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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc zenai(iyiy meil)

xn`p m`e ,xeaird zligzn dizelik` lk lr mlyl zaiigy
`id dnl ok m` ,lek`l zxzen xeairdn mei mirax` cry

:`cqg ax uxzn .onf eze` lk lr rxtnl zlwlewnéàî©
'úì÷ìe÷î',rxtnle miycg dylyn ,`ziixaa xen`dãò §§¤¤©

íéòaøàxxazd jk xg`e mei mirax` xg`l dlk` m`y ,mei ©§¨¦
dnexz dlk` ixdy ,rxtnl mlyl dkixv ,zxaern dzidy
oeik ,dxeht `id mirax`d meid iptl dlk`y dn lr la` ,bbeya

.dlk` xziday
e`iai jyndae ,oiqgei oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dpyndn mdixacl di`x,øîzéàqex`úéáa Búñeøà ìò àaä ¦§©©¨©£¨§¥
,åéîç,dclie dqex`d dxarzde ,d`ypy mcew ,xnelk,øîà áø ¨¦©¨©

,øæîî ãìeämicr yiy e` dilr `ay micen mdipyy it lr s`e ©¨¨©§¥
dvext ef dqex`e li`ed mixne` ep`y oeik ,dilr `a qex`dy
,dilr e`a mixg` s` ,xeqi`a dilr `a qex`dy myk ,`id
`vnp ,zqxe`n `idy oeike ,aexd md ik mdn `a cledy mileze

.yi` zy` xeqi`n clep cledy,øîà ìàeîLewtq `l` o`k oi` §¥¨©
okle ,xg` yi`n e` qex`dn dxarzd m`é÷eúL ãìeäwtq - ©¨¨§¦

.xfnn
:ax ixac z` x`an `axáøc déúléî àøazñî ,àáø øîà- ¨©¨¨¦§©§¨¦§¥§©

mewna `weec ,xfnn cledy ,ax ixac mixazqncdqex`dàîééã §©§¨
àîìòî,mixg` miyp` mr dzpify dixg` mippxn -àì ìáà ¥¨§¨£¨Ÿ

déì ïðéãL déãéc àøúa ,àîìòî àîééc`a cledy milez - ©§¨¥¨§¨©§¨¦¥¨¦©¥
.xyk clede qex`dn

:dpyndn eixack giken `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàoipn - ¨©¨¨§¨£¦¨¨
,df oic izcnléðz÷c`l ,zepfa l`xyi za lr `ay odk ,dpyna §¨¨¥

m` j` ,dnexza lk`zäãìé,za e` oaìëàzmeyn ,dnexza ¨§¨Ÿ©
,xxal yie .dlik`n oa eze`yéîc éëéäzwqer ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,odkdn clep cle eze`y mircei ep` oipne ,epzpynàîéìéà¦¥¨
àîìòî àîééãcm` s` ,mixg` mr dzpfy dixg` mippxn m` - §©§¨¥¨§¨

ìëàz éànà ,äãìédlrapy mircei ep`y s` `ld ,dnexza ¨§¨©©Ÿ©
,mixg` mr mb dzpify dceyg `id ixd mewn lkn ,odk eze`l
dnexza lek`l `id dleki cvike ,odkdn epi` cledy okzie

.ezngnåàì àlàzlrapdy ote`a zwqer dpynd i`ce -dépéî ¤¨¨¦¥
àîééc,odkdn dceyg -àîìòî àîééc àìådceyg dpi`e - ©§¨§Ÿ©§¨¥¨§¨

xg` yi` dilr `a `ny wtzqdl oi` okle ,mixg` mr dzpify

.odka milez `l` ,cled ly eia` `ede ,odk epi`y
:dxairy dqex` oiprl ezgked z` `ax miiqn,íúä äîe,dpyna ¨¨¨

àøeqéà éàäìc`id ixdy ,dxeq` `id dilr `ay odk eze`ly - ¦§©¦¨
,dieptàøeqéà éàäìelkne ,dxeq` `id mc` ipa x`yl s`e - §©¦¨
mewndéì ïðéãL déãéc àøúaiptn ,odkdn `a cledy milez - ©§¨¦¥¨¦©¥

`ay reciy`ay xg` mc`n clep xaerdy miyyeg `le ,dilr
oky lk ,dilr,àëä,qex`aàøeqéà éàäìcmc` ipa x`yly - ¨¨¦§©¦¨

,yi` zy` `id ixdy ,dxeq` `idàøézéä éàäìe`id qex`le - §©¤¥¨
,[opaxcn eilr dxeq`y s`] dxezd on zxzenïkL ìk àìyiy Ÿ¨¤¥

dilr `vi `ly oeik ,xg` mc`n `le ,qex`dn `a cledy zelzl
.mixg` mr dzpify lew

:ax zhiy xe`iaa `ax lr wleg iia`éiaà déì øîà,`axlíìBòì ¨©¥©©¥§¨
Cì àîéàc ,jl xne` -dépéî àîééãc àëéä ìkmewn lka - ¥¨¨¨¥¨§©§¨¦¥

,qex`d mr dzpif `idy mippxnyàîìòî àîééc àìc áb ìò óà- ©©©§Ÿ©§¨¥¨§¨
,mixg` mr dzpify dilr mippxn oi`y s`áø øîày,øæîî ãìeä ¨©©©¨¨©§¥

e,àîòè éàîoeikàø÷ôà ,ñeøà éaâì dLôð àø÷ôàcî ,ïðéøîàc ©©£¨§©§¦¨¦§©§§¨©§¨§©¥¨©§§¨
àîìòì dLôðqex`l lraidl dnvr z` dxiwtdy epi`xy oeik - ©§¨§¨§¨

s`e ,mixg`l mb dnvr z` dxiwtdy mixne` ep` ,oick `ly
,mixg` mr dzpify lew dilr `vi `lyïéúéðúîem`y mi`exy ©§¦¦

ayiil yi ,mixg` lr dceyg dpi` odk eze` lr dceyg `id
ote`a xaecnyíäéðL eéäLdy` dze`e odkd -íéLeáçcgi ¤¨§¥¤£¦
,ïéøeñàä úéáa.df odk caln xg` mc` dilr `ay okzi `le §¥¨£¦

:l`enye ax zwelgn z` xg` ote`a zx`an `xnbdàkéà¦¨
a ,éøîàcy dcen qex`dy ote`,äéìò àádzpify oepix dilr oi`e §¨§¦§¨¨¤¨

,mixg` mrélekéâéìt àì àîìòmicen `ax mbe iia` mb -déøúác ¥¨§¨Ÿ§¦¥§©§¥
déì ïðéãL déãéc,xyk `ede qex`l cled z` miqgiiny -éëäå ¦¥¨¦©¥§¨¦

øîzéà,l`enye ax zwelgn z` epipy jke -,äøaéòL äñeøàoi`e ¦§©£¨¤¦§¨
,xg` yi`n dxairy e` ,qex`dn dxair m` reciãìeä ,øîà áø©¨©©¨¨

øæîîdxeq` `idy ,mlerd aexn `a cledy milezy iptn ,i`cea ©§¥
,yi` zy` xeqi`a mdilré÷eúL ãìeä ,øîà ìàeîLewtq - §¥¨©©¨¨§¦

.xfnn
:ax ixac z` x`an `axáøc déúléî àøazñî ,àáø øîà- ¨©¨¨¦§©§¨¦§¥§©

mewna `weec ,i`ce xfnn xaerdy ,ax ixac mixazqncdqex`d §
dépéî àîééc àì,qex`d dilr `ay reci `ly -àîìòî àîééãå- Ÿ©§¨¦¥§©§¨¥¨§¨

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc zenai(iyiy meil)

xn`p m`e ,xeaird zligzn dizelik` lk lr mlyl zaiigy
`id dnl ok m` ,lek`l zxzen xeairdn mei mirax` cry

:`cqg ax uxzn .onf eze` lk lr rxtnl zlwlewnéàî©
'úì÷ìe÷î',rxtnle miycg dylyn ,`ziixaa xen`dãò §§¤¤©

íéòaøàxxazd jk xg`e mei mirax` xg`l dlk` m`y ,mei ©§¨¦
dnexz dlk` ixdy ,rxtnl mlyl dkixv ,zxaern dzidy
oeik ,dxeht `id mirax`d meid iptl dlk`y dn lr la` ,bbeya

.dlk` xziday
e`iai jyndae ,oiqgei oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dpyndn mdixacl di`x,øîzéàqex`úéáa Búñeøà ìò àaä ¦§©©¨©£¨§¥
,åéîç,dclie dqex`d dxarzde ,d`ypy mcew ,xnelk,øîà áø ¨¦©¨©

,øæîî ãìeämicr yiy e` dilr `ay micen mdipyy it lr s`e ©¨¨©§¥
dvext ef dqex`e li`ed mixne` ep`y oeik ,dilr `a qex`dy
,dilr e`a mixg` s` ,xeqi`a dilr `a qex`dy myk ,`id
`vnp ,zqxe`n `idy oeike ,aexd md ik mdn `a cledy mileze

.yi` zy` xeqi`n clep cledy,øîà ìàeîLewtq `l` o`k oi` §¥¨©
okle ,xg` yi`n e` qex`dn dxarzd m`é÷eúL ãìeäwtq - ©¨¨§¦

.xfnn
:ax ixac z` x`an `axáøc déúléî àøazñî ,àáø øîà- ¨©¨¨¦§©§¨¦§¥§©

mewna `weec ,xfnn cledy ,ax ixac mixazqncdqex`dàîééã §©§¨
àîìòî,mixg` miyp` mr dzpify dixg` mippxn -àì ìáà ¥¨§¨£¨Ÿ

déì ïðéãL déãéc àøúa ,àîìòî àîééc`a cledy milez - ©§¨¥¨§¨©§¨¦¥¨¦©¥
.xyk clede qex`dn

:dpyndn eixack giken `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàoipn - ¨©¨¨§¨£¦¨¨
,df oic izcnléðz÷c`l ,zepfa l`xyi za lr `ay odk ,dpyna §¨¨¥

m` j` ,dnexza lk`zäãìé,za e` oaìëàzmeyn ,dnexza ¨§¨Ÿ©
,xxal yie .dlik`n oa eze`yéîc éëéäzwqer ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,odkdn clep cle eze`y mircei ep` oipne ,epzpynàîéìéà¦¥¨
àîìòî àîééãcm` s` ,mixg` mr dzpfy dixg` mippxn m` - §©§¨¥¨§¨

ìëàz éànà ,äãìédlrapy mircei ep`y s` `ld ,dnexza ¨§¨©©Ÿ©
,mixg` mr mb dzpify dceyg `id ixd mewn lkn ,odk eze`l
dnexza lek`l `id dleki cvike ,odkdn epi` cledy okzie

.ezngnåàì àlàzlrapdy ote`a zwqer dpynd i`ce -dépéî ¤¨¨¦¥
àîééc,odkdn dceyg -àîìòî àîééc àìådceyg dpi`e - ©§¨§Ÿ©§¨¥¨§¨

xg` yi` dilr `a `ny wtzqdl oi` okle ,mixg` mr dzpify

.odka milez `l` ,cled ly eia` `ede ,odk epi`y
:dxairy dqex` oiprl ezgked z` `ax miiqn,íúä äîe,dpyna ¨¨¨

àøeqéà éàäìc`id ixdy ,dxeq` `id dilr `ay odk eze`ly - ¦§©¦¨
,dieptàøeqéà éàäìelkne ,dxeq` `id mc` ipa x`yl s`e - §©¦¨
mewndéì ïðéãL déãéc àøúaiptn ,odkdn `a cledy milez - ©§¨¦¥¨¦©¥

`ay reciy`ay xg` mc`n clep xaerdy miyyeg `le ,dilr
oky lk ,dilr,àëä,qex`aàøeqéà éàäìcmc` ipa x`yly - ¨¨¦§©¦¨

,yi` zy` `id ixdy ,dxeq` `idàøézéä éàäìe`id qex`le - §©¤¥¨
,[opaxcn eilr dxeq`y s`] dxezd on zxzenïkL ìk àìyiy Ÿ¨¤¥

dilr `vi `ly oeik ,xg` mc`n `le ,qex`dn `a cledy zelzl
.mixg` mr dzpify lew

:ax zhiy xe`iaa `ax lr wleg iia`éiaà déì øîà,`axlíìBòì ¨©¥©©¥§¨
Cì àîéàc ,jl xne` -dépéî àîééãc àëéä ìkmewn lka - ¥¨¨¨¥¨§©§¨¦¥

,qex`d mr dzpif `idy mippxnyàîìòî àîééc àìc áb ìò óà- ©©©§Ÿ©§¨¥¨§¨
,mixg` mr dzpify dilr mippxn oi`y s`áø øîày,øæîî ãìeä ¨©©©¨¨©§¥

e,àîòè éàîoeikàø÷ôà ,ñeøà éaâì dLôð àø÷ôàcî ,ïðéøîàc ©©£¨§©§¦¨¦§©§§¨©§¨§©¥¨©§§¨
àîìòì dLôðqex`l lraidl dnvr z` dxiwtdy epi`xy oeik - ©§¨§¨§¨

s`e ,mixg`l mb dnvr z` dxiwtdy mixne` ep` ,oick `ly
,mixg` mr dzpify lew dilr `vi `lyïéúéðúîem`y mi`exy ©§¦¦

ayiil yi ,mixg` lr dceyg dpi` odk eze` lr dceyg `id
ote`a xaecnyíäéðL eéäLdy` dze`e odkd -íéLeáçcgi ¤¨§¥¤£¦
,ïéøeñàä úéáa.df odk caln xg` mc` dilr `ay okzi `le §¥¨£¦

:l`enye ax zwelgn z` xg` ote`a zx`an `xnbdàkéà¦¨
a ,éøîàcy dcen qex`dy ote`,äéìò àádzpify oepix dilr oi`e §¨§¦§¨¨¤¨

,mixg` mrélekéâéìt àì àîìòmicen `ax mbe iia` mb -déøúác ¥¨§¨Ÿ§¦¥§©§¥
déì ïðéãL déãéc,xyk `ede qex`l cled z` miqgiiny -éëäå ¦¥¨¦©¥§¨¦

øîzéà,l`enye ax zwelgn z` epipy jke -,äøaéòL äñeøàoi`e ¦§©£¨¤¦§¨
,xg` yi`n dxairy e` ,qex`dn dxair m` reciãìeä ,øîà áø©¨©©¨¨

øæîîdxeq` `idy ,mlerd aexn `a cledy milezy iptn ,i`cea ©§¥
,yi` zy` xeqi`a mdilré÷eúL ãìeä ,øîà ìàeîLewtq - §¥¨©©¨¨§¦

.xfnn
:ax ixac z` x`an `axáøc déúléî àøazñî ,àáø øîà- ¨©¨¨¦§©§¨¦§¥§©

mewna `weec ,i`ce xfnn xaerdy ,ax ixac mixazqncdqex`d §
dépéî àîééc àì,qex`d dilr `ay reci `ly -àîìòî àîééãå- Ÿ©§¨¦¥§©§¨¥¨§¨

,mixg` mr dzpfy dixg` mippxne
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שישי עמ' ב



ד

`"k ,ayie zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,elqk

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
'Â‚ÂÛÒÂÈ·˜ÚÈ˙Â„ÏÂ˙‰Ï‡

‰l‡'וגֹו יֹוסף יעקב ואיתא 1ּתֹולדֹות , ≈∆ְְְֲִֵַָֹ

ׁשּכאׁשר  יׁשן, ּברׁש"י ּומּובא ְְְֲִֶֶַַַָָָָּבתנחּומא

למעלה  הּכתּובים האּלּופים ּכל ראה ְְְֲֲִִַַַָָָָָֹיעקב

יכֹול  מי ואמר  ּתמּה וּיׁשלח), ּפרׁשת ְְְִִַַַַַָָָָָ(ּבסֹוף

ּתֹולדֹות  אּלה למּטה, ּכתיב מה ּכּולן. את ְְְְִִֵֶֶַַָָלכּבֹוׁש

ּוכתיב  יֹוסף, ּובית 2יעקב אׁש יעקב ּבית והיה ְְֲֲִֵֵֵֵַַָָֹֹ

מּיֹוסף  יֹוצא ניצֹוץ לקׁש, עׂשו ּובית להבה ְִִֵֵֵֵֵֶַָָָיֹוסף

להבין, וצרי ּכּולם. את וׂשֹורף ְְְְִִֵֶֶֶַָָָׁשּמכּלה

האמת  מּדת הּוא ׁשּיעקב ּכיון הרי 3ּדלכאֹורה, , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשהריּבּוי  מּוכח עׂשו, מאּלּופי ׁשּנתירא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמּזה

לא  כן לא ּדאם אמיּתי, ענין הּוא ׁשּלהם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֹוהּתֹוקף

ׁשּבית  אֹומרֹו מהּו ואםּֿכן מהם, להתירא לֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָהיה

מכּלה  אחד ניצֹוץ ׁשּלכן קׁש, אּלא אינֹו ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעׂשו

ׁשּמחּלק  מה להבין צרי ּגם ּכּולם. את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָוׂשֹורף

יעקב  ׁשּבית יֹוסף, לבית יעקב ּבית ּבין ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹּבּכתּוב

ענינים, ּב' ׁשהם ּדמׁשמע להבה, יֹוסף ּובית ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאׁש

עׂשו, את לבּטל ּבׁשביל ּבׁשניהם צֹור ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָויׁש

ׁשּניצֹוץ  הּסּיּום עם מתאים זה אין ְְְִִִִִֵֶֶַַָּדלכאֹורה

ּב' הם מה ואםּֿכן ּבלבד, אחד ניצֹוץ ּכּולם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה מּיֹוסף ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיֹוצא

ּדיֹוסף. והּלהבה ּדיעקב ּדהאׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹהענינים

לעיל ÔÈ·‰Ïeב) ּׁשּנתּבאר מה ּתחלה להקּדים יׁש זה 'אּגרת 4ּכל ּבבאּור ¿»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּדּבּורֿה  קטנּתי הּקדׁש' ּביאתֹו5ּמתחיל אחר הּזקן אדמּו"ר ׁשּכתב ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

חסד  ּד'לעּומתֿזה', לחסד ּדקדּוׁשה חסד ּבין החילּוק ׁשּמבאר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמּפטרּבּורג,

ׁשאמר  ּכפי ּביטּול, ׁשל ענין ּפֹועל ּדקדּוׁשה ׁשחסד ּדיׁשמעאל, וחסד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּדאברהם

ואפר  עפר ואנכי היתה 6אברהם החסד ּבהׁשּפעת אברהם ׁשל ּפעּולתֹו וגם , ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּכל  הּנה ּדיׁשמעאל, חסד ּד'לעּומתֿזה', חסד מהּֿׁשאיןּֿכן ׁשּבֹו, הּביטּול ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָמּצד
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פרשתנו.1) יח.2)ריש א, שצויינו 3)עובדי' מקומות וראה ג. צג, מסעי ג. פג, מטות לקו"ת ס"ו. אגה"ק ספי"ג. תניא ראה

.32 בשלום 4)בהערה פדה וד"ה ואילך) 278 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם (תורת ואילך פ"ב וישלח דש"פ קטנתי ד"ה

ואילך). 308 ע' (שם ואילך פ"ה כסלו ס"ב.5)די"ט אגה"ק כז.6)תניא יח, וירא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚Â ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz ‰l‡1‡˙È‡Â ˙ÓeÁ‡מדרש aמובא , ≈∆¿«¬…≈¿¿ƒ»¿«¿»

ÌÈÙel‡‰ Ïk ‰‡¯ ·˜ÚÈ ¯L‡kL ,ÔLÈ È"L¯a ‡·eÓe אלופי »¿«ƒ»»∆«¬∆«¬…»»»»¬ƒ
Ó‡Â¯עשו  dÓz ,(ÁÏLiÂ ˙L¯t ÛBÒa) ‰ÏÚÓÏ ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ¿«¿»¿»»««ƒ¿«»«¿»«

.ÔÏek ˙‡ LBaÎÏ ÏBÎÈ ÈÓ יעקב של (והחשש) לתמיהה והתשובה ƒ»ƒ¿∆»
hÓÏ‰,היא  ·È˙k ‰Ó בתחילת «¿ƒ¿«»

וישב  ÚÈ˜·פרשת ˙B„ÏBz ‰l‡≈∆¿«¬…
·È˙Îe ,ÛÒBÈ2,אחר במקום ≈¿ƒ

עובדיה  ÚÈ˜·בנבואת ˙Èa ‰È‰Â¿»»≈«¬…
˙È·e ‰·‰Ï ÛÒBÈ ˙È·e L‡≈≈≈∆»»≈

,L˜Ï ÂNÚ שורפת שהאש וכשם ≈»¿«
כך  בקלות, הקש את ıBˆÈƒומכלה

אש  lÎnL‰של ÛÒBiÓ ‡ˆBÈ≈ƒ≈∆¿«∆
ÌÏek ˙‡ Û¯BNÂ.עשו אלופי כל  ¿≈∆»

תנחומא. המדרש דברי כאן עד

ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈»
˙Ó‡‰ ˙cÓ ‡e‰ ·˜ÚiL3, ∆«¬…ƒ«»¡∆

‡¯È˙pL ‰fÓ È¯‰ ופחד יעקב ¬≈ƒ∆∆ƒ¿»≈
ÈeaÈ¯‰L ÁÎeÓ ,ÂNÚ ÈÙel‡Ó≈¬≈≈»»∆»ƒ

Ì‰lL Û˜Bz‰Â שהם העובדה ¿«∆∆»∆
וחזקים ‡ÈzÈÓ,רבים ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»¬ƒƒ

ÔÎ ‡Ï Ì‡c רבים היה לא אילו ¿ƒ…≈
כא  נראים רק אלא באמת לה ותקיפים

BÏ ‰È‰ ‡Ï ליעקב‡¯È˙‰Ï …»»¿ƒ¿»≈
B¯ÓB‡ e‰Ó ÔkŒÌ‡Â ,Ì‰Ó מה ≈∆¿ƒ≈«¿

המדרש  דברי של ≈∆ÈaL˙המשמעות
ÔÎlL ,L˜ ‡l‡ BÈ‡ ÂNÚ≈»≈∆»«∆»≈
˙‡ Û¯BNÂ ‰lÎÓ „Á‡ ıBˆÈƒ∆»¿«∆¿≈∆

ÌÏek האלופים על לומר אפשר ואיך »
בסךֿהכול  שהם והחזקים הרבים

"קש"?

