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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¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«
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: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¤«¨¦¨
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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
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.sebd xarl zehep
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àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
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:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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המשך תהלים בעמוק דק

נקודות משיחות קודש - מזמור קיט מתוך "תהילות מנחם"
סו – טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיך האמנתי

אמונה שממשיכה פנימיות התענוג
לפני  הכנה  בתור  שאומרים  מהפסוקים  אחד  הוא  למדני"  ודעת  טעם  “טוב  הפסוק  א. 
עצם  אלא  שבהם,  והשגה  ההבנה  ענין  אינה  אמירתם  שתוכן  בזה1,  ונתבאר  שופר,  תקיעת 

אמירתם, כאותיות התורה.

ולפי זה צריך להבין: א( מהי הבקשה “למדני" – בהבנה והשגה. ובפרט שאומר “טוב 
)טעם ודעת(" בניקוד מלאופם, שמורה על תכלית הטוב2, שהוא המקור והשרש של השכל, 
שלמעלה מענין השכל, וא"כ מהו “למדני" – בהבנה והשגה דוקא? והרי מצינו שדוד המלך 
ביקש לא רק על ענין ההשגה דוקא, אלא גם על ראי' והבטה, כמ"ש3 “גל עיני ואביטה נפלאות 
מתורתך" )שזהו לימוד התורה ע"ד לעתיד לבוא, שהוא באופן של ראי'4(, ומהו"ע “למדני" 

דוקא?

ב( המשך הפסוק “כי במצוותיך האמנתי", שהוא נתינת טעם על ריש הפסוק “טוב טעם 
ודעת למדני", אינו מובן, מהי הנתינת טעם בזה, הרי האמונה היא בבחי' מקיף, ו"למדני" היא 

הבנה והשגה בבחי' פנימי, ואינם דומים זה לזה, ואיך מהווה סיבה לזה?

ג( בכלל מהי המעלה שדוד המלך אומר על עצמו “במצוותיך האמנתי", הרי ענין האמונה 
פשוטים  אנשים  ואפילו  מאמינים"5,  בני  “מאמינים  הם  ישראל  דכל  מישראל,  בכאו"א  יש 

ביותר מאמינים באמונה שלימה?

1( ראה סה"מ תרצ"ו ע'  15. 
2( שם ע' 23. וראה של"ה שסח, ב. לקו"ת שה"ש י, ד.

3( תהלים קיט, יח.
4( ראה לקו"ת צו יז, א-ב. ובכ"מ.

5( ראה שבת צז, א.

המשך ביאוז תהלים בעמוק זיר
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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   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

  ן ומשה ה הוא אהר"מאמר ד  ) ג

 ה   ........................   ל"תשה' שבט  ג', פרשת וארא  שבת

  קודש   שבתליל  כלה באתי לגני אחותיה "מאמר ד  )ד

 יג   ...   א"כתשה'אחרי קבלת שבת,  בשלח, י"א שבט, פרשת 

    ויהי בשלח פרעהה "מאמר ד  )ה

 לא   ..................   א" כתשה' בשלח, י"א שבט, פרשת  שבת

  ,  פרשת וארא יחת שבתש  )ו

 מ  ...........................................  ל"ה'תשבט, ש ג'

 מט   .....  'תש"לשיחת מוצש"ק פ' בא, יו"ד שבט ה  )ז

 נו  ...............  יא ך כר  פרשת וארא –שיחות -לקוטי  )ח

  "ח הרה  ה"גהר "קלכ רה והת ק עלחיצ ויל טילקו  )ט

 סג  ..................  "ל זצ ןה רסאואשני  צחקי יול ר' ובלקמה 

 סו  ..............  פרשת וארא  –ילקוט גאולה ומשיח   )י

 סח  .........  וארא  שתפר לשבוע יומי חומש  ישיעור  )יא

 קז  ...............  פרשת ואראלשבוע שיעורי תהלים   )יב

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  ) יג

 קח  ....................................  פרשת ואראלשבוע  

 קכ  ............  פרשת וארא לשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יד

 קכב  ......................  "ם מבון ברלעיית מיו כהלה  )טו

 ם "מבר ירו עיש

 כהק  .........  פרשת וארא  לשבוע ,םום ליקיג' פר –  )טז

 צק  ..........  פרשת וארא לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יז

 רג  ..............  פרשת וארא לשבוע  ,ותצוספר המ –  ) יח

  נביאים וכתובים   )יט

 ור  ........................................  א יפרק  דניאל , נפרק  ה רמיי

  אהלותמסכת  –משניות   )כ

 חר  .....................................................  ביאור קהתי 

 ורט  ......................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   )כא

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )כב

 חרי  .................................................  נו ף ד עד נ ףמד

  : "דחביאי ו נשמתורת רבותינ

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   ) כג

 זמר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כד

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

  לתנין  ויאמר גו' את ממך גו' יהי  אור התור  )כה

 נאר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  )כו

 נדר  ..............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כז

 נהר  ........................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"בשמ רתות  )כח

 חנר  ..............................................  הר"ש ודמו"ר מא

    התפילהקונטרס   )כט

 נחר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  ט ש"ת –ם מאמריספר ה  ) ל

 נטר  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק ה'תש"ה -דש"ספר השיחות ה'ת  )לא

 סבר  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 סדר.......................................... ו מפרק  כרונותספר הז  )לב

  ות קודש  אגר  ) לג

 סזר  ......................................................  צי"הרימו ו"ראדמ

 סחר  ................................  יבורחומש לקריאה בצ  )לד

 עזר  .................  קודש-בתשת חנהתורה למה אקרי  ) לה

 עח ר  ..................... פרשת ואראלשבוע  מנים וח זל  ) לו

 טער  ............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   ) לז
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'b ,`x`e zyxt zay .c"qa
l"yz'd ,hay

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡e‰הֹוציאּו להם ה' אמר אׁשר ּומׁשה, ֲֲִֶֶֶַַָָֹֹאהרן

הם  ּגֹו' מצרים מארץ יׂשראל ּבני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָאת

מׁשה  הּוא ּגֹו' מצרים מל ּפרעה אל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַֹֹהּמדּברים

חּיים'1ואהרן  (ּב'תֹורת ּבזה הּדּיּוק וידּוע .2 ְְְֲִִֶַַַַַָָֹ

הּתֹורה' הֹוצאת 3ּוב'אֹור ׁשּבענין הּטעם מהּו ,( ְְְִֶַַַַַַַָָ

ּומׁשה" אהרן "הּוא נאמר - מּמצרים יׂשראל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹּבני

- לפרעה הּדּבּור ּובענין מׁשה), לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַֹֹֹ(אהרן

אהרן). לפני (מׁשה ואהרן" מׁשה "הּוא ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַֹֹֹֹנאמר

LÈÂצרי היה ׁשּלכאֹורה זה, ּבדּיּוק להֹוסיף ¿≈ְְְִִִִֶֶָָָָ

יׂשראל  לבני ּבנֹוגע ּדהּנה, .להפ ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָלהיֹות

הענין  עּקר היה ּגֹו') יׂשראל" ּבני את ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ("הֹוציאּו

ּבני  אל מדּבר היה מׁשה ׁשהרי מׁשה, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹעלֿידי

ללא  אפילּו (אחרּֿכ וגם לפניֿזה (ּגם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹיׂשראל

ּו"מׁשה  לבני 4אהרן, ּומסרּה" מּסיני ּתֹורה קּבל ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

יׂשראל  ּבני להֹוצאת ּבנֹוגע וגם ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָיׂשראל.

ּדוקא, מׁשה עלֿידי נעׂשה זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּמצרים,

"ּגֹואל  ּגם (והּוא ראׁשֹון" "ּגֹואל ְְִִֵֵֶַָׁשּנקרא

ׁשהּוא 5אחרֹון") מצרים, יציאת ׁשל הּסֹוף וכן , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַ

יםֿסּוף  קריעת ׁשּכתּוב 6ענין ּכמֹו ּדוקא, מׁשה עלֿידי היה את 7, הרם "ואּתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

לענין  ּכלּֿכ ׁשּיכּות לֹו היתה לא אהרן ואּלּו ּדוקא. מׁשה" "מּטה וגֹו', "ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹמּט

ואםּֿכן, מצרים. הוהֿליּהֿלמימר יציאת מּמצרים יׂשראל ּבני להֹוצאת ּבנֹוגע ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

עלֿידי  היה הּדּבּור עּקר הרי לפרעה, הּדּבּור ּבענין ואּלּו ואהרן". מׁשה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֹ"הּוא

ּגֹו' ּפה" "ּכבד היה מׁשה ּכי אל 8אהרן, הּמדּברים "הם ּבּפסּוק ואםּֿכן , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

אפׁשר  היה [ולכאֹורה ּומׁשה" אהרן "הּוא לֹומר צרי הּכתּוב היה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹּפרעה",
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כוֿכז.1) ו, ואילך.2)פרשתנו ג עב, ומשה 3)פרשתנו אהרן הוא ד"ה וראה ואילך. ב'תתצד ע' ח"ח רכה. ע' ח"א פרשתנו

ואילך. לז ע' תרמ"א המאמרים (ספר פר"ת תרנ"ה; תרמ"א; הנ"ל ד"ה ואילך. קכב ע' ח"א תקס"ג הזקן אדמו"ר במאמרי

קעד  ע' למשה ביחס - אהרן ערך ח"ב חב"ד הערכים ספר גם וראה תשד"מ. ואילך); רלא ע' פר"ת ואילך. סב ע' תרנ"ה

וש"נ. רפ"א.4)ואילך. ר"פ 5)אבות תו"א י. מט, ויחי פ' להאריז"ל הפסוקים שער א. רנג, ח"א זהר ד. פ"ב, שמו"ר ראה

ב). (עה, 6878)משפטים ע' ח"ג שיחות לקוטי שם. דוד ובחסדי ב) סב, בשלח בתו"א (הובא רפ"ב ברכות תוספתא ראה

ואילך. 968 ע' טז.7)ואילך. יד, י.8)בשלח ד, שמות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: בפרשת בתורה נאמר
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Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡e‰ 'Bb ÌÈ¯ˆÓ1˜eic‰ Úe„ÈÂ Êa‰השאלה . ƒ¿«ƒ…∆¿«¬…¿»««ƒ»∆
הכתוב  בלשון דיוק על המבוססת

'ÌÈiÁ ˙¯B˙'a)2 אדמו"ר מאת ¿««ƒ
‰Bz¯‰'האמצעי ¯B‡'·e3 מאת ¿«»

צדק' ה'צמח ‰ÌÚhאדמו"ר e‰Ó ,(««««
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ˆB‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿«»«¿≈ƒ¿»≈
Ô¯‰‡ ‡e‰" ¯Ó‡ - ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ∆¡««¬…
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ÔÈÚ‰ ¯wÚ ‰È‰ ('Bb "Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»ƒ«»ƒ¿»
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מצרים  יציאת של הסוף מצרים, יציאת ונשלמה נסתיימה סוף, בים טבעו

BÓk ,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰È‰»»«¿≈…∆«¿»¿
·e˙kL7 ישראל בני שכאשר בתורה ∆»

כשהמצרים  הים שפת על עמדו
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 סדר.......................................... ו מפרק  כרונותספר הז  )לב
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 סזר  ......................................................  צי"הרימו ו"ראדמ

 סחר  ................................  יבורחומש לקריאה בצ  )לד
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dyneו oxd` `ed

הּפסּוק  על רׁש"י ׁשּכתב מה עלּֿדר זה 9לבאר ְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לאב, אם הקּדים ּכאן ּתיראּו, ואביו אּמֹו ְְְִִִִִִֵָָָָ"איׁש

יֹותר  אביו את ירא ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלפי

אבי את ("ּכּבד לאם אב הקּדים ּובכבֹוד ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָמאּמֹו,

"אּמ מכּבד 10ואת ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי ,( ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

לבאר  יׁש ועלּֿדרֿזה מאביו", יֹותר אּמֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאת

הּוא  ׁשּמׁשה מצרים ׁשּביציאת ְִִִִִִֶֶֶַַַַֹּבּנּדֹוןּֿדידן,

למׁשה. אהרן להקּדים הּכתּוב הצר ְְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹֻהעּקר,

הצר העּקר, הּוא ׁשאהרן לפרעה, הּדּבּור ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹֹֻּובענין

זה  ּבאּור אבל לאהרן. מׁשה להקּדים ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹֹהּכתּוב

ׁשענין  מצינּו לא מּלכּתחּלה ׁשהרי מסּפיק, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו

ּבמֹורא  (ּכמֹו לאהרן ּגם ׁשּי יהיה מצרים ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹיציאת

וחּיּוב  ּבאם, ּגם מֹורא חּיּוב ׁשּיׁש ואם, אב ְְִִִֵֵֵֶַָָָָוכּבּוד

הצר מּדּוע מּובן אינֹו ואםּֿכן ּבאב), ּגם ְְִִֵֵַַַַָָָֻּכּבּוד

מׁשה]. לפני אהרן להקּדים ְְְֲִִֵֶַַַָֹֹהּכתּוב

Ìb ּומׁשה אהרן "הּוא ׁשּכתּוב מה להבין צרי «ְֲִִֶֶַַָָָֹֹ

יחיד), לׁשֹון ("הּוא" ואהרן" מׁשה הּוא ְְֲִֶַָֹֹּגֹו'

ּבּזהר  ׁשהקׁשה (לׁשֹון 11ּכפי "הם ּדלכאֹורה , ְְְְְִִִֵֶַַָָֹ

"הם  הּכתּוב, ּכבהמׁש ליּה", מיּבעי ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָרּבים)

מדּגׁש ּגּופא זה ׁשּבפסּוק ּובפרט ּגֹו'. ְְְְְִִֶֶַַָָָָֻהּמדּברים"

ּכּמּובן  חלּוקֹות, ּדרגֹות ׁשּתי הם ואהרן ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּמׁשה

רׁש"י  ׁשּכתב כּו'12מּמה ׁשּמקּדים מקֹומֹות "יׁש ְְִִִֵֶֶַַַַָ

צרי ׁשהּכתּוב וכיון ּכאחד", ׁשּׁשקּולין ל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָלֹומר

ּכאחד  ׁש"ׁשקּולין ׁשהם להדּגיׁש מּובן הרי ," ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

הוהֿליּהֿלמימר  ואםּֿכן חלּוקֹות, ּדרגֹות ְְְְֲֲִֵֵֵֵַָָׁשּתי

רּבים. ּבלׁשֹון ְִִֵַ"הם",

הענין ÔÈ·‰Ïeב) ּבאּור ּתחּלה להקּדים יׁש זה, ¿»ƒְְְְִִִֵֵֶַָָָ

האדם  עניני 13ּבעבֹודת ׁשּכל ּכּידּוע , ְְֲִֵֶַַַַָָָָָ

לכל  האדם ּבנפׁש ּבעבֹודה הֹוראה הם ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָָהּתֹורה

לענין  ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה מּיׂשראל, ואחת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאחד

ודֹור  ּדֹור ׁש"ּבכל מצרים, יֹום 14יציאת ּובכל ְְְְִִִֶַַָָָ

הּוא 15ויֹום  ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ְְְִִֶַַָָָָ
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ג.9) יט, יב.10)קדושים כ, תרנ"ה 11)יתרו תרמ"א, המאמרים ספר רכו). (ע' שם ח"א באוה"ת הובא ב. כו, פרשתנו

שם. כו.12)ופר"ת שם, שם.13)פרשתנו תו"ח (במשנה).14)ראה ב קטז, רפמ"ז.15)פסחים בתניא אדה"ז (ביאור) הוספת
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È"L¯ ·˙kL ‰Ó C¯cŒÏÚ ‰Ê בפירושו˜eÒt‰ ÏÚ9LÈ‡" ∆«∆∆«∆»««ƒ««»ƒ

Ô‡k ,e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ והאם מהאב המורא הכתוב ‰˜ÌÈcלעניין ƒ¿»ƒƒ»»ƒ¿ƒ
ÂÈÙÏ ÈeÏbL ÈÙÏ ,·‡Ï Ì‡ הקדושֿברוךֿהוא מטבע Ôa‰Lלפני ≈¿»¿ƒ∆»¿»»∆«≈

Bn‡Óהדברים  ¯˙BÈ ÂÈ·‡ ˙‡ ‡¯È האם את מקדים הכתוב ולכן »≈∆»ƒ≈≈ƒ
גם  יראה להיות שצריכה להדגיש

ההורים B·Î·e„מהאם, כיבוד לעניין ¿»
ÌÈc˜‰הכתוב) Ì‡Ï ובלשון ‡· ƒ¿ƒ»¿≈

Â‡˙הכתוב  EÈ·‡ ˙‡ „ak"«≈∆»ƒ¿∆
"En‡10ÂÈÙÏ ÈeÏbL ÈÙÏ ,( ƒ∆¿ƒ∆»¿»»

הקדושֿברוךֿהוא  מצד Ôa‰Lלפני ∆«≈
הדברים  ‡Bnטבע ˙‡ „aÎÓ¿«≈∆ƒ

"ÂÈ·‡Ó ¯˙BÈ מקדים הכתוב ולכן ≈≈»ƒ
את  גם לכבד שצריך להדגיש האב את

Ï·‡¯האב, LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈¿»≈
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ,Ô„ÈcŒÔBcpa«ƒƒ«∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ

,¯wÚ‰ ‡e‰ ‰LnL כמבואר ∆…∆»ƒ»
ÌÈc˜‰Ïלעיל, ·e˙k‰ C¯ˆ‰À¿««»¿«¿ƒ

‰LÓÏ Ô¯‰‡ את להדגיש כדי «¬…¿…∆
הדברים  שמטבע אהרן של חלקו

משה. של מחלקו פחות מודגש

,‰Ú¯ÙÏ ¯eac‰ ÔÈÚ·e¿ƒ¿««ƒ¿«¿…
,¯wÚ‰ ‡e‰ Ô¯‰‡L כמבואר ∆«¬…»ƒ»

פה", "כבד היה שמשה משום לעיל,

‰LÓ ÌÈc˜‰Ï ·e˙k‰ C¯ˆ‰À¿««»¿«¿ƒ…∆
Ô¯‰‡Ï של חלקו את להדגיש כדי ¿«¬…

‡BÈמשה. ‰Ê ¯e‡a Ï·‡¬»≈∆≈
˜ÈtÒÓ התמיהה את ליישב כדי «¿ƒ

Ï‡לגמרי, ‰lÁzÎlÓ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«¿ƒ»…
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈÚL eÈˆÓ»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
BÓk) Ô¯‰‡Ï Ìb CiL ‰È‰Èƒ¿∆«»«¿«¬…¿
,Ì‡Â ·‡ „eaÎÂ ‡¯BÓa¿»¿ƒ»»≈
גם  שייכים הדברים שני שמלכתחילה

כיוון  לאם, וגם eiÁ·לאב LiL∆≈ƒ
„eak ·eiÁÂ ,Ì‡a Ìb ‡¯BÓ»«»≈¿ƒƒ

·‡a Ìb נועד הסדר ושינוי «»»
ÔkŒÌ‡Âלהדגשה  ויציאת ), מאחר ¿ƒ≈

לאהרן  ולא למשה שייכת אכן מצרים

ÚecÓ Ô·eÓ BÈ‡ מטרה לאיזו ≈»««
Ô¯‰‡ ÌÈc˜‰Ï ·e˙k‰ C¯ˆ‰À¿««»¿«¿ƒ«¬…

?[‰LÓ ÈÙÏƒ¿≈…∆
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb דבר זה בפסוק «»ƒ¿»ƒ

e˙kL·נוסף  ‰Ó הכתוב בתחילת «∆»
'Bb ‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰" ובהמשך «¬……∆

L˜‰L‰נאמר  ÈÙk ,(„ÈÁÈ ÔBLÏ "‡e‰") "Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡e‰…∆¿«¬…¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
¯‰fa11"dÈÏ ÈÚaÈÓ (ÌÈa¯ ÔBLÏ) Ì‰" ‰¯B‡ÎÏc לו,, צריך «…«¿ƒ¿»≈¿«ƒƒ»≈≈

אהרן, וגם משה גם שניים, על מדובר שהרי לומר, ≈¿∆¿CLÓ‰·kƒלכתוב
,·e˙k‰ רבים בלשון נאמר אכן Ë¯Ù·eשם .'Bb "ÌÈ¯a„n‰ Ì‰" «»≈«¿«¿ƒƒ¿»

יחיד  בלשון 'הוא' נאמר מדוע השאלה

משה  שניים, על שמדובר למרות

העובדה  בעקבות מתחזקת ואהרן,

‡Ùeb ‰Ê ˜eÒÙaL עצמוLb„Ó ∆¿»∆»À¿»
ÈzL Ì‰ Ô¯‰‡Â ‰LnL∆…∆¿«¬…≈¿≈
‰nÓ Ô·enk ,˙B˜eÏÁ ˙B‚¯c¿»¬«»ƒ«

È"L¯ ·˙kL12˙BÓB˜Ó LÈ" ∆»««ƒ≈¿
'eÎ ÌÈc˜nL ויש לאהרן משה את ∆«¿ƒ

למשה  אהרן את שמקדים מקומות

,"„Á‡k ÔÈÏe˜ML EÏ ¯ÓBÏ«¿∆¿ƒ¿∆»
אותה  משקל, אותו יש לשניהם כלומר,

ˆ¯CÈחשיבות, ·e˙k‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»»ƒ
LÈb„‰Ï ולהשמיענו לחדש היינו ¿«¿ƒ

Á‡k„",וללמדנו  ÔÈÏe˜L"L∆¿ƒ¿∆»
˙B‚¯c ÈzL Ì‰L Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆≈¿≈¿»

ÔkŒÌ‡Â ,˙B˜eÏÁ שמדובר כיוון ¬¿ƒ≈
שונים, עניינים ושני דרגות בשתי

היא  המתבקשת ≈«¬‰ŒdÈÏŒ‰Âהמסקנה
¯ÓÈÓÏ לומר לו "‰Ì",שהיה ¿≈«≈

ÌÈa¯ ÔBLÏa'הוא' נאמר ולמה ƒ¿«ƒ
יחיד? בלשון

ÌÈc˜‰Ï LÈ ,‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
ÔÈÚ‰ ¯e‡a ‰lÁz של התוכן ¿ƒ»≈»ƒ¿»

זה  בפסוק מדובר בה מצרים יציאת

Ì„‡‰ ˙„B·Úa13, בעבודה «¬«»»»
ה', את עובד ÏkLשהאדם Úe„ik«»«∆»

‰¯Bz‰ ÈÈÚ,בתורה המסופר כל ƒ¿¿≈«»
מצוותֿעשה  של הציוויים רק לא

לאֿתעשה  ‰B¯‡‰ומצוות Ì‰≈»»
LÙaהרוחנית B·Úa„‰ולימוד  «¬»¿∆∆

˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ì„‡‰»»»¿»∆»¿««
Ï‡¯NiÓ,מקום ובכל זמן בכל ƒƒ¿»≈

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ התורה ענייני כל כמו ¿«∆∆∆
גם  ÈˆÈ‡˙כך ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ«

¯B„Â ¯Bc ÏÎa"L ,ÌÈ¯ˆÓ14 ƒ¿«ƒ∆¿»»
מצרים, יציאת אחרי רבים דורות גם

eז"ל חכמינו ÌBÈכדברי ÏÎ·¿»
ÌBÈÂ15 בעבו להיות צריך דת והדבר »

כפי  ויום, יום בכל אחד כל של ה'
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ז l"yz'd hay 'b ,`x`e zyxt zay

הּיֹום  ׁשל 15יצא ענין ׁשּיׁשנֹו הינּו מּמצרים", ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

אדם  ּובכל זמן ּובכל ּדֹור ּבכל מצרים, ְְְְְְִִִַַַָָָָָיציאת

ואהרן  מׁשה ּבחינת יׁש עּתה וגם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹמּיׂשראל,

הּמדּברים" ו"הם יׂשראל" ּבני את ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ"הּמֹוציאים

ואהרן, ּדמׁשה העבֹודה אֹופּני ׁשני ׁשהם ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָֹֹכּו',

ענין  ׁשּזהּו העבֹודה, ּבסדר חּלּוק ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא

והקּדמת  מּמצרים, ּבּיציאה למׁשה אהרן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹהקּדמת

ּפרעה. אל ּבּדּבּור לאהרן ְְֲִֶֶַַַֹֹֹמׁשה

מׁשה 16הענין e‡·e¯ג) ּבין ההפרׁש ּדהּנה , ≈ְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ׁשּמׁשה  הּוא, האדם ּבעבֹודת ְֲֲֶֶַַַָָָֹֹואהרן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּתֹורה, ענין ּתֹורת 17הּוא "זכרּו ְְְִִֶַַַָָ

ׁשמֹו" על ׁש"נקראת עבּדי", ׁשענין 18מׁשה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַֹ

למּטה. מּלמעלה המׁשכה ׁשל ּבאפן הּוא ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹהּתֹורה

למעלה, מּלמּטה העלאה הּוא ענינֹו אהרן ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹואּלּו

ׁשּכתּוב  מה ּגֹו',19ׁשּזהּו הּנרֹות" את ּבהעלת" ְְֲֵֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשבעה הם הּנרֹות העבֹודה ׁשּׁשבעת ודרכי סּוגי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּפרׁשת  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּכּמבאר יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשל

ׁשֹוׁשבינא 20ּבהעלת' ׁשּנקרא ואהרן, ,( ְְְְְֲֲִִֶַַָָֹֹ

למעלה,21ּדמטרֹוניתא' מּלמּטה אֹותם מעלה , ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָ

ּבאפן  ׁשהיא הּתפּלה, ענין הּוא ּבעבֹודה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹוענינֹו

ארצה  מּצב "סּלם למעלה, מּלמּטה העלאה ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֻֻׁשל

הּׁשמימה" מּגיע .22וראׁשֹו ְְִַַַָָָֹ

‰p‰Â עלֿידי נעׂשה מצרים, יציאת ענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָ

הּוא  מצרים יציאת ענין ּכי ואהרן, ְְְְֲִִִִִֶַַַַֹֹמׁשה

ׁשּכתּוב  הֹוצאתי23ּכמֹו אׁשר אלקי הוי' "אנכי ְֱֲֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

"אנכי", ּבחינת ּגּלּוי ענין ׁשהּוא מצרים", ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹמארץ

אלקים  ּבׁשם הוי' ׁשם עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָֹּכפי
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קכד). (ע' שם הזקן אדמו"ר במאמרי 16.2ֿ3)ועד"ז שבהערות דרושים ראה - לקמן כב.17)בהבא ג, שבת 18)מלאכי

י. בשלח תנחומא א. בהעלותך.19)פט, ואילך.20)ר"פ ג (ברע"מ).21)כט, א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, ח"א זהר ראה

ב. ערה, ב. א).22)נג, (פג, מה תיקון תקו"ז ב. שו, ח"ג הקודמת. שבהערה ח"א זהר יב. כח, ואתחנן 23)ויצא ב. כ, יתרו

ואילך). קעח ע' ואילך; קסח ע' תש"ל המאמרים (ספר יתרו דש"פ הנ"ל וד"ה שבט דכ"ף אלקים וידבר ד"ה גם וראה ו. ה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ותמיד  התניא, בספר מוסיף הזקן ‡˙שאדמו"ר ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»ƒ¿∆

ÌBi‰ ‡ˆÈ ‡e‰ el‡k BÓˆÚ15ÔÈÚ BLiL eÈ‰ ,"ÌÈ¯ˆnÓ «¿¿ƒ»»«ƒƒ¿«ƒ«¿∆∆¿ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÏL,הרוחניֿנפשי ÏÎ·eבמובן ÔÓÊ ÏÎ·e ¯Bc ÏÎa ∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿»¿«¿»

‰zÚ Ì‚Â ,Ï‡¯NiÓ Ì„‡ שנים אלפי עברו שכבר לאחר בימינו, אפילו »»ƒƒ¿»≈¿««»
מצרים, יציאת  ברוחניות LÈמאז ≈

Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙ÈÁa¿ƒ«…∆¿«¬…
"Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ‡ÈˆBn‰"«ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈

Ì‰"Â אהרן בחינת ובחינת משה ¿≈
ÈL Ì‰L ,'eÎ "ÌÈ¯a„n‰«¿«¿ƒ∆≈¿≈

‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ של סוגים שני «≈»¬»
ה' ‡l‡עבודת ,Ô¯‰‡Â ‰LÓc¿…∆¿«¬…∆»

˜elÁ LiLהבדל¯„Òa ∆≈ƒ¿≈∆
,‰„B·Ú‰ קודם האופנים משני איזה »¬»

e‰fL הם האמורים האופנים שני ∆∆
‰LÓÏ Ô¯‰‡ ˙Óc˜‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¬…¿…∆
˙Óc˜‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆia«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»«
Ï‡ ¯eaca Ô¯‰‡Ï ‰LÓ…∆¿«¬…«ƒ∆

,‰Ú¯t.להלן שיתבאר כפי «¿…
ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚16‰p‰c , ≈»ƒ¿»¿ƒ≈

Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈…∆¿«¬…
,‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Úa ומחמת «¬«»»»

עבודות  בשתי מדובר הזה ההבדל

ÔÈÚשונות, ‡e‰ ‰LnL∆…∆ƒ¿«
,‰¯Bz‰ הלימוד ידי על ה' עבודת «»

בתורה  e˙kL·והעיסוק BÓk17 ¿∆»
מלאכי  Bz¯˙בנבואת e¯ÎÊ"ƒ¿«

L ,"Èc·Ú ‰LÓ התורה …∆«¿ƒ∆
"BÓL ÏÚ ˙‡¯˜"18,משה של ƒ¿≈«¿

ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»¿…∆∆
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ומקור משורש «¿»»ƒ¿«¿»

באלוקות  למעלה «»¿hÓÏ‰התורה
בעולם להיות  האדם ידי על נלמדת

‰e‡הזה. BÈÚ Ô¯‰‡ el‡Â¿ƒ«¬…ƒ¿»
‰‡ÏÚ‰ התחתונה המציאות של «¬»»

של  הפוכה בדרך לאלוקות וקירובה

‰hÓlÓ המציאות של מההגבלות ƒ¿«»
הזה בעולם «¿»¿ÏÚÓÏ‰הגשמית

לאלוקות, e˙kL·להתעלות ‰Ó e‰fL19 נרות הדלקת לגבי בתורה ∆∆«∆»
הכהן אהרן ידי על המקדש בית של ‰B¯p˙"המנורה ˙‡ E˙ÏÚ‰a"¿«¬…¿∆«≈

,'Bb הדלקת של הרוחנית והמשמעות ההעלאה, לעניין רומז ו'בהעלותך'

היא המנורה נרות ÈÎ¯„Âשבעת È‚eÒ ‰Ú·L Ì‰ ˙B¯p‰ ˙Ú·ML∆ƒ¿««≈≈ƒ¿»≈¿«¿≈

˙L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nk) Ï‡¯NÈ Èa ÏL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿≈ƒ¿»≈«¿…»¿ƒ≈»»»«
E˙ÏÚ‰a20‡¯˜pL ,Ô¯‰‡Â הזוהר ), 'È·LBL‡בלשון ¿«¬…¿¿«¬…∆ƒ¿»¿ƒ»

'‡˙ÈB¯ËÓc21, משמעות ועל המלכה, הגבירה, של השושבין (מילולית: ¿«¿ƒ»
שושבינא  "אהרן תצווה): (בפרשת אור' ב'תורה מבואר דמטרוניתא,הדבר

נשמות  מקור הוא ישראל...מטרוניתא

עלֿ כמו להם השושבין הוא ואהרן

שושבין  שצריכין וכלה חתן דרךֿמשל

לילך  להם אפשר שאי לפי עמהם לילך

סעד  וצריכין הבושה מחמת בעצמם

נשמות  התכללות להיות כך לתומכם,

במקורם  ברוךֿישראל באורֿאיןֿסוף

כ  להם אין רק הוא עצמם מצד ח

שושבינא  שהוא אהרן בחינת עלֿידי

‡Ì˙Bדלהון..."), ‰ÏÚÓ בני את «¬∆»
ÏÚÓÏ‰,ישראל  ‰hÓlÓ וגורם ƒ¿«»¿«¿»

להתעלות  ישראל, בני ל'מלכה',

הקדושֿברוךֿ המלך, אל ולהתקרב

בא BÈÚÂהוא, שהוא כפי אהרן של ¿ƒ¿»
ביטוי  אדם B·Úa„‰לידי כל של »¬»

‡È‰L ,‰lÙz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿ƒ»∆ƒ
לאלוקות  ÏLהתקרבות ÔÙ‡a¿…∆∆

‰‡ÏÚ‰ המתפלל האדם התעלות «¬»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ שנאמר כמו ƒ¿«»¿«¿»

אבינו  יעקב שראה הסולם לגבי בתורה

‡¯ˆ‰בחלום  ·vÓ ÌlÒ"À»À»«¿»
"‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡¯Â22 וכך ¿…«ƒ««»»¿»

של  בדרך ה' עבודת היא התפילה

מתעלה  האדם שעלֿידה העלאה

למעלה. ה'שמים' אל למטה מה'ארץ'

ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰p‰Â הכללי התוכן ¿ƒ≈¿»ƒ¿«
ŒÏÚשל  ‰NÚ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«¬»«

ÔÈÚ Èk ,Ô¯‰‡Â ‰LÓ È„È¿≈…∆¿«¬…ƒƒ¿«
BÓk ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿

·e˙kL23 את הפותח בפסוק בתורה ∆»
הדברות  ‰ÈÂ'עשרת ÈÎ‡"»…ƒ¬»»

ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ˜Ï‡¡…∆¬∆≈ƒ≈∆∆
Èelb ÔÈÚ ‡e‰L ,"ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆ƒ¿«ƒ

,"ÈÎ‡" ˙ÈÁa שלמעלה) ובעצמו בכבודו הקדושֿברוךֿהוא היינו ¿ƒ«»…ƒ
של  לגילוי היא והכוונה שונים) בשמות הנקראות באלוקות השונות מהדרגות

CLÓpL'אנכי' ÈÙk ומתגלה'ÈÂ‰ ÌL È„ÈŒÏÚ החסד מידת של השם ¿ƒ∆ƒ¿»«¿≈≈¬»»
‡ÌÈ˜Ïוהגילוי  ÌLa שמתגלה מה שבאמצעותו הצמצום מידת של השם ¿≈¡…ƒ
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dyneח oxd` `ed

מֹורה  זה ׁשעל למּטה, ההמׁשכה ענין ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ(ׁשהּוא

רּבים  לׁשֹון אלקים, ּכמאמר 24ׁשם "ּכתּוב 25, ְְֱֲִִֵַַַָֹ

להיֹות 26(נעׂשה  יטעה") לטעֹות והרֹוצה ( ְְְְֲִִִֶֶֶַָ

27"אלקי"וחּיּות ּכח להּגיע 28, ּובכדי , ְְְֱֲִִֵֶֶַַַֹֹ

ואהרן, מׁשה עלֿידי זה הרי "אנכי", ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹלבחינת

ּבזה, והּסדר ּותפּלה. ּתֹורה הענינים: ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהינּו,

ענין  ׁשהּוא הּתפּלה, ענין יׁשנֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹׁשּלכלֿלראׁש

אתערּותאּֿדלתּתא  למעלה, מּלמּטה ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָההעלאה

ואחרּֿכ האתערּותאּֿדלעילא, את ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמעֹוררת

מּלמעלה  ההמׁשכה ענין ׁשהּוא הּתֹורה, ענין ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָּבא

ׁשל  ההתּכּללּות ענין ׁשּיׁשנֹו ׁשאף והינּו, ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָלמּטה.

ׁשהם  קדּׁשה עניני (ּככל ּותפּלה ְְְְְִִֵֵֶָָָָֻּתֹורה

ענין  ּגם יׁשנֹו ּבּתֹורה ׁשהרי מּזה), זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבהתּכּללּות

'ס  ּובפרט יׁשנֹוהּתפּלה, ּובּתפּלה ּתהּלים', פר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

והן  ׁשּבּתפּלה הּתֹורה ּפסּוקי הן הּתֹורה, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָענין

(ּכמֹו הּתפּלה ׁשּלפני  והּבריתֹות הּמׁשניֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָסדר

ּבפעל  ּבעבֹודה מּכלֿמקֹום מקֹומן"), ְְֲִֵֶַַָָָָֹ"איזהּו

יציאת  ענין את לפעל צרי (ׁשּׁשם ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹלמּטה

ּבאפן  הּוא וסדרם ענינים, ׁשני הם הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹמצרים)

ּכמאמר  הּתפּלה, ענין להי ֹות צרי ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹֹׁשּלכלֿלרא ׁש

למּטתי" סמּוכה ּתפּלתי "ׁשּתהא ּבנימין, ,29אּבא ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

לבית  הּכנסת מּבית הּתֹורה, לּמּוד ּבא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָואחרּֿכ

וכּידּוע 30הּמדרׁש ׁשּלאחרי 31, הּתֹורה ׁשּלּמּוד ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשּלפני  הּתֹורה מּלּמּוד יֹותר נעלה הּוא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּתפּלה

ְִַָהּתפּלה.
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ב.24) נו, פרשתנו תו"א ז. לה, וישלח פירש"י ח.25)ראה פ"ח, כו.26)ב"ר א, סע"ב.27)בראשית סז, יתרו תו"א ראה

ועוד. ד. עב, האזינו ע"ב. ריש עד, בלק ועוד.28)לקו"ת ע"ג. ריש עג, בלק ג. מ, שלח לקו"ת ב.29)ראה ה, ברכות

בסופה.30) ובכ"מ.31)שם ב. צו, ברכה לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התחתונה הגשמית למציאות למטה ונמשך יורד הוי' שם ידי ∆(e‰L‡על

'אלקים' ‰‰ÎLÓ‰שם ÔÈÚ מלמעלה העליון, האלוקי האור של ƒ¿«««¿»»
‰Ê ÏÚL ,‰hÓÏ למטה האלוקות המשכת ‡ÌÈ˜Ï,על ÌL ‰¯BÓ ¿«»∆«∆∆≈¡…ƒ

של  באופן שבא שם ¯ÌÈaשהוא ÔBLÏ24¯Ó‡Ók לגבי 25, שאמרו כמו ¿«ƒ¿«¬«
שהקדושֿברוךֿ אדם' 'נעשה הכתוב

רבים  בלשון עצמו על כך אמר הוא

‰NÚ) ·e˙k"26‰ˆB¯‰Â ( »«¬∆¿»∆
˙BÚËÏ בלשון האמירה את ולפרש ƒ¿

חסֿושלום  רשויות שתי יש כאילו רבים

("‰ÚËÈ ההמשכה של והכוונה ƒ¿∆
ש'אנכי', כדי היא הזו וההתגלות

ואלוקים, הוי' השמות ידי על המתגלה

מלמעלה  ¿BÈ‰Ïƒ˙למטה יומשך
EÈ˜Ï‡"27,(יהודי כל EÁk(של ¡…∆…¬
"E˙eiÁÂ28ֿש'א במפרשים כמובא ¿«∆

והכוונה  כוח, מלשון גם הוא היא ל'

עד  ותתגלה תומשך שהאלוקות

הכוח  תהיה והיא באדם שתחדור

ומורגש  גלוי באופן שלו והחיות

˙ÈÁ·Ï ÚÈb‰Ï È„Î·eƒ¿≈¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
,"ÈÎ‡" מאד הנעלה שהגילוי כדי »…ƒ

באדם  ויאיר יומשך אכן 'אנכי' של

,Ô¯‰‡Â ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈…∆¿«¬…
‰¯Bz :ÌÈÈÚ‰ ÈL ,eÈ‰«¿¿≈»ƒ¿»ƒ»

משה  של עניינו שהיא lÙ˙e‰שהיא ¿ƒ»
אהרן. של עניינו

שני  זה בעניין יש לעיל, וכמבואר

(תורה, משה הקדמת – אופנים

העלאה) (תפילה, לאהרן המשכה)

שממשיך  כפי למשה, אהרן והקדמת

ומבאר.

L‡¯ÏŒÏÎlL ,‰Êa ¯„q‰Â¿«≈∆»∆∆¿…¿…
ה' בעבודת הראשון ¿∆BLÈבשלב

ÔÈÚ ‡e‰L ,‰lÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿«
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»ƒ¿«»¿«¿»

למעלה  מלמטה התעלות של בדרך לאלוקות האדם התקרבות היינו

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡,האדם מצד מלמטה, ‡˙התעוררות ˙¯¯BÚnL ƒ¿¬»ƒ¿«»∆¿∆∆∆
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰,האלוקות מצד מלמעלה, CkŒ¯Á‡Âהתעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿«««

התפילה  עבודת והקדמת התחלת ÔÈÚלאחר ‡e‰L ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ ‡a»ƒ¿««»∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ אלוקות hÓÏ‰.וגילוי ‰ÏÚÓlÓ ««¿»»ƒ¿«¿»¿«»

בעבודת  לגמרי שונים אופנים לשני ותפילה תורה של החלוקה עניין וכללות

שממשיך. כפי ביאור, תוספת דורש ה',

,eÈ‰Â,'ה בעבודת שונים אופניים שני הם ותפילה שתורה  העניין ביאור ¿«¿
˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚ BLiL Û‡L והתחברות Bz¯‰שילוב ÏL ∆«∆∆¿ƒ¿««ƒ¿«¿∆»

‰fÓ ‰Ê ˙eÏlk˙‰a Ì‰L ‰M„˜ ÈÈÚ ÏÎk) ‰lÙ˙e כמו ¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈¿À»∆≈¿ƒ¿«¿∆ƒ∆
מידות  שתי הן הגבורה ומידת החסד מידת שאמנם העליונות בספירות שמצינו

התכללות  ביניהם יש זאת ועם שונות,

גבורה  וכן שבגבורה חסד ויש

שאמנם  בענייננו גם וכך שבחסד),

ואופנים  עניינים שני הם ותפילה תורה

וחיבור  שילוב ביניהם יש אבל שונים

ÔÈÚ Ìb BLÈ ‰¯Bza È¯‰L∆¬≈«»∆¿«ƒ¿«
¯ÙÒ' Ë¯Ù·e ,‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»≈∆

'ÌÈl‰z ומכיל מהתורה חלק שהוא ¿ƒƒ
תפילה, שהם רבים «lÙz·e«¿ƒ‰פרקים

BLÈ של והתכללות ÔÈÚשילוב ∆¿ƒ¿«
‰¯Bz‰ È˜eÒt Ô‰ ,‰¯Bz‰«»≈¿≈«»
˙BÈLn‰ ¯„Ò Ô‰Â ‰lÙzaL∆«¿ƒ»¿≈≈∆«ƒ¿»
‰lÙz‰ ÈÙlL ˙B˙È¯a‰Â¿«¿«¿∆ƒ¿≈«¿ƒ»

"ÔÓB˜Ó e‰ÊÈ‡" BÓk) שהוא ¿≈∆¿»
הקרבנות, בדיני העוסק מהמשנה פרק

חלק  מהווה זאת ועם התורה, עניין

הזו ),מהתפילה  השאלה על והמענה

תורה  בין התכללות שיש נכון שאמנם

אבל  לעיל, כאמור «ŒÏkÓƒותפילה,
‰„B·Úa ÌB˜Ó למעשהÏÚÙa »«¬»¿…«

‰hÓÏ של הגשמית המציאות בתוך ¿«»
הזה  בו (ÌMLהעולם המקום שזה ∆»

˙‡ÈˆÈ ÔÈÚ ˙‡ ÏÚÙÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…∆ƒ¿«¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ העניינים שני ידי על וזאת ƒ¿«ƒ

ותפילה  תורה ÈLשל Ì‰ È¯‰ (¬≈≈¿≈
ÌÈÈÚ בשני מדובר בפועל ולמעשה ƒ¿»ƒ

בהם  מתעסקים שלא שונים תחומים

זמן  יש מהם אחד לכל אלא אחת בבת

של  סדר בכך יש ולכן לו, המיוחד

ואיחור, ÔÙ‡aקדימה ‡e‰ Ì¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿…∆
L‡¯ÏŒÏÎlL ראשון ˆ¯CÈכדבר ∆¿…¿…»ƒ
,ÔÈÓÈa ‡a‡ ¯Ó‡Ók ,‰lÙz‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï בגמרא‡‰zL" ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»¿«¬««»ƒ¿»ƒ∆¿≈

"È˙hÓÏ ‰ÎeÓÒ È˙lÙz29 מבלי מהשינה, הקימה עם מיד היינו ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»ƒ
אחר, עיסוק בשום התפילה CkŒ¯Á‡Âלהתעכב enÏ„אחרי ‡a ¿«««»ƒ

,‰¯Bz‰הוא הרצוי שהסדר ז"ל חכמינו ‰Òk˙ובלשון ˙ÈaÓ מקום «»ƒ≈«¿∆∆
לתפילה  ‰L¯„nהמיוחד ˙È·Ï30,לתורה המיוחד Úe„iÎÂ31מקום ¿≈«ƒ¿»¿«»«

‰lÙz‰ È¯Á‡lL ‰¯Bz‰ „enlL של וההתעלות ההכנה לו שקדמה ∆ƒ«»∆¿«¬≈«¿ƒ»
התפילה ‰lÙz‰.עבודת ÈÙlL ‰¯Bz‰ „enlÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈ƒƒ«»∆ƒ¿≈«¿ƒ»
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ÌÓ‡ יׂשראל ּבני לגאּלת ּבנֹוגע הּוא זה ּכל »¿»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֻ

ׁשבירת  לענין ּבנֹוגע אבל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָמּמצרים,

מּלמעלה  ההמׁשכה ּתחּלה להיֹות צריכה ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֹּפרעה,

ענין  ׁשהּוא מׁשה, ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹלמּטה,

נאמר  עליה ּכאׁש",32הּתֹורה, ּדברי ּכה "הלא ְְֱֲֵֶֶַַַָָָָֹֹ

כּו' טמאה מקּבלת ּדוקא 33ׁשאינּה עלֿידֹו ולכן , ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּפרעה, קליּפת ׁשבירת להיֹות יכֹולה ְְְְְְִִִַַַָָָֹהיתה

ּגֹו' יאֹוריו" ּבתֹו הרֹובץ הּגדֹול עד 34"הּתּנים , ְְִֵַַַַָָָ

והצר לפרעה, ללכת ּפחד רּבנּו ׁשּמׁשה ,ּכ ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻּכדי

ּפרעה" אל "ּבא מיחד, ׁשל 35לצּוּוי ענין ׁשּזהּו , ְְְְִִֶֶֶֶַָָֹֹֻ

ּבכדי  למּטה מּלמעלה והמׁשכה ּכח ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹנתינת

אחרּֿכ ורק ּפרעה, קליּפת ׁשבירת לפעל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַֹֹׁשּיּוכל

למעלה, מּלמּטה ההעלאה ענין להיֹות יכֹול ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָהיה

עלֿי  למּטה, ׁשּנמצאים הּנּצֹוצֹות אהרן.ּברּור די ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ

‰Ê·e יׂשראל ּבני ליציאת ׁשּבנֹוגע יּובן »∆ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

לפני  אהרן הּכתּוב מקּדים ְְְֲִִִִִֵַַַַָֹמּמצרים,

עבֹודת  להיֹות צריכה ׁשּתחּלה ּכיון ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמׁשה,

לּמּוד  ואחרּֿכ אהרן, ׁשל ענינֹו ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹהּתפּלה,

ּבענין  מהֿׁשאיןּֿכן מׁשה. ׁשל ענינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּתֹורה,

אהרן, לפני מׁשה  הּכתּוב מקּדים לפרעה, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹֹֹהּדּבּור

צריכה  ּפרעה, קליּפת ׁשבירת לפעל ּבכדי ְְְְְְִִִִִִֵַַַָֹֹּכי

ׁשל  ענינֹו מּלמעלה, ההמׁשכה ּתחּלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָלהיֹות

הּנּצֹוצֹות, העלאת נעׂשית אחרּֿכ ורק ְֲֲִֵֶַַַַַַַַָֹמׁשה,

אהרן. ׁשל ְֲִֶַָֹענינֹו

ׁשל p‰Â‰ד) ענינם ּותפּלה, ׁשּתֹורה אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈ְְִִִֶֶַַָָָָ

מּכלֿ מּזה, זה חלּוקים ואהרן, ְֲֲִִִֶֶֶַָֹֹמׁשה

מׁשה  הּוא ּגֹו' ּומׁשה אהרן "הּוא נאמר ֱֲֶֶֶַַָֹֹֹמקֹום

ּדרגה  ׁשּזֹוהי יחיד, לׁשֹון "הּוא" ְְְֲִִֶַַָָֹואהרן",

ּולאחד  לחּבר ּבכחּה ׁשּלכן מּׁשניהם, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלמעלה

הן  ּותפ ּלה ּתֹורה  ּדהּנה ּבזה, והענין ׁשניהם. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאת

העלאת  ׁשענינּה ּבתפּלה ּכי והעלאה, ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָהמׁשכה
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כט.32) כג, א.33)ירמי' כב, ואילך.34)ברכות 40 ע' חכ"א שיחות לקוטי א. נז, פרשתנו תו"א וראה ג. כט, יחזקאל

א.35)וש"נ. לד, זח"ב וראה בא. ר"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê Ïk ÌÓ‡ התפילה שעבודת ובאופן התורה ועבודת התפילה עבודת »¿»»∆

(תורה) למשה קודם (העלאה) ואהרן תחילה l‡‚Ï˙באה Ú‚Ba ‡e‰¿≈«ƒ¿À«
,ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ Èa יציאת על כשמדובר הכתוב, בתחילת ולכן ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ

ומשה' אהרן 'הוא נאמר Ú¯t‰מצרים, ˙¯È·L ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ï·‡¬»¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ««¿…
שלו  וההתנגדות התוקף וביטול

הקליפה  תוקף ביטול (וברוחניות,

שלה  וההתנגדות והסטראֿאחרא

lÁz‰לקדושה), ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ»
ראשון  וגילוי ‰‰ÎLÓ‰כדבר ««¿»»

hÓÏ‰,האלוקות  ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
‡e‰L ,‰LÓ ÏL BÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆…∆∆
¯Ó‡ ‰ÈÏÚ ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ32 ƒ¿««»»∆»∆¡«

,"L‡k È¯·c ‰k ‡Ï‰"¬……¿»«¿≈
'eÎ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡L33 ∆≈»¿«∆∆À¿»

תורה  ללמוד שניתן הלכה נפסקה ולכן

ולגבי  טמא, כשהאדם גם מצב, בכל

וכיוון  להיטהר, עליו אחרים דברים

לאש, שנמשל ותוקף כוח יש שלתורה

פרעה  את 'לשבור' ŒÏÚבכוחה ÔÎÏÂ¿»≈«
B„È משה ידי ‰È˙‰על ‡˜Âc »«¿»»¿»

˙tÈÏ˜ ˙¯È·L ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«
,‰Ú¯t,ותקיפה חזקה קליפה שהוא «¿…

על  נאמר בו ביחזקאל הכתוב כלשון

כמו  שהוא ‰ÏB„bפרעה ÌÈpz‰"««ƒ«»
'Bb "ÂÈ¯B‡È CB˙a ı·B¯‰34, »≈¿¿»

ea¯ ‰LnL ,Ck È„k „Ú«¿≈»∆…∆«≈
C¯ˆ‰Â ,‰Ú¯ÙÏ ˙ÎÏÏ „Át»«»∆∆¿«¿…¿À¿«

„ÁÈÓ ÈeeˆÏ,מהקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ¿À»
"‰Ú¯t Ï‡ ‡a"35e‰fL , …∆«¿…∆∆
פרעה' אל 'בא ÏLהציווי ÔÈÚƒ¿»∆
‰ÎLÓ‰Â Ák ˙È˙ של והתגלות ¿ƒ«…«¿«¿»»

אלוקי  hÓÏ‰אור ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
L È„Îa משהÏÚÙÏ ÏÎei ƒ¿≈∆«ƒ¿…

˜¯Â ,‰Ú¯t ˙tÈÏ˜ ˙¯È·L¿ƒ«¿ƒ««¿…¿«
CkŒ¯Á‡ עלֿדרך) ה'המשכה' לאחר «««

של  עניינו התורה, בלימוד ה' עבודת

ÔÈÚמשה) ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»ƒ¿ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰‰ האדם של התעלות ««¬»»

לאלוקות  להתקרב «»¿hÓlÓƒ‰והבריאה
¯e¯a ,‰ÏÚÓÏ מהרע הטוב הפרדת ¿«¿»≈

של  האלוקות ‰BˆBvp˙והעלאה של «ƒ
hÓÏ‰,והקדושה  ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«»

Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ לעניין ולכן אהרן) של עניינו בתפילה, ה' עבודת (עלֿדרך «¿≈«¬…

שממשיך  וכפי אהרן, כך ואחר תחילה משה ואהרן', משה 'הוא נאמר זה

ומפרט.

Ô·eÈ ‰Ê·e לכך הפנימי Ï‡¯NÈהטעם Èa ˙‡ÈˆÈÏ Ú‚BaL »∆»∆¿≈«ƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
‰LÓ ÈÙÏ Ô¯‰‡ ·e˙k‰ ÌÈc˜Ó ,ÌÈ¯ˆnÓ ואומר פותח והכתוב ƒƒ¿«ƒ«¿ƒ«»«¬…ƒ¿≈…∆

ומשה', אהרן lÁzL‰'הוא ÔÂÈk≈»∆¿ƒ»
ה' עבודת של ראשון «ÎÈ¯¿̂ƒ‰בשלב

BÈÚ ,‰lÙz‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿¬««¿ƒ»ƒ¿»
„enÏ CkŒ¯Á‡Â ,Ô¯‰‡ ÏL∆«¬…¿«««ƒ
‰LÓ ÏL BÈÚ ,‰¯Bz‰«»ƒ¿»∆…∆

לעיל. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óכמבואר
ÌÈc˜Ó ,‰Ú¯ÙÏ ¯eac‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿«¿…«¿ƒ

Ô¯‰‡ ÈÙÏ ‰LÓ ·e˙k‰ ואומר «»…∆ƒ¿≈«¬…
ואהרן', משה ÏÚÙÏ'הוא È„Îa Èkƒƒ¿≈ƒ¿…

˙¯È·Lוביטול‰Ú¯t ˙tÈÏ˜ ¿ƒ«¿ƒ««¿…
ביותר, חזקה קליפה «ÎÈ¯¿̂ƒ‰שהיא

‰ÎLÓ‰‰ ‰lÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»««¿»»
‰ÏÚÓlÓ,למטה BÈÚשתפעל ƒ¿«¿»ƒ¿»

CkŒ¯Á‡ ˜¯Â ,‰LÓ ÏL∆…∆¿««««
˙BˆBvp‰ ˙‡ÏÚ‰ ˙ÈNÚ בדרך «¬≈«¬»««ƒ

למעלה, מלמטה ÏLשל BÈÚƒ¿»∆
.Ô¯‰‡«¬…

‰¯BzL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰Â („¿ƒ≈««ƒ∆»
‰LÓ ÏL ÌÈÚ ,‰lÙ˙e¿ƒ»ƒ¿»»∆…∆

‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜eÏÁ ,Ô¯‰‡Â כן וא ¿«¬…¬ƒ∆ƒ∆
ה' בעבודת שונים אופנים בשני מדובר

שונה, בדרך הוא מהם אחד שכל

לעיל, Ó‡¯כמבואר ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¡«
האופנים) שני (על "‰e‡בכתוב

‰LÓ ‡e‰ 'Bb ‰LÓe Ô¯‰‡«¬……∆…∆
,„ÈÁÈ ÔBLÏ "‡e‰" ,"Ô¯‰‡Â¿«¬…¿»ƒ

רבים, לשון 'הם' נאמר È‰BfL∆ƒולא
על  מכוונת יחיד לשון 'הוא' המילה

,Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL ‰‚¯c«¿»∆¿«¿»ƒ¿≈∆
האופנים, משני יותר ≈«∆ÔÎlLנעלית
משניהם  למעלה שהיא «…¿dÁÎaמשום

Ì‰ÈL ˙‡ „Á‡Ïe ¯aÁÏ¿«≈¿«≈∆¿≈∆
כאמור, הם, הרי עצמם שמצד למרות

ומבאר  שממשיך כפי מזה', זה 'חלוקים

עניין  של והאיחוד חיבור עניין מהו

התפילה. ועניין התורה

‰¯Bz ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»
‰ÎLÓ‰ Ô‰ ‰lÙ˙e מלמעלה ¿ƒ»≈«¿»»

למעלה,ÏÚ‰Â‡‰למטה  ‰ÏÚ‡˙מלמטה dÈÚL ‰lÙ˙a Èk ¿«¬»»ƒƒ¿ƒ»∆ƒ¿»»«¬»«
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dyneי oxd` `ed

ׁשּמחׁשבת  והינּו, הּמּטה, מציאּות נרּגׁשת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּטה,

ּכפי  הּנׁשמה אֹודֹות היא הּתפּלה ּבׁשעת ְְְְִִִִַַַָָָָָָהאדם

ׁשּכתב  מה  עלּֿפי ּובפרט  ּבּגּוף, ְְִִֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּמלּבׁשת

צרכיו,36הרמּב"ם  ּבּקׁשת הּוא הּתפּלה ׁשענין ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָ

ענין  ׁשּי אז ורק כ ּו', לֹו ׁשחסר ׁשּמרּגי ׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוהינּו,

ׁשהיא  הּתֹורה ּבענין מהֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהּתפּלה.

מציאּות  ּכלל נרּגׁשת לא מּלמעלה, ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹהמׁשכה

ּוכמֹו הּקּב"ה, ׁשל ּתֹורתֹו אּלא ּכאן ואין ְְֵֶֶַָָָָָָָָהאדם,

ּבנּו ּבחר "אׁשר הּתֹורה, ּברּכת ּבנּסח ְְֲִֶֶַַַַָָָָֻׁשּכתּוב

ׁשּלּמּוד  ואף ּתֹורתֹו". את לנּו ונתן העּמים ְְִִִֶֶַַַָָָָָמּכל

ׁשל  ּבׂשכלֹו הּמּובן ּבאפן להיֹות צרי ְְְְִִִֶֶַַָָָֹהּתֹורה

אינּה העֹולם ׁשּמציאּות ּבאפן זה הרי ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָֹהאדם,

ּבתֹורתֹו עֹוסק ׁשהּוא ּכיון ּכלל, מקֹום ְְֵֵֶֶֶָָָָּתֹופסת

אחד" וחכמתֹו ׁש"הּוא הּקּב"ה, אמנם,37ׁשל . ְְְֶֶֶַָָָָָָָ

ׁש ודרּגה ּבמקֹום רק ׁשּי זה ּיׁשנם חּלּוק ְְְְִֶֶֶַַַָָָָ

ּבכל  הּוא ׁשּכן והמׁשכה, ּדהעלאה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָהחּלּוקים

לפני  ואפילּו הׁשּתלׁשלּות, ׁשּבסדר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַהּמדרגֹות

ולא  ּד"מטי הענין יׁשנֹו ׁשם ׁשּגם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹהּצמצּום,

רק 38מטי" ׁשּי זה הרי ׁשּנּויים, ׁשל ענין ׁשּזהּו , ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

,יתּבר ּבעצמּותֹו מהֿׁשאיןּֿכן האֹור, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָּבמדרגת

ּבין  חּלּוק אין ׁשּנּויים, ׁשל ענין ּבֹו ׁשּי ְִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשּלא

ׁשּמֹורה  "הּוא", ּבחינת וזהּו והמׁשכה. ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָהעלאה

ל"הּוא", "אּתה" ּבין החּלּוק ׁשּזהּו העצמּות, ְְִֵֶֶַַַַָָעל
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ה"אֿב.36) פ"א תפילה פ"ב.37)הל' תניא ה"י. פ"ב יסוה"ת הל' רמב"ם פל"ח 38)ראה הק"ש שער בינה אמרי ראה

ד). (סד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰hn‰,לעיל כמבואר למטה, שנפלו הניצוצות והעלאת בירור היינו ««»

,‰hn‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙Lb¯ ומעלים מבררים שאותה הגשמית המציאות ƒ¿∆∆¿ƒ««»
מקום, ‰È‡תופסת ‰lÙz‰ ˙ÚLa Ì„‡‰ ˙·LÁnL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿∆∆»»»ƒ¿««¿ƒ»ƒ

,Ûeba ˙LaÏnL ÈÙk ‰ÓLp‰ ˙B„B‡ היא בתפילה העבודה כי «¿»»¿ƒ∆¿À∆∆«
הגוף  את ולהעלות «¿Ë¯Ù·eƒלברר

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚ36 «ƒ«∆»«»«¿«
ÔÈÚL תוכן‡e‰ ‰lÙz‰ ∆ƒ¿««¿ƒ»

,ÂÈÎ¯ˆ ˙Lwaֿמהקדוש לבקש «»«¿»»
אמונה  (מתוך לו הנחוץ את ברוךֿהוא

ה') מאת בא ¿»¿eÈ‰Â,שהכול
'eÎ BÏ ¯ÒÁL LÈb¯nL∆«¿ƒ∆»≈
שהמציאות  מוכיחה הזו והתחושה

תופסים  הגשמיים והצרכים הגשמית

אצלו, ‡Êמקום ˜¯Â את כשמרגישים ¿«»
והחיסרון  ÔÈÚהצורך CiL«»ƒ¿«

‰lÙz‰ֿשהקדוש בקשה בתור «¿ƒ»
הבקשות  את ימלא ברוךֿהוא

שלו. והמשאלות

‰¯Bz‰ ÔÈÚa ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ¿««»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰L אלוקות וגילוי ∆ƒ«¿»»

ÏÏk ˙Lb¯ ‡Ï ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»…ƒ¿∆∆¿»
Ì„‡‰ ˙e‡ÈˆÓ חושב לא והוא ¿ƒ»»»

שלו, הצרכים ועל עצמו על ≈¿ÔÈ‡Âכלל
‡l‡ Ô‡k של והעניין המציאות »∆»

BÓÎe ,‰"aw‰ ÏL B˙¯Bz»∆«»»¿
,‰¯Bz‰ ˙k¯a Áqa ·e˙kL∆»¿À«ƒ¿««»

ea ¯Áa ¯L‡" הקדושֿברוךֿהוא ¬∆»«»
˙‡ eÏ Ô˙Â ÌÈnÚ‰ ÏkÓƒ»»«ƒ¿»«»∆

,"B˙¯Bz.'ה enlL„תורת Û‡Â »¿«∆ƒ
ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰«»»ƒƒ¿¿…∆
Ì„‡‰ ÏL BÏÎNa Ô·en‰«»¿ƒ¿∆»»»
של  מהמציאות חלק הוא האדם ושכל

Ê‰האדם, È¯‰ על בשכל השימוש ¬≈∆
מציאות  את ולהחשיב להרגיש גורם לא התורה, דברי את ולקלוט להבין מנת

הוא  הלימוד אלא שלו) הצרכים (ואת ‰ÌÏBÚהאדם ˙e‡ÈˆnL ÔÙ‡a¿…∆∆¿ƒ»»
ÏL B˙¯B˙a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÂÈk ,ÏÏk ÌB˜Ó ˙ÒÙBz dÈ‡≈»∆∆»¿»≈»∆≈¿»∆

"„Á‡ B˙ÓÎÁÂ ‡e‰"L ,‰"aw‰37 של חכמתו היא התורה «»»∆¿»¿»∆»
שאותם  והדברים שלו (ההבנה שחכמתו מבשרֿודם ובשונה הקדושֿברוךֿהוא

הם  וחכמתו הקדושֿברוךֿהוא הרי ממנו, נפרד דבר היא ומבין) יודע הוא

ולא  מקום תופסת לא התחתונה המציאות התורה בלימוד ולכן ממש, אחד

כלל. נחשבת

‰Ê ˜elÁ ,ÌÓ‡ מהותי מאד חילוק אכן שהוא לתפילה תורה בין »¿»ƒ∆
ÏÚ‰c‡‰ומשמעותי  ÌÈ˜elÁ‰ ÌLiL ‰b¯„Â ÌB˜Óa ˜¯ CiL«»«¿»¿«¿»∆∆¿»«ƒƒ¿«¿»»

,‰ÎLÓ‰Â והבריאה האדם בהתקרבות אחד אופן היא העלאה שהן הדרגות ¿«¿»»
ושונה אחר אופן היא והמשכה ‰e‡לאלוקות, ÔkL הם והמשכה שהעלאה ∆≈

שונים  דברים ‰eÏLÏzL˙שני ¯„ÒaL ˙B‚¯„n‰ ÏÎa ירידת של ¿»««¿≈∆¿≈∆ƒ¿«¿¿
לדרגה, מדרגה האלוקי ‰ÌeˆÓv,האור ÈÙÏ eÏÈÙ‡Â האיןֿסוף באור «¬ƒƒ¿≈«ƒ¿

השתלשלות' מ'סדר »∆ÌbLשלמעלה
ÌL הצמצום לפני BLÈאפילו »∆¿

"ÈËÓ ‡ÏÂ ÈËÓ"c ÔÈÚ‰38 »ƒ¿»¿»≈¿…»≈
האלוקית  החיות הסוד, בתורת כמבואר

ושוב', 'רצוא של בדרך באה לעולמות

במקור, ודבקות עליה של תנועה מתוך

והמשכה  ירידה של ותנועה 'רצוא',

הזמן, כל חלילה וחוזר 'שוב', למטה,

בעשר  במיוחד (שקיים העניין ושורש

החיות) נשפעת שבאמצעותן הספירות

החיות  המשכת שאופן בכך הוא

ולא  'מטי בדרך היא ממקורה האלוקית

התפשטות  היינו מגיע, ולא מגיע מטי',

והתכללות  ההתפשטות והעדר וגילוי

להארת  ביחס במיוחד שקיים (עניין

מהספירות), שלמעלה בכתר האיןֿסוף

'לא  במקורה, כלולה החיות וכאשר

ממנה, המקבלת הספירה גם מטי',

להיכלל  ו'רצוא' בתשוקה עומדת

– 'מטי' התנועה ואילו במקור.

לתנועת  המקור היא הרצון, התפשטות

בתנועה  נמצא הרצון כאשר כי ה'שוב'.

הספירות  גם והתפשטות, המשכה של

הן  מהרצון, חיותן את המקבלות

לפעול  וירידה 'שוב' של בתנועה

ÏLבעולמות, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆
‰Ê È¯‰ ,ÌÈÈepL המושג אפילו ƒƒ¬≈∆

מטי' ולא Óa„¯‚˙'מטי ˜¯ CiL«»«¿«¿≈«
¯B‡‰ מעצמיות ומתפשט המתגלה »

C¯a˙È,האלוקות, B˙eÓˆÚa ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó של והמהות העצמות  «∆≈≈¿«¿ƒ¿»≈
בעצמו ÌÈÈepLהקדושֿברוךֿהוא ÏL ÔÈÚ Ba CiL ‡lL אפילו ∆…«»ƒ¿»∆ƒƒ

אחרים, שינויים לא ובוודאי מטי', ולא 'מטי ÔÈaבבחינת ˜elÁ ÔÈ‡≈ƒ≈
‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰ לאלוקות שהקירוב לומר שייך לא עצמותו ולגבי «¬»»¿«¿»»

שום  אין ב'עצמות' כי מזה, זה חלוקים שונים באופנים הוא האלוקות וגילוי

מזו.הגדרות, זו שונות בחינות שיש לומר שייך לא וב'עצמות'

,"‡e‰" ˙ÈÁa e‰ÊÂ ומשה אהרן שהבחינות לכך הפנימי הטעם וזה ¿∆¿ƒ«
שני  אכן הם באלוקות שונות שבדרגות אף כאן, הנזכרות אהרן משה וכן

כיוון  יחיד, לשון 'הוא', אלא 'הם' עליהם נאמר לא חלוקים, ∆∆BnL¯‰עניינים
,˙eÓˆÚ‰ ÏÚ הוא העצמות על מורה ש'הוא' בזה e‰fLוהביאור «»«¿∆∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



יי l"yz'd hay 'b ,`x`e zyxt zay

הּגּלּוי  על הּמֹורה נֹוכח, לׁשֹון הּוא ְִֵֶֶַַַַַָׁש"אּתה"

ׁשּמֹורה  נסּתר, לׁשֹון "הּוא", מהֿׁשאיןּֿכן ְְִֵֵֶֶֶַָ(אֹור),

סדר  ׁשּבין החּלּוק זה הרי ּכלל, ּובדר ההעלם. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָעל

מּסדר  ׁשּלמעלה לּבחינה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָהׁשּתלׁשלּות

הּספירֹות  ּכל ׁשּבין החּלּוק וכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַָהׁשּתלׁשלּות,

הּוא  ּגֹו' ּומׁשה אהרן "הּוא וזהּו הּכתר. ְְֲִִֶֶֶֶַַַֹֹלספירת

הּכתר  ּבחינת על קאי "הּוא" ואהרן", ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹמׁשה

ּובינה' 'חכמה ׁשהם ואהרן", מ"מׁשה ,39ׁשּלמעלה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

והֹוד' ּומלכּות'40'נצח 'זעירֿאנּפין אֹו (ּכי 41, ְְְְִִֵֵַַַ

ּבספירת  היא והּתפּלה ּב'זעירֿאנּפין', היא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָהּתֹורה

תפּלה" "ואני ּדוד ּכמאמר ועלֿידי 42הּמלכּות, ,( ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָ

החּבּור  נעׂשה הּכתר, ּבחינת "הּוא", ְְֲִִִֶֶַַַַַָּבחינת

הּוא  ּגֹו' ּומׁשה אהרן "הּוא ׁשּלהם, ְְְֲִֶֶֶַַַָֹֹוההתאחּדּות

נעׂשה  "הּוא" ּבחינת ׁשעלֿידי ואהרן", ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָֹֹמׁשה

ׁשהיא  ו', ּבתֹוספת ואהרן", "מׁשה ּומׁשה", ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹ"אהרן

ועלֿאחתּֿכּמהֿ הּמֹוסיפה, ו' (לא הּמחּברת ְְִֶֶַַַַַַַָָֹו'

הּמפסיקה). ו' לא ְְִַַַָָֹוכּמה

להם e‰ÊÂה) ה' אמר אׁשר ּומׁשה, אהרן "הּוא ¿∆ֲֲֶֶֶַַָָֹֹ

מארץ  יׂשראל ּבני את ְְִִֵֵֵֶֶֶָהֹוציאּו

ּבׁשני  האדם עבֹודת ּכללּות על ּדקאי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָמצרים",

ׁשענין  (מׁשה), ותֹורה (אהרן) ּתפּלה ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹהענינים

למעלה, מּלמּטה וההעלאה הּבּטּול הּוא ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָהּתפּלה

ואחרּֿכ ,"לפני אני "מֹודה מאמירת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָהחל

ואחרּֿכ הּתפּלה, סדר ּוכללּות הּׁשחר ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָּברכֹות

לּמּוד  ׁשעלֿידי למּטה מּלמעלה ההמׁשכה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּבאה

עלֿידיֿזה  כּו', העֹולם ּברּור ׁשּפֹועלת ְֵֵֶֶֶֶַַָָָהּתֹורה,

ה'ׁשלחן  הֹוראת עלּֿפי היא ּבעֹולם ְְִִֶַַַַַָָָָָָֻׁשההנהגה

ׁשּלכן  הּתפּלה, ּבענין ּגם ׁשּפֹועל (ועד כּו' 'ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָערּו
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הערכיםֿחב"ד 39) ספר וראה פר"ת. תרנ"ה, תרמ"א, ומשה אהרן הוא סד"ה ואילך). רכו (ע' שם ח"א פרשתנו אוה"ת ראה

וש"נ. ואילך. קמט ס"ע וש"נ.40)שם ואילך). קנד (ע' שם הערכיםֿחב"ד ספר תתקג. ס"ע בלק אוה"ת ראה 41)ראה

וש"נ. שם. הערכים ספר שם. פרשתנו ד"ה 42)אוה"ת בהקדמה. התפילה שער פע"ח ב. מט, ח"ג זהר וראה ד. קט, תהלים

ואילך). קנט ע' תש"ל המאמרים (ספר פ"ה ישיר אז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÁÎB ÔBLÏ ‡e‰ "‰z‡"L ,"‡e‰"Ï "‰z‡" ÔÈa ˜elÁ‰«ƒ≈«»¿∆«»¿≈«

ראשון'), (‡B¯),('גוף Èelb‰ ÏÚ ‰¯Bn‰ מתייחס 'אתה' הלשון שהרי «∆««ƒ
בגלוי  לנו ונראה לפנינו הנמצא ÔBLÏלדבר ,"‡e‰" ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿

¯zÒ,(שלישי ‰‰ÌÏÚ(גוף ÏÚ ‰¯BnL סדר' של הדרגות בענייננו, ƒ¿»∆∆««∆¿≈
שלפני  דרגות ואפילו השתלשלות',

אבל  לגילוי, שייכות הצמצום,

מכדי  נעלה הוא כי נעלם ה'עצמות'

גילוי. לידי ÏÏk,לבוא C¯„·e¿∆∆¿»
כללי Ê‰באופן È¯‰ האמור ההבדל ¬≈∆

(העלם) ל'הוא' (גילוי) 'אתה' בין

¯„Ò ÔÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈≈∆
˙eÏLÏzL‰ גילוי שהוא ƒ¿«¿¿

¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÏ«¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰,העלם ÔÎÂשהיא ƒ¿«¿¿¿≈

˙B¯ÈÙq‰ Ïk ÔÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈»«¿ƒ
אלוקי  אור גילוי הוא עניינם שכל

¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒÏ'עליון 'כתר ƒ¿ƒ««∆∆
שהכתר  (כשם מהספירות שלמעלה

יותר  נעלה שאורו הגוף) כל מעל הוא

נעלם. והוא

'Bb ‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰" e‰ÊÂ¿∆«¬……∆
"‡e‰" ,"Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡e‰…∆¿«¬…
¯˙k‰ ˙ÈÁa ÏÚ È‡»̃≈«¿ƒ««∆∆
,"Ô¯‰‡Â ‰LÓ"Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…∆¿«¬…

Ì‰L בספירות הוא שעניינם כפי ∆≈
‰ÓÎÁ' משה בחינת È·e‰בחינת »¿»ƒ»

הסוד,,39'אהרן  בתורת כמבואר

היינו  בספירות יותר הנמוכות ובדרגות

Áˆ' ספירת כמו הימין בקו שהיא ≈«
השמאל B‰Â„החכמה  בקו שהיא ¿

הבינה' ספירת ‡40Bכמו באופן ,

יותר  כללות 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊכללי ¿≈«¿ƒ
כי  זעירות' 'פנים (הנקראות המידות

לאור  ביחס מועט שבמידות האור

שבבחינת  אנפין' וב'אריך שבמוחין

‰eÎÏÓe41‰¯Bz˙'הכתר) Èk) «¿ƒ«»
משה  Œ¯ÈÚÊ'aבחינת ‡È‰ƒƒ¿≈

‰lÙz‰Â ,'ÔÈt‡ אהרן בחינת «¿ƒ¿«¿ƒ»
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ‡È‰ƒƒ¿ƒ«««¿

„Âc ¯Ó‡Ókהמלכות ספירת הוא שעניינו ˙lÙ‰"המלך È‡Â"42,( ¿«¬«»ƒ«¬ƒ¿ƒ»
¯˙k‰ ˙ÈÁa ,"‡e‰" ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚÂ עשר מכל שלמעלה ¿«¿≈¿ƒ«¿ƒ««∆∆

Ì‰lLהספירות, ˙ecÁ‡˙‰‰Â ¯eaÁ‰ ‰NÚ הבחינות כל של «¬»«ƒ¿«ƒ¿«¿∆»∆
של  הפנימית המשמעות וזו ומלכות), ז"א והוד, נצח ובינה, (חכמה האמורות

È„ÈŒÏÚLהכתוב  ,"Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡e‰ 'Bb ‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰"«¬……∆…∆¿«¬…∆«¿≈
"‡e‰" ˙ÈÁa שונות לדרגות מחלוקה "‡‰¯Ôשלמעלה ‰NÚ ¿ƒ««¬»«¬…

,"Ô¯‰‡Â ‰LÓ" ,"‰LÓe…∆…∆¿«¬…
'Â ˙ÙÒB˙a('ואהרן ('ומשה', ¿∆∆

˙¯aÁn‰ 'Â ‡È‰L שניהם בין ∆ƒ«¿«∆∆
‰ÙÈÒBn‰ 'Â ‡Ï) חדש עניין …«ƒ»

ואיחוד  חיבור שיוצרת ו' אלא ונפרד

שניהם, «»»»»¿Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂבין
‰nÎÂֿקל המוסיפה ו' איננה אם ¿«»

שהיא  ‰ÈÒÙn˜‰).וחומר 'Â ‡Ï…««¿ƒ»
,‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰" e‰ÊÂ (‰¿∆«¬……∆
e‡ÈˆB‰ Ì‰Ï '‰ ¯Ó‡ ¯L‡¬∆»«»∆ƒ
ı¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈≈∆∆

È‡˜c ,"ÌÈ¯ˆÓ המכווןÏÚ ƒ¿«ƒ¿»≈«
ÈLa Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk¿»¬«»»»ƒ¿≈
(Ô¯‰‡) ‰lÙz ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ»«¬…

,(‰LÓ) ‰¯B˙Â לעיל וכמבואר ¿»…∆
Ïeha‰ ‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ»«ƒ

ה'ישות' ««¬»»¿ÏÚ‰‰Â‡‰העצמית של
לאלוקות  והתקרבות התעלות

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ועבודת ƒ¿«»¿«¿»
היא ÈÓ‡Ó¯˙התפילה ÏÁ‰»≈≈¬ƒ«

"EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ" עם מיד ∆¬ƒ¿»∆
מהשינה, BÎ¯a˙הקימה CkŒ¯Á‡Â¿«««ƒ¿

,‰lÙz‰ ¯„Ò ˙eÏÏÎe ¯ÁM‰«««¿»≈∆«¿ƒ»
CkŒ¯Á‡Â וההכנה ההקדמה אחרי ¿«««

השונים  בשלביה התפילה עבודת של

‰ÎLÓ‰‰ ‰‡a אלוקי אור של »»««¿»»
È„ÈŒÏÚL ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»∆«¿≈
¯e¯a ˙ÏÚBtL ,‰¯Bz‰ „enÏƒ«»∆∆∆≈

eÎ',ותיקון  ÌÏBÚ‰ ידי על לא »»
מקום  ונתינת למציאות התייחסות

אודות  לעיל כמבואר האדם, לצרכי

אלא  התפילה עבודת ידי שעל ההעלאה

‰‚‰‰‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ שבה «¿≈∆∆««¿»»
מתנהג  ŒÏÚהעולם ‡È‰ ÌÏBÚa»»ƒ«

'eÎ 'Ce¯Ú ÔÁÏL'‰ ˙‡¯B‰ Ètƒ»««À¿»»
התורה התורה (ÚÂ„הוראות לימוד של החשיבות מודגשת כך ÏÚBtLכדי ¿«∆≈

והוספה  עילוי התורה ÈË¯tלימוד Ïk ÔÎlL ,‰lÙz‰ ÔÈÚa Ìb«¿ƒ¿««¿ƒ»∆»≈»¿»≈
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dyneיב oxd` `ed

ּבּתֹורה, נאמרּו לּתפּלה ּבנֹוגע הּדינים ּפרטי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

ועלֿידיֿזה  .('ערּו ׁשּב'ׁשלחן ּתפּלה' ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֻּב'הלכֹות

וגֹו' ּפרעה" אל "ּבא ענין ואחרּֿכ35נעׂשה , ְְְְֲִֶַַַַַַָֹֹ

העם" את ּפרעה ּבׁשּלח ּכללּות 43"ויהי ׁשּזהּו , ְְְְִֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשל  הּפרטית מהּגאּלה החל מצרים, יציאת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻענין

מּיׂשראל  אחד בׁשלֹום 44ּכל "ּפדה ׁשל ּובאפן הּכללית, הּגאּלה ּגם ועלֿידיֿזה , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

העֹולם"45נפׁשי" אּמֹות מּבין ּולבני לי "ּפדאני צדקנּו,46, מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב

1

2

3

4

5

6

7

8

בשלח.43) ס"ד.44)ר"פ אגה"ק תניא יט.45)ראה נה, א.46)תהלים ח, ברכות

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‰lÙz ˙BÎÏ‰'a ,‰¯Bza e¯Ó‡ ‰lÙzÏ Ú‚Ba ÌÈÈc‰«ƒƒ¿≈««¿ƒ»∆∆¿«»¿ƒ¿¿ƒ»

'Ce¯Ú ÔÁÏL'aL התורה הלכות על היא התפילה גם ŒÈ„ÈŒÏÚÂכי .( ∆¿À¿»»¿«¿≈
‰Ê וגם התפילה עבודת גם כשישנה ∆

והאיחוד  והחיבור התורה לימוד

‡Ïביניהם  ‡a" ÔÈÚ ‰NÚ«¬»ƒ¿«…∆
'B‚Â "‰Ú¯t35, לשבירת שמביא «¿…¿

פרעה "È‰ÈÂקליפת CkŒ¯Á‡Â¿««««¿ƒ
"ÌÚ‰ ˙‡ ‰Ú¯t ÁlLa43, ¿«««¿…∆»»

בפועל, מצרים eÏÏk˙יציאת e‰fL∆∆¿»
ÔÈÚ של הכללי ÈˆÈ‡˙התוכן ƒ¿«¿ƒ«

‰l‡b‰Ó ÏÁ‰ ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»≈≈«¿À»
„Á‡ Ïk ÏL ˙ÈË¯t‰«¿»ƒ∆»∆»

Ï‡¯NiÓ44‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ידי , על ƒƒ¿»≈¿«¿≈∆

הפרטית  ‰ÈÏÏk˙הגאולה ‰l‡b‰ Ìb,והעולם ישראל בני כללות של ««¿À»«¿»ƒ
"ÈLÙ ÌBÏL· ‰„t" ÏL ÔÙ‡·e45, ללא שלום, של בדרך גאולה ¿…∆∆»»¿»«¿ƒ

ז"ל  חכמינו וכמאמר במלחמות, צורך

זה  פסוק ÈÏעל È‡„t" של פדייה ¿»«ƒƒ
כביכול  »«¿È·Ïeהקדושֿברוךֿהוא,

"ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈaÓ46, ƒ≈À»»
·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»

.LnÓ«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc migqt(iyiy meil)

øîà÷ éëäå,`tiqaúôøk øöç äNòð íàxvgd lk m` ± §¨¦¨¨©¦©£¨¨¥¨¤¤
,miccvl wlql mewn oi`e dklklzpätLàì BúBà ïéàéöBî. ¦¦¨©§¨

:dpyna epipyíéìk ïéëéìBîone`d zialïneàä úéaî ïéàéáîes` ¦¦¥¦§¦¦¦¥¨¨
.crend jxevl mpi`y it lr

:zeipyn izy oia dxizq d`ian `xnbdïì ÷éãa ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¦¨
àáøepzpynay ,dywde ,aiydl rcp m` epze` wca `ax ±,ïðz ¨¨§©

.ãòBnä CøBöì ïðéàL ét ìò óà ïneàä úéaî íéìk ïéàéáîe ïéëéìBî¦¦§¦¦¥¦¦¥¨¨©©¦¤¥¨§¤©¥
eäðéîøeohw crenay(.bi),opzïneàä úéaî íéìk ïéàéáî ïéàcrena §¦§¥§¦¦¥¦¦¥¨¨

,gxehd iptníàå`edeáðbé ànL ïäì ùLBç,one`d zianïpôî §¦¥¨¤¤¨¦¨§§©¨
úøçà øöçìm`iadle gexhl el xeq` la` one`d zial dkenqd §¨¥©¤¤

`iadl xzen m`d zeipynd oia dxizq yiy `vnp .ezial cr
zian.ezial one`d

:`tt ax ixac jynda zvxezn dxizqdïðépLîe`axl epayde ± §©¦©
ïàk ,àéL÷ àìxaecn ezial m`iadl xzeny epipyy epzpyna ± Ÿ©§¨¨

ameiïàk ,øNò äòaøàxaecn ,ezial m`iadl xeq`y epipyy ± §©§¨¨¨¨¨
ãòBî ìL Bleçawegxy ezial cr olhlhl dgxihd dxzed `ly §¤¥

.crend jxevl `ly ,one`d zian
:sqep uexizàäå àä ,àîéà úéòaéàåzewqer zeipynd izy ± §¦¨¥¥¨¨§¨

Bðéîàîa ïàk ,àéL÷ àìå ,ãòBî ìL Bleçadxq`y dpyna ± §¤¥§Ÿ©§¨¨§©£¦
mxkni `ly one`l oin`n ziad lray xaecn ezial m`iadl

,xg`lBðéîàî BðéàLa ïàkezial m`iadl dxizdy epzpyna ± ¨§¤¥©£¦
yyg yiy oeike xg`l mxkniy yyege el oin`n `ly xaecn

.crena m`iadl xzen ,cqtd
:ipyd uexizl di`xïneàä úéaî íéìk ïéàéáî ,àéðúäåly elega §¨©§¨§¦¦¥¦¦¥¨¨

.crenïBâkz`øckä úéaî ãkä[mick dyerd one`-]åz`ñBkä §©©¦¥©©¨§©
âbfä úéaî.crenl mikxvp mdy [zikekf ilk dyerd one`-]ìáà ¦¥©©¨£¨

àìd z` mi`ianòavä úéaî øîöcrend jxevl epi`yàìåx`y Ÿ¤¤¦¥©©¨§Ÿ
íéìkcrend jxevl mpi`yBì ïéà íàå .ïneàä úéaî[one`l]äî ¥¦¦¥¨¨§¦¥©

yìëàiziad lra ,crenaBì ïúBðz`pîe BøëNBìöà Bçé± Ÿ©¥§¨©¦¤§

.ezial mlhi `le one`d lv` milkd z` xi`yneíàåziad lra §¦
Bðéîàî Bðéà,elv` mxi`ydl yyegeBì Ceîqä úéaa ïçépî ¥©£¦©¦¨©©¦©¨

,ezial mlhi `l la` [one`l]eáðbé ànL LLBç íàå,mynïàéáî §¦¥¤¨¦¨§§¦¨
CBúa äòðéöa[jezl-]Búéauexizd enk gkene .ciqti `ly ick §¦§¨§¥

.epin`n m` ielz one`dn milk z`ad oicy ,ipyd
:ipyd uexizd z` dgec `xnbdïéàéáî úöøzuexizd ± ¨§©§¦¦

zian milk mi`ian' oica dxizqd z` uxiz mpn` ipyd
oica dxizqd la` 'one`dïéëéìBî''one`d zial milk,àéL÷ ¦¦©§¨

éðz÷cohw crenaïéàéáî ïéà','one`d zian milkåxeq` m` §¨¨¥¥§¦¦§
c cenll yi ,`iadlïéëéìBî ïéàc ïkL ìkone`d zial ezian ¨¤¥§¥¦¦

o`k' uxzl xyt` i` dfae .jiledl dxizd epzpyn eli`e
lra lv` oiicr milkd ixdy 'epin`n epi`ya o`ke epin`na

.ziad
:`xnbd zniiqnàlàjgxk lràøwéòî ïðépLãk àzøåeçîjixv ± ¤¨§©©§¨¦§©¦©¥¦¨¨

.oey`xd uexizd enk xnel

äðùî
,xyr drax`a exzed zek`ln dfi` ecnily zeipynd ab`
.df oipra did mdn cg`y ,egixi iyp` ibdpn lr epzpyn d`aed

eNò íéøác äMLzeyrl ebdp ±ìL ìò ,Bçéøé éLðàäLmdneçéî ¦¨§¨¦¨©§¥§¦©§Ÿ¨¦
minkgìL ìòå íãéaeçéî àì äLminkg.íãéa §¨¨§©§Ÿ¨Ÿ¦§¨¨
ïä elàåzebdpdd zylyLmdilríãéa eçéî àleidy .` :ïéáékøî §¥¥¤Ÿ¦§¨¨©§¦¦

íBiä ìk íéì÷c.a .oqipa xyr drax` lyòîL úà ïéëøBëå..b §¨¦¨©§§¦¤§©
ïéLãBâå ïéøöB÷ådxvwpy dycgd d`eazdn dnixr miyer ±éðôì §§¦§§¦¦§¥

oaxw z` eaixwdyøîBòä. ¨¤
elàåzebdpdd zylyLmdilríãéa eçén.` :minkgïéøézî §¥¤¦§¨¨©¦¦

úBiæîbdnwye aexg ivra elcby mitpra xzid exed -Lc÷ä ìL ©§¦¤¤§¥
epdp mde ,mitpr `la dnwye aexg ivr eyicwd mdizea`y ±

.okn xg`l elcby mitprdn
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יג

zyxt ycewÎzay lil .c"qa
zlaw ixg` ,hay `"i ,glya

`"kyz'd ,zay

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
È˙‡a1 כּלה אחֹותי ּבּמדרׁש2לגּני ואיתא ,3 »ƒְְְֲִִִִַַַָָָ

עּקרי  ׁשהיה למקֹום לגנּוני, ְְְִִִִִֶַָָָָלגּני

אּלא  היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּבּתחּלה,

מּלמּטה  הּׁשכינה את סּלקּו החטאים ידי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשעל

המׁשיכּו ּכ ואחר הּׁשביעי, רקיע עד ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָלמעלה

ׁשהּוא  מׁשה, ׁשּבא עד למּטה, מלמעלה ְְְִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותּה

חביבין  הּׁשביעין וכל למּטה 4הּׁשביעי, והֹורידּה , ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָ

חטא  מּצד א לגנּוני. לגּני ּבאתי וזהּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּבארץ.

זה  ועל הּׁשכינה, סּלּוק הּפעם עֹוד נעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהעגל

הּצּוּוי  ּבתֹוכם,5ּבא וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְִִִִַַָָָָָ

מּיׂשראל  ואחד אחד ּכל ׁשּצריכים 6ּבתֹו הינּו , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבתֹו וׁשכנּתי, הּׁשכינה, הׁשראת ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹלפעל

נעׂשית  זה ידי ועל מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

העֹולם. ּובכללּות ּכפׁשּוטֹו ּבּמׁשּכן ּגם ְְְְִִִַַַַָָָָָָההמׁשכה

הּוא  ענינּה ּבּמׁשּכן ׁשהיתה ההמׁשכה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָוהּנה,

וקרׁשי  לקׁשר זה ּדלעּמת ּוׁשטּות הּׁשקר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֻהפיכת

ׁשהיה  הּקרּבנֹות ענין ּכללּות ּגם וזהּו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָהּמׁשּכן.

זה  ידי ועל ּגׁשמית ּבהמה ׁשהקריבּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּבּמקּדׁש,

כּו' והחּוׁשים הּכחֹות קרּוב ענין ׁשּגם 7נעׂשה , ְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

ואחד  אחד ּכל עבֹודת ידי על הּוא זה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָענין
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ה'שי"ת.1) לגני באתי מד"ה האחדֿעשר* פרק על בעיקרו מיוסד זה א.2)מאמר ה, עה"פ.3)שה"ש ויק"ר 4)שהש"ר

יא. ח.5)פכ"ט, תרומה תנחומא יא. לג, שם יח. לא, תשא רש"י וראה ח. כה, ר"פ 6)תרומה בלקו"ת רז"ל בשם הובא

תרומה  עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא

הערה  173 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ב. שכו, ב. שכה, תרומה תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי שם

ט.7)45. א, ויקרא בחיי ב. ריא, של"ה יח. כט, תצוה ג. ד, בראשית רקאנטי (קט). מו סי' הבהיר ספר ראה

ע' ח"א לעיל ראה - זו לשנה השייך הפרק (*VI.וש"נ .

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ל'כלה' אומר הקדושֿברוךֿהוא, הוא ובנמשל ה'דוד', השירים', ב'שיר נאמר

ישראל: כנסת זו ובמשל

È˙‡a1‰lÎ È˙BÁ‡ Èp‚Ï2‡˙È‡Â פסוק L¯„na3ומובא, על »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»¿ƒ»«ƒ¿»
Èe‚Ï,זה  Èp‚Ï שלי ההתייחדות È¯wÚלמקום ‰È‰L ÌB˜ÓÏ ¿«ƒƒ¿ƒ¿»∆»»ƒ»ƒ

,‰lÁza להלן שיתבאר וכפי «¿ƒ»
במשכן  השכינה להשראת הכוונה

למטה, אלוקות גילוי שהיא ובמקדש

אומר  כך ועל התחתון, הזה בעולם

השכינה  שבזה הקדושֿברוךֿההוא

בעבר  שהאירה במקום להאיר חוזרת

ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯wÚc¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ
,‰˙È‰ קודם הבריאה, בתחילת כי »¿»

האלוקות  גילוי עיקר הדעת, עץ חטא

הזה  בעולם היו השכינה והשראת

È„Èהתחתון  ÏÚL ‡l‡∆»∆«¿≈
‰ÈÎM‰ ˙‡ e˜lÒ ÌÈ‡ËÁ‰«¬»ƒƒ¿∆«¿ƒ»

‰hÓlÓהזה ÏÚÓÏ‰מהעולם ƒ¿«»¿«¿»
הדעת  עץ חטא העליונים. לעולמות

לרקיע  מהארץ תסתלק שהשכינה גרם

לסילוק  גרם נוסף חטא הראשון,

וכן  לשני הראשון מהרקיע השכינה

אל Ú„הלאה  הסתלקה שהשכינה «
Ckה  ¯Á‡Â ,ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜»̄ƒ««¿ƒƒ¿««»

d˙B‡ eÎÈLÓ‰,צדיקים שבעה ƒ¿ƒ»
אבינו, מאברהם «¿»¿ÏÚÓÏÓƒ‰החל

השביעי הרקיע hÓÏ‰,מהרקיע אל ¿«»
השישי  מהרקיע כך ואחר השישי,

הלאה, וכן החמישי aL‡לרקיע „Ú«∆»
ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L ,‰LÓ רהם לאב …∆∆«¿ƒƒ

קהת, לוי, יעקב, יצחק, אברהם, =

משה  ‰ÔÈÚÈ·Mעמרם, ÏÎÂ ,¿»«¿ƒƒ
ÔÈ·È·Á4d„È¯B‰Â את , הוריד ¬ƒƒ¿ƒ»

מאירה  שתהיה «»¿hÓÏ‰השכינה
Èp‚Ï È˙‡a e‰ÊÂ .ı¯‡a»»∆¿∆»ƒ¿«ƒ

Èe‚Ï להתגלות חזרה שהשכינה ƒ¿ƒ
התחתון  הזה ‰ÌÚtבעולם „BÚ ‰NÚ Ï‚Ú‰ ‡ËÁ „vÓ C‡ .«ƒ«≈¿»≈∆«¬»«««
‰ÈÎM‰ ˜elÒ למטה השכינה השראת את לפעול צורך התעורר ,ושוב ƒ«¿ƒ»

‰Ê ÏÚÂ העגל חטא ידי על הסילוק אחרי למטה השכינה השראת a‡על ¿«∆»

Èeev‰5 המשכן לגבי בתורה ÈzÎLÂהאמור Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ «ƒ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
,ÌÎB˙a לשון בתוכו', 'ושכנתי נאמר שלא מכך  כי ז"ל חכמינו ודרשו ¿»

להשראת  גם היא הכוונה כי למדים רבים, לשון בתוכם' 'ושכנתי אלא יחיד,

Ï‡¯NiÓהשכינה  „Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a6ÌÈÎÈ¯vL eÈ‰ , ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«¿∆¿ƒƒ
˙‡¯L‰ ‰È‰zL ÏÚÙÏƒ¿…∆ƒ¿∆«¿»«
Ïk CB˙a ,ÈzÎLÂ ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»¿»«¿ƒ¿»
ÏÚÂ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿«

‰Ê È„È אחד בכל שורה שהשכינה ¿≈∆
מישראל  ‰‰ÎLÓ‰ואחת ˙ÈNÚ«¬≈««¿»»

האלוקות ÔkLnaוגילוי Ìb««ƒ¿»
.ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎ·e BËeLÙkƒ¿ƒ¿»»»

‰ÎLÓ‰‰ ,‰p‰Â והתגלות ¿ƒ≈««¿»»
dÈÚהאלוקות ÔkLna ‰˙È‰L∆»¿»«ƒ¿»ƒ¿»»

¯˜M‰ ˙ÎÈÙ‰ ‡e‰ מציאות של ¬ƒ««∆∆
הזה Ê‰העולם ˙nÚÏc ˙eËLe¿ƒ¿À«∆

שטות  מעשי שהם ה' רצון על עבירות

עובר  אדם 'אין ז"ל חכמינו (כדברי

רוח  בו נכנס כן אם אלא עבירה

שלמטה  הנהגה שטות, וזו שטות')

הצד  זה' 'לעומת של ודעת מטעם

לשון  פי (על הקדושה היפך שהוא

עשה  זה לעומת זה 'את בקהלת הכתוב

של  ה'שקר' את להפוך ויש אלוקים')

הזה ÈL¯˜Âהעולם ¯L˜Ï¿∆∆¿«¿≈
ÔkLn‰'ה'שקר את להפוך יש וכן «ƒ¿»

המשכן ל'קר  קרשי של .ש'
e‰ÊÂ'ה'שקר הפיכת זה, עניין ¿∆

בעולם  הקיימים זה' דלעומת וה'שטות

ואלוקות, קדושה של ו'קרש' ל'קשר'

ÔÈÚהוא ˙eÏÏk Ìb הכללי התוכן «¿»ƒ¿«
Lc˜na,של ‰È‰L ˙Ba¯w‰«»¿»∆»»«ƒ¿»

e·È¯˜‰L המזבח גבי על והעלו ∆ƒ¿ƒ
˙ÈÓLb ‰Ó‰a הזה מהעולם חלק ¿≈»«¿ƒ

ÔÈÚהתחתון ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆«¬»ƒ¿«
·e¯˜של ‰BÁk˙לאלוקות ≈«…

'eÎ ÌÈLeÁ‰Â7 הקרבן את המביא האדם של הנפש ÔÈÚשל ÌbL , ¿«ƒ∆«ƒ¿»
‰Ê במשכן השכינה השראת עניין כמו לאלוקות, האדם נפש קירוב של ∆

בכלל, Ï‡¯NiÓ,ובעולם „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈¬«»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
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dlkיד izeg` ipbl iz`a

זה  ּדלעּמת הּׁשטּות את ׁשּמהּפ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֻמּיׂשראל,

ּדק  לׁשט ּות ּבּנפׁשׁשאצלֹו ההקרבה ּופֹועל דּׁשה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

הקרבת  ּגם נעׂשית זה ידי ועל ׁשּלֹו, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָהּבהמית

(ׁשּכֹולל  הּמקּדׁש ּבבית ּכפׁשּוטֹו ּגׁשמית ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהּבהמה

העבֹודה  ידי ׁשעל והינּו העֹולם). עניני ּכל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאת

ּבכללּות  ּגם ּפֹועלים מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָּדכל

זה  ידי ועל ,יתּבר לֹו ּדירה ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָהעֹולם

יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ּדנתאּוה הּכּונה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנׁשלמת

ּבּתחּתֹונים  .8ּדירה ְִִַַָ

‰p‰Â להּכנס צרי הּנ"ל עבֹודה לפעל ּבכדי ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹ

ּומבאר  הויה. ּבצבאֹות חלק) ְְְְְֲִִֵֵֶָָָ(ולהיֹות

צבא  ּפרּוׁשים, ׁשלׁשה יׁש ׁשּבצבא ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּבהּמאמר,

ׁשּנאמר  ּכמֹו זמן, עלי 9לׁשֹון לאנֹוׁש צבא הלא ְְְֱֱֲֲֵֶֶֶַַָָֹ

ענין  ׁשהּוא ויפי, רצֹון צביֹון, מּלׁשֹון צבא ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹארץ,

ׁשלׁשה  ידי ועל חיל. לׁשֹון וצבא ְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹההתּכּללּות,

ּבּתחּתֹונים, ּדדירה הּכּונה מׁשלימים אּלּו ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָענינים

ּולאחרי  הּקֹודמים. ּבּסעיפים ּבארּכה ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָֹֻוכּמבאר

ׁשּבצבא, הראׁשֹונים ּפרּוׁשים ׁשני י' ּבפרק ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּבאר

ׁשּבצבא, העּקרי ענין י"א ּבפרק לבאר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָמתחיל

ּכי, ׁשּבעבֹודה. העּקרי ענין ׁשהּוא חיל, ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָמּלׁשֹון

ּבעבֹודה, ּתנאי רק הּוא זמן מּלׁשֹון צבא ְְְֲִֵַַַָָָָּפרּוׁש

ּדתֹורה  ׁשהעבֹודה והינּו, עצמּה, העבֹודה ְְְְְֲֲֶַַָָָָָָֹולא

ּובטבע  ּומקֹום ּבזמן להיֹות צריכה ְְְְְִִִִֶַַָָּומצוֹות

נׂשיאינּו מרּבֹותינּו הּסּפּורים וכּידּוע ְְִִִֵֵֵַַַַָָָהעֹולם,

זה  צביֹון 10ּבענין מּלׁשֹון צבא ּפרּוׁש וגם . ְְְְְִִִֵֶַָָָ

אם  ּכי עצמּה, העבֹודה ענין אינֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָוהתּכּללּות

ההתּכּללּות  היא ׁשההכנה לעבֹודה, ְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָהכנה

ׁשּקדם  ׁשּזהּו יׂשראל, ּכל עם עצמֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּכֹולל

ואהבּת מצות עצמֹו על לקּבל צרי 11הּתפּלה ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ

ּכמֹו לכל 12לרע והכנה יסֹוד זהּו ּכי , ְְְֲֲִֵֶַָָָָ

ׁשּנׁשמֹות 13הּתֹורה  ּבהּמאמר ׁשּמבאר ּוכפי , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
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רפל"ו.8) תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא א.9)ראה ז, ח"ד 10)איוב דיבורים לקוטי ראה

.80 ע' ח"ה לקו"ש ואילך. ב יח.11)תשנב, יט, מג"א 12)קדושים במקומו. האריז"ל סידור פ"א. העשי' עולם שער פע"ח

וש"נ. .374 ע' חכ"ה לקו"ש וראה טובו". "מה לפני אדה"ז סידור מו. ר"ס א.13)או"ח לא, שבת עה"פ. ופירש"י תו"כ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÏˆ‡L ‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰ ˙‡ Ct‰nL- eËLÏ˙בפרט ∆¿«≈∆«¿ƒ¿À«∆∆∆¿ƒ¿

,‰M„˜c למטה ושלום, חס ה', רצון היפך הנהגה של 'שטות' שתמורת ƒ¿À»
למעלה  ה' עבודת של הנהגה אצלו תהיה זה', דלעומת 'שטות ודעת, מטעם

דקדושה' 'שטות ודעת, ‰‰˜¯·‰מטעם ÏÚBÙe'והחושים הכוחות 'קירוב ≈««¿»»
È„È ÏÚÂ ,BlL ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa«∆∆««¬ƒ∆¿«¿≈
˙·¯˜‰ Ìb ˙ÈNÚ ‰Ê∆«¬≈««¿»«
BËeLÙk ˙ÈÓLb ‰Ó‰a‰«¿≈»«¿ƒƒ¿

Lc˜n‰ ˙È·a שהאדם ידי על ¿≈«ƒ¿»
גם  לאלוקות, הבהמית נפשו את מקרב

מתעלית הגשמית ≈∆(ÏÏBkLהבהמה
‰ÌÏBÚהקרבן ÈÈÚ Ïk כי ‡˙ ∆»ƒ¿¿≈»»

והשמן  החי, ממין הוא עצמו הקרבן

הוא  והמלח הצומח ממין הם והקמח

הדומם  È‰Âממין .(È„È ÏÚL e ¿«¿∆«¿≈
„Á‡Â „Á‡ ÏÎc ‰„B·Ú‰»¬»¿»∆»¿∆»
˙eÏÏÎa Ìb ÌÈÏÚBt Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¬ƒ«ƒ¿»
BÏ ‰¯Èc ‰È‰iL ÌÏBÚ‰»»∆ƒ¿∆ƒ»

C¯a˙È מקום יהיה כולו העולם שכל ƒ¿»≈
השכינה, והשראת אלוקות לגילוי ראוי

בו  'דר' שהקדושֿברוךֿהוא ,מקום
‰ek‰ ˙ÓÏL ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿∆∆««»»
הבריאה  של והתכלית המטרה שהיא

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»ƒ¿
ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È8 ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ

יהיה  התחתון הזה העולם ודווקא

של  והמשכן ה'דירה' היא שבו המקום

.האלוקות 
‰„B·Ú ÏÚÙÏ È„Îa ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿…¬»

Ï"p‰ וה'שטות השקר הפיכת של ««
ו'שטות  ו'קרש' ל'קשר' זה' דלעומת

זו ˆ¯CÈדקדושה' בעבודה העוסק »ƒ
(˜ÏÁ ˙BÈ‰ÏÂ) Òk‰Ï¿ƒ»≈¿ƒ¿≈∆

¯‡·Óe .‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆa הרבי ¿ƒ¿¬»»¿»≈
שבט  דיו"ד ההילולא בעל הריי"צ

תש"י) שבט ביו"ד (נסתלק

,¯Ó‡n‰a באתי' דיבורֿהמתחיל ¿««¬»
תש"י, שנת של LÈלגני' ‡·ˆaL∆¿»»≈

ÔBLÏ ‡·ˆ ,ÌÈLe¯t ‰LÏL¿…»≈ƒ»»¿
¯Ó‡pL BÓk ,ÔÓÊ9באיוב‡Ï‰ ¿«¿∆∆¡«¬…

מוגבלˆ·‡ ÈÏÚזמן LB‡Ï »»∆¡¬≈
,ÔBÈ·ˆ ÔBLlÓ ‡·ˆ ,ı¯‡»∆»»ƒ¿ƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÈÙÈÂ ÔBˆ»̄¿…ƒ∆ƒ¿«

,˙eÏlk˙‰‰.הדברים בין והחיבור ÏÚÂהשילוב .ÏÈÁ ÔBLÏ ‡·ˆÂ «ƒ¿«¿¿»»¿«ƒ¿«
el‡ ÌÈÈÚ ‰LÏL È„È וחייל התכללות ‰ek‰זמן, ÌÈÓÈÏLÓ ¿≈¿…»ƒ¿»ƒ≈«¿ƒƒ««»»

הבריאה תכלית k¯‡a‰שהיא ¯‡·nÎÂ ,ÌÈBzÁza ‰¯È„c¿ƒ»««¿ƒ¿«¿…»«¬À»
ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈÙÈÚqa עשרים בו שיש תש"י לגני' 'באתי המאמר של «¿ƒƒ«¿ƒ

תשי"א, משנת החל שנה, (ובכל פרקים

ומאמר  במאמר אחד פרק הרבי ביאר

י"א) בפרק עוסק תשכ"א שנת של .זה
¯‡aL È¯Á‡Ïe הריי"צ הרבי ¿«¬≈∆≈≈
L 'È ˜¯ÙaÌÈLe¯t È ¿∆∆¿≈≈ƒ

ÏÈÁ˙Ó ,‡·ˆaL ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ∆¿»»«¿ƒ
È¯wÚ‰ ÔÈÚ ‡"È ˜¯Ùa ¯‡·Ï¿»≈¿∆∆ƒ¿»»ƒ»ƒ

L ,ÏÈÁ ÔBLlÓ ,‡·ˆaL פירוש ∆¿»»ƒ¿«ƒ∆
השלישי ‰È¯wÚזה, ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»»ƒ»ƒ

‡·ˆ Le¯t ,Èk .‰„B·ÚaL∆»¬»ƒ≈»»
È‡z ˜¯ ‡e‰ ÔÓÊ ÔBLlÓƒ¿¿««¿«

,‰„B·Úa שהיא תנאי בה שיש »¬»
מוגבל  זמן בתוך להתבצע …¿ÏÂ‡צריכה
,eÈ‰Â ,dÓˆÚ ‰„B·Ú‰ והתנאי »¬»«¿»¿«¿

הוא, זמן מלשון 'צבא' של

˙BÂˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿»ƒ¿
ÌB˜Óe ÔÓÊa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

ומוגבלים »∆¿Ú·Ë·eמסויימים
ÌÈ¯etq‰ Úe„iÎÂ ,ÌÏBÚ‰»»¿«»««ƒƒ
‰Ê ÔÈÚa eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯Ó10 ≈«≈¿ƒ≈¿ƒ¿»∆

במאסר  הזקן אדמו"ר (שבהיות

את  לקדש רצה בסירה, אותו והובילו

עצר  הסירה מוביל כאשר רק הלבנה

'מופת') ידי על כשנעצרה ולא .אותה
ÔBÈ·ˆ ÔBLlÓ ‡·ˆ Le¯t Ì‚Â¿«≈»»ƒ¿ƒ¿

˙eÏlk˙‰Âהוא ÔÈÚגם BÈ‡ ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿«
‰Î‰ Ì‡ Èk ,dÓˆÚ ‰„B·Ú‰»¬»«¿»ƒƒ¬»»
‡È‰ ‰Î‰‰L ,‰„B·ÚÏ»¬»∆«¬»»ƒ
ÌÚ BÓˆÚ ÏÏBkL ˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿∆≈«¿ƒ

Ï‡¯NÈ Ïk מציאותו ביטול ידי על »ƒ¿»≈
‰lÙz‰האישית, Ì„wL e‰fL∆∆∆…∆«¿ƒ»
CÈ¯ˆואחד אחד ÏÚכל Ïa˜Ï »ƒ¿«≈«

z·‰‡Â ˙ÂˆÓ BÓˆÚ11EÚ¯Ï «¿ƒ¿«¿»«¿»¿≈¬
EBÓk12, אדמו"ר בסידור גם כמובא »

טובו' 'מה לפני אהבת Èkהזקן מצוות ƒ
ÏÎÏישראל ‰Î‰Â „BÒÈ e‰Ê∆¿«¬»»¿»

‰¯Bz‰13¯‡·nL ÈÙÎe הרבי , «»¿ƒ∆¿»≈
BÓLpL˙הריי"צ ¯Ó‡n‰a¿««¬»∆ƒ¿
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טו `"kyz'd ,zay zlaw ixg` ,hay `"i ,glya zyxt w"y lil

ּבמד  חלּוקים הּׂשגה יׂשראל ּבעלי  יׁש רגתם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

אנׁשים  ויׁשנם כּו', רזין ּומארי ּתֹורה מארי ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשהם

ענין  הּוא לעבֹודה וההכנה כּו', ְְְֲֲִִַַָָָָּפׁשּוטים

עצמּה העבֹודה א יׂשראל. ּכל עם ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָההתּכּללּות

מּלׁשֹון  צבא ענין ׁשּזהּו על, הּקּבלת ענין ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹהּוא

העּקרי  הענין י"א ּבפרק מבאר זה ועל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָחיל.

הויה, צבאֹות ׁשּנקראים יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָּדעבֹודת

חיל. מּלׁשֹון ְִִַָָצבא

(מה ÌÈc˜Óeב) ּביׂשראל צבא ׁשענין לבאר «¿ƒְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

צבאֹות  ּבׁשם נקראים ְְְְִִִִֵֵֶָָּׁשּיׂשראל

קדֹוׁש,14הויה  ׁשם ׁשהּוא צבאֹות ל"ּׁשם ׁשּי ( ְֲֵֵֶַַָָָָָ

נמחקים" ׁשאינם ׁשמֹות מהּׁשבעה ּדהּנה 15ּדהּוא , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

הם  יׂשראל ׁשּבנׁשמֹות הּכחֹות ׁשּכל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹידּוע

ּוכהּלׁשֹון  ׁשּלמעלה, מהענינים 16נמׁשכים ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

העּקרי  הענין ׁשּכן ּומּכל מהם, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנׁשּתלׁשלּו

וׁשּי קׁשּור זה הרי חיל, מּלׁשֹון צבא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּדיׂשראל,

ּבעצמּות, ׁשהּוא ּכפי ועד ׁשּלמעלה צבא ְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָלענין

ׁש"ּׁשם  ּבהּמאמר, ּומבאר צבאֹות. ׁשם ענין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזהּו

הּנביאים  ידי על נתּגּלה נזּכר 17זה לא דבּתֹורה , ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ

על  וקאי הויה צבאֹות רק ונזּכר צבאֹות, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָׁשם

ׁשּי הויה צבאֹות ׁשענין ּדאף והינּו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָיׂשראל".

מּכל  הּנביאים, ידי על ׁשּנתּגּלה צבאֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלּׁשם

יׂשראל  היּו לא לכן ׁשּקדם הּכּונה אין ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹמקֹום,

מׁשה  ּבימי ׁשּגם הּדבר וּדאי ׁשהרי הויה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹצבאֹות

ּבׁשעת  [ּובפרט הויה צבאֹות יׂשראל ּבני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָנקראּו

ּבהתחלת  ּכמֹו העֹולם היה ׁשאז ּתֹורה, ְְְֶַַַַָָָָָָָמּתן

מּלּואֹו על ׁשּנברא למעלה 18הּבריאה והּוא , ְְְְְִִִֶַַַָָָ

(ּובזמן  העגל חטא אחרי העֹולם ׁשהיה מהּמדרגה יֹותר הרּבה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבמדרגה

צבאֹות  ענין רק היה ׁשאז אּלא החטא], את לתּקן היא העבֹודה ׁשאז ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּנביאים)

לּׁשם  ּובטל טפל אּלא עצמֹו, ּבפני ׁשם היה לא צבאֹות ׁשהּׁשם הינּו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהויה,

אחד 19הויה  עצמֹו, ּבפני צבאֹות ׁשם נעׂשה הּנביאים) (ּבימי ּכ ואחר , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
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מא.14) יב, ה"ב.15)בא פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם סע"א. לה, רפ"ג.16)שבועות בא 17)תניא תו"א ב. לא, ברכות ראה

ואילך. א שם).18)ס, (וביפ"ת ג פי"ג, ו. פי"ב, שם וראה ז. פי"ד, ג.19)ב"ר שם, תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È¯‡Ó Ì‰L ‰‚O‰ ÈÏÚa LÈ ,Ì˙‚¯„Óa ÌÈ˜eÏÁ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¿«¿≈»»≈«¬≈«»»∆≈»≈

'eÎ ÔÈÊ¯ È¯‡Óe ‰¯Bz התורה סודות ובעלי תורה ÌLÈÂבעלי , »»≈»ƒ¿∆¿»
'eÎ ÌÈËeLt ÌÈL‡ השגה בעלי ‰e‡שאינם ‰„B·ÚÏ ‰Î‰‰Â , ¬»ƒ¿ƒ¿«¬»»»¬»

˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚיחיד כל Ï‡¯NÈשל Ïk ÌÚ ולא הכנה זה גם אבל ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»≈
עצמה  ‰B·Ú„‰העבודה C‡ .«»¬»

ÏÚ ˙Ïaw‰ ÔÈÚ ‡e‰ dÓˆÚ«¿»ƒ¿«««»«…
מלכות  עול עצמו על מקבל שהיהודי

ÔBLlÓשמים  ‡·ˆ ÔÈÚ e‰fL ,∆∆ƒ¿«»»ƒ¿
ÏÈÁ ממלאים בצבא החיילים שהרי «ƒ

עול  קבלת מתוך תפקידם ÏÚÂאת .¿«
¯‡·Ó ‰Ê בעל הריי"צ הרבי ∆¿»≈

‰ÔÈÚההילולא ‡"È ˜¯Ùa¿∆∆»ƒ¿»
˙BÓL ˙„B·Úc È¯wÚ‰»ƒ»ƒ«¬«ƒ¿
˙B‡·ˆ ÌÈ‡¯˜pL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿»ƒƒ¿

ÏÈÁ ÔBLlÓ ‡·ˆ ,‰ÈÂ‰ כפי ¬»»»»ƒ¿«ƒ
להלן  ומבאר .שממשיך

ÌÈc˜Óe הריי"צ·) Ï·‡¯הרבי «¿ƒ¿»≈
‰Ó) Ï‡¯NÈa ‡·ˆ ÔÈÚL∆ƒ¿«»»¿ƒ¿»≈«

ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiMבתורהÌLa ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈
‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ14ÌM"Ï CiL ( ƒ¿¬»»«»«≈

הקדושֿברוךֿהוא «̂¿·‡B˙של
‡e‰c ,LB„˜ ÌL ‡e‰L∆≈»¿

˙BÓL ‰Ú·M‰ÓהקודשÌÈ‡L ≈«ƒ¿»≈∆≈»
"ÌÈ˜ÁÓ15 אסור הלכה פי שעל ƒ¿»ƒ

אותם  ÏkLלמחוק Úe„È ‰p‰c ,¿ƒ≈»«∆»
Ï‡¯NÈ ˙BÓLaL ˙BÁk‰ כפי «…∆¿ƒ¿ƒ¿»≈

הזה בעולם למטה ≈‰Ìשהם
ÌÈÈÚ‰Ó ÌÈÎLÓכפיL הם ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿»ƒ∆

,‰ÏÚÓl,ברוחניותÔBLl‰Îe16 ¿«¿»¿«»
עשר  יש שבנפש כך (על התניא בספר

העליונות) הספירות עשר כנגד כוחות

ÔkL ÏkÓe ,Ì‰Ó eÏLÏzLpL∆ƒ¿«¿¿≈∆ƒ»∆≈
‡·ˆ ,Ï‡¯NÈc È¯wÚ‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»»ƒ»ƒ¿ƒ¿»≈»»

‰Ê È¯‰ ,ÏÈÁ ÔBLlÓ של הכוחות ƒ¿«ƒ¬≈∆
צבא, אנשי להיות למטה ישראל בני

‡·ˆ ÔÈÚÏ CiLÂ ¯eL»̃¿«»¿ƒ¿«»»
„ÚÂ ‰ÏÚÓlL'ה'צבא לעניין ∆¿«¿»¿«

נעלה, הכי e‰L‡באופן ÈÙk עניין ¿ƒ∆
ÔÈÚה'צבא' e‰fL ,˙eÓˆÚa¿«¿∆∆ƒ¿«

.˙B‡·ˆ ÌL≈¿»
‰Ê ÌM"L ,¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe¿»≈¿««¬»∆≈∆

'צבאות' È„Èהשם ÏÚ ‰lb˙ƒ¿«»«¿≈

ÌÈ‡È·p‰17˙B‡·ˆ ÌL ¯kÊ ‡Ï ‰¯Bz·„ של , משמותיו כאחד «¿ƒƒ¿«»…ƒ¿»≈¿»
kÊÂ¯הקדושֿברוךֿהוא  È‡˜Âבתורה, ‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ ÏÚוהכוונה¯˜ ¿ƒ¿»«ƒ¿¬»»¿»≈«

˙B‡·ˆ ÌMÏ CiL ‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ ÔÈÚL Û‡c ,eÈ‰Â ."Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿«∆ƒ¿«ƒ¿¬»»«»«≈¿»
ÌÈ‡È·p‰ È„È ÏÚ ‰lb˙pL בתורה נזכר ‡ÔÈולא ,ÌB˜Ó ÏkÓ , ∆ƒ¿«»«¿≈«¿ƒƒƒ»»≈

ÔÎÏ Ì„wL ‰ek‰ תקופת עד ««»»∆…∆»≈
ˆ·‡B˙הנביאים  Ï‡¯NÈ eÈ‰ ‡Ï…»ƒ¿»≈ƒ¿

ÌbL ¯·c‰ È‡cÂ È¯‰L ,‰ÈÂ‰¬»»∆¬≈«««»»∆«
e‡¯˜ ‰LÓ ÈÓÈaכברÈa ƒ≈…∆ƒ¿¿¿≈
‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ Ï‡¯NÈ לא והדבר ƒ¿»≈ƒ¿¬»»
הנביאים בימי רק «¿Ë¯Ù·e]ƒהתחיל

הוי'' 'צבאות ישראל בני נקראו במיוחד

‰È‰ Ê‡L ,‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLaƒ¿«««»∆»»»
ÌÏBÚ‰מתןֿתורה BÓkבעת »»¿

ÏÚ ‡¯·pL ‰‡È¯a‰ ˙ÏÁ˙‰a¿«¿»««¿ƒ»∆ƒ¿»«
B‡elÓ18, היה העולם כאשר ƒ

בעת Â‡e‰בשלימות העולם מצב ¿
והוא Óa„¯‚‰מתןֿתורה ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿≈»

‰È‰L ‰‚¯„n‰Ó ¯˙BÈ ‰a¯‰«¿≈≈≈««¿≈»∆»»
Ï‚Ú‰ ‡ËÁ È¯Á‡ ÌÏBÚ‰»»«¬≈≈¿»≈∆
לעיל  כמובא גדולה, ירידה שגרם

לחזור  צריך היה העגל חטא שלאחר

השכינה  השראת את מחדש ולפעול

בארץ  ‰ÌÈ‡È·pלמטה ÔÓÊ·e)ƒ¿««¿ƒƒ
בדרגה  גם היה העולם תורה מתן ובעת

בזמן  מכן לאחר מאשר גבוהה יותר

Ê‡Lהנביאים  העגל ) חטא לאחר ∆»
˙‡ Ôw˙Ï ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿«≈∆

Ê‡L ‡l‡ ,[‡ËÁ‰ תקופת לפני «≈¿∆»∆»
ˆ·‡B˙הנביאים ÔÈÚ ˜¯ ‰È‰»»«ƒ¿«ƒ¿

˙B‡·ˆ ÌM‰L eÈ‰ ,‰ÈÂ‰¬»»«¿∆«≈¿»
‰È‰ ‡Ïעדיין,BÓˆÚ ÈÙa ÌL …»»≈ƒ¿≈«¿

ÌMÏ ÏË·e ÏÙË ‡l‡∆»»≈»≈«≈
‰ÈÂ‰19, לשם כנסמך רק נזכר ולכן ¬»»

‰ÌÈ‡È·p)הוי' ÈÓÈa) Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ≈«¿ƒƒ
ÈÙa ˙B‡·ˆ ÌL ‰NÚ«¬»≈¿»ƒ¿≈
˙BÓM‰ ‰Ú·MÓ „Á‡ ,BÓˆÚ«¿∆»ƒƒ¿»«≈
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dlkטז izeg` ipbl iz`a

ׁשּיתּבאר  (ּוכפי נמחקים ׁשאינם הּׁשמֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּׁשבעה

אּלּו). אפנים ׁשני ּבין ההפרׁש ז') (סעיף ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָלקּמן

ׁשבעה CÈLÓÓeג) ענין ׁשּכללּות ּבהּמאמר, «¿ƒְְְְֲִִֶַַַָָָ

ּבמדרׁש ּכד"איתא הּוא ְְְִִִֵַַָהּׁשמֹות

אני 20רּבא  מעׂשי לפי לידע, מבּקׁש אּתה ׁשמי , ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָ

נקרא  אני הרׁשעים עם נלחם ּוכׁשאני ְְְְְֲֲִִִִִִִֶָָָָָנקרא,

נקרא" אני מעׂשי "לפי ּבּלׁשֹון והּנה, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָצבאֹות".

כּו', מעׂשי לפי ּׁשאמר ּדמּמה הפכים, ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָיׁש

ענין  אּלא העצם, ּבחינת זה ׁשאין ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמּובן,

מה  זה הרי ּובכללּות הּמעׂשים, לפי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּמתחּלף

מּמה  ׁשּמביא (ּוכפי לּספירֹות ׁשּיכים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָּׁשהּׁשמֹות

אֹורה  ּבׁשערי ּבנצח 21ּׁשּכתּוב הּוא צבאֹות ׁשּׁשם , ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָ

מּובן, נקרא, אני ּׁשּמסּים מּמה א ְְְֲִִִֵֶַַַָָוהֹוד).

ּבזה, וכּיֹוצא צבאֹות זה, ּבׁשם הּנקרא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּדבר

(אף  הּׁשמֹות ּבׁשאר ּגם ׁשּנקרא הּדבר אֹותֹו ְְִִֵֶַַַַָָָָהּוא

אני) (ּבחינת אני ׁשּזהּו מתחּלפֹות), ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַֻׁשהּפעּלֹות

טֹוב  ׁשם הּבעל ׁשּמבאר ּוכפי ּבענין 22נקרא. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

עצמם, להּספירֹות הּכּונה ׁשאין הּׁשמֹות, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשבעה

מּמה  לזה, ּוראיה  ׁשּבהּספירֹות. להאֹור אם ְְְְִִִִֶֶַַָָָָּכי

רז"ל  הּפסּוק 23ּׁשאמרּו אליו,24על קראנּו ּבכל ְְְֵֵֶַַַַָָָָָ

ּומזּכירים  ּכׁשּמתּפללים והרי למּדֹותיו, ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹאליו

ל  אפׁשר אי הּׁשמֹות, ׁשבעה את ֹומר ּבּתפּלה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אליו, זה אין ׁשהרי הּספירֹות, על היא ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּכּונה

חד  וגרמֹוהי וחּיֹוהי ׁשאיהּו מקֹום,25ּדהגם מּכל , ְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

מּוכח  ּומּזה אליו. זה ואין ספירֹות, הם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָהרי

ׁשּבהּספירֹות, האֹור על היא ּבׁשמֹות ְְִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּכּונה

הּספירֹות, ּכלי את ׁשּמחּיה החּיּות ְְְְְִֵֶֶַַַַַָוהינּו,

האֹור 26וכּידּוע  מּלבד חּיּות יׁש ׁשּבּכלים ְְִִֵֵֶַַַַַָָ

ּכּידּוע  ּבתֹוכם, מּמה 26הּמתלּבׁש זה על הראיה ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
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הזוהר  וכדברי ממנו נפרדות ולא

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא ש'איהו',

וכן  אחד, הספירות, של האור 'וחיוהי',

הכלים  'וגרמוהי', עצמו הוא 'איהו',

לכאורה  זה ולפי אחד, הספירות, של

ו'למידותיו' 'אליו' בין הבדל «ÏkÓƒאין
˙B¯ÈÙÒ Ì‰ È¯‰ ,ÌB˜Ó הארה »¬≈≈¿ƒ
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ממש  fÓe‰עצמו פונים . שלמעשה ƒ∆

בשמות  בתפילה הקדושֿברוךֿהוא אל

בעצמו  'אליו' היא הכוונה אבל שונים
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ובנוסף  בתוכו. המתלבש האור מאיר

המחייה  אחר אור בכלי מאיר לכך

שיוסבר  (כפי הספירות של מהאורות יותר נעלה אור והוא הכלי, את ומקיים
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יז `"kyz'd ,zay zlaw ixg` ,hay `"i ,glya zyxt w"y lil

אׁשּתארּו27ּׁשאמרּו מּנייהּו ּתסּתּלק אנּת וכד ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

ּגם  נׁשארים ׁשהם כּו', ּכגּופא ׁשמהן ְְְְִִֵֶַָָָָֻּכּלהּו

יׁש ׁשּבהּכלים לפי והינּו מהם, האֹור ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכׁשּמסּתּלק 

הּׁשמֹות, ׁשבעה ענין וזהּו האֹור. מּלבד ְְְְִִִֵֶַַַַָָחּיּות

הּספירֹות, את ׁשּמחּיה האֹור על היא ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּכּונה

אּלא  ּבהּכלים, הּמתלּבׁשים האֹורֹות לא ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹהינּו,

עצמם. הּכלים ְִֵַַַָחּיּות

רז"ל p‰Â‰ד) אמרּו הּׁשמֹות לא 28ּבענין ¿ƒ≈ְְְִֵַַַַָֹ

אני  נכּתב נקרא, אני נכּתב ְְְְֲֲֲִִִִִִֶָָָּכׁשאני

ּדל"ת  ּבאל"ף אני ונקרא (הויה) ה"א ְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָּביּו"ד

נקרא  ׁשאינֹו הּטעם מהּו להבין , וצרי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ(אדנֿי).

ונקרא  ּדוקא ּבהויה נכּתב לּמה וגם ׁשּנכּתב, ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָּכמֹו

הּמּגיד  ּומבאר ּדוקא. הּוא 29ּבאדנּות הויה ׁשּׁשם , ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ

המפרׁש העצם 30ׁשם ׁשם יֹותר, ּולמעלה ,31, ְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹ

מהּוה  הּוא ׁשהרי  ההויֹות, מּכל למעלה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּגּלּוי  ענין הּוא הּקריאה וענין הּכל. ְְְְִִִִֶַַַַַָֹאת

ּבׁשם  נקרא ׁשּיהיה אפׁשר אי ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָוהּפרסּום,

אפׁש אי ּכי מּכל הויה, ׁשּלמעלה ׁשהּבחינה ר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

ּׁשּמתּגּלה  ּומה ּבעֹולמֹות. ּבגּלּוי ּתהיה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָההויֹות

ּדאין  הּמלכּות, ּבחינת אדנּות, ׁשם הּוא ְְְְִֵֵַַַַָָּבעֹולמֹות

עם  ּבלא ׁשּמּצד 32מל עבדים, ּבלא אדֹון ואין , ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

וזהּו ועבדים. עם עֹולמֹות, נעׂשּו זֹו ְְֲֲִִֶַַַָָָּבחינה

הּוא  הּגּלּוי, ענין הינּו ּׁשּנקרא, ׁשּמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָׁשאמרּו

הּׁשּי האֹור ּכללּות ׁשּזהּו אדנּות, ְְְֵֶֶַַַָָָּבׁשם

הּׁשמֹות  ׁשבעה ּכל יׁשנם ּגּופא ּובזה ְְִֵֶֶַָָָָָָָלעֹולמֹות,

אלקים  ׁשם ּבחסד, אֿל ׁשם נמחקים, ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאינם

ּגם  וזהּו והֹוד . ּבנצח  צבאֹות וׁשם וכּו' ְְְְְְְִֵֶֶַַָָּבגבּורה

הּמּגיד  ּׁשּמבאר מה רז"ל 33ּכן מאמר 34ּבפרּוׁש ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָ

ׁשמא, נגד ׁשּיהיה ּדבכדי ׁשמּה, אבד ׁשמא ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָנגד

ההמׁשכה  ענין ׁשהּוא המׁשכה, מּלׁשֹון ְְְְְִִֶַַַַַָָָָנגד

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

ואילך). סע"ב (קסד, ב).27)תסתלק (יז, בהקדמה א.28)תקו"ז נ, סימן 29)פסחים תורה אור רס. סימן אמרים לקוטי

ועוד.30)שסה. .15 שבהערה רמב"ם א. לח, מש 31)סוטה 234.כסף ע' ריש חט"ו בלקו"ש הנסמן ה"ז. פ"ב ע"ז הל' נה

פ"ג.32) פדר"א וראה רפ"א. המלך) שעשועי (שער א שער המלך עמק פ"ב. גאולה פ' החיים ס' ל. לח, וישב בחיי

שצ.33) סימן תורה אור רב. סימן אמרים מי"ג.34)לקוטי פ"א אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Úe„ik26e¯Ó‡Mלהלן) ‰nÓ ‰Ê ÏÚ ‰È‡¯‰27'אליהו ב'פתח «»«»¿»»«∆ƒ«∆»¿

הספירות e‰ÈÈpÓאודות ˜lzÒz z‡ „ÎÂ האור היינו אתה, וכאשר ¿««¿¿ƒ¿«≈ƒ«¿
מהם  תסתלק eÎ'האלוקי, ‡Ùe‚k Ô‰ÓL e‰lk e¯‡zL‡ כל יישארו ƒ¿»¬À¿¿»»¿»

וחיות  'נשמה' ללא היינו בלבד, כגוף Ì‰Lהשמות ÌÈ¯‡Lה'כלים', ∆≈ƒ¿»ƒ
,Ì‰Ó ¯B‡‰ ˜lzÒnLk Ìb«¿∆ƒ¿«≈»≈∆
˙eiÁ LÈ ÌÈÏk‰aL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¿«≈ƒ≈«

¯B‡‰ „·lÓ האור כל אילו שהרי ƒ¿«»
אור  של האור רק היה שבכלים
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,˙BÓM‰ ‰Ú·L ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿»«≈
¯B‡‰ ÏÚ ‡È‰ ‰ek‰L∆««»»ƒ«»
,eÈ‰ ,˙B¯ÈÙq‰ ˙‡ ‰iÁnL∆¿«∆∆«¿ƒ«¿
ÌÈLaÏ˙n‰ ˙B¯B‡‰ ‡Ï…»«ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÏk‰ ˙eiÁ ‡l‡ ,ÌÈÏk‰a¿«≈ƒ∆»««≈ƒ

ÌÓˆÚ לעיל .כמבואר «¿»
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שהוא  המפורש', ≈ÌL'שם
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˙BÈÂ‰‰ ÏkÓ וקיים שהווה מה ,כל ƒ»«¬»
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‰‡È¯w‰ ÔÈÚÂ .Ïk‰ שבו האופן «…¿ƒ¿««¿ƒ»
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זאת  בכל ה"א, ביו"ד הוי' שם כותבים שבכתיבה ‡LÙ¯פי È‡ ייתכן לא ƒ∆¿»

‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa‰L ¯LÙ‡ È‡ Èk ,‰ÈÂ‰ ÌLa ‡¯˜ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿»¿≈¬»»ƒƒ∆¿»∆«¿ƒ»∆¿«¿»
˙BÈÂ‰‰ ÏkÓהמציאות כל של BÓÏBÚa˙והמקור Èel‚a ‰È‰z כי ƒ»«¬»ƒ¿∆¿ƒ»»

באלוקות  מאוד נעלית דרגה זו

ונבראים  בעולמות מהתגלות .שלמעלה
˙BÓÏBÚa ‰lb˙nM ‰Óe וזו «∆ƒ¿«∆»»

הוי' שם של ≈ÌLרק‰e‡ה'קריאה'
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ,˙e„‡ בחינת «¿¿ƒ«««¿

המשכת  באה ידה שעל האלוקות

ששייכת  הדרגה והיא לעולמות החיות

בעולמות  גילוי לידי ≈¿ÔÈ‡cלבוא
ÌÚ ‡Ïa CÏÓ32ÔB„‡ ÔÈ‡Â , ∆∆¿…»¿≈»

BÊ ‰ÈÁa „vnL ,ÌÈ„·Ú ‡Ïa¿…¬»ƒ∆ƒ«¿ƒ»
שלמעלה המלכות ¬»eNÚבחינת

e‰ÊÂ .ÌÈ„·ÚÂ ÌÚ ,˙BÓÏBÚ»««¬»ƒ¿∆
eÈ‰ ,‡¯˜pM ‰nL e¯Ó‡L∆»¿∆«∆ƒ¿»«¿

,Èelb‰ ÔÈÚ לעולמות האלוקות של ƒ¿««ƒ
‡„e˙,ונבראים, ÌLa ‡e‰¿≈«¿

¯B‡‰ ˙eÏÏk e‰fL האלוקי ∆∆¿»»
‡Ùeb ‰Ê·e ,˙BÓÏBÚÏ CiM‰««»»»»∆»

‰BÓM˙עצמו, ‰Ú·L Ïk ÌLÈ∆¿»»ƒ¿»«≈
ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L המתייחסים ∆≈»ƒ¿»ƒ

השייך  הכללי באור שונים לפרטים

ÌLלעולמות  ,„ÒÁa ÏŒ‡ ÌL ,≈≈¿∆∆≈
ÌLÂ 'eÎÂ ‰¯e·‚a ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ¿»¿¿≈

.„B‰Â Áˆa ˙B‡·¿̂»¿∆«¿
¯‡·nM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿»≈

„Èbn‰33 ממעזריטשLe¯Ùa ««ƒ¿≈
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó34 בפרקי במשנה «¬«««

dÓL,אבות „·‡ ‡ÓL „‚¿«¿»¬«¿≈
"מי  מברטנורא עובדיה רבי ופירש

שררה  מתוך למרחוק שמו שנמשך

שהרבנות  שמו יאבד מהרה ורבנות,

משיכה. לשון נגד בעליה. את מקברת

המגיד  והרב נגידו" משכו, תרגום

חסידות פי על ≈¿È„Î·c¿ƒמפרש
ÔBLlÓ „‚ ,‡ÓL „‚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿«¿»¿«ƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÎLÓ‰«¿»»∆ƒ¿«
ÌLc Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«ƒ¿≈
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dlkיח izeg` ipbl iz`a

ׁשמּה, אבד ידי על זהּו הּנה אדנּות, ּדׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַוהּגּלּוי

אפׁשר  ּדוקא ׁשאז הויה, ׁשם העלם ענין ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּבדר לֹומר ויׁש אדנּות. ּדׁשם הּגּלּוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַלהיֹות

הּלׁשֹון ּדּיּוק ׁשּיהיה `caאפׁשר ּדבכדי ׁשמּה, ְִֶַָָ£©ְְְְִִֵֵֶֶ

הּׁשּי האֹור ּכללּות המׁשכת להיֹות ְְְְִֶַַַַָָָָָאפׁשר

להיֹות  הצר אדנּות, ׁשם ענין ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַַָָֻלעֹולמֹות,

סּלּוק  ּבדר ׁשהּוא הראׁשֹון צמצּום ,35ּתחּלה ְְְִִִִֶֶֶָָ

לגמרי. האֹור סּלּוק על ׁשּמֹורה אבד, לׁשֹון ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָוזהּו

הּמּגיד  ּבתֹורת ׁשּבהתּפׁשטּות 33ּוממׁשי , ְְְְְִִִֶַַַַַ

ּגדֹול  ּכהן ּכמֹו הרּוחני, ּכח והתּגּברּות ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹהּגׁשמּיּות

ׁשּבתֹון  ׁשּבת הּוא ׁשאז ּכּפּור, ׁשּקדּׁשת 36ּביֹום , ְְִֶֶַַַָָָֻ

ויֹום  הּמעׂשה, ימי ׁשׁשת ּבכל מׁשּפיע ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבת

אכילה  ּבֹו ׁשאין למעלה קדּׁשתֹו ְְְֲִִִֵֶַַָָָֻהּכּפּורים

ּכתיב  ּגדֹול ּבכהן (וגם קדׁש37ּוׁשתּיה להבּדילֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹ

למעלה  כּו' להּׂשיג יכֹול אז ְְְִִַַָָָָָקדׁשים),

המפרׁש הּׁשם את זֹוכר היה לפיכ ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹמהעֹולמֹות,

את  אז קֹורא (ׁשהיה יתּבר העצם ׁשם ְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשהּוא

ּככתבֹו ).38הּׁשם ְִֵַָ

C‡ ׁשאז ּבכ הּמעלה מהי להבין, צרי עדין «ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָ

הּמּגיד) (ּכלׁשֹון הרּוחני ּכח התּגּברּות ְְְִִִִַַַַָָָָֹהיה

הויה  ּדׁשם הּגּלּוי להיֹות יּוכל זה ידי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשעל

ואּלּו התהּוּות, היא  הרּוחנּיּות ּגם הרי ְְְֲִִִִִֵַַָָָּככתבֹו,

א ּכּנ"ל. מהתהּוּות למעלה הּוא הויה ְְְֲִֵֵַַַַַָָָׁשם

חּבּור  ׁשהיה ּבכ היא הּמעלה ׁשעּקר הּוא, ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָהענין

ּבגּוף, נׁשמה היה ּגדֹול ּכהן ׁשהרי הפכים, ְְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹׁשני

להיֹות  צרי היה עבֹודתֹו ׁשּבׁשביל מּזה, ְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָויתרה

אׁשּתֹו זֹו ּביתֹו מעׂשה 39ּגם ּבׁשעת מקֹום, ּומּכל , ְְֲִִִֵֶַַַָָ

ּגם  וכן קדׁשים. קדׁש להבּדילֹו ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהיה

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

לקו"ת 35) בתחלתן. שערים ומבוא חיים אוצרות ד. ענף סוף שם ב. ענף ויושר) עיגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה

ובכ"מ. ואילך. סע"ב נא, לויקרא לב.36)הוספות כג, אמור לא. טז, יג.37)אחרי כג, הימיםֿא דברי משנה 38)ע"פ ראה

ועוד. סע"ב. לה, בתחילתה.39)יומא יומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰Ê ‰p‰ ,˙e„‡ונמשך בא dÓL,הגילוי „·‡ È„È ÏÚ'אבד' «¿ƒ≈∆«¿≈¬«¿≈

הגילוי  העדר של Âc˜‡במובן Ê‡L ,‰ÈÂ‰ ÌL ÌÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«∆¿≈≈¬»»∆»«¿»
נעלם  העצם') ו'שם המפורש' 'שם כאמור (שהוא הנעלה הוי' ששם לאחר

אזי  מתגלה, ‡„e˙יכול‡LÙ¯ולא ÌLc Èelb‰ ˙BÈ‰Ï כל אבל ∆¿»ƒ¿«ƒ¿≈«¿
הוי' שם מהעולמות עוד שלמעלה

הארה  להיות יכולה לא בגילוי, מאיר

השייך  האור של בגלוי והמשכה

C¯„aלעולמות  ¯ÓBÏ LÈÂ .¿≈«¿∆∆
ÔBLl‰ ˜eic ¯LÙ‡ זו במשנה ∆¿»ƒ«»

ca`,dÓL רומז 'אבד' שהביטוי £©¿≈
‡LÙ¯לכך  ‰È‰iL È„Î·c¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆¿»

˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïוגילוי˙eÏÏk ƒ¿«¿»«¿»
‡e‰L ,˙BÓÏBÚÏ CiM‰ ¯B‡‰»««»»»∆

,˙e„‡ ÌL ÔÈÚ,לעיל כמבואר ƒ¿«≈«¿
‰lÁz ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰,לכן קודם À¿«ƒ¿¿ƒ»

השייך  אור המשכת הראשון בשלב

שלמעלה  סוף האין מהאור לעולמות

לעולמות ¿ÌeˆÓƒ̂משייכות
ÔBL‡¯‰ גבול הבלי סוף האין באור »ƒ

לא  הצמצום, לפני בגילוי, היה שכאשר

ונבראים  לעולמות מקום נתינת הייתה

וקיום  התהוות לאפשר וכדי מוגבלים,

היה  מוגבלים ונבראים עולמות של

סוף  האין האור של צמצום להיות צריך

‡e‰L הצמצום' שהוא זה צמצום ∆
elÒ˜הראשון' C¯„a35, לא היינו ¿∆∆ƒ

והגבלת  מיעוט של באופן צמצום רק

סילוק  של בדרך צמצום אלא האור

לגמרי, ‡·„,האור ÔBLÏ e‰ÊÂ¿∆¿¬«
והעדר, 'איבוד' של ∆∆BnL¯‰לשון

¯B‡‰ ˜elÒ ÏÚ גבול הבלי «ƒ»
È¯Ó‚Ï כלל יאיר .שלא ¿«¿≈

„Èbn‰ ˙¯B˙a CÈLÓÓe33, «¿ƒ¿«««ƒ
˙eiÓLb‰ ˙eËLt˙‰aL כאשר ∆¿ƒ¿«¿««¿ƒ

אלא  בהתלבשות איננה הגשמיות

ממנה  ומתעלה 'מתפשט' האדם

,ÈÁe¯‰ Ák ˙e¯ab˙‰Â בתוספת ¿ƒ¿«¿…«»»ƒ
הרגיל, כוחו ÏB„bעל Ô‰k BÓk¿…≈»
,¯etk ÌBÈa בהתעלות המצוי ¿ƒ

הרוחניות, והתגברות מהגשמיות ויציאה התפשטות של הוא Ê‡Lמיוחדת ∆»
הכיפורים בתורה‰e‡ביום ÔB˙aLככתוב ˙aL36˙aL ˙M„wL , «»«»∆¿À««»

‰ÌÈ¯etkרגילה ÌBÈÂ ,‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LL ÏÎa ÚÈtLÓ«¿ƒ«¿»≈∆¿≈««¬∆¿«ƒƒ

‰ÏÚÓÏ B˙M„˜ לידי באה וקדושתו רגילה שבת של מהקדושה יותר ¿À»¿«¿»
בכך Baביטוי ÔÈ‡Lהכיפורים Ô‰Îaביום Ì‚Â) ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ∆≈¬ƒ»¿ƒ»¿«¿…≈

·È˙k ÏB„b37ÌÈL„˜ L„˜ BÏÈc·‰Ï נעלית שקדושתו היינו »¿ƒ¿«¿ƒ…∆»»ƒ
רגיל  כהן של ‡Êמקדושה הכיפורים), eÎ'הכהןÏBÎÈביום ‚ÈO‰Ï »»¿«ƒ

ביותר  נעלית בדרגה באלוקות השגות

CÎÈÙÏ ,˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»»¿ƒ»
הכהן  ודווקא הכיפורים ביום דווקא

‰ÌMהגדול ˙‡ ¯ÎBÊ ‰È‰»»≈∆«≈
L¯ÙÓ‰ הקדושֿברוךֿהוא של «¿…»

C¯a˙È ÌˆÚ‰ ÌL ‡e‰L∆≈»∆∆ƒ¿»≈
Ê‡ ‡¯B˜ ‰È‰L) הכיפורים ביום ∆»»≈»
B·˙Îk ÌM‰ שנכתב,38‡˙ כפי ∆«≈ƒ¿»

כפי  ש'לא השנה ימות בכל כמו לא

נקרא' אני נכתב ).שאני
È‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ

Ê‡L CÎa ‰ÏÚn‰ הכיפורים ביום ««¬»¿»∆»
ÈÁe¯‰ Ák ˙e¯ab˙‰ ‰È‰»»ƒ¿«¿…«»»ƒ
‰Ê È„È ÏÚL („Èbn‰ ÔBLÏk)ƒ¿««ƒ∆«¿≈∆
‰ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ«ƒ¿«ƒ¿≈¬»»
˙eiÁe¯‰ Ìb È¯‰ ,B·˙Îkƒ¿»¬≈«»»ƒ

,˙ee‰˙‰ ‡È‰ בריאה היינו ƒƒ¿«
ברא ÌLשהקדושֿברוךֿהוא el‡Â¿ƒ≈

‰ÈÂ‰הכיפורים ביום ‰e‡שמתגלה ¬»»
Ï"pk ˙ee‰˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ כפי ¿«¿»≈ƒ¿«««

האלוקי  האור של השם שהוא שנתבאר

לעולמות  שייך ולא מעולמות שלמעלה

שאף  הרוחניות התגברות איך ואםֿכן

להתגלות  לגרום יכולה התהוות, היא

זו?

‰ ÔÈÚ‰ C‡¯wÚL ,‡e «»ƒ¿»∆ƒ«
‰ÏÚn‰ גדול כוהן של המיוחדת ««¬»

הכיפורים È‰L‰ביום CÎa ‡È‰ƒ¿»∆»»
Ô‰k È¯‰L ,ÌÈÎÙ‰ ÈL ¯eaÁƒ¿≈¬»ƒ∆¬≈…≈

,Ûe‚a ‰ÓL ‰È‰ ÏB„b והרי »»»¿»»¿
עובד  וכאשר הופכיים הם וגוף נשמה

והגוף  הנשמה באמצעות עבודתו את

הפכים, שני חיבר fÓ‰,יחד, ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
B˙„B·Ú ÏÈ·LaL התנאים אחד ∆ƒ¿ƒ¬»

עבודת  את לעשות הגדול הכוהן של

הכיפורים, ‡BzLיום BÊ B˙Èa Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰39, כפי »»»ƒƒ¿«≈ƒ¿
אשתו', זו 'ביתו הכתוב את NÚÓ‰שמפרשים ˙ÚLa ,ÌB˜Ó ÏkÓeƒ»»ƒ¿««¬∆

נשוי היותו ˜„ÌÈLעם L„˜ BÏÈc·‰Ï ˙ÈÁ·a ‰È‰ הבדלה היינו »»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ…∆»»ƒ
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יט `"kyz'd ,zay zlaw ixg` ,hay `"i ,glya zyxt w"y lil

אחד  הּוא הּכּפּורים ׁשּיֹום הּזמן, לענין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָּבנֹוגע

אכילה  ּבֹו אין כן ּפי על ואף הּׁשנה, ימי ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָמּׁשס"ה

הּקדׁשים  ׁשּבקדׁש ּבמקֹום, זה ּדר ועל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּוׁשתּיה.

ּכאחד  מקֹום ּובלי ּדמקֹום הענין והינּו,40היה . ְְְְְְִִֶַָָָָָָָ

זה  וענין הפכים, ׁשני  חּבּור  היה הענינים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשּבכל

הּנמנעֹות  נמנע מּצד ּבחינת 41הּוא ׁשהּוא ּדוקא, ְְְְִִִִֶַַַַָָָ

העצם. ׁשם הויה, ֲֵֵֶֶָָָׁשם

הּזקן e‰ÊÂה) אדמֹו"ר ּתֹורת ּתכן ּבענין 42ּגם ¿∆ְְְִֵֶַַַַַָֹ

העצמּות, על ּדקאי ׁשּפרׁש ְְֵֵֵֵֶַַַָָהּׁשמֹות,

ּדהּפרּדס  ּומביא הּנמנעֹות. ׁשהם 43נמנע ּפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

טֹוב  ׁשם והּבעל ּבהּכלים, הּמתלּבׁשים ְְְְִִִֵֵַַַַַַאֹורֹות

סעיף 44ּפרׁש (ּכּנ"ל עצמם הּכלים חּיּות ׁשהּוא ְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

העצמּות, על ׁשּקאי ּפרּוׁשֹו רּבנּו ּומסּים ְְֵֵֵֵֶַַַַָָג'),

ׁשהּוא  למּדֹותיו, ולא אליו ענין אמּתית ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹׁשּזהּו

ׁשמים  ׁשּׁשם ׁשּזהּו הּנמנעֹות, נמנע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעצמּות

כל ׁשגּור חּב"ד.45ּבפי חסידּות חּדׁשה זה וענין . ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹ

הּקּבלה  ענין ּכללּות ׁשהּוא הּפרּדס ּדפרּוׁש ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָוהינּו,

חסידּות  ותֹורת האֹורֹות. הם ׁשהּׁשמֹות ְֲִֵֵֶַַָהּוא,

עצמם  הּכלים חּיּות על ׁשּקאי חּדׁשה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּכללית

איהּו ׁשּבחינת וכּידּוע מהאֹורֹות, למעלה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא

איהּו מּבחינת למעלה הּוא ְְְְְִִִִֶַַַָׁשּבגרמֹוהי

למּטה 46ׁשּבחּיֹוהי  יֹורד ּביֹותר הּגבּה ּדכל , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

חּב"ד 47ּביֹותר  ּבחסידּות הּזקן אדמֹו"ר וחּדּוׁש . ְְְֲִִֵֵַַַַַָ

והּוא  הּנמנעֹות, נמנע העצמּות על ׁשּקאי ְְְְִִֵֶַַַָָָָהּוא,

ּגרמֹוהי. ּבחינת עם איהּו ּבחינת ְְְְִִִִִֵַַַַַהמחּבר 
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ועוד.40) א. כא, יומא ואילך.41)ראה ב לד, להצ"צ החקירה בספר הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת הובא 42)ראה

תשרי). יא יום" ב"היום נעתק .100 ע' תש"ט סה"מ ואילך. קמד ע' ח"ג שלו (אג"ק מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק שער 43)במכתב

פ"ב. הכוונה) (שער לב שער ואילך. פ"א וכלים) עצמות (שער 44.22)ד הערה לעיל בהמצויין וירא 45)ראה תו"א ראה

וש"נ. ואילך. כג ס"ע תרפ"ט סה"מ ב. פל"ב.46)יד, תרל"ו רבים מים א 47)המשך סה, ואילך. א נח, אורה שערי ראה

ובכ"מ. ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולם  מענייני מוחלטת ÔÎÂופרישות הפכים . חיבור של עניין מצינו ¿≈

הכיפורים יום ‰ÌÈ¯etkבעבודת ÌBiL ,ÔÓf‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿ƒ¿««¿«∆«ƒƒ
,‰M‰ ÈÓÈ ‰"ÒMÓ „Á‡ ‡e‰ לכל דמיון לו יש מסויים ובמובן ∆»ƒ»»¿≈«»»

השנה  i˙Le‰ימות ‰ÏÈÎ‡ Ba ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â שונה והוא ¿««ƒ≈≈¬ƒ»¿ƒ»
השנה  ימות מכל C¯cומחולק ÏÚÂ .¿«∆∆

‰Ê הפכים שני מחבר הכיפורים יום ∆
‰ÌÈL„wגם L„˜aL ,ÌB˜Óa¿»∆¿…∆«»»ƒ

הגדול  הכהן של עבודתו הייתה שבו

הכיפורים  ‰ÔÈÚביום ‰È‰»»»ƒ¿»
„Á‡k ÌB˜Ó ÈÏ·e ÌB˜Óc40 ¿»¿ƒ»¿∆»

ארון  "מקום בגמרא ז"ל חכמינו כדברי

רש"י: ופירש המידה". מן אינו

היה  הקודשים קודש בית "באמצע

הכתלים  לבין בינו ריווח ויש יושב,

אינו  הבית וכל צד, לכל אמות עשר

ממעט  שאינו נמצא כ', על כ' אלא

‰ÌÈÈÚכלום". ÏÎaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿»»ƒ¿»ƒ
במקום ה  והן בזמן הן עצמו, בכוהן ן

‰È‰ הכיפורים ÈLביום ¯eaÁ »»ƒ¿≈
‰Ê ÔÈÚÂ ,ÌÈÎÙ‰ חיבור של ¬»ƒ¿ƒ¿»∆

הפכים  ÚÓושילוב „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿»
˙BÚÓp‰41,‡˜Âc ונמשך בא «ƒ¿»«¿»

ניכר  שבה באלוקות דרגה מאותה

וכל  יכול כל שהקדושֿברוךֿהוא בגלוי

אין  אלא ממנו מנועה והגבלה מניעה

הגבלה  וכל מניעה כל ∆e‰L‡לו
ÌˆÚ‰ ÌL ,‰ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁa¿ƒ«≈¬»»≈»∆∆
שלמעלה  האלוקות דרגת של השם

הגבלה  מכל ולמעלה .מהעולמות
˙¯Bz ÔÎz Ìb e‰ÊÂ (‰¿∆«…∆«

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡42ÔÈÚa «¿«»≈¿ƒ¿«
È‡˜c L¯tL ,˙BÓM‰ שהשמות «≈∆≈≈¿»≈

‰eÓˆÚ˙מכוונים ÏÚ עצמותו «»«¿
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו

‰BÚÓp˙.שהוא  ÚÓ כמבואר ƒ¿»«ƒ¿»
הזקןÈ·Óe‡לעיל. קורדובירו Òc¯t‰c43אדמו"ר משה לרבי קבלה ספר ≈ƒ¿««¿≈

Ì‰L('הרמ"ק') L¯tשל בדרגה האלוקות אל מתייחסים ‡B¯B˙השמות ≈≈∆≈
L¯t ·BË ÌL ÏÚa‰Â ,ÌÈÏk‰a ÌÈLaÏ˙n‰44‡e‰L הדרגה «ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿«««≈≈≈∆
אלא  עצמם האורות איננה בכלים אורות כאן ‰ÌÈÏkהנקראת ˙eiÁ««≈ƒ

'‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ÌÓˆÚ לעיל מהאורות,),כמבואר יותר הנעלית «¿»««»ƒ

ea¯ ÌiÒÓeהזקן È‡wLאדמו"ר BLe¯tמכוונים ÏÚשהשמות ¿«≈«≈≈∆»≈«
,ÂÈ˙BcÓÏ ‡ÏÂ ÂÈÏ‡ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ e‰fL ,˙eÓˆÚ‰ שהתפילה »«¿∆∆¬ƒƒƒ¿«≈»¿…¿ƒ»

שלו  והמידות הכוחות אל ולא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא אל ∆e‰L‡היא
,˙BÚÓp‰ ÚÓ ˙eÓˆÚ‰לעיל 'אליו',e‰fLכנזכר והקריאה הפנייה »«¿ƒ¿»«ƒ¿»∆∆

העצמות, אל ÌÈÓLדווקא ÌML∆≈»«ƒ
ÏÎ ÈÙa ¯e‚L45 אנשים גם »¿ƒ…

משיגים  ולא יודעים שלא פשוטים

באלוקות  השונות הדרגות בעומק

הם  הרי תדיר, שמים שם ומזכירים

הקדושֿברוךֿהוא  אל 'אליו', מתכוונים

ובחינות  לדרגות ולא בעצמו,

.מסויימות 
‰Ê ÔÈÚÂ צורה ובכל שם שבכל ¿ƒ¿»∆

הכוונה  הקדושֿברוךֿהוא אל שפונים

העצמות  אל e„ÈÒÁ˙היא ‰LcÁƒ¿»¬ƒ
Òc¯t‰ Le¯Ùc ,eÈ‰Â .„"aÁ««¿«¿¿≈««¿≈
‰Ïaw‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‡e‰L∆¿»ƒ¿«««»»
.˙B¯B‡‰ Ì‰ ˙BÓM‰L ,‡e‰∆«≈≈»
ומוגדרים. פרטיים אלוקים כוחות שהם

˙ÈÏÏk‰ ˙e„ÈÒÁ ˙¯B˙Â תורת ¿«¬ƒ«¿»ƒ
טוב שם È‡wLהבעל ‰LcÁƒ¿»∆»≈

מכוונים eiÁ˙שהשמות ÏÚ««
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÌÓˆÚ ÌÈÏk‰«≈ƒ«¿»∆¿«¿»
˙ÈÁaL Úe„iÎÂ ,˙B¯B‡‰Ó≈»¿«»«∆¿ƒ«

e‰È‡ האלוקות היינו 'הוא', ƒ
È‰BÓ¯‚aLהכלים ‰e‡הם ∆¿«¿ƒ

e‰È‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ
È‰BiÁaL46, הוא כלל האורות, הם ∆¿«ƒ

‰hÓÏ „¯BÈ ¯˙BÈa d·b‰ ÏÎc¿»«»…«¿≈≈¿«»
¯˙BÈa47 כך הנופלת אבנים (כחומת ¿≈

קרוב, נופלות התחתונות שהשורות

רחוק  נופלות העליונות השורות ואילו

שהכלים  וכיוון החומה) ממקום

למטה  הם האור) את (המגבילים

היא  הכלים חיות במדריגתם, מהאורות

שבאורות  והחיות מהאור נעלה יותר ושורש ‡„BÓ"¯ממקור LecÁÂ .¿ƒ«¿
È‡wL ,‡e‰ „"aÁ ˙e„ÈÒÁa Ô˜f‰השמות ‰eÓˆÚ˙עניין ÏÚ «»≈«¬ƒ««∆»≈«»«¿

‡e‰Â ,˙BÚÓp‰ ÚÓ בספירות המאיר מהאור גם שלמעלה ה'עצמות' ƒ¿»«ƒ¿»¿
עצמן  מהספירות È‰BÓ¯bוגם ˙ÈÁa ÌÚ e‰È‡ ˙ÈÁa ¯aÁÓ‰«¿«≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ««¿ƒ

ממש  אחד חד', וגרמוהי 'איהו להיות ביניהם שמאחדת .בהתחברות
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dlkכ izeg` ipbl iz`a

e‰ÊÂ הּׁשמֹות ׁשּכל ּדהגם נקרא, אני מעׂשי לפי ¿∆ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָ

הּתפּלה  הרי מקֹום, מּכל ּבהּספירֹות, ְְְֲִִִֵֵַַָָָהם

אליו  ענין אמּתית ׁשהּוא להעצמּות, היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעצמּה

ׁשּמּמּנּו48(ּוכמאמר  מתּפּלל), אני הּתינֹוק לדעת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַ

ּולבר החֹולים לרּפאת ההׁשּפעֹות ּכל ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹנמׁשכים

ההמׁשכה  ׁשּתהיה ׁשּבכדי אּלא וכּו', ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשנים

ּדספירֹות, וכלים האֹורֹות ידי על זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָלמּטה

האני, יׁשנֹו עצמֹו ּבזה אבל מעׂשי, לפי ְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּזהּו

ּבכל  ׁשהּוא ּוכמֹו העצמּות. ּפׁשיטּות ְְְְִֶֶַָָׁשהּוא

על  ּדקאי צבאֹות, ּבהּׁשם ּגם הּוא ּכן ְְְֵֵֵֵַַַַָָהּׁשמֹות,

עם  נלחם  ּכׁשאני  וזהּו העצמּות, ְְְְְֲִִִִֶֶַָָּפׁשיטּות

הּוא  עצמֹו ׁשהּוא צבאֹות, נקרא אני ְְְְֲִִִֶַָָָָהרׁשעים

ידי  על היא ׁשההמׁשכה אּלא ּברׁשעים, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּנלחם

והֹוד. נצח ְְִֶַַספירת

הּמלחמה Ïe·‡¯ו) לענין הּנצח ּבחינת ׁשּיכּות ¿»≈ְְְְִִִֶַַַַַַָָָ

הּנצח, ענין ּבהּמאמר ּומבאר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָמקּדים

לא  הרי ּבקטן ּכן ּׁשאין  (מה ּדוקא ּבגדֹול ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּׁשּי

ׁשּיׁש והינּו, ,ּכ ּכל לֹו נֹוגעים הענינים ְְְְִִִֵֶַָָָָָּכל

קטּני  ענינים ויׁש עליהם, עצמ ֹו ׁשּמעמיד ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָענינים

ע  עצמֹו מעמיד ׁשאין ּבגדֹול הער ורק ליהם, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מי  וכל ּכרצֹונֹו), יהיה ענין ׁשּכל נֹוגע ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּדוקא

אצלֹו, ּביֹותר היא הּנּצחֹון מּדת יֹותר, ְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּגדֹול

ּגבּה ומעלה מּׁשכמֹו ּביּה ּדכתיב ּבמל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹּוכמֹו

העם  והינּו49מּכל ענין 50, הּוא ׁשּׁשכם ּדאף , ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ

מקֹום, מּכל מהראׁש, ׁשּלמּטה וחּצֹונּיּות ְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹאחֹורים

ּכל  מראׁש למעלה הּוא הּמל ׁשל ׁשכמֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹּגם

הּנּצחֹון  ענין ׁשּי הּמל אצל ּדוקא הּנה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהעם,
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פ"ח).48) התפלה מצות שרש בדרמ"צ (הובא קנז סי' הריב"ש בשו"ת - דקינון ב.49)ר"ש ט, אוה"ת 50)שמואלֿא ראה

תידֿתטו. ע' ב כרך שה"ש ב. תשסד, ד כרך וירא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂ אמר שהקדושֿברוךֿהוא המאמר בתחילת במובא הפנימי הפירוש ¿∆

רבינו  ‰Ìלמשה ˙BÓM‰ ÏkL Ì‚‰c ,‡¯˜ È‡ ÈNÚÓ ÈÙÏ¿ƒ«¬«¬ƒƒ¿»«¬«∆»«≈≈
,˙B¯ÈÙq‰a וכן בגבורה אלוקים שם בחסד, הוא אֿל ששם לעיל כנזכר ¿«¿ƒ

‰È‡הלאה, dÓˆÚ ‰lÙz‰ È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ היהודי של פנייה ƒ»»¬≈«¿ƒ»«¿»ƒ
e‰L‡המתפלל  ,˙eÓˆÚ‰Ï¿»«¿∆

ÂÈÏ‡ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ עצמו אליו ¬ƒƒƒ¿«≈»
¯Ó‡ÓÎe)48הקדמונים˙Ú„Ï ¿«¬«¿««

Ïlt˙Ó È‡ ˜BÈz‰ וכשם «ƒ¬ƒƒ¿«≈
הספירות  על כלל יודע שאינו שהתינוק

בוודאי  באלוקות, השונות והדרגות

הגדול  גם כך העצמות, אל מתכווין

והשגה  ידיעה לו שיש אף המתפלל,

היא  תפילתו באלוקות, שונים בעניינים

העצמות  epnnLאל מעצמות ), ∆ƒ∆
Ïkהאלוקות ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ»

˙BÚtL‰‰ מבקשים שעליהם ««¿»
C¯·Ïeבתפילה ÌÈÏBÁ‰ ˙‡t¯Ï¿«…«ƒ¿»≈

È„ÎaL ‡l‡ ,'eÎÂ ÌÈM‰«»ƒ¿∆»∆ƒ¿≈
‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL ההשפעה של ∆ƒ¿∆««¿»»

ובפרנסה hÓÏ‰מלמעלה ברפואה ¿«»
בפועל, ÏÚגשמית ‰Ê È¯‰È„È ¬≈∆«¿≈

,˙B¯ÈÙÒc ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡‰»¿≈ƒƒ¿ƒ
יורדת  ההשפעה ובאמצעותן שדרכן

למטה, מלמעלה ÈÙÏונמשכת e‰fL∆∆¿ƒ
ÈNÚÓ השפע שבו זה ובשלב «¬«

לכל  יש הספירות, דרך בא מלמעלה

שם  בחסד, אֿל שם אחר, שם עניין

כנזכר  הלאה, וכן בגבורה אלוקים

BÓˆÚלעיל  ‰Êa Ï·‡ כפי , ¬»»∆«¿
ובשמות  בספירות ונמשך יורד שהשפע

,È‡‰ BLÈ לפי' הלשון וכדיוק ∆¿»¬ƒ
שבתוך  להורות נקרא', אני – מעשי'

עניין  ישנו עצמם הפרטיים השמות

‰eÓˆÚ˙ה'אני' ˙eËÈLt ‡e‰L∆¿ƒ»«¿
היינו  'פשוטה', שהיא האלוקות עצמות

והגדרה. 'ציור' מכל מופשטת

˙BÓM‰ ÏÎa ‡e‰L BÓÎe¿∆¿»«≈
למידה  מתייחס בפרט שם כל שאמנם

אל  מתייחסים השמות כל הדברים, בפנימיות דבר, של לאמיתו אבל מסויימת

לעיל  כמבואר È‡˜cהעצמות, ,˙B‡·ˆ ÌM‰a Ìb ‡e‰ Ôk שהוא , ≈«¿«≈¿»¿»≈
e‰ÊÂמכוון ,˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLt ÏÚ חכמינו במאמר הפנימי הפירוש «¿ƒ»«¿¿∆

e‰L‡ז"ל ,˙B‡·ˆ ‡¯˜ È‡ ÌÈÚL¯‰ ÌÚ ÌÁÏ È‡Lk¿∆¬ƒƒ¿»ƒ»¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»∆
BÓˆÚ'העצמות ‡l‡'פשיטות ,ÌÈÚL¯a ÌÁÏp‰ ‡e‰ «¿«ƒ¿»»¿»ƒ∆»

‰ÎLÓ‰‰Lבפועל העניין של Áˆוההתגלות ˙¯ÈÙÒ È„È ÏÚ ‡È‰ ∆««¿»»ƒ«¿≈¿ƒ«∆«
„B‰Â שהפנייה הפרנסה ועל הרפואה על התפילה לגבי לעיל שהוסבר כשם ¿

והגילוי  שההמשכה אלא השפע בא ומשם האלוקות עצמות אל היא בתפילה

המידות  ידי על הם .בפועל
˙ÈÁa ˙eÎiL ¯‡·Ïe (Â¿»≈«»¿ƒ«

‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚÏ Áˆp‰ שמפני «∆«¿ƒ¿««ƒ¿»»
הקדושֿ של המלחמה עניין זו שייכות

למטה  נמשך הרשעים עם ברוךֿהוא

הנצח מידת ידי Óe·‡¯על ÌÈc˜Ó«¿ƒ¿»≈
הריי"צ דיבורÓ‡n‰aֿ¯הרבי ¿««¬»

תש"י, שנת של לגני' 'באתי המתחיל

את  זו, לשנה במיוחד השייך י"א בפרק

,Áˆp‰ ÔÈÚ במידו שהוא ת כפי ƒ¿««∆«
למידות  משל (שהם האדם שבנפש

כביכול) הנצח,Lהעליונות, ∆עניין
ולנצח להתגבר «»CiMהשאיפה

Ôk ÔÈ‡M ‰Ó) ‡˜Âc ÏB„‚a¿»«¿»«∆≈≈
ÌÈÈÚ‰ Ïk ‡Ï È¯‰ ÔË˜a¿»»¬≈…»»ƒ¿»ƒ

,Ck Ïk BÏ ÌÈÚ‚B תופס הכול לא ¿ƒ»»
ללחום  שירצה כך כדי עד מקום אצלו

ולנצח כך ÌÈÈÚעל LiL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈ƒ¿»ƒ
הקטן BÓˆÚאצל „ÈÓÚnL∆«¬ƒ«¿

Ì‰ÈÏÚ נוגעים כן אלו עניינים כי ¬≈∆
לו  ˜ÈpËוחשובים ÌÈÈÚ LÈÂ ,¿≈ƒ¿»ƒ¿«≈

C¯Ú‰ חשובים ולא לו נוגעים שלא »≈∆
Ì‰ÈÏÚלו BÓˆÚ „ÈÓÚÓ ÔÈ‡L∆≈«¬ƒ«¿¬≈∆

לנצח  עניין לו ואין למענם נלחם ואינו

Ú‚Bבהם  ‡˜Âc ÏB„‚a ˜¯Â ,¿«¿»«¿»≈«
(BBˆ¯k ‰È‰È ÔÈÚ ÏkL ובגלל ∆»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿

דברים  גם ועניין, דבר שכל לו שאכפת

רצונו, כפי יהיו ערך, ופחותי קטנים

ולכן  בהם, גם לנצח ורוצה נלחם הוא

דווקא) בגדול שייך הנצח ÏÎÂעניין ,¿»
ÔBÁvp‰ ˙cÓ ,¯˙BÈ ÏB„bL ÈÓƒ∆»≈ƒ««ƒ»

,BÏˆ‡ ¯˙BÈa ‡È‰ שהוא ככל כי ƒ¿≈∆¿
יהיה  עניין שכל שלו הרצון יותר, גדול

יותר גדול CÏÓaכרצונו, BÓÎe¿¿∆∆
ביותר גדול dÈaשהוא ·È˙Îcƒ¿ƒ≈

המלך) דוד לגבי שמואל, (בספר בו ÏkÓשכתוב d·b ‰ÏÚÓÂ BÓÎMÓƒƒ¿»«¿»»…«ƒ»
ÌÚ‰49eÈ‰Â ,50˙eiBvÁÂ ÌÈ¯BÁ‡ ÔÈÚ ‡e‰ ÌÎML Û‡c , »»¿«¿¿«∆∆∆ƒ¿«¬«ƒ¿ƒƒ

האדם L‡¯‰Óשל ‰hÓlL והפנימיות הפנים הוא ÌB˜Ó,שבו ÏkÓ , ∆¿«»≈»…ƒ»»
Ìbאפילו,ÌÚ‰ Ïk L‡¯Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ CÏn‰ ÏL BÓÎL «ƒ¿∆«∆∆¿«¿»≈…»»»

ג  על המוכיח מיוחדת,דבר וגבהות CiLדולה CÏn‰ Ïˆ‡ ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»≈∆«∆∆«»
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כי `"kyz'd ,zay zlaw ixg` ,hay `"i ,glya zyxt w"y lil

ּובתכלית. ּבתקף הּוא ׁשּלֹו והּנּצחֹון ּדבר, ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹּבכל

אדמֹו"ר  קדּׁשת ּכבֹוד ׁשּמבאר ּכפי הּוא, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֻוהענין

ּבארּכה  זה 51האמצעי ּבמאמר ּגם (ּומבאר ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָֹֻ

האחד, ענינים , ׁשני יׁשנם ׁשּבמלחמה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבקצרה),

להֹוציא  ּבׁשביל והּׁשני, ּבז, ולבז ׁשלל ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹלׁשלל

ּביניהם, וההפרׁש ּדוקא. ּכרצֹונֹו ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָנצחֹונֹו

ּפי  על היא ּבז ולבז ׁשלל לׁשלל ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹׁשהּמלחמה

ׁשּמֹודד  והגּבלה, ּבמדידה ּדהינּו ודעת, ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָטעם

ּולפי  ולבז, לׁשלל יכֹול ּובז ׁשלל ּכּמה ְְְְְִִַַַָָָָָֹֹּבעצמֹו

ׁשענין  וכיון ּבּמלחמה. עצמֹו את נֹותן זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָער

זֹו מלחמה הּנה ׂשכל, ּפי על ּבמדידה הּוא ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָזה

ענין  אמנם, קטן. ׂשר אצל ּגם להיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָיכֹולה

מּמדידה  למעלה הּוא הּנּצחֹון ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָהּמלחמה

יׁש ׁשאצלֹו ּבּמל רק זה הרי ולכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ(ּכדלקּמן),

מּצד  היא הּמלחמה ּכאׁשר ּדהּנה, הּנּצחֹון. ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָענין

אֹוצרֹותיו  הּמל מבזּבז אזי הּנּצחֹון, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָענין

מלכים  סגּלֹות ּבהם ׁשּיׁש אבֹותיו, 52ואֹוצרֹות ְְְְֲִֵֶֶָָָֻ

ונעים  יקר וחתּומים 53והֹון ּכמּוסים הם ׁשּלכן , ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

ורק  וחתּום, ּכמּוס ׁשהּוא האֹוצר ּכדר ְְְִֶֶֶַָָָָָּתמיד,

לּכל  הּמל מגּלה אז וכּדֹומה יחידֹו ּבנֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹּבׂשמחת

אֹוצ  את את מגּלה רק הּוא אז וגם רֹותיו, ְְְֶֶֶַַַָָ

ּכן  ּׁשאין מה אֹותם, מבזּבז אינֹו אבל ְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָאֹוצרֹותיו,

ׁשּיהיה  לנּצח הינּו הּמלחמה, נּצּוח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבׁשביל

אזי  מֹורד, הּוא הּזּולת  ּכאׁשר ּובפרט ְְֲֲִִֵֶַַַַָּכרצֹונֹו,

מדידה  ׁשּום ּבלי אֹוצרֹותיו, ּכל את הּמל ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָמבזּבז

הּוא  לזה והּטעם נצחֹונֹו. את להֹוציא ּבכדי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּכלל,

הּנפׁש ּבעצם מׁשרׁש ׁשהּנצח זה 54לפי ּומּטעם . ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ

האֹוצרֹות, את מבזּבז ׁשהּמל ּבלבד זֹו לא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּנה

לעמד  חּייו את ּגם ׁשּמסּכן מּזה, יתרה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

הּנצח  מּדת ׁשרׁש מּצד ׁשּזהּו הּמלחמה, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבקׁשרי
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,¯·c ÏÎa ÔBÁvp‰ ÔÈÚ חסר אלא חשוב לא הוא שלכאורה דבר אפילו ƒ¿««ƒ»¿»»»

BlLערך, ÔBÁvp‰Âהמלך ÈÏÎ˙·e˙של Û˜˙a ‡e‰ שאת ביתר ¿«ƒ»∆¿…∆¿«¿ƒ
ומבאר  שממשיך וכפי רגיל אדם אצל והניצחון לנצח .מהרצון

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ˙M„˜ „B·k ¯‡·nL ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ∆¿»≈¿¿À««¿»∆¿»ƒ
‰k¯‡a51¯Ó‡Óa Ìb ¯‡·Óe) «¬À»¿…»«¿«¬»

‰Ê'לגני 'באתי דיבורֿהמתחיל ∆
ÌLÈ ‰ÓÁÏÓaL ,(‰¯ˆ˜aƒ¿»»∆¿ƒ¿»»∆¿»

ÌÈÈÚ ÈL שתי יש למלחמה ¿≈ƒ¿»ƒ
עניין  ÏÏLÏמטרות. ,„Á‡‰»∆»ƒ¿…

Êa Ê·ÏÂ ÏÏL.ממשי ריווח ולהשיג »»¿»…«
ÂעניןÈM‰ יוצאים שבגללו ¿«≈ƒ

ÈˆB‰Ï‡למלחמה, ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿ƒ
‡˜Âc BBˆ¯k ‰È‰iL BBÁˆƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿«¿»
אל  ומביא שמגשים הוא והניצחון

רצונו. את הפועל

,Ì‰ÈÈa L¯Ù‰‰Â בין ההבדל ¿«∆¿≈≈≈∆
יוצאים  שבשבילם העניינים שני

והניצחון, השלל למלחמה,

‰ÓÁÏn‰LבמטרהÏÏL ÏÏLÏ ∆«ƒ¿»»ƒ¿…»»
ÌÚË Èt ÏÚ ‡È‰ Êa Ê·ÏÂ¿»…«ƒ«ƒ««

˙Ú„Â והיגיון eÈ‰cשכל , »««¿«¿
„„BnL ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óaƒ¿ƒ»¿«¿»»∆≈

את BÓˆÚaמשער שמנהל מי ¿«¿
ÏBÎÈהמלחמה Ê·e ÏÏL ‰nk«»»»«»

‰Ê C¯Ú ÈÙÏe ,Ê·ÏÂ ÏÏLÏƒ¿…¿»…¿ƒ≈∆∆
BÓˆÚ ˙‡ Ô˙B כוחות ומשקיע ≈∆«¿

של ÓÁÏna‰ומתמסר שיקול מתוך «ƒ¿»»
של  הריווח מול אל המאמץ כדאיות

‰e‡השלל  ‰Ê ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ .¿≈»∆ƒ¿»∆
ÏÎN Èt ÏÚ ‰„È„Óa ובהגבלה ƒ¿ƒ»«ƒ≈∆

יותר  ולא מחייב שהשכל כמה ,עד
BÊ ‰ÓÁÏÓ ‰p‰ היא שמטרתה ƒ≈ƒ¿»»

‡ˆÏהשלל  Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿«≈∆
.ÔË˜ ¯N את מבין הוא גם כי «»»

מול  המלחמה מאמץ של השיקולים

למלחמה. ויוצא השלל של הריווח

ÏÈ·La ‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚ ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ¿ƒ
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔBÁvp‰«ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ»
כדי  שמושקעים והמאמצים והכוחות

גבול  ללא הם «»¿ƒ¿(Ôn˜Ï„k),לנצח
‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂ ניצחון לשם מלחמה ¿»≈¬≈∆

ÔBÁvp‰ ÔÈÚ LÈ BÏˆ‡L CÏna ללא ¯˜ כך על להילחם מוכן והוא ««∆∆∆∆¿≈ƒ¿««ƒ»
לניצחון  והשאיפה הרצון את בו יש קטן, משר גדול שהוא המלך, רק כי גבול

ומבאר  שממשיך .וכפי

ÈÊ‡ ,ÔBÁvp‰ ÔÈÚ „vÓ ‡È‰ ‰ÓÁÏn‰ ¯L‡k ,‰p‰c גבול אין ¿ƒ≈«¬∆«ƒ¿»»ƒƒ«ƒ¿««ƒ»¬«
המיוחל  הניצחון את להשיג כדי ולכן במלחמה להשקיע מוכן שהמלך למה

ÂÈ˙B¯ˆB‡ CÏn‰ ÊaÊ·Óוגנז שאסף מאוד B¯ˆB‡Â˙היקרים ¿«¿≈«∆∆¿»¿¿
,ÂÈ˙B·‡ את גם אלא וגנז אסף עצמו שהוא האוצרות את רק מבזבז ואינו ¬»

ומדובר  וגנזו, אספו שאבותיו האוצרות

מאד יקרים Ì‰aבאוצרות LiL∆≈»∆
ÌÈÎÏÓ ˙Bl‚Ò52 הכתוב כלשון ¿À¿»ƒ

ÌÈÚÂבקוהלת ¯˜È ÔB‰Â53 כלשון ¿»»¿»ƒ
במשלי  ÔÎlLהכתוב מפני , ∆»≈

מאד יקרים הללו ≈‰Ìשהאוצרות
ÌÈÒeÓkמכוסיםÌÈÓe˙ÁÂ ¿ƒ«¬ƒ

¯ˆB‡‰ C¯„k ,„ÈÓz דברים של »ƒ¿∆∆»»
Ìe˙ÁÂ,יקרים  ÒeÓk ‡e‰L∆»¿»

ÂB„ÈÁÈ Ba ˙ÁÓNa ˜¯¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ
‰ÓBcÎÂ מאד מיוחדים בזמנים היינו ¿«∆

רק  גדולה, שמחה l‚Ó‰של Ê‡»¿«∆
,ÂÈ˙B¯ˆB‡ ˙‡ ÏkÏ CÏn‰«∆∆«…∆¿»

Ê‡ Ì‚Â שמחה זמני באותם אפילו ¿«»
‡˙מיוחדים ‰l‚Ó ˜¯ ‡e‰«¿«∆∆

ÂÈ˙B¯ˆB‡ לראות שיוכלו הכמוסים ¿»
‡Ì˙Bאותם  ÊaÊ·Ó BÈ‡ Ï·‡ ,¬»≈¿«¿≈»

המלך  ברשות נשארים האוצרות ,אלא
Áev ÏÈ·La Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒƒ«

ÁvÏ eÈ‰ ,‰ÓÁÏn‰ מנת על «ƒ¿»»«¿¿«≈«
Ë¯Ù·eלפעול ,BBˆ¯k ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿»

˙Ïef‰ ¯L‡k נלחם המלך שכנגדו «¬∆««
,„¯BÓ ‡e‰,המלך של במלכותו ≈

Ïk ˙‡ CÏn‰ ÊaÊ·Ó ÈÊ‡¬«¿«¿≈«∆∆∆»
‰„È„Ó ÌeL ÈÏa ,ÂÈ˙B¯ˆB‡¿»¿ƒ¿ƒ»

הגבלה כל È„Îaללא ,ÏÏk¿»ƒ¿≈
‡ÈˆB‰Ïלפועל.BBÁˆ ˙‡ ¿ƒ∆ƒ¿

Áˆp‰L ÈÙÏ ‡e‰ ‰ÊÏ ÌÚh‰Â¿«««»∆¿ƒ∆«∆«
LÙp‰ ÌˆÚa L¯LÓ54 באופן À¿»¿∆∆«∆∆

אף  המידות, משאר (יותר מיוחד

בעצם  הוא המידות כל שורש שכמובן

לעצם  הנצח מידת את השייכות הנפש,

שאת) ביתר היא Ê‰הנפש ÌÚhÓe .ƒ««∆
עניין  של העצומה החשיבות בגלל

Ïa·„הניצחון BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«
,˙B¯ˆB‡‰ ˙‡ ÊaÊ·Ó CÏn‰L∆«∆∆¿«¿≈∆»»

רכוש, של ו'בזבוז' ויתור «∆‡l‡שזהו
ÔkÒnL ,‰fÓ ‰¯˙Èהניצחון בשביל ÂÈiÁאפילוÌbהמלך ˙‡ ¿≈»ƒ∆∆¿«≈«∆«»

Áˆp‰ ˙cÓ L¯L „vÓ e‰fL ,‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a „ÓÚÏ«¬…¿ƒ¿≈«ƒ¿»»∆∆ƒ«…∆ƒ««∆«
LÙp‰ ÌˆÚa L¯LnL ועצם בנפש, עמוקה והכי פנימית הכי ה'נקודה' ∆À¿»¿∆∆«∆∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



dlkכב izeg` ipbl iz`a

מחּיּות  יֹותר למעלה הּנפׁש ּבעצם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּמׁשרׁש

ּבׁשביל  הּגלּויים חּייו את מסּכן ׁשּלכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגלּוי,

מּזה  והּדגמא הּנפׁש. ּבעצם ׁשּמׁשרׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻהּנּצחֹון

ּבספירת  ׁשהּוא צבאֹות, ׁשם ּבענין למעלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָיּובן

ּבּמׁשל  (וכּנ"ל ּבהעצמּות מׁשרׁש זה ׁשּׁשם ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּנצח,

מגּלים  ולכן הּנפׁש), ּבעצם מׁשרׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשהּנצח

ּכל  את ׁשּמבזּבזים מּזה, ויתרה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָמלמעלה,

את  לנּצח ּבכדי ּביֹותר, הּנעלים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהאֹוצרֹות

זה. ּבלעּמת ְְִֶַַַָָֻהּמלחמה

ּכתיב e‡·e¯ז) ּביהֹוׁשע ּדהּנה וּיאמר 55הענין, ≈ְְְִִִִֵֶַַָָֹֻ

באתי, עּתה ה' צבא ׂשר אני ּכי ְֲִִִַַָָָֹלא

רז"ל  ׁשהיה 56ואמרּו אּלא ּבאתי, רּב מׁשה עם ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

לא  ולכן קּבלֹו, לא ׁשּמׁשה והינּו כּו', ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹֹמתּפּלל

ׁשּבא  יהֹוׁשע ּבימי ורק צבאֹות, ׁשם ּבּתֹורה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻנזּכר

ׁשם  הּנביאים ּגּלּו זמן לאחר הּנה ה', צבא ְְְְִִִִֵֵַַַַַָׂשר

ּתכלית  ּכי ּתחּתֹונה, ּבחינה ׁשהּוא צבאֹות ְְְְֲִִִֶַַָָָָָהויה

הויה, צבאֹות ּבבחינת להיֹות היא ְְְֲֲִִִִִַָָָָהעבֹודה

אם  ּכי עצמ ֹו, ּבפני ענין אינֹו צבאֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָׁשהּׁשם

ּגם  נזּכרה זֹו ּובחינה הויה, לּׁשם ּובטל ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָטפל

היא  העבֹודה התחלת אבל מׁשה, ּבימי ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה

הּממּצע  ידי על ּכ ואחר צבאֹות, הויה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֻּבבחינת

ּדי  ּבּצבא הּוא אֹות מּגיעים 57ליּהּדבחינת , ְִִִִִֵַַַָָ

ׁשּמבאר  ּכפי ּבזה, והענין הויה. צבאֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָלבחינת

צדק  הּצמח ּדׁשם 58אדמֹו"ר אּלּו, ּבחינֹות ׁשלׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ

הינּו ּברׁשעים, ּׁשּנלחם מה הּוא צבאֹות ְְְְֲִִֶַַָָָָָָהויה

ׁשהּקּב"ה  אּלא המנּגד, זה לעּמת ּבחינת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּיׁשנֹו
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וש"נ. ואילך). קסז ע' תרפ"ט (סה"מ תרפ"ט פרזונו יד.55)צדקת ה, ג.56)יהושע פל"ב, שמו"ר וראה ג. פצ"ז, ב"ר

(קיד,57) ב קמ, בא תו"ח ע"ד. ריש עד, האזינו לקו"ת שם. מהרש"א חדא"ג יעקב). העין (כגירסת רע"א טז, חגיגה ראה

שסב). ע' ח"א (לעיל פ"ה תש"מ לגני באתי ד"ה ואילך. רמז ע' פר"ת סה"מ שכט. ע' בא אוה"ת ס"ע 58)ד). שם אוה"ת

ואילך. שכז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והיא בגלוי ונרגשת ניכרת ולא נעלמת Ï˙eiÁÓהנפש ¯˙BÈ ‰ÏÚÓ¿«¿»≈≈«

ÈeÏb‰ ונרגשת ניכרת ÔÎlLשכן בעצם , הוא הניצחון עניין ששורש מאחר «»∆»≈
הגלויה  מהחיות נעלית הנפש ועצם ÂÈiÁהמלךÔkÒÓהנפש, ˙‡ ¿«≈∆«»

.LÙp‰ ÌˆÚa L¯LnL ÔBÁvp‰ ÏÈ·La ÌÈÈeÏb‰«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆À¿»¿∆∆«∆∆
‡Ó‚c‰ÂהנמשלÔ·eÈ ‰fÓ ¿«À¿»ƒ∆«
‰ÏÚÓÏבאלוקותÌL ÔÈÚa ¿«¿»¿ƒ¿«≈

˙¯ÈÙÒa ‡e‰L ,˙B‡·¿̂»∆ƒ¿ƒ«
‰Ê ÌML ,Áˆp‰ בעניין הקשור «∆«∆≈∆

eÓˆÚ‰a˙הניצחון  L¯LÓÀ¿»¿»«¿
Áˆp‰L ÏLna Ï"pÎÂ) הרצון ¿«««»»∆«∆«

לנצח ‰LÙpהעז ÌˆÚa L¯LÓÀ¿»¿∆∆«∆∆
האדם  ÌÈl‚Óשל ÔÎÏÂ ,(¿»≈¿«ƒ

,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ ,‰ÏÚÓÏÓ זו לא ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ∆
לראות) (מאפשרים שמגלים בלבד

Ïkאלא  ˙‡ ÌÈÊaÊ·nL∆¿«¿¿ƒ∆»
¯˙BÈa ÌÈÏÚp‰ ˙B¯ˆB‡‰»»««¬ƒ¿≈
שימוש  בהם ועושים אותם ,ומוציאים
‰ÓÁÏn‰ ˙‡ ÁvÏ È„Îaƒ¿≈¿«≈«∆«ƒ¿»»

‰Ê ˙nÚÏa היפך של הכוחות «¿À«∆
'זה  בקוהלת הכתוב (כלשון הקדושה

שמנגדים  אלוקים') עשה זה לעומת

וכפי  באלוקות, ומורדים לקדושה

להלן  עוד ומבאר .שממשיך
‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (Ê≈»ƒ¿»¿ƒ≈

·È˙k ÚLB‰Èa55 אמר שהמלאך ƒÀ«¿ƒ
ˆ·‡לו ¯N È‡ Èk ‡Ï ¯Ó‡iÂ«…∆…ƒ¬ƒ«¿»

Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â ,È˙‡· ‰zÚ '‰56 «»»ƒ¿»¿««
È˙‡a,במדרש Ea¯ ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¿»ƒ

'eÎ Ïlt˙Ó ‰È‰L ‡l‡ וזה) ∆»∆»»ƒ¿«≈
זה  הנערים, את "יברך המדרש: לשון

[זהו  דכתיב הוא הדא וגדעון, יהושע

ביריחו  יהושע בהיות 'ויהי שכתוב]

לנגדו  עומד איש והנה וירא עיניו וישא

עתה  ה' צבא שר אני כי לא ויאמר וגו'

בר  חנינא ר' בשם יהושע רבי באתי.

ויאמר  רגליו ציפורני מתוך צעק יצחק

הקדושֿברוךֿהוא  נראה שאני מקום וכל אני מעלן של צבא שר ה' צבא שר

עתה  נראה, רבי היה נראה ארוך יוסי רבי שהיה מקום בכל סימן זה נראה,

פניך  אין אם ואומר מתפלל [משה] שהיה אלא באתי רבך משה עם באתי

שליחותי,הו  עשיתי לא שעדיין יכול הייתי לא למעלה לעלות וגו', לכים

אלא  הולכים פניך אין אם ואומר מתפלל היה שעדיין יכול הייתי לא ולמטה

ונידחתי") רבך משה לי שעשה כשם תעשה שלא LnL‰היזהר eÈ‰Â ,¿«¿∆…∆
BÏa˜ ‡Ï'ה צבא שר הנקרא המלאך Bza¯‰את ¯kÊ ‡Ï ÔÎÏÂ , …ƒ¿¿»≈…ƒ¿»«»

'‰ ‡·ˆ ¯N ‡aL ÚLB‰È ÈÓÈa ˜¯Â ,˙B‡·ˆ ÌL יהושע לפני ≈¿»¿«ƒ≈¿À«∆»«¿»
קבלו  כן ‰ÈÂ‰ויהושע ÌL ÌÈ‡È·p‰ elb ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‰p‰ ,ƒ≈¿««¿«ƒ«¿ƒƒ≈¬»»

˙B‡·ˆ בתורה נזכר לא שכאמור ¿»
בנביאים ÈÁa‰ונזכר ‡e‰L∆¿ƒ»

,‰BzÁz עצמו בפני 'צבאות' שם «¿»
תחתונה  בחינה ÈÏÎz˙הוא Èkƒ«¿ƒ

˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
,‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ ישראל שבני כפי ƒ¿¬»»

משמעו  הוי'' ו'צבאות בתורה נקראים

ÔÈÚ BÈ‡ ˙B‡·ˆ ÌM‰L∆«≈¿»≈ƒ¿»
ÏÙË Ì‡ Èk ,BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿ƒƒ»≈
BÊ ‰ÈÁ·e ,‰ÈÂ‰ ÌMÏ ÏË·e»≈«≈¬»»¿ƒ»
‰LÓ ÈÓÈa ‰¯Bza Ìb ‰¯kÊƒ¿¿»««»ƒ≈…∆
מזמן  יותר נעלה זמן היה שאז

'צבאות  של שהדרגה אלא הנביאים,

העבודה' 'תכלית היא «¬‡·Ïהוי''
˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«»¬»ƒƒ¿ƒ«

˙B‡·ˆ ‰ÈÂ‰ דרגה כאמור שהיא ¬»»¿»
È„Èתחתונה  ÏÚ Ck ¯Á‡Â ,¿««»«¿≈

ÚvÓn‰הביניים ÈÁ·c˙דרגת «¿À»ƒ¿ƒ«
dÈÏÈc ‡·va ‡e‰ ˙B‡57, כפי «»»ƒ≈

השם  את בגמרא ז"ל חכמינו שדרשו

כלומר, שלו' בצבא הוא 'אות 'צבאות',

בצבאו  הביטול, עניין היינו וסימן, אות

הקדושֿברוךֿהוא, ÌÈÚÈbÓ«ƒƒשל
‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ ˙ÈÁ·Ï שיש היינו ƒ¿ƒ«ƒ¿¬»»

הוי' – למעלה מלמטה דרגות שלוש

והדרגה  הוי'. צבאות צבאות, צבאות,

ה'ממוצע' היא האמצעית, השנייה,

הראשונה  מהדרגה מתעלים ידה שעל

לשלישית.

אלו  דרגות שלוש על שדובר ולאחר

לביאור  חוזר האדם, בעבודת שהן כפי

באלוקות. למעלה שהן כפי אלו דרגות

˜„ˆ ÁÓv‰ ¯"BÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â58LÏL ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈«¿«∆«∆∆»…
el‡ ˙BÈÁa''הוי ו'צבאות 'צבאות' צבאות', 'הוי' ‰ÈÂ‰של ÌLc , ¿ƒ≈¿≈¬»»

ÌÁÏpM ‰Ó ‡e‰ ˙B‡·ˆהקדושֿברוךֿהואeÈ‰ ,ÌÈÚL¯a ¿»«∆ƒ¿»»¿»ƒ«¿
‰Ê ˙nÚÏ ˙ÈÁa BLiLהקדושה ואלוקות ‰bÓ„היפך ,לקדושה ∆∆¿¿ƒ«¿À«∆«¿«≈

B¯ÊBÚ ‰"aw‰L ‡l‡ יצרו על להתגבר ורוצה ה' את שעובד ליהודי ∆»∆«»»¿
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כג `"kyz'd ,zay zlaw ixg` ,hay `"i ,glya zyxt w"y lil

לֹו ויכֹול האלקּות 59עֹוזרֹו ּבחינת הּוא ּובכללּות , ְְְְֱִִַָָָֹ

ידי  על ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ׁשּנמׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָּכפי

מקֹום  ׁשּמּכל אּלא אלקּות, על הּמעלמת ְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּפרסא

את  לנּצח צבאֹות הויה מּבחינת האֹור ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָנמׁש

להויה  הויה צבאֹות ּבין החּלּוק וזהּו זה. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּלעּמת

ּבטל  הּוא ׁשּצבאֹות הינּו הויה ׁשּצבא ֹות ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָצבאֹות,

ּבחינת  והינּו הויה, ׁשם הּוא ׁשהעּקר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָלהויה,

ּׁשאין  מה אלקּות , הּוא ׁשאצילּות ּכּידּוע ֱֲֲִִֵֶֶַַַָֹאצילּות

נמׁש ׁשהאֹור ּכפי הּוא צבאֹות הויה ּבחינת ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָּכן

העבֹודה  ׁשהתחלת וזהּו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה.

מּגיעים  זה ידי ועל צבאֹות, הויה ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהיא

והּוא  ּדיליּה, ּבּצבא הּוא אֹות לבחינת ּכ ְְִִִֵַַַַָָָאחר

ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, אצילּות המׁשכת ְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָענין

ּכפי  הויה צבאֹות  לבחינת ּגם ׁשּמּגיעים ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָועד

האצילּות. ּגּלּוי ענין ׁשהּוא מׁשה, ּבימי ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשהיה

ּדהויה  הענינים ׁשני ּבין ׁשההפר ׁש להֹוסיף, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָויׁש

ׁשּבין  ההפרׁש ּדר על הּוא הויה וצבאֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָצבאֹות

ּבז  ולבז ׁשלל לׁשלל ׁשּבּמלחמה, האפנים ְְְְֳִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹׁשני

הויה  ׁשּבחינת והינּו, הּנּצחֹון. ּבׁשביל ְְְְֲִִִִֶַַַָָָאֹו

ׁשאין  זה הּלעּמת ּבחינת עדין ׁשּיׁשנֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֻצבאֹות,

הּקדּׁשה  ניצֹוצֹות מבררים אּלא אֹותֹו ְְְְְִִִֶַַָָָֻמנּצחין

א והּבז. הּׁשלל ענין הּוא זה, ּבּלעּמת ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֻׁשּיׁשנם

והינּו לגמרי, ׁשּינּצחֹו הּוא העבֹודה ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָּתכלית

ׁשהּוא  זה, הּלעּמת מציאּות לגמרי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֻׁשּתתּבּטל

ּכלל  מציאּות ׁשּום ּכאן ׁשאין הויה, צבאֹות ְְְְֲִִִֵֶַָָָָענין

אלקּות  ׁשּמבאר מּלבד ּכפי הּוא ּבעבֹודה והענין . ְְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָֹ

מהר"ׁש אדמֹו"ר קדּׁשת ענינים 60ּכבֹוד ׁשּׁשני ְְְְְֲִִֵֶַַַַָֻ

והעבֹודה  ּדאתּכפיא העבֹודה הם ְְְְֲֲִֵֵַָָָָָאּלּו

יׁש הרי ּדאתּכפיא ׁשּבעבֹודה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָּדאתהּפכא,

אּלא  אֹותֹו, מנּצח ואינֹו זה הּלעּמת ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻמציאּות
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ב.59) נב, סוכה ואילך).60)ראה סז ע' תשנ"ב) (הוצאת תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט פרזונו צדקת סד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÏ ÏBÎÈÂ59˙eÏÏÎ·e צבאות', 'הוי של זו דרגה כללי, ‰e‡באופן ¿»ƒ¿»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a CLÓpL ÈÙk ˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁa שלושת ¿ƒ«»¡…¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
אצילותֿבריאהֿ הכלליים העולמות ארבעה מבין נמוכים היותר העולמות

אלו  בעולמות נמשכת והאלוקות ‰Ò¯t‡יצירהֿעשייה, È„È ÏÚ היינו «¿≈««¿»
(על  וכיסוי מסך של במובן פרוכת

תרגם  לכם" הפרוכת "והבדילה הפסוק

"פרסא") – "פרוכת" אונקלוס

,˙e˜Ï‡ ÏÚ ˙ÓÏÚn‰ כמבואר ««¬∆∆«¡…
שהאור  לכך בנוסף כי הסוד בתורת

למטה  מלמעלה ונמשך יורד האלוקי

מדרגה  השתלשלות' 'סדר של באופן

יש  יותר נעלית שהדרגה שככל לדרגה,

שהיא  וככל אלוקות. גילוי יותר בה

בה  מאירה האלוקות יותר, נמוכה

האצילות  עולם בין הרי יותר, בהעלם

לעולמות  ממש' 'אלוקות שהוא

יש  שבהם בריאהֿיצירהֿעשייה

נוסף  צמצום יש נבראים, של מציאות

ה'פרסא' עניין תוכן «∆‡l‡והוא
ÌB˜Ó ÏknL'ה'פרסא למרות ∆ƒ»»

למטה CLÓוהצמצום  מלמעלה ƒ¿»
˙B‡·ˆ ‰ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓ ¯B‡‰»ƒ¿ƒ«¬»»¿»

.‰Ê ˙nÚl‰ ˙‡ ÁvÏ¿«≈«∆«¿À«∆
˜elÁ‰ e‰ÊÂההבדל˙B‡·ˆ ÔÈa ¿∆«ƒ≈ƒ¿

‰ÈÂ‰ בעניין נעלית הכי הדרגה ¬»»
ˆ·‡B˙,'צבאות' ‰ÈÂ‰Ï«¬»»¿»

L eÈ‰ ‰ÈÂ‰ ˙B‡·vL שם ∆ƒ¿¬»»«¿∆
˙B‡·v'נסמך' של באופן הכתוב ¿»

הוי' ÈÂ‰Ï‰,לשם ÏËa ‡e‰»≈«¬»»
eÈ‰Â ,‰ÈÂ‰ ÌL ‡e‰ ¯wÚ‰L∆»ƒ»≈¬»»¿«¿
Úe„ik ˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒ«»«

˙e˜Ï‡ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡L בו ואין ∆¬ƒ¡…
מאלוקות  נפרדים נבראים של ,מציאות
‰ÈÂ‰ ˙ÈÁa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿ƒ«¬»»
¯B‡‰L ÈÙk ‡e‰ ˙B‡·¿̂»¿ƒ∆»

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aהאלוקי CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰iNÚ ולקיים ולהחיות להוות ¬ƒ»

נבראים.

e‰ÊÂלכך הפנימי ÏÁ˙‰L˙הטעם ¿∆∆«¿»«
‰„B·Ú‰ בעבודת הראשון השלב »¬»

ה' את העובד ÈÁ·a˙האדם ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
˙B‡·ˆ ‰ÈÂ‰ ביטול נרגש לא עדיין שבה דרגה Ê‰שהיא È„È ÏÚÂ , ¬»»¿»¿«¿≈∆

ואז מתעלים כזה באופן העבודה התחלת Ckאחרי ¯Á‡ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ««»
,dÈÏÈc ‡·va ‡e‰ ˙B‡ ˙ÈÁ·Ï עד לאלוקות שמתבטלים היינו ƒ¿ƒ««»»ƒ≈

הקדושֿברוךֿהוא של בצבא וסימן 'אות' אלא שאינו ÔÈÚלאופן ‡e‰Â¿ƒ¿«
˙eÏÈˆ‡ ˙ÎLÓ‰ בעולם רק מאיר כלל שבדרך הנעלה האלוקי שהאור «¿»«¬ƒ

להאיר  יומשך ÚÂ„האצילות, ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a עוד שמתעלים ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«
ÈÓÈaיותר  ‰È‰L ÈÙk ‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ ˙ÈÁ·Ï Ìb ÌÈÚÈbnL∆«ƒƒ«ƒ¿ƒ«ƒ¿¬»»¿ƒ∆»»ƒ≈

Èelb ÔÈÚ ‡e‰L ,‰LÓ…∆∆ƒ¿«ƒ
˙eÏÈˆ‡‰ עצמו. »¬ƒ

ÔÈa L¯Ù‰‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«∆¿≈≈
˙B‡·ˆ ‰ÈÂ‰c ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒ«¬»»¿»
העבודה  התחלת של המדריגה

‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆÂ,הנעלית המדריגה ¿ƒ¿¬»»
ÔÈaL L¯Ù‰‰ C¯c ÏÚ ‡e‰«∆∆«∆¿≈∆≈

‰ ÈL,‰ÓÁÏnaL ÌÈÙ‡ אופן ¿≈»√»ƒ∆«ƒ¿»»
בשביל המלחמה ÏÏLאחד ÏÏLÏƒ¿…»»

B‡ Êa Ê·ÏÂ של השני האופן ¿»…«
eÈ‰Â,מלחמה .ÔBÁvp‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«ƒ»¿«¿

,˙B‡·ˆ ‰ÈÂ‰ ˙ÈÁaL שהיא ∆¿ƒ«¬»»¿»
במצב ומדובר הנמוכה ¿∆∆BLiLהדרגה

ÔÈ‡L ‰Ê ˙nÚl‰ ˙ÈÁa ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ««¿À«∆∆≈
B˙B‡ ÔÈÁvÓ שמציאותו כך ¿«¿ƒ

לגמרי ÌÈ¯¯·Óתתבטל ‡l‡∆»¿»¿ƒ
ומעלים  מהרע הטוב את מפרידים

את ‰M„w‰לקדושה ˙BˆBˆÈƒ«¿À»
ÔÈÚ ‡e‰ ,‰Ê ˙nÚla ÌLiL∆∆¿»«¿À«∆ƒ¿«

.Êa‰Â ÏÏM‰ ולוקחים שמוציאים «»»¿««
ה'לעומת  מרשות ומעבירים המנגד מיד

הקדושה. לרשות ÈÏÎz˙זה' C‡««¿ƒ
BÁviL ‡e‰ ‰„B·Ú‰ את »¬»∆¿«¿

המנגד זה' eÈ‰Âה'לעומת ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿«¿
˙e‡ÈˆÓ È¯Ó‚Ï Ïha˙zL∆ƒ¿«≈¿«¿≈¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Ê ˙nÚl‰«¿À«∆∆ƒ¿«

,‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ'הוי כזה ובאופן ƒ¿¬»»
לגביו בטל והכל העיקר ≈∆ÔÈ‡Lהוא

„·lÓ ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ ÌeL Ô‡k»¿ƒ¿»ƒ¿«
.˙e˜Ï‡¡…

‰„B·Úa ÔÈÚ‰Â'ה עבודת ועניין ¿»ƒ¿»»¬»
מתבטל  זה' שה'לעומת כזה באופן

B·k„לגמרי ¯‡·nL ÈÙk ‡e‰¿ƒ∆¿»≈¿
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ˙M„˜60 ¿À««¿«¬«

el‡ ÌÈÈÚ ÈML בניצחון ∆¿≈ƒ¿»ƒ≈
של  הדרגה זה', ה'לעומת על המלחמה

תכלית  של והדרגה העבודה התחלת

לעיל, כמבואר ÈÙk˙‡c‡העבודה, ‰„B·Ú‰ Ì‰ ינגד שלא הרע כפיית ≈»¬»¿ƒ¿«¿»
‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰Â לטוב הרע ÈÙk˙‡c‡הפיכת ‰„B·ÚaL , ¿»¬»¿ƒ¿«¿»∆»¬»¿ƒ¿«¿»

B˙B‡ ÁvÓ BÈ‡Â ‰Ê ˙nÚl‰ ˙e‡ÈˆÓ LÈ È¯‰ ה'לעומת אלא ¬≈≈¿ƒ«¿À«∆¿≈¿«≈«
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dlkכד izeg` ipbl iz`a

ענין  הּוא ּובכלל ּות ּברּורים, מברר זה ידי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשעל

אלקים  עֹובד ׁשּנקרא הּבינֹונים, לׁשֹון 61עבֹודת , ְְֱֲִִִֵֵֶַַָֹ

העבֹודה  ּבאמצע ׁשהּוא ׁשאינֹו62הוה, לפי , ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָֹ

ידי  ׁשעל אּלא כּו', הּבהמית נפׁש את ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמנּצח

לׁשם  הם הּגׁשמּיים עניניו ׁשּכל ּכדבעי, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהנהגתֹו

ענין 63ׁשמים  ׁשהּוא ּברּורים, מברר הּוא הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

ּדאתהּפכא  העבֹודה ּכן ּׁשאין מה והּבז. ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשלל

והינּו, לטֹוב, הרע את ׁשּמהּפ ּבאפן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָֹהיא

עּקר  ׁשּזהּו הרע, מציאּות ּכל לגמרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנתּבּטל

ׁשהּצּדיק  הּצּדיקים, ּבעבֹודת ּוכמֹו הּנּצחֹון, ְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָענין

וגמר  עבד ׁשּכבר הּתאר, ּבׁשם ה' עבד ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹנקרא

כּו' הּמלחמה עבֹודת ׁשּנתּבּטל 62לגמרי לפי , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ

מׁשה  מעלת וזֹוהי זה. הּלעּמת מציאּות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֹֻלגמרי

לבנה  ּכפני יהֹוׁשע ּדפני יהֹוׁשע, ּבּה64על ׁשּיׁש , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻֻ

חּמה  ּכפני מׁשה ּפני ּכן ּׁשאין מה ,64ׁשּנּויים, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

למלחמה  צרי ׁשאין לפי ׁשּנּויים, ּבּה ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָׁשאין

הויה, צבאֹות ענין היה מׁשה ׁשּבימי ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכלל,

היא  העבֹודה ׁשהתחלת וזהּו צבאֹות. הויה ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָֹולא

ליכֹול  חרּבא אּפּום נהמא ּדאתּכפיא, ,65ּבאפן ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹ

ּתכלית  אבל כּו', ּברּורים מברר הּוא זה ידי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשעל

ענין  עּקר ׁשּזהּו ּדאתהּפכא, ּבאפן היא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹהעבֹודה

ִַָהּנּצחֹון.

על p‰Â‰ח) היא הענינים ּכל ׁשהמׁשכת ּכיון ¿ƒ≈ְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ענ  ׁשני יׁשנם לכן הּתֹורה, ינים ידי ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָ

ּדתֹורה  ּגליא ּבין ההפרׁש והּוא ּבּתֹורה, ּגם ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָאּלּו

זה  הרי ׁשּבכללּות והינּו, הּתֹורה. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָלפנימּיּות

העבֹודה  היא ּדתפּלה לתפּלה, ּתֹורה ּבין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָההפרׁש

ּבדר העבֹודה היא ותֹורה מלחמה, ְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָּבדר
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יח.61) ג, פט"ו.62)מלאכי מי"ב.63)תניא פ"ב אבות א.64)ראה עה, ב.65)ב"ב קפח, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
להתקיים ממשיך מנגד זה' Ê‰ולהיות È„È ÏÚL ‡l‡ בו , שנלחם ∆»∆«¿≈∆

עליו  ÌÈ¯e¯aומתגבר ¯¯·Ó המתבררים הניצוצות של 'שלל ,ולוקח ¿»≈≈ƒ
ÌÈBÈa‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏÏÎ·e,התניא ספר של ההגדרה לפי ƒ¿»ƒ¿«¬««≈ƒ

יצר  לו יש עדיין כי העבודה, באמצע הוא הנפשי מצבו שמבחינת מי היינו

שלמעשה  אלא תאוות המתאווה הרע

אינו  ולעולם לו נכנע ואינו מתגבר הוא

מעשה, או דיבור במחשבה, נכשל

כדי  למאמץ נדרש עדיין שהוא וכיוון

במלחמה  נמצא הוא יצרו, על להתגבר

‡ÌÈ˜Ïמתמדת, „·BÚ ‡¯˜pL61 ∆ƒ¿»≈¡…ƒ
'ושבתם  במלאכי הכתוב (כלשון

לא  לאשר אלוקים עובד בין וראיתם

'עובד' e‰L‡עבדו'), ,‰Â‰ ÔBLÏ¿…∆∆
‰B·Ú„‰עדיין ÚˆÓ‡a62ÈÙÏ , ¿∆¿«»¬»¿ƒ

LÙ ˙‡ ÁvÓ BÈ‡L∆≈¿«≈«∆∆∆
'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ של מוחלט בניצחון ««¬ƒ

שמציאותה  באופן הניצחון' 'תכלית

לחלוטין  È„Èמתבטלת ÏÚL ‡l‡ ,∆»∆«¿≈
ÂÈÈÚ ÏkL ,ÈÚ·„k B˙‚‰‰«¿»»ƒ¿»≈∆»ƒ¿»»

ÌÈÓL ÌLÏ Ì‰ ÌÈiÓLb‰63, ««¿ƒƒ≈¿≈»«ƒ
,ÌÈ¯e¯a ¯¯·Ó ‡e‰ È¯‰ ומעלה ¬≈¿»≈≈ƒ

הנמצאים  הקדושה ניצוצות את

במגע  בא שהוא הגשמיים בדברים

Êa‰Âאיתם, ÏÏM‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««»»¿««
לעיל  Ôkכמבואר ÔÈ‡M ‰Ó .«∆≈≈

‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰ בדרך שהיא »¬»¿ƒ¿«¿»
עבודת  ואיננה הצדיקים עבודת כלל

Ct‰nLה'בינונים' ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆¿«≈
,eÈ‰Â ,·BËÏ Ú¯‰ ˙‡∆»«¿¿«¿
˙e‡ÈˆÓ Ïk È¯Ó‚Ï Ïha˙pL∆ƒ¿«≈¿«¿≈»¿ƒ
ÔBÁvp‰ ÔÈÚ ¯wÚ e‰fL ,Ú¯‰»«∆∆ƒ«ƒ¿««ƒ»
מתבטל  זה' ה'לעומת שהמנגד,

להתקיים. וחדל ¿BÓÎeלחלוטין
˜Ècv‰L ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úa«¬«««ƒƒ∆««ƒ
¯‡z‰ ÌLa '‰ „·Ú ‡¯˜ƒ¿»∆∆¿≈«…«
מ'בינוני' (בשונה מהותו את המגדיר

מעשיו) שם על אלוקים' 'עובד הנקרא

È¯Ó‚Ïכיוון  ¯Ó‚Â „·Ú ¯·kL∆¿»»«¿»«¿«¿≈
'eÎ ‰ÓÁÏn‰ ˙„B·Ú,62 ולהילחם להוסיף צריך אינו ÈÙÏוכבר ¬««ƒ¿»»¿ƒ

.‰Ê ˙nÚl‰ ˙e‡ÈˆÓ È¯Ó‚Ï Ïha˙pL∆ƒ¿«≈¿«¿≈¿ƒ«¿À«∆
,ÚLB‰È ÏÚ ‰LÓ ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ חכמינו וכמאמר גדולה מעלה שהיא ¿ƒ«¬«…∆«¿À«

באופן הוא ליהושע משה בין שהפער בגמרא ÚLB‰Èז"ל ÈÙc פני לגבי ƒ¿≈¿À«
הם לשמש, שנמשלו ·Ï‰משה ÈÙk64ÌÈÈepL da LiL מתחילת , ƒ¿≈¿»»∆≈»ƒƒ

וכו' החודש לאמצע nÁ‰החודש ÈÙk ‰LÓ Èt Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,64, «∆≈≈¿≈…∆ƒ¿≈«»
ÌÈÈepL da ÔÈ‡L חלישות בה ואין תוקף באותו תמיד מאירה ,והשמש ∆≈»ƒƒ

,ÏÏk ‰ÓÁÏÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÈÙÏ הצדיקים עבודת את מסמל משה כי ¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒ¿»»¿»
של  מציאות כלל אין שלגביו כזו בדרגה הוא הצדיק כי נחלשת אינה שלעולם

בה, להילחם שצריך זה' 'לעומת

e‰fL הדברים פנימיות לפי הטעם, ∆∆
˙B‡·ˆ ÔÈÚ ‰È‰ ‰LÓ ÈÓÈaL∆ƒ≈…∆»»ƒ¿«ƒ¿

,‰ÈÂ‰ שביציאת בתורה ככתוב ¬»»
הוי', 'צבאות ישראל בני נקראו מצרים

בטל  והכל העיקר הוא הוי' שבו מצב

ˆ·‡B˙לאלוקות  ‰ÈÂ‰ ‡ÏÂ¿…¬»»¿»
כפי  נמוכה, יותר לדרגה המתייחס

הנביאים  בימי e‰ÊÂשהייתה .¿∆
ÔÙ‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»«»¬»ƒ¿…∆

,‡ÈÙk˙‡c להתגבר מאמץ מתוך ¿ƒ¿«¿»
הזוהר  וכלשון אותו, ולכוף הרע על

ÏBÎÈÏ ‡a¯Á Ìet‡ ‡Ó‰65, «¬»««¿»≈
פני  מול אל להיות צריכה הלחם אכילת

זמן  היא האכילה עת כלומר, החרב,

כדי  זה' ה'לעומת עם מלחמה של

והנאת  תאוות לשם תהיה לא שהאכילה

לשםֿשמים, אלא È„Èהגוף ÏÚL∆«¿≈
,'eÎ ÌÈ¯e¯a ¯¯·Ó ‡e‰ ‰Ê∆¿»≈≈ƒ

העבודהוזה  בתחילת ÈÏÎz˙ו Ï·‡¬»«¿ƒ
ÔÙ‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿…∆

‡Ît‰˙‡c'זה ה'לעומת כאשר ¿ƒ¿«¿»
לטוב  מרע הופך wÚ¯עצמו e‰fL ,∆∆ƒ«

.ÔBÁvp‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ»
˙ÎLÓ‰L ÔÂÈk ‰p‰Â (Á וגילוי ¿ƒ≈≈»∆«¿»«

ÌÈÈÚ‰ Ïk מלמעלה הרוחניים »»ƒ¿»ƒ
ÔÎÏלמטה ,‰¯Bz‰ È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«»»≈

el‡ ÌÈÈÚ ÈL ÌLÈ של ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈
('אתכפייא', מלחמה מתוך ה' עבודת

ללא  ה' ועבודת ה'בינונים') עבודת

עבודת  ('אתהפכא', במלחמה צורך

e‰Â‡הצדיקים) ,‰¯Bza Ìb««»¿
‰¯B˙c ‡ÈÏb ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈«¿»¿»
(התלמוד, התורה של הגלוי החלק

וכו') ‰Bz¯‰ההלכה ˙eiÓÈÙÏ(והחסידות eÈ‰Â,(הקבלה . ƒ¿ƒƒ«»¿«¿
‡È‰ ‰lÙ˙c ,‰lÙ˙Ï ‰¯Bz ÔÈa L¯Ù‰‰ ‰Ê È¯‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»¬≈∆«∆¿≈≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ

‰ÓÁÏÓ C¯„a ‰„B·Ú‰ שעת קרבא', שעת צלותא 'שעת הזוהר (כלשון »¬»¿∆∆ƒ¿»»
הבהמית  הנפש עם התעסקות יש התפילה בעת כי קרב) שעת היא התפילה

ולתקנה  ולבררה עליה ÌBÏLלהשפיע C¯„a ‰„B·Ú‰ ‡È‰ ‰¯B˙Â ,¿»ƒ»¬»¿∆∆»
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כה `"kyz'd ,zay zlaw ixg` ,hay `"i ,glya zyxt w"y lil

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ׁשּקאי 66ׁשלֹום, נפׁשי, בׁשלֹום ּפדה ְְְִֵֶֶַָָָָָָ

לגמרי  הּפדּיה נעׂשה ידּה ׁשעל הּתֹורה, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָעל

זה  זה 67מהּלעּמת הרי עצמּה ּבּתֹורה אמנם, . ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

הּתֹורה  לפנימּיּות ּדתֹורה ּגליא ׁשּבין ,68ההפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מה  וכּו', ּומחלקת קׁשיא ּבּה יׁש ּדתֹורה ְְְְְְֵֶַַַָָָָֹֻּדגליא

קׁשיא  לא ּתּמן לית הּתֹורה ּפנימּיּות ּכן ְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻּׁשאין

מהימנא  ּברעיא (ּכדאיתא כּו' מחלקת ),69ולא ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹ

על  ׁשּקאי  ּבׁשלֹום הּפדּיה ענין אמּתית ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָוזהּו

ּבּגאּלה  יהיה לאמּתתֹו זה וגּלּוי הּתֹורה. ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֻּפנימּיּות

ּׁשּכתּוב  מה יקּים ׁשאז רּוח 70העתידה, את ְֲִֶֶֶַַַָָָָֻ

מציאּות  ּתהיה ׁשּלא הארץ, מן אעביר ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֻהּטמאה

והינּו, הּנּצחֹון. ענין והּוא ּכלל, זה ְְְְְְִִֶַַַַַָָֻהּלעּמת

ויֹום  יֹום ׁשּבכל עכׁשיו, ּגם יׁשנֹו הּברּורים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשענין

ּפּכים  רק נׁשארּו ׁשּלא ועד כּו', ּברּורים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹמבררים

והחּדּוׁש הּתכלית, זה אין עדין אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָקטּנים,

הּנּצחֹון, ענין הּוא העתידה ּבּגאּלה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻׁשּיהיה

ּגם  וזהּו זה. הּלעּמת מציאּות לגמרי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֻׁשּתתּבּטל

מל ידי על ׁשּיתּגּלה  הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָענין

הּתֹורה  לפנימּיּות ׁשּי הּנּצחֹון ענין ּכי ְְִִִִִִִַַַַַַָָָָהּמׁשיח,

ּתלּויים  ּדלעתיד הּגּלּויים ׁשּכל ּכיון אמנם, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכּנ"ל.

עכׁשיו  ועבֹודתנּו התחלת 71ּבמעׂשינּו הּנה לכן , ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

ּפנימּיּות  ידי על עכׁשיו ּגם הּוא זה ְְְִִִֵֶַַַָּגּלּוי

וכּידּוע 72ּתֹורה ה  הּבעל 73. ׁשל הּיראה ׁשּבחינת ְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּתהיה  עּלאה הּיראה מעין היתה טֹוב ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשם

ידי  על ׁשּנתּגּלה הּמעינֹות והפצת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָלעתיד,

ולכן  מׁשיח. ׁשל ּתֹורתֹו מעין היא הּזקן ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאדמֹו"ר

ּדהגם  עכׁשיו, ּגם ּדנּצחֹון העבֹודה להיֹות ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָצריכה

הּברּורים, עבֹודת היא עכׁשיו העבֹודה ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָׁשעּקר

ׁשהּגּלּויים  ּכיון מקֹום, מּכל העתידה, ּבּגאּלה רק יהיה הּנּצחֹון ענין ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשהרי

ּדעקבתא  ּבהּדֹורֹות הּנה לכן עכׁשיו, ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּויים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּדלעתיד
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יט.66) נה, קסג.67)תהלים ע' תרנ"ט סה"מ א). נו, ח"א תשובה (שערי פי"א האמצעי לאדמו"ר בשלום פדה ד"ה ראה

.108 ע' דיו"ד 68)תש"ד בשלום פדה ד"ה קלז. ע' עטר"ת סה"מ פשע"ז. ח"ב תער"ב המשך שוֿז. ע' תרס"ו המשך ראה

ובכ"מ. ואילך). מו ע' כסלו סה"מ (תו"מ פ"גֿד תשמ"א סכ"ו.69)כסלו, אגה"ק בתניא ונתבאר הובא ב. קכד, ח"ג בזהר

ב.70) יג, רפל"ז.71)זכרי' ואילך).72)תניא קלט ע' תש"כ (סה"מ פ"ה תש"כ דאחש"פ יזהירו והמשכילים ד"ה ראה

רע"א).73) (רכז, סע"ב שכט, פרשתנו תו"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולם  גשמיות עם ישיר מגע ומבלי שליליים דברים עם התעסקות ,מבלי

·e˙kL BÓÎe66בתהיליםÈ‡wL ,ÈLÙ ÌBÏL· ‰„t היא והכוונה ¿∆»»»¿»«¿ƒ∆»≈
‰Ê ˙nÚl‰Ó È¯Ó‚Ï ‰i„t‰ ‰NÚ d„È ÏÚL ,‰¯Bz‰ ÏÚ67. ««»∆«»»«¬∆«¿ƒ»¿«¿≈≈«¿À«∆

‰¯B˙c ‡ÈÏb ÔÈaL L¯Ù‰‰ ‰Ê È¯‰ dÓˆÚ ‰¯Bza ,ÌÓ‡»¿»«»«¿»¬≈∆«∆¿≈∆≈«¿»¿»
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙÏ68‡ÈÏ‚c , ƒ¿ƒƒ«»¿«¿»

˙˜ÏÁÓe ‡ÈL˜ da LÈ ‰¯B˙c¿»≈»À¿»«¿…∆
'eÎÂ מלחמה ÔÈ‡Mהמסמלים ‰Ó , ¿«∆≈

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt Ôk כדבר י הרי ≈¿ƒƒ«»
הסוד תורת ענייני על ≈ÈÏ˙הזוהר

Ônz(התורה (בפנימיות שם Ï‡אין «»…
'eÎ ˙˜ÏÁÓ ‡ÏÂ ‡ÈLÀ̃¿»¿…«¿…∆
‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯a ‡˙È‡„k)69 ƒ¿ƒ»¿«¬»¿≈¿»

הזוהר) מספר חלק והוא נאמן, ,רועה
‰i„t‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ e‰ÊÂ¿∆¬ƒƒƒ¿««¿ƒ»

È‡wL ÌBÏLaהיא ÏÚשהכוונה ¿»∆»≈«
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt עניין שבה ¿ƒƒ«»

במיוחד  מודגש Ê‰השלום Èel‚Â .¿ƒ∆
זה' ה'לעומת על מוחלט ניצחון של

מלחמה  ללא שלום, של ובדרך

‰l‡ba ‰È‰È B˙zÓ‡Ï«¬ƒ»ƒ¿∆«¿À»
‰Ó Ìi˜È Ê‡L ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆»¿À««

·e˙kM70זכריה ¯Áeבנבואת ˙‡ ∆»∆«
‰‡Óh‰ היפך של המציאות וכל «À¿»

‰‡¯ıהקדושה  ÔÓ ¯È·Ú‡«¬ƒƒ»»∆
e‡ÈˆÓ˙לגמרי  ‰È‰z ‡lL ,∆…ƒ¿∆¿ƒ

ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÏÏk ‰Ê ˙nÚl‰«¿À«∆¿»¿ƒ¿«
ÔBÁvp‰ לעיל כמבואר האמיתי, «ƒ»
ÔÈÚLבאריכות  ,eÈ‰Â .¿«¿∆ƒ¿«

ÌÈ¯e¯a‰מוחלט ניצחון BLÈללא «≈ƒ∆¿
ÂÈLÎÚ Ìb הגלות ÏÎaLבזמן , ««¿»∆¿»
ÌBÈÂ ÌBÈ ענייני עם במגע כשבאים »

ו'כל  המצוות קיום לצורך העולם

שמים' לשם ÌÈ¯¯·Ó¿»¿ƒמעשיך
,'eÎ ÌÈ¯e¯a ניצוצות ומעלים ≈ƒ

¯˜אלוקיים, e¯‡L ‡lL „ÚÂ¿«∆…ƒ¿¬«
ÌÈpË˜ ÌÈkt נתבררו לא ,שעדיין «ƒ¿«ƒ

,˙ÈÏÎz‰ ‰Ê ÔÈ‡ ÔÈ„Ú Ï·‡¬»¬«ƒ≈∆««¿ƒ
השלל  לקיחת שעניין לעיל וכמבואר

הניצחון  תכלית אינו במלחמה

‰l‡ba ‰È‰iL LecÁ‰Â¿«ƒ∆ƒ¿∆«¿À»

ÔBÁvp‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰„È˙Ú‰'זה ה'לעומת על Ïha˙zLהמוחלט , »¬ƒ»ƒ¿««ƒ»∆ƒ¿«≈
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ .‰Ê ˙nÚl‰ ˙e‡ÈˆÓ È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿ƒ«¿À«∆¿∆«ƒ¿«¿ƒƒ«»

ÁÈLn‰ CÏÓ È„È ÏÚ ‰lb˙iL העתידה הגאולה תהיה ידו Èkשעל , ∆ƒ¿«∆«¿≈∆∆«»ƒ«ƒ
.Ï"pk ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙÏ CiL ÔBÁvp‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ»«»ƒ¿ƒƒ«»««

ÌÈÈelb‰ ÏkL ÔÂÈk ,ÌÓ‡»¿»≈»∆»«ƒƒ
ÌÈÈeÏzהאלוקיים „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ¿ƒ

ÂÈLÎÚ e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa71, ¿«¬≈«¬»≈«¿»
לעתיד  שיהיה מה את הפועלים שהם

בהעלם  זה עתה שלעת אלא לבוא

יתגלה הכול לבוא ‰p‰ולעתיד ÔÎÏ»≈ƒ≈
‰Ê Èelb ˙ÏÁ˙‰ לעתיד שיתגלה «¿»«ƒ∆

È„È ÏÚ ÂÈLÎÚ Ìb ‡e‰««¿»«¿≈
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt72 יש ידה שעל ¿ƒƒ«»

והתנוצצות  התחלה הגלות, בזמן כעת,

לעתיד  ויאירו שיתגלו הגילויים של

Úe„iÎÂלבוא  החסידות 73. בתורת ¿«»«
ÏÚa‰ ÏL ‰‡¯i‰ ˙ÈÁaL∆¿ƒ««ƒ¿»∆«««
‰‡¯i‰ ÔÈÚÓ ‰˙È‰ ·BË ÌL≈»¿»≈≈«ƒ¿»

‰‡lÚ יראה כלומר העליונה, היראה ƒ»»
ביותר  גבוהה ∆¿È‰zL∆ƒ‰בדרגה

˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰Â ,„È˙ÚÏ של ∆»ƒ«¬»«««¿»
החסידות È„Èתורת ÏÚ ‰lb˙pL∆ƒ¿«»«¿≈

ÔÈÚÓ ‡È‰ Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈ƒ≈≈
ÔÎÏÂ .ÁÈLÓ ÏL B˙¯Bz»∆»ƒ«¿»≈
‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»

ÔBÁvc'זה ה'לעומת ביטול של ¿ƒ»
wÚL¯לגמרי Ì‚‰c ,ÂÈLÎÚ Ìb««¿»«¬«∆ƒ«

˙„B·Ú ‡È‰ ÂÈLÎÚ ‰„B·Ú‰»¬»«¿»ƒ¬«
ÌÈ¯e¯a‰'ה'שלל È¯‰Lולקיחת , «≈ƒ∆¬≈

‰l‡ba ˜¯ ‰È‰È ÔBÁvp‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ»ƒ¿∆««¿À»
,‰„È˙Ú‰לעיל ÏkÓכמבואר »¬ƒ»ƒ»

ÌÈÈelb‰L ÔÂÈk ,ÌB˜Ó»≈»∆«ƒƒ
eÈNÚÓa ÌÈÈeÏz „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬≈
‰p‰ ÔÎÏ ,ÂÈLÎÚ e˙„B·ÚÂ«¬»≈«¿»»≈ƒ≈

a‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ˙B¯Bc‰¿«¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
הסמוך  בזמן היינו משיח, של העקבות

המשיח  Ìbלביאת ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«
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dlkכו izeg` ipbl iz`a

ּדהּנה  ּדנּצחֹון. הענין ּגם להיֹות צרי ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּדמׁשיחא

רז"ל  ׁשני 74אמרּו עלמא, הוה ׁשנין אלפי ׁשית ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

ימֹות  אלפים ּוׁשני ּתֹורה אלפים ׁשני ּתהּו ְְְֲֲֲִִִֵֵָָָָֹאלפים

ּובפרט  הּמׁשיח, ימֹות אלפים ּבׁשני הּנה ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמׁשיח,

ּדעקבתא  הּזמן ּבסֹוף ּובפרט הּׁשּׁשי, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּבאלף

ּברגלין  רגלין ּדמאטּו להיֹות 75ּדמׁשיחא, צרי , ְְְְְְִִִִִִַַָָָ

ּדנצחֹון  הענין ּגם אּלא הּברּורים, ענין רק ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹלא

הּמעינֹות  הפצת ידי על ׁשּזהּו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָהּמלחמה,

הּתֹורה. ְִִִַָּדפנימּיּות

רז"ל ÔÈÚ‰Âט) אמרּו ּדהּנה הּיֹוצא 76הּוא, ּכל ¿»ƒ¿»ְְִֵֵַַַָָ

ּגט  ּכֹותב ּדוד ּבית ְְִִֵֵֵֶֶָלמלחמת

(מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר ּומבאר לאׁשּתֹו, ְְְְְְִִֵַַָָּכריתּות

הידּועה  ּבׂשיחתֹו עדן לנּצח 77נׁשמתֹו ׁשּבכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ענין  ׁשּזהּו ּדוד, ּבית על ּומנּגדים הּלֹוחמים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָאת

ּכריתּות  ּגט לכּתב צרי ּדוד, ּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶָָֹמלחמת

הּלׁשֹון  ּדּיּוק ּבאּור ּובהקּדם ּכדלקּמן. ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָלאׁשּתֹו,

ּכבֹוד  ּׁשּמבאר מה ּפי על ּדוד, ּבית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָמלחמת

ׁשּבין  ההפרׁש ּבענין עדן נׁשמתֹו אדמֹו"ר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻקדּׁשת

ּדוד  ּובן ּבׁשם 78ּדוד מׁשיח נקרא ׁשּלפעמים , ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו עליהם 79ּדוד, מל דוד ועבּדי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּקדם  ּדוד, ּבן ּבׁשם  נקרא ולפעמים ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹלעֹולם,

נקרא  ּכ ואחר ּדוד, ּבן נקרא ּבתקּפֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּיתּגּלה

הּלׁשֹון  ּדּיּוק ּגם יּובן זה ּפי ועל ּדוד. ְְִִִֵֶַַַַָָּבׁשם

ׁשּי לא עצמֹו ּדוד על ּכי, ּדוד, ּבית ְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹמלחמת

ּדוד, ּבית ּבחינת על רק  היא והּמלחמה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָמלחמה,

זה  על ׁשּיׁש ּבתקּפֹו, הּמׁשיח ּגּלּוי קדם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹהינּו

רז"ל  ּכמאמר הּוא הּמלחמה וענין 80מלחמה. ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָ

ׁשּמבאר  ּוכפי מחרף, ּדֹור אחר ּדֹור ראית ְְְִִִֵֶַַָָָָֹאם

ׁשּורֹות, ׁשּתי הם הּדֹורֹות ׁשּׁשני הּנ"ל ְְִֵֵֵֶַַַַָּבּׂשיחה

הויה  אֹויבי ׁשחרפּו ּכאּלּו ׁשהם 81ׁשּיׁשנם , ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ּגם  ּכֹולל ּבכלל, ּומצוֹות הּתֹורה לעניני ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָמנּגדים
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.ÔBÁvc ÔÈÚ‰ לביאת קרוב זמן אכן הוא זה שזמננו ומפרט וממשיך »ƒ¿»¿ƒ»

¯Ï"Êהמשיח  e¯Ó‡ ‰p‰c74,‡ÓÏÚ ‰Â‰ ÔÈL ÈÙÏ‡ ˙ÈL ¿ƒ≈»¿««ƒ«¿≈¿ƒ»≈»¿»
תקופות  לשלוש המתחלקים שנה אלפים ששת מתקיים, ≈¿ÈLהעולם

e‰z ÌÈÙÏ‡,תורה מתן ‡ÌÈÙÏקודם ÈLe ‰¯Bz ÌÈÙÏ‡ ÈL ¬»ƒ…¿≈¬»ƒ»¿≈¬»ƒ
ÈLa ‰p‰ ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈ¿«»ƒ«ƒ≈ƒ¿≈
Ë¯Ù·e ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ÌÈÙÏ‡¬»ƒ¿«»ƒ«ƒ¿»

ÈMM‰ ÛÏ‡a נמצאים אנו ,שבו »∆∆«ƒƒ
‡˙·˜Úc ÔÓf‰ ÛBÒa Ë¯Ù·eƒ¿»¿«¿«¿ƒ¿¿»

,‡ÁÈLÓc עקבתא' בתקופת ƒ¿ƒ»
בסופה, עצמה, «¿eË‡Ócדמשיחא'

ÔÈÏ‚¯a ÔÈÏ‚¯75, הזוהר כדברי «¿ƒ¿«¿ƒ
המסמלות  ה'רגליים', הגלות שבסיום

של  ב'רגלים' יגעו ברוחניות, נחות מצב

ביום  רגליו 'ועמדו נאמר (עליו משיח

זו, ובתקופה הזיתים'), הר על ההוא

לגאולה, ביותר BÈ‰Ï˙קרוב CÈ¯»̂ƒƒ¿
ישראל בני של ה' ¯˜בעבודת ‡Ï…«

ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈÚ של העבודה שהוא ƒ¿««≈ƒ
הגלות  ‰ÔÈÚזמן Ìb ‡l‡ ,∆»«»ƒ¿»

‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆc עניין שהוא ¿ƒ¿…«ƒ¿»»
העתידה  È„Èהגאולה ÏÚ e‰fL ,∆∆«¿≈

˙eiÓÈÙc ˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰¬»«««¿»ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz‰ הגאולה מענייני שהם «»

לעיל. כאמור העתידה,

עבודת  עניין את יותר ומפרט וממשיך

מעין  ניצחון של באופן הגלות בזמן ה'

העתידה  בגאולה שיהיה .הניצחון
e¯Ó‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (Ë¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¿

Ï"Ê¯76˙ÓÁÏÓÏ ‡ˆBi‰ Ïk ««»«≈¿ƒ¿∆∆
˙e˙È¯k Ëb ·˙Bk „Âc ˙Èa≈»ƒ≈≈¿ƒ

BzL‡Ï במלחמה ימות (שמא ¿ƒ¿
עגונה) תישאר Óe·‡¯ואשתו ,¿»≈

B˙ÓL (a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡«¿¿»«ƒ¿»
‰Úe„È‰ B˙ÁÈNa Ô„Ú77 את ≈∆¿ƒ»«¿»

ה' בעבודת הדברים ,משמעות
ÌÈÓÁBl‰ ˙‡ ÁvÏ È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«≈«∆«¬ƒ

„Âc ˙Èa ÏÚ ÌÈ„bÓe בא שממנו ¿«¿ƒ«≈»ƒ
השלימה  הגאולה היא ידו שעל ,משיח
,„Âc ˙Èa ˙ÓÁÏÓ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆≈»ƒ

CÈ¯ˆ דוד בית למען להילחם היוצא »ƒ
,BzL‡Ï ˙e˙È¯k Ëb ·zÎÏƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ¿

הזה  העולם גשמיות מענייני לחלוטין e‡a¯להתנתק Ìc˜‰·e .Ôn˜Ï„k¿ƒ¿«»¿∆¿≈≈
„B·k ¯‡·nM ‰Ó Èt ÏÚ ,„Âc ˙Èa ˙ÓÁÏÓ ÔBLl‰ ˜eicƒ«»ƒ¿∆∆≈»ƒ«ƒ«∆¿»≈¿

¯"BÓ„‡ ˙M„˜ הרש"ב ÔÈaLהרבי L¯Ù‰‰ ÔÈÚa Ô„Ú B˙ÓL ¿À««¿ƒ¿»≈∆¿ƒ¿««∆¿≈∆≈
„Âc Ô·e „Âc78BÓÎe ,„Âc ÌLa ÁÈLÓ ‡¯˜ ÌÈÓÚÙlL , »ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿»»ƒ«¿≈»ƒ¿

·e˙kL79 אודות יחזקאל בנבואת ∆»
הגאולה CÏÓייעודי „Â„ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»ƒ∆∆

ÌÈÓÚÙÏÂ ,ÌÏBÚÏ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿ƒ¿»ƒ
‡¯˜משיח,„Âc Ôa ÌLa ƒ¿»¿≈∆»ƒ

הוא  דוד' ו'בן 'דוד' בין וההבדל

‰lb˙iL Ì„wL המשיח מלך ∆…∆∆ƒ¿«∆
¯Á‡Â ,„Âc Ôa ‡¯˜ Bt˜˙a¿»¿ƒ¿»∆»ƒ¿««

Ckבתוקפו יתגלה ˜¯‡כאשר »ƒ¿»
Ìb Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ .„Âc ÌLa¿≈»ƒ¿«ƒ∆««
„Âc ˙Èa ˙ÓÁÏÓ ÔBLl‰ ˜eicƒ«»ƒ¿∆∆≈»ƒ
דוד' 'בן כמו הוא דוד' 'בית כי

נמוכה  יותר לדרגה הכוונה שבשניהם

עצמו  'דוד' דרגת ÏÚמאשר ,Èk ,ƒ«
,‰ÓÁÏÓ CiL ‡Ï BÓˆÚ „Âc»ƒ«¿…«»ƒ¿»»

בתכלי  הוא אפשר כי ואי התוקף ת

בו, ¯˜להילחם ‡È‰ ‰ÓÁÏn‰Â¿«ƒ¿»»ƒ«
eÈ‰ ,„Âc ˙Èa ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ«≈»ƒ«¿

יותר מוקדם Èelbבשלב Ì„…̃∆ƒ
‰Ê ÏÚ LiL ,Bt˜˙a ÁÈLn‰«»ƒ«¿»¿∆≈«∆

‰ÓÁÏÓ להתגבר שצריך והתנגדות ƒ¿»»
‰e‡עליה  ‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚÂ .¿ƒ¿««ƒ¿»»

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók80במדרשÌ‡ ¿«¬«««ƒ
Û¯ÁÓ ¯Bc ¯Á‡ ¯Bc ˙È‡»̄ƒ»««¿»≈
למשיח  צפה ואלוקות, קדושה ענייני

אם  לוי, רבי "אמר המדרש: (ובלשון

של  לרגלו צפה ומגדף מחרף דור ראית

ה' אויביך חרפו אשר טעם מה  משיח,

וכתיב  משיחך, עקבות חרפו אשר

אמן  לעולם ה' ברוך [אחריו] בתריה

ÁÈOa‰ואמן"). ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿…»«ƒ»
Ï"p‰הרש"ב הרבי ÈMLשל ««∆¿≈

Ì‰ ˙B¯Bc‰ שתי דווקא לאו «≈
אלא  שונות B¯eL˙,תקופות ÈzL¿≈

קבוצות, el‡kשתי ÌLiL∆∆¿»»≈
‰ÈÂ‰ EÈ·ÈB‡ eÙ¯ÁL81Ì‰L , ∆≈¿¿∆¬»»∆≈

‰¯Bz‰ ÈÈÚÏ ÌÈ„bÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈«»
Ìb ÏÏBk ,ÏÏÎa ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ¿»≈«
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כז `"kyz'd ,zay zlaw ixg` ,hay `"i ,glya zyxt w"y lil

ּכאּלּו ויׁשנם הּמׁשיח, ּביאת לענין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּמנּגדים

מׁשיח עּקבֹות ׁשאינם 81ׁשחרפּו ּדהגם והינּו , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּתֹורה  לֹומדים ׁשהם הויה, אֹויבי חרפּו ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָּבכלל

עסקם  ּכל מקֹום, מּכל א מצוֹות, ְְְְִִִִַַָָָָּומקּימים

קרירּות  ּבין והרי ּבקרירּות, הּוא ּומצוֹות ְְְֲִִִִֵֵַַָּבּתֹורה

ּדּקה  מחּצה יׁש קרירּות 82לכפירה מכניסים והם , ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָ

ּבאמּונה  ּובפרט ּומצוֹות, הּתֹורה עניני ְְְְְֱִִִֵַָָָָָּבכל

זֹו, מלחמה לנּצח ּבכדי והּנה, הּמׁשיח. ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּבביאת

העֹולם  הּנחֹות עניני לכל ּכריתּות ּגט לכּתב ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹצרי

ׁשאף  והינּו, הּגׁשמי. העֹולם הּנחֹות וגם ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָהחמרי

ּתֹורה, ּפי על הּמּתרים ענינים ׁשהם ּפי ְִִִִִֵֶַַַָָָֻעל

ּכריתּות  ּגט ּכֹותב רז"ל לׁשֹון מּדּיּוק ְְְִִִֵֵַַַָוכּמּובן

ּתֹורה  ּפי על לֹו ׁשּנּׂשאת ּדיקא, אׁשּתֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָלאׁשּתֹו,

ּכׁשּנֹוגע  מקֹום, מּכל א ויׂשראל, מׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכדת

ּכל  מסּתּלקים אזי ּדוד, ּבית ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָלמלחמת

וצרי לֹו,החׁשּבֹונֹות, אׁשר ּכל את להפקיר ְְְְֲִִֶֶֶַַָָ

הּוא  הּמלחמה ׁשּנצח ֹון ו') (סעיף לעיל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכמבאר

ׁשאינֹו זמן וכל ּדוקא, האֹוצרֹות ּבזּבּוז ידי ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָעל

זה  ׁשּדבר חׁשּבֹון ועֹוׂשה אֹוצרֹותיו, את ְְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָמבזּבז

אֹו להפקירֹו, צרי ואינֹו ּתֹורה ּפי על ְְְִִִֵַַָָָֻמּתר

ואין  ּכ ּכל עּקרי אינֹו זה ׁשּדבר חׁשּבֹון ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשעֹוׂשה

אּלּו ׁשחׁשּבֹונֹות הגם הּנה זה, על ללחם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹצרי

ּדקדּׁשה, ׂשכל ּפי על ּגם ואפׁשר ׂשכל, ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהם

על  ולא העבֹודה, ּתכלית זֹוהי לא מקֹום, ְְֲִִִַַָָָָֹֹמּכל

את  ּולגּלֹות הּמלחמה את לנּצח אפׁשר זה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָידי

הינּו, ּדוד, ּבחינת לגּלֹות ּובכדי ּדוד. ְְְְְִִִִִֵַַַַָָּבחינת

עצמֹו, ּדוד ּבחינת ּגּלּוי יהיה ּדוד ּבית ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּמּבחינת

ּדוקא, נּצחֹון ּבדר הּמלחמה ידי על זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

וכּנ"ל  ּבמאד, לֹו נֹוגע קל הּיֹותר ּדבר ְְִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשּגם

לגדֹול, קטן ׁשּבין ההפרׁש ּבענין ו') ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ(סעיף

עליהם  עצמֹו ׁשּמעמיד ענינים יׁש קטן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאצל

מה  עליהם, עצמֹו מעמיד ׁשאין ענינים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָויׁש

קל  הּיֹותר ּדבר על ּגם הרי הּנּצחֹון, ענין אמּתית הּוא ׁשאצלֹו ּבגדֹול ּכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּׁשאין

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

שבט).82) טז יום" ב"היום נעתק .144 ע' תש"ב (סה"ש 77 שבהערה שיחה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÁÈLn‰ ˙‡Èa ÔÈÚÏ ÌÈ„bnL קדושה ענייני לכל שמנגדים כשם ∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ««»ƒ«

EÁÈLÓ ˙B·wÚ eÙ¯ÁL el‡k ÌLÈÂ81ÌÈ‡L Ì‚‰c eÈ‰Â , ¿∆¿»»≈∆≈¿ƒ¿¿ƒ∆¿«¿«¬«∆≈»
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אלא ÏkÓמתנגדים C‡ ,˙BÂˆÓ ÌÈÓi˜Óe ‰¯Bz ÌÈ„ÓBÏ Ì‰≈¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿«ƒ»
‰¯Bza Ì˜ÒÚ Ïk ,ÌB˜Ó»»ƒ¿»«»
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LÈ ‰¯ÈÙÎÏ ˙e¯È¯˜ ÔÈa≈¿ƒƒ¿ƒ»≈
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‰¯Bz‰ ÈÈÚ ÏÎa ˙e¯È¯¿̃ƒ¿»ƒ¿¿≈«»

ˆÓe‰eÓ‡a Ë¯Ù·e ,˙BÂ ƒ¿ƒ¿»»¡»
ÁÈLn‰ ˙‡È·a לא הם ולכן ¿ƒ««»ƒ«

הם  אבל ה'' אויביך ל'חרפו נחשבים

המשיח  ביאת עניין את .'מחרפים'
BÊ ‰ÓÁÏÓ ÁvÏ È„Îa ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿≈¿«≈«ƒ¿»»
על  ובמיוחד המנגדים כל על ולהתגבר

משיחך' עקבות ש'חרפו ˆ¯CÈאלו ,»ƒ
˙e˙È¯k Ëb ·zÎÏ של (במובן ƒ¿…≈¿ƒ

מוחלט) ‰BÁp˙ניתוק ÈÈÚ ÏÎÏ¿»ƒ¿¿≈«»
שמקובלים  והנהגות השקפות רעיונות,

מצד ‰È¯ÓÁוקבועים ÌÏBÚ‰»»«»¿ƒ
ÈÓLb‰ ÌÏBÚ‰ ˙BÁp‰ Ì‚Â¿««»»»««¿ƒ
מהדברים  חומריים פחות הם שאמנם

מהם  גם 'מעודנים', ויותר החומריים
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ÏÚ ÌÈ¯zn‰ ÌÈÈÚ Ì‰L Ètƒ∆≈ƒ¿»ƒ«À»ƒ«
˜eicÓ Ô·enÎÂ ,‰¯Bz Ètƒ»¿«»ƒƒ
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˙Èa ˙ÓÁÏÓÏ Ú‚BpLk ,ÌB˜Ó»¿∆≈«¿ƒ¿∆∆≈
Ïk ÌÈ˜lzÒÓ ÈÊ‡ ,„Âc»ƒ¬«ƒ¿«¿ƒ»

,˙BBaLÁ‰ מכל מתעלמים «∆¿
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ÊeaÊa È„È ÏÚ ‡e‰ ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»«¿≈ƒ¿
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מאד  יקר מחיר שזהו ÔÓÊבכך ÏÎÂ ,¿»¿«
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בהיגיון  Ìbמקום ¯LÙ‡Â ,¿∆¿»«
מקום שלחישובי  יש הללו ולטיעונים ם

M„˜c‰,אפילו ÏÎN Èt ÏÚ«ƒ≈∆ƒ¿À»
˙ÈÏÎz È‰BÊ ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»…ƒ«¿ƒ
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זו  אין זה מסוג וטיעונים בשיקולים
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בדומה  אלא עצמו דוד בחינת שאיננה

דוד' Âc„ל'בן ˙ÈÁa Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«»ƒ
È„È ÏÚ ‰Ê È¯‰ ,BÓˆÚ«¿¬≈∆«¿≈
,‡˜Âc ÔBÁv C¯„a ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¿∆∆ƒ»«¿»
BÏ Ú‚B Ï˜ ¯˙Bi‰ ¯·c ÌbL∆«»»«≈«≈«

„‡Óa בנפש הניצחון שמידת וכשם ƒ¿…
הכוח  בכל ולהתאמץ להיאבק מחייבת

או  קטן דבר, שכל האמצעים ובכל

כך  רצונו, לפי בדיוק יהיה גדול,

ניצחון  של בדרך עבודה ה', בעבודת

ענייני  בכל להתאמץ מחייבת מוחלט,

דבר, בשום להתחשב בלי קדושה,

היותר  כ'דבר שנראה מה על אפילו

ÔÈÚaקל', ('Â ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ¿««»ƒ¿ƒ¿«
,ÏB„‚Ï ÔË˜ ÔÈaL L¯Ù‰‰«∆¿≈∆≈»»¿»
ÌÈÈÚ LÈ ÔË˜ Ïˆ‡L∆≈∆»»≈ƒ¿»ƒ

Ì‰ÈÏÚ BÓˆÚ „ÈÓÚnL ועומד ∆«¬ƒ«¿¬≈∆
אותם  את להשיג רצונו על בתוקף

ÔÈ‡Lדברים, ÌÈÈÚ LÈÂ¿≈ƒ¿»ƒ∆≈
Ì‰ÈÏÚ BÓˆÚ „ÈÓÚÓ אלא «¬ƒ«¿¬≈∆

מידת  הקטן אצל כי עליהם, מוותר

כך  כל ותקיפה חזקה לא ,הניצחון
BÏˆ‡L ÏB„‚a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿»∆∆¿
,ÔBÁvp‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ‡e‰¬ƒƒƒ¿««ƒ»
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dlkכח izeg` ipbl iz`a

אׁשר  ּכל את ּומבזּבז ּבתקף, נגּדֹו עֹומד ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּמנּגד,

את  ּגם ּומסּכן יקרים, הּיֹותר אֹוצרֹותיו ּגם ְְְִֵֵֶַַַַָָלֹו,

הּיֹותר  המנּגד את ּגם ּולבּטל לנּצח ּבכדי ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָחּייו,

ּכריתּות, ּדגט העבֹודה ענין ּכללּות וזהּו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָקל.

להתחּׁשב  ולא לֹו, אׁשר ּכל את להפקיר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּצרי

עצמֹו את להכניס אּלא ׁשּלֹו, הּמציאּות עם ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָּכלל

ּדוד. ּבית ּבמלחמת לגמרי (זי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ(אריינווארפן 

ÏÚÂ ׁשּמבזּבזים מלמעלה, ּגם ּכן נמׁש זה ידי ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

אּלּו עבּור ׁשּמלמעלה האֹוצרֹות ּכל ְְֲִֵֶֶַָָָָאת

ידי  ׁשעל והינּו, ּדוד, ּבית למלחמת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָהּיֹוצאים

הּבא  הּנה ּדוד , ּבית למלחמת ׁשּיֹוצא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעבֹודתֹו

לֹו מסּיעין מעט 83לטהר עצמֹו ּוכׁשּמקּדׁש , ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַ

מלמעלה  הרּבה אֹותֹו מקּדׁשין והעזר 84מּלמּטה , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּקּב"ה  ׁשל אֹוצרֹו התּגּלּות ענין הּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשּמלמעלה

ׁשמ  יראת ׁשל אֹוצר יראת 85ים ׁשהּוא מּצד והרי , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

חמּור  הּיֹותר ענין ּבין מּנּה נפקא אין ְְִִִֵֵֵַַָָָָָָׁשמים

ּבּמּתר  עצמ ּדקּדׁש להענין עד קל הּיֹותר ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֻלענין

זה 86ל ׁשאין ויֹודע ׁשמים, ירא ׁשהּוא ּדכיון , ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ונֹוסף  ּבׁשוה. אצלֹו הּכל הרי העליֹון, רצֹון ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹּכפי

ענין  ׁשהּוא ׁשּלמעלה, האֹוצרֹות ּבזּבּוז ְְְְִִֶֶַַַָָָעל

הענין  ּגם יׁשנֹו ׁשמים, יראת ׁשל האֹוצר ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָהתּגּלּות

ענין  והּוא חּייו, את ּגם ּכביכֹול מפקיר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּמל

עּמהם  ׁשכינה לאדֹום מסּכן 87ּגלּו ׁשהּמל ׁשּזהּו , ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

הּמלחמה  נּצּוח ּבׁשביל הּוא זה וכל כּו'. חּייו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָאת

את  לברר הּברּורים ענין ּבׁשביל לא הינּו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹּדוקא,

הּמלחמה, את לנּצח ּבכדי אם ּכי קטּנים, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּפּכים

כּו'. האֹוצרֹות ּכל את מגּלים ּדוקא זה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבׁשביל

ּביׂשראל  ּפרזֹונֹו צדקת ענין ודרׁשּו88וזהּו , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

והינּו,89רז"ל  ּפּזּור), (לׁשֹון ּפזרֹונֹו צדקת ְְְְְִִִַַַַ
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מסעי. ס"פ ספרי יעקב). יא.88)העין ה, ב.89)שופטים פז, פסחים
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חומה) ללא ¯Ï"Êפרוזות, eL¯„Â ,89,(¯eft ÔBLÏ) BB¯Êt ˙˜„ˆ ¿»¿««ƒ¿«ƒ¿¿ƒ
‰„B·Ú‰ ˙lÁzL ,eÈ‰Â('אתכפיא') הבירורים עבודת כאמור שהיא ¿«¿∆¿ƒ«»¬»
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כט `"kyz'd ,zay zlaw ixg` ,hay `"i ,glya zyxt w"y lil

ּכמאמר  ּדפזרֹונֹו, ּבאפן היא העבֹודה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹׁשּתחּלת

לבין 89רז"ל  ׁשּפּזרן ליׂשראל הּקּב"ה עׂשה צדקה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום וכמבאר הּפּזּור 90האּמֹות, ידי ׁשעל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻ

ּגרים  מּתֹוספים האּמֹות ּברּור 89ּבין ענין ׁשהּוא , ְְִִִִֵֵֵֶַָֻ

ׁשּיהיה  היא העבֹודה ּתכלית א ְְֲִִִִֶֶַַַָָהּניצֹוצֹות.

ּתׁשב  ּפרזֹות ענין ׁשהּוא ּדפרזֹונֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָהענין

לפי 91ירּוׁשלים  ּכלל לחֹומה יצטרכּו ׁשּלא הינּו, , ְְְְְְְִִִֶַַָָָָֹ

עכׁשיו  ּבעבֹודה ודגמתֹו ּכלל, מנּגד יהיה ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּלא

ּדאתהּפכא. העבֹודה ענין ְְְְֲִִַַָָָהּוא

נקראים ÌiÒÓeי) ּדיׂשראל "וזהּו ּבהּמאמר: ¿«≈ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

החיל  אנׁשי ׁשהם לפי הויה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָצבאֹות

את  לנּגד מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים הם ְְֲִֵֵֶֶֶַָאׁשר

ּבׁשביל  העליֹון אֹוצר ּפֹותחים ולהם ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָהמנּגד,

והינּו, המנּגד", את לנּגד הּמלחמה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָנּצּוח

האֹוצר  ּפתיחת אֹודֹות הּסעיף ּבסּיּום ְְְִִִֶַַַָָָָֻׁשהמדּבר

הּסעיף  ּבתחּלת המדּבר עם קׁשּור ְְְִִִִֶַַַָָָָֻהעליֹון,

צבאֹות  ּבׁשם נקראים ׁשּיׂשראל הענין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָּבבאּור

עּקר  ׁשּזֹוהי חיל, מּלׁשֹון צבא ענין ׁשהּוא ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָהויה,

ּדצבא  ׁשהּפרּוׁשים לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהעבֹודה,

ענין  ׁשהּוא צביֹון ּומּלׁשֹון זמן, ְְְְְִִִִֶַַמּלׁשֹון

להעבֹודה, והכנה ּתנאי רק הם ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָהתּכּללּות,

ׁשהּוא  חיל, לׁשֹון ּדצבא העבֹודה, הּוא ְְְֲִִֶַָָָָָָוהעּקר

ּגם  הּוא כן ּוכמֹו והּנּצחֹון, על הּקּבלת ְְְִִֵַַַַַַָָֹענין

העבֹודה  ידי ׁשעל ׁשּמלמעלה, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבהמׁשכֹות

הּיֹוצא  ּכל ענין ׁשהּוא חיל, מּלׁשֹון צבא ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבבחינת

נצחֹון  ּבׁשביל מציאּותֹו ּכל את ׁשּמפקיר ּכריתּות, ּגט ּכֹותב ּדוד ּבית ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָלמלחמת

מּמ ּלמעלה מה ּדע רז"ל מאמר ּפי על הרי הענינים 92הּמלחמה, ׁשּכל , ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

האדם  ּבעבֹודת ׁשּתלּויים ,מּמ הם נעׂשה 93ׁשּמלמעלה עבֹודתֹו ידי על הּנה , ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

נעלים  הּיֹותר הּגּלּויים ענין והּוא העליֹון, אֹוצר להם ׁשּפֹותחים למעלה, ּגם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכן

ׁשּנאמר  ּוכמֹו לעתיד, ׁשּיתּגּלּו הּתֹורה ּפיהּו,94ּדפנימּיּות מּנׁשיקֹות י ּׁשקני ְְְְֱִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

הרי  ׁשּבעבֹודה ּוכׁשם לעתיד. ׁשּיתּגּלּו ּתֹורה טעמי על ׁשּקאי רׁש"י ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכפרּוׁש
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תשכו.90) ע' ח"ב להצ"צ ביאוה"ז ואילך. א פו, לך אוה"ת ואילך. ב קיז, הוספות ב. יא, לך א. ו, בראשית תו"א ראה

תשל. ח.91)ע' ב, מ"א.92)זכרי' פ"ב סימן 93)אבות תורה אור קצח. סימן אמרים לקוטי קמב. סימן הריב"ש צוואת

ובכ"מ. .23 ע' תש"ד סה"ש וראה ב.94)תפ. א, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,BB¯ÊÙc ÔÙ‡a ‡È‰89בגמרא‰NÚ ‰˜„ˆ ƒ¿…∆¿ƒ¿¿«¬«««¿»»»»

ÌB˜Óa ¯‡·ÓÎÂ ,˙Bn‡‰ ÔÈ·Ï Ô¯ftL Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿≈»À¿«¿…»¿»
¯Á‡90בחסידותÌÈÙÒBzÓ ˙Bn‡‰ ÔÈa ¯eft‰ È„È ÏÚL «≈∆«¿≈«ƒ≈»Àƒ¿ƒ
ÌÈ¯b89 שמתגיירים העולם e‰L‡מאומות הדברים , פנימיות ÔÈÚלפי ≈ƒ∆ƒ¿«

.˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯a רק שזו אלא ≈«ƒ
העבודה  ÈÏÎz˙תחילת C‡««¿ƒ
È‰ ‰„B·Ú‰ÔÈÚ‰ ‰È‰iL ‡ »¬»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿»

BBÊ¯Ùc אלא 'פיזור' מלשון לא ¿ƒ¿
'פרזות' ÔÈÚמלשון ‡e‰L ,∆ƒ¿«

ÌÈÏLe¯È ·Lz ˙BÊ¯t91, ¿»≈≈¿»«ƒ
eÎ¯ËˆÈ ‡lL ,eÈ‰ מלכתחילה «¿∆…ƒ¿»¿

‰È‰È ‡lL ÈÙÏ ÏÏk ‰ÓBÁÏ¿»¿»¿ƒ∆…ƒ¿∆
ÏÏk „bÓ צורך אין מנגד אין ואם ¿«≈¿»

והגנה  B·Úa„‰בשמירה B˙Ó‚„Â ,¿À¿»»¬»
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÂÈLÎÚ«¿»ƒ¿«»¬»

‡Ît‰˙‡c והחושך לטוב הרע של ¿ƒ¿«¿»
כלל  מנגד של מציאות שאין עד .לאור
e‰ÊÂ" :¯Ó‡n‰a ÌiÒÓe (È¿«≈¿««¬»¿∆
˙B‡·ˆ ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿
ÏÈÁ‰ ÈL‡ Ì‰L ÈÙÏ ,‰ÈÂ‰¬»»¿ƒ∆≈«¿≈««ƒ

צבא אנשי ‰Ìחיילים, ¯L‡¬∆≈
„bÏ ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÌÈNBÚƒ¿∆»¿«≈

„bÓ‰ לגמרי ‡˙ לביטולו ,ועד ∆«¿«≈
Ì‰ÏÂבשבילם¯ˆB‡ ÌÈÁ˙Bt ¿»∆¿ƒ»

Áev ÏÈ·La ÔBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿ƒƒ«
,"„bÓ‰ ˙‡ „bÏ ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¿«≈∆«¿«≈
ÌeiÒa ¯a„Ó‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿À»¿ƒ
¯ˆB‡‰ ˙ÁÈ˙t ˙B„B‡ ÛÈÚq‰«»ƒ¿ƒ«»»

ÔBÈÏÚ‰,'ה צבאות ישראל, שבני כדי »∆¿
ה'לעומת  נגד הקדושה במלחמת ינצחו

lÁ˙a˙זה' ¯a„Ó‰ ÌÚ ¯eL˜ ,»ƒ«¿À»ƒ¿ƒ«
ÔÈÚ‰ ¯e‡·a ÛÈÚq‰«»ƒ¿≈»ƒ¿»
ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÈÂ‰ ˙B‡·ƒ̂¿¬»»∆ƒ¿«
¯wÚ È‰BfL ,ÏÈÁ ÔBLlÓ ‡·»̂»ƒ¿«ƒ∆ƒƒ«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe ,‰„B·Ú‰»¬»¿∆ƒ¿»≈¿≈

המאמר ÌÈLe¯t‰L∆«≈ƒבתחילת
ב'צבא' ÔBLlÓהנוספים ‡·ˆc¿»»ƒ¿

ÔÓÊ לאנוש צבא 'הלא בכתוב כמו ¿«
ארץ' e‰L‡עלי ÔBÈ·ˆ ÔBLlÓe ,ƒ¿ƒ¿∆

È‡z ˜¯ Ì‰ ,˙eÏlk˙‰ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«¿≈«¿«
¯wÚ‰Â ,‰„B·Ú‰Ï ‰Î‰Â של «¬»»¿»¬»¿»ƒ»

ה' ‰Ïaw˙עבודת ÔÈÚ ‡e‰L ,ÏÈÁ ÔBLÏ ‡·ˆc ,‰„B·Ú‰ ‡e‰»¬»¿»»¿«ƒ∆ƒ¿«««»«
ÏÚ ודעת טעם פי על למתחייב מעבר לאלוקות, ביטול מתוך ה' עבודת …

ÔBÁvp‰Â חישובים בשום להתחשב מבלי לנצח ומסירות מאמץ מתוך ¿«ƒ»
È„Èושיקולים  ÏÚL ,‰ÏÚÓÏnL ˙BÎLÓ‰a Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe ,¿≈«««¿»∆ƒ¿«¿»∆«¿≈

‰„B·Ú‰'ה את עובד שהאדם »¬»
,ÏÈÁ ÔBLlÓ ‡·ˆ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»ƒ¿«ƒ
‡ˆBi‰ Ïk ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»«≈
Ëb ·˙Bk „Âc ˙Èa ˙ÓÁÏÓÏ¿ƒ¿∆∆≈»ƒ≈≈
Ïk ˙‡ ¯È˜ÙnL ,˙e˙È¯k¿ƒ∆«¿ƒ∆»

B˙e‡ÈˆÓ הרצונות כל על ומוותר ¿ƒ
שלו  ÔBÁˆהאישיים ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿

¯Ó‡Ó Èt ÏÚ È¯‰ ,‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¬≈«ƒ«¬«
Ï"Ê¯ הפנימית המשמעות בביאור ««

אבות  בפרקי המשנה לשון »Úcשל
CnÓ ‰ÏÚÓl ‰Ó92ÏkL , «¿«¿»ƒ»∆»

Ì‰ ‰ÏÚÓÏnL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿»≈
˙„B·Úa ÌÈÈeÏzL ,EnÓƒ¿∆¿ƒ«¬«

Ì„‡‰93, וההמשכות והגילויים »»»
של  ה' לעבודת בהתאם הם מלמעלה

למטה È„Èהאדם ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈
,‰ÏÚÓÏ Ìb Ôk ‰NÚ B˙„B·Ú¬»«¬∆≈«¿«¿»

Ì‰Ï ÌÈÁ˙BtL ישראל לבני ∆¿ƒ»∆
הוי'' 'צבאות «‡Bˆ¯הנקראים

ÌÈÈelb‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿ƒ¿««ƒƒ
˙eiÓÈÙc ÌÈÏÚ ¯˙Bi‰«≈«¬ƒƒ¿ƒƒ

,„È˙ÚÏ elb˙iL ‰¯Bz‰ עם «»∆ƒ¿«∆»ƒ
הגאולה Ó‡pL¯בוא BÓÎe94 ¿∆∆¡«

השירים' B˜ÈLpÓ˙ב'שיר È˜MÈƒ»≈ƒƒ¿ƒ
È‡wL È"L¯ Le¯Ùk ,e‰Ètƒ¿≈«ƒ∆»≈

מכוון Bz¯‰הכתוב ÈÓÚË ÏÚ««¬≈»
„È˙ÚÏ elb˙iL:רש"י (ובלשון ∆ƒ¿«∆»ƒ

עוד  להופיע מאתו ומובטחים ..."

ומסתר  טעמיה סוד להם לבאר עליהם

דברו") לקיים פניו ומחלים .צפונותיה
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dlkל izeg` ipbl iz`a

מּכל  חיל, מּלׁשֹון צבא הּוא העבֹודה ׁשעּקר ְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהגם

מּלׁשֹון  צבא ּגם ׁשּיהיה הּוא ּבזה הּתנאי ְְְִִֶֶֶַַַָָָָמקֹום,

צריכים  ּומצוֹות הּתֹורה עניני ׁשּכל וכּנ"ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָזמן,

ּגם  הּוא כן ּכמֹו הּנה ּדוקא, ּומקֹום ּבזמן ְְְְִִִֵֵַַַָָלהיֹות

הּגּלּוי  ׁשּיהיה היא ּבזה ׁשהּתכלית נעלה, הּיֹותר ּגּלּוי ׁשהּוא ּדלעתיד ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבהּגּלּוי

ּוכמֹו אלקּות, ירּגיׁש הּגׁשמי ּגּוף ׁשּגם מּטה, למּטה עד ּומקֹום ּבזמן ְְְְְֱִִִֶַַַַַַַַַָָָֹּגם

ּגֹו'.95ׁשּנאמר  ּבׂשר כל וראּו הויה ּכבֹוד ונגלה ְְְְֱֲִֶֶַָָָָָָָ
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רלח).95) ע' ח"א (לעיל ס"ו תשי"ז לגני באתי ד"ה וראה ה. מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡·ˆ ‡e‰ ‰„B·Ú‰ ¯wÚL Ì‚‰ È¯‰ ‰„B·ÚaL ÌLÎe¿≈∆»¬»¬≈¬«∆ƒ«»¬»»»

z‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÏÈÁ ÔBLlÓ‡·ˆ Ìb ‰È‰iL ‡e‰ ‰Êa È‡ ƒ¿«ƒƒ»»«¿«»∆∆ƒ¿∆«»»
ÏkL Ï"pÎÂ ,ÔÓÊ ÔBLlÓƒ¿¿«¿««∆»
ÌÈÎÈ¯ˆ ˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«»ƒ¿¿ƒƒ
,‡˜Âc ÌB˜Óe ÔÓÊa ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«»«¿»

המציאות, גדרי ÔÎבתוך BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈
„È˙ÚÏc Èelb‰a Ìb ‡e‰«¿«ƒ¿∆»ƒ
,‰ÏÚ ¯˙Bi‰ Èelb ‡e‰L∆ƒ«≈«¬∆

˙ÈÏÎz‰Lוהשיא‡È‰ ‰Êa ∆««¿ƒ»∆ƒ
Èelb‰ ‰È‰iL בעולמות רק לא ∆ƒ¿∆«ƒ

אלא רוחניים ÔÓÊaעליונים Ìb«ƒ¿«

ÈÓLb‰ Ûeb ÌbL ,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ÌB˜Óe הוא עצמו שמצד »«¿«»«»∆«««¿ƒ
האלוקי האור על ומעלים ‡e˜Ï˙חומרי LÈb¯È בגלויBÓÎe , «¿ƒ¡…¿

¯Ó‡pL95 גילוי על ישעיה בנבואת ∆∆¡«
לבוא לעתיד B·k„האלוקות ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿

'Bb ¯Na ÏÎ e‡¯Â ‰ÈÂ‰ היינו ¬»»¿»»»»
האלוקות  את ירגיש הגשמי הבשר שגם

.בגלוי 
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות

תרומיות וכו' מוהרר"ן שי'

שלום וברכה!

קבלתי את שני מכתביו. ות"ח על השקו"ט אשר בראשון מהם בנוגע למעין שנפסק.

ובמש"כ בשני שהגדול דמינסק ציווה לאמר אחריו קדיש יב"ח דוקא - יש להעיר ממש"כ בס' 

משמרת שלום דבכגון דא שומעין לדברי המת, וא"כ משמע דאין בזיון לאבל בזה שאביו רשע )סנה' מו, 

ב(. וצע"ק שרואין במוחש שלא כן הוא. ועייג"כ ש"א כ, ל.

מוסג"פ החוברת לכ"ד טבת. כן העתק]ה[ ממכתבי השייך לזה, אשר תקותי שיענין את כת"ר 

שליט"א.

הזקן  אדמו"ר  של  בברכתו  שיתברך  ויה"ר  חנוך.  לעניני  להמרכז  נדבתו  על  הקבלה  מוסג"פ 

ויעויין בהגהה   - )תו"א בתחילתו( אשר ע"י מצות הצדקה נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה 

לדרוש זה בלקוטי תורה לג' פרשיות השייכות דזה כה ככה.

זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון  על  בהיותי  להמצטרך  הזכרתיו  כבקשתו 

ימלאה  והשי"ת  ברכתו  יתן  בטח  מבחיוהי,  יתיר  עלמא  בהאי  דאשתכח  דאתפטר,  וצדיקא  הכ"מ, 

בגשמיות וברוחניות.

בברכה לכת"ר ולתורתו,

מנחם שניאורסאהן



לי

`"i ,glya zyxt zay .c"qa
`"kyz'd ,hay
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È‰ÈÂ'ּגֹו העם את ּפרעה ּומבאר 1ּבׁשּלח , «¿ƒְְְֶַַַָָָֹֹ

אֹור  עם 2ּבתֹורה מׁשּלח היה ׁשּפרעה , ְְְִֵֶַַַָָָֹ

ידי  ׁשעל והינּו כּו', וענפים ּפארֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹיׂשראל

ּגרמּו ּבהם והׁשּתעּבדּותם ּבמצרים ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָּגלּותם

והּוא  ּבמצרים, ׁשּנפלּו ניצֹוצין ּבחינת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָׁשּנתעּלּו

יׂשראל. יׁשּועת להצמיח הּצֹומח ּכח ּבחינת ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָֹהּוא

זה  לפני ׁשּמבאר ּכתיב 3ּוכפי ּדהּנה קדׁש4, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָֹ

נקראּו ׁשּיׂשראל ּתבּואתה, ראׁשית להויה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹיׂשראל

על  ּתבּואה זֹורע ׁשאדם ּכמֹו והּוא ה', ְְְְֵֶַַַָָָּתבּואת

ה' זֹורע ּכ ׁשּיצמח, הּתֹוספת ּבׁשביל מׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדר

זה  ׁשעל מצרים, ּגלּות ענין וזהּו כּו'. יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאת

ׁשּכתּוב 5נאמר  ּוכמֹו ּבארץ, ּלי הּבאים 6ּוזרעּתיה ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבדגמת  היא למצרים ׁשהירידה הינּו, ּגֹו', ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻיׁשרׁש

מׁשל  ּדר על ּכמ ֹו (יׁשרׁש), ּבארץ ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָהּזריעה

ּתהיה  זה ידי ׁשעל ּכדי אחד ּגרעין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּזֹורעין

ּגדֹול. ּברּבּוי ּופרח) (יציץ ְְִִִַַָָָָהּצמיחה

ÔÈÚ‰Â רז"ל אמרּו ּדהּנה הגלה 7ּבזה, לא ¿»ƒ¿»ְְְִֵֶֶַַָָָֹ

אּלא  האּמֹות לבין יׂשראל את ְְִֵֵֶֶַָָָָָֻהּקּב"ה

ּלי  ּוזרעּתיה ׁשּנאמר ּגרים, עליהם ׁשּיּתֹוספּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכדי

ּכּמה  להכניס אּלא סאה זֹורע אדם ּכלּום ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָּבארץ,

ּבזה  הּבאּור וידּוע (רק)8ּכּורין. הּכּונה ׁשאין , ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשהּגרים  רֹואים אנּו ׁשהרי ּכפׁשּוטֹו, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָלגרים

מּועט  ּבמסּפר הם הּגלּיֹות ּבמׁש ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻׁשּנּתֹוספּו

ׁשּבזמן  והעּכּובים והּמניעֹות וההסּתרים ההעלמֹות ּכל ּכדאי ולא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּביֹותר,

הּקדּׁשה  לניצֹוצֹות היא הּכּונה אּלא ּגרים, ׁשל מּועט מסּפר ּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּגלּות

ׁשעל  יׂשראל, ּגלּו ׁשּׁשם הּמדינֹות ּבכל ׁשּנמצאים הּגׁשמּיים ּבּדברים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּנפלּו

הם  הרי ׁשמים, לׁשם ּבהם ּומׁשּתּמׁשים כּו' וׁשֹותים אֹוכלים יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָידי
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יז.1) יג, סע"ג.2)פרשתנו סא, א.3)פרשתנו שם, תו"א ג.4)ראה ב, ב.5)ירמי' פז, פסחים וראה כה. ב, ישעי'6)הושע

ו. שם.7)כז, להצ"צ 8)פסחים ביאוה"ז ואילך. א פו, לך אוה"ת ואילך. ב קיז, הוספות ב. יא, לך א. ו, בראשית תו"א ראה

תשל. ע' תשכו. ע' ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשלח: פרשת את הפותח בפסוק בתורה, נאמר

'Bb ÌÚ‰ ˙‡ ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ1¯B‡ ‰¯B˙a ¯‡·Óe ספר 2, «¿ƒ¿«««¿…∆»»¿…»¿»
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eb'לב mrd z` drxt glya idie

אּלּו וניצֹוצ ֹות הּניצֹוצֹות, את ּופֹודים ְְְִִִִֵֶַָמבררים

קדם  ׁשּגם הּגרים ּבדגמת להיֹותם ּגרים, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻנקראים

[ּכּידּוע  יׂשראל ּדנׁשמת ניצֹוץ ּבהם יׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּגּיּור

חז"ל 9הּדּיּוק  ּגֹוי 10ּבלׁשֹון ולא ׁשּנתּגּיר, ּגר ְְְֲִִִֵֵֶַַַֹ

הּידּוע  וכּפתּגם יכֹול 11ׁשּנתּגּיר, אינֹו ׁשּיהּודי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אּלא  להתּגּיר], יכֹול אינֹו וגֹוי ּדתֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָלהמיר

יהּודי  אינֹו ׁשל ּבגּוף היה זה ידי 12ׁשּניצֹוץ ועל , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

ּובׁשביל  הּגלּות. מן הּניצֹוץ נפּדה ְְִִִִִֵַַַָָהּגרּות

הּקדּׁשה, ניצֹוצֹות ׁשהם אּלּו, ּגרים ְְִִִֵֵֵֶֶַָֻׁשּיּתֹוספּו

ואם  האּמֹות. לבין יׂשראל את הּקּב"ה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻהגלה

ּבגלּות  וכּמה ּכּמה אחת על הּוא, ּכן הּגלּיֹות ְְְֵַַַַַַָָָָָֻּבכל

ּבּזמן, הראׁשֹון הּגלּות רק לא ׁשהּוא ְְִִִֶַַַַַָָֹמצרים,

הּגלּיֹות  לכל הּׁשרׁש ּגם הּוא ּכמאמר 13אּלא , ְְֲֶֶַַַַַָָָֹֻ

ׁשם 14רז"ל  על נקראּו (ּגלּיֹות) הּמלכּיֹות ּכל ְְְִֵַַַַַָָֻֻ

כּו'. ְִִַמצרים

ּדבׁשּלח ‡ÌÓב) הּפרּוׁש להבין צרי עדין »¿»ְְֲִִִִֵַַַַָָ

drxR היה ׁשּפרעה העם, את ©§Ÿְֶֶַָָָָֹ

מרּמז  זה ׁשענין ּובהקּדם כּו'. ּפארֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֻמׁשּלח

הּמכילּתא  ּבכל 15ּבדברי ׁשּלּוח אין ּבׁשּלח, ויהי , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָ

י  ונתּפרׁש לּוּוי. אּלא הּמדרׁשמקֹום ּבדברי 16ֹותר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

וכי  העם, את ּפרעה ּבׁשּלח ויהי הּכתּוב ְְְְִִֶַַַַַַָָָֹעל

מֹוציאם  אֿל אמר ּבלעם ׁשּלחם, ְְְִִִֵַַָָָָֹּפרעה

את 17מּמצרים  ּפרעה ּבׁשּלח ויהי ּכתיב וכאן , ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ

כּו', אֹותם מלּוה ּפרעה ׁשהיה מלּמד אּלא ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהעם,

וימּתק  כּו'. הּניצֹוצֹות ּדברּור הענין ּתכן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּזהּו

ׁשהּוא  ּבלעם, מּדברי הּוא אֹותם מלּוה ּפרעה ׁשהיה לכ ׁשההכרח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹותר,

רז"ל  ּכמאמר רּבנּו, ּדמׁשה זה הּפסּוק 18הּלעּמת עֹוד 19על נביא קם ולא ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֻ

על  ההכרח ּבא ּומּמּנּו ּבלעם, ּומּנּו קם העֹולם ּבאּמֹות אבל ּכמׁשה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּביׂשראל

ּדוקא  ּבּמדרׁש נתּפרׁש זה ׁשענין [ּולהעיר, כּו' ּדפרעה הּניצֹוצֹות ּברּור ,20ענין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
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רח. ע' ח"ח רפו 12)מהוריי"צ ע' תשי"ד) (נ.י. מכת"י התוס' בעלי תשובות בספר הובא – מרוטנברג מהר"ם תשובת ראה
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ÌÈ¯¯·Ó Ì‰ È¯‰ ,ÌÈÓL ÌLÏ אותו ומעלים הרע מתוך הטוב את ¿≈»«ƒ¬≈≈¿»¿ƒ

ÌÈ¯b,לקדושה  ÌÈ‡¯˜ el‡ ˙BˆBˆÈÂ ,˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ ÌÈ„BÙeƒ∆«ƒ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ≈ƒ
ıBˆÈ Ì‰a LÈ ¯eib‰ Ì„˜ ÌbL ÌÈ¯b‰ ˙Ó‚„a Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»¿À¿««≈ƒ∆«…∆«ƒ≈»∆ƒ

˜eic‰ Úe„ik] Ï‡¯NÈ ˙ÓLc9Ï"ÊÁ ÔBLÏa10,¯ib˙pL ¯b ¿ƒ¿«ƒ¿»≈«»««ƒƒ¿¬«≈∆ƒ¿«≈
Ìb˙tÎÂ ,¯ib˙pL ÈBb ‡ÏÂ¿…∆ƒ¿«≈¿«ƒ¿»

Úe„i‰11ÏBÎÈ BÈ‡ È„e‰iL «»«∆¿ƒ≈»
ÏBÎÈ BÈ‡ ÈB‚Â B˙c ¯ÈÓ‰Ï¿»ƒ»¿≈»

¯ib˙‰Ï זה הרי מתגייר שכן ומי ¿ƒ¿«≈
ניצוץ  בו יש הגיור קודם שגם  משום

אלוקית  נשמה ıBˆÈpLשל ‡l‡ ,[∆»∆ƒ
BÈ‡ ÏL Ûe‚a ‰È‰ ‰Ê∆»»¿∆≈

È„e‰È12˙e¯b‰ È„È ÏÚÂ , ¿ƒ¿«¿≈«≈
˙eÏb‰ ÔÓ ıBˆÈp‰ ‰cÙ ויצא ƒ¿»«ƒƒ«»

כביכול. ÏÈ·L·eƒ¿ƒלחופשי,
Ì‰L ,el‡ ÌÈ¯b eÙÒBziL∆ƒ¿≈ƒ≈∆≈

BˆBˆÈ,‰M„w‰ שיתבררו היינו ˙ ƒ«¿À»
רבים  ניצוצות «¿∆‰‚Ï‰ויתעלו

ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈ ˙‡ ‰"aw‰«»»∆ƒ¿»≈¿≈
Ôk ˙BiÏb‰ ÏÎa Ì‡Â .˙Bn‡‰»À¿ƒ¿»«»À≈
‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ,‡e‰««««»¿«»
˜¯ ‡Ï ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a¿»ƒ¿«ƒ∆…«
‡l‡ ,ÔÓfa ÔBL‡¯‰ ˙eÏb‰«»»ƒ«¿«∆»
ÏÎÏ L¯M‰ Ìb ‡e‰««…∆¿»

˙BiÏb‰13,מכן לאחר שבאו «»À
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók14˙BiÎÏn‰ Ïk ¿«¬«««»««¿À

ÌL ÏÚ e‡¯˜ (˙BiÏb)»Àƒ¿¿«≈
'eÎ ÌÈ¯ˆÓ מצרים שגלות ובוודאי ƒ¿«ƒ

ה'צמיחה' בשביל הייתה עצמה

רבים  קדושה ניצוצות של והתוספת

במצרים. שנתבררו

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (·»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
˙‡ ‰Ú¯t ÁlL·c Le¯t‰«≈ƒ¿«««¿…∆
ÁlLÓ ‰È‰ ‰Ú¯tL ,ÌÚ‰»»∆«¿…»»¿«≈«

,'eÎ ˙B¯‡t נתבאר לא עדיין היינו …
פרעה  של שייכותו ומה עניינו מה

הניצוצות. ÔÈÚLלבירור Ìc˜‰·e¿∆¿≈∆ƒ¿»
‡zÏÈÎn‰ È¯·„a Ên¯Ó ‰Ê15, ∆¿À»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»

שמות, חומש על הלכה È‰ÈÂ«¿ƒמדרש
ÌB˜Ó ÏÎa ÁelL ÔÈ‡ ,ÁlLa¿««≈ƒ«¿»»

ÈeeÏ ‡l‡.ליווי ממצרים היוצאים ישראל לבני סיפק פרעה כלומר, ∆»ƒ
L¯„n‰ È¯·„a ¯˙BÈ L¯t˙Â16ÁlLa È‰ÈÂ ·e˙k‰ ÏÚ ¿ƒ¿»≈≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»««»«¿ƒ¿««

ÌÁlL ‰Ú¯t ÈÎÂ ,ÌÚ‰ ˙‡ ‰Ú¯t הייתה ממצרים היציאה והרי «¿…∆»»¿ƒ«¿…ƒ¿»
ממשיך, והמדרש הקדושֿברוךֿהוא, של ‡ÏŒבכוחו ¯Ó‡ ÌÚÏaƒ¿»»«≈

ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ17Ô‡ÎÂ , ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿»
˙‡ ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ ·È˙k¿ƒ«¿ƒ¿«««¿…∆

,ÌÚ‰ בכך הכיר בלעם אפילו כלומר, »»
הקדושֿ מאת באה מצרים שיציאת

הכתוב  משמעות מה כן ואם ברוךֿהוא,

העם' את פרעה בשלח «∆‡l‡'ויהי
‰eÏÓ ‰Ú¯t ‰È‰L „nÏÓ¿«≈∆»»«¿…¿«∆
ÔÈÚ‰ ÔÎz e‰fL ,'eÎ Ì˙B‡»∆∆…∆»ƒ¿»

'eÎ ˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯·c שהעלו ¿≈«ƒ
במצרים. שהיו ניצוצות

CÎÏ Á¯Î‰‰L ,¯˙BÈ ˜zÓÈÂ¿À¿«≈∆«∆¿≈«¿»
Ì˙B‡ ‰eÏÓ ‰Ú¯t ‰È‰L∆»»«¿…¿«∆»
‡e‰L ,ÌÚÏa È¯·cÓ ‡e‰ƒƒ¿≈ƒ¿»∆

Ê‰בלעם ˙nÚl‰ המנגד‰LÓc «¿À«∆¿…∆
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,ea¯18 במדרש «≈¿«¬«««

˜eÒt‰ ÏÚ19 בתורהÌ˜ ‡ÏÂ ««»¿…»
,‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡È·»ƒ¿ƒ¿»≈¿…∆

Ì˜ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡a Ï·‡ נביא ¬»¿À»»»
משה  שהוא ÌÚÏaומיהו epÓeכמו «ƒ¿»

בצד  משה נבואת של זה' ה'לעומת

הקדושה, צד שאינו ∆epnÓeƒהשני
‰‰Á¯Îמבלעם  ‡a חכמינו בדברי »«∆¿≈«

‰BˆBˆÈp˙ז"ל  ¯e¯a ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿«≈«ƒ
ÔÈÚL ,¯ÈÚ‰Ïe] 'eÎ ‰Ú¯Ùc¿«¿…¿»ƒ∆ƒ¿»

‰Ê את ליווה שפרעה לכך ההוכחה ∆
שהוא  מבלעם היא ישראל בני

רבינו  משה של זה' ≈«¿L¯t˙ƒה'לעומת
‡˜Âc L¯„na20‡ÏÂ , «ƒ¿»«¿»¿…

‡zÏÈÎna הדבר עצם רק נזכר שם «¿ƒ¿»
ללא  ישראל, בני את ליווה שפרעה
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לג `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt zay

ּדתֹורה  נגלה היא מכילּתא ּכי ּבּמכילּתא, ְְְְְְְִִִִִֶַָָָֹולא

סֹודֹות  ׁשרב האּגדה מחלק ׁשהּוא מדרׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלגּבי

ּבּה ּגנּוזין מהּו21הּתֹורה להבין צרי א .[ ְְִִִַַַָָָָ

מׁשּלח  היה ׁשּפרעה ּפרעה, ּדבׁשּלח ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹהּפרּוׁש

זה  הּוא ּפרעה הרי ּדלכאֹורה, כּו', ְְְֲִֵֶַָֹֹּפארֹות

הויה  את ידעּתי לא איזה 22ׁשהכריז ּכן, ואם , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ליׂשראל. לּתן יכֹול ּפרעה היה ְְְְִִִֵֵַָָָָָֹענין

LÈÂ אֹור ּבתֹורה ׁשּממׁשי ׁשּזהּו "ּכמֹו3לֹומר, : ¿≈ְְְִֶֶֶַַָ

רז"ל 23ׁשּכתּוב  ואמרּו הקריב, 24ּופרעה ְְְְִִֶַַַָָֹ

לאביהם  יׂשראל ׁשל לּבם את ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהקריב

הענין ׁשּבּׁשמים", ּביׂשראל ּפעל ׁשּפרעה והינּו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

יֹותר  יּתיר, ּבחילא ׁשהיא הּתׁשּובה, ְְֲִִֵֵֶַַַַָָּדעבֹודת

הּצּדיקים  ּכדי 25מעבֹודת ּדהּנה, ּבזה, והענין . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מקֹום  להיֹות צרי ּדתׁשּובה, העבֹודה ְְְֲִִִִֶֶָָָָָׁשּתהיה

רק  ולא ההׁשבה. להיֹות צריכה ׁשּמּׁשם ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹוענין

ּגם  אּלא וׁשלֹום, חס מּמׁש רע על ְְֶַַַַַַָָָָהּתׁשּובה

מּכאן  ּדאסּורה הּתׁשּובה ּתנּועת לעצם ,26ּבנֹוגע ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ּופרעה  וזהּו כּו'. סר ׁשּמּמּנּו הּמקֹום להיֹות ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹצרי

ּומצרים, ּדפרעה הענין יׁשנֹו ׁשּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹהקריב,

ׁשענינּה הּתׁשּובה, למעלת ּבאים ּדוקא מּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנה

למתקא  ּומרירּו לנהֹורא חׁשֹוכא אתהּפכא ,27הּוא ְְְְְְֲִִִִַָָָָ

כּו' הּניצֹוצֹות ּדברּור הענין ּתכן ּגם .28ׁשּזהּו ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

איe‡·e¯ג) מּובן אינֹו ּדלכאֹורה הענין, ≈ְְְִִֵֵָָָָ

ּדאתהּפכא  הענין להיֹות ְְְְְְִִִֶַָָָָאפׁשר

ׁשני  הם ואֹור חׁש הרי לנהֹורא, ְְְֲֲִֵֵֵֶָָֹחׁשֹוכא

רק 29הפכים  (לא הּוא ׁשחׁש להּׁשיטה ּובפרט , ְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹ

עצמּה ּבפני ּבריאה הּוא) אּלא האֹור, ,30העּדר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

אפׁשר  אי ,חׁש ׁשל מציאּות ׁשּזֹוהי ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹוכיון

הרב  ּתֹורת ּפי על יּובן הענין א לאֹור. ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָׁשּתתהּפ
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א).21) (קלז, סכ"ג אגה"ק תניא ס"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ג.22)ראה סא, פרשתנו תו"א ב. ה, יד,23)שמות פרשתנו

ח.24)י. פרשתנו תנחומא ה. פכ"א, שמו"ר ובכ"מ.25)ראה ספ"ח. אגה"ת תניא ע"ב. ריש קכט, זח"א לשון 26)ראה

.47 ע' תש"ב בסה"ש נתבאר – ג ג, שמות פכ"ז.27)רש"י תניא א. ד, זח"א ב.28)ראה שם, תו"א גם ראה 29)ראה

שמב, ח"ב קונטרסים (סה"מ פכ"טֿל תרצ"ה ה"א ויקח ד"ה ואילך. יז ע' עטר"ת סה"מ ואילך. א'שי ע' ח"ג תער"ב המשך

ואילך). 30.239)א ע' תש"ח בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק בהערת הנסמן ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מבלעם, zÏÈÎÓ‡ההוכחה Èk הלכתי מדרש B˙c¯‰שהיא ‰Ï‚ ‡È‰ ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿∆¿»

‰¯Bz‰ ˙B„BÒ ·¯L ‰„b‡‰ ˜ÏÁÓ ‡e‰L L¯„Ó Èa‚Ï¿«≈ƒ¿»∆≈≈∆»«»»∆…«»
da ÔÈÊeb21 התורה פנימיות שבתורה, הנסתר לחלק שייך שהמדרש ].כך ¿ƒ»

‰È‰ ‰Ú¯tL ,‰Ú¯t ÁlL·c Le¯t‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ««≈ƒ¿«««¿…∆«¿…»»
eÎ ˙B¯‡t ÁlLÓ,' ¿«≈«…

‰Ê ‡e‰ ‰Ú¯t È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈«¿…∆
˙‡ ÈzÚ„È ‡Ï ÊÈ¯Î‰L∆ƒ¿ƒ…»«¿ƒ∆

‰'ÈÂ‰22,,לאלוקות גמור מנגד והיה ¬»»
‰È‰ ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈≈∆ƒ¿»»»
Ï‡¯NÈÏ ÔzÏ ÏBÎÈ ‰Ú¯t«¿…»ƒ≈¿ƒ¿»≈
היציאה  בעת 'ליווי' בתור להם ששימש

ממצרים?