˜lÁnL ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆¿«≈
˙È·Ï ·˜ÚÈ ˙Èa ÔÈa ·e˙ka«»≈≈«¬…¿≈

,ÛÒBÈ שונים דברים שני שהם ואומר ≈
·˜ÚÈ ˙ÈaLכמו È·e˙הוא ,L‡ ∆≈«¬…≈≈

ÛÒBÈכמו ÚÓLÓcהוא ,‰·‰Ï ≈∆»»¿«¿«
ÌÈÈÚ 'a Ì‰L וחלוקים שונים ∆≈ƒ¿»ƒ

מזה, Ì‰ÈLaזה C¯Bˆ LÈÂ¿≈∆ƒ¿≈∆
,ÂNÚ ˙‡ Ïh·Ï ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿«≈∆≈»
ÌÚ ÌÈ‡˙Ó ‰Ê ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈∆«¿ƒƒ
ÛÒBiÓ ‡ˆBÈ ıBˆÈpL Ìeiq‰«ƒ∆ƒ≈ƒ≈
,ÌÏek ˙‡ Û¯BNÂ ‰lÎnL∆¿«∆¿≈∆»

„·Ïa „Á‡ ıBˆÈ,"יוסף ‰ÌÈÈÚמ"בית 'a Ì‰ ‰Ó ÔkŒÌ‡Â ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»ƒ
ÛÒBÈcהשונים  ‰·‰l‰Â ·˜ÚÈc L‡‰c מכלים דווקא יחד ששניהם ¿»≈¿«¬…¿«∆»»¿≈

עשו.? את

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ‰ÏÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe (·4 ¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿»≈¿≈
– זה למאמר שקדמו המאמרים בשני

שנאמר  'קטנתי' דיבורֿהמתחיל מאמר

 ֿ דיבור ומאמר וישלח, פרשת בשבת

בי"ט  שנאמר בשלום' 'פדה המתחיל

יצאו  (שניהם תשכ"ח זו, שנה כסלו

תשע"ה, זו, שנה מלכות' ב'דבר לאור

אפשר) בדרך ביאור ≈¿e‡·a¯עם
'L„w‰ ˙¯b‡' התניא בספר ƒ∆∆«…∆

ÈzË˜ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac5·˙kL ƒ««¿ƒ»…¿ƒ∆»«
B˙‡Èa ¯Á‡ Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈««ƒ»

,‚¯ea¯ËtÓ עד אסור היה בה העיר ƒ∆∆¿¿
תקנ"ט) (בשנת כסלו בי"ט שנגאל

˜eÏÈÁ‰ ¯‡·nL ההבדלÔÈa ∆¿»≈«ƒ≈
‰Le„˜c „ÒÁ„ÒÁÏ ∆∆ƒ¿»¿∆∆

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c הקדושה היפך ¿¿«∆
עשה  זה לעומת זה 'את (ככתוב

Ì‰¯·‡cהאלוקים'), „ÒÁ שהוא ∆∆¿«¿»»
דקדושה  Ï‡ÚÓLÈcחסד „ÒÁÂ¿∆∆¿ƒ¿»≈

הקדושה, היפך חסד ∆∆∆ÒÁL„שהוא
ÏÚBt ‰Le„˜c את שמקבל מי על ƒ¿»≈

החסד  ÏeËÈaהשפעת ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ
העצמית, Ó‡L¯היישות ÈÙk¿ƒ∆»«

Ì‰¯·‡ עצמו ÙÚ¯על ÈÎ‡Â «¿»»¿»…ƒ»»
¯Ù‡Â6ÏL B˙ÏeÚt Ì‚Â , »≈∆¿«¿»∆

„ÒÁ‰ ˙ÚtL‰a Ì‰¯·‡ כל על «¿»»¿«¿»««∆∆
בסביבתו  שהיה vÓ„מי ‰˙È‰»¿»ƒ«

BaL ÏeËÈa‰ שלו הרחמנות ורגש «ƒ∆
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

ג  ...............................  קיד, מזמורי תהלים קיג  )ב

  'אלה תולדות יעקב יוסף וגוה "מאמר ד  )ג

ה  .....................  ח"כשת'ה כסלו א"כ, שבת פרשת וישב

  , פרשת וישב 'יום השיחת   )ד

יד ....................................  ח"כתש'ה, כסלו ט"י

  פרשת וישב –לקוטי שיחות   )ה

סז  ...............................................  הכרך ) ק"בלה(

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

עד  ..................  ל "זצ לוי יצחק שניאורסאהן' המקובל ר

עז  ...............  פרשת וישב –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

עח  ............  פרשת וישבלשבוע שיעור יומי חומש   )ח

ידק  ..............  פרשת וישבלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

טוק  ....................................  פרשת וישבלשבוע  

לאק  ...........  פרשת וישבלשבוע " היום יום"לוח   )יא

לדק  .......................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

לזק   ...........  פרשת וישבלשבוע ים ליום פרק' ג –  )יג

נדק   ..........  פרשת וישבלשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

סאק  .............  פרשת וישבלשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

סהק  ................  נק- טקמתהלים פרק , הכ-דכפרק  במלכים 

  כליםמסכת  –משניות   )יז

סזק ................................................  ביאור קהתי

עדק  ............ ................................  מסכת יומא יעקבעין   )יח

  

  עם ביאורים  יבמותמסכת   )יט

ועק  ...............................................  עד דף ע סדמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

חר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

טר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כב

רי  ....................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

יגר  ............................................... ר האמצעי"אדמו

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

ידר  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

ידר  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

טור  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"פרת'ה –ספר המאמרים   )כז

טזר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

יזר  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

יטר  .........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

כבר  ...............................  חומש לקריאה בציבור   )ל

רל ........................  פרשת וישבלשבוע לוח זמנים   )לא

ארל  ......  קודשת בשערב לת הדלקת נרות צוסדר מ  )לב



ה

`"k ,ayie zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,elqk

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
'Â‚ÂÛÒÂÈ·˜ÚÈ˙Â„ÏÂ˙‰Ï‡

‰l‡'וגֹו יֹוסף יעקב ואיתא 1ּתֹולדֹות , ≈∆ְְְֲִֵַָֹ

ׁשּכאׁשר  יׁשן, ּברׁש"י ּומּובא ְְְֲִֶֶַַַָָָָּבתנחּומא

למעלה  הּכתּובים האּלּופים ּכל ראה ְְְֲֲִִַַַָָָָָֹיעקב

יכֹול  מי ואמר  ּתמּה וּיׁשלח), ּפרׁשת ְְְִִַַַַַָָָָָ(ּבסֹוף

ּתֹולדֹות  אּלה למּטה, ּכתיב מה ּכּולן. את ְְְְִִֵֶֶַַָָלכּבֹוׁש

ּוכתיב  יֹוסף, ּובית 2יעקב אׁש יעקב ּבית והיה ְְֲֲִֵֵֵֵַַָָֹֹ

מּיֹוסף  יֹוצא ניצֹוץ לקׁש, עׂשו ּובית להבה ְִִֵֵֵֵֵֶַָָָיֹוסף

להבין, וצרי ּכּולם. את וׂשֹורף ְְְְִִֵֶֶֶַָָָׁשּמכּלה

האמת  מּדת הּוא ׁשּיעקב ּכיון הרי 3ּדלכאֹורה, , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשהריּבּוי  מּוכח עׂשו, מאּלּופי ׁשּנתירא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמּזה

לא  כן לא ּדאם אמיּתי, ענין הּוא ׁשּלהם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֹוהּתֹוקף

ׁשּבית  אֹומרֹו מהּו ואםּֿכן מהם, להתירא לֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָהיה

מכּלה  אחד ניצֹוץ ׁשּלכן קׁש, אּלא אינֹו ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעׂשו

ׁשּמחּלק  מה להבין צרי ּגם ּכּולם. את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָוׂשֹורף

יעקב  ׁשּבית יֹוסף, לבית יעקב ּבית ּבין ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹּבּכתּוב

ענינים, ּב' ׁשהם ּדמׁשמע להבה, יֹוסף ּובית ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאׁש

עׂשו, את לבּטל ּבׁשביל ּבׁשניהם צֹור ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָויׁש

ׁשּניצֹוץ  הּסּיּום עם מתאים זה אין ְְְִִִִִֵֶֶַַָּדלכאֹורה

ּב' הם מה ואםּֿכן ּבלבד, אחד ניצֹוץ ּכּולם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה מּיֹוסף ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיֹוצא

ּדיֹוסף. והּלהבה ּדיעקב ּדהאׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹהענינים

לעיל ÔÈ·‰Ïeב) ּׁשּנתּבאר מה ּתחלה להקּדים יׁש זה 'אּגרת 4ּכל ּבבאּור ¿»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּדּבּורֿה  קטנּתי הּקדׁש' ּביאתֹו5ּמתחיל אחר הּזקן אדמּו"ר ׁשּכתב ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

חסד  ּד'לעּומתֿזה', לחסד ּדקדּוׁשה חסד ּבין החילּוק ׁשּמבאר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמּפטרּבּורג,

ׁשאמר  ּכפי ּביטּול, ׁשל ענין ּפֹועל ּדקדּוׁשה ׁשחסד ּדיׁשמעאל, וחסד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּדאברהם

ואפר  עפר ואנכי היתה 6אברהם החסד ּבהׁשּפעת אברהם ׁשל ּפעּולתֹו וגם , ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּכל  הּנה ּדיׁשמעאל, חסד ּד'לעּומתֿזה', חסד מהּֿׁשאיןּֿכן ׁשּבֹו, הּביטּול ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָמּצד
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פרשתנו.1) יח.2)ריש א, שצויינו 3)עובדי' מקומות וראה ג. צג, מסעי ג. פג, מטות לקו"ת ס"ו. אגה"ק ספי"ג. תניא ראה

.32 בשלום 4)בהערה פדה וד"ה ואילך) 278 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם (תורת ואילך פ"ב וישלח דש"פ קטנתי ד"ה

ואילך). 308 ע' (שם ואילך פ"ה כסלו ס"ב.5)די"ט אגה"ק כז.6)תניא יח, וירא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚Â ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz ‰l‡1‡˙È‡Â ˙ÓeÁ‡מדרש aמובא , ≈∆¿«¬…≈¿¿ƒ»¿«¿»

ÌÈÙel‡‰ Ïk ‰‡¯ ·˜ÚÈ ¯L‡kL ,ÔLÈ È"L¯a ‡·eÓe אלופי »¿«ƒ»»∆«¬∆«¬…»»»»¬ƒ
Ó‡Â¯עשו  dÓz ,(ÁÏLiÂ ˙L¯t ÛBÒa) ‰ÏÚÓÏ ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ¿«¿»¿»»««ƒ¿«»«¿»«

.ÔÏek ˙‡ LBaÎÏ ÏBÎÈ ÈÓ יעקב של (והחשש) לתמיהה והתשובה ƒ»ƒ¿∆»
hÓÏ‰,היא  ·È˙k ‰Ó בתחילת «¿ƒ¿«»

וישב  ÚÈ˜·פרשת ˙B„ÏBz ‰l‡≈∆¿«¬…
·È˙Îe ,ÛÒBÈ2,אחר במקום ≈¿ƒ

עובדיה  ÚÈ˜·בנבואת ˙Èa ‰È‰Â¿»»≈«¬…
˙È·e ‰·‰Ï ÛÒBÈ ˙È·e L‡≈≈≈∆»»≈

,L˜Ï ÂNÚ שורפת שהאש וכשם ≈»¿«
כך  בקלות, הקש את ıBˆÈƒומכלה

אש  lÎnL‰של ÛÒBiÓ ‡ˆBÈ≈ƒ≈∆¿«∆
ÌÏek ˙‡ Û¯BNÂ.עשו אלופי כל  ¿≈∆»

תנחומא. המדרש דברי כאן עד

ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈»
˙Ó‡‰ ˙cÓ ‡e‰ ·˜ÚiL3, ∆«¬…ƒ«»¡∆

‡¯È˙pL ‰fÓ È¯‰ ופחד יעקב ¬≈ƒ∆∆ƒ¿»≈
ÈeaÈ¯‰L ÁÎeÓ ,ÂNÚ ÈÙel‡Ó≈¬≈≈»»∆»ƒ

Ì‰lL Û˜Bz‰Â שהם העובדה ¿«∆∆»∆
וחזקים ‡ÈzÈÓ,רבים ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»¬ƒƒ

ÔÎ ‡Ï Ì‡c רבים היה לא אילו ¿ƒ…≈
כא  נראים רק אלא באמת לה ותקיפים

BÏ ‰È‰ ‡Ï ליעקב‡¯È˙‰Ï …»»¿ƒ¿»≈
B¯ÓB‡ e‰Ó ÔkŒÌ‡Â ,Ì‰Ó מה ≈∆¿ƒ≈«¿

המדרש  דברי של ≈∆ÈaL˙המשמעות
ÔÎlL ,L˜ ‡l‡ BÈ‡ ÂNÚ≈»≈∆»«∆»≈
˙‡ Û¯BNÂ ‰lÎÓ „Á‡ ıBˆÈƒ∆»¿«∆¿≈∆

ÌÏek האלופים על לומר אפשר ואיך »
בסךֿהכול  שהם והחזקים הרבים

"קש"?

˜lÁnL ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆¿«≈
˙È·Ï ·˜ÚÈ ˙Èa ÔÈa ·e˙ka«»≈≈«¬…¿≈

,ÛÒBÈ שונים דברים שני שהם ואומר ≈
·˜ÚÈ ˙ÈaLכמו È·e˙הוא ,L‡ ∆≈«¬…≈≈

ÛÒBÈכמו ÚÓLÓcהוא ,‰·‰Ï ≈∆»»¿«¿«
ÌÈÈÚ 'a Ì‰L וחלוקים שונים ∆≈ƒ¿»ƒ

מזה, Ì‰ÈLaזה C¯Bˆ LÈÂ¿≈∆ƒ¿≈∆
,ÂNÚ ˙‡ Ïh·Ï ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿«≈∆≈»
ÌÚ ÌÈ‡˙Ó ‰Ê ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈∆«¿ƒƒ
ÛÒBiÓ ‡ˆBÈ ıBˆÈpL Ìeiq‰«ƒ∆ƒ≈ƒ≈
,ÌÏek ˙‡ Û¯BNÂ ‰lÎnL∆¿«∆¿≈∆»

„·Ïa „Á‡ ıBˆÈ,"יוסף ‰ÌÈÈÚמ"בית 'a Ì‰ ‰Ó ÔkŒÌ‡Â ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»ƒ
ÛÒBÈcהשונים  ‰·‰l‰Â ·˜ÚÈc L‡‰c מכלים דווקא יחד ששניהם ¿»≈¿«¬…¿«∆»»¿≈

עשו.? את

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ‰ÏÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe (·4 ¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿»≈¿≈
– זה למאמר שקדמו המאמרים בשני

שנאמר  'קטנתי' דיבורֿהמתחיל מאמר

 ֿ דיבור ומאמר וישלח, פרשת בשבת

בי"ט  שנאמר בשלום' 'פדה המתחיל

יצאו  (שניהם תשכ"ח זו, שנה כסלו

תשע"ה, זו, שנה מלכות' ב'דבר לאור

אפשר) בדרך ביאור ≈¿e‡·a¯עם
'L„w‰ ˙¯b‡' התניא בספר ƒ∆∆«…∆

ÈzË˜ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac5·˙kL ƒ««¿ƒ»…¿ƒ∆»«
B˙‡Èa ¯Á‡ Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈««ƒ»

,‚¯ea¯ËtÓ עד אסור היה בה העיר ƒ∆∆¿¿
תקנ"ט) (בשנת כסלו בי"ט שנגאל

˜eÏÈÁ‰ ¯‡·nL ההבדלÔÈa ∆¿»≈«ƒ≈
‰Le„˜c „ÒÁ„ÒÁÏ ∆∆ƒ¿»¿∆∆

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c הקדושה היפך ¿¿«∆
עשה  זה לעומת זה 'את (ככתוב

Ì‰¯·‡cהאלוקים'), „ÒÁ שהוא ∆∆¿«¿»»
דקדושה  Ï‡ÚÓLÈcחסד „ÒÁÂ¿∆∆¿ƒ¿»≈

הקדושה, היפך חסד ∆∆∆ÒÁL„שהוא
ÏÚBt ‰Le„˜c את שמקבל מי על ƒ¿»≈

החסד  ÏeËÈaהשפעת ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ
העצמית, Ó‡L¯היישות ÈÙk¿ƒ∆»«

Ì‰¯·‡ עצמו ÙÚ¯על ÈÎ‡Â «¿»»¿»…ƒ»»
¯Ù‡Â6ÏL B˙ÏeÚt Ì‚Â , »≈∆¿«¿»∆

„ÒÁ‰ ˙ÚtL‰a Ì‰¯·‡ כל על «¿»»¿«¿»««∆∆
בסביבתו  שהיה vÓ„מי ‰˙È‰»¿»ƒ«

BaL ÏeËÈa‰ שלו הרחמנות ורגש «ƒ∆
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 מפתח  כללי

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

ג  ...............................  קיד, מזמורי תהלים קיג  )ב

  'אלה תולדות יעקב יוסף וגוה "מאמר ד  )ג

ה  .....................  ח"כשת'ה כסלו א"כ, שבת פרשת וישב

  , פרשת וישב 'יום השיחת   )ד

יד ....................................  ח"כתש'ה, כסלו ט"י

  פרשת וישב –לקוטי שיחות   )ה

סז  ...............................................  הכרך ) ק"בלה(

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

עד  ..................  ל "זצ לוי יצחק שניאורסאהן' המקובל ר

עז  ...............  פרשת וישב –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

עח  ............  פרשת וישבלשבוע שיעור יומי חומש   )ח

ידק  ..............  פרשת וישבלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

טוק  ....................................  פרשת וישבלשבוע  

לאק  ...........  פרשת וישבלשבוע " היום יום"לוח   )יא

לדק  .......................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

לזק   ...........  פרשת וישבלשבוע ים ליום פרק' ג –  )יג

נדק   ..........  פרשת וישבלשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

סאק  .............  פרשת וישבלשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

סהק  ................  נק- טקמתהלים פרק , הכ-דכפרק  במלכים 

  כליםמסכת  –משניות   )יז

סזק ................................................  ביאור קהתי

עדק  ............ ................................  מסכת יומא יעקבעין   )יח

  

  עם ביאורים  יבמותמסכת   )יט

ועק  ...............................................  עד דף ע סדמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

חר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

טר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כב

רי  ....................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

יגר  ............................................... ר האמצעי"אדמו

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

ידר  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

ידר  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

טור  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"פרת'ה –ספר המאמרים   )כז

טזר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

יזר  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

יטר  .........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

כבר  ...............................  חומש לקריאה בציבור   )ל

רל ........................  פרשת וישבלשבוע לוח זמנים   )לא

ארל  ......  קודשת בשערב לת הדלקת נרות צוסדר מ  )לב



g"kyz'dו ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

וגּסּות  ּבגֹובּה וגדל הֹול הּוא ּגדֹול, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָׁשהחסד

ׁשּסיּבת  לפי הּדבר, וטעם לּבֹו. ורֹוחב ְְְִִִֶַַַַַַָָָהרּוח

הרּוח  וגּסּות הּתֹוקף מּצד ּגם היא החסד ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָהׁשּפעת

ענין  ּפֹועל החסד ׁשּבקדּוׁשה ּדכׁשם והינּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָכּו'.

מּצד  ּכן ּגם היא המׁשכתֹו ׁשּסיּבת לפי ְְִִִִִֵֶַַַַַָָהּביטּול,

ענין  החסד ּפֹועל ּב'לעּומתֿזה' ּכמֹוֿכן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּביטּול,

ּכן  ּגם היא המׁשכתֹו ׁשּסיּבת לפי כּו' ּתֹוקף ְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשל

חסד  מּבחינת ההמׁשכה ּדהּנה, ּכזה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

ּדלבר  חסד הּביטּול 7ּדזעירֿאנּפין, מּצד היא , ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַ

ׁשּיׁש הינּו, ּדמ"ה), חסד ּבׁשם נקרא (ׁשּלכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּבֹו

אצלֹו מקֹום ׁשּתֹופסים להּנבראים ׁשּיכּות ְְְְִִִֶֶַַָָָלֹו

ּוכפי  כּו'. להם מׁשּפיע ולכן ּבהם, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָונתּפס

חסדים, ּגֹומלי אדם ּבבני למּטה ּגם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשרֹואים

ּתּקיפים  ׁשאינם אנׁשים הם ּדרּוּבא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּברּוּבא

ׁשּלהם  והּביטּול  החליׁשּות טבע ּומּצד ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָּבטבעם,

להׁשּפיע  ּומתעֹוררים הּזּולת, צער להם נֹוגע -ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָ

ּבטבעֹו, ּתּקיף ׁשהּוא מי מהּֿׁשאיןּֿכן חסד, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַלֹו

להתּפעל  לֹו מניח אינֹו הּתּקיפּות טבע ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּנה

ׁשהׁשּפעת  למעלה, ּגם מּובן ּומּזה הּזּולת. ְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָמּצער

ּדוקא. הּביטּול מּצד היא ּדזעירֿאנּפין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָהחסד

ּדזעירֿאנּפין  חסד התהּוּות ׁשּכללּות זאת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹועֹוד

ּכללּות  ׁשהרי הּׁשפלּות, ענין מּצד היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָעצמֹו

היא  האצילּות) מעֹולם (החל העֹולמֹות ְֲִִִֵֵַָָָָָהתהּוּות

חּיים' ּב'עץ ּכדאיתא הּצמצּום, 8עלֿידי ְְְְִִִִֵֵַַַָ

ּכל  את ממּלא איןֿסֹוף  אֹור היה ְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשּבתחילה

נתינ  ׁשּתהיה ּובכדי לעמידת הּמציאּות, מקֹום ת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּסילק  הּצמצּום ענין להיֹות הּוצר ְְְְִִִִֵֶַַַָָהעֹולמֹות,

הּוא  האֹור סילּוק והרי הּצד, על הּגדֹול ֲִֵַַַַַָָאֹורֹו

ונמצא, ּכביכֹול. הרצֹון ּביטּול ׁשל ְְְְִִִִֶַָָָָענין
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ב.7) קלג, ב.8)זח"ג ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הזולת, Ï‡ÚÓLÈc,על „ÒÁ ,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c „ÒÁ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆∆¿¿«∆∆∆¿ƒ¿»≈

ÏB„b „ÒÁ‰L Ïk ‰p‰,יותר גדולה השפעה  מקבל שהאדם ‰e‡וככל  ƒ≈»∆«∆∆»
d·B‚a Ï„‚Â CÏB‰ והתנשאות BaÏגאווה ·ÁB¯Â Áe¯‰ ˙eq‚Â ≈¿»≈¿«¿«»«¿«ƒ

והכנעה. שפלות ביטול, של הגמור aÈqL˙ההיפך ÈÙÏ ,¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿ƒ∆ƒ«
„ÒÁ‰ ˙ÚtL‰ עצמו הוא כאשר «¿»««∆∆

חסד  vÓ„משפיע Ìb ‡È‰ƒ«ƒ«
Áe¯‰ ˙eq‚Â Û˜Bz‰ של «∆¿«»«

הנותן  eÈ‰Â,המשפיע .'eÎ¿«¿
„ÒÁ‰ ‰Le„˜aL ÌLÎcƒ¿≈∆ƒ¿»«∆∆

ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ÏÚBt מקבל על ≈ƒ¿««ƒ
‰B˙ÎLÓהחסד, ˙aÈqL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ««¿»»

ÏeËÈa‰ „vÓ Ôk Ìb ‡È‰ של ƒ«≈ƒ««ƒ
שמובא  (כפי החסד את המשפיע

אדם  כלל שבדרך הקודמים במאמרים

ובגלל  עצמית הכנעה מתוך חסד גומל

לו, נוגע הזולת של ומצבו שמעמדו

בהמשך  להלן גם שמובא וכפי

ÊŒ˙ÓeÚÏ'a‰'המאמר), ÔÎŒBÓk¿≈∆¿«∆
חסד  הקדושה, מצד שלא בחסד

‰ÒÁ„דישמעאל, ÏÚBt משפיע על ≈«∆∆
Û˜Bzהחסד  ÏL ÔÈÚÈÙÏ 'eÎ ƒ¿»∆∆¿ƒ

Ôk Ìb ‡È‰ B˙ÎLÓ‰ ˙aÈqL∆ƒ««¿»»ƒ«≈
‰Êk ÔÙB‡a.התנשאות מתוך ¿∆»∆

השפעת  ענין את ומפרט וממשיך

למעלה  שהיא כפי הקדושה מצד החסד

באלקות:

‰ÎLÓ‰‰ ,‰p‰c וההשפעה ¿ƒ≈««¿»»
Œ¯ÈÚÊcמלמעלה  „ÒÁ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿≈
,ÔÈt‡ עולם של החסד מידת «¿ƒ

העליונות  המידות (ענין האצילות

כי  קטנות, פנים אנפין', 'זעיר הנקראות

וב'אריך  במוחין המאיר האור לעומת

שלמעלה  ארוכות) (פנים אנפין'

הוא  במידות המאיר האור מהספירות,

נקרא זה וחסד ו'מועט'), ∆∆ÒÁ„'קטן'
¯·Ïc7, ומתגלה החוצה המאיר חסד ƒ¿«

זו  והמשכה התחתונים, המקבלים אל

BaL ÏeËÈa‰ „vÓ ‡È‰ƒƒ««ƒ∆
‡¯˜ ÔÎlL) חסד זה, חסד ∆»≈ƒ¿»

Óc"‰דאצילות, „ÒÁ ÌLa ונחנו" כמו ביטול, על מורה "מה" כי ¿≈∆∆¿
‰eÈ,מה" כזה ), באופן ונשפל ÌÈ‡¯·p‰Ïשיורד ˙eÎiL BÏ LiL «¿∆≈«»¿«ƒ¿»ƒ

,Ì‰a Òt˙Â BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÌÈÒÙBzL מהביטול כתוצאה הוא זה וכל ∆¿ƒ»∆¿¿ƒ¿»»∆
ונמשך, מאיר Ìbשבו ÌÈ‡B¯L ÈÙÎe .'eÎ Ì‰Ï ÚÈtLÓ ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ«»∆¿ƒ∆ƒ«

Ì‰ ‡ae¯c ‡ae¯aL ,ÌÈ„ÒÁ ÈÏÓBb Ì„‡ È·a ‰hÓÏ¿«»ƒ¿≈»»¿≈¬»ƒ∆¿»¿»≈

ÌÚ·Ëa ÌÈÙÈwz ÌÈ‡L ÌÈL‡ גאווה של תחושה מלאים ואינם ¬»ƒ∆≈»«ƒƒ¿ƒ¿»
ושפלות, ענוה ביטול, להם יש אלא ‰eLÈÏÁ˙והתנשאות Ú·Ë „vÓeƒ«∆««¬ƒ

התוקף  Ú‚Bהיפך - Ì‰lL ÏeËÈa‰Â איכפת,˙Ïef‰ ¯Úˆ Ì‰Ï ¿«ƒ∆»∆≈«»∆««««
‡e‰L ÈÓ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,„ÒÁ BÏ ÚÈtL‰Ï ÌÈ¯¯BÚ˙Óeƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«∆∆«∆≈≈ƒ∆

BÚ·Ëa ÛÈwz,ביטול לו ואין «ƒ¿ƒ¿
ושפלות, Ú·Ëהכנעה ‰p‰ƒ≈∆«

BÏ ÁÈÓ BÈ‡ ˙eÙÈwz‰««ƒ≈≈ƒ«
˙Ïef‰ ¯ÚvÓ ÏÚt˙‰Ï וממילא ¿ƒ¿»≈ƒ««««

חסד. גומל Ìbאיננו Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«
,‰ÏÚÓÏ,באלוקות˙ÚtL‰L ¿«¿»∆«¿»«

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc „ÒÁ‰ החסד מידת «∆∆ƒ¿≈«¿ƒ
בעולם  ומשפיעה מאירה שהיא כפי

‰ÏeËÈaהאצילות, „vÓ ‡È‰ƒƒ««ƒ
˙eÏÏkL ,˙‡Ê „BÚÂ .‡˜Âc«¿»¿…∆¿»
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc „ÒÁ ˙ee‰˙‰ƒ¿«∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

BÓˆÚ שלמעלה העובדה עצם «¿
המאירה  החסד מידת את יש באלקות

למטה  ומשפיע שיורד כזה באופן

דלבר") ÔÈÚ("חסד „vÓ ‡È‰ƒƒ«ƒ¿«
˙eÏÙM‰,למעלה שהוא כפי «ƒ¿

כביכול, eÏÏk˙באלקות, È¯‰L∆¬≈¿»
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ המוגבלים ƒ¿«»»

ÌÏBÚÓוהמוגדרים  ÏÁ‰)»≈≈»
˙eÏÈˆ‡‰ הראשון העולם שהוא »¬ƒ

שיש  העולמות מארבעת ביותר והנעלה

– מוגדרת מציאות עם נבראים בהם

עשיה  יצירה, בריאה, ‰È‡אצילות, (ƒ
ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ֿ שהקדושֿברוך «¿≈«ƒ¿

כדי  הבליֿגבול אורו את צמצם הוא

מהאיןֿסוף  שיתהווה אפשרות שתהיה

מוגבלים, כפי È‡„k˙‡נבראים  ƒ¿ƒ»
ÌÈiÁ'שמובא ıÚ'a8 מכתבי ¿≈«ƒ

הבריאה ÏÈÁ˙aL‰האריז"ל  לפני ∆ƒ¿ƒ»
עולמות  ‡ÛBÒŒÔÈשל ¯B‡ ‰È‰»»≈

˙e‡Èˆn‰ Ïk ˙‡ ‡lÓÓ ולא ¿«≈∆»«¿ƒ
ממנו, חוץ דבר שום ≈¿È„Î·eƒהיה
ÌB˜Ó ˙È˙ ‰È‰zL אפשרות ∆ƒ¿∆¿ƒ«»

˙„ÈÓÚÏקיום,˙BÓÏBÚ‰ «¬ƒ«»»
˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ תחילהÔÈÚ ¿«ƒ¿ƒ¿«

ÌeˆÓv‰ האיןֿסוף ‰ÏB„bהקדושֿברוךֿהואÏÈqL˜באור B¯B‡ «ƒ¿∆ƒ≈«»
הבליֿגבול, ‰‡B¯האינסופי, ˜eÏÈÒ È¯‰Â ,„v‰ ÏÚ ההארה וצמצום ««««¬≈ƒ»

‰¯ˆÔBוההתפשטות ÏeËÈa ÏL ÔÈÚ ‡e‰העליוןÏBÎÈ·k מצד כי ƒ¿«∆ƒ»»ƒ¿»
גבול, בלי מאיר האיןֿסוף אור הבריאה, לצורך בצמצום הצורך ללא עצמו,

העליון).ו  הרצון על 'ויתור' (מעין הרצון ביטול הוא «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,הצמצום
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עֹולם  ּכללּות (ּכמֹו ּדזעירֿאנּפין חסד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשהתהּוּות

והּביטּול. הּׁשפלּות ענין עלֿידי הּוא ְְְְֲִִִִֵַַַַָהאצילּות)

ּדזעירֿאנּפין  ּבחסד ּגם הּביטּול ענין נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָולכן

ּבֹו מּגעת ּתהיה הּנבראים ׁשעבֹודת ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָעצמֹו,

זה  ּומּצד כּו'. עבֹודתם אֹופן ּכפי להם ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָלהׁשּפיע

הׁשּפעת  מקּבלי אצל ּגם הּביטּול ענין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָנעׂשה

החסדים  מּכל קטנּתי יעקב ׁשאמר ּכפי ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהחסד,

ּׁשּפֹועל 9גֹו' ּדיׁשמעאל, חסד מהּֿׁשאיןּֿכן .ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

ּכיון  הרּוח, וגּסּות ּתֹוקף ׁשל ענין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּבּמקּבל

כּו', הּתֹוקף מּצד ּכן ּגם היא המׁשכתֹו ְִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּסיּבת

האֹור, ּתֹוקף ּבבחינת ׁשהּוא מּתהּו ׁשרׁשֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹׁשהרי

לעיל  ׁשּנתּבאר ּכמֹו מּלגאו, ּדחסד הּגדלּות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּוכמֹו

ֲַָּבארּוּכה.

להבין ‡Cג) ליׁשמעאל 10צרי ההמׁשכה הרי , «ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ

חסד  הּוא ׁשאברהם וכיון מאברהם, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהיא

חסד  מּמּנּו ׁשּיּומׁש אפׁשר אי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָּדקדּוׁשה,

ז"ל  חכמינּו ׁשאמרּו ואף 11ּד'לעּומתֿזה'. ְְְֲֵֶֶֶַַַָָ

ּבבחינת  ׁשהּוא יׁשמעאל, מּמּנּו יצא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָאברהם

(מאברהם). מּמּנּו זה הרי מּכלֿמקֹום כּו', ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָיציאה

לפי  זה הרי  עׂשו, מּמּנּו ׁשּיצא יצחק ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּובׁשלמא

ּומּצד  הּגבּורֹות, ענין הּוא יצחק ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַַָָׁשענינֹו

יניקה  להיֹות יכֹולה והּצמצּומים הּגבּורֹות ְְְְְְִִִִִַַָָריּבּוי

- חסד ׁשענינֹו אברהם אבל ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָל'לעּומתֿזה'.

מּזה  ׁשּיּומׁש אפׁשר אי וגילּוי, אֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָהׁשּפעה,

הּוא  הענין א 'לעּומתֿזה'. ׁשל ׁשּלידת 12ענין , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנימֹול קֹודם היתה היה יׁשמעאל ׁשאז אברהם, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

יכֹול  היה ולכן ּדתהּו, חסד הּתהּו, ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבמדרגת

ּכי  ּד'לעּומתֿזה', חסד יׁשמעאל, מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָלצאת

הּנה  למּטה, ונפלּו נׁשּברּו ּדתהּו הּכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹּכאׁשר

חסד  למּטה נעׂשה ּדתהּו ׁשּבחסד האֹור ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמּתֹוקף
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יא.9) לב, קכד).10)וישלח ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת קטנתי ד"ה ראה - לקמן ה.11)בהבא פל"ו, ויק"ר א. נו, פסחים

ד.12) ט, שה"ש לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc „ÒÁ ˙ee‰˙‰L החסד מידת של  ההתהוות עצם ∆ƒ¿«∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

כזה  באופן ומשפיעה של(BÓkהמאירה ÌÏBÚההתהוות ˙eÏÏk ¿¿»»
˙eÏÈˆ‡‰ הצמצום עלֿידי רק אפשרית היא ÔÈÚשגם È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ( »¬ƒ«¿≈ƒ¿«

ÏeËÈa‰Â ˙eÏÙM‰.כביכול חסד ÔÎÏÂלמעלה של התהוותו שכל כיון «ƒ¿¿«ƒ¿»≈
למעלה, הביטול עלֿידי היא דאצילות

„ÒÁa Ìb ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««ƒ«¿∆∆
,BÓˆÚ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc שההארה ƒ¿≈«¿ƒ«¿

ביטול  של באופן היא שלו וההשפעה

È‰z‰כך  ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·ÚL∆¬««ƒ¿»ƒƒ¿∆
ÈÙk Ì‰Ï ÚÈtL‰Ï Ba ˙ÚbÓ«««¿«¿ƒ«»∆¿ƒ

'eÎ Ì˙„B·Ú ÔÙB‡ מאחר כי ∆¬»»
עצמו, ומשפיל מבטל זה שחסד

אצלו. משמעות יש התחתונים לעבודת

‰Ê „vÓe החסד שהשפעת כיון ƒ«∆
מתוך  היא ביטול) ידי על (שנתהווה

ושפלות  ÔÈÚביטול ‰NÚ«¬∆ƒ¿«
ÈÏa˜Ó Ïˆ‡ Ìb ÏeËÈa‰«ƒ«≈∆¿«¿≈
¯Ó‡L ÈÙk ,„ÒÁ‰ ˙ÚtL‰«¿»««∆∆¿ƒ∆»«

·˜ÚÈ החסד ריבוי בגלל שדווקא «¬…
הירדן  את עברתי במקלי ("כי שקיבל

מחנות") לשני הייתי ועתה הזה

'B‚ ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜9 »…¿ƒƒ…«¬»ƒ
ביותר. ובטל שפל ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óוהוא

,Ï‡ÚÓLÈc „ÒÁ Ôk השפעת הוא ≈∆∆¿ƒ¿»≈
כזה באופן Ïa˜naחסד ÏÚBtM∆≈«¿«≈

ההשפעה Û˜Bzאת ÏL ÔÈÚƒ¿»∆∆
˙aÈqL ÔÂÈk ,Áe¯‰ ˙eq‚Â¿«»«≈»∆ƒ«
„vÓ Ôk Ìb ‡È‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»ƒ«≈ƒ«

Û˜Bz‰המשפיע של eÎ',והגאווה «∆
BL¯L È¯‰L ֿ דלעומת החסד של ∆¬≈»¿

האורות e‰z'Ó'זה שבו העולם ƒ…
מועטים והכלים ∆e‰L‡מרובים

,¯B‡‰ Û˜Bz ˙ÈÁ·a ולכן ƒ¿ƒ«∆»
ואין  עצמה בפני היא מידה כל בתוהו

זו עם זו המידות של ¿BÓÎe'התכללות'
,Â‡‚lÓ „ÒÁc ˙eÏ„b‰ החסד ««¿¿∆∆ƒ¿»

שהארתו  חוץ כלפי ולא בפנים שמאיר

והתנשאות, רוממות של באופן היא

והשפלות, הביטול מצד ¿BÓkולא
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL המאמרים בשני ∆ƒ¿»≈¿≈

«¬»ke¯‡a‰.הקודמים 
C‡ וחסד ‚) דאברהם חסד בין המהותי ההבדל שהוסבר לאחר גם «

עדיין ÔÈ·‰Ïדישמעאל, CÈ¯ˆ10‰ÎLÓ‰‰ È¯‰ החסד , של »ƒ¿»ƒ¬≈««¿»»

Ì‰¯·‡Ó ‡È‰ Ï‡ÚÓLÈÏ,אביו„ÒÁ ‡e‰ Ì‰¯·‡L ÔÂÈÎÂ ¿ƒ¿»≈ƒ≈«¿»»¿≈»∆«¿»»∆∆
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c „ÒÁ epnÓ CLÓeiL ¯LÙ‡ CÈ‡ ,‰Le„˜cƒ¿»≈∆¿»∆¿«ƒ∆∆∆∆¿«∆

לגמרי.? שונות תכונות לו שיש

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡L Û‡Â11,Ï‡ÚÓLÈ epnÓ ‡ˆÈ Ì‰¯·‡ ¿«∆»¿¬»≈««¿»»»»ƒ∆ƒ¿»≈
'eÎ ‰‡ÈˆÈ ˙ÈÁ·a ‡e‰L ולא ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»

דומה  אינו ולכן מאברהם ישיר המשך

ובתכונותיו, במהותו ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒלו
.(Ì‰¯·‡Ó) epnÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ∆≈«¿»»

‡ÓÏL·e מובן היינו 'בשלום', זה ƒ¿»»
epnÓומתקבל  ‡ˆiL ˜ÁˆÈƒ¿»∆»»ƒ∆
,ÂNÚ להיפך מקדושה המשכה זו וגם ≈»

כי  כך, כל פלא זה אין ≈¬‰¯Èהקדושה,
˜ÁˆÈ ÏL BÈÚL ÈÙÏ ‰Ê∆¿ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»

,˙B¯e·b‰ ÔÈÚ ‡e‰ של ועניינה ƒ¿««¿
השפע  מניעת הוא הגבורה מידת

˙B¯e·b‰ ÈeaÈ¯ „vÓeƒ«ƒ«¿
ÌÈÓeˆÓv‰Â שההשפעה עד ¿«ƒ¿ƒ

מועטת  מאד היא מהקדושה

בה  ניכר אינו ומקורה ומצומצמת,

‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ אור של ¿»ƒ¿¿ƒ»
הקדושה מצד »¿»Œ˙ÓeÚÏ'Ïוחיות

BÈÚL Ì‰¯·‡ Ï·‡ .'‰Ê∆¬»«¿»»∆ƒ¿»
,ÈeÏÈ‚Â ¯B‡ ,‰ÚtL‰ - „ÒÁ∆∆«¿»»¿ƒ
‰fÓ CLÓeiL ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»∆¿«ƒ∆

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ' ÏL ÔÈÚ והרי ƒ¿»∆¿«∆
ניכרת  הקדושה מאברהם, בהשפעה

בגלוי.?

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡12˙„ÈlL , «»ƒ¿»∆≈«
ÈÏBÓÈpL Ì„B˜ ‰˙È‰ Ï‡ÚÓLƒ¿»≈»¿»∆∆ƒ

‰È‰ Ê‡L ,Ì‰¯·‡ עדיין אברהם «¿»»∆»»»
,e‰z‰ ˙‚¯„Óa היו שבו העולם ¿«¿≈««…

וכתוצאה  מועטים וכלים מרובים אורות

וניצוצות  הכלים' 'שבירת היתה מכך

אברהם  ואז למטה, 'נפלו' קדושה של

בבחינת ÔÎÏÂהיה ,e‰˙c „ÒÁ∆∆¿…¿»≈
epnÓ ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ ‰È‰»»»»≈ƒ∆
Œ˙ÓeÚÏ'c „ÒÁ ,Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈∆∆¿¿«

,'‰Ê,הקדושה L‡k¯היפך Èk ∆ƒ«¬∆
e¯aL e‰˙c ÌÈÏk‰ יכלו לא כי «≈ƒ¿…ƒ¿¿

המרובים  האורות את ¿«¿eÏÙÂלהכיל
מהאורות  ‰p‰ניצוצות ,‰hÓÏ¿«»ƒ≈

e‰˙c „ÒÁaL ¯B‡‰ Û˜BzÓ ותקיפים מרובים האורות NÚ‰שם ƒ∆»∆¿∆∆¿…«¬»
‰hÓÏ הקדושה ניצוצות של גדולה ו'ירידה' 'נפילה' ÒÁ„אחרי ¿«»∆∆
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ז g"kyz'd ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

וגּסּות  ּבגֹובּה וגדל הֹול הּוא ּגדֹול, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָׁשהחסד

ׁשּסיּבת  לפי הּדבר, וטעם לּבֹו. ורֹוחב ְְְִִִֶַַַַַַָָָהרּוח

הרּוח  וגּסּות הּתֹוקף מּצד ּגם היא החסד ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָהׁשּפעת

ענין  ּפֹועל החסד ׁשּבקדּוׁשה ּדכׁשם והינּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָכּו'.