CÈLÓnL e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆∆«¿ƒ
¯B‡ ‰¯B˙a3 הנזכר במאמר ¿»
·e˙kL BÓk"23 העניין בהמשך ¿∆»

העם' את פרעה בשלח 'ויהי אחרי

e¯Ó‡Â ,·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe«¿…ƒ¿ƒ¿»¿
Ï"Ê¯24 במדרש˙‡ ·È¯˜‰L ««∆ƒ¿ƒ∆

Ì‰È·‡Ï Ï‡¯NÈ ÏL ÌaÏƒ»∆ƒ¿»≈«¬ƒ∆
,"ÌÈÓMaL הכוונה פשוטו לפי ∆«»«ƒ

רודף  שפרעה ראו ישראל בני שכאשר

לה' צעקו הם אליהם והתקרב אחריהם

של  ליבם את קירב שפרעה ונמצא

שבשמים, לאביהם ¿»¿eÈ‰Â,ישראל
הכוונה  הדברים פנימיות ולפי

ÔÈÚ‰ Ï‡¯NÈa ÏÚt ‰Ú¯tL∆«¿…»«¿ƒ¿»≈»ƒ¿»
‡È‰L ,‰·eLz‰ ˙„B·Úc«¬««¿»∆ƒ

,¯ÈzÈ ‡ÏÈÁa ורב גדול בכוח ¿≈»«ƒ
ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚÓ ¯˙BÈ25 כפי ≈≈¬«««ƒƒ

העניין  משמעות מה ומבאר שממשיך

ישראל  בני את שהביא זה הוא שפרעה

התשובה. לעבודת

È„k ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿≈
,‰·eL˙c ‰„B·Ú‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆»¬»ƒ¿»
ÔÈÚÂ ÌB˜Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿»¿ƒ¿»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÌMnL∆ƒ»¿ƒ»ƒ¿

‰·L‰‰ התשובה עבודת כלומר, «¬»»
ממקום  שב האדם כאשר להיות יכולה

למקום  רצוי, שאינו מסויים ומצב

והראוי. הטוב ÌBÏLÂולמצב ÒÁ LnÓ Ú¯ ÏÚ ‰·eLz‰ ˜¯ ‡ÏÂ¿…««¿»«««»«¿»
רצוי, לא ומצב מקום כאשר רק Úez˙תיתכן ÌˆÚÏ Ú‚Ba Ìb ‡l‡∆»«¿≈«¿∆∆¿«

של  הנפשית Ô‡kÓה'תנועה' ‰¯eÒ‡c ‰·eLz‰26, בתורה ככתוב «¿»¿»»ƒ»
נא  'אסורה אמר נשרף ואיננו באש בוער שהסנה ראה רבינו משה שכאשר

מדוע  הזה, הגדול המראה את ואראה

'אסורה  רש"י: ופירש הסנה' יבער לא

בעבודת  וכך לשם'', להתקרב מכן

‰ÌB˜nהתשובה ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«»
epnnL בתשובה eÎ'.השב ¯Ò ∆ƒ∆»

¯L‡kL ,·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe e‰ÊÂ¿∆«¿…ƒ¿ƒ∆«¬∆
,ÌÈ¯ˆÓe ‰Ú¯Ùc ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»¿«¿…ƒ¿«ƒ

רצויים  בלתי ומצב fÓ‰מקום ‰p‰ƒ≈ƒ∆
˙ÏÚÓÏ ÌÈ‡a ‡˜Âc«¿»»ƒ¿«¬«

dÈÚL ,‰·eLz‰ התשובה של «¿»∆ƒ¿»»
‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ ‡e‰ƒ¿«¿»¬»

‡˜˙ÓÏ e¯È¯Óe ‡¯B‰Ï27, ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»
למתוק  ומר לאור חושך התהפכות

¯e¯·c ÔÈÚ‰ ÔÎz Ìb e‰fL∆∆«…∆»ƒ¿»¿≈
'eÎ ˙BˆBˆÈp‰28 שהיו שהניצוצות «ƒ

שבו  ממקום יצאו גשמיים דברים בתוך

עליהם  והיה הרע עם מעורבים היו

ומקורם  לשורשם וחזרו והסתר העלם

בקדושה.

‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»¿ƒ¿»
˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ CÈ‡ Ô·eÓ BÈ‡≈»≈∆¿»ƒ¿

ייתכן  Ît‰˙‡c‡איך ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»
‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ חושך הפיכת ¬»ƒ¿»

עבודת  של הפנימי התוכן (שהוא לאור

הקודם), בסעיף כמבואר התשובה,

ÈL Ì‰ ¯B‡Â CLÁ È¯‰¬≈…∆¿≈¿≈
ÌÈÎÙ‰29‰ËÈM‰Ï Ë¯Ù·e , ¬»ƒƒ¿»¿«ƒ»

¯cÚ‰ ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ CLÁL∆…∆…«∆¿≈
‰‡È¯a (‡e‰ ‡l‡ ,¯B‡‰»∆»¿ƒ»

dÓˆÚ ÈÙa30 זו שיטה ולפי ƒ¿≈«¿»
האור, היפך הוא שהחושך בוודאי

ÏL ˙e‡ÈˆÓ È‰BfL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿ƒ∆
CLÁ,(האור העדר רק ‡CÈ(ולא …∆≈

¯LÙ‡ ייתכן Ct‰˙zLאיך ∆¿»∆ƒ¿«≈
החושך  ¿B‡Ï¯?מציאות
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אּלּו וניצֹוצ ֹות הּניצֹוצֹות, את ּופֹודים ְְְִִִִֵֶַָמבררים

קדם  ׁשּגם הּגרים ּבדגמת להיֹותם ּגרים, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻנקראים

[ּכּידּוע  יׂשראל ּדנׁשמת ניצֹוץ ּבהם יׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּגּיּור

חז"ל 9הּדּיּוק  ּגֹוי 10ּבלׁשֹון ולא ׁשּנתּגּיר, ּגר ְְְֲִִִֵֵֶַַַֹ

הּידּוע  וכּפתּגם יכֹול 11ׁשּנתּגּיר, אינֹו ׁשּיהּודי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אּלא  להתּגּיר], יכֹול אינֹו וגֹוי ּדתֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָלהמיר

יהּודי  אינֹו ׁשל ּבגּוף היה זה ידי 12ׁשּניצֹוץ ועל , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

ּובׁשביל  הּגלּות. מן הּניצֹוץ נפּדה ְְִִִִִֵַַַָָהּגרּות

הּקדּׁשה, ניצֹוצֹות ׁשהם אּלּו, ּגרים ְְִִִֵֵֵֶֶַָֻׁשּיּתֹוספּו

ואם  האּמֹות. לבין יׂשראל את הּקּב"ה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻהגלה

ּבגלּות  וכּמה ּכּמה אחת על הּוא, ּכן הּגלּיֹות ְְְֵַַַַַַָָָָָֻּבכל

ּבּזמן, הראׁשֹון הּגלּות רק לא ׁשהּוא ְְִִִֶַַַַַָָֹמצרים,

הּגלּיֹות  לכל הּׁשרׁש ּגם הּוא ּכמאמר 13אּלא , ְְֲֶֶַַַַַָָָֹֻ

ׁשם 14רז"ל  על נקראּו (ּגלּיֹות) הּמלכּיֹות ּכל ְְְִֵַַַַַָָֻֻ

כּו'. ְִִַמצרים

ּדבׁשּלח ‡ÌÓב) הּפרּוׁש להבין צרי עדין »¿»ְְֲִִִִֵַַַַָָ

drxR היה ׁשּפרעה העם, את ©§Ÿְֶֶַָָָָֹ

מרּמז  זה ׁשענין ּובהקּדם כּו'. ּפארֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֻמׁשּלח

הּמכילּתא  ּבכל 15ּבדברי ׁשּלּוח אין ּבׁשּלח, ויהי , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָ

י  ונתּפרׁש לּוּוי. אּלא הּמדרׁשמקֹום ּבדברי 16ֹותר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

וכי  העם, את ּפרעה ּבׁשּלח ויהי הּכתּוב ְְְְִִֶַַַַַַָָָֹעל

מֹוציאם  אֿל אמר ּבלעם ׁשּלחם, ְְְִִִֵַַָָָָֹּפרעה

את 17מּמצרים  ּפרעה ּבׁשּלח ויהי ּכתיב וכאן , ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ

כּו', אֹותם מלּוה ּפרעה ׁשהיה מלּמד אּלא ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהעם,

וימּתק  כּו'. הּניצֹוצֹות ּדברּור הענין ּתכן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּזהּו

ׁשהּוא  ּבלעם, מּדברי הּוא אֹותם מלּוה ּפרעה ׁשהיה לכ ׁשההכרח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹותר,

רז"ל  ּכמאמר רּבנּו, ּדמׁשה זה הּפסּוק 18הּלעּמת עֹוד 19על נביא קם ולא ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֻ

על  ההכרח ּבא ּומּמּנּו ּבלעם, ּומּנּו קם העֹולם ּבאּמֹות אבל ּכמׁשה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּביׂשראל

ּדוקא  ּבּמדרׁש נתּפרׁש זה ׁשענין [ּולהעיר, כּו' ּדפרעה הּניצֹוצֹות ּברּור ,20ענין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯¯·Ó Ì‰ È¯‰ ,ÌÈÓL ÌLÏ אותו ומעלים הרע מתוך הטוב את ¿≈»«ƒ¬≈≈¿»¿ƒ

ÌÈ¯b,לקדושה  ÌÈ‡¯˜ el‡ ˙BˆBˆÈÂ ,˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ ÌÈ„BÙeƒ∆«ƒ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ≈ƒ
ıBˆÈ Ì‰a LÈ ¯eib‰ Ì„˜ ÌbL ÌÈ¯b‰ ˙Ó‚„a Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»¿À¿««≈ƒ∆«…∆«ƒ≈»∆ƒ

˜eic‰ Úe„ik] Ï‡¯NÈ ˙ÓLc9Ï"ÊÁ ÔBLÏa10,¯ib˙pL ¯b ¿ƒ¿«ƒ¿»≈«»««ƒƒ¿¬«≈∆ƒ¿«≈
Ìb˙tÎÂ ,¯ib˙pL ÈBb ‡ÏÂ¿…∆ƒ¿«≈¿«ƒ¿»

Úe„i‰11ÏBÎÈ BÈ‡ È„e‰iL «»«∆¿ƒ≈»
ÏBÎÈ BÈ‡ ÈB‚Â B˙c ¯ÈÓ‰Ï¿»ƒ»¿≈»

¯ib˙‰Ï זה הרי מתגייר שכן ומי ¿ƒ¿«≈
ניצוץ  בו יש הגיור קודם שגם  משום

אלוקית  נשמה ıBˆÈpLשל ‡l‡ ,[∆»∆ƒ
BÈ‡ ÏL Ûe‚a ‰È‰ ‰Ê∆»»¿∆≈

È„e‰È12˙e¯b‰ È„È ÏÚÂ , ¿ƒ¿«¿≈«≈
˙eÏb‰ ÔÓ ıBˆÈp‰ ‰cÙ ויצא ƒ¿»«ƒƒ«»

כביכול. ÏÈ·L·eƒ¿ƒלחופשי,
Ì‰L ,el‡ ÌÈ¯b eÙÒBziL∆ƒ¿≈ƒ≈∆≈

BˆBˆÈ,‰M„w‰ שיתבררו היינו ˙ ƒ«¿À»
רבים  ניצוצות «¿∆‰‚Ï‰ויתעלו

ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈ ˙‡ ‰"aw‰«»»∆ƒ¿»≈¿≈
Ôk ˙BiÏb‰ ÏÎa Ì‡Â .˙Bn‡‰»À¿ƒ¿»«»À≈
‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ,‡e‰««««»¿«»
˜¯ ‡Ï ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a¿»ƒ¿«ƒ∆…«
‡l‡ ,ÔÓfa ÔBL‡¯‰ ˙eÏb‰«»»ƒ«¿«∆»
ÏÎÏ L¯M‰ Ìb ‡e‰««…∆¿»

˙BiÏb‰13,מכן לאחר שבאו «»À
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók14˙BiÎÏn‰ Ïk ¿«¬«««»««¿À

ÌL ÏÚ e‡¯˜ (˙BiÏb)»Àƒ¿¿«≈
'eÎ ÌÈ¯ˆÓ מצרים שגלות ובוודאי ƒ¿«ƒ

ה'צמיחה' בשביל הייתה עצמה

רבים  קדושה ניצוצות של והתוספת

במצרים. שנתבררו

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (·»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
˙‡ ‰Ú¯t ÁlL·c Le¯t‰«≈ƒ¿«««¿…∆
ÁlLÓ ‰È‰ ‰Ú¯tL ,ÌÚ‰»»∆«¿…»»¿«≈«

,'eÎ ˙B¯‡t נתבאר לא עדיין היינו …
פרעה  של שייכותו ומה עניינו מה

הניצוצות. ÔÈÚLלבירור Ìc˜‰·e¿∆¿≈∆ƒ¿»
‡zÏÈÎn‰ È¯·„a Ên¯Ó ‰Ê15, ∆¿À»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»

שמות, חומש על הלכה È‰ÈÂ«¿ƒמדרש
ÌB˜Ó ÏÎa ÁelL ÔÈ‡ ,ÁlLa¿««≈ƒ«¿»»

ÈeeÏ ‡l‡.ליווי ממצרים היוצאים ישראל לבני סיפק פרעה כלומר, ∆»ƒ
L¯„n‰ È¯·„a ¯˙BÈ L¯t˙Â16ÁlLa È‰ÈÂ ·e˙k‰ ÏÚ ¿ƒ¿»≈≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»««»«¿ƒ¿««

ÌÁlL ‰Ú¯t ÈÎÂ ,ÌÚ‰ ˙‡ ‰Ú¯t הייתה ממצרים היציאה והרי «¿…∆»»¿ƒ«¿…ƒ¿»
ממשיך, והמדרש הקדושֿברוךֿהוא, של ‡ÏŒבכוחו ¯Ó‡ ÌÚÏaƒ¿»»«≈

ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ17Ô‡ÎÂ , ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿»
˙‡ ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ ·È˙k¿ƒ«¿ƒ¿«««¿…∆

,ÌÚ‰ בכך הכיר בלעם אפילו כלומר, »»
הקדושֿ מאת באה מצרים שיציאת

הכתוב  משמעות מה כן ואם ברוךֿהוא,

העם' את פרעה בשלח «∆‡l‡'ויהי
‰eÏÓ ‰Ú¯t ‰È‰L „nÏÓ¿«≈∆»»«¿…¿«∆
ÔÈÚ‰ ÔÎz e‰fL ,'eÎ Ì˙B‡»∆∆…∆»ƒ¿»

'eÎ ˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯·c שהעלו ¿≈«ƒ
במצרים. שהיו ניצוצות

CÎÏ Á¯Î‰‰L ,¯˙BÈ ˜zÓÈÂ¿À¿«≈∆«∆¿≈«¿»
Ì˙B‡ ‰eÏÓ ‰Ú¯t ‰È‰L∆»»«¿…¿«∆»
‡e‰L ,ÌÚÏa È¯·cÓ ‡e‰ƒƒ¿≈ƒ¿»∆

Ê‰בלעם ˙nÚl‰ המנגד‰LÓc «¿À«∆¿…∆
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,ea¯18 במדרש «≈¿«¬«««

˜eÒt‰ ÏÚ19 בתורהÌ˜ ‡ÏÂ ««»¿…»
,‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡È·»ƒ¿ƒ¿»≈¿…∆

Ì˜ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡a Ï·‡ נביא ¬»¿À»»»
משה  שהוא ÌÚÏaומיהו epÓeכמו «ƒ¿»

בצד  משה נבואת של זה' ה'לעומת

הקדושה, צד שאינו ∆epnÓeƒהשני
‰‰Á¯Îמבלעם  ‡a חכמינו בדברי »«∆¿≈«

‰BˆBˆÈp˙ז"ל  ¯e¯a ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿«≈«ƒ
ÔÈÚL ,¯ÈÚ‰Ïe] 'eÎ ‰Ú¯Ùc¿«¿…¿»ƒ∆ƒ¿»

‰Ê את ליווה שפרעה לכך ההוכחה ∆
שהוא  מבלעם היא ישראל בני

רבינו  משה של זה' ≈«¿L¯t˙ƒה'לעומת
‡˜Âc L¯„na20‡ÏÂ , «ƒ¿»«¿»¿…

‡zÏÈÎna הדבר עצם רק נזכר שם «¿ƒ¿»
ללא  ישראל, בני את ליווה שפרעה
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רז"ל 31הּמּגיד  מאמר הּפסּוק 32ּבפרּוׁש 33על ְֲִֵַַַַַַַַָ

ּבמרֹומיו, ׁשלֹום עֹוׂשה עּמֹו ופחד ְְִִֵֶַַַָָָהמׁשל

ואין  מים ׁשל ׂשר ּומיכאל אׁש ׁשל ׂשר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּגבריאל

ׁשלֹום  ּדעֹוׂשה ׁשהענין זה, את זה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָמכּבין

ׁשּלמעלה  אֹור ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְִִֵֶַַָָּבמרֹומיו

וכן  אֹותם. ּומיחד ּכֹולל הּוא הרי ׁשּלכן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָמּׁשניהם,

לנהֹורא, חׁשֹוכא אתהּפכא ּבענין ּגם ְְְְְֲִִִַַַָָָהּוא

מ  ׁשּלמעלה ענין ידי על ּומּזה ׁשּנעׂשה ּׁשניהם. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּפֹועלים  ידּה (ׁשעל הּתׁשּובה מעלת ְֲֲִֶַַַַָָָָמּובן

ּומצוֹות, ּתֹורה לגּבי לנהֹורא) חׁשֹוכא ְְְְְֲִִִֵַַָָָָאתהּפכא

הינּו, מגּבל, אֹור נמׁש ּומצוֹות ּתֹורה ידי ְְְְְִִֵֶַַָָָֻׁשעל

אליו, ּומנּגד מּמּנּו הפ הּוא ׁשהחׁש ּכזה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאֹור

מגּבל, ּבלּתי אֹור נמׁש הּתׁשּובה ידי על ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻאבל

מהּפכים  זה ידי ועל מנּגד, החׁש אין ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלגּביו

לאֹור. החׁש את ְֶֶַַֹּגם

e‰ÊÂ ּׁשּכתּוב מה ּגֹו',34ּגם טֹוב מּׁשמן ׁשם טֹוב ¿∆ִֵֶֶֶַַָ

ּבזה  על 35ּומבאר קאי טֹוב ּדׁשמן , ְְֵֶֶֶַָָָֹ

הּׁשמן  ענין ׁשּזהּו ּומצוֹות, ּדתֹורה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָהעבֹודה

ׁשבעה 36ׁשּבּמנֹורה  ּכנגד קנים ׁשבעה ּבּה ׁשהיּו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָ

כּו' העבֹודה על 37אפני קאי ׁשם טֹוב וענין . ְְְֲִֵֵֵַָָָָָ

הּתׁשּובה), (ענין זה ׁשּבּלעּמת הּניצֹוצֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַָֻּברּור

ּב"ן, רּפ"ח ּבגימטרּיא ׁשהּוא "ׁשם" ענין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּזהּו

ּב"ן  ׁשם ידי על ניצֹוצֹות הרּפ"ח ּברּור .38ּדהינּו ְְְִֵֵֵַַַַַָ

עבֹודת  ּכי טֹוב, מּׁשמן ׁשם טֹוב נאמר זה ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַועל

ּדתֹורה  מהעבֹודה למעלה היא הּניצֹוצֹות ְְְֲִִֵֵַַָָָָּברּור

רז"ל  ּוכמאמר ּכתר 39ּומצוֹות, הן ּכתרים ׁשלׁשה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

טֹוב  ׁשם וכתר מלכּות, ּכתר ּכהּנה ּכתר ְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָֻּתֹורה

ׁשם  טֹוב ּבּפסּוק מרּמז זה וענין ּגּביהן. על ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעֹולה
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ג.31) לד, לך מּפאריטש) (לר"ה הרמון פלח ג). (ח, לך ר"פ האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ג. כג, תזריע לקו"ת ַראה

ואילך. תרמה ע' ח"ב התורה פרשיות על אדה"ז מאמרי סי"ב. אגה"ק תניא וראה שהש"ר 32)ועוד. ח. פי"ב, במדב"ר ראה

ו. ויגש תנחומא יא. ב.33)פ"ג, כה, א.34)איוב ז, א'קכ 35)קהלת ע' ב) כרך (נ"ך קהלת אוה"ת ראה – לקמן בהבא

ואילך. צז ע' ואילך. סז ע' תר"ל סה"מ א. כה, מצורע לקו"ת כטֿלו. ע' שמות ועוד.36)ואילך. שם. לקו"ת ראה 37)ראה

ובכ"מ. בהעלותך. ר"פ ועוד.38)לקו"ת שם. קהלת אוה"ת א. יג, ואתחנן לקו"ת אוה"ת 39)ראה גם וראה מי"ג. פ"ד אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯Bz Èt ÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰ C‡31 ממעזריטשLe¯Ùa «»ƒ¿»««ƒ«»«««ƒ¿≈

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó32 במדרש˜eÒt‰ ÏÚ33באיובBnÚ „ÁÙÂ ÏLÓ‰ «¬«««««»«¿≈»««ƒ
ממנו ומפחדים המושל הוא ÂÈÓB¯Óa,הקדושֿברוךֿהוא ÌBÏL ‰NBÚ∆»ƒ¿»

ויראהÏ‡È¯·bהמלאך  גבורה של בקו ה' את ‡Lהעובד ÏL ¯N «¿ƒ≈«∆≈
Ï‡ÎÈÓe את העובד מיכאל והמלאך ƒ»≈

ואהבה  חסד של בקו ÏLה' ¯N«∆
,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈaÎÓ ÔÈ‡Â ÌÈÓ«ƒ¿≈¿«ƒ∆∆∆
מכל  מזה, זה הפכים שהם פי על ואף

את  מכלה גבריאל של האש אין מקום

מיכאל  של המים ואין מיכאל של המים

כי  גבריאל של האש את מכבים

עומדים  הם שלפניו הקדושֿברוךֿהוא

במרום, המלאכים בין שלום עושה

ÌBÏL ‰NBÚc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿∆»
Èelb È„È ÏÚ ‡e‰ ÂÈÓB¯Óaƒ¿»«¿≈ƒ

¯B‡ אלוקיÌ‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿≈∆
ממיכאל, והן מגבריאל הן הנעלה

ÔÎlL משניהם למעלה שהוא כיון ∆»≈
Ì˙B‡ „ÁÈÓe ÏÏBk ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿«≈»
שני  הם שלכאורה שלמרות גורם

בזה  זה וישתלבו יתכללו הפכים,

זה. עם זה ויתאחדו

‡Ît‰˙‡ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ חושך הפיכת ¬»ƒ¿»

ÔÈÚלאור, È„È ÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈ƒ¿»
Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL שהוא ומאחר ∆¿«¿»ƒ¿≈∆

יש  מהאור, והן מהחושך הן נעלה

לאור. החושך את להפוך בכוחו

eLz‰ ˙ÏÚÓ Ô·eÓ ‰fÓe‰· ƒ∆»«¬««¿»
‡Ît‰˙‡ ÌÈÏÚBt d„È ÏÚL)∆«»»¬ƒƒ¿«¿»
‰¯Bz Èa‚Ï (‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ¬»ƒ¿»¿«≈»
‰¯Bz È„È ÏÚL ,˙BÂˆÓeƒ¿∆«¿≈»

CLÓ ˙BÂˆÓe מלמעלה ומתגלה ƒ¿ƒ¿»
‰eÈ,אלוקי ‡B¯למטה ,Ïa‚ÓÀ¿»«¿

CÙ‰ ‡e‰ CLÁ‰L ‰Êk ¯B‡»∆∆«…∆≈∆
,ÂÈÏ‡ „bÓe epnÓ זו לא היינו ƒ∆¿«≈≈»

החושך  אין זה אור שכלפי בלבד

לאור  מתנגד החושך אלא לאור מתהפך

,Ïa‚Ó ÈzÏa ¯B‡ CLÓ ‰·eLz‰ È„È ÏÚ Ï·‡ איןֿסוף אור ¬»«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒÀ¿»

מוגבל bÓ„לא CLÁ‰ ÔÈ‡ ÂÈa‚lL ומופלא נעלה אור לעומת אלא ∆¿«»≈«…∆¿«≈
לגמרי, מתבטל החושך Ê‰זה È„È ÏÚÂ הבליֿגבול האור התגלות ¿«¿≈∆

CLÁ‰ ˙‡ Ìb ÌÈÎt‰Ó עצמו.¯B‡Ï ¿«¿ƒ«∆«…∆¿
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ34 בקהלת·BË עדיף,'Bb ·BË ÔÓMÓ ÌL ¿∆««∆»≈ƒ∆∆

‰Êa ¯‡·Óe35,החסידות בתורת ¿…»»∆
È‡˜ ·BË ÔÓLc מכווןÏÚ ¿∆∆»≈«

,˙BÂˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰»¬»¿»ƒ¿
‰¯BnaL ÔÓM‰ ÔÈÚ e‰fL36 ∆∆ƒ¿««∆∆∆«¿»

˜ÌÈשבמקדש  ‰Ú·L da eÈ‰L∆»»ƒ¿»»ƒ
‰„B·Ú‰ ÈÙ‡ ‰Ú·L „‚k¿∆∆ƒ¿»»¿≈»¬»

'eÎ37.המידות שבעת «¿ÔÈÚÂ¿ƒכנגד
È‡˜ ÌL ·BË מכוון¯e¯a ÏÚ ≈»≈«≈

Ê‰והעלאת  ˙nÚlaL ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆«¿À«∆
הקדושה  ‰eLz·‰היפך ÔÈÚ)ƒ¿««¿»
לעיל  ÔÈÚכמבואר e‰fL ,(∆∆ƒ¿«

‡i¯ËÓÈ‚a ‡e‰L "ÌL" שלוש ≈∆¿ƒ«¿ƒ»
של  הגימטרייה שהיא וארבעים מאות

¯e¯a eÈ‰c ,Ô"a Á"t«̄««¿«¿≈
˙BˆBˆÈ Á"t¯‰ תורת פי שעל »««ƒ

קדושה  של הניצוצות מספר זהו הסוד

הוא  והבירור למטה, È„Èשנפלו ÏÚ«¿≈
Ô"a ÌL38, להיות יכול הוי' שם ≈«

וכאשר  מילוי. של שונות בצורות נכתב

ו"ו, ה"ה, יו"ד, (היינו ה' במילוי הוא

בגימטריא  עולה הוא הרי ה"ה)

ב"ן. שם ונקרא ושתיים, חמישים

ההעלאה  ענין הוא ב"ן ששם ומבואר

קשור  הוא ולכן למעלה מלמטה

הניצוצות. והעלאת Ê‰לבירור ÏÚÂ¿«∆
ÌL ·BË ¯Ó‡ הניצוצות בירור ∆¡«≈

·BË ÔÓMÓ,ומצוות Èkתורה ƒ∆∆ƒ
‡È‰ ˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯a ˙„B·Ú¬«≈«ƒƒ
‰¯B˙c ‰„B·Ú‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»¬»¿»

Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe ,˙BÂˆÓe39 ƒ¿¿«¬«««
אבות ‰Ôבפרקי ÌÈ¯˙k ‰LÏL¿…»¿»ƒ≈

¯˙k ‰p‰k ¯˙k ‰¯Bz ¯˙k∆∆»∆∆¿À»∆∆
‰ÏBÚ ·BË ÌL ¯˙ÎÂ ,˙eÎÏÓ«¿¿∆∆≈∆

Ô‰Èab ÏÚ ויתרון עדיפות לו ויש ««≈∆
תורה. כתר על Bb',אפילו ÌL ·BË ˜eÒta Ên¯Ó ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆¿À»«»≈
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לה `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt zay

רּבתי  ט' היא ּדטֹוב ט' ׁשהאֹות ּכּנֹודע 40ּגֹו', , ְִִֶַַָָָ

רברבן  ואתון ּבינֹונין אתון זעירין אתון ,41ּבענין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ

ּומצוֹות, ּדתֹורה העבֹודה על קאי ּבינֹונין ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָׁשאתון

ּכסדרם, ּתמידים והרגיל, הּיׁשר הּסדר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּזהּו

ׁשּלמעלה  רברבן על ואתון קאי הּׁשּורה מן ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָ

ּבלּתי  אֹור נמׁש ידּה ׁשעל הּתׁשּובה, ְְְֲִִִֶַַַָָָָעבֹודת

וכּנ"ל. לאֹור, החׁש את ּגם המהּפ ְְְְֵֶֶַַַַַַָֹֻמגּבל

לעיל LÈÂד) ּׁשּנתּבאר מה עם זה ענין 42לקּׁשר ¿≈ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

נמחקים  ׁשאינם הּׁשמֹות ׁשבעה 43ּבענין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ענין  מדּגׁש ּגֹו' ׁשם טֹוב ּבענין ּגם ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֻ(ׁשהרי

צדק 44הּׁשם  הּצמח ּׁשּכתב מה ידּוע ּדהּנה .(45, ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

נׁשמתֹו טֹוב ׁשם הּבעל ּבׁשם אצלנּו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּמבאר

לעׂשר  הּׁשמֹות המקּבלים ּׁשּיחסּו מה ׁשּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעדן,

מּמׁש, הּספירה ּגּוף על הּכּונה אין ְְִִֵַַַַַָָָָספירֹות,

מכּונים  אנּו הּׁשם ואּלּו מּדה, היא הּספירה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהרי

ּבספרי  ּכדאיתא ,יתּבר לעצמּותֹו ולא 46ּבֹו אליו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֹ

המלּבׁש אלקּות לעצמּות הּכּונה אּלא ְְְְֱִֶַַַַָָָָָֹֻלמּדֹותיו,

ּבהֹוספֹות  ּגם הּובא זה ענין והּנה, ְְְְִִִֵֶַַָָָּבּספירֹות.

ּתֹורה  ּברּור 47ללּקּוטי אינֹו ּתֹורה ּבלּקּוטי אבל . ְְֲִִֵֵֵָָָָ

אֹו ּבּספירֹות הּמתלּבׁש לאֹור היא הּכּונה ְְִִִִֵַַַַַָָָאם

הּכּונה  אם והינּו, הּכלים, את ׁשּמחּיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָלהאֹור

ּומבאר  עצמם. הּכלים לחּיּות אֹו להאֹורֹות ְְְְִִֵֵַַַָָָהיא

צדק  לחּיּות 45הּצמח היא טֹוב ׁשם הּבעל ׁשּכּונת , ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ׁשּכתב  (ּכמֹו הּוא לזה וההכרח עצמם. ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּכלים

האריז"ל  ּבכתבי ּׁשּכתּוב מּמה צדק) 48הּצמח ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
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שנז. ע' תרס"ו המשך לאֿלב). (ע' שם קב).40)שמות ע' ריש עב. (ס"ע שם תר"ל סה"מ שם. קהלת אוה"ת ראה 41)ראה

ועוד. ואילך. 130 ע' תש"ה ואילך. 203 ע' תרצ"ט ואילך. רלד ע' תרע"ח סה"מ א. ב, שבת 42)זח"ג דליל לגני באתי ד"ה

ואילך). תא ע' (לקמן ואילך ספ"ג דמוצש"ק הנ"ל ד"ה גם וראה ואילך). שפד ע' (לעיל פ"ב סע"א.43)קודש לה, שבועות

ה"ב. פ"ו יסוה"ת הל' כו'".44)רמב"ם ב"ן מ"ה ס"ג ע"ב שמות מבחי' הם ניצוצים רפ"ח "מספר ג: ס, בא תו"א ראה

ב 45) קטו, (דרמ"צ ואילך פ"ב התפלה מצות שרש (בחצע"ג). ב מג, בהר לקו"ת גם וראה ואילך. קו ע' שמות אוה"ת

רפ"ב.46)ואילך). הכוונה) (שער לב שער בפרדס ג.47)הובא נא, ויקרא – באוצ"ח מ"ש להבין פ'48)ד"ה תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È˙a¯ 'Ë ‡È‰ ·BËc 'Ë ˙B‡‰L40,,גדולה הסוד Ú„Bpkט' בתורת ∆»¿ƒ«»ƒ«»

ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÂ˙‡ ÔÈÚa קטנות ÔÈBÈaאותיות ÔÂ˙‡ בינוניות אותיות ¿ƒ¿««¿»¿ƒƒ«¿»≈ƒ
¯·¯·Ô(רגילות) ÔÂ˙‡Â41, גדולות ˜‡Èאותיות ÔÈBÈa ÔÂ˙‡L ¿«¿»«¿¿»∆«¿»≈ƒ»≈
‰Li¯מכוונות  ¯„q‰ e‰fL ,˙BÂˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰ ÏÚ«»¬»¿»ƒ¿∆∆«≈∆«»»

,Ì¯„Òk ÌÈ„ÈÓz ,ÏÈ‚¯‰Â היינו ¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
והקבועה  הרגילה ה' «¿»¿ÔÂ˙‡Âעבודת

Ô·¯·¯ שנכתבות גדולות אותיות «¿¿»
ועולות  יוצאות שהן באופן

È‡˜ ‰¯eM‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»≈
‰eLz·‰,מכוונות  ˙„B·Ú ÏÚ«¬««¿»

על  ומצוות בתורה מהעבודה שלמעלה

הרגיל  d„Èדרך ÏÚL ידי על ∆«»»
דווקא  ÈzÏaהתשובה ¯B‡ CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ

Ìb Ct‰Ó‰ Ïa‚Ó אפילו˙‡ À¿»«¿«≈«∆
.Ï"pÎÂ ,¯B‡Ï CLÁ‰«…∆¿¿««

‰Ó ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM42 דיבור במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈

בליל  שנאמר לגני' 'באתי המתחיל

זו  ‰BÓM˙שבת ‰Ú·L ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ¿»«≈
הקדושֿברוךֿ של הקדושים שמותיו

ÌÈ˜ÁÓהוא ÌÈ‡L43 שמפני ∆≈»ƒ¿»ƒ
אותן  למחוק אסור ≈¬∆(È¯‰Lקדושתן

Lb„Ó 'Bb ÌL ·BË ÔÈÚa Ìb«¿ƒ¿«≈À¿»
ÌM‰ ÔÈÚ44 בין לקשר ראוי ולכן ƒ¿««≈

Ó‰הדברים  Úe„È ‰p‰c .(¿ƒ≈»««
˜„ˆ ÁÓv‰ ·˙kM45, ∆»««∆«∆∆

ÏÚa‰ ÌLa eÏˆ‡ ¯‡·nL∆¿…»∆¿≈¿≈«««
ÏkL ,Ô„Ú B˙ÓL ·BË ÌL≈ƒ¿»≈∆∆»
˙BÓM‰ ÌÈÏa˜Ó‰ eÒÁiM ‰Ó«∆ƒ¬«¿À»ƒ«≈

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÏ אֿל ששם ואמרו ¿∆∆¿ƒ
במידת  אלוקים שם החסד, במידת הוא

וספירות  שמות לגבי וכן הגבורה

Ûebנוספות, ÏÚ ‰ek‰ ÔÈ‡≈««»»«
È¯‰L ,LnÓ ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»«»∆¬≈

‰cÓ ‡È‰ ‰¯ÈÙq‰ עם מסויימת «¿ƒ»ƒƒ»
החסד, מידת למשל כמו מסויימת והגדרה מסויים ‡e'ציור' ÌM‰ el‡Â¿ƒ«≈»

,C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ Ba ÌÈeÎÓ'פשוט' שהוא האלוקות ומהות עצמות ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈
והגדרה 'ציור' מכל על È¯ÙÒa46כמובא È‡„k˙‡ונעלה הלכה (מדרש ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈

קרובים  אלוקים לו אשר גדול גוי מי 'כי הכתוב על ודברים) במדבר החומשים

אליו' קראנו בכל אלוקינו כה' ÂÈ˙BcÓÏ,אליו ‡ÏÂ ÂÈÏ‡ אנו כאשר ≈»¿…¿ƒ»
למידותיו  הכוונה אין בתפילה אליו וקוראים הקדושֿברוךֿהוא אל פונים

.˙B¯ÈÙqa LaÏÓ‰ ˙e˜Ï‡ ˙eÓˆÚÏ ‰ek‰ ‡l‡∆»««»»¿«¿¡…«¿À»«¿ƒ
‰Ê ÔÈÚ ,‰p‰Â שהשמות ¿ƒ≈ƒ¿»∆

הספירה  לגוף מתייחסים לא שבספירות

שנתלבש  (כפי העצמות אל אלא

BÙÒB‰a˙בספירות) Ìb ‡·e‰»«¿»
‰¯Bz ÈËewÏÏ47 אדמו"ר מאמרי ¿ƒ≈»

בחומשים  התורה לפרשיות הזקן

«¬‡·Ïויקראֿבמדברֿדברים.
¯e¯a BÈ‡ ‰¯Bz ÈËewÏa ויש ¿ƒ≈»≈»

לספק  ‰È‡מקום ‰ek‰ Ì‡ƒ««»»ƒ
B‡ ˙B¯ÈÙqa LaÏ˙n‰ ¯B‡Ï»«ƒ¿«≈«¿ƒ
,ÌÈÏk‰ ˙‡ ‰iÁnL ¯B‡‰Ï¿»∆¿«∆∆«≈ƒ

,eÈ‰Â לספק מקום ‡Ìשיש ¿«¿ƒ
B‡ ˙B¯B‡‰Ï ‡È‰ ‰ek‰««»»ƒ¿»

,ÌÓˆÚ ÌÈÏk‰ ˙eiÁÏ וכפי ¿««≈ƒ«¿»
'באתי  המתחיל דיבור במאמר שמובא

שבת, בליל שנאמר הנזכר לגני'

מלבד  חיות יש הספירות של שב'כלים'

נעלה  אור (והוא בתוכם המלובש האור

לדבר, וראייה הספירות) מאור יותר

שבהסתלקות  אליהו' ב'פתח מהנאמר

כל  יישארו מהספירות, האלוקי האור

וחיות, 'נשמה' ללא כגוף, הספירות

הספירות  האור בהסתלקות שגם ומכך

יש  שבכלים מוכח כגופים, נשארות,

האור  כל אילו כי האור, מלבד חיות

אור  של האור רק היה שבכלים

גם  היו האור בהסתלק הרי הספירות,

הכלים  והישארות מסתלקים, הכלים

היא  האור הסתלקות לאחר (כגופים)

משלהם. חיות להם שיש הוכחה

˜„ˆ ÁÓv‰ ¯‡·Óe45˙ekL , ¿»≈«∆«∆∆∆«»«
·BË ÌL ÏÚa‰‡È‰ אלא הספירות של לאורות ‰ÌÈÏkלא ˙eiÁÏ «««≈ƒ¿««≈ƒ

‰nÓ (˜„ˆ ÁÓv‰ ·˙kL BÓk) ‡e‰ ‰ÊÏ Á¯Î‰‰Â .ÌÓˆÚ«¿»¿«∆¿≈«»∆¿∆»««∆«∆∆ƒ«
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ·e˙kM48L¯Ù‰‰ ¯e‡·a ההבדלÌL ÔÈa ∆»¿ƒ¿≈»¬ƒ«¿≈«∆¿≈≈≈
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'eb mrd z` drxt glya idie

רז"ל 31הּמּגיד  מאמר הּפסּוק 32ּבפרּוׁש 33על ְֲִֵַַַַַַַַָ

ּבמרֹומיו, ׁשלֹום עֹוׂשה עּמֹו ופחד ְְִִֵֶַַַָָָהמׁשל

ואין  מים ׁשל ׂשר ּומיכאל אׁש ׁשל ׂשר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּגבריאל

ׁשלֹום  ּדעֹוׂשה ׁשהענין זה, את זה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָמכּבין

ׁשּלמעלה  אֹור ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְִִֵֶַַָָּבמרֹומיו

וכן  אֹותם. ּומיחד ּכֹולל הּוא הרי ׁשּלכן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָמּׁשניהם,

לנהֹורא, חׁשֹוכא אתהּפכא ּבענין ּגם ְְְְְֲִִִַַַָָָהּוא

מ  ׁשּלמעלה ענין ידי על ּומּזה ׁשּנעׂשה ּׁשניהם. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּפֹועלים  ידּה (ׁשעל הּתׁשּובה מעלת ְֲֲִֶַַַַָָָָמּובן

ּומצוֹות, ּתֹורה לגּבי לנהֹורא) חׁשֹוכא ְְְְְֲִִִֵַַָָָָאתהּפכא

הינּו, מגּבל, אֹור נמׁש ּומצוֹות ּתֹורה ידי ְְְְְִִֵֶַַָָָֻׁשעל

אליו, ּומנּגד מּמּנּו הפ הּוא ׁשהחׁש ּכזה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאֹור

מגּבל, ּבלּתי אֹור נמׁש הּתׁשּובה ידי על ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻאבל

מהּפכים  זה ידי ועל מנּגד, החׁש אין ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלגּביו

לאֹור. החׁש את ְֶֶַַֹּגם

e‰ÊÂ ּׁשּכתּוב מה ּגֹו',34ּגם טֹוב מּׁשמן ׁשם טֹוב ¿∆ִֵֶֶֶַַָ

ּבזה  על 35ּומבאר קאי טֹוב ּדׁשמן , ְְֵֶֶֶַָָָֹ

הּׁשמן  ענין ׁשּזהּו ּומצוֹות, ּדתֹורה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָהעבֹודה

ׁשבעה 36ׁשּבּמנֹורה  ּכנגד קנים ׁשבעה ּבּה ׁשהיּו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָ

כּו' העבֹודה על 37אפני קאי ׁשם טֹוב וענין . ְְְֲִֵֵֵַָָָָָ

הּתׁשּובה), (ענין זה ׁשּבּלעּמת הּניצֹוצֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַָֻּברּור

ּב"ן, רּפ"ח ּבגימטרּיא ׁשהּוא "ׁשם" ענין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּזהּו

ּב"ן  ׁשם ידי על ניצֹוצֹות הרּפ"ח ּברּור .38ּדהינּו ְְְִֵֵֵַַַַַָ

עבֹודת  ּכי טֹוב, מּׁשמן ׁשם טֹוב נאמר זה ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַועל

ּדתֹורה  מהעבֹודה למעלה היא הּניצֹוצֹות ְְְֲִִֵֵַַָָָָּברּור

רז"ל  ּוכמאמר ּכתר 39ּומצוֹות, הן ּכתרים ׁשלׁשה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

טֹוב  ׁשם וכתר מלכּות, ּכתר ּכהּנה ּכתר ְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָֻּתֹורה

ׁשם  טֹוב ּבּפסּוק מרּמז זה וענין ּגּביהן. על ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעֹולה
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ג.31) לד, לך מּפאריטש) (לר"ה הרמון פלח ג). (ח, לך ר"פ האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ג. כג, תזריע לקו"ת ַראה

ואילך. תרמה ע' ח"ב התורה פרשיות על אדה"ז מאמרי סי"ב. אגה"ק תניא וראה שהש"ר 32)ועוד. ח. פי"ב, במדב"ר ראה

ו. ויגש תנחומא יא. ב.33)פ"ג, כה, א.34)איוב ז, א'קכ 35)קהלת ע' ב) כרך (נ"ך קהלת אוה"ת ראה – לקמן בהבא

ואילך. צז ע' ואילך. סז ע' תר"ל סה"מ א. כה, מצורע לקו"ת כטֿלו. ע' שמות ועוד.36)ואילך. שם. לקו"ת ראה 37)ראה

ובכ"מ. בהעלותך. ר"פ ועוד.38)לקו"ת שם. קהלת אוה"ת א. יג, ואתחנן לקו"ת אוה"ת 39)ראה גם וראה מי"ג. פ"ד אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯Bz Èt ÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰ C‡31 ממעזריטשLe¯Ùa «»ƒ¿»««ƒ«»«««ƒ¿≈

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó32 במדרש˜eÒt‰ ÏÚ33באיובBnÚ „ÁÙÂ ÏLÓ‰ «¬«««««»«¿≈»««ƒ
ממנו ומפחדים המושל הוא ÂÈÓB¯Óa,הקדושֿברוךֿהוא ÌBÏL ‰NBÚ∆»ƒ¿»

ויראהÏ‡È¯·bהמלאך  גבורה של בקו ה' את ‡Lהעובד ÏL ¯N «¿ƒ≈«∆≈
Ï‡ÎÈÓe את העובד מיכאל והמלאך ƒ»≈

ואהבה  חסד של בקו ÏLה' ¯N«∆
,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈaÎÓ ÔÈ‡Â ÌÈÓ«ƒ¿≈¿«ƒ∆∆∆
מכל  מזה, זה הפכים שהם פי על ואף

את  מכלה גבריאל של האש אין מקום

מיכאל  של המים ואין מיכאל של המים

כי  גבריאל של האש את מכבים

עומדים  הם שלפניו הקדושֿברוךֿהוא

במרום, המלאכים בין שלום עושה

ÌBÏL ‰NBÚc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿∆»
Èelb È„È ÏÚ ‡e‰ ÂÈÓB¯Óaƒ¿»«¿≈ƒ

¯B‡ אלוקיÌ‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿≈∆
ממיכאל, והן מגבריאל הן הנעלה

ÔÎlL משניהם למעלה שהוא כיון ∆»≈
Ì˙B‡ „ÁÈÓe ÏÏBk ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿«≈»
שני  הם שלכאורה שלמרות גורם

בזה  זה וישתלבו יתכללו הפכים,

זה. עם זה ויתאחדו

‡Ît‰˙‡ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ חושך הפיכת ¬»ƒ¿»

ÔÈÚלאור, È„È ÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈ƒ¿»
Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL שהוא ומאחר ∆¿«¿»ƒ¿≈∆

יש  מהאור, והן מהחושך הן נעלה

לאור. החושך את להפוך בכוחו

eLz‰ ˙ÏÚÓ Ô·eÓ ‰fÓe‰· ƒ∆»«¬««¿»
‡Ît‰˙‡ ÌÈÏÚBt d„È ÏÚL)∆«»»¬ƒƒ¿«¿»
‰¯Bz Èa‚Ï (‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ¬»ƒ¿»¿«≈»
‰¯Bz È„È ÏÚL ,˙BÂˆÓeƒ¿∆«¿≈»

CLÓ ˙BÂˆÓe מלמעלה ומתגלה ƒ¿ƒ¿»
‰eÈ,אלוקי ‡B¯למטה ,Ïa‚ÓÀ¿»«¿

CÙ‰ ‡e‰ CLÁ‰L ‰Êk ¯B‡»∆∆«…∆≈∆
,ÂÈÏ‡ „bÓe epnÓ זו לא היינו ƒ∆¿«≈≈»

החושך  אין זה אור שכלפי בלבד

לאור  מתנגד החושך אלא לאור מתהפך

,Ïa‚Ó ÈzÏa ¯B‡ CLÓ ‰·eLz‰ È„È ÏÚ Ï·‡ איןֿסוף אור ¬»«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒÀ¿»

מוגבל bÓ„לא CLÁ‰ ÔÈ‡ ÂÈa‚lL ומופלא נעלה אור לעומת אלא ∆¿«»≈«…∆¿«≈
לגמרי, מתבטל החושך Ê‰זה È„È ÏÚÂ הבליֿגבול האור התגלות ¿«¿≈∆

CLÁ‰ ˙‡ Ìb ÌÈÎt‰Ó עצמו.¯B‡Ï ¿«¿ƒ«∆«…∆¿
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ34 בקהלת·BË עדיף,'Bb ·BË ÔÓMÓ ÌL ¿∆««∆»≈ƒ∆∆

‰Êa ¯‡·Óe35,החסידות בתורת ¿…»»∆
È‡˜ ·BË ÔÓLc מכווןÏÚ ¿∆∆»≈«

,˙BÂˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰»¬»¿»ƒ¿
‰¯BnaL ÔÓM‰ ÔÈÚ e‰fL36 ∆∆ƒ¿««∆∆∆«¿»

˜ÌÈשבמקדש  ‰Ú·L da eÈ‰L∆»»ƒ¿»»ƒ
‰„B·Ú‰ ÈÙ‡ ‰Ú·L „‚k¿∆∆ƒ¿»»¿≈»¬»

'eÎ37.המידות שבעת «¿ÔÈÚÂ¿ƒכנגד
È‡˜ ÌL ·BË מכוון¯e¯a ÏÚ ≈»≈«≈

Ê‰והעלאת  ˙nÚlaL ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆«¿À«∆
הקדושה  ‰eLz·‰היפך ÔÈÚ)ƒ¿««¿»
לעיל  ÔÈÚכמבואר e‰fL ,(∆∆ƒ¿«

‡i¯ËÓÈ‚a ‡e‰L "ÌL" שלוש ≈∆¿ƒ«¿ƒ»
של  הגימטרייה שהיא וארבעים מאות

¯e¯a eÈ‰c ,Ô"a Á"t«̄««¿«¿≈
˙BˆBˆÈ Á"t¯‰ תורת פי שעל »««ƒ

קדושה  של הניצוצות מספר זהו הסוד

הוא  והבירור למטה, È„Èשנפלו ÏÚ«¿≈
Ô"a ÌL38, להיות יכול הוי' שם ≈«

וכאשר  מילוי. של שונות בצורות נכתב

ו"ו, ה"ה, יו"ד, (היינו ה' במילוי הוא

בגימטריא  עולה הוא הרי ה"ה)

ב"ן. שם ונקרא ושתיים, חמישים

ההעלאה  ענין הוא ב"ן ששם ומבואר

קשור  הוא ולכן למעלה מלמטה

הניצוצות. והעלאת Ê‰לבירור ÏÚÂ¿«∆
ÌL ·BË ¯Ó‡ הניצוצות בירור ∆¡«≈

·BË ÔÓMÓ,ומצוות Èkתורה ƒ∆∆ƒ
‡È‰ ˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯a ˙„B·Ú¬«≈«ƒƒ
‰¯B˙c ‰„B·Ú‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»¬»¿»

Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe ,˙BÂˆÓe39 ƒ¿¿«¬«««
אבות ‰Ôבפרקי ÌÈ¯˙k ‰LÏL¿…»¿»ƒ≈

¯˙k ‰p‰k ¯˙k ‰¯Bz ¯˙k∆∆»∆∆¿À»∆∆
‰ÏBÚ ·BË ÌL ¯˙ÎÂ ,˙eÎÏÓ«¿¿∆∆≈∆

Ô‰Èab ÏÚ ויתרון עדיפות לו ויש ««≈∆
תורה. כתר על Bb',אפילו ÌL ·BË ˜eÒta Ên¯Ó ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆¿À»«»≈
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eb'לו mrd z` drxt glya idie

הּׁשמֹות, לׁשאר הויה ׁשם ּבין ההפרׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבבאּור

הן  הּׁשמֹות ּוׁשאר ּבאֹורֹות, הּוא הויה ְֲֵֵֵֶַָָָָׁשּׁשם

ׁשהּׁשמֹות  האריז"ל ּדברי ּבין לתּו ּוכדי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבּכלים,

ׁשהּׁשמֹות  טֹוב ׁשם הּבעל ּדברי עם ּבּכלים ְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַהן

טֹוב  ׁשם הּבעל ׁשּכּונת לֹומר צרי ּבאֹורֹות, ִֵֵֶַַַַַַָָָהן

אּלא) ּבּכלים, הּמתלּבׁשים להאֹורֹות (לא ְְְִִִִֵֶַַַָָֹהיא

הּכל  ׁשם לחּיּות הּבעל ׁשּפרּוׁש ונמצא, עצמם. ים ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

הּכלים  חּיּות על קאי למּדֹותיו) (ולא ׁשאליו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹטֹוב

הּפרּדס  מּפרּוׁש יֹותר ּבעמק הּוא ׁשאליו 49עצמם, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבהּכלים, המלּבׁש האֹור על קאי למּדֹותיו) ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֻ(ולא

למּטה  הּוא הּכלים חּיּות הרי ׁשּבגּלּוי אף ְְֲִִִֵֵֶַַַַָּכי,

נעלה  הּוא ּבׁשרׁשֹו הּנה ּבהם, הּמתלּבׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמהאֹור

איהּו חד וחּיֹוהי איהּו ּבענין ּכּידּוע ְְְִִִִֵַַַַַָיֹותר,

חד  עם 50וגרמֹוהי ׁשּמתיחד איהּו ׁשּבחינת , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ

איהּו מּבחינת יֹותר למעלה הּוא ְְְְִִִִֵַַַָּגרמֹוהי

חּיֹוהי  עם אי51ׁשּמתיחד מּובן, אינֹו עדין א . ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

הרי  וגרמֹוהי, ּדאיהּו הּיחּוד ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָאפׁשר

ואי מציאּות, ּבבחינת הם (ּגרמֹוהי) ְְְְִִִִִֵֵֵַַַהּכלים

למעלה  ׁשהּוא ׁשּבגרמֹוהי  איהּו ׁשּבחינת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָאפׁשר

ּבגרמֹוהי  יתלּבׁש ׁשּבחּיֹוהי, איהּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַמּבחינת

הּוא  לזה ׁשהּכח לֹומר, ּובהכרח עּמהם. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹויתיחד

מּבחינת  למעלה מּׁשניהם, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמּבחינה

אליו, ענין אמּתית וזהּו ּגרמֹוהי. ּומּבחינת ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָאיהּו

הּזקן  רּבינּו ּומהּות,52ּכפרּוׁש עצמּות על ׁשּקאי ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָ

כל  ּבפי ׁשגּור ׁשמים ׁשּׁשם ולהיֹותֹו53ׁשּזהּו , ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ

הּנמנעֹות  ּבחינת 54נמנע ּומיחד מחּבר הּוא הרי , ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָ

הּפרּוׁשים  ׁשּׁשני ונמצא, ּגרמֹוהי. עם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָאיהּו

ׁשהּוא  ּוב"ן, רּפ"ח ּבגימטרּיא (ׁשם הּׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשּבענין

לנהֹורא, חׁשֹוכא ואתהּפכא הּניצֹוצֹות ּברּור ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָענין
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לז `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt zay

הּכלים, חּיּות על ׁשּקאי הּׁשמֹות ענין ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּוכללּות

זה  ׁשּיכים ּגרמֹוהי) עם ׁשּמתיחד איהּו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָּבחינת

הפכים  ּדיחּוד הענין יׁשנֹו ׁשּבׁשניהם ּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָלזה,

העצמּות  ּבכח וגרמֹוהי), איהּו ,וחׁש ְְְְִִֶַַַָָֹֹ(אֹור

נמנ  הּנמנעֹות.ׁשהּוא ע ְְִִֶַָָ

ׁשעל p‰Â‰ה) ּגבּול הּבלי אֹור להמׁשי ּכדי ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֶַַַ

(ּכּנ"ל  לאֹור החׁש הפיכת ּתהיה ְְֲִִֶֶַַַַָֹידֹו

ּכי, ּדוקא, הּבּטּול ענין להיֹות צרי ג'), ְְְִִִִִִַַַָָָסעיף

יכֹול  אזי מציאּות, ּבבחינת הּוא ׁשהאדם זמן ְְְֲִִִֶַַַָָָָָּכל

על  ודוקא ׁשּבהגּבלה, האֹור רק ּולקּבל ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָלהמׁשי

הּבלי  לבחינת ּכלי נעׂשה מציאּותֹו ּבּטּול ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַידי

מּלׁשֹון  מצרים, ּדגלּות הענין ּכללּות וזהּו ְְְְְְְִִִִֶַָָָָּגבּול.

על 55מצר  מצרים, ׁשּנקראּו הּגלּיֹות ׁשאר ּכל וכן , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

ענין  ׁשעּקר והינּו, ליׂשראל, מצרֹות ׁשהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשם

העּקר  אּלא מּמקֹומֹו, ּׁשּגֹולה מה אינֹו ְִִֵֶֶֶַַָָָָהּגלּות

ּבכל  לֹו ּומעיקים מצרים ּבגלּות ׁשּבהיֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶָָהּוא

נבראתי  ׁשאני העּקרי, ּבענינֹו (ּובפרט ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶָָָָָָעניניו

קֹוני  את הּמציאּות.56לׁשּמׁש ּבּטּול ענין ׁשּזהּו ,( ְְְִִִִֵֶֶֶַַַ

(ּכּנ"ל), לזריעה נמׁשל הּגלּות ׁשענין ּגם ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָוזהּו

יצמח  ּומּׁשם ּבארץ ּבעפר הּגרעין ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּמכּסין

כּו' ּובטל ונפסד נרקב ׁשהּגרעין ּוכפי 3ּבעבּור , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

האמצעי  אדמֹו"ר ׁשּיצמיח 57ׁשּמבאר אפׁשר ׁשאי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּתרקב  לא אם הּצֹומח מּכח ליׁש מאין ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמּמּנה

ּבּטּול  ׁשּנקראת אין, לבחינת והיה ׁשּלּה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּיׁשּות

ּכלי  אינֹו יׁש ׁשּמציאּות והינּו, לאין. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַהּיׁש

ּדוקא. אין ּבחינת אם ּכי הּצֹומח, ּכח ְְְִִִִִִֵַַַַַַַָֹלבחינת

ּדרקבֹון  הּיׁשּות ׁשּבּטּול ּבזה, להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶַָויׁש

ּבעפר  אֹותֹו ׁשּמכניסים זה ידי על הּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַהּגרעין

ׁשּזהּו כּו', אליו ׁשּמנּגד ּבמקֹום ּדהינּו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָהארץ,

א כּו'. ּומעיק ׁשּמצר ּדמצרים, הענין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּכללּות

עּלּוי  נעׂשה כּו' והּמצר הּבּטּול ידי על ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָּדוקא
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ובכ"מ.55) ד. עא, יתרו ב. נח, וארא קידושין.56)תו"א סוף וברייתא ג).57)משנה (קפז, א רסו, פרשתנו תו"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡¯B‰Ï,לעיל eiÁ˙כמבואר ÏÚ È‡wL ˙BÓM‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎe ƒ¿»¿»ƒ¿««≈∆»≈««

È‰BÓ¯b ÌÚ „ÁÈ˙nL e‰È‡ ˙ÈÁa ,ÌÈÏk‰ לעיל )כמבואר «≈ƒ¿ƒ«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ
ÌÈÎÙ‰ „eÁÈc ÔÈÚ‰ BLÈ Ì‰ÈLaL ÔÂÈk ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎiL«»ƒ∆»∆≈»∆ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ

וחיבור ( CLÁÂיחוד ¯B‡וחיבור ויחוד  הבירורים, ‡e‰Èבעניין »…∆ƒ
È‰BÓ¯‚Â ולא אליו בעניין ¿«¿ƒ

הוא ),למידותיו  »…¿ÁÎaוהייחוד
ÚÓ ‡e‰L ˙eÓˆÚ‰»«¿∆ƒ¿»

˙BÚÓp‰'נמנעות' שום אין ולגביו «ƒ¿»
הגבלות. ושום

CÈLÓ‰Ï È„k ‰p‰Â ולהביא ‰) ¿ƒ≈¿≈¿«¿ƒ
את  גילוי Ïe·bלידי ÈÏa‰ ¯B‡«¿ƒ¿

CLÁ‰ ˙ÎÈÙ‰ ‰È‰z B„È ÏÚL∆«»ƒ¿∆¬ƒ««…∆
('‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ¯B‡Ï ולמרות ¿««»ƒ

לאור, שמנגדת מציאות הוא שהחושך

לאור, ייהפך BÈ‰Ï˙החושך CÈ¯»̂ƒƒ¿
‡˜Âc Ïeha‰ ÔÈÚ שהאדם ƒ¿««ƒ«¿»

הישות  את יבטל ה' את העובד

כלפי  שלו העצמית והמציאות

Ì„‡‰Lהאלוקות, ÔÓÊ Ïk ,Èkƒ»¿«∆»»»
˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ‡e‰ את וחש ƒ¿ƒ«¿ƒ

שלו, CÈLÓ‰Ïה'ישות' ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«»¿«¿ƒ
למטה  ולקלוט Ïa˜Ïeמלמעלה ¿«≈
בתוכו ‰‡B¯ולהכיל ˜«̄»

‰Ïa‚‰aL נשאר שהאדם מאחר כי ∆¿«¿»»
יכול  הוא שלו, המציאות של בהגבלות

מוגבל, אור רק ÏÚלקלוט ‡˜Â„Â¿«¿»«
ÈÏk ‰NÚ B˙e‡ÈˆÓ Ïeha È„È¿≈ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ

ומוכשר  Ïe·bראוי ÈÏa‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¿ƒ¿
עליו. ותפעל בו שתאיר

˙eÏ‚c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»¿»
¯ˆÓ ÔBLlÓ ,ÌÈ¯ˆÓ55, לשון ƒ¿«ƒƒ¿≈«

‰BiÏb˙צרה, ¯‡L Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»«»À
Ô‰L ÌL ÏÚ ,ÌÈ¯ˆÓ e‡¯˜pL∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ«≈∆≈

˙B¯ˆÓ צרות Ï‡¯NÈÏגורמות ¿≈¿ƒ¿»≈
מצרים, לגלות ¿»¿eÈ‰Â,בדומה

‰Ó BÈ‡ ˙eÏb‰ ÔÈÚ ¯wÚL∆ƒ«ƒ¿««»≈«
BÓB˜nÓ ‰ÏBbM והצער הקודם, ∆∆ƒ¿

הרגיל  במקומו שאיננו מכך שנגרם

‰wÚ¯והטבעי, ‡l‡ הצער של ∆»»ƒ»
הגלות  של B˙BÈ‰aLוהקושי ‡e‰∆ƒ¿

BÏ ÌÈ˜ÈÚÓe ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a¿»¿≈ƒ¿ƒƒ
LnLÏ È˙‡¯· È‡L ,È¯wÚ‰ BÈÚa Ë¯Ù·e) ÂÈÈÚ ÏÎa¿»ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ»ƒ∆¬ƒƒ¿≈ƒ¿«≈

ÈB˜ ה'56‡˙ עבודת  ענייני וקיום במילוי קשיים לו יש בגלות ובהיותו ∆ƒ
יהודי  של העיקרי עניינו ÈÚשהם e‰fL ,(˙e‡Èˆn‰ Ïeha Ô וכל ∆∆ƒ¿«ƒ«¿ƒ

זהו  דבר של ובסופו האישית, המציאות של לביטול גורמים הללו הקשיים

לעיל. כמבואר הבליֿגבול, האלוקי האור נמשך הביטול ידי על כי לטובה

Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי  (Ï"pkהטעם ‰ÚÈ¯ÊÏ ÏLÓ ˙eÏb‰ ÔÈÚL ¿∆«∆ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿ƒ»««
ופרח  יציץ יעקב ישרש ו'הבאים בארץ' לי 'וזרעתיה הכתובים בפירוש

היא ),ישראל' הזריעה מטרת וכל

הוא  הדברים וסדר הצמיחה, בשביל

ÔÈÚ¯b‰ ÔÈqÎnL שזורעים¯ÙÚa ∆¿«ƒ««¿ƒ¿»»
ÌMÓe ı¯‡a שבו בארץ מהמקום »»∆ƒ»

ÔÈÚ¯b‰Lזרעו  ¯e·Úa ÁÓˆÈƒ¿««¬∆««¿ƒ
'eÎ ÏË·e „ÒÙÂ ·˜¯3, ונמצא ƒ¿»¿ƒ¿»»≈

מציאות  של והביטול שהריקבון

(וכך  הצמיחה את הגורם הוא הגרעין

הגלות  בזמן הביטול בנמשל, גם

כמבואר  הבליֿגבול, אור את ממשיך

‡„BÓ"¯לעיל) ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈«¿
ÈÚˆÓ‡‰57¯LÙ‡ È‡L לא »∆¿»ƒ∆ƒ∆¿»

pnÓ‰ייתכן  ÁÈÓˆiL מהזריעה ∆«¿ƒ«ƒ∆»
‰ÁÓBvבארץ  ÁkÓ LÈÏ ÔÈ‡Ó≈«ƒ¿≈ƒ…««≈«

‰eLi˙שבארץ  ·˜¯zL ‡Ï Ì‡ƒ…∆≈»≈«≈
ÔÈ‡ ˙ÈÁ·Ï ‰È‰Â dlL∆»¿»»ƒ¿ƒ««ƒ
ותהפוך  תתבטל והמציאות וה'ישות'

לאֿמציאות, Ïehaלאין, ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈ƒ
ÔÈ‡Ï Li‰.אין ונהיה מתבטל היש «≈¿«ƒ

ÈÏk BÈ‡ LÈ ˙e‡ÈˆnL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ≈≈¿ƒ
ÁÓBv‰ Ák ˙ÈÁ·Ï עוד וכל ƒ¿ƒ«…««≈«

נרקבו  ולא קיימים שנזרעו הגרעינים

כוח  של פעולה להיות יכולה לא

להצמיח, ÈÁa˙הצומח Ì‡ Èkƒƒ¿ƒ«
‡˜Âc ÔÈ‡.לצמיחה הכלי LÈÂהיא «ƒ«¿»¿≈

˙eLi‰ ÏehaL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆∆ƒ«≈
È„È ÏÚ ‡e‰ ÔÈÚ¯b‰ ÔB·˜¯c¿ƒ¿««¿ƒ«¿≈

ÎnL ‰Ê¯ÙÚa B˙B‡ ÌÈÒÈ ∆∆«¿ƒƒ«¬«
„bnL ÌB˜Óa eÈ‰c ,ı¯‡‰»»∆¿«¿¿»∆¿«≈

'eÎ ÂÈÏ‡ היה לא הגרעין אילו שהרי ≈»
ולא  במציאותו נשאר היה בארץ, נזרע

יש  הארץ שבעפר ונמצא נרקב,

אלא  הגרעין, של למציאותו התנגדות

ביטול  דווקא דבר של שבסופו

כאמור, הצמיחה, את מביא מציאותו

e‰fL במקום הגרעין של הביטול ∆∆
הארץ  עפר של התנגדות עליו שיש

את  להבין משל הוא הצמיחה, את מביא הביטול דווקא אבל למציאותו

È„È ÏÚ ‡˜Âc C‡ .'eÎ ˜ÈÚÓe ¯ˆnL ,ÌÈ¯ˆÓc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆≈≈≈ƒ««¿»«¿≈
¯˙BÈ ÏB„b ÈelÚ ‰NÚ 'eÎ ¯ˆn‰Â Ïeha‰ הסובלים ישראל בבני «ƒ¿«≈««¬∆ƒ»≈
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ׁשּכתּוב  ּכמֹו יֹותר, ּגֹו'58ּגדֹול קראתי הּמצר מן ְִִֵֵֶַַָָָָ

טֹוב  ׁשם הּבעל ּוכמאמר ּגֹו', בּמרחב ל ע 59ענני ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָ

יּוׁשע,60הּפסּוק  ּומּמּנה ליעקב היא צרה ועת ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

עצמּה הּצרה ׁשּמענין והינּו, צהר, אֹותּיֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּצרה

ׁשהיה  העם, את ּפרעה ּבׁשּלח וזהּו צהר. ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹעֹוׂשים

הּצֹומח  ּכח ּבחינת כּו', וענפים ּפארֹות ְְֲִִֵֵַַַַַַַָֹֹמׁשּלח

הּמצר  ידי ׁשעל יׂשראל, יׁשּועת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָלהצמיח

ּגבּול. הּבלי אֹור ונתּגּלה נמׁש ְְְְְְִִִִַַַַָוהּבּטּול

הענין ‡ÌÓו) ּכבר היה מצרים ׁשּביציאת אף »¿»ְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

ענין  ׁשהּוא העם, את ּפרעה ְְְִִֶֶַַַַָָֹּדבׁשּלח

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּניצֹוצֹות, את 61ּברּור וינּצלּו ְְְִֵֶֶַַַָ

ּדגים  ּבּה ׁשאין ּכמצּולה ׁשעׂשאּוה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָמצרים,

וכמצּודה  ּדאתּכסיא) עלמא עניני על ְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ(ּדקאי

עלמא  עניני על (ּדקאי ּדגן ּבּה ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָׁשאין

ּכל 62ּדאתּגליא) נתּבררּו לא עדין מקֹום, מּכל , ְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹ

וכּידּוע  הּניצֹוצֹות. ּׁשּכתּוב 63רּפ"ח מה 64ּבפרּוׁש ְְִֵֶַַַַַַָָ

ּבררּו ּבמצרים ׁשּבהיֹותם אּתם, עלה רב ערב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוגם

ּכמנין  ניצֹוצֹות, פ"ו ונׁשארּו ניצֹוצֹות, ְְְְֲִִִִַר"ב

ּכל 65הּטבע  ּדברּור העבֹודה ּתׁשלם וכאׁשר . ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָֻ

העתידה. הּגאּלה ּתהיה אזי הּניצֹוצֹות, ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֻרּפ"ח

היתה  לא מצרים  יציאת ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹוהענין

מצרים  יציאת לאחרי ּגם ׁשּלכן ׁשלמה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּגאּלה

אחרֹות  לגלּיֹות מקֹום נתינת ועד 66נׁשארה , ְְְְֲֲִִֵַַָָָֻ

ה' אֹויבי חרפּו ּדאׁשר ּבאפן הּמצר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַֹלתכלית

מׁשיח עּקבֹות חרפּו הּנה 67אׁשר מקֹום, ּומּכל , ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

רז"ל  אמרּו זה ּדֹור 68על אחר ּדֹור ראית אם ְִִֶַַַַַָָָ

אׁשר  ּדכתיב מׁשיח, ׁשל לרגליו צּפה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמחרף

מה  ,מׁשיח עּקבֹות חרפּו אׁשר ה' אֹויבי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַחרפּו

ּבתריּה ואמן.69ּכתיב אמן לעֹולם ה' ּברּו , ְְְְִֵֵֵַָָָָ

ענין  והּוא הּדבר, קּיּום על מֹורה ואמן אמן ּגֹו' ּברּו ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוהענין
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ה.58) קיח, רפז.59)תהלים ע' תרפ"ט סה"מ וראה .55 ע' אידיש ז.60)סה"מ ל, לו.61)ירמי' יב, ב.62)בא ט, ברכות

ער. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי ובכ"מ.63)וראה שם. תרפ"ט סה"מ ג. ס, בא לח.64)תו"א שם, שם.65)בא תרפ"ט סה"מ

ועוד.66) י. לו, תהלים מדרש נב.67)ראה פט, בסופו.68)תהלים יג פ"ב, שהש"ר טו. פט"ו, רבתי נג.69)פסיקתא שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e˙kL·בגלות, BÓk58'Bb È˙‡¯˜ ¯ˆn‰ ÔÓ אל כשהקריאה דווקא ¿∆»ƒ«≈«»»ƒ

אזי מיצר מתוך היא Ó‡ÓÎe¯הקדושֿברוךֿהוא ,'Bb ·Á¯n· ÈÚ»»ƒ«∆¿»¿«¬«
·BË ÌL ÏÚa‰59˜eÒt‰ ÏÚ60·˜ÚÈÏ ‡È‰ ‰¯ˆ ˙ÚÂ «««≈««»¿≈»»ƒ¿«¬…

‰¯v‰ ÔÈÚnL ,eÈ‰Â ,¯‰ˆ ˙Bi˙B‡ ‰¯vL ,ÚLeÈ ‰pnÓeƒ∆»ƒ»≈«∆»»ƒ…«¿«¿∆≈ƒ¿««»»
dÓˆÚ'ממנה'¯‰ˆ ÌÈNBÚ ויש «¿»ƒ…«

מהצרה. ÁlLaישועה e‰ÊÂ¿∆¿««
‰È‰L ,ÌÚ‰ ˙‡ ‰Ú¯t«¿…∆»»∆»»
'eÎ ÌÈÙÚÂ ˙B¯‡t ÁlLÓ¿«≈«…«¬»ƒ

הצומח, ‰ÁÓBvממין Ák ˙ÈÁa¿ƒ«…««≈«
,Ï‡¯NÈ ˙ÚeLÈ ÁÈÓˆ‰Ï¿«¿ƒ«¿«ƒ¿»≈

Ïeha‰Â ¯ˆn‰ È„È ÏÚL של ∆«¿≈«≈«¿«ƒ
והיצר  העיק שפרעה מכך ישראל בני

דבר  של בסופו »¿CLÓƒלהם,
.Ïe·b ÈÏa‰ ¯B‡ ‰lb˙Â¿ƒ¿«»«¿ƒ¿

˙‡ÈˆÈaL Û‡ ÌÓ‡ (Â»¿»«∆ƒƒ«
ÔÈÚ‰ ¯·k ‰È‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»»¿»»ƒ¿»
,ÌÚ‰ ˙‡ ‰Ú¯t ÁlL·cƒ¿«««¿…∆»»
,˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«≈«ƒ
הליווי  עניין שזהו לעיל כמבואר

בצאתם  ישראל בני את פרעה שליווה

e˙kL·ממצרים BÓÎe61 בתורה ¿∆»
eÏvÈÂ ישראל ÌÈ¯ˆÓ,בני ˙‡ «¿«¿∆ƒ¿«ƒ

ישראל  שבני היא שהכוונה ומפרשים

הקדושה  מניצוצות מצרים את רוקנו

‰ÏeˆÓk ‰e‡NÚLריקהÔÈ‡L ∆¬»»ƒ¿»∆≈
È‡˜c) ÌÈ‚c daהיא ÏÚוהכוונה »»ƒ¿»≈«

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ÈÈÚ האור ƒ¿¿≈»¿»¿ƒ¿«¿»
בדרגות  המאיר הנעלה האלוקי

מפני  כי מכוסה' 'עולם הנקראות

ואופן  מגילוי. למעלה הוא מעלתו

בים, הדגים של והחיות המציאות

הוא  חיותם מקור שהם במים המכוסים

דאתכסייא') ל'עלמא «¿eˆÓÎÂ¿ƒ„‰משל
È‡˜c) Ô‚c da ÔÈ‡L והכוונה ∆≈»»»¿»≈

‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ÈÈÚ ÏÚ«ƒ¿¿≈»¿»¿ƒ¿«¿»
בגילוי, מאיר האור שבהן העולמות

שהוא  ביבשה, הדגן של הגידול ואופן

שנקצר  לאחר גם להתקיים ממשיך

משל  הוא שלו, הצמיחה ממקור

של  החיבור בו דאתגלייא' ל'עלמא

וכאן  דאתכסיא', ב'עלמא מאשר נמוכה יותר בדרגה הוא הבורא עם הנבראים

הסוגים  מכל הקדושה מניצוצות מצרים את רוקנו ישראל שבני לומר הכוונה

הדרגות  ¯62Á"t)וכל Ïk e¯¯a˙ ‡Ï ÔÈ„Ú ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,ƒ»»¬«ƒ…ƒ¿»¿»««
˙BˆBˆÈp‰ ביציאת נסתיימה לא עדיין הבירורים ועבודת לעולם שנפלו «ƒ

בתורת Úe„iÎÂ63מצרים. המבואר ¿«»«
e˙kM·החסידות  ‰Ó Le¯Ùa64 ¿≈«∆»

ממצרים  ישראל בני יציאת על בתורה

,Ìz‡ ‰ÏÚ ·¯ ·¯Ú Ì‚Â¿«≈∆«»»ƒ»
·"¯ e¯¯a ÌÈ¯ˆÓa Ì˙BÈ‰aL∆ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ≈¿

˙BˆBˆÈ,הרפ"ח e¯‡LÂמתוך ƒ¿ƒ¿¬
ÔÈÓk ,˙BˆBˆÈ Â"Ù הגימטרייה ƒ¿ƒ¿«

המילה  לא h‰Ú·65של שעדיין «∆«
ÌÏLzנתבררו. ¯L‡ÎÂ¿«¬∆À¿«

Á"t¯ Ïk ¯e¯·c ‰„B·Ú‰»¬»¿≈»««
‰l‡b‰ ‰È‰z ÈÊ‡ ,˙BˆBˆÈp‰«ƒ¬«ƒ¿∆«¿À»
,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰„È˙Ú‰»¬ƒ»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
‰˙È‰ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ…»¿»
Ìb ÔÎlL ,‰ÓÏL ‰l‡b¿À»¿≈»∆»≈«
‰¯‡L ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ È¯Á‡Ï¿«¬≈¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿¬»

˙B¯Á‡ ˙BiÏ‚Ï ÌB˜Ó ˙È˙66 ¿ƒ«»¿»À¬≈
יציאת  אחרי הבאות בשנים שהיו

‰nˆ¯מצרים, ˙ÈÏÎ˙Ï „ÚÂ¿«¿«¿ƒ«≈«
'‰ EÈ·ÈB‡ eÙ¯Á ¯L‡c ÔÙ‡a¿…∆«¬∆≈¿¿∆

EÁÈLÓ ˙B·wÚ eÙ¯Á ¯L‡67, ¬∆≈¿ƒ¿¿ƒ∆
בכלל  אלוקות לעניני התנגדות היינו

בפרט  הגאולה «ÏkÓeƒולעניין
‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,ÌB˜Ó זה מצב על »ƒ≈«∆

המצר' 'תכלית כאמור ¿«‡e¯Óשהוא
Ï"Ê¯68 במדרש¯Bc ˙È‡¯ Ì‡ ««ƒ»ƒ»

Û¯ÁÓ ¯Bc ¯Á‡ לקדושה ומנגד ««¿»≈
,ÁÈLÓ ÏL ÂÈÏ‚¯Ï ‰t«̂≈¿«¿»∆»ƒ«
'‰ EÈ·ÈB‡ eÙ¯Á ¯L‡ ·È˙Îcƒ¿ƒ¬∆≈¿¿∆
,EÁÈLÓ ˙B·wÚ eÙ¯Á ¯L‡¬∆≈¿ƒ¿¿ƒ∆

dÈ¯˙a ·È˙k ‰Ó69,אחריו מיד «¿ƒ«¿≈
שם, ÌÏBÚÏבתהלים '‰ Ce¯a»¿»

,‰Êa ÔÈÚ‰Â .ÔÓ‡Â ÔÓ‡»≈¿»≈¿»ƒ¿»»∆
ÔÓ‡Â ÔÓ‡ 'Bb Ce¯a ,‰p‰c¿ƒ≈»»≈¿»≈
‡e‰Â ,¯·c‰ Ìei˜ ÏÚ ‰¯BÓ∆«ƒ«»»¿
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לט `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt zay

על 70ׁשבּועה  ׁשּלמעלה הּׁשבּועה ּדהינּו, , ְְְְְְֶַַַַָָָ

ׁשּמּזה  יׂשראל, ּבני עם הּקּב"ה ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָההתקּׁשרּות

ואל  צּדיק ּתהי אֹותֹו ּדמׁשּביעין הענין ּגם ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָנמׁש

רׁשע  ידי 71ּתהי על מתּגּלית זֹו ּוׁשבּועה . ְְְְִִֵֵַַָָָ

מחרף. ּדֹור אחר ּדֹור ּגֹו', חרפ ּו ּדאׁשר ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָההקּדמה

הם  הרי הענינים, ׁשּיכּות מּובן אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָולכאֹורה

הּנֹותנת, ׁשהיא הּוא, הענין א הפכים. ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשני

ידי  על הּוא ּגבּול הּבלי אֹור ׁשּגּלּוי ְְְְִִֵֶַַַַוכּנ"ל

אחר  ּדֹור ראית אם ולכן, ּדוקא, הּמצר ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָהקּדמת

ׁשאז  מׁשיח , ׁשל לרגליו צּפה אזי מחרף ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּדֹור

נעלה  ּבאפן ּגבּול, הּבלי אמּתית התּגּלּות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַֹיהיה

נאמר  ׁשּלכן מצרים, ׁשּביציאת מהּגּלּוי יֹותר מצרים 72הרּבה מארץ צאת ּכימי ְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ּפלאֹות  נ' נפלאֹות, .73אראּנּו ְְְִֶַָָ
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א.70) לו, פ"א.71)שבועות תניא ב. ל, טו.72)נדה ז, תפז.73)מיכה ע' א כרך נ"ך אוה"ת ב. רסא, זח"א

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'אמן' Úe·L‰הלשון ÔÈÚ70‰ÏÚÓlL ‰Úe·M‰ ,eÈ‰c שנשבע , ƒ¿«¿»¿«¿«¿»∆¿«¿»

כביכול, Èaהקדושֿברוךֿהוא, ÌÚ ‰"aw‰ ÏL ˙e¯M˜˙‰‰ ÏÚ««ƒ¿«¿∆«»»ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ,קיום זו להתקשרות יהיה זו fnL‰שלעולם שהיא מהתקשרות ƒ¿»≈∆ƒ∆

שבועה  של ‡B˙Bבתוקף ÔÈÚÈaLÓc ÔÈÚ‰ Ìb CLÓ הנשמה את ƒ¿»«»ƒ¿»¿«¿ƒƒ
לפני  מישראל ואחד אחד כל של

הזה  לעולם Ï‡Âירידתה ˜Ècˆ È‰z¿ƒ«ƒ¿«
ÚL¯ È‰z71 נובעת היא שאף ¿ƒ»»

עם  ישראל בני של מההתקשרות

BÊהקדושֿברוךֿהוא. ‰Úe·Le¿»
‰Óc˜‰‰ È„È ÏÚ ˙Èlb˙Óƒ¿«≈«¿≈««¿»»
¯Á‡ ¯Bc ,'Bb eÙ¯Á ¯L‡c«¬∆≈¿««
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ .Û¯ÁÓ ¯Bc¿»≈¿ƒ¿»≈
È¯‰ ,ÌÈÈÚ‰ ˙eÎiL Ô·eÓ»«»»ƒ¿»ƒ¬≈

Ì‰ מצד קדושה לענייני ההתנגדות ≈
ותוקף  אחד, מצד חרפו' 'אשר אלו

עם  ישראל בני של ההתקשרות

הם  שני מצד ≈¿ÈLהקדושֿברוךֿהוא
ÌÈÎÙ‰ שדווקא הדבר משמעות ומה ¬»ƒ

יש  מחרף דור אחר דור רואים אם

לגאולה? לצפות

,˙˙Bp‰ ‡È‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ תכלית' שהיא ההתנגדות דווקא ואכן «»ƒ¿»∆ƒ«∆∆
השלימה  לגאולה סימן היא ‡B¯המצר' ÈelbL Ï"pÎÂהאלוקיÈÏa‰ ¿««∆ƒ«¿ƒ

,‡˜Âc ¯ˆn‰ ˙Óc˜‰ È„È ÏÚ ‡e‰ Ïe·b¿«¿≈«¿»««≈««¿»
ÏL ÂÈÏ‚¯Ï ‰tˆ ÈÊ‡ Û¯ÁÓ ¯Bc ¯Á‡ ¯Bc ˙È‡¯ Ì‡ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»ƒ»««¿»≈¬««≈¿«¿»∆

Ê‡L ,ÁÈLÓ המשיח È‰È‰בביאת »ƒ«∆»ƒ¿∆
,Ïe·b ÈÏa‰ ˙ÈzÓ‡ ˙elb˙‰ƒ¿«¬ƒƒ«¿ƒ¿
¯˙BÈ ‰a¯‰ ‰ÏÚ ÔÙ‡a¿…∆«¬∆«¿≈≈
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL Èelb‰Ó≈«ƒ∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÔÎlL הגדול והעילוי היתרון בגלל ∆»≈
מצרים  יציאת על השלימה הגאולה של

¯Ó‡72ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk ∆¡«ƒ≈≈¿≈∆∆
' ,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»

˙B‡Ït73 הסוד בתורת כמובא ¿»
העתידה  הגאולה של היתרונות שאחד

הנ' שער יתגלה שאז הוא

בינה' שערי 'חמישים של [=החמישים]

מצרים  ביציאת התגלה .שלא
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc migqt(oey`x meil)

,'áéènäå áBhä' Blek ,àaä íìBòìidefe .drx dxeya my oi`y ¨¨©¨©§©¥¦
dkxa wx my ekxaiy ,cg` 'd `di `eal cizrly weqtd zpeek

.['aihnde aehd'] zg`
weqta xn`p(my),.'ãçà BîLe':`xnbd zl`eyeèà ,'ãçà' éàî §¤¨©¤¨¨

àeä ãçà BîL åàì àðcéàäzvxzn .cg` eny oi` dfd onfa ike - ©¦§¨¨§¤¨
:`xnbdíìBòä ,àaä íìBòä äfä íìBòk àì ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨Ÿ¨¨©¤¨¨©¨¨¨

ázëð äfä'd myé"ä ã"eéa,d"ied mya -ú"ìc ó"ìàa àø÷ðå- ©¤¦§¨§¥§¦§¨§¨¤¨¤
.zeny ipy md ixde ,zepc` mya,ãçà Blek àaä íìBòì ìáà£¨¨¨©¨¤¨
.é"ä ã"eéa ázëðå ,é"ä ã"eéa àø÷ðcizrly weqtd zpeek idefe ¦§¨§¥§¦§¨§¥

d`ixwa `ad mlerl cgeind my `edy ,cg` eny `di `eal
.daizkae

:d"ied my z`ixw iabl dyrn `xnbd d`ianäLøãîì àáø øáñ̈©¨¨§¦§§¨
à÷øéôadinrh z` miaxa zayd meia yexcl dvx `ax - §¦§¨

.zeize` rax` oa d"ied my z`ixw ly dizeyxceàeää déì øîà̈©¥©
àáñinX df' ,owf eze` -,'íìòìe"`e xqgáéúkxn`p -b zeny) ¨¨¤§¦§Ÿ¨§¦

(eh.xeaiva ok yexcl oi`y jcnll ,dnlrd oeyl `ede ,
éîø àðéáà éaø,dywd -áéúkxn`p -(my),'íìòì éîL äæ'rnyn ©¦£¦¨¨¥§¦¤§¦§Ÿ¨
,dnlrd oeyl,'øBc øBãì éøëæ äæå'ef ixd ,jk e`xewl yiy rnyn §¤¦§¦§

jky x`al yi `l` .dxizqàeä Ceøa LBãwä øîà,dynlàì ¨©©¨¨Ÿ
,àø÷ð éðà ázëð éðàLkmye d"ied my ,zeny ipy dyn z` cnile §¤£¦¦§¨£¦¦§¨

,zepc`à"ä ã"eéa éðà ázëð,'mlrl iny df' epiide ,d"ied mya - ¦§¨£¦§¥
,eze` mi`xew oi`y ,dnlrd oeylnú"ìc ó"ìàa éðà àø÷ðå- §¦§¨£¦§¨¤¨¤

.e`xewle exkefl yiy ,'xec xecl ixkf dfe' epiide ,zepc` mya

ïéøáåò åìà êìò ïøãä

åâäðù íå÷î ¯ éòéáø ÷øô
`ly zenewn zvwna ebdpy bdpna ezligza wqer df wxt
mipte` dfi`a ,meid zevg mcew gqt axra dk`ln zeyrl
miwqer ok ab` .mnewn bdpnk bedpl miaiig mewnd iayez
aiig mipte` dfi`a mitqep mibdpna wxtd jynda zeipynd
jynda zeipynd zexfeg okn xg`le ,mdit lr bedpl cigid

.zevg cr migqt iaxra dk`ln ipic ihxtl wxtd

äðùî
:migqt iaxra dk`ln zeyrl `ly bdpna dpc epzpyníB÷î̈

úBöç ãò íéçñt éáøòa äëàìî úBNòì eâäpL,meidïéNBòxzen ± ¤¨£©£§¨¨§©§¥§¨¦©£¦
,dk`ln zeyrl mdlúBNòì àlL eâäpL íB÷îiaxra dk`ln ¨¤¨£¤Ÿ©£

,meid zligzn xak migqtïéNBò ïéàipan cg` lkl xeq` ± ¥¦
.dk`ln zeyrl mewnd

ïéNBòL íB÷nî CìBää,zevg cr migqt iaxra dk`lníB÷îì ©¥¦¨¤¦§¨
Bà ,ïéNBò ïéàLjldy,ïéNBòL íB÷îì ïéNBò ïéàL íB÷nî ¤¥¦¦¨¤¥¦§¨¤¦

,íMî àöiL íB÷î éøîeç åéìò ïéðúBðoi`y mewnn `vi m`y §¦¨¨§¥¨¤¨¨¦¨
,dk`ln zeyrl el xeq` ,dk`ln miyerCìäL íB÷î éøîeçå§§¥¨¤¨©

ì,íLziiyra xeq` ,dk`ln miyer oi`y mewnl jld m`y §¨
.dk`ln

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

המשך ביאוז למס' פסחים ליום זאשון עמ' א



מ

.l"yz'd ,hay 'b ,`x`e t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מסתברא ‡. איפכא של ענין להבהיר יש לראש :1לכל

שבת, במוצאי מלכה" ה"מלוה אודות הש"ק ביום מכריזים כלל בדרך

הזקן – רבינו של בשו"ע כמובא מלכה, דמלוה הענין גודל אחר 2כידוע השבת את "ללוות שיש
בארוכה  פעם (וכמדובר המלך" את שמלוין כדרך את3שיצא "שמלוין הלשון דיוק ולא jlndאודות ,"

המלכה" "שבת לשבת: בנוגע בכ"מ ומובא הרגיל –)4כהלשון

כשההכרזה  ובפרט מישראל, עשרה במעמד ובגילוי בפירסום הדבר שיהי' כדי הוא ההכרזה ענין והרי
מעט" "מקדש בשם שנקראים ביתֿהמדרש, או ביתֿהכנסת – קדוש במקום ב'5היא כשישנם ועאכו"כ ,

בהלכה" המצויינים "שערים וביתֿמדרש, ביתֿכנסת ביחד, על 6המעלות כח נתינת היא שההכרזה כך, ,
הענין.

להיות צריך שכך בודאי הרי שבת, לכל בנוגע אמורים הדברים מיוחדת ואם מעלה בו שיש בשבת
כמובן  מיוחדת), מעלה בהם שיש שבתות יש השבתות, שבכל המשותפת הנקודה על נוסף (שהרי
שתגדל  שככל כשם יותר, גדול באופן מלכה דמלוה הענין גם צ"ל השבת, מעלת שתגדל שככל בפשטות

יותר. גדול באופן שלו הליווי צ"ל המלך, מעלת

הנוגע  עיקרי בענין מעלה בו שיש בשבת ומכ"ש שתהי', איזו מעלה בו שיש שבת בכל – זה וכל
אצלו  נעשית שבו הדור, נשיא של היארצייטֿהילולא יום שבט, יו"ד חל שבו הבע"ל, בשבת כמו ָאלינו,

הגמרא  כדברי היארצייט), ביום רק (לא תמידית עלי' יש צדיקים אצל [שהרי בערך שלא "תלמידי 7עלי' ָ
שנאמר  כו' מנוחה להם אין ההילולא,8חכמים ביום ועאכו"כ היארצייט, שביום אלא חיל", אל מחיל ָילכו

היא jxraהעלי' `ly"אזיל גופא רישא "בתר שהרי הדור, כל אצל גם עלי' נעשית ובמילא כיון 9], ,
האברים. וכל הגוף את מנהיג שהראש

ולא  דוקא, בדיבור הכרזה – מלכה למלוה בנוגע הכרזה להיות צריכה היתה בודאי הרי שכן, וכיון
חושב  שחבירו מה יודע אדם ואין בגלוי, שאינה במחשבה, ובפרט 10די בגלוי, זה הרי הדיבור ע"י ורק ,

ההשתלשלות, סדר כללות של החידוש שזהו הדברים, ומשמעות הדיבור, מעלת גודל בתניא המבואר ע"פ
להמשיך 11"כי  כדי רק וכו' בעוה"ז להתלבש הוצרכה ולא כו' כלל תיקון צריכה אינה עצמה הנשמה

"כי  – הדיבור בענין צורך יש זה ובגלל והגוף, נה"ב את – כו'" לתקנם האלקית 12אור לנפש אפשר אי
וגרון  חיך (שכולל ופה בשפתיים נפש 13לבטא ע"י אם כי הגשמיים הפה) מוצאות (ה' ושיניים ולשון (

הב  הנשמה החיונית אצל הוא העילוי עיקר הרי מחשבה, מצד משא"כ הגוף", באברי המלובשת המית
כמארז"ל  במחשבה".14למעלה, עלו "ישראל

יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' שלפנ"ז, בשבת להיות צריכה זו השבת,15והכרזה יום גם כולל –
שלפניו. מהשבת מתברך הוא שגם
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אודות 1) שבת) (כבכל הכריזו לא התפלה שלאחרי כיון
נערכת  שאז כיון שבט, יו"ד הבע"ל, במוצש"ק מלכה המלוה

) שבט יו"ד של ).l"endההתוועדות
וש"נ.2) ס"ב. ס"ש או"ח
(תורת 3) בתחלתה שבט יו"ד בא, פ' מוצש"ק שיחת ראה

וש"נ. .(90 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם
ס"ד.4) סרס"ב שם אדה"ז שו"ע רע"א. קיט, שבת
א.5) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל
א.6) ח, ברכות

בסופן.7) ומו"ק ברכות
ח.8) פד, תהלים
ב.ע 9) מה, סוטה וראה א. מא, ירובין

ע"ב.10) ריש נד, פסחים ראה
ב).11) (מח, פל"ז
א).12) (מז, שם
רל).13) (ע' שם לסש"ב" קצרות והערות הגהות "מ"מ, ראה
ד.14) פ"א, ב"ר
א.15) פח, ב. סג, זח"ב
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יום  על ולא החול, ימות על רק קאי יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' לומר שרוצים אלו כמו ולא
והרי  – ברכה לו אין השבת יום ואילו ברכה, להם יש החול שימות נמצא שעפ"ז שלאחריהם, השבת

מסתברא! איפכא

וקיימא" "מיקדשא ששבת כיון לברכה, זקוק אינו השבת שיום לומר העיקריים 16ואין מהענינים כי, –
" הוא השבת השבת"zeyrlדיום גם 17את זקוק זה ענין ומצד השבת, ענין את פועלים שבנ"י היינו, ,

אלא) החול, ימות על רק (לא קאי יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' מובן, ומזה הברכה. לענין השבת יום
השבת. יום על גם

שבת  בערב שטרח ש"מי בגלל בשבת, גם ישנה החול ימי לששת שנמשכה שהברכה בלבד זו ולא
בשבת" עצמה.18יאכל בפני ברכה השבת ליום יש  זו, ברכה על נוסף אלא ,

בשבת" רבים עסקי על לפקח ש"מותר מההלכה גם מובן זה ימות 19וענין של ציבור צרכי רק לא –
השבת  של מלכה המלוה אודות שמכריזים מה גם וזהו שלאח"ז. השבת של ציבור צרכי גם אלא החול,

שלאח"ז.

ההכרזה  להיות צריכה היתה – לעיל ויתר וכאמור שאת ביתר הבע"ל דשבת מלכה המלוה אודות
עוז.

אדמו"ר  מו"ח כ"ק כפתגם העבר, את לתקן יש לראש שלכל את 20וכיון תחילה להשלים שיש
מלכה, המלוה אודות תמיד להכריז שזוכה זה הנה – הלאה להמשיך אח"כ ורק הקודמות ההתחייבויות

הבע"ל  בשבת מלכה המלוה אודות עתה ויכריז .21יעמוד

בשמחה]. ההכרזה גם תהי' ואז שמח, ניגון שינגנו שליט"א, אדמו"ר כ"ק [ואמר

***

שבט ·. ר"ח אודות בהמכתב מפורסם שבכתב 22כבר בתורה נתפרש שיחודו יום שזהו שצויין 23, (כפי
. לחודש באחד חודש עשר "בעשתי – גו'"במכתב) התורה את באר משה הואיל ביאור 24. רק לא היינו, ,

ומצוותי'. התורה כללות ביאור אלא פרטי , ענין או פרטית מצוה של

בספרים  גם וכמובא להם", פירשה לשון "בשבעים רש"י: (בחשבון 25ומפרש ד"היטב" שהגימטריא
התורה  שעניני – היא בזה והכוונה שבעים. היא – (כ"ו) היטב' (כ"ד), היט' (ט"ו), הי' ה', – הקודמי)

העולם. בכללות גם אלא קדושה), (עניני בעולם וחלקם לבנ"י בנוגע רק  לא יומשכו

בזה: הידועה הקושיא – ובהקדם

כמו  לא – המלכים ל"א עם מלחמה ע"י חזקה, וביד בכח ישראל ארץ את לכבוש אז עמדו בנ"י
כמ"ש  התורה, ע"י הענינים כל פעלו שאז במדבר, .26בהיותם הארון בנסוע אויבך "ויהי ויפוצו (ועי"ז) .

כפשוטה. מלחמה ע"י אלא מפניך", משנאיך וינוסו

ישראל" ארץ של "מנעולה יריחו, כיבוש בעת במשך 27ורק ה'" ברית "ארון עם החומה את הקיפו ,
יהושע  ספר בהתחלת (כמסופר פעמים שבע השביעי) (וביום ימים התורה 28שבעה היתה אז גם אבל ,(

לשבע  בנוגע ועד"ז בגלוי. שהיא כפי התורה ע"י הי' שהכיבוש באופן ולא ה'", ברית ב"ארון חתומה
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א.16) יז, ביצה
טז.17) לא, תשא
סע"א.18) ג, ע"ז
וש"נ.19) סי"ב. סש"ו או"ח אדה"ז שו"ע
הערה 20) 192 ע' חנ"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ. .83
מלכה")21) ה"מלוה (מארגן דובינסקי הכהן משה הרב

תערך  שבט, יו"ד הבע"ל, השבת של מלכה" שה"מלוה הכריז
שליט"א. אדמו"ר כ"ק של ההתוועדות בעת

ואילך).22) רעז ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה שבט ר"ח מכתב
(23117 הערה תשכ"ב שבט ר"ח וארא, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(388 ע' חל"ב התוועדויות – מנחם (תורת
גֿה.24) א, דברים
עה"פ.25) היטב באר וגו"א, רא"ם ראה
לה.26) יו"ד, בהעלותך
במד 27) יו"ד. בהעלותך תנחומא ועוד.ב"רראה ו. פט"ו,
ואילך.28) ג ו,



l"yz'dמב ,hay 'b ,`x`e t"y zgiy

התורה  בלימוד מיוחדת הצטיינות אז היתה לא מ"מ, תורה, למדו שבודאי שאף שחלקו, ושבע שכבשו
המן" לאוכלי אלא לידרש התורה ניתנה ש"לא במדבר, כמו דאורייתא), .29(פלפולא

שבארץ  בשעה בה – התורה" את באר משה "הואיל ישראל לארץ הכניסה שקודם הטעם מהו וא"כ,
התורה? בלימוד העבודה עיקר היתה לא ישראל

ברוחניות, ומקורו בשרשו זאת לפעול יש בעולם, מסויים ענין שממשיכים שלפני – בזה והביאור
זה  ענין לפעול הוצרכו האומות, שבעים כל של השורש שהם עמים, שבעה לכבוש שהלכו לפני ולכן,

לשון. שבעים לכבוש כדי לשון, בשבעים  התורה את לבאר – בתורה

שלאח"ז  בימים ונמשך התורה, ביאור התחלת רק היתה שאז אע"פ כי, שבט, בר"ח נפעל זה וענין
תחילה" במחשבה עלה מעשה "סוף הרי אדר, ז' פועל,30עד לידי כבר באה שהמחשבה בשעה ובפרט ,

עד  הענינים כל אצלו מוחלטים כבר היו התורה", את "באר התחיל משה שכאשר בפשטות וכמובן
שבט. בר"ח הענין בהתחלת כבר כלול שהכל כך, תורה", של ל"גמרה

ר"ח:‚. בכל שישנו ענין ועוד

אומרים: – ר"ח של ענינו את ומבטא הגדולה, כנסת אנשי ע"י שנתקן – דר"ח מוסף תפלת בנוסח
שונא". מיד נפשם "ותשועת (ג) יהי'", לכולם "זכרון (ב) תולדותם", לכל  כפרה "זמן (א)

מ  שישנו לכך הסיבה מארצנו"כלומר: גלינו חטאינו ש"מפני בגלל – היא "שונא" של וכדי 31ציאות ,
שעבר  בשבוע שנתבאר [וכפי החטא מענין שלמעלה מדרגא להמשיך צריך "חטאינו", את שזהו 32לבטל ,

יו"ד  של בקוצו הנרמז ב"ה העליון מרצון הנמשכות הרחמים מדות "י"ג עם שקשור התשובה ענין
הוי'" שם מאותיות שנשפעת ההשפעה מבחי' מעלה הענין 33שלמעלה להיות יכול זו שבדרגא כיון אלא ,[

לו" תתן מה צדקת .34ד"אם ויגיע ויבוא ש"יעלה היינו, יהי'", לכולם "זכרון לכן זכרוננו , ויזכר ויפקד .
תולדותם" לכל כפרה "זמן להיות שיומשך כדי – עבדך" דוד בן משיח וזכרון אבותינו וזכרון ופקדוננו
נפשם  "תשועת נעשית ועי"ז בפרט), מישראל אחד כל על הוא שהזכרון כיון בפרט, מישראל אחד (לכל

שונא". מיד

להבין  :35וצריך

(כדברי  בסוף ולא בתחלה לא ידיעה בה שאין וקדשיו, מקדש טומאת על מכפר – ר"ח (שעירי) קרבן
שבועות  במסכת הרמב"ם 36המשנה וכפס"ד בירושלים 37, ושייך ביותר, שנדיר פרטי חטא שזהו ,(

מקדש" "טומאת [ואפילו כלל שייך אינו קדשים, מקריבים שאין הגלות בזמן ואילו דוקא, ובביהמ"ק
באחרונים  רק 38שמבואר שייך זה שענין כך, כו', הגבלות כמה בזה יש הרי – הזה בזמן גם ששייכת

עתה? גם כפרה" "זמן הוא שר "ח הפירוש מהו וא"כ, ה'], רצון על ח"ו לעבור יתירה השתדלות ע"י

שהענין  שכשם – לכפרה" חדשים וראשי למנוחה "שבתות ר"ח: דשבת התפלה בנוסח וכמודגש
אחר  באופן דשבת המנוחה היתה הבית שבזמן [דאף הגלות בזמן עתה גם הוא למנוחה" ד"שבתות

עצב ל  ש"אין דשבת, המנוחה ענין ישנו הגלות בזמן גם מ"מ, הקרבנות, ענין עם קשורה שהיתה גמרי,
עתה 39בה" שייך לא שלכאורה אף הגלות, בזמן עתה גם ישנו לכפרה" חדשים ד"ראשי הענין גם כך ,[

וקדשיו. מקדש דטומאת הענין כל
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ד.29) טז, שם בשלח. ר"פ מכילתא
דודי".30) "לכה פיוט ע"פ
דיו"ט.31) מוסף תפלת נוסח
התוועדויות 32) – מנחם (תורת ואילך ס"י שמות ש"פ שיחת

ואילך). 18 ע' חנ"ט
פ"ח.33) אגה"ת תניא
ז.34) לה, איוב
עניני 35) תשמ"ח) (אה"ק ליקוטים – אמת אמרי גם ראה

קיד). (ע' ר"ח
טו.36) כח, פינחס עה"ת בפרש"י הובא מ"ד. פ"א
ה"ט.37) פי"א שגגות הל'
רלד.38) ע' ביהמ"ק ערך ג) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.
(39– מ"ד בתוד"ה הובא סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ב. כג, מו"ק



מג l"yz'd ,hay 'b ,`x`e t"y zgiy

נתכפרו  בעבר שהיו החטאים שהרי בעבר, שהיתה וקדשיו מקדש טומאת על מכפר שר"ח לומר [ואין
שלפנ"ז]. בר"ח כבר

תקנום" קרבנות כנגד ש"תפלות כיון הרי – כשלעצמה מוסף לתפלת בנוגע מתפללים 40ובשלמא לכן ,
בר"ח? שישנו הכפרה ענין מהו אבל ר"ח; שעירי כנגד בר"ח, מוסף תפלת

היא ר"ח שעירי ע"י וקדשיו מקדש טומאת על שהכפרה על dtqedaועכצ"ל, הכפרה ענין כללות על
דיוהכ"פ). הזמן עצם שמצד הכפרה (כמו דר"ח הזמן עצם מצד שישנו הענינים כל

"מזבח  מסיימים תולדותם", לכל כפרה "זמן שלאחרי דר"ח, מוסף בתפלת הענינים המשך מובן ועפ"ז
החטא  בגלל הי' לא ביהמ"ק  חורבן מובן: אינו דלכאורה – עליו" נעלה ר"ח ועולת תכין בציון חדש

יומא  במסכת בגמרא כמבואר אחרים, ענינים בגלל אלא וקדשיו, מקדש ראשון 41דטומאת לבית בנוגע
מקדש  טומאת על בפשטות (שקאי כפרה" "זמן הוא שר"ח שבגלל הענינים המשך מהו וא"כ, שני. ובית
טומאת  על הכפרה שמלבד לעיל, כאמור הוא, הענין אך – תכין"? בציון חדש "מזבח לכן וקדשיו)
זה  הרי שלכן ר"ח, של הזמן עצם מצד הענינים כל על הכפרה ישנה ר"ח, שעירי ע"י וקדשיו מקדש

תכין". בציון חדש "מזבח – ועי"ז הגלות, בזמן עתה גם שייך

במכתב  (שצויין האבודרהם כפירוש שונא", מיד נפשם ד"תשועת הענין גם שיעיינו 22וזהו בכדי ,
סוכה  במסכת בגמרא כדאיתא כו'", הרע יצר "דהיינו לו 42בפנים...), (ש)יש שמות מה"שבעה שאחד

עכשיו  שייך לא כפשוטו, ל"שונא" בנוגע (שהרי עכשיו גם זה ענין שייך ולכן "שונא", הוא ליצה"ר"
בחומה" ישראל יעלו "שלא השבועה שישנה כיון המלחמה, לבוא).43ענין אלעתיד שקאי ועכצ"ל ,

ה"תולדות" שהם החודש ימי כל תולדותם", ד"כל הפירוש שזהו – החודש ימי כל על נמשך ומר"ח
הפסוק  על רש"י כפירוש מאורעות, מלשון גם "תולדות" – החודש של המאורעות כל על וגם ר"ח, 44של

אירע  ליעקב שאירע מה ("כל וליוסף ליעקב שאירעו המאורעות על שקאי יוסף", יעקב תולדות "אלה
ליוסף").

. ויבוא ש"יעלה באופן יהי'") לכולם ("זכרון בנ"י דכל הזכרון שנעשה – בזה הענין ויפקד וכללות .
תכין", בציון חדש "מזבח – ידו ועל עבדך", דוד בן משיח וזכרון אבותינו וזכרון ופקדוננו זכרוננו ויזכר

הרמב"ם  בודאי".45כפס"ד "משיח שזהו יודעים אזי במקומו" מקדש "בנה שכאשר למשיח, בנוגע

זה „. הרי (ובכללות הנפש חשבון של זמן שזהו בהמכתב נתבאר לכן כפרה, זמן הוא שר"ח וכיון
כו' נפש חשבון לעריכת הזמן שזהו ר"ח, ערב של ר"ח.46ענינו של הכפרה לענין באים ועי"ז ,(

התורה  את באר משה "הואיל שבו כיון כללי, ר"ח שהוא שבט בר"ח ובפרט ר"ח, בכל  הוא זה וענין
הזאת".

להיות  צריך – להסתלקות העשרים שנת בשבט, דעשירי ההילולא ליום בשייכות – לעניננו ובנוגע
היו  בודאי זאת, שתבע  (וכיון ותבע רצה זה חודש של ההילולא שבעל הענינים לכל בנוגע החשבון

זאת. מילאו אכן אם נוספים), כחות לבקש מבלי זאת, למלא הכחות

מהר"ש  אדמו"ר פתגם כידוע – צדק" "חשבון של באופן להיות צריך זה –47וענין הקב"ה את :
לרמות  ה"קונץ" מהו אך עצמו, את רק לרמות אפשר מרמים; לא גם העולם ואת ח"ו, מרמים לא בודאי

לכך. בהתאם להתנהג כח נתינת זו הרי זה, פתגם לנו שסיפרו וכיון טיפש?!...

היא" לים מעבר ולא גו' היא בשמים צריך 48ו"לא היית בשמים היתה "שאילו רש"י, שמפרש וכפי ,
"לא  ה' בחסדי אלא הים... את לעבור צריך היית לים" "מעבר היתה אילו וכן וללמדה", אחרי' לעלות
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אֿב.40) כו, ברכות
ב.41) ט,
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ספי"א.45) מלכים הל'
וש"נ.46) .269 ע' חמ"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.47) .173 ע' חמ"ז התוועדויות – מנחם תורת ראה
יבֿיג.48) ל, נצבים



l"yz'dמד ,hay 'b ,`x`e t"y zgiy

. היא לים מעבר ולא גו' היא לעשותו"בשמים (והעיקר) ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב (אלא) .49

העיקר" הוא "המעשה ).50(כי

ליוהכ"פ  ר"ה שבין לימים בנוגע שמצינו ע"ד הנה – ההילולא יום עד ימים שבעה שנשארו וכיון
השנה  שבכל השבוע ימי שבעת כל על לכפר כדי יותר, ולא פחות לא דוקא, שבע במספר הנה 51שהם ,

ימי  כל על חשבון יערכו  ימים שבעה שבמשך מאד, מאד גדול וענין וראוי ונכון מהיושר בנדו"ד, גם
כל  של השבוע) ימי בכל ועד"ז שני, ימי כל על שני ביום ראשון, ימי כל על – ראשון (ביום השבוע

שנה. העשרים

ובזקנינו" "בנערינו שהיתה יצי"מ כמו בשלימותה, מהגלות היציאה – נפשם" "תשועת תהי' ,52ועי"ז
מצרים" את ד"ונצלתם הקדושה 53ובאופן ניצוצות כל צדקנו.54(עם משיח בביאת ,(

***

שמצינו ‰. כפי בעולם, נמשך ואח"כ בתורה, תחילה צ"ל בעולם שנמשך ענין שכל (ס"ב) לעיל דובר
את  באר משה "הואיל ישראל, שבארץ המלכים ל"א את לכבוש הלכו שבנ"י שלפני רבינו, משה אצל

בעולם. גם זה ענין יומשך שלאח"ז כדי לשון", "בשבעים התורה"

שלכל  ישראל, נשיאי כל עבור הוראה היא – נאמן רועה מהימנא, רעיא – רבינו משה של זו והנהגה
בעולם. נמשך זה הרי ואח"כ בתורה, הענין את לפעול יש לראש

משיח  פני לקבל תורה ספר לכתוב אדמו"ר מו"ח כ"ק של לציווי בנוגע בפשטות הביאור וזהו
:55צדקנו 

שנתפרש  הקץ [כמו ישראל גדולי ע"י שנאמרו קיצים כו"כ מצינו שהרי – חידוש של הו"ע זה ציווי
לתנ"ך 56בזהר  רש"י שבפירוש הקץ וכן ישראל 57, גדולי שאר אצל ועד"ז רבינו 58, של הידוע להקץ ועד ,

ביכלאך  בכמה במאמרים (כמובא הצ"צ 59הזקן עם הידוע וכהסיפור שציוו 60), מעולם מצינו לא ואעפ"כ ,[ ַ
לקבלת  תורה "ספר  שמה: וקרא ס"ת, לכתוב צוה אדמו"ר מו"ח כ"ק ואילו שלפנ"ז; בשנה ס"ת לכתוב

משיח". פני

תורה! הספר כתיבת את לסיים הזמן הגיע ובכן:

.Â.הקודש מארץ באה זה על וההתעוררות שההצעה ולהעיר,

"סעווען  של אמות ד' הס"ת, נמצאת שבו המקום זהו שהרי מכאן, לבוא צריכה היתה שלכאורה ואף
(ו)"פרצת" בגימטריא (770) סעווענטי" ש"סעווען אומרים גימטריאות שדורשי ובפרט –61סעווענטי",

זה! על ביאור לי ואין הקושיות, כל כמו קושיא זו הרי

העולם  מאמר אמנם "ארום 62ישנו בערך!...63: שלא הוא ה"יובש" וגם אבל... טרוקן". איז ים ַ

לאלו  בנוגע אופן, ובכל הקודש. בארץ שדרים אלו של מעלתם בגלל היא לכך שהסיבה יתכן
פנים" ולא עורף אלי "פנו בבחי' זה הרי כאן, חסידות 64שנמצאים מאמרי בכמה כמבואר שיכול 65– ,
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מה l"yz'd ,hay 'b ,`x`e t"y zgiy

לא  פתוחות, שעיניו ולמרות בתקפה, מאירה כשהשמש היום, באמצע גדול, לאוצר בסמיכות לעמוד אדם
כל  של הצפי' מאשר יותר גדול אוצר לך אין ובנדו"ד: אחר!... לכיוון שמביט כיון האוצר, את יראה
תקפה, בכל מאירה השמש כאשר היום, ובעצם בגלוי, נמצא זה ו"אוצר" משיח, את להביא הדורות
אחרים. בענינים "ביזי") המדינה: (ובלשון ועסוקים אחר, לכיוון שפונים כיון זאת, רואים לא ואעפ"כ

קושיא  לעורר ענין זה אין ולכן כו', זכות ללמד אם כי מוסר, לאמירת הזמן אינו השבת יום אמנם,
מכאן. ההתעוררות הגיעה לא מדוע

כתיבת  את מסיימים שלא היתכן ה"שטורעם": בכל ההתעוררות ישראל מארץ הגיעה אופן, ובכל
לדחוף  הדבר יפעל ואולי ברירה!... אין כביכול אזי מ'שטוּפט"), ("אז כו' התעוררות יש וכאשר ַהס"ת.
אבל  קדושה, עניני נעלים, בענינים [אמנם שונות בטרדות עסוקים להיות שיחדלו כאן, הנמצאים אלו את

ולראות!... להביט יתחילו הם וגם הנכון], לכיוון מביטים לא בינתיים

.Ê לה יכולים שכולם ולהודיע הנ"ל, ס"ת כתיבת סיום ע"ד בנ"י לכל לפרסם יש לכך, שתתף ובהתאם
באמרו  אדמו"ר, מו"ח כ"ק ע"י הכתיבה התחלת בשעת שהי' כפי הס"ת, כתיבת בכחו 66בסיום שיש ,

בנ"י, לכל ששייך ענין שזהו כיון בזה, חלק יהי' בנ"י שלכל רצונו אבל הס"ת, כתיבת את בעצמו לממן
הדור  לכל כיוון בודאי משיח, פני לקבלת ס"ת שזהו באמרו שכן, דמשיחא, דעקבתא הדור ובפרט

לדל" מלחמו נתן כי יבורך הוא עין ש"טוב באופן דמשיחא, גו'67דעקבתא הוא ש"יוסף לכך בהתאם ,
הארץ" עם לכל .68המשביר

שמעתי  ולא ראיתי לא [מעולם הפעם עוד שיקנו ענין אין בשעתו, בס"ת אות קנו שכבר שאלו ומובן,
כך, דאתאי"... "חזו בבחי' רק זה הרי ולכאורה מאחרים, ולא אדמו"ר מו"ח מכ"ק לא כזו, הנהגה ע"ד
מאיזה  בשעתו קנו שלא אלו רק אלא זה], לס"ת בנוגע כלל מקום לזה אין ובודאי חיובי, ענין זה שאין
עתה  להשתתף יכולים בנים), ובני בנים להם נולדו הזמן (ובמשך לאח"ז שנולדו אלו או שתהי', סיבה

נפשו  חיי לקנות יכול (שבה פרוטה נתינת הס"ת.69ע"י הוצאות עבור (

אחד  לכל שהודיעו באופן בס"ת אותיות קניית ע"י ההשתתפות היתה הס"ת כתיבת בהתחלת ולהעיר:
שורות  שנשארו כיון לכך, אפשרות אין עתה אבל זה; ובספר זו בפרשה זה, בפסוק היא שלו שהאות
אחד  לכל האותיות חלוקת ואילו השם, רישום ע"י אחד כל של ההשתתפות תהי' ולכן בלבד, ספורות

המלאכים... ע"י תיעשה

לפועל: ובנוגע

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמינה הס"ת כתיבת של ה"ועד" שישנו יפעלו 70כיון ובודאי אליהם, לפנות יש –
לישראל" טוב "אך כ"א, סימן באגה"ק (כמבואר בזה 71בזריזות שההשתתפות הזריזות), מעלת גודל ,

הס"ת. כתיבת סיום קודם הקרובים, בימים תהי'

יוכלו  הס"ת, כתיבת סיום לאחרי רק זה) ענין על שישמעו (או מהם ידיעה שתתקבל אלו גם אמנם,
השק  למחצית בנוגע שמצינו כפי – בזה חלק וליטול להשתתף הם .גם ש"תורמין ועל ל הגבוי על .

לגבות" השקל,72העתיד במחצית כמו הסיום, קודם זאת שיעשו מוטב כאן שנמצאים אלו אעפ"כ, אבל ;
. ש"תורמין מהראשונים שאף להיות גמליאל רבן רצה לגבות", העתיד על .73.

.Á וברוחניות בגשמיות בכל, ומוצלחת טובה בשעה יהיו הס"ת כתיבת וסיום שההמשך רצון ויהי
יחד, גם
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תורת 66) גם וראה צז. ע' ח"ז רעח. ע' ח"ו שלו אג"ק ראה
וש"נ. .181 ע' חי"ד התוועדויות – מנחם

ב.67) קל, זח"ג א. לח, נדרים וראה ט. כב, משלי
ו.68) מב, מקץ
ב).69) (מח, פל"ז תניא ראה

(70.5 הערה 59 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת ראה
חנ"ח 71) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה א. עג, תהלים
.194 ע'
וש"נ.72) א. קח, כתובות
ה"ג.73) פ"ג שקלים ראה

l"yz'd ,hay 'b ,`x`e t"y zgiy

. היא לים מעבר ולא גו' היא לעשותו"בשמים (והעיקר) ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב (אלא) .49

העיקר" הוא "המעשה ).50(כי

ליוהכ"פ  ר"ה שבין לימים בנוגע שמצינו ע"ד הנה – ההילולא יום עד ימים שבעה שנשארו וכיון
השנה  שבכל השבוע ימי שבעת כל על לכפר כדי יותר, ולא פחות לא דוקא, שבע במספר הנה 51שהם ,

ימי  כל על חשבון יערכו  ימים שבעה שבמשך מאד, מאד גדול וענין וראוי ונכון מהיושר בנדו"ד, גם
כל  של השבוע) ימי בכל ועד"ז שני, ימי כל על שני ביום ראשון, ימי כל על – ראשון (ביום השבוע

שנה. העשרים

ובזקנינו" "בנערינו שהיתה יצי"מ כמו בשלימותה, מהגלות היציאה – נפשם" "תשועת תהי' ,52ועי"ז
מצרים" את ד"ונצלתם הקדושה 53ובאופן ניצוצות כל צדקנו.54(עם משיח בביאת ,(

***

שמצינו ‰. כפי בעולם, נמשך ואח"כ בתורה, תחילה צ"ל בעולם שנמשך ענין שכל (ס"ב) לעיל דובר
את  באר משה "הואיל ישראל, שבארץ המלכים ל"א את לכבוש הלכו שבנ"י שלפני רבינו, משה אצל

בעולם. גם זה ענין יומשך שלאח"ז כדי לשון", "בשבעים התורה"

שלכל  ישראל, נשיאי כל עבור הוראה היא – נאמן רועה מהימנא, רעיא – רבינו משה של זו והנהגה
בעולם. נמשך זה הרי ואח"כ בתורה, הענין את לפעול יש לראש

משיח  פני לקבל תורה ספר לכתוב אדמו"ר מו"ח כ"ק של לציווי בנוגע בפשטות הביאור וזהו
:55צדקנו 

שנתפרש  הקץ [כמו ישראל גדולי ע"י שנאמרו קיצים כו"כ מצינו שהרי – חידוש של הו"ע זה ציווי
לתנ"ך 56בזהר  רש"י שבפירוש הקץ וכן ישראל 57, גדולי שאר אצל ועד"ז רבינו 58, של הידוע להקץ ועד ,

ביכלאך  בכמה במאמרים (כמובא הצ"צ 59הזקן עם הידוע וכהסיפור שציוו 60), מעולם מצינו לא ואעפ"כ ,[ ַ
לקבלת  תורה "ספר  שמה: וקרא ס"ת, לכתוב צוה אדמו"ר מו"ח כ"ק ואילו שלפנ"ז; בשנה ס"ת לכתוב

משיח". פני

תורה! הספר כתיבת את לסיים הזמן הגיע ובכן:

.Â.הקודש מארץ באה זה על וההתעוררות שההצעה ולהעיר,

"סעווען  של אמות ד' הס"ת, נמצאת שבו המקום זהו שהרי מכאן, לבוא צריכה היתה שלכאורה ואף
(ו)"פרצת" בגימטריא (770) סעווענטי" ש"סעווען אומרים גימטריאות שדורשי ובפרט –61סעווענטי",

זה! על ביאור לי ואין הקושיות, כל כמו קושיא זו הרי

העולם  מאמר אמנם "ארום 62ישנו בערך!...63: שלא הוא ה"יובש" וגם אבל... טרוקן". איז ים ַ

לאלו  בנוגע אופן, ובכל הקודש. בארץ שדרים אלו של מעלתם בגלל היא לכך שהסיבה יתכן
פנים" ולא עורף אלי "פנו בבחי' זה הרי כאן, חסידות 64שנמצאים מאמרי בכמה כמבואר שיכול 65– ,
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יד.49) שם,
מי"ז.50) פ"א אבות
וש"נ.51) .69 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם תורת ראה
ט.52) יו"ד, בא
כב.53) ג, שמות
וש"נ.54) .80 ע' חכ"א לקו"ש ראה
משיח 55) פני לקבלת התורה ספר ע"ד קצרה "סקירה ראה

וש"נ. ואילך. 58 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת – צדקנו"
(במהנ"ע).56) ב קלט, ח"א
יד.57) ח, דניאל

וש"נ.58) .161 ע' חי"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
תיט 59) ע' ח"א פרשיות – אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס
ואילך.
וש"נ.60) רלד. ע' ריש היומן רשימת – מנחם תורת ראה
יד.61) כח, ויצא
לקו 62) "מבוא" ע'ראה תש"ב סה"ש .25 ע' ומעין נטרס

וש"נ. .148 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם תורת גם וראה .110
יובש.=63) שורר לים מסביב
כז.64) ב, ירמי'
ובכ"מ.65) ד. כו, אחרי לקו"ת ראה



l"yz'dמו ,hay 'b ,`x`e t"y zgiy

מ"ש  מעשה 74ויקויים תמיד יום בכל "מחדש שהקב"ה נראה שיהי' – גו'" אלקים ברא "בראשית
ישראל"75בראשית" כל "לעיני ראי', של באופן אלא שמיעה, של באופן רק  לא גלוי, ,76באופן

אחד" ד"ה' הענין יהי' את 77ואז פרעה בשלח ד"ויהי ובאופן צדקנו, משיח פני לקבל נצא כאשר –
חזקה"78העם" "ביד רמה"79, ו"ביד ממש.80, בקרוב צדקנו משיח בביאת ,

*

אמר:] [ואח"כ

כיון  הנה – ובפירסום בגלוי הדבר בא שעי"ז בדיבור, ההכרזה מעלת אודות (ס"א) לעיל האמור ע"פ
של והמקום הזמן אודות מסתמא יכריזו הס"ת, כתיבת של ה"ועד" כאן ובודאי שישנו האותיות, מכירת

בחיים  ההילולא בעל של נפשו עמלה אשר העמל וכל ועבודתו לימודו הי' שבו זה, בבנין המקום יהי'
אליהם  שתגיע אלו גם בזה להשתתף שיוכלו וכנ"ל בנ"י, לכל הדברים שיגיעו ובאופן דין, בעלמא חיותו

לגבות. העתיד ועל הגבוי על שתורמין כיון הס"ת, כתיבת סיום לאחרי  הידיעה

,"770" של בבנין זה שיהי' שיכריז סימּפסאן ייאכיל אלי' ר' וכו' להרה"ח צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
שמח]. ניגון שיתחיל וצוה (ו)"פרצת", בגימטריא

***

.Ë.'גו ואהרן משה הוא גו' ומשה אהרן הוא ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Èכמה על עתה נתעכב – רש"י בפירוש ענין לבאר להמנהג בהשיחה בנוגע עדיין נתבארו שלא ענינים
השבועי  שיחות בלקוטי עתה זה שעבר 81שנדפסה בשבוע להמדובר בנוגע ענינים כמה להשלים יש (וכן

שלפנ"ז). בענינים קושיות כמה לתרץ וכן שמות, בפ' רש"י בפירוש

פרשתנו  בסיום ארצה" נתך לא "ומטר הפסוק .82על הגיע "לא נתך", "לא רש"י: מפרש לו , ודומה .
סרוק  בן ומנחם עלינו. ותגיע (שפירושו) דעזרא והשבועה האלה עלינו (ביסוד 83ותתך בחלק חברו

כסף 84ובשורש  כהתוך (85. נוזל) נעשה גוש, מוצק, שמדבר (היינו, מתכת יציקת לשון ויצק , כתרגומו .86

לצקת  לארץ".87ואתיך, הוצק לא לארץ, נתך לא זה אף לאתכא,

להבין: וצריך

בדניאל א) הוא גו'" עלינו "ותתך האלה 88הפסוק עלינו "ותתך רש"י אומר מדוע מובן, ואינו ,
"?xfrc`והשבועה

"דדניאל". צ"ל ואכן טעות!... שזוהי – ופשוטה קלה הכי בדרך זאת לתרץ שרוצים יש

של  מקומו לציין רש"י צריך מדוע מובן אינו עדיין טעות, שזוהי נאמר אם שגם לכך נוסף אבל,
. "ותתך בהמשך l`ipcc.הפסוק: וכמו מקורם, ציון ללא פסוקים כו"כ שמביא רש"י של וכדרכו ,"
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א.74) א, בראשית
יוצר".75) "ברכת נוסח
ברכה.76) ס"פ
נ,77) פסחים וראה ט. יד, זכרי' ובפרש"י. ד ו, ואתחנן

וש"נ. סע"א.
בשלח.78) ר"פ
שמות.79) ס"פ
ח.80) יד, בשלח
ש"פ 81) (משיחת ואילך 46 ע' ח"ו בלקו"ש לאח"ז נדפס

תשכ"ה). וארא
לג.82) ט,

אף 83) סרוק", בן "מנחם השם את מזכיר שרש"י הטעם
בנוגע  רק כי, בפשטות, מובן – שמות מזכיר אינו כלל שבדרך
שמות, להזכיר צורך אין רז"ל, ממדרשי רש"י שמביא לענינים
רש"י  צריך רז"ל, מדברי שאינו דקדוק, של לענין בנוגע משא"כ
שהי' סרוק", בן "מנחם – ברֿסמכא ע"י נאמר זה שענין להבהיר

בימיו. המדקדקים ראש
שפ"ח.84) פי'
כב.85) כב, יחזקאל
ועוד.86) לו. לו, ויקהל
כז.87) לח, פקודי
יא.88) ט,



מז l"yz'd ,hay 'b ,`x`e t"y zgiy

ביחזקאל  פסוק שזהו כסף", "כהתוך הפסוק שמביא זה, בפסוק כסף 85פירושו "כהתוך כותב אינו ורש"י ,
"דעזרא"?! המעתיק יכתוב "דדניאל", שבמקום – כזו טעות נופלת כיצד מובן: אינו – דיחזקאל"

כל  של ומקור בשרש שמצינו וכפי לדבר. מקום נתינת להיות צריך טעות, שתפול שכדי וכמובן
הפסוק  על מארז"ל – יטעה"89הטעויות לטעות והרוצה רבים), לשון ("נעשה" "כתוב אדם", ,90"נעשה

רבים, לשון "נעשה" שנאמר בגלל ורק לטעות, מקום הי' לא אזי יחיד, בלשון כתוב הי' שאילו והיינו,
(וכמשנת"ל  יטעה" לטעות ש"הרוצה אפשרות על 91יש רש"י בפירוש שנפלה הטעות אירעה כיצד

שהמעתי 92הפסוק  בתים", להם "הב'")."ויעש בקיצור: שנכתבה "הבתים" תיבת במקום "ויבן" כתב ק
"דדניאל"?! במקום "דעזרא" כזו: טעות נפלה איך ביאור צריך טעות, זוהי אם בנדו"ד, ועד"ז

אבל  ברד, במכת שאירע הנס אודות אמנם כאן מדובר שחוק:) בבת הוסיף שליט"א אדמו"ר (כ"ק
ל"דעזרא"!... מ"דדניאל" שישתנה כזה נס לא

גם ב) והרי ד"ותתך"? לפירוש לכאורה נוגעת שאינה "והשבועה", תיבת גם רש"י מעתיק מדוע
ובפרט  בתנ"ך, א' במקום רק נאמר עלינו" ש"ותתך כיון אחר, לפסוק שהכוונה לטעות אפשר אי בלאה"כ
"והשבועה"? תיבת גם ולהעתיק להוסיף צריך אינו בודאי הרי "האלה", תיבת גם מעתיק שרש"י לאחרי

הי'ג) – מתכת" יציקת לשון כסף, כהתוך בחלק ש"חברו סרוק בן למנחם ראי' מביא רש"י כאשר
טבעות  גבי שנאמר "ותתיך") (שתרגומו "ויצקת" יציקה: לשון נאמר שבו הראשון הפסוק את להביא לו

לאח"ז?93הזהב  שנאמר "ויצק" הפסוק את מביא ולמה ,

.‡È:בזה והביאור

של באופן הנס גודל את רש"י מדגיש zednlבפירושו zednn iepiy מציאות היתה שכבר שאע"פ והיינו, ,
כמ"ש  נוזל, למטר ה"אד" שנהפך (לאחרי "מטר" פני 94של כל את והשקה הארץ מן יעלה "ואד

התכונה 95האדמה" את (ואיבד להיות שחדל – מהותו שנשתנית כיון לארץ, הגיע" "לא נתך", "לא מ"מ, ,(
נוזל. של)

והשבועה": האלה עלינו "ותתך מהפסוק ראי' רש"י מביא זה ועל

פירושים  ב' יש "אלה" כמ"ש 96בתיבת הברכה, היפך (א) שבועה,97: (ב) האלה", כל בו "ורבצה
בינותינו".98כמ"ש  אלה נא "תהי

ענין  כי, השבועה, בענין רק אלא) הברכה, היפך בענין (לא מודגש השינוי ענין לעניננו: ובנוגע
שמצינו  (כפי מסויים באופן להתנהג שמתחייבים אנשים שני בין ברית כריתת עם קשור השבועה

שינוי 99באברהם  נעשה שכאשר – רצונו כפי שיתנהגו להקב"ה בנ"י לשבועת בנוגע בנדו"ד, ועד"ז ,(
כו'. ההיפך מקבלים הטובה השפעת שתמורת – המהות שינוי נעשה אזי אותה, מקיימים שלא בשבועה,

לפרשה  [שיש "והשבועה" תיבת גם להוסיף מוכרח עלינו", "ותתך מהפסוק ראי' מביא כשרש"י ולכן,
ממהות  השינוי ענין את להדגיש כדי – "האלה"] תיבת לפרש שבאה או מ"האלה", עצמו בפני כענין

ארצה". נתך לא ש"מטר בזה שישנו למהות

.·È:כי דעזרא", והשבועה) האלה עלינו "(ותתך מוסיף ורש"י

האלקים". עבד משה בתורת כתובה אשר והשבועה האלה עלינו "ותתך נאמר  הנ"ל בפסוק
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כו.89) א, בראשית
ח.90) פ"ח, ב"ר
חנ"ט 91) התוועדויות – מנחם (תורת ס"ט שמות ש"פ שיחת

בלק  נדפסה – (17 29.ע' הערה 3 ע' חכ"א ו"ש
כא.92) א, שמות
יב.93) כה, תרומה
ו.94) ב, בראשית
רש"י 95) שפירש כפי במצרים, חידוש דבר הי' גופא שזה

אלא  גשמים, מי שותה מצרים ארץ "אין יו"ד) מז, (ויגש לפנ"ז
עליית  להיות יכולה היתה שלכאורה (ואף ומשקה" עולה נילוס
מי  מזה נעשה לא שתהי' סיבה מאיזו הנה – מהנילוס  ה"אד"

גשמים).
הקודש.96) לשון שמבין למקרא חמש בן שיודע כפי
יט.97) כט, נצבים
כח.98) כו, תולדות
ואילך.99) כג כא, וירא

l"yz'd ,hay 'b ,`x`e t"y zgiy

מ"ש  מעשה 74ויקויים תמיד יום בכל "מחדש שהקב"ה נראה שיהי' – גו'" אלקים ברא "בראשית
ישראל"75בראשית" כל "לעיני ראי', של באופן אלא שמיעה, של באופן רק  לא גלוי, ,76באופן

אחד" ד"ה' הענין יהי' את 77ואז פרעה בשלח ד"ויהי ובאופן צדקנו, משיח פני לקבל נצא כאשר –
חזקה"78העם" "ביד רמה"79, ו"ביד ממש.80, בקרוב צדקנו משיח בביאת ,

*

אמר:] [ואח"כ

כיון  הנה – ובפירסום בגלוי הדבר בא שעי"ז בדיבור, ההכרזה מעלת אודות (ס"א) לעיל האמור ע"פ
של והמקום הזמן אודות מסתמא יכריזו הס"ת, כתיבת של ה"ועד" כאן ובודאי שישנו האותיות, מכירת

בחיים  ההילולא בעל של נפשו עמלה אשר העמל וכל ועבודתו לימודו הי' שבו זה, בבנין המקום יהי'
אליהם  שתגיע אלו גם בזה להשתתף שיוכלו וכנ"ל בנ"י, לכל הדברים שיגיעו ובאופן דין, בעלמא חיותו

לגבות. העתיד ועל הגבוי על שתורמין כיון הס"ת, כתיבת סיום לאחרי  הידיעה

,"770" של בבנין זה שיהי' שיכריז סימּפסאן ייאכיל אלי' ר' וכו' להרה"ח צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
שמח]. ניגון שיתחיל וצוה (ו)"פרצת", בגימטריא

***

.Ë.'גו ואהרן משה הוא גו' ומשה אהרן הוא ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Èכמה על עתה נתעכב – רש"י בפירוש ענין לבאר להמנהג בהשיחה בנוגע עדיין נתבארו שלא ענינים
השבועי  שיחות בלקוטי עתה זה שעבר 81שנדפסה בשבוע להמדובר בנוגע ענינים כמה להשלים יש (וכן

שלפנ"ז). בענינים קושיות כמה לתרץ וכן שמות, בפ' רש"י בפירוש

פרשתנו  בסיום ארצה" נתך לא "ומטר הפסוק .82על הגיע "לא נתך", "לא רש"י: מפרש לו , ודומה .
סרוק  בן ומנחם עלינו. ותגיע (שפירושו) דעזרא והשבועה האלה עלינו (ביסוד 83ותתך בחלק חברו

כסף 84ובשורש  כהתוך (85. נוזל) נעשה גוש, מוצק, שמדבר (היינו, מתכת יציקת לשון ויצק , כתרגומו .86

לצקת  לארץ".87ואתיך, הוצק לא לארץ, נתך לא זה אף לאתכא,

להבין: וצריך

בדניאל א) הוא גו'" עלינו "ותתך האלה 88הפסוק עלינו "ותתך רש"י אומר מדוע מובן, ואינו ,
"?xfrc`והשבועה

"דדניאל". צ"ל ואכן טעות!... שזוהי – ופשוטה קלה הכי בדרך זאת לתרץ שרוצים יש

של  מקומו לציין רש"י צריך מדוע מובן אינו עדיין טעות, שזוהי נאמר אם שגם לכך נוסף אבל,
. "ותתך בהמשך l`ipcc.הפסוק: וכמו מקורם, ציון ללא פסוקים כו"כ שמביא רש"י של וכדרכו ,"
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א.74) א, בראשית
יוצר".75) "ברכת נוסח
ברכה.76) ס"פ
נ,77) פסחים וראה ט. יד, זכרי' ובפרש"י. ד ו, ואתחנן

וש"נ. סע"א.
בשלח.78) ר"פ
שמות.79) ס"פ
ח.80) יד, בשלח
ש"פ 81) (משיחת ואילך 46 ע' ח"ו בלקו"ש לאח"ז נדפס

תשכ"ה). וארא
לג.82) ט,

אף 83) סרוק", בן "מנחם השם את מזכיר שרש"י הטעם
בנוגע  רק כי, בפשטות, מובן – שמות מזכיר אינו כלל שבדרך
שמות, להזכיר צורך אין רז"ל, ממדרשי רש"י שמביא לענינים
רש"י  צריך רז"ל, מדברי שאינו דקדוק, של לענין בנוגע משא"כ
שהי' סרוק", בן "מנחם – ברֿסמכא ע"י נאמר זה שענין להבהיר

בימיו. המדקדקים ראש
שפ"ח.84) פי'
כב.85) כב, יחזקאל
ועוד.86) לו. לו, ויקהל
כז.87) לח, פקודי
יא.88) ט,



l"yz'dמח ,hay 'b ,`x`e t"y zgiy

רש"י  מוכרח לכן לבנ"י, הקב"ה בין ברית לכריתת בנוגע "שבועה" תיבת נתפרשה לא שבחומש וכיון
" ביד xfrc`להוסיף נתנה אשר האלקים בתורת ללכת ובשבועה "באלה בנ"י את השביע שעזרא כיון ,"

האלקים" עבד .100משה

.‚È:בפשטות לומר יש – שלפנ"ז "ויצקת" מהפסוק ולא "ויצק", מהפסוק רש"י שמביא לראי' ובנוגע

ל"ויבן" שינה והמעתיק "הב'", כתב שרש"י "הבתים", לתיבת בנוגע שעבר בשבוע שנתבאר ע"ד
כאן שגם לומר יש – ס"י) "ויצק (כנ"ל ברש"י כתוב לפסוק 'הי' התכוין שרש"י היינו, מקף), (עם "

ב"מקף",93"ויצקת" הצורך מהו הבין שלא המעתיק, אך "מקף". רש"י הוסיף תי"ו האות שבמקום אלא ,
המקף. את השמיט ולכן "ויצק", נאמר שבו פסוק גם שיש ומצא חיפש

"ו  כתוב הי' רש"י בפירוש לתרגומו: בנוגע המעתיק zועד"ז אך "ויצקת". של התרגום שזהו תיך",
בכתבֿיד), וכ"ש בדפוס, אפילו – זל"ז דומות א' ת' האותיות רש"י בכתב (שהרי לא' הת' את ושינה טעה

"ו  "ויצק".`וכתב של התרגום שזהו תיך",

.„È ס"ט שמות ש"פ בשיחת נכלל – בתים" להם "ויעש הפסוק על רש"י בפירוש הביאור .101המשך

.ÂË ויצא דפ' השבועי שיחות בלקוטי במשנ"ת שאברהם102הביאור קודם , מילה מצות קיים לא
דמים  שפיכות של האיסור על לעבור  יכול הי' לא כי ניתנה), שלא עד התורה כל שקיים (אף 103שנצטווה

(א) אחד"– "לעם להיות בכדי כי, שכם, אנשי למילת ובית104בנוגע משפחת ויעקב,עם יצחק אברהם
יוסף  ע"י המצריים למילת ובנוגע (ב) נימולים, להיות נכלל 105הוצרכו – כספו מקנת בגדר שהיו כיון ,

ונדפסה  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה ואילך.106בשיחה 138 ע' ח"י בלקו"ש

.ÊË ולדבקה למקורה מעלה מעלה ולעלות ממש, ב"ה הוי' עד "לשוב פ"ח, התשובה באגרת הביאור
נפלא" ביחוד ית' פרטיות 107בו ומדריגות והדרגה מסדר שלמעלה התשובה נקודת באה שתחילה –108,

באופן  מסודר, באופן התשובה עבודת באה ולאח"ז ית', ומהותו לעצמותו ממש", ב"ה הוי' עד "לשוב
לדרגא  מדרגא עלי' –של

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.109הוגה 84 ע' חל"ט בלקו"ש

.ÊÈשבפירוש תורה" של ב"יינה לביאור בהמשך ההתוועדות, לוי'בסיום כהונה "בתי בענין רש"י
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר סי"ד), (הנ"ל ומלכות"

הענין  שזהו פרעה, קליפת שבירת גם פועלים ומלכות", לוי' כהונה "בתי בנ"י אצל שפועלים ועי"ז
פרעה" אל בזהר 110ד"בא כמבואר בהמכתב 111, גם שצויין מלכא 22(כפי ע"י מהגלות שיוצאים ועד ,(

ממש. בקרוב משיחא,

עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
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ל.100) יו"ד, נחמי'
וש"נ.101) .17 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת
תשכ"ח).102) מקץ ש"פ (משיחת 146 ע' ח"ה לקו"ש
זו 103) שנה שבט מד' שליט"א אדמו"ר כ"ק מענה גם ראה

רפאֿב). ע' חכ"ו (אג"ק
כב.104) לד, וישלח
נה.105) מא, מקץ פרש"י
שם 106) נשמט (ובטעות תשל"א מקץ ש"פ שיחת בשילוב

זו). לשיחה הציון
ענין 107) על רק לומר שייך "נפלא" שהלשון גם נתבאר

השבועי  בלקו"ש גם שנזכר (כפי האדם בשכל מתיישב ),*שאינו
אפילו  שייך לא הענינים, מכל למעלה שהוא ית' עצמותו על אבל
בנוגע  נפלא" ד"(יחוד) הענין נאמר לא ולכן "נפלא". הלשון לומר

ורק  ית'; לעצמותו העלי' שהו"ע ממש", ב"ה הוי' עד "לשוב
כפי  התשובה, סדר על שקאי – מעלה" למעלה "לעלות בנוגע
בו  "ולדבקה נאמר – בגוף למטה הנשמה בעבודת אח"כ שנמשך

נפלא". ביחוד ית'
שיצתה 108) עד בבכי' ש"געה לראב"ד בנוגע שמצינו וע"ד

. ואמר רבי ש"בכה כו'", אחת"נשמתו בשעה עולמו קונה יש .
שלמעלה  בתשובה העילוי תכלית שזהו מובן שמזה – א) יז, (ע"ז
מיד  (שהרי אחת בשעה נפעל זה וכל גמור, צדיק מדרגת אפילו

נשמתו"). "יצתה לאח"ז
תשל"א.109) וארא ש"פ שיחת בשילוב
בא.110) ר"פ
א.111) לד, ח"ב

(*mixvn zekna y"nl rbepa) 52 'r e"g y"ewla f"g`l qtcp"iziltde± "g epzyxt,(gi.
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.l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy .c"qa
.‡Ï... בנגלה רמז זה על גם יש – ענין בכל בפועל:186וכמו לדין ועד ,

בתרא  בבא במסכת בגמרא פס"ד שנה".211ישנו עשרים בן שיהי' עד אביו בנכסי "ולמכור :

אביו". בנכסי "למכור כדי הדרוש השכל את לו אין שנה עשרים שעד כיון – בזה הפשוט והטעם

שנים  שש מגיל החל מקח" מקחן ש"הפעוטות אמנם שככל 212מצינו לזמן, מזמן בזה ניתוסף ולאח"ז ,
בנוגע  אבל הענינים; בכל להתנהג כיצד ולברר לבחון יותר וכח רשות לו יש יותר, וחכם ברֿדעת שנעשה 
רק  זה הרי – אביו" "בנכסי ומתן המשא את לנהל כיצד לידע הבעלות מלוא לו שתהי' אביו", ל"נכסי

שנה. עשרים בן כשנעשה

צריכים – אבל יורש, כבר הוא הרי שנולד, ברגע יומו, בן תינוק אפילו הנה אביו, נכסי לירושת בנוגע
"עד  לדרגא, מדרגא לילך צריך – כו' למכור אביו בנכסי שליטה לו שתהי' וכדי אפוטרופוס; לו להעמיד
דרגות  חילוקי נזכרו לא שלכן אביו, לנכסי (בנוגע השכל שלימות נעשית שאז שנה", עשרים בן שיהי'
נכסי  אפילו לנכסים, בנוגע השכל שלימות כבר נעשית עשרים שבגיל כיון ארבעים, ובן שלושים דבן

אביו).

חיים  בעץ כמבואר – הקבלה בתחילתו 213ובלשון במדבר פרשת תורה בלקוטי הזקן רבינו )214(והביאו
דאבא. מוחין גם אלא דבינה, מוחין רק לא – המוחין שלימות שזהו"ע אבא", מקיפי בו נכנסים ש"אזי

בזהר  הכתוב 215וכמבואר ש"שבע 216בפירוש שנים", ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי "ויהיו
הכתר, שזהו"ע שנה", ד"מאה הענין בא ולאח"ז המוחין, הו"ע שנה" ו"עשרים המדות, הו"ע שנים"

והבנה. משכל למעלה

שנה, עשרים לגבי גרעון נעשה שלא בלבד זו לא הנה שנה, עשרים בן שנעשה שלאחרי מובן, ומזה
שנה". "מאה לדרגת העלי' שמתחילה – אדרבה אלא

.·Ï הזקן רבינו ביאור ע"פ מבן 218במ"ש 217ויובן לגולגלותם גו' ישראל בני עדת כל ראש את "שאו
(שזהו  "לגולגלותם" הלשון דיוק מובן אינו דלכאורה – בישראל" צבא יוצא כל ומעלה שנה עשרים

בתכלית): בדיוק שהוא התורה לשון

בתוך  שנמצא השכל, משכן שבו המוח, הוא שעיקרו הראש, את שמקיף העצם היא – "גולגולת"
בלבד. חיצוני ענין היא שהגולגולת כך הגולגולת,

כל – נקבים, כמה ואפילו בגולגולת, נקב להיות יכול עדיין אבל המוח, על אמנם מגינה הגולגולת
שבזה) הדינים פרטי (ככל רובה נחבס שלא בכל 219זמן פוגע זה הרי הקרום, ניקב אם המוח, משא"כ ,

.220מציאותו 

להדגיש  צורך יש למלחמה, לצאת בישראל", צבא "יוצאי בתור בנ"י מנין אודות כשמדובר וא"כ,
ענין אתdlrndאת "שאו – אלא y`xשבהם הראש, לא "לגולגלותם", הוא שהמנין נאמר ולמה גו'",

דוקא?! הגולגולת
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א.211) קנו,
א.212) נט, גיטין
שכ"ד.213)
א.214) ב, – עשרים מבן ד"ה
סה"מ 215) התוועדויות – מנחם תורת וראה א. קכג, ח"א

וש"נ. רצד. ע' חשון

שרה.216) חיי ר"פ
במדבר.217) ר"פ לקו"ת ראה
בֿג.218) א, במדבר
ס"ל.219) יו"ד טושו"ע ה"וֿט. פ"י שחיטה הל' רמב"ם ראה
סל"א.220) סכ"ט; שם טושו"ע ה"אֿג. פ"ו שם רמב"ם

l"yz'd ,hay 'b ,`x`e t"y zgiy

רש"י  מוכרח לכן לבנ"י, הקב"ה בין ברית לכריתת בנוגע "שבועה" תיבת נתפרשה לא שבחומש וכיון
" ביד xfrc`להוסיף נתנה אשר האלקים בתורת ללכת ובשבועה "באלה בנ"י את השביע שעזרא כיון ,"

האלקים" עבד .100משה

.‚È:בפשטות לומר יש – שלפנ"ז "ויצקת" מהפסוק ולא "ויצק", מהפסוק רש"י שמביא לראי' ובנוגע

ל"ויבן" שינה והמעתיק "הב'", כתב שרש"י "הבתים", לתיבת בנוגע שעבר בשבוע שנתבאר ע"ד
כאן שגם לומר יש – ס"י) "ויצק (כנ"ל ברש"י כתוב לפסוק 'הי' התכוין שרש"י היינו, מקף), (עם "

ב"מקף",93"ויצקת" הצורך מהו הבין שלא המעתיק, אך "מקף". רש"י הוסיף תי"ו האות שבמקום אלא ,
המקף. את השמיט ולכן "ויצק", נאמר שבו פסוק גם שיש ומצא חיפש

"ו  כתוב הי' רש"י בפירוש לתרגומו: בנוגע המעתיק zועד"ז אך "ויצקת". של התרגום שזהו תיך",
בכתבֿיד), וכ"ש בדפוס, אפילו – זל"ז דומות א' ת' האותיות רש"י בכתב (שהרי לא' הת' את ושינה טעה

"ו  "ויצק".`וכתב של התרגום שזהו תיך",

.„È ס"ט שמות ש"פ בשיחת נכלל – בתים" להם "ויעש הפסוק על רש"י בפירוש הביאור .101המשך

.ÂË ויצא דפ' השבועי שיחות בלקוטי במשנ"ת שאברהם102הביאור קודם , מילה מצות קיים לא
דמים  שפיכות של האיסור על לעבור  יכול הי' לא כי ניתנה), שלא עד התורה כל שקיים (אף 103שנצטווה

(א) אחד"– "לעם להיות בכדי כי, שכם, אנשי למילת ובית104בנוגע משפחת ויעקב,עם יצחק אברהם
יוסף  ע"י המצריים למילת ובנוגע (ב) נימולים, להיות נכלל 105הוצרכו – כספו מקנת בגדר שהיו כיון ,

ונדפסה  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה ואילך.106בשיחה 138 ע' ח"י בלקו"ש

.ÊË ולדבקה למקורה מעלה מעלה ולעלות ממש, ב"ה הוי' עד "לשוב פ"ח, התשובה באגרת הביאור
נפלא" ביחוד ית' פרטיות 107בו ומדריגות והדרגה מסדר שלמעלה התשובה נקודת באה שתחילה –108,

באופן  מסודר, באופן התשובה עבודת באה ולאח"ז ית', ומהותו לעצמותו ממש", ב"ה הוי' עד "לשוב
לדרגא  מדרגא עלי' –של

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.109הוגה 84 ע' חל"ט בלקו"ש

.ÊÈשבפירוש תורה" של ב"יינה לביאור בהמשך ההתוועדות, לוי'בסיום כהונה "בתי בענין רש"י
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר סי"ד), (הנ"ל ומלכות"

הענין  שזהו פרעה, קליפת שבירת גם פועלים ומלכות", לוי' כהונה "בתי בנ"י אצל שפועלים ועי"ז
פרעה" אל בזהר 110ד"בא כמבואר בהמכתב 111, גם שצויין מלכא 22(כפי ע"י מהגלות שיוצאים ועד ,(

ממש. בקרוב משיחא,

עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
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ל.100) יו"ד, נחמי'
וש"נ.101) .17 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת
תשכ"ח).102) מקץ ש"פ (משיחת 146 ע' ח"ה לקו"ש
זו 103) שנה שבט מד' שליט"א אדמו"ר כ"ק מענה גם ראה

רפאֿב). ע' חכ"ו (אג"ק
כב.104) לד, וישלח
נה.105) מא, מקץ פרש"י
שם 106) נשמט (ובטעות תשל"א מקץ ש"פ שיחת בשילוב

זו). לשיחה הציון
ענין 107) על רק לומר שייך "נפלא" שהלשון גם נתבאר

השבועי  בלקו"ש גם שנזכר (כפי האדם בשכל מתיישב ),*שאינו
אפילו  שייך לא הענינים, מכל למעלה שהוא ית' עצמותו על אבל
בנוגע  נפלא" ד"(יחוד) הענין נאמר לא ולכן "נפלא". הלשון לומר

ורק  ית'; לעצמותו העלי' שהו"ע ממש", ב"ה הוי' עד "לשוב
כפי  התשובה, סדר על שקאי – מעלה" למעלה "לעלות בנוגע
בו  "ולדבקה נאמר – בגוף למטה הנשמה בעבודת אח"כ שנמשך

נפלא". ביחוד ית'
שיצתה 108) עד בבכי' ש"געה לראב"ד בנוגע שמצינו וע"ד

. ואמר רבי ש"בכה כו'", אחת"נשמתו בשעה עולמו קונה יש .
שלמעלה  בתשובה העילוי תכלית שזהו מובן שמזה – א) יז, (ע"ז
מיד  (שהרי אחת בשעה נפעל זה וכל גמור, צדיק מדרגת אפילו

נשמתו"). "יצתה לאח"ז
תשל"א.109) וארא ש"פ שיחת בשילוב
בא.110) ר"פ
א.111) לד, ח"ב

(*mixvn zekna y"nl rbepa) 52 'r e"g y"ewla f"g`l qtcp"iziltde± "g epzyxt,(gi.



l"yz'dנ ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

(כמרומז בחסידות בזה בישראל"ומבואר צבא "יוצא להיות יוכל שיהודי שכדי הזקן), רבינו בדברי
הענין  צ"ל אלא שבראש, מוחין שהו"ע והשגה, והבנה השכל ע"פ שילך מספיק לא העולם, את לכבוש
אז  ורק להקב"ה, והרצון הנפש מסירת שזהו"ע מהמוחין, שלמעלה "גולגלותם" לבחי' ראש" את ד"נשא

בישראל". צבא "יוצא להיות יכול

יותר: ובפרטיות

שהוא המס"נ ענין והיינו,zlgzdישנו לפניך", אני "מודה באמירת היום התחלת שזוהי – העבודה
מלך  לפניך אני "מודה כבר אומר ידיו, שנוטל לפני ואפילו שמתבונן, לפני התורה, שלומד לפני שעוד

להקב"ה. ומתמסר וקיים", חי

בישראל"; צבא "יוצא להיות הנדרשת המס"נ היא זו לא אבל,

"דרך  של עולם שיהי' יפעל הוא אלא אותו, "יבלע" לא שהעולם באופן לעולם לצאת שיוכל כדי
ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג במס"נ 221ארץ", צורך יש אני", "מודה שבאמירת המס"נ מלבד הנה –

שבאה התפלה, lkyשבעבודת t"r zeppeazdd ixg`l כמארז"ל] האדם ושפלות האֿל "אין 222בגדלות
הרמ"א  שפוסק וכפי ראש", כובד מתוך אלא להתפלל יונה 223עומדין רבינו תלמידי ש"יחשוב 224(בשם (

ברכות  דזמרה, בפסוקי ההתבוננות כללות שזוהי האדם"], ובשפלות יתעלה האֿל מרוממות התפלה קודם
מרי'" קמי "כעבדא שעומד דשמו"ע, להמס"נ מגיע ולאח"ז וק"ש, ושלאחרי') (שלפני' בהעדר 225ק"ש ,

הרשב"א  וכמ"ש לעצמו, מציאות אינו העבד (שהרי לגמרי קנה 226המציאות עבד שקנה מה "כל בפירוש
האדון,227רבו" קונה מלכתחילה אלא האדון, זוכה העבד וע"י העבד, קונה שתחילה באופן זה שאין ,

כלל). לעצמו מציאות אינו שהעבד כיון

השלימות  ישנה שכאשר – ומעלה" שנה עשרים מבן לגולגלותם גו' ראש את "שאו מ"ש גם וזהו
ה' חכמת והשגת להבנת אותו וניצל בשכלו שהשתמש המוחין, שלימות שזוהי שנה", עשרים ד"בן

התורה  יסודי בהלכות הרמב"ם שמאריך כפי "בשעה 228בעולם, ויראתו": לאהבתו "הדרך בביאור
. וברואיו במעשיו האדם שנהשיתבונן עשרים "מבן הנה – כו'" חכמתו מהם ויראה .dlrne שמתעלה ,"

שלמעלה  "גולגלותם" לבחי' השכל שהו"ע הראש את להעלות ראש", את "נשא יותר: נעלית לדרגא
בישראל". צבא ד"יוצא הענין להיות שיוכל כדי ומוכרחת שמספיקה הנכונה המס"נ שזוהי – מהשכל

.‚Ï:לעניננו בנוגע ההוראה גם וזוהי

על  יראתו והיתה ישראל", את ד"שפט הענין נמשך שבהם שנה עשרים שמסתיימים לאחרי
שנה עשרים ד"מבן הענין נעשה אזי – ודור דור שבכל עדת dlrneה"פלשתים" כל ראש את "שאו ,"

ישראל שמצד mzelbleblבני לעבודה המוחין, שלימות שנה", ד"עשרים מהעבודה שמתעלים היינו, ,"
הכתר. בחי' מצד עבודה הקבלה: ובלשון מס"נ,

ועושים  ארץ", דרך מנהג בהן ד"הנהג באופן לעולם שיוצאים בישראל", צבא "יוצא נעשים ועי"ז
ית'. לו דירה מהעולם

ועבודתינו  מעשינו שנשלמו כיון צדקנו, משיח פני לקבל – הוי'" "צבאות צבאותם", "על יוצאים ואז
– גלות" "דאלאי המדינה: ובלשון גלותינו, קץ ונעשה הגלות את שורפים ולכן הגלות, זמן ַָבמשך

ד  "אתחלתא ובאה הגלות, והשלימה,שמסתיים האמיתית וגאולה גאולה"

עפר" שוכני ורננו בתוכם,12"והקיצו ההילולא) (בעל והוא ,
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ב.221) לה, ברכות
ב.222) ל, שם
רסצ"ח.223) או"ח
שם.224) ברכות

רע"א.225) יו"ד, שבת
ב.226) כג, קידושין
שם.227) קידושין ב. פח, פסחים
רפ"ב.228)



ני l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

שהובאה – בזהר 229וכפי שאיתא שאף הדברים, לסדר בנוגע ארבעים 230הראי' תהי' המתים שתחיית
בנוגע רק זה הרי גלויות, קיבוץ לאחרי תהי'zenilylשנה לפנ"ז שעוד לומר בהכרח אבל דתחה"מ,

ודרא  דרא בכל דמשה אתפשטותא גם (כולל משה של המתים שהרי 231תחיית ישראל, רועי ואהרן, (
פסחים  במסכת הרמב"ם 232בתוס' כפס"ד גלויות, קיבוץ קודם (שיהי' המקדש שכשיבנה "משה 109איתא (

יומא  במסכת הגמרא (כדברי עמנו" יהא –)233ואהרן

בודאי" משיח זה ש"הרי יודעים שאז ישראל, נדחי ויקבץ במקומו, מקדש דידן,109ויבנה בעגלא ,
ממש. בקרוב

.„Ï(כמ"פ (כנהוג בזה והסדר מסכתא, סיום לערוך וגם חסידות, מאמר לומר ההילולא ביום נהוג
סיום  – דתורה בנגלה הענין ולאח"ז ההילולא), בעל של המאמר עם (שקשור חסידות המאמר תחילה –

המסכת.

החל  – גופא דתורה (ובנגלה דתורה נגלה לומדים שתחילה הוא הלימוד שסדר שאע"פ ולהעיר,
לגמרא" עשרה חמש ו"בן למשנה" עשר "בן ואח"כ למקרא", שנים חמש "בן לאחרי 234מתושב"כ, ורק ,(

מתחילים  לא דתורה נגלה שבלימוד רואים הרי – התורה פנימיות לימוד מתחילים דתורה נגלה לימוד
תורה  מלמדו אביו לדבר מתחיל "משהתינוק שכן, והשגה, הבנה של משה"235בענין לנו והרי 236צוה ,

שנתיים  בן בהיותו לדבר התינוק מתחיל הרגיל הכי 237ע"ד במדה (אפילו לחינוך הגיע לא כשעדיין ,
כפי  אלא והשגה, בהבנה שהיא כפי לא – תורה ללמדו מתחילים ואז והשגה, הבנה עם הקשור קטנה)

מצד אלא)zeiniptdשהיא שכלו, והשגת בהבנת (לא זאת מקבל והתינוק eytpשבה, mvra כסיום ,
משה)235הפסוק  לנו צוה כאמור dyxen"(תורה שכל, עם קשור אינו הירושה ענין והרי יעקב", קהלת

אביו. נכסי כל כבר יורש משנולד שתיכף (סל"א) לעיל

ואח"כ  המאמר, תחילה – ההילולא בעל עם הקשורה התוועדות של הרגיל הסדר נקבע לכך ובהתאם
בנגלה. הענין

שלישית, סעודה בזמן שנערכה בהתוועדות הש"ק, ביום גם כבר נאמר חסידות שהמאמר כיון אמנם,
דרעוין" בזהר 238"רעוא כדאיתא צדיקים, הסתלקות עם שקשור זמן פסוקים 239[שזהו ג' לאמירת הטעם

לכן  – ודוד] יוסף מהימנא") ("רעיא משה הצדיקים, ג' של ההסתלקות זמן שזהו לפי צדק", ד"צדקתך
ה  את תחילה חסידות.אומר המאמר כן ולאחרי בחסידות), שמשתקף כפי גם (כולל בנגלה ענין

.‰Ï תיקן ש"משה לכך בדוגמא שזהו בשבוע", שבוע "הלכות אודות (סט"ז) לעיל להמוזכר ובהמשך
. יום של בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל מסכת להם על סיום עתה ייערך – בחג" חג הלכות .

מגילה.

בארוכה  פעם כבר נתבאר זה סיום וקיימו 240אמנם, "וקבלו הנפלאים: רש"י בדברי הביאור גם (כולל
ובבא" בזה בניהם ועל עליהם המצוות לפנ"ז,241שכר הגמרא בדברי נוסף ענין על עתה נתעכב ולכן ;(

כמה  נתבארו שבה הסוגיא לכללות בהמשך ובא שייך אבל הנ"ל, המסכת לסיום שייך אינו שלכאורה
במשנה  להמדובר שייך זה שענין הס"ת, וגלילת קריאת לאופן בנוגע התורה.242פרטים קריאת אודות

הספרֿתורה. אודות ואילך) (ס"ו לעיל להמדובר בהמשך גם הוא זה וענין
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לתחיית 229) ד"ה הערה – רעט) ע' שם (אג"ק הנ"ל במכתב
וש"נ. .92 ס"ע חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת גם וראה המתים.

(במהנ"ע).230) סע"א קלט, ח"א
רע"א).231) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
סע"ב.232) קיד,
ב.233) ה,
ספ"ה.234) אבות
ד.235) לג, ברכה
יט.236) יא, עקב ספרי א. מב, סוכה

תפח.237) ע' תקס"ח אדה"ז מאמרי ח. כא, וירא עה"פ רד"ק
סע"ב.238) פח, זח"ב
וש"נ.239) ס"ה. סרצ"ב או"ח אדה"ז שו"ע וראה א. קנו, שם
(240– מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ה פורים שיחת

ואילך). 16 ע' חמ"ג התוועדויות
ע'241) ריש קס. ס"ע ח"כ כ. ע' ריש חט"ז אג "ק גם ראה

.154 ע' ח"ל התוועדויות – מנחם תורת קעג.
ואילך.242) סע"ב ל,

l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

(כמרומז בחסידות בזה בישראל"ומבואר צבא "יוצא להיות יוכל שיהודי שכדי הזקן), רבינו בדברי
הענין  צ"ל אלא שבראש, מוחין שהו"ע והשגה, והבנה השכל ע"פ שילך מספיק לא העולם, את לכבוש
אז  ורק להקב"ה, והרצון הנפש מסירת שזהו"ע מהמוחין, שלמעלה "גולגלותם" לבחי' ראש" את ד"נשא

בישראל". צבא "יוצא להיות יכול

יותר: ובפרטיות

שהוא המס"נ ענין והיינו,zlgzdישנו לפניך", אני "מודה באמירת היום התחלת שזוהי – העבודה
מלך  לפניך אני "מודה כבר אומר ידיו, שנוטל לפני ואפילו שמתבונן, לפני התורה, שלומד לפני שעוד

להקב"ה. ומתמסר וקיים", חי

בישראל"; צבא "יוצא להיות הנדרשת המס"נ היא זו לא אבל,

"דרך  של עולם שיהי' יפעל הוא אלא אותו, "יבלע" לא שהעולם באופן לעולם לצאת שיוכל כדי
ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג במס"נ 221ארץ", צורך יש אני", "מודה שבאמירת המס"נ מלבד הנה –

שבאה התפלה, lkyשבעבודת t"r zeppeazdd ixg`l כמארז"ל] האדם ושפלות האֿל "אין 222בגדלות
הרמ"א  שפוסק וכפי ראש", כובד מתוך אלא להתפלל יונה 223עומדין רבינו תלמידי ש"יחשוב 224(בשם (

ברכות  דזמרה, בפסוקי ההתבוננות כללות שזוהי האדם"], ובשפלות יתעלה האֿל מרוממות התפלה קודם
מרי'" קמי "כעבדא שעומד דשמו"ע, להמס"נ מגיע ולאח"ז וק"ש, ושלאחרי') (שלפני' בהעדר 225ק"ש ,

הרשב"א  וכמ"ש לעצמו, מציאות אינו העבד (שהרי לגמרי קנה 226המציאות עבד שקנה מה "כל בפירוש
האדון,227רבו" קונה מלכתחילה אלא האדון, זוכה העבד וע"י העבד, קונה שתחילה באופן זה שאין ,

כלל). לעצמו מציאות אינו שהעבד כיון

השלימות  ישנה שכאשר – ומעלה" שנה עשרים מבן לגולגלותם גו' ראש את "שאו מ"ש גם וזהו
ה' חכמת והשגת להבנת אותו וניצל בשכלו שהשתמש המוחין, שלימות שזוהי שנה", עשרים ד"בן

התורה  יסודי בהלכות הרמב"ם שמאריך כפי "בשעה 228בעולם, ויראתו": לאהבתו "הדרך בביאור
. וברואיו במעשיו האדם שנהשיתבונן עשרים "מבן הנה – כו'" חכמתו מהם ויראה .dlrne שמתעלה ,"

שלמעלה  "גולגלותם" לבחי' השכל שהו"ע הראש את להעלות ראש", את "נשא יותר: נעלית לדרגא
בישראל". צבא ד"יוצא הענין להיות שיוכל כדי ומוכרחת שמספיקה הנכונה המס"נ שזוהי – מהשכל

.‚Ï:לעניננו בנוגע ההוראה גם וזוהי

על  יראתו והיתה ישראל", את ד"שפט הענין נמשך שבהם שנה עשרים שמסתיימים לאחרי
שנה עשרים ד"מבן הענין נעשה אזי – ודור דור שבכל עדת dlrneה"פלשתים" כל ראש את "שאו ,"

ישראל שמצד mzelbleblבני לעבודה המוחין, שלימות שנה", ד"עשרים מהעבודה שמתעלים היינו, ,"
הכתר. בחי' מצד עבודה הקבלה: ובלשון מס"נ,

ועושים  ארץ", דרך מנהג בהן ד"הנהג באופן לעולם שיוצאים בישראל", צבא "יוצא נעשים ועי"ז
ית'. לו דירה מהעולם

ועבודתינו  מעשינו שנשלמו כיון צדקנו, משיח פני לקבל – הוי'" "צבאות צבאותם", "על יוצאים ואז
– גלות" "דאלאי המדינה: ובלשון גלותינו, קץ ונעשה הגלות את שורפים ולכן הגלות, זמן ַָבמשך

ד  "אתחלתא ובאה הגלות, והשלימה,שמסתיים האמיתית וגאולה גאולה"

עפר" שוכני ורננו בתוכם,12"והקיצו ההילולא) (בעל והוא ,
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ב.221) לה, ברכות
ב.222) ל, שם
רסצ"ח.223) או"ח
שם.224) ברכות

רע"א.225) יו"ד, שבת
ב.226) כג, קידושין
שם.227) קידושין ב. פח, פסחים
רפ"ב.228)



l"yz'dנב ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

.ÂÏ נקבר מטפחת) (בלא ערום ס"ת האוחז כל יוחנן א"ר פרנך רבי "אמר מגילה: מסכת על ה"סיום"
דעתך  סלקא ערום אמר 243ערום, אלא דעתך, סלקא מצוות בלא מצוות. בלא ערום נקבר אימא אלא ,

לכך  כו', פשיטא רבותא מאי וקשה אחיזה. מצות "י"מ (ובתוס': מצוה" אותה בלא ערום נקבר אביי
. שעה באותה שעשה מצוה אותה בלא ריב"א, .פירש בו קרא להגיהו"),. או לגוללו .

הקס"ד – סברת הגמרא 244ביאור מסדר אשי רב ע"י בגמרא "יציאת 245(שנקבעה כי, ערום", "נקבר :(
. דומהנשמה .z"ql"ש"נקבר 146שנשרפה – מדה כנגד מדה – ערום ס"ת האוחז של ענשו ולכן, ,

שלאח"ז  הקבורה (ואילו לנשמה בנוגע הוא לס"ת הדמיון כי דעתך", סלקא "ערום אעפ"כ, אבל ערום".
להגוף  בנוגע הם 246היא המצוות כי, מצוות", בלא ערום "נקבר ולכן, לנשמה, בנוגע העונש צ"ל וא"כ ,(

הס"ת 247לבושים  של המטפחת בדוגמת המצוות.248, לבושי ללא נקבר מטפחת, בלא הס"ת שאחז וכיון ,
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קמים 243) שהרי – המתים לתחיית שנוגע ענין שזהו ולהעיר
א). צא, זח"ג רפצ"ה. ב"ר סע"ב. צ, סנהדרין (ראה בלבושיהן

אמר 244) אלא כו', אימא "אלא הוא הגמרא שלשון ובפרט
סברא  שזוהי מורה "אלא" שהלשון הש"ס בכללי וידוע כו'", אביי
בפירוש  טעות לא אבל יותר, עמוק שכל התחדשות בגלל חדשה

כו'. הדברים כוונת
הגמרא ובפר 245) דברי בפירוש ברשב"ם מבואר יותר: טיות

. קמא "מהדורא ב) קנז, ש"רב (ב"ב אשי", דרב בתרא מהדורא .
הכלה  חדשי בשני לימודו מחזר שנה ובכל שנה, ששים חי אשי
עשה  וכן לימודו, כל סיים שנה שלושים ולכשהגיעו ותשרי, ניסן
שנים  שלושים היינו קמא ומהדורא אחרונים. שנים בשלושים
שלושים  הן שלפנינו) המהדורא (שהיא בתרא ומהדורא ראשונים,
כ"כ  זמן ריבוי שבמשך יתכן לא הרי שכן, וכיון אחרונים". שנים
ר' באגרת כמבואר אלא שלפנינו, בש"ס שמופיע מה רק למדו

שזהו הש"ס) השתלשלות (ע"ד גאון xgaendeשרירא zleqd מכל
אשי  רב ע"י ונסדר שנתברר בלימודם, שהיתה כשם *השקו"ט ,

סדרי  בששה וסידרם התנאים דברי כל את בירר הקדוש שרבינו
וכמבואר  א), יד, חגיגה – משנה" סדרי מאות "שש (מתוך משנה
בתורה  שעסק לפי זאת, לעשות וביכלתו בכחו שהי' הנ"ל באגרת
וגדולה  ד"תורה ומצב במעמד להיותו כו', וטרדות בלבולים ללא
מעל  פסקו שלא הקדוש, רבינו כמו א), נט, (גיטין אחד" במקום
ולא  החמה בימות לא צנון ולא קישות ולא חזרת לא שולחנו

א). יא, (ע"ז הגשמים בימות
המת246) על "העומד בין החילוק dnypוזהו z`ivi zrya

. לקרוע הואחייב זה שדין שנשרפה", לס"ת דומה .mc` lka,
ל" בנוגע ללוותו z`vedמשא"כ ת"ת שמבטלין לקבורה, המת"

מה  כנתינתה, ד"נטילתה רבוא, ששים צרכו", "כל לו שיהי' עד
רבוא  בששים (היינו**נתינתה נטילתה אף בטל , ולמודו כשמת

וה"מ רבוא, בששים פרש"י) –ipze ixwc o`nl,יז (כתובות "

זמן משך היא לקבורה המת הוצאת כי, – יציאת ixg`lסע"א)
שבגללו  הגוף, על רק מדובר שעכשיו כך, הס"ת), (שריפת נשמה
ואילך) ב פח, (שבת דמ"ת בסוגיא כמארז"ל למטה, התורה ניתנה
"למצרים  השמים", על הודך "תנה המלאכים לבקשת במענה

. ללימוד ירדתם ששייך מי אצל רק ולכן, ביניכם", יש יצה"ר .
בששים  בטל) (שלמודו ש"נטילתה אמרו ותני") ("דקרי התורה

רבוא".
(פ"ה)247) בתניא כמבואר פנימי, אור היא שתורה כידוע

. ש"התורה שלאח"ז, חסידות ומאמרי ולקו"ת בתו"א .ובארוכה
. הנפש ומזון לחם בשם .נקראת הגשמי שהלחם כמו .. נהפך ..

. כבשרו ובשר דם .להיות התורה בידיעת כך בשכלו . שנתפסת .
. לאחדים והיו עמו ואילו ומתאחדת מעי", בתוך ותורתך וז"ש .

לבוש  שהוא בית כמו או הקרוב, (לבוש לבושים הם המצוות
ענין  זה הרי – אופן ובכל ברכה), ס"פ לקו"ת (ראה הרחוק

המקיפים).
"יקרה 248) טו) ג, (משלי נאמר תורה על יותר: ובפרטיות

בה", ישוו לא חפצים "כל בה", ישוו לא חפציך וכל מפנינים היא
בין  שהחילוק והיינו, ע"ב), ריש ט, (מו"ק שמים" "חפצי אפילו

למצוות  –***תורה לחפציו עצמו האדם בין החילוק כמו הוא
שלכן  יג), נח, (ישעי' דבר" ודבר חפצך "ממצוא (כמו עסקיו
רסש"ו. או"ח אדה"ז שו"ע (ראה בשבת בעסקיו לדבר אסור
אש  "מה כט), כג, (ירמי' כאש" "דברי היא התורה כי, וש"נ)),
(ברכות  טומאה" מקבלין אינן תורה דברי אף טומאה מקבל אינו

א), d"awdכב, enk אוכלה אש אלקיך "ה' כד) ד, (ואתחנן כמ"ש ,
רק ****הוא" הם מצוות משא"כ ביניהם; לחלק שאין ועד ,

"ivtg שייכותם רואים כו' ההתבוננות לאחרי (ורק שמים"
ב. נג, ברכות (ראה שבועה של מהלשונות א' – ל"שמים"
נמשלו  שהמצוות מה גם וזהו הקב"ה), על שמורה כיון ובכ"מ),
שביחס  גידים), שס"ה – ומל"ת אברים, רמ"ח – (מ"ע לאברים

(*`"hily x"enc` w"k micwd xe`iad zlgzda,'ek xgaende zleqd `id `xnbdy oeiky,'ek zewenr zexaq da yi,n"ne,ep` mby oeik
dxez cenll epieehvp,edpn unye edvw qt` biydl lczydl epilr,lcd eplky itl,`"e`k zpad itl.

(**ab` jxcae±`eax miyy xn`p `l recn wiicl yi ואחד,z"na enk,jzelrda) aezkd oeylke] epiax dyn mb 'id i"pa `eax miyy calny
`i,(`k"eaxwa ikp` xy` mrd ilbx sl` ze`n yy"[,eh glya `zlikn) l`xyi lk cbpk lewy 'idy,(`.

(***dxezd zeiniptl dxezc dlbp oia `teb dxeza weligd lr sqep±ckw b"gf) n"rxd ixaca (e"kq) w"db`a x`eank,dxezd zeinipty (a,
"'ek zwelgn `le 'ek `iyw `l onz zilc,"miigd ur `id,dxezc dlbpe,'ek zwelgne zeiyew yi day,xwy ly zeprhl creenk)"mipy

'eke zilha oifge`"(n"a yix),xn`ndc oepbqae] (zn`d jtid xne` mdn '`y xacd xexay±c sexivd `l"yxw,"`l`"xwy"[±df ixd
rxe aehc `pli`,zrcd ur,) miigd jtidc oiprd mb jiiy myy"'ek 'ibxcn litpc o`n"((c r"q a"g w"b`a onqp),a ziy`xa) y"nk,(fi

"'ebe epnn jlk` meia ik."
****(hl oixcdpqn xirdle,`"rq:"mkiwl``ed odk..`xepa `zeliah,eq 'iryi) aizkc,`eai y`a 'd dpd ik (eh."
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אחת  עבירה בגלל המצוות, כל ממנו שיטלו מסתבר לא עדיין בלא 249אבל ערום נקבר אביי "אמר ולכן .
מצוה". אותה

למרות  אחיזה", "מצות היא מצוה" ש"אותה רש"י) לפי גם הפשוט הפירוש (שזהו הי"מ דעת וביאור
כהוגן" המצוה עשה שלא כיון שכר לו שאין פשיטא רבותא, "מאי התוס' הוא 250קושיית שהחידוש –

. "הקורע כמו זה קריעה"שאין ידי יצא השבת את שמחלל אע"פ (בשבת) מתו על י"ל 251. (שעפ"ז
עם  אחד הו"ע ב)מטפחת שה(אחיזה כיון האחיזה), מצות את מבטלת אינה האחיזה באופן שהעבירה

תלבישני"252הס"ת  ובשר "עור – מהמלובש חלק שנעשה לבוש כמו 253(כמו הנפרד), לבוש כמו ולא ,
בתורה, לקריאה בנוגע משא"כ הס"ת; הריב"א),גליוני (כפירוש בס"ת האחיזה שלאחרי הגהה או גלילה

מטפחת  בלא הס"ת אחיזת בגלל אלו מצוות שיאבד לומר בגלל 254אין קריעה מצות מאבד שאינו כשם ,
בשבת  .255שקרע

הו"ע  שהמטפחת דכיון – תורה" ספר יגלל ואל המטפחת תיגלל "מוטב הגמרא: דברי המשך גם וזהו
" אבל המטפחת, בתוך הס"ת בגלילת איסור אין ס"ת), גליוני (כמו הס"ת עם המטפחת",ahenאחד תיגלל

לבוש. אלא הס"ת, עצם זה אין שסוכ"ס כיון

וכבוד": עושר ובשמאלה בימינה ימים אורך במטפחת אחזו "אבל התוס', דברי סיום וביאור
עצמה 256"למשמאילים  התורה השגת לשם שאינו הלימוד על קאי וכבוד", עושר לשמה) (שלא בה

המצוות  קיום לשם אלא ויאדיר"), תורה יעשון 257("יגדיל אשר המעשה את לידע מגיע 258, זה על (שגם
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ובשר  "עור יא) יו"ד, (איוב כמ"ש לבוש, כמו ה"ה עצמו, להאדם
התורה  לימוד מצות שהרי – בתורה גם ישנו זה וענין תלבישני".
– ס"ת למטפחת: ס"ת בין החילוק גם וזהו מ"ע. מרמ"ח א' היא
– ומטפחת א)), ה, (בראשית אדם" תולדות ("ספר עצמה תורה

שבתורה. המצוות ענין ערום), ס"ת יהי' (שלא לבוש
בשני 249) והבקיאות הידיעה שחסרון התורה, בלימוד וכמו

ארבעת  לימוד בשלימות גורע אינו וטהרות, זרעים הסדרים
ר"ת  כמ"ש הש"ס, בזמן הבקיאות עיקר היתה שבהם הסדרים
רש"י  שיטת בין החילוק במ"א (וכמשנ"ת הישר ספר בהקדמת
52 ע' ח"ו (לקו"ש זו שנה וארא לקו"ש ראה – זה בענין לתוס'

.((27 הערה
אלא 250) הריב"א, פירוש מלכתחילה הביא לא ואעפ"כ

הי"מ. פירוש תחילה הקדים
הוא 251) קלקול "לאו זו קריעה שלכן, ובפרש"י, ב קה, שבת

תקון". אלא
שמצינו 252) ע"ד להס"ת, לגמרי בטלה שהמטפחת ובאופן

אף  פטור בכלי מכשיעור פחות אוכלין ש"המוציא שבת בהלכות
במשנה). – סע"ב צג, (שבת לו" טפלה שהכלי הכלי, על

עצמו 253) להאדם האדם בשר בין לחלק אפשר שאי ועד
ונשמתו). רוחו (נפשו

(254.146 ע' שבפנים לקו"ש ראה – הריב"א דעת ביאור
(דעת  תוס' ושיטת (כהי"מ) רש"י שיטת בין החילוק וכללות
למקרא  חמש בן כמו העבודה, בהתחלת שבהיותו – הריב"א)

עדי  שייך שאינו בגמרא, שבלימוד (ועד"ז דאורייתא לפלפולא ין
("ער  בבירור עדיין יודע כשאינו בפשטות), לומד אלא התוס',
להענישו  יכולים ממנו, נדרש מה פאנאנדער") ניט זיך ַַקלייבט
וכאשר  בלבד; אחיזה למצות בנוגע מצוה" "אותה בנטילת
קריאה, מצות גם ממנו ליטול יכולים אזי כו', בעבודתו מתעלה

והגהה. גלילה

בלקו"ש 255) הנסמן שד"ח (ראה באחרונים שמצינו וע"ד
כאשר  רק שזהו בעבירה, הבאה למצוה בנוגע (39 הערה שבפנים
כאשר  משא"כ העבירה, ע"י אלא המצוה מציאות שייכת לא
אינה  – עצמה מצד הקריעה ובנדו"ד: צדדי. בענין היא העבירה
(בגלל  בשבת הקריעה היתה שכאן אלא השבת, ליום שייכת
משום  הקריעה לדחות רצה ולא בשבת, היתה הנשמה שיציאת

תחמיצנה  אל לידך הבאה גלילה *מצוה בתורה, הקריאה ועד"ז ,(
היו  שהרי מטפחת, בלא הס"ת לאחיזת שייכים שאינם הגהה, או
אינם  ולכן במטפחת, הס"ת אוחז הי' אם גם להתקיים יכולים

הס"ת. אחיזת של מצוה" "אותה נחשבים
עכצ"ל,256) "ובשמאלה", תיבת גם נעתקה שבתוס' דכיון

איכא ימים ש"אורך בה", ל"מיימינין רק הכוונה עושר y"keשאין
"ובשמאלה". תיבת להשמיט הו"ל דא"כ, וכבוד",

לשם 257) שהלימוד – הנ"ל לימוד אופני ב' בין ומהחילוקים
מציאות  להיות יכולה שלכן והגבלה, במדידה הוא המצוות קיום
משא"כ  סע"ב), צט, מנחות (ראה כולה התורה כל לימוד של
[שבאופן  כו' ופלפול עיון ע"י עצמה התורה השגת לשם הלימוד

נעשה דוקא לא ieaixdכזה – בתורה מחדש שהאדם עי"ז בתורה
:(61 הערה לעיל (נסמן חז"ל כלשון אלא ההעלם, מן גילוי רק

עתיד ותיק "ארוכה ycglתלמיד והגבלה, מדידה ללא ה"ז ,[
הזקן  רבינו שמבאר כפי ט), יא, (איוב ים" מיני ורחבה מדה מארץ
בין  החילוק כללות גם וזהו ה"ה); (פ"א תורה תלמוד בהלכות
ת"ת  בהלכות כמבואר התורה, ידיעת למצות כו' בו  והגית מצות

ואילך). סע"ב (עא, בלק פ' בלקו"ת וגם ובקו"א), (רפ"ג
יותר:258) הן ובפרטיות הן על אומרים "שהיו האופנים בב'

כפי  א), כ, יתרו (מכילתא הן" לאו "על גם או לאו", לאו ועל
יתרו  לפ' השבועי (לקו"ש זו פרשה על בלקוטים בארוכה שנדפס
וגם  הענינים, הסברת ואילך) 119 ע' ח"ו בלקו"ש לאח"ז נדפס –

האדם. בעבודת

(*dlin zevnl rbepa recidn xirdle,zaya lne ipinyd meia drehdy,xeht,(g"wq l"pd g"cy d`x) devn miiwl `ad dreh ezeidl.

l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

.ÂÏ נקבר מטפחת) (בלא ערום ס"ת האוחז כל יוחנן א"ר פרנך רבי "אמר מגילה: מסכת על ה"סיום"
דעתך  סלקא ערום אמר 243ערום, אלא דעתך, סלקא מצוות בלא מצוות. בלא ערום נקבר אימא אלא ,

לכך  כו', פשיטא רבותא מאי וקשה אחיזה. מצות "י"מ (ובתוס': מצוה" אותה בלא ערום נקבר אביי
. שעה באותה שעשה מצוה אותה בלא ריב"א, .פירש בו קרא להגיהו"),. או לגוללו .

הקס"ד – סברת הגמרא 244ביאור מסדר אשי רב ע"י בגמרא "יציאת 245(שנקבעה כי, ערום", "נקבר :(
. דומהנשמה .z"ql"ש"נקבר 146שנשרפה – מדה כנגד מדה – ערום ס"ת האוחז של ענשו ולכן, ,

שלאח"ז  הקבורה (ואילו לנשמה בנוגע הוא לס"ת הדמיון כי דעתך", סלקא "ערום אעפ"כ, אבל ערום".
להגוף  בנוגע הם 246היא המצוות כי, מצוות", בלא ערום "נקבר ולכן, לנשמה, בנוגע העונש צ"ל וא"כ ,(

הס"ת 247לבושים  של המטפחת בדוגמת המצוות.248, לבושי ללא נקבר מטפחת, בלא הס"ת שאחז וכיון ,
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קמים 243) שהרי – המתים לתחיית שנוגע ענין שזהו ולהעיר
א). צא, זח"ג רפצ"ה. ב"ר סע"ב. צ, סנהדרין (ראה בלבושיהן

אמר 244) אלא כו', אימא "אלא הוא הגמרא שלשון ובפרט
סברא  שזוהי מורה "אלא" שהלשון הש"ס בכללי וידוע כו'", אביי
בפירוש  טעות לא אבל יותר, עמוק שכל התחדשות בגלל חדשה

כו'. הדברים כוונת
הגמרא ובפר 245) דברי בפירוש ברשב"ם מבואר יותר: טיות

. קמא "מהדורא ב) קנז, ש"רב (ב"ב אשי", דרב בתרא מהדורא .
הכלה  חדשי בשני לימודו מחזר שנה ובכל שנה, ששים חי אשי
עשה  וכן לימודו, כל סיים שנה שלושים ולכשהגיעו ותשרי, ניסן
שנים  שלושים היינו קמא ומהדורא אחרונים. שנים בשלושים
שלושים  הן שלפנינו) המהדורא (שהיא בתרא ומהדורא ראשונים,
כ"כ  זמן ריבוי שבמשך יתכן לא הרי שכן, וכיון אחרונים". שנים
ר' באגרת כמבואר אלא שלפנינו, בש"ס שמופיע מה רק למדו

שזהו הש"ס) השתלשלות (ע"ד גאון xgaendeשרירא zleqd מכל
אשי  רב ע"י ונסדר שנתברר בלימודם, שהיתה כשם *השקו"ט ,

סדרי  בששה וסידרם התנאים דברי כל את בירר הקדוש שרבינו
וכמבואר  א), יד, חגיגה – משנה" סדרי מאות "שש (מתוך משנה
בתורה  שעסק לפי זאת, לעשות וביכלתו בכחו שהי' הנ"ל באגרת
וגדולה  ד"תורה ומצב במעמד להיותו כו', וטרדות בלבולים ללא
מעל  פסקו שלא הקדוש, רבינו כמו א), נט, (גיטין אחד" במקום
ולא  החמה בימות לא צנון ולא קישות ולא חזרת לא שולחנו

א). יא, (ע"ז הגשמים בימות
המת246) על "העומד בין החילוק dnypוזהו z`ivi zrya

. לקרוע הואחייב זה שדין שנשרפה", לס"ת דומה .mc` lka,
ל" בנוגע ללוותו z`vedמשא"כ ת"ת שמבטלין לקבורה, המת"

מה  כנתינתה, ד"נטילתה רבוא, ששים צרכו", "כל לו שיהי' עד
רבוא  בששים (היינו**נתינתה נטילתה אף בטל , ולמודו כשמת

וה"מ רבוא, בששים פרש"י) –ipze ixwc o`nl,יז (כתובות "

זמן משך היא לקבורה המת הוצאת כי, – יציאת ixg`lסע"א)
שבגללו  הגוף, על רק מדובר שעכשיו כך, הס"ת), (שריפת נשמה
ואילך) ב פח, (שבת דמ"ת בסוגיא כמארז"ל למטה, התורה ניתנה
"למצרים  השמים", על הודך "תנה המלאכים לבקשת במענה

. ללימוד ירדתם ששייך מי אצל רק ולכן, ביניכם", יש יצה"ר .
בששים  בטל) (שלמודו ש"נטילתה אמרו ותני") ("דקרי התורה

רבוא".
(פ"ה)247) בתניא כמבואר פנימי, אור היא שתורה כידוע

. ש"התורה שלאח"ז, חסידות ומאמרי ולקו"ת בתו"א .ובארוכה
. הנפש ומזון לחם בשם .נקראת הגשמי שהלחם כמו .. נהפך ..

. כבשרו ובשר דם .להיות התורה בידיעת כך בשכלו . שנתפסת .
. לאחדים והיו עמו ואילו ומתאחדת מעי", בתוך ותורתך וז"ש .

לבוש  שהוא בית כמו או הקרוב, (לבוש לבושים הם המצוות
ענין  זה הרי – אופן ובכל ברכה), ס"פ לקו"ת (ראה הרחוק

המקיפים).
"יקרה 248) טו) ג, (משלי נאמר תורה על יותר: ובפרטיות

בה", ישוו לא חפצים "כל בה", ישוו לא חפציך וכל מפנינים היא
בין  שהחילוק והיינו, ע"ב), ריש ט, (מו"ק שמים" "חפצי אפילו

למצוות  –***תורה לחפציו עצמו האדם בין החילוק כמו הוא
שלכן  יג), נח, (ישעי' דבר" ודבר חפצך "ממצוא (כמו עסקיו
רסש"ו. או"ח אדה"ז שו"ע (ראה בשבת בעסקיו לדבר אסור
אש  "מה כט), כג, (ירמי' כאש" "דברי היא התורה כי, וש"נ)),
(ברכות  טומאה" מקבלין אינן תורה דברי אף טומאה מקבל אינו

א), d"awdכב, enk אוכלה אש אלקיך "ה' כד) ד, (ואתחנן כמ"ש ,
רק ****הוא" הם מצוות משא"כ ביניהם; לחלק שאין ועד ,

"ivtg שייכותם רואים כו' ההתבוננות לאחרי (ורק שמים"
ב. נג, ברכות (ראה שבועה של מהלשונות א' – ל"שמים"
נמשלו  שהמצוות מה גם וזהו הקב"ה), על שמורה כיון ובכ"מ),
שביחס  גידים), שס"ה – ומל"ת אברים, רמ"ח – (מ"ע לאברים

(*`"hily x"enc` w"k micwd xe`iad zlgzda,'ek xgaende zleqd `id `xnbdy oeiky,'ek zewenr zexaq da yi,n"ne,ep` mby oeik
dxez cenll epieehvp,edpn unye edvw qt` biydl lczydl epilr,lcd eplky itl,`"e`k zpad itl.

(**ab` jxcae±`eax miyy xn`p `l recn wiicl yi ואחד,z"na enk,jzelrda) aezkd oeylke] epiax dyn mb 'id i"pa `eax miyy calny
`i,(`k"eaxwa ikp` xy` mrd ilbx sl` ze`n yy"[,eh glya `zlikn) l`xyi lk cbpk lewy 'idy,(`.

(***dxezd zeiniptl dxezc dlbp oia `teb dxeza weligd lr sqep±ckw b"gf) n"rxd ixaca (e"kq) w"db`a x`eank,dxezd zeinipty (a,
"'ek zwelgn `le 'ek `iyw `l onz zilc,"miigd ur `id,dxezc dlbpe,'ek zwelgne zeiyew yi day,xwy ly zeprhl creenk)"mipy

'eke zilha oifge`"(n"a yix),xn`ndc oepbqae] (zn`d jtid xne` mdn '`y xacd xexay±c sexivd `l"yxw,"`l`"xwy"[±df ixd
rxe aehc `pli`,zrcd ur,) miigd jtidc oiprd mb jiiy myy"'ek 'ibxcn litpc o`n"((c r"q a"g w"b`a onqp),a ziy`xa) y"nk,(fi

"'ebe epnn jlk` meia ik."
****(hl oixcdpqn xirdle,`"rq:"mkiwl``ed odk..`xepa `zeliah,eq 'iryi) aizkc,`eai y`a 'd dpd ik (eh."
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"עושר  – רב וזהו 260וכבוד"259שכר הלימוד. ואמיתית ל"גוף" ולבוש מטפחת בדוגמת הוא זה שלימוד ,(
בתורה  קורא וגם במטפחת", "אחזו והן 261שכאשר (מטפחת), המצוות קיום לשם הלימוד הן היינו, ,

עצמה  התורה השגת לשם בתורה 262הלימוד עושר 263(קריאה ובשמאלה בימינה ימים "אורך אזי ,(
–וכבוד"

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.264הוגה 141 ע' חכ"ג בלקו"ש

.ÊÏ שואלין שיהיו לישראל להם תיקן משה "ת"ר – הענין להמשך בנוגע גם אפשר בדרך לומר ויש
. בחג":ודורשין חג הלכות .

כאן  גם הנה – שבתורה המצוות מענין החל למצוות, תורה שבין החילוק שישנו לעיל שנתבאר כשם
יום  שלושים שלומדים ההלכות רק לא – גופא ובזה התורה, שזהו"ע בחג", חג ד"הלכות הענין ישנו

הדברים  פרטי הזקן רבינו שמבאר (כפי עצמו החג ביום שלומדים ההלכות אלא החג, אשר,111קודם ,(
איסור  עם שקשור קודש", "מקרא – שבו) הפרטים גם ואח"כ החג, (כללות החג ענין נעשה ידם על

המצוות. שזהו"ע קרבנות, והקרבת מלאכה

"מגילה  – תחילתה עם המסכתא סיום לקשר ב"הדרן" כרגיל – המסכתא להתחלת הקשר גם וזהו
שזהו"ע  – קודש ספרי מכ"ד א' היא מגילה אלו: ענינים ב' ישנם המגילה בקריאת שגם כו'", נקראת
דרבנן. מצוות משבע א' היא נקראת") ("מגילה מגילה מקרא שהרי מצוה, של ענין גם בזה ויש התורה;

מן  שאינה משה, תקנת – כו'" לישראל להם תיקן "משה המסכתא: סיום עם גם קשור זה וענין
ויש  בתושב"כ, בגלוי שנתפרשו ענינים יש גופא שבתורה (וכמו מגילה מקרא כמו מדרבנן, אלא התורה,

הושיבני  "במחשכים – ועד בתושבע"פ, שהם בבל"265ענינים של תלמודה ).266זה
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ח),259) טו, ראה (פ' מחסורו" "די של באופן רק לא היינו,
גם  אלא עה"פ), ופרש"י (ספרי להעשירו מחוייב אתה אי אבל

של .zexiyrבאופן
(260– ל"שולחן" ששייך העשירות, ענין על שנוסף והיינו,

שולחן  וסימניך יצפין, שיעשיר כו' "הרוצה ב) כה, (ב"ב כמארז"ל
ענינים על שמורה ושתי', אכילה עם שקשור – ,miiniptבצפון"

ענין על שמורה הכבוד, ענין גם בלקו"ת mitiwndישנו (כמבואר
ב)). (כח, תטהרו הוי' לפני הפסוק על בדרושים אחרי פ'

בו 261) "קרא בתוס', שהובאו הדוגמאות ג' גם לבאר ויש
לו  הי' הענינים, כל לפרש הכוונה אם (שהרי להגיהו" או לגוללו

גם הקריאה) (מלבד בימיהם cenilלהוסיף שנהגו כפי *בס"ת,
סוגים  ג' שהם – בה) ללמוד גם אלא בס"ת, לקרות רק לא
שבתורה  התורה ענין (א) הס"ת): אחיזת (מלבד לס"ת בשייכות
– שבתורה המצוות ענין (ב) התורה), ברכת (כולל בו" "קרא –
בגמרא  כדאיתא "להגיהו", – שניהם הכולל ענין (ג) "גוללו",
לכם  כתבו "ועתה – ס"ת כתיבת מצות קיום לענין א) ל, (מנחות
מעלה  אחת אות אפילו "הגי' – יט) לא, (וילך הזאת" השירה את
בה  לקיים שיכולים שלימה ס"ת נעשית שעי"ז כתבו", כאילו עליו

הנ"ל. הענינים כל
לשם 262) – החסידות כפירוש לשמה התורה לימוד גם כולל

dxezd נותן עם התורה את ומאחד בהתורה אוא"ס שממשיך ,
א) פא, (נדרים הגמרא בדברי בגלוי) לרמז (ועד ומרומז התורה.
שם) בר"ן (הובא יונה רבינו וכפי' תחילה", בתורה ברכו "שלא

עלי' לברך ראוי שיהא כ"כ בעיניהם חשובה התורה היתה "שלא
על  בפירושו שמאריך – ביותר נפלא ב"ח שמצינו וכפי כו'",

או"ח  "לברך **הטור התורה, ברכת ענין הפלאת בגודל (סמ"ז)
. ישראל לעמו התורה נתינת על לו ולהודות ית' בחר לפניו אשר .

. בעצמות בנו נשמתינו שתתעצם "כדי תורתו", לנו ונתן .
כו'" התורה מוצא מקור וקדושת .***ורוחניות

ללימוד 263) שייכת אינה (תושב"כ) בס"ת שהקריאה להעיר,
באגה"ק  כמבואר כו', המעשה את לידע המצוות, קיום לשם

. שבתורה מצוות ש"כל ומפורשות (סכ"ט) וידועות גלויות אינן .
. תפילין מצות "כמו שבע"פ", תורה ע"י בתורה אלא שנאמר .

סתום  מאמר והוא עיניך, בין ולטוטפות ידך על לאות וקשרתם
והיכן  טוטפות ומהו לקשור, ומה איך הכתוב פירש שלא ונעלם,

בין זאת,הוא ועוד כו'". שבע"פ תורה שפירשה עד עיניך,
הלימוד  ש"ענין ב) ה, (ויקרא תשבית ולא ד"ה בלקו"ת כמבואר
להשיג  הוא שהעיקר ותלמוד משנה לימוד ע"ד אינו במקרא

. שבהן נחשב החכמה אינו מבין, ואינו ההלכה אומר אם אבל .
ותשב"כ, המקרא בעסק משא"כ נ', סי' במ"א כמ"ש כלל, ללימוד

. המלות פי' אפילו מבין שאינו אע"פ בשפתיו, מוציא ה"ז אם .
. התורה ברכת מברך ע"ה כל שלפיכך ולמדתם, מצות .מקיים

כו'". לס"ת כשעולה
זו.264) שנה שבט כ"ף שיחת בשילוב
ו.265) ג, איכה
א.266) כד, סנהדרין

(*z"qd jezn micnel oi`y elld zexeca k"`yn,daxc`e) mb z"q zaizk zevn miniiwn epiniay y"`xd xaeq okle±zaizk i"r (xwira
(k"epae x"rq c"ei r"eyeh d`x) mda cenll ick mdiyexite `xnbe dpyn miyneg.

(**oaen dfne,l`xyin `"e`kl jiiy df oipry,n"eg cenill jiiy epi` oiicry inl mb,c"ei e` r"d`±zekld ex`azp eay g"e` wlg ixdy
zekixvd,l`xyin `"e`k cenll aiig.

***(('eke dxezay zenvrde mvrd oipr) dfk oepbqa azeky g"ad lr `lti `le±mb d`x) execa milaewnd ilecbn 'id g"ady reci ixdy
jli`e 125 'r e"pg zeiecreezd ± mgpn zxez.(p"ye.



נה l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

מקום  בכל ובט"ו", בי"ד בי"ג בי"ב בי"א נקראת מ"מגילה שמתחילים – הענינים והמשך קישור וזהו
תורה" זו "חומה – חומה מוקפות בערים והן הפרזות, בערי הן בנ"י, ,267מושבות

שנמשך  כפי לשמחה", "מועדים בישראל, טובים ימים שנעשים – בחג" חג ב"הלכות זאת וממשיכים
ביין" אלא שמחה ואין בבשר אלא שמחה "אין – כפשוטו הי'268בגשמיות שביהמ"ק בזמן רק ולא ,

בשו"ע  הזקן רבינו שפוסק כפי הזה, בזמן אפילו אלא שמחה, שלמי בשר דאכילת החיוב הי' שאז קיים,
יו"ט  הגלות 269הלכות בזמן שאפילו כך, ביין", אלא שמחה י"ח יוצאים אין קיים ביהמ"ק שאין "ועכשיו :

בעניניהם. לישראל שמחה נמשכת

ראשם" על עולם ל"שמחת ועד השנה, ימות בכל שמחה ממשיכים לשמחה" בגאולה 177ומ"מועדים ,
ליבטל  עתידין הכתובים וכל הנביאים ספרי "כל הנה אז, גם והרי  צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית

.. אסתר ממגילת חוץ במדרז"ל . (כדאיתא כו'" והלכות הרשב"א 270. בתשובות ).271ומבואר

אנן" אחשורוש "עבדי כאשר אפילו הנה המגילה לקריאת שבנוגע גם ד"מסמך 272ומה הענין נעשה ,
לגאולה" ,273גאולה

אזי – שני, באדר או ראשון באדר המגילה קורין אם השאלה נשאלת שכאשר זו, בשנה כמודגש
עדיף" לגאולה גאולה ש"מסמך הוא –המענה

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי – הגאולה שמחת באה פורים שמחת לאחרי שמיד ,151כך
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה

***

.ÁÏ ל באתי ד"ה מאמר ואמר לנגן שליט"א).צוה אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה כלה אחותי גני

בא  לפרשת מלכות' ב'דבר נדפס השיחה המשך
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וש"נ.267) א. פז, פסחים
א.268) קט, שם
ס"ז.269) סתקכ"ט
ה"ה.270) פ"א מגילה מירושלמי – מגילה הל' סוף רמב"ם

סצ"ג.271) ח"א
וש"נ.272) א. יד, מגילה
סע"ב.273) ו, שם
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וש"נ.267) א. פז, פסחים
א.268) קט, שם
ס"ז.269) סתקכ"ט
ה"ה.270) פ"א מגילה מירושלמי – מגילה הל' סוף רמב"ם

סצ"ג.271) ח"א
וש"נ.272) א. יד, מגילה
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l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

"עושר  – רב וזהו 260וכבוד"259שכר הלימוד. ואמיתית ל"גוף" ולבוש מטפחת בדוגמת הוא זה שלימוד ,(
בתורה  קורא וגם במטפחת", "אחזו והן 261שכאשר (מטפחת), המצוות קיום לשם הלימוד הן היינו, ,

עצמה  התורה השגת לשם בתורה 262הלימוד עושר 263(קריאה ובשמאלה בימינה ימים "אורך אזי ,(
–וכבוד"

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.264הוגה 141 ע' חכ"ג בלקו"ש

.ÊÏ שואלין שיהיו לישראל להם תיקן משה "ת"ר – הענין להמשך בנוגע גם אפשר בדרך לומר ויש
. בחג":ודורשין חג הלכות .

כאן  גם הנה – שבתורה המצוות מענין החל למצוות, תורה שבין החילוק שישנו לעיל שנתבאר כשם
יום  שלושים שלומדים ההלכות רק לא – גופא ובזה התורה, שזהו"ע בחג", חג ד"הלכות הענין ישנו

הדברים  פרטי הזקן רבינו שמבאר (כפי עצמו החג ביום שלומדים ההלכות אלא החג, אשר,111קודם ,(
איסור  עם שקשור קודש", "מקרא – שבו) הפרטים גם ואח"כ החג, (כללות החג ענין נעשה ידם על

המצוות. שזהו"ע קרבנות, והקרבת מלאכה

"מגילה  – תחילתה עם המסכתא סיום לקשר ב"הדרן" כרגיל – המסכתא להתחלת הקשר גם וזהו
שזהו"ע  – קודש ספרי מכ"ד א' היא מגילה אלו: ענינים ב' ישנם המגילה בקריאת שגם כו'", נקראת
דרבנן. מצוות משבע א' היא נקראת") ("מגילה מגילה מקרא שהרי מצוה, של ענין גם בזה ויש התורה;

מן  שאינה משה, תקנת – כו'" לישראל להם תיקן "משה המסכתא: סיום עם גם קשור זה וענין
ויש  בתושב"כ, בגלוי שנתפרשו ענינים יש גופא שבתורה (וכמו מגילה מקרא כמו מדרבנן, אלא התורה,

הושיבני  "במחשכים – ועד בתושבע"פ, שהם בבל"265ענינים של תלמודה ).266זה
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ח),259) טו, ראה (פ' מחסורו" "די של באופן רק לא היינו,
גם  אלא עה"פ), ופרש"י (ספרי להעשירו מחוייב אתה אי אבל

של .zexiyrבאופן
(260– ל"שולחן" ששייך העשירות, ענין על שנוסף והיינו,

שולחן  וסימניך יצפין, שיעשיר כו' "הרוצה ב) כה, (ב"ב כמארז"ל
ענינים על שמורה ושתי', אכילה עם שקשור – ,miiniptבצפון"

ענין על שמורה הכבוד, ענין גם בלקו"ת mitiwndישנו (כמבואר
ב)). (כח, תטהרו הוי' לפני הפסוק על בדרושים אחרי פ'

בו 261) "קרא בתוס', שהובאו הדוגמאות ג' גם לבאר ויש
לו  הי' הענינים, כל לפרש הכוונה אם (שהרי להגיהו" או לגוללו

גם הקריאה) (מלבד בימיהם cenilלהוסיף שנהגו כפי *בס"ת,
סוגים  ג' שהם – בה) ללמוד גם אלא בס"ת, לקרות רק לא
שבתורה  התורה ענין (א) הס"ת): אחיזת (מלבד לס"ת בשייכות
– שבתורה המצוות ענין (ב) התורה), ברכת (כולל בו" "קרא –
בגמרא  כדאיתא "להגיהו", – שניהם הכולל ענין (ג) "גוללו",
לכם  כתבו "ועתה – ס"ת כתיבת מצות קיום לענין א) ל, (מנחות
מעלה  אחת אות אפילו "הגי' – יט) לא, (וילך הזאת" השירה את
בה  לקיים שיכולים שלימה ס"ת נעשית שעי"ז כתבו", כאילו עליו

הנ"ל. הענינים כל
לשם 262) – החסידות כפירוש לשמה התורה לימוד גם כולל

dxezd נותן עם התורה את ומאחד בהתורה אוא"ס שממשיך ,
א) פא, (נדרים הגמרא בדברי בגלוי) לרמז (ועד ומרומז התורה.
שם) בר"ן (הובא יונה רבינו וכפי' תחילה", בתורה ברכו "שלא

עלי' לברך ראוי שיהא כ"כ בעיניהם חשובה התורה היתה "שלא
על  בפירושו שמאריך – ביותר נפלא ב"ח שמצינו וכפי כו'",

או"ח  "לברך **הטור התורה, ברכת ענין הפלאת בגודל (סמ"ז)
. ישראל לעמו התורה נתינת על לו ולהודות ית' בחר לפניו אשר .

. בעצמות בנו נשמתינו שתתעצם "כדי תורתו", לנו ונתן .
כו'" התורה מוצא מקור וקדושת .***ורוחניות

ללימוד 263) שייכת אינה (תושב"כ) בס"ת שהקריאה להעיר,
באגה"ק  כמבואר כו', המעשה את לידע המצוות, קיום לשם

. שבתורה מצוות ש"כל ומפורשות (סכ"ט) וידועות גלויות אינן .
. תפילין מצות "כמו שבע"פ", תורה ע"י בתורה אלא שנאמר .

סתום  מאמר והוא עיניך, בין ולטוטפות ידך על לאות וקשרתם
והיכן  טוטפות ומהו לקשור, ומה איך הכתוב פירש שלא ונעלם,

בין זאת,הוא ועוד כו'". שבע"פ תורה שפירשה עד עיניך,
הלימוד  ש"ענין ב) ה, (ויקרא תשבית ולא ד"ה בלקו"ת כמבואר
להשיג  הוא שהעיקר ותלמוד משנה לימוד ע"ד אינו במקרא

. שבהן נחשב החכמה אינו מבין, ואינו ההלכה אומר אם אבל .
ותשב"כ, המקרא בעסק משא"כ נ', סי' במ"א כמ"ש כלל, ללימוד

. המלות פי' אפילו מבין שאינו אע"פ בשפתיו, מוציא ה"ז אם .
. התורה ברכת מברך ע"ה כל שלפיכך ולמדתם, מצות .מקיים

כו'". לס"ת כשעולה
זו.264) שנה שבט כ"ף שיחת בשילוב
ו.265) ג, איכה
א.266) כד, סנהדרין

(*z"qd jezn micnel oi`y elld zexeca k"`yn,daxc`e) mb z"q zaizk zevn miniiwn epiniay y"`xd xaeq okle±zaizk i"r (xwira
(k"epae x"rq c"ei r"eyeh d`x) mda cenll ick mdiyexite `xnbe dpyn miyneg.

(**oaen dfne,l`xyin `"e`kl jiiy df oipry,n"eg cenill jiiy epi` oiicry inl mb,c"ei e` r"d`±zekld ex`azp eay g"e` wlg ixdy
zekixvd,l`xyin `"e`k cenll aiig.

***(('eke dxezay zenvrde mvrd oipr) dfk oepbqa azeky g"ad lr `lti `le±mb d`x) execa milaewnd ilecbn 'id g"ady reci ixdy
jli`e 125 'r e"pg zeiecreezd ± mgpn zxez.(p"ye.

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום א' בא, המודיע כי מצאו דירה חדשה... ויחנכו הבית בתלמוד תורה, 

ובתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ  ילמוד באחד החדרים שם עם איזה מתלמידיו,  היינו שבתחילה 

עכ"פ לעצמו.

ולזוג' תי' ימסור שתמה אני על הידיעה שבעצבות היא מכהנ"ל. בתו של חסיד ואשתו של חסיד 

ובעצמה בעלת מוחין ורגש חסידותי, עצבות מנין לה? תהי' שמחה באמת על כל הטוב אשר הנחילה 

השי"ת עד עתה, ושמחה פורץ גדר למלאות גם את החסר עדיין לע"ע. ות"ח לו אם יוכל להודיעני אז 

זי פאלגט.

בברכת מז"ט והצלחה בדירתם החדשה,

מנחם שניאורסאהן



נו

`x`e zyxt zegiyÎihewl יא כרך

בירושלמי ‡. ("רמז 1איתא כוסות לד' "מנין :
התורה" גאולות 2מן ד' כנגד בניי' ר' בשם ר"י (

כשנתבשרו  בפרשה שהוזכרו גאולה של ("לשונות
מצרים" גאולת גו'2על והוצאתי גו' אמור לכן (

גו'" ולקחתי גו' וגאלתי גו' .3והצלתי 
ד' כנגד אמר "ריב"ל שם: נאמרו טעמים ועוד
מלכיות. ד' כנגד אמר לוי ר' וכו'. פרעה של כוסות
שהקב"ה  פורענות של כוסות ד' כנגד אמרי ורבנן
עתיד  וכנגדן . . העולם אומות את להשקות עתיד
נחמות  של כוסות ד' ישראל את להשקות הקב"ה

וכו'".

האחרונים  הטעמים בין ההפרש בפשטות
להטעמים  הוא: גאולות" ד' "כנגד הראשון להטעם

ושייכות זכר הכוסות בד' אין לגאולת dielbהנ"ל
(ממצרים) ישראל "כנגד 4בני להטעם כן שאין מה ,

של) ל(לשונות זכר הם הכוסות ד' הרי גאולות" ד'
גאולה.

לד' בהרמז הנ"ל שפלוגתא לומר יש זה  פי ועל
ובהקדם: להלכה, גם נפקאֿמינה הוא כוסות

בשולחנו  הזקן אדמו"ר הסיבה:5כתב בדיני ,
. מצה . . כזית אכילת בשעת להסב צריך "אימתי
. . אפיקומן אכילת . . הכריכה אכילת ובשעת .
זכר  הם אלו דברים שכל לפי - כוסות ד' ושתיית
כנגד  חכמים תקנו כוסות שהד' ולחירות, לגאולה
וארא, בפרשת האמורים גאולה של לשונות ד'
הם  לפיכך כו' והצלתי ולקחתי וגאלתי והוצאתי
הסעודה  כל שאר אבל חירות, דרך הסיבה צריכין
בידו  הרשות הסיבה בלא ולשתות לאכול רצה אם
זה  הרי הסעודה בכל המיסב מכלֿמקום אבל כו'

המובחר". מן מצוה ועושה משובח

טעם  לבאר שכוונתו מוכח לשונו מסגנון
משום  והיינו אלו, דברים בד' הנצרכת ההסיבה

ו  לגאולה זכר צריכין zexigש"הם הם "לפיכך -
דרך ".zexigהסיבה

להבין: וצריך

קודם  (בסעיף זה בסימן טעם 6א) ביאר כבר (
לפי  כו' חירות דרך בהסיבה שישב . . " ההסיבה:
כאלו  עצמו את להראות אדם חייב ודור דור שבכל
צריך  לפיכך כו' מצרים משעבוד יוצא עתה הוא

חירות". דרך זה לילה מעשה כל לעשות

למה  טעם לנתינת זקוקים אנו אין הרי זה לפי
jixv כבר כי וכו', הכזית אכילת בשעת להסב

זה; לפני שנאמר ממה הוא בעיקר daxc`eמבואר ,
למה הטעם לבאר לו ה"רשות `epiהיה (אלא צריך

משמע  (ולא הסעודה" כל ב"שאר להסב בידו")
זה) בביאורו כוונתו שזוהי לשונו ?7מסגנון

של  לשונות שד' הזקן  אדמו"ר כתב למה ב)
דרכו  אין והלא - וארא" בפרשת "אמורים גאולה
הפסוקים  מקום השולחןֿערוך בפנים לציין

שמביא.

בסדר  אלו לשונות ד' נאמרו וארא בפרשת ג)
[וכן  ולקחתי וגאלתי, והצלתי, והוצאתי, שונה:
ולמה  הנ"ל]. (ירושלמי) רז"ל בדרשת הסדר הובא

בסידרם  הזקן אדמו"ר .8שינה

דין ·. בגדר כללי בירור בהקדים הנ"ל כל ויובן
אופנים: בב' לומר דיש – הסיבה

פרט  הוא אלא עצמו, בפני חיוב אינו הסיבה א)
כוסות  ד' ושתיית מצה דאכילת בהמצוה ותנאי
בנוגע  ותנאים פרטים שישנם כשם והיינו וכו',
הד' ושתיית המצה אכילת של ואיכותה לכמותה
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(ע'1) וארא אוה"ת ה. פפ"ח. ב"ר גם וראה ה"א, פ"י פסחים
ב'תקצו). ע' קפה.

שם.2) משה פני
וֿז.3) ו, פרשתנו
פרעה)4) של כוסות ד' (של שענינם ב: צט, פסחים במאירי

שם.daqהי' לירושלמי ופ"מ בקה"ע ג"כ וראה מצרים. לגאולת
לסיבה  סיבה רק שזה מובן, אבל – שם בב"ר המדרש ומפרשי

כו' ד'zekiiyeדסיבה "כנגד להטעם משא"כ לגאולה, רחוקה
zele`b.עצמה ה"גאולה" ענין זהו הרי "
סי"ד.5) סתע"ב או"ח

ס"ז.6)
(7f"cre וֿז שבהל' פ"ז, ומצה חמץ הל' ברמב"ם גם צ"ע

(סתם) כשסועד לפיכך כו' להראות אדם חייב ודור דור בכל כתב:
דרך  מיסב והוא (סתם) ולשתות לאכול צריך זה בלילה אדם
אכילת  בשעת הסיבה צריכין ואימתי ה"ח: בסוף ואח"כ חירות.
לקצר  הו"ל דלכאורה כו'. האלו כוסות ארבע ושתיית מצה כזית
כו' בשעת להסב אדם צריך לפיכך (בה"ז): בתחלה ולכתוב

וכיו"ב.
שבשו"ע 8) כסדר ג"כ שכתבם ב) צט, (פסחים בפרשב"ם גם

שמשמע  ואף כנ"ל. קשה ב) נח, ב"ב פרשב"ם (וראה אדמוה"ז
שכתב: וכמו דבריו, העתיק (שממנו בב"ר גרסתו היתה שכן
ולא  שבב"ר, בהגירסא בחר למה מובן אינו כו '), בב"ר ומצינו
גם  גריס שכך עכ"פ) (בדוחק ואת"ל שבירושלמי? בהגירסא
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תנאי יש כך צריך ote`aכוסות, – והשתיה האכילה
הסיבה. דרך להיות

- עצמה בפני כללית מצוה היא הסיבה ב)
חירות, דרך הנהגה פסח בליל להראות צריך האדם
הסיבה  ידי על באכילה ההסיבה, ידי על זה ומראה
של  חובתה ידי יוצא אינו - הסיבה ידי על ובשתיה

daiqd כוסות ד' ושתיית מצה כזית באכילת אם כי
הם  הרי זו ושתיה שאכילה אומרת זאת וכו':

ההסיבה  במצות .9פרטים

(לקיים  הכזית את אכל באם ביניהם: והנפקותא
מצות  ידי יצא אם הסיבה, בלא מצה אכילת) מצות
תנאי  היא שהסיבה נאמר אם לא: או מצה אכילת
היסב  לא אם הרי המצה, אכילת במצוה לעיכובא

(מדרבנן  מצה אכילת מצות גם קיים מכיון 10לא (
מצה  הכזית אכילת אם אבל בה; מעכבת שההסיבה
קיים  לא בה היסב לא באם הרי בהסיבה, פרט היא

מצות daiqdמצות של בקיומה חסרון אין אבל ,
מצה. אכילת

שבהסיבה  החיוב סברות שתי בין והנפקאֿמינה
הסיבה dyrnlלהלכה בלא הכזית את אכל באם :

בהסיבה  ולאכול לחזור צריך מחוייב 11שאז האם ,

מצה" אכילת "על ולברך לחזור החיוב 12הוא אם :
מצות לקיים בכדי רק הוא ולאכול daiqdלחזור

אין  - בשלימות) קיים כבר מצה אכילת מצות (אבל
חיוב  אם אבל מצה"; אכילת "על שנית לברך
(שלא  מצה אכילת מצות לקיים הוא השניה אכילה
ולברך  לחזור צריך הסיבה), בלא אכל כאשר קיימה

מצה". אכילת "על

אכל  אם למעשה: נפקאֿמינה לומר יש ועוד
נשתנה  כך ואחר הסיבה, בלא מצה הכזית את
כגון  - בהסיבה מחוייב אינו ששוב באופן המצב
לחזור  צריך אם - רבו לפני הוא יושב שעכשיו
אכילת  מצות קיים לא אם בהסיבה: שלא ולאכול
אכל  לא כאילו (שדינו הסיבה בלא כשאכל מצה
מצה  אכילת במצות עכשיו הוא מחוייב הרי מצה),
מחוייב  שאינו מאחר בהסיבה, שלא שתהיה (אף

עדיין  חובתה ידי יצא שלא עתה) אבל 13בהסיבה ;
מצה, אכילת מצות קיים כבר הראשונה בפעם אם

חובת ידי יצא שלא וממ daiqdאלא הלא - זו צוה
אין  רבו, לפני יושב שהוא זו בשעה פטור הוא

וכו' מצה כזית ויאכל שיחזור .14מקום
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– בזה) השקו"ט (כידוע הירושלמי לפניו הי' שלא או בירושלמי,
ובירושלמי. בב"ר - שלו הגירסא כפי - כנ"ל קשה אופן בכל

זה9) בי' ע"פ שגם באכילת aeigאלא רק תקנוהו הסיבה
ענינה  הסיבה כי - י"ל והטעם וכו'. כוסות ד' ושתיית מצה כזית
מצרים  משעבוד יוצא עתה הוא כאילו א"ע "להראות בכדי הוא

ויצאת . .zexigl ולכן ס"ז). שם אדה"ז שו"ע ה"ו, שם (רמב"ם "
daeigזכר (ש)הם אלו ב"דברים zexigleדוקא dle`bl משא"כ) ,"

הערה  לקמן וראה המובחר"). מן ל"מצוה רק היא הסעודה שאר
.11

באם  בפ"ע: מצוה דהסיבה הסברא לפי עצ"ע - אחכ"ז אבל
בהסיבה  חיוב היש וכיו"ב) האסורים בבית (נמצא לאכו"ש אא"פ
ג"כ  גרידא דהסיבה משמע רבו בפני מיסב דאינו מהא שהרי לחוד
שכיחא  דלא מפני י"ל - בפוסקים הובא דלא והא הוא. חירות דרך
בסופו) סק"כ סתרל"ט ט"ז (ראה עד"ז סוכה מדין ולהעיר כלל,

ואכ"מ. לחלק. שיש אף
רבנן 10) אפקוה הסיבה בלא דבאכל לומר גדול דדוחק

מצה  אכילת מצות קיים ולא מצוה אכילת מגדר להסב) (שציוו
z"dn" שיש ס"ב פסח ליל סדר חיים ארחות וראה .jnq להסיבה

מה"ת".
מהני  מדרבנן קנין הפקעת האם מהדעות להעיר יש ולחידודי -

ס"ג). סתמ"ח או"ח להצ"צ (פס"ד בדאורייתא
בתוד"ה 11) וראה סט"ו, שם אדה"ז שו"ע ס"ז. שם שו"ע

פר"ח  וראה כוסות. ד' לענין שנסתפקו א, קח, פסחים - כולהו
אות  ס"א ח"ג הלוי בית שו"ת וראה הספק. בטעם סק"ז סתע"ב

.176 ע' כתבים רעק"א ובדו"ח הר"ן. בדעת ט
ולאכול  לחזור (שצריך עצמו זה מדין להוכיח אפשר לכאורה

הסיבה  היתה באם כי מצה, באכילת תנאי הוא שהסיבה בהסיבה)
כבר בהסיבה שלא מצה הכזית אכל וכאשר בפ"ע , miiwחובה

zevnאת עוה"פ לאכול לחייבו מקום מה מצה zifkdמצה,
קיים שכבר כיון מצה,zevnבהסיבה,

עפ  כי - אינו הפי'אבל אין בפ"ע, חיוב הוא שהסיבה "ז
כשמקיים חל באכילה zevnשחיובה שתקנוה כ"א מצה, אכילת

לגאולה זכר שהם לפי כו', י"ל zexigeמצה 9).וא"כ הערה (כנ"ל
מצה מצות קיים שכבר מצה edeaiigשאף עוה"פ לאכול חכמים

בהסיבה. וחירות, לגאולה זכר
כזית  "אותו שם) (פסחים בירושלמי שמ"ש צ"ל ולפי"ז
בשו"ע  מ"ש (וכן מיסב" לאכלו צריך בפסח בו יוצא שאדם
ואכל  עבר באם אבל הרגיל. ע"ד הוא בתחלתו) סי"ד שם אדה"ז
הערה  לקמן וראה בהסיבה. ולאכול לחזור צריך - הסיבה בלא

.23
סט"ו)12) שם אדה"ז שו"ע ס"ז. (סתע"ב הרמ"א לפמ"ש

הוא  וכדאי וישתה יחזור לא בהסיבה שתה לא אם וד' ג' דבכוס
חשש  שיש במקום הסיבה א"צ דבזה"ז עליו לסמוך ראבי"ה
ולברך  לחזור יצטרך שלא דה"ה י"ל - הכוסות על מוסיף שנראה
בפנים  המבואר ולפ"ז לבטלה, ברכה חשש שיש במקום בזה"ז,

הדין". "מעיקר הוא
מדרבנן13) מצה י"ח יצא שלא דכיון שאכלה iptnאפ"ל

עתה  שגם כיון ולאכול לחזור חכמים חייבוהו לא בהסיבה, שלא
בנוגע  מהדעות ולהעיר כלום". ירויח "ולא בהסיבה שלא יאכל
ר"ח  אינו ובלילה ר"ח של במנחה יעו"י הזכיר לא באם ליעו"י,
בה  יאמר שלא אף שתים, ערבית ולהתפלל לחזור צריך האם
(ראה  כלל התפלל לא כאילו ה"ז במנחה יצא שלא דכיון יעו"י,

וש"נ). סי"ז. סק"ח אדה"ז שו"ע
קודם 14) הסיבה חיוב עליו חל שכבר שמכיון את"ל ואף

`x`e zyxt zegiyÎihewl יא כרך

בירושלמי ‡. ("רמז 1איתא כוסות לד' "מנין :
התורה" גאולות 2מן ד' כנגד בניי' ר' בשם ר"י (

כשנתבשרו  בפרשה שהוזכרו גאולה של ("לשונות
מצרים" גאולת גו'2על והוצאתי גו' אמור לכן (

גו'" ולקחתי גו' וגאלתי גו' .3והצלתי 
ד' כנגד אמר "ריב"ל שם: נאמרו טעמים ועוד
מלכיות. ד' כנגד אמר לוי ר' וכו'. פרעה של כוסות
שהקב"ה  פורענות של כוסות ד' כנגד אמרי ורבנן
עתיד  וכנגדן . . העולם אומות את להשקות עתיד
נחמות  של כוסות ד' ישראל את להשקות הקב"ה

וכו'".

האחרונים  הטעמים בין ההפרש בפשטות
להטעמים  הוא: גאולות" ד' "כנגד הראשון להטעם

ושייכות זכר הכוסות בד' אין לגאולת dielbהנ"ל
(ממצרים) ישראל "כנגד 4בני להטעם כן שאין מה ,

של) ל(לשונות זכר הם הכוסות ד' הרי גאולות" ד'
גאולה.

לד' בהרמז הנ"ל שפלוגתא לומר יש זה  פי ועל
ובהקדם: להלכה, גם נפקאֿמינה הוא כוסות

בשולחנו  הזקן אדמו"ר הסיבה:5כתב בדיני ,
. מצה . . כזית אכילת בשעת להסב צריך "אימתי
. . אפיקומן אכילת . . הכריכה אכילת ובשעת .
זכר  הם אלו דברים שכל לפי - כוסות ד' ושתיית
כנגד  חכמים תקנו כוסות שהד' ולחירות, לגאולה
וארא, בפרשת האמורים גאולה של לשונות ד'
הם  לפיכך כו' והצלתי ולקחתי וגאלתי והוצאתי
הסעודה  כל שאר אבל חירות, דרך הסיבה צריכין
בידו  הרשות הסיבה בלא ולשתות לאכול רצה אם
זה  הרי הסעודה בכל המיסב מכלֿמקום אבל כו'

המובחר". מן מצוה ועושה משובח

טעם  לבאר שכוונתו מוכח לשונו מסגנון
משום  והיינו אלו, דברים בד' הנצרכת ההסיבה

ו  לגאולה זכר צריכין zexigש"הם הם "לפיכך -
דרך ".zexigהסיבה

להבין: וצריך

קודם  (בסעיף זה בסימן טעם 6א) ביאר כבר (
לפי  כו' חירות דרך בהסיבה שישב . . " ההסיבה:
כאלו  עצמו את להראות אדם חייב ודור דור שבכל
צריך  לפיכך כו' מצרים משעבוד יוצא עתה הוא

חירות". דרך זה לילה מעשה כל לעשות

למה  טעם לנתינת זקוקים אנו אין הרי זה לפי
jixv כבר כי וכו', הכזית אכילת בשעת להסב

זה; לפני שנאמר ממה הוא בעיקר daxc`eמבואר ,
למה הטעם לבאר לו ה"רשות `epiהיה (אלא צריך

משמע  (ולא הסעודה" כל ב"שאר להסב בידו")
זה) בביאורו כוונתו שזוהי לשונו ?7מסגנון

של  לשונות שד' הזקן  אדמו"ר כתב למה ב)
דרכו  אין והלא - וארא" בפרשת "אמורים גאולה
הפסוקים  מקום השולחןֿערוך בפנים לציין

שמביא.

בסדר  אלו לשונות ד' נאמרו וארא בפרשת ג)
[וכן  ולקחתי וגאלתי, והצלתי, והוצאתי, שונה:
ולמה  הנ"ל]. (ירושלמי) רז"ל בדרשת הסדר הובא

בסידרם  הזקן אדמו"ר .8שינה

דין ·. בגדר כללי בירור בהקדים הנ"ל כל ויובן
אופנים: בב' לומר דיש – הסיבה

פרט  הוא אלא עצמו, בפני חיוב אינו הסיבה א)
כוסות  ד' ושתיית מצה דאכילת בהמצוה ותנאי
בנוגע  ותנאים פרטים שישנם כשם והיינו וכו',
הד' ושתיית המצה אכילת של ואיכותה לכמותה
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(ע'1) וארא אוה"ת ה. פפ"ח. ב"ר גם וראה ה"א, פ"י פסחים
ב'תקצו). ע' קפה.

שם.2) משה פני
וֿז.3) ו, פרשתנו
פרעה)4) של כוסות ד' (של שענינם ב: צט, פסחים במאירי

שם.daqהי' לירושלמי ופ"מ בקה"ע ג"כ וראה מצרים. לגאולת
לסיבה  סיבה רק שזה מובן, אבל – שם בב"ר המדרש ומפרשי

כו' ד'zekiiyeדסיבה "כנגד להטעם משא"כ לגאולה, רחוקה
zele`b.עצמה ה"גאולה" ענין זהו הרי "
סי"ד.5) סתע"ב או"ח

ס"ז.6)
(7f"cre וֿז שבהל' פ"ז, ומצה חמץ הל' ברמב"ם גם צ"ע

(סתם) כשסועד לפיכך כו' להראות אדם חייב ודור דור בכל כתב:
דרך  מיסב והוא (סתם) ולשתות לאכול צריך זה בלילה אדם
אכילת  בשעת הסיבה צריכין ואימתי ה"ח: בסוף ואח"כ חירות.
לקצר  הו"ל דלכאורה כו'. האלו כוסות ארבע ושתיית מצה כזית
כו' בשעת להסב אדם צריך לפיכך (בה"ז): בתחלה ולכתוב

וכיו"ב.
שבשו"ע 8) כסדר ג"כ שכתבם ב) צט, (פסחים בפרשב"ם גם

שמשמע  ואף כנ"ל. קשה ב) נח, ב"ב פרשב"ם (וראה אדמוה"ז
שכתב: וכמו דבריו, העתיק (שממנו בב"ר גרסתו היתה שכן
ולא  שבב"ר, בהגירסא בחר למה מובן אינו כו '), בב"ר ומצינו
גם  גריס שכך עכ"פ) (בדוחק ואת"ל שבירושלמי? בהגירסא
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הוא ‚. תנאי ההסיבה שחובת להוכיח ויש
בגמרא  דאמרינן מהא מצה "השמש 15באכילת :

לא  אין מיסב יצא, מיסב כשהוא מצה כזית שאכל
בלא  מצה שכשאכל משמע דמזה לא", מיסב

חובת ידי יצא לא לומר dvnהסיבה גדול ודוחק ;
קא  מאי כן דאם הסיבה, למצות הגמרא שכוונת

אין "מיסב בלשון לן l`משמע aqin `l הרי - "
הסיבה. חובת ידי יצא לא היסב דכשלא פשיטא

שם  ברא"ש הדבר בשתה 16ומפורש שנסתפק ,
לחזור  לחייבו יש אם בהסיבה שלא ד' או ג' כוס
על  כמוסיף ש"נראה מכיון בהסיבה ולשתות
שלא  ששתה כיון למימר איכא ומיהו הכוסות.
ומה  היה הכוסות ממנין שלא הדבר הוברר כתיקונו
להדיא  כתב הרי חובה". של כוס הוא עתה ששותה
ממנין  אינו בהסיבה שלא שותה שהוא זה שכוס

וכו'17הכוסות  מצה בכזית הדין והוא ,18.

גם  משמע דכן לומר אפשר היה לפלפולא
שלא 19בירושלמי  בין שכיוון בין במצה "יוצאין :

אומרת, זאת כיוון". חזקיה שהיסב מכיון . . כיוון
האכילה  בשעת אם גם מצה אכילת מצות שיוצאים

הוא, והטעם מצוה, לשם כיוון לא oeikncממש
כך  שאחר אלא - בתחלה שכיוון חזקה שהיסב,
כוונה  ממנו ונשכחה דעתו הסיח האכילה בשעת

הראשונה 20זו  מחשבתו אחר הוא ונגרר ואם 21- .
הסיבה, בלא גם מצה אכילת מצות שיוצאים נאמר
- כו'" שהיסב "מכיון שאז שהיסב הודאות מהי

כ  שלא כמו מסתבר)הרי - (ואדרבא אפשר יוון,
כיוון  שלא בין .." למימר ליה והוה היסב, לא שגם

m` שאין לומר צריך כן ועל בזה. וכיוצא היסב",
בלא yxtlצורך שהרי בהיסב, דמיירי בברייתא

ו"מכיון  חובה, ידי יוצא שאינו פשיטא הסיבה
מיירי  כרחך כיוון"22(דעל חזקי' שהיסב (23.

צריך דאין לומר יש -yxtlאבל היסב" "אם
ובפרט  שהיסב", "מכיון מאמרו מובן דזה

בלשונו. לקצר רגיל שהירושלמי

.„- להיפך גם להוכיח יש לכאורה אולם
וכו' מצה ואכילת עצמה, בפני מצוה היא שהסיבה
הסעודה  בכל ד"המיסב מהא - בהסיבה היא תנאי

המובחר" מן מצוה ועושה משובח זה דאם 24הרי ,
באופן  תנאי רק הוא הסיבה של ענינה דכל נאמר
מן  ומצוה השבח מהו וכו', מצוה של מצה אכילת
כיון  – הסעודה בכל שמיסב במה המובחר
תנאי  אלא ואינה ציווי אין עצמה מצד שבהסיבה
שבעצם  לומר צריך כן ועל וכו'. המצה באכילת

– מצוה יש באכילת daeigeההסיבה הוא העיקרי
מן  "מצוה רק היא הרי הסעודה ובכל וכו' מצה

.25המובחר"
הרי  ביוםֿטוב כי זו, הוכחה לדחות שיש אלא
את  לכבד שמצוה ד"כשם היא, מצוה הסעודה" "כל
בבשר  וירבה . . טובים ימים כל כך ולענגה השבת

יכלתו" כפי ומגדנות דכשם 26ויין לומר יש כן ואם
תנאי שהיא הסיבה אכילת aekirl`שיש במצות

מן  ל"מצוה תנאי שהיא הסיבה ישנה כך מצה,
טוב יום ושמחת עונג במצות .dlilaydf27המובחר"
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הסיבה  מצות לקיים הזדמנות אחר לחזור הוא מחוייב לרבו, שבא
מלפני  לילך הסיבה, מצות לקיים עוד לו שא"א באופן נפק"מ -

וכיו"ב). לו צריך שרבו (כגון רבו
א.15) קח, פסחים
כ.16) סימן
הרא"ש 17) של ספיקו הוא עצמו שזה לומר גדול ודוחק

סקי"ד). (שם יעקב וחק סק"ה) (סתע"ב בט"ז כדמוכח
שהוא 18) כיון כוסות דבד' - ומצה כוסות ד' בין לחלק ואין

במצה  משא"כ אמרו, והם אמרו דהם הסיבה בה מעכבת מדרבנן
בגמרא  מהמבואר הוא הרא"ש דברי מקור שהרי - מה"ת שהוא

בנוגע - לא" מיסב לא אין שם,dvnl"מיסב ברא"ש כדמוכח ,
כוסות. בד' שמעכבת מנ"ל מעכבת הסיבה אין למצה בנוגע ואם

ידי יוצא ואינו כאן: בראב"ן להדיא באוכלה dvnוכ"כ אלא ,
בהסיבה.

פ"ו 19) חו"מ הל' הרמב"ם על צ"פ וראה ה"ג, פ"י פסחים
ה"ג.

שם.20) העדה קרבן
ס"ט.21) סתקפ"ט אדה"ז שו"ע ראה

אמר22) כאן בירושלמי שם: בצפע"נ מיירי k"rcראה
בהיסב.
(23(11 (שבהערה בירושלמי דמבואר הא היטב מובן ולפי"ז

שהרי  בפסח", בו יוצא שאדם כזית ב"אותו הוא הסיבה דחיוב
היסב. לא אם מצה י"ח יצא לא כאן הירושלמי משמעות ע"פ

הנ"ל. הערה וראה
בט"ז 24) וראה הסעודה. כל יסב ולכתחלה כאן: וברמ"א

מן  מצוה אלא דליכא - ד"ליתא כ' סק"ז בפר"ח אבל סק"ו.
להצריכו  בידינו ואין הוסיף: שם אדה"ז ובשו"ע המובחר",

כו'. המיסב מ"מ אבל להסב.
הסיבה  צריכין ואימתי ה"ח): (פ"ז, בזה הרמב"ם בל' וצ"ע
ה"ז  היסב אם ושתייתו אכילהו ושאר כו' מצה כזית אכילת בשעת
מיותר. - צריך" כו' "ואם דלכאורה - צריך אינו לאו  ואם משובח
לחזור  א"צ אכילתו "שאר דרק להורות דכוונתו לומר ודוחק

בסופה. 31 הערה לקמן וראה כו'. מצה כזית משא"כ ולאכול,
דפליגי 25) ה"א) (שם, בירושלמי משה בפני מ"ש לפי ובפרט

וכו  מצה בכזית רק או הסעודה בכל הסיבה צריך אי שם '.אמוראי
כמו  הסעודה בכל להסב חייב הסעודה, בכל דלמ"ד ומשמע

מצה. בכזית
וס"ד.26) ס"א תקכט סי' אדה"ז שו"ע
כולן 27) כוסות ארבע א): קח, (פסחים במאירי במ"ש וכן
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דהס  החיוב טעם ענין אמנם שהסיבה מוכיח יבה
הרמב"ם  כתב דהרי עצמו, זה 28בפני דרך (ועל

ודור דור "בכל כנ"ל): הזקן אדמו"ר aiigלשון
יצא  בעצמו הוא כאילו עצמו את להראות אדם

. . מצרים משעבוד אדם jkitl29עתה כשסועד
דרך  מיסב והוא ולשתות לאכול צריך הזה בלילה

ש" זה שענין ומאחר את aiigחירות". להראות
וממנו  עצמו, בפני חיוב ודאי הוא כו'", עצמו
על  הרי בהסיבה, ולשתות לאכול החיוב מסתעף
בפני  חובה היא ההסיבה שגם לומר צריך כרחך

.30עצמה"

כסותרים  הנראים הענינים את לתווך בכדי והנה
החיובים: שני בהסיבה שישנם לומר יש זה, את זה
מצה  אכילת במצות תנאי ב) עצמה. בפני מצוה א)
מקיים  – בהסיבה וכו' מצה כזית וכשאוכל וכו'.
הסיבה  ומצות כתיקונה מצה דאכילת המצוה הוא

ובמצות עצמה; בפני שהיא daiqddהמיוחדת כמו
יש - עצמה כזית xwirבפני באכילת והוא המצוה

- המובחר" מן ו"מצוה הכוסות, ד' ושתיית מצה
של במצוה הידור היינו הסעודה, כל .daiqdבשאר

אדמו"ר ‰. דברי טעם בטוב מוסברים זה ולפי
חירות  דרך בהסיבה "שישב הקודם): (בסעיף הזקן
הרמב"ם  (כלשון וכו' ודור דור שבכל לפי כו'

לעשות צריך לפיכך דרך lkהנ"ל) זה לילה מעשה
בדרך  להתנהג כללי חיוב שזהו והיינו חירות",
שמצות  מובן זה פי ועל הלילה. בזה חירות

פרט אינה מזה, הנמשכת אכילת zevnaההסיבה
עצמו. בפני ענין אלא וכו' מצה

) כך ומבאר xg`lואחר ממשיך סעיפים) כמה
ההסיבה  וענין בטעם כי הסיבה. הצריכים הדברים
כחובה  הסיבה מצות מבוארת זה, לפני שביאר
הב' הענין לבאר כוונתו וכאן עצמה. בפני

ותנאי פרט שהיא כפי - אכילת zevnaשבהסיבה
"לפיכך שמסיים: וכמו וכו', צריכין mdמצה

להסב  צריך "לפיכך (ולא חירות" דרך הסיבה
הטעם  שמחמת אומרת זאת בזה), וכיוצא בהם"

מצות - "הם" הרי כאן el`-mikixvהמבואר
הסיבה.

לגאולה  זכר הם אלו דברים שכל "לפי והטעם:
לגאולה zexiglו  "זכר הזה, ענינם שתוכן היינו - "

(דרך  הסיבה חיוב בהן המצריך הוא ולחירות",
zexig"ולחירות לגאולה שה"זכר בכדי כתנאי, (

הפרטים  בכל שלם יהיה .31שלהן

(בשייכות  הטעם בהדגשת להוכיח וממשיך
ד' כנגד חכמים תקנו כוסות "שהד' כוסות): להד'

של ומזה,dle`bלשונות וארא". בפרשת האמורים
היא  כן ושעל וחירות, גאולה ענינה זו שמצוה
טעמים  לפי כן שאין מה כתנאי, הסיבה צריכה
של  כוסות ד' "כנגד הכוסות: ד' לתקנת האחרים
של  כוסות ד' כנגד . . מלכיות ד' כנגד . . פרעה
אומות  את להשקות עתיד שהקב"ה פורענות
ישראל  את להשקות הקב"ה עתיד וכנגדן . . העולם
ד' הרי הטעמים אלו שלכל נחמות", של כוסות ד'

ישראל  של וחירות לגאולה זכר אינן -32הכוסות
תנאי  ההסיבה תהיה למה הטעם מובן אינו ולפיהם

הכוסות. ד' במצות
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עליהם, מסודרים שהם הדברים הן שתייתם, הן הסיבה, צריכין
אפשר  - המזון וברכת ההלל וקריאת ההגדה וקריאת קידוש ר"ל
דס"ל  מזה להוכיח ואין אלו, בדברים תנאי הוא שהסיבה לדחות

בפ"ע. הו"ע דהסיבה
אוכלין 28) שם: ירושלמי וראה וֿז, הל' פ"ז חו"מ הל'

לחירות. מעבדות שיצאו להודיע מסובין
ולכן 29) לפסקיו טעם ליתן הרמב"ם של דרכו אין רוב וע"פ

רק זה אין שכאן ג"כmrhמשמע שהוא אלא הסיבה dkldלחובת
aeige"שaiig)"ש מסתעף ומזה כו'", אדם jkitlאדם כשסועד (
כו'".

לוי 30) דלרב שכ' 25 שבהע' משה הפני של טעמו זהו והרי
שיצאו  להודיע הטעם, שמבאר לפי הסעודה, בכל הסיבה בעי

לחירות. מעבדות

(31,7 שבהע' הרמב"ם בדברי הקושיא גם ליישב יש ועד"ז
דרך  מסיב והוא (סתם) ולשתות לאכול "צריך כתב שבתחלה
האדם  חייב ודור דור "בכל לפנ"ז: למ"ש בהמשך - וכו' חירות"

וכו' א"ע בפ"ע jkitlלהראות מצוה היא שהסיבה להדגיש וכו'",
דיני  פרטי שמבאר לאחרי ואח"כ וכו', מצה במצות תלוי' ואינה
לבאר  בא שבזה וכו'", הסיבה צריכין "ואימתי ממשיך: הסיבה,
שהסיבה  גם: אלא הסיבה, מצות מצד להסב צריך אימת רק (לא
שמפרט  לאחרי עד בזה המתין ולכן וכו'. מצה במצות תנאי היא
הפרק) (בהמשך המצות פרטי לבאר כשבא ורק הסיבה, דיני שאר

כו'. הענינים ב' בזה שיש כו' צריכין ואימת הקדים:
בהסיבה  מצה הכזית אכל לא שאם הרמב"ם כתב שלא ומה

תנאי (גם) היא שהסיבה שס"ל אף - ולאכלו לחזור zevnaצריך
מכללי  (2 לעיכובא. הם שבמצות התנאים כל לא (1 י"ל: מצה,
מלאכי  (יד וכו' בש"ס הוזכרו שלא דינים מביא שאינו הרמב"ם
ה. אות ס"ג הפוסקים כללי ט כרך שד"ח ב. אות הרמב"ם כללי
הערה  (כדלעיל ה"ח סוף בפ"ז רמזה - בדוחק (3 כג). אות ס"ה

בסופה). 24
דרך32) רבנן תיקנו כסי ארבע ב: קיז, פסחים כל zexigראה

חירות. משום תקנתא דעיקר שם: ובר"ן מצוה. בי' נעביד וחד חד
חכמים  תקנו אלו כוסות ד' ס"ב: תעד סי' אדה"ז ובשו"ע
אבל  בפ"ע. ומצוה חירות הוא או"א וכל חירות דרך לשתותם
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הוא ‚. תנאי ההסיבה שחובת להוכיח ויש
בגמרא  דאמרינן מהא מצה "השמש 15באכילת :

לא  אין מיסב יצא, מיסב כשהוא מצה כזית שאכל
בלא  מצה שכשאכל משמע דמזה לא", מיסב

חובת ידי יצא לא לומר dvnהסיבה גדול ודוחק ;
קא  מאי כן דאם הסיבה, למצות הגמרא שכוונת

אין "מיסב בלשון לן l`משמע aqin `l הרי - "
הסיבה. חובת ידי יצא לא היסב דכשלא פשיטא

שם  ברא"ש הדבר בשתה 16ומפורש שנסתפק ,
לחזור  לחייבו יש אם בהסיבה שלא ד' או ג' כוס
על  כמוסיף ש"נראה מכיון בהסיבה ולשתות
שלא  ששתה כיון למימר איכא ומיהו הכוסות.
ומה  היה הכוסות ממנין שלא הדבר הוברר כתיקונו
להדיא  כתב הרי חובה". של כוס הוא עתה ששותה
ממנין  אינו בהסיבה שלא שותה שהוא זה שכוס

וכו'17הכוסות  מצה בכזית הדין והוא ,18.

גם  משמע דכן לומר אפשר היה לפלפולא
שלא 19בירושלמי  בין שכיוון בין במצה "יוצאין :

אומרת, זאת כיוון". חזקיה שהיסב מכיון . . כיוון
האכילה  בשעת אם גם מצה אכילת מצות שיוצאים

הוא, והטעם מצוה, לשם כיוון לא oeikncממש
כך  שאחר אלא - בתחלה שכיוון חזקה שהיסב,
כוונה  ממנו ונשכחה דעתו הסיח האכילה בשעת

הראשונה 20זו  מחשבתו אחר הוא ונגרר ואם 21- .
הסיבה, בלא גם מצה אכילת מצות שיוצאים נאמר
- כו'" שהיסב "מכיון שאז שהיסב הודאות מהי

כ  שלא כמו מסתבר)הרי - (ואדרבא אפשר יוון,
כיוון  שלא בין .." למימר ליה והוה היסב, לא שגם

m` שאין לומר צריך כן ועל בזה. וכיוצא היסב",
בלא yxtlצורך שהרי בהיסב, דמיירי בברייתא

ו"מכיון  חובה, ידי יוצא שאינו פשיטא הסיבה
מיירי  כרחך כיוון"22(דעל חזקי' שהיסב (23.

צריך דאין לומר יש -yxtlאבל היסב" "אם
ובפרט  שהיסב", "מכיון מאמרו מובן דזה

בלשונו. לקצר רגיל שהירושלמי

.„- להיפך גם להוכיח יש לכאורה אולם
וכו' מצה ואכילת עצמה, בפני מצוה היא שהסיבה
הסעודה  בכל ד"המיסב מהא - בהסיבה היא תנאי

המובחר" מן מצוה ועושה משובח זה דאם 24הרי ,
באופן  תנאי רק הוא הסיבה של ענינה דכל נאמר
מן  ומצוה השבח מהו וכו', מצוה של מצה אכילת
כיון  – הסעודה בכל שמיסב במה המובחר
תנאי  אלא ואינה ציווי אין עצמה מצד שבהסיבה
שבעצם  לומר צריך כן ועל וכו'. המצה באכילת

– מצוה יש באכילת daeigeההסיבה הוא העיקרי
מן  "מצוה רק היא הרי הסעודה ובכל וכו' מצה

.25המובחר"
הרי  ביוםֿטוב כי זו, הוכחה לדחות שיש אלא
את  לכבד שמצוה ד"כשם היא, מצוה הסעודה" "כל
בבשר  וירבה . . טובים ימים כל כך ולענגה השבת

יכלתו" כפי ומגדנות דכשם 26ויין לומר יש כן ואם
תנאי שהיא הסיבה אכילת aekirl`שיש במצות

מן  ל"מצוה תנאי שהיא הסיבה ישנה כך מצה,
טוב יום ושמחת עונג במצות .dlilaydf27המובחר"
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הסיבה  מצות לקיים הזדמנות אחר לחזור הוא מחוייב לרבו, שבא
מלפני  לילך הסיבה, מצות לקיים עוד לו שא"א באופן נפק"מ -

וכיו"ב). לו צריך שרבו (כגון רבו
א.15) קח, פסחים
כ.16) סימן
הרא"ש 17) של ספיקו הוא עצמו שזה לומר גדול ודוחק

סקי"ד). (שם יעקב וחק סק"ה) (סתע"ב בט"ז כדמוכח
שהוא 18) כיון כוסות דבד' - ומצה כוסות ד' בין לחלק ואין

במצה  משא"כ אמרו, והם אמרו דהם הסיבה בה מעכבת מדרבנן
בגמרא  מהמבואר הוא הרא"ש דברי מקור שהרי - מה"ת שהוא

בנוגע - לא" מיסב לא אין שם,dvnl"מיסב ברא"ש כדמוכח ,
כוסות. בד' שמעכבת מנ"ל מעכבת הסיבה אין למצה בנוגע ואם

ידי יוצא ואינו כאן: בראב"ן להדיא באוכלה dvnוכ"כ אלא ,
בהסיבה.

פ"ו 19) חו"מ הל' הרמב"ם על צ"פ וראה ה"ג, פ"י פסחים
ה"ג.

שם.20) העדה קרבן
ס"ט.21) סתקפ"ט אדה"ז שו"ע ראה

אמר22) כאן בירושלמי שם: בצפע"נ מיירי k"rcראה
בהיסב.
(23(11 (שבהערה בירושלמי דמבואר הא היטב מובן ולפי"ז

שהרי  בפסח", בו יוצא שאדם כזית ב"אותו הוא הסיבה דחיוב
היסב. לא אם מצה י"ח יצא לא כאן הירושלמי משמעות ע"פ

הנ"ל. הערה וראה
בט"ז 24) וראה הסעודה. כל יסב ולכתחלה כאן: וברמ"א

מן  מצוה אלא דליכא - ד"ליתא כ' סק"ז בפר"ח אבל סק"ו.
להצריכו  בידינו ואין הוסיף: שם אדה"ז ובשו"ע המובחר",

כו'. המיסב מ"מ אבל להסב.
הסיבה  צריכין ואימתי ה"ח): (פ"ז, בזה הרמב"ם בל' וצ"ע
ה"ז  היסב אם ושתייתו אכילהו ושאר כו' מצה כזית אכילת בשעת
מיותר. - צריך" כו' "ואם דלכאורה - צריך אינו לאו  ואם משובח
לחזור  א"צ אכילתו "שאר דרק להורות דכוונתו לומר ודוחק

בסופה. 31 הערה לקמן וראה כו'. מצה כזית משא"כ ולאכול,
דפליגי 25) ה"א) (שם, בירושלמי משה בפני מ"ש לפי ובפרט

וכו  מצה בכזית רק או הסעודה בכל הסיבה צריך אי שם '.אמוראי
כמו  הסעודה בכל להסב חייב הסעודה, בכל דלמ"ד ומשמע

מצה. בכזית
וס"ד.26) ס"א תקכט סי' אדה"ז שו"ע
כולן 27) כוסות ארבע א): קח, (פסחים במאירי במ"ש וכן



x`e`ס zyxt - zegiy ihewl

בפרשת  "האמורים ואומר: שמדגיש  וזהו
אלו  ללשונות המקור את לציין כוונתו אין וארא":
זה  פי על [דרק הנ"ל דבריו ולפרש לדייק אלא
של  לשונות ד' כנגד חכמים תקנו כוסות ש"ד'

dle`b'בד כתנאי הוא ההסיבה שחיוב לומר יתכן ,
ל  כן שאין (מה כוסות הכוסות ד' "כנגד הטעמים

"אמורים  אלו שלשונות משום וכו'")] פרעה של
הוא  זו בפרשה שהמדובר וארא", בפרשת
וכנגדן  ממצרים, ישראל בני של ויציאתם בגאולתם
בד' כן שאין (מה הגאולה בליל כוסות ד' תקנו
בהן  הפרשיות בתוכן שאין וכו', פרעה של כוסות

שייכות אלו, כוסות ).33מצרים z`ivilנזכרים

.Â שהרי צרכו, כל מבואר הענין אין אכתי אמנם
שבין  דהיינו . . הסדר על כוסות הד' לשתות "צריך
יפסיק  לרביעי שלישי ובין לשני ראשון כוס
יפסיק  לשלישי שני ובין וההלל ההגדה באמירת

המזון" וברכת מצה "שכל 34באכילת לפי והיינו ,
מיוחד"epwzכוס דבר שיש 35על משמע דמזה ,

זכר  שהם מזה חוץ ענין עוד כוסות ד' במצות
שייך  כוס שכל לומר צריך כן ועל וחירות. לגאולה
והרי  זה, פרטי כוס תקנו שבשבילו מיוחד לענין גם

החירות ענין משום כוסות הד' תקנת .cala36דאין

ד' סדר את משנה הזקן שאדמו"ר הטעם וזהו
מכפי  והצלתי) ולקחתי וגאלתי (והוצאתי הלשונות
ולקחתי) וגאלתי והצלתי (והוצאתי בכתוב שנאמרו
כאן  מדבר שבהם - כוסות הד' סדר פי על כיֿאם –
מהד' אחד לכל טעם הנותנין הן הן הלשונות ד' כי

עליהם: הנאמרים ולהענינים כוסות

היום  קידוש עליו אומר ראשון ובקידוש 37כוס ,
"והוצאתי". כנגד שזהו מצרים" ליציאת "זכר אומר

ההגדה" את עליו קורא שני והחידוש 37"כוס ,
על  פסח שבליל מצרים יציאת סיפור שבמצות
שבליל  הוא יום שבכל מצרים יציאת זכירת מצות
באריכות  דברים סיפור להיות צריך פסח

שלו 38ובביאור  שבהמשך "וגאלתי", כנגד שזהו ,
ה  גודל את הכתוב דיציאת מתאר והמופתים נסים

נטויה  בזרוע אתכם "וגאלתי שנאמר: וכמו מצרים
גאלנו  "אשר בברכה וחותמים גדולים", ובשפטים
ישראל". גאל ה' אתה ברוך כו' אבותינו את וגאל

המזון" ברכת עליו מברך שלישי שבה 37"כוס ,
" על ההודיה לא jzxezנזכרת ואם שלמדתנו",

חובה  ידי יצא לא המזון בברכת תורה ,39הזכיר
לכם  והייתי לעם לי אתכם "ולקחתי כנגד וזהו

שכתוב  כמו תורה מתן על דקאי "היום 40לאלקים"
אלקיך" לה' לעם נהיית גומר 41הזה רביעי "כוס .

השיר" ברכת עליו ומברך ההלל את שזה 37עליו ,
מקדים  (שלכן העתידה להגאולה בעיקר שייך

כו'" הגוים אל חמתך "שפוך והוא 42ואומר ,(
נתבארה  לא זו דבלשון - ב"והצלתי" מרומז
אתכם  "והצלתי (סתם) אלא בפרטיות, ההצלה
העתידה  לגאולה בנוגע הוא כן כמו מעבודתם",

הרמב"ם  שכתב לא 43וכמו . . הדברים אלו "וכל :
הם  סתומים שדברים שיהיו, עד יהיה איך אדם ידע

הנביאים". אצל
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וחד  חד וכל (סתם) רבנן להו תקנו כסי ארבע גריס: שם ברשב"ם
מל' (ולהעיר הרשב"ם. כמ"ש גרסינן אלו דלטעמים י"ל  וא"כ כו'.

תעט). סי' ריש אדמוה"ז שו"ע
לא  חירות ידי יצא, יין ידי . . חי שתאן ב: קח, שם וראה
ובשו"ע  שלימה. מצוה זו אין כלומר ורשב"ם: ובפרש"י יצא.
קיים  שלא כלומר יצא לא חירות ידי סי"ז: תעב סי' אדמוה"ז
מצות  עיקר אדמוה"ז דלדעת בפנים ולהמבואר המובחר. מן מצוה

לדייק: שהוצרכו מה מובן חירות משום הוא כוסות xnelkד'
יוצא  הי' לא דא"כ חירות ידי יצא שלא כפשוטו הכוונה (שאין

מצוה זו שאין אלא) ג"כ, יין מןdnilyידי שאינה .xgaendוהיינו
שלא  שמה בפשטות מובן חירות משום אינם כוסות ד' באם אבל

יצא". יין "ידי ולכן כוסות, ד' לחיוב ענין אינו חירות ידי יצא
לחנך  דא"צ דס"ל ר"י של בטעמו שם) (פסחים בר"ן וראה
דכיון  במצות לחנכם שייך לא הא דבכי כוסות: בד' התנוקות
לשיטתו  דאזיל וי"ל חירות. דרך להם אין בו ושמחין נהנין שאין
שם  ברשב"ם וראה כנ"ל. חירות משום הוא התקנה דעיקר דס"ל

אחר. בענין שפי'
שייכות 33) להכוסות יש הנ"ל טעמים לפי שגם את"ל אף

.4 הערה לעיל ראה – ה"גאולה" לענין
סט"ז.34) תעב סי' אדה"ז שו"ע
מעכב.35) אינו זה שסדר סובר שהוא אלא – סתפ"ד הב"י ל'

ובהציון  בחצע"ג ס"א סתע"ט אדה"ז שו"ע שם. פר"ח ראה אבל
.32 הערה לעיל וראה הצד). (על

שאי"ז36) של iyew`ואף הו"ע ועיקרם הואיל מ"מ שהרי ,
באם  יותר יומתק מ"מ – בהם תנאי תהי' שהסיבה שייך חירות

כוס דכל שענינו כדלקמן r"taנאמר וחירות, לגאולה שייך ג"כ
בפנים.
ה"י.37) שם הרמב"ם ל'
טעמים,38) לקוטי עם בהגש"פ שצויינו במקומות ראה

טו. ע' וביאורים מנהגים
שו"ע 39) ה"ג. פ"ב ברכות הל' רמב"ם א. מט, ב. מח, ברכות

ס"ד. קפז סי' אדה"ז
ט.40) כז, תבוא
ליל 41) חיים ארחות שם. בחיי רבינו שם. וארא הגדול מדרש

ועוד. ב. צט, פסחים מאירי סי"ג. פסח
אבודרהם,42) ח. ו, וארא בחיי ע"פ. ר"פ ר"ן ראה

חמתך. שפוך בפיסקא להחיד"א ובשמחה"ר
ה"ב.43) פי"ב מלכים הל'
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על  שנאמרו הענינים שגם זה לפי ונמצא
(בהסדר  גאולה של לשונות לד' מתאימים הכוסות
של  ולתוכנה הזקן) אדמו"ר ערוך בשולחן – כאן

הרי וחירות, הן lkyגאולה כוסות הד' של התקנה
וחירות". לגאולה "זכר הוא בפרטי' והן בכללה

.Ê לשונות הד' בסדר החילוקים של הביאור
הענינים: בפנימיות

תורה  בלקוטי מדריגות 44מבואר ד' שיש
בכתוב  מרומזות והן ועשה 45בתשובה מרע "סור

"שלא  - מרע" "סור ורדפהו": שלום בקש טוב
ומעשה, דיבור במחשבה גשמיים בעוונות יפגום

להת  - תשובה לעשות ולעקור וצריך העבר על חרט
מיחודו  להפרד ירצה שלא כו' הרע מן רצונו את
בבחינת  אלקות גילוי שיהיה אלא יתברך" ואחדותו
על  התשובה - טוב" "ועשה עלמין. כל ממלא
עצמו  את לייגע טוב ועשה במצות ממעט "שהוא
גם  שיתמלא תשובה שיעשה ו"כדי ותפלה" בתורה
צריך  זה על מצותֿעשה בביטול שחסר האור
בשם  ולהדבק להתקשר . . עצומה תשובה לעשות
וב' מקיף". ובחינת עלמין כל סובב שהוא הוי'
תתאה. תשובה בחינת הם אלו תשובה בחינות
על  שהוא עילאה תשובה בחינת הוא שלום" "בקש
מעלה  של בפמליא שלום ש"משים התורה ידי

מטה" של וכל 46ובפמליא נועם דרכי ו"דרכיה
אור  "לעצמות מגיע זה ידי שעל שלום", נתיבותיה
כל  וממלא עלמין כל מסובב שלמעלה סוף אין
דתורה  נגלה כנגד בחינות, ב' בזה ויש עלמין".

התורה  .47ופנימיות

התורה' ב'אור מבואר הם 47והנה כוסות שהד' ,
ד' הרי זה ולפי הנ"ל. תשובה בחי' ד' כנגד
אתכם  "והוצאתי אלו: בחינות ד' כנגד הן הלשונות
מצרים) מטומאת (היציאה מצרים" סבלות מתחת

מרע. סור ענין "צל"הוא מלשון הוא ,48"והצלתי"
עלמין  כל הסובב אור – המקיף בחינת שהוא

נאמר  זה שעל כנ"ל, המצות ידי על :49שנמשך

גו'" כסיתיך ידי כנגד 50"ובצל הוא "וגאלתי" .
רז"ל  כמאמר מי 51התורה אלא חורין בן לך "אין :

נגלה  כנגד - ובפרטיות תורה", בתלמוד שעוסק
אתכם "ולקחתי חז"ל. המאמר כפשטות ilדתורה

ברוךֿ איןֿסוף באור האמיתי היחוד היינו לעם",
התורה  פנימיות ענין והוא מקום 52הוא (ד"כל
לעולם" זז אינו "לי" שזהו 53שנאמר והיינו ,

וזוהי  ושינויים, מהתחלקות שלמעלה בבחינה
ולא  . . קושיא לא תמן "דלית התורה פנימיות

כו'" בתשובה,54מחלוקת בחינות ד' שהן ולהיות .(
ד' גם לכן למעלה, מלמטה הוא עבודתה שאופן

למעלה. מלמטה של בסדר הן הלשונות

הנ"ל  בעבודה הבחינות ד' של סדרן אמנם,
לימוד תלוי  דאם והעשיה. דהלימוד בחשיבות

הם  ולקחתי" "וגאלתי הרי ממעשה חשוב
שנמנין הבחינות ד' בסדר dhnlnהאחרונים

dlrnl"והצלתי" אז מלימוד, חשוב מעשה ואם ;
באחרונה  מכולם.55בא למעלה להיותו

הלשונות  ד' של הסידור טעם יבואר ובזה
שהם  מהסדר ושינויו הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן
פה  שבעל (ובתורה שבכתב בתורה בתורה: כתובים
בחינות  באות שבה) ההלכה חלק שאינו במקום
כנ"ל, התורה ענין שהוא "ולקחתי", "וגאלתי"
ומודגשת  מורגשת עצמה התורה מצד כי באחרונה,
הזקן) (אדמו"ר ערוך בשולחן אולם התורה; מעלת
שבתורה, והמעשה דין והפסק ההלכה לחלק ששייך
יתרון  מפני העיקר הוא שהמעשה היא ההכרעה הרי
"והצלתי" באחרונה באה ולכן המעשה, ומעלת

כנ"ל. המעשה, ענין שהוא

.Á:אחר באופן בזה לבאר יש ועוד
חיים' עץ ב'פרי כנגד 56איתא הם הכוסות שד'

רשע, חכם, הוא: סידורם שאופן בנים", ה"ארבעה
העולמות: ובסדר לשאול; יודע ושאינו תם
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(נדפס 44) פ"א לאגה"ת ביאורים גם וראה ואילך. ב עג, בלק
סב  ע' ח"ב קארף) שי' (להר"י התניא לס' ביאורים בלקוטי

ואילך).
טו.45) לד, תהלים
ב.46) צט, סנהדרין
דפמליא 47) הבחי' ב' והם ב'תקצו. ע' קפה. ק' וארא אוה"ת

שלמעלה. ופמליא שלמטה
רלז.48) ע' וארא אוה"ת
טז.49) נא, ישעי'

ד.50) ב, במדבר לקו"ת
מ"ב.51) פ"ו אבות
ואילך.52) פי"ג עה"ח קונטרס ראה
לקו"ת 53) ט. תצוה (באבער) תנחומא וראה ב. ב, ויק"ר

ג. ט, במדבר
כו.54) סי' באגה"ק הובא ב. קכד, זח"ג
כי 55) בתחלה בא מרע סור שהו"ע "והוצאתי" בחי' ומ"מ

למע'), דמלמטה (בסדר בתחלה מרע סור צ"ל שיהיו סדר באיזה
חשוב  מעשה דאי הענינים סדר תלוי ואח"ז מאיסורא" "לאפרושי

חשוב. תלמוד או
ופ"ז.56) פ"ה כא, שער
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בפרשת  "האמורים ואומר: שמדגיש  וזהו
אלו  ללשונות המקור את לציין כוונתו אין וארא":
זה  פי על [דרק הנ"ל דבריו ולפרש לדייק אלא
של  לשונות ד' כנגד חכמים תקנו כוסות ש"ד'

dle`b'בד כתנאי הוא ההסיבה שחיוב לומר יתכן ,
ל  כן שאין (מה כוסות הכוסות ד' "כנגד הטעמים

"אמורים  אלו שלשונות משום וכו'")] פרעה של
הוא  זו בפרשה שהמדובר וארא", בפרשת
וכנגדן  ממצרים, ישראל בני של ויציאתם בגאולתם
בד' כן שאין (מה הגאולה בליל כוסות ד' תקנו
בהן  הפרשיות בתוכן שאין וכו', פרעה של כוסות

שייכות אלו, כוסות ).33מצרים z`ivilנזכרים

.Â שהרי צרכו, כל מבואר הענין אין אכתי אמנם
שבין  דהיינו . . הסדר על כוסות הד' לשתות "צריך
יפסיק  לרביעי שלישי ובין לשני ראשון כוס
יפסיק  לשלישי שני ובין וההלל ההגדה באמירת

המזון" וברכת מצה "שכל 34באכילת לפי והיינו ,
מיוחד"epwzכוס דבר שיש 35על משמע דמזה ,

זכר  שהם מזה חוץ ענין עוד כוסות ד' במצות
שייך  כוס שכל לומר צריך כן ועל וחירות. לגאולה
והרי  זה, פרטי כוס תקנו שבשבילו מיוחד לענין גם

החירות ענין משום כוסות הד' תקנת .cala36דאין

ד' סדר את משנה הזקן שאדמו"ר הטעם וזהו
מכפי  והצלתי) ולקחתי וגאלתי (והוצאתי הלשונות
ולקחתי) וגאלתי והצלתי (והוצאתי בכתוב שנאמרו
כאן  מדבר שבהם - כוסות הד' סדר פי על כיֿאם –
מהד' אחד לכל טעם הנותנין הן הן הלשונות ד' כי

עליהם: הנאמרים ולהענינים כוסות

היום  קידוש עליו אומר ראשון ובקידוש 37כוס ,
"והוצאתי". כנגד שזהו מצרים" ליציאת "זכר אומר

ההגדה" את עליו קורא שני והחידוש 37"כוס ,
על  פסח שבליל מצרים יציאת סיפור שבמצות
שבליל  הוא יום שבכל מצרים יציאת זכירת מצות
באריכות  דברים סיפור להיות צריך פסח

שלו 38ובביאור  שבהמשך "וגאלתי", כנגד שזהו ,
ה  גודל את הכתוב דיציאת מתאר והמופתים נסים

נטויה  בזרוע אתכם "וגאלתי שנאמר: וכמו מצרים
גאלנו  "אשר בברכה וחותמים גדולים", ובשפטים
ישראל". גאל ה' אתה ברוך כו' אבותינו את וגאל

המזון" ברכת עליו מברך שלישי שבה 37"כוס ,
" על ההודיה לא jzxezנזכרת ואם שלמדתנו",

חובה  ידי יצא לא המזון בברכת תורה ,39הזכיר
לכם  והייתי לעם לי אתכם "ולקחתי כנגד וזהו

שכתוב  כמו תורה מתן על דקאי "היום 40לאלקים"
אלקיך" לה' לעם נהיית גומר 41הזה רביעי "כוס .

השיר" ברכת עליו ומברך ההלל את שזה 37עליו ,
מקדים  (שלכן העתידה להגאולה בעיקר שייך

כו'" הגוים אל חמתך "שפוך והוא 42ואומר ,(
נתבארה  לא זו דבלשון - ב"והצלתי" מרומז
אתכם  "והצלתי (סתם) אלא בפרטיות, ההצלה
העתידה  לגאולה בנוגע הוא כן כמו מעבודתם",

הרמב"ם  שכתב לא 43וכמו . . הדברים אלו "וכל :
הם  סתומים שדברים שיהיו, עד יהיה איך אדם ידע

הנביאים". אצל
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וחד  חד וכל (סתם) רבנן להו תקנו כסי ארבע גריס: שם ברשב"ם
מל' (ולהעיר הרשב"ם. כמ"ש גרסינן אלו דלטעמים י"ל  וא"כ כו'.

תעט). סי' ריש אדמוה"ז שו"ע
לא  חירות ידי יצא, יין ידי . . חי שתאן ב: קח, שם וראה
ובשו"ע  שלימה. מצוה זו אין כלומר ורשב"ם: ובפרש"י יצא.
קיים  שלא כלומר יצא לא חירות ידי סי"ז: תעב סי' אדמוה"ז
מצות  עיקר אדמוה"ז דלדעת בפנים ולהמבואר המובחר. מן מצוה

לדייק: שהוצרכו מה מובן חירות משום הוא כוסות xnelkד'
יוצא  הי' לא דא"כ חירות ידי יצא שלא כפשוטו הכוונה (שאין

מצוה זו שאין אלא) ג"כ, יין מןdnilyידי שאינה .xgaendוהיינו
שלא  שמה בפשטות מובן חירות משום אינם כוסות ד' באם אבל

יצא". יין "ידי ולכן כוסות, ד' לחיוב ענין אינו חירות ידי יצא
לחנך  דא"צ דס"ל ר"י של בטעמו שם) (פסחים בר"ן וראה
דכיון  במצות לחנכם שייך לא הא דבכי כוסות: בד' התנוקות
לשיטתו  דאזיל וי"ל חירות. דרך להם אין בו ושמחין נהנין שאין
שם  ברשב"ם וראה כנ"ל. חירות משום הוא התקנה דעיקר דס"ל

אחר. בענין שפי'
שייכות 33) להכוסות יש הנ"ל טעמים לפי שגם את"ל אף

.4 הערה לעיל ראה – ה"גאולה" לענין
סט"ז.34) תעב סי' אדה"ז שו"ע
מעכב.35) אינו זה שסדר סובר שהוא אלא – סתפ"ד הב"י ל'

ובהציון  בחצע"ג ס"א סתע"ט אדה"ז שו"ע שם. פר"ח ראה אבל
.32 הערה לעיל וראה הצד). (על

שאי"ז36) של iyew`ואף הו"ע ועיקרם הואיל מ"מ שהרי ,
באם  יותר יומתק מ"מ – בהם תנאי תהי' שהסיבה שייך חירות

כוס דכל שענינו כדלקמן r"taנאמר וחירות, לגאולה שייך ג"כ
בפנים.
ה"י.37) שם הרמב"ם ל'
טעמים,38) לקוטי עם בהגש"פ שצויינו במקומות ראה

טו. ע' וביאורים מנהגים
שו"ע 39) ה"ג. פ"ב ברכות הל' רמב"ם א. מט, ב. מח, ברכות

ס"ד. קפז סי' אדה"ז
ט.40) כז, תבוא
ליל 41) חיים ארחות שם. בחיי רבינו שם. וארא הגדול מדרש

ועוד. ב. צט, פסחים מאירי סי"ג. פסח
אבודרהם,42) ח. ו, וארא בחיי ע"פ. ר"פ ר"ן ראה

חמתך. שפוך בפיסקא להחיד"א ובשמחה"ר
ה"ב.43) פי"ב מלכים הל'
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ויצירה  בריאה עשיה, סדר 57אצילות, זה דרך ועל .
כו' אצילות נגד קידוש של א' "כוס כוסות: הד'
עובדי  מתחלה אומרים שאנו הגדה סיפור ב' כוס
עשיה  נגד רשע אמר לכן אבותינו היו זרה עבודה
ד' כוס' כו' בבריאה המזון בברכת ג' כוס כו'

כו'" .57ביצירה

של  לשונות הד' של דהסדר נמצא, זה פי ועל
(שהם  ולקחתי וגאלתי והצלתי והוצאתי גאולה,

עשיה  אצילות הוא הכוסות) יצירה.58כסדר בריאה

הרשע  נסמך ההגדה שבסדר הטעם והנה
סדר  לפי זה אין שלכאורה היות עם - להחכם
בכדי  הוא - לבסוף הרשע להיות שצריך מדריגתם
יכול  החכם דוקא כי להחכם, סמוך יהיה שהרשע

מרשעתו  ולהחזירו עליו זה 59לפעול דרך ועל ;
חיים' עץ ב'פרי כמבואר העולמות, "ולמה 57בסדר :

גדול  אור צריכה שעשיה לפי לעשיה סמוך אצילות
אצילות". מן מלמעלה לו המשיך לכן כו'

- לבנך" "והגדת שענינה ההגדה, בסדר ולכן
צריך  – רשע הבן על גם - הבנים ד' כל על לפעול
לשאול, יודע ושאינו תם רשע, חכם, הסדר: להיות
וגאלתי  והצלתי והוצאתי הכוסות בסדר וכנגדם
מונה  הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן אמנם ולקחתי.
זה, פי ועל ערוך, שולחן פי על מעלתם לפי אותם
יודע  שאינו תם, חכם, הוא: הבנים) (בד' הסדר
וגאלתי, והוצאתי, הכוסות: ובסדר רשע. לשאול,

והצלתי. ולקחתי,

אראנו 60כתיב  מצרים מארץ צאתך "כימי .
בכל  לבנך" ב"והגדת עבודתנו ידי ועל – נפלאות"
לה' אתם "בנים בבחינת כולם שיהיו הבנים, ד'

גאולה 61אלקיכם" של הלשונות ד' לכל נזכה ,62-
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולתנו

(h"kyz ipiny zyxt zaye gqtd bg zgiyn)
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פ"ז.57) שם פע"ח
"מה58) הרשע דברי בפי' שם פע"ח הזאת dceardראה

בעיקר  וכפר הרחמים, לבקש לי ואין אלקים גי' עבודה "פי' כו'":
למש"נ  השייכות מובנת ועפ"ז כו'". הוי' שהוא ובשורש השם

אתכם באוה"ת mzcearn"והצלתי (הובא השל"ה פי' (ראה .
של  מהשר היינו מעבודתם אתכם והצלתי פי' קפח): ע' וארא

כו'). אליו עובדים שהם מצרים של עבודתם שהוא מצרים
ואילך.59) 249 ס"ע ח"א לקו"ש ראה

טו.60) ז, מיכה
א.61) יד, ראה
ס 62) ריש את ראה להשקות הקב"ה עתיד וכנגדן (בפנים): "א

ארבע  דוגמתן "ומצינו ח): ו, (שמות ובבחיי כו'. כוסות ד' ישראל
לד, (יחזקאל הנביא שאמר והוא לבא, לעתיד גאולה של לשונות
אל  והביאותים הארצות מן וקבצתים העמים מן והוצאתים יג)

ישראל". הרי אל ורעיתים אדמתם

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc migqt(iriax meil)

äpç,dcedi axløLé,zxn` dti -ïëåy izrnyïðçBé éaø øîà ©¨¦©§¥¨©©¦¨¨
.mixetikd mei i`vena y`d lr mikxan oi`y

lr mikxan oi`y `id opgei iax zhiy ok` m`d zxxan `xnbd
:dyrn `xnbd d`iane .mixetikd mei i`vena y`däåä àleò¨£¨

ìéæàå àøîç áéëø,jlede xeng lr akex did `ler -ìé÷L äåäå ¨¦£¨¨§¨¦©£¨¨¦
ìéæàå[jlede `yep dide-]déðéîéî àaà éaø,`ler ly oini cvn - §¨¦©¦©¨¦¦¥

déìàîOî äpç øa øa äaøåcvn jled did dpg xa xa daxe - §©¨©©©¨¦§¨¥
`ler ly l`ny,

ïðçBé éaøc déîMî eúéøîàc éàcå ,àleòì àaà éaø déì øîàm`d - ¨©¥©¦©¨§¨©©§©§¦¦§¥§©¦¨¨
y opgei iax mya mixne` mz`y ,mkilr izrnyy xacd zn`ïéà¥

.àeä Búéiøa úlçúe ìéàBä ,úaL éàöBîa àlà øeàä ìò ïéëøáî§¨§¦©¨¤¨§¨¥©¨¦§¦©§¦¨
øãä[xifgd-]àleò,el`nyl eipt z`déa àæç[ea lkzqde-] £©¨£¨¥

úeLéa ,äpç øa øa äaøaoiekzd `ler ,xnelk ,zetref mipta - §©¨©©©¨¦
opgei iax ixde ,opgei iax mya jk xn`y df `edy ,el fenxl jka
lr mikxan mixetikd mei i`vena mby xaq `l` ,jk xn` `l

.y`d
déì øîà,`lerl dpg xa xa daxéøîà àäà åàì àðà`l ip` - ¨©¥£¨¨©¨©§¦

mei i`vena y`d lr mikxan oi`y ,opgei iax mya izxn` jk
,xetikïðçBé éaøc dén÷ àpz éðúc ,éøîà àäà àlàcg` dpyy - ¤¨©¨©§¦§¨¥©¨©¥§©¦¨¨

,opgei iax iptl zeziixa zepyl libx didy minkgdïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
eøîàL íB÷îa óà ,úaMa úBéäì ìçL íéøetkä íBé ,øîBà øæòìà¤§¨¨¥©¦¦¤¨¦§©©¨©§¨¤¨§

lega mixetikd mei lgyky bdpnd itk÷éìãäì àlL,ziaa ¤Ÿ§©§¦
zaya lgykdéøúa ïðçBé éaø éðòå .úaMä ãBák éðtî ïé÷éìãî- ©§¦¦¦§¥§©©¨©£¦©¦¨¨©§¥

,eixg` opgei iax dpreåy xn`íéøñBà íéîëçziaa xp wilcdl §£¨¦§¦
izxkfde .zay i`ven cr zaya zeidl lgy mixetikd mei lila
mde ,el` mixac lr zay i`vena y`d lr opgei iax ly eny z`
mei i`vena y`d zkxa lr opgei iax z` izxkfdy mixeaq eid

.xetik
déì øîàdpg xa xa daxl `leràäz àãòxnelk ,didz z`f - ¨©¥£¨§¥

.opgei iax xn` jky dcen ip` efa
xa xa daxe `ler oia didy dyrnd lr dyxc d`ian `xnbd

:dpg[eäééìò] (äéìò) éø÷[dpg xa xa daxe `ler lr `xw-]áø ¨¥£¥©
,óñBéilyna weqtd z`(d k)'Léà áìá äöò íéweîò íéî'- ¥©¦£¦¥¨§¤¦

,mze` ae`yl dywy miwenr mink `id ixd ,mkgd ly ezaygn
.ald wnera ezaygn z` xizqdl mkgd jxcy oeik
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המשך ביאוז למס' פסחים ליום זביעי עמ' ב



סג

בראשית מח, ז – ואני בבאי מפדן מתה עלי1* רחל 
בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבא אפרתה 

ואקברה שם בדרך אפרת היא בית לחם

קל

ביאור סיפור בזהר, דר' חייא ור' יוסי אזלו בדרך, ודרש 
ר' יוסי עה"פ רחל מבכה על בני', דבזמן הגלות נסתלק 

היחוד ולעתיד לבוא יוחזר וכו'

רבי2 חייא ורבי יוסי הוו אזלי בארחא, עד דהוו אזלי, 

אמר רבי יוסי לרבי חייא, נשתדל במלי דאורייתא, במלי 

דעתיק יומין.

רבי3 יוסי פתח ואמר, )ירמי' לא, יד( כה אמר ה' קול 

ברמה נשמע נהי בכי וגו', כה אמר ה' הא אוקמוה, בכל 

אתר דנביאה שרי למללא, הוי מלוי אשתמודען, והכא 

האי כה אמר יהו"ה, קדשא בריך הוא, ומה אמר, קול 

ברמה נשמע.

מקדשא  בי  דאתחרב  יומא  דבההוא  תנינן,  הכי4 

צואריהון,  על  ריחיין  בגלותא,  אזלו  וישראל  לתתא, 

וידיהון מהדקן לאחורא, וכנסת ישראל אתתרכת מבית 

מלכא למיהך בתריהון, בשעתא דנחתת, אמרת, איהך 

בקדמיתא ואבכה על מדוראי, ועל בני, ועל בעלי וכו'.

1*( ראה לקמן סימן קנח והערה 7, דיוק הלשון מתה עלי רחל.

2( ]תרגום ללה"ק[ רבי חייא ורבי יוסי הוו אזלי בארחא )רבי חייא 

עד דהוו אזלי )בעוד שהיו הולכים(,  יוסי היו הולכים בדרך(,  ורבי 

אמר רבי יוסי לרבי חייא, נשתדל במילי דאורייתא במילי דעתיק 

יומין )נשתדל ונעסוק בדברי תורה בדברי עתיק יומין(.

אמר  כה  מש"כ(   )לפרש  ואמר  פתח  יוסי  רבי  ללה"ק[  ]תרגום   )3

יהו"ה, קול ברמה נשמע נהי בכי וגו' )בשמי מרום נשמע קול, והוא 

בין  בני' שגלו  על  הוא שרחל מבכה  והקול  בכי תמרורים,  נהי  קול 

אוקמוה,  הא  יהו"ה,  אמר  כה  מש"כ(  ומפרש  )מצודות(,  האומות. 

בכל אתר דנביאה שרי למללא )הרי ביארו החברים כי בכל מקום 

שהנביא מתחיל לדבר(, הוי מלוי אשתמודען )היו דבריו ניכרים כפי 

ובאה הנבואה אליו(,  נמשכה  השם שהזכיר בתחילת דבריו שמשם 

והכא האי )וכאן מה שאמר( כה אמר יהו"ה )היינו( קדשא בריך הוא 

רומזת על השכינה, כלומר שהקב"ה  ומלת ב"ה היא  )הוא הקב"ה, 

מודיע את ענינה של השכינה(, ומה אמר )הקב"ה( קל ברמה נשמע 

)הוא מודיע לנו את צער השכינה בגלות כדמפרש ואזיל(.

4( ]תרגום ללה"ק[ )ואמר( הכי תנינן )כי כך למדנו(, דבההוא יומא 

המקדש  בית  שנחרב  ההוא  )שביום  לתתא  מקדשא  בי  דאתחרב 

וידיהון  צוואריהון,  על  ריחיין  בגלותא,  אזלו  וישראל  למטה(, 

על  נשאו  ריחים  ואבני  בגלות,  הלכו  )וישראל  לאחורא  מהדקן 

)שהיא  ישראל  וכנסת  לאחוריהם(,  קשורות  היו  וידיהם  צואריהם, 

מבית  )נתגרשה  בתריהון  למיהך  מלכא  מבית  אתתרכת  השכינה(, 

בשעתא דנחתת )בשעה  המלך העליון ללכת בגלות אחריהם, הנה( 

שירדה השכינה משמי מרום ללכת בגלות עם ישראל(, אמרת, איהך 

אילך  )אמרה,  בעלי  ועל  בני,  ועל  מדוראי,  על  ואבכה  בקדמיתא 

בתחילה ואבכה על דירתי שהוא בית קדש הקדשים, ועל בני ישראל 

שהלכו בגלות, ועל בעלי – הקב"ה(...

הדא5 הוא דכתיב קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים 

רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם על בניה, דלא קבלה 

הוה  קדישא  דמלכא  בגין  איננו,  כי  תנחומין,  מנייהו 

הוא  הדא  בגווה,  אשתכח  ולא  לעילא,  לעילא  סליק 

דכתיב, כי איננו, ולא כתיב כי אינם וכו'. בכו ר' חייא 

ור' יוסי.

אמר6 רבי יוסי, לא גלו ישראל מארעא, ולא אתחרב 

קמי  בחיובא  אשתכחו  כלהו  דישראל  עד  מקדשא,  בי 

מלכא, ועד דדברי עלמא אשתכחו בחיובא בקדמיתא, 

ג, יב( עמי מאשריך מתאים,  הדא הוא דכתיב, )ישעי' 

ודרך ארחותיך בלעו, דכיון דרישי עמא אזלין בחיובא, 

כל עמא אתמשכו אבתרייהו.

אזלו7, עד דהוו אזלי, חמו חד אתר מדשנא בעשבין, 

ונהר מיא דהוה נגיד בי', יתבו, עד דהוו יתבי, פרח חד 

5( ]תרגום ללה"ק[ הדא הוא דכתיב )זהו שכתוב( קול ברמה נשמע 

נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בני' מאנה להנחם על בני' )פירושו( 

דלא קבלה מנייהו תנחומין )שלא קבלה מהם תנחומין, כי המלאכים 

רק  תלוי'  וירידתה  עלייתה  כי  לתיקונה,  מורידים  ולא  מעלים  לא 

בבני' ישראל, ומש"כ מאנה להנחם על בני'( כי איננו )פירושו( בגין 

דמלכא קדישא הוה סליק לעילא לעילא )לפי שמלך הקדוש עלה 

למעלה( ולא אשתכח בגווה )ולא נמצא עמה בסוד היחוד, הדא הוא 

דכתיב )זהו שכתוב( כי איננו שקאי על הקב"ה(, ולא כתיב כי אינם 

וכו' )שנפרשו כפשוטו שנאמר על ישראל, דהיינו שאינם כבר בארץ 

ישראל אלא הלכו בגלות...( בכו ר' חייא ור' יוסי.

ישראל  גלו  לא  חייא(  )לרבי  יוסי  רבי  אמר  ללה"ק[  ]תרגום   )6

מארעא ולא אתחרב בי מקדשא )לא גלו ישראל מן הארץ ולא נחרב 

הבית המקדש( עד דישראל כלהו אשתכחו בחיובא קמי מלכא )עד 

שכל ישראל נמצאו חייבים לפני המלך(, ועד דדברי עמא אשתכחו 

בתחילה(,  חייבים  נמצאו  העם  שמנהיגי  )ועד  בקדמיתא  בחיובא 

הדא הוא דכתיב )זהו שכתוב( עמי, מאשריך )פי' מדריכיך(, מתעים 

דרך  )ואת  בלעו  ארחותיך  ודרך  הישר(,  מדרך  אותך  מתעים  )המה 

אזלין  עמא  דרישי  דכיון  וקלקלו(,  השחיתו  מאז  בו  שהלכת  הטוב 

בחיובא )שכיון שראשי העם הולכים בדרך הרע(, כל עמא אתמשכו 

אבתרייהו )כל העם נמשכו אחריהם(.

7( ]תרגום ללה"ק[ אזלי )רבי חיי ורבי יוסי הלכו לדרכם(, עד דהוו 

אזלי )בעוד שהיו הולכים(, חמו חד אתר מדשנא בעשבין )ראו מקום 

נהיג  ונהר מיא דהוה  אחד שיש שם מקום דשא מדושן בעשבים(, 

בי' )ונהר של מים שהי' נמשך בו(, יתבו )ישבו שם לנוח(, עד דהוו 

עוף  יושבים פרח  )בעוד שהיו  קמייהו  ורחיש  עופא  חד  פרח  יתבי 

אחד וצפצף לפניהם(, אמר רבי חייא )לרבי יוסי אני מבין מצפצוף 

העוף, כי יש כאן מקום סכנה, לכן( ניקום מהכא )נעמוד מכאן ונילך(, 

נמצאים  הרים  חוצבי  ודאי  )כי  משתכחין  הכא  טוריא  נגרי  דודאי 

כאן( קמו ואזלי )עמדו והלכו משם(, עד דאהדרי רישייהו חמו אינון 

ראו  לאחוריהם  ראשם  שהחזירו  )בעוד  אבתרייהו  דרהטין  לסטין 

כי שודדים רצים אחריהם(, אתרחיש לון ניסא ואשכחו קמייהו חד 

נס ומצאו לפניהם  )נעשה להם  בי', עאלו תמן  וחד מערתא  טינרא 

יומא  ויתבו כל ההוא  ונכנסו שם(,  סלע אחד ומערה אחת בתוכה, 

בתורה(.  ועסקו  הלילה,  וכל  ההוא  היום  כל  שם  )וישבו  לילא  וכל 

)רמ"ק ומפרשים(

ילקוט לוי יצחק על התורה `x`e zyxt - zegiy ihewl

ויצירה  בריאה עשיה, סדר 57אצילות, זה דרך ועל .
כו' אצילות נגד קידוש של א' "כוס כוסות: הד'
עובדי  מתחלה אומרים שאנו הגדה סיפור ב' כוס
עשיה  נגד רשע אמר לכן אבותינו היו זרה עבודה
ד' כוס' כו' בבריאה המזון בברכת ג' כוס כו'

כו'" .57ביצירה

של  לשונות הד' של דהסדר נמצא, זה פי ועל
(שהם  ולקחתי וגאלתי והצלתי והוצאתי גאולה,

עשיה  אצילות הוא הכוסות) יצירה.58כסדר בריאה

הרשע  נסמך ההגדה שבסדר הטעם והנה
סדר  לפי זה אין שלכאורה היות עם - להחכם
בכדי  הוא - לבסוף הרשע להיות שצריך מדריגתם
יכול  החכם דוקא כי להחכם, סמוך יהיה שהרשע

מרשעתו  ולהחזירו עליו זה 59לפעול דרך ועל ;
חיים' עץ ב'פרי כמבואר העולמות, "ולמה 57בסדר :

גדול  אור צריכה שעשיה לפי לעשיה סמוך אצילות
אצילות". מן מלמעלה לו המשיך לכן כו'

- לבנך" "והגדת שענינה ההגדה, בסדר ולכן
צריך  – רשע הבן על גם - הבנים ד' כל על לפעול
לשאול, יודע ושאינו תם רשע, חכם, הסדר: להיות
וגאלתי  והצלתי והוצאתי הכוסות בסדר וכנגדם
מונה  הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן אמנם ולקחתי.
זה, פי ועל ערוך, שולחן פי על מעלתם לפי אותם
יודע  שאינו תם, חכם, הוא: הבנים) (בד' הסדר
וגאלתי, והוצאתי, הכוסות: ובסדר רשע. לשאול,

והצלתי. ולקחתי,

אראנו 60כתיב  מצרים מארץ צאתך "כימי .
בכל  לבנך" ב"והגדת עבודתנו ידי ועל – נפלאות"
לה' אתם "בנים בבחינת כולם שיהיו הבנים, ד'

גאולה 61אלקיכם" של הלשונות ד' לכל נזכה ,62-
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולתנו

(h"kyz ipiny zyxt zaye gqtd bg zgiyn)
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פ"ז.57) שם פע"ח
"מה58) הרשע דברי בפי' שם פע"ח הזאת dceardראה

בעיקר  וכפר הרחמים, לבקש לי ואין אלקים גי' עבודה "פי' כו'":
למש"נ  השייכות מובנת ועפ"ז כו'". הוי' שהוא ובשורש השם

אתכם באוה"ת mzcearn"והצלתי (הובא השל"ה פי' (ראה .
של  מהשר היינו מעבודתם אתכם והצלתי פי' קפח): ע' וארא

כו'). אליו עובדים שהם מצרים של עבודתם שהוא מצרים
ואילך.59) 249 ס"ע ח"א לקו"ש ראה

טו.60) ז, מיכה
א.61) יד, ראה
ס 62) ריש את ראה להשקות הקב"ה עתיד וכנגדן (בפנים): "א

ארבע  דוגמתן "ומצינו ח): ו, (שמות ובבחיי כו'. כוסות ד' ישראל
לד, (יחזקאל הנביא שאמר והוא לבא, לעתיד גאולה של לשונות
אל  והביאותים הארצות מן וקבצתים העמים מן והוצאתים יג)

ישראל". הרי אל ורעיתים אדמתם



סד

עופא ורחיש קמייהו, אמר רבי חייא, ניקום מהכא דודאי 

דאהדרי  עד  ואזלו,  קמו  משתכחין,  הכא  טוריא  נגרי 

רישייהו, חמו אינון לסטין דרהטין אבתרייהו, אתרחיש 

לון ניסא, ואשכחו קמייהו חד טינרא וחד מערתא בי', 

עאלו תמן, ויתבו כל ההוא יומא וכל ליליא.
ספר הזהר חלק ג' דף כ, א-ב

8ר' יוסי9 הוא בחי' מלכות, ור' חייא הוא בחי'10 יסוד 

8( בלקוטי לוי יצחק מבאר כמה וכמה שאלות ודיוקים של הזהר )עיין 

בפנים(, וכאן יבואר חלק מהם, והם:

א( למה “ר' חייא ור' יוסי" דוקא הלכו ביחד?

ב( למה דוקא רבי יוסי דרש לפני רבי חייא, דהדרוש עה"פ קול ברמה 

אמר ר' יוסי?

ג( כשהלכו, ראו מקום שדה ונהר של מים שהי' נמשך בו, למה דוקא 

 – והזהר מצייר הפרטים   – כזה  וציור  בזמן ההוא בדיוק ראו מחזה 

ומקום כזה, א( שדה, ב( ונהר מים בתוכו?

ברמה  קול  רחל  בתפלת  עה"פ  שדרש  הדרש  עם  דהנ"ל  הקשר  ד( 

נשמע וגו'?

דיש  ומלכות,  יסוד  יחוד  על  רומזים  הנ"ל הם  ומבאר דכל הפרטים 

ומשולבים  שזורים  והם  בשוה,  הוא  שלהם  שהתוכן  ענינים  שלשה 

ביחד כדלקמן.

ם "אלקים" – בגי' הטבע, שהוא בחי' "מלכות"  9( פירוש: יוסי בגי' ׁשֵ

שנותן  באלקות  דרגא  שהוא  עוממות  מלשון  עם,  בלא  מלך  אין 

אפשריות לבחי' יש ודבר נפרד.