מּצד  ּכן ּגם היא המׁשכתֹו ׁשּסיּבת לפי ְְִִִִִֵֶַַַַַָָהּביטּול,

ענין  החסד ּפֹועל ּב'לעּומתֿזה' ּכמֹוֿכן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּביטּול,

ּכן  ּגם היא המׁשכתֹו ׁשּסיּבת לפי כּו' ּתֹוקף ְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשל

חסד  מּבחינת ההמׁשכה ּדהּנה, ּכזה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

ּדלבר  חסד הּביטּול 7ּדזעירֿאנּפין, מּצד היא , ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַ

ׁשּיׁש הינּו, ּדמ"ה), חסד ּבׁשם נקרא (ׁשּלכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּבֹו

אצלֹו מקֹום ׁשּתֹופסים להּנבראים ׁשּיכּות ְְְְִִִֶֶַַָָָלֹו

ּוכפי  כּו'. להם מׁשּפיע ולכן ּבהם, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָונתּפס

חסדים, ּגֹומלי אדם ּבבני למּטה ּגם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשרֹואים

ּתּקיפים  ׁשאינם אנׁשים הם ּדרּוּבא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּברּוּבא

ׁשּלהם  והּביטּול  החליׁשּות טבע ּומּצד ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָּבטבעם,

להׁשּפיע  ּומתעֹוררים הּזּולת, צער להם נֹוגע -ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָ

ּבטבעֹו, ּתּקיף ׁשהּוא מי מהּֿׁשאיןּֿכן חסד, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַלֹו

להתּפעל  לֹו מניח אינֹו הּתּקיפּות טבע ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּנה

ׁשהׁשּפעת  למעלה, ּגם מּובן ּומּזה הּזּולת. ְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָמּצער

ּדוקא. הּביטּול מּצד היא ּדזעירֿאנּפין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָהחסד

ּדזעירֿאנּפין  חסד התהּוּות ׁשּכללּות זאת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹועֹוד

ּכללּות  ׁשהרי הּׁשפלּות, ענין מּצד היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָעצמֹו

היא  האצילּות) מעֹולם (החל העֹולמֹות ְֲִִִֵֵַָָָָָהתהּוּות

חּיים' ּב'עץ ּכדאיתא הּצמצּום, 8עלֿידי ְְְְִִִִֵֵַַַָ

ּכל  את ממּלא איןֿסֹוף  אֹור היה ְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשּבתחילה

נתינ  ׁשּתהיה ּובכדי לעמידת הּמציאּות, מקֹום ת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּסילק  הּצמצּום ענין להיֹות הּוצר ְְְְִִִִֵֶַַַָָהעֹולמֹות,

הּוא  האֹור סילּוק והרי הּצד, על הּגדֹול ֲִֵַַַַַָָאֹורֹו

ונמצא, ּכביכֹול. הרצֹון ּביטּול ׁשל ְְְְִִִִֶַָָָָענין
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ב.7) קלג, ב.8)זח"ג ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הזולת, Ï‡ÚÓLÈc,על „ÒÁ ,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c „ÒÁ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆∆¿¿«∆∆∆¿ƒ¿»≈

ÏB„b „ÒÁ‰L Ïk ‰p‰,יותר גדולה השפעה  מקבל שהאדם ‰e‡וככל  ƒ≈»∆«∆∆»
d·B‚a Ï„‚Â CÏB‰ והתנשאות BaÏגאווה ·ÁB¯Â Áe¯‰ ˙eq‚Â ≈¿»≈¿«¿«»«¿«ƒ

והכנעה. שפלות ביטול, של הגמור aÈqL˙ההיפך ÈÙÏ ,¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿ƒ∆ƒ«
„ÒÁ‰ ˙ÚtL‰ עצמו הוא כאשר «¿»««∆∆

חסד  vÓ„משפיע Ìb ‡È‰ƒ«ƒ«
Áe¯‰ ˙eq‚Â Û˜Bz‰ של «∆¿«»«

הנותן  eÈ‰Â,המשפיע .'eÎ¿«¿
„ÒÁ‰ ‰Le„˜aL ÌLÎcƒ¿≈∆ƒ¿»«∆∆

ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ÏÚBt מקבל על ≈ƒ¿««ƒ
‰B˙ÎLÓהחסד, ˙aÈqL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ««¿»»

ÏeËÈa‰ „vÓ Ôk Ìb ‡È‰ של ƒ«≈ƒ««ƒ
שמובא  (כפי החסד את המשפיע

אדם  כלל שבדרך הקודמים במאמרים

ובגלל  עצמית הכנעה מתוך חסד גומל

לו, נוגע הזולת של ומצבו שמעמדו

בהמשך  להלן גם שמובא וכפי

ÊŒ˙ÓeÚÏ'a‰'המאמר), ÔÎŒBÓk¿≈∆¿«∆
חסד  הקדושה, מצד שלא בחסד

‰ÒÁ„דישמעאל, ÏÚBt משפיע על ≈«∆∆
Û˜Bzהחסד  ÏL ÔÈÚÈÙÏ 'eÎ ƒ¿»∆∆¿ƒ

Ôk Ìb ‡È‰ B˙ÎLÓ‰ ˙aÈqL∆ƒ««¿»»ƒ«≈
‰Êk ÔÙB‡a.התנשאות מתוך ¿∆»∆

השפעת  ענין את ומפרט וממשיך

למעלה  שהיא כפי הקדושה מצד החסד

באלקות:

‰ÎLÓ‰‰ ,‰p‰c וההשפעה ¿ƒ≈««¿»»
Œ¯ÈÚÊcמלמעלה  „ÒÁ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿≈
,ÔÈt‡ עולם של החסד מידת «¿ƒ

העליונות  המידות (ענין האצילות

כי  קטנות, פנים אנפין', 'זעיר הנקראות

וב'אריך  במוחין המאיר האור לעומת

שלמעלה  ארוכות) (פנים אנפין'

הוא  במידות המאיר האור מהספירות,

נקרא זה וחסד ו'מועט'), ∆∆ÒÁ„'קטן'
¯·Ïc7, ומתגלה החוצה המאיר חסד ƒ¿«

זו  והמשכה התחתונים, המקבלים אל

BaL ÏeËÈa‰ „vÓ ‡È‰ƒƒ««ƒ∆
‡¯˜ ÔÎlL) חסד זה, חסד ∆»≈ƒ¿»

Óc"‰דאצילות, „ÒÁ ÌLa ונחנו" כמו ביטול, על מורה "מה" כי ¿≈∆∆¿
‰eÈ,מה" כזה ), באופן ונשפל ÌÈ‡¯·p‰Ïשיורד ˙eÎiL BÏ LiL «¿∆≈«»¿«ƒ¿»ƒ

,Ì‰a Òt˙Â BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÌÈÒÙBzL מהביטול כתוצאה הוא זה וכל ∆¿ƒ»∆¿¿ƒ¿»»∆
ונמשך, מאיר Ìbשבו ÌÈ‡B¯L ÈÙÎe .'eÎ Ì‰Ï ÚÈtLÓ ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ«»∆¿ƒ∆ƒ«

Ì‰ ‡ae¯c ‡ae¯aL ,ÌÈ„ÒÁ ÈÏÓBb Ì„‡ È·a ‰hÓÏ¿«»ƒ¿≈»»¿≈¬»ƒ∆¿»¿»≈

ÌÚ·Ëa ÌÈÙÈwz ÌÈ‡L ÌÈL‡ גאווה של תחושה מלאים ואינם ¬»ƒ∆≈»«ƒƒ¿ƒ¿»
ושפלות, ענוה ביטול, להם יש אלא ‰eLÈÏÁ˙והתנשאות Ú·Ë „vÓeƒ«∆««¬ƒ

התוקף  Ú‚Bהיפך - Ì‰lL ÏeËÈa‰Â איכפת,˙Ïef‰ ¯Úˆ Ì‰Ï ¿«ƒ∆»∆≈«»∆««««
‡e‰L ÈÓ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,„ÒÁ BÏ ÚÈtL‰Ï ÌÈ¯¯BÚ˙Óeƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«∆∆«∆≈≈ƒ∆

BÚ·Ëa ÛÈwz,ביטול לו ואין «ƒ¿ƒ¿
ושפלות, Ú·Ëהכנעה ‰p‰ƒ≈∆«

BÏ ÁÈÓ BÈ‡ ˙eÙÈwz‰««ƒ≈≈ƒ«
˙Ïef‰ ¯ÚvÓ ÏÚt˙‰Ï וממילא ¿ƒ¿»≈ƒ««««

חסד. גומל Ìbאיננו Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«
,‰ÏÚÓÏ,באלוקות˙ÚtL‰L ¿«¿»∆«¿»«

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc „ÒÁ‰ החסד מידת «∆∆ƒ¿≈«¿ƒ
בעולם  ומשפיעה מאירה שהיא כפי

‰ÏeËÈaהאצילות, „vÓ ‡È‰ƒƒ««ƒ
˙eÏÏkL ,˙‡Ê „BÚÂ .‡˜Âc«¿»¿…∆¿»
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc „ÒÁ ˙ee‰˙‰ƒ¿«∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

BÓˆÚ שלמעלה העובדה עצם «¿
המאירה  החסד מידת את יש באלקות

למטה  ומשפיע שיורד כזה באופן

דלבר") ÔÈÚ("חסד „vÓ ‡È‰ƒƒ«ƒ¿«
˙eÏÙM‰,למעלה שהוא כפי «ƒ¿

כביכול, eÏÏk˙באלקות, È¯‰L∆¬≈¿»
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ המוגבלים ƒ¿«»»

ÌÏBÚÓוהמוגדרים  ÏÁ‰)»≈≈»
˙eÏÈˆ‡‰ הראשון העולם שהוא »¬ƒ

שיש  העולמות מארבעת ביותר והנעלה

– מוגדרת מציאות עם נבראים בהם

עשיה  יצירה, בריאה, ‰È‡אצילות, (ƒ
ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ֿ שהקדושֿברוך «¿≈«ƒ¿

כדי  הבליֿגבול אורו את צמצם הוא

מהאיןֿסוף  שיתהווה אפשרות שתהיה

מוגבלים, כפי È‡„k˙‡נבראים  ƒ¿ƒ»
ÌÈiÁ'שמובא ıÚ'a8 מכתבי ¿≈«ƒ

הבריאה ÏÈÁ˙aL‰האריז"ל  לפני ∆ƒ¿ƒ»
עולמות  ‡ÛBÒŒÔÈשל ¯B‡ ‰È‰»»≈

˙e‡Èˆn‰ Ïk ˙‡ ‡lÓÓ ולא ¿«≈∆»«¿ƒ
ממנו, חוץ דבר שום ≈¿È„Î·eƒהיה
ÌB˜Ó ˙È˙ ‰È‰zL אפשרות ∆ƒ¿∆¿ƒ«»

˙„ÈÓÚÏקיום,˙BÓÏBÚ‰ «¬ƒ«»»
˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ תחילהÔÈÚ ¿«ƒ¿ƒ¿«

ÌeˆÓv‰ האיןֿסוף ‰ÏB„bהקדושֿברוךֿהואÏÈqL˜באור B¯B‡ «ƒ¿∆ƒ≈«»
הבליֿגבול, ‰‡B¯האינסופי, ˜eÏÈÒ È¯‰Â ,„v‰ ÏÚ ההארה וצמצום ««««¬≈ƒ»

‰¯ˆÔBוההתפשטות ÏeËÈa ÏL ÔÈÚ ‡e‰העליוןÏBÎÈ·k מצד כי ƒ¿«∆ƒ»»ƒ¿»
גבול, בלי מאיר האיןֿסוף אור הבריאה, לצורך בצמצום הצורך ללא עצמו,

העליון).ו  הרצון על 'ויתור' (מעין הרצון ביטול הוא «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,הצמצום
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'ebe sqei awri zeclez dl`

עֹולם  ּכללּות (ּכמֹו ּדזעירֿאנּפין חסד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשהתהּוּות

והּביטּול. הּׁשפלּות ענין עלֿידי הּוא ְְְְֲִִִִֵַַַַָהאצילּות)

ּדזעירֿאנּפין  ּבחסד ּגם הּביטּול ענין נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָולכן

ּבֹו מּגעת ּתהיה הּנבראים ׁשעבֹודת ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָעצמֹו,

זה  ּומּצד כּו'. עבֹודתם אֹופן ּכפי להם ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָלהׁשּפיע

הׁשּפעת  מקּבלי אצל ּגם הּביטּול ענין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָנעׂשה

החסדים  מּכל קטנּתי יעקב ׁשאמר ּכפי ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהחסד,

ּׁשּפֹועל 9גֹו' ּדיׁשמעאל, חסד מהּֿׁשאיןּֿכן .ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

ּכיון  הרּוח, וגּסּות ּתֹוקף ׁשל ענין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּבּמקּבל

כּו', הּתֹוקף מּצד ּכן ּגם היא המׁשכתֹו ְִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּסיּבת

האֹור, ּתֹוקף ּבבחינת ׁשהּוא מּתהּו ׁשרׁשֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹׁשהרי

לעיל  ׁשּנתּבאר ּכמֹו מּלגאו, ּדחסד הּגדלּות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּוכמֹו

ֲַָּבארּוּכה.

להבין ‡Cג) ליׁשמעאל 10צרי ההמׁשכה הרי , «ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ

חסד  הּוא ׁשאברהם וכיון מאברהם, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהיא

חסד  מּמּנּו ׁשּיּומׁש אפׁשר אי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָּדקדּוׁשה,

ז"ל  חכמינּו ׁשאמרּו ואף 11ּד'לעּומתֿזה'. ְְְֲֵֶֶֶַַַָָ

ּבבחינת  ׁשהּוא יׁשמעאל, מּמּנּו יצא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָאברהם

(מאברהם). מּמּנּו זה הרי מּכלֿמקֹום כּו', ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָיציאה

לפי  זה הרי  עׂשו, מּמּנּו ׁשּיצא יצחק ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּובׁשלמא

ּומּצד  הּגבּורֹות, ענין הּוא יצחק ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַַָָׁשענינֹו

יניקה  להיֹות יכֹולה והּצמצּומים הּגבּורֹות ְְְְְְִִִִִַַָָריּבּוי

- חסד ׁשענינֹו אברהם אבל ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָל'לעּומתֿזה'.

מּזה  ׁשּיּומׁש אפׁשר אי וגילּוי, אֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָהׁשּפעה,

הּוא  הענין א 'לעּומתֿזה'. ׁשל ׁשּלידת 12ענין , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנימֹול קֹודם היתה היה יׁשמעאל ׁשאז אברהם, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

יכֹול  היה ולכן ּדתהּו, חסד הּתהּו, ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבמדרגת

ּכי  ּד'לעּומתֿזה', חסד יׁשמעאל, מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָלצאת

הּנה  למּטה, ונפלּו נׁשּברּו ּדתהּו הּכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹּכאׁשר

חסד  למּטה נעׂשה ּדתהּו ׁשּבחסד האֹור ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמּתֹוקף
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יא.9) לב, קכד).10)וישלח ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת קטנתי ד"ה ראה - לקמן ה.11)בהבא פל"ו, ויק"ר א. נו, פסחים

ד.12) ט, שה"ש לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc „ÒÁ ˙ee‰˙‰L החסד מידת של  ההתהוות עצם ∆ƒ¿«∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

כזה  באופן ומשפיעה של(BÓkהמאירה ÌÏBÚההתהוות ˙eÏÏk ¿¿»»
˙eÏÈˆ‡‰ הצמצום עלֿידי רק אפשרית היא ÔÈÚשגם È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ( »¬ƒ«¿≈ƒ¿«

ÏeËÈa‰Â ˙eÏÙM‰.כביכול חסד ÔÎÏÂלמעלה של התהוותו שכל כיון «ƒ¿¿«ƒ¿»≈
למעלה, הביטול עלֿידי היא דאצילות

„ÒÁa Ìb ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««ƒ«¿∆∆
,BÓˆÚ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc שההארה ƒ¿≈«¿ƒ«¿

ביטול  של באופן היא שלו וההשפעה

È‰z‰כך  ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·ÚL∆¬««ƒ¿»ƒƒ¿∆
ÈÙk Ì‰Ï ÚÈtL‰Ï Ba ˙ÚbÓ«««¿«¿ƒ«»∆¿ƒ

'eÎ Ì˙„B·Ú ÔÙB‡ מאחר כי ∆¬»»
עצמו, ומשפיל מבטל זה שחסד

אצלו. משמעות יש התחתונים לעבודת

‰Ê „vÓe החסד שהשפעת כיון ƒ«∆
מתוך  היא ביטול) ידי על (שנתהווה

ושפלות  ÔÈÚביטול ‰NÚ«¬∆ƒ¿«
ÈÏa˜Ó Ïˆ‡ Ìb ÏeËÈa‰«ƒ«≈∆¿«¿≈
¯Ó‡L ÈÙk ,„ÒÁ‰ ˙ÚtL‰«¿»««∆∆¿ƒ∆»«

·˜ÚÈ החסד ריבוי בגלל שדווקא «¬…
הירדן  את עברתי במקלי ("כי שקיבל

מחנות") לשני הייתי ועתה הזה

'B‚ ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜9 »…¿ƒƒ…«¬»ƒ
ביותר. ובטל שפל ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óוהוא

,Ï‡ÚÓLÈc „ÒÁ Ôk השפעת הוא ≈∆∆¿ƒ¿»≈
כזה באופן Ïa˜naחסד ÏÚBtM∆≈«¿«≈

ההשפעה Û˜Bzאת ÏL ÔÈÚƒ¿»∆∆
˙aÈqL ÔÂÈk ,Áe¯‰ ˙eq‚Â¿«»«≈»∆ƒ«
„vÓ Ôk Ìb ‡È‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»ƒ«≈ƒ«

Û˜Bz‰המשפיע של eÎ',והגאווה «∆
BL¯L È¯‰L ֿ דלעומת החסד של ∆¬≈»¿

האורות e‰z'Ó'זה שבו העולם ƒ…
מועטים והכלים ∆e‰L‡מרובים

,¯B‡‰ Û˜Bz ˙ÈÁ·a ולכן ƒ¿ƒ«∆»
ואין  עצמה בפני היא מידה כל בתוהו

זו עם זו המידות של ¿BÓÎe'התכללות'
,Â‡‚lÓ „ÒÁc ˙eÏ„b‰ החסד ««¿¿∆∆ƒ¿»

שהארתו  חוץ כלפי ולא בפנים שמאיר

והתנשאות, רוממות של באופן היא

והשפלות, הביטול מצד ¿BÓkולא
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL המאמרים בשני ∆ƒ¿»≈¿≈

«¬»ke¯‡a‰.הקודמים 
C‡ וחסד ‚) דאברהם חסד בין המהותי ההבדל שהוסבר לאחר גם «

עדיין ÔÈ·‰Ïדישמעאל, CÈ¯ˆ10‰ÎLÓ‰‰ È¯‰ החסד , של »ƒ¿»ƒ¬≈««¿»»

Ì‰¯·‡Ó ‡È‰ Ï‡ÚÓLÈÏ,אביו„ÒÁ ‡e‰ Ì‰¯·‡L ÔÂÈÎÂ ¿ƒ¿»≈ƒ≈«¿»»¿≈»∆«¿»»∆∆
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c „ÒÁ epnÓ CLÓeiL ¯LÙ‡ CÈ‡ ,‰Le„˜cƒ¿»≈∆¿»∆¿«ƒ∆∆∆∆¿«∆

לגמרי.? שונות תכונות לו שיש

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡L Û‡Â11,Ï‡ÚÓLÈ epnÓ ‡ˆÈ Ì‰¯·‡ ¿«∆»¿¬»≈««¿»»»»ƒ∆ƒ¿»≈
'eÎ ‰‡ÈˆÈ ˙ÈÁ·a ‡e‰L ולא ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»

דומה  אינו ולכן מאברהם ישיר המשך

ובתכונותיו, במהותו ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒלו
.(Ì‰¯·‡Ó) epnÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ∆≈«¿»»

‡ÓÏL·e מובן היינו 'בשלום', זה ƒ¿»»
epnÓומתקבל  ‡ˆiL ˜ÁˆÈƒ¿»∆»»ƒ∆
,ÂNÚ להיפך מקדושה המשכה זו וגם ≈»

כי  כך, כל פלא זה אין ≈¬‰¯Èהקדושה,
˜ÁˆÈ ÏL BÈÚL ÈÙÏ ‰Ê∆¿ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»

,˙B¯e·b‰ ÔÈÚ ‡e‰ של ועניינה ƒ¿««¿
השפע  מניעת הוא הגבורה מידת

˙B¯e·b‰ ÈeaÈ¯ „vÓeƒ«ƒ«¿
ÌÈÓeˆÓv‰Â שההשפעה עד ¿«ƒ¿ƒ

מועטת  מאד היא מהקדושה

בה  ניכר אינו ומקורה ומצומצמת,

‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ אור של ¿»ƒ¿¿ƒ»
הקדושה מצד »¿»Œ˙ÓeÚÏ'Ïוחיות

BÈÚL Ì‰¯·‡ Ï·‡ .'‰Ê∆¬»«¿»»∆ƒ¿»
,ÈeÏÈ‚Â ¯B‡ ,‰ÚtL‰ - „ÒÁ∆∆«¿»»¿ƒ
‰fÓ CLÓeiL ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»∆¿«ƒ∆

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ' ÏL ÔÈÚ והרי ƒ¿»∆¿«∆
ניכרת  הקדושה מאברהם, בהשפעה

בגלוי.?

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡12˙„ÈlL , «»ƒ¿»∆≈«
ÈÏBÓÈpL Ì„B˜ ‰˙È‰ Ï‡ÚÓLƒ¿»≈»¿»∆∆ƒ

‰È‰ Ê‡L ,Ì‰¯·‡ עדיין אברהם «¿»»∆»»»
,e‰z‰ ˙‚¯„Óa היו שבו העולם ¿«¿≈««…

וכתוצאה  מועטים וכלים מרובים אורות

וניצוצות  הכלים' 'שבירת היתה מכך

אברהם  ואז למטה, 'נפלו' קדושה של

בבחינת ÔÎÏÂהיה ,e‰˙c „ÒÁ∆∆¿…¿»≈
epnÓ ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ ‰È‰»»»»≈ƒ∆
Œ˙ÓeÚÏ'c „ÒÁ ,Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈∆∆¿¿«

,'‰Ê,הקדושה L‡k¯היפך Èk ∆ƒ«¬∆
e¯aL e‰˙c ÌÈÏk‰ יכלו לא כי «≈ƒ¿…ƒ¿¿

המרובים  האורות את ¿«¿eÏÙÂלהכיל
מהאורות  ‰p‰ניצוצות ,‰hÓÏ¿«»ƒ≈

e‰˙c „ÒÁaL ¯B‡‰ Û˜BzÓ ותקיפים מרובים האורות NÚ‰שם ƒ∆»∆¿∆∆¿…«¬»
‰hÓÏ הקדושה ניצוצות של גדולה ו'ירידה' 'נפילה' ÒÁ„אחרי ¿«»∆∆
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g"kyz'dח ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

הּגּסּות  ּבתכלית ּדקליּפה חסד ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּדיׁשמעאל,

ויּובן  כּו'. ה'אֹור 13והּיׁשּות ּׁשּכתב מה עלּֿפי ְְִֵֶַַַַָָָ

ואילּו14החּיים' טמאה, חּיה ׁשהּוא האריה ּבענין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה טהֹורה, ּבהמה הּוא ְְְְִֵֵַָָָָהּׁשֹור

מהּׂשמאל  ׁשֹור ּופני הּימין אל אריה ּפני ,15הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ

ׂשמאל  (ׁשהרי מּׂשמאל למעלה הּוא ׁשּימין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹוכיון

כּו' החליׁשּות על הּמֹורה ּכהה, יד ),16היא ֲִִֵַַַָָָ

ׁשֹור, מּפני למעלה הּוא אריה ׁשּפני ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָנמצא,

חּיה  האריה נעׂשה למּטה ּבירידתם ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָּומּדּוע

ּומתרץ, טהֹורה. ּבהמה הּוא הּׁשֹור ואילּו ְְְְְִֵֵֵַָָָָטמאה,

למעלה  הּוא אריה ׁשּפני ּדכיון הּנֹותנת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהיא

הרי  ּוׁשבירה, נפילה ּבבחינת ּכׁשּבא לכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָיֹותר,

ּד'לעּומתֿזה', ּבּסטרא יֹותר, למּטה נֹופל ְְְִֵֵֶֶַַַָָהּוא

הרי  ּכׁשּנֹופל יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל הּכלל ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכּידּוע

והינּו יֹותר, למּטה נֹופל ׁשהאפׁשרּות 17הּוא , ְְְְֵֵֶֶַַָָָ

 ֿ ואףֿעל ּביֹותר ּגבֹוּה מּמקֹום למּטה ְְְְִֵֶַַַַַָָָׁשּיּומׁש

רק  היא ּבמציאּותֹו, (הּנברא) הּמּטה יּׁשאר ְְִִִִִִֵֵַַַַָָָּפיֿכן

ה'ּלעּומתֿזה', ּבבחינת ּביֹותר, למּטה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָּכׁשּנמׁש

ּבתֹוקף  הּוא וההסּתר ההעלם זֹו ׁשּבבחינה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָלפי

על  ּולהסּתיר להעלים ּביכלּתֹו ולכן ּביֹותר, ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָּגדֹול

לא  איּלּו ּכי ּביֹותר, ּגבֹוּה מּמקֹום ּׁשּנמׁש ְְִִִִֵֶַָָָָֹהאֹור

האֹור  אזי ּגדֹול, ּבתֹוקף וההסּתר ההעלם ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

ׁשהאריה  וזהּו וההסּתר. ההעלם את מבּטל ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהיה

אל  אריה ּפני  יֹותר, עליֹונה מּבחינה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּנמׁש

למּטה  נפל הּכלים ׁשבירת עלֿידי הּנה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּימין,

 ֿ ּב'לעּומת ֿ יֹותר, מה טמאה. חּיה ונעׂשה זה', ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשאינּה ׁשֹור ּפני מּבחינת ׁשּנמׁש הּׁשֹור ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּׁשאיןּֿכן

למּטה  ּכׁשּנפל ּגם הּנה ,ּכלּֿכ ּגבֹוהה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָמדרגה
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קכג).13) (ס"ע שם עטר"ת סה"מ יד.14)ראה יז, י.15)אחרי א, א.16)יחזקאל לז, מנחות וירא 17)ראה אוה"ת ראה

ב. צג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰tÈÏ˜c „ÒÁ ‡e‰L ,Ï‡ÚÓLÈc היא (וה'קליפה' הקדושה היפך ¿ƒ¿»≈∆∆∆ƒ¿ƒ»

שהוא  חסד והוא הפרי) את מכסה שקליפה כשם הקדושה על והעלם כיסוי

הוא  שלו, ההשפעה אופן וכן eÎ'עצמו, ˙eLi‰Â ˙eqb‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ««¿«≈
של  שההשפעה בשלום' 'פדה דיבורֿהמתחיל הקודם, במאמר שמבואר וכפי

הגבהה  מתוך היא דישמעאל חסד

דאברהם  לחסד ובניגוד והתנשאות,

הזולת  של ומצבו שמעמדו בגלל שהוא

לא  הוא דישמעאל חסד הרי לו, נוגע

הזולת, של מקום' ה'תפיסת מצד

את  לסבול יכול אינו ואדרבה,

לא  היא וההשפעה הזולת של המציאות

מפני  אלא הזולת עם להיטיב כדי

עצמו  הוא החסד השפעת שעלֿידי

שצריכים  מכך יתירה בהתנשאות יהיה

ומשפיע. שנותן זה והוא אותו

Ô·eÈÂ13·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ ¿»«ƒ«∆»«
'ÌÈiÁ‰ ¯B‡'‰14 על בפירושו »««ƒ

e‰L‡התורה  ‰È¯‡‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»«¿≈∆
‰‡ÓË ‰iÁ באכילה,הא סורה «»¿≈»

‰Ó‰a ‡e‰ ¯BM‰ eÏÈ‡Â¿ƒ«¿≈»
,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‰¯B‰Ë¿»¿ƒ¿»≈»

È¯‰ העליונה ‡¯È‰במרכבה Èt ¬≈¿≈«¿≈
¯BL ÈÙe ÔÈÓi‰ Ï‡∆«»ƒ¿≈

Ï‡ÓO‰Ó15ÔÈÓiL ÔÂÈÎÂ , ≈«¿…¿≈»∆»ƒ
È¯‰L) Ï‡ÓOÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ¿…∆¬≈
‰¯Bn‰ ,‰‰k „È ‡È‰ Ï‡ÓN¿…ƒ»≈»«»

'eÎ ˙eLÈÏÁ‰ ÏÚ16 שדרשו כמו ««¬ƒ
"יד  – ידכה" על לאות "והיה מהכתוב

להיות  צריכה תפילין שהנחת - כהה"

החלשה  היד שהיא שמאל יד ),על
‰È¯‡ ÈtL ,‡ˆÓ ימין שבצד ƒ¿»∆¿≈«¿≈

העליונה  המרכבה ÏÚÓÏ‰של ‡e‰¿«¿»
¯BL ÈtÓ של שמאל שבצד ƒ¿≈

העליונה, »»ÚecÓeהמרכבה
‰hÓÏ Ì˙„È¯Èa דבר כל (שהרי ƒƒ»»¿«»

מהשורש  משתלשל הגשמי הזה בעולם

שלו) הרוחני ∆¬»NÚ‰והמקור
eÏÈ‡Â ,‰‡ÓË ‰iÁ ‰È¯‡‰»«¿≈«»¿≈»¿ƒ

?‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ‡e‰ ¯BM‰«¿≈»¿»
ı¯˙Óe,'החיים ‡¯È‰ה'אור ÈtL ÔÂÈÎc ,˙˙Bp‰ ‡È‰L ¿»≈∆ƒ«∆∆¿≈»∆¿≈«¿≈
ÏÈÙ‰ברוחניות  ˙ÈÁ·a ‡aLk ÔÎÏ ,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈»≈¿∆»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

‰¯È·Le,למטה Ëqa¯‡ויורד ,¯˙BÈ ‰hÓÏ ÏÙB ‡e‰ È¯‰ בצד ¿ƒ»¬≈≈¿«»≈«ƒ¿»

,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c,הקדושה BÈ˙¯היפך dB·b‰ ÏkL ÏÏk‰ Úe„ik ∆¿«∆«»««¿»∆»«»«≈
ומקורו, BÈ˙¯בשורשו ‰hÓÏ ÏÙB ‡e‰ È¯‰ ÏÙBpLk נחות למקום ¿∆≈¬≈≈¿«»≈

החומה  של הגבוהות בשורות שהאבנים כך שנופלת אבנים בחומת (כמו יותר

הנמוכות), שבשורות מהאבנים יותר רחוק eÈ‰Â17˙e¯LÙ‡‰Lנופלות , ¿«¿∆»∆¿»
dB·b ÌB˜nÓ ‰hÓÏ CLÓeiL∆¿«¿«»ƒ»»«
¯‡MÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ¯˙BÈa¿≈¿««ƒ≈ƒ»≈
B˙e‡ÈˆÓa (‡¯·p‰) ‰hn‰««»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
כתוצאה  לחלוטין יתבטל ולא

הנעלית, ¯˜מההתגלות ‡È‰ƒ«
CLÓpLk העליון מהמקור האור ¿∆ƒ¿«

,¯˙BÈa ‰hÓÏ מאד,למ נחות קום ¿«»¿≈
ÈÙÏ ,'‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿«∆¿ƒ

BÊ ‰ÈÁ·aL הקליפות בצד ∆ƒ¿ƒ»
zÒ‰‰Â¯והסטראֿאחרא  ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈

הקדושה  שמצד האלוקי האור על

,¯˙BÈa ÏB„b Û˜B˙a ‡e‰¿∆»¿≈
ÌÈÏÚ‰Ï BzÏÎÈa ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»¿¿«¿ƒ
CLÓpM ¯B‡‰ ÏÚ ¯ÈzÒ‰Ïe¿«¿ƒ«»∆ƒ¿»
elÈ‡ Èk ,¯˙BÈa dB·b ÌB˜nÓƒ»»«¿≈ƒƒ
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ‰È‰ ‡Ï…»»«∆¿≈¿«∆¿≈

¯B‡‰ ÈÊ‡ ,ÏB„b Û˜B˙a הנעלה ¿∆»¬«»
ÌÏÚ‰‰ ˙‡ Ïh·Ó ‰È‰»»¿«≈∆«∆¿≈

¯zÒ‰‰Â היפך של והמציאות ¿«∆¿≈
מתבטלת. היתה ∆¿e‰ÊÂהקדושה

‰ÈÁaÓ CLÓpL ‰È¯‡‰L∆»«¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
Ï‡ ‰È¯‡ Èt ,¯˙BÈ ‰BÈÏÚ∆¿»≈¿≈«¿≈∆

ÔÈÓi‰ נעלה הימין כאמור והרי «»ƒ
È·L¯˙מהשמאל, È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈¿ƒ«

ÏÙ ÌÈÏk‰ שבמרכבה אריה' ה'פני «≈ƒ»«
BÈ˙¯,העליונה ‰hÓÏ יותר היינו ¿«»≈

שור', ה'פני נפל שבה מה'נפילה' נמוך

‰iÁ ‰NÚÂ ,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'a«¿«∆¿«¬»«»
‰‡ÓË וכפי) באכילה ואסורה ¿≈»

הקיום  שורש התניא, בספר שמבואר

האסורים  הטמאים הדברים של והחיות

הטמאות  מהקליפות הוא באכילה

של  והחיות הקיום שורש ואילו לגמרי,

באכילה  המותרים הטהורים הדברים

ורע). טוב תערובת שיש 'נוגה' מקליפות ‰BM¯הוא ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«
הזה  בעולם BL¯הגשמי Èt ˙ÈÁaÓ CLÓpL העליונה במרכבה ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈

CkŒÏk ‰‰B·b ‰‚¯„Ó dÈ‡L,'אריה 'פני ÏÙpLkכמו Ìb ‰p‰ ∆≈»«¿≈»¿»»»ƒ≈«¿∆»«
‰hÓÏ אלא נמוך כלֿכך ירד B‰Ë¯‰.לא ‰Ó‰a ¯‡L ¿«»ƒ¿«¿≈»¿»
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מבֹואר  ועלּֿדרֿזה טהֹורה. ּבהמה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָנׁשאר

האריז"ל  ניזֹון 18ּבכתבי ׁשהאדם הּטעם ּבבאּור ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ניצֹוצֹות  ּבהם ׁשּיׁש לפי ֿ חי, ְִִִֵֵֵֶֶַַָמּדֹומםֿצֹומח

אף  האדם, מהּֿׁשאיןּֿכן ּדתהּו. ּתּקיפין ְִִֵֵֵֶַַַָָָֹמאֹורֹות

מּכלֿמקֹום  ּדתהּו, האֹורֹות מענין יׁש ּבֹו ְְִִֵֵֶַַָָָֹׁשּגם

ּבדֹומםֿצֹומחֿחי. ּכמֹו ּכלּֿכ ּבתֹוקף זה ְְְֵֵֵֶֶַַָָאין

לעיל p‰Â‰ד) ׁש'ּתהּו'19נתּבאר ׁשאףֿעלּֿפי ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶַַָֹ

'ּתקּון' מּכלֿמקֹום ל'ּתקּון', ְִִִַָָָקדם

הּוא  ה'ּתקּון' ׁשּׁשרש לפי והינּו 'ּתהּו', ְְְְִִֵֶֶַַָֹֹמברר

וכּידּוע  מ'ּתהּו', ועׂשו 20למעלה יעקב ּבענין ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹ

ּפנימּיּות  ׁשּמּצד ו'תהּו'), 'ּתקּון' הם ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ(ׁשּבׁשרׁשם

יעקב  את ואֹוהב הּנה אף 21הּמּקיף, ּדוקא, ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹ

ליעקב  עׂשו אח הלא לפי 21ׁשּבחיצֹונּיּות , ְְְֲֲִִִֵֶַָָֹֹ

ּבכח  ולכן מ'ּתהּו', למעלה הּוא ה'ּתקּון' ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשׁשרׁש

הּוא  ׁשּבׁשרׁשֹו ּכיון 'ּתהּו', לברר ְְְִֵֵֶַָָָֹה'ּתקּון'

ה'ּתהּו' ּברּור ׁשּלאחרי זאת, ועֹוד מּמּנּו. ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹלמעלה

יֹותר, ּגדֹול עילּוי נעׂשה אזי ה'ּתקּון' ְֲֲִִֵֵַַַַָָעלֿידי

ב"ן  ׁשם  מברר ּד'תקּון' מ"ה ׁשם ׁשּכאׁשר  ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָּכּידּוע

לׁשם  יֹותר, למעלה ב"ן ׁשם מתעּלה אזי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָֹּד'תהּו',

עצמֹו.22ס"ג  ּדלּגאו חסד ּבחינת נמׁש ואז ,ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

ּבהמׁשכת  אֹופּנים ּב' ׁשּיׁש לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּוכמֹו

נמׁש ּדלּגאו' ׁש'חסד הא', אֹופן ּדלּגאו'. ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָ'חסד

רק  הּוא ׁשּבגילּוי והינּו, ּדלבר', 'חסד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַעלֿידי

מּלגאו  'חסד ׁשּנמׁש הּב', ואֹופן ּדלבר'. 'ה'חסד ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ
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ס"ה).18) 4 שבהערה קטנתי בד"ה (הובא ג ח, עקב להאריז"ל ס"ט.19)לקו"ת הנ"ל בשלום פדה המשך 20)ד"ה ראה

א'תטו. ס"ע ח"ג ב.21)תער"ב א, שער 22)מלאכי פ"ג. התיקון) (שער י שער פ"א. טנת"א) (שער ה שער חיים עץ ראה

ב. מח, ג. טז, שה"ש ג. מז, בחוקותי לקו"ת ד. דרוש וחיצוניות) פנימיות (שער מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ¯‡B·Ó ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ18ÌÚh‰ ¯e‡·a ¿«∆∆∆¿»¿ƒ¿≈»¬ƒ«¿≈«««

ÔBÊÈ Ì„‡‰L הבאים מדברים ושתיה ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBcÓ,מאכילה ∆»»»ƒƒ≈≈««
Ì‰a LiL ÈÙÏ הם הרי הזה בעולם למטה שהם שכפי אלו בדברים ¿ƒ∆≈»∆

ובעלֿשכל 'מדבר' שהוא מהאדם נעלים BˆBˆÈ˙נחותים אלוקיים ƒ
Œ‰Ó .e‰˙c ÔÈÙÈwz ˙B¯B‡Ó≈«ƒƒ¿…«
Ba ÌbL Û‡ ,Ì„‡‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»»»«∆«

e‰˙c ˙B¯B‡‰ ÔÈÚÓ LÈ כי ≈≈ƒ¿«»¿…
באדם  גם נפלו ŒÏkÓהניצוצות ,ƒ»

CkŒÏk Û˜B˙a ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜Ó»≈∆¿∆»»
ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„a BÓk כך ¿¿≈≈««

 ֿ מהדומםֿצומח לקבל מה יש שלאדם

ממנו. נחותים שהם למרות חי,

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â („19 ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
בשלום' 'פדה דיבורֿהמתחיל במאמר

כסלו  בי"ט ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒשנאמר
'Ôe˜z'Ï Ì„˜ 'e‰z'L והאורות ∆…»«¿ƒ

שמאירים  מאלו נעלים בתוהו המאירים

'Ôe˜z'בתיקון, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ
,'e‰z' ¯¯·Ó בין ומבדיל מפריד ¿»≈…

מתוהו  שנפלו שבניצוצות והרע הטוב

לקדושה  אותם ÈÙÏומעלה eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ 'Ôe˜z'‰ ˘¯ML∆…∆«ƒ¿«¿»

Úe„iÎÂ ,'e‰z'Ó20 בתורת ƒ…¿«»«
ÂNÚÂהחסידות  ·˜ÚÈ ÔÈÚa¿ƒ¿««¬…¿≈»

'Ôe˜z' Ì‰ ÌL¯LaL)∆¿»¿»≈ƒ
˙eiÓÈt „vnL ,('e‰˙'Â¿…∆ƒ«¿ƒƒ

,ÛÈwn‰ האור של והפנימיות העומק ««ƒ
מתלבש  שאינו הבליֿגבול האלוקי

מ'חיצוניות  (בשונה בפנימיות בעולמות

שתהיה  ייתכן שמצידה המקיף'

כמבואר  ראוי, שאינו למי השפעה

בשלום' 'פדה דיבורֿהמתחיל במאמר

ÚÈ˜·הנזכר  ˙‡ ·‰B‡Â ‰p‰ (21 ƒ≈»«∆«¬…
‡Ï‰ ˙eiBˆÈÁaL Û‡ ,‡˜Âc«¿»«∆¿ƒƒ¬…

·˜ÚÈÏ ÂNÚ Á‡21 שורש ואדרבה עשו, על עדיפות ליעקב אין ולכאורה , »≈»¿«¬…
ואוהב  ביעקב בחר הקדושֿברוךֿהוא זאת בכל נעלה, יותר ממקור הוא עשו

יעקב  את e‰z'Ó',דווקא ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ 'Ôe˜z'‰ L¯LL ÈÙÏ¿ƒ∆…∆«ƒ¿«¿»ƒ…
‡e‰ BL¯LaL ÔÂÈk ,'e‰z' ¯¯·Ï 'Ôe˜z'‰ ÁÎa ÔÎÏÂ¿»≈¿…««ƒ¿»≈…≈»∆¿»¿

.epnÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆
'Ôe˜z'‰ È„ÈŒÏÚ 'e‰z'‰ ¯e¯a È¯Á‡lL ,˙‡Ê „BÚÂ והעלאתו ¿…∆¿«¬≈≈«…«¿≈«ƒ

BÈ˙¯,לקדושה  ÏB„b ÈeÏÈÚ ‰NÚ ÈÊ‡ האריז"ל בכתבי מבואר ¬««¬»ƒ»≈
מ"ה  של בדרך הוא הזה בעולם שנפלו הקדושה ניצוצות והעלאת שבירור

שם  אותיות של שונים "מילויים" הם וס"ג ב"ן מ"ה, [השמות ב"ן מברר

המילוי  האותיות): בשאר וכן אל"ף, הוא למשל, א', האות של (המילוי הוי"ה

המילוי  ס"ג; שם את היוצר המילוי הוא 63 בגימטריא ה"י וא"ו ה"י יו"ד

שם את הבירור Ó"‰היוצר יושלם וכאשר ,[(45) ה"א וא"ו ה"א יו"ד – הוא

למעלה  תהיה היא ב"ן, בחינת של

מבואר  הדבר ובטעם מ"ה. מבחינת

מ"ה  שבחינת משום שזהו בחסידות

ומתלבש  המצומצם האור הוא המברר

האור, של ביטול על המורה דבר בכלי,

מבורר  יהיה הכלי לעתידֿלבוא אבל

גם  להכיל שיוכל כך כדי עד ומזוכך

וגם  מצומצם, לא ביותר, גדול אור

בכלים  יאירו ב"ן, בחינת דתוהו, אורות

יהיה  האדם גוף ה' בעבודת גם (וכך

כיון  גבול, בלי ה' לאהבת ראוי כלי

תוכן  גם וזהו ויזדכך), יתעלה שהגוף

הבירור  השלמת שלאחר כאן המבואר

ביותר. גדולה עליה תהיה והזיכוך

מקור  הוא "ב"ן" השם אחרות: במילים

"מ"ה" שם שנפלו; הקדושה ניצוצות

"ס"ג" ושם אותם, המברר הכוח הוא

ובשעה  תוהו. הראשון, השורש הוא

ידי  על "ב"ן" משם בירורים שמבררים

נמשך  – אותם המברר "מ"ה" שם

תהו  של ביותר נעלה אור "ס"ג" משם

תיקון, של 'רחבים' בכלים המתלבש

ÌL ¯L‡kL Úe„ik מ"ה «»«∆«¬∆≈
Ô"· ÌL ¯¯·Ó 'Ôe˜˙'c¿ƒ¿»≈≈
Ô"· ÌL ‰lÚ˙Ó ÈÊ‡ ,'e‰˙'c¿…¬«ƒ¿«∆≈

BÈ˙¯עצמו  ‰ÏÚÓÏ משם,‰"Ó ¿«¿»≈
‚"Ò ÌLÏ22, התוהו מדריגת ¿≈

מתיקון, CLÓשלמעלה Ê‡Â¿»ƒ¿»
למטה ÒÁ„ומתגלה ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆

Â‡bÏc פנים כלפי שמשפיע החסד ƒ¿«
BÓˆÚ.מגילוי למעלה הוא כלל שבדרך «¿

הבירור: לאחר שיהיה הגילוי ענין את יותר ומפרט וממשיך

„ÒÁ' ˙ÎLÓ‰a ÌÈpÙB‡ 'a LiL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈∆≈«ƒ¿«¿»«∆∆
'Â‡bÏc.ומתגלה נמשך אינו הרגיל, במצב כלל, ‰‡',שבדרך ÔÙB‡ ƒ¿«∆»

CLÓ 'Â‡bÏc „ÒÁ'L ומתגלה,eÈ‰Â ,'¯·Ïc „ÒÁ' È„ÈŒÏÚ ∆∆∆ƒ¿«ƒ¿»«¿≈∆∆ƒ¿«¿«¿
'¯·Ïc „ÒÁ'‰ ˜¯ ‡e‰ ÈeÏÈ‚aL והמשכה גילוי גם יש שבתוכו אלא ∆¿ƒ««∆∆ƒ¿«