 ,247-246 עמוד  כא  חלק  שיחות  לקוטי  א.  נו,  סנהדרין  רש"י  ראה 

ובהערות שם. שיחות קודש ה'תשל"ו סיום התוועדות ש"פ שלח.

בלקוטי לוי יצחק ובתורת לוי יצחק יש עוד רמזים ד"יוסי" בגימטריא 

אלקי"ם, והוא מרומז בכמה אופנים –

וביאורים בש"ס עמוד שעו, דמילוי  יצחק, חידושים  לוי  א( בתורת 

אותיות יוסי כזה: יוד )10(, + וו )6(, + סמך )60(, + יוד )10( = 86 

המילוי  וכן  בגי' אלקים,  "יוסי" עצמו  ם  דהׁשֵ היינו  מספר אלקי"ם. 

דאותיות "יוסי" בגי' אלקים.

ב( לקוטי לוי יצחק הערות לספר הזוהר בראשית עמוד עח, בהאותיות 

שלפניו באל"ף בי"ת והוא טהנ"ט בגי' ע"ג, )ועם הכולל( בגי' "עד" 

ם אכדט"ם, שהוא האותיות לפני שם "אלקים" )ראה  שהוא בגי' הׁשֵ

ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן מט הערה 8(.

קי"ח  בגי'  הכולל(  )ועם  קיז,  בגי'  כזע"כ  שלאחריו  בהאותיות  ג( 

שהוא בגי' השם "במוכן" האותיות שאחר שם אלקים )ראה שם(.

ד( יוס"י באחוריים – בהסר הפשוט – בגי' ק"ב )אלקינ"ו( כזה:

י )10(, + יו )16(, + יוס )76(, + יוסי )86( = 188, ובהסר הפשוט 

לעיל  )וראה  ק"ב.   ,102 102 מספר "אלקינו",   = )188  –  86( היינו 

סימן צו. ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"א סימן יב הערה 3 בענין מספר 

ק"ב(.

ה( וכן )מובא לקמן סימן קלג( "רבי יוסי" בגי' 298, כמספר כל קו 

השמאל דגבורה בחי' "אלקים", והוא "בינה )67(, + גבורה )216(, 

+ הוד )15( = 298.

10( ראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד כא וז"ל: ר' 

ויסוד  חי.  מלשון  חייא  כשמו  חי*,  הנקרא  יסוד  הוא  בחינתו  חייא 

הנקרא חי מחבר הוי' אדנ"י, שאותיות הראשונים דהוי' אדנ"י הם י"א 

דחייא, ומהוי' אדנ"י** נשאר מספר יסו"ד, והיינו שיסוד מחברם.

כמ"ש לקמן בריש האדרא רבא דף קכ"ז ע"ב בנצוצי 

אורות אות י' י"א, ועיין בקול רמה בפירוש האדרא רבא 

שם.

חד  חמו  בדרך  יוסי  ור'  חייא  ר'  וזהו מה כשהלכו 

אתר מדשנא בעשבין ונהר מייא דהוה נגיד בי', 
האתר מדשנא בעשבין שהוא שדה הוא בחי'11 מלכות 

זה לנגד ר' יוסי שהוא בחי' מלכות וכו'.

יסוד  הוא  הנהר12  בי',  נגיד  דהוה  מייא  ונהר 
יחוד  הוא  א"כ  בהשדה  הי'  והנהר  חייא.  ר'  לנגד  זה 

יוסי  ור'  חייא  ר'  שנתחברו  מפני  הוא  ומלכות.  יסוד 

יחדו שהלכו יחד בדרך ואמרו דברי תורה שע"י תורה 

מתייחדין יסוד ומלכות.

ברמה  קול  הפסוק  על  הי'  שסיימו  תורה  והדברי 

הגלות  שבזמן  מה  שהוא  כו'  מבכה  רחל  כו'  נשמע 

נסתלק היחוד ובכו ר' חייא ור' יוסי ע"ז.

ועכ"ז גוף הדרוש על קול ברמה אמר ר' יוסי, כי הוא 

בחינת מלכות ע"ד כמו13 רחל.

הדור  מנהיגי  עלמא  שמדברי  מה  גרם  שזה  ואמרו 

אשתכחו בחיובא בקדמיתא, הנה הם ר' חייא ור' יוסי 

לא אשתכחו  הם  עלמא,  מדברי  ג"כ  היו  שמובן שהם 

בחיובא ח"ו, ואדרבה הם בוכים על חורבן בית המקדש 

מה שנסתלק היחוד, לכן נעשה להם שחמו אתר מדשנא 

*( בלקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד כה מוסיף וז"ל: 

"חי הוא בחי' יסוד הנק' אבר חי". ראה מאורי אור אות ח סעיף כד. 

לעיל סימן נב הערה 3. 

**( ראה עד"ז לעיל סימן נח.

11( מצינו בחז"ל “שדה" נמשלה לאשה – נקבה, וכמארז"ל )תענית 

ו, ב( “מיטרא בעלה דארעא הוא", וכן )כתובות ג, ב( “אסתר קרקע 

עולם הוא", דכמו הארץ מקבל הגשם ועי"ז מצמיח, כן האשה מקבל 

מהזכר ועי"ז מוליד, )ועיין פירוש המשניות להרמב"ם פאה פרק ח' 

משנה א'(.

 – ושדה  לאשה  נמשלה   – מלכות  בחי'  וחסידות,  הקבלה  ובלשון 

מהשכל  שמקבל  “דיבור"  וכמו"כ  העליונות,  מספירות  שמקבלת 

ומדות וכו'.

נותן  מייא  דהנהר  דארעא",  בעלה  “מיטרא   ,10 בהערה  וכנ"ל   )12

חיות בהשדה, ע"ד יחוד דכר ונוקבא – יסוד ומלכות. וזהו דוקא ר' 

חייא )יסוד(, ור' יוסי )מלכות(, שראו דוקא ציור ומחזה זה, דיש לזה 

שייכות ל"רחל מבכה על בני'".

אגרת  קכט.  סימן  לעיל  גם  ראה  פירוש:  מלכות.  בחי'  רחל   )13

התשובה פרק ד', דהד' אותיות דשם הוי' הם: אות י' חכמה )אמונה(, 

אות ה' ראשונה הוא בינה )השכל והבנה( "עלמא דאתכסיא", אות 

ו' ז"א )הששה מדות(, אות ה' אחרונה מלכות )בחי' דיבור ומעשה( 

"עלמא דאתגלייא". ע"ש.

ומבואר בחסידות, ראה אור התורה פרשת בשלח עמוד תסח )עפ"י 

ם  "ׁשֵ דמש"כ  ב(  רמד,  דף   – מהימנא  רעיא   – ג'  חלק  בזוהר  מש"כ 

ם הקטנה רחל" נוט' "ה-קטנה",  הגדולה לאה" נוט' "ה-גדולה", "וׁשֵ

לבחי'  מרמז  ה-קטנה  ו"רחל"  בינה,  לבחי'  מרמז  ה-גדולה  ו"לאה" 

מלכות )דיבור(. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן טו. יז. ועוד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



סה

אדרבה  מורה  שזה  בי'  נגיד  דהוה  מייא  ונהר  בעשבין 

על היחוד. והוא מה שיהי' הגאולה ויוחזר היחוד וע"ד 

ינהלני.  מנוחות  מי  על  ירביצני  דשא  בנאות  מ"ש14 

וכמ"ש על עת הגאולה15 אוליכם על נחלי מים, היפך 

מזמן הגלות שנהר16 יחרב ויבש.

14( תהלים כג, ב.

15( ירמי' לא, ח.

ְוָיֵבׁש".  ֶיֶחָרב  ְוָנָהר  ָים  ִמִני  ַמִים  “ָאְזלּו  יא  ד,  16( לשון הפסוק איוב 

אירע17  לכן  הגאולה,  עדיין  הי'  לא  בפועל  הרי  אך 

שלסטין שהם נגרי טוריא רדפו אחריהם.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד קפח-ט

ט'  עמוד  זצ"ל(  קורדובירו  משה  ר'  )מהמקובל  נערב  אור  וראה 

שבזמן הגלות אין השפעה והלך השפע מהמלכות, “ונהר יחרב" מצד 

התפארת, “ויבש" מצד מדת היסוד. ע"ש. אור התורה במדבר כרך ג' 

עמוד תשפז. נ"ך עמוד א'נ ואילך. ספר המאמרים תרס"ה עמוד קצב. 

רשימות חוברת לח מכ"ק אדמו"ר זי"ע. ועוד.

17( ראה המשך כל הביאור בלקוטי לוי יצחק.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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סו
ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  וארא   – ג  ו, 

יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם

א. כשם שעבודת האבות הראשונים היתה הכנה למתן 
ולאחר מכן – הכניסה  וגאולת מצרים,  תורה לאחרי גלות 
הקב"ה  הבטחת  ובקיום  בזכות  באה  אשר  ישראל,  לארץ 
"וארא  )לאחרי  הכתובים  בהמשך  כמסופר   – להאבות 
גו'"(1: "וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ 
אשר  ישראל  בני  נאקת  את  שמעתי  אני  וגם  גו',  כנען 
מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי, לכן )ע"פ אותה 
גו'  אתכם  והוצאתי  ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  השבועה2( 
והצלתי גו' וגאלתי גו' ולקחתי גו' והבאתי אתכם אל הארץ 
אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב 

ונתתי לכם מורשה".

לגאולה  הכנה  היא  החסידות  אבות  עבודת  כן  כמו 
וגילוי פנימיות התורה לעתיד לבוא3,  והשלימה  האמיתית 
והצלתי,  )והוצאתי,  הנ"ל  הגאולה  לשונות  שד'  כידוע4 
שאותה  העתידה,  הגאולה  כנגד  גם  הם  ולקחתי(  וגאלתי, 
מצרים  מארץ  צאתך  "כימי   – מצרים  לגאולת  מדמים 

אראנו נפלאות"5.

ולהעיר, ששמו של הקב"ה שנתגלה אל האבות – ")א-
)הראשונים  השמות  של  תיבות  ראשי  הוא   – שד"י"  ל( 
)זלמן(,  שניאור  החסידות,  אבות  ג'  של  והעיקריים6( 

דוב)ער(, ישראל.

תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א פרשת וארא

ב' במסורה  וגו'. לכן אמור  לבני ישראל  לכן אמור  ב. 
ראשי פסוקים, ואידך בפרשת פנחס לכן אמור הנני נותן לו 
)במדבר כה, יב(, כדאיתא בספרי כל מה שעשה משה עשה 
כמו כן פנחס, משה הי' שליח להוציא את ישראל ממצרים. 
גם פנחס הי' כמו כן שליח להוציא ישראל מגלות, וכל שאר 

דברים שעשה משה עשה כמו כן פנחס.

מהר"ם מרוטנברג

ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  לכן   – ו-ז  ו, 
מצרים  סבלות  מתחת  אתכם  והוצאתי 
אתכם  וגאלתי  מעבודתם  אתכם  והצלתי 
ולקחתי  גדולים.  ובשפטים  נטויה  בזרוע 
אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם 

1. ו, ד-ח.

2. פירוש רש"י על הפסוק ד"ה לכן.

3. ראה שיר השירים א, ב ובפירוש רש"י.

4. ראה בארוכה ד"ה והי' אור הלבנה תרנ"ד )ספר המאמרים עמוד קכד ואילך(. לכן 

אמור לבני ישראל תרנ"ח )ספר המאמרים עמוד פז ואילך(. תרע"ח )ספר המאמרים 

עמוד קלט ואילך(. ובכמה מקומות.

5. מיכה ז, טו.

6. ובפרט ששמו השני של אדמו"ר הזקן והמגיד )באם כותבים דוב בער בב' תיבות( 

הוא בלע"ז.

מתחת  אתכם  המוציא  אלקיכם  ה'  אני  כי 
סבלות מצרים

ג. אמר ד' לשונות של גאולה כנגד ד' גליות, ג' לשונות 
פסוק  אמר  רביעי  גלות  וכנגד  גליות,  ג'  לקביל  קרא  בחד 
בפני עצמו, שכן ראה יעקב )בראשית כט, ב( ג' עדרי צאן 
ג' גליות, ואבן גדולה כנגד גלות ד' ששקול כנגד כולם7 וכן 
ג' חיות שאמר משה, גמל שפן ארנבת ג' גליות, ואת החזיר 

אמר בפסוק בפני עצמו רומז על גלות רביעי8.
וכן דניאל ראה בלילה אחת ג' גליות ובלילה בפני עצמו 

ראה גלות אחרון )כמפורש בדניאל ח(.
וכן אמר דוד ד' פעמים כי לעולם חסדו, במזמור הללו 

את ה' כל גוים )תהלים קיז(.
שהם  גליות  ד'  לקביל  פסוקים  ד'  כופלים  הטעם  ומזה 
יד ע"ש במדבר  א,  ]איכה  ישתרגו עלו על צוארי  כפולים, 

רבה[, לקחה מיד ה' כפלים )ישעי' מ, ב(.
לקביל גלות מדי כופלים אודך כי עניתני, כי במלת אדך 

נרמזים ג' מלכים שמלכו במדי אחשורוש דריוש כורש.
אבן מאסו הבונים לקביל בבל והמה נרמזים בו, ג' מלכים 
שמלכו בו נבוכדנצר בלשצר אויל מרודך, ונרמזו במלת אבן, 
היתה לראש פינה, אנת הוא רישא די דהבא )דניאל ב, לח(.
מאת ה' היתה זאת, גלות יון נרמז במלת מאת, ג' מלכים 
תלמי,  אנטיוכס,  מוקדון,  אלכסנדרס  ביון,  בכיפה  שמלכו 

אמר היא נפלאת בעינינו, שהיא נרמזת בימי מתתיהו.
כנגד גלות אדום, זה היום עשה ה', דאתמר עלה )איכה 
א, יד( נתנני שוממה כל היום דוה, וכן יעקב אמר )תולדות 
כה, לא( מכרה כיום את בכורתך לי, על יומו של עשו שהי' 
ראוי להיות אלף שנים9, רק בעוונותינו )בראשית כט, ז( הן 

עוד היום גדול לא עת האסף המקנה.
אנו והו  אנא ה' שהוא בגמטריא  ואמר אח"כ ד' פעמים 
שהוא סוד תרין שמהן שהם עמנו בד' גליות10, חוזר אח"כ 
עוד ד' פסוקים לקביל ד' גליות אלו, אל ה' ויאר לנו, לקביל 
ואודך  ח, טז(, אלי אתה  אורה )אסתר  ליהודים היתה  מדי 
ארוממך שהלוים  ולהלל, א-להי  להודות  יון שתקנו  לקביל 
במקדש אומרים בשיר מזמור )תהלים ל, א( ארוממך ה' כי 

דלתני, הודו לה' כי טוב לקביל אדום.
מגלה עמוקות

דארבע  מיוחד,  כוס  אליהו  של  כוס  שמוזגין  טעם  ד. 
כוסות נגד ד' לשונות של גאולה והוצאתי, ולקחתי, וגאלתי, 

מלכות  זו  העדרים  כל  שמה  ונאספו  על  דרש  ששם  אלא  כן,  דרש  פ"ע  בב"ר   .7

רביעית, וכן הוא במדרש שיר השירים זוטא פ"ו.

ואת  יון,  זו  הארנבת  ואת  מדי,  זו  השפן  את  בבל,  זו  הגמל  את  ה  יג,  רבה  ויקרא   .8

החזיר זו פרס )ואמר דרך כינוי וכוונתו על אדום כמ"ש המפרשים(, משה נתן שלשתן 

בפסוק אחד )בספר דברים( ואת החזיר בפסוק אחד. ולמה ר"י אומר ששקול כנגד 

שלשתן, רשב"ל אמר יתירה )משלשתן(.

9. בתנחומא בובר תולדות ד', מכרה כיום אמר ר' אחא מי שהוא יודע לחשב כראוי 

וכן  הן  שנים  אלף  הקב"ה  של  שיומו  שנים  אלף  אלא  הזה  בעולם  ישראל  נטלו  לא 

בב"ר סג, יג.

10. סוכה מה, א. ובתוס' ד"ה אני והו משום דדרשינן בפתיחתא לד דאיכה רבתי ואני 

בתוך הגולה וכתוב והוא אסור בזיקים כביכול הוא עצמו ע"ש.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וארא



סז מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וארא

שלימה  הגאולה  שהוא  והבאתי  נגד  הכוס  וזה  והצלתי, 
במהרה בימינו אמן שיבושר על ידי אליהו הנביא, ומוזגין כוס 
זה לרמז כי לא תיעקר יציאת מצרים ממקומה וגם שיוכל או 

שירצה לשתות כוס ה' כדאיתא בגמרא ושולחן ערוך אורח 
חיים סימן תפא בהג"ה.

תורת משה – חתם סופר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc migqt(iyiy meil)

,úèìB÷ dðéà,ef dakxde drixf dliren oi`eCzòc à÷ìñ éàå ¥¨¤¤§¦¨§¨©§¨
dcedi iaxlyøNò äòaøàoqipaéì änì ,äëàìî úéiNòa øzeî- ©§¨¨¨¨¨©£¦©§¨¨¨¨¦

a `weec ef `ziixa zepyl dcedi iax jixv did recn,øNò äNìL§Ÿ¨¨¨
øñzéL úö÷îe øñéîçå øñéaøà àkéàäålezyi m` s` ixde - §¨¦¨©§¥©©£¥©¦§¨¦§©

zaxwd onf cr zleaiyd hlwzy mini dyly yi ,xyr drax`a
meie ,lzyy xg`l x`ypy xyr drax` mei zvwn epiide ,xnerd
meiae ,daxwdd onf cr xyr dyy mei zvwne ,xyr dyng
dcedi iaxl dide ,elekk meid zvwn aygi oexg`de oey`xd
dcedi iax xaqy gxken `l` .xyr drax`a s` df oic zepyl
,zevg mcew s` dk`ln ziiyra xeq` oqipa xyr drax` meiy
dcedi ipa eid dcedi iaxly ,lirl `ziixaa x`eand lr dywe

.gqt axra dk`ln miyer
:`xnbd zvxznìéìba ,àáø øîà[lilbd ipal-]eðL,ef `ziixa ¨©¨¨©¨¦¨

,xyr drax`a dk`ln zeyrl xeq`y mixaeq mdy oeiky
d`eaz xwre ykpnd ly dkldd z` xnel dcedi iax jxved

.`weeca oqipa xyr dylya ,dlzeye
:dywne `xnbd zxfegàéìéì àkéàäådxzed lld zial ixde - §¨¦¨¥§¨

xnel el dide ,lilbd ipal s` oqipa xyr drax` lila dk`ln
`weec e`le oqipa xyr drax` lila xwre ykpna dkldd z`

:`xnbd zvxzn .xyr dyly meia,úLL áø øîàdpy dcedi iax ¨©©¥¤
z`f,éànL úéáklila mb lilbd ipal dk`ln epzpyna exq`y §¥©©

.oqipa xyr drax`
:sqep uexiz d`ian `xnbdíìBòì ,øîà éMà áødpy dcedi iax ©©¦¨©§¨

,xwre ykpn oic z`,ìlä úéákmeia df oic xn` mewn lkne §¥¦¥
,xyr drax` lila `le xyr dylyíãà éða ìL ïkøc ïéàL éôì§¦¤¥©§¨¤§¥¨¨

Lkðìmdizecyäìélalr wx dpyna xaic dcedi iaxe ,meia `l` §©¥©©§¨
.mc` ipa jxc `edy ote`

:`ziixadn `iyewd lr sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà àðéáø©¦¨¨©
íìBòìd`eaz xwre ykpndy dkldd z` dcedi iax dpy §¨

,oqipa xyr dylya dlzeyeäãeäéameia dk`ln exizd day ¦¨
eixac cinrdl leki did `l mewn lkne ,oqipa xyr drax`
dying mei wx dyxydl ex`yi df ote`ay oeik ,xyr drax`a
xyr dyye xyr drax` minid eli`e ,mly meik oqipa xyr

,mzvwna wx ex`yi oqipa,äLøLäáe`iven rxfdy epiidc §©§¨¨
,mini dyly jeza hlwp m` wx miyxyBleëk íBiä úö÷î ãç©¦§¨©§

ïðéøîàoebk ,cg` meia wx elekk meid zvwn aygpy mixne` - ¨§¦©
lzeye ykpn m`mcewy ,xyr drax` zqipk ly zeynyd oiaa

dynge xyr drax` ly minly mini ipy ex`yp xnerd z`ad
aygpy mixne` eilre ,oqipa xyr dyy zvwne ,oqipa xyr
mcew dnc`a dhlwp d`eazdy xnel yie ,elekk meid zvwn
,lcbzy d`eazd z` dlik`a dxizd xnerd zaxwde ,xnerd

la`ïðéøîà àì Bleëk íBiä úö÷î éøzmixne` oi` mini ipya - §¥¦§¨©§Ÿ¨§¦©
drax`a lzeye ykpnd oebke ,elekk aygi mdn cg` lk zvwny
mei lke ,xyr drax` mei zvwn xnerd cr ex`ypy ,oqipa xyr
lky mixne` oi` df ote`ay ,xyr dyy mei zvwne ,xyr dying

.elekk aygi mdn cg`

äðùî
zeyrl `ly ebdpy mewna s` exizdy zek`ln zx`an dpynd
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.zevg cr gqt axra mzk`ln z` zeyrl xzen ,miycg milrpn

àøîâ
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.xyr drax`a dxneb ,xyr drax`l
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j` ,da ligzdy dk`ln xenbl xzen ok` -.àì éìeçúà©§¥Ÿ

:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àz,wtqd z` heytl ¨§©
,xi`n iax ixaca `ziixaa epipyyìéçúé àì ìáàdk`lna £¨Ÿ©§¦
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ß zah e"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∑ מׁשּפט אּתֹו על ּ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

ÈÈ:ב  ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆«¬«≈¬»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(á.'Bâå íéäìà øaãéådn zrcl Kixv ©§©¥¡Ÿ¦§¨¦¨©©©
xg` 'd ip` zrcFd mB .midl` xAC¦¥¡Ÿ¦©¨©£¦©©
mXd oFxkf dlrnl Fl xn` xaMW¤§¨¨©§©§¨¦§©¥

Fl xn`e(e"h 'b).mlrl inW df §¨©¤§¦§Ÿ¨
ïëà`xFp l` iptl dWn xACW zFidl ¨¥¦§¤¦¥¤¦§¥¥¨

xqEOdn mpi`W mixaC mi`e§¨Ÿ§¨¦¤¥¨¥©¨
n iptl hxtaEKWnp df xace ,lFcB Kl ¦§¨¦§¥¤¤¨§¨¨¤¦§©

mipR zFwgFv mipR Fl d`xdW cvl§©¤¤§¨¨¦£¨¦
dfl ,d"ied mXA minEWxd zFgnU§¥¨§¦©¥£¨¨¨¤
zpigA mdW `xFn lW mipR 'd Ed`xd¤§¨¨¦¤¨¤¥§¦©
`Ede ,midl` mXA minEWxd oiCd©¦¨§¦©¥¡Ÿ¦§
xErWe .dWn l` midl` xAcie FxnF`§©§©¥¡Ÿ¦¤¤§¦

FxnF`midl` xAcieaEzMd iM `Ed §©§©¥¡Ÿ¦¦©¨
mixaCd lM xAcn 'd didW ciBi©¦¤¨¨§©¥¨©§¨¦
midl` mW zpigaA dWxRA mixEn`d̈£¦©¨¨¨¦§¦©¥¡Ÿ¦
z` micirxnE micigtOd mipR mdW¤¥¨¦©©§¦¦©§¦¦¤

FxnF`e ,eil` xAcPdip` eil` xn`Ie ©¦§¨¥¨§§©Ÿ¤¥¨£¦
'dmxnF` KxC lr WExR(:'l zFkxA) ¥©¤¤§¨§¨

oEMzp ,dcrx `dY mW dliB mFwnA¦§¦¨¨§¥§¨¨¦§©¥
zCn Ed`xd iM mbd iM Fl xnFl©¦£©¦¤§¨¦©
xiqi df ipRn `l FOr FxAcA mingxd̈©£¦§©§¦Ÿ¦§¥¤¨¦
zEkln `xFn `lA xAcie cgRd deqn©§¥©©©¦©¥§Ÿ¨©§
midl`d `Ed 'd iM zF`d Ll dfe ,minẄ©¦§¤§¨¦¨¡Ÿ¦
mi`xFPd mipRA FOr xAcn `Ed ixdW¤£¥§©¥¦©¨¦©¨¦

.oade§¨¥
ãBòKxCd df lr dvximidl` xAcie ¦§¤©¤©¤¤©§©¥¡Ÿ¦

`Ed dnE hRWn FY` xAC 'iR¥¦¥¦¦§¨©
xn`e zrnWPd dprh Fprh iM hRWOd©¦§¨¦§¨©£¨©¦§©©§¨©
dCn il qgin dY` Ki` 'iR 'd ip £̀¦¥¥©¨§©¥¦¦¨
dzrxd dOl il` xn`Ye opin xA drẍ¨©¦¨©Ÿ¤¥¨¨¨£¥Ÿ¨
cqgd zCn izCnE 'd ip` `lde©£Ÿ£¦¦¨¦¦©©¤¤
oMW FnkE ,lMl ip` aFhe mingxde§¨©£¦§£¦©Ÿ§¤¥

`iaPd xn`('b dki`)`vz `l oFilr iRn ¨©©¨¦¥¨¦¦¤§Ÿ¥¥
xn`X dnE ,zFaFHd m` iM zFrxd̈¨¦¦©©¤¨©
aFh hxR zpigA lr `Ed aFHde mẄ§©©§¦©§¨
xfbi `l wiCv mc` zFidl `EdW cg ¤̀¨¤¦§¨¨©¦Ÿ¦§Ÿ
xgal mc` lM ciA `N` oM xaC 'd¨¨¥¤¨§©¨¨¨¦§Ÿ
'd xiMfIW mrR lkAW `vnze .aFHA©§¦§¨¤§¨©©¤©§¦
drWx iUFrl rxd mElWY oFxkf¦§©§¨©§¥¦§¨

xnFl wCwci(c"k `"y)`vi mirWxn iM §©§¥©¦¥§¨¦¥¥
xnF` `Ed oke rWx('a dinxi)KxqiY ¤©§¥¥¦§§¨§©§¥

.Kzrx(c"q dirWi),Epper ciA EpbEnYe ¨¨¥§©§¨©§¥§©£Ÿ¥
('g aFI`)oi`W dn ,mrWR ciA mgNWie ¦©§©§¥§©¦§¨©¤¥

aFHd oM(d"t miNdY),aFHd oYi 'dmW) ¥©§¦¦¦¥©¨

(d"nwdidi El dYrnE ,lMl 'd aFh©Ÿ¥©¨¦§¤
m` rcFi in l`xUi lr dxv dxarW¤¨§¨¨¨©¦§¨¥¦¥©¦
mcFTd cvl F` mxB mpere oM oiaig Eid̈£¨¦¥©£Ÿ¨¨©§©©¥
zvw cvl F` ,iEPrd zxfB mElWzl§©§§¥©¨¦§©§¨
,dnFCke iE`xM Epin`d `NW mdn¥¤¤Ÿ¤¡¦¨¨§©¤
mdixFg`l Exfg mipwGd iM d`Fx LPde§¦§¤¦©§¥¦¨§©£¥¤
drxR iptl dWn mr Ekld `le§Ÿ¨§¦¤¦§¥©§Ÿ

l"f mxnF`M(d"t x"eny)'d ciRwde §§¨§¦§¦
xaC mdl `vi mdn iM ot`A mdilr£¥¤§Ÿ¤¦¥¤¨¨¨¤¨¨
mixkp mixaC eiRn `ivFd Ki`e ,df¤§¥¦¦¦§¨¦¨§¦

.dzrxd dOl xnFl©¨¨£¥Ÿ¨
ãBòxn`W zFidl KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤¦§¤¨©

WnipYglW dOl dzrxd dnl d ¤¨¨£¥Ÿ¨¨¨§©§¨¦
xAC dzrxd dnl cbpM ,daEWYd d`Ä¨©§¨§¤¤¨¨£¥Ÿ¨¦¥
`lA eidl` iptl xACW zFWw FY ¦̀¨¤¦¥¦§¥¡Ÿ¨§Ÿ
mixaCd aEzMd milrde cFaM KxC¤¤¨§¤¡¦©¨©§¨¦
xn`W xWt` F` ,dWn lW FcFaM cvl§©§¤¤¤§¨¤¨©
zrA df lr hRWOA EPcinrIW Fl¤©£¦¤©¦§¨©¤§¥
aiWd ipYglW dOl cbpkE ,hRWn¦§¨§¤¤¨¨§©§¨¦¥¦
dfl ip` ongx 'iR 'd ip` eil` xn`e§¨©¥¨£¦¥©£¨£¦¨¤
xrvA l`xUi zF`x lAql iYlki `lŸ¨Ÿ§¦¦§Ÿ§¦§¨¥§©©
mcw LglFWl iYnCwde uw zr cr©¥¥§¦§©§¦§§£Ÿ¤
dxSd l`xUi lrn lwdl uTd zrBd©¨©©¥§¨¥¥©¦§¨¥©¨¨
zwcFv Dpi` Ff daEWzE .zElBd lW¤©¨§¨¥¨¤¤
dYr Fl xnFl miCwdW xg` `N ¤̀¨©©¤¦§¦©©¨
drxtA `lR `ilti cInE skY iM d`xz¦§¤¦¥¤¦¨©§¦¤¤§©§Ÿ
.cEArXd wNYqp skze zF`ltp zFMn©¦§¨§¥¤¦§©¥©¦§

ãBòl"f mxnF` KxC lr dvxix"cna) ¦§¤©¤¤§¨
(b"tmixiq` `ivFn wEqRA©¨¦£¦¦

zFxiWe mixvnl ikA zFxWMA©¨§¦§¦§©¦§¦
zCnE oiCd zCn zFCn 'A mde l`xUil§¦§¨¥§¥¦¦©©¦¦©

,mingxdn cbpM aEzMd xn` dfle ©£¦§¨¤¨©©¨§¤¤©
xn` miIxvOd z` oEcl oikdXxAcie ¤¥¦¨¤©¦§¦¦¨©©§©¥

midl`dn cbpkE ,oiCd 'igA `EdW ¡Ÿ¦¤§¦©¦§¤¤©

xn` l`xUil aihdl dvxXxn`Ie ¤¨¨§¥¦§¦§¨¥¨©©Ÿ¤
.'d ip` eil`iM Fl fnx df llkaE ¥¨£¦¦§¨¤¨©¦

lr `Fal zFpkEOd zFlFcBd zFMOd©©©§©¨¨©
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ãBòl"f mxnF` KxC lr dvxi(b"lt x"a) ¦§¤©¤¤§¨
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mingxd zCn mB iM o`M aEzMd xn`W¤¨©©¨¨¦©¦©¨©£¦
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ׁ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)

וגֹו' אברהם אל וארא מׁשה... אל אלקים ב־ג)וידּבר (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)

ה' אני אליו וּיאמר מׁשה אל אלקים ב)וידּבר (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 הּיסֹודֹות ּבמפרׁש "יסֹוד ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
החכמֹות  ראׁשֹון".ועּמּוד 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 אל.ÈcL 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,ׁשּלי  לאּמת נאמן – ה' ׁשמי נקרא ׁשעליה , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הבטחּתים  קּימּתי ׁשהרי .ולא ְְְְֲִִִִֵֶַַֹ

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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Fl E`xwIW dpnl mdxa`l iMdirWi) ¦§©§¨¨§¨¨¤¦§§§©§¨
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ixigA miwiCSd zFbxCd 'b lkNW dfÄ¤¤§¨©§¨©©¦¦§¦¥

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k oey`x meil inei xeriy

ß zah e"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∑ מׁשּפט אּתֹו על ּ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

ÈÈ:ב  ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆«¬«≈¬»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(á.'Bâå íéäìà øaãéådn zrcl Kixv ©§©¥¡Ÿ¦§¨¦¨©©©
xg` 'd ip` zrcFd mB .midl` xAC¦¥¡Ÿ¦©¨©£¦©©
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mcw LglFWl iYnCwde uw zr cr©¥¥§¦§©§¦§§£Ÿ¤
dxSd l`xUi lrn lwdl uTd zrBd©¨©©¥§¨¥¥©¦§¨¥©¨¨
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x`e`ע zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - `"nyz `x`e zyxt w"y zgiyn)

ּבעל וארא הּזקן, רּבנּו ׁשל הסּתּלקּותֹו יֹום ּבטבת, כ"ד ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבפרׁשתנּו. הּׁשנים ּברב חל ,'ערּו וה'ּׁשלחן ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָֹֻהּתניא

ׁשל  ׁשמֹו מרּמז ("וארא") הּסדרה ּבׁשם ּפלא: זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּוראה
הּזקן: ְֵַַָאדמּו"ר

ראׁש־ היא הּנֹוספת האל"ף א'". "אֹור אֹותּיֹות ִִֵֶֶֶַָָָָֹ"וארא"

אחת אֹור ּ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
הּנגלה, ּתֹורת – ּגלּוי ּבאֹור אֹורֹות: ּבׁשני העֹולם את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהאיר

החסידּות. ּתֹורת – נסּתר ְְֲִִַַָּובאֹור

ã ycew zegiyn zecewp ã(52 'nr fh jxk zegiy ihewl)

האבֹות ג)אל 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)

להם נֹודעּתי לא ה' ג)ּוׁשמי (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 נֹודעּתי ׁשּלאחרי "לא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לעתיד־לבֹוא. ׁשּיהיה הּגּלּוי לאֹותֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָּבער
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(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£Ì‚Â'B‚Â È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰∑ ּכׁשּנראיתי וגם ¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְְִִֵֶַ
ׁשּדי", ּב"אל ּביני להם ּבריתי והעמדּתי הּצבּתי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ÔÚk.ּוביניהם  ı¯‡ ˙‡ Ì‰Ï ˙˙Ï∑,לאברהם ֵֵֶ»≈»∆∆∆∆¿»«ְְַָָ
נאמר: מילה יז)ּבפרׁשת ונ (בראשית וגֹו' ׁשדי אל תּתי "אני ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

ליצחק: ."מגּורי ארץ את אחרי ּולזרע בראשית ל) ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָ

והקימתי כו) האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ל ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"ּכי
ׁשבּועה  ואֹותּה לאברהם", נׁשּבעּתי אׁשר הּׁשבּועה ְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָאת
ליעקב: אמרּתי. ׁשּדי" ּב"אל – לאברהם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשּנׁשּבעּתי

לה) הארץ (בראשית ואת וגֹו' ּורבה ּפרה ׁשדי, אל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ"אני
ׁשּנדרּתי  הרי וגֹו'", קּימּתי להם,אׁשר .ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

(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 יׁש,ּכמֹו ¿«¬ƒְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
ּבני  נאקת את "ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָעלי

‡˙Ì.הּנֹואקים יׂשראל" ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡ ְֲִִֵַָ¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»

¯kÊ‡Â∑ אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, אֹותֹו »∆¿…ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
אנכי" ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את "וגם .לֹו: ְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ
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את  ואזּכר . . יׂשראל ּבני נאקת את ׁשמעּתי אני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוגם
ה)ּבריתי (ו, ְִִ

הרעֹות  לּמה – מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן יׁש היכן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹוקׁשה,
ּתֹורה  ּבמּתן הּמצֹות קּבלת ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזה. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלעם

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 קׁשיצריכים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
ו'הכׁשירּו' ּבּטּול ּבהם ּפעלּו אּלּו יּסּורים העבֹודה"). ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָ("ּתכּבד

הּמצֹות. לקּיּום ְְִִַָאֹותם

ÔB‰Ïד  ÔzÓÏ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ˙È ˙ÈÓÈ˜‡ Û‡Â¿«¬≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ«¿
ÔB‰˙e·˙Bz ‡Ú¯‡ ˙È ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿»«»«¿»»¿
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ּבעל וארא הּזקן, רּבנּו ׁשל הסּתּלקּותֹו יֹום ּבטבת, כ"ד ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבפרׁשתנּו. הּׁשנים ּברב חל ,'ערּו וה'ּׁשלחן ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָֹֻהּתניא

ׁשל  ׁשמֹו מרּמז ("וארא") הּסדרה ּבׁשם ּפלא: זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּוראה
הּזקן: ְֵַַָאדמּו"ר

ראׁש־ היא הּנֹוספת האל"ף א'". "אֹור אֹותּיֹות ִִֵֶֶֶַָָָָֹ"וארא"

אחת אֹור ּ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
הּנגלה, ּתֹורת – ּגלּוי ּבאֹור אֹורֹות: ּבׁשני העֹולם את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהאיר

החסידּות. ּתֹורת – נסּתר ְְֲִִַַָּובאֹור
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האבֹות ג)אל 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)

להם נֹודעּתי לא ה' ג)ּוׁשמי (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 נֹודעּתי ׁשּלאחרי "לא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לעתיד־לבֹוא. ׁשּיהיה הּגּלּוי לאֹותֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָּבער
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mdl iYrcFp:oade 'Fbe ©§¦¨¤§§¨¥
ãBò`Ed KExA oFc`d `A iM dvxi¦§¤¦¨¨¨¨

mcw FglXW lr dWnl aiWdl§¨¦§¤©¤§¨Ÿ¤
KWgl uw mVW mbd iM xn`e ,uTd©¥§¨©¦£©¤¨¥©¤
uTde mixvn ux`n l`xUi ipA z`vl§¥§¥¦§¨¥¥¤¤¦§©¦§©¥
uTd iM zrcl Ll Wi ,mlWp `l oicr£©¦Ÿ¦§¨¥§¨©©¦©¥
iCW l` zpigA `Ed zFa`dl iziUrW¤¨¦¦§¨¨§¦©¥©©
iC Fl iYxn`e lEaB zElBl iYnU FaE©§¦©¨§§¨©§¦©

`l 'iR iYrcFp `l zxg` dpigA la £̀¨§¦¨©¤¤Ÿ©§¦¥Ÿ
zErvn`A didIW uTd mdl iYxn`̈©§¦¨¤©¥¤¦§¤§¤§¨
mingx ExxFrie EWTai m` mingxd̈©£¦¦§©§¦§©£¦
iPOn EWTAW l`xUi EUrW FnM§¤¨¦§¨¥¤¦§¦¤¦
mcw mingxd izlC lr EwRCie mingx©£¦§¦¨§©©§¥¨©£¦Ÿ¤
`NW mbd okle ,mdl iYrcFp `l uTd©¥Ÿ©§¦¨¤§¨¥£©¤Ÿ
ok iR lr s` dxSde iEPrd ini EnlẄ§§¥¨¦§©¨¨©©¦¥
`Ede ,d"ied zCnA mdilr iYngx¦©§¦£¥¤§¦©£¨¨§

dNgzA FxnF`'d ip`.oade §¦§¦¨£¦§¨¥
ãBòKxCd df lr dvxil` `x`e ¦§¤©¤©¤¤¨¥¨¤

mdxa`ingx milr` Ki` 'iR ©§¨¨¥¥©£¦©£©
izilbPW ipEgA ipA md xW` df mrn¥©¤£¤¥§¥§©¤¦§¥¦
`N` calA cg`l `le mzFa` lr©£¨§Ÿ§¤¨¦§©¤¨
dfle ,FPnfA cg` lkl zFa`d zWlWl¦§¤¨¨§¨¤¨¦§©§¨¤
wgvi l` mdxa` l` mdipiA wiqtd¦§¦¥¥¤¤©§¨¨¤¦§¨
wgvie mdxa` l` xn` `le awri l`e§¤©£Ÿ§Ÿ¨©¤©§¨¨§¦§¨
iptA cg` lM gaW ciBi dfe awrie§©£Ÿ§¤©¦¤©¨¤¨¦§¥

FnvriCW l`A.dpikW iENB zAg `Ed ©§§¥©©¦©¦§¦¨
FxnF`emdl iYrcFp `l 'd inWE'iR §§§¦Ÿ©§¦¨¤¥

,mdl ingx zCn iYrcFd `l oicr£©¦Ÿ©§¦¦©©£©¨¤
`l oicr miYghadW zFghadd lMW¤¨©©§¨¤¦§©§¦£©¦Ÿ
ricFdl utg ip`e ,mdilr iz`ad¥¥¦£¥¤©£¦¨¥§¦©

Mzpe .EzF`i mdl iM ingx zCn mdloE ¨¤¦©©£©¦¨¤¥§¦§©¥
mzAg lcB ricFdl dfA 'd¨¤§¦©Ÿ¤¦¨¨

:eipirAc dxez §¥¨
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(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∑ מּׂשא .מצרים 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

ÈÙ‡Â˜ו  ÈÈ ‡‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«≈
·ÊÈL‡Â È‡¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»≈∆¡≈≈
‡Ú¯„a ÔBÎ˙È ˜B¯Ù‡Â ÔB‰ÁÏtÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿»¿¿∆¿»¿ƒ¿»»

:ÔÈ·¯·¯ ÔÈÈ„·e ‡Ó¯Ó¿»»¿ƒƒ«¿¿ƒ

ÔBÎÏז  ÈÂ‰‡Â ‡nÚÏ ÈÓ„˜ ÔBÎ˙È ·È¯˜‡Â∆¡»≈»¿√»«¿«»¿∆¡≈¿
˜Èt‡„ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â dÏ‡Ï∆¡»¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»»¿«≈

:ÌÈ¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(å.'ä éðà ìàøNé éðáì øîà ïëì̈¥¡Ÿ¦§¥¦§¨¥£¦
zCn izCn iM inXn mricFd 'iR¥¦¥¦§¦¦¦¨¦¦©

,mdilr iYngxe mingxdrcFd caNnE ©£¦§¦©§¦£¥¤¦§©¨¨
xW` zFaFHd xcq mdl xn`Y FfŸ©¨¤¥¤©£¤

mdl dUr`iz`vFdedvxi cFr .'Fbe ¤¡¤¨¤§¥¦§¦§¤
FxnF`Aokl'd rAWPW drEaW oFWl §§¨¥§§¨¤¦§©

`vnY oke ,oiprA xEn`d lM zFUrl©£¨¨¨¨¦§¨§¥¦§¨
xn`W('k oniq l`wfgi)iz`Up `Edd mFIA ¤¨©§¤§¥¦¨©©¨¨¦

,mixvn ux`n m`ivFdl mdl icï¦¨¤§¦¨¥¤¤¦§¨¦
FxnF`eiz`vFdexcq xCql oEMzp 'Fbe §§§¥¦§¦§©¥§©¥¥¤

,mlEAq lr lwi dNgzA iM ,zFaFHd©¦¦§¦¨¨¥Ÿ¦¨
FxnF` `Edekz` iz`vFdezgYn m §§§¥¦¤§¤¦©©

mixvn zlaqdfe ,cEArXd swY `EdW ¦§Ÿ¦§©¦¤Ÿ¤©¦§§¤
dcxRzp xF`id zMnA cInE skY did̈¨¥¤¦¨§©©©§¦§¨§¨
l`xUi la` mixhFWe miUbFp zliag£¦©§¦§§¦£¨¦§¨¥
dzid mixvn zni` iM zvw micaFr Eid̈§¦§¨¦¥©¦§©¦¨§¨
dcFar micaFr Eid mnvrnE mdilr£¥¤¥©§¨¨§¦£¨

xn` df cbpkE .dNwmkz` iYlSde ©¨§¤¤¤¨©§¦©§¦¤§¤
mzcarn,xTr lM mdn dcFar xwrYW ¥£Ÿ¨¨¤¥¨¥£¨¥¤¨¦¨

KM xg`emkz` iYl`bemz`ivi `id §©©¨§¨©§¦¤§¤¦§¦¨¨
`id df hxR llkaE mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦¦§©§¨¤¦
dlE`B Ff ok `l m`W sEq mi zrixw§¦©©¤¦Ÿ¥§¨
xn` `l dfle ,opin xA dilM dixg`W¤©£¤¨§¨¨©¦¨§¨¤Ÿ¨©
iYl`be `N` ux`d on mkz` iz`vFde§¥¦¤§¤¦¨¨¤¤¨§¨©§¦
sCxi m` dlE`B DA WIW d`vFd xnFl©¨¨¤¥¨§¨¦¦§Ÿ
xg`e .dkEtW dngaE s`A sCxi aiF`¥¦§Ÿ§©§¥¨§¨§©©

KMmrl il mkz` iYgwleoYn `EdW ¨§¨©§¦¤§¤¦§¨¤©©
FnW cgie mrl Fl Epcgizp mW iM dxFY¨¦¨¦§©©§§©§¦¥§

FxnF` `Ede Epilrmkl iziide ¨¥§§§¨¦¦¨¤
.midl`l¥Ÿ¦

Bàl"f mxnF` KxC lr dvxi('f zFkxA) ¦§¤©¤¤§¨§¨

wEqRA(f"h b"l zFnW)ip` Epiltpe ©¨§§¦§¦£¦
`NW 'dn d"r dWn WTA iM 'Fbe LOre§©§§¦¦¥¤¥¤Ÿ
FaiWde mlFrd zFO` lr FzpikW dxWi©§¤§¦¨©ª¨¨§¥¦
cr dUr` 'Fbe xaCd z` mB oFilr l ¥̀¤§©¤©¨¨§¤¡¤©

xn` df onf cbpkE ,o`Mmkl iziide'Fbe ¨§¤¤§©¤¨©§¨¦¦¨¤§
FzpikW dxWi `NW mlFrd zFO`l `le§Ÿ§ª¨¨¤Ÿ©§¤§¦¨

.mdilr£¥¤

ì"æ íøîBà Cøc ìò äöøé ãBòx"eny) ¦§¤©¤¤§¨
(e"t,df wEqtA Exn`p zFlE`B 'c iM¦§¤¤§§¨¤

xn`W d"ied mWA mifEnx md iM ilE`e§©¦¥§¦§¥£¨¨¤¨©
eixaC gzR 'dip` l`xUi ipal xn` ¤©§¨¨¡Ÿ¦§¥¦§¨¥£¦

'dipin 'c lrti lrFRd mW df cvlE§©¤¥©¥¦§©¦¥
FxnF` wIci df itlE .zFlE`Biziide §§¦¤§ª©§§¨¦¦

midl`l mklzpigA d`Ad dlE`B lr ¨¤¥Ÿ¦©§¨©¨¨§¦©
midl` mW `xTY iM dpFxg` `"d©£¨¦¦¨¥¥¡Ÿ¦
oEMzp dfl iM ilE`e .zn` iWp`l rEcIM©¨©§©§¥¡¤§©¦¨¤¦§©¥
lW zFpFWl 'c xCQW xg` FxnF`A§§©©¤¦¥§¤

Yrcie dlE`B'iR d"ied mW ip` iM m §¨¦©§¤¦£¦¥£¨¨¥
:zFlE`B 'c zF`d Ll dfef dxez §¤§¨§

(æ.'Bâå ízòãéåmkl Wi eWkr 'iR ¦©§¤§¥©§¨¥¨¤
dxExA drici zrcl'd ip` iM ¨©©§¦¨§¨¦£¦

mkidl``EdzgYn mkz` `ivFOd ¡Ÿ¥¤©¦¤§¤¦©©
mixvn zFlaqzFlaq mkilr zzl 'iR ¦§¦§©¦¥¨¥£¥¤¦§

mdl xnFl dvxi cFr .izEdl ¡̀Ÿ¦¦§¤©¨¤
l` iM mkidl` zFCn xiMdl EgiBWIW¤©§¦§©¦¦¡Ÿ¥¤¦¥

:o`M cr mkidl` 'd mEgxg dxez ©¡Ÿ¥¤©¨
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ּ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 ׁשאם ועׂשּיה. ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּדלּמּוד

ׁשּנמנין הּבחינֹות ד' ּבסדר האחרֹונים הם מּלמּטה ולקחּתי" ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבא 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.
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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

ÈÙ‡Â˜ו  ÈÈ ‡‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«≈
·ÊÈL‡Â È‡¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»≈∆¡≈≈
‡Ú¯„a ÔBÎ˙È ˜B¯Ù‡Â ÔB‰ÁÏtÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿»¿¿∆¿»¿ƒ¿»»
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i"yx£‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ∑קּבלּו .ּתנחּומין לא ¿…»¿∆…∆ְְִִַֹ
Áe¯ ¯ˆwÓ∑ּונׁשימתֹו רּוחֹו – מצר ׁשהּוא מי ּכל ƒ…∆«ְִִֵֵֶָָ

להאריקצרה  יכֹול ואינֹו לענין , 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,

וכלֿׁשּכן  ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע האמנה 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!
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¿ְְִֵֶַָָ

ׂשרה  את ׁשּקנה לקּבר עד קרקע מצא לא ּבדמים , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
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  ׁשמֹו.ׁשאלּו ׁשּכ הֹודיעם לא ּתאמר הרי ואם , ְְֲֲִִִֵֶַָָָֹֹ
"אני  נאמר: הּבתרים, ּבין לאברהם ּכׁשּנגלה ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתחּלה,
היא ועֹוד, ּכׂשדים". מאּור הֹוצאתי אׁשר ְְֲִִֵֵֵֶַָה'

נמׁשכת  "וגם ּבּדברים 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
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igYe maal agxzp dlE`Bd©§¨¦§©¥§¨¨©§¦
mbd cEArXl ExfgWkE mgExe mWtp©§¨§¨§¤¨§©¦§£©
xErW `N` micArYWn Eid `NW¤Ÿ¨¦§©§§¦¤¨¦
xvwY ok iR lr s` EPOn dHnlE libxd̈¨¦§©¨¦¤©©¦¥¦§©
zaMxd zEIrahA liMUOde ,gEx©§©©§¦§¦§¦©§¨©

cFr ricFnE .xaC lr liMUi iWFp`d̈¡¦©§¦©¨¨¦©
xzFi mdilr mNr EciAkd mBW aEzMd©¨¤©¦§¦ª¨£¥¤¥

FxnF` `Ede libxdndcarnE ¥¨¨¦§§¥£Ÿ¨
.'Fbei dxez §

(àé-é.'Bâå øac àa øîàìFxnF` ¥ŸŸ©¥§§
xn`l`Ed iM eil` xn`IW 'iR ¥Ÿ¥¤Ÿ©¥¨¦

FxnF`e ,xAC `A Fl xn`gNWie ¨©Ÿ©¥§§¦©©
,xaC Fl mcw `NW mbd e"`e ztqFzA§¤¤¨£©¤Ÿ¨©¨¨
drxtl xAcl dWn zEgilXW cvl§©¤§¦¤§©¥§©§Ÿ
Kln iptl hFicd xAcl lFcB oipr `Ed¦§¨¨§©¥¤§¦§¥¤¤



עה `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k oey`x meil inei xeriy

(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 קלֿזה 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 ְְֲִִֵֵֵֵַַָ

והאטם  – והערל" "ערלת אּתה הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּ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 ¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦

·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

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

miawFPd mixaC eil` xAcIW Fl cFre§¤§©¥¥¨§¨¦©§¦
.eiRn FrlA `ivFdl FAl¦§¦¨§¦¦

ãBòcaNn `l iM eil` xnFl dvxi¦§¤©¥¨¦Ÿ¦§©
lr aMri `l onvrn E`vi m`W¤¦¥§¥©§¨Ÿ§©¥©
mgNWl FnvrA `Ed KixSW `N` mcï¨¤¨¤¨¦§©§§©§¨
dvxi cFr .E`v EnEw mdl xn`ie oM mB©¥§Ÿ©¨¤§¦§¤
'Fbe gNWIW i`CeaE xAcIW FgihaOW¤©§¦¤§©¥§©©¤§©©§

:sFQalai dxez §©
(áé.'Bâå ïä øîàì 'ä éðôìdWw ¦§¥¥Ÿ¥§¨¤

FxnF`xn`l'd xn`i inl iM §¥Ÿ¦§¦Ÿ©
xnFl aEzMd oEkIW ilE`e .dWn ixaC¦§¥¤§©¤§©¥©¨©
Kli lal Ff daEWY dWn aiWd `l iM¦Ÿ¥¦¤§¨§©¥¥
lr opFlzOW inM `N` df zEgilWA¦§¦¤¤¨§¦¤¦§¥©
zaY FxnF` `Ede ,gilvd `NW Fnvr©§¤Ÿ¦§¦©§§¥©

xn`l`N` xEACd zilkY oi`W 'iR ¥Ÿ¥¤¥©§¦©¦¤¨
`idW DzlEf zilkY `l dxin`d̈£¦¨Ÿ©§¦¨¨¤¦

.oade zEgilXd zripn§¦©©§¦§¨¥
ãBòxnFl md eixaC zpEM iM dvxi¦§¤¦©¨©§¨¨¥©

zpaEn `ide zxg` dxin £̀¦¨©¤¤§¦¤¤
lxr ip`e 'Fbe ipA od FxnF`n xEACdn¥©¦¥§¥§¥§©£¦£©
,Ed`tFx 'd didi iM dfA l"x ,miztU§¨¨¦¨¤¦¦§¤§¥

:'Fbe ipA od wEqRA oIre§©¥©¨¥§¥§
.'Bâå ìàøNé éða ïäwCvi df xnge lw ¥§¥¦§¨¥§©¨Ÿ¤¤¦§©

gEx xvTn wEqRA iYWxRX dn itl§¦©¤¥©§¦©¨¦Ÿ¤©
dxFY ixaC mdWdWn wcvA hRWi ¤¥¦§¥¨¦§Ÿ§¤¤¤

m`e .mxFB df iM aWg `l iM xnge lw©¨Ÿ¤¦Ÿ¨©¦¤¥§¦
`NW mrh iM rci oM mB dWn iM xn`pŸ©¦¤©¥¨©¦©©¤Ÿ
lTd didi gEx xvw cvl `Ed ErnẄ§§©Ÿ¤©¦§¤©©
xnge lw hRWi iM ilE`e .Kxtn xngëŸ¤ª§¨§©¦¦§Ÿ©¨Ÿ¤
md l`xUi ipA iM mbdW KxCd df lr©¤©¤¤¤£©¦§¥¦§¨¥¥
,zFpigA 'A oM mB mdA Wi gEx xvwA§Ÿ¤©¥¨¤©¥§¦

zEkln mixiMnE dpEn` ilrA mdW '`d̈¤¥©£¥¡¨©¦¦©§
dxFUA `id dxFUAdW 'Ade ,minẄ©¦§©¤©§¨¦§¨
iM drxtA mpi` EN` 'aE dnEvre daFh¨©£¨¥¥¨§©§Ÿ¦
mbe e"g 'd in xn`e xTrA xtM `Ed¨©¨¦¨§¨©¦§©
miawFPde eipir z` midkOd mixaC§¨¦©©§¦¤¥¨§©§¦
ipA dnE `Ed oFkp e"w oM m`e ,FAl z ¤̀¦§¦¥¨©§¥
mixMfPd zFCn 'A mdA WIW l`xUi¦§¨¥¤¥¨¤¦©¦§¨¦
ErnW `le rnWl maal 'd dHd `lŸ¦¨§¨¨¦§Ÿ©§Ÿ¨§
xvw mdl WIW `EdW lM mrh cSn¦©©©¨¤¤¥¨¤Ÿ¤
zFAq 'A Fl WIW drxR rnWi Ki`e gEx©§¥¦§©©§Ÿ¤¥¦
oin`n Fpi`W drinXd EPOn zFrpFn§¦¤©§¦¨¤¥©£¦
FzF` miwpFgW mixaC mde xTr lM̈¦¨§¥§¨¦¤§¦
xEvw Fpi`W mbd rnWi `NW `hiWR§¦¨¤Ÿ¦§©£©¤¥§
dWn ixacA drxR lW gEx xvTW ,gEx©¤Ÿ¤©¤©§Ÿ§¦§¥¤
zExvTn xzFi `Ed gNWnd ixacA mbe§©§¦§¥©§©¥©¥¦©§
ixacA gM did EN`e ,l`xUi lW gEx©¤¦§¨¥§¦¨¨Ÿ©§¦§¥
lMn eil` rnWl drxtl gixkdl dWn¤§©§¦©§©§Ÿ¦§Ÿ©¥¨¦¨
eil` mirnFW l`xUi ipA EidW oMW¤¥¤¨§¥¦§¨¥§¦¥¨
FxnF` `Ede ,gEx xvwA mzFid mbd£©¡¨§Ÿ¤©§§

od xn`lzFWwdl WIW mbd 'iR 'Fbe ¥Ÿ¥§¥£©¤¥§©§
oM mB Wi `ld 'Eke l`xUi ipaN dn©¦§¥¦§¨¥§£Ÿ¥©¥
.xMfPM `Edd `ipAd rixkdl xn`l¥Ÿ§©§¦©©§¨¨©©¦§¨

FxnF`elxr ip`eDA cFre 'iR 'Fbe §§©£¦£©§¥§¨
xn`ie miztU lxr `Ed iM dIxvr£¦¦¨¦£©§¨©¦§Ÿ©
lke hiNW mixard idl` m` drxR©§Ÿ¦¡Ÿ¥¨¦§¦©¦§¨
KxraE ,dWn z` `Rx `l dOl lFkï¨¨Ÿ¦¨¤¤§¥¤
l`xUIn drxR dPYWi oM mB df oipr¦§¨¤©¥¦§©¤©§Ÿ¦¦§¨¥
dQpi `EdW lkA dpEn`d xqg FzFidl¦§¨¥¨¡¨§¨¤§©¤

.e"g DaifkdlE dpEn`d wigxdl§©§¦¨¡¨§©§¦¨
ãBòeixacA 'd wCwCW cvl dvxi¦§¤§©¤¦§¥¦§¨¨

zFnW zWxtA Fl xn`W(f"h 'c) ¤¨©§¨¨©§

o`Mn mrd l` Ll `Ed xAce oxd` lr©©£Ÿ§¦¤§¤¨¨¦¨
`N` dtl Fl oxd` oi` iM cnl dY ©̀¨¨¥¦¥©£Ÿ§¤¤¨
xn`W `vnY oke ,drxtl `le mrd l ¤̀¨¨§Ÿ§©§Ÿ§¥¦§¨¤¨©

aEzMd('l mW)l` dpFW`x zEgilWA ©¨¨¦§¦¦¨¤
xW` mixaCd lM z` oxd` xAcie mrd̈¨©§©¥©£Ÿ¥¨©§¨¦£¤

caE dWn l` 'd xACxn` drxtl mxA ¦¤¤¤§©§¨§©§Ÿ¨©
('` 'd)dWn iM gkEn drxR l` Exn`Ie©Ÿ§¤©§Ÿ¨¦¤

miAx oFWl Exn`Ie FxnF` mrhe ,xAci§©¥§©©§©Ÿ§§©¦
cg`e xAcn cg`W mipW lM hRWn oM¥¦§©¨§©¦¤¤¨§©¥§¤¨
m`e ,ExAC mdipW iM EaWgi miMqn©§¦¥¨§¦§¥¤¦§§¦
dWnE xAC oxd` df Kxcl KlM xn`YŸ©§©§¤¤¤©£Ÿ¦¥¤
aEzMd wCwCW Epi`xX dOn .miMqd¦§¦¦©¤¨¦¤¦§¥©¨
oxd` xAcie mrd l` xEAcA xnFl©§¦¤¨¨©§©¥©£Ÿ
xn` `NW Epivn 'd ixacA mB wEIcA§¦©§¦§¥¨¦¤Ÿ¨©
ciBi df mrd l` Ll `Ed xAce `N ¤̀¨§¦¤§¤¨¨¤©¦
zrxkd df itkE ,Epl EwiCvi mixaCd iM¦©§¨¦©§¦¨§¦¤©§¨©
lxr ip`e FxnF` `Ed xnge lw cv©©¨Ÿ¤§©£¦£©
drxtA `N` Dpi` Ff dpigA iM .miztU§¨¨¦¦§¦¨¥¨¤¨§©§Ÿ
iM mrd l` oM oi`X dn xAci dWn iM¦¤§©¥©¤¥¥¤¨¨¦
wCwC dfl iM ilE`e .xAcnd `Ed oxd ©̀£Ÿ©§©¥§©¦¨¤¦§¥

zaY l`xUi KxrA xnFlil`KxraE ©§¥¤¦§¨¥¥©¥©§¥¤
xn` drxRiprnWimpi` l`xUi iM ©§Ÿ¨©¦§¨¥¦¦¦§¨¥¥¨

oxd` iRn `N` WOn eiRn mirnFW§¦¦¦©¨¤¨¦¦©£Ÿ
.Fnvr dWOn rnFW did drxR la £̀¨©§Ÿ¨¨¥©¦¤©§
WFcw ixn` oiadl df hxR Ll xnWE§Ÿ§§¨¤§¨¦¦§¥¨

:KEnqAbi dxez §¨
(âé.'Bâå 'ä øaãéådn zrcl Kixv ©§©¥§¨¦¨©©©

zrcl Kixv cFr .mdl 'd xAC¦¥¨¤¨¦¨©©
FxnF` zpEMl` mEviel"fxe .'Fbex"eny) ©¨©§©§©¥¤§§©©

(f"tmbe zgpA l`xUi bdpIW EWxC̈§¤¦§©¦§¨¥§©©§©
.WxC KxC dfe ,zEklOA cFaM EbdpIW¤¦§£¨©©§§¤¤¤§¨
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(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…∆«ְִִֵֵֶָָ

להאריקצרה  יכֹול ואינֹו לענין , 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,

וכלֿׁשּכן  ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע האמנה 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!
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¿ְְִֵֶַָָ

ׂשרה  את ׁשּקנה לקּבר עד קרקע מצא לא ּבדמים , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
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  ׁשמֹו.ׁשאלּו ׁשּכ הֹודיעם לא ּתאמר הרי ואם , ְְֲֲִִִֵֶַָָָֹֹ
"אני  נאמר: הּבתרים, ּבין לאברהם ּכׁשּנגלה ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתחּלה,
היא ועֹוד, ּכׂשדים". מאּור הֹוצאתי אׁשר ְְֲִִֵֵֵֶַָה'

נמׁשכת  "וגם ּבּדברים 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§¥«¦§¨¥−¥«©§«

˜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»̃¿»¬≈

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¿»≈≈«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(è.çeø øöwî`NW cvl iM ilE` ¦Ÿ¤©©¦§©¤Ÿ
dfle ,ErnW `l dxFY ipA Eid̈§¥¨Ÿ¨§§¨¤

`xTigEx xvwFAl zagxn dxFYd iM ¦¨¥Ÿ¤©¦©¨©§¤¤¦
:mc` lW¤¨¨

îe.äL÷ äãáòFxnF` mrhdcarnE ¥£Ÿ¨¨¨©©§¥£Ÿ¨
xrv caNn iM ciBi df¤©¦¦¦§©©©
,gEx xvw mdl did cFr dcFard̈£¨¨¨¨¤Ÿ¤©
mdilr dcaM dOM mzF`xA mrHde§©©©¦§¨©¨¨§¨£¥¤
xrv hxR caNn mWtp dxvw dk`lOd©§¨¨¨§¨©§¨¦§©§©©©
xvwY xW` Wi`d KxCn mbe ,dcFard̈£¨§©¦¤¤¨¦£¤¦§©

FaF`knl Wlgi iM cFar lkEi `l FWtp©§Ÿ©¨¦¥¨¥§©§
xn` oM lr xW` mipXd md mirxe§¨¦¥©§©¦£¤©¥¨©

dcarnEdcaM mbe mgEx dxvw iM ¥£Ÿ¨¦¨§¨¨§©¨§¨
.mzcFar£¨¨

ãBòzxFUA l`xUi ExVAzPX dnl§©¤¦§©§¦§¨¥§©
igYe maal agxzp dlE`Bd©§¨¦§©¥§¨¨©§¦
mbd cEArXl ExfgWkE mgExe mWtp©§¨§¨§¤¨§©¦§£©
xErW `N` micArYWn Eid `NW¤Ÿ¨¦§©§§¦¤¨¦
xvwY ok iR lr s` EPOn dHnlE libxd̈¨¦§©¨¦¤©©¦¥¦§©
zaMxd zEIrahA liMUOde ,gEx©§©©§¦§¦§¦©§¨©

cFr ricFnE .xaC lr liMUi iWFp`d̈¡¦©§¦©¨¨¦©
xzFi mdilr mNr EciAkd mBW aEzMd©¨¤©¦§¦ª¨£¥¤¥

FxnF` `Ede libxdndcarnE ¥¨¨¦§§¥£Ÿ¨
.'Fbei dxez §

(àé-é.'Bâå øac àa øîàìFxnF` ¥ŸŸ©¥§§
xn`l`Ed iM eil` xn`IW 'iR ¥Ÿ¥¤Ÿ©¥¨¦

FxnF`e ,xAC `A Fl xn`gNWie ¨©Ÿ©¥§§¦©©
,xaC Fl mcw `NW mbd e"`e ztqFzA§¤¤¨£©¤Ÿ¨©¨¨
drxtl xAcl dWn zEgilXW cvl§©¤§¦¤§©¥§©§Ÿ
Kln iptl hFicd xAcl lFcB oipr `Ed¦§¨¨§©¥¤§¦§¥¤¤



x`e`עו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"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

ׁשליחּותֹו ועל יׂשראל ּדבר הּצּוּוי על ּודבר ּפרעה, אל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹ
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 f"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 ְֱִִִֵֶַָָָָֻ

¯‡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

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oFilr l` zaEWY okid dWw cFr¨¤¥¨§©¥¤§
dprh orHW mB dnE ,FgElW ixacl§¦§¥§©©¤¨©©£¨
Fpi` e"we drHW didi Ele ,zrnWPd©¦§©©§¦§¤¤¨¨§¥

mbde ,eixaC xYql Fl did ,e"wlkEPW ¨¨¦§Ÿ§¨¨©£©¤©
dWgkdd `id daEWYd xCrd iM xnFl©¦¤§¥©§¨¦©©§¨¨
df lM mr ,oFkp EPpi` iM xnge lwA§©¨Ÿ¤¦¥¤¨¦¨¤
,oM xnFl oilFki Ep` oi` EpiptNX dOA©¤¤§¨¥¥¨§¦©¥
df xg`W aEzMA zg` dxrd xirdA§¨¦¤¨¨©©©¨¤©©¤
xn`X dOW xn`p m` 'Fbe 'd xAcie©§©¥§¦Ÿ©¤©¤¨©
FaiWdl Wg `l l`xUi ipA od dWn¤¥§¥¦§¨¥Ÿ¨©£¦
xAcl 'd dvx `l dOl oM m` oFilr l ¥̀¤§¦¥¨¨Ÿ¨¨§©¥
mB 'Fbe xAcie wEqRA mixn`Pd mixaC§¨¦©¤¡¨¦©¨©§©¥§©
xAC xg` cr mEvie xn`W fNd d`ESd©©¨¨©¨¤¨©©§©¥©©©¦¤

.l`xUi ipA od eiptl dWn¤§¨¨¥§¥¦§¨¥
ïëàlr FaiWdl `A iM ipirA oFkPd ¨¥©¨§¥©¦¨©£¦©

l`xUi EdEaiWgd `NW Fzprh©£¨¤Ÿ¤§¦¦§¨¥
drxR cvl iM Fl cFre eixaC rnWl¦§Ÿ©§¨¨§¦§©©§Ÿ

Aci dWn iMzEzigtE oFrxB Fl Wi x ¦¤§©¥¥¥¨§¦
,iYWxRW FnM miztU lxr FzFid cvl§©¡£©§¨©¦§¤¥©§¦

df lr daEWYd d`aEl` 'd xAcie ¨¨©§¨©¤©§©¥¤
oxd` l`e dWnmzF` deWd 'iR ¤§¤©£Ÿ¥¦§¨¨

drxtl mB oxd` xAci dfaE zEgilXA©§¦¨¤§©¥©£Ÿ©§©§Ÿ
Eidi `NW cvlE ,xaCA mieW mdipW iM¦§¥¤¨¦©¨¨§©¤Ÿ¦§

xn` mdl rnWl miaWgpmEvie'iR ¤§¨¦¦§Ÿ©¨¤¨©©§©¥¥
lr drxR lre l`xUi ipA lr mkilnd¦§¦¨©§¥¦§¨¥§©©§Ÿ©

KxC(b"i `"y)dYrnE cibpl 'd EdEvie ¤¤©§©¥§¨¦¥©¨
drxR lre l`xUi lr m`xFn dPd¦¥¨¨©¦§¨¥§©©§Ÿ

xn`e`ivFdldf hxR zAql 'iR 'Fbe §¨©§¦§¥§¦©§¨¤
lr zEklOd zpigA 'd mdl dpwd¦§¨¨¤§¦©©©§©
drxR lre z`vl Ep`ni lal l`xUi¦§¨¥§©§¨£¨¥§©©§Ÿ
cnl dY` o`MnE .mci lr aMri lal§©§©¥©¨¨¦¨©¨¨¥
zFCxl oxd`lE dWnl zEWx WIW¤¥§§¤§©£Ÿ¦§
iM ilE`e .z`vl o`nnd l`xUi Wi`A§¦¦§¨¥©§¨¥¨¥§©¦
l`xUi ipA FxnF`A dWn oEMzp dfl̈¤¦§©¥¤§§§¥¦§¨¥

iM z`vl Evx `l 'iR il` ErnW `lŸ¨§¥©¥Ÿ¨¨¥¦
dfl EpnFwnA mxnr oA Epl gEpi Exn`̈§¨©¨¤©§¨¦§¥¨¤
mdilr miklnl mig`d z` 'd Kilnd¦§¦¤¨©¦¦§¨¦£¥¤
ipA od zprh Dl dgxR dYrnE ,xMfPM©¦§¨¥©¨¨§¨¨©£©¥§¥
`xFn d`lde dYrn iM 'Fbe l`xUi¦§¨¥§¦¥©¨¨¨§¨¨
dWn xAcie drxR lre mdilr zEkln©§£¥¤§©©§Ÿ¦©¥¤
,did oMW FnkE FCar l` xAcM eil ¥̀¨§©¥¤©§§¤¥¨¨

:oFkp lr mixaCd EaXizp dfaEci dxez ¨¤¦§©§©§¨¦©¨
(ãé.'Bâå éLàø älàdlrdW mrh ¥¤¨¥§©©¤¤¡¨

itl ,dWn cr l`xUi ipA xRqn¦§©§¥¦§¨¥©¤§¦
lr mkilndW KEnqA iYWxRX dn©¤¥©§¦§¨¤¦§¦¨©
oi` iM xnFl aEzMd mzF` qgi l`xUi¦§¨¥¦¥¨©¨©¦¥
cr qgind `N` l`xUi lr oicinrn©£¦¦©¦§¨¥¤¨©§ª¨©
mcw aEzMd mzF` qgi `l dfle ,awri©£Ÿ§¨¤Ÿ¦¥¨©¨Ÿ¤
l`xUi ipA od dWn xn`n xg` `N ¤̀¨©©©£©¤¥§¥¦§¨¥
mzF` KilndW mEvie eil` 'd zaEWzE§©¥¨©§©¥¤¦§¦¨

:oFkpeeh dxez §¨



עז `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k ipy meil inei xeriy

(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 ְְִִִִֵַָָָָ

(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)

ּבאחיה לבּדק צרי אּׁשה ׁשהּנֹוׂשא למדנּו (רש"י מּכאן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
כג) יֹוכבד מּכאןו, את עמרם "וּיּקח ׁשּנאמר מּמה ולא - ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

לוי (ּבת קהת ּדֹודתֹו" ּבאה אחֹות ּפרׁשתנּו ּדהּנה, רש"י). , ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָ
נֹולדּו היא" ואהרןללּמד ּומסּתּבר מׁשה נתיחסּו", ּובמי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ

ליחס ּבא ׁש"ּדֹודתֹו" ואהרןאפֹוא, מׁשה אּמם,את 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 ּבניּכאן אהרן, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
("וּיּקח  לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ּבא נחׁשֹון" ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָׁש"אחֹות

ֲַֹאהרן").

(ãë)älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤
:éçøwä úçtLî¦§§¬Ÿ©¨§¦«

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

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«¿¬«…«

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"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

ׁשליחּותֹו ועל יׂשראל ּדבר הּצּוּוי על ּודבר ּפרעה, אל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹ
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 f"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 ְֱִִִֵֶַָָָָֻ

¯‡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

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oFilr l` zaEWY okid dWw cFr¨¤¥¨§©¥¤§
dprh orHW mB dnE ,FgElW ixacl§¦§¥§©©¤¨©©£¨
Fpi` e"we drHW didi Ele ,zrnWPd©¦§©©§¦§¤¤¨¨§¥

mbde ,eixaC xYql Fl did ,e"wlkEPW ¨¨¦§Ÿ§¨¨©£©¤©
dWgkdd `id daEWYd xCrd iM xnFl©¦¤§¥©§¨¦©©§¨¨
df lM mr ,oFkp EPpi` iM xnge lwA§©¨Ÿ¤¦¥¤¨¦¨¤
,oM xnFl oilFki Ep` oi` EpiptNX dOA©¤¤§¨¥¥¨§¦©¥
df xg`W aEzMA zg` dxrd xirdA§¨¦¤¨¨©©©¨¤©©¤
xn`X dOW xn`p m` 'Fbe 'd xAcie©§©¥§¦Ÿ©¤©¤¨©
FaiWdl Wg `l l`xUi ipA od dWn¤¥§¥¦§¨¥Ÿ¨©£¦
xAcl 'd dvx `l dOl oM m` oFilr l ¥̀¤§¦¥¨¨Ÿ¨¨§©¥
mB 'Fbe xAcie wEqRA mixn`Pd mixaC§¨¦©¤¡¨¦©¨©§©¥§©
xAC xg` cr mEvie xn`W fNd d`ESd©©¨¨©¨¤¨©©§©¥©©©¦¤

.l`xUi ipA od eiptl dWn¤§¨¨¥§¥¦§¨¥
ïëàlr FaiWdl `A iM ipirA oFkPd ¨¥©¨§¥©¦¨©£¦©

l`xUi EdEaiWgd `NW Fzprh©£¨¤Ÿ¤§¦¦§¨¥
drxR cvl iM Fl cFre eixaC rnWl¦§Ÿ©§¨¨§¦§©©§Ÿ

Aci dWn iMzEzigtE oFrxB Fl Wi x ¦¤§©¥¥¥¨§¦
,iYWxRW FnM miztU lxr FzFid cvl§©¡£©§¨©¦§¤¥©§¦

df lr daEWYd d`aEl` 'd xAcie ¨¨©§¨©¤©§©¥¤
oxd` l`e dWnmzF` deWd 'iR ¤§¤©£Ÿ¥¦§¨¨

drxtl mB oxd` xAci dfaE zEgilXA©§¦¨¤§©¥©£Ÿ©§©§Ÿ
Eidi `NW cvlE ,xaCA mieW mdipW iM¦§¥¤¨¦©¨¨§©¤Ÿ¦§

xn` mdl rnWl miaWgpmEvie'iR ¤§¨¦¦§Ÿ©¨¤¨©©§©¥¥
lr drxR lre l`xUi ipA lr mkilnd¦§¦¨©§¥¦§¨¥§©©§Ÿ©

KxC(b"i `"y)dYrnE cibpl 'd EdEvie ¤¤©§©¥§¨¦¥©¨
drxR lre l`xUi lr m`xFn dPd¦¥¨¨©¦§¨¥§©©§Ÿ

xn`e`ivFdldf hxR zAql 'iR 'Fbe §¨©§¦§¥§¦©§¨¤
lr zEklOd zpigA 'd mdl dpwd¦§¨¨¤§¦©©©§©
drxR lre z`vl Ep`ni lal l`xUi¦§¨¥§©§¨£¨¥§©©§Ÿ
cnl dY` o`MnE .mci lr aMri lal§©§©¥©¨¨¦¨©¨¨¥
zFCxl oxd`lE dWnl zEWx WIW¤¥§§¤§©£Ÿ¦§
iM ilE`e .z`vl o`nnd l`xUi Wi`A§¦¦§¨¥©§¨¥¨¥§©¦
l`xUi ipA FxnF`A dWn oEMzp dfl̈¤¦§©¥¤§§§¥¦§¨¥

iM z`vl Evx `l 'iR il` ErnW `lŸ¨§¥©¥Ÿ¨¨¥¦
dfl EpnFwnA mxnr oA Epl gEpi Exn`̈§¨©¨¤©§¨¦§¥¨¤
mdilr miklnl mig`d z` 'd Kilnd¦§¦¤¨©¦¦§¨¦£¥¤
ipA od zprh Dl dgxR dYrnE ,xMfPM©¦§¨¥©¨¨§¨¨©£©¥§¥
`xFn d`lde dYrn iM 'Fbe l`xUi¦§¨¥§¦¥©¨¨¨§¨¨
dWn xAcie drxR lre mdilr zEkln©§£¥¤§©©§Ÿ¦©¥¤
,did oMW FnkE FCar l` xAcM eil ¥̀¨§©¥¤©§§¤¥¨¨

:oFkp lr mixaCd EaXizp dfaEci dxez ¨¤¦§©§©§¨¦©¨
(ãé.'Bâå éLàø älàdlrdW mrh ¥¤¨¥§©©¤¤¡¨

itl ,dWn cr l`xUi ipA xRqn¦§©§¥¦§¨¥©¤§¦
lr mkilndW KEnqA iYWxRX dn©¤¥©§¦§¨¤¦§¦¨©
oi` iM xnFl aEzMd mzF` qgi l`xUi¦§¨¥¦¥¨©¨©¦¥
cr qgind `N` l`xUi lr oicinrn©£¦¦©¦§¨¥¤¨©§ª¨©
mcw aEzMd mzF` qgi `l dfle ,awri©£Ÿ§¨¤Ÿ¦¥¨©¨Ÿ¤
l`xUi ipA od dWn xn`n xg` `N ¤̀¨©©©£©¤¥§¥¦§¨¥
mzF` KilndW mEvie eil` 'd zaEWzE§©¥¨©§©¥¤¦§¦¨

:oFkpeeh dxez §¨



x`e`עח zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k ipy meil inei xeriy

(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∑ ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףעגלים מּזרע ּומּזרע קט)ּביצרֹוׁשּפטּפט לעבֹודתּֿכוכבים, .(ב"ב ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(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∆¿ְְְֲִֶַַָָָֻ

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 ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

‡‰¯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

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åë.äLîe ïøäà àeämiqgind 'iR ©£Ÿ¤¥©§ª¨¦
md ,dWxRAmdl 'd xn` xW` ©¨¨¨¥£¤¨©¨¤

E`ivFdzlki mciA WIW cvl 'iR ¦¥§©¤¥§¨¨§Ÿ¤
mixvn Kln drxR ikln mdW `ivFdl§¦¤¥©§¥©§Ÿ¤¤¦§©¦
wEqRA iYWxiRW FnM l`xUi ipaE§¥¦§¨¥§¤¥©§¦©¨

dfl ,mEviez` E`ivFd mdl 'd xn` ©§©¥¨¤¨©¨¤¦¤
mixvn ux`n l`xUi ipAo`nnd lke §¥¦§¨¥¥¤¤¦§©¦§¨©§¨¥

ebl 'd oikd xW` xqEn haWA EdEMi©§¥¤¨£¤¥¦§¥
.miliqMfk dxez §¦¦

(æëBøîBàå.mixAcnd mdKlnM 'iR §§¥©§©§¦¥§¤¤
miztU xacA FCar lr xfFBd©¥©©§¦§©§¨©¦
mbdW ricFdl oEki cFr .xaC zFUrl©£¨¨§©¥§¦©¤£©
dWn xAcIW aEzMd xn`W `vnYW¤¦§¨¤¨©©¨¤§©¥¤
x`a` xW`M xAC oxd` mB iM rcY¥©¦©©£Ÿ¦¥©£¤£¨¥

:'d xAC mFiA idie wEqRA©¨©§¦§¦¤
.ïøäàå äLî àeä,md milEwXW 'iR ¤§©£Ÿ¥¤§¦¥

mrtE dWn miCwi mrR dfle§¨¤©©©§¦¤©©
lr xnFl lFki dYrnE ,oxd` miCwi©§¦©£Ÿ¥©¨¨©©
.oxd`e dWn `Ed cigi oFWl mdipW§¥¤§¨¦¤§©£Ÿ

oFWl KEnqA xn`W mrh iM ilE`e§©¦©©¤¨©§¨§
xEACAW cvl mixAcnd md miAx©¦¥©§©§¦§©¤©¦

:EPYWigk dxez ¦§©
(çë.'Bâå 'ä øac íBéa éäéådn 'iR ©§¦§¦¤§¥©

oxd` deW iM d`Fx dY`X¤©¨¤¦¨¤©£Ÿ
cvl did df xaC ihxR lkA dWnliM §¤§¨§¨¥¨¨¤¨¨§©¦

xAC xW` mFiA'Fbemixvn ux`A'iR §£¤¦¤§§¤¤¦§¨¦¥
xAcOA didW oFW`x xEAC llWl¦§Ÿ¦¦¤¨¨©¦§¨

'd Fl xn`W(c"i 'c lirl)oxd` `ld ¤¨©§¥£Ÿ©£Ÿ
deWd `l oicr mW iM ,'Fbe Lig`̈¦§¦¨£©¦Ÿ¦§¨
devn zEgilWA dWnl oxd` aEzMd©¨©£Ÿ§¤¦§¦¦§¨
,mixvn ux`A dWn mr 'd xACW cr Ff©¤¦¥¦¤§¤¤¦§©¦

FxnF` `EdexAC mFiA'Fbeux`A §§§¦¤§§¤¤
,mixvnxEACd ot` xnFl aEzMd xfge ¦§¨¦§¨©©¨©Ÿ¤©¦

`Ede ,mixvn ux`A dWn mr 'd xACW¤¦¥¦¤§¤¤¦§©¦§
FxnF`ip` xn`l dWn l` 'd xAcie §©§©¥¤¤¥Ÿ£¦

drxR l` xAC 'dwCwCW xn`l 'iR 'Fbe ©¥¤©§Ÿ§¥¥Ÿ¤¦§¥
KnqYW dfA dpEMde ,'d ip` Fl xnFl©£¦§©©¨¨¨¤¤¦§Ÿ
dY` xAczE izEgilWA Klze ,ixaC lr©§¨©§¥¥¦§¦¦§©¥©¨

`vnze ,'Fbe xW` lM drxR l` LnvrA§©§§¤©§Ÿ¨£¤§§¦§¨
mixvn ux`A did 'd ip` lW df xEACW¤¦¤¤£¦¨¨§¤¤¦§©¦

aizkC(Ff dWxR Wix)'d ip` eil` xn`Ie ¦§¦¥¨¨¨©Ÿ¤¥¨£¦
`Ed KlIW Fl xn`e mixvnA did df¤¨¨§¦§©¦§¨©¤¥¥
xaMW mbde ,oxd` `l drxR l` xAcie¦©¥¤©§ŸŸ©£Ÿ©£©¤§¨
ahid iYx`A dPd oxd` FOr 'd sYW¦¥¦©£Ÿ¦¥¥©§¦¥¥
mrd l` xAci oxd`W FnFwnA mẄ¦§¤©£Ÿ§©¥¤¨¨

la`dWn xAcIW utg 'd oicr drxtl £¨§©§Ÿ£©¦¨¥¤§©¥¤
FxnF`A FzF` dSxe'd ip`WEgY `le §¦¨§§£¦§Ÿ¨

oM zFUrl dWn dvx `le xaC mEWl§¨¨§Ÿ¨¨¤©£¥
orhe xfgeKi`e miztU lxr ip` od §¨©§¨©¥£¦£©§¨©¦§¥

,drxR iprnWixnFl aEzMd wCwC dPd ¦§¨¥¦©§Ÿ¦¥¦§¥©¨©
drxR cvl dzid miztU lxr zprHW¤©£©£©§¨©¦¨§¨§©©§Ÿ
`N` dYr cr xAcn Fpi` oxd`W cvl§©¤©£Ÿ¥§©¥©©¨¤¨
dWnl 'd xn` f` ,EpazMW FnkE mrl̈¨§¤¨©§¨¨©§¤

d`x'FbedrxR l` xAci Lig` oxd`e §¥§§©£Ÿ¨¦§©¥¤©§Ÿ
dYrnE ,mrd caNn drxtl mB 'iR¥©§©§Ÿ¦§©¨¨¥©¨
dfle ,Ff devnA dWnE oxd` EeWdª§©£Ÿ¤§¦§¨§¨¤
xAcOA dWnl 'd xn` `NW `vnY¦§¨¤Ÿ¨©§¤©¦§¨



עט `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k iyily meil inei xeriy

ß zah g"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 ְֲִֵַַָָָָֹ

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 מּפי ּפעם ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ויטעימּנּוּכל ימליצּנּו אחי ואהרן , «»¿«≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּפרעה  .ּבאזני ְְְֵַָֹ

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«¿…

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≈«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zFpkdd lM z` oxd` FOr sYXWM§¤¦¥¦©£Ÿ¤¨©£¨
iM zF`l Ll dide o`M mixEn`d EN`d̈¥¨£¦¨§¨¨§§¦
mrHn xMfPM miWcg mixaC md¥§¨¦£¨¦©¦§©¦©©

:xEn`d̈¨
äpäåxaCd lr 'd ciRwd iM 'd Ep`xd §¦¥¤§¨¦¦§¦©©¨¨

KM lMW dWn F`Ur `NW¤Ÿ£¨¤¤¨¨
.lMd `Ed zFUrl dWn mr 'd lCYWd¦§©¥¦¤©£©Ÿ

aEzMd xn` dfl iM ilE`eidieoFWl §©¦¨¤¨©©¨©§¦§
did lFcB oFxzi iM ciBi oiprd iM xrv©©¦¨¦§¨©¦¦¦§¨¨¨
di`xde ,lMd dWn dUr m ¦̀¨¨¤©Ÿ§¨§¨¨
idie xn` df itkE ,FOr 'd zElCYWdn¥¦§©§¦§¦¤¨©©§¦

.oFxzId oFxqg lr©¤§©¦§

øLôàåzFIWxRd xCqn oEMzp dfl iM §¤§¨¦¨¤¦§©¥§©¥©©§¦
df wEqR aYklmFiA idie ¦§Ÿ¨¤©§¦§

`Ed xWwp zn`d itkE dncTW dWxRA©¨¨¨¤¨§¨§¦¨¡¤¦§¨
`N` ,EpWxRW FnM dHnNX dn mr¦©¤§©¨§¤¥©§¤¨
idie zazA fEnxd xrSd iM xnFl oEMzp¦§©¥©¦©©©¨¨§¥©©§¦
.cgi mdipWA devOd zFUr lr `id¦©£©¦§¨¦§¥¤©©
Ff devn dUFr dWn did m` ilE`e§©¦¨¨¤¤¦§¨
ux`l qpkp dide FgM wGgzn did FCal§©¨¨¦§©¥Ÿ§¨¨¦§©¨¨¤
l`xUi lr iwYRxd mixaFr Eid `le§Ÿ¨§¦©§©§¥©¦§¨¥
did ux`l qpkp did m` mB ,xAcOA©¦§¨©¦¨¨¦§©¨¨¤¨¨
lM cnFr dide dxigAd ziA dpFA¤¥©§¦¨§¨¨¥¨
dWn oFxqg liaWAW xWt` F` .minId©¨¦¤§¨¤¦§¦¤§¤

.xrv oFWl xn`̈©§©©
ãBòlM iM xnFl xcQd wiqtdn oEki§©¥¥©§¦©¥¤©¦¨

md 'Fbe 'd xn` xW` md xEn`d̈¨¥£¤¨©§¥
devOA mieW mdW 'Fbe mixAcnd©§©§¦§¤¥¨¦©¦§¨
ux`A 'd xAC mFiA did df cgi mdipW§¥¤©©¤¨¨§¦¤§¤¤
xn`W mbd okl mcw la` ,'Fbe mixvn¦§¨¦§£¨Ÿ¤¨¥£©¤¨©
devOA mieW Eid `l 'Fbe oxd` `ld 'd£Ÿ©£Ÿ§Ÿ¨¨¦©¦§¨
zEgilXd lM dUFr did `Ed dWn iM¦¤¨¨¤¨©§¦
cal oxd`W dYr oM oi`X dn drxtl§©§Ÿ©¤¥¥©¨¤©£Ÿ§©

FxnF`M drxR l` xAci `Eddidi §©¥¤©§Ÿ§§¦§¤
L`iap'Fbe:drxR l` xAcihk dxez §¦¤§§©¥¤©§Ÿ

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k ipy meil inei xeriy

(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∑ ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףעגלים מּזרע ּומּזרע קט)ּביצרֹוׁשּפטּפט לעבֹודתּֿכוכבים, .(ב"ב ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(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∆¿ְְְֲִֶַַָָָֻ

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 ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

‡‰¯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
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la`dWn xAcIW utg 'd oicr drxtl £¨§©§Ÿ£©¦¨¥¤§©¥¤
FxnF`A FzF` dSxe'd ip`WEgY `le §¦¨§§£¦§Ÿ¨

oM zFUrl dWn dvx `le xaC mEWl§¨¨§Ÿ¨¨¤©£¥
orhe xfgeKi`e miztU lxr ip` od §¨©§¨©¥£¦£©§¨©¦§¥

,drxR iprnWixnFl aEzMd wCwC dPd ¦§¨¥¦©§Ÿ¦¥¦§¥©¨©
drxR cvl dzid miztU lxr zprHW¤©£©£©§¨©¦¨§¨§©©§Ÿ
`N` dYr cr xAcn Fpi` oxd`W cvl§©¤©£Ÿ¥§©¥©©¨¤¨
dWnl 'd xn` f` ,EpazMW FnkE mrl̈¨§¤¨©§¨¨©§¤

d`x'FbedrxR l` xAci Lig` oxd`e §¥§§©£Ÿ¨¦§©¥¤©§Ÿ
dYrnE ,mrd caNn drxtl mB 'iR¥©§©§Ÿ¦§©¨¨¥©¨
dfle ,Ff devnA dWnE oxd` EeWdª§©£Ÿ¤§¦§¨§¨¤
xAcOA dWnl 'd xn` `NW `vnY¦§¨¤Ÿ¨©§¤©¦§¨
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WcTd oFWlA ± drxtl dWn xEAC¦Ÿ¤§©§Ÿ¦§©Ÿ¤

ידּבר  אחי ואהרן אצּוּך ּכל־אׁשר את תדּבר ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֽאּתה
ב)אל־ּפרעה (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 ,("ּכפי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

לפרעה ּתרּגמֹו בינותם")ואהרן "והמליץ ע"ד ,("ימליצנו" ְְְְְֲִַַֹֹ
יׂשראל  ּבני את "וׁשּלח לפעל על־מנת ּבאזניו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹוהטעימֹו

ְֵַמארצֹו".
ּ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, ּבׂשיא הן ׁ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)

ּפרעה ּבאזני ויטעימּנּו ב)ימליצּנּו ז, –ימליצּנּו(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 יטעימּנּו 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«¿∆ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַ
עֹובדיּֿכֹוכבים  ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻוגלּוי

לׁשּוב  ׁשלם לב למען לתת לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אֹותֹותי  ּבֹו את הרּבֹות ׁשל ותּכירּו מּדתֹו וכן גבּורתי. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

האּומות  על ּפרענּות מביא ּֿברּוֿהּוא: ְִֵַַָָָָֹֻהּקדֹוׁש
וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָעֹובדיּֿכֹוכבים,

ג)ׁשּנאמר: וגֹו'".(צפניה ּפּנֹותם נׁשּמּו ּגֹוים "הכרּתי ְְֱִִִִֶֶַַַָָ

ואףֿעלּֿפיֿ מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי א ְְְְִִִִִִִַַַַָָ"אמרּתי
נאמר  לא הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבחמׁש ה'כן "ויחּזק : ְְֱִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ּפרעה", לב (ועּין את ּפרעה". לב "וּיחזק אּלא ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
לׁשּוב" ּבלכּת" ּדּבּורֿהּמתחיל: ּכאן ׁשּגֹורס ְְְְְִִֵֶֶַַָָּברא"ם
ּבפסּוק: ׁשמֹות ּפרׁשת ּוכדלעיל ,"ביד "ׂשמּתי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָעד

ׁשם) עּין לׁשּוב", ּבלכּת". ְְְֵֶַָָ

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

È˙ג  È˙ÈbÒ‡Â ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡ ‡‡Â«¬»«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙBÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡«¿»«¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ



פי `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k iyily meil inei xeriy
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)

ּפרעה לב את אקׁשה ג)ואני (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¦«

(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«

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

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¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ã.òîLé àìåip`e xn`W xg` dWw §Ÿ¦§©¨¤©©¤¨©©£¦
.rnWi `le xnFl mFwO dn dWw ©̀§¤©¨©§Ÿ¦§©
dWcg Ff ci zpizP dn zrcl Kixv cFr¨¦¨©©©§¦©¨£¨¨
miztFnE zFzF` llkA Dpi`W¤¥¨¦§©§¦

`dcFr .FAl z`WwdA dlrnl mixEn ¨£¦§©§¨§©§¨©¦
.aEzMA wCwcl Wi¥§©§¥©¨

ïëàxn` dNgzA `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨¦§¦¨¨©
dWw` ip`ericFnE iziAxde 'Fbe ©£¦©§¤§§¦§¥¦¦©

siqFi miztFOd dAxIW xg`W cFr¤©©¤©§¤©§¦¦
`le rWR Fz`Hg lr rWxd drxR©§Ÿ¨¨¨©©¨¤©§Ÿ
mMn cFr zEgilXd rnWl dvxi¦§¤¦§Ÿ©©§¦¦¤
aizkC did oke ,eil` mkz` glW`WM§¤¤§©¤§¤¥¨§¥¨¨¦§¦

(g"k 'i oOwl),'Fbe ipR zF`x sqY l` §©¨©Ÿ¤§¨©§
f` oM FzFUrA iM dWnl 'd ricFnE¦©§¤¦©£¥¨
'iR Fci 'd oYi cInE skY iM FlEaB `Ed§¦¥¤¦¨¦¥¨¥

FxnF` KxC lr zFxFkA zMn(`"k `"idc) ©©§©¤¤§
eil` iEPkA xn`e .Fcia dtElW FAxge§©§§¨§¨§¨©§¦¥¨

ici z`'d dPUri Ff dMn iM xnFl ¤¨¦©¦©¨©£¤¨
l"f mxnF`M lFkiaM WOn FciA`Ylikn) §¨©¨¦§¨§§¨§¦§¨

(`AgilW `le sxU `le K`ln `le ip` Ÿ£¦§Ÿ©§¨§Ÿ¨¨§Ÿ¨¦©
zErvn`aE ,'Eke FcFakA d"awd `N ¤̀¨©¦§§§¤§¨

.izF`av z` `ivF` cInE skY Ff dMn©¨¥¤¦¨¦¤¦§©
mdidl`A dUrX dn lr oM mB fnxe§¨©©¥©©¤¨¨¥Ÿ¥¤
:rEcIM zFxFkA zMnA milFcB mihtW§¨¦§¦§©©§©¨©

äæáemW dWn xn`nA iYrC dgp ¨¤¨¨©§¦§©£©¤¨
'Fbe sqY l` drxR Fl xn`WM§¤¨©©§Ÿ©Ÿ¤§
lr dWwe ,'Fbe siq` `l YxAC oM FaiWd¥¦¥¦©§¨ŸŸ¦§§¨¤©
siq` `l xnFl Knq in lr EpAx dWn¤©¥©¦¨©©ŸŸ¦
drxR l` Kl Epidl` Fl xn`i m`e 'Fbe§§¦Ÿ©¡Ÿ¥¥¤©§Ÿ
EpWxRX dn itlE ,dprI dn zxg` mrR©©©¤¤©©£¤§¦©¤¥©§
riBIWM iM eil` xn` 'd iM gaWl Fnrh©£¨¤©¦¨©¥¨¦§¤©¦©
`Ed df mdixaC zrinW oE`n zbxcnl§©§¥©¥§¦©¦§¥¤¤
,`ivFdlE 'Fbe Fci 'd zFhpl FzxfB sFq§¥¨¦§¨§§¦
llW ixd 'Fbe sqY l` Fl xn`WM dfl̈¤§¤¨©©Ÿ¤§£¥¨©
ohw xaC mdn cFr rnWi `NW drinXd©§¦¨¤Ÿ¦§©¥¤¨¨¨¨
Fnvr lr xq` mdipR zF`x 'it`e lFcbe§¨©£¦§§¥¤¨©©©§
siq` `l YxAC oM eil` xn` skY dfl̈¤¥¤¨©¥¨¥¦©§¨ŸŸ¦
dYr xaC Lpf` dprnWY cFr `N` ,'Fbe§¤¨¦§©§¨¨§§¨¨©¨
xaM zFxFkA zMn lW df xace ,'Fbe§§¨¨¤¤©©§§¨
zWxtA iYWxRW FnkE 'd EdricFd¦¥§¤¥©§¦§¨¨©

wEqRA zFnW(ak c)Mixka ipA 'd xn` d §©¨Ÿ¨©§¦§Ÿ¦
:mXn FWxC l`xUi¦§¨¥¨§¦¨

.'Bâå énò úà éúBàáö úà éúàöBäå§¥¦¤¦§©¤©¦§
,zF`aSd md in zrcl Kixv̈¦¨©©¦¥©§¨
z` xnFl Fl did l`xUi md m`e§¦¥¦§¨¥¨¨©¤
oEki iM ilE`e .l`xUi ipA iOr zF`av¦§©¦§¥¦§¨¥§©¦§©¥
Flv` Epzlrn zbltd dxFYA mWxl 'd¦§Ÿ©¨©§¨©©£¨¥¤§
,l`xUiM Fl micgin zF`av Fl oi` iM¦¥§¨§ª¨¦§¦§¨¥
iOr zF`av z` xnF` did m` dfle§¨¤¦¨¨¥¤¦§©¦
dAxd Fl Wi 'd iM xnFl mFwn did 'Fbe§¨¨¨©¦¥©§¥
xn` dfl ,mdn cg` dfe zF`av i`av¦§¥§¨§¤¤¨¥¤¨¤¨©

izF`av z`oi`e minEWxd xnFl mzq ¤¦§©¨©©¨§¦§¥
LxnF`A iM ipFlR `av xnFl KxvŸ¤©¨¨§¦¦§§¤
KM xg`e ,cgind `Ed cg` 'd zF`av¦§¤¨©§ª¨§©©¨

`Ed dfi`e df `Ed in xn`iOr z` ¨©¦¤§¥¤¤©¦
,l`xUi ipAKxC lr aEzMd x`Azie §¥¦§¨¥§¦§¨¥©¨©¤¤

`N` izF`av llkA oi` hxtE llM§¨§¨¥¦§©¦§©¤¨
`l dYrnE ,l`xUi ipA mdW hxRd©§¨¤¥§¥¦§¨¥¥©¨Ÿ
l`xUi `N` 'd zF`av iEPkA `xTi¦¨¥§¦¦§¤¨¦§¨¥

:miNrnde minnFxndd dxez ©§¨¦§©§ª¦
(å.eNò ïk 'Bâå äLî NòiåKixv ©©©¤§¥¨¨¦

xnFl ltM dOl wCwcldEv xW`M §©§¥¨¨¨©©©£¤¦¨
zg`A aEzMd wiRqd `le EUr oM 'Fbe§¥¨§Ÿ¦§¦©¨§©©

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 'nr ` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WcTd oFWlA ± drxtl dWn xEAC¦Ÿ¤§©§Ÿ¦§©Ÿ¤

ידּבר  אחי ואהרן אצּוּך ּכל־אׁשר את תדּבר ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֽאּתה
ב)אל־ּפרעה (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 ,("ּכפי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

לפרעה ּתרּגמֹו בינותם")ואהרן "והמליץ ע"ד ,("ימליצנו" ְְְְְֲִַַֹֹ
יׂשראל  ּבני את "וׁשּלח לפעל על־מנת ּבאזניו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹוהטעימֹו

ְֵַמארצֹו".
ּ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, ּבׂשיא הן ׁ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)

ּפרעה ּבאזני ויטעימּנּו ב)ימליצּנּו ז, –ימליצּנּו(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 יטעימּנּו 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«¿∆ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַ
עֹובדיּֿכֹוכבים  ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻוגלּוי

לׁשּוב  ׁשלם לב למען לתת לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אֹותֹותי  ּבֹו את הרּבֹות ׁשל ותּכירּו מּדתֹו וכן גבּורתי. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

האּומות  על ּפרענּות מביא ּֿברּוֿהּוא: ְִֵַַָָָָֹֻהּקדֹוׁש
וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָעֹובדיּֿכֹוכבים,

ג)ׁשּנאמר: וגֹו'".(צפניה ּפּנֹותם נׁשּמּו ּגֹוים "הכרּתי ְְֱִִִִֶֶַַַָָ

ואףֿעלּֿפיֿ מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי א ְְְְִִִִִִִַַַַָָ"אמרּתי
נאמר  לא הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבחמׁש ה'כן "ויחּזק : ְְֱִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ּפרעה", לב (ועּין את ּפרעה". לב "וּיחזק אּלא ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
לׁשּוב" ּבלכּת" ּדּבּורֿהּמתחיל: ּכאן ׁשּגֹורס ְְְְְִִֵֶֶַַָָּברא"ם
ּבפסּוק: ׁשמֹות ּפרׁשת ּוכדלעיל ,"ביד "ׂשמּתי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָעד

ׁשם) עּין לׁשּוב", ּבלכּת". ְְְֵֶַָָ

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

È˙ג  È˙ÈbÒ‡Â ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡ ‡‡Â«¬»«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙBÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡«¿»«¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ



x`e`פב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(æ)ìL-ïa ïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîeíéðîLe L ¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ¤¨¬§Ÿ¦−
:äòøt-ìà íøaãa äðLô ¨¨®§©§−̈¤©§«Ÿ

ß zah h"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
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:‡Èp˙Ï È‰È ‰Ú¯t«¿…¿ƒ¿«ƒ»

Ók‡י  ÔÎ e„·ÚÂ ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈¿»
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- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

EUrW xnFl oEkIW d`xpe .dPdn¥¥¨§¦§¤¤§©¥©¤¨
'aA mdl 'd xn` xW`M zEgilXd©§¦©£¤¨©¨¤§
oiad EbiVdX dn lMW zg`d ,zFbxCd©§¨¨©©¤¨©¤¦¦¨¦
l` EpEMzPW 'Ade ,EUr oM 'd ixacA§¦§¥¥¨§©¤¦§©§¤
`Ed dfe ,zEnlWA mixaCd zEYn £̀¦©§¨¦¦§¥§¤
xW`M 'Fbe dWn UrIe aEzMd xErW¦©¨©©©¤§©£¤
aEzMd xfFge ,xaC EPW `le 'Fbe dEv¦¨§§Ÿ¦¨¨§¥©¨

FxnF`e cirnEmz` 'd dEv xW`M'iR ¥¦§§©£¤¦¨Ÿ¨¥
EUr oM mdl FzevnA 'd oEMzPX dn©¤¦§©¥§¦§¨¨¤¥¨

.oade§¨¥
ãBòdWn dUrn lM iM xnFl dvxi¦§¤©¦¨©£¥¤

zErvn` zAql dzid `l oxd`e§©£ŸŸ¨§¨§¦©¤§¨
,'d mzF` dEv xW`M `N` xaC mEW¨¨¤¨©£¤¦¨¨

FxnF` KxC lr `Ede('e mixaC)dwcvE §©¤¤§§¨¦§¨¨
FxnF`e ,EpEv xW`M 'Fbe EpN didYoM ¦§¤¨§©£¤¦¨§§¥

EUrdid `NW dUrOd sEB lr `Ed ¨©©©£¤¤Ÿ¨¨
:iEPW mEWA§¦

ãBòEid xEAce xEAC lM lrW dvxi¦§¤¤©¨¦§¦¨
FxnF` `Ede minW mW oixiMfn©§¦¦¥¨©¦§§

EUr.'Fbe xW`M Exn` dUrn zrWaE ¨¦§©©£¤¨§©£¤§
miaMrzn Eid `NW xnFl dvxi cFr¦§¤©¤Ÿ¨¦§©§¦
zFEvl FzFNkA cInE skY `N` xaCA©¨¨¤¨¥¤¦¨§©§©
xaC zFUrl mifRgp Eid 'd mzF`¨¨¤§¨¦©£§©

:'df dxez

(æ.äòøt ìà íøaãamFiA iM ilE` §©§¨¤©§Ÿ©¦§
xg` `le 'Fbe ok Eid ExACW oFW`x¦¤¦§¨¥§§Ÿ©©

zaY xErWe ,oMmxAcAzlgzdA ¥§¦¥©§©§¨§©§¨©
:mxaCg dxez §¨¨
(è-ç.'Bâå íëìà øaãé ék øîàì¥Ÿ¦§©¥£¥¤§

FxnF` mrhxn`lmdl ozPW ©©§¥Ÿ¤¨©¨¤
miUFr md 'd iR lr iM xnFl zEWx§©¦©¦¥¦
mdl xEq` didi df zlEGW ,zFzF`d̈¤©¤¦§¤¨¨¤
,ml`WIW mbd df xaC ricFdl§¦©¨¨¤£©¤¦§¨¥

l"f mxnF`kE(:'c `nFi)xn`Y laA `EdW §§¨¨¤§©Ÿ©
l`Wi m` `wece ,xn`l Fl xn`W cr©¤¨©¥Ÿ§©§¨¦¦§©
la` eil` xnFl md Evxi m` F` drxR©§Ÿ¦¦§¥©¥¨£¨
xAC xn`l xn`IW cr xaCA aEIg oi ¥̀¦©¨¨©¤Ÿ©¥Ÿ©¥
dvxi cFr .daFgl zg`e zEWx zg ©̀©§§©©§¨¦§¤

l"f mdixaC iR lr('` k"ez)mFwn lM iM ©¦¦§¥¤¦¨¨
`N` Fpi` oxd`lE dWnl xn`PW¤¤¡©§¤§©£Ÿ¥¤¨
Fnvr `Ede ,oxd`l xn`IW dWnl§¤¤Ÿ©§©£Ÿ§©§

FxnF`A fnxWxn`ldY`X dn iM 'iR ¤¨©§§¥Ÿ¥¦©¤©¨
xEACdW `l oxd` l`e dWn l` d`Fx¤¤¤§¤©£ŸŸ¤©¦
dWnl 'iR xn`l `N` mdipWl did̈¨¦§¥¤¤¨¥Ÿ¥§¤
xEACA mz`eWd mrhe .oxd`l xn`IW¤Ÿ©§©£Ÿ§©©©§¨¨¨©¦
oxd` iM Ff devnA Eid milEwXW cvl§©¤§¦¨§¦§¨¦©£Ÿ
:dlrnl EpazMW FnM drxR l` xAci§©¥¤©§Ÿ§¤¨©§§©§¨

.'Bâå eðz øîàì äòøtFxnF` zpEM ©§Ÿ¥Ÿ§§©¨©§
xn`lxn`IW cr Ekxhvi lal ¥Ÿ§©¦§¨§©¤Ÿ©

`Ed f`e ztFn mkl EpY WExtA drxR©§Ÿ§¥§¨¤¥§¨
xn`IW lM `N` oiprA xEn`d EUrYW¤©£¨¨¨¦§¨¤¨¨¤Ÿ©
zF`l `Ed KixSW `Ed oEkndW xEAC¦¤©§ª¨¤¨¦§
wRwtn `EdW mzi`xW F` ztFnlE§¥¤§¦¤¤§©§¥
xn`i in xnFl WigknE xaCA©¨¨©§¦©¦Ÿ©

NW mbd mkixacMs` 'Fbe EpY xn` ` §¦§¥¤£©¤Ÿ¨©§§©
LHn gw oxd` l` xn` ok iR lr©¦¥¡Ÿ¤©£Ÿ©©§

:'Fbeh dxez §
(é.'Bâå äeö øLàk ïë eNòiåmrh ©©£¥©£¤¦¨§©©

`le 'Fbe xW`M ok xnFl ltM̈©©¥©£¤§§Ÿ
'al oEMzp ,dPdn zg`A Fl wiRqd¦§¦§©©¥¥¨¦§©¥§
,ok mixaCd EUrW cg`d ,mixaC§¨¦¨¤¨¤¨©§¨¦¥
mdn l`W xW` cr EUr `NW ipXde§©¥¦¤Ÿ¨©£¤¨©¥¤

.'d dEv xW`M zF`d drxR©§Ÿ¨©£¤¦¨
ãBòlr ciBi zF`d iM zFidl dvxi¦§¤¦§¦¨©¦©

cird Epn`IW icM mz`Eap wEGg¦§¨¨§¥¤¥¨§¥¦
cvl xaCd EUr `l iM mdilr aEzMd©¨£¥¤¦Ÿ¨©¨¨§©
`Ede .'d zevn zFUrl `N` df xaC̈¨¤¤¨©£¦§©§

FxnF`'d dEv xW`Mlr aiag xzFi iM §©£¤¦¨¦¥¨¦©
oFvx lMn 'd zevn zFUr miwiCSd©©¦¦£¦§©¦¨¨

:mlFrA`i dxez ¨¨



פג `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"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 .ֿלחׁשעלֿידי ּדֹומה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

(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)

מּטֹותם את אהרן מּטה יב)וּיבלע (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
ׁשּבֹו הּטֹוב הּמדרגה, ּבׁשפל ׁשרּוי ׁשהּזּולת קֹורה לפעמים ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָא
ּבדברים, ּבהּכאה להׁשּתּמׁש צר ׁשּיׁש ,ּכל־ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻמסּתר

ּכללּיים ול  ּוׁשבירה ּבּטּול ּבֹו לפעל היא הּיחידה העצה פעמים ְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָֹ
לעצמֹו מציאּות') ('אֹויס הּמציאּות ּבהעּדר ׁשּיהיה ּבליעה, –ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
להעׂשֹות  צריכה זֹו ׁשּבליעה ההֹוראה, ּבאה זה ועל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּכלל.
חדּור  ׁשּכל־ּכּלֹו אדם על־ידי היינּו ּדוקא, אהרן" "מּטה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻעל־ידי
ּפֹועל  ׁשהּוא ּבֹו אנּו ּובטּוחים אמּתּיים, ּובאהבת־יׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבחסד
ׁשל  ערּבּוב חס־וׁשלֹום ּכאן ואין אהבת־יׂשראל, מּתֹו ורק ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָא

הּטבעית. נפׁשֹו ׁשל הרעֹות הּמּדֹות מּצד ּונטּיֹות ְְְִִִִִִֶַַַַָָסּבֹות
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¦©¬§¨¤«
i"yx£‰ÓÈn‰ ‡ˆÈ ‰p‰∑ ויֹוצא ּומׁשּכים לנקביו, צרי ׁשאינֹו ואֹומר אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה לנקביו, ƒ≈…≈««¿»ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

צרכיו ׁשם ועֹוׂשה רבה)לּנילּוס .(שמות ְְִֶַָָָ

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»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãé.'Bâå ãák 'Bâå 'ä øîàiåKixv ©Ÿ¤§¨¥§¨¦
df xacA ricFO dn zrcl̈©©©¦©§¨¨¤
.FzF` mircFi mdW xg` midl`d̈¡Ÿ¦©©¤¥§¦

WExtA daEWY did `l iM ilE`e§©¦Ÿ¨¨§¨§¥
`N` gNWi `NW dWnl df lr drxRn¦©§Ÿ©¤§¤¤Ÿ§©©¤¨
dWnl 'd ricFde ,wzWe zF`d d`ẍ¨¨§¨©§¦©§¤

gNWl o`nE FAl caM iM dwizW FG dn©§¦¨¦¨¥¦¥¥§©¥©
zlilW aiWdl Wg `le mrd z ¤̀¨¨§Ÿ¨§¨¦§¦©

:xaCdeh dxez ©¨¨

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(æ)ìL-ïa ïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîeíéðîLe L ¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ¤¨¬§Ÿ¦−
:äòøt-ìà íøaãa äðLô ¨¨®§©§−̈¤©§«Ÿ

ß zah h"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

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»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

EUrW xnFl oEkIW d`xpe .dPdn¥¥¨§¦§¤¤§©¥©¤¨
'aA mdl 'd xn` xW`M zEgilXd©§¦©£¤¨©¨¤§
oiad EbiVdX dn lMW zg`d ,zFbxCd©§¨¨©©¤¨©¤¦¦¨¦
l` EpEMzPW 'Ade ,EUr oM 'd ixacA§¦§¥¥¨§©¤¦§©§¤
`Ed dfe ,zEnlWA mixaCd zEYn £̀¦©§¨¦¦§¥§¤
xW`M 'Fbe dWn UrIe aEzMd xErW¦©¨©©©¤§©£¤
aEzMd xfFge ,xaC EPW `le 'Fbe dEv¦¨§§Ÿ¦¨¨§¥©¨

FxnF`e cirnEmz` 'd dEv xW`M'iR ¥¦§§©£¤¦¨Ÿ¨¥
EUr oM mdl FzevnA 'd oEMzPX dn©¤¦§©¥§¦§¨¨¤¥¨

.oade§¨¥
ãBòdWn dUrn lM iM xnFl dvxi¦§¤©¦¨©£¥¤

zErvn` zAql dzid `l oxd`e§©£ŸŸ¨§¨§¦©¤§¨
,'d mzF` dEv xW`M `N` xaC mEW¨¨¤¨©£¤¦¨¨

FxnF` KxC lr `Ede('e mixaC)dwcvE §©¤¤§§¨¦§¨¨
FxnF`e ,EpEv xW`M 'Fbe EpN didYoM ¦§¤¨§©£¤¦¨§§¥

EUrdid `NW dUrOd sEB lr `Ed ¨©©©£¤¤Ÿ¨¨
:iEPW mEWA§¦

ãBòEid xEAce xEAC lM lrW dvxi¦§¤¤©¨¦§¦¨
FxnF` `Ede minW mW oixiMfn©§¦¦¥¨©¦§§

EUr.'Fbe xW`M Exn` dUrn zrWaE ¨¦§©©£¤¨§©£¤§
miaMrzn Eid `NW xnFl dvxi cFr¦§¤©¤Ÿ¨¦§©§¦
zFEvl FzFNkA cInE skY `N` xaCA©¨¨¤¨¥¤¦¨§©§©
xaC zFUrl mifRgp Eid 'd mzF`¨¨¤§¨¦©£§©

:'df dxez

(æ.äòøt ìà íøaãamFiA iM ilE` §©§¨¤©§Ÿ©¦§
xg` `le 'Fbe ok Eid ExACW oFW`x¦¤¦§¨¥§§Ÿ©©

zaY xErWe ,oMmxAcAzlgzdA ¥§¦¥©§©§¨§©§¨©
:mxaCg dxez §¨¨
(è-ç.'Bâå íëìà øaãé ék øîàì¥Ÿ¦§©¥£¥¤§

FxnF` mrhxn`lmdl ozPW ©©§¥Ÿ¤¨©¨¤
miUFr md 'd iR lr iM xnFl zEWx§©¦©¦¥¦
mdl xEq` didi df zlEGW ,zFzF`d̈¤©¤¦§¤¨¨¤
,ml`WIW mbd df xaC ricFdl§¦©¨¨¤£©¤¦§¨¥

l"f mxnF`kE(:'c `nFi)xn`Y laA `EdW §§¨¨¤§©Ÿ©
l`Wi m` `wece ,xn`l Fl xn`W cr©¤¨©¥Ÿ§©§¨¦¦§©
la` eil` xnFl md Evxi m` F` drxR©§Ÿ¦¦§¥©¥¨£¨
xAC xn`l xn`IW cr xaCA aEIg oi ¥̀¦©¨¨©¤Ÿ©¥Ÿ©¥
dvxi cFr .daFgl zg`e zEWx zg ©̀©§§©©§¨¦§¤

l"f mdixaC iR lr('` k"ez)mFwn lM iM ©¦¦§¥¤¦¨¨
`N` Fpi` oxd`lE dWnl xn`PW¤¤¡©§¤§©£Ÿ¥¤¨
Fnvr `Ede ,oxd`l xn`IW dWnl§¤¤Ÿ©§©£Ÿ§©§

FxnF`A fnxWxn`ldY`X dn iM 'iR ¤¨©§§¥Ÿ¥¦©¤©¨
xEACdW `l oxd` l`e dWn l` d`Fx¤¤¤§¤©£ŸŸ¤©¦
dWnl 'iR xn`l `N` mdipWl did̈¨¦§¥¤¤¨¥Ÿ¥§¤
xEACA mz`eWd mrhe .oxd`l xn`IW¤Ÿ©§©£Ÿ§©©©§¨¨¨©¦
oxd` iM Ff devnA Eid milEwXW cvl§©¤§¦¨§¦§¨¦©£Ÿ
:dlrnl EpazMW FnM drxR l` xAci§©¥¤©§Ÿ§¤¨©§§©§¨

.'Bâå eðz øîàì äòøtFxnF` zpEM ©§Ÿ¥Ÿ§§©¨©§
xn`lxn`IW cr Ekxhvi lal ¥Ÿ§©¦§¨§©¤Ÿ©

`Ed f`e ztFn mkl EpY WExtA drxR©§Ÿ§¥§¨¤¥§¨
xn`IW lM `N` oiprA xEn`d EUrYW¤©£¨¨¨¦§¨¤¨¨¤Ÿ©
zF`l `Ed KixSW `Ed oEkndW xEAC¦¤©§ª¨¤¨¦§
wRwtn `EdW mzi`xW F` ztFnlE§¥¤§¦¤¤§©§¥
xn`i in xnFl WigknE xaCA©¨¨©§¦©¦Ÿ©

NW mbd mkixacMs` 'Fbe EpY xn` ` §¦§¥¤£©¤Ÿ¨©§§©
LHn gw oxd` l` xn` ok iR lr©¦¥¡Ÿ¤©£Ÿ©©§

:'Fbeh dxez §
(é.'Bâå äeö øLàk ïë eNòiåmrh ©©£¥©£¤¦¨§©©

`le 'Fbe xW`M ok xnFl ltM̈©©¥©£¤§§Ÿ
'al oEMzp ,dPdn zg`A Fl wiRqd¦§¦§©©¥¥¨¦§©¥§
,ok mixaCd EUrW cg`d ,mixaC§¨¦¨¤¨¤¨©§¨¦¥
mdn l`W xW` cr EUr `NW ipXde§©¥¦¤Ÿ¨©£¤¨©¥¤

.'d dEv xW`M zF`d drxR©§Ÿ¨©£¤¦¨
ãBòlr ciBi zF`d iM zFidl dvxi¦§¤¦§¦¨©¦©

cird Epn`IW icM mz`Eap wEGg¦§¨¨§¥¤¥¨§¥¦
cvl xaCd EUr `l iM mdilr aEzMd©¨£¥¤¦Ÿ¨©¨¨§©
`Ede .'d zevn zFUrl `N` df xaC̈¨¤¤¨©£¦§©§

FxnF`'d dEv xW`Mlr aiag xzFi iM §©£¤¦¨¦¥¨¦©
oFvx lMn 'd zevn zFUr miwiCSd©©¦¦£¦§©¦¨¨

:mlFrA`i dxez ¨¨



x`e`פד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(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∑"ּב"ּכה ּבּה ׁשאפּתח ּבכֹורֹות מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ּומדרׁשֹו: הּנה, ּכחצֹות עד ה' אמר "ּכה : «…ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

.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

ÈÁlLטז  È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈¿»¡»»ƒ»≈«¿«ƒ
ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ¯ÓÈÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿≈«««»«ƒ¿ƒ¿¿√»«

:ÔÚk „Ú ‡zÏa˜ ‡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«¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æè.'Bâå éðçìL 'Bâå 'ä åéìà zøîàå§¨©§¨¥¨§§¨©¦§
xnFl Fl did `le xYin aEzMd lM̈©¨§ª¨§Ÿ¨¨©
.'Fbe 'd xn` dM eixg`W wEqR `N ¤̀¨¨¤©£¨Ÿ¨©§
Kixv Fpi` df FglW `Ed iM xnFl m`e§¦©¦§¨¤¥¨¦
`AW zFidl iM ilE`e ,`Ed rEci iM¦¨©§©¦¦§¤¨
xwAA eikxv zFUrl KlFd `Ede eil ¥̀¨§¥©£§¨¨©Ÿ¤
zFkldn df oi`W drxR xn`ie mMWd©§¥§Ÿ©©§Ÿ¤¥¤¥¦§
zr cr oiYndl Fl didW ux` KxC¤¤¤¤¤¨¨§©§¦©¥
eil` xn`ie FNW oihltA aWFi didIW¤¦§¤¥¦§¨¦¤§Ÿ©¥¨
mrh Fl zzl 'd dEv dfl ,zEgilXd©§¦¨¤¦¨¨¥©©

eil` xn`ie eixaC zNgzAipglW 'd ¦§¦©§¨¨§Ÿ©¥¨§¨©¦
Lil`mB .Ff zrA `Fal ilr Kln xacE ¥¤§©¤¤¨©¨§¥©

zFUrl Kixv oFilr Dl` `EdW cvl§©¤¡Ÿ©¤§¨¦©£
:cInE skY FzEgilW§¦¥¤¦¨

ãBòl"f mxnF` KxC lr dvxix"eny) ¦§¤©¤¤§¨
(g"tAwEqR(h"k l`wfgi)ip`e ix`i il ©¨§¤§¥¦§Ÿ¦©£¦

dide Dl` Fnvr dUFr didW ipziUr£¦¦¦¤¨¨¤©§¡Ÿ©§¨¨
Fpi`e qipkn `Ed iM xnFl FOr drhn©§¤©©¦©§¦§¥
xYqp KxC dnMWdA `vFi dide `ivFn¦§¨¨¥§©§¨¨¤¤¦§¨
dfl ,xF`iA eikxv dUFr dide ig lMn¦¨©§¨¨¤§¨¨©§¨¤
FzaEpB mFwnl 'dn zEgilXd d`Ä¨©§¦¥¦§§¨
zNgY eil` xn`e ig lMn FxFYqnE¦§¦¨©§¨©¥¨§¦©

eixaCmixard idl` 'd`EdipglW §¨¨¡Ÿ¥¨¦§¦§¨©¦
Lil`ixde ,FA dY` mFwn ipricFd 'iR ¥¤¥¦¨¦¨©¨©£¥

xzQi m` rcFi Epidl` 'd iM zF` Ll§¦¡Ÿ¥¥©¦¦¨¥
dNB iM W`ap dfA mB ,mixYqOA Wi ¦̀©¦§¨¦©¨¤¦§©¦¦¨
FhlFR KM FrlFaM iM eicarl FpFlw 'd§©£¨¨¦§§¨§
xrai xW`M `Ed dPde FpiniA xwWe§¤¤¦¦§¦¥©£¤§©¥

llBd.(c"i `"n)FxnF`eYrnW `l dPde ©¨¨§§§¦¥Ÿ¨©§¨
dM crzFaWgn rcFi 'd iM FricFn 'iR ©Ÿ¥¦¦¥©©§¨

daEWY drxR aiWd `l oicrW mbde©£©¤©©¦Ÿ¥¦©§Ÿ§¨
wEqRA iYWxRW FnM xaCd lr dWnl§¤©©¨¨§¤¥©§¦©¨
rcFi 'd ok iR lr s` drxR al caM̈¥¥©§Ÿ©©¦¥¥©

.dM cr rnW `l iM¦Ÿ¨©©Ÿ
ãBòdWn zEgilW dncTW cvl dvxi¦§¤§©¤¨§¨§¦¤

Wgpl KRdPW dHn zF` dUre§¨¨©¤¤¤§©§¨¨
lr rnW `NWM dMn Fl dzid `le§Ÿ¨§¨©¨§¤Ÿ¨©©
dMn zFMdl `AWkE Ff zEgilW ici§¥§¦§¤¨§©©¨
xaM iM eil` xn` mC lW dpFW`x¦¨¤¨¨©¥¨¦§¨
`ian `Ed dn lr zEgilXd Fl xn`̈©©§¦©¨¥¦

aEzMd xErW dfe ,drxd eilridl` 'd ¨¨¨¨¨§¤¦©¨¡Ÿ¥
mixardxaMLil` ipglWLl iYxAce ¨¦§¦§¨§¨©¦¥¤§¦©§¦§

oM lr xW` YrnW `l dPdexn` dM §¦¥Ÿ¨©§¨£¤©¥Ÿ¨©
'dFl xnFl Kixv Fpi` iM ot`A 'Fbe§§Ÿ¤¦¥¨¦©

iOr gNW 'd xn` dM zxg` mrR cFr©©©¤¤Ÿ¨©©©©¦
:xaCd Fl xn` xaMW 'Fbefi dxez §¤§¨¨©©¨¨

(æé.'ä éðà ék òãz úàæaoISW mrh §Ÿ¥©¦£¦©©¤¦¥
lr Ff dMn zErvn`A 'd zrici Fl§¦©§¤§¨©¨©

l"f mxnF` KxC(h"t x"eny)qElip iM ¤¤§¨¦¦
mWx oM lr xW` Dl`l mixvnl did̈¨§¦§©¦¤¡Ÿ©£¤©¥¨©
z`fA xn`e mcl xF`id z`MdA 'd§©¨©©§§¨§¨©§Ÿ
aEzM hRWn dUr`WM 'd ip` iM rcY¥©¦£¦§¤¤¡¤¦§¨¨

xnFl wCwce ,mkidl`A'd ip`mW iM ¥Ÿ¥¤§¦§¥©£¦¦¥
l"f Exn`W caNn df(f"vx b"g xdf) ¤¦§©¤¨§Ÿ©

cFr .didie deFd did xnFl dvxIW¤¦§¤©¨¨¤§¦§¤
.deFd lM did Fxn`nA iM xnFl dvxi¦§¤©¦§©£¨¨¨¨¤
`Ed iM d`xi xF`il FCar dMIWM dPde§¦¥§¤©¤©§©§¦§¤¦
EdEdn `Ed xF`id dUrW `Ed KxAzi¦§¨©¤¨¨©§§©¥
dUFr `Ed dPde uRgi xW`l zr lkA§¨¥©£¤©§Ÿ§¦¥¤

:mcl Fktde zxg` died FA£¨¨©¤¤©£¨§¨
ãBòeingx zCn rci dGn iM Fl fnẍ©¦¦¤¥©¦©©£¨

zF`xA mi`xaPd lr KxAzi¦§¨©©©¦§¨¦¦§
aEWYW icM mcl KRdp xF`id Liptl§¨¤©§¤§©§¨§¥¤¨
cv did `l m`e ,zEnY `le gNWzE§©©§Ÿ¨§¦Ÿ¨¨©
on FcA`nE FA dMn did mingxd̈©£¦¨¨©¤§©§¦
xF`i dnE mixaCd xnge lwe mlFrd̈¨§©¨Ÿ¤©§¨¦©§
FzFnM iWEBn` mc` ,mcl FkRdn lFcB̈§©§§¨¨¨©§¦§

FxnF` `Ede ,oMW lM `lrcY z`fA Ÿ¨¤¥§§§Ÿ¥©
'd ip` iMmixacA Lilr mMgzn ip`W ¦£¦¤£¦¦§©¥¨¤¦§¨¦

icM Lidl` z`Md lW FfM milFcB§¦¨¤©¨©¡Ÿ¤§¥
:ca`Y `le oin`YWgi dxez ¤©£¦§ŸŸ©



פה `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(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

(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«

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¿»≈»»¿»≈«¿»

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»¿«¿…¿»«ƒƒ¿¿»

:ÈÈ ÏÈlÓcƒ«ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ëøLàk ïøäàå äLî ïë eNòiå©©£¥¤§©£Ÿ©£¤
.'Bâåoxd`e dWn EUrWM 'iR §¥§¤¨¤§©£Ÿ

dNrRd ziUrp ,xF`id z`Md dUrn©£¥©¨©©§©£¥©§ª¨
'd zevn dzid EN`M oFvxd mIwzpe§¦§©¥¨¨§¦¨§¨¦§©
,mcl KtdIW xF`il `Ed KExA eiRn¦¦¨©§¤¥¨¥§¨

wEqRA cFr iYWxRX dn oIre(e)UrIe §©¥©¤¥©§¦©¨©©©
wEqRA oIre dfl mcFTd 'Fbe dWn¤§©¥¨¤§©¥©¨

:df xg`W¤©©¤
.åéãáò éðéòìe äòøô éðéòìiM mbd §¥¥©§Ÿ§¥¥£¨¨£©¦

drxR mr did eixaC zNgY§¦©§¨¨¨¨¦©§Ÿ
itl eikxv zFUrl FzxYqd zrA cEgiA§¦§¥©§¨¨©£§¨¨§¦

l"f mdixaC,(h"t x"eny)mzQd onE`Ed ¦§¥¤¦©§¨
LricFn ok iR lr s` ,mW didi FCal§©¦§¤¨©©¦¥¦£
dMdW cr zFMdn aMrzp iM aEzMd©¨¦¦§©¥¥©©¤¦¨
zevnA iM mbde .eicar ipirl mEqxtA§¦§§¥¥£¨¨©£©¦§¦§©
mzQd on df hxR xnFl wCwC `l 'dŸ¦§¥©§¨¤¦©§¨

oEMzp dfl iM ilE`e ,eil` 'd xAC oM¥¦¥¥¨§©¦¨¤¦§©¥
FxnF`A aEzMddEv xW`M okoM 'iR ©¨§§¥©£¤¦¨¥¥

cbpkE 'd ixacA mixn`Pd mixaCM©§¨¦©¤¡¨¦§¦§¥§¤¤
oi`W mdiUrnA d`xY xW` mihxR§¨¦£¤¦§¤§©£¥¤¤¥
cirn midl`d xacA oM miaEzM§¦¥¦§©¨¡Ÿ¦¥¦
'd dEv xW`M md iM mdilr aEzMd©¨£¥¤¦¥©£¤¦¨

:oFkpe`k dxez §¨
(àë.äúî 'Bâå äâcäåxnFl dfA dpEMd §©¨¨§¥¨©©¨¨¨¤©

iM df dUrnA oniq mdl did iM¦¨¨¨¤¦¨§©£¤¤¦
dUrn `le micW dUrn did `lŸ¨¨©£¥¥¦§Ÿ©£¥

EN` mipW dUrn iM mitWMoFinC Eidi §¨¦¦©£¥§©¦¥¦§¦§
mi`Fxd oirl didi oFinCde WOn `le§Ÿ©¨§©¦§¦§¤§¥¨¦
eizFW lM bxdIW mC WOn didIW `lŸ¤¦§¤©¨¨¤©£Ÿ¨¨

xn` dfl ,mibC 'it`edbCde'Fbedzn ©£¦¨¦¨¤¨©§©¨¨§¥¨
,x`id W`aIezF`l mdl didi dfe ©¦§©©§Ÿ§¤¦§¤¨¤§

dNrR dOd midl` dUrn iM mlFr¨¦©£¥¡Ÿ¦¥¨§ª¨

xn` cFr .oFinC `le zwcFvmCd idie ¤¤§Ÿ¦§¨©©§¦©¨
mixvn ux` lkA'it` iM 'Fbe §¨¤¤¦§©¦§¦£¦

iM ilE`e .zF`hAn`aE zF`vgxnA§¤§£¨§©§¨§§©¦
dUrPW `Edd mCdW xnFl cFr dvxi¦§¤©¤©¨©¤©£¨
mFwOn FzF` milhFp EidW mbd miOdn¥©©¦£©¤¨§¦¦¨
mixfFge xg` mFwnA FzF` mipzFpe df¤§§¦§¨©¥§§¦
micW dUrOn didIW xaC lke 'Eke§§¨¨¨¤¦§¤¦©£¥¥¦
EdEgiPIWM hxtaE mFwn iEPW EdlHai§©§¥¦¨¦§¨§¤©¦

rEcIM ux`A(a"vw a"g xdf)EpiptNX dnE ¨¨¤©¨©Ÿ©©¤§¨¥
ux` lkA FziedA mCd did̈¨©¨©£¨¨§¨¤¤

:mixvnak dxez ¦§©¦
(áë.'Bâå énèøç ïë eNòiåitl ©©£¥©§ª¥§§¦

l"f mdixaC(h"t x"eny)lM EidW ¦§¥¤¤¨¨
E`vn oiPn oM m` .mcl mixvn zFnin¥¦§©¦§¨¦¥¦©¦¨§
Ektdp `l iM ilE`e mcl Fktdl min©¦§¨§§¨§©¦Ÿ¤¤§
E`xp `NW min la` miNbnd min `N ¤̀¨©¦©§ª¦£¨©¦¤Ÿ¦§

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(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∑"ּב"ּכה ּבּה ׁשאפּתח ּבכֹורֹות מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ּומדרׁשֹו: הּנה, ּכחצֹות עד ה' אמר "ּכה : «…ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

.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

ÈÁlLטז  È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈¿»¡»»ƒ»≈«¿«ƒ
ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ¯ÓÈÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿≈«««»«ƒ¿ƒ¿¿√»«

:ÔÚk „Ú ‡zÏa˜ ‡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«¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æè.'Bâå éðçìL 'Bâå 'ä åéìà zøîàå§¨©§¨¥¨§§¨©¦§
xnFl Fl did `le xYin aEzMd lM̈©¨§ª¨§Ÿ¨¨©
.'Fbe 'd xn` dM eixg`W wEqR `N ¤̀¨¨¤©£¨Ÿ¨©§
Kixv Fpi` df FglW `Ed iM xnFl m`e§¦©¦§¨¤¥¨¦
`AW zFidl iM ilE`e ,`Ed rEci iM¦¨©§©¦¦§¤¨
xwAA eikxv zFUrl KlFd `Ede eil ¥̀¨§¥©£§¨¨©Ÿ¤
zFkldn df oi`W drxR xn`ie mMWd©§¥§Ÿ©©§Ÿ¤¥¤¥¦§
zr cr oiYndl Fl didW ux` KxC¤¤¤¤¤¨¨§©§¦©¥
eil` xn`ie FNW oihltA aWFi didIW¤¦§¤¥¦§¨¦¤§Ÿ©¥¨
mrh Fl zzl 'd dEv dfl ,zEgilXd©§¦¨¤¦¨¨¥©©

eil` xn`ie eixaC zNgzAipglW 'd ¦§¦©§¨¨§Ÿ©¥¨§¨©¦
Lil`mB .Ff zrA `Fal ilr Kln xacE ¥¤§©¤¤¨©¨§¥©

zFUrl Kixv oFilr Dl` `EdW cvl§©¤¡Ÿ©¤§¨¦©£
:cInE skY FzEgilW§¦¥¤¦¨

ãBòl"f mxnF` KxC lr dvxix"eny) ¦§¤©¤¤§¨
(g"tAwEqR(h"k l`wfgi)ip`e ix`i il ©¨§¤§¥¦§Ÿ¦©£¦

dide Dl` Fnvr dUFr didW ipziUr£¦¦¦¤¨¨¤©§¡Ÿ©§¨¨
Fpi`e qipkn `Ed iM xnFl FOr drhn©§¤©©¦©§¦§¥
xYqp KxC dnMWdA `vFi dide `ivFn¦§¨¨¥§©§¨¨¤¤¦§¨
dfl ,xF`iA eikxv dUFr dide ig lMn¦¨©§¨¨¤§¨¨©§¨¤
FzaEpB mFwnl 'dn zEgilXd d`Ä¨©§¦¥¦§§¨
zNgY eil` xn`e ig lMn FxFYqnE¦§¦¨©§¨©¥¨§¦©

eixaCmixard idl` 'd`EdipglW §¨¨¡Ÿ¥¨¦§¦§¨©¦
Lil`ixde ,FA dY` mFwn ipricFd 'iR ¥¤¥¦¨¦¨©¨©£¥

xzQi m` rcFi Epidl` 'd iM zF` Ll§¦¡Ÿ¥¥©¦¦¨¥
dNB iM W`ap dfA mB ,mixYqOA Wi ¦̀©¦§¨¦©¨¤¦§©¦¦¨
FhlFR KM FrlFaM iM eicarl FpFlw 'd§©£¨¨¦§§¨§
xrai xW`M `Ed dPde FpiniA xwWe§¤¤¦¦§¦¥©£¤§©¥

llBd.(c"i `"n)FxnF`eYrnW `l dPde ©¨¨§§§¦¥Ÿ¨©§¨
dM crzFaWgn rcFi 'd iM FricFn 'iR ©Ÿ¥¦¦¥©©§¨

daEWY drxR aiWd `l oicrW mbde©£©¤©©¦Ÿ¥¦©§Ÿ§¨
wEqRA iYWxRW FnM xaCd lr dWnl§¤©©¨¨§¤¥©§¦©¨
rcFi 'd ok iR lr s` drxR al caM̈¥¥©§Ÿ©©¦¥¥©

.dM cr rnW `l iM¦Ÿ¨©©Ÿ
ãBòdWn zEgilW dncTW cvl dvxi¦§¤§©¤¨§¨§¦¤

Wgpl KRdPW dHn zF` dUre§¨¨©¤¤¤§©§¨¨
lr rnW `NWM dMn Fl dzid `le§Ÿ¨§¨©¨§¤Ÿ¨©©
dMn zFMdl `AWkE Ff zEgilW ici§¥§¦§¤¨§©©¨
xaM iM eil` xn` mC lW dpFW`x¦¨¤¨¨©¥¨¦§¨
`ian `Ed dn lr zEgilXd Fl xn`̈©©§¦©¨¥¦

aEzMd xErW dfe ,drxd eilridl` 'd ¨¨¨¨¨§¤¦©¨¡Ÿ¥
mixardxaMLil` ipglWLl iYxAce ¨¦§¦§¨§¨©¦¥¤§¦©§¦§

oM lr xW` YrnW `l dPdexn` dM §¦¥Ÿ¨©§¨£¤©¥Ÿ¨©
'dFl xnFl Kixv Fpi` iM ot`A 'Fbe§§Ÿ¤¦¥¨¦©

iOr gNW 'd xn` dM zxg` mrR cFr©©©¤¤Ÿ¨©©©©¦
:xaCd Fl xn` xaMW 'Fbefi dxez §¤§¨¨©©¨¨

(æé.'ä éðà ék òãz úàæaoISW mrh §Ÿ¥©¦£¦©©¤¦¥
lr Ff dMn zErvn`A 'd zrici Fl§¦©§¤§¨©¨©

l"f mxnF` KxC(h"t x"eny)qElip iM ¤¤§¨¦¦
mWx oM lr xW` Dl`l mixvnl did̈¨§¦§©¦¤¡Ÿ©£¤©¥¨©
z`fA xn`e mcl xF`id z`MdA 'd§©¨©©§§¨§¨©§Ÿ
aEzM hRWn dUr`WM 'd ip` iM rcY¥©¦£¦§¤¤¡¤¦§¨¨

xnFl wCwce ,mkidl`A'd ip`mW iM ¥Ÿ¥¤§¦§¥©£¦¦¥
l"f Exn`W caNn df(f"vx b"g xdf) ¤¦§©¤¨§Ÿ©

cFr .didie deFd did xnFl dvxIW¤¦§¤©¨¨¤§¦§¤
.deFd lM did Fxn`nA iM xnFl dvxi¦§¤©¦§©£¨¨¨¨¤
`Ed iM d`xi xF`il FCar dMIWM dPde§¦¥§¤©¤©§©§¦§¤¦
EdEdn `Ed xF`id dUrW `Ed KxAzi¦§¨©¤¨¨©§§©¥
dUFr `Ed dPde uRgi xW`l zr lkA§¨¥©£¤©§Ÿ§¦¥¤

:mcl Fktde zxg` died FA£¨¨©¤¤©£¨§¨
ãBòeingx zCn rci dGn iM Fl fnẍ©¦¦¤¥©¦©©£¨

zF`xA mi`xaPd lr KxAzi¦§¨©©©¦§¨¦¦§
aEWYW icM mcl KRdp xF`id Liptl§¨¤©§¤§©§¨§¥¤¨
cv did `l m`e ,zEnY `le gNWzE§©©§Ÿ¨§¦Ÿ¨¨©
on FcA`nE FA dMn did mingxd̈©£¦¨¨©¤§©§¦
xF`i dnE mixaCd xnge lwe mlFrd̈¨§©¨Ÿ¤©§¨¦©§
FzFnM iWEBn` mc` ,mcl FkRdn lFcB̈§©§§¨¨¨©§¦§

FxnF` `Ede ,oMW lM `lrcY z`fA Ÿ¨¤¥§§§Ÿ¥©
'd ip` iMmixacA Lilr mMgzn ip`W ¦£¦¤£¦¦§©¥¨¤¦§¨¦

icM Lidl` z`Md lW FfM milFcB§¦¨¤©¨©¡Ÿ¤§¥
:ca`Y `le oin`YWgi dxez ¤©£¦§ŸŸ©



x`e`פו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy
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 חדׁשמנין רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ּוׁשלׁשה ׁשּלא , «ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבהם ּומתרה מעיד היה רבה)חלקים .(בשמות ְֲִִֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבהם ּומתרה מעיד כה)היה מּלׁשֹון מעיד(ז, העדאה, – ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבוּדאי  ׁשּיקרה אֹו ּבעבר ׁשארע ּדבר ּומגּלה מֹודיעה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעדּות,

ּדם ּובמּכת ּכה העידּבעתיד. עד ׁשמעּת "לא ּבפרעה: מׁשה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
לדם". ונהפכּו . . הּמים על . . מּכה אנכי הּנה . –מתרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּתלּויה  מה ּדבר ׁשּביאת ּכ על אזהרה היא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָהתראה
צפרּדע ּובמּכת הּמתרה. ׁשל ּבפרעה:התרהּבהנהגתֹו מׁשה ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ

ּגבּול ּכל את נגף אנכי הּנה לׁשּלח, אּתה מאן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"ואם
ְְְִַַּבצפרּדעים".

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 cenr ,`l jxk zegiy ihewl)

היאר את ה' הּכֹות אחרי ימים ׁשבעת כה)וּיּמלא (ז, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
לקדמּותֹו, הּיאֹור ׁשב ׁשּלא ימים, ׁשבעת מנין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוּיּמלא

היה  חלקים ּוׁשלֹוׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהיתה
ּבהם ּומתרה (רש"י)מעיד ְִֵֶֶַָ

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¿»¿»»
:‡¯‰«¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

l ux`l zgY mdW mlFrAEktdp ` ¨¨¤¥©©¨¨¤Ÿ¤¤§
cFr .'Fbe zaiaq mixvn ExRgIe FxnF`M§§©©§§¦§©¦§¦Ÿ§

l"f mdixaC itl(mW)l`xUi iM §¦¦§¥¤¨¦¦§¨¥
mixkFn EidW xF`id zMOn ExXrzp¦§©§¦©©©§¤¨§¦
,mdixaC mW oIri 'Eke mixvnl min©¦§¦§©¦§§ª©¨¦§¥¤
.mdl xMnPdn miOhxgd EUr df itM§¦¤¨©©§ª¦¥©¦§¨¨¤
iEPW mWx aEzMdW Epxn` xakE§¨¨©§¤©¨¨©¦
dPYWi iM 'dn dUrPW dUrOd©©£¤¤©£¨¥¦¦§©¤
cvl iM `N` ,micWe mitWM iUrOn¦©£¥§¨¦§¥¦¤¨¦§©
EpgA `l mixvOd lW mRxr zEiWẅ§¨§¨¤©¦§¦Ÿ¨£
`N` mpi` iM zrcl mditWM dUrnA§©£¥¦§¥¤¨©©¦¥¨¤¨

:afFM oFince oFiGgbk dxez ¦¨§¦§¥
(âë.'Bâå Baì úL àìå 'Bâå ïôiå`l ©¦¤§§Ÿ¨¦§Ÿ

zpEke ,gNWl utg Fpi`W aiWdW¤¥¦¤¥¨¥§©¥©§©¨©
oE`Od lr Wpr aIgzi `NW icM rWxd̈¨¨§¥¤Ÿ¦§©¥Ÿ¤©©¥
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KEnqA x`ap mingx('c 'g oOwl)zxfrA ©£¦§¨¥§¨§©¨§¤§©

:'dck dxez

(äë.íéîé úòáL àìniåE`ln 'iR ©¦¨¥¦§©¨¦¥¨§
ixg`e ,dMOl lAbOd xErW¦©ª§¨©©¨§©£¥
'Fbe zFMd ixg` mini zraW EnlXW¤¨§¦§©¨¦©£¥©§
Ff drcFdA aEzMd zpEke .'d xn`Ie©Ÿ¤§©¨©©¨©¨¨
Ff dMnA drxR WBxzp `l iM `id¦¦Ÿ¦§©¥©§Ÿ§©¨
dx`Wpe 'd l` lNRzdl dWOn WTal§©¥¦¤§¦§©¥¤§¦§£¨

FxnF` `Ede ,DlEaB cr dMOd`lOIe ©©¨©§¨§§©¦¨¥
ini E`lnE EnlWe 'd dMdW ixg` 'Fbe§©£¥¤¦¨§¨§¨§§¥

l"f EpizFAxn zrcl dfe ,dMOdx"eny) ©©¨§¤§©©¥©¥
(h"tdxzn did mini c"k iM Exn`W¤¨§¦¨¦¨¨©§¤

mini 'fe dMOd d`A `NW cr mdÄ¤©¤Ÿ¨¨©©¨§¨¦
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,d`xzdd lW mini zraW Eid ,mdÄ¤¨¦§©¨¦¤©©§¨¨
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פז `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy
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. סרבן 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 ְְִִִֶַָָֻ
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כח)ּובתּנּור (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¿¿»«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æë.äzà ïàî íàå:dMOl KEnq d`xzdd Kixvgk dxez §¦¨¥©¨¨¦©©§¨¨¨©©¨
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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 חדׁשמנין רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ּוׁשלׁשה ׁשּלא , «ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבהם ּומתרה מעיד היה רבה)חלקים .(בשמות ְֲִִֵֶֶַָָָָ
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ּבהם ּומתרה מעיד כה)היה מּלׁשֹון מעיד(ז, העדאה, – ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבוּדאי  ׁשּיקרה אֹו ּבעבר ׁשארע ּדבר ּומגּלה מֹודיעה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעדּות,

ּדם ּובמּכת ּכה העידּבעתיד. עד ׁשמעּת "לא ּבפרעה: מׁשה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
לדם". ונהפכּו . . הּמים על . . מּכה אנכי הּנה . –מתרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּתלּויה  מה ּדבר ׁשּביאת ּכ על אזהרה היא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָהתראה
צפרּדע ּובמּכת הּמתרה. ׁשל ּבפרעה:התרהּבהנהגתֹו מׁשה ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ

ּגבּול ּכל את נגף אנכי הּנה לׁשּלח, אּתה מאן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"ואם
ְְְִַַּבצפרּדעים".
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היאר את ה' הּכֹות אחרי ימים ׁשבעת כה)וּיּמלא (ז, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
לקדמּותֹו, הּיאֹור ׁשב ׁשּלא ימים, ׁשבעת מנין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוּיּמלא

היה  חלקים ּוׁשלֹוׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהיתה
ּבהם ּומתרה (רש"י)מעיד ְִֵֶֶַָ

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¿»¿»»
:‡¯‰«¬»
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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 את ּ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



פט `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 58Î48 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

!cqg lW devnA wx - xnB Fl mixnF` devnA ligzOd©©§¦§¦§¨§¦§Ÿ©§¦§¨¤¤¤

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¦¨©«§¨

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¿»»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ã.'ä ìà eøézòädOl zrcl Kixv ©§¦¤¨¦¨©©¨¨
FnM Ff dMnA FziA l` `aE dpR `lŸ¨¨¨¤¥§©¨§
z`f z` mB `ld mCd zMnA dUrW¤¨¨§©©©¨£Ÿ©¤Ÿ
ok` .dOd mB EUr iM eiOhxg EdE`xd¤§©§ª¨¦¨©¥¨¨¥
lke FfA FzWBxd mrh FA dpr eiR¦¨¨©©©§¨¨¨§¨
dWnl `xwe WBxdW DA `vFIM©¥¨¤ª§©§¨¨§¤
lrRzn did `l iM ,FcrA lNRzdl§¦§©¥©£¦Ÿ¨¨¦§©¥
dfe ,eilr Eltp zen zFni`WM `N ¤̀¨§¤¥¨¤¨§¨¨§¤
`l mC zMn dpFW`x ,eizFMn xcq¥¤©¨¦¨©¨¨Ÿ
F`nvl minE ,zen zpMq DA Fl did̈¨¨©¨©¨¤©¦¦§¨
dpFw did F` xF`id zFaiaq Fl E`vn̈§§¦©§¨¨¤
zMn (a) :dPOn WBxp `l dfl l`xUIn¦¦§¨¥¨¤Ÿ¦§©¦¤¨©©
zWrxd '`d mixaC ipW FA Eid rCxtv§©§¥©¨§¥§¨¦¨©§¨©
mdirnA miqpkp EidW ipXde lFTd©§©¥¦¤¨¦§¨¦§¥¥¤

aizkC(h"k 'f lirl)Elri LOraE dkaE ¦§¦§¥§¨§©§©£
WtPd zldan Ff dMnE ,mirCxtSd©§©§§¦©¨©§¤¤©¤¤
drxR xn` dfl ,eiIgA gEhA mc` oi`e§¥¨¨¨©§©¨¨¤¨©©§Ÿ

'Fbe dWn l`iPOn mirCxtSd xqie ¤¤§§¨¥©§©§§¦¦¤¦
miPM zMn (b) ;'Fbe eirn ipA KFYn 'iR¥¦§¥¥¨§©©¦¦
zpMq mW oi` la` xrhvIW mbd iM¦£©¤¦§©¥£¨¥¨©¨©
'Fbe eirn ipA awpYW mirCxtvM zen̈¤¦§©§§¦¤¦§Ÿ§¥¥¨§

iM rcIW mbd dfle ,dtxh EPUrze§©£¤§¥¨§¨¤£©¤¨©¦
miOhxgd Ecirde `id midl` rAv ¤̀§©¡Ÿ¦¦§¥¦©©§ª¦
ok iR lr s` zFUr milFki mpi` iM¦¥¨§¦£©©¦¥
oW zFni` axr zMn (c) :'Fbe al wfgIe©¤¡©¥§©©¨Ÿ¥¥
cr `xIe EdEldA FA 'd glXW zFndA§¥¤¨©¦£©¥¨©

xn`e mdixg` glW skze c`nwEqR) §Ÿ§¥¤¨©©£¥¤§¨©¨

(`"k'Fbe gNW` ikp` 'Fbe Egaf Ekl§¦§§¨Ÿ¦£©©§
cvl xaC zMn (d) :icrA ExiYrd©§¦©£¦©©¤¤§©
d`xe glW iM mbd cal dpwOA dzidW¤¨§¨©¦§¤§©£©¦¨©§¨¨
iR lr s` '` zn `le l`xUi dpwn¦§¥¦§¨¥§Ÿ¥©©¦
zMn (e) :mingx WTal FAl zW `l ok¥Ÿ¨¦§©¥©£¦©©
mB dpMq FA did `NW cvl oigW§¦§©¤Ÿ¨¨©¨¨©
`NX dOn Ff dMnA cAMzPW xWt ¤̀§¨¤¦§©¥§©¨¦©¤Ÿ

d FA mB iM WExtA 'd xiMfdoigW di ¦§¦§¥¦©¨¨§¦
`N` xn` `le(`"i 'h oOwl)oigXd did iM §Ÿ¨©¤¨§©¨¦¨¨©§¦

WTA `l dfl mixvn lkaE miOhxgA©£§ª¦§¨¦§©¦¨¤Ÿ¦¥
cxA zMn (f) :FcrA lNRzdl dWOn¦¤§¦§©¥©£©©¨¨
zFlFw ozpe minXn 'd mirxdW cvl§©¤¦§¦¦¨©¦§¨©
dzni` mdilr dltp minXd on W`e§¥¦©¨©¦¨§¨£¥¤¥¨¨
mFcq zkRdnM mdl dUrIW cgtë©©¤©£¤¨¤§©§¥©§

agxe cgtE dxFnre('q 'irWi)xn`e Faal ©£¨¨©§¨©§©§¨§¨§¨©

'Fbe 'd l` ExiYrd 'Fbe wiCSd 'd'h) ©©¦§©§¦¤§
:(f"kdn iM FA dpr eiR dAx` zMn (g)©©©§¤¦¨¨¦©

zen z`xi `xIW cvl `Ed WBxzPX¤¦§©¥§©¤¨¥¦§©¨¤
aizkC(f"i 'i)zeOd z` wx ilrn xqie ¦§¦§¨¥¥¨©©¤©¨¤

WTAW Fl Epi`x `l KWg zMn (h) :dGd©¤©©¤Ÿ¨¦¤¦¥
mini 'bA iM ilE`e ,lNRzdl dWOn¦¤§¦§©¥§©¦§¨¦
zFqPtE zFIWWr wilcn did mipFW`x¦¦¨¨©§¦£¨¦©¨
mini 'baE KWgd z` x`Ie zFlFcB§©¨¥¤©¤§¨¦
Enw `le WXnn KWg didW miIpW§¦¦¤¨¨¤§ª¨§Ÿ¨
KliW Fl zE`ivn did `l eiYgYn Wi ¦̀¦©§¨Ÿ¨¨§¦¤¥¥
Wi` Enw `l iM dWnl `xwl mc`̈¨¦§Ÿ§¤¦Ÿ¨¦
ini zraW EnlXW xg`e ,eiYgYn¦©§¨§©©¤¨§¦§©§¥

dlt`(c"i x"y)xg` glW cInE skY £¥¨¥¤¦¨¨©©©
EpYIW `N` EklIW eil` xn`e dWn¤§¨©¥¨¤¥§¤¨¤¦§
,dWn lAw `le ExfgIW mdn oFgHA¦¨¥¤¤©§§§Ÿ¦¥¤
Kxvd `l dMOd dwqR xaMW cvlE§©¤§¨¨§¨©©¨Ÿª§©

:lNRzd Fl xnFld dxez ©¦§©¥
(ä.'Bâå éìò øàtúäzrcl Kixv ¦§¨¥¨©§¨¦¨©©

FxnF` zpEMilr x`Rzdm`e .'Fbe ©¨©§¦§¨¥¨©§§¦
eilrn xiqdl Fl xn`IW mbd iM xnFl©¦£©¤Ÿ©§¨¦¥¨¨
oM m` zEx`Rzdd `Ed df cInE skY¥¤¦¨¤©¦§¨£¦¥

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

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«£©¦®§©¬©¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 'nr ` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

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 את ּ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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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 עתרּוו"העּתרּתי", מּפני אעּתר, ועתרּתי, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
יאמר: וכאׁשר הּוא, ּפּלל הרּבֹות עתר, לׁשֹון ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּכל
יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון והרּביתי, ארּבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָהרּבּו,

ּדברים  והעּתרּתי העּתירּו לכּלם:אעּתיר, ואב (יחזקאל , ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֻ
עלי לה) הרּביתם העּתרּתם .ּדבריכם, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

(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 «…∆¿»»ְְְִִֵֶַַָָָ

ß hay '` iying mei ß
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wCwC dfle ,mcw `le xgnl mxiqdl©£¦¨§¨¨§ŸŸ¤§¨¤¦§¥
xn` `le mirCxtSd xaC lr xnFl©©§©©§©§§¦§Ÿ¨©
f`W mirCxtSd xiqdl 'Fbe wrvIe©¦§©§§¨¦©§©§§¦¤¨
dxqdd lr dzid FzNtYW rnWp didi¦§¤¦§¨¤§¦¨¨§¨©©£¨¨
xacM 'd UrIe ,onGd i`pY `lA cal§©§Ÿ§©©§©©©£¦§©
xqIe Fl xn`W onGA 'iR dWn¤¥©§©¤¨©©¨¥

:'Fbee dxez §



צי `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iying meil inei xeriy

(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∑ ּדּבר ּפרעה"והיכן אליכם יׁשמע "ולא ?. 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 ְְְְֲִֵֵַַַַָָֹ

(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»ְְִַַָָ

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

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

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çøLà.drxtl mUKixSW o`Mn £¤¨§©§Ÿ¦¨¤¨¦
:FzNtY Wxtlh dxez §¨¥§¦¨

(âéøôò ìk 'Bâå íãàa ípkä éäzå©§¦©¦¨¨¨¨§¨£©
.'BâålM xnFl Kixv didW dWw §¨¤¤¨¨¨¦©¨

mc`A mPMd idYe miPM did 'Fbe xtr£©§¨¨¦¦©§¦©¦¨¨¨¨
EwlgPX dn iR lr oaEie .dndAaE©§¥¨§©©¦©¤¤§§
i"x a"i sC zAW zkQnA zFtqFYd©¨§©¤¤©¨©
z`xwPd `id dn z"xe WipilxF`n¥§¥¦§©¦©¦§¥
`id dPM iM o`Mn EgikFd mdnE ,dPM¦¨¥¤¦¦¨¦¦¨¦
xtrn zFEdzdl DMxCW zvtFTd©¤¤¤©§¨§¦§©¥£©
z`xwp Ff iM Exn` mdnE ,ux`d̈¨¤¥¤¨§¦¦§¥

dlcBd dpaNd `id dPke WFrxR©§§¦¨¦©§¨¨©§¥¨
Exn`W DzF`n EgikFde micbaAzFkxA) ¦§¨¦§¦¥¨¤¨§§¨

(`"pdnl dPde .inlw ihEhxnQn¦§©§¥©§¥§¦¥§©
`A dpaNd dPM `id miPM iM xn`PX¤Ÿ©¦¦¦¦¦¨©§¨¨¨
lkVd iM zErHd mFwn xiqdl aEzMd©¨§¨¦§©¨¦©¥¤
xtrdn dEdzOX dOW df xaC xiMi©¦¨¨¤¤©¤¦§©¤¥¤¨¨
xnF` did m` dfl ,zvtFTd dPM `id¦¦¨©¤¤¨¤¦¨¨¥

xtr lMf` mPMd idYe 'Fbe ux`d ¨£©¨¨¤§©§¦©¦¨¨
,zvtFTd `idW zEhiWtA dpEMd didY¦§¤©©¨¨¦§¦¤¦©¤¤

xnFl mMgzp dflmc`A mPMd idYe ¨¤¦§©¥©©§¦©¦¨¨¨¨
zpkde EPOn mc`A zFidl dlibxd 'iR¥¨§¦¨¦§¨¨¨¦¤©£¨©

lCbie FWERr dAxzIW `id d`Mdd©©¨¨¦¤¦§©¤¦§¦§©
dPM dndAaE dpaNd dPM mc`d sEbA§¨¨¨¦¨©§¨¨©§¥¨¦¨

.DA dlibxd̈§¦¨¨
Bà'`d ,oiprA Eid mdipW iM xWt ¤̀§¨¦§¥¤¨¨¦§¨¨

FxnF`A Dfnxmc`A mPMd idYe §¨¨§§©§¦©¦¨¨¨¨
dndAaEmc`dn dEdzOd 'iR ©§¥¨¥©¦§©¤¥¨¨¨

lMW zvtFTd dPM caNn dndAdnE¥©§¥¨¦§©¦¨©¤¤¤¨
miPn 'A df itkE ,miPM did ux`d xtr£©¨¨¤¨¨¦¦§¦¤¦¦
dgkFd oi` df itkE ,miPM mi`xwp EN ¥̀¦§¨¦¦¦§¦¤¥¨¨
dn minkg ixacA xMfOd dPMl o`Mn¦¨©¦¨©ª§¨§¦§¥£¨¦©
utFTd oin F` oaNd oin `id m` `id¦¦¦¦©¨¨¦©¥

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iying meil inei xeriy
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 עתרּוו"העּתרּתי", מּפני אעּתר, ועתרּתי, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
יאמר: וכאׁשר הּוא, ּפּלל הרּבֹות עתר, לׁשֹון ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּכל
יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון והרּביתי, ארּבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָהרּבּו,

ּדברים  והעּתרּתי העּתירּו לכּלם:אעּתיר, ואב (יחזקאל , ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֻ
עלי לה) הרּביתם העּתרּתם .ּדבריכם, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

(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 «…∆¿»»ְְְִִֵֶַַָָָ

ß hay '` iying mei ß

(æ)ézaîe Enî íéòcøôöä eøñåáòîe EéãEnòîe E §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®
:äðøàMz øàéa ÷ø©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨

Úc˙cו  ÏÈ„a CÓb˙Ùk ¯Ó‡Â ¯ÁÓÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«
:‡‰Ï‡ ÈÈk ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«»¡»»»

CÈc·ÚÓeז  CÈzaÓe CpÓ ‡iÚc¯Ú ÔecÚÈÂ¿∆¿À¿¿»«»ƒ»ƒ»»≈«¿»
:Ô¯‡zLÈ ‡¯‰a „BÁÏ CnÚÓe≈«»¿¿«¬»ƒ¿»»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dYr xn` `le xgnl drxR Fl xn`WM§¤¨©©§Ÿ§¨¨§Ÿ¨©©¨
x`Rzdl dvx `l iM ciBIW Ff drWA§¨¨¤©¦¦Ÿ¨¨§¦§¨¥
ornl LxacM Fl xnFl mFwO dn eilr̈¨©¨©¦§¨§§©©
mFil mFIn zEx`Rzd df oi` rcY¥©¥¤¦§¨£¦§

:onGd Fl wigxd dAxc`e§©§©¨¦§¦©§©
ãBòxn`W dWn ixaC wCwcl Kixv̈¦§©§¥¦§¥¤¤¨©

xiYr` iznlFl did `NW 'Fbe §¨©©§¦§¤Ÿ¨¨
`EdW mirCxtSd xiqi izn `N` xnFl©¤¨¨©¨¦©§©§§¦¤

.WTand©§ª¨
ïëàxW` FzF`xdl dWn zpEM`ilti ¨¥©¨©¤§©§£¤©§¦

xrWi dGnE eicici aAgl 'd§©¥§¦¨¦¤§©¥
'd mafrIW rpnPdn iM FYrcA hilgie§©§¦§©§¦¥©¦§¨¤©©§¥
car xqEOd KxCn dPd iM ,ot` mEWA§Ÿ¤¦¦¥¦¤¤©¨¤¤
biVIW i`elE FAxn xaC l`Wi iM¦¦§©¨¨¥©§©¤©¦
mIqn onfA eilr dpzIW `l Fl EdFyr£Ÿ¤©§¤¨¨¦§©§ª¨
xg`i `NW calaE miCwi `NW calaE¦§©¤Ÿ©§¦¦§©¤Ÿ§©¥
uRgi xW` zr FAx s`Wi care `N ¤̀¨§¤¤¦§©©¥£¤©§Ÿ
d`xE `A dWn xn`e ,oFvx Fppgl§¨§¨§¨©¤Ÿ§¥
aEAgd zEnlWE dpFkPd dgBWdd©©§¨¨©§¨§¥©¦
iM izNtzA eil` xn`e 'dl xiYr`W¤©§¦©§Ÿ©¥¨¦§¦¨¦¦
,onGd Fl rAw` xW` zrA xaCd dUri©£¤©¨¨§¥£¤¤§©©§©

FxnF` `EdexiYr` iznldfi`l 'iR §§§¨©©§¦¥§¥¤
'dl lNRzd xnFl ilr x`RzY ,onf§©¦§¨¥¨©©¦§©¥©
FaiWde ,'Fbe xiqi ipFlR onfl iM dYr©¨¦¦§©§¦¨¦§§¥¦

iM mbd iM dWwe ,'Fbe xgnl drxR©§Ÿ§¨¨§§¨¤¦£©¦
xacA `weC df rx dzE` rWx Wtp¤¤¨¨¦§¨©¤©§¨§¨¨
lMUOA `N` mc`l xMp zFrxd oi`W¤¥¨¨¦¨¨¨¨¤¨©ª§¨
uRgIW mc` Ll oi` dfke FfM la £̀¨¨§¨¤¥§¨¨¤©§Ÿ
D`xw oMW FnM zen zpMqA aMrzIW¤¦§©¥§©¨©¨¤§¤¥§¨¨
d`xp dide .zeOd z` ilrn xqIe `Ed©¨¥¥¨©¤©¨¤§¨¨¦§¨
dWn lW FzEfixf FzF`xl iM xnFl©¦¦§§¦¤¤
oir EYrhd 'Fbe xiYr` iznl xn`W¤¨©§¨©©§¦§¦§©¥
xiMdW cvl dWn oM xn` iM FlkU¦§¦¨©¥¤§©¤¦¦
f`n cFr oi`e dMOd uw onf axw iM¦¨¥§©¥©©¨§¥¥¨
dMOde mixard idl`l dhilW d`ldë¨§¨§¦¨¥Ÿ¥¨¦§¦§©©¨
cvl dWn e"g mixrde dil`n dzlM̈§¨¥¥¤¨§¤¡¦¤§©
drxR uRgi utg iM FYrcA xn`W¤¨©§©§¦¨¥©§Ÿ©§Ÿ
x`Rzd xn` dfl rbPd xiqdlE xdnl§©¥§¨¦©¤©¨¤¨©¦§¨¥
z`Gd dpFraE zrA xn`i mzQd onE¦©§¨Ÿ©¨¥¨¨©Ÿ
xaCd xiMdl onf FzF` xrv laq dfl̈¤¨©©©§©§©¦©¨¨

.xgnl xn`e fg` dnxn m ¦̀¦§¨¨©§¨©§¨¨
àlà,dfl oikixv Ep` oi` EpMxC itMW ¤¨¤§¦©§¥¥¨§¦¦¨¤

dWn zEx`Rzd ogal dvx iM¦¨¨¦§Ÿ¦§¨£¤
lr FzNtzA dpzie lNRzIW xn`W¤¨©¤¦§©¥§©§¤¦§¦¨©
dUri `le dYr FzNtY rnWIW eidl ¡̀Ÿ¨¤¦§©§¦¨©¨§Ÿ©£¤
caFrA ENt` Ff dCn oi`e ,xgnl m` iM¦¦§¨¨§¥¦¨£¦¨¥

xn`e .lGnE akFklxgnllNRzIW 'iR §¨©¨§¨©§¨¨¥¤¦§©¥

xiqi xgnl iM FzNtzA xn`ie eWkr©§¨§Ÿ©¦§¦¨¦§¨¨¨¦
Pd liCbdl rWxd oEMzp ,'FbeoFiQ §¦§©¥¨¨¨§©§¦©¦¨

.xgnl cr xiqi `le xiqdl lNRzIW¤¦§©¥§¨¦§Ÿ¨¦©§¨¨
dUrp LxacM xn`e df lr dWn aiWde§¥¦¤©¤§¨©¦§¨§©£¤
lAwIW Epidl` 'dM oi` iM rcY ornl§©©¥©¦¥©¡Ÿ¥¤§©¥

FxnF` KxC lr di`pzA EpzNtYmixaC) §¦¨¥¦§¨¤¨©¤¤§§¨¦

('f 'cEp`xw lkA Epidl` 'dM 'Fbe in iM¦¦§©¡Ÿ¥§¨¨§¥
lNRzde `vi cInE skY dfle ,eil ¥̀¨§¨¤¥¤¦¨¨¨§¦§©¥
zO`I dOA iM xnFle WEgl oi`e .'dl©§¥¨§©¦©¤§©¥
`le f` lNRzdW xaCd z` drxR©§Ÿ¤©¨¨¤¦§©¥¨§Ÿ
did `NW cvl dPd ,KxSd zrA xgnl§¨¨§¥©Ÿ¤¦¥§©¤Ÿ¨¨
onf mircFi Eid KxMd KFY lNRzn¦§©¥©§¨¨§¦§©
xgnl `le mFi FzF`A `vIWkE FzNtY§¦¨§¤¨¨§§Ÿ§¨¨

FxnF` `Ede ,wcFv zF`d dPd`vIe ¦¥¨¥§§©¥¥
dWn'FbedWn wrvIe drxR mrn'Fbe ¤§¥¦©§Ÿ©¦§©¤§

'Ade mxiqdl '`d mixaC 'a wrv 'iR¥¨©§¨¦¨©£¦¨§©
wCwC dfle ,mcw `le xgnl mxiqdl©£¦¨§¨¨§ŸŸ¤§¨¤¦§¥
xn` `le mirCxtSd xaC lr xnFl©©§©©§©§§¦§Ÿ¨©
f`W mirCxtSd xiqdl 'Fbe wrvIe©¦§©§§¨¦©§©§§¦¤¨
dxqdd lr dzid FzNtYW rnWp didi¦§¤¦§¨¤§¦¨¨§¨©©£¨¨
xacM 'd UrIe ,onGd i`pY `lA cal§©§Ÿ§©©§©©©£¦§©
xqIe Fl xn`W onGA 'iR dWn¤¥©§©¤¨©©¨¥

:'Fbee dxez §



x`e`צב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iying meil inei xeriy

(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 "וׁשןֿ(דברים «¿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,
זֹו?ּב'אּגדה' ולּמה זֹו לּמה ּומּכה: מּכה ּבכל ְְַַַָָָָָָָָָָ

מלכּות  ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּבטכסיסי
ואחרֿ מעינֹותיה, מקלקל ּבתחּלה עיר: על ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשּצרה
ליראם  ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ְְְְֲִִִֵֶַָָָָּכ
וכּו', והֹומים מקרקרים הּצפרּדעים, וכן ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָּולבהלם,

ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש .ּכדאיתא ְְְְִִִִַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr `i jxk zegiy ihewl)

רעֹות חּיֹות מיני יז)ּכל 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 ּדּבים רׁש"י ְְִִִִִֵַַַָָָָֻ
ּונמרים ּבּתאר אריֹות אֹותם ׁשמזּכיר ּבזה מסּתּפק רׁש"י – ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

אין  מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ׁשעל־ּפי ּגם ּומה רעֹות". "חּיֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּכללי
ּדוקא. אּלּו חּיֹות ׁשם ׁשהיּו לֹומר ויּתּוׁשיןהכרח -צרעין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

להּלן ּפרׁש כז)רׁש"י ׁשהּמצרים (פסוק ּכדי מתּו לא ׁשהערֹוב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מעֹורם. הנאה אין ויּתּוׁשין צרעין והרי העֹורֹות, מן יהנּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹלא

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¬«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oi` dYrnE ,dPM mi`xwp mdipXW oeiM¥¨¤§¥¤¦§¨¦¦¨¥©¨¥
Ep`aE dgkFd WipilxF`n i"xd zgkFd¨©¨¥§¥¦¨¨¨
`Ed dn q"Xdn gikFdW z"x zrxkdl§©§¨©¤¦©¥©©©
la` dpaNd `idW dPM l"fg oixFTW¤¦©©¦¨¤¦©§¨¨£¨
WFrxR mW minkg Dl Ecgi zvtFTd©¤¤¦©¨£¨¦¥©§
zAWA Exq`W dPMd oin xiMdl icM§¥§©¦¦©¦¨¤¨§§©¨

dkld oke:(f"hy oniq g"e` r"y xEh)ci dxez §¥£¨¨¦¨

(æé.áøòä úà íéøöî éza eàìîe¨§¨¥¦§©¦¤¤¨Ÿ
'A mrR xnFl xfgW mrhz` ©©¤¨©©©©¤

axrdxiMfdW axrd lr Knq `le ¤¨Ÿ§Ÿ¨©©¤¨Ÿ¤¦§¦
E`lOi miYAdW xnFl oEMzp ,Dl KEnq̈¨¦§©¥©¤©¨¦¦¨§
axrd z` xnF` did `l m`e ,axrdn¥¤¨Ÿ§¦Ÿ¨¨¥¤¤¨Ÿ
axrd E`lnE KxCd df lr rnWp didi¦§¤¦§¨©¤©¤¤¨§¤¨Ÿ
zilkY `Ed df itkE mixvn iYA z ¤̀¨¥¦§©¦§¦¤©§¦
,cal mdiYA axrd E`NnIW dMOd©©¨¤§©§¤¨Ÿ¨¥¤§©

xn` dNgYn `N` `Ed ok `legilWn §Ÿ¥¤¨¦§¦¨¨©©§¦©
LAxn` cFre zigWdlE lAgl 'iR 'Fbe §§¥©§Ÿ§©§¦§¨©

F` .oade axrdn miYAd E`lOIW¤¦¨§©¨¦¥¤¨Ÿ§¨¥

axrd z` xnF` did `l m` xn`iŸ©¦Ÿ¨¨¥¤¤¨Ÿ
iYA z` axrd E`lnE miWxtn Epiide§¨¦§¨§¦¨§¤¨Ÿ¤¨¥
miEAx lEaB df iM rnWPA did mixvn¦§©¦¨¨©¦§¨¦¤§¦¨

A didIW crmd E`NnIW df xcB md ©¤¦§¤¨¤¨¥¤¤§©§¥
md miAx iM `Ed ok `le miYAd z ¤̀©¨¦§Ÿ¥¦©¦¥
`le mdn miYAd E`Nnzie axrd¤¨Ÿ§¦§©§©¨¦¥¤§Ÿ
z`adA aEzMd xn`W `Ed dfe ,mNMn¦ª¨§¤¤¨©©¨©£¨©

:'Fbe mixvn ux` lkaE dMOdgi dxez ©©¨§¨¤¤¦§©¦§



צג `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(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  עּמי אׁשר ּגׁשן את־ארץ ההּוא בּיֹום ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹוהפליתי
ערב היֹות־ׁשם לבלּתי יח)עליה (ח, ְְֱִִֶָָָָֹֽ

היּו לא הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' ּגם האם 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), ואם־ּכן (רש"י . ְְְִִִֵֶֶָָָ

ּבארץ  אׁשר הּיאֹור חלק את ּגם מּכה הּקּב"ה היה לא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם
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) אם 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 hay 'a 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¿»¿≈»»»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(èé.úãô ézîNå`NW caNn 'iR §©§¦§ª¥¦§©¤Ÿ
dUri cFr oWB ux`l EqpMi¦¨§§¤¤¤©£¤
ux`n uEg mdW l`xUil 'it` zEcR§£¦§¦§¨¥¤¥¥¤¤

wCwce .axrd mdl axw lal oWB¤§©§Ÿ¨¤¤¨Ÿ§¦§¥
xnFlLOr oiaE iOr oiAEidIWM 'iR ©¥©¦¥©§¥§¤¦§

'd dUri deWA micnFr LOre iOr©¦§©¤§¦§¨¤©£¤

Wi`lE KiXi ixkPle df oiAn dfl zEcR§¨¤¦¥¤§©¨§¦©¦§¦
:KiXi `l l`xUik dxez ¦§¨¥Ÿ©¦

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iying meil inei xeriy

(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 "וׁשןֿ(דברים «¿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,
זֹו?ּב'אּגדה' ולּמה זֹו לּמה ּומּכה: מּכה ּבכל ְְַַַָָָָָָָָָָ

מלכּות  ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּבטכסיסי
ואחרֿ מעינֹותיה, מקלקל ּבתחּלה עיר: על ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשּצרה
ליראם  ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ְְְְֲִִִֵֶַָָָָּכ
וכּו', והֹומים מקרקרים הּצפרּדעים, וכן ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָּולבהלם,

ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש .ּכדאיתא ְְְְִִִִַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr `i jxk zegiy ihewl)

רעֹות חּיֹות מיני יז)ּכל 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 ּדּבים רׁש"י ְְִִִִִֵַַַָָָָֻ
ּונמרים ּבּתאר אריֹות אֹותם ׁשמזּכיר ּבזה מסּתּפק רׁש"י – ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

אין  מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ׁשעל־ּפי ּגם ּומה רעֹות". "חּיֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּכללי
ּדוקא. אּלּו חּיֹות ׁשם ׁשהיּו לֹומר ויּתּוׁשיןהכרח -צרעין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

להּלן ּפרׁש כז)רׁש"י ׁשהּמצרים (פסוק ּכדי מתּו לא ׁשהערֹוב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מעֹורם. הנאה אין ויּתּוׁשין צרעין והרי העֹורֹות, מן יהנּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹלא

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¬«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oi` dYrnE ,dPM mi`xwp mdipXW oeiM¥¨¤§¥¤¦§¨¦¦¨¥©¨¥
Ep`aE dgkFd WipilxF`n i"xd zgkFd¨©¨¥§¥¦¨¨¨
`Ed dn q"Xdn gikFdW z"x zrxkdl§©§¨©¤¦©¥©©©
la` dpaNd `idW dPM l"fg oixFTW¤¦©©¦¨¤¦©§¨¨£¨
WFrxR mW minkg Dl Ecgi zvtFTd©¤¤¦©¨£¨¦¥©§
zAWA Exq`W dPMd oin xiMdl icM§¥§©¦¦©¦¨¤¨§§©¨

dkld oke:(f"hy oniq g"e` r"y xEh)ci dxez §¥£¨¨¦¨

(æé.áøòä úà íéøöî éza eàìîe¨§¨¥¦§©¦¤¤¨Ÿ
'A mrR xnFl xfgW mrhz` ©©¤¨©©©©¤

axrdxiMfdW axrd lr Knq `le ¤¨Ÿ§Ÿ¨©©¤¨Ÿ¤¦§¦
E`lOi miYAdW xnFl oEMzp ,Dl KEnq̈¨¦§©¥©¤©¨¦¦¨§
axrd z` xnF` did `l m`e ,axrdn¥¤¨Ÿ§¦Ÿ¨¨¥¤¤¨Ÿ
axrd E`lnE KxCd df lr rnWp didi¦§¤¦§¨©¤©¤¤¨§¤¨Ÿ
zilkY `Ed df itkE mixvn iYA z ¤̀¨¥¦§©¦§¦¤©§¦
,cal mdiYA axrd E`NnIW dMOd©©¨¤§©§¤¨Ÿ¨¥¤§©

xn` dNgYn `N` `Ed ok `legilWn §Ÿ¥¤¨¦§¦¨¨©©§¦©
LAxn` cFre zigWdlE lAgl 'iR 'Fbe §§¥©§Ÿ§©§¦§¨©

F` .oade axrdn miYAd E`lOIW¤¦¨§©¨¦¥¤¨Ÿ§¨¥

axrd z` xnF` did `l m` xn`iŸ©¦Ÿ¨¨¥¤¤¨Ÿ
iYA z` axrd E`lnE miWxtn Epiide§¨¦§¨§¦¨§¤¨Ÿ¤¨¥
miEAx lEaB df iM rnWPA did mixvn¦§©¦¨¨©¦§¨¦¤§¦¨

A didIW crmd E`NnIW df xcB md ©¤¦§¤¨¤¨¥¤¤§©§¥
md miAx iM `Ed ok `le miYAd z ¤̀©¨¦§Ÿ¥¦©¦¥
`le mdn miYAd E`Nnzie axrd¤¨Ÿ§¦§©§©¨¦¥¤§Ÿ
z`adA aEzMd xn`W `Ed dfe ,mNMn¦ª¨§¤¤¨©©¨©£¨©

:'Fbe mixvn ux` lkaE dMOdgi dxez ©©¨§¨¤¤¦§©¦§



x`e`צד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(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 »≈ְְֵָ

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¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ë.õøàä úçMzzigWi axrdW 'iR ¦¨¥¨¨¤¥¤¤¨Ÿ©§¦
:mc` ipA caNn `vnp lM mB`k dxez ©¨¦§¨¦§©§¥¨¨

(ãë.úëìì e÷éçøú àì'b xErWM 'iR Ÿ©§¦¨¤¤¥§¦
dWn xn`W mrh mElM iM ,minï¦¦§©©¤¨©¤
oM m` Eplwqi `le 'Fbe gAfp od `Ed¥¦§©§§Ÿ¦§§ª¦¥
mini 'b KxC wigxdl Ekxhvi dOl̈¨¦§¨§§©§¦¤¤¨¦

mrhe ,iC zvw xzFi F` dqxR zwgxdA§©§¨©©§¨¥§¨©§©©
oi` epnvr lMW oeiM ,dWn Fl dSxzPW¤¦§©¨¤¥¨¤¨©§¥¥
dn xirdn z`vl `N` milCYWn Ep`̈¦§©§¦¤¨¨¥¥¨¦©
,sCxi ike ,minFi F` mFi F`pzA iN¦¦§¨©¦§¦¦§Ÿ
dfl ,FzOrl zcnFr FzxfBE drx EdtCY¦§¥¨¨§¥¨¤¤§ª¨¨¤
onGd i`pzA wCwcl dWn dvx `lŸ¨¨¤§©§¥¦§©©§©

iYlal lzd drxR sqi l` wx xn`e§¨©©©Ÿ¥©§Ÿ¨¥§¦§¦
xnFl wCwce ,didIW ot` dfi`A gNW©©§¥¤Ÿ¤¤¦§¤§¦§¥©

wxdidIW mbd xnFl hErn oFWl ©§¦©£©¤¦§¤
'Bn zFgR i`pzA zEgilXd©§¦¦§©¨¦

:minidk dxez ¨¦



צה `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(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  ְְִֵַ

(æë)äòøtî áøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ
:ãçà øàLð àì Bnòîe åéãáòî¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

i"yx£·¯Ú‰ ¯ÒiÂ∑ הּצפרּדעים ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו ּבעֹורֹותם ולא הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם ,. «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(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¿»ְְִִ

ÈÈ:כו  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ√»«¿…¿«ƒ√»¿»

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»«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(à.äòøt ìà àalM LciA df llM Ÿ¤©§Ÿ§¨¤§¨§¨
oEki drxR l` `A xn`IW mFwn̈¤Ÿ©Ÿ¤©§Ÿ§©¥
`lA FNW oilwxh l` qpMIW Fl xnFl©¤¦¨¥¤§©§¦¤§Ÿ
hRWnM Fl EidW mbd zEWx zl`Wd©§¨©§£©¤¨§¦§©
ok iR lr s` ziAd ixnFW miklOd©§¨¦§¥©©¦©©¦¥
,zEWx zl`W ilAn Flv` qpMie lFri¥§¦¨¥¤§¦§¦§¥©§

l"f mxnF`M dUFr did oke(d"rw hEwli) §¥¨¨¤§§¨©§

mipIfn drxtl Eid mixnFX dOM iM¦©¨§¦¨§©§Ÿ§ª¨¦
kp dide mialkE zFix`e.rpFn oi`A qp ©£¨§¨¦§¨¨¦§©§¥¥©

l"f mdixacl dxExA di`x iz`vnE¨¨¦§¨¨§¨§¦§¥¤

dWnl drxR xn`X dOn(g"k 'i oOwl) ¦©¤¨©©§Ÿ§¤§©¨

'Fbe ipR zF`x sqY l` 'Fbe Ll xnXd¦¨¥§§©Ÿ¤§¨©§
dWnA zFxzdl drxR Kxvd dOl̈¨ª§©©§Ÿ§©§§¤
ziAd ixnFW eicarl zFEvl Fl dide§¨¨§©©£¨¨§¥©©¦
ixnFW cinrdl miklOd bdpn ok iM¦¥¦§©©§¨¦§©£¦§¥
,qpMl EdEgiPi `NW evi mdle KlOd©¤¤§¨¤§©¤Ÿ©¦¦¨¥
'it`e FCbpM Ecnr `l iM i`Ce `N ¤̀¨©©¦Ÿ¨§§¤§©£¦
Kixv 'd did dfl ,mEvr qp dfe zFix £̀¨§¤¥¨¨¤¨¨¨¦
dlre qpMd 'iR drxR l` `A Fl xnFl©Ÿ¤©§Ÿ¥¦¨¥©£¥
.mlFrA rpFnl LAl miUz `le eil ¥̀¨§Ÿ¨¦¦§§¥©¨¨

did dniOd `vFi drxR didW onfaE¦§©¤¨¨©§Ÿ¥©©§¨¨¨
oi` mW iM drxR l` Kl Fl xnF`¥¥¤©§Ÿ¦¨¥
xnFl Kxhvdl mdn `xil mixnFW§¦¦¨¥¤§¦§¨¥©
onf oi`W cvl `N` eil` dlr eil ¥̀¨£¥¥¨¤¨§©¤¥§©
FrlFA `ivFn `Ed iM dkildl iE`x df¤¨©£¦¨¦¦§
Fl xnF` dfl xqEOdn Fpi`e aErYd©¨§¥¥©¨¨¤¥

:ok iR lr s` Kla dxez ¥©©¦¥
(â.äãOa øLàEzn oNke ,`weC 'iR £¤©¨¤¥©§¨§ª¨¥

'iR mixvn dpwn lM znIe aizkC¦§¦©¨¨Ÿ¦§¥¦§©¦¥
:'d ixacA mEWxM dcVA EidWc dxez ¤¨©¨¤¨¨§¦§¥

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(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 »≈ְְֵָ

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¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ë.õøàä úçMzzigWi axrdW 'iR ¦¨¥¨¨¤¥¤¤¨Ÿ©§¦
:mc` ipA caNn `vnp lM mB`k dxez ©¨¦§¨¦§©§¥¨¨

(ãë.úëìì e÷éçøú àì'b xErWM 'iR Ÿ©§¦¨¤¤¥§¦
dWn xn`W mrh mElM iM ,minï¦¦§©©¤¨©¤
oM m` Eplwqi `le 'Fbe gAfp od `Ed¥¦§©§§Ÿ¦§§ª¦¥
mini 'b KxC wigxdl Ekxhvi dOl̈¨¦§¨§§©§¦¤¤¨¦

mrhe ,iC zvw xzFi F` dqxR zwgxdA§©§¨©©§¨¥§¨©§©©
oi` epnvr lMW oeiM ,dWn Fl dSxzPW¤¦§©¨¤¥¨¤¨©§¥¥
dn xirdn z`vl `N` milCYWn Ep`̈¦§©§¦¤¨¨¥¥¨¦©
,sCxi ike ,minFi F` mFi F`pzA iN¦¦§¨©¦§¦¦§Ÿ
dfl ,FzOrl zcnFr FzxfBE drx EdtCY¦§¥¨¨§¥¨¤¤§ª¨¨¤
onGd i`pzA wCwcl dWn dvx `lŸ¨¨¤§©§¥¦§©©§©

iYlal lzd drxR sqi l` wx xn`e§¨©©©Ÿ¥©§Ÿ¨¥§¦§¦
xnFl wCwce ,didIW ot` dfi`A gNW©©§¥¤Ÿ¤¤¦§¤§¦§¥©

wxdidIW mbd xnFl hErn oFWl ©§¦©£©¤¦§¤
'Bn zFgR i`pzA zEgilXd©§¦¦§©¨¦

:minidk dxez ¨¦



x`e`צו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(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¦©−¤¨¨«

(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 וׁשל  ואחד, האבק אהרן. מצרים על 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
"ׁשנה חמימּות.לׁשֹון  מׁשנה, ּבלׁשֹון יׁש והרּבה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

.ׁשחּונה" ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr el jxk zegiy ihewl)

חמימּות ט)לׁשֹון 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)

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««»«»

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

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ä.øîàì ãòBî 'ä íNiåricFd 'iR ©¨¤¥¥Ÿ¥¦©
EqipkIW icM dMOd onf mzF`¨§©©©¨§¥¤©§¦
Fl EpivOW FnkE zFcVdn dpwOd©¦§¤¥©¨§¤¨¦
'd xn` mWe ,cxAd zMnA dUrW¤¨¨§©©©¨¨§¨¨©

aizkC miWxtn mixaCd(h"i wEqR)glW ©§¨¦§Ÿ¨¦¦§¦¨§©
,fnxA mixaCd xn` o`ke 'Fbe frd̈¥§§¨¨©©§¨¦§¤¤

zazA xnFl oEMzPX dn `Edexn`l §©¤¦§©¥©§¥©¥Ÿ
zniU oxd`e dWn Exn`IW WExR¥¤Ÿ§¤§©£Ÿ¦©
`Ed iM miIxvOle drxtl df crFn¥¤§©§Ÿ§©¦§¦¦¦

:EpWxRW FnM oEknd zilkYe dxez ©§¦©§ª¨§¤¥©§
(å.íéøöî äð÷î ìkmEqipkd `NW 'iR Ÿ¦§¥¦§¨¦¥¤Ÿ¦§¦

dcVA xW` xn` `l dfle ,dcVdn¥©¨¤§¨¤Ÿ¨©£¤©¨¤
:oade§¨¥

.ìàøNé éðá äð÷nîeinin mdl EidW ¦¦§¥§¥¦§¨¥¤¨¨¤¦¥
,dnixvn E`AW eipaE awri©£Ÿ¨¨¤¨¦§©§¨

EgiexdW gexn EpTW ilE` mBzMnA ©©¤¨¥¤©¤¦§¦§©©
Eid m`W xnFl dvxi cFre .mCd©¨§¦§¤©¤¦¨
l`xUil xMnl miIxvOdn oinMgzn¦§©§¦¥©¦§¦¦¦§Ÿ§¦§¨¥
icM l`xUi mW lr mi`xwp EidIW icM§¥¤¦§¦§¨¦©¥¦§¨¥§¥
Eide EzEni `le mdA 'd `iltIW¤©§¦¨¤§Ÿ¨§¨
dpwn la` .Ezn EN` mB oinixrn©£¦¦©¥¥£¨¦§¥
`l mdipwn zn`d itM mdW l`xUi¦§¨¥¤¥§¦¨¡¤¦§¥¤Ÿ

dpwn lM znIe `Ed aEzMd xErWe ,zn¥§¦©¨©¨¨¨¦§¥
,l`xUi ipa dpwOn '` wlge mixvn¦§¨¦§¥¤¦¦§¥§¥¦§¨¥
`N` o`Sd zvTn m"n `l m"n 'itE¥Ÿ¦§©©Ÿ¤¨
mW lr `xwPd dpwOd on zvTn m"n¦§¨¦©¦§¤©¦§¨©¥
FnW lr `xwPW dpwn Wi iM ,l`xUi¦§¨¥¦¥¦§¤¤¦§¨©§
FnW `N` FNW Fpi`W Wie ,FNW `Ede§¤§¥¤¥¤¤¨§
zg` dpigA iM xn`e ,eilr `xwp¦§¨¨¨§¨©¦§¦¨©©
miIxvOd EnixrdW l`xUi dpwOn¦¦§¥¦§¨¥¤¤¡¦©¦§¦¦
l`xUi dpwnE .Ezn mnW lr mzFxwl¦§¨©§¨¥¦§¥¦§¨¥
`l l`xUi lW zn`d itM `EdW 'iR¥¤§¦¨¡¤¤¦§¨¥Ÿ

:'` ENt` mdn znf dxez ¥¥¤£¦



צז `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(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

הניס  ה' ּדבר את וכן והּירא הּבּתים". אל מקנהּו את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
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−¤¤«

(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 ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

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…∆

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¿»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âé.'Bâå ø÷aa íkLä,dEhvp zFevn 'b ©§¥©Ÿ¤§¦§¦§©¨
aSizIW 'a ,dnMWdA KlIW '`¤¥¥§©§¨¨¤¦§©¥
oiMxi `le FW`x oiMxi `NW 'iR eiptl§¨¨¥¤Ÿ©§¦Ÿ§Ÿ©§¦
,milFcB iptl micnFrd KxcM FznFw¨§¤¤¨§¦¦§¥§¦
xaM iM ohw iptl cnFrd lFcbM `N ¤̀¨§¨¨¥¦§¥¨¨¦§¨
FzFEvl Kxvde ,eilr hiNWe oFAx F`Ur£¨¦§©¦¨¨§ª§©§©
FW`x oiMxdl dWn lW FraHOW cvl§©¤¦¦§¤¤§©§¦Ÿ
iptl iM xn` dfl ,miltXd KxcM hrn§©§¤¤©§¥¦¨¤¨©¦¦§¥
hxR iM Fl fnx cFr ,oM bdpzi `l drxR©§ŸŸ¦§©¥¥¨©¦§¨
mFwn lkA `l aSizd Fl xnF`W df¤¤¥¦§©¥Ÿ§¨¨
`N` ,DA libxd drpkdd eilrn xiqï¦¥¨¨©©§¨¨¨¨¦¨¤¨
ltWe epr FAlA didi la` ,drxR iptl¦§¥©§Ÿ£¨¦§¤§¦¨¨§¨¥
FAle FtEbA aSp didie oFilr l` iptl¦§¥¥¤§§¦§¤¦¨§§¦
,FcFaM ux`d lM `ln zni`n rpknª§¨¥¥©§Ÿ¨¨¨¤§

:'Fbe eil` Yxn`e 'b devnEci dxez ¦§¨§¨©§¨¥¨§
(ãé.'Bâå úàfä íòta ékmvr FricFd ¦©©©©Ÿ§¦Ÿ¤

zFxzdl KixSW d`xzdd oicM dMOd©©¨§¦©©§¨¨¤¨¦§©§
FA Exzd m`W ,Dnvr dziOA eilr̈¨©¦¨©§¨¤¦¦§
dxEngA Fzindl mi`aE dNw dzinA§¦¨©¨¨¦©£¦©£¨

:rEcIM xEhR̈©¨©
.'Bâå éúôbî ìkEpi`x `ld dWw ¨©¥Ÿ©§¨¤£Ÿ¨¦

zFMn WlW cFr eilr `iadW¤¥¦¨¨¨©
xnFl d`xp dide .zFxg`cvl iM £¥§¨¨¦§¤©¦§©

l"f Exn`X dnE ,oNM cbpM Ff dlEwXW¤§¨§¤¤ª¨©¤¨§
(i"Wx)lM cbpM zFxFkA zMn dlEwXW ©¦¤§¨©©§§¤¤¨

lM cbpM dlEwW FGW ilE` ,zFMOd©©©¤§¨§¤¤¨
zFxFkA zMnE zFMn WW mdW diptNW¤§¨¤¨¤¥¥©©©§
cxA zMnE diptNW lM cbpM dlEwW§¨§¤¤¨¤§¨¤¨©©¨¨
zMn didY oipnl `A dY`WkE ,llkA¦§¨§¤©¨¨§¦§¨¦§¤©©
`le ,zFMn c"i cbpM dlEwW zFxFkA§§¨§¤¤©§Ÿ
oEMzPW ipirA oFkPde .df KxC ip`pd¤§©¦¤¤¤§©¨§¥©¤¦§©¥
dHi Ff dMn zErvn`A iM eil` xnFl©¥¨¦§¤§¨©¨©¤

`iadW zFtBOA WiBxdl oiadl FAl¦§¨¦§©§¦©©¥¤¥¦
`iadW dMnE dMn lkA iM oaEi ,'d eilr̈¨¨¦§¨©¨©¨¤¥¦
FYrcA drxR hilgn did `l dYr cr©©¨Ÿ¨¨©§¦©§Ÿ§©§
dlFY dide zlkid idl`n md iM¦¥¥Ÿ¥©§Ÿ¤§¨¨¤
zF`d Ll dfe ,micW dUrnE zEtXknA¦§©¥©£¥¥¦§¤§¨
mbde ,oM miUFr miOhxgd mBW¤©©©§ª¦¦¥©£©
rAv` miOhxgd Exn`W dMn dzidW¤¨§¨©¨¤¨§©©§ª¦¤§©
aWgl drxtl mFwn Wi ,`id midl ¡̀Ÿ¦¦¥¨§©§Ÿ©£Ÿ
EbiVd `l dOdd miWp`d iM xWt` iM¦¤§¨¦¨£¨¦¨¥¨Ÿ¦¦
mixnF`e zEtXknA oxd`e dWn zbVd©¨©¤§©£Ÿ¦§©¥§§¦
dUrIW sXkn mc` `vni mlFrlE oM¥§¨¦§¨¨¨§©¥¤©£¤

'd eil` xn` dfl ,oMz`Gd mrRA iM ¥¨¤¨©¥¨¦©©©©Ÿ
ip` Lilr `ia` xW` dMOd zErvn`A§¤§¨©©¨£¤¨¦¨¤£¦
iz`ad xaMW izFtBn lM z` glFW¥©¤¨©¥©¤§¨¥¥¦

LilrLAl l`dUrn `l iM rcYW 'iR ¨¤¤¦§¥¤¥©¦Ÿ©£¥
,midl` dUrn `N` dOd micWe sEXM¦§¥¦¥¨¤¨©£¥¡Ÿ¦

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(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¦©−¤¨¨«

(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 וׁשל  ואחד, האבק אהרן. מצרים על 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
"ׁשנה חמימּות.לׁשֹון  מׁשנה, ּבלׁשֹון יׁש והרּבה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

.ׁשחּונה" ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr el jxk zegiy ihewl)

חמימּות ט)לׁשֹון 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)

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««»«»

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

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ä.øîàì ãòBî 'ä íNiåricFd 'iR ©¨¤¥¥Ÿ¥¦©
EqipkIW icM dMOd onf mzF`¨§©©©¨§¥¤©§¦
Fl EpivOW FnkE zFcVdn dpwOd©¦§¤¥©¨§¤¨¦
'd xn` mWe ,cxAd zMnA dUrW¤¨¨§©©©¨¨§¨¨©

aizkC miWxtn mixaCd(h"i wEqR)glW ©§¨¦§Ÿ¨¦¦§¦¨§©
,fnxA mixaCd xn` o`ke 'Fbe frd̈¥§§¨¨©©§¨¦§¤¤

zazA xnFl oEMzPX dn `Edexn`l §©¤¦§©¥©§¥©¥Ÿ
zniU oxd`e dWn Exn`IW WExR¥¤Ÿ§¤§©£Ÿ¦©
`Ed iM miIxvOle drxtl df crFn¥¤§©§Ÿ§©¦§¦¦¦

:EpWxRW FnM oEknd zilkYe dxez ©§¦©§ª¨§¤¥©§
(å.íéøöî äð÷î ìkmEqipkd `NW 'iR Ÿ¦§¥¦§¨¦¥¤Ÿ¦§¦

dcVA xW` xn` `l dfle ,dcVdn¥©¨¤§¨¤Ÿ¨©£¤©¨¤
:oade§¨¥

.ìàøNé éðá äð÷nîeinin mdl EidW ¦¦§¥§¥¦§¨¥¤¨¨¤¦¥
,dnixvn E`AW eipaE awri©£Ÿ¨¨¤¨¦§©§¨

EgiexdW gexn EpTW ilE` mBzMnA ©©¤¨¥¤©¤¦§¦§©©
Eid m`W xnFl dvxi cFre .mCd©¨§¦§¤©¤¦¨
l`xUil xMnl miIxvOdn oinMgzn¦§©§¦¥©¦§¦¦¦§Ÿ§¦§¨¥
icM l`xUi mW lr mi`xwp EidIW icM§¥¤¦§¦§¨¦©¥¦§¨¥§¥
Eide EzEni `le mdA 'd `iltIW¤©§¦¨¤§Ÿ¨§¨
dpwn la` .Ezn EN` mB oinixrn©£¦¦©¥¥£¨¦§¥
`l mdipwn zn`d itM mdW l`xUi¦§¨¥¤¥§¦¨¡¤¦§¥¤Ÿ

dpwn lM znIe `Ed aEzMd xErWe ,zn¥§¦©¨©¨¨¨¦§¥
,l`xUi ipa dpwOn '` wlge mixvn¦§¨¦§¥¤¦¦§¥§¥¦§¨¥
`N` o`Sd zvTn m"n `l m"n 'itE¥Ÿ¦§©©Ÿ¤¨
mW lr `xwPd dpwOd on zvTn m"n¦§¨¦©¦§¤©¦§¨©¥
FnW lr `xwPW dpwn Wi iM ,l`xUi¦§¨¥¦¥¦§¤¤¦§¨©§
FnW `N` FNW Fpi`W Wie ,FNW `Ede§¤§¥¤¥¤¤¨§
zg` dpigA iM xn`e ,eilr `xwp¦§¨¨¨§¨©¦§¦¨©©
miIxvOd EnixrdW l`xUi dpwOn¦¦§¥¦§¨¥¤¤¡¦©¦§¦¦
l`xUi dpwnE .Ezn mnW lr mzFxwl¦§¨©§¨¥¦§¥¦§¨¥
`l l`xUi lW zn`d itM `EdW 'iR¥¤§¦¨¡¤¤¦§¨¥Ÿ

:'` ENt` mdn znf dxez ¥¥¤£¦



x`e`צח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy

(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 ÔÓ.הּבהמֹות עם והּכיתי „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 hay 'b 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«¨
i"yx£¯ÁÓ ˙Úk∑.למחר הּזאת ׂשריטה ּכעת לֹו ׂשרט »≈»»ְְִֵַַָָָָָֹ

לכאן  חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ה ּבּכתל: ירד .ּברד , ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
‰„Òe‰∑,יּו"ד יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה וכל ׁשּנתיּסדה, ƒ»¿»ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּתבא  מתּפעלת, ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹּכגֹון:
וּיּודע, הּולדּה, הּוסדה, ּ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 -. ¿…≈»≈««¿»ְְַָָ

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¿«¿»«¿«¿»

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

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FxnF` `EdeiztBndUFrd iEPkA §§©¥Ÿ©§¦¨¤
xW` d`ltp dMn LzF`xA iM mzF`¨¦¦§§©¨¦§¨¨£¤
'it` zFUrl sEXke cWl zlki oi ¥̀§Ÿ¤§¥§¦©££¦
minXd on W` cixFdl dnFcC dnFC¤§¤§¦¥¦©¨©¦
zFpFW`xl f` zF`lR i`ltA§¦§¥§¨¨¨¦

:opFAzYeh dxez ¦§¨
(æè.øtñ ïòîìe 'Bâå øeáòadvxi ©£§§©©©¥¦§¤

igM z` LzF`xd xEarAdY` ©£©§§¤Ÿ¦©¨
.'d in Yxn`WxRq ornlEinW ¤¨©§¨¦§©©©¥§¦

LzErvn`Aux`d lkAlM FWExR §¤§¨§§¨¨¨¤¥¨
dUr xW` lcB z` ExRqi mlFrd̈¨§©§¤Ÿ¤£¤¨¨
Kln xn`W EprnW oke .eixacA o`nnl©§¨¥¦§¨¨§¥¨©§¤¨©¤¤
l`xUi giWn `Fai m` iM lFcB cg ¤̀¨¨¦¦¨§¦©¦§¨¥
dUri `l iM ztFn F` zF` dUrie§©£¤¥¦Ÿ©£¤

:'d xacA o`nl drxtMfi dxez §©§Ÿ§¨¥¦§©
(èé.æòä çìL äzòåm` xn`Y m`e §©¨§©¨¥§¦Ÿ©¦

LNW ixd .dUFr Ff dMO dn oM¥©©¨¨£¥¤§
oi`W Fl xnFl 'd miCwdX dn Liptl§¨¤©¤¦§¦©¤¥

`N` rxdl zFMOA dpEMd zilkY©§¦©©¨¨©©§¨©¤¨
,dwfgd Fcie lFcBd FgM FzF`xd xEarA©£©§Ÿ©¨§¨©£¨¨
on dndaE mc` sq`IW FricFd dfle§¨¤¦¤¤¡Ÿ¨¨§¥¨¦
dMOd dUrY mipR lM lre ,dcVd©¨¤§©¨¨¦©£¤©©¨
ux`l xAgn `EdX dn dzgWdA mWx¤§©§¨¨©¤§ª¨¨¨¤
dMd dcVd aUr lM z`e aizM oMW¤¥§¦§¥¨¥¤©¨¤¦¨

:xAW dcVd ur lM z`e cxAd©¨¨§¤¨¥©¨¤¦¥
øàLðåzazA liMUdl EpldYredn §¦§¨¨§©§¦§¥©§©¨©

m` .oFilr Epidl` DA oEki§©¥¨¡Ÿ¥¤§¦



צט `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy

(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«§¨¬§«
i"yx£„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó∑ּבתֹו קֹונם,נס:נס רצֹון ולעׂשֹות הּוא, מים והּברד, מעֹורבין. והּברד האׁש ƒ¿«««¿«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ּביניהם ׁשלֹום רבה)עׂשּו .(שמות ֵֵֶָָ

„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««¬«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dOl zr FzF`A WOn DhWtM xnFl©¦§¨¨©¨§¥¨¨
cxFi cxAd oi`W oeiM df lr l`d evi§©¨¥©¤¥¨¤¥©¨¨¥
Kixv iM ilE`e .`Edd zrM xgnl cr©§¨¨¨¥©§©¦¨¦
mc`W mFwnl cr glWl df xErW¦¤¦§Ÿ©©§¨¤¨¨

.dziAd sq`l aEWle dOW dndaE§¥¨¨¨§¨¥¨¥©©§¨
ãBò'd xaC l`Wl miCwdA d`xp¦§¤§©§¦¦§Ÿ§©

m` dhFp mFwn dfi`l frd glW§©¨¥§¥¤¨¤¦
rnWIWM Fnvrn `Ed 'd xaC `xIdl§©¨¥§©¥©§§¤¦§©
`xii dcVA cxA 'd xihni xgn iM¦¨¨©§¦¨¨©¨¤¦¨
`NW i`Ce `N` EdpwnE eicar qipkie§©§¦£¨¨¦§¥¤¨©©¤Ÿ
`xi Fpi`W inl `N` mixaCd E`Ä©§¨¦¤¨§¦¤¥¨¥

FxnF`A oEki df itkE ,'d xaCdYre §©§¦¤§©¥§§§©¨
l"f mxnF` KxC lr(`"kt x"a)dYre oi` ©¤¤§¨¥§©¨

iM ,daEWY `N`mpi` mdW zFidl ¤¨§¨¦¦§¤¥¥¨
mdl xn` dfl 'd xaC al lr minÜ¦©¥§©¨¤¨©¨¤
xaC al lr EniUie daEWzA ExfgIW¤©§§¦§¨§¨¦©¥§©

dcVd on Eqipkie dUri dUr iM 'd¦¨©£¤§©§¦¦©¨¤
`l mirWxd iM aEzMd ricFde .'Fbe§§¦©©¨¦¨§¨¦Ÿ
'Fbe mAl EnU `le daEWzA Exfg̈§¦§¨§Ÿ¨¦¨§

:'d W` mA dxraEk dxez ¨£¨¨¥
(àë.áæòiå 'Bâå àì øLàåmrh ©£¤Ÿ§©©£Ÿ©©

FxnF`afrIe,e"`e ztqFzA §©©£Ÿ§¤¤¨
zW `l xW`e `Ed oM aEzMd xErW¦©¨¥©£¤Ÿ¨
siqFd 'd xaC l` mcFTd lkA FAl¦§¨©¥¤§©¦
Fl oi`W dfM xacA 'it` Fz`Hg lr©©¨£¦§¨¨¨¤¤¥
`Ede dziAd mzqpkdA cqtd mEW¤§¥§©§¨¨¨©©§¨§
ok iR lr s` eipipw ciqtdl cnFr¥§©§¦¦§¨¨©©¦¥

afrIe.dfA 'd xaC iM zF`xdl 'Fbe ©©£Ÿ§§©§¦§©¨¨
z` Eid miqirkn miIxvOd iM iYvvde§¥©§¦¦©¦§¦¦©§¦¦¨¤
miwifgn EidW cvl `l mFwOd©¨Ÿ§©¤¨©£¦¦
mip`nn EidW `Ed mzcFarl l`xUiA§¦§¨¥©£¨¨¤¨§¨£¦
Epin`d `NW Liptl dPde ,mglWl§¨§¨§¦¥§¨¤¤Ÿ¤¡¦

cxAd cixFdl mFlWe qg FA gM WIW¤¥Ÿ©©§¨§¦©¨¨
`NW mlv` Eid `l wtq zxFzA ENt`e©£¦§©¨¥Ÿ¨¤§¨¤Ÿ
.mYndaE mdicar zxinWl EWWg̈§¦§¦©©§¥¤§¤§¨
zFMn WWA Eid `NW cvl iM ilE`e§©¦§©¤Ÿ¨§¥©
mdn Egwl `l dfM `lR xaC zFncFTd©§§©¤¤¨¤Ÿ¨§¥¤
mdipirA d`xpe Dl lFki iM xErW¦¦¨¨§¦§¤§¥¥¤

:EdFyr lFkIW wFgx `EdWak dxez ¤¨¤¨£
(ãë.'Bâå Làå ãøá éäéåFxnF` ©§¦¨¨§¥§§

zgTlznmiOdW zFidl iM 'iR ¦§©©©¥¦¦§¤©©¦
dvwA miIktd mixaC 'a md W`de§¨¥¥§¨¦©§¦¦¦§¥
mxAgzdaE mdl aExw oi`e zFevTd©§¨§¥¥¨¤§¦§©§¨
FcA`nE gvFp Fxag lr dAxzOd cgi©©©¦§©¤©£¥¥©§©§
W` m`e ,zFAkl ElkEi miAx min m ¦̀©¦©¦§§©§¦¥
'd ricFde ,miOd z` zlkF` `id dAx©¨¦¤¤¤©©¦§¦©
dzid cgi mglXWM 'd zEgilWA iM¦¦§¦§¤§¨¨©©¨§¨
zEIktd zlrtn 'iR zgTlzn W`d̈¥¦§©©©¥©§¤¤¨§¦

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy

(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 ÔÓ.הּבהמֹות עם והּכיתי „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 hay 'b 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«¨
i"yx£¯ÁÓ ˙Úk∑.למחר הּזאת ׂשריטה ּכעת לֹו ׂשרט »≈»»ְְִֵַַָָָָָֹ

לכאן  חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ה ּבּכתל: ירד .ּברד , ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
‰„Òe‰∑,יּו"ד יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה וכל ׁשּנתיּסדה, ƒ»¿»ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּתבא  מתּפעלת, ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹּכגֹון:
וּיּודע, הּולדּה, הּוסדה, ּ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 -. ¿…≈»≈««¿»ְְַָָ

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¿«¿»«¿«¿»

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

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FxnF` `EdeiztBndUFrd iEPkA §§©¥Ÿ©§¦¨¤
xW` d`ltp dMn LzF`xA iM mzF`¨¦¦§§©¨¦§¨¨£¤
'it` zFUrl sEXke cWl zlki oi ¥̀§Ÿ¤§¥§¦©££¦
minXd on W` cixFdl dnFcC dnFC¤§¤§¦¥¦©¨©¦
zFpFW`xl f` zF`lR i`ltA§¦§¥§¨¨¨¦

:opFAzYeh dxez ¦§¨
(æè.øtñ ïòîìe 'Bâå øeáòadvxi ©£§§©©©¥¦§¤

igM z` LzF`xd xEarAdY` ©£©§§¤Ÿ¦©¨
.'d in Yxn`WxRq ornlEinW ¤¨©§¨¦§©©©¥§¦

LzErvn`Aux`d lkAlM FWExR §¤§¨§§¨¨¨¤¥¨
dUr xW` lcB z` ExRqi mlFrd̈¨§©§¤Ÿ¤£¤¨¨
Kln xn`W EprnW oke .eixacA o`nnl©§¨¥¦§¨¨§¥¨©§¤¨©¤¤
l`xUi giWn `Fai m` iM lFcB cg ¤̀¨¨¦¦¨§¦©¦§¨¥
dUri `l iM ztFn F` zF` dUrie§©£¤¥¦Ÿ©£¤

:'d xacA o`nl drxtMfi dxez §©§Ÿ§¨¥¦§©
(èé.æòä çìL äzòåm` xn`Y m`e §©¨§©¨¥§¦Ÿ©¦

LNW ixd .dUFr Ff dMO dn oM¥©©¨¨£¥¤§
oi`W Fl xnFl 'd miCwdX dn Liptl§¨¤©¤¦§¦©¤¥

`N` rxdl zFMOA dpEMd zilkY©§¦©©¨¨©©§¨©¤¨
,dwfgd Fcie lFcBd FgM FzF`xd xEarA©£©§Ÿ©¨§¨©£¨¨
on dndaE mc` sq`IW FricFd dfle§¨¤¦¤¤¡Ÿ¨¨§¥¨¦
dMOd dUrY mipR lM lre ,dcVd©¨¤§©¨¨¦©£¤©©¨
ux`l xAgn `EdX dn dzgWdA mWx¤§©§¨¨©¤§ª¨¨¨¤
dMd dcVd aUr lM z`e aizM oMW¤¥§¦§¥¨¥¤©¨¤¦¨

:xAW dcVd ur lM z`e cxAd©¨¨§¤¨¥©¨¤¦¥
øàLðåzazA liMUdl EpldYredn §¦§¨¨§©§¦§¥©§©¨©

m` .oFilr Epidl` DA oEki§©¥¨¡Ÿ¥¤§¦



x`e`ק zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - fk zxaeg zeniyx ,"a"yz `x`e" zniyx itÎlr)

uEg iAbl "xw"e Fnvrl "mg"©§©§§©§©¥

הּברד  ּבתֹו מתלּקחת ואׁש ברד ְְְְִִֵַַַַַָָָָויהי
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∑ מלאה ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא העיר ּבתֹו אבל העיר, רבה)ּגּלּוליםמן .(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«¬≈«¿»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`NW DA 'd riAhd xW` Drah¦§¨£¤¦§¦©¨¤Ÿ
dzid `id miOd mr `id cgi gTlzdl§¦§©¥©©©¦¦©©¦¦¨§¨
eil` zknqpe cxAd KFzA zgTlzn¦§©©©§©¨¨§¦§¤¤¥¨

:KxAzi FpFvx zFUrldk dxez ©£§¦§¨©
(èë.ãBò äéäé àì ãøaäå`l 'iR §©¨¨Ÿ¦§¤¥Ÿ

on `vie did xaMX dnE Wcgn didi¦§¤¥¨¨©¤§¨¨¨§¨¨¦
FxnF` KxC lr cFr oi` minXdwEqR) ©¨©¦¥©¤¤§¨

(b"lxie`A cnre dvx` KYp `l xhnE¨¨Ÿ¦©¨§¨§¨©©£¦
minId zixg`A FxaC `FA zr cr©¥§¨§©£¦©¨¦

Wi` aB lr EidW mipa` cixFdezFkxA) §¦£¨¦¤¨©©¦§¨

:(:c"p

.'Bâå òãz ïòîìlNRzn ip` oi` 'iR §©©¥©§¥¥£¦¦§©¥
LixacA oin`n ip`W cvl Lilr̈¤§©¤£¦©£¦¦§¨¤
iM LzF`xdl `N` mrd z` gNWYW¤§©©¤¨¨¤¨§©§§¦

:ux`d 'dll dxez ©¨¨¤



קי `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b 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

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

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ìéãáòå äzàå.'Bâå Emicard xiMfd §©¨©£¨¤§¦§¦¨£¨¦
l` mAl EnU `l iM d`xW zFidl¦§¤¨¨¦Ÿ¨¦¨¤
mdipwnE mdicar EgiPde 'd xaC§©§¦¦©§¥¤¦§¥¤
dNB in xn`Y m`e ,cgi mtYW dcVA©¨¤¦§¨©©§¦Ÿ©¦¦¨
mcFr cxAd zMn xg`W dWnl§¤¤©©©©©¨¨¨
EwiCvd `lde Erpkp `le mCxnA§¦§¨§Ÿ¦§§©£Ÿ¦§¦
'd Exn`e KM xg` oiCd z` mdilr£¥¤¤©¦©©¨§¨§
xaM ,mirWxd iOre ip`e wiCSd©©¦©£¦§©¦¨§¨¦§¨
`iai iM FliMUd mXdW Ll iYazM̈©§¦§¤©¥¦§¦¦¨¦
dn itM mB ,miIxvOd lr zFxFkA zMn©©§©©¦§¦¦©§¦©

wEqRA iYWxRX('c 'f lirl)rnWi `le ¤¥©§¦©¨§¥§Ÿ¦§©
dvxi `NW zr riBIW drxR mkl £̀¥¤©§Ÿ¤©¦©¥¤Ÿ¦§¤
m` mdn zEgilXd 'it` rnWl cFr¦§Ÿ©£¦©§¦¥¤¦
xhOd ElCgIW mbdW dWn rci dGn oM¥¦¤¨©¤¤£©¤©§§©¨¨
mdl xn`e mrd z` EgNWi `l 'Fbe§Ÿ§©§¤¨¨§¨©¨¤
FpWi iM KEnqA x`Azi cFr .'Fbe iYrcï©§¦§¦§¨¥§¨¦¤§

:oE`xiY mxh xn` EPOOW mrHl©©©¤¦¤¨©¤¤¦§
.ïeàøéz íøè ék ézòãéip` rcFI 'iR ¨©§¦¦¤¤¦§¥¥©£¦

mY` dMOd wNYqYW mcw iM¦Ÿ¤¤¦§©¥©©¨©¤
'Fbe wiCSd 'd mixnF`e 'd z` mi`xi§¥¦¤§§¦©©¦§
dgexd E`xze dMOd zFlM xg` la £̀¨©©§©©¨§¦§¨§¨¨

oM Ybdp xakE dNgYaM cxnl EtiqFY¦¦§Ÿ§©§¦¨§¨¨©§¨¥
mcw mrd gENW lr miMqYW iOr¦¦¤©§¦©¦©¨¨Ÿ¤
.LAl ciAkY zFlM xg`e dMOd zFlM§©©¨§©©¨©§¦¦§
iM `Ed rcFi iM FricFdl dvxi cFr¦§¤§¦¦¥©¦
icM dNAgze dnxr `l mdixaC¦§¥¤Ÿ¨§¨§©§ª¨§¥
`N` mcrA lNRzdl dWn dSxzIW¤¦§©¤¤§¦§©¥©£¨¤¨
,midl` 'dn maal adxe cgR mANn¦¦¨¨©§¨©§¨¨¥¡Ÿ¦

Wie`Ed rcFi iM mdl drcFd dfA §¥¨¤¨¨¨¤¦¥©
df xace ,eizFNAgze mc` zFaWgn©§§¨¨§©§ª¨§¨¨¤
oiniA wcv iM FnvrA drxR EdbiVi©¦¥©§Ÿ§©§¦¤¤¦¦
iM `Ed rcFi iM dfA FricFd mB ,dWn¤©¦¨¤¦¥©¦
`l dMOd zFlM mxh `N` df oi ¥̀¤¤¨¤¤§©©¨Ÿ
mbe cxni dgexd d`xIWM ok ixg ©̀£¥¥§¤¦§¤¨§¨¨¦§Ÿ§©
lCYWIW mbdW sFQal Edrci df¤¥©¥§©¤£©¤¦§©¥
`l l`xUi gNWlE Fz`Eap Wigkdl§©§¦§¨§©¥©¦§¨¥Ÿ

:oade FgExA lWni`l dxez ¦§Ÿ§§¨¥
(àì.'Bâå äzLtäådOl zrcl Kixv §©¦§¨§¨¦¨©©¨¨

oipr xnB mcw df oipr xCq¦¥¦§¨¤Ÿ¤§©¦§©
z` iz`vM gihadW dWn lW FzNtY§¦¨¤¤¤¦§¦©§¥¦¤
dUr iM xn` xnbl Fl did 'Fbe xird̈¦§¨¨¦§ŸŸ¤¦¨¨

lNRzde drxR z`n `vie oM dWn¤¥§¨¨¥¥©§Ÿ§¦§©¥
dUr xW` z` EPricFi KM xg`e 'Fbe§§©©¨¦¤¤£¤¨¨

.cxAd©¨¨
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`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - fk zxaeg zeniyx ,"a"yz `x`e" zniyx itÎlr)

uEg iAbl "xw"e Fnvrl "mg"©§©§§©§©¥

הּברד  ּבתֹו מתלּקחת ואׁש ברד ְְְְִִֵַַַַַָָָָויהי
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
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`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy

(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 ּכסף"(יחזקאל לׁשֹון "ּ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
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  לפני־כן ׁ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
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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

ּ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
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המשך ביאוז למס' פסחים ליום שלישי עמ' ב

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy

(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 ּכסף"(יחזקאל לׁשֹון "ּ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
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  לפני־כן ׁ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

N¯Ùeלג  ‡z¯˜ ˙È ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ¿»«¿…»«¿»¿«
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:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ËÓ ‡Ï ˙ÈÁ ‰Â‰„ ‡¯ËÓeƒ¿»«¬»»ƒ»¿»««¿»
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המשך ביאוז למס' פסחים ליום זביעי עמ' א



קז

יום ראשון - כ"ו טבת
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום רביעי - כ"ט טבת
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום שני - כ"ז טבת
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום חמישי - א' שבט
פרק כ, מפרק א 

עד סוף פרק ט

יום שלישי - כ"ח טבת
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שישי - ב' שבט
מפרק י

עד סוף פרק יז

שבת קודש - ג' שבט
פרק כ 

מפרק יח עד סוף פרק כב

שיעורי תהלים לשבוע פרשת וארא 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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,äNònä,xnelk - ,ala zybxen dad` el yiyk ,okl - ©©£¤

dnybd icil `a ,dad` ly ybxa `haznd ytpd ly ielibd
iytp ielib xak leki - ald "xneg"a ybxen `edy ,efk dcna
qipkdle ,miinybd mixa`d x`ya mb lawzdl ,dad`d ,df
`ed ald ,oky .dvex aldy dn miyer mdyk ,zeig mda
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,mdly "zeig"d `ed df mr cgie ,mixa`d x`yl aexw mvra
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mc`y dryay ,ygena mi`ex ep`y enk ,dlrnl zeevnd
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dxeva dnybd icil `a ytpd ielibyk ,xen`k ,oky .zcgeine
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.dyrnd z` miyer mdyk mixa`a "zeig" qipkdle ,mixa`d
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,ef daeh daygn zervn`a dyer mc`dy zeevnd dyrnl
dtxvn" :iehiad epl xaqei jka .dlrnl zelrl elkeiy
yi ,o`k dpyi "daygn"e o`k epyi "dyrn" ,oky - "dyrnl
,ddbd "`ipz"a d`a o`k .dyrnl daygnd z` sxvl wx
`edy enk df oipr lr xaecn dlawd zxezay ,zpiivnd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

íéøîà éèå÷éì
åæîø äæå
äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè äáùçî íøîàá ì"æø

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ב.3. מ, קדושין



קט zah f"k ipy mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ז שני יום
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ïäù ïéôðà øéòæã '÷åðá ïéçåî úåéäì
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zceara dhnl mb eze` mipian myne - zexitqa ,dlrnl
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ïäL ,"úáe ïa" úBiúBà:md ,dceara "za"e "oa" -eìéçc ¦¥©¤¥§¦
.eîéçøe.dad`e d`xi -úBéäì úãøBé äðeázä íéîòôìå §¦§¦§¨¦©§¨¤¤¦§

øéòæ"c àá÷eða ïéçîŸ¦§§¨¦§¥
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fnex df "dcear"a
dxezd zeize`l
xcqd itl .zeevnde
"dpeaz"n jixv ,libxd
"oitp` xirf"l jynidl
("zecn"l ilawd byend)
lkd jynp mc`ay enk -
xg`le - zecnl lkydn
jynidl leki df okn
"minrtl" ,j` ."zekln"l
"dpia"ny ,`ed xcqd
"zekln"l xyi jynp
dxardd zervn` ila)

,mc`d ly ezcearl qgia xacd zernyn ,("oitp` xirf" jxc
zeppeazddny ,illk ote`a zeidl jixv oekpd xcqd :`id
dad`dne ,d`xie dad` xxerl ,"zecn"a dpadd jyniz
minrtl ,j` .zeevne dxez meiwl drtydd d`a d`xide
xiyi ote`a jynp "dpeaz"ny ,zxg` dxeva `ed xcqd

.zeevnde dxezd meiwe cenill:(ïéáé ìékNnäå"ddbd"d - §©©§¦¨¦
exaqei "`ipz"a cenild jyndae ,miilaw mibyena dxefy
dna yecigdy ,owfd epax xiaqn oldl .zexida xzia
dyrnl "dpeaz"d ony daehd daygnd z` sxvn d"awdy

mlerl zelrl elkei zeevnd iyrny ick ,zeevndd`ixad-
mler `eddbyddzeraepd zeevnde dxezd zeler ea -

zeppeazdn zexvepd ,d`xie dad`ndbyde.d"awd zlecba
mlerl zeevnde dxezd zeler ,df sexiv ila mb ,mxadxivid

eala zexzeqnd ,d"awdl zeirahd d`xide dad`d iciÎlr -
.l`xyin cg` lk lyäæ óeøö Càsxvn d"awdy epcnly - ©¥¤

ick ,zeevnd dyrnl "dpeaz"d ony daehd daygnd z`
,dlrnl elriyúBìòäì éãk ,àeä-Ceøa-LBãwä óøöî§¨¥©¨¨§¥§©£

äáLçî" éãé-ìò íéNòpä äøBzä ÷ñòå úBönä äNòî©£¥©¦§§¥¤©¨©©£¦©§¥©£¨¨
,ìéòì økæpä "äáBèon zraepd "daeh daygn" dze` - ¨©¦§¨§¥

,"dpeaz"dúBönäå äøBzä úiìò íB÷î ,äàéøaä íìBò ãò©¨©§¦¨§£¦©©¨§©¦§
eîéçøe eìéçc éãé-ìò íéNòpä,dad`e d`xi -íéiìëN ©©£¦©§¥§¦§¦¦§¦¦

Baì úelbúäa øLà£¤§¦§©¦
éëä-åàìa ìáà .Lnî- ©¨£¨§¨¨¦

,z`f icrlaéîð,ok mb - ¨¦
íéìBòdxezd - ¦

,zeevndeíìBòì§¨
eìéçc éãé-ìò ,äøéöéä©§¦¨©§¥§¦

íéiòáè eîéçøedad` - §¦¦§¦¦
,zeirah d`xie
ìk áìa íéøzñîä©§ª¨¦§¥¨

,íúBãìBúa ìàøNé- ¦§¨¥§§¨
raha yi icedi lkl
zexzqen d`xie dad`
zervn`ae ,d"awdl
zeler ,el` d`xie dad`
,dxivid mlerl zeevnd
ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨

:úeëéøàarecn ,zekix`a mi`ad miwxta xaqeiy enk - ©£¦
mlerl zeevnd z` ,zeirahd d`xide dad`d zelrn
ekeza xevil leki epi`y in mby oaen ,miptÎlkÎlr .dxivid
witqn ,"dpeaz"d zpigaa `l` ,ald zelbzda d`xie dad`
od mby ,zeevnae dxeza ,ociÎlr ,mly zeidl ,xacd el
d`xie dad`n zeraepd zeevnde dxezd enk ,dlrnl dpilrz

.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

.æé ÷øtezcear xcq zeidl jixv cvik owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
eala zelbzda xxeri ,d"awd zlecba zeppeazd iciÎlr :"ipepia" ly

eze` rpnz d`xid .rxdÎxvia helyl ick z`fe ,'d z`xie 'd zad`

m`e ;dxez cenlle zeevn miiwl eze` ripz dad`de ,dxiar zeyrln

dpiidzy ,el`k d`xie dad` ,zeppeazdd iciÎlr ,xxerl egeka oi`

wifgdl ,ogeka f` mb - ealae egena zexzqen wx `l` ,eala zelbzda

zeler ,ok ;zeevnde dxezd lka xidf zeidle ,"ipepia"d zbixcna eze`

zeevn miiwe dxez cnl eli`k ,dlrnl ely zeevnde dxezd f` mb

.ald zelbzday d`xie dad`a

äæáeiciÎlr ,xxerl egeka oi`y in mby ,epcnly dna - ¨¤
d`xie dad` wx `l` ,eala zeiybx d`xie dad` ,zeppeazd
ogeka yi z`f lka - cala eale egen zenelrza ze`haznd
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:øîéîì déì äåäådid - ©£¨¥§¥©
:xnel mdilräìòî"©£¤

elàk áeúkä åéìò̈¨©¨§¦
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mb hytzdl lkeiy
mpi`y mixa`d x`ya
mc`l oi`yk ,ygena mi`ex ep`y enk .gend xneg enk mipicr
,xacd z` dyer mpn` `ed ,miieqn xac zeyrl ala wyg
dyrnd z` zeyrl eilry egena oian `edy zngn edfy `l`
ody d`xie dad`l qgia mb jk .df dyrna "zeig" f` dxqg -
"zeig"d z` zzle xicgdl ozlekia oi` ,cala "dpeaz" zpigaa

,zeevnd z` zelrdl dfÎiciÎlre ,zeevnd dyrna die`xdíà¦
;äNònä úðéçáì ïøaçîe ïôøöî àeä-Ceøa-LBãwäL àìŸ¤©¨¨§©§¨§©§¨¦§¦©©©£¤

;dyrnl "miitpk"k ynyl od zeleki jke -ïäådad` oze` - §¥
,genay d`xie,"äáBè äáLçî" íLa úBàø÷ðwx od - ¦§¨§¥©£¨¨¨

daygn","daeheîéçøe eìéçc ïðéà ék,dad`e d`xi -Lnî ¦¥¨§¦§¦©¨
økæpk Baì úBîeìòúå Bçî úðeáúa íà-ék ,Baì úelbúäa§¦§©¦¦¦¦§©Ÿ§©£¦©¦§¨

.ìéòìze`hazn ody iptne -gena" ze`xwp od ,daygn §¥
" d"awdy ,(gena ixd `id daygn) "daehdtxvn- "dyrnl

,ef daeh daygn zervn`a dyer mc`dy zeevnd dyrnl
dtxvn" :iehiad epl xaqei jka .dlrnl zelrl elkeiy
yi ,o`k dpyi "daygn"e o`k epyi "dyrn" ,oky - "dyrnl
,ddbd "`ipz"a d`a o`k .dyrnl daygnd z` sxvl wx
`edy enk df oipr lr xaecn dlawd zxezay ,zpiivnd
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íéøîà éèå÷éì
åæîø äæå
äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè äáùçî íøîàá ì"æø

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
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ב.3. מ, קדושין



zahקי f"k ipy mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oda qipkdl ,zeevnd b"ixz lka zenilyle zexidfl e`iadl
,dlrnl ozelrdle "zeig"áeúkM äî ïáeé1éìà áBø÷ ék" :E ¨©¤¨¦¨¥¤

éôa ,ãàî øácä."BúBNòì Eááìáe Elwy ,xne` weqtd - ©¨¨§Ÿ§¦¦§¨§©£
xeaic ,daygn :eiyeal zylya zeevne dxez miiwl icedil

- "jita" - dyrne
- "jaala" ,xeaica
- "ezeyrl" ,daygna
oaena ,mxa .dyrna
oi` ,xzei wenre inipt
dlind ly dzernyn
,cala daygnl "jaal"
izin`d epipr lr mb `l`
dad` :`ede ,ald ly
ly mnewn ,oky .d`xie
d`xide dad`d zeybx
.ala `ed ,dnecke
ixd ,jkl m`zda
:`id weqtd ly ezernyn
lkl xacd (lw) aexw

,d"awdn `xen ly inipt ybx jezn zeevne dxez miiwl icedi
:owfd epax l`ey jk lr .d"awdl dad` ly ybx jezne

"Eááìa" ¯ àeä ,äøBàëìc,d`xie dad`a ald zeybx -ãâð §¦§¨¦§¨§¤¤
eðlL Leçäd`xile dad`l ribdl lw jkÎlk `l eitl - ©¤¨

,d"awdn,[úéçöð àéä äøBzäå]cner dxeza oipr lk - §©¨¦¦§¦
dyny xnele `eal xyt` i` :xnelk .onf lkle gvpl etweza
drc xec mzeiday ,xacnd xecay l`xyi ipal z`f xn` epax
eli`e ,d`xie dad` zebixcnl ribdl mdl lw xacd did

oky .jk xacd oi` .jk lk aexwe lw xacd oi` epiabldxezd ,
l dxn`pe zigvp `idlk,j` ,xacnd xecl `wec e`l ,xec

:mi`ex ep` ygena ,xen`kCtäì "øácä ãàî áBø÷" ïéàL¤¥¨§Ÿ©¨¨§©¥
,úîàa 'ä úáäàì äfä íìBò úBåàzî Baìerahn ,oky - ¦¦©£¨©¤§©£©¤¡¤

mc`d lr ,d"awdl dad` xxerl icke ,zee`zl ald dhep
zg` zeipeviwn ,alay zize`ivnd dihpd z` zepyl
.d"awdl dad`l dfdÎmlerd zee`zn - ziahew zeipeviwl
meya ,zeleki opi` ,'d zad`e ,dfdÎmlerd zee`z - dl` izy

"zeaald zaeg"d xn`nk .cgia zeidl ,ote`2y`y myky
`l jk ,cgia "xecl" mileki mpi` mineÎmlerd zee`z zeleki

`ly ,ok m` ,mi`ex ep` .mc`d ala cgia zeidl 'd zad`e dfd
.'d z`xie 'd zad` mc`d ala reawl jkÎlk lw `le "aexw"

àøîba áeúkL Bîëe3?"àéä ézøèeæ àúlî äàøé ehà" :- §¤¨©§¨¨©¦§¨¦§¨©§¦¦
epax dyn xn`y dn lr ?ohw xac `id (d"awdn) d`xid ike4:

:`xnbd zl`ey ,"d`xil m`Îik jnrn l`ey jiwl` 'd dn"
,daxc`c - gken dfnc" - "?`id `zxhef `zlin d`xi eh`"
oeyl) "c`n aexw epi` - dyn ly execa elit`e zexecd lka

d`xil qgia xacd jk m`e ,(epiax w"k.äáäà ïkL-ìëå- §¨¤¥©£¨
i`cea dad`ly ,d`xil xy`n dad`l ribdl xzei dyw ,oky

mb di`x epl yi ,eply yegl sqepy ,ixd .ribdl lw jkÎlk `l
cgeinae 'd z`xil ribdl jkÎlk lw xacd oi`y ,`xnbdn
?xacd "c`n aexw"y weqtd xne` ,`eti` ,cvik .'d zad`l

ì"æø eøîà íâå5."íúeLøa íaì ¯ à÷åc ¯ íé÷écö"c- §©¨§©©§©¦¦©§¨¦¨¦§¨
zad` cinz mala xxerl
in eli`e .'d z`xie 'd
eal oi` - "wicv" epi`y
gken dfnc" ,ezeyxa
,'ek aexw epi`y cal `lc
wx jiiy epi` daxc` `l`
od oihreny ,miwicvl
,cvik ,(iaxd oeyl) "'eke
,weqtd xne` ,`eti`
,"c`n aexw" ,icedi lkly
zeevne dxez miiwl
,ald mr ,"jaala"
,ezeyxa ealy :xnelk
z` jetdl ,egewit zgz
dfdÎmlerd zee`z

?miwicvl wx dpzip `l dxezd ixde ?'d zad`làlà¤¨
,"BúBNòì"c"ezeyrl" dlnd -aexw" lr xaqd meyn da yi §©£

eze` df ixd ?c`n aexw "jaala" dfi` - "jaala c`n
,mvra ,oky .zeevn miiwl ,cala "ezeyrl"l rbepd "jaala"
xen`k ,mifnex "ezeyrl jaalae jita" :weqta xcqd dyw
,weqta mixceqn md oi` j` - dyrne xeaic ,daygn lr ,lirl
dhnlny xcqd itl `le ,dhnl dlrnlny xcqd itl `l
jixv did ,xzei dpeilrd dbixcna miligzn m` .dlrnl
,(xeaic) "jita" okn xg`l ,(daygn) "jaala" :xcqd zeidl
dlrnl `id daygn ik ,(dyrn) "ezeyrl" okn xg`le
dbixcna miligzn m`e .dyrnn dlrnl xeaice ,xeaicn
okn xg`l ,"ezeyrl" :xcqd zeidl jixv did ,dpezgzd
weqtd ligzn ,`eti` ,recn ."jaala" okn xg`le ,"jita"
okn xg`le ,daygn - "jaala" jiynne ,xeaic - "jita"a
ixg` cin dazkp "ezeyrl" dlnd ,`l` ?dyrn - "ezeyrl"
xen`d "jaala"y ,yxtle xiaqdl d`a `idy iptn "jaala"
.zeevnd meiwl ,"ezeyrl"l xeywy dfk ote`l dpeekd ,o`k
,ãáìa úBönä úiNò éãéì äàéánä äáäàä ,øîBì äöBø¤©¨©£¨©§¦¨¦¥£¦©©¦§¦§©
wxta xaic dilry ,"egene eal zenelrzay" dad`l dpeekd -
qgiay wx .dad` z`xwp ef oi` ,'d zad` zebixcna ,mcewd
`iadl dgekay iptn ,"dad`" z`xwp `id zeevnd meiwl

,zeevnd meiwl"àaìc àúeòø" àéäL,ald oevx - ¤¦§¨§¦¨
.Là étLøk Baì úelbúäa dðéà ék íb ,áì úBîeìòúaL¤§©£¥©¦¥¨§¦§©¦§¦§¥¥

.zeevnd meiwl eze` d`ian `id mb z`f lkae -äæ øáãå- §¨¨¤
,cala eal zenelrzay efk dad` ekeza xxerl"ãàî áBø÷"¨§Ÿ

,BúeLøa Bçî ék ,Bã÷ã÷a çî Bì Lé øLà íãà ìëì ì÷ðå§¨¥§¨¨¨£¤¥Ÿ©§¨§¨¦Ÿ¦§
,ezeyxa eal oi` m` mb -Ba ïðBaúäì ìBëéå,egena -ìëk §¨§¦§¥§¨
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íéøîà éèå÷éì
äæáå æé ÷øôãàî øáãä êéìà áåø÷ éë ù"î ïáåé

äøåàëìã åúåùòì êááìáå êéôá
ãâð êááìá àåä[úéçöð àéä äøåúäå] åðìù ùåçä

æ"äåò úååàúî åáì êôäì øáãä ãàî áåø÷ ïéàù
àúìéî äàøé åèà àøîâá ù"îëå úîàá 'ä úáäàì
íé÷éãöã ì"æø åøîà íâå .äáäà ïëù ìëå àéä éúøèåæ
äáäàä ì"ø åúåùòìã àìà .íúåùøá íáì à÷åã
àúåòø àéäù ãáìá úåöîä úééùò éãéì äàéáîä
åáì úåìâúäá äðéà éë íâ áì úåîåìòúáù àáìã

íãà ìëì ì÷ðå ãàî áåø÷ äæ øáãå ùà éôùøëøùà
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יד.1. ל, האהבה.2.דברים לשער א.3.פתיחה כה, מגילה ב. לג, יב.4.ברכות י, י.5.דברים לד, רבה בראשית



קיי zah g"k iyily mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שלישי טבת יום כ"ח
,bk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù éî àì íà,46 'nr cr:à"îá

ãâa Ba ïðBaúiLëe ,õtçé øLà¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà úl £¤©§Ÿ§¤¦§¥¦§ª©¥¨
,íéðt-ìk-ìò Bçîa ,ãéìBé àìénî,eala `l m` -äáäàä ¦¥¨¦§Ÿ©¨¨¦¨©£¨

Ba ä÷áãì 'äì,d"awda -íei÷a,meiw iciÎlr -åéúBöî ©§¨§¨§¦¦§¨
.BúøBúåäæåly zilkzde xwird -,íãàä ìkmiiwl - §¨§¤¨¨¨¨

,dxez cenlle zeevnék¦
áéúk "íúBNòì íBiä"6, ©©£¨§¦

ozeyrl epzip zeevnd -
,"meid"àeä "íBiä"L¤©

à÷åc äNònä íìBò7- ¨©©£¤©§¨
mler" lr fnex "meid"
Îmlerd ,`wec "dyrnd

dfdd"awdl dad`d ,
xacd dppi` dnvrlyk
oneiw `ed xwird .ixwird

iyrndybx jezn ,ie`xk zeevn miiwl ick ,`l` .zeevnd ly
,"meid"d ly exwir ,j` .'d zad`l mc`d wewf ,inipt iytp

,"mzeyrl" `edøçîìe",`eal cizrl xnelk -,"'eëelawi - §¨¨
,xkyd z`.øçà íB÷îa øàaúpL Bîkzizin`d dzbxc - §¤¦§¨¥§¨©¥

,iwlg xky leaiw meyn da yi dnvrlyk `idy ,'d zad` ly
zrbep dpi`zrk.zeevne dxez ly dyrnd mvr rbepy enk ,

ixd .alde gend zenelrzay dad`d mb dwitqn jk myle

"jaala" dad` efi` :"jaalae" z` dxiaqn "ezeyrl" dlndy
iehia icil d`ad dad`d idef - mc` lkl "c`n aexw" `id
leki efk dad` ;"ezeyrl" icil `iadl da ice ,cala egena
.ald zelbzda dad` xxerl lbeqn epi`y in mb ,ekeza xxerl

ef dad`genaxak `iaz ,
c`d z`dxezd meiwl m

xaqeiy itk - zeevnde
:oldlèélL çnäå§©Ÿ©©¦

ìò ,BúãìBzå Bòáèa§¦§§§¨©
,álaL éìàîOä ììç- ¨¨©§¨¦¤©¥

ytpd ly dnewn
,rxdÎxvide zindad
xxerzdl zelelr myn
- okn xg`le ,zee`z

,zerx zeaygnéìk íäL íéøáàä ìk ìòå ,åét ìòå§©¦§©¨¨¥¨¦¤¥§¥
.äNònä,miptÎlkÎlr ,genay xg`ne .mdilr hily gend - ©©£¤

jke ,zeevn miiwle dxez cenll oevxde dad`d el didz
z`e dtd z` ripie ,alay de`zd lr ,okn xg`l ,gend helyi
xy`k mb df itl .zeevn miiwle dxez cenll mixa`d x`y
- ezeyxa egeny oeik ixd ,"wicv"a dfy itk ,ezeyxa epi` eal

,mixa`d x`y lre ald lr ritydl ezlekia

,úîàa òLø àeäL éî àì íà"ryxk" `xwpd "ipepia" `l - ¦Ÿ¦¤¨¨¤¡¤
hily" gend oi` elv` ,zn`a ryx `l` ,(b"i wxta xkfenk)

,daxc` `l` ,"ald lrì"æø øîàîk8íéòLøä"Líä §©£©©©¤¨§¨¦¥
,"íaì úeLøa,mnvr lr helyl mzexyt`a oi` - ¦§¦¨

de`z zxxerznyk
,malaíaì ïéàå§¥¦¨

,ììk íúeLøaoi` - ¦§¨§¨
drtyde gewit mey genl
,lirl xen`a .mal lr
dxe`kl :sqep xac xaqei
xn`p cg` cvn ,dyw

,ezeyxa eal "wicv"d wxy xnelk ,"mzeyxa mal miwicv"y
eal oi` - "wicv"n dbixcna dhnl `edy ,"ipepia"d eli`e
."mal zeyxa" md miryx `wecy ,xn`p ipy cvne ;ezeyxa
ok` `ed eal - "ipepia" - "ryx" ly llka epi`y in ,df itle
:xaca mipte` dyly :xacd oaei ,epxaqdy itk `l` ?ezeyxa
xxerzdl mivex mdy zr lkae ,"mzeyxa mal" - "miwicv"d
gendy jkl wwcfdl ekxhviy ilan ,mixxerzn md ,'d zad`a
,mzeyxa mal oi`y cala ef `l - "miryx"d ;ald lr rityi
mal oi` mpn` - "mipepia"de ;mal zeyxa md :daxc` `l`
mda rityn gend j` ,"wicv"a dfy itk dcn dze`a ,mzeyxa

.ald lr,mzeyxa `ed ald ,"mipepia"a ,zniieqn dcnay ixd
.dyrne xeaic ,daygna ziyrnd drtydl xeywd lka z`fe

mzeyxa mal oi`" :xne` `ed "miryx"a ,oklllkmb - "
epcnl .ald lr ritydl mileki md oi` ,gend zervn`a
ald lr hily gendy
ly ezclezn raha
ep` oi` recn j` ,mc`d
qgia mb jk mixne`
,dxe`kl ,ixd ,"miryx"l
rah eze` epyi mda mb
epax xiaqn - ?mzclezn

:owfd.íðBò íöòå ìãb ìò Lðò äæåmdizepeer lr yperk - §¤Ÿ¤©Ÿ¤§Ÿ¤£¨
,jk m` ,mxa .ald lr helyl gend ly egek mdn gwlp

xnel xyt` cvik :dl`yd zl`ypmda,"c`n aexw" xacdy
- ?"jaala"a zeevne dxez miiwl xacd lw "miryx"l mby

:`id daeyzdeíäéiçaL elà ¯ íéúna äøBz äøac àìå§Ÿ¦§¨¨©¥¦¥¤§©¥¤
.íéúî íéeø÷- "'ebe jil` aexw"y xn`p da - dxezd oi` - §¦¥¦

.mizn mi`xwp mdiigay "miryx"a zxacnxird epiax w"k
:o`kx"ied` `le zeinyb dvex eraha aldc] l"pdtr dpde"

[mal zeyxa mgen 'it` miryxde ,'ek zenelrzay `l 'it`
.('ek mxxeri in ik) e"g mlerl (2 'd zcear mda `"` (1 k"`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åá ïðåáúéùëå õåôçé øùà ìëëä"á ñ"à úìåãâá
ä÷áãì 'äì äáäàä íéðô ìë ìò åçåîá ãéìåé àìéîî

åéúåöî íåé÷á åáíúåùòì íåéä éë íãàä ìë äæå åúøåúå
ù"îë 'åë øçîìå à÷åã äùòîä íìåò àåä íåéäù áéúë
éìàîùä ììç ìò åúãìåúå åòáèá èéìù çåîäå .à"îá

éìë íäù íéøáàä ìë ìòå åéô ìòå áìáùäùòîä

íéòùøäù ì"æøàîë úîàá òùø àåäù éî àì íà
ììë íúåùøá íáì ïéàå íáì úåùøá íäìò ùðåò äæå

íäééçáù åìà íéúîá äøåú äøáã àìå íðåò íöåòå ìãåâ
úîàá éë íéúî íéåø÷ìéçúäì íéòùøì øùôà éà
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יא.6. ז, א.7.דברים כב, יא.8.עירובין לד, רבה בראשית

zah f"k ipy mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oda qipkdl ,zeevnd b"ixz lka zenilyle zexidfl e`iadl
,dlrnl ozelrdle "zeig"áeúkM äî ïáeé1éìà áBø÷ ék" :E ¨©¤¨¦¨¥¤
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- "jaala" ,xeaica
- "ezeyrl" ,daygna
oaena ,mxa .dyrna
oi` ,xzei wenre inipt
dlind ly dzernyn
,cala daygnl "jaal"
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d`xide dad`d zeybx
.ala `ed ,dnecke
ixd ,jkl m`zda
:`id weqtd ly ezernyn
lkl xacd (lw) aexw

,d"awdn `xen ly inipt ybx jezn zeevne dxez miiwl icedi
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dyny xnele `eal xyt` i` :xnelk .onf lkle gvpl etweza
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mc`d lr ,d"awdl dad` xxerl icke ,zee`zl ald dhep
zg` zeipeviwn ,alay zize`ivnd dihpd z` zepyl
.d"awdl dad`l dfdÎmlerd zee`zn - ziahew zeipeviwl
meya ,zeleki opi` ,'d zad`e ,dfdÎmlerd zee`z - dl` izy

"zeaald zaeg"d xn`nk .cgia zeidl ,ote`2y`y myky
`l jk ,cgia "xecl" mileki mpi` mineÎmlerd zee`z zeleki

`ly ,ok m` ,mi`ex ep` .mc`d ala cgia zeidl 'd zad`e dfd
.'d z`xie 'd zad` mc`d ala reawl jkÎlk lw `le "aexw"
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epax dyn xn`y dn lr ?ohw xac `id (d"awdn) d`xid ike4:

:`xnbd zl`ey ,"d`xil m`Îik jnrn l`ey jiwl` 'd dn"
,daxc`c - gken dfnc" - "?`id `zxhef `zlin d`xi eh`"
oeyl) "c`n aexw epi` - dyn ly execa elit`e zexecd lka

d`xil qgia xacd jk m`e ,(epiax w"k.äáäà ïkL-ìëå- §¨¤¥©£¨
i`cea dad`ly ,d`xil xy`n dad`l ribdl xzei dyw ,oky

mb di`x epl yi ,eply yegl sqepy ,ixd .ribdl lw jkÎlk `l
cgeinae 'd z`xil ribdl jkÎlk lw xacd oi`y ,`xnbdn
?xacd "c`n aexw"y weqtd xne` ,`eti` ,cvik .'d zad`l

ì"æø eøîà íâå5."íúeLøa íaì ¯ à÷åc ¯ íé÷écö"c- §©¨§©©§©¦¦©§¨¦¨¦§¨
zad` cinz mala xxerl
in eli`e .'d z`xie 'd
eal oi` - "wicv" epi`y
gken dfnc" ,ezeyxa
,'ek aexw epi`y cal `lc
wx jiiy epi` daxc` `l`
od oihreny ,miwicvl
,cvik ,(iaxd oeyl) "'eke
,weqtd xne` ,`eti`
,"c`n aexw" ,icedi lkly
zeevne dxez miiwl
,ald mr ,"jaala"
,ezeyxa ealy :xnelk
z` jetdl ,egewit zgz
dfdÎmlerd zee`z

?miwicvl wx dpzip `l dxezd ixde ?'d zad`làlà¤¨
,"BúBNòì"c"ezeyrl" dlnd -aexw" lr xaqd meyn da yi §©£

eze` df ixd ?c`n aexw "jaala" dfi` - "jaala c`n
,mvra ,oky .zeevn miiwl ,cala "ezeyrl"l rbepd "jaala"
xen`k ,mifnex "ezeyrl jaalae jita" :weqta xcqd dyw
,weqta mixceqn md oi` j` - dyrne xeaic ,daygn lr ,lirl
dhnlny xcqd itl `le ,dhnl dlrnlny xcqd itl `l
jixv did ,xzei dpeilrd dbixcna miligzn m` .dlrnl
,(xeaic) "jita" okn xg`l ,(daygn) "jaala" :xcqd zeidl
dlrnl `id daygn ik ,(dyrn) "ezeyrl" okn xg`le
dbixcna miligzn m`e .dyrnn dlrnl xeaice ,xeaicn
okn xg`l ,"ezeyrl" :xcqd zeidl jixv did ,dpezgzd
weqtd ligzn ,`eti` ,recn ."jaala" okn xg`le ,"jita"
okn xg`le ,daygn - "jaala" jiynne ,xeaic - "jita"a
ixg` cin dazkp "ezeyrl" dlnd ,`l` ?dyrn - "ezeyrl"
xen`d "jaala"y ,yxtle xiaqdl d`a `idy iptn "jaala"
.zeevnd meiwl ,"ezeyrl"l xeywy dfk ote`l dpeekd ,o`k
,ãáìa úBönä úiNò éãéì äàéánä äáäàä ,øîBì äöBø¤©¨©£¨©§¦¨¦¥£¦©©¦§¦§©
wxta xaic dilry ,"egene eal zenelrzay" dad`l dpeekd -
qgiay wx .dad` z`xwp ef oi` ,'d zad` zebixcna ,mcewd
`iadl dgekay iptn ,"dad`" z`xwp `id zeevnd meiwl

,zeevnd meiwl"àaìc àúeòø" àéäL,ald oevx - ¤¦§¨§¦¨
.Là étLøk Baì úelbúäa dðéà ék íb ,áì úBîeìòúaL¤§©£¥©¦¥¨§¦§©¦§¦§¥¥

.zeevnd meiwl eze` d`ian `id mb z`f lkae -äæ øáãå- §¨¨¤
,cala eal zenelrzay efk dad` ekeza xxerl"ãàî áBø÷"¨§Ÿ

,BúeLøa Bçî ék ,Bã÷ã÷a çî Bì Lé øLà íãà ìëì ì÷ðå§¨¥§¨¨¨£¤¥Ÿ©§¨§¨¦Ÿ¦§
,ezeyxa eal oi` m` mb -Ba ïðBaúäì ìBëéå,egena -ìëk §¨§¦§¥§¨
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mavn zepyl mcia (2 la` .'ek `"` mavna zn`ac (1 x`ane
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ì ,älçz øáòäøaL ¤¨¨§¦¨§©¥
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mixaey ,`eti` ,dnae ,jk

- ?zetilwd z`éãé-ìò©§¥
úøéøîe Baì úøéáL§¦©¦§¦©

,åéàèç ìò BLôð- ©§©£¨¨
- ald oexaye zexixnd
.zetilwd z` mixaey
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dtilwde zindad

,ea zehley,òLø BãBòa§¨¨
,daeyza xfgy iptl -
"äpè÷ øéò"a úìLBîe¤¤¨¦§©¨
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ieayd .iay ly avn - zelba "zeyeak" mb od ,zelba ze`vnp
eizelert zeyrl ezexig z` ca`ny wx `l`edmb `l` ,

ly eizelert zeyrl eilr mitek`peyd.ieay `ed eiciay
ezrtyd zxcrp - zelba wx `vnp envr iwl`d uevipd eli`e
ociÎlre ,oda ybxezy ,dnype gex ,ytpd z` zeigdl die`xd
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- "jaala" ,zeevne dxez miiwl icedil c`n lw - "c`n xacd
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קיג zah h"k iriax mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ט רביעי יום
פרק יח  ,46 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå çé ÷øô,ck 'nr cr:[íéìåâìâ

?zeciqgd zxez idn :xeqtextd el`y .miieqn xeqtext ,`tex
xiaqi gendy ,`id zeciqgd zxez - :el dpr ocrÎeznyp iaxd
gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr dn all
ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey el`y .oian

jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy zenler ipy
,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear z`hazn
jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl zegtdÎlkl e`

.ala xi`ie ribi genay xe`dy

.çé ÷øtjil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd

oipr iciÎlr ,'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne dxez miiwl

ezeyxa `ed "gen"d ,oky .d"awd zlecba zewnrzdd ,"zeppeazdd"

mb) l`xyin cg` lk ly

dfy itk ,ezeyxa epi` ealyk

,(mzeyxa maly "miwicv"a

egena wnrzdl ezlekiae

.dvex `edy dn lka

zlecba egena wnrziyke

ekeza "cilei" - d"awd

.epnn d`xie d"awdl dad`

,zepey zeaiq zngn m` mb

dad` "xevil" ezexyt`a oi`

zeybxene zeielb d`xie

"xevil" leki `ed j` ,eala

- "ezeyrl"l oda ic el` d`xie dad` .eal zenelrzae egena oze`

,eizeevnae ezxeza zeyalzn mb od .zeevne dxez meiwl eze` `iadl

d`xie dad` jezn zeevn miiwe dxez cnl eli`k - dlrnl ozelrdl

.ala zeybxene zeielb

dperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie dad` od el`y xg`n ,mxa

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ik ,xaqd ("

jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici el didzy

dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazdd oiprl mi`zne iepa

aexw"c`nin mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd epax xiaqi - ?"

z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e ,d"awd zlecba drici el oi`y

z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez miiwl `ed mb leki

,l`xyin cg` lk alay d"awdl "zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d

ef dad` ielib myl .epizea`n l`xyin cg` lkl dyexi `idy

itk - `l` ,zeppeazdd oiprl wewf mc`d oi` (d`xi mb dkeza zllekd)

oexkf .ef dad` ea zniiwy xekfiy ,"oexkf"d oipra el ic - oldl xiaqiy

xak xyt` ef dad` lr .zeevnde dxezd meiwl eze` `iai cala df

,el xyt` - zeppeazdd oiprl jiiy epi`y in mb ik ,"c`n aexw" xnel

.zeevne dxez miiwl ,ef dad`a

ék" :÷eñôaL "ãàî" úlî ,áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥¥¥¦©§Ÿ¤§¨¦
éìà áBø÷"'Bâå ãàî øácä E1,`id "c`n" dlnd zernyn - ¨¥¤©¨¨§Ÿ§

yc`n'd zad`a ,"jaala" zeevne dxez miiwl lwe aexw
jil` aexw" zernyny ,epxaqdy dn itl ,mxa .'d z`xiae
zlekia ,d"awd zelcba zeppeazd iciÎlry ,`id "xacd
"dpeaz" zpigaa zegtl ,d`xie dad` ekeza "xevil" mc`d
mixacd oiicr miperh -
dyexc m` ,oky .xaqd
zeppeazd jkl
df oi`y ixd ,zewnrzde

aexw"c`n,"éøöòãéì C ¨¦¥©
éî óà ék ,äðîàð¤¡¨¨¦©¦
úòéãéa äøö÷ BzòcL¤©§§¨¨¦¦©

,'ädrici el dxqg -
,oda opeazdl ,dpade

,d"awd ly ezlecbaïéàå§¥
úlãâa ïéáäì áì Bì¥§¨¦¦§ª©

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà- ¥¨
lkeiy ,zeppeazdd oiprl jixvy itk min`zen mpi` eale egen

äpnî ãéìBäì,zeppeazddn -eîéçøe eìéçcd`xi - §¦¦¤¨§¦§¦
,dad`eãáì Búðeáúe Bçîa elôàoi`y cala ef `l - £¦§Ÿ§¨§©

`l` ,ala zeybxen d`xie dad` ekeza xxerl ezexyt`a
iehia icil dp`azy d`xie dad` xxerl ezexyt`a mb oi`y

,cala ezpeazae egenaøácä åéìà áBø÷ ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¨¥¨©¨¨
ì ãàîøîL,dyrzÎ`lÎzevn efi` lr xearln xnyidl - §Ÿ¦§Ÿ

z`xi ly "dcn"l ,jk myl mc`d wewf ,lirl xaqedy itky
,'dúBNòìå,miiwl -äøBz ãeîìúå ,äøBzä úBöî ìk §©£¨¦§©¨§©§¨

,ïlk ãâðkcenile dyrdÎzeevn ly oneiw zenilyl ,oky - §¤¤ª¨
,z`f miiwl eciay ixd - 'd zad` zyxcp ,dxezåéôa§¦

,Lnî Bááìáedlnd ly ielbd dyexit itl wx `l ,xnelk - ¦§¨©¨
dlnd ly izin`d dbyen itl mb `l` ,daygn - "jaala"

,ynn ala ,'d zad`ae 'd z`xia - jaala,àaìc à÷îòî¥¨§¨§¦¨
,ald wnern -,eîéçøe eìéçãa ,Bzîàì úîàad`xia - ¤¡¤©£¦¦§¦§¦

`id oi` dnvrlyky ,"dpeaz" zpigaay dad`a `l .dad`e
qgia wx dad` mya z`xwpe ,zizin` dad` zbixcna
,d`xide dad`d eli`e .zeevnd ly oneiwl ,"ezeyrl"l
el`kl zeaygpd 'd z`xie 'd zad` od ,o`k xaecn odilr

zebixcnaicedil el xyt` cvik - `l` .d`xie dad` ly
'd z`xie 'd zad` el dpiidzy ,zeppeazdl jiiy epi`y ,dfk
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá

øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã
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יד.1. ל, דברים

zah g"k iyily mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mavn zepyl mcia (2 la` .'ek `"` mavna zn`ac (1 x`ane
ald rah)etwezezxiay i"r (mal."'ekøLôà éà ,úîàa ék¦¤¡¤¦¤§¨

'ä ãáòì ìéçúäì íéòLøìzeevne dxez miiwl drnyny - ¦§¨¦§©§¦©£Ÿ
,d`xie dad`a ,ytpd ybx jeznìò äáeLz eNòiL éìa§¦¤©£§¨©

ì ,älçz øáòäøaL ¤¨¨§¦¨§©¥
íäL ,úBtìwä- ©§¦¤¥

exvepy ,zetilwd
,mdly zexiardnCñî̈¨

ìæøa ìL ävçîe ìécáî©§¦§¦¨¤©§¤
íäéáàì íðéa ú÷ñônä©©§¤¤¥¨©£¦¤

,íéîMaLm` ,cvik - ¤©¨©¦
mixaey ,`eti` ,dnae ,jk

- ?zetilwd z`éãé-ìò©§¥
úøéøîe Baì úøéáL§¦©¦§¦©

,åéàèç ìò BLôð- ©§©£¨¨
- ald oexaye zexixnd
.zetilwd z` mixaey
ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©
íéäìà éçáæ" :÷eñẗ¦§¥¡Ÿ¦
øaLð áì ,äøaLð çeø©¦§¨¨¥¦§¨

"'Bâå9,myl oaxw - §
gex" `ed ,miwl`
`xhq"d gexyk ,"dxayp
cvik .dxayp "`xg`

- ?"`xg` `xhq"d gex zxayp dnae¯ øaLð áì éãé-ìòL¤©§¥¥¦§¨
ñçðét úLøt íL ïiò] àøçà-àøèñc äàîhä çeø äøaLð¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨©¥¨¨¨©¦§¨
æ"îøä Leøôáe à ãenò ä óãå ç óc àø÷iå úLøôe îø óc©¨¨©©¦§¨©§©©§¥¨

.[íLdxeza mixkfp zepaxwd lky ,xaecn my "xdef"a - ¨
gegip gix" :zepaxwa cinz aezky enk ,'ied myl zekiiya
,dn .oaxw mey xkfp epi` - miwl` myl zekiiya eli`e ."'iedl
`xhq"d gex zxiay - ?miwl` myl oaxwk ynyn ,`eti`
,ixd ."dxayp gex - miwl` igaf" :weqtd xne` z`f ;"`xg`
,'d zceara ligzdl mileki "miryx"d oi` ok`y ,miptÎlkÎlr

.mal z` dligz exayiy ilanàéäåald oexay - §¦
md ,xard lr dhxg edfy ,mi`hgd lr zexnxnzddeúðéça§¦©

,äàzz äáeLz:daeyza zepiga izy .dpezgz daeyz - §¨©¨¨
dlina iehia icil ze`ad ,"d`lir daeyz"e "d`zz daeyz"
- 'ied mya ;'ied myn 'd ze`d zxfgd ,"'d aeyz" ,"daeyz"
c"eid ixg`y dpey`xd 'dd ,(dpeilrd) d`lir 'd :o"idd izy
:epiid "d`lir daeyz" - .e"`ed ixg`y 'dd ,d`zz 'de -
:epiid "d`zz daeyz"e ;'ied my ly c"eil d`lir 'd zxfgd
xaecn dzece` daeyzd .'ied my ly e"`el d`zz 'd zxfgd

:d`zz daeyz `id - o`k,äàzz 'ä úBìòäì,'ied my ly - §©£©¨¨
ìà äìôðL dúìéôpî dîé÷äìze`xwpd ,zetilwd - ©£¦¨¦§¦¨¨¤¨§¨¤

àeäL ,íéðBöéçäicil 'ied my ly d`zz 'd zlitp - ©¦¦¤
,mipevigdì"æø øîàîk ,äðéëMä úeìb ãBñ10íBãàì eìb" : ¨©§¦¨§©£©©©¨¤¡

,"íänò äðéëL ¯,zelbd jeza -eðéäczipgexd dceara - §¦¨¦¨¤§©§
:dpeekd ,mc`d ly"íBãà" äNòî äNBò íãàLklykp - §¤¨¨¤©£¥¡

,olvilÎ`pngx zexiaraéLîîe ãéøBîì CíLjeza - ¦©§¦§¨
,zetilwd-çeø-Lôð úà äiçnä úeäìà õBöéðå úðéça§¦©§¦¡Ÿ©§©¤¤¤¤©

,BlL äîLðzelb" - §¨¨¤
uevipd - "dpikyd
;zelba `ed eay iwl`d
jka z`hazn zelbd
ixd iwl`d uevipdy
egex ,eytp z` dign

,eznypeBa íéLaìîä©§ª¨¦
úéîäaä Lôða©¤¤©§¥¦
BaìaL ,ätìwäî¥©§¦¨¤§¦
,éìàîOä ììçaL¤¤¨¨©§¨¦

Ba úëìBnäytpd - ©¤¤
dtilwde zindad

,ea zehley,òLø BãBòa§¨¨
,daeyza xfgy iptl -
"äpè÷ øéò"a úìLBîe¤¤¨¦§©¨

,sebd -,BlLixd - ¤
dnype gex ,ytpdy
jeza zelba ze`vnp
Îlre ozi` cgie ,dtilwd
mb zelba `vnp oci

,oze` dignd iwl`d uevipdíéLeák äîLð-çeø-Lôðå§¤¤©§¨¨§¦
.dìöà äìBbaody cala ef `l ,onvr dnypde gexd ,ytpd - ©¨¤§¨

ieayd .iay ly avn - zelba "zeyeak" mb od ,zelba ze`vnp
eizelert zeyrl ezexig z` ca`ny wx `l`edmb `l` ,

ly eizelert zeyrl eilr mitek`peyd.ieay `ed eiciay
ezrtyd zxcrp - zelba wx `vnp envr iwl`d uevipd eli`e
ociÎlre ,oda ybxezy ,dnype gex ,ytpd z` zeigdl die`xd

.ziwl` "zeig" ,sebd lkaäøaLðå ,Baø÷a Baì øaLpLëe§¤¦§¨¦§¦§§¦§§¨
eãøtúéå ,àøçà-àøèñå äàîhä çeødtilwd zegek - ©©ª§¨§¦§¨¨¢¨©¦§¨§

,"`xg` `xhq"deàéä ¯ 'eë,'ied my ly d`zz 'd ze`d - ¦
,dpikyd `idyøàaúpL Bîk ,äávð íâå dúìéôpî äî÷̈¨¦§¦¨¨§©¦¨¨§¤¦§¨¥
:øçà íB÷îa,lekiak ,zxxgzyn ,daeyz iciÎlry ,ixd - §¨©¥

ritydl ligzn mc`ay iwl`d uevipd .dzelbn dpikyd
xacd jk .'d zceara ligzdl leki `ed ,f` wxe ,etebae eytpa
okle ,"ald lr hily" egen ,ryx epi`y ina eli`e ."ryx"a
jil` aexw ik" :(miryx mpi`y dl`a xacny) weqtd xne`
- "jaala" ,zeevne dxez miiwl icedil c`n lw - "c`n xacd

.'d z`xiae 'd zad`a
iciÎlre ,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta
ezlekia ,egen zpad zrtyda ekeza xvei mc`dy oevxd

:xen`l xywa siqedl ie`x - .eal zee`z lr xabzdl
lv` dpiea mrt xwia yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd
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íéøîà éèå÷éì
øáùì äìçú øáòä ìò äáåùú åùòéù éìá 'ä ãåáòì

êñî íäù 'åôéì÷äú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå ìéãáî
åùôð úøéøîå åáì úøéáù é"ò íéîùáù íäéáàì íðéá

ìòäøáùð çåø íéäìà éçáæ ÷åñô ìò øäæá ù"îë åéàèç
çåø äøáùð øáùð áì é"òù 'åâå øáùð áìäàîåèä

à"ò 'ä 'ãå 'ç 'ã àø÷éå 'ôå î"ø 'ã ñçðéô 'ô ù"ò] à"ñã
[íù æ"îøä 'éôáåàéäåúåìòäì äàúú äáåùú 'éçá

àåäù 'éðåöéçä ìà äìôðù äúìéôðî äîé÷äì äàúú 'ä
úåìâ ãåñíäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîë äðéëùä

êéùîîå ãéøåî íåãà äùòî äùåò íãàäùë åðééäã
åìù ð"øð úà äéçîä úåäìà õåöéðå 'éçá íùì
åáìáù äôéì÷äî úéîäáä ùôðá åá íéùáåìîä
úìùåîå òùø åãåòá åá úëìåîä éìàîùä ììçáù

äìöà äìåâá 'éùåáë ð"øðå åìù äðè÷ øéòáøáùðùëå
'åë åãøôúéå à"ñå äàîåèä çåø äøáùðå åáø÷á åáì

äáöð íâå äúìéôðî äî÷ àéä:à"îá ù"îë
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יח.9. נא, א.10.תהלים כט, מגילה ראה



zahקיד h"k iriax mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:owfd epax jk lr xne` - ?zeizin`"úøzñî äáäà" àéäL¤¦©£¨§ª¤¤
ìaL.eðéúBáàî eðì äMøé àéäL ,ìàøNé úeììk álk - ¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§ª¨¨¥£¥

"xevil" jixv `ed oi`e ,ef dad` dyexia el yi l`xyin cg`
,ef dad`a ,miiwl el xyt` cvik oiapy ick ,`l` .dze`

cgeina !zeevne dxez
zeevne dxez meiwlyk
- 'd z`xi mb zyxcp
lr xaecn o`k eli`e

dad`- cala zxzeqn
dipipr owfd epax xiaqn
rcpy ick ,ef dad` ly
ef dad` xxerl ji`
iehia icil d`iadle
dxezd zxinya
zllek ji`e ,zeevnde
- 'd z`xi mb ef dad`

éøvL ÷øíéc÷äì C ©¤¨¦§©§¦
øàa älçz øàáìe§¨¥§¦¨¨¥

Bæ äáäà LøL ,áèéä- ¥¥Ÿ¤©£¨
gek dfi`ae ,dpiga efi`a
,ef dad` zyxyen ,ytpa

,dðéðòådzernyn dn - §¦§¨¨
cg`zdl ugl zxivia z`haznd dad` dpyi :ef dad` ly

seba zyaeln `idy itk dnypdy ,d"awd mrdlycg`zz
zelk" ly ddink dkeza z`yepd dad` dpyie ;d"awd mr
.dnecke ,d"awda llkidle zelkidl zytgn ytpdy ,"ytpd

?zxzeqnd dad`d ly "ywean"d ,`eti` ,ednéàåàéä C §¥¦
,eðì äMøé?dad` miyxei cvik -éàåíb da ììëð C §ª¨¨§¥¦§¨¨©

.eìéçcitk ,oky ?d`xi mb ef dad`a zllkp cvik - §¦
,"d`xi" mb ixd zyxcp ,zexiarn xnyidl ick ,epcnly
dxezd lk z` miiwl xyt` ef (zxzeqn) dad`ay xg`ne
epilr df xace - d`xi mb dkeza zllek `idy ixd ,zeevnde

?d`xi mb ef dad` zllek cvike ji` ,oiadl,ïéðòäå,`ed - §¨¦§¨
,äákønä ïä ïä úBáàä éklka ,ixnbl milha eid zea`d - ¦¨¨¥¥©¤§¨¨

`ide ,da "akex"l dlhad "dakxn" enk ,d"awdl ,mzenvr
xg` oevx mey zea`l did `l ,jk - epevx itl wx zbdpen

,d"awd ly epevx xy`nïk ìòå,okle -éLîäì eëæC §©¥¨§©§¦
úBøéôñ øNòî íìBò ãò íäéøçà íäéðáì äîLð-çeø-Lôð¤¤©§¨¨¦§¥¤©£¥¤©¨¥¤¤§¦

,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBò òaøàaL äMã÷c- ¦§ª¨¤§©§©¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨
a` ,zea`d ekf ,mzcear llba`edy in lky ,awrie wgvi mdx

:zebixcn ylyn zakxend ,dyecw dnyp el didz mrxfn
,dnype gex ,ytpzrax`ay zexitqd xyrn zeraepd

,dlrnly xg`n ,j` .diyr ,dxivi ,d`ixa ,zeliv` :zenlerd
,miillk zenlere zebixcn rax` ,xen`k opyi ,dnvr dyecwa
mler dfi`ne dbixcn efi`n ixd ,zexitq xyr - mler lkae

:df ixd ?dnypde gexd ,ytpd icedil ze`aãçàå ãçà ìëì§¨¤¨§¤¨

.åéNòî éôëe Búâøãî éôkyxey mex itk - "ezbixcn itk" - §¦©§¥¨§¦©£¨
xg`l envr z` jkfie "cari" `edy itk - "eiyrn itk" ,eznyp
- "aeh"l envr z` jted mc`yk "xdef"a aezky itk ,okn

.dnyp ly xzei dpeilr dbixcn dlrnln el miwiprn-ìk-ìòå§©¨
ì÷ì elôà ,íéðẗ¦£¦§©
ìàøNé éòLBôe íélwaL¤©©¦§¥¦§¨¥
Lôðc Lôð íâeeæa CLîð¦§¨§¦¨¤¤§¤¤

,äiNòc úeëìîc- §©§©£¦¨
mler ly "zekln"
diyrd mler .diyrd
oezgzd mlerd ixd `ed
diyrd mlerae .xzeia
`id "zekln" ,envr
xyra dpexg`d dxitqd
"zekln"ae ;zexitqd
gex ,ytp opyi ,dnvr
`id ytpde ,dnype
;ylyd oia dpexg`d
e` "milway lw"le
zkynp ,"l`xyi iryet"l
ytp ,xnelk .cala "ytp"
"zekln" ly ytpn d`ad
,xzeia zegpd (beeifd) "cegi"d s` :epiid .diyrd mler ly
:dyecway xzeia dpezgzd dbixcndn ytp ,zegtl ,lawn
,ïë-ét-ìò-óàå .äiNòä úMã÷aL äðBzçzä äâøãî àéäL¤¦©§¥¨©©§¨¤¦§ª©¨£¦¨§©©¦¥

,dpezgzd dbixcndn `id ef ytpy zexnl -àéäL øçàî- ¥©©¤¦
,ytpd,úBLBã÷ úBøéôñ øNòîxac lky ,"llk" ixd miiw - ¥¤¤§¦§

,zebixcnd lkn dlelk dbixcn lky ,zellkzda `ed dyecwa
okleàéämler ly dyecwa xzeia dpezgzd dbixcnd mb - ¦

,diyrd,ïlkî äìeìkx`y lkn -ly zexitqde zebixcnd §¨¦ª¨
,"diyr",äiNòc äîëçî íbxzeia dpeilrd dxitqd `idy - ©¦¨§¨©£¦¨

,diyrd mleradëBúaL,"diyrc dnkg"a -äîëç úLaìî ¤§¨§ª¤¤¨§¨
,úeìéöàc úeëìîc,a"p wxta ,oldl xaqeiy itk ,oky - §©§©£¦

mlera dxi`ne zyalzn ,zeliv`d mler ly "zekln"d zxitq
xyr lk zelelk zeliv`c "zekln"ay xg`ne .diyrd
,zeliv`c "zekln" ly zexitqd xyry ixd ,zexitqd
ly "dnkg" :diyrd mler ly zexitqd xyra zeyalzn
ly "dpia" ,diyrd mler ly "dnkg"a - zeliv`c zekln
ixd .d`ld jke ,diyrd mler ly "dpia"a - zeliv`c zekln
"zekln" ly "dnkg" zyalzn ,diyrd mler ly "dnkg"ay -

:zeliv`cdëBúaLdpyi ,zeliv`c zekln ly "dnkg"a - ¤§¨
,úeìéöàc äîëç,zeliv`d mler ly zexitqd xyr ,oky - ¨§¨©£¦

ly "dnkg" mb "zekln"a dlelk `linn ,dipydn zg` zelelk
,zeliv`d mlerdaL,zeliv`d mler ly "dnkg"a -øéàî ¤¨¥¦

áéúëãk ,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà2ãñé äîëça 'ä" : ¥¨©¨§¦§¦§¨§¨¨©
,"õøàdnkga" ;"dnkg"a xi`n seqÎoi` xe` - "dnkga 'd" - ¨¤
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íéøîà éèå÷éì
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
ììëð êéàå åðì äùåøé àéä êéàå äðééðòå åæ äáäà ùøù
ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå .åìéçã íâ äá
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù
ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
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יט.2. ג, משלי



קטו hay '` iying mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  א' חמישי יום
,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîëçä äðä,ck 'nr cr:ïáåîå

,oky ."ux`" z`xwpd "zekln"a dxi`n "dnkg" - "ux` cqi
dpezgzd dbixcnd `id ,dpipra zg` lk ,"ux`" enk "zekln"

;xzeia"úéNò äîëça ílk"å3.dxi`n "dnkg"y ,o`kn - §ª¨§¨§¨¨¦¨
."diyr"aúðéçáa Laìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà ék ,àöîðå§¦§¨¦¥¨§ª¨¦§¦©

¯ íãàä LôðaL äîëç̈§¨¤§¤¤¨¨¨
äéäiL éî äéäé¦§¤¦¤¦§¤

,ìàøNiîly eznypa - ¦¦§¨¥
cg` lkxi`n ,l`xyin

Îjexa seqÎoi`dn xe`
xi`n `ed recn .`ed
"dnkg"d zpigaa `wec
xiaqi - dnypay

.oldl "`ipz"dúðéçáe§¦©
,daL äîëçä,ytpay - ©¨§¨¤¨

,da Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà íò,"dnkg"a - ¦¥¨©§ª¨¨
dúBéçäì ,dlk Lôpä úBðéça ìëa úèMtúîzeiga - ¦§©¤¤§¨§¦©¤¤ª¨§©£¨

,ziwl`,dìâø úðéça ãò dLàø úðéçaîdbixcndn - ¦§¦©Ÿ¨©§¦©©§¨
cr ,ytpd ly "y`x" z`xwpd ,ytpay xzeia dpeilrd
.ytpd ly "lbx" z`xwpd ,ytpay xzeia dpezgzd dbixcnl

áéúëãk4"äéìòa äiçz äîëçä" :,"dilra" z`xwp ytpd - §¦§¦©¨§¨§©¤§¨¤¨
.dnkgd gek zlra `idìàøNé éòLBt íéëéLîî íéîòôìå]§¦§¨¦©§¦¦§¥¦§¨¥

,mdiclil -,úBtìwä é÷îòa eéäL ãàî úBäBáb úBîLð- §¨§§Ÿ¤¨§¦§¥©§¦
"zetilwd iwnr" zeyxa ,iaya el` zedeab zenyp zeid iptne

"eizeixa mr 'ipexha `a d"awd oi`"y ,epicia "llk" ixde -5-
icin mi`iven `l ,eizeixan zefxten zeyixca `a d"awd oi`
eid `l zetilwd ;ozeyxa ltpy xac ,opevxa `ly ,zetilwd
dxwna `l` ,ozeyxa eltpy zedeabd zenypd z` zexxgyn
,"l`xyi iryet" beeif ly
dze`y ,zeewn od ,f` ik
xeza ,ddeab dnyp
iryet" ly "celi"
rtyez ,"l`xyi
ly miqbd "miyeal"dn
.mzenk didze ,mixedd
zeig zetilwd ewpii f`e
,xzei daexn dcna
,mxa .ddeabd dnypdn
qbd yeald z` zvxete "zxaey" `id - ddeab dnyp dzeida
."wicv" ly dbixcnl dlrzne ,mixedd iciÎlr dyaled ea

:[íéìebìb øôña áeúkL Bîkzepeyd zebixcnay ,ixd §¤¨§¥¤¦§¦
zkynp ,"l`xyi iryet" mixeda `wecy dxew ,zenypay
dnyp ea yi icedi lky ,epcnl ,miptÎlkÎlr .efk ddeab dnyp
xe` "dxey" dnypd ly "dnkg"d zpigaaye ,dyecw ly
d`xydd recn ,xac ly enrh xaqei oldl .`edÎjexa seqÎoi`

qÎoi` xe`nik - ytpd ly "dnkg" zpigaa `wec `id se
."dpad"ne "lky"n dlrnly gek `id "dnkg"

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä"dpad"de "lky"d - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
lk lr xac lk oiadl gekd `id "dpia"e ,"dpiad gek"a mi`vnp

`id "dnkg"d eli`e .eihxtxewn."dpad"de "lky"dàéäå- §¦
,"dnkg"dàeäL äðéaäî äìòîì,"dpia"d -ìëOä úðáä §©§¨¥©¦¨¤£¨©©¥¤

àéä äîëçäå ,BúâOäå§©¨¨§©¨§¨¦
äðáääî äìòîì§©§¨¥©£¨¨
øB÷î àéäå ,äâOääå§©©¨¨§¦¨

ì eäæå .ïäìïBL- ¨¤§¤§
dlnd zernyn¯ äîëç̈§¨

,"äî çk"`id "dnkg" - Ÿ©¨
,"lky"d raep epnny gek
."gek" xeza zlret `ide
zpigaa `id - jk mr cgie
oeyl `idy - "d"n"

- eze` mibiyn `ly xac lr mil`eyy itk ,?`id "dn" :dl`y
ïëìå ,ïéãò äâOäa ñtúð Bðéàå ,ïáeîe âOî BðéàM äî àeäL¤©¤¥ª¨¨§¥¦§¨§©¨¨£©¦§¨¥

da Laìúî,"dnkg"a -úéìc àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ¦§©¥¨¥¨§¥
.ììk déa àñéôz äáLçîmzexyt`ay lkye daygn oi`y - ©£¨¨§¦¨¥§¨

zegekd .`edÎjexa seqÎoi` xe` z` oiadle biydl ,"qetzl"
xe` yalzi mday xcba mpi` "dpad"de "lky"d z` mieednd
z` biydl mileki mpi` "dpad"e "lky" ik ,`edÎjexa seqÎoi`
xg`n ,"dnkgd gek" eli`e ."dpad"n dlrnl `edy seqÎoi` xe`
dlrnl `ed ,xen`ky
- "dbyd"e "lky"n
.seqÎoi` xe` ea yalzn
:epiax w"k oeyl
oeyldne jynddn"
(gken mb ile`e) rnyn

'ixcna xacnczg`.
oipr k"b - d"n g"k yxtne

cg`.byen epi`y gk - ,
'kgc - xe`iad zcewpe
'it` lret dlbznyke ,ytpa hytzn okle) lkyd xewn `id

onwlcke lirlck n"ecgna`vnpe qtzp epi`y xewn edf la` (
'rnlepi`ye gk."(ea yalzn q"`e` okle) ,byenìk ,ïëìå§¨¥¨

,õøàä énòå íéLpä elôà ,ìàøNémikiiy mpi`y dl` - ¦§¨¥£¦©¨¦§©¥¨¨¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
úåäåáâ úåîùð ìàøùé éòùåô íéëéùîî íéîòôìå]
:[íéìåâìâ øôñá ù"îë úåôéì÷ä é÷îòá åéäù ãàî

äìòîì àéäå äðáääå ìëùä øå÷î àéä äîëçä äðä
àéä äîëçäå åúâùäå ìëùä úðáä àåäù äðéáäî
ïåùì åäæå ïäì øå÷î àéäå äâùääå äðáääî äìòîì
åðéàå ïáåîå âùåî åðéàù äî àåäù ä"î ç"ë äîëç
ä"á ñ"à øåà äá ùáìúî ïëìå ïééãò äâùäá ñôúð
åìéôà ìàøùé ìë ïëìå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã
àéä äðåîàäù 'äá íéðéîàî íä õøàä éîòå íéùðä
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כד.3. קד, יב.4.תהלים ז, א.5.קהלת ג, זרה עבודה

zah h"k iriax mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:owfd epax jk lr xne` - ?zeizin`"úøzñî äáäà" àéäL¤¦©£¨§ª¤¤
ìaL.eðéúBáàî eðì äMøé àéäL ,ìàøNé úeììk álk - ¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§ª¨¨¥£¥

"xevil" jixv `ed oi`e ,ef dad` dyexia el yi l`xyin cg`
,ef dad`a ,miiwl el xyt` cvik oiapy ick ,`l` .dze`

cgeina !zeevne dxez
zeevne dxez meiwlyk
- 'd z`xi mb zyxcp
lr xaecn o`k eli`e

dad`- cala zxzeqn
dipipr owfd epax xiaqn
rcpy ick ,ef dad` ly
ef dad` xxerl ji`
iehia icil d`iadle
dxezd zxinya
zllek ji`e ,zeevnde
- 'd z`xi mb ef dad`

éøvL ÷øíéc÷äì C ©¤¨¦§©§¦
øàa älçz øàáìe§¨¥§¦¨¨¥

Bæ äáäà LøL ,áèéä- ¥¥Ÿ¤©£¨
gek dfi`ae ,dpiga efi`a
,ef dad` zyxyen ,ytpa

,dðéðòådzernyn dn - §¦§¨¨
cg`zdl ugl zxivia z`haznd dad` dpyi :ef dad` ly

seba zyaeln `idy itk dnypdy ,d"awd mrdlycg`zz
zelk" ly ddink dkeza z`yepd dad` dpyie ;d"awd mr
.dnecke ,d"awda llkidle zelkidl zytgn ytpdy ,"ytpd

?zxzeqnd dad`d ly "ywean"d ,`eti` ,ednéàåàéä C §¥¦
,eðì äMøé?dad` miyxei cvik -éàåíb da ììëð C §ª¨¨§¥¦§¨¨©

.eìéçcitk ,oky ?d`xi mb ef dad`a zllkp cvik - §¦
,"d`xi" mb ixd zyxcp ,zexiarn xnyidl ick ,epcnly
dxezd lk z` miiwl xyt` ef (zxzeqn) dad`ay xg`ne
epilr df xace - d`xi mb dkeza zllek `idy ixd ,zeevnde

?d`xi mb ef dad` zllek cvike ji` ,oiadl,ïéðòäå,`ed - §¨¦§¨
,äákønä ïä ïä úBáàä éklka ,ixnbl milha eid zea`d - ¦¨¨¥¥©¤§¨¨

`ide ,da "akex"l dlhad "dakxn" enk ,d"awdl ,mzenvr
xg` oevx mey zea`l did `l ,jk - epevx itl wx zbdpen

,d"awd ly epevx xy`nïk ìòå,okle -éLîäì eëæC §©¥¨§©§¦
úBøéôñ øNòî íìBò ãò íäéøçà íäéðáì äîLð-çeø-Lôð¤¤©§¨¨¦§¥¤©£¥¤©¨¥¤¤§¦

,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBò òaøàaL äMã÷c- ¦§ª¨¤§©§©¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨
a` ,zea`d ekf ,mzcear llba`edy in lky ,awrie wgvi mdx

:zebixcn ylyn zakxend ,dyecw dnyp el didz mrxfn
,dnype gex ,ytpzrax`ay zexitqd xyrn zeraepd

,dlrnly xg`n ,j` .diyr ,dxivi ,d`ixa ,zeliv` :zenlerd
,miillk zenlere zebixcn rax` ,xen`k opyi ,dnvr dyecwa
mler dfi`ne dbixcn efi`n ixd ,zexitq xyr - mler lkae

:df ixd ?dnypde gexd ,ytpd icedil ze`aãçàå ãçà ìëì§¨¤¨§¤¨

.åéNòî éôëe Búâøãî éôkyxey mex itk - "ezbixcn itk" - §¦©§¥¨§¦©£¨
xg`l envr z` jkfie "cari" `edy itk - "eiyrn itk" ,eznyp
- "aeh"l envr z` jted mc`yk "xdef"a aezky itk ,okn

.dnyp ly xzei dpeilr dbixcn dlrnln el miwiprn-ìk-ìòå§©¨
ì÷ì elôà ,íéðẗ¦£¦§©
ìàøNé éòLBôe íélwaL¤©©¦§¥¦§¨¥
Lôðc Lôð íâeeæa CLîð¦§¨§¦¨¤¤§¤¤

,äiNòc úeëìîc- §©§©£¦¨
mler ly "zekln"
diyrd mler .diyrd
oezgzd mlerd ixd `ed
diyrd mlerae .xzeia
`id "zekln" ,envr
xyra dpexg`d dxitqd
"zekln"ae ;zexitqd
gex ,ytp opyi ,dnvr
`id ytpde ,dnype
;ylyd oia dpexg`d
e` "milway lw"le
zkynp ,"l`xyi iryet"l
ytp ,xnelk .cala "ytp"
"zekln" ly ytpn d`ad
,xzeia zegpd (beeifd) "cegi"d s` :epiid .diyrd mler ly
:dyecway xzeia dpezgzd dbixcndn ytp ,zegtl ,lawn
,ïë-ét-ìò-óàå .äiNòä úMã÷aL äðBzçzä äâøãî àéäL¤¦©§¥¨©©§¨¤¦§ª©¨£¦¨§©©¦¥

,dpezgzd dbixcndn `id ef ytpy zexnl -àéäL øçàî- ¥©©¤¦
,ytpd,úBLBã÷ úBøéôñ øNòîxac lky ,"llk" ixd miiw - ¥¤¤§¦§

,zebixcnd lkn dlelk dbixcn lky ,zellkzda `ed dyecwa
okleàéämler ly dyecwa xzeia dpezgzd dbixcnd mb - ¦

,diyrd,ïlkî äìeìkx`y lkn -ly zexitqde zebixcnd §¨¦ª¨
,"diyr",äiNòc äîëçî íbxzeia dpeilrd dxitqd `idy - ©¦¨§¨©£¦¨

,diyrd mleradëBúaL,"diyrc dnkg"a -äîëç úLaìî ¤§¨§ª¤¤¨§¨
,úeìéöàc úeëìîc,a"p wxta ,oldl xaqeiy itk ,oky - §©§©£¦

mlera dxi`ne zyalzn ,zeliv`d mler ly "zekln"d zxitq
xyr lk zelelk zeliv`c "zekln"ay xg`ne .diyrd
,zeliv`c "zekln" ly zexitqd xyry ixd ,zexitqd
ly "dnkg" :diyrd mler ly zexitqd xyra zeyalzn
ly "dpia" ,diyrd mler ly "dnkg"a - zeliv`c zekln
ixd .d`ld jke ,diyrd mler ly "dpia"a - zeliv`c zekln
"zekln" ly "dnkg" zyalzn ,diyrd mler ly "dnkg"ay -

:zeliv`cdëBúaLdpyi ,zeliv`c zekln ly "dnkg"a - ¤§¨
,úeìéöàc äîëç,zeliv`d mler ly zexitqd xyr ,oky - ¨§¨©£¦

ly "dnkg" mb "zekln"a dlelk `linn ,dipydn zg` zelelk
,zeliv`d mlerdaL,zeliv`d mler ly "dnkg"a -øéàî ¤¨¥¦

áéúëãk ,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà2ãñé äîëça 'ä" : ¥¨©¨§¦§¦§¨§¨¨©
,"õøàdnkga" ;"dnkg"a xi`n seqÎoi` xe` - "dnkga 'd" - ¨¤
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íéøîà éèå÷éì
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
ììëð êéàå åðì äùåøé àéä êéàå äðééðòå åæ äáäà ùøù
ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå .åìéçã íâ äá
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù
ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
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יט.2. ג, משלי



hayקטז 'a iyiy mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ב' שישי יום
פרק יט  ,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå èé ÷øô,48 'nr cr.ä"á ñ"à

,d"awd zlecba "dpad"le "lky"l,'äa íéðéîàî íä¥©£¦¦©
,äâOääå úòcä ïî äìòîì àéä äðeîàäL"dpen`d gek" - ¤¨¡¨¦§©§¨¦©©©§©©¨¨

,biydl mileki mpi` "dpad"de "lky"dy dn z` "hlew"ék¦
"'Bâå ïéáé íeøòå ,øác ìëì ïéîàé éút"6,lk qtez iztd - ¤¦©£¦§¨¨¨§¨¨¦§

.ea dpen`d iciÎlr xac
xac ly ezqitzy ,ixd
ezpad iciÎlr `ly
iciÎlr `id ,lkya
xaecnyk ,mxa .dpen`
lbeqn lkydy xac lr
,`edy `l` ,eqtezl
`ede lky el oi` ,iztd
yi - "dpen`"a eqtez
eli`e .oexqg meyn jka
zewl` zece` xaecnyk
ixnbl dlrnl `edy
jxc lk oi` ,"lky"n
`l` ,"dbiydl" zxg`

dpen` iciÎlrcalajke .
:"`ipz"d xne`éaâìe§©¥

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
ìëOä ïî äìòîì àeäL¤§©§¨¦©¥¤
äáLçî úéìå ,úòcäå§©©©§¥©£¨¨

ììk déa àñéôzebiydl milbeqnd lkye daygn mey oi` - §¦¨¥§¨
,llk,Cøaúé Bìöà íééúôk ìkämixenb miiztk eplek - ©Ÿ¦§¨¦¤§¦§¨¥

ebiydl gxkdd one ,ebiydl xyt` i` "lky"a ixdy ,eiabl
,"lky"dn dlrnly dpen` iciÎlráéúëãk7àìå øòá éðàå" : §¦§¦©£¦©©§Ÿ

øîBìk ,"'Bâå Cnò ãéîz éðàå ,Cnò éúééä úBîäa ,òãà¥¨§¥¨¦¦¦¨©£¦¨¦¦¨§§©
."Cnò ãéîz éðà" ¯ "úBîäá"e "øòa" éðàL äæaLmr - ¤¨¤¤£¦©©§¥£¦¨¦¦¨

.d"awdíéøñBî ìàøNé éòLBôe íélwaL ì÷ elôà ,ïëìå§¨¥£¦©¤©©¦§¥¦§¨¥§¦
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úòãäå ìëùä ïî äìòîì àåäù ä"á÷ä éáâìå 'åâå ïéáé
'úé åìöà íééúôë ìëä ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå
éðàå êîò éúééä úåîäá òãà àìå øòá éðàå áéúëãë
éðà úåîäáå øòá éðàù äæáù øîåìë 'åâå êîò ãéîú
ìàøùé éòùåôå íéì÷áù ì÷ 'éôà ïëìå êîò ãéîú
íéåðéò íéìáåñå áåøä ìò 'ä úùåã÷ ìò íùôð íéøñåî
éîòå íéøåá íä íà óàå ãçà 'äá øåôëì àìù íéù÷
ïéà íéòãåéù èòîá íâå .'ä úìåãâ íéòãåé ïéàå õøàä
úåððåáúäå úòã úîçî íùôð 'éøñåî ïéàå ììë 'éððåáúî
åìàë ÷ø úåððåáúäå úòã íåù éìá àìà .ììë 'äá
íåù éìá ãçà 'äá øåôëì ììë øùôà éàù øáã àåä
øéàî ãçà 'äù íåùî åðééäå ììë äðòîå äðòèå íòè
äáù äîëç 'éçáá åúåùáìúä é"ò ùôðä ìë äéçîå

:ïáåîå âùåîä ìëùäå úòãä ïî äìòîì àéäù
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טו.6. יד, כב.7.משלי עג, תהלים
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שבט  ג' קודש שבת יום
,48 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ììë åäæå,dk 'nr cr.'åë àèåç

ìëNå úòcäî äìòîì àlàúðéça àéäå ,ïáenäå âOnä ¤¨§©§¨¥©©©§¥¤©ª¨§©¨§¦§¦©
LôpaL äîëç"dnkg" ,mcewd wxta xaqedy dn itly - ¨§¨¤©¤¤

dlrnly gek `id
,"dpad"e "lky"ndaL- ¤¨

dxey ,ytpay dnkga
.àeä Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
zkynp ,jk meyne -

"lky"dn dlrnly dkynd ,dyxeya cg`zdl dnypd
dpevx - `ed zxzeqnd dad`d "oipr"y ixd ."dpad"de
dnypd ly iniptd
mr ,dyxey mr cg`zdl
recn xaqei oldl .d"awd
- ef dad` z`xwp

."zxzeqn dad`"

,äMã÷c àøèñ ìëa ììk eäæå:dyecwd cva -àlà BðéàL §¤§¨§¨¦§¨¦§ª¨¤¥¤¨
,"ïBéìòä Lã÷" àø÷pL ,äîëçî CLîpM äîdlnd -ycew ©¤¦§¨¥¨§¨¤¦§¨Ÿ¤¨¤§

,"dnkg" lr zfnexdyecwedkynd - "ycew"n dkynd `id
,oldl xaqei - ?"dnkg"n dkyndd zernyn dn ."dnkg"n

oipr `id "dnkg"y
seqÎoi` xe`l "lehia"d
:d"awdl ,`edÎjexa
"dnkgn dkynd"
lehia zkynd - dyexit
cv df f`y ,zewl`l df
xqgyk ,j` .dyecwd
- "dnkg"dn df "lehia"
xne` jke .dyecw ef oi`
ycew"l qgia owfd epax

:(dnkg) "oeilrdìèaä- ©¨¥
(dnkg) "oeilrd ycew"

lhaøBàa úeàéöîa¦§¦§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
øác Bðéàå ,Ba Laìîä©§ª¨§¥¨¨
økæpk Bîöò éðôa¦§¥©§©¦§¨

ìéòì4å ,çk" àø÷ð ïëì §¥§¨¥¦§¨Ÿ©
."äî`xwp df okle - ¨

zakxend ,"dnkg" mya
,"dn gk" :milnd izyn

ly gekdnea yiy xac `wec `id dyecwy ixd .lehia ly ,
"ze`ivn" epi`e d"awdl lhay xac - "dnkg"n dkynd

,llk envrl-àøèñå ätìwä úðéçaî Lnî Côä àeäå§¥¤©¨¦§¦©©§¦¨§¦§¨
,eäéîøâì ïéãáòc íìBòä úBnà úBLôð äpnnL ,àøçà- ¨¢¨¤¦¤¨©§ª¨¨§¨§¦§©§©§

,zikep`d oze`ivn ornl wx zeyerd"áä áä" :ïéøîàå5- §¨§¦©©
"oz oz" zexne`e"éðèéòìä"å6,,"iphirld" :eyr xn`y enk - §©§¦¥¦

,Bîöò éðôa øáãå Lé úBéäì,zewl`l lha `le -økæpk ¦§¥§¨¨¦§¥©§©¦§¨
ìéòì4,zwzepnd (ze`ivn) "yi" zpiga `id dtilwy - §¥

,zewl`n;äîëçä úðéça Côä.lehia - dpipry -ïëìå- ¥¤§¦©©¨§¨§¨¥
,dtilwd cvny dl`"íéúî" íéàø÷ð7äîëçä" ék , ¦§¨¦¥¦¦©¨§¨

"äiçz8,jtid mb `ed ,"dnkg"d jtid `edy xac ,j` - §©¤

,miigdáéúëe9;"äîëça àìå eúeîé" :dna dxeyw dzin - §¦¨§Ÿ§¨§¨
mlerd zene`l qgia xen` dfe ,"dnkg"d oipr ea oi`y

.zetilwdn ozeig zelawndìàøNé éòLBôe íéòLøä ïëå§¥¨§¨¦§¥¦§¨¥
ã÷;íMä Lc÷ì ïBéqð éãéì eàaL íicil mi`a mdyk ,oky - Ÿ¤¤¨¦¥¦¨§©¥©¥

,'d yeciw ly oeiqp
zpiga mda zxxerzn
,mznypay "dnkg"d
.mytp z` f` digne
oeiqp zrya `ly eli`e
mby zexnl ,'d yeciw ly
zpiga ,mda zniiw f`
ytpay "dnkg"d
j` ,d"awdl "lehia"de
zelbae mlrda mlv` df

:oldl xiaqiy itk -ék¦
LôpaL äîëçä úðéça§¦©©¨§¨¤©¤¤
õBöéð íò úéäìàä̈¡Ÿ¦¦¦
óBñ-ïéà øBàî úeäìà¡Ÿ¥¥
,da Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨¨

,dnkgd geka -íä¥
íôeâa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§¨
ãvî ,úéîäaä Lôða©¤¤©§¥¦¦©
ììçaL ätìwä©§¦¨¤¤¨¨
,álaL éìàîOä©§¨¦¤©¥

íôeâa úìLBîe úëìBnäzlyen zindad ytpdy drya - ©¤¤¤¤§¨
uevipde ziwl`d ytpd ly "dnkg"d zpiga ,f` mi`vnp ,seba

- seba zelba ,iwl`dìéòì økæpk ,äðéëMä úeìb ãBña10. §¨©§¦¨©¦§¨§¥
döôçå dðBöøL ,úéäìàä Lôpa Bæ äáäà úàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¥©£¨©¤¤¨¡Ÿ¦¤§¨§¤§¨

,àeä-Ceøa íéiçä éiç 'äa ÷ácì,ef dad` z`xwp -íLa ¦¨¥©©¥©©¦¨§¥
,"úøzñî äáäà"`ay ybx ixd `id "dad`" :dxe`kl - ©£¨§ª¤¤

mya o`k dze` mix`zny dnl m`ez df cvik ,ielib icil
dad`"zxzeqnd`a ,oldl xaqeiy dnl m`zda `l` ?"

ef "dxzqd"ixnbl xg` oiprn,dad`d lr xizqne dqknd .
:dtilwd ly wyd yeal `edeàéä ék,ef dad` -úøzñî ¦¦§ª¤¤

äpnîe ,ìàøNé éòLBôa ätì÷c ÷N Leáìa äqëîe- §ª¨¦§©¦§¦¨§§¥¦§¨¥¦¤¨
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.ä"á ñ"à øåà äáù ùôðáù

àøèñ ìëá ììë åäæå
ùãå÷ '÷ðù äîëçî êùîðù äî àìà åðéàù äùåã÷ã
åá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá úåàéöîá ìèáä ïåéìòä
àåäå ä"î ç"ë àø÷ð ïëìå ì"ðë åîöò éðôá øáã åðéàå
úåîåà úåùôð äðîîù à"ñå äôéì÷ä 'éçáî ùîî êôä
úåéäì éðèéòìäå áä áä ïéøîàå åäééîøâì ïéãáòã íìåòä
ïëìå äîëçä 'éçá êôä ì"ðë åîöò éðôá øáãå ùé
àìå åúåîé áéúëå äéçú äîëçä éë íéúî íéàø÷ð
åàáù íãå÷ ìàøùé éòùåôå íéòùøä ïëå .äîëçá
ùôðáù äîëçä 'éçá éë íùä ùã÷ì ïåéñð éãéì
ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî úåäìà õåöéð íò úéäìàä
ãöî úéîäáä ùôðá íôåâá úåìâ 'éçáá íä äá
úìùåîå úëìåîä áìáù éìàîùä ììçáù äôéì÷ä
äáäà úàø÷ð ïëìå .ì"ðë äðéëùä úåìâ ãåñá íôåâá
íééçä ééç 'äá ÷áãì äöôçå äðåöøù úéäìàä ùôðá åæ
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,dtilwdnì"æø øîàîk ,àèçì úeèL çeø íäa ñðëð11: ¦§©¨¤©§©£Ÿ§©£©©©
.'eë àèBç íãà ïéàgex" ."zehy gex ea dqpkp ok m` `l` - ¥¨¨¥

ehy,`hegd mc`l dncpy ,jka ,oldl xaqenk ,z`hazn ef "z
yibxn `ed oi`e ,icedi eze` x`yp `ed ,`heg `edy zexnly

,dlilg ,jka cxtp `edy
yg did el .d"awdn
cxtp `ed `hgd iciÎlry
did `l - d"awdn wzipe
dad`d zngn ,`heg

ick eytp z` xqen did ixd dllbay ,d"awdl eala drehpd
eze` zythn ef "zehy gex" `l` - d"awdn wzpidl `ly
,mxa .`hgd iciÎlr znxbpd d"awdn zewzpida yibxi `ly

mivexyk ,'d yeciw ly "oeiqp" zrya mby ixd ,xacd jk m`
jkÎiciÎlry yegl jixv did `l ,d"awda xetkl eilr zetkl
xiaqn - ?eytp z` xeqnl `l - `linne ,d"awdn wzip `ed
mpi`y mixac lr wx xizqdl dtilwd zexyt`ay ,owfd epax
zpigaa zexiyi mirbep
ytpd ly "dnkg"d
- eli`e .ziwl`d
ly oeiqpa xaecnyk
zexiyi rbetd ,'d yeciw

,"dnkgd gek"adpen`adtilwd oi` my ,"dnkg"dn zraepd
ok` jkÎiciÎlry yge f` yibxn icedie ,xizqdle zeqkl dleki

:eytp z` xqen `ed okle ,d"awdn wzpii
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íãà ïéà ì"æø øîàîë àåèçì úåèù çåø íäá ñðëð

'åë àèåç
1

2

א.11. ג, סוטה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc migqt(ipy meil)

zhiyl df alge ,zywd alg ,'`zyw`c' iexw ipevigd dcvn¥¤
gpende ,'axwd lr xy` alg' llka `ede ,dlik`a xeq` mlek
ewlgp eae ,[xeiv d`x] xzid alg ,'`xzii`c' iexw iniptd dcvn¥¤¤¤
mbdpn did welge .dlik`a xzen m`d `aiwr iaxe l`rnyi iax
l`xyi ux` ipa ,laa ipa bdpnn df alga l`xyi ux` ipa ly
exaq laa ipae ,dlik`a xzid alg z` exizde `aiwr iaxk exaq¤¤

.elke`l xeq`y l`rnyi iaxk
lk`e laal l`xyi ux`n jld dpg xa xa daxy zxtqn `xnbd

:xzid alg z` myàúà ék`ayk ±äpç øa øa äaøl`xyi ux`n ¥¤¤¤¦£¨©¨©©©¨
,laalàøzéiàc ìëàiniptd dcivay daiwd alg z` lk` ± ¨©§©§§¨¥¤

,xYid l`xyi ux` ipa ea ebdpy ,xzid alg iexwddéaâì ìeò± ¤¤¥¤§©¥
eiptl eqpkpeäðéæçc ïåék ,àðeä áøc déøa äaøå àáñ àøéeò áø©©¦¨¨¨§©¨§¥§©¨¥¨©£¦§

eäéépéî dééñkmdiptn alg eze` z` dqik mze` d`xyk cin ± ©§¥¦©§
,xeqi` ea ebdp laaa ixdy ,elke`y ede`xi `lydéì eøîàå eúà̈§¨§¥

ééaàì,dpg xa xa dax bdpy dn iia`l extiqe e`a ±eäì øîà §©©¥¨©§
dpg xa xa dax ,iia`éàúeëk eëðéåeLmz` eli`k mkitlk bdp ± ©¦§§¨¥

lirl `ziixaa epipy ixdy ,mizek(:p)mixg`e mixzend mixac'
ax yxite ,'mdipta mxizdl i`yx dz` i` xeqi` mda ebdp

.mizeka wx dxq` `ziixady `cqg
:`xnbd dywnäpç øa øa äaøå,xzid alg z` lk`ydéì úéì± §©¨©©©¨¤¤¥¥

xaeq epi` m`dïðúc àä(.p lirl)mewnl mewnn jledd' ,ïéðúBð ¨¦§©§¦
ì CìäL íB÷nä éøîeçå ,íMî àöiL íB÷nä éøîeç åéìò,'íLoeike ¨¨§¥©¨¤¨¨¦¨§§¥©¨¤¨©§¨

.elke`l `ly mbdpnk bedpl el did laal jldy
eid l`xyi ux` ipiic .oldlck micwdl yi `xnbd uexizl
mikenqd mipiicdy epiide ,epiax dyn cr yi` itn yi` mikenq
ok` ,zeqpw ipic elit` oecl zeyx zexedl ie`xd mkgl mipzep
xyt` i` ux`l uega la` ,l`xyi ux`a `l` dpi` ef dkinq
la` ,zeqpw ipic oecl mileki eid l`xyi ux` ipiic okle ,jenql

.zeqpw ipic oecl elki `l laa ipiic
:`xnbd zvxznéléî éðä ,ééaà øîàbedpl yiy el` mixac ± ¨©©©¥¨¥¦¥

jldyk `l` mpi` myl jldy mewnd ixnegkîa zg` xirìáá ¥¨¤
ìa zxg` xirîe ,ìááa zg` xirì ìàøNé õøàa zxg` xirõøà §¨¤¦¤¤¦§¨¥§¤¤

,ìàøNém` ,xg`d mewnd ipiicl mitetk zg` xir ipa oi`y oeiky ¦§¨¥
o`k yi ,ipyd mewnd ipa ipirl ebdpn z` dpyi cg` mewn oa

,zwelgn yygénð éàjldyk ,sqep ote`a oke ±õøàì ìáaî ¦©¦¦¨¤§¤¤

,ìàøNéyygn l`xyi ux` ipa bdpnn dpyi `ly xnege lw ¦§¨¥
,l`xyi ux` ipiicl mitetk laa ipa ixdy ,zwelgnlìáàjledd £¨

àì ,ìááì ìàøNé õøàî,laa ibdpn ixneg z` eilr mipzep oi` ± ¥¤¤¦§¨¥§¨¤Ÿ
eäì ïðéôéék ïðàc ïåékux` ipal mitetk laa ipa ep`y oeiky ± ¥¨©£©¨§¦©§

,mipyd z` mixarne miycg miycwn l`xyi ux`ay ,l`xyi
ipic oecl mileki md okle ,md mikenq l`xyi ux` ipiic oke
,zeqpw ipic oecl mileki mpi`e ,mikenq mpi` laa ipiice ,zeqpw

okleäééúååk ïðéãáòmibdep laal mi`ad l`xyi ux` ipa ± ¨§¦©§¨©§
,zwelgnl `iai xacdy yyg oi`y ,l`xyi ux`ay mbdpnk

.mbdpn zepyl miaiig mpi`e
xa xa dax ly ebdpn z` ayiil sqep uexiz d`ian `xnbd

:dpgàîéz eléôà ,øîà éMà áøjledd s`yìàøùé õøàî ©©¦¨©£¦¥¨¥¤¤¦§¨¥
ìááì,laa bdpnn zepyl el xeq`éléî éðädf xac ok` ± §¨¤¨¥¦¥

`l` epi` myl jldy mewn ixneg eilr mipzepyïéàc àëéä¥¨§¥
øBæçì Bzòc,oey`xd enewnläpç øa øa äaøåalg z` lk`y ©§©£§©¨©©©¨

,xzidøBæçì Bzòcl`xyi ux`l,äåäbedpl aiigzd `l okle ¤¤©§©££¨
.laa bdpnk

mileki dpg xa xa dax ly eicinlz e` eipa m` dpc `xnbd
ea mibdepy mewna xzid alg z` lek`le ezreny lr jenql¥¤©¤¤

:`xnbd zxne` .xeqi`,éða ,déøáì äpç øa øa äaø déì øîàdz` ¨©¥©¨©©©¨¦§¥§¦
ìëàz àì,xzid alg z`éðôa àì,ipta elit` ±,éðôa àlL àìå ŸŸ©¤¤Ÿ§¨©§Ÿ¤Ÿ§¨©

wxeìëàL ïðçBé éaø úà éúéàøL éðàzid alg z`,xéãkie`x ± £¦¤¨¦¦¤©¦¨¨¤¨©¤¤§©
ïðçBé éaø àeä,ecenile ezxaqn ok wqtyåéìò CBîñìoiaåéðôa ©¦¨¨¦§¨¨§¨¨

eoiaäzà ,åéðôa àlLyBúBà úéàø àì,xzid alg z` lke`àì ¤Ÿ§¨¨©¨Ÿ¨¦¨¤¤Ÿ
ìëàz,xzid alg z`.éðôa àlL ïéa éðôa ïéa Ÿ©¤¤¥§¨©¥¤Ÿ§¨©

oldl `xnbd(a"r)mixeq` 'migitq'y xaeq `aiwr iaxy d`ian
aexk igitqy my x`eane ,xeriad onf xg`l dxezd on dlik`a
iax zrca mi`pz ewlgpe ,migitq x`yk mpi`e dxezd on mixzen
exfb `ly e` ,aexk igitqa mb xeqi` exfb minkg m`d ,`aiwr
oipra dpg xa xa dax ixacy `xnbd d`ian zrk .mixzen mde
zxne` .xzid alga epal ez`xed z` mixzeq ,ef mi`pz zwelgn¤¤

:`xnbddéãécà déãéc àâéìôedpg xa xa dax xn`y el` mixac ± §¦¨¦¥©¦¥
,envr `ed xn`y mixacd z` mixzeqçñ ,äpç øa øa äaø øîàc§¨©©¨©©©¨¨

éaø ïa ïBòîL éaø øçà ézñðëð úçà íòt ,øæòìà ïa ïðçBé éaø éì¦©¦¨¨¤¤§¨¨©©©©¦§©§¦©©©¦¦§¤©¦
,äpébì àéðB÷ì ïa éñBé¥¤¨§¨©¦¨
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המשך ביאוז למס' פסחים ליום שני עמ' א
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שבט  ג' קודש שבת יום
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היום יום . . . קכ

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

ה'תש"גכז טבתיום שני

חומש: וארא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: משא"כ . . . צדיקים כו' ע"ש.