מגילוי. למעלה נשאר עצמו מלגאו' 'חסד אבל דלגאו', 'חסד ∆¿ÔÙB‡Âשל
,‡e‰L BÓk 'Â‡‚lÓ „ÒÁ' CLÓpL ,'a‰ ובא נמשך עצמו והוא «∆ƒ¿»∆∆ƒ¿»¿∆
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ט g"kyz'd ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

הּגּסּות  ּבתכלית ּדקליּפה חסד ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּדיׁשמעאל,

ויּובן  כּו'. ה'אֹור 13והּיׁשּות ּׁשּכתב מה עלּֿפי ְְִֵֶַַַַָָָ

ואילּו14החּיים' טמאה, חּיה ׁשהּוא האריה ּבענין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה טהֹורה, ּבהמה הּוא ְְְְִֵֵַָָָָהּׁשֹור

מהּׂשמאל  ׁשֹור ּופני הּימין אל אריה ּפני ,15הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ

ׂשמאל  (ׁשהרי מּׂשמאל למעלה הּוא ׁשּימין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹוכיון

כּו' החליׁשּות על הּמֹורה ּכהה, יד ),16היא ֲִִֵַַַָָָ

ׁשֹור, מּפני למעלה הּוא אריה ׁשּפני ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָנמצא,

חּיה  האריה נעׂשה למּטה ּבירידתם ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָּומּדּוע

ּומתרץ, טהֹורה. ּבהמה הּוא הּׁשֹור ואילּו ְְְְְִֵֵֵַָָָָטמאה,

למעלה  הּוא אריה ׁשּפני ּדכיון הּנֹותנת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהיא

הרי  ּוׁשבירה, נפילה ּבבחינת ּכׁשּבא לכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָיֹותר,

ּד'לעּומתֿזה', ּבּסטרא יֹותר, למּטה נֹופל ְְְִֵֵֶֶַַַָָהּוא

הרי  ּכׁשּנֹופל יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל הּכלל ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכּידּוע

והינּו יֹותר, למּטה נֹופל ׁשהאפׁשרּות 17הּוא , ְְְְֵֵֶֶַַָָָ

 ֿ ואףֿעל ּביֹותר ּגבֹוּה מּמקֹום למּטה ְְְְִֵֶַַַַַָָָׁשּיּומׁש

רק  היא ּבמציאּותֹו, (הּנברא) הּמּטה יּׁשאר ְְִִִִִִֵֵַַַַָָָּפיֿכן

ה'ּלעּומתֿזה', ּבבחינת ּביֹותר, למּטה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָּכׁשּנמׁש

ּבתֹוקף  הּוא וההסּתר ההעלם זֹו ׁשּבבחינה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָלפי

על  ּולהסּתיר להעלים ּביכלּתֹו ולכן ּביֹותר, ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָּגדֹול

לא  איּלּו ּכי ּביֹותר, ּגבֹוּה מּמקֹום ּׁשּנמׁש ְְִִִִֵֶַָָָָֹהאֹור

האֹור  אזי ּגדֹול, ּבתֹוקף וההסּתר ההעלם ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

ׁשהאריה  וזהּו וההסּתר. ההעלם את מבּטל ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהיה

אל  אריה ּפני  יֹותר, עליֹונה מּבחינה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּנמׁש

למּטה  נפל הּכלים ׁשבירת עלֿידי הּנה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּימין,

 ֿ ּב'לעּומת ֿ יֹותר, מה טמאה. חּיה ונעׂשה זה', ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשאינּה ׁשֹור ּפני מּבחינת ׁשּנמׁש הּׁשֹור ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּׁשאיןּֿכן

למּטה  ּכׁשּנפל ּגם הּנה ,ּכלּֿכ ּגבֹוהה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָמדרגה
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קכג).13) (ס"ע שם עטר"ת סה"מ יד.14)ראה יז, י.15)אחרי א, א.16)יחזקאל לז, מנחות וירא 17)ראה אוה"ת ראה

ב. צג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰tÈÏ˜c „ÒÁ ‡e‰L ,Ï‡ÚÓLÈc היא (וה'קליפה' הקדושה היפך ¿ƒ¿»≈∆∆∆ƒ¿ƒ»

שהוא  חסד והוא הפרי) את מכסה שקליפה כשם הקדושה על והעלם כיסוי

הוא  שלו, ההשפעה אופן וכן eÎ'עצמו, ˙eLi‰Â ˙eqb‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ««¿«≈
של  שההשפעה בשלום' 'פדה דיבורֿהמתחיל הקודם, במאמר שמבואר וכפי

הגבהה  מתוך היא דישמעאל חסד

דאברהם  לחסד ובניגוד והתנשאות,

הזולת  של ומצבו שמעמדו בגלל שהוא

לא  הוא דישמעאל חסד הרי לו, נוגע

הזולת, של מקום' ה'תפיסת מצד

את  לסבול יכול אינו ואדרבה,

לא  היא וההשפעה הזולת של המציאות

מפני  אלא הזולת עם להיטיב כדי

עצמו  הוא החסד השפעת שעלֿידי

שצריכים  מכך יתירה בהתנשאות יהיה

ומשפיע. שנותן זה והוא אותו

Ô·eÈÂ13·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ ¿»«ƒ«∆»«
'ÌÈiÁ‰ ¯B‡'‰14 על בפירושו »««ƒ

e‰L‡התורה  ‰È¯‡‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»«¿≈∆
‰‡ÓË ‰iÁ באכילה,הא סורה «»¿≈»

‰Ó‰a ‡e‰ ¯BM‰ eÏÈ‡Â¿ƒ«¿≈»
,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‰¯B‰Ë¿»¿ƒ¿»≈»

È¯‰ העליונה ‡¯È‰במרכבה Èt ¬≈¿≈«¿≈
¯BL ÈÙe ÔÈÓi‰ Ï‡∆«»ƒ¿≈

Ï‡ÓO‰Ó15ÔÈÓiL ÔÂÈÎÂ , ≈«¿…¿≈»∆»ƒ
È¯‰L) Ï‡ÓOÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ¿…∆¬≈
‰¯Bn‰ ,‰‰k „È ‡È‰ Ï‡ÓN¿…ƒ»≈»«»

'eÎ ˙eLÈÏÁ‰ ÏÚ16 שדרשו כמו ««¬ƒ
"יד  – ידכה" על לאות "והיה מהכתוב

להיות  צריכה תפילין שהנחת - כהה"

החלשה  היד שהיא שמאל יד ),על
‰È¯‡ ÈtL ,‡ˆÓ ימין שבצד ƒ¿»∆¿≈«¿≈

העליונה  המרכבה ÏÚÓÏ‰של ‡e‰¿«¿»
¯BL ÈtÓ של שמאל שבצד ƒ¿≈

העליונה, »»ÚecÓeהמרכבה
‰hÓÏ Ì˙„È¯Èa דבר כל (שהרי ƒƒ»»¿«»

מהשורש  משתלשל הגשמי הזה בעולם

שלו) הרוחני ∆¬»NÚ‰והמקור
eÏÈ‡Â ,‰‡ÓË ‰iÁ ‰È¯‡‰»«¿≈«»¿≈»¿ƒ

?‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ‡e‰ ¯BM‰«¿≈»¿»
ı¯˙Óe,'החיים ‡¯È‰ה'אור ÈtL ÔÂÈÎc ,˙˙Bp‰ ‡È‰L ¿»≈∆ƒ«∆∆¿≈»∆¿≈«¿≈
ÏÈÙ‰ברוחניות  ˙ÈÁ·a ‡aLk ÔÎÏ ,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈»≈¿∆»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

‰¯È·Le,למטה Ëqa¯‡ויורד ,¯˙BÈ ‰hÓÏ ÏÙB ‡e‰ È¯‰ בצד ¿ƒ»¬≈≈¿«»≈«ƒ¿»

,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c,הקדושה BÈ˙¯היפך dB·b‰ ÏkL ÏÏk‰ Úe„ik ∆¿«∆«»««¿»∆»«»«≈
ומקורו, BÈ˙¯בשורשו ‰hÓÏ ÏÙB ‡e‰ È¯‰ ÏÙBpLk נחות למקום ¿∆≈¬≈≈¿«»≈

החומה  של הגבוהות בשורות שהאבנים כך שנופלת אבנים בחומת (כמו יותר

הנמוכות), שבשורות מהאבנים יותר רחוק eÈ‰Â17˙e¯LÙ‡‰Lנופלות , ¿«¿∆»∆¿»
dB·b ÌB˜nÓ ‰hÓÏ CLÓeiL∆¿«¿«»ƒ»»«
¯‡MÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ¯˙BÈa¿≈¿««ƒ≈ƒ»≈
B˙e‡ÈˆÓa (‡¯·p‰) ‰hn‰««»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
כתוצאה  לחלוטין יתבטל ולא

הנעלית, ¯˜מההתגלות ‡È‰ƒ«
CLÓpLk העליון מהמקור האור ¿∆ƒ¿«

,¯˙BÈa ‰hÓÏ מאד,למ נחות קום ¿«»¿≈
ÈÙÏ ,'‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿«∆¿ƒ

BÊ ‰ÈÁ·aL הקליפות בצד ∆ƒ¿ƒ»
zÒ‰‰Â¯והסטראֿאחרא  ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈

הקדושה  שמצד האלוקי האור על

,¯˙BÈa ÏB„b Û˜B˙a ‡e‰¿∆»¿≈
ÌÈÏÚ‰Ï BzÏÎÈa ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»¿¿«¿ƒ
CLÓpM ¯B‡‰ ÏÚ ¯ÈzÒ‰Ïe¿«¿ƒ«»∆ƒ¿»
elÈ‡ Èk ,¯˙BÈa dB·b ÌB˜nÓƒ»»«¿≈ƒƒ
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ‰È‰ ‡Ï…»»«∆¿≈¿«∆¿≈

¯B‡‰ ÈÊ‡ ,ÏB„b Û˜B˙a הנעלה ¿∆»¬«»
ÌÏÚ‰‰ ˙‡ Ïh·Ó ‰È‰»»¿«≈∆«∆¿≈

¯zÒ‰‰Â היפך של והמציאות ¿«∆¿≈
מתבטלת. היתה ∆¿e‰ÊÂהקדושה

‰ÈÁaÓ CLÓpL ‰È¯‡‰L∆»«¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
Ï‡ ‰È¯‡ Èt ,¯˙BÈ ‰BÈÏÚ∆¿»≈¿≈«¿≈∆

ÔÈÓi‰ נעלה הימין כאמור והרי «»ƒ
È·L¯˙מהשמאל, È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈¿ƒ«

ÏÙ ÌÈÏk‰ שבמרכבה אריה' ה'פני «≈ƒ»«
BÈ˙¯,העליונה ‰hÓÏ יותר היינו ¿«»≈

שור', ה'פני נפל שבה מה'נפילה' נמוך

‰iÁ ‰NÚÂ ,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'a«¿«∆¿«¬»«»
‰‡ÓË וכפי) באכילה ואסורה ¿≈»

הקיום  שורש התניא, בספר שמבואר

האסורים  הטמאים הדברים של והחיות

הטמאות  מהקליפות הוא באכילה

של  והחיות הקיום שורש ואילו לגמרי,

באכילה  המותרים הטהורים הדברים

ורע). טוב תערובת שיש 'נוגה' מקליפות ‰BM¯הוא ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«
הזה  בעולם BL¯הגשמי Èt ˙ÈÁaÓ CLÓpL העליונה במרכבה ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈

CkŒÏk ‰‰B·b ‰‚¯„Ó dÈ‡L,'אריה 'פני ÏÙpLkכמו Ìb ‰p‰ ∆≈»«¿≈»¿»»»ƒ≈«¿∆»«
‰hÓÏ אלא נמוך כלֿכך ירד B‰Ë¯‰.לא ‰Ó‰a ¯‡L ¿«»ƒ¿«¿≈»¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

'ebe sqei awri zeclez dl`

מבֹואר  ועלּֿדרֿזה טהֹורה. ּבהמה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָנׁשאר

האריז"ל  ניזֹון 18ּבכתבי ׁשהאדם הּטעם ּבבאּור ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ניצֹוצֹות  ּבהם ׁשּיׁש לפי ֿ חי, ְִִִֵֵֵֶֶַַָמּדֹומםֿצֹומח

אף  האדם, מהּֿׁשאיןּֿכן ּדתהּו. ּתּקיפין ְִִֵֵֵֶַַַָָָֹמאֹורֹות

מּכלֿמקֹום  ּדתהּו, האֹורֹות מענין יׁש ּבֹו ְְִִֵֵֶַַָָָֹׁשּגם

ּבדֹומםֿצֹומחֿחי. ּכמֹו ּכלּֿכ ּבתֹוקף זה ְְְֵֵֵֶֶַַָָאין

לעיל p‰Â‰ד) ׁש'ּתהּו'19נתּבאר ׁשאףֿעלּֿפי ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶַַָֹ

'ּתקּון' מּכלֿמקֹום ל'ּתקּון', ְִִִַָָָקדם

הּוא  ה'ּתקּון' ׁשּׁשרש לפי והינּו 'ּתהּו', ְְְְִִֵֶֶַַָֹֹמברר

וכּידּוע  מ'ּתהּו', ועׂשו 20למעלה יעקב ּבענין ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹ

ּפנימּיּות  ׁשּמּצד ו'תהּו'), 'ּתקּון' הם ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ(ׁשּבׁשרׁשם

יעקב  את ואֹוהב הּנה אף 21הּמּקיף, ּדוקא, ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹ

ליעקב  עׂשו אח הלא לפי 21ׁשּבחיצֹונּיּות , ְְְֲֲִִִֵֶַָָֹֹ

ּבכח  ולכן מ'ּתהּו', למעלה הּוא ה'ּתקּון' ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשׁשרׁש

הּוא  ׁשּבׁשרׁשֹו ּכיון 'ּתהּו', לברר ְְְִֵֵֶַָָָֹה'ּתקּון'

ה'ּתהּו' ּברּור ׁשּלאחרי זאת, ועֹוד מּמּנּו. ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹלמעלה

יֹותר, ּגדֹול עילּוי נעׂשה אזי ה'ּתקּון' ְֲֲִִֵֵַַַַָָעלֿידי

ב"ן  ׁשם  מברר ּד'תקּון' מ"ה ׁשם ׁשּכאׁשר  ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָּכּידּוע

לׁשם  יֹותר, למעלה ב"ן ׁשם מתעּלה אזי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָֹּד'תהּו',

עצמֹו.22ס"ג  ּדלּגאו חסד ּבחינת נמׁש ואז ,ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

ּבהמׁשכת  אֹופּנים ּב' ׁשּיׁש לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּוכמֹו

נמׁש ּדלּגאו' ׁש'חסד הא', אֹופן ּדלּגאו'. ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָ'חסד

רק  הּוא ׁשּבגילּוי והינּו, ּדלבר', 'חסד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַעלֿידי

מּלגאו  'חסד ׁשּנמׁש הּב', ואֹופן ּדלבר'. 'ה'חסד ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ
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ס"ה).18) 4 שבהערה קטנתי בד"ה (הובא ג ח, עקב להאריז"ל ס"ט.19)לקו"ת הנ"ל בשלום פדה המשך 20)ד"ה ראה

א'תטו. ס"ע ח"ג ב.21)תער"ב א, שער 22)מלאכי פ"ג. התיקון) (שער י שער פ"א. טנת"א) (שער ה שער חיים עץ ראה

ב. מח, ג. טז, שה"ש ג. מז, בחוקותי לקו"ת ד. דרוש וחיצוניות) פנימיות (שער מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ¯‡B·Ó ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ18ÌÚh‰ ¯e‡·a ¿«∆∆∆¿»¿ƒ¿≈»¬ƒ«¿≈«««

ÔBÊÈ Ì„‡‰L הבאים מדברים ושתיה ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBcÓ,מאכילה ∆»»»ƒƒ≈≈««
Ì‰a LiL ÈÙÏ הם הרי הזה בעולם למטה שהם שכפי אלו בדברים ¿ƒ∆≈»∆

ובעלֿשכל 'מדבר' שהוא מהאדם נעלים BˆBˆÈ˙נחותים אלוקיים ƒ
Œ‰Ó .e‰˙c ÔÈÙÈwz ˙B¯B‡Ó≈«ƒƒ¿…«
Ba ÌbL Û‡ ,Ì„‡‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»»»«∆«

e‰˙c ˙B¯B‡‰ ÔÈÚÓ LÈ כי ≈≈ƒ¿«»¿…
באדם  גם נפלו ŒÏkÓהניצוצות ,ƒ»

CkŒÏk Û˜B˙a ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜Ó»≈∆¿∆»»
ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„a BÓk כך ¿¿≈≈««

 ֿ מהדומםֿצומח לקבל מה יש שלאדם

ממנו. נחותים שהם למרות חי,

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â („19 ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
בשלום' 'פדה דיבורֿהמתחיל במאמר

כסלו  בי"ט ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒשנאמר
'Ôe˜z'Ï Ì„˜ 'e‰z'L והאורות ∆…»«¿ƒ

שמאירים  מאלו נעלים בתוהו המאירים

'Ôe˜z'בתיקון, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ
,'e‰z' ¯¯·Ó בין ומבדיל מפריד ¿»≈…

מתוהו  שנפלו שבניצוצות והרע הטוב

לקדושה  אותם ÈÙÏומעלה eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ 'Ôe˜z'‰ ˘¯ML∆…∆«ƒ¿«¿»

Úe„iÎÂ ,'e‰z'Ó20 בתורת ƒ…¿«»«
ÂNÚÂהחסידות  ·˜ÚÈ ÔÈÚa¿ƒ¿««¬…¿≈»

'Ôe˜z' Ì‰ ÌL¯LaL)∆¿»¿»≈ƒ
˙eiÓÈt „vnL ,('e‰˙'Â¿…∆ƒ«¿ƒƒ

,ÛÈwn‰ האור של והפנימיות העומק ««ƒ
מתלבש  שאינו הבליֿגבול האלוקי

מ'חיצוניות  (בשונה בפנימיות בעולמות

שתהיה  ייתכן שמצידה המקיף'

כמבואר  ראוי, שאינו למי השפעה

בשלום' 'פדה דיבורֿהמתחיל במאמר

ÚÈ˜·הנזכר  ˙‡ ·‰B‡Â ‰p‰ (21 ƒ≈»«∆«¬…
‡Ï‰ ˙eiBˆÈÁaL Û‡ ,‡˜Âc«¿»«∆¿ƒƒ¬…

·˜ÚÈÏ ÂNÚ Á‡21 שורש ואדרבה עשו, על עדיפות ליעקב אין ולכאורה , »≈»¿«¬…
ואוהב  ביעקב בחר הקדושֿברוךֿהוא זאת בכל נעלה, יותר ממקור הוא עשו

יעקב  את e‰z'Ó',דווקא ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ 'Ôe˜z'‰ L¯LL ÈÙÏ¿ƒ∆…∆«ƒ¿«¿»ƒ…
‡e‰ BL¯LaL ÔÂÈk ,'e‰z' ¯¯·Ï 'Ôe˜z'‰ ÁÎa ÔÎÏÂ¿»≈¿…««ƒ¿»≈…≈»∆¿»¿

.epnÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆
'Ôe˜z'‰ È„ÈŒÏÚ 'e‰z'‰ ¯e¯a È¯Á‡lL ,˙‡Ê „BÚÂ והעלאתו ¿…∆¿«¬≈≈«…«¿≈«ƒ

BÈ˙¯,לקדושה  ÏB„b ÈeÏÈÚ ‰NÚ ÈÊ‡ האריז"ל בכתבי מבואר ¬««¬»ƒ»≈
מ"ה  של בדרך הוא הזה בעולם שנפלו הקדושה ניצוצות והעלאת שבירור

שם  אותיות של שונים "מילויים" הם וס"ג ב"ן מ"ה, [השמות ב"ן מברר

המילוי  האותיות): בשאר וכן אל"ף, הוא למשל, א', האות של (המילוי הוי"ה

המילוי  ס"ג; שם את היוצר המילוי הוא 63 בגימטריא ה"י וא"ו ה"י יו"ד

שם את הבירור Ó"‰היוצר יושלם וכאשר ,[(45) ה"א וא"ו ה"א יו"ד – הוא

למעלה  תהיה היא ב"ן, בחינת של

מבואר  הדבר ובטעם מ"ה. מבחינת

מ"ה  שבחינת משום שזהו בחסידות

ומתלבש  המצומצם האור הוא המברר

האור, של ביטול על המורה דבר בכלי,

מבורר  יהיה הכלי לעתידֿלבוא אבל

גם  להכיל שיוכל כך כדי עד ומזוכך

וגם  מצומצם, לא ביותר, גדול אור

בכלים  יאירו ב"ן, בחינת דתוהו, אורות

יהיה  האדם גוף ה' בעבודת גם (וכך

כיון  גבול, בלי ה' לאהבת ראוי כלי

תוכן  גם וזהו ויזדכך), יתעלה שהגוף

הבירור  השלמת שלאחר כאן המבואר

ביותר. גדולה עליה תהיה והזיכוך

מקור  הוא "ב"ן" השם אחרות: במילים

"מ"ה" שם שנפלו; הקדושה ניצוצות

"ס"ג" ושם אותם, המברר הכוח הוא

ובשעה  תוהו. הראשון, השורש הוא

ידי  על "ב"ן" משם בירורים שמבררים

נמשך  – אותם המברר "מ"ה" שם

תהו  של ביותר נעלה אור "ס"ג" משם

תיקון, של 'רחבים' בכלים המתלבש

ÌL ¯L‡kL Úe„ik מ"ה «»«∆«¬∆≈
Ô"· ÌL ¯¯·Ó 'Ôe˜˙'c¿ƒ¿»≈≈
Ô"· ÌL ‰lÚ˙Ó ÈÊ‡ ,'e‰˙'c¿…¬«ƒ¿«∆≈

BÈ˙¯עצמו  ‰ÏÚÓÏ משם,‰"Ó ¿«¿»≈
‚"Ò ÌLÏ22, התוהו מדריגת ¿≈

מתיקון, CLÓשלמעלה Ê‡Â¿»ƒ¿»
למטה ÒÁ„ומתגלה ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆

Â‡bÏc פנים כלפי שמשפיע החסד ƒ¿«
BÓˆÚ.מגילוי למעלה הוא כלל שבדרך «¿

הבירור: לאחר שיהיה הגילוי ענין את יותר ומפרט וממשיך

„ÒÁ' ˙ÎLÓ‰a ÌÈpÙB‡ 'a LiL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈∆≈«ƒ¿«¿»«∆∆
'Â‡bÏc.ומתגלה נמשך אינו הרגיל, במצב כלל, ‰‡',שבדרך ÔÙB‡ ƒ¿«∆»

CLÓ 'Â‡bÏc „ÒÁ'L ומתגלה,eÈ‰Â ,'¯·Ïc „ÒÁ' È„ÈŒÏÚ ∆∆∆ƒ¿«ƒ¿»«¿≈∆∆ƒ¿«¿«¿
'¯·Ïc „ÒÁ'‰ ˜¯ ‡e‰ ÈeÏÈ‚aL והמשכה גילוי גם יש שבתוכו אלא ∆¿ƒ««∆∆ƒ¿«

מגילוי. למעלה נשאר עצמו מלגאו' 'חסד אבל דלגאו', 'חסד ∆¿ÔÙB‡Âשל
,‡e‰L BÓk 'Â‡‚lÓ „ÒÁ' CLÓpL ,'a‰ ובא נמשך עצמו והוא «∆ƒ¿»∆∆ƒ¿»¿∆
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g"kyz'dי ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

והיה  ׁשּכתּוב  ּכמֹו לעתידֿלבא , ּוכמֹו ׁשהּוא, ְְְְִֶֶֶָָָָָֹּכמֹו

החּמה  ּכאֹור הּלבנה ּתסֹובב 23אֹור ּונקבה , ְְְְֵֵַַַָָָָ

ּדמׂשּמח 24ּגבר  ּובאֹופן ּכּלה, קֹול ּגם יהיה ואז , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

הּכּלה  עם מׂשּמח 25חתן הּוא הּכּלה ׁשעלֿידי , ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

החתן  הּנּסים,26את ּבענין עּתה ּגם ועלּֿדרֿזה . ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

'חסד  עלֿידי  נמׁש ּדלּגאו' 'חסד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּכאׁשר

וכאׁשר  ּבּטבע. מלּוּבׁשים הם הּנּסים אזי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָּדלבר',

נּסים  נעׂשים אזי ׁשהּוא, ּכמֹו ּדלּגאו' 'חסד ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָנמׁש

ּכסלו. ּדי"ט ּבּנס ּכמֹו מהּטבע, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּגלּויים

הּנה  ּדלּגאו, חסד ּבחינת נמׁש ּכאׁשר ּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאמנם,

ּכמֹו והּׁשפלּות, הּביטּול ענין הּוא זה לכל ְְְְְְִִִִֶַַַַָהּכלי

ּגדּולה 27ׁשּכתּוב  ּבחינת (ּדהינּו וקדֹוׁש מרֹום ְְְְְִֶַַָָָָ

ּוׁשפל  ּדּכא ואת אׁשּכֹון ּדלּגאו) חסד ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָהעצמית,

יֹותר  להיֹות ּבאדם ּפֹועל זה הרי ולכן ּדוקא. ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָרּוח

ּכּנ"ל. מּטה, למּטה רּוח ְְַַַַַַָָׁשפל

ּכמֹוÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) עׂשו, אּלּופי ענין ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְֲִֵֵַַָָ

אׁשר 28ׁשּכתּוב  הּמלכים ואּלה ְְֲִֵֶֶֶַָָ

יׂשראל, לבני מל מל לפני אדֹום ּבארץ ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָמלכּו

האריז"ל  ּבכתבי ׁשהּוא 29ּומבֹואר זה, ּפסּוק על ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ל'ּתקּון' ׁשּקדמּו ּד'תהּו' מלכים ז' ְְְְְִִִֶַָָֹענין

אֹומרֹו30(ּוכמאמר  ׁשּזהּו טעניתּה), אקדימּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַ

הּקדימה  ׁשּסיּבת יׂשראל, לבני מל מל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלפני

למעלה, ּבּזמן הּקדימה ּבגלל היא למּטה ְְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָּבּזמן

הּקדימה  וסיּבת ההׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָּדהינּו

ּבּמעלה, הּקדימה ּבגלל היא הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּבסדר

מרּוּבים, אֹורֹות הם ּדתהּו ׁשהאֹורֹות לפי ְְְְְִִֵֶַָֹוהינּו

ּבאיכּות לא  ּובעיקר ּגם אּלא ּבכּמּות, .31רק ְְְִֵֶַַַָָֹ

האּלּופים  ּכל את ראה יעקב ּכאׁשר ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹולכן,
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כו.23) ל, כא.24)ישעי' לא, נישואין.25)ירמי' ברכות ויגש.26)נוסח ס"פ תו"א טו.27)ראה נז, לו,28)ישעי' וישלח

שם.29)לא. וישלח להאריז"ל תורה לקוטי פ"א. הכללים שער חיים ואילך.30)עץ סע"א קעט, זח"א סה"מ 31)ראה ראה

וש"נ. ואילך. 240 ס"ע תרצ"ז צו. ע' תרכ"ו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה, גילוי È‰Â‰שיהיה BÓÎeלידי ·e˙kL BÓk ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ¿∆»ƒ»…¿∆»¿»»

‰·l‰ ¯B‡החמה מאור מקבל אלא ואינו מתגלה אינו הזה B‡k¯שבזמן «¿»»¿
‰nÁ‰23,,בעצמו מקבל e˜·‰המאיר בבחינת רק היא הזה שבזמן ««»¿≈»

b·¯מהמשפיע  ··BÒz24 משפיע שהיום למי משפיע תהיה עצמה והיא ¿≈»∆
לבוא Ê‡Âלה, Ìbלעתיד ‰È‰È ¿»ƒ¿∆«

,‰lk ÏB˜ עכשיו שהוא כפי לא «»
אומר  המקדש האיש הקידושין שבזמן

הכלה  ואילו לי..." מקודשת את "הרי

משפיע  בבחינת הוא האיש כי שותקת,

ואילו  מקבל, בבחינת היא והאשה

בבחינת  תהיה היא גם לעתידֿלבוא

Ô˙Áמשפיע, ÁnNÓc ÔÙB‡·e¿∆ƒ¿«≈«»»
‰lk‰ ÌÚ25‰lk‰ È„ÈŒÏÚL , ƒ««»∆«¿≈««»

Ô˙Á‰ ˙‡ ÁnNÓ ‡e‰26 ונמצא ¿«≈«∆∆»»
החתן  על שמחה משפיעה שהכלה

ההבדל  לגבי בחסידות שמבואר (וכפי

- הנישואין בברכות הלשונות שתי בין

עם  חתן ו"משמח וכלה" חתן "משמח

על  מדברת השנייה שהלשון הכלה"

"עם  יהיה החתן כאשר לבוא, לעתיד

ממנה). ומקבל אליה טפל הכלה",

ÔÈÚa ‰zÚ Ìb ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆««»¿ƒ¿«
ÌÈqp‰ בזמן כעת, המתרחשים «ƒƒ

Â‡bÏc'הגלות, „ÒÁ' ¯L‡kL∆«¬∆∆∆ƒ¿«
Ó'¯·Ïc „ÒÁ' È„ÈŒÏÚ CL ƒ¿»«¿≈∆∆ƒ¿«

בעצמו, שהוא כפי מתגלה »¬‡ÈÊולא
ÌÈLaeÏÓ Ì‰ ÌÈqp‰ ומכוסים «ƒƒ≈¿»ƒ

Ú·ha ולא ניכרים לא שהניסים כך «∆«
'ÒÁ„נראים. CLÓ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿»∆∆

‡e‰L BÓk 'Â‡bÏc ומתגלה ƒ¿«¿∆
שלו, הנעלית ÌÈNÚבדרגה ÈÊ‡¬««¬ƒ

הזה בעולם ÌÈÈeÏbלמטה ÌÈqƒƒ¿ƒ
Òpa BÓk ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«¿«≈

ÂÏÒk Ë"Èc אדמו"ר כתב שעליו ¿ƒ¿≈
 ֿ הקדוש זה שבנס הגאולה בעל הזקן

לעשות  והגדיל הפליא ברוךֿהוא

העמים  לעיני אפילו שנראה באופן

 ֿ דיבור הקודם, במאמר (כמובא

בשלום'). 'פדה המתחיל

Â‡bÏc „ÒÁ ˙ÈÁa CLÓ ¯L‡k Ìb ,ÌÓ‡ הוא עצמו שמצד »¿»««¬∆ƒ¿»¿ƒ«∆∆ƒ¿«
בבחינת  הוא זה חסד (ולכן החסד השפעת את מהמקבלים ומתנשא מרומם

הקודמים), המאמרים בשני באריכות שמבואר כפי ‰ÈÏk"גדלות", ‰p‰ƒ≈«¿ƒ

‰Ê ÏÎÏהזו הנעלית ההשפעה את לקבל ראוי יהיה שהמקבל ‰e‡היינו ¿»∆
·e˙kL BÓk ,˙eÏÙM‰Â ÏeËÈa‰ ÔÈÚ27eÈ‰c) LB„˜Â ÌB¯Ó ƒ¿««ƒ¿«ƒ¿¿∆»»¿»¿«¿

,˙ÈÓˆÚ‰ ‰Ïe„b ˙ÈÁaהמהות עצם מצד והתנשאות ÒÁ„רוממות ¿ƒ«¿»»«¿ƒ∆∆
‡˜Âc Áe¯ ÏÙLe ‡kc ˙‡Â ÔBkL‡ (Â‡bÏc השפעה שזו ולמרות ƒ¿«∆¿¿∆«»¿«««¿»

ומתנשא  המרומם "מרום", מבחינת

את  ולקלוט לקבל הכלי בעצם,

הביטול. דווקא הוא הזו ההשפעה

‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂ הזו ההשפעה קבלת ¿»≈¬≈∆
ÏÙL ¯˙BÈ ˙BÈ‰Ï Ì„‡a ÏÚBt≈»»»ƒ¿≈¿«

.Ï"pk ,‰hÓ ‰hÓÏ Áe¯«¿«»«»««
ÔÈÚ Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆»«ƒ¿«

,ÂNÚ ÈÙel‡ בסוף המפורטים ¬≈≈»
וישלח, e˙kL·פרשת BÓk28 ¿∆»

eÎÏÓ ¯L‡ ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â¿≈∆«¿»ƒ¬∆»¿
CÏÓ CÏÓ ÈÙÏ ÌB„‡ ı¯‡a¿∆∆¡ƒ¿≈¿»∆∆
È·˙Îa ¯‡B·Óe ,Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿≈

Ï"ÊÈ¯‡‰29,‰Ê ˜eÒt ÏÚ »¬ƒ««»∆
'e‰˙'c ÌÈÎÏÓ 'Ê ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿»ƒ¿…
העליונות  המידות לשבע המקבילים

יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד,

Ôe˜z'Ï'מלכות) eÓ„wL∆»¿¿ƒ
¯Ó‡ÓÎe)30 זה לעניין הזוהר ¿«¬«

שנולד, מאז לאדם בא הרע שהיצר

ברֿמצוה  בגיל בא הטוב היצר ואילו

d˙ÈÚË dÓÈ„˜‡ את הקדים «¿ƒ≈«¬ƒ≈
קדם  שתוהו זה בעניין וכן טענותיו,

ÈÙÏלתיקון  B¯ÓB‡ e‰fL ,(∆∆¿ƒ¿≈
,Ï‡¯NÈ È·Ï CÏÓ CÏÓ¿»∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈

‰ÓÈ„w‰ ˙aÈqL אדום מלכי של ∆ƒ««¿ƒ»
ישראל  ‰È‡למלכי ‰hÓÏ ÔÓfa«¿«¿«»ƒ

,‰ÏÚÓÏ ÔÓfa ‰ÓÈ„w‰ ÏÏ‚aƒ¿««¿ƒ»«¿«¿«¿»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òa eÈ‰c¿«¿¿≈∆«ƒ¿«¿¿
של  המדרגות בסדר במיקום

ממדרגה  האלוקי האור השתלשלות

לתיקון, קודם התוהו »aÈÒÂ¿ƒ˙למדרגה,
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa ‰ÓÈ„w‰«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿«¿¿
‰ÏÚna ‰ÓÈ„w‰ ÏÏ‚a ‡È‰ƒƒ¿««¿ƒ»««¬»

האור, במהות ÈÙÏהיינו eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÌÈae¯Ó ˙B¯B‡ Ì‰ e‰˙c ˙B¯B‡‰L,יותר ותקיפים יותר ונעלים ∆»¿…≈¿ƒ

˙eÎÈ‡a ¯˜ÈÚ·e Ìb ‡l‡ ,˙enÎa ˜¯ ‡Ï31 מהותם ÔÎÏÂ,מצד . …«¿«∆»«¿ƒ»¿≈¿»≈
,‰ÏÚÓÏ ÌÈ·e˙k‰ ÌÈÙel‡‰ Ïk ˙‡ ‰‡¯ ·˜ÚÈ ¯L‡k בסוף «¬∆«¬…»»∆»»¬ƒ«¿ƒ¿«¿»

וישב, פרשת לפני וישלח, LBaÎÏיעקב dÓzפרשת ÏBÎÈ ÈÓ ¯Ó‡Â »«¿»«ƒ»ƒ¿
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'ebe sqei awri zeclez dl`

לכּבֹוׁש יכֹול מי ואמר ּתמּה למעלה, ְְְְְִִִַַַַָָָָהּכתּובים

ּבהם  יׁש - ׁשרׁשם ׁשּמּצד לפי והינּו ּכּולן, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאת

ּד'תהּו'. ְֶַֹהּתֹוקף

C‡,יֹוסף יעקב ּתֹולדֹות אּלה נאמר זה על «ְֱֲֵֵֶֶֶַַַֹ

והענין  ּד'תהּו'. הּברּור נעׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשעלֿידיֿזה

ידּוע  ּדהּנה ׁשל 32ּבזה, ענינֹו ׁשעיקר היֹות ׁשעם ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ועד  יֹוסף), יעקב ּתֹולדֹות (אּלה יֹוסף הּוא ְְֲֲֵֵֵֶַַַֹֹיעקב

המיּוחד  ענינֹו ּגם יׁשנֹו מּכלֿמקֹום חד, ְְְִִֶֶַַַָָָָָׁשּכּוּלא

ּבעֹולמֹות  ההמׁשכה ענין ׁשהּוא יֹוסף ְְְִֵֶֶַַַָָָׁשל

אחד  ׁשהּוא ׁשּיעקב, והינּו, ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה.

הּמרּכבה  הן ׁשהן ּבעֹולם 33האבֹות הּוא , ְְֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מתּוקן, עֹולם ׁשהּוא 34האצילּות, ְְֲִֶֶָָָָ

הּמׁשּביר  יֹוסף, ׁשל ענינֹו ואילּו רע. יגּור ְְְְְִִִֵֶַַָָֹלא

הארץ  עם ּבחינת 35לכל ּולהמׁשי להֹוריד הּוא , ְְְְְִִִֶַַַָָָ

ועד  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות ְְְְֲִִִִַַָָָָה'ּתקּון'

הארץ  ערות ּבמצרים, לברר 36להּירידה ּכדי , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

למּטה, הּנׁשמה ירידת טעם ּגם וזהּו כּו'. ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָּברּורים

ּתקּון 37ּכּידּוע  צריכה אינּה עצמּה ׁשהּנׁשמה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

רק  וכּו' הּזה ּבעֹולם להתלּבׁש הּוצרכה ולא ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹּכלל,

ענין  ּכללּות ׁשּזהּו כּו', לתּקנם אֹור ְְְְְְִִֶֶַַַָָלהמׁשי

הירידה  עלֿידי ודוקא הּברּורים. ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָעבֹודת

נמׁש - ּברּורים לברר ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּדלּגאו. חסד ּבחינת הּתקּון, עֹולם ְְֲִִִִֶֶַַַָָּבאצילּות,

ׁשהאדם  ג) (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָועלּֿדר

מ  ֿ ׁשהּוא הּדֹומם ּברּור עלֿידי ניזֹון המדּבר ין ְְִִֵֵֵֵֶַַַַ

ּכּידּוע  ּבעֹולמֹות, ּגם ּוכמֹוֿכן ּדוקא, 38צֹומחֿחי ְְֵֵַַַַַַָָָָ

 ֿ ּבריאה עֹולמֹות ג' ּכנגד הם ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּדֹומםֿצֹומח ֿחי

עֹולם  ּכנגד הּוא המדּבר ּומין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָיצירהֿעׂשּיה,

 ֿ ּבבריאה הּברּורים עלֿידי ּדוקא הּנה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָהאצילּות,

חסד  ּבחינת ּבאצילּות נמׁש ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָיצירהֿעׂשּיה

הּברּור  להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי אמנם, ְְְְִִֵֵֶַַַָָּדלּגאו.
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ב 32) שפה, ויחי אוה"ת ואילך. קסח ע' ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ד כט, האמצעי לאדמו"ר ויחי הזהר ביאורי ראה
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יי g"kyz'd ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

והיה  ׁשּכתּוב  ּכמֹו לעתידֿלבא , ּוכמֹו ׁשהּוא, ְְְְִֶֶֶָָָָָֹּכמֹו

החּמה  ּכאֹור הּלבנה ּתסֹובב 23אֹור ּונקבה , ְְְְֵֵַַַָָָָ

ּדמׂשּמח 24ּגבר  ּובאֹופן ּכּלה, קֹול ּגם יהיה ואז , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

הּכּלה  עם מׂשּמח 25חתן הּוא הּכּלה ׁשעלֿידי , ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

החתן  הּנּסים,26את ּבענין עּתה ּגם ועלּֿדרֿזה . ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

'חסד  עלֿידי  נמׁש ּדלּגאו' 'חסד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּכאׁשר

וכאׁשר  ּבּטבע. מלּוּבׁשים הם הּנּסים אזי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָּדלבר',

נּסים  נעׂשים אזי ׁשהּוא, ּכמֹו ּדלּגאו' 'חסד ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָנמׁש

ּכסלו. ּדי"ט ּבּנס ּכמֹו מהּטבע, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּגלּויים

הּנה  ּדלּגאו, חסד ּבחינת נמׁש ּכאׁשר ּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאמנם,

ּכמֹו והּׁשפלּות, הּביטּול ענין הּוא זה לכל ְְְְְְִִִִֶַַַַָהּכלי

ּגדּולה 27ׁשּכתּוב  ּבחינת (ּדהינּו וקדֹוׁש מרֹום ְְְְְִֶַַָָָָ

ּוׁשפל  ּדּכא ואת אׁשּכֹון ּדלּגאו) חסד ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָהעצמית,

יֹותר  להיֹות ּבאדם ּפֹועל זה הרי ולכן ּדוקא. ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָרּוח

ּכּנ"ל. מּטה, למּטה רּוח ְְַַַַַַָָׁשפל

ּכמֹוÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) עׂשו, אּלּופי ענין ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְֲִֵֵַַָָ

אׁשר 28ׁשּכתּוב  הּמלכים ואּלה ְְֲִֵֶֶֶַָָ

יׂשראל, לבני מל מל לפני אדֹום ּבארץ ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָמלכּו

האריז"ל  ּבכתבי ׁשהּוא 29ּומבֹואר זה, ּפסּוק על ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ל'ּתקּון' ׁשּקדמּו ּד'תהּו' מלכים ז' ְְְְְִִִֶַָָֹענין

אֹומרֹו30(ּוכמאמר  ׁשּזהּו טעניתּה), אקדימּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַ

הּקדימה  ׁשּסיּבת יׂשראל, לבני מל מל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלפני

למעלה, ּבּזמן הּקדימה ּבגלל היא למּטה ְְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָּבּזמן

הּקדימה  וסיּבת ההׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָּדהינּו

ּבּמעלה, הּקדימה ּבגלל היא הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּבסדר

מרּוּבים, אֹורֹות הם ּדתהּו ׁשהאֹורֹות לפי ְְְְְִִֵֶַָֹוהינּו

ּבאיכּות לא  ּובעיקר ּגם אּלא ּבכּמּות, .31רק ְְְִֵֶַַַָָֹ

האּלּופים  ּכל את ראה יעקב ּכאׁשר ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹולכן,
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כו.23) ל, כא.24)ישעי' לא, נישואין.25)ירמי' ברכות ויגש.26)נוסח ס"פ תו"א טו.27)ראה נז, לו,28)ישעי' וישלח

שם.29)לא. וישלח להאריז"ל תורה לקוטי פ"א. הכללים שער חיים ואילך.30)עץ סע"א קעט, זח"א סה"מ 31)ראה ראה

וש"נ. ואילך. 240 ס"ע תרצ"ז צו. ע' תרכ"ו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה, גילוי È‰Â‰שיהיה BÓÎeלידי ·e˙kL BÓk ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ¿∆»ƒ»…¿∆»¿»»

‰·l‰ ¯B‡החמה מאור מקבל אלא ואינו מתגלה אינו הזה B‡k¯שבזמן «¿»»¿
‰nÁ‰23,,בעצמו מקבל e˜·‰המאיר בבחינת רק היא הזה שבזמן ««»¿≈»

b·¯מהמשפיע  ··BÒz24 משפיע שהיום למי משפיע תהיה עצמה והיא ¿≈»∆
לבוא Ê‡Âלה, Ìbלעתיד ‰È‰È ¿»ƒ¿∆«

,‰lk ÏB˜ עכשיו שהוא כפי לא «»
אומר  המקדש האיש הקידושין שבזמן

הכלה  ואילו לי..." מקודשת את "הרי

משפיע  בבחינת הוא האיש כי שותקת,

ואילו  מקבל, בבחינת היא והאשה

בבחינת  תהיה היא גם לעתידֿלבוא

Ô˙Áמשפיע, ÁnNÓc ÔÙB‡·e¿∆ƒ¿«≈«»»
‰lk‰ ÌÚ25‰lk‰ È„ÈŒÏÚL , ƒ««»∆«¿≈««»