אונז  גיט  אויבערשטער  דער  רוחניות,  איז  גשמיות  אידישע  אמר:  הזקן  רבינו 
גשמיות, מיר זָאלען דערפון מַאכען רוחניות. אמָאל אז עס איז לרגע ניט אזוי, דארפען 

געבען דעם אויבערשטען אפילו מנחת עני גיט ער א פולע.

ֵדי  ִמּיּות, ּכְ ׁשְ רּוְך־הּוא נֹוֵתן ָלנּו ּגַ דֹוׁש־ּבָ ל ְיהּוִדים ִהיא רּוָחִנּיּות. ַהּקָ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֵקן ָאַמר: ּגַ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
רּוְך־הּוא ְולּו ִמְנַחת  דֹוׁש־ּבָ ן, ֵיׁש ָלֵתת ַלּקָ ָבר ּכֵ ר ְלֶרַגע ֵאין ַהּדָ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ה רּוָחִנּיּות. ְלִעּתִ ּנָ ּצֹור ִמּמֶ ּנִ ׁשֶ

ַפע. ׁשֶ ָעִני, ְוהּוא נֹוֵתן ּבְ

ה'תש"גכח טבתיום שלישי

חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ובזה יובן . . . תהי צדיק.

ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ הֹות.  ַהּגָ ה  ַהְרּבֵ ֲחֵסִרים  ס –  ְדּפָ ַהּנִ ֶצֶדק"  ַמח  ְלַה"ּצֶ ֱאמּוָנה(  ֶרְך  )ּדֶ ַהֲחִקיָרה  ֵסֶפר  ּבְ
ִעְנָיִנים ֵאּלּו. ֵאלֹות ּבְ ה ׁשְ ּמָ ם ָהָיה ָצִריְך ַלֲענֹות ַעל ּכַ ָ ּשׁ ַיַחס ִעם ְנִסיעֹוָתיו ְלֶפֶטְרּבּוְרג, ׁשֶ רֹו ּבְ ִחּבְ

ה'תש"גכט טבתיום רביעי

חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק טו, ובזה . . . 40 חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן . יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מַאכען ליכטיג די 
וועלט באור תורה . ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה בעצמו - אליין 
דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים 
גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק 
למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.

יָמָמא ֲאָנן ]=ָאנּו, ּפֹוֲעֵלי יֹום ָאנּו[. יֹום הּוא אֹור, ֲעבֹוָדֵתנּו ִהיא ֲעבֹוַדת ָהאֹור, ְלָהִאיר  ֲאָנן ּפֹוֲעֵלי ּדִ
ַעְצמֹו – ִלְהיֹות  ֶעְזַרת ה', ּבְ ב טֹוב, ּבְ ַמֲעָמד ּוַמּצָ י ְצִריִכים ַלֲעֹמד ּבְ ַבד ּכִ אֹור ּתֹוָרה. ּוִמּלְ ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ
ר ִיְהיּו  ים, ֲאׁשֶ ים ְיסֹוִדּיִ ְלִמיִדים ֲאָנׁשִ ל ָהֲעבֹוָדה ִהיא ִלְזּכֹות ְלַהֲעִמיד ּתַ ה ּכָ ִריְך – ִהּנֵ ּצָ ִפי ׁשֶ ַעְצמֹו ּכְ ּבְ
ַהּקֶֹדׁש  ְוִחּבּוב  ְגֵלית  ַהּנִ ּתֹוָרה  ִלּמּוד  יק  ַמְסּפִ ֵאינֹו  ׁשֶ ִניִמית.  ַהּפְ ָנה  ּוָ ַהּכַ ֶאל  ם  ְוַדְעּתָ ם  ִלּבָ ּבְ ְמסּוִרים 

ב. ּלֵ ּבַ ם ֲעבֹוָדה ׁשֶ י ִאם ְצִריִכים ּגַ ְצֹות, ּכִ ִמיַרת ַהּמִ ׁשְ ּבִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קכי היום יום . . . 

ה'תש"גא שבט, ר"חיום חמישי

חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ובבינוני . . . כא מרגילותו.

ל ַאַנ"ׁש  ֵנִסּיֹות ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ין ּבָ ֶזה ׁשּום ֶהְפֵרׁש ּבֵ ה( ֵאין ּבָ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ים ָהָאמּור )ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ
ד  ח ּפֹוִלין, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו. ּוִמּצַ ַנז אֹו ֻנּסַ ּכְ ח ַאׁשְ ֵלי ֻנּסַ ּלְ ְחיּו, אֹו ִמְתּפַ ּיִ "ד[ ׁשֶ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ]ַאְנׁשֵ

ִלְכַלל  ַהּנֹוֵגַע  ִניִמית,  ַהּפְ ָנָתּה  ְוַכּוָ ִצּבּור  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ְלֹגֶדל  ּוִבְפָרט  ָרֵאל...  ִיׂשְ ַאֲהַבת 
ר  לּות ֲאׁשֶ ּדְ ּתַ ָכל ִמיֵני ִהׁשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ י ּוְמזֹוָנא, ּוְברּוָחִנּיּות... ָעֵלינּו ְלִהׁשְ ָבֵני ַחּיֵ ִמּיּות, ּבְ ׁשְ ּגַ ׁש ּבְ ָרֵאל ַמּמָ ִיׂשְ

ְהֶיה. ּיִ ח ׁשֶ ֶנֶסת ֵמֵאיֶזה ֻנּסָ י ַהּכְ ּתֵ ָכל ּבָ ע ּבְ ֻיְקּבַ

ה'תש"גב שבטיום ששי

חומש: וארא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובזה יובן . . . עבודתו כלל.

אאמו"ר סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח 
)אינו הנדפס בתו"א(, קנה לו שם "דער פרומער וארא", והי' רגיל רבינו הזקן לחזור 
אותו אחת לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהי' אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ: 
יעדער מָאל איז געווען א אור חדש. הָאט דער טַאטע געזָאגט: א אור איז אלע מָאל 

גלייך, ָאבער מאור איז אלע מָאל ווי א דבר חדש.

י לֹא  "ּכִ ִעְנָין  ּבְ ר  ַהְמַדּבֵ ּגֹו',  ִמי ה'"  ּוׁשְ ּגֹו'  "ָוֵאָרא  רּוׁש  ַהּדְ ר:  ִסּפֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
ם "ּדֶער ְפרּומֶער ָוֵאָרא", ]="ָוֵאֶרא" ַה'ְיֵרא  "תֹוָרה אֹור"(, ָקָנה לֹו ׁשֵ ס ּבְ ְדּפָ ח" )ֵאינֹו ַהּנִ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ִיּדַ
ָהָיה אֹוֵמר  ְמַעט ׁשֶ ַעם ּוַפַעם ּכִ ִנים, ּוְבָכל ּפַ לֹשׁ ׁשָ ֵקן ַלֲחֹזר אֹותֹו ַאַחת ְלׁשָ נּו ַהּזָ ַמִים'[. ְוָהָיה ָרִגיל ַרּבֵ ׁשָ

ִמיד  ּתָ הּוא  'אֹור'  א:  ַאּבָ ֵהִגיב  ָחָדׁש.  אֹור  ֶזה  ָהָיה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ְוָאַמר  ְלׁשֹונֹו.  ּכִ אֹותֹו 
ָדָבר ָחָדׁש. ַעם ּכְ ָכל ּפַ ֵזֶהה, ַאְך 'ָמאֹור' הּוא ּבְ

ה'תש"גג שבטשבת

חומש: וארא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק טז. וזה . . . באריכות.

בֹו  ִמְכּתָ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִלי ַההֹוָספֹות( . ַה"ּצֶ קָאּפּוְסט )ּבְ ַנת תקצ"ז ּבְ ׁשְ ס ָלִראׁשֹוָנה ּבִ "ּתֹוָרה אֹור" ִנְדּפָ
ַנת  ְ ּשׁ ּמִ ים ׁשֶ רּוׁשִ ה... ּבֹו ַמֲאָמִרים רֹב ַהּדְ ס ַעּתָ ְדּפָ ָבט תקצ"ז ּכֹוֵתב: ֵסֶפר "ּתֹוָרה אֹור" ַהּנִ ִמּיֹום ג ׁשְ
יָמה  יָהם, ְוִהְסּכִ ַעְצמֹו ֵעין ִעּיּונֹו ֲעֵליֶהם ְוִהּגִ נּו ַז"ל ּבְ ם ַרּבֵ ה ֵמֶהם ׂשָ ר ַהְרּבֵ תקנ"ו ַעד סֹוף תקע"ב, ֲאׁשֶ
י  ׁשֵ ֻחּמְ ֵני  ׁשְ ַעל  ָהִראׁשֹון  ֵחֶלק  ֲחָלִקים,  ֵני  ׁשְ ּכֹוֵלל  ֶפר  ְוַהּסֵ פּוס.  ַהּדְ ְלֵבית  ַלֲהִביָאם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְעּתֹו  ּדַ
ּוְקָצת  ִיְתרֹו,  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ּתֹוָרֵתנּו  ן  ַמּתַ ְזַמן  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ְלַחג  ים  רּוׁשִ ּדְ ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ ּופּוִרים,  ה  ַוֲחֻנּכָ ַהּתֹוָרה 
יִרים ּומֹוֲעִדים ְורֹאׁש  ִ יר ַהּשׁ י ַהּתֹוָרה ְוׁשִ ׁשֵ ִני ִאם ִיְרֶצה ה' ַעל ג' ֻחּמְ ֵ ְקֵהל. ְוֵחֶלק ַהּשׁ ת ַוּיַ ָפָרׁשַ ְלֶפַסח ּבְ
ָעִמים אֹור. ַעד  א ב' ּפְ ִגיַמְטִרּיָ " ּבְ מֹו "ְוָאַהְבּתָ ֵניאֹור, ּכְ ר ָנֶאה לֹו: ׁשְ ם ַהְמַחּבֵ ּפּור... ְוׁשֵ ָנה ְויֹום ּכִ ָ ַהּשׁ

אן ְלׁשֹונֹו – ּכָ

פּוס  י ַהּדְ ּתֵ ה ִמּבָ ּמָ ָלה ּכַ ְמׁשָ ינּות ָסְגָרה ַהּמֶ י ַעל ְיֵדי ַמְלׁשִ יס ַרק ֵחֶלק ָהִראׁשֹון, ּכִ יקּו ְלַהְדּפִ לֹא ִהְסּפִ
ַנת  ׁשְ ּבִ אֹור".  ַה"ּתֹוָרה  יסּו  ִהְדּפִ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ קָאּפּוְסט  ּבְ פּוס  ַהּדְ ית  ּבֵ ם  ּגַ ּוֵביֵניֶהם  רּוְסָיה,  ּבְ ָהִעְבִרים 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ֵ ּנּוי ַהּשׁ ִזיטָאִמיר ּוְבׁשִ ס ֵחֶלק ב' ּבְ תר"ח ִנְדּפָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשפ"א  טבת כ"ו ראשון יום לוקה? אינו מדוע - בהמה מעשר המוכר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰øeñà ¯ äîäa øNòî©£©§¥¨¨
äøéëî øeqà óà ¯ "ìàbé àì" :øîàpL äfL ...BúBà økîì¦§Ÿ¤¤¤¤¡©Ÿ¦¨¥©¦§¦¨
äð÷ àìå ,íeìk äNò àì øNòî øëBnäL ,éì äàøéå ...Bììëa¦§¨§¥¨¤¦¤©¥©£¥Ÿ¨¨§§Ÿ¨¨

.ä÷Bì Bðéà Cëéôìe ;ç÷Bì¥©§¦¨¥¤
ב)בגמרא  ד, "כל (תמורה – אביי  לדעת  אמוראים . נחלקו 

סלקא דאי מהני, עבד אי תעביד, לא  רחמנא  דאמר  מילתא 

באיסור שנעשה  מעשה כלומר , לקי". אמאי – מהני לא  דעתך

מדוע חלה , אינה  אם  כי חלה, ההלכתית  והתוצאה  מועיל,

והתוצאה מועיל אינו – רבא ולדעת עשייתו ? על לוקה 

על  שעבר  משום  לוקה  כן פי  על  ואף חלה , אינה  ההלכתית 

התורה . מצוות

משנה ': ה 'לחם וכתב 

כרבא  הלכה  ורבא  אביי בין מחלוקת  שבכל ב)אף  כב, (ב"מ

כיון בהמה , מעשר  שהמוכר  כאביי  הרמב "ם  פסק  זה  בענין  –

לפי כי לוקה , אינו  - קנה  לא  והלוקח הועילו  לא  שמעשיו

הועילה לא  עשייתו אם גם  לוקה הרי  רבא  התוס'דעת  כתבו (וכו

דרחמנא") אמימרא "דעבר  משום לוקה רבא שלדעת והשתא ד"ה א ו, .תמורה

משנה ' ה'מגיד מדברי  זה על ה"ט)והקשה  פ"א גזילה שגם(הל'

מעשר המוכר  לדעתו  והרי  כרבא , הרמב "ם  פסק  זו בהלכה 

מעשיו ? הועילו שלא  אף  לוקה  בהמה 

אחרונים  תמורה וביארו  אמת קכט.שפת סי' אהע"ז תנינא ביהודה (נודע

והשתא) ד"ה :שם,

הועילו לא  אם  גם  שלדעתו  ואף  כרבא , פסק  אכן הרמב "ם 

משום לוקה  אינו בהמה מעשר  המוכר  – לוקה  מעשיו

עליו לוקים שאין מעשה' בו שאין 'לאו  על  כעובר שנחשב 

ה"א) פ"ח סנהדרין בדיבור (הל' היא  המכירה  קנין כי אינה הכסף (וקבלת

הדיבור) נחשבתבלי אינה שפתיים עקימת  הרמב "ם  ולדעת

ידו על  מעשה  נעשה  אם  רק  אלא  בקול מעשה  בהמה חוסם (כגון

ראה  אכילה. בלא דשה הבהמה דיבורו ידי על כי תחסום...' 'לא משום שלוקה

ב"ב) פי"ג שכירות הל' חלה ,מ"מ היתה המכירה  אם  ואמנם , .

לא חלה, לא  שהמכירה  כיון אך כמעשה , נחשב היה  הדיבור 

זה הרי – התורה  ציווי על שעבר  אף  ולכן  מעשה , כל נעשה 

לוקה . ואינו מעשה ' בו שאין  'לאו

ה'תשפ"א  טבת כ"ז שני יום לחצאין  שליחות

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
øOòì çéìL äNBòä ìáà .úBîäaä ìòa àeä äðBnä äéäLa§¤¨¨©¤©©©§¥£¨¨¤¨¦©§©¥
àlà Lc÷úî ïéà ¯ øNò ãçàa ïéa éòéLza ïéa äòèå ,Bì§¨¨¥©§¦¦¥¨©©¨¨¥¦§©¥¤¨
àlà ,ãéñôäìe úBòèì çéìL eäNò àlL ;ãáìa éàceä éøéNòä̈£¦¦©©©¦§©¤Ÿ¨¨¨¦©¦§§©§¦¤¨

.éeàøk Lc÷ì§©¥¨¨
המורכב מכשיר  עבורו  לקנות  שמעון  את  שלח ראובן 

אחר מסוג אחד חלק ורכש  טעה שמעון  אך  חלקים , מכמה 

את רק  לקבל לדרוש  ראובן  יכול האם  ראובן ; שביקש  מזה 

החלקים  לשמעון)שאר  ישלם בטעות(ותמורתם שנרכש  זה  מלבד 

לגמרי השליחות  את  לבטל ביכלתך לטעון: יוכל ששמעון או

לחצאין לקיימה באפשרותך אין אך לעצמי, הכל  ואקח

אחד. חלק  בידי ולהשאיר

את לעשר  שליח שהשולח  מבואר  זו  בהלכה  והנה ,

עשירי לאחדֿעשר  או  לתשיעי וקרא  טעה  והשליח בהמותיו

ולא כראוי לקדש  אלא  שליח נעשה  לא  כי מתקדשים , אינם –

לבעלים . הפסד לגרום 

התכוון מלכתחילה  כי לכאורה לומר יש  הדבר  ובביאור 

הצד  על השליחות  את  שיבצע  מנת  על רק  לשליח למנותו 

למפרע השליחות  בטלה  כן, עשה  ולא  ומאחר  טוב , היותר 

שליח.וממי איננו שהרי כלל מועילים  מעשיו אין לא

הודאי העשירי אלא  מתקדש  "אין  כותב הרמב "ם  אך

בטעות שמנה  הבהמות  שאמנם היינו (התשיעי בלבד",

בטלהוהאחדֿעשר) ואם  קדוש . העשירי  אך נתקדשו , לא 

את גם  לקדש  בכוחו אין הרי  זר, כאדם והוא השליחות 

העשירי !

אלא בטל אינו  השליחות  מינוי עצם  כי מכך  ומבואר

ולא המשלח לטובת  שעשה  הפרטים  על רק חלה  שהשליחות 

שליח  לכל מכאן ללמוד יש  זה  ולפי  נזק. לו הגורמים  אלו על 

בין לחלק אפשר  שאם  השליחות  בביצוע בפרט שטעה

כלפי ולא  התיקון כלפי רק  השליחות  חלה  – להפסד התיקון 

ההפסד.

מחמת אמנם  כי אחר , באופן  ההלכה את  לבאר  ניתן אך

העשירי ומכל ֿמקום  למפרע  השליחות  כל בטלה  הטעות 

אף ההעברה , עצם ידי  על מאליה  חלה  קדושתו כי  מתקדש 

הבעלים . בשליחות  נעשתה  לא  אם 

(epw 'nr ,b l`xyi oa`)

ה'תשפ"א  טבת כ"ח שלישי יום מומר? נחשב שבת המחלל האם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰äøæ äãBáòì ãnLîä©§ª¨©£¨¨¨
.ììk ïaø÷ epnî ïéìa÷î ïéà ¯ àéñäøôa úBúaL ìlçì Bà§©¥©¨§©§¤§¨¥§©§¦¦¤¨§¨§¨

זרה עבודה  שהעובד משום  היא  אלו  בעבירות  החומרה 

בבריאת כופר שהוא מראה  שבת  המחלל  וכן בקב "ה כופר 

שבת אחת  ולגירסא  בשבת , ושביתתו  הקב"ה  ע "י  העולם

זרה  מעבודה  יותר  שם)חמורה  ורש"י א ה, פסק(חולין זה  ולפי  .

אברהם ' שו ה 'מגן  סי' לצורך סקכ"ט)(או"ח שבת לחלל שאין

זרה  עבודה  מאיסור  אדם  זרה הצלת  עבודה מאיסור להציל כדי (אך

ע"ז) של עבירות מריבוי להציל כדי אחת שבת לחלל עדיף כי מותר, רבות .פעמים

חידש בבורא , כפירה  הוא  חילולה  כי חמורה  ושבת  ומאחר 
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ציון ' כג)(שו"ת ה 'בנין  סי' דינוהחדשות אין קידוש  שהעושה 

עצם לא  כי  אחרים , בדברים  שבת  שמחלל  למרות  כמומר,

הכפירה אלא  כמומר מחשיבו  השבת  שבחילול האיסור 

אך  כמומר. נחשב ואינו  כופר  הוא  אין שמקדש  ומאחר שבזה ,

אלעזר ' עד)ה'מנחת  סי' רק(ח"א, לא  כופר שבת  שהמחלל  סובר 

במשך  הקב "ה  בשביתת אלא  העולם  בריאת  יוםlkבעצם 

בשבת . שובת  אינו אם  הקידוש  מועיל ומה השביעי ,

משה ' כ)וב 'אגרות סי' ב המחלל (אה"ע דווקא  מדוע הקשה :

הםiqdxta`שבת  מעשיו בצינעה  אף  והרי כמומר , נחשב 

בפרהסיא שכפירה משום  הוא שהטעם  לומר  ואין  כפירה?

(ורק מגזלן יותר  בגנב התורה  החמירה  שהרי  יותר , חמורה 

שירא ומראה  בצנעה מעשיו את  עושה  כי כפל) משלם  גנב 

מהקב "ה . ולא אדם  מבני 

כפירה , על בהכרח מורה  אינו השבת חילול  עצם וביאר :

על  להתגבר  יכול אינו אך העולם  בבריאת  שמאמין  יתכן  כי

הרואים וכלפי מאחר בפרהסיא , אבל ממלאכה . ולהימנע יצרו

נחשב מהם , נמנע  אינו  זאת  ובכל ככפירה  מעשיו מתפרשים 

כופר .

בכל  ונזהר  כמאמין  לכל המוכר שאדם  חידש , זה ולפי 

פרנסה מטעמי בניסיון עומד אינו בשבת  ורק  התורה , איסורי

מתוך  שבת  מחלל שאינו  ברור  כי כמומר , דינו  אין  וכדומה ,

כמומר . דינו אין וממילא  כפירה 

ה'תשפ"א  טבת כ"ט רביעי יום שבת  חילול על תלוי' 'אשם

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰,éeìz íLàa áiç Bðéà¥©¨§¨¨¨
äëàìî äNòå ,ìç íBéå úaL ...òeá÷ øeqà íL äéäiL ãò©¤¦§¤¨¦¨©©¨§Ÿ§¨¨§¨¨

ïéàå ïäî ãçàaíLà àéáî äæ éøä ...äNò ïäî äæéàa òeãé §¤¨¥¤§¥¨©§¥¤¥¤¨¨£¥¤¥¦¨¨
.éeìz̈

א)בגמרא  יז, הוא(כריתות תלוי ' 'אשם  קרבן חיוב  כי  מבואר 

היתה אם  כלומר, איסורא'. 'דאיקבע  באופן  הוא  הספק  כאשר 

שומן", של ספק חלב  של "ספק שהיא אחת  חתיכה  לפניו 

בחתיכה ומוחלט קבוע  האיסור שאין  מפני בקרבן חייב אינו

ואחת חלב  של אחת  חתיכות, שתי  לפניו  "היו אם אבל  זו,

שספק אלא  החתיכות  מן באחת  קבוע  והאיסור  שומן ", של

"אינו כאן: הרמב"ם  פסק  וכך קרבן . חייב  אכל , חתיכה איזו

קבוע". איסור  שם  שיהיה  עד תלוי  באשם  חייב 

ואין מהם  באחד  מלאכות ועשה וחול, "שבת  של ובדין

קבוע "? "איסור ייתכן כיצד עשה", יום  באיזה  ידוע 

התוספות  מדסיפא)וכתבו ד"ה מלאכה(שם "שעשה שמדובר 

כל  איסורא  דאיקבע  – שבת  למוצאי קרוב השמשות בבין

המפרשים  כתבו  אך הרמב"ם היום ". על לח"מ שם, לכריתות (תוי"ט

"סתםכאן) שהרי כן, סובר  שאינו  משמע  הרמב "ם  שמדברי

דאיירי התוס ' כדברי  דאם  סתם ... וחול שבת  ואמר ז"ל רבינו 

ולדעת לפרש ". לו  היה  שבת, למוצאי קרוב מלאכה  שעשה 

ערב של השמשות בבין מלאכה  כשעשה  גם  מדובר  הרמב "ם

מקרי איסורא  "איקבע  אז  שגם  משנה' ה'לחם  ומבאר  שבת ,

שבת". בהכנסת  דהוא  כיון –

הזקן  אדמו"ר גם  נקט  הרמב "ם  שבת'וכדעת הכנסת (ב'סדר

בסופו) ח"ב אדה"ז בשו"ע נדפס – קמא לעשותמהדורא שאין  שכתב  ,

zayמלאכה axraהחמה בשקיעת מיד "כי השקיעה , לאחר

סקילה ספק  בו ויש  לילה .. ספק  שהוא  השמשות בין מתחיל

וחיוב  ח"ו ielzוכרת  my`במהרה המקדש  בית לכשיבנה 

אמן". בימינו

ה'תשפ"א  שבט א' חמישי יום החטא? ידיעת נדרשת אימתי

:È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰éàcå íLà áiçîä ìk̈©§ª¨¨¨©©
éøö ¯ìáà ;BîLà áéø÷é Ck øçàå ,älçz Bàèç Bì òãeiL C ¨¦¤¦¨©¤§§¦¨§©©¨©§¦£¨£¨

äìBò Bðéà ¯ áéø÷äL øçà Bì òãBðå ,Bì òãeiL íã÷ Báéø÷ä íà¦¦§¦Ÿ¤¤¦¨©§©©©¤¦§¦¥¤
.Bì

הזה : לזמן  גם  נוגעת זו הלכה 

ה 'טור ' א)כתב  סי' כגון(או"ח הקרבנות  פרשת לומר  "טוב  :

והוסיף : ואשם ", וחטאת  ושלמים ומנחה  העולה פרשת 

רצון יהי  העולמים  'רבון  יאמר  העולה  פרשת  "וכשיסיים 

עולה הקרבתי כאילו לפניך ומקובל  חשוב  זה  שיהא  מלפניך

והאשם , והשלמים  המנחה  פרשת  אחר יאמר  וכן  בזמנה',

נדבה". באה  שאינה  לפי כן  יאמר  לא החטאת  פרשת  ואחר 

הב "ח היא(שם)ומבאר  "האמירה כי לומר  אין שבחטאת 

כאילו והוה ֿליה חטאת  מחוייב אינו  ושמא  הקרבה , במקום 

הוה ֿליה רצון יהי בלא בקריאה אבל  לעזרה , חולין  מביא 

לא אם  אף  קרבנות , שאר כן  שאין מה  בתורה ", כקורא

נדבה . בתורת  כקרבן האמירה  תיחשב - בהם  התחייב 

הב "ח הרש"ל)והוסיף  'יהי(בשם לומר  שיוכל אפשרות שיש 

תנאי על שזהו  יקדים  כאשר  – חטאת  קרבן על  גם  רצון'

רצון יהי  חטאת , חייב  אני ["אם חטאת חייב  אכן שהוא 

כאילו חטאת  לפרשת קריאתי  לפניך מקובל שיהא  מלפניך

נחשב זה  אין בחטאת  התחייב  לא  אכן  ואם  חטאת"]. הקרבתי

בתורה". כקורא  אלא  יתברך לפניו תעלה  ו "לא  להקרבה ,

אברהם ' ה'מגן  סי'אולם  מהדו"ק אדה"ז בשו"ע הובא סקי"א. א (סי'

סט"ו) רקא מועילה  חטאת  של שהכפרה  מכך  זה  על הקשה 

הודע או  שנאמר  שחטא , ברורה  ידיעה  תחילה לו  "היתה  אם 

חטאת ..." חייב אני  "אם  תנאי כשמוסיף  והרי  חטאתו". אליו

אין ו "אם  עבירה , עבר אכן אם  ברור לא  עצמו שלו  משמע

אינו חטאת, עליה שחייבין עבירה  שעבר בבירור יודע  הוא 

עליה שחייבין עבירה  עבר  שבאמת  אע"פ  קרבן להביא  יכול 

שם חטאת" אדה"ז יש)(שו"ע אשם  פרשת  אמירת  לאחר אמנם  .

את שמקדים  כיון  נדבה  בתורת  בא  שאינו אף  רצון ' 'יהי לומר 

אשם נתחייב  אכן אם  רק כהקרבה  תיחשב שהקריאה התנאי

זה) כל את השמיט בסידור אך שם, אדה"ז בשו"ע הביא .(וכן

כך על שם)והקשו  המג"א על רעק"א הגהות סקי"ג, שם רבה (אליה
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לו שיוודע  "צריך אשם המקריב  שגם  כאן הרמב "ם מדברי

הרי התנאי, יועיל  ומה  אשמו ". יקריב  כך ואחר  תחילה  חטאו 

לו ? יכפר לא  הקרבן  אשמתו , לו  ברורה  לא  אם 

אחרונים המג"א ותירצו על השקל ומחצית מרבבה, דגול מגדים, (פרי

:שם)

אכן ולדעתו ה 'טור ', דברי  את  מבאר  אברהם ' ה'מגן 

הבדל  יש  אכן הטור ולדעת  הרמב"ם " על  בזה  חולק  "הטור

תחילה , ידיעה  להיות צריכה בחטאת  ורק  לאשם חטאת  בין 

התנאי. יועיל ולכן  בידיעה , צורך אין  באשם  ואילו

ה'תשפ"א  שבט ב' שישי יום שטעו? עדים על לסמוך האם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰àöiL ïéc úéa eøBä¥¦¤¨¨
änçä äçøæ óBqáìe ,äò÷ML enãå ,änçä úéñëpL éôì úaMä©©¨§¦¤¦§¥©©¨§¦¤¨§¨§©¨§¨©©¨
ìáà ,áiç äëàìî äNòL ìëå ;úeòè àlà ,äàøBä Bæ ïéà ¯¥¨¨¤¨¨§¨¤¨¨§¨¨©¨£¨
eãéòäL éôì àNpäì Léà úLà eøézä íà ïëå .ïéøeèt ïéc úéa¥¦§¦§¥¦¦¦¥¤¦§¦¨¥§¦¤¥¦
àlà ,äàøBä Bæ ïéà ¯ dìòa àa Ck øçàå ,dìòa únL íäéðôa¦§¥¤¤¥©£¨§©©¨¨©£¨¥¨¨¤¨

.ïúââL ìò úàhç ïéáiç ,ïBøçàä dìòáe äMàäå ;úeòè̈§¨¦¨©£¨¨©£©¨¦©¨©¦§¨¨
בית לטעות  דוגמאות  שתי הרמב "ם הביא מדוע  לעיין יש 

הראשונה ? בדוגמא  הסתפק ולא  דין ,

והביאור :

אחר  ובמקום  בטעות, הוראה שהורה בב "ד  (הלכות מדובר 

ה"א) פ"ב בדורממרים נסתרה  שהוראתו  בביתֿדין  הרמב "ם עוסק 

מה כפי המדות  מן באחת  שדרשו גדול דין "בית  מאוחר :

דין בית  אחריהם ועמד דין , ודנו  כך  שהדין  בעיניהם  שנראה 

כפי ודן סותר  זה  הרי אותו, לסתור אחר  טעם לו  ונראה  אחר

בימים יהיה  אשר  השופט 'אל שנאמר בעיניו , שנראה  מה 

שבדורך ". דין בית  אחר  אלא ללכת  חייב  אינך ההם ',

הוראת סתר  דין  בית  שכאשר  הוא הדינים  שני בין וההבדל

הקודם , בדור שניתנה להוראה גם  מקום  יש  קודם , דין  בית 

זה  הרי  הדין , להיות  צריך שכך סבר  דין  שבית  כיון  wqtכי
dxezd oicלפסוק שיש  אמרה שהתורה  אלא  ח"ו . טעות  ולא 

דין 'בית  פסקjxecayלפי את  לקבל יש  שלאחריו  בדור  לכן  ,'

כיצד  תמיהה  כל ואין דור. שבאותו הדין  בית  ע "י  שניתן  הדין

ניתנה לא  שהתורה חז "ל  שאמרו  כיון משתנה  התורה  דין 

ה"ב)'חתוכה ' פ"ד סנהדרין כי(ירושלמי התברר  זו  בהלכה  ואילו .

הוראה זו ו"אין  במציאות  טעות על מבוסס  היה  הדין פסק

".zerhאלא 

הדין פסק  כי התברר  אם  יהיה  מה  לברר  יש  מעתה ,

ו היות  לכאורה , העדים . בדברי טעות  על  אמרהdxezdהתבסס 

בכל  העדים  על לסמוך  צריך  דבר " יקום  עדים  שנים פי "על

הוסיף לכן  טעו ; אם  אף  הדין  פסק  את  ולהשאיר מקרה 

מצד  היתה  שהטעות ממקרה השניה  הדוגמא  את  הרמב "ם

בפניהם")העדים שהעידו לפי ב"ד... מצד ("התירו בטעות  שאף  לחדש  ,

טעות זו סוף  סוף  כי  טעות" אלא  הוראה  זו "אין  – העדים

במציאות .

(hqx 'nr ,m"anxd lr mipxcd ,mgpn zxez t"r)

ה'תשפ"א  שבט ג' קודש שבת לכפרה? זקוקה יולדת האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰íä äòaøà©§¨¨¥
ìkL ?'äøtk éøqçî' eàø÷ð änìå ...'äøtk éøqçî' ïéàø÷pä©¦§¨¦§ª§¥©¨¨§¨¨¦§§§ª§¥©¨¨¤¨
BLîL áéøòäå ,ìáèå ,Búàîhî øähL ét ìò óà ¯ ïäî ãçà¤¨¥¤©©¦¤¨©¦ª§¨§¨©§¤¡¦¦§
ãò íéLãwa ìëàì éãk Búøäè øîb àìå ,øñç àeä ïéãò ¯£©¦¨¥§Ÿ¨©¨¢¨§¥¤¡Ÿ©¢¨¦©

.Bðaø÷ àéáiL¤¨¦¨§¨
רק הוא האם לברר יש  כפרה ' 'מחוסרי של  הקרבן  בחיוב 

טבילה כעין  קדשים , אכילת  היתר  לענין הטהרה  גמר  לשם 

בפני עומד הקרבן שחיוב  או  מהטומאה  המטהרת  במקווה 

נוסף . ענין היא  ידו  שעל והטהרה עצמו 

קרבן פרשת  את  היולדת  תקרא  בימינו האם  מינה ': ו'נפקא 

הקרבנות  פרשת  את  לומר  תיקנו שהרי בתורה , (חטאת יולדת 

וכו') ידיואשם בכך ייצא  בהם  שהתחייב  שמי כדי  יום בכל 

שפתינו")חובתו פרים בפני("ונשלמה חיוב  הוא  היולדת  קרבן ואם ,

הקרבן אם  אך הקריאה , באמצעות  זאת  שתקיים ראוי עצמו ,

בימינו. שייך אין  הרי  קדשים, אכילת לצורך רק הוא 

במה כי לטהרה , רק  אלא  לכפרה  נועד לא  הקרבן ולכאורה 

כפרה ? שצריכים  היולדת  או הזב  מקובצת חטאו  ושיטה רש"י (ראה

במשנה) ב ח, של כריתות במובן אינו  כפרה ' 'מחוסרי  זה ולפי  .

התוספות ' 'בעלי  שפירשו כפי אלא  חטא  על וכפרה סליחה

ח) יב, ויקרא זקנים שיהא(דעת משמע  לא  דקרא  פשטיה  "לפי 

לשון  אלא  'וכפר ' ואין  חטא , על  בא  כמוzeiwpקרבנה  ,

הבית". את וחטאת 

גמר לצורך רק  אינו הקרבן  כי  להוכיח יש  למעשה  אך

להלן  שהרי קדשים , ואכילת י)הטהרה  שאשה(הל' נפסק

בזבחים , ואוכלת  אחד  קרבן  "מביאה  פעמים  חמש  שילדה 

אחד, בקרבן  די  הטהרה שלגבי היינו  חובה ", עליה  והשאר 

יש עדיין  אך  טומאות , מכמה מטהרת  אחת שטבילה כשם 

עצמו בפני חיוב שיש  ומכאן השאר  את  להביא  חובה  עליה 

לטהרה  נצרך שאינו אעפ"י 56,בקרבן עמ' נזירות פענח צפנת (ראה

בסופו) א סי' שלמה ראויבנין בימינו שאכן שכתבו  יש זה ולפי .

מדין חיובה  את  לקיים כדי הקרבן  פרשת  את  לומר  ליולדת 

שפתינו " פרים שם)."ונשלמה  שלמה (בנין

יוחאי  בר  שמעון  רבי כדברי  הוא  החיוב  ב)וטעם  לא, (נדה

לבעלה , תיזקק  שלא  ונשבעת  קופצת  לילד  שכורעת  ש "בשעה 

בא הלידה  צער  כי ועוד, קרבן ". תביא  תורה  אמרה  לפיכך 

בקללת האשה  נענשה  שבגללו הדעת  עץ  חטא  בעקבות 

כפרה צריכה  כך  ועל בנים ", תלדי  כז "בעצב  שיחות לקוטי (ראה

ואילך) 16 .עמ'
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חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ידוע 1) ואין זכרים, שני וילדה בכרה שלא רחל דין יבאר

ראשון. יצא מהם איזה

.‡‰¯ka ‡lL ÏÁ¯2ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈÂ3e‡ˆÈ elÙ‡ , »≈∆…ƒ¿»¿»¿»¿≈¿»ƒ¬ƒ»¿
„Á‡ Ì„˜ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ - „Á‡k Ô‰ÈL‡¯ ÈL4. ¿≈»≈∆¿∆»ƒ∆¿»∆…»«∆»

Ô‰k‰ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ Ì‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»«≈∆≈∆»»ƒ«…≈
LeÁk‰ ˙‡ ÏËB5¯BÎa ˜ÙÒ ÈM‰Â ,6Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ≈∆«»¿«≈ƒ¿≈¿≈∆»≈∆

‡e‰ ˜ÙÒ ÈÁ‰ ‰fL ;ÌeÏk Ô‰kÏ ÔÈ‡ -7‡ÈˆBn‰Â , ≈«…≈¿∆∆««»≈¿«ƒ
È¯‰ - ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ÔÎÂ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒ»¿»»»¿≈»¬≈
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰lÁz ˙‡ˆÈ ‰·˜p‰ ‡nL ,˜ÙÒ ¯Îf‰«»»»≈∆»«¿≈»»»¿ƒ»¿ƒ»≈

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,ÌeÏk Ô‰kÏ«…≈¿∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

הוא 2) הנוכחי והעיבור זה, לפני נתעברה לא כלומר,
אצלה. אחת.3)הראשון במשנה 4)בבת כחכמים

שניהם  שיצאו לצמצם אפשר שאי הסוברים יז.) (בכורות
השני  את הקדים האחד אלא בכורים, שניהם ושיהיו כאחת

שקדם. זהו אי ידוע לא ולנו עקיבא 5)במשהו, כרבי
ראיה  הבא לכהן הישראל אומר היפה שעל שם, במשנה

בגמרא). יח. (שם לך ואתננו הבכור עד 6)שהוא וירעה
לבעליו. ויאכל מום, בו תחילה 7)שיפול יצא המת שמא

כלל. בכור איננו והחי

.·Ô‰ÈL - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ e¯ka ‡lL ˙BÏÁ¯ ÈzL¿≈¿≈∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ¿≈∆
Ô‰kÏ8Ô‰kÏ ¯Îf‰ - ‰·˜e ¯ÎÊ .9‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL .10 «…≈»»¿≈»«»»«…≈¿≈¿»ƒ¿≈»

LeÁk‰ ˙‡ ÏËB Ô‰k‰ -11¯BÎa ˜ÙÒ ÈM‰Â ,12Ì‡Â . «…≈≈∆«»¿«≈ƒ¿≈¿¿ƒ
˜ÙÒ ÈÁ‰ ¯Îf‰ ‰fL ;ÌeÏk Ô‰kÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó≈∆»≈∆≈«…≈¿∆∆«»»««¿≈

‡e‰ ¯BÎa13ÈzL e„ÏÈ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â , ¿¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»»¿¿≈
˙B·˜ ÈzLe ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ¯ÎÊÂ ˙B·˜14È¯‰ - ¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈¿≈¬≈

‰„ÏB ‰·˜p‰ ‡nL :¯ÓB‡ È‡L ,¯BÎa ˜ÙÒ ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒ¿≈¿∆¬ƒ≈∆»«¿≈»¿»
,ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯Îf‰ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»«»»¿ƒ»≈»«…≈¿
˙Á‡Â ‰¯ka ˙Á‡ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»««ƒ¿»¿««

‰¯ka ‡lL15ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ16„Á‡Â BÏ „Á‡ - ∆…ƒ¿»¿»¿¿≈¿»ƒ∆»¿∆»
Ô‰kÏ17˙‡ ÏËB Ô‰k‰Â ,¯BÎa ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ , «…≈¿»∆»≈∆¿≈¿¿«…≈≈∆

LeÁk‰18‰fL ,ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . «»≈∆»≈∆≈»«…≈¿∆∆
‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏÈ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ ˜ÙÒ ÈÁ‰19Ô‡k ÔÈ‡ - ««»≈¿≈ƒ»¿»»¿≈»≈»

‡e‰ ¯BÎa ˜ÙÒ ¯Îf‰ ‰fL ,ÌeÏk Ô‰kÏ20. «…≈¿∆∆«»»¿≈¿

אנו 8) אין הלידות, את ראינו לא כי ואף יח: שם משנה
ילדה  לא והשנייה הזכרים שני את ילדה אחת שמא חוששים

אחד. בכור אלא לכהן יהיה ולא טנפה, ואין 9)אלא
והזכר  טנפה רק והשנייה שניהם את ילדה שאחת אומרים
אומרים  אנו אלא הראיה, עליו מחבירו והמוציא ספק הוא
כן, ואם הנקבה. את וזו הזכר את זו ילדה: מהן אחת שכל

וודאי. בכור הוא תאומים 10)הזכר ילדה שאחת ונמצא
בכורות, הזכרים שני אם ספק כאן ויש - אחד רק והשנייה
מהתאומים  היא הנקבה אם בין בכור, מהם אחד שרק או
הוא  ואיזה מהתאומים הוא הזכרים מן איזה ידוע ולא
תאומים  והזכרים יחידה נולדה הנקבה אם ובין יחיד שנולד
שניהם  שיצאו באופן אפילו או ראשון יצא איזה ידוע ולא
את  קדם מהן ואחד לצמצם אפשר שאי הוא שהדין כאחת
והשני  בכור בוודאי הוא הזכרים מן אחד ורק במשהו חבירו

הוא 11)ספק. שהיפה ראיה לי הבא לו אומר שהישראל
הבעלים.12)הבכור. ויאכלוהו מום בו שיפול עד וירעה

שמת.13) שזהו ואפשר בכור הוא מהן אחד רק שאולי
בתאומים 14) הזכר נולד שמא בכור: כאן יש אם הוא וספק

תחילה. יצאה והיא הנקבה, בהמות,15)עם שתי לו יש
זכר  עכשיו וכשיולדת אחת פעם מעוברת כבר הייתה  אחת

הראשון. העיבור לה שזו ואחת בכור, ידוע 16)אינו ולא
ביכרה. שלא הבהמה מן נולד מהן ירעו 17)איזה ושניהם

מום. בהם שיפול שם,18)עד במשנה עקיבא כרבי
הבכור. הוא שהיפה הראיה עליו מחבירו שהמוציא

ונקבה 19) זכר ילדו ביכרה שלא והאחת שביכרה האחת
הזכר. את ילדה מהן איזה ידוע מן 20)ואין נולד ספק

שלא  מזו או כבר, ביכרה שלא מזו או כבר, שביכרה הבהמה
עוד. ביכרה

.‚Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯iL BÈc - ˜ÙÒ ‡e‰L ¯BÎa Ïk»¿∆»≈ƒ∆ƒ¿∆«∆ƒ…
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰k‰ BOÙz Ì‡Â .ÂÈÏÚ·Ï ÏÎ‡ÈÂ ÌeÓ¿≈»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»«…≈≈ƒƒ

B˙B‡ ÏÎB‡Â ,B„iÓ B˙B‡21BÈ‡ Ï·‡ .BÓeÓa ƒ»¿≈¿¬»≈
‡nL ,È‡cÂ ¯BÎa ‡l‡ ÌÏBÚÏ ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ;B·È¯˜Ó«¿ƒ∆≈«¿ƒ¿»∆»¿««∆»

‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËBÁLÈ22. ƒ¿Àƒ»¬»»

שתפס.21) משנה).22)הכהן (כסף הוא פשוט

.„,˙B¯k·Ó ÔÈ‡LÂ ˙B¯k·Ó B¯„Úa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿∆¿¿«¿¿∆≈»¿«¿
e„ÏÈÂ23Ì„‡ ÌL ÔÈ‡Â24˙‡ ‡ˆÓe ÒÎÂ , ¿»¿¿≈»»»¿ƒ¿«»»∆

˙B¯k·Ó ÔÈ‡L ˙‡Â ˙B·˜ ˙B˜ÈÓ ˙B¯k·Ó‰«¿«¿¿ƒ¿≈¿∆∆≈»¿«¿
BÊ ÏL d· ‡nL LLBÁ BÈ‡ - ÌÈ¯ÎÊ ˙B˜ÈÓ¿ƒ¿»ƒ≈≈∆»¿»∆
‡l‡ ,BÊ Ïˆ‡ BÏ ‡a BÊ ÏL d·e BÊ Ïˆ‡ BÏ ‡a»≈∆¿»∆»≈∆∆»

da ‰˜ÈÓ ˙Á‡ ÏkL B˙˜ÊÁa ¯·c‰ È¯‰25. ¬≈«»»¿∆¿»∆»««¿ƒ»¿»

וזכרים.23) הזכרים 24)נקבות את ילדו מהן מי שיראה
הנקבות. ילדו מהן יונקים 25)ומי שהזכרים ומכיוון

ולא  פשוטים, בוודאי הם הרי מבכרות, שאינן מבהמות
בכורות.

.‰‰ÚB¯‰ Ïˆ‡ ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„È˜Ù‰L ÌÈL26„Á‡‰ , ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ≈∆»∆»∆»
Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ËeLt ÈM‰Â ¯BÎa27‰ÚB¯‰ ÁÈpÓ - ¿¿«≈ƒ»≈∆»≈∆«ƒ«»∆

Ô‰ÈLe ,¯BÎa ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ,˜lzÒÓe Ô‰ÈÈa ÈM‰«≈ƒ≈≈∆ƒ¿«≈«¬≈¿≈¿¿≈∆
.BlL ˙‡ ¯ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆≈∆»≈∆«ƒ∆∆

של 26) מדעתו שלא שהניחו "אמרו לו: מציעא בבבא
משום  הרועה חייב כן לא שאם פטור, הרועה ולכך הרועה
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לדייק. לו או 27)שהיה שמת, הוא הבכור אם ידוע ולא
מת. הפשוט

.Â˙Èa‰ ÏÚa BÁÈp‰Â ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ¯BÎa „È˜Ù‰ƒ¿ƒ¿≈∆««««ƒ¿ƒƒ««««ƒ
BlL ËeLt ÌÚ28- e‰ÊÈ‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ƒ»∆≈∆»≈∆¿≈»«≈∆

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰29˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â , «ƒ≈¬≈»»»¿»»«¬≈¿≈
ÏÚa ¯ˆÁa B¯BÎa ÁÈp‰L Ô‰k ‰ÚB¯ elÙ‡Â .¯BÎa¿«¬ƒ∆…≈∆ƒƒ«¿«¬«««

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ËeLt ÌÚ ˙Èa‰30- Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ««ƒƒ»∆««««ƒ≈∆»≈∆
¯ˆÁÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒƒ≈¬«
¯BÎa‰ ÏÚa ˙ÚcÓ È¯‰L ;‰È‡¯a ‡l‡ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»ƒ¿»»∆¬≈ƒ«««««¿

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ËeLt‰ BnÚ eÁÈp‰31. ƒƒƒ«»∆««««ƒ

המפקיד.28) ראיה 29)בידיעת להביא המפקיד על כלומר
שם). (בכורות שלו הבכור הוא אומרים 30)שהחי אנו אין

עומד  הוא והרי בחצירו, לכהן מקום לו מקנה הבית שבעל
כרבי  אלא שם). טרפון רבי (כדעת ויחלוקו שניהם ברשות
המוציא, הוא והרועה המוחזק הוא הבית שבעל עקיבא

ראיה. להביא הבית 31)ועליו בעל הניח המפקיד שמדעת
שלא  הניחו אילו אבל הבכור, יד על שלו הפשוט את
שהוא  - הבית בעל חייב וודאי המפקיד, של בידיעתו

עירבם.

.Ê˙B¯BÎa‰ ÏÚ Ï‡¯OÈ e„LÁ ‡Ï32ÔÓ‡ CÎÈÙÏ . …∆¿¿ƒ¿»≈««¿¿ƒ»∆¡»
‡e‰ ¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê :¯ÓBÏ Ï‡¯Oi‰33BÏ ÔÈ‡B¯Â , «ƒ¿»≈«∆¿≈¿¿ƒ

BÓeÓ34.BÓeÓa B˙B‡ ÏÎB‡Â¿≈¿

כך.32) על החשודים לכהנים בניגוד בבכורות מום להטיל
ונתערבו 33) ספק ובכור וודאי בכור לו כשיש [והמדובר

ישראל  ביד וודאי בכור שאילו הספק, זהו לומר הוא ונאמן
בידים, המום בו הוטל שמא חוששים וגם מומו, רואין אין -
בספק  אבל מעצמו. המום בו שנפל הישראל עליו שיעיד עד
בכור  איסור שכל מאיליו, המום שנפל עדות צריך אין בכור,
אין  בספק - קנס משום מדרבנן אלא אינו מום בו שהטילו
בתערובות  כאן שיש מפני אבל להקל, דרבנן שספק איסור,
ספק  בו אומרים ואין האיסור כהוקבע זה הרי בכור, וודאי
שזהו  הישראל של לעדותו אנו צריכים ולפיכך לקולא דרבנן
מפני  מאיליו, נפל שהמום להעיד צריך אינו אבל בכור, ספק
מום  להטיל החשודים הכהנים ואילו לקולא. דרבנן שספק
והטיל  הוא וודאי בכור שמא בזה, גם נאמנים אינם בבכור,
ואומר  משקר עדותו, יקבלו שלא הוא שיודע ומכיון מום, בו

ספק]. מחמת שיתירוהו בכדי בכור, ספק כנ"ל 34)שהוא
מומו. לו רואין אין בכור שבוודאי

.ÁÔLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì‰Ï Ì„wL ÌÈL„w‰ Ïk35 »«√»ƒ∆»«»∆»«¿∆¿≈»
‰¯BÎaa ÔÈ·iÁ - ecÙÂ36¯·BÚ ÌeÓ Ì„˜ Ì‡Â . ¿ƒ¿«»ƒ«¿»¿ƒ»«≈

ÔLc˜‰Ï37„ÏB Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈÓz ÔLÈc˜‰L B‡ ¿∆¿≈»∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿««»«
È¯‰L ;‰¯BÎa‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ecÙÂ Úe·˜ ÌeÓ Ì‰Ï»∆»«¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»∆¬≈
‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÈtÓ ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ ‡Ï…»¿¿Àƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈¬ƒ¿ƒ»

‰„B·ÚÂ38.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , «¬»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

אחד 35) להם שנחתך כגון קבוע, מום להם היה אם
קדושת  אותם הקדיש כך ואחר הגוף, מן ונפרש מהאיברים
למזבח. קרבן מדמיהם ולהביא למכרם דמים,

חמורה,36) קדושה עליהם חלה לא שהוקדשו שבשעה

חייבת  חולין ובהמת לחולין, לגמרי יוצאים אותם כשפודים
שנתעברו  פי על אף שנפדו, אחר ילדו אם ודווקא בבכורה,
דמים  קדושת פדיונם, קודם ילדו אם אבל פדיונם, קודם

מבכורה. פוטרתם והגרב 37)שבהם החזזית "כגון
כמו  וזה להירפא". שאפשר והשבורה הפרק והשמטת
חמורה. קדושה עליו חלה למזבח וכשהקדישו כלל שאיננו

תזבח 38) נפשך אוות בכל "רק טו) יב, (דברים שנאמר כמו
טו. בבכורות ואמרו וכאייל", כצבי יאכלנו וכו' בשר ואכלת
"תזבח, שם ודרשו מום בהם שנפל בקדשים מדובר שזה
המוקדשין  פסולי שם ולמדו חלב", ולא בשר, גיזה, ולא
בכור  אצל כתוב שהרי הבכורה מן פטור צבי מה מצבי,
אף  הצבי, מן ולא וצאנך", בקרך "בכורות יז) יב, (דברים
מום, בהם נפל כן ואחרי שהוקדשו המוקדשין פסולי

בהן,שעדיין  ולעבוד ליגזז שאסור קדושה להם יש
הבכורה. מן שפטורים

.Ë- ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰«≈«¿≈»ƒ»«¬≈≈ƒƒ»«ƒ
‰¯BÎaa ˙·iÁ39˙B¯tÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰ Ï·‡ . «∆∆«¿»¬»«≈«¿≈»ƒ≈

˙ÈÚÈ·L40‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ -41BÈ‡L ÈÙÏ . ¿ƒƒ¬≈¿»ƒ«¿»¿ƒ∆≈
¯Ó‡ È¯‰L ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ È‡M«̄««¬¿»¿≈¿ƒƒ∆¬≈∆¡«
‰È‰z Ì‡Â ;‰¯BÁÒÏ ‡ÏÂ - ‰ÏÎ‡Ï ,‰ÏÎ‡Ï :da»¿»¿»¿»¿»¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿∆
‡ˆÈ È¯‰L ,¯BÎaa ¯kzOÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÎaa ˙·iÁ«∆∆«¿»¬≈∆ƒ¿«≈«¿∆¬≈»»

˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ˙¯BzÓ42˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe . ƒ«≈¿ƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿
ÌÈ¯·„a ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L ,˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó«¬»¬∆»«¬¿»ƒ¿»ƒ

ÈÎ‡a ÌÈ¯eÒ‡‰¯eÒ‡L ,˙BÓe¯˙a e¯‡a ÔÎÂ .‰Ï »¬ƒ«¬ƒ»¿≈≈«¿ƒ¿∆»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .˙BÓe¯za ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ«¬¿»«¿¿≈»«¬¿»

˙B¯BÎaa43Ô¯ÎÓÏ ¯znL Èt ÏÚ Û‡ ,44C¯c ÏÚ «¿««ƒ∆À»¿»¿»«∆∆
e¯‡aL45. ∆≈«¿

נוהג 39) אינו ובכור גבוה, ממון שני שמעשר פי על ואף
לקוח  שהוא כיוון - למעלה שאמרנו כמו במוקדשין
וכן  בכורה, לעניין כחולין הוא הרי אכילה לצורך בירושלים
ד, הלכה ביכורים מהלכות ו בפרק הכסףֿמשנה כתב

הדיוט. ממון הוא בעד 40)שבירושלים ליקח שמותר
לאכילה  היא הבהמה שהרי טהורה בהמה שביעית פירות

סחורה. חשוב זה ילדה.41)ואין שלא 42)אם ומרוויח
דיני  חלו לא בוודאי בכור (שעל הביעור בזמן לבערו יצטרך
"ונראה  הנאה. טובת מזה לו ויש לכהן ונותנו שביעית),
נתנה  לא הפקר שהם שביעית דפירות הרמב"ם שדעת
לוקח  ואם אחר, לדבר ולא לאכילה אלא זכות בהם התורה
על  ועובר בבכור משתכר הוא והרי שביעית מדמי בהמה
הבהמה, וכן הפקר הם הדמים - לסחורה" ולא "לאכלה
ב  פרק בתוספתא כמפורש הבכורה מן פטורה היא לפיכך
שמת  הגר ובהמת כו' הפקר) (של המדבר בהמת - דבכורות

הבכורה". מן פטורה יורשים לו כדי 43)ואין כלומר,
ולא  שביעית בפירות סחורה עושין "שאין להרוויח.

וכו'. ריווח.44)בבכורות" א 45)בלא בפרק למעלה
ובין  הזה בזמן בין מום ובעל הזה בזמן תם יזֿיח: הלכות

הבית. בזמן

.ÈÁ˜Ï46¯BÎa47Ï‚¯Ï B‡ Ba ‰zLÓÏ48CÈ¯ˆ ‡ÏÂ »«¿¿ƒ¿≈¿»∆∆¿…»ƒ
B¯ÎÓÏ ¯zÓ - BÏ49. À»¿»¿
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עד 47)קנה.46) לאכלו אסור הרי תם אבל מום בעל
מום. בו בחג.48)שיפול שנראה 49)לאכול פי על ואף

לא  אני אומר אומר, ר' קתני ובתוספתא בזה. סוחר שהוא
ירוויח  שלא שקנאו בדמים כלומר לדמיו, אלא ימכרנו
- ירוויח לא אם אף למכור, מנת על לקנות אבל בהן".

סחורה. עשיית שזוהי אסור,

.‡ÈÔÈÓL ÔÈ‡50Ï‡¯OÈÏ ÌÈÓÈÓz ˙B¯BÎa51Ï·‡ , ≈»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¬»
˙B¯BÎa ÔÈÓLÂ .ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ˙B¯BÎa Ô‰Ï ÔÈÓL»ƒ»∆¿«¬≈ƒ¿»ƒ¿

‰f‰ ÔÓÊa ÌÈ‰ÎÏ ÌÈÓÈÓz52ÏÎ‡‰Ï ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L , ¿ƒƒ¿…¬ƒƒ¿««∆∆≈¿ƒ¿≈»≈
.ÌÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰Ï ÔÈÓML ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÔÓeÓa¿»¿≈»ƒ«∆»ƒ»∆«¬≈ƒ

בתנאי 50) קצוב בסכום הבהמה את שמוכר היא שומא
ימכרו  כן ואחרי ידוע זמן עד במזונותיה יטפל שהקונה
יתחלק  הקצוב הסכום מן יותר שירוויחו ומה הבהמה

תם 51)ביניהם. למכור ואסור מכירה, כמו שזוהי משום
לישראל. תמימין 52)חי בכורות "שמין שם: בתוספתא

רבינו  וסובר מומין". בעלי לומר צריך ואין לכהנים
אין  קיים המקדש שבית בזמן שאילו הזה, בזמן שהמדובר
בזמן  וגם אותו. שם שאינו הדין והוא למכור זכות בו לכהן
שיפול  עד בו להיזהר שיידעו לכהנים אלא הותר לא הזה

בו. להיזהר יידע שלא לישראל לא אבל מום בו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נשחט 1) ואנה בו חייב ומי נוהג במה בהמה מעשר יבאר

למכרו. ושאסור

.‡˙BÓ‰a ÏkÓ ‰¯OÚÓ „Á‡ LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿ƒ∆»≈¬»»ƒ»¿≈
‰LÂ ‰L ÏÎa Ì„‡Ï e„ÏeiL ˙B¯B‰Ë2‰ÂˆÓ ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ»¿»»»¿»»»¿»»¿≈ƒ¿»

ÏÎÂ :¯Ó‡pL ,„·Ïa Ô‡ˆÂ ¯˜·a ‡l‡ ˙‚‰B BÊ∆∆∆»¿»»»…ƒ¿«∆∆¡«¿»
¯ÓB‚Â Ô‡ˆÂ ¯˜a ¯OÚÓ3. «¿«»»»…¿≈

בשנה 2) הנולדים על זו בשנה הנולדים מן מעשרים "ואין
ה). הלכה פ"ז להלן (ראה יעבור 3)אחרת" אשר "כל

לה'". קודש יהיה העשירי השבט, תחת

.·ÔÈLc˜Óa ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁa ‚‰B ‰Ó‰a ¯OÚÓ4. «¿«¿≈»≈¿Àƒ¬»…¿À¿»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a ‚‰BÂ5ÈÙa ‡lLÂ ˙Èa‰ ÈÙa , ¿≈»»∆¿»»»∆ƒ¿≈««ƒ¿∆…ƒ¿≈

˙Èa‰6,‰f‰ ÔÓfa ‰Ó‰a ¯OÚÏ e¯Ò‡ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ . ««ƒ¬»¬»ƒ»¿¿«≈¿≈»«¿««∆
‡nL ‰¯Êb .˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡L ew˙Â¿ƒ¿∆≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈««ƒ¿≈»∆»

ÌÈÓz e‰ÏÎ‡È7‡e‰L ,˙¯k ¯eq‡ È„ÈÏ ‡a ‡ˆÓÂ …¿≈»ƒ¿ƒ¿»»ƒ≈ƒ»≈∆
ıeÁa ÌÈL„˜ ˙ËÈÁL8‰f‰ ÔÓÊa ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¿ƒ«»»ƒ«¿ƒ»«¿»»ƒ¿««∆

¯OÚÓ ‰Ê È¯‰ -9BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ10. ¬≈∆«¬≈¿≈»≈¿

על 4) ואפילו קלים, קדשים היו "ואפילו נג. בבכורות משנה
ממון  קלים קדשים שם:) הגלילי יוסי (ר' האומרים דעת
"העשירי  (שם) שנאמר מפני שם), בפיה"מ (רבינו בעלים"
שכבר  ולא רחמנא, אמר קודש "יהיה - " לה' קודש יהיה

שם). (גמרא אמרו,5)קדוש" שם "ובגמרא שם. במשנה
בהמה  שמעשר הסובר עקיבא דרבי אליבא אינה זו שמשנה
אבל  הקדושה, חלות לענין אלא לארץ בחוצה נוהג אינו
ה  הלכה פ"א למעלה (וראה המזבח גבי על להקריבו אסור
כלשונה, המשנה שהעתיק ורבינו לארץ), בחוצה בכור לענין

א). משנה ט פרק שם (תוי"ט כר"ע" דלא שדעתו נראה
במשנה.6) אלא 7)שם וכו' נמי האידנא הכי, "אי שם:

תקלה". משום רבה שגגות 8)אמר מהלכות בפ"א ראה
שם. ובהערות (פ"ח 9)ה"ד, שקלים בירושלמי מוכח "כן

שם  שכתבו וכמו (סא.), בכורות בסוף ובבבלי ד), הלכה
בפ"ח  עוד ועיין איתן). (יד בזה"ז במעשר ד"ה התוס'

ח. הלכה וחרמין ערכין מסכת 10)מהלכות שבסוף אף
סמך  - ימות הזה בזמן בהמה שמעשר אמרו שם בכורות
"בהמה  ז: פרק בכורות בתוספתא שנאמר מה על רבינו
שיסתאבו" עד כולן ירעו בזה"ז, מעשר ספק בה שנתערב
חלק  תנינא מהדורה ביהודה" ב"נודע וראה שמח, (אור

קפט). סימן יורהֿדעה

.‚ÌÈ‰k :‰Ó‰a ¯OÚÓa ÔÈ·iÁ Ïk‰11ÌÈiÂÏ «…«»ƒ¿«¿«¿≈»…¬ƒ¿ƒƒ
.ÌÈÏ‡¯OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ

פ"ה 11) שני (מעשר כהן היה עזריה בן אלעזר רבי שהרי
בהמותיו  ועישר כז:) (ברכות לעזרא ועשירי ט), משנה
בסוף  וכן תליסר). ד"ה סוף בתוספות שם ועיין כג. (ביצה
לכהן  לו נפל אם נסתפקו קי:) קמא (בבא עצים הגוזל פרק
מעשר  מהן להפריש מחוייב אם הגר, בגזל בהמות עשר
במעשר  חייבים שכהנים מבואר הרי הי"ג). להלן (ראה
כתב  וכן קלה). סימן פריימן הוצאת בתשובתו, (רבינו בהמה
פ"ו  להלן ראה (לו:), פ"ה לבכורות המשנה בפירוש רבינו
"מסתברא  קלו: בחולין גרס חננאל רבינו אבל ט. הלכה
וכו'" [כהנים] טמאים זכרים שכן למילף, ליה הוה ממעשר
דבריו  (הובאו בהמה ממעשר פטורים שכהנים ופירש
וראה  ב). זכר ערך בערוך הוא וכן שם, ורשב"א ברמב"ן
תקשה  שלא ר"ח דברי שיישב שס, מצוה חינוך במנחת

קי: קמא ובבא כג. דביצה מהא עליהם

.„‰¯ÊÚa ËÁL ‰È‰iL ‰Ó‰a ¯OÚÓ ÔÈ„Â12, ¿ƒ«¿«¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»»¬»»
˙Á‡ ‰˜È¯Ê BÓc ˙‡ ÔÈ˜¯BÊÂ13„BÒÈ‰ „‚k14, ¿¿ƒ∆»¿ƒ»««¿∆∆«¿

ÂÈ¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Óe15ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡ ¯Oa‰ ¯‡Le , «¿ƒƒ≈»¿»«»»∆¡»«¿»ƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯‡Lk ÌÈÏLe¯Èa16Ba ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡Â . ƒ»«ƒƒ¿»»»ƒ«ƒ¿≈«…¬ƒ

ÁÒÙk ÌÈÏÚaÏ Blk ‡l‡ ,ÌeÏk17ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â . ¿∆»À«¿»ƒ¿∆«¿ƒ»»««
‰lÁz· BLÈ¯Ù‰L ÔÈa ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔÈa ,ÌeÓ≈∆»«≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»

BÓeÓa18ÌB˜Ó ÏÎa ÏÎ‡ ‰Ê È¯‰ -19. ¿¬≈∆∆¡»¿»»

נו:12) בזבחים פ"ה 13)משנה ראה אחת. שפיכה כלומר
הי"ז. מעה"ק מדות 14)מהלכות "ובמסכת במשנה. שם

שיש  מהן יש המזבח שפינות לך יתבאר ומ"ב) מ"א (פ"ג
בזבחים  בפיה"מ (רבינו יסוד" להן שאין מהן ויש יסוד, להן

הגלילי 15)שם). יוסי ר' "תניא שם: בזבחים המזבח. על
אלא  בכור) לענין יז, יח, (במדבר נאמר לא חלבו אומר,
ומעשר  בכור על לימד דמם, אלא נאמר לא דמו חלבם,
מזבח". לגבי ואימורין דמים מתן שטעונין ופסח

לכל 16) והמעשר לכהנים, נאכל "הבכור במשנה שם זבחים
העיר". בכל ונאכלין ושוק 17)אדם, חזה אפילו כלומר,

סא. בבכורות רש"י כתב וכן לכהן, לתת מחוייב אינו
כז,18) (ויקרא נאמר שהרי מום, בעל על גם קדושה שחלה

בגמרא  ודרשו ימירנו", ולא לרע טוב בין יבקר "לא לג)
וראה  בהמה, מעשר לענין פסול לא מום שבעל נז.) (בכורות
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יד. הלכה ולהעבד 19)להלן להגזז ואסור מעשר, בתורת
שם). החומש בפירוש (רש"י

.‰ÌÈÓz ‡e‰Lk B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ ‰Ó‰a ¯OÚÓ20, «¿«¿≈»»¿»¿¿∆»ƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ï‡bÈ ‡Ï :Ba ¯Ó‡pL21‰fL , ∆∆¡«…ƒ»≈ƒƒ«¿»»¿∆∆

,ÚÓLna ‰¯ÈÎÓ ¯eq‡ Û‡ - 'Ï‡bÈ ‡Ï' ¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ»≈«ƒ¿ƒ»««¿«
¯ÎBn‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÏÏk ¯kÓ BÈ‡Â Ï‡‚ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»¿»¿≈»∆ƒ∆«≈

Á˜BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯OÚÓ22CÎÈÙÏe , «¬≈…»»¿¿…»»≈«¿ƒ»
‰˜BÏ BÈ‡23Á˜BÏ ‰˜ ‡lL ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ¯ÎBÓk .24, ≈∆¿≈∆¿≈…¬ƒ∆…»»≈«

¯‡z ˙ÙÈ ¯ÎBÓÎe25BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,26. ¿≈¿«…«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

מוכרין 20) אין בהמה "מעשר ב משנה פ"א שני מעשר
חי  לא נמכר שאינו מפורש לא: ובבכורות חי", תמים אותו
נאסרה  לא שחיטה שלאחר אומרים שיש אלא שחוט. ולא
במנחת  וראה (כסףֿמשנה). מדרבנן אלא התורה מן מכירתו
"ומעשר  שכתב ז בהלכה להלן נראה וכן שסא. מצוה חינוך
שרק  הרי למכרו", מותר במומו שנשחט יתומים של בהמה

אסור. בתם אבל מותר, במומו לב.21)בנשחט בבכורות
ונאמר  במעשר, יגאל לא נאמר יוחנן, ר' אמר דימי רב "אמר
נאמר  שם (שהרי עמו מכירה להלן מה בחרמים. יגאל ולא
מכירה  כאן אף יגאל"), ולא ימכר "לא כח) כז, (ויקרא

שהמקדש 22)עמו". (פ"ד) קידושין מתוספתא מוכח כן
לאחר  הקידושין הפקיעו ורבנן מקודשת. אינה מעשר בבשר
קנה  שלא ומוכרח מחיים, התורה מן דהוי כמו שחיטה,
ימכר  לא רחמנא ולכתוב (לב:) בבכורות משמע וכן לוקח.
קמ"ל  כו' אבל מזדבן, דלא הוא איזדבוני הוהֿאמינא וכו'
הרי  - מפרק איפרוקי ולא מזדבן איזדבוני דלא יגאל, לא
שמח). (אור המכירה מועילה לא בדיעבד שגם

כלום 23) עשה שלא נמצא קנה, לא שהלוקח כיון כלומר,
לוקה. אינו שאמר ולכך לרבא הרי עיון, שצריך אלא

לא  עביד אי תעביד, לא התורה שאמרה מה כל ד:) (תמורה
צו  על שעבר משום מלקות חייב הוא זאת ובכל מהני,

לחםֿמשנה. וראה על 24)התורה, אדם אמר אם פירוש,
פדיון  לו ואין לכהן ליתנו צריך חרם, שיהיה לו, השייך דבר
ומה  אֿד. הלכות וחרמין ערכין מהלכות בפ"ו ראה לעולם,
תוספות  (עיין יגאל" בלא עליה "למילקא ט. בזבחים שאמרו
נוסחת  לפי - זה לאו על שלוקין הרי למאי), ד"ה שם
לספר  הליר הגר"ח בהערת וראה כן. אינו שלנו הספרים

רסג. ל"ת הצבא 25)המצוות לחלוצי התורה שהתירה
כא, (דברים בשביה שראו הנכר מבנות לאשה אתם לקחת
ומכאן  מכירה. זו אין מכרה ואם לאחר, למכרה ואסור יב).
הספרים  כאותם היא שם המצוות בספר הנכונה הנוסחא כי
משנהֿלמלך. ועיין לוקה". מכרה "ואם שם העתיקו שלא

ו.26) הלכה מלכים מהלכות בפ"ח

.ÂelÙ‡Â ÌeÓ ÏÚa B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡L ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆»¿»¿«««¬ƒ
ÈÁ ep¯kÓÈ ‡nL ‰¯Êb ,ËeÁL27CÎÈÙÏ .28ÔÈ‡ »¿≈»∆»ƒ¿¿∆«¿ƒ»≈

‰Ó „‚k ‰Ó ÔÈÏ˜BL29ÔÈÏ˜BML C¯„k ¯OÚÓa ¿ƒ»∆¿∆∆»∆¿«¬≈¿∆∆∆¿ƒ
¯BÎaa30¯ÎBÓk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,31. «¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈

מותר 27) לרשב"י וגם לרבא גם ולב. לא: שם בבכורות
עליו  גזרו חכמים ורק התורה, מן שחוט מום בעל למכור
יש  אבל שחיטה. לפני גם ימכרנו שמא גזירה למכרו, שלא

אין  חי מום בעל גם לרשב"י וגם לרבא גם שהרי להבין
מצוה  חינוך (מנחת סופרים מדברי כיֿאם למכור איסור

לא.). שם והרש"ש מעשר 28)שסא, למכור שאסור מכיון
אופן. בכל אותה 29)בהמה שיחלקו כגון כחלק, "חלק

בכף  וחלק זה בכף חלק ונותנים חלקים, לשבעה או לששה
לא.). בכורות בפיה"מ (רבינו וכו' המאזנים" כפות ר"ל זה,

יח.30) הלכה פ"א למעלה אמרו 31)ראה שם, במשנה
אבל  בכור שדווקא ומשמע בבכור, מנה כנגד מנה "ושוקלין
חמישי  פרק ריש אלגזי רי"ט וראה (כסףֿמשנה). מעשר" לא

לו. אות

.ÊBÓeÓa ËÁLpL ÌÈÓB˙È ÏL ‰Ó‰a ¯OÚÓe32- «¿«¿≈»∆¿ƒ∆ƒ¿«¿
B¯ÎÓÏ ¯zÓ33¯„kBk34ÌÈÓB˙ÈÏ ‰„·‡ ˙·L‰ ÈtÓ . À»¿»¿¿«¿ƒ¿≈¬»«¬≈»ƒƒ

ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï35. …»¿»»

ה.32) הלכה למעלה ראה אסור. בתמימותו, נשחט אבל
שם:33) הבשר 34)ברייתא דמי את שיבליע בלא אף

ובבכורות  ח הלכה להלן ראה והגידין, החלב העור, בדמי
השבת 35)לא: ופירש"י ששת. רב של כתירוצו שם,

להבין  ויש ויסריח. כולו לאוכלו יכולין שאין אבדה
והמעשר  "הבכור במשנה שאמרו שמה אמרו, שם שבגמרא
נמכר  בהמה שמעשר מזה שמשמע באטליז" נמכרין אין
למכור  התירו לא כן אם יתומים, בבהמת המדובר - בבית
לא  כאן ורבינו באטליז. ולא בבית אלא יתומים בבהמת
שמותר  משמע דבריו מסתימת ואדרבה מזה, כלל מזכיר

באטליז. אפילו למוכרו

.ÁBÓeÓa ËÁLpL ‰Ó‰a ¯OÚÓ36¯kÓÏ ¯zÓ - «¿«¿≈»∆ƒ¿«¿À»ƒ¿…
‡l‡ ¯kÓÏ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÓˆÚÂ B¯BÚÂ ÂÈ„È‚Â BaÏÁ∆¿¿ƒ»¿¿«¿»¿…»¿ƒ¿…∆»

„·Ïa B¯Oa37¯BÚ‰ ÈÓ„a ¯Oa‰ ÈÓc ÚÈÏ·‰ Ì‡Â . ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿≈«»»ƒ¿≈»
¯zÓ - ‰ÚÏ·‰a Ïk‰ ¯ÎÓe ÔÈ„Èb‰Â ·ÏÁ‰Â38Ì‡Â . ¿«≈∆¿«ƒƒ»««…¿«¿»»À»¿ƒ

ÈÓ„a ¯Oa‰ ÈÓc ÚÈÏ·‰Â ,ÌÈ¯˜È ˙BÓˆÚ‰ ÈÓ„ eÈ‰»¿≈»¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿≈«»»ƒ¿≈
¯zÓ - ˙BÓˆÚ‰39. »¬»À»

למעלה.36) ראה במכירה, אסור שנשחט תם אבל
כגון 37) מחיים, הנישום בדבר אלא חכמים גזרו לא כלומר,

בדבר  לא אבל בבשר, היא הבהמה חשיבות שכל הבשר
חשיבות  שאין והגידין, העור כגון מחיים, נישום שאינו

לב.). לא: (שם בהן שומא, בשעת חיה, פירוש,38)בהמה
הבשר  ודמי זוז, עשרים היו וכו' והגידין העור דמי אם
העור  את לו שמוכר ללוקח המוכר ואמר זוז, עשרים
לו  נותן הוא הבשר ואת זוז, ארבעים של במחיר והגידים

לא:). שם (ברייתא מותר - אם 39)במתנה לב. שם בעיא
מהם  שעושין שבמקום שם ופשטוה בעצמות, להבליע מותר
במקום  אבל יקרים, הם שהרי הבשר את בהן מבליעין כלים,
זה  במקום ולכן מאד, מוזל ומחירם כלים מהם עושים שאין
אלא  הבלעה שייך שלא הבשר, את בהם מבליעים אין
דומה  הפחות לכל או יותר חשוב שהוא בדבר כשנבלע
החשוב  הדבר אין חשוב פחות שהוא בדבר אבל בחשיבותו,

בו. להיבלע יכול

.Ë‰Ê ÌeÓ :¯ÓBÏ ¯OÚÓ ÈÓeÓ ÏÚ ÌÈÓ‡ Ïk‰«…∆¡»ƒ«≈«¬≈«∆
‡a ÂÈÏ‡Ó40˙Ú„Ï ‰OÚ ‡ÏÂ41ÔÈ‡L el‡ elÙ‡Â . ≈≈»»¿…«¬»¿«««¬ƒ≈∆≈»

¯BÎa‰ ÏÚ ÌÈÓ‡42‰‡B¯Â .¯OÚn‰ ÏÚ ÌÈÓ‡ - ∆¡»ƒ««¿∆¡»ƒ«««¬≈¿∆
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‰ÁÓÓ ‰È‰ Ì‡ ,B¯ÈzÓe BlL ¯OÚÓ ÈÓeÓ Ì„‡43. »»≈«¬≈∆«ƒƒ»»À¿∆
¯OÚÈ Ck ¯Á‡Â B¯„Ú ÏÎa ÌeÓ ÏÈhÈ ,‰ˆ¯È Ì‡L44, ∆ƒƒ¿∆«ƒ¿»∆¿¿««»¿«≈

B˙lÁzÓ ÌeÓ ÏÚa ¯OÚn‰ ‡ˆÓÂ45. ¿ƒ¿»««¬≈««ƒ¿ƒ»

לו:40) שם בקדשים,41)משנה מום להטיל שאסור
בו", יהיה לא מום "כל כא) כב, (ויקרא  שנאמר משום
וכשם  בקדשים. מום להטיל שאסור לג:) (שם מזה ולמדו
כמו  ז), הלכה פ"ב (למעלה אותו קנסו בבכור מום שהמטיל

קנסוהו. - בכוונה בהמה במעשר מום המטיל כגון 42)כן
פ"ב  למעלה ראה שם), לרבינו המשניות (פירוש כהן בעליו
במעשר  חייב שכהן ומכאן נאמן. אינו שבבכור יז, הלכה

ג. הלכה למעלה ראה שיאמרו 43)בהמה, חשד ואין
לא.), (שם קבוע מום היה שלא אףֿעלֿפי התיר שהוא
א). הלכה פ"ג (למעלה כן הדין אין שבבכור אע"פ

להטיל 44) איסור אין עישר, שלא זמן שכל ושם. שם גמרא
הדינים  לשני טעם וזהו נתקדש. לא עדיין שהרי מום, בו

שגם 45)הנ"ל. יד הלכה להלן ראה עישורו. מתחילת
מעשר. להפריש מצוה מום, בבעל

.ÈBÊ ‰La e„ÏBpL ÌÈ‡ÏË Á˜Bl‰46BÏ ezpL B‡ «≈«¿»ƒ∆¿¿»»∆ƒ¿
¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt Ì‰ È¯‰ - ‰zÓa47e„ÏeiL „Ú , ¿«»»¬≈≈¿ƒƒ««¬≈«∆ƒ»¿

B˙eL¯a48CÎÈÙÏ .49,˙BÓ‰a· eÙzzLpL ÔÈÙzM‰ , ƒ¿¿ƒ»«À»ƒ∆ƒ¿«¿«¿≈
Ìe·¯ÚÂ ÌÈ‡ÏË ‰‡Ó ‰ÊÂ ÌÈ‡ÏË ‰‡Ó ‰Ê ‡È·‰Â50 ¿≈ƒ∆≈»¿»ƒ¿∆≈»¿»ƒ¿≈¿
¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ÌÈ˙‡n‰ È¯‰ - Ô‰a eÙzzLÂ51, ¿ƒ¿«¿»∆¬≈«»«ƒ¿ƒƒ««¬≈

¯eÎÓk Ô‰Ó ‰ÏË ÏkL52ÌÈ‡ÏË eL¯iL ÌÈÁ‡‰ ÔÎÂ . ∆»»∆≈∆¿»¿≈»«ƒ∆»¿¿»ƒ
Ì‰È·‡Ó53¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ È¯‰ -54Ï·‡ . ≈¬ƒ∆¬≈≈¿ƒƒ««¬≈¬»

,˙BÓ‰a‰ el‡Ó Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ˙eÙzLa Ì‰Ï ÌÈ„ÏBp‰«»ƒ»∆¿À»¿««ƒ»≈≈«¿≈
¯OÚna ÔÈ·iÁ - ÌÈÁ‡Ï ÔÈa ÔÈÙzMÏ ÔÈa55eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈«À»ƒ≈»«ƒ«»ƒ««¬≈¿≈ƒ»

ÌÈÁ‡‰Â ,˙eÙzM‰ ˙BÚnÓ ˙BÓ‰a e˜Â ˙BÚÓa ÔÈÙzLÀ»ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿«À»¿»«ƒ
Ì‰Ó ÌÈ„ÏBp‰ È¯‰ - ‰M¯È‰ ˙BÚnÓ ˙BÓ‰a ewL∆»¿≈ƒ»«¿À»¬≈«»ƒ≈∆
,e„ÏB Ô˙eL¯a È¯‰L .¯OÚÓa ÔÈ·iÁ Ô‡kÓ ¯Á‡Ï¿««ƒ»«»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿»¿
¯Á‡ ÔÈÙzM‰Â ÌÈÁ‡‰ e˜ÏÁ .„Á‡ LÈ‡k Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»»¿»«ƒ¿«À»ƒ««
È¯‰ - eÙzzLÂ e¯ÊÁÂ Ô˙eL¯a ˙BÓ‰a‰ Ô‰Ï e„ÏBpL∆¿»∆«¿≈ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿«¿¬≈

¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡56Ïk‰ eOÚ e˜ÏÁL ‰ÚLaL . ≈¿ƒƒ««¬≈∆¿»»∆»¿«¬«…
zzLÂ e¯ÊÁLÎe ,¯eËt Áe˜l‰Â ÔÈÁe˜ÏÈ¯‰ - eÙ ¿ƒ¿«»»¿∆»¿¿ƒ¿«¿¬≈

¯Á‡ Ô˙eL¯a Ô‰Ï e„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,˙BÓ‰aa eÙzzLƒ¿«¿«¿≈«¬«ƒ…»¿»∆ƒ¿»««
ÌÈÈ„b „‚k ÌÈÈ„‚ e˜ÏÁL Èt ÏÚ Û‡Â .ÈM‰ ‰Ê ÛezLƒ∆«≈ƒ¿««ƒ∆»¿¿»ƒ¿∆∆¿»ƒ

ÌÈ‡ÏË „‚k ÌÈ‡ÏËe57‰¯OÚ „‚k ‰¯OÚÂ58Ïk‰ - ¿»ƒ¿∆∆¿»ƒ«¬»»¿∆∆¬»»«…
.ÔÈÁe˜Ïk Ô‰ È¯‰Â ¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ««¬≈«¬≈≈ƒ¿ƒ

שלוקח 46) ולא להתעשר, ראויים שהם לאחר כלומר,
הלכה  להלן ראה ללידתם, הראשונים הימים בשבעת טלאים

במתנה,47)טו. לו שנותן או "הלוקח נה: שם משנה
בהמה". ממעשר כב,48)פטור (שמות נאמר שהרי

לצאנך". לשורך תעשה כן לי, תתן בניך "בכור כחֿכט)
אף  ומתנה, בלקוח אין בניך "מה נו.): (שם בגמרא ודרשו
שיוולדו  עד (אלא ומתנה בלקוח אינו ובקרך צאנך
חז"ל  קיבלו - בבכור נאמר זה שפסוק ואףֿעלֿפי ברשותו)"

בהמה. מעשר לענין שהוא פטור 49)(שם) שלקוח לפי
המעשר. ושותפין 50)מן שלוחין מהלכות בפ"ד [ראה

שם]. י להערה ובהוספה א, שם:51)הלכה במשנה

ממעשר  פטורים בקלבון, שחייבים והשותפין "האחים
וכו'. השותפין" "האחים גורס רש"י אבל בהמה",

(במדבר 52) מהפסוק שם בגמרא שנלמד ומה השני, לשותף
שהפסוק  הכוונה שותפות", של ולא לך "יהיה טו) יח,
ספר). (קרית לקוח של בגדר הוא שותפות שגם מלמדנו

שם.53) אחד 54)במשנה לכל כמכור הוא טלה שכל
ספר). (קרית בו חלק לכולם שיש כיון שם 55)מהאחים,

וא  חייבים, הבית מתפיסת "קנו פטורים"במשנה לאו ם
המשותף  הממון היינו הבית, "תפיסת בפיה"מ רבינו ומפרש
המשנה  ודברי אביהם", ירושת שחלקו קודם האחים, בין
את  שירשו או בבהמות השתתפו שאם כך, מתבארים
חלקו) (וטרם מעות ירשו או נשתתפו אם כן וכמו הבהמות,
המעשר. מן פטורים הבהמות הרי בהמות, אלו במעות וקנו
שהרי  במעשר, חייבים הנולדים אלו, בהמות ילדו באם רק
אחרת  שמפרש בפירש"י ראה אבל לקוחים, אינם הנולדים

כאן. בקריתֿספר וראה המשנה, דברי את שם 56)לגמרי
מן  פטורים בקלבון, שחייבים והשותפין "האחים במשנה
זה, באופן גם המשנה את שמפרש בפיה"מ וראה המעשר".
ביניהם  כשחילקו המעשר, מן ופטורים בקלבון שחייבים
נשתתפו. ושוב ברשותם שנולדו בבהמות השותפין

לכל 57) המגיע שזהו הוברר זו שבחלוקה אומרים אין
ענן  (כרב ראשונה משעה עוד ואח אח לכל או ושותף שותף
המעשר  מן ופטורים ללקוח נחשב זה שגם אלא שם),

שם). נחמן רב חלק 58)(כדברי שזה שהוברר אומרים אין
משעה  להם המגיע ומהאחין מהשותפים ואחד אחד כל של
ללקוח  נחשב זה שגם אלא שם), אלעזר (רבי ראשונה

שם). יוחנן ר' (דברי המעשר מן ופטורים

.‡Èe˜ÏÁ ‡ÏÂ ÌÈÙÒka e˜ÏÁL ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿«À»ƒ∆»¿«¿»ƒ¿…»¿
˙BÓ‰a‰ eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,¯OÚna ÔÈ·iÁ - ‰Ó‰aa«¿≈»«»ƒ««¬≈∆¬«ƒ…«¬«¿≈
ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÓ‰a‰ e˜ÏÁ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÁe˜Ï¿ƒ¬»ƒ»¿«¿≈««ƒ∆¬«ƒ

ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÌÈÙÒk‰ e˜ÏÁ ‡Ï59. …»¿«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ

הביא 59) מה לשם להבין יש אבל נו: שם ירמיה ר' דברי
שם  בגמרא גם הרי אחרת. לומר תיתי מהיכא זה, דין רבינו
ירמיה  ר' כי הגמרא ומתרצת פשיטא! - ירמיה ר' על מקשה
ולא  בבהמות כשחלקו והוא קלבון, משום רק זה דין אמר
שחלקו  כיון אומרים ולא מקלבון, שפטורים בכספים חלקו
חייב  ויהיה בכספים, גם ליחלק הם עומדים בבהמות
סברא  שום אין בהמה מעשר שלענין הרי עיי"ש, בקלבון
חייבים  שיהיו בכספים חלקו ולא בבהמות חלקו שאם לומר
הביא  מה ולשם פטורים, שהם ברור ודבר בהמה, במעשר

זה? דין רבינו

.·ÈÔÈÒÎ Ôlk - Ôn‡ ÈÚÓa ÌÈ¯aÚ ‰¯OÚ Á˜Bl‰«≈«¬»»À»ƒƒ¿≈ƒ»À»ƒ¿»ƒ
¯OÚ˙‰Ï ¯ÈcÏ60e„ÏB B˙eL¯a È¯‰L ,61. «ƒ¿ƒ¿«≈∆¬≈ƒ¿¿

נו.60) שם יוחנן ר' של פטור 61)מימרא שהלקוח ומה
לאחר  כשלקח אלא אינו י) הלכה למעלה (ראה המעשר מן
ברשותו, ונולדו עוברים עדיין כשהם לקח אם אבל שנולדו,
לשורך  תעשה "כן כט) כב, (שמות כתוב שכן לעשר, חייב
אלא  ממעשר פטור שלקוח התורה הקפידה לא לצאנך",
להתעשר), שראויין בעת (כלומר, עשייה בשעת כשלקח
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עדיין  איֿאפשר אמם, במעי אבל הלידה. אחר שהוא
שם). (בגמרא להתעשר

.‚ÈÔ‰k62¯b‰ ÏÊ‚a ˙BÓ‰a ¯OÚ BÏ eÏÙpL63- …≈∆»¿∆∆¿≈¿∆∆«≈
Ì‰ ˙BzÓ ‰p‰k ˙BznL ;¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt64, ¿ƒƒ««¬≈∆«¿¿À»«»≈

e¯‡a ¯·Îe65¯eËt ‰zÓ Ô˙Bp‰L66.¯OÚn‰ ÔÓ ¿»≈«¿∆«≈«»»»ƒ««¬≈

את 62) לעשר חייבים שכהנים ג, הלכה למעלה ראה
שלא 63)בהמותיהם. לשקר הגזלן ונשבע הגר את הגוזל

לכהנים  וחומש קרן משלם הגזלן, והתוודה הגר ומת גזל,
קי.). קמא (בבא בגמרא 64)וכו' היא ובעיא ירושה. ולא

וחייבים, כיורשים נחשבים הגר גזל לענין הכהנים אם שם,
כמקבלי  שהם שם ופשטוה ופטורין, מתנות כמקבלי או

כיורשים. ולא י.65)מתנות הלכה המקבל.66)למעלה

.„È¯ÈcÏ ÔÈÒÎ Ïk‰67¯OÚ˙‰Ï68ÔÈa ÌÈÓÈÓz ÔÈa : «…ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈≈¿ƒƒ≈
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa69ÁaÊÓ È¯eq‡ ÏÎÂ ,70ÔÓ ıeÁ ; «¬≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈«ƒ

ÌÈ‡Ïk‰71‰Ù¯h‰Â72ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ73ÔÓÊ ¯qÁÓe74, «ƒ¿«ƒ¿«¿≈»¿≈…∆¿À«¿«
‰˙nL ÌB˙i‰ ÔÎÂ .¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ ÏkL∆»≈¿ƒƒ««¬≈¿≈«»∆≈»

B˙„Ï ÌÚ ‰ËÁL B‡ Bn‡75¯OÚ˙Ó BÈ‡ -76. ƒƒ¿¬»ƒ≈»≈ƒ¿«≈
Ì‰ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡ ÌÈ¯·„e77. ¿»ƒ≈ƒƒ«¿»≈

בשעת 67) והבקר הצאן בו שמכניסים המוקף מקום "הוא
בזה" וכיוצא קנים או בנין מוקף יהא ולפעמים מעשר,
הפרשת  סדר א הלכה פ"ז להלן וראה בפיה"מ). (רבינו

בהמה. נז.68)מעשר בכורות שם 69)משנה בגמרא
לרע  טוב בין יבקר "לא לג) כז, (ויקרא מהפסוק כן למדו

במעשר. חייב מום שבעל מכאן - ימירנו" כמו 70)ולא
עבודהֿ בו ושנעבד לעבודהֿזרה המוקצה והנרבע, הרובע
אלא  אסורים אינם אלו שכל ולפי כלב, ומחיר ואתנן זרה,
"כי  כה) כב, (שם שנאמר כמו בו, אסור מום שבעל בדבר
אלא  השחתה ואין לכם" ירצו לא בם, מום בהם משחתם
חוששין  ואין הואיל בהמה ומעשר וכו', וערוה עבודהֿזרה

(שם). אלו לכל חוששין אין למום, שם,71)בו במשנה
(ויקרא  הפסוק מן הקדשים כל שאר גבי שם בברייתא ונלמד
על  נקרב שאינו לכלאים פרט כשב" או "שור כז) כב,
"תחת  קדשים לענין נאמר בגזירהֿשוה: ונלמד המזבח,
שכלאים  השבט" "תחת בהמה מעשר לענין ונאמר אמו",
מין  ואמו אחר מין שאביו מי זהו וכלאים מתעשר, אינו

כלאים. שהוולד הרחל על הבא תייש וכמו כגון 72)אחר,
הטריפות  מיני ושאר ולמעלה, הארכובה מן רגלה שנחתכה
בגמרא, שם ונלמד הֿי. בפרקים שחיטה בהלכות המובאות

שנא  משום להתעשר, נכנסת אינה כז,שהטריפה (שם מר
שאינה  לטריפה פרט - השבט" תחת יעבור אשר "כל לב):

בפיה"מ). (רבינו חולה" שהיא "לפי שנולד 73)עוברת,
וראה  והוציאו. אמו בטן את חתכו אלא הרחם, דרך לא
ממה  שם בגמרא ונלמד ד. הלכה פ"ב למעלה בדברינו
או  כשב או "שור כז) (שם, הקדשים כל שאר לענין שכתוב
למזבח, קרב שאינו דופן, ליוצא פרט - יולד" כי עז
מתעשר. אינו דופן' ש'יוצא למדו הנ"ל ובגזירהֿשוה

בגמרא 74) שם ונלמד היוולדו, ימי שבעת בתוך פירוש,
שבעת  "והיה הקדשים כל שאר לענין (שם) שכתוב ממה
על  נקרב שאינו זמן, למחוסר פרט - אמו" תחת ימים

אינו  זמן שמחוסר כנ"ל בגזירהֿשוה ונלמד המזבח.
לדיר  נכנס הוא שמיני שבליל יב. בזבחים [ואמרו מתעשר.
אלא  כן אמרו שלא מפני זה, דבר השמיט ורבינו להתעשר,
פסק  רבינו ואילו (שם), זמן" מחוסר אינו "לילה שסובר למי
כפרה  מחוסרי מהלכות פ"ג להלן זמן", מחוסר ש"לילה

כאן]. בכסףֿמשנה וראה ד. היתה 75)הלכה שלא כלומר,
הלידה. אחר אמו עם אחת שם:76)שעה במשנה

שנשחטה  או אמה שמתה כל יתום, ואיזהו "והיתום,
וכו'", אמה נשחטה אפילו אומר יהושע ר' ילדה, ואחרֿכך
למדו  שם ובגמרא בפיה"מ). (רבינו יהושע" כר' הלכה "ואין
ליתום  פרט - אמו" "תחת הקדשים בכל שכתוב ממה זאת
מתעשר. אינו שיתום כנ"ל גז"ש ונלמד נקרב, שאינו

חכמים 77) קבלום אלא בתורה, מפורשים אינם כלומר,
מגזירהֿשוה. ולמדום

.ÂË¯eËt Á˜Bl‰ ÔÈ‡78¯Á‡ Á˜Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈«≈«»∆»ƒ≈ƒ¿«««
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י.78) הלכה למעלה ראה שלקח, הבהמות את לעשר
כט)79) כב, (שמות קרא אמר רבא, "אמר נו. בכורות

לצאנך", לשורך תעשה כן לי, תתן בניך ("בכור תעשה"
בשעת  י), הלכה למעלה ראה לוקח, פטור למדו שממנו
להתעשר, ראויין שהן "בשעה ופירש"י הכתוב. מיעט עשיה
שגם  בה שנאמר וברייתא לקוחין". יהו שלא הכתוב מיעט
יחיד. דעת אלא אינה מלעשר, פטור זמנו לפני לקוח

השמיני.80) ביום יב.81)כלומר, הלכה למעלה ראה
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ודרשו 82) קודש", יהיה "העשירי לב) כז, (ויקרא שנאמר
עשירי  ולא רחמנא, אמר ודאי "עשירי ז.) מציעא (בבא
הצריך  ולא הודאי, את לעשר הכתוב "הצריך כלומר, ספק".

שם). (רש"י הספק" את פ"ז:83)לעשר בכורות תוספתא
להלן  וראה פטורין". כולן הרי - לקוח או יתום בהן "נתערב

יד. הלכה פ"ח

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חמשה 1) לו היו ואם בהמה, מעשר מפרישין כיצד יבאר

מצטרפין. אם בעכו וחמשה בירושלים טלאים
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¯OÚÓ18. «¬≈

אחד 2) נטל אלא וכו' שנים אחד אותם מנה לא כלומר,
למנותם. בלי כדברי 3)מהם - ב נח, בכורות משנה,

שכשם  שאמר שם, יהודה ברבי יוסי כרבי ולא חכמים,
בהמה. מעשר כן כמו ובמחשבה, באומד ניטלת שתרומה

זו.4) בשנה הקודמת.5)שנולד מקום 6)כבהערה
בזה. וכיוצא קנים או אבנים ראה 7)מוקף כן, יצאו ואם

ה"ד. פ"ח שם.8)להלן שם.9)ברייתא, גמרא,
המקל 10) הוא שבט בשבט". למנותן "מצוה שם: ברייתא,

הרועה. קלו,11)שביד בחולין הוא וכן פ"ז, שם תוספתא
זכר  בין התורה הבדילה לא בהמה מעשר שבמצות א.

בבכור. שהבדילה כמו פ"ו 12)לנקבה, למעלה ראה
ניכר.13)הי"ד. שיהיה אדום , בצבע שם,14)צובעו

מן 16)שוכבים.15)במשנה. כשיצאו ולא כלומר,
ובברייתא.17)הדיר. במשנה בברייתא:18)שם, שם,

מכלֿמקום". קדש, העשירי "תלמודֿלומר
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כדלהלן.19) מיל, עשר מששה יותר מזו זו רחוקות הן אם
ששה 20) להלן: מבואר עדר, שיהיה ביניהם המרחק ושיעור

יותר. ולא מיל, (הובאה 21)עשר פ"ז שם בתוספתא
בכפר  וחמש חנניא, בכפר חמש לו "היו נה.): שם בגמרא
ועכו" "ירושלים נקט ורבינו מצטרפות". אין - עותני
עכו  (שהרי לארץ ומחוצה ישראל מארץ שאף להשמיענו
אם  מצטרפים, ה"ט) תרומות מהל' פ"א – היא לארץ חוצה
שם  (במשנה מאיר כרבי ודלא מיל, עשר ששה קרובים הם
התוספתא  (וגם בהמה" למעשר מפסיק "הירדן שאמר: נד:)
שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן כוותיה). סברה שם

מאיר. כרבי הלכה עשרה 22)שאין אין ועדר עדר שבכל
במעשר. שם.23)שיתחייבו משנה,
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ושנים 24) שלשים הוא החיצונים שני בין שהמרחק באופן
העדרים 25)מיל. שני את אליו מצרף האמצעי שהעדר

מהחיצוניים  אחד לכל האמצעי מן המרחק שהרי החיצוניים,
שם. במשנה הוא וכן מיל, עשר מששה יותר אינו

עם 26) ביחד האמצעי בעדר שיהא שצריך בגמרא, שם כרב,
כשמואל  ודלא מעשר. שיעור מהחיצוניים ואחד אחד כל
– באמצע ואחד מכאן וחמש מכאן חמש אפילו שאמר

מצטרפים.
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אביי 27) זאת למד - ב נד, שם ובגמרא א. נג, שם משנה,
וגו' וצאן בקר מעשר "וכל לב) כז, (ויקרא שנאמר ממה
לזה. עשירי ותן לזה עשירי תן לה'", קודש יהיה העשירי
ל"צאן", ו"עשירי" ל"בקר" מעשר" "כל שסמך כלומר,
שאין  להודיע ואחד, אחד כל אצל מעשר שכתוב באופן
זאת  למד ורבא בקר, על מצאן ולא צאן על מבקר מעשרין
בשתי  תעשר", "עשר כב) יד, (דברים שנאמר ממה (שם)
דגן, מעשר ואחד בהמה מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות
אין  דגן מעשר מה דגן, למעשר בהמה מעשר ומקיש
כן. בהמה מעשר אף מינו, שאינו על ממין מעשרים

שם.28) שם.29)משנה,
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מעשר 30) לענין החדשה שהשנה (ה"ו) להלן וראה שם.
בתשרי. באחד מתחילה פ"א 31)בהמה תרומות מסכת
הי"א. תרומות מהל' ופ"ה נג:)32)מ"ה, (שם למדו ומזה

הישן  מן ולא הישן על החדש מן דגן מעשר מעשרין שאין
(שם). דגן ממעשר בהיקש נלמד בהמה ומעשר החדש. על

"היוצא 33) ואמרה הארץ, בזרע בפירוש שהקפידה כשם
אינו  לשנה משנה עישר אם שלפיכך שנה", שנה השדה
בהמה  במעשר ואילו – שם תרומות בהל' כמפורש מעשר,
דגן, ממעשר כן למדו בהיקש אלא בפירוש כן נאמר לא
הקשה  ובלחםֿמשנה מעשר. זה הרי עישר אם ולפיכך
כתב  לא ואעפי"כ בהיקש, אלא נלמדו שלא דברים מכמה

מעשר. זה הרי עישר שאם רבינו בהם

.Â‰ÚL˙Â ÌÈ¯OÚ „Ú È¯L˙a „Á‡a ÌÈ„ÏBp‰ Ïk»«»ƒ¿∆»¿ƒ¿≈«∆¿ƒ¿ƒ¿»
el‡ ÏÚ el‡Ó ÔÈ¯OÚÓe ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÏeÏ‡a34e„ÏB . ∆¡ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ≈≈«≈¿

‰MÓÁÂ ÏeÏ‡a ‰ÚL˙Â ÌÈ¯OÚa ÌÈ‡ÏË ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»∆¡«¬ƒ»
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - È¯L˙a „Á‡a35CB˙a ˙B„ÏBz e„ÏÈ . ¿∆»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¿»¿

Ô˙L36¯OÚ˙‰Ï ¯ÈcÏ ÌÈÒÎ dz·e ‡È‰ È¯‰ -37. ¿»»¬≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈

שמעון 34) ורבי אלעזר רבי דעת לפי וזהו ב. נז, שם משנה,
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ראש  הוא בתשרי שא' וסוברים מאיר, רבי על החולקים
"עשר  ח.) (בר"ה בהיקש כן ולמדו בהמה. למעשר גם השנה
ומעשר  דגן מעשר מדבר: הכתוב מעשרות בשתי – תעשר"
מעשר  גם כן תשרי, א' שלו ר"ה דגן מעשר מה בהמה,

תשרי. א' שלו ר"ה שאלו 35)בהמה ומשום שם, בכורות
והחמישה  החולפת, לשנה שייכים אלול בכ"ט שנולדו
ואין  החדשה, לשנה שייכים בתשרי בא' למחר שנולדו

הנולדים  מן אחרת,מעשרין בשנה הנולדים על זו בשנה
ה"ה. למעלה זו,36)ראה שנה בתוך שנולדו אלה כלומר,

הם. גם וילדו פ"ז 37)נתעברו בכורות בתוספתא הוא כן
שלש  ובנות בנות שלש שילדה גדייה כ:), בבכורות (הובאה
מפורש  וכן (כסףֿמשנה). להתעשר" לדיר נכנסות שלש
('יד  הבת עם להתעשר נכנסת שהאם - א קיד, בחולין

איתן').

.ÊÏ·h‰ BÓk ÌÈ„ÏBp‰ ÌÈ‡Ïh‰ ÔÈ‡38ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ≈«¿»ƒ«»ƒ¿«∆∆∆»∆¡…
BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,¯OÚiL „Ú epnÓ39‡l‡ , ƒ∆«∆¿«≈¿∆≈«¿ƒ¿∆»

¯kÓÏ ¯zÓ40‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ËÁLÏÂ41,¯OÚiL „Ú À»ƒ¿…¿ƒ¿…»«∆ƒ¿∆«∆¿«≈
L„˜ ¯OÚn‰ ‰È‰ÈÂ42B˙ÎÏ‰k ÏÎ‡ÈÂ43BÓk , ¿ƒ¿∆««¬≈…∆¿≈»≈¿ƒ¿»¿

e¯‡aL44. ∆≈«¿

קודם 38) ומעשרות, תרומה ממנו להפריש שחייב אוכל "כל
אסורות  מאכלות מהל' (פ"י טבל" נקרא ממנו שיפריש

שם.39)הי"ט). אסורות, מאכלות טבל 40)בהל' ואילו
ה"ו). מעשר מהל' (פ"ו למכרו בכורות 41)אסור משנה,

אסרו  הזמן וכשהגיע לעשר, זמנים קבעו וחכמים ב. נז,
שם). מהמשנה ה"ח, (להלן שיעשר עד ולשחוט למכור
ולשחוט. למכור מותר מדרבנן גם – הזמן שהגיע וקודם

ה"ה).42) פ"ו (למעלה למכרו אסור ואז כלומר,
קלים.43) קדשים כשאר בירושלים אוכלו כלומר,
ה"ד.44) שם למעלה

.Á¯OÚÓÏ ‰Ma ÌÈpÓÊ ‰LÏL ÌÈÓÎÁ eÚ·»̃¿¬»ƒ¿»¿«ƒ«»»¿«¿«
ËÁLÏ B‡ ¯kÓÏ BÏ ¯eÒ‡ Ô‰Ó ÔÓÊ ÚÈbiMÓe ,‰Ó‰a¿≈»ƒ∆«ƒ«¿«≈∆»ƒ¿…ƒ¿…

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ËÁL Ì‡Â .¯OÚiL „Ú45Ô‰ el‡Â . «∆¿«≈¿ƒ»«¬≈∆À»¿≈≈
,ÁÒt‰ Ì„˜ ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈa :ÌÈpÓÊ ‰LÏM‰«¿»¿«ƒ¿¬ƒ»»»…∆«∆«
¯OÚ ‰LÓÁ ÌBÈ·e ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ·e¿¬ƒ»»»…∆¬∆∆¿¬ƒ»»»

‚Á‰ Ì„˜46¯OÚÓ Ô¯‚ ‡¯˜ el‡Ó ÔÓÊ ÏÎÂ . …∆∆»¿»¿«≈≈ƒ¿»…∆«¿«
‰Ó‰a47‰Ó‰a ¯OÚÓ ÏL ˙B¯b‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ¿≈»ƒ¿≈»≈∆«¿»∆«¿«¿≈»

‰MÓÁÂ ÌÈLÏL ÌBÈ·e ¯„‡ L„ÁÓ ÔB¯Á‡ ÌBÈa¿«¬≈…∆¬»¿¿ƒ«¬ƒ»
‰nÏÂ .ÏeÏ‡ L„ÁÓ ÔB¯Á‡ ÌBÈ·e ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙqÓƒ¿ƒ«»…∆¿«¬≈…∆¡¿»»
˙BÓ‰a‰ ‰ÈÈ‰zL È„k ?el‡ ÌÈÓÈa ˙B¯b‰ eÚ·»̃¿«¿»¿»ƒ≈¿≈∆ƒ¿∆»«¿≈
¯kÓÏ ¯znL Èt ÏÚ Û‡L .ÌÈÏ‚¯ ÈÏBÚÏ ˙BÈeˆÓ¿¿≈¿»ƒ∆««ƒ∆À»ƒ¿…
„Ú ¯kÓÏ ÌÈÚÓ eÈ‰ ,e¯‡aL BÓk ,¯OÚiL Ì„…̃∆∆¿«≈¿∆≈«¿»ƒ¿»ƒƒ¿…«

‰Âˆn‰ eOÚÈÂ e¯OÚiL48. ∆¿«¿¿«¬«ƒ¿»

שם.45) שם.46)משנה, עקיבא, קרי 47)כרבי "ואמאי
מדרבנן  שהרי נח.). שם (בגמרא כגורן" דטבלה גורן? ליה
(רש"י  שיעשר עד ולשחוט למכור ואסור כטבל, הוא הרי

שם. המשנה, בפירוש רבינו כתב וכן רבי 48)שם). דברי
(שם). עכו כפר איש חייא דרב בריה תנחום

.Ë˙BÓÏ ÏÈÁ˙‰Â ¯ÈcÏ ¯˜a‰ B‡ Ô‡v‰ Ïk ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»«…«»»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿

˙BÁt ¯Èc‰ CB˙a e¯‡LpL „Ú È¯ÈOÚ Lc˜Ïe¿«≈¬ƒƒ«∆ƒ¿¬¿«ƒ»
¯Á‡ Ô¯‚Ï ÔÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯OÚÓ49ÔÈÙ¯ËˆÓ Ô‰Â , ≈¬»»¬≈∆«ƒ»¿…∆«≈¿≈ƒ¿»¿ƒ

„Á‡ Ô¯‚a Ïk‰ e¯OÚ˙ÈÂ ,e„ÏeiL el‡Ï50ÏÚ Û‡Â . »≈∆ƒ»¿¿ƒ¿«¿«…¿…∆∆»¿««
ÒÈÎ‰Ï ·iÁ - ÔÈna e¯‡MÈ el‡L Ú„BÈ ‡e‰L Ètƒ∆≈«∆≈ƒ»¬«ƒ¿»«»¿«¿ƒ

¯‡MÈ ¯‡Lp‰Â ,¯ÈcÏ Ïk‰51. «…«ƒ¿«ƒ¿»ƒ»≈

אין 49) שהרי הבאה. שבשנה לגורן לא אבל זו, שבשנה
שאמרו  (ומה ה"ה. למעלה ראה לשנה, משנה מעשרים
"והשאר  (542 ,30 עמ' צוקרמנדל, (הוצאת פ"ז בתוספתא
ב'הר  וראה הבאה" "לעונה צ"ל הבאה", לשנה יתעשרו

ב.50)המוריה'). נט, שם רבא, ודברי שם.51)ברייתא,

ה'תשפ"א  טבת כ"ז שני יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שליח 1) והעושה נתקדש, אם במנין, וטעה המונה יבאר

וטעה.

.‡¯ÈcÏ Ô‡ˆ ÒÈÎn‰2˙Á‡ ˙Á‡ ˙‡ˆÏ eÏÈÁ˙‰Â ««¿ƒ…«ƒ¿ƒ¿ƒ»≈««««
ÈÈÓMÏ ‡¯˜Â ÔÈna ‰ÚËÂ ,e¯‡aL BÓk ‰BÓ ‡e‰Â¿∆¿∆≈«¿¿»»«ƒ¿»¿»»«¿ƒƒ

epnÓ ‰hÓlLÏ B‡3¯OÚ ÌÈMÏ ‡¯wL B‡ ,È¯ÈOÚ ¿∆¿«»ƒ∆¬ƒƒ∆»»«¿≈»»
epnÓ ‰ÏÚÓlL B‡4eLc˜˙ ‡Ï - È¯ÈOÚ5Ì‡ Ï·‡ . ∆¿«¿»ƒ∆¬ƒƒ…ƒ¿«¿¬»ƒ

¯OÚ „Á‡Ï B‡ ÈÚÈLzÏ ‡¯˜6.eLc˜˙ - È¯ÈOÚ »»«¿ƒƒ»««»»¬ƒƒƒ¿«¿
ÚÓL ‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â7˙eÚh‰L , ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»ƒ¿»∆«»

,epnÓ ‰hÓlLÂ epnÓ ‰ÏÚÓlL ¯OÚÓÏ ˙BLc˜˙Óƒ¿«¿¿«¬≈∆¿«¿»ƒ∆¿∆¿«»ƒ∆
ÈÚÈLzÏ ‡¯˜ elÙ‡ .Ì‰È¯Á‡lLÂ Ì‰ÈÙlL ‡Ï Ï·‡¬»…∆ƒ¿≈∆¿∆¿«¬≈∆¬ƒ»»«¿ƒƒ

È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡ÏÂ ÈÚÈLz È¯ÈOÚÏÂ È¯ÈOÚ8ÔÈa , ¬ƒƒ¿»¬ƒƒ¿ƒƒ¿»««»»¬ƒƒ≈
.ÌÈLc˜Ó ÔzLÏL - ‰eÎa ÔÈa ˙eÚËa¿»≈¿«»»¿»¿»À¿»ƒ

בהמה.2) מעשר להפריש והשישי 3)כדי השביעי כלומר,
וכו'.4)וכו'. והארבעהֿעשר השלושהֿעשר כלומר,

בהמה.5) מעשר וראה 6)בקדושת לעשירי. סמוכים שהם
שאינו  - עשירי לי"א קרא אם שלפעמים ג הלכה להלן

לתשיעי 7)קדוש. קרא שאם מנין רבנן "תנו ס: בבכורות
ששלשתן  עשירי ולאחדֿעשר תשיעי ולעשירי עשירי
בקר  מעשר וכל לב) כז, (ויקרא לומר תלמוד מקודשים?
לה' קודש יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן
ולא  למנין עשירי שהיה בין עשירי, הוא שקראו בין (משמע
וי"ב  שמיני אף מרבה שאני יכול רש"י), - עשירי קראו
מתקדשת  וטעותו קדוש והוא הואיל אמרת עשירי, שקראם
עצמו, הוא (כלומר, לו בסמוך אלא מקודש אינו הוא מה
אלא  מתקדשת אינה טעות אף מגופו), יותר סמוך לך שאין
לעשירי, סמוכים שהם עשר ואחד תשיעי (כגון בסמוך

ומלאחריו). "עשירי"8)מלפניו קרא אם רק לא כלומר,
לאחד  גם קרא אם אפילו אלא קדוש, שהוא לבדו, לתשיעי
עשירי  ולא "תשיעי", לעשירי שקרא כיוון - "עשירי" עשר
שקראם  מפני האחדֿעשר, וגם התשיעי גם קדושים -

תשיעי. שקראו אף קדוש, מאיליו והעשירי עשירי,

.·ÏÎ‡ ‡l‡ ,·¯˜ BÈ‡ ÈÚÈLz‰ ?ÌÈc C‡È‰Â¿≈«ƒ»«¿ƒƒ≈»≈∆»∆¡»
¯OÚÓ È¯ÈOÚ‰Â ,BÓeÓa9·¯˜È ¯OÚ „Á‡‰Â , ¿¿»¬ƒƒ«¬≈¿»««»»ƒ¿«

ÌÈÓÏL10ÌÈÓÏLk ÌÈÎÒ ÔeÚËÂ .11‰OBÚ BÈ‡Â , ¿»ƒ¿»¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈∆
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‰¯eÓz12‰¯eÓ˙k BÓˆÚ ‡e‰L ÈtÓ ,13ÌÈ¯·c ‰na . ¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ¿»«∆¿»ƒ
Ï·‡ ;˙BÓ‰a‰ ÏÚa ‡e‰ ‰Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«∆«««¿≈¬»
ÔÈa ÈÚÈLza ÔÈa ,‰ÚËÂ BÏ ¯OÚÏ ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈¿»»≈«¿ƒƒ≈
;„·Ïa È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ ‡l‡ Lc˜Ó ÔÈ‡ ,¯OÚ „Á‡a»««»»≈¿«≈∆»»¬ƒƒ«««ƒ¿«

„ÈÒÙ‰Ïe ˙BÚËÏ ÁÈÏL e‰‡OÚ ‡lL14Lc˜Ï ‡l‡ , ∆…¬»»»ƒ«ƒ¿¿«¿ƒ∆»¿«≈
Èe‡¯k15. »»

מעשר.9) של דינו מה ד, הלכה שישי פרק למעלה ראה
שלמים 10) זבח "ואם א) ג, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו

עשר  אחד "לרבות - וגו'" הוא הבקר מן אם קרבנו
ד). הלכה טז פרק (ויקרא כהנים בתורת הוא וכן לשלמים".
שלמים  קרב (שאינו התשיעי" את להוציא הבקר "מן ושם:

במומו). יאכל טו,11)אלא (במדבר שנאמר ממה נלמד
לזבח  או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך "ויין ה)
שקרב  מעשר של עשר אחד זה ו"האחד" האחד", לכבש

שתהא 12)שלמים. אחרת בהמה על אמר אם כלומר,
כלום. אינו - זו תמורה.13)תמורת עושה תמורה ואין

החזה 14) את הוא מפסיד שלמים, שמקריב בהאחדֿעשר,
בזה  מפסיד הוא ובתשיעי לכהן, ליתנם שצריך והשוק,
לגזזו  שאסור ועוד מום, בו שיפול עד להמתין שצריך

שם. רש"י כפירוש בו הוא 15)ולעבוד כן העשירי. את
(=לתקן  לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני סא. שם בגמרא

לקלקל). ולא שלחתיך

.‚È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ‡¯˜ Ì‡L ,e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿∆ƒ»»»««»»¬ƒƒ
‡¯˜ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÚÈLz È¯ÈOÚÏ ‡¯wLk - Lc˜˙ƒ¿«≈¿∆»»»¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ»»
‡Ï - È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜Â È¯ÈOÚ È¯ÈOÚÏ»¬ƒƒ¬ƒƒ¿»»«¬»»««»»¬ƒƒ…
¯˜Ú ‡Ï È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ È¯‰L ,¯OÚ „Á‡ Lc˜˙ƒ¿«≈««»»∆¬≈»¬ƒƒ«««…»«

ÂÈÏÚÓ È¯ÈOÚ ÌL16Â .e‰‡¯˜ ‡ÏÂ È¯ÈOÚ‰ ‡ˆÈ elÙ‡ ≈¬ƒƒ≈»»«¬ƒ»»»¬ƒƒ¿…¿»»
‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,˜˙L ‡l‡ ¯OÚ „Á‡ ‡ÏÂ È¯ÈOÚ ‡Ï…¬ƒƒ¿…««»»∆»»«¿««»»»
È¯ÈOÚ‰L ,Lc˜˙ ‡Ï - È¯ÈOÚ e‰‡¯˜e ¯OÚ „Á‡««»»¿»»¬ƒƒ…ƒ¿«≈∆»¬ƒƒ
,È¯ÈOÚ e‰‡¯˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;Lc˜˙ BÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿«≈¿««ƒ∆…¿»»¬ƒƒ
¯OÚ „Á‡ ÔÈ‡ - ÂÈÏÚÓ È¯ÈOÚ ÌL ¯˜Ú ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«≈¬ƒƒ≈»»≈««»»

Lc˜Ó17. ¿À»

ממנו,16) עשירי שם נעקר שלא כל הכלל "זה שם משנה
מקודש". עשר אחד הכלל 17)אין "זה ס:) (שם בגמרא

עשירי  שם נעקר שלא כל הכלל "זה במשנה: (=הנאמר
יצא  לאתויי מאי, לאתויי מקודש") עשר אחד אין ממנו
מקודש". י"א אין עשירי, ואמר י"א ויצא דיבר, ולא עשירי

.„Ì‰ÈL ‡¯wL ÔÈa ,„Á‡k È¯ÈOÚÂ ÈÚÈLz e‡ˆÈ»¿¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆»≈∆»»¿≈∆
È¯ÈOÚ18ÔÈLc˜Ó Ì‰ÈL - ÈÚÈLz Ì‡¯wL ÔÈa19, ¬ƒƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿≈∆À¿»ƒ

ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡Â ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ20È¯ÈOÚ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿¿»¿≈»¿≈ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ
È¯ÈOÚ È¯‰ - È¯ÈOÚ Ô‡¯˜ Ì‡ :„Á‡k ¯OÚ „Á‡Â¿««»»¿∆»ƒ¿»»¬ƒƒ¬≈¬ƒƒ

‰Êa ‰Ê ÌÈ·¯ÚÓ ¯OÚ „Á‡Â21¯OÚÓ BÓk Ì‰Â , ¿««»»¿…»ƒ∆»∆¿≈¿«¬≈
ÌÈÓÏLa ·¯Ú˙pL22ÔÓeÓa eÏÎ‡iL23e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿¿»¿∆≈«¿

Ô‡¯˜ Ì‡Â ;ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a24- ¯OÚ „Á‡ ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ¿»»««»»
‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈlÁ‰Â È¯ÈOÚ‰ È¯‰25eÏÎ‡ÈÂ , ¬≈»¬ƒƒ¿«Àƒ¿…»ƒ∆»∆¿≈»¿

ÔÓeÓa26. ¿»

בזה 18) זה מעורבים ועשירי שתשיעי ס: שם רבא דברי

למעלה  וראה עשירי, לשניהם קרא שהרי קדושים ושניהם
קדוש. הוא - "עשירי" לתשיעי: קרא שאם א הלכה

וחולין 19) עשירי תשיעי, קראן - רבא "אמר שם: בגמרא
זה  מעורבים ותשיעי עשירי עשירי, קראן - בזה זה מעורבין
וזה  מוקדשין", "שניהם רבינו שכתב מה כן ואם בזה".
שווה, הכל שאין כרחנו על - הנ"ל, הבבות שתי על מוסב
מעשר  (העשירי וודאי מוקדשים שניהם עשירי קראם שהרי
קדושים  אינם תשיעי קראם אבל קרב), ואינו קודש והתשיעי
נתקדש  לא עשירי, קראו שלא התשיעי שהרי מספק, אלא

(כשקראו 20)כלל. קדוש הוא אם גם התשיעי שהרי
ב), הלכה (למעלה במומו נאכל אלא קרב אינו עשירי),
קרבים, אינם שניהם לכן התשיעי איזהו ידוע שלא ומשום

במומם. והגוזז 21)ונאכלים בוודאי קדושים ושניהם
שם). (רש"י ארבעים לוקה משניהם באחד אף והעובד

שלמים.22) קרב עשירי) (שקראו האחדֿעשר שהרי
אף 23) קרבים, ואינם המוקדשין. פסולי כדין פדיון, וצריך

כשלא  להקרבה ראויים האחדֿעשר וגם העשירי גם כי
בהמה  מעשר שהרי להקריבם, אסור נתערבו אם - נתערבו
אבל  לבעלים, נאכל וכולו ושוק חזה הרמת טעון אינו
לכהנים  אלא נאכלים ואינם ושוק חזה הרמת טעונים שלמים
מצויים  כהנים יהיו לא שמא הן מועטים שהכהנים ומכיוון
לבית  קדשים מביאים אין לן וקיימא נותר, לידי ויבוא

כאחד.24)הפסול. שיצאו ולאחדֿעשר לעשירי
חולין 25) הוא עשר והאחד מאיליו קדוש העשירי שהרי

עשירי. קראו לא שהרי פדיון,26)גמור צריך אין וכאן
רבינו  כלל לא ולפיכך מום, בו שנפל בהמה מעשר כדין
שתי  את שכלל כשם ביחד, האחרונות ההלכות שתי
לעניין  שוות" אינן האחרונות "שאלה - הראשונות ההלכות

פדיון.

.‰ÔBL‡¯ Ô‰L ÌÈL ‰lÁz e‡ˆÈÂ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿¿ƒ»¿«ƒ∆≈ƒ
‚eÊ Lc˜Óe ‚eÊ ‚eÊ Ïk‰ ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ÈLÂ¿≈ƒ¬≈∆∆«…¿«≈

È¯ÈOÚ27ÌÚt ÏÎa ‰LÏL ‰LÏL Ô‡Ó Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»¿»¿»¿»««
˙È¯ÈOÚ‰ ˙k‰ Lc˜Ó - ‰MÓÁ ‰MÓÁ B‡ ÌÚÙÂ28. »««¬ƒ»¬ƒ»¿«≈««»¬ƒƒ

מונה 27) כאחת שניים "יצאו ס. שם משנה מעשר. ושניהם
שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן שניים", שניים אותם
"שניים  ולא "שניים" אותם מונה שם גורסים יש אבל
כיחידה  זה זוג מונה שאינו להיפך, פירושו זה ולפי שניים",

כשניים. אלא שלושה 28)אחת של העשירית הכת כלומר,
וכו'. חמישה של או

.ÂlÁza e‡ˆÈ„Á‡ Ô‡Óe ÌÈL ‰29ÈLÈÏM‰ ‡¯˜Â , »¿«¿ƒ»¿«ƒ¿»»∆»¿»»«¿ƒƒ
È¯‰ - „Á‡ „Á‡ Bk¯„k ‰Óe ,ÈL Ô‰È¯Á‡ ‡ˆiL∆»»«¬≈∆≈ƒ»»¿«¿∆»∆»¬≈

ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ ,ÔÈLc˜Ó È¯ÈOÚ‰Â ÈÚÈLz‰30. «¿ƒƒ¿»¬ƒƒÀ¿»ƒ¿≈»¿¿»
ÌÈL È¯‰L ,È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ ‡e‰L ÈtÓ - ÈÚÈLz‰«¿ƒƒƒ¿≈∆»¬ƒƒ«««∆¬≈¿«ƒ
,¯OÚ „Á‡ ‡e‰ È¯ÈOÚ B‡¯wL ‰ÊÂ ;‰lÁza e‡ˆÈ»¿«¿ƒ»¿∆∆¿»¬ƒƒ««»»

Lc˜˙ - È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ‡¯Bw‰Â31BÓk , ¿«≈¿««»»¬ƒƒƒ¿«≈¿
e¯‡aL32. ∆≈«¿

אחת.29) יחידה בתור אותם מנה במשנה 30)כלומר, שם
(וכן  רבינו ומפרש מקולקלין" ועשירי תשיעי אחד, "מנאן
ואינם  קריבים שאינם מקולקלין המשניות) בפירוש פירש
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במומן  ויאכלו מום בהם שיפול עד עומדים אלא נאכלים
ידי 31)לבעלים. על ועקר תשיעי, לעשירי שקרא באופן

ממנו. עשירי שם פי 32)כך על ואף בֿג, הלכות למעלה
קרב  העשירי עשירי, עשר ולאחד תשיעי לעשירי קרא שאם
שינה  אם אלא זה אין - שלמים קרב עשר והאחד מעשר
המניין  כל את ששינה שלנו בדין אבל ואילך, מתשיעי
נאכלים  אלא קרבים, אינם שניהם הסוף, ועד מהתחלה

במומם.

.Ê,È¯ÈOÚ ¯Ó‡Â ÔBL‡¯ ‡ˆiL ÔB‚k ,Ú¯ÙÓÏ Ô‡Ó¿»»¿«¿≈«¿∆»»ƒ¿»«¬ƒƒ
‰Óe È¯ÈOÚ‰ ‡ˆiL „Ú ,ÈÚÈLz ¯Ó‡Â ÈL ‡ˆÈÂ¿»»≈ƒ¿»«¿ƒƒ«∆»»»¬ƒƒ»»
.Lc˜˙ ÂÈÏ‡Ó È¯ÈOÚ‰L ,L„˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡««¬≈∆…∆∆»¬ƒƒ≈≈»ƒ¿«≈

.Á- ¯Èca È¯ÈOÚ‰ ¯‡LÂ È¯ÈOÚ ÈÚÈLzÏ ‡¯»̃»«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒ¿«»¬ƒƒ«ƒ
BÓeÓa ÏÎ‡È ÈÚÈLz‰33,¯OÚÓ ¯Èca ¯‡LpL ‰ÊÂ , «¿ƒƒ≈»≈¿¿∆∆ƒ¿««ƒ«¬≈

B¯¯· ‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡34ÂÈÏ‡Ó È¯ÈOÚ‰L , ««ƒ∆…»»¿…≈¿∆»¬ƒƒ≈≈»
,BÓeÓa ÏÎ‡È ÈÚÈLz‰ - ¯Èca È¯ÈOÚ‰ ˙Ó .Lc˜˙ƒ¿«≈≈»¬ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ≈»≈¿
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ¯eËt eÓÂ e‡ˆiL ‰BÓM‰ ÏÎÂ¿»«¿»∆»¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ∆…
,‡ˆiL Ì„˜ ˙Ó ‡l‡ ·¯wÏ Ô‰lL È¯ÈOÚ Lc˜˙ƒ¿«≈¬ƒƒ∆»∆ƒ»≈∆»≈…∆∆»»

.¯ËBt Èe‡¯‰ ÔÈn‰L∆«ƒ¿»»»≈

עשירי 33) שם נעקר לא אם אף בטעות. נתקדש שהתשיעי
במומו. ייאכל כך ומשום העשירית. פירוש 34)מהבהמה

לעשירי. בעליו קבעו לא וגם המניין עם יצא לא

.Ë,CÏB‰Â ‰BÓ ‰È‰Â ¯ÈcÏ ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ«ƒ¿»»∆¿≈
ÔÈÈen‰ ÔÓ „Á‡ ˙Ó35Bk¯„k ÌÈÏLÓe ‰BÓ - ≈∆»ƒ«¿ƒ∆«¿ƒ¿«¿

OÚ Lc˜Óe‡l‡ ÌÈiÁ ‰zÚ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,È¯È ¿«≈¬ƒƒ««ƒ∆≈»«»«ƒ∆»
‰ÚLz36. ƒ¿»

להימנות.35) הדיר מן שיצאו אלה כיוון 36)כלומר,
חיים. עשרה הדיר בתוך היו שמקודם

.È¯Èc‰ CB˙aL el‡Ó „Á‡ ˙Ó37eÓpL el‡ -38 ≈∆»≈≈∆¿«ƒ≈∆ƒ¿
ÏÚ Û‡ ¯ËBt ¯OÚÓÏ Èe‡¯‰ ÔÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿»»»¿«¬≈≈««
CB˙aL el‡Â ,e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿ƒ¬≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿

¯Èc‰39ÌÈ¯Á‡Ï eÙ¯ËˆiL „Ú ¯Á‡ Ô¯‚Ï ÔÁÈpÓ40. «ƒ«ƒ»¿…∆«≈«∆ƒ¿»¿«¬≈ƒ
,¯ÈcÏ ÔÒÈÎ‰Â ÌÈ‡ÏË ¯OÚ ‰Úa¯‡ BÏ eÈ‰L ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»«¿»»»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ

‰Úa¯‡ e‡ˆÈÂ41‰ML e‡ˆÈÂ ,‰Ê Á˙Ùa Ô‡Óe42 ¿»¿«¿»»¿»»¿∆«∆¿»¿ƒ»
:¯Èc‰ CB˙a ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡LÂ ,¯Á‡ Á˙Ùa Ô‡Óe¿»»¿∆««≈¿ƒ¿¬»«¿»»¿«ƒ
Ba e‡ˆiL Á˙t‰ ÔÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ‰Úa¯‡‰ e‡ˆÈ Ì‡ƒ»¿»«¿»»«ƒ¿»ƒƒ«∆«∆»¿

„Á‡ Ô‰Ó ÏËB - ‰MM‰43ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ44Ô˙B‡L ; «ƒ»≈≈∆∆»¿À»¿ƒ∆»
Èe‡¯‰ ÔÈÓ ÔBL‡¯ Á˙tÓ ‰lÁz e‡ˆiL ‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»¿¿ƒ»ƒ∆«ƒƒ¿»»»

Ô¯Ët45ÔÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ‰Úa¯‡‰ el‡ e‡ˆÈ Ì‡Â . ¿»»¿ƒ»¿≈»«¿»»«ƒ¿»ƒƒ
Ì˙B‡ È¯‰ - ‰lÁz ‰Úa¯‡‰ Ba e‡ˆiL Á˙t‰«∆«∆»¿»«¿»»¿ƒ»¬≈»
e‡ˆiL ‰MM‰ Ô˙B‡Â ‰lÁza e‡ˆiL ‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»¿«¿ƒ»¿»«ƒ»∆»¿
‰Ó Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,ÔÈ¯eËt ÈL Á˙Ùa Ô‰È¯Á‡«¬≈∆¿∆«≈ƒ¿ƒ∆»∆»≈∆ƒ¿»
ÌÈ¯Á‡ ¯Èca ÌL e¯‡L È¯‰L ,¯OÚÓÏ Èe‡¯‰ ÔÈÓƒ¿»»»¿«¬≈∆¬≈ƒ¿¬»«ƒ¬≈ƒ
‰Úa¯‡‰ el‡ Ï·‡ ;¯OÚÏe ÔÈn‰ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«≈¬»≈»«¿»»
- ÔBL‡¯‰ Á˙tÓ eÓÂ e‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,e¯‡LpL∆ƒ¿¬««ƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ

Èe‡¯‰ ÔÈÓ BÈ‡46.¯Á‡ Ô¯‚Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ CÎÈÙÏ , ≈ƒ¿»»»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿…∆«≈

e¯‡LÂ ÈL Á˙tÓ ‰Úa¯‡Â ‰Ê Á˙tÓ ‰Úa¯‡ e‡ˆÈ»¿«¿»»ƒ∆«∆¿«¿»»ƒ∆«≈ƒ¿ƒ¿¬
ÌÈÁ˙t‰ ÈMÓ „Á‡Ó ‰MM‰ e‡ˆÈ Ì‡ :‰ML ÌL»ƒ»ƒ»¿«ƒ»≈∆»ƒ¿≈«¿»ƒ

ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ¯OÚÓ „Á‡ Ô‰Ó ÏËB -47e‡ˆÈ Ì‡Â ; ≈≈∆∆»«¬≈¿À»¿ƒ¿ƒ»¿
‰MM‰ÌÈÁ˙t‰ ÈLa48ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰MM‰ È¯‰ - «ƒ»ƒ¿≈«¿»ƒ¬≈«ƒ»ƒ¿»¿ƒ

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‰lÁz e‡ˆiL ‰BÓM‰Â ,¯Á‡ Ô¯‚Ï¿…∆«≈¿«¿»∆»¿¿ƒ»ƒ»ƒ»
Èe‡¯‰ ÔÈÓ eÓ Ô‰Ó ‰Úa¯‡ ÏkL ;ÔÈ¯eËt¿ƒ∆»«¿»»≈∆ƒ¿ƒ¿»»»
ÌL eÈ‰ ‰ML È¯‰L ,¯OÚÏe ‰¯OÚ ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ»»¬»»¿«≈∆¬≈ƒ»»»

.¯Èc‰ CB˙a ÌÈ¯‡Lƒ¿»ƒ¿«ƒ

להימנות.37) מהדיר יצאו שטרם אלה שיצאו 38)כלומר,
יצאו.39)במניין. לא מן 40)שעדיין נפטרו לא שעדיין

עשרה. ביחד ויהיו בשנייה,42)בראשונה.41)המעשר
בפתח  הארבעה ואחריהם בראשונה השישה יצאו אם אבל
דרך  שנשארו אלו יצאו אם בדיר, ארבעה ונשארו השני,
והארבעה  פטורים, והשישה הם השישה, בהם שיצאו הפתח
או  בדיר נשארו אם אבל אחר, לגורן מצטרפים הראשונים
והארבעה  פטורים השישה הרי אחר, פתח דרך יצאו
אחר. לגורן מצטרפים האחרונים הארבעה וכן הראשונים

הארבעהֿעשר.44)למעשר.43) אחר 45)כל שהרי
מספיק  מספר בדיר נשארו הראשונים הארבעה שיצאו
בפתח  יצאו הם הרי השישה וכן הארבעה ושאר למניין,

כדין. מניין והם שהרי 46)אחד עשרה, שם היו שלא
שני. מפתח זה לפני יצאו מהעשרה 47)השישה שהרי

שיצאו  והארבעה למעשר, אחד הופרש אחד שבפתח
שיצאו  שבעת הראוי, מניין משום פטורין השני מהפתח
מהן. לעשר שיוכל כדי מספיק מספר בדיר עוד נשארו

מהששה,48) הראשונים שני ויצאו לשניים השישה שנחלקו
השני. מפתח והשני אחד מפתח זה אחת בבת

.‡Èe‡ˆÈÂ ,¯Èc‰ CB˙a ÌÈ‡ÏË ¯OÚ ‰ÚLz BÏ eÈ‰»ƒ¿»»»¿»ƒ¿«ƒ¿»¿
ÔB¯Á‡‰ ÏËB - ÈL Á˙Ùa ‰ÚL˙Â ‰Ê Á˙Ùa ‰ÚLzƒ¿»¿∆«∆¿ƒ¿»¿∆«≈ƒ≈»«¬

¯OÚÓ ÌLÏ49‰ÚLz‰ Ô˙B‡L ;ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ50eÓ ¿≈«¬≈¿À»¿ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿
Èe‡¯‰ ÔÈÓ51. ƒ¿»»»

מעשר.49) והוא שהוא, פתח מאיזה מוציאו כלומר,
מפתחם.50) יצא לא שהעשירי אותן כלומר,
לעשרה.51) לצרף בדיר נשארו התשעה שכשיצאו

.·È¯Èc‰ ÔÓ Ba¯Â BL‡¯ ‰Ïh‰ ‡ÈˆB‰Â ‰BÓ ‰È‰»»∆¿ƒ«»∆…¿Àƒ«ƒ
.¯·c ÏÎÏ ÈeÓk ‡e‰ È¯‰ - ¯ÊÁÂ¿»«¬≈¿»¿»»»

.‚ÈBnÚ ¯acL B¯·Á ÈtÓ ÔÈn‰ ˜ÈÒÙ‰Â ‰BÓ ‰È‰»»∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ≈ƒ
˙aL ÏÈÏ ‰ÎLÁL B‡52ÌÈÏLÓe ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ∆»¿»≈«»¬≈∆≈«¿ƒ

.Ck ¯Á‡ BÈÓƒ¿»««»

משום 52) טוב ויום בשבת בהמה מעשר לעשר שאסור
המניין. בעת אותו שסוקרין (=הצבע) הסקרא

.„È,È¯ÈOÚ Lc˜Óe „Á‡ „Á‡ ÔÈ‡ˆBi‰ ‰BÓ ‰È‰»»∆«¿ƒ∆»∆»¿«≈¬ƒƒ
ÔÈÈen‰ ÔÓ „Á‡ ıÙ˜Â53el‡ CB˙Ï ,¯Èc‰ CB˙Ï ¿»«∆»ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿≈

ÏkL ;Ïk‰ e¯ËÙ - e¯OÚ˙ ‡ÏÂ eÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ¿«¿ƒ¿¿«…∆»
ıÙwL Èen‰ ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡54,¯Á‡ B‡ ∆»≈∆»≈ƒ«»∆»««≈

e¯‡a ¯·Îe.ÔÈ¯eËt ÔÈÈen‰ ÏkL ¿»≈«¿∆»«¿ƒ¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54



קלה zebby zekld - zepaxw xtq - zah f"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אלו 53) הרי לתוכן המנויין מן אחד "קפץ נח: שם משנה
עשרה  כבר שמנה הוא שהמדובר רבינו ומפרש פטורים".
הדיר. לתוך התשעה מן אחד קפץ כך ואחר העשירי וקידש
מן  אחד כשקפץ גם שהמדובר מפורש שלפנינו ברש"י אבל
הראוי. במניין שנפטרו עשירי שקדש לפני המנויין

על 54) הפטור מן מפריש ונמצא הקודם במניין נפטר שכבר
החייבים  מן אחד יהיה שהעשירי יקרה אם ואפילו החיוב.
עשירי  אינו והעשירי התשעה, בין הוא המנוי זה שמא -
נאמר  שהרי התורה, חייבתו לא בדבר ספק שיש ומכיוון
ולא  וודאי "עשירי - קודש" יהיה "העשירי לב) כז, (ויקרא

ספק". עשירי

.ÂËÌÈi¯ÈOÚ‰ ÔÓ „Á‡ ıÙ˜55Ôlk - ¯Èc‰ CB˙Ï »«∆»ƒ»¬ƒƒƒ¿«ƒÀ»
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È56ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ57. ƒ¿«∆ƒ…»∆¿≈»¿¿»

בהמה.55) מעשר בקדושת שנתקדשו מאלו אחד
המעשר.56) הוא שמא ספק יש ואחד אחד כל שעל
כלום.57) בו לכהן שאין בהמה מעשר כדין לבעלים

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-zFpAxTxtq
zFkldzFbbW

¥¤̈§̈
¦§§¨

(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»
(· .B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ „ÈÁi‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«»ƒ»¿««»¿»«ƒ¿»
‡Ï Ì‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓ ÌL‡ ·È¯˜iL∆«¿ƒ»»ƒ∆…«ƒ»»ƒ…
‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙‡hÁ ‡È·ÈÂ BÏ Ú„eiL „Ú ,‡ËÁ»»«∆ƒ»«¿»ƒ«»¿∆«ƒ¿»
˙B¯·Ú ÏÚ ÌL‡ ‡ËBÁ‰ ·È¯˜iL (‚ .ÈeÏz ÌL‡»»»∆«¿ƒ«≈»»«¬≈
·È¯˜iL („ .È‡cÂ ÌL‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .˙BÚe„È¿¿∆«ƒ¿»»»««∆«¿ƒ
- ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ .˙BÚe„È ˙B¯·Ú ÏÚ Ôa¯˜ ‡ËBÁ‰«≈»¿»«¬≈¿ƒ»»»ƒ
.‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ B‡ ÛBÚ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a¿≈»¿ƒ»»»ƒ¬ƒƒ»≈»
e·È¯˜iL (‰ .„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»»¿»∆¿≈∆«¿ƒ
˙Á‡a ‰ÎÏ‰k ‡lL e¯B‰Â eÚË Ì‡ Ôa¯˜ ÔÈ¯„‰q‰««¿∆¿ƒ»¿»ƒ»¿∆…«¬»»¿««

.˙B¯eÓÁ‰ ÔÓƒ«¬
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ומה 1) כרת, עליה שחייבין מצוה על בשגגה העובר יבאר

ויורד. עולה וקרבן קבועה חטאת היא

.‡‰‚‚La ¯·BÚ‰ Ïk2‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ3 »»≈ƒ¿»»«««ƒƒ¿…«¬∆
‰OÚÓ da LiL4˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL5·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆≈»«¬∆∆«»ƒ»∆»»≈¬≈∆«»

˙‡hÁ Ôa¯˜ ·È¯˜‰Ï6B˙‡hÁ ·È¯˜iL ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿«¿ƒ»¿««»ƒ¿«¬≈∆«¿ƒ«»
B˙‚‚L ÏÚ7. «ƒ¿»

בשני 2) אפשר וזה לו, אסור זה שדבר ממנו שנעלם
להלן  המפורטים האיסורים מן איסור על שחשב א) אופנים:
ידע  לא אבל אסור שהוא שידע או מותר, שהוא - ד בהלכה
לו  נודע שלא ב) ב). הלכה פ"ב (להלן כרת עליו שחייבים
או  אמו שהיא ידע ולא אשה על הבא  כגון: עבירה, שזוהי
שבת. שהיום ידע ולא מלאכה העושה וכן אחותו,

להלן.3) ראה כרת, בהן שיש מצוותֿעשה למעט
ב).4) הלכה (להלן מגדף בזדון.5)למעט עליה עבר אם

עבר  אם ביתֿדין, מיתת עליה שחייבין לאֿתעשה ובמצות

והתראה, בעדים שלא עליה כשעבר - והתראה בעדים עליה
כרת. עליה חייבים כזֿכח):6)שאז ד, (ויקרא שנאמר

אחת  בעשותה הארץ מעם בשגגה תחטא אחת נפש "ואם
שעירת  קרבנו והביא וגו' ואשם תעשינה לא אשר ה' ממצות
(במדבר  ונאמר חטא", אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים
שאינו  הרי בשגגה", לעושה לכם יהי' אחת "תורה כט): טו,
מעשה  בו שיש לאו על בשגגה עבר אם אלא חטאת חייב
(ויקרא  ובספרא ב). בהלכה להלן וראה במשנה, ב. (כריתות
יכול  תעשינה, לא "אשר ז) הלכה דחובה דבורא תחילת
אחת  תורת ת"ל כרת, זדונן שאין ודברים כרת שזדונן דברים
בעבודהֿ בשגגה העושה כל הרי בשגגה, לעושה לכם יהיה
כרת  זדונו על שחייבין מעשה מיוחדת עבודהֿזרה מה זרה:
כרת  זדונו על שחייבים מעשה כל אף חטאת, שגגתו ועל

חטאת". שגגתו הרי 7)ועל כאן, נתחדש מה מובן לא
חטאת". קרבן להביא "חייב כתב: כבר

.·k dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ÏÎÂÏÚ ÔÈ·iÁ - ˙¯ ¿»¬≈»∆«»ƒ«¿»»≈«»ƒ«
˙‡hÁ d˙‚‚L8Ûc‚Ó :˙B¯·Ú LÏMÓ ıeÁ ,9Ïh·Óe ƒ¿»»«»ƒ»¬≈¿«≈¿«≈

‰ÏÈÓ10ÁÒt Ôa¯˜Â11‰ÏÈn‰Â ÁÒt‰ .12Ô‰L ÈtÓ - ƒ»¿»¿«∆««∆«¿«ƒ»ƒ¿≈∆≈
‡Ï ˙‚‚L ÏÚ ‡l‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ˙‡hÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓƒ¿¬≈¿«»≈¿ƒƒ∆»«ƒ¿«…

‰OÚ˙13˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ :¯Ó‡pL ,14‡Ï ¯L‡ ÈÈ «¬∆∆∆¡«««ƒ»ƒ¿¿»¬∆…
‰ÈOÚ˙15‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ - Ûc‚Ó‰Â ;16, ≈»∆»¿«¿«≈ƒ¿≈∆≈«¬∆

‰‚‚La ‰OÚÏ :¯Ó‡Â17Ba ÔÈ‡L Ûc‚Ó ‡ˆÈ - ¿∆¡«»…∆ƒ¿»»»»¿«≈∆≈
‰OÚÓ18Û‡ ,dBÏ‡a ‰¯Ê ‰„B·Ú Ïa˜Ó‰ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¿ƒ»«¿«≈¬»»»∆¡««

Ï˜Ò - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â ,˙¯k ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ19, «ƒ∆«»»≈¿ƒ»»≈ƒƒ¿»
Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt - ‰‚‚La Ïa˜ Ì‡20‡lL ÈÙÏ , ƒƒ≈ƒ¿»»»ƒ«»¿»¿ƒ∆…

˙Á‡ d˙OÚa :¯Ó‡Â ,‰OÚÓ ‰OÚ21. »»«¬∆¿∆¡««¬»««

שם.8) וספרא שם, בכריתות את 9)משנה  מברך הוא
ז. הלכה זרה עבודה מהלכות בפ"ב ראה תינוק 10)השם,

ואם  לכשיגדל, עצמו את למול חיוב עליו מוטל נימול, שלא
כמו  כרת, שחייב מצותֿעשה, ביטל - במזיד עצמו מל לא
בשר  את ימול לא אשר זכר "וערל יד) יז, (בראשית שנאמר
אינו  ואףֿעלֿפיֿכן מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה ערלתו
שיש  ידע שלא (כגון בשגגה עצמו מל לא אם חטאת, חייב

עצמו). למול חיוב ה 11)עליו מצות קרבן שביטל קרבת
שנאמר  כמו במזיד, ביטל אם כרת שחייב ואףֿעלֿפי פסח.
היה, לא ובדרך טהור הוא אשר "והאיש יג) ט, (במדבר
אינו  - מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה הפסח לעשות וחדל
מחויב  שהוא ידע כשלא בשוגג, ביטלה אם חטאת חייב

היום. פסח שערב ידע שלא או פסח קרבן אף 12)להקריב
עצמו  את שטמא וכגון מעשה, ע"י המצוה את בטלו אם

כאן). אורֿשמח (ראה בשגגה פסח ג.13)בערב כריתות
ה). הלכה דחובה דיבורא (תחילת ויקרא פ' כן 14)וספרא

לענין  שם בויקרא והוא תימן. ובכ"י רומי בדפוס וכ"ה נכון,
והיא  מצות" מכל "אחת חדשים ובדפוסים תחטא, כי נפש

סופר. שם.15)טעות במשנה 16)ספרא כחכמים
בלחםֿמשנה). וראה ז. (שם עקיבא כר' ולא ב., כריתות

מעשה.17) עלֿידי הלאו על במשנה,18)שיעבור שם
ג. הלכה א פרק שם והיינו 19)ובספרא להיות. צריך כן

(שמות  שנאמר ממה שם) (סנהדרין כן ולמדו בו. התרו אם
וכו'". אלהיך אלה ויאמרו לו ויזבחו לו "וישתחוו ח) לב,
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להשתחוואה. אמירה דעת 20)הוקשה לפי סג. סנהדרין
עקיבא. כר' ולא "לעשות 21)חכמים, רבינו כתב למעלה

המלך). עמק (הגהות למה? כתובים ושני בשגגה",

.‚˙B˙¯k Ïk22˙B˙¯k LÏMÓ ıeÁ ‰¯BzaL »¿≈∆«»ƒ»¿≈
e¯‡aL23- ‰‚‚La Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ „ÈÁi‰ ¯·Ú Ì‡ , ∆≈«¿ƒ»««»ƒ«««≈∆ƒ¿»»

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó24L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓhÓ ıeÁ .25 ≈ƒ«»¿»ƒ»≈∆»«…∆
Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ26˙‡hÁ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ì‰ÈML , ¿»≈∆ƒ¿««ƒ¿»∆¿≈∆≈¿ƒƒ«»

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡l‡ ‰Úe·˜27¯‡a˙iL BÓk ,28. ¿»∆»»¿»∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

כרת.22) עליהם שחייבים ב:23)איסורים הלכה למעלה
פסח. קרבן ומבטל מילה מבטל להלן 24)מגדף, ראה

קבועה. חטאת היא מה ד, קדשים 25)הלכה בשר אכל
כרת, חייב - במזיד אכל ואילו חולין, בשר שהוא וחשב
מזבח  בשר תאכל אשר "והנפש כ): ז, (ויקרא שנאמר
ההיא  הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים
ורש"י  ה). הלכה פ"י להלן וראה יד: (מכות מעמיה"
"אמור  ג) כב, (ויקרא שנאמר ממה מביא ב. כריתות במשנה
וגו' הקדשים אל וגו' יקרב אשר איש כל לדורותיכם אליהם
ז. בשבועות וראה ההיא". הנפש ונכרתה עליו וטומאתו

במזיד 26) כן עשה שאילו ולפנים, ישראל עזרת מפתח היינו
כמו  יב), הלכה מקדש ביאת מהלכות (פ"ג כרת חייב -
יתחטא  ולא יטמא אשר "ואיש כ) יט, (במדבר שכתוב
טמא" ה' מקדש את כי הקהל, מתוך ההיא הנפש ונכרתה
הנוגע  "כל יג) יט, (שם עוד וכתוב ה), הלכה פ"י (להלן
טמא  ה' משכן את יתחטא ולא וגו' האדם בנפש במת
במשנה  וברש"י שם, (מכות מישראל" ההיא הנפש ונכרתה

ב). הלכה 27)כריתות להלן וראה שם. בכריתות משנה
ויורד. עולה קרבן הוא מה ה.28)ד, הלכה פ"י להלן

ונעלמה  נטמא שאם יא) וֿז, בֿג, ה, (ויקרא שכתוב שמה
כשטמא  המדובר - ויורד עולה קרבן שחייב טומאתו ממנו
ו: שבועות וראה ידע, ולא קדשים אכל או למקדש נכנס זה

.„‰Ó‰a‰ ÔÓ ‰‡a‰ ‡È‰ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ29„·Ïa30, «»¿»ƒ«»»ƒ«¿≈»ƒ¿«
Ì‡ ‡l‡ ,Úe·˜ BÈ‡L Ôa¯˜ ‡e‰ „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜Â¿»¿»∆¿≈»¿»∆≈»«∆»ƒ
- ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a ˙‡hÁ ‡È·Ó - ¯ÈLÚ ‰È‰»»»ƒ≈ƒ«»¿≈»¿ƒ»»»ƒ

ÛBÚ ‡È·Ó31‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ B‡32¯‡a˙iL BÓk ,33. ≈ƒ¬ƒƒ»≈»¿∆ƒ¿»≈
ÏÚ ‡È·Ó „ÈÁi‰L ˙B¯·Ú‰ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»»¬≈∆«»ƒ≈ƒ«

LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ô˙‚‚L34:Ô‰ el‡Â . ƒ¿»»«»¿»«¿»ƒ¿»¿≈≈
Bn‡ ÏÚ ‡a‰ (‡35BzL‡ Ì‡ ÏÚ ‡a‰ (· .36‡a‰ (‚ . «»«ƒ«»«≈ƒ¿«»

dn‡ Ì‡ ÏÚ37‰È·‡ Ì‡ ÏÚ ‡a‰ („ .38ÏÚ ‡a‰ (‰ . «≈ƒ»«»«≈»ƒ»«»«
Bza39Ba ˙a ÏÚ ‡a‰ (Ê .Bza ˙a ÏÚ ‡a‰ (Â .40. ƒ«»««ƒ«»««¿

BzL‡ ˙a ÏÚ ‡a‰ (Á41(È .dza ˙a ÏÚ ‡a‰ (Ë . «»««ƒ¿«»««ƒ»
˙a ÏÚ ‡a‰da42B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ (‡È .43‡a‰ (·È . «»««¿»«»«¬«»

ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙· ‡È‰L B˙BÁ‡ ÏÚ44ÏÚ ‡a‰ (‚È . «¬∆ƒ«≈∆»ƒ«»«
Bn‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („È .ÂÈ·‡ ˙BÁ‡45ÏÚ ‡a‰ (ÂË . ¬»ƒ«»«¬ƒ«»«

BzL‡ ˙BÁ‡46ÂÈ·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (ÊË .47‡a‰ (ÊÈ . ¬ƒ¿«»«≈∆»ƒ«»
ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ48Ba ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (ÁÈ .49(ËÈ . «≈∆¬ƒ»ƒ«»«≈∆¿
ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰50LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (Î .51(‡Î . «»«≈∆»ƒ«»«≈∆ƒ

‰cp‰ ÏÚ ‡a‰52¯ÎÊ ÌÚ ·ÎBM‰ (·Î .53‡a‰ (‚Î . «»««ƒ»«≈ƒ»»«»
ÂÈ·‡ ÏÚ54ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („Î .55·ÎBM‰ (‰Î . «»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«≈

‰Ó‰a ÌÚ56˙‡ ‰ÈÏÚ ‰‡È·nL ‰M‡‰ (ÂÎ . ƒ¿≈»»ƒ»∆¿ƒ»»∆»∆
‰Ó‰a‰57. «¿≈»

מביא 29) בהמה איזו שמפרט ההלכה, בסוף להלן ראה
בין  ההבדל וכן כריתות. חייבי בשאר ואיזו בעבודהֿזרה,
כריתות. חייבי שאר לענין משוח, וכהן למלך הדיוט

ויורד.30) עולה כקרבן הסולת מן ולא העוף מן ולא
יונה.31) בני שני או תורים, ידו 32)שתי כשאין סולת,

לעוף. גם ד.33)משגת הלכה פ"י במשנה 34)להלן
מונה  שהמשנה משום כריתות", ושש "שלשים אמרו: (שם)
"אשה  בכלל מפרט רבינו ואילו לאחת, ובתה" "אשה
בתה, בת אשתו, בת חמיו, אם חמותו, אם חמותו, ובתה":

(לחםֿמשנה). בנה היתה 35)בת אם ובין שם. במשנה
אב, אשת ומשום אמו משום שתים: (שחייב אביו נשואת
אנוסת  היתה אם ובין ה"ב) פ"ב ביאה איסורי הלכות ראה
שנאמר  אמו, על בא משום אחת, אלא חייב שאינו אביו,
כרת  וחייב היא", אמך תגלה לא אמך "וערות ז) יח, (ויקרא
פרשת  בסוף שנאמר והתראה, עדים בלא במזיד היה אם
התועבות  מכל יעשה אשר כל "כי כט): יח, (שם העריות
חייב  - ובשוגג עמם", מקרב העושות הנפשות ונכרתו האלה
חטאת  חייב בשוגג כרת, חייב שבמזיד שכל קבועה, חטאת

ב). הלכה (למעלה "הבא 36)קבועה שם במשנה חמותו,
ובתה  אשה "ערות יז) יח, (ויקרא וכתוב ובתה", אשה על
העריות  ככל התראה בלא במזיד כרת וחייב תגלה", לא

הכריתות. חייבי ככל בשגגה וחטאת כט), של 37)(שם,
וגו' תגלה לא ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר אשתו,
בין  הבדל ואין וגו' ערותה" לגלות תקח לא בתה בת ואת
בת  נשא אם לבין בתה, בת על שבא קודם אותה נשא אם
מדברי  שני' היא אמו אם אבל עליה, בא ואח"כ בתה

ו. הלכה אישות מהלכות בפ"א ראה שנאמר 38)סופרים,
תקח  לא וגו' בנה בת את תגלה, לא ובתה "אשה (שם):

למי. קדם מי נפק"מ ואין וגו' ערותה" בין 39)לגלות
"אשה  בכלל גם שהיא (=מאשתו) מנשואתו בתו שהיא
מן  אשתו (ואינה מאנוסתו שהיא ובין שתים, וחייב ובתה"
מפורש  זה שאין אף ובתה), אשה בכלל שאינה הנישואין,
בת  אם בקלֿוחומר: התורה מן עליו היא אסורה - בתורה
הלכה  ביאה איסורי מה' (פ"ב כלֿשכן לא בתו אסורה, הבת
למדו  ועוד) ה. וכריתות ג. (יבמות ובגמרא שם). עיין ו,

מגזירהֿשוה. גם בין 40)אותה לו, שנולדו ובנו ובתו
ראה  בנה, ובת בתה בת משום גם שתים, (וחייב מנשואתו
בת  או בנך בת "ערות י): (שם, שנאמר מאנוסתו, בין להלן)
(שם, כמפורש במזיד כרת וחייב ערותן", תגלה לא בתך

כנ"ל. קבועה, חטאת חייב שגג ואם היא 41)כט), אם אף
תגלה", לא ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר בתו, אינה

שתים, חייב בתו היא משום ואם ואחת בתו משום אחת
במזיד  כרת וחייב שם). ביאה איסורי (הלכות ובתה אשה

כנ"ל. בשוגג והבן 42)וחטאת הבת אם אף אשתו. של
את  תגלה, לא ובתה אשה ערות (שם): שנאמר שלו, אינם
ואם  וגו', ערותה" לגלות תקח לא בתה בת ואת בנה בת
משום  ואחת בתה, בת משום אחת שתים: חייב בתו גם היא

בתו. וכמו 43)בת מאמו. אחותו ובין מאביו אחותו בין
בדרך  לאמו או לאביו נולדה שהיא הנישואין, מן בין כן

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



קלז zebby zekld - zepaxw xtq - zah f"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

והיתה  אחרים עם אביו או אמו שזנתה מזנות ובין הנישואין,
ט): (שם, שנאמר כמו עליו, ערוה זו הרי מזנות אחות לו
מולדת  או בית מולדת אמך, בת או אביך בת אחותך "ערות
הוא  הנישואין דרך לאביו וכשנולדה ערותן". תגלה לא חוץ,
שבסמוך. אביו אשת בת אחותו ערות משום גם שתים, חייב

בֿד). הלכות שם ביאה איסורי בהלכות כלומר,44)וראה
אשת  בת "ערות יא): (שם, שנאמר אביו, נשואת אשת בת
וחייב  ערותה", תגלה לא היא, אחותך אביך מולדת אביך
ביאה  איסורי בהלכות (ראה שלמעלה אחותו ערות משום גם
משום  אלא חייב אינו אביו, מאנוסת אחותו על אבל שם).
אביו, אשת בת אחותו ערות משום ולא אחותו, ערות

כאשתו. אינה ובין 45)שאנוסתו במשנה. ב. כריתות
עליו  ערוה זו הרי מזנות, בין הנישואין, מן אחותה שהיא
יבֿיג): (שם, שנאמר ה), הלכה שם ביאה איסורי (הלכות
אחות  ערות היא. אביך שאר תגלה, לא אביך  אחות "ערות

היא". אמך שאר כי תגלה, לא שם.46)אמך במשנה
בין  מאמה אחותה כשהיא ובין אשתו. בחיי דווקא והיינו
מות  לאחר אבל מזנות, ובין הנשואין מן בין מאביה, אחותה
ט), הלכה שם ביאה איסורי (הלכות באחותה מותר אשתו
לצרור  תקח, לא אחותה אל "ואשה יח): (שם, שנאמר

בחייה". עליה ערותה בין 47)לגלות אמו, אינה אפילו
וגם  אביו, אשת משום גם שתים, חייב (שהוא  אביו בחיי
מן  בין האירוסין מן בין מותו, לאחר בין איש), אשת משום

(הל  נתגרשו שלא בין שנתגרשו בין איסורי הנישואין, כות
אביך  אשת "ערות ח): (שם, שנאמר א), הלכה שם ביאה
גם  היתה זו, אביו אשת ואם היא". אביך ערות תגלה, לא

אמו. על בא משום גם חייב שנאמר 48)אמו, שם, משנה
תקרב  לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי "ערות יד): (שם,
אשת  אבל האב, מן אביו, אחי אשת ודוקא היא". דודתך
שהוא  בין אמו, אחי אשת כן וכמו בלבד, האם מן אביו אחי
אסורות  אינן האם, מן אמו אח שהוא ובין מהאב, אמו אח
ו. הלכה אישות מהלכות בפ"א ראה מדרבנן, כיֿאם

אשת 49) תגלה לא כלתך "ערות טו): (שם, שנאמר שם,
ערותה". תגלה לא היא טז)50)בנך (שם, שנאמר שם,

אחיו  שמת וכגון היא", אחיך ערות תגלה, לא אחיך אשת
יבום. מצות כאן שאין שגרשה כגון או בנים, אחריו והניח
עליו  הם אביו, אחי ואשת בנו אשת אחיו, אשת אלו: וכל
בין  שנתגרשו בין הנישואין, מן בין האירוסין מן בין ערוה
מאשת  (חוץ מותן לאחר בין בעליהן בחיי בין נתגרשו, שלא
בעלה, בחיי מהן אחת על בא ואם בן), הניח שלא אחיו
איש, אשת משום וגם בשר, שאר משום גם שתים. חייב

א. הלכה שם ביאה איסורי בהלכות שנאמר 51)ראה שם,
לטמאה  לזרע שכבתך תתן לא עמיתך אשת "ואל כ): (שם,

בנדת 52)בה". אשה "ואל יט) (שם, שנאמר שם,
ערותה". לגלות תקרב לא (שם,53)טומאתה שנאמר שם,

ואחד  היא". תועבה אשה משכבי תשכב לא זכר "ואת כב)
איסורי  מהלכות (פ"א עליו זכר המביא ואחד הזכר, על הבא
ככל  התראה בלא במזיד כרת וחייב יד). הלכה ביאה
ככל  קבועה חטאת מביא שוגג, היה ואם כט). (שם, העריות

כריתות. "ואת 54)חייבי של הלאו על שעבר מה מלבד
משום  גם חייב (שלמעלה), אשה" משכבי תשכב לא זכר
מבואר  נד. ובסנהדרין ז), (שם, תגלה" לא וגו' אביך "ערות

בשוגג, עבר אם חטאות שתי לחייבו ממש, לאביו שהכוונה
א. הלכה פ"ד להלן גם שעבר 55)ראה מה מלבד זה, גם

גם  חייב אשה", משכבי תשכב לא זכר "ואת של הלאו על
חייב  שגג ואם יד). (שם, תגלה" לא אביך אחי "ערות משום

שם. פ"ד להלן גם וראה שם, חטאות, כריתות 56)שתי
ובין  נקבה), ובין זכר (בין הבהמה על שבא ובין שם.
בהמה  "ובכל כג): (שם, שנאמר עליו, הבהמה את שהביא
ועוף  חיה ואחד בהמה ואחד בה". לטמאה שכבתך תתן לא
בלא  במזיד כרת וחייב טז). הלכה ביאה איסורי מה' (פ"א
חייב  ובשוגג כט). (שם, העריות חייבי ככל והתראה, עדים

הכריתות. חייבי ככל שנאמר 57)חטאת שם, כריתות
תבל  לרבעה בהמה לפני תעמוד לא "ואשה כג): (שם,
ככל  והתראה עדים בלא במזיד כרת חייבת והיא הוא".
הכריתות. חייבי ככל בשוגגת וחטאת כט), (שם, העריות
נאסרת  האשה היתה לא באשה, מפורש תורה שאסרה ולולא
תתן  לא בהמה (=ובכל שלמעלה הזכרים של מהפסוק

שמט. ל"ת המצוות בספר ראה וגו'). שכבתך

LÏLÂ ÌÈ¯OÚ ˙BÈ¯ÚaL ˙B˙¯k Ïk e‡ˆÓ58. ƒ¿¿»¿≈∆»¬»∆¿ƒ¿»
„·BÚ‰ (‡ :Ô‰ el‡Â ,‰¯OÚ Ú·L ˙B¯·Ú‰ ¯‡L·eƒ¿»»¬≈¿«∆¿≈¿≈≈»≈

‰¯Ê ‰„B·Ú59‰OÚÓa60CÏnÏ BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰ (· .61. ¬»»»¿«¬∆«≈ƒ«¿«…∆
·B‡ ÏÚa (‚62‰OÚÓa ÈBÚcÈ ÏÚa („ .63(‰ . ««««ƒ¿ƒ¿«¬∆

˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰64ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (Â . «¿«≈∆««»»∆¿»»¿
ÌÈ¯etk‰65ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰ (Ê .66(Á . «ƒƒ»≈¿∆¿«ƒƒ

¯˙B ÏÎB‡‰67ÁÒÙa ıÓÁ ÏÎB‡‰ (Ë .68ÏÎB‡‰ (È . »≈»»≈»≈¿∆«»≈
·ÏÁ69Ìc ÏÎB‡‰ (‡È .70Ïebt ÏÎB‡‰ (·È .71(‚È . ≈∆»≈»»≈ƒ

ıeÁ ÌÈL„˜ ËÁBM‰‰¯ÊÚÏ72Ôa¯˜ ‰ÏÚn‰ („È . «≈»»ƒ»¬»»««¬∆»¿»
‰¯ÊÚÏ ıeÁ73‰ÁLn‰ ÔÓL ˙‡ ÌhÙÓ‰ (ÂË .74(ÊË . »¬»»«¿«≈∆∆∆«ƒ¿»

˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰75‰ÁLn‰ ÔÓLa Cq‰ (ÊÈ .76. «¿«≈∆«¿…∆«»¿∆∆«ƒ¿»

ובמגדל 58) רומי בדפוס וכ"ה ועשרים", "ששה תימן: בכ"י
שלנו  הגירסא ולפי בפרטן, מוצא אתה כן ואמנם עוז.
הבא  והם: אחר, מצד גם כרת בהם שחייב שלשה נתמעטו
עם  השוכב משום כרת בהם שיש אביו, אחי ועל אביו על
כרת  בו שיש אביו, אשת בת שהיא אחותו, על והבא הזכר.
אזהרה  באה לא הדברים ובאותם אחותו. על הבא משום
נמצא  בשגגה, חטאות שתי לחייבם כיֿאם מיוחדת
הכריתות  ולמנין וששה, עשרים הם החטאות שלחשבון

(משנהֿלמלך). ושלוש עשרים אלא כריתות 59)אינם
תעבדם" ולא להם תשתחוה "לא ה): כ, (שמות שכתוב שם.
עדים  בלא במזיד כרת וחייב הֿו). ל"ת המצוות בספר (ראה
ואת  בזה ה' דבר "כי לא): טו, (במדבר שנאמר והתראה,
ובסנהדרין  בה". עונה ההיא הנפש תכרת הכרת הפר, מצותו
ר' דבי דתנא עבודהֿזרה, לענין מדבר זה שפסוק אמרו צט.
לו  שנאמר דיבור המבזה זה בזה", ה' דבר "כי ישמעאל
אחרים" אלהים לך יהי' לא אלהיך, ה' "אנכי מסיני למשה
שחשב  כגון בשגגה, עבודהֿזרה עבד ואם ג), כ, (שמות
אסרה  לא אבל לע"ז, וקיטור זיבוח רק אסרה שהתורה
קבועה, חטאת מביא ב.) כריתות (רש"י וניסוך השתחוואה
כל  את תעשו ולא תשגו "וכי כב): טו, (במדבר שנאמר כמו
שהיא  מצוה היא "איזו ח. בהוריות ואמרו האלה", המצוות

ככ  ונאמר שקולה כוכבים", עבודת זו אומר הוי המצוות, ל
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בת  עז והקריבה בשגגה תחטא אחת נפש "ואם כז): (שם
לחטאת". ניסך 60)שנתה או הקריב או שהשתחווה, וכגון

בכך, זו עבודהֿזרה עבודת דרך אין אפילו לע"ז, הקטיר או
שעובדים  דרך שהוא אופן בכל במעשה ע"ז עבד אם וכן
המקבל  אבל בֿג), הלכות ע"ז, מהלכות פ"ג (ראה זו ע"ז
אינו  במזיד, כרת חייב שהוא אע"פ לאלוה, הע"ז את בשוגג
כט): (טו, שם ונאמר מעשה, עשה שלא לפי קרבן, מביא
הלכה  למעלה ראה בשגגה", לעושה לכם יהי' אחת "תורה

כתב 61)ב. ג, הלכה פ"ו ע"ז ובהלכות שם. כריתות
מקצת  ולוקח גדולה אש מדליק עושים, היו "כיצד רבינו:
נותנים  הכהנים ואותן האש, עובדי לכהניהם ומוסרו זרעו
ברשותו, באש להעבירו בידם, שנמסר אחר לאביו, הבן
הכהנים  ברשות האש על בנו שמעביר הוא הבן ואבי
לא  השלהבת, בתוך אחר לצד זה מצד ברגליו ומעבירו
לעבודהֿזרה  ובנותיהם בניהם ששורפין כדרך למולך שורפו
התורה  ואסרה זו". עבודה היתה בלבד בהעברה אלא אחרת,
להעביר  תתן לא "ומזרעך כ): יח, (ויקרא שכתוב זה, דבר
יח, (דברים באש" ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא למולך;
שלא  או נסקל לא ואם ובהתראה. בעדים סקילה וחייב י),
בני  "ואל בֿג): כ, (ויקרא שכתוב בכרת, דינו בו, התרו
מזרעו  יתן אשר וכו' ישראל מבני איש איש תאמר, ישראל
את  אתן ואני באבן, ירגמוהו הארץ עם יומת, מות למולך
נתן  מזרעו כי עמו מקרב אותו והכרתי ההוא באיש פני
שחשב  בשגגה, למולך בנו את העביר ואם למולך",
קבועה, חטאת קרבן להביא חייב זאת, אסרה לא שהתורה
שהשוגג  סט.) (שבת מע"ז למדים כריתות חייבי כל ְִֵשהרי

חטאת. האוב?62)חייב מעשה הוא "כיצד שם. כריתות
של  שרביט ואוחז ידועה, קטורת ומקטיר עומד שהוא זה
אצלם, ידועים בדברים בלאט מדבר והוא ומניפו, בידו הדס
מה  על ומשיבו עמו מדבר אחד כאילו השואל שישמע עד
מאד, עד נמוך בקול הארץ, מתחת בדברים שואל, שהוא
וכן  בו, מרגיש במחשבה אלא לאוזן ניכר אינו וכאילו
ששמע  עד בה ומנחש לה ומקטיר המת גולגולת הלוקח
ומשיבו" מאד, עד שפל שחיו, מתחת יוצא קול כאילו
תפנו  "אל לא): יט, (ויקרא וכתוב א). הלכה ע"ז (הלכות
עדים  בלא במזיד כרת וחייב הידעונים", ואל האובות אל
אל  תפנה אשר "והנפש ו): (כ, שם שכתוב והתראה,

הידעונ  ואל בנפש האובות פני את ונתתי אחריהם לזנות ים
חייב  בשוגג היה ואם עמו", מקרב אותו והכרתי ההיא
במעשה", אוב "בעל כאן רבינו כתב ולא קבועה. חטאת
הוא  אוב של שסתמו לפי ידעוני, בבעל להלן שכתב כמו
להלן. ראה במעשה, ידעוני של סתמו ואין במעשה,

ועושה 63) ומקטיר בפיו, "ידוע" ששמו: עוף עצם "מניח
בפיו  וידבר נפל) (=חולי כנכפה שיפול עד אחרים מעשים
על  והוזהר ה"ב) שם ע"ז (הלכות להיות" שעתידים דברים
"והנפש  (שם): שנאמר כמו במזיד כרת וחייב בתורה, זה
אותו  והכרתי וגו' הידעונים ואל האובות אל תפנה אשר
הכריתות. חייבי יתר ככל בשוגג חטאת וחייב עמו". מקרב
לקיש  כריש שפסק במעשה, ידעוני בעל רבינו שכתב ומה
(כריתות  במשנה נאמר שלפיכך סה.), וסנהדרין ג: (כריתות
אין  ידעוני שבעל משום ידעוני", "בעל ולא אוב" "בעל ב.)
שימת  בשעת מדבר ואינו בפיו עצם שמשים מעשה. בו

מקטיר  ואינו שם). סנהדרין (כפירש"י כך לאחר אלא העצם
שם  עבודהֿזרה הלכות (מרכבתֿהמשנה מעשים ועושה
"בעל  רבינו כתב לפיכך מעשה. בלא קרבן חייב ואינו ה"א)
מעשה  בו יש סתמו אוב בעל אבל במעשה", ידעוני
א). הלכה פ"ד להלן ומשנהֿלמלך כאן, (לחםֿמשנה

מל"ט 64) אחת ועשה שעבר ג. ובגמ' שם, כריתות משנה
א), הלכה שבת מהלכות פ"ז (ראה תולדותיהן או המלאכות
תעשה  לא וגו' לה' שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות נאמר
והתראה, עדים בלא במזיד במעשה כרת וחייב מלאכה", כל
כל  כי וגו' השבת את "ושמרתם יד): לא, (שם שנאמר כמו
ואם  עמיה", מקרב ההיא הנפש ונכרתה מלאכה בה העושה
הכריתות. חייבי ככל חטאת קרבן חייב ושגג עבר

המלאכות 65) מל"ט אחת ועשה שעבר וכגון שם. במשנה
שביתת  מה' פ"א (ראה בשבת עליהן שחייבין תולדותיהן או
שזה  אלא ליוהכ"פ שבת בין "שאין ב), הלכה עשור
בעדים  היה אם ב"ד, (=מיתת אדם בידי זדונו (=שבת)
ז:), מגילה (משנה כרת" זדונו (=יוהכ"פ) וזה והתראה),
היום  בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כח): כג, (ויקרא ונאמר
כרת  וחייב וגו' עליכם" לכפר הוא כיפורים יום כי הזה,

תעשה  אשר הנפש "וכל ל): (שם, שנאמר כמו כל במזיד
מקרב  ההיא הנפש את והאבדתי הזה היום בעצם מלאכה

חטאת. חייב ובשוגג כרת 66)עמה", וחייב שם. כריתות
כל  "כי כט): (שם, שנאמר כמו במזיד, שתה או אכל אם
מעמיה", ונכרתה הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש
"עינוי  גזירהֿשוה שלמדים ושתיה אכילה הוא זה ְִֵועינוי
"ויענך  יג) ח, (דברים וכתוב עינוי, כאן שכתוב עינוי",
(יומא  רעבון עינוי כאן אף רעבון, עינוי שם מה וירעיבך".
חייבי  כיתר חטאת, חייב בשגגה ושותה והאוכל עד:),
ושיעור  קצו). ל"ת המצוות בספר (וראה כנ"ל הכריתות,
מכביצה. פחות שהיא הגסה ככותבת הוא ביוהכ"פ אכילה
ואחד, אחד כל של לוגמיו כמלוא הוא השתיה, ושיעור
(ראה  לוגמיו מלא ויראה בפיו אחד לצד שיסלקם כדי והוא

א). הלכה עשור שביתת מה' והוא 67)פ"ב שם. כריתות
התורה  שקבעה הזמן אחרי קדשים מבשר שנשאר מה
הנותר  את "ושרפת לד): כט, (שמות נאמר שעליו לאכילתם,
כרת, חייב במזיד והאוכלו הוא", קודש כי יאכל לא באש,
את  כי ישא, עונו "ואוכליו ח): יט, (ויקרא שנאמר כמו
אכל  ואם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה' קודש
(וראה  הכריתות חייבי ככל קבועה, חטאת חייב בשוגג

קלא). ל"ת המצוות (פ"א 68)בספר חמץ כזית והיינו שם,
"ולא  ג): יג, (שמות שנאמר ז). הלכה ומצה חמץ מהלכות
יב, (שם שנאמר כרת, חייב במזיד והאוכלו חמץ", יאכל
מישראל", ההיא הנפש ונכרתה חמץ אוכל כל "כי טו):
הכריתות  חייבי ככל קבועה חטאת חייב בשוגג והאוכלו
ל"ת  המצוות ובספר א, הלכה שם ומצה חמץ בהלכות (ראה

מהלכות 69)קצו). (פ"ז כזית שאכל וכגון שם. במשנה
שתי  ושעל הקרב שעל חלב א) הלכה אסורות מאכלות
או  כשב או שור של ה) הלכה (שם הכסלים ושעל הכליות
שור  חלב "כל כג): ז, (ויקרא שנאמר א), הלכה (שם עז
שנאמר  כרת, חייב במזיד והאוכלו תאכלו", לא ועז וכשב
יקריב  אשר הבהמה מן חלב אוכל כל "כי כה): ז, (שם
ובשוגג  מעמיה, האוכלת הנפש ונכרתה לה', אשה ממנה
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קבועה. חטאת קרבן שחיטה 70)חייב בשעת "היוצא
אדמומית, בו שיש זמן כל הראש, התזת בשעת או ונחירה
מאכלות  מהלכות (פ"ו וכו'" הלב בתוך הכנוס דם וכן

) ועוף חיה מבהמה כזית, ושיהיה ג) הלכה שם אסורות
דם, כל תאכל אשר נפש "כל כז): (שם, ונאמר א). הלכה
קבועה. חטאת חייב ובשוגג מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה

עבודות 71) מד' אחד שעשה בעת שחשב קדשים הם
לאכול  עלֿמנת הדם) וזריקת הולכה קבלה, (שחיטה,
לכך  הראוי הזמן לאחר (האימורים) להקריב או (הבשר)
במזיד  והאוכלו ו), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ח
זבח  מבשר יאכל האכל "ואם יח) (שם, שנאמר כרת, חייב
והנפש  יהי' פיגול לו יחשב לא וגו' השלישי ביום שלמיו
כט.) (זבחים אליעזר רבי ואמר תשא", עונה ממנה האוכלת
ביום  לאכלו זבחו על במחשב מדבר הנ"ל שהכתוב
עון" "עון בגזירהֿשוה ה.) (בכריתות ולמדו השלישי,
תשא", עונה ממנו האוכלת "והנפש כאן נאמר מנותר:
קודש  את כי ישא עונו "ואוכליו ח) יט, (שם בנותר ונאמר
חייב  שנותר כשם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה'
חייב  בשוגג והאוכלו כרת. עליו חייב פיגול אף כרת, עליו

קבועה. גֿד):72)חטאת יז, (שם שנאמר שם. כריתות
מחוץ  וגו' כבש או שור ישחט אשר ישראל מבית איש "איש
לה' קרבן להקריב הביאו לא מועד אהל פתח ואל למחנה,
עמו", מקרב ההוא האיש ונכרת וגו' ה' משכן לפני

קבועה. חטאת חייב בשוגג שם.73)והשוחטם כריתות
יב, (דברים שנאמר לעזרה. מחוץ האש על הקטירו כלומר
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר יג):
חֿט): שם, (ויקרא שנאמר כרת, חייב במזיד והמעלהו
זבח, או עולה יעלה אשר וגו' איש איש תאמר, "ואליהם
ונכרת  לה' אותו לעשות יביאנו לא מועד אהל פתח ואל
קבועה. חטאת חייב בשוגג והמעלה מעמיו", ההוא האיש

שלקח 74) וכגון המשחה, שמן שעשה פירוש שם. כריתות
וקנה  וקנמון, דרור מר השמן בתוך ויערב הין, זית, שמן
למשוח  משה שעשה כמו ומדה משקל באותו וקדה בשם
ונאסר  כגֿל), ל, שמות (ראה המקדש וכלי הכהנים את
תעשו  לא "ובמתכונתו לב): (שם, שנאמר כמו לעשותו
לג): (שם, שנאמר כרת, חייב במזיד והעושהו כמוהו",
עשה  אם (ודוקא מעמיו" ונכרת וגו' כמוהו ירקח אשר "איש
לאחרים  ליתנו או להתלמד עשהו אם אבל בו, להמשח כדי
בשגגה  והעושה ד) הלכה המקדש כלי מהלכות פ"א פטור,
ו"המפטם" כנ"ל. הכריתות חייבי כיתר קבועה חטאת חייב
טוב, ריח עם השמן את שמשמין כלומר "המשמין", היינו
כריתות  ישראל (תפארת סממנים בו מערב שהוא עלֿידיֿזה

א). משנה המקדש,75)פ"א כלי מה' בפ"ב ראה שם.
בה, להריח כדי במזיד, קטורת עשה ואם הקטורת. מעשה
כלי  (הלכות עשייתה על כרת חייב - בה הריח שלא אע"פ
או  בה להתלמד כדי עשה אבל ט), הלכה שם המקדש
לזֿלח): ל, (שמות שנאמר (שם). פטור - לציבור למסרה
קודש  לכם, תעשו לא במתכונתה תעשה אשר "והקטורת
ונכרת  בה להריח כמוה יעשה אשר איש לה', לך תהי'
קבועה. חטאת חייב בשוגג כן והעושה מעמיו",

שעשה 76) המשחה משמן כזית סך כלומר שם. כריתות

(ראה  דוד בית ממלכי מלך ולא כהן שאינו זר על משה,
במזיד, כרת חייב הֿז), הלכה המקדש כלי מהלכות פ"א
ונכרת  זר על ממנו יתן "ואשר לבֿלג): (שם, שנאמר

קבועה. חטאת חייב בשוגג והסך מעמיו",
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˙‡hÁÏ86Û¯O ‡e‰Â ,87ÌL L¯t˙pL BÓk ,88. ¿«»¿ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈»
נז.77) הערה למעלה נפש 78)ראה "ואם כז: טו, במדבר

לחטאת". שנתה בת עז והקריבה בשגגה, תחטא אחת
גדול.79) כהן ולא מלך לא היו 80)שאינו מלחמה בעת

המשחה  בשמן אותו ומושחין העם, אל לדבר כהן ממנין
או  מלך "או תימן: ובכת"י א). הלכה מלכים מהלכות (פ"ז
שרק  נשמע גירסתנו לפי שהרי נכון, וכן משיח". כהן
מלחמה, משוח לבין הדיוט בין הבדל אין בעבודהֿזרה
חייבי  בשאר שאף מפורש יב:) (הוריות בברייתא ואילו

ביניהם. הבדל אין שנאמר 81)חטאות ט. הוריות משנה
ואחד  נשיא ואחד יחיד אחד תחטא", אחת נפש "ואם (שם):

ח.). (שם הן אחת" "נפש בכלל כולן - משנה 82)משיח
ט. תחטא 83)בהוריות אחת נפש "ואם לב: כזֿכח, ד,

ואם  וגו' תמימה עזים שעירת קרבנו והביא וגו' הארץ מעם
יביאנה". תמימה נקבה לחטאת קרבנו יביא כן 84)כבש

כבֿכ  (שם, שנאמר תימן, בכ"י הוא וכן להיות, ג):צריך
בשגגה  וגו' ה' מצות מכל אחת ועשה יחטא נשיא "אשר
י: בהוריות תמים", זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו'

וכו'. מלך" זה נשיא, בשמן 85)"איזהו שנמשח גדול כהן
המשחה  שמן שנגנז ואילך יאשיהו מימות אבל המשחה.
בגדים  שמונה בלבישת גדול כהן ממנים והיו יב.), (שם
המקדש  כלי מהלכות (פ"ד בקר בן פר מביא אינו בלבד,

יד). הכהן 86)הלכה "אם ג): (שם, שנאמר שם. במשנה
לחטאת". בקר בן פר והקריב וגו' יחטא ראה 87)המשיח

שיש  שם, ובפ"ז טו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א
הנשרפות. חטאות ויש הנאכלות יב:88)חטאות שם,

על  אותו ושרף וגו' למחנה מחוץ אל הפר כל את "והוציא
באש". עצים
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„Á‡ Ïk - ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ e¯ÈË˜‰Â Ôlk e‚‚L Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿À»¿ƒ¿ƒ«¬»»»»∆»
˙‡hÁÏ d˙L ˙a ÊÚ ‡È·Ó ÌÈ„·BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â92. ¿∆»ƒ»¿ƒ≈ƒ≈«¿»»¿«»

יד).89) (שם, פר להביא כציבור ואינם ט. ביבמות ברייתא
הוראת  פי על עשו שלא משום כיחידים, הם הרי אלא

"יהיה".90)ביתֿדין. (שם): עשיית 91)לפנינו על אחת
יום. באותו אכילה על ואחת הכיפורים, ביום מלאכה

ביתֿדין,92) של טעות הוראת עלֿפי הציבור שגגו אם אבל
לעולה  פר ושבט שבט כל מביא - בעבודהֿזרה שגגו אם
ושבט  שבט כל מביא כריתות חייבי ובשאר לחטאת, ושעיר

א). הלכה פי"ב (להלן חטאת פר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מתחילה 1) שוגג שיהא עד חטאת חייב אדם שאין יבאר

ואם  בו שחטא חטא של עצמו לו נודע שלא ומי סוף, ועד
ושכחו. וחזר לו נודע

.‡‚‚BL ‰È‰iL „Ú B˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«»«»«ƒ¿»«∆ƒ¿∆≈
ÛBqa „ÈÊ‰Â ‰lÁza ‚‚L Ì‡ Ï·‡ ;ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ»««¿ƒ»¿≈ƒ«
˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt - ÛBqa ‚‚LÂ ‰lÁza „ÈÊ‰ B‡2. ≈ƒ«¿ƒ»¿»««»ƒ»¿««»

˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ ‡ÈˆB‰L ÔB‚k ?„ˆÈk3˙aLa4, ≈«¿∆ƒ≈∆≈¿ƒ¿¿«»
‰‚‚La ÁÈp‰Â ÔB„Êa ¯˜Ú5ÁÈp‰Â ‰‚‚La ¯˜ÚL B‡ »«¿»¿ƒƒ«ƒ¿»»∆»«ƒ¿»»¿ƒƒ«

ÔB„Êa6.‰‚‚La ÁÈpÈÂ ‰‚‚La ¯˜ÚiL „Ú ,¯eËt - ¿»»«∆«¬…ƒ¿»»¿«ƒ«ƒ¿»»
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ7. ¿≈…«≈»∆

הי"ט.2) שבת מהל' פ"א גם וראה א. קב, שבת משנה,
שם 3) פי"ב ראה להיפך, או הרבים לרשות היחיד מרשות

היא 4)ה"ט. לרשות מרשות הוצאה כי ה"ח, שם וראה
בשבת. שנאסרו מלאכות מל"ט החפץ 5)אחת את עקר

בשוגג, השניה ברשות והניחו בזדון אחת מרשות והוציאו
ההנחה. ולא העקירה, רק הוא האיסור שכל בלבו שחשב
הוא  בשבת ההוצאה איסור כי ה"ט. שם שבת בהל' וראה
ולא  עקר אם אבל האחרת, ברשות ויניח זו מרשות שיעקור
אינו  - אחרת מרשות עקר ולא הניח או אחרת ברשות הניח

בשבת 6)חייב. הוצאה של האיסור שכל בלבו שחשב
העקירה. ולא האחרת, ברשות ההנחה חיובי 7)היא בכל

החטאות.

.·BÈ‡ Ï·‡ ‰OÚ˙ ‡Ïa ‡È‰L Ú„BÈÂ ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»¿≈«∆ƒ¿…«¬∆¬»≈
‡È·Óe ‰‚‚L BÊ È¯‰ - ˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„BÈ≈«∆«»ƒ»∆»»≈¬≈¿»»≈ƒ

˙‡hÁ8‡ÏÂ Ôa¯wa ‚‚LÂ ˙¯Îa ‡È‰L Ú„È Ì‡ Ï·‡ . «»¬»ƒ»«∆ƒ¿»≈¿»««»¿»¿…
;„ÈÊÓ ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ Ì‡ Ú„È»«ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ»¬≈∆≈ƒ

‰‚‚L dÈ‡ Ôa¯˜ ˙‚‚ML9ÔÈ·iÁL el‡ ˙B¯·Úa ∆ƒ¿«»¿»≈»¿»»«¬≈≈∆«»ƒ
˙¯k Ô‰ÈÏÚ10. ¬≈∆»≈

ולא 8) סט.) (שבת מונבז של דרבנן אליבא יוחנן, כרבי
בלאֿתעשה. גם שגג אם אלא חייב שאינו שם לקיש כריש

שגגה 9) היא הרי קרבן ששגגת הסובר - כמונבז ולא כרבנן,
שם). (שבת, חטאת קרבן שאין 10)לחייבו בעבירה אבל

כמו  חטאת, עליה חייבים ובשוגג במזיד, כרת עליה חייבין
שחייבין  ואכל, אכל שלא שנשבע =) לשעבר ביטוי שבועת
שלא  שנשבע ובאופן חטאת) קרבן בשוגג זו שבועה על
אבל  אסורה, זו שבועה כי גם ויודע שאכל יודע והוא אכל

וחייב  לשגגה זה נחשב קרבן, עליה חייבין אם יודע אינו
כה, בשבועות נחמן וכרב ה"ז), שבועות מהל' (פ"ג חטאת
שגגת  אין בשבועה שאף שאמר שם) (שבת, כאביי ולא - ב

(לחםֿמשנה). שגגה שמה קרבן

.‚ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ‡ËÁ ÏL BÓˆÚ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓƒ∆…««¿∆≈¿∆»»««
¯·ÚL È‡cÂa Ú„iL Èt11˙¯k Ba LiL ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ƒ∆»«¿««∆»««…«¬∆∆≈»≈

˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -12‡ËÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¬≈∆»ƒ»¿««»∆∆¡«¬∆»»
da13Ba ‡ËÁL ‡ËÁ‰ Ú„iL „Ú -14·ÏÁ ?„ˆÈk . »«∆≈««≈¿∆»»≈«≈∆

˙BÂ¯15Ì‰Ó „Á‡ ˙‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈÙÏ16È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿»¿»»¿»«∆∆»≈∆¿≈»«≈
‰c BzL‡ ;ÏÎ‡ ‰Ê17B˙BÁ‡Â18˙Èaa19‡·e ‚‚LÂ , ∆»«ƒ¿ƒ»«¬««ƒ¿»«»

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ20˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â «««≈∆¿≈»«≈≈∆»««»
ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ,ÂÈÙÏ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ¿»»¿»»¿»»¿∆»≈∆¿≈
Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰OÚ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È»«¿≈∆≈∆»»¬≈∆»ƒ»¿«

˙‡hÁ21. «»

ãycew zegiyn zecewpã

i`ceea rciy t"r` ,`hgy `hg ly envr el rcep `ly in"
."oaxwn xeht df ixd ,zxk ea yiy dyrzÎ`l lr xary

זה  הרי ושכחו, וחזר חטאתו לו ונודעה "חטא וממשיך
חטאות  כשאר ותאכל שהוא, מה לשם חטאת מביא
חטאתו  לו ונודעה "חטא בתוספתא ומקורו הנאכלות".
ותישחט  חטאת מביא זה הרי חטא, חטא באיזה ושכח
של  הסיפא על בראב"ד והקשה ותאכל". שהיא מה לשם
לשם  ותישחט הידיעה על חטאת ומביא "וחוזר התוספתא
חוזר  חטאת הביא שכבר שאף ומשמע ותאכל", שהיא מה
החטאת, הביא שכבר כיון וקשה, אחרת. חטאת ומביא

בעזרה. חולין מביא הוא והלא חטאת, שוב יביא היאך
מכפרת  שהביא הראשונה שהחטאת משנה' ה'כסף ותירץ
תיגמר  אחרת חטאת ויביא חטאו לו ולכשיוודע קצת,
הזו, התוספתא גירסת היתה לא לרמב"ם אבל הכפרה",

כלל. אחרת" חטאת ד"יביא הדין פסק לא ולכן
שמדובר  שהגם יהודי, של מעלתו מודגשת זה בדין והנה
ש"נכרת  "כרת", זדונה על שחייב עבירה שעבר ביהודי
הידיעה  מכל־מקום ב"ה", הוי' משם ההמשכה חבל ונפסק

חייב. אינו ידע לא ואם הקרבן לחיוב נוגעת שלו
להצריכו  כל־כך חשובה יהודי של ידיעתו מכך, יתירה
לו  ונודע שחטא מה לשם חטאת הביא כבר אם גם קרבן,
שגורמת  כך כדי עד חשובה זו שידיעתו שחטא, מה

נוסף. קרבן להבאת
(g oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.12)בשוגג.11) יט, כריתות במשנה, יהושע כרבי
את 13) והביא בה חטא אשר חטאתו אליו הודע "או

יהושע.14)קרבנו". רבי דברי לפי שם, בגמרא
חלב 15) האוכל כי ה"ד) (פ"א למעלה וראה שם. במשנה,

חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד נותר או
הנדה 17)בשוגג.16) על הבא כי (שם) למעלה וראה

חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב למעלה 18)במזיד וראה
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד עליה הבא כי (שם)
שם.19) כי 20)במשנה, (שם), למעלה וראה בשוגג.

כרת, חייב במזיד ביוהכ"פ או בשבת מלאכה העושה
חטאת. חייב שגם 21)ובשוגג ה"ה פ"ח להלן וראה שם.

חטא, בספק בא תלוי אשם שאין מביא, אינו תלוי אשם
שחטא. בוודאי יודע הרי וכאן

.„‡ËÁ22BÁÎLe ¯ÊÁÂ B˙‡hÁ BÏ Ú„BÂ23‰Ê È¯‰ - »»¿««»¿»«¿≈¬≈∆
‡e‰M ‰Ó ÌLÏ ˙‡hÁ ‡È·Ó24¯‡Lk ÏÎ‡˙Â , ≈ƒ«»¿≈«∆¿≈»≈ƒ¿»
˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ25. «»«∆¡»

עשה.23)בשוגג.22) חטא איזה שכח כלומר,
חייב,24) שאני חטאת לשם זה הרי ויאמר ישחטנה "כלומר,

חייב" שאני מה לשם יהיה הוא. מה זוכר שאיני אע"פ
(הוצאת  פ"ב כריתות בתוספתא וזה (כסףֿמשנה).
יהושע  לרבי אפילו היא זו והלכה .(565 ,25 עמ' צוקרמנדל
החטא  של עצמו שידע שצריך הסובר כאן) הראב"ד (השגות
שהרי  ה"ה) פ"ח ולהלן ה"ג, למעלה כמותו פוסק (ורבינו

אחרֿכך. ששכחו אלא החטא, של עצמו לו שם 25)נודע
בתוספתא.

.‰?„ˆÈk .·iÁ - ÔÈÙe‚ ÈL Ì‰Â „Á‡ ÌLa ‚‚L»«¿≈∆»¿≈¿≈ƒ«»≈«
˙Bc ÈzL26Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ27BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿≈ƒ¿»«¿««≈∆¿≈»«≈

‡È‰28Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ ˙BÈÁ‡ ÈzL ,29È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ƒ¿≈¬»¿»«¿««≈∆¿≈»«≈
‡È‰ BÊ30˙‡hÁ ·iÁ -31.‡ËÁ ÏL BÓˆÚ Ú„È È¯‰L , ƒ«»«»∆¬≈»««¿∆≈¿

‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ32˙Á‡ ‰akL ˙B˜ÏBc ˙B¯ ÈzLÏ ? ¿»∆∆ƒ¿≈≈¿∆ƒ»««
Ô‰Ó33ÔÈÈeÁÓz ÈLÏ B‡ ,‡È‰ ¯ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â34 ≈∆¿≈»«≈≈ƒƒ¿≈«¿ƒ

‰Ê È‡Ó Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡Ó ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏL∆≈∆∆»«≈∆»≈∆¿≈»«≈≈∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‡e‰L - ÏÎ‡ Ô‰Ó ÈeÁÓz«¿≈∆»«∆«»¿≈…«≈»∆

בבית.26) עמו שהיו נדות נשים אחת 27)שתי על בא
טהורות. שהן שחשב כגון בשגגה, לו 28)מהן שנודע

בעל. מהן זו אי לו נודע ולא נדה, טמאות שהיו אחרֿכך
אחיותיו.29) שהן ידע לא אחרֿכך 30)כלומר, לו שנודע

בעל. מהן זו אי לו נודע ולא אחיותיו, במשנה,31)שהן
נחלקו  לא אומרים שזורי בן ור"ש "ר"ש א: יט, כריתות
=) אחד משם שהוא דבר על אליעזר) ורבי יהושע (רבי

חייב". שהוא אחד) הדבר 32)מלאו אין נדות (בשתי
אחת  כל על חייב שתיהן, על בא אם שהרי כך, כל פשוט
והיה  ה"ג) פ"ה (להלן מוחלקים גופים והן הואיל ואחת,
ידיעה  אינה משתיהן, אחת על ספק שידיעת לומר, מקום
ובשני  שתיהן, כיבה אם שגם נרות בשתי אבל קרבן, לחייבו
מחלקים, אינם שהגופים שתיהן, אכל אם חלב של תמחויין
הדבר, פשוט ה"אֿב), פ"ו (להלן אחת אלא חייב ואינו
קרבן). לחייבו ידיעה היא משתיהן אחת על ספק שידיעת

בשוגג 33) המכבה כי ה"ב, שבת מהל' פי"ב וראה בשבת.
חטאת. חייב קערות.34)– שתי

.Â‰OÚÂ B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»«»¿»«ƒ¿»¿»»
‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ¯Á‡ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚Laƒ¿»»¿«««∆»»««ƒ∆…»¿»
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ‡ËÁ ‰fL ‰lÁza ‰ÚÈ„È BÏ¿ƒ»«¿ƒ»∆∆≈¿¬≈∆«»

˙‡hÁ35ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï ‰aLpL ˜BÈz ?„ˆÈk . «»≈«ƒ∆ƒ¿»¿≈»¿≈»ƒ
,Ì˙„ ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ Ì‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â Ï„‚Â¿»«¿≈≈«»≈ƒ¿¿≈¿…»»

,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎ‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ¿»»¿»»¿«»¿»«≈∆»»¿«≈»∆
·iÁ - el‡ Ïk ÏÚ ‰eˆÓe Ï‡¯OÈ ‡e‰L BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆ƒ¿»≈¿À∆«»≈«»

‰¯·ÚÂ ‰¯·Ú Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï36‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒ«»«»¬≈»«¬≈»¿≈…«≈
‰Êa37. »∆

סח:)35) (שבת לקיש וריש יוחנן כרבי ולא ושמואל, כרב
והרי  מעולם, ידע שלא מאחר מקרבן, הוא שפטור האומרים
יוחנן  כרבי הלכה בידינו, שכלל ואףֿעלֿפי כאנוס. הוא
לפי  ושמואל כרב כאן רבינו פסק – ושמואל רב במקום
לקיש  וריש יוחנן רבי דברי ואילו חכמים, כדברי שדבריהם
לחםֿ כסףֿמשנה, ראה יחיד, נגד כרבים והלכה כמונבז,

ומעשהֿרוקח. כמונבז,36)משנה ולא כרבנן שם, ברייתא
שחילל  השבת חילולי כל על אחת חטאת מביא כלומר:
במשך  שאכל ודם חלב אכילות כל על וכן הזמן, במשך

עליו 37)הזמן. עבר כי אף איסור, כל על אחת חטאת
פעמים. וכמה כמה

.Ê‰ek ‡Ïa ‚‚BM‰38˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa B‡ ˙BÈ¯Úa «≈¿…«»»«¬»¿«¬»¬
˙‡hÁ ·iÁ -39˙aLa ;40˙‡hÁÓ ¯eËt -41?„ˆÈk . «»«»¿«»»≈«»≈«

‰ÏÈÚ·Ï ‰ek ‡Ïa dÏÚ·e ‰M‡ ÌÚ ˜qÚ˙Ó ‰È‰42, »»ƒ¿«≈ƒƒ»¿»»¿…«»»ƒ¿ƒ»
‡e‰ ˜¯ ÂÈÙaL ‰fL ‰nc ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ∆¿»»»ƒ»∆∆∆¿ƒ…

ÌÏBÚa ‰ÏÈÎ‡ ÌLÏ ‰ek ‡Ïa BÚÏ·e‡e‰ È¯‰Â , ¿»¿…«»»¿≈¬ƒ»»»«¬≈
˙‡ dÈa‚‰Ï Ôek˙ .˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁ≈∆¬≈∆«»«»ƒ¿«≈¿«¿ƒ«∆

B˙ÎÈ˙ÁÏ ‰ek ‡Ïa ¯aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰43- «»¿»«∆«¿À»¿…«»»«¬ƒ»
‰¯Bz ‰¯Ò‡ ˙·LÁÓ ˙Î‡ÏÓ ;¯eËt44e¯‡aL BÓk , »¿∆∆«¬∆∆»¿»»¿∆≈«¿

BÓB˜Óa45. ƒ¿

כי 38) סתם, לשוגג דומה ואינו שבתלמוד. "מתעסק" זהו
אלא  שעשה, הדבר את לעשות שמכוון הוא סתם, שוגג
חשב  שלא הוא מתעסק, אבל מותר. הוא כי וחשב ששגג
ב. יט, כריתות רש"י וראה שעשה, זה דבר לעשות כלל

בכריתות 39) נחמן, רב (דברי האיסור מן שנהנה משום
כנ"ל.40)שם). זו, מלאכה לעשות כוונה בלא ששגג

שם.41) נחמן, רב דברי פירש 42)המשך גרשום' 'רבינו
שהיו  פירש, ורש"י האשה, בתוך ונתקע הגג מן שנפל שם,
אשתו  ונשמטה אשתו, על לבוא ונתכוון בבית ואחותו אשתו

אחותו. על ובא ידע דבר43ֿ)ולא להגביה שהתכוון
לקרקע, המחובר המאכל את וחתך הקרקע, מן תלוש מאכל
זה  אופן רבינו כאן והזכיר לחתוך. כלל התכוון  לא והרי
אם  הואֿהדין אבל עב:), (שבת הכל לדברי שהוא משום
שהוא  – המחובר את וחתך התלוש, את לחתוך מתכוון
אלא  התכוון לא הרי החיתוך, לעצם מתכוון כי שאף פטור,
מלאכת  זה ואין איסור, של לחיתוך ולא היתר של לחיתוך
פ"ז  להלן רבינו כתב וכן שם). (שבת, רבא וכדעת מחשבת,

(כסףֿמשנה). את 44)הי"א שיעשה כלומר, בשבת,
דברי  לפי הוא זה וטעם לכך. תחילה במחשבה המלאכה
ד, (ויקרא שכתוב ממה הלומד שם) (כריתות, יהושע רבי
למעלה  (ראה חטא במה לו שיוודע עד בה" חטא "אשר כג)
משום  פטור, בשבת שמתעסק נחמן רב כמו דורש לכן ה"ג),
(שם) לומד אליעזר רבי אבל תורה, אסרה מחשבת שמלאכת
וראה  בה". חטא "אשר מהפסוק שפטור, בשבת מתעסק דין
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כאן. ספר' פ"ז 45)'קרית ולהלן ה"ח, שבת מהל' פ"א
הי"א.

.Ád˙iOÚ ÏÏÎ·e ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«¬ƒ»»
˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ˙ÈOÚ46‰‚‚La47È¯‰ - «¬≈¬≈»∆«»ƒ»∆»»≈ƒ¿»»¬≈

˙eL¯a ‰OÚL ÈtÓ ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê48?„ˆÈk . ∆»≈«»ƒ¿≈∆»»ƒ¿≈«
BzÓ·È ÏÚ ‡a‰49È¯‰ - Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ‰c ‡È‰ È¯‰Â «»«¿ƒ¿«¬≈ƒƒ»¿…»«¬≈

˙eL¯a d‡OÚ È¯‰L ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê50Ì‡ Ï·‡ . ∆»≈«»∆¬≈¬»»ƒ¿¬»ƒ
BzL‡ ÏÚ ‡a51˙‡hÁ ·iÁ - ‰c ‡È‰ È¯‰Â52ÈtÓ , »«ƒ¿«¬≈ƒƒ»«»«»ƒ¿≈
dÏ‡L ‡lL53BÈ‡ - BzÓ·È Ï·‡ .ÏÚ·È Ck ¯Á‡Â ∆…¿≈»¿««»ƒ¿«¬»¿ƒ¿≈

dÏ Ï‡LiL È„k da ÏÈ‚¯54ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ ÔÎÂ . »ƒ»¿≈∆ƒ¿«»¿≈ƒ∆»¿≈
˙aL ·¯Úa ÏeÓÏ „Á‡Â ˙aLa ÏeÓÏ „Á‡ ,˙B˜BÈzƒ∆»»¿«»¿∆»»¿∆∆«»

ÁÎLÂ ,˙aLa „Á‡a B‡55˙aLa Ô‰ÈL ÏÓe56- ¿∆»¿«»¿»«»¿≈∆¿«»
Ô‰Ó „Á‡ ÏeÓÏ ˙eL¯ BÏ LÈ È¯‰L ;˙‡hÁÓ ¯eËt»≈«»∆¬≈≈¿»∆»≈∆

‰OÚ ‰ÂˆÓe ,BÏˆ‡ ‡È‰ ‰ÈeÁc ˙aLÂ ,˙aLa57Û‡ ; ¿«»¿«»¿»ƒ∆¿ƒ¿»»»«
ÔÈÙe‚ ÈL Ì‰L Èt ÏÚ58Ïe‰a BpÓÊe ÏÈ‡B‰ ,59BÈ‡ «ƒ∆≈¿≈ƒƒ¿«»≈

˜c˜„Ó60ÏeÓÏ Èe‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿≈¬»ƒ…»»∆»≈∆»»
˙aLa61ÏeÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ ˙aLa ÏÓe ÁÎLÂ , ¿«»¿»«»¿«»ƒ∆≈»»

˙‡hÁ ·iÁ - ˙aLa62. ¿«»«»«»

כרת 46) עליה שחייבים וכל במזיד, אותה עושה היה אם
פ"א, (למעלה בשוגג חטאת קרבן עליה חייבים במזיד,

בשגגה,47)ה"א). כיֿאם במזיד עשה לא זה כלומר,
כרבי  ופסק העבירה, את וגם המצוה את גם שעשה וכגון
- א קלז, שבת אלעזר, בן שמעון רבי דעת לפי יהושע
(לחםֿ מחטאת פטור - מצוה ועשה מצוה בדבר שטעה

המצוה.48)משנה). לעשות צריך היה הרי כדי 49)כי
זרע  בלא שמת לאחיו שם להקים ייבום, מצות לקיים

ז). הֿ כה, ב:50)(דברים עב, פסחים יוחנן, רבי דברי
פטור". בעל נדה עונתה,51)"יבמתו בשעת אפילו

עונה. מצות ועשה 52)שמקיים מצוה בדבר טעה כי אף
מצות  לו יש שוגג עליה בא אם נדה, בהיותה גם (כי מצוה

ה'תוספ  כדעת ולא נדה, איסור עם יחד עונה –שמחת ות'
יוחנן, רבי (דברי יהושע לרבי אף פטור אינו – לחםֿמשנה)

שם). מתבייש 53)בפסחים ואינו באשתו רגיל שאדם
שלפי  וסובר, (שם). טהורה היא אם אותה לשאול ממנה
עליה  שבא וכגון זו, בביאה מצוה קיים אם אף זה, טעם

(כסףֿמשנה). חטאת חייב – עונתה הוא 54)בשעת כי
שם). (פסחים, ממנה עומד 55)מתבייש אינו מהם שאחד

בשבת. למול שניהם של שזמנם חשב אלא בשבת, למול
בשבת,56) אחד למול לו שהיה השני, האופן על מוסב זה

שאם  בשבת", שניהם "ומל כתב לכן בשבת, באחד ואחד
לא  שהרי חטאת, חייב בשבת, אחד של התינוק אלא מל לא
בשבת  אחד למול לו שהיה הראשון באופן אבל מצוה. עשה
שבת  של את ומל והחליף טעה אם אף שבת, בערב ואחד
מילה  כי אף שבת, ערב של את רק מל ובשבת שבת, בערב
מצוה  עשה סוף שסוף כיון שבת, דוחה אינה בזמנה שלא

(לחםֿמשנה). מחטאת פטור שצריך 57)- כיון כלומר,
ועושה  שבת ודוחה בזמנה מילה שהיא שבת, של את למול
האחד  של את ומל ששגג מה על גם  פטור הוא ברשות,
שמל  בזה מצוה עשה וגם מצוה, בדבר טועה שהוא בשבת,

שבת. של עשה 58)את ולא שבת, בשל מצוה עשה והוא
בשבת. אחד בשל וממהר 59)מצוה טרוד הוא כלומר,

המצוה. ולפיכך 60)לקיים בשבת, האחד של את גם ומל
פטור. כלל.61)הוא אצלו להידחות שבת ניתנה שלא

רבי 62) גם מצוה, עשה ולא מצוה בדבר טועה הוא שהרי
שחייב. בזה מודה יהושע

.ËÔn‡63˙aM‰ ÌBÈa ÌBi‰ ˙BÙÏ ÏeÓÏ ‡aL64, À»∆»»ƒ¿«¿««»
Ì‡Â ,ÏeÓzL È„k ÌBÈa È‡t ¯‡L ‡Ï :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿…ƒ¿«¿«¿¿≈∆»¿ƒ
,˙aM‰ ˙‡ÈˆÈ „Ú ÌÈÏLz ‡Ï - ÏeÓÏ ÏÈÁ˙z«¿ƒ»…«¿ƒ«¿ƒ«««»

‰ÂˆÓ ‰OBÚ ‡ÏÂ ˙aLa Ï·BÁ ˙‡ˆÓÂ65:¯Ó‡Â , ¿ƒ¿≈»≈¿«»¿…∆ƒ¿»¿»«
‡l‡ ÌÈÏL‰ ‡Ï Ì‡ ,ÏeÓ‡ ‰¯‰Ó·e ÊÈ¯ÊÂ È‡ ÏÈ‚»̄ƒ¬ƒ¿»ƒƒ¿≈»»ƒ…ƒ¿ƒ∆»

˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙aM‰ ˙‡ÈˆÈ „Ú66e¯˙‰ È¯‰L , «¿ƒ«««»¬≈∆«»«»∆¬≈ƒ¿
Ba67.

מומחה.63) שזמנו 64)מוהל ימים, שמונה בן לתינוק
בשבת. בשבת,65)למול והחובל נדחית. השבת ואין

ה"ז), שבת מהל' (פ"ח חטאת חייב מצוה, במקום שלא
המעשה  שהרי מקלקל, זה אין המצוה גמר שלא ואע"פ
ועי' מהול, לעשותו אח"כ, שיעשה מה עם מצטרף שעשה

שם. כרת,66)'מאירי' חייב שהוא אמרו - ב קלג, בשבת
הגרע"א. בהגהות וראה עיון. כך 67)וצריך משום כלומר,

נתכוין  שלא כיון כמזיד, ואינו חטאת, וחייב אנוס אינו
(כסףֿמשנה). לעבור

.È‡ÈˆBn‰68·Ïel‰ ˙‡69‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa «ƒ∆«»¿»ƒ∆»
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL70Ba ˙‡ˆÏ È„k71B¯È·Ú‰Â72 ∆»ƒ¿¿«»¿≈»≈¿∆¡ƒ

‚‚BLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡73¯eËt -74, «¿««ƒ¿»«ƒ¿≈»
‡ÈˆB‰ ˙eL¯a È¯‰L75ÌBÈa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰ ÔÎÂ . ∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈«≈∆«∆«¿

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯OÚ ‰Úa¯‡76¯Á‡ BÏ Ú„BÂ , «¿»»»»∆»ƒ¿¿«»¿«««
Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÎLnL Ôk77B‡ e˙nL B‡ ≈∆»¿«¿»ƒ∆¿≈∆∆≈

e‡ÓË78‡ˆÓpL B‡ ,‰ËÈÁL Ì„˜79¯˙qa ‰Ù¯Ë80, ƒ¿¿…∆¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈»«≈∆
‰‡¯ B‡ ÌÈÚÓ ·e˜ ÔB‚k81ÈtÓ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿¿≈«ƒ≈»¬≈∆»ƒ¿≈

˙eL¯a ËÁML82‰˙È‰L B‡ ÌeÓ ÏÚa ‡ˆÓ Ï·‡ . ∆»«ƒ¿¬»ƒ¿»««∆»¿»
‰ÈeÏ‚ ‰Ù¯Ë83BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¿»¬≈∆«»«»ƒ¿≈∆»»

ËBÁLÈ Ck ¯Á‡Â ˜c·Ï84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿…¿««»ƒ¿¿≈…«≈»∆

במשנה.68) - ב מא, הרבים.69)סוכה לרשות מביתו
ביום 70) ניטל לולב היה קיים, המקדש שבית שבזמן

ורק  הט"ו), לולב מהל' (פ"ז בשבת להיות שחל  הראשון
הלולב  את ליטול חכמים אמרו המקדש, בית שחרב לאחר

הי"ז). (שם ועתה 71)בשבת לולב. נטילת מצות חובת ידי
כדרך  שלא שנטלו כגון המצוה, קיים לא זו בהוצאתו
דעת  ולפי ה"ט). לולב מהל' ופ"ז מב. (סוכה גדילתו
כיוון  שלא משום יצא לא כוונה", צריכות "מצוות הסוברים
המוריה'). ('הר ה"ד שופר מהל' בפ"ב וראה לצאת.

עב:)72) (פסחים ה'מאירי' פירש וכן העבירו. או כלומר:
חג  של הראשון "יוםֿטוב שם) (סוכה, במשנה שאמרו מה
לרשות  הלולב את והוציא ושכח בשבת, להיות שחל
הרבים, לרשות היחיד מרשות שהוציא או דהיינו: הרבים",

הרבים. ברשות אמות ארבע שהעביר כי 73)או ששכח
היום. חטאת.74)שבת יוסי,75)מקרבן רבי דברי
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ועסוק  ומחשב במצוה טרוד היה כלומר: שם. במשנה
וטעה  שבת, שהוא ושכח טעה כך ומתוך לעשותה, וממהר
סוף  שסוף כיון מקרבן, פטור כרת בדבר ושגג מצוה בדבר
מב. ושם שם, (רש"י זו בהוצאה הלולב שנטל מצוה, עשה

ה"ח). למעלה בשבת 76)וראה להיות י"ד "חל אם שהרי
פסח  קרבן מהל' (פ"א בשבת" מעשהו כך בחול, כמעשהו –

על 77)הט"ז). ונמנו התחרטו פסח על שנמנו אלו כלומר,
בלי  שנשחט זה ופסח זה, של שחיטתו לפני אחר פסח
דוחה  ואינו ה"ג) פסח קרבן מהל' (פ"ד הוא פסול מנויים

השבת. להידחות 78)את השבת ניתנה שלא המנויים,
זה. כבש שחיטתו.79)בשחיטת אחר הכבש,

הפשטתו.80) לפני לראותו שאין בגוף מוסתר במקום
מצוה 81) עשה שלא והוברר ה"ח. שחיטה מהל' פ"י ראה

בשבת. ששחט זו ב.82)בשחיטה עא, פסחים משנה,
פטור  – מצוה עשה ולא מצוה בדבר טועה שהוא ואע"פ
וב'הר  משנה' ב'לחם שם, ברע"ב עי' אנוס, שהוא משום

הטריפות 83)המוריה'. כל פירוט שם, שחיטת בהל' ראה
והגלויות. שם.84)הנסתרות פסחים משנה,

.‡È˙aLa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁL85BÓLÏ ‡lL86˙eÚËa87 »«∆«∆«¿«»∆…ƒ¿¿»
¯eËt -88¯Lk Á·f‰L ÈtÓ ,89BÓL ˙¯È˜ÚL ; »ƒ¿≈∆«∆«»≈∆¬ƒ«¿

‰¯È˜Ú dÈ‡ - ˙eÚËa90˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt91. ¿≈«À¿»ƒ

בשבת.85) להיות בניסן י"ד יום לשם 86)כשחל אלא
אחר. שלמים.87)זבח הוא כי הפסח על שחשב

חטאת.88) הפסח 89)מקרבן חובת לשם לבעלים ועלו
שבת. חילל ולא ה"א) המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו

(וכגון 90) בזדון לשמו שלא הפסח את שחט אם אבל
מותר  כן בשבת, פסח לשם לשוחטו שמותר כשם שחשב
עא:) פסחים רש"י אחר. זבח לשם בשבת הפסח את לשחוט
לשחוט  מותר ואינו מהקרבן, פסח שם שעקר חטאת חייב
לשם  ששחט וזה אחר, קרבן לשם ולא פסח לשם כיֿאם
ברשות  שחט שלא חטאת, וחייב השבת את חילל אחר קרבן
המוקדשין  פסולי (הל' פסול הוא שהרי מצוה, עשה ולא
שלא  ששחטו "הפסח שם: פסחים במשנה, והוא שם),
עב.) (שם בגמרא ואמרו חטאת". עליו חייב בשבת, לשמו
עקרו  אם אבל בזדון, הפסח שם לעוקר המשנה כוונת כי
ולא  עקירה, אינה בטעות שעקירה חטאת, חייב אינו בטעות,

השבת. את שם.91)חילל

.·ÈÌÈ¯Á‡ ÌÈÁ·Ê ËÁL92˙eÚËa ÁÒt ÌLÏ93Ì‡ : »«¿»ƒ¬≈ƒ¿≈∆«¿»ƒ
ÁÒt Ôa¯˜Ï Ì‰ ÔÈÈe‡¯94˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt -95, ¿ƒ≈¿»¿«∆«»ƒ»¿««»
˙eL¯a ËÁML ÈtÓ96ÔB‚k ,ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ Ì‡ ; ƒ¿≈∆»«ƒ¿ƒ≈»¿ƒ¿

ÌÈzL Ôa B‡ ‰·˜ ‰˙È‰L97È¯‰L ,˙‡hÁ ·iÁ - ∆»¿»¿≈»∆¿«ƒ«»«»∆¬≈
ÁÒt Ôa¯˜Ï Èe‡¯ BÈ‡98˙aLa BËÁLe ‚‚L Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿»¿«∆«¿≈ƒ»«¿»¿«»

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lL99ÂÈÈeÓÏ ‡lL B‡100ÌÈÏ¯ÚÏ B‡101 ∆…¿¿»∆…ƒ¿»«¬≈ƒ
ÌÈ‡ÓËÏ B‡102˙‡hÁ ·iÁ -103ÂÈÏÎB‡Ï BËÁL . ƒ¿≈ƒ«»«»¿»¿¿»

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lLÂ104ÂÈÈeÓÏ ‡lLÂ ÂÈÈeÓÏ ,105, ¿∆…¿¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»
ÌÈÏ¯ÚÏÂ ÌÈÏeÓÏ106ÌÈ¯B‰ËÏÂ ÌÈ‡ÓËÏ ,107- ¿ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

¯eËt108¯Lk ÁÒt‰ È¯‰L ,109.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆¬≈«∆«»≈¿≈…«≈»∆

שלמים.92) פסח.93)כגון לשם שהקדישו שחשב

פסח 94) קרבן מהל' פ"א (ראה שנה בן זכר שהיה כגון
הפסח. קרבן שזהו לטעות לו גרם וזה אף 95)ה"א).

חטאת, מקרבן פטור בשבת, אחרים זבחים להקריב שאסור
להלן. שיתבאר לשחוט 96)כפי מצוה עליו יש שהרי

לשם  לו עולה אינו כי ואף הפסח, שזהו חשב והוא פסח,
מצוה  בדבר שטעה כיון – אחר פסח להביא וצריך פסח,
כרבי  החטאת, מן פטור קרבן, הקריב שהרי מצוה, ועשה
סב:) (שם יהושע רבי וסובר ב. עא, פסחים במשנה, יהושע
לשם  הנשחט ואף כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל
המוקדשין  פסולי מהל' בפט"ו וראה שם). (רש"י הפסח

שם. פסחים וב'מאירי' לשחוט 97)הי"ב, שמותר וחשב
שבת  שהיום ממנו שנתעלמה או בשבת, פסח לשם אחרים

שם). ו'מאירי' מצוה,98)(רש"י בדבר טועה זה ואין
נחשב  זה ואין מאלו, בא הפסח שאין יודעים כולם שהרי

שם). (רש"י, ברשות על 99)לשוחט המנויים שכל כגון
יכול  מהם ואחד אחד כל שאין זקנים, או חולים היו זה פסח
ה"ה) פסח קרבן מהל' פ"א (ראב הפסח מן כזית לאכול
להידחות  שבת ניתנה ולא פסול, הקרבן להם, נשחט שאם

זה. אחרת,100)לקרבן חבורה לשם הפסח את ששחט
שהקרבן  זה, קרבן על שנמנו האנשים חבורת לשם ולא

(שם). ישראלים 101)פסול היו זה פסח על המנויים שכל
(שם). פסול נשחט אם זה שגם נימולו, שכל 102)שלא

שם, פסח קרבן בהל' וראה נטמאו, זה פסח על המנויים
ומותר  כשר שהקרבן וחשב שגג וזה פסול. הוא נשחט שאם
היום. שבת כי ממנו שנעלם או בשבת, לשוחטו

שהפסח 103) מצוה, עשה שלא משום ב. עא, פסחים משנה,
פסול. את 104)הוא שחט שלשמם מהאנשים שחלק

שיכולים  בריאים היו מהם וחלק זקנים, או חולים היו הפסח
להלן. ראה בדיעבד, כשר שהקרבן ממנו, כזית לאכול

וגם 105) זה, פסח על שנמנו  החבורה אנשי לשם גם ששחט
כשר  שהקרבן אחר, פסח על שנמנו אחרת חבורה אנשי על

להלן. ראה ישראלים 106)בדיעבד, גם זה פסח על שנמנו
ראה  כשר, הוא שאף נימולו, שלא ישראלים וגם שנימולו

טמאים,107)להלן. וחלק טהורים היו המנויים מן שחלק
להלן. ראה כשר, זה במשנה 108)שגם חטאת, מקרבן

קרבן 109)שם. בהל' ראה למעלה, רבינו שמנה אלו בכל
מצוה. ועשה מצוה בדבר טעה הוא הרי כן ואם שם, פסח

.‚È¯eaˆ Ôa¯˜ ˙aLa ËÁBM‰110BÓLÏ ‡lL111- «≈¿«»»¿«ƒ∆…ƒ¿
˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰112·¯ÚÏ ÌÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜ÈÂ ,113ÔÎÂ . ¬≈∆«»«»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆¿≈

ÌBi‰ ˙·BÁ ÏÚ ¯˙È ËÁL Ì‡114ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ - ƒ»«»≈««««»«»«
˙ÙÒBz‰115. «∆∆

להקריבן 110) שצריך שבת, של המוסף או התמיד כגון
לשמם. לציבור 111)בשבת עלה שלא אחר, קרבן לשם

אלא  ואינו ה"א). המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו חובה לשם
השבת. את דוחה שאינה השבת,112)כנדבה את שחילל

בשבת  התמיד את "השוחט פ"ה: פסחים בתוספתא והוא
חייב". - לשמו וזרק 113)שלא עבר אם שבת. במוצאי

הי"ד. להלן ראה בשבת, הדם שלשה 114)את ששחט
שנים. במקום ומוספים עא,115)תמידים פסחים במשנה,

כששחט  מאיר, רבי על יהושע ורבי אליעזר רבי נחלקו - ב
חטאת  חייב אם בשבת, ומוספין תמידין לשם אחרים זבחים
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שמכיון  כמותו) פוסק (שרבינו יהושע רבי וסובר לא, או
מספר  =) קצבה להם יש בשבת האמורים הציבור שקרבנות
שעשה  אףֿעלֿפי מוספין), ושני תמידין שני שהם מוגבל,
אין  כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל שהרי מצוה,
אחרים  הרבה רואה אינו שהרי מצוה, בדבר טועה זה
המוספים, או התמידים שנשחטו וכיון בשחיטתן, עסוקים
לשוגג  נחשב אלא יותר, לשחוט צורך שאין הוא יודע
וחייב  עוד) לשחוט מותר יותר, צורך שאין שאף (שחשב
שמוסיף  הקרבנות אם בין הבדל ואין שם). (רש"י, חטאת
תמידין  לשם לכתחילה שנקבעו או אחר זבח לשם נקבעו
היום. חובת כבר שקיים אחר שחטן ורק ומוספין,
חטאות  שתי "השוחט מפורש פ"ה פסחים ובתוספתא
שתי  האחרונה, על חייב - אחת אלא צריכין ואין לציבור,
האחרונה". על חייב - אחת אלא צריכין ואין לציבור עולות

בשבת. בשוחט אמורים הדברים כי ומסתבר

.„È„ÈÁÈ ˙Ba¯˜ ËÁL116˙aM‰ ˙‡ ÌÈÁBc ÔÈ‡L117 »«»¿¿»ƒ∆≈ƒ∆««»
˙‡hÁ ·iÁ - ‰‚‚La ˙aLa118,¯zÓ ¯Oa‰Â ¿«»ƒ¿»»«»«»¿«»»À»

‰‡‰a119Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â ,120˜¯ÊÂ ¯·Ú Ì‡Â . «¬»»¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ»«¿»«
ÔÓLÏ ÌÓc121ÌÈÏÚaÏ eÏÚ - „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa , »»ƒ¿»≈¿≈≈¿≈ƒ»«¿»ƒ

ÏÎ‡È ¯Oa‰Â ,·¯ÚÏ ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜ÈÂ ,‰·BÁ ÌLÏ122, ¿≈»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆¿«»»≈»≈
B˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ ËÁBM‰ ‡È·ÈÂ123. ¿»ƒ«≈«»«ƒ¿»

שמחה 116) ושלמי ראיה עולת וגם ונדבות, נדרים כגון
ה"ח. חגיגה מהל' פ"א ראה חגיגה. כלומר,117)ושלמי

קבוע  זמן להם שאין לפי השבת, דוחים אינם יחיד קרבנות
הל' ראה השבת, אחר להקריבם ואפשר ציבור, בקרבנות

שם. יחיד 118)חגיגה ועולת יחיד "חטאת שם תוספתא
חייב  זה הרי לשמן, (שלא) דמן וזרק לשמן, בשבת ששחטן
פ"ה. מנחות בתוספתא וכ"ה הבעלים". והורצו

שהרי 119) נאכל, שאינו שאףֿעלֿפי שם. מנחות תוספתא,
מותר  – בכסףֿמשנה) מובא קורקוס (ר"י הדם נזרק לא
השריפה, לבית ויוצא צורתו שתעובר אחר ממנו ליהנות
(ראה  ואסורים שנקברים שמתו קדשים כדין אלו, דין שאין
אין  קלים בקדשים כי הי"א). המוקדשין פסולי מהל ' פי"ט

המשנה'). ('מרכבת הדם זריקת לפני אף 120)מועלין
מתיר  הוא שהרי הדם, לזרוק חכמים אסרו מלאכה, זו שאין
כי  ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' פי"א (ראה באכילה הבשר
שהרי  שבת, מוצאי לצורך הזריקה) לפני הבשר לאכול אסור
חולק  שרבא - ב כ, ביצה ראה ולצלות. לבשל אסור בשבת
ונדבות  נדרים ושחט עבר שאם וסובר הונא, רב בר רבה על
באכילה  בשר להתיר ע"מ רק הדם את זורק ביוםֿטוב,
האימורין  את התיר ולא ביו"ט) ולבשל לצלות (שמותר
וגם  יזרוק, לא הבשר נאבד או נטמא שאם בערב, להקטיר
בשבת, לשמן שלא ששחטן עצרת כבשי כי שם ברייתא ראה

הדם. יזרוק דמן 121)לא וזרק לפנינו: שם בתוספתא
וכעין  דוד'). ('חסדי לשמן" דמן "וזרק וצ"ל: לשמן, "שלא"

פ"ה. מנחות בתוספתא "בשבת 122)זה שם: תוספתא,
בין  בשוגג בין הדם את זרק ואם בהנאה , ומותר יזרוק לא
שבת". למוצאי אימורים ויקטיר יאכל הבשר במזיד,

שם).123) (תוספתא, חובה לשם לבעלים שעלו אףֿעלֿפי

.ÂË¯eaˆ ÏL ˙BÓ‰a ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰124˙Á‡ , »¿»»¿≈¿≈∆ƒ««

ÔÈa ,˙Á‡a ÌBi‰ ˙·BÁ ‰˙È‰Â ,‰ÓL ˙Á‡Â ‰LeÁk¿»¿««¿≈»¿»¿»««¿««≈
˙‡hÁ125‰ÏBÚ ÔÈa126ÌÈzL‰ ËÁLÂ ‚‚LÂ ,127Ì‡ : «»≈»¿»«¿»««¿«ƒƒ

- ‰ÓM‰ ËÁL Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ‰LeÁk ËÁL»«¿»«¿ƒ»¿««»»««¿≈»
˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt128ÌÈ¯ÓB‡L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »ƒ»¿««»¿…∆»∆¿ƒ

BÏ129‰lÁzÎÏ ËBÁLe ‰ÓL ‡·‰ :130Ì‡ Ï·‡ . »≈¿≈»¿¿«¿ƒ»¬»ƒ
‰lÁz ‰ÓM‰ ËÁL131·iÁ - ‰LeÁk‰ Ck ¯Á‡Â »««¿≈»¿ƒ»¿««»«¿»«»
˙ÙÒBz‰ ÏÚ ˙‡hÁ132‰ÓM‰ ‰BL‡¯‰ ˙‡ˆÓ . «»««∆∆ƒ¿»»ƒ»«¿≈»

‰Ù¯Ë ‡È‰L Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚÓ È·a ‰Ù¯Ë¿≈»ƒ¿≈≈«ƒ««ƒ∆…»«∆ƒ¿≈»
‰LeÁk‰ ËÁML ˙Úa133ÏÈ‡B‰ ,Ôek˙ ‰ÊÏ ‡ÏÂ ¿≈∆»««¿»¿…»∆ƒ¿«≈ƒ

d˙ÂˆÓk ‰B¯Á‡‰ ‰ËÁLÂ134¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿¬»»«¬»¿ƒ¿»»¬≈∆»
˙‡hÁÓ135ÔÓ ÌÈ‚c ˙BÏÚ‰Ï ‰„eˆÓ Ò¯Bt‰ ÔÎÂ . ≈«»¿≈«≈¿»¿«¬»ƒƒ

Ìi‰136‰‚‚La137˜BÈ˙ ‰ÏÚ‰Â ,138ÔÈa ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ «»ƒ¿»»¿∆¡»ƒƒ«»ƒ≈
ÚÓL ‡lL ÔÈa ˜BÈz Ú·hL ÚÓML139ÏÈ‡B‰ , ∆»«∆»«ƒ≈∆…»«ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˜BÈ˙ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»ƒ¬≈∆»≈«»««ƒ
„eˆÏ ‡l‡ B˙ek ‰˙È‰ ‡lL140‰È‰L ÈtÓ , ∆…»¿»«»»∆»»ƒ¿≈∆»»

‚‚BL141.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¿≈…«≈»∆

בשבת.124) כאן ומדובר א. סד, מנחות רבה, דברי
שמקריבין 125) חוה"מ, שבת או בשבת שחל ר"ח כגון

לחטאת. תמידין 126)שעיר עולות כמה בשבת שמקריבין
שגמר  וכגון שחט). ד"ה שם ב'תוספות' (ראה ומוספין
עדיין. הקריב שלא מאחת חוץ העולות את להקריב

אףֿעלֿפי 127) השני, הקרבן את לשחוט שמותר שחשב
ראוי  השני הקרבן אין הציבור, קרבן את ששחט שאחרי

נא 128)לציבור. "הקריבהו ח) א, (מלאכי שכתוב
הרי  צבאות". ה' אמר פניך? הישא או הירצך? לפחתך,
הפחות  מן והמקריב המובחר, מן לה' להקריב שצריך
שם. מנחות רש"י ראה פסול, הקרבן מובחר, לו שיש במקום

הכחושה.129) את ששחט רבה,130)אחר דברי שם,
יצא  ולא המובחר מן בראשונה הקריב שלא הנ"ל, ומטעם
מן  למצוה אפילו עבודה, אצל שבת והותרה חובתו, די

שמח'). ('אור חובתם.131)המובחר ידי שיצאו
הי"ג.132) למעלה וראה רבה. דברי רצונו 133)שם, ולפי

אסורה. לשחיטה הכחושה, את ששחט בעת התכוון
פסול.134) הראשון שהקרבן שהתברר במנחות 135)כיון

בבני  כחושה הראשונה נמצאת אשי, לרב רבינא "א"ל שם:
קא  לאיסורא וגברא אזלינן מחשבתו בתר מהו, מעיים
דרבה  היינו לאו א"ל אזלינן. מעשיו בתר דילמא או מכוון,
ורבא  דרבה פלוגתייהו היינו א"ל דאמרי ואיכא כו', ורבא
רבינו  ומפרש מעשיו". בתר זיל פטור, אמר רבה וכו'
כפירוש  (ולא טריפה שהיתה – כחושה" הראשונה "נמצאת
(וראה  שבגמרא השני הלשון לפי כרבה, ופסק שם). רש"י

כאן). ספר' ו'קרית לחםֿמשנה פ"ז 136)כסףֿמשנה, ראה
אבות  ותשע משלשים אחת היא שצידה ה"א, שבת מהל'

שנעלם 137)מלאכות. או בשבת, לצוד שמותר שחשב
היום. ששבת התינוק 138)ממנו הצלת ומצד בים, שטבע

מצודה. לפרוס לצוד 139)מותר אלא כוונתו היתה שלא
נעשו 140)דגים. שמעשיו ונתברר מעשיו, אחר שהולכים

ורבא, רבה מחלוקת שם, התינוק. את הציל שהרי בהיתר
שבגמרא. השני הלשון לפי כרבה לא 141)ופסק כלומר,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קמה zebby zekld - zepaxw xtq - zah g"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שלא  שוגג מחמת כן עשה אלא התינוק, את להציל נתכוין
בצידה. איסור שאין או היום ששבת ידע

.ÊËÁÒt ÏL ÈÏˆ ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ÂÈÙÏ ‰È‰L ÈÓ142 ƒ∆»»¿»»¿≈≈«∆«»ƒ∆∆«
ÌÈL„w‰ ÔÓ ¯˙BÂ143‡e‰L ÈÏˆ ÏÎ‡Ï Ôek˙Â , ¿»ƒ«√»ƒ¿ƒ¿«≈∆¡…»ƒ∆

‰ÂˆÓ144˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯˙Bp‰ ÏÎ‡Â ‚‚LÂ145, ƒ¿»¿»«¿»««»¬≈∆«»«»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÊ ‰ÏÈÎ‡a ‰ÂˆÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

בשפוד 142) נותר של שפוד לו "נתחלף ב: עב, בפסחים
שום  בזה אין אחד לשון לפי ושם חייב". - ואכלו צלי של
שמדובר  מפורש לא ששם ואע"פ (כסףֿמשנה). פלוגתא
בוודאי  צלי", של "שפוד שאמרו שכיון רבינו סובר בפסח,
(צל"ח, עד. שם במשנה כמפורש בכך, שדרכו איירי, בפסח

פ"א 143)שם). (למעלה חטאת חייב בשוגג נותר והאוכל
הבשר 144)ה"ד). את "ואכלו ח) ב, (שמות שנאמר

וגו'". אש צלי הזה לאוכל 145)בלילה דומה זה (ואין
שזמנה  מפני מלשלם שפטור הפסח, בערב חמץ תרומת
אינו  הפסח בערב שחמץ – הי"ב) תרומות מהל' (פ"י בהול
חצות  עד היא פסח אכילת אבל שעות, ארבע עד אלא מותר
פ"ח  בתרומות הגרע"א ותוספת שם, צל"ח (וראה הלילה

מ"א).

ה'תשפ"א  טבת כ"ח שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עליו 1) שחייבין חטא שחטא עדים עליו שהעידו מי יבאר

בו. התרו ולא קבועה חטאת

.‡ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓ2‡ËÁL3ÔÈ·iÁL ‡ËÁ ƒ∆≈ƒ»»≈ƒ∆»»≈¿∆«»ƒ
Ba e¯˙‰ ‡ÏÂ ,‰Úe·˜ ˙‡hÁ ÂÈÏÚ4:e¯Ó‡ ‡l‡ »»«»¿»¿…ƒ¿∆»»¿

,·ÏÁ zÏÎ‡L B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚL EeÈ‡¿̄ƒ∆»ƒ»¿»»¿«»∆»«¿»≈∆
‰Ê ¯·„ È˙ÈOÚ ‡lL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈¬ƒ≈«¿««∆…»ƒƒ»»∆
- È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ ¯Ó‡È Ì‡Â ÏÈ‡B‰ .˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡ -≈«»«»ƒ¿ƒ…«≈ƒ»ƒƒ
‡ÏÂ ÈzÏÎ‡ ‡Ï Ô‰Ï ¯Ó‡Lk ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯ËtÈƒ»≈ƒ«»¿»¿∆»«»∆…»«¿ƒ¿…
‡l‡ ‰‚‚La ÈzÏÎ‡ ‡Ï ¯ÓB‡k ‰OÚ - È˙ÈOÚ»ƒƒ«¬»¿≈…»«¿ƒƒ¿»»∆»

ÔB„Êa5˙‡ LÈÁÎ‰ ‡ÏÂ ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L , ¿»∆»ƒ«»¿»¿…ƒ¿ƒ∆
ÌÈ„Ú‰6. »≈ƒ

יותר.2) או עדים הרי 4)בשוגג.3)שני בו התרו שאילו
חטאת. מביא ואינו מזיד, לו 5)הוא "אמרו שם: במשנה

פטור", הייתי מזיד לומר ירצה אם מה מאיר]: לרבי [חכמים
ופירשו  "מיגו", משום נאמן שהוא יב. שם בגמרא ופירשו
שמתרץ  בזה, שהכוונה או) המתחיל (דיבור בתוספות
אלא  שוגג אכלתי לא היינו אכלתי, לא שאמר שמה דיבורו,
נאמן  ואינו עדים" במקום "מיגו הוא הרי כן לא שאם מזיד,

רבינו. דברי לא 6)וכן ואומר העדים את מכחיש אם אבל
חטאת. וחייב נאמן, אינו מזיד ולא שוגג לא אכלתי

.·‚ÈÏÙ‰ ‡ÏÂ ˜˙L7ÌÈ„Ú‰ ˙‡8elÙ‡ (‡l‡) , »«¿…ƒ¿ƒ∆»≈ƒ∆»¬ƒ
‰M‡ BÏ ‰¯Ó‡9‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ B‡ ·ÏÁ zÏÎ‡ : »¿»ƒ»»«¿»≈∆»ƒ»¿»»

˙‡hÁ ‡È·‰Ï ·iÁ - ˜˙LÂ ,˙aLa10„Ú BÏ ¯Ó‡ . ¿«»¿»««»¿»ƒ«»»«≈
˜˙LÂ ,‰Ê ‡e‰ ·ÏÁ :„Á‡11- ‰‚‚La BÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ , ∆»≈∆∆¿»«¿»««¬»ƒ¿»»

Ba e¯˙‰ Ì‡Â .˙‡hÁ ‡È·Ó12ÂÈÏÚ ‰˜BÏ -13ÏÚ Û‡ , ≈ƒ«»¿ƒƒ¿∆»»««
„Á‡ „Úa ˙e„Ú‰ ¯wÚL Èt14. ƒ∆ƒ«»≈¿≈∆»

הכחישם.7) לא = העדים על חלק לא עד 8)כלומר, בין
עדים. שני בין נתרבו 9)אחד לעדות פסולות שנשים ואף

ד, (ויקרא שנאמר ממה ז) (פרק כהנים בתורת נשים, כאן
אשה  לו אמרה אפילו - חטאתו" אליו הודע "או כח):

שפחה. לו אמרה אכל 10)אפילו אומר "עד בגמרא: שם
אבל  ליה, דמכחיש טעמא - פטור אכלתי לא אומר והוא

מיחייב". נאמן.11)שתיק העד אין מכחישו שאם
עדים.12) שחייב 13)בשני בהתראה, חלב אוכל כדין

כרת. עונש על נוסף (סוטה 14)מלקות, בירושלמי הוא כן
אחד: עד לו "אמר א): הלכה ח פרק ונזיר ב הלכה ו פרק
בעד  לא עדותו ועיקר לוקה. - שניים בו והתרו הוא, חלב
אלא  נאמן אינו אחד שעד פי על ואף למלך). (משנה אחד?"
חזקת  לו שיש בדבר אלא אינו זה - לאסור ולא להתיר
ולכן  היתר, בחזקת הייתה לא מעולם זו חתיכה אבל היתר,

חלב. שהיא עליה להעיד הוא נאמן

.‚LÈ¯Ùn‰L ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ∆««¿ƒ
˙aM‰ ÏÚ ‰p‡È·È ‡Ï - ÏÎ‡L ·ÏÁ‰ ÏÚ B˙‡hÁ«»««≈∆∆»«…¿ƒ∆»«««»
Ba¯˜ ‡È·‰Â :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡L Ìc‰ ÏÚ B‡ ÏlÁL∆ƒ≈««»∆»«∆∆¡«¿≈ƒ»¿»
„Ú - ‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ ¯ÓB‚Â ÌÈfÚ ˙¯ÈÚO¿ƒ«ƒƒ¿≈««»¬∆»»«
ÏÚ ‡ËÁÓ ‰p·È¯˜iL ‡Ï ,B‡ËÁ ÌLÏ Ba¯˜ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆¿…∆«¿ƒ∆»≈≈¿«

dÏÒt - ·È¯˜‰ Ì‡Â .‡ËÁ15:e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ¯˙È . ≈¿¿ƒƒ¿ƒ¿»»»≈«∆»¿
‰p‡È·È ‡Ï - LÓ‡ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÚ B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ«»«≈∆∆»«∆∆…¿ƒ∆»
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯tk - ‡È·‰ Ì‡Â ;ÌBi‰ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÚ«≈∆∆»««¿ƒ≈ƒƒ≈¿≈»ƒ
·iÁÓ Ôa‰ ‰È‰Â ,˙ÓÂ ÂÈ·‡ dLÈ¯Ù‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ«∆ƒƒ¿ƒ»»ƒ»≈¿»»«≈¿À»

‡ËÁ‰ B˙B‡a16B‡ËÁ ÏÚ Ôa‰ ‰p‡È·È ‡lL -17BÓk , ¿«≈¿∆…¿ƒ∆»«≈«∆¿¿
ÌL ¯‡a˙pL18. ∆ƒ¿»≈»

והביאה 15) החלב על בהמה "הפריש כז: בכריתות הוא כן
כיפר  ולא מעל לא הרי החלב על והביאה הדם על הדם, על
חטאו". לשם קרבנו שיהא עד חטאתו על קרבנו וכו'
כולהו  מתני דרבא בריה אחא "רב אמרו: ט: ובזבחים
עבודה  חטאת לשם דם, חטאת לשם ששחטה חלב (=חטאת
לב) ד, (ויקרא טעמא מאי לפסולא, נזיר) חטאת לשם זרה,

חטאת". אותה לשם לחטאת, אותה נוסחה 16)ושחט לפי
אמש  שאכל חלב על חטאת הפריש אם רבינו בדברי אחת
זה  ולפי כיפר, הביא אם - היום שאכל חלב על והביאה
אפילו  הבן על מכפרת אינה אב של שחטאת כאן משמיענו
שם  השנייה הנוסחא [ולפי שם). משנה (לחם החטא באותו
היה  אב של שבחטאת לומר, צריך כיפר", לא הביא ש"אם
אין  כי ומשמיענו האב, במקום עומד הבן כי לטעות, מקום

כן]. שלו)17)הדבר חטאו (=על חטאו על לכתוב דקדק
חטאת  שהרי להביא, שאין בוודאי אביו של חטאו שעל
שנאמר  ממה שם בברייתא ונלמד תמות. בעליה שמתו
יוצא  ואינו יוצא הוא "בקרבנו - "קרבנו" כח) ד, (ויקרא

אביו". שמתו 18)בקרבן שחטאת א, הלכה ד [פרק
אותה  מקריבים היורשים שאין הרי תמות. - בעליה

לעצמם].

.„˙‡hÁ ‡È·n‰19ÌÈ‡ËÁ ÈL ÏÚ20„Ú ‰Ú¯z - «≈ƒ«»«¿≈¬»ƒƒ¿∆«
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¯În˙Â ÌeÓ da ÏtiL21‡ËÁÏ dÈˆÁ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ∆ƒ…»¿ƒ»≈¿»ƒƒ¿≈∆¿»¿≈¿
e‡È·‰L ÌÈL ÔÎÂ .ÈM‰ ‡ËÁÏ dÈˆÁ ÈÓ„·e ‰Ê∆ƒ¿≈∆¿»«≈¿«≈ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ

Ì‰È‡ËÁ ÈL ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ22ÏtiL „Ú ‰Ú¯z - «»«««¿≈¬»≈∆ƒ¿∆«∆ƒ…
‡È·ÈÂ dÈˆÁ ÈÓ„a B˙‡hÁ ‰Ê ‡È·ÈÂ ,¯În˙Â ÌeÓ da»¿ƒ»≈¿»ƒ∆«»ƒ¿≈∆¿»¿»ƒ

.dÈˆÁ ÈÓ„a B˙‡hÁ ‰Ê∆«»ƒ¿≈∆¿»

אחת.19) חטאת הפריש כי 20)כלומר, שפירש וכיוון
שהרי  להקריבה, אפשר אי הללו, החטאים שני על זו חטאת
חטאים, שני על קרבנו ולא חטאתו" על "קרבנו נאמר
אותו  הפריש שהרי אפשר, אי כן גם אחד חטא על ולהקריבו

חטאתו. על קרבנו זה ואין חטאים שני אסור 21)על שהרי
מום. בם שיפול עד למזבח הראויים קדשים לפדות

שהרי 22) חטאיהם, שני על בשותפות להקריבו אפשר שאי
קרבן  להביא יכול אינו אחד ואם חטאתו" על "קרבנו כתוב
חטאיהם, שני על אנשים שני שכן כל - חטאיו שני על אחד
השני  גם שהרי אפשר, אי כן גם בלבד אחד לשם ולהקריבו

חבירו. של בקרבנו יוצא אדם ואין שלו לחטאת הפרישו

.‰BÊ È‡ ·È¯˜È - „Á‡ ‡ËÁ ÏÚ ˙B‡hÁ ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈«»«≈¿∆»«¿ƒ≈
eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‰iM‰Â ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿

‰·„Ï ‰ÈÓ„23. »∆»ƒ¿»»

תאבד 23) (שאם לאחריות חטאות שתי כמפריש זה והרי
והשנייה  שירצה, באיזו שמתכפר השנייה), את יביא האחת
(=שנותן  לנדבה דמיה ויפלו מום, בה שיפול עד תרעה
דין  ובית במקדש, כך לשם שהייתה מיוחדת בתיבה המעות

נדבה). עולות שבתיבה המעות באותם מקריבים

.ÂÌÈ‡ËÁ ÈL ÏÚ ˙B‡hÁ ÈzL ‡È·‰24ËÁMz BÊ - ≈ƒ¿≈«»«¿≈¬»ƒƒ»≈
.ÈM‰ ‡ËÁ‰ ÌLÏ ‰iM‰Â ,„Á‡‰ ‡ËÁ ÌLÏ¿≈≈¿»∆»¿«¿ƒ»¿≈«≈¿«≈ƒ

מהן 24) ואיזו זה חטא על מהן איזו פירש ולא סתם הפריש
זה. חטא על

.Ê¯Óen‰L ,˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿«¬≈«»¿»∆«»
‰¯Ê ‰„B·ÚÏ25‡ÈÒ‰¯Ùa ˙B˙aL ÏlÁÏ B‡26ÔÈ‡ - «¬»»»¿«≈«»¿«¿∆¿»≈

ÏÏk Ôa¯˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó27‰¯·ÚÏ ¯Óen‰Â ,28¯‡MÓ ¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«»«¬≈»ƒ¿»
˙B¯·Ú29B˙B‡ ÏÚ ˙‡hÁ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¬≈≈¿«¿ƒƒ∆«»«
‡ËÁ‰30·ÏÁ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ¯ÓeÓ ?„ˆÈk . «≈¿≈«»∆¡…≈∆∆»«≈∆

„Ú epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - B˙‡hÁ ‡È·‰Â ‰‚‚Laƒ¿»»¿≈ƒ«»≈¿«¿ƒƒ∆«
‰·eL˙a ¯ÊÁiL31·ÏÁ ÏÎ‡Ï ¯ÓeÓ ‰È‰ elÙ‡ . ∆«¬…ƒ¿»¬ƒ»»»∆¡…≈∆

ÔB·‡˙Ï32‡È·‰Â ,BÏÎ‡Â ÔnLa ·ÏÁ BÏ ÛlÁ˙Â , ¿≈»¿ƒ¿«≈≈∆¿À»«¬»¿≈ƒ
ÔÈa ,ÔB„Êa ÏÎ‡MnL .epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ôa¯»̃¿»≈¿«¿ƒƒ∆∆ƒ∆»«¿»≈
¯ÓeÓ ‰È‰ .¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰ ,ÔB·‡˙Ï ÔÈa ÒÈÚÎ‰Ï¿«¿ƒ≈¿≈»¬≈»»»»
BÓk ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó - Ìc ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ·ÏÁ ÏÎ‡Ï∆¡…≈∆¿»«¿»«»¿«¿ƒƒ∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

כולה.25) התורה בכל ככופר הוא הרי בה המודה שכל
ומעיד 26) הקדושֿברוךֿהוא של במעשיו ככופר שהוא

במעשה  שבת ולא עולמו את ברא לא שח"ו שקר, עדות
לכל 27)בראשית. כמומר ודינו אחרת. עבירה על אף

א, (ויקרא שנאמר ממה הקרבן מן שנתמעט כולה, התורה
להוציא  כולכם, ולא מכם, קרבן", מכם יקריב כי "אדם ב)

שם). חולין (גמרא עליה 28)המומר לעבור אחת עבירה
בה".29)בזדון. והורגל לעשותה וידוע מפורסם "והוא

שמעון,30) רבי משום אומר יוסי בן שמעון "רבי ה: שם
השב  כב), ד, (ויקרא ואשם בשגגה תעשינה לא אשר
אינו  מידיעתו, שב אינו שגגתו, על קרבן מביא מידיעתו
יודע  היה שאם כזה, שוגג (=כלומר שגגתו" על קרבן מביא
ממנו  מקבלים - מלעבור ונבדל נזהר היה אסור זה שדבר
זה  דבר כי יודע היה שאם כזה, שוגג אבל שגגתו. על קרבן
ודווקא  שגגתו) על קרבן מביא אין עובר, היה כן גם אסור
מביא. אחר חטא על אבל קרבן, מביא אינו החטא אותו על

שאחרי 31) היינו בתשובה", שיחזור "עד רבינו שכתב מה
על  אבל חטאת, אז יביא בשוגג וייכשל בתשובה שיחזור
אינו  שהרי קרבן, מביא אינו מומר בהיותו שחטא החטאים

מידיעתו. האיסור 32)שב על לעבור רוצה שהוא מצד לא
בשר, לאכול מתאווה שהוא בגלל אלא להכעיס, כדי בזדון,

איסור. של אוכל - היתר של בשר לו שאין וכיוון

.Á‚‚ML ÈÓ33Ck ¯Á‡Â B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰Â34‰OÚ ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ«»¿««»«¬»
¯ÓeÓ35‰hzL B‡ ,‰·eL˙a ¯ÊÁÂ36‰tzLÂ ¯ÊÁÂ37, »¿»«ƒ¿»ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»

ÌÈ˙Èa Ôa¯w‰ ‰Á„pL Èt ÏÚ Û‡38¯ÊÁ ‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆ƒ¿»«»¿»≈¿«ƒ¬≈∆»«
‰‡¯Â39ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ;40e¯‡aL BÓk , ¿ƒ¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿

.dÓˆÚ ‰p·È¯˜È CÎÈÙÏ .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«¿»
¯·BÚ ÌeÓ Ba „ÏB Ì‡L ÌLÎe41¯ÊÁÈ - ‡t¯˙Â ¿≈∆ƒ«≈¿ƒ¿«≈«¬…

B˙e¯LÎÏ42- e‡¯Â e¯ÊÁÂ ÌÈÏÚa‰ eÁ„ Ì‡ Ck , ¿«¿»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿
.·¯˜Èƒ¿«

חטאת.33) בשוגג ועונשם האסורים הדברים מן אחד ועשה
שהקריב.34) ולפני שהפריש או 35)אחר התורה, לכל

קרבנו. מקריבין שאין בפרהסיא, שבת וחילול זרה לעבודה
מפני 36) קרבנו, מקריבין אין ואז החטאת את שהפריש אחר

צלולה. בדעה הכפרה בשעת שיהיה נתרפא 37)שצריך
לאיתנו. בשעת 38)וחזר לא הקרבן את להקריב שאין

שוטה. שהיה בשעה ולא מומר, חוזר 39)היותו הקרבן
שנשתפה. ואחרי בתשובה, חזרו אחרי להקרבה ראוי להיות

מהקרבה,40) פעם שנדחה שמכיוון אומרים אין כלומר,
שמסתלקת  מיד אלא - לעולם להקריבו יוכלו לא שוב
סד. ביומא וכרב להקרבה, הוא ראוי שוב לדיחויו הסיבה
שאמר  יוחנן כר' ולא נדחים, אינם חיים שבעלי הסובר
דתו  את והמיר קרבן והפריש חלב אכל שאם שם) (בזבחים
חוזר  הקרבן שאין ונשתפה, וחזר נשתטה או בתשובה, וחזר

כל 41)ונראה. אבל הזמן, במשך העובר מום כלומר,
להקריבו. אין - עבר שלא כב,42)זמן (ויקרא שנאמר

ולמדו  לכם", יירצו לא בם מום בהם משחתם  "כי כה):
לא  בהם שמום זמן (=כל יירצו דלא הוא בם "מום מזה:

יירצו". מומן עבר הא יירצו)

.Ë˙B‡hÁ È·iÁ43ÌBÈ Ô‰ÈÏÚ ¯·ÚL ÌÈ‡cÂ ˙BÓL‡Â «»≈«»«¬»«»ƒ∆»«¬≈∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯Á‡Ï ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ - ÌÈ¯etk‰44, «ƒƒ«»ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ

ÌÈ¯eËt - ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ È·iÁÂ45ÏkÓ :¯Ó‡pL . ¿«»≈¬»¿ƒ¿ƒ∆∆¡«ƒ…
ÈtÓ e„ÓÏ Ck .e¯‰Ëz '‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ«…≈∆ƒ¿≈ƒ¿»»»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰46'‰ ‡l‡ Ba ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ‡ËÁ ÏkL , «¿»∆»≈¿∆≈«ƒ∆»
CÎÈÙÏ .BÏ ¯tk˙47‰¯·Ú ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡aL ÈÓ ,48 ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆»«»¿≈¬≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36



קמז zebby zekld - zepaxw xtq - zah g"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÎLÁ ÌÚ elÙ‡ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa49ÌL‡Ó ¯eËt - ¿«ƒƒ¬ƒƒ¬≈»»≈»»
¯tÎÓ ÌBi‰ ÏkL ,ÈeÏz50ÔÈ‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆»«¿«≈ƒ¿≈»»≈∆≈

,ÈeÏz ÌL‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ«…«∆«ƒƒ»»»
.¯‡a˙iL BÓk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ BÏ ¯tÎ ‡Ï Ì‡ ‡l‡∆»ƒ…ƒ∆«ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

כרת.43) זדונו על שחייבין דבר על בשוגג שעברו
יום 44) כי תשובה, בהלכות רבינו שכתב פי על ואף

הלכה  א, פרק (שם העבירות כל על לשבים מכפר הכיפורים
מכפר  הכיפורים יום אין מלקות, או קרבן נתחייב אם - ג)

ילקה. או קרבנו, מביא אם תלוי 45)אלא אשם להביא
ואם  שם. במשנה זה וגם הכיפורים יום עליהם שעבר אחר
חייב  בשוגג, חטא שבוודאי הכיפורים, יום אחר לו נודע

חטאת. תחליפא 46)להביא ורב אלעזר. ר' בשם כה: שם
קרבנות  חייבי על זה פסוק מדקדוק למד רבא של משמו
שחייבים. - וודאים ואשמות חטאות כגון בהם, שמכירים

יום 47) עליהם שעבר תלויין, אשמות שחייבי כיוון
מקרבן. פטורים בשוגג 48)הכיפורים, עבר אם שנסתפק

כריתות. מחייבי אחת שבת 49)על (ראה שתחשך קודם
העבירה  מעשה כשאחר ג). הלכה שבת מהלכות ה ופרק לד.
החמה  לשקיעת סמוך חטא אם אבל היום. מן שהות עוד יש

א  היום, מן שהות עוד (שבועות שאין מכפר הכיפורים יום ין
שלו 50)יג:). ושעה שעה כל אלא שלם, ליום צריך ואין

מכפרת.

.ÈÌL‡‰ ‡ÏÂ ˙‡hÁ‰ ‡ÏÂ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿…««»¿…»»»
ÌÈ·M‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈ¯tÎÓ51Ï·‡ ;Ô˙¯tÎa ÌÈÈÓ‡n‰ ¿«¿ƒ∆»««»ƒ««¬ƒƒ¿«»»»¬»

ËÚ·Ó ‰È‰ ?„ˆÈk .Ba ÔÈ¯tÎÓ ÔÈ‡ - Ô‰a ËÚ·Ó‰«¿«≈»∆≈»¿«¿ƒ≈«»»¿«≈
BaÏa ·MÁÓ B‡ ¯ÓB‡ ‡e‰Â BÓL‡ B‡ B˙‡hÁ ‡È·‰Â¿≈ƒ«»¬»¿≈¿«≈¿ƒ
‡Ï - Ô˙ÂˆÓk e·¯wL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯tÎÓ el‡ ÔÈ‡L∆≈≈¿«¿ƒ««ƒ∆»¿¿ƒ¿»»…
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ B˙ËÈÚaÓ ‰·eL˙a ¯ÊÁiLÎe ,BÏ ¯tk˙ƒ¿«≈¿∆«¬…ƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

BÓL‡Â B˙‡hÁ52ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ËÚ·Ó‰ ÔÎÂ .53- «»«¬»¿≈«¿«≈¿«ƒƒ
·iÁ˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«≈»»¿ƒ»ƒƒ¿«≈
ËÚ·Ó ‡e‰Â ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ÈeÏz ÌL‡a¿»»»¿»«»»«ƒƒ¿¿«≈
¯Á‡ ‰·eL˙a ¯ÊÁiLÎe ,BÏ ¯tk˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ba¬≈∆…ƒ¿«≈¿∆«¬…ƒ¿»««
·iÁ ‰È‰L ÈeÏz ÌL‡ Ïk ‡È·‰Ï ·iÁ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ«»¿»ƒ»»»»∆»»«»

Ba54.

ב 51) הלכה שם [וראה הרעה. מדרכם ה' אל לשוב שגמרו
כרת, בהן שאין ועשה תעשה לא כגון קלות, מצוות שעל

תשובה]. בלי מכפר המשתלח נתכפר 52)שעיר לא שהרי
בו. שבעט יום 53)בקרבן שאין בליבו, חשב או שאמר
מכפר. כיפר 54)הכיפורים, לא הכיפורים שיום כיוון

עליו.

.‡È‰¯tk‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ‰¯BzaL ˙BÓL‡ Ïk55ıeÁ , »¬»∆«»¿«¿ƒ∆««»»
¯ÈÊ ÌL‡Ó56¯ÈÊ ˜ÙÒ .57‰¯tk È¯qÁÓ ˜ÙÒe58 ≈¬«»ƒ¿≈»ƒ¿≈¿À¿≈«»»
‰ËBÒ ˜ÙÒe59ÌBÈ ¯Á‡ Ô‰È˙Ba¯˜ ÔÈ‡È·Ó Ìlk - ¿≈»À»¿ƒƒ»¿¿≈∆««

ÌÈ¯etk‰60. «ƒƒ

עד 55) מתכפרים אינם שבתורה אשמות חייבי כל כלומר,
שמצינו  "לפי יח: בנזיר היא [וברייתא קרבנם את שיביאו

מעכבין"]. שהן שבתורה אשמות מביא 56)שכל הנזיר

אלא  כפרתו, את מעכב הזה האשם ואין נטמא, אם אשם
נזירות  ימי למנות מתחיל חטאתו את שמביא לאחר מיד
כן  ולמדו בלבד), לדורון אלא אינו הזה (שהאשם חדשים
ימי  את לה' "והזיר יב): ו, (במדבר שנאמר ממה יט.) (נזיר
הפסוק  הקדים הרי לאשם", שנתו בן כבש והביא נזרו
הביא  שלא פי על שאף ללמד האשם" ל"והביא "והזיר"

נתכפר. נטמא 57)אשמו אם שמסתפק כלומר, כו. כריתות
שם). (רש"י לא זב 58)אם ומצורע. יולדת זבה, זב, כגון

שמביא  ראיות, שלוש או ראיות שתי ראה אם שנסתפק
זבה  היא אם שנסתפקה וזבה הספק; על הבאה העוף חטאת
על  הבאה העוף חטאת שמביאה קטנה, זבה או גדולה
מספק. העוף חטאת חייבת יולדת ספק ואף הספק,

אם 59) וספק ונסתרה, בעלה לה שקינא סוטה, סתם כלומר,
קנאות. מנחת להביא שחייבת נטמאה, לא אם נטמאה

שאין 60) חטא על מכפר הכיפורים שיום אף כו. כריתות
אפילו  קרבנותיהם להביא צריכים אלו - ה' אלא בו מכיר
הכיפורים  ביום שנאמר משום הכיפורים, יום שעבר אחר
- חטאתם לכל וגו' הקודש על "וכיפר טזֿכא) טז, (ויקרא
"לכל  (שם) אושעיא ר' ודרש חטאתם", לכל וכו' והתוודה
ספק  נזיר, (=ספק אלו וכל טומאתם". לכל ולא חטאתם
או  לטהרם, אלא קרבנותיהם אין סוטה) וספק כפרה מחוסרי
שם). (גמרא החטא על לכפר ולא קדשים, באכילת להתירם

.·È‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ·iÁÓ ‡e‰L ÈÓƒ∆¿À»«»»»«¬≈≈
‚¯‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ61Áe·Ê BÁ·Ê ‰È‰ Ì‡ :62ÔÈ‰LÓ - ƒ≈ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿»««¿ƒ

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;‚¯‰È Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˜¯fiL „Ú B˙B‡«∆ƒ»≈«»¿««»≈»≈¿ƒ¬«ƒ…
ÂÈÏÚ e·È¯˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - Á·f‰ ËÁL63. ƒ¿««∆«≈«¿ƒ«∆«¿ƒ»»

אחד 61) גם עשה בשוגג, עבירה שעבר ממה שחוץ
בכל  והמדובר דין. בית מיתת עליהם שחייבים מהדברים
בפרהסיא, שבת וחילול זרה מעבודה חוץ שבתורה עבירות
נעשה  אחת פעם שבת וחילל עבודהֿזרה עבד אם שאף

קרבן. ממנו מקבלין ואין דינו 62)מומר שנגמר כלומר,
קרבנו. שנשחט ר'63)אחר ומפרש ז. בערכין ברייתא

הדם  ויזרק שישחטו עד אותו משהין אין שלכך (שם) יוסף
הורגין  דינו משנגמר אלא הדין, את לענות שאסור משום -
קצרה, היא שהשהייה כבר, זבוח זבחו אם אבל מיד, אותו

החטא. על שיתכפר כדי הדם שייזרק עד אותו משהין

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עשה 1) ואם אחד, בהעלם הרבה עבירות העושה דין יבאר

שם. כל על חייב אם הרבה שמות משום עליו שחייב מעשה

.‡˙B¯·Ú ‰OBÚ‰2˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰3·iÁ - »∆¬≈«¿≈¿∆¿≈«««»
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ4ÌÈÚa¯‡‰ ‰OÚ elÙ‡ . «»«»««¿««¬ƒ»»»«¿»ƒ

eÈnL el‡ LÏLÂ5ÌÈÚa¯‡ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ¿»≈∆»ƒ¿∆¿≈«««»«¿»ƒ
˙B‡hÁ LÏLÂ6‡e‰L „Á‡ ‰OÚÓ ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«»¿≈ƒ»»«¬∆∆»∆

‰a¯‰ ˙BÓL ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ7ÌL Ïk ÏÚ ·iÁ - «»»»ƒ≈«¿≈«»«»≈
ÌLÂ8˙Á‡k ÔÈ‡a Ôlk ÔÈ¯eq‡‰ eÈ‰L ‡e‰Â .9B‡ »≈¿∆»»ƒƒÀ»»ƒ¿««

ÛÈÒBÓ ¯eq‡10ÏÏBk ¯eq‡ B‡11ËÁBM‰ ?„ˆÈk . ƒƒƒ≈≈««≈
eÁ ÌÈL„˜ ˙Ó‰a- ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ˙aLa ‰¯ÊÚÏ ı ∆¡«»»ƒ»¬»»¿«»«¬»»»
˙B‡hÁ LÏL ·iÁ12,ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBL ÌeMÓ : «»»«»ƒ≈»»ƒ«
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;‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ ÌeMÓe ,˙aL ÏlÁÓ ÌeMÓeƒ¿«≈«»ƒ≈¬»»»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ˙LÏL È¯‰L13ÌÈ¯·c ‰na . ∆¬≈¿∆»ƒƒ»ƒ¿«««∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡14d˙B‡ „·BÚ ‡e‰ ‰ÁÈ·Ê ¯Ó‚a ¯ÓB‡a15; ¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»≈»
CÎÏ B˙ek ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡16ËÚÓ da ËÁMiMÓ - ¬»ƒ…»¿»«»»¿»ƒ∆ƒ»≈»¿«

¯Ò‡z ‰¯Ê ‰„B·Ú ÌLÏ17ÈËeÁL ÌeMÓ ·iÁ BÈ‡Â , ¿≈¬»»»≈»≈¿≈«»ƒ¿≈
ÌÈL ËBÁLiL „Ú ıeÁ18ÌÈL ·¯ B‡19‡ˆÓÂ , «∆ƒ¿¿«ƒ…¿«ƒ¿ƒ¿»

,Ôa¯˜Ï ‰¯eÒ‡‰ ‰Ó‰a ËÁL ‰ËÈÁM‰ ¯ÓbLk¿∆»««¿ƒ»»«¿≈»»¬»¿»¿»
ıeÁa ËÁBL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡L20BÓk , ∆≈«»»∆»ƒ≈«¿

e¯‡aL21‰˙È‰ .22ÛBÚ‰ ˙‡hÁ23‰˜ ÈˆÁ ‰È‰Â , ∆≈«¿»¿»««»¿»»¬ƒ»∆
Ìe‚t dlL24Ba ÛÈÒB‰Â ,25‡e‰L Ïk26ÌLÏ ˙aMa ∆»»¿ƒ»∆««»¿≈

˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - ‰¯Ê ‰„B·Ú27˙LÏL È¯‰L , ¬»»»«»»«»∆¬≈¿∆
˙Á‡k ÌÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰28‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ ÔÎÂ .29ÌBÈa »ƒƒ»ƒ¿««¿≈»∆¿»»¿

˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰30, «ƒƒ∆»ƒ¿¿«»«»¿≈«»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈML ÈtÓ31˙L‡ ÏÚ ‡a‰ . ƒ¿≈∆¿≈»ƒƒ»ƒ¿«««»«≈∆

Ìiw‰ ÂÈÁ‡32˙B‡hÁ LÏL ‡È·Ó - ‰c ‡È‰Lk33: »ƒ««»¿∆ƒƒ»≈ƒ»«»
ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰Â ,Á‡ ˙L‡ ÌeMÓe ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓƒ≈∆ƒƒ≈∆»¿≈¿≈ƒƒ

ÛÈÒBÓ ¯eq‡ ‡e‰L ,‰c ÌeMÓe ,˙Á‡k ÔÈ‡a‰34; «»ƒ¿««ƒƒ»∆ƒƒ
ÛÒB - dÏÚ·Ï ‰Ê ¯eq‡ da ÛÒBzpL CBznL∆ƒ∆ƒ≈»ƒ∆¿«¿»«

dÓ·ÈÏ35·iÁ - ÂÈ·‡ ÏÚ ‡a‰ .‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ . ƒ»»¿≈«≈»∆«»«»ƒ«»
ÌÈzL36ÌeMÓe ,‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙Â¯Ú ÌeMÓ ˙Á‡ : ¿«ƒ««ƒ∆¿«»ƒ…¿«≈ƒ

·iÁ - ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ .·kL˙ ‡Ï ¯ÎÊ ˙‡Â¿∆»»…ƒ¿«¿≈«»«¬ƒ»ƒ«»
ÌÈzL37‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ,38‡a‰ . ¿«ƒ∆∆¡«∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈«»

ÂÈÏÚ ¯eÎÊ ‡È·‰Â ¯eÎf‰ ÏÚ39ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ««¿¿≈ƒ¿»»¿∆¿≈««««
ÔÈÙe‚ ÈL Ô‰L Èt40˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -41; ƒ∆≈¿≈ƒ≈«»∆»«»««

ÌL ·kLp‰Â ·ÎBM‰ - ·kL˙ ‡Ï ¯ÎÊ ˙‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿««≈¿«ƒ¿»≈
„Á‡42‰Ó‰a ‡È·‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ .‡e‰ ∆»¿≈«»««¿≈»¿≈ƒ¿≈»
ÂÈÏÚ43˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a44. »»¿∆¿≈««≈«»∆»«»««

.˙Á‡ ‰ÏÈÚ·k ¯eÎÊe ‰Ó‰·a ·kLp‰Â ·ÎBM‰ eOÚ»«≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»««

חטאת.2) עליהן חייב בשוגג, אותן כן 3)שהעושה
ובדפוסים  בסמוך, ולהלן כאן רומי ובדפוס תימן. בכתבֿיד
אחד  בהעלם אפילו לומר, ורוצה "אחת". בטעות: חדשים,
ממנו  שנעלמו והיינו, העלמות). בכמה עשה אם (וכלֿשכן
שעשה  אחר ורק מותרים, שהם וחשב האלו, האיסורים כל

אסורים. שהם לו נודע העבירות, אותן ר'4)כל דברי
על  בבא התורה שכתבה ממה זאת ולמד ב: בכריתות יוחנן
כ, (ויקרא קדושים בפרשת מיוחד באופן כרת חיוב אחותו
(שם  כרת החייבים עריות שאר בין נכללה אחותו כי אף יז),
אפילו  עליה חייב שאחותו שכשם ללמד, בא וזה כט), יח,
העריות  יתר כל כן כמו אחרות, עבירות עם ביחד עשאה  אם
וכן  יצחק ורבי מהן. ואחת אחת כל על הוא חייב - כולן
"ואל  יט): (שם שנאמר ממה זאת למדו שם) (כריתות רבנן
נאמר  ולא ערותה", לגלות תקרב לא טומאתה בנדת אשה
על  חייב שהוא ללמדך - תקרב" לא בטומאתה נדה "ואל

אחד. בהעלם אפילו ואשה, אשה פ"א 5)כל למעלה
ד. לא 6)הלכה באשה שהרי דוקא, לאו ושלש ארבעים

אחי  על ו"הבא אביו", על ו"הבא זכר", עם "השוכב שייך
"האשה  שייך לא ובגבר בהמה". עם ו"שוכב אביו"

(לחםֿמשנה). הבהמה" את עליה כלומר,7)שמביאה

הרבה. אזהרות = רבים מקראות בכריתות 8)משום משנה
יב. הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"ג וראה שאם 9)יג:

ביאה  איסורי מהלכות (פי"ז איסור" חל איסור "אין כן לא
ח). נדה,10)הלכה כשהיא הקיים, אחיו אשת על כשבא

שם. ביאה איסורי בהלכות וראה להלן. כאן 11)כמבואר
פירשה  כבר אבל כולל". מ"איסור דוגמא רבינו לנו נתן לא
והדגימה  יחֿיט, הלכות אסורות מאכלות מהלכות יד בפרק
חל  יוכ"פ שאיסור שכיון הכיפורים, ביום חלב שאכל באחד
ובניגוד  חלב, על גם הוא חל המותרים, דברים על גם
האיסור  על נוסף איסור שחל שלמעלה, מוסיף" ל"איסור
הדיוט, לכהן אסורה שהגרושה מתוך אומרים: ואנו גופו,
עליו  אסורה היא זה שבלא אע"פ גדול, לכהן גם היא אסורה
אלא  גופו, האיסור על איסור נוסף לא כולל" ב"איסור כאן -
הכיפורים  ביום לאכול הוא שאסור מתוך אומרים: אנו

בחלב. גם הוא נאסר המותרים, בחולין 12)דברים ברייתא
ה"חפצא",13)מ. על אינם הללו האיסורים כל שהרי

שחיטה. בשעת - כאחד כולם על ומוזהר ה"גברא" על אלא
חטאות.14) שלש חייב גמרא לעב 15)שהוא ודהֿזרה,

אותה 16)שם: עובד אלא זביחה, בגמר אותה שיעבוד
השחיטה. התחלת עם כי 17)מיד שם. עולא דברי

(פ"ח  הבהמה נאסרה ע"ז לשם בבהמה שהוא כל במעשה
דבר  אוסר אדם שאין ואףֿעלֿפי א). הלכה ע"ז מהלכות
- גבוה ממון הם אף שלו וקדשים שם), (ראה שלו שאינו
יכול  והוא שלו נחשבים הם בהם מתכפר שהוא כיון
מה  ולפי לח"מ). - רש"י גם וראה שם, (גמרא לאוסרם
שאין  שמה כא, הלכה שחיטה מהלכות בפ"ב רבינו שכתב
אלא  כוונתו שאין משום הוא שלו שאינו דבר אוסר אדם
שהרי  הקדשים, את לאסור הנ"ל, לטעם צריך אין לצערו,
(מרכבת  לצערו מתכוון שהוא לומר שייך לא בקדשים

שם). ע"ז בהלכות הקנה 18)המשנה = הסימנים שני
כז.19)והוושט. חולין משנה ראה הסימנים. שני רוב

מ. שם וראה כשרה". שחיטתו בבהמה, שנים רוב "שחט

אחד. סימן אלא שחט לא אם חוץ שחוטי משום חייב שאינו
בעפר.20) כמחתך שהוא שם, הגמרא בפי"ח 21)דברי

על  חייב שאינו ואילך, ו הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
המזבח. על ליקרב הראויים על אלא בחוץ קדשים שחיטת

לע"ז.22) בשבת בחוץ, ששחט מותר 23)זו שהעוף
שהכשירו  ואףֿעלֿפי כז.) (חולין אחד סימן רוב בשחיטת
חייב  אינו חוץ", "שחוטי לענין - במליקה (=בעזרה) בפנים

במשנה). קיא: (זבחים שחטו אם חתוך.24)אלא
אותה.25) השחיטה 26)שחט נגמרת הכלֿשהו וע"י

(פ"א  באכילה הוא מותר חולין, העוף היה ואם בעוף,
יא). הלכה שחיטה מ:27)מהלכות חולין

על 28) חוץ, שחוטי על הוא עובר הכלֿשהו שבשחיטת
השב  את מחלל והוא לע"ז בשוגג.29)ת.שחיטה

מחלוקת 30) והיא יוהכ"פ. משום וגם שבת משום גם
הלכה  פ"ו להלן גם רבינו הביא זה ודין קא: חולין בברייתא

גֿכז)31)ו. כג, (ויקרא שנאמר ממה למדו שם בברייתא
אבל  שניהם. על לחייב הוא", הכיפורים "יום היא", "שבת
אין  אחת, בבת איסור על חל שאיסור רבינו, שפסק מה לפי

שלח. ד"ה שם רש"י ועיין זה, ללימוד החי,32)צורך
איש. אשת וגם אח אשת גם היא כן משנה 33)ואם
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לג: בזמן 34)ביבמות בעלה על גם נאסרת היא שהרי
באיסור.35)נדתה. עליה שבא זה בעלה, של לאחיו

נד.36) לא 38)שם.37)סנהדרין זכר "ואת משום וגם
עליו,39)תשכב". הוא בא זה שלפני הזכור אותו כלומר,

פ"ה  להלן ראה שתים, חייב אחר זכר עליו הביא אם אבל
ג. לחייבו 40)הלכה מחלקין גופין כי שם, להלן ראה

ג.,41)שתים. בכריתות ור"ע ישמעאל ר' בין מחלוקת
(כסףֿמשנה). כר"ע "לא 42)ופסק שם דורש שר"ע

הוא  בא כאילו ונחשב תשכיב", "לא גם ביה קרי תשכב",
אחד. בהעלם הזה הזכר על הבהמה 43)פעמיים אותה

שם. פ"ה להלן ראה זה. לפני עליו שם.44)שבא כריתות
על  הבא אצל שתים שמחייב ישמעאל ר' גם אביי, ולדברי
על  הבא אצל אחת רק מחייב עליו, זכר והביא הזכור

שם. להלן וראה עליו, בהמה והביא הבהמה

.·ÏÚBa LÈ45˙Á‡ ‰ÏÈÚa46‰BÓL ‰ÈÏÚ ·iÁÂ ≈≈¿ƒ»««¿«»»∆»¿∆
˙B‡hÁ47·˜ÚÈ ?„ˆÈk .48‰tÏfÓ ˙a BÏ ‰˙È‰L49 «»≈««¬…∆»¿»«ƒƒ¿»

Ô·Ï ‡O ,ÚÓz dÓLe50ÚÓz51˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ¿»ƒ¿«»»»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»«
˙a Ô·ÏÏ ÔÈ‡Â ,Á¯Ò dÓLe52dc·Ï ÏÁ¯ ‡l‡53, ¿»∆«¿≈¿»»«∆»»≈¿«»

·˜ÚÈ ˙a ˙a Á¯Ò ˙‡ˆÓ54BzL‡ ˙BÁ‡Â55‰È·‡Ó56 ƒ¿»∆««««¬…«¬ƒ¿≈»ƒ»
˙Á‡k ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰57Ô·e‡¯Ï Á¯Ò ˙‡O .58 ≈¿≈ƒƒ«»ƒ¿««ƒ≈∆«ƒ¿≈

‰¯Ò‡Â59·˜ÚÈ Èa ¯‡L ÏÚ60da ÛÒB ,61¯eq‡ ¿∆∆¿»«¿»¿≈«¬…«»ƒ
B˙lk ‡È‰ È¯‰Â ·˜ÚÈÏ62˙‡OÂ L¯‚ B‡ Ô·e‡¯ ˙Ó . ¿«¬…«¬≈ƒ«»≈¿≈≈≈¿ƒ»

Bn‡Ó ·˜ÚÈ ÈÁ‡Ï BÊ Á¯Ò63ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ - ∆««¬ƒ«¬…≈ƒƒ∆∆∆¿»«
·˜ÚÈ ÈÁ‡ ¯‡L64da ·˜ÚÈÏ ÛÒB ,65˙L‡ ¯eq‡ ¿»¬≈«¬…«¿«¬…»ƒ≈∆

ÂÈÁ‡66L¯‚ B‡ ˙Ó .67Ï‡ÚÓLÈÏ BÊ Á¯Ò ˙‡OÂ68- »ƒ≈≈≈¿ƒ»∆«¿ƒ¿»≈
Ï‡ÚÓLÈ ÈÁ‡ ¯‡L ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ69ÛÒB , ƒ∆∆∆¿»«¿»¬≈ƒ¿»≈«

da ·˜ÚÈÏ70Ï‡ÚÓLÈ ˙Ó .ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ¯eq‡ ¿«¬…»ƒ≈∆¬ƒ»ƒ≈ƒ¿»≈
˜ÁˆÈ ÈÙÏ ÌeaÈÏ ‰ÏÙÂ71Û‡ dÓaÈÂ ˜ÁˆÈ ¯·ÚÂ , ¿»¿»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»«

BÏ ‰iL ‡È‰L Èt ÏÚ72¯‡L ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ - «ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ∆∆∆¿»«¿»
ÂÈÁ‡73ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓ ·˜ÚÈÏ ¯eq‡ da ÛÒB , ∆»«»ƒ¿«¬…ƒ≈∆»ƒ

˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈML ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓe74. ƒ≈∆ƒ∆¿≈»ƒƒ»ƒ¿««
‰c ‡È‰Lk BÊ Á¯Ò ÏÚ ‡·e ·˜ÚÈ ‚‚L Ì‡75ÈiÁa ƒ»««¬…»«∆«¿∆ƒƒ»¿«≈

dÏÚa ˜ÁˆÈ76·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ ÈiÁ·e77·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»¿«≈»≈≈∆«¬…¬≈∆«»
Bza ˙a ÌeMÓ :˙B‡hÁ ‰BÓL ‰ÈÏÚ78ÌeMÓe , »∆»¿∆«»ƒ«ƒƒ

BzL‡ ˙BÁ‡79B˙lk ÌeMÓe ,80ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓe ,81, ¬ƒ¿ƒ«»ƒ≈∆»ƒ
ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓe82,ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓe , ƒ≈∆¬ƒ»ƒƒ≈∆»ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰c ÌeMÓe ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓeƒ≈∆ƒƒƒ»¿≈…«≈»∆

ובגמרא.45) במשנה יד: בכריתות זו הלכה ומקור בשוגג.
שם.47)אסורה.46) משנה שמות. שמונה משום
לבן.48) של בתו רחל, של בעלה אשתו 49)שהוא שהיא

לבן. של בתו ואינה יעקב.50)השניה, של חותנו שהוא
קרובתו.51) אינה זלפה שהרי לו, מותרת שהיא
מסרח.52) חוץ שום 53)אחרת יעקב על אין שעדיין

שני  יעקב על חלים סרח וכשנולדה אשתו", "אחות איסור
ואילו  אחת, בבת אשתו" ו"אחות בתו" "בת האיסורים:
בתו, בת משום נאסרת סרח היתה לא בת, עוד ללבן היתה
של  באחותה אשתו" "אחות באיסור נאסר כבר שיעקב כיון
באים  סרח לגבי כי אף עליו, חל בתו" "בת איסור אין רחל,

לחםֿמשנה). וראה המשנה, (מרכבת כאחד האיסורים שני
יעקב.54) של בתו שהיא תמנע, בת שהיא נכדתו,
מאמה.56)רחל.55) ולא לידתה 57)לבן. עם שמיד

אמרנו  וכבר כאחד, האיסורים שני יעקב על חלים סרח, של
איסור. על איסור חל אחת שבבת יעקב,58)למעלה, בן

לו. ומותרת אחותו, בת אלו.59)שהיא בנישואין
אחיו".60) "אשת אלו.61)משום בנישואין
יעקב 62) על גם נאסרה יעקב, בני על שנאסרה שמתוך

כנ"ל. איסור, על איסור חל - מוסיף באיסור שהרי עצמו,
לישמעאל 63) שנשאת דלהלן, משום מאמו, יעקב אחי נקט

לאחי  זה לפני נשואה היתה שאם יצחק, לפני לייבום ונפלה
לפניו  נופלת ואינה יצחק, של כלתו היא הרי מאביו, יעקב
פטורה  שערוה וחליצה יבום מהלכות בפ"ו כמפורש לייבום,

(כס  היבום ומן החליצה ויבמה מן עבר אם ואפילו ףֿמשנה),
ועוד, בכלתו. תופסין קידושין אין שהרי אב", "אשת אינה
עליהם  חל ולא אח, אשת משום עליהם אסורה היא שהרי
ואם  מאמו, יעקב לאחי שנישאה כתב לכן אחר. איסור שום
מאביו. יעקב אחי על ולא יצחק על לא אסורה אינה כן

אח.64) אשת האיסורים 65)משום על אלו, בנישואין
מוסיף.66)הקודמים. באיסור איסור על חל שאיסור

יעקב.67) של אח שהוא אחי 68)בעלה, שהוא יעקב, דוד
אביו. אח.69)יצחק אשת אלו.70)באיסור בנישואין

יצחק 71) על חיוב יש התורה שמן יעקב. של אביו שהוא
איסור  משום נכדתו, בת לייבם אסרו מדרבנן ורק לייבמה,
שניות  איסור היא נכדתו בת כי כא. יבמות ראה שניות,
ובמשנה  יא). אות ו, הלכה אישות מהלכות (פ"א מדרבנן
ולא  חולצת סופרים, מדברי שניות = מצוה "איסור כ. שם

דרבנן.72)מתייבמת". באיסור קידושין ותופסין
אב.73) אשת משום מאביו, יעקב שניהם 74)של וחלים

מוסיפים  ששניהם הקודמים, האיסורים על אחת בבת
איסור. על חל איסור אמרינן מוסיף ובאיסור עליהם,

יעקב,75) על גם נאסרה יצחק, בעלה על שנאסרה ומתוך
א. הלכה למעלה אינו 76)כמבואר מיתתו, לאחר אבל

איש. אשת משום לאחר 77)חייב אבל סרח, אחות שהיא
שאיסור  אשתו, אחות איסור משום חייב אינו רחל של מותה
יח). יח, (ויקרא אשתו בחיי אלא אינו אשתו אחות

יעקב.78) בת תמנע בת לבן,79)סרח של בתו שהיא
יעקב. אשת רחל אחות ראובן,80)והיא בנו אשת

או בנו מות לאחר גם עליו (פ"ב שאסורה שגירשה לאחר
א). הלכה ביאה איסורי לאחיו 81)מהלכות נישאה שהרי

ב. הלכה שם ועיין לישמעאל.82)מאמו, נישאה שהרי

.‚,ÛÈÒBÓ ¯eq‡a Ô‰ÈÏÚ ‰Â¯Ú‰ BÊ ¯Ò‡zL el‡ Ïk»≈∆≈»≈»∆¿»¬≈∆¿ƒƒ
ÌÏBÚa ÔÈÈeˆÓ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈL‡‰ e‰iL CÈ¯ˆ83È„k »ƒ∆¿»¬»ƒ»¬≈ƒ¿ƒ»»¿≈

¯eq‡ ÛÒBzÈ Ô‰ÈÏÚ ¯Ò‡zL CBzÓe ,Ô‰ÈÏÚ ¯Ò‡zL∆≈»≈¬≈∆ƒ∆≈»≈¬≈∆ƒ≈ƒ
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÊÏ ¯Á‡«≈»∆¬»ƒ≈»¿ƒ≈¿ƒ
˙¯Ò‡ ‰˙È‰ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa ‰ÊÏ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ»»»∆»ƒ«ƒ»¿»∆¡∆∆

Ô˜fÏ ¯eq‡ ÛÒBzÈ - Ô‰ÈÏÚ84‰zÚ ÌL ÔÈ‡ È¯‰L , ¬≈∆ƒ≈ƒ«»≈∆¬≈≈»«»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Á‡ ‡ÏÂ Ôa ‡Ï…≈¿…»¿≈…«≈»∆

יוסי 83) ר' "מודה שאמרו שם, בכריתות מהגמרא נלמד כך
ברא  דאיכא הכא? איכא מוסיף איסור מאי מוסיף, באיסור
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איסורא  איתוסף בריה, לגבי איסורא דאיתוסף מיגו לסבא,
זה  הרי בן, לאביו לו יש אם שדווקא הרי דידיה". לגבי

(כסףֿמשנה). מוסיף עליו 84)איסור אסורה שהיא לזה
אחר. באיסור מקודם

.„ÏL dn‡ ÏÚ ‡·e ,ÌÈL LÏL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»»ƒ»«ƒ»∆
‡ ‡È‰L ,‰iL ÏL dn‡ Ì‡ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡Ì ««≈∆∆ƒ≈ƒ»∆¿ƒ»∆ƒ≈

˙ÈLÈÏL ÏL ‰È·‡85‡È‰ BÊ ‰˜fL Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»∆¿ƒƒ««ƒ∆¿≈»ƒ
Ô‰ ˙BÓL ‰LÏLe ÂÈÓÁ Ì‡Â B˙BÓÁ Ì‡Â B˙BÓÁ86 ¬¿≈¬¿≈»ƒ¿»≈≈

‡È‰ ˙Á‡ Œ˙a ¯eq‡Â87˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ¿ƒ«««ƒ≈«»∆»«»
˙Á‡88˙·e da ˙·e :dz·e ‰M‡a ¯Ó‡pL ÈÙÏ . ««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ»ƒ»«¿»«

‰LÏL ‰OÚ ·e˙k‰ - ‡È‰ ‰nÊ ‰p‰ ‰¯‡L dzaƒ»«¬»≈»ƒ»ƒ«»»»¿»
„Á‡ Ûe‚k ÔÈÙe‚89˙BÓL ‰LÏM‰ e·LÁÈ CÎÈÙÏ , ƒ¿∆»¿ƒ»≈»¿«¿»≈

„Á‡ ÌLk90. ¿≈∆»

אחותה 85) רחל של בתה את גם ונשא לאה את שנשא כגון
לאה  של אחיהן שהוא לבן, של בנו בת את וגם לאה, של
של  אמם שהיא מותו) (אחר לבן אשת על ובא ושגג ורחל,

אחיהן. ורחל הם.86)לאה איסורים שקידש 87)ג' כגון
שליח. עלֿידי אחת בבת שלשתן בכריתות 88)את משנה

עליה  חייב חמותו, על הבא אומר, נורי בן יוחנן "ר' יד:
שם  שלשתן לו, אמרו חמיו. ואם חמותו ואם חמותו משום

הן". בלשון 89)אחד וסיים נשים, בשלש התחיל כלומר,
שלש  על חייב אינו לפעמים כי להורות היא", "זימה יחיד
שישנם  אחת אשה על שבא כגון אחת, חטאת אלא אלו
ר' בשם אבהו ר' דברי טו. (שם אלו לאווין שלשה עליה

לו,ו 90)יוחנן). "אמרו במשנה (שם) שאמרו מה זהו
הן". אחד שם שלשתן

.‰‡È‰Â ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ Ï·‡¬»«»«¬∆ƒ¬»ƒ¿ƒ
˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - Bn‡ ˙BÁ‡91˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ; ¬ƒ«»»«»∆∆¡«∆¿«

Èt ÏÚ Û‡Â dÓˆÚ ÈÙa B˙BÁ‡ ÏÚ ·iÁ - ‰lb B˙Á‡¬…ƒ»«»«¬ƒ¿≈«¿»¿««ƒ
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â Bn‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L92?˙‡Ê ‰È‰z C‡È‰Â . ∆ƒ¬ƒ«¬»ƒ¿≈«ƒ¿∆…

ÏÚ·e ,˙Ba ÈzL ‰pnÓ „ÈÏB‰Â Bn‡ ÏÚ ‡aL ÔB‚k¿∆»«ƒ¿ƒƒ∆»¿≈»»«
¯ÊÓn‰ ‡B·iLk ;Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ÂÈ˙BaÓ ˙Á‡««ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿∆»««¿≈
,˙¯ÊÓn‰ Bn‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,˙ÈM‰ ˙a‰ ÏÚ ‰f‰«∆««««≈ƒ∆ƒ¬ƒ««¿∆∆
·iÁ - Bn‡Ó ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ ‡È‰L∆ƒ¬≈»ƒ∆ƒ¬»ƒ≈ƒ«»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙B‡hÁ LÏL93. »«»¿≈…«≈»∆

טו.91) שם וגמרא "ערות 92)משנה של הזה שהענין
חייב  שהוא להורות כדי (שם) בפסוק נכפל גילה" אחותו

ושם. שם כל עליו 93)על שחייב אחד מעשה עשה אם
למעלה  ראה ושם, שם כל על שחייב הרבה, שמות משום

א. הלכה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחד 1) בהעלם הרבה בביאות אחת ערוה על הבא דין יבאר

הרבה. עריות על או

.‡‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰2‰a¯‰ ˙B‡Èa3˙Á‡ ÌÏÚ‰a4Û‡ , «»«∆¿»ƒ«¿≈¿∆¿≈«««
‰a¯‰ ÌÈÓÈ ‰ÏÈÚ·e ‰ÏÈÚa ÔÈa ‰È‰L Èt ÏÚ5, «ƒ∆»»≈¿ƒ»¿ƒ»»ƒ«¿≈

ÌÈ˙Èa BÏ Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰6È¯‰Â„Á‡ Ûe‚ ‡È‰7- ƒ¿…«≈¿«ƒ«¬≈ƒ∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â ˙Á‡ ‰‚‚L Ïk‰ È¯‰8. ¬≈«…¿»»««¿≈«»∆»«»««
da ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â da ‚‚L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¿««»«¿»«¿»«»
da ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â dÏÚ·e dÓˆÚ«¿»¿»»¿««»«¿»«¿»«»
‰ÏÈÚ·e ‰ÏÈÚa Ïk ÏÚ ·iÁ - dÏÚ·e dÓˆÚ9; «¿»¿»»«»«»¿ƒ»¿ƒ»

˙B‚‚M‰ ˙B˜lÁÓ ˙BÚÈ„È‰L10. ∆«¿ƒ¿«¿«¿»

המנויות 2) עריות באיסור עליו האסורות הנשים אחת
ה"ד). (פ"א למעלה ופורטו מות, אחרי בא 3)בפרשת

פעמים. כמה עצמה הערוה אותה על עליה ובא וחזר עליה
צריך 4) (וכן רומי ובדפוס תימן בכת"י "אחד", הוא כן

כי  הזמן כל ממנו שנעלם והיינו הפרק). בכל להלן להיות
עליו. אסורה זו (אם 5)אשה שבת לענין ה"ב פ"ז להלן

שבת  שהם שבתות, בכמה ושכח שבת, דין עיקר ידע
נדה  על ובא שגג (אם נדה לענין ה"ה ולהלן אחת) בהעלם
עליה  שבא כגון נדות, של שונים בזמנים פעמים כמה אחת
שניה  פעם עליה ובא וראתה וחזרה וטבלה, מנדתה וטהרה
ימים  כי רבינו כתב אחד) בהעלם עצמה, שגגה באותה
מפני  והיינו חטאות. כמה לחייבו האחת השגגה את מחלקים
פעולה  לבין איסור של אחת פעולה בין היתר ימי שיש
לביאה  ביאה בין מפסיקים היתר ימי שאין כאן אבל שניה,
א. יז, ובכריתות ה"א, פ"ו להלן וראה אחת, שגגה הכל –

נעשו 6) האסורות הבעילות וכל לשניה, אחת ביאה בין
אחד. את 7)בהעלם מחלקים גופים כי ה"ג, להלן וראה

חטאות. בכמה לחייבו האחת א.8)ההעלמה טו, כריתות
כחכמים. רבינו ופסק וחכמים, אליעזר רבי מחלוקת

חטאת.9) אחת 10)קרבן בעילה שבין הידיעות כלומר,
וחייב  אחת, כשגגה יחשבו שלא השגגות, מחלקות לשניה
דבר  ומקור וה"ט, ה"א פ"ו להלן ראה וידיעה. ידיעה כל על
חלב  אכל "אם במשנה: - ב יז, ובכריתות - ב עא, בשבת זה
על  חטאת מביא וכו' בינתיים ידיעה היתה אם וכו' וחלב

וכו'". ואחת אחת כל

.·ÏÚ ‡a‰BÊÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰Â¯Ú‰ «»«»∆¿»ƒ«¿≈¿∆¿≈««¿
‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÔÈa ‰ÚÈ„È dÏ ‰˙È‰ ˙ÏÚ·p‰11, «ƒ¿∆∆»¿»»¿ƒ»≈»ƒ»ƒ»

‡e‰ - ‰a¯‰ ˙BÓÏÚ‰a dÏˆ‡ ˙B‡Èa‰ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«ƒ∆¿»¿«¿»«¿≈
‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ‰‡È·Ó ‡È‰Â ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡È·Ó≈ƒ«»««¿ƒ¿ƒ»«»«»ƒ»

‰‡È·e12ÌÈ˙Èa ˙BÚÈ„È BÏ eÈ‰ ‡e‰ .13ÌÏÚ‰a ‡È‰Â , ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ¿∆¿≈
‰a¯‰ ˙B‡hÁ ‡È·Ó ‡e‰ - ˙Á‡14‰‡È·Ó ‡È‰Â , ««≈ƒ«»«¿≈¿ƒ¿ƒ»

˙Á‡ ˙‡hÁ15. «»««

ואחר 11) אסור, שזה ממנה נעלם ביאה שבשעת כגון
הדבר  וחזר לה, נודע ושוב שכחה, ושוב לה, נודע הביאה
הביאות. כל לאחר עד נודע לא ולו פעמים, וכמה כמה

שם).12) בכריתות, (הובאה פ"א כריתות תוספתא,
ובשעת 13) באיסור, בעל כי לביאה ביאה בין לו שנודע

אסור. זה שדבר שכח וביאה.14)הביאות ביאה כל על
שם.15) תוספתא,

.‚‰a¯‰ ˙BÈ¯Ú ÏÚ ‡a‰16˙Á‡ ÌÏÚ‰a17Èt ÏÚ Û‡ , «»«¬»«¿≈¿∆¿≈««««ƒ
„Á‡ ÌMÓ ÔlkL18ÌÈ˜ÏÁÓ ÌÈÙeb Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,19·iÁ - ∆À»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ«»

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ20ÂÈL LÓÁ ÏÚaL È¯‰ ?„ˆÈk . «»««¿««≈«¬≈∆»«»≈»»
ÂÈ˙Ba LÓÁ ÏÚ B‡ ÂÈ˙BÈÁ‡ LÓÁ ÏÚ ‡aL B‡ ˙Bcƒ∆»«»≈«¿»«»≈¿»
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Ô‡kÓ .Ûe‚Â Ûeb Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a21‰z‡ ¿∆¿≈«««»«»»ƒ»«»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,„ÓÏ22‡È·‰Â ¯eÎf‰ ÏÚ ‡a‰ : »≈∆∆∆»¿¬»ƒ«»««¿¿≈ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÂÈÏÚ ¯eÎÊ23‰na , ¿»»¿∆¿≈«««»«»«««∆
BÓˆÚ ¯eÎf‰ B˙B‡ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c24Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿«¿¬»

Á‡ ¯eÎÊ ‰È‰ Ì‡Ì‰ÈL ÏÚ ‡aL ÔÈa ,¯25ÏÚ ‡aL ÔÈa ƒ»»¿«≈≈∆»«¿≈∆≈∆»«
‰Ê26ÂÈÏÚ ‰Ê ‡È·‰Â27Ûe‚Â Ûeb Ïk ÏÚ ·iÁ -28‡e‰Â . ∆¿≈ƒ∆»»«»«»»¿

ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È·‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡·a ÔÈc‰29. «ƒ¿»««¿≈»¿≈ƒ¿≈»»»

עליו.16) האסורות נשים כמה על בשוגג שנעלם 17)בא
נודע  ולא האלו, הביאות זמן כל במשך אסור זה שדבר ממנו

לביאה. ביאה בין אחד.18)לו איסור משום כלומר,
בכמה 19) אלא אחד בגוף היו לא הללו שהביאות מכיון

מיוחד,20)גופים. חטאת קרבן חייב וגוף גוף כל על
בהעלם  נדות נשיו חמש על "הבא א: טו, כריתות משנה
נאמר  שם, ובגמרא ואחת", אחת כל על חייב שהוא אחת,
הנשים  היו אם וכ"ש מוחלקים". גופים והן "הואיל הטעם:
אפילו  שהרי אחר, איסור משום אחת כל אסורות הללו
על  חטאות כמה חייב שמות, כמה בו יש אם אחד במעשה

ה"א. פ"ד למעלה ראה ושם, שם מחלקים 21)כל שאנו
גוף  לבין חטאות, כמה שחייב גופים, כמה בין אחד באיסור
ה"א. למעלה ראה ביאות, כמה על אחת חטאת שחייב אחד

עקיבא.22) רבי דברי ב. נד, וסנהדרין א. ג, כריתות
ה"א.23) פ"ד למעלה עליו 24)ראה שבא הזכר כלומר,

עליו. אחרֿכך הביא עצמו הזכר אותו שני 25)מקודם,
אחד.26)זכרים. זכר אחר.27)על הוא 28)זכר כן

אבל  שם, כריתות ובבלי ה"ט, פ"ז סנהדרין ב'ירושלמי'
אף  כי ישמעאל לרבי לכאורה נשמע שם סנהדרין מהבבלי
וב'מעשה  כאן, שמח' ב'אור וראה אחת, חייב גופים בשני

בזה. שכתבו מה ה"א, פ"ד אומרים 29)רוקח' שאנו שמה
שאינו  אחד בהעלם עליו בהמה והביא בהמה על הבא כי
זה  שאין שם), פ"ד למעלה (ראה אחת חטאת אלא חייב
הבהמה  אותה זה, לפני עליה שבא הבהמה אותה אלא
חייב  – אחרת בבהמה אבל מכן, לאחר עליו הביא עצמה

גופים. שני שהם משום חטאות, שתי

.„ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙BÓ‰a ‰ÈÏÚ ‰‡È·‰L ‰M‡‰»ƒ»∆≈ƒ»»∆»¿≈«¿≈¿∆¿≈
‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ - ˙Á‡30È¯‰L , «««∆∆«»«»¿≈»¿≈»∆¬≈

‰a¯‰ ÌÈL‡Ï ‰ÏÚ·pL ÈÓk BÊ È¯‰Â ;ÔÈ˜ÏÁÓ ÔÈÙe‚ƒÀ¿»ƒ«¬≈¿ƒ∆ƒ¿¬»«¬»ƒ«¿≈
LÈ‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ ‡È‰L ,„Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»∆ƒ«∆∆«»«»ƒ

LÈ‡Â31. »ƒ

אם 30) ואף (כסףֿמשנה), ה"ג קודם שכתב ממה נלמד
על  חייב אינה פעמים, כמה עליה הזאת הבהמה את הביאה
חטאת  אחרת עוד ועל אחת, חטאת כיֿאם אחת בהמה

ה"ה.31)שניה. להלן ראה

.‰‰ÚÓLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰32 »ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ««»¿»¿»
Èt ÏÚ ÔÈa ,˙‡OÂ ,˙nL ÌÈ„Ú e‡aL B‡ ˙nL∆≈∆»≈ƒ∆≈¿ƒ»≈«ƒ

dÓˆÚ33ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔÈa34- Ìi˜ dÏÚaL Ú„BÂ , «¿»≈«ƒ≈ƒ¿«∆«¿»«»
Ôa¯˜ ˙·iÁ35„Á‡36‰a¯‰ ÌÈL‡Ï ˙‡O Ì‡Â .37B‡ «∆∆»¿»∆»¿ƒƒ»«¬»ƒ«¿≈

‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ ‰˙pfL38Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ - ∆ƒ¿»ƒ¬»ƒ«¿≈«∆∆«»«»
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜ÏÁÓ ÌÈÙeb Ô‰L ÈtÓ ,LÈ‡Â LÈ‡ƒ»ƒƒ¿≈∆≈ƒÀ¿»ƒ¿««ƒ

‰‚‚La Ïk‰L39,‰‚‚La ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ .˙Á‡ ∆«…ƒ¿»»«««»««ƒ»ƒ¿»»
‡·e ,‰c ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁÂ ,‰Ï·ËÂ d˙cpÓ ‰¯‰ËÂ¿»¬»ƒƒ»»¿»¿»¿»¿»¿»¬»ƒ»»

dÓˆÚ ‰‚‚L d˙B‡a ‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ40ÏÚ ·iÁ - »∆»««¿ƒ»¿»¿»»«¿»«»«
ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk41˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,42 »««»««««ƒ∆¿∆¿≈««
„Á‡ Ûe‚ ‡e‰Â43˙ec ÔÓfÓ ıeÁ ‰Ê ˙ec ÔÓfL ; ¿∆»∆¿«ƒ∆ƒ¿«ƒ

˙ÈM‰44˙Bc ÌÈL ÈzLk Ô‰ È¯‰Â ,45. «≈ƒ«¬≈≈ƒ¿≈»ƒƒ

תומו,32) לפי המסיח וגוי ושפחה מעבד או אחד, מעד
הקי  – משנים פחות שבערוה דבר שאין רבנן ואע"פ לו

להתגלות  העשוי שדבר משום אלו, לכל להאמין זה בדבר
בנות  תשארנה שלא ועוד בו, לשקר חשודים ואינם הוא
הכ"ט). ופי"ג הט"ו, גירושין מהל' (פי"ב עגונות ישראל

לה 33) שאפשר ונישאת", שמת עדים "באו על מוסב זה
פז: יבמות רש"י (ראה ביתֿדין הוראת בלא אפילו להנשא

ב"ד). ברשות שלא ניסת "שמעה 34)ד"ה על מוסב זה
וגוי  ושפחה עבד או אחד עד לפניהם שהעיד וכגון שמת",
ביתֿדין. עלֿפי הוא ההיתר שכל תומו, לפי המסיח

הים,35) למדינת בעלה שהלך "האשה ב: פז, יבמות משנה,
תצא  ב"ד, ע"פ שלא ניסת וכו', בעלך מת לה ואמרו ובאו
עלֿפי  "ניסת במשנה: שם שאמרו ומה בקרבן". וחייבת
שכן  ההלכה, מן נדחה – הקרבן" מן ופטורה תצא ביתֿדין
טעות  אלא כלל, הוראה זו שאין צב.) (שם ורבא זעירי אמרו
שם. שכתבנו ובמה ה"ג, פי"ד להלן וראה היא,

הורוה 36) לענין צב. (שם וחכמים אליעזר רבי מחלוקת
גדול  לכהן אלמנה כגון וקלקלה, והלכה להנשא ביתֿדין
ביתֿדין  עלֿפי בנישאת ההלכה, לפי והואֿהדין, וכו',
כל  על אחד קרבן שחייבת כחכמים, ופסק בקרבן) שחייבת
לה  נודע ולא הואיל השני, בעלה עליה שבא הביאות

שם. רש"י וראה חי, הראשון שבעלה שם:37)בינתיים
אדם  בני לחמשה נשאת שאם אליעזר, לרבי חכמים "מודים
גופים  והם הואיל ואיש, איש כל על קרבן שחייבת

לינשא,38)מוחלקים". ב"ד "הורוה ב: פז, שם משנה,
"מאי  - א צב, שם ובגמרא בקרבן", חייבת - וקלקלה והלכה
ורבי  קידושין), בלי כלומר =) זינתה אומר ר"א קלקלה,
הדיוט", לכהן וחלוצה גרושה לכ"ג, אלמנה אומר יוחנן
עשיתם  אתם לב"ד: שטוענת הקרבן, מן פטורה זינתה אבל
עלֿפי  שנישאת המשנה דעת לפי אינו זה וכל לפנויה. אותי
חייבת  נישאת שגם ההלכה לפי אבל הקרבן, מן פטורה ב"ד
שם  'מאירי' (ועי' בקרבן חייבת שזינתה, כלֿשכן קרבן,

שהנדה 39)פז:). ששכח או טהורה, שהיא שחשב כגון
שהיא 40)אסורה. הזמן כל לו נודע שלא אחד, בהעלם

וטבלה  נדה שהיא הדבר כל לו סיפרה לא שהיא וכגון נדה,
אסורה. שהנדה הזמן כל לו נודע שלא או נדה, פרסה ושוב

יז.).41) כריתות רבא, (דברי נדתה עת כל על אחת חטאת
בהעלם 42) הפעמים בכל הנדה את בעל שהוא כלומר,

אותה 43)אחד. בעל שהרי אחד, גוף הוא האיסור כלומר,
וגוף  אחד ובהעלם נדות, כמה בעל ולא פעמים כמה אשה
בלבד. אחת חטאת אלא לחייב שלא הדין מן היה אחד,

השניה.44) נדתה בעת אינו הראשונה נדתה שעת כלומר,
מלאכה  בהן ועשה שבת שהן שבתות בכמה שכח כאילו וזה
לחייבו  מחלקים השבתות שתי שבין שהימים אחד, בהעלם
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הטבילות  גם כן כמו – ה"ב) פ"ז להלן (ראה חטאות בכמה
כמו  נחשבות השניה, נדתה עת לבין האחת נדתה עת שבין

השבתות. שבין אחד,45)הימים בהעלם עליהן שהבא
וה"א. ה"ג למעלה ראה חטאות, שתי חייב

.ÂdzÒÂ ˙ÚLa ‡lL BzL‡ ÏÚ ‡a‰46Ìc ‰˙‡¯Â «»«ƒ¿∆…ƒ¿«∆¿»¿»¬»»
LÈÓLz‰ ˙ÚLa47el‡ È¯‰ -48Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËt ƒ¿«««¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ»¿«

‚‚BL ‡ÏÂ ‡e‰ Òe‡k ‰fL ÈtÓ ,˙‡hÁ49‚‚BM‰L .50 «»ƒ¿≈∆∆¿»¿…≈∆«≈
˜c˜„Â ‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜„a el‡Â ,˜c˜„Ïe ˜c·Ï BÏ ‰È‰»»ƒ¿…¿«¿≈¿ƒ»«»∆»∆¿ƒ¿≈
Á¯Ë ‡lL ÈÙÏe ,‰‚‚L È„ÈÏ ‡a ‰È‰ ‡Ï - ˙BÏ‡Laƒ¿≈…»»»ƒ≈¿»»¿ƒ∆…»«
Ï·‡ ;‰¯tk CÈ¯ˆ ‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„aƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿««»«¬∆»ƒ«»»¬»
˙ÚLa ‡lLÂ ‰˙È‰ ‰¯B‰Ë È¯‰ ?˙BOÚÏ Bl ‰Ó - ‰Ê∆««¬¬≈¿»»¿»¿∆…ƒ¿«

CÎÈÙÏe .Ò‡ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ .ÏÚa dzÒÂ51‡ˆÓpL ÔÈa , ∆¿»»«≈∆∆»…∆¿ƒ»≈∆ƒ¿»
dlL „Ú ÏÚ Ì„52BlL „Ú ÏÚ ‡ˆÓpL ÔÈa53- »«≈∆»≈∆ƒ¿»«≈∆

ÔÈ¯eËt54˙ÒÂÏ CeÓÒ ‰ÈÏÚ ‡·e ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ .55, ¿ƒ¬»ƒ»«»»∆»»«∆∆
˜ L¯ÙÈÂ ÏÚ·iL ‰n„Â˙ÚLa ‰˙‡¯Â ,Ìc ‰‡¯zL Ì„ ¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿…∆∆ƒ¿∆»¿»¬»ƒ¿«

‰‚‚L ‡È‰ BfL ,Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ - LÈÓLz‰56CÎÈÙÏ .57, ««¿ƒ«»ƒ¿»¿»∆ƒ¿»»¿ƒ»
BlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡58ÌÈ‡ÓË Ì‰ÈL -59ÔÈ·iÁÂ ƒƒ¿»»«≈∆¿≈∆¿≈ƒ¿«»ƒ

Ôa¯˜a60‡ˆÓ .61„iÓ dÓˆÚ ‰Áp˜ Ì‡ :dlL „Ú ÏÚ ¿»¿»ƒ¿»«≈∆»ƒƒ¿»«¿»ƒ»
‰˙‰L ‡ÏÂ ÏÚa‰ L¯tLk62ÔÈ·iÁÂ ÌÈ‡ÓË Ì‰ÈL - ¿∆≈≈«««¿…»¬»¿≈∆¿≈ƒ¿«»ƒ

Ôa¯˜a63‰˙‰L Ì‡Â ;64¯k‰ ˙Á˙Ï d„È ËÈLBzL È„k ¿»¿»¿ƒ»¬»¿≈∆ƒ»»¿««««
‰Áp˜ Ck ¯Á‡Â Ba ˜c·Ï „Ú Ïh˙Â ˙Òk‰ ˙Á˙Ï B‡¿«««∆∆¿ƒ…≈ƒ¿…¿««»ƒ¿»

˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - dÓˆÚ65Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËÙe66; «¿»¿≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿»
‰Èt ˙‡ ÁÈ„˙Â ‰hn‰ ÔÓ „¯zL È„k ‰˙‰L Ì‡Â67 ¿ƒ»¬»¿≈∆≈≈ƒ«ƒ»¿»ƒ«∆»∆»

dÓˆÚ ‰Áp˜ Ck ¯Á‡Â68Ì„ ‡ˆÓÂ69¯B‰Ë dÏÚa -70. ¿««»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»»«¿»»

דם.46) לראות נדה.47)קביעותה על ובא נכשל והרי
ואשתו.48) הבעל א.49)שניהם  יח, שבועות
שהיא 50) וחשבה נדה אשתו על שבא וכגון קרבן. שמחויב

ה"ח. פ"ב למעלה ראה שזה 51)טהורה, כיון כלומר,
התשמיש.52)אונס. אחר עצמה מקנחת שהיא המטלית

איש 53) דרך כי התשמיש. אחר עצמו מקנח שהוא המטלית
עצמו  קינח הוא התשמיש: אחר עצמם לבדוק ואשה
ביאה  איסורי מהל' (פ"ד שלה במטלית והיא שלו, במטלית
עליה  בא לענין ההלכה, בהמשך להלן וראה הי"דֿטו).
על  הדם נמצא אם בין הבדל יש שלפעמים לוסת, סמוך

שלו. על הדם נמצא אם לבין בעל 54)שלה, ודאי כי אף
חי  ואין גמור, אונס שזה הנ"ל מטעם פטורים חטאת נדה, וב

השוגג. על הסמוכה 55)אלא בעונה עליה לבוא שאסור
ביאה  איסורי (הל' תשמיש בשעת דם תראה שמא לוסתה,

עונה). זמן הוא כמה ועיי"ש הי"ב, אין 56)שם כלומר,
אין  וגם נדה. שהיא בעת לבעול התכוון לא שהרי מזיד, זה
הוא, שוגג אלא לוסת, סמוך לבעול לו היה לא כי אונס, זה

אומן. בדין ה"ט פ"ב למעלה שוגג,57)וראה שזהו כיון
חטאת. התשמיש.58)וחייבים אחר בו קינח שהוא

משום 59) והוא נדתה, טומאת משום היא ימים, שבעת
"ותהי  כד) טו, (ויקרא שנאמר כמו כנדה, נדה שהבועל

ימים". שבעת וטמא עליו מהם,60)נדתה אחד כל חטאת
- א יח, בשבועות שביארו מה לפי א. יד, נדה משנה
ואףֿעלֿפי  לווסתה. סמוך עליה בבא עוסקת זו שמשנה
שלו, על שנמצא כיון – התשמיש אחרי רב זמן שקינח

שם. רש"י ועי' תשמיש. בשעת שראתה הוא ממנה בוודאי
סמוך 62)הדם.61) מיד עצמה קינחה אלא כלום,

אותיום 63)לפרישתו. שלה על "נמצא שם: משנה,
הדבר  ברור כאן שגם קרבן", וחייבין טמאין (=תיכף)

התשמיש. בשעת דם של 64)שראתה פרישתו מזמן
עמצה. את שקינחה ועד שיתכן 65)הבעל, שבעה. טומאת

רב  ומפרש ב. שם, ברייתא התשמיש, לאחר בא הדם כי
כך. הביאור במשנה גם כי (שם) החטאת 66)חסדא מן

פ"ז  (ראה הספק על באה בהמה חטאת שאין ומשום (שם).
אשם  בקרבן חייבים הם אבל ה"י), המוקדשין פסולי מהל'

טו.). שם (גמרא, נקיה"67)תלוי לשון הוא פניה, "כוונת
אותו  מטה, של פניה כלומר, שם). נדה בפיה"מ, (רבינו

שם). רש"י, (ראה זמן 68)המקום ששהתה כלומר,
לאחר  ורק עצמה. את לקנח וכן המיטה מן לרדת בו שאפשר

עצמה. קינחה זה זמן בה.69)משך שקינחה המטלית על
ואילו 70) התשמיש, גמר לאחר בא הזה הדם כי תולין שאנו

שם, נדה (משנה, כלל נדה היתה לא התשמיש בשעת
כחכמים). ופסק וחכמים, עקיבא רבי מחלוקת

.Ê˙ÒeÏ CeÓÒ ÏÚ·e ¯·ÚL ÈÓ71Ìc˜zL ˙Úc ÏÚ ƒ∆»«»«»«∆∆«««∆ƒ¿…
˙‡ÓËpL ‰M‡‰ ‰LÈb¯‰Â ,Ìc‰ ˙i‡¯Ï B˙‡Èaƒ»ƒ¿ƒ««»¿ƒ¿ƒ»»ƒ»∆ƒ¿≈
‡Ï ‰Ê È¯‰ - È˙‡ÓË BÏ ‰¯Ó‡Â LÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ¬≈∆…

‰M˜˙Ó ‡e‰Lk L¯ÙÈ72˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ƒ¿¿∆ƒ¿«∆¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰‡Èa È¯eq‡73L¯Ùe „iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡Â . ƒ≈ƒ»¿ƒ…»«∆»ƒ¿ƒ»≈≈

M˜˙Ó ‡e‰Lk˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ‰74ÏÚ ˙Á‡ : ¿∆ƒ¿«∆«»¿≈«»«««
‰c ÏÚa È¯‰L ,B˙ÒÈk75B˙‡ÈˆÈ ÏÚ ˙Á‡Â ,76, ¿ƒ»∆¬≈»«ƒ»¿«««¿ƒ»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙‡È·k BÏ ‰‡‰ B˙‡ÈˆiL77 ∆¿ƒ»¬»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ìc˜zL ‰n„Â ˙Òe‰ ˙ÚLa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L Ú„iLk¿∆»«∆»ƒ¿…ƒ¿««∆∆¿ƒ»∆ƒ¿…
,„iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡ÏÂ ,d˙i‡¯Ï B˙ÏÈÚa¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿…»«∆»ƒ¿ƒ»

˙BÓÏÚ‰ ÈzL BÏ e‡ˆÓpL78˙BÏÈÚa‰ ÈzLa79Ï·‡ ; ∆ƒ¿¿¿≈∆¬»ƒ¿≈«¿ƒ¬»
˙Òe‰ ˙ÚLa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡80Ú„È ‡ÏÂ , ƒ…»«∆»ƒ¿…ƒ¿««∆∆¿…»«

L¯tL Èt ÏÚ Û‡ ,„iÓ ‰‡Óh‰ ÔÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L∆»ƒ¿ƒ«À¿»ƒ»««ƒ∆≈≈
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰M˜˙Ó ‡e‰Â „iÓ81; ƒ»¿ƒ¿«∆≈«»∆»«»««

‰‚‚La ,˙BÏÈÚa ÈzLk Ô‰L ,B˙‡ÈˆÈÂ B˙ÒÈkL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒ»ƒƒ»∆≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»
Ïk‰ ‰OÚ ˙Á‡ ÌÏÚ‰·e ,Ô‰ ˙Á‡82ÔÈc‰ ‡e‰Â . ««≈¿∆¿≈««»»«…¿«ƒ

˙BÈ¯Ú‰ ¯‡La83˙Úc ÏÚ ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡·e ‚‚L Ì‡L , ƒ¿»»¬»∆ƒ»«»«»∆¿»«««
CB˙a ‡e‰Â ‰Â¯Ú ‡È‰L BÏ Ú„BÂ ,˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«∆ƒ∆¿»¿¿
BÏ ‰‡‰ B˙‡ÈˆiL ,„iÓ L¯ÙÈ ‡Ï - LÈÓLz‰««¿ƒ…ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»¬»»
‡e‰Â L¯Ùe „iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡Â .B˙‡È·k¿ƒ»¿ƒ…»«∆»ƒ¿ƒ»≈≈¿

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰M˜˙Ó84‰‚‚L Ïk‰L , ƒ¿«∆≈«»∆»«»««∆«…¿»»
.‡È‰ ˙Á‡««ƒ

שלא 71) ואילו כדלהלן, הכניסה על גם לחייבו כדי כן נקט
ה"ו). (למעלה הכניסה על פטור וסתה בשעת

חי.72) עדיין הי"א.73)כשהאבר משנה,74)פ"ד
לו  ואמרה הטהורה, עם משמש "היה ב: יד, שבועות
לו  הנאה שיציאתו מפני חייב, - מיד ופירש נטמאתי
חייב  וכו' אביי "איתמר, ב: יז, שם ובגמרא כביאתו",

זו 76)בשוגג.75)שתיים". ופרישה חי, באבר שפירש
עצמה. בפני כביאה לו בגמרא.77)נחשבת - א יח, שם
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הפרישה.78) שגגת מענין אינו הכניסה שגגת שענין לפי
כמו  השגגה, היתה ואסור במותר לאו הכניסה, שגגת שהרי
הדם  זיבת לפני לבעול ביכול אלא הפרישה, שגגת שהיתה
לבעול  שלא מוזהר שהוא הוא יודע ולעולם יכול, ובאינו
שגגת  מענין אינו הכניסה שגגת שענין וכיון לוסתה, סמוך
בהעלם  חלב זיתי שני אכל של לדין שייך אינו הפרישה,
שם). שבועות מיגש, (ר"י אחת חטאת חייב שהוא אחד
ידיעה  שישנה לפי העלמות שתי שהן שם, פירש ורש"י

בעילות 79)באמצע. כשתי שהן וביציאה, בכניסה

נטמאתי.80)נפרדות. התשמיש: באמצע לו ואמרה
שם).81) הם,82)(שבועות, אחד בענין השגגות ששתי

שם), מיגש, (ר"י הנדה שבבעילת ואסור במותר שהוא
החטא, ידיעת כאן שאין משום הטעם, שם רש"י ולפירוש
יודע  שאינו מכיון חטא, עשה ולא אנוס שהוא סבור הוא כי
אחת. להעלמה הכל ונחשב לווסת, סמוך לבעול שאסור

(כסףֿמשנה).83) הוא הביאה,84)פשוט ואיסור בהיתר
היציאה  לבין הכניסה בין בינתיים, ידיעה כאן שיש ואע"פ
וצריך  השגגות) מחלקות הידיעות כי ה"א, למעלה (וראה
– היציאה על וגם הכניסה על גם חטאות, שתי להתחייב
הידיעה  אין היציאה, לשגגת גרמה הכניסה ששגגת מכיון
וראה  שמח'. ('אור אחת חטאת אלא חייב ואינו מחלקת

טהרה). סדרי בשם הגרע"א ובהגהות המוריה' ב'הר

ה'תשפ"א  טבת כ"ט רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ואם 1) הבעילות, שגגת כדין המאכלות שגגת שדין יבאר

לקרבן. מצטרפין האיסורין

.‡˙BÏÎ‡n‰ ˙‚‚L ÔÈc2˙BÏÈÚa‰ ˙‚‚L ÔÈ„k3. ƒƒ¿«««¬»¿ƒƒ¿««¿ƒ
ÌÏÚ‰a „Á‡ ÌMÓ ‰a¯‰ ˙BÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¬ƒ«¿≈ƒ≈∆»¿∆¿≈

˙Á‡4·iÁ BÈ‡ - ÌÈa¯ ÌÈÓÈ Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , ««««ƒ∆≈≈≈∆»ƒ«ƒ≈«»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡5·ÏÁ ÏÎ‡Â ÌBi‰ ·ÏÁ ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ∆»«»««≈«»«≈∆«¿»«≈∆

¯ÁÓÏ ·ÏÁÂ ¯ÁÓÏ6Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ¿»»¿≈∆¿»»¿∆¿≈««««ƒ∆≈
ÔÈÈeÁÓz ‰LÏLa7Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ƒ¿»«¿ƒ≈«»∆»««¬»ƒ

·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„BÂ ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡»«¿«ƒ≈∆¿«¿»«¿»«¿«ƒ≈∆
˙BÚÈ„È‰L ;‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - BÏ Ú„BÂ¿««»«»¬ƒ»«¬ƒ»∆«¿ƒ

˙B‚‚M‰ ˙B˜lÁÓ8·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡ .9ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ¿«¿«¿»»««¬ƒ«ƒ≈∆¿»«¿»«
ÈL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ≈∆¿∆¿≈««««ƒ∆≈¿≈

ÔÈÈeÁÓz10Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰L Èt ÏÚ Û‡Â11el‡ È¯‰ - «¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ≈≈∆¬≈≈
ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰ ÔÈ‡L ;˙‡hÁ ‡È·Óe ÔÈÙ¯ËˆÓ12. ƒ¿»¿ƒ≈ƒ«»∆≈««¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰ÈÈa ‰‰LÈ ‡lL ‡e‰Â13LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙BÈ ¿∆…ƒ¿∆≈≈∆≈ƒ¿≈¬ƒ«»
ÌÈˆÈa14.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

¯eÚM‰ Û¯ËˆnL ÌLkL15Ck ,˙e˜ÏÓÏ „ÈÊÓÏ ∆¿≈∆ƒ¿»≈«ƒ¿≈ƒ¿«¿»
Ôa¯˜Ï ‚‚BLÏ ¯eÚM‰ Û¯ËˆÓ16. ƒ¿»≈«ƒ¿≈¿»¿»

יא:3)האסורים.2) כריתות המשנה מדברי הוא, ברור
ממנו 4) ונעלם פעמים, כמה איסור דבר אכל אם כלומר,

סוף  עד הראשונה האכילה (מהתחלת הזמן כל במשך
באכילה. אסור זה דבר כי האחרונה) כל 5)האכילה על

אם  כי מחלקים, הימים אין האכילות לעניין כי האכילות,

חייב  אינו ביניהם לו נודע שלא זמן וכל מחלקות הידיעות
אחת. יומיים 6)אלא שהוא המחר, של למחר כלומר,

הראשונה. האכילה קערות,7)אחרי בשלוש נתבשלו
כי  ט הלכה ט פרק להלן וראה בישולם. מלאכת בשינוי
פסק  כריתות חיוב לעניין אבל במעילה, מחלקים התמחויין
את  מחלקים התמחויין אין כי טו:) (כריתות עקיבא כרבי
כל  על חטאת חייב שאינו להחמיר, ובין להקל בין ההעלם
עקיבא  רבי של רבו שהוא יהושע רבי כי אף ותמחוי, תמחוי
לרבי  שהשיב עקיבא כרבי פסק מחלקין, התמחויין כי סובר
יהושע  רבי קיבל אם נסתפקו ובגמרא (שם), במשנה יהושע
הוא  עקיבא שרבי וכיוון קיבל, לא או עקיבא רבי תשובת
וודאי. מידי מוציא ספק אין - ספק הוא יהושע ורבי וודאי

ידיעה 8) הייתה אם וכו' וחלב חלב אכל "אם במשנה:
ואחת". אחת כל על חטאת מביא וכו' כי 9)בינתיים

וחטאת  במזיד, ומלקות כרת לעניין חלב אכילת שיעור
בכזית. הוא - זית 10)בשוגג חצי ושנתבשל קערות בשתי

אין  - השני הזית חצי מאשר הבישול מלאכת בשינוי זה
זיתים  החצאי שני אלא מחלקים, התמחויין אומרים

ביניהם.11)מצטרפים. ובהפסקה בנפרד שאכלם
עקיבא.12) וכרבי להחמיר ובין להקל הכוונה 13)בין אין

אכילת  להתחלת ראשון זית חצי אכילת מסוף ישהה שלא
עד  הראשון זית החצי אכילת מתחילת אלא שני, זית חצי
יב: ברכות בגמרא מצאנו וכן השני. זית החצי אכילת סוף
שבין  ימים מעשרה חוץ וכו' מתפלל אדם כולה השנה "כל
מתחילת  הוא ש"בין", הרי הכיפורים", ויום השנה ראש
השנה  ראש בלעדי שהרי הכיפורים, יום סוף עד השנה ראש

ימים. עשרה אין הכיפורים במשנה 14)ויום כחכמים
כדי  סוף ועד מתחילה שישהה עד האומרים יב: כריתות
כי  פג. עירובין ברוקא בן יוחנן כר' גם ופסק פרס אכילת
בצים. שלוש אכילת כדי הוא פרס אכילת שיעור

שלם.15) לרבינו 16)לכזית לו פשוט למה מבורר לא
לקרבן. שמצטרף ממה יותר למלקות שמצטרף

.·¯˙B ÏÎ‡17˙ÈÊk ,ÌÈÁ·Ê ‰MÓÁÓ18,Á·Ê ÏkÓ »«»≈¬ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ»∆«
ÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa ÔÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a19 ¿∆¿≈««««ƒ∆¬»»«¬ƒ»«¿ƒ
Ô‰ „Á‡ ÌL ÔlkL ;˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -20, ≈«»∆»«»««∆À»≈∆»≈

ÔÈ˜lÁÓ ÔÈ‡ ÔÈÈeÁÓz‰Â21ÔÈ‡ ÌÈÁ·f‰ ÈÙe‚Â . ¿««¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿≈«¿»ƒ≈»
ÔÈ˜lÁÓ22B‡ ÌÈa¯ ÌÈÁ·fÓ ¯Oa ÏÎB‡‰ „Á‡L , ¿«¿ƒ∆∆»»≈»»ƒ¿»ƒ«ƒ

„Á‡ Á·fÓ23ıeÁa ÌÈÁ·Ê ‰MÓÁ ËÁBM‰ ÔÎÂ .24 ƒ∆«∆»¿≈«≈¬ƒ»¿»ƒ«
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a25‡‰ . ¿∆¿≈««≈«»∆»«»««»

˙B¯eˆ LÓÁÏ ‰ÂÁzLÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ26ÌÏÚ‰a ¿»∆∆¿ƒ¿«¬∆¿»≈¿∆¿≈
˙Á‡27. ««

במזיד 17) אכלו שאם אכילתו, זמן לאחר שנותר זבח בשר
חטאת. מביא ובשוגג כרת אכילת 18)חייב שיעור כי

כזית. הוא בה, להתחייב וזבח 19)נותר זבח כל נתבשלו
אחרת. והוא 20)בקערה אחד איסור אלא אינם כלומר,

נותר. חטאות.21)איסור כמה בהן שיתחייב השגגות את
למעלה 22) אמרנו שבעריות פי על ואף חטאות כמה לחייבו

אפשר  אי בעריות שם - מחלקים שגופים ג) הלכה ה (פרק
אבל  מחלקים, הגופים ולפיכך אחת, בבת כולן לבעול
אין  ולכן אחת, בבת הזבחים מכל להיות יכולה נותר אכילת
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מחלקים. חטאת 23)הגופים אלא חייב שאינו הם, שווים
וכרבי  גופין, כמה היותם ידי על משתנה הדין שאין אחת,

שם. במשנה לעזרה.24)עקיבא שם:25)בחוץ במשנה
בחוץ  זבחים ה' השוחט על יהושע לר' עקיבא ר' שאל
ואמר  אחת, חטאת או חטאות חמש חייב אם אחד, בהעלם
ר' ודחה ממעילה, בקלֿוחומר חמש חייב שהוא יהושע ר'
לגבי  מחלקים גופים שאין וכשם שם, עיין דבריו, שמעון
בחוץ, קדשים שחיטת לעניין מחלקים אין כך נותר, אכילת

אחת. בבת כולם את לשחוט זרה.26)שאפשר עבודה של
שהרי 27) אחד, בהעלם הדבר פשוט בהשתחוואה

באכילה  ואילו צורות, לחמש לעבוד יכול אחת בהשתחוואה
מיוחדת. ושחיטה מיוחדת אכילה אחד לכל - ושחיטה

.‚Ìc ÊÈw‰28BzÓ‰·Ï29BÏa˜Â30Ô‡˙Le ˙BÒBk ÈLa ƒƒ»ƒ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a31. ¿∆¿≈««≈≈ƒ∆»«»««

דם 28) והוא עימו, יוצאה שהנפש דם והוציא בבהמה חיבל
חייב  - במזיד זה דם שהשותה חזק), בזרם (=היוצא הקילוח

חטאת. מביא ובשוגג אלא 29)כרת, דווקא לאו בהמתו
חגבים, דגים, דם למעט אלא בא ולא ועוף, לחיה הדין הוא

האדם. ודם  רמשים, ומפרש 31)לדם.30)שקצים,
הכל  העלמות בשתי אבל אחד, בהעלם שהמדובר רבינו

שתיים. שחייב מודים

.„ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙BÓMÓ ‰a¯‰ ˙BÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»«¿≈ƒ≈«¿≈¿∆¿≈
ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡32ÏÎ‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . «««»«»≈»≈≈«¿∆»«

ÏebÙe ¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ33,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk , ≈∆¿»¿»ƒ¿«ƒƒ»∆»¿∆»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙B‡hÁ Úa¯‡ ‡È·Ó - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««≈ƒ«¿««»¿≈…«≈
˙BÓL B· eˆa˜˙pL „Á‡ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .el‡a»≈¿»»≈¿«ƒ∆»∆ƒ¿«¿≈

‰a¯‰34˙Á‡ ÌÏÚ‰a35ÛÈÒBÓ ¯eq‡a eˆa˜˙ Ì‡ , «¿≈¿∆¿≈««ƒƒ¿«¿¿ƒƒ
˙Á‡ ˙a ¯eq‡a B‡ ÏÏBk ¯eq‡a B‡36ÏÚ ·iÁ - ¿ƒ≈¿ƒ««««»«

ÌLÂ ÌL Ïk37·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ‡Óh‰ ,CÎÈÙÏ .38 »≈»≈¿ƒ»«»≈∆»«¿«ƒ≈∆
¯˙BÂ39˙B‡hÁ Úa¯‡ ‡È·Ó - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ¿»¿«ƒƒ≈ƒ«¿««»
ÌL‡Â40,L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓË ÌeMÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ : ¿»»«»««ƒ»≈∆»«…∆

,¯˙B ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,·ÏÁ ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â¿««ƒ≈≈∆¿««ƒ≈»
ÏÎ‡ Û¯ËˆiL ‡e‰Â .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÌeMÓ ˙Á‡Â¿««ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿»≈…∆

˙·˙BkÎÏ BÓÈÏLiL „Ú ‰Ê ˙ÈÊk ÌÚ ¯Á‡41‡È·Óe . «≈ƒ¿«ƒ∆«∆«¿ƒ¿«∆∆≈ƒ
 È¯‰L ,‰ÏÈÚÓÏ È‡cÂ ÌL‡Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰ »»««ƒ¿ƒ»∆¬≈∆¡∆ƒ«∆¿≈

‰‚‚La42. ƒ¿»»

מיוחדת.32) בשוגג.33)חטאת חטאת חייב אלו כל שעל
איסורים.34) כמה זה כזית על שחלו שנעלמו 35)כלומר,

האלו. האיסורים כל הנ"ל 36)ממנו מהאופנים חוץ אבל
איסור. על חל איסור אין "יש 37)- יג: בכריתות משנה

ובגמרא  ואשם", חטאות ד' עליה וחייב אחת אכילה אוכל
"אין  אמרו לא כולל ובאיסור מוסיף באיסור כי אמרו יד.

איסור". על חל קדשים.38)איסור שנותר 39)מבהמת
נותר. משום גם שאסור הקרבתו, זמן "אמרו 40)לאחר

שיביא  קודם נטמא האוכל שיהא הוא הזה הדין שאמתת
עליו  נאסר לפרקו לכשיגיע המסויימות, בשנים שערות שתי
אלו  הרי אחת, בשעה בטומאה קדשים ואכילת חלב אכילת
האכילה  על במעילה כן גם וחייב כאחת באים איסורין שני

לאכול  אסור היה קודש הבהמה שהייתה שקודם לפי הזאת,
מיגו  בהנאה, נאסר שהקדש ולפי בו ליהנות ומותר חלבה
אכילה  לעניין איסור נמי איתוסף הנאה איסור ביה דאיתוסף
כן  וגם מוסיף, איסור וזהו מעילה אשם אכילתו על דחייב
ואסור  לגבוה מותר היה נותר שיהא קודם שאכל הזה החלב
איסור  בה נמי איתוסף לגבוה, נאסר נותר וכשיהיה להדיוט
ואם  נותר, משום אכילתו על חייב ולפיכך אכילה, לעניין
היום  אכילת איסורי עליו איתוסף הכיפורים ביום אכלו
ואסור  והואיל המשקים וכל האוכלים כל כולל איסור שהוא

הו  הרי המותר דבר לאכול הזה איסור ביום מוסיף כן גם א
בכלל  הזה החלב כולל שהוא לפי באכילתו, האסור בדבר

לאכול". שאסור עליה 41)מה שחייבים אכילה ששיעור
גדולה). (=תמרה הגסה ככותבת הוא הכיפורים ביום

בתוספת 42) שנהנה מה משלם בשוגג בהקדש המועל כי
לאשם. איל ומביא חומש

.‰- ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰»≈¿∆¿«ƒƒ¿∆¿≈««
˙Á‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡≈«»∆»«»««¬ƒ»¿ƒ»««

‡È‰43. ƒ

מפסוק 43) נלמדו ושתיהן היא, אכילה בכלל שתייה כלומר,
משם  הרבה אכילות האוכל כי א הלכה למעלה וראה אחד.

אחת. חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם אחד

.Â˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰»∆¿»»¿«ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰L ÈtÓ ,˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ˙aLa¿«»«»¿≈«»ƒ¿≈∆≈¿≈ƒƒ

„Á‡k ÔÈ‡a‰44. «»ƒ¿∆»

שם)44) (ופורש א הלכה ד פרק למעלה גם מובא זה דין
שקדם  ושותה אוכל לבין בינו לחלק כאן ושנאו רבינו וחזר

משנה). (כסף

.Ê˙Á‡ ÌÏÚ‰a Ìc ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡»««¬ƒ«ƒ≈∆¿«¬ƒ«ƒ»¿∆¿≈««
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ¯eq‡‰ ÔÈ‡L ÌLk .Ôa¯˜ ·iÁ BÈ‡ -≈«»»¿»¿≈∆≈»ƒƒƒ¿»¿ƒ

˙e˜ÏÓÏ45˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»
˙B¯eÒ‡46.Ôa¯˜Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Ck , ¬»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿»

כזית 45) האוכל כי א הלכה סנהדרין מהלכות יט בפרק ראה
לחיוב  נוסף מלקות, חייב - במזיד וכו' דם כזית או חלב

אכל 46)הכרת. שאם ה, הלכה יד ופרק יז הלכה ד פרק
אין  אחר מאיסור זית חצי ועוד אחד מאיסור זית כחצי

מלקות. לחייב שלם לכזית מצטרפין

.Á˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡47BÏ Ú„BÂ48ÁÎLÂ ¯ÊÁÂ49ÏÎ‡Â , »««¬ƒ«ƒ¿«¿»«¿»«¿»«
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk50¯eËt - ÈL ÌÏÚ‰a51Ú„B È¯‰L ; «¬ƒ«ƒ«≈¿∆¿≈≈ƒ»∆¬≈«

¯eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LÈÂ ,ÌÈ˙Èa BÏ52·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«ƒ¿≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿≈ƒ»«
[˙aLa] ˙Á‡ ˙B‡53,ÁÎLÂ ¯ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ««¿«»ƒ¿»»¿«¿»«¿»«

ÓÒ ‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂdÏ ‰Îe54¯eËt - ÈL ÌÏÚ‰a ¿»«¿ƒ»¿»»¿∆¿≈≈ƒ»
˙‡hÁ Ôa¯wÓ55‡ÈˆB‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ»¿««»¿≈…«≈»∆¿≈ƒƒ

‚‚BLa ˙Bn‡ ÈzL56˙Bn‡ ÈzLe „ÈÊÓa ˙Bn‡ ÈzLe ¿≈«¿≈¿≈«¿≈ƒ¿≈«
‚‚BLa57‰˜È¯Êa Ì‡ :58‰ÚÈ„È ÔÈ‡L ÈtÓ ‡Ï .·iÁ - ¿≈ƒƒ¿ƒ»«»…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»

d¯ÈÊÁ‰Ï B„Èa ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,¯eÚL ÈˆÁÏ59, «¬ƒƒ∆»ƒ¿≈∆≈¿»¿«¬ƒ»
ÌÈ˙ÈaL ‰ÚÈ„È‰ BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡Ï CÎÈÙÏ60Ì‡Â . ¿ƒ»…ƒ»«¿ƒ»∆≈¿«ƒ¿ƒ
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‰¯·Ú‰a61¯eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LiL ;¯eËt -62BÓk , ¿«¬»»»∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿
.e¯‡aL∆≈«¿

בשוגג.47) איסור, איסור.48)מדבר דבר כי 49)שאכל
באכילה. אסור זה איסור.50)דבר מחיוב 51)מאותו

שלוש  אכילת מכדי בפחות שלם כזית אכל כי אף חטאת,
שיעור 52)ביצים. החצי אכילת בין הידיעה כלומר,

חצאי  שני בין לחלק מועילה השני החצי לאכילת הראשון
ביח  להוות זה עם זה יצטרפו שלא שלם השיעורים שיעור ד

אין 53)לחייבו. כי ט הלכה שבת מהלכות יא בפרק ראה
לפחות. אותיות שתי כתב אם אלא בשבת כתיבה על חייבים

על 54) חייב אין כי יא הלכה שם ראה הראשונה. לאות
זו  (=נקראות) נהגות אם אלא בשבת אותיות שתי כתיבת

זו. שיעור.55)עם לחצי ידיעה הוציא 56)שיש כלומר,
ברשות  אמות ארבע המעביר כי בשבת, הרבים ברשות

חטאת. חייב בשוגג בשבת בזה 57)הרבים לו שיש
שתי  לבין שהעביר, הראשונות האמות שתי בין ידיעה,

האחרונות. דרך 58)האמות הייתה זו הוצאה אם כלומר,
האמות  שתי את עבר שהחפץ ובשעה חפץ שזרק זריקה
לו, נודע האמצעיות האמות ובשתי שוגג, היה הראשונות
האחרונות. האמות שתי את עבר שהחפץ בשעה שכח ושוב

ידיעה 59) יש הסוברים לחכמים שאף קב. בשבת כרבא
להחזירה. בידו שאין כיוון מצטרפות, בזריקה שיעור, לחצי

כלל.60) ידיעה לו הייתה לא כאילו זה והרי
ברגליו.61) שאפילו 62)שהעבירו רבה אמר שם בשבת

אלא  זה אין שיעור", לחצי ידיעה "אין האומר גמליאל לרבן
כאן  אבל שוגג, כשהוא נגמר המלאכה ששיעור באופן
נגמר  השניות) האמות שתי כלות (עם אמות ארבע ששיעור
מה  [ולפי פטור. שהוא גמליאל רבן מודה מזיד, בהיותו
אם  אפילו - שיעור לחצי ידיעה שיש כרבנן, פוסק שרבינו
שניות, אמות שתי במשך ולא באמצע אלא מזיד היה לא
פטור]. כן גם שוגג, בהיותו נגמר המלאכה ששיעור באופן

.Ë,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ ˙ÈÊÎe ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒ≈∆¿«ƒ≈∆¿∆¿≈««
- ÈM‰ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ¯ÊÁÂ ÔBL‡¯‰ ÏÚ BÏ Ú„BÂ¿««»ƒ¿»«¿«««≈ƒ

˙B˜lÁÓ ˙BÚÈ„È‰L ;˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó63ÏÚ Û‡Â ≈ƒ¿≈«»∆«¿ƒ¿«¿¿««
Ôa¯w‰ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt64ÏÚ BÏ Ú„B Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ«»¿»¬»ƒ««

,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ˙Á‡k Ô‰ÈL¿≈∆¿««≈ƒ«»««¿≈≈»∆ƒ
˙BÏÈÚaa ÔÈc‰ ‡e‰L65. ∆«ƒ«¿ƒ

אם 63) אף חטאות, שתי להתחייב לשני, הראשון הכזית בין
לאכילה. אכילה בין הייתה לא הכזית 64)הידיעה על

שדברי  (שם) אשי רב אמר כן לראשונה. לו שנודע הראשון
שהפ  לפני בין הם יוחנן שהפריש רבי לאחר ובין הקרבן ריש

יש 65)הקרבן. מחלקים" "גופים שלעניין פי על שאף
לבין  מתחלקים, הגופים שאין איסור אכילת בין הבדל
לבעול  אפשר שאי לפי מחלקים שהגופים אסורות ביאות
הבדל  אין מחלקות" "ידיעות לעניין כאן - אחת, בבת כולן
אמרו  שבשתיהן אסורות ביאות לבין אסורות אכילות בין

מחלקות. ידיעות

.È‰ˆÁÓe ˙ÈÊk ÏÎ‡66ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a »«¿«ƒ∆¡»¿∆¿≈««¿««
˙ÈÊk67ÈL ÏL BÓÏÚ‰a ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,68- ¿«ƒ¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆¿≈∆≈ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡69˙ÈÊ ÈˆÁ ÔÈ‡L ; ≈«»∆»«»««∆≈¬ƒ«ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯Ï Û¯ËˆÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿»≈»ƒ««ƒ∆

ÓÏÚ‰a‰ÓÏÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ BÏ Ú„B È¯‰L ,B ¿∆¿≈∆¬≈««ƒ¿»«¿»»
‰BL‡¯70. ƒ»

לו.67)חלב.66) נודע לא הכזית מחצית ועל
שעדיין 68) הקודמת, הכזית מחצית עם אחד בהעלם כלומר,

השנייה. המחצית גם לאכול שגמר עד עליה לו נודע לא
הראשון.69) הכזית אכילת נודע 70)על כאילו זה והרי

היה  אם שהרי הכזית, מחצית על וגם ההעלמה, כל על לו
מחצית  על גם מתכפר והיה הראשון הכזית על קרבן מביא
אינו  שלם שכזית פי על אף לו, נודע שלא הראשון הכזית
ידיעות  האומר: יוחנן ר' ואף לו, נודע כן אם אלא מתכפר

זית. בחצי מודה בכזית, - אכילה לאחר גם מחלקות

.‡È˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ È˙ÈÊ ÈL ÏÎ‡71ÏÚ BÏ Ú„BÂ »«¿≈≈≈≈∆¿∆¿≈««¿««
,ÈL ÏL BÓÏÚ‰a ¯Á‡ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»«¿»«¿«ƒ«≈¿∆¿≈∆≈ƒ

ÔBL‡¯‰ ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰Â72ÈLÂ ÔBL‡¯ - ¿≈ƒ«»«»ƒƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯tk˙Ó73¯tk˙ ‡Ï ÈLÈÏL Ï·‡ ,74Ú„eiLk ‡l‡ ; ƒ¿«¿ƒ¬»¿ƒƒ…ƒ¿«≈∆»¿∆ƒ»«

ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰ .˙¯Á‡ ˙‡hÁ ‡È·È - ÂÈÏÚ BÏ»»»ƒ«»«∆∆≈ƒ«»«
ÈLÈÏM‰75Ì‰ÈML ,ÔÈ¯tk˙Ó ÈLÂ ÈLÈÏL - «¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆

‡È·‰ .BÊ ˙‡hÁa ¯tk˙ ‡Ï ÔBL‡¯Â ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««¿ƒ…ƒ¿«≈¿«»≈ƒ
ÈÚˆÓ‡‰ ÏÚ ˙‡hÁ76ÈtÓ ,ÔÈ¯tk˙Ó ÔzLÏL - «»«»∆¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿≈

Ú„eiLÎe ;ÈÚˆÓ‡ ÏL BÓÏÚ‰a ÈLÈÏM‰Â ÔBL‡¯‰L∆»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿≈∆∆¿»ƒ¿∆ƒ»«
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÈLÈÏM‰ ÏÚÂ ÔBL‡¯‰ ÏÚ BÏ«»ƒ¿««¿ƒƒ≈»ƒ¿»ƒ

.˙¯Á‡ ˙‡hÁ«»«∆∆

אחת.71) חטאת אלא חייב השני 72)שאינו ועל
עוד. לו נודע לא אחד,73)והשלישי בהעלם ששניהם

זה  אין - ט) הלכה (למעלה מחלקות שידיעות פי על ואף
אם  אבל החטאת, שהקריב לפני השני על לו נודע אם אלא

החטאת לא הקריב שעדיין כיוון השני, על לו שנודע לפני
אחרי  היא נגררת לו, נודע שלא זמן כל קרבן, עליה נתחייב

איתה. ומתכפרת שם 74)הראשונה שבגמרא פי על אף
השני  אחרי נגרר שהשלישי ופסק בו חזר שרבא אמרו
אינן  ידיעות שסובר לקיש לריש אלא זה אין - איתו ומתכפר
(בלי  הראשון עם ביחד מתכפר והשני עא:) (שם מחלקות
רבינו  לדעת אבל השלישי, את הוא גורר ולפיכך גרירה)
שנגרר  משום אלא מתכפר אינו והשני מחלקות שידיעות
הקרבן  הקרבת בעת עליו נודע שלא מאחר הראשון, אחרי
שאין  מודים הכל כי השלישי, את לגרור יכול אינו כנ"ל,

גרירה. אחר לא 75)גרירה ועדיין עליו לו נודע כלומר,
על  קרבן והביא הראשון, על ולא השני על לא לו נודע

ועל 76)השלישי. הראשון ועל זה, על לו שנודע וכגון
חייב  לו נודע שאם ההקרבה, לפני לו נודע לא השלישי

מחלקות. ידיעות שהרי ואחד אחד כל על חטאת

.·È˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡L ÈÓ77BÏ ˜tzÒÂ ƒ∆»«¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ¿«≈
È˙MÓ ˙¯Á‡ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡Â ,ÔnL B‡ ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡ƒ»«≈∆À»¿»«¬ƒ»«∆∆ƒ¿≈

˙BÎÈ˙Á78¯Á‡Â ,ÔnL B‡ ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ¬ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»«≈∆À»¿««
- ‰iM·e ‰BL‡¯a ÏÎ‡ ·ÏÁL È‡cÂa BÏ Ú„B Ck»«¿««∆≈∆»«»ƒ»«¿ƒ»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡79‰˙È‰L ˜ÙÒ ˙ÚÈ„iL ; ≈«»∆»«»««∆¿ƒ«»≈∆»¿»
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˙BÓL‡Ï ˙˜lÁnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙Èa BÏ80,dÈ‡ ≈¿«ƒ««ƒ∆¿«∆∆«¬»≈»
˙B‡hÁÏ ˙˜lÁÓ81. ¿«∆∆¿«»

שומן.77) הייתה ואחת חלב הייתה מהחתיכות ואחת
חלב.78) של ואחת שומן של אחת בהן שהייתה 79)שגם

למעלה  וראה בסופה. שניהם על וודאית אחת ידיעה כאן
אחת. חטאת מביא כאחת שניהם על לו נודע שאם ט הלכה

ואחת.80) אחת כל על תלוי אשם שני פשוט 81)לחייבו
יח: בכריתות כולם לדברי הוא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אחד,1) בהעלם לעבודהֿזרה עבודות ארבע העושה יבאר

שבת. עיקר השוכח וכל

.‡‰ÂÁzLn‰2‰¯Ê ‰„B·ÚÏ3ÍqÂ4¯h˜Â5ÁaÊÂ6 «ƒ¿«¬∆«¬»»»¿ƒ≈¿¿ƒ≈¿ƒ«
˙Á‡ ÌÏÚ‰a7˙B‡hÁ Úa¯‡ ·iÁ -8¯Út Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆¿≈«««»«¿««»¿≈ƒƒ≈
¯BÚÙÏ BÓˆÚ9Ô·‡ ˜¯ÊÂ10ÒÈÏe˜¯ÓÏ11˙Á‡ ÌÏÚ‰a «¿ƒ¿¿»«∆∆¿«¿ƒ¿∆¿≈««
ÌÈzL ·iÁ -12‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .13ÏÚ ·iÁ ‡‰È «»¿«ƒ¿≈…«≈»∆¿≈«»«

„ÈÊ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰„B·ÚÂ ‰„B·Ú Ïk»¬»«¬»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ
„ÈÊ‰ Ì‡ Ï·‡ ;el‡ ˙B„B·Úa ‚‚LÂ ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»¿»««¬≈¬»ƒ≈ƒ
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯Ê ‰„B·Úa ‚‚LÂ el‡ ˙B„B·Úa«¬≈¿»««¬»»»≈«»∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ14¯eÒ‡LÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú BfL Ú„È ?„ˆÈk . «»««≈«»«∆¬»»»¿∆»
,‰¯·Ú Ceqp‰Â ‰ÈÂÁzL‰‰L Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,d„·ÚÏ¿»¿»¬»…»«∆«ƒ¿«¬»»¿«ƒ¬≈»
Ô‰ ˙B„B·Ú el‡L Ú„È .ÌÈzL ·iÁ - CqÂ ‰ÂÁzL‰Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ≈«»¿«ƒ»«∆≈¬≈
‰„B·Ú BfL Ú„È ‡ÏÂ ,¯Á‡ Ï‡Ï Ô‰a „·ÚÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬…»∆¿≈«≈¿…»«∆¬»

·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ‰˙È‰ ‡lL ÈÙÏ ,‰¯Ê15ÏÚ ‰ÏÚÂ , »»¿ƒ∆…»¿»∆∆∆¿»»¿»»«
,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ‡l‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÈÈe¯˜ ÔÈ‡L BzÚc«¿∆≈¿ƒ¬»»»∆»∆∆∆¿»»
.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙B„B·Ú‰ ÏÎa d„·ÚÂ«¬»»¿»»¬≈«»∆»«»««

מהלכות 2) (פ"ג עבודות מארבע אחת היא השתחוואה
ורגלים  ידים בפישוט השתחויה אחד ג). הלכה זרה עבודה
- בקרקע פניו שיכבוש משעה ורגלים, ידים פישוט בלא או

ח). הלכה שם (פ"ו בד'3)נסקל עבודתה דרך אין ואפילו
ג). הלכה פ"ג ושם ס: (סנהדרין הללו יין,4)עבודות

(תהלים  שכתוב דם או נסיכם". "יין לח) לב, (דברים ככתוב
שם). (סנהדרין מדם" נסכיהם אסיך "בל ד) הקטיר 5)טז,

זבחימו", חלב "אשר שם) (דברים שנאמר כמו החלבים,
ישראל  ובתפארת חלבה". "ולהקטיר שם: בסנהדרין וראה
קטורת  או בשר "המקטר פירש: ו, משנה מסנהדרין פ"ז

לאלהים 6)מבשמים". "זובח יט) כב, (שמות שנאמר
אסורים.7)יחרם". האלה הדברים כי ממנו שנעלם

קמיה 8) זכאי רבי "תני סב. סנהדרין גמ' ודבר, דבר כל על
אינו  אחד בהעלם והשתחווה וניסך וקיטר זיבח יוחנן, דר'
הכתוב  תעבדם", "לא ה) כ, (שם שנאמר אחת, אלא חייב
תני  פוק ליה, אמר סג.). (שם - אחת עבודה כולן עשאן
שלש  אביי, "אמר סג. ובדף רש"י]. - הוא [דטעות לברא
שמות  - להם" תשתחוה (="לא בעבודהֿזרה השתחוואות
תשתחוה  "לא יד, לד, שם - אחר לאל תשתחוה לא "כי שם,
לשלא  אחת לדרכה, אחת - למה? כד) כג, שם - לאלהיהם"
עבודה  כל על שחייב לחלק, כלומר, לחלק". ואחת כדרכה,

ואביי. יוחנן כר' רבינו ופסק לפני 9)ועבודה, צרכיו עושה
עבודתה. דרך היא וזו פעור, שנקראת או 10)עבודהֿזרה

הרע"ב  כתב וכן שם, סנהדרין בפיה"מ (רבינו אבן מסלק
אבן).11)שם). בסילוק (או אבן בזריקת עבודתה שדרך

חילוף, מלשון "מר" שבח, חילוף פירושו: ומרקוליס
הוא  שבמקרא [שאעפ"י שם) (רע"ב שבח מלשון "קילוס"
ב"ערוגת  וראה שבח, לשון הוא בתלמוד - גנאי לשון
בפעור  דוקא זה וכל .[18 והערה 150 עמוד א חלק הבושם"
עבודתה  דרך שאין אחרת, בעבודהֿזרה אבל ובמרקוליס,

סא.). (שם פטור - שהשתחוואה 12)בכך למעלה כמבואר
ועבודה. עבודה כל על לחייב לחלק, כלומר,13)יצאה

בכך. שדרכם עבודות סב.14)בשאר שם העבירות, כל על
אחת  "ועשה ב) ד, (ויקרא שנאמר מה על אמרו ג . ובכריתות
על  שחייב ופעמים כולן, על אחת שחייב פעמים - מהנה"
עבודהֿזרה  זדון הנה: שהיא אחת וכו'. ואחת, אחת כל
וזדון  עבודהֿזרה שגגת אחת: שהיא הנה עבודות. ושגגת

שנאמר 15)עבודות. משום שם, ובכריתות בסנהדרין
טעה  זהב", ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא כ) כ, (שמות

אסור. וזהב כסף של עבודהֿזרה שרק וסבר

.·˙aLa e¯Ó‡ ÏB„b ÏÏk16˙aL ¯wÚ ÁÎBM‰ Ïk : ¿»»»¿¿«»»«≈«ƒ««»
Ï‡¯OÈ eeËˆpL ÁÎLÂ17‰aLpL B‡ ,˙aM‰ ÏÚ ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿»≈«««»∆ƒ¿»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï ÔË˜ ‡e‰Â18ÔË˜ ¯ib˙ B‡ , ¿»»¿≈»¿≈»ƒƒ¿«≈»»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈa ‡e‰Â19‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈»ƒ««ƒ∆»»

‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B˙aLa ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿≈¿«»«¿≈≈«»∆»
˙Á‡ ˙‡hÁ20‡È‰ ˙Á‡ ‰‚‚L Ïk‰L ,21·iÁ ÔÎÂ . «»««∆«…¿»»««ƒ¿≈«»

ÏÎ‡L ·ÏÁ Ïk ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ22ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁÂ , «»«««»≈∆∆»«¿«»«««
Ìc23˙B„B·Úa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÏÎ‡L24el‡25. »∆»«¿≈…«≈»∆«¬≈

‰n„Â ˙aL ÌBi‰L ÁÎL Ï·‡ ˙aL ¯wÚ Ú„Bi‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ««»¬»»«∆««»¿ƒ»
- ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ Ba ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁ ‡e‰L∆…««ƒ∆»»¿»«¿≈
Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ÔÎÂ ,Blk ÌBi‰ ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ«»«»««««À¿≈«»«»

Ba ‚‚ML ˙aLÂ ˙aL26. «»¿«»∆»«

למה 16) ביארו סח. שם ובגמרא סז: שבת המשנה לשון כן
לרבינו  המשניות בפירוש וראה "גדול". לשון התנא נקט
לתלמוד  בפירושו שכתב למה מתאימים ודבריו שם,
עמוד  תרצ"ג ירושלים אסף, להר"ש הגאונים" ב"מספרות
עמוד  כו כרך ב"סיני" שליט"א אאמו"ר מש"כ וראה .192

ועשה 17)סו. שבת עיקר השוכח "כל סז:): (שם במשנה
חטאת  אלא חייב אינו הרבה, בשבתות הרבה מלאכות
הוא  השבת" עיקר "ששוכח סח:) (שם בגמרא ואמרו אחת".
כגון  מעולם, ידע לא אם ובין שכח, ולבסוף הכיר אם בין
(וראה  הגוים בין שנתגייר גר או הגוים בין שנשבה תינוק
כל  "ואמרם שם: המשניות בפירוש רבינו וכתב להלן).
ידיעה  לו היתה ואפילו רצונוֿלומר שבת, עיקר השוכח
השם  כי שישכח והוא זה, על תורה שוכח ומלת לכן, קודם
ונראה  בשבת". מלאכה באיסור ישראל לבני צוה יתעלה
ישראל", שנצטוו "ושכח שכתב במה כאן רבינו כוונת שכן
שבת". עיקר "השוכח קודם שכתב למה פירוש שזהו

(שם 18) ושמואל כרב בישראל. שבת יש כי מעולם ידע ולא
ו. הלכה פ"ב למעלה וראה מעולם 19)סח:) ידע שלא

רבינו  והזכיר שם). למעלה (ועיין השבת על צוה ה' כי
הודיעוהו  ודאי הרי גדול, גר היה שאם קטן", "נתגייר
עיקר  "השוכח למעלה שכתב בכלל (והוא שבת ממצות
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אין  ביתֿדין דעת על אותו שמטבילין קטן אבל שבת"),
(כסףֿמשנה). להודיעו שעשה 20)צורך המלאכות כל על
שם. משנה - השבתות ובגמרא 21)בכל השבת. בעיקר

"את  ל) יט, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו סט:) (שם
כלומר, הרבה". לשבתות אחת "שמירה - תשמורו" שבתותי
שכח  אם שבתות, הרבה לשגגות אחת חטאת אלא חייב אינו

השבת. הפוטרו 22)עיקר כמונבז ולא סח:) (שם כרבנן
שדבר  ידע אם והואֿהדין שם. למעלה וראה מקרבן, לגמרי
אכילות  על אחת חטאת אלא חייב שאינו ושכח, אסור זה

א. הלכה פ"ו למעלה רבינו וכתבה בכ"י 23)הרבה,
רוקח. מעשה הגיה וכן דם". כל "על צ"ל 24)תימן:

תימן. בכ"י וכן עבירות 25)"בעבירות", בכל כלומר,
ולא  ד), הלכה פ"א למעלה (ראה חטאת עליהן שחייבים
ולא  חטאת, חייב הוא ואעפ"כ אסור, זה שדבר מעולם ידע
לגמרי. פטור שהוא וסובר רבנן על החולק כמונבז

מלאכות 26) ועשה שבת עיקר "היודע סז: שם במשנה
ובכריתות  ושבת". שבת כל על חייב הרבה, בשבתות הרבה
שבינתיים  שימים אמרינן שבת שלענין משום ע"ז נאמר טז:
סט:) (שבת זאת ולמדו ושבת. שבת כל על לחייבו מחלקים
את  ישראל בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר ממה

ושבת". שבת לכל אחת "שמירה - השבת"

.‚‡ÏÂ ˙BÎ‡Ïna ‚‚LÂ ˙aL ÌBi‰L Ú„Bi‰ ÏÎÂÚ„È ¿»«≈«∆««»¿»««¿»¿…»«
˙B¯eÒ‡ el‡ ˙BÎ‡ÏnL27‡ÏÂ ˙B¯eÒ‡ Ô‰L Ú„iL B‡ ∆¿»≈¬∆»«∆≈¬¿…

˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„È28- ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ , »«∆«»ƒ¬≈∆»≈¿»»¿»«¿≈
‰OÚ elÙ‡ .‰Î‡ÏÓe ‰Î‡ÏÓ ·‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ«»«»«»«¿»»¿»»¬ƒ»»

˙Á‡ ¯ÒÁ ÌÈÚa¯‡‰29˙Á‡ ÌÏÚ‰a30‡È·Ó - »«¿»ƒ»≈««¿∆¿≈««≈ƒ
˙B‡hÁ ÚL˙Â ÌÈLÏL31. ¿ƒ¿≈««»

מלאכות 27) ועשה שבת שהוא "היודע שם: שבת במשנה
ומלאכה". מלאכה אב כל על חייב וכו' כר'28)הרבה

ב. הלכה פ"ב למעלה וראה סט. שם אבות 29)יוחנן ל"ט
עג. שבת משנה ראה שבשבת, לא 30)המלאכות כלומר,

מוסב  וזה אסורות. שהן ידע אבל כרת, עליהן שחייבים ידע
אלו  שמלאכות ידע כ"שלא הרישא על ולא הסיפא, על רק
ידע  במה אחת, חסר הארבעים כל ידע לא שאם אסורות",

כסףֿמשנה). ועיין (לחםֿמשנה, שבת? דברי 31)שהיום
ה"א. פ"ד למעלה וראה שם, ושבת ב: כריתות יוחנן ר'

.„Ú„È ‡ÏÂ ˙BÎ‡Ïna Û‡ ‚‚LÂ ˙aL ÌBi‰L ÁÎL»«∆««»¿»«««¿»¿…»«
˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙B¯eÒ‡ el‡ ˙BÎ‡ÏnL∆¿»≈¬≈«»∆»«»

˙Á‡32. ««

וזה 32) זה "העלם ע:) (שבת נחמן מרב רבא בעיית היא זו
שמלאכות  שכח וכן שבת, שהיום שכח כלומר, מהו". בידו,
השבת  שכחת אחר הולכים אם בשבת, אסורות שעשה, אלו
כל  על לחייבו מלאכות שגגות אחר או בלבד, אחת לחייבו
ופירש  שנא", "לא שם: במסקנא ואמרו ומלאכה. מלאכה

אחת". אלא חייב "ואינו רש"י:

.‰ÂÈ˙B„ÏB˙Â ·‡ ‰OBÚ‰33·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a »∆»¿¿»¿∆¿≈««≈«»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡34˙B„ÏBz ‰OBÚ‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆»«»««¿≈»ƒ«»∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L ,„Á‡ ·‡ ÏL ‰a¯‰35. «¿≈∆»∆»∆≈«»∆»«»««

תולדה.33) ומהי מלאכה אב מהו שבת, מהלכות פ"ז ראה
מלאכה 34) מעין הרבה מלאכות "העושה סח. שם משנה

בפיה"מ  רבינו ומפרש אחת", חטאת אלא חייב אינו אחת,
אב  בשגגה שיעשה אחת, מלאכה מעין הרבה "מלאכות
חטאת  אלא חייב אינו וכו' תולדותיו עם מלאכות מאבות
אליעזר. כר' ולא רבנן לדעת ב. קמא בבבא וכ"ה אחת",

זֿח. הלכות שבת מהלכות בפ"ז טז.35)וראה בכריתות
הרבה  מלאכות בעושה אליעזר, רבי את עקיבא רבי "שאל
רבינו  ומפרש וכו'" אחד בהעלם אחת מלאכה מעין וכו'
אב  תולדות כולן מלאכות וה' ד' שיהיו "כגון שם בפיה"מ

אחת. חטאת אלא חייב שאינו עקיבא כר' ופסק אחד",

.Â‰Ê ·‡ ÏL ‰„ÏB˙Â ‰Ê ·‡ ÏL ‰„ÏBz ‰OÚ»»»»∆»∆¿»»∆»∆
˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯È - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a36. ¿∆¿≈««≈»∆ƒ∆«»¿≈«»

לאב?36) תולדה בין יש "ומה שם: קמא בבבא מפורש כן
חייב  ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שתי עשה שאם -
שתי  "או שם גרס לא שרבינו ונראה ואחד". אחד כל על
מה  שם ועיין קורקוס, ר"י בשם (כסףֿמשנה ביחד" תולדות
בפ"ז  רבינו מדברי נראה [וכן רבינו) בן הר"א בשם שכתב
"אילו  אלא: שם בגמרא גרס שלא ז, הלכה שבת מהלכות

שם]. עיין הדדי", בהדי אבות שתי עביד

.Ê˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚ37ÔB‚k , »»¿»«¿≈≈≈¿»»««¿
Ú¯fL38CÈ¯·‰Â39·Èk¯‰Â40·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈««≈«»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡41˙aL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ¯·Îe .42 ∆»«»««¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿«»
˙B·‡‰43˙B„ÏBz‰Â44˙B·‡ ÔÈÚÓ Ô‰L ˙BÎ‡Ïn‰Â45. »»¿«»¿«¿»∆≈≈≈»

אבות 37) וכולם לזו, זו הדומות מלאכות כמה שעשה
ג. הלכה שבת מהלכות פ"ז ראה אחד, אב של מלאכות

למען 39)זרעים.38) בעפר וכסהו בקרקע עץ ענף כפף
עצמו. בפני לעץ ויהיה אחר,40)יקלט בעץ רך ענף שם

שכל  אחד, וענין מלאכות מאבות הן אחד אב אלו ו"כל
שבת  בהלכות (רבינו מתכוון" הוא דבר לצמח מהן אחת

והנוטע 41)ם).ש  והזומר הזורע "תנא, עג: שבת ברייתא
שם: ובגמרא הן", אחת מלאכה כולן והמרכיב, והמבריך
אינו  אחת, מלאכה מעין הרבה מלאכות העושה קמ"ל, "מאי
העתיק  ושם ט. הלכה שם רבינו, כתב וכן אחת". אלא חייב
ונטע  שזרע "הרי הנ"ל: בברייתא המפורשות המלאכות כל

אחד". בהעלם  וזמר והרכיב שם 43)פ"ז.42)והבריך
א. הֿו.44)בהלכה בהלכות בהלכות 45)שם שם

בֿגֿד.

.Á˙B˙aLa ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚ»»¿»«¿≈≈≈¿»»««¿«»
‰a¯‰46˙‚‚La ÔÈa ˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Êa ÔÈa , «¿≈≈ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿«

‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL«»¿¿»«»«»¿»»
‰Î‡ÏÓe47ÈtÓ Ba Ú¯ÊÂ ˙aL ÌBi‰L Ú„È ?„ˆÈk . ¿»»≈«»«∆««»¿»«ƒ¿≈

Ú„È ‰iL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ‰ÚÈ¯f‰L Ú„È ‡lL∆…»«∆«¿ƒ»¿»»¿≈¿«»¿ƒ»»«
‰ÚÈËp‰L Ú„È ‡lL ÈtÓ da ÚËÂ ˙aL ‡e‰L∆«»¿»«»ƒ¿≈∆…»«∆«¿ƒ»
CÈ¯·‰ ˙ÈLÈÏL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ ‰¯eÒ‡¬»ƒ¿»»¿≈¿«»¿ƒƒƒ¿ƒ
Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ‰Î¯·‰‰L Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«∆««¿»»¿»»«»«»
,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡Â ˙Á‡««¿««««ƒ∆ƒ≈≈¿»»««

ÔÈ˜ÏÁÓ ÔÈÙe‚k ˙B˙aM‰L ÈtÓ48. ƒ¿≈∆««»¿ƒÀ¿»ƒ
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אחרת.46) מלאכה עשה שבת בכל משנה 47)כלומר,
אליעזר  רבי את שאלתי עקיבא, רבי "אמר טז. בכריתות
אחת  מלאכה מעין הרבה בשבתות הרבה מלאכות בעושה
אחת  כל על חייב או כולן על אחת חייב מהו, אחת בהעלם
אמר  שם: ובגמרא ואחת". אחת כל על חייב לי, אמר ואחת.
עקיבא  רבי אפילו מלאכות, ושגגת שבת זדון חסדא, רב
וזדון  שבת שגגת רק שאל והוא מחולקים, כגופים שהן סבר
לא, או לחלק כידיעה הם שבינתיים הימים אם מלאכות,
ממנו  וקיבל לחלק, ידיעה הוי שבינתיים ימים ר"א לו ופשט
דוקא  לאו ולפי"ז חסדא. כרב רבינו ופסק זה. דין ר"ע
מלאכה  כל על חייב אחת, מלאכה מעין הרבה במלאכות
- הרבה בשבתות אחת מלאכה עשה אפילו אלא ומלאכה,
בלח"מ). וראה ספר, (קרית ושבת שבת כל על חייב

למעלה 48) (ראה אחד בהעלם עריות כמה על בא כאילו
שהבעילה  אף ואחת אחת כל על שחייב ג), הלכה פ"ה
(רבינו  כלום ולא לבעילה בעילה בין שאין אחד, מעשה

שם). בפיה"מ

.Ë‰ÚÈ¯f‰L Ú„BÈ ‡e‰Â Ba Ú¯ÊÂ ˙aL ÌBi‰L ‚‚L»«∆««»¿»«¿≈«∆«¿ƒ»
Ba ÚËÂ ˙aL ‡e‰L ÁÎL ‰iL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿≈¿«»¿ƒ»»«∆«»¿»«
ÁÎL ˙ÈLÈÏMa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ‰ÚÈËp‰L Ú„BÈ ‡e‰Â¿≈«∆«¿ƒ»¿»»¿≈«¿ƒƒ»«
‰Î¯·‰‰L Ú„BiL Èt ÏÚ Û‡ CÈ¯·‰Â ˙aL ‡e‰L∆«»¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈«∆««¿»»
ÌÈÓi‰L ;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ¿»»¬≈∆«»«»««¿««∆«»ƒ

˙Á‡ ‰ÚÈ„Èk Ô‰ È¯‰ ˙aLÏ ˙aL ÔÈaL49˜lÁÏ50. ∆≈«»¿«»¬≈≈ƒƒ»««¿«≈

כידיעה 49) הם הרי לשבת, שבת שבין הימים ששת כלומר,
מובנת. אינה "אחת" ולשון למעלה 50)המחלקת. וראה

לשבת  שבת שבין שהימים זה, דין כי בדברינו, ב הלכה
ממה  סט: בשבת נלמד ושבת, שבת כל על לחייבו מחלקים
- השבת" את ישראל בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר

ושבת. שבת לכל אחת שמירה

.ÈÈÓ51˙¯‚B¯‚k ÔÁËÂ ¯ˆwL52ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ƒ∆»«¿»«ƒ¿∆∆¿ƒ¿««»¿
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ53¯ˆ˜Â ¯ÊÁÂ , ¿»∆≈«»∆»«»««¿»«¿»«

˙¯‚B¯‚k ÔÁËÂ54˙aL ÔB„Êa55,˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ¿»«ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»
‰Î‡ÏÓe ‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·iÁ ‡e‰L56ÏÚ BÏ Ú„BÂ , ∆«»«»¿»»¿»»¿««

˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚L ÏL ‰¯Èˆ˜57‰¯Èˆ˜ -58 ¿ƒ»∆ƒ¿««»¿¿»¿ƒ»
‰¯Èˆ˜ ˙¯¯Bb59‰ÈÁËe60‰ÈÁË ˙¯¯Bb61el‡Îe , ∆∆¿ƒ»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ

BÈ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ÔzÚa¯‡ ‰OÚ»»«¿«¿»¿ƒ¿««»¿¿»∆≈
BÊ ˙‡hÁ ·È¯˜‰L ÔÂÈÎÂ ;˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ«»∆»«»««¿≈»∆ƒ¿ƒ«»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ôk ¯Á‡ ÌÚ„iLÎe ,Ïk‰ ÏÚ BÏ ¯tk˙ƒ¿«≈««…¿∆≈»≈««≈≈»ƒ

˙¯Á‡ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï62ÏÚ ‰lÁz BÏ Ú„B Ì‡ Ï·‡ . ¿»ƒ«»«∆∆¬»ƒ«¿ƒ»«
·È¯˜‰Â ˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Ê ÏL ‰¯Èˆ¿̃ƒ»∆¿«»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ
‰ÈÏÚ BÏ Ú„BpL ‰¯Èˆw‰ BÊ ÏÚ BÏ ¯tk˙ - ˙‡hÁ«»ƒ¿«≈««¿ƒ»∆«»∆»
ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚L ÏL ‰ÈÁh‰Â ‰¯Èˆw‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»¿«¿ƒ»∆ƒ¿««»¿

˙Á‡ ‰Î‡ÏÓk Ô‰ÈML ÈtÓ ;˙BÎ‡ÏÓ63‰¯¯‚Â , ¿»ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿»»««¿ƒ¿¿»
ÏL ‰ÈÁh‰ ¯‡M˙Â ,‰¯Èˆw‰ ÌÚ ‰ÈÁËe ‰¯Èˆ¿̃ƒ»¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»≈«¿ƒ»∆

‰iL ˙‡hÁ ‡È·ÈÂ ‰ÈÏÚ BÏ Ú„eiL „Ú ˙aL ÔB„Ê64. ¿«»«∆ƒ»«»∆»¿»ƒ«»¿ƒ»
,˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ˙¯‚B¯‚ ÈˆÁk ¯ˆ»̃««¬ƒ¿∆∆¿ƒ¿««»¿¿»

˙¯‚B¯‚ ÈˆÁk ¯ˆ˜Â ¯ÊÁÂ65˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Êa ¿»«¿»««¬ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ¿«

˙¯¯Bb ‰¯Èˆ˜ .ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ˙BÎ‡ÏÓ¿»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»∆∆
‰¯Èˆ˜66.˙BÎ‡ÏÓ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¿»

רבא.51) של מימרא ע: כגרוגרת 52)שבת קצר כלומר,
שם). (רש"י כגרוגרת ב.53)וטחן הלכה למעלה

כנ"ל.54) כגרוגרת וטחן כגרוגרת קצר כאן: אף
כן 55) שלפני נזכר לא אבל היום, ששבת לו נודע כלומר,

שבת. בשגגת וטחן ג.56)קצר הלכה ואילו 57)למעלה
לו. נודע לא מלאכות" ושגגת שבת "זדון של 58)על

מלאכות". וזדון שבת ושגגת 59)"שגגת שבת "זדון של
אחד. בהעלם אתה שאינה אעפ"י של 60)מלאכות"

מלאכות". וזדון שבת ושגגת 61)"שגגת שבת "זדון של
הן 62)מלאכות". אף החטא שלאחר שידיעות ואףֿעלֿפי

"זדון  על לו נודע שלא כיון ט) הלכה פ"ו (למעלה מחלקות
נתכפר  הקרבן, הקרבת לאחרי אלא מלאכות" ושגגת שבת
שבת  מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן זה. על לו
,195 עמוד תרצ"ג ירושלים אסף לר"ש הגאונים" ("מספרות
אאמו"ר  של מאמר סו עמוד כו כרך ב"סיני" עליו ועיין
נודע  וכו' כגרוגרת וטחן "קצר שליט"א): זק"ש הגרמי"ל
והקריב  וכו' מלאכות וזדון שבת שגגת של הקצירה על לו
שחיוב  (=וגומר) וגו' שבת שגגת של קצירה הקצירה, קרבן
מלאכות  ושגגת שבת זדון של קצירה גוררת אחת שתיהן

וזדון 63)וכו'. שבת "שגגת של והטחינה הקצירה כלומר,
"שגגת 64)מלאכות". של טחינה תגרור אומרים ואין

ושגגת  שבת "זדון של לטחינה מלאכות" וזדון שבת
עא.). (שם גרירה אחר גרירה שאין - שם.65)מלאכות"

קצירה 66) גוררת וכו' שבת שגגת של שקצירה כשם כלומר,
לכשיעור. מצטרפות הן כן כמו וכו', שבת זדון של

.‡ÈCzÁÏ Ôek˙n‰67LeÏz‰ ˙‡68˙‡ C˙ÁÂ «ƒ¿«≈«¿…∆«»¿»«∆
¯aÁÓ‰69‰ÎÈ˙ÁÏ Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,70‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «¿À»««ƒ∆ƒ¿«≈«¬ƒ»ƒ¿…

Bz·LÁÓ ‰OÚ71˙‡hÁ‰ ÔÓ ¯eËt -72‰fL ; »»«¬«¿»ƒ««»∆∆
˜qÚ˙Ók73˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿«≈¿…»¿»»∆»¿∆∆

˙·LÁÓ74ÌÈÓÚt ‰nk e¯‡aL BÓk ,75. «¬∆∆¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הקרקע.68)בשבת.67) מן לקרקע.69)תלוש מחובר
שבת  מהלכות (פ"ח קוצר משום חייב בשבת שהעוקרו

ג). החיתוך.70)הלכה חתך 71)למעשה לא כלומר,
במחשבה. המחובר עב:72)את שם כאביי, ולא כרבא,

דומה 73) ואינו שעשה. זה דבר לעשות כלל חשב שלא
שחשב  אלא שעשה דבר לעשות מתכוון שהשוגג לשוגג,

יט: בכריתות רש"י ראה לעשותו. כן 74)שמותר ולמדו
בשבת  מלאכה לאיסור סמוך המשכן במלאכת שנאמר ממה
שכשם  מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לג) לה, (שמות
כמו  מתחילה, חישוב לפי מכוונות המלאכות היו שבמשכן

נחמן). רב דברי יט: (כריתות שבת במלאכות ראה 75)כן
חֿט. הלכות שבת מהלכות ובפ"א ז, הלכה פ"ב למעלה עוד

.·ÈÌÈÏÁ‚ ‰˙BÁ‰76˙‡ ‰aÎÓ ‡e‰L ,˙aLa «∆∆»ƒ¿«»∆¿«∆∆
˙BBzÁz‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ˙BBÈÏÚ‰77˙BaÎÏ Ôek˙ Ì‡ , »∆¿«¿ƒ∆««¿ƒƒ¿«≈¿«

ÌÈzL ·iÁ - ¯ÈÚ·‰Ïe78Ì‰Ó ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÏÁ‚ ‰˙Á . ¿«¿ƒ«»¿«ƒ»»∆»ƒ¿ƒ¿«≈≈∆
Ô‰ÈÏ‡Ó e¯Ú·‰Â79ÌÈzL ·iÁ -80‰Î‡ÏnL ÈtÓ ; ¿À¿¬≈¬≈∆«»¿«ƒƒ¿≈∆¿»»

‰ÈÏÚ ·iÁ - dÙe‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L81e¯‡aL BÓk , ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»¿∆≈«¿
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˙aL ˙BÎÏ‰a82Ck ,˙¯k dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ÌLÎe , ¿ƒ¿«»¿≈∆«»ƒ«¿»»≈»
.˙‡hÁ Ôa¯˜ d˙‚‚L ÏÚ ·iÁ«»«ƒ¿»»»¿««»

ראה 76) כלי. לתוך ומכניסם ריכוזם ממקום גחלים לוקח
כ. כריתות הריכוז 77)רש"י במקום שהיו הגחלים כלומר,

עוממות  הכלי בתוך עכשיו הם (=בוערות), לוחשות למעלה
שעליהם, הגחלים של המשא כובד עלֿידי (=כבויות)
העליונות, מחמת עוממות למטה קודם שהיו והגחלים

לוחשות. הכלי בתוך למעלה עכשיו [אבל 78)נמצאות
מאליהן  והובערו להבעיר, ולא לכבות אלא נתכוון לא אם
שאיֿאפשר  ידוע שהדבר אף בלבד, אחת אלא חייב אינו
רישיה  כ"פסיק זהו והרי - שיובערו מבלי כיבוי לשם לחתות
רבינו  סובר - ו) הלכה שבת מהלכות בפ"א (ראה ימות" ולא
בידים  נעשית אינה ההבערה שפעולת שכיון הערוך כדעת
איסור  כאן אין שיבעור, לו ניחא לא והוא מאליה, אלא
קג. בשבת התוספות כדעת ולא כז) הערה שם (ראה
שאינה  "מלאכה כמו הוא ליה" ניחא דלא רישיה ש"פסיק
שם  בכריתות שאמרו מה רבינו מפרש וכן לגופה". צריכה
אומר  רשב"א חטאת. חייב בשבת גחלים החותה רבנן, "תנו
את  מכבה שהוא מפני שתים, חייב צדוק ברבי ר"א משום
כגון  אמר, אשי רב התחתונות. את ומבעיר העליונות
כרבי  סבר תנאֿקמא מאליהן, והובערו לכבות שנתכוון
מחויב  אינו (ולפיכך מותר מתכוון שאינו דבר דאמר שמעון

ו  ההבערה). יהודה על כרבי סבר צדוק ברבי אליעזר רבי
בין  חדשה פלוגתא שזוהי - חייב" מתכוון שאינו דבר דאמר
מתכוון  שאינו דבר שמעון: שלר' יהודה, ר' לבין שמעון ר'
מתכוון  שאינו כדבר הוא הרי לו, ניחא דלא רישא ופסיק
לגופה  צריכה שאינה כמלאכה זו הרי יהודה ולר' ומותר.
שמעון, כר' בזה רבינו ופסק בתוספות) שם (ועיין וחייב
כרבי  פסק - לגופה צריכה שאינה מלאכה שלענין אףֿעלֿפי

פעולתו 79)יהודה]. היתה לא ששם הראשון, לדין בניגוד
שחתה  גחלים אותם הובערו כאן - בכיבוי אלא בהבערה

להבעירם. ולא לכבותם ברצון שם:80)אותם בכריתות
מאליהן, והובערו בהם להתחמם בשבת גחלים החותה ת"ר
הדתניא  פטור. אידך ותני ההבערה), (=על חייב חדא תני
והא  עליה. חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה קסבר חייב,
רבינו  ופסק פטור", שאצל"ג מלאכה קסבר פטור, דתנא
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה כשיטתו המחייבת, כברייתא

ז). הלכה שבת מהלכות (פ"א יהודה 81)חייב רבי כדעת
שמעון. כרבי שם.82)ולא

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיביא 1) לאו אם זה בדבר שגג אם לו שנסתפק מי יבאר

תלוי. אשם

.‡B˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ Ïk2˙‡hÁ3‰Úe·˜4- »≈¿∆«»ƒ«ƒ¿»«»¿»
ÈeÏz ÌL‡ BlL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ5‡Ï e‰Óe . «»ƒ«…«∆»»»«…

‚‚L ‡Ï B‡ ‰Ê ¯·„a ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ?Ú„B«ƒƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆…»«
ÌL‡ ·È¯˜‰Ï ‰eˆÓ ‰Ê È¯‰ -Ú„È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL , ¬≈∆¿À∆¿«¿ƒ»»∆∆¡«¿…»«

Ô‡v‰ ÔÓ ÌÈÓz ÏÈ‡ ‡È·‰Â ,BBÚ ‡OÂ ÌL‡Â¿»≈¿»»¬¿≈ƒ«ƒ»ƒƒ«…
‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .ÌL‡Ï Ek¯Úa¿∆¿¿¿»»¿∆«ƒ¿»»»»ƒ¿≈∆

BÏ ‰ÏB˙Â ˜Ùq‰ ÏÚ ¯tÎÓ6È‡cÂa BÏ Ú„eiL „Ú ¿«≈««»≈¿∆«∆ƒ»«¿««
B˙‡hÁ ·È¯˜ÈÂ ‰‚‚La ‡ËÁL7. ∆»»ƒ¿»»¿«¿ƒ«»

חטאתו.2) לו שהוא 3)כשנודע ה"אֿב, פ"א למעלה ראה
אשם, שגגתו על חייבים ואם כרת. זדונו על שחייבין חטא
כב. (כריתות תלוי אשם שלו, הודע לא על חייבים אין
הי"א). פ"ט להלן וראה עקיבא. כרבי ולא כחכמים במשנה,

חייבים 4) אין ויורד, עולה שגגתו על שחייבים חטא אבל
שם  וברש"י במשנה. ב. (שם שלו הודע לא על תלוי אשם
הוא  וכן המוריה'). 'הר – כה. שם במשנה גרס שכן נראה
ה"ה. פי"א להלן רבינו כתב וכן במשנה. - ב ח, בהוריות

אלא 5) תלוי אשם מביא אין "וחכ"א א: כה, שם משנה,
חטאת". ושגגתו כרת שזדונו דבר הקרבן 6)על כלומר,
גמורה. שאינה כפרה עליו מכפר ב.7)הזה כו, כריתות

הודע  "או כח) ד, (ויקרא בחטאת שנאמר ממה שם ולמדו
כשנודע  חטאת חייב אופן בכל כלומר, מכלֿמקום", – אליו
כה, שם הוא וכן תלוי. אשם הקריב כבר ואפילו חטאו, לו
אין  תלוי אשם מכפרין, אשמות חמשה רבנן, "תנו ב:
כפרה  מכפרין אשמות חמשה ה"ק יוסף, רב "אמר מכפר",
רש"י  ופירש גמורה". כפרה מכפר אין תלוי ואשם גמורה,

חטאת". מביא לו מתיידע "דלכי שם

.·¯eq‡ ÌL ‰È‰iL „Ú ÈeÏz ÌL‡a ·iÁ BÈ‡≈«»¿»»»«∆ƒ¿∆»ƒ
Úe·˜8·ÏÁ ÏÎ‡ ?„ˆÈk .9‰È‰ Ì‡ ˜ÙÒÂ ,10B‡ ˙ÈÊk »«≈«»«≈∆¿»≈ƒ»»¿«ƒ

˙ÈÊkÓ ˙BÁt11·ÏÁ ˙ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰L B‡ ; »ƒ¿«ƒ∆»¿»¿»»¬ƒ«≈∆
ÔnL ˙ÎÈ˙ÁÂ12‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â ,‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô ¿«ƒ«À»¿»«««≈∆¿≈»«≈∆

˙Èaa BnÚ B˙BÁ‡Â BzL‡ ;ÏÎ‡ Ô‰Ó13˙Á‡ ÏÚa , ≈∆»«ƒ¿«¬ƒ««ƒ»«««
ÏÁÂ ˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó14‰OÚÂ , ≈∆¿≈»«≈≈∆»««»»…¿»»

;‰OÚ ÌBÈ ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡a ˙BÎ‡ÏÓ¿»¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆»»
‰Î‡ÏÓ ‰OÚL B‡15BÊ È‡ ÔÈÚÓ Ú„È ‡ÏÂ ˙aLa ∆»»¿»»¿«»¿…»«≈≈≈

‰Î‡ÏÓ16Ïk ÔÎÂ .ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‰OÚ ¿»»»»¬≈∆≈ƒ»»»¿≈…
˜ÙÒ ,˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬»ƒ»¿»¿»»¬ƒ»««»≈
È¯‰L ,¯eËt - dÏÎ‡Â ,ÔnL ‡È‰L ˜ÙÒ ·ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆»≈∆ƒÀ»«¬»»»∆¬≈

Úe·˜ ¯eq‡ Ô‡k ÔÈ‡17ÈBk‰ ·ÏÁ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .18- ≈»ƒ»«¿≈»≈≈∆«
ÈeÏz ÌL‡Ó ¯eËt19ÔÎÂ .Úe·˜ ¯eq‡ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L , »≈»»»∆¬≈≈»ƒ»«¿≈

‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ ÏÚ ‡a‰20ÏL ‰Â¯Ú ˜ÙÒ B‡ «»«ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈∆¿»∆
¯Oa ·e¯˜21‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÈeÏz ÌL‡Ó ¯eËt - ≈»»»≈»»»¿ƒ»»ƒ»

dlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓpL22ÔÓÊ ¯Á‡Ï23‡OBp‰Â , ∆ƒ¿»»«≈∆»¿««¿«¿«≈
ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a BzÓ·È24Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰„ÏÈÂ ¿ƒ¿¿¿»√»ƒ¿»¿»¿≈»«ƒ

ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa25ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡26È¯‰ - ∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬¬≈
Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡27È¯‰L ,el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¿ƒƒ«»¿»¿≈…«≈»≈∆¬≈

.Úe·˜ ¯eq‡ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ»«

יח.).8) (שם נחמן בה 9)כרב שיש גדולה חתיכה היתה
וראה  שם, ישראל' ו'תפארת המוריה' ('הר כזיתים כמה

להלן.10)להלן). ראה יז,11)באכילתו, כריתות משנה,
ופירשו  בו", אין וספק כשיעור בו יש ספק "אכל, א:
חתיכות. בשתי מדובר כי מדסיפא) ד"ה יז: (שם ה'תוספות'
שכיון  סובר, למעלה) (ראה נחמן כרב שפסק רבינו אבל
קבוע". "איסור זה הרי כזיתים, כמה בחתיכה שיש

ב.12) יז, שם שאשתו 13)במשנה, וכגון שם, במשנה

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



zebbyקס zekld - zepaxw xtq - zah h"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תלוי, מאשם פטור נדה, אשתו היתה אם אבל טהורה, היתה
ה"ה. להלן ראה שחטא. בוודאי יודע במשנה,14)שהרי

מעשה".15)שם. "שעשה תימן: כלומר,16)בכת"י
האסורה  מלאכה היתה אם יודע ואינו מעשה שעשה יודע
אם  יודע ואינו שחתך כגון בשבת, המותר מעשה או בשבת
שעשה  לו ברור אם אבל התלוש, חתך או המחובר חתך
מלאכה  איזו לו נודע שלא אלא בשבת, האסורה מלאכה
שחטא, בוודאי יודע שהרי תלוי, אשם חייב אינו - עשה
ומה  משנה'. ו'לחם משנה' 'כסף וראה ה"ה. להלן ראה
איזו  מעין יודע ואינו "העושה יט.): (שם במשנה שאמרו
תלוי" מאשם אף וכו' פוטר יהושע ורבי וכו', עשה מלאכה
היא  איזו יודע שאינו אסורה מלאכה עשה שוודאי הכוונה –
ולא  הנ"ל הבבא השמיט רבינו כי לציין, (ויש (לחםֿמשנה).
עיון). וצריך ה"ה, ולהלן ה"ג, פ"ב למעלה כתבה

יז:).17) (כריתות רב אמר יהודא ורב רב, בר חייא כדעת
של  טעמו כתב ורבינו זה, בדבר שם נאמרו טעמים וכמה
חולק  בתרא, שהוא שרבא, ואףֿעלֿפי א. יח, שם נחמן רב
אחר  לאחרונה, דבריו שהובאו נחמן כרב רבינו פסק – עליו
('תוספות  כמותו סוברת שהגמרא נראה ומזה רבא, דברי

מ"א). פ"ד כריתות וחלבו 18)יוםֿטוב' חיה ספק הוא כוי
וחלבו  בהמה ספק במשנה, - א קיז, בחולין כמפורש מותר,

ה"י. נזירות מהל' פ"ב וראה שם 19)אסור, ובכריתות
כי  תלוי", אשם עליו חייבין כוי אומר, אליעזר "רבי אמרו:
רבינו  אבל קבוע, איסור שיהיה צורך שאין סובר הוא

איסור שיהיה שצריך תלוי.שפוסק מאשם פוטרו – קבוע
להלן.20) רבינו בשר 21)ביארו שאר של ערוה כלומר,

להלן  שיבואר איש, אשת של לערוה בניגוד קרובות), =)
להלן  רבינו ביארו בשר, שאר של ערוה ספק ומהו ה"ג.

הדברים. תשמיש,22)בהמשך אחר בה שמקנחת מטלית
הי"ד. ביאה איסורי מהל' פ"ד אחר 23)ראה ששהתה

לתחת  או הכר לתחת ידה שתושיט "כדי הבעל שפירש
ששניהם  עצמה", קינחה ואחר בו, לבדוק עד ותטול הכסת,

ה"ו. פ"ה למעלה ראה בספק, –24)טמאים אחיו למות
שלא 25)בעלה. אח אשת משום עליו אסורה והיא

ה"ד. פ"א למעלה ראה בן, לו יש שהרי מצוה, במקום
לשני,26) מותרת ואשתו בנים, בלא מת שאחיו ונמצא

ליבמה. שאינו 27)ומצות אליעזר כרבי דלא שם, כריתות
למעלה. וראה תלוי, באשם קבוע איסור מצריך

.‚zÏÎ‡L ‰Ê :BÏ ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ ,‰ÎÈ˙Á ÏÎB‡‰»≈¬ƒ»¿≈∆»≈∆∆»«¿»
·ÏÁ zÏÎ‡ ‡Ï :¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ ,‰È‰ ·ÏÁ28‰M‡ , ≈∆»»¿≈∆»≈…»«¿»≈∆ƒ»

˙¯ÓB‡29Úa˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÎ‡ ‡Ï ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â ,ÏÎ‡ ∆∆»«¿ƒ»∆∆…»«ƒ¿ƒ¿«
¯eq‡‰30Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â31- ‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ »ƒ¿≈≈«ƒ»»…»»

LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ Ïk ÔÎÂ .ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒ»»»¿≈»«»«≈∆ƒ
˙Ó ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ dÏÚa ˙Ó ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚL∆≈∆»≈≈«¿»¿≈∆»≈…≈

ÈeÏz ÌL‡a ·iÁ -32˙L¯‚Ó ˜ÙÒÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .33, «»¿»»»¿«ƒƒ¿≈¿…∆∆
¯eq‡‰ Úa˜ È¯‰L34Úa˜ ‡Ï - ˙Lc˜Ó ˜ÙÒ Ï·‡ . ∆¬≈ƒ¿«»ƒ¬»¿≈¿À∆∆…ƒ¿«

.¯eq‡‰»ƒ

אמרו 28) (ד"ה ה'תוספות' שם וכתבו ב. יא, כריתות משנה,
העידו  שאם אחת, בבת העדים שני כשהעידו מדובר כי לו)
לא  שוב הראשון עדות שנתקבל כיון – זה אחר בזה

אחד, עד תורה שהאמינה שכיון השני, בעדות מתחשבים
שנים. כאן פסולות 29)הרי נשים כי ואף שם. במשנה,

"או  כח) ד, (ויקרא שנאמר ממה כאן נתרבו – אחרת לעדות
ויקרא, ('סיפרא' אשה אמרה אפילו – חטאתו" אליו הודע

ה"א). פ"ז דחובה לא 30)דיבורא הראב"ד, דעת לפי
של  אחת חתיכות שתי היו אם אלא האיסור שנקבע יתכן
אומר  ואחד אכלת חלב אומר ואחד שומן, של ואחת חלב
האיסור. נקבע זה אין אחת, בחתיכה אבל אכלת, שומן

(כסףֿמשנה). רבינו כוונת גם כן כי ה'תוספות'31)ויתכן
"איני  אמר אם אבל שתק, אם אלא חייב אינו כי כתבו (שם)
אליו  הודע "או (שם) שנאמר מקרבן, הוא פטור יודע"
לענין  שם, (גמרא אחרים" שיודיעוהו "ולא – חטאתו"
אין  רבינו לדעת אבל תלוי). אשם לענין והואֿהדין חטאת,
תלוי, אשם לגבי ולא חטאת לגבי אלא זה מפסוק ללמוד

שם. כריתות לנר' ו'ערוך משנה' 'לחם ביבמות 32)ועי'
לא  וכו' מת לא אומר ועד מת אומר "עד אמרו: - ב קיז,
נשאת  שאם רבינו כתב הי"ט גירושין מהל' ובפי"ב תנשא",
שאמרו  כמו תלוי, אשם חייב עליה הבא שתצא, וכיון תצא,
חייב  עליה שהבא כב:), ובכתובות פח: (שם ותרי תרי גבי
('קרית  איש אשת שהיתה האיסור, שנקבע כיון תלוי, באשם

לא 33)ספר'). אומרים ושנים נתגרשה, אומרים שנים כגון
והל' שם, (כתובות תצא נשאת ואם תנשא שלא נתגרשה,
תלוי, אשם עליה חייב – שתצא וכיון ה "ו), שם גירושין
כנ"ל. איש אשת בחזקת שהיא האיסור נקבע שהרי

חייב 34) עליה הבא אין ולפיכך פנויה, בחזקת היא שהרי
תלוי. אשם

.„·ÏÁ ÏL ˙Á‡ ,˙BÎÈ˙Á ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈¬ƒ««∆≈∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â ,ÔnL ÏL ˙Á‡Â¿««∆À»¿»«««≈∆»≈»ƒ

‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ·Ïk B‡35ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏÎ‡L B‡ , ∆∆¿»«∆«¿ƒ»∆»«≈»ƒ
‰iM‰ ÏÎ‡Â Ï‡¯OÈ ‡·e ‰BL‡¯‰ ˙‡ ·Ïk B‡36, ∆∆∆»ƒ»»ƒ¿»≈¿»««¿ƒ»

ÔB„Êa ‰BL‡¯ ÏÎ‡L B‡37‰‚‚La ‰iLe38B‡ , ∆»«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿»»
ÔB„Êa ‰iLe ‰‚‚La ‰BL‡¯ ÏÎ‡L39·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆»«ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¬≈∆«»

ÏÎ‡ .Úe·˜ ¯eq‡ ‰nL ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈeÏz ÌL‡a¿»»»ƒ¿»»»»ƒ»«»«
Ôa¯wÓ ¯eËt - ÔB„Êa Ô‰ÈzL40ÏÎ‡ .‰‚‚La Ô‰ÈzL ¿≈∆¿»»ƒ»¿»»«¿≈∆ƒ¿»»

˙‡hÁ ‡È·Ó -41‡·e ‰‚‚La ‰BL‡¯‰ ˙‡ ÏÎ‡ . ≈ƒ«»»«∆»ƒ»ƒ¿»»»
ÌL‡a ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL - ‰‚‚La ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡«≈¿»«∆«¿ƒ»ƒ¿»»¿≈∆«»ƒ¿»»

ÈeÏz42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆

א.35) יח, כריתות ורבנן.36)ברייתא, רבי מחלוקת שם,
שאכל  שבשעה ואף תלוי, אשם מחייב שהוא כרבי ופסק
היתר, ספק איסור ספק אחת, חתיכה אלא היתה לא הישראל
של  ודאי היתה מהן ואחת חתיכות שתי היו כן שלפני כיון
משום  רבנן, לגבי כרבי ופסק האיסור, כנקבע זה הרי איסור,
טז. הערה ה"ב למעלה וראה כמותו. סובר נחמן שרב

חלב,37) של אחת חתיכה כאן שיש יודע היה כלומר,
שם). (רש"י, אכל בברייתא,38)ואףֿעלֿפיֿכן שם

לא  בשוגג, השניה את שאכל בשעה עכשיו כי ואף וכרבי.
לחייבו  אין הראשונה אכילת ועל אחת חתיכה כיֿאם היתה
חתיכות, שתי היו כן שלפני כיון מ"מ במזיד, נאכלה שהרי
האיסור. כנקבע זה הרי איסור, של ודאי היתה מהן ואחת

ה"ז. פ"ג למעלה ראה בתשובה, שחזר חייב 39)וכגון
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האיסור, את אכל בוודאי כי ואף בברייתא. שם תלוי. אשם
השניה  את שאכל כיון – הספק על אלא בא אינו תלוי ואשם
על  תלוי אשם חייב קרבן, חייב אינו ועליה בזדון,
להלן  וראה היתר. או איסור זה אם הוא ספק כי הראשונה,

בשגגה. שתיהן פטור 40)באכל כלומר, בברייתא. שם
בזדון, חלב אכל שוודאי ספק כאן אין כי תלוי, מאשם
ה"א, פ"א למעלה ראה בזדון, אכל שהרי מחטאת, ופטור
לאשם  והואֿהדין בשוגג. עבירה על אלא באה חטאת אין כי

ה"א). (למעלה שאכל 41)תלוי ברור שהרי בברייתא. שם
ופסק 42)חלב. א. כג, כריתות במשנה, תנאים מחלוקת

ספק  שהיא חתיכה אכל מהם ואחד אחד שכל ומשום כת"ק.
שומן. ספק חלב

.‰Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,ÂÈÙÏ ¯˙BÂ ·ÏÁ43Úe„È ÔÈ‡Â ≈∆¿»¿»»»«««≈∆¿≈»«
,˙Èaa BnÚ B˙BÁ‡Â ‰c BzL‡ ;ÏÎ‡ Ô‰Ó BÊ È‡≈≈∆»«ƒ¿ƒ»«¬ƒ««ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ44˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿»«¿««≈∆¿≈»«≈≈∆»««»
˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ¿»»¿»»≈«¿»

Ô‰ÈÈaL45‡È·Ó BÈ‡Â .Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆≈≈∆¬≈∆»ƒ»¿»¿≈≈ƒ
˙‡hÁ46‡ËÁ ÏL BÓˆÚ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,47BÓk , «»∆¬≈≈≈««¿∆≈¿¿

e¯‡aL48ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â ;49Ú„BÈ È¯‰L , ∆≈«¿¿≈≈ƒ»»»∆¬≈≈«
‡ËÁL È‡cÂa50. ¿««∆»»

היתר.43) של שומן הם כי שחשב כי 44)בשוגג, שחשב
טהורה. והיא אשתו לענין 45)היא ה"ג, פ"ב למעלה

לפניו, הכיפורים ויום "שבת רבינו כתב חטאת, מקרבן פטור
בין  שעשה מזכיר ואינו מהן" באחד מלאכה ועשה
שבבין  שאמרו - א יט, כריתות משנה וראה השמשות,
שאפשר  לפי מחלוקת, כאן ואין פטור הכל לדברי השמשות
ביום  נעשתה ומקצתה בשבת נעשתה מלאכה שמקצת

שם. לנר' ב'ערוך ועי' יהושע 46)הכיפורים. כרבי
שם. כריתות "אשר 47)במשנה, כג) ד, (ויקרא ונאמר

רבי  לדברי (שם חטא" במה לו שיוודע "עד – בה" חטא
שם.48)יהושע). פ"ב "א"ר 49)למעלה שם: במשנה,

תלוי". מאשם אף יהושע רבי היה פוטרו כן 50)יהודא,
(שם  שנאמר יהושע, רבי של בטעמו (שם:) בברייתא הוא
שחטא". שידע לזה "פרט – ידע" ולא – תחטא "כי יז) ה,

.Â‰Úe·˜ ˙‡hÁ B‡cÂ ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c Ïk51˙Á‡ »»»∆«»ƒ««»«»¿»««
ÏÎÂ ,„Á‡ ÈeÏz ÌL‡ BlL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ -«»ƒ«…«∆»»»∆»¿»
‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰a¯‰ ˙B‡hÁ B‡cÂ ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c»»∆«»ƒ««»«»«¿≈«»ƒ«…

˙B‡hÁ‰ ÔÈÓk ‰a¯‰ ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ BlL Ú„B‰52. «∆¬»¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«««»
ÏebÙe ¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡L ÌLk ?„ˆÈk≈«¿≈∆ƒ»«≈∆¿»¿»ƒ
˜tzÒ Ì‡ Ck ,˙B‡hÁ Úa¯‡ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«««»«¿««»»ƒƒ¿«≈
¯z‰ ÏL ˙BÎÈ˙Á ‡l‡ ÏÎ‡ ‡Ï B‡ ÔÏÎ‡ Ì‡ BÏƒ¬»»…»«∆»¬ƒ∆∆≈
Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ ‰Úa¯‡ ‡È·Ó - Ì‰nÚ eÈ‰L∆»ƒ»∆≈ƒ«¿»»¬»¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈBÏt B‡ BzL‡ ‰ÈÏÚ ‡aL ‰M‡‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒƒ¿«≈ƒ»ƒ»∆»»∆»ƒ¿¿ƒ
˙B‡hÁ ‰BÓL ‰ÈÏÚ ·iÁL dnÚ ‰˙È‰L ‰Â¯Ú‰53 »∆¿»∆»¿»ƒ»∆«»»∆»¿∆«»

.ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ ‰BÓL ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿»¬»¿ƒ

ה"ה.51) פי"א ולהלן ה"א, למעלה שם 52)ראה משנה,
ב. חייב 53)יז, שהוא זה, ודבר ה"ב. פ"ד למעלה ראה

זאת  שלמד "נראה תלויין, אשמות כמה אחד מעשה על

וחתיכה  פיגול חלב של חתיכה דכריתות: פ"ה מתוספתא
מביא  - מהן איזו ידוע ואין מהן אחת אכל לפניו, חולין של

הרמב"ם). על הרש"ש (הגהות תלויין" אשמות שני

.ÊÏL Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎB‡‰»≈¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆
˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL ¯Á‡Â ,ÏÎ‡ ÔnL ÏL B‡ ÏÎ‡ ·ÏÁ≈∆»«∆À»»«¿««∆««»≈
Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ˙B¯Á‡ ˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡»«¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¬≈¿ƒ¿«≈ƒ
ÈL ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÔnL ÏL B‡ ÏÎ‡ ·ÏÁ ÏL∆≈∆»«∆À»¬≈∆≈ƒ¿≈

ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡54. ¬»¿ƒ

שרבים 54) ואףֿעלֿפי ב. יח, שם בברייתא כרבי, פסק
מפרשים  שהאמוראים משום כמותו, פסק עליו, חולקים
כמותו, - ב יז, שם משנה שסתם ועוד (כסףֿמשנה), דבריו
– ספק (ידיעת בינתיים ידיעה היתה "אם שם: שאמרו
כך  ואחת, אחת כל על חטאת מביא שהוא כשם רש"י),
על  הרש"ש (הגהות ואחת" אחת כל על תלוי אשם מביא

הרמב"ם).

.ÁÌÈ˙Èa È‡cÂ ˙ÚÈ„iL ÌLk55˙B‡hÁÏ ˙˜lÁÓ56, ¿≈∆¿ƒ«««≈¿«ƒ¿«∆∆¿«»
˙BÓL‡Ï ˙˜lÁÓ ÌÈ˙Èa ˜ÙÒ ˙ÚÈ„È Ck57,CÎÈÙÏ . »¿ƒ«»≈≈¿«ƒ¿«∆∆«¬»¿ƒ»

BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ È˙ÈÊ ‰MÓÁ ÏÎ‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ»≈≈≈∆¿∆¿≈««¿«
˙ÚÈ„È BÏ Ú„BÂ ¯ÊÁÂ ,Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ˜ÙÒ ˙ÚÈ„È¿ƒ«»≈«««≈∆¿»«¿«¿ƒ«
·iÁ - ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÎÂ ,ÈM‰ ÏÚ ˙¯Á‡ ˜ÙÒ»≈«∆∆««≈ƒ¿≈«»««¿«««»

.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÈeÏz ÌL‡»»»«»««¿««

ואחר 55) אחד, בהעלם חלב וכזית חלב כזית שאכל כלומר,
השני. על לו ונודע וחזר הראשון על לו נודע שאכלם

ה"ט.56) פ"ו למעלה ראה חטאות, שתי שמביא
חילקו 57) לא למעלה לאכילה אכילה שבין שבידיעה שכשם

שלאחר  בידיעה כן כמו ה"ז), למעלה (ראה לוודאי ספק בין
ודאי. לידיעת ספק ידיעת בין להבדיל אין - האכילות

.ËÔ‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔnL ÏL ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»∆À»«¬ƒ»∆≈∆»«««≈∆
ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·‰Â ,‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»«¿»«

˙‡hÁ ‡È·Ó - ‰iM‰ ˙‡58˙‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆«¿ƒ»≈ƒ«»¿≈ƒ»««≈∆
ÈeÏz ÌL‡ ¯Á‡‰ ‡È·Ó - ‰iM‰59e¯‡aL BÓk ,60. «¿ƒ»≈ƒ»«≈»»»¿∆≈«¿

(58=) חולין וחתיכת חלב "חתיכת א: כג, שם משנה,
אכל, מהן איזו יודע ואינו מהן אחת אכל היתר) של שומן
חטאת". מביא השניה, את אכל תלוי. אשם מביא

הראשונה,59) את אחד "אכל במשנה: שם עקיבא, כרבי
מביא  וזה תלוי אשם מביא זה השניה, את ואכל אחר ובא
את  אכל אם אף כי רבינו, וסובר ר"ע. דברי תלוי, אשם
אשם  הוא מביא תלוי, אשם הביא שהראשון אחר השני

האיסור".60)תלוי. "נקבע בכלל זהו כי ה"ד, למעלה

.È¯˙B ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á61ÏÎ‡ , ¬ƒ»∆≈∆«¬ƒ»∆≈∆»»«
˙‡hÁ ‡È·Ó - ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡∆««≈∆¿≈»«≈ƒ≈ƒ«»

·ÏÁ‰ ÏÚ62¯˙B ÌeMÓ ÈeÏz ÌL‡Â63˙‡ ÏÎ‡ . ««≈∆¿»»»ƒ»»«∆
ÈL ÌÏÚ‰a ‰iM‰64˙B‡hÁ LÏL ‡È·Ó -65Ì‡Â . «¿ƒ»¿∆¿≈≈ƒ≈ƒ»«»¿ƒ

‰Ëe¯t ‰ÂL da ‰È‰66ÌeMÓ È‡cÂ ÌL‡ ‡È·Ó - »»»»∆¿»≈ƒ»»««ƒ
‰ÏÈÚÓ67¯Á‡ ‡·e ,Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ „Á‡ ÏÎ‡ . ¿ƒ»»«∆»∆««ƒ¿≈∆»«≈

‰ÊÂ ,ÈeÏz ÌL‡Â ˙‡hÁ ‡È·Ó ‰Ê - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â¿»«∆«¿ƒ»∆≈ƒ«»¿»»»¿∆
ÈeÏz ÌL‡Â ˙‡hÁ ‡È·Ó68.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈ƒ«»¿»»»¿≈…«≈»∆
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נותר,61) גם שהוא חלב האוכל כי ה"ד פ"ו למעלה ראה
אכילת  על ואחת חלב אכילת על אחת חטאות, שתי חייב
איסור  על חל שאיסור בהקדש, מעילה על ודאי ואשם נותר,
אחת. בבת הבאים ובאיסורים כולל באיסור מוסיף, באיסור

חלב.62) אכל ודאי הרי החתיכה 63)כי אם הוא ספק כי
מעילה  ספק על אבל במשנה). (שם, נותר היתה שאכל
הי"א. פ"ט להלן ראה קרבן, מביא אינו בהקדש,

לו 64) נודע השני' החתיכה את שאכל שלפני כלומר,
נודע  אפילו או חלב, של היא שאכל הראשונה שהחתיכה

אח  החתיכות לו שתי על הידיעות אבל השניה, את שאכל ר
נודע  לא אם אבל ידיעה, אחר ידיעה כיֿאם ביחד היו לא
השניה, את שאכל לאחר אלא חלב היא שהראשונה לו
על  חייב אינו – כאחת החתיכות לשתי היתה והידיעה
ה"א  פ"ו למעלה ראה אחד, קרבן כיֿאם החלב אכילת

האחת,65)וה"ט. החתיכה של החלב אכילת על אחת
אכילת  על ואחת האחרת, החתיכה של החלב על ואחת

במשנה). (שם, מהחתיכות אחת של כל 66)הנותר כלומר,
על  שעבר ממה חוץ הרי פרוטה, שוה היתה וחתיכה חתיכה
מן  פרוטה שוה גם נהנה – נותר ואכילת חלב אכילת איסור

במשנה 67)ההקדש. שאמרו מה כי שם, בגמרא אמרו כן
שוה  חתיכה בכל היה שלא מדובר חטאות, שלש שחייב שם
אשם  גם חייב אחת, כל פרוטה שוות היו אם אבל פרוטה,

מהם 68)ודאי. אחד כל שהרי שם. במשנה, כתנאֿקמא
אכל  אם וספק חטאת, קרבן עליו שחייב חלב אכל בוודאי
חייב  אינו מעילה ספק ועל תלוי. אשם עליו שחייב נותר,

הי"א. פ"ט ולהלן למעלה, כמבואר כלום,

ה'תשפ"א  שבט א' חמישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) ודאי, אשם קרבן מביאין עבירות חמש שעל יבאר

בעלתי. לא אומר והוא חרופה שפחה בעלת שניים: לו אמרו

.‡‡¯˜p‰ ‡e‰Â .ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Ó ˙B¯·Ú LÓÁ ÏÚ«»≈¬≈≈ƒ»¿«»»¿«ƒ¿»
˜ÙÒ ÌeMÓ ‡a BÈ‡ È¯‰L ,È‡cÂ ÌL‡2:Ô‰ el‡Â . »»««∆¬≈≈»ƒ»≈¿≈≈

‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ3ÏÚÂ ,‰ÏÈÚn‰ ÏÚÂ ,ÏÊb‰ ÏÚÂ , «ƒ¿»¬»¿««»≈¿««¿ƒ»¿«
¯ÈÊ ˙‡ÓË4‰pnÓ ¯‰ËiLk ˙Ú¯v‰ ÏÚÂ ,5ÏÚ . À¿«»ƒ¿««»««¿∆ƒ¿«ƒ∆»«

‰Ùe¯Á ‰ÁÙL‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk6ÔÈa , ƒ¿»¬»≈««»«ƒ¿»¬»≈
ÌL‡ ‡È·Ó - ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa7‰È‰zL ‡e‰Â .8 ¿»≈ƒ¿»»≈ƒ»»¿∆ƒ¿∆

‰ÏB„‚9‰„ÈÊÓe10dBˆ¯·e11‰ÏeÚa ‰È‰˙Â ,12 ¿»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿∆¿»
dk¯„k13‰‡Èa ¯Ó‚·e ,14‰˜ÏzL È„k ,15:¯Ó‡pL ; ¿«¿»ƒ¿«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆∆∆¡«

‰˜BÏ ‡È‰ - BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â ‰È‰z ˙¯wa16‡e‰Â ƒ…∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»ƒ»¿
.Ôa¯˜ ‡È·Ó≈ƒ»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

my` `ian ,dbbya oia oecfa oia ,dtexg dgty lr `ad"
."zebbyd lre zepecfd lr lkd lr el xtkzne zelifb

ממון  ומעלה פרוטה משוה בידו שיש מי "כל וממשיך
"הנשבע  וכן חטאו", על אשם מביא זה הרי ישראל...
עולה  קרבן מקריב בשגגה" בין בזדון בין עדות שבועת

ויורד.

פרה  בעניין הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר ביאור וידוע
כקרבן  בפנים ולא מחנות לשלוש מחוץ הנעשית אדומה
קליפות  משלוש היא אדומה פרה טהרת כי חטאת,
גבי  שעל קרבנות משא"כ ..." מנוגה שלמטה הטמאות
הבהמית  נפש מהתגברות שהן השגגות על מכפרין המזבח
נמצא  אינו בשוגג עבירה עובר יהודי כאשר כי שמנוגה",
קרבן  ע"י להתכפר יכול ולכן הקליפות, מקום "בחוץ" עדיין

בפנים. הנעשה
שיש  שמצינו מה עם הנ"ל הביאור יתאים איך וקשה
אדמו"ר  והנה במזיד. והן בשוגג הן המכפרים קרבנות
הקרבן  גזילות "ובאשם גזילות לאשם בנוגע כתב המהר"ש
ואז  שוגג, ממזיד עושה התשובה התשובה, עם להיות צריך
עושה  התשובה אם להבין, צריך ועדיין הקרבן". מתכפר
מזיד, על לכפר הקרבנות כל צריכים היו לשוגג, מזיד כל
היינו  מידיעתו" ש"שב התנאי ישנו קרבן בכל שהרי
יכול  אינו ומדוע שוגג, ממזיד נעשה כבר והרי תשובה,

הקרבן? על־ידי להתכפר
(i oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

ספק.2) על בא שעיקרו תלוי אשם חרופה 3)כמו "שפחה
חורין  בת וחצייה שפחה שחצייה היא בתורה האמורה

וכו'". עברי לעבד בשוגג 4)ומקודשת בין במת שנטמא
במזיד. נאמר 5)בין בנזיר והמצורע, הנזיר כלומר,

שנתו  בן כבש והביא נזרו ימי את לה' "והזיר יב) ו, (במדבר
"וביום  יֿיב) יד, (ויקרא נאמר ובמצורע וכו'". לאשם
הכבש  את הכהן ולקח וכו' תמימים כבשים שני יקח השמיני

לאשם". אותו והקריב כֿכא)6)האחד יט, (שם שנאמר
נחרפת  שפחה והיא זרע שכבת אשה את ישכב כי "ואיש
איל  מועד אהל פתח אל לה' אשמו את והביא וכו' לאיש

"וכפר 7)אשם". כב) (שם, שנאמר ממה בגמרא כן ולמדו
אשר  מחטאתו לו ונסלח ה' לפני האשם באיל הכהן עליו
לו  שנסלח לומר (רצונו כשוגג" מזיד "לעשות - חטא"

שיהיה). עניין באיזה זה החרופה.8)בקרבן השפחה
אבל 9) מלקות, וחייבת ענשים בת בת שהיא אינה קטנה

הוא 10)עונשין. וכן מלקות. חיוב בת אינה שוגגת אבל
אנס  (כלומר אונס עושה שבתורה עריות "כל בתוספתא
בשפחה  כן שאין מה וכו' כעירה ישינה וכו' כרצון, אותה),
במשנה  שאמרו שמה יא.) (שם התוספות כתבו וכן חרופה"
אבל  האיש, על אלא זה אין כשוגג", המזיד את בה "שעשה

פטורים. שניהם כן, לא שאם מזידה, - ולא 11)השפחה
חייב 12)אנוסה. אינו לעולם יצחק רבי "אמר יא. שם

שפחה  והיא (שם): שנאמר בלבד, בעולה שפחה על  אלא
גופה  נשתנה כלומר, לאיש, נבעלת היינו לאיש". נחרפת

דרך 13)(שם). כדרכה, הייתה לאיש, שנחרפה שהבעילה
גופה  ונשתנה בתוליה נשרו הבעילה ידי שעל מקום , אותו
על  אף כבעולה ודינה בעלה, ידי על שנבעלה פי על [ואף
נשתנה  היינו לאיש", "נחרפת - כדרכה שלא שנבעלה פי

בעולה]. דין לה שיש אף אינה, בעלה 14)גופה, כלומר,
הרי  כן, לא שאם האבר, כל את שהכניס בעילתו, בה גמר
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גופה. נשתנה ולא בתוליה נקרעו בשביל 15)לא כלומר,
מחוייבת  היא שאז משום ומזידה גדולה שתהיה צריך כך

שכל 16)מלקות. מלקות, של לשון היא "בקורת" כי
מלשון  ו"בקורת" התורה מן פסוקים עליו קוראים הלוקה
מלקות  כמה כוחותיו ואומדים אותו בודקים וכן קריאה,

וחקירה. בקורת מלשון ו"בקורת" לקבל יכול

.·˙·iÁ ‡È‰L ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆ƒ«∆∆
˙e˜ÏÓ17ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰L ÔÓÊ·e ,Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰ - «¿«»¿»¿»ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ

Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰ - ˙e˜Ïn‰18. ««¿»ƒ«»¿»

וגדולה.17) מזידה, או 18)שהיא קטנה שהיא כגון
נבעלה  או בעלה, ידי על נבעלה לא אבל אנוסה. או שוגגת
לא  אלה כל - בלבד ביאה התחלת ידי על או כדרכה, שלא
גופה. שנשתנה "נחרפת", מהמלה אלא זה, מפסוק נלמדו

.‚„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa19‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»
‰Ùe¯Á20Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡e‰Â ‰˜BÏ ‡È‰ -21,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¬»ƒ»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆ƒ

˙Úc Ôa ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ‡È·Ó BÈ‡L22. ∆≈≈ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ¿∆∆««

ביאה.19) ביאתו אין מזה בפחות גדולה 20)אבל
א)21)ומזידה. הלכה ה פרק (קדושים בספרא הוא כן

ויום  שנים תשע בן מוציא שאני יכול או לקטן, פרט "איש
ואיש". לומר תלמוד א 22)אחד, בפרק להלן ראה

אין  קרבן מחוייבי שכל ה הלכה כפרה מחוסרי מהלכות
מדעתם. אלא ידם על מקריבין

.„‡È‰ ‰Ó ˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
ÁÙM‰ÔÈ·iÁ ÔÈ‡LÂ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á‰ ‰23 «ƒ¿»«¬»»¬»«»¿∆≈»«»ƒ

¯Ó‚ÈÂ dk¯„k ÏBÚ·iL „Ú24CÎÈÙÏ .25BÏ e¯Ó‡ Ì‡ , «∆ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ»¿
ÌÈL26‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ùe¯Á ‰ÁÙL zÏÚa : ¿«ƒ»«¿»ƒ¿»¬»¿≈…

È¯‰L ;Ô‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÏÚa»«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆¬≈
B˙‡Èa ¯Ób Ì‡ Ú„BÈ ‡e‰27¯Ó‡L ‰ÊÂ ,¯Ó‚ ‡Ï B‡ ≈«ƒ»«ƒ»…»«¿∆∆»«

Èz¯Ó‚ ‡Ï ¯ÓBÏk - ÈzÏÚa ‡Ï28. …»«¿ƒ¿«…»«¿ƒ

מלקות.23) - חרופה והשפחה קרבן, - משום 24)הבועל
שכבת  אשה את ישכב כי "ואיש כ): יט, (ויקרא שנאמר
גמר  ולא כדרכה שבעל או כדרכה, שלא בעל ואם זרע",
להתעבר  ראוייה שאינה זרע, לשכבת נחשב זה אין ביאתו,

אלו. ביאתו.25)מביאות שיגמור עד חייב שאינו מכיוון
עדים.26) גמר 27)שני אם לראות יכולים אינם והעדים

עדים 28)ביאתו. שאם א הלכה ג פרק למעלה ראה
נעשה  אכל שלא אומר והוא חלב שאכל אותו מעידים
מאיר. דרבי וכחכמים מזיד אלא שוגג אכלתי לא כאומר
על  חלק שלא יב:) (כריתות מודה מאיר רבי אף וכאן
רשע. להיעשות רוצה אדם שאין למזיד, משוגג אלא חכמים

.‰‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰29‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa «»««ƒ¿»ƒ«¿≈≈«»∆»
„Á‡ ÌL‡30‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk . »»∆»≈««»««ƒ¿»ƒ«¿≈

‡·e ¯ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ‰ÈÏÚ ‡aL B‡ ,ÔB„Êa¿»∆»»∆»ƒ¿»»¿«¿»«»
‰ÈÏÚ‰‡Óa ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La »∆»ƒ¿»»¿«¬ƒ≈»¿»ƒ¿≈»

˙BÓÏÚ‰31„Á‡ ÌL‡ ·È¯˜Ó -32ÏÚ BÏ ¯tk˙Óe ∆¿»«¿ƒ»»∆»ƒ¿«≈«
ÌÈ¯·c ‰na .˙B‚‚M‰ ÏÚÂ daL ˙BB„f‰ ÏÚ ,Ïk‰«…««¿∆»¿««¿»«∆¿»ƒ

˙BÁÙL ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ ;˙Á‡ ‰ÁÙLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ¿»««¬»«»«¿»
˙Á‡ ÌÏÚ‰a elÙ‡ ,‰a¯‰33Ïk ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - «¿≈¬ƒ¿∆¿≈«««»»»«»

‰ÁÙLÂ ‰ÁÙL34. ƒ¿»¿ƒ¿»

שכתוב 30)חרופה.29) ממה שם בגמרא זאת ונלמד
על  וגו' האשם באיל הכהן עליו "וכיפר כב) יט, (ויקרא
זו, בבעילה שחטא חטא מכל "שעניינו חטא" אשר חטאתו
השפחה  אבל לבועל, הוא זה וכל עליו". מכפר האשם איל
חייבי  כשאר וביאה ביאה כל על מלקות "חייבת עצמה

מזידה". הייתה אם גם 31)לאווין, הרי לו נודע לא שאם
למעלה  כמפורש אחת חטאת אלא חייב אינו איסורין בשאר

א. הלכה ה שלמי 32)פרק עב. בשבת שאמרו פי על אף
- תחילה חטאו לו שייוודע צריך וודאי שבאשם שסובר
להלן  כן רבינו פסק והרי חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות
שם  שאמרו בכריתות, הנ"ל הסוגיא על רבינו סמך - י הלכה
הרי  אחת, אלא חייב אינו חרופה בשפחה העלמות שבחמש

חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות הייתה 33)שאין שלא
לביאה. ביאה בין המחלקים 34)ידיעה הם שהגופים

(שם) שנאמר מיוחד, קרבן ושפחה שפחה כל על לחייבו
ושפחה. שפחה כל על לחלק שפחה", "והיא

.Â‰ÁÙL ÏÚa35¯Á‡ dÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,BÓL‡ LÈ¯Ù‰Â »«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»¿»«¿»»««
;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - BÓL‡ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ¬»«»«»««¿««

˙˜lÁÓ ‰L¯Ù‰‰L36¯Á‡Â ·È¯˜‰L ÈÓk ‡ˆÓÂ , ∆««¿»»¿«∆∆¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿««
˙Á‡ ÌÏÚ‰a ˙BÏÈÚa LÓÁ ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa Ck»»«¿≈ƒ»«»≈¿ƒ¿∆¿≈««

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ‰ÁÙLa37LÈ¯Ù‰Â ¿ƒ¿»««¿««««≈∆¿ƒ¿ƒ
ÌL‡ LÈ¯ÙÓ - ‰iM‰ ÏÚ Ú„B Ck ¯Á‡Â ,BÓL‡¬»¿««»«««¿ƒ»«¿ƒ»»

¯Á‡38ÏÈ‡B‰ ,Ôlk eÈ‰ ˙Á‡ ÌÏÚ‰aL Èt ÏÚ Û‡ . «≈««ƒ∆¿∆¿≈««»À»ƒ
¯Á‡ ÏÚB·k ‡ˆÓ ,LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ ‡l‡ BÏ Ú„B ‡ÏÂ¿…«∆»««∆ƒ¿ƒƒ¿»¿≈««

‡e‰ „Á‡ ‰ÁÙMa „ÈÊn‰Â ‚‚BM‰ ÔÈcL .LÈ¯Ù‰L39. ∆ƒ¿ƒ∆ƒ«≈¿«≈ƒ«ƒ¿»∆»

אפילו 35) ביאות כמה עליה שהבא חרופה שפחה כלומר,
אחת. אלא חייב אינו ביניהן לו בשבת 36)נודע אמרו כן

בידיעה  צורך אין וודאי שבאשם שסובר למי אפילו שם
הדין  הוא כן אם מחלקת, שהפרשה הוא מודה בתחילה,
שההפרשות  - בשפחה מחלקות אינן שידיעות לדידן,

ידיעה 37)מחלקות. חלב אכילת שלעניין פי על שאף
הידיעה  שאין חרופה, בשפחה כאן - מחלקת עבירה שלאחר
אלא  עבירה, לאחר מחלקת שאינה בוודאי באמצע, מחלקת

הפרשה. גם עימה יש כן שבגמרא 38)אם פי על [אף
לא  הפרשה דלאחר "מעשה אלא: אמרו לא שם) (שבת
ואחר  קרבן, והפריש לו ונודע בעל אם כלומר, קאמינא",
המעשים  שלאחר הפרשה דין הזכירו לא אבל בעל, שוב כך
שם: שאמרו ממה רבינו זאת למד - מחלקת היא אם
והפריש  ובעל וחזר בעל מעתה אלא המנונא רב לה "מתקיף
חייב  דאינו נמי הכי שאבעול, עד לי המתינו ואמר קרבן
נראה  ומזה ובעל" וחזר "בעל הזכירו הרי - אחת"? אלא
הבעילות  שתי על שניים אשמות: שלושה כאן שחייב
הרי  - הפרשה שלאחר בעילה על ואחד להפרשה שקדמו

מחלקת]. המעשים שלאחר שהפרשה ולפיכך 39)מפורש
הפרשה. גם איתן שתהיה עד מחלקות בלבדן הידיעות אין

.ÊÏÊb‰ ÏÚ40‰Ëe¯t ‰ÂMÓ B„Èa LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ««»≈≈«»ƒ∆≈¿»ƒ»∆¿»
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‰ÏÚÓÂ41BÏÊbL ÔÈa ,Ï‡¯OÈ ÔBÓnÓ42B·bL ÔÈa43, »«¿»ƒ»ƒ¿»≈≈∆¿»≈∆¿»
B‡ ˙eÙzL ÌeMÓ B‡ ,e‰ÂÏ‰ B‡ BÏˆ‡ B„È˜Ù‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒÀ»

ÌÈÎ¯c ¯‡MÓ44Ba ¯ÙÎÂ ,45ÔB„Êa ÔÈa ,¯˜MÏ ÚaLÂ ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿««∆∆≈¿»
‰‚‚La ÔÈa46e‰ÊÂ .B‡ËÁ ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ≈ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ»»«∆¿¿∆

¯tk˙Ó ÔÈ‡L ,‰¯Bza L¯ÙÓe .˙BÏÊb ÌL‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»¬«¿≈¿…»«»∆≈ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ·Ï B„ÈaL ÔBÓn‰ ·ÈLiL „Ú ‰Ê ÌL‡a BÏ47; ¿»»∆«∆»ƒ«»∆¿»ƒ¿»»

LÓÁ‰ Ï·‡48‰¯tk‰ ·kÚÓ BÈ‡49e¯‡a ¯·k . ¬»«…∆≈¿«≈««»»¿»≈«¿
BÊ ‰Úe·La ·iÁ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ ,˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈»«ƒ¿∆«»ƒ¿»

‰Ê ÌL‡ ‰ÈÏÚ ·È¯˜nL50¯eËt ‰È‰È È˙ÓÈ‡Â , ∆«¿ƒ»∆»»»∆¿≈»«ƒ¿∆»
ÔÈÓk ˙Ba¯ ˙BÓL‡ ·iÁ˙È C¯„ BÊ È‡ ÏÚÂ ;‰pnÓƒ∆»¿«≈∆∆ƒ¿«≈¬»«¿ƒ¿«

Á ‰È‰È ‡Ï C¯„ BÊ È‡ ÏÚÂ ,˙BÚe·M‰ ·eiÁ‡l‡ ·i ƒ«¿¿«≈∆∆…ƒ¿∆«»∆»
„Á‡ ÌL‡51. »»∆»

אשם.40) קרבן זה על אינו 41)שיש מפרוטה פחות אבל
פטור  פרוטה משווה פחות על ונשבע והכופר ממון,

הפקדון. ובפרהסיא 42)משבועת בגלוי אדם ממון שלקח
יד. ידו 43)בחוזק שפשט כגון בסתר אדם ממון שלקח

יודעים. הבעלים ואין חבירו כיס או 44)לתוך עושק, כגון
לו  נתן ולא מלאכה לו עשה או בה, וכיחש אבידה מצא

הממון.45)שכרו. לו שיחזיר זה 46)כשתבעו ולמדו
משבועת  תחטא", - "תחטא שווה בגזירה שם בגמרא

ואשם 47)העדות. יחטא כי "והיה כגֿכה) (שם שנאמר
אשמו  ואת וגו' אותו ושלם וגו' גזל אשר הגזלה את והשיב
באשם. מתכפר הגזילה השבת אחר שרק הרי וגו'". יביא
גזילו  הביא שלא עד אשמו "הביא במשנה: קי. קמא ובבבא
הגר  בגזל שנאמר ממה כן למדו קיא. שם ובגמרא יצא". לא
עליו", בו יכפר אשר הכיפורים איל "מלבד ח): ה, (במדבר
מתכפר  שאינו להורות, עתיד, בלשון יכפר" "אשר נאמר הרי

לכהן. הגזילה את שישיב אחרי כך, אחר שהוא 48)אלא
מארבעה  אחד שהוא הקרן, על חומש להוסיף מחוייב
בראשו  אותו "ושלם כד) שם, (ויקרא שכתוב מפני מהקרן

עליו". יוסף "נתן 49)וחמישיתיו במשנה: שם קמא בבא
אי  החומש את נתן ולא הקרן ולמדו את מעכב", החומש ן

מן  הנהנה (=מן מהקדש הדיוט קיא. שם בגמרא כן
הכפרה, את החומש מעכב לא מעל אם הקדש מה ההקדש)

הכפרה. את מעכב החומש אין הדיוט כלומר,50)אף
ואימתי  זו שבועה על גזלות אשם קרבן מתחייב אימתי

שבועות.51)פטור. וכמה כמה על

.Á‰ÏÈÚn‰ ÏÚ52‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ‰‰p‰ Ïk ?„ˆÈk53 ««¿ƒ»≈«»«∆¡∆ƒ»∆¿»
‰‚‚La Lc˜‰‰ ÔÓ54ÛÈÒBÈÂ ‰‰pM ‰Ó ¯ÈÊÁÓ - ƒ«∆¿≈ƒ¿»»«¬ƒ«∆∆¡»¿ƒ

BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡ ·È¯˜ÈÂ LÓÁ55e¯‡a ¯·Îe . …∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»≈«¿
,‰¯tk‰ ÔÈ·kÚÓ Ô¯w‰Â Ôa¯w‰L ,‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ»∆«»¿»¿«∆∆¿«¿ƒ««»»

·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â56. ¿≈«…∆¿«≈

אשם.52) קרבן זה על שיש א הלכה למעלה ראה
בשווה 53) "הנהנה נה. מציעא ובבא יח. מעילה משנה

מעל". ההקדש מן ומשלם 54)פרוטה לוקה במזיד אבל
בלבד. מעל 55)קרן תמעול כי "נפש טוֿטז) (שם, שנאמר

אשר  ואת לה' אשמו את והביא ה' מקדשי בשגגה וחטאה
וגו'". עליו יוסף חמישיתו ואת ישלם הקדש מן חטא

ואשם 56) איל - האשם" באיל עליו "יכפר (שם) שנאמר
מעכב. החומש ואין מעכבין

.ËÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa Ba ÔÈÏÚBnL ¯·cÓ ÏÎB‡‰57 »≈ƒ»»∆¬ƒ«¬ƒ»«¿ƒ
LÈ Ì‡ ,„Á‡ Á·fÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««««ƒ∆ƒ∆«∆»ƒ≈
ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÏÎa¿»¬ƒ»«¬ƒ»»∆¿»«»»»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk58,‰ÏÈÚÓa ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰L ; »∆»¿∆»∆««¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
‰a¯‰ ÔÈÈÓk Ô‰ È¯‰Â59ÌÈ˜ÏÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¬≈≈¿ƒƒ«¿≈««ƒ∆≈À¿»ƒ

˙B˙¯k‰ ·eiÁa60È¯‰L :‰ÏÈÚÓa LÈ ‰¯˙È ‡¯ÓÁ . ¿ƒ«¿≈À¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ»∆¬≈
‰‰pk ‰p‰Ó‰ da ‰OÚ61‰a¯Ó ÔÓÊÏ ˙Ù¯ËˆÓe ,62, »»»«¿«∆«∆¡∆ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿À∆

B˙eÁÈÏL ‰OÚL ÁÈÏLÂ63ÁlLÓ‰ ·iÁ -64‰Ó ; ¿»ƒ«∆»»¿ƒ«»«¿«≈««
.ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡La el‡ ÌÈ¯·c ÔÈ‡M∆≈¿»ƒ≈ƒ¿»»ƒƒ

בחמשה 57) כלומר, נפרדות, קערות בחמש שמתבשלים
תבשילים. יהושע 58)מיני רבי "אמר טו: בכריתות משנה

שהוא  אחת בהעלם תמחויין בה' אחד מזבח באוכל שמעתי
מעילה". משום ואחת אחת כל על כלומר,59)חייב

ואיסור  איסור כל על שחייב איסורים מיני כמה אכל כאילו
האיסורים 60)בנפרד. שבשאר שם ו פרק למעלה ראה

מחלקים. תמחויין לשני 61)אין נותן אחד אם כלומר,
ולא  הנותן, חייב - ממנו שייהנה או שיאכלנו הקדש דבר

שם). (רש"י שקיבל מדבר 62)זה זית חצי אכל שאם
אכל  שנים, שלוש אחר אפילו רב, זמן ולאחר בו, שמועלין
אשם  לחייבו הזיתים חצאי שני מצטרפין - שני זית חצי
טו) (שם, שנאמר ממה יח:) (שם זאת ולמדו מעילה,
גם  מרבה מעל" "תמעול הכפולה הלשון מעל". "תמעול

כזה. ונתן.63)צירוף לאורחים זה בשר תן לו שאמר
הבית 64) בעל שליחותו שעשה "השליח כ. מעילה משנה

"אין  בהם: שאמרו האיסורים, בכל כן שאין מה מעל",
חייב. והשליח עבירה" לדבר שליח

.ÈB‡ËÁ BÏ Ú„eiL CÈ¯ˆ È‡cÂ ÌL‡ ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»»»««»ƒ∆ƒ»«∆¿
·È¯˜È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz65B·È¯˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÓL‡ ¿ƒ»¿««»«¿ƒ¬»¬»ƒƒ¿ƒ

‰ÏBÚ BÈ‡ - ·È¯˜‰L ¯Á‡ BÏ Ú„BÂ BÏ Ú„eiL Ì„…̃∆∆ƒ»«¿«««∆ƒ¿ƒ≈∆
BÏ66„Á‡ - È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ ÏÎÂ .¿»≈¿∆«»ƒ»»»»««∆»

ÁeLÓ Ô‰k „Á‡Â CÏn‰67ÔÈÂL ı¯‡‰ ÌÚ ¯‡L B‡ «∆∆¿∆»…≈»«¿»«»»∆»ƒ
Ba68.

"והיה 65) כגֿכה) (שם, שכתוב כך, משמע הפסוק פשטות
ולדעת  בתשובה לשוב בעצמו כשיכיר ואשם" יחטא כי
אשמו  ואת וכו' הגזלה את והשיב ואשם "חטא כי ולהודות

וכו'". בית 67)יביא בימי גדול אחר אשם להביא וצריך
המשחה. בשמן שנמשח מה 68)ראשון, אשם. שחייבים

אינו  המשוח שהכהן שווים, שאינם תלוי, באשם כן שאין
שהמלך  הם, חלוקים חטאת קרבן לעניין כן וכמו בו. חייב
עם  ושאר בקר, בן פר - המשוח והכהן עזים, שעיר מביא

הצאן. מן נקבה או עזים שעירת מביאין הארץ

.‡È˜tzÒ Ì‡ ,È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ Ïk»≈¿∆«»ƒ»»»»««ƒƒ¿«≈
ÌeÏkÓ ¯eËt - e‰‡OÚ ‡Ï B‡ e‰‡OÚ Ì‡ BÏ69. ƒ¬»»…¬»»»ƒ¿

·iÁ BÈ‡ - ‰ÏÈÚÓ ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«»¿≈¿ƒ»≈«»
ÌeÏk70.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»
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כרת 69) שזדונו דבר על אלא תלוי, אשם חייב שאינו
עקיבא  ורבי חכמים בו נחלקו זה ודבר חטאת. ושגגתו

כחכמים. רבינו ופסק כב. כריתות הזכיר 70)במשנה
רבי  של המחלוקת שבה משום מעילה ספק מיוחד באופן

הנ"ל. וחכמים עקיבא

.·ÈÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔÈlÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰»¿»¿»»¬ƒ»∆Àƒ«¬ƒ»∆
- ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰∆¿≈»«««≈∆¿≈»«≈ƒ

¯eËt71ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯ÊÁ ; »»«¿»«∆«¿ƒ»≈ƒ»»«
B˙ÏÈÚÓ72ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ‰iM‰ ˙‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ;73. ¿ƒ»»««≈∆«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ

ו 71) לא, או בהקדש מעל אם ספק חכמים שהוא כדברי
במשנה. כב שם עקיבא, רבי על שהרי 72)החולקים

מעל. או 73)וודאי מעל אם בספק הוא מהם אחד כל כי
לא.

.‚È·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á74ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ¬ƒ»∆≈∆«¬ƒ»∆∆¿≈»«
Ô‰Ó ˙Á‡75ÏÎ‡ ;·ÏÁ ÌeMÓ ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó - ««≈∆≈ƒ»»»ƒ≈∆»«
‰iM‰ ˙‡76·ÏÁ‰ ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·Ó -77È‡cÂ ÌL‡Â ∆«¿ƒ»≈ƒ«»««≈∆¿»»««

Lc˜‰‰ ÏÚ ‰ÏÈÚÓ ÏL78˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡ ‡a ;‰iM‰ ∆¿ƒ»««∆¿≈»«≈¿»«∆«¿ƒ»
ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ÈM‰ Û‡ -79·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á .80 ««≈ƒ≈ƒ»»»¬ƒ»∆≈∆

‡È·Ó - Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ»∆≈∆∆¿≈»«««≈∆≈ƒ
˙‡hÁ81ÏÚ BÏ Ú„BpL ¯Á‡ ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡ ; «»»«∆«¿ƒ»««∆««

‰BL‡¯‰82˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó -83ÏÚ È‡cÂ ÌL‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈«»¿»»«««
B˙ÏÈÚÓ84‡È·Ó ‰Ê - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡ ‡a ; ¿ƒ»»«≈¿»«∆«¿ƒ»∆≈ƒ

˙‡hÁ ‡È·Ó ‰ÊÂ ˙‡hÁ85„·Ïa86e¯‡a ¯·k . «»¿∆≈ƒ«»ƒ¿«¿»≈«¿
¯eq‡ ÛÒB ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿«¬»¬≈≈∆««»ƒ

·ÏÁ ¯eq‡ ÏÚ Lc˜‰87el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈«ƒ≈∆¿≈…«≈¿≈
.ÔÈ¯eq‡‰»ƒƒ

שהביא 76)בשוגג.75)חולין.74) אחר אפילו בשוגג
תלוי. חלב 77)אשם והאוכל חלב, וודאי אכל שהרי שם.

חטאת. חייב הקדש.78)בשוגג של הוא מהן אחת שהרי
אשם 79) שחייב לא או חלב אכל ספק הוא זה גם כי שם.

קבוע. איסור זהו כי ז הלכה למעלה וראה תלוי.
חטאת 81)חולין.80) וחייב חלב, הן החתיכות שתי שהרי

על  תלוי אשם חייב ואינו בשגגה. חלב אכילת איסור על
ספק  על מחייבים שאין כחכמים שפוסק משום הקדש ספק

אינו 82)מעילה. אחד, בהעלם אבל מחלקות. שהידיעות
אחת. אלא על 83)חייב אחת חלב, של אכילות שתי על

הקדש. של חלב חתיכת על ואחת החולין חלב חתיכת
חלב 84) מאיסור וחוץ הקדש, של חלב חתיכת אכל שהרי

גם בהקדש.עבר מעילה איסור שהרי 85)על במשנה, שם
וודאי. חלב אכל מהם אחד אשם 86)כל חייבים ואינם

מעילה. ספק על חל 87)תלוי איסור ש"אין פי על שאף
שהוא  מפני חלב, איסור על הקדש איסור חל - איסור" על
באכילה, אלא אסור היה לא הזה שהחלב מוסיף, איסור
איסור  בו שנוסף ומתוך בהנאה, גם נאסר וכשהקדישו
חלב  משום גם לחייבו אכילה איסור גם עליו נוסף הנאה,
על  חל "איסור אמרו מוסיף ובאיסור הקדש, משום וגם

איסור".

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כריתות,1) לשאר וקדשיו מקדש שגגת בין מה יבאר

אותו. מביאים אם מספק קרבן והחייבים

.‡‰ML2„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ e·È¯˜iL Ô˙ÂˆÓ3el‡Â , ƒ»ƒ¿»»∆«¿ƒ»¿»∆¿≈¿≈
:Ô‰Ú¯ˆn‰ .‡4˙„ÏBi‰Â .· .5˙Úe·L ÚaLp‰Â .‚ . ≈«¿…»¿«∆∆¿«ƒ¿»¿«

˙e„Ú‰6‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa7˙Úe·L ÚaLp‰Â .„ . »≈≈¿»≈ƒ¿»»¿«ƒ¿»¿«
¯˜MÏ Èeha8‰‚‚La9L„˜ ÏÎ‡L ‡Óh‰Â .‰ . ƒ«∆∆ƒ¿»»¿«»≈∆»«…∆

‰‚‚La10.‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡Óh‰Â .Â . ƒ¿»»¿«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

משום 2) "חמשה", תנן ט.) (כריתות ובמשנה אנשים.
למקדש, שנכנס וטמא קודש שאכל טמא מונה שהמשנה
(כסףֿמשנה). לשתים אותם מונה רבנן ואילו לאחד.

בהמה;3) מביא עשיר, היה שאם קבוע. שאינו קרבן כלומר,
למעלה  ראה האיפה, עשירית או עוף מביא עני היה ואם

ד. הלכה "וביום 4)פ"א כאֿכב): י, יד, (ויקרא שנאמר
וגו' דל ואם וגו' וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני

וגו'". תורים ושתי וגו' כבש יב,5)ולקח (שם שנאמר
לעולה  שנתו בן כבש תביא וגו' טהרה ימי "ובמלאות וֿח)
שה  די ידה תמצא לא ואם וגו' לחטאת תור או יונה ובן
ואחד  לעולה אחד יונה בני שני או תורים שתי ולקחה

וגו'". בעל 6)לחטאת ותבעם ממון עדות העדים שידעו
שאינן  ונשבעו העידו ולא בעדותן וכפרו לו, להעיד העדות
מהלכות  א (פרק העדות שבועת היא זו עדות, לו יודעין
תחטא  כי "ונפש וֿז) א, ה, (שם ונאמר יב). הלכה שבועות
או  כשבה וגו' אשמו את והביא וגו' אלה קול ושמעה
שתי  וגו' והביא שה די ידו תגיע לא ואם וגו' עזים שעירת

וגו'". משום 7)תורים נלמד שם, ובגמרא ט. שם משנה
- העדות (בשבועת וכאן "ונעלם", בתורה נאמר שבכולן
על  התורה שחייבה משום הרי "ונעלם", נאמר לא א) שם,

כשוגג. או 8)המזיד ואכל. יאכל, שלא (=לעתיד) שנשבע
אכל, שלא (=לעבר) שנשבע או אכל. ולא שיאכל, שנשבע
ד, (שם, ואמר ג). הלכה (שם אכל ולא שאכל, או ואכל.
את  והביא וגו' בשפתים לבטא תשבע כי נפש "או וֿז)
די  ידו תגיע לא ואם וגו' עזים שעירת או כשבה וגו' אשמו

יונה". בני שני או תורים שתי וגו' והביא שנאמר 9)שה
ממנו". "ונעלם ד) נפש 10)(שם, "או בֿג) (שם, שנאמר

להלן  וראה וגו'". ממנו ונעלם וגו' טמא דבר בכל תגע אשר
בטמא  מדבר הזה שהפסוק למדו השמועה מפי כי ה, הלכה
למעלה  וראה ידע. ולא קודש שאכל טמא או למקדש שנכנס

ג. הלכה פ"א

.·˙„ÏBi‰ Ôa¯˜11O·k ‰‡È·Ó - ‰¯ÈLÚ ‰˙È‰ Ì‡ : »¿««∆∆ƒ»¿»¬ƒ»¿ƒ»∆∆
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙‡hÁÏ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ô·e ‰ÏBÚÏ B˙L Ôa∆¿»¿»∆»¿«»¿ƒ≈
ÌÈ¯Bz ÈzL ‰‡È·Óe „¯BÈ da¯˜ È¯‰ - ˙‚OÓ d„È»»«∆∆¬≈»¿»»≈¿ƒ»¿≈ƒ
elÙ‡ .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¬ƒ

ÂÈÎÒÏ ˙‚OÓ dÈ‡Â ‰OÏ ˙‚OÓ d„È ‰˙È‰12- »¿»»»«∆∆¿∆¿≈»«∆∆ƒ¿»»
ÈÚ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó13. ¿ƒ»»¿«»ƒ

הלכה 11) כפרה מחוסרי מהלכות בפ"א וראה וֿח. יב, שם
ב 12)ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ב ראה

נסכים: גם טעון לעולה הקרב היולדת שכבש ד, והלכה
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רביעית  לנסך ויין שמן, ההין ברביעית בלול סולת עשרון
זה 13)ההין. דין ונלמד יונה, בני שני או תורים שתי

(שם, שנאמר ממה א) הלכה ד פרק תזריע (פרשת בספרא
שה  לה יש שאם ללמד שה", די ידה תמצא לא "ואם א)

עני. קרבן שמביאה - זה לשה הנצרכים הדברים לה ואין

.‚˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó - ¯‰ËiLk Ú¯ˆn‰14Ô‰Ó . «¿…»¿∆ƒ¿«≈ƒ»¿≈≈∆
‰O·ÎÂ ,ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,ÌÈO·k ÈL15 ¿≈¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡ .˙‡hÁÏ¿«»ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ
O·ÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿∆∆

.ÌL‡Ï¿»»

כפרה 14) מחוסרי מהלכות בפ"א וראה כאֿכב. י, יד, שם
ג. הכבשים.15)הלכה מן נקבה

.„˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÏÚ16Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ÏÚÂ17 «¿«»≈¿«ƒ¿«¿«ƒ
ÂÈL„˜ ˙‡ÓËÂ Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚L ÏÚÂ18‡È·Ó ¿«ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿À¿«»»»≈ƒ

‰aOk19‰¯ÈÚO B‡20˙BÚe·w‰ ˙B‡hÁ‰ ¯‡Lk ,21. ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»««»«¿
Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ»∆»»¿∆»«»¿ƒ≈»«∆∆

‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·Ó - ÛBÚÏ22‰Èe¯w‰ ‡È‰Â .˙ÏÒ »≈ƒ¬ƒƒ»≈»…∆¿ƒ«¿»
˙BÎÏ‰a ‰ÈOÚÓ eL¯t˙ ¯·kL ,‡ËBÁ ˙ÁÓƒ¿«≈∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»¿ƒ¿

˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ23. «¬≈«»¿»

א).16) הלכה (למעלה בשגגה בין בזדון ה,17)בין שם
וֿז. וֿז.18)ד, בֿג, הכבשים.19)שם, מן נקבה

העזים.20) מן ד.21)נקבה הלכה פ"א למעלה ראה
יא.22) פי"ז.23)שם,

.‰‰Ê L¯ÙÓe ‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ el‡‰ ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»»≈¿…»ƒ«»¿…»∆
‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÓ ıeÁ ,Ô‡È·‰Ï ·iÁL∆«»«¬ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

L„˜ ÏÎ‡ B‡24‡ËÁ˙ Èk LÙÂ :ÌL ·e˙k CkL . »«…∆∆»»»¿∆∆ƒ∆¡»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ25ÏÎa Úbz ¯L‡ LÙ B‡ .¯ÓB‚Â ¿»¿»»»¿≈∆∆¬∆ƒ«¿»

‡ÓË ¯·c26‡h·Ï Ú·M˙ Èk LÙ B‡ .¯ÓB‚Â »»»≈¿≈∆∆ƒƒ»«¿«≈
ÌÈ˙ÙO·27‰l‡Ó ˙Á‡Ï ÌL‡È ÈÎ ‰È‰Â .¯ÓB‚Â ƒ¿»«ƒ¿≈¿»»ƒ∆¿«¿««≈≈∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯ÓB‚Â28Ôa¯˜ Ô‡k ·iÁL ‰fL , ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆∆∆ƒ≈»»¿»
L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ ‡ÓËpLk - ‡ÓhÏ«»≈¿∆ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆

Ú„È ‡Ï ‡e‰Â29‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ .30 ¿…»«««ƒ∆«»»ƒƒ««»»
L¯ÙÓk ‡e‰ È¯‰ -31‰¯Bz ‰·iÁ Le¯Ùa È¯‰L , ¬≈ƒ¿…»∆¬≈¿≈ƒ¿»»

Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÏe L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓhÏ ˙¯k32. »≈«»≈∆»«…∆«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Á·fÓ ¯Oa ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â :¯Ó‡ ÏÎB‡a¿≈∆¡«¿«∆∆¬∆…«»»ƒ∆«
ÒÎp·e .‰˙¯ÎÂ ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ '‰Ï ¯L‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ¬∆«¿À¿»»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿»
Ï‰w‰ CBzÓ ‡È‰‰ LÙp‰ ‰˙¯ÎÂ :¯Ó‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»∆¡«¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒƒ«»»

‡nË '‰ Lc˜Ó ˙‡ Èk33Â .˙¯k ‰¯Bz ‰·iÁL ÔÂÈÎ34 ƒ∆ƒ¿«ƒ≈¿≈»∆ƒ¿»»»≈
ÔÈ‡È·nL Ôa¯w‰ L¯t ,ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÏÚ«À¿«ƒ¿»¿»»»≈≈«»¿»∆¿ƒƒ

Ô˙‚‚L ÏÚ35. «ƒ¿»»

קרבן 24) להביא שחייבים בתורה מפורשים שאינם בשגגה,
ויורד. העדות.25)עולה שבועת מפורש 26)זוהי  ולא

בטומאה. למקדש שנכנס או בטומאה קודש שאכל
ביטוי.27) שבועת ז.28)זוהי ו: ז.29)בשבועות שם

נאמר  טומאתו". - "טומאתו גזירהֿשוה שלמדו רבא, אמר
אדם  בטומאת יגע כי "או ג) ה, (שם ויורד עולה בקרבן כאן
"את  יג) יט, (במדבר מקדש במטמא וכתוב טומאתו", לכל
לא  נדה מי כי מישראל, ההיא הנפש ונכרתה טמא ה' משכן
טומאת  להלן מה - בו" טומאתו עוד יהיה טמא עליו זורק
שחייבין  זו טומאה היא מה פירש (שלא כאן אף מקדש,
קודש, ואוכל מקדש. טומאת היא ויורד) עולה קרבן עליה
למה  בהמה חיה, אני אקרא אומר רבי בברייתא: (שם) נלמד
נפש  "או ב) ה, ויקרא כתוב, ויורד עולה (שבקרבן נאמר
בנבלת  או טמאה חיה בנבלת או טמא דבר בכל תגע אשר
בהמה  גם הרי "חיה" שמזכיר וכיון וגו'", טמאה בהמה
תאכלו", אשר החיה "זאת ב יא, שם כתוב (שהרי בכללה
וגו' פרסה מפרסת "כל ג) (שם, כתוב לזה סמוך ומיד
לו  ולמה חיה) בכלל שבהמה הרי תאכלו", אותה בבהמה
"בהמה  גז"ש ללמוד כדי טמאה", "בהמה גם כאן להזכיר
ונאמר  טמאה", "בהמה כאן נאמר טמאה": בהמה - טמאה
תגע  כי "ונפש בטומאה קדשים באוכל כא) ז, (שם להלן
שקץ  בכל או טמאה בבהמה או אדם בטומאת טמא, בכל
הנפש  ונכרתה לה' אשר השלמים זבח מבשר ואכל טמא,
בטומאה, קודש אוכל לענין מדובר שם מה מעמיה", ההיא
באוכל  מדובר טומאה, שכתוב ויורד) עולה (בקרבן כאן אף

בטומאה. אלא 30)קודש בתורה, מפורש זה אין שהרי
בגזירהֿשוה. במזיד.32)בתורה.31)נלמד

משכן 33) "את יג) יט, (שם הפסוק מן זאת למדו יד: במכות
עז, לאֿתעשה המצוות בספר וראה ונכרתה". טמא ה'

שי. שם ו:35)במזיד.3)4ובהערה שבועות בברייתא
וגו'") טמא דבר בכל תגע אשר (=נפש הכתוב שאין "מנין
מגע  על מחייבו (=שאין וקדשיו מקדש בטומאת אלא מדבר
בטומאה). למקדש נכנס או בטומאה קודש אכל אלאֿאםֿכן
רש"י] - [בזדון הטומאה על וענש והזהיר הואיל הוא: ודין
הטומאה  על וענש כשהזהיר מה הטומאה, על קרבן וחייב
כשחייב  אף וקדשיו, מקדש טומאת על אלא וענש הזהיר לא
מקדש  טומאת על אלא חייב לא הטומאה על קרבן

וקדשיו".

.Â˙Ba¯˜ Ïk36‡È·Ó dÏÚa - ˙·iÁ ‰M‡‰L37ÏÚ »»¿»∆»ƒ»«∆∆«¿»≈ƒ«
‰È„È38‰È‰ Ì‡Â ,ÈÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó - ÈÚ ‰È‰ Ì‡ . »∆»ƒ»»»ƒ≈ƒ»¿«»ƒ¿ƒ»»

¯ÈLÚ Ôa¯˜ ‰È„È ÏÚ ‡È·Ó - ¯ÈLÚ39Ì„‡ ‡È·Óe .40 »ƒ≈ƒ«»∆»»¿«»ƒ≈ƒ»»
Ba È„È ÏÚ41B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚÂ Bza È„È ÏÚÂ42 «¿≈¿¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿»

ÈÚ Ôa¯˜43ÌÈÁ·fa ÔÏÈÎ‡Óe44. »¿«»ƒ«¬ƒ»«¿»ƒ

זוטא)36) ספרי בשם יב משנה מנגעים (פי"ד הר"ש לדעת
והם  לטהרתה, שבאים בקרבנות אלא חייב הבעל אין
לכפרתה, שבאים קרבנות אבל וסוטה. זיבה לידה, קרבנות
חייב  אינו - בשוגג שבת חיללה או חלב שאכלה כגון
בנדרים  [ועיין צד. אות שם ישראל בתפארת וראה להביא.

שם]. הש"ס ובגליון בנגעים 37)לו. משנה להביא, חייב
קד. מציעא ובבא כד. ובנזיר לה: בנדרים וברייתא שם,

שם).38) בפיה"מ (רבינו יהודא 39)בשבילה ר' דברי
אומרים, ואין (כסףֿמשנה). עליו חולק ואין שם, במשנה
בעלה, קנה אשה שקנתה מה שהרי עניה, היא שנשאת כיון
עליה  מביא אלא עשיר, הוא אם אף עני קרבן בשבילה יביא
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בנגעים  לרבינו, בפיה"מ ראה כגופו. שאשתו עשיר, קרבן
שם.40)שם. נגעים עשיר. בנו.41)שהוא בשביל
שהמדובר 42) הר"ש, לדעת ואף כנענים. ובין עבדים [בין

נוהגת  צרעת טומאת הרי למעלה), (ראה כפרה במחוסרי רק
א), הלכה צרעת טומאת מהלכות (פ"ט כנענים בעבדים גם
מטמאי  מהלכות (פ"א זיבה טומאת בהם נוהגת כן וכמו

בקרבנות]. מחוייבים והם ד), הלכה ומושב אף 43)משכב
הוא  כי דוקא, לאו ושפחתו ועבדו ובתו ובנו עשיר. הוא אם
להודיענו  אלו מזכיר אלא אדם, כל בשביל שמביא הדין

על שאף  הסמוכים הגדולים אפילו או הקטנים ובתו בנו
להביא  הכרח לו שיש ושפחתו), דעבדו (דומיא שולחנו
והיה  שולחנו, על טהרותיו יטמאו שלא כדי קרבן בשבילם
עצמו  הוא אם עשיר, קרבן בשבילם שיביא לסברא מקום
קרבן  בשבילם מביא אלא כן, הדבר שאין השמיענו - עשיר
שם). נגעים אחרונה, (משנה עליו חסה שהתורה עני,

פ"א 44) להלן ראה בקדשים. לאכול מטהרן זה קרבן
אינם  כפרה שמחוסרי א, הלכה כפרה מחוסרי מהלכות

ה. הלכה שם וראה קרבנן, שיביאו עד בקדשים אוכלים

.ÊÔa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÁÈLÓ Ô‰ÎÂ CÏn‰45˙Úe·L ÏÚ «∆∆¿…≈»ƒ«¿ƒƒ»¿»»«¿«
Lc˜Ó ˙‡ÓË ÏÚ B‡ Èeha ˙Úe·L ÏÚ B‡ ˙e„Ú‰»≈«¿«ƒ«À¿«ƒ¿»

ÂÈL„˜Â46˙BËBÈ„‰ ¯‡Lk47Ôa¯˜ ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ; ¿»»»ƒ¿»∆¿∆…ƒ≈«»»¿«
ÁÈLÓ Ô‰k Ôa¯wÓe ËBÈ„‰ Ôa¯wÓ CÏÓ48‡l‡ ∆∆ƒ»¿«∆¿ƒ»¿«…≈»ƒ«∆»

˙BÂˆna49BÓk ,‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ô˙‚‚L ÏÚ ÌÈ·iÁL «ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿»»«»¿»¿
e¯‡aL50ÌÈÂL Ôlk „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜a Ï·‡ ,51¯·k . ∆≈«¿¬»¿»¿»∆¿≈À»»ƒ¿»

˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a e¯‡a52ÏÚ ·iÁ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ , ≈«¿¿ƒ¿¿≈»«ƒ¿∆«»«
È˙ÓÈ‡Â ,Èeha ˙‚‚L ˙Úe·L ÏÚÂ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈¿«¿«ƒ¿«ƒ¿≈»«
˙Ba¯˜ ·iÁ ‰È‰È C¯„ ‰Ê È‡ ÏÚÂ ;Ô‰ÈÏÚ ¯eËt ‰È‰Èƒ¿∆»¬≈∆¿«≈∆∆∆ƒ¿∆«»»¿»
·iÁ ‰È‰È ‡Ï C¯„ ‰Ê È‡ ÏÚÂ ,˙BÚe·M‰ ÔÈÓk ‰a¯‰«¿≈¿ƒ¿««¿¿«≈∆∆∆…ƒ¿∆«»

‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰·e .„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡53,¯‡·‡ ∆»»¿»∆»¿ƒ¿¿À¿≈«»»¬»≈
,‰a¯‰ ˙Ba¯˜ Ú¯ˆn‰Â ˙„ÏBi‰ ·iÁ˙z C¯„ ‰ÊÈ‡a¿≈∆∆∆ƒ¿«≈«∆∆¿«¿…»»¿»«¿≈

.„Á‡ Ôa¯˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ·iÁ˙È C¯„ ‰Ê È‡·e¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈∆»¿»∆»

שפתים 45) ביטוי ועל הקול שמיעת "על ט. בהוריות משנה
והנשיא  והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו מקדש טומאת ועל
חייבין  "אין במשנה ח: שם שאמרו ומה חייבין". והמשיח
שפתים  ביטוי ועל הקול שמיעת על וביתֿדין) המשיח (כהן
רבי  דברי בהם, כיוצא והנשיא וקדשיו, מקדש טומאת ועל
המשיח  כהן שאין שם) (בפיה"מ רבינו מפרש הגלילי" יוסי
קרבן  כהדיוט מביאין אלא עזים, שעיר והמלך פר, מביא
ומה  כאן). וכסףֿמשנה הראב"ד בהשגת (וראה ויורד עולה
חייב  אינו המלך כי שם) (במשנה עקיבא רבי שאמר
מעיד  לא אותו, דנין ולא דן לא שהמלך העדות, בשבועת
שבועות  מהלכות בפ"י רבינו פסק (וכן אותו מעידין ולא
שאינו  מעידיו אחד המלך שהיה או וכו' עדיו "היו א הלכה
כל  - העדות") משבועת פטורין ונשבעו, וכו' להעיד ראוי
לבוא  מלך של מכבודו זה שאין משום אלא אינו זה
והנתבעים  ביתֿהדין באו אם אבל עדותו, להגיד לביתֿהדין
כפר  אם זה ובאופן עדותו, מקבלים שם, והעיד המלך לבית
וראה  שבועה, בקרבן חייב עדות יודע שאינו ונשבע

רוקח. ובמעשה המשנה מנה 46)במרכבת (ה"א) [למעלה

ש"יולדת" לפי השמיטם; וכאן ויולדת", מצורע גם רבינו
שאין  ה"ה, מלכים מהלכות בפ"א (ראה במלך לא אינה
ביאת  מהל' בפ"ט (ראה גדול בכהן ולא מלכה), מעמידים
ו"מצורע", כהונה). קדושת אין אהרן שבבנות ה"א, מקדש
(ראה  כ"ג מלהיות נפסל כי שאם בכ"ג, שישנו אע"פ
במועד  שאמרו ומה במשנה. מה: ובבכורות יב: בהוריות
דכל  גדול כהן והא גדול, כהן לרבות "והצרוע יד: קטן

כ  ברגל",השנה צרעתו נוהג (מצורע) שמעֿמינה וכו' רגל
ופורם, פורע אינו שעבר, גדול כהן שגם משום היינו
ז, הלכה פט"ו להלן רבינו דברי ולפי יא: בהוריות כמפורש
עליו, גדולה כהונה דיני כל מום, מחמת שעבר גדול כהן גם
שם  בריטב"א ועיין ברגל. אדם ככל הוא הרי כן ואם
עמודים  ח"ב שם מפריש ר"י תלמיד ידידיה ר' ובתוספות
ככהן  המצוות, כל על הבא פר הוא מביא - (8 הערה יזֿיח
מביא  מום, מחמת שעבר גדול כהן גם הרי המשמש, גדול
שלענין  כאן, להביא לו והיה שם, פט"ו להלן כמפורש פר
משום  השמיטו - כהדיוט, הוא הרי ויורד עולה קרבן
עבר  שנצטרע (=מלך) נשיא שהרי שייך, אינו שבמלך
וכן  ט, הלכה שם (להלן כהדיוט הוא והרי מנשיאותו,
שתי  ד"ה ובתוספות כ. שם ועיין קז: בסנהדרין מפורש
הוא  הרי ויורד, עולה שלענין לומר צריך ואין שנים),

ד,47)כהדיוט]. הלכה למעלה וראה ויורד. עולה קרבן
ויורד. עולה קרבן עזים 48)מהו שעיר מביא שהמלך

עזים  שעירת - וההדיוט בקר, בן פר - המשוח והכהן (זכר),
הכבשים. מן נקבה או לא49ֿ)(נקבה) מצוות כלומר

א.50)תעשה. הלכה פ"א והכהן 51)למעלה המלך
שבתורה  המצוות "כל (ט.): שם משנה וההדיוט. המשוח
מביא  היחיד חטאת, שגגתן ועל כרת זדונן על שחייבין
פר  מביאין וביתֿדין ומשיח שעיר, והנשיא ושעירה, כשבה
מקדש  טומאת ועל שפתים ביטוי ועל הקול שמיעת ועל וכו'
חייבין". והמשיח והנשיא והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו
ומשיח  ונשיא נפש, ואם באשמות "דכתיב שם רש"י ופירש

הן". אחת נפש טֿי.52)בכלל ד ֿו, פ"א 53)פרקים
ופ"ד.

.Á‰‚‚Lk ÔB„f‰ ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·n‰ Ïk54‰È‰ Ì‡ , »«≈ƒ»¿»««»ƒ¿»»ƒ»»
Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt - Òe‡55¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»ƒ«»¿»¿≈»ƒ«¿»

Ô˙‚‚L ÏÚ ‡l‡ ˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡L ˙B¯·Ú56Ì‡L , ¬≈∆≈«»«»∆»«ƒ¿»»∆ƒ
¯eËt - Òe‡ ‰È‰57. »»»»

א),54) הלכה ט פרק (למעלה חרופה שפחה על הבא כגון
ושבועת  א), הלכה זה בפרק (למעלה העדות ושבועת

ז). הלכה פ"ט (למעלה בכריתות 55)הפקדון תוספתא
באונס  כולם כשגגה, הזדון על מביאין "ארבעה פ"א:
וגם  כשוגג, הזדון על (=שחייב הנזיר" מן חוץ פטורים,
וראה  ג) הלכה נזירות מהלכות בפ"ו ראה האונס, על חייב

כאן. ולחםֿמשנה שכיון 56)בקריתֿספר זדונן, על ולא
- המזיד על ולא בלבד השוגג על אלא התורה חייבה שלא

האונס. על חייבה שלא יז:57)כלֿשכן בשבועות ראה
בשעת  שלא אשתו על שהבא ו) הלכה פ"ה (ולמעלה ויח.
מקרבן  פטורין אלו הרי תשמיש, בשעת דם וראתה וסתה

לעשות. לו היה ומה אנוס שזה מפני חטאת,
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.ËB˙‡hÁ ÏL ‰O·ÎÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ÈÓ58CÈ¯ˆÂ ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»∆«»¿»ƒ
Ô‰Ï59‰¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -60˙BÚn‰ Ì˙B‡ ÏlÁÈÂ »∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ»ƒ«≈»«»

‰¯ÈÚO‰ ÏÚ61Ô‰a ‰‰ÈÂ62LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««¿ƒ»¿≈»∆»∆¿≈ƒƒ¿ƒ
‰¯ÈÚMÏ63‰aOk Á˜ÏÂ64.Ô‰a ‰‰È - «¿ƒ»¿»«ƒ¿»≈»∆»∆

(ובעשיר 58) ויורד עולה של חטאת בקרבן כאן המדובר
אבל  דבר, של טעמו להלן ראה שעירה), או כבשה שמביא
כבשה  שמביא ד, הלכה פ"א למעלה (ראה קבועה בחטאת
יפלו  - לחטאת שהפריש המעות מן נשאר אם שעירה), או
ט. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פ"ה ראה לנדבה,

השעירה 59) שדמי וכגון שהעני, וכגון הללו, למעות
הכבשה. מדמי כז:60)פחותים בכריתות משנה

הזאת,61) השעירה על מקדושתם המעות את פודה הוא
לחולין. היוצאים המעות תחת בקדושה נכנסת והיא

לשעירה.62) כבשה שבין מההפרש שחסך האלו במעות
ויורד  עולה בקרבן שנאמר ממה בגמרא) (שם כן ולמדו
חטאתו. ממקצת - "מחטאתו" - "מחטאתו" וֿי) ה, (ויקרא
מתכפר  העני שאם לחטאתו, שהפריש הדבר ממקצת כלומר,
לרבינו  בפיה"מ גם וראה בהנאה, מותר והנותר במקצת,
למעות, צריך הוא אם שדווקא רבינו מדברי ונראה שם.
יותר  כשהכבשה להיפך (או זולה יותר שהשעירה וכגון
לא  למעות, צריך אינו אם אבל לשנות, לו מותר אז זולה),
ובפירש"י  לכבשה. משעירה או לשעירה כבשה מן ישנה
וראה  ברצונו, תלוי שהכל נראה שם, כריתות במשנה

המשנה. מעות 63)מרכבת שהפריש כלומר, שם. משנה
וצריך  זולה, יותר והכבשה והעני, שעירה, לקנות בשביל
השעירה. לשווי הכבשה שווי בין שבהפרש הללו למעות

למעלה.64) כמבואר הכבשה, עלֿידי המעות את וחילל

.È‰Ó‰aÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰65ÈÚ‰Â66ÈzL ÁwÈ - ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¡ƒƒ«¿≈
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz67Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÈÂ ƒ¿≈¿≈»ƒ«≈¬≈∆»

B‡ ‰BÈ È·Ï ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ .Ì‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰«»¿≈»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
ÌÈ¯BzÏ68‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·È - ÈÚ‰Â69ÏlÁÈÂ «ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ«≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»«»¿≈»∆»∆¿≈ƒ»»
- ¯ÈLÚ‰Â ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ÈÚ»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ70¯ÈLÚ‰Â ÛBÚÏ LÈ¯Ù‰ .ÛBÚ ‡È·ÈÂ ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿ƒ¿¿∆¡ƒ
elÙ‡ .‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‡È·ÈÂ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ -ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿»¿ƒ»¬ƒ

ÒÒB‚ BLÈ¯BÓ ‰È‰71ÈÚ ‰Ê È¯‰ -72˙eÓiL „Ú »»ƒ≈¬≈∆»ƒ«∆»
epL¯ÈÈÂ BLÈ¯BÓ73. ƒ¿ƒ»∆

עולה 65) קרבן שיקריבו שמצוותם מהששה באחד המדובר
לקנות  כדי מעות שהפריש ובעשיר א), הלכה (למעלה ויורד

לחטאת. כבשה) או (=שעירה מנכסיו,66)בהמה ירד
או  תורים שתי - העני קרבן כי בֿגֿד הלכות למעלה וראה

יונה. בני מעות 67)שני הפריש כבר כי ואף שם. משנה
זה  ואף עני. קרבן אלא מביא אינו שהעני כיון עשיר, לקרבן
הכהן  עליו "וכפר ו) ה, (ויקרא שנאמר ממה שם למדו
(ראה  חטאתו מקצת משמע "מחטאתו", - מחטאתו"
הדמים. ממקצת עוף יביא העני אם כלומר, למעלה),

או 68) ביטוי שבועת או העדות בשבועת כאן המדובר
עולה  של דרגות שלש בהם שיש וקדשיו, מקדש טומאת

ד. הלכה למעלה ראה ואף 69)ויורד, שם. במשנה
כיון  - היונה בני לשני או תורים לשתי מעות כבר שהפריש
זה  ואף למנחה. סולת האיפה עשירית רק מביא עוד, שהעני
הכהן  עליו "וכפר י) (שם, שנאמר ממה (שם) נלמד
לשתי  מעות הפריש אם כלומר, חטאתו. מקצת מחטאתו",
ממקצת  מביא עוד, העני ושוב יונה, בני שני או תורים

האיפה. עשירית הללו, כי 70)הדמים ואף שם. משנה
להוסיף  צריך שהעשיר כיון - עני לקרבן המעות הפריש כבר
שנאמר  ממה שם בגמרא כן ולמדו עשיר. קרבן ולהביא
חטאתו" "על חטאתו", על הכהן עליו "וכפר יג) (שם,
הדמים  על להוסיף צריך בינתיים, העשיר שאם משמע

עשיר. קרבן עשיר.71)ולהביא ויהיה ממנו, לירש ועתיד
עני.72) קרבן ומביא אותו, ירש שלא זמן ויצטרך 73)כל

"אבל  יז: ערכין משנה עשיר. לקרבן עד מעות להוסיף
להקדש  אין וכו' לו והניח אביו מת אפילו כן, אינו בקרבנות
שהיה  המשנה שכוונת בגמרא) יח. (שם ופירשו כלום". בה
קאֿמשמעֿלן  למיתה, גוססין רוב דתימא מהו גוסס, אביו
שהגוסס  לפי לעני, היורש עדיין נחשב מת שלא זמן שכל

מג. נזיר ראה דבריו, לכל כחי הוא

.‡Èda ÏÙÂ ‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»«»
ÌeÓ74‰ˆ¯ Ì‡ - [ÈÚ‰Â]75Ï·‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·È , ¿∆¡ƒƒ»»»ƒ¿»∆»¬»

ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈ¯Ù‰ Ì‡76˙È¯ÈOÚ ÂÈÓ„a ‡È·È ‡Ï - ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ¿»»¬ƒƒ
ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ,‰ÙÈ‡‰77. »≈»∆≈»ƒ¿

כז:74) כריתות ומשמע 75)ברייתא שם. בברייתא הוא כן
שעכשיו  אףֿעלֿפי אחרת, כשבה בדמיה יביא רצה שאם
יב, משנה יד פרק בנגעים וברע"ב בר"ש מפורש וכן העני.
היינו  יצא", עשיר, קרבן שהביא עני "מצורע שאמרו שמה
משנה  פ"ו כריתות ישראל בתפארת [וראה לכתחילה אפילו

עיון]. וצריך נה, אות בו 76)ח "ונפל כתב לא בעוף
מהלכות  (פ"ג בעוף פוסלים המומים שאין לפי מום",
רגלו, שנקטעה היינו "ונפסל", אלא א) הלכה מזבח איסורי

(שם). המזבח גבי על חסר מקריבים ברייתא 77)שאין
"והעמיד  אמרו: ה) הלכה ד פרשה (בחוקותי ובספרא שם.
מדבר  זה שפסוק לב: בתמורה (ראה הכהן לפני הבהמה את
וכו' והעצים העופות ואין נפדית בהמה המוקדשין), בפסולי
בפ"ה  שם, המשניות בפירוש רבינו בדברי וראה נפדים".
איסורי  מהלכות ובפ"ו י, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות

ד. הלכה מזבח

.·ÈLÈ¯Ù‰78‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ79‡lL „Ú :¯ÈLÚ‰Â ƒ¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ«∆…
ÈÏk· ‰L„˜80˙BÁn‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰ -81‰„t˙Â , »¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿»«¿»¿ƒ»∆

ÏÎ‡˙Â82ÈÏk· ‰L„wMÓe ;83‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz - ¿≈»≈ƒ∆»¿»«¿ƒ¿À«»»¿≈≈
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï84. ¿≈«¿≈»

פ"ד.78) כריתות עני.79)תוספתא זמן 80)כדין כל
קדושת  קדשה לא שרת, כלי לתוך הסולת עדיין שם שלא
ק: (מנחות נפדית דמים וקדושת דמים, קדושת אלא הגוף,

ה). הלכה שם מזבח איסורי שנטמאו 81)והלכות
שם. מזבח איסורי הלכות ראה אותן, שפודין ושנפסלו

"רבי 82) קא. במנחות אמרו וכן נטמאה. שלא אףֿעלֿפי
חוץ  נפדין. אין טהורין נפדין, טמאין כולן אומר, אליעזר
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תורה  אמרה שהרי חוטא, מנחת של האיפה מעשירית
לכך  כלומר, חטאתו", "על "מחטאתו" יֿיג) ו, ה, (ויקרא
עני  היה שאם חטאתו", "על האיפה עשירית אצל כתוב
מעות, עליה ויוסיף יפדנה והעשיר, האיפה, עשירית והפריש
(רש"י  שם בכריתות שאמרו כמו שעירה, או כבשה ויביא

קדשה 83)שם). שרת, כלי לתוך הסולת את ִֶָמׁשׂשם
(שם). נפדית הגוף קדושת ואין הגוף, קדושת הסולת

בגוף 84) אינו שהפסול מכיון כלומר, שם. כריתות תוספתא
את  לשרוף אסור שהעשיר, המנחה בבעל אלא המנחה
בפ"ד  ראה תשרף, ואחרֿכך צורתה תעובר אלא מיד המנחה

ג. הלכה פסח קרבן מהלכות

.‚ÈÔ˜ LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ85ÓÏ‰aOk ‰ÈÓ„a ÁwÏÂ d¯Î »ƒ∆ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿ƒ«¿»∆»ƒ¿»
‰¯ÈÚO B‡86ÈÚ‰Â87BÊ Ô˜ ‡È·È -88Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»¿∆¡ƒ»ƒ≈««ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰L ÌÈÓc ˙M„˜ ‡È‰L89‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ¿À«»ƒ∆ƒƒ¿≈¿»»…
?˙ÈÁ„90ÈeÁ„ BÈ‡ B¯wÚÓ ÈeÁcL ÈtÓ91È¯‰Â , ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ»≈ƒ«¬≈

·È¯˜‰L ÈÚ .‰zÚ BÏ BÊ Ô˜ ‰‡¯92- ¯ÈLÚ Ôa¯˜ ƒ¿∆≈«»»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï - ÈÚ Ôa¯˜ ·È¯˜‰L ¯ÈLÚÂ ,‡ˆÈ»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…»»

אושעיא,85) רבי אמר אלעזר ר' "אמר כח. כז: בכריתות
ומפרש  והעני". לכבשתו קן שהפריש עשיר מקדש מטמא
כשבה". בדמיה וליקח "למכרה - "לכבשתו" רבינו

קרבן 86) לצורך למכרה דמים, בקדושת קדושה היא והרי
עני.87)עשיר. קרבן להביא שיפדה 88)שיכול לאחר

עני. לקרבן ויקדישנה זו 89)אותה דמים קדושת כלומר,
לקרבן  לכתחילה ראוי אינו שעני לפי נדחית, - עשיר לקרבן

ודאי 90)עשיר. נדחית, הגוף בקדושת היתה אילו כלומר,
אם  אפילו אלא מלהקריבה, לגמרי להידחות צריכה היתה
להידחות  היא צריכה נדחית, דמים קדושת אלא עליה אין
טו  בפרק רבינו מדברי נראה וכן (לחםֿמשנה). מהקרבה
נדחית, דמים שקדושת ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

הקרבן. דמים 91)מדחה שקדושת אמרו שם בגמרא
כתב  ח הלכה ג פרק ולמעלה כן. פסק לא רבינו אבל מדחה,
גם  וכ"כ נדחים. חיים בעלי אין ונדחה בנראה שגם רבינו,
כ"ד, בהלכה גם ועיי"ש כג. הלכה המוקדשין מפסולי בפ"ג
שם. פ"ג למעלה ובלח"מ ה"ד, הקרבנות ממעשה ובפט"ו

הי"א.92) למעלה וראה מי"ב. פי"ד נגעים

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ויורד.1) עולה קרבן דיני יבאר

.‡Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚La LÈ ÈepL2ÂÈL„˜Â3‰Ó ƒ≈¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿»»»«
‚‚ML ÔÂÈk ,˙B˙¯k‰ ÏkL .˙B˙¯k ¯‡La Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿»¿≈∆»«¿≈≈»∆»«
BÏ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ÛBqa BÏ Ú„BÂ¿««∆»»««ƒ∆…»¿»
˙‡ÓËa Ï·‡ ;˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰lÁza ‰ÚÈ„È¿ƒ»«¿ƒ»¬≈∆«»«»¬»¿À¿«
„Ú „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈL„˜Â Lc˜Óƒ¿»¿»»»≈≈ƒ»¿»∆¿≈«

‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„È BÏ ‰È‰zL4L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ5B‡ ∆ƒ¿∆¿ƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆
Lc˜nÏ6‰lÁza7B‡ L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ ‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„ÈÂ , «ƒ¿»«¿ƒ»ƒƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆

‡ÓË ?„ˆÈk .ÌÈ˙Èa ÌÏÚ‰Â ,ÛBqa Lc˜nÏ8ÒÎÂ «ƒ¿»«¿∆¿≈≈¿«ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¿«
L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ9‡ÓËpL BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â , «ƒ¿»»«…∆¿««»«∆ƒ¿»

‰È‰ L„wLÂ ,ÒÎpL B‡ ÏÎ‡L ‰ÚLa ‡ÓË ‰È‰LÂ¿∆»»»≈¿»»∆»«∆ƒ¿«¿∆…∆»»
BÏÎ‡L ‰Ê10‰Ê È¯‰ - BÏ ÒÎpL ‰Ê ‰È‰ Lc˜Ó B‡ ∆∆¬»ƒ¿»»»∆∆ƒ¿«¬≈∆

‰fLÂ [L„˜ ‰fLÂ] ‡ÓËpL Ú„iL „Ú ,Ôa¯wÓ ¯eËt»ƒ»¿»«∆≈«∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿∆∆
‡ÓË ?„ˆÈk .ÏÎ‡iL Ì„˜ B‡ ÒkiL Ì„˜ Lc˜Ó11 ƒ¿»…∆∆ƒ»≈…∆∆…«≈«ƒ¿»

Lc˜Ó ‰fL Ú„ÈÂ ‡ÓËpL Ú„ÈÂ12¯Á‡Â ,L„˜ ‰fLÂ ¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿««
ÒÎÂ ‡ÓËpL ÁÎLÂ ‰‡Óh‰ epnÓ ‰ÓÏÚ Ck»∆∆¿»ƒ∆«À¿»¿»«∆ƒ¿»¿ƒ¿«

ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ13Lc˜Ó ‰fL Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„˜ «ƒ¿»»«…∆¿≈«∆∆ƒ¿»
‰fL B‡ Lc˜Ó ‰fL ÁÎLÂ ‚‚ML B‡ ;L„˜ ‰fLÂ¿∆∆…∆∆»«¿»«∆∆ƒ¿»∆∆
;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,‡ÓË ‡e‰L Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„˜ ¯Oa¿«…∆¿≈«∆»≈¿ƒ¿«»«
L„˜ ¯Oa ‰fL ÁÎLÂ ‡ÓËpL ÁÎL B‡ ‚‚ML B‡∆»«»«∆ƒ¿»¿»«∆∆¿«…∆
BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â ;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,Lc˜Ó ‰fLÂ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿««»«
‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÓlÚ˙pL ÌÈ¯·„¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¬≈∆≈ƒ»¿»∆

el‡ ˙B˜BÏÁÓ LMÓ „ˆÂ „ˆ ÏÎa „¯BÈÂ14ÔÈpÓe . ¿≈¿»«»«ƒ≈«¬≈ƒ«ƒ
¯‡La È¯‰L ?‡e‰ Ck ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‚‚L ÔÈcL∆ƒƒ¿«ƒ¿»¿»»»»∆¬≈ƒ¿»
‡Ï ¯L‡ '‰ ˙BˆnÓ ˙Á‡ d˙OÚa :¯Ó‡ ˙B‚‚L¿»∆¡««¬»««ƒƒ¿¬∆…
- ‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ ÂÈÏ‡ Ú„B‰ B‡ ,ÌL‡Â ‰ÈOÚ≈̇»∆»¿»≈«≈»«»¬∆»»

„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBqa Ú„iL ÔÂÈk;‰lÁza Ú ≈»∆»««««ƒ∆…»««¿ƒ»
‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡ ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË·e¿À¿«ƒ¿»¿»»»∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿
ÏÏkÓ ,epnÓ ÌÏÚÂ ¯Ó‡pL ¯Á‡Ó .ÌL‡Â Ú„È»«¿»≈≈««∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆ƒ¿»
.Ú„È ‡e‰Â ¯Ó‡Â ,‰lÁza ‰ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»¿ƒ»«¿ƒ»¿∆¡«¿»«
‰lÁza ‰ÚÈ„È CÈ¯ˆ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰ [ÌL‡Â]¿»≈»»«¿»∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ»

ÌÈ˙Èa ÌÏÚ‰Â ÛBqa ‰ÚÈ„ÈÂ15. ƒƒ»«¿∆¿≈≈¿«ƒ

למקדש.2) שנכנס טמא קודש,3)כלומר, שאכל טמא
ויורד  עולה קרבן ומביאים במזיד, כרת חייבים ושניהם

ה"ג). פ"א (למעלה נטמא.4)בשוגג שהוא ידיעה
הקודש).5) את (באכל קודש שזהו שזהו 6)ידיעה ידיעה

למקדש). (בנכנס הקודש,7)מקדש את ואכל ששגג לפני
"ידיעות  א: ב, שבועות משנה, למקדש. שנכנס לפני או
בתחילה  ידיעה בה שיש את וכו' ארבע שהן שתים הטומאה
ולדעת  ויורד". בעולה זה הרי בינתיים, והעלם בסוף וידיעה

למקדש. גם ידיעה צריך יד:) (שם ידע 8)רבי ולא
קודש.9)שנטמא. ואכל שנטמא ידע ולא נטמא כלומר,

הוא 10) שאכל שזה ידע שלא אלא שנטמא, זה לפני שידע
לו. נודע עכשיו ורק א.11)קודש, יד, שם משנה,

מקדש,12) העלם על גם שמחייבין ישמעאל, ורבי כרבי
שם. ובגמרא ב. יד, שם ממנו 13)במשנה שנעלמו כלומר,

שזה  או קודש בשר שזה ששכח יחד, גם הדברים שני
וחשב  טמא שהוא שידע או טמא, שהוא שכח וגם מקדש,

למקדש. וליכנס קודש לאכול לטמא כלומר,14)שמותר
קודש  שזהו ידע א. והם: בטמואה, קודש באוכל שלשה
ממנו  ונעלם טמא שהוא ידע ב. טמא. שהוא ממנו ונעלם
למקדש  בנכנס ושלשה וזה. זה ממנו נעלם ג. קודש. שזהו
ב. טמא. שהוא ממנו ונעלם מקדש שזהו ידע א. בטומאה:
זה  ממנו נעלם ג. מקדש. שזהו ממנו ונעלם טמא שהוא ידע

ב. יד, שם בגמרא וראה כרבי,15)וזה. א. ד, שם ברייתא,
– "ונעלם פעמים שנאמר ממה זאת לומד עקיבא רבי אבל
"ונעלם  ב) ה, (ויקרא טמא" והוא ממנו "ונעלם  = ונעלם"

ג). (שם, ידע" והוא ממנו

.·LÂ L„˜ ‰fL Ú„ÈÂ] ‡ÓËpL Ú„ÈÂ ‡ÓË‰f ƒ¿»¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆…∆¿∆∆
ÁÎLÂ ,‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a Ú„È ‡Ï Ï·‡ [Lc˜Óƒ¿»¬»…»«¿≈∆»ƒ¿»¿»«
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Ú„BÂ ,L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ck ¯Á‡Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««ƒ¿»»«…∆¿«
‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a ÏÎ‡L ¯Á‡ B‡ ÒÎpL ¯Á‡ BÏ16 ««∆ƒ¿«««∆»«¿≈∆»ƒ¿»

[Ôa¯˜ ·iÁ ‰Ê È¯‰] -17Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ; ¬≈∆«»»¿»««ƒ∆…»«
‡ÓË ‡e‰L Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a ‰lÁza«¿ƒ»¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆»≈
Ì‡ Ï·‡ .‰lÁza ‰‡ÓË ˙ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰ È¯‰ -¬≈»¿»»¿ƒ«À¿»«¿ƒ»¬»ƒ
‰L„ÚÎa ‡ÓËpL ÔB‚k ,‰‡ÓË ˙BÎÏ‰ epnÓ eÓÏÚ∆∆¿ƒ∆ƒ¿À¿»¿∆ƒ¿»¿«¬»»

¯eÚMa Ú„È ‡ÏÂ ‡nËÓ ı¯M‰L Ú„ÈÂ ,ı¯M‰ ÔÓ18, ƒ«∆∆¿»«∆«∆∆¿«≈¿…»««ƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ÏÏk ı¯Ma Ú‚pL ÁÎLÂ¿»«∆»««∆∆¿»¿ƒ¿«»«¿««»
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚÎa [Ú‚pL] BÏ Ú„B«∆»«¿«¬»»ƒ«∆∆¬≈∆»≈

¯eËt B‡ Ôa¯˜ ·iÁ Ì‡19Lc˜n‰ ‰‡¯ ‡lL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ«»»¿»»¿≈ƒ∆…»»«ƒ¿»
BÓB˜Ó ÔÈ·‰ ‡ÏÂ ÂÈÓiÓ20Ú„ÈÂ ‡ÓË Ì‡ ,21‡ÓËpL ƒ»»¿…≈ƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿»

‰lÁza Ú„È ‡ÏÂ ,Lc˜nÏ ÒÎÂ22BÓB˜Ó e‰fL ¿ƒ¿««ƒ¿»¿…»««¿ƒ»∆∆¿
Ú„ÈÂ ‰‡Óh‰ ¯ÎÊ Ck ¯Á‡Â ,ÌÏBÚÓ e‰‡¯ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»≈»¿««»»««À¿»¿»«
Lc˜Ó LiL ‰ÚÈ„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Lc˜Ó ‰fL∆∆ƒ¿»¬≈∆»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿»
,ÈÏ ‰‡¯È .‰lÁz BÓB˜Ó Ú„iL „Ú B‡ ,‰ÚÈ„È ÌÏBÚa»»¿ƒ»«∆≈«¿¿ƒ»≈»∆ƒ

Ôa¯˜ ÌÈ·iÁ‰ el‡L23,Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ˜ÙqÓ ∆≈««»ƒ»¿»ƒ»≈≈»¿ƒƒ»¿»
‡BÏ‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â .‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ eÒÈÎÈ ‡nL∆»«¿ƒÀƒ»¬»»¿ƒ…««¬

?˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰ ˙‡hÁ24ÈtÓ ««»»»««»≈¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈
ÌÈ¯etk ¯qÁÓ d˙B‡ ‡È·n‰L25ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ∆«≈ƒ»¿À«ƒƒ¿»∆¡…

B˙¯tk ‡È·iL „Ú ÌÈL„wa26¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡ ; «√»ƒ«∆»ƒ«»»¬»ƒ∆≈¿À«
ÌÈ¯etk27˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ -28. ƒƒ≈≈ƒ»¿»ƒ»≈

בנבלה.16) או בשרץ שם 17)אם (במשנה עקיבא כרבי
אם  אף טמא, שהוא ידוע אם שמספיק יח:) ובגמרא , יד:
לו  "ונודע רבינו שכתב וממה הטומאה. מהות יודע אינו
צריכה  שבסוף שהידיעה נראה נטמא", אב זה באי וכו' אחר
וראה  מודה. עקיבא רבי גם ובזה נטמא, במה גם להיות
וראה  בו. שחטא החטא שיידע שצריך ה"ג פ"ב למעלה
ב. כח, נדה מגמרא זה על שהקשה משנה' 'לחם

ויטמא.18) בשרץ יהא כמה ידע  לא בעיית 19)כלומר,
בתיקו. ונשארה - ב יד, שם פפא, הבין 20)רב לא כלומר,

המקדש. מקום את ידיעותיו, לפי לקבוע, בשכלו
וכן 21) שנטמא". "ושכח נוסף רומי, ובדפוס תימן בכת"י

שזה  וידע הטומאה זכר "ואחרֿכך להלן שכתב ממה נראה
הוא  הרי שנטמא ידע אם גם שהרי עיון, צריך אבל מקדש".

ש  ידע לא שהרי המקדש.שוגג, ירמיה,22)זהו רבי בעיית
מקום  ממנו ונעלם ישראל, לארץ שעלה בבל "בן ב: יד, שם
היא, ידיעה בעולם מקדש דאיכא דידע כיון וכו' מהו מקדש
ונשאר  היא". העלמה ליה, ידע לא דמקומו כיון דילמא או

בתיקו  ואינו 23)הדבר בנדבה, באה חטאת שאין חטאת.
לאו  ואם חובה, קרבן הוא הרי מחויב הוא אם להתנות. יכול
אפשר  בנדבה, שבא אחר בקרבן אבל נדבה, קרבן הוא הרי

כנ"ל. שהיא 24)להתנות העוף לחטאת "מנין א: כט, נזיר
ספק  האשה שהיתה כגון נאכלת", שאינה הספק על באה
ה"י). המוקדשין פסולי מהל' (פ"ז יולדת ספק או זבה

כיפורים.25) מחוסרות הן ויולדת זבה ראה 26)שכן
ה"א. כפרה מחוסרי מהל' פ"א טומאת 27)להלן כגון

שני  או תורים שתי ומביא משגת ידו שאין וקדשיו, מקדש
ז). ה, (ויקרא לחטאת ואחד לעולה אחד יונה, כן 28)בני

ושחטה, חטאתו "המביא פ"ב, כריתות בתוספתא מפורש
אשם  מביא ואינו יצא הדם, נזרק לא ספק הדם, נזרק ספק
חשיכה, לא ספק חשיכה ספק כפרה מחוסר היה אם תלוי,
כפרה  מחוסר שרק הרי ספק", העוף חטאת מביא זה הרי
גיטין  'תוספות' ועי' שמח'). ('אור בספק העוף חטאת מביא

המוריה'). ('הר אבל ד"ה - ב כח,

.‚‡ÓËpL ÈÓ29‰¯ÊÚa30‰lÁz Ú„iL CÈ¯ˆ - ƒ∆ƒ¿»»¬»»»ƒ∆≈«¿ƒ»
ÔÎ È¯Á‡ epnÓ ÌÏÚ Ì‡Â ,Lc˜Ó ‰fLÂ ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈≈
ÌÏÚpL B‡ ,Lc˜Ó ‰fL ¯eÎÊ ‡e‰ È¯‰Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»«¬≈»∆∆ƒ¿»∆∆¿«
eÓlÚ˙pL B‡ ,‡ÓËpL ÁÎL ‡ÏÂ Lc˜Ó ‰fL epnÓƒ∆∆∆ƒ¿»¿…»«∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·È BÏ Ú„eiLk - ‰ÊÂ ‰Ê epnÓ31. ƒ∆∆»∆¿∆ƒ»«»ƒ»¿»∆¿≈
¯eÚMk ‰‰LiL ‡e‰Â32˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«

Lc˜Ó33. ƒ¿»

אלא 29) טמא, שהוא שידע (ומדובר ב. יד, שבועות משנה,
זו  אין בשוגג, נטמא שאם ה"ד, להלן ראה באונס, שנטמא
ה"א). למעלה ראה בקרבן, לחייבו ואין בתחילה, ידיעה

שהה 30) ואם קצרה, בדרך בבהילות ולצאת למהר שמחוייב
הכ"אֿכב. המקדש ביאת מהל' פ"ג ראה קרבן, חייב בשוגג

שני 31) בתורה שנאמרו מזה למדו - ב טז, שם בגמרא
ה' משכן "את מקדש: בטומאת קרבן חיוב לגבי פסוקים
– כ) (שם, טמא" ה' מקדש ו"את יג) יט, (במדבר טמא"
חייבים  ששניהם בפנים, לנטמא ואחד בחוץ לנטמא אחד

הפסוק:32)קרבן. דברי את לקרות כדי שהוא השתחויה,
ג'. ז' ב, שבדבריֿהימים וגו'" ארצה אפים "ויכרעו

הכ"ג.33) שם

.„BÓˆÚ ‡nhL ÈÓ34„ÈÊÓa35- ¯eÚMk ‰‰L ‡ÏÂ ƒ∆ƒ≈«¿¿≈ƒ¿…»»«ƒ
‰ÈÂÁzL‰ ¯eÚL Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36„·Ïa Òe‡Ï37 ¬≈∆»≈ƒƒƒ¿«¬»»¿»ƒ¿«

„ÈÊÓÏ Û‡ B‡38epnÓ ÌÏÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .39‡ÏÂ ‡ˆÈÂ «¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿«ƒ∆¿»»¿…
Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ‰‰L40¯ÈÂ‡a BÓˆÚ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . »»≈≈ƒ»¿»¿≈ƒ»»«¿«¬ƒ

‰¯ÊÚ41BÈ‡ B‡ ‰¯ÊÚk ‰¯ÊÚ ¯ÈÂ‡ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰ - ¬»»«»»»≈ƒ¬ƒ¬»»»¬»»≈
‰¯ÊÚk42. »¬»»

בעזרה.34) שלא 35)כשהוא אלא במקדש, שהוא שידע
לענין  כשוגג שדינו מקדש, טומאת על כרת שחייבים ידע
ה"ב  פ"ב למעלה כמפורש מידיעתו", "שב בכלל והוא קרבן
משנהֿלמלך). וראה יז. שבועות איתן, מצפה (הגהות
שידע  כיון – כרת שחייב ידע שלא שאע"פ לומר (וצריך
מקדש  טומאת לגבי ידיעה זו הרי מקדש, שזהו וידע שטמא
להלן  וראה בקרבן, לחייבו ה"א) למעלה (ראה וקדשיו
א). ס"ק קכג מצוה חינוך' כ'מנחת ודלא בסמוך.

כדי 36) בעזרה שישהה קרבן לחיוב שצריך מה כלומר,
למעלה. כמבואר שנטמא, אחר ראה 37)השתחוויה

חייב  – כלום שהה לא אפילו במזיד, אבל ה"ג. למעלה
קרבן 38)קרבן. אינו ממנו ונעלם במזיד עצמו טימא שגם

שם  אשי רב של בעייתו וזוהי השתחוויה, כדי שישהה עד
בתיקו. ונשארה א. שם.39)יז, ר"ח בפירוש הוא (כן

הוא  חייב בכרת, ששגג כיון אחרים, קרבן שבחיובי ואע"פ
וקדשיו  מקדש בטומאת כאן – ה"ב) פ"ב (למעלה בקרבן
אם  אלא חייב אינו ונעלם", – "ונעלם בתורה שמפורש
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אלא  לגמרי, וקדשיו, המקדש או הטומאה ממנו נעלמה
שאם  למעלה), (ראה בקרבן שוגג בתחילה שיהיה שצריך
שב  אינו הוא שהרי שבסוף, ההעלמה תועיל לא כן לא

מחוסר 40)מידיעתו). שאינו מי כי ה"ב, למעלה ראה
חולין  יכניסו שמא מספק, חטאת קרבן מביא אינו כיפורים

השתחוויה 41)בעזרה. כדי ושהה בעזרה נטמא כלומר,
העזרה. בתיקו.42)באויר ונשארה רבא, של בעייתו שם

ואע"פ  תלה. ד"ה שם ב'תוספות' שהובאה הספרים וכגירסת
הדם  וקיבל הבהמה תלה שאם אמרו הדם, קבלת שלענין
ה"ב), המוקדשין פסולי מהל' ופ"א כו. (זבחים כשר באויר
אלא  זאת, ידעו כאן אף – כעזרה העזרה שאויר הרי
הוא  והרי עצמית קדושה היא האויר קדושת אם שהסתפקו
ארוכה, בדרך יצא שאם למקום, ממקום בעזרה שהלך כמי
(פ"ג  שהה לא אם אף חייב שהוא בה, ללכת צריך שאינו
מחמת  היא קדושתו שכל או הכ"ב) מקדש ביאת מהל'
כעומד  אלא ארוכה בדרך כבא אינו כן ואם העזרה, קרקע

שמח'). ('אור שהייה שצריך במקומו

.‰L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿««ƒ¿»»«…∆
ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡ - Â‡Ï B‡ ‰‡ÓËa43ÔÈ‡L ; ¿À¿»»≈≈ƒ»»»∆≈

Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó44ÏÚ ÔÈ·iÁL ˙¯Îa ‡l‡ Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ¿ƒƒ»¿»«…«∆»¿»≈∆«»ƒ«
‰Úe·˜ ˙‡hÁ B˙‚‚L45. ƒ¿»«»¿»

כרת 43) זדונו על חייבין, אלו "על א: ב, כריתות משנה,
מן  חוץ תלוי, אשם שלהם הודע לא ועל חטאת שגגתו ועל
הוא  וכן ויורד". בעולה שהוא מפני וקדשיו מקדש המטמא
מביא  שאינו וקדשיו מקדש ממטמא "חוץ א: ז, שם בגמרא

תלוי". תלוי.44)אשם אשם טומאת 45)כלומר, אבל
(ראה  ויורד עולה קרבן בשוגג שמביא וקדשיו מקדש
משנה  והיא בספק. תלוי אשם מביא אינו ה"ג), פ"א למעלה
על  אלא תלוי אשם מביאין אין "וחכ"א א: כה, בכריתות

(קבועה)". חטאת ושגגתו כרת שזדונו דבר

.Â„Á‡Â ‡ÓË „Á‡ ,ÌÈÏÈ·L ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»
CÏ‰L ˙Ú·e ,ÈMa CÏ‰Â ¯ÊÁÂ ÔBL‡¯a CÏ‰ ,¯B‰Ë»»«»ƒ¿»«¿»««≈ƒ¿≈∆»«
BÊ ‰‡ÓË ‰pnÓ ‰ÓÏÚÂ ,ÔBL‡¯a CÏ‰L ÁÎL ÈMa«≈ƒ»«∆»«»ƒ¿∆∆¿»ƒ∆»À¿»
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .·iÁ - L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆«»¿««ƒ∆…
˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ„È ‰lÁza BÏ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ»¿ƒ»¿»¿À¿»∆»ƒ¿»
Cel‰aL ÔÈÏÈ·L ÈLa CÏ‰L Ú„È ‡Ï È¯‰L ,‰ÚÈ„È¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ
,˙‡hÁ ·iÁ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂa ‡ÓË ‡‰È Ô‰ÈL¿≈∆¿≈»≈¿««¿««ƒ≈«»«»

‰ÚÈ„È ÏÎk ‰ÚÈ„È ˙ˆ˜nL46ÒÎÂ ÔBL‡¯a CÏ‰ . ∆ƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»»«…∆»ƒ¿≈∆¿≈

‡ÓË47. »≈

ולפי 46) ב. יח, ובכריתות א. יט, שבועות בברייתא, פלוגתא
א. יט, ובכריתות ב, עמוד שם בשבועות רבא של ביאורו

כת"ק. ואין 47)ופסק הטהור, הוא הראשון השביל שמא
ראה  וקדשיו, מקדש טומאת ספק על תלוי אשם חייבין
שבכריתות  הגירסא לפי שם, בברייתא והוא ה"ה. למעלה

שם.

.ÊÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰f‰48¯Á‡Â ,Ï·ËÂ49ÒÎpL ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿««∆ƒ¿«
CÏ‰ Lc˜nÏ50Lc˜nÏ ÒÎÂ ¯ÊÁÂ ÈMa51·iÁ -52; «ƒ¿»»««≈ƒ¿»«¿ƒ¿««ƒ¿»«»

ÌÚÙa B‡ ,È‡cÂa Lc˜nÏ ‡ÓË ‡e‰Lk ÒÎ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«¿∆»≈«ƒ¿»¿««¿««
‰ÚÈ„È ÏkL Èt ÏÚ Û‡Â .‰iL ÌÚÙa B‡ ‰BL‡ƒ̄»¿««¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ»

‡È‰ ‰ÚÈ„È ˜ÙÒ Ô‰Ó53˜ÙÒ Ô‰Ó ÏÈ·L Ïk È¯‰L , ≈∆¿≈¿ƒ»ƒ∆¬≈»¿ƒ≈∆»≈
‰ÚÈ„È ˜ÙÒ eOÚ ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËa Ô‡k - ‡e‰»¿À¿«ƒ¿»¿»»»»¿≈¿ƒ»

‰ÚÈ„Èk54. ƒƒ»

שלישי 48) ביום חטאת מי עליו שמזים מת, טמא כדין
ההזאה  אחר השביעי ביום וטובל לטומאתו, שביעי וביום

ה"א). אדומה פרה מהל' אחר.49)(פי"א תימן: בכת"י
וטבל. וז' ג' הזה למקדש שנכנס אחר כבדפוס 50)כלומר,

טומאתו.51)רומי. ששכח כתנאֿקמא 52)אחר פסק
שם. היתה 53)בברייתא, לא למקדש שנכנס פעם שבכל

וודאית. ידיעה דברי 54)לו בביאור יוחנן רבי דברי שם,
תנאֿקמא.

.Á‡e‰Â ,Lc˜nÏ zÒÎ :ÌÈL BÏ e¯Ó‡Â ‡ÓË ‰È‰»»»≈¿»¿¿«ƒƒ¿«¿»«ƒ¿»¿
;Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ÔÓ‡ - ÈzÒÎ ‡Ï :Ì‰Ï ¯ÓB‡≈»∆…ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»

È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ ¯Ó‡È ,‰ˆ¯È Ì‡L55:ÌÈL BÏ e¯Ó‡ . ∆ƒƒ¿∆…«≈ƒ»ƒƒ»¿¿«ƒ
zÚ„ÈÂ ˙‡ÓË eÈÙ·e Lc˜nÏ zÒÎpLk ˙ÈÈ‰ ‡ÓË»≈»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈ƒ¿≈»¿»«¿»
BÊ ‰‡ÓË ÔÈa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰z‡L∆«»»≈««ƒ∆»»≈À¿»
,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ Lc˜nÏ B˙ÒÈk ÔÈ·e da ÔÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿»»ƒ«ƒ
˙‡ LÈÁÎ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈzÏ·Ë ¯·k ¯Ó‡iL BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»∆…«¿»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆
el‡ È¯‰ - ÌÏBÚÓ È˙‡ÓË ‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»«…ƒ¿≈ƒ≈»¬≈≈

ÌÈÓ‡56ÌÈL e‰e‡È·‰ Ì‡ .Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Óe ∆¡»ƒ≈ƒ»¿»«ƒ∆ƒ¡ƒ¿«ƒ
Ôa¯˜ È„ÈÏ e‰e‡È·iL ¯ÓÁÂ Ï˜ ,‰¯eÓÁ ‰˙ÈÓ È„ÈÏƒ≈ƒ»¬»«»…∆∆¿ƒƒ≈»¿»

.ÔLÈÁÎ‰ È¯‰L ,Ïw‰««∆¬≈ƒ¿ƒ»

לא 55) שאמר הקודם דיבורו את מכחיש לא הוא כלומר,
"לא  לאמר: דבריו על להוסיף היתה כוונתו כי נכנסתי,
הברייתא  דברי להלן וראה במזיד". אלא בשוגג נכנסתי

א. יב, בכריתות דבריו 56)והגמרא לתרץ יכול ואינו
תחילה  אמר הרי כי וטבלתי, בטומאתי עמדתי לא לומר:
מכחישין  שנים אפילו "יכול שם: ברייתא והוא נטמא. שלא
נטמאתי, לא אומר והוא נטמאת אומרים שהם =) אותו
הביאוהו  אם מאיר, רבי אמר למקדש). בנכנס פטור שיהיה
רבי  הקל! קרבן לידי יביאוהו לא חמורה, מיתה לידי שנים
ומודים  איש, ממאה יותר עצמו על אדם נאמן אומר, יהודה
ובביאת  חלב) באוכל =) בחלבים יהודה לרבי חכמים
והוא  בטומאה, למקדש נכנסת אומרים שהם =) המקדש
דבריו: על להוסיף שכוונתו משום שנאמן נכנסתי, לא אומר
כאן), ההלכה בתחילת ראה מזיד", אלא שוגג נכנסתי "לא
חכמים  מחלוקת כי (שם:) רבינא ומפרש לא". בטומאה אבל
לומר  אפשרות לו שיש =) ישנה בטומאה היא יהודה ורבי
אומר  והוא למקדש ונכנסת נטמאת לו ובאמרו טבלתי), כבר
לומר  דבריו מיישבין שאין סוברים שחכמים נטמאתי, לא
את  מכחיש הוא בזה כי טבלתי, אלא בטומאה עמדתי לא
יהודה  ורבי מעולם, נטמאתי לא שאמר הראשונים דבריו
דבריו  מכחיש בזה אם אף דבריו, שמיישבין סובר
היום  נטמאת לו שאמרו =) חדשה בטומאה אבל הראשונים.
למקדש) ליכנס יום לטבול אסור הרי היום, יטבול ואפילו
מיגו, כאן שאין משום נאמן, שאינו מודה יהודה רבי גם –
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מיגו, מחמת הוא ישנה בטומאה לו מאמין שר"י מה וגם
ולענין  שם). דגמ' (כס"ד עצמו על נאמן שאדם מחמת ולא
כרבי  הלכה נחמן, רב אמר בגמרא: שם נאמר ההלכה,
עצמו  לבין בינו אלא אמרה לא יוסף, רב אמר יהודה.
רב  על חולק יוסף שרב כרש"י) (לא רבינו ומפרש ולעצמו,
(ראה  כחכמים אלא יהודה כרבי הלכה שאין וסובר נחמן,
בהשגות  (וראה יוסף כרב רבינו ופסק המשנה'), 'מרכבת

ולחםֿמשנה). כסףֿמשנה הראב"ד,

.ËÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË57‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰L À¿«ƒ¿»¿»»»∆»»»¿ƒ»
‰lÁza58ÛBqa ‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰ ‡ÏÂ59ÏL ¯ÈÚO - «¿ƒ»¿…»»»¿ƒ»«»ƒ∆

ÌÈÙa ‰OÚp‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ60ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ61 «ƒƒ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
ÔÈÏBz62BÏ Ú„eiL „Ú ,63.„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ƒ«∆ƒ»«¿»ƒ»¿»∆¿≈

‰lÁza ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡LÂ64‰ÚÈ„È da LÈ Ï·‡ ¿∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¬»≈»¿ƒ»
ÛBqa65ıeÁa ‰OÚp‰ ¯ÈÚO -66ÌBÈÂ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa «»ƒ««¬∆«¿«ƒƒ¿

ÔÈ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰67‰lÁza ‡Ï ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡L ÏÚÂ . «ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»¿ƒ»…«¿ƒ»
ÌÈÏ‚¯‰ È¯ÈÚO - ÛBqa ‡ÏÂ68ÌÈL„Á ÈL‡¯ È¯ÈÚOe ¿…«¿ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ≈»≈√»ƒ

ÔÈ¯tÎÓ69ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔB„Ê ÏÚÂ .70¯t - ¿«¿ƒ¿«¿À¿«ƒ¿»¿»»»«
„ÈÊn‰ ‰È‰ Ì‡ ,¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ÏB„b Ô‰k…≈»∆«ƒƒ¿«≈ƒ»»«≈ƒ

ÌÈ‰k‰ ÔÓ71¯ÈÚO Ìc - Ï‡¯OiÓ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ«…¬ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈«»ƒ
¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ÌÈÙa ‰OÚp‰72¯Ó‡pL ,73: ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«≈∆∆¡«

Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ÓhÓ L„w‰ ÏÚ ¯tÎÂ74. ¿ƒ∆««…∆ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈

א.57) ב, שבועות או 58)משנה, למקדש שנכנס  שלפני
שנטמא, וידע קודש, שזה או מקדש שזה ידע קודש, אכל
שזה  ממנו נעלם קודש, אכל או למקדש שנכנס ובשעה
ה"א. למעלה ראה שנטמא, ממנו שנעלם או וקודש מקדש

בתחילה,59) ממנו שנעלם מה בסוף לו נודע לא כלומר,
ה"א). (למעלה בקרבן חייב אינו זה הוא 60)ובאופן

טז, (ויקרא חטאת שעשהו לה' הגורל עליו שעלה השעיר
טו). – היום.61)ט מן 62)עצם עליו להגן מכפרין

מזיד, עשה שלא שאע"פ בגמרא) ח. (שבועות היסורים
לידי  יבוא שלא נזהר שלא על ייסורים, עליו לבוא ראויין
ישראל') ו'תפארת שם, במשנה רש"י (ראה בשוגג איסור
על  "וכיפר טז) (שם, שנאמר ממה ז:) (שם זאת ולמדו
כל  ולא "מטומאות – ישראל" בני מטומאות הקודש
אותה  שחלק וקדשיו, מקדש לטומאת והכוונה טומאות".
ויורד, עולה קרבן עליה שחייבה עבירות משאר הכתוב
(שם) שנאמר ממה כן ללמוד יש שמעון רבי ולדעת
מה  דפשעים, דומיא חטאים – חטאתם" לכל "ומפשעיהם
שאינם  חטאים אף במזיד, שהם קרבן, בני שאינם פשעים
ידיעה  בה ואין בתחילה ידיעה בה ליש ומנין קרבן, בני
לבוא  הראויה חטאתם" "לכל ת"ל תולה, זה ששעיר בסוף,
ידיעה  לו היו לא אם משא"כ לו, ייודע אם חטאת לכלל
זה  שעיר אין לעולם, קרבן לכלל יבואו שלא בתחילה,
ממה  נלמד כך, על שמכפר עצמו הכיפורים ויום מכפר.
במשנה, (רש"י הוא" כיפורים יום "כי כח) כג, (שם שנאמר

ב.). עוד.63)שם עליו מכפרין אין אפשר 64)שאז "זה
שהוא  ידיעה לו קדמה ולא הגויים, לבין שנשבה בתינוק
ונעלמה  טמא, והוא למקדש ביאה ישראל בני על איסור
שם). שבועות בפיה"מ, (רבינו למקדש" ונכנס טומאה ממנו

וכי 65) טמא. היה למקדש שנכנס שבשעה אח"כ לו שנודע
(שם). למקדש ליכנס לטמא של 66)אסור שעיר זהו

יא. כט, בבמדבר הנזכר ונלמד 67)מוסף, במשנה. שם
שם) (במדבר בחוץ הנעשה בשעיר שנאמר ממה (שם) זאת
מלבד  בחוץ) הנעשה שעיר =) חטאת אחד עזים "שעיר

הכי  זה חטאת הוקשו – בפנים)" הנעשה שעיר =) פורים
אין  הפנימי מה מכפר, זה מכפר שזה מה על ללמד, לזה
אף  בתחילה), =) ידיעה בה שיש דבר על אלא מכפר
בסוף). =) ידיעה בה שיש דבר על אלא מכפר אין החיצון
יבוא  לא לעולם שהרי תליה, בלא גמורה כפרה מכפר וזה
שם). במשנה, (רש"י בתחילה ידע שלא כיון קרבן, לידי
כיפורים  יום "כי (שם) שנאמר שמכפר, עצמו הכיפורים ויום

כנ"ל. הרגלים.68)הוא", בכל שמביאין חטאת שעירי
(שם)69) שמעון כרבי ולא יהודה כרבי וספק שם, במשנה

רבי  ולמד מכפרים. אינם חדשים ראשי ששעירי האומר
חדשים  ראשי בשעירי שנאמר ממה ט.) (שם זה דבר יהודה
חטא  – לה'" לחטאת אחד עזים "ושעיר טו) כח, (במדבר
יהא  כלל) יודע אינו החוטא (ואילו ה' אלא בו מכיר שאין
יהודה  לרבי נלמד שמכפרים, רגלים ושעירי מכפר, זה שעיר
עזים" "ושעיר טז) (שם, ברגלים שנאמר ממה (שם:)
שעירי  להקיש ראשון, ענין על מוסיף "וי"ו" – ב"וי"ו"
על  אלא מכפרים אינם ר"ח שעירי מה ר"ח, לשעירי רגלים
הרגלים  שעירי אף בסוף, ולא בתחילה לא ידיעה בה שאין
ולא  בתחילה לא ידיעה בה שאין על אלא מכפרים אינם

לאכול 70)בסוף. למקדש ליכנס לו ואסור שנטמא שידע
שאם  בו, התרו שלא וכגון בזדון. כן עשה ואעפי"כ קודש,
ישראל'). ('תפארת במלקות אלא מתכפר אינו בו התרו

בשעיר 71) מתכפרים הכהנים ואין ב. ב, שבועות משנה,
שעיר  את "ושחט טו) טז, (ויקרא שנאמר בפנים, הנעשה
לעם" "אשר יג:) (שם בגמ' ואמרו לעם", אשר החטאת
של  בפרו – מתכפרין? ובמה בו, מתכפרין הכהנים שאין
"אשר  ו) טז, (שם אהרן של בפרו שנאמר ואףֿעלֿפי אהרן,
בעדו  "וכיפר (שם) עוד נאמר הרי לאחרים", לא "לו, – לו"
(תהלים  שנאמר ביתו, בכלל הם הכהנים וכל ביתו" ובעד
טומאת  זדון על רק ולא ה'". את ברכו אהרן "בית יט) קלה,
אלא  הכהנים, על מכפר גדול כהן של פרו וקדשיו מקדש
(לחםֿמשנה). שם בגמרא ראה השוגג. על אף

שם.72) בפנים.73)במשנה, הנעשה ונאמר 74)בשעיר
אלו  "פשעים – חטאתם" לכל "ומפשעיהם שם עוד

יב:). (שם המרדים"

ה'תשפ"א  שבט ב' שישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ושגג 1) קבועה, חטאת שגגתן על שחייבין דבר כל יבאר
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בדבר 2) שיורו עד חייבין ביתֿדין "אין ח. הוריות משנה
שם) (בגמרא זאת ולמדו חטאת". ושגגתו כרת שזדונו
ביתֿדין  הוראת בשגגת נאמר עליה", - "עליה שווה בגזירה
ונאמר  עליה", חטאו אשר החטאת "ונודעה יד) ד, (ויקרא
תקח  לא אחותה אל "ואשה יח) יח, (שם עריות בפרשת
שזדונו  דבר להלן מה בחייה", עליה ערוותה לגלות לצרור
ושגגתו  כרת שזדונו דבר כאן אף חטאת, ושגגתו כרת
על  העם ועשה דין בית שהורו זרה עבודה ושגגת חטאת,
אחרת  שווה בגזירה (שם) נלמדה כאן, כתובה שאינה פיהם
באיסורים  הוראה בשגגת כאן נאמר מעיני", - "מעיני -
דבר  ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (שם אחרים
זרה  בעבודה הוראה בשגגת ונאמר וגו'", הקהל מעיני
לשגגה", נעשתה העדה מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר

למעלה, כמבואר חטאת, ושגגתו כרת שזדונו בדבר כאן מה
כרת  שזדונו בדבר אלא חייבין אין זרה, עבודה בשגגת אף
ואם  כרת. בהן שאין ונישוק חיבוק יצאו חטאת, ושגגתו
ועשו  וודאי אשם עליו שחייבין בדבר להתיר דין בית הורו
נאמר  וודאי שבאשם משום פטורין, ביתֿדין פיהם, על העם

נפש. בכלל אינם וביתֿדין "ונפש" א) ה, אבל 3)(שם
חייבים  דין בית אין ויורד, עולה קרבן עליו שחייבים דבר
בגזירה  שם) (בגמרא כן ולמדו שגגתם. על קרבן להביא
כל  "ואם יג) ד, (ויקרא דין בית של בחטאת נאמר שווה:
יחיד  של בחטאת ונאמר ואשמו", וגו' ישגו ישראל עדת
"ואשם" מה - ואשם" וגו' תחטא אחת נפש "ואם כז) (שם,
שנאמר  "ואשמו" אף קבועה, בחטאת - ביחיד שנאמרה

קבועה. בחטאת - דין ואחד.4)בבית שבעים של
העם.5) רוב תולים 6)כלומר, אם אבל דין, בית של

כל  חייב להתירו, הורו הדין בית שגם אף להיתר, בעצמם
עצמו. בפני חטאת קרבן מהעם ואחד להלן 7)אחד

כן  ואם פר, מביא ושבט שבט שכל רבינו כתב זו בהלכה
חייבים  דין שבית היינו חייבין", דין ש"בית כאן שכתב מה
בשביל  מביא ושבט שבט שכל או ושבט, שבט לכל להביא

משנה). (כסף דין דין 8)בית בית "הורו ד: שם משנה
פר". דין) (בית מביאין שוגגין הקהל כל ועשו שוגגין

עשו 9) ולא הם ועשו דין בית הורו שאם אמרו ג. בהוריות
(שם) שנאמר ממה זאת ולמדו פטורים, שהם - הקהל רוב
ועשו  הקהל מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם
והוראה  בקהל תלוי שמעשה הרי וגו'", ה' מצוות מכל אחת
שאם  גם, ללמוד יש שמכאן רבינו וסובר בביתֿדין. תלוייה
חייבים. דין שבית - עשו לא וביתֿדין הקהל רוב עשו

יחיד.10) קרבן ואחד אחד כל מלהביא פטורים כלומר,
יהיו 11) מעשה בשגגת שעשו ציבור רוב "יכול ב: שם

[והם  [בהוראה] פר עליהם מביאים דין בית שהרי פטורין,
שם]". רש"י - זרה 12)פטורים לעבודה לכרוע שמותר

ורגלים. ידים פישוט ד:13)בלי שם במשנה יהודה כרבי
מביאין  פיהן על רובן או הקהל כל ועשו דין בית הורו שאם
וי"ב  פרים י"ב מביאין זרה ובעבודה פרים, י"ב שבטים י"ב

וגו'14)שעירים. לעולה אחד בקר בן פר העדה כל "ועשו
לחטאת". אחד עזים כב)15)ושעיר (שם, שנאמר לפי

ה' דבר אשר האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי
שקולה  שהיא מצוה היא "איזו (שם): ואמרו משה", אל
המודה  (שכל כוכבים" עבודת זו אומר הוי המצוות כל כנגד

כולה) התורה בכל ככופר מעיני 16)בה דבר "ונעלם
וגו'". לחטאת בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' ועשו הקהל

אלא 17) נפרדים לשבטים נחשבים אינם ומנשה ואפרים
זה. לדבר לא אבל נחלה, הפרוכת להזות 18)לעניין על

דמן  נותן כיצד בתורה בהן נתפרש "ולא הזהב. מזבח ועל
פר  כדין דינן הקהל, חטאות שהן לפי אלא נותן הוא ולהיכן
למתן  בו: האמור לכל הקהל, חטאת שהוא דבר, העלם

וכו'". ולשריפה את 19)דמים "והוציא כא) (שם, שנאמר
אותו". ושרף למחנה מחוץ אל (שם,20)הפר שנאמר כמו

של  דבר העלם (=פר הפר מדם המשיח הכהן "והביא טז)
חטאת  "וכל כג): ו, (שם נאמר ועוד מועד" אהל אל צבור)
תאכל, לא בקדש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר

תשרף". מכל 21)באש להביא חייבין כך משום כלומר,
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ושבט. להביא 22)שבט ושבט שבט כל חייב לפיכך
(=יהודה 23)קרבן. שבטים שני שגם הרי וירושלים.

מח, (בראשית שנאמר מה כן ואם "קהל". נקראים ובנימין)
עמים", לקהל ונתתיך והרביתיך מפרך הנני אלי "ויאמר ד)
שיהיו  בנימין, של לידתו עם שמעכשיו, לפרש אפשר אי -
מהפסוק  למדנו כבר שהרי "קהל", יקראו שבטים, י"ב
צריך  כרחנו ועל "קהל", נקראים שבטים שני שגם הקודם
נקרא  לבדו בנימין ששבט היינו קהל, נולד שעכשיו לפרש

"קהל". נקרא אחד ששבט הרי ש"אין 24)"קהל",
בני  אלא קהל קרוי שאין לארץ, חוצה יושבי על משגיחין

ישראל". שבטים 25)ארץ חמשה אנשי כשמספר כלומר,
השבטים. שבעת אנשי ממספר גדול יותר כרבי 26)הוא

שישה  "חטאו שאמר: שם. בברייתא אלעזר בן שמעון
אף  השבטים) רוב (שהם ז' או קהל, של רובו והם שבטים
(שם) זאת ולמד מביאין", - קהל של רובו שאינו פי על
העדה", מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר שנאמר ממה
(שם, עוד ונאמר עיני, כל ולא מעיני מיעוט, אפילו שמשמע
(שרובו  רובו או כולו שרק הרי בשגגה" העם לכל "כי כו)
קהל  של רובו והן ו' עשו כיצד? "הא מב.) נזיר ראה ככולו,
חייבין". קהל של רובו שאינן פי על אף ז' או

אחרי 29)קרבן.28)השבטים.27) נגררים הם כלומר,
ידם. על בקרבן ומתחייבים החוטאים שם:30)השבטים

דין  בית בהוראת יהודה לרבי אחד שבט להו "איבעיא
שם  הבעיא ונפשטה לא", או שבטים שאר מייתי מי הגדול
בקרבן, להתחייב השבטים שאר נגררים אחד, בשבט אף כי
רוב  הוא הזה שהשבט באופן המדובר כי הדבר וברור
שאר  את גורר אינו כי ספק כל אין כן, לא שאם הקהל,

השבטים.

.·‡Ï B‡ ‰‡¯B‰a e‚‚L Ì‡ Ô‰Ï ˜tzÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆ƒ»¿¿»»…
e‚‚L31ÈeÏz ÌL‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -32¯Ó‡pL ;33: »¿≈»«»ƒ¿»»»∆∆¡«

e·iÁ˙È Ck ¯Á‡Â Ú„ezL „Ú - ˙‡hÁ‰ ‰Ú„BÂ¿¿»««»«∆ƒ»«¿««»ƒ¿«¿
Ôa¯w·34˙ÈaL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯‡a˙iL BÓk , «»¿»¿∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈

ÔÓ ÔÈ¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ el‡Â ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿≈»ƒ«ƒ∆¿ƒƒ
ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯Bn‰ eÈ‰Lk ?Ôa¯w‰«»¿»¿∆»«ƒ≈ƒ«»∆ƒ¿ƒ

‰·ÈLÈ L‡¯ ‰È‰ÈÂ ;„Á‡Â35‰‡¯B‰a Ô‰nÚ36eÈ‰ÈÂ ; ¿∆»¿ƒ¿∆…¿ƒ»ƒ»∆«»»¿ƒ¿
‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÔlÎ37Ôa¯ B‡ Ôlk eÚËÈÂ ;38¯·„a À»¿ƒ¿»»¿ƒ¿À»À»¿»»

ÔÈ¯zÓ :ÌÚÏ e¯Ó‡ÈÂ Le¯Ùa e¯BÈÂ ;Ba e¯B‰L ‰Ê∆∆¿¿≈¿…¿»»À»ƒ
˙BOÚÏ Ìz‡39Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ eÚÓML el‡ ÔÎÂ , «∆«¬¿≈≈∆»¿ƒƒ≈ƒƒ

˙BOÚÏ Ìz‡ ÌÈ¯zÓ :ÌÈ¯Á‡Ï e¯Ó‡40Ïk eOÚÈÂ ; »¿«¬≈ƒÀ»ƒ«∆«¬¿«¬»
Ba¯ B‡ Ï‰w‰41Ì‰Èt ÏÚ42ÌÈ‚‚BL ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ÈÂ ; «»»À«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

e¯B‰ ˙ck Ba e¯B‰L ¯·c‰L ÌÈn„Óe Ì‰Èt ÏÚ43; «ƒ∆¿«ƒ∆«»»∆«»
Ïk e¯˜ÚiL ‡Ï ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»…∆««¿»

Ûeb‰44Ì‰Ï Ú„eiLÎe ;45e¯B‰L ¯·c ÏL BÙe‚ eÚ„È «¿∆ƒ»«»∆≈¿∆»»∆
‰‚‚La Ba46ÏÎa .ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ‡e‰ ÌÈÚ¯‡Ó‰ el‡ ƒ¿»»¿»≈«¿…»ƒ∆»≈ƒ

¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡ .¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰Â Ôa¯wa ÔÈ·iÁ«»ƒ«»¿»¿»∆«ƒ∆»¬»ƒ»≈
ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ÌÈÎ¯c‰ el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒƒ
˙‡hÁ ‡È·Ó ‰OÚÓ ‰OÚÂ ‚‚ML ÈÓ ÏÎÂ ,Ôa¯w‰«»¿»¿»ƒ∆»«¿»»«¬∆≈ƒ«»

.B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·¿̃»«ƒ¿»

של 31) ואחת חלב של אחת חתיכות שתי שם שהיו וכגון

גם  שהרי התירו, איזו יודעים ואינם אחת והתירו שומן,
האיסור. שנקבע באופן אלא תלוי אשם חיוב אין ביחיד

ומשיח 32) חייבין והנשיא היחיד תלוי, "אשם ט. שם משנה
פטורין". דין צבור.33)ובית לא 34)בקרבן כלומר,

להם  שנודע באופן אלא דין בבית קרבן תורה חייבה
החטאת, הודע לא על בא שהוא תלוי, באשם אבל חטאתם,
החטאת" "ונודעה נאמר שלא משיח ובכהן תורה. חייבה לא

אחר. מפסוק ללמוד שבסנהדרין.35)הוצרכו מופלא
יהיה 36) לא שאם בשגגתם. עמהם יהיה הוא גם כלומר:

בשגגת  (=עמהם שם ישיבה) (=ראש דין בית של מופלא
קרבן. חייבין דין בית אין בין 37)ההוראה) היו אם אבל

- להוראה ראויים שאינם וכו', ממזר או גר הסנהדרין
הסובר 38)פטורין. יונתן ר' דברי הגמרא דוחה ג: שם

והיתר  רובן הורו אפילו אלא כולן, שיורו עד חייבין שאין
טועים  מהן: אחד להם אמר אם אבל חייבין, דין בית שתקו

פטורים. דין בית - רק 39)אתם, להם אמרו אם אבל
הם  "לעשות", גם לומר הוסיפו ולא אתם" "מותרים

הוראתם. עדיין נגמרה שלא אין 40)פטורים, כלומר,
ביתֿדין  מפי ההוראה ישמע רובו או הקהל שכל צורך
לארץ  חוצה יושבי את להוציא הוצרכו למה כן לא [שאם
בית  כי איש מפי איש שומעים אם אפילו אלא זה], מכלל
על  העושים כל - לעשות" אתם "מותרים ואמר: פסק דין
לחייב  לקהל מצטרפים ישראל), ארץ יושבי הם (אם פיהם

בקרבן. דין ועשו 41)בית דין בית "הורו ד: שם משנה
התורה  בכל שהרי פר", מביאין פיהם על רובו או הקהל כל

ככולו. רובו לן קיימא את 42)כולה תולים הם כלומר,
הגדול. דין בית של ההיתר בהוראת אבל 43)מעשיהם

מצוה  כן פי על שאף שחשבו אלא טעו, דין שבית ידעו אם
עצמו. בפני קרבן ואחד אחד כל חייב - הוראתם על  לסמוך
עשו, זאת ובכל זו, הוראתם על לסמוך שאסור ידעו ואם

מקרבן. ופטורים מזידין, הם רבינו 44)הרי [והשמיט
הטועה  שכל בתורה, מפורש שאינו בדבר שיהיה שצריך
כן  ואם הגוף, כל כעוקר הוא הרי בתורה המפורש בדבר
שיעקרו  לא וכו' מקצת לבטל "ויורו שכתב מה בכלל הוא

הגוף"]. רבנן 46)ששגגו.45)כל "תנו ה. שם ברייתא
לומר  תלמוד חייבין יהיו יכול הורו מה וטעו שהורו ידעו

החוטאין". שיודעו ולא החטאת", "ונודעה יד) ד, (ויקרא

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
העושין.1) ויתחייבו ביתֿדין שיפטרו אופנים שישנם יבאר

.‡˙Á‡ ¯ÒÁ Ì‡ „ˆÈk2e¯‡aL ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ3- ≈«ƒ»≈««ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿
˙Èa e¯B‰L È¯‰ ?ÌÈOBÚ‰ e·iÁ˙ÈÂ ÔÈc ˙Èa e¯ËtÈƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¬≈∆≈

ÌÈË·M‰ ÔÓ „Á‡ ÏL ÔÈc4‰·w‰ ·ÏÁL Ì‰Ï5 ƒ∆∆»ƒ«¿»ƒ»∆∆≈∆«≈»
¯zÓ6ÌÓB˜Ó ÈL‡ e‰eÏÎ‡Â ,7˙Èa B˙B‡ - Ì‰Èt ÏÚ À»«¬»«¿≈¿»«ƒ∆≈

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc8ÏÚ ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»«
·l‰ ÌcL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‚‚Lƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ«»∆««≈

¯zÓ9Ô‰nÚ ‰·ÈLÈ L‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,10„Á‡ ‰È‰L B‡ , À»¿…»»…¿ƒ»ƒ»∆∆»»∆»
ÔÈ¯„‰qa ‰pÓÓ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯ BÈ‡ Ô‰Ó11‰È‰L ÔB‚k , ≈∆≈»ƒ¿¿À∆««¿∆¿ƒ¿∆»»

¯ÊÓÓ B‡ ¯‚12Ô˜Ê B‡13ÌÈa ‰‡¯ ‡lL B‡14‡ˆBiÎÂ ≈«¿≈»≈∆…»»»ƒ¿«≈
Ô‰a15Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ eOÚÂ ,16È¯‰ - ·l‰ Ì„ eÏÎ‡Â »∆¿»»»«ƒ∆¿»¿««≈¬≈

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»
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B˙‚‚L ÏÚ17˙È·a ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe . «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈«»¿«≈∆»¿≈
ebLÈ Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ?ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿

¯ÓB‚Â18?‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL „ÚL ÔÈpÓe .19 ¿≈ƒ«ƒ∆«∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»
¯Ó‡pL20‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡Â21Ì‰Ï eÈ‰iL „Ú - ∆∆¡«¿ƒ≈≈≈»≈»«∆ƒ¿»∆
ÌÈÈÚk22Ôl‰Ïe .23‰Ó ;‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¿≈«ƒ¿«»≈¿»¿»≈»»

ÔÈÈe‡¯ Ôlk - ˙BLÙ ÈÈ„a ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú‰»≈»»¬»¿ƒ≈¿»À»¿ƒ
‰‡¯B‰Ï24BÊ ‰‚‚La ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú Û‡ ,25„Ú - ¿»»«≈»»¬»ƒ¿»»«

‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL26Ú„ÈÂ ,e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»¿≈ƒ¿»«
ea¯Â ,Ìz‡ ÌÈÚBË :Ì‰Ï ¯Ó‡Â eÚhL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»¿»«»∆ƒ«∆¿«

ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - e¯Èz‰Â ÌÈ¯Èzn‰ ÂÈÏÚ27ÏÎÂ , »»««ƒƒ¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÈÓƒ∆»»«ƒ∆«»¿»ƒ«»¿»«

Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ;B˙‚‚L„Ú - ebLÈ ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿«
ÔÈ¯„‰q‰ Ïk ebLiL28B‡ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ „Á‡ Ú„È . ∆ƒ¿»««¿∆¿ƒ»«∆»ƒ««¿∆¿ƒ

‡ÏÂ e¯B‰Â ÏÈ‡B‰ ,e˜˙LÂ ÔÈ¯Èzn‰ eÚhL ÔËeÚÓƒ»∆»««ƒƒ¿»¿ƒ¿¿…
Ï‰w‰ ·¯a ‰‡¯B‰‰ ‰ËLÙe ˜ÏBÁ ÌL ‰È‰29È¯‰ - »»»≈»¿»«»»¿…«»»¬≈

iÁ ÔÈc ˙ÈaÔa¯wa ÔÈ·30.¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈ƒ«»ƒ«»¿»¿…∆»»«ƒ∆»
e¯B‰L el‡ Èt ÏÚ eOÚ Ì‡ ,e˜˙ML el‡Â31È¯‰ - ¿≈∆»¿ƒ»«ƒ≈∆¬≈

ÔÈ·iÁ el‡32ÔÈc ˙È·a eÏz ‡lL ÈtÓ ,33Ì‡ ÔÎÂ . ≈«»ƒƒ¿≈∆…»¿≈ƒ¿≈ƒ
e˙Â e‡O34e¯Ó‡Â ¯·ca35‡ÏÂ ,‡e‰ ¯zÓ ‰Ê ¯·c : »¿¿»¿«»»¿»¿»»∆À»¿…

˙BOÚÏ Ìz‡ ÔÈ¯zÓ :Ì‰Ï e¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÚÏ e¯B‰36, »»¿…»¿»∆À»ƒ«∆«¬
‰OÚÂ CÏ‰Â ¯zÓ e¯ÓbL ˙Úa Ô‰Ó ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«≈∆¿≈∆»¿À»¿»«¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰OBÚ‰ Ïk È¯‰ - ÚÓMM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆»«¬≈»»∆«»«»
Ì‰Ï e¯B‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙È·e ,‰Úe·¿̃»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»∆
ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ eOÚÂ e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙BOÚÏ Le¯Ùa¿≈«¬¿≈ƒ¿»ƒ«»»«
el‡Â ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ‰‚‚M‰ ‰Ú„BÂ Ì‰Ètƒ∆¿¿»«¿»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
‡È·Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ eOÚL ËeÚn‰«ƒ∆»«»ƒ¿»∆»¿∆»≈ƒ

B˙‡hÁ37. «»

כנ"ל.2) "אחד", תימן: פי"ב.3)בכ"י ולא 4)למעלה
הלכה  פי"ב למעלה ראה ואחד, שבעים של הגדול ביתֿדין

מאכלות 5)ב. מהלכות (פ"ז אסור והוא קשת, כמו העקום
ג. ובהוריות ה, הלכה להלן וראה ו). הלכה אסורות

ה. הלכה להלן שאינם 6)ובמשנהֿלמלך אףֿעלֿפי
שהרי  א) הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף עוקרים
זה  ואין החלב, כל ולא בלבד הקיבה חלב אלא התירו לא
(לחםֿ שם להלן ראה אסור, הקיבה שחלב בתורה מפורש

כאן). ראה 7)משנה ישראל, רוב זה שבט היה ואפילו
א. הלכה פי"ב שאינם 8)למעלה ה.) (הוריות כחכמים

להלן, וראה בלבד. הגדול ב"ד הוראת על אלא חייבין
חטאת  להביא ואחד אחד כל חייב ולפיכך ההלכה. בהמשך

שגגתו. על עוקרת 9)קבועה אינה זו שהוראה אףֿעלֿפי
התירה  לא שהרי שם), פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף
להלן  ראה בתורה, מפורש איסורו ואין בלבד, חלב דם אלא

(לחםֿמשנה). למעלה 10)שם וראה ד: הוריות משנה
רוצה  שלם, (בלעדו) מניינם היה "ואפילו ב. הלכה פי"ב

שם). בפיה"מ (רבינו ואחד" שבעים במשנה 11)לומר
מפסוק 12)שם. שנלמד ההלכה בהמשך להלן ראה

"מיוחסין". רק לסנהדרין ממנין שאין "מופלג 13)בתורה,
בנים  גידול צער כבר ששכח (כיון אכזריות" בו שיש בשנים

אות  מעמידין שאין לו:), סנהדרין רש"י ב - (פרק לב"ד ו
ב). הלכה סנהדרין אותו 14)מהלכות מושיבין שאין

ולא  אכזרי שהוא "משום שם). סנהדרין (הלכות לסנהדרין
(ראה  בנים" אהבת יודע שאינו לפי אדם, בני על ירחם
מושיבין  "אין לו: סנהדרין בברייתא הוא וכן שם). בפיה"מ
רבינו  הביא וכן בנים", לו שאין ומי וסריס זקן בסנהדרין
זקן  לא הסנהדרין בכל מעמידין "אין שם. סנהדרין בהלכות
מי  ולא אכזריות. בהן שיש מפני סריס, ולא בשנים מופלג
אחרים  בדפוסים אבל רחמן". שיהא כדי בנים, לו שאין
זה, ולפי בנים". ראה שלא "זקן כאן: רבינו בדברי בנוסח
הוא  וכן שם, במשנה הוא וכן אחד, הם בנים ראה ולא זקן

שם. המשניות הגבעונים,15)בפירוש (=מבני נתין כגון
- מים ושואבי עצים לחוטבי ונתנם יהושע עליהם שגזר
שאין  רוקח). (מעשה שם במשנה הנזכר כג) ט, יהושע

מיוחסין. רק אלא בב"ד או 16)מושיבין העם כל כלומר,
ב). הלכה פי"ב למעלה (ראה העם שם.17)רוב במשנה

דברי 18) המשך ה. במשנה (שם שבט אותו עדת ולא
צריך 19)חכמים). וכן שלימה, בבא כאן שנשמטה נראה

ומנין  עמהם], הישיבה ראש שיהיה שעד "[ומנין להיות:
שלמד  מפני יחד [וכללם להוראה". ראויין כולם שיהיו שעד
וראה  להלן]. ראה העדה"), ("מעיני אחד מפסוק שניהם

ר"ב. מעשה ובהגהות עבודה20ֿ)בלחםֿמשנה בשגגת
העדה".21)זרה. מעיני אם "והיה שם: בפסוק
שהוא 22) עמהם ישיבה ראש שיהיה צריך לפיכך כלומר,

וראה  ד). הלכה פ"ד הוריות (ירושלמי לעדה עינים עשוי
מפני  אחר, טעם נתנו שם ובבבלי ר"ב. ומעשה לחםֿמשנה
(ראה  למזיד קרובים הם והרי למדו, ולא ללמוד להם שהיה

רב). בי קרי זיל ד"ה ד. שם נפשות.23)ברש"י בדיני
נחמן 24) רב ואמר אתך", "ונשאו כב) יח, (שמות שנאמר

ראויים  שיהיו לך", בדומין "אתך ד:) (הוריות יצחק בר
כתב 25)להוראה. וכן העדה", מעיני אם "והיה היינו

(שם) ורש"י יח. הערה למעלה וראה שם. בפיה"מ רבינו
ישראל  עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא כאן האמורה עד כתב

כאן. לחםֿמשנה וראה ד:26)ישגו", שם משנה
שם.27) ג:28)במשנה שם למעלה 29)בגמרא ראה

ב. הלכה מאה 30)פי"ב יונתן, ר' "אמר שם: בהוריות
כל  ואם שנאמר: כולן, שיורו עד חייבין אין להורות שישבו
ידע  אפילו דבריו, ולפי כולן". שישגו עד ישגו, ישראל עדת
דבריו, דוחה שם הגמרא אבל פטורין, ושתק מהן אחד
ושתק  שטעה מהן אחד ידע שאם בה שנשמע מברייתא

חייבין. טועים,31)שהם שהב"ד אף כי וחשבו שטעו
תלמיד) או ד"ה ב. שם (רש"י חכמים דברי לשמוע מצוה

חטאת. שחייבין לשוגגין, נחשבים הם קרבן 32)ולפיכך
ציבור  של דבר העלם פר מביאין ב"ד כי אף עצמן, בפני

שם). משנה 33)(במשנה טועים. הם ב"ד כי ידעו שהרי
פיהן  על ועשה וכו' שטעו מהן אחד וידע ב"ד "הורו שם

בב"ד". תלה שלא מפני חייב, זה הרי הסנהדרין 34)וכו'
הדברים. מן באחד עצמם לבין בינם הגיעו 35)התווכחו

זה. בוויכוח סופית החלטה (שם מחלו 36)לידי בגמרא קת
שמספיק  או לעשות, אתם "מותרים לומר צריך אם ב.)
בלשון  כשמואל רבינו ופסק אתם". "מותרים אמרו אפילו
עד  חייבין ב"ד אין כי הראשון, בלשון דימי וכרב השני,
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פי"ב  למעלה וראה לעשות", אתם "מותרין להן שיאמרו
ב. אחת 37)הלכה על לעבור ב"ד "הורו שם: במשנה

על  שוגג ועשה היחיד והלך בתורה, האמורות מצוות מכל
ב:) (שם ובגמרא בב"ד", שתלה מפני פטור וכו' פיהם
חכמים  אבל יהודה, ר' דברי זו שמואל אמר יהודה רב "אמר
רבינו  ופסק חייב". ביתֿדין בהוראת שעשה יחיד אומרים

כחכמים.

.·Ô˙‡¯B‰a eOÚL ÔÓˆÚ ÔÈ¯„‰q‰Â38ÔÈ‡ - ¿««¿∆¿ƒ«¿»∆»¿»»»≈»
Ï‰w‰ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ39ıeÁ eOÚL ·¯‰ eÈ‰iL „Ú , ƒ¿»¿ƒ¿…«»»«∆ƒ¿»…∆»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈL‡ ·¯ eOÚ .ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ40ÏÚ ƒ««¿∆¿ƒ»…«¿≈∆∆ƒ¿»≈«
„Á‡ Ë·L ÌÈOBÚ‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡ Ì‰Èt41ÔÎÂ , ƒ∆««ƒ∆≈»ƒ≈∆∆»¿≈

Ï‰w‰ ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈË·M‰ ·¯ eOÚ Ì‡ƒ»…«¿»ƒ««ƒ∆≈ƒ«»»
ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa -42eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÔÈOBÚ‰Â , ≈ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

eÈ‰Â ,„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL Ï‡¯OÈ ı¯‡ È·LBÈ¿≈∆∆ƒ¿»≈≈≈∆∆¿∆»¿»
„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LÏL ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰a ÔÈOBÚ‰»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆∆¿∆»
Èa ÌÈOBÚ‰ eÈ‰L B‡ ,„·Ïa ‰„e‰È Èa Ôlk È¯‰Â«¬≈À»¿≈¿»ƒ¿«∆»»ƒ¿≈
ÛÏ‡ ‰‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ Ôlk ÌÈË·L ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒÀ»««ƒ∆≈»∆≈»∆∆
Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa È¯‰ -¬≈≈ƒ«»ƒ¿»»ƒ«ƒ∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ È·LBÈ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯eËt43, ¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«¿≈»»»∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ‡l‡ Ï‰˜ Èe¯˜ ÔÈ‡L44Ë·LÂ . ∆≈»»»∆»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ÔÈÚÏ ÌÈË·L ÈLk ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ ÌÈ¯Ù‡Â ‰MÓ¿«∆¿∆¿«ƒ≈»¬ƒƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»
‰f‰45„Á‡ Ë·L Ì‰ÈL ‡l‡ ,46. «∆∆»¿≈∆≈∆∆»

עצמן.38) בהוראת מצטרפים 39)כלומר, אינם כלומר,
מחצית  רק שחטאו (כגון קהל רוב עמהם להוות הקהל עם
של  דבר העלם פר ב"ד שיתחייבו הסנהדרין) בלעדי הקהל
חטאת  קרבן להביא מהחוטאים ואחד אחד כל ועל ציבור,
מאיר  רבי ועשו, "הורו ג. שם בברייתא הוא כן עצמו. בפני
היא  שפלוגתתם פפא רב ומפרש מחייבין" וחכמים פוטר,
הציבור, את פוטר מאיר שרבי ציבור, לרוב משלים ב"ד אם
שב"ד  משום לעצמו, קרבן ואחד אחד כל יביאו שלא
של  דבר העלם פר להביא ב"ד וחייבים ציבור, לרוב משלים
(כולל  מהחוטאים ואחד אחד לכל מחייבין וחכמים ציבור,
משום  לעצמו, קרבן להביא מהסנהדרין), ואחד אחד כל גם
קרבן  מביאין ב"ד ואין ציבור, לרוב משלים ב"ד שאין

כחכמים. רבינו ופסק ציבור. של דבר ראה 40)העלם
חוצה  יושבי על משגיחין ש"אין ההלכה בהמשך להלן

א.41)לארץ". הלכה פי"ב למעלה להביא 42)ראה
ציבור. של דבר העלם מתחשבים 43)קרבן אין כלומר,

קהל. ומיעוט קהל רוב בענין חוץֿלארץ בתושבי
(ויקרא 44) כתוב ציבור של דבר העלם קרבן אצל כלומר,

אסי, רב "אמר ג. ובהוריות הקהל", "והקריבו יד) ד,
שנאמר  ישראל, ארץ יושבי רוב אחר הלך ובהוראה
וכל  החג את ההיא בעת שלמה "ויעש סה) ח, (מלכיםֿא,
ה' לפני מצרים נחל עד חמת מלבוא גדול קהל עמו ישראל
חמת  מלבוא גדול קהל עמו, ישראל וכל כתיב מכדי וגו'",
ארץ  (=בני הני שמעֿמינה - לי? למה מצרים, נחל עד
לא  חוצהֿלארץ) (=בני הנך אבל קהל, דאיקרי הוא ישראל)
יג) ד, (ויקרא נאמר הוראה בשגגת כאן והרי קהל". איקרי

הקהל". מעיני דבר מנשה 45)"ונעלם שבטי חטאו שאם

אין  הקהל, מיעוט והם שבטים, חמשה עוד ועמהם ואפרים,
רוב  כאן שאין ציבור, של דבר העלם קרבן להביא חיוב
שבט  כל (שחייבין רובו או הקהל כל חטאו אם וכן שבטים.
פר  בלבד, פרים עשר שנים אלא מביאין אין קרבן) ושבט
פי"ב  למעלה ראה אחד, קרבן ומנשה ולאפרים שבט, לכל

א. מח,46)הלכה (בראשית שנאמר שמה ו: שם כרבא,
רק  היינו לי", יהיו ושמעון כראובן ומנשה "אפרים הֿו)
בנחלתם" יקראו אחיהם שם "על שם שנאמר כמו לנחלה,

אחר. לדבר ולא הוקשו, לנחלה -

.‚ÔÈa¯Ó ÌÈOBÚ‰ eÈ‰47ÔÈËÚeÓe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa48 »»ƒ¿Àƒƒ¿««≈¿»ƒ
ÈËÚeÓ B‡ ,‰ÚÈ„È ˙ÚLaÔ49ÔÈa¯Óe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa50 ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿««≈¿¿Àƒ

‰OÚn‰ ˙ÚL ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ‰ÚÈ„È ˙ÚLa51. ƒ¿«¿ƒ»«…≈««¿«««¬∆

הקהל.47) רוב החוטאים 48)כלומר, מן חלק שמתו כגון
הקהל. מיעוט אלא אינם שמעתה באופן החטא, שנודע לפני

הקהל.49) שלא 50)מיעוט מהקהל חלק שמתו כגון
הקהל. רוב החוטאים מהווים שמעתה באופן חטאו,

רוב 51) החטא בשעת החוטאים היו שאם החטא, שעת אחר
לעצמו. קרבן מביא ואחד אחד וכל פטורים ב"ד הקהל,
לענין  י. הוריות במשנה ר"ש על שחולקים כחכמים ופסק
גם  חולקים הם כי אמרו ג. שם ובגמרא משיח, וכהן נשיא

זה. בענין

.„ÌÈ·ÏÁ‰ ÔÓ ·ÏÁa ÔÈc ˙Èa e¯B‰52,¯zÓ ‡e‰L ≈ƒ¿≈∆ƒ«¬»ƒ∆À»
e‡ËÁL Ì‰Ï Ú„BÂ ,Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ«»»«ƒ∆¿«»∆∆»¿

Ô‰a e¯ÊÁÂ53˙ÈBÏt ‰¯Ê ‰„B·ÚL e¯B‰ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»∆¿««»∆¬»»»¿ƒ
˙¯zÓ54ÏÚ ¯Á‡ ËeÚÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú d˙B‡ „·ÚÂ , À∆∆¿»«»¬»»»ƒ«≈«

- ·¯ eÈ‰È ÌÈ„·BÚÏ ÌÈÏÎB‡‰ eÙ¯ËˆiLÎe ,Ì‰Ètƒ∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿…
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰55‰ÚÈ„È Ô‰Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆»¿»»∆¿ƒ»

ÌÈ˙Èa56˙Èa ‰¯Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«∆≈
„Á‡ ÔÈc57‰lÁz ‰¯B‰L ÔÈc ˙Èa ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;58, ƒ∆»¬»ƒ≈≈ƒ∆»¿ƒ»

¯Á‡ „ÓÚÂ59e¯B‰Â60ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ ÔÈ‡ -61.el‡Ï ¿»««≈¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»≈

עוקר 52) זה שאין מותר, שהוא הקיבה חלב על שהורו כגון
הלכה  ולמעלה א, הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף

החלבים. כל התירו לא שהרי שם.53)א), בגמרא הוא כן
מיעוט  ועשו מותר, חלב ב"ד "הורו הראשונה: באיבעיא
וכו'" מהו אחר, מיעוט ועשו והורו בהן, ב"ד וחזרו הקהל,
בעבודהֿזרה", ומיעוט בחלב "מיעוט להו איבעיא ואחרֿכך

בהן". ב"ד ב"חזרו זה שגם גוף 54)ומשמע עקרו שלא
שהרי  ב), הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי עבודהֿזרה

עבודהֿזרה. מיני כל התירו ואחד 55)לא אחד כל שאין
הוא  זה ודבר ב"ד. על הוא והחיוב עצמו, בפני חטאת מביא
שאינו  "נראה רבינו אבל בתיקו, הדבר ונשאר ג. שם איבעיא
שאלה  עם זו שאלה שמשיבין אלא תיקו, כאן גורס
אידי  אםֿתמציֿלומר כלומר, באםֿתמציֿלומר. שאחריה,
כל  ידעת וכבר וכו' ומתו ב"ד הורו הוא, כרת ואידי
שם, (מאירי מקומות" ברוב היא הלכה שבאםֿתמציֿלומר,
ובאור  המשנה במרכבת בכסףֿמשנה, בראב"ד, וראה
של  הב"ד: מביאין קרבן איזה בזה, חולקים ויש  שמח).
גם  שניהם, שמביאים אומרים ויש חלב. של או עבודהֿזרה
שם). ובמאירי בתוספות (ראה חלב של וגם עבודהֿזרה של
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למעלה.56) וגם 57)כמבואר עבודהֿזרה על גם שהורו
חלב. החלב.58)על אחר.59)על על 60)ב"ד

שעבד 61)עבודהֿזרה. המיעוט עם חלב, שאכל המיעוט
ואחד  אחד כל אלא קהל, רוב ביחד להוות עבודהֿזרה,
שם  נפשטה שלא בעיא והיא עצמו, שגגת על קרבן מביא
למי  אלא אינו שזה שם, אמרו אבל בכסףֿמשנה ). (ראה
ה. שם במשנה שמעון ר' (=היינו מייתי ציבור שסובר
שכל  עלֿכרחינו ואםֿכן מיוחד, פר מביאים שב"ד שסובר
תיבעי  לא שם) המשנה מרכבת - הביתֿדין עבור הם הפרים
הלכה  פי"ב למעלה פסק ורבינו (שם), כבר אינם שהרי לך
ושבט  שבט שכל שם שכתב ומה החייבים, הם ב"ד כי א,
מאירי  (ראה הב"ד בשביל מביא שהציבור היינו פר, מביא

שם). פי"ב ובכסףֿמשנה במשנה, ד: הוריות

.‰62ÔB‚k ,„Á‡ ¯·„a ÌÈÈc‰ Èza ÈL e¯B‰ elÙ‡¬ƒ¿≈»≈«ƒƒ¿»»∆»¿
Ì„Â Ì„ B‡ ·ÏÁÂ ·ÏÁ63.64ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ≈∆»≈∆»»»¿≈ƒ…»»ƒ
‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ ÔÈ‚‚BL65ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ¿ƒ«ƒ«»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿»

·ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈc ˙Èa e¯B‰ ?„ˆÈk .ÔÈ·iÁ ÌÈOBÚ‰»ƒ«»ƒ≈«≈ƒ∆¡…≈∆
Blk ‰·w‰66·ÏÁLÂ eÚhL Ï‰w‰ ÔÓ „Á‡ Ú„ÈÂ , «≈»À¿»«∆»ƒ«»»∆»¿∆≈∆

ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰L ,Ô˙‡¯B‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â ,¯eÒ‡ ‰·w‰«≈»»«¬»ƒ¿≈»»»∆»»∆«
ÔzÚc67Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈc ˙ÈaÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆnL «¿»∆ƒ¿»ƒ¿…«ƒ≈ƒ««ƒ∆≈

ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚBËƒ¬≈∆»≈«»«»¿»«
B˙ÏÈÎ‡68Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â ,69. ¬ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆

ÌÎÁ eÚhL Ú„iL ‰Ê ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«∆»»»
ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L „ÈÓÏz B‡«¿ƒ∆ƒƒ««»»¬»ƒ»»«»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ -70‰ÚÈ„È ÔÈ¯eq‡a B˙ÚÈ„È ÔÈ‡L , ¬≈∆»∆≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»
Ì‡ ÔÎÂ .Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÏÏÎÏ Û¯ËˆÓe ,˙È‡cÂ«»ƒƒ¿»≈ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆¿≈ƒ

eÚhL Ú„È ‡Ï71ÔnL ÏÎ‡Ï Ôek˙Â ,72·ÏÁÂ73ÏÎ‡Â , …»«∆»¿ƒ¿«≈∆¡…À»¿≈∆¿»«
‰·w‰ ·ÏÁ74·ÏÁ ‡e‰L Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ,e‰e¯Èz‰L ≈∆«≈»∆ƒƒ¿…»«∆≈∆

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·w‰75,B˙‚‚L ÈtÓ B˙ÏÈÎ‡L ÈtÓ ; «≈»¬≈∆«»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»
ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â .‰‡¯B‰‰ ÈtÓ ‡Ï…ƒ¿≈«»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«

Ì‰Èt76‰È‰zL „Ú - ‰‚‚La ÌÚ‰ ÏÎÏ :¯Ó‡pL , ƒ∆∆∆¡«¿»»»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆
ÏkÏ ˙Á‡ ‰‚‚L77·ÏÁ ÏÎ‡Â BÓˆÚa ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . ¿»»«««…¿≈ƒ»»¿«¿¿»«≈∆

ÈtÓ ‡l‡ Ô˙‡¯B‰ ÈtÓ ‡Ï B¯Èz‰Ï e¯B‰L ‰·w‰«≈»∆¿«ƒ…ƒ¿≈»»»∆»ƒ¿≈
ÈÙa ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - BzÚ„a ¯zÓ ‡e‰L∆À»¿«¿¬≈∆«»«»¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ78¯eËt - ÔÈc ˙È·a ‰ÏBz‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .79, «¿∆«¿»»«∆¿≈ƒ»
·iÁ‰ ÏÎÂ ;eÈnL ÌÈÎ¯c‰ Ïk ÌL eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿»»«¿»ƒ∆»ƒ¿»««»

ÌÈ‚‚BM‰ ·¯Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ - BÓˆÚ ÈÙa80. ƒ¿≈«¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ

שייך 62) דלהלן והא הלכה, ציון כאן אין תימן בכ"י
היו  לא אם "וכן המלים לפני להלן ההלכה וציון למעלה,
שמח. אור הגיה וכן רומי. בדפוס נראה וכן העושים".

היא 63) דינים, בתי שני בהוראת שם בגמרא האיבעיא שהרי
למעלה. וראה מצטרפים. שאין רבינו ופסק וחלב, בחלב

אור 64) הגיה וכן רומי, בדפוס נראה וכן תימן, בכ"י כן
הב"ד.65)שמח. יש 66)של  הקיבה שע "י בחלב כי

ויש  יתר. כמו משוך חוט והוא באכילה, מותר שהוא חלק
בפ"ז  ראה קשת, כמו עקום והוא באכילה שאסור חלק
החלב  שכל הורו והב"ד ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות

א). ג, יוסף (שער באכילה מותר הקיבה צ"ל 67)שע"ג

רקח). (מעשה דעתו ב"ד,68)על "הורו ב. הוריות משנה
והלך  להוראה ראוי והוא תלמיד או שטעו מהן אחד וידע
שלא  מפני לעצמו) (=קרבן חייב זה הרי וכו' פיהן על ועשה
לשמוע  שמצוה שחשב אמרו שם: ובגמרא בב"ד", תלה
נחשב  אינו ולפיכך טועים. שהם שידע אףֿעלֿפי מב"ד
שהרי  מזיד אינו וגם טועים, שהם ידע שהרי בב"ד, לתולה
לעצמו. קרבן וחייב חכמים, דברי לשמוע שמצוה טעה

מצטרף 69) אינו הקהל, מחצית החוטאים היו אם כלומר,
הקהל. רוב לעשותם אליהם על 70)זה אמרו שם בגמרא

וראוי  תלמיד או שטעו מהן אחד "וידע המשנה: דברי
סביר  או הדבר) (=למד גמיר או להיות שצריך להוראה",
סביר  ולא גמיר לא הוא אם אבל דבר ), מתוך דבר (=מבין

בביתֿדין. תולה הוא הרי הארץ"), ב"ד,71)(="עם
הקיבה. חלב היתר.72)להתיר זו 73)של תיבה

איננה. תימן ובכ"י שומן.74)מיותרת, שזהו חשב אלא
שאם 75) שם. רבא אמר כאיכאֿדאמרי עצמו, בפני קרבן

חייב. ואכלו בשומן חלב לו שיהיו 76)נתחלף להשלים,
(שם). קהל רוב שם.77)החוטאים בגמרא הוא כן

(78- חייב בעצמו התולה הכלל, "זה אמרו: שם: בגמרא
שאינו  האומר שהוא רבינו ומפרש בהוראה". מבעט לרבות
(כסףֿ מותר שזה יודע עצמו הוא אלא להוראתן, צריך

ספר). וקרית שם.79)משנה, רוב.80)משנה שיהיו
(כסףֿמשנה). פשוט" דבר "וזה

.ÂÔB„Êa ¯eÒ‡‰ ¯·c ¯Èz‰Ï ÔÈc ˙Èa e¯B‰81eOÚÂ , ≈ƒ¿«ƒ»»»»¿»¿»
ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa - ‰‚‚La Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰«»»«ƒ∆ƒ¿»»≈ƒ¿ƒƒ

ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰L ÈtÓ ,Ôa¯w‰82ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , «»¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»ƒ
ÈtÓ ,BÓˆÚ ÈÙa Ôa¯˜ ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰»ƒ«ƒ∆«»»¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿≈

‚‚BL ‡e‰L83Ï‰w‰ eÚ„ÈÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa e¯B‰ . ∆≈≈ƒƒ¿»»¿»¿«»»
eÚhL84Ô‰Ó Ïa˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡LÂ85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ∆»¿∆≈»¿«≈≈∆¿««ƒ≈

ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡Â el‡ - Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ eOÚ»«»»«ƒ∆≈»≈¿ƒƒ
Ôa¯w‰86Ï‰w‰ eOÚ ‡Ï È¯‰L - ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa . «»¿»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»«»»

ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ;Ì˙ÚË‰L Ô˙‡¯B‰ ÈtÓƒ¿≈»»»∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿ƒƒ
Ì‰ ÔÈ„ÈÊnL ÈtÓ - Ôa¯w‰87eÚhL eÚ„È È¯‰L , «»¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ≈∆¬≈»¿∆»

.˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»«¬

להתיר.81) הורו ואףֿעלֿפיֿכן אסור שהדבר שידעו
ישגו",82) ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא נאמר והרי

"ואעפ"י  במשנה). ד: הוריות (רש"י בב"ד שוגגין בעינן
פטורין, בא, היה ב"ד ולשם הואיל בא, היה ציבור שמשל
(מאירי  שמם" על הבא לקרבן מקום ואין הם מזידין שהרי

ועשו 83)שם). מזידין וכו' ב"ד "הורו ד: שם משנה
ושעירה". כשבה הקהל) מן ואחד אחד (=כל מביאין שוגגין

מצוה 85)הב"ד.84) אין טעות שבמקום גם ידעו כלומר,
חכמים. דברי (=הב"ד)86)לשמוע "שוגגין שם: משנה

פטורין". אלו הרי מזידין, (=הקהל) הקרבן 87)ועשו ואין

א. הלכה פ"א למעלה ראה השוגג, על אלא בא

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
כל 1) ועשו תורה מגופי גוף לעקור והורו ששגגו ב"ד יבאר

פיהם. על העם

.‡‰¯Bz ÈÙebÓ Ûeb ¯˜ÚÏ e¯B‰Â e‚‚ML ÔÈc ˙Èa2, ≈ƒ∆»¿¿«¬…ƒ≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36



zebbyקעח zekld - zepaxw xtq - hay 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa - Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ Ïk eOÚÂ3„Á‡ ÏÎÂ , ¿»»»»«ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿»∆»
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ÌÈOBÚ‰ ÔÓ „Á‡Â4¯Ó‡pL ;5: ¿∆»ƒ»ƒ«»«»¿»∆∆¡«
Ûeb‰ Ïk ‡ÏÂ - ¯·c ÌÏÚÂ6. ¿∆¿«»»¿…»«

בתורה,2) שבת דיני אין בתורה, נדה איסור אין שאמרו כגון
ה"ב. להלן ראה בתורה, ע"ז איסור קרבן,3)אין מלהביא

ה"ב. פי"ב למעלה וראה ב. ג, הוריות כל 4)משנה כדין
בשוגג. ציבור.5)חוטא של דבר העלם בקרבן

המצוה 6) שיעקר ולא דבר, "ונעלם א: ד, שם ברייתא
כי  מדבר" ונעלם ביה "קרי שם: עולא, ומפרש כולה".
עם  וגם "ונעלם" עם גם נקראת "ונעלם" של ה"מ"ם"
שם). (רש"י דבר" כל ולא מדבר מדבר", "ונעלם – "דבר"

.·ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ7Ïh·Ï e¯BiL „Ú ¿»≈≈ƒ«»ƒ«∆¿«≈
˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó8‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ƒ¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»¿…»ƒ«»

ÌÈ¯‡·Óe9Ck ¯Á‡Â ,10,Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È ¿…»ƒ¿««»ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»¿»
e¯B‰Â e‚‚L ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰Â¿»ƒ«ƒ∆¿ƒ≈«»¿¿

‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ˙BÂÁzL‰Ï ¯znL11¯znL B‡ , ∆À»¿ƒ¿«¬«¬»»»∆À»
˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï12‡ ,ÏÚ ‡B·Ï ¯znL B ¿ƒ≈¿ƒ¿¿«»∆À»»«

ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL13ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ÈÓk el‡ È¯‰ - ∆∆¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆»¿≈
‰c ÔÈ‡ B‡ ,‰¯Bza ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÈ‡ B‡ ,‰¯Bza ˙aL«»«»≈¬»»»«»≈ƒ»
˙‚‚L ‰Êa ‡ˆBiÎÂ BÊ ÔÈ‡Â ,Ûeb‰ Ïk e¯˜ÚL ,‰¯Bza«»∆»¿»«¿≈¿«≈»∆ƒ¿«

‰ÁÎL ‡l‡ ‰‡¯B‰14,Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt CÎÈÙÏ . »»∆»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»¿»
Ï·‡ .BÓˆÚ ÈÙa ˙‡hÁ ·iÁ Ô‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰ ÏÎÂ¿»»∆«ƒ∆«»«»ƒ¿≈«¿¬»
‡e‰ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ :e¯Ó‡Â e¯B‰Â eÚË Ì‡ƒ»¿¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿
˜¯Bf‰ Ï·‡ ,BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡ :¯Ó‡pL ,·iÁL∆«»∆∆¡««≈≈ƒƒ¿…¬»«≈

ËÈLBn‰ B‡15˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ e¯˜ÚL B‡ ,¯zÓ16 «ƒÀ»∆»¿»≈¬¿»
ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ dÈ‡L e¯B‰Â17Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈»¿»»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ

ÌÈ„È ËeMÙa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ‰ÂÁzLn‰ :e¯Ó‡Â eÚË»¿»¿«ƒ¿«¬∆«¬»»»¿ƒ»«ƒ
Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï :Ba ¯Ó‡pL ,·iÁ‰ ‡e‰ ÌÈÏ‚¯Â¿«¿«ƒ««»∆∆¡«…ƒ¿«¬∆¿≈
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLt ‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ Ú¯Bk‰ Ï·‡ ,¯Á‡«≈¬»«≈««»»∆¿…»«»»¿«¿»

ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ¯zÓ ‡e‰ È¯‰18eÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈À»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ»
Ìc ‰˙‡¯L ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÏÚ ‡a‰ :e¯Ó‡Â¿»¿«»«∆∆¿∆∆∆»¬»»
‰˙‡¯ Ï·‡ ,d·BÊ ÈÓÈ Ïk :¯Ó‡pL ,·iÁ ‡e‰ ÌBia««»∆∆¡«»¿≈»¬»»¬»

‰ÈÏÚ ‡B·Ï ¯zÓ ‰ÏÈla19,e¯Ó‡Â e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ ; ««¿»À»»»∆»¿≈ƒ¿»¿
L¯ÙÏ ¯zÓ LÈÓLz ˙ÚLa ‰c BzL‡ ‰O¯tL ÈnL∆ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒÀ»ƒ¿

‰M˜˙Ó ‡e‰Lk ‰pnÓ20ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -21Ì‡ ÔÎÂ . ƒ∆»¿∆ƒ¿«∆¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ
‡e‰ ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆiL Ìc ÏÎB‡‰L ,e¯Ó‡Â eÚË»¿»¿∆»≈»∆»»ƒ¿«¿ƒ»
el‡ È¯‰ - ¯zÓ ·l‰ Ìc ÏÎB‡‰ Ï·‡ ,·iÁ‰««»¬»»≈««≈À»¬≈≈

ÌÈ·iÁ22Ô‰a e¯B‰ Ì‡ ,el‡ ˙BiÚËa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «»ƒ¿≈…«≈¿»À≈ƒ»∆
ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙È·e ,ÔÈ¯eËt - Ô‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ ·¯ eOÚÂ¿»…«»»«ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ

.Ô˙‚‚L ÏÚ Ôa¯»̃¿»«ƒ¿»»

ב.7) ג, שם איסור.8)משנה, יהודה 9)של רב דברי
העלם  (קרבן חייבין ב"ד "שאין א: ד, שם שמואל, אמר
הצדוקים  שאין בדבר (בשוגג) שיורו עד ציבור) של דבר
בדבר  אבל בתורה), מפורש שאינו (כלומר, בו מודים
מאי  פטורין, בתורה) מפורש (שהוא בו מודים שהצדוקים

להלן. וראה הוא", רב בי קרי זיל רק 10)טעמא כלומר,

וכו'. חייבין ב"ד יהיו זה איסור 11)באופן התירו שלא
ואיסור  בלבד. השתחויה אלא בכללה, עבודהֿזרה
(שמות  שנאמר בתורה, הוא מפורש לעבודהֿזרה השתחויה
ד.). (הוריות אחר" לאל תשתחוה "לא יד) לד,

מפורש 12) זה וגם הרבים. לרשות היחיד מרשות כלומר,
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שם שנאמר בתורה,
רבינו  בדברי וראה אחרת. נוסחא לפי שם, (הוריות השביעי"
בעירובין  (וראה וגו'", איש יוציא "אל נאמר כאילו להלן),
הוא  וכן לתחום, חוץ יציאה באיסור עוסק הזה שהפסוק יז:
שכא). לאֿתעשה המצוות' וב'ספר ה"א, שבת מהל' בפכ"ז

בי 13) איסורי מהל' בפ"ו כן התבאר ונקראת ה"אֿז. אה
שראתה  הימים כמספר נקיים" "ימים לשמור שצריכה משום
"וספרה  כח) טו, (ויקרא שנאמר בתורה מפורש זה ודבר דם,

שם). (הוריות, יום כנגד יום שסופרת מלמד – כן 14)לה"
ענין  "והוא שם: זה, על והוסיף שם. המשניות, בפירוש הוא
שם  ורש"י הוא". רב בי קרי זיל ד.) שם (בגמרא אמרם
מעליא, שוגג הוי לא ולידע, ללמוד לו דאפשר "כיון פירש:

הוי". למזיד את 15)וקרוב מוציא אינו בעצמו שהוא
עצמו  והוא מושיטו או זורקו אלא לרשות, מרשות ההפץ
נאמר  לא שהרי בתורה, מפורש אינו וזה במקומו. נשאר

ממקומו". איש יצא "אל מפורשים 16)אלא: שאינם
חרישה 17)בתורה. אין יוסף, רב "בעי ב: ד, שם בגמרא

מילתא, בכולהו מודו דקא כיון אמרינן מי מהו, בשבת
עקריין  דקא כיון דילמא או דמי, מקצת וקיום מקצת כביטול
כי  רבינו וסובר דמי", גוף כעקירת – עיקר כל לחרישה ליה
המפורשת  החרישה על אלא אינה יוסף רב של שאלתו כל
תשבות" ובקציר "בחריש כא) לד, (שמות שנאמר בתורה,
מהל' פ"א ועי' שבת. לענין זה שפסוק עב. במנחות (ראה
הישיבה, אב נתן לרב המשנה ובפירוש ה"א, ויובל שמיטה
אחרות, ממלאכות מלאכה אב אבל .(52 הערה פ"א שביעית
כיֿאם  נחשב זה שאין הוא פשוט בתורה, מפורש שאינו
שרב  לומר וצריך וחייבים. מקצת ומקיים מקצת למבטל
שיורו  עד חייבין אין דאמר דשמואל, הא ליה לית יוסף
(תוספות  זה על שאל ולפיכך בו, מודים שהצדוקים בדבר
זו  אין - כשמואל שפסק רבינו לדעת אולם שם). הרא"ש
הוראה, זו אין בשבת, חרישה שאין הורו ואם כלל, בעיא
וראה  תשבות". ובקציר "בחריש מפורש: כתוב שהרי
ה'' ב'חפץ משנה', ו'לחם משנה' ב'כסף שם, ב'מאירי'

יוסף'. בדבר 18)ו'שער מקצת, ומבטל מקצת מקיים וזהו
רק  לצדוקים משמע שהשתחויה בו, מודים הצדוקים שאין
א) יט, (בראשית שנאמר כמו ורגלים, ידים בפישוט

ד.). (שם ארצה" אפים מקצת 19)"וישתחו מבטל וזהו
שהצדוקים  בו, מודים הצדוקים שאין בדבר מקצת, ומקיים
אבל  ביום, דם ראתה אם אלא אינו שהאיסור להם משמע

בגמרא). (שם אסורה אינה בלילה דם כשהאבר 20)ראתה
ביאה  איסורי מהל' ופ"ד ה"ז, פ"ה למעלה ראה מוקשה,
אשתו  כשפירסה מתקשה, כשהוא לפרוש אסור כי הי"א,
על  "חייבין ב: ח, שם במשנה והוא תשמיש. בשעת נדה
וראה  הנדה", מן פרוש כו' שבנדה לאֿתעשה ועל עשה

שם. המשניות וזו 21)בפירוש בו, מודים הצדוקים שאין
מקצת. וביטול מקצת קיום של אין 22)הוראה זה ודבר

ג.) (הוריות הגמרא מדברי מוכח וכן בו. מודים הצדוקים
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ב'תוספות' ועיי"ש מהו". בדם, ומיעוט בחלב "מיעוט
ולדברי  בו, מודים שהצדוקים דבר הוא דם הלא שהקשו

המוריה'). ('הר שפיר אתי רבינו

.‚˙Èqk˙pL ÈÙÏ ,˙aM‰ ‡ˆiL ÔÈc ˙Èa e¯B‰≈ƒ∆»»««»¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰nÁ‰23en„Â24‰nÁ ‰Ú˜ML25‰Á¯Ê Ck ¯Á‡Â ,26 ««»¿ƒ∆»¿»«»¿««»»¿»

‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ -27˙eÚË ‡l‡28‰Î‡ÏÓ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈»»∆»»¿»∆»»¿»»
ÔÈc ˙Èa e¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa Ï·‡ ,·iÁ«»¬»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ≈ƒ

Ì‰ÈÙa e„ÈÚ‰L ÈÙÏ ,‡Op‰Ï LÈ‡ ˙L‡29˙nL ≈∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿≈∆∆≈
‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ - dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ,dÏÚa30‡l‡ «¿»¿««»»«¿»≈»»∆»

˙eÚË31ÏÚ ˙‡hÁ ÔÈ·iÁ ÔB¯Á‡‰ dÏÚ·e ‰M‡‰Â , »¿»ƒ»«¿»»«¬«»ƒ«»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô˙‚‚Lƒ¿»»¿≈…«≈»∆

להם.24)בעננים.23) היה העם 25)נדמה רוב ועשו
בשבת. האסורות שחיללו 26)מלאכות והתברר החמה,

השבת. דבר",28)בשוגג.27)את "העלם זה ואין
(כסףֿ בתרא שהוא נחמן רב נגד וכרבא א. צב, יבמות

(ראה 29)משנה). בעלה שמת להעיד הנאמנים עדים
ביתֿדין" עלֿפי "נשאת והיינו הט"ו). גירושין מהל' פי"ב
עדים  שני עליו העידו אם אבל ב). פז, (יבמות שבמשנה
שום  כאן ואין ביתֿדין" עלֿפי "נשאת זה אין  כשרים,

קרבן. שחייבת העלם 31)בשוגג.30)חידוש זה ואין
ופטורה  תצא ב"ד, עלֿפי "ניסת שם: יבמות במשנה דבר,
יקוב  אומר, אליעזר "רבי א: צב, שם ובברייתא הקרבן" מן
חטאת  ב"ד) ע"פ שנשאת (האשה ותביא ההר את הדין
אין  =) "ליתא רבא וכן זעירי, אמר שם, ובגמרא שמינה".
מדתנא  פטורה) שהיא בה (שכתוב למתניתין פוסקים) אנו
הלכה  ובאמת טעות". אלא הוראה זו שאין וכו' מדרשא בי
שסובר  מי לפי היא הנ"ל הסוגיא כל שהרי מיותרת, זו
שפסק  מה לפי אבל פטור", ב"ד, בהוראת שעשה "יחיד
בהוראת  שעשה ש"יחיד ה"א) ופי"ג ה"ב (למעלה רבינו
"טעות", שהיא משום זה לטעם צריך אין – חייב" ב"ד,
שניהם  היו כן גם מעליא, הוראה זו היתה לא אפילו שהרי
ו'לחם  כאן, – שמח' ו'אור למלך' 'משנה וראה חייבין,

ה"ה. פ"ה למעלה משנה'

.„‰‚‚La e¯B‰L ÔÈc ˙Èa‡ËÁ ÏL BÓˆÚ eÁÎLÂ ≈ƒ∆ƒ¿»»¿»¿«¿∆≈¿
e‡ËÁL È‡cÂa ÌÈÚ„BÈ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba e¯B‰L∆««ƒ∆≈¿ƒ¿««∆»¿

‰‚‚La32ÌÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÌÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿»»¿««ƒ∆»»ƒƒ»¿¿ƒ
eÏ Ì˙È¯B‰ CÎÂ CÎa :Ô‰Ï33ÌÈOBÚ‰Â ,ÔÈ¯eËt Ì‰ - »∆¿»»»≈∆»≈¿ƒ¿»ƒ

‰Ú„BÂ :¯Ó‡pL ;ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ«ƒ∆«»ƒƒ¿≈«¿»∆∆¡«¿¿»
B˙B‡ eÚÈ„BiL ‡Ï - ‰ÈÏÚ e‡ËÁ ¯L‡ ˙‡hÁ‰««»¬∆»¿»∆»…∆ƒ

ÌÈ‡ËBÁ‰34Èab ÏÚL ·ÏÁ e¯Èz‰Â e‚‚L ?„ˆÈk . «¿ƒ≈«»¿¿ƒƒ≈∆∆««≈
e‚ML eÚ„iL ¯Á‡Â ,ÌÚ‰ ·¯ e‰eÏÎ‡Â ‰·w‰«≈»«¬»…»»¿««∆»¿∆»
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÌÈ·iÁL ¯·„ e¯Èz‰LÂ ‰‡¯B‰a¿»»¿∆ƒƒ»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
ÌÈ·ÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿»ƒ¿«≈»∆ƒƒ¿»«¬»ƒ
,ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - e¯Èz‰ ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó B‡ e¯Èz‰ƒƒƒ¿»«»ƒƒƒ¬≈≈¿ƒ

.‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»

בשוגג.32) שהורו נזכרו 33)כלומר, לא עצמם והם
להם. שהודיע לאחר א:34)אפילו ה, הוריות ברייתא,

חייבין, יהיו יכול הורו, מה וטעו שהורו ידעו רבנן, "תנו

גרס  ורבינו החוטאין". שיודעו ולא – החטאת ונודעה ת"ל
"שידעו", הנוסחא: היתה רש"י (ולפני "שיודיעו" שם

עיי"ש).

.‰ÔÈa ,Ô˙‚‚L Ì‰Ï ‰Ú„BÂ ‰‚‚La e¯B‰L ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿»»¿¿»»∆ƒ¿»»≈
ÈÙk ‰OBÚ‰ Ïk ,e‡È·‰ ‡lL ÔÈa Ô˙¯tk e‡È·‰L∆≈ƒ«»»»≈∆…≈ƒ»»∆¿ƒ

¯eav‰ ·¯a ‰ËLtL Ô˙‡¯B‰35eÚ„iL ¯Á‡Ó36- »»»∆»¿»¿…«ƒ≈««∆»¿
ieÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰37Ï‡LÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ; ¬≈∆≈ƒ»»»ƒ¿»»ƒ¿…

Ï‡L ‡ÏÂ ÔÈc ˙È·a eLcÁ˙pL ÌÈ¯·c ÏÚ ˙Ú ÏÎa¿»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈ƒ¿…»«
‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -38. ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»»…»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰È‰L ÈÓa «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»»ƒ≈ƒ
‰È„ÓÏ CÏ‰Â ‰‡¯B‰‰ ‰‡¯L ÈÓ Ï·‡ ;‰È„na«¿ƒ»¬»ƒ∆»»«»»¿»«ƒ¿ƒ»
ÈtÓ ,¯eËt - eÚ„iL ¯Á‡ ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙¯Á‡«∆∆««ƒ∆»»««∆»¿»ƒ¿≈

Ï‡LÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰Â Ô‰a ‰ÏzL40,„BÚ ‡ÏÂ . ∆»»»∆«¬≈ƒ∆¿»ƒ¿…¿…
˙‡ˆÏ Ï‰·p‰ ‡l‡41‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿»»≈««ƒ∆¬«ƒ…»»

‰Ê È¯‰ - eÚ„iL ¯Á‡Ó Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚÂ ,C¯cÏ«∆∆¿»»«ƒ∆≈««∆»¿¬≈∆
¯eËt42. »

ציבור 35) רוב עשו לא אם אבל ציבור, רוב שעשו כלומר,
קבועה  חטאת ואחד, אחד כל להביא היחידים חייבים –

ה"א). ופי"ג ה"ב, פי"ב שנודע 36)(למעלה מכיון כלומר,
מהוראתן. וחזרו שטעו לב"ד אליעזר,37)אח"כ כרבי

תולה  ספק שהוא כלומר, "ספק", האומר - ב ג, שם במשנה
רבי  שכוונת שם, בגמרא ופירשו בעצמו, תולה וספק בב"ד

תלוי. באשם לחייבו ושם 38)אליעזר תלוי. באשם שחייב
דומה, הדבר למה אליעזר דרבי משל זירא, "א"ר גמרא:
אשם  שמביא לו, ונודע שומן ספק חלב ספק שאכל לאדם

לשאול.39)(תלוי)". לו שהיה משום תלוי, אשם שחייב
רבי 40) מחייב למי (כלומר, ספק "איזהו שם: במשנה

לו  הלך חייב, ביתו בתוך לו ישב תלוי) אשם אליעזר
(בהולך  בזה אני מודה עקיבא רבי אמר פטור, הים למדינת

החובה. מן לפטור קרוב שהוא הים) כלומר,41)למדינת
אחרת. למדינה ללכת כבן 42)הממהר ולא עקיבא כרבי

שום  לו היתה לא טרוד, שהוא שמכיון ד.) (שם עזאי
נחשב  והוא מהוראתם, הב"ד שחזרו לשמוע אפשרות

שם). (רש"י פטור שהוא בב"ד שעשה לתולה ו"דוקא
בתחילת  למעלה (ראה ב"ד עלֿפי הקהל רוב שחטאו אחר
מביא  – הקהל רוב חטאו ולא זה עשה אם אבל ההלכה),
ה"א) ופי"ג ה"ב, (פי"ב למעלה פסק שהרי יחיד, חטאת

הראב"ד). (השגות חייב" ב"ד בהוראת שעשה יחיד

ה'תשפ"א  שבט ג' ש"ק יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
וכהן 1) שגגתו, על פר המשיח הכהן חייב יהיה אימתי יבאר

המעשה. עם זו שגגה שגג אם לו שנסתפק משיח

.‡‰ÈÏÚ ‡È·Ó ËBÈ„‰‰L ‰‚‚L ÏkL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆»¿»»∆«∆¿≈ƒ»∆»
da ‚‚L Ì‡ ,‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‰Úe·w‰ ˙‡hÁ«»«¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»«»

¯ÈÚO ‡È·Ó - ‡ÈOp‰2ÁÈLÓ Ô‰k da ‚‚L Ì‡Â ,3- «»ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ»«»…≈»ƒ«
¯t ‡È·Ó4‡È·Ó ÁÈLÓ Ô‰kL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ««∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈»ƒ«≈ƒ

BÓˆÚ ˙‡¯B‰a ‰ÚhLk ?B˙‚‚L ÏÚ ¯t5‰OÚÂ , ««ƒ¿»¿∆»»¿»««¿¿»»
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B˙‡¯B‰ ˙‚‚La ‰OÚÓ6dc·Ï7ÌÎÁ ‰È‰iL ‡e‰Â . «¬∆¿ƒ¿«»»¿«»¿∆ƒ¿∆»»
‡ÏÙÓ8˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡ :¯Ó‡pL . À¿»∆∆¡«ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«

,ÔÈc ˙Èa Ô‰L ,¯eav‰ ‰Ó :¯eaˆk ÁÈLÓ È¯‰ - ÌÚ‰»»¬≈»ƒ«¿ƒ»«ƒ∆≈≈ƒ
ÔÈÈe‡¯ ÌÈÓÎÁ eÈ‰iL „Ú Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿»¿»«∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ
,Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eOÚÈÂ ,‰‡¯B‰a eÚËÈÂ ,‰‡¯B‰Ï¿»»¿ƒ¿¿»»¿«¬»ƒ«ƒ∆
ÏÎa ÁÈLn‰ Ck ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»»«»ƒ«¿»

el‡‰ ÌÈÎ¯c‰9. «¿»ƒ»≈

בשגגה 2) וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג) ד, (ויקרא נאמר
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא "כהן 3)וגו'

בבגדים". המרובה ולא המשחה בשמן שנמשח גדול
והקריב 4) וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג) ו, (שם שנאמר

לחטאת". לה' תמים בקר בן פר לעצמו 5)וגו' שהורה
מותר. זה דבר כי "הורה 6)בטעות וֿז: ו: הוריות משנה

שהוראת  וכו' פר מביא שוגג ועשה שוגג לעצמו משיח כהן
אלא  חייבין אין לציבור, דין בית כהוראת לעצמו משיח כהן
זה  ודבר המשיח". וכן המעשה, שגגת עם דבר העלם על
"לאשמת  (שם) משיח בכהן שנאמר ממה ו:) (שם נלמד
להתיר  לעצמו הורה לא אם אבל כציבור, משיח הרי העם",
קרבן. כלל מביא אינו להיתר, הוראתו בלי ועשה שגג אלא

מעשה 7) בשעת סמך ולא הואיל דין, בית עם הורה שאם
פטור. זה הרי - לבדה הוראתו מופלא 8)על אינו אם אבל

להוראה, שהוסמך הוא ומופלא מעליא. הוראה הוראתו אין
צריך  לא אבל ממרא, זקן אצל דין שבבית מופלא כמו
ד: שבמשנה דין שבבית במופלא כמו ישיבה ראש שיהיה

דין". בית של מופלא היה שלא "שיבטל 9)"או עניין
שאין  בדבר אלא חייב אינו כי וברור מקצת". ויקיים מקצת
רבינו  מדברי נראה וכן הצבור. כדין בו, מודים הצדוקים
ולא  לרשות, מרשות בזורק רק שהדגים ב). (הלכה להלן

לרשות. מרשות במוציא

.·„ˆÈk10BÓˆÚÏ ‰‡¯B‰a ‰ÚhL ÁÈLÓ Ô‰k ? ≈«…≈»ƒ«∆»»¿»»¿«¿
¯zÓ ˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰L ‰n„Â11˜¯ÊÂ , ¿ƒ»∆«≈≈¿ƒ¿¿«»À»¿»«

- BÓˆÚÏ B˙‡¯B‰a ‰ÏBz ‡e‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿∆¿»»¿«¿
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙‡hÁÏ ¯t ‡È·È B‡ËÁ BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆¿»ƒ«¿«»¬»ƒ…
‰ÏzL B‡ ,‰‚‚La ˜¯ÊÂ ‚‚L ‡l‡ ,B˙‡¯B‰a ‰Ïz»»¿»»∆»»«¿»«ƒ¿»»∆»»

‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰ ‡ÏÂ B˙‡¯B‰a12Ûeb‰ Ïk ¯˜ÚL B‡ , ¿»»¿…»»»»À¿»∆»«»«
B˙‡¯B‰a13Ïh·Ï B˙‡¯B‰a ‚‚ML B‡ ,BÓˆÚÏ ¿»»¿«¿∆»«¿»»¿«≈

‡l‡ ,B˙‡¯B‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â ‰OÚ ‡ÏÂ ,˙ˆ˜Óƒ¿»¿…»»¿≈«»»∆»
˙¯Á‡ ‰‚‚La ‰OÚ14‚‚LÂ ‰‡¯B‰a „ÈÊÓ ‰È‰L B‡ , »»ƒ¿»»«∆∆∆»»≈ƒ¿»»¿»«

‰OÚÓa15BÈcL ;ÏÏk Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬∆¬≈∆»ƒ»¿»¿»∆ƒ
ÏÎÏ ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰Ï Ï‰w‰ ÔÈ„k BÓˆÚ ˙‡¯B‰Ï¿»««¿¿ƒ«»»¿»«≈ƒ¿»

‰Ê È‡Ó ÁÎLÂ BÓˆÚÏ ‰¯B‰ .¯·c,‰¯B‰ ÌÚË »»»¿«¿¿»«≈≈∆««»
È˙‡¯B‰ ˙Úc ÏÚ ‰OBÚ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ‰OÚÓ ˙ÚL·eƒ¿««¬∆»«¬≈ƒ∆«««»»ƒ

˙‡hÁ ¯t ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -16. ¬≈∆≈ƒ««»

לחטאת.10) פר להביא משיח כהן אם 11)חייב אבל
הוראה, אינה - מותר בשבת לרשות מרשות שהמוציא הורה

למעלה. כלום.12)כמפורש אינה שהוראתו ז. שם
לבטל 13) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם. משנה

המשיח". וכן מקצת, ולקיים הורה 14)מקצת כלומר,

היתר  של שומן לאכול רוצה ועכשיו הקיבה, חלב להתיר
הקיבה. חלב בשוגג ואכל לו שידע 15)ונתחלף וכגון

שכח  לידו מעשה וכשבא נכון, שאינו מטעם במזיד שהתיר
היתר. בחזקת ואכלו הורה נכון שמטעם וסבר זדונו

שם:16) ובגמרא פר", מביא שוגג ועשה "שוגג שם משנה
מאיזה  ושכח שהורה כגון עסקינן במאי הכא אביי "אמר
דעת  על עושה הריני אמר שטעה ובשעה הורה טעם

הוראתי".

.‚˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï BÓˆÚÏ ‰¯B‰»¿«¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»
‰¯Ê ‰„B·Úa17‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙‡¯B‰ ÈÙk ‰OÚÂ «¬»»»¿»»¿ƒ»»¬≈∆≈ƒ

ËBÈ„‰k ‰¯ÈÚO18‰‡¯B‰a ‚bLiL ‡e‰Â .19BÓk , ¿ƒ»¿∆¿¿∆ƒ¿…¿»»¿
‡l‡ Ôa¯˜ ·iÁ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ÔÈ‡L .e¯‡aL∆≈«¿∆≈«…≈«»ƒ««»»¿»∆»
;¯eaˆk ‰OÚn‰ ˙‚‚L ÌÚ ‰‡¯B‰a ¯·c ÌÏÚ‰a¿∆¿≈»»¿»»ƒƒ¿«««¬∆¿ƒ
ÔÈa ,‰‡¯B‰ ‡Ïa „·Ïa ‰OÚÓa ‚‚L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿«¬∆ƒ¿«¿…»»≈
Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙BˆÓ ¯‡La ÔÈa ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»≈ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ»¿»

ÏÏk20. ¿»

לבטל 17) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם במשנה
עד  כוכבים בעבודת ולא המשיח, וכן מקצת, ולקיים מקצת

מקצת". ולקיים מקצת לבטל (שם):18)שיורו ברייתא
וכו' שבשעירה ושווין וכו' כוכבים בעבודת משיח "דתניא
יחיד  אחד - אחת נפש ואם כז) טו, (במדבר קרא דאמר מנלן

הן". אחת נפש כולם משיח ואחד נשיא משנה 19)ואחד
וכן  המעשה שגגת עם דבר העלם על אלא חייבין "אין שם.
דבר  העלם על אלא חייבין אין כוכבים בעבודת ולא המשיח
מה  כי אמרו שם הגמרא ובמסקנת המעשה" שגגת עם
המשנה  סוף על גם מוסב המשיח" "וכן במשנה שאמרו
שם  בברייתא חכמים דעת וכן וכו'". כוכבים בעבודת "ולא

כרבי. מעם 20)ודלא תחטא אחת נפש ואם רבנן "תנו
על  משיח שיכול וכו' למשיח פרט - כז) ד, (ויקרא הארץ
מעשה  שגגת על פר, מביא מעשה שגגת עם דבר העלם
- הארץ מעם לומר תלמוד ושעירה, כשבה מביא לחודיה

למשיח". פרט

.„ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ‰¯B‰21‡e‰ ‚‚LÂ , »«…≈«»ƒ«ƒ≈ƒ¿»«
eOÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯B‰a Ì‰Â22‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ »≈¿»»««ƒ∆»«ƒ«»»

da eÚhL ˙‡f‰23CÓÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,24‰OÚÓ ˙ÚLa «…∆»»ƒ¿…»«ƒ¿««¬∆
˙Èa ˙‡¯B‰ ÌÚ B˙‡¯B‰ ÏÚ ‡l‡ dc·Ï B˙‡¯B‰ ÏÚ«»»¿«»∆»«»»ƒ»«≈

ÔÈc25ÈÙa ‰¯tk ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»ƒ«»»ƒ¿≈
BÓˆÚ26- Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ‡l‡ . «¿∆»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ»¿»

¯eav‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó27Ì‰ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»»ƒ≈
Ôa¯˜ ÌÈ‡È·n‰28ÔÈ‡ È¯‰L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ ‡e‰ - «¿ƒƒ»¿»≈≈ƒ»¿»∆¬≈≈

BÓˆÚ ÈÙa ‰¯tk CÈ¯ˆ29. »ƒ«»»ƒ¿≈«¿

המשיח 21) הכהן וגם להתיר בשוגג דין בית הורו כלומר,
זה. בהיתר בשוגג עמהם הכהן 22)הצטרף וכן הקהל

וביתֿהדין.23)המשיח. המשיח הכהן 24)הכהן

כל 25)המשיח. שעל או מהסנהדרין אחד שהיה היינו,
מהוראת  כלל ידע לא אם אבל דין. בית מהוראת ידע פנים

עצמו. בפני קרבן חייב דין לשגגת 26)בית נחשב שזה
מחוייב. ואינו הוראה שגגת בלי לבד משנה 27)מעשה
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הצבור  עם ועשה (=ביתֿדין) הצבור עם "הורה ז. שם
שנאמר  ממה נלמד שם ובברייתא הצבור". עם לו מתכפר
הא  חטא", אשר חטאתו "על ג) שם, (ויקרא משיח בכהן
הצבור  עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני חטא כיצד

הצבור. עם לו הקהל,28)מתכפר רוב עשו שלא כגון
לעצמו. יחיד קרבן מביא ואחד אחד זה 29)שכל שהרי

הוראה. בלי בלבד במעשה כשגג

.‰‡e‰Â Ì„a Ì‰ e‚‚LÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰¯B‰»ƒ≈ƒƒ¿»»¿»¿≈¿»¿
¯t ‡È·Ó ‡l‡ ,¯eav‰ ÌÚ BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ - ·ÏÁa¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ«ƒ∆»≈ƒ«

.BÓˆÚÏ¿«¿

.Â‡È‰L ,BÊ ‰‚‚L ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÁÈLÓ Ô‰k…≈»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆ƒ
- d˙B‡ ‚‚L ‡Ï B‡ ,‰OÚn‰ ÌÚ ‰‡¯B‰ ˙‚‚Lƒ¿«»»ƒ««¬∆…»«»
¯eaˆk da ‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡30 ≈≈ƒ»»»ƒ¿≈∆»¿ƒ

˙‚‚L ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÈeÏz ÌL‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ»»»«…«∆ƒ¿«
B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ,‡ÈOp‰ Ï·‡ .‰‡¯B‰»»¬»«»ƒƒƒ¿«≈ƒ»»
ÈtÓ ,˙BËBÈ„‰‰ ¯‡Lk ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó - ‡ËÁ ‡Ï…»»≈ƒ»»»ƒ¿»«∆¿ƒ¿≈

B˙‡¯B‰a ‰ÈeÏz B˙‚‚L ÔÈ‡L31¯eÓ‡‰ ‡ÈO e‰Ê È‡ . ∆≈ƒ¿»¿»¿»»≈∆»ƒ»»
Ï‡¯OiÓ Ì„‡Ó ˙eL¯ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ,CÏÓ ‰Ê ?‰¯Bza«»∆∆∆∆≈»»»≈»»ƒƒ¿»≈

ÂÈ‰Ï‡ '‰ ‡l‡ B˙eÎÏÓa epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡Â32ÔÈa . ¿≈¿«¿»ƒ∆¿«¿∆»¡…»≈
eÈ‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ÈË·L ¯‡MÓ B‡ „Âc ˙ÈaÓ ‰È‰L∆»»ƒ≈»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
„Á‡ Ïk - B¯·Á ˙‡ „·BÚ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÌÈa¯ ÌÈÎÏÓ¿»ƒ«ƒ¿≈∆»≈∆≈∆¬≈»∆»

B˙‚‚L ÏÚ ÌÈfÚ ¯ÈÚO ‡È·Ó Ô‰Ó „Á‡Â33e‰Ê È‡Â . ¿∆»≈∆≈ƒ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈∆
,‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k ‰Ê ?ÁÈLÓ Ô‰k…≈»ƒ«∆…≈»∆ƒ¿«¿∆∆«ƒ¿»

ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰ ‡Ï34. …«¿À∆ƒ¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mc`n zeyx eilr oi`y jln df ,dxeza xen`d `iyp edfi`"
."'ek ezeklna epnn dlrnl oi`e l`xyin

כו'". מישראל אדם רשות עליו ש"אין בלשונו עיון וצריך
על  "שאין הלשון ושם י,א.) (הוריות במשנה מקורו והלא

אלקיו". ה' אלא גביו

הציבור.30) כדין בזה דינו בכלל 31)כלומר, הוא והרי
מי  - שגג" אשר שגגתו על הכהן עליו "וכפר שנאמר מה

חייב. בשגגה, זה 32)שחטאו נשיא "איזהו י. שם משנה
על  שאין - אלוקיו ה' מצוות מכל כב) ד, (שם שנאמר מלך

אלוקיו". ה' אלא ישראל 33)גביו "מלכי שם: ברייתא
לעצמם" מביאים ואלו לעצמם מביאין אלו דוד, בית ומלכי
ישראל  (מלך אהדדי" כייפי לא "התם בגמרא: שם וביארו

השני). על אחד שולטים אינם דוד בית משנה 34)ומלך
המרובה  לא המשחה בשמן המשוח המשיח "ואיזהו שם.
המשחה  בשמן נמשח שלא הוא בגדים "ומרובה בבגדים".
שאר  על נתרבה אותם ובלבשו בגדים שמונה לבש אבל
שמן  בו שנעדר שני, בית כהני היו וכן וכו' הכהנים
שמןֿהמשחה. צלוחית את גנז המלך יאשיהו כי המשחה".

.ÊB˙„B·ÚÓ ¯·ÚÂ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆ƒ¿«¿∆∆«ƒ¿»¿»«≈¬»
‰˜Ê B‡ ÌeÓ ÈtÓ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36BÊ ‰‚‚La ‡ËÁÂ37 ƒ¿≈ƒ¿»¿«≈»∆¿»»ƒ¿»»

ÁÈLÓ Ô‰k ÔÈa ÔÈ‡L ÈÙÏ .B˙‚‚L ÏÚ ¯t ‡È·Ó -≈ƒ««ƒ¿»¿ƒ∆≈≈…≈»ƒ«

ÎÏ LnLÓ‰ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯t ‡l‡ ¯·ÚL ÁÈLÓ Ô‰38 «¿«≈¿…≈»ƒ«∆»«∆»««ƒƒ
ÌBÈ Ïk ÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÂ39Ô˙B‡ ·È¯˜Ó ÔÈ‡L , «¬ƒƒ»≈»∆»∆≈«¿ƒ»

ÏÚ ‡a‰ ¯t Ï·‡ ;‰ÏB„‚ ‰p‰Îa LnLÓ‰ Ô‰k ‡l‡∆»…≈«¿«≈ƒ¿À»¿»¬»««»«
.Ba Ì‰ ÌÈÂL - ˙BÂˆn‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ≈

לעבודה.35) פסול "משיח 36)שהוא ט: שם משנה
ובגמרא  פר" מביא וכו' חטא כך ואחר ממשיחותו שעבר
על  "והקריב ג) (שם, שנאמר ממה זאת למדו י. שם
גם  רבינו ומפרשה משעבר, חטאתו שמביא מלמד חטאתו",
מרב  רבה מיניה "בעא יב: שם אמרו שכן מום, מחמת בעבר
מיפטר  או דחי מידחא באלמנה, מהו שנצטרע משיח נחמן
לקיימן  אפשר שאי מדברים דחי מדחא (פירוש: פטר
שאפשר  בה וכיוצא אלמנה איסור אבל מצורע, כשהוא
כהונה  דין מכל פטור מפטר דילמא או מדחי, לא לקיימה
תנינא  - הרא"ש) תוספות באלמנה, מותר הוא והרי לגמרי
מניין  מומין מחמת עבר קריו, מחמת שעבר אלא לי אין
שהוא  רבינו וסובר והוא". לומר תלמוד בבעולה) (=שאסור

גדולה. כהונה דיני לכל כהן 37)הדין עליה שחייבו
בפר. יבוא 38)המשיח, "בזאת ג טז, בויקרא הנאמר הוא

לעולה". ואיל לחטאת בקר בן בפר הקודש אל אהרן
(שם 39) שנאמר יום כל שמביא גדול כהן חביתי מנחת זהו

סולת  האיפה עשירית וגו' ובניו אהרן קרבן "זה יגֿטו) ו,
והכהן  וגו' בערב ומחציתה בבוקר מחציתה תמיד מנחה

עולם". חק אותה יעשה מבניו תחתיו המשיח

.Á‰OÚL ‡ÈO40ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰a ¯eav‰ ÌÚ41- »ƒ∆»»ƒ«ƒ¿»«≈ƒ
ÌÚ‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó ‰Ê È¯‰42ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡L . ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆ƒ»≈ƒ

Ô˙‚‚L ÏÚ e·È¯˜‰L Ì‰43ÔÈ¯eËt CÏn‰Â ÌÚ‰ Ïk - ≈∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»»»»»¿«∆∆¿ƒ
Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ;e¯‡aL BÓk ,Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»¿∆≈«¿¿ƒ»»ƒ«ƒ

Ôa¯˜a ÔÈ·iÁL Ì‰ ÔÈc ˙Èa44ÌÈOBÚ‰ ÔÓ CÏn‰ ‰È‰Â , ≈ƒ≈∆«»ƒ¿»¿»¿»»«∆∆ƒ»ƒ
‰aOk ÌB˜Óa ‡ÈO ¯ÈÚOL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ»ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»

„ÓBÚ ‡e‰ ËBÈ„‰ ÏL ‰¯ÈÚO B‡45. ¿ƒ»∆∆¿≈

בשוגג.40) דבר 41)עבירה להתיר בשוגג דין בית שהורו
ב 42)האסור. שחייבין ציבור של דבר העלם פר ית בקרבן

חטא  "נשיא ז. שם ברייתא ושבט. שבט מכל להביא דין
לו  מתכפר הצבור עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני

הצבור". וכו'.43)עם הקהל רוב שחטאו וכגון
וכו'.44) הקהל מיעוט רק שחטאו (שם 45)וכגון שנאמר

את  והביא וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג): ד,
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו

.ËB˙e‡ÈOpÓ ¯·Ú - Ú¯ËˆpL ‡ÈO46¯·ÚL ‡ÈOÂ , »ƒ∆ƒ¿»«»«ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«
ËBÈ„‰k ‡e‰ È¯‰ - B˙e‡ÈOpÓ47‡ÈO ‰È‰Lk ‡ËÁ . ƒ¿ƒ¬≈¿∆¿»»¿∆»»»ƒ

ÏÚ :¯Ó‡pL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙l„bÓ ¯·ÚÂ¿»«ƒ¿À»¬≈∆≈ƒ»ƒ∆∆¡««
‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ48.‡È·Ó ‡e‰ B˙‡hÁ ˙ÚLk - «»¬∆»»ƒ¿««»≈ƒ

(שם,46) יחטא נשיא אשר רבנן, "תנו י. שם וגמרא ברייתא
ה) טו, (מלכיםֿב שנאמר שנצטרע לנשיא פרט - וכו' כב)
בבית  וישב מותו יום עד מצורע ויהי המלך את ה' "וינגע
בבית  ומדקאמר הבית". על המלך בן ויותם החפשית

נעשה החפשית  כלומר, הווה", עבד השתא דעד מכלל
היא  שהשררה כעבד, היה מלך שכשהיה המלכות, מן חפשי
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ציבור. עול עליו שמוטל ט:47)כעבדות, שם במשנה
כהדיוט" וכו' כן ואחרי מגדולתו, שעבר הנשיא "וכן
יחטא", נשיא "אשר (שם) שנאמר ממה נלמד י. שם ובגמרא

הדיוט. כשהוא לא אבל נשיא, לא 48)כשהוא זה פסוק
שכהן  י.) (שם למדו וממנו משיח, בכהן אלא בנשיא, נאמר

פר. מביא כן גם חטא כך ואחר שעבר משיח

.È,epÓ˙ ‡lL „Ú e‡ËÁL CÏÓ B‡ ÁÈLÓ Ô‰kÛ‡ …≈»ƒ«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿««
el‡ È¯‰ - epÓ˙pL ¯Á‡ ‡l‡ Ì‰Ï Ú„B ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«»∆∆»««∆ƒ¿«¬≈≈
Ô‰k‰ Ì‡ ,‡ËÁÈ ‡ÈO ¯L‡ :¯Ó‡pL ;ËBÈ„‰k¿∆¿∆∆¡«¬∆»ƒ∆¡»ƒ«…≈
‡e‰LÎe ‡ÈO ‡e‰Lk ‡ËÁiL „Ú - ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»«∆∆¡»¿∆»ƒ¿∆

ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ·ÏÁ ˜ÙÒ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁÈLÓ49, »ƒ«¿ƒ»ƒ»«¿≈≈∆¿∆∆¿
ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙pL ¯Á‡ B˜ÙÒ ÏÚ BÏ Ú„BÂ50 ¿««¿≈««∆ƒ¿«»ƒ¿…≈»

ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -51·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ¬≈∆≈ƒ»»»»«¬ƒ«ƒ≈∆
,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ËBÈ„‰ ‡e‰Lk¿∆∆¿«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ¿∆¿≈««

‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡L B‡52¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ∆»«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ«¬ƒ«ƒ««
¯eËÙe Û¯ËˆÓ BÈ‡ - ¯·ÚL53‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ∆»«≈ƒ¿»≈»»«¬ƒ«ƒ¿∆

ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ,¯·ÚÂ ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰∆¿¿ƒ¿«»¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆∆¿
‰˜ÈÒÙ‰ ¯·k B‡ Û¯ËˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ»

˙e‡ÈOp‰54. «¿ƒ

אשם 49) מביא אינו גדול, לכהן שנתמנה אחר אכל שאם
אשם 50)תלוי. מביא המלך שהרי גדול, כהן רק כתב

שנתמנה. אחר אכל אם גם שהלכה 51)תלוי כיוון
אשם  שמביא הוא פשוט החטא, זמן אחר שהולכים כחכמים

משיח 52)תלוי. בכהן אבל בדווקא, "נשיא" נקט [כאן
לאחר  כזית אכל אם גם שהרי פר, ומביא מצטרף בוודאי
י]. בהלכה למעלה כמפורש פר, מביא - שעבר

מביא 53) שאינו לנשיא פרט הארץ" "מעם שם ברייתא
הכא  זביד רב אמר ובגמרא הארץ, כעם שעירה או כשבה

חצי שאכל כגון עסקינן זית במאי וחצי הדיוט כשהוא זית
נשיא. מצטרפים 54)כשהוא אם שם, בגמרא בעיא

איפשטא. ולא הדיוט, קרבן לחייבו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

dxRM ixQgn zFkld¦§§ª§¥©¨¨
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
˙„ÏBi‰ ·È¯˜zL (· .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk ‰·f‰ ·È¯˜zL∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«∆∆
(„ .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk ·f‰ ·È¯˜iL (‚ .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»
e·È¯˜iL ¯Á‡Â .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk Ú¯ˆÓ ·È¯˜ÈL∆«¿ƒ¿…»¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ

.Ô˙¯‰Ë ¯Óbz Ô‰È˙Ba¯»̃¿¿≈∆ƒ»≈»√»»
ãycew zegiyn zecewpã

."...ozxdh xnbiz odizepaxw eaxwiy xg`e"

אבל  שמשו, והעריב ועלה שטבל זה הוא כיפורים מחוסר
שימש  ואם קדשים, באכילת שאסור קרבנו הביא לא עדיין

העבודה. את ופוסל מיתה חייב המקדש בבית
נגמרה  שלא הוא כיפורים מחוסר גדר הרמב"ם, לשיטת
את  והביא כלשהי. טומאה עוד עליו שיש ולא טהרתו
מקומות: בשני טמאה" שהיא מכלל "וטהרה, הדרשה

איסור  ולגבי פסולה", ש"עבודתו שעבד כיפורים במחוסר
מכלל  "וטהרה, וכתב: הדרשה, מלשון שינה למקדש כניסה
שיטתו  משמיענו ובלשונו טהרתה", נגמרה לא שעדיין
שעליו  הטומאה מצד אינו כיפורים מחוסר של שחסרונו

בטהרתו. שחסר אלא
כך  הרמב"ם שלמד מכיון כי להלכה, נפקא־מינה בזה ויש
כיפורים  שמחוסר גם פסק הכפרה, מחוסר של גדרו את
גדרו  לשיטתו כי מיתה, חייב אינו שימש או קודש שאכל
טומאה. עוד עליו שיש לא אבל בטהרתו, שחסר הוא
במסכת  מהגמרא והקשה עליו השיג הראב"ד משא"כ
ועוד  כיפורים, מחוסר לרבות בו, טומאתו "עוד מכות
היא, טמאה השתא דעד מכלל ביולדת, כתיב "וטהרה"
ובתוספתא  דמי, כזב דזב כיפורים מחוסר בזבחים ואמרינן
ברורה  ושיטתו שבמיתה". אותן עם אותו מונה דזבחים
קרבן  הביא שלא עוד שכל הוא כיפורים מחוסר של שגדרו

מהטומאה. (חלק) בו נשארה עדיין
(11 dxrde 80 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e
ספרקרבנות-הלכותמחוסריכפרה

≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ועדיין 1) וטבל שמל וגר כפרה, מחוסרי נקראים כמה יבאר

קרבנו. הביא לא

.‡‰¯tk È¯qÁÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰Úa¯‡2‰·f‰ :3, «¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿À¿≈«»»«»»
·f‰Â ,˙„ÏBi‰Â4È¯qÁÓ e‡¯˜ ‰nÏÂ .Ú¯ˆn‰Â , ¿«∆∆¿«»¿«¿…»¿»»ƒ¿¿¿À¿≈

B˙‡ÓhÓ ¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ?‰¯tk5 «»»∆»∆»≈∆««ƒ∆»«ƒÀ¿»
Ï·ËÂ6BLÓL ·È¯Ú‰Â7‰¯Ó‚ ‡ÏÂ ,¯ÒÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú , ¿»«¿∆¡ƒƒ¿¬«ƒ»≈¿…»¿»

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï È„k B˙¯‰Ë8Ba¯˜ ‡È·iL „Ú9Ì„˜Â , »√»¿≈∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»¿…∆
‡Ï ‡e‰ ¯eÒ‡ B˙¯tk ‡È·iLÌÈL„wa ÏÎ10BÓk , ∆»ƒ«»»»∆¡…«√»ƒ¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL11. ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

ח:2) כריתות היא 3)משנה איזו ו, הלכה להלן ראה
הזב.4)הזבה. איזהו ה"א, פ"ב, להלן כלומר 5)ראה

שעברו  והיולדת טהרה, ימי שבעת שספרו ומצורע זבה  זב,
הלידה  מיום יום ושמונים לזכר, הלידה מיום יום ארבעים

והמצורע 6)לנקבה. הזבה היולדת, כדינו: מהם אחד כל
זבים  תוספתא ראה במעין, שטבל והזב במקוה; שטבלו

ה. הלכה מקוואות מהלכות ופ"א שקע 7)פ"ג, כלומר,
יולדת  ואצל ומצורע; זבה זב, אצל שביעי, יום של שמשו

לנקבה. פ' ויום לזכר מ' יום של שמשו אע"פ 8)ששקע
ה"ב). תרומות, מהלכות (פ"ז תרומה לאכילת טהור שהוא

קרבנותיהם.9) דיני פרטי ה"ג להלן פי"ד 10)ראה נגעים
ולמדו  בקדשים", אוכל כפרה "הביא עד: ויבמות ג, משנה
עליה  "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר ממה שם) (יבמות זאת
שטבל  אע"פ קרבן, הביא שלא זמן שכל וטהרה", הכהן

קדשים. לאכילת טהור אינו - שמשו יח 11)והעריב פרק
יד. הלכה

.·Ba¯˜ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï·ËÂ ÏnL ¯b12ÏÚ Û‡ , ≈∆»¿»««¬«ƒ…≈ƒ»¿»««
Ba¯˜ ‡È·iL „Ú ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt13- ƒ∆»∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»
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‰¯tk È¯qÁnÓ BÈ‡14¯eÓb ¯b ˙BÈ‰Ï B·kÚ Ba¯wL ; ≈ƒ¿À¿≈«»»∆»¿»ƒ¿ƒ¿≈»
Ï‡¯OÈ È¯Lk ÏÎk ˙BÈ‰ÏÂ15ÏÎB‡ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe , ¿ƒ¿¿»¿≈≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈≈

Ï‡¯OÈ È¯LÎk ‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈL„wa16ÔÂÈÎÂ , «√»ƒ∆¬«ƒ…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿»≈¿≈»
.ÌÈL„wa ÏÎB‡ ¯Lk Ï‡¯OÈ ‰OÚÈÂ Ba¯˜ ‡È·iL∆»ƒ»¿»¿≈»∆ƒ¿»≈»≈≈«√»ƒ

‡È·‰17˙Á‡ ‰„È¯t18ÌÈL„wa ÏÎB‡ - ˙È¯ÁLa19 ≈ƒ¿ƒ»««¿«¬ƒ≈«√»ƒ
·¯ÚÏ20‰iL ‰„È¯t ‡È·ÈÂ ,21˙ÏBÚ ¯b ÏL Ba¯wL . »∆∆¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»¿»∆≈«

ÌÈ¯Bz ÈzL B‡ ‰BÈ Èa ÈL B‡ ‰Ó‰a22Ô‰ÈLe ¿≈»¿≈¿≈»¿≈ƒ¿≈∆
‰ÏBÚ23˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL BÓk ,24. »¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

xeq` `edy t"r` ,epaxw `iad `l oiicre lahe lny xb"
."'ek dxtk ixqegnn epi` epaxw `iaiy cr miycwa lek`l

נכנסו  דברים "בשלושה כתב (פי"ב) ביאה איסורי ובהלכות
כו'" לדורות וכן וקרבן, וטבילה במילה לברית, ישראל
צריך  קרבן, שם שאין הזה "ובזמן כתב שאח"כ ובהלכה

קרבן". יביא בית־המקדש וכשיבנה וטבילה, מילה
מילה  על־ידי גמור גר נעשה הזה שבזמן הדין ובטעם
מקרי  לא לקדשים "דרק הרוגוצ'בי כתב בלבד, וטבילה
דבר  לכל כישראל הוה דברים לשאר אבל גמור, גר עדיין
וצריך  לקדשים", נח בן כמו "והוי כתב אחר ובמקום כו'".
קדשים, אכילת לעניין רק גמור גר נקרא שאינו אף להבין
הגרים  שכל יתכן היאך הזה, בזמן אינה קדשים ואכילת
וכמה  כמה וביניהם בית־המקדש משחרב שהתגיירו
נח. כבן והוי גמור ישראל דין עליהם אין ישראל, מגדולי

הגר, עובדיה לר' הרמב"ם תשובת שידועה ובפרט
מתייחסים  שהם ישראל, בני ממעלת גדולה שמעלתו
שאמר  למי מתייחסים הגרים ואילו ויעקב, יצחק לאברהם
הוי  הזה בזמן שנתגייר שגר הנ"ל על־פי והרי העולם, והיה
גדלה  שמעלתו הגר עובדיה לר' הרמב"ם כותב איך נח, כבן

ישראל. בני שאר ממעלת
ישראל  נכנסו שבהם הדברים שלושת שבגדר לומר ויש
וטבילה, מילה הוא האחד עניינים. שני ישנם לברית,
הקרבן  הוא והשני כפשוטו, בברית נכנסים אין שבלעדיהם
הסרת  בבחינת אלא בברית לכניסה תנאי בגדר שאינו
תשובת  תובן ועל־פי־זה עליה". דרביע הוא "ארי' המונע
עד  קדשים אכילת איסור כי הגר, עובדי' לר' הרמב"ם
בגברא. חיסרון זה ואין צדדי, דבר מפני הוא קרבנו שיביא
גמור", גר להיות עיכבו "שקרבנו הרמב"ם בלשון ומדוייק
מילה  (כמו גר אותו עושה הקרבן הבאת שאין היינו
הבאתו  שאי הרי קרבן, להביא שמחוייב כיון אלא וטבילה)

גמור". "גר מלהיות מעכבתו
(290 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)

שאם 12) ה, והלכה ה"ד ביאה איסורי מהלכות בפי"ג ראה
השכינה  כנפי תחת ולהסתופף לברית, להכנס הגוי ירצה
קרבן, והרצאת וטבילה מילה צריך תורה, עול עליו ולקבל

ט  טו, (במדבר שנאמר ממה ט.) (כריתות כן "ככם ולמדו ו)
אלא  לברית נכנסו לא אבותיכם "מה - ה'" לפני יהיה כגר

כן". גר אף - דם והרצאת וטבילה ח:13)במילה שם
קינו". שיביא עד בקדשים לאכול מעוכב גר "ת"ר

הסובר 14) יעקב, בן אליעזר כר' ולא שם. במשנה כחכמים
הנ"ל, שהברייתא רבינו וסובר הוא. כפרה מעוכב שגר
חכמים  דעת לפי גם היא בקדשים לאכול אסור שהוא
שם  המשניות ובפירוש יעקב. בן אליעזר ר' על החולקים
לכתחילה  למצוה אלא הקרבן אין החכמים שלדעת כתב,

בקדשים. מלאכול מעכבו ואינו בגמרא.15)בלבד, שם
(שם).16) הכפרה מחוסרי עם הגר נמנה לא לפיכך כלומר:
שם.17) ברייתא יונה 18)הגר. בן או אחת תור כלומר,

יונה. בני שני או תורים שתי שקרבנו ה"ג להלן וראה אחד,
באכילת 19) מעכבו אינו - שנים להביא שצריך ואע"פ

מקובצת). (שיטה האחד אלא גר 20)קדשים שהרי
פסח, קרבן מהלכות (פ"ו הקבר מן כפורש הוא הרי שנתגייר
צב.) בפסחים (רש"י ושביעי שלישי הזאה וצריך ז) הלכה
א, הלכה פרה, מהלכות בפי"א (ראה שמש הערב וגם
צח: בזבחים התוספות כתבו וכן שם) פסח קרבן ובהלכות
("הר  שמש הערב צריך שבגר יום, טבול ד"ה צט.

זמן 21)המוריה"). לאחר אפילו שיביא ובלבד פירוש:
"להביא  ט. שם בברייתא אמרו שהרי השניה, הפרידה את
אוכל  ד"ה ח: שם רש"י כתב וכן איֿאפשר", אחת פרידה

אחד 23)שם.22)בקדשים. שבתורה הקינין שכל אע"פ
שנאמר  משום עולות, שתיהן כאן - עולה ואחד חטאת
ריח  אשה ועשה וגו' גר אתכם יגור "וכי יד) טו, (במדבר
דבר  איזהו (שם) ודרשו יעשה", כן תעשו כאשר לה', נחוח
בהמה  עולת (=שהרי העוף עולת זה אומר הוי לה', שכולו
"ויעלו  נאמר: התורה שבקבלת ואע"פ לכהנים). עורה
כאן  נאמר - ו) כד, (שמות שלמים" זבחים ויזבחו עולות

כגר  "ככם טו): שם, (במדבר הקשתיו,בגר לכם - לכם" יהי'
ומסתבר  הקשתיו. במקצת כלומר, - לקרבנותיכם" ולא
בפ"א  ועיין שם). (רש"י לה' שכולה הוקש, שלעולה
ושלמים. עולה רבינו שהביא ה"ו, הקרבנות, מעשה מהלכות

שם.24)
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˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â30Ô˜ ‡È·Ó -31„Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ , ¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ≈∆»»¿∆»
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זבה 25) ואצל ידֿטו) טו, (ויקרא זב אצל בתורה מפורש כן
כטֿל). ו.26)(שם, יב, כבש.27)שם שם 28)להביא

י.29)ח. יד, כבשים.30)שם שלשה להביא
יונה.31) בני שני או תורים שתי כאֿכב.32)כלומר, שם,
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·L ¯ÙBÒ·È¯ÚÓe ÈÚÈ·M‰ ÌBia Ï·BËÂ ,‰¯‰Ë ÈÓÈ ‰Ú ≈ƒ¿»¿≈»√»¿≈««¿ƒƒ«¬ƒ
ÈÈÓM‰ ÌBia ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Óe ,BLÓL34. ƒ¿«¿ƒ»¿¿»««¿ƒƒ

עליו.33) שיכפר חֿי)34)קרבנו, (שם, נאמר במצורע
ימים. שבעת לאהלו מחוץ וישב וגו' וטהר במים "ורחץ
וביום  וטהר. במים בשרו את ורחץ וגו' השביעי ביום והיה
נאמר  ובזה וגו'; וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני
ימים  שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר "וכי יגֿיד) טו, (שם
לו  יקח השמיני וביום וטהר. חיים במים בשרו ורחץ וגו'
(שם, נאמר ובזבה וגו'"; יונה בני שני או תורים שתי
ואחר  ימים שבעת לה וספרה מזובה טהרה "ואם כחֿכט)
יונה  בני שני או תורים שתי לה תקח השמיני וביום תטהר.

וגו'".
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ימים,35) שבעת טמאה זכר שהיולדת בֿה, יב, שם ראה
מ' ביחד שהם טהרה, בדמי יושבת ימים ושלושה ושלושים
ימים  וששה וששים שבועיים, טמאה נקבה והיולדת יום;
יום. שמונים ביחד שהם - טהרה, דמי על יושבת

יום 36) ארבעים שעברו הטהרה, ימי שמלאו אחר כלומר,
לנקבה. יום ושמונים או 37)לזכר לזכר יום ארבעים תוך
לנקבה. יום שמונים קרבן,38)תוך הבאת חובת ידי

מפרש  וכן לנקבה; וֿפ' לזכר מ' שעברו אחר רק שהוא
- "ובמלאת ג) פרק תחילת תזריע (פרשת שדרשינן בספרא
יצא". לא מלאת, תוך הביאה ואם מלאת. בתוך מביאה אינה
חֿט. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח למעלה וראה

קרבנותיה.39) שהשהתה אלא רב, זמן מלפני שילדה
על 40) מלאת בתוך תביא לא "יכול אמרו: בספרא כי אף

זה  אין - כאן) כס"מ (ראה תביא" ת"ל הראשונות, הוולדות
ילדה. כן ואחרי קרבנותיה, הביאה ולא רב זמן עבר אם אלא
חזרה  ושוב פ', תוך והפילה וחזרה נקבה ילדה אם אבל
חשוב  שזה סד:) בנזיר שמדובר (כמו לשניה פ' תוך והפילה
אם  ולפיכך אחד, קרבן אלא מביאה ואין אחת, כלידה
הלידות  שתי על קרבן השלישית של מלאת תוך הביאה
חובה. ידי יצאה לא שלהם, מלאת אחרי שזהו הראשונות,

המשנה). (מרכבת כאן הראב"ד בהשגות וראה
וארבעים 41) ומצורע, וזבה זב אצל השמיני יום כלומר:

ביולדת. ואחד שמונים או הלכה 42)ואחד למעלה ראה
מפורש: ה) הלכה ג פרק תזריע (פרשת ובספרא א.
וכו'. אותה מעכבין שנים ואין מעכבה, אחד - "והקריבו"
בחטאת". - כפרה מקום בכל מצינו מה וכפר, אומר כשהוא
מלמד  וכפר, לחטאת "ואחד ג: הלכה ד פרק שם וכן

בזבחים". לאכול וטהרה בחטאת, כן 43)שהכפרה
הכהן  "ועשה יג: הלכה ג פרק מצורע פרשת שם מפורש
והכסףֿ בחטאת". שכפרה מלמד וגו', וכפר החטאת את
נט. בפסחים מפורש שהרי "והאשם", המלה מוחק משנה
שם  סופרים דקדוקי בכתבֿיד אבל מעכב. מצורע שאשם
בנו  ישמעאל ר' והתניא מעכב, לא אשם תימא "וכי גרס:
כך  מעכבתו, שחטאתו כשם אומר: ברוקא בן יוחנן ר' של
מחקה. ורש"י חננאל, רבינו בפירוש גם וכן מעכב". אשמו

של  בנו ור"י תנאֿקמא נחלקו זה בזה ולפי ברוקא בן ר"י
של  בנו ולר"י אשם, ולא חטאת אלא מעכב אינו שלת"ק
יח: בנזיר נחלקו זה וכעין מעכב. אשם גם ברוקא בן ר"י
נזירות  מהלכות בפ"י פסק וכן כתנאֿקמא. רבינו ופסק
החטאת  שרק שם, בפסחים המאירי כתב וכן ח. הלכה
ג, הלכה פ"ה להלן וראה והאשם. העולה ולא מעכבת
עיון. וצריך יא, הלכה שגגות מהלכות בפ"ג ולמעלה

י.44) הלכה צריכין 45)פי"ד הכל יוחנן, א"ר לה: נדרים
וכו'. קרבן מביא אדם שהרי כפרה, ממחוסרי חוץ דעת

עבדו 46) ובתו, בנו ע"י אדם "מביא יב: משנה פי"ד נגעים
בזבחים". ומאכילן עני קרבן שם,47)ושפחתו, נדרים

"זאת  לב) טו, (ויקרא הכתוב מן זאת ולמד יוחנן. ר' דברי
קטן. בין גדול בין הזב", שם.48)תורת נגעים
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‰‡ÓË ‰È‰z ‡ÏÂ ÏÈtz B‡ „Ïz ‰Óe ,‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»«≈≈«ƒ¿…ƒ¿∆¿≈»
BÊ È¯‰ - ‰„Ï ‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰„Ï≈»¿»»∆»«¿∆ƒ¿≈»≈»¬≈

Î‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯˜ ‰‡È·Óe¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,˙Ï ¿ƒ»»¿»¿«»»∆¡∆∆¿»»∆»«¿
Ôa¯w‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡L61. ∆≈»¿≈»≈»¬≈¿»ƒ«»¿»

ד 49) פרשה זבים פרק מצורע פרשת בספרא דרשו כך
דמה  זוב יזוב כי "ואשה כה) (שם, הפסוק על הֿט הלכות

שלשה". רבים שנים, "ימים - רבים" שם.50)ימים ויקרא
זֿח.51) הלכות ביאה איסורי מהלכות בפ"ו ימים 52)ראה

(שם). עולה 53)נקיים אחד יונה, בני שני או תורים שתי
ג. הלכה למעלה ראה חטאת, בֿו.54)ואחד הלכות שם
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הלכה 55) (שם, טוהר דם או א) הלכה (שם, הקושי דם כגון
יט.56)ז). הלכה ו פרק מן 57)שם באה חטאתה שהרי

ג. הלכה למעלה ראה פסולי 58)העוף, מהלכות יט פרק
י. הלכה תנאֿקמא 59)המוקדשין כדעת לד תמורה משנה

פסולי  ככל שדינה שם רש"י וכתב יהודה. כרבי ולא
בשריפה. שהם פ"י,60)המוקדשין ביאה איסורי בהלכות

מפלת. לענין שם בפ"ה ו)61)וכן יד, (שם "שכתוב
שטמאה  כל וגו', תביא" לבת או לבן טהרה ימי "ובמלאות
טמאה  שאינה אבל קרבן, מביאה - טהרה ימי לה ויש לידה

ספר). (קרית קרבן מביאה אינה לידה

.Êd¯aÚ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰62‰Ú„È ‡ÏÂ ‰ÏÈt‰Â »ƒ»∆…À¿¿»À»»¿ƒƒ»¿…»¿»
Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ˙·iÁL ÏÙ Ì‡ ,‰ÏÈt‰ ‰Ó63¯·„ B‡ «ƒƒ»ƒ≈∆∆«∆∆»»»¿»»»

Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ˙·iÁ dÈ‡L64,˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆≈»«∆∆»»»¿»¬≈¿≈∆∆
˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa¯˜ ‰‡È·Óe65ÌÈL ÈzL ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿»¿≈«»»∆¡∆∆¿≈¿≈»ƒ

ÂÈÏÚ ·È¯˜‰Ï Èe‡¯ „Á‡ ÏÙ ,ÌÈÏÙ ÈL eÏÈt‰L66 ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ≈∆∆»»¿«¿ƒ»»
ÂÈÏÚ ‰¯eËt ¯Á‡‰ ÏÙp‰Â67˙¯kÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â , ¿«≈∆»«≈¿»»»¿≈««≈∆«∆∆

˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk - dÏÙ68ÔÈ‡Â , ƒ¿»»««ƒ¿≈∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿≈
‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL .˙ÏÎ‡ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ«»««ƒ¿≈∆∆¡∆∆∆««»«»»

˙Ù¯O ˜Ùq‰ ÏÚ69˙‡ˆÓÂ ˙·iÁ dÈ‡ ‡nL , ««»≈ƒ¿∆∆∆»≈»«∆∆¿ƒ¿≈
‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ BÊ ˙‡hÁ70ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L «»Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»∆≈¬ƒ

‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰‡‰a71. «¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

מעוברת.62) היא אם ידעה צורת 63)לא לו שהיתה כגון
ח). הלכה שם (פ"י דגים 64)אדם כמין המפלת כגון

משנה  ראה קרבן, חייבת שאינה ורמשים ושקצים וחגבים
ז: נאכלות,65)כריתות ואינן מביאות "ואלו שם משנה

מפרשת  כט. ובנדה וכו'". הפילה מה ידוע ואין המפלת
עוברה  הוחזקה שלא באופן מדברת שם שהמשנה הגמרא

כאן). המלך, עמק הגהות בצורת 66)(ראה היה שהנפל
קרבן. עליו וחייבים שפיר 67)אדם, הנפל שהיה כגון
וחגבים. דגים או מים ולא 68)מלא שם, במשנה כחכמים

אני  אם ביניהן, ויתנו אחת חטאת שיביאו הסובר יוסי כר'
שלך. היא החייבת את ואם שלי, היא הרי החייבת היא

ו.69) הלכה למעלה למדו 70)ראה נט. ושם כט: נזיר
שם, מפורש ועוד לאכול. ולא התורה, התירה להקריב שרק
במליקה. נאכלים אינם חולין שהרי נבילה, איסור גם שיש

אסורים 71) בעזרה שנשחטו שחולין ב, הלכה ב פרק
בחלב. כבשר בהנאה

.Á˙B„ÏÂ B‡ „Á‡ „ÏÂ ˙Ïtn‰ ˙Á‡Â ˙„ÏBi‰ ˙Á‡«««∆∆¿««««∆∆»»∆»¿»
ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰a¯‰72„ÏzL ‡e‰Â . «¿≈¬≈¿ƒ»»¿»∆»¿À»¿∆≈≈

˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ôlk73ÈÓÈ ¯Á‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ . À»¿¿≈¿…¬»ƒƒƒ»««¿≈
ÈM‰ ÏÚ Û‡ ‰‡È·Ó - ˙‡ÏÓ74‰·˜ ‰„ÏÈ ?„ˆÈk . ¿…¿ƒ»«««≈ƒ≈«»¿»¿≈»

ÏÈtzL ÌÈÏÙ Ïk -75ÌBÈ ÛBÒ „Ú ‰„l‰ ÌBiÓ »¿»ƒ∆«ƒƒ«≈»«
el‡Îe ,ÔBL‡¯‰ „Ïe‰ ÌÚ ÔÈ·LÁ Ô‰ È¯‰ ÌÈBÓL¿ƒ¬≈≈∆¿»ƒƒ«»»»ƒ¿ƒ
Ôa¯˜ ‡l‡ ‰‡È·Ó dÈ‡Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆««∆¿≈»¿ƒ»∆»»¿»

„Á‡76„Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈa ÏÙ ‰ÏÈt‰ .77„Á‡ ÌBiÓe ∆»ƒƒ»≈∆¿¿ƒ¿∆»ƒ∆»
Ôa¯˜Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ Ì‡ ,‰‡Ï‰Â ÌÈBÓLe78BÊ È¯‰ - ¿ƒ»»¿»ƒƒ¿»¿»¿»¬≈

BÓˆÚ ÈÙa ÂÈÏÚ ‰‡È·Ó79ÌÈML ¯Á‡Ïe ‰·˜ ‰„ÏÈ . ¿ƒ»»»ƒ¿≈«¿»¿»¿≈»¿««ƒƒ
ÏÈtzL ÏÙ Ïk - ‰iL ‰·˜ ‰ÏÈt‰ ÌBÈ ÌÈÚ·L B‡ƒ¿ƒƒƒ»¿≈»¿ƒ»»≈∆∆«ƒ

ÂÈÏÚ ‰¯eËt ‰iM‰ BÊ ‰·˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a80ÔÎÂ . ¿¿ƒ∆¿≈»«¿ƒ»¿»»»¿≈
ÈLÈÏL ‰·˜ ‰ÏÈt‰ Ì‡ÌÈÚ·L B‡ ÌÈML ¯Á‡ ˙ ƒƒƒ»¿≈»¿ƒƒ««ƒƒƒ¿ƒ

CB˙a ÏÈtzL ÏÙ Ïk È¯‰ - ‰iL ‰·˜ ÏL ÌBÈ∆¿≈»¿ƒ»¬≈»≈∆∆«ƒ¿
‡e‰L ÈtÓ .ÂÈÏÚ ‰¯eËt ˙ÈLÈÏL ‰·˜ ÏL ÌÈBÓL¿ƒ∆¿≈»¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈∆

ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰ ÌÚ ·eLÁ81·eLÁ ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰Â , »ƒ«≈∆«¿ƒƒ¿«≈∆«¿ƒƒ»
ÈM‰Â ,BlL ˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a ‡e‰L ÈtÓ ,ÈM‰ ÌÚƒ«≈ƒƒ¿≈∆¿¿≈¿…∆¿«≈ƒ
„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ‰‡È·Ó dÈ‡Â ,‰BL‡¯‰ ÌÚ ·eLÁ»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»∆»»¿»∆»

Ïk‰ ÏÚ82. ««…

"זאת 72) ו) יב, (שם שנאמר ממה ט:) (כריתות למדו כן
ולדות  על אחד קרבן שמביאה "מלמד - היולדת" תורת
(רש"י  הרבה ולדות ליולדת אחת תורה משמע - הרבה"

מ.) למעלה 73)בנדה ראה לנקבה, וֿפ' לזכר מ' שהם
ד. תורת 74)הלכה "זאת הנ"ל מהפסוק (שם) נלמד זה גם

מלאת, שלפני הלידה על אחד קרבן ותביא יכול היולדת",
"זאת". ת"ל - מלאת? שלאחר הלידה כגון 75)ועל

לאחר  והפילה ונתעברה ללידתה, שבועיים לאחר שטבלה
וכל  הראשונה. ללידה ימים נד שזה הולד, יצירת של יום מ'
שהרי  כזאת, אפשרות אין זכר אצל אבל נקבה, אצל רק זה
זכר  של מלאת וימי ימים, שבעת לבעלה אסורה זכר יולדת
ארבעים  בתוך והפילה שנית, נתעברה ואם יום, ארבעים הוא
הולד  שאין בלבד, מים אם כי נפל זה אין הלידה, של יום
כריתות  (רש"י קרבן חיוב בכלל זה ואין יום, מ' עד נוצר

האשה). ד"ה שם.76)שם ימי 77)משנה אחר שזהו
ז: שם וכביתֿהלל ואחד, שמונים בליל והואֿהדין מלאת,
(לחםֿמשנה). ד הלכה ג פרק להלן רבינו פסק וכן

ולד,78) ספק הפילה אם אבל ודאי. ולד הפילה אם כלומר,
י. הלכה להלן ראה אחד, קרבן אלא מביאה שם 79)אינה

על 80)ט: גם מיוחד קרבן להביא פטורה שהיא כלומר,
וכו'. השלישי הנפל 81)הולד עם נחשב הוא כלומר

השמונים בתוך הפילתו היא שהרי השלישי.השלישי, של
שהוולד 82) הסובר יהודה כר' ולא במשנה, שם כחכמים

הראשון  של מלאת יום אחר שהפילה השלישי או הרביעי
הפילה  השני את כי אף הראשונה, הלידה עם נחשב אינו

השלישי. של מלאת יום בתוך

.ËÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ˙„ÏBi‰83ÏÙ ‰ÏÈt‰Â «∆∆À¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»≈∆
B˙„Ï ÌBiÓ ÌÈÚa¯‡ ¯Á‡84ÏÚ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - «««¿»ƒƒ≈»¬≈¿ƒ»»¿»«

ÔBL‡¯‰ ‡e‰ ¯ÎÊ ‡nL ,‰Ê ÏÙ85¯Á‡ ‰ÏÈt‰ È¯‰Â ≈∆∆∆»»»»ƒ«¬≈ƒƒ»««
‡È‰ ‰·˜ ‡nL ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ;˙‡ÏÓ¿…¿≈«»»∆¡∆∆∆»¿≈»ƒ

‰BL‡¯‰86‰¯eËt ‡È‰L ‰ÏÈt‰ ˙‡ÏÓ CB˙·e »ƒ»¿¿…ƒƒ»∆ƒ¿»
Ôa¯wÓ87.ÈL ƒ»¿»≈ƒ

זכר 83) חומרת עליה שיש נקבה, ספק זכר ספק שהם
ורק  כבנקבה, טומאה ימי ארבעהֿעשר מונה נקבה, וחומרת
ובדברי  במשנה, כח. נדה ראה כבזכר; טהרה ימי ארבעים
קרבן  "וחיוב יח הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"י רבינו
שנאמר  ממה ללמוד יש אנדרוגינוס או טומטום ליולדת
נקבה  "ואם נאמר ולא תלד", נקבה "ואם ה) יב, (ויקרא

ספר). (קרית בלידה תלוי שהכל הרי מיום 84)היא", כגון
מארבעים  לפחות נגמרת הולד צורת "שאין ומכיון מ"א,
מדובר  שכאן עלֿכרחינו - ה"א) שם ביאה (איסורי יום"
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(כסףֿמשנה  הלידה אחרי מיד בשוגג באיסור עליה כשבא
לפרש  מקום יש אבל רבינו). של בנו אברהם ר' בשם
ימי  ארבעהֿעשר לאחר בהיתר עליה כשבא שהמדובר

(לח"מ). וארבעה החמישים ביום ונולד וימי 85)טומאה,
ללידה. יום מ' עד רק הם הם 86)טהרתה טהרתה וימי

הלידה. אחר יום מביאה 87)פ' היא שהרי זה, נפל על
ראה  מלאת, ימי בתוך שתלד הוולדות כל על אחד קרבן

ח. הלכה בהתחלת למעלה

.È‰M‡‰88˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL89˜ÙÒ B‡ »ƒ»∆≈»∆»¿≈»≈≈¿≈
˙B·ÈÊ LÓÁ90„Á‡ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó -91˙ÏÎB‡Â »≈ƒ¿ƒ»»¿»∆»¿∆∆

ÌÈÁ·fa92‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â ,93‰ÈÏÚ eÈ‰ .94 «¿»ƒ¿≈«¿»»∆»»»»∆»
˙B·ÈÊ LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ95‰‡È·Ó - ˙B‡cÂ »≈≈«»¿»≈ƒ«»¿ƒ»

„Á‡ Ôa¯˜96‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰Â ,ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â97. »¿»∆»¿∆∆«¿»ƒ¿«¿»»∆»»
·fa ÔÈc‰ ÔÎÂ98˙B„Ï LÓÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰ .99LÓÁÂ ˙B‡cÂ ¿≈«ƒ«»»»∆»»≈≈«»¿»≈

˜ÙÒ ˙B·ÈÊ LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ B‡ ,˜ÙÒ ˙B„Ï≈»≈»≈≈«»¿»≈ƒ»≈
˙Ba¯˜ ÈL ‰‡È·Ó -100ÏÎ‡Â ,È‡ce‰ ÏÚ „Á‡ :101, ¿ƒ»¿≈»¿»∆»««««¿∆¡»

‰·BÁ ‰ÈÏÚ ˙B‡ce‰ ¯‡Le102BÈ‡Â ,˜Ùq‰ ÏÚ „Á‡Â , ¿»««»»∆»»¿∆»««»≈¿≈
ÏÎ‡103ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â ,‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â ,104. ∆¡»¿≈«¿»»∆»»¿∆∆«¿»ƒ

ח.88) כריתות במשנה היא זו הלכה פירוש,89)כל
חיוב  מין הפילה אם לה ידוע ואין פעמים כמה שהפילה
וחגבים  דגים כגון פטור מין שהפילה או ולד צורת שהוא
לידה  שספק ז הלכה למעלה וראה מים. מלאה ושליא
או  פחות ואפילו דוקא, לאו שכתב וחמש קרבן. מביאה

נקט. המשנה שלשון אלא כמה 90)יותר, שראתה פירוש,
והיא  רצופים, ימים שלשה נמשך פעם ובכל דם, פעמים
היה  שזה או זבה, שאינה נידתה בעת היה זה אם מסופקת
הלכה  למעלה ראה קרבן, שחייבת זבה והיא נידתה עת בלא
ז). הלכה למעלה (ראה קרבן מביאה זבה וספק ו.

לכל 91) אחד קרבן או הלידות לכל אחד קרבן כלומר,
למעלה  ראה בקדשים, לאכול מותרת שתהיה כדי הזיבות,
אוכלות  ואינן כפרה, מחוסרי הן וזבה שיולדת א, הלכה
כמה  ספק כאן יש כי ואף כפרתן. שיביאו עד בקדשים
לכל  אחד קרבן מועיל - המלאת ימי בתוך ושלא לידות
הוא  זה שקרבן בקדשים, לאכול להתירה כדי הלידות,
עולה  אחת טבילה פעמים כמה נטמאה שאם כטבילה,
הלידות. ספקי לכל עולה זה קרבן כן כמו לכולן,

ראה 92) נאכלת. אינה שלה החטאת אבל בקדשים. פירוש,
וֿז. הלכה כל 93)למעלה על קרבן להביא הצריכוה לא

ורק  למזבח, חולין מליקת ספק זה שהרי ולידה, לידה ספק
לאכול  לטהרה כדי להביא בקושי התירו אחד לקרבן

שם. רש"י ראה שם.94)בקדשים, כלומר:95)במשנה
שם). (רש"י זיבות חמש לכל 96)או אחד קרבן כלומר:

הזיבות. לכל אחד קרבן או שאףֿעלֿפי 97)הלידות
כמו  בקדשים לאכול אותה מטהר אחד קרבן טהרה, שלענין
מחיובה  נפטרת אינה - טומאות, לכמה שעולה אחת טבילה
היו  אם ולידה, לידה כל על קרבן מביאה אלאֿאםֿכן
הקודמת. הלידה של המלאת יום אחרי אחת כל הלידות
תורת  "זאת ז) יב, (ויקרא שנאמר ממה ט:) (שם כן ולמדו
לידה  ועל מלאת שלפני לידה על לחייב "זאת" - היולדת"
רבן  אמר שם במשנה שלפנינו ואףֿעלֿפי מלאת. שאחרי

שלפני  נראה חובה, עליה השאר שאין גמליאל בן שמעון
שכתב  כמו חובה", עליה "והשאר שם הגירסא היתה רבינו
נכנס  גרסינן הכי ד"ה קסו: בתרא בבא בתוספות רבינוֿתם
וראה  כפרה, מחוסרי הלכות סוף ללחםֿמשנה (השמטה
כאן). אריה בן ובהגהות המשנה, במרכבת בראב"ד,

לטהרו 98) כדי אחד קרבן מביא זיבות, כמה עליו היו אם
על  והשאר בקדשים, לאכול חובה.שיוכל צ"ל:99)יו

הגיהו  וכן איש, וחזון המוריה הר אריה, ובן (רש"ש זיבות
לידות  לחמש גם שהרי שם), בגמרא הש"ס ומסורת הב"ח
לוודאי  וכלֿשכן לטהרה, כדי אחד בקרבן מספיק ודאיות
שם. להגרע"א הש"ס בגליון וראה ביחד. לידה ולספק לידה

קדשים)100) אכילת (לענין אותה מטהר אחד  קרבן כי אף
זבה, וגם לידה גם כשהיא - זיבות מחמש או לידות מחמש
פרק  מצורע מגלת בספרא אמרו וכן מטהרה, אחד קרבן אין
מזובו". ולא מטומאתו, המטהר על "וכפר יג הלכה ג
לשתיהן  עולה זה קרבן אין ומצורע, זב היה שאם פירוש,
(רש"ש  קדשים לאכילת לטהרו אף והיינו אהרן), (קרבן

שם). החטאת.101)לכריתות למעלה 102)קרבן ראה
ההלכה. שספק 103)בתחילת וה"ז, ה"ו למעלה ראה

הבא  העוף שחטאת נאכלת, חטאתה אין יולדת ספק או זיבה
תשרף. הספק זו.104)על הלכה בהתחלת למעלה ראה

.‡È‰¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰¯ib˙pL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿«¿»¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«¿»
‰„ÏÈ105‰„ÏÈ ‰¯ib˙pMÓ B‡106Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »¿»ƒ∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈¿ƒ»»¿»
˜ÙqÓ107˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ,108e¯‡a ¯·k . ƒ»≈¿≈«»»∆¡∆∆¿»≈«¿

˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a109¯·ÚL ˜ÙqÓ ‰¯tk È¯qÁÓ ÏkL , ¿ƒ¿¿»∆»¿À¿≈«»»ƒ»≈∆»«
ÌBÈ ¯Á‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ - [ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ] Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒƒ«»ƒ¿»ƒ««

ÌÈ¯etk‰110ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï Ô¯ÈLÎÓ ‰Ê Ôa¯wL ,111. «ƒƒ∆»¿»∆«¿ƒ»∆¡…«√»ƒ

הלידה.105) על קרבן להביא נתחייבה ולא
קרבן.106) להביא רב 107)ונתחייבה אמר קלד. בחולין

ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא
רש"י  ומפרש לחיוב, וכו' אשתו קרבן לפטור, וארבע לחיוב
ילדה  ספק כוכבים, עובדת כשהיתה ילדה ספק אשתו, קרבן

ד  קרבן, מביאה לאכול משנתגיירה הוא כרת איסור ספק
אסורים  כיפורים דמחוסרי כפרה, שתביא עד בקדשים

כרת. וענוש הספק 108)בקדשים על הבא העוף שחטאת
וה"ז. ה"ו למעלה ראה יא.109)תשרף, הלכה פ"ג

בו 110) מכיר שאין חטא על מכפר הכיפורים יום כי ואף
המקום. בא,111)אלא לכפרה לא זה שקרבן כלומר

מנגעיו, ומצורע לידה, בצער יולדת כבר, נתכפרו שהרי
ועל  קדשים, לאכילת אותם להכשיר אלא בא אינו והקרבן

כו.). (כריתות מועיל הכיפורים יום אין זה

.·È‰·ÈÊ B‡ ‰„Ï ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰112‰‡È·Ó - »ƒ»∆≈»∆»≈»ƒ»¿ƒ»
ÌÈpw‰ ˙BÚÓ113¯ÙBMa ˙˙BÂ114˙ÏÎB‡Â115ÌÈL„wa »«ƒƒ¿∆∆«»¿∆∆«√»ƒ

·¯ÚÏ116ÔÈ„ÓBÚ ÌÈ‰k ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ . »∆∆¬»»∆≈≈ƒ∆…¬ƒ¿ƒ
ÌMÓ117e·È¯˜ÈÂ ¯ÙBMaL ˙BÚn‰ Ïk eÏÎÈL „Ú ƒ»«∆ƒ¿»«»∆«»¿«¿ƒ

ÌÈp˜ Ôc‚k118ÌÈÏ˜La e¯‡aL BÓk ,119ÈÏk ˙BÎÏ‰·e ¿∆¿»ƒƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈
Ba ÔÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰120. «ƒ¿»¿»¿ƒ

לב.112) בעירובין תורים.113)ברייתא שתי של כסף
כי 114) ה, משנה פ"ו שקלים ראה שופר, בצורת קופסא
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"קינים" בו כתוב היו מהם ואחד במקדש, היו שופרות י"ג
לה  צוררת ואשה אשה כל והיתה הקינים, מעות שם להטיל
של  עם המעות יתערבו שלא כדי מיוחד בצרור מעותיה
עד). ד"ה צ: פסחים (תוספות לשופר ומטילה אחרת,

יש 115) זה, ולפי ואוכלת". "וטובלת שם: בגמרא [לפנינו
מפני  היינו לערב" "ואוכלת שאמרו שמה לומר, מקום
האונן). ד"ה כא. חגיגה תוספות (ראה שמש הערב שצריכה
להלן, שמבואר כמו מסתבר יותר רבינו, נוסחת לפי אבל

שם]. התוספות שכתבו שמא 116)וכמו זה, לפני לא אבל
קרבנותיה. את הקריבו לא המזבח.117)עדיין מן יורדים

שם.118) בעירובין שמעיה רב ב.119)דברי הלכה פ"ב
ט.120) הלכה פ"ז

.‚È‰M‡‰121e‡È·È - ‰˙ÓÂ d˙‡hÁ ‰‡È·‰L »ƒ»∆≈ƒ»«»»»≈»»ƒ
d˙ÏBÚ ÌÈL¯Bi‰122‰LÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «¿ƒ»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

d˙B‡123,Ôa¯wÏ ‰ÈÒÎ e„aÚzL ¯·k ,ÌÈiÁÓ »≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿¿»∆»«»¿»
‰¯Bz ÔÈc „eaÚM‰Â124.‡e‰ ¿«ƒ¿ƒ»

זבה.121) או אם 122)יולדת אבל ה, משנה פ"ב קינים
(שם  חטאתה יורשים יביאו לא ומתה, עולתה הביאה

מיתה. לאחר באה חטאת שאין לעולה.123)במשנה)
לבין 124) יוחנן רבי בשם אסי רב בין מחלוקת יג: קידושין

לא  אפילו שאמר יוחנן, כר' ופסק שמואל, בשם יהודה רב
של  הנכסים משועבדים התורה שמן משום מחיים, הפרישה

עליו. המוטל לחוב המת

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בתורה.1) האמור זב זהו אי יבאר

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·f‰2ÈÈÏÁÓ ‡a‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡e‰ «»»»«»ƒ¿«∆««»≈√ƒ≈
ÌÈÏÏÁ‰3Ô‰a ˙ˆa˜˙Ó ‡È‰L4- ·Bf‰ ‡ˆBiLÎe . «¬»ƒ∆ƒƒ¿«∆∆»∆¿∆≈«

ÈL˜a ‡ˆBÈ BÈ‡5‰Â‡z B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â ,Ú¯Ê ˙·ÎLk ≈≈¿ƒ¿ƒ¿«∆«¿≈ƒƒ»«¬»
ÌÈ¯BÚO ÏL ˜ˆa BÓk ‡ˆBÈÂ ¯¯‚ ‡l‡ ,‰‡‰ ‡ÏÂ6, ¿…¬»»∆»ƒ¿»¿≈¿»≈∆¿ƒ

‰‰k7˙¯Êen‰ ‰ˆÈa Ô·Ïk8Ï·‡ .‰·Ï - Ú¯Ê ˙·ÎL ≈∆¿…∆≈»«∆∆¬»ƒ¿«∆«¿»»
˙¯ÊeÓ dÈ‡L ‰ˆÈa Ô·Ïk ‰¯eL˜9. ¿»¿…∆≈»∆≈»∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek dxeza xen`d afd"

ושלישית, שני' ראשונה ראי' בין הבדלים מצינו הזב, בדיני
מטמאה  אינה והשני' באונס, אפילו מטמאת שהראשונה
קרבן  חייב אינו ראיות שלוש ובעל ברצון, היא אם אלא
להבין, וצריך ברצון. הראשונה הראי' היתה אלא־אם־כן
מחייבתו  ראיות שלוש בעל של השלישית הראי' מדוע
הראשונה  הראי' ולאידך אונס, מחמת היא אם גם קרבן
ראיות  שתי בבעל משא"כ דווקא, ברצון להיות צריכה שלו
שני' בראי' טמא - באונס הראשונה הראי' אם שגם

ברצון). (כשהיא
שיש  ברמב"ם כמבואר חולי, הוא הזוב עניין בזה: והביאור
הטומאה  הוא זוב אבל טבעי, באופן מהגוף היוצאת טומאה
היוצאת  הטומאה ה', ובעבודת חולי. מצד מהגוף היוצאת
מצד  הטבעי הרע א. באדם. שיש הרע על מורה מהגוף

רע  ב. הדעת. עץ חטא על־ידי בו שנדבק בריאתו עצם
יצרו  מגרה שהאדם זה והוא הרגיל, הטבע על־פי שלא
שיש  ממה יותר עוד רע אצלו מתווסף שעל־ידי־זה עליו

הדעת. עץ חטא מצד בו
באונס, מטמאת ולכן הטבעי, הרע על מרמזת ראשונה ראי'
לידתו  מיום בו דבוק שהרי אנוס, האדם הזה הרע על כי
הרע  על מורה השניה הראי' אבל הדעת. עץ חטא מצד

דווקא. ברצון הוא ולכן בריאתו, מטבע שאינו
(43 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

טמא 2) זובו מבשרו זב יהיה כי איש "איש ב: טו, ויקרא
הגוף.3)הוא". בתוך חלולים שכבת 4)מקומות כלומר,

מתקבצת  שהיא החלולים שהמקומות בגלל יוצאה הזרע
שאר  אבל להחזיקה, בכוחם ואין נחלשו הגוף, בתוך בהן

רבינו אב  בדברי וראה ובריאים, איתנים נשארו הגוף רי
מ"ב. פ"ב זבים המשנה, בקישוי 5)בפירוש לא כלומר,

זבים  בתוספתא מפורש וכן מת, כשהאבר יוצא אלא האבר,
החי". מבשר בא זרע שכבת המת, מבשר בא "זוב פ"ב:

של 6) בצק למי דומה זוב הונא, רב "אמר ב: לה, נדה
וויניציאה 7)שעורים". בדפוס וכן "דוהה". תימן: בכת"י

שם, זבים בתוספתא הוא וכן "מהה") בטעות רומי, (ובדפוס
שם. ודומה 8)ובנדה דיהה "זוב מזכר, שאינה ביצה

מעט  עכור דיהה, "וביאור – המוזרת" ביצה כלובן
מ"ב). פ"ב נגעים בפיה"מ (רבינו תוספתא 9)הבהירות"

מוזרת  שאינה ביצה כלובן קשורה זרע "ושכבת שם: וגמרא
תרנגולת)". תחת אפרוח (שמשרצת

.··Ê ˙BÈ‰Ï BÏ ˙BÓ¯Bb‰ ·Bf‰ ˙Bi‡¯ ‰‡B¯‰10 »∆¿ƒ««¿ƒ¿»
ÈÏÁ ˙ÓÁÓ11:¯Ó‡pL ;·Ê BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò‡ B‡ ≈¬«…ƒ…∆¿«≈»∆≈»∆∆¡«
B¯OaÓ ·Ê12B¯Oa ˙ÓÁÓ -13‡Ï ,‡ÓË ‰È‰iL ‡e‰ »ƒ¿»≈¬«¿»∆ƒ¿∆»≈…

¯Á‡ ¯·c ˙ÓÁÓ14Ô‡kÓ .15e¯Ó‡16ÌÈÎ¯„ ‰Ú·La : ≈¬«»»«≈ƒ»»¿¿ƒ¿»¿»ƒ
,‰ˆÈÙ˜·e ‡OÓa ,‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa :·f‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ∆«»¿«¬»¿ƒ¿∆¿«»ƒ¿ƒ»
B‡ ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡ ?„ˆÈk .¯e‰¯‰·e ‰‡¯Ó·e ÈÏÁa¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ¿≈«»«¬ƒ»«»

‰˙L B‡ ÏÎ‡L B‡ ,‰a¯‰ ‰˙L17ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ »»«¿≈∆»«»»√»ƒ«¿ƒ
Ú¯Ê ˙·ÎL È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰18B‡ ,„·k ÈBOÓ ‡OpL B‡ , «¿ƒƒƒ≈ƒ¿«∆«∆»»«»≈

ÏÚ ‰k‰ Ì‡ ‰Ê ¯·c ÏÏÎ·e ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ıÙwL∆»«ƒ»¿»ƒ¿«»»∆ƒÀ»«
Bab19‰ÏBÁ ‰È‰L B‡ ,‰e‡˙‰Â ‰M‡ ‰‡¯L B‡ , «∆»»∆∆»»ƒ»¿ƒ¿«»

d˙·ÈÎL20Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÚa È˜ÒÚa ¯‰¯‰L B‡ , ¿ƒ»»∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ
d¯ÈkÓ ‡e‰L ‰M‡ ˙ÏÈÚ·a ¯‰¯‰ ‡lL21Ì„˜ Ì‡ , ∆…ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ»∆«ƒ»ƒ»«

BÈ‡Â Ba ÔÈÏBz - ·BÊ ÏL ‰i‡¯ ‰‡¯Â el‡ ÏkÓ „Á‡∆»ƒ»≈¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈
.‡nËÓ¿«≈

ראשונה 10) ראיה אבל ה"ו), (להלן שניה ראיה כלומר,
ה"ה). (להלן באונס אפילו אברי 11)מטמאה שאר של

ה"א. למעלה ראה הזרע, כלי אברי של ולא הגוף
הוא".12) טמא זובו מבשרו, זב יהיה כי איש "איש
בפיה"מ 13) רבינו בדברי ראה הזרע, כלי חולשת מחמת

מ"ב. פ"ב ולא 14)זבים מבשרו "דתניא, ב: ח, כריתות
אונסו". ולא 15)מחמת בשרו, "מחמת של זה מלימוד

אחר". דבר ב.16)מחמת סה, נזיר במשנה חכמים,
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מ"ב. פ"ב זבים מועטת.17)ובמסכת במדה אפילו
יהודא 18) ר' בשם אומר פנחס בן "ר"א פ"ב: זבים תוספתא

של  וגריסין ישן ויין שמן ובשר והגבינה החלב בתירא, בן
זיבה". לדבר מרגילין ומורייס, וביצים כתב 19)פול וכן

ב. נא, א. נא, בחולין נראה וכן שם, זבים במסכת רבינו
שלא 20) עד "ראה מ"ב: פ"ב זבים במשנה שאמרו מה זהו

שלא 21)הרהר". עד "הרהר במשנה: שם שאמרו מה זהו
כאן. משנה' וב'כסף שם, בפיה"מ ועי' ראה".

.‚È¯˜ ‰‡B¯‰22·BÊa ‡nË˙Ó BÈ‡ -23˙ÚÏ ˙ÚÓ24; »∆∆ƒ≈ƒ¿«≈¿≈≈¿≈
‡È‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ˙ÓÁÓ ·BÊ ÏL BÊ ‰i‡¯L25ÔÎÂ . ∆¿ƒ»∆≈¬«ƒ¿«∆«ƒ¿≈

˙ÚÏ ˙ÚÓ Ô‰a ÔÈÏBz ¯e‰¯‰Ïe ‰‡¯ÓÏ26ÏÎ‡ÓÏ Ï·‡ . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»∆≈≈¿≈¬»¿«¬»
ÔÓÊ Ïk Ô‰a ÔÈÏBz - ‡OÓÏe ‰ˆÈÙ˜ÏÂ ‰zLÓÏe¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«»ƒ»∆»¿«

¯ÚËˆnL27. ∆ƒ¿«≈

ה"א.22) למעלה כמבואר בקושי, הבאה זרע שכבת
ה"ו.23) להלן ראה שניה, בראיה ראה עשרים 24)אם

וכת"ק  מ"ג, שם זבים הקרי, את שראה לאחר שעות וארבע
שנתגייר. גוי לעניין ה"ד להלן וראה שראה 25)שם, כיון

בנזיר  הוא וכן ספר') ('קרית דקרי חולשה מחמת הזיבה קרי,
משנה'. ב'לחם וראה א. בתוך 26)סו, זיבה ראה אם

ובמראה, בהרהור תולין ראה, או שהרהר מאז המעתֿלעת
והוא  ובמראה, בהרהור תולין אין ממעתֿלעת יותר אבל
לעת, מעת זרע שכבת שתולין "כשם פ"ב זבים בתוספתא

לעת". מעת ולהרהור למראה תולין שם,27)כך תוספתא
וכן  עליו, שהכבידו והשתיה האכילה שמרוב ופירשו
ראה  כך, משום ומצטער כחותיו שנחלשו והמשא מהקפיצה

מ"ב. שם זבים המשנה, בפירוש רבינו בדברי

.„·BÊ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ÏnL ÈÓ28ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈa , ƒ∆»¿««»»»≈≈»ƒ
¯ÚËˆnL ÔÓÊ Ïk ‰ÏÈna ÔÈÏBz - Ï‡¯OÈ ÔÈa29„·BÚ . ≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ»»¿«∆ƒ¿«≈≈

‰·ÈÊa ‡nËÓ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â È¯˜ ‰‡¯L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»»∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ»
˙ÚÏ ˙ÚÓ BÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,„iÓ30ÔË˜ .31ÔÈÏBz ÔÈ‡ - ƒ»¿≈ƒ≈≈¿≈»»≈ƒ

‰‡¯Ó ÔËwÏ ÔÈ‡L ,¯e‰¯‰a ‡ÏÂ ‰‡¯Óa ‡Ï BÏ…¿«¿∆¿…¿ƒ¿∆≈«»»«¿∆
‰MÓÁa B˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏ .·BÊ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯e‰¯‰Â¿ƒ¿«≈ƒƒ≈¿ƒ»¿ƒ«¬ƒ»

„·Ïa ÌÈÎ¯„32. ¿»ƒƒ¿«

הדברים 28) בבירור להלן ראה שניה, או ראשונה ראיה
להלן  ראה שנתגייר, אחר שניה זיבה שהיא שלישית, (זיבה

מישור'). ה'אורח "והטעם 29)בדברי שם. זבים תוספתא,
ה"ב) (למעלה קי"ל והא מהמילה, גדול חולי לך שאין
(כסףֿ הזב" את שבודקים מהדרכים אחד הוא שהחולי
זמן  כל המילה, של מעתֿלעת אחר אפילו זב ואינו משנה),

אחר 30)שמצטער. מעתֿלעת תולין שבישראל אע"פ
מצטרפת  הראשונה הראיה ואין ה"ג) לעיל (ראה קרי ראיית
שהוא  בגר, - להלן), (ראה קרבן לחייבו השלישית לראיה
(רבינו  הקודמים מעניניו לדבר משגיחים אין שנולד, כקטן

בלחםֿמשנה). וראה פ"ב, זבים המשנה, ראה 31)בפירוש
בזיבה. מטמא יום בן ואפילו ה"ו, פ"ג תוספתא 32)להלן

במאכל  דברים, בחמשה לו תולין "תינוק שם, זבים
וכו'. שלו" בחולי ובקפיצה, במשא ובמשתה,

.‰33ÈÏÁa BÏ ÔÈÏBz Ck ,BÈÏÁa ÔË˜Ï ÔÈÏBzL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ»√ƒ

Bn‡34Bn‡Ï CÈ¯ˆ B‡ ‰pnÓ ˜BÈ ‰È‰ Ì‡ ,35.36‰na ƒƒ»»≈ƒ∆»»ƒ¿ƒ«∆
?el‡ ÌÈÎ¯„a ·f‰ ˙‡ ÔÈ˜„BaL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆¿ƒ∆«»ƒ¿»ƒ≈

¯‡a˙iL BÓk ·Ê ‰OÚÈ daL ,·BÊ ÏL ‰iL ‰i‡¯a37. ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆»≈»∆»¿∆ƒ¿»≈
Ò‡a d˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,‰BL‡¯ ‰i‡¯ Ï·‡38‰i‡¯e ¬»¿ƒ»ƒ»¬ƒ»»»¿…∆¿ƒ»

B¯Oa ˙ÓÁÓ ‰iL39;˙e·ÈÊ ˙‡ÓË ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»≈¬«¿»¬≈∆»≈À¿«ƒ
da ˙BÓÏ È„k ,‰BL‡¯a B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»

Ôa¯˜ B·iÁÏ ˙Bi‡¯ LÏL40ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL ‰i‡¯ . »¿ƒ¿«¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ≈
˙ÓÁÓ d˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ‡l‡ ,da B˙B‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ»∆»¬ƒ»»»≈¬«

Ò‡41‰‡ÓËÏ ˜˜ÊÂ ÏÈ‡B‰ .42‰OÚpL ˙Bi‡¯ È¯‰L , …∆ƒ¿ƒ¿«¿À¿»∆¬≈¿ƒ∆«¬»
.Ôa¯˜a ·iÁ˙È CÎÈÙÏ ,‰È‰ B¯Oa ˙ÓÁÓ ·Ê Ô‰a»∆»≈¬«¿»»»¿ƒ»ƒ¿«≈¿»¿»

נראה 33) וכן שלמעלה. מה עם מחובר זה תימן, בכת"י
רומי. שם:34)בדפוס בתוספתא זב. דין עליו יהיה שלא

אמו. ובחולי שלו בחולי וכו' לו תולין שאמו 35)תינוק
נדבק  לאמו, שצריך או ממנה שהיונק כח:) (סוכה מקנחתו
של  מזבובי(ם) הזהרו ב: עז, כתובות וראה אמו. ממחלת
בזיקיה  יתיב הוא לא זירא רבי שחין). מוכי =) ראתן בעלי
החולה). ועל עליו הרוח שמנשבת במקום ישב לא =)

נראה 36) וכן חדשה, הלכה כאן מתחילה תימן בכת"י
רומי. ה"ו.37)בדפוס רב 38)להלן אמר א: לה, נדה

(ויקרא  שנאמר באונס, מטמאה זב של ראשונה ראיה הונא,
מה  זרע". שכבת ממנו תצא ואשר הזב תורת "זאת לב) טו,
זב  של ראשונה ראיה אף באונס, מטמאה זרע שכבת

באונס. ה"ב.39)מטמאה למעלה ראה אונסו, מחמת ולא
אם 40) אלא אינו קרבן, חייב שזב בתורה שמפורש שמה

אבל  אונסו. מחמת ולא בשרו, מחמת זוב ראיות שתי ראה
אףֿעלֿפי  מבשרו, ושניה באונס היתה ראשונה ראיה אם
חיוב  עליו אין נקיים, שבעה ספירת לענין זב טמא שהוא
ראה  "ת"ש, א: לה, בנדה שלישית. ראיה לאחר אף קרבן,
מאי  מ"ב) פ"ב (זבים אותו בודקין זב של ראשונה ראיה
הראיה  שאם רש"י ומפרש לקרבן", לא לטומאה, לאו
לשלש  מצטרפת איננה אונס, מחמת היתה זב של הראשונה
מחמת  שהיתה השניה לראיה אלא קרבן, לחייבו ראיות

נקיים. שבעה לספור באונס, ולא מצטרפת 41)בשרו
באונס  ולא בשרו, מחמת שהיו הראשונות, הראיות לשתי

וכתנאֿקמא). מ"ב, פ"ב (זבים קרבן לחייבו כן 42)כדי
שלא  עד הזב את בודקים דרכים "בשבעה שם: במשנה הוא
בשניה  אותו, בודקין ראשונה ראיה ראה וכו', לזיבה נזקק
שלא  שמה הרי אותו", בודקין אין בשלישית אותו, בודקין
ראה  ואם לזיבה. נזקק שכבר מפני הוא בשלישית בודקים
להבאת  לשלישית מצטרפת אינה באונס, ראשונה ראיה

לזיבה. שנזקק לפני האונס והיה הואיל קרבן,

.ÂÏÚ·k ‡e‰ È¯‰ - ·BÊ ÏL ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰»∆¿ƒ»««∆¬≈¿««
È¯˜43˙¯ÈÙÒ CÈ¯ˆÂ ,·Ê ‰Ê È¯‰ - ÌÈzL ‰‡¯ . ∆ƒ»»¿«ƒ¬≈∆»¿»ƒ¿ƒ«
L‰Ú·44ÌÈiÁ ÌÈÓ ˙‡È·e45‰‡¯ .Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡Â , ƒ¿»ƒ««ƒ«ƒ¿≈«»¿»¿»»»

Ôa¯˜a ·iÁÂ ¯eÓb ·Ê ‰Ê È¯‰ - ˙Bi‡¯ LÏL46ÔÈ‡Â . »¿ƒ¬≈∆»»¿«»¿»¿»¿≈
Ôa¯˜ ‡l‡ LÏL ‰‡B¯Ï ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯L ·Ê ÔÈa≈»∆»»¿≈¿ƒ¿∆»∆»»¿»

„·Ïa47ea¯ ‰LÓ ÈtÓ ‰Ïa˜ È¯·c Ôlk el‡ ÌÈ¯·„e . ƒ¿«¿»ƒ≈À»ƒ¿≈«»»ƒƒ∆«≈
ÈÈqÓ48. ƒƒ«
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לטומאה 43) ראשון כמו והוא מ"א, פ"א זבים כביתֿהלל,
ה"א). הטומאה אבות מהל' מכל 44)(פ"ה נקיים ימים

זה. אחר זה רצופים שיהיו וצריך במעיין 45)זוב, טבילה
בשרו  "ורחץ יג) טו, (ויקרא שנאמר משום במקווה, ולא
צריך  אינו כלומר: בכלשהו, מטהר והוא וטהר", חיים במים
ה"ח). מקוואות מהל' (פ"ט מקווה כמו סאה ארבעים

חטאת,46) ואחד עולה אחד יונה, בני שני או תורים שתי
ה"ג. פ"א למעלה ונלמד 47)ראה א. ח, מגילה משנה,

וקראו  שתים בֿג) (שם, הכתוב שמנה ממה בגמרא, שם
מבשרו, זב יהיה כי איש "איש זב פעמים שתי (הזכיר טמא
תהיה  ("וזאת טמא וקראו שלש ומנה הוא") טמא זובו
מזובו, בשרו החתים או זובו, את בשרו רר בזובו, טומאתו
לקרבן, ושלש לטומאה שתים כיצד? הא היא"), טומאתו
מזובו", ה' לפני הכהן עליו "וכיפר טו) (שם, נאמר ועוד
ומקצת  קרבן, מביאין זבין מקצת "מזובו" (שם) מזה ולמדו
קרבן, מביא שלש ראה כיצד? הא קרבן, מביאים אין זבין

קרבן. מביא אין שתים בתורה 48)ראה מפורש לא שזה
הנ"ל. הפסוקים מן בקבלה נלמד אלא

.ÊBÊ ˙Á‡ ‰ÚLa LÏL B‡ ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡B¯‰ „Á‡∆»»∆¿≈¿ƒ»¿»»««
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈ ÏÎa ‰i‡¯ ‰‡¯L B‡ ,BÊ ¯Á‡49- ««∆»»¿ƒ»¿»∆««∆

‰·f‰ ˙‡ ·e˙k‰ ‰ÏzL ÈÙÏ .·Ê ‰Ê È¯‰50,ÌÈÓÈa ¬≈∆»¿ƒ∆»»«»∆«»»¿»ƒ
ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ ·eÊÈ Èk :¯Ó‡pL51·f‰Â ,52‡Ï ∆∆¡«ƒ»»»»ƒ«ƒ¿«»…

ÌÈÓÈa B˙B‡ ‰Ïz53. »»¿»ƒ

יום 49) כל ראה לזה, זה רצופים ימים בשלשה כלומר,
אחת. פרשת 51)הנקבה.50)ראיה ב'סיפרא' ודרשו

שלשה". רבים שנים, "ימים ה"הֿט) פ"ד זבים (פרק מצורע
שתראה  עד זבה אינה אחד, ביום פעמים שלש ראתה ואם

ימים. "וזאת 53)הזכר.52)שלשה ג) (שם, שנאמר
בראיות, הזב את הכתוב תלה – בזובו" טומאתו תהיה
שמשמע  "טומאתו", וכתוב "זב" פעמים שלש שם וכתוב
זובו  את "והזב (שם) גם וכתוב טמא, הוא  השלש שבאלו
נקבה  מה לזכר) נקבה (ולא לנקבה זכר מקיש ולנקבה" לזכר
שהזב  הרי ח:), וכריתות כד. (ב"ק בימים זכר אף בימים,
בג' ראיות בג' וגם א', בשעה ראיות שלש בראה נטמא

ימים.

.Á¯eÓb ÌBÈ ‰i‡¯Ï ‰i‡¯ ÔÈa ·f‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â54- ¿ƒƒ¿ƒ«»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡55˙aLa ‰i‡¯ ‰‡¯ ?„ˆÈk .56‰i‡¯e ≈»ƒ¿»¿≈«»»¿ƒ»¿«»¿ƒ»

·Ê BÈ‡Â ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙aMa ÈLa ‰iL57ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈ƒ««»≈»ƒ¿»¿¿≈»¿≈
˙aMa „Á‡a ‰iL ‰i‡¯ ‰‡¯ Ì‡58‰i‡¯ ‰‡¯Â ƒ»»¿ƒ»¿ƒ»¿∆»««»¿»»¿ƒ»

Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡ - ˙aMa ÈLÈÏLa ˙ÈLÈÏL59ÔÈ‡L ; ¿ƒƒƒ¿ƒƒ««»≈«»¿»¿»∆≈
.„Á‡ ÌBÈ Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ È¯‰L ,ÌÈzLÏ ˙Ù¯ËˆÓ BÊƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆»
- ÂÈ¯Á‡lL ‰ÏÈla ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙Á‡ ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«««¿««««¿»∆¿«¬»

˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰60‰‡¯ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈≈ƒ¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ»»
˙BÙ¯ËˆÓ Ô‰L - ÌBia ‰iLe ‰ÏÈla ˙Á‡61Ì‡ ÔÎÂ . ««««¿»¿ƒ»«∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ

È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ˙BÏÈÏ ‰LÏLa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡»̄»»¿ƒƒ¿»≈∆««∆¬≈
˙BÙ¯ËˆÓ el‡62. ≈ƒ¿»¿

שעות.54) וארבע עשרים היינו שלם, לעת כך 55)מעת
ומ"ו. מ"א פ"א זבים המשנה, מדברי ראיה 56)נשמע

ה"ו.57)ראשונה. למעלה ראה קרי, בעל אלא
בשבת.58) ראה ראשונה זב,59)וראיה טומאת טמא אלא

ה"ו. למעלה ראה וטבילה, נקיים שבעה ספירת וצריך
ליום 60) אלא שלפניו, ליום שייך אינו שהלילה אףֿעלֿפי

זה 61)שלאחריו. ואין אחד, ביום היו הראיות ששתי
שזב  ראיות שלש בכלל אלא ימים, שלשה ראיית בכלל
ה"ז. למעלה ראה ימים, בשלשה היו לא אם אף בהם נטמא
שאמרו  מה עלֿפי הוא לומר", צריך "ואין רבינו שכתב ומה
חייב  נגיחותיו, "ריחק המועד שור גבי - א כד, בבבאֿקמא
כן  אינו בזבה ורק כלֿשכן". לא נגיחותיו, קירב שלם). (נזק
בימים  אלא טמאה ולא מראיות, זבה הכתוב שמיעט מפני

ימים 62)(שם). לשלשה שלש וכו' "ראה מ"ג: פ"א זבים
גמור". זב זה הרי לילות, לשלשה או

.Ë‡e‰L Ïk ‰‡B¯‰ ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ·f‰ ˙i‡¿̄ƒ««»≈»ƒ∆»»∆»∆
‡ÓË -63¯k ‡e‰L Ïk - B¯Oa ÌÈzÁ‰ :¯Ó‡pL ; »≈∆∆¡«∆¿ƒ¿»…∆ƒ»

‡nËÓ B¯O·a64. ƒ¿»¿«≈

ומטמאין 63) וכו' הקרי ובעל הזב "אבל א: מ, נדה משנה,
מכן". ובפחות החרדל כעין אפילו שהוא, בכל

(ראיות)64) ה"ג), פ"א זבים (פרק מצורע פרשת 'סיפרא'
אפילו  "החתים" שהוא, כל אפילו "תהיה" ת"ל מנין, קטנות

שהוא. כל אפילו "בשרו" שהוא, כל

.È˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :˜Òt ‡ÏÂ ‡ˆBÈÂ ¯¯‚ ·Bf‰ ‰È‰»»«ƒ¿»¿≈¿…»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
‚etÒÂ ‰ÏÈ·Ë È„k dÙBÒ „Ú ‰i‡¯‰65È¯‰ - ¯˙È B‡ »¿ƒ»«»¿≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬≈

˙Bi‡¯ ÈzLk ˙·LÁ BÊ66‰k¯‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆¿∆∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ¬À»
ÌÈzLk67‰f‰ ¯eÚMk ‰k¯‡ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ;68elÙ‡ , ƒ¿«ƒ¿ƒ…»¿»¬À»«ƒ«∆¬ƒ

ÌÈ˙Èa ·Bf‰ ˜Òt69Ì‡ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰i‡¯ BÊ È¯‰ - »««≈¿«ƒ¬≈¿ƒ»««¿≈ƒ
‡ˆÓpL ,˙Bi‡¯ LÏLk ‰k¯‡ ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»««¬À»¿»¿ƒ∆ƒ¿»
- ÔÈ‚etÒ ÈLe ˙BÏÈ·Ë ÈzLk dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ

Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ˙Bi‡¯ LÏLk ˙·LÁ BÊ È¯‰70. ¬≈∆¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ»¿»

כשיעור 65) והיא פ"א) (שם ובתוספתא מ"ד, פ"א זבחים
למסכת  הרא"ש (פירוש בינוני אדם של אמה חמישים מהלך

ה"ד). שם, ב'סיפרא' וראה מ"ג, פ"א נגד 66)זבים כת"ק
שם. זבים, בתוספתא יוסי, לו 67)רבי אין שזוב משום

ארוכה, אחת ראיה כשראה א"כ ה"ט), למעלה (ראה שיעור
שהות  לו והיה שהוא, בכל נטמא ראייתו שמתחילת כיון
זו  לראיה חושבים אנו לראות, ממשיך הוא ועדיין לטבול,
הרואה  דין ה"ו למעלה וראה ספר'), ('קרית ראיות כשתי

ראיות. מתחילת 68)שתי (שאין לאו "ואם בתוספתא שם
אחת". אלא בידו אין וסיפוג) טבילה כדי סופה עד הראיה

זמן 69) במשך ואין ראה, ושוב והפסיק, זוב ראה פירוש,
וסיפוג. טבילה כדי ולמדו 70)ההפסקה, מ"ה, פ"א זבים

שם, (ויקרא הפסוק מן (שם) מצורע פרשת ב'סיפרא' זאת
אלא  לי אין ראיות. בג' מטמא שהוא "מלמד רר" "בזובו ג)
וכו', שהוא כל אפילו "תהיה", ת"ל מנין, קטנות גדולות,
שיעור  ליתן אלא בקטנות, נאמר למה בגדולות נאמר אם
יון  כמגד שהוא כשלש, מרובה אחת ראה שאם לגדולות
זב  זה הרי סיפוגים, ובשני טבילות שתי כדי שהם לשילוח

גמור".

.‡È‰ÏÈ·Ë È„k ˜ÈÒÙ‰Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»
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‚etÒÂ71ÌÈzL ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ,72‰k¯‡ ˙Á‡ B‡ ¿ƒ¿««»»»¿«ƒ««¬À»
ÌÈzLk73ÌÈzLk ‰a¯Ó ˙Á‡ B‡ ÌÈzL ‰‡¯L B‡ ; ƒ¿«ƒ∆»»¿«ƒ««¿À»ƒ¿«ƒ

‰i‡¯ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‚etÒÂ ‰ÏÈ·Ë È„k ˜ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««»»»¿ƒ»
¯eÓb ·Ê ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡74. ««¬≈∆»»

כדי 71) הוא לראיה ראיה בין שההפסק להשמיענו בא
פחות  היה לראיה ראיה בין ההפסק אם אבל וסיפוג, טבילה
כל  נמשכו (אם הראיות שתי נחשבות וסיפוג, טבילה מכדי
ה"י) למעלה ראה וסיפוג, טבילה מכדי פחות מהן אחת

אחת. יותר 72)לראיה גדול הפסק היה השתיים אלו ובין
וסיפוג. טבילה כדי שם.73)מאשר למעלה ראה

ארוכה 74) אחת ראיה שאף להשמיענו ובא מ"ד, פ"א זבים
כמו  קרבן, לחייבו קצרה אחת ראיה עם מצטרפת כשתים
אחת  שראיה כיון לומר: נטעה שלא נפרדות, ראיות שלש
למדים  קצרה וראיה רר", מ"בזובו ב'סיפרא' למדו ארוכה
"או  אומר שהפסוק וכיון שם) למעלה (ראה מ"החתים"
('משנה  מצטרפות ואינן זה או זה או הכוונה החתים",

שם). זבים אחרונה'

.·Èd˙ˆ˜Óe ÌBi‰ ÛBÒa d˙ˆ˜Ó ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««ƒ¿»»¿«ƒ¿»»
‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a75ÌÈzLk ‰k¯‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76 ƒ¿ƒ«««¿»««ƒ∆≈»¬À»ƒ¿«ƒ

‰i‡¯‰ ÔÈ˜lÁÓ ÌÈÓi‰L ,˙Bi‡¯ ÈzL el‡ È¯‰ -77. ¬≈≈¿≈¿ƒ∆«»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
‡e‰L ,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¿ƒ»««≈«¿»∆

‰ÏÈl‰ ÔÓe ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ78‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -79. »≈ƒ«ƒ««¿»¬≈∆»≈¿À¿»

של 75) וזמן היום סוף של זמן לנו ידוע היה אם פירוש,
היום  בסוף שהתחילה אחת ראיה ראה והוא הלילה, תחילת
פ"א  זבים הרא"ש פירוש (ראה הלילה בתחילת ונגמרה

אחד 76)מ"ו). ורגע היום, בסוף אחד רגע נמשכה אלא
הלילה. רבי 77)בתחילת "ומודה פ"א: זבים תוספתא

בה  שאין אע"פ השמשות בין אחת ראיה ראה שאם יוסי,
ימים  ששני מפני ראיות, שתי בידו יש וסיפוג, טבילה כדי

אותה". מן 78)חולקים ספק השמשות בין רבנן, "תנו
רש"י) משניהם. בו יש אם ספק (כלומר, הלילה ומן היום
הלילה" מן כולו שהוא וספק היום מן כולו שהוא וספק
החמה  משתשקע הזמן משך הוא השמשות ובין לד:) (שבת
ה"ד). פ"ה שבת בהל' (ראה בינונים כוכבים ג' שייראו עד

טמא 79) ספק כלומר, מ"ו. זבים דמס' ופ"א שם, תוספתא
כבעל  אלא טמא אינו או נקיים שבעה ספירת  שצריך כזב
וגם  יום גם הוא השמשות בין שמא ה"ו), למעלה (ראה קרי

והימים  הלילה, ומקצת היום מקצת ראה והוא לילה,
ראיות. לשתי הראיה את חולקים

.‚ÈÈ¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿««≈«¿»¬≈
‰‡ÓËÏ È‡cÂ ‰Ê80Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ81Ôa¯˜ ‡È·Óe , ∆««¿À¿»¿»≈¿»¿»≈ƒ»¿»

ÏÎ‡ BÈ‡Â82. ¿≈∆¡»

ראיות 80) שתי כאן יש כי נקיים, שבעה לספור כלומר,
ביום 81)לפחות. מקצתה היתה השמשות בין ראיית שמא

לשניים, הזאת הראיה את חלקו והימים בלילה, ומקצתה
קרבן  וחייב ראיות שלש כאן יש הראשונה הראיה עם וביחד
בלבד  ראיות שתי אלא כאן שאין או שם), למעלה (ראה

שם. זבים במס' הוא זה ודין קרבן, כאן שחטאת 82)ואין
ה"ו  פ"א למעלה ראה נאכלת, אינה הספק על הבאה העוף

וה"ז.

.„È[˙aL ÏL] ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ [‰‡¯]»»¿ƒ»««≈«¿»∆«»
˙aL È‡ˆBÓ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰iL ‰i‡¯e83È¯‰ - ¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»∆»≈«»¬≈

Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê84- ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ . ∆»≈¿À¿»¿»≈¿»¿»»≈¿À¿»
‰iLe ˙aL ·¯Úa ‰˙È‰ ‰BL‡¯ ‰i‡¯ ‡nL∆»¿ƒ»ƒ»»¿»¿∆∆«»¿ƒ»
Ô‡k ÔÈ‡Â Ô‰ÈÈa ˙aL ˜ÈÒÙ‰ È¯‰Â ,˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»«¬≈ƒ¿ƒ«»≈≈∆¿≈»

ÏÏk ˙e·ÈÊ85˙Á‡ ‡nL - Ôa¯˜Ï ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ; ƒ¿»«¬≈»≈¿»¿»∆»««
‡È‰L ,‰ÏÈla d˙ˆ˜Óe ÌBia d˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ Ô‰Ó≈∆»¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»««¿»∆ƒ

ÌÈzLk ‰·eLÁ86·iÁ ‡e‰L ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ È¯‰Â , ¬»ƒ¿«ƒ«¬≈»»»¿ƒ∆«»
Ôa¯˜a87ÏÎ‡ BÈ‡Â Ôa¯˜ ‡È·Ó CÎÈÙÏe .88. ¿»¿»¿ƒ»≈ƒ»¿»¿≈∆¡»

ראשונה 83) ראיה (אלא הזמן באותו היו שלא "וכגון
בין  בסוף שניה וראיה שבת, ערב של השמשות בין בתחילת

שם. זבים, ר"ש שבת)", מוצאי של זבים 84)השמשות
פ"א. שם ותוספתא שאם 85)שם, ה"ח, למעלה ראה

אבל  מצטרפות. אינן – לראיה ראיה בין גמור יום הפסיק
יום  הפסק היה ולא בשבת, היתה הראיות מן שאחת יתכן

לטומאה. זב והוא לראיה ראיה בין למעלה 86)גמור ראה
היתה 87)הי"ב. לא הראיות משתי אחת אף ואולי

ואינו  ראיות שלש כאן ואין בלילה, ומקצתה ביום מקצתה
קרבן. ונשרפת,88)חייב הספק על באה העוף שחטאת

הי"ג. זה בפרק ולמעלה ה"וֿז, פ"א למעלה ראה
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ה'תשפ"א  טבת כ"ו ראשון יום
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¦§¦©Ÿ¤
¦§¦©Ÿ¤

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תשרי.1) חודש ראש קביעת

.‡ÔBaLÁ ÈÙÏ È¯Lz L„Á L‡¯ ÌÏBÚÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»……∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿
‰Ê2˙aLa „Á‡a ‡Ï ,3·¯Úa ‡ÏÂ ˙aLa ÈÚÈ·¯a ‡ÏÂ ∆…¿∆»¿«»¿…ƒ¿ƒƒ¿«»¿…¿∆∆

˙aL4È¯Lz „ÏBÓ ‰È‰iLk ‡l‡ .Â"„‡ :Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ . «»¿ƒ»»∆∆»¿∆ƒ¿∆«ƒ¿≈
ÌBia L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - el‡‰ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»»ƒ»≈¿ƒ……∆«
- ˙aMa „Á‡a „ÏBn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÂÈ¯Á‡lL∆¿«¬»≈«¬≈∆»»«»¿∆»¿«»
„ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈL ÌBÈ È¯Lz L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜¿ƒ……∆ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»«»
‰È‰ Ì‡Â ,ÈLÈÓÁ ÌBÈ L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒ¿ƒ……∆¬ƒƒ¿ƒ»»

ÈÚÈ·La L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ÈMLa „ÏBn‰5. «»¿ƒƒ¿ƒ……∆ƒ¿ƒƒ

שלפניו.2) אלול מולד  על תשצ"ג אי"ב עי'3)שמוסיפים
ב. מג, א.4)סוכה כ, השנה ראש הטעם 5)עי' את
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אד"ו, בימי תשרי ראשֿחודש קובעים שאין זו, לדחיה
ז'. בהלכה להלן תמצא

.·‰ÏÚÓÏ B‡ ÌBi‰ ÈˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰È Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«»«¬ƒ«¿«¿»
ÌBi‰ ÈˆÁÓ6.ÂÈ¯Á‡lL ÌBia L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ≈¬ƒ«¿ƒ……∆«∆¿«¬»

˙BÚL LLa ÈL ÌBÈa „ÏBn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«»¿≈ƒ¿≈»
L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ˙BÚL LL ÏÚ ¯˙È B‡ ÌBia«»≈«≈»¿ƒ……∆
elÙ‡ ,ÌBi‰ ÈˆÁ Ì„˜ „ÏBn‰ ‰È‰È Ì‡Â ;ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»…∆¬ƒ«¬ƒ
„ÏBn‰ ÌBÈ B˙B‡a L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - „Á‡ ˜ÏÁa¿≈∆∆»¿ƒ…«…∆¿«»

BÓˆÚ7.Â"„‡ ÈÓÈÓ ÌBi‰ B˙B‡ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â . «¿»∆…ƒ¿∆«ƒ≈

זקן".6) "מולד הנקרא בידוע 7)וזהו חצות, קודם "נולד
בידוע  חצות, קודם נולד לא החמה. לשקיעת סמוך שנראה
בתוך  כ:). השנה (ראש החמה" לשקיעת סמוך נראה שלא
הירח  של החרמש אין המולד, אחר הראשונות השעות שש
אפשר  שעות, שש אחר מדי. קטן שהוא מפני נראה, החדש
אפשר  חצות, קודם נולד אם ישראל. בארץ כבר שיראה
ראש  קובעים כך משום המולד. ביום עוד הירח שיראה
יראה  חצות, אחר נולד אם עצמו. המולד יום באותו החודש
ביום  חודש ראש קובעים כך ומשום הבא, יום בליל רק

שלאחריו.

.‚,˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ÌBi‰ ÈˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆«»«¬ƒ«««¬
ÈÓÈÓ ÂÈ¯Á‡lL ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÂÈ¯Á‡lL ÌBiÏ ‰ÁcÈÂ¿ƒ»∆«∆¿«¬»ƒƒ¿∆∆¿«¬»ƒ≈

ÂÈ¯Á‡lLÏ ‰Á„ ‰Ê È¯‰ - Â"„‡8L‡¯ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆ƒ¿∆¿∆¿«¬»¿ƒ¿∆…
È¯‰ ?„ˆÈk .„ÏBn‰ ÌBiÓ ÈLÈÏMa Úe·˜ L„Á‰«…∆»««¿ƒƒƒ«»≈«¬≈

Á"ÈÊ :ÔÓÈÒ ,˙BˆÁa ˙aLa „ÏBn‰ ‰È‰iL9ÔÈÚ·B˜ - ∆ƒ¿∆«»¿«»«¬ƒ»¿ƒ
ÔÎÂ .˙aMa ÈLa ‰Êk d„ÏBnL ‰La L„Á‰ L‡…̄«…∆¿»»∆»»»∆¿≈ƒ¿«»¿≈

Bn‰ ‰È‰ Ì‡- ˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ˙BˆÁa ÈLÈÏMa „Ï ƒ»»«»ƒ¿ƒƒ«¬««¬
.˙aMa ÈLÈÓÁa L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜¿ƒ…«…∆«¬ƒƒ¿«»

נדחה 8) היא: הגירסה תימני, בכת"י וכן ויניציא, בדפוס
ה"ו. סוף הרמב"ם לשון והשווה אחריו", אחר "לשל

סופרים 9) השעות את שעות. י"ח שבת, - ז' יום כלומר
מתחילת  שעות שמונהֿעשרה הוא היום חצות מהערב.

הערב.

.„‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL È¯Lz „ÏBÓ10,ÈLÈÏL ÏÈÏa «ƒ¿≈∆»»¿∆¿∆¿≈¿ƒƒ
ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL ÚL˙a¿≈«»««¿»»«ƒ¿«¿»»¬»ƒ
ÏÚ ¯˙BÈ B‡ - „"¯ Ë"‚ :dÓÈÒ - ˙È¯ÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ»»≈«
L‡¯ ˙‡ ÔÈÁBc - ‰ËeLt ‰L ‰˙È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»¿»»»¿»ƒ∆…

L„Á‰11‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLÈÏLa B˙B‡ ÌÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , «…∆¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»
.˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿«»

א'.10) הערה א', הלכה היא 11)עי' פשוטה שנה שארית
ביום  השנה ראש את נקבע אם ה"ה). (פ"ו, תתע"ו ד"ח
יצא  הבאה השנה ראש או השלישי, ביום כלומר המולד,
ימים, 4 + חלקים 204 שעות, 9 ימים, 3 היום. בחצי בשבת
זקן  מולד בגלל שעות. ו18 ימים, 7 = חלקים 876 שעות, 8
אחד  ר"ה בין ההפרש שני. ליום לדחותו נצטרך ואד"ו

איפוא יהיה של ÓÁ˘‰למשנהו, הקביעה מיום (חוץ ימים
שבין  משום אפשרי, בלתי זה פשוטה, בשנה זו). ושל זו
פחות  לא יש שניה שנה לראש (פשוטה) אחת שנה ראש

יותר ולא ימים, ה"ז).Ú·¯‡Ó‰משני פ"ח, להלן (עי' ימים
הקביעה  את דוחים ר"ד, ג"ט הוא תשרי מולד אם כך, משום
הוא  הקביעות שתי בין ההפרש אד"ו). (בגלל החמישי ליום

אפשרי. וזה בלבד, ימים שלושה

.‰˙BÚL LÏLa ,ÈL ÌBÈa È¯Lz „ÏBÓ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«ƒ¿≈¿≈ƒ¿»»
‰ÚMÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,ÌBia««¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ»»
Ì‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ - Ë"Ù˜˙ Â"Ë· dÓÈÒ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒƒ»»»≈«≈ƒ
‰M‰ ‰˙È‰L ,˙¯aÚÓ‰ È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ ‰˙È‰»¿»»«»»»≈«¿À∆∆∆»¿»«»»
L‡¯ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - ˙¯aÚÓ ‰¯·ÚL dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»∆»¿»¿À∆∆≈¿ƒ…

ÈLÈÏMa ‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLa L„Á‰12. «…∆¿≈ƒ¿»»∆»ƒ¿ƒƒ

פ"ו,12) (לעיל תקפ"ט כ"א, ה' היא: מעוברת שנה שארית
שלפניו  מעוברת לשנה הסמוך תשרי של המולד אם ה"ה).
השנה  אותה של תשרי מולד אז תקפ"ט, ט"ו ב' הוא
זקן  מולד ובגלל היום, בחצי השלישי ביום היה המעוברת

ליום נדחה של È˘ÈÓÁואד"ו תשרי ראשֿחודש נקבע אם .
היינו  שלו, המולד ביום המעוברת השנה שלאחרי זו שנה

יהיו אלה שנה ראשי שני בין אז תקפ"ט, ט"ו, ˘ÂÏ˘‰ב',
שנה  ראש שבין משום בלתיֿאפשרי, זה בלבד, ימים

פחות לא יש שלאחריה השנה ראש ולבין Ú·¯‡Ó‰מעוברת
כן  על ה"ח). פ"ח, להלן (עי' ימים מששה יותר ולא ימים
ט"ו, ב', שמולדו תשרי, -חודש ראש קביעת את דוחים
לכל  יהיה שנים ראשי שני שבין כדי השלישי, ליום תקפ"ט

ימים. ארבעה של הפרש הפחות

.Â‰ÁczL e¯Ó‡L ,‰ËeLt‰ ‰M‰ „ÏBÓ ‰È‰»»««»»«¿»∆»«¿∆ƒ»∆
Ë"‚ dÓÈÒ ‡ˆiL ÔB‚k ,„Á‡ ˜ÏÁ ˙BÁt ,ÈLÈÓÁÏ«¬ƒƒ»≈∆∆»¿∆»»ƒ»»
Ì‡ ÔÎÂ .ÈLÈÏMa d˙B‡ ÔÈÚ·B˜ - ‰fÓ ˙BÁt B‡ ‚"¯»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔB‚k ,˜ÏÁ ˙BÁt ÈL ÌBÈa ¯eaÚ‰ È‡ˆBÓ „ÏBÓ ‰È‰»»«»≈»ƒ¿≈ƒ»≈∆¿
ÔÈÚ·B˜ - ‰fÓ ˙BÁt B‡ Á"Ù˜˙ Â"Ë· dÓÈÒ ‰È‰L∆»»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ

ÈMa d˙B‡13È¯Lz L„Á L‡¯ ˙ÚÈ·˜ C¯c ‡ˆÓ . »¿≈ƒƒ¿»∆∆¿ƒ«……∆ƒ¿≈
È‡a ,„ÏBn‰ Ú„˙Â ·LÁz :‡e‰ Ck ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆»«¿…¿≈««»¿≈
,‰ÏÈl‰ ÔÓ B‡ ÌBi‰ ÔÓ ˙BÚL ‰nÎ·e ,‰È‰È ÌBÈ ‰Ê∆ƒ¿∆¿«»»ƒ«ƒ««¿»
ÌBÈ ‡e‰ „ÏBn‰ ÌBÈÂ .‰ÚM‰ ÔÓ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎ·e¿«»¬»ƒƒ«»»¿«»
B‡ ˙aMa „Á‡a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰ÚÈ·w‰«¿ƒ»¿»∆»ƒ≈»»¿∆»¿«»
˙BˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙aL ·¯Úa B‡ ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒ¿∆∆«»ƒ»»«»«¬
ÌÈ˜ÏÁ „"¯a ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ÌBi‰«««¬ƒ»»¿¬»ƒ
‰˙È‰Â ,‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ÈLÈÏL ÏÈlÓ ˙È¯ÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ≈¿ƒƒ≈«∆¿»¿»

‡ ,‰ËeLt ‰LÌÈ˜ÏÁ Ë"Ù˜˙a „ÏBn‰ ‰È‰L B »»¿»∆»»«»¿¬»ƒ
‰ËeLt ‰M‰ ‰˙È‰Â ,ÈL ÌBiÓ ˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚMÓƒ»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿»¿»«»»¿»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó „Á‡a Ú¯‡È Ì‡L ;˙¯aÚÓ‰ ¯Á‡L∆«««¿À∆∆∆ƒ∆¡«¿∆»≈«¿»»¿»ƒ
ÌBia ‡l‡ ,„ÏBn‰ ÌBÈa ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - el‡‰»≈≈¿ƒ¿«»∆»«

ÂÈ¯Á‡ ¯Á‡lL B‡ ÂÈ¯Á‡lL14.e¯‡aL C¯„k , ∆¿«¬»∆¿«««¬»¿∆∆∆≈«¿

הבאה13) השנה של תשרי שמולד מולד Ï‡משום יהיה
בשבת יצא שהלא מולד ÈÙÏזקן, אם כן על היום. חצי

ראש  את נקבע מזה, פחות או ר"ג ג"ט הוא הפשוטה השנה
ביום המולד, ביום השנים ‰˘È˘ÈÏהשנה ראשי שני בין .

פשוטה  ובשנה שבת), יום עד ג' (מיום ימים שלושה יהיו
חלק, פחות שני ביום העיבור מוצאי מולד אם אפשרי. זה
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הוא  זקן. מולד היה לא שלפניה המעוברת השנה מולד אז
השלישי ביום השנה.ÈÙÏחל ראש היה המולד ויום חצות,

שלאחר  הפשוטה השנה ראש את לקבוע נוכל כן על
(בין  ימים חמשה יהיו ר"ה שני בין השני. ביום המעוברת

ב'). יום לבין ג' אד"ו.14)יום הוא שלאחריו יום אם

.Ê?Â"„‡ ÈÓÈa ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿∆¿∆ƒ≈
LÓM‰Â Á¯i‰ ıea˜Ï ‡e‰ ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«∆¿«∆¿ƒ«»≈«¿«∆∆
BÓk ,ÈzÓ‡‰ ÌB˜na ‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ dÎel‰a¿ƒ»»∆¿»ƒ…«»»¬ƒƒ¿

eÚ„B‰L15È„k ,‰iÁc ÌBÈÂ ‰ÚÈ·˜ ÌBÈ eOÚ CÎÈÙÏ , ∆«¿¿ƒ»»¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈
,ÔÈÚ·B˜ ÈLÈÏMa ?„ˆÈk .ÈzÓ‡‰ ıea˜ ÌBÈa ÚbÙÏƒ¿…«¿ƒ»¬ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ¿ƒ
˙aLa ,ÔÈÁBc ÈMMa ÔÈÚ·B˜ ÈLÈÓÁa ,ÔÈÁBc ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿«»

ÔÈÚ·B˜ ÈLa ,ÔÈÁBc ˙aLa „Á‡ ,ÔÈÚ·B˜16. ¿ƒ∆»¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ה"א.15) פ"ו, למעלה אד"ו 16)עי' לדחיית הנימוק
זו, אחר זו רצופות קדושות שתי תבאנה שלא הוא, בתלמוד
ביום  יהיה השנה ראש (אם יסריחו שלא המתים כבוד מפני
יהיה  השנה ראש אם ו'. ביום הכיפורים יום יחול אז ד',
שמחת  מפני או א') ביום הכיפורים יום יחול אז ו', ביום
ביום  יחול השנה ראש (אם טריים בירקות שבת או יוםֿטוב
עי' א', ביום חל ר"ה אם או ו' ביום יחול סוכות גם אז ו',
יהיה  הערבה יום אז א', ביום יחול השנה ראש אם כ.). ר"ה
מג.). (סוכה הערבות חיבוט מצוות לקיים יוכלו ולא בשבת,
(עי' - חננאל רבינו גם הבין וכך - כנראה הבין הרמב"ם
איננו  זה שנימוק כ.), השנה לראש חננאל רבינו פירוש

¯˜ÈÚ הם יוםֿטוב שמחת או מתים כבוד האמיתי, הטעם .
„ÚÒ משמשים שהם וגדיים, טלאים דוגמת לדחיה, בלבד

בגלל  ה"ז). פ"ד, למעלה (ע' השנה בעיבור בלבד סעד
ליוםֿטוב, או לשבת טריים ירקות או מתים כבוד של הסעד

לדחיה. אד"ו ימי את דווקא קבעו

.Á˙BiÁc Úa¯‡‰ ¯‡L ¯wÚÂ17¯wÚ‰ ‰Ê ‡e‰ el‡ ¿ƒ«¿»»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ,e¯Ó‡L18‰È‡¯e . ∆»«¿∆«∆¿«∆¿«¬»∆¿»ƒ¿»»

‰ÁcÈÂ ÈLÈÏL ÏÈÏa ‰È‰È „ÏBn‰L :¯·cÏ«»»∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»∆
ÈLÈÓÁÏ19ÈLÈÓÁ ÏÈÏa Á¯È ‰‡¯È ‡Ï ˙Ba¯ ÌÈÓÚt , «¬ƒƒ¿»ƒ«…≈»∆»≈«¿≈¬ƒƒ

Á¯i‰Â LÓM‰ eˆa˜˙ ‡lL ÏÏkÓ ,ÈML ÏÈÏa ‡ÏÂ¿…¿≈ƒƒƒ¿»∆…ƒ¿«¿«∆∆¿«»≈«
.ÈLÈÓÁa ‡l‡ ÈzÓ‡ ıeaƒ̃¬ƒƒ∆»«¬ƒƒ

תקפ"ט 17) בט"ו גטר"ד, זקן, מולד מפני הדחיות כלומר,
Â¯‡˘˘.הדחיות ה"א.18)מארבע פ"ו, למעלה עי'

הוא הדחיות ארבע בכל שהמולד ‡ÈÓÂÂ¯ËÒהעיקרון עדי ,
האמיתי. הקיבוץ ביום יפגע של 19)האמצעי דוגמה נקט

ליום  ד' מיום נדחה אד"ו ובגלל בגטר"ד, שחל תשרי מולד
ה'.

ה'תשפ"א  טבת כ"ז שני יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הלבנה.1) חדשי ימי

.‡‰ˆÁÓe ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ‰·Ï ÏL dL„Á»¿»∆¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‚"ˆ˘˙Â2¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡Â . ¿¬»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ∆¿»«

˙ˆ˜Ó ‰È‰iL „Ú ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa ‰È‰È L„Á‰ L‡¯L∆…«…∆ƒ¿∆¿ƒ¿»««∆ƒ¿∆ƒ¿»

‡a‰Ó B˙ˆ˜Óe ¯·ÚL L„ÁÓ ÌBi‰3„Ú :¯Ó‡pL ; «≈…∆∆»«ƒ¿»≈«»∆∆¡««
‰z‡ ÌÈÓiL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈÓÈ L„Á…∆»ƒƒƒ«¿»»¿∆»ƒ«»

˙BÚL ·MÁÓ ‰z‡ È‡Â ,L„ÁÏ ·MÁÓ4. ¿«≈¿…∆¿ƒ«»¿«≈»

ה"ג.2) פ"ו, יום 3)למעלה של האחד חציו כלומר,
הבא. החודש מן השני וחציו שעבר, מחודש השלושים

א.4) ה, מגילה

.·¯ÒÁ L„Á Ô‰Ó ,‰·l‰ ÈL„Á ÔÈOBÚ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿≈«¿»»≈∆…∆»≈
ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ¯ÒÁ L„Á .‡ÏÓ L„Á Ì‰Óe≈∆…∆»≈…∆»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÏÚ Û‡Â ,„·Ïa‰Ê ÏÚ ¯˙È ‰·Ï ÏL dL„ÁL Èt ƒ¿«¿««ƒ∆»¿»∆¿»»»≈«∆
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ - ‡ÏÓ L„ÁÂ ;˙BÚLa¿»¿…∆»≈ƒ¿ƒ¿««ƒ
‡lL È„k .˙BÚLa ‰fÓ ˙BÁt ‰·Ï ÏL dL„ÁL∆»¿»∆¿»»»ƒ∆¿»¿≈∆…

.ÌÈÓÏL ÌÈÓÈ ‡l‡ ,L„Áa ˙BÚL ·MÁÏ¿«≈»¿…∆∆»»ƒ¿≈ƒ

.‚ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰·Ï ÏL dL„Á ‰È‰ el‡ƒ»»»¿»∆¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ
L„ÁÂ ‡ÏÓ L„Á ÌÈM‰ Ïk eÈ‰ ,„·Ïa ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿«»»«»ƒ…∆»≈¿…∆
‰Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰·l‰ ˙L ÈÓÈ eÈ‰ÈÂ ,¯ÒÁ»≈¿ƒ¿¿≈¿««¿»»¿≈¿«¿»»
ÌÈL„Á ‰MLÂ ÌÈ¯ÒÁ ÌÈL„Á ‰ML ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ»√»ƒ¬≈ƒ¿ƒ»√»ƒ
L„ÁÂ L„Á ÏÎa LiL ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈtÓ Ï·‡ .ÌÈ‡ÏÓ¿≈ƒ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ∆≈¿»…∆»…∆
„Ú ,ÌÈÓÈÂ ˙BÚL Ô‰Ó ıa˜˙È ,ÌBi‰ ÈˆÁ ÏÚ ¯˙BÈ≈«¬ƒ«ƒ¿«≈≈∆»¿»ƒ«
ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÒÁ ÌÈL„Á ÌÈM‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿»«»ƒ√»ƒ¬≈ƒ≈«

ÌÈ‡Ïn‰5ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„Á ÌÈM‰ ˙ˆ˜Ó·e , «¿≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ√»ƒ¿≈ƒ≈«
ÌÈ¯ÒÁ‰6. «¬≈ƒ

בשנה 5) מלאים. וחמשה חסרים שבעה - פשוטה בשנה
ראשון  שאדר משום מלאים, וששה חסרים שבעה - מעוברת

ה"ה). (עי' מלא מלאים 6)תמיד שבעה - פשוטה בשנה
וחמשה  מלאים שמונה - מעוברת בשנה חסרים. וחמשה
חודש  שבכל חלקים תשצ"ג יתרות שסכום (משום חסרים
יש  החסרים, על המלאים לעודף בדיוק עולה אינו וחודש,

המלאים). על החסרים מספר את אחרֿכך להגדיל צורך

.„L„Á L‡¯ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÌÏBÚÏ ÌÈLÏL ÌBÈ¿ƒ¿»ƒ……∆
ÌBÈ ‰È‰È - ¯ÒÁ ¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰ Ì‡ .‰Ê ÔBaLÁa¿∆¿∆ƒ»»«…∆∆»«»≈ƒ¿∆
¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰È Ì‡Â ,‡a‰ L„Á L‡¯ ÌÈLÏL¿ƒ……∆«»¿ƒƒ¿∆«…∆∆»«
B˙ˆ˜Óe ÏÈ‡B‰ ,L„Á L‡¯ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰È - ‡ÏÓ»≈ƒ¿∆¿ƒ……∆ƒƒ¿»

L„Á L‡¯7,¯·ÚL ‡Ïn‰ L„Á‰ ÌeÏLz ‰È‰ÈÂ , ……∆¿ƒ¿∆«¿«…∆«»≈∆»«
epnÓe ,‡a‰ L„Á L‡¯ ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆∆»¿ƒ……∆«»ƒ∆

‰ÚÈ·w‰ ÌBÈ ‡e‰Â ,ÔÈn‰ ‡e‰8ÔÈOBÚ CÎÈÙÏe . «ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»ƒ
‰Ê ÔBaLÁa ÌÈL„Á ÈL‡¯9„Á‡ ÌBÈ „Á‡ L„Á , »≈√»ƒ¿∆¿∆…∆∆»∆»

.ÌÈÓÈ ÈL „Á‡ L„ÁÂ „·Ïaƒ¿«¿…∆∆»¿≈»ƒ

השלושים.7) יום של השני יום 8)חציו הימים, שני דין
אלא  ראשֿחודש, כדין ואחד, השלושים ויום השלושים
ואחד  השלושים יום מן מתחילה הבא החודש ימי שספירת
שעבר. לחודש שייך השלושים יום החודש. של ראשון כיום

הראיה.9) פי על החודש את כשמקדשים כן שאינו מה
להיות  הראיה פי על יכול מלא, קביעתנו לפי שהוא חודש

להיפך. וכן חסר,

.‰ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈ¯ÒÁ‰Â ÌÈ‡Ïn‰ ÌÈL„Á‰ ¯„Ò≈∆∆√»ƒ«¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿
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‰Ê10‡ÏÓ ÌÏBÚÏ È¯Lz :‡e‰ Ck11ÌÏBÚÏ ˙·ËÂ , ∆»ƒ¿≈¿»»≈¿≈≈¿»
ÏÚ ,¯ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ - CÏÈ‡Â ˙·hÓe ,¯ÒÁ»≈ƒ≈≈¿≈»∆»»≈¿∆»»≈«
,¯ÒÁ ¯„‡ ;‡ÏÓ Ë·L ,¯ÒÁ ˙·Ë ?„ˆÈk .¯„q‰«≈∆≈«≈≈»≈¿«»≈¬»»≈

Á ¯i‡ ;‡ÏÓ ÔÒÈ·‡ ,¯ÒÁ Êenz ;‡ÏÓ ÔÂÈÒ ,¯Ò ƒ»»≈ƒ»»≈ƒ»»≈«»≈»
ÔBL‡¯ ¯„‡ - ˙¯aÚÓ‰ ‰M·e .¯ÒÁ ÏeÏ‡ ;‡ÏÓ»≈¡»≈«»»«¿À∆∆¬»ƒ

‡ÏÓ12¯ÒÁ ÈL ¯„‡Â ,13. »≈«¬»≈ƒ»≈

קודמת.10) הערה שעות 11)עי' (י"ב מחצי שיותר מכיון
יום  כל את זקפו לתשרי, שייך ל' יום של חלקים) ותשצ"ג
(חסר), יום כ"ט עשו הבא החודש את תשרי. חשבון על ל'
הלבנה, חודש של האמיתי מאורכו פחות יום כחצי כלומר
(על  הקודם החודש על שהוסיפו היום כחצי את לאזן כדי

ה"ו). עי' מרחשון, עודפי 12)חודש העיבור. חודש הוא
שנות  בכל כמעט מצטרפים הלבנה שנות על החמה שנות
הי"א). פ"ו, למעלה (עי' הלבנה מחודש ליותר העיבור
- העיבור חודש - א' אדר את עושים כנראה, כך, משום
אדר). ד"ה שם ו'תוספות' יט: השנה ראש (ועי' יום שלושים

יט:).13) (ר"ה חסר" לעולם לניסן הסמוך "אדר

.Â.ÂÏÒÎÂ ÔÂLÁ¯Ó Ô‰L ,ÌÈL„Á‰ ÈL e¯‡Lƒ¿¬¿≈∆√»ƒ∆≈«¿∆¿»¿ƒ¿≈
Ì‰ÈL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe ,ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL eÈ‰È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿¿≈∆¿≈ƒ¿»ƒƒ¿¿≈∆

‡ÏÓ ÂÏÒÎÂ ¯ÒÁ ÔÂLÁ¯Ó ‰È‰È ÌÈÓÚÙe ,ÌÈ¯ÒÁ14. ¬≈ƒ¿»ƒƒ¿∆«¿∆¿»»≈¿ƒ¿≈»≈
‡È‰ ,ÌÈ‡ÏÓ el‡ ÌÈL„Á ÈL da ‰È‰iL ‰LÂ¿»»∆ƒ¿∆»¿≈√»ƒ≈¿≈ƒƒ
ÈL da ‰È‰iL ‰LÂ ;ÌÈÓÏL ‰ÈL„Á e‡¯˜pL∆ƒ¿¿√»∆»¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿∆»¿≈
‰LÂ ;ÔÈ¯ÒÁ ‰ÈL„Á e‡¯˜ ,ÌÈ¯ÒÁ el‡ ÌÈL„Á√»ƒ≈¬≈ƒƒ¿¿√»∆»¬≈ƒ¿»»
‰ÈL„Á e‡¯˜ ,‡ÏÓ ÂÏÒÎÂ ¯ÒÁ ÔÂLÁ¯Ó da ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¿∆¿»»≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿¿√»∆»

Ô¯„Òk15. ¿ƒ¿»

ג'.14) בהלכה למעלה מבוארת אלה, לשינויים הסיבה
בחרו זו וכסלו.·˙ÏÈÁ˙למטרה חשון בחדשים השנה,

מפני  לתמיד קבוע אותו והשאירו לנגוע, רצו לא בתשרי
ט'). ערכין (ועי' שבו עי'15)החגים סדורה", "שנה או

יב. פרק להלן

.ÊÔÈ¯ÒÁ B‡ ÌÈ‡ÏÓ ‰ÈL„Á Ì‡ ‰M‰ ˙ÚÈ„È C¯c∆∆¿ƒ««»»ƒ√»∆»¿≈ƒ¬≈ƒ
ÌBÈ ‰lÁz Ú„z :‡e‰ Ck ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk B‡¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ»
,‰ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯zL ,‰M‰ L‡¯ Ba Úa˜pL∆ƒ¿«…«»»∆ƒ¿∆≈«ƒ√»∆»
Ba Ú·wiL ÌBÈ Ú„˙Â ,ÈÚÈ·L ˜¯Ùa e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿∆∆¿ƒƒ¿≈«∆ƒ»«
ÌÈÓi‰ ÔÈÓ ·MÁ˙e ,‰È¯Á‡lL ‰M‰ L‡…̄«»»∆¿«¬∆»¿«≈ƒ¿««»ƒ
Ì‡ ;BÊ ÏLÂ BÊ ÏL ‰ÚÈ·w‰ ÌBiÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÈaL∆≈≈∆ƒ«¿ƒ»∆¿∆ƒ
,ÔÈ¯ÒÁ ‰M‰ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ÈL Ô‰ÈÈa ‡ˆÓzƒ¿»≈≈∆¿≈»ƒƒ¿»¿≈«»»¬≈ƒ
Ì‡Â ,Ô¯„Òk eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈≈∆¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰M‰ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ Ì‰ÈÈa ‡ˆÓzƒ¿»≈≈∆«¿»»»ƒƒ¿»¿≈«»»

ÌÈÓÏL16. ¿≈ƒ

מנכים 16) אם ימים. 353 בה יש חסרים, שחדשיה שנה .1
שבועות  50 שהם יום, 352 נשארים שלה, הקביעה יום את

È˘Â היא הקביעה, יום ניכוי לאחר סדורה, שנה .2 ימים.
שבועות 50 שהם יום, 353‰˘ÂÏ˘Â שחדשיה שנה .3 ימים.

50 שהם יום, 354 היא הקביעה, יום ניכוי לאחר שלמים,
ימים.Ú·¯‡Â‰שבועות

.Á‰ˆ¯zL ‰M‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«»»∆ƒ¿∆
:˙¯aÚÓ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ËeLt ‰ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ≈«ƒ√»∆»¿»¬»ƒ»¿»¿À∆∆
‰L ˙ÚÈ·˜ ÌBÈ ÔÈ·e d˙ÚÈ·˜ ÌBÈ ÔÈa ‡ˆÓz Ì‡ƒƒ¿»≈¿ƒ»»≈¿ƒ«»»
‰L d˙B‡ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ‰È¯Á‡lL∆¿«¬∆»«¿»»»ƒƒ¿»¿≈»»»
- ÌÈÓÈ ‰MÓÁ Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â ,ÌÈ¯ÒÁ ˙¯aÚÓ‰«¿À∆∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿»≈≈∆¬ƒ»»ƒ
eÈ‰È - ‰ML Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â ,Ô¯„Òk eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈≈∆ƒ»ƒ¿

ÌÈÓÏL17. ¿≈ƒ

שנה 17) של לסימן ימים שני מוסיפים מעוברת, בשנה
- בפשוטה ימים וארבעה שלושה שנים, במקום פשוטה.
לכך  הסיבה במעוברת. ימים וששה חמשה ארבעה, באים
למעלה  (עי' מלא תמיד שהוא הנוסף, העיבור בחודש נעוצה

ועוד שבועות ארבעה הם יום שלושים ימים.˘Èה"ה).

.Ë,BÊ ‰L ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«ƒ»¿≈»»
,‰ËeLt ‡È‰Â ,ÈLÈÓÁa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰ÂL‡¯Â ¿»»…«»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»¿…

‰LÏL Ô‰ÈÈa ‡ˆÓ ,˙aLa ÈLa ‰È¯Á‡lL ‰M‰«»»∆¿«¬∆»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»≈≈∆¿»
Ô¯„Òk ‰ÈL„Á BÊ ‰ML eÚ„È - ÌÈÓÈ18‰È‰ el‡Â . »ƒ»«¿∆»»√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ»»

‰M‰ ÈL„Á eÈ‰ - ÈLÈÏMa ‰È¯Á‡lL ‰M‰ L‡…̄«»»∆¿«¬∆»ƒ¿ƒƒ»»¿≈«»»
,˙aLa BÊ ‰La ‰M‰ L‡¯ ‰È‰ el‡Â .ÌÈÓÏL BÊ¿≈ƒ¿ƒ»»…«»»¿»»¿«»
‰L ÈL„Á eÈ‰ - ˙aLa ÈLÈÏLa ‰È¯Á‡lL ‰M·e«»»∆¿«¬∆»ƒ¿ƒƒ¿«»»»¿≈»»
BÓk ,˙¯aÚÓ‰ ‰MÏ ·MÁz BÊ C¯c ÏÚÂ .ÔÈ¯ÒÁ BÊ¬≈ƒ¿«∆∆¿«≈«»»«¿À∆∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

שנה 18) של בדוגמה הרמב"ם פתח ח' ובהלכה ז' בהלכה
שהיתה  כפי כסדרם, שחדשיה בשנה וכאן חסרים, שחדשיה
ההלכה  בתחילת שנרמז וכפי הספר, כתיבת בשנת באמת

זו". "שנה במלים

.È‰ÚËz ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒzL ÔÈÓÈÒ ÌL LÈ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿…¬≈∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰Ê È¯wÚ ÏÚ ÔÈÈea Ô‰Â ,‰M‰ ÈL„Á ¯ecÒ ÔBaLÁa¿∆¿ƒ»¿≈«»»¿≈¿ƒ«ƒ»≈∆
el‡Â .Ìk¯c e¯‡aL ˙BiÁc‰Â ˙BÚÈ·w‰Â ÔBaLÁ‰«∆¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆≈«¿«¿»¿≈
- ÈLÈÏMa da ‰M‰ L‡¯ ‰È‰iL ‰L Ïk :Ô‰≈»»»∆ƒ¿∆…«»»»ƒ¿ƒƒ
ÔÈa ‰ËeLt ÔÈa ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk ÌÏBÚÏ ‰È‰zƒ¿∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆≈¿»≈

˙¯aÚÓ19- ÈMa B‡ ˙aMa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰È Ì‡Â ; ¿À∆∆¿ƒƒ¿∆…«»»¿«»¿≈ƒ
ÔÈa ‰ËeLÙa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ Ô¯„Òk ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿»≈

˙¯aÚÓa20Ì‡ :ÈLÈÓÁa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰È Ì‡Â ; ƒ¿À∆∆¿ƒƒ¿∆…«»»«¬ƒƒƒ
ÈÙÏ ÌÈ¯ÒÁ ‰ÈL„Á eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡ - ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ∆¿»∆ƒ¿√»∆»¬≈ƒ¿ƒ
eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡ - ‡È‰ ˙¯aÚÓ Ì‡Â ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆¿ƒ¿À∆∆ƒƒ∆¿»∆ƒ¿

‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk ‰ÈL„Á21. √»∆»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆

שנה19) .1‰ËÂ˘Ù אז השלישי, ביום היא הקביעה אם  .
(אם ‰Ì„˜ÂÓהמולד תקפ"ט ט"ו, ב', להיות מוכרח ביותר

ה"ה) פ"ז עי' מעוברת, שנה לה ג',ÁÂ‡Ó‰Â¯קדמה ביותר
למעלה  עי' נדחית, הקביעה גטר"ד של במקרה (כי ר"ג ט',
ד"ח, כלומר פשוטה, שנה שארית את נוסיף אם ה"ד). פ"ז
השנה  ראש של מולד נקבל ה"ה), פ"ו למעלה (עי' תתע"ו

ביום איפוא תהיה הקביעה חצות. לפני בשבת .‰˘·˙הבאה
הקביעה, ימי ניכוי לאחר השבת, יום ולבין שלישי יום בין

הם השנה חדשי ימים. שלושה שנה Ì¯„ÒÎישארו .2 .
˙¯·ÂÚÓהמולד אז ג', ביום היא הקביעה אם .Ì„˜ÂÓ‰
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והמולד זקן), (מולד שני יום חצות הוא ‰ÁÂ‡Ó¯ביותר
אם  (כי חלקים ותתרע"ט ביום שעות ה' ג', יום הוא ביותר
עי' זקן, מולד בגלל הקביעה נדחית ג', יום בחצי המולד

-למ  תקפ"ט כ"א, ה', למולד נוסיף אם ה"ב). פ"ז עלה
מולד  יהיה ה"ה), פ"ו למעלה (עי' - מעוברת שנה שארית
ראשון, ביום המוקדם, המולד של במקרה הבאה, השנה
המאוחר  המולד של ובמקרה השני, ליום ידחה אד"ו ובגלל
בין  הקביעה. יום יהיה המולד ויום חצות, לפני השני ביום -
ימים, חמשה יהיו הקביעה, ימי בלי השנה, ראשי שני

הם השנה חדשי ה"ח).Ì¯„ÒÎכלומר שנה 20)(עי' .1
‰ËÂ˘Ùהיה ר"ה יום ·˘·˙. הוא ביותר המוקדם המולד .

מולד  בגלל לשבת, הקביעה נדחית (אז היום בחצי חמישי
חלק. פחות היום בחצי בשבת ביותר והמאוחר ואד"ו) זקן
במקרה  הבא ר"ה יחול פשוטה, שנה שארית נוסיף אם
בין  החמישי. ביום - השני ובמקרה השלישי, ביום האחד
אין  המקרים בשני ימים. וארבעה ימים שני יש ר"ה שני

ביום היה שר"ה נניח כסדרם. השנה המולד ˘Èחדשי .
ביותר  המאוחר המולד היום. חצי שבת הוא ביותר המוקדם
לה  שקדמה השנה אם חלק, פחות היום בחצי שני יום הוא
לה  שקדמה השנה אם - תקפ"ח ט"ו ב' מעוברת; היתה לא
את  דוחים מעוברת במוצאי תקפ"ט ט"ו (ב' מעוברת היתה
למולד  השנה שארית נוסיף אם ה"ה). פ"ז עי' הקביעה,
יש  ר"ה שני בין חמישי. ביום הבא המולד יצא המוקדם,

השנה חדשי כלומר ימים, את ‡ÌÈשני נוסיף אם כסדרם.
ביום  הבא ר"ה מולד יחול המולדות, שני ליתר השארית

השנה חדשי ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ‡ÌÈהשבת.
שנה .2 היהÂÚÓ·¯˙כסדרם. ר"ה המולד ·˘·˙. גבולות .

אם  חלק. פחות היום בחצי שבת - היום בחצי ה' יום הם:
למולד  תקפ"ט) כ"א, (ה', מעוברת שנה שארית נוסיף
אד"ו  בגלל הרביעי. ביום הבא ר"ה מולד יצא המוקדם,
ארבעה  יש ר"ה שני בין החמישי. ליום הקביעה נדחית

השנה חדשי השארית ‡ÌÈימים. את נוסיף אם כסדרם.
ביום  הבאה השנה של המולד יצא המאוחר, למולד הנ"ל
שני  בין השבת. ליום הקביעה נדחית אד"ו ובגלל הששי,

השנה חדשי ימים. ששה יש שר"ה ‡ÌÈר"ה נניח כסדרם.
ביום יום ‰˘Èהיה - היום בחצי שבת הם: המולד גבולות .

במקרה  יהיה הבא ר"ה מולד חלק. פחות היום חצי ב'
ובמקרה  השבת, ליום תידחה והקביעה ששי, יום האחד
שני  בין יש פעם ב'. ליום תידחה והקביעה א', ביום השני
חדשי  המקרים בשני ימים. ששה - ופעם ימים, ארבעה ר"ה

ר"ה 21)כסדרם.‡ÌÈהשנה אם פשוטה. שנה .1
היום  בחצי ה' - גטר"ד הם: המולד גבולות אז בחמישי,
שבת  יהיה האחד במקרה הבאה השנה מולד חלק. פחות
ליום  הקביעה תידחה ואד"ו זקן מולד ובגלל היום, בחצי
השנה  חדשי כלומר, ימים, שלושה יש ר"ה שני בין השני.
השלישי, ביום הבא המולד יהיה השני, במקרה כסדרם.
ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ביום. בו תהיה והקביעה

המקרים בשני מלאים. חדשיה ÔÈ‡.2השנה חסרים. חדשיה
ר"הÂÚÓ·¯˙שנה אם .È˘ÈÓÁ· יום הם: המולד גבולות אז ,

נוסיף  אם חלק. פחות היום בחצי ה' יום - היום בחצי ג'
במקרה  יהיה, - מעוברת שנה שארית - תקפ"ט כ"א ה',
תהיה  והקביעה תקפ"ט ט"ו, ב' הבאה השנה מולד האחד,

ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ה"ה). פ"ז, (עי' ג' ביום
חדשיה המולד ‡ÌÈהשנה יהיה השני, במקרה כסדרם.

ר"ה  שני בין החמישי. ליום תידחה והקביעה הרביעי, ביום
חדשיה השנה ימים. ששה כסדרם.‡ÌÈיש

ה'תשפ"א  טבת כ"ח שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
החמה.1) שנת ימי

.‡,ÌÈ¯ÓB‡L Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ LÈ - ‰nÁ‰ ˙L¿«««»≈≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ
,ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰L∆ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«
˙BÁt ‡e‰L ,ÌÈ¯ÓB‡L Ô‰Ó LÈÂ ;˙BÚL LL ‡e‰L∆≈»¿≈≈∆∆¿ƒ∆»
˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa LÈ Ò¯Ùe ÔÂÈ ÈÓÎÁ ÔÎÂ .ÌBi‰ ÚÈ·¯Ó≈¿ƒ««¿≈«¿≈»»»«≈≈≈∆«¬…∆

.‰Ê ¯·„a¿»»∆

.·"Ò˘ ‡È‰L ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÓ,ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ‰ ƒ∆≈∆ƒ¿ƒ«
˙Á‡ ‰ÚL ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏL ¯BÊÁÓ ÏkÓ ¯‡MÈƒ»≈ƒ»«¬∆¿«∆¿≈»»»»««
BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒ¿

‰Ùe˜˙Ï ‰Ùe˜z ÔÈa ‰È‰ÈÂ ,e¯Ó‡L2ÌÈÚL˙Â „Á‡ ∆»«¿¿ƒ¿∆≈¿»ƒ¿»∆»¿ƒ¿ƒ
˙Á‡ ‰Ùe˜z Ú„zMÓe .‰ÚL ÈˆÁÂ ˙BÚL Ú·LÂ ÌBÈ¿∆«»«¬ƒ»»ƒ∆≈«¿»««
‰pnÓ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ,‡È‰ ‰ÚL BÊÈ‡a ÌBÈ ‰Ê È‡a¿≈∆¿≈»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ∆»
,˙ÈLÈÏMÏ ‰iM‰ ÔÓe ,‰È¯Á‡L ‰iM‰ ‰Ùe˜zÏ«¿»«¿ƒ»∆«¬∆»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»

האביב;2) התחלת - ניסן תקופת בשנה: תקופות ארבע
התחלת  - תשרי תקופת הקיץ; התחלת - תמוז תקופת

החורף. התחלת - טבת תקופת הסתיו;

.‚Ba ÒkzL ˜ÏÁ‰Â ‰ÚM‰ ‡È‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»ƒ«»»¿«≈∆∆ƒ»≈
˙BÈ‰ - Êenz ˙Ùe˜˙e ,‰ÏË ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…««»∆¿««¡
˙BÈ‰ - È¯Lz ˙Ùe˜˙e ,ÔË¯Ò ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…«««¿»¿«ƒ¿≈¡
˙BÈ‰ - ˙·Ë ˙Ùe˜˙e ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…««…¿«ƒ¿«≈≈¡

È„b ÏfÓ L‡¯a LÓM‰3‰Ma ‰˙È‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e . «∆∆¿…««¿ƒ¿«ƒ»»¿»«»»
„ÏBÓ Ì„˜ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰¯ÈˆÈ ÏL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ∆¿∆…∆«
˙B‡Ó LLÂ ,˙BÚL ÚL˙Â ,ÌÈÓÈ ‰Ú·La :ÔÒÈƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿≈«»¿≈≈

.·"Ó¯˙ Ë"Ê :dÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»»

מזלות.3) עשר שנים מנו הקדמונים כוכבים. קבוצת = מזל

.„‰nk ‰lÁz Ú„z :‡È‰ Ck ‰Ùe˜z‰ ÔBaLÁ C¯c∆∆∆¿«¿»»ƒ≈«¿ƒ»«»
¯BÊÁn‰ „Ú ‰¯ÈˆÈ‰ ˙MÓ ÌÈÓÏL ÔÈ¯BÊÁÓ«¬ƒ¿≈ƒƒ¿««¿ƒ»«««¬
‰"Ù˙Â ˙Á‡ ‰ÚL Ô‰Ó ¯BÊÁÓ ÏÎÏ Á˜Â ,‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆¿«¿»«¬≈∆»»««¿
- ˙BÚM‰ ÏÎÂ ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰ Ïk ıa˜ ;ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ«≈»«¬»ƒ»¿»«»
LLÂ ˙BÚL ÚL˙Â ÌÈÓÈ ‰Ú·L Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚˙Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ¿«ƒ«…ƒ¿»»ƒ¿≈«»¿≈
B˙B‡ ÛÈÒBz ¯‡M‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ
‡ˆÈ ;¯BÊÁn‰ ÔÓ ‰BL‡¯ ‰L ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ««ƒ»∆»»ƒ»ƒ««¬≈≈
ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ‰nÎ·e ‰ÚL BÊ È‡a EÏ¿¿≈»»¿«»«…∆ƒ¿∆¿«ƒ»
˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ‰pnÓe ,¯BÊÁn‰ ÔÓ ‰M‰ d˙B‡ ÏL∆»«»»ƒ««¬ƒ∆»«¿ƒƒ¿
‰Ùe˜z ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·LÂ ÌBÈ ÌÈÚL˙Â „Á‡∆»¿ƒ¿ƒ¿∆«»∆¡»¿»¿»
,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡Â .‰Ùe˜˙e¿»¿ƒƒ¿∆≈«¿«ƒ»∆»»
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קצה ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - zah g"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Á˜ - Ba „ÓBÚ ‰z‡L ¯BÊÁna CÎÂ Ck ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»»»««¬∆«»≈«
,¯BÊÁÓ ÏÎÏ ‰"Ù˙Â ‰ÚL ÌÈÓÏM‰ ÔÈ¯BÊÁn‰ ÏÎÏ¿»««¬ƒ«¿≈ƒ»»¿¿»«¬
‰¯OÚ - ¯BÊÁn‰ ÔÓ eÓÏML ˙B¯eÓb‰ ÌÈM‰ ÏÎÏe¿»«»ƒ«¿∆»¿ƒ««¬¬»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»¬»ƒ

L epnÓ Ú¯‚˙Â ,Ïk‰ ıa˜Â ,‰L ÏÎÏÌÈÓÈ ‰Ú· ¿»»»¿«≈«…¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙Â¿≈«»¿≈≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ‰·l‰ ÈL„Á ÌÎÈÏLz ¯‡M‰Â¿«¿»«¿ƒ≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ
ÌÈÚL˙Â LÏLÂ ˙B‡Ó Ú·Le ˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈»¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÛÈÒBz - ‰·l‰ L„ÁÓ ˙BÁt ¯‡Lp‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿«ƒ¿»»≈…∆«¿»»ƒ
˙Ùe˜z ÔÓÊ Ú„˙Â ,‰M‰ d˙B‡ ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ««ƒ»∆»«»»¿≈«¿«¿«
‰nÎ·e ‡È‰ L„Áa ÌBÈ ‰nÎa ‰M‰ d˙B‡ ÏL ÔÒÈƒ»∆»«»»¿«»«…∆ƒ¿«»
‡l‡ ÌÏBÚÏ dÈ‡ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÒÈ ˙Ùe˜z .‰ÚL»»¿«ƒ»¿ƒ∆¿∆≈»¿»∆»
˙lÁ˙a B‡ ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁa B‡ ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a B‡ƒ¿ƒ«««¿»«¬ƒ««¿»ƒ¿ƒ«
dÈ‡ ÌÏBÚÏ Êenz ˙Ùe˜˙e ;ÌBi‰ ÈˆÁa B‡ ,ÌBi‰««¬ƒ«¿««¿»≈»
˙Á‡ ‰ÚLa B‡ ,‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·La B‡ ‡l‡∆»¿∆«»∆¡»¿»»««
ÌÏBÚÏ È¯Lz ˙Ùe˜˙e ;‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,‰ˆÁÓe∆¡»≈«≈««¿»¿«ƒ¿≈¿»
ÌBia ÔÈa ,˙BÚL LÏLa B‡ ,˙BÚL ÚL˙a ‡l‡ dÈ‡≈»∆»¿≈«»¿»»≈«
B‡ ‡l‡ dÈ‡ ÌÏBÚÏ ˙·Ë ˙Ùe˜˙e ;‰ÏÈla ÔÈa≈««¿»¿«≈≈¿»≈»∆»
ÔÈa ,‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa¯‡a B‡ ,‰ˆÁÓe ˙BÚL ¯OÚa¿∆∆»∆¡»¿«¿«»∆¡»≈
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia«≈««¿»ƒƒ¿∆≈«¿≈∆ƒ≈
ÌÈL Á˜ - ‰Ùe˜z‰ ‰È‰z ‰ÚL BÊ È‡·e Úe·M‰«»«¿≈»»ƒ¿∆«¿»«»ƒ
,‰ˆ¯zL ‰L „Ú ‰¯ÈˆÈ‰ ˙MÓ e¯·ÚL ˙B¯eÓb¿∆»¿ƒ¿««¿ƒ»«»»∆ƒ¿∆
,ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL Ïk‰ CÏL‰Â¿«¿≈«…¿»¿∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
ÌBÈ ‰L ÏÎÏ Á˜ - ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓMÓ ¯˙BÈ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿»»»
,‰LÏL ÂÈÏÚ ÛÒB‰Â ,Ïk‰ ıa˜Â ,˙BÚL LL „Á‡∆»≈»¿«≈«…¿≈»»¿»
ÔÓe ÌÈÓi‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,‰Ú·L ‰Ú·L Ïk‰ CÏL‰Â¿«¿≈«…ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
,˙aLa „Á‡ ÏÈÏ ˙lÁzÓ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ˙BÚM‰«»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«≈∆»¿«»
‰nÏÂ .ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ba ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ ¯L‡ÏÂ¿«¬∆«ƒ««∆¿ƒ¿∆¿«ƒ»¿»»
˙L ÏL ‰BL‡¯ ‰Ùe˜zL ÈÙÏ ?‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿»¿ƒ∆¿»ƒ»∆¿«

.ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ ˙lÁ˙a ‰˙È‰ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ

.‰ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk4˙L ÏL ≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«ƒ»∆¿«
- ‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ÌÈLÏL ˙B‡Ó ÚL¿̇«≈¿ƒ¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»
,ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL Ïk‰ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ«…¿»¿∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
˙BÚL LLÂ „Á‡ ÌBÈ dÏ Áwz ;˙Á‡ ‰L ¯‡Mzƒ»≈»»««ƒ«»∆»¿≈»
ÏÈÏa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ,LÏL ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒ»¿≈
Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe .‰ÏÈla ˙BÚL LL ÈLÈÓÁ¬ƒƒ≈»««¿»¿∆ƒ»∆»∆«
‰ÚLa Êenz ˙Ùe˜z ‰È‰z È¯‰ - ‰ˆÁÓe ˙BÚL»∆¡»¬≈ƒ¿∆¿««¿»»
˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ ÌBiÓ ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»
ÌBiÓ ˙BÚL ÚL˙a È¯Lz ˙Ùe˜z ‰È‰z - ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿∆¿«ƒ¿≈¿≈«»ƒ
- ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»
ÏÈlÓ ‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa¯‡a ˙·Ë ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«≈≈¿«¿«»∆¡»ƒ≈
‰È‰z - ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈMLƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»ƒ¿∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÈML ÌBÈ ˙lÁ˙a ‰‡a‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»«»»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«∆∆

.‰Ùe˜z ¯Á‡ ‰Ùe˜z ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»¿»««¿»

ãycew zegiyn zecewpã

zpy ...dxivil mitl` drax`e miyely ze`n ryz zpy"
"q"x xefgnn ziriyz dpy `idy l"wzz

בשנה  היתה הדברים שכתיבת נמצא זה לפי להבין, וצריך
י"ז  שנת שהיא זו "...משנה כותב שאח"ז בהלכות אבל זו,
לאחרי  שנים שמונה - תתקל"ח שנת שהיא ר"ס ממחזור
בין  שנים שמונה של זמן משך שעבר יתכן לא והרי זה!
עצמו  הרמב"ם שכן י"א, פרק לכתיבת ט' פרק כתיבת
מה  לולי וגם שנים. עשר נמשכה חיבורו שכתיבת כותב
תתק"מ  בשנת נשלמה חיבורו שעריכת ידוע הרי שכתב
שבתחילת  החודש קידוש הלכות שכתיבת יתכן איך וא"כ
זמן  לסוף קרוב היינו תתקל"ח, בשנת היתה החזקה" ה"יד

הכתיבה.
חזר  ספרו, הרמב"ם שכתב שלאחר ידוע בזה: והביאור
במכתבו  (כנזכר מהדורות שלוש או בשתים ותיקנו והגיהו
את  רק אלא הספר כל את תיקן שלא ומובן לוניל) לחכמי
י"א  פרק בסוף שכתב מה ולכן, תיקון. הצריכים הדברים
היה  ליצירה" אלפים וארבעת תתקל"ח שנת "שהיא
השנה  בכתיבת ולכן השניה, במהדורה ההלכה כשתיקן
התאריך  את ולא התיקון בשעת בה שעמד השנה את כתב
ט' בפרק שכתב ומה הראשונה, הכתיבה שעת של הישן
בשעת  שהיתה כפי השנה נשארה ולכן תיקון צריך היה לא

הכתיבה.
(bn oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

שעה.4) ובאיזו בשבוע יום באיזה

.Â˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ÌBÈ ‰nÎa Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿«»«…∆ƒ¿∆¿«
BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ5ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a ‰lÁz Ú„z - ƒ»∆»»≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ≈

,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ eÚa˜È ÌBÈ ‰Ê È‡·e ,‰È‰z Úe·M‰«»«ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿¿ƒ»∆»»
ÏÎÏ Áw˙Â ,¯BÊÁn‰ ÔÓ e¯·Ú ˙B¯eÓb ÌÈL ‰nÎÂ¿«»»ƒ¿»¿ƒ««¬¿ƒ«¿»
‰Ú·L ÌÈÓi‰ ÌeÎÒ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‰L»»««»»¿ƒ«¿«»ƒƒ¿»
,ÌÈLÏL ÌÈLÏL Ïk‰ CÏL‰Â ,el‡ ÌÈpÓÊa ÌÈÓÈ»ƒƒ¿«ƒ≈¿«¿≈«…¿ƒ¿ƒ
L‡¯Ó B˙BÓÏ ÏÈÁ˙z - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈…
Ì‡Â ,·ËeÓ - ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbÈ Ì‡ ;ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ«ƒ«¿«¿»»¿ƒ
ÏÚ ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡ ÌÈÓÈ ÈL B‡ ÌBÈ ÛÒB‰ - Â‡Ï»≈¿≈»ƒ¿»»ƒ«
‰M‰ ‰È‰z Ì‡Â .‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbiL „Ú ,ÔÈn‰«ƒ¿»«∆«ƒ«¿«¿»¿ƒƒ¿∆«»»
,ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z - ˙¯aÚÓ¿À∆∆«¿ƒƒ¿≈……∆¬»≈ƒ
L„Á‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡a - ÔBaLÁ‰ ÚÈbiL ÌBiÏÂ¿«∆«ƒ««∆¿¿«ƒ«…∆

.‰Ùe˜z‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»

המדוייקת.5) השעה את לדעת בלי

.Ê‰È‰z L„Áa ‰nÎa Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»«…∆ƒ¿∆
‡È‰L ,˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏL ˙L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈∆ƒ
ÔÒÈ L„Á L‡¯ e‡ˆÓ - Ò"¯ ¯BÊÁnÓ ˙ÈÚÈLz ‰L»»¿ƒƒƒ«¬»»……∆ƒ»
ÈÙÏe ;ÈLÈÓÁa ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e ,ÈLÈÓÁa da Úa˜ƒ¿«»«¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ
ÌÈM‰ eÈ‰È ,¯BÊÁnÏ ˙ÈÚÈLz BÊ ‰L ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ¿«»ƒ
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¯OÚ „Á‡ Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ ÁwzLk ;‰BÓL ˙B¯eÓb‰«¿¿»¿∆ƒ«¿»»»≈∆««»»
ÈÒBz ;ÌÈBÓLe ‰BÓL ÌÈÓi‰ Ïk eÈ‰È ,ÌBÈÛ ƒ¿»«»ƒ¿»¿ƒƒ

Ïk‰ CÈÏLz ;ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁ Ïk‰ È¯‰ ,‰Ú·Lƒ¿»¬≈«…¬ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«…
ÏÈÁ˙zLk ;ÌÈÓÈ ‰MÓÁ e¯‡L ,ÌÈLÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿¬¬ƒ»»ƒ¿∆«¿ƒ
‰È‰L ,ÔÒÈ L„Á L‡¯Ó ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙BÓÏƒ¿¬ƒ»»ƒ≈……∆ƒ»∆»»
ÔÈ‡L eÚ„È ¯·Îe ;ÈL ÌBÈÏ ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ«ƒ««∆¿¿≈ƒ¿»»«¿∆≈
ÛÈÒBz CÎÈÙÏ ,ÈLÈÓÁa ‡l‡ ˙aMa ÈLa ‰Ùe˜z‰«¿»¿≈ƒ¿«»∆»«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁÏ ÚÈbzL „Ú ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ«««∆«ƒ««¬ƒƒ∆
ÈÈÓL ÌBÈa BÊ ‰La ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ;‰Ùe˜z‰«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»¿»»¿¿ƒƒ
‰L ÏÎa ‰OÚz ˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .ÔÒÈ L„ÁÓ≈…∆ƒ»¿««∆∆«…«¬∆¿»»»

.‰LÂ¿»»

.ÁÚÈbzL „Ú ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÛÈÒBz :e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿ƒ«««∆«ƒ«
‡l‡ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰z ‡Ï ÌÏBÚÏ - ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ¿«¿»¿»…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ∆»
‡e‰ ÏB„‚ ‡ÏÙe .‰LÏL B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ¿»∆∆»
˙‡ˆÓ Ì‡Â .ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰zL∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿ƒ»»»
˙ÈÚhL Ú„z - ‰Ê ÏÚ ÌBÈ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰z‡L∆«»»ƒ¿ƒ«∆≈«∆»ƒ»

.˜ec˜„a ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â ,ÔBaLÁa«∆¿¿«¬…¿«¿…¿ƒ¿

ה'תשפ"א  טבת כ"ט רביעי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לתקופה.1) תקופה שבין הימים

.‡˙BÁt ‡e‰L ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÓÏ ‰nÁ‰ ˙L¿«««»¿ƒ∆≈∆»
Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ - ÚÈ·¯Ó2LÏL :¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ≈¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿»≈≈ƒ∆≈¿

ÚL˙e ,˙BÚL LÓÁÂ ,ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó≈¬ƒ»¿ƒƒ¿»≈»¿«
ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰Ú·L ˙B‡Ó≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ

Ú‚¯3ÈÙÏe .˜ÏÁa ÌÈÚ·LÂ ‰MMÓ „Á‡ - Ú‚¯‰Â . ∆«¿»∆«∆»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ
˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ‰È‰z ‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆ƒ¿∆∆∆¿«««»«¿«
‰‡Óe ,‰ÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ :‰·l‰«¿»»¬»»»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»≈»
ÔÓÈÒ .Ú‚¯ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â¿∆»¿∆¿ƒ≈∆¿»¿«¿»ƒ∆«ƒ»
¯BÊÁÓa ˙ÙÒBz ‡ˆÓ˙ ‡ÏÂ .Á"Ó ‡"Î˜ ‡"ÎÈ :Ì‰Ï»∆¿…ƒ¿»∆∆¿«¬
Ì‰Ó ¯BÊÁÓ ÏÎa ‡l‡ ,ÏÏk ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏL∆¿«∆¿≈»»¿»∆»¿»«¬≈∆
˙BËeLt‰ ‰·l‰ ÈL ÌÚ ‰nÁ‰ ÈL eÓÏLÈƒ¿¿¿≈««»ƒ¿≈«¿»»«¿

˙B¯aÚÓ‰Â4. ¿«¿À»

ה"א.2) פ"ט ועי'3)עי ' אדא", רב ל"תקופת הכוונה
הבאה. ובהערה הקודמת המחזור 4)בהערה שנות י"ט

הן  אדז"ט) (גו"ח שבהן העיבור חדשי שבעת על הקטן
שעות, 12 יום, 29 לבנה. חדשי וחמשה ושלושים מאתים

חלקים 793X997 48/76 שעות, 5 יום, 365 = 235
השנים Xחלקים על הקטן, שהמחזור חשבו, המעברים .19

ואלה  אדא. רב תקופת על בנוי אדז"ט, גו"ח שבו המעוברות
שעה  של הפרש קיים שמואל, תקופת לפי .1 הנימוקים:
שנות  לי"ט החמה שנות י"ט בין חלקים ותפ"ה אחת
לפי  ימים. של הפרש נצטבר בשנים מאות במשך הלבנה.
ממולד  מרוחקת תהיה ניסן של השמש שתקופת יצא, זה
הימים  כמספר ששיעורו מרחק המחזור בראש ניסן

קרובה  שהתקופה לדעת, נוכחו למעשה אבל שנצטברו.
נגמרות  המחזור שנות וי"ט המחזור, בראש ניסן למולד
ששנת  מכאן עודף. בלי הלבנה חדשי רל"ה עם  בשווה
חלה  ניסן תקופת .2 שמואל. שקבע מזו יותר קטנה החמה
תקופת  שאם אדא, רב לדעת בהתאם בניסן ט"ז לפני תמיד
(ראש  השנה את לעבר עלינו בניסן, ט"ז עד נמשכת טבת
ה"פירוש" הונא; רב - שלנו בתלמוד הגירסה כא. השנה
ניסן  תקופת חלה שמואל, תקופת ולפי "אדא"), רב מביא

רבות העיבור ‡È¯Áפעמים שיסוד הסיקו, מכאן בניסן. ט"ז
רב תקופת על מבוסס הקטן במחזור אדז"ט גו"ח ,‡„‡של
ניסן תקופת תחול אדז"ט, גו"ח מעברים אם ÈÙÏשלפיה,

בזה, כנראה מקורו אדא" רב "תקופת השם בניסן. ט"ז
העיבור' 'יסודי (עי' הנ"ל אדא רב לדברי מתאים שהחשבון

סלונימסקי). זעליג לחיים

.·„Á‡ :‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z Ïk ÔÈa≈»¿»¿»¿ƒ∆¿∆∆»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL Ú·LÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿∆«»«¬≈≈¿ƒ¿»
Ê"‡ˆ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .Ú‚¯ ÌÈLÏLe „Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ»»¬»ƒ¿∆»¿ƒ∆«ƒ»»∆
È˙ÓÈ‡ ˙BÙe˜z‰ ÔÓ ‰Ùe˜z Ú„zLÎe .‡"Ï Ë"È˜˙¿∆≈«¿»ƒ«¿≈»«
‰Ùe˜z Ú„˙Â ,‰Ê ÔÈÓ Ú‚¯ B˙B‡Ó ·LÁz - ‰˙È‰»¿»«¿…≈∆«ƒ¿»∆¿≈«¿»
‡È‰L ‰M‰ ˙Ùe˜˙a e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ,‰È¯Á‡L∆«¬∆»««∆∆∆≈«¿ƒ¿««»»∆ƒ

ÚÈ·¯5. ¿ƒ«

פ"ט.5) עי'

.‚‰BL‡¯ ‰La ‰˙È‰ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»¿ƒ∆¿∆»¿»¿»»ƒ»
˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙a ÔÒÈ „ÏBÓ Ì„˜ ‰¯ÈˆÈ ÏL∆¿ƒ»…∆«ƒ»¿≈«»¿≈≈

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe6.·"Ó¯˙ 'Ë :Ì‰Ï ÔÓÈÒ . ¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»»∆
,¯BÊÁÓ Ïk ÏL ‰BL‡¯ ‰L ÏÎa ,ÌÏBÚÏ ‡È‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»¿»»»ƒ»∆»«¬
ÌÈLe ˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙a ÔÒÈ „ÏBÓ Ì„…̃∆«ƒ»¿≈«»¿≈≈¿«ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â7. ¿«¿»ƒ¬»ƒ

אנו 6) שלפיה יהושע, רבי דעת על מבוססת אדא רב תקופת
את  גם אלא התקופות, חשבון את רק לא מניסן מונים
ט', ד', היה ניסן מולד א). ח, השנה (ראש המולדות חשבון
יום  ליל בתחילת ט'). הערה ה"ג, פ"ט למעלה (עי' תרמ"ב
התקופה  ניסן, תקופת היתה - המאורות כשנבראו - זה ד'

‰Â˘‡¯‰,ראשונה תשרי תקופת היתה שמואל תקופת (לפי
שלצורך מכאן ÔÂ·˘Áאלא מניסן). מתחילים התקופות

תרמ"ב. ט', ניסן למולד ניסן תקופת משום 7)שקדמה
המעוברות  (על הלבנה שנות י"ט אדא, רב תקופת שלפי

שארית. ללא החמה, שנות לי"ט שוות שבהן)

.„ÔÓ ‰BL‡¯ ‰L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„zLk¿∆≈«¿«ƒ»∆»»ƒ»ƒ
Ú·LÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â „Á‡ ‰pnÓ ·LÁz - ¯BÊÁn‰««¬«¿…ƒ∆»∆»¿ƒ¿ƒ¿∆«
„Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL»«¬≈≈¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿∆»
ÛBÒ „Ú ,‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z ÏÎÏ ,Ú‚¯ ÌÈLÏLe¿ƒ∆«¿»¿»¿»«

.¯BÊÁn‰««¬

.‰ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z È˙Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡8ÈÙÏ ƒƒ¿∆≈«»«ƒ¿∆¿«ƒ»¿ƒ
ÔÓ e¯·ÚL ˙B¯eÓb ÌÈL ‰lÁz Ú„z - ‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆≈«¿ƒ»»ƒ¿∆»¿ƒ
‡"ÎÈ ‡È‰Â ,˙ÙÒBz Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ Áw˙Â ,¯BÊÁn‰««¬¿ƒ«¿»»»≈∆∆∆¿ƒ

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



קצז ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - hay '` iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ - ÌÈÚ‚¯‰ Ïk ıa˜Â ,Á"Ó ‡"Î˜¿«≈»»¿»ƒ¬»ƒ¿»
C¯„k ,ÌÈÓÈ - ˙BÚM‰ ÏÎÂ ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ»¿»«»»ƒ¿∆∆
LLÂ ˙BÚL ÚLz Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚˙Â ,˙B„ÏBna ·LÁzL∆«¿…«»¿ƒ¿«ƒ«…≈«»¿≈

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó9CÈÏLz ¯‡Lp‰Â , ≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ
- ‰·Ï L„Á Ba ÔÈ‡L - ¯‡Lp‰Â ,‰·Ï ÈL„Á»¿≈¿»»¿«ƒ¿»∆≈…∆¿»»
Ú‚¯·e ,‰L d˙B‡ ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ B˙B‡ ÛÈÒBzƒ««ƒ»∆»»»»∆«
.‰L d˙B‡ ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ba ÔÈn‰ ÚÈbiL∆«ƒ««ƒ¿»ƒ¿∆¿«ƒ»∆»»»

במחזור.8) מסוימת ניסן 9)בשנה תקופת שקדמה
תרמ"ב  ט', לז', (בניגוד הראשון ניסן למולד הראשונה
לחשבון  מקבילות ה, ד, ג, אלה הלכות שמואל). עלֿפי
ניסן  תקופת ידיעת .1 ה"ד. בפ"ט, שמואל עלֿפי התקופה

השנה תקופת ‰¯‡˘Â‰של לפי ג'. הלכה - במחזור
השלמים  המחזורים מספר את לדעת צריכים אנו שמואל,
השארית  בגלל הנוכחי המחזור עד היצירה משנת שעברו

מחזור. זו,שבכל בידיעה צורך אין אדא, רב תקופת לפי
ש  של ‡ÔÈמכיון ניסן תקופת ידועה .2 למחזור. שארית

כל  את מחשבים אנו פיה על המחזור, מן הראשונה השנה
את  לחשב .3 ד'. הלכה - המחזור שנות בכל התקופות
של  ניסן כשתקופת במחזור, מסוימת בשנה ניסן תקופת

במחזור הראשונה ה'.‡È‰השנה הלכה - ידועה

.Â‰Ùe˜z ÔBaLÁ ÏÚL ,ÌÈ¯·c‰ ÈÏ ÔÈ‡¯ÂBÊ10eÈ‰ ¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ∆«∆¿¿»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈaL ˙Úa ‰M‰ ¯eaÚ ÔÈÚÏ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»¿≈∆≈ƒ«»

C¯v‰ ÈtÓ B‡ ÔÓf‰ ÈtÓ ÔÈ¯aÚÓ eÈ‰L ,ÈeˆÓ11, »∆»¿«¿ƒƒ¿≈«¿«ƒ¿≈«…∆
ÔBL‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ˙Ó‡‰ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁL ÈÙÏ12, ¿ƒ∆∆¿∆»¡∆≈ƒ»ƒ

¯˙BÈ ˙eÈ‚ËˆÈ‡a e¯‡a˙pL ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ·B¯˜ ‡e‰Â¿»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿»¬¿ƒ¿«¿ƒ≈
LÏL ‰nÁ‰ ˙L Ba ‰˙È‰L ,ÔBL‡¯‰ ÔBaLÁ‰ ÔÓƒ«∆¿»ƒ∆»¿»¿«««»¿

.ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó≈¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

אדא.10) רב אֿו.11)של הלכות פ"ד, גם 12)עי' זוהי
כיום. האסטרונומיה דעת

.ÊÏk‰ - Ìk¯„ e¯‡aL el‡‰ ˙BÙe˜z ÈzL ÔBaLÁÂ¿∆¿¿≈¿»≈∆≈«¿«¿»«…
‡e‰ ·e¯˜a13‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Ó·e , ¿≈¿«¬««∆∆»∆¿»ƒ…

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Óa14ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Óa Ï·‡ ; ƒ¿»»¬ƒƒ¬»ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ
Ì„˜ ÌÈÓÈ ÈL BÓÎa el‡ ÌÈpÓÊa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«ƒ»ƒ¿«ƒ≈ƒ¿¿≈»ƒ…∆
ÔBaLÁa ÔÈa - ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈ‡ˆBiL ˙BÙe˜z‰ ÈzL¿≈«¿∆¿ƒ¿∆¿∆≈¿∆¿
˙BÁÙÏ ·MÁnL ÈÓÏ ÔÈa ,¯eÓb ÌBÈ ÚÈ·¯ ·LÁL ÈÓƒ∆»«¿ƒ«»≈¿ƒ∆¿«≈¿»

.ÌBÈ ÚÈ·¯Ó≈¿ƒ«

מדויק.13) לא של 14)חשבון התקופות, שתי בחשבון
לארבעה  השנה אורך את חילקו אדא, רב ושל שמואל

תקופות ˘ÌÈÂÂחלקים לכל אחיד אורך נתקבל עלֿידיֿזה .
לפי  שעות. 71/2 יום, 91 = 25/4 ,365 שמואל: לפי השנה.

של רבע אדא: ÌÈ˜ÏÁ,רב Ê"ˆ˜˙˙ ,˙ÂÚ˘ '‰ ,ÌÂÈ ‰"Ò˘
ÌÈÚ‚¯ Á"Ó ל"א חלקים, תקי"ט שעות, ז' יום, צ"א =

באורכן. שוות התקופות אין דבר, של לאמיתו אבל רגעים.
במאה  יווני (תוכן להיפרכוס כבר ידועה היתה זו עובדה
שקבע  המדעית), האסטרונומיה מייסד הספירה, לפני השניה
92 – קיץ תקופת וחצי, יום 94 – אביב תקופת אורך את

(ועי' יום. 90 - חורף תקופת ,88 - סתיו תקופת וחצי, יום
וט"ו). הי"ד פי"א,

ה'תשפ"א  שבט א' חמישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ו 1) הלבנה, במהלך החשבון העיבור.דרכי סוד

.‡el‡ ˙BÎÏ‰a e¯Ó‡L ÈÙÏ2eÈ‰ ÔÈc ˙ÈaL , ¿ƒ∆»«¿«¬»≈∆≈ƒ»
‡Ï B‡ Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ ÌÈÚ„BÈÂ ˜ec˜„a ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒƒ≈»∆«»≈«…

‰‡¯È3·‡z BaÏÂ ‰BÎ BÁe¯L ÈÓ ÏkL eÚ„È , ≈»∆»«¿∆»ƒ∆¿»¿ƒ»≈
˙B„Bq‰ ÏÚ „ÓÚÏÂ ˙BÓÎÁ‰ È¯·„Ï4Ú„ÈÏ ‰e‡˙È - ¿ƒ¿≈«»¿¿«¬…««ƒ¿«∆≈«

Ì‡ Ì„‡ Ú„iL „Ú ,Ì‰a ÔÈ·MÁnL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ∆¿«¿ƒ»∆«∆≈«»»ƒ
.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰Ê ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È≈»∆«»≈«¿≈∆…≈»∆

ה"א.2) פ"ו ה"ד; פ"ב ה"ו; פ"א למעלה בליל 3)עי'
ד'.4)שלושים. הלכה להלן ועי' העיבור, סוד

.·ÔÈa ˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓ Ô‰a LÈ ÔBaLÁ‰ ÈÎ¯„Â¿«¿≈«∆¿≈»∆«¬¿≈
ÔBaLÁ ÏÚ e¯˜ÁL ,ÌÈBÓ„w‰ ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ«¿≈«ƒ««¿ƒ∆»¿«∆¿

˙BÙe˜z‰5˙B‡i¯ËÓÈb‰Â6ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡Â . «¿¿«ƒ«¿ƒ»«¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ
Ô‰Ï e„ÏBÂ ,ÌÈ¯·c Ô‰Ó eÓlÚ˙Â ,Ô‰a eLazLƒ¿«¿»∆¿ƒ¿«¿≈∆¿»ƒ¿¿»∆
C¯ca Ú‚t ‡ÏÂ ,‰a¯‰ ˜c˜cL ÈÓ LÈÂ .˙B˜ÙÒ¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈«¿≈¿…»««∆∆

BÎp‰Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔBaLÁa ‰7ÌÈÓa ÏÏˆ ‡l‡ , «¿»¿∆¿¿ƒ««»≈«∆»»«¿«ƒ
B„Èa Ò¯Á ‰ÏÚ‰Â ÌÈ¯Èc‡8. «ƒƒ¿∆¡»∆∆¿»

הארץ.5) את להקיף לשמש הדרוש הנדסה,6)הזמן
למונח  מפורט הסבר בכלל. מתימטיקה - יותר רחב ובמובן
תשובות  "קובץ ראה והגימטריאות" התקופות "חשבון
.1859 לפסיא 25 ע' שני חלק ואיגרותיו" הרמב"ם

השמש.7) עם הקיבוץ אחרי שנראה החדש לירח הכוונה
א.8) צא, בבאֿקמא השווה תלמודית. מליצה זוהי

.‚eÚ„B ˙B¯È˜Á‰Â ˙B˜È„a‰ ·¯Â ÌÈÓi‰ C¯‡ ÈÙÏe¿ƒ…∆«»ƒ¿…«¿ƒ¿«¬ƒ¿
‰Ê ÔBaLÁ ÈÎ¯c ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜ÓÏ9eÏ LiL ,„BÚÂ . ¿ƒ¿»«¬»ƒ«¿≈∆¿∆¿∆≈»

‡lL ˙BÈ‡¯e ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈtÓ ˙BÏa˜ el‡ ÌÈ¯wÚa¿ƒ»ƒ≈«»ƒƒ«¬»ƒ¿»∆…
ÏkÏ ÌÈÚe„È‰ ÌÈ¯Ùqa e·zÎ10el‡ Ïk ÈtÓe . ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»≈

ÌÈ¯·c‰11È„k ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÎ¯c ¯‡·Ï ÈÈÚa ¯Lk «¿»ƒ»≈¿≈«¿»≈«¿≈∆¿∆¿≈
‰Î‡Ïn‰ Ï‡ ‰·¯˜Ï BaÏ B‡ÏnL ÈÓÏ ÔBÎ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿ƒ∆¿»ƒ¿»¿»∆«¿»»

d˙B‡ ˙BOÚÏ12. «¬»

הירח.9) ראיית נבוכים'10)של ב'מורה מזכיר הרמב"ם
"אשר  באנדלוסיה האישביליי אפלח אבן התוכן את
המעולה  "הפילוסוף את כן וכמו בנו", עם התחברתי
מתלמידיו, אחד עם קראתי אשר אלצ"איג בן אבובכ"ר

ט'). פרק שני, (חלק ראיות" אפני דרכי 11)והראה .1
ידועים הירח, ראיית ÓÏ.2˜ˆ˙חשבון בלבד. החכמים

היו  ולא נתפרסמו, לא שעדיין וראיות קבלות היו לרמב"ם
החכמים. למקצת אפילו ב.12)ידועות לו, שמות השווה

אשר "כל כתוב: לעשות Â‡˘שם המלאכה אל לקרבה לבו
ה. ז, אסתר ממגילת לקוח לבו" "מלאו הביטוי אתה".

.„ÌÈl˜ el‡ ÌÈÎ¯c eÈ‰È Ï‡Â13ÔÈ‡L ÈtÓ ,EÈÈÚa ¿«ƒ¿¿»ƒ≈«ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆≈

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



ycegdקצח yeciw 'ld - mipnf xtq - hay '` iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÎ¯c - ÌÈÎ¯c‰ el‡L ;‰f‰ ÔÓfa Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‡»¿ƒƒ»∆«¿««∆∆≈«¿»ƒ¿»ƒ
¯eaÚ‰ „BÒ ‡e‰Â ,Ô‰ ÌÈwÓÚÂ ÌÈ˜BÁ¯14eÈ‰L , ¿ƒ«¬Àƒ≈¿»ƒ∆»

B˙B‡ ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ
ÌÈB· ÌÈÎeÓÒÏ ‡l‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ15ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ï·‡ . ¿»»»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»∆«∆¿

e‡L ,‰i‡¯‰ Èt ÏÚ Úa˜Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈≈ƒƒ¿…««ƒ»¿ƒ»∆»
ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ16Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz elÙ‡ - ¿«¿ƒ«¬ƒƒ∆≈«»

.ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡Â ‰LÏLa BÙBÒ „Ú ÔÈÚÈbÓ«ƒƒ«ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

ערך.13) מחשבין 14)קלי היו "שביתֿדין הדרכים
(למעלה  יראה" לא או הירח יראה אם ויודעים בדקדוק,
לשנה. וחודש לחודש יום הוספת שם על - "עיבור" ה"א),

את 15) מוסרים אין אבל "רבי", בתואר שהוכתרו לחכמים
ועי' בלבד. שבהם לנבונים אלא הסמוכים, לכל העיבור סוד

ה"א. פ"ה ה"וֿח; פ"א ו'16)למעלה פרק למעלה עי'
משתמשים  שאנו שבחשבון היא, הרמב"ם כוונת ז'. ופרק
החכמה  אבל חכמה, אין - החודש קביעת לשם היום בו

בחשבון היא בו ‰¯‡È‰האמיתית משתמשים אנו שאין ,
כיום.

.‰ÈÓÎÁÓ B‡ ˙Bn‡‰ ÈÓÎÁÓ ÌÎÁ ÔBa˙È ‡nL∆»ƒ¿≈»»≈«¿≈»À≈«¿≈
È‡L el‡ ÌÈÎ¯„a ,ÔÂÈ ˙ÓÎÁ e„ÓlL ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»¿»¿«»»ƒ¿»ƒ≈∆¬ƒ

·e¯˜ ‰‡¯ÈÂ ,Á¯i‰ ˙i‡¯Ï Ô‰a ·MÁÓ17ËÚÓ ¿«≈»∆ƒ¿ƒ««»≈«¿ƒ¿∆≈¿«
epnÓ ÌlÚ˙pL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,ÌÈÎ¯c‰ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»«¿»ƒ¿«¬∆««¿∆ƒ¿«≈ƒ∆
Ï‡ - ·e¯˜ C¯c‰ B˙B‡a LiL eÚ„È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·c»»∆¿…»«¿∆≈¿«∆∆≈«
Ba e˜c˜„ ‡lL ¯·c Ïk ‡l‡ ;BzÚc ÏÚ ‰Ê ‰ÏÚÈ«¬∆∆««¿∆»»»»∆…ƒ¿«¿
˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ˙B‡i¯ËÓÈb‰ ¯wÚa eÚ„iL ÈtÓ -ƒ¿≈∆»«¿¿ƒ««ƒ«¿ƒ»ƒ¿»¿
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„Èa „ÈÒÙÓ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡L∆≈»»∆«¿ƒƒƒ«»¿ƒ»¿≈¿ƒ

BÏ18.Ba e˜c˜„ ‡Ï CÎÈÙÏ ,¿ƒ»…ƒ¿«¿

האיֿדיוק 18)איֿדיוק.17) על הקפיד לא הרמב"ם
הראיה. ידיעת על השפיע לא כשזה המתמטי,

.ÂËÚÓ ÔB¯ÒÁ ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ C¯„a ‰‡¯iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆¿∆∆ƒ«¿»ƒ∆¿¿«
,‰Ê eÈOÚ ‰eÎa - C¯c‰ d˙B‡Ï Èe‡¯‰ ÔBaLÁÓ≈∆¿»»¿»«∆∆¿«»»»ƒ∆

ÔB¯˙È Bc‚k LiL ÈÙÏ¯·c‰ ‡ˆiL „Ú ,˙¯Á‡ C¯„a ¿ƒ∆≈¿∆¿ƒ¿¿∆∆«∆∆«∆≈≈«»»
‡lL È„k ,C¯‡ ÔBaLÁ ‡Ïa ÌÈ·B¯˜ ÌÈÎ¯„a BzÓ‡Ï«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿…∆¿»…¿≈∆…
·¯a ,el‡ ÌÈ¯·„a ÏÈ‚¯ BÈ‡L ,Ì„‡‰ Ï‰aÈƒ»≈»»»∆≈»ƒƒ¿»ƒ≈¿…

Á¯i‰ ˙i‡¯a ÔÈÏÈÚBÓ ÔÈ‡L ˙BBaLÁ‰19. «∆¿∆≈ƒƒƒ¿ƒ««»≈«

בידעו 19) אחד במקום בחשבון קטן שבר על ויתר הרמב"ם
מתאים. שבר יתרון עלֿידי אחר במקום יאוזן זה שחסרון
פשוט  החשבון את ולעשות הקורא, על להקל היתה מגמתו

יותר.

.Ê˙BBaLÁ ÏÎÏ ‰lÁz Ú„ÈÏ Ì„‡ CÈ¯vL ÌÈ¯wÚ‰»ƒ»ƒ∆»ƒ»»≈«¿ƒ»¿»∆¿
¯‡LÏ ÔÈa ‰i‡¯‰ ÔBaLÁ ÈÎ¯„Ï ÔÈa - ˙eÈ‚ËˆÈ‡‰»ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿≈∆¿»¿ƒ»≈ƒ¿»

ÌÈ¯·c20ÏbÏb‰ :Ô‰ el‡ -21˙B‡Ó LÏLa ˜ÏÁÓ ¿»ƒ≈≈««¿«À¿»ƒ¿≈
˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ22ÏfÓ Ïk .23.˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ÏfÓe ¿ƒƒ«¬»«»«»¿ƒ«¬

- ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏÎÂ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆¿»«¬»«¬»
ÏÎÂ .˙BiL ÌÈML - ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMLƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»≈∆ƒƒ¿ƒ¿»
˜c˜„z ÔÎÂ .˙BiLÈÏL ÌÈML - ‰iLe ‰iL¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«¿≈

ÔBaLÁ‰24.‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk ˜lÁ˙e «∆¿¿«≈»¿«∆ƒ¿∆

לכת.20) כוכבי שבעת של מקומם גלגל 21)כגון
השנה. במשך הארץ את השמש מקיפה שבו המזלות,

לשנים 22) הגלגל את חילקו כך על נוסף מעגל. כל כדרך
חדשי  מספר לפי אחד, כל מעלות שלושים של חלקים עשר
מתאימה. כוכבים קבוצת של שם ניתן חלק לכל  השנה.

של 23) בשמות רוב, עלֿפי נקראו המזלות כוכבים. קבוצת
ט'). הלכה להלן (עי' והיוונים הבבלים עלֿידי חיים בעלי

השבר 24) כדי עד מדויק חשבון מאפשרים הנ"ל המספרים
ביותר. הקטן

.ÁÈBÏt ·ÎBkL ,ÔBaLÁa EÏ ‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿¿∆¿∆»¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÌÈÚ·La ÏbÏba BÓB˜Ó¿««¿«¿ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ
ÏfÓ ‡e‰ ‰Ê ·ÎBkL ,Ú„z - ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â25 ¿«¿»ƒ¿ƒ≈«∆»∆««

ÈÙÏ ;‰Ê ÏfnÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ÈˆÁa ÌÈÓB‡z¿ƒ«¬ƒ«¬»««∆¿≈ƒ«»∆¿ƒ
ÌÈLÏL ¯BL ÏfÓe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰ÏË ÏfnL∆««»∆¿ƒ«¬««¿ƒ
,ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ ¯OÚ ¯‡L ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿»∆∆«¬∆¡»ƒ««¿ƒ

.ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÚn‰ ÈˆÁÓ ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈¬ƒ««¬»»«¬

א,25) התימני בכת"י הוא וכך תאומים, "במזל" יותר נכון
מימון. הרב של תֿב תימני ובכת"י קוק, הרב מוסד

.ËÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÏLa ÏbÏba BÓB˜Ó ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿≈¿∆¿ƒ
ÌÈ¯OÚa ÈÏc ÏfÓa ‰Ê ·ÎBkL ,Ú„z - ˙BÏÚÓ«¬≈«∆»∆¿««¿ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏfn‰ ¯„ÒÂ .˙BÈn‰ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .Ba ˙BÏÚÓ«¬¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿≈∆««»
,‰Ïe˙a ,‰È¯‡ ,ÔË¯Ò ,ÌÈÓB‡z ,¯BL ,‰ÏË :‡e‰ Ck»»∆¿ƒ«¿»«¿≈¿»

.ÌÈ‚c ,ÈÏc ,È„b ,˙L˜ ,·¯˜Ú ,ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ«¿»∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

.ÈÌlk ˙BBaLÁ‰26B‡ ˙È¯‡LÏ ˙È¯‡L ıa˜zLk , «∆¿À»¿∆¿«≈¿≈ƒƒ¿≈ƒ
:BÈÓ ÌÚ ÔÈÓ Ïk ıa˜z ,ÔÈÓ ÏÚ ÔÈÓ ÛÈÒBzLk¿∆ƒƒ¿»«ƒ¿»¿«≈»ƒƒƒ
,ÌÈ˜ÏÁ‰ ÌÚ ÌÈ˜ÏÁ‰Â ,˙BiM‰ ÌÚ ˙BiM‰«¿ƒƒ«¿ƒ¿«¬»ƒƒ«¬»ƒ
ÔÓ ıa˜˙iL ÔÓÊ ÏÎÂ .˙BÏÚn‰ ÌÚ ˙BÏÚn‰Â¿««¬ƒ««¬¿»¿«∆ƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ÛÈÒB˙Â „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈOz - ÌÈML ˙BiM‰«¿ƒƒƒ»ƒ≈∆∆»¿ƒ«
ÌÈOz - ÌÈML ÌÈ˜ÏÁ‰ ÔÓ ıa˜˙iL ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ¿…∆ƒ¿«≈ƒ«¬»ƒƒƒ»ƒ

B˙B‡27ıa˜zLÎe .˙BÏÚn‰ ÏÚ d˙B‡ ÛÈÒB˙Â ‰ÏÚÓ«¬»¿ƒ»«««¬¿∆¿«≈
,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ô˙B‡ CÈÏLz - ˙BÏÚn‰««¬«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ
‡e‰ - ‰hÓÏe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»

.ÔBaLÁÏ B˙B‡ ÔÈÒÙBzL∆¿ƒ¿∆¿

לאסטרונומיה 26) מיוחד ואינו כללי, מתמטי עיקרון זהו
י"א. בהלכה החשבון וכן "וכל"27)בלבד, על מוסב

"אותם"). כתוב להיות צריך היה (אחרת

.‡ÈÔÈÓ Ú¯‚Ï ‰ˆ¯zLk ,Ôlk ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿À»¿∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ¿»
‰Ê ÏÚ ¯˙È B˙B‡ ÔÈÚ¯BbL ‰Ê ‰È‰È Ì‡ ,ÔÈnÓƒƒ¿»ƒƒ¿∆∆∆¿ƒ»≈«∆
‰Ê ÏÚ ÛÈÒBz - „Á‡ ˜ÏÁa elÙ‡ ,epnÓ ÔÈÚ¯BbL∆¿ƒƒ∆¬ƒ¿≈∆∆»ƒ«∆
È„k ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL epnÓ ÔÈÚ¯BbL∆¿ƒƒ∆¿≈¿ƒƒ«¬¿≈

.epnÓ ÔÈn‰ ‰Ê Ú¯‚Ï ¯LÙ‡ ‡‰iL∆¿≈∆¿»ƒ¿…«∆«ƒ¿»ƒ∆

.·ÈÌÈ˙‡Ó Ú¯‚Ï ÔBaLÁ‰ EÎÈ¯ˆ‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿«∆¿ƒ¿…«»«ƒ
:ÔÓÈÒ - ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ˙BÏÚÓ«¬«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»
ÌÈLÏLe ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ ‰‡nÓ - Ì"¯ƒ≈»«¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
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LÏL ‰‡n‰ ÏÚ ÛÈÒBz - Ï"Î˜ :ÔÓÈÒ - ˙BiL¿ƒƒ»»ƒ««≈»¿
.ÌÈMLÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ ˙BÏÚn‰ eÈ‰È ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿««¬«¿«≈¿ƒƒ
Ú¯‚Ï ‡B·z .˙BiM‰ ÔÓ ˙BiM‰ Ú¯‚Ï ÏÈÁ˙˙Â¿«¿ƒƒ¿…««¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ¿…«
ÔÓ „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈ¯z .¯LÙ‡ È‡ - ÌÈLÏMÓ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒƒ¿ƒƒ∆¿»»ƒ≈∆∆»ƒ
,˙BiL ÌÈML B˙B‡ ‰OÚ˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ¬»ƒ¿«¬∆ƒƒ¿ƒ
.ÌÈÚLz ˙BiM‰ e‡ˆÓÂ ,ÌÈLÏM‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÊÁ˙Â .˙BiL ÌÈMÓÁ ¯‡MÈ ,ÌÈÚa¯‡‰ Ì‰Ó Ú¯‚zƒ¿«≈∆»«¿»ƒƒ»≈¬ƒƒ¿ƒ¿«¬…
¯·kL ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚLzÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁ Ú¯‚Ïƒ¿…«¬ƒƒ¬»ƒƒƒ¿»»»¬»ƒ∆¿»
¯LÙ‡ È‡Â ,˙BiL B˙ÈOÚÂ „Á‡ ˜ÏÁ Ì‰Ó ˙BÓÈ¯‰¬ƒ»≈∆≈∆∆»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»
‰ÏÚÓ ÌÈ¯z CÎÈÙÏ ,¯OÚ ‰ÚLzÓ ÌÈMÓÁ Ú¯‚Ïƒ¿…«¬ƒƒƒƒ¿»»»¿ƒ»»ƒ«¬»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈML d˙B‡ ‰OÚ˙Â ,˙BÏÚn‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ««¬¿«¬∆»ƒƒ¬»ƒ
‰ÚLz ÌÈ˜ÏÁ‰ e‡ˆÓÂ ,¯OÚ ‰ÚLz‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ««ƒ¿»»»¿ƒ¿¿«¬»ƒƒ¿»
‰ÚLz ¯‡MÈ ,ÌÈMÓÁ‰ Ô‰Ó Ú¯‚z .ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«≈∆«¬ƒƒƒ»≈ƒ¿»

˙BÏÚÓ ÌÈ˙‡n‰ Ú¯‚Ï ¯ÊÁ˙Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂÔÓ ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«¬…ƒ¿…««»«ƒ«¬ƒ
˙BÓÈ¯‰ ¯·kL ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ÚL˙Â ˙B‡Ó Úa¯‡«¿«≈¿≈««¬ƒƒ«¬∆¿»¬ƒ»
ÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó ¯‡MÈ ,ÌÈ˜ÏÁ ˙ÈOÚÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»¬»ƒƒ»≈»«ƒ¿≈«
Ë"Î Ë"¯ :BÓÈÒ ¯‡M‰ ‡ˆÓÂ .˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬¿ƒ¿»«¿»ƒ»
.Á¯i‰Â LÓM‰ ÔBÚ¯‚Â ÔBÚ¯b ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .'¿«∆∆¿»≈»¿≈»«∆∆¿«»≈«

.‚È28‰Ú·M‰ ¯‡L ÔÎÂ29„Á‡ Ïk CÏ‰Ó - ÌÈ·ÎBk ¿≈¿»«ƒ¿»»ƒ«¬«»∆»
˙el˜ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ,‰ÂL CÏ‰Ó BlL ÏbÏba Ô‰Ó „Á‡Â¿∆»≈∆««¿«∆«¬»»∆≈…«

˙e„·k ‡ÏÂ30BÎÏ‰Ó BÓk ÌBi‰ BÎÏ‰Ó BÓk ‡l‡ , ¿…¿≈∆»¿«¬»«¿«¬»
ÌBÈ ÏÎa BÎÏ‰Ó BÓk ¯ÁÓÏ BÎÏ‰Ó BÓk LÓ‡∆∆¿«¬»¿»»¿«¬»¿»

ÌBÈÂ31‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ÏL ÏbÏ‚Â . »¿«¿«∆»∆»≈∆««ƒ∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwÓ32BÚˆÓ‡a ı¯‡‰ ÔÈ‡ ,33. «ƒ∆»»≈»»∆¿∆¿»

הקודמת,28) ההלכה שבסוף והירח" "השמש המלים
והירח  השמש היא: איפוא הפתיחה זו. להלכה שייכות
בנט, (ועי' התימנים בכתביֿיד זו הלכה פותחת כך וכן...
וע' ,1898 ברלין ישראל, לחכמת המדרש בית של בדו"ח
עמוד  סוף קוק, הרב מוסד הוצאת ר"מ, רומי לרמב"ם מבוא

חמשת ÔÓשאר29)12). כלומר לכת), (כוכבי השבעה
"ועיקר ה"ח: פ"ז למעלה (השווה הנותרים לכת ˘‡¯כוכבי

דחיות"). מפגר.30)הארבע ואינו ממהר היום 31)אינו
ויום. יום בכל כמו היום מחר, כמו היום אמש, כמו

י"ז.32) הלכה הנחת 33)השווה פטולומיאוס. דעת זוהי
במעגל  הארץ את מקיפה שהשמש היא, שלו היסוד
לדעת, נוכח גיסא מאידך משתנית. בלתי במהירות
ההלכה  להתאים כדי לפעם. מפעם משתנית שהמהירות
אורך  השמש. גלגל במרכז איננה שהארץ הניח, - למציאות
כמו  הוא האביב בתקופת בגלגלה השמש שעוברת הדרך
למתבונן  אבל הקיץ, בתקופת עוברת שהיא הדרך אורך

שנ  משום שוות, נראות הדרכים אין מרכז שבארץ קודת
מבט ‡È‰הארץ מנקודת כן על השמש. גלגל מרכז נקודת

שוות  בלתי הדרכים נראות במרכזו, שהארץ המזלות, גלגל
יודעים, אנו - קפלר - השבעֿעשרה (ממאה .1 ציור ועי' -
הרמב"ם, בלשון או השמש, את מקיפה שהארץ שהדרך
שהשמש  אליפסה, צורת לה יש הארץ, את מקיפה שהשמש
באליפסה  וקוטר הרדיוס שלה. המוקד מנקודות אחת היא

שוה. תמיד אינו הארץ מן השמש ומרחק משתנה, אורכו

יותר. רחוקה ולפעמים לארץ יותר קרובה השמש לפעמים
המהירות  גם כך משתנה, השמש מן הארץ שמרחק וכשם

קפלר). של השני החוק לפי משתנית,

.„ÈÏbÏbÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk CÏ‰Ó C¯Úz Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«¬…«¬«»∆»≈∆««¿«
ÏbÏb ‡e‰L ,BÚˆÓ‡a ı¯‡‰L ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwn‰««ƒ∆»»∆»»∆¿∆¿»∆«¿«
‰Ê ÌBÈa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ ,BÎel‰ ‰pzLÈ - ˙BÏfn‰««»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿»«¬»¿∆
B‡ LÓ‡ BÎÏ‰Ó ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ˙BÁt ˙BÏfn‰ ÏbÏ‚a¿«¿«««»»≈««¬»∆∆

.¯ÁÓÏ BÎÏ‰Ó ÏÚ««¬»¿»»

.ÂËB‡ LÓM‰ B‡ ·ÎBk‰ Cl‰nL ‰ÂM‰ CÏ‰n‰««¬»«»∆∆¿«≈«»«∆∆
;CÏ‰n‰ ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - BlbÏ‚a Á¯i‰«»≈«¿«¿««ƒ¿»∆¿«««¬»
¯˙BÈ ÌÈÓÚt ‡e‰L ,˙BÏfn‰ ÏbÏ‚a ‰È‰iL CÏ‰n‰Â¿««¬»∆ƒ¿∆¿«¿«««»∆¿»ƒ≈

ÈzÓ‡‰ CÏ‰n‰ ‡e‰ - ¯ÒÁ ÌÈÓÚÙe34‰È‰È B·e , ¿»ƒ»≈««¬»»¬ƒƒƒ¿∆
.ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó B‡ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆¿«»≈«»¬ƒƒ

הארץ.34) היא מרכזו שנקודת משום

.ÊËe¯Ó‡ ¯·k35ÌÈ¯‡·Ó e‡L ÌÈÎ¯c‰ el‡L , ¿»»«¿∆≈«¿»ƒ∆»¿»¬ƒ
„·Ïa Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔBaLÁÏ ‡l‡ ÔÈ‡ el‡ ˙BÎÏ‰a36, «¬»≈≈»∆»¿∆¿¿ƒ««»≈«ƒ¿«

ÔÈÏÈÁ˙Ó epnnL ,¯wÚ‰ eÈOÚ CÎÈÙÏ37ÌÏBÚÏ ¿ƒ»»ƒ»ƒ»∆ƒ∆«¿ƒƒ¿»
ÈLÈÏL ÌBÈ BÓBiL ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ ˙lÁzÓ ,‰Ê ÔBaLÁÏ¿∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¬ƒƒ∆¿ƒƒ
‰¯OÚ Ú·L ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ¿…∆ƒ»ƒ»»∆ƒ¿«¿«∆¿≈

Ò"¯ ¯BÊÁnÓ38ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL ˙L ‡È‰L , ƒ«¬∆ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«
ÚLz ˙L ‡È‰L ,‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿«≈«

˙B¯ËLÏ ÛÏ‡Â ˙B‡Ó Úa¯‡Â ÌÈBÓLe39˙L ‡È‰L , ¿ƒ¿«¿«≈»∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«
ÈL ˙Èa Ôa¯ÁÏ ÛÏ‡Â ‰‡Óe ÚLz40e‡L ‡È‰ BÊÂ . ≈«≈»»∆∆¿À¿««ƒ≈ƒ¿ƒ∆»

.‰Ê ÔBaLÁa ¯wÚ‰ ˙L d˙B‡ ÌÈ‡¯B˜¿ƒ»¿«»ƒ»¿∆¿∆

וה"ב.35) ה"א ההלכות,36)למעלה גם השלושים. בליל
ראיית  את לברר ורק אך היא מטרתן השמש, במהלך הדנות

השמש. עם הקיבוץ אחרי המהלך 37)הירח על הידיעה
כדי  מספיקה אינה אחר) כוכב של (או הירח של האמצעי
על  נוסף מסוים. ביום הירח של מקומו את פעם בכל לקבוע
שישמש  קבוע, בתאריך הירח מקום את לדעת עלינו כך,
בחר  הרמב"ם שהוא. תאריך לכל לחישובים מוצא נקודת
בגלל  - בניסן בחר זה. בחיבור כנראה עסק שבה בשנה,
זה  שבלילה מכיון לחודש, שלישי בליל בחר התקופה;

החדש. הירח ו3817)נראה 259 = ל19 לחלק 4938
.19 מתוך בשטרות.39)חלקים מקובלת שהיתה הספירה

מות  אחרי י"ב לשנת הרמב"ם קבע המנין התחלת את
הגדול. על 40)אלכסנדר מבוסס זה, למנין הטעם

תהלים  ימיני..." תשכח ירושלים אשכחך ""אם הפסוקים
הֿו. קלז,

.ÊÈBÓk ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰È‰z ‡Ï ‰i‡¯‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»¿ƒ»…ƒ¿∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈¿
e¯‡aL41ÏÚ ÌÈÈea ‰f‰ ÔBaLÁ ÈÎ¯c Ïk eÈOÚ , ∆≈«¿»ƒ»«¿≈∆¿«∆¿ƒ«

ÌÈÏLe¯È ¯ÈÚ42d˙B‡ ÔÈ··Bq‰ ˙BÓB˜n‰ ¯‡LÏÂ , ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»
Á¯i‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ Ô‰aL ,ÌÈÓÈ ‰Ú·L B‡ ‰ML BÓÎaƒ¿ƒ»ƒ¿»»ƒ∆»∆ƒ∆«»≈«

„ÈÓz43ÔÈc ˙È·a ÌÈ„ÈÚÓe ÌÈ‡·e44‡e‰ ‰Ê ÌB˜Óe . »ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ»∆
ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰ Âw‰ ˙ÁzÓ ‰ËB45, ∆ƒ«««««»∆«¿«≈¿∆¿«»»
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ycegdר yeciw 'ld - mipnf xtq - hay 'a iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÓÎa ˙ÈBÙˆ Áe¯ „‚k46„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÌÈzL ¿∆∆«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿ƒ«¬«
ÌÈ¯OÚÂ ÚLz „ÚÂ ÌÈLÏLe LÓÁ47‰ËB ‡e‰ ÔÎÂ , »≈¿ƒ¿«≈«¿∆¿ƒ¿≈∆

Úa¯‡ BÓÎa ·¯ÚÓ Áe¯ „‚k ·eMi‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««ƒ¿∆∆««¬»ƒ¿«¿«
˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ48˙Á‡ „ÚÂ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L „Ú ¿∆¿ƒ«¬«∆«¿∆¿ƒ¿«««

ÌÈ¯OÚÂ49. ¿∆¿ƒ

ה"ח.41) פ"א הסנהדרין 42)למעלה מושב מקום
החודש. עדי את שקיבלה לחידושו.43)הגדולה, סמוך

ממקומות 44) הנכון בזמן להגיע יספיקו שלא אףֿעלֿפי
פ"ג, למעלה (עי' לעדותם ערך זאת בכל יש אלה, מרוחקים

טוֿטז). של 46)הארץ.45)הלכות הצפוני הרוחב
47' דיוק (ביתר מעלות ושלושים לשתים קרוב ירושלים

מעלות,47)*31). שלוש במרחק ירושלים לצפון מקומות
מעלות. שלוש במרחק ירושלים לדרום את 48)ומקומות

ידעו  לא כן, כמו למיושב. חשבו בלבד הצפוני הכדור חצי
הוא  היישוב אמצע המערבי. הכדור חצי קיום על עדיין
ושש  ששים המערב מקצה רחוקה ירושלים מעלות. תשעים
כעשרים  היישוב מאמצע רחוקה שהיא מכאן אורך. מעלות

מערבי. אורך מעלות בתוך 49)וארבע מקומות כולל
מעלות  שלוש ובתוך ירושלים, למערב אורך מעלות שלוש

ירושלים. למזרח אורך

ה'תשפ"א  שבט ב' שישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
השמש.1) מהלך

.‡Úa¯‡ ‡e‰L ,„Á‡ ÌBÈa ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆»∆¿»ƒ¿∆»∆«¿«
‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz - ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆
‰¯OÚa dÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .Á"Ë „"Î :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿»«¬»»«¬»»
LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ ÚLz :ÌÈÓÈ»ƒ≈««¬¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»
dÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Î ‡"Ë :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»«¬»»
‰LÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚL˙Â ‰BÓL :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
,ÌBÈ ÛÏ‡a dÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .‚" ‚"Ï Á"ˆ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»¿∆∆
BÓk ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ïk CÈÏLzL ¯Á‡««∆«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ«¬¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó :e¯‡aL∆≈«¿»«ƒ¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
‰"Ò¯ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa dÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"ÁÏ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»«¬∆∆¬»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LL ‰‡Ó≈»≈¿ƒ«¬¿»¿∆¿ƒ
ÏÚÂ .'Î Á"Î Â"Ï˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿«
.‰ˆ¯zL ÔÈÓ ÏÎÏ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ÏtÎz ‰f‰ C¯c‰«∆∆«∆ƒ¿…¿ƒ«¬»»¿»ƒ¿»∆ƒ¿∆
EÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‰¯OÚ „Ú ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ dÎÏ‰ÓÏ¿«¬»»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»¿«¿»»«¬»»
ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ EÏ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚz -«¬∆¿≈ƒƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈÚa¯‡Ïe ÌÈLÏLÏÂ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÏ dÎÏ‰ÓÏ ÔÈÎeÓ»ƒ¿«¬»»¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
¯Á‡Ó ,Úe„ÈÂ ‡e‰ ÈeÏb ¯·„Â .‰OÚz - ‰‡Ó „Ú«≈»«¬∆¿»»»¿»«≈««
ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Èe‡¯Â .„Á‡ ÌBÈ CÏ‰Ó zÚ„iL∆»«¿»«¬«∆»¿»ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï LÓM‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó EÏˆ‡ Úe„ÈÂ¿»«∆¿¿«¬«∆¿««∆∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÓÁÂ ‰Úa¯‡ ˙B‡Ó LÏLÏÂ ÌBÈÈÓÈ Ô‰L ,ÌBÈ ÌÈM ¿ƒ¿≈«¿»»«¬ƒƒ∆≈¿≈

˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,Ô¯„Òk ‰ÈL„ÁL ÔÓÊa ‰·l‰ ˙L¿««¿»»ƒ¿«∆√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈
el‡ ˙BiÚˆÓ‡ EÏ eÈ‰iL ÔÓÊaL .‰¯e„Ò ‰L2 »»¿»∆ƒ¿«∆ƒ¿¿∆¿»ƒ≈
L„Á‰ ˙i‡¯Ï EÈÏÚ Ï˜ ‰f‰ ÔBaLÁ‰ ‰È‰È ,ÔÈÎeÓ3. »ƒƒ¿∆«∆¿«∆«»∆ƒ¿ƒ««…∆

„Ú ‰i‡¯‰ ÏÈlÓ ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ≈»¿ƒ»«
ÔÈ‡ L„ÁÂ L„Á ÏÎa ÔÎÂ ,‡a‰ L„Á ÏL ‰i‡¯‰ ÏÈÏ≈»¿ƒ»∆…∆«»¿≈¿»…∆»…∆≈
eˆÙÁ ÔÈ‡L .¯˙BÈ ‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzÓ ˙BÁt»ƒƒ¿»¿∆¿ƒ…≈∆≈∆¿≈

„·Ïa ‰i‡¯‰ ˙Ú„Ï ‡l‡ ˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa4ÔÎÂ . ¿»≈«∆¿∆»»««»¿ƒ»ƒ¿«¿≈
B˙B‡Ï ‰i‡¯‰ ÏÈÏ „Ú ‰Ê L„Á ÏL ‰i‡¯‰ ÏÈlÓƒ≈»¿ƒ»∆…∆∆«≈»¿ƒ»¿

‰¯e„Ò ‰L - ‰‡a‰ ‰MÏ L„Á‰5ÌBÈÂ ‰L B‡ «…∆«»»«»»»»¿»»»¿
„Á‡6ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Óe .‰LÂ ‰L ÏÎa ÔÎÂ , ∆»¿≈¿»»»¿»»«¬««∆∆»∆¿»ƒ

,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ«¬
Á"Î :ÔÓÈÒ .˙Á‡ ‰iLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»««ƒ»»
˙B‡Ó LÏL - ‰¯e„Ò ‰LÏ ‰ÎÏ‰Óe .'‡ ‰"Ï«¬»»¿»»¿»¿≈
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe¿∆¿«¿»ƒ«¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ

.Â"Ë ‰" Á"Ó˘ :ÔÓÈÒ .˙BiL ‰¯OÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈¿ƒƒ»»

לבנה.2) ובשנת לבנה בחודש השמש של הממוצע המהלך
בליל 3) הירח ראיית את עליך תקל הממוצע המהלך ידיעת

בוודאי 4)שלושים. כ"ט שבליל משום שלושים, בליל
יום, מכ"ט פחות החודש שאין מכיוון נראה, לא עדיין
של  הממוצע שהאורך מאחר נראה, כבר בוודאי ל"א ובליל
משום  חלקים. תשצ"ג שעות, י"ב יום, כ"ט הוא לבנה חודש
יום. לֿכ"ט השמש של האמצעי המהלך חשבון מועיל כך

השמש 5) של האמצעי המהלך ידיעת מועילה כך משום
יום. מלאים.6)לשנ"ד כשחדשיה

.·ÈlbÏb ¯‡La ÔÎÂ ,LÓM‰ ÏbÏ‚a LÈ ˙Á‡ ‰c˜¿À»««≈¿«¿««∆∆¿≈ƒ¿»«¿«≈
‰È‰È ,da ·ÎBk‰ ‰È‰iL ˙Úa .ÌÈ·ÎBk ‰Ú·M‰«ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆
ÏL ‰c˜p‰ d˙B‡Â .B¯B‡Ó Ïk ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·‚»«≈«»»∆»¿¿»«¿À»∆
˙··BÒ ,Á¯i‰ ÔÓ ıeÁ ,ÌÈ·ÎBk‰ ¯‡Le LÓM‰ ÏbÏb«¿««∆∆¿»«»ƒƒ«»≈«∆∆

‰ÂLa7‰ÏÚÓ ·e¯˜a ‰L ÌÈÚ·L ÏÎa dÎÏ‰Óe . ¿»∆«¬»»¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¬»
BÎÏ‰Ó .LÓM‰ d·b ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰c˜e .˙Á‡««¿À»ƒ«ƒ¿≈…««∆∆«¬»
‡È‰L ,‰iL ÈˆÁÂ ˙Á‡ ‰iL - ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÏÎa¿»¬»»»ƒ¿ƒ»«««¬ƒ¿ƒ»∆ƒ
LÓÁ - ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .˙BiLÈÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒƒ¿»«¬»¿≈»¬≈
ÌÈ˜ÏÁ ÈL - ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Óe ,˙BiL ‰¯OÚ∆¿≈¿ƒ«¬»¿∆∆¿≈¬»ƒ
- ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Óe ,˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ
‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»
‰La BÎÏ‰Óe ,„BÚÂ ˙BiL Úa¯‡ - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿«¿ƒ»«¬»¿»»
,e¯Ó‡ ¯·k .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏL - ‰¯e„Ò¿»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»»«¿

‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁ ˙ÏÁ˙‰ epnnL ¯wÚ‰L8˙lÁzÓ ∆»ƒ»∆ƒ∆«¿»«∆¿∆ƒ¿ƒ«
˙MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ ÈLÈÏL BÓBiL ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆¿ƒƒ¿…∆ƒ»ƒ¿«
ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL¿∆¿ƒ¿«≈¿«¿««¬»ƒ

Óa LÓM‰ ÌB˜Óe .‰¯ÈˆÈÏ‰È‰ ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰ «¿ƒ»¿«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ»»
ÌÈzLe ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ˙BÏÚÓ Ú·La ‰f‰ ¯wÚa»ƒ»«∆¿∆««¬¿»¬»ƒ¿«ƒ
.·"Ï ‚"Ê :ÔÓÈÒ .‰ÏË ÏfnÓ ˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒƒ««»∆ƒ»»
ÌÈ¯OÚÂ LLa ‰Ê ¯wÚa ‰È‰ LÓM‰ d·b ÌB˜Óe¿…««∆∆»»¿ƒ»∆¿≈¿∆¿ƒ
˙BiL ‰BÓLe ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
‰ˆ¯zLk .'Á ‰"Ó Â"Î :ÌÓÈÒ .ÌÈÓB‡z ÏfnÓƒ««¿ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆
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רי ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - hay 'b w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÓÊ ÏÎa ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Óa LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ≈«¿«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ¿»¿«
„Ú ¯wÚ‰ ÌBÈ ˙lÁznL ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Áwz - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿ƒ«»ƒ»«
Ô˙B‡a ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌBi‰«∆ƒ¿∆¿ƒ«¬»»»∆¿»ƒ¿»
ÏÚ Ïk‰ ÛÈÒB˙Â ,eÚ„B‰L ÔÈÓÈq‰ ÔÓ ÌÈÓi‰«»ƒƒ«ƒ»ƒ∆«¿¿ƒ«…«
ÌB˜Ó ‡e‰ ‡ˆBi‰Â ,BÈÓ ÌÚ ÔÈÓ Ïk ıa˜˙e ,¯wÚ‰»ƒ»¿«≈»ƒƒƒ¿«≈¿
È¯‰ ?„ˆÈk .ÌBi‰ B˙B‡Ï ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Óa LÓM‰«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ¿«≈«¬≈
ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L∆»ƒ≈«¿«∆∆»∆¿»ƒƒ¿ƒ«≈
BÊ ‰MÓ ,Êenz L„ÁÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡ BÓBiL ,˙aM‰««»∆«¿»»»»¿…∆«ƒ»»
¯wÚ‰ ÌBiÓ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ e‡ˆÓ - ¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ»»»ƒ¿««»ƒƒ»ƒ»
LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ‰Ê ÌBi‰ ˙lÁz „Ú«¿ƒ««∆∆»ƒ≈«¿«∆∆
,ÌBÈ ‰‡ÓÏ dÎÏ‰Ó ÚˆÓ‡ eÁ˜Ï ;ÌBÈ ‰‡Ó ,Ba≈»»«¿∆¿««¬»»¿≈»
‚"Ê ‡e‰L ,¯wÚ‰ ÏÚ eÙÒB‰Â ,‚" ‚"Ï Á"ˆ ‡e‰L∆¿«¿«»ƒ»∆
‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ ‰‡Ó :ÔBaLÁ‰ ÔÓ ‡ˆÈ ,·"Ï»»ƒ«∆¿≈»¿»≈«¬¿ƒ¿»
:ÔÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa dÓB˜Ó ‡ˆÓÂ .‰"Î Ê"Ï ‰"˜¿ƒ¿»¿»¿«¬»∆¿»ƒ
˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁa ,ÔË¯Ò ÏfÓa - ‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈∆¿«««¿»«¬≈∆¿≈«¬
.‰¯OÚ LL ‰ÏÚnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Ú·LÂ ,Ba¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ«¬»≈∆¿≈

ÈÚˆÓ‡‰Â9˙lÁ˙a ‰È‰È ÌÈÓÚt - ‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ¿»∆¿»ƒ∆≈≈¿∆¿∆¿»ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ«
‰ÂLa ‰ÏÈl‰10B‡ ,‰ÚLa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L Ì„˜ B‡ , ««¿»¿»∆…∆¿ƒ«««»¿»»

‰ÚLa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡11BÏ LeÁ˙ ‡Ï ‰Ê ¯·„Â . ««¿ƒ«««»¿»»¿»»∆…»
‰i‡¯‰ ÔBaLÁa LÓMa12ÌÈÓÈÏLÓ e‡ È¯‰L , «∆∆¿∆¿»¿ƒ»∆¬≈»«¿ƒƒ

˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ï ·LÁpLk ‰Ê ·e¯≈̃∆¿∆«¿…¿∆¿««»≈«¿««∆∆«…
Ú ÏÎÏ „ÈÓz ‰OÚzÛÏ‡ ¯Á‡ elÙ‡Â ,‰ˆ¯zL ˙ «¬∆»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆«¬ƒ««∆∆

‡ˆÈ - ¯wÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ˙È¯‡M‰ Ïk ıa˜zL :ÌÈL»ƒ∆¿«≈»«¿≈ƒ¿ƒ«»ƒ»≈≈
Á¯i‰ ÚˆÓ‡a ‰OÚz ÔÎÂ .ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ EÏ13 ¿«»»∆¿»ƒ¿≈«¬∆¿∆¿««»≈«

BÎÏ‰Ó Ú„zL ¯Á‡Ó :·ÎBÎÂ ·ÎBk Ïk ÚˆÓ‡·e¿∆¿«»»¿»≈««∆≈««¬»
,ÏÈÁ˙z epnnL ¯wÚ‰ Ú„˙Â ,‡e‰ ‰nk „Á‡ ÌBÈa¿∆»«»¿≈«»ƒ»∆ƒ∆«¿ƒ
ÛÈÒB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌÈÓi‰Â ÌÈM‰ ÏÎÏ BÎÏ‰Ó ıa˜˙e¿«≈«¬»¿»«»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ
ÔÎÂ .ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa BÓB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ - ¯wÚ‰ ÏÚ«»ƒ»¿≈≈¿¿¿«¬»∆¿»ƒ¿≈
ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a BÎÏ‰Ó ÛÈÒBz :LÓM‰ d·‚a ‰OÚz«¬∆¿…««∆∆ƒ«¬»¿»«»ƒ
LÓM‰ d·b ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈ - ¯wÚ‰ ÏÚ ÌÈM‰ B‡«»ƒ«»ƒ»≈≈¿¿…««∆∆
¯wÚ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆ¯zL ÌBi‰ B˙B‡Ï¿«∆ƒ¿∆¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»
epnÓ eÏÁ˙‰L ‰Ê ¯wÚÓ ıeÁ ,epnÓ ÏÈÁ˙zL ¯Á‡«≈∆«¿ƒƒ∆≈ƒ»∆∆ƒ¿«¿ƒ∆
¯BÊÁÓ ˙L ˙lÁ˙a ¯wÚ B˙B‡ ‰È‰iL È„k ,BÊ ‰La¿»»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ«¿««¬
.E„Èa ˙eL¯‰ - ˙B‡n‰ ÔÓ ‰‡Ó ˙lÁ˙a B‡ Úe„È»«ƒ¿ƒ«≈»ƒ«≈»¿¿»¿
ÌÈMÓ epnÓ ÏÈÁ˙zL ¯wÚ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ»∆«¿ƒƒ∆ƒ»ƒ
¯wÚÓ ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï B‡ ‰Ê ¯wÚ Ì„˜ e¯·ÚL∆»¿…∆ƒ»∆¿«««»»ƒ≈ƒ»
zÚ„È ¯·k ?C¯c‰ ‡È‰ „ˆÈk .‰Úe„È C¯c‰ - ‰Ê∆«∆∆¿»≈«ƒ«∆∆¿»»«¿»
‰ÚL˙Ï dÎÏ‰Óe ,‰¯e„Ò ‰LÏ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆¿»»¿»«¬»»¿ƒ¿»
,Úe„È ¯·„Â .„Á‡ ÌBÈÏ dÎÏ‰Óe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬»»¿∆»¿»»»«
‰¯e„q‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰ ÌÈÓÏL ‰ÈL„ÁL ‰M‰L∆«»»∆√»∆»¿≈ƒƒ¿≈»««¿»
ÔÓ ‰¯ÒÁ ‡È‰ ÔÈ¯ÒÁ ‰ÈL„ÁL ‰M‰Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«»»∆√»∆»¬≈ƒƒ¬≈»ƒ
eÈ‰È Ì‡ :˙¯aÚÓ‰ ‰M‰Â .„Á‡ ÌBÈ ‰¯e„q‰«¿»∆»¿«»»«¿À∆∆ƒƒ¿
‰¯e„q‰ ‰M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰È‰z - Ô¯„Òk ‰ÈL„Á√»∆»¿ƒ¿»ƒ¿∆¿≈»««»»«¿»
‰¯˙È ‡È‰ - ÌÈÓÏL ‰ÈL„Á eÈ‰È Ì‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿√»∆»¿≈ƒƒ¿≈»
‰ÈL„Á eÈ‰È Ì‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ‰¯e„q‰ ÏÚ««¿»∆»¿ƒ¿ƒƒ¿√»∆»

.ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰¯e„q‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰ - ÔÈ¯ÒÁ¬≈ƒƒ¿≈»««¿»ƒ¿»¿∆¿ƒ
CÏ‰Ó ‡ÈˆBz ,ÌÈÚe„È el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL ¯Á‡Óe≈««∆»«¿»ƒ»≈¿ƒƒ«¬«
ÛÈÒB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌÈÓi‰Â ÌÈM‰ ÏÎÏ LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆¿»«»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ
‰ˆ¯zL ÌBiÏ dÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ - eÈOÚL ¯wÚ‰ ÏÚ«»ƒ»∆»ƒ≈≈¿∆¿»»«∆ƒ¿∆

˙B‡a‰ ÌÈMÓ14Ú¯‚z B‡ ;¯wÚ ÌBi‰ B˙B‡ ‰OÚ˙Â , ƒ»ƒ«»¿«¬∆«ƒ»ƒ¿«
EÏ ‡ˆÈÂ ,eÈOÚL ¯wÚ‰ ÔÓ ˙‡ˆB‰L ÚˆÓ‡‰»∆¿«∆≈»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈≈¿

¯wÚ‰15e¯·ÚL ÌÈMÓ ‰ˆ¯zL ÌBiÏ16‰OÚ˙Â , »ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿¿«¬∆
Á¯i‰ ÚˆÓ‡a ‰OÚz ‰ÊÎÂ .¯wÚ‰ ÚˆÓ‡ B˙B‡∆¿«»ƒ»¿»∆«¬∆¿∆¿««»≈«
¯‡a˙ ¯·Îe .EÏ ÌÈÚe„È eÈ‰È Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk‰ ¯‡Le¿»«»ƒƒƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈
ÏÎÏ LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú„zL ÌLkL ,eÈ¯·c ÏÏkÓ EÏ¿ƒ¿«¿»≈∆¿≈∆≈«∆¿««∆∆¿»
ÏÎÏ dÚˆÓ‡ Ú„z Ck ,ÌÈ‡a‰ ÌÈÓiÓ ‰ˆ¯zL ÌBÈ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ«»ƒ»≈«∆¿»»¿»

.e¯·ÚL ÌÈÓiÓ ‰ˆ¯zL ÌBÈ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿

משתנית.7) ואינה קצובה במסלולם הכוכבים מהירות כי
האמצעי)8) (במהלכה בגלגלה השמש מקום את לחשב כדי

זמן  בנקודת מקומה את לדעת צורך יש שהוא, זמן באיזה
החישובים. לכל מוצא נקודת המשמש מסויימת,

האמצעי.9) במהלך הלילה,10)המקום בתחילת בדיוק
מתחילת  הוא החשבון" התחלת שממנו "שהעיקר כשם

בניסן). ג' (ליל לפי 11)הלילה הם החשבונות שכל לפי
של  ולא האמצעי, השמש מהלך של "בקירוב" חשבון
אין  האמיתי במהלכה המזלות. בגלגל האמיתי מהלכה
ופעם  מהירה היא פעם וקצובה. סדירה השמש תנועת

החדש.12)איטית. הירח במהלכו 13)של הירח מקום
הרמב"ם.14)האמצעי. של העיקר שנת אחר

לאמצע.15) הרמב"ם.16)כוונתו של העיקר שנת לפני

ה'תשפ"א  שבט ג' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
התקופה.1) ויום השמש מקום

.‡ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡2ÌBÈ ÏÎa ƒƒ¿∆≈«¿«∆∆»¬ƒƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ dÓB˜Ó ‰lÁz ‡ÈˆBz - ‰ˆ¯zL3B˙B‡Ï ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»»∆¿»ƒ¿

e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ÌBi‰4d·b ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â , «««∆∆∆≈«¿¿ƒ¿…«
LÓM‰5LÓM‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ d·b ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â , «∆∆¿ƒ¿«¿…««∆∆ƒ¿«∆∆

LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,ÈÚˆÓ‡‰6. »∆¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿«∆∆

בשמש 2) כשמסתכלים המזלות בגלגל השמש מקום
הישר  הקו עלֿידי נקבע זה מקום הארץ. ראות מנקודת

המזלות היוצא  לגלגל על והמגיע השמש, עד הארץ ממרכז
שני  שיוצרים הזוית ידי על נמדדת אורכו מדת .(1 ציור (עי'

ממרכז היוצאים האמצעי ‰‡¯ıהקוים מקומה לצד האחד :
.(0*) האביב לנקודת טלה, מזל לצד והשני השמש, של

השוה 3) במהלכה בגלגלה השמש מגיעה שאליו המקום
הזוית  עלֿידי נמדדת אורכו מדת הט"ו). פי"א, למעלה (עי'

גלגל ממרכז היוצאים הקוים שני (גלגל ‰˘Ó˘שיוצרים
האביב. לנקודת והאחד האמצע למקום האחד היוצא),

ה"ב.4) פי"ב, שם.5)למעלה השמש 6)שם, דרך
ממקום בין ‚Â·‰ומרחקה ההפרש את לדעת כדי השמש.

האורך  לבין השמש שעברה הדרך של האמיתי האורך
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מ  השמש מרחק את לדעת עלינו השמש ‚Â·‰האמצעי,
אפוגיאּום) - הארץ מן השמש של ביותר הרחוקה ַ(הנקודה
- הארץ אל ביותר הקרובה (הנקודה השפל מן מרחקה או
אלה  נקודות משתי באחת נמצאת השמש כאשר פריגיאּום).
ובין  האמיתי האורך בין הפרש אין פריגיאום) או (אפוגיאום
האמיתי, המקום הוא האמצעי והמקום האמצעי, האורך
ממרכז  האחד השמש, למרכז היוצאים הקוים ששני משום

ı¯‡‰ חופפים השמש) (גלגל היוצא הגלגל ממרכז והאחד
הנ"ל  הקוים שני נחתכים הנקודות יתר בכל זה. את זה
המזלות  גלגל לצד ובהארכתם זוית, ויוצרים השמש במרכז
מדה  קנה היא הזאת הזוית שונות. נקודות בשתי בו פוגעים
(מנת  המזלות בגלגל אלה נקודות שתי שבין הקשת  לגודל

.1 ציור עי' המסלול).

.·Ì‡ :LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡¯˙Â¿ƒ¿∆«»«¬«¿«∆∆ƒ
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ÏeÏÒn‰ ‰È‰7Ú¯‚z - »»««¿»ƒ≈»¿ƒ«¬ƒ¿«

ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜nÓ ÏeÏÒn‰ ˙Ó8‰È‰ Ì‡Â , ¿«««¿ƒ¿«∆∆»∆¿»ƒ¿ƒ»»
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰9LÏL „Ú ««¿≈«≈»¿ƒ«¬«¿

ÌB˜Ó ÏÚ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ÛÈÒBz - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿«««¿«¿
ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰10ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ‰È‰iM ‰Óe ; «∆∆»∆¿»ƒ«∆ƒ¿∆««∆ƒ»»

ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡11. ƒ¿«ƒ∆«»»¬ƒƒ

השפל.7) אל הגובה מן הולכת השמש משום 8)כאשר
שיעור  האמיתי. האורך מן האמצעי האורך גדול זה שבחלק

"מנה". נקרא ביניהם מן 9)ההפרש הולכת השמש כאשר
הגובה. אל האורך 10)השפל קטן זה, שבחלק משום

האמיתי. האורך מן 11.1)האמצעי ציור עי'

.‚‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â12 ¿«∆ƒƒ¿∆««¿≈»¿ƒ¿»∆
‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡13‰Ó BÏ ÔÈ‡ -14, ¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆«»»∆¿»ƒ«»»¬ƒƒ

בשפל.12) השמש בגובה.13)כאשר שוב השמש כאשר
ה'.14) הערה א', הלכה למעלה עי'

.„¯OÚ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿«««¿ƒƒ¿∆««¿∆∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆

ÚÓ ÌÈ¯OÚÌ‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏ ∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»¿»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒ«¬ƒ¿∆¿»
ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰MÓÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»
ÌÈÚ·L ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â „Á‡Â ˙Á‡««¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿∆»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒ¿∆¿»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,¯OÚÂ»∆∆ƒ¿∆¿»«¬»««¿»«¬ƒƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆¿»«¬»

‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»«¬»
,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚL˙Â ˙Á‡««¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒƒ
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .„Á‡ ˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿≈∆∆»¿ƒƒ¿∆≈»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMLÂ¿ƒƒƒ¿∆¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó ‰È‰Èƒ¿∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»∆»¿∆¿ƒ
BÏ ÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆≈
‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰Ó»»¿∆≈«¿∆»¿«∆∆»∆¿»ƒ

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Ó15. ¿»»¬ƒƒ

במידה 15) בה ההנדסה, יסודות על מבוססים המספרים
המנה  הולכת השפל מן או הגובה מן מתרחקת שהשמש
הולכת  אלה, לנקודות מתקרבת שהיא במדה בה וגדלה.
בין  באמצע, המנה מגיעה למקסימום ומצטמצמת. המנה
מעלות  תשעים עולה שהמסלול במקום כלומר לשפל, גובה
59' עד המנה של המתמדת העליה מכאן המזלות, בגלגל
במסלול  אפס עד המתמדת והירידה ,90* של במסלול 1*

.180* עד 90* מן

.‰,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰»»««¿≈«≈»¿ƒ«¬
Ú„˙Â ˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ«¬¿≈«
- ˙BÏÚÓ ÌÈ˙‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .B˙Ó¿»≈«¬≈∆»»««¿»«ƒ«¬
‰‡Ó ¯‡Mz ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈≈»
ÌÈMLÂ ‰‡Ó ˙nL ,eÚ„B‰ ¯·Îe .˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ¿ƒƒ«¬¿»«¿∆¿«≈»¿ƒƒ
ÌÈ˙‡n‰ ˙Ó ÔÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL - ˙BÏÚÓ«¬¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈¿««»«ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL -16. ¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ

המנה 16) בפריגיאום), (כלומר 180* הוא המסלול כאשר
20* הן 200* הפריגאום. לפני 20* הן מעלות ק"ס .0* היא

שוות. מנות שוות, לזוויות הפריגאום. אחרי

.ÂÚ¯‚z - ˙BÏÚÓ ˙B‡Ó LÏL ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»««¿¿≈«¬ƒ¿«
¯·Îe .ÌÈML ¯‡MÈ ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»
„Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ - ˙BÏÚÓ ÌÈML ˙nL ,zÚ„È»«¿»∆¿«ƒƒ«¬«¬»««¿∆»
˙B‡Ó LÏM‰ ˙Ó ‡È‰ ÔÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿««¿≈

.ÔÈÓe ÔÈÓ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .˙BÏÚÓ«¬¿«∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿»

.Ê¯·Îe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰¬≈∆»»««¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
„Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÌÈMM‰ ˙nL eÚ„È»«¿∆¿««ƒƒƒ«¬»««¿∆»
˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÌÈÚ·M‰ ˙Óe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿««ƒ¿ƒƒ«¬»««
˙Bn‰ ÈzL ÔÈa ‡ˆÓ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿»≈¿≈«»
ÏÎÏ ‰È‰È ˙BÏÚn‰ ÔBaLÁ ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ¬»»¬»ƒ¿ƒ∆¿««¬ƒ¿∆¿»
LÓÁ ‡e‰L ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‰È‰ÈÂ ,„Á‡ ˜ÏÁ ‰ÏÚÓ«¬»≈∆∆»¿ƒ¿∆¿«««¿∆»≈

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ÌÈMLÂ¿ƒƒ«¬»««¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ

.ÁB˙Ó ‰˙È‰ ,ÌÈMLÂ Ú·L ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»««¿∆«¿ƒƒ»¿»»»
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«∆∆
ÌÚ ÌÈ„Á‡ BÈÓa ‰È‰iL ÏeÏÒÓ ÏÎa ‰OÚz«¬∆¿»«¿∆ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»ƒƒ
.Á¯i‰ ÔBaLÁa ÔÈa LÓM‰ ÔBaLÁa ÔÈa ,˙B¯OÚ‰»¬»≈¿∆¿«∆∆≈¿∆¿«»≈«
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.ËÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«∆∆»¬ƒƒ
Êenz L„ÁÏ ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡ ,˙aM‰ ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈««»«¿»»»»¿…∆«
,˙‡f‰ ˙ÚÏ ‰lÁz LÓM‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBz - BÊ ‰MÓƒ»»ƒ∆¿««∆∆¿ƒ»»≈«…

e¯‡aL BÓk ,Á"Î Ê"Ï ‰"˜ :BÓÈÒÂ17‡ÈˆB˙Â ; ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ
˙‡f‰ ˙ÚÏ LÓM‰ d·b ÌB˜Ó18:BÓÈÒ EÏ ‡ˆÈ - ¿…««∆∆¿≈«…≈≈¿ƒ»

- ÈÚˆÓ‡‰ ÔÓ d·b‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â ;‚"Î ‰"Ó Â"Ù¿ƒ¿«¿«…«ƒ»∆¿»ƒ
ÌÈLe ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL :ÏeÏÒn‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿««¿¿∆∆¿≈«¬¿«ƒ
.'· ·" Á"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈¿ƒƒ»»
eÈ‰È Ì‡ :‡l‡ ,ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÏeÏÒÓ ÏÎa „Èt˜z Ï‡Â¿««¿ƒ¿»«¿««¬»ƒ∆»ƒƒ¿
eÈ‰ Ì‡Â ;Ì‰ÈÏ‡ ‰Ùz Ï‡ - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆¬≈∆¿ƒ»
ÛÈÒB˙Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ Ì˙B‡ ·MÁz - ¯˙BÈ B‡ ÌÈLÏL¿ƒ≈¿«≈»«¬»««¿ƒ
ÏeÏÒÓ ‰È‰È CÎÈÙÏ .ÏeÏÒn‰ ˙BÏÚÓ ÔÈÓ ÏÚ d˙B‡»«ƒ¿««¬««¿¿ƒ»ƒ¿∆«¿
C¯c‰ ÏÚ B˙Ó ‰È‰˙Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÚLz ‰Ê∆¿«∆¿≈«¬¿ƒ¿∆»»««∆∆

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL e¯‡aL19. ∆≈«¿¿»¿ƒ¬»ƒ

ה"ב.17) פי"ב, שם.18)למעלה שבעשר 19)עי' משום
חלקים. שני היא מעלה כל מנת מעלות, ובעשרים מעלות

.ÈÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ ‰f‰ ÏeÏÒn‰L ÈÙÏe¿ƒ∆««¿«∆»»»ƒ≈»¿ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL ‡È‰L ,‰n‰ Ú¯‚z -ƒ¿««»»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ
,˙BÏÚÓ Úa¯‡Â ‰‡Ó :¯‡MÈ ,LÓM‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««∆∆ƒ»≈≈»¿«¿««¬
.˙BiL ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒ

ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓÂ .‰"Î Ë" „"˜ :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»¿«∆∆»¬ƒƒ
ÔË¯Ò ÏfÓa ‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a20˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁa ƒ¿ƒ«≈∆¿«««¿»«¬≈∆¿≈«¬

Ï‡ ‰Ùz Ï‡Â .˙BiL ÌÈLÏLe LÓÁ ˙BÁt Ba»»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿∆∆
˙BiM‰21Á¯i‰ ÌB˜Óa ‡ÏÂ LÓM‰ ÌB˜Óa ‡Ï ,ÏÏk «¿ƒ¿»…ƒ¿«∆∆¿…ƒ¿«»≈«

ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ¯˜Á ‡l‡ ,‰i‡¯‰ ˙BBaLÁ ¯‡La ‡ÏÂ¿…ƒ¿»∆¿»¿ƒ»∆»¬…««¬»ƒ
‰OÚ - ÌÈLÏLÏ ·B¯˜ ˙BiM‰ eÈ‰È Ì‡Â .„·Ïaƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬≈

.ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ BÙÈÒB‰Â ,„Á‡ ˜ÏÁ Ì˙B‡»≈∆∆»¿ƒ««¬»ƒ

(20.0* = טלה ממזל לספור מתחילים אנו המעלות את
על21) הרמב"ם הקפיד לא זו על ‰˘ÂÈ˙בהלכה אלא ,

על הקפיד לא הקודמת, בהלכה בלבד. ,‰ÌÈ˜ÏÁהחלקים
דרושה  המסלול שידיעת משום בלבד, המעלות על אלא

בעיקר קובעות בה המסלול, מנת חישוב אבל ‰ÂÏÚÓ˙לשם .
לחלקים.ÌÂ˜Óבידיעת גם ערך יש השמש,

.‡È,‰ˆ¯zL ˙Ú ÏÎa LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈«¿«∆∆¿»≈∆ƒ¿∆
‰ˆ¯zL ‰Ùe˜z Ïk ÈzÓ‡‰ ‰Ùe˜z‰ ÌBÈ Ú„z22ÔÈa - ≈««¿»»¬ƒƒ»¿»∆ƒ¿∆≈
eÏÁ˙‰ epnnL ‰Ê ¯wÚ ¯Á‡ ˙B‡a‰ ˙BÙe˜z23ÔÈa , ¿«»««ƒ»∆∆ƒ∆ƒ¿«¿≈
.˙BiBÓ„˜ ÌÈMÓ e¯·ÚL ˙BÙe˜z¿∆»¿ƒ»ƒ«¿ƒ

במהלכה 22) טלה מזל בתחילת השמש בהיות ניסן תקופת
תשרי  תקופת סרטן; מזל בתחילת - תמוז תקופת האמיתי;
גדי. מזל בתחילת - טבת תקופת מאזנים; מזל בתחילת -

ה"ב.23) פי"ב, למעלה עי'



zeevnd xtq m"anx ixeriyhay 'bÎzah e"k -`"tyz'd

ה'תשפ"א  טבת כ"ו ראשון יום

עח. עשה מצות
― הע"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשּנקריב הּטהֹורה, מןֿהּבהמה ּבכלֿׁשנה לנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּכלֿׁשּיּולד
ודמּה xyrnd)חלּבּה znda ly)ׁשאריתּה אנחנּו ונאכל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

וצאן ּבקר "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹּבירּוׁשלים.
לה'" יהיהֿקדׁש העׂשירי הּׁשבט ּתחת אׁשרֿיעבר ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּכל

(al ,fk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבהמה. מעׂשר וזהּו ―ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
מּבכֹורֹות אחרֹון ּבפרק זֹו נתּבאר,(bk.)מצוה וׁשם . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

― הּבית ּבפני וׁשּלא לארץ ּבחּוצה ּגם נֹוהגת זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמצוה
ּדרּבנן, ּבגזרה אבל ּתֹורה. ּדין elk`lוזהּו icky oeeiky) ְְְֲִִֵֶַָָָָָ

(l"fg eyyg men ea letiy oizndl mc`d lr dfd onfaֶָׁשּמא
(jkÎlk oizndl mc` lkei `ly jezn)― ּבמּום ׁשּלא ְֵֵֶָֹיאכל

מקּדׁש לנּו אין mbׁשהרי ezlik` xizdl xyt` ycwnay) ְֲִֵֵֶָָ
(ezaxwd iciÎlr mena `lyאּלא נֹוהג "אינֹו אמרּו: ―ְֵֵֶָָ

ּבארץ נֹוהג ― ּבנּוי הּמקּדׁש ּוכׁשּיהא הּבית"; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבפני
לארץ. ְֶָָָּובחּוצה

ה'תשפ"א  טבת כ"ז שני יום

קט. תעשה לא מצות
סט. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני כ "וֿ כ "ז טבת 
― הק"ט מעׂשרהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ

ּבמעׂשר יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבהמה
יּגאל" "לא bl)ּבהמה: ,fk `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(my): ְְְִִֵֵָָָֹ

חי לא נמּכר ואינֹו ― יּגאל" "לא אֹומר: הּוא ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ"ּבּמעׂשר
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּום". ּבעל ולא ּתמים לא ׁשחּוט, ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹֹולא

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו מּסכת(l`:)מצוה ּובריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשני a)מעׂשר dpyn ` wxt). ֲִֵֵַ

― הס"ט ּכלֿמיהּמצוה ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
חּטאת קרּבן הידּועים הּגדֹולים מןֿהחטאים ּבחטא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשגג
מעם ּבׁשגגה ּתחטא אחת "ואםֿנפׁש יתעּלה: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאמרֹו

cהארץ" my)(fk ׁשהיא, ּכלֹומר קבּועה, חּטאת היא וזֹו . ְְְִִֶֶַַָָָָ
על ׁשחּיבים ׁשהעברֹות ּבארנּו, ּוכבר ּבהמה. חּטאת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם
ּבתנאי ּכרת, זדֹונן על ׁשחּיבים הן זֹו, חּטאת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשגגתן

מעׂשה ּבּה ויהיה לאֿתעׂשה מצות zifit)ׁשּתהיה dlert), ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ
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ּכבר ּכּלּה זֹו מצוה הלכֹות ּכרתֹות. ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻּכמֹו
הֹוריֹות ּבמּסכת מקֹומֹות(hi.)ּוכרתֹות(g.)נתּבארּו ּובכּמה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ

aw.)ּבׁשּבת .hq)ּוׁשבּועֹות(.ck).ּוזבחים ְְְִַָָ

ה'תשפ"א  טבת כ"ח שלישי יום

ע. עשה מצות
― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ

ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָמאֹותן
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָׁשגגתן
ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה הּספק ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואפן
חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּוא:

`xeq)הּכליֹות `edy)הּלב חלב xzen)והאחרת `edy), ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר

(xxazi wtqdy cr cnere ielz oiicr epicy)נתּברר אם .ְִִֵָ
נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ׁשּמהּֿׁשאכל ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחרּֿכ
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
ולאֿידע תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ מןֿהּצאן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר אלֿהּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם

לאֿידע" giÎfi)והּוא ,d `xwie)ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ― ְְֶַַַַָֹֹ
'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹידע

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(fi.)הּודע', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ה'תשפ"א  טבת כ"ט רביעי יום

ע. עשה מצות
― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ

ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָמאֹותן
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָׁשגגתן
ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה הּספק ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואפן
חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּוא:

`xeq)הּכליֹות `edy)הּלב חלב xzen)והאחרת `edy), ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר

(xxazi wtqdy cr cnere ielz oiicr epicy)נתּברר אם .ְִִֵָ
נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ׁשּמהּֿׁשאכל ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחרּֿכ
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה

ולאֿידע תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ מןֿהּצאן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר אלֿהּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם

לאֿידע" giÎfi)והּוא ,d `xwie)ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ― ְְֶַַַַָֹֹ
'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹידע

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(fi.)הּודע', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ה'תשפ"א  שבט א' חמישי יום

עא. עשה מצות
― הע"א ׁשעברהּמצוה ׁשּמי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

וזהּו ― לֹו ויתּכּפר אׁשם קרּבן יקריב מסּימֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻעברֹות
וּדאי מעילהאׁשם הן: זה קרּבן עליהן ׁשחּיבים העברֹות . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

חרּופה ׁשפחה ּוביאת oixeg.ּוגזלה za divge dgty divg) ְְֲִִֵַָָָ
(dxxgy da mitzeyd cg`y oebkּפּקדֹון ּבׁשבּועת ְְִִֶֶַָוׁשקר

zeprhd zg` lr xwyl raype exiag oecwt lr xneyd)
(oecwtd xifgdl eze` zexhetdוהּוא ּבׁשגגה, ּכלֿהּמֹועל :ְְִֵַָָָ

ּבדק הקּדׁש ּבין ― מןֿההקּדׁש ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיהנה
ּפרּוטה ׁשוה חברֹו הּגֹוזל אֹו ― מזּבח הקּדׁש ּובין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבית
הּכֹופר אֹו חרּופה ׁשפחה על הּבא אֹו ונׁשּבע; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּולמעלה

― ונׁשּבע `el)ּבפּקדֹון lke)― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵַָ
חּטאת קרּבן ואינֹו חּטאתֹו, על קרּבן להקריב חּיב זה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהרי

וּדאי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן אׁשם; קרּבן i`ceאּלא ik) ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָ
(bby'ה מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ּבמעילה: יתעּלה אמר .ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

ּתמים" איל לה' אתֿאׁשמֹו eh)והביא ,d `xwie):ואמר ; ְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ואתֿ וגֹו' עלֿׁשקר ונׁשּבע וגֹו' ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ"וכחׁש

ּתמים" איל לה' יביא dkÎ`k)אׁשמֹו ,my)ואיׁש" ואמר: . ְְֲִִִִַַַָָָָ
לאיׁש נחרפת ׁשפחה והיא ׁשכבתֿזרע אתֿאּׁשה ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָּכיֿיׁשּכב

וגֹו'" לה' אתֿאׁשמֹו והביא kÎk`)וגֹו' ,hi my)ּוכבר . ְְְְֲִֵֶַָָ
ּכרתֹות ּבמּסכת אּלּו מצות ּדיני .(h.)נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ

ה'תשפ"א  שבט ב' שישי יום

עב. עשה מצות
יום שלישיֿ שישי כ "ח טבתֿ ב 'שבט 
― הע"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

עליהן ׁשחּיבים העברֹות מסּימֹות. עברֹות על ויֹורד ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻעֹולה
ּבּטּוי ּוׁשבּועת קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הן: זה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻֻקרּבן
ּכמֹו הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ׁשּנטמא מי העדּות. ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻּוׁשבּועת
ּבׁשגגה לּמקּדׁש ונכנס טהרֹות, סדר ּבהקּדמת ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּקבענּו

ּב ׁשאכל אֹו מקּדׁש; טמאת זֹוהי ―― ּבׁשגגה קדׁש ׂשר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע אֹו קדׁשיו; טמאת (raypזֹוהי ְְְִִִֶַַַָָָֻ

(miiw `le ,dn xac zeyrl `ly e` zeyrlקּימּה ְְִָֹולא
העדּות ׁשבּועת נׁשּבע אֹו rceiּבׁשגגה; epi` eli`k rayp) ְְְִִֵַַָָָ

(exagl zecrהרי ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ― ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַלּׁשקר
קרּבן ׁשּיעׂשה האּלה הּמעׂשים אחד על מקריב ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָזה
"ונפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ויֹורד". עֹולה "קרּבן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּנקרא:
ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָּכיֿתחטא
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ובקשה זו היא למעלה מטעמי תורה שיתגלו לעתיד בבחי' ראי', שכן טעמי תורה שיתגלו 
לעתיד אינם עדיין בבחי' תענוג העצמי ממש, ולכן יהיו בזה חילוקי מדריגות. הגם שלעתיד 
לבוא כתיב17 “מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים", הרי ידוע שגם בים ישנם הרים 
ובקעות18. אבל הבקשה “טוב טעם ודעת למדני" הוא שתהי' המשכת תענוג העצמי ממש, 

ושתבוא בגילוי בשכל אנושי שבמוח הגשמי.

ישנם  המצוות  בכללות  דהנה  האמנתי",  במצוותיך  “כי  הוא  זו  בקשה  למילוי  והטעם 
משפטים עדות וחוקים, ומעלתו של דוד המלך היא שבכל המצוות הי' אצלו אמונה פשוטה 
עול,  וקבלת  הי' אצלו אמונה פשוטה  והשגה  וגם בענין התורה שהיא הבנה  עול19,  וקבלת 

ועי"ז פעל את הענין ד"טוב טעם ודעת למדני"20.

17( ישעי' יא, ט.
18( ראה מאמרי אדה"ז הקצרים ע' קמא )פי' עה"פ "מלאה הארץ"(.

19( ראה גם קונטרס עץ החיים פי"ב.
20( ד"ה טוב טעם ודעת ה'תשכ"ב.



רה hay 'b w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אֹו ואׁשם ידע והּוא וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' טמא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּבכלּֿדבר
וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' בׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָנפׁש
תּגיע ואםֿלא וגֹו' אתֿאׁשמֹו והביא וגֹו' כיֿיאׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהיה

וגֹו'" ידֹו תּׂשיג ואםֿלא וגֹו' `iÎ`)ידֹו ,d `xwie)ולכן . ְְְְִִֵַָָָֹ
ּפעם אּלא ּבמין, קבּוע ׁשאינֹו לפי ― ויֹורד' 'עֹולה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנקרא
יד ּתּׂשיג אׁשר ּכפי אחר, מּמין ּופעם זה מּמין ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָיּובא
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבּקרּבן. החּיב ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהחֹוטא

ּכרתֹות ׁשבּועֹות(i:)ּבמּסכת .(f.)ּובמּסכת ְְְֵֶֶֶֶַַָ

ה'תשפ"א  שבט ג' ש"ק יום

עו. עה. סח. עשה מצות
― הס"ח ּדיןהּמצוה ּבית ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו אם ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹקרּבן,
הּקהל" מעיני ּדבר ונעלם יׁשּגּו יׂשראל ּכלֿעדת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ"ואם

(bi ,c `xwie)והּתנאים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּבּה. ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
זבחים. מּמּסכת מקֹומֹות ּובכּמה הֹוריֹות ּבמּסכת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשלמּות

― הע"ה זבה,הּמצוה ׁשּכלֿאּׁשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
הּוא: זה וקרּבן קרּבן, ּתקריב מןֿהּזיבּות, נתרּפאה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָאם
והיא זבה, קרּבן וזהּו ― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו תרים ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹ"ׁשּתי
מקׁשה עלי יקׁשה ואּולי ׁשּתביאּנּו. עד ּכּפרה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמחּסרת
מֹונה אּתה והרי הּזבה, ּכקרּבן הּזב ׁשּקרּבן ּכיון ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹויאמר:

(zeevnd oipna)מי ּבֹו החּיב יהיה ― הּקרּבן ְְִִִֶֶַַַָָָאתֿמין
וּדאי אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ׁשעׂשית ּכמֹו ― ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיהיה
ּכלֿאחד ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה וקרּבן ּתלּוי אׁשם ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָוקרּבן

החטאים לרּבּוי חׁשׁשּת ולא עצמּה, ּבפני (zepnlמצוה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ
(iptn ,envr ipta `hg lkאֹותֹו חּיבים מהם ּכלֿאחד ִֵֶֶֶַַָָָׁשעל

האנׁשים, למסּפר ּתחּוׁש אל ּכאן ּגם ּכ ― ְְְֲִִַַַַָָָָָָָהּקרּבן

ידע העֹוף?! קרּבן נתחּיב מהם (dywnd)ׁשּכלֿאחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
קרּבן הּוא אּלא חטאים, על ּבא אינֹו וזבה זב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּקרּבן
ּובאּׁשה ּבאיׁש הּזֹוב מּצב היה אּלּו מסּים. ּבמּצב ְְִִִַַַַָָָָָָָָֻחֹובה
וׁשל "זב" זה ׁשל ׁשהּׁשם ּבּׁשם, ׁשהם ּכמֹו ― אחד ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדבר
אין אבל אחד; למנֹותם צרי היה אז ּכי ― "זבה" ְֲִִִֵֶָָָָָָָָָזֹו
עליה ׁשחּיב היא מןֿהאיׁש זרע ׁשכבת הּגרת ּכי ּכן, ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּדבר
זבה, אינּה מןֿהאּׁשה זרע ׁשכבת ּכעין נּגר אם א ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָקרּבן,
ואם קרּבן; עליו ׁשחּיבת הּוא מןֿהאּׁשה הּדם זֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
'זיבּות' ּומּלת קרּבן. עליו חּיב אינֹו מןֿהאיׁש הּדם ְִִִִֵַַַָָָָָָָָזב
הּדבר אֹותֹו ּכלֿהּנֹוזלים ואין הּנזילה, אּלא ענינּה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאין

אמרּו ּובפרּוׁש al:)עצמֹו. dcp)ּבלבן מטּמא "האיׁש : ְְְְְִֵֵֶַַָָֹ
ּומצרעת. מצרע ּכדין וזבה זב ּדין ואין ּבאדם", ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹוהאּׁשה

ּבכרתֹות אמרם לזה הּברּורה "ארּבעה(g:)והראיה : ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָ
ּכּפרה lyמחּסרי miiehiad lke) mdly "z`hg" oaxwy) ְְֵַָָֻ

mpaena mpi` dafe afl xywda miritend "dxtk"e "z`hg"
("dnlyd"e "oexqg" ly iyrnd mpaena `l` ievndמעכבן

והּיֹולדת והּזבה הּזב הם: ואּלּו בקדשים), ְְְֵֵֶֶַַַָָָמלאכול
ּומֹונים ּכׁשנים וזבה זב מֹונים אי רֹואה, הּנ ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹוהּמצרע".

ּבין ― ּכאחד לפימצרע ― אּׁשה אֹו איׁש ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶָָָֹ
על הּנאמר והּפסּוק האּׁשה. ּכזיבּות אינּה האיׁש ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּזיבּות
ּתּקחֿלּה הּׁשמיני ּובּיֹום וגֹו' מּזֹובּה "ואםֿטהרה ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָקרּבנּה:

וגֹו'" תרים hkÎgk)ׁשּתי ,eh my). ְְִֵֹ

― הע"ו ּתקריבהּמצוה ׁשּכלֿיֹולדת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתר אֹו ּובןֿיֹונה לעֹולה ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש והּוא: ְְְְֶֶֶֶָָָָָֹקרּבן,
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מקריבה ענּיה, היא ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלחּטאת.
עד ּכּפרה מּמחּסרי היא וגם חּטאת. ואחד עלה אחד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻיֹונה
לבן טהרּה ימי "ּובמלאת יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתקריב,

וגֹו'" ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש ּתביא לבת e)אֹו ,ai my). ְְְִֶֶֶַָָ



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

ובקשה זו היא למעלה מטעמי תורה שיתגלו לעתיד בבחי' ראי', שכן טעמי תורה שיתגלו 
לעתיד אינם עדיין בבחי' תענוג העצמי ממש, ולכן יהיו בזה חילוקי מדריגות. הגם שלעתיד 
לבוא כתיב17 “מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים", הרי ידוע שגם בים ישנם הרים 
ובקעות18. אבל הבקשה “טוב טעם ודעת למדני" הוא שתהי' המשכת תענוג העצמי ממש, 

ושתבוא בגילוי בשכל אנושי שבמוח הגשמי.

ישנם  המצוות  בכללות  דהנה  האמנתי",  במצוותיך  “כי  הוא  זו  בקשה  למילוי  והטעם 
משפטים עדות וחוקים, ומעלתו של דוד המלך היא שבכל המצוות הי' אצלו אמונה פשוטה 
עול,  וקבלת  הי' אצלו אמונה פשוטה  והשגה  וגם בענין התורה שהיא הבנה  עול19,  וקבלת 

ועי"ז פעל את הענין ד"טוב טעם ודעת למדני"20.

17( ישעי' יא, ט.
18( ראה מאמרי אדה"ז הקצרים ע' קמא )פי' עה"פ "מלאה הארץ"(.

19( ראה גם קונטרס עץ החיים פי"ב.
20( ד"ה טוב טעם ודעת ה'תשכ"ב.

המשך ביאוז תהלים מתוך "תהילות מנחם" מעמוק זיר
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àé-÷øô ìàéðãblÎfk

æë:ãòBnì õ÷ ãBò-ék çìöú àìå eøaãé áæk ãçà ïçìL-ìòå òøîì íááì íéëìnä íäéðLeçëáLéå §¥¤³©§¨¦Æ§¨¨´§¥½̈§©ª§¨¬¤−̈¨¨´§©¥®§´Ÿ¦§½̈¦¬¥−©¥«§¨³Ÿ
:Böøàì áLå äNòå Lã÷ úéøa-ìò Bááìe ìBãb Leëøa Böøàèëäéäú-àìå áâpá àáe áeLé ãòBnì ©§Æ¦§´¨½§¨−©§¦´®Ÿ¤§¨−̈§¨¬§©§«©¥¬¨−¨´©¤®¤§«Ÿ¦§¤¬

:äðøçàëå äðLàøëìéáæò-ìò ïáéå áLå äNòå LãB÷-úéøa-ìò íòæå áLå äàëðå íézk íéiö Bá eàáe ¨¦Ÿ−̈§¨©£Ÿ¨«¨̧¹¦¦³¦¦Æ§¦§½̈§¨²§¨©¬©§¦«−¤§¨¨®§¨´§¨¥½©Ÿ§¥−
:Lã÷ úéøaàì:íîBLî õewMä eðúðå ãéîzä eøéñäå æBònä Lc÷nä eìlçå eãîòé epnî íéòøæe §¦¬«Ÿ¤§Ÿ¦−¦¤´©£®Ÿ§¦§º©¦§¨³©¨Æ§¥¦´©¨¦½§¨§−©¦¬§¥«

áìéðçé úéøá éòéLøîe:eNòå e÷æçé åéäìà éòãé íòå úBwìça óâìeìLëðå íéaøì eðéáé íò éìékNîe ©§¦¥´§¦½©£¦−©£©®§©²Ÿ§¥¬¡Ÿ−̈©£¦¬§¨«©§¦´¥½̈¨¦−¨«©¦®§¦§§º
:íéîé äfááe éáLa äáäìáe áøça§¤¯¤§¤¨¨²¦§¦¬§¦−̈¨¦«

i"yx
(ÊÎ).íéëìîä íäéðùå האמור הברית ונגיד רומים שר

גם  שיעזור כדי לעזרתו שיתחבר הורקנוס הוא למעלה
בירושלים: המולך אחיו ארסתובלס על íááìהוא

.òøîì:ליהודה להרע עמך בני ãçà.על ïçìù ìòå על
כזבים: יתלחשו ארסתובלוס çìöú.מלכות àìå

הימים: באותן להשחתה ישראל ÷õשיתמסרו ãåò éë
.ãòåîì ושנים ששים שבועים למלאות החורבן

אגריפס  בימי המועד ואותו ט) (לעיל זה בספר האמורים
הורדוס: מזרע אגריפס הרומי áùéå.(ÁÎ)בן מלך

גדול: ברכוש הנגב מלך מעל úéøáלארצו ìò åááìå
.ùãå÷:ישראל מעל בריתו והצליח,äùòå.להפר כלומר

לארצו: זמן:ãòåîì.(ËÎ)ושב äéäú.לאחר àìå
ועמד  למעלה האמורה כראשונה מצלחת הזאת הביאה
הנגב  מלך על הצפון מלך שהצליח וגו' שרשיה מנצר
ברכוש  לארצו ושב שאמרנו זו שניה פעם וכאחרונה.

åá.(Ï)גדול: åàáå:בו íéúë.סיעות:íééö.להלחם

בו: שימרדו רומי ממלכות  גדודים ונשבר äàëðå.רומים,
÷ùã.קצת: úéøá ìò íòæå áùå'ברי להפר לארצו ושב

קודש). ברית עוזבי על ויבן (ושב ישראל: עם שכרת
ותרב  קודש, (ודת) ברית ישראל שעזבו ויתבונן לב ויתן
בספר  שכתוב כמו שני בבית ומחלוקת חנם שנאת
שיצליח  וידע יבטח זאת ועל נקי דם וישפכו יוסיפון

בם: ויתגרה מעמם בריתו את åðîî(Ï‡)ויפר íéòåøæå
.åãåîòé:לירושלים וגבוריו שריו ùã÷îäישלח åììçå
.æåòîä:המקדש בית éðçé(Ï·)מעון úéøá éòéùøîå.ó

עם  בריתם וירשיעו עמו שיתחברו ישראל פריצי
בחלקלקות: ויחניף ממרים ויהיו åéäìà.חבריהם éòãåé

יאחזו  כלומר אלהיהם ביראת שיחזיקו ישראל וכשרי
יעזבוה: ולא תורתם:åùòå.בה íò.(Ï‚)את éìéëùîå

הדורות: וחכמי רבי בית של כגון שבהם åðéáéחכמים
.íéáøì ידיהם ויאמצו התורה את הארץ לעם ידרשו

בה: וגו':åìùëðå.להחזיק ובלהבה בחרב בגלותם

cec zcevn
(ÊÎ).ÌÈÎÏÓ‰ Ì‰È˘Â: הנגב ומלך  הצפון Ú¯ÓÏ.מלך  Ì··Ï

לישראל: רעה לעשות לבבם ‡Á„.יהיה ÔÁÏ˘ ÏÚÂבהיותם
ישראל  את לאבד  ידברו ר"ל  כזב  ידברו לאכול  מסובים

עצתם: נתקיימה לא כי על  כזב קוראו  ˙ˆÁÏ.והמלאך  ‡ÏÂ
תצלח : לא זאת  ÚÂÓÏ„.עצתם ı˜ „ÂÚ ÈÎ על זמן עוד  יש  כי

נאבדים: להיות קצם בא ולא הסאה נתמלאה לא עדיין כי להם  המיועד גדול ÈÂ˘·.(ÁÎ)קץ  ברכוש לארצו ישוב הצפון מלך
הנגב : ממלך שלל להפרÂ··ÏÂ.אשר יחשוב בלבבו ר"ל  קודש עם ישראל  עם  כרת אשר הברית  כריתת על  יהיה  לבבו מחשבת

לארצו:ÚÂ˘‰.הברית: יחזור  ואח"ז בם  ונלחם  הברית ויפר  יעשה כן חשב ישובÚÂÓÏ„.(ËÎ)כאשר האחרת בשנה הזה  לזמן
בה : להלחם הנגב  בארץ  ÂÎÂ'.לבוא ‰È‰˙ ‡ÏÂשנאמר שלפניה בשנה ר"ל  בראשונה שהיתה כמו מצלחת דרכו  תהיה  לא  אבל 

גדול : ברכוש  ארצו וישב  למעלה המלחמהÂ¯Á‡ÎÂ‰.בה והיא ההיא  המלחמה לאחר תהיה אשר  האחרונה כמלחמה ולא 
למ  לפליטה:האמורה  תהיה לא מצרים  וארץ  בה ונאמר  וכו ' יתנגח קץ ובעת ·Â.(Ï)טה  Â‡·Âרומא אנשי יבאו  הנגב בארץ

יצליח : ולא  ונשבר  נכאה יהיה  אבל גדולות ÌÚÊÂ.באניות  ·˘Âויהיה קודש עם  ישראל  עם שכרת הברית על  ויכעס  ויחזור
הברית: בהפרת בריתÚÂ˘‰.חפצו  את ישראל  עזבו  אשר על  להתבונן לב ויתן  ויחזור ויבן ושב  בהם  להלחם רב  עם  יקבץ

ביוסיפון: כמ "ש הברית  ולהפר למלחמה עליהם לגשת  לבו יערב ועי "ז בברית הנתונה הקדושה  התורה  היא  קודש 
(‡Ï).ÌÈÚÂ¯ÊÂ ר"ל ישראל  של והחוזק  המעוז הוא אשר המקדש  את  ויחללו  יתחזקו רומא מבני  זרוע בעלי מלחמה  אנשי 

באש : המקדש ‰˙ÈÓ„.ישרפו Â¯ÈÒ‰Â: הבית חורבן ע "י התמיד  הקרבת  ÌÓÂ˘Ó.יבטלו  ıÂ˜˘‰ Â˙Âיעמדו המקדש  במקום
דומם : כאבן ומושתק הנאלם המשוקץ  עכו"ם ·¯È˙.(Ï·)צורת ÈÚÈ˘¯ÓÂאותו ה ' ברית לעזוב ירשיע אשר מישראל מי את

אמרים : בחלקלקות ‡ÂÈ‰Ï.יחניף ÈÚ„ÂÈ ÌÚÂולא אותם ויעשו הברית  בדברי  יחזיקו ה' את היודעים  העם  כללות עכ "ז אבל 
האמרים: וחלקלקות החנופה מול  אל  ÌÚ.(Ï‚)יפנו ÈÏÈÎ˘ÓÂ:שבהם ÌÈ·¯Ï.החכמים ÂÈ·È:הברית דברי ÂÏ˘ÎÂ.ללמדם

רבים: ימים זמן  משך וכו' אש  ובלהבות  בחרב לפול יוכשלו ההם  המשכילים

oeiv zcevn
(ÊÎ).„ÚÂÓÏ:זמן וקביעת יעוד  כמוˆÌÈÈ.(Ï)מלשון אניות

לג): (ישעיה אדיר בתורה:ÌÈ˙Î.וצי ת "א  כן רמולוס  הם
.‰‡ÎÂ:( קט (תהלים לבב ונכאה כמו  עניןÚÂ˘‰.וישבר 

י"ד ): (ש"א חיל ויעש  כמו וקבוץ אסיפה 
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ð-÷øô äéîøédkÎfh

æè:eñðé Böøàì Léàå eðôé Bnò-ìà Léà äðBiä áøç éðtî øéö÷ úòa ìbî Nôúå ìáaî òøBæ eúøk¦§³¥Æ©Æ¦¨¤½§Ÿ¥¬©−̈§¥´¨¦®¦§¥Æ¤´¤©½̈¦³¤©Æ¦§½§¦¬§©§−¨ª«
æéeçécä úBéøà ìàøNé äøeæô äNCìî øvàøãëeáð Bîvò ïBøçàä äæå øeMà Cìî Bìëà ïBLàøä ¤¯§¨²¦§¨¥−£¨´¦¦®¨¦³£¨Æ¤´¤©½§¤³¨©£Æ¦§½§©§¤©−¤¬¤

:ìáaçéézã÷t øLàk Böøà-ìàå ìáa Cìî-ìà ã÷ô éððä ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà-äk ïëì ¨¤«¨¥À«Ÿ¨©º§¨³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦§¦¬Ÿ¥²¤¤¬¤¨¤−§¤©§®©£¤¬¨©−§¦
:øeMà Cìî-ìàèéòaNz ãòìbäå íéøôà øäáe ïLaäå ìîøkä äòøå eäåð-ìà ìàøNé-úà ézááLå ¤¤¬¤©«§Ÿ©§¦³¤¦§¨¥Æ¤¨¥½§¨¨¬©©§¤−§©¨¨®§©¬¤§©²¦§©¦§−̈¦§©¬

:BLôðëàìå äãeäé úàhç-úàå epðéàå ìàøNé ïBò-úà Lwáé ýåýé-íàð àéää úòáe íää íéîia ©§«©¨¦´¨¥Á¨¥̧©¦¹§ª§À̈§ª©º¤£³¦§¨¥Æ§¥¤½§¤©¬Ÿ§−̈§´Ÿ
:øéàLà øLàì çìñà ék äðéàönúàëíøçäå áøç ãB÷t éáLBé-ìàå äéìò äìò íéúøî õøàä-ìò ¦¨¤®¨¦¬¤§©−©£¤¬©§¦«©¨¨³¤§¨©Æ¦Æ£¥´¨¤½¨§¤§¥−§®£¸Ÿ§©£¥³

éúéeö øLà ìëk äNòå ýåýé-íàð íäéøçà:Eáë:ìBãb øáLå õøàa äîçìî ìB÷âëéàøáMiå òcâð C ©«£¥¤Æ§ª§½̈©£¥¾§−Ÿ£¤¬¦¦¦«¬¦§¨−̈¨¨®¤§¤−¤¨«¥³¦§©Æ©¦¨¥½
éà õøàä-ìk Léhtì äúéä C:íéBba ìáa änLãëúàöîð zòãé àì zàå ìáa zãkìð-íâå Cì ézL÷é ©¦−¨¨¨®¤¥´¨§¨¯§©¨²¨¤−©¦«¨¸Ÿ§¦¨³§©¦§©§§Æ¨¤½§©−§´Ÿ¨¨®©§¦§¥Æ

:úéøbúä ýåýéá ék zNtúð-íâåäëéðãàì àéä äëàìî-ék Bîòæ éìk-úà àöBiå BøöBà-úà ýåýé çút §©¦§©½§§¦¬©«−̈¦§¨¦«¨©³§¨Æ¤´¨½©¥−¤§¥´©§®¦§¨¨´¦À©«Ÿ¨¯
:íécNk õøàa úBàáö ýåýé¡¦²§¨−§¤¬¤©§¦«

i"yx
(ÊË).òøåæ åúøë חרבא ואחידו מבבל מלכא שיצו

קטול: åìëà.(ÊÈ)בעידן ïåùàøä:השבטים י' שהגלה
.åîöò יהודה השיריים שגמר עצמותיו גירם גרמו

בלע"ז: דישושא"ר עצמו ìîøëä.(ËÈ)ובנימן, äòøå
מרעה: והרגזתני:íéúøî.(Î‡)ל' ãå÷ô.שהמרתני

וקוע ושוע פקוד וכן מדינה כג)שם שם (יחזקאל  ת"י
êéúéåö.מדינות: øùà ìëë äùòå ביד כורש אתה

הנביא õøàä.(Î‚):(מ"ה)ישעיה ìë ùéèô שהיה
הכל: את ומכתת êì.(Î„)מפוצץ éúù÷é לשון

מוקש:

cec zcevn
(ÊË).Â˙¯Î מגל ואוחז שדות זורע  בבבל  עוד  ימצא לא  ר"ל 

שמה : יזרע ולא  שממה תהיה כי הקציר Á¯·בעת ÈÙÓ
.‰ÂÈ‰והממון הגוף לעשוק  ואונסת המאנה האויב חרב מפני 

ולארצו לעמו כ "א  וינוסו האדמה עובדי השכירים משם יפנו
משם: באו Ï‡¯˘È.(ÊÈ)אשר ‰¯ÂÊÙ היה˘‰ ישראל הנה

אותה הדיחו אריות אשר העדר  מן ופרודה פזורה כשה
מארצו: אותו  הדיחו כן כי מעדרה המדיח ‰¯‡˘ÔÂ.והבריחוה

השבטים: עשרת שגלה  אשור מלך והוא  בשרו אכל  הראשון
.ÔÂ¯Á‡‰ ‰ÊÂ מלך נ"נ והוא  עצמותיו שבר  האחרון המדיח זה

ובנימין: יהודה  שגלה  ÂÙ˜„.(ÁÈ)בבל  È‰להביא אשגיח 
וכו': בבל  על  בימיÈ˙··Â˘Â.(ËÈ)גמול זמן יבא  עוד ר"ל 

והבשן הכרמל במרעה  וירעה  נוהו אל  אותו  שאשיב המשיח 
לשון אמר לשה  שהמשילם ולפי שמן  מרעה מקום שהמה 

בשה: Â˘Ù.הנופל  Ú·˘˙:שם המצוי המרעה מרוב
(Î).˘˜Â·È:יהיה לא יבוקש אם ‡˘‡È¯.אף  ¯˘‡Ïלאלו

השעבוד  בקושי נמרקים  יהיו כי לעונם אסלח  מהם שאשאיר
להם: ÌÈ˙¯Ó.(Î‡)וילכו ı¯‡‰ ÏÚהראשונים לדבריו חזר

הארץ על  למלחמה עלה בבל  את  המחריב מול  אל  אמר
בבל: והיא כוכבים העובדי בכל ופשעה Â˜Ù„.שמרדה  È·˘ÂÈ Ï‡Â(כג (יחזקאל  וקוע ושוע  פקוד  כמ "ש בבל  מערי עיר  שם

עוונה: ולזכור  לפקוד  עת שבא לפי כן וקראה יאמר  בבל  על  והחרימם:Â¯Á·.או אחריהם  רדוף  והנסים אותה ÚÂ˘‰תחרב
.'ÂÎÂ:לזרזו בבל :·‡¯ı.(Î·)חזר בארץ Ú„‚.(Î‚)נשמע  ÍÈ‡כפטיש הארץ, כל  ומפוצץ משבר שהיה בבל  נכרת איך 

סלע: חורבנה:Ó˘Ï‰.המפוצץ על יתמהו כולם  כוכבים העובדי  בין היתה נלכדתÈ˙˘Â˜È.(Î„)לתמהון וגם מוקש לך  הכנתי
באה: פתאום כי ממנה להשמר  ידעת ולא  חמלת:‰˙‚¯È˙.בה  ולא טבחת  עמו כי  ומלחמה  תגר עשית  ה ' ÈÏÎ(Î‰)עם ˙‡

.ÂÓÚÊ: להשחיתה בבל על  לבוא לבם העיר המקום ור"ל  ומדי פרס  Ï‡„'.הם ‡È‰ ‰Î‡ÏÓ ÈÎדבר היא כשדים  ארץ השחתת
ה': של שליחות 

oeiv zcevn
(ÊË).˘ÙÂ˙Â: אחיזה עשויÏ‚Ó.ענין  כלי והוא החרמש  הוא

מגל שלחו  וכן בו ד')לקצור  וענינו‰ÂÈ‰.:(יואל אונאה מלשון
היונה העיר וכן והממון הגוף  ג')עשיקת עניןÂÙÈ.:(צפניה

פרוד :ÂÊÙ¯‰.(ÊÈ)סבוב: דחיה:‰„ÂÁÈ.ענין ÂÓˆÚ.מלשון
תשרש תבואתי ובכל ודוגמתו עצמיו שבר ל"א)ר"ל  ור"ל (איוב

השורש: הרעה:ÂÙ˜„.(ÁÈ)תעקור הבאת  השגחת ענין 
(ËÈ).È˙··Â˘Â:השבה מלשוןÚ¯Â‰.מדורו:Â‰Â.מלשון

וכרמים:‰ÏÓ¯Î.מרעה: שדות  מקום יקרא ÌÈ˙¯Ó.(Î‡)כן
ומרד: מרי חורבן.Â¯Á·.מלשון  כליוןÌ¯Á‰Â.מלשון ענין

החרים  הנשמה כל  י')כמו כמוÚ„‚.(Î‚):(יהושע כריתה  ענין
גדעו ט')שקמים כפטישÈËÙ˘.:(ישעיה כמו  המקבת  הוא 

סלע כ"ג)יפוצץ מלשוןÈ˙˘Â˜È.(Î„)לתמהון:Ó˘Ï‰.:(לעיל
בחזקה:Ù˙˘˙.מוקש: אחיזה תגר‰˙‚¯È˙.ענין  מלשון

בם תתגרו אל כמו ב')ומלחמה  מלשון‡Â¯ˆÂ.(Î‰):(דברים
ומטמון: וחימה :ÂÓÚÊ.אוצר  כעס שליחותÎ‡ÏÓ‰.ענין ענין

רמיה ה' מלאכת  עושה  ארור מ"ח)וכן :(לעיל



רז `i wxt l`ipc - miaezk

àé-÷øô ìàéðãblÎfk

æë:ãòBnì õ÷ ãBò-ék çìöú àìå eøaãé áæk ãçà ïçìL-ìòå òøîì íááì íéëìnä íäéðLeçëáLéå §¥¤³©§¨¦Æ§¨¨´§¥½̈§©ª§¨¬¤−̈¨¨´§©¥®§´Ÿ¦§½̈¦¬¥−©¥«§¨³Ÿ
:Böøàì áLå äNòå Lã÷ úéøa-ìò Bááìe ìBãb Leëøa Böøàèëäéäú-àìå áâpá àáe áeLé ãòBnì ©§Æ¦§´¨½§¨−©§¦´®Ÿ¤§¨−̈§¨¬§©§«©¥¬¨−¨´©¤®¤§«Ÿ¦§¤¬

:äðøçàëå äðLàøëìéáæò-ìò ïáéå áLå äNòå LãB÷-úéøa-ìò íòæå áLå äàëðå íézk íéiö Bá eàáe ¨¦Ÿ−̈§¨©£Ÿ¨«¨̧¹¦¦³¦¦Æ§¦§½̈§¨²§¨©¬©§¦«−¤§¨¨®§¨´§¨¥½©Ÿ§¥−
:Lã÷ úéøaàì:íîBLî õewMä eðúðå ãéîzä eøéñäå æBònä Lc÷nä eìlçå eãîòé epnî íéòøæe §¦¬«Ÿ¤§Ÿ¦−¦¤´©£®Ÿ§¦§º©¦§¨³©¨Æ§¥¦´©¨¦½§¨§−©¦¬§¥«

áìéðçé úéøá éòéLøîe:eNòå e÷æçé åéäìà éòãé íòå úBwìça óâìeìLëðå íéaøì eðéáé íò éìékNîe ©§¦¥´§¦½©£¦−©£©®§©²Ÿ§¥¬¡Ÿ−̈©£¦¬§¨«©§¦´¥½̈¨¦−¨«©¦®§¦§§º
:íéîé äfááe éáLa äáäìáe áøça§¤¯¤§¤¨¨²¦§¦¬§¦−̈¨¦«

i"yx
(ÊÎ).íéëìîä íäéðùå האמור הברית ונגיד רומים שר

גם  שיעזור כדי לעזרתו שיתחבר הורקנוס הוא למעלה
בירושלים: המולך אחיו ארסתובלס על íááìהוא

.òøîì:ליהודה להרע עמך בני ãçà.על ïçìù ìòå על
כזבים: יתלחשו ארסתובלוס çìöú.מלכות àìå

הימים: באותן להשחתה ישראל ÷õשיתמסרו ãåò éë
.ãòåîì ושנים ששים שבועים למלאות החורבן

אגריפס  בימי המועד ואותו ט) (לעיל זה בספר האמורים
הורדוס: מזרע אגריפס הרומי áùéå.(ÁÎ)בן מלך

גדול: ברכוש הנגב מלך מעל úéøáלארצו ìò åááìå
.ùãå÷:ישראל מעל בריתו והצליח,äùòå.להפר כלומר

לארצו: זמן:ãòåîì.(ËÎ)ושב äéäú.לאחר àìå
ועמד  למעלה האמורה כראשונה מצלחת הזאת הביאה
הנגב  מלך על הצפון מלך שהצליח וגו' שרשיה מנצר
ברכוש  לארצו ושב שאמרנו זו שניה פעם וכאחרונה.

åá.(Ï)גדול: åàáå:בו íéúë.סיעות:íééö.להלחם

בו: שימרדו רומי ממלכות  גדודים ונשבר äàëðå.רומים,
÷ùã.קצת: úéøá ìò íòæå áùå'ברי להפר לארצו ושב

קודש). ברית עוזבי על ויבן (ושב ישראל: עם שכרת
ותרב  קודש, (ודת) ברית ישראל שעזבו ויתבונן לב ויתן
בספר  שכתוב כמו שני בבית ומחלוקת חנם שנאת
שיצליח  וידע יבטח זאת ועל נקי דם וישפכו יוסיפון

בם: ויתגרה מעמם בריתו את åðîî(Ï‡)ויפר íéòåøæå
.åãåîòé:לירושלים וגבוריו שריו ùã÷îäישלח åììçå
.æåòîä:המקדש בית éðçé(Ï·)מעון úéøá éòéùøîå.ó

עם  בריתם וירשיעו עמו שיתחברו ישראל פריצי
בחלקלקות: ויחניף ממרים ויהיו åéäìà.חבריהם éòãåé

יאחזו  כלומר אלהיהם ביראת שיחזיקו ישראל וכשרי
יעזבוה: ולא תורתם:åùòå.בה íò.(Ï‚)את éìéëùîå

הדורות: וחכמי רבי בית של כגון שבהם åðéáéחכמים
.íéáøì ידיהם ויאמצו התורה את הארץ לעם ידרשו

בה: וגו':åìùëðå.להחזיק ובלהבה בחרב בגלותם

cec zcevn
(ÊÎ).ÌÈÎÏÓ‰ Ì‰È˘Â: הנגב ומלך  הצפון Ú¯ÓÏ.מלך  Ì··Ï

לישראל: רעה לעשות לבבם ‡Á„.יהיה ÔÁÏ˘ ÏÚÂבהיותם
ישראל  את לאבד  ידברו ר"ל  כזב  ידברו לאכול  מסובים

עצתם: נתקיימה לא כי על  כזב קוראו  ˙ˆÁÏ.והמלאך  ‡ÏÂ
תצלח : לא זאת  ÚÂÓÏ„.עצתם ı˜ „ÂÚ ÈÎ על זמן עוד  יש  כי

נאבדים: להיות קצם בא ולא הסאה נתמלאה לא עדיין כי להם  המיועד גדול ÈÂ˘·.(ÁÎ)קץ  ברכוש לארצו ישוב הצפון מלך
הנגב : ממלך שלל להפרÂ··ÏÂ.אשר יחשוב בלבבו ר"ל  קודש עם ישראל  עם  כרת אשר הברית  כריתת על  יהיה  לבבו מחשבת

לארצו:ÚÂ˘‰.הברית: יחזור  ואח"ז בם  ונלחם  הברית ויפר  יעשה כן חשב ישובÚÂÓÏ„.(ËÎ)כאשר האחרת בשנה הזה  לזמן
בה : להלחם הנגב  בארץ  ÂÎÂ'.לבוא ‰È‰˙ ‡ÏÂשנאמר שלפניה בשנה ר"ל  בראשונה שהיתה כמו מצלחת דרכו  תהיה  לא  אבל 

גדול : ברכוש  ארצו וישב  למעלה המלחמהÂ¯Á‡ÎÂ‰.בה והיא ההיא  המלחמה לאחר תהיה אשר  האחרונה כמלחמה ולא 
למ  לפליטה:האמורה  תהיה לא מצרים  וארץ  בה ונאמר  וכו ' יתנגח קץ ובעת ·Â.(Ï)טה  Â‡·Âרומא אנשי יבאו  הנגב בארץ

יצליח : ולא  ונשבר  נכאה יהיה  אבל גדולות ÌÚÊÂ.באניות  ·˘Âויהיה קודש עם  ישראל  עם שכרת הברית על  ויכעס  ויחזור
הברית: בהפרת בריתÚÂ˘‰.חפצו  את ישראל  עזבו  אשר על  להתבונן לב ויתן  ויחזור ויבן ושב  בהם  להלחם רב  עם  יקבץ

ביוסיפון: כמ "ש הברית  ולהפר למלחמה עליהם לגשת  לבו יערב ועי "ז בברית הנתונה הקדושה  התורה  היא  קודש 
(‡Ï).ÌÈÚÂ¯ÊÂ ר"ל ישראל  של והחוזק  המעוז הוא אשר המקדש  את  ויחללו  יתחזקו רומא מבני  זרוע בעלי מלחמה  אנשי 

באש : המקדש ‰˙ÈÓ„.ישרפו Â¯ÈÒ‰Â: הבית חורבן ע "י התמיד  הקרבת  ÌÓÂ˘Ó.יבטלו  ıÂ˜˘‰ Â˙Âיעמדו המקדש  במקום
דומם : כאבן ומושתק הנאלם המשוקץ  עכו"ם ·¯È˙.(Ï·)צורת ÈÚÈ˘¯ÓÂאותו ה ' ברית לעזוב ירשיע אשר מישראל מי את

אמרים : בחלקלקות ‡ÂÈ‰Ï.יחניף ÈÚ„ÂÈ ÌÚÂולא אותם ויעשו הברית  בדברי  יחזיקו ה' את היודעים  העם  כללות עכ "ז אבל 
האמרים: וחלקלקות החנופה מול  אל  ÌÚ.(Ï‚)יפנו ÈÏÈÎ˘ÓÂ:שבהם ÌÈ·¯Ï.החכמים ÂÈ·È:הברית דברי ÂÏ˘ÎÂ.ללמדם

רבים: ימים זמן  משך וכו' אש  ובלהבות  בחרב לפול יוכשלו ההם  המשכילים

oeiv zcevn
(ÊÎ).„ÚÂÓÏ:זמן וקביעת יעוד  כמוˆÌÈÈ.(Ï)מלשון אניות

לג): (ישעיה אדיר בתורה:ÌÈ˙Î.וצי ת "א  כן רמולוס  הם
.‰‡ÎÂ:( קט (תהלים לבב ונכאה כמו  עניןÚÂ˘‰.וישבר 

י"ד ): (ש"א חיל ויעש  כמו וקבוץ אסיפה 

p wxt dinxi - mi`iap

ð-÷øô äéîøédkÎfh

æè:eñðé Böøàì Léàå eðôé Bnò-ìà Léà äðBiä áøç éðtî øéö÷ úòa ìbî Nôúå ìáaî òøBæ eúøk¦§³¥Æ©Æ¦¨¤½§Ÿ¥¬©−̈§¥´¨¦®¦§¥Æ¤´¤©½̈¦³¤©Æ¦§½§¦¬§©§−¨ª«
æéeçécä úBéøà ìàøNé äøeæô äNCìî øvàøãëeáð Bîvò ïBøçàä äæå øeMà Cìî Bìëà ïBLàøä ¤¯§¨²¦§¨¥−£¨´¦¦®¨¦³£¨Æ¤´¤©½§¤³¨©£Æ¦§½§©§¤©−¤¬¤

:ìáaçéézã÷t øLàk Böøà-ìàå ìáa Cìî-ìà ã÷ô éððä ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà-äk ïëì ¨¤«¨¥À«Ÿ¨©º§¨³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦§¦¬Ÿ¥²¤¤¬¤¨¤−§¤©§®©£¤¬¨©−§¦
:øeMà Cìî-ìàèéòaNz ãòìbäå íéøôà øäáe ïLaäå ìîøkä äòøå eäåð-ìà ìàøNé-úà ézááLå ¤¤¬¤©«§Ÿ©§¦³¤¦§¨¥Æ¤¨¥½§¨¨¬©©§¤−§©¨¨®§©¬¤§©²¦§©¦§−̈¦§©¬

:BLôðëàìå äãeäé úàhç-úàå epðéàå ìàøNé ïBò-úà Lwáé ýåýé-íàð àéää úòáe íää íéîia ©§«©¨¦´¨¥Á¨¥̧©¦¹§ª§À̈§ª©º¤£³¦§¨¥Æ§¥¤½§¤©¬Ÿ§−̈§´Ÿ
:øéàLà øLàì çìñà ék äðéàönúàëíøçäå áøç ãB÷t éáLBé-ìàå äéìò äìò íéúøî õøàä-ìò ¦¨¤®¨¦¬¤§©−©£¤¬©§¦«©¨¨³¤§¨©Æ¦Æ£¥´¨¤½¨§¤§¥−§®£¸Ÿ§©£¥³

éúéeö øLà ìëk äNòå ýåýé-íàð íäéøçà:Eáë:ìBãb øáLå õøàa äîçìî ìB÷âëéàøáMiå òcâð C ©«£¥¤Æ§ª§½̈©£¥¾§−Ÿ£¤¬¦¦¦«¬¦§¨−̈¨¨®¤§¤−¤¨«¥³¦§©Æ©¦¨¥½
éà õøàä-ìk Léhtì äúéä C:íéBba ìáa änLãëúàöîð zòãé àì zàå ìáa zãkìð-íâå Cì ézL÷é ©¦−¨¨¨®¤¥´¨§¨¯§©¨²¨¤−©¦«¨¸Ÿ§¦¨³§©¦§©§§Æ¨¤½§©−§´Ÿ¨¨®©§¦§¥Æ

:úéøbúä ýåýéá ék zNtúð-íâåäëéðãàì àéä äëàìî-ék Bîòæ éìk-úà àöBiå BøöBà-úà ýåýé çút §©¦§©½§§¦¬©«−̈¦§¨¦«¨©³§¨Æ¤´¨½©¥−¤§¥´©§®¦§¨¨´¦À©«Ÿ¨¯
:íécNk õøàa úBàáö ýåýé¡¦²§¨−§¤¬¤©§¦«

i"yx
(ÊË).òøåæ åúøë חרבא ואחידו מבבל מלכא שיצו

קטול: åìëà.(ÊÈ)בעידן ïåùàøä:השבטים י' שהגלה
.åîöò יהודה השיריים שגמר עצמותיו גירם גרמו

בלע"ז: דישושא"ר עצמו ìîøëä.(ËÈ)ובנימן, äòøå
מרעה: והרגזתני:íéúøî.(Î‡)ל' ãå÷ô.שהמרתני

וקוע ושוע פקוד וכן מדינה כג)שם שם (יחזקאל  ת"י
êéúéåö.מדינות: øùà ìëë äùòå ביד כורש אתה

הנביא õøàä.(Î‚):(מ"ה)ישעיה ìë ùéèô שהיה
הכל: את ומכתת êì.(Î„)מפוצץ éúù÷é לשון

מוקש:

cec zcevn
(ÊË).Â˙¯Î מגל ואוחז שדות זורע  בבבל  עוד  ימצא לא  ר"ל 

שמה : יזרע ולא  שממה תהיה כי הקציר Á¯·בעת ÈÙÓ
.‰ÂÈ‰והממון הגוף לעשוק  ואונסת המאנה האויב חרב מפני 

ולארצו לעמו כ "א  וינוסו האדמה עובדי השכירים משם יפנו
משם: באו Ï‡¯˘È.(ÊÈ)אשר ‰¯ÂÊÙ היה˘‰ ישראל הנה

אותה הדיחו אריות אשר העדר  מן ופרודה פזורה כשה
מארצו: אותו  הדיחו כן כי מעדרה המדיח ‰¯‡˘ÔÂ.והבריחוה

השבטים: עשרת שגלה  אשור מלך והוא  בשרו אכל  הראשון
.ÔÂ¯Á‡‰ ‰ÊÂ מלך נ"נ והוא  עצמותיו שבר  האחרון המדיח זה

ובנימין: יהודה  שגלה  ÂÙ˜„.(ÁÈ)בבל  È‰להביא אשגיח 
וכו': בבל  על  בימיÈ˙··Â˘Â.(ËÈ)גמול זמן יבא  עוד ר"ל 

והבשן הכרמל במרעה  וירעה  נוהו אל  אותו  שאשיב המשיח 
לשון אמר לשה  שהמשילם ולפי שמן  מרעה מקום שהמה 

בשה: Â˘Ù.הנופל  Ú·˘˙:שם המצוי המרעה מרוב
(Î).˘˜Â·È:יהיה לא יבוקש אם ‡˘‡È¯.אף  ¯˘‡Ïלאלו

השעבוד  בקושי נמרקים  יהיו כי לעונם אסלח  מהם שאשאיר
להם: ÌÈ˙¯Ó.(Î‡)וילכו ı¯‡‰ ÏÚהראשונים לדבריו חזר

הארץ על  למלחמה עלה בבל  את  המחריב מול  אל  אמר
בבל: והיא כוכבים העובדי בכל ופשעה Â˜Ù„.שמרדה  È·˘ÂÈ Ï‡Â(כג (יחזקאל  וקוע ושוע  פקוד  כמ "ש בבל  מערי עיר  שם

עוונה: ולזכור  לפקוד  עת שבא לפי כן וקראה יאמר  בבל  על  והחרימם:Â¯Á·.או אחריהם  רדוף  והנסים אותה ÚÂ˘‰תחרב
.'ÂÎÂ:לזרזו בבל :·‡¯ı.(Î·)חזר בארץ Ú„‚.(Î‚)נשמע  ÍÈ‡כפטיש הארץ, כל  ומפוצץ משבר שהיה בבל  נכרת איך 

סלע: חורבנה:Ó˘Ï‰.המפוצץ על יתמהו כולם  כוכבים העובדי  בין היתה נלכדתÈ˙˘Â˜È.(Î„)לתמהון וגם מוקש לך  הכנתי
באה: פתאום כי ממנה להשמר  ידעת ולא  חמלת:‰˙‚¯È˙.בה  ולא טבחת  עמו כי  ומלחמה  תגר עשית  ה ' ÈÏÎ(Î‰)עם ˙‡

.ÂÓÚÊ: להשחיתה בבל על  לבוא לבם העיר המקום ור"ל  ומדי פרס  Ï‡„'.הם ‡È‰ ‰Î‡ÏÓ ÈÎדבר היא כשדים  ארץ השחתת
ה': של שליחות 

oeiv zcevn
(ÊË).˘ÙÂ˙Â: אחיזה עשויÏ‚Ó.ענין  כלי והוא החרמש  הוא

מגל שלחו  וכן בו ד')לקצור  וענינו‰ÂÈ‰.:(יואל אונאה מלשון
היונה העיר וכן והממון הגוף  ג')עשיקת עניןÂÙÈ.:(צפניה

פרוד :ÂÊÙ¯‰.(ÊÈ)סבוב: דחיה:‰„ÂÁÈ.ענין ÂÓˆÚ.מלשון
תשרש תבואתי ובכל ודוגמתו עצמיו שבר ל"א)ר"ל  ור"ל (איוב

השורש: הרעה:ÂÙ˜„.(ÁÈ)תעקור הבאת  השגחת ענין 
(ËÈ).È˙··Â˘Â:השבה מלשוןÚ¯Â‰.מדורו:Â‰Â.מלשון

וכרמים:‰ÏÓ¯Î.מרעה: שדות  מקום יקרא ÌÈ˙¯Ó.(Î‡)כן
ומרד: מרי חורבן.Â¯Á·.מלשון  כליוןÌ¯Á‰Â.מלשון ענין

החרים  הנשמה כל  י')כמו כמוÚ„‚.(Î‚):(יהושע כריתה  ענין
גדעו ט')שקמים כפטישÈËÙ˘.:(ישעיה כמו  המקבת  הוא 

סלע כ"ג)יפוצץ מלשוןÈ˙˘Â˜È.(Î„)לתמהון:Ó˘Ï‰.:(לעיל
בחזקה:Ù˙˘˙.מוקש: אחיזה תגר‰˙‚¯È˙.ענין  מלשון

בם תתגרו אל כמו ב')ומלחמה  מלשון‡Â¯ˆÂ.(Î‰):(דברים
ומטמון: וחימה :ÂÓÚÊ.אוצר  כעס שליחותÎ‡ÏÓ‰.ענין ענין

רמיה ה' מלאכת  עושה  ארור מ"ח)וכן :(לעיל
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·çôè õøàä ïî ääBáb äúéä,äézçz äàîè,úéaa Bà,dab ìò Bà–àîè ìkä,dëBz àlà.dëBúa–ìkä ¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨©©¦©©¨©Ÿ¨¥¤¨¨§¨©Ÿ
àîè. ¨¥
‚íéøeîà íéøác äna?úìçìçî éìk àéäL ïîæa.L÷a ä÷e÷ôe äúeçt äúéä,äöeôà Bà;äöeôà àéä Bæéà? ©¤§¨¦£¦¦§©¤¦§¦§ª§¤¤¨§¨§¨§¨§©£¨¥¦£¨

ãçà íB÷nî çôè dì ïéàL ìk;äézçz ïeúð únä ïî úéfk–àîè íBäzä ãò Bcâðk;dab ìò–ãò Bcâðk ¨¤¥¨¤©¦¨¤¨©©¦¦©¥¨©§¤¨§¤§©©§¨¥©©¨§¤§©
àîè òé÷øä.úéaa–úéaä àlà àîè ïéà.dëBúa–dëBz àlà àîè ïéà. ¨¨¦©¨¥©©¦¥¨¥¤¨©©¦§¨¥¨¥¤¨¨

:õåçì äéô éøäù úñðëð äðéà äéô êøãå ,íé÷å÷ô ïäå ìéàåä çôè çúåô ïäá ùéù ô"òà
a.gth ux`d on ddeab dzid:çôè ìäåà äéúçú ùé åéùëòã.`nh lkdãâðë àìù åìéôà äáâ ìòù íéìëå ,çôè ääåáâã ïåéë úéáì äàîåè äàéáîã

àîòè éàäî àîè ìëä éîð úéáá äàîåè íà ïëå .ìéöî éìë ïéàã äáâ ìò úìöî ïéàå .äàîåè àéìîã ïàîë äéúçúã ,õåçá åìéôàå ïéàîè éîð äàîåèä,
,äàîåè àéìîã ïàîë äéúçú íéàåø ,äéúçúù äî ìò úìöî ïéàã ïåéë ,äáâ ìò äàîåè íàå .äáâ ìò úìöî ïéàå äéúçúì äàîåè àéáî úéáä ìäåàã

:àîè ìëä äáâ ìòù äîå äéúçúù äîå úéááù äî êëìä.dkez `l`:øåäèù äëåúáù äîî õåç àîè ìëä øîåìë
b.ilk `idy onfa:éìë úøåúî äìèáúð àìå äúçôð àìù.zlglegnåñðëéù éãë úøååëä úåðôãá íéá÷ð úåùòì íéìéâøù .çôè çúåôá úåáå÷ð úåðôãäù

:÷ãäéî àì ÷÷ôäã àìà ù÷á íé÷å÷ô íéá÷ðäù íéîòôå ,åàöéå íéøåáãä.dzegt dzid:éìë úøåúî äìèáúðå äúçôðù.ywa dwewte.äúéçôä íå÷îá
:úìçìåçî äðéàù úåîéìù äéúåðôãå.dvet` e`ìåçìç äá ïéàå úìçìåçî àéäù íå÷îá äîåúñ øîåìë .äöåôàù àìà úåîéìù äéúåðôã ïéà åìéôà åà

:çôè.`nh medzd cr ecbpk:äáâ ìòå äëåú ìéöäì ìäåàë áåùç àåä éìë åàìã ïåéëã .øåäè øàùä ìëå.dab lr:äáâ ìò ïåúð úîä ïî úéæë íà
.`nh riwxd cr ecbpk:àéä éìë åàìã ïåéë .äéúçúå äëåú úìöîã ,øåäè øàùä ìëå.ziaa:úéáá úîä ïî úéæë íà.ziad `l` `nh oi`øàùä ìëå

:õåçì äéôã ,øåäè.dkeza:äëåúá úîä ïî úéæë íà.dkez `l` `nh oi`.õåçì äéôå úìçìåçî äðéàã ïåéë úéáì úñðëð äàîåè ïéàã .øåäè øàùä ìëå
:àéä éìë åàìã ïåéë ,äáâ ìòå äéúçúù äî ìò éîð úìöîå

`xephxa yexit

הטומאה, בפני חוצצת אינה אבל שתחתיה, מה כל  על הטומאה
הבית. ולכל הכוורת גבי שעל  מה לכל  עוברת והטומאה

ב ה נ ש מ ר ו א ב

çôè õøàä ïî ääBáb äúéä,הפתח שבתוך  הכוורת אם – ÈÀÈÀÈÄÈÈÆÆÇ
והרי טפח, הארץ מן  גבוהה היתה הקודמת, במשנה עליה ששנינו 

טפח, על טפח של  אוהל תחתיה äézçzשיש äàîè תחת – ËÀÈÇÀÆÈ
שבחוץ, בחלק ואפילו úéaaהכוורת, Bà,בבית הטומאה אם או  – ÇÇÄ

dab ìò Bà,בחוץ ואפילו הכוורת, גבי על –àîè ìkäכל – ÇÇÈÇÙÈÅ
הואיל תחתיה, הטומאה שאם גבה; שעל  וכל  שתחתיה וכל שבבית
לכל הטומאה את מביא הוא הרי טפח, על  טפח של  אוהל שם ויש 

ואין  הואיל גבה, שעל לכל  שתחתיה ומכל לבית וממנה שתחתיה
הטומאה  הרי בבית, הטומאה ואם הטומאה; בפני חוצצת הכוורת

היא  הרי  גבה, על הטומאה ואם גבה; לעל  ומתחתיה לתחתיה, עוברת
וכל שתחתיה כל  לטמא אוהל נעשה ותחתיה תחתיה, מונחת כאילו 

גבה, שעל כל  וכן  dëBzשבבית, àlàבתוך הנמצא מן  חוץ – ÆÈÈ
והיא  הואיל שבתוכה, מה על  מצלת הכוורת שכן  טהור, שהוא הכוורת

המת. באוהל פתיל צמיד  המוקף חרס לכלי  בדומה טהור , dëBúaÀÈכלי 
הכוורת, בתוך המת מן  כזית אם –àîè ìkä בסוף שבארנו כמו  – ÇÙÈÅ

הקודמת. המשנה

i p y m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéøeîà íéøác äna?ב ובמשנה א במשנה ששנינו  מה –ïîæa ÇÆÀÈÄÂÄÄÀÇ
úìçìçî éìk àéäL:תנאים שני בה שיש  בכוורת כלומר –.` ÆÄÀÄÀËÀÆÆ

פחותה;ilk,שהיא ואינה שלמה שהיא היינו zlglegn,שהיאa.היינו
הפתח לצידי  דבוקה ואינה רפויה דינה (zefefnl),שהיא זה שבכגון

בפני חוצצת אינה שלמה, והיא שהואיל  א-ב, במשניות ששנינו  כמו 

אוהלים, דפנות עם מצלת אינה מחולחלת, והיא והואיל  הטומאה,
התנאים  שני יש שאם מכאן, הטומאה; בפני לחצוץ אוהל  דין  לה ואין

בפני חוצצת ואינה הטומאה את מביאה והיא כלי, שהיא דינה הללו,
שעל אלא לטהר , לא אבל  לטמא אוהלים נעשים שכלים הטומאה,

טומאה  מלקבל וטהורה אדמה, כלי והיא הואיל מצלת, היא עצמה

יהושע "). הכוורת,äúéä("מעייני –äúeçt,חתיכה ממנה שנפלה – ÈÀÈÀÈ

בפני לחצוץ אף אוהל  נעשית היא והרי כלי , תורת ממנה ובטלה
L÷aהטומאה, ä÷e÷ôe הטומאה תיכנס שלא הפחיתה, במקום – ÀÈÀÇ

טפח, הוא שהפחת וכגון äöeôàלתוכה, Bà שלמה כוורת היינו  – ÂÈ
זה  שבכגון הפתח, לצידי והדוקה דבוקה שהיתה אלא נפחתה, שלא

הטומאה; בפני חוצצת גם ונמצאת אוהלים, דפנות עם מצלת היא
äöeôà àéä Bæéàלהישאר שיכול הריווח שיעור הוא כמה כלומר – ÅÄÂÈ

"אפוצה"? תיקרא שעדיין  הדלת, וצידי הכוורת dìבין ïéàL ìkÈÆÅÈ
ãçà íB÷nî çôèבאורך מחזיק (הפילוש) הריווח שאין כלומר  – ÆÇÄÈÆÈ

ופירוש טפח. שיעור  הפתח לחלל  הכוורת שבין `cg",היקפו  mewnn"
אם  רבים, במקומות מפוזר ואינו אחד במקום הוא הפילוש  שאפילו 

"אפוצה" נקראת היא הרי  טפח, אורך בו  יהושע).אין ויש(מעייני
לדפנות מפרשים: הכוורת בין טפח של  מרחק מקום בשום שאין  כל

הללו (רח"א ); התנאים משני  `dvet)באחד e` dzegt) הם הדינים
äézçzכדלקמן : ïeúð únä ïî úéfk,היא רצוצה שטומאה – ÇÇÄÄÇÅÈÇÀÆÈ

àîè íBäzä ãò Bcâðk בוקעת אינה אבל  היא; ויורדת שבוקעת – ÀÆÀÇÇÀÈÅ
אוהל דין לה יש  שהכוורת לפי היא, רצוצה שטומאה פי על  אף ועולה,

טהור; גבה שעל מה הלכך  הטומאה, בפני dabוחוצצת ìò אם – ÇÇÈ
ג  על  נתון  המת מן  àîèבה,כזית òé÷øä ãò Bcâðk היא שבוקעת – ÀÆÀÇÈÈÄÇÈÅ

מה  הלכך  חוצצת, שהכוורת לפי  ויורדת, בוקעת אינה אבל ועולה,

טהור ; בבית,úéaaשתחתיה מונחת הטומאה אם –àlà àîè ïéà ÇÇÄÅÈÅÆÈ
úéaä.א במשנה שבארנו כמו  –dëBúa נתון המת מן  כזית אם – ÇÇÄÀÈ

הכוורת, dëBzבתוך àlà àîè ïéà והבית גבה ועל  תחתיה אבל  – ÅÈÅÆÈÈ
מה  לבין  שבתוכה הטומאה בין מפסיקות שדפנותיה לפי טהורים,

פחותה  הכוורת אם אוהל, משום הבית, לבין או שלמטה או שלמעלה
לדעת, ראוי  ברם, אפוצה. היא אם אוהלים דפנות משום או  ופקוקה,

שהכוורת  שווים, שבתוכה טומאה ודין  תחתיה טומאה שדין  פי  על  שאף
תחתיה, שכשהטומאה ביניהם, הבדל יש מקום מכל בפניה, חוצצת

זה  הרי  אוהל משום חוצצת שהכוורת מה רצוצה, טומאה והיא הואיל 
שיש בזמן  כן שאין  מה מהטומאה, למעלה דפנות שתי  לה שיש משום

ופיה  שוליה, על עומדת שהיא כגון בלבד , התחתונה הדופן  רק לה
דין  לה שיש פי על  אף הטומאה, בפני חוצצת היא אין  למעלה, פתוחה

על טפח של חלל בפנים ויש  הואיל בתוכה, כשהטומאה אבל  אוהל,
שלא  הטומאה בפני לחצוץ דיה אחת דופן  אף רצוצה, ואינה טפח,

לה מחוצה יהושע ).תתפשט (מעייני

izdw - zex`ean zeipyn
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È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡çútä CBúa àéäL úøekõeçì äéôe,õeçaî dab ìò Bà äézçz ïeúð únä ïî úéfk,úéfä ãâðk àeäL ìk, ©¤¤¤¦§©¤©¦¨©©©¦¦©¥¨©§¤¨©©¨¦©¨¤§¤¤©©¦

daâå äézçz–àîè.úéfä ãâðk BðéàL ìëå,úéaäå dëBz–øBäè.úéaa–úéaä àlà àîè ïéà.dëBúa– ©§¤¨§©¨¨¥§¨¤¥§¤¤©©¦¨§©©¦¨©©¦¥¨¥¤¨©©¦§¨
àîè ìkä. ©Ÿ¨¥

h`.zxeekäúö÷îå õåçá äúö÷îå çúôä êåúá äãö ìò äèåîå ,äàîåè úìá÷î äðéàù ùáéá íééøåë ïäù çìá äàñ íéòáøà ú÷æçîå ,íéìåù äì ùéù
:úéáá.uegl dite:íéðôì äéìåùåizgz oezp znd on zifk.d:õåçáî.zifd cbpk `edy lkäáâ ìò úéæä åà ,åãâðë äáâ ìò íéìëå äéúçú úéæä íà

:åãâðë äéúçú íéìëå.`nh dabe dizgzãâðë äáâå äéúçúù äî ìò úìöî äðéà ,äëåúáù äî ìò úìöî úøååëäù ô"òàã .øåäè äëåúáù äî ìáà
ìòùå äéúçúù äî ìáà ,äàîåè úìá÷î äðéàù ïåéë ,ìéúô ãéîöá úìöî úîä ìäåàá úçðåî åìéôàã ,ìéöúù àåä ïéã äëåúáù äî ìòã .äàîåè ìù úéæä

:øäèì àì ìáà àîèì íéìäà íéùòð íéìëå íãà 'å ÷øô ìéòì ïðúãë ,àéä éìëã ïåéë úìöî äðéà äáâ.xedh ziade dkez zifd cbpk epi`y lkeéëä
:øåäè ìëä ,úéááù éîð íéìëå ,úéæä ãâðë ïä åìéôàå äëåúáù íéìë øîåìë äëåúå ,äàîåè ìù úéæä ãâðë ïðéàù äáâå äéúçúù íéìë ,øîà÷oi` ziaa

.ziad `l` `nh:õåçì äéôã ,íéøåäè úøååëä êåúáù íéìëä ìáà ,úéáä àìà àîè ïéà úéáá úéæëä íà.`nh lkd dkeza,úøååëä êåúá úéæëä íà
ïî÷ì øîéîì ïðéòáãë ,ïðé÷ñò çôè çúåôá úåðôãä ïî äáå÷ð àéäù úøååëáã .àîè ìëä['â äðùî],ú÷ãåäî äîéúñä ïéàå ù÷á íé÷å÷ô íéá÷ðäù àìà ,

äàìî àéä åìéàë äúåà ïéàåø äëåúá úéæäù ïåéëã ,íéàîè õåçáî äáâ ìòùå äéúçúù íéìë åìéôàå ,é÷ãäî àìã ïåéë úéáì äàîåèä äàöåé íéá÷ðä êøãå
íéá÷ð êøã úøååëá úñðëð äàîåèä ïéàù ,úéáä àìà àîè ïéàã ìéòì ïøîà ,úéáá äàîåèäùë ìáà .åéáâ ìòå åéúçúù äî ìò ìéöî éìë ïéàå ,äàîåè
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ונכנסו בפירושם נתחבטו המפרשים וכל וקשים, סתומים עניינים כמה כולל  זה פרק
בעייה בהרבה בפני  עמדנו מכאן  עיון . בצריך דברים וכמה כמה הניחו ואף דחקים,

ויישוב  השונות השיטות להבדלי  להיכנס מבלי  הזה, הפרק את לבאר כיצד קשה,
הפרק  ענייני  הבנת את ממנו  ולמנוע הלומד  את לבלבל  העלולים שבו , הקשיים
מכל ושיטות, דעות הבדלי גם בביאורנו  להביא תמיד  שדרכנו פי  על  ואף לאשורם.
את  תחילה לבאר שיש שלם, פרק לפנינו כי זו , דרך  לנקוט יכולנו לא כאן מקום
היקף  בכל  הלומד ידי  על  יפה שייתפס כדי עקבית, ובשיטה אחידה בדרך  כולו
הסלולה  דרכו לפי  הפרק את לבאר  לנכון  מצאנו  לפיכך  הלכותיו . והבדלי  ענייניו
כלים  בהלכות ברורים כללים יסוד על פרקנו  את  המפרש  יהושע", "מעייני  בעל של
מכל – דעת. ותוסיפו הפירושים כל בשאר  ועיינו לכו  גמורו, זילו  ואידך  ואוהלים,
גם  נביא שונות, בדרכים ומתפרשים קשים שענייניהן  המשניות אותן בשולי מקום

שבהם. התורפה נקודות את ונציין  אחרים פירושים אלה אי 
והוא הפרק, נושא על קצת נתעכב לפרק, בהקדמתנו כאן  רוב zxeek"d".אף לדעת

מחזקת  שהיא וכגון מקנים, או מעץ העשויה דבורים לכוורת היא הכוונה המפרשים
הפרק  ענייני אין  זה פירוש לפי אבל טומאה. מקבלת שאינה בלח, סאה ארבעים
ובשולי הדברים בהמשך נבאר  שעוד כפי  והסתירות, הקושיות ורבו  יפה, מתיישבים
תמהים  יש אבל  חרס. של בכוורת כאן  שמדובר  הראב"ד, מפרש  מכאן יב. משנה
מפרש הגר "א אף חרס. של כוורת התלמוד בכל מוצאים שאין מאחר  פירושו , על 
ארבעים  מחזקת שאינה בכגון  אלא עץ, של בכוורת כאן שמדובר  המפרשים, כרוב
וחוצצת  אוהל שחשובה א), (ח, לעיל  שנינו סאה ארבעים במחזקת שהרי בלח, סאה
ואינה  כלי חשובה היא הרי  שלמה, היא שאם שנוי, בפרקנו ואילו הטומאה, בפני

הטומאה בפני `).חוצצת ,g lirl "dpexg` dpyn" oiir)"יהושע "מעייני בעל ברם,
והוא  הפרק, של הקשים העניינים בשאר  הגר"א של ביאורו על  גם הרבה שואל 
המבוססים  ברורים כללים פי  ועל התוספתא, יסוד  על מיוחדת בדרך  פרקנו  את מפרש
הכוורת  הכוורת: בענין ביאורו והרי  והראשונים, התלמוד התוספתא, המשנה, על 
שני ולה ועגולה, חלולה והיא דבש , לעשות דבורים להחזקת העשוי כלי היא

ושלימים קבועים שוליים אחד  מצד  zizgzd),שוליים: mdy) שוליים ומ שני  צד
בה קבועים ואינם ולסלקם להכניסם zxeekd).העשויים it mdy) את עושים יש 

מעץ, אותה עושים ויש מקנים, או  מקש laebnהכוורת hihn dze` miyer yie
,dnga dze` miyaiine,באש תשמישה ואין שהואיל בכבשן , אותה צורפים ואין

הנקרא  והוא צירוף, צריכה אינה בה, המחלחלים דברים בתוכה מחזיקים אין  ואף
המשנה `dnc.בלשון  ilkאו מקש העשויה בכוורת המשנה שעוסקת מקום וכל 

במפורש : נוקטת הריהי mipwd,מקנים, zxeek e` ywd zxeek עוסקת כשהיא אולם
להבין, יש הענין ולפי סתם, "כוורת" נוקטת הריהי  אדמה של או עץ של בכוורת
מדובר  ואם עץ, של לכוורת היא הכוונה טומאה, המקבלת בכוורת מדובר שאם
פרקנו ואמנם אדמה. של לכוורת היא הכוונה הרי  טומאה, מקבלת שאינה בכוורת
אבנים. כלי  או אדמה כלי  שהיא ומכאן טומאה, מקבלת שאינה בכוורת עוסק כולו
לא  שאם בלח, סאה ארבעים מחזקת שאינה בכוורת כאן  שמדובר  לפרש, יש  כן
ורק  הגר"א; של בפירושו לעיל  בארנו שכבר כמו אוהל , היא חשובה הרי כן
יש סאה. ארבעים המחזיקה כוורת על במפורש  לדבר התנא מתחיל יב במשנה
של בכוורת כאן שמדובר  יהושע" "מעייני  בעל של  דעתו נכונה שאמנם מעירים,
אלא  דבורים, להחזקת העשויה היינו סתם שכוורת לפרש, הכרח שאין  אלא אדמה,

בבית תבואה בה שמחזיקים גדול , סל כמין  שהוא לפרש g"xlאפשר zenlyd)
.(bxacleb zxecdn zeld` ;wal` מבארים אנו  לעיל, הקדמנו  שכבר כפי פנים, כל  על

באה  שאינה בכגון ודווקא אדמה, של  בכוורת כאן שמדובר יהושע", "מעייני  לפי
בלח. סאה ארבעים מחזקת שאינה היינו  במידה,

úøek שבארנו כמו  טומאה, מקבלת שאינה אדמה, של כוורת כגון – ÇÆÆ
çútäלעיל, CBúa àéäL,צידה על ומונחת הבית, של  –äéôe ÆÄÀÇÆÇÄÈ
õeçì וא הבית, לצד  ולא חוץ, לצד בחוץ,– מונחת הכוורת מקצת ף Ç

õeçaî dab ìò Bà äézçz ïeúð únä ïî úéfk תיבת – ÇÇÄÄÇÅÈÇÀÆÈÇÇÈÄÇ
"uegan" מחוץ מונח המת מן  שהכזית כלומר תחתיה, על  גם מוסבה

זו  והרי  הכוורת, תחת נתון  שהוא אלא הבית, תקרת תחת ולא לבית,
הארץ  מן  גבוהה הכוורת שאין  בכגון  כאן מדובר שכן רצוצה, טומאה

דינה  זה בכגון שאף הכוורת, גבי על נתון המת מן  שהכזית או טפח,
טומאה, מקבל שאינו  טהור, כלי  והכוורת שהואיל  רצוצה, כטומאה

כאילו  הטומאה נעשית לפיכך הטומאה, בפני  חוצצים אינם כלים והרי 
רצוצה: טומאה זו  שאף והרי הכוורת, תחת למטה, מונחת ìkÈהיא

àîè daâå äézçz ,úéfä ãâðk àeäL הכוורת תחת הנמצא כל  – ÆÀÆÆÇÇÄÇÀÆÈÀÇÈÈÅ
בוקעת  רצוצה שטומאה טמא, זה הרי המת, מן  הכזית כנגד גבה על או

שכנגדה; מה כל ומטמאה ויורדת בוקעת ãâðkועולה BðéàL ìëåÀÈÆÅÀÆÆ
úéfä,מבחוץ גבה על  או מתחתיה הזית כנגד שאינו  מה כל  –dëBz ÇÇÄÈ

הזית, שכנגד  מה אפילו  הכוורת, של  תוכה וכל כלומר –úéaäå– ÀÇÇÄ
הבית, øBäè–,xedhוכן zifd cbpk epi`y lk רצוצה שטומאה משום È

מתפשטת  אינה אבל  כנגדה, ויורדת בוקעת ועולה בוקעת אלא אינה
xedh,לצדדים; dkezמפני טומאה, מקבלת אינה והכוורת שהואיל

חרס  ככלי היא והרי  לתוכה, נכנסת הטומאה אין  אדמה, כלי שהיא
שמוקף  פי  על שאף המת, באוהל  ומונח פתיל צמיד  המוקף טהור,
מה  כל כאן אף הלכך טהור , שבתוכו  מה כל  מקום מכל טומאה,

שתחתיה; הרצוצה הטומאה שכנגד  מה אף טהור, הכוורת שבתוך 
xedh ziade.לבית מחוץ מונחת הטומאה שהרי –úéaa היה אם – ÇÇÄ

בבית, המת מן úéaäכזית àlà àîè ïéàשבתוך מה אבל  – ÅÈÅÆÈÇÇÄ
למה  עוברת הטומאה אין  וכן  לחוץ, ופיה הואיל  טהור , הכוורת

כל ואף טפח, הארץ מן  גבוהה הכוורת שאין  כיון  מבחוץ, שתחתיה
להמשיך אוהל  מבחוץ גבה על אין שהרי  טהור , מבחוץ גבה שעל מה

הבית מן הטומאה את טהרות").לשם "סדרי אם dëBúa(רמב "ם; – ÀÈ
הכוורת, בתוך  נתון המת מן  àîèכזית ìkä מלאה הכוורת – ÇÙÈÅ

לפי הבית. ולכל גבה ועל תחתיה הטומאה את מביאה והיא טומאה,
כלים, ואין כלי , שהיא מאחר  הטומאה, בפני  חוצצת הכוורת שאין

מביאה  אבל  לטהר , אוהל נעשים טומאה, מלקבל הטהורים אפילו
את  להביא אוהל  נעשית העליונה הדופן הלכך  הטומאה; את היא
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·çôè õøàä ïî ääBáb äúéä,äézçz äàîè,úéaa Bà,dab ìò Bà–àîè ìkä,dëBz àlà.dëBúa–ìkä ¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨©©¦©©¨©Ÿ¨¥¤¨¨§¨©Ÿ
àîè. ¨¥
‚íéøeîà íéøác äna?úìçìçî éìk àéäL ïîæa.L÷a ä÷e÷ôe äúeçt äúéä,äöeôà Bà;äöeôà àéä Bæéà? ©¤§¨¦£¦¦§©¤¦§¦§ª§¤¤¨§¨§¨§¨§©£¨¥¦£¨

ãçà íB÷nî çôè dì ïéàL ìk;äézçz ïeúð únä ïî úéfk–àîè íBäzä ãò Bcâðk;dab ìò–ãò Bcâðk ¨¤¥¨¤©¦¨¤¨©©¦¦©¥¨©§¤¨§¤§©©§¨¥©©¨§¤§©
àîè òé÷øä.úéaa–úéaä àlà àîè ïéà.dëBúa–dëBz àlà àîè ïéà. ¨¨¦©¨¥©©¦¥¨¥¤¨©©¦§¨¥¨¥¤¨¨

:õåçì äéô éøäù úñðëð äðéà äéô êøãå ,íé÷å÷ô ïäå ìéàåä çôè çúåô ïäá ùéù ô"òà
a.gth ux`d on ddeab dzid:çôè ìäåà äéúçú ùé åéùëòã.`nh lkdãâðë àìù åìéôà äáâ ìòù íéìëå ,çôè ääåáâã ïåéë úéáì äàîåè äàéáîã

àîòè éàäî àîè ìëä éîð úéáá äàîåè íà ïëå .ìéöî éìë ïéàã äáâ ìò úìöî ïéàå .äàîåè àéìîã ïàîë äéúçúã ,õåçá åìéôàå ïéàîè éîð äàîåèä,
,äàîåè àéìîã ïàîë äéúçú íéàåø ,äéúçúù äî ìò úìöî ïéàã ïåéë ,äáâ ìò äàîåè íàå .äáâ ìò úìöî ïéàå äéúçúì äàîåè àéáî úéáä ìäåàã

:àîè ìëä äáâ ìòù äîå äéúçúù äîå úéááù äî êëìä.dkez `l`:øåäèù äëåúáù äîî õåç àîè ìëä øîåìë
b.ilk `idy onfa:éìë úøåúî äìèáúð àìå äúçôð àìù.zlglegnåñðëéù éãë úøååëä úåðôãá íéá÷ð úåùòì íéìéâøù .çôè çúåôá úåáå÷ð úåðôãäù

:÷ãäéî àì ÷÷ôäã àìà ù÷á íé÷å÷ô íéá÷ðäù íéîòôå ,åàöéå íéøåáãä.dzegt dzid:éìë úøåúî äìèáúðå äúçôðù.ywa dwewte.äúéçôä íå÷îá
:úìçìåçî äðéàù úåîéìù äéúåðôãå.dvet` e`ìåçìç äá ïéàå úìçìåçî àéäù íå÷îá äîåúñ øîåìë .äöåôàù àìà úåîéìù äéúåðôã ïéà åìéôà åà

:çôè.`nh medzd cr ecbpk:äáâ ìòå äëåú ìéöäì ìäåàë áåùç àåä éìë åàìã ïåéëã .øåäè øàùä ìëå.dab lr:äáâ ìò ïåúð úîä ïî úéæë íà
.`nh riwxd cr ecbpk:àéä éìë åàìã ïåéë .äéúçúå äëåú úìöîã ,øåäè øàùä ìëå.ziaa:úéáá úîä ïî úéæë íà.ziad `l` `nh oi`øàùä ìëå

:õåçì äéôã ,øåäè.dkeza:äëåúá úîä ïî úéæë íà.dkez `l` `nh oi`.õåçì äéôå úìçìåçî äðéàã ïåéë úéáì úñðëð äàîåè ïéàã .øåäè øàùä ìëå
:àéä éìë åàìã ïåéë ,äáâ ìòå äéúçúù äî ìò éîð úìöîå
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הטומאה, בפני חוצצת אינה אבל שתחתיה, מה כל  על הטומאה
הבית. ולכל הכוורת גבי שעל  מה לכל  עוברת והטומאה

ב ה נ ש מ ר ו א ב

çôè õøàä ïî ääBáb äúéä,הפתח שבתוך  הכוורת אם – ÈÀÈÀÈÄÈÈÆÆÇ
והרי טפח, הארץ מן  גבוהה היתה הקודמת, במשנה עליה ששנינו 

טפח, על טפח של  אוהל תחתיה äézçzשיש äàîè תחת – ËÀÈÇÀÆÈ
שבחוץ, בחלק ואפילו úéaaהכוורת, Bà,בבית הטומאה אם או  – ÇÇÄ

dab ìò Bà,בחוץ ואפילו הכוורת, גבי על –àîè ìkäכל – ÇÇÈÇÙÈÅ
הואיל תחתיה, הטומאה שאם גבה; שעל  וכל  שתחתיה וכל שבבית
לכל הטומאה את מביא הוא הרי טפח, על  טפח של  אוהל שם ויש 

ואין  הואיל גבה, שעל לכל  שתחתיה ומכל לבית וממנה שתחתיה
הטומאה  הרי בבית, הטומאה ואם הטומאה; בפני חוצצת הכוורת

היא  הרי  גבה, על הטומאה ואם גבה; לעל  ומתחתיה לתחתיה, עוברת
וכל שתחתיה כל  לטמא אוהל נעשה ותחתיה תחתיה, מונחת כאילו 

גבה, שעל כל  וכן  dëBzשבבית, àlàבתוך הנמצא מן  חוץ – ÆÈÈ
והיא  הואיל שבתוכה, מה על  מצלת הכוורת שכן  טהור, שהוא הכוורת

המת. באוהל פתיל צמיד  המוקף חרס לכלי  בדומה טהור , dëBúaÀÈכלי 
הכוורת, בתוך המת מן  כזית אם –àîè ìkä בסוף שבארנו כמו  – ÇÙÈÅ

הקודמת. המשנה

i p y m e i
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íéøeîà íéøác äna?ב ובמשנה א במשנה ששנינו  מה –ïîæa ÇÆÀÈÄÂÄÄÀÇ
úìçìçî éìk àéäL:תנאים שני בה שיש  בכוורת כלומר –.` ÆÄÀÄÀËÀÆÆ

פחותה;ilk,שהיא ואינה שלמה שהיא היינו zlglegn,שהיאa.היינו
הפתח לצידי  דבוקה ואינה רפויה דינה (zefefnl),שהיא זה שבכגון

בפני חוצצת אינה שלמה, והיא שהואיל  א-ב, במשניות ששנינו  כמו 

אוהלים, דפנות עם מצלת אינה מחולחלת, והיא והואיל  הטומאה,
התנאים  שני יש שאם מכאן, הטומאה; בפני לחצוץ אוהל  דין  לה ואין

בפני חוצצת ואינה הטומאה את מביאה והיא כלי, שהיא דינה הללו,
שעל אלא לטהר , לא אבל  לטמא אוהלים נעשים שכלים הטומאה,

טומאה  מלקבל וטהורה אדמה, כלי והיא הואיל מצלת, היא עצמה

יהושע "). הכוורת,äúéä("מעייני –äúeçt,חתיכה ממנה שנפלה – ÈÀÈÀÈ

בפני לחצוץ אף אוהל  נעשית היא והרי כלי , תורת ממנה ובטלה
L÷aהטומאה, ä÷e÷ôe הטומאה תיכנס שלא הפחיתה, במקום – ÀÈÀÇ

טפח, הוא שהפחת וכגון äöeôàלתוכה, Bà שלמה כוורת היינו  – ÂÈ
זה  שבכגון הפתח, לצידי והדוקה דבוקה שהיתה אלא נפחתה, שלא

הטומאה; בפני חוצצת גם ונמצאת אוהלים, דפנות עם מצלת היא
äöeôà àéä Bæéàלהישאר שיכול הריווח שיעור הוא כמה כלומר – ÅÄÂÈ

"אפוצה"? תיקרא שעדיין  הדלת, וצידי הכוורת dìבין ïéàL ìkÈÆÅÈ
ãçà íB÷nî çôèבאורך מחזיק (הפילוש) הריווח שאין כלומר  – ÆÇÄÈÆÈ

ופירוש טפח. שיעור  הפתח לחלל  הכוורת שבין `cg",היקפו  mewnn"
אם  רבים, במקומות מפוזר ואינו אחד במקום הוא הפילוש  שאפילו 

"אפוצה" נקראת היא הרי  טפח, אורך בו  יהושע).אין ויש(מעייני
לדפנות מפרשים: הכוורת בין טפח של  מרחק מקום בשום שאין  כל

הללו (רח"א ); התנאים משני  `dvet)באחד e` dzegt) הם הדינים
äézçzכדלקמן : ïeúð únä ïî úéfk,היא רצוצה שטומאה – ÇÇÄÄÇÅÈÇÀÆÈ

àîè íBäzä ãò Bcâðk בוקעת אינה אבל  היא; ויורדת שבוקעת – ÀÆÀÇÇÀÈÅ
אוהל דין לה יש  שהכוורת לפי היא, רצוצה שטומאה פי על  אף ועולה,

טהור; גבה שעל מה הלכך  הטומאה, בפני dabוחוצצת ìò אם – ÇÇÈ
ג  על  נתון  המת מן  àîèבה,כזית òé÷øä ãò Bcâðk היא שבוקעת – ÀÆÀÇÈÈÄÇÈÅ

מה  הלכך  חוצצת, שהכוורת לפי  ויורדת, בוקעת אינה אבל ועולה,

טהור ; בבית,úéaaשתחתיה מונחת הטומאה אם –àlà àîè ïéà ÇÇÄÅÈÅÆÈ
úéaä.א במשנה שבארנו כמו  –dëBúa נתון המת מן  כזית אם – ÇÇÄÀÈ

הכוורת, dëBzבתוך àlà àîè ïéà והבית גבה ועל  תחתיה אבל  – ÅÈÅÆÈÈ
מה  לבין  שבתוכה הטומאה בין מפסיקות שדפנותיה לפי טהורים,

פחותה  הכוורת אם אוהל, משום הבית, לבין או שלמטה או שלמעלה
לדעת, ראוי  ברם, אפוצה. היא אם אוהלים דפנות משום או  ופקוקה,

שהכוורת  שווים, שבתוכה טומאה ודין  תחתיה טומאה שדין  פי  על  שאף
תחתיה, שכשהטומאה ביניהם, הבדל יש מקום מכל בפניה, חוצצת

זה  הרי  אוהל משום חוצצת שהכוורת מה רצוצה, טומאה והיא הואיל 
שיש בזמן  כן שאין  מה מהטומאה, למעלה דפנות שתי  לה שיש משום

ופיה  שוליה, על עומדת שהיא כגון בלבד , התחתונה הדופן  רק לה
דין  לה שיש פי על  אף הטומאה, בפני חוצצת היא אין  למעלה, פתוחה

על טפח של חלל בפנים ויש  הואיל בתוכה, כשהטומאה אבל  אוהל,
שלא  הטומאה בפני לחצוץ דיה אחת דופן  אף רצוצה, ואינה טפח,

לה מחוצה יהושע ).תתפשט (מעייני
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ונכנסו בפירושם נתחבטו המפרשים וכל וקשים, סתומים עניינים כמה כולל  זה פרק
בעייה בהרבה בפני  עמדנו מכאן  עיון . בצריך דברים וכמה כמה הניחו ואף דחקים,

ויישוב  השונות השיטות להבדלי  להיכנס מבלי  הזה, הפרק את לבאר כיצד קשה,
הפרק  ענייני  הבנת את ממנו  ולמנוע הלומד  את לבלבל  העלולים שבו , הקשיים
מכל ושיטות, דעות הבדלי גם בביאורנו  להביא תמיד  שדרכנו פי  על  ואף לאשורם.
את  תחילה לבאר שיש שלם, פרק לפנינו כי זו , דרך  לנקוט יכולנו לא כאן מקום
היקף  בכל  הלומד ידי  על  יפה שייתפס כדי עקבית, ובשיטה אחידה בדרך  כולו
הסלולה  דרכו לפי  הפרק את לבאר  לנכון  מצאנו  לפיכך  הלכותיו . והבדלי  ענייניו
כלים  בהלכות ברורים כללים יסוד על פרקנו  את  המפרש  יהושע", "מעייני  בעל של
מכל – דעת. ותוסיפו הפירושים כל בשאר  ועיינו לכו  גמורו, זילו  ואידך  ואוהלים,
גם  נביא שונות, בדרכים ומתפרשים קשים שענייניהן  המשניות אותן בשולי מקום

שבהם. התורפה נקודות את ונציין  אחרים פירושים אלה אי 
והוא הפרק, נושא על קצת נתעכב לפרק, בהקדמתנו כאן  רוב zxeek"d".אף לדעת

מחזקת  שהיא וכגון מקנים, או מעץ העשויה דבורים לכוורת היא הכוונה המפרשים
הפרק  ענייני אין  זה פירוש לפי אבל טומאה. מקבלת שאינה בלח, סאה ארבעים
ובשולי הדברים בהמשך נבאר  שעוד כפי  והסתירות, הקושיות ורבו  יפה, מתיישבים
תמהים  יש אבל  חרס. של בכוורת כאן  שמדובר  הראב"ד, מפרש  מכאן יב. משנה
מפרש הגר "א אף חרס. של כוורת התלמוד בכל מוצאים שאין מאחר  פירושו , על 
ארבעים  מחזקת שאינה בכגון  אלא עץ, של בכוורת כאן שמדובר  המפרשים, כרוב
וחוצצת  אוהל שחשובה א), (ח, לעיל  שנינו סאה ארבעים במחזקת שהרי בלח, סאה
ואינה  כלי חשובה היא הרי  שלמה, היא שאם שנוי, בפרקנו ואילו הטומאה, בפני

הטומאה בפני `).חוצצת ,g lirl "dpexg` dpyn" oiir)"יהושע "מעייני בעל ברם,
והוא  הפרק, של הקשים העניינים בשאר  הגר"א של ביאורו על  גם הרבה שואל 
המבוססים  ברורים כללים פי  ועל התוספתא, יסוד  על מיוחדת בדרך  פרקנו  את מפרש
הכוורת  הכוורת: בענין ביאורו והרי  והראשונים, התלמוד התוספתא, המשנה, על 
שני ולה ועגולה, חלולה והיא דבש , לעשות דבורים להחזקת העשוי כלי היא

ושלימים קבועים שוליים אחד  מצד  zizgzd),שוליים: mdy) שוליים ומ שני  צד
בה קבועים ואינם ולסלקם להכניסם zxeekd).העשויים it mdy) את עושים יש 

מעץ, אותה עושים ויש מקנים, או  מקש laebnהכוורת hihn dze` miyer yie
,dnga dze` miyaiine,באש תשמישה ואין שהואיל בכבשן , אותה צורפים ואין

הנקרא  והוא צירוף, צריכה אינה בה, המחלחלים דברים בתוכה מחזיקים אין  ואף
המשנה `dnc.בלשון  ilkאו מקש העשויה בכוורת המשנה שעוסקת מקום וכל 

במפורש : נוקטת הריהי mipwd,מקנים, zxeek e` ywd zxeek עוסקת כשהיא אולם
להבין, יש הענין ולפי סתם, "כוורת" נוקטת הריהי  אדמה של או עץ של בכוורת
מדובר  ואם עץ, של לכוורת היא הכוונה טומאה, המקבלת בכוורת מדובר שאם
פרקנו ואמנם אדמה. של לכוורת היא הכוונה הרי  טומאה, מקבלת שאינה בכוורת
אבנים. כלי  או אדמה כלי  שהיא ומכאן טומאה, מקבלת שאינה בכוורת עוסק כולו
לא  שאם בלח, סאה ארבעים מחזקת שאינה בכוורת כאן  שמדובר  לפרש, יש  כן
ורק  הגר"א; של בפירושו לעיל  בארנו שכבר כמו אוהל , היא חשובה הרי כן
יש סאה. ארבעים המחזיקה כוורת על במפורש  לדבר התנא מתחיל יב במשנה
של בכוורת כאן שמדובר  יהושע" "מעייני  בעל של  דעתו נכונה שאמנם מעירים,
אלא  דבורים, להחזקת העשויה היינו סתם שכוורת לפרש, הכרח שאין  אלא אדמה,

בבית תבואה בה שמחזיקים גדול , סל כמין  שהוא לפרש g"xlאפשר zenlyd)
.(bxacleb zxecdn zeld` ;wal` מבארים אנו  לעיל, הקדמנו  שכבר כפי פנים, כל  על

באה  שאינה בכגון ודווקא אדמה, של  בכוורת כאן שמדובר יהושע", "מעייני  לפי
בלח. סאה ארבעים מחזקת שאינה היינו  במידה,

úøek שבארנו כמו  טומאה, מקבלת שאינה אדמה, של כוורת כגון – ÇÆÆ
çútäלעיל, CBúa àéäL,צידה על ומונחת הבית, של  –äéôe ÆÄÀÇÆÇÄÈ
õeçì וא הבית, לצד  ולא חוץ, לצד בחוץ,– מונחת הכוורת מקצת ף Ç

õeçaî dab ìò Bà äézçz ïeúð únä ïî úéfk תיבת – ÇÇÄÄÇÅÈÇÀÆÈÇÇÈÄÇ
"uegan" מחוץ מונח המת מן  שהכזית כלומר תחתיה, על  גם מוסבה

זו  והרי  הכוורת, תחת נתון  שהוא אלא הבית, תקרת תחת ולא לבית,
הארץ  מן  גבוהה הכוורת שאין  בכגון  כאן מדובר שכן רצוצה, טומאה

דינה  זה בכגון שאף הכוורת, גבי על נתון המת מן  שהכזית או טפח,
טומאה, מקבל שאינו  טהור, כלי  והכוורת שהואיל  רצוצה, כטומאה

כאילו  הטומאה נעשית לפיכך הטומאה, בפני  חוצצים אינם כלים והרי 
רצוצה: טומאה זו  שאף והרי הכוורת, תחת למטה, מונחת ìkÈהיא

àîè daâå äézçz ,úéfä ãâðk àeäL הכוורת תחת הנמצא כל  – ÆÀÆÆÇÇÄÇÀÆÈÀÇÈÈÅ
בוקעת  רצוצה שטומאה טמא, זה הרי המת, מן  הכזית כנגד גבה על או

שכנגדה; מה כל ומטמאה ויורדת בוקעת ãâðkועולה BðéàL ìëåÀÈÆÅÀÆÆ
úéfä,מבחוץ גבה על  או מתחתיה הזית כנגד שאינו  מה כל  –dëBz ÇÇÄÈ

הזית, שכנגד  מה אפילו  הכוורת, של  תוכה וכל כלומר –úéaäå– ÀÇÇÄ
הבית, øBäè–,xedhוכן zifd cbpk epi`y lk רצוצה שטומאה משום È

מתפשטת  אינה אבל  כנגדה, ויורדת בוקעת ועולה בוקעת אלא אינה
xedh,לצדדים; dkezמפני טומאה, מקבלת אינה והכוורת שהואיל

חרס  ככלי היא והרי  לתוכה, נכנסת הטומאה אין  אדמה, כלי שהיא
שמוקף  פי  על שאף המת, באוהל  ומונח פתיל צמיד  המוקף טהור,
מה  כל כאן אף הלכך טהור , שבתוכו  מה כל  מקום מכל טומאה,

שתחתיה; הרצוצה הטומאה שכנגד  מה אף טהור, הכוורת שבתוך 
xedh ziade.לבית מחוץ מונחת הטומאה שהרי –úéaa היה אם – ÇÇÄ

בבית, המת מן úéaäכזית àlà àîè ïéàשבתוך מה אבל  – ÅÈÅÆÈÇÇÄ
למה  עוברת הטומאה אין  וכן  לחוץ, ופיה הואיל  טהור , הכוורת

כל ואף טפח, הארץ מן  גבוהה הכוורת שאין  כיון  מבחוץ, שתחתיה
להמשיך אוהל  מבחוץ גבה על אין שהרי  טהור , מבחוץ גבה שעל מה

הבית מן הטומאה את טהרות").לשם "סדרי אם dëBúa(רמב "ם; – ÀÈ
הכוורת, בתוך  נתון המת מן  àîèכזית ìkä מלאה הכוורת – ÇÙÈÅ

לפי הבית. ולכל גבה ועל תחתיה הטומאה את מביאה והיא טומאה,
כלים, ואין כלי , שהיא מאחר  הטומאה, בפני  חוצצת הכוורת שאין

מביאה  אבל  לטהר , אוהל נעשים טומאה, מלקבל הטהורים אפילו
את  להביא אוהל  נעשית העליונה הדופן הלכך  הטומאה; את היא

izdw - zex`ean zeipyn
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Âçôè õøàä ïî ääBáb äúéä,äézçz äàîè,úéaa Bà,dëBúa Bà,dab ìò Bà–àîè ìkä. ¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨©©¦§¨©©¨©Ÿ¨¥
Êíéøeîà íéøác äna?úìçìçî éìk àéäL ïîæa.L÷a ä÷e÷ôe äúeçt äúéä,äöeôà Bà;äöeôà éäBæéà? ©¤§¨¦£¦¦§©¤¦§¦§ª§¤¤¨§¨§¨§¨§©£¨¥¦£¨

çôè dì ïéàLãçà íB÷nî;äézçz ïeúð únä ïî úéfk–àîè íBäzä ãò Bcâðk.dab ìò–ãò Bcâðk ¤¥¨¤©¦¨¤¨©©¦¦©¥¨©§¤¨§¤§©©§¨¥©©¨§¤§©
àîè òé÷øä.úéaa Bà dëBúa–íéàîè úéaäå dëBz. ¨¨¦©¨¥§¨©©¦¨§©©¦§¥¦

Áçôè õøàä ïî ääBáb äúéä,dëBúa Bà úéaa Bà äézçz äàîè–àîè ìkä,dab àlà.dab ìò–Bcâðk ¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨©©¦§¨©Ÿ¨¥¤¨©¨©©¨§¤§
àîè òé÷øä ãò. ©¨¨¦©¨¥

Ëúéaä ìk úà äàlîî äúéä,çôè çúBt úBøBwä ïéáì dðéa ïéàå,dëBúa äàîè–àîè úéaä;úéaa äàîè ¨§¨§©§¨¤¨©©¦§¥¥¨§¥©¥©¤©ª§¨§¨©©¦¨¥ª§¨©©¦
–øBäè dëBúaM äî;ñðkäì dkøc ïéàå úàöì äàîè CøcL,dcö ìò ähî ïéa úãîBò ïéa,úçà ïéaïéa ©¤§¨¨¤¤¤ª§¨¨¥§¥©§¨§¦¨¥¥¤¤¥ª¨©¦¨¥©©¥

íézL. §©¦

e.ddeab dzid:àîè ìëä ,íéðôì äéôã àëäå [,äëåú àìà àîè ìëä ,äáâ ìò åà] úéáá åà äéúçú äàîåè éðú÷ õåçì äéôã ìéòì
f.zlglegn ilk `idy onfaéøä íéðôì äéôã àëäå ,úéáì äëåúî äàîåè úàöåä ïéðòì õåçì äéôá àìà úìçìåçî éðäî àìã ,úìçìåçî è÷ð íðçá

:àëä éîð äéè÷ð éìë éãäá úìçìåçî àùéø àðúã éãééà àìà .äéô êøã äàöåé.`nh medzd cr ecbpk:éøééà çôè õøàä ïî ääåáâ äðéàáå .øåäè øàùäå
.mi`nh ziade dkez ziaa e` dkezàùäå úéáä àìà àîè ïéà úéáá äàîåè éðú÷ õåçì äéôã ìéòì ìáà .íéðôì äéôã íåùî:øåäè ø

g.dab `l`:øåäè äáâå äëåú ,õåçì äéôã ìéòì ìáà .íéðôì äéôã íåùî ,úéáá äàîåèäùë àîè äëåúå
h.ziad lk z` d`lnn dzid:çôè çúåô äø÷úì äðéá ïéàù ,äøå÷ éîùì òéâî äéôå äéìåù ìò úáùåéå íéðôì úéáä êåúá äìåëùdkeza d`neh

.xedh dkezay dn ziaa d`neh `nh ziad÷øôá ìéòì ïðúã çôè çúåô åúàéöéá ïéàå çôè çúåô åá ùéù úéáä úçú øåî÷ àåäù áéáà äåäã éãéî
:'â.zcner oia:çôè çúåô úéáä ïôåãì äéô ïéá ïéàå äãö ìò äèåî ïéá úåøå÷ì úòâîå úãîåò ïéá âäåð äæ ïéã ,øîåìë,mizy oia zg` oiaåæ ìò åæ

:çôè çúåô äðåùàø ìù äéôì äéðùä éìåù ïéá ïéà ïëå ,çôè çúåô úåøå÷ì äéðùä éô ïéá ïéàå

`xephxa yexit

ו ה נ ש מ ר ו א ב

äúéä,לפנים ופיה בפתח העומדת הכוורת –õøàä ïî ääBáb ÈÀÈÀÈÄÈÈÆ
çôè,תחתיה טפח של  חלל שיש  –äézçz äàîè הכוורת תחת – ÆÇËÀÈÇÀÆÈ

לבית, úéaaשמחוץ Bà,בבית הטומאה שהיתה או  –dëBúa Bà ÇÇÄÀÈ
הכוורת, בתוך –dab ìò Bà,לבית שמחוץ הכוורת גבי  על –ìkä ÇÇÈÇÙ

àîè או תחתיה טומאה היתה שאם ב, משנה לגבי כאן  החידוש  – ÈÅ
שהבית  שכיון  לפנים, ופיה הואיל טמא, תוכה אפילו  גבה, על או  בבית

פיה. דרך הכוורת לתוך  מהבית נכנסת הטומאה הרי  טמא

i r i a x m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב

íéøeîà íéøác äna?ו ובמשנה ה במשנה ששנינו מה –ïîæa ÇÆÀÈÄÂÄÄÀÇ
éìk àéäL את שמביאה שדינה שלמה, היינו כלי, היא שהכוורת – ÆÄÀÄ

שהיא אחר , תנאי  ועוד חוצצת; ואינה מתנדנדת,úìçìçîהטומאה, – ÀËÀÆÆ
מצלת  אינה זה שבכגון  הפתח, למזוזות הדוקה ואינה רפויה שהיא

אוהלים. דפנות äúeçtעם äúéä ונעשתה כלי  מתורת שיצאה – ÈÀÈÀÈ
הטומאה, בפני חציצה לענין אף L÷aאוהל  ä÷e÷ôe במקום – ÀÈÀÇ

לתוכה; הטומאה תיכנס שלא כדי äöeôàהפחיתה, Bà שהיתה או – ÂÈ
היא  שאפילו  הפתח, לצידי  והדוקה דבוקה היינו  אפוצה, הכוורת

הטומאה; בפני וחוצצת אוהלים דפנות עם מצלת היא הרי  שלימה,
ãçà íB÷nî çôè dì ïéàL ?äöeôà éäBæéà שבארנו כמו  – ÅÄÂÈÆÅÈÆÇÄÈÆÈ

ג; äézçzבמשנה ïeúð únä ïî úéfk שמחוץ הכוורת תחת – ÇÇÄÄÇÅÈÇÀÆÈ
âðkàîèלבית, íBäzä ãò Bc הבוקעת היא רצוצה שטומאה – ÀÆÀÇÇÀÈÅ

בפני שחוצצת כאוהל  דינה שהכוורת טהורים, השאר אבל  ויורדת,
ועולה; בוקעת תהא שלא dabהטומאה, ìò נתון המת מן כזית – ÇÇÈ

לבית, מחוץ הכוורת גבי  àîèעל  òé÷øä ãò Bcâðk כנגדו אבל  – ÀÆÀÇÈÈÄÇÈÅ
חוצצת. שהכוורת טהור, בתוךdëBúaלמטה נתון  המת מן כזית – ÀÈ

úéaaהכוורת, Bà,הבית בתוך שנתון  או –íéàîè úéaäå dëBz ÇÇÄÈÀÇÇÄÀÅÄ
לבית  הכוורת מן  הטומאה נכנסת הבית, לצד  הכוורת ופי  שהואיל –

כמו  טהורים, לבית שמחוץ גבה ועל תחתיה אבל  לכוורת, הבית ומן 
הקודמות. במשניות בארנו  שכבר 

ח ה נ ש מ ר ו א ב

äúéä,אפוצה או בקש ופקוקה הפחותה הכוורת –ïî ääBáb ÈÀÈÀÈÄ
çôè õøàä,טפח בגובה חלל תחתיה שהיה –äézçz äàîè– ÈÈÆÆÇËÀÈÇÀÆÈ

לבית, שמחוץ הכוורת úéaaתחת Bà,בבית נתונה שהטומאה או  – ÇÇÄ
dëBúa Bà,הכוורת בתוך  –àîè ìkä,לפנים ופיה שהואיל – ÀÈÇÙÈÅ

הטומאה  אם וכן לכוורת, הבית ומן לבית הכוורת מן נכנסת הטומאה

את  מביא הוא הרי טפח על טפח אוהל שם ויש  הואיל הכוורת, תחת
בתוך וכשהטומאה הכוורת, לתוך  היא נכנסת הבית ומן  לבית הטומאה

לתחתיה, גם הטומאה באה בבית או dabהכוורת àlà ממה חוץ – ÆÈÇÈ
הדופן  הכוורת, בתוך  הטומאה שאפילו  מבחוץ, הכוורת גבי  שעל

ש משום או  חוצצת, משום העליונה או  כלי מתורת ובטלה פחותה

אוהלים. דפנות עם מצלת dabשאפוצה ìòעל הטומאה היתה – ÇÇÈ
לבית, שמחוץ הכוורת àîèגבי òé÷øä ãò Bcâðk כנגדו אבל  – ÀÆÀÇÈÈÄÇÈÅ

חוצצת. שהכוורת טהור, ולמטה

i y i n g m e i

ט ה נ ש מ ר ו א ב

äúéä,הכוורת –úéaä ìk úà äàlîî עומדת שכולה כגון – ÈÀÈÀÇÀÈÆÈÇÇÄ
התקרה, כלפי  למעלה ופיה הבית, úBøBwäבתוך ïéáì dðéa ïéàåÀÅÅÈÀÅÇ

çôè çúBt חשובה היא והרי טפח, מהתקרה רחוק אינו שפיה – ÅÇÆÇ
ונעולה, לתקרה dëBúaכדבוקה äàîè,הכוורת בתוך –úéaä ËÀÈÀÈÇÇÄ

àîè;טמא שבבית מה כל –øBäè dëBúaM äî ,úéaa äàîè ÈÅËÀÈÇÇÄÇÆÀÈÈ
טהור ; הכוורת שבתוך  מה –úàöì äàîè CøcLהלכך – ÆÆÆËÀÈÈÅ

הבית  לתוך הכוורת מן  יוצאת היא הרי  הכוורת, בתוך כשהטומאה
שבבית, מה כל את ñðkäìומטמאה dkøc ïéàå,לכוורת הבית מן – ÀÅÇÀÈÀÄÈÅ

ד, לעיל (עיין הנעולה לכוורת נכנסת אינה בבית כשהטומאה הלכך 
úãîBòא); ïéaבתוך העומדת בכוורת בין  נוהג זה דין  כלומר – ÅÆÆ

לתיקרה, עד  ומגעת dcöהבית ìò ähî ïéa המוטלת בכוורת בין – ÅËÈÇÄÈ
ציד טפח,על  הבית מכתלי  רחוקה ואינה úçàה, ïéa שהיתה בין – ÅÇÇ

אחת, íézLכוורת ïéa ואין זו , גבי על  זו כוורות, שתי  שהיו בין – ÅÀÇÄ
טפח. פותח התקרה לבין העליונה בין  ולא לעליונה התחתונה בין

izdw - zex`ean zeipyn
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„çôè õøàä ïî ääBáb äúéä,äézçz äàîè,úéaa Bà–àîè úéaäå äézçz,øBäè daâå dëBz.dëBúa– ¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨©©¦©§¤¨§©©¦¨¥¨§©¨¨§¨
dëBz àlà àîè ïéà.dab ìò–àîè òé÷øä ãò Bcâðk. ¥¨¥¤¨¨©©¨§¤§©¨¨¦©¨¥

‰íéøeîà íéøác äna?õeçì äétL ïîæa.íéðôì äét äéä,õeçaî dab ìò Bà äézçz ïeúð únä ïî úéfëå,ìk ©¤§¨¦£¦¦§©¤¦¨©¨¨¦¨¦§¦§©©¦¦©¥¨©§¤¨©©¨¦©¨
ðk àeäLúéfä ãâ,daâå äézçz–àîè.úéfä ãâðk BðéàL ìëå,úéaäå dëBz–øBäè.úéaa Bà dëBúa–ìkä ¤§¤¤©©¦©§¤¨§©¨¨¥§¨¤¥§¤¤©©¦¨§©©¦¨§¨©©¦©Ÿ

àîè. ¨¥

c.`nh ziade dizgz:äæì äæî äàîåè ïéàéáîã.xedh dkezéìë åàìã ïåéë õåçáù äî ìò úìöîã ,øåäè éîð äáâå .õåçì äéôã ïåéë ,íéðôáù äî
:àéä.dkeza:äëåúá äàîåèä íà.dkez `l` `nh oi`:øåäè øàùä ìëå
d.miptl dit didïéá ÷åìéç ïéàå .çôè õøàä ïî ääåáâ äðéàå úìçìåçî éìë àéäù ïîæá éøééî àúùäå .íéðôá äéôå õåçì äéìåùå äãö ìò äèåî äúéäù

:äéô êøã äàîåè úñðëðã íåùî ,àîè ìëä éðú÷ íéðôì äéôã àëäå ,úéáä àìà àîè ïéà úéáá ìéòì éðú÷ õåçì äéôã àìà ,íéðôì äéôì õåçì äéô

`xephxa yexit

הלשונות dvet`"e"בביאור  "zlglegn" שונים פירושים נאמרו שבמשנתנו
מפרשים: יש בדפנות zlglegnומשונים: נקבים לעשות הדרך  שכן  נקובה, –

רפוי; בקש פקוקים שהנקבים ופעמים ויצאו, הדבורים שייכנסו  כדי הכוורת,
dvet`טפח חלחול  בה ואין  מחולחלת, שהיא במקום סתומה היינו  –;y"xd)

.(`xephxa:מפרשים קיים;zlglegnויש שחללה –dvet` אטום שחללה –
כאבן  היא הרי שסתומה שכיון  בקש, מפרש:(m"anx).וסתום הגר "א –zlglegn

הר "ש); (כפירוש הרבה נקבים הבית שלצד  בשוליה שנקבה –dvet` שנקבה –
ראויה  שאינה ונמצא בה, לעשות שדרך ממה יותר גדולים נקבים בשוליה

ככוורת. לשימושה
שנּו: בתוספתא izyneאבל dizegex rax`n gth dl yiy lk ?zlglegn `id efi`"

."zg` gexn gth dl oi`y lk ?dvet` idefi` ;ef cbpk ef dizegex הפירושים כל  ולפי
מתלבטים  המפרשים כל ואמנם התוספתא. דברי  את ליישב קשה שהבאנו

התוספתא. בביאור קשה
היטב. מתיישב הכל המשנה), שבארנו  (כמו  יהושע" "מעייני  פירוש לפי  ברם,
לפתיחתו בהערותיו  יהושע" "מעייני בעל דברי  את נביא הענין  הסבר ולהרחבת

לפרקנו:
המלות  ביאור  על  נא נתחקה פשוט, באופן התוספתא ביאור דעת למען  "אמנם
פירוש  זה עם שיסכים באופן במשנה, הנזכרות ו"אפוצה" "מחולחלת"

להלכה. אותן שפירשה התוספתא,

zlglegn,בו מהודק ואינו  רפוי הוא אבל אחר , בדבר  דבר איזה שמונח היינו 
לפי "חלחלה", מלשון "חול", הקודש בלשון  ושרשו  ליפול. וקרוב מתנענע
"מגופת  ג): י , (כלים המשנה ובלשון  רותת. אלא בחוזק עמדו על עומד שאינו 

צרורותzlglegndהחבית "היו  מהודקת; שאינה כלומר  ,"milglgzn"בתוכו
שאינם  הקיבול, בית בתוך מתגלגלים מברטנורא: הרב ופירש ג), ד , (מקוואות

ואילך אילך מתנענעים אלא מהם, שנתמלא פי  על אף בו , (oeylמהודקים
.("dklnd lglgzze"."מחולחלת" ביאור זהו

בחלל; היטב שהדוקה זה, היפך  הוא "אפוצה" הידוק `uetוביאור היינו
הוא  שאפוץ מוכח, יא ופרק ו פרק שבתוספתא הר"ש, כותב וכן  וחיבור.

ג ): פרק (שבת ובירושלמי  והידוק. dvet`a",דיבוק e`""העדה ב"קרבן  ופירש
בירושלמי ביותר  ומבואר שבנר. הנקב וסותמת הנר בתוך  דחוקה שהפתילה שם,

:(e dkld fi wxt my)ממלאין נופלת, ואינה בה ממלאין אם שבקרויה, "האבן
היא". כגופה לה אפוצה שהיא כיון  בה,

שיעור יהא כמה שפירשה הנזכרת, בתוספתא מפולש הביאור  לנו  יצא ומעתה
gztd)הפילוש zefefnl zxeekd oia yletnd geeixd) מבחוץ הכלי היקף במשך

משך שאם התוספתא, וביארה החלל . כותל  של  הפנימי ההיקף לבין בינו 
רוחותיה, בארבע ונפסק מפוזר  הפילוש וגם באורך , טפח הכל בסך הוא ההיקף
היא  אז זה, כנגד זה מכוונים ואינם טפח, אורך  סביב שם יש צירוף ידי ועל

.zlglegn הם אבל רוחות בשתי מפוזר טפח שארכו הפילוש משך אפילו וכן 
נקראת כן  גם אז זה, כנגד זה מחזיק zlglegn.מכוונים אינו  כשהפילוש אבל
נקראת אז אחד, במקום אפילו  הפיסקה `dvet.טפח, באור  זה לפי ויהיה

ממקום  אפילו – אחד " ממקום טפח לה שאין  כל  אפוצה? "איזוהי שבמשנתנו :
אחד, מבמקום מחולחלת יותר  היא רבים במקומות מפוזר  שכשהפילוש אחד ,

בשניהם". הכל בסך  שווה ארכו  שיהיה אף

ד ה נ ש מ ר ו א ב

çôè õøàä ïî ääBáb äúéä ופקוקה הפחותה הכוורת, אם – ÈÀÈÀÈÄÈÈÆÆÇ

אפשר מקום ומכל טפח; הארץ מן  גבוהה היתה אפוצה, או  בקש 
הכוורת, מתחת גם מקיף הפתח חלל שבו  שהכותל כגון  אפוצה, שתהא

לבית הטומאה שמביא טפח, פותח בו יש  הכותל  היקף (מעייניותחת

äézçzיהושע), äàîè,בחוץ הכוורת תחת –úéaa Bà או – ËÀÈÇÀÆÈÇÇÄ
בבית, מונחת àîèשהטומאה úéaäå äézçzויש שהואיל  – ÇÀÆÈÀÇÇÄÈÅ

לזה, מזה הטומאה את מביא זה הרי טפח, על  טפח של  אוהל תחתיה
לבית; שמחוץ לתחתיה øBäèוגם daâå dëBz התחתונה שהדופן  – ÈÀÇÈÈ

וכן  טהור; תוכה הלכך לתוכה, תיכנס שלא הטומאה, בפני חוצצת
שעל מה ברם, חוצצת. שהכוורת טהור , לבית מחוץ גבה שעל מה

וטמא. הבית, בכלל  הוא מבפנים נתון dëBúaגבה המת מן כזית – ÀÈ
הכוורת, dëBzבתוך àlà àîè ïéà והבית גבה ועל  תחתיה אבל  – ÅÈÅÆÈÈ

הכוורת  שדפנות לפי הקודמת, במשנה הטעם שבארנו  כמו טהורים,
הטומאה. בפני dabחוצצות ìò גבה על נתון המת מן  כזית אם – ÇÇÈ

àîèבחוץ, òé÷øä ãò Bcâðk שהכוורת טהור , ולמטה כנגדו אבל  – ÀÆÀÇÈÈÄÇÈÅ
חוצצת.

i y i l y m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הפתח בתוך שהיא בכוורת עסקנו  א-ד uegl,במשניות diteהבדל שיש  ולמדנו 
אפוצה. או בקש  ופקוקה פחותה שהיא לכוורת ומחולחלת כלי שהיא כוורת בין

הפתח בתוך  שהיא בכוורת עוסקות ה-ח הבאות המשניות miptl.ארבע dite

íéøeîà íéøác äna?א-ד במשניות ששנינו  מה –äétL ïîæa ÇÆÀÈÄÂÄÄÀÇÆÄÈ
õeçì.חוץ לצד  היה הכוורת כשפי –íéðôì äét äéäפי היה – ÇÈÈÄÈÄÀÄ

הבית, לצד  àהכוורת äézçz ïeúð únä ïî úéfëådab ìò B ÀÇÇÄÄÇÅÈÇÀÆÈÇÇÈ
õeçaî או לבית שמחוץ הכוורת תחת רצוצה טומאה שהיתה – ÄÇ

טומאה  זו שאף לבית, שמחוץ הכוורת גבי  על  נתון  המת מן שכזית

א, במשנה שבארנו כמו äézçzרצוצה, ,úéfä ãâðk àeäL ìkÈÆÀÆÆÇÇÄÇÀÆÈ
àîè daâåכל ומטמאה ויורדת בוקעת ועולה בוקעת שהטומאה – ÀÇÈÈÅ

למעלה  הזית שכנגד  כל  הלכך בפניה, חוצצת הכוורת ואין שכנגדה, מה
טמא. ממנה ולמטה הכוורת úéfä,מן ãâðk BðéàL ìëåokedëBz ÀÈÆÅÀÆÆÇÇÄÈ

øBäè úéaäå מצלת וכוורת לצדדים. מתפשטת הטומאה שאין לפי – ÀÇÇÄÈ
שאינו  טהור, כלי  והיא הואיל טהור , שבתוכה כל  שיהא עצמה, על 

לבית. נכנסת הטומאה אין לבית מחוץ שהטומאה וכיון  טומאה, מקבל 
úéaa Bà dëBúa,בבית או הכוורת בתוך נתון המת מן  כזית אם – ÀÈÇÇÄ

àîè ìkä מן פיה דרך נכנסת הריהי  בתוכה, הטומאה שאם – ÇÙÈÅ
אוהל, נעשית טפח פותח תחתיה שיש  העליונה והדופן  לבית, הכוורת

שתחת  מה ולכל  תוכה, דהיינו שתחתיה, מה לכל  הטומאה את ומביאה
וכן  טמא; הכל הלכך  חוצץ, אינו שכלי מהכוורת, ולמעלה הכוורת

אוהל נעשית וכולה לכוורת, מהבית הטומאה נכנסת בבית כשהטומאה
הטומאה. בפני לחצוץ לא אבל  הטומאה את להביא

izdw - zex`ean zeipyn
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Âçôè õøàä ïî ääBáb äúéä,äézçz äàîè,úéaa Bà,dëBúa Bà,dab ìò Bà–àîè ìkä. ¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨©©¦§¨©©¨©Ÿ¨¥
Êíéøeîà íéøác äna?úìçìçî éìk àéäL ïîæa.L÷a ä÷e÷ôe äúeçt äúéä,äöeôà Bà;äöeôà éäBæéà? ©¤§¨¦£¦¦§©¤¦§¦§ª§¤¤¨§¨§¨§¨§©£¨¥¦£¨

çôè dì ïéàLãçà íB÷nî;äézçz ïeúð únä ïî úéfk–àîè íBäzä ãò Bcâðk.dab ìò–ãò Bcâðk ¤¥¨¤©¦¨¤¨©©¦¦©¥¨©§¤¨§¤§©©§¨¥©©¨§¤§©
àîè òé÷øä.úéaa Bà dëBúa–íéàîè úéaäå dëBz. ¨¨¦©¨¥§¨©©¦¨§©©¦§¥¦

Áçôè õøàä ïî ääBáb äúéä,dëBúa Bà úéaa Bà äézçz äàîè–àîè ìkä,dab àlà.dab ìò–Bcâðk ¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨©©¦§¨©Ÿ¨¥¤¨©¨©©¨§¤§
àîè òé÷øä ãò. ©¨¨¦©¨¥

Ëúéaä ìk úà äàlîî äúéä,çôè çúBt úBøBwä ïéáì dðéa ïéàå,dëBúa äàîè–àîè úéaä;úéaa äàîè ¨§¨§©§¨¤¨©©¦§¥¥¨§¥©¥©¤©ª§¨§¨©©¦¨¥ª§¨©©¦
–øBäè dëBúaM äî;ñðkäì dkøc ïéàå úàöì äàîè CøcL,dcö ìò ähî ïéa úãîBò ïéa,úçà ïéaïéa ©¤§¨¨¤¤¤ª§¨¨¥§¥©§¨§¦¨¥¥¤¤¥ª¨©¦¨¥©©¥

íézL. §©¦

e.ddeab dzid:àîè ìëä ,íéðôì äéôã àëäå [,äëåú àìà àîè ìëä ,äáâ ìò åà] úéáá åà äéúçú äàîåè éðú÷ õåçì äéôã ìéòì
f.zlglegn ilk `idy onfaéøä íéðôì äéôã àëäå ,úéáì äëåúî äàîåè úàöåä ïéðòì õåçì äéôá àìà úìçìåçî éðäî àìã ,úìçìåçî è÷ð íðçá

:àëä éîð äéè÷ð éìë éãäá úìçìåçî àùéø àðúã éãééà àìà .äéô êøã äàöåé.`nh medzd cr ecbpk:éøééà çôè õøàä ïî ääåáâ äðéàáå .øåäè øàùäå
.mi`nh ziade dkez ziaa e` dkezàùäå úéáä àìà àîè ïéà úéáá äàîåè éðú÷ õåçì äéôã ìéòì ìáà .íéðôì äéôã íåùî:øåäè ø

g.dab `l`:øåäè äáâå äëåú ,õåçì äéôã ìéòì ìáà .íéðôì äéôã íåùî ,úéáá äàîåèäùë àîè äëåúå
h.ziad lk z` d`lnn dzid:çôè çúåô äø÷úì äðéá ïéàù ,äøå÷ éîùì òéâî äéôå äéìåù ìò úáùåéå íéðôì úéáä êåúá äìåëùdkeza d`neh

.xedh dkezay dn ziaa d`neh `nh ziad÷øôá ìéòì ïðúã çôè çúåô åúàéöéá ïéàå çôè çúåô åá ùéù úéáä úçú øåî÷ àåäù áéáà äåäã éãéî
:'â.zcner oia:çôè çúåô úéáä ïôåãì äéô ïéá ïéàå äãö ìò äèåî ïéá úåøå÷ì úòâîå úãîåò ïéá âäåð äæ ïéã ,øîåìë,mizy oia zg` oiaåæ ìò åæ

:çôè çúåô äðåùàø ìù äéôì äéðùä éìåù ïéá ïéà ïëå ,çôè çúåô úåøå÷ì äéðùä éô ïéá ïéàå

`xephxa yexit
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äúéä,לפנים ופיה בפתח העומדת הכוורת –õøàä ïî ääBáb ÈÀÈÀÈÄÈÈÆ
çôè,תחתיה טפח של  חלל שיש  –äézçz äàîè הכוורת תחת – ÆÇËÀÈÇÀÆÈ

לבית, úéaaשמחוץ Bà,בבית הטומאה שהיתה או  –dëBúa Bà ÇÇÄÀÈ
הכוורת, בתוך –dab ìò Bà,לבית שמחוץ הכוורת גבי  על –ìkä ÇÇÈÇÙ

àîè או תחתיה טומאה היתה שאם ב, משנה לגבי כאן  החידוש  – ÈÅ
שהבית  שכיון  לפנים, ופיה הואיל טמא, תוכה אפילו  גבה, על או  בבית

פיה. דרך הכוורת לתוך  מהבית נכנסת הטומאה הרי  טמא

i r i a x m e i
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íéøeîà íéøác äna?ו ובמשנה ה במשנה ששנינו מה –ïîæa ÇÆÀÈÄÂÄÄÀÇ
éìk àéäL את שמביאה שדינה שלמה, היינו כלי, היא שהכוורת – ÆÄÀÄ

שהיא אחר , תנאי  ועוד חוצצת; ואינה מתנדנדת,úìçìçîהטומאה, – ÀËÀÆÆ
מצלת  אינה זה שבכגון  הפתח, למזוזות הדוקה ואינה רפויה שהיא

אוהלים. דפנות äúeçtעם äúéä ונעשתה כלי  מתורת שיצאה – ÈÀÈÀÈ
הטומאה, בפני חציצה לענין אף L÷aאוהל  ä÷e÷ôe במקום – ÀÈÀÇ

לתוכה; הטומאה תיכנס שלא כדי äöeôàהפחיתה, Bà שהיתה או – ÂÈ
היא  שאפילו  הפתח, לצידי  והדוקה דבוקה היינו  אפוצה, הכוורת

הטומאה; בפני וחוצצת אוהלים דפנות עם מצלת היא הרי  שלימה,
ãçà íB÷nî çôè dì ïéàL ?äöeôà éäBæéà שבארנו כמו  – ÅÄÂÈÆÅÈÆÇÄÈÆÈ

ג; äézçzבמשנה ïeúð únä ïî úéfk שמחוץ הכוורת תחת – ÇÇÄÄÇÅÈÇÀÆÈ
âðkàîèלבית, íBäzä ãò Bc הבוקעת היא רצוצה שטומאה – ÀÆÀÇÇÀÈÅ

בפני שחוצצת כאוהל  דינה שהכוורת טהורים, השאר אבל  ויורדת,
ועולה; בוקעת תהא שלא dabהטומאה, ìò נתון המת מן כזית – ÇÇÈ

לבית, מחוץ הכוורת גבי  àîèעל  òé÷øä ãò Bcâðk כנגדו אבל  – ÀÆÀÇÈÈÄÇÈÅ
חוצצת. שהכוורת טהור, בתוךdëBúaלמטה נתון  המת מן כזית – ÀÈ

úéaaהכוורת, Bà,הבית בתוך שנתון  או –íéàîè úéaäå dëBz ÇÇÄÈÀÇÇÄÀÅÄ
לבית  הכוורת מן  הטומאה נכנסת הבית, לצד  הכוורת ופי  שהואיל –

כמו  טהורים, לבית שמחוץ גבה ועל תחתיה אבל  לכוורת, הבית ומן 
הקודמות. במשניות בארנו  שכבר 

ח ה נ ש מ ר ו א ב

äúéä,אפוצה או בקש ופקוקה הפחותה הכוורת –ïî ääBáb ÈÀÈÀÈÄ
çôè õøàä,טפח בגובה חלל תחתיה שהיה –äézçz äàîè– ÈÈÆÆÇËÀÈÇÀÆÈ

לבית, שמחוץ הכוורת úéaaתחת Bà,בבית נתונה שהטומאה או  – ÇÇÄ
dëBúa Bà,הכוורת בתוך  –àîè ìkä,לפנים ופיה שהואיל – ÀÈÇÙÈÅ

הטומאה  אם וכן לכוורת, הבית ומן לבית הכוורת מן נכנסת הטומאה

את  מביא הוא הרי טפח על טפח אוהל שם ויש  הואיל הכוורת, תחת
בתוך וכשהטומאה הכוורת, לתוך  היא נכנסת הבית ומן  לבית הטומאה

לתחתיה, גם הטומאה באה בבית או dabהכוורת àlà ממה חוץ – ÆÈÇÈ
הדופן  הכוורת, בתוך  הטומאה שאפילו  מבחוץ, הכוורת גבי  שעל

ש משום או  חוצצת, משום העליונה או  כלי מתורת ובטלה פחותה

אוהלים. דפנות עם מצלת dabשאפוצה ìòעל הטומאה היתה – ÇÇÈ
לבית, שמחוץ הכוורת àîèגבי òé÷øä ãò Bcâðk כנגדו אבל  – ÀÆÀÇÈÈÄÇÈÅ

חוצצת. שהכוורת טהור, ולמטה

i y i n g m e i

ט ה נ ש מ ר ו א ב

äúéä,הכוורת –úéaä ìk úà äàlîî עומדת שכולה כגון – ÈÀÈÀÇÀÈÆÈÇÇÄ
התקרה, כלפי  למעלה ופיה הבית, úBøBwäבתוך ïéáì dðéa ïéàåÀÅÅÈÀÅÇ

çôè çúBt חשובה היא והרי טפח, מהתקרה רחוק אינו שפיה – ÅÇÆÇ
ונעולה, לתקרה dëBúaכדבוקה äàîè,הכוורת בתוך –úéaä ËÀÈÀÈÇÇÄ

àîè;טמא שבבית מה כל –øBäè dëBúaM äî ,úéaa äàîè ÈÅËÀÈÇÇÄÇÆÀÈÈ
טהור ; הכוורת שבתוך  מה –úàöì äàîè CøcLהלכך – ÆÆÆËÀÈÈÅ

הבית  לתוך הכוורת מן  יוצאת היא הרי  הכוורת, בתוך כשהטומאה
שבבית, מה כל את ñðkäìומטמאה dkøc ïéàå,לכוורת הבית מן – ÀÅÇÀÈÀÄÈÅ

ד, לעיל (עיין הנעולה לכוורת נכנסת אינה בבית כשהטומאה הלכך 
úãîBòא); ïéaבתוך העומדת בכוורת בין  נוהג זה דין  כלומר – ÅÆÆ

לתיקרה, עד  ומגעת dcöהבית ìò ähî ïéa המוטלת בכוורת בין – ÅËÈÇÄÈ
ציד טפח,על  הבית מכתלי  רחוקה ואינה úçàה, ïéa שהיתה בין – ÅÇÇ

אחת, íézLכוורת ïéa ואין זו , גבי על  זו כוורות, שתי  שהיו בין – ÅÀÇÄ
טפח. פותח התקרה לבין העליונה בין  ולא לעליונה התחתונה בין
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„çôè õøàä ïî ääBáb äúéä,äézçz äàîè,úéaa Bà–àîè úéaäå äézçz,øBäè daâå dëBz.dëBúa– ¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨©©¦©§¤¨§©©¦¨¥¨§©¨¨§¨
dëBz àlà àîè ïéà.dab ìò–àîè òé÷øä ãò Bcâðk. ¥¨¥¤¨¨©©¨§¤§©¨¨¦©¨¥

‰íéøeîà íéøác äna?õeçì äétL ïîæa.íéðôì äét äéä,õeçaî dab ìò Bà äézçz ïeúð únä ïî úéfëå,ìk ©¤§¨¦£¦¦§©¤¦¨©¨¨¦¨¦§¦§©©¦¦©¥¨©§¤¨©©¨¦©¨
ðk àeäLúéfä ãâ,daâå äézçz–àîè.úéfä ãâðk BðéàL ìëå,úéaäå dëBz–øBäè.úéaa Bà dëBúa–ìkä ¤§¤¤©©¦©§¤¨§©¨¨¥§¨¤¥§¤¤©©¦¨§©©¦¨§¨©©¦©Ÿ

àîè. ¨¥

c.`nh ziade dizgz:äæì äæî äàîåè ïéàéáîã.xedh dkezéìë åàìã ïåéë õåçáù äî ìò úìöîã ,øåäè éîð äáâå .õåçì äéôã ïåéë ,íéðôáù äî
:àéä.dkeza:äëåúá äàîåèä íà.dkez `l` `nh oi`:øåäè øàùä ìëå
d.miptl dit didïéá ÷åìéç ïéàå .çôè õøàä ïî ääåáâ äðéàå úìçìåçî éìë àéäù ïîæá éøééî àúùäå .íéðôá äéôå õåçì äéìåùå äãö ìò äèåî äúéäù

:äéô êøã äàîåè úñðëðã íåùî ,àîè ìëä éðú÷ íéðôì äéôã àëäå ,úéáä àìà àîè ïéà úéáá ìéòì éðú÷ õåçì äéôã àìà ,íéðôì äéôì õåçì äéô

`xephxa yexit

הלשונות dvet`"e"בביאור  "zlglegn" שונים פירושים נאמרו שבמשנתנו
מפרשים: יש בדפנות zlglegnומשונים: נקבים לעשות הדרך  שכן  נקובה, –

רפוי; בקש פקוקים שהנקבים ופעמים ויצאו, הדבורים שייכנסו  כדי הכוורת,
dvet`טפח חלחול  בה ואין  מחולחלת, שהיא במקום סתומה היינו  –;y"xd)

.(`xephxa:מפרשים קיים;zlglegnויש שחללה –dvet` אטום שחללה –
כאבן  היא הרי שסתומה שכיון  בקש, מפרש:(m"anx).וסתום הגר "א –zlglegn

הר "ש); (כפירוש הרבה נקבים הבית שלצד  בשוליה שנקבה –dvet` שנקבה –
ראויה  שאינה ונמצא בה, לעשות שדרך ממה יותר גדולים נקבים בשוליה

ככוורת. לשימושה
שנּו: בתוספתא izyneאבל dizegex rax`n gth dl yiy lk ?zlglegn `id efi`"

."zg` gexn gth dl oi`y lk ?dvet` idefi` ;ef cbpk ef dizegex הפירושים כל  ולפי
מתלבטים  המפרשים כל ואמנם התוספתא. דברי  את ליישב קשה שהבאנו

התוספתא. בביאור קשה
היטב. מתיישב הכל המשנה), שבארנו  (כמו  יהושע" "מעייני  פירוש לפי  ברם,
לפתיחתו בהערותיו  יהושע" "מעייני בעל דברי  את נביא הענין  הסבר ולהרחבת

לפרקנו:
המלות  ביאור  על  נא נתחקה פשוט, באופן התוספתא ביאור דעת למען  "אמנם
פירוש  זה עם שיסכים באופן במשנה, הנזכרות ו"אפוצה" "מחולחלת"

להלכה. אותן שפירשה התוספתא,

zlglegn,בו מהודק ואינו  רפוי הוא אבל אחר , בדבר  דבר איזה שמונח היינו 
לפי "חלחלה", מלשון "חול", הקודש בלשון  ושרשו  ליפול. וקרוב מתנענע
"מגופת  ג): י , (כלים המשנה ובלשון  רותת. אלא בחוזק עמדו על עומד שאינו 

צרורותzlglegndהחבית "היו  מהודקת; שאינה כלומר  ,"milglgzn"בתוכו
שאינם  הקיבול, בית בתוך מתגלגלים מברטנורא: הרב ופירש ג), ד , (מקוואות

ואילך אילך מתנענעים אלא מהם, שנתמלא פי  על אף בו , (oeylמהודקים
.("dklnd lglgzze"."מחולחלת" ביאור זהו

בחלל; היטב שהדוקה זה, היפך  הוא "אפוצה" הידוק `uetוביאור היינו
הוא  שאפוץ מוכח, יא ופרק ו פרק שבתוספתא הר"ש, כותב וכן  וחיבור.

ג ): פרק (שבת ובירושלמי  והידוק. dvet`a",דיבוק e`""העדה ב"קרבן  ופירש
בירושלמי ביותר  ומבואר שבנר. הנקב וסותמת הנר בתוך  דחוקה שהפתילה שם,

:(e dkld fi wxt my)ממלאין נופלת, ואינה בה ממלאין אם שבקרויה, "האבן
היא". כגופה לה אפוצה שהיא כיון  בה,

שיעור יהא כמה שפירשה הנזכרת, בתוספתא מפולש הביאור  לנו  יצא ומעתה
gztd)הפילוש zefefnl zxeekd oia yletnd geeixd) מבחוץ הכלי היקף במשך

משך שאם התוספתא, וביארה החלל . כותל  של  הפנימי ההיקף לבין בינו 
רוחותיה, בארבע ונפסק מפוזר  הפילוש וגם באורך , טפח הכל בסך הוא ההיקף
היא  אז זה, כנגד זה מכוונים ואינם טפח, אורך  סביב שם יש צירוף ידי ועל

.zlglegn הם אבל רוחות בשתי מפוזר טפח שארכו הפילוש משך אפילו וכן 
נקראת כן  גם אז זה, כנגד זה מחזיק zlglegn.מכוונים אינו  כשהפילוש אבל
נקראת אז אחד, במקום אפילו  הפיסקה `dvet.טפח, באור  זה לפי ויהיה

ממקום  אפילו – אחד " ממקום טפח לה שאין  כל  אפוצה? "איזוהי שבמשנתנו :
אחד, מבמקום מחולחלת יותר  היא רבים במקומות מפוזר  שכשהפילוש אחד ,

בשניהם". הכל בסך  שווה ארכו  שיהיה אף
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çôè õøàä ïî ääBáb äúéä ופקוקה הפחותה הכוורת, אם – ÈÀÈÀÈÄÈÈÆÆÇ

אפשר מקום ומכל טפח; הארץ מן  גבוהה היתה אפוצה, או  בקש 
הכוורת, מתחת גם מקיף הפתח חלל שבו  שהכותל כגון  אפוצה, שתהא

לבית הטומאה שמביא טפח, פותח בו יש  הכותל  היקף (מעייניותחת

äézçzיהושע), äàîè,בחוץ הכוורת תחת –úéaa Bà או – ËÀÈÇÀÆÈÇÇÄ
בבית, מונחת àîèשהטומאה úéaäå äézçzויש שהואיל  – ÇÀÆÈÀÇÇÄÈÅ

לזה, מזה הטומאה את מביא זה הרי טפח, על  טפח של  אוהל תחתיה
לבית; שמחוץ לתחתיה øBäèוגם daâå dëBz התחתונה שהדופן  – ÈÀÇÈÈ

וכן  טהור; תוכה הלכך לתוכה, תיכנס שלא הטומאה, בפני חוצצת
שעל מה ברם, חוצצת. שהכוורת טהור , לבית מחוץ גבה שעל מה

וטמא. הבית, בכלל  הוא מבפנים נתון dëBúaגבה המת מן כזית – ÀÈ
הכוורת, dëBzבתוך àlà àîè ïéà והבית גבה ועל  תחתיה אבל  – ÅÈÅÆÈÈ

הכוורת  שדפנות לפי הקודמת, במשנה הטעם שבארנו  כמו טהורים,
הטומאה. בפני dabחוצצות ìò גבה על נתון המת מן  כזית אם – ÇÇÈ

àîèבחוץ, òé÷øä ãò Bcâðk שהכוורת טהור , ולמטה כנגדו אבל  – ÀÆÀÇÈÈÄÇÈÅ
חוצצת.
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הפתח בתוך שהיא בכוורת עסקנו  א-ד uegl,במשניות diteהבדל שיש  ולמדנו 
אפוצה. או בקש  ופקוקה פחותה שהיא לכוורת ומחולחלת כלי שהיא כוורת בין

הפתח בתוך  שהיא בכוורת עוסקות ה-ח הבאות המשניות miptl.ארבע dite

íéøeîà íéøác äna?א-ד במשניות ששנינו  מה –äétL ïîæa ÇÆÀÈÄÂÄÄÀÇÆÄÈ
õeçì.חוץ לצד  היה הכוורת כשפי –íéðôì äét äéäפי היה – ÇÈÈÄÈÄÀÄ

הבית, לצד  àהכוורת äézçz ïeúð únä ïî úéfëådab ìò B ÀÇÇÄÄÇÅÈÇÀÆÈÇÇÈ
õeçaî או לבית שמחוץ הכוורת תחת רצוצה טומאה שהיתה – ÄÇ

טומאה  זו שאף לבית, שמחוץ הכוורת גבי  על  נתון  המת מן שכזית

א, במשנה שבארנו כמו äézçzרצוצה, ,úéfä ãâðk àeäL ìkÈÆÀÆÆÇÇÄÇÀÆÈ
àîè daâåכל ומטמאה ויורדת בוקעת ועולה בוקעת שהטומאה – ÀÇÈÈÅ

למעלה  הזית שכנגד  כל  הלכך בפניה, חוצצת הכוורת ואין שכנגדה, מה
טמא. ממנה ולמטה הכוורת úéfä,מן ãâðk BðéàL ìëåokedëBz ÀÈÆÅÀÆÆÇÇÄÈ

øBäè úéaäå מצלת וכוורת לצדדים. מתפשטת הטומאה שאין לפי – ÀÇÇÄÈ
שאינו  טהור, כלי  והיא הואיל טהור , שבתוכה כל  שיהא עצמה, על 

לבית. נכנסת הטומאה אין לבית מחוץ שהטומאה וכיון  טומאה, מקבל 
úéaa Bà dëBúa,בבית או הכוורת בתוך נתון המת מן  כזית אם – ÀÈÇÇÄ

àîè ìkä מן פיה דרך נכנסת הריהי  בתוכה, הטומאה שאם – ÇÙÈÅ
אוהל, נעשית טפח פותח תחתיה שיש  העליונה והדופן  לבית, הכוורת

שתחת  מה ולכל  תוכה, דהיינו שתחתיה, מה לכל  הטומאה את ומביאה
וכן  טמא; הכל הלכך  חוצץ, אינו שכלי מהכוורת, ולמעלה הכוורת

אוהל נעשית וכולה לכוורת, מהבית הטומאה נכנסת בבית כשהטומאה
הטומאה. בפני לחצוץ לא אבל  הטומאה את להביא

izdw - zex`ean zeipyn
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:ìéòì ïðúã çôè ääåáâå ä÷å÷ôå äúåçôå õåçì
bi.dab lr e` dkeza e` dizgz d`neh 'eke diley lr zayei dzidåðééä ,äìòîì äéôå äéìåù ìò úáùåé àéäùë úøååë éáâ åðéðùù .äáâ ìò ìë

:äéôî äìòîì [äì] äöåç ìéäàî äàîåèäù.dlere zrweaäéôã àëä ,äëåúáù äî ìò úìöî äáâ ìò åà äéúçú äàîåèå äãö ìò äèåîá ìéòìã â"òà
ãâðë à÷åãå .äì äöåçá äìòî ìù øéåàì äëåúáù øéåà ïéá ÷ñôä ïéàã ïåéë ,äëåúáù äî ìò úìöî ïéà äì äöåçù äî ìò úìöî ïéàã øçàî äìòîì

.ïéããöì äàîåèä úà àéáäì ìäåà íù ïéàù ,çôè ääåáâ ïéàå äúåçôã ïåéë ,íéããöä ïî àìå àîè úéæä:dqekn e` gth ddeab dzid la`äðéàù ô"òà
.çôè ääåáâ.dit lr d`tk e`:äàîåè àéáäì ìäåà ùéù.`nh lkdäèåîì ììë éîã àìã ,äìòîìù øéåàì äëåú øéåà ïéá ÷éñôäì áåùç éåñéëä ïéàå

úà úò÷åá äàîåèä ïéà äáâ ìò äàîåèù éô ìò óà ,øñðá äñåëî ìáà ,äàîåè ìá÷î åðéàù ô"òà éìë øàùá åà äùéôëá äñåëîã à÷åãå .äãö ìò
ô ìéòì ïðúãë ,øñðä'ä ÷ø['å äðùî]:úéáä êåúá àéäù úøååë éáâ

ci.dzegt dzid:éìë úøåúî äìèáå äúçôðù.minkg ixack:ù÷á ä÷å÷ôå äúåçôì äàñ íéòáøà ú÷æçî ååùîå àî÷ àðúà éâéìôãdler d`neh oi`
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קשה  המפרשים כל לפי  שכן  הפרק, של  התורפה מנקודות אחת היא משנתנו 
שבה: עניינים שלושה כמו`.ליישב ו "אפוצה" "מחולחלת" נקטה לא למה

וז '? ג  סאה"?a.במשניות ארבעים המחזקת "או נקטה "אפוצה" במקום למה
המחזקת  בכוורת הפרק כל  שמבארים המפרשים, רוב על מכאן קשה ובמיוחד
במידה  הבא שכלי סתמו , כה עד המשניות שכל ייתכן , כיצד סאה, ארבעים
ארבעים  המחזקת "או המשנה נקטה וכאן  נפחת, הוא כן  אם אלא חוצץ אינו 
בדבר, מחלוקת שיש והרי  וחוצצת, כפחותה שהיא היינו  חכמים", כדברי  סאה
שלמה  שכוורת הסובר התנא לדעת הן  הראשונות המשניות שכל ונמצא
ואילך מכאן  והמשניות חוצצת, ואינה כלי  היא הרי סאה ארבעים המחזקת
שנפחת  ככלי  דינה סאה ארבעים המחזקת שכוורת הסוברים, החכמים לדעת הן 
על החולק התנא כדעת הראשונות המשניות סתמו  איפוא, למה, וחוצצת;

החכמים? כדעת להיפך  סתמו  האחרונות והמשניות אמנם b.החכמים, הם מי 
שלהם? פלוגתא בר  הוא ומי החכמים

מצאו ולא טוב" יום "תוספות ובעל והמהר"ם הר"ש כך על עמדו כבר  ואמנם
המתיישב `dpexg").דבר  dpyn")

שבפרקנו, המשניות את בארנו פיה שעל יהושע", "מעייני  בעל  לשיטת אולם
יפה. מתיישב הכל 

שמדובר`) אלא סאה, ארבעים מחזקת שאינה בכוורת אמנם מדובר כה עד
שכלים  וכיון  טומאה, מקבלת ואינה טהורה היא הלכך אדמה, של  בכוורת
בפני חוצצת אינה שלימה כשהיא לטהר, לא אבל  לטמא אוהלים נעשים

הטומאה.

(a מחולחלת המשנה נקטה הבית, בתוך  המונחת בכוורת מדובר שהיה זמן כל
הפתח  בחלל רפויה שהכוורת היינו  שמחולחלת עניינם, שבארנו  כפי  ואפוצה,
הבית, לכתלי או  הפתח למזוזות דבוקה שהיא היינו  ו "אפוצה" הבית, או 
אפילו אוהל , משום הכוורת הצלת דין  לשנות התנא היה שיכול ומכיון 

ה  לדברי  כלי , זה,כשהיא תנאי  התנא נקט אפוצה, כשהכוורת דהיינו  כל,
הוא  ששנוי במשנתנו , כמו  סאה ארבעים שמחזקת התנאי  את נקט ולא

במשנה. שבארנו  כמו במחלוקת,

התנאי אותו  כל בה שייך  שלא באוויר , שהיא בכוורת העוסקת במשנתנו , אבל 
דפנות  ולא פתח ולא כתלים לא כאן אין  שהרי  ו"אפוצה", "מחולחלת" של 
שמחזקת  התנאי  את "אפוצה", של התנאי במקום ונקטה המשנה באה אוהלים,
כלי בענין  בתוספתא, מאיר  רבי  על  החולקים חכמים כדברי  סאה, ארבעים
ככלים, הם הרי שם: סובר מאיר שרבי  סאה, ארבעים המחזיקים וכדומה אדמה

במשנה. בארנו שכבר כמו כאוהלים, הם הרי  סוברים: וחכמים
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äúéä– הכוורת –äéìeL ìò úáLBé,למעלה ופיה באוויר , – ÈÀÈÆÆÇÆÈ
éìk àéäå, הזכרנו וכבר  סאה, ארבעים מחזקת שאינה כוורת היינו – ÀÄÆÄ

הטומאה, בפני  לחצוץ אוהל  נעשה אינו  äézçzשכלי  äàîè– ËÀÈÇÀÆÈ
מעוקב, טפח של  חלל  שם  שאין וכגון  הכוורת, או dëBúaתחת – ÀÈ

הכוורת, בתוך dabשהטומאה ìò Bà,מפיה למעלה הכוורת, של – ÇÇÈ
úãøBéå úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîè מה כל ומטמאה – ËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ

המת  מן  כזית שאם הכוורת; בתוך כנגדה שנמצא מה ואפילו שכנגדה,

טמא, הכוורת בתוך  ואפילו  כנגדו הנמצא כל גבה, על  או תחתיה נתון
גם  ונכנסת ויורדת עולה הטומאה הרי  למעלה הכוורת ופי שהואיל

בתוכה, נתון המת מן כזית ואם בפניה. שיחצוץ מה שאין לתוכה,
הכוורת  גבי על כנגדה שנמצא מה לכל שבתוכה הטומאה בוקעת

נשארת  עצמה הכוורת ברם, בפניה. החוצץ דבר  שאין מאחר  ותחתיה,
אדמ  כלי  שהיא מאחר  מתוכה טהורה, לא טומאה מקבלת ואינה ה,

מאחוריה. çôèולא õøàä ïî ääBáb äúéä הכוורת תחת שהיה – ÈÀÈÀÈÄÈÈÆÆÇ
טפח, ברום טפח על טפח של äqëîאוהל  Bà הכוורת פי שהיה – ÀËÈ

lizt),מכוסה cinv `l la`),טפח הארץ מן גבוהה שאינה פי  על  אף
äét ìò äéeôk Bà,מעלה כלפי ושוליה מטה כלפי שפיה –äàîè ÀÈÇÄÈËÀÈ

äézçz,הכוורת תחת נתון המת מן כזית אם –dëBúaבתוך או  – ÇÀÆÈÀÈ
dabהכוורת, ìò Bà,הכוורת גבי  על –àîè ìkä מה כל – ÇÇÈÇÙÈÅ

יש שאם טמא; הכזית, כנגד שלא אפילו ובתוכה, גבה ועל  שתחתיה
הנכנסת  או  שם המונחת הטומאה הרי  טפח, על  טפח של אוהל תחתיה

אפילו  מכוסה, היתה ואם גבה; ולעל  לתוכה הטומאה את מביאה לשם
מחזיק  שאינו  כלי  היא והכוורת הואיל טומאה, מקבל שאינו  בכיסוי
בתוכה, שהטומאה בין הלכך  עליה, מציל  הכיסוי  אין סאה, ארבעים

לתוכה, היא נכנסת זה בכגון שאף גבה, על או תחתיה שהיא ובין
מתפשטת  הטומאה הרי טפח, על טפח של חלל  בתוכה ויש הואיל 

אם  וכן ולמטה; למעלה הכוורת שכנגד  מה לכל וממנה תוכה, בכל
היא  הרי גבה, על  או  תחתיה כשהטומאה אף פיה, על  כפויה היתה

למעלה  מתפשטת תוכה כל את הממלאת והטומאה לתוכה, נכנסת
ולמטה.

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

íéøeîà íéøác äna?הקודמת במשנה ששנינו מה –àéäL ïîæa ÇÆÀÈÄÂÄÄÀÇÆÄ
éìk דינה זה שבכגון  סאה, ארבעים מחזקת ואינה שלמה שהכוורת – ÀÄ

הטומאה. בפני  חוצצת ואינה כאוהל , ולא äúeçtככלי äúéä– ÈÀÈÀÈ
אוהל , ונעשתה כלי מתורת ובטלה חתיכה, ממנה ä÷e÷ôeÀÈשנפלה

L÷a,לתוכה נכנסת הטומאה שאין הפחת, במקום –ú÷æçî Bà ÀÇÇÂÆÆ
íéîëç éøáãk äàñ íéòaøà וכיוצא אדמה כלי שאף הסוברים, – ÇÀÈÄÀÈÀÄÀÅÂÈÄ

במשנה  שבארנו  (כמו כאוהל  הוא הרי סאה, ארבעים מחזיק כשהוא בו,

äézçzיב), äàîè,הכוורת תחת נתון המת מן  כזית אם –dëBúa ËÀÈÇÀÆÈÀÈ
הכוורת, בתוך או –dab ìò Bà,הכוורת גבי על –úò÷Ba äàîè ÇÇÈËÀÈÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn

ai dpyn iriyz wxt zeld` zkqn

Èçútä CBúa úãîBò äúéä,çôè çúBt óB÷Lnä ïéáì dðéa ïéàå,dëBúa äàîè–øBäè úéaä;úéaa äàîè ¨§¨¤¤§©¤©§¥¥¨§¥©©§¥©¤©ª§¨§¨©©¦¨ª§¨©©¦
–àîè dëBúaM äî;ñðkäì dkøc ïéàå úàöì äàîhä CøcL. ©¤§¨¨¥¤¤¤©ª§¨¨¥§¥©§¨§¦¨¥
‡Èøéåàa dcö ìò ähî äúéä,äézçz ïeúð únä ïî úéfëå,dab ìò Bà,úéfä ãâðk àeäL ìk,daâå äézçz ¨§¨ª¨©¦¨¨£¦§©©¦¦©¥¨©§¤¨©©¨¨¤§¤¤©©¦©§¤¨§©¨
–àîè.úéfä ãâðk BðéàL ìëå,dëBz–øBäè.dëBúa–àîè ìkä. ¨¥§¨¤¥§¤¤©©¦¨¨§¨©Ÿ¨¥
·Èçôè õøàä ïî ääBáb äúéä,dab ìò Bà äézçz äàîè–àîè ìkä,dëBz àlà;dëBúa–àîè ìkä.äna ¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨©©¨©Ÿ¨¥¤¨¨§¨©Ÿ¨¥©¤

íéøeîà íéøác?éìk àéäL ïîæa.L÷a ä÷e÷ôe äúeçt äúéä,äàñ íéòaøà ú÷æçî Bà,éøáãkíéîëç,ïî úéfk §¨¦£¦¦§©¤¦§¦¨§¨§¨§¨§©©£¤¤©§¨¦§¨§¦§¥£¨¦©©¦¦
äézçz ïeúð únä–àîè íBäzä ãò Bcâðk;dab ìò–àîè òé÷øä ãò Bcâðk;dëBúa–dëBz àlà àîè ïéà. ©¥¨©§¤¨§¤§©©§¨¥©©¨§¤§©¨¨¦©¨¥§¨¥¨¥¤¨¨

çôè õøàä ïî ääBáb äúéä,äézçz äàîè–àîè äézçz;dëBúa–àîè dëBz;dab ìò–òé÷øä ãò Bcâðk ¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨©§¤¨¨¥§¨¨¨¥©©¨§¤§©¨¨¦©
àîè. ¨¥

i.xedh ziadéðä ìëë úéáì äàöåé äàîåè äúéä ìåçìçä êøã ,úìçìåçîá éàã .éøééà úìçìåçî äðéàù úøååëáå .úøååëä éô úà íúåñå ãøåé óå÷ùîäù
:ìéòìã.xedh dkezay dn ziaa d`nehäàîåèäù éôì àîè äëåúáù äî ,ïéñøåâ íéøôñ áåøáå .úøååëì úñðëð äðéàå õåçì äàöåé äàîåèäù .ïðéñøâ

:çúôä êåúá úãîåò àéäå ,úøååëáù äî àîèîå äçúô êøã úéáä ïî äàöåé
`i.xie`aïëå .ïé÷øô ùéøá ïðúãë õåçì äéôå çúôä êåúì àéäù úøååë ïéãë äðéãå ,ìäåà íù ïéàù äðéâá åà øöçáçôè ääåáâë àëäã çôè ääåáâ éîð

:ïðé÷ñò øéåàä úçú úãîåòáã ,úéá øéëæäì êééù ïéà ïàëã àìà ,ïé÷øô ùéøã
ai.ilk `idy onfa:úìçìåçîá àìà äöåôà êééù ïéàã ,ìéòì éðúãë äöåôà åà àëä àðú àì éëä íåùîå ,úìçìåçî øéëæäì êééù ïéà øéåàá úãîåòã àëéä

.minkg ixack d`q mirax` zwfgn e`äëåúàå äéúçúà úìöîå ,àéîã éìë úøåúî äìèáúðå äúçôðë .äàñ íéòáøà ú÷æçîã éøáñå àî÷ àðúà éâéìôã
:äáâ ìòå.dizgz oezp znd on zifk:ìéòì ïðúã õåçì äéôå ääåáâ äðéàå äúçôðë äðéã.gth ux`d on ddeab dzidäéôù úøååë ïéãë äðéã éîð êä

`xephxa yexit

י ה נ ש מ ר ו א ב

äúéä– הכוורת –çútä CBúa úãîBòכלפי למעלה ופיה – ÈÀÈÆÆÀÇÆÇ
çôèהמשקוף, çúBt óB÷Lnä ïéáì dðéa ïéàå הכוורת שפי – ÀÅÅÈÀÅÇÇÀÅÇÆÇ

למשקוף, כדבוקה היא והרי המשקוף, מן טפח רחוק äàîèËÀÈאינו
dëBúa,הכוורת בתוך  –øBäè úéaä לבית נכנסת הטומאה שאין – ÀÈÇÇÄÈ

וחוצצת  אוהלים, דפנות עם מצלת והיא למשקוף, הדבוקה הכוורת דרך 

àîèכאוהל. dëBúaM äî ,úéaa äàîè יוצאת שהטומאה – ËÀÈÇÇÄÇÆÀÈÈÅ
הכוורת; דרך  לחוץ הבית úàöìמן äàîhä CøcL,הבית מן  – ÆÆÆÇËÀÈÈÅ

על מצלת אינה הכוורת, דרך  אלא לצאת לטומאה מקום ואין  והואיל
אוהלים, דפנות עם אפילו  שבתוכה ñðkäìמה dkøc ïéàå אין – ÀÅÇÀÈÀÄÈÅ

הכוורת, בתוך כשהטומאה הלכך  הבית, לתוך להיכנס הטומאה דרך 
טהור. הבית

i y y m e i
א י ה נ ש מ ר ו א ב

äúéä– הכוורת –øéåàa dcö ìò ähî,בבית ולא בחוץ – ÈÀÈËÈÇÄÈÈÂÄ
äézçz ïeúð únä ïî úéfëå רצוצה שטומאה הכוורת, תחת – ÀÇÇÄÄÇÅÈÇÀÆÈ

dabהיא, ìò Bà,היא רצוצה טומאה זה בכגון ואף הכוורת, של – ÇÇÈ
א: במשנה בארנו שכבר daâåכמו  äézçz ,úéfä ãâðk àeäL ìkÈÆÀÆÆÇÇÄÇÀÆÈÀÇÈ

àîè מה כל ומטמאה ויורדת בוקעת ועולה בוקעת שהטומאה – ÈÅ
úéfäשכנגדה; ãâðk BðéàL ìëåוכן גבה, על או תחתיה –dëBz ÀÈÆÅÀÆÆÇÇÄÈ

הכוורת, שבתוך מה כל  –øBäèכלל בוקעת רצוצה טומאה שאין  – È
צדו . על  מוטה כשהוא טומאה, מקבל שאינו  כלי  –dëBúaלתוך  ÀÈ

הכוורת, בתוך המת מן כזית àîèהיה ìkä מלאה הכוורת שכן  – ÇÙÈÅ
הכוורת  שאין לפי גבה, ועל  תחתיה הטומאה את מביאה והיא טומאה,

הטומאה את מביאה אבל הטומאה, בפני  epx`aחוצצת xaky enk)
,(` dpyna.טמא גבה, ועל תחתיה שבתוכה, כל  הלכך 

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

äúéä,באוויר צידה על  המוטה הכוורת –çôè õøàä ïî ääBáb ÈÀÈÀÈÄÈÈÆÆÇ
הקרקע, לבין  בינה טפח של חלל  שהיה –äézçz äàîè תחת – ËÀÈÇÀÆÈ

טפח, ברום טפח על  טפח של  אוהל שם והרי dabהכוורת, ìò BàÇÇÈ
הכוורת, של  –àîè ìkä,גבה ושעל  שתחתיה מה כל  –àlà ÇÙÈÅÆÈ

dëBz מצלת שהכוורת לפי  טהור , שהוא הכוורת, שבתוך  ממה חוץ – È
שבתוכה; מה כל הכוורת,dëBúaעל בתוך נתון  המת מן כזית אם – ÀÈ

àîè ìkä הטומאה את מביאה והיא טומאה, מלאה שהכוורת – ÇÙÈÅ
גבה. ועל éìkתחתיה àéäL ïîæa ?íéøeîà íéøác äna– ÇÆÀÈÄÂÄÄÀÇÆÄÀÄ

את  מביאה היא זה שבכגון  שלימה, שהיא היינו  כלי , היא שהכוורת
במשניות  הזכרנו שכבר כמו הטומאה, בפני חוצצת ואינה הטומאה

äúeçtהראשונות. äúéä שבטלה ונמצא חתיכה, ממנה שנפלה – ÈÀÈÀÈ
אוהל , ונעשתה כלי, L÷aמתורת ä÷e÷ôeהפחיתה במקום –m`) ÀÈÀÇ

,(gth `ed zgtd) לתוכה הטומאה תיכנס שלא dhwpכדי `l o`k
,dvet`e zlglegn dpynd סמוכה ואינה באוויר , מונחת הכוורת שהרי

לפתח), ולא לכותל äàñלא íéòaøà ú÷æçî Bà זה שבכגון – ÇÂÆÆÇÀÈÄÀÈ
אוהל, משום הטומאה בפני  היא חוצצת íéîëçאף éøáãk שכן – ÀÄÀÅÂÈÄ

וחוצץ  אוהל  שנעשה מודים הכל  בלח, סאה ארבעים המחזיק עץ בכלי 
המחזיקים  אבנים וכלי גללים וכלי  אדמה בכלי אבל הטומאה, בפני

וחכמים מאיר  רבי בהם נחלקו בלח, סאה כלים ,ארבעים (תוספתא

ה ), פרק ריש מציעא  וחכמים בבא  ככלים, הם הרי מאיר  רבי  שלדעת

אדמה  של  בכוורת עוסק שפרקנו  וכיון  כאוהלים; הם הרי  סוברים:
,("ryedi ipiirn" lra zhiyl epx`ay enk) כאן המשנה נקטה לפיכך 

ixack ,d`q mirax` zwfgn e`" :(zencewd zeipyna "dvet`" mewna)
"minkg הבא אדמה כלי שאף וסוברים מאיר, רבי על החולקים –

הטומאה, בפני  וחוצץ אוהל נעשה ïeúðבמידה únä ïî úéfkÇÇÄÄÇÅÈ
äézçz,טפח הארץ מן גבוהה שאינה הכוורת, תחת –ãò Bcâðk ÇÀÆÈÀÆÀÇ

àîè íBäzä אינה אבל  ויורדת. הבוקעת היא רצוצה שטומאה – ÇÀÈÅ
הטומאה; בפני  חוצצת שהכוורת לפי  ועולה, dabבוקעת ìò כזית – ÇÇÈ

הכוורת, גבי  על  נתון המת àîèמן òé÷øä ãò Bcâðkאבל – ÀÆÀÇÈÈÄÇÈÅ
חוצצת; שהכוורת טהור , למטה בתוךdëBúaכנגדו  המת מן  כזית – ÀÈ

dëBzהכוורת, àlà àîè ïéà מה כל אבל  שבתוכה, מה כל – ÅÈÅÆÈÈ
בפני החוצץ אוהל  היא שהרי  טהור, גבה, ועל תחתיה לה, שמחוצה

äézçzהטומאה. äàîè ,çôè õøàä ïî ääBáb äúéä תחת – ÈÀÈÀÈÄÈÈÆÆÇËÀÈÇÀÆÈ
àîèהכוורת, äézçzאוהל שם יש  שהרי  טמא, שתחתיה מה כל  – ÇÀÆÈÈÅ

חוצצת; שהכוורת טהורים, גבה ועל תוכה אבל  טפח, על טפח של

dëBúa,הכוורת בתוך טומאה –àîè dëBz שבתוכה מה כל – ÀÈÈÈÅ
לעיל ; הטעם שבארנו כמו טהורים, גבה ועל תחתיה אבל ìòÇטמא,

dab,הכוורת גבי  על המת מן  כזית –àîè òé÷øä ãò Bcâðk– ÇÈÀÆÀÇÈÈÄÇÈÅ
בפני וחוצצת היא אוהל שהכוורת טהורים, ותחתיה הכוורת תוך אבל 

הטומאה.

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ÈúáLBé äúéääéìeL ìò,éìk àéäå,äézçz äàîè,dëBúa,dab ìò Bà–äìBòå úò÷Ba äàîè,úò÷Ba ¨§¨¤¤©¤¨§¦¤¦ª§¨©§¤¨§¨©©¨ª§¨©©§¨©©
úãøBéå.çôè õøàä ïî ääBáb äúéä,äqëî Bà,äét ìò äéeôk Bà,äézçz äàîè,dëBúa,dab ìò Bà–ìkä §¤¤¨§¨§¨¦¨¨¤¤©§ª¨§¨©¦¨ª§¨©§¤¨§¨©©¨©Ÿ
àîè. ¨¥
„Èíéøeîà íéøác äna?éìk àéäL ïîæa.äúeçt äúéäL÷a ä÷e÷ôe,éøáãk äàñ íéòaøà ú÷æçî Bà ©¤§¨¦£¦¦§©¤¦§¦¨§¨§¨§¨§©©£¤¤©§¨¦§¨§¦§¥

íéîëç,äézçz äàîè,dëBúa,dab ìò Bà–äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba.ïBòîL éaøå øæòìà éaø £¨¦ª§¨©§¤¨§¨©©¨ª§¨©©§¨©©§¤¤©¦¤§¨¨§©¦¦§

:ìéòì ïðúã çôè ääåáâå ä÷å÷ôå äúåçôå õåçì
bi.dab lr e` dkeza e` dizgz d`neh 'eke diley lr zayei dzidåðééä ,äìòîì äéôå äéìåù ìò úáùåé àéäùë úøååë éáâ åðéðùù .äáâ ìò ìë

:äéôî äìòîì [äì] äöåç ìéäàî äàîåèäù.dlere zrweaäéôã àëä ,äëåúáù äî ìò úìöî äáâ ìò åà äéúçú äàîåèå äãö ìò äèåîá ìéòìã â"òà
ãâðë à÷åãå .äì äöåçá äìòî ìù øéåàì äëåúáù øéåà ïéá ÷ñôä ïéàã ïåéë ,äëåúáù äî ìò úìöî ïéà äì äöåçù äî ìò úìöî ïéàã øçàî äìòîì

.ïéããöì äàîåèä úà àéáäì ìäåà íù ïéàù ,çôè ääåáâ ïéàå äúåçôã ïåéë ,íéããöä ïî àìå àîè úéæä:dqekn e` gth ddeab dzid la`äðéàù ô"òà
.çôè ääåáâ.dit lr d`tk e`:äàîåè àéáäì ìäåà ùéù.`nh lkdäèåîì ììë éîã àìã ,äìòîìù øéåàì äëåú øéåà ïéá ÷éñôäì áåùç éåñéëä ïéàå

úà úò÷åá äàîåèä ïéà äáâ ìò äàîåèù éô ìò óà ,øñðá äñåëî ìáà ,äàîåè ìá÷î åðéàù ô"òà éìë øàùá åà äùéôëá äñåëîã à÷åãå .äãö ìò
ô ìéòì ïðúãë ,øñðä'ä ÷ø['å äðùî]:úéáä êåúá àéäù úøååë éáâ

ci.dzegt dzid:éìë úøåúî äìèáå äúçôðù.minkg ixack:ù÷á ä÷å÷ôå äúåçôì äàñ íéòáøà ú÷æçî ååùîå àî÷ àðúà éâéìôãdler d`neh oi`

`xephxa yexit

קשה  המפרשים כל לפי  שכן  הפרק, של  התורפה מנקודות אחת היא משנתנו 
שבה: עניינים שלושה כמו`.ליישב ו "אפוצה" "מחולחלת" נקטה לא למה

וז '? ג  סאה"?a.במשניות ארבעים המחזקת "או נקטה "אפוצה" במקום למה
המחזקת  בכוורת הפרק כל  שמבארים המפרשים, רוב על מכאן קשה ובמיוחד
במידה  הבא שכלי סתמו , כה עד המשניות שכל ייתכן , כיצד סאה, ארבעים
ארבעים  המחזקת "או המשנה נקטה וכאן  נפחת, הוא כן  אם אלא חוצץ אינו 
בדבר, מחלוקת שיש והרי  וחוצצת, כפחותה שהיא היינו  חכמים", כדברי  סאה
שלמה  שכוורת הסובר התנא לדעת הן  הראשונות המשניות שכל ונמצא
ואילך מכאן  והמשניות חוצצת, ואינה כלי  היא הרי סאה ארבעים המחזקת
שנפחת  ככלי  דינה סאה ארבעים המחזקת שכוורת הסוברים, החכמים לדעת הן 
על החולק התנא כדעת הראשונות המשניות סתמו  איפוא, למה, וחוצצת;

החכמים? כדעת להיפך  סתמו  האחרונות והמשניות אמנם b.החכמים, הם מי 
שלהם? פלוגתא בר  הוא ומי החכמים

מצאו ולא טוב" יום "תוספות ובעל והמהר"ם הר"ש כך על עמדו כבר  ואמנם
המתיישב `dpexg").דבר  dpyn")

שבפרקנו, המשניות את בארנו פיה שעל יהושע", "מעייני  בעל  לשיטת אולם
יפה. מתיישב הכל 

שמדובר`) אלא סאה, ארבעים מחזקת שאינה בכוורת אמנם מדובר כה עד
שכלים  וכיון  טומאה, מקבלת ואינה טהורה היא הלכך אדמה, של  בכוורת
בפני חוצצת אינה שלימה כשהיא לטהר, לא אבל  לטמא אוהלים נעשים

הטומאה.

(a מחולחלת המשנה נקטה הבית, בתוך  המונחת בכוורת מדובר שהיה זמן כל
הפתח  בחלל רפויה שהכוורת היינו  שמחולחלת עניינם, שבארנו  כפי  ואפוצה,
הבית, לכתלי או  הפתח למזוזות דבוקה שהיא היינו  ו "אפוצה" הבית, או 
אפילו אוהל , משום הכוורת הצלת דין  לשנות התנא היה שיכול ומכיון 

ה  לדברי  כלי , זה,כשהיא תנאי  התנא נקט אפוצה, כשהכוורת דהיינו  כל,
הוא  ששנוי במשנתנו , כמו  סאה ארבעים שמחזקת התנאי  את נקט ולא

במשנה. שבארנו  כמו במחלוקת,

התנאי אותו  כל בה שייך  שלא באוויר , שהיא בכוורת העוסקת במשנתנו , אבל 
דפנות  ולא פתח ולא כתלים לא כאן אין  שהרי  ו"אפוצה", "מחולחלת" של 
שמחזקת  התנאי  את "אפוצה", של התנאי במקום ונקטה המשנה באה אוהלים,
כלי בענין  בתוספתא, מאיר  רבי  על  החולקים חכמים כדברי  סאה, ארבעים
ככלים, הם הרי שם: סובר מאיר שרבי  סאה, ארבעים המחזיקים וכדומה אדמה

במשנה. בארנו שכבר כמו כאוהלים, הם הרי  סוברים: וחכמים

y c e w z a y
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äúéä– הכוורת –äéìeL ìò úáLBé,למעלה ופיה באוויר , – ÈÀÈÆÆÇÆÈ
éìk àéäå, הזכרנו וכבר  סאה, ארבעים מחזקת שאינה כוורת היינו – ÀÄÆÄ

הטומאה, בפני  לחצוץ אוהל  נעשה אינו  äézçzשכלי  äàîè– ËÀÈÇÀÆÈ
מעוקב, טפח של  חלל  שם  שאין וכגון  הכוורת, או dëBúaתחת – ÀÈ

הכוורת, בתוך dabשהטומאה ìò Bà,מפיה למעלה הכוורת, של – ÇÇÈ
úãøBéå úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîè מה כל ומטמאה – ËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ

המת  מן  כזית שאם הכוורת; בתוך כנגדה שנמצא מה ואפילו שכנגדה,

טמא, הכוורת בתוך  ואפילו  כנגדו הנמצא כל גבה, על  או תחתיה נתון
גם  ונכנסת ויורדת עולה הטומאה הרי  למעלה הכוורת ופי שהואיל

בתוכה, נתון המת מן כזית ואם בפניה. שיחצוץ מה שאין לתוכה,
הכוורת  גבי על כנגדה שנמצא מה לכל שבתוכה הטומאה בוקעת

נשארת  עצמה הכוורת ברם, בפניה. החוצץ דבר  שאין מאחר  ותחתיה,
אדמ  כלי  שהיא מאחר  מתוכה טהורה, לא טומאה מקבלת ואינה ה,

מאחוריה. çôèולא õøàä ïî ääBáb äúéä הכוורת תחת שהיה – ÈÀÈÀÈÄÈÈÆÆÇ
טפח, ברום טפח על טפח של äqëîאוהל  Bà הכוורת פי שהיה – ÀËÈ

lizt),מכוסה cinv `l la`),טפח הארץ מן גבוהה שאינה פי  על  אף
äét ìò äéeôk Bà,מעלה כלפי ושוליה מטה כלפי שפיה –äàîè ÀÈÇÄÈËÀÈ

äézçz,הכוורת תחת נתון המת מן כזית אם –dëBúaבתוך או  – ÇÀÆÈÀÈ
dabהכוורת, ìò Bà,הכוורת גבי  על –àîè ìkä מה כל – ÇÇÈÇÙÈÅ

יש שאם טמא; הכזית, כנגד שלא אפילו ובתוכה, גבה ועל  שתחתיה
הנכנסת  או  שם המונחת הטומאה הרי  טפח, על  טפח של אוהל תחתיה

אפילו  מכוסה, היתה ואם גבה; ולעל  לתוכה הטומאה את מביאה לשם
מחזיק  שאינו  כלי  היא והכוורת הואיל טומאה, מקבל שאינו  בכיסוי
בתוכה, שהטומאה בין הלכך  עליה, מציל  הכיסוי  אין סאה, ארבעים

לתוכה, היא נכנסת זה בכגון שאף גבה, על או תחתיה שהיא ובין
מתפשטת  הטומאה הרי טפח, על טפח של חלל  בתוכה ויש הואיל 

אם  וכן ולמטה; למעלה הכוורת שכנגד  מה לכל וממנה תוכה, בכל
היא  הרי גבה, על  או  תחתיה כשהטומאה אף פיה, על  כפויה היתה

למעלה  מתפשטת תוכה כל את הממלאת והטומאה לתוכה, נכנסת
ולמטה.

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

íéøeîà íéøác äna?הקודמת במשנה ששנינו מה –àéäL ïîæa ÇÆÀÈÄÂÄÄÀÇÆÄ
éìk דינה זה שבכגון  סאה, ארבעים מחזקת ואינה שלמה שהכוורת – ÀÄ

הטומאה. בפני  חוצצת ואינה כאוהל , ולא äúeçtככלי äúéä– ÈÀÈÀÈ
אוהל , ונעשתה כלי מתורת ובטלה חתיכה, ממנה ä÷e÷ôeÀÈשנפלה

L÷a,לתוכה נכנסת הטומאה שאין הפחת, במקום –ú÷æçî Bà ÀÇÇÂÆÆ
íéîëç éøáãk äàñ íéòaøà וכיוצא אדמה כלי שאף הסוברים, – ÇÀÈÄÀÈÀÄÀÅÂÈÄ

במשנה  שבארנו  (כמו כאוהל  הוא הרי סאה, ארבעים מחזיק כשהוא בו,

äézçzיב), äàîè,הכוורת תחת נתון המת מן  כזית אם –dëBúa ËÀÈÇÀÆÈÀÈ
הכוורת, בתוך או –dab ìò Bà,הכוורת גבי על –úò÷Ba äàîè ÇÇÈËÀÈÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn

ai dpyn iriyz wxt zeld` zkqn

Èçútä CBúa úãîBò äúéä,çôè çúBt óB÷Lnä ïéáì dðéa ïéàå,dëBúa äàîè–øBäè úéaä;úéaa äàîè ¨§¨¤¤§©¤©§¥¥¨§¥©©§¥©¤©ª§¨§¨©©¦¨ª§¨©©¦
–àîè dëBúaM äî;ñðkäì dkøc ïéàå úàöì äàîhä CøcL. ©¤§¨¨¥¤¤¤©ª§¨¨¥§¥©§¨§¦¨¥
‡Èøéåàa dcö ìò ähî äúéä,äézçz ïeúð únä ïî úéfëå,dab ìò Bà,úéfä ãâðk àeäL ìk,daâå äézçz ¨§¨ª¨©¦¨¨£¦§©©¦¦©¥¨©§¤¨©©¨¨¤§¤¤©©¦©§¤¨§©¨
–àîè.úéfä ãâðk BðéàL ìëå,dëBz–øBäè.dëBúa–àîè ìkä. ¨¥§¨¤¥§¤¤©©¦¨¨§¨©Ÿ¨¥
·Èçôè õøàä ïî ääBáb äúéä,dab ìò Bà äézçz äàîè–àîè ìkä,dëBz àlà;dëBúa–àîè ìkä.äna ¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨©©¨©Ÿ¨¥¤¨¨§¨©Ÿ¨¥©¤

íéøeîà íéøác?éìk àéäL ïîæa.L÷a ä÷e÷ôe äúeçt äúéä,äàñ íéòaøà ú÷æçî Bà,éøáãkíéîëç,ïî úéfk §¨¦£¦¦§©¤¦§¦¨§¨§¨§¨§©©£¤¤©§¨¦§¨§¦§¥£¨¦©©¦¦
äézçz ïeúð únä–àîè íBäzä ãò Bcâðk;dab ìò–àîè òé÷øä ãò Bcâðk;dëBúa–dëBz àlà àîè ïéà. ©¥¨©§¤¨§¤§©©§¨¥©©¨§¤§©¨¨¦©¨¥§¨¥¨¥¤¨¨

çôè õøàä ïî ääBáb äúéä,äézçz äàîè–àîè äézçz;dëBúa–àîè dëBz;dab ìò–òé÷øä ãò Bcâðk ¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨©§¤¨¨¥§¨¨¨¥©©¨§¤§©¨¨¦©
àîè. ¨¥

i.xedh ziadéðä ìëë úéáì äàöåé äàîåè äúéä ìåçìçä êøã ,úìçìåçîá éàã .éøééà úìçìåçî äðéàù úøååëáå .úøååëä éô úà íúåñå ãøåé óå÷ùîäù
:ìéòìã.xedh dkezay dn ziaa d`nehäàîåèäù éôì àîè äëåúáù äî ,ïéñøåâ íéøôñ áåøáå .úøååëì úñðëð äðéàå õåçì äàöåé äàîåèäù .ïðéñøâ

:çúôä êåúá úãîåò àéäå ,úøååëáù äî àîèîå äçúô êøã úéáä ïî äàöåé
`i.xie`aïëå .ïé÷øô ùéøá ïðúãë õåçì äéôå çúôä êåúì àéäù úøååë ïéãë äðéãå ,ìäåà íù ïéàù äðéâá åà øöçáçôè ääåáâë àëäã çôè ääåáâ éîð

:ïðé÷ñò øéåàä úçú úãîåòáã ,úéá øéëæäì êééù ïéà ïàëã àìà ,ïé÷øô ùéøã
ai.ilk `idy onfa:úìçìåçîá àìà äöåôà êééù ïéàã ,ìéòì éðúãë äöåôà åà àëä àðú àì éëä íåùîå ,úìçìåçî øéëæäì êééù ïéà øéåàá úãîåòã àëéä

.minkg ixack d`q mirax` zwfgn e`äëåúàå äéúçúà úìöîå ,àéîã éìë úøåúî äìèáúðå äúçôðë .äàñ íéòáøà ú÷æçîã éøáñå àî÷ àðúà éâéìôã
:äáâ ìòå.dizgz oezp znd on zifk:ìéòì ïðúã õåçì äéôå ääåáâ äðéàå äúçôðë äðéã.gth ux`d on ddeab dzidäéôù úøååë ïéãë äðéã éîð êä

`xephxa yexit
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äúéä– הכוורת –çútä CBúa úãîBòכלפי למעלה ופיה – ÈÀÈÆÆÀÇÆÇ
çôèהמשקוף, çúBt óB÷Lnä ïéáì dðéa ïéàå הכוורת שפי – ÀÅÅÈÀÅÇÇÀÅÇÆÇ

למשקוף, כדבוקה היא והרי המשקוף, מן טפח רחוק äàîèËÀÈאינו
dëBúa,הכוורת בתוך  –øBäè úéaä לבית נכנסת הטומאה שאין – ÀÈÇÇÄÈ

וחוצצת  אוהלים, דפנות עם מצלת והיא למשקוף, הדבוקה הכוורת דרך 

àîèכאוהל. dëBúaM äî ,úéaa äàîè יוצאת שהטומאה – ËÀÈÇÇÄÇÆÀÈÈÅ
הכוורת; דרך  לחוץ הבית úàöìמן äàîhä CøcL,הבית מן  – ÆÆÆÇËÀÈÈÅ

על מצלת אינה הכוורת, דרך  אלא לצאת לטומאה מקום ואין  והואיל
אוהלים, דפנות עם אפילו  שבתוכה ñðkäìמה dkøc ïéàå אין – ÀÅÇÀÈÀÄÈÅ

הכוורת, בתוך כשהטומאה הלכך  הבית, לתוך להיכנס הטומאה דרך 
טהור. הבית

i y y m e i
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äúéä– הכוורת –øéåàa dcö ìò ähî,בבית ולא בחוץ – ÈÀÈËÈÇÄÈÈÂÄ
äézçz ïeúð únä ïî úéfëå רצוצה שטומאה הכוורת, תחת – ÀÇÇÄÄÇÅÈÇÀÆÈ

dabהיא, ìò Bà,היא רצוצה טומאה זה בכגון ואף הכוורת, של – ÇÇÈ
א: במשנה בארנו שכבר daâåכמו  äézçz ,úéfä ãâðk àeäL ìkÈÆÀÆÆÇÇÄÇÀÆÈÀÇÈ

àîè מה כל ומטמאה ויורדת בוקעת ועולה בוקעת שהטומאה – ÈÅ
úéfäשכנגדה; ãâðk BðéàL ìëåוכן גבה, על או תחתיה –dëBz ÀÈÆÅÀÆÆÇÇÄÈ

הכוורת, שבתוך מה כל  –øBäèכלל בוקעת רצוצה טומאה שאין  – È
צדו . על  מוטה כשהוא טומאה, מקבל שאינו  כלי  –dëBúaלתוך  ÀÈ

הכוורת, בתוך המת מן כזית àîèהיה ìkä מלאה הכוורת שכן  – ÇÙÈÅ
הכוורת  שאין לפי גבה, ועל  תחתיה הטומאה את מביאה והיא טומאה,

הטומאה את מביאה אבל הטומאה, בפני  epx`aחוצצת xaky enk)
,(` dpyna.טמא גבה, ועל תחתיה שבתוכה, כל  הלכך 

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

äúéä,באוויר צידה על  המוטה הכוורת –çôè õøàä ïî ääBáb ÈÀÈÀÈÄÈÈÆÆÇ
הקרקע, לבין  בינה טפח של חלל  שהיה –äézçz äàîè תחת – ËÀÈÇÀÆÈ

טפח, ברום טפח על  טפח של  אוהל שם והרי dabהכוורת, ìò BàÇÇÈ
הכוורת, של  –àîè ìkä,גבה ושעל  שתחתיה מה כל  –àlà ÇÙÈÅÆÈ

dëBz מצלת שהכוורת לפי  טהור , שהוא הכוורת, שבתוך  ממה חוץ – È
שבתוכה; מה כל הכוורת,dëBúaעל בתוך נתון  המת מן כזית אם – ÀÈ

àîè ìkä הטומאה את מביאה והיא טומאה, מלאה שהכוורת – ÇÙÈÅ
גבה. ועל éìkתחתיה àéäL ïîæa ?íéøeîà íéøác äna– ÇÆÀÈÄÂÄÄÀÇÆÄÀÄ

את  מביאה היא זה שבכגון  שלימה, שהיא היינו  כלי , היא שהכוורת
במשניות  הזכרנו שכבר כמו הטומאה, בפני חוצצת ואינה הטומאה

äúeçtהראשונות. äúéä שבטלה ונמצא חתיכה, ממנה שנפלה – ÈÀÈÀÈ
אוהל , ונעשתה כלי, L÷aמתורת ä÷e÷ôeהפחיתה במקום –m`) ÀÈÀÇ

,(gth `ed zgtd) לתוכה הטומאה תיכנס שלא dhwpכדי `l o`k
,dvet`e zlglegn dpynd סמוכה ואינה באוויר , מונחת הכוורת שהרי

לפתח), ולא לכותל äàñלא íéòaøà ú÷æçî Bà זה שבכגון – ÇÂÆÆÇÀÈÄÀÈ
אוהל, משום הטומאה בפני  היא חוצצת íéîëçאף éøáãk שכן – ÀÄÀÅÂÈÄ

וחוצץ  אוהל  שנעשה מודים הכל  בלח, סאה ארבעים המחזיק עץ בכלי 
המחזיקים  אבנים וכלי גללים וכלי  אדמה בכלי אבל הטומאה, בפני

וחכמים מאיר  רבי בהם נחלקו בלח, סאה כלים ,ארבעים (תוספתא

ה ), פרק ריש מציעא  וחכמים בבא  ככלים, הם הרי מאיר  רבי  שלדעת

אדמה  של  בכוורת עוסק שפרקנו  וכיון  כאוהלים; הם הרי  סוברים:
,("ryedi ipiirn" lra zhiyl epx`ay enk) כאן המשנה נקטה לפיכך 

ixack ,d`q mirax` zwfgn e`" :(zencewd zeipyna "dvet`" mewna)
"minkg הבא אדמה כלי שאף וסוברים מאיר, רבי על החולקים –

הטומאה, בפני  וחוצץ אוהל נעשה ïeúðבמידה únä ïî úéfkÇÇÄÄÇÅÈ
äézçz,טפח הארץ מן גבוהה שאינה הכוורת, תחת –ãò Bcâðk ÇÀÆÈÀÆÀÇ

àîè íBäzä אינה אבל  ויורדת. הבוקעת היא רצוצה שטומאה – ÇÀÈÅ
הטומאה; בפני  חוצצת שהכוורת לפי  ועולה, dabבוקעת ìò כזית – ÇÇÈ

הכוורת, גבי  על  נתון המת àîèמן òé÷øä ãò Bcâðkאבל – ÀÆÀÇÈÈÄÇÈÅ
חוצצת; שהכוורת טהור , למטה בתוךdëBúaכנגדו  המת מן  כזית – ÀÈ

dëBzהכוורת, àlà àîè ïéà מה כל אבל  שבתוכה, מה כל – ÅÈÅÆÈÈ
בפני החוצץ אוהל  היא שהרי  טהור, גבה, ועל תחתיה לה, שמחוצה

äézçzהטומאה. äàîè ,çôè õøàä ïî ääBáb äúéä תחת – ÈÀÈÀÈÄÈÈÆÆÇËÀÈÇÀÆÈ
àîèהכוורת, äézçzאוהל שם יש  שהרי  טמא, שתחתיה מה כל  – ÇÀÆÈÈÅ

חוצצת; שהכוורת טהורים, גבה ועל תוכה אבל  טפח, על טפח של

dëBúa,הכוורת בתוך טומאה –àîè dëBz שבתוכה מה כל – ÀÈÈÈÅ
לעיל ; הטעם שבארנו כמו טהורים, גבה ועל תחתיה אבל ìòÇטמא,

dab,הכוורת גבי  על המת מן  כזית –àîè òé÷øä ãò Bcâðk– ÇÈÀÆÀÇÈÈÄÇÈÅ
בפני וחוצצת היא אוהל שהכוורת טהורים, ותחתיה הכוורת תוך אבל 

הטומאה.
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íéøîBà:dì äìBò äàîè ïéà,äpnî úãøBé àG óà.çôè õøàä ïî ääBáb äúéä,äézçz äàîè–äézçz §¦¥ª§¨¨¨©¤¤¦¤¨¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨©§¤¨
àîè.dab ìò Bà dëBúa–àîè òé÷øä ãò Bcâðk. ¨¥§¨©©¨§¤§©¨¨¦©¨¥

.dl:äëåúì äìåò äðéà äéúçú äàîåèäù ïîæá.dpnn zcxei `l s`:äéúçú úãøåé äðéà äëåúì äàîåèäù ïîæá.`nh dizgz:øåäè äáâå äëåúå
.`nh riwxd cr ecbpk:øåäè äéúçú ìáà

`xephxa yexit

úãøBéå úò÷Ba ,äìBòå הארץ מן גבוהה הכוורת ואין  שהואיל – ÀÈÇÇÀÆÆ
ועולה  בוקעת היא ולכן  רצוצה, כטומאה הטומאה של דינה טפח,
שתי לה ויש הואיל  צידה, על מונחת כשהיא ואמנם ויורדת. בוקעת

חוצצת  הריהי אוהל , דין  לה כשיש  לפיכך ומלמטה, מלמעלה דפנות,
כשהיא  כאן  אבל  ג); משנה לעיל ששנינו (כמו  רצוצה טומאה בפני  אף

חוצצים  שלמטה השוליים אין למעלה, פתוח ופיה שוליה על עומדת
אוהל  דין  לכוורת שיש אף הרצוצה, הטומאה dpynaבפני epx`ay enk)

.("ryedi ipiirn" lra zhiyl b:íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÀÇÄÄÀÀÄ
dì äìBò äàîè ïéà עולה היא אין הכוורת, תחת כשהטומאה – ÅËÀÈÈÈ

טהורים, גבה ועל  ותוכה בפניה, חוצצת שהכוורת àGלמעלה, óàÇ
äpnî úãøBé הטומאה אין  גבה, על  או הכוורת בתוך כשהטומאה – ÆÆÄÆÈ

ר של טעמם טהור ; ותחתיה שהואיליורדת, שמעון , ורבי אליעזר  בי

מתורת  ויצאה שנפחתה משום אם אוהל, דין  לה יש  הזאת והכוורת

כאוהל, הריהי  ומלכתחילה סאה ארבעים מחזקת שהיא משום אם כלי ,
השוליים, היינו  בלבד, אחת דופן  אלא למטה לה שאין  פי על אף

הרצוצה. הטומאה בפני חוצצת הריהי  מקום ïîמכל ääBáb äúéäÈÀÈÀÈÄ
çôè õøàä רום על  טפח על טפח של  אוהל הכוורת תחת שהיה – ÈÈÆÆÇ

äézçzטפח, äàîè,הכוורת תחת –àîè äézçz מה כל – ËÀÈÇÀÆÈÇÀÆÈÈÅ
שהשוליים  לפי טהור , גבה ועל שבתוכה מה אבל טמא, שתחתיה

כאוהל. דינה שהכוורת מאחר הטומאה, בפני חוצצים טפח הגבוהים
dëBúa,הכוורת בתוך נתון  המת מן כזית אם –dab ìò Bàעל – ÀÈÇÇÈ

הכוורת, àîèגבי òé÷øä ãò Bcâðk,טהור שתחתיה ומה – ÀÆÀÇÈÈÄÇÈÅ
חוצצים. שהשוליים
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב וכו'

מוהר"מ שי' שד"ר

שלום וברכה!

במענה על מכתביו,

...הכניסה למדינתו בהקדם. ותימה שלא מזכיר מאומה עד"ז. ונא להודיעני בחוזר.

)ג( הפ"נ ע"ד משפחת... אקרא בע"ה על הציון הק'. ומטובו לברר, באופן המתאים, אם שומרת 

טהרה כדבעי, ואם לא היו בנישואיהם ענין של נגיעה בכבוד בת ישראל מצדו וכיו"ב, ונא להודיעני 

עד"ז.

)ד( מטובו להודיע מבריאות התלמיד משה בן פריחא שי'.

)ה( נא להודיע מהנעשה במידלת בענין הלימודים וכן בענין תיקון הבית, ולכאורה ההשתתפות 

בכגון דא בחצי ההוצאות היא יותר מהראוי, ובפרט שהענין בריחוק מקום וכו'. ויתדבר עם הררב"ג 

שי'...

בברכת הצלחה בעבודתו בקודש, המחכה למענה על כהנ"ל,

מ. שניאורסאהן

נכונה הצעתו בענין הבאת סופר ושו"ב משלנו למחנו. וכן שיבוא ג"כ הרר"ס שי' ליבעראו, כי 

מוכרח לחשוב ג"כ ע"ד התחלת עבודה גם בקאזא ועוד. ולכן מטובו להודיע בהקדם ישר להררב"ג שי' 

את שם מי יזכירו ]ונ[שותיהם ושאר הידיעות הנחוצות לבקשת רשיון כניסה.



רטו ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ד ודנה דף הטעמים, כאחד אמר עזריה בן אלעזר שרבי ברייתא מביאה הגמרא

dìבזה: éðúî øîénà טעמו ביאר עצמו עזריה בן אלעזר שרבי ברייתא שנה -éðtî ©¥©©§¥¨¦§¥
déì àéL÷å .øãBòk äàøpL מ סתירה זה טעם לפי ïaלאמימר øæòìà éaøc ¤¦§¤§¥§©§¨¥§©¦¤§¨¨¤

,äéøæò ïa øæòìà éaøcà äéøæò,זה את זה כסותרים נראים  [-וכי]éîeשדבריו £©§¨©§©¦¤§¨¨¤£©§¨¦
äéøæò ïa øæòìà éaø øîà שøeñà øãBòk äàøpL ìk,בשביעית,éäðéîøe ¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨¨¤¦§¤§¥¨§¦§¦

במשנה מ"ג)שנינו פ"ג íãà,(שביעית äNBò בשביעיתBìáæ úà מפרותיו,øöBà ¤¨¨¤¦§¨
שמזבלה. שיאמרו חוששים ואין לשדהו, כולו ãòשמכניס ,øñBà øéàî éaø©¦¥¦¥©

÷éîòiL לחפורìLíéçôè äL,זבלו שם déaâiLלהכניס ãò Bà תלìLäL ¤©£¦§¨§¨¦©¤©§¦©§¨
íéçôè מותר שאז זבלו, עליו אם ויניח לדעתו ואף שדהו. מזבל שאינו שניכר äéäכיון §¨¦¨¨

Bì אפילו בתוכה èòeîזבל øác,שביעית éñBîCìBäåקודם åéìò ó אף בשביעית ¨¨¨¦¨¨§¥
מזבל. שאינו ניכר שאז קרקע, הגבהת או חפירת øñBàבלא äéøæò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£©§¨¥

זה, באופן ìLאף ÷éîòiL ãòìL déaâiL ãò Bà äLïziL ãò Bà ,äL הזבל ©¤©£¦§¨©¤©§¦©§¨©¤¦¥
,òìqä ìò,בשביעית אמה לחפור שאסר וכיון מזבל. שאינו ניכר אלו באופנים שרק ©©¤©

טפחים  שלושה בשביעית לחפור התיר .[ã]כיצד

הגמרא: ìnîמיישבת øa àaà éaøå àøéæ éaø.זו קושיא øîà,יישבו ãç מה ©¦¥¨§©¦©¨©©¨©¨©
אלא  בשביעית, כוונתו אין שיעמיק' 'עד עזריה בן אלעזר רבי éîòäL÷שאמר ïBâk§¤¤¡¦

התיר. אז ורק השביעית, קודם øîà,כבר ãçå למכניס התיר אכן עזריה בן אלעזר רבי §©¨©
ש  משום אסר, האמה שחפירת אף בשביעית, להעמיק לאחר Bìáéæזבלו מיד שמניח ¦§

åéìòהחפירה  çéëBî.לעדור ולא הזבל עבור שחופר ¦©¨¨
במשנה: ãòBna.שנינו úì÷ìe÷nä úà ïéðwúîe§©§¦¤©§§¤¤©¥

הגמרא: מבררת המים. באמת úì÷ìe÷îוהיינו éàî לתקנו שהתירו הקלקול מהו - ©§§¤¤
הגמרא: משיבה äúéäבמועד. íàL ,àaà éaø øîà האמהçôè äweîò לאחר ¨©©¦©¨¤¦¨§¨£¨¤©

ו  בה חופר בחמשה, ונסתמה טפחים ששה עמוקה שהיתה כלומר ¨¦£©dãéîòîשנסתמה,
íéçôè äML ìò ומותרת יתירה טירחה זו חפירה שאין כיון הראשון, עומקה כשיעור ©¦¨§¨¦

במועד.

דומים: באופנים דנה עומק àèéLtהגמרא עד האמה נסתמה שאם הדבר פשוט - §¦¨
,çôè éöç בתחילה עמד ìLועומקה ìò,íéçôè äL הקודם לאופן שדומה אף £¦¤©©§¨§¨¦

עתה, שעמוקה מה נגד פעמים ששה עמוקה שהיתה ממה øáòשנסתמה àìc ïåék¥¨§Ÿ¨©
àiî,במלואה כשעמוקה אף זו קטנה באמה כראוי המים עוברים שאין -íeìk àì ©¨Ÿ§
àeä עומק עד נסתמה ואם במועד. בה לטרוח ואסור כזו בחפירה צורך אין -,íééçôè§¨©¦

עמד  øNòועומקה íéðL ìò כיון àøéúéטפחים, àçøéè çøè à÷c בעומק לחפור ©§¥¨¨§¨¨©¦§¨§¥¨
טפחים, מששה יותר דהיינו רב, לגובה שמוציא העפר ולהגביה לו.àìרב הותר Ÿ

עומק  עד האמה נסתמה אם להסתפק, יש עמד íééçôè,אך äòáLועומקה ìò §¨©¦©¦§¨
שכן eäîטפחים, הראשון, לאופן דומה האם במועד, כשחופר àëäלתקנה לעיל - ©¨¨

לששה  àëäåמטפח ,÷éîòî à÷ äMîç לשבעה מטפחיים כשחופר כאן -äMîç £¦¨¨©£¦§¨¨£¦¨

i"yx
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.migth dyyn dlrnl `nebd zirwxw diabdle jk lk winrn `wc ,`xizi `gxih iedc meyn ,mipey`xdíééçôè

íéçôè äráù ìr-.migth ipy cr dnzqpeåäî-.exiizypy dyng oze` winrdl÷éîrî à÷ äùîç àëä-
`le dyy lr dcinrne gth dwenr dzidc.rwxwa jk lk winrdl `xizi `gxih iedàëäå-winrn `l inp
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íéøîBà:dì äìBò äàîè ïéà,äpnî úãøBé àG óà.çôè õøàä ïî ääBáb äúéä,äézçz äàîè–äézçz §¦¥ª§¨¨¨©¤¤¦¤¨¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨©§¤¨
àîè.dab ìò Bà dëBúa–àîè òé÷øä ãò Bcâðk. ¨¥§¨©©¨§¤§©¨¨¦©¨¥

.dl:äëåúì äìåò äðéà äéúçú äàîåèäù ïîæá.dpnn zcxei `l s`:äéúçú úãøåé äðéà äëåúì äàîåèäù ïîæá.`nh dizgz:øåäè äáâå äëåúå
.`nh riwxd cr ecbpk:øåäè äéúçú ìáà

`xephxa yexit

úãøBéå úò÷Ba ,äìBòå הארץ מן גבוהה הכוורת ואין  שהואיל – ÀÈÇÇÀÆÆ
ועולה  בוקעת היא ולכן  רצוצה, כטומאה הטומאה של דינה טפח,
שתי לה ויש הואיל  צידה, על מונחת כשהיא ואמנם ויורדת. בוקעת

חוצצת  הריהי אוהל , דין  לה כשיש  לפיכך ומלמטה, מלמעלה דפנות,
כשהיא  כאן  אבל  ג); משנה לעיל ששנינו (כמו  רצוצה טומאה בפני  אף

חוצצים  שלמטה השוליים אין למעלה, פתוח ופיה שוליה על עומדת
אוהל  דין  לכוורת שיש אף הרצוצה, הטומאה dpynaבפני epx`ay enk)

.("ryedi ipiirn" lra zhiyl b:íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÀÇÄÄÀÀÄ
dì äìBò äàîè ïéà עולה היא אין הכוורת, תחת כשהטומאה – ÅËÀÈÈÈ

טהורים, גבה ועל  ותוכה בפניה, חוצצת שהכוורת àGלמעלה, óàÇ
äpnî úãøBé הטומאה אין  גבה, על  או הכוורת בתוך כשהטומאה – ÆÆÄÆÈ

ר של טעמם טהור ; ותחתיה שהואיליורדת, שמעון , ורבי אליעזר  בי

מתורת  ויצאה שנפחתה משום אם אוהל, דין  לה יש  הזאת והכוורת

כאוהל, הריהי  ומלכתחילה סאה ארבעים מחזקת שהיא משום אם כלי ,
השוליים, היינו  בלבד, אחת דופן  אלא למטה לה שאין  פי על אף

הרצוצה. הטומאה בפני חוצצת הריהי  מקום ïîמכל ääBáb äúéäÈÀÈÀÈÄ
çôè õøàä רום על  טפח על טפח של  אוהל הכוורת תחת שהיה – ÈÈÆÆÇ

äézçzטפח, äàîè,הכוורת תחת –àîè äézçz מה כל – ËÀÈÇÀÆÈÇÀÆÈÈÅ
שהשוליים  לפי טהור , גבה ועל שבתוכה מה אבל טמא, שתחתיה

כאוהל. דינה שהכוורת מאחר הטומאה, בפני חוצצים טפח הגבוהים
dëBúa,הכוורת בתוך נתון  המת מן כזית אם –dab ìò Bàעל – ÀÈÇÇÈ

הכוורת, àîèגבי òé÷øä ãò Bcâðk,טהור שתחתיה ומה – ÀÆÀÇÈÈÄÇÈÅ
חוצצים. שהשוליים

izdw - zex`ean zeipyn
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נפשטה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מהור"א שי'

שלום וברכה!

אאשר קבלת מכתבו אחרי ההפסק הארוך ות"ח ת"ח על השתדלותו בענין הכניסה למדינתנו 

בשביל מר מנשה שי' רוזנבלאט וזוג' תחי', ובטח גם עתה יעמוד על המשמר לזרז את הדר. האניגבוים 

ושאר השייכים לזה, ויה"ר אשר חפץ ה' בידו יצליח לעזור להנ"ל לבוא אל המנוחה ואל הנחלה.

נהניתי במאד ממה שכותב שחרותים בזכרונו דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שנותנים לאדם 

כחות לתקן ולהעלות את מקומו, אשר גם זכרון זה עצמו יסייע בידו להוציא מן הכח אל הפועל הכחות 

שישנם אצלו לפעול ולהשפיע על סביבתו לקרבם ליהדות ולהאירם באור תורה ולחממם בחום תורת 

החסידות, הוא הוא המאור שבתורה.

והעיקר שיהי' חזק בבטחונו בהשי"ת, אשר אחר שעשה נסיעתו למדינה זו בהסכם וברכת כ"ק 

מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הנה הוא שם אף זיינע אחריות, ובהשתדלות הראוי' בטח יצליח בכל הנ"ל. ואל 

ידאג למה שהוא - כפי לשונו - מסובב בחובות גשמיים נוסף על חובות הרוחניים, שחובת המקום עליו, 

כי מלוה ה' חונן דל, וכיון שנכנס לחובות כדי לחונן את הדל, אם ברוחניות אם בגשמיות, הרי הוי' הוא 

הלוה, ובמילא בטוחים בפרעון החוב במילואו.

כבקשתו אזכיר על הציון הק' את כת"ר וזוג' יחיו ואת הרה"ג הוו"ח אי"א וכו' מוה"ר... ובטח 

צדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, יתן ברכתו והשי"ת ימלאה בגשמיות וב]רו[

חניות.

מוסג"פ הקונטרס לט' טבת, החוברת לכ"ד טבת, ומכתבים כלליים השייכים להם.

ואף שהוא כבר אחר זמנים אלו, אבל הענינים זמנם בכל עת.

בברכת הצלחה ופ"ש כב"ב שי' וכל חבורתו תי',

מ. שניאורסאהן



ריז

לאחרי  שבאה  האמונה  על  מדובר  האמנתי"  ש"במצוותיך  לבאר  אפשר  הי'  לכאורה 
היא  גם האמונה שלו  יותר,  גדולה  בעל השגה  מי שהוא  כל  ולכן  והשגה,  שלימות ההבנה 
במדריגה נעלית יותר6, והמדריגות שאצל אנשים פשוטים הם באמונה – אצלו הם בהשגה, 

וזוהי מעלתו של דוד דוקא, שהאמונה שלו אינה נמצאת באנשים פשוטים.

אולם זה עדיין אינו מתרץ את השאלה הנ"ל, כי למרות שהאמונה של דוד ושל בעלי 
השגה היא במדריגה נעלית יותר, הנה אמיתית המעלה דאמונה היא באנשים פשוטים ביותר. 
מ( המגיד שקיבל  מהרב  הזקן שקיבל  )אדמו"ר  דברי  את  אדמו"ר7  מו"ח  כ"ק  כפי שמביא 

הבעש"ט ש"העבודה הפשוטה של האנשים הפשוטים היא כלי לעצם הפשוט יתברך ויתעלה" 
)ועל יסוד זה מבואר בחסידות8 הטעם למ"ש9 “והאיש משה עניו מאד מכל האדם", וכתיב10 
“שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו", דעם היות שמשה הי' בעל השגה גדולה, ועד 
מצד  מאד",  “עניו  הי'  מ"מ  דאצילות ממש11,  חכמה  בחי'  הי'  גשמי  בגוף  למטה  שבהיותו 
מעלת התוקף האמונה הפשוטה של האנשים הפשוטים ביותר, והם דוקא המשיכו במשה את 

בחי' “אנכי"(.

ב. והביאור בזה בהקדים שבתורה יש כמה דרגות12: א( כפי שהיא יורדת למטה להבנה 
והשגה, בי"ע. ב( כפי שהיא בשרשה בעולם האצילות, בבחי' החכמה. ג( כפי שהיא למעלה 

מחכמה, בחי' שעשועים אצלו ית'13.

והנה המשכת בחי' התענוג העצמי שבתורה14, שאינה גם בבחי' חכמה דאצילות, אינה 
נמשכת ע"י הבנה והשגה דתורה, אלא ע"י עסק התורה בדרך קבלת עול, ובכללות הוא ענין 

אותיות התורה שעל ידם ממשיכים את בחי' התענוג העצמי ממש.

השורש  שהוא  מלופם,  בניקוד  טּוב  למדני":  ודעת  טעם  ב"טוב  הבקשה  תוכן  וזהו 
ומקור לשכל )“טּוב טעם", הטוב של הטעם(, בחי' תענוג העצמי ממש הנ"ל, שגם הוא יבוא 

ב"למדני" – בהבנה והשגה ממש.

וממשיך ואומר “טוב טעם ודעת )למדני(", שמשווה את ה"טוב טעם", התענוג העצמי 
אין  נמנה  כשהכתר  )ולכן  הכתר  פנימיות  ע"ד  הוא  הדעת  שספירת  שכשם  ה"דעת".  לענין 
הדעת נמנה15(, ובכל זאת נמנה במנין הספירות, היינו, שבאה בהבנה והשגה. על דרך הז יהי' 

גם ב"טוב טעם", תענוג העצמי.

ראי'  או  השכל  בראית  רק  )ולא  והשגה  הבנה   – “למדני"  של  באופן  תבוא  זו  ושבחי' 
מוחשית(. וגם בחי' רגל שבחכמה, היינו, השכל אנושי של נפש הבהמית, והמוח הגשמי – 

מוח החכמה מוח הבינה מוח הדעת16 – יומשך בהם התענוג הפשוט.

6( ראה לקו"ת ואתחנן ז, ב-ג. וראה סה"מ מלוקט א ע' שנו.
7( סה"מ תרצ"ו ע' 13.

8( ראה סה"מ עטר"ת ע' תסד. תרפ"ט ע' 58. שם ע' 215 ואילך.
9( בהעלותך יב, ג.

10( שם יא, כא.
11( ראה תו"א ויצא כג, א. ויחי מט, ג. וארא נו, א. ובכ"מ.

12( ראה סה"מ תרצ"ו ע' 10 ואילך. וראה לקו"ת עקב יז, ב. דרושים לסוכות פא, ד )בענין "תורתך" – באצילות, "שלמדתנו" – בבי"ע(. 
13( משלי ח, ל-לא. 

14( בסה"מ תרצ"ו שם. נתבאר גם בד"ה וידבר אלקים תש"ל. וד"ה ונחה תשל"א. וראה גם ד"ה קרוב הוי' תשח"י. 
15( ע"ח שער כג )שער מוחין דצלם( פ"ח. משנת חסדים מסכת בריאת א"ק פ"א מ"ד. תו"א מג"א צא, ג. לקו"ת שלח מט, ג. ובכ"מ.

16( ראה זח"א קלו, א.

המשך ביאוז תהלים מתוך "תהילות מנחם" מעמוק ג

המשך ביאוז תהלים בעמוק זה
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ïåàô÷å`viy in oke" ipzwc ,dixry ze`ivia ,milyexia ixii`c icii` Ð

'ek "milyexin`ed jexa yecwd cizry onw xninl opirac ,`zyxt `da gzt Ð

.milyexi lr siqedlø÷éù øåàäæä íìåòá,dzxeaba dxi`n dngyk Ðdxe`e

lecbaeyg xe` eze` Ðxwiedly`di Ð

ietwixw lw xac lk .`ad mlerl lweietw
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`twe") "`lfxt.(e a miklníéø÷éù íãà éðá
.mewnl miaeh opi`e ,miaeyge mixiyr Ð

ãéâðúéà.egex dgxte ,reb Ðäèîì íéðåéìò
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,oiccvl dhep dng meid zery lkylve
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.ycwdl daxíé÷øæîë úåøéñä äéäå éàî`d Ð

zelivna.i`d ilek ycwd `kil qeqd
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ïéøáåò åìà êìò ïøãä

íå÷î.úåöç ãò .åâäðù:meid ivgàìù
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úBø÷é øBà äéäé àì àeää íBia äéäå" .íéîëç£¨¦§¨¨©©Ÿ¦§¤§¨
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.íúä ïðéúéà éëä ,àëä ïðà eúéàc éëéä ék ?íúä éëéä ïðàå .úéàø øeøa íìBò ,éða :Bì§¦¨¨¨¦¨©£©¥¦¨¨¦¥¦§¦£©¨¨¨¦¦¦©¨¨
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ãçà Blek àaä íìBòì ìáà ,ú"ìã ó"ìàa¯àáø øáñ .é"ä ã"åéa ázëðå ,é"ä ã"åéa àø÷ð §©¤©¥£¨¨¨©¨¤¨¦§¨§§¦§¨§¨©¨¨
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פסחים. פרק שלישי - אלו עוברין דף נ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

זה מגדיל את עניין  עצם העובדה שמתאספים עשרה מישראל, שנשמתו של כל אחד מהם היא "חלק אלוקה ממעל ממש", הרי 
השראת השכינה באופן נעלה יותר ממה שמלאך יכול לסבול.

משיחת יו"ד שבט, ה'תשל"ד
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éîð íéîBúé úBòîe .úaL¯íiä úðéãnî úBàaä úBòî .eäðéð äìéçî éða åàì¯åàìc íeMî ©¨§§¦©¦¨§¥§¦¨¦§¨©¨¦§¦©©¨¦§¨

äìBãbä úñðk éLðà eáLé úBiðòz òaøàå íéøNò :éåì ïa òLBäé éaø øîà ?àîòè éàî ïéáúBk øëN àlà .àqéð Léçøúî àîBé ìk̈¨¦§©¥¦¨¤¨§©§¦©©§¨¨©©¦§ª©¤¥¦¤§¦§©§©©£¦¨§©§¥§¤¤©§¨
ïéøMòúî éìîìéàL ,eøMòúé àlL úBæeæîe ïéléôz íéøôñ éáúBk ìò¯ïäéøbúå ïä ,úBæeæîe ïéléôz íéøôñ éáúBk :ïðaø eðz .ïéáúBk ïéà ©§¥§¨¦§¦¦§¤Ÿ¦§©§¤¦§¨¥¦§©§¦¥§¦¨©¨©§¥§¨¦§¦¦§¥§©¨¥¤

úìëz éøëBî ééeúéàì ,íéîL úëàìîa ïé÷ñBòä ìëå ,ïäéøbú éøbúåù¯ì ïé÷ñBò íàå .íìBòì äëøa ïîéñ ïéàBø ïðéàdîL¯.ïéàBø §©¨¥©¨¥¤§¨¨§¦¦§¤¤¨©¦§¦¥§¥§¥¤¥¨¦¦©§¨¨§¨§¦§¦¦§¨¦
àì ïðà ,eäì øLôà ïéúäáà :Bì eøîà ,ïðçBé éaøc dén÷ eäééða eúà .àúaL éìòîa ïBãéöì øBvî ïéìæà eåä àìc âeäð ïLééa éða§¥¥¨¨§¨¨¨§¦¦§¦§©£¥©§¨£¨©§©¥§©¦¨¨¨§©§£¦¤§¨§£©¨

éáà øñeî éða òîL" :øîàpL ,íäéìò íëéúBáà eìaé÷ øák :eäì øîà .ïì øLôàéLøôîc éâäð éàæBç éða ."Enà úøBz LBhz ìàå C ¤§¨¨£©§§¨¦§£¥¤£¥¤¤¤¡©§©§¦©¨¦§©¦©¦¤§¥©¨£¦§©§§¦
øeqéà ïäa eâäð íéøçàå íéøzenä íéøác :ééaà déáéúéà .eäéétàa øæ dìëéð :eäì øîà .óñBé áøì déì eøîàå eúà .àæeøàî älç©¨¥¨¨£§¨§¥§©¥£©§¥§¨¨§©©§¥¦¥©©¥§¨¦©¨¦©£¥¦¨£¨¤¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc migqt(oey`x meil)

íãà äpLé ìàåmewnd bdpnn.ú÷Bìçnä éðtî §©§©¤¨¨¦§¥©©£¤
xy` ,dhinyd zpya elcby zexit oipra sqep oic dpey dpynd
el yi ,dcyay zeigl xnbp zexit ly cg` oin xy`ky mpic

ziriay zkqnae .oind eze` z` ezian xral(a"n h"t),epipy
zexitd exnbp m`y ,zenewn dylyl zwlgzn l`xyi ux`y
m` elit` mdizexit xral mewn eze` ipa miaiig cg` mewna
lr dpynd dpce .zexitd exnbp `l oiicr mixg`d zenewnd ipya
mewnl zexitd my exnbpy mewnn ziriay zexit mr jledd

.mxeria iabl el` zexit mr bdpi ji` ,jtidl e` ,exnbp `ly
Ba àöBiklirl epipyy oicd oirk ±(`"r)mewnl mewnn jleda ©¥

zexneg bedpl el yiy ,migqt iaxra dk`ln ziiyr oiprl
epivn ok enk ,myl `ay mewnd zexnege epnn `viy mewnd

oipraéìBnäeìkL íB÷nî úéòéáL úBøét C,dcyay digl zexitd ©¦¥§¦¦¦¨¤¨
,mxeriaa mewnd ipa eaiigzpe,eìk àlL íB÷îì`l oiicre §¨¤Ÿ¨

,xeriaa zexitd eaiigzdBàmkiledyíB÷îì eìk àlL íB÷nî¦¨¤Ÿ¨§¨
,eìkLel` mipte` ipyaøòáì áéiçote`a ,`iady zexitd z` ¤¨©¨§©¥

zxneg meyn xral aiig elk `ly mewnl elky mewnn jiledy
mewnl elk `ly mewnn jiledy ote`ae ,epnn `viy mewnd

.myl `ay mewnd zxneg meyn xral aiig elkyäãeäé éaø©¦§¨
,øîBà,exiagl xnel leki zexitd jilenyäzà óà Eì àáäå àö ¥¥§¨¥§©¨¨

mewnn jilena epiide ,xral aiig epi` okle ,elk `ly `vnze
s` `v ,ea elky mewnd oal xnel leki ,elky mewnl elk `ly
wxe ,mdn my lek`l lkeze my elk `ly `vnze inewnl dz`

.o`k elcb mdy oeik mixeq` ziaa jl yiy zexitd

àøîâ
zevg cr migqt iaxra dk`ln ziiyr xeqi`y dpyna x`azp
xacd xeq` zevg xg`ly jkn wiicl yie ,mewnd bdpna ielz

:`xnbd zl`ey .oicd xwirnàéøéà éàîdlze `pzd dpy recn ± ©¦§¨
a dk`ln ziiyr oic z` bdpnaíéçñt éáøòeprinydle ,zevg cr ©§¥§¨¦

ixd ,oicd xwirn xeq` zevg xg`lyeléôàaéáøòå úBúaL éáøò £¦©§¥©¨§©§¥
x`yénð íéáBè íéîé,df xeqi` bdepéáøòa äëàìî äNBòä ,àéðúc ¨¦¦©¦§©§¨¨¤§¨¨§©§¥

,äìòîìe äçðnä ïî íéáBè íéîéå úBúaLzery yyn ,xnelk ©¨§¨¦¦¦©¦§¨§©§¨
,jli`e dvgne.íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéàzepyl `pzl el dide ¥¤¦¨§¨¨§¨

zepyl `le ,'miyer migqt iaxra dk`ln zeyrl ebdpy mewn'
zevg xg`l ixdy ,zevg cr `ed bdpndy rcp ep`e 'zevg cr'

.miaeh mini iaxr x`yk oicd xwirn xeq`
:`xnbd daiyníúä,miaeh mini iaxra -äìòîìe äçðnä ïî± ¨¨¦©¦§¨§©§¨

dvgne zery ryznøeñàc àeäla` ,dk`ln zeyrlCeîñ §¨¨
,äçðnì,df onf iptl ,xnelkàì,dk`ln ziiyra xeqi` oi` ± ©¦§¨Ÿ

àëäxak ,migqt iaxra -úBöçî,dk`ln zeyrl xeq` meid ¨¨¥£
migqt iaxray eprinydl ,'zevg cr' yexita `pzd dpy okle

.zevgn xak `ed dk`lnd xeqi`
:xg` ote`a `xnbd daiyn ceríúä ,énð éàdk`ln dyera - ¦©¦¨¨

,jli`e dgpnd on miaeh mini iaxraéæç àìc àeä äëøa ïîéñ± ¦¨§¨¨§Ÿ¨¥
,dk`ln dze`n dkxa oniq d`ex `l wx `edéúenL ìáà± £¨©¥

,jk lr ezecpl,déì ïðéúnLî àì,jk lk xeng xeqi` epi`y oeik Ÿ§©§¦©¥
àëä-,zevg xg` migqt iaxra dk`ln dyeraénð éúenL ¨¨©¥©¦

déì ïðéúnLî,opaxcn xeng xeqi` lr xary ,eze` micpn mb ± §©§¦©¥
bdpndy yexita `pzd dpy mxeqi` zxnega miey mpi`y oeike
mewn mzqa dpey did m`y ,mzqa dpy `le 'zevg cr' wx `ed
mixeaq epiid ,miyer migqt iaxra dk`ln zeyrl ebdpy

.miaeh mini iaxr x`yk `ed xeqi`d xneg zevg xg`ly
dyerdy mipnf yiy `ziixad z` d`iane day oldl `xnbd
cer d`ian `xnbd jk ab`e ,dkxa oniq d`ex epi` dk`ln mda

:dkxa oniq mda oi`y zek`ln oda epypy zeziixaäNBòä ,àôeb¨¨¤
,äìòîìe äçðnä ïî íéáBè íéîé éáøòáe úBúaL éáøòa äëàìî§¨¨§©§¥©¨§©§¥¨¦¦¦©¦§¨§©§¨
ìëáe ,íéøetkä íBé éàöBîáe ,áBè íBé éàöBîáe ,úaL éàöBîáe§¨¥©¨§¨¥§¨¥©¦¦§¨

äøéáò ãeðãéð íL LiL íB÷î`xnbd zx`an ,[dxiar fnx-] ¨¤¥¨¦§£¥¨
dfa `ziixad zpeekyééeúàìdk`ln dyerd z` `iadl ± §¨¥

a,øeaéö úéðòz,minybd lr miprzn xeaivdykïîéñ äàBø Bðéà ©£¦¦¥¤¦¨
.íìBòì äëøa§¨¨§¨

ziiyr oipra mipte` drax` dpend `ziixa d`ian `xnbd
:mipey mipnfa zek`lnæéøæ Lé ,ïðaø eðz,dk`ln zeyrl libxy ± ¨©¨¨¥¨¦

økNðå,devn giexn dk`ln zeyrl ezelibx zngne ±æéøæ Léå §¦§¨§¥¨¦
ãñôðå.oick `ly bdpy ,dk`ln zeyrl ezelibxn cqtd el yi ± §¦§¨

ìôL Lé,dk`ln ziiyrn lha ayil ezelibxy ±økNðågiexne ± ¥¨¨§¦§¨
,devn jknãñôðå ìôL Léå.oick `ly dyery cqtd el yi ± §¥¨¨§¦§¨

`edy ote`d :`xnbd zx`anøkNðå æéøæepiidãéáòcdk`lnélek ¨¦§¦§¨§¨¦¥
àúaL,reayd zeni lk -àúaL éìòîa ãéáò àìåzay axra - ©§¨§Ÿ¨¦§©£¥©§¨

.zay axra dk`ln dyer epi`y jka xkype ,dlrnle dgpnd on
ãñôðå æéøæote`a epiidãéáòå àúaL élek ãéáòcmb,àúaL éìòîa ¨¦§¦§¨§¨¦¥©§¨§¨¦§©£¥©§¨

.oick `ly dyery ,cqtp `ed jk lreøkNðå ìôLote`a epiid ¨¨§¦§¨
å àúaL élek ãéáò àìcmb,àúaL éìòîa ãéáò àìgiexn `ed jkae §Ÿ¨¦¥©§¨§Ÿ¨¦§©£¥©§¨

.zay axra dk`ln dyer epi`y devnãñôðå ìôLote`a epiid ¨¨§¦§¨
,àúaL éìòîa ãéáòå àúaL élek ãéáò àìc,cqtp `ed jk lre §Ÿ¨¦¥©§¨§¨¦§©£¥©§¨

.oick `ly jka bdepy
iaxra dk`ln dyer oi`y in elit`y x`al `xnbd dtiqen

:xkyp `ed ,bpern `edy meyn zezayàæBçîc éLð éðä ,àáø øîà̈©¨¨¨¥¨¥¦§¨
eyp oze` ±,[zek`ln zeyer opi`e zewpetn eidy] `fegn xird z

àúe÷ðôî íeMî àúaL éìòîa àzãéáò ïãáò àìc [éàäc] áb ìò óà©©©§©§Ÿ¨§¨£¦§¨§©£¥©§¨¦§©§¨
àeämeyn df zay axra dk`ln zeyer opi`y dny elit` ±

,zewpetn odyïãáò à÷ àì énð àîBé ìk àäc,dk`lnéëä eléôà §¨¨¨©¦Ÿ¨¨§¨£¦¨¦
eäì ïðéø÷ økNðå ìôL.'xkype lty' eilr xn`py in llka od ± ¨¨§¦§¨¨¦©§

xkyd lceba miwqerd miweqt ipy oia dxizq d`ian `xnbd
:`xnbd zxne` .zeevnd ziiyr lr milawnyéîø àáø,dywd ± ¨¨¨¥

áéúk(`i fp mildz)ziiyr lr milawny xkyd lceba wqerd weqta §¦
,zeevnd'Ecñç íéîL ãò ìãâ ék'lr xky `iand myd cqg ± ¦¨Ÿ©¨©¦©§¤

.minyd cr ribn zeevndáéúëå(d gw my)wqerd xg` weqta §§¦
,zeevnd ziiyr lr milawny xkyd lcebaíéîL ìòî ìBãâ ék'¦¨¥©¨©¦

'Ecñç,minyd lrn ribn zeevnd xky ±ãöék àäipy miayiizn ©§¤¨¥©
:`xnbd zvxzn .el` miweqtïàkxkydy ea x`eany weqta - ¨

xaecn ,minyd lrn ribnïéNBòadevnìdîL,devn myl ±ïàëå §¦¦§¨§¨
bn xkydy ea x`eany weqta -xaecn ,minyd cr wx riïéNBòa§¦

ì àlL,dîLmewn lkn dnyl `ly devnd z` miyery elit`y ¤Ÿ¦§¨
,devn eyry aygpäãeäé áøãëåaezka miyxtn ep`y dfe ± §¦§©§¨

,dcedi ax ixack df ,devn dyry aygp dnyl `ly dyerdy
ìò óà úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©§¨©£¨¨©¨©¦§©©

ì àlL étì àlL CBznL ,dîLì àa dîL.dîL ¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨
mc`d oi`y migeex ibeq zepend zeziixa dnk d`ian `xnbd

:dkxa oniq mdn d`exBzLà øëNì ätöîä ,ïðaø eðzoiznnd ± ¨©¨¨©§©¤¦§©¦§
,epnn qpxtzdl ick ezy` giexzy geixlåxkyl dtvnd ok §

.íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéà ,íéçéøzpeek z` `xnbd zx`an ¥©¦¥¤¦¨§¨¨§¨
:`ziixadBzLà øëNxkyl dtvny epiidàzìB÷zîzlhepy - §©¦§©§§¨

d`ex oi`e ,mikixvd lkl mxikydl weya zkldne dicia mipf`n
,hren geix `l` jkn dgiexn oi`y meyn dkxa oniq dfa

e .hren geix liaya ezy` dfazneàééçéøl dpeekdàzøâà± ¥©¨£©§¨
yiy meyn dkxa oniq d`ex oi`e ,migix zxkydn geixl dtvny

en geixe lecb gxeh dfa.hrìáàdnn dgiexny geixl dtvnd £¨
cäðaæîe äãáò,weya mzxkene mivtg dyery ±éçeazLéà ¨§¨§©§¨¦§©¥

àø÷ da çazLîze`xl leki i`ceae ,efk dy` gayn weqtd ± ¦§©©¨§¨
,dkxa oniq jknáéúëcdy`d z` gaynd 'lig zy`' wxta ¦§¦

dxiykd(ck `l ilyn),økîzå äúNò ïéãñ'.'iprpMl dpzp xFbge ¨¦¨§¨©¦§Ÿ©£¨§¨©§©£¦
oniq mda d`ex epi`y migeex lr ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:dkxaïðaø eðz,`ziixaaíéð÷a økzNnäzxiknn giexnd ± ¨©¨¨©¦§©¥§¨¦
,zevigne zexcb odn miyery ,miwc zelwníép÷ð÷áeqxg ick ± §©§©¦

,milecb.íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéà:`xnbd zxxanàîòè éàî ¥¤¦¨§¨¨§¨©©£¨
zx`an .dkxa oniq el` mixacn d`ex epi`y mrhd edn ±

:`xnbdeäééæçôà Léôðc ïåék,lecb mdly gtpdy oeik ±àèìL ¥¨¦§¦©§¨©§¨§¨
àðéò eäaoi` drx oir ea zhleyy xacae ,drx oir mda zhley ± §¥¨
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc migqt(ipy meil)

íäéðôa ïøézäì éàMø äzà éàebdpy mze` ipta xzid bedpl ± ¦©¨©©§©¦¨¦§¥¤
i`feg ipa ipta dlgd z` xf lk`iy zixed ji`e ,xeqi` mda

:`xnbd zvxzn .fxe`n dlg yixtdl ebdpyBì øîàsqei ax ¨©
,iia`ldìò øîzéà éî åàìå`xnba ef `ziixa lr xn`p `l ike ± §¨¦¦§©£¨
,oldléàúeëa ,àcñç áø øîàxizdl oi`y epipy mizeka wx ± ¨©©¦§¨§¨¥

okle ,mizek mpi` ixd i`feg ipae ,xeq`l ebdpy bdpn mdipta
.xeq`l ebdpy dn mdipta xizdl xzen

:dywne `xnbd zxfegàîòè éàî éàúekxeq`y mrhd dn ike ± ¨¥©©£¨
,xeqi` ea ebdpy dn mizekl xizdlàúléî éëøñîc íeMîm` ± ¦§©§§¦¦§¨

xaca mb lflfl e`eaie ,lwdl mkxc xg` ekyni mdipta xizp
,oicd xwirn xeq`yðäénð éLðéà Coeik ,i`feg ipa ,miyp` mze` ± ¨¨¦§¥©¦

c yeygl yi mb minkg icinlz mpi`yàúléî éëøñlwdl e`eai ± ¨§¦¦§¨
ipin zyng ly dqirn s` dlg yixtdln erpnie ,mipiipr cera
xizd ji` `iyewd zxfeg ok m`e ,oicd xwirn dlga zaiigd obc

.i`feg ipa ipta fxe`d on dlgd z` lek`l xfl sqei ax
miyixtny mewna bedpl ji` xg` llk d`iane dwiqn `xnbd

:fxe`d on dlgïðéæç ,éMà áø øîà àlà,mi`ex ±ïaeø éàipa ly ¤¨¨©©©¦¨¦©¦¨
zqirn ,i`feg,éìëà æøBà,obc zqirn milke` `leøæ dìëéð àì ¤¨§¦Ÿ¥§¨¨

eäéétàa,fxe`n eyixtdy dlgd z` mdipta xf lk`i `l ±àîìéc §©©§¦§¨
àçkzLîlhazze gkzyz `ny ±úøBzzyxtd,eäéépéî älç ¦§©§¨©©¨¦©§

,obc ipin zyngn mb dlg zyxtd zaeg oi`y exn`iyïaeø éàå§¦¨
éìëà ïâc,obc zqirn milke` maex m`e ±eäéétàa øæ dìëéðz` ¨¨¨§¦¥§¨¨§©©§

zbdep `l fxe` zqiray mcnll ,fxe` zqirn eyixtdy dlgd
yeygl yi ,dlke`l xfl xizp `l m`y ,llk dlg zyxtd zxez

áeiçä ïî éLeøôàì éúà àîìécfxe` zqiry eaygie erhi `ny ± ¦§¨¨¦§©§¥¦©¦
zaiigd obc zqirn yixtdl e`eaie ,dlg zyxtda zaiig

dlg zyxtdaøeètä ìòzyxtdn dxehtd fxe` zqir lr ± ©©§
,dlgáeiçä ìò øeètä ïîåyixtdl e`eaiy yeygl yi oke ± §¦©§©©¦

ote`ae ,dlga zaiigd obc zqir lr dlgn dxehtd fxe` zqirn
dn lr dlg my lg `l ixdy ,lah lke` obcd zqirn lke`d df
obcd zqir dxzed `l mb `linne ,fxe`d zqirn yixtdy

.day lah xeqi`n
in ipta xzid bedpl oi`y epipyy `ziixaa oecl day `xnbd

:xzend xaca xeqi` ebdpyïäa eâäð íéøçàå ïéøzenä íéøác ,àôeb¨§¨¦©¨¦©£¥¦¨£¨¤
.ïäéðôa ïøézäì éàMø äzà éà ,øeqéà:`xnbd zx`anáø øîà ¦¦©¨©©§©¦¨¦§¥¤¨©©

ïðé÷ñò éàzeëa ,àcñçmdipta xizdl oi`y epipy mizeka wx ± ¦§¨§¨¥¨§¦©
xg` ekyniy ,lirl `xnbd dx`iay mrhdn edfe ,ebdpy bdpn

.oicd xwirn xeq`y xaca mb lflfl e`eaie ,lwdl mkxc
:`ziixan `cqg ax ixac lr dywn `xnbdàì àîìò éleëåike ± §¥¨§¨Ÿ

ea ebdpy xac mdipta xizdl xzen mizek mpi`y mc` ipa x`ya
,xeqi`ïéöçBø ,àéðúäål ugxnd ziaa uegxl xzen ±ïéçà éðL §¨©§¨£¦§¥©¦
,ãçàkmig` ipyy jezn xn`py zevixt meyn exqe`l oi`e §¤¨

mi`ex ugxnd ziaa eiykre ,cg` ziaa cgi miievn zeidl mkxc
akynl eig`a epir z` ozil cg` lk `eai ,df z` df minexr

,xekfìeáka ïéçà éðL ïéöçBø ïéàåmibdep leak `xwpy mewnae - §¥£¦§¥©¦§¨
.cg`k mivgex `l mig` ipyyïaø ìL åéða ìläå äãeäéa äNòîe©£¤¦¨§¦¥¨¨¤©¨

äæòìå ,ìeáëa ãçàk íäéðL eöçøL ,ìàéìîbfrl e`ived ±ïäéìò ©§¦¥¤¨£§¥¤§¤¨§¨§¨£¨£¥¤
ìkipa,äðéãnäeCk eðéàø àì eðéîiî eøîàmivgex mig` ipyy ¨©§¦¨¨§¦¨¥Ÿ¨¦¨

,cgiaåjk meynïBöéçä úéaì àöéå ìlä èîLð,ugxnd zia ly §¦§©¦¥§¨¨©©¦©¦
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i`yx dz` i` ,xeqi` mda ebdpy yie mixzend mixacy itl
.mdipta mxizdl

:`ziixaa epipy ceríéàöBémiaxd zeyxl z`vl xzen ± §¦
ïBñé÷cøe÷a[zeagx milrp-],úaMaetlyi `ny miyyeg `le §§§¦©©¨¨

,miaxd zeyxa zen` rax` eicia mxiardl `eaie eilbxn eltie
éøéáa úaMa ïBñé÷cøe÷a ïéàöBé ïéàåz`vl mkxc oi` ixia ipae ± §¥§¦§§§¦©©¨§¦¦

jka mibdep mdy oeik ,miaxd zeyxl zeagx milrpa zaya
.xeqi`eàöiL ,ìàéìîb ïaø ìL åéða ìläå äãeäéa äNòîe©£¤¦¨§¦¥¨¨¤©¨©§¦¥¤¨§
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mxizdl i`yx dz` i` ,xeqi` mda ebdpy yie mixzend mixacy

.mdipta
:`ziixaa epipy cerúaMa íéøëð élñôñ ìò ïéáLBéåayil xzen ± §§¦©©§©¥¨§¦©©¨

`le ,dxegq mdilr mixken miebdy milqtq iab lr zaya
,zaya xgeqy mdilr ayeid z` ecygiy miyyegïéáLBé ïðéàå§¥¨§¦

Bkòa úaMa íéøëð élñôñ ìòiab lr ayil `ly mibdep ekr ipae ± ©©§©¥¨§¦©©¨§©
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,äðéãnä ìk åéìò äæòìå ,Bkòa úaMa íéøëð élñôñeeðéîiî eøîà ©§©¥¨§¦©©¨§©§¨£¨¨¨¨©§¦¨¨§¦¨¥
Ck eðéàø àì,zaya mieb ilqtq iab lr miayeiyèîLðoax Ÿ¨¦¨¦§©

ayie lqtqd on l`ilnb oa oernyøîBì äöø àìå ,ò÷ø÷ éab ìò©©¥©§©§Ÿ¨¨©
,ízà ïéøzeî ïäì,xeqi` mda ebdpy yie mixzend mixacy itl ¨¤¨¦©¤

.mdipta mxizdl i`yx dz` i`
mpi`y miyp` mby ,elld miyrnd zyly lka `ziixaa x`ean

mizek,mdipta eze` xizdl oi` ,xzend xaca xeqi` ebdpy
`l` epi` df oic lky xn`y `cqg ax ixac lr jkn dywe

.mizeka
:`xnbd zvxznéçéëL àìc ïåék ,énð [äðéãî] (íéä úðéãî) éða§¥§¦¨©¦¥¨§Ÿ§¦¦

eîc íéúeëk eäééab ïðaømbdpn xizdl oi` mizeka wx ok` ± ©¨¨©©§§¦¨
icinlz mdipia miievn oi`y oeik ok mb dpicn ipae ,mdipta
df oi`e micnel mpi`y oeik ,mizekk df oiprl miaygp minkg
mb xizdl e`eai mbdpna mdipta xzid ebdpi m`e ,dxez mewn

.mixeq`d mixac
dfi` zxxane `ziixaa exkfedy mibdpnd lr oecl zxfeg `xnbd

:mibdpn mze`a mikiiy xeqi` ipiipràîìLaebdp recn oaen df ± ¦§¨¨
iab lr ayil `lyíéøëð élñôñ,zayaøkîîe ç÷îk éæçîc íeMî ©§©¥¨§¦¦§¦§¥§¤©¦§¨

z`vl `ly bdpnd oke ,zaya dxegq dyery edecygiy ±
ïBñé÷cøe÷a,zayaénðmeyn ,jk ebdpy oaenïéôlzLî àîìéc §§§¦©¦¦§¨¦§©§¦

eäðééeúéàì éúàåeicia mxiardl `eaie eilbxn etlyi `ny - §¨¦§¦¦§¨
àlà ,íéaøä úeLøa úBnà òaøà`l mig` ipyy bdpnd j` - ©§©©¦§¨©¦¤¨

ïéöçBø,cg`kàì àîòè éàî.xaca yi xeqi` yyg dfi` ± £¦©©£¨Ÿ
:`xnbd zx`anàéðúãkepipyy dn it lr `ed xeqi`d mrh ± ¦§©§¨
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:`xnbd zniiqn .enr uegxl xzen eynyleäðéà eúàå,[leak ipa] §¨¦§
ïéçà éðLa øeæâå,cg`k evgxi `lyíeMîmr uegxl e`eaiy yyg §¨¦§¥©¦¦

.BúBçà ìòa©©£
mr ugxnd ziaa dvigx oipra zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:eaxàðz,`ziixaa,Baø íò õçøé àì ãéîìzjixvy meyn ¨¨©§¦Ÿ¦§©¦©
,e`xenne eax ceakn yiiazdl cinlzdíàådidéøö BaøBì C §¦©¨¦

,ugxnd ziaa epynyiyøzeî.eax ceak edfy ,enr uegxl ¨
iab lr zeaixwd zexedh zenda ly alg lek`l dxq` dxezd¥¤

aezky enk ,gafnd(bk f `xwie),'Elk`z `l fre aUke xFW alg lM'¨¥¤§¤¤¨¥ŸŸ¥
aezke(dk f my)dPOn aixwi xW` dndAd on alg lk` lM iM'¦¨Ÿ¥¥¤¦©§¥¨£¤©§¦¦¤¨

dxezd dxq` `l j` ,'diOrn zlk`d WtPd dzxkpe 'dl dX ¦̀¤§¦§§¨©¤¤¨Ÿ¤¤¥©¤¨
lr axw miycw zndaa ea `veiky alg `l` zexedhd zendaa

.oldl x`eank zepaxwd ixeni` zxeza gafnd iab
xn`p minly oaxw ixeni`a(b b `xwie)minlXd gaGn aixwde'§¦§¦¦¤©©§¨¦

l`rnyi iax zrc ,'axTd lr xW` algd lM z`e ,'ebe 'dl dX ¦̀¤§¥¨©¥¤£¤©©¤¤
oileg zkqna(:hn),daiwd alg z` yi axwd lry algd llkay¥¤

xzeny `aiwr iax zrce ,dlik`a xeq` daiwd alg okle¥¤
lry alg la` ,xg` algl 'axwd lr xy` alg' yxce ,dlik`a
lry alg lka `ly `xnba x`eane .dlik`a xzen daiwd
`id daiwdy ,epiide ,'xzid alg'a wx `l` mi`pzd ewlgp daiwd¥¤¤¤
gpend algd ,diccv ipyn gpen alge zyw oink dieyre dtetk
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המשך בעמוק דיל

ezny in` cenr `p sc ± iyily wxtmigqt
éëøñãàúìéîoilflfne ,`lew ly Ð.xzeiéîð éùðéà êðä.ixnb `lc oeik Ð

éëøñàúìéîez`c ,`id `iyew Ðirepni`ldlgns`fxe`d on yixtnd :obcn

obcd lr`le ,fxe`d lr myd lg `lc ,milah lke` Ðowzipyixtnde .obcd

fxe`d lr obcd on,fxe`d liaya obcd lr lg myd oi`y ,odkl lah lik`n Ð

`l` dlg ef oi`y `vnpe ,aiiegn epi` ixdy

.lahãçàë íéçà éðù ïéöçåøo`k oi`e Ð

oievny jezn :`nipc ,zevixt meyncgi

df z` df minexr oi`ex eiykreoipzep Ð

.xekf akynl eig`a yi` oirïéöçåø ïéàå
'åëuegxl mig` ipy mibdep oi` ,xnelk Ð

.cg`kìåáëá.mewn Ðïéñé÷ãøå÷Ð

`nlic opiyiig `le ,miagx y"petwy`

iz`e itlzynedpiezii`loi`e .zen` rax`

ipa jxcixiaoibdep ody ,oiqiwcxewa z`vl

.xeqi` odaíéåâ éìñôñoda oixken ody Ð

opiyiig `le ,dxegq.`cygléàúåëëéîã
`ed dxez mewn e`le ,ixinb `lc oeikc Ð

.`zlin ikxq Ðåéáàîåéîçåjezn Ð

`vi myny xkfpe ,ed`exyeal ozep Ð

,einga oke .xedxdlezy` dzviy eal ozep

`ki` inp ezeg` lraa oke .o`kn.`xedxid

åéáà ãåáë íåùîeynyny Ð.ugxnaåúàå
åäðéàipa Ð.leakåáø íò õçøé àì ãéîìúÐ

jixvyyiiazdle eceakn.e`xennäéä íàå
åì êéøö åáø.ugxna epynyiy Ðìëà

àøúééàãztitkay alg Ðdaiwdy .daiwd

,zywk dieyre dtetkmewnay alg eze`e

oibdep laa ipae ,l`xyi ux` ipa oilke` xzid

.xeqi` eaåëðéåùéàúåëë:lirl opixn`c Ð

mixzend mixacmixg`ei` ,xeqi` oda ebdp

.odipta oxizdl i`yx dz`dnwe`e`cqg ax

.i`zekaìááì ìááî éìéî éðäxirl xirn Ð

obdpn dpyi m` ,iccdl itiik `lc oeikc .laaa

odipirloky lke ,zwelgnd iptn o`k yi Ð

mewnd bdpn z` dpyi l` l`xyi ux`l laan

.zwelgnd iptnìááì ìàøùé õøàî ìáàm` Ð

op`c ,zwelgn o`k oi` laaa bdpnd z` dpyi

laaae ikinq edpi`c ,l`xyi ux` ipal opitiik

.ikinq `låäééúååë ïðéãáòoi`a m` ,xnelk Ð

zepyl mdl oi` ,o`kl myn,mbdpnoiyer `l`

.onewnkìááì ìàøùé õøàî àîéú åìéôàÐ

.dpyi l`ìëàú àì.`xzii`c Ð
ìèðå
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éàoilegc `nw wxta o`y zia iax xizd j`id ok m` :dniz Ð odipta oxizdl i`yx dz`

xeqi` oda ebdp mixg`e mixzend mixac i`dc :mixzq zlibna miqp epiax uxize ?(a,e)

Ðmixac :`pyil rnyn oke .onvr lr xingdl mivex mde ,mixzen ody mirceiy epiid

xzen `ede xeq` `edy mixeaqy ,zerh zngn mibdepy mixac la` .mixzendÐleki

m`e .inlyexia `icda rnyn oke .mdipta xizdl

iyext`l iz` `nlic xn`w i`n` ok m` :xn`z

yie ?xeht `edy ircic oeik ,aeigd lr xehtd on

:xn`z m`e .irci `nlr ilek e`lc :xnel

epi` i`zeka e` dpicnd ipaa `weec rnync

mdipta `ly e` ,minkg ipta la` ,xizdl i`yx

Ðixneg eilr oipzep :opz `de ?i`n`e .xzen

epiax xne`e !myl jldye myn `viy mewn

lr ebidpdy ,aeyg bdpna ixii` oizipznc :wgvi

dpicnd ipa ebdpy ixiin `kde .minkg icinlz it

onwlc `xzii`ce ,iziinc edpd oke .mnvrnÐ

wtzqn wgvi epiaxe .aeyg bdpn iedc dil miw

cinlz ipta xizdl oilekic ,aeyg epi`y bdpna

`le ,onwl rnynck mdl xizdl leki m` ,mkg

dpicnd ipac meyn mz` mixzen mdl xnel evx

micinlzl la` ,i`zekk edl aeygÐynrn

leki :`nlic e` .mz` oixzen mixne` eidy

leki epi` mdl la` ,mdipta envrl xizdl

mixzen mdl xnel dvx `l :xn`w ikde .xizdl

`l` xeqi` zngn `l mzxngdy dne ,mz`

envrl xizn did micinlzle .zehy bdpn zngn

mdxa` oa oeyny epiaxe .mdl `l la` ,mdipta

iwenc iy` axc ,oizipznn dyw `lc :xne`

i`zekae ,xefgl ezrc oi`a oizipznÐelit`

laan ilin ipd iwenc iia`le ,xeq` xefgl ezrc

opicar laal l`xyi ux`n la` l`xyi ux`l

i`zekae ,ediizeekÐlaal l`xyi ux`n elit`

.laal l`xyi ux`n eed iziinc inp edpde ,xeq`

ïåéë:mz epiaxl dyw Ð 'eke edl opitiik op`c

:xn` (`,d) oixcdpqc `nw wxtac

mzdl `kdn ,`hiytÐmzde hay `kdc ,ipdn

ilin ipdc :uxize ?iticr laa ipac rnyn .wwegn

Ðxzide xeqi` oiprl la` ,`penn irewt`l

dkinqeÐmicnely ,iticr l`xyi ux` ipa

`xie` :(a,gpw `xza `aa) opixn`e .miaxa dxez

.mikgn l`xyi ux`c

ïðéãáòediizeek icar `l Ð ediizeekÐded

oilegc `nw wxt meyne ,xninl dil

`xif iax wilq ik :mzd xn`wc .ikd hwp (a,gi)

iaxl dil zile :jixte .l`enye axc znxben lk`

:iia` ipyne ?'eke mewn ixneg eilr oipzep `xif

op`c oeik ,l`xyi ux`l laan la` .'eke ilin ipd

edl opitiikÐ.ediizeek opicaräáøxa xa

iax uxzn inp oilegae Ð ded xefgl ezrc dpg

`zydc :dyw zvw .ded xefgl ezrc oi` :`xif

ezrca myn `viy mewn ixnege ,ipzw oiccvl

myl jldy mewn ixnege ,xefglÐezrc oi`a

.xefgl
ip`
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éðà`fg oerny 'x :inlyexia xn`c ,wgvi epiaxl dniz Ð lk`y oerny 'x z` izi`x

`ed z` e`le :dil xn` ?i`d i`n :dil xn` ,ziriaya aexk igitq hwln `xab `edl

"ygp epkyi xcb uxet" :dilr ixw ?ilr ibilt i`xag e`le :dil xn` ?zixycÐzeed oke

lke` did envray oeik ,`zyde .dilÐoikneqe oilke` eidy mixg` lr qrek did dnl

dvex did `l mewn lknc :xnel yie ?ez`xed lr

ewqt `ly onf lk ,eilr eknqi ux`d inry

.ezenk dkld

ìëyxit Ð aexk igitqn ueg oixeq` migitqd

bdep xeria oi`e ,ixiin xeria xg`lc :i"yx

opixw `le ux`a dlk yxeyd oi`y itl ,aexka

m` :wgvi epiaxl dywe .dcyd on digl dlk dia

dil wetiz "seq`p `l"c `xw jixhvi` i`n` ok

witn `lc `py i`n :cere !"jzndale" aizkc

aexk igitq `l`Ðipd lk ihernl dil ded

xwir :opzc ,(a dpyn) ziriayc iriay wxtc

dpiaxpe dheyd seldÐi`n :cere !xeria odl oi`

x`y eh` aexk igitq `kd ixfb opaxc `py

dywd cere ?ixfb `l mzdc edpd lkae ,migitq

dpibl izqpkpe :ipzw lirlc ,xy` oa wgvi epiax

on oylzy rnyn .lk`e aexk igitq lhpe ,eixg`

ixii` ok m`e .oixaegn daxd odn eide ,rwxwd

opixn`c :mz epiax dywd cere .xeria mcew

xnerd zgpnl dn :(a,d) zegpnc `nw wxtaÐ

,`aiwr 'xk migitq ziriaya ycg xizn oky

`id ziriay ly gqtae .mixeq` migitq xn`c

,dcya dlk dpi` d`eaz f`y ,xeria mcew

`l` did `l xeriae .d`elina `id daxc`e

:cere .dcyd on digl dlk `idyk ,zipinya

`l inp opaxe `aiwr 'xc `ail` ediiexze xn`wc

opax ecene ,dcya digl dlkc dyxc` ibilt

xn`w ixtiqac .xeria xg` mixeq` migitqc

`aiwr 'xc` ibiltc opaxc `zlin`Ðepl zxn`

mitqe` ep`y dne ,erxfz `lÐeqipkn oi`

epl zxn` .xeria xg` xeq`y :yexit .meiwl

jkl ?jli`e xeriad on oilke` ep` dn ,exra

,ixiin xeria mcew ziriayac :mz epiaxl d`xp

:dia aizkc ,iziinc seq`p `lc `xw rnynck

opaxe .ziriaya mixeq` migitqc `xw i`dn `aiwr 'x yixce ,"ziriayd dpya lk`p dn"

"seq`p `l" iyxce ,dilr ibiltÐoerny 'xe .xeria xg` `l` ixq` `le ,meiwl eqipkdl

dxez dxq` `lc aexk igitq oerny 'x xizne ,`aiwr 'xc `ail` `kd ibilt opaxeaexk igitq la` ."rxfp `l od" :aizkc ,drixfc `inec ,migitq `l`Ðzeaezk) xn`ck ,oli`l enc

'xc dilr ibiltc opaxl la` .ibilt `ziixe`cn migitq xeqi`c ,`aiwr 'xc `ail` `wece ,ixfb opaxe ,migitq x`y eh` opixfb `le ,mleqa ea miler epiide ,`a` epl gipd aexk :(a,`iw

opaxc migitq xeqi` ixaqe ,`aiwrÐ,oixzen migitqd lk :xne` oerny 'x ;mzd ipzwc ,(` dpyn) iriyz wxta ziriay zkqna edl opirny `kti`c :oe`b miqp epiax dywd .xfbinl `kil

"oixeq`" mzd qxbinl `kile .dcyd wxia oda `veik oi`y aexk igitqn uegÐeqpkpe ,xzida ziyya elcby migitqa ixiin mzdc :uxize ."oixzen" mzd qxbc `icda gken inlyexiac

exy migitq x`y ,jkle .xeriad xg`l cr edzype ,ziriayaÐdaxd milicby ,aexk ly la` .miphw ziriay lye milecb ziriay axr lyc ,ziriaya elcby edpda itelgi`l ez` `lc

hren onfaÐ`kd mxa ,oyi oiae ycg oia eilr cenrl leki dz` wxi lk :wgvi 'x xn` ,inlyexia `zi` oke ,ziriaya lcbl ziriay axra lcbd oia xkid oi`Ðaexk igitq yexitÐ

ly migitqa `kdc :yxite ,xg` oipra `zrny inp yxit miqp epiaxe .mz epiax yxtnck ,dnvr ziriaya ixii` `zrnyc jde .iz`ad zedn`d on xn`ie ,xeqi`d on `iaie jli `ly

ick cr opaxcn oixeq`c ,ziriay i`venl e`viy ziriaymilecb mze` e`xiykc ,ziriay i`vena oixeq` migitq oerny 'x xaqe .oda `veik eyriyÐigitq la` .ziriaya ohwly exaqi

dcyd wxia oda `veik oi`y ,aexkÐiqei [iax] oa oerny 'x lk`yke .hren onfa daxd lcbil mkxcc ,ziriaya ohwly exaqi `l oilecb mze` e`xiykc .migitq x`y eh` oda exfb `l

aexk igitq `ipewl oaÐy`xn :migitq oiprl qxb ipy wxta i`ncc `xnbae .oixeq` oleke `xeqi` eh` `xizid ixfb opaxe ,ikd rnyn `le ,igei oa oerny 'xk ,lk`c `ed ziriay i`vena

dkepg cre dpydÐdpyd y`x cre dkepgne ,migitq xeqi`Ðoda `veik eyr m` ,ziriay i`venl ziriayn e`viy milva :iying wxta `ztqeza `ipze .migitq xzidÐm`e ,oixzen

e`lÐdilr ibiltc opaxl la` ,ziriaya `ziixe`cn migitq xq`c `aiwr 'xc `ail` ediiexze ,oixeq`Ð,ziriayl dqpkpe ziyya lcby dnc miqp epiax yxity dne .xfbinl `kil

ziriaya lcb `ny irhinl `ki`c `kidÐziyy za bexz` :xne` oerny 'x meyn dcedi oa oerny 'x ,(`,eh) dpyd y`xc `nw wxta `ipzc :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw .xeq`

ziriaya dqpkpyÐbexz`d dfy xninle irhinl `ki`c ab lr s`e ,xeriad on xeht xn`w ikd elit`e ,milk zexitdy onfa `l` ied `l xeria `zyde .xeriad one xyrnd on xeht

oilicbd zewxic `nlr ilekl rnyn `zrnyac :wgvi epiaxl `iyw `d ,edin .irhinl `kilc ,ziriay ly dzligza ohwlyk :inp i` .`ziixe`cn ixiin mzdc :xnel yie !ziriaya lcb

uxize .dl iziin (`,aq) dxf dcearc `xza wxtae .meid wxi ea il hwle df xpic jlid lretl xne`d :(c dpyn iriyz wxt) opzc .exyc rnyn ziriay zkqnae ,dlik`a oixeq` ziriaya

ziriay oic oda yiy dne ,ixiin ziriay axr lyac :wgvi epiaxÐmipic x`ye dxegq oiprlÐ.dhiwl xza opilf` wxiac ,ziriaya hwlpy itl

ïåâëmewna didy :mz epiax yxtn `l` .inei ixz icare ,(a,c) dvia yixa opixn`ck ,`gxic `xeaira i`iwa laa ipa `dc ,xn`w xeaird ceqa `le Ð `gxic `riawa `prcic `p`

xic `riawa epiide ,cg` mei `l` oiyer oi` mye ,oiribn oic zia igelyy`gÐyeciw oirneyy ,aeh meia dk`ln dyri `ny xfbinl `kil mzdc .ycegd rawp izn rcei didy
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éðôa ,éða :éì øîàå .éì ïúðå ìëàå ,áeøë éçéôñ ìèðå§¨©§¦¥§§¨©§¨©¦§¨©¦§¦§¨©
¯éðôa àlL ,ìBëà¯éaø úà éúéàøL éðà .ìëàz àì ¡¤Ÿ§¨©ŸŸ©£¦¤¨¦¦¤©¦

ìëàL éçBé ïa ïBòîL¯éçBé ïa ïBòîL éaø àeä éãk ¦§¤©¤¨©§©©¦¦§¤©
éðôa ,äzà .åéðôa àlLå åéðôa ,åéìò êBîñì¯,ìBëà ¦§¨¨§¨¨§¤Ÿ§¨¨©¨§¨©¡

éðôa àlL¯,àéðúc ?ïBòîL éaø éàî .ìëàz àì ¤Ÿ§¨©ŸŸ©©©¦¦§§©§¨
éçéôqî õeç ,ïéøeñà íéçéôqä ìk :øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨©§¦¦£¦¦§¦¥
:íéøîBà íéîëçå .äãOä ÷øéa ïäa àöBik ïéàL ,áeøë§¤¥©¥¨¤§¤¤©¨¤©£¨¦§¦
,àáé÷ò éaøc àaélà eäééåøúå .íéøeñà ïéçéôqä ìk̈©§¦¦£¦§©§©§©¦¨§©¦£¦¨
øîà "eðúàeáz úà óñàð àìå òøæð àì ïä" :àéðúc§©§¨¥Ÿ¦§¨§Ÿ¤¡Ÿ¤§¨¥¨©
?ïéôñBà àëéäî ïéòøBæ ïéàL øçàî éëå :àáé÷ò éaø©¦£¦¨§¦¥©©¤¥§¦¥¥¨§¦
ïðaø ?éâìtéî à÷ éàîa .ïéøeñà ïäL ïéçéôñì ïàkî¦¨¦§¦¦¤¥£¦§©¨¦©§¦©¨©
.àîìòc éçéôñ øàL ehà áeøë éçéôñ ïðéøæb :éøáñ̈§¦¨§¦©§¦¥§©§¨§¦¥§¨§¨
éçéôñ ehà áeøë éçéôñ ïðéøæb àì :øáñ ïBòîL éaøå§©¦¦§¨©¨¨§¦©§¦¥§©§¦¥

'åëå íB÷nî CìBää" .àîìòcíB÷nî CìBää àîìLa ." §¨§¨©¥¦¨¦§¨¨©¥¦¨
ïéNBò ïéàL íB÷îì ïéNBòL¯íB÷î éøîeç åéìò ïéðúBð ¤¦§¨¤¥¦§¦¨¨§¥¨

ì CìäLàìå ú÷Bìçnä éðtî íãà äpLé ìàå ,íL ¤¨©§¨§©§©¤¨¨¦§¥©©£¤§¨
ïéNBòL íB÷îì ïéNBò ïéàL íB÷nî :àlà .ãéáòéì¯ ¦£¥¤¨¦¨¤¥¦§¨¤¦

:zøîà àä ?ãéáòðå ,ú÷Bìçnä éðtî íãà äpLé ìà©§©¤¨¨¦§¥©©£¤§©£¥¨¨§©§
ì CìäL íB÷î éøîeç åéìò ïéðúBðíB÷î éøîeçå íL §¦¨¨§¥¨¤¨©§¨§§¥¨

íìBòì :øîà àáø .àLéøà :ééaà øîà !íMî àöiL¤¨¨¦¨¨©©©¥©¥¨¨¨¨©§¨
.ú÷Bìçnä éepéL éðtî Bæa ïéà :øîà÷ éëäå ,àôéqà©¥¨§¨¦¨¨©¥¨¦§¥¦©©£¤

äøeñà äëàìî øîBà äàBøä :zøîà à÷ éàî¯ ©¨¨§©§¨¤¥§¨¨£¨
áø déì øîà .à÷eLa éåä éðìèa änk :éøîà øîéî¥©¨§¦©¨©§¨¥¨¥§¨¨©¥©
àçøéc àòéá÷a ïðéòãéc ,ïðà ïBâk :àaà éaøì àøôñ̈§¨§©¦©¨§£©§¨§¦©¦§¦¨§©§¨
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פסחים. פרק רביעי - מקום שנהגו דף נא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc migqt(ipy meil)

ìèðå`ipewl oa iqei iax oa oerny iaxáeøk éçéôñaexk ilr ± §¨©§¦¥§
onf xg`l ziriaya df dide ,aexkd glw lr ziriaya elcby

,xeriadïúðå ,ìëàåmigitq mze`néì,[xfrl` oa opgei iaxl-] §¨©§¨©¦
éðôa ,éða ,éì øîàåle jnvrl xizdl leki dz`ìBëà,aexk igitq §¨©¦§¦§¨©¡

j`,ìëàz àì éðôa àlL`ipewl oa iqei iax oa oerny iax xiaqde ¤Ÿ§¨©ŸŸ©
,xn`e mdipia lcadd z` xfrl` oa opgei iaxlúà éúéàøL éðà£¦¤¨¦¦¤

ìëàL éçBé ïa ïBòîL éaø,aexk igitqéãkie`x -ïBòîL éaø àeä ©¦¦§¤©¤¨©§©©¦¦§
éçBé ïa,ecenile ezxaqn ok wqty,åéðôa àlLå åéðôa åéìò CBîñì ¤©¦§¨¨§¨¨§¤Ÿ§¨¨

äzà,lk`y envr oerny iax z` zi`x `lyàlL ìBëà éðôa ©¨§¨©¡¤Ÿ
.ìëàz àì éðôa,dpg xa xa dax ixaca dxizq epivn dzrn §¨©ŸŸ©

d`x m` elit`y ,x`azn xfrl` oa opgei iax mya xn`y dnay
jezn xizd `le ,xaca zexedl ie`x epi`y inn xzid bdpn
lecb mc` d`xy meyn ,eipta eilr jenql leki ,ezxaqe ecenil
opgei iaxl xizd `ipewl oa iqei iax oa oerny iax ixdy ,ok bdpy
iax oa oerny iaxy elit` ,aexk igitq eipta lek`l xfrl` oa
eli`e ,ezxaqe ecenil jezn xacd z` xizd `l `ipewl oa iqei
oeik eipta elit` ebdpn lr jenqi `ly epal xn` dpg xa xa dax

.opgei iax z` d`xy zngn wx `l` ezxaq zngn xizd `ly
xan `xnbd:aexk igitq oerny iax xizd okid zxïBòîL éaø éàî©©¦¦§

zx`an .mixzen aexk igitqy xaeq oerny iaxy eprny okid ±
:`xnbdíéçéôqä ìk ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúcelcby zewxi - §©§¨©¦¦§¥¨©§¦¦

,ziriaya mdil`nïéøeñà,jli`e xeriad onfn dlik`aõeç £¦
áeøk éçéôqîmde ,ziriaya aexkd glw lr elcby aexk ilr ± ¦§¦¥§

meyn mixzenäãOä ÷øéa ïäa àöBik ïéàLx`ya aexk enk oi` ± ¤¥©¥¨¤§¤¤©¨¤
,sxegd zeni lk zecyay digl dlk epi`y ,dcyd zewxi
dlky izn `ed ziriaya xeriad onfy ,xeria onf el oi` `linne

.dcyay digl oind,íéøeñà ïéçéôqä ìk ,íéøîBà íéîëçåelit`e ©£¨¦§¦¨©§¦¦£¦
.aexk igitq

xaeqd `aiwr iax zhiya `id ef zwelgny zx`an `xnbd
dxezd on dlik`a mixeq` ziriaya mdil`n milicbd zewxiy

:`xnbd zxne` .xeriad xg`leäééåøúå,minkge oerny iax - §©§©§
ewlgpàaélà[ezhiya-],àéðúc ,àáé÷ò éaøcdxezdy xg`l ©¦¨§©¦£¦¨§©§¨

weqta xn`p ziriayd dpya ux`d zziay lr devn(k dk `xwie),
',zriaXd dpXA lk`P dn Exn`z ikeúà óBñàð àìå òøæð àì ïä §¦Ÿ§©Ÿ©©¨¨©§¦¦¥Ÿ¦§¨§Ÿ¤¡¤

'eðúàeázxeq` ixd ,ziriayd dpya lk`p okidn ,el`yz m`e ± §¨¥
zexit z` ziad l` seq`l xeq` oke ,ziriayd dpya rexfl

,oli`d,àáé÷ò éaø øîà,epz`eaz z` seq`p `le xn`p dnléëå ¨©©¦£¦¨§¦
[ixd-]ïéàL øçàîmdïéôñBà àëéäî ,ïéòøBæmdl didi okidn - ¥©©¤¥§¦¥¥¨§¦

,d`eazd z` seq`p `l mby mzl`ya etiqed recne ,seq`l dn
epcnl `l`ïéøeñà ïäL ïéçéôñì ïàkî,xeriad onf xg`l dlik`a ¦¨¦§¦¦¤¥£¦

milicbd elit`e ,rexfl epl xeq` ixd ,weqtd yxtzn jke
.seq`p `l mdil`n

`aiwr iax zrca oerny iaxe minkg ewlgp dna zx`an `xnbd
:mixeq` aexk igitq m`déâìôéî à÷ éàîaewlgp `xaq efi`a ± §©¨¦§§¦

.aexk igitqa minkge oerny iaxïðéøæb ,éøáñ ïðaøxeq`l ©¨¨¨§¦¨§¦©
,opaxcnáeøk éçéôñ,ziriaya elcbyeèà[meyn-]éçéôñ øàL §¦¥§¨§¨§¦¥

àîìòc,xeriad onf xg`l dxezd on dlik`a mixeq` mdy §¨§¨
,minybd zeni lk miiwzn `ed ixdy ,aexkl xeria oi`y elit`e
mxzid mrhy exn`i ok `l m`y ,eigitq z` xeq`l minkg exfb
z` mb xizdl e`eaie ,ziriay xeqi` migitqa oi`y meyn `ed

,xeriad xg`l zewxid igitq x`yïðéøæâ àì ,øáñ ïBòîL éaøå§©¦¦§¨©Ÿ¨§¦©

.àîìòc éçéôñ eèà áeøk éçéôñ§¦¥§¨§¦¥§¨§¨
:dpyna epipy'åëå íB÷nî CìBäämigqt iaxra dk`ln miyery ©¥¦¨

rmewnl miyer oi`y mewnn e` ,miyer oi`y mewnl zevg c
mewn ixnege myn `viy mewn ixneg eilr mipzep ,miyery
bdpnn mc` dpyi `ly ,ztqep dkld dpyna epipye ,myl jldy

:`xnbd zl`ey .zwelgnd iptn mewndàîìLaepipyy dn ± ¦§¨¨
epipyy dn mr wx oaen df ,zwelgnd iptn mc` dpyi `ly

yïéNBòL íB÷nî CìBää,zevg cr migqt iaxra dk`lníB÷îì ©¥¦¨¤¦§¨
ïéNBò ïéàL,zevg cr migqt iaxra dk`lnéøîeç åéìò ïéðúBð ¤¥¦§¦¨¨§¥

ì CìäL íB÷îíL,dk`ln dyri `leåy meyn edfíãà äpLé ìà ¨¤¨©§¨§©§©¤¨¨
å ,ú÷Bìçnä éðtî`ed mb oklãéáòéì àì,dk`lnàlàji` la` ± ¦§¥©©£¤§Ÿ¦£¦¤¨

jledd ,epipyy ote`d lr ayiizn xacdïéNBò ïéàL íB÷nî¦¨¤¥¦
,ïéNBòL íB÷îìjk lr epipyy'ú÷Bìçnä éðtî íãà äpLé ìà' §¨¤¦©§©¤¨¨¦§¥©©£¤

ãéáòðå,dk`ln dyrie ±úøîà àä,`yixaéøîeç åéìò ïéðúBð' §©£¦¨¨§©§¦¨¨§¥
ì CìäL íB÷îL íB÷î éøîeçå íL'íMî àöiziiyra `ed xeq`e ¨¤¨©§¨§§¥¨¤¨¨¦¨

.myn `viy mewn ixneg meyn dk`ln
:`xnbd daiynàLéøà ,ééaà øîàdpyi l`e' epipyy dn ok` ± ¨©©©¥©¥¨

jledd epiidc ,`yixd lr wx mrh edf ,'zwelgnd iptn mc`
xwirny elit` ,miyer oi`y mewnl dk`ln miyery mewnn
iptn dk`ln dyri `l ,dk`ln ziiyra xzen `ed oicd
dk`ln miyer oi`y mewnn jledy `tiqa la` ,zwelgnd
dyri `le myn `viy mewn ixneg eilr mipzep ,miyery mewnl
xwirny oeik ,zwelgnl mewn jka ozep `edy elit` ,dk`ln

.dk`ln ziiyra `ed xeq` oicd
:`xnbd daiyn ceríìBòì ,øîà àáø`ly epipyy dn ok` ± ¨¨¨©§¨

yxtzn zwelgnd iptn dpyi,àôéqàmewnn jledd da epipyy ©¥¨
mewn ixneg eilr mipzep ,miyery mewnl dk`ln miyer oi`y

,dk`ln dyri `le myn `viyøîà÷ éëäå,dpynd zpeek jke ± §¨¦¨¨©
edf ,dk`ln zeyrl `le mewnd bdpnn zepyl el yi ok` recn

y meynBæa ïéà,dk`ln dyer epi`yä éepéL éðtî`ian,ú÷Bìçn ¥§¦§¥¦©©£¤
xacd `iai `l df ote`ay mrhde ,enewn bdpnn zepyl leki okle

c ,`ed zwelgnläøeñà äëàìî øîBà äàBøä ,úøîà à÷ éàîdn ± ©¨¨§©¨¤¥§¨¨£¨
epilr wleg `edy xn`i dk`ln dyer epi`y ed`exdy ,xn`z

`l` ,ok xn`i `l ,dk`ln zeyrl xeq`y xaeqeéøîà øîéî¥©¨§¦
`le dk`ln el dpncfp `ly meyn edf dk`ln dyer epi`y dny

dpyd zeni lka ixdy ,dk`ln zeyrl `ly bdepy meynänk©¨
à÷eLa éåä éðìèamewn eze`a elit`e ,weya yi miplha dnk ± ©§¨¥¨¦§¨

.dk`ln miyer mpi`y envr
zia igely eid dii`xd it lr ycegd z` miycwn eidy onfa

ciw izn miricene mi`vei oicizn erciy ick ycegd z` ey
miribn eid `ly miwegxd zenewna j` ,miaeh mini milg
aeh mei zyecw mibdep eid ,aeh mei mcew oic zia igely myl
jledy ote`a oicd dn `xnbd zxxan .wtqn mini ipya
eid `ly mewnl eil` miribn oic zia igely eidy mewnn
aeyiid mewnl uegn mb m`d ,eil` miribn oic zia igely
aeh mei zyecw mibdepy mewn eze` bdpnk bedpl `ed jixv

.wtqn mini ipya
:`xnbd zxxanïðéòãéc ïðà ïBâk ,àaà éaøì àøôñ áø déì øîà̈©¥©©§¨§©¦©¨§£©§¨§¦¨
àçøéc àòéá÷amewna mixbd epenk miyp`a `ed oicd ixd ± ¦§¦¨§©§¨

,ycegd z` eyciw mei dfi`a ricedl mi`a oic zia igelyy
,ipy aeh meia zek`ln zeyrl mdl xzeny
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc migqt(ipy meil)

ìèðå`ipewl oa iqei iax oa oerny iaxáeøk éçéôñaexk ilr ± §¨©§¦¥§
onf xg`l ziriaya df dide ,aexkd glw lr ziriaya elcby

,xeriadïúðå ,ìëàåmigitq mze`néì,[xfrl` oa opgei iaxl-] §¨©§¨©¦
éðôa ,éða ,éì øîàåle jnvrl xizdl leki dz`ìBëà,aexk igitq §¨©¦§¦§¨©¡

j`,ìëàz àì éðôa àlL`ipewl oa iqei iax oa oerny iax xiaqde ¤Ÿ§¨©ŸŸ©
,xn`e mdipia lcadd z` xfrl` oa opgei iaxlúà éúéàøL éðà£¦¤¨¦¦¤

ìëàL éçBé ïa ïBòîL éaø,aexk igitqéãkie`x -ïBòîL éaø àeä ©¦¦§¤©¤¨©§©©¦¦§
éçBé ïa,ecenile ezxaqn ok wqty,åéðôa àlLå åéðôa åéìò CBîñì ¤©¦§¨¨§¨¨§¤Ÿ§¨¨

äzà,lk`y envr oerny iax z` zi`x `lyàlL ìBëà éðôa ©¨§¨©¡¤Ÿ
.ìëàz àì éðôa,dpg xa xa dax ixaca dxizq epivn dzrn §¨©ŸŸ©

d`x m` elit`y ,x`azn xfrl` oa opgei iax mya xn`y dnay
jezn xizd `le ,xaca zexedl ie`x epi`y inn xzid bdpn
lecb mc` d`xy meyn ,eipta eilr jenql leki ,ezxaqe ecenil
opgei iaxl xizd `ipewl oa iqei iax oa oerny iax ixdy ,ok bdpy
iax oa oerny iaxy elit` ,aexk igitq eipta lek`l xfrl` oa
eli`e ,ezxaqe ecenil jezn xacd z` xizd `l `ipewl oa iqei
oeik eipta elit` ebdpn lr jenqi `ly epal xn` dpg xa xa dax

.opgei iax z` d`xy zngn wx `l` ezxaq zngn xizd `ly
xan `xnbd:aexk igitq oerny iax xizd okid zxïBòîL éaø éàî©©¦¦§

zx`an .mixzen aexk igitqy xaeq oerny iaxy eprny okid ±
:`xnbdíéçéôqä ìk ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúcelcby zewxi - §©§¨©¦¦§¥¨©§¦¦

,ziriaya mdil`nïéøeñà,jli`e xeriad onfn dlik`aõeç £¦
áeøk éçéôqîmde ,ziriaya aexkd glw lr elcby aexk ilr ± ¦§¦¥§

meyn mixzenäãOä ÷øéa ïäa àöBik ïéàLx`ya aexk enk oi` ± ¤¥©¥¨¤§¤¤©¨¤
,sxegd zeni lk zecyay digl dlk epi`y ,dcyd zewxi
dlky izn `ed ziriaya xeriad onfy ,xeria onf el oi` `linne

.dcyay digl oind,íéøeñà ïéçéôqä ìk ,íéøîBà íéîëçåelit`e ©£¨¦§¦¨©§¦¦£¦
.aexk igitq

xaeqd `aiwr iax zhiya `id ef zwelgny zx`an `xnbd
dxezd on dlik`a mixeq` ziriaya mdil`n milicbd zewxiy

:`xnbd zxne` .xeriad xg`leäééåøúå,minkge oerny iax - §©§©§
ewlgpàaélà[ezhiya-],àéðúc ,àáé÷ò éaøcdxezdy xg`l ©¦¨§©¦£¦¨§©§¨

weqta xn`p ziriayd dpya ux`d zziay lr devn(k dk `xwie),
',zriaXd dpXA lk`P dn Exn`z ikeúà óBñàð àìå òøæð àì ïä §¦Ÿ§©Ÿ©©¨¨©§¦¦¥Ÿ¦§¨§Ÿ¤¡¤

'eðúàeázxeq` ixd ,ziriayd dpya lk`p okidn ,el`yz m`e ± §¨¥
zexit z` ziad l` seq`l xeq` oke ,ziriayd dpya rexfl

,oli`d,àáé÷ò éaø øîà,epz`eaz z` seq`p `le xn`p dnléëå ¨©©¦£¦¨§¦
[ixd-]ïéàL øçàîmdïéôñBà àëéäî ,ïéòøBæmdl didi okidn - ¥©©¤¥§¦¥¥¨§¦

,d`eazd z` seq`p `l mby mzl`ya etiqed recne ,seq`l dn
epcnl `l`ïéøeñà ïäL ïéçéôñì ïàkî,xeriad onf xg`l dlik`a ¦¨¦§¦¦¤¥£¦

milicbd elit`e ,rexfl epl xeq` ixd ,weqtd yxtzn jke
.seq`p `l mdil`n

`aiwr iax zrca oerny iaxe minkg ewlgp dna zx`an `xnbd
:mixeq` aexk igitq m`déâìôéî à÷ éàîaewlgp `xaq efi`a ± §©¨¦§§¦

.aexk igitqa minkge oerny iaxïðéøæb ,éøáñ ïðaøxeq`l ©¨¨¨§¦¨§¦©
,opaxcnáeøk éçéôñ,ziriaya elcbyeèà[meyn-]éçéôñ øàL §¦¥§¨§¨§¦¥

àîìòc,xeriad onf xg`l dxezd on dlik`a mixeq` mdy §¨§¨
,minybd zeni lk miiwzn `ed ixdy ,aexkl xeria oi`y elit`e
mxzid mrhy exn`i ok `l m`y ,eigitq z` xeq`l minkg exfb
z` mb xizdl e`eaie ,ziriay xeqi` migitqa oi`y meyn `ed

,xeriad xg`l zewxid igitq x`yïðéøæâ àì ,øáñ ïBòîL éaøå§©¦¦§¨©Ÿ¨§¦©

.àîìòc éçéôñ eèà áeøk éçéôñ§¦¥§¨§¦¥§¨§¨
:dpyna epipy'åëå íB÷nî CìBäämigqt iaxra dk`ln miyery ©¥¦¨

rmewnl miyer oi`y mewnn e` ,miyer oi`y mewnl zevg c
mewn ixnege myn `viy mewn ixneg eilr mipzep ,miyery
bdpnn mc` dpyi `ly ,ztqep dkld dpyna epipye ,myl jldy

:`xnbd zl`ey .zwelgnd iptn mewndàîìLaepipyy dn ± ¦§¨¨
epipyy dn mr wx oaen df ,zwelgnd iptn mc` dpyi `ly

yïéNBòL íB÷nî CìBää,zevg cr migqt iaxra dk`lníB÷îì ©¥¦¨¤¦§¨
ïéNBò ïéàL,zevg cr migqt iaxra dk`lnéøîeç åéìò ïéðúBð ¤¥¦§¦¨¨§¥

ì CìäL íB÷îíL,dk`ln dyri `leåy meyn edfíãà äpLé ìà ¨¤¨©§¨§©§©¤¨¨
å ,ú÷Bìçnä éðtî`ed mb oklãéáòéì àì,dk`lnàlàji` la` ± ¦§¥©©£¤§Ÿ¦£¦¤¨

jledd ,epipyy ote`d lr ayiizn xacdïéNBò ïéàL íB÷nî¦¨¤¥¦
,ïéNBòL íB÷îìjk lr epipyy'ú÷Bìçnä éðtî íãà äpLé ìà' §¨¤¦©§©¤¨¨¦§¥©©£¤

ãéáòðå,dk`ln dyrie ±úøîà àä,`yixaéøîeç åéìò ïéðúBð' §©£¦¨¨§©§¦¨¨§¥
ì CìäL íB÷îL íB÷î éøîeçå íL'íMî àöiziiyra `ed xeq`e ¨¤¨©§¨§§¥¨¤¨¨¦¨

.myn `viy mewn ixneg meyn dk`ln
:`xnbd daiynàLéøà ,ééaà øîàdpyi l`e' epipyy dn ok` ± ¨©©©¥©¥¨

jledd epiidc ,`yixd lr wx mrh edf ,'zwelgnd iptn mc`
xwirny elit` ,miyer oi`y mewnl dk`ln miyery mewnn
iptn dk`ln dyri `l ,dk`ln ziiyra xzen `ed oicd
dk`ln miyer oi`y mewnn jledy `tiqa la` ,zwelgnd
dyri `le myn `viy mewn ixneg eilr mipzep ,miyery mewnl
xwirny oeik ,zwelgnl mewn jka ozep `edy elit` ,dk`ln

.dk`ln ziiyra `ed xeq` oicd
:`xnbd daiyn ceríìBòì ,øîà àáø`ly epipyy dn ok` ± ¨¨¨©§¨

yxtzn zwelgnd iptn dpyi,àôéqàmewnn jledd da epipyy ©¥¨
mewn ixneg eilr mipzep ,miyery mewnl dk`ln miyer oi`y

,dk`ln dyri `le myn `viyøîà÷ éëäå,dpynd zpeek jke ± §¨¦¨¨©
edf ,dk`ln zeyrl `le mewnd bdpnn zepyl el yi ok` recn

y meynBæa ïéà,dk`ln dyer epi`yä éepéL éðtî`ian,ú÷Bìçn ¥§¦§¥¦©©£¤
xacd `iai `l df ote`ay mrhde ,enewn bdpnn zepyl leki okle

c ,`ed zwelgnläøeñà äëàìî øîBà äàBøä ,úøîà à÷ éàîdn ± ©¨¨§©¨¤¥§¨¨£¨
epilr wleg `edy xn`i dk`ln dyer epi`y ed`exdy ,xn`z

`l` ,ok xn`i `l ,dk`ln zeyrl xeq`y xaeqeéøîà øîéî¥©¨§¦
`le dk`ln el dpncfp `ly meyn edf dk`ln dyer epi`y dny

dpyd zeni lka ixdy ,dk`ln zeyrl `ly bdepy meynänk©¨
à÷eLa éåä éðìèamewn eze`a elit`e ,weya yi miplha dnk ± ©§¨¥¨¦§¨

.dk`ln miyer mpi`y envr
zia igely eid dii`xd it lr ycegd z` miycwn eidy onfa

ciw izn miricene mi`vei oicizn erciy ick ycegd z` ey
miribn eid `ly miwegxd zenewna j` ,miaeh mini milg
aeh mei zyecw mibdep eid ,aeh mei mcew oic zia igely myl
jledy ote`a oicd dn `xnbd zxxan .wtqn mini ipya
eid `ly mewnl eil` miribn oic zia igely eidy mewnn
aeyiid mewnl uegn mb m`d ,eil` miribn oic zia igely
aeh mei zyecw mibdepy mewn eze` bdpnk bedpl `ed jixv

.wtqn mini ipya
:`xnbd zxxanïðéòãéc ïðà ïBâk ,àaà éaøì àøôñ áø déì øîà̈©¥©©§¨§©¦©¨§£©§¨§¦¨
àçøéc àòéá÷amewna mixbd epenk miyp`a `ed oicd ixd ± ¦§¦¨§©§¨

,ycegd z` eyciw mei dfi`a ricedl mi`a oic zia igelyy
,ipy aeh meia zek`ln zeyrl mdl xzeny
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חובה לבעל עסק לקבוע לו כל יום זמן לתפילה בציבור, קביעות עתים לתורה וכו'.
לקוטי שיחות שמות חלק ג



xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc migqt(iyily meil)

àðãéáò àì áeMééaigely oi`y mewnl ipy aeh meia `ea` m` ± §¦Ÿ¨¦§¨
jeza ,dk`ln ea zeyrl `ly mibdep mde ,myl mi`a oic zia

,dk`ln dyr` `ly i`ce aeyiidú÷Bìçnä éepéL éðtîli`ed - ¦§¥¦©©£¤
j` ,mdipirl mbdpn z` dpy` `l xeqi` ea mibdep mewnd ipae

did` m` wtzqn ip`,øaãnayyg my oi`e ,aeyii mewn epi`y ©¦§¨
,zwelgnéàî.dk`ln zeyrl `ly jixv ip` my mb m`d ± ©

:`xnbd zhyetdéì øîà,`xtq axl `a` iax,énà áø øîà éëä ¨©¥¨¦¨©©©¦
,dfk ote`aøeñà áeMééa,dk`ln ziiyraøzeî øaãnaziiyra §¦¨©¦§¨¨

.dk`ln
ipyn cg`a eyiprdl xyt` ,minkg exq`y dn lr xaerd

.'zecxn zkn' ezewldl e` ezecpl e` ,miyper
ypera dpce ,minkg ixac lr xary mc`a dyrn d`ian `xnbd

:`xnbd zxtqn .el ie`xdìæà àéñà øa ïúð áø[jld-]áø éaî ©¨¨©©§¨£©¦¥©
úøöò ìL éðL áBè íBéa àúéãaîeôìzia eze`ne ,[zereayd bg-] §§§¦¨§¥¦¤£¤¤

xar ef dkildae ,dn` miitl`n xzei did `zicanet cr yxcn
.ipy aeh mei lelig ly opaxcn xeqi` lrdéúnLedcp -.óñBé áø ©§¥©¥

:`xnbd zl`eyéiaà déì øîà,sqei axléãéâð øî déãbðìeedwli ± ¨©¥©©¥§©§¥©§¦¥
:`xnbd daiyn .'zecxn zkn' xndéì øîà,iia`l sqei axàôéãò ¨©¥£¦¨

déì éãáò,xeng xzeid ypera eizyprd eze` izcipy dna ± ©§¦¥
,zecxn zknn xeng iecipdyáø éa øác àãéâpà eðîéî àáøòîác¦§©£¨¨¦§©§¦¨§©¥©

àzîMà eðîéî àìågxq cinlzyky ebdp l`xyi ux`a ixdy ± §Ÿ¦§©©§¨
mixagzn eid `l j` ,ezewldl mixagzne mipnp minkgd eid
eyyge ,`ed xeng iecipdy meyn ezecpl evx `ly ,ezecpl

.zecxn zknn xeng iecipy ixd ,dxezd ceakl
:xen`d dyrnay yperd oipra zxg` oeyl d`ian `xnbdàkéà¦¨

óñBé áø déãâð ,éøîàczkn `iq` xa ozp axl edwld sqei ax ± §¨§¦©§¥©¥
:`xnbd zl`ey .zecxnééaà déì øîà,sqei axldéúnLðedcpi - ¨©¥©©¥§©§¥

,øîaeh mei lligy inl ie`xd yperd edfe ,xeng xzei yper edfy ©
,ipyìò ïécðî ,eäééåøz éøîàc ìàeîLe áøca dk`ln ziiyréðL §©§¥§¨§¦©§©§§©¦©§¥

.úBiìb ìL íéáBè íéîé:`xnbd daiyndéì øîà,iia`l sqei ax ¨¦¦¤¨ª¨©¥
àîìòc Léðéà éléî éðäaeh mei lelig lr micpn mc` mzqa wx - ¨¥¦¥¦¦§¨§¨

la` ,zeielb ly ipyàeä ïðaøcî àaøeö àëämkg cinlz o`k ± ¨¨§¨¦§©¨¨
,ipy aeh mei lligy df `edéãáò déì àáèceizyprd okl ± §¨¨¥©§¦

,lw xzei yperaeðîéî àìå áø éa øác àúãâðà eðîéî àáøòîác¦§©£¨¨¦§©¦§§¨§©¥©§Ÿ¦§
,àzîMà.lw xzei yper edf zecxn zkny ixd ©©§¨

:dpyna epipyéìBnä Ba àöBik'åëå úéòéáL úBøét Celky mewnn ©¥©¦¥§¦¦
,elk `ly mewnl [xeriad onf edfy] dcyay digl zexitd my
,xne` dcedi iax .xral aiig ,elky mewnl elk `ly mewnn e`
iax zpeeka `xnbd dpiade .dz` s` jl `ade `v ,el mixne`
,xral aiig epi` elky mewnl elk `ly mewnn `iandy ,dcedi
,elky mewn oal xnel lekiy meyn ,zwelgnl `iai `l xacdy
my elk `ly `vnze iz`ady mewnn dz` s` jnvrl `ade `v
zexitd wxe ,myn `iazy dnn lk`ze ,dcyay digl zexitd
digl elk xak o`ke ,o`k elcb mdy oeik mixeq` ziaa jl yiy
epi` dcedi iax ,zwelgn yyg oi` xy`ky ,rnyne .dcyay
:`xnbd dywn jk lre .zenewnd ixnega bedpl jixvy xaeq

äãeäé éaøì déì úéìåxaeq epi` dcedi iax ike ±ïðúc àä(.p lirl) §¥¥§©¦§¨¨¦§©
e` miyery mewnl dk`ln miyer oi`y mewnn jledd oiprl

,miyer oi`y mewnl miyery mewnníB÷nä éøîeç åéìò ïéðúBð§¦¨¨§¥©¨
ì CìäL íB÷nä éøîeçå íMî àöiLíL,dk`ln ziiyra exq`l ¤¨¨¦¨§§¥©¨¤¨©§¨

yyg oi` miyery mewnl miyer oi`y mewnn jledyk ixdy
zeyrl xq`p `ed ok it lr s`e ,dk`ln dyri m` zwelgn
jilend ok enk df itle ,myn `viy mewnd ixneg meyn dk`ln
zxnegk bedpl el yi ,elky mewnl elk `ly mewnn zexit

.zwelgn yyg oi`y elit` ,myl jldy mewnd
jilend z` xerian xehtl dcedi iax zpeek oi`y zx`an `xnbd
`pz mr ezwelgn z` dcinrne ,elky mewnl elk `ly mewnn

:xg` ote`a `nwdéøa àLéL áø øîàéúéøçà àúléî ,éãéà áøc ¨©©¦¨§¥§©¦¦¦§¨©£¦¦
äãeäé éaø øîà÷,xg` ote` lr xacn dcedi iax ±øîà÷ éëäå- ¨¨©©¦§¨§¨¦¨¨©

,`nw `pz zpeek jkeBàzexit jilendíB÷îì eìk àlL íB÷nî¦¨¤Ÿ¨§¨
BîB÷îa eìkL òîLå eìk àlLly oey`xd mnewn `edy oey`xd ¤Ÿ¨§¨©¤¨¦§

,zexitdøòáì áéiçdryay elit`e ,oey`xd mewnd bdpnk ©¨§©¥
o`k oi`e mda ef `xneg my mibdep eid `l oiicr myn m`ivedy

.'myn `viy mewn ixneg'äãeäé éaøe lwin,øîBàxeht `edy ©¦§¨¥
dpyn ipi` ,oey`xd mewnd oal xnel leki `edy meyn ,xraln

e ,elk `ly mewnl zexitd izkled ixdy ,mkbdpnnEì àáäå àö¥§¨¥§
eäðúéàc àëéäî äzà óà,mi`vnp mdy okidn ±eäì eìk àì àäå ©©¨¥¥¨§¦©§§¨Ÿ¨§

.mdn daxd `evnl lkeze elk `l md dfd mewna ixde -
.dcedi iaxe `nw `pz zwelgn xe`iaa xen`d ote`a dpc `xnbd

:`xnbd ddnzøîà÷ àìe÷ì äãeäé éaøc àøîéîìozip m`d ± §¥§¨§©¦§¨§¨¨¨©
`a 'dz` s` jl `ade `v el mixne`' xn`y dcedi iaxy xnel

,lwdle `nw `pz lr welgløîàäåxn` `lde ±,øæòìà éaøjk §¨¨©©¦¤§¨¨
,iaxn iplaewnäãeäé éaø øîà àìs` jl `ade `v el mixne`' Ÿ¨©©¦§¨

,'dz`àøîeçì àlàax xn` ji`e ,`nw `pzn xzei xingdl ± ¤¨§§¨
:`xnbd zayiin .`nw `pzn lwin dcedi iaxy `yiyCeôéà àlà¤¨¥

`nw `pzy xn`p jke ,dpynd lr eptqedy ef ztqez jetdl yi -
rnye elk `ly mewnl elk `ly mewnn zexit jilendy ,xaeq

,oey`xd mnewna elky,øòáì áéiç Bðéàmeyn o`k oi`y oeik ¥©¨§©¥
.exq`p `l oiicr m`ivedyk ixdy ,'myn `viy mewn ixneg'éaø©¦

äãeäée xingn,øîBàipaa leflif o`k yi ok `l m`y ,xral aiigy §¨¥
el mixne` mdy ,oey`xd enewnàöeiykräzà óà Eì àáäå ¥§¨¥§©©¨

zexiteäðéúééàc àëéäî,jizexit z`ady okidn ±.eäì eìk àäå ¥¥¨§©§¦§§¨¨§
iyily ote`a dcedi iaxe `nw `pz zwelgn z` dcinrn `xnbd

:eilr dywneíìBòì ,øîà ééaà`iany dpyna xaecn oi` ©©¥¨©§¨
`ly mewnl elk `ly mewnn ,xnelk] el deyd mewnl enewnn

`l` ,[elkéðz÷ãkokidn dpey mewnl `iady ,da epipyy itk ± ¦§¨¨¥
,did `edyøîà÷ éëäåzexit jilend ,`nw `pz zpeek jke ± §¨¦¨¨©

,elk `ly mewnl elky mewnn ziriayeìk àlL íB÷nî Bà¦¨¤Ÿ¨
,eìkL íB÷îìmewnl elk `ly mewnn mkiled m`e .xral aiig §¨¤¨

,elkyîB÷îì ïøéæçäåïoey`xdeìk àì ïééãòå,my.øòáì áéiç Bðéà §¤¡¦¨¦§¨©£©¦Ÿ¨¥©¨§©¥
äãeäé éaøe xingn,øîBà,el mixne` ik ,mxral aiigyàáäå àö ©¦§¨¥¥§¨¥

eäðéúééàc àëéäî äzà óà Eìmze` z`ade zxfgy okidn ± §©©¨¥¥¨§©§¦§
,eiykreäì eìk àäå:`xnbd dywn .myé÷úîéMà áø dì ólr §¨¨§©§¦¨©©¦

,iia` ly exe`iaäãeäé éaøìmewnn mkiledyk xeriaa aiignd §©¦§¨
`l oiicre oey`xd mnewnl mxifgdy s` ,elky mewnl elk `ly

,denzl yi ,my elkeäðéèì÷ àøîçc àabà eèàxFngd ab ike ± ¨©©¨©£¨¨¨§¦§©
mdilr elegiy mhlw ,[my elky] xEngd mewnd jezl mqipkdy¨
mxifgdl lirei `l xake ,xeriaa maiigl mewn eze` ixneg

.my mlke` epi` mbe my elcb `l ixd ,oey`xd mnewnl
:mzwelgn z` x`al iriax ote` d`ian `xnbdáø øîà àlà¤¨¨©©

,éMàewlgp dcedi iaxe `nw `pzéàpz éðäc àúâeìôa- ©¦¦§§¨§¨¥©¨¥
,mi`pzd el` ly mzwelgnaïðúcdpyna epipyy ±h"t ziriay) ¦§©

(d"n,ìL LáBkäïéLák äLdaexn onfl zewxi ipin dyly gipn-] ©¥§Ÿ¨§¨¦
[zewxi mze` eniiwziy ick xiv e` uneg jezaúçà úéáçaonfe §¨¦©©
,exiag lyn dpey zewxidn cg` lk ly exeria,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥

ïBLàøä ìò ïéìëBàly epnf it lr wx mzylyn lek`l xzen ± §¦©¨¦
cg`y dryny ,oey`x dcyd on digl zelkl xdnnd oind
dzyr cgi mzyely zyiaky oeik ,mixeq` mlek dlk mipindn

.cg` wxik mze`ïBøçàä ìò óà ,øîBà òLBäé éaølek`l xzen - ©¦§ª©¥©©¨©£
oind jnq lr ,dcyd on digl elk xaky mipind ipyn elit`

.dlk `l oiicry oexg`dïî Bðéî äìkL ìk ,øîBà ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¥Ÿ¤¨¨¦¦
äãOä,dcyd on dlk `edy drya oin lk ±Bðéî øòáéz` xrai ± ©¨¤§©¥¦

oin eze`,úéáçä ïîzniiqn .mixzen elk `ly mipind x`y j` ¦¤¨¦
:dpyndåéøáãk äëìäåzyxtzn jk dzrn .l`ilnb oax ly ©£¨¨¦§¨¨

`ly mewnn jiledy e`' dpyy `nw `pz ,epzpyna zwelgnd
lek`l xyt`y ryedi iaxk xaeq 'xral aiig elky mewnl elk
zexit ipin jilend ,eixacn rnyp jke ,dlk `ly oind jnq lr
aiig ,mipind lk elky mewnl elk `ly mewnn cgi miyeak
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המשך בעמוק זמו

ezny in` cenr ap sc ± iyily wxtmigqt
àðãéáò àì áåùééádpy` `l ,xeqi` ea ebdpe li`ed ,ipy aeh meia dk`ln Ð

mdipirl.bdpnd z`äðéî àôéãòãÐdxengd.dpnnéãáòäéì.el iziyr Ð

åðîéîàãâðàáø éá øáãmeyn .ezecpl `le ezewldl oipnp eid gxqy cinlz Ð

.dxezd ceakl oiyyege ,dxeng `znycäéì úéìå'åë äãåäé éáøìrnync Ð

mewn oal elk `ly mewn oa el xnel lekiy

mewnn dz` s` jl `ade `v :elky

,iz`adylek`e ,digl my elk `ly `vnze

ziaa jl yiy jly dze`e .`iazy oze`nÐ

`nrhe .oixeq`elcbc meyn Ðdfae ,o`k

mewnn ily z` iz`ad ip` la` .elk mewnd

iaxl dil zile .zwelgn o`k oi`e ,xzid

myl jldy mewn ixneg meyn xeq`c dcedi

oi`y mewnn `dc ,zwelgn my oi` elit`e

meyn e`l `nrhc ,oiyery mewnl oiyer

`ed zwelgnixneg meyn dil opixq`e Ð

.opiqxb ikd :myn `viy mewnéúéøçà àúìéî
øîà÷`ly mewnl elk `ly mewnn e` Ð

onewna elky rnye ,elkiaxe .xral aiig Ð

`kidn dz` s` jl `ade `v :xne` dcedi

.elk `l `de ,edpizii`céúéøçà àúìéî
øîà÷.`nw `pz Ðïîå÷îá åìëù òîùå

øòáì áééçixneg o`k oi`c ab lr s`e Ð

`l oiicr `viy dryay ,myn `viy mewn

.`xneg oda oibdep eidàö øîåà äãåäé éáø
:myn `viy enewn ipal xnel df leki Ð

dpyn ipi`,mkbdpnn`dcmizkledmewnl

elk `ly,myn jl `ade `ve Ðlkeze

.daxd `evnläãåäé éáø äøîà àøîåçìÐ

iaxc ,diaxn xfrl` iax dl xinb ded ikd

.`xnegl xn` dcediêåôéà àìàztqez Ð

eptqedy efmewnn e` :`ni`e ,dpynd lr

elky rnye ,elk `ly mewnl elk `ly

onewnameyn o`k oi`c ,xral aiig epi` Ð

,myn `viy mewn ixnegm`ivedykyoiicr

o`k yi :xne` dcedi iax .exq`p `lleflif

`v :oey`xd enewn ipa dil ixn`c ,enewn

,edpizii`c `kidn jl `ade,mz`ady mewnn

.elk xaky `vnzeéðú÷ãë íìåòì`lc Ð

`iana oizipzn ixii`deyd mewnl enewnn

.el dey oi`y mewnl `l` ,eløîà÷ éëäå
mewnn ziriay zexit jilend :oizipzn Ð

elk `ly mewnn e` ,elk `ly mewnl elky

elky mewnlonewnl oxifgd .xral aiig Ð

elk `l oiicreiaxe .xral aiig epi` Ð

s` jl `ade `v :dil opixn`c ,xingn dcedi

.edl elk `de ,`zyd edpizii`c `kidn dz`

àøîçã àáâåäðéèì÷xeng ly eab Ð

xengd ,mewn eze` jezl oqipkdyohlw

ixnega!?cer oxifgdl lkei `ly mewn eze`

my olke` epi`e ,my elcb `l `d!ùáåëä
íéùáë äùìùziaga wxi ipin dyly Ð

.miiwzdl ick ,xiv ly e` ,uneg ly zg`

ïéìëåà.ozylyn Ðïåùàøä ìòoey`xd jnq lr Ðdigl dlk zeidl xdnnd

dcyd on odn cg` dlkiy drync ,dcyd onediiyakc ,oixeq` ozyly Ðieyn

.cgk edlïåøçàä ìò óà`nw `pzc :ibilt `da dcedi iaxe oizipznc `pze .xak digl dlk mipyd oiny it lr s`e .ozylyn lke`e ,oexg` dlkd oin jnq lr Ð

ikde ,lwinc ryedi iaxk dl xaq`rnzyinolek elky mewnl elk `ly mewnn :dizlinlozvwn elk la` .xral aiig Ð,ryedi iaxk ,dlkd oinn s` lke` Ð

eze`n dz` s` jl `ade `v :xne` dcedi iax .oexg`d lr s` oilke`coindxeq`e ,dcya `vnz `l ixde ,dcyd on.l`ilnb oaxk Ðíéøîúá ïéìëåàux` lka Ð

,xrevay oexg`d lwc dlkiy cr ,dcedioilke` dcedi ipa oi`y ,xerial zevx` yly :onwl opze .mixnzd xir `idyelkyn.lilba elk `ly it lr s`e ,dcedi ux` lka

iy cr ,dlky mewna elit`e dcedia od oilke` la`o`k z`ven dpi`yk digy itl ,dcedi ux` lkay oexg` mewn dlk`pngxe ,my zqpxtzn `ide ,xg` mewnl zkled Ð

.onwlck da dlz
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áåùééáxefgl ezrc elit`e ,`rpiva elit` Ð opicar `lÐdk`lnl xyt` `lc

.mixac x`y enk `rpiva

íå÷îîzepyl xeq` `lde :wgvi epiaxl dniz Ð xral aiig elk `ly mewnl elky

,zwelgnd iepiy iptn dfa oi` :lirl xn`ck ,`lewl elit` zwelgnd iptn

i` `d .`weya `ki` iplha dnk ixn` xninc

`nrh i`d e`lÐiptn zepyl xeq` ded

aiig `ziixe`cn i` :xnel yi edine !zwelgnd

xralÐ.dxez ixac lr xeari `l zwelgn meyn

`l` zwelgn jiiy `lc :wgvi epiax xne` cere

zexita la` ,mc`d seba ielzy xacaÐ`l

.e`a elky mewnn opixn`c ,zwelgn jiiy

ééáàxqg oi` eixacl .ipzwck mlerl xn`

`weic` dcedi iaxc ,dpynd on melk

.i`w oizipznc

ùáåëälvae ztl oebk Ð miyak dyly

iax .dey oxeria oi`y ,heltwe

xqe` enrhy ,oey`xd lr oilke` :xne` xfril`

dniz ryedi iaxl j` .xreank aiyg `le ,mlek

xne`e ?elky mze` seb xzen ji` :wgvi epiaxl

"ipiq xda" zyxta mipdk zxezac :mz epiax

z` elk`z dcyd on" :`ipzc ,i`xwa ibilt

dcyd on lke` dz`y onf lk "dz`eazÐdz`

yaekd :minkg exn` o`kn .'eke ziad on lke`

oeik :xne` xfril` iax ,ziaga miyak dyly

dcyd on cg` dlkyÐ,ziad on lkd xrai

:xn`z m`e .oizrnyac oey`xd lr oilke` epiide

ol `wtpc dipin `xw wezyil ,xfril` 'xl

i`c xfril` 'x xaqc :xnel yie !"jzndale"n

`xw i`d e`lÐ`wec oind eze`c `pin` ded

axern xeqi`d mrhy it lr s` ,xzei `le ,xrai

,mixeqi` x`yl xeriac xeqi` inc `lc .oda

diaygipc `pin` dede .miiprl ixy `dc

ryedi 'xe ,mrhd `l` o`k oi`y oeik ,xreank

iz` `xw i`de ,xreank aiyg mrhd i`cec :xaq

oda axerne li`ed ,dlky eze` seb s` xizdl

dil rnyn "dcyd on"e .oixzend mrhdÐon

s` elk`z ,dcya epnn mrhd zvwny xac

lk ly zeynn :xaq l`ilnb oaxe .enry xeqi`d

dcyd on dlky cg`Ð`ed mrhd la` ,xeq`

:yxit miqp epiaxc mixzq zlibnae .xreank

oey`xcÐoexg`e ,yeaka oey`x ozipy epiidÐ

dn :inlyexia opixn` ikde .yeaka oexg` ozipy

xfril` iaxc mrhÐ.oexg`a mrh ozep oey`xd

oey`x yaky eze` dcyd on dlk m` ,jkldÐ

,oey`xa mrh ozep epi` oexg`d la` .lkd xqe`

dcyd on oexg`d oin dlk m`eÐxqe` epi`

oexg` :ryedi iaxc mrhe .mcew eyakpy mze`

xn`ck .oexg`d s` :yexit .oey`xa mrh ozep

'x xaqwe .oexg`d lr s` `kdcinc ryedi

e` oey`xd e` oexg`d ,mipindn cg` dlkyk

irvn`dÐiaxe .dfa df mrh ozepc ,oixeq` olek

l`ilnb oaxe ,dizeek `xnegl oizipznc dcedi

.xreank ied mrhde ,xeq` dlky sebdc ,ziyixtck xaq
cr
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mdipirl.bdpnd z`äðéî àôéãòãÐdxengd.dpnnéãáòäéì.el iziyr Ð

åðîéîàãâðàáø éá øáãmeyn .ezecpl `le ezewldl oipnp eid gxqy cinlz Ð

.dxezd ceakl oiyyege ,dxeng `znycäéì úéìå'åë äãåäé éáøìrnync Ð

mewn oal elk `ly mewn oa el xnel lekiy

mewnn dz` s` jl `ade `v :elky

,iz`adylek`e ,digl my elk `ly `vnze

ziaa jl yiy jly dze`e .`iazy oze`nÐ

`nrhe .oixeq`elcbc meyn Ðdfae ,o`k

mewnn ily z` iz`ad ip` la` .elk mewnd

iaxl dil zile .zwelgn o`k oi`e ,xzid

myl jldy mewn ixneg meyn xeq`c dcedi

oi`y mewnn `dc ,zwelgn my oi` elit`e

meyn e`l `nrhc ,oiyery mewnl oiyer

`ed zwelgnixneg meyn dil opixq`e Ð

.opiqxb ikd :myn `viy mewnéúéøçà àúìéî
øîà÷`ly mewnl elk `ly mewnn e` Ð

onewna elky rnye ,elkiaxe .xral aiig Ð

`kidn dz` s` jl `ade `v :xne` dcedi

.elk `l `de ,edpizii`céúéøçà àúìéî
øîà÷.`nw `pz Ðïîå÷îá åìëù òîùå

øòáì áééçixneg o`k oi`c ab lr s`e Ð

`l oiicr `viy dryay ,myn `viy mewn

.`xneg oda oibdep eidàö øîåà äãåäé éáø
:myn `viy enewn ipal xnel df leki Ð

dpyn ipi`,mkbdpnn`dcmizkledmewnl

elk `ly,myn jl `ade `ve Ðlkeze

.daxd `evnläãåäé éáø äøîà àøîåçìÐ

iaxc ,diaxn xfrl` iax dl xinb ded ikd

.`xnegl xn` dcediêåôéà àìàztqez Ð

eptqedy efmewnn e` :`ni`e ,dpynd lr

elky rnye ,elk `ly mewnl elk `ly

onewnameyn o`k oi`c ,xral aiig epi` Ð

,myn `viy mewn ixnegm`ivedykyoiicr

o`k yi :xne` dcedi iax .exq`p `lleflif

`v :oey`xd enewn ipa dil ixn`c ,enewn

,edpizii`c `kidn jl `ade,mz`ady mewnn

.elk xaky `vnzeéðú÷ãë íìåòì`lc Ð

`iana oizipzn ixii`deyd mewnl enewnn

.el dey oi`y mewnl `l` ,eløîà÷ éëäå
mewnn ziriay zexit jilend :oizipzn Ð

elk `ly mewnn e` ,elk `ly mewnl elky

elky mewnlonewnl oxifgd .xral aiig Ð

elk `l oiicreiaxe .xral aiig epi` Ð

s` jl `ade `v :dil opixn`c ,xingn dcedi

.edl elk `de ,`zyd edpizii`c `kidn dz`

àøîçã àáâåäðéèì÷xeng ly eab Ð

xengd ,mewn eze` jezl oqipkdyohlw

ixnega!?cer oxifgdl lkei `ly mewn eze`

my olke` epi`e ,my elcb `l `d!ùáåëä
íéùáë äùìùziaga wxi ipin dyly Ð

.miiwzdl ick ,xiv ly e` ,uneg ly zg`

ïéìëåà.ozylyn Ðïåùàøä ìòoey`xd jnq lr Ðdigl dlk zeidl xdnnd

dcyd on odn cg` dlkiy drync ,dcyd onediiyakc ,oixeq` ozyly Ðieyn

.cgk edlïåøçàä ìò óà`nw `pzc :ibilt `da dcedi iaxe oizipznc `pze .xak digl dlk mipyd oiny it lr s`e .ozylyn lke`e ,oexg` dlkd oin jnq lr Ð

ikde ,lwinc ryedi iaxk dl xaq`rnzyinolek elky mewnl elk `ly mewnn :dizlinlozvwn elk la` .xral aiig Ð,ryedi iaxk ,dlkd oinn s` lke` Ð

eze`n dz` s` jl `ade `v :xne` dcedi iax .oexg`d lr s` oilke`coindxeq`e ,dcya `vnz `l ixde ,dcyd on.l`ilnb oaxk Ðíéøîúá ïéìëåàux` lka Ð

,xrevay oexg`d lwc dlkiy cr ,dcedioilke` dcedi ipa oi`y ,xerial zevx` yly :onwl opze .mixnzd xir `idyelkyn.lilba elk `ly it lr s`e ,dcedi ux` lka

iy cr ,dlky mewna elit`e dcedia od oilke` la`o`k z`ven dpi`yk digy itl ,dcedi ux` lkay oexg` mewn dlk`pngxe ,my zqpxtzn `ide ,xg` mewnl zkled Ð

.onwlck da dlz
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áåùééáxefgl ezrc elit`e ,`rpiva elit` Ð opicar `lÐdk`lnl xyt` `lc

.mixac x`y enk `rpiva

íå÷îîzepyl xeq` `lde :wgvi epiaxl dniz Ð xral aiig elk `ly mewnl elky

,zwelgnd iepiy iptn dfa oi` :lirl xn`ck ,`lewl elit` zwelgnd iptn

i` `d .`weya `ki` iplha dnk ixn` xninc

`nrh i`d e`lÐiptn zepyl xeq` ded

aiig `ziixe`cn i` :xnel yi edine !zwelgnd

xralÐ.dxez ixac lr xeari `l zwelgn meyn

`l` zwelgn jiiy `lc :wgvi epiax xne` cere

zexita la` ,mc`d seba ielzy xacaÐ`l

.e`a elky mewnn opixn`c ,zwelgn jiiy

ééáàxqg oi` eixacl .ipzwck mlerl xn`

`weic` dcedi iaxc ,dpynd on melk

.i`w oizipznc

ùáåëälvae ztl oebk Ð miyak dyly

iax .dey oxeria oi`y ,heltwe

xqe` enrhy ,oey`xd lr oilke` :xne` xfril`

dniz ryedi iaxl j` .xreank aiyg `le ,mlek

xne`e ?elky mze` seb xzen ji` :wgvi epiaxl

"ipiq xda" zyxta mipdk zxezac :mz epiax

z` elk`z dcyd on" :`ipzc ,i`xwa ibilt

dcyd on lke` dz`y onf lk "dz`eazÐdz`

yaekd :minkg exn` o`kn .'eke ziad on lke`

oeik :xne` xfril` iax ,ziaga miyak dyly

dcyd on cg` dlkyÐ,ziad on lkd xrai

:xn`z m`e .oizrnyac oey`xd lr oilke` epiide

ol `wtpc dipin `xw wezyil ,xfril` 'xl

i`c xfril` 'x xaqc :xnel yie !"jzndale"n

`xw i`d e`lÐ`wec oind eze`c `pin` ded

axern xeqi`d mrhy it lr s` ,xzei `le ,xrai

,mixeqi` x`yl xeriac xeqi` inc `lc .oda

diaygipc `pin` dede .miiprl ixy `dc

ryedi 'xe ,mrhd `l` o`k oi`y oeik ,xreank

iz` `xw i`de ,xreank aiyg mrhd i`cec :xaq

oda axerne li`ed ,dlky eze` seb s` xizdl

dil rnyn "dcyd on"e .oixzend mrhdÐon

s` elk`z ,dcya epnn mrhd zvwny xac

lk ly zeynn :xaq l`ilnb oaxe .enry xeqi`d

dcyd on dlky cg`Ð`ed mrhd la` ,xeq`

:yxit miqp epiaxc mixzq zlibnae .xreank

oey`xcÐoexg`e ,yeaka oey`x ozipy epiidÐ

dn :inlyexia opixn` ikde .yeaka oexg` ozipy

xfril` iaxc mrhÐ.oexg`a mrh ozep oey`xd

oey`x yaky eze` dcyd on dlk m` ,jkldÐ

,oey`xa mrh ozep epi` oexg`d la` .lkd xqe`

dcyd on oexg`d oin dlk m`eÐxqe` epi`

oexg` :ryedi iaxc mrhe .mcew eyakpy mze`

xn`ck .oexg`d s` :yexit .oey`xa mrh ozep

'x xaqwe .oexg`d lr s` `kdcinc ryedi

e` oey`xd e` oexg`d ,mipindn cg` dlkyk

irvn`dÐiaxe .dfa df mrh ozepc ,oixeq` olek

l`ilnb oaxe ,dizeek `xnegl oizipznc dcedi

.xreank ied mrhde ,xeq` dlky sebdc ,ziyixtck xaq
cr
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eznyרכח ina cenr ap sc ± iyily wxtmigqt
ïéá ìù ìò ïéìëåàïéôéëäoxwira zeidl milwc jxc Ð,miviy epiide ,aiaq mivewone

gexdyke ,mixnz zetk oink oxcqk oiieyr ely oilr dlrnle .od onvr lwcdaypn

oiltep mixnzdoix`ype.oiviya dhnle ,oitik oze`aonf lkc ,oerny oax xn`we

oitika oiievnyoze` jnq lr ziad on oilke` oi` la` .ziaay oze`n oilke` Ð

iptn olhil dleki digd oi`y itl ,oiviyay

dlk :`nw `pz xn`w ikd oizipzne .mivewd

oian s` ,ixnbloiviydelk la` ;xral aiig Ð

oiviya yi oiicre oitikd on.xral aiig epi` Ð

mewnn dz` s` jl `ade `v :xne` dcedi iax

iax dxn` `xnegle .`vnz `le ,olhil ie`xd

.dcediúåöøà ùìùzewelg l`xyi ux`a Ð

ef oi`y ,xeria oiprl efn efzkneqelkyn ef lr

.dzxiaga elk `ly it lr s`e ,daùìùå
úçàå úçà ìëá úåöøàbdpna zewelgy Ð

mcew ef ly zelk odizexity ,odizexit meiw

xerial zg` olek epiyr ok it lr s`e ,efl

.lif`e yxtnckúåöøà ùìù åøîà äîìåÐ

ryz o`k ixd zg` lkl zevx` ylye li`ed

zevx` yly exn` `zklid i`nl ,zevx`

`l eze ,xerial?úçà ìëá ïéìëåà åéäéùÐ

,zg` od eli`k zg` lkay ylyl me`yr

zg`e zg` lka oilke`eylydnzewelgd

ylyay oexg`d dlkiy cr xerial.dizevx`

ylyay oexg` dlkiy cr dcedia oilke`

.lilba oke ocxid xara oke ,dizevx`éðä àðî
éìéîoexg` dlkiy cr dcedia oilke`c Ð

dcedia oilke` oi` la` ,day zevx` ylyay

lilbay oze` ici lr?éøéîâåzxeqn Ð

.epizea`näãåäéáù äéç ïéàãzwgxzn Ðlk

lilbne lilbl dcedin z`vl jkla` ,dcedil

.dcedil dcedine lilbl lilbn `id d`vei

ïéøòáúî.digl elky xeriad zper ribzyk Ð

ïäù íå÷î ìëáoxifgdl dil opigxhn `le Ð

.my oxral ux`lêöøàá øîàðù íåùîÐ

oxeria edfe ,"jvx`a xy` digl"oxiwtny Ð

.dndae dig zqixc mewnaäéú÷éôà àäÐ

,mvx` lr `l` dcedi ipa oikneq oi`c ihernl

.lilb ly lr `leêöøàá õøàá äéá éø÷i` Ð

`cg dpin zrny ded ,"ux`a" aizk ded

"jvx`a" aizkc `zyd .ediipinda yexc Ð

.izxzéîð éà.`yxcl "xy`" ÐååìäéãäáÐ

.dxeaga enr eelzpåäáà éáøã äéðéîÐ

.eid eicinlzàúòîù ÷ééã åäéàã äéì íé÷ã
äéáøã äéîåôîeax itn d`vei drenydyk Ð

eaxl xne`e wcwcn,diipy mrt dzepyl

.e`l e` od e` epnid oiganeàúéãáîåôã äáçøë
wcwcn didy Ð,ezrenya.dlaiw inn zrcl

äãåäé éáøiaxn e` dcedi axn drny wtq Ð

.`xc `edda inp dedc ,d`iyp dcediåéèñ
äéä ìåôëef zeletk ,el aiaq ze`ahvi` Ð

.aiaq efn miptläéìò óñåé áø éø÷axc Ð

.`xtqàúééðôë õ÷úéòéáùãoerh lwc Ð

,zeiptkuvwe .elyia `ly miphw mixnz ode

,mivrl lwcdciqtde.zeiptkàøéôì úçðãÐ

xnbpy ixitxeq`.eciqtdläìøòã éìçúîÐ

,ophwa mixnzd zeaiaq lcbd xneyqwt oirk

xri ifeb` zeaiaq lcbd.zewcdéøéñà.ixitl xney eyrpc li`ed ,mdilr ixit my `l` ,urk eed `lc .dlxr meyn Ðéøôåëá éåä úîéà éøéô øîåùå`ed `xteke .zephw odyk Ð

.ixit oiiexw zeiptk :`nl` .ltepe yai `ed oilicbyke ,zeiptkïîçð áø.ixit iexw xnbp `ly ixit :xn`c Ðéñåé éáøë øîàã:xn`c Ðltpynepiide ,miaprd zxev zi`xpe otbd gxt

xcnqf"rlae .ixit `edy iptn ,dlxr meyn xeq` Ð.x"ipty` oixewäéìò ïðáø éâéìôåoilrd :`yix ipzwc ,dlxr zkqna Ðoialeldexcnqe miptb ine.dlxr meyn mixzen Ð

.opaxk carc i`rl` iaxeúåðìéà øàùáueg Ð.otbnïéööå÷ ïéàciqtny iptn mivrl Ð,ixitd.cqtdl `le ,"dlk`l" :xn` `pngxeåàéöåéùî.oqip inia oilrd zligz Ð

åøùøùéùîÐe`xiyn.oiaexg ly zexyxy oirk oda
åòéøâéùî
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ãòylyde ,dizevx`ay dpexg`d dlkzy cr :qxhpewd yxit Ð day oexg` dlkiy

zewelg mpi` m`c ,d`xp oi`e .od zeey zg` lkay zevx`Ðzevx` yly dpey dnl

zevx` yly (a dpyn) ziriayc iriyz wxta opzc :wgvi epiaxl dyw cere ?zg` lka

exn` `l :xne` oerny 'x .day dpexg`d dlkiy cr ,zg` lka zevx` ylye ,xerial

`nw `pzlc llkn .dcedia `l` zevx` yly

,xerial dwelg zg` lky ,zewelg zevx` yly

:xnel yi jkl !dcedia edl dcen inp oerny 'xe

day oexg`cÐdlkiy cr ,xday zexit epiid

miwnray zexite .xday oexg`Ðdlkiy cr

dlityay oke ,miwnray oexg`Ðdlkiy cr

`iig 'x xn` :yi inlyexiae .dlityay oexg`

xnel exriy :`pipg xa iqei 'x mya `aiwr 'xa

oi` wnray dige ,wnra dlicb xday dig oi`

`le .`ziixe`cn iedc rnyn df itle xda dlicb

dcediay dig oi`c oizrnya opixn`c `d iywiz

lilb ly lr dlicbÐ.xdl xdn elit` ixiinc

oax xn` :`ipzc ,oizrny idliya opiwqnc epiide

`wtpc .'eke oilin mixdl oniq l`ilnb oa oerny

`lc `de .dcediay zevx` ylyl inp dpin

xerial dpin `wtp :onwl xn`wÐweligc meyn

,`cixb dcedia `l` jiiy `l wnre dltye xd

mixekia la` .`icda ziriay zkqna ipzwck

`xnbae .l`xyi ux` lka mikiiy ozi` lgpe

oniq" `iddc dlr ,ziriay zkqna inlyexic

wcinl xninl irac zi` :xn`w "oilin mixdl

xn`p zevx` yly oiprl :yexit .xnzi` `cd

.oniq eze`

ïéøòáúî:qxhpewd yxit Ð mewn lka

.dndae dig qnxnl oze` oipzepy

ilekl miiprl xeria xg` oixzen `dc ,d`xp `le

zexit el eidy in :(g dpyn) mzd opzc ,`nlr

xeriad zry ribde ziriayÐyly oefn owlgn

xeriad xg` milke` miipr .cg` lkl zecerq

cg` :xne` iqei 'x ,dcedi 'x ixac ,mixiyr `le

.xeriad xg` milke` mixiyr cg`e miipr

ribde ,ziriay zexit el yiy in :ipzw `ztqezae

eiaexwle eipikyl odn wlgn Ð xeriad zry

:xne`e ,ezia gzt lr gipne `ivene ,eirceile

lehil jixvy in l`xyi zia epig`Ðxfege .lehi

xne`e !elkiy cr lke`e jlede ezia jezl qipkne

lek`l xeq`l mewn lka rnync `d :wgvi epiax

zwfga eziaa ddynyk epiid Ðxeriad xg`

ne exiwtn m` la` .elylk`iy ,ezeyxn e`ive

dig ode mc` od ,dvxiy in lkÐeqipkdl xzen

.xeriad xg` elk`leáø`axb wit` `xtq

dywd Ð ux`l uegl l`xyi ux`n `xngc

ziriayc iyy wxta opzc ,xy` oa wgvi epiax

zexite dtixy ony oi`iven oi` :(d dpyn)

mzdc :uxize !ux`l uegl ux`d on ziriay

yic ,dxegql wit` `xtq axe ,dlik`l ixiin

.e`ived bbeya :inp i` .zxzeny dxegq
iptn
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פסחים. פרק רביעי - מקום שנהגו דף נב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc migqt(iyily meil)

ïéìëBà,mxral jixv oi`e mdnìòmixnzd jnqïéôékä ïéa ìL± §¦©¤¥©¦¦
,mixnzd zetk oia mi`vnpyìò ïéìëBà ïéàåmixnzd jnq §¥§¦©

Lmi`vnpïéöéMä ïéaonf lky ,lwcd aiaq milicbd mivewd ± ¤¥©¦¦
xyt`e ,dcyay digl miievn md ,milrd oia mixnz miievny
oia wx mixnz miievn dcya m` la` ,ziaay mixnzdn lek`l
lek`l oi`e ,mivewd iptn myn mlhil dleki digd oi` ,mivewd

.mxral jixv `l` ziaay mixnzdn
dpyy `nw `pz ,epzpyna zwelgnd zyxtzn jk dzrne
elk mdy ezpeek ,xral aiig dcyd on zexitd 'elk' xy`ky
iaxe .xral aiig epi` mivewd oia zexit yi oiicr m` la` ,ixnbl
milke` oi`y ,l`ilnb oa oerny oax zrck xaeqe xingn dcedi
`ade `v' el mixne`y dpy okle ,mivewd oiay zexitd jnq lr
aiig dz` ok lre ,`vnz `le mlhil ie`xd mewnn 'dz` s` jl

.xral
lirl x`azd(.ap :p)elk `le cg` mewna elky ziriay zexity

z` d`ian `xnbd .elky mewna wx xral miaiig xg` mewna
:`xnbd zxne` .df oiprl zenewnd zwelg ihxtíúä ïðzepipy ± §©¨¨

dpyna(a"n h"t ziriay),ìLøeòéaì úBöøà Ldwelg l`xyi ux` ± ¨Ÿ£¨§¦
on ziriay zexit milkyk xeriad zaeg oiprl zevx` ylyl
xral miaiig zexitd da elky zevx`d on zg` lkay ,dcyd
lr zkneq zexitd da elky odn zg` oi`e ,zexitd z` da
ux` ,zevx`d zyly od el`e .oda elk `ly zexg` zevx`

å ,äãeäéux`å ,ïcøiä øáòux`ìLå .ìéìâúçàå úçà ìëa úBöøà L §¨§¥¤©©§¥§¨¦§¨Ÿ£¨§¨©©§©©
zenewn dyly yi ,exkfpy zevx`d ylyn zg`e zg` lkae ±

.[dlty ,wnr ,xd ,md el`e] zexitd ielik onfa miwelg
dpynd zl`ey(b"n h"t my):eøîà änìåexn` dkld efi` oiprl ± §¨¨¨§

wx yiyìL,øeòéaì úBöøà Lyi zevx`dn zg` lka m` ixd ¨Ÿ£¨©¦
zexitd mda milky onfd oiprl dfn df mipey zenewn dyly
daiyn .xeriad onfa efn ef zepey zevx` ryz yiy `vei ,digl

:dpyndìëBà eéäiLúçàå úçà ìëa ïézevx` yly oze`n ¤¦§§¦§¨©©§©©
,[lilbe ocxid xare dcedi ody] xerial zewelgdäìëiL ãò©¤¦§¤

mewndnïBøçàäzenewn dylydn,daLdylyd lk ,xnelk ¨©£¤¨
ux` miaygp ,ux` dze` jezay [dltye wnre xd] zenewn
,zg` ux` dizeltye diwnre dixd miaygp dcedia oebke ,zg`
lk oke ,dcedi lkn ixtd dlkiy cr dcedi lka lek`l xyt`e
xyt`e ,zg` ux` miaygp ocxid xaray zenewn dylyd
lk oke ,ocxid xar lkn ixtd dlkiy cr ocxid xar lka lek`l

.zg` ux` miaygp lilbay zenewn dylyd
:oicd xewn z` zxxan `xnbdéléî éðä àðîepcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

dcedi ux`ay zenewndn cg` lka milke`y oebke ,el` mixac
elk m`e ,day zenewnd cg`a zexitd elk `ly dn jnq lr
elk `ly dn jnq lr da milke` oi` ,day zenewnd lka

:`xnbd daiyn .zxg` ux`a zexitdàá÷eò øa àîç áø øîà̈©©¨¨©§¨
àø÷ øîà ,àðéðç øa éñBé éaø øîàweqta xn`p -(f dk `xwie)oipra , ¨©©¦¥©£¦¨¨©§¨

,mlke`l mc` lkl mixwten eidiy ziriay zexitEzîäáìå'§¦§¤§§
Eöøàa øLà äiçìårecn wiicl yie ,'lk`l Dz`EaY lk didY §©©¨£¤§©§¤¦§¤¨§¨¨¤¡Ÿ

m` ixd ,lek`l dleki eznday 'jzndale' xnel weqtd jxved
dizepefnl be`cl jixvy eznday i`cea ,lek`l dleki digd

y ,digl dndad z` yiwdl d`a dxezd `l` ,lek`l dlekiìk̈
äãOä ïî úìëBà äiçL ïîæzecya miievn ziriay zexity ± §©¤©¨¤¤¦©¨¤

,digd zlik`lìëàämdn lik`dl jl xzen ±,úéaaL äîäáì ©£¥¦§¥¨¤©©¦
m` la`äìkzexitd exnbp ±ïî Ezîäáì älk ,äãOa øLà äiçì ¨¨©©¨£¤©¨¤©¥¦§¤§§¦

úéaäxear zqpkdy ziriayd zexit z` jzian zelkl jilr ± ©©¦
,jzndaéøéîâe,epizea`n epicia zxeqne ±äãeäéaL äiç ïéàc §¦¦§¥©¨¤¦¨

ìéìâaL úBøét ìò äìéãbdpi` dcedi ux`a z`vnpd digy ± §¥¨©¥¤§¨¦
,lilbd ux`ay zexitdn lek`l jk lk zwgxznåokäiç ïéà §¥©¨

,äãeäéaL úBøét ìò äìéãb ìéìâaLux`a oebk] ux` dze`a la` ¤§¨¦§¥¨©¥¤¦¨
,my zlke`e mewnl mewnn `id zkled [lilbd ux`a e` dcedi
meyn ,dcyay digl elky aygp ux` dze` lka elk m` okl

mewna elk ux` dze`a m` la` ,zxg` ux`l zkled `id oi`y
aygp `le ,mewn eze`l digd zkled ,elk `l xg` mewnae cg`

.dcyay digl elky
:ux`l uegl me`ivedy ziriay zexit mixran okid dpc `xnbd

ïðaø eðz,`ziixaaúBøétziriayäöeçì ìàøNé õøàî eàöiL ¨©¨¨¥¤¨§¥¤¤¦§¨¥§¨
ïéøòaúî ,õøàì,mxeria onf ribde digl elkyk,ïäL íB÷î ìëa ¨¨¤¦§©£¦§¨¨¤¥

.my mxral ux`l mxifgdl eze` migixhn `leïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
ïîB÷îì eøæçé ,øîBà øæòìà,l`xyi ux`l -eøòaúéåmy,íeMî ¤§¨¨¥©§§¦§¨§¦§©£¦

øîàpLziriay zexit xeria oic epcnl epnny weqta(f dk `xwie), ¤¤¡©
xW` dIgle LYndale'Eöøàa,xnelk ,'lk`l Dz`EaY lk didY §¦§¤§§§©©¨£¤§©§¤¦§¤¨§¨¨¤¡Ÿ

.jvx`ay dndae dig zqixc mewna zexitd xiwtdl jixv
:`xnbd dywndéz÷étà àäipa oi`y df weqtn zyxc xak ixd ± ¨©¦§¥

`le ,mvx`a elk `ly zexitd lr `l` jenql mileki zg` ux`
xfrl` oa oerny iax ji`e ,zxg` ux`a elk `ly zexitd lr

:`xnbd zvxzn .ztqep dyxc epnn yxec'Eöøàa õøàa' déa éø÷§¥¥¨¨¤§©§¤
dzr ,'ux`a' aezkl did ic zg` dyxc wx yexcl icka ±
uexiz `xnbd zvxzn .zeyxc izy yexcl yi 'jvx`a' aezky

:sqep,énð éàdyxcd z`e ,'jvx`a' zaizn miyxec zg` dyxc ¦©¦
miyxec dipyd'Eöøàa øLà'î.'xy`' zaizn - ¥£¤§©§¤

.ux`l uega ziriay zexit xeria oipra dyrn d`ian `xnbd
:`xnbd zxtqn÷ôð àøôñ áø[`vi-],õøàì äöeçì ìàøNé õøàî ©©§¨§©¥¤¤¦§¨¥§¨¨¨¤

àøîçc àáøb déãäa äåäoii ly dti` enr dzide ±eåì .úéòéáLc £¨©£¥©§¨§©§¨¦§¦¦¨
déãäa,ezxaga enr eelzp -,àðäk áøå à÷éà áøc déøa àðeä áø ©£¥©¨§¥§©¦¨§©©£¨

.eda` iax ly eicinlzeäì øîàm`d ,`xtq ax mze` l`y ± ¨©§
eäáà éaøc dépéî déì òéîLc àkéàiaxn rnyy in mkn yi ± ¦¨¦§¦©¥¦¥§©¦£¨

m` ,eda`øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìäzexit xral yiy xaeqd £¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨
,ux`a `weec ziriay,àì Bà.ux`l uega mb mxral xyt`e Ÿ

àðäk áø déì øîà,`xtq axléëä[jk-]äëìä ,eäáà éaø øîà ¨©¥©©£¨¨¦¨©©¦£¨£¨¨
à÷éà áøc déøa àðeä áø déì øîà .øæòìà ïa ïBòîL éaøkaxl §©¦¦§¤¤§¨¨¨©¥©¨§¥§©¦¨

,`xtqøîà .øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ïéà ,eäáà éaø øîà éëä̈¦¨©©¦£¨¥£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨¨©
Cãéa àðeä áøc àììk àä èB÷ð ,àøôñ áødn z` jcia wfgd ± ©©§¨§¨§¨¨§©¨¦¨

iaxk dkld oi`y] eax mya `wi` axc dixa `ped ax xn`y
ux`a `weec ziriay zexit xral jixv oi`e xfrl` oa oerny

oeik ,enya `pdk ax xn`y dn z` `le ,[l`xyiøîâå ÷ééãc§¨¦§¨©
déaøc déîetî àúzòîLdrenyd cenila wcwcn `ped axy ± §©§¨¨¦¥§©¥

,eax itnkenäáçø[`xen` ly my]àúéãaîeôcxirdn±] §§¨¨§§§¦¨
.[`zicanet

:ezrenya wcwc dagxy epivn okid d`ian `xnbdäáçø øîàc§¨©§¨¨
,ef oeyla xn`e wcwc ±åéèñ ,úéaä øä ,äãeäé éaø øîà[lqtq-] ¨©©¦§¨©©©¦§¨

åéèñî íéðôì åéèñ ,äéä ìeôkly mitwid ipy eid ziad xda ± ¨¨¨§¨¦§¦¦§¨
eax oeyla xnel wcwc dagxe ,dfn miptl df aiaq aiaq milqtq
elit` ,'dzid dletk `ahvi`' xn` `le ,'did letk eihq'

dpynd oeylay(:`i lirl).'`ahvi`' lqtq eze` `xwp
`xtq axy xg`n :`xtq axa dyrnd xetiq z` `xnbd zniiqn

,xingdl `pdk ax lr `le lwdl `ped ax lr jnqáø déìò éø÷̈¥£¥©
óñBémr ly mzepba xn`pd df weqt `xtq ax lr sqei ax `xw ± ¥

l`xyi(ai c ryed),,'Bì ãébé Bì÷îe ,ìàLé Böòa énò'sqei ax yxce ©¦§¥¦§©©§©¦
,xnelk ,`lew oeyln 'elwn' zaiz z`Bì ì÷éîä ìkel xne`d ± ¨©¥¥

,lwdl xacBì ãébî.eilr jneqe eixac z` lawn `ed - ©¦
zligza zexit x`ye mixnz xeriy dfi`n zxxan `xnbd
,ziriaya mciqtdl xq`iy oiprl 'ixt' miaygp xak ,mlecib

:`xnbd zxtqn .dlxr meyn d`pda exq`iy oiprleéàòléà éaø©¦¦§©
õ÷oerh lwc uvw -àúéiðôkelyazp `l oiicry miphw mixnz ± ¨©§¦¨¨

,úéòéáLc`ly zeiptkl cqtd jka mxbe ,erfba ynzydl evvwe ¦§¦¦
:`xnbd eilr dywn .eliyaiéëä ãéáò éëéäi`rli` iax ji` ± ¥¦¨¦¨¦

,eliyai `ly zeiptkd z` ciqtdle lwcd z` uevwl ok dyr
mkl ux`d zAW dzide' ,ziriay zexit oipra ixdeøîà 'äìëàì §¨§¨©©¨¨¤¨¤§¨§¨¨©

àðîçødxezd dxn` ±(e dk `xwie)ziriay zexity jkn micnele , ©£¨¨
dlik`l epzip.ãñôäì àìå§Ÿ§¤§¥
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc migqt(iyily meil)

ïéìëBà,mxral jixv oi`e mdnìòmixnzd jnqïéôékä ïéa ìL± §¦©¤¥©¦¦
,mixnzd zetk oia mi`vnpyìò ïéìëBà ïéàåmixnzd jnq §¥§¦©

Lmi`vnpïéöéMä ïéaonf lky ,lwcd aiaq milicbd mivewd ± ¤¥©¦¦
xyt`e ,dcyay digl miievn md ,milrd oia mixnz miievny
oia wx mixnz miievn dcya m` la` ,ziaay mixnzdn lek`l
lek`l oi`e ,mivewd iptn myn mlhil dleki digd oi` ,mivewd

.mxral jixv `l` ziaay mixnzdn
dpyy `nw `pz ,epzpyna zwelgnd zyxtzn jk dzrne
elk mdy ezpeek ,xral aiig dcyd on zexitd 'elk' xy`ky
iaxe .xral aiig epi` mivewd oia zexit yi oiicr m` la` ,ixnbl
milke` oi`y ,l`ilnb oa oerny oax zrck xaeqe xingn dcedi
`ade `v' el mixne`y dpy okle ,mivewd oiay zexitd jnq lr
aiig dz` ok lre ,`vnz `le mlhil ie`xd mewnn 'dz` s` jl

.xral
lirl x`azd(.ap :p)elk `le cg` mewna elky ziriay zexity

z` d`ian `xnbd .elky mewna wx xral miaiig xg` mewna
:`xnbd zxne` .df oiprl zenewnd zwelg ihxtíúä ïðzepipy ± §©¨¨

dpyna(a"n h"t ziriay),ìLøeòéaì úBöøà Ldwelg l`xyi ux` ± ¨Ÿ£¨§¦
on ziriay zexit milkyk xeriad zaeg oiprl zevx` ylyl
xral miaiig zexitd da elky zevx`d on zg` lkay ,dcyd
lr zkneq zexitd da elky odn zg` oi`e ,zexitd z` da
ux` ,zevx`d zyly od el`e .oda elk `ly zexg` zevx`

å ,äãeäéux`å ,ïcøiä øáòux`ìLå .ìéìâúçàå úçà ìëa úBöøà L §¨§¥¤©©§¥§¨¦§¨Ÿ£¨§¨©©§©©
zenewn dyly yi ,exkfpy zevx`d ylyn zg`e zg` lkae ±

.[dlty ,wnr ,xd ,md el`e] zexitd ielik onfa miwelg
dpynd zl`ey(b"n h"t my):eøîà änìåexn` dkld efi` oiprl ± §¨¨¨§

wx yiyìL,øeòéaì úBöøà Lyi zevx`dn zg` lka m` ixd ¨Ÿ£¨©¦
zexitd mda milky onfd oiprl dfn df mipey zenewn dyly
daiyn .xeriad onfa efn ef zepey zevx` ryz yiy `vei ,digl

:dpyndìëBà eéäiLúçàå úçà ìëa ïézevx` yly oze`n ¤¦§§¦§¨©©§©©
,[lilbe ocxid xare dcedi ody] xerial zewelgdäìëiL ãò©¤¦§¤

mewndnïBøçàäzenewn dylydn,daLdylyd lk ,xnelk ¨©£¤¨
ux` miaygp ,ux` dze` jezay [dltye wnre xd] zenewn
,zg` ux` dizeltye diwnre dixd miaygp dcedia oebke ,zg`
lk oke ,dcedi lkn ixtd dlkiy cr dcedi lka lek`l xyt`e
xyt`e ,zg` ux` miaygp ocxid xaray zenewn dylyd
lk oke ,ocxid xar lkn ixtd dlkiy cr ocxid xar lka lek`l

.zg` ux` miaygp lilbay zenewn dylyd
:oicd xewn z` zxxan `xnbdéléî éðä àðîepcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

dcedi ux`ay zenewndn cg` lka milke`y oebke ,el` mixac
elk m`e ,day zenewnd cg`a zexitd elk `ly dn jnq lr
elk `ly dn jnq lr da milke` oi` ,day zenewnd lka

:`xnbd daiyn .zxg` ux`a zexitdàá÷eò øa àîç áø øîà̈©©¨¨©§¨
àø÷ øîà ,àðéðç øa éñBé éaø øîàweqta xn`p -(f dk `xwie)oipra , ¨©©¦¥©£¦¨¨©§¨

,mlke`l mc` lkl mixwten eidiy ziriay zexitEzîäáìå'§¦§¤§§
Eöøàa øLà äiçìårecn wiicl yie ,'lk`l Dz`EaY lk didY §©©¨£¤§©§¤¦§¤¨§¨¨¤¡Ÿ

m` ixd ,lek`l dleki eznday 'jzndale' xnel weqtd jxved
dizepefnl be`cl jixvy eznday i`cea ,lek`l dleki digd

y ,digl dndad z` yiwdl d`a dxezd `l` ,lek`l dlekiìk̈
äãOä ïî úìëBà äiçL ïîæzecya miievn ziriay zexity ± §©¤©¨¤¤¦©¨¤

,digd zlik`lìëàämdn lik`dl jl xzen ±,úéaaL äîäáì ©£¥¦§¥¨¤©©¦
m` la`äìkzexitd exnbp ±ïî Ezîäáì älk ,äãOa øLà äiçì ¨¨©©¨£¤©¨¤©¥¦§¤§§¦

úéaäxear zqpkdy ziriayd zexit z` jzian zelkl jilr ± ©©¦
,jzndaéøéîâe,epizea`n epicia zxeqne ±äãeäéaL äiç ïéàc §¦¦§¥©¨¤¦¨

ìéìâaL úBøét ìò äìéãbdpi` dcedi ux`a z`vnpd digy ± §¥¨©¥¤§¨¦
,lilbd ux`ay zexitdn lek`l jk lk zwgxznåokäiç ïéà §¥©¨

,äãeäéaL úBøét ìò äìéãb ìéìâaLux`a oebk] ux` dze`a la` ¤§¨¦§¥¨©¥¤¦¨
,my zlke`e mewnl mewnn `id zkled [lilbd ux`a e` dcedi
meyn ,dcyay digl elky aygp ux` dze` lka elk m` okl

mewna elk ux` dze`a m` la` ,zxg` ux`l zkled `id oi`y
aygp `le ,mewn eze`l digd zkled ,elk `l xg` mewnae cg`

.dcyay digl elky
:ux`l uegl me`ivedy ziriay zexit mixran okid dpc `xnbd

ïðaø eðz,`ziixaaúBøétziriayäöeçì ìàøNé õøàî eàöiL ¨©¨¨¥¤¨§¥¤¤¦§¨¥§¨
ïéøòaúî ,õøàì,mxeria onf ribde digl elkyk,ïäL íB÷î ìëa ¨¨¤¦§©£¦§¨¨¤¥

.my mxral ux`l mxifgdl eze` migixhn `leïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
ïîB÷îì eøæçé ,øîBà øæòìà,l`xyi ux`l -eøòaúéåmy,íeMî ¤§¨¨¥©§§¦§¨§¦§©£¦

øîàpLziriay zexit xeria oic epcnl epnny weqta(f dk `xwie), ¤¤¡©
xW` dIgle LYndale'Eöøàa,xnelk ,'lk`l Dz`EaY lk didY §¦§¤§§§©©¨£¤§©§¤¦§¤¨§¨¨¤¡Ÿ

.jvx`ay dndae dig zqixc mewna zexitd xiwtdl jixv
:`xnbd dywndéz÷étà àäipa oi`y df weqtn zyxc xak ixd ± ¨©¦§¥

`le ,mvx`a elk `ly zexitd lr `l` jenql mileki zg` ux`
xfrl` oa oerny iax ji`e ,zxg` ux`a elk `ly zexitd lr

:`xnbd zvxzn .ztqep dyxc epnn yxec'Eöøàa õøàa' déa éø÷§¥¥¨¨¤§©§¤
dzr ,'ux`a' aezkl did ic zg` dyxc wx yexcl icka ±
uexiz `xnbd zvxzn .zeyxc izy yexcl yi 'jvx`a' aezky

:sqep,énð éàdyxcd z`e ,'jvx`a' zaizn miyxec zg` dyxc ¦©¦
miyxec dipyd'Eöøàa øLà'î.'xy`' zaizn - ¥£¤§©§¤

.ux`l uega ziriay zexit xeria oipra dyrn d`ian `xnbd
:`xnbd zxtqn÷ôð àøôñ áø[`vi-],õøàì äöeçì ìàøNé õøàî ©©§¨§©¥¤¤¦§¨¥§¨¨¨¤

àøîçc àáøb déãäa äåäoii ly dti` enr dzide ±eåì .úéòéáLc £¨©£¥©§¨§©§¨¦§¦¦¨
déãäa,ezxaga enr eelzp -,àðäk áøå à÷éà áøc déøa àðeä áø ©£¥©¨§¥§©¦¨§©©£¨

.eda` iax ly eicinlzeäì øîàm`d ,`xtq ax mze` l`y ± ¨©§
eäáà éaøc dépéî déì òéîLc àkéàiaxn rnyy in mkn yi ± ¦¨¦§¦©¥¦¥§©¦£¨

m` ,eda`øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìäzexit xral yiy xaeqd £¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨
,ux`a `weec ziriay,àì Bà.ux`l uega mb mxral xyt`e Ÿ

àðäk áø déì øîà,`xtq axléëä[jk-]äëìä ,eäáà éaø øîà ¨©¥©©£¨¨¦¨©©¦£¨£¨¨
à÷éà áøc déøa àðeä áø déì øîà .øæòìà ïa ïBòîL éaøkaxl §©¦¦§¤¤§¨¨¨©¥©¨§¥§©¦¨

,`xtqøîà .øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ïéà ,eäáà éaø øîà éëä̈¦¨©©¦£¨¥£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨¨©
Cãéa àðeä áøc àììk àä èB÷ð ,àøôñ áødn z` jcia wfgd ± ©©§¨§¨§¨¨§©¨¦¨

iaxk dkld oi`y] eax mya `wi` axc dixa `ped ax xn`y
ux`a `weec ziriay zexit xral jixv oi`e xfrl` oa oerny

oeik ,enya `pdk ax xn`y dn z` `le ,[l`xyiøîâå ÷ééãc§¨¦§¨©
déaøc déîetî àúzòîLdrenyd cenila wcwcn `ped axy ± §©§¨¨¦¥§©¥

,eax itnkenäáçø[`xen` ly my]àúéãaîeôcxirdn±] §§¨¨§§§¦¨
.[`zicanet

:ezrenya wcwc dagxy epivn okid d`ian `xnbdäáçø øîàc§¨©§¨¨
,ef oeyla xn`e wcwc ±åéèñ ,úéaä øä ,äãeäé éaø øîà[lqtq-] ¨©©¦§¨©©©¦§¨

åéèñî íéðôì åéèñ ,äéä ìeôkly mitwid ipy eid ziad xda ± ¨¨¨§¨¦§¦¦§¨
eax oeyla xnel wcwc dagxe ,dfn miptl df aiaq aiaq milqtq
elit` ,'dzid dletk `ahvi`' xn` `le ,'did letk eihq'

dpynd oeylay(:`i lirl).'`ahvi`' lqtq eze` `xwp
`xtq axy xg`n :`xtq axa dyrnd xetiq z` `xnbd zniiqn

,xingdl `pdk ax lr `le lwdl `ped ax lr jnqáø déìò éø÷̈¥£¥©
óñBémr ly mzepba xn`pd df weqt `xtq ax lr sqei ax `xw ± ¥

l`xyi(ai c ryed),,'Bì ãébé Bì÷îe ,ìàLé Böòa énò'sqei ax yxce ©¦§¥¦§©©§©¦
,xnelk ,`lew oeyln 'elwn' zaiz z`Bì ì÷éîä ìkel xne`d ± ¨©¥¥

,lwdl xacBì ãébî.eilr jneqe eixac z` lawn `ed - ©¦
zligza zexit x`ye mixnz xeriy dfi`n zxxan `xnbd
,ziriaya mciqtdl xq`iy oiprl 'ixt' miaygp xak ,mlecib

:`xnbd zxtqn .dlxr meyn d`pda exq`iy oiprleéàòléà éaø©¦¦§©
õ÷oerh lwc uvw -àúéiðôkelyazp `l oiicry miphw mixnz ± ¨©§¦¨¨

,úéòéáLc`ly zeiptkl cqtd jka mxbe ,erfba ynzydl evvwe ¦§¦¦
:`xnbd eilr dywn .eliyaiéëä ãéáò éëéäi`rli` iax ji` ± ¥¦¨¦¨¦

,eliyai `ly zeiptkd z` ciqtdle lwcd z` uevwl ok dyr
mkl ux`d zAW dzide' ,ziriay zexit oipra ixdeøîà 'äìëàì §¨§¨©©¨¨¤¨¤§¨§¨¨©

àðîçødxezd dxn` ±(e dk `xwie)ziriay zexity jkn micnele , ©£¨¨
dlik`l epzip.ãñôäì àìå§Ÿ§¤§¥
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc migqt(iriax meil)

eòéøâiLî,hrn miaprd elcbiyn ±eöéðiMî íéúéfäålcbzyn ± ¦¤§¨¥§©¥¦¦¤¨¥
,'up' diexwd dwcd dtilwd mdilreàéöBiMî úBðìéàä ìk øàLe§¨¨¨¦¨¦¤¦

.ixtd z`
:eziiyewa `rcxdpn iniy ax jiynnållk ixd,éqà áø øîàlk §¨©©©¦

,[mirxfd ipinn-] 'oald let' e` 'rexib' e` 'xqea' epipyy mewn
ìBt àeä òeøéb àeä øñBa àeäïáläle`yl yie ,md cg` xac ± ¤¥©©¨¨

,iq` ax ixac lrCzòc à÷ìñ ïálä ìBtjzrca dler ike ± ©¨¨¨§¨©§¨
dne miptb lr epipy 'erixbiyn' `ld ,oald let `ed 'rexib'y

,aiydl yie ,oald letl epipràîéà àlàax ixac z` xn`z jk ± ¤¨¥¨
,iq`BøeòéL`ed rexib lye xqea lykly elceb.ïálä ìBtlkne ¦§©¨¨

oiprl epipyy 'erixbiyn'y xnel oi`y ,iq` ax ixacn gken mewn
.xqea `ed 'erixbiyn' `l` ,xcnq `ed miptbdéì úòîL ïàîe©¨§©¥

øîàclcb apirdyk wxy xne` eze` zrnyy `pzd `ed ine ± §¨©
dyrpeïéà ,øñBawx `ede lcb `l m` la` ,ixt aygp `ed ± ¤¦

àì ,øãîñ,ixt aygp epi` oiicr ±ïðaøeli`y ,jk mixaeqy md §¨©Ÿ©¨¨
xaeq iqei iax(:ap lirl)ef dpyny ixd ,ixt aygp xcnq mby

,opax ixac `id ,'erixbiyn miptbd' ziriay iabl epipyyéðz÷å± §¨¨¥
y ,epipy mewn lkneúBðìéàä ìk øàLxeq` [milwc oebke] §¨¨¨¦¨

ziriaya mvvewleàéöBiMîzeiptk mr lwcy xnelk ,zexit ¦¤¦
lwc uvwy i`rli` iaxy uxzl xyt` i` jk m`e ,evvewl xeq`

.opax zrck dyr zeiptk mr
:xg` uexiz zvxzne mcewd dvexizn da zxfeg `xnbdàlà¤¨

y ,`ed uexizdõ÷ éðçñéðãa éàòléà éaøxkf lwc did uvwy dn ± ©¦¦§©¦§¦§¨¥¨
milyazn mpi` eay mixnzde ,oqipa eixnz z` sehwl milibxy

.ezvivwa xac mciqtd `ly `vnpe ,mlerl ea
miapr ly xeriad ipnf z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:ziriay ly mixnze mip`z mizifïðaø eðz,`ziixaaïéìëBà ¨©¨¨§¦
íéáðòa,ziriay lyeìëiL ãòn miaprdúBiìcmiptbdn ± ©£¨¦©¤¦§¨¦

mixqp iab lr zelcendìëBà ìLe .[minxk ea yiy mewn my±]íà ¤¥¦
Lémiptb xg` mewna,ïäî úBøçeàî,miaprd oda elk `l oiicry ¥§¨¥¤

íéúéfa íéìëBà .ïäéìò ïéìëBà,ziriay lyäìëiL ãòzifd urn §¦£¥¤§¦©¥¦©¤¦§¤
dòB÷úaL ïBøçà.[mizif ea yiy mewn my±],øîBà øæòéìà éaø ©£¤¦§©©¦¡¦¤¤¥

,ziriay ly mizifa milke`äìëiL ãòd zifd urnLeb ìL ïBøçà ©¤¦§¤©£¤
áìçcr ziaay zexitd on lek`l xzene .daxd mizif yi ea mby ¨¨

jk lk elkiyàöBé éðò àäiL éãk,mizif ytglàì àöBî Bðéàå §¥¤§¥¨¦¥§¥¥Ÿ
BôBða,urd itpra -Bøwéòa àìåxeriy ,ezizgza -òáBø.awd §§Ÿ§¦¨©

:`ziixad dkiynnúBøâBøâa ïéìëBà,ziriay ly zeyai mip`z - §¦¦§§
ébt eìëiL ãòly zewc mip`z -éðéä úéa.[mewn my±]éaø øîà ©¤¦§©¥¥¦¦¨©©¦

éðéä úéa ébt eøkæeä àì ,äãeäé,zexit aygidl yxcnd ziaaàlà §¨Ÿ§§©¥¥¦¦¤¨
(ïðúc) ,øNòî ïéðòìyéðéä úéa ébt,mlerl miphw mdyéðéäàå §¦§©©£¥¦§©©¥¥¦¦§©¦¤

àðéáeèc,mlerl miphw mdy ,`piaeh `xwpd mewn ly mixnze - §¦¨
,øNòna ïéáéiçibt exkfed `l ziriaya xeriad onf oiprl la` ©¨¦©©£¥

:`ziixad cer dkiynn .ipid ziaíéøîza ïéìëBà,ziriay lyãò §¦©§¨¦©
äìëiLlwcdnøòBöaL ïBøçàä.[mixnzd xir±]ïa ïBòîL ïaø ¤¦§¤¨©£¤§©©¨¦§¤

ïéìëBà ,øîBà ìàéìîb,ziriay ly mixnzìòmixnzd jnqïéa ìL ©§¦¥¥§¦©¤¥
ïéôékä,mixnz zetk mi`xwpd lwcd itpra mi`vnpd ±ïéàå ©¦¦§¥

ìò ïéìëBàmixnzd jnqïéöéMä ïéa ìLmivewa mi`vnpd ± §¦©¤¥©¦¦
myn mze` zgwl dleki digd oi`y itl ,lwcd aiaq milicbd

.mivewd iptn
ipnf oipra lirl d`aedy `ziixad ixac m`d zxxan `xnbd
,df oipra zxg` `ziixa ixace ,ziriay zexit ly xeriad

:`xnbd dywn .el` z` el` mixzeqéäðéîøe,zeywdl yie ± §¦§¦
,zxg` `ziixaa epipyyíéáðòa ïéìëBà,ziriay lyçñtä ãòly §¦¨£¨¦©©¤©

milke` oke ,zipiny dpyíéúéfa,ziriay lyúøöòä ãòbg ± ©¥¦©¨£¤¤
milke` oke ,zereaydúBøâBøba,ziriay ly zeyai mip`z ±ãò ©§§©

,äkeðçämilke` okeíéøîza,ziriay lyå .íéøetä ãòlr ©£¨©§¨¦©©¦§
ef `ziixaéìçî àúééøúa ézøz ïðçBé éaø ,éáéa áø øîàósilgd ± ¨©©¥¨©¦¨¨©§¥©§©§¨©£¦

cr mixnzae ,dkepgd cr zexbexba'] mipexg`d ipy ipnf z`
mixnza ,mixetd cr zexbexba' ,dpey `ed jke ,dfa df ['mixetd
ef `ziixaay mipnfd zrax` lky dyw mewn lkne .'dkepgd cr

:`xnbd zvxzn .zncewd `ziixaay mipnfk mpi`éãéàå éãéàdf ± ¦¦§¦¦
lk lr zeziixad izya epipyy mipnfd ipy xnelk ,dfe,oine oin

àeä àøeòéL ãçdpey`xd `ziixaay miapr oebke .`ed cg` onf ± ©¦¨
dipyd `ziixaae ,lke` ly zeilc elkiy cr milke`y xn`p
zeilc milk gqta wxy ,cg` onf `ed ,gqtd cr milke`y xn`p

.lke` ly
:sqep uexiz `xnbd zvxznàîéà úéòa éàålkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

miey mpi` dipyd `ziixaay mipnfd mpn` ,jk z`f ayiil
j` ,dpey`xd `ziixaay mipnflàéãäa éðz÷ àäepipy ixd ± ¨¨¨¥§¤§¨

,dpey`xd `ziixaa yxetna,'ïäéìò ïéìëBà ïäî úBøçeàî Lé íà'¦¥§¨¥¤§¦£¥¤
oky ,el` lr el` zeziixad ixacn zeywdl mewn oi` dzrne
eli`e ,libxd ote`a mixen` dpey`xd `ziixaay mixeriyd
okn xg`l s`e rxi`y ote`a mixen` dipyd `ziixaay mipnfd
cr milke` libxd ote`a ,miapr oebke .xg` mewna zexit exzep
ly zeilca elky xg`l s`y rxi` m`e ,lke` ly zeilc elkiy
cr lek`le jiyndl xyt` ,xg` mewna miapr exzep lke`

.gqtd
,lgp ,wnr ,xd edn zrcl mipniq zpzepd `ziixa d`ian `xnbd

:dltyeàéðz,`ziixaaïîéñ ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨
ìmiaygp mdy zenewnïéìéî ,'íéøä'miyrp ea milicbd mivtr ± ¦¨¦¦¦

e .migaeyne mitiì ïîéñmiaygp mdy zenewnò'íéì÷c ,'íé÷î± ¦¨¦£¨¦§¨¦
e .migaeyn mda milicbd mixnzdì ïîéñmiaygpy zenewn ¦¨¦

,íéìçpmda milicby `ed.íéð÷eì ïîéñaygpy mewnäìôM± §¨¦¨¦¦¨§§¥¨
ivr ea milicby `ed ,xeyin ux`äî÷Ldyer epi`y ur oin ± ¦§¨

,zexitøácì äéàø ïéàL ét ìò óàålkn ,dnwy dltyl oniqy §©©¦¤¥§¨¨©¨¨
yi mewnøëæ[fnx-]øîàpL ,øácì(fk h 'a minid ixac ,fk i '` mikln), ¥¤©¨¨¤¤¡©

,jlnd dnly onfa xyerd ieaix lróñkä úà Cìnä ïziå'©¦¥©¤¤¤©¤¤
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ìéëàäì áåø÷.miycwl dnec Ðàì ñìå÷î åðéàù`cixb xya :xn`c ,axl `iywe Ð

gqta slginz` eilr xikfn `le ,gqtl df xya xn` `lc ab lr s` ,qlewn :ipyne .

mydgqtl df xya ixd :xn` ,qlewn epi`y la` .xeq` Ðd`xpc meyn ,xeq` Ð

.my `xewkàúéðúî àäì äì éðúî àçà áø.qecezc Ðïåòîù éáøë:oerny iax xn` Ð

.'ek inex yi` qecezøèåô ïåòîù éáøxne`a Ð

on dgpn ilr ixd,mixeryd:zegpna opzc

dgpn ilr ixd xn`c oeikc .oihigd on `ianÐ

on d`a dpi` dgpne ,oey`x oeyl qetz

iaxe .oihigd on `iai jkld ,dacp oixeryd

qtzp mc` eixac xnba s` xn`c ,xhet oerny

,wacpeezrcezgpnle .eita `iveny dn lkl

acpzdl leki mc`y xeaqe ,oiekzp oixery

i`de .melk eixaca oi` jkitle .ok `iadle

uega miycwl aexw i`n ,inp qlewn icb lik`n

!gqt my eilr `xw `l miign `ld ?`ki`

zrya my el `xew did elit`ediilv`ly Ð

jxckoiyicwnd.eilr lg myd oi`e ,`edéáø
ïåòîù`le ,mixeryd on dgpn xne`a xhtc Ð

oey`x oeyl qetz meyn diaiigiax zhya Ð

) dxenz zkqna xn`c ,dxn` iqeis` :(a,dk

wacp mc` eixac xnbaqtez ,xnelk .qtzpe

,dler zxenz ef ixd :opzc .eixac xnb z` `ed

minly zxenzixac ,dler zxenz ef ixd Ð

iqei iax .oey`x oeyl qetz xn`c ,xi`n iax

ded `le li`ed ,dlgz oiekzp jkl m` :xne`

egxk lre ,cg`k zeny ipy `ivedl dil xyt`

df xg` df `ivedcr drxze ,oiniiw eixac Ð

,xknze ,a`zqzydler divg inca `iaie

.minly divg incaeïåòîù éáøãî åàì éàî
éñåé éáøë äì øáñ.mixac xnb zyitza Ðéáø

ïåòîù éáøë äì øáñ éñåéacpzna Ð`ly

jxck`idde .melk xn` `lc miacpznd

qecezc.opiqxb ikd :iqei iaxk `nwezn `làì
ïåòîù éáøøáñ éñåé éáø àìå éñåé éáøë äì øáñ

ïåòîù éáøë äì`id `l :`yexit ikde Ð

,iqei iaxk dl xaq oerny iax :`l` ,zxn`ck

eixac xnba s`cdil dede ,mc`d zrc ytzp

:xaq oerny iaxe .oiacpzn jxck `ly acpzn

acpzd obedk `lye li`ed.melk eixaca oi` Ð

acpzna oerny iaxk xaq `l iqei iax la`
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jxck `lyc ab lroiyicwnd`eddil ded Ð
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Ðqtzp mc` eixac xnba s`c oeike .dgpn ilr ixd xn`y dn yexit `edÐ`dl milhan

iziid `l jk oixcep oi`y rcei iziid eli` xn` m` elit`e .dgpn ilr ixd dlgza xn`c

edl mil`c opaxc `nrh epiidc ,jk `l` jk xcep

xn` ik ,enr egzte xcp ied `le oey`x oeyl

zegpnd"a opixn`ck ,'ek rcei iziid eli`

zegpn) "mikqpde.(`,bwäîl`yin dippg e`x

eyxc `ly e`x dn :qxhpewd yxit Ð dixfre

`iqdxta `dc :dywe .oda zeniy `le "mda ige"
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ìéëàäì áåø÷.miycwl dnec Ðàì ñìå÷î åðéàù`cixb xya :xn`c ,axl `iywe Ð

gqta slginz` eilr xikfn `le ,gqtl df xya xn` `lc ab lr s` ,qlewn :ipyne .

mydgqtl df xya ixd :xn` ,qlewn epi`y la` .xeq` Ðd`xpc meyn ,xeq` Ð

.my `xewkàúéðúî àäì äì éðúî àçà áø.qecezc Ðïåòîù éáøë:oerny iax xn` Ð

.'ek inex yi` qecezøèåô ïåòîù éáøxne`a Ð

on dgpn ilr ixd,mixeryd:zegpna opzc

dgpn ilr ixd xn`c oeikc .oihigd on `ianÐ

on d`a dpi` dgpne ,oey`x oeyl qetz

iaxe .oihigd on `iai jkld ,dacp oixeryd

qtzp mc` eixac xnba s` xn`c ,xhet oerny

,wacpeezrcezgpnle .eita `iveny dn lkl

acpzdl leki mc`y xeaqe ,oiekzp oixery

i`de .melk eixaca oi` jkitle .ok `iadle

uega miycwl aexw i`n ,inp qlewn icb lik`n

!gqt my eilr `xw `l miign `ld ?`ki`

zrya my el `xew did elit`ediilv`ly Ð

jxckoiyicwnd.eilr lg myd oi`e ,`edéáø
ïåòîù`le ,mixeryd on dgpn xne`a xhtc Ð

oey`x oeyl qetz meyn diaiigiax zhya Ð

) dxenz zkqna xn`c ,dxn` iqeis` :(a,dk

wacp mc` eixac xnbaqtez ,xnelk .qtzpe

,dler zxenz ef ixd :opzc .eixac xnb z` `ed

minly zxenzixac ,dler zxenz ef ixd Ð

iqei iax .oey`x oeyl qetz xn`c ,xi`n iax

ded `le li`ed ,dlgz oiekzp jkl m` :xne`

egxk lre ,cg`k zeny ipy `ivedl dil xyt`

df xg` df `ivedcr drxze ,oiniiw eixac Ð

,xknze ,a`zqzydler divg inca `iaie

.minly divg incaeïåòîù éáøãî åàì éàî
éñåé éáøë äì øáñ.mixac xnb zyitza Ðéáø

ïåòîù éáøë äì øáñ éñåéacpzna Ð`ly

jxck`idde .melk xn` `lc miacpznd

qecezc.opiqxb ikd :iqei iaxk `nwezn `làì
ïåòîù éáøøáñ éñåé éáø àìå éñåé éáøë äì øáñ

ïåòîù éáøë äì`id `l :`yexit ikde Ð

,iqei iaxk dl xaq oerny iax :`l` ,zxn`ck

eixac xnba s`cdil dede ,mc`d zrc ytzp

:xaq oerny iaxe .oiacpzn jxck `ly acpzn

acpzd obedk `lye li`ed.melk eixaca oi` Ð

acpzna oerny iaxk xaq `l iqei iax la`

`l` ,melk xn` `lc oiacpznd jxck `ly

e`le .oihig zgpn `iadl dil aiign iaeig

mc` oi`c meyn `l` ,oey`x oeyl yetz meyn

s` ,inp qlewn icb iabe .dlhal eixac `iven

jxck `lyc ab lroiyicwnd`eddil ded Ð

xn` ded i`c .uega miycw lik`dl aexw

gqtl df ixd dilr.xn`w gqt incl ixn` Ð

äåä äáø àøáâeilr exfb `l eceak iptne Ð

.iecpïéôåøâà ìòá åà.d`xid iptne Ðåæ ãåòå
ùøã.ded dax `xab `nl` Ðåàø äî`ly Ð

"oda ige" eyxc.oda zeniy `le Ðéàìî ìéèî
.da xkzydl minkg icinlzl dxegq ozep Ð

äîëçä ìöázvigna Ðdf qpki dnkgd

eddpdy.eiqkpnäðùî÷éìãäì åâäðù íå÷î
øðä úà.`nrh yxtn `xnba Ðàøîâ÷éìãäì åøîàù ïéáwilcdl ebdpy oze` Ðcg` xacl `l` epeekzp `l ,wilcdl `ly oibdepdeenvr yixtdl Ðiakynnmixne`d .dy`

wilcdlmixaeq wilcdl `ly mixne`de .xpd xe`l ezhn ynyn mc` oi`c meyn Ðxpdyk Ðdee`zne ezy` z` d`ex ,wlec.dløùééxity Ð,zxn`wxn` oke

.xyii opiqxb `le .opgei iaxåúéøîàã éàãå'åëmixne` mz`y mkilr izrnyy xacd zn` Ðdinynikd opgei iaxc?äáøá äéá àæç àìåò øãäúåùéá äðç øá øá
mipta ea lkzqp Ð.zetrefi`vena s` `l` ,ok xn` `l `ede ,opgei iax mya zxn` dz` ,xnelklk ea xq`py ,`ed ycg xace li`ed ,eilr oikxan mixetkd mei

.epnn dpdp eiykre meidåäì éøîà àäà àðàxg` dprc ,opgei iaxc dinyn Ð:`pzdi`ven cr zaya zeidl lgy mixetkd meia s` xpd z` wilcdl oixqe` minkge

`le ,zayizxkfd.eny izxkfd xe`d zkxa xac lry mixeaq mde ,efa `l` zay i`vena xe` lr opgei iax ly enyàäú àãòdidz z`f Ðdcen ip` efa Ð

.opgei iax dxn`yàìåò äæoiady Ð,zerh dpg xa xa dax ly eixacn`fge"yi` ala dvr" epiide .melk el xn` `ly eixac mzqe ,zeyia diadil hiwpc Ð

.jk zxn` dnl el xn` `le ,diala
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Ðqtzp mc` eixac xnba s`c oeike .dgpn ilr ixd xn`y dn yexit `edÐ`dl milhan

iziid `l jk oixcep oi`y rcei iziid eli` xn` m` elit`e .dgpn ilr ixd dlgza xn`c

edl mil`c opaxc `nrh epiidc ,jk `l` jk xcep

xn` ik ,enr egzte xcp ied `le oey`x oeyl

zegpnd"a opixn`ck ,'ek rcei iziid eli`

zegpn) "mikqpde.(`,bwäîl`yin dippg e`x

eyxc `ly e`x dn :qxhpewd yxit Ð dixfre

`iqdxta `dc :dywe .oda zeniy `le "mda ige"

`nlr ileklc (`,cr) oixcdpqa opiwqne ,ded

.dlw devn` elit` envr xeqnl aiig `iqdxta

e`l xvpckeap dyry df mlvc :mz epiax yxtne

ceakl dyry `hxcpi` `l` ,ded dxf dcear

:aizkcn ,rnyn oke .e`x dn :xn`w jkle .envr

`l `adcc mlvle oiglt `pgp` zil jdl`l"

ilin ixz `nlve dicic `dl`c rnyn "cebqp

"zexrp el`"a opixn`c `d xity inp iz`e .edpip

l`yin dippgl ecbp ilnl` :(a,bl zeaezk)

ded dxf dcear i`e .`nlvl eglt dixfreÐqg

`l eglt oeyl ,edine .el miegzyn eidy melye

`ly e`x dn :yxtn wgvi epiaxe .xity iz`

enk ,gexal mileki eid dyrnd mcew ixdy ,egxa

:(`,bv oixcdpq) "wlg"a xn`ck l`ipc dyry

.dvr dze`a eid dylyïéàxe`d lr oikxan

vena `l`dnl :sqei 'x axd dywd Ð zay i`

xeq`c ?epnn dpdpy dry lka oikxan oi`

ipdc :uxize !dkxa `la dfd mlerd on zepdil

d`pd x`y la` ,dpdp etebyk ilinÐs`e .`l
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,úaMa úBéäì ìçL íéøetkä íBé :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,ïðçBé éaøc dén÷ àpz éðúc§¨¥©¨©¥§©¦¨¨©¦¦§¤¤§¨¨¥©¦¦¤¨¦§©©¨

÷éìãäì àlL eøîàL íB÷îa óà¯:déøúa ïðçBé éaø éðòå .úaMä ãBák éðtî ,ïé÷éìãî ©§¨¤¨§¤Ÿ§©§¦©§¦¦¦§¥§©©¨§¨¥©¦¨¨©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc migqt(iriax meil)

áBø÷dz`,õeça íéLã÷ ìàøNé úà ìéëàäìmiqlewn miicby ¨§©£¦¤¦§¨¥¨¨¦©
d`xpe ,gqtl eycwedy mi`exd exn`ie ,gqt zepaxwk mi`xp

.uega miycw lik`n dz`y mdipira
,wiicl yi 'oiqlewn' hwpy dnn ixd :`iyewd `xnbd zniiqn

ïéà ñle÷îla` ,miycwk d`xpy xeq` qlewn wx ±ñle÷î ïéàL §¨¦¤¥§¨
àì.mzq xya elit` xq`y axk `le ,miycwk d`xp epi`y Ÿ

:`xnbd zvxznéøîà`ziixad dhwp jkly ,daiyid ipa ¨§¦
ay ,qlewna yiy `xneg epcnll 'oiqlewn'øîà àðL àì ñle÷î§¨Ÿ§¨¨©

,'gqtl df xya',øîà àì àðL àìxeq` ,gqt my xikfd `ly Ÿ§¨Ÿ¨©
j` .uega miycwk d`xpy meyn,ñle÷î BðéàL`ed mby s` ¤¥§¨

m` wx mewn lkn ,xeq`Løét'gqtl df xya'ïéàxeqi` yi ± ¥¥¦
m` la` ,eyicwdy d`xpy ,xacaLøét àì'gqtl df xya'àì± Ÿ¥¥Ÿ

ad oi`y oeikne .xeqi` oi`oiqlewn dhwp ,yxtna zwqer `ziix
.ote` lka mixeq`y

dywne ,oerny iax mya `ziixad dpeyy yiy d`ian `xnbd
:eilràúéðúî àäì dì éðúî àçà áø`ziixad dpy `g` ax ± ©£¨©§¥¨§¨©§¦¨

lirl d`aedy(`"r)ïBòîL éaøkiax `le] dxn` oerny iaxy ± §©¦¦§
.[iqei
é÷úîdì éðúc ïàîì àîìLa ,úLL áø dì ó[dze` dpeyy inl-] ©§¦¨©¥¤¦§¨¨§©§¨¥¨

àçéð éñBé éaøk,uega miycw lke`k d`xp qlewn icb lke`dy §©¦¥¦¨
éðúîc ïàîì àlà[dze` dpeyy inl j`±]éî ïBòîL éaøk[ike-] ¤¨§©§©§¥§©¦¦§¦

ïðúäå ,àçéðzegpna(.bw)'mixeryd on dgpn ilr ixd' xne`d , ¦¨§¨§©
`l ,mixeryd on d`a dacp zgpn oi`y oeiky ,mihgd on `iai
eixac zligz z` miqtez ep`e ,mixeryd on `iadl excp lg

.mihgd on dgpn `iadl aiige 'dgpn ilr ixd' xn`yïBòîL éaø©¦¦§
,øèBôitl mipc ep` ,xnelk ,qtzp mc` eixac xnba s`y meyn ¥

oiekzd `ede ,xn`y dn lkl ezrcy ,mneiq itl s`e ,eixac lk
,mixery zgpn acpzdl xyt`y xaqe drhy mixery zgpnl
dgpnl ezpeek z`f lkay mixne` oi`e .melk eixaca oi` okle

meyn ,mihg zgpn `iadl eilre die`xdLmewn lknácðúä àl §Ÿ¦§©¥
,íéácðúnä Cøãkdxin`a mihg zgpn acpzdl jxcd oi` xnelk §¤¤©¦§©§¦

d`xp qlewn icby yegl oi` oerny iax zhiyl ,ok m`e .xehte ,ef
mb diilvd zryae ,gqtl eyicwd `l icbd iiga ixdy ,miycwk
i`y ,miyicwnd jxck epi`y ,melk epi` gqtl df ixd xn` m`

.hegy icb lr oaxw zyecw yicwdl xyt`
:iqei iaxk d`pyy inl mb zeywdl dtiqen `xnbddéì øîà̈©¥

,àáø øîàäå ,àçéð éî éñBé éaøk dì éðúîc ïàîe ,éMà áøì àðéáø©¦¨§©©¦©§©§¥¨§©¦¥¦¦¨§¨¨©¨¨
ïBòîL éaøxhetddøîà éñBé éaø úhéLaiax zhiyk dfa xaeq ± ©¦¦§§¦©©¦¥£¨¨

iqei,ñtúð íãà åéøác øîâa óà øîàcdn lkl ezrcy xnelk §¨©©¦§©§¨¨¨¨¦§¨
,oecl yi dzrne .eixac meiq itl s` ep` mipc okle ,xn`yéàî©

,miacpznd jxck `ly acpzna iqei iax zhiyåàì`l m`d ± ¨
,xn`pîjkdì øáñ énð éñBé éaø ,éñBé éaøk dì øáñ ïBòîL éaøc ¦§©¦¦§¨©¨§©¦¥©¦¥©¦¨©¨

ïBòîL éaøkm`e ,excp lg `l ,miacpznd jxck `ly acpzndy §©¦¦§
`l `lde ,qlewn icb zlik`a yi yyg dn ,dyw iqei iaxl mb ok

.miacpznd jxck acpzd
:`xnbd zvxznàì`l` ,oerny iaxk xaeq iqei iaxy jixack Ÿ

ïBòîL éaøok` ,mixeryd on dgpn ilr ixd xne`d z` xhetd ©¦¦§
éñBé éaøk dì øáñxnbay oeike ,qtzp mc` eixac xnba s`y ¨©¨§©¦¥

.miacpznd jxck `ly acpzdy `vnp 'mixeryd on' xn` eixac
å] (éñåé éáø àìå)mle`dì øáñ [àì éñBé éaøjxck `ly acpzna §©¦¥Ÿ¨©¨

miacpzndïBòîL éaøkxne`dy xaeq `l` ,melk eixaca oi`y §©¦¦§
xaeqy s`e .mihgd on `iadl aiig ,mixeryd on dgpn ilr ixd
aiigzp `l ixd eixac seq itle ,qtzp mc` eixac xnba s`y
eixac `iven epi` xcepdy xaeqy meyn ,aiig mewn lkn ,melka
s` ,aiigzdl xyt`y dna envr z` aiigl ezpeek okle ,dlhal
qlewn icb d`xp iqei iaxl okle ,eixac zernyna oi`y dn
s` ,'gqtl df ixd' icbd ziilv zrya xne` m`y meyn ,miycwk
mewn lkn ,dhegy dnda oaxw zyecwa yicwdl xyt` i`y
zyecwa eyicwdl ezpeeky ,dlhal eidi `ly ick eixac yxtp

.gqtl minc

dz` aeyg yi`y `l m`y ,qecezl eglyy lirl `ziixaa epipy
:ezeaiyg dzid dn `xnbd zwtzqn .jze` micpn epiidàéòaéà¦©§¨

äåä äaø àøáb ,éîBø Léà ñBãBz ,eäìdid dxeza lecb mc` - §¦¦©§¨©¨£¨
,edecip `l ok meyneäåä ïéôBøâà ìòa Bà,did wfege gk lra ± ©©¤§¦£¨

.edecip `le ecgte
:dxeza lecb didy `ziixan d`ian `xnbdLøc Bæ ãBò ,òîL àz̈§©¨©

éîBø Léà ñBãBz,xxiaeeøñnL äéøæòå ìàLéî äéððç eàø äî ¦¦¨¨£©§¨¦¨¥©£©§¨¤¨§
,Làä ïLáëì íMä úMeã÷ ìò [ïîöò]yxcpd eniiw `le(:dt `nei) ©§¨©§©©¥§¦§¨¨¥

aezkd on(d gi `xwie)dUri xW` ihRWn z`e izTg z` mYxnWE'§©§¤¤ªŸ©§¤¦§¨©£¤©£¤
d meiwa digiy ,'mdA ige mc`d mz`lr zeniy `le zeevn Ÿ¨¨¨¨¨©¨¤

y :qecez x`iae .mneiweàNð[epc-]íéòcøôvî ïîöòa øîBçå ì÷ ¨§©¨¤§©§¨¦§©§§¦
,mixvnaeäa áéúk íMä úMeã÷ ìò ïéåeöî ïéàL íéòcøôv äîe©§©§§¦¤¥§¦©§©©¥§¦§

[mda xn`p-](gk f zeny),['åâå] Eúéáa [eàáe eìòå]' (åàáå)xcgaE §¨¨§¥¤©£©
,LOraE Licar ziaaE LzHn lre LaMWnéøepúáeéúBøàLîáe E'E ¦§¨§§©¦¨¤§¥£¨¤§©¤§©¤§¦§£¤

jezay zex`ynl e`eaiy weqtd zernyne ,[wva zeqir±]
e ,xepzdäòLa øîBà éåä ,øepz ìöà úBéeöî úBøàLî éúîéà¥¨©¦§¨§¥¤©¡¥¥§¨¨

,íç øepzäL,dzinl mnvr z` mircxtvd exqn jkaeeðà ¤©©©¨
änëå änk úçà ìò íMä úMeã÷ ìò ïéåeönLxeqnl epl yiy ¤§¦©§©©¥©©©©¨§©¨

mi`ex qecez zyxc d`ian `ziixady dnne .dzinl epnvr
.dxeza lecb didy

:qecez ly ezeaiyga ztqep zexyt` d`ian `xnbdøa éñBé éaø©¦¥©
éàìî ìéhî ,øîà ïéáàdxegq ozep ±íéîëç éãéîìz ìL ñéëì ¨¦¨©©¦§©§¦¤©§¦¥£¨¦

geexa ewlgzie dze` exkniyäéä,edecip `l okle ,qecezøîàc ¨¨§¨©
äáéLéa áLBéå äëBæ íéîëç éãéîìz ñéëì éàìî ìéhnä ìk ,ïðçBé éaø©¦¨¨¨©©¦§©§¦©§¦¥£¨¦¤§¥¦¦¨

øîàpL ,äìòî ìL(ai f zldw),'óñkä ìöa äîëçä ìöa ék'- ¤©§¨¤¤¡©¦§¥©¨§¨§¥©¨¤
mb qpki ,dkeq lv oirk `idy dlrn ly daiyia mkgd zvigna

.etqkn edpddy sqkd lra

äðùî
a :mixetikd mei lila xpd zwlcd ipic z` zx`an ef dpyníB÷î̈

øpä úà ÷éìãäì eâäpLziaaïé÷éìãî ,íéøetkä íBé éìéìamdl oi`e ¤¨£§©§¦¤©¥§¥¥©¦¦©§¦¦
ae .mbdpnn zepylïé÷éìãî ïéà ÷éìãäì àlL eâäpL íB÷îoi`e ¨¤¨£¤Ÿ§©§¦¥©§¦¦

.mbdpnn zepyl mdl,úBLøãî ézááe úBiñðë ézáa ïé÷éìãîe©§¦¦§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨
íéìBçä éab ìòå ,íéìôàä úBàBánáexacd oi`e ,[milegd liaya-] ©§¨£¥¦§©©¥©¦

.mewnd bdpna ielz

àøîâ
lila ziaa xpd z` wilcdl ebdpy zenewn yiy ,dpyna epipy
zx`an `xnbd .wilcdl `ly ebdpy zenewn yie ,mixetikd mei

:mibdpnd ipy mrh z`a àðzïéel`eøîàLmnewna bdpndy ¨¨¥¤¨§
÷éìãäì,ziaaL eøîàL ïéáemnewna bdpndïäéðL ,÷éìãäì àl §©§¦¥¤¨§¤Ÿ§©§¦§¥¤

[mibdpnd ipy-]eðåekúð ãçà øáãìick ,epeekzd cg` mrhl - §¨¨¤¨¦§©§
,xpd z` miwilcny bdpnl ,xnelk ,dhind yinyzn yextiy
`ly bdpnle .xpd xe`l ezhin ynyn mc` oi`y oeik `ed mrhd
ezy` z` d`ex wlec xpdyky oeik `ed mrhd ,miwilcn
.leykn icil `eai `ly ick wilcdl `ly ebdp okle ,dl dee`zne

:cg` mrh mibdpnd ipyly jk lr dyxc d`ian `xnbdáø øîà̈©©
àáø Løc ,òLBäégiynd zeni lr ze`eapa xn`py weqtd z` §ª©¨©¨¨

(`k q diryi),.'åâå 'õøà eLøéé íìBòì íé÷écö ílk Cnòå',`ax x`an §©¥ª¨©¦¦§¨¦§¨¤
y `ziixaa epipyy dn lr yexcl yi df weqtïéael`eøîàL ¥¤¨§

÷éìãäì,ziaaïéáeel`÷éìãäì àlL eøîàLy oeiky ,ziaaíäéðL §©§¦¥¤¨§¤Ÿ§©§¦§¥¤
ãçà øáãì àlà eðåekúð àì,dxiard on mc`d z` wigxdl ick Ÿ¦§©§¤¨§¨¨¤¨

.ux` eyxii jkle ,miwicv mlek
mei i`vena y`d lr jxal jixv m` oecl zxaer `xnbd

:mixetikdïéëøáî ïéà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà`xea' zkxa ¨©©§¨¨©§¥¥§¨§¦
'y`d ixe`nøeàä ìò[y`d-]úaL éàöBîa àlàmei i`vena `le ©¨¤¨§¨¥©¨

,mixetikdàeä Búéiøa úlçúe ìéàBäd`xap zay i`venay oeik - ¦§¦©§¦¨
.zay i`vena wx mikxan jkitl ,y`d

àáñ àeää déì øîà,dcedi axl [owf eze`-]øa øa äaø àîézéàå ¨©¥©¨¨§¦¥¨©¨©©
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'äpìãé äðeáz Léàå'mze` ae`yl gilvi dpeaz lra yi` la` - §¦§¨¦§¤¨
dpenhd daygnd z` oiai xy` cr ,mixacd z` xwegy jka

.mkgd ly eala
:weqtd z` mdilr `xew `ed cvik xiaqn sqei axíéweîò íéî'©¦£¦

àleò äæ ,'Léà áìá äöòdpg xa xa daxl xn` `le ,wzyy ¥¨§¤¦¤¨
.zetref mipta eilr lkzqd `l` ,drhyäæ ,'äpìãé äðeáz Léàå'§¦§¨¦§¤¨¤

äpç øa øa äaøeilr lkzqdy dna `ler oiekzd dn oiady ©¨©©©¨
.zetref mipta

zkxa iabl ,dpg xa xa daxe `ler zhiy z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .mixetikd mei i`vena y`deäðéàå`ler [mde-] §¦§

ly enyn xn`y ,`a` iaxl zecedl evx `ly dpg xa xa daxe
.mixetikd mei i`vena y`d lr mikxan oi`y opgei iaxïàîk§©

äeøáñ.mixaeq md ink - ¨§¨
,mixaeq dpg xa xa daxe `ler :`xnbd daiynéaø øîàc àä ék¦¨§¨©©¦

øeàä ìò ïéëøáî ,ïðçBé éaø øîà ,úôé øa ïîéða[y`d-]éàöBîa ïéa ¦§¨¦©¤¤¨©©¦¨¨§¨§¦©¨¥§¨¥
,úaLe.íéøetkä íBé éàöBîa ïéa:`xnbd dtiqenøác ànò ïëå- ©¨¥§¨¥©¦¦§¥©¨¨©

i`vena oiae zay i`vena oia ,y`d lr mikxany ,bdep mrd oke
.mixetikd mei

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyàlà øeàä ìò ïéëøáî ïéà ¥¦¥¥§¨§¦©¨¤¨
.àeä Búéiøa úléçúe ìéàBä ,úaL éàöBîa§¨¥©¨¦§¦©§¦¨

:y`d lr mikxan izn zwelgn d`ian `ziixadäàBøL ïåéëåz` §¥¨¤¤
y`dãiî Cøáî.dlcadd zrya mdilr jxal oiznn epi`eéaø §¨¥¦¨©¦

ïøãBñ øîBà äãeäéy`de minyad zkxa z` -ñBkä ìòly §¨¥§¨©©
.dlcadäãeäé éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîàå.qekd lr oxceqy §¨©©¦¨¨£¨¨§©¦§¨

iax mbe .zay i`vena wx y`d lr mikxany ,`ziixaa x`ean
y`d zkxa ly xcqd iabl `nw `pz mr wlgpy s` dcedi
y`d lr mikxan oi`y `nw `pzl dcedi iax dcen ,minyade
x`ean dcedi iaxk opgei iax wqty oeike .zay i`vena `l`
dywe .mixetikd mei i`vena y`d lr mikxan oi`y ,xaeq `edy
mb y`d lr mikxany ,opgei iax mya xn`y oinipa iax lr

.mixetikd mei i`vena
:`xnbd zvxznúáML øeàa ïàk ,àéL÷ àìiax xn`y dn - Ÿ©§¨¨§¤¨©

dzayy y` lr epiid ,mixetikd mei i`vena mb mikxany oinipa
dzid ef y`y ,xzida mixetikd meia dwlce ,dxiar zk`lnn
zrke dpnn zepdil el xeq` dide ,mixetikd meia mlera

.jxan jk lre ,dpnn ez`pd zycgzníéöòä ïî àöBiä øeàa ïàk̈§©¥¦¨¥¦
íéðáàä ïîe,zay i`vena wx mikxany `ziixaa epipyy dne - ¦¨£¨¦

d`pdd zrk dycgzp `le ,zay i`vena dwilcdy y` lr epiid
zligz onf `edy meyn ,zay i`vena wx dilr jxan okl ,dpnn

.y`d z`ixa
:y`d zkxa oipra zeziixa izy oia dxizq dywn `xnbdéðz̈¥

àãç,zg` `ziixaa epipy -íéðáàä ïîe íéöòä ïî àöBiä øeà- £¨©¥¦¨¥¦¦¨£¨¦
mipa`e mivrn meid i`vena wlcedyàãç éðúå .åéìò ïéëøáî- §¨§¦¨¨§¨¥£¨

y ,zxg` `ziixaa epipye.åéìò ïéëøáî ïéà¥§¨§¦¨¨
:`xnbd zvxznúaL éàöBîa ïàk ,àéL÷ àìdxn`y `ziixad - Ÿ©§¨¨§¨¥©¨

zay i`vena zxacn ,mipa`e mivrn wlcedy xe` lr mikxany
lr mikxane ,y`d z`ixa zligz onf `edy meyn ,mikxan okle

.y`d z`ixaíéøetkä íBé éàöBîa ïàkoi`y dxn`y `ziixad - ¨§¨¥©¦¦
i` okle ,mixetikd mei i`vena zxacn ,mikxanoeik ,mikxan o

.dxiar zk`lnn dzaye meid dwlcy y` `weec jixvy
y`d lr mikxan izn mi`pzd ewlgp lirl d`aedy `ziixaa
iaxe iax ly mzbdpd z` d`ian `xnbd .zay i`vena minyade

:df oipra `iigïøfôî éaøjxan did zay i`vena y` d`xyk - ©¦§©§¨
`le ,mdilr jxan did minya el e`iadyk okn xg`le .cin

.qekd lr dlcadd zrya zekxad lk jxal oizndàéiç éaø©¦¦¨
ïñpëîdlcadd zkxa mr cgi minyade xpd zkxa z` qpkn - §©§¨

.miyer ep`y enk ,qekd lrét ìò óà ,éîécáà øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©§¦¦©©¦
ïøãBñå øæBç ,ïøfôî éaøLminyade xpd zkxa z` xcql xfeg - ¤©¦§©§¨¥§§¨
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úåùîùä ïéá éèåòîì åàì éàî.wtq Ðàì

äëùçùî éèåòîìewitq lr la` ,i`ce ÐÐ

.opixngn `láàá äòùú ïéá ïéàíéøåôëä íåéì
car i`c la` .xn`w dligzkl Ð`aeh Ð

.`nlra xeqi` dfe zxk df ,`ki`àùéù áøãÐ

.onwlàòéá÷ìàçøéãik .mini ipy zeyrl Ð

m` ol `wtqnexar.`l i` xary ycg oic zia

åàì éàî.zeynyd oia zlik`l Ðäëàìîì àì
ziprzac opirny`e .jygzyn envr mei ly Ð

.ixy a`a dryzae ,xeq` xeaivéáøì åìéôàå
ïåòîùin dvxi m` `l` ,`z` xqinl e`l Ð

,mkg cinlzk envr zeyrl mkg cinlz epi`y

lhaileoiyerd mewnaopiyiig `le ,i`yx Ð

.`xdeik ifgin `nlicäìéòð úìôúìÐ

ziprzay,dlirp zltz oilltzn eid xeaiv

) ziprzc `xza wxta opzckdylya :(`,ek

drax` oditk mi`yep mipdk dpya miwxt

el`e ,dlirpe dgpne sqene zixgy ,meia minrt

zecnrne ziprz :miwxt dyly odmeie

.mixetkdïðçåé éáø øîàäå,zekxa zkqna Ð

.dlhal dkxa meyn dxizi dltza oi`cíúä
äáåçãdryzae ,opaxcn daeg xeav ziprza Ð

m` mewn lkne .`ed daeg e`lc opireny` a`a

dpyd zeni lk lltzdl `a.i`ele ,xzen Ð

íéøùòìäòáøàå) ziprz zkqna opzc Ð(`,eh

dpeny lr zekxa yy xeaiv ziprza oitiqeny

.dxyrøîà àôô áø`wlqck mlerl Ðoizrc

ziprzk epi`c ,`xwirnxn`c xeaivoial Ð

,`ziinw opgei iaxl iywz `le ,xn`w zeynyd

xeaiv ziprzk epi` xn`wc i`dc`xnegl Ð

zepey`x ylyk epi` :xn`w ikde ,xn`w

ziprza eda opzck ,odly zeynyd oia xzeny

,zepexg`k `l` .dkiygyn oizeye oilke`

opzc.mei ceran oizeye oilke` :edaïéá åàì
úåùîùäixn`c ,opgei iaxle `axl `iywe Ð

.xeq` ely zeynyd oiaäæå äæ ïäéøáã ìëì àä
ïéåù,`id dytp itp`a `zlin Ðwiiceewitq dfe xeq` ewitq dfy `l` ,dfa xeq`y dn dfa dlgzkl xzen `diy mixetkd meil a`a dryz oia oi` :ipzwc ,lirlc oizipznn dl

.xzenáàá äòùúì øåáéö úéðòú ïéá ïéàa`a dryz xing `l :`nl` .xingdl oia lwdl oia jzrc `wlq `w Ðeiptc `ipz xeaiv ziprzae ,xeaiv ziprzn.xzen eilbxe eici
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ïéàxeq`le ,mei ceran lek`l :qxhpewd yxit Ð a`a dryz `l` laaa xeaiv ziprz

xeaiv ziprzk ied in a`a dryz :xn`z m`e .my mixen`d ixneg x`ye ,dk`lna

ebdp `ly mewna elit` ,laaa xeaiv ziprz oi` xn`w ikdc :xnel yie ?dk`lna xeq`l

.dk`ln zeyrlïéàxzeny dk`ln aiyg `lc `d Ð mixetkd meil a`a dryz oia

ebdpy mewna a`a dryzaÐwgvi epiaxl d`xp

iab dk`lnc `zeixyl dl wiqn `tiqac meyn

`lc `de .xeaiv ziprzl a`a dryz oia oi`

a`a dryza `zilc ,dlirp zlitz aiyg

onwlckÐ`l` ixii` `l `ziixaac meyn

.xzide xeqi`c icina

åàìepiaxl dniz Ð dicic zeynyd oia ixyc

?ewitq mixetkd mei iab ipzw i`n` :wgvi

mixetkd mei ztqezc ,xeq` mei i`ce elit` `d

ewitq hwpc :uxize !`ziixe`cÐopireny`l

.xzen ewitq elit` a`a dryzac

àòéá÷ìlaa ipa oebk yxtl oi` Ð `gxic

ycegd rawed izn mircei oi`y

mixetkd mei zeyrl mikixv eidy ,l`xyi ux`a

y`xc `nw wxt seqa xn` `icdac .mini ipy

`l` .cg` mei `l` oiyer oi`y (`,`k) dpyd

xeq` ewitq :eyexit ikdÐelit` wtzqn m`

izn l`xyi ux`ajldny oebk ,ycegd rawed

xacnaÐzewitq lk oick mini ipya dyer

oeyny epiax dywd .`xnegl opilf`c ,`ziixe`c

,oiwelg od `gxic `riawl rnync :mdxa` oa

odixac lkl `dÐmixetkd mei `de ,oiey

uxize !xzen eztqez a`a dryze ,xeq` eztqez

ikiiyc mixaca `l` ixiin `lc :wgvi epiax

.envr ziprza

øîàäås` Ð meid lk lltziy i`ele opgei 'x

`l wtqa `wec ixii` opgei 'xc ab lr

lltzd i`ce la` ,lltzdÐ,lltzdl xeq`

wtq :xn`wc (`,`k zekxa) "ezny in"a gkenck

lltzd `l wtq lltzdÐopgei 'xe ,lltzi l`

lltzd m` :xn`we .meid lk lltziy i`ele :xn`

xac ycgl leki m` ,oilltzn xeaiv `vne

ezltzaÐe`l m`e ,lltzie xefgiÐ.lltzi l`

wtqd lr opgei 'xc oeik ,xity jixt mewn lkn

lltzdl aiignÐincc ,a`a dryza ok m`

xeaiv ziprzae ,mixac dnka xeaiv ziprzl

dlirp zltz `ki`Ð!lltzi inp a`a dryza

ixnbl `l :yexit .zeyx `kde daeg mzd :ipyne

`din devn `l` ,ied daeg e`l `l` ,zeyx
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,Bøéáç ìL Baìa äî òãBé íãà ïéàå ,ïécä ÷îBòå§¤©¦§¥¨¨¥©©§¦¤£¥
éúî ãåc úéa úeëìîe ,økzNî äna òãBé íãà ïéàå§¥¨¨¥©©¤¦§©¥©§¥¨¦¨©
äLBìL :ïðaø eðz .äìëz éúî úáéiç úeëìîe ,øBæçz©£©§©¤¤¨©¦§¤¨©¨©§¨

eìò àì íàå ,úBàøaéì äáLçîa eìò íéøác¯ïéc §¨¦¨§©£¨¨¦¨§§¦Ÿ¨¦
ïî çkzLiL únä ìòå ,çéøñiL únä ìò :eìòéL àeä¤©£©©¥¤©§¦©§©©¥¤¦§©©¦
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øîàäå ?øeñà BlL úBLîMä ïéa áàa äòLz ìàeîL§¥¦§¨§¨¥©§¨¤¨§¨¨©
éëå !øzeî BlL úBLîMä ïéa ,áàa äòLz :ìàeîL§¥¦§¨§¨¥©§¨¤¨§¦
úBLîMä ïéa ,øeaéö úéðòz ìk ìàeîL øáñ÷ :àîéz¥¨¨¨©§¥¨©£¦¦¥©§¨

øzeî BlL¯.íBé ãBòaî ïéúBLå ïéìëBà :ïðz ïðàäå ¤¨§¨£©§©§¦§¦¦§
éàî éèBòîì¯éèBòîì ,àì .úBLîMä ïéa éèBòîì åàì §©¥©¨§©¥¥©§¨Ÿ§©¥

íBéì áàa äòLz ïéa ïéà :déì òéiñî àîéð .äëéLçMî¦¤¨¥¨¥¨§©©¥¥¥¦§¨§¨§
.øzeî B÷éôñ äæå øeñà B÷éôñ äfL àlà íéøetékä©¦¦¤¨¤¤§¥¨§¤§¥¨

øzeî B÷éôñ éàî¯àì ?úBLîMä ïéa åàì¯øîàãk ©§¥¨¨¥©§¨¨¦§¨©
àëä ,àçøéc àòéá÷ì :éãéà áøc déøa àLéL áø©¥¨§¥§©¦¦¦§¦¨§©§¨¨¨

:àáø Løc .àçøéc àòéá÷ì :éîðúB÷éðîe úBøaeò ©¦¦§¦¨§©§¨¨©¨¨§¥¦
úBîéìLîe úBpòúnL Cøãk ,Ba úBîéìLîe úBpòúî¦§©©§¦§¤¤¤¦§©©§¦
eøîà ïëå .øeñà BlL úBLîMä ïéáe ,íéøetékä íBéa§©¦¦¥©§¨¤¨§¥¨§
øîàäå ?éëä ïðçBé éaø øîà éîe .ïðçBé éaøc déîMî¦§¥§©¦¨¨¦¨©©¦¨¨¨¦§¨¨©
åàì éàî .øeaéö úéðòúk Bðéà áàa äòLz :ïðçBé éaø©¦¨¨¦§¨§¨¥§©£¦¦©¨

¯!àðéðz ?äëàìî .äëàìîì ,àì ?úBLîMä ïéáì§¥©§¨Ÿ¦§¨¨§¨¨¨¥¨
áàa äòLúa äëàìî úBNòì eâäpL íB÷î¯,ïéNBò ¨¤¨£©£§¨¨§¦§¨§¨¦

úBNòì àlL eâäpL íB÷îáe¯eléôàå .ïéNBò ïéà §¨¤¨£¤Ÿ©£¥¦©£¦
àìå áéúé éëc àlà øîà àì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥Ÿ¨©¤¨§¦¨¥§¨

øñéî ìáà .àøäBék éæçéî àì ãéáò¯øeaéö úéðòúk Bðéà éàî àlà !øñà àì¯úléôúì ¨¥¨¤¡¦§£¨£¨¥©Ÿ¨©¤¨©¥§©£¦¦¦§¦©
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פסחים. פרק רביעי - מקום שנהגו דף נד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc migqt(iying meil)

ïBLàøä íãà ìL Bãâazeigd lk ly mdizexev ea zewewg eidy ¦§¤¨¨¨¦
.mleray zendade

:ztqep `ziixa `xnbd d`ian zncewd `ziixad ab`,ïðaø eðz̈©¨¨
íãà éðaî íéqeëî íéøác äòáL,mc` ipal mireci mpi` -,ïä elà ¦§¨§¨¦§¦¦§¥¨¨¥¥

äúénä íBé.ea zeniy mei -äîçpä íBéåmgpzi izn ,mc` lk ly ©¦¨§©¤¨¨
.ezb`cn,ïécä ÷îBòå,oicd wnerl micxei mpi` mc` ipa aexy §¤©¦

.dkldk `ly oecl mireheïéàå ,Bøéáç ìL Baìa äî òãBé íãà ïéàå§¥¨¨¥©©§¦¤£¥§¥
økzNî äna òãBé íãà.epnn gieexie gilvi xgqn dfi`a - ¨¨¥©©¤¦§©¥

øBæçz éúî ãåc úéa úeëìîe.jelnlúáéiç úeëìîeinex zekln - ©§¥¨¦¨©©£©§©¤¤
äìëz éúî.mlerd on ¨©¦§¤

elry mitqep mixac dpeny ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:ze`xail daygnaìL ,ïðaø eðzúBàøaéì äáLçîa eìò íéøác äL ¨©¨¨§Ÿ¨§¨¦¨§©£¨¨¦¨§

,e`xap seqaleeìò àì íàå,ze`xail daygna -,eìòiL àeä ïéc §¦Ÿ¨¦¤©£
,md el`e .miiwzn mc` did `l mdicrlay oeik,çéøñiL únä ìò©©¥¤©§¦©

mxrv z` mi`exe ,eze` miripvn eiaexw eid ,ok did `l m`y
.mdiptl cinz,álä ïî çkzLiL únä ìòåaeygi ok `l m`y §©©¥¤¦§©©¦©¥

daxd xrhvie cinz eilr.,á÷øzL äàeázä ìòå,ok did `l m`y §©©§¨¤¥¨¥
.mlerl arx mi`iane ,mnvrl dze` mixney d`eazd ilra eid

,àöiL òaènä ìò ,íéøîBà Léåmiqpxtzn eid dna ,ok `l m`y §¥§¦©©©§¥©¤¥¥
ef zexegq silgdl elkei `ly oeik ,mxke dcy mdl oi`y miiprd

.qpxtzdle zexegq zepwl elkei rahnd ici lre ,efa

äðùî
ziiyr iabl ,mewnd bdpna dielzd ztqep dkld zx`an epzpyn

a :a`a dryza dk`ln,áàa äòLúa äëàìî úBNòì eâäpL íB÷î̈¤¨£©£§¨¨§¦§¨§¨
,dfa xeqi` ebdp `leïéNBòae ,dzeyrl mixzen -eâäpL íB÷î ¦¨¤¨£

äëàìî úBNòì àlL,a`a dryzaïéNBò ïéà.dziiyra mixeq` - ¤Ÿ©£§¨¨¥¦
íB÷î ìëáe,xeqi` ebdp `ly mewna s`eíéìèa íéîëç éãéîìz- §¨¨©§¦¥£¨¦§¥¦

xzei ycwnd zia oexqiga exikiy ie`xy oeik ,lhazdl mikixv
.mixg`níãà äNòé íìBòì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøyi - ©¨¦§¤©§¦¥¥§¨©£¤¨¨

z` zeyrl zeyx mc`lBîöòkíëç ãéîìzlhazdle df oiprl ©§©§¦¨¨
.dk`lnn

àøîâ
:xeaiv ziprz x`yk epic a`a dryz m` dpc `xnbdøîà̈©

ïéà ,ìàeîLly zexnegøeaéö úéðòzoebk ,minyb zxivr lr §¥¥©£¦¦
zebdep ,dk`lna xq`dle dlildn xak zeprzdlàlà ,ìááa§¨¤¤¨

a,ãáìa áàa äòLú,minyb zxivr lr laaa miprzn oi`y oeik ¦§¨§¨¦§¨
mixfeby zeiprzd x`ya jk meyne ,mdl dkixv dpi` laay oeik
.xeaiv ziprz ly zexnega oda mibdep oi` ,zexg` zexv lr da

:`xnbd dywnàøîéîìcnll xacd `a ike -,ìàeîL øáñc §¥§¨§¨©§¥
yøeñà BlL úBLîMä ïéa áàa äòLz,dk`lnae dlik`aøîàäå ¦§¨§¨¥©§¨¤¨§¨¨©

øzeî BlL úBLîMä ïéa ,áàa äòLz ,ìàeîL.dk`lnae dlik`a §¥¦§¨§¨¥©§¨¤¨
àîéz éëåcìàeîL øáñ÷yBlL úBLîMä ïéa øeaéö úéðòz ìk §¦¥¨¨¨©§¥¨©£¦¦¥©§¨¤

øzeî,a`a dryz z` eil` deeyd okle ,dk`lnae dlik`aïðàäå ¨§¨£©
ïðziv ziprz iablxea(:ai ziprz)y ,ïéúBLå ïéìëBàwx,íBé ãBòaî §©§¦§¦¦§

eéàî éèeòîìm`d ,df oic `aéèeòîì åàìdlik`a mixeq`y §©¥©¨§©¥
a dizyeúBLîMä ïéádxizqd zxfege ,dlil wtq mei wtq `edy ¥©§¨

.`l e` xeaiv ziprzk epic a`a dryz m`d l`eny ixaca
:`xnbd zvxzn,àìoiaa s` mixeq`y hrnl dpynd zpeek oi` Ÿ

ick ,xzen mei ceran ziprzd axra wxy dxn` `l` ,zeynyd
éèeòîìj` ,zezyle lek`l xzen mei ceran ziprzd axra wxy §©¥

äëéLçMî.xzeny l`eny xaq zeynyd oiaa ok` mle` ,xeq` ¦¤£¥¨
:dk`lnae dlik`a xzen a`a dryz ly zeynyd oiay di`x

,déì òéiñî àîéð,`ziixaa epipyyïéàlcadíBéì áàa äòLz ïéa ¥¨§©©¥¥¥¦§¨§¨§
,íéøetékämeia xeq`y dn a`a dryza dligzkl xzen didiy ©¦¦
,mixetikdäfL àlàdxezd on `edy oeik ,mixetikd mei -B÷éôñ ¤¨¤¤§¥
äæå ,øeñà,a`a dryz -.øzeî B÷éôñ,`xnbd dgikenB÷éôñ éàî ¨§¤§¥¨©§¥

,øzeîm`dåàìa xzenyúBLîMä ïéa.dlil wtq mei wtq `edy ¨¨¥©§¨

:`xnbd dgec,àìoia oiprl wtq iabl `ziixad zpeek oi` Ÿ
`l` ,zeynyddéøa àLéL áø øîàãk[epa-]éãéà áøcoldl ¦§¨©©¦¨§¥§©¦¦

`ed `ziixaa xaecnd wtqdy ,jenqaàçøéc àòéá÷ìoiprl - ¦§¦¨§©§¨
ycegd z` oic zia exair m`d wtq epl yiyk ,ycegd zeriaw
e` xzei xge`n cg` mei `ed df yceg y`xe ,sqep meia mcewd
dryza `le mixetikd meia wx wtqn mini ipy mibdepy ,`l

e ,a`aénð àëä`ziixad zpeeky ,df uexizk xnel yi o`k s`e - ¨¨©¦
àçøéc àòéá÷ìs` zeynyd oiaa j` ,ycegd zeriawa wtql - ¦§¦¨§©§¨

.xeq` a`a dryza
:a`a dryz ly zeynyd oia oiprl zxg` drc d`ian `xnbd

úBøaeò ,àáø Løc[zexaern-]úBîéìLîe úBpòúî úB÷éðîez` ¨©¨¨¨¥¦¦§©©§¦
dkiyg cr ziprzdBa,a`a dryza -úBîéìLîe úBpòúnL Cøãk§¤¤¤¦§©©§¦

dkiyg cr ziprzd z`å ,íéøetékä íBéas`BlL úBLîMä ïéa- §©¦¦§¥©§¨¤
a`a dryz lyøeñà.dk`lnae dlik`aéaøc déîMî eøîà ïëå ¨§¥¨§¦§¥§©¦

.ïðçBé¨¨
a dxizq dywn `xnbd:opgei iax ixac,éëä ïðçBé éaø øîà éîe¦¨©©¦¨¨¨¦

,dk`lnae dlik`a xeq` a`a dryz ly zeynyd oiayøîàäå§¨¨©
.øeaéö úéðòúk Bðéà áàa äòLz ,ïðçBé éaøeåàì éàîoi` m`d - ©¦¨¨¦§¨§¨¥§©£¦¦©¨

miey mpi`y ezpeekìoipr,úBLîMä ïéaxeq` xeaiv ziprzay §¥©§¨
wx xeq` a`a dryzae ,zeynyd oiaa s` dizye dlik`a

.dkiygyn
:`xnbd zvxzn,àìxeaiv ziprzk epi` a`a dryzy ezpeek oi` Ÿ

`l` ,zeynyd oiaa dk`lne dlik` xeqi` oiprlìxeqi` oipr §
äëàìîxeaiv ziprzay ,dlil i`ce xakyk envr ziprzd meia §¨¨

dk`lna mixeq`(:ai ziprz)a`a dryzy opgei iax eprinyde ,
mewn caln oicd xwirn dk`lna xzene ,xeaiv ziprzk epi`

.xeqi` ea ebdpy
xeqi` oiprl ixd :`xnbd dywn,äëàìîxak ixdàðéðzepzpyna §¨¨§¦¨

epipyy ,xeaiv ziprzk epi` a`a dryzyeâäpL íB÷îxizdl ¨¤¨£
úBNòì àlL eâäpL íB÷îáe ,ïéNBò ,áàa äòLúa äëàìî úBNòì©£§¨¨§¦§¨§¨¦§¨¤¨£¤Ÿ©£

,ea dk`ln.ïéNBò ïéàielz `l` ,xeqi` epi` xacdy x`eane ¥¦
.bdpnaaø eléôàåøîà àì ìàéìîb ïa ïBòîL ïdna ezpeek oi` - ©£¦©¨¦§¤©§¦¥Ÿ¨©

xeqi` bdpie mkg cinlzk envr z` dyri mc` lky xn`y
dryza dk`ln zeyrl xeq` ok`y ,a`a dryza dk`lna

,a`aãéáò àìå áéúé éëc àlàenvr z` zeyrl dvex mc` m`y - ¤¨§¦¨¦§Ÿ¨¦
a`a dryza dk`ln zeyrl `la lha ayile ,mkg cinlzk

e ecia zeyxd ,dzeyrl ebdpy mewnaàøäBék éæçéî àìoi`e - Ÿ¦§¥§£¨
lha eze` mi`exdy meyn ,de`bk d`xp xacd `ny miyyeg

,x`aziy itke ,lha ayei okle dk`ln `vn `ly milezìáà£¨
øñéîcg` lkl ixnbl dk`ln ea xeq`l -.øñà àìxaky oeike ¥¨Ÿ¨©

jxved `l ,a`a dryza dxeq` dpi` dk`lny dpyna x`ean
.z`f eprinydl opgei iax

:opgei iax ixac z` xg` ote`a `xnbd zvxzn okléàî ,àlà¤¨©
a`a dryz,øeaéö úéðòúk Bðéàepiid,äìéòð úléôúìziprzay ¥§©£¦¦¦§¦©§¦¨

dryza eli`e ,mixetikd meik dlirp zlitz milltzn xeaiv
.ef dlitz milltzn oi` a`a

dlirp lltzdl oi`y opgei iax xaqy okzi ike :`xnbd dywn
,a`a dryzaøîàäåxn` ixde -ïðçBé éaø(.`k zekxa),éàåìe §¨¨©©¦¨¨§©

,Blek íBiä ìk CìBäå íãà ìltúiLm` wtzqny mc` okle ¤¦§©¥¨¨§¥¨©
dkxa meyn dxizi dlitza oi`y gkene ,lltzne xfeg ,lltzd

.a`a dryza dlirp lltzdl ozip ixd ok m`e ,dlhal
mb dlirp zlitz lltzdl xzeny s` lr :`xnbd zvxzn

ele ,a`a dryzalcad yi mewn lkn ,meid lk mc` lltziy i`
,xeaiv ziprzl a`a dryz oia dfaíúäxeaiv ziprza my - ¨¨

dlirp zlitzäáBçeli`e ,minkg zpwzn `idàëädryza o`k - ¨¨¨
wx `id dlirp zlitzy opgei iax eprinyd a`aúeLø.daeg `le §

epi` a`a dryzy opgei iax ixac z` sqep ote`a zvxzn `xnbd
:xeaiv ziprzkàîéà úéòaéàå,xen` dvxz m`e -éàîzpeek dn - §¦¨¥¥¨©

a`a dryzy opgei iax,øeaéö úéðòúk BðéàepiidìoipríéøNò ¥§©£¦¦§¤§¦
äòaøàåxeaiv ziprz zlitzay zekxa(.eh ziprz)mitiqen eidy , §©§¨¨
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ïBLàøä íãà ìL Bãâazeigd lk ly mdizexev ea zewewg eidy ¦§¤¨¨¨¦
.mleray zendade

:ztqep `ziixa `xnbd d`ian zncewd `ziixad ab`,ïðaø eðz̈©¨¨
íãà éðaî íéqeëî íéøác äòáL,mc` ipal mireci mpi` -,ïä elà ¦§¨§¨¦§¦¦§¥¨¨¥¥

äúénä íBé.ea zeniy mei -äîçpä íBéåmgpzi izn ,mc` lk ly ©¦¨§©¤¨¨
.ezb`cn,ïécä ÷îBòå,oicd wnerl micxei mpi` mc` ipa aexy §¤©¦

.dkldk `ly oecl mireheïéàå ,Bøéáç ìL Baìa äî òãBé íãà ïéàå§¥¨¨¥©©§¦¤£¥§¥
økzNî äna òãBé íãà.epnn gieexie gilvi xgqn dfi`a - ¨¨¥©©¤¦§©¥

øBæçz éúî ãåc úéa úeëìîe.jelnlúáéiç úeëìîeinex zekln - ©§¥¨¦¨©©£©§©¤¤
äìëz éúî.mlerd on ¨©¦§¤

elry mitqep mixac dpeny ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:ze`xail daygnaìL ,ïðaø eðzúBàøaéì äáLçîa eìò íéøác äL ¨©¨¨§Ÿ¨§¨¦¨§©£¨¨¦¨§

,e`xap seqaleeìò àì íàå,ze`xail daygna -,eìòiL àeä ïéc §¦Ÿ¨¦¤©£
,md el`e .miiwzn mc` did `l mdicrlay oeik,çéøñiL únä ìò©©¥¤©§¦©

mxrv z` mi`exe ,eze` miripvn eiaexw eid ,ok did `l m`y
.mdiptl cinz,álä ïî çkzLiL únä ìòåaeygi ok `l m`y §©©¥¤¦§©©¦©¥

daxd xrhvie cinz eilr.,á÷øzL äàeázä ìòå,ok did `l m`y §©©§¨¤¥¨¥
.mlerl arx mi`iane ,mnvrl dze` mixney d`eazd ilra eid

,àöiL òaènä ìò ,íéøîBà Léåmiqpxtzn eid dna ,ok `l m`y §¥§¦©©©§¥©¤¥¥
ef zexegq silgdl elkei `ly oeik ,mxke dcy mdl oi`y miiprd

.qpxtzdle zexegq zepwl elkei rahnd ici lre ,efa

äðùî
ziiyr iabl ,mewnd bdpna dielzd ztqep dkld zx`an epzpyn

a :a`a dryza dk`ln,áàa äòLúa äëàìî úBNòì eâäpL íB÷î̈¤¨£©£§¨¨§¦§¨§¨
,dfa xeqi` ebdp `leïéNBòae ,dzeyrl mixzen -eâäpL íB÷î ¦¨¤¨£

äëàìî úBNòì àlL,a`a dryzaïéNBò ïéà.dziiyra mixeq` - ¤Ÿ©£§¨¨¥¦
íB÷î ìëáe,xeqi` ebdp `ly mewna s`eíéìèa íéîëç éãéîìz- §¨¨©§¦¥£¨¦§¥¦

xzei ycwnd zia oexqiga exikiy ie`xy oeik ,lhazdl mikixv
.mixg`níãà äNòé íìBòì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøyi - ©¨¦§¤©§¦¥¥§¨©£¤¨¨

z` zeyrl zeyx mc`lBîöòkíëç ãéîìzlhazdle df oiprl ©§©§¦¨¨
.dk`lnn

àøîâ
:xeaiv ziprz x`yk epic a`a dryz m` dpc `xnbdøîà̈©

ïéà ,ìàeîLly zexnegøeaéö úéðòzoebk ,minyb zxivr lr §¥¥©£¦¦
zebdep ,dk`lna xq`dle dlildn xak zeprzdlàlà ,ìááa§¨¤¤¨

a,ãáìa áàa äòLú,minyb zxivr lr laaa miprzn oi`y oeik ¦§¨§¨¦§¨
mixfeby zeiprzd x`ya jk meyne ,mdl dkixv dpi` laay oeik
.xeaiv ziprz ly zexnega oda mibdep oi` ,zexg` zexv lr da

:`xnbd dywnàøîéîìcnll xacd `a ike -,ìàeîL øáñc §¥§¨§¨©§¥
yøeñà BlL úBLîMä ïéa áàa äòLz,dk`lnae dlik`aøîàäå ¦§¨§¨¥©§¨¤¨§¨¨©

øzeî BlL úBLîMä ïéa ,áàa äòLz ,ìàeîL.dk`lnae dlik`a §¥¦§¨§¨¥©§¨¤¨
àîéz éëåcìàeîL øáñ÷yBlL úBLîMä ïéa øeaéö úéðòz ìk §¦¥¨¨¨©§¥¨©£¦¦¥©§¨¤

øzeî,a`a dryz z` eil` deeyd okle ,dk`lnae dlik`aïðàäå ¨§¨£©
ïðziv ziprz iablxea(:ai ziprz)y ,ïéúBLå ïéìëBàwx,íBé ãBòaî §©§¦§¦¦§

eéàî éèeòîìm`d ,df oic `aéèeòîì åàìdlik`a mixeq`y §©¥©¨§©¥
a dizyeúBLîMä ïéádxizqd zxfege ,dlil wtq mei wtq `edy ¥©§¨

.`l e` xeaiv ziprzk epic a`a dryz m`d l`eny ixaca
:`xnbd zvxzn,àìoiaa s` mixeq`y hrnl dpynd zpeek oi` Ÿ

ick ,xzen mei ceran ziprzd axra wxy dxn` `l` ,zeynyd
éèeòîìj` ,zezyle lek`l xzen mei ceran ziprzd axra wxy §©¥

äëéLçMî.xzeny l`eny xaq zeynyd oiaa ok` mle` ,xeq` ¦¤£¥¨
:dk`lnae dlik`a xzen a`a dryz ly zeynyd oiay di`x

,déì òéiñî àîéð,`ziixaa epipyyïéàlcadíBéì áàa äòLz ïéa ¥¨§©©¥¥¥¦§¨§¨§
,íéøetékämeia xeq`y dn a`a dryza dligzkl xzen didiy ©¦¦
,mixetikdäfL àlàdxezd on `edy oeik ,mixetikd mei -B÷éôñ ¤¨¤¤§¥
äæå ,øeñà,a`a dryz -.øzeî B÷éôñ,`xnbd dgikenB÷éôñ éàî ¨§¤§¥¨©§¥

,øzeîm`dåàìa xzenyúBLîMä ïéa.dlil wtq mei wtq `edy ¨¨¥©§¨

:`xnbd dgec,àìoia oiprl wtq iabl `ziixad zpeek oi` Ÿ
`l` ,zeynyddéøa àLéL áø øîàãk[epa-]éãéà áøcoldl ¦§¨©©¦¨§¥§©¦¦

`ed `ziixaa xaecnd wtqdy ,jenqaàçøéc àòéá÷ìoiprl - ¦§¦¨§©§¨
ycegd z` oic zia exair m`d wtq epl yiyk ,ycegd zeriaw
e` xzei xge`n cg` mei `ed df yceg y`xe ,sqep meia mcewd
dryza `le mixetikd meia wx wtqn mini ipy mibdepy ,`l

e ,a`aénð àëä`ziixad zpeeky ,df uexizk xnel yi o`k s`e - ¨¨©¦
àçøéc àòéá÷ìs` zeynyd oiaa j` ,ycegd zeriawa wtql - ¦§¦¨§©§¨

.xeq` a`a dryza
:a`a dryz ly zeynyd oia oiprl zxg` drc d`ian `xnbd

úBøaeò ,àáø Løc[zexaern-]úBîéìLîe úBpòúî úB÷éðîez` ¨©¨¨¨¥¦¦§©©§¦
dkiyg cr ziprzdBa,a`a dryza -úBîéìLîe úBpòúnL Cøãk§¤¤¤¦§©©§¦

dkiyg cr ziprzd z`å ,íéøetékä íBéas`BlL úBLîMä ïéa- §©¦¦§¥©§¨¤
a`a dryz lyøeñà.dk`lnae dlik`aéaøc déîMî eøîà ïëå ¨§¥¨§¦§¥§©¦

.ïðçBé¨¨
a dxizq dywn `xnbd:opgei iax ixac,éëä ïðçBé éaø øîà éîe¦¨©©¦¨¨¨¦

,dk`lnae dlik`a xeq` a`a dryz ly zeynyd oiayøîàäå§¨¨©
.øeaéö úéðòúk Bðéà áàa äòLz ,ïðçBé éaøeåàì éàîoi` m`d - ©¦¨¨¦§¨§¨¥§©£¦¦©¨

miey mpi`y ezpeekìoipr,úBLîMä ïéaxeq` xeaiv ziprzay §¥©§¨
wx xeq` a`a dryzae ,zeynyd oiaa s` dizye dlik`a

.dkiygyn
:`xnbd zvxzn,àìxeaiv ziprzk epi` a`a dryzy ezpeek oi` Ÿ

`l` ,zeynyd oiaa dk`lne dlik` xeqi` oiprlìxeqi` oipr §
äëàìîxeaiv ziprzay ,dlil i`ce xakyk envr ziprzd meia §¨¨

dk`lna mixeq`(:ai ziprz)a`a dryzy opgei iax eprinyde ,
mewn caln oicd xwirn dk`lna xzene ,xeaiv ziprzk epi`

.xeqi` ea ebdpy
xeqi` oiprl ixd :`xnbd dywn,äëàìîxak ixdàðéðzepzpyna §¨¨§¦¨

epipyy ,xeaiv ziprzk epi` a`a dryzyeâäpL íB÷îxizdl ¨¤¨£
úBNòì àlL eâäpL íB÷îáe ,ïéNBò ,áàa äòLúa äëàìî úBNòì©£§¨¨§¦§¨§¨¦§¨¤¨£¤Ÿ©£

,ea dk`ln.ïéNBò ïéàielz `l` ,xeqi` epi` xacdy x`eane ¥¦
.bdpnaaø eléôàåøîà àì ìàéìîb ïa ïBòîL ïdna ezpeek oi` - ©£¦©¨¦§¤©§¦¥Ÿ¨©

xeqi` bdpie mkg cinlzk envr z` dyri mc` lky xn`y
dryza dk`ln zeyrl xeq` ok`y ,a`a dryza dk`lna

,a`aãéáò àìå áéúé éëc àlàenvr z` zeyrl dvex mc` m`y - ¤¨§¦¨¦§Ÿ¨¦
a`a dryza dk`ln zeyrl `la lha ayile ,mkg cinlzk

e ecia zeyxd ,dzeyrl ebdpy mewnaàøäBék éæçéî àìoi`e - Ÿ¦§¥§£¨
lha eze` mi`exdy meyn ,de`bk d`xp xacd `ny miyyeg

,x`aziy itke ,lha ayei okle dk`ln `vn `ly milezìáà£¨
øñéîcg` lkl ixnbl dk`ln ea xeq`l -.øñà àìxaky oeike ¥¨Ÿ¨©

jxved `l ,a`a dryza dxeq` dpi` dk`lny dpyna x`ean
.z`f eprinydl opgei iax

:opgei iax ixac z` xg` ote`a `xnbd zvxzn okléàî ,àlà¤¨©
a`a dryz,øeaéö úéðòúk Bðéàepiid,äìéòð úléôúìziprzay ¥§©£¦¦¦§¦©§¦¨

dryza eli`e ,mixetikd meik dlirp zlitz milltzn xeaiv
.ef dlitz milltzn oi` a`a

dlirp lltzdl oi`y opgei iax xaqy okzi ike :`xnbd dywn
,a`a dryzaøîàäåxn` ixde -ïðçBé éaø(.`k zekxa),éàåìe §¨¨©©¦¨¨§©

,Blek íBiä ìk CìBäå íãà ìltúiLm` wtzqny mc` okle ¤¦§©¥¨¨§¥¨©
dkxa meyn dxizi dlitza oi`y gkene ,lltzne xfeg ,lltzd

.a`a dryza dlirp lltzdl ozip ixd ok m`e ,dlhal
mb dlirp zlitz lltzdl xzeny s` lr :`xnbd zvxzn

ele ,a`a dryzalcad yi mewn lkn ,meid lk mc` lltziy i`
,xeaiv ziprzl a`a dryz oia dfaíúäxeaiv ziprza my - ¨¨

dlirp zlitzäáBçeli`e ,minkg zpwzn `idàëädryza o`k - ¨¨¨
wx `id dlirp zlitzy opgei iax eprinyd a`aúeLø.daeg `le §

epi` a`a dryzy opgei iax ixac z` sqep ote`a zvxzn `xnbd
:xeaiv ziprzkàîéà úéòaéàå,xen` dvxz m`e -éàîzpeek dn - §¦¨¥¥¨©

a`a dryzy opgei iax,øeaéö úéðòúk BðéàepiidìoipríéøNò ¥§©£¦¦§¤§¦
äòaøàåxeaiv ziprz zlitzay zekxa(.eh ziprz)mitiqen eidy , §©§¨¨
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ziprzl a`a dryz oia lcad yiy `ziixad ixacn cenll oi`
,dvigxa s`e mixacd x`ya miey mdy ,dk`ln ziiyra xeaiv
oia oi`y zeziixad izy z` dpy cg` `pzy xn`z m` s` oky
ziprzl a`a dryz oia oi`ye 'eke mixetikd meil a`a dryz

dy xnel yi ,'eke xeaivéðz÷ éle÷ éle÷ àpzz` oda dpy - ©¨¥¥¨¨¥
dpy dligza .zexg` zeiprzn lw a`a dryz mday mixacd
seqae ,ewitqa wx ,dligzkl mixetikd mein lw a`a dryz oi`y
j` .dk`ln ziiyra wx xeaiv ziprzn lw a`a dryzy dpy
,`pzd wqr `l zexg` zeiprzn xeng a`a dryzy zexnega

.miey md mixacd x`y oiprly eixacn wiicl oi` `linne
:dpyna epipy'åëå íéîëç éãéîìz íB÷î ìëáedk`lnn milha §¨¨©§¦¥£¨¦

mc` dyri mlerl ,xne` l`ilnb oa oerny oax .a`a dryza
.mkg cinlz envr

:minkge l`ilnb oa oerny oax zwelgna dxizqàøîéîìike - §¥§¨
xnel ozipàøäBéì ïðéLééç àì øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcoi`y - §©¨¦§¤©§¦¥¨©Ÿ¨§¦©§£¨

lhazdle mkg cinlzk envr zeyrl xzen okle ,de`bl miyyeg
,dk`lnnéøáñ ïðaøåc,àøäBéì ïðéLééçwx z`f exizd okle §©¨¨¨§¦¨§¦©§£¨

,mkg cinlzleäì ïðéòîL àëtéà àäåmdipyy eprny ixde - §¨¦§¨¨§¦©§
,jtidl exaqïðúc(:fh zekxa),òîL úiø÷ úBø÷ì äöøé íà ïúç ¦§©¨¨¦¦§¤¦§§¦©§©

aïBLàøä äìéìdfa aiegn epi`y s` ,ei`eyip ly(`"r my),àøB÷- ©§¨¨¦¥
.`exwl i`yx,øîà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøz`ixwn xehty oeik ©¨¦§¤©§¦¥¨©

,rny,ìBhé íMä úà ìBhéì äöBøä ìk àìleki cg` lk `l xnelk Ÿ¨¨¤¦¤©¥¦
leki epi`y xnel ,`hg z`xie zeyixt xzk envrl lehil
,cg` dlil elit` rny z`ixwa miny zekln zlawn lhazdl
did m` wxe ,ecia migen ok dyerde ,d`bznk d`xpy meyn
oa oerny oaxy x`eane .el xzen mkge ciqgk miaxl wfgen

.eyyg `l minkge ,de`bl yyg l`ilnb
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dcedi iaxa iqei iax,øáñyïéãéîìl s` xzidúléçzdäëàìîly ¨©§¥¦§¦©§¨¨

,miycg milrpn ziiyr epiidc ,milrpnîz` exizdy dnóBq ¦
däëàìî.crend lega milrpn oewiz `edyøáñ øîeminkge - §¨¨©¨©

y ,exaqïéãéîì ïéàz`úléçzdäëàìîmilrpn lyóBqîdäëàìî ¥§¥¦§¦©§¨¨¦§¨¨
milrpn owzl epiidc dk`lnd seq z` exizdy s`y ,mdly

dk`lnd zligz z` exizd `l mewn lkn ,crend lega erxwpy
.gqt axra s` miycg milrpn zeyrl epiidc

äðùî
xyr drax`a ozeyrl xzeny zek`ln dnk zhxtn dpynd

:crenae oqipaíéìBâðøzì ïéëáBL ïéáéLBîzgz mivia migipn ± ¦¦¨¦©©§§¦
,migext` elcbie enngzie odilr evaxiy ick zelebpxzdamei §

øNò äòaøà.oqipaåokúìBâðøzmiviad lr zvaexd,äçøaL ©§¨¨¨¨§©§§¤¤¨§¨
dîB÷îì dúBà ïéøéæçî.odilr ueaxl jiynzyíàåzlebpxzd ©£¦¦¨¦§¨§¦

zvaexdïéáéLBî ,äúîzlebpxz.äézçz úøçà ¥¨¦¦©¤¤©§¤¨
okeïéôøBb`vnpd laf ,uegay dty`léìâø úçzîda äîäamei §¦¦©©©§¥§¥¨§

øNò äòaøàoqipa,ãòBnáewx ,cren ly elega ±ïé÷lñîeze` ©§¨¨¨¨©¥§©§¦
.ïéããvì©§¨¦

okeíéìk ïéëéìBî,mpwziy ick one`d zial milwlewnïéàéáîe ¦¦¥¦§¦¦
mipwezn milkïîeàä úéaî,ezialãòBnä CøBöì íðéàL ét ìò óà ¦¥¨¨©©¦¤¥¨§¤©¥

.crena mda ynzydl jixv epi`y ±

àøîâ
mivia lr ueaxl zelebpxz aiyedl xzen xyr drax`ay epipy

:`xnbd zl`ey .dgxay zlebpxz xifgdl okeéáeúBà àzLä©§¨¥
ïðéáúBîzlebpxz dligzkl aiyedl xzeny epipyy dzr ± §¦©

,mivia lr ueaxlàéòaéî éøecäàm`y mb eprinydl jixv ike ± ©§¥¦©§¨
:`xnbd daiyn .dxifgdl xzeny dgxae dayi,ééaà øîàdn ¨©©©¥

a azkpyàôéñ,xifgdl xzenyïàúàcnll `a ±ãòBî ìL Bleçì ¥¨£¨§¤¥
xifgdly dpynd epzrinyne dligzkl aiyedl xeq` f`y

.xzen
:cren ly elega xifgdl xzidd z` dliabn `xnbdáø øîà̈©©

eðL àì ,àðeäcren ly elega dgxay zlebpxz xifgdl xzeny ¨Ÿ¨
àlàaìL CBzäLminidãøîìdgxae dcxny onfl ±àì ézkàc ¤¨§Ÿ¨§¦§¨§©©¦Ÿ

dpéî àøîéö çøtzlebpxzdn zeningd dwlzqp `l oiicry - ¨©¦§¨¦¨
.dxifgdl lweådgxay ote`a `weec okìL øçàäLmini §©©§Ÿ¨

dúáéLéì,miviad lréøîâì éòéa dì àãñôcmiviad ecqtpy ± ¦¦¨¨§¨§¨¨¥¥§©§¥
.ixnbl ecqti ueaxl xefgz `l m`e ,llk dlik`l zeie`x opi`e

ìL øçàì ìáàäLminidpéî àøîéö dì çøôc ,dãøîìdwlzqpy ± £¨§©©§Ÿ¨§¦§¨§¨©¨¦§¨¦¨
,dxifgdl dywe zeningd dpnnådgxa m` okìL CBzäLmini §§Ÿ¨

éøîâì éòéa éãéñt àì ézkàc ,dúáéLéìmiviad ecqtp `l oiicry ± ¦¦¨¨§©©¦Ÿ§¦¦¥¥§©§¥
,qiphqi` epi`y inl dlik`l zeie`x ode ixnblïðéøcäî àì. Ÿ©§§¦©

:`ped ax lr zwlegd drceléôà ,øîà énà éaøa dgxa m`CBz ©¦©¦¨©£¦
ìLäLminiïðéøcäî ,dúáéLéìzeie`xy oeik xebcl jiynzy ick §Ÿ¨¦¦¨¨©§§¦©

.qiphqi` epi`e dti ezrcy inl wx
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîa,in` iaxe `ped axøî`ped ax ± §©¨¦§§¦©

eLLç äaeøî ãñôäì øáñmini dyly xg`l dcxnyk jkle ¨©§¤§¥§¤¨§
j` ,ixnbl miviad ecqti `ly ick dxifgdl exizdèòeî ãñôäì§¤§¥¨

eLLç àìoeik ,dzaiyil mini dyly jez dgxayk jkle Ÿ¨§
,dxifgdl exizd `l ,lefa xknidl od zeie`xyøîein` iax ± ©

eLLç énð èòeî ãñôäì øáñ.dxifgdl exizde ¨©§¤§¥¨©¦¨§
:dpyna epipyïéôøBblafd z`úçzîxyr drax`a dndad ilbx §¦¦©©

.oiccvl oiwlqn crenae
L ìáfä ,ïðaø eðz`vnpïéããvì BúBà ïé÷lñî ,øöçaoi` la` ¨©¨¨©¤¤¤¤¨¥§©§¦©§¨¦

lafde ,uegay dty`l eze` mi`ivenå úôøaLlafd ok,øöçaL ¤¨¤¤§¤¤¨¥
ätLàì BúBà ïéàéöBî.uegay ¦¦¨©§¨

:`xnbd dywn,àéL÷ àôeb àädligzayúøîàyøöçaL ìáæ ¨¨©§¨¨§©¤¤¤¤¨¥
,éðz øãäå ,ïéããvì BúBà ïé÷lñîlafBúBà ïéàéöBî øöçaLå úôøaL §©§¦©§¨¦©£©¨¥¤¨¤¤§¤¤¨¥¦¦

,ätLàìlaf `ivedl xzen m`d `ziixaa dxizq yi ok m`e ¨©§¨
.miccvl ewlql wx e` xvgl uegn

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,ééaà øîàwlql xzeny oicd ± ¨©©©¥Ÿ©§¨¨
xn`p ueglameiïàk ,øNò äòaøàmiccvl ewlql xzeny oicd ± §©§¨¨¨¨¨

xn`p.ãòBî ìL Bleça§¤¥
:sqep uexizàäå àä ,øîà àáøexn`p `ziixaa mipicd ipy ± ¨¨¨©¨§¨

ãòBî ìL Bleçaql wx xzeny `yixa xn`p jkle.miccvl ewl §¤¥
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המשך בעמוק יב



xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc migqt(ycew zay meil)

.aúaMa íéøLpä úçzî ïéìëBàåzgz exypy zexit milke` eide ± §§¦¦©©©§¨¦©©¨
.b .zaya lwcd÷øiì äàt ïéðúBðåwxi dcya d`t mixi`yne ± §§¦¥¨©¨¨

,d`tn xeht `edy s`íéîëç íãéa eçéîe.el` mixac lr ¦§¨¨£¨¦

àøîâ
:jlnd diwfg oipra ,epzpyn oirk `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ìL ìò ,Cìnä äi÷æç äNò íéøác äML ,ïðaøäLminkg mdn ©¨¨¦¨§¨¦¨¨¦§¦¨©¤¤©§Ÿ¨
e enr enikqdìL ìòå ,Bì eãBä.Bì eãBä àì äL §©§Ÿ¨Ÿ

.` :el eced mdilry mixacd zylyøøéâz`úBîöòfg`åéáà ¥©©§¨¦
ryx didyéìáç ìL ähî ìòíiptn ,d`p dhna ceaka exaw `le ©¦¨¤£¨¦

,dxtk el `dz jkae eiyrnn ecnli `ly ezefal ick myd yeciw
Bì eãBäå.a .jk lr minkgúzékz` yzk ±úLçpä Lçðdyry §¦¥§©©§Ÿ¤

,xacna dyn.Bì eãBäå.bæðbz`øôñd.Bì eãBäå úBàeôø §¨©¥¤§§
ìL ìòåäLmixacBì eãBä àì.` :minkgõvé÷d z`ìL úBúìc §©§Ÿ¨Ÿ¦¥§¨¤

ìëéäycwnd zia.Bì eãBä àìå ,øeMà Cìîì ïøbéLå.aéî íúñ ¥¨§¦§¨§¤¤©§Ÿ¨©¥
d oirnïBéìòä ïBçéblr xvy aixgpq `avl min didi `ly ick ¦¨¤§

,milyexiBì eãBä àìåizFPbe' egihady 'da gehal el didy meyn §Ÿ§©¦
'DriWFdl z`Gd xird lr(dl fl diryi).b .ïñéða ïñéð øaéòmeia ± ©¨¦©Ÿ§¦¨¦¥¦¨§¦¨

oic zia m`] oqip yceg y`xl eraewl ie`xy xc` ly miylyd
,ipy xc` zligzl ektde dpyd z` xair ,[ycegd z` ea eycwi

Bì eãBä àìåxeq` ,oqip ycegn zeidl ie`x `ed df meiy oeiky §Ÿ
.envr oqipa xeq`y enk dpyd z` ea xarl

:dpyna epipy.'åëå 'íBiä ìk íéì÷c ïéáékøî'©§¦¦§¨¦¨©
xxan:`xnbd zéãáò éëéä.dakxdd z`éúééî ,äãeäé áø øîà ¥¦¨§¦¨©©§¨©§¦

àøc àqàgl qcd mi`ian ±àðôãc àøëéLåixtn ieyry xky ± ©¨¨¨§¦§¨§©§¨
,'`ptc' iexwd oli`déìò éôìç àìc àðîa éîøc éøòNc àçîé÷å§¦§¨¦§¨¥§¨¥§¨¨§Ÿ¨§¦£¥

ïéîBé ïéòaøàeilr etlg `ly ilka gpend mixery gnwe - ©§§¦¦
,ezpighn mei mirax`déaéìa àì÷éãì eäì eãLå eäì éçzøîe± ©§§¦§§¨§§¦§¨§¦¥

.miiwzdl el lirene lwcd ala oikilyne oze` oigizxne
:`xnbd dkiynnìëåoli`déãéc úBnà òaøàa éà÷c`vnpy ± §¨§¨¥§©§©©¦¥

,dfd lwcd ur ly zen` rax` jezaéëä déì éãáò àì éàm` ± ¦Ÿ¨§¦¥¨¦
,lwcl eyry enk el mb miyer `løzìàì éåàöoli`d eze` ± ¨¥§©§©

.cin yaiizn
:sqep xe`iaàøëéc àøôek éçpî ,øîà àáøc déøa àçà áø©£¨§¥§¨¨¨©©§¦§¨¦§¨

àúá÷eðìwcq jezl xkf lwc ly jx spr oiageze oigipn ± §§§¨
.dawp lwca miyery

:dpyna epipy.'òîL úà ïéëøBëå':`xnbd zxxanøîà ,éãáò éëéä §§¦¤§©¥¦¨§¦¨©
,äãeäé áøeidé òîL' íéøîBà'ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøN(c e mixac) ©§¨§¦§©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨

ïé÷éñôî eéä àìå'zad`e' xnel miligzn eid cin `l` okn xg`l §Ÿ¨©§¦¦
.'eke

:sqep xe`iaeéä ïé÷éñôî ,øîà àáø,'zad`e'l 'rny' zyxt oia ¨¨¨©©§¦¦¨
'Eááì ìò íBiä' íéøîBà eéäL àlà(e my mixac)oia dwqtd `ll , ¤¨¤¨§¦©©§¨¤

'jaal lr'l 'meid'òîLîcwxy dfníBiämixacd eidiEááì ìò §©§©©©§¨¤
àìåeidi.Eááì ìò øçî §Ÿ¨¨©§¨¤

:mi`pz zwelgn dfa d`ian `xnbdeéä ãöék ,ïðaø eðziyp` ¨©¨¨¥©¨
egixi.òîL úà ïéëøBkeid'ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøNé òîL' íéøîBà §¦¤§©§¦§©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨

ïé÷éñôî eéä àìåel` ,'eke 'zad`e' xnel miligzn eid cin `l` §Ÿ¨©§¦¦
eéä ïé÷éñôî ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác,'zad`e'l 'cg`' oia ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©§¦¦¨

.'ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa' íéøîBà eéä àlL àlà¤¨¤Ÿ¨§¦¨¥§©§§¨¨¤
:`xnbd zl`ey .'my jexa' zxin` oipr z` zxxan `xnbdïðàå©£©

déì ïðéøîà àîòè éàîxne` ep`y mrhd dn ±.z`f mi ©©£¨¨§¦©¥
:`xnbd zx`anïa ïBòîL éaø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø Léøããk¦§¨¦©¦¦§¤¨¦§¨©©¦¦§¤

,Lé÷ìezzin mxh epia` awri lr xn`p(` hn ziy`xa),á÷òé àø÷iå' ¨¦©¦§¨©£Ÿ
íëì äãébàå eôñàä øîàiå åéða ìàzixg`A mkz` `xwi xW` z` ¤¨¨©Ÿ¤¥¨§§©¦¨¨¤¥£¤¦§¨¤§¤§©£¦

y cnln ,'minIdåéðáì úBlâì á÷òé Lwéaz`ïéîiä õ÷onf ± ©¨¦¦¥©£Ÿ§©§¨¨¥©¨¦

dle`bdäðéëL epnî ä÷lzñðå.mdl zelbl lki `leøîà,awri §¦§©§¨¦¤§¦¨¨©
éúhîa Lé íBìLå ñç ànL[irxfa-]ìeñtepi`y in mda yiy ¤¨©§¨¥§¦¨¦§

,cg` `ed 'dy oin`n÷çöé éáàå ìàòîLé epnî àöiL íäøáàk§©§¨¨¤¨¨¦¤¦§¨¥§¨¦¦§¨
åNò epnî àöiL.ipnn dwlzqp dpikyd okleòîL' ,åéða Bì eøîà ¤¨¨¦¤¥¨¨§¨¨§©

ìàøNé[l`xyi `xwpd awri]'ãçà 'ä eðéäìà 'äjkeeøîà,el ¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨¨§
àlà Eaìa ïéàL íLk'dàlà eðaìa ïéà Ck ãçà'ddúBàa .ãçà §¥¤¥§¦§¤¨¤¨¨¥§¦¥¤¨¤¨§¨
eðéáà á÷òé çút äòLdcedeíìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa' ,øîàå ¨¨¨©©£Ÿ¨¦§¨©¨¥§©§§¨

.'ãòå̈¤
:`xnbd dkiynnãéáòð éëéä ïðaø éøîàjexa' oipra bdpp cvik ± ¨§¦©¨¨¥¦©£¦

m` .'myeäeøîàð`ld ,exne`l owzp ±eðéaø äLî Bøîà àì Ÿ§Ÿ£¨Ÿ¤©¥
m`e ,dxezay 'l`xyi rny' zyxta,eäeøîàð àì`ldBøîà ŸŸ§£¨

.á÷òéjkleðé÷úä,minkgéàLça BúBà íéøîBà eäiL.ygla ± ©£Ÿ¦§¦¤§§¦©£©
:lyn dfl d`ian `xnbdìLî ,énà éaø éác éøîà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨§¦§¥©¦©¦¨¨

äøéã÷ é÷éö äçéøäL Cìî úáì,myeane axr liyazl oilaz ± §©¤¤¤¥¦¨¦¥§¥¨
,bedpl cvik zrcei dpi`e ,epnn lek`l dze`zpeøîàz íà¦Ÿ©

ixd ,epnn dl e`iaiy dicarléàðb dì Lém`e .zywany dna ¤¨§©
øòö dì Lé ,øîàz àì.elke`l de`zn `id ixdyäéãáò eìéçúä ŸŸ©¤¨©©¦§¦£¨¤¨

,dvex `idy mnvrn epiadyàéáäìepnn dléàLça`vnpe §¨¦©£©
.i`pb `la wlzqd dxrvy

:`xnbd zniiqn,eäáà éaø øîàonf xg`l÷úäíéøîBà eäiL eðé ¨©©¦£¨¦§¦¤§§¦
ïéðénä úîBòøz éðtî íø ìB÷a BúBàep`y mixtekd exn`i `ly ± §¨¦§¥©§¤©¦¦

.oebd epi`y xac i`yga mixne`ïéðéî àkéìc àòcøäðáeoi`y ± ¦§©§§¨§¥¨¦¦
,mixtek myéàLça dì éøîà àzLä ãòz`f mixne` eiykr cr ± ©©§¨¨§¦¨©£©

.dpwzd xwir enk hwya
:epzpyn oirk `ziixa d`ian `xnbdeNò íéøác äML ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¨§¨¦¨

ìL ,Bçéøé éLðàäLeid mdn,íéîëç ïBöøaeid `ly ,xnelk ©§¥§¥§Ÿ¨¦§£¨¦
,df lr micitwnìLeelàå .íéîëç ïBöøa àlL äLzyly od §Ÿ¨¤Ÿ¦§£¨¦§¥

eidy mixacdíBiä ìk íéì÷c ïéáékøî ,íéîëç ïBöøadrax` ly ¦§£¨¦©§¦¦§¨¦¨©
,oqipa xyrïéøöB÷å ,òîL úà ïéëøBëådycgd d`eazdnéðôì §§¦¤§©§§¦¦§¥

oaxw z` eaixwdyelàå .øîBòämixacd zyly odàlLeid ¨¤§¥¤Ÿ
ïéLãBb ,íéîëç ïBöøadycgd d`eazdn dnixr miyer ±éðôì ¦§£¨¦§¦¦§¥

oaxw z` eaixwdya úBöøt ïéöøBôe ,øîBòäly zexcbïäéúBpâ ¨¤§¦§¨§¦¥¤
áely zexcbïäéúBñcøôickíéiðòì øLð ìéëàäìelkei miiprdy ± §©§§¥¤§©£¦§¨¨£¦¦

zepli`dn xypy dn z` lek`le qpkiléðLa[zepya±]úøBva ¦§¥©¤
ïéøézîe ,íéáBè íéîéå úBúaLad`pdaáeøç ìL Lc÷ä ìL úBiæîb §©¨§¨¦¦©¦¦©§¦¤¤§¥¤¨

äî÷L ìLåeycwedy xg`l dnwye aexg ivra elcby mitpr ± §¤¦§¨
el` ,mivrd.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

:`ziixad dkiynnäãeäé éaø Bì øîà,xi`n iaxlíàjixack ¨©©¦§¨¦
mipey`xd mixacd zyly z`y,ïéNBò eéä íéîëç ïBöøaok m` ¦§£¨¦¨¦

yïk ïéNBò íãà ìk eäé.dligzklàlài`ceelàå elàzyy lk ± §¨¨¨¦¥¤¨¥¨¥
mixacd,ïéNBò eéä íéîëç ïBöøa àlLy `l`ìL ìòäLeidy ¤Ÿ¦§£¨¦¨¦©§Ÿ¨

,xzei mixengíãéa eçéî,minkgìL ìòåäLlk mixeng eid `ly ¦§¨¨§©§Ÿ¨
,jkíãéa eçéî àì.minkg Ÿ¦§¨¨

:eixaca dcedi iax jiynnelàåmixacdeçéî àlLminkg,íãéa §¥¤Ÿ¦§¨¨
éðôì ïéLãBâå ïéøöB÷å òîL úà ïéëøBëå íBiä ìk íéì÷c ïéáékøî©§¦¦§¨¦¨©§§¦¤§©§§¦§§¦¦§¥

elàå .øîBòämixacdeçénLminkgìL úBiæîb ïéøézî ,íãéa ¨¤§¥¤¦§¨¨©¦¦©§¦¤
ïäéñcøôe ïäéúBpâa úBöøt ïéöøBôe ,äî÷L ìLå áeøç ìL Lc÷ä¤§¥¤¨§¤¦§¨§¦§¨§¦¥¤©§§¥¤

áBè íéîéå úBúaLa íéiðòì øLð ìéëàäì,úøBva éðLa íéeïéðúBð §©£¦§¨¨£¦¦§©¨§¨¦¦¦§¥©¤§¦
÷øiì äàét,d`tn xeht wxiy s`.íéîëç íãéa eçéîe ¥¨©¨¨¦§¨¨£¨¦

dxivwd z` dpny `ziixaa dcedi iax ixac lr dywn `xnbd
minkg oevxa eid `ly zebdpdd oia ,xnerd iptl [dyicbl sqepa]

:mda egin `ly `l`åikäãeäé éaø øáñdyïBöøa àlL äøéö÷ §¨©©¦§¨§¦¨¤Ÿ¦§
ïðúäå .àéä íéîëçepipy `lde ±(g"n i"t zegpn)y ,Bçéøé éLðàeid £¨¦¦§¨§©©§¥§¥

ïBöøa àlL øîBòä éðôì ïéLãBâå íéîëç ïBöøa øîBòä éðôì ïéøöB÷§¦¦§¥¨¤¦§£¨¦§§¦¦§¥¨¤¤Ÿ¦§
å íéîëçmewn lkn mpevxa did `l eycby dny s`eçéî àì £¨¦§Ÿ¦

.íéîëç íãéa§¨¨£¨¦
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úBãaëî ìLa ìáà .íãàì ïëeî éåä íéáøBòì ïëeî¯äìòé ànL ïðéøæb ,øeñà ìkä éøác ¨¨§¦¨¥¨¨¨¨£¨§¤©§¥¦§¥©Ÿ¨¨§¦©¤¨©£¤

ìk :äàéta eøîà ììk ,ïðúc àä Bçéøé éLðàì eäì úéìå ."÷øiì äàét ïéðúBðå" .LBìúéå§¦§§§¦¥¨©¨¨§¥§§©§¥§¦¨¦§©§¨¨§©¥¨Ÿ
íei÷ì Bñéðëîe ,úçàk Búèé÷ìe ,õøàä ïî Bìecéâå ,øîLðå ,ìëBà àeäL¯.äàéta áéiç ¤¤§¦§¨§¦¦¨¨¤§¦¨§©©©§¦§¦©¨©¥¨

ìëBà àeäL ìk¯øîLðå .äöB÷å ñéèñ éçéôñì èøt¯õøàä ïî Bìecéâå ,ø÷ôäì èøt Ÿ¤¤§¨¦§¦¥¨¦§¨§¦§¨§¨§¤§¥§¦¦¨¨¤
¯úçàk ïúèé÷ìe ,úBiøèôe ïéäîëì èøt¯íei÷ì Bñéðëîe ,íéðàzì èøt¯.÷øiì èøt §¨¦§¥¦¦§¦§¦¨¨§©©§¨©§¥¦©§¦§¦§¨©¨¨

øác éãé ìò íei÷ì Bñéðëîe ,ïðé÷ñò úBúôì éLàøa àëä :áø øîà äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¨©©¨¨§¨¥§¨¨§¦©©§¦§¦©§¥¨¨
øçà øác éãé ìò íei÷ì Bñéðëî :øáñ øî .éâìtéî÷ øçà¯àì :øáñ øîe ,íei÷ déîL ©¥¨¦©§¦¨¨©©§¦§¦©§¥¨¨©¥§¥¦¨¨©¨

óà :øîBà éñBé éaø .áeøkìå úôlì äàét ïéðúBð eéä äðBLàøa :ïðaø eðz .íei÷ déîL§¥¦¨©¨©¨¦¨¨§¦¥¨©¤¤§©§©¦¥¥©
,áeøkì óà :øîBà ïBòîL éaø ,èBìôwìå úôlì äàét ïéðúBð eéä :Cãéà àéðúå .èBìôwì©©§§©§¨¦¨¨§¦¥¨©¤¤§©©§©¦¦§¥©©§
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc migqt(ycew zay meil)

:`xnbd zwiicn,'eçéî àìå eçéî' øîàc déì úòîL ïàîedf `ld ©¨§©¥§¨©¦§Ÿ¦
äãeäé éaøeixacn ef dpyn s` `nzqne ,ef oeyl `ziixaa hwpy ©¦§¨

éðz÷åy da,íéîëç ïBöøa ïéøöB÷dcedi iax zrcy gkene §¨¨¥§¦¦§£¨¦
.`ziixaa eixack `le minkg oevxa dligzkl `id dxivwy

:oywnd lr dywn dligza zvxzn `xnbdy iptléîòèéìåC §¦©§¨
dligzay dyw ixde ,zayein dnvr `ziixady rnyn ,[oywnd]

e egin `ly mixac dyly yiy aezkéðädzpny mixacd ± ¨¥
,`ziixadäåä äòaøà.[oiycebe oixvewe oikxeke oiaikxn] ©§¨¨£¨

:`xnbd zvxznàlài`ceäøéö÷ ïkéî énñwegnl yi ± ¤¨©¥¦¨§¦¨
oi` mbe `ziixad zayein jkae 'oixvewe' zaiz z` `ziixadn
oevxa dpi` dxivwy xn` `l mlern ixdy dcedi iaxa dxizq

.minkg
:`ziixaa epipyïéøézîea ynzydlúBiæîb[mitpr-]ìLivr ©¦¦©§¦¤

.äî÷L ìLå áeøç ìL ,Lc÷ä¤§¥¤¨§¤¦§¨
egixi iyp` :mwelgn z` zx`an `xnbdàì eðéúBáà ,eøîà̈§£¥Ÿ

àlà eLéc÷äd z`úBøB÷[mirfbd-]åokløézð eðàd z`úBiæîb± ¦§¦¤¨§¨©¦©§¦
mitprdìLd ivrïéàaä ïéìecéâáe ,äî÷L ìLå áeøç ìL ,Lc÷ä ¤¤§¥¤¨§¤¦§¨§¦¦©¨¦

ïðé÷ñò ïàkî øçàìmdizea`y xg`l elcb mitpra xaecne ± §©©¦¨¨§¦©
,mivrd z` eyicwdåegixi iyp`øîàc ïàîk dì éøáñyïéàoic §¨§¦¨§©§¨©¥

ïðaøå .ïéìecéâa äìéòîmda eginyàøeqéà àkéì äìéòîc éäð ,éøáñ §¦¨§¦¦§©¨¨¨§¦§¦¦§¦¨¥¨¦¨
éîàkéà àä.yi xeqi` la` ,dlirn oic dfa oi` mpn` ± ¦¨¦¨

:`ziixaa epipyúBöøt ïéöøBôezezaya qpkil miipr elkeiy ick §¦§¨
.exypy zexit zgwle miaeh miniae

:`xnbd zx`an,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àleò øîàdú÷Bìçî ¨©¨¨©©¦¦§¤¨¦©£¤
`id minkgl egixi iyp` oiaúBãaëî ìLaeltpy mixnza ± §¤©§¥

my mitetke lwcd y`xa ze`vnpd mixnzd zetk jezl zaya
,ilk oirk mde ef cil eféøáñ ïðaøcmd exypy mixnzdy oeiky §©¨¨¨§¦

,deab mewnaïðéøæbodn lehil xeq`läìòé ànLolhil oli`a ¨§¦©¤¨©£¤
LBìúéå,ylez ly dxez xeqi` lr xearie zexaegn mixnz mb §¦§

ïéa ìLa ìáà ,LBìúéå äìòé ànL ïðéøæb àì éøáñ Bçéøé éLðàå§©§¥§¥¨§¦Ÿ¨§¦©¤¨©£¤§¦§£¨§¤¥
ïéôékämitpra ze`vnpe zaya exypy mixnz lehil la` ± ©¦¦

,lwcd ly mikenpdøzeî ìkä éøácmixnz my oi`y meyn ¦§¥©Ÿ¨
.zexaegn

:`ler lr dywn `axàáø déì øîà,`lerlàäåexypy mixnzd ¨©¥¨¨§¨
zayaeäðéð úBö÷eîdide zexaegn eid md zayd zligzay oeik §¦§

.zayd lkl zevwen eyrp ,mylezl xeq`
:`ax jiynnïéáøBòì éæçc ìéàBä àîéz éëåzay zligzay oeik ± §¦¥¨¦©£¦§§¦

opi` okl ,zexaegn ocera s` miaxerl zeie`x eid mixnzd
c meyn ok xnel xyt` i` ,zevwenïëeî éåä àì íãàì ïëeî àzLä©§¨¨§¨¨Ÿ¨¥¨

íéáìëìrvn`ae mc`l zay zligza oken didy xac ixd ± ¦§¨¦
meyn ,dvwen aygp ,mialkl wx ie`x `ed zrke lwlwzp zayd
didy zngny mixne` oi`e ,mialkl crein did `l dligzay

.mialkl oken mb `ed ixd mc`l okenïðúc(:epw zay)zzl xzeny ¦§©
e zaya mialkd iptl dlapäìéáð äúéä àì íà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦Ÿ¨§¨§¥¨

úaL áøòî,zaya dlapzp `l`ïëenä ïî dðéàL éôì äøeñà ¥¤¤©¨£¨§¦¤¥¨¦©¨
mc` lk`nl dcnr zayd zligzae li`ed ,zay axrn mialkl
zay axrn dlap dzid m` wxe ,dvwen `id jkle ,dhigy ici lr
`ide dfl dcnr dligzklny meyn zaya mialkl dpzil xzen

d xacy okzi m`d `linne .dvwen epi`y dnda lk`n lkkïëeî¨
wx zayd zligzaïëeî éåä ,íéáøBòìmb,íãàìjiiy `l ok m`e §§¦¨¥¨§¨¨

eidy meyn mc`l dvwen opi` zexaegnd mixnzdy xnel
.dvwen mpi` exypy mixnzd recn dywe .miaxerl zeie`x

:`ax ziiyew z` uxzn `lerdéì øîà`ler,`axl,ïéàxac ¨©¥¦

dLéðéàì éæçc éãéî ìëc ,íéáìëì ïëeî éåä àì íãàì ïëeîmeyn ± ¨§¨¨Ÿ¨¥¨¦§¨¦§¨¦¦©£¦§¦¦
mc`l ie`xy xac lkydézòcî déì äö÷î àìezrc xiqn `l ± Ÿ©§¤¥¦©§¥

la` .mialkl dfa ynzydl ayg `le ,mc`l dfa ynzydln
d xacïëeîwx zeynyd oiaa,íãàì ïëeî éåä ,íéáøBòìmeyn ¨§§¦¨¥¨§¨¨

cdéålò dézòc ,Léðéàì éæçc éãéî ìkenvr cvn ie`xy xac lky ± ¨¦¦©£¦§¦¦©§¥¦¨¥
df lr ezrc mewn lkn ,el xeq` did zeynyd oiaay s` ,mc`l
eid mnvr cvn zexitdy oeik okle .envrl ynzyi lkei m`y
eidy meyn mixeq` eidy s` ,zeynyd oiaa mc`l mie`x
e` mnvrn eylzi m`y ayge ,mdn ezrc dvwd `l ,mixaegn

.mlk`i ,miaxer ici lr
:egixi iyp`e opax zwelgna sqep xe`iaøîà ïéáø àúà ékmya ¦£¨¨¦¨©

,Lé÷ì ïa ïBòîL éaødy `l` ,enya `ler xn`y enk `lú÷Bìçî ©¦¦§¤¨¦©£¤
`id,ïéôék ïéa ìLa,yelzie dlri `ny yyg oi` dfayïðaøc §¤¥¦¦§©¨¨

éøáñy dny,íãàì ïëeî éåä àì íéáøBòì ïëeîmixnzd jkle ¨§¦¨§§¦Ÿ¨¥¨§¨¨
,zaya odn lehil xeq`e zevwenéøáñ Bçéøé éLðàåcïëeî §©§¥§¥¨§¦¨

íãàì ïëeî éåä íéáøBòì.dvwen epi`eéøác úBãaëî ìLa ìáà §§¦¨¥¨§¨¨£¨§¤©§¥¦§¥
øeñà ìkäc.LBìúéå äìòé ànL ïðéøæb ©Ÿ¨¨§¦©¤¨©£¤§¦§

:dpyna epipy'÷øiì äàét ïéðúBðå'dcya d`t exi`ydy epiide §§¦¥¨©¨¨
dfn z`vl lekiy meyn mda egine ,d`tn xeht `edy s` wxid
zaiig zn`ay s` ,xyrn `la miiprd dze` elk`iy leykn

.xyrna
:d`ta dpynn egixi iyp` bdpn lr dywn `xnbdeäì úéìå§¥§

Bçéøé éLðàìz`ïðúc àä(c"n `"t d`t),eøîà ììkminkg,äàéta §©§¥§¥¨¦§©§¨¨§©¥¨
ìkdnúçàk Búèé÷ìe õøàä ïî Bìecéâå øîLðå ìëBà àeäL Ÿ¤¤§¦§¨§¦¦¨¨¤§¦¨§¤¨

.äàéta áéiç ,íei÷ì Bñéðëîe©§¦§¦©¨©¥¨
xn`pdn :dpynd ixac z` zx`an `xnbd,'ìëBà àeäL ìk'yi Ÿ¤¤

hrnlñéèñ éçéôñì èøt[mekxk-]åigitqäöB÷dlik`l miywy §¨¦§¦¥§¦§¨
xn`pdn .d`ta miaiig mpi`y'øîLðå'epi`y dn wxy xnelk §¦§¨

hrnl yi ,d`ta aiig ,exneyl eilr micitwne xwtenèøt§¨
ø÷ôäìxn`pdn .xehtyøàä ïî Bìecéâå','õhrnl yiïéäîëì èøt §¤§¥§¦¦¨¨¤§¨¦§¥¦

úBiøèôemixehty ,xie`d on miwpei `l` ux`d on miwpei mpi`y ¦§¦
.d`tn'úçàk ïúèé÷ìe'onfa dcyay zexitd lk z` mihwlny ± §¦¨¨§¤¨

,cg`íéðàúì èøtcgi zexitd lk ly mleyia xnbp oi`y §¨¦§¥¦
.cg` onfa zehwlp opi` `linne'íei÷ì Bñéðëîe'xyt`y xnelk ©§¦§¦

,miax mini mxneyl÷øéì èøtx`ean .onf xg`l miiwzn epi`y §¨§¨¨
egixi iyp` exaq dn dywe ,d`tn xeht wxiy dpyna ok m`

.d`t dfa xi`ydl ebdpy
:`xnbd zvxznàëä ,áø øîà äãeäé áø øîàiyp` ly obdpna ± ¨©©§¨¨©©¨¨

,wxi dcya d`t xi`ydl egixiïðé÷ñò úBúôì éLàøaxaecn ± §¨¥§¨¨§¦©
ztld ilraøçà øác éãé ìò íei÷ì Bñéðëîeab` oze` mixneyy ± ©§¦§¦©§¥¨¨©¥

dfae .miiwzny ztld xwirøáñ øî ,éâìôéî÷,egixi iyp` - ¨¦§§¦©¨©
íei÷ déîL øçà øác éãé ìò íei÷ì Bñéðëîmiaygp ztld ilr - ©§¦§¦©§¥¨¨©¥§¥¦

miqipkny oeik mewn lkn ,mixnyp mpi`y s`e 'meiwl eqipkn'
mixeht `linne d`ta miaiig md ,ztld xwir ab` meiwl oze`

,xyrnnøáñ øîemiqipkny xacy ,exaq mda eginy minkge - ©¨©
,xg` xac ab` meiwl eze`íei÷ déîL àìxeht ztld ilremi Ÿ§¥¦

.xyrna miaiig `linne d`ta
`ziixa .egixi iyp` ly obdpn oipra zeziixa izy d`ian `xnbd

:dpey`xäðBLàøa ,ïðaø eðz[mda eginy mcew]eéäegixi iyp` ¨©¨¨¨¦¨¨
ì äàét ïéðúBðd ilr,áeøëìå úôì.`nw `pz zrc ideféñBé éaø §¦¥¨§¤¤§¦§©¦¥

øîBàd`t mipzep eid dpey`xayèBìô÷ì óà.[izxk-] ¥©§©§
:dipy `ziixa,Cãéà àéðúådpey`xaúôìì äàét ïéðúBð eéä §©§¨¦¨¨§¦¥¨§¤¤

,èBìô÷ìe.`nw `pz zrc idef.áeøëì óà ,øîBà ïBòîL éaø §©§©¦¦§¥©¦§
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רמו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc migqt(oey`x meil)

.dkxa oniq
oniq mda d`ex epi`y migeex lr ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:dkxaàèîéñ éøbz ,ïðaø eðzweya mixkene miayeiy mixgeq ±, ¨©¨¨©¨¥¦§¨
äwc äîäa éìcâîe,[mifr e` miyak±]úBáBè úBðìéà éööB÷å §©§¥§¥¨©¨§§¥¦¨

,mivrl mxkenläôé ÷ìça ïäéðéò ïéðúBðåwelgl mi`ayk ± §§¦¥¥¤§¥¤¨¤
giexnd .dti wlg lehil micitwn cinz ,mixg` mr mzetzey

el`d mixacd cg`n.íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéà`xnbd ¥¤¦¨§¨¨§¨
:zx`anàîòè éàî,dkxa oniq el` mixacn d`ex epi` ±eäúc ©©£¨§¨

éLðéà déaoeik `hniq ixbz ,oednza jk lr milkzqn miyp` ± ¥¦§¥
dnda ilcbne ,drx oir mda zhley meqxta mixkene miayeiy
mipzepe zeaeh zepli` ivvew lre ,mdilr migeev lkd dwc
zhley drx oire mdilr mifirlne midnz lkd dti wlga mdipir

.mc` ipa zwrve mda
oniq mda d`ex epi`y migeex lr ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:dkxaïðaø eðz,`ziixaaäëøa ïîéñ ïäa ïéà úBèeøt òaøà ¨©¨¨©§©§¥¨¤¦¨§¨¨
ïéáúBk øëN ,íìBòì,zefefne oilitz dxez ixtqïéðîbøeúî øëNe± §¨§©§¦§©§§§¨¦

eixac z` mirinyne ,eitn mirneye zezaya mkgd iptl micner
,miaxlíéîBúé øëNemda xegql ick minezi zern gweld ± §©§¦

ly didi geixd ly ipyd ivgde geixd on zivgn envrl giexdle
,minezidíiä úðéãnî úBàaä úBòîeglyny dnn el `ay geix ± ¨©¨¦§¦©©¨

d`ex epi` recn zxxan `xnbd .mid zpicnl eizepitq z`
:`xnbd zl`ey .dkxa oniq el` mixacaïéðîbøeúî øëN àîìLa¦§¨¨§©§§§¨¦

,dkxa oniq ea oi` recn oaen ±úaL øëNk éæçéîc íeMî± ¦§¦§¥¦§©©¨
,zaya dcear lr xkyd z` milawny d`xpyågiexnd ok §

nénð íéîBúé úBòî,dkxa oniq d`ex epi` recn oaen mb ± §§¦©¦
minezie ,el ie`xdn xzei geixdn lhep `edy minrtyéða åàì̈§¥

,eäðéð äìéçîn giexnd okeíiä úðéãnî úBàaä úBòîrecn oaen §¦¨¦§¨©¨¦§¦©©¨
,dkxa oniq d`ex epi`àqéð Léçøúî àîBé ìk åàìc íeMî`l ± ¦§¨¨¨¦§©¦¦¨

,melya exfgi eizepitqy qp dxew mei lkaéàî ïéáúBk øëN àlà¤¨§©§¦©
àîòè:`xnbd daiyn .dkxa oniq mi`ex mpi`ïa òLBäé éaø øîà ©£¨¨©©¦§ª©¤

éáúBk ìò äìBãbä úñðk éLðà eáLé úBiðòz òaøàå íéøNò ,éåì¥¦¤§¦§©§©©£¦¨§©§¥§¤¤©§¨©§¥
íéøôñ[miaezke mi`iap dxez ixtq]eøMòúé àlL úBæeæîe ïéléôz §¨¦§¦¦§¤Ÿ¦§©§

,mzaizknéìîìéàL[eid ok m`y-]ïéáúBk ïéà ,ïéøMòúîeid `l ± ¤¦§¨¥¦§©§¦¥§¦
.daizkd zk`lna weqrl mikiynn

oniq mda d`ex epi`y migeex lr ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:dkxaïðaø eðz,`ziixaaïäéøbúå ïä ,úBæeæîe ïéléôz íéøôñ éáúBk ¨©¨¨§¥§¨¦§¦¦§¥§©¨¥¤

,miazeky dn lk mdn mipewy mdly mixgeqd ±ïäéøbz éøbúå± §©¨¥©¨¥¤
,cg` cg` miyp`l mxkenl cgia mixgeqdn mipewdeåokìk §¨

,íéîL úëàìîa ïé÷ñBòä`ziixad zpeeky `xnbd zx`an ¨§¦¦§¤¤¨©¦
ééeúéàì,siqedl ±úìëz éøëBî,ziviv iheglïîéñ ïéàBø ïðéà §¦¥§¥§¥¤¥¨¦¦¨

íìBòì äëøa`l exyrzi m`y ,lirl `xnbd dx`iay mrhdn §¨¨§¨
:`ziixad dtiqen .el` miwqra xzei ewqrziì ïé÷ñBò íàådîL §¦§¦¦§¨

,odl mikixvd mc` ipal zeievn el` zeevn zeidl ±ïéàBøoniq ¦
yrzi m`y yyg oi` dnyl miwqery oeiky ,dkxaewqrzi `l ex

.el` zeevna xzei
epipy :mibdpn miiwl daega mipey mipic x`al day `xnbd

`ziixaa(.hi zay)mcew mini dylyn zegt dpitqa oibiltn oi` ,
,efl efn biltdl xzen zay axra elit` oecivl xevne ,zayl
xir] oyiia ipay zxtqn oldl `xnbd .efl ef zeaexw ody oeik
oecivl xevn biltdl `ly mnvr lr exingd ,[xevl dkenqd
.mdizea` bdpnk bedpl miaiig mipad m`d dpce ,zay axra

:`xnbd zxtqnéìòîa ïBcéöì øBvî ïéìæà eåä àìc âeäð ïLééa éða§¥©§¨¨§Ÿ£¨§¦¦§¦§©£¥
àúaLzay axra oecivl xevn jlil `ly ebdp oyiia xird ipa ± ©§¨

lr mixingn eide ,oeciv ly weyd mei df didy s` ,[iyy meia]
.zay ikxv zpkdn lhazdl `l ick myl jlil `ly mnvr

Bì eøîà ïðçBé éaøc dén÷ eäééða eúàopgei iax iptl mdipa e`a ± ¨§©§©¥§©¦¨¨¨§
,eze` el`yeeäì øLôà ïéúäáàxingdl mileki eid epizea` ± ©§¨¦¤§¨§

zepwl elkie eid mixiyr ik ,weyd meil zay axra jlil `ly
,weyd meia `ly xweiaïì øLôà àì ïðàmileki eppi` epgp` j` ± £©Ÿ¤§¨¨

m`d ,mixiyr eppi` ik weyd mei epi`y iying meia xweia zepwl
.epizea` ebdpy enk bedpl `ly epl xzen

eäì øîà,opgei iax mdl dpr ±íäéìò íëéúBáà eìaé÷ øák± ¨©§§¨¦§£¥¤£¥¤
axra jlil `ly ef dbdpd mnvr lr elaiw mkizea`y xg`n
miaiig mz` ,mrxf lr mb z`f elaiw mzqd one ,oecivl zay

meyn ,mbdpnk bedpløîàpL(g ` ilyn),éáà øñeî éða òîL'E± ¤¤¡©§©§¦©¨¦
,dt lrae azka dynl `ed jexa yecwd ozpy dnLhz ìàå§©¦Ÿ

'Enà úøBz,l`xyi zqpk lr weqtd zpeeke ,jly dne`d zxez ± ©¦¤
mibiiq eyre etiqede eycigy mixteqde minkgd ixac mde

.dxezl
,obc ipin zyngn dieyrd dqira wx `id dlg zyxtd zaeg
aezka z`xwp dlgde ,fxe`n dieyrd dqira zbdep dpi`e

dnexz(k eh xacna)`xnbd .mixfl dxeq`e mipdkl wx zlk`p okle
m`d ,fxe` zqirn dlg yixtdl ebdpy xir ipa iabl zxxan

.fxe`d zlg z` mdipta lek`l odk epi`y inl xzen
:`xnbd zxtqnàæBøàî älç éLøôîc éâäð éàæBç éðaxird ipa ± §¥¨¥¨£¦§©§§¦©¨¥£¨

lr exingdy ,fxe`n dieyrd dqirn dlg yixtdl ebdp i`feg
,ok bedpl mnvróñBé áøì déì eøîàå eúàsqei axl extiqe e`a ± ¨§¨§¥§©¥
,bdpn eze` lreäéétàa øæ dìëéð ,eäì øîàepi`y mc` lk`i ± ¨©§¥§¨¨§©©§

dlg yixtdl oi`y mze` cnli dfae ,mdipta dlgd z` odk
xf m`e mixfl dxeq`e odkl zpzip dlg ixdy ,fxe` zqirn

.dlg zxez ef dyxtdl oi`y x`ean dlke`
:`xnbd dywnééaà déáéúéàepipy ,sqei axl iia` dywd ± ¥¦¥©©¥

,`ziixaaíéøçàå ,íéøzenä íéøácy miyp` yie ±,øeqéà ïäa eâäð §¨¦©¨¦©£¥¦¨£¨¤¦
,ok mnvr lr exingdy
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המשך ביאוז למס' פסחים ליום זאשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc migqt(iyily meil)

i`yxe ,xral aiig epi` mipindn zvwn wx elk m` la` ,xral
oin lky l`ilnb oaxk xaeq dcedi iaxe .dlky oindn s` lek`l
'dz` s` jl `ade `v' el mixne`y dpy okle ,exral aiig dlky
eze` ok lre ,my ep`vnz `l ixde ,dlky oind eze`n dcyd on

.xeriaa aiig oin
`nw `pz zwelgn z` x`al iying ote` d`ian `xnbd

:epzpyna dcedi iaxe,øîà àðéáødcedi iaxe `nw `pz ©¦¨¨©
ewlgpïéøîza ïéìëBà ,[àéðúc] (ïðúã) ,éàpz éðäc àúâeìôa¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨§¦©§¨¦

,dcyd on digl mixnz ea elky mewna elit` ziriay ly
øòBöaL ïBøçàä äìëiL ãòlwcdn mixnzd elkiy cr ± ©¤¦§¤¨©£¤§©

.[mixnzd xir-] xrevay oexg`dìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥
,øîBà¥
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רמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

âéáBLçì íãàì øeñà[wåéúBðBaLç[`wåéôa[cwÎawáBzëé ànL äøæb ,úaLa[ewÎdwãéúòä ïBaLç ïéa , ¨§¨¨©§¤§¨§¦§©¨§¥¨¤¨¦§¥¤§¤¨¦
úBéäì[fwéøvL àlà ,øák øáòL ïBaLç ïéa ,éúàöBä Cëå Ck ïBâk ,BúBà òãéì ïéãò Bì C[gwïéða ìò ¦§¥¤§¤¨©§¨¤¨¤¨¦£©¦¥©§¨§¨¥¦©¦§¨

1

2

dkld ixe`ia
áåùçì לחשב.÷] -

åéúåðåáùç [à÷,אסורים חשבונותיו דווקא משמע -
בהם  צורך אין עצמו שלו אחר, אדם של חשבונות אבל

מותר  -139.
åéôá [á÷ החשבון על וידבר דיבורו ישנה אם גם -

- בשבת האסור דבר בפירוש שיזכיר ללא ברמזים
.140אסור 

åéôá [â÷ הכתב מן כשהוא אבל הכתב, מן שלא היינו -
חפציך" "ממצוא משום גם .141אסור

åéôá [ã÷ בלבד בהרהור חשבונותיו לחשב מותר -142,
דאגה  נדנוד או הלב לטרדת מביאו החשבון אם אבל

אסור  בשבת 143- בעסקיו כלל להרהר שלא ומצוה .144.
áåúëé àîù [ä÷ את בשבת בפיו לחשב אין -

מותר  אבל מצוה, לצורך אפילו הפרטיים חשבונותיו
לו  ידוע שכבר חשבון .145לפרט

áåúëé àîù [å÷.לזיכרון -
úåéäì ãéúòä [æ÷ לשלם או להוציא עתיד כמה -

לפועלים.
éúàöåä êëå êë [ç÷ חפץ של מחירו על לדבר מותר -

שילם  לא אפילו או התמורה, את שילם כבר אם שקנה,
לחשב  צריך ואינו קבוע הוא המחיר אבל עדיין,

בגינו  .146חשבונות

zetqede mipeiv
חפציך,139) ממצוא או יכתוב שמא חשש בזה ואין

יח. הערה לעיל ראה - דבר ודבר ולעניין
לעיל 140) (ראה השבת קדושת הזכרת תועיל לא כן כמו

מצד  ולא יכתוב שמא מחמת זה איסור שהרי כד), הערה
ב. סעיף דלעיל בשבת חולין דיבור

שאין 141) בדברים גם נאסר היה ואז כא, סעיף כדלהלן
"ממצוא  משום אסור אינו כאן אך לכותבם, שיבוא חשש
לא  והדיבור בלבד בהרהור לחשב היה יכול (שהרי חפציך"
"ודבר  משום בזה אין וכן חפציו), לעשיית (תמיד) מקרבו
את  תמיד מזכיר לא חובותיו את מזכיר כאשר שגם דבר"

בשבת. האסורים התשלום או המלאכה
הרמב"ם 142) לדעת הוא כן ובפשטות שוע"ר משמעות כן

ופשט  חול) של דיבור עניין ומהזכרת שהביא (מהדוגמאות
וכן  בפה, הנעשה חשבון מעשה היינו ש"לחשוב" הגמרא
בדיבור  העוסק בסימן זה דין שהביא השו"ע משמעות
לדיבור, הרהור בין לחלק אין שמסברא ואף בשבת, האסור
אלא  לאסור ואין למקרה מקרה מדמים אין בגזירות מ"מ
שלא  גזירה מקום בשום מצינו ולא בפירוש, שאסרו מה

שבת. לאיסור שיבוא מחשש להרהר
ולא 143) שבת עונג משום ואיסורו סכ"א, שו סי' כדלעיל

גם  איסור שיש קצת משמע ס"א פה ובסי' גזירה, משום
שגם  וצ"ל זו) סתירה על שעמד שם תהל"ד (ראה במחשבה
מחשבות  שישנם כיון בלבד בהרהור שם מדובר אם
למעשה  כשמצטרפות או שבת עונג מחמת האסורות
שלא  מצוה שישנה ובפרט סכ"א)) (להלן ההדיוטות (כשטרי
(וכשעושים  עצה נותנים אין - בשבת בעסקיו כלל לחשוב
בשבת  לחשוב איסור) של גדר בזה יש אולי לכתחילה זאת

חשבונותיו. את
שבת.144) עונג משום סכ"א שו סי'
בשבת 145) הותרו דבר" ודבר חפציך "ממצוא איסורי רק

(בדוגמת  יכתוב" "שמא מחמת האסור משא"כ מצוה, לדבר

שו  סי' שבשו"ע ואף סי"ג), שו סי' דלעיל מלמד שכירות
שמים, חפצי שהם מצוה של בחשבונות לדבר שמותר כתב

שלדעתו  דבריו את השמיט שמא בשוע"ר משום זה איסור
על  חולק שאינו ואת"ל חפציך", "ממצוא משום ולא יכתוב
על  י) ס"ק כמג"א (שלא דבריו שמפרש לומר יש השו"ע
אלא  הפרטיים חשבונותיו שאינם מצוה של חשבונות
(כדלעיל  כאן האיסור בכלל ואינם בזה וכיוצא הקהל חשבון
(משא"כ  בלבד הדיבור על השו"ע שהיתר או קלט), הערה
את  הזיכרון) (או הכתב מתוך שמודיע כגון ממש) חשבון
שם  שהוזכרו ההיתרים בשאר ונכלל נעשה שכבר החשבון

יד, סעיף או ו בסעיף
ה, (כתובות הגמרא דברי גם פירש שכך לומר יש ועפי"ז

בשבת, לחשבן מותר מצוה של שחשבונות א)
שהתיר  י ס"ק שם המג"א על שחולק לומר צריך מ"מ אך
סעיף  להלן השמיט (ושוב מצוה לסעודת שצריך מה לחשוב

זה), בעניין טז ס"ק שז סי' המג"א דברי את כג
לחשב  מותר ולשוע"ר המג"א, על גם חולק שלא ואת"ל
אלא  התירו לא דהנה לומר יש בשבת, מצוה של חשבונות
כז), ביאור שו סי' לעיל (ראה למצוה צורך בו שיש דבר
בפיו  שיוציאו ללא במחשבתו לחשב שיכול חשבון כל ולכך
לעיל  (ראה מצוה לצורך אפילו בשבת בפיו לחשבו אין
בפיו  לחשב כללי היתר הביא לא ובשוע"ר קמב), הערה
מקרים  רק אלא מצוי, שאינו שכמעט מצוה לצורך בשבת
צרכי  לקנות שליח השולח או לצדקה פוסקים כגון פרטיים

החשבון. את לו ומפרט המת
ז 146) סי' ח"ג נדברו אז שו"ת וראה סס"ד. פכ"ט שש"כ

מקום  יש בשבת בטלים בדברים לדבר שלא המצוה שמלבד
וממכר  מקח בכלל שהוי מפורש) מקור לזה שאין (אף לומר
לקנותו  בכוונתו החפץ מחיר על כששואל כוונתו (לכאורה

הוא). אף
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íéìòBtä øëOî Bãéa øàLð ïéãòå ,íéìòBtä øëNì éðBìt[hwéøvLäî òãiL éãk íäì ïúpM äî òãéì C §¦¦§©©£¦©£©¦¦§¨§¨¦§©©£¦¤¨¦¥©©¤¨©¨¤§¥¤¥©©
äì òébnMïBaLç éôì íà elôàå ,ïéãò í[iwäæ ïBaLçä íã÷ åLëò íB÷î-ìkî ,íeìk íäì òébé àì[`iw ¤©¦©¨¤£©¦©£¦¦§¦¤§Ÿ©¦©¨¤§¦¨¨©§¨Ÿ¤©¤§¤
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:äìòîì øàaúpL Bîk ,úaLa äìèa äçéNa§¦¨§¥¨§©¨§¤¦§¨¥§©§¨
יג  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

7

dkld ixe`ia
íéìòåôä øëùî [è÷(לא שמא מסתפק (או שלא כגון -

שילם  שכר כמה שמחשב ואף שכרם, כל את שילם
העתיד. עבור לזכרו חשוב בלבד, בעבר

ïåáùç éôì [é÷."החשבון "לפי לומר צריך אולי -
äæ ïåáùçä íãå÷ [àé÷ קודם" לומר: צריך אולי -

זה" .147חשבון

ïåøëæì åðáúëé [áé÷ הנחוץ חשבון לכל הדין והוא -
תשלום  של חשבון שאינו אף ולעסקיו ביתו לכלכלת

.148מסויים 
ìåçá íúåà [âé÷ להימנע יש בחול אפילו לפעמים -

זו  .149משיחה

zetqede mipeiv
מסתפק".147) החשבון "קודם אולי: או
ובדבר 148) בשבת, לעשותו האסור דבר אינו אם אף

לעניין  קלט) (הערה לעיל ראה - בשבת לעשות האסור

דבר. ודבר חפציך ממצוא משום איסורו
"מותר".149) בלשון נקט לא ולכך ב, סעיף כדלעיל

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

אחת „ בפרשה הרבה עולים לקרות שמותר אומרים יש
בזה  ואין ומברך וחוזר זה שקרא מה זה וקורא שחוזר
וחנוכה  סוכות של המועד בחול שהרי לבטלה ברכה חשש
קרואים  ז' למנין עולה השני אין מקום ומכל כן עושים
שלא  פסוקים ג' עוד הוסיף כן אם אלא בשבת המחוייבים

קל"ז. בסי' שנתבאר כמו הראשון קראם

הפסוקים  על לברך להשני אסור שלכתחלה אומרים ויש
ג' עליהם יוסיף כן אם אלא הראשון עליהם בירך שכבר
בענין  אפשר שאי וחנוכה המועד מחול למדין ואין פסוקים
תורה  משמחת לבד השנה כל אלו במדינות נוהגין וכן אחר
בשבת  אף מקומות ובמקצת הראשונה סברא על שסומכין

חתונה:

אפילו ‰ בשבת קרואים ז' למנין להצטרף עולים הכל
מחוייבים  שאינן אע"פ מברכין למי היודע וקטן אשה
כבוד  מפני בצבור תקרא לא אשה חכמים אמרו אבל בדבר
אבל  לגדולים להצטרף אלא עולה אינו קטן ואפילו הצבור
בדבר. מחויבים שאינן כיון נשים או קטנים כולם שיהיו לא

יכול  הקטן אין שהוא וכן דהיינו העולים את מקרא להיות
בלחש  אחריו אומרים והעולים תורה בספר רם בקול  יקרא
והוא  הואיל ממנו בשמיעה חובתן ידי יוצאים הצבור וכל
עד  חובתן ידי להוציאם יכול אינו בדבר מחוייב אינו

שערות: שתי משיביא דהיינו כמותם שיתחייב

Â מפני מגולה ראשו יהיה לא להצטרף עולה כשהקטן
וקנ"א: ח' וסי' ב' סי' עיין גדול שכן וכל התורה כבוד

Ê אם ואף למפטיר אלא הקטן לקרות נוהגין אין ועכשיו
לקרות  נוהגים כהן קטן אלא הכנסת בבית כהן אין
כבוד  חולקין שאין במה איסור בזה ואין כהן במקום ישראל
מקום  מכל לעלות יכול הקטן כהן הדין שמן אף לכהונה
של  עשה שמצות קטנים כהנים לכבד כלל מחוייבים אנו אין
אלהיך  לחם את כי שנאמר הגדולים על אלא אינה וקדשתם

להקריב: פסול והקטן מקריב הוא

Á שהרי התורה ניתנה לו שגם לתורה לעלות מותר ממזר
בתורה. האמורות המצות בכל חייב הוא

אלא  חייב אינו שהרי כאשה דינו נשתחרר שלא כנעני ועבד
בהן. חייבת שהאשה במצות

דבריו: לכל גמור כישראל זה הרי ישראלית אמו ואם

Ë איסור ואין קל"[ו] בסי' נתבאר בשבת הקרואים וסדר
לפני  הדור וגדול ועשיר נכבד שהוא הארץ עם לקרות
לתורה  כבוד רק חכם לתלמיד בזיון זה אין כי חכם תלמיד

גדולים: באנשים שמתכבדת

* * *
È עליה ויברך תחלה בתורה שיקרא צריך בנביא המפטיר

כבוד  יהא שלא כדי בנביא יפטיר ואח"כ וסוף תחלה
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אחת „ בפרשה הרבה עולים לקרות שמותר אומרים יש
בזה  ואין ומברך וחוזר זה שקרא מה זה וקורא שחוזר
וחנוכה  סוכות של המועד בחול שהרי לבטלה ברכה חשש
קרואים  ז' למנין עולה השני אין מקום ומכל כן עושים
שלא  פסוקים ג' עוד הוסיף כן אם אלא בשבת המחוייבים

קל"ז. בסי' שנתבאר כמו הראשון קראם

הפסוקים  על לברך להשני אסור שלכתחלה אומרים ויש
ג' עליהם יוסיף כן אם אלא הראשון עליהם בירך שכבר
בענין  אפשר שאי וחנוכה המועד מחול למדין ואין פסוקים
תורה  משמחת לבד השנה כל אלו במדינות נוהגין וכן אחר
בשבת  אף מקומות ובמקצת הראשונה סברא על שסומכין

חתונה:

אפילו ‰ בשבת קרואים ז' למנין להצטרף עולים הכל
מחוייבים  שאינן אע"פ מברכין למי היודע וקטן אשה
כבוד  מפני בצבור תקרא לא אשה חכמים אמרו אבל בדבר
אבל  לגדולים להצטרף אלא עולה אינו קטן ואפילו הצבור
בדבר. מחויבים שאינן כיון נשים או קטנים כולם שיהיו לא

יכול  הקטן אין שהוא וכן דהיינו העולים את מקרא להיות
בלחש  אחריו אומרים והעולים תורה בספר רם בקול  יקרא
והוא  הואיל ממנו בשמיעה חובתן ידי יוצאים הצבור וכל
עד  חובתן ידי להוציאם יכול אינו בדבר מחוייב אינו

שערות: שתי משיביא דהיינו כמותם שיתחייב

Â מפני מגולה ראשו יהיה לא להצטרף עולה כשהקטן
וקנ"א: ח' וסי' ב' סי' עיין גדול שכן וכל התורה כבוד

Ê אם ואף למפטיר אלא הקטן לקרות נוהגין אין ועכשיו
לקרות  נוהגים כהן קטן אלא הכנסת בבית כהן אין
כבוד  חולקין שאין במה איסור בזה ואין כהן במקום ישראל
מקום  מכל לעלות יכול הקטן כהן הדין שמן אף לכהונה
של  עשה שמצות קטנים כהנים לכבד כלל מחוייבים אנו אין
אלהיך  לחם את כי שנאמר הגדולים על אלא אינה וקדשתם

להקריב: פסול והקטן מקריב הוא

Á שהרי התורה ניתנה לו שגם לתורה לעלות מותר ממזר
בתורה. האמורות המצות בכל חייב הוא

אלא  חייב אינו שהרי כאשה דינו נשתחרר שלא כנעני ועבד
בהן. חייבת שהאשה במצות

דבריו: לכל גמור כישראל זה הרי ישראלית אמו ואם

Ë איסור ואין קל"[ו] בסי' נתבאר בשבת הקרואים וסדר
לפני  הדור וגדול ועשיר נכבד שהוא הארץ עם לקרות
לתורה  כבוד רק חכם לתלמיד בזיון זה אין כי חכם תלמיד

גדולים: באנשים שמתכבדת
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כבוד  יהא שלא כדי בנביא יפטיר ואח"כ וסוף תחלה

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

שקראו  כמו לבדו בנביא יקרא אם שוה נביא וכבוד תורה
לבדה: בתורה הראשונים העולים

‡È ששה בתורה קראו שאם ז' למנין עולה והמפטיר
שאינו  אומרים ויש בכך די השביעי הוא והמפטיר
התורה  כבוד בשביל אלא קורא ואינו הואיל ז' למנין עולה

הראשונה. כסברא והעיקר הנביא כבוד על עודף שיהא

להוסיף  שיכולים הכיפורים ויום ויו"ט בשבת מקום ומכל
אינו  שהמפטיר הראשונים מדורות ישראל כל נהגו המנין על
שהוא  להאומרים שאף הכל לדברי יוצאים ובזה המנין מן
אבל  המנין על להוסיף יכולין הרי מקום מכל למנין עולה
שאין  במנחה הכיפורים ויום ציבור תעניות ושאר באב בט'

מהג': הוא המפטיר ג' על להוסיף יכולים

·È עולה אינו שהמפטיר להאומרים אף הגמרא חכמי בימי
היה  לא המפטיר קודם המנין נשלם והיה למנין
כמו  השביעי שקרא ממה פסוקים איזה וקורא חוזר המפטיר
בפרשה  פסוקים כמה משייר היה השביעי אלא נוהגים שאנו
בשביל  אלא קוראם אינו שהמפטיר ואף המפטיר שיקראם
לקרותם  שחובה היום חובת הם ההם ופסוקים התורה כבוד
שלענין  שאף לקרותם המפטיר יכול כן פי על אף היום
קורא  ואינו הואיל נחשבת המפטיר קריאת אין למנין לעלות
כל  קריאת חיוב לענין מקום מכל התורה כבוד בשביל אלא

כך. על מקפידים אין הפרשה

אחר  קדיש לומר סבוראי רבנן תקנו הגמרא חבור  ואחר
בין  להפסיק כדי המפטיר קודם הקרואים מנין שנשלם
להודיע  הקדיש באמירת המפטיר לקריאת קריאתם
ישייר  שהשביעי אפשר אי כן ואם המנין מן אינו שהמפטיר
בקדיש  להפסיק שאין להמפטיר בפרשה פסוקים כמה
הנהיגו  לכן היום חובת נשלמה לא שעדיין הפרשה באמצע
קדיש  ויאמרו הפרשה כל האחרון או השביעי שיגמור
כבר  שקרא ממה לפחות פסוקים ג' וקורא חוזר והמפטיר

העולים). שאר (או האחרון או הז'

שהמפטיר  הכיפורים ויום ויו"ט בשבת אמורים דברים במה
ציבור  תעניות ושאר באב בתשעה אבל המנין מן אינו
אין  מהמנין הוא שהמפטיר במנחה הכיפורים ויום במנחה
המנין  באמצע להפסיק שלא המפטיר קודם קדיש אומרים

הפרשה: באמצע וגם

* * *
‚È בספר המנין להשלים נוהגים ספרים ב' שמוציאים ביום

בימים  לומר צריך אין בשני קורא והמפטיר ראשון
יו"ט  בכל כגון הגאונים מתקנת אלא אינו השני שספר

א  אינו זו פרשה וקריאת ב' בספר המוספין פרשת לא שקורין
במה  די בודאי תפ"ח בסי' שיתבאר כמו הגאונים מתקנת
בשביל  אלא קוראה שאינו אע"פ המפטיר אותה שקורא
שבספר  הפרשה שקריאת בימים אפילו אלא התורה כבוד
שחל  חודש ראש כגון הגדולה כנסת אנשי מתקנת הוא שני
המפטיר  יכול אעפ"כ אדר שבחדש פרשיות וד' בשבת
התורה  כבוד בשביל אלא קוראה שאינו אע"פ לקרותה
רבינו  משה מתקנות היא שבת בכל הפרשה קריאת שהרי

הגמרא: חכמי בימי משלימה המפטיר היה ואעפ"כ ע"ה

„È שני בספר יקרא מהמנין שהאחרון נוהגין אין ולמה
רצו  שלא לפי האחרון שקרא מה ויקרא יחזור והמפטיר
שלא  פעמים ב' עליה ולברך אחת פרשה לכפול לנהוג
ושיקרא  הא' בספר המנין להשלים שאפשר כיון לצורך
אחד  ספר אלא מוציאין שכשאין ב' בספר בלבדו המפטיר
אפשר  שאי הקדיש מחמת כן לעשות הכרח שיש הוא
בב' ענינים ב' כשקורין אבל הפרשה שנגמרה קודם לאמרו
קודם  הא' בספר המנין השלמת אחר קדיש אומרים ספרים
הרבה  מוסיפים אם הדין והוא השני בענין המפטיר קריאת

הקריאה: השלמת אחר הקדיש אומרים אחד בספר

ÂË שחל טבת חודש ראש כגון ספרים ג' שמוציאין וביום
ראש  ופרשת השבוע פרשת לקרות שצריך בשבת
לקרות  שצריך תורה בשמחת וכן חנוכה של וענין חודש
ג"כ  אזי המוספים ופרשת ובראשית הברכה וזאת פרשת
אפילו  או המנין ומשלימין באחרונה קורא בלבד המפטיר
הראשונים  ספרים בב' עולים הכל המנין על מוסיפים אם
קריאתם  בין להפסיק המפטיר קודם קדיש אומרים ואחריהם
התורה  כבוד בשביל אלא אינו שקריאתו המפטיר לקריאת
אם  אף קדיש לומר נוהגים אין ב' בספר הקריאה קודם אבל
הוא  ב' בספר והקורא אחד בספר הקרואים מנין נשלמו כבר

המנין. על נוסף

כשמוציאים  בין הקדיש אמירת בענין אחרים מנהגים ויש
אם  וכן מנהג שום לשנות ואין ג' כשמוציאין ובין ספרים ב'
שחל  חודש (בראש ספרים ב' כשמוציאין שנוהגים מקום יש
בשני  קורא מהמנין שהאחרון פרשיות) ובד' בשבת
מזחיחין  אין האחרון שקרא מה וקורא חוזר והמפטיר

אותם:

* * *
ÊË צריך אין למפטיר לעלות יכול מברכין למי היודע קטן

מה  וכופל חוזר אלא אינו שהמפטיר בשבת לומר
חודש  וראש המוספין בפרשת אפילו אלא השביעי שקרא
מברכין  למי יודע אם לעלות יכול פרשיות וד' בשבת שחל
כל  שישמענה התורה מן חובה היא זכור שפרשת ואע"פ
יכול  אינו בדבר מחוייב שאינו והקטן מישראל אדם
קורא  הש"ץ הרי עכשיו מקום מכל חובתן ידי להוציאם

חובתן: ידי ומוציאם לצבור ומשמיע רם בקול

ÊÈ אחר הכנסת לבית והלך בתורה לקרות שעלה מי
שקראה  פרשה אותה לו ונזדמנה שם לעלות וקראוהו

וסוף: תחלה עליה ולברך לחזור צריך כבר

ÁÈ בנביא להפטיר שיודע מי הכנסת בבית נמצא לא אם
פי  על אף בתורה לקרות כבר שעלו מאותם אחד אלא
בתורה  ולקרות לחזור צריך בנביא להפטיר כשעולה כן
די  ואין וסוף תחלה עליה ולברך התורה כבוד מפני תחלה

מקודם. כבר שקרא במה

השלמת  אחר קדיש הש"ץ אמר כשכבר אמורים דברים במה
להפטיר  שיודע מי הכנסת בבית שאין נודע ואח"כ המנין
אבל  בברכה כבר קרא הש"ץ וגם כבר שקראו אותם מבלעדי
מיד  הקדיש יאמר לא קדיש שאמר קודם כן לו נודע אם
בתורה  ולקרות לחזור צריך ואין בנביא יפטיר השביעי אלא
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עדיין  הפסיקו שלא כיון לשביעי שעלה במה די כי ב' פעם
וברכותיה  ההפטרה ואחר קריאתו אחר הקדיש באמירת
אזי  בנביא להפטיר יודע אינו השביעי ואם קדיש יאמרו
להפטיר  ויעלה השביעי אחר קדיש ציבור השליח יאמר
בתורה  ויקרא ויחזור קודם בתורה לקרות שעלה ממי היודע
שיודעים  אחרים יש אם אבל וסוף תחלה ויברך שקרא ממה
ואל  קרא לא שעדיין זה שיפטיר מוטב בנביא להפטיר

זה): (בצבור בתורה לקרות כבר שעלה זה יפטיר

* * *
ËÈ קדיש ואמר הששי עם הפרשה וסיים הש"ץ טעה אם

אלא  המפטיר מלבד לשביעי אחר עוד לקרות צריך אין
העיקר  כי בכך ודי הששי עם שקרא מה המפטיר עם יקרא
עדיין  קדיש אמר לא אם (אבל שבעה למנין עולה שהמפטיר
להאומרים  אף לצאת כדי המפטיר מלבד שביעי עוד יקרא

כ  ז' למנין עולה אינו לדברי שהמפטיר ולצאת שנוהגין מו
הכל):

Î אחת אות ואפילו אחת תיבה אפילו הש"ץ דילג אם
פסוק  אותו ולקרות לחזור צריך שחרית שבת בקריאת
עליהם  ולברך לו הסמוכים פסוקים ב' עוד עם בו שדילג
אם  ואף אחרונה ברכה העולה בירך כבר אם וסוף תחלה
או  הש"ץ צריך מוסף והתפללו והפטירו הפרשה סיימו כבר
זה  בצבור הדלוג שבהם פסוקים הג' ולקרות לחזור אחר
כל  שם עיין קל"ז בסי' שנתבאר כמו וסוף תחלה בברכה

זה: דין פרטי

סעיפים: כ' ובו והמפטיר התורה קריאת רפב סימן ב חלק

לקרות ‡ שני ספר יו"ט לכל להוציא הגאונים שתקנו אף
שבפרשת  מפני כן תקנו לא בשבת המוספים בפרשת
קורין  ואין בלבד פסוקים ב' אלא בה אין השבת מוסף
לפי  ועוד קל"ז בסי' שנתבאר כמו פסוקים מג' פחות בתורה
שקרא  הפרשה מענין שבת בכל בנביא להפטיר שצריך
מענין  להפטיר יצטרך שבת במוסף יקרא ואם המפטיר ממנה
משא"כ  אחד בענין השנה כל של ההפטרות כל ויהיו שבת
אותה  מענין שבת בכל יפטיר השבוע בפרשת כשקורא

הפרשה:

בשבת: תורות ספרי שני מוציאין אין למה רפג סימן ב חלק

ששבעה ‡ בשבת פסוקים מכ"א יפחות  לא בנביא המפטיר
פסוקים  ג' בנביא שיפטיר וצריך בתורה לקרות עולים
על  שמד גזרו אחת שפעם מפני מהעולים אחד כל כנגד
הפרשה  מענין בנביאים וקראו בתורה יקראו שלא ישראל
היו  ולא בתורה לקרות צריכים שהיו השבעה כנגד שבעה
בתורה  פוחתין שאין כמו אחד לכל פסוקים מג' פוחתין
וחזרו  הגזרה כשבטלה ואח"כ פסוקים כ"א כולם בין והרי
מענין  בנביא קורא אחד שיהא התקינו בתורה לקרות
פסוקים  בט"ו די ביו"ט אבל בשבת פסוקים כ"א הפרשה
או  מכ"א בפחות הענין נשלם ואם בתורה העולים ה' כנגד
פרשת  כגון או קטנה שהיא שובה פרשת כגון מט"ו בפחות
מענין  להשלים צריך אין וגו' זבחיכם על ספו עולותיכם

שמלאחריו): ולא שמלפניו (לא אחר

* * *
שקראו · שבעה כנגד ברכות ז' המפטיר שיברך ותקנו

קודם  שקורא התורה על שבירך ברכות שתי בתורה
על  מברך ברכות וחמש רפ"ב בסי' כמ"ש בנביא שיפטיר

לאחריה. וד' מלפניה אחת ההפטרה

הברכה  סיום שם שאין וצדק אמת אחר אמן לענות ואין
שלא  למפטיר טוב לכן אמן שם לענות טועים שהרבה ומפני
סיום  שם שאין ידעו למען כלל הפסק שום שם לעשות

ברכה:

תורה ‚ בספר שקראו אחר בצבור אלא ההפטרה נתקנה לא
ברכה  בלא בחומש אלא תורה בספר קראו לא אם אבל
בלא  אבל ברכותיה עם ההפטרה יאמר לא קמ"ג בסי' כמ"ש
שלא  שיאמרוה הדבר ונכון לאמרה יכולים ברכותיה
תורה  בספר קרא אם אבל ההפטרה תורת להם תשתכח
עם  ההפטרה יאמרו קמ"ג בסי' שנתבאר דרך ועל פסול

שם: שנתבאר כמו ברכותיה

קורין „ אין אחת אות אפילו החסר תורה שספר פי על אף
בו  שמפטירים הנביא שיהא צריך אין בהפטרה אבל בו
יקרא  שלא (כדי בה שמפטירין בפרשה די אלא שלם ספר
כתובה  אינו זו פרשה גם אם ואף שבכתב) דברים פה בעל
על  דהיינו הגמרא חכמי בימי הנביאים ספרי כתיבת כמשפט
בגלילה  ועשוי טהורה בהמה עור של הקלף על או הגויל
יכולים  (היו) אעפ"כ רע"א סי' בי"ד כמ"ש תורה כספר
כלל  נתקנה לא שההפטרה בימיהם) (אף בה להפטיר
לקרות  התורה בקריאת שתיקנו כמו כשר בספר שיקראוה
ואף  פה על לקרותה שאסור אלא כשר תורה בספר
כל  עצמן בפני פרשיות פרשיות לכתוב אסור היה שבימיהם
מנביאים  שהן בין התורה מן שהן בין שלם ספר שאינן
לכתוב  התירו אעפ"כ רפ"ג סי' בי"ד כמ"ש וכתובים
יכולת  שאין תורתך הפרו לה' לעשות עת משום הפטרות
מקריאת  ויתבטלו שלמים נביאים להם לקנות צבור כל ביד

לגמרי. ההפטרה

בזול  והספרים הדפוס מלאכת שנתגלית שעכשיו ואף
שאף  לפי בלבדן ההפטרות לכתוב או להדפיס מותר אעפ"כ
לקרות  מותר יהיה לא הנייר על שלם נביא ספר ידפיסו אם
בהמה  עור על שאינו כיון לה' לעשות עת משום אלא בו
או  הנדפסת זו בהפטרה אם ואף בגלילה עשוי ואינו טהורה
פה  בעל החסרון קורא תיבות הרבה חסרון בה יש הכתובה
אתה  אי שבכתב דברים משום איסור שאין בענין הוא אם

קמ"ג): סי' (עיין פה בעל לאמרם רשאי

* * *
ואי ‰ אחר בבית אלא הכנסת בבית כלל ההפטרה אין ואם

מבית  עשרה ילכו בעיר עירוב שאין משם להביאה אפשר
תחלה  בתורה שקרא המפטיר שם ויפטיר בית לאותו הכנסת
הכנסת: בבית פה בעל ההפטרה יקרא לא אבל הכנסת בבית

Â ענין מזכיר המפטיר אין בשבת להיות שחל חודש ראש
שאינו  לפי כו' התורה על בברכת כלל חודש ראש של
אין  שבת אלמלא שהרי בהפטרה חודש לראש כלל ענין

לבד: חודש בראש הפטרה
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רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

עדיין  הפסיקו שלא כיון לשביעי שעלה במה די כי ב' פעם
וברכותיה  ההפטרה ואחר קריאתו אחר הקדיש באמירת
אזי  בנביא להפטיר יודע אינו השביעי ואם קדיש יאמרו
להפטיר  ויעלה השביעי אחר קדיש ציבור השליח יאמר
בתורה  ויקרא ויחזור קודם בתורה לקרות שעלה ממי היודע
שיודעים  אחרים יש אם אבל וסוף תחלה ויברך שקרא ממה
ואל  קרא לא שעדיין זה שיפטיר מוטב בנביא להפטיר

זה): (בצבור בתורה לקרות כבר שעלה זה יפטיר

* * *
ËÈ קדיש ואמר הששי עם הפרשה וסיים הש"ץ טעה אם

אלא  המפטיר מלבד לשביעי אחר עוד לקרות צריך אין
העיקר  כי בכך ודי הששי עם שקרא מה המפטיר עם יקרא
עדיין  קדיש אמר לא אם (אבל שבעה למנין עולה שהמפטיר
להאומרים  אף לצאת כדי המפטיר מלבד שביעי עוד יקרא

כ  ז' למנין עולה אינו לדברי שהמפטיר ולצאת שנוהגין מו
הכל):

Î אחת אות ואפילו אחת תיבה אפילו הש"ץ דילג אם
פסוק  אותו ולקרות לחזור צריך שחרית שבת בקריאת
עליהם  ולברך לו הסמוכים פסוקים ב' עוד עם בו שדילג
אם  ואף אחרונה ברכה העולה בירך כבר אם וסוף תחלה
או  הש"ץ צריך מוסף והתפללו והפטירו הפרשה סיימו כבר
זה  בצבור הדלוג שבהם פסוקים הג' ולקרות לחזור אחר
כל  שם עיין קל"ז בסי' שנתבאר כמו וסוף תחלה בברכה

זה: דין פרטי

סעיפים: כ' ובו והמפטיר התורה קריאת רפב סימן ב חלק

לקרות ‡ שני ספר יו"ט לכל להוציא הגאונים שתקנו אף
שבפרשת  מפני כן תקנו לא בשבת המוספים בפרשת
קורין  ואין בלבד פסוקים ב' אלא בה אין השבת מוסף
לפי  ועוד קל"ז בסי' שנתבאר כמו פסוקים מג' פחות בתורה
שקרא  הפרשה מענין שבת בכל בנביא להפטיר שצריך
מענין  להפטיר יצטרך שבת במוסף יקרא ואם המפטיר ממנה
משא"כ  אחד בענין השנה כל של ההפטרות כל ויהיו שבת
אותה  מענין שבת בכל יפטיר השבוע בפרשת כשקורא

הפרשה:

בשבת: תורות ספרי שני מוציאין אין למה רפג סימן ב חלק

ששבעה ‡ בשבת פסוקים מכ"א יפחות  לא בנביא המפטיר
פסוקים  ג' בנביא שיפטיר וצריך בתורה לקרות עולים
על  שמד גזרו אחת שפעם מפני מהעולים אחד כל כנגד
הפרשה  מענין בנביאים וקראו בתורה יקראו שלא ישראל
היו  ולא בתורה לקרות צריכים שהיו השבעה כנגד שבעה
בתורה  פוחתין שאין כמו אחד לכל פסוקים מג' פוחתין
וחזרו  הגזרה כשבטלה ואח"כ פסוקים כ"א כולם בין והרי
מענין  בנביא קורא אחד שיהא התקינו בתורה לקרות
פסוקים  בט"ו די ביו"ט אבל בשבת פסוקים כ"א הפרשה
או  מכ"א בפחות הענין נשלם ואם בתורה העולים ה' כנגד
פרשת  כגון או קטנה שהיא שובה פרשת כגון מט"ו בפחות
מענין  להשלים צריך אין וגו' זבחיכם על ספו עולותיכם

שמלאחריו): ולא שמלפניו (לא אחר

* * *
שקראו · שבעה כנגד ברכות ז' המפטיר שיברך ותקנו

קודם  שקורא התורה על שבירך ברכות שתי בתורה
על  מברך ברכות וחמש רפ"ב בסי' כמ"ש בנביא שיפטיר

לאחריה. וד' מלפניה אחת ההפטרה

הברכה  סיום שם שאין וצדק אמת אחר אמן לענות ואין
שלא  למפטיר טוב לכן אמן שם לענות טועים שהרבה ומפני
סיום  שם שאין ידעו למען כלל הפסק שום שם לעשות

ברכה:

תורה ‚ בספר שקראו אחר בצבור אלא ההפטרה נתקנה לא
ברכה  בלא בחומש אלא תורה בספר קראו לא אם אבל
בלא  אבל ברכותיה עם ההפטרה יאמר לא קמ"ג בסי' כמ"ש
שלא  שיאמרוה הדבר ונכון לאמרה יכולים ברכותיה
תורה  בספר קרא אם אבל ההפטרה תורת להם תשתכח
עם  ההפטרה יאמרו קמ"ג בסי' שנתבאר דרך ועל פסול

שם: שנתבאר כמו ברכותיה

קורין „ אין אחת אות אפילו החסר תורה שספר פי על אף
בו  שמפטירים הנביא שיהא צריך אין בהפטרה אבל בו
יקרא  שלא (כדי בה שמפטירין בפרשה די אלא שלם ספר
כתובה  אינו זו פרשה גם אם ואף שבכתב) דברים פה בעל
על  דהיינו הגמרא חכמי בימי הנביאים ספרי כתיבת כמשפט
בגלילה  ועשוי טהורה בהמה עור של הקלף על או הגויל
יכולים  (היו) אעפ"כ רע"א סי' בי"ד כמ"ש תורה כספר
כלל  נתקנה לא שההפטרה בימיהם) (אף בה להפטיר
לקרות  התורה בקריאת שתיקנו כמו כשר בספר שיקראוה
ואף  פה על לקרותה שאסור אלא כשר תורה בספר
כל  עצמן בפני פרשיות פרשיות לכתוב אסור היה שבימיהם
מנביאים  שהן בין התורה מן שהן בין שלם ספר שאינן
לכתוב  התירו אעפ"כ רפ"ג סי' בי"ד כמ"ש וכתובים
יכולת  שאין תורתך הפרו לה' לעשות עת משום הפטרות
מקריאת  ויתבטלו שלמים נביאים להם לקנות צבור כל ביד

לגמרי. ההפטרה

בזול  והספרים הדפוס מלאכת שנתגלית שעכשיו ואף
שאף  לפי בלבדן ההפטרות לכתוב או להדפיס מותר אעפ"כ
לקרות  מותר יהיה לא הנייר על שלם נביא ספר ידפיסו אם
בהמה  עור על שאינו כיון לה' לעשות עת משום אלא בו
או  הנדפסת זו בהפטרה אם ואף בגלילה עשוי ואינו טהורה
פה  בעל החסרון קורא תיבות הרבה חסרון בה יש הכתובה
אתה  אי שבכתב דברים משום איסור שאין בענין הוא אם

קמ"ג): סי' (עיין פה בעל לאמרם רשאי

* * *
ואי ‰ אחר בבית אלא הכנסת בבית כלל ההפטרה אין ואם

מבית  עשרה ילכו בעיר עירוב שאין משם להביאה אפשר
תחלה  בתורה שקרא המפטיר שם ויפטיר בית לאותו הכנסת
הכנסת: בבית פה בעל ההפטרה יקרא לא אבל הכנסת בבית

Â ענין מזכיר המפטיר אין בשבת להיות שחל חודש ראש
שאינו  לפי כו' התורה על בברכת כלל חודש ראש של
אין  שבת אלמלא שהרי בהפטרה חודש לראש כלל ענין

לבד: חודש בראש הפטרה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

Ê המפטיר ולברכות בתורה הקוראים לברכות לכוין צריך
ברכות  מאה מנין להשלים לו ויעלו אמן אחריהם ויענה
בהם  להשלים הרבה פירות לו אין אם בשבת מנינם שחיסר

ר"צ: סי' ועיין מ"ו בסי' כמ"ש

Á ויודע בטוב האותיות לחתוך שיודע לקרות היודע קטן
סלסול  נוהגים ויש בנביא להפטיר יכול מברכין למי
דוד  ובשירת בעצרת שמפטירין יחזקאל של במרכבה וכבוד
ויש  גדול אלא יפטיר שלא פסח של בז' אותה כשמפטירים

שובה: בשבת גם כן נוהגים

Ë יודע שאינו ונמצא בתורה וקרא למפטיר קטן קראו אם
אחר  יכול בגדול כן אירע אם וכן ההפטרה לומר
בקריאה  די כי עוד בתורה לקרות צריך ואין לאמרה

תחלה  בתורה יקרא בנביא שהמפטיר שתקנו שאף הראשונה
שנתבאר  כמו הנביא קודם נקראת שתהא התורה כבוד מפני
יש  בתורה קרא אחר או כשהקטן גם מקום מכל רפ"ב בסי'
בשביל  שקרא לכל הדבר שניכר לתורה כבוד ג"כ בזה
לא  שבוודאי בתורה קריאה אחר נקראת שתהיה ההפטרה
שהרי  ההפטרה בשביל ולא עצמו בשביל שקרא לומר יבאו
על  חולקין ויש אחריהם קדיש ואמרו הקרואים נשלמו כבר
מי  למפטיר לקרות כן לעשות אסור לכתחלה לפיכך זה
יעלה  אותו קראו ואם בעצמו ההפטרה לומר יודע שאינו

הראשונה: כסברא ההפטרה אחר ויקרא בתורה ויקרא

וברכותיה: ההפטרה דין רפד סימן ב חלק
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בהיות ‰Â‰(כב) למעלה ג"כ יובן הנ"ל מכל הנמשל
שהוא  דאצילות העליון אדם בבחי' ידוע
מיעוט  בבחי' בא והוא כו'. מ"ה דשם התקון בבחי'
בחי' אבל אדם. פרצוף בחי' שהוא הכלים ברבוי האור
דבחי' ס"ג שם בבחי' הוא התקון לבחי' שקדם התוהו
שאין  דהיינו במיעוט. והכלי בריבוי שהאור כו' נקודים
כלל  לחלקים מתחלק בלתי בעצם שהן כמו רק במדות
בהם  לשלוט השכל יוכל שלא העצמיים במדות כנ"ל
בעצמות  שהן להיות השכל על גוברים הן אדרבה כלל
בבחי' שהן דתוהו מדות בבחי' הוא וכך יותר. הנפש
לחכמ') מקדם קדם ימי (שנק' הכתר דאור העצמות
כארז) קשה (כענין ביותר. וחזקי' תקיפי' אורות שהן
כלל. וההתכללות היחוד בחי' בהן הי' לא זה ומסיבת

מ  כל אדרבה המנגדה אלא היפוכה לסבול תוכל לא דה
וכעצם  כנ"ל). בעצם שהן כמו ומים אש (כמו כלל.
בו  שאין מדה"ד ועצם כלל דין בו שאין החסד מדות
של  וחוזק תקיפות עוצם מצד וזהו כלל. וחסד  רחמים
בחי' שהוא דכתר נקודות בבחי' להיותם המדות
שבכל  ושלימות הישות בחי' זהו וגם שלהם. העצמיו'
א' בכתר שישתמשו שא"א מלכים ב' וכמו ומדה מדה
וזהו  כו'. כלל זולתו יסבול שלא א' כל של ישות מפני
בבחי' הי' שהשבירה כידוע כו' ג"ס אותיות ס "ג בחי'
מלוכה  וכל וימת וימלוך בהן שנאמר דז"מ במדות ס"ג
זולתו  דבר שאין וגסות וישות גדול בתוקף היא
כמו  זולתו דבר עם יתחבר לא ע"כ אותו. שישלים
לבדו  רק זולתו דבר יסבול שלא המל' במדות שנראה
לבדו  אמלוך אנא כלו' וימלוך א' ולזאת וישלוט ימלוך
בשעה  וע"כ כלל. מזולתו ממדה וחיבור שיתוף בלי
(וזהו  כו'. תחתיו וימלוך וכמ"ש זה מלך לא זה שמלך
וישות  ביותר וחזקו האור תוקף שהוא האור רבוי הנק'
בהתחלקות  המדה באה שלא לפי במעוט והכלי שלו
פיזור  בבחי' האותיות שהן הכלים נפלו ע"כ כלל.
עומק  אור מתוקף עד"מ כמו במ"א. כמ"ש למטה
לסבול  הכלי יוכל שלא הקטן המוח בכלי השכל
אחרים  צרופים ונעשים ויתפזרו האותיו' ויתבלבלו
מתקלא  הוה דלא עד (וז"ש כו'). החלומות כמו לגמרי
משגחי' הוו לא כו' דא"ק מ"ה דשם התיקון בחי' שהוא
ומשם  וכמ"ש כו' מתפרדי' ענפי' ונק' כו' באפין אפין
דאדם  מ"ה דשם התיקון בחי' בא אח"כ אך כו'). יפרד
הפכים  בב' דקוין ההתכללות בבחי' שבא יושר שנק'
כו' לי' מי' התחלקות ברבוי מדה כל שבא מצד דחו"ג

רבוי  בחי' בא דוקא שמזה האור ומעוט הכלים ברבוי
כנ"ל. שונים אופנים בכמה ההפכים מכל ההתכללות
שמתכללים  ומים דאש והרכבות מזיגות רבוי במשל
והוא  כו'. שבגבורה חסד עם שבחסד גבורה כמו יחד
מדה  שכל התיקון שרש שהוא החכ' כח שליטת ע"פ
הדין  מכח יוכלל החסד כמדת דוקא היפוכה עם יוכלל
כא' ודין מחסד להתכלל יוכלו ע"כ החסד מן והדין
עצמו  הוא החסד שיחייב א' וטעם שכל מצד ממש
החסד  יהי' כך באופן כא' ישכנו ושניהם הדין יחייב
סותרי' ואינם כנ"ל. מיצוע שנק' הדין יהי' כך ובאופן
שאנו  וכמו כו'. ביסורים השמחי' בענין כנ"ל כלל זא"ז
בבחי' היו שתחלה דמע"ב המדות בבחי' מוצאי'
בדין  לחסד ולא בחסד לדין שליטה שאין דתוהו המדות
בחי' שהוא התיקון בבחי' נעשה ואח"כ כלל
באלף  (שהי' המבול בזמן והוא כא' מחו"ג ההתכללות
רבה  כי ה' וירא שא' כנ"ל) הגבורה בבחי' שהוא הב'
היום  כל רע רק לבו מחשבות יצר וכל בארץ האדם רעת
לבו  אל ויתעצב בארץ האדם את עשה כי ה' וינחם
נחמתי  כי כו' רמש עד כו' האדם את אמחה ה' ויאמר
שגם  עד ביותר הדין מדת כח תוקף וזהו עשיתם. כי
שבתחלת  ואע"פ בראם. אשר נחם כי כו' ועוף רמש
עשה  אשר כל את אלקים וירא א' הו' ביום מע"ב וסוף
והאדם  הברואי' כל בעיניו מאד שהוטב מאד. טוב והנה
החסד  ואור כח עוצם מבחי' הי' זה מכולם. יותר בפרט
(ובפרט  וחסד. טוב רק וכלל כלל דין בחי' בו שאין
שנעוץ  כו' עשה אשר מכל מהכל שכלול הו' ביום
זהו  ואמנם טוב). כי האור על כמ"ש הא' ביום בתחלה
הכל. שהשלים אלקים בצלם שנברא האדם מצד הי'
הקודמים  דימים התוהו בחי' שאחר התיקון בחי' והוא
הן  וחיות שבהמות מחבירו בהתחלקות בא יום שכל
והנה  הו' ביום ממ"ש ראייה אין וא"כ התוהו. בבחי'
בחי' הוא הו' שיום דוימ"ב בכללות זהו אך מאד. טוב
כנ"ל  המבול בזמן הי' הב' יום בפרטות אבל כו'. יסוד
כתיב  הקרבן נח הקריב כאשר והנה גבו'). בחי' שהוא
אוסיף  לא לבו אל ה' ויאמר הניחוח ריח את ה' וירח
האדם  לב יצר כי האדם בעבור האדמ' את עוד לקלל
עוד  כו' חי כל את להכות עוד אוסיף ולא מנעוריו רע
שבתחלה  רואים אנו הנה כו'. וקציר זרע הארץ ימי כל
נקודת  בבחי' עצמיות בבחי' העליונות המדות היו
ואין  בתערובות אפי' כלל בחסד דין שאין כנ"ל דכתר
שיצרו  מטעם האדם את אמחה כשאמר כלל. בדין חסד
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בהיות ‰Â‰(כב) למעלה ג"כ יובן הנ"ל מכל הנמשל
שהוא  דאצילות העליון אדם בבחי' ידוע
מיעוט  בבחי' בא והוא כו'. מ"ה דשם התקון בבחי'
בחי' אבל אדם. פרצוף בחי' שהוא הכלים ברבוי האור
דבחי' ס"ג שם בבחי' הוא התקון לבחי' שקדם התוהו
שאין  דהיינו במיעוט. והכלי בריבוי שהאור כו' נקודים
כלל  לחלקים מתחלק בלתי בעצם שהן כמו רק במדות
בהם  לשלוט השכל יוכל שלא העצמיים במדות כנ"ל
בעצמות  שהן להיות השכל על גוברים הן אדרבה כלל
בבחי' שהן דתוהו מדות בבחי' הוא וכך יותר. הנפש
לחכמ') מקדם קדם ימי (שנק' הכתר דאור העצמות
כארז) קשה (כענין ביותר. וחזקי' תקיפי' אורות שהן
כלל. וההתכללות היחוד בחי' בהן הי' לא זה ומסיבת

מ  כל אדרבה המנגדה אלא היפוכה לסבול תוכל לא דה
וכעצם  כנ"ל). בעצם שהן כמו ומים אש (כמו כלל.
בו  שאין מדה"ד ועצם כלל דין בו שאין החסד מדות
של  וחוזק תקיפות עוצם מצד וזהו כלל. וחסד  רחמים
בחי' שהוא דכתר נקודות בבחי' להיותם המדות
שבכל  ושלימות הישות בחי' זהו וגם שלהם. העצמיו'
א' בכתר שישתמשו שא"א מלכים ב' וכמו ומדה מדה
וזהו  כו'. כלל זולתו יסבול שלא א' כל של ישות מפני
בבחי' הי' שהשבירה כידוע כו' ג"ס אותיות ס "ג בחי'
מלוכה  וכל וימת וימלוך בהן שנאמר דז"מ במדות ס"ג
זולתו  דבר שאין וגסות וישות גדול בתוקף היא
כמו  זולתו דבר עם יתחבר לא ע"כ אותו. שישלים
לבדו  רק זולתו דבר יסבול שלא המל' במדות שנראה
לבדו  אמלוך אנא כלו' וימלוך א' ולזאת וישלוט ימלוך
בשעה  וע"כ כלל. מזולתו ממדה וחיבור שיתוף בלי
(וזהו  כו'. תחתיו וימלוך וכמ"ש זה מלך לא זה שמלך
וישות  ביותר וחזקו האור תוקף שהוא האור רבוי הנק'
בהתחלקות  המדה באה שלא לפי במעוט והכלי שלו
פיזור  בבחי' האותיות שהן הכלים נפלו ע"כ כלל.
עומק  אור מתוקף עד"מ כמו במ"א. כמ"ש למטה
לסבול  הכלי יוכל שלא הקטן המוח בכלי השכל
אחרים  צרופים ונעשים ויתפזרו האותיו' ויתבלבלו
מתקלא  הוה דלא עד (וז"ש כו'). החלומות כמו לגמרי
משגחי' הוו לא כו' דא"ק מ"ה דשם התיקון בחי' שהוא
ומשם  וכמ"ש כו' מתפרדי' ענפי' ונק' כו' באפין אפין
דאדם  מ"ה דשם התיקון בחי' בא אח"כ אך כו'). יפרד
הפכים  בב' דקוין ההתכללות בבחי' שבא יושר שנק'
כו' לי' מי' התחלקות ברבוי מדה כל שבא מצד דחו"ג

רבוי  בחי' בא דוקא שמזה האור ומעוט הכלים ברבוי
כנ"ל. שונים אופנים בכמה ההפכים מכל ההתכללות
שמתכללים  ומים דאש והרכבות מזיגות רבוי במשל
והוא  כו'. שבגבורה חסד עם שבחסד גבורה כמו יחד
מדה  שכל התיקון שרש שהוא החכ' כח שליטת ע"פ
הדין  מכח יוכלל החסד כמדת דוקא היפוכה עם יוכלל
כא' ודין מחסד להתכלל יוכלו ע"כ החסד מן והדין
עצמו  הוא החסד שיחייב א' וטעם שכל מצד ממש
החסד  יהי' כך באופן כא' ישכנו ושניהם הדין יחייב
סותרי' ואינם כנ"ל. מיצוע שנק' הדין יהי' כך ובאופן
שאנו  וכמו כו'. ביסורים השמחי' בענין כנ"ל כלל זא"ז
בבחי' היו שתחלה דמע"ב המדות בבחי' מוצאי'
בדין  לחסד ולא בחסד לדין שליטה שאין דתוהו המדות
בחי' שהוא התיקון בבחי' נעשה ואח"כ כלל
באלף  (שהי' המבול בזמן והוא כא' מחו"ג ההתכללות
רבה  כי ה' וירא שא' כנ"ל) הגבורה בבחי' שהוא הב'
היום  כל רע רק לבו מחשבות יצר וכל בארץ האדם רעת
לבו  אל ויתעצב בארץ האדם את עשה כי ה' וינחם
נחמתי  כי כו' רמש עד כו' האדם את אמחה ה' ויאמר
שגם  עד ביותר הדין מדת כח תוקף וזהו עשיתם. כי
שבתחלת  ואע"פ בראם. אשר נחם כי כו' ועוף רמש
עשה  אשר כל את אלקים וירא א' הו' ביום מע"ב וסוף
והאדם  הברואי' כל בעיניו מאד שהוטב מאד. טוב והנה
החסד  ואור כח עוצם מבחי' הי' זה מכולם. יותר בפרט
(ובפרט  וחסד. טוב רק וכלל כלל דין בחי' בו שאין
שנעוץ  כו' עשה אשר מכל מהכל שכלול הו' ביום
זהו  ואמנם טוב). כי האור על כמ"ש הא' ביום בתחלה
הכל. שהשלים אלקים בצלם שנברא האדם מצד הי'
הקודמים  דימים התוהו בחי' שאחר התיקון בחי' והוא
הן  וחיות שבהמות מחבירו בהתחלקות בא יום שכל
והנה  הו' ביום ממ"ש ראייה אין וא"כ התוהו. בבחי'
בחי' הוא הו' שיום דוימ"ב בכללות זהו אך מאד. טוב
כנ"ל  המבול בזמן הי' הב' יום בפרטות אבל כו'. יסוד
כתיב  הקרבן נח הקריב כאשר והנה גבו'). בחי' שהוא
אוסיף  לא לבו אל ה' ויאמר הניחוח ריח את ה' וירח
האדם  לב יצר כי האדם בעבור האדמ' את עוד לקלל
עוד  כו' חי כל את להכות עוד אוסיף ולא מנעוריו רע
שבתחלה  רואים אנו הנה כו'. וקציר זרע הארץ ימי כל
נקודת  בבחי' עצמיות בבחי' העליונות המדות היו
ואין  בתערובות אפי' כלל בחסד דין שאין כנ"ל דכתר
שיצרו  מטעם האדם את אמחה כשאמר כלל. בדין חסד
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ובהמות  החיות על אף כלל בדין מרחמין ואין ביותר רע
גדול  וחוזק בתוקף וא' א' שכל להיות כו'. ועוף ורמש
אור  בעצמות כמו שהן לפי כלל. המנגד יסבול שלא
שהוא  עליון צדיק איש נח ע"י אח"כ אך כנ"ל. המאציל
קרבנו  כשהקריב כו' דת"י האמצעי דקו התיקון בחי'
ההתכללות  בחי' להיות הוי"ה בשם התיקון בחי' נמשך
להיות  כנ"ל דוקא להיפוכה ממדה דאצילות במדות
מן  מתהפכים להיות מ"ה דשם החכמה ע"פ שמתנהגי'
דאצילות  דאו"א המוחי' שליטת אופן ע"פ לקצה הקצה
מיעוט  ענין שזהו ממש. כא' הפכים ב' שיוכללו עד
במ"ש  רואים שאנו והיינו כנ"ל. הכלים ורבוי האור
לא  דאצילות דז"א המדות בחי' שהן לבו אל ויאמר
וא"כ  כו'. מנעוריו רע האדם לב שיצר מטעם כו' אוסיף
ימי  כל עוד ע"כ האדם בעבור האדמה יקולל למה

שמ  פשוטו זהו כו'. הארץ הארץ לקיום וחסד זכות צא
מטעם  הרי ואמנם כו'. האדם רעת בעבור תקולל שלא
שפט  כו' יצר וכל בארץ האדם רעת שרבה עצמו זה
אנו  הרי כו'. ועוף רמש עד היקום כל למחוק לדין
רע  האדם לב שיצר מה שהוא א' וסברא שמטעם רואים
לקלל  לשפוט דאין ואמר לזכות מדין נתהפך כו'
וכמ"ש  נתקלל האדם ועכ"ז האדם. בעבור האדמה
כו'. שנה ק"כ ימיו והיו כו' באדם רוחי ידון לא בתחלה
גם  שהרי נח קרבן ע"י וזכות לחסד נהפך זה (וגם
האריכו  ושבטים האבות עד מנח המבול שאחר בדורות
בתולדותיהם  כמבואר שנה מק"כ יותר הרבה ימיהם
מאות  ד' חי ארפכשד ובנו שנה ת"ר חי נח בן ששם
שנתמעט  רק כו' שנה תל"ג חי שלח בנו וכן שנה. ול"ח
אברהם  וימי שנה. ר"ה רק היו תרח ימי עד מעט מעט

קמ"ז  רק חי ויעקב שנה. ק"פ יצחק וימי שנה. קע"ה
מאד  יפלא וזה לבד שנים ק"כ חי (ומשה כו'). שנים
ולא  כו' פא"פ בו ה' שדבר ממשה בנביאים גדול דמי
לעולם  באדם רוחי ידון לא אמר ואיך שנה. ק"כ רק חי
בראשית  פ' רבה במדרש כדאי' משה) (גי' בשגם
אלא  כדאי שהי' לא מהם שנשתייר נח אפי' ארחב"פ
בשגם  ג) ו, (בראשית שנאמר ממנו שיצא משה בשביל
אמרי  רבנן דדין כחושבנא דדין חושבנא משה הוא
מאה  חי ומשה שנה ועשרים מאה ימיו והיו מהכא
מדין  זו מדה שנהפך לומר ומוכרח ע"כ). שנה ועשרים
לחצוניות  הפנימית בחי' בין הוא ההפרש ואמנם לחסד.
בפנימיות  דמשה מ"ה דשם דאדם התיקון דבבחי'
ידון  דוקא שעי"ז למעלה יח"ע בחי' כל נעשה דתורה
(תהלים  במשיח מ"ש שהוא דוקא ולעולם באדם רוחי
דאא"ס. נצחיות בבחי' לו נתת ממך שאל חיים ה) כא,
ימי  והיו האור נתמעט עכשיו למטה בחצוניות אבל
ודין  בפנימיות חסד דהיינו לבד שנה ק"כ משה
החסד  הי' האבות עד שמנח ולדורות בחצוניות
הוא  ומשה בפנימיות כו' רוחי ידון דלא והדין בחצוניו'
ד) ל, (משלי בנו שם ומה שמו מה היינו דמשה משיח
למטה  עדיין דעה"ד הבירור נשלם שלא מצד רק כידוע
כמו  בחצוניות בו האיר לא ע"כ למעלה כמו להיות
שיהי' משיח עד כו'). בשר הוא בשגם (וז"ש בפנימיות.
הי' שכינה גילוי וגם ממש בפנימיות כמו בחצוניות בו
עמהם  ה' דבר שהי' האבות עד כו' ועבר דשם בב"ד
דבחי' זאת מדה שנהפך לומר מוכרח א"כ כו'. פב"פ
נח  קרבן ע"י לחסד גדול בתוקף שהי' וגבורה הדין

וד"ל. וד"ל:כנ"ל במ"א כמ"ש
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ÔÈ·‰ÏÂ אלקים רצון עת לך תפלתי ואני כתי' הנה זה
מ"ש  וצ"ל ישעך, באמת ענני חסדך ברב
אך  הגבו', מדת הוא אלקים הרי חסדך ברב אלקים
מלכותך  בחי' מל' בחי' הוא ואני פי' דהנה הוא הענין
ל' תפלה בבחי' הוא זמן, בחי' עולמים כל מלכות
שהוא  הוי' לש' נפתלתי, אלקי' נפתולי מל' התחברות
עת  פי' רצון, עת זמן, מבחי' שלמעלה ויהי' הוה הי'
ע"י  והוא רצון, מבחי' בו יומשך כנ"ל, הזמן בחי' הוא
אלקים  ואז כו', צנורות דרך שיומשך צנור אותיות רצון
אלקים  שיהי' לרחמים יהפך מדה"ד שגם חסדך ברב
באמת  ענני שאמר ג"כ וזהו ג"כ, חסדך ברב מדה"ד
אל  ה' וישע ע"פ הת' כמ"ש רצון ג"כ שהוא ישעך
רצון. ג"כ שהוא כו' מן רעוא והות מנחתו ואל הבל
זרים  ועמדו וכתי' דגנך ואספת כתי' משארז"ל וזהו
עושין  שישראל בזמן כאן קשיא לא צאנכם ורעו
והקשו  ערש"מ, ישראל שאין בזמן וכאן רצוש"מ
ואיך  ק"ש של שני' בפ' כתי' דגנך ואספת הלא התוס'
כי  הוא והתירוץ רצוש"מ. עושין אין בחי' שזהו נאמר
בפ' כמו מאדך בכל כתי' אינו ק"ש של שני' בפ'
ופ' ערש"מ אין שני' פ' נק' לכן ק"ש, של ראשונה
בכל  בה שכתי' ע"ש רצוש"מ עושין נק' ראשונה
נמצא  ממונך, בכל מאדך בכל ארז"ל והנה מאדך.
גשמיות  מעשיות מצוה שהיא הצדקה מעשה שבחי'
והיינו  ערש"מ, בחי' הוא ומעשרות תרומות כמו
רצון  עת וזהו במל' שיומשך הרצון בחי' שממשיכים
בחי' עתך אמונת שע"י עתך אמונת והי' וזהו כנ"ל.
ישועות  חוסן בחי' יומשך ומעשרות תרומות המצות

כו'. ה' וישע בחי'
‰˙ÚÓÂ א שע"י ודעת חכ' מהו יומשך צ"ל עתך מונת

מרובין  שמעשיו כל ארז"ל הנה ודעת, חכ' גם

החכ' בחי' תלוי מהו מתקיימת, חכמתו מחכמתו
מאין  והחכ' כתי' דהנה הוא הענין אך כו'. במעשה
מן  למעלה הוא שהאין מאין, הוא החכ' שמציאת תמצא
שמעשה  לאין היש ביטול ענין הוא המעשה וענין החכ',
כו', מעושה גט מל' עליו כמצווה ועושה א"ע  וכופה
לכן  לאין היש ביטול בחי' הוא שהמעשה מאחר ולכן
והמעשה  תמצא מאין החכ' כי במעשה, החכ' בחי' תלוי
בחי' ע"י עתך אמונת והי' וזהו האין. לבחי' מגעת

ודעת. חכ' ישועות חוסן בחי' ממשיך זו מעשה
‰˙ÚÓÂ מילתא יראה אטו רז"ל שהקשו מה צ"ל

מילתא  משה לגבי אין ותירצו היא, זוטרתי
שלגבי  מה התירוץ מהו המקשים שרבו היא, זוטרתי
מכאו"א  מעמך כתיב הלא היא זוטרתי מילתא משה
מים  מבחי' הי' משה דהנה הוא הענין אך מישראל.
מים  ג"כ נק' התו' והנה משיתיהו, המים מן כמ"ש
מטהרין  המים כמו ולכן למים, לכו צמא כל הוי כמ"ש
קרי"ס  בשעת וכמו טהורות, אמרות נק' התורה כך
ראה  שלא מה הים על שפחה ראתה משה ע"י שהי'
נא' בתורה כך ואנוהו, אלי זה שנא' בוזי בן יחזקאל
תורה  שלומד מי כל והנה כו', אדם תולדות ספר זה
קאמרת, שפיר משה רבא על כמשארז"ל משה נק'
והי' תורה בעל שהי' ע"ש משה לרבא ספרא רב וקרא
העוסק  כל וכמו"כ משה, נק' לכן לרבים תורה דורש
דרא, בכל דמשה אתפשטותא וזהו משה, נק' בתורה
וכל  היא, זוטרתי מילתא משה לגבי אין שאמר וזהו
שיש  כולם לגבי וא"כ משה, בשם נק' בתורה העוסק
וז"ש  זוטרתי. מילתא היא היראה הנה תורה בחי' להם
ודעת  חכ' בחי' כשיש אוצרו היא ה' יראת ודעת חכ'
דמילתא  יראה בחי' אוצרו היא ה' יראת אז תורה בחי'

וד"ל. כו' היא זוטרתי

'ek dn l`xyi dzre

.awr t"y .c"qa

•

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

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dlitzd qxhpew

mpn` .iFnvr z` xXwl KM lM dti FYrC oi`X in ¨§¨¦¤¥©§¨¨¨©§©¥¤©§
rA'd z` cFarl lFki mFwn lMn ,iwl`d oiprd mv §¤¤¨¦§¨¨¡Ÿ¦¦¨¨¨©£¤

zwnrdA Fl mirEcId mipiprdA zEppFAzdA ,dNtYA©§¦¨§¦§§§¨¦§¨¦©§¦§©£¨©

cr ahid zEppFAzdde dbVddA Fnvr z` xXwl ,zrCd©©©§©¥¤©§§©©¨¨§©¦§§¥¥©
aFHd z` FAlA WiBxi mbe .FgFnA ahid oiprd WBxEIW¤§©¨¦§¨¥¥§§©©§¦§¦¤©

d`xie dad`A FAlA xxFrzIW cr zEwl`Citl) ¤¡Ÿ©¤¦§¥§¦§©£¨§¦§¨§¦

1

2

3

4

5

6



רנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

('Ek opFAzOX dnA zEppFAzdd.aNd zENBzdA ©¦§§§©¤¦§¥§¦§©©¥
.dOd mirEci dNtYA zEppFAzdd ipipr ihxR ,dPde§¦¥§¨¥¦§§¥©¦§§©§¦¨§¦¥¨

:zEllkaE¦§¨
sFqÎoi` xF` zNEcbA `Ed dxnfC iwEqtA zEppFAzdd©¦§§¦§¥§¦§¨¦§©¥
z`ltde zNEcB dfA WIW ,zEEdzdd oiprA `EdÎKExÄ§¦§©©¦§©¤¥¨¤§©§©§¨©
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זי"ע  נ"ע רבקה מרת הּצדקנית הרּבנית זקנתֹו אּמֹו ּכבֹוד יארצייט - תש"ט שבט, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָי'

*‰ÓÚË"ּופרׁש נרּה". בּלילה יכּבה לא סחרּה טֹוב ּכי »¬»ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
סחרּה, טֹוב ּכי ׁשּטעמה לפי ּדוד, ְְְֲִִִֶַַַָָָָהּמצּודת
ּבּלילה, ּגם ועֹוסקת נרּה יכּבה לא ּבּלילה ּגם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלזאת
מעבֹודת  הּמנּוחה זמן הּוא ׁשּלילה הּוא הרגיל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדהּסדר
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּדוקא, ּבּיֹום הּוא העבֹודה ועּקר ְְְֲִֶַַַַָָָָהּיֹום,
"והיה  ּוכתיב ערב", עדי ולעבדתֹו לפעלֹו אדם ְְְְֲֲֳִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ"יצא
הּמנּוחה, זמן הּוא ּבּלילה אבל לּמלאכה", הּיֹום ְְְְֲַַַַַַָָָָָָלנּו

לׁשנּתא" אּלא לילה אּברי "לא היא א ּוכמאמר ׁשהּׁשנה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הּסדר  הּוא וכן הּיֹום, ּכל ולאּותֹו מעיפּותֹו נח ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהאדם

טֹועם  ׁשהּוא מי אבל מלאכה, ּובעל עֹובד ּבכל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהרגיל
ּגם  הּנה ּבעבֹודתֹו, רב ענג לֹו ויׁש הּמסחר, טּוב ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹטעם
ּכ ּכל להיֹות ּבּלילה, ּגם ׁשעֹוסק נרֹו, יכּבה לא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּלילה
מה  ׁשּכל עד מעבֹודתֹו והענג הּתׁשּוקה עליו ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּגברה
ואּדרּבא  ענג, ּבֹו מֹוסיף ּולהתעּסק לעבד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּמרּבה

צער  לֹו יּסֹוב מהעבֹודה והּמנּוחה ׁשאנּו1הּׁשביתה ּוכמֹו . ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
ּביֹותר  טרּודים ׁשהם אדם, ּבני ּבכּמה ּבחּוׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָרֹואים
ׁשּבאם  עד מּזה, רב ענג ּומתעּנגים ועסקיהם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹּבעניניהם
לא  הּנה והּׁשביתה, הּמנּוחה ויּׂשיגם העבֹודה רּבּוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹיעדר
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ההערות  ואילך. 27 עמוד תש"ט המאמרים בספר נדפס (*
שם. הנדפס פי על אדמו"ר מכ"ק הם מקומות ומראי

עבדי 1) לא דאי דמחוזא באכלושי א: עז, מציעא בבא ראה
חלשי.

לשינה.א. אלא הלילה נברא לא
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החלי  יּגיעם ּגם אף אּלא מּזה, יתענגּו ׁשּלא ּבלבד ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹזֹו
ּוככל  והתעּסקּותם. מעבֹודתם ׁשּנהנים לפי והּוא ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּכאב,
ׁשהּנפׁש ׁשּלאחר הּנפׁש, ּברּוחנּיּות ּגם יּובן הּזה ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשל
יכּבה  לא ּבּלילה ּגם הּנה הרּוחני הּטֹוב ּומּׂשגת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹטֹועמת
רּבה: ּבמדרׁש איתא ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָנרּה.
מצוה  נר 'ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו נר, נקראת ׁשהּתֹורה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ"ראה
הוי' 'נר ׁשּכתּוב ּוכמֹו נר, נקראת הּנפׁש וכן אֹור', ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָותֹורה

נרי הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר אדם', ּביד(הּתֹורה)נׁשמת ְְְִִֵַַַַָָָָָָָ
מׁשּמר (הּנׁשמה)ונר הנני נרי את מׁשּמר אּתה אם ּבידי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּפרּוׁש וזהּו מהּתֹורה. היא הּנׁשמה ׁשחּיּות ,"נר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאת
הּנעם  את טֹועמת ּכׁשהּנפׁש סחרּה", טֹוב ּכי ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ"טעמה
ׁשל  נרּה" ּבּלילה יכּבה "לא אז ׁשּבּתֹורה, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאמּתי

הּׁשם)הּנׁשמה ירצה אם ׁשּיתּבאר זה (ּוכמֹו על ואמר . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּוא  הּמסחר ענין ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו ּדוקא, ְְְְְְְִִִַַַַַָָָ"סחרּה"
– ּותבּואה ּפרי אֹו חפץ – ּדבר איזה לֹוקח ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהאדם
ּבזה, ּומרויח לזּולתֹו מֹוכרם הּוא ואזי ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָּומׁשּביחם,

ּב היא הּנקנה הּדבר את ּׁשּמׁשּביח מה כּמה וההׁשּבחה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
מעט  ּומֹוכר אחת ּבפעם הרּבה ׁשּקֹונה אֹו ׁשֹונים, ְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָאפנים
מה  ּכן ּגם ּברּוחנּיּות הּוא ּכן אֹותֹו, להּדֹורׁשים ְְְְִִֵֵַַַַָמעט
ּׁשּמתעּצם  מה ּבנפׁשֹו קנין ונעׂשה הרּוחני את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּׁשּקֹונה
הּדבר  ׁשּיהיה "סחרּה", אמר זה ועל ּומהּותֹו, עצמֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָעם
מהּותֹו עם ׁשּיתעּצם והּוא סחרּה, ּבמדרגת מּׂשיג ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשהּוא
אׁשר  ׁשּלֹו הּגּוף חּיי הּוא ׁשהּמסחר ּוכמֹו ּדוקא, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָונפׁשֹו
ׁשהּדבר  ּברּוחנּיּות הּוא ּכן ּפרנסתֹו, את יּׂשיג ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
נפׁשֹו ּתתּפרנס ׁשּמּמּנּו נׁשמתֹו חּיי מקֹור יהיה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּׂשיגֹו
נרּה, ּבּלילה יכּבה לא אז ּכן, יהיה וכאׁשר רּוחני, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבמזֹון
ּפסחים  ריׁש וכדאיתא ענינים, ׁשני יׁש לילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּבפרּוׁש
הּגלּות  זמן וכן לילה, ּבׁשם נקרא ּבכלל הּזה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּדעֹולם

ׁשאֹור 2ּבפרט  נרּה", ּבּלילה יכּבה "לא ׁשּכתּוב וזהּו , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לקּים  ׁשּיּוכל ּבכדי והּנה ההארה. ּבתכלית מאיר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָנפׁשֹו
מה  ההׁשּתּתפּות, ידי על הּוא ּולהחזיקֹו ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָהּמסחר
ּדלעֹולם  יחּדו, ּומסחר ּבקנין ועֹוסקים ׁשנים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָּׁשּמתחּברים

לעּלא  הּוא לֹוב הּמסחר ּודרּוׁשה ּבעצמֹו, האדם מּכח ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹ
ּתֹורה  ּפי על אסּורה היא הרּבית אמנם זּולתֹו, ְְְֲִִִִִַַָָָָָָהׁשּתּתפּות
ּפלּגא  ּביחד, ּׁשּמׁשּתּתפים מה והּוא עסקא, הּתר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָותּקנּו

ּבהפסדא  ּופלּגא יתרֹון ג ּבאגרא ועֹוד ׁשּלֹוקח 3, להּלוה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לבד, עליו ּתהיה ּבּמסחר ההתעּסקּות ׁשהרי עמלֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׂשכר
מקּבל  הּוא ולזאת לֹו, החסר את ׁשּנֹותן רק הּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּמלוה
והּמלוה  העסק, ּבזה ּגדֹול יֹותר חלק אֹו עמלֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׂשכר

ּבהפסדא  ּופלגא ּבאגרא ּתלתא קטן, חלק אֹוד 4מקּבל , ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבהפסדא  ּתלתא ּותרי ּבאגרא הּפׁשרה ה 5ּתלתא ּכפי ְְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ

העסק 6ׁשּביניהם  מן ּתֹועלת ּבאה להּמלוה הרי ׁשּבאמת . ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּוא  ּכזאת ּובדגמא ּביניהם, יׁשּתּוּו אׁשר החלק ּכפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּזה
לנהל  האדם ּבכח ׁשּיהיה ׁשּבכדי הרּוחני, ּבעסק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּגם
והּוא  זה על ּכחֹות מּלמעלה לֹו נֹותנים ּולהרויח ְְְְְְְִִִִֶַַַַָֹעסקֹו
סדר  ּבעל ׁשל הּכּנּוים ּבערכי ּכדאיתא עסקא, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבהּתר
הּוא  ּבּגּוף הּנׁשמה ׁשּירידת הלואה, מערכת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָהּדֹורֹות

ּפּקדֹון  ּופלּגא מלוה ּפלּגא עסקא, הּכח ו ּבהּתר ידי ועל , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא  מרויח האדם הּוא ּׁשהּלוה מה זאת לבד הּנה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּזה
מּגיע  להּמלוה ּגם הּנה הירידה, ׁשאחר העלּיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָענין

ּבעֹולמֹות 7ּתֹועלת  האֹור והֹוספת הגּדלת ׁשהּוא ְְֶֶֶַַַָָָָָ
לאלקינּו", גדל "הבּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו למּטה, וכן ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלמעלה
עֹוׂשין  ׁשּיׂשראל "ּבזמן איכה, רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכדאיתא
ּוכמֹו למעלה", ּוגבּורה ּכח מֹוסיפין מקֹום ׁשל ְְְְְִִֶַַָָָֹרצֹונֹו
ידי  על נעׂשה זה וכל חיל", נעׂשה "ּבאלקים ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּכתּוב
ועל  ועצּומה רּבה ּבעבֹודה ּבמסחר ׁשעֹוסק הּלוה ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹעבֹודת
מקֹור  ּׁשהּוא מה לבד הּנה והרוח מרויח, עבֹודתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָידי

להּמלוה. חלק נֹותן עֹוד הּנה נפׁשֹו, ּופרנסת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחּייו
.¯ev˜,הּתֹורה עסק על סחרּה" טֹוב ּכי "טעמה יפרׁש ƒְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבפרט  הּגלּות ּוזמן הּזה עֹולם – ּבּלילה ּגם ְְְְִֶַַַַַַָָָָָואז
ּכי  "סחרּה", נקראת ּתֹורה הּנׁשמה. ׁשל נרּה יכּבה לא –ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
מּגיע  ּכי ּבעסקא, והּוא נפׁשֹו, ּפרנסת להיֹות צרי ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָזה

למעלה. ּכח ּדמֹוסיפין להּמלוה, ּגם ְְְְְִִֶֶַַַַַַָֹרוח
"על e‡·e¯ב) ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִֵֵַַַָָָ

ועל  הּתֹורה על עֹומד, העֹולם ּדברים ְְְִֵַַַָָָָָֹׁשלׁשה
עבֹודת  היא עבֹודה והּנה חסדים". ּגמילּות ועל ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַָָָָהעבֹודה

ׁשּגדֹולה  ּדידּוע עד 8הּקרּבנֹות, הּקרּבנֹות מעלת ורמה ְְְְְֲֶַַַַַַָָָָָָָָ
מלאה  הּתֹורה ּכל ׁשּכללּות רֹואים אנּו ולכן ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹמאד,
ּבענין  מדּבר ׁשּכּלֹו וּיקרא ספר ּוכמֹו הּקרּבנֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻמעבֹודת
הרי  הּמֹועדים ּכל וגם מקֹומֹות. ּבהרּבה ועֹוד ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָהּקרּבנֹות,
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גם 2) ועיין ב). רלח, ג חלק (זוהר גלותא" אלא לילה ד"ולית
א. צד, סנהדרין כן

א.3) סח, מציעא בבא
ושם 4) יד, סעיףֿקטן ד סעיף קעז סימן דעה יורה ש"ך ראה

לח. סעיף ריבית הלכות הזקן רבנו ערוך שולחן נסמן.
שם.5) ד סעיף ערוך שולחן

שם.6) בש"ך ראה
חלק 7) הקודש בעבודת גבוה צורך עבודה דבר על בארוכה

גדול. בית חלק של"ה בהקדמת ב.
ושם 8) ב). (ריא, בסופו תורה אור תענית, מסכת של"ה ראה
נסמן.

בהפסד.ג.למעלה.ב. ומחצה בשכר בהפסד.ד.מחצה ומחצה בשכר בהפסד.ה.שליש שליש ושני בשכר מחצה ו.שליש
פקדון. ומחצה הלוואה
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החלי  יּגיעם ּגם אף אּלא מּזה, יתענגּו ׁשּלא ּבלבד ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹזֹו
ּוככל  והתעּסקּותם. מעבֹודתם ׁשּנהנים לפי והּוא ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּכאב,
ׁשהּנפׁש ׁשּלאחר הּנפׁש, ּברּוחנּיּות ּגם יּובן הּזה ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשל
יכּבה  לא ּבּלילה ּגם הּנה הרּוחני הּטֹוב ּומּׂשגת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹטֹועמת
רּבה: ּבמדרׁש איתא ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָנרּה.
מצוה  נר 'ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו נר, נקראת ׁשהּתֹורה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ"ראה
הוי' 'נר ׁשּכתּוב ּוכמֹו נר, נקראת הּנפׁש וכן אֹור', ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָותֹורה

נרי הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר אדם', ּביד(הּתֹורה)נׁשמת ְְְִִֵַַַַָָָָָָָ
מׁשּמר (הּנׁשמה)ונר הנני נרי את מׁשּמר אּתה אם ּבידי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּפרּוׁש וזהּו מהּתֹורה. היא הּנׁשמה ׁשחּיּות ,"נר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאת
הּנעם  את טֹועמת ּכׁשהּנפׁש סחרּה", טֹוב ּכי ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ"טעמה
ׁשל  נרּה" ּבּלילה יכּבה "לא אז ׁשּבּתֹורה, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאמּתי

הּׁשם)הּנׁשמה ירצה אם ׁשּיתּבאר זה (ּוכמֹו על ואמר . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּוא  הּמסחר ענין ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו ּדוקא, ְְְְְְְִִִַַַַַָָָ"סחרּה"
– ּותבּואה ּפרי אֹו חפץ – ּדבר איזה לֹוקח ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהאדם
ּבזה, ּומרויח לזּולתֹו מֹוכרם הּוא ואזי ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָּומׁשּביחם,

ּב היא הּנקנה הּדבר את ּׁשּמׁשּביח מה כּמה וההׁשּבחה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
מעט  ּומֹוכר אחת ּבפעם הרּבה ׁשּקֹונה אֹו ׁשֹונים, ְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָאפנים
מה  ּכן ּגם ּברּוחנּיּות הּוא ּכן אֹותֹו, להּדֹורׁשים ְְְְִִֵֵַַַַָמעט
ּׁשּמתעּצם  מה ּבנפׁשֹו קנין ונעׂשה הרּוחני את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּׁשּקֹונה
הּדבר  ׁשּיהיה "סחרּה", אמר זה ועל ּומהּותֹו, עצמֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָעם
מהּותֹו עם ׁשּיתעּצם והּוא סחרּה, ּבמדרגת מּׂשיג ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשהּוא
אׁשר  ׁשּלֹו הּגּוף חּיי הּוא ׁשהּמסחר ּוכמֹו ּדוקא, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָונפׁשֹו
ׁשהּדבר  ּברּוחנּיּות הּוא ּכן ּפרנסתֹו, את יּׂשיג ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
נפׁשֹו ּתתּפרנס ׁשּמּמּנּו נׁשמתֹו חּיי מקֹור יהיה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּׂשיגֹו
נרּה, ּבּלילה יכּבה לא אז ּכן, יהיה וכאׁשר רּוחני, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבמזֹון
ּפסחים  ריׁש וכדאיתא ענינים, ׁשני יׁש לילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּבפרּוׁש
הּגלּות  זמן וכן לילה, ּבׁשם נקרא ּבכלל הּזה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּדעֹולם

ׁשאֹור 2ּבפרט  נרּה", ּבּלילה יכּבה "לא ׁשּכתּוב וזהּו , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לקּים  ׁשּיּוכל ּבכדי והּנה ההארה. ּבתכלית מאיר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָנפׁשֹו
מה  ההׁשּתּתפּות, ידי על הּוא ּולהחזיקֹו ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָהּמסחר
ּדלעֹולם  יחּדו, ּומסחר ּבקנין ועֹוסקים ׁשנים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָּׁשּמתחּברים

לעּלא  הּוא לֹוב הּמסחר ּודרּוׁשה ּבעצמֹו, האדם מּכח ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹ
ּתֹורה  ּפי על אסּורה היא הרּבית אמנם זּולתֹו, ְְְֲִִִִִַַָָָָָָהׁשּתּתפּות
ּפלּגא  ּביחד, ּׁשּמׁשּתּתפים מה והּוא עסקא, הּתר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָותּקנּו

ּבהפסדא  ּופלּגא יתרֹון ג ּבאגרא ועֹוד ׁשּלֹוקח 3, להּלוה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לבד, עליו ּתהיה ּבּמסחר ההתעּסקּות ׁשהרי עמלֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׂשכר
מקּבל  הּוא ולזאת לֹו, החסר את ׁשּנֹותן רק הּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּמלוה
והּמלוה  העסק, ּבזה ּגדֹול יֹותר חלק אֹו עמלֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׂשכר

ּבהפסדא  ּופלגא ּבאגרא ּתלתא קטן, חלק אֹוד 4מקּבל , ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבהפסדא  ּתלתא ּותרי ּבאגרא הּפׁשרה ה 5ּתלתא ּכפי ְְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ

העסק 6ׁשּביניהם  מן ּתֹועלת ּבאה להּמלוה הרי ׁשּבאמת . ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּוא  ּכזאת ּובדגמא ּביניהם, יׁשּתּוּו אׁשר החלק ּכפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּזה
לנהל  האדם ּבכח ׁשּיהיה ׁשּבכדי הרּוחני, ּבעסק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּגם
והּוא  זה על ּכחֹות מּלמעלה לֹו נֹותנים ּולהרויח ְְְְְְְִִִִֶַַַַָֹעסקֹו
סדר  ּבעל ׁשל הּכּנּוים ּבערכי ּכדאיתא עסקא, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבהּתר
הּוא  ּבּגּוף הּנׁשמה ׁשּירידת הלואה, מערכת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָהּדֹורֹות

ּפּקדֹון  ּופלּגא מלוה ּפלּגא עסקא, הּכח ו ּבהּתר ידי ועל , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא  מרויח האדם הּוא ּׁשהּלוה מה זאת לבד הּנה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּזה
מּגיע  להּמלוה ּגם הּנה הירידה, ׁשאחר העלּיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָענין

ּבעֹולמֹות 7ּתֹועלת  האֹור והֹוספת הגּדלת ׁשהּוא ְְֶֶֶַַַָָָָָ
לאלקינּו", גדל "הבּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו למּטה, וכן ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלמעלה
עֹוׂשין  ׁשּיׂשראל "ּבזמן איכה, רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכדאיתא
ּוכמֹו למעלה", ּוגבּורה ּכח מֹוסיפין מקֹום ׁשל ְְְְְִִֶַַָָָֹרצֹונֹו
ידי  על נעׂשה זה וכל חיל", נעׂשה "ּבאלקים ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּכתּוב
ועל  ועצּומה רּבה ּבעבֹודה ּבמסחר ׁשעֹוסק הּלוה ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹעבֹודת
מקֹור  ּׁשהּוא מה לבד הּנה והרוח מרויח, עבֹודתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָידי

להּמלוה. חלק נֹותן עֹוד הּנה נפׁשֹו, ּופרנסת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחּייו
.¯ev˜,הּתֹורה עסק על סחרּה" טֹוב ּכי "טעמה יפרׁש ƒְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבפרט  הּגלּות ּוזמן הּזה עֹולם – ּבּלילה ּגם ְְְְִֶַַַַַַָָָָָואז
ּכי  "סחרּה", נקראת ּתֹורה הּנׁשמה. ׁשל נרּה יכּבה לא –ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
מּגיע  ּכי ּבעסקא, והּוא נפׁשֹו, ּפרנסת להיֹות צרי ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָזה

למעלה. ּכח ּדמֹוסיפין להּמלוה, ּגם ְְְְְִִֶֶַַַַַַָֹרוח
"על e‡·e¯ב) ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִֵֵַַַָָָ

ועל  הּתֹורה על עֹומד, העֹולם ּדברים ְְְִֵַַַָָָָָֹׁשלׁשה
עבֹודת  היא עבֹודה והּנה חסדים". ּגמילּות ועל ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַָָָָהעבֹודה

ׁשּגדֹולה  ּדידּוע עד 8הּקרּבנֹות, הּקרּבנֹות מעלת ורמה ְְְְְֲֶַַַַַַָָָָָָָָ
מלאה  הּתֹורה ּכל ׁשּכללּות רֹואים אנּו ולכן ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹמאד,
ּבענין  מדּבר ׁשּכּלֹו וּיקרא ספר ּוכמֹו הּקרּבנֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻמעבֹודת
הרי  הּמֹועדים ּכל וגם מקֹומֹות. ּבהרּבה ועֹוד ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָהּקרּבנֹות,
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גם 2) ועיין ב). רלח, ג חלק (זוהר גלותא" אלא לילה ד"ולית
א. צד, סנהדרין כן

א.3) סח, מציעא בבא
ושם 4) יד, סעיףֿקטן ד סעיף קעז סימן דעה יורה ש"ך ראה

לח. סעיף ריבית הלכות הזקן רבנו ערוך שולחן נסמן.
שם.5) ד סעיף ערוך שולחן

שם.6) בש"ך ראה
חלק 7) הקודש בעבודת גבוה צורך עבודה דבר על בארוכה

גדול. בית חלק של"ה בהקדמת ב.
ושם 8) ב). (ריא, בסופו תורה אור תענית, מסכת של"ה ראה
נסמן.

בהפסד.ג.למעלה.ב. ומחצה בשכר בהפסד.ד.מחצה ומחצה בשכר בהפסד.ה.שליש שליש ושני בשכר מחצה ו.שליש
פקדון. ומחצה הלוואה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּכפי  החֹוטאת נפׁש על ּומכּפרים הּקרּבנֹות, הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָעּקרם
ּבאמת  אׁשר וקרּבן. קרּבן ּכל ּבפרט הּבא האלקי ְְְְֱֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהחק
ׁשּבזה, הּפנימית העבֹודה הּוא העּקר הּזה הענין ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּבכללּות
ּדברים  וּדּוי להיֹות צרי היה הּקרּבן הבאת ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָׁשּבׁשעת

ּכדכתיב 9ּותׁשּובה  הּוא הּנרצה האמּתי הּקרּבן אמנם , ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָ
ּתהיה  ׁשההקרבה להוי'", קרּבן מּכם יקריב ּכי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ"אדם

הּכחֹות 10מּכם  אחד את יקריב ּׁשהּוא מה ּגּופא, מהאדם , ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּלֹוקח  הּוא הּקרּבן ענין ּדהּנה לבּדֹו, להוי' ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלֹו
ּגּבי  על ּומקריבּה וׁשֹוחטּה מּום ּבלא ׁשלמה חּיה ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבהמה
ּדמּה את ּׁשּׁשֹופ מה הּוא הּׁשחיטה ׁשענין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמזּבח.
ּבׁשלמּות  נׁשאר הרי הּבׂשר אבל מּמּנה, החּיּות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּומֹוציא
הּמזּבח  ּגּבי על מקריבים זה ּובׂשר ּבחּיים, ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכמֹו
ּגם  הּוא ּכזאת ּבדגמא והּנה ׁשּלמעלה. ּבאׁש נׂשרף ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֻוהּוא
עצמֹו את יֹודע הּוא ּבאׁשר אדם ּדכל האדם, ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָּבקרּבן
מעמד  מּצד והן וחּוׁשיו נפׁשֹו ּכׁשרֹון מּצד הן ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָּומהּותֹו,
העברֹות  אֹו הּתאוֹות ּופרטי ויׁשּותֹו, ּגּסּותֹו ּגּופֹו ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָּומּצב
מהן, להּפרד לֹו וקׁשה ּבהן סבּו ׁשהּוא לּצלן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָרחמנא
הּוא  הּקרּבן ׁשענין לֹו. ויתּכּפר קרּבן יביא זה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָועל

ּבא  וענינֹו ּבמהּותֹו היטב יתּבֹונן ּכל ריכּות ׁשראׁשית ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
יׁשחט  ּכ ואחר קל, ּגם ענין העלים מּבלי ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָההתּבֹוננּות
ׁשּיׁשּפ והינּו, אֹותֹו. ויזּבח לֹו ׁשּיׁש הּתּקיף הרצֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאת
החּיּות  את ויֹוציא ,ּכ ּכל ּבתקף יהיה ׁשּלא הרצֹון ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדם
אף  .ּכ ּכל ותקף ּברתיחה יהיה לא ּפנים ּכל ׁשעל ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנּו
להפכֹו אֹו מרצֹונֹו לגמרי להּפרד לֹו קׁשה ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּבאמת
ההּוא  מהרצֹון יׁשלל ּפנים ּכל על הּנה וכל, מּכל ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֹלגמרי
ׁשהּוא  ּכמֹו הרצֹון עצם ויּׁשאר והרתיחה החּיּות ּתקף ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאת
אֹו לעֹולה להעלֹותֹו יֹותר לֹו ּבנקל ואז הּבהמה, ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָּבבׂשר
והּׁשקידה  העבֹודה רּבּוי ידי ׁשעל להוי', ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָלמנחה
מּמׁש ּבפעל הּמצות וקּיּום ּותפּלה ּבתֹורה הוי' ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹֹּבעבֹודת
הּקרּבן  אמּתית ׁשהּוא להוי', להתקרב ּביכלּתֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיהיה

קרּוב  מּלׁשֹון עבֹודה 11ׁשהּוא ענין וזהּו להוי', ׁשּיתקרב , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויגיעה  רּבה עבֹודה ׁשהיא הּקרּבנֹות, עבֹודת על ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּקאי
לידע  ּבריֹו, על נפׁשֹו ענין להעמיד מּתחּלה ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָֻעצּומה,
את  לידע והעּקר ּבֹו, סבּו ׁשהּוא והּסב עצמֹו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָמהּות
אֹותֹו ויבין ּבאלקּות ׁשּיחקר ּבאמת, ּבֹו ולחּפץ ְְְְֱֱֱִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹהאמת

עצם  הּוא ּכ ואחר ּבאמת, יתּבר ּבֹו לדבקה ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹויחּפץ
מּבלי  ּבנפׁשֹו ׁשּמבין ּכפי מּמׁש ּבפעל לעׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹֹהּפעל,
ּדאם  ועּקר, ּכלל עצמֹו את להטעֹות ּומּבלי לעצמֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלהקל
ורק  ּתֹועלת, מּזה ּתּגיע לא חֹובתֹו ידי לצאת רק ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיעׂשה
צרי ּבהכרח זה ועל ּובתמים, ּבאמת הּדבר את ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָיעׂשה
ּגדלה  ולזאת חטא. אׁשר על לֹו יתּכּפר ואז רּבה ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָֹעבֹודה
היא  חסדים ּדגמילּות ועבֹודה הּקרּבנֹות. עבֹודת ְְֲֲֲֲִִִִַַַַַָָָָמעלת
למעלת  מעלתּה ּתּגיע לא אבל נכֹונה, עבֹודה ּכן ְְֲֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָֹּגם
מה  הּוא חסדים הּגמילּות ּדענין ּדקרּבנֹות, ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָהעבֹודה
הּצדקה  ּבנתינת ּוכמֹו לעצמֹו, ּׁשחּוץ ּבמה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָּׁשעֹוׂשה
הּוא  החסד ענין ּדכללּות הּזּולת, את ׁשּמחּיה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוהּדֹומה
לֹו היּו ׁשּלא ּבעת אברהם ולכן ּדוקא, הּזּולת ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹעם

מצטער  היה להׁשּפיע 12אֹורחים למי לֹו היה ׁשּלא לפי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
הרי  העבֹודה ּבדרכי הּנה ׁשּבאמת להתחּסד. מי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָועם
קּיּום  יצּיר לא ּבלעדֹו אׁשר החסד ענין ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּבהכרח
חסד  עֹולם אמרּתי "ּכי ּדכתיב וזהּו ּוכלל, ּכלל ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָהעֹולם
החסד, מּדת ידי על הּוא עֹולם ׁשּיהיה ּדבכדי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיּבנה",
הּוא  קּיּומֹו הּנה ּבפרט ואחד אחד ּבכל הּוא כן ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָּוכמֹו
לענּיים  ּבין – חסדים "ּגמילּות ּוכמאמר החסד, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָּבמּדת
ׁשהּכל  מדרגה הּוא החסד ּדענין לעׁשירים", ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּובין
יתּבר ּבהּבֹורא רק הּוא הּׁשלמּות ּדענין אליה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָצריכים
וכּלם  ּומּלּוי, חסרֹון לפניו ואין האמּתי ׁשלם ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֻׁשהּוא
מה  מהם, לאחד צרי הּוא ואין יתּבר אליו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָצריכים
יׁשנֹו ּומעּוט, ּברּבּוי רק ותלּוי חסר הּוא האדם ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּׁשאין
חסר, הּוא ׁשּיהיה ואי מעט, חסר ויׁשנֹו הרּבה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחסר
הּוא  חסדים ּגמילּות ולזאת החסד, ּבמּדת הּוא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹוקּיּומֹו
העבֹודה  אמנם האדם, יחיה ׁשּבהם העבֹודה מּקּוי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָאחד
ועּקר  הּזּולת, אל ּבהּנֹוגע וגּלּוי ּבהמׁשכה רק ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָהיא
הרצֹון  אל יתקרב ׁשּבזה ּבּקרּבנֹות, הּוא האדם ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעבֹודת

הּוא. ּברּו ְֶָָהעליֹון
.¯ev˜ ׁשהעּקר ויבאר קרּוב, לׁשֹון הּקרּבנֹות מעלת ƒְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

הרצֹון  ּתקף לׁשחט ׁשּבזה, ּפנימית העבֹודה ְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹהּוא
עצּומה. יגיעה הּוא זה וכל לה', הרצֹון עצם ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָּולהעלֹות

הּזּולת. אל ּבנֹוגע המׁשכה הּוא חסדים ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּגמילּות
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רמ,9) ג חלק זוהר כן גם ועיין תשובה. הלכות  ריש רמב"ם
א.

דיבור 10) [מאמר] ויקרא פרשת תורה בלקוטי בארוכה
יקריב. כי אדם המתחיל

הובא 11) הבהיר, (ספר שמקרב שם על קרבן אקרי דאמאי
ה. פרק התפלה שער חיים עץ פרי כן גם ועיין שם). בשל"ה

וירא.12) פרשת ריש רש"י
ויקרא.13) פרשת ויטל חיים להר' המצות טעמי ראה
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ושני ‡. בניינים בארבעה מחולקות דירות שמונה
מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל היו טיול גני

בליובאוויטש.
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד בני זקני, דודי כ"ק הוד
בחיי  בליובאוויטש, שונים במקומות גרו צדק', 'צמח
כ"ק  הוד רק צדק'. 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
מפני  חצר, באותה גר מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
אאזמו"ר  אביו כ"ק כשהוד מאד צעיר עדיין שהיה
אחרי  שבחצר, בבניינים התיישב צדק' 'צמח הרה"ק
תר"ו. בשנת בליובאוויטש שהייתה הגדולה השריפה
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק כשהוד תרי"א בשנת
הרבנית  בת רבקה מרת הרבנית עם התחתן מוהר"ש
הקימו  האמצעי, אאזמו"ר כ"ק הוד בת שרה, מרת
– אאזמו"ר – אביו כ"ק הוד בחצר דירה עבורם אז

צדק'. 'צמח הרה"ק
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד כשהיה תרכ"ח בקיץ
בה  בליובאוויטש, שריפה פרצה – במרינבאד מוהר"ש
הבניינים  כל גם כולל מהעיר, גדול חלק נשרף

הרבי. שבחצר
שטח  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד רכש אז
מצד  הקודם, החצר משטח שלשה כפול נוסף, קרקע
כ"ק  הוד הקים זה, חצר בשטח מערב . לצד מזרח
א) גדולים: בניינים ארבעה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
ונקרא: העיר, בנייני כל על בגובהו שעלה גדול, בנין
מקום  באותו הוקם זה גדול" "אולם הגדול". "האולם
– אביו כ"ק הוד של דירתו השריפה לפני הייתה בו
של  דירתו מכן ולאחר צדק', 'צמח הרה"ק – אאזמו"ר
הייתה  בו בנין ב) מוהר"ש. הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
וכן  רבקה, מרת הרבנית זקנתי, אמי כבוד של דירתה
היו  בו בנין ג) אורחים. קרובים עבור מיוחדים חדרים
הילדים, עם ללמוד המלמד את ששימשו חדרים שני
מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד עבור גדול חדר
שנקרא: תפילה בית ד) אנשים. לקבלת וחדר סוכה

הקטן". "האולם
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד של הגדול בחדרו

עם מוהר" גבוהים ארונות לכתלים מסביב  עמדו ש,
כן  בכתבי־יד־קודש. מלאים היו ארונות ושני ספרים,
רכות, גדולות כורסאות שתי חדר, באותו עמדו
שולחן  עמד החדר באמצע משי. בכיסויי מרופדות
קריסטל  נברשת מהתקרה השתלשלה שמעליו עגול,
מנורת  – צינור ובכל צינורות, עשר שלושה בעלת
כתיבה, שולחן עמד הצפונית־מזרחית בפינה נפט.

מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד עסק עליו
ענייניו. בכתיבת

הלימודים  סדר אחרי נוהג, הייתי ילדותי בשנות
ועובר  הרכות, הכורסאות באחת להתיישב ב'חדר',
מהמלמד  בשעתו ששמעתי הסיפורים על במחשבתי
שהייתי  החדשים הסיפורים על וכן יקותיאל, ר' שלי

נ"ע. הענדל חנוך ר' מהחסיד תקופה באותה שומע
– הימים –באחד תרמ"ז סיון בחודש זה היה

שבחדרו  והרחבות הגבוהות הכורסאות באחת ישבתי
והרהרתי  מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של
שמסופר  הענדל, חנוך ר' מהחסיד ששמעתי בסיפור

הנשיא  יהודה שרבי בא 3בגמרא היה המשנה, מסדר ,
דין. מעלמא הסתלקותו אחרי בביתו, לבקר שבת בכל
לחזור  ואהבתי התמידית, הסיפורים  ִ ָ ֲ ַשמיעת
לצייר  הכשרון את בי פיתחה הזדמנות, בכל עליהם
ששמעתי. הסיפורים את מוחשי בציור במחשבתי
שבת  כל בא הנשיא רבינו איך במחשבתי כשציירתי
הוד  גם שבוודאי מעשה בשעת חשבתי בביתו, לבקר
בכל  בחדרו לבקר בא מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק

יום. בכל אפילו או שבת
והרחבה, הגדולה בכורסא כשישבתי אחת פעם
שקוע  מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של בחדרו
והנהגותיהם  הצדיקים נשמות חיי אודות במחשבתי
הענדל  חנוך ר' החסיד שאמר במה נזכרתי בגן־עדן,
החנווני, פנחס ולר' זרחיה לר' המדרש בבית

הם 4שהגמרא  הסתלקותם אחרי שצדיקים אומרת
הזה, בעולם חיותם בחיי שהם מכפי יותר למעלה
הוא  ונעלה רם מה לעצמי תיארתי הילדותי ובדמיוני

בהתלהבותו. גדל הילדותי ודמיוני הסבא,
ובוכה. בלחש מדבר שאחד איך שמעתי כך, בתוך
כ"ק  הוד את רואה אני והנה עיניי את פתחתי
של  ובשטריימיל המשי במעיל לבוש הרה"ק אאמו"ר
של  הפינתי השולחן ליד עומד באבנטו, חגור שבת,
מחזיק  – מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד – הסבא
את  ויצאתי מאד נבהלתי ובוכה. קורא בידו, נייר גליון

בלאט. החדר
בהיותו  אך שמשון, ר' המלמד אצל אז למדתי

את דבר כל שואל הייתי גדול, הקודם כעסן מלמדי
בהתאם  העניין את אז לי הסביר והוא יקותיאל, ר'
כ"ק  להוד להתמסר ההרגש, בי התעורר אז להבנתי.
כמו  גם אלא לאביו, בן כמו רק לא הרה"ק, אאמו"ר

לרבי. חסיד
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ושני ‡. בניינים בארבעה מחולקות דירות שמונה
מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל היו טיול גני

בליובאוויטש.
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד בני זקני, דודי כ"ק הוד
בחיי  בליובאוויטש, שונים במקומות גרו צדק', 'צמח
כ"ק  הוד רק צדק'. 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
מפני  חצר, באותה גר מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
אאזמו"ר  אביו כ"ק כשהוד מאד צעיר עדיין שהיה
אחרי  שבחצר, בבניינים התיישב צדק' 'צמח הרה"ק
תר"ו. בשנת בליובאוויטש שהייתה הגדולה השריפה
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק כשהוד תרי"א בשנת
הרבנית  בת רבקה מרת הרבנית עם התחתן מוהר"ש
הקימו  האמצעי, אאזמו"ר כ"ק הוד בת שרה, מרת
– אאזמו"ר – אביו כ"ק הוד בחצר דירה עבורם אז

צדק'. 'צמח הרה"ק
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד כשהיה תרכ"ח בקיץ
בה  בליובאוויטש, שריפה פרצה – במרינבאד מוהר"ש
הבניינים  כל גם כולל מהעיר, גדול חלק נשרף

הרבי. שבחצר
שטח  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד רכש אז
מצד  הקודם, החצר משטח שלשה כפול נוסף, קרקע
כ"ק  הוד הקים זה, חצר בשטח מערב . לצד מזרח
א) גדולים: בניינים ארבעה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
ונקרא: העיר, בנייני כל על בגובהו שעלה גדול, בנין
מקום  באותו הוקם זה גדול" "אולם הגדול". "האולם
– אביו כ"ק הוד של דירתו השריפה לפני הייתה בו
של  דירתו מכן ולאחר צדק', 'צמח הרה"ק – אאזמו"ר
הייתה  בו בנין ב) מוהר"ש. הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
וכן  רבקה, מרת הרבנית זקנתי, אמי כבוד של דירתה
היו  בו בנין ג) אורחים. קרובים עבור מיוחדים חדרים
הילדים, עם ללמוד המלמד את ששימשו חדרים שני
מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד עבור גדול חדר
שנקרא: תפילה בית ד) אנשים. לקבלת וחדר סוכה

הקטן". "האולם
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד של הגדול בחדרו

עם מוהר" גבוהים ארונות לכתלים מסביב  עמדו ש,
כן  בכתבי־יד־קודש. מלאים היו ארונות ושני ספרים,
רכות, גדולות כורסאות שתי חדר, באותו עמדו
שולחן  עמד החדר באמצע משי. בכיסויי מרופדות
קריסטל  נברשת מהתקרה השתלשלה שמעליו עגול,
מנורת  – צינור ובכל צינורות, עשר שלושה בעלת
כתיבה, שולחן עמד הצפונית־מזרחית בפינה נפט.

מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד עסק עליו
ענייניו. בכתיבת

הלימודים  סדר אחרי נוהג, הייתי ילדותי בשנות
ועובר  הרכות, הכורסאות באחת להתיישב ב'חדר',
מהמלמד  בשעתו ששמעתי הסיפורים על במחשבתי
שהייתי  החדשים הסיפורים על וכן יקותיאל, ר' שלי

נ"ע. הענדל חנוך ר' מהחסיד תקופה באותה שומע
– הימים –באחד תרמ"ז סיון בחודש זה היה

שבחדרו  והרחבות הגבוהות הכורסאות באחת ישבתי
והרהרתי  מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של
שמסופר  הענדל, חנוך ר' מהחסיד ששמעתי בסיפור

הנשיא  יהודה שרבי בא 3בגמרא היה המשנה, מסדר ,
דין. מעלמא הסתלקותו אחרי בביתו, לבקר שבת בכל
לחזור  ואהבתי התמידית, הסיפורים  ִ ָ ֲ ַשמיעת
לצייר  הכשרון את בי פיתחה הזדמנות, בכל עליהם
ששמעתי. הסיפורים את מוחשי בציור במחשבתי
שבת  כל בא הנשיא רבינו איך במחשבתי כשציירתי
הוד  גם שבוודאי מעשה בשעת חשבתי בביתו, לבקר
בכל  בחדרו לבקר בא מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק

יום. בכל אפילו או שבת
והרחבה, הגדולה בכורסא כשישבתי אחת פעם
שקוע  מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של בחדרו
והנהגותיהם  הצדיקים נשמות חיי אודות במחשבתי
הענדל  חנוך ר' החסיד שאמר במה נזכרתי בגן־עדן,
החנווני, פנחס ולר' זרחיה לר' המדרש בבית

הם 4שהגמרא  הסתלקותם אחרי שצדיקים אומרת
הזה, בעולם חיותם בחיי שהם מכפי יותר למעלה
הוא  ונעלה רם מה לעצמי תיארתי הילדותי ובדמיוני

בהתלהבותו. גדל הילדותי ודמיוני הסבא,
ובוכה. בלחש מדבר שאחד איך שמעתי כך, בתוך
כ"ק  הוד את רואה אני והנה עיניי את פתחתי
של  ובשטריימיל המשי במעיל לבוש הרה"ק אאמו"ר
של  הפינתי השולחן ליד עומד באבנטו, חגור שבת,
מחזיק  – מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד – הסבא
את  ויצאתי מאד נבהלתי ובוכה. קורא בידו, נייר גליון

בלאט. החדר
בהיותו  אך שמשון, ר' המלמד אצל אז למדתי

את דבר כל שואל הייתי גדול, הקודם כעסן מלמדי
בהתאם  העניין את אז לי הסביר והוא יקותיאל, ר'
כ"ק  להוד להתמסר ההרגש, בי התעורר אז להבנתי.
כמו  גם אלא לאביו, בן כמו רק לא הרה"ק, אאמו"ר

לרבי. חסיד
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המנהגים,·. על מאד שמרו בליובאוויטש*
הצדיק  מהגאון מקובלים שהיו המנהגים על ובמיוחד

מפראג. מהר"ל
'עשרת  שבמשך הוא, המקובלים המנהגים אחד
תשובה  של נר נרות, שלשה מכינים תשובה' ימי

שובה' 'שבת כיפור 5בערב  יום בערב  נרות נר 6ושני ,
משעוה  הנרות את ליצור דייקו נשמה. ונר חיים ,7של

אפילו  הנרות. את לשזור גדול כיבוד משום והיה
העצים  הדלקת גם וכן השעוה לשריית המים הבאת

רוחני. כיבוד משום בהם היה המים, לחימום
של  שמו על מכריזים היו הפתילות, הנחת בשעת
פעם  לזה. קראו כך החוט, את שוזרים שעבורו מי
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק כשהוד ילדותי, בשנות אחת,
בבית  הייתי ואני לארץ, בחוץ היו הרבנית אמי וכבוד
כסה  'בין זה היה רבקה, הרבנית זקנתי אמי כבוד
שרר  עצב ורוח ההורים בלי לבד ובהיותי לעשור',

ונחרדתי. – בשמי קוראים שמעתי כך בתוך עלי,
ואמרה  אליה לי קראה הרבנית זקנתי אמי כבוד
לאביך  אמר צדק', ה'צמח שחותני, מה לך אספר לי:

בקטנותו.
הוד  הסבא את שאל הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
'שבת  מהי צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
והפירוש  שבתית'. 'תשובה לו: ענה והוא תשובה'?
איסור, דבר בבית נמצא לא הרי החול, בימות הוא:
כל  לכן אשר איסור, דבר גם בבית נמצא בשבת ואילו
אם  בתחילה לדעת צריכים לעשות, שרוצים מה

לעשותו. מותר
כיצד  ושאל: המשיך הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

זאת? לעשות יכולים
צדק': 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לו ענה
התשובה  'נר של בפתילה חוט עבורך הניחו הרי

כוח  נותן וזה יכולים.8והחיים', להיות
פעם ‚. אמר מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

הייתה, מה לשם לכאורה, הפסח: חג של השני בסדר
חכמה  בשלמא האצילות. עולם של החכמה אצילות
וידיעה  השגה בשביל היא בריאה־יצירה־עשיה של
ו"בידיעת  אין־סוף שהוא האצילות עולם אך באלקות,
שתיאצל  צריכים היו מה לשם כו', יודע" עצמו

האצילות? עולם של החכמה
שהיא  תתאה', 'חכמה להיות שתוכל כדי וענה:
עילאה', 'יחודא שהיא עילאה' 'חכמה תתאה', 'יחודא
את  להוריד כדי הממוצע היא דאצילות ומלכות
כלומר, בבריאה־יצירה־עשיה. דאצילות החכמה
האצילות, בעולם מקומה דאצילות שמלכות למרות
בריאה־יצירה־עשיה. לעולמות מקור היא זאת בכל
למרות  דאצילות שמלכות להיפך, מדובר לפעמים
מכל־ בריאה־יצירה־עשיה, לעולמות מקור שהיא
מדובר  כאן ואילו האצילות, בעולם מקומה מקום
זאת  ובכל האצילות, בעולם מקומה המלכות שספירת
זהו  בריאה־יצירה־עשיה, לעולמות מקור היא

בריאה־יצירה־עשיה. עולמות של ה'סובב'
כ"ד „. במסיבת שאל הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

כותבים  מדוע – בייערען – בווירצבורג תרס"ז טבת
למרות  החיים", לחיי חיים בין "להבדיל צדיקים על

כו'. ובין" חיים בין "להבדיל אומרים כלל שבדרך
ממחשבה, ולא מדיבור מתפעלים – חיים וענה:
בכך  חש צדיק, אודות כשחושבים הרי בצדיקים ואילו

נמצא. שהוא עולם בכל הצדיק
חשו  שאכן לכך, עדים אנו שנהיה השי"ת יתן

והנגלה. הנראה בטוב יומשך ושזה והרגישו,
אמר ‰. מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

משלמים  'אמת' עבור תרמ"א: השבועות חג בסעודת
מליעפלי, יקותיאל ר' מהחסיד הסיפור כידוע ביוקר.
מהוד  תורה פעם ובשמעו פשוט, איש בתחילה שהיה
השמאלי, וחלל הימני חלל אודות הזקן, רבנו כ"ק
כ"ק  הוד ישב בו העלייה חדר של החלון לעבר טיפס
שלי, השמאלי הצד את תקצצו רבי, וצעק: הזקן רבנו

אתו. להסתדר בכוחי אין
את  מחיה "ואתה הזקן: רבנו כ"ק הוד לו ענה

כתיב  רבנו 9כולם" כ"ק הוד בו הקרין אלו, ובמילים .
מכן, לאחר גשמית. ראיה כמו אלקות, ראיית הזקן
היה  לפעמים ברחוב, הולך היה יקותיאל ר' כשהחסיד
חסיד  ברוסית: באמרו בריקוד יוצא והיה לו, 'קורן'
דוב  שמואל ר' החסיד בא. החסיד – פרישאל
לבוריסוב  יקותיאל ר' בא שפעם סיפר, מבוריסוב
'קרן' כך בתוך ענייניו, את לסדר הדואר לבית ונכנס

הדואר  עובד עם בריקוד ויצא .10לו,
dcerqa ,dpydÎy`xc 'a mei
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.63 ע' תש"ט בסה"מ נדפס – שיכולים) התיבות: (עד זה קטע (*
שם). נדפסה – תש"ה תשובה שבת שיחת ג"כ (ראה

מקורו.5) מצאתי לא לע"ע,
תר"י.6) סו"ס ברמ"א או"ח, בשו"ע ראה אלו נרות ע"ד בארוכה

ס"ח. סתר"ג אפרים מטה ג"כ וראה המקורות. הובאו שם ובנ"כ
וליא"צ 7) ליוהכ"פ ומ"מ כשרים הנרות כל אליעזר; יד מס' מובא

ו'רננו  ה'קיצו שעוה: של ר"ת אשר [להעיר שעוה. של נרות ליקח טוב
ע'פר]. ש'וכני

שנאמר 8) נר שנקראת הנשמה על ויכפר נר דיבוא וא"ר בלבוש ראה
אדם. נשמת הוי' נר

ו.9) ט, נחמיה
ואילך.10) ב כו, א' כרך דיבורים לקוטי ג"כ ראה
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מ"ד), פרק סוף (ראה מינסק בישיבת שמעון חיים התיידד שאיתו השני התלמיד ישראל,
עץ. בפיתוחי כישרוני אמן היה לכך נוסף ואסטרונומיה. במתמטיקה הרבות בידיעותיו הצטיין
השתלם  שם בברלין, טאקליס מרדכי ר' הגאון של בישיבתו שנים ארבע בילה למינסק בואו לפני
שתי  ששטחו  מיניאטורי  מקדש" "בית לבנות הצליח אף שנתיים במשך האמורים. במקצועות גם

אמות. שתי על אמות

אלה  למקצועות התוודע ועתה ואסטרונומיה, למתמטיקה נטייה מכבר היתה שמעון לחיים
מינסק  בישיבת שהייתו כדי תוך וגברה. הלכה ביניהם שהידידות ישראל, חברו של בעזרתו
שמעון  וחיים בצערו, השתתפו חבריו זה, אחר זה שמתו ומאמו מאביו שמעון חיים התייתם

ישראל. חברו בעזרת מתמטיקה ללימוד וכן התורה . ללימוד יתירה בהתמסרות ניחומים מצא

פשתן  סורק זאנוויל, שמואל ר' של לחתנו ונהיה עצמה, מינסק בעיר השתדך ישראל
עסק  כאשר כפיים. מיגיע להתפרנס העדיף אך מפורסם, למדן היה זאנוויל שמואל ר' במקצועו.

השנייה. אחר אחת הש"ס, מסכתות על בעלֿפה לחזור נוהג היה פשתן בסריקת

נישואיו  לאחר ומיד חותנו, שולחן על סמוך להיות אפילו סירב הוא זו. בדרך הלך חתנו גם
הרכיב  עתה צמר. סריגי לעשיית מכונה שם ראה בברלין, בהיותו עוד במלאכה. לעסוק החל

בהרחבה. פרנסה מיד לו שסיפק דבר צמר, סריגי ליצור והחל כזו מכונה זכרונו עלֿפי

כחתן  מדוברומיסל, התנורים עושה יוסף, ר' עלֿידי נבחר שמעון חיים כאשר יותר, מאוחר
את  מישראל ללמוד החליט אז המינסקאית. בישיבה נוספת שנה עוד נשאר היתומה, לנכדתו
הרכבת  את הן זה מחברו למד הוא נישואיו. לאחר ממנה להתפרנס כדי הסריגים יצירת מלאכת 
והחל  מלאכה בית בדוברומיסל שמעון חיים הקים נישואיו לאחר ואכן הפעלתה. את והן המכונה
את  לרכוש ומקרוב מרחוק לנהור החלו ואנשים מיד התפרסם תוצרתו טיב הסריגים. את ליצור

הסריגים.

לימ  צעיר היותו למרות טובות. מידות ובעל מאד ידידותי אדם היה שמעון החלו חיים ים
שהחלו  מובן העיר. שלטונות אצל הקהילה מנציגי אחד להיות נבחר והוא ובדעותיו, בו להתחשב

שמעון. חיים ר' תואר : בתוספת אותו לקרוא 

שוב  עסק לא שכן התנורים", "בונה התואר את להוסיף מזמן זה חדלו יוסף ר' של לשמו
בתורה  ועסק המדרש בבית היום כל ישב עצמו הוא ושדהו. מגינתו התפרנס כיֿאם זו, במלאכה
קשה. ספסל גבי על לביתֿהמדרש סמוך בחדר תנומה לחטוף נוהג היה מספר לשעות ועבודה.
כי  השיב כך ועל מוצעת. מיטה גבי על בביתו לנוח מעדיף אינו מדוע יוסף ר' נשאל תכופות
קשה. ספסל גבי על תמיד לישון נאלץ כאשר בישיבה בלמדו בחרותו ימי לטובה לו זכורים
במשורה  מים תאכל, במלח פת - תורה של דרכה כך ז"ל: חכמינו מאמר את הוסיף לכך בהקשר
היה  - בלימודיו" להצליח מסוגל אינו - מדי יותר מפונק שהוא "מי תישן. הארץ ועל תשתה

יוסף. ר' אומר

קבוע  משותף שיעור להם היה שמעון. חיים ר' נכדתו, חתן אל חזק נפשי קשר חש יוסף ר'
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תכונתו  והוא יוסף, לר' עגמתֿנפש גרם בלבד אחד פרט רעהו. של מלמדנותו איש מאד נהנו והם
מישהו, מצד התפארות או גאווה של ביטוי כל על יתירה בחמימות להגיב שמעון חיים ר' של

שמעון. חיים ר' לו  שתק לא תלמידֿחכם היה מתגאה אותו אם גם

סיגל  הוא שמעון. חיים ר' של בדמו טבועה היתה הגאווה ולבעלי הגאווה למידת השנאה
גאוותם  את לסבול היה יכול לא הוא שגם מליאזנא, המלמד יקותיאל ר' הראשון, ממלמדו אותה
והדברים  מצרים. מלך פרעה של בסופו עלה מה לתלמידיו ומשנן חוזר היה יקותיאל ר' אנשים. של
- הזקן יקותיאל ר' אומר היה - לו באו פרעה של צרותיו כל שמעון, חיים של בזיכרונו נחקקו
כך  משום בקולו. שאשמע ה' מי לומר: לחוצפה הגיעו כדי עד לאליל, עצמו את החזיקו מחמת
ענשו  את קיבל קורח גם סוף. בים וחילו הוא טבעו דבר של ובסופו המכות, בעשר הקב"ה הענישו

יקותיאל. ר' אומר היה - גאוותו משום

כלשהו  ביטוי שיהיה, מי יהיה ממישהו, שמע כאשר מזעם רותח שמעון חיים ר' היה לפיכך
זכר  שהלה רותחין, של מנה  עליו ושופך זה, באדם חריפות נוזף היה שמעון חיים ר' בגאווה. הכרוך

רב. זמן אותה

חיים  ר' של דבריו על להבליג מוכן היה אחד כל לא חריפים. ויכוחים בזה התגלעו תכופות
ומכובדים  מבוגרים אנשים כלפי התנהגותו כי סברו רבים צעיר, אברך הכל ככלות שהיה שמעון,

למרו  שמעון, חיים ר' של להתנהגותו הסכים לא יוסף ר' אף פנים, ועזות חוצפה מהווה ת ממנו
חיים  שר' שסבר אלא  הגאווה, מידת את סבל לא הוא  וגם זהה, עמדתם היתה העניין שבעצם
אחד  כשכל תכופים, ויכוחים השניים בין נערכו כך משום עצמו. את לרסן צריך הצעיר שמעון

ז"ל. חכמינו מאמרי על מסתמך

- זוגתו של לסבא להוכיח שמעון חיים ר' רצה - שבאדם הנמוכה הדרגה היא הגאווה -
שמטמא  לאדם בשתיקה לעבור אדם יכול ואיך התורה, את מטמאת והיא הרע לכל המקור היא
בירבעם  בו שהיתה הרוח גסות נחמן: רב "אמר נאמר: ב עמוד ק"א סנהדרין במסכת התורה? את
גדלותו  על א) עמוד ק"ב, (סנהדרין הסוגיה בהמשך מעידה עצמה והגמרא העולם". מן טרדתו
חדשה  בשמלה מתכסה והוא בדרך הנביא השלוני אחיה אותו "וימצא הפסוק: על ירבעם. של
בה  אין חדשה שמלה "מה הבאות: הדרשות מובאות - יא) א', (מלכים בשדה" לבדם ושניהם
אוזן  שמעה שלא דברים "שחידשו דופי", שום בה היה לא ירבעם של תורתו אף - דופי שום
תורה  טעמי שכל דאמר: "ואיכא השדה", כעשבי  לפניהם דומים חכמים תלמידי "שכל מעולם",

כשדה". להם מגולין

מסכם: היה שמעון חיים ור'

עמדה  לא ירבעם של בתורה המיוחדת גדולתו "כל - הגאווה"? מוליכה לאן אתם "רואים
עצמו. ועל ישראל עם על רע רק הביא הוא הרבים, את ומחטיא לחוטא נעשה והוא לו,

חיים  ר' נכדתו, בעל עם ויכוחים קרובות לעיתים היו הזקן יוסף שלר' כך על הבט מבלי
דאבראמיסל. אנשי שאר כל על אהוב גם היה שמעון חיים ר' בשלום. חיו הם זאת עם אך שמעון ,

המרחץ. בבית דווקא קרה וזה שקרה, מסוים לאירוע עד מעמד שהחזיק דבר

השבוע  ימי בכל חשוב. מוסד והעיירות, הערים בשאר כמו היה, בדוברומיסל המרחץ בית
רביעי  בימי ורק הטובלים, עבור המקווה מי את קצת שתחמם כזו במידה הדּוד את רק הסיקו
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בו  שבנה בתנור הצטיין בדוברומיסל המרחץ בית רחיצה. לצרכי המרחץ, את יפה הסיקו וששי
ומוצלח. גבוה חום הפיק והתנור בצעירותו, יוסף ר'

דליי  לחמשה מתרחץ כל זכאי לפיו הסדר קיים והיה למדי, גדול היה לא והדּוד מאחר ברם,
מים  שיהיו  כדי לסירוגין , שהתרחצו בקבוצות להתארגן המקום בני חייבים היו לפחות, מים

שבו היום במשך קבוצה לכל וקצוב קבוע זמן היה כך לכל. מספקת במידה עליה חמים היה
להתרחץ.

בבית  לשהות שבא מפורסם, ולמדן זקן מרססנא, בצלאל ר' בדוברומיסל התארח זמן באותו
למעלה  משך בפרישות תורה ולמד ישב בצלאל ר' בנו. חתן הסת"ם, סופר פייטל יהושע ר'
במיוחד  שלו. התמימה השמים וביראת ובבקיאותו בחריפותו לתהילה נודע ושמו שנה, מארבעים
כך  במצוות. מאד זהיר בצלאל ר' היה בכלל מפיו. שיצאה מלה כל לגבי בזהירותו מפורסם היה 
בין  שבביתו. המזוזות ואת שבתפילין הפרשיות את מגדלת בזכוכית תכופות לבדוק נוהג היה
הנחת  לפני יום, בכל לבנות. נקודות בהם ואין בדיו כראוי ממולאות האותיות אם בדק השאר
שהריבוע  בטוח להיות כדי מיוחד מידה בקנה ראש, ושל יד של התפילין, ריבוע את מדד התפילין
ליד  עמד זה משגיח במדויק. במקומם מונחים התפילין אם שבדק קבוע משגיח לו היה נשמר.

ממקומם. התפילין יזוזו שלא לשמור כדי תפילתו זמן בכל בצלאל ר'

בזהירות  זו מצוה קיים הוא חכמים. תלמידי כיבוד במצות מאוד זהיר בצלאל ר' היה כן
היה  זו גדולה במצוה אנשים לזּכֹות כדי כראוי. אותה יקיימו שאחרים שגם והקפיד ְַובהידור,
בכך  ויקיימו הראוי הכבוד את לו יתנו שאחרים כדי וצדקנותו, למדנותו את תמיד לפרסם נוהג

בדוברומיסל. רב לכבוד מופלג, ישיש שהיה בצלאל, ר' זכה ואכן מהתורה. מצותֿעשה

וכולם  מיוחד. מקום לו פינו רב, כבוד שם ונחל למרחץ בצלאל ר' הלך שישי יום כשהגיע
מהסוגיה  שידע, ולמרות במרחץ הוא גם שעה אותה היה שמעון חיים ר' בהיכנסו. לכבודו עמדו
ואין  תורה דברי לדבר אסור המרחץ בית של הפנימיים בחדרים כי ב), עמוד ל"ג (דף בקידושין
מצד  כי  ידע הוא הנוכחים . כשאר בצלאל בר' הוא גם נהג - חכמים תלמידי כיבוד חובת שם
לוויכוחים  להיכנס צריך יהיה כבוד] ייתן ולא [=במידה שני ומצד "כבוד" בנתינת איסור אין אחד
המרחץ, בבית לעשותו שאסור דבר תורה, דברי בהשמעת גם הכרוך דבר הפשוטים, האנשים עם

כלל. יבינוהו לא אנשים אותם כי תועלת כל לזה תהיה לא וגם

מהמתרחצים  ואחדים חמים. במים מחסור לשרור החל כלשהי מסיבה כי התברר בינתיים
ר' לצדיק חמים מים יחסרו שלא לפחות ולדאוג המים, חימום את לזרז בבלן להאיץ החלו

בצלאל.

ר' אודות אכן, ביניהם, ושוחחו התרחצו בצד, הספסל על בתים בעלי שני ישבו זה בזמן
בצלאל.

נוהג  בצלאל] [=ר' שהוא - השני של לבו תשומת את האחד הסב - שנה ארבעים כבר זה -
בפרישות.

ששו  נדמה אלו, יהודים עצמו שני בצלאל ר' אותם. ישמע לא אחד שאף כזו, בצורה חחו
בצלאל. ר' זאת שמע כן פי על אף אך לאוזניו. להגיע אמורים היו לא ודבריהם מה, במרחק ישב

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



רסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ארבעים  "אלא - דבריהם על עצמו בצלאל ר' הגיב - בפרישות" הנני יושב שנה ארבעים "לא -
מחוץ  הבטתי לא זו בדרך לנהוג שהתחלתי יום מאותו לדעת: לכם מותר מכך ויותר שנים. ושבע

אמותי". לד'

כגאווה  האלו הדברים את לקח הוא בקרבו. דמו רתח שמעון, חיים ר' זאת שמע כאשר
רק  מאומה. אמר ולא עצמו את עצר זאת עם עצמו. על אומר בצלאל ר' שהצדיק הלל ודברי
בצלאל: ר' אל שמעון חיים ר' פנה בבגדיהם, לבושים השני בחדר היו שניהם כאשר יותר מאוחר

התנאים, כל של פסקם כלל לכם נוגע זה אין כנראה - בצלאל לר' שמעון חיים ר' אמר - רבי
למה  הקשבת - רבי - אתה בתכלית. ופסולה אסורה הגאווה כי והפוסקים, הגאונים האמוראים,
עוד  ואתם שונים, שבחים עליכם באמרם יהודים. שני - אודותיך - עצמם לבין בינם ששוחחו
אריה  רבי הגאון ורבי, מורי זה. בעניין החמירו חכמינו עליכם. שאמרו השבח דברי על הוספתם
תלמיד  של בטלית המתגאה "כל רב: בשם יהודה רבי מאמר את פירש מינסק ישיבת ראש לייב
הכוונה  אין כי הוא", ברוך הקדוש של במחיצתו אותו מכניסים אין חכם, תלמיד ואינו חכם
הכוונה  וידוע. קצוב ועונשו שקרן, הוא כזה אדם שכן כלל, חכם תלמיד שאינו במי כפשוטה
שאחרים  רוצה שהיה כפי כזה חכם תלמיד אינו אך באמת, חכם תלמיד שהוא למי היא כאן

הקב"ה". של במחיצתו אותו מכניסים "שאין הוא עונשו אז אותו . יעריכו

שהבחין  הגאווה ניצוץ מאוד לו חרה שכן בוערת, כאש אלו דבריו השמיע שמעון חיים ר'
את  כלל הבין לא חלקם ואוזניים. עיניים פקחו מעשה בעת שנוכחו האנשים הזקן. הגאון אצל
נשגבים  היו הם הרי עמוקים, כך כל היו לא שאמר התורה שדברי הגם שמעון, חיים ר' דברי
לזקן  ביותר חריפים דברים אמר שהוא היטב וידעו דבריו את הבינו שכן אלו גם אך מהשגתם .
מהמידה  יותר דיבר שמעון חיים שר' שחשו אחדים היו ברם במלה. הגיבו לא בצלאל], [=לר'

מפורסם. לצדיק כך לדבר מצידו העזה זו והיתה
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תרפ"ב] טבת [אמצע

וברכה. שלום

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד ורבנא, דמרנא שליחותא

אשר  עבידנא, קא הוי' לפני העומד זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

מקום  בכל שי' אנ"ש ידידינו בטובת להשתדל עלי יפקוד

בכל  ובש"ק, בחול קבועים בעתים תורה, בהרבצת שהם

שי' אנ"ש ידידינו ובהתועדות יכולתו, כפי ואתר אתר

נועם  בדברי לדבר רעים וחיבת באהבת ובמועד בש"ק

השמים  אלקי כי הקדושה, ברכתו את יתן ואז ההנהגה,

הסרים  לכל מקדש עזרתו ישלח והרוח, הגשם אדון והארץ

ולומדי' התורה את לחבב ובאמונה, באמת למשמעתו,

חיים  שפעת השי"ת להם ישפיע כי לבב, בתום ולחזקם

ואחד  כ"א משאלות וימלא ועושר, אושר הצלחה ברכה

רויחא. ומזונא חייא בבני לו אשר בכל כל מרב להתענג

על  העמסתי במחנם המשפיע הרב משרת כהונת

שי', ברוך אברהם מו"ה אי"א וו"ח הנכבד תלמידינו

הכוונה  כפי נועם, בדרכי השתדלו שי' אנ"ש ידידינו ואתם

תורה  אלא אמת ואין האמת, באור להתחזק האמיתית,

לכם  יפתח ית' הוא ישראל לעמו תורה והנותן ותפלה,

תוכלו  אשר התורה, בזכות מרובה, בהשפעה ברכה, אוצרי

הדעת  במנוחת האלקית ועבודה בתורה ה' את לעבוד

בגו"ר, והצלחתם ישראל בית בטוב תחזינה ועיני והלב.

תנובה. תבל פני וימלא

ידידם  ונפש כאו"נ מאדוה"ש והברכה החוה"ש ויקבלו

המסור  עמוק, ולב מקרב ברו"ג ואשרם טובתם דו"ש עוז

בגו"ר, בכט"ס מברכם לומדי' ומחבבי תורה ללומדי ונתון

מו"ר, בן

יי"ש 
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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
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éðaäòøô éðrîLé C §¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
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



רסט ipy ,oey`x - e - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

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
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éðaäòøô éðrîLé C §¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
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

iriax ,iyily - f - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

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



iyyרע ,iying - g - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åéìà zøîàåénr-úà çlL ýåýé øîà äk §¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−
:éðãáréåæëì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlLó §©«©§ª«¦§¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²

: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¦



רעי iyy ,iying - g - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åéìà zøîàåénr-úà çlL ýåýé øîà äk §¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−
:éðãáréåæëì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlLó §©«©§ª«¦§¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²

: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¦

iriay - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

: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 ¨¨«¤©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦ µ
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 יצרֿהרע 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 יצרֿהרע 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



xihtnרעב - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

: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®
: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¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤
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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
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:ärøôñ ©§«Ÿ
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:opgei iax ixaca sqep xe`ia d`ian `xnbdéàî ,øîà àtt áø- ©¨¨¨©©
a`a dryzy opgei iax zpeek dn,øeaéö úéðòúk Bðéàepiid mlerl ¥§©£¦¦

itk zeynyd oia oiprlitk yexitd oi` j` ,dligza epxaqy
eixacl dywe ,a`a dryz ly zeynyd oia xizdl `ay epxaqy
`l` ,dk`lnae dlik`a xeq` a`a dryz ly zeynyd oiay
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,íéøetékä íBéì áàa äòLza`a dryza dligzkl xzen `diy ¦§¨§¨§©¦¦
,mixetikd meia xeq`y dnäfL àlàmixetikd mei -,øeñà B÷éôñ ¤¨¤¤§¥¨

äæåa`a dryz -.øzeî B÷éôñ,`xnbd zx`aneéàîzpeek dn - §¤§¥¨©
y `ziixadåàì ,øzeî B÷éôñy dzpeek oi` m`d -úBLîMä ïéa §¥¨¨¥©§¨

,BlLdywe ,dizye dlik`a xzen ,dlil wtq mei wtq `edy ¤
.edexq`y opgei iaxle `axl

:`xnbd zvxznì ,éãéà áøc déøa àLéL áø øîà,àzpeek ¨©©¦¨§¥§©¦¦Ÿ

`id `ziixadàçøéc àòéá÷ìyiyk ,ycegd zeriaw oiprl - ¦§¦¨§©§¨
,sqep meia mcewd ycegd z` oic zia exair m`d wtq epl
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mixetikd meiy ,lirl `ziixad ixacn di`x `xnbd d`ian dzr
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,mdipia lcad yiìëì àäd x`yíéøáczngn mda mibdepd ¨§¨§¨¦
ziprzdïéåL äæå äædf oice ,xeqi`lì òéiñîixacøæòìà éaø ¤¨¤¨¦§©©§©¦¤§¨¨

,dvigx xeqi`a zeey zeiprzd izyyBì øeñà ,øæòìà éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨¨
èéLBiL íãàìz`,áàa äòLúa íéna Bòaöàxeq` df meiy meyn ¨¨¨¤¦¤§¨©©¦§¦§¨§¨
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.dvigxa xeq`y
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äfL àlà ,øeaéö úéðòúìxeaiv ziprz -a øeñàäæå ,äëàìî úéiNò §©£¦¦¤¨¤¤¨©£¦©§¨¨§¤

a`a dryz -eâäpL íB÷îa äëàìî úéiNòa øzeî.xzid da ¨©£¦©§¨¨§¨¤¨£
,wiecneìëì àäx`y,ïéåL äæå äæ íäéøácoiae lwdl oia rnyne ¨§¨¦§¥¤¤¨¤¨¦

.lwdl yi ipya s` ,mdn cg`a `lew ep`vn m` df itle ,xingdl
àéðz øeaéö úéðòz éab eléàå(.bi ziprz),eøîàLkdpyna(:ai my) §¦©¥©£¦¦©§¨§¤¨§

minyb zxivr lr zepexg`d xeaiv zeiprzayàì ,äöéçøa øeñà̈¦§¦¨Ÿ
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.àì åéìâøå,zekldd x`ya xeaiv ziprzl dey a`a dryz m`e §©§¨Ÿ
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לוח זמנים לשבוע פרשת וארא - בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:416:408:368:389:139:1310:0610:0712:1812:2116:5617:0217:2517:2916:4117:40באר שבע )ח(

6:436:428:378:389:139:1410:0610:0712:1812:2016:5517:0117:2117:2616:2717:37חיפה )ח(

6:406:398:358:369:119:1210:0510:0612:1712:1916:5917:0417:2217:2716:2317:38ירושלים )ח(

6:426:428:378:389:149:1410:0710:0812:1812:2116:5517:0017:2317:2816:3717:39תל אביב )ח(

7:087:089:149:159:479:4810:4310:4413:0013:0217:5217:5618:1818:2217:3618:33אבו דאבי )ח(

7:437:409:039:039:519:5010:3610:3612:3212:3416:2116:3016:5917:0716:1017:21אוסטריה, וינה )ח(

6:106:169:009:059:479:5111:0211:0514:0414:0620:4620:4521:1821:1620:2621:29אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:397:369:049:049:509:5010:3610:3712:3512:3716:3016:3817:0717:1416:1917:28אוקראינה, אודסה )ח(

7:177:138:378:379:259:2410:1010:1012:0612:0915:5616:0416:3416:4215:4516:56אוקראינה, דונייצק )ח(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ח(
7:297:268:488:489:369:3610:2210:2212:1712:2016:0616:1416:4416:5215:5417:06

8:027:589:159:1510:0610:0510:4910:5012:4312:4516:2416:3317:0417:1216:1317:27אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:567:529:089:089:599:5810:4210:4212:3512:3816:1616:2416:5617:0416:0517:19אוקראינה, קייב )ח(

8:027:599:299:2910:1410:1411:0111:0213:0113:0317:0317:1017:3617:4316:4817:56איטליה, מילאנו )ח(

6:186:208:478:499:189:2010:2010:2312:5212:5418:2618:2818:4918:5118:1019:01אקוואדור, קיטו )ח(

5:525:588:428:479:259:2910:3810:4213:3713:3920:1120:1020:4120:3919:5120:51ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:266:329:169:2210:0710:1211:2411:2714:3014:3221:2021:1721:5521:5221:0022:06ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:249:089:089:489:4810:3810:3912:4412:4617:0317:0917:3417:4016:5017:52ארה״ב, בולטימור )ח(

7:197:178:588:599:399:3910:2910:3012:3312:3616:4816:5517:2017:2716:3617:39ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:188:598:599:409:4010:2910:3012:3412:3616:4816:5517:2117:2716:3617:39ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:007:589:369:3610:1810:1811:0711:0813:1013:1217:2017:2617:5317:5917:0718:12ארה״ב, דטרויט )ח(

7:187:179:169:179:529:5210:4510:4712:5913:0117:4117:4618:0818:1317:2718:23ארה״ב, האוסטון )ח(

6:586:578:508:509:279:2710:1910:2012:3012:3217:0217:0817:3117:3616:4917:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:099:139:149:479:4810:4210:4412:5913:0117:4817:5318:1518:1917:3418:29ארה״ב, מיאמי )ח(

7:177:158:548:559:369:3610:2510:2612:2912:3216:4216:4917:1517:2116:3017:33ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:437:419:229:2310:0310:0310:5310:5412:5813:0017:1317:1917:4517:5117:0018:03ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:177:158:548:549:369:3610:2510:2512:2812:3016:3916:4617:1217:1916:2717:31ארה״ב, שיקגו )ח(

6:096:138:498:539:239:2610:3010:3213:1313:1519:1119:1219:3619:3718:5419:47בוליביה, לה-פס )ח(

8:438:399:539:5310:4510:4411:2811:2813:2013:2216:5717:0617:3817:4616:4618:01בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:428:389:539:5210:4410:4311:2811:2813:2013:2216:5917:0717:3917:4716:4818:03בלגיה, בריסל )ח(

5:305:348:148:188:508:539:5910:0212:4812:5019:0319:0319:2519:2518:4119:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:195:248:038:078:398:429:489:5112:3612:3818:4518:4519:1219:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:037:589:119:1110:0410:0210:4610:4612:3812:4016:1516:2416:5517:0316:0617:19בריטניה, לונדון )ח(

8:218:169:229:2110:1710:1510:5810:5812:4712:4916:1216:2216:5717:0516:0517:22בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:148:099:189:1810:1210:1110:5410:5412:4412:4616:1716:2616:5817:0616:0517:22גרמניה, ברלין )ח(

8:228:189:359:3510:2510:2511:0911:0913:0313:0516:4516:5317:2517:3316:3417:47גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:255:298:118:158:488:519:5810:0112:4912:5119:1219:1219:3219:3218:4719:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:147:159:269:279:5810:0010:5510:5713:1613:1818:1818:2218:4318:4718:0318:57הודו, מומבאי )ח(

7:097:109:229:239:549:5510:5110:5313:1213:1418:1518:1918:4018:4418:0018:53הודו, פונה )ח(

7:307:268:518:519:389:3810:2410:2412:2112:2316:1316:2116:5116:5816:0217:12הונגריה, בודפשט )ח(

7:257:239:039:039:449:4410:3410:3412:3812:4016:5116:5817:2417:3016:3917:42טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:399:259:2610:0510:0510:5610:5713:0313:0517:2517:3117:5518:0117:1218:13יוון, אתונה )ח(



רעט 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

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:416:408:368:389:139:1310:0610:0712:1812:2116:5617:0217:2517:2916:4117:40באר שבע )ח(

6:436:428:378:389:139:1410:0610:0712:1812:2016:5517:0117:2117:2616:2717:37חיפה )ח(

6:406:398:358:369:119:1210:0510:0612:1712:1916:5917:0417:2217:2716:2317:38ירושלים )ח(

6:426:428:378:389:149:1410:0710:0812:1812:2116:5517:0017:2317:2816:3717:39תל אביב )ח(

7:087:089:149:159:479:4810:4310:4413:0013:0217:5217:5618:1818:2217:3618:33אבו דאבי )ח(

7:437:409:039:039:519:5010:3610:3612:3212:3416:2116:3016:5917:0716:1017:21אוסטריה, וינה )ח(

6:106:169:009:059:479:5111:0211:0514:0414:0620:4620:4521:1821:1620:2621:29אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:397:369:049:049:509:5010:3610:3712:3512:3716:3016:3817:0717:1416:1917:28אוקראינה, אודסה )ח(

7:177:138:378:379:259:2410:1010:1012:0612:0915:5616:0416:3416:4215:4516:56אוקראינה, דונייצק )ח(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ח(
7:297:268:488:489:369:3610:2210:2212:1712:2016:0616:1416:4416:5215:5417:06

8:027:589:159:1510:0610:0510:4910:5012:4312:4516:2416:3317:0417:1216:1317:27אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:567:529:089:089:599:5810:4210:4212:3512:3816:1616:2416:5617:0416:0517:19אוקראינה, קייב )ח(

8:027:599:299:2910:1410:1411:0111:0213:0113:0317:0317:1017:3617:4316:4817:56איטליה, מילאנו )ח(

6:186:208:478:499:189:2010:2010:2312:5212:5418:2618:2818:4918:5118:1019:01אקוואדור, קיטו )ח(

5:525:588:428:479:259:2910:3810:4213:3713:3920:1120:1020:4120:3919:5120:51ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:266:329:169:2210:0710:1211:2411:2714:3014:3221:2021:1721:5521:5221:0022:06ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:249:089:089:489:4810:3810:3912:4412:4617:0317:0917:3417:4016:5017:52ארה״ב, בולטימור )ח(

7:197:178:588:599:399:3910:2910:3012:3312:3616:4816:5517:2017:2716:3617:39ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:188:598:599:409:4010:2910:3012:3412:3616:4816:5517:2117:2716:3617:39ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:007:589:369:3610:1810:1811:0711:0813:1013:1217:2017:2617:5317:5917:0718:12ארה״ב, דטרויט )ח(

7:187:179:169:179:529:5210:4510:4712:5913:0117:4117:4618:0818:1317:2718:23ארה״ב, האוסטון )ח(

6:586:578:508:509:279:2710:1910:2012:3012:3217:0217:0817:3117:3616:4917:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:099:139:149:479:4810:4210:4412:5913:0117:4817:5318:1518:1917:3418:29ארה״ב, מיאמי )ח(

7:177:158:548:559:369:3610:2510:2612:2912:3216:4216:4917:1517:2116:3017:33ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:437:419:229:2310:0310:0310:5310:5412:5813:0017:1317:1917:4517:5117:0018:03ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:177:158:548:549:369:3610:2510:2512:2812:3016:3916:4617:1217:1916:2717:31ארה״ב, שיקגו )ח(

6:096:138:498:539:239:2610:3010:3213:1313:1519:1119:1219:3619:3718:5419:47בוליביה, לה-פס )ח(

8:438:399:539:5310:4510:4411:2811:2813:2013:2216:5717:0617:3817:4616:4618:01בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:428:389:539:5210:4410:4311:2811:2813:2013:2216:5917:0717:3917:4716:4818:03בלגיה, בריסל )ח(

5:305:348:148:188:508:539:5910:0212:4812:5019:0319:0319:2519:2518:4119:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:195:248:038:078:398:429:489:5112:3612:3818:4518:4519:1219:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:037:589:119:1110:0410:0210:4610:4612:3812:4016:1516:2416:5517:0316:0617:19בריטניה, לונדון )ח(

8:218:169:229:2110:1710:1510:5810:5812:4712:4916:1216:2216:5717:0516:0517:22בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:148:099:189:1810:1210:1110:5410:5412:4412:4616:1716:2616:5817:0616:0517:22גרמניה, ברלין )ח(

8:228:189:359:3510:2510:2511:0911:0913:0313:0516:4516:5317:2517:3316:3417:47גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:255:298:118:158:488:519:5810:0112:4912:5119:1219:1219:3219:3218:4719:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:147:159:269:279:5810:0010:5510:5713:1613:1818:1818:2218:4318:4718:0318:57הודו, מומבאי )ח(

7:097:109:229:239:549:5510:5110:5313:1213:1418:1518:1918:4018:4418:0018:53הודו, פונה )ח(

7:307:268:518:519:389:3810:2410:2412:2112:2316:1316:2116:5116:5816:0217:12הונגריה, בודפשט )ח(

7:257:239:039:039:449:4410:3410:3412:3812:4016:5116:5817:2417:3016:3917:42טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:399:259:2610:0510:0510:5610:5713:0313:0517:2517:3117:5518:0117:1218:13יוון, אתונה )ח(

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

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

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:497:459:129:129:599:5810:4410:4512:4212:4416:3616:4417:1317:2016:2417:34מולדובה, קישינב )ח(

7:127:139:239:259:569:5710:5310:5513:1413:1618:1518:1918:4018:4418:0018:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:035:117:517:598:498:5410:0710:1113:1713:1920:1520:1120:5420:4819:5321:04ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:566:568:578:589:329:3310:2610:2812:4112:4317:2717:3117:5417:5817:1318:09נפאל, קטמנדו )ח(

7:367:349:169:169:579:5710:4610:4712:5212:5417:0817:1417:4017:4616:5317:58סין, בייג'ין )ח(

7:107:139:399:4110:0910:1111:1211:1413:4213:4419:1419:1619:3719:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

7:427:378:478:479:419:4010:2310:2312:1412:1615:4615:5516:2816:3715:3516:52פולין, ורשא )ח(

5:525:568:308:339:029:0510:0810:1112:4812:5018:3918:4019:0419:0518:2219:14פרו, לימה )ח(

8:208:179:479:4710:3210:3211:1911:2013:1813:2017:1717:2417:5218:0017:0518:13צרפת, ליאון )ח(

8:428:389:599:5910:4810:4711:3311:3313:2813:3017:1717:2517:5418:0117:0418:16צרפת, פריז )ח(

6:086:108:338:369:049:0610:0510:0812:3412:3618:0018:0318:2418:2617:4418:36קולומביה, בוגוטה )ח(

7:507:479:229:2210:0610:0510:5410:5412:5512:5717:0417:1117:3517:4216:4917:55קנדה, טורונטו )ח(

7:337:309:009:009:459:4510:3210:3312:3212:3416:3316:4017:0717:1416:2017:27קנדה, מונטריאול )ח(

6:546:538:448:459:219:2210:1310:1412:2312:2516:5316:5817:2217:2716:3917:39קפריסין, לרנקה )ח(

9:169:1010:1010:0911:0811:0611:4811:4713:3413:3616:5217:0317:3917:4816:4318:05רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:548:489:449:4310:4410:4211:2311:2213:0713:0916:2416:3517:0817:1816:1117:35רוסיה, מוסקבה )ח(

8:068:039:289:2810:1510:1511:0111:0212:5913:0116:5217:0017:2917:3616:4017:50רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:118:089:339:3310:2010:2011:0611:0613:0313:0617:0117:0917:3317:4116:4517:54שוויץ, ציריך )ח(

6:456:469:029:049:339:3510:3210:3412:5612:5818:0718:1018:3118:3517:5218:44תאילנד, בנגקוק )ח(

     

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 לאחריהן,      

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  מזלה           

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

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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