Ô˙Á‰ ˙‡ ÁnNÓ ‡e‰26 ונמצא ¿«≈«∆∆»»
החתן  על שמחה משפיעה שהכלה

ההבדל  לגבי בחסידות שמבואר (וכפי

- הנישואין בברכות הלשונות שתי בין

עם  חתן ו"משמח וכלה" חתן "משמח

על  מדברת השנייה שהלשון הכלה"

"עם  יהיה החתן כאשר לבוא, לעתיד

ממנה). ומקבל אליה טפל הכלה",

ÔÈÚa ‰zÚ Ìb ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆««»¿ƒ¿«
ÌÈqp‰ בזמן כעת, המתרחשים «ƒƒ

Â‡bÏc'הגלות, „ÒÁ' ¯L‡kL∆«¬∆∆∆ƒ¿«
Ó'¯·Ïc „ÒÁ' È„ÈŒÏÚ CL ƒ¿»«¿≈∆∆ƒ¿«

בעצמו, שהוא כפי מתגלה »¬‡ÈÊולא
ÌÈLaeÏÓ Ì‰ ÌÈqp‰ ומכוסים «ƒƒ≈¿»ƒ

Ú·ha ולא ניכרים לא שהניסים כך «∆«
'ÒÁ„נראים. CLÓ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿»∆∆

‡e‰L BÓk 'Â‡bÏc ומתגלה ƒ¿«¿∆
שלו, הנעלית ÌÈNÚבדרגה ÈÊ‡¬««¬ƒ

הזה בעולם ÌÈÈeÏbלמטה ÌÈqƒƒ¿ƒ
Òpa BÓk ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«¿«≈

ÂÏÒk Ë"Èc אדמו"ר כתב שעליו ¿ƒ¿≈
 ֿ הקדוש זה שבנס הגאולה בעל הזקן

לעשות  והגדיל הפליא ברוךֿהוא

העמים  לעיני אפילו שנראה באופן

 ֿ דיבור הקודם, במאמר (כמובא

בשלום'). 'פדה המתחיל

Â‡bÏc „ÒÁ ˙ÈÁa CLÓ ¯L‡k Ìb ,ÌÓ‡ הוא עצמו שמצד »¿»««¬∆ƒ¿»¿ƒ«∆∆ƒ¿«
בבחינת  הוא זה חסד (ולכן החסד השפעת את מהמקבלים ומתנשא מרומם

הקודמים), המאמרים בשני באריכות שמבואר כפי ‰ÈÏk"גדלות", ‰p‰ƒ≈«¿ƒ

‰Ê ÏÎÏהזו הנעלית ההשפעה את לקבל ראוי יהיה שהמקבל ‰e‡היינו ¿»∆
·e˙kL BÓk ,˙eÏÙM‰Â ÏeËÈa‰ ÔÈÚ27eÈ‰c) LB„˜Â ÌB¯Ó ƒ¿««ƒ¿«ƒ¿¿∆»»¿»¿«¿

,˙ÈÓˆÚ‰ ‰Ïe„b ˙ÈÁaהמהות עצם מצד והתנשאות ÒÁ„רוממות ¿ƒ«¿»»«¿ƒ∆∆
‡˜Âc Áe¯ ÏÙLe ‡kc ˙‡Â ÔBkL‡ (Â‡bÏc השפעה שזו ולמרות ƒ¿«∆¿¿∆«»¿«««¿»

ומתנשא  המרומם "מרום", מבחינת

את  ולקלוט לקבל הכלי בעצם,

הביטול. דווקא הוא הזו ההשפעה

‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂ הזו ההשפעה קבלת ¿»≈¬≈∆
ÏÙL ¯˙BÈ ˙BÈ‰Ï Ì„‡a ÏÚBt≈»»»ƒ¿≈¿«

.Ï"pk ,‰hÓ ‰hÓÏ Áe¯«¿«»«»««
ÔÈÚ Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆»«ƒ¿«

,ÂNÚ ÈÙel‡ בסוף המפורטים ¬≈≈»
וישלח, e˙kL·פרשת BÓk28 ¿∆»

eÎÏÓ ¯L‡ ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â¿≈∆«¿»ƒ¬∆»¿
CÏÓ CÏÓ ÈÙÏ ÌB„‡ ı¯‡a¿∆∆¡ƒ¿≈¿»∆∆
È·˙Îa ¯‡B·Óe ,Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿≈

Ï"ÊÈ¯‡‰29,‰Ê ˜eÒt ÏÚ »¬ƒ««»∆
'e‰˙'c ÌÈÎÏÓ 'Ê ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿»ƒ¿…
העליונות  המידות לשבע המקבילים

יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד,

Ôe˜z'Ï'מלכות) eÓ„wL∆»¿¿ƒ
¯Ó‡ÓÎe)30 זה לעניין הזוהר ¿«¬«

שנולד, מאז לאדם בא הרע שהיצר

ברֿמצוה  בגיל בא הטוב היצר ואילו

d˙ÈÚË dÓÈ„˜‡ את הקדים «¿ƒ≈«¬ƒ≈
קדם  שתוהו זה בעניין וכן טענותיו,

ÈÙÏלתיקון  B¯ÓB‡ e‰fL ,(∆∆¿ƒ¿≈
,Ï‡¯NÈ È·Ï CÏÓ CÏÓ¿»∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈

‰ÓÈ„w‰ ˙aÈqL אדום מלכי של ∆ƒ««¿ƒ»
ישראל  ‰È‡למלכי ‰hÓÏ ÔÓfa«¿«¿«»ƒ

,‰ÏÚÓÏ ÔÓfa ‰ÓÈ„w‰ ÏÏ‚aƒ¿««¿ƒ»«¿«¿«¿»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òa eÈ‰c¿«¿¿≈∆«ƒ¿«¿¿
של  המדרגות בסדר במיקום

ממדרגה  האלוקי האור השתלשלות

לתיקון, קודם התוהו »aÈÒÂ¿ƒ˙למדרגה,
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa ‰ÓÈ„w‰«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿«¿¿
‰ÏÚna ‰ÓÈ„w‰ ÏÏ‚a ‡È‰ƒƒ¿««¿ƒ»««¬»

האור, במהות ÈÙÏהיינו eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÌÈae¯Ó ˙B¯B‡ Ì‰ e‰˙c ˙B¯B‡‰L,יותר ותקיפים יותר ונעלים ∆»¿…≈¿ƒ

˙eÎÈ‡a ¯˜ÈÚ·e Ìb ‡l‡ ,˙enÎa ˜¯ ‡Ï31 מהותם ÔÎÏÂ,מצד . …«¿«∆»«¿ƒ»¿≈¿»≈
,‰ÏÚÓÏ ÌÈ·e˙k‰ ÌÈÙel‡‰ Ïk ˙‡ ‰‡¯ ·˜ÚÈ ¯L‡k בסוף «¬∆«¬…»»∆»»¬ƒ«¿ƒ¿«¿»

וישב, פרשת לפני וישלח, LBaÎÏיעקב dÓzפרשת ÏBÎÈ ÈÓ ¯Ó‡Â »«¿»«ƒ»ƒ¿
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'ebe sqei awri zeclez dl`

לכּבֹוׁש יכֹול מי ואמר ּתמּה למעלה, ְְְְְִִִַַַַָָָָהּכתּובים

ּבהם  יׁש - ׁשרׁשם ׁשּמּצד לפי והינּו ּכּולן, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאת

ּד'תהּו'. ְֶַֹהּתֹוקף

C‡,יֹוסף יעקב ּתֹולדֹות אּלה נאמר זה על «ְֱֲֵֵֶֶֶַַַֹ

והענין  ּד'תהּו'. הּברּור נעׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשעלֿידיֿזה

ידּוע  ּדהּנה ׁשל 32ּבזה, ענינֹו ׁשעיקר היֹות ׁשעם ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ועד  יֹוסף), יעקב ּתֹולדֹות (אּלה יֹוסף הּוא ְְֲֲֵֵֵֶַַַֹֹיעקב

המיּוחד  ענינֹו ּגם יׁשנֹו מּכלֿמקֹום חד, ְְְִִֶֶַַַָָָָָׁשּכּוּלא

ּבעֹולמֹות  ההמׁשכה ענין ׁשהּוא יֹוסף ְְְִֵֶֶַַַָָָׁשל

אחד  ׁשהּוא ׁשּיעקב, והינּו, ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה.

הּמרּכבה  הן ׁשהן ּבעֹולם 33האבֹות הּוא , ְְֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מתּוקן, עֹולם ׁשהּוא 34האצילּות, ְְֲִֶֶָָָָ

הּמׁשּביר  יֹוסף, ׁשל ענינֹו ואילּו רע. יגּור ְְְְְִִִֵֶַַָָֹלא

הארץ  עם ּבחינת 35לכל ּולהמׁשי להֹוריד הּוא , ְְְְְִִִֶַַַָָָ

ועד  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות ְְְְֲִִִִַַָָָָה'ּתקּון'

הארץ  ערות ּבמצרים, לברר 36להּירידה ּכדי , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

למּטה, הּנׁשמה ירידת טעם ּגם וזהּו כּו'. ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָּברּורים

ּתקּון 37ּכּידּוע  צריכה אינּה עצמּה ׁשהּנׁשמה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

רק  וכּו' הּזה ּבעֹולם להתלּבׁש הּוצרכה ולא ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹּכלל,

ענין  ּכללּות ׁשּזהּו כּו', לתּקנם אֹור ְְְְְְִִֶֶַַַָָלהמׁשי

הירידה  עלֿידי ודוקא הּברּורים. ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָעבֹודת

נמׁש - ּברּורים לברר ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּדלּגאו. חסד ּבחינת הּתקּון, עֹולם ְְֲִִִִֶֶַַַָָּבאצילּות,

ׁשהאדם  ג) (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָועלּֿדר

מ  ֿ ׁשהּוא הּדֹומם ּברּור עלֿידי ניזֹון המדּבר ין ְְִִֵֵֵֵֶַַַַ

ּכּידּוע  ּבעֹולמֹות, ּגם ּוכמֹוֿכן ּדוקא, 38צֹומחֿחי ְְֵֵַַַַַַָָָָ

 ֿ ּבריאה עֹולמֹות ג' ּכנגד הם ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּדֹומםֿצֹומח ֿחי

עֹולם  ּכנגד הּוא המדּבר ּומין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָיצירהֿעׂשּיה,

 ֿ ּבבריאה הּברּורים עלֿידי ּדוקא הּנה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָהאצילּות,

חסד  ּבחינת ּבאצילּות נמׁש ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָיצירהֿעׂשּיה

הּברּור  להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי אמנם, ְְְְִִֵֵֶַַַָָּדלּגאו.
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ב 32) שפה, ויחי אוה"ת ואילך. קסח ע' ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ד כט, האמצעי לאדמו"ר ויחי הזהר ביאורי ראה

ועוד. ואילך. ב תד, ואילך. א שצה, ו.33)ואילך. פפ"ב, ו. פמ"ז, ואילך.34)ב"ר ג ג, במדבר לקו"ת ה. ה, מקץ 35)תהלים

ו. (בסופו).36)מב, ד פ"א, רבה קהלת יב. שם, ט. מב, הצלם)37)מקץ (שער כו שער חיים מעץ ב) (מח, פל"ז תניא

פ"אֿב.38)ספ"א. אבי"ע) קיצור (שער נ שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Û˜Bz‰ Ì‰a LÈ - ÌL¯L „vnL ÈÙÏ eÈ‰Â ,ÔÏek ˙‡∆»¿«¿¿ƒ∆ƒ«»¿»≈»∆«∆

'e‰˙'c אותם ולהעלות אותם 'לכבוש' אפשר איך לתמוה מקום ויש ¿…
לקדושה.

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ C‡ וישב פרשת ÛÒBÈ,בתחילת ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz ‰l‡ ««∆∆¡«≈∆¿«¬…≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL יוסף של בכוחו ∆«¿≈∆

¯e¯a‰ ‰NÚ וההעלאה «¬∆«≈
‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .'e‰˙'c¿…¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

Úe„È32החסידות ÌÚLבתורת »«∆ƒ
·˜ÚÈ ÏL BÈÚ ¯˜ÈÚL ˙BÈ‰¡∆ƒ«ƒ¿»∆«¬…

ÛÒBÈ ‡e‰ היו שליעקב אף (ולכן ≈
נאמר  מכלֿמקום בנים, עשר שנים

ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz ‰l‡ כי ≈∆¿«¬…≈
עניינו), עיקר הוא lekL‡יוסף „ÚÂ¿«∆»

„Á,אחד ויוסף) (יעקב שהכל ,ŒÏkÓ «ƒ»
„ÁeÈÓ‰ BÈÚ Ìb BLÈ ÌB˜Ó»∆¿«ƒ¿»«¿»

ÛÒBÈ ÏL ביעקב קיים שלא עצמו ∆≈
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L והגילוי ∆ƒ¿«««¿»»

אלוקי אור Œ‰‡È¯aשל ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ נבראים יש שבהם ¿ƒ»¬ƒ»

מאשר  יותר מוגדרת מציאות עם

הם  הספירות שבו האצילות בעולם

ממש. ÚiL˜·,אלוקות ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬…
Ô‰ Ô‰L ˙B·‡‰ „Á‡ ‡e‰L∆««»»∆≈≈

‰·k¯n‰33, לאלוקות הבטלים «∆¿»»
בטלה  שהמרכבה כמו מוחלט בביטול

מציאות  שום לה ואין לרוכב לגמרי

עצמה ÌÏBÚaמצד ‡e‰¿»
ÌÏBÚ ‡e‰L ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ∆»

·e˙kL BÓk ,Ô˜e˙Ó34‡Ï ¿»¿∆»…
Ú¯ E¯e‚È היינו אתך, גר לא הרע ¿¿»

שבאצילות  האלוקי הגילוי גודל שמפני

שלא  עניין לשום מקום נתינת שם אין

לאלוקות. ÏLבטל BÈÚ eÏÈ‡Â¿ƒƒ¿»∆
¯ÈaLn‰ ,ÛÒBÈ אלוקות משפיע ≈««¿ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ ÏÎÏ35, לדרגות גם ¿»«»»∆

ונבראים  בעולמות נמוכות ‰e‡הכי
˙ÈÁa CÈLÓ‰Ïe „È¯B‰Ï¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«

'Ôe˜z'‰ בעולם ועיקרו שתחילתו «ƒ
Œ‰‡È¯aהאצילות ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»

‰„È¯i‰Ï „ÚÂ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿«¿«¿ƒ»
,ÌÈ¯ˆÓa וישב בפרשת כמסופר ¿ƒ¿«ƒ

ובהמשך  במצרים, יוסף ירידת אודות

מקום  שהיא מצרים, ארץ לכל ו'משביר' המשפיע למלך, משנה היותו לזה

ברוחניות, ביותר ‰‡¯ıנחות ˙Â¯Ú36, למצרים ירד Ï·¯¯ויוסף È„k ∆¿«»»∆¿≈¿»≈
ÌÈ¯e¯a כך כל וירוד נחות למקום שנפלו הקדושה ניצוצות את ולהעלות ≈ƒ

.'eÎ
‰ÓLp‰ ˙„È¯È ÌÚË Ìb e‰ÊÂ¿∆«««¿ƒ««¿»»

מישראל  ואחד אחד כל «»¿hÓÏ‰,של
Úe„ik37 החסידות בתורת «»«

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ dÓˆÚ ‰ÓLp‰L∆«¿»»«¿»≈»¿ƒ»
‰Î¯ˆe‰ ‡ÏÂ ,ÏÏk Ôe˜zƒ¿»¿…¿¿»

‰f‰ ÌÏBÚa LaÏ˙‰Ï ובגוף ¿ƒ¿«≈»»«∆
‡B¯הגשמי  CÈLÓ‰Ï ˜¯ 'eÎÂ¿«¿«¿ƒ

Ìw˙Ï ואת העולם את אותם, לתקן ¿«¿»
ÔÈÚהגוף  ˙eÏÏk e‰fL ,'eÎ∆∆¿»ƒ¿«

ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ולהעלות לברר ¬««≈ƒ
הגשמיים  הדברים ŒÏÚאת ‡˜Â„Â .¿«¿»«

‰„È¯È‰ È„È האלוקי אור של ¿≈«¿ƒ»
על  וכן יוסף, עבודת ידי על (הנמשך

נשמה) כל «Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ïƒ¿ƒ»¿ƒידי
CLÓ - ÌÈ¯e¯a ¯¯·Ï ‰iNÚ¬ƒ»¿»≈≈ƒƒ¿»
,Ôe˜z‰ ÌÏBÚ ,˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ»«ƒ

Â‡bÏc „ÒÁ ˙ÈÁa שנתבאר וכפי ¿ƒ«∆∆ƒ¿«
(על  תוהו של הניצוצות בירור ידי שעל

יותר. נעלה אור נמשך התיקון) ידי

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
ÔÈÓ ‡e‰L Ì„‡‰L (‚ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆»»»∆ƒ
¯e¯a È„ÈŒÏÚ ÔBÊÈ ¯a„Ó‰«¿«≈ƒ«¿≈≈
‡˜Âc ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBc‰«≈≈«««¿»
לו, מביאה שלהם והעלייה והבירור

עלייה, תוספת המברר, ¿ŒBÓÎeלאדם
Úe„ik ,˙BÓÏBÚa Ìb ÔÎ38 ≈«»»«»«

„‚k Ì‰ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBcL∆≈≈««≈¿∆∆
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ '‚»¿ƒ»¿ƒ»

,‰iNÚ,העשייה עולם כנגד דומם ¬ƒ»
כנגד  וחי היצירה עולם כנגד צומח

הבריאה  ‰a„Ó¯עולם ÔÈÓe האדם ƒ«¿«≈
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ „‚k ‡e‰¿∆∆»»¬ƒ
ÌÈ¯e¯a‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»«¿≈«≈ƒ

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a שהם ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
מאצילות  eÏÈˆ‡a˙למטה CLÓƒ¿»»¬ƒ

מהתגלות  כתוצאה ועילוי אור תוספת

‡ÌÓ,של .Â‡bÏc „ÒÁ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆ƒ¿«»¿»
על  נעשה בפועל שהבירור פי על אף
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g"kyz'dיב ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

זה  הרי יֹוסף, עלֿידי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

אּלה  אֹומרֹו ׁשּזהּו ּדוקא, יעקב ׁשל ְְְֲֵֶֶֶֶַַָֹֹּבכחֹו

הּוא  זה על ׁשהּכח הינּו יֹוסף, יעקב ְְֲֵֶֶַַַַַֹֹּתֹולדֹות

ׁשּנּתּקן  יעקב), ׁשל (ּבחינתֹו הּתקּון ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹמּבחינת

למּטה, הּנׁשמה ירידת הּלׁשֹון ּדּיּוק ּגם וזהּו ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָּכבר.

האמת  הּוא ׁשּכן אף הּנׁשמה, ּבריאת ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹולא

ׁשאֹומרים  ּכפי ּבריאה, ּבבחינת היא 39ׁשהּנׁשמה ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָ

הּמקֹום  מּודגׁש זה ּבלׁשֹון ּכי בראתּה, ְְְִֶַַָָָָָָאּתה

לברר  יכֹולה ּדוקא זה ׁשּבכח ירדה, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּמּׁשם

כּו', יֹודע מי זאת ׁשּלּולי והינּו, למּטה. ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹּברּורים

הּמקֹום  ּבּה ׁשּנרּגׁש ּבגלל רק הּוא לברר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹוהּכח

ׁשאר  על הּנׁשמֹות מעלת ׁשּזֹוהי ירדה, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשּמּׁשם

ּבבחינת  היא הּנׁשמה ׁשּגם היֹות ׁשעם ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָהּנבראים,

נברא  נעׂשה ׁשאלקּות ּכפי זה הרי ,40ּבריאה, ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹ

ּבחינת  ירדה, ׁשּמּׁשם הּמקֹום ּבּה ׁשּנרּגׁש ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָוהינּו,

מ'ּתהּו', למעלה ׁשּׁשרׁשֹו הּתקּון, עֹולם ְְְֲִִִֶַַָָָֹאצילּות,

הּתהּו. עֹולם את לברר הּכח מּמּנּו נמׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹולכן

e‰ÊÂ הּמענה ׁשּזהּו יֹוסף, יעקב ּתֹולדֹות אּלה ¿∆ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַֹ

ּבאמרֹו עׂשו, מאּלּופי ירא ׁשהיה ְְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָֹליעקב

ּדאּלּופי  הּתֹוקף ּכי ּכּולן, את לכּבֹוׁש יכֹול ְְֲִִִֵֶֶַָָמי

סדר  מּצד הענינים, ּבחיצֹונּיּות רק הּוא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָעׂשו

ּכאׁשר  אבל ל'ּתקּון', קדם ׁש'ּתהּו' ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָֹהׁשּתלׁשלּות,

ׁשל  ׁשּבחינתֹו יֹוסף, יעקב ּדּתֹולדֹות הענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹיׁשנֹו

ּבעֹולמֹות  למּטה נמׁשכת הּתקּון, עֹולם ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹיעקב,

אזי  יֹוסף, עלֿידי ניצֹוץ ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָ

הינּו, ּכּולם, את וׂשֹורף  ׁשּמכּלה מּיֹוסף ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָיֹוצא

הּוא  ועלֿידיֿזה ּדעׂשו, החיצֹונּיּות את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּמבּטל

ּומזּככֹו ּומבררֹו הּתהּו, ׁשּמּבחינת האלקי הּניצֹוץ ׁשהּוא ּפנימּיּותֹו, את ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמגּלה

ה'ּתקּון' ׁשרׁש הרי הענינים ּבפנימּיּות ּכי ּומקֹורֹו, לׁשרׁשֹו ּומעלהּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּומתּקנֹו

ּדוקא. יעקב את ואֹוהב ׁשּלכן מ'ּתהּו', למעלה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּוא
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ב).39) ס, (ברכות השחר ע'40)בברכות ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ד קיד, האמצעי לאדמו"ר פינחס הזהר ביאורי ראה

ואילך. תקמו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הנשמות, וכל יוסף, Œ‰‡È¯·cידי ¯e¯a‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k¿≈∆«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»

‡˜Âc ·˜ÚÈ ÏL BÁÎa ‰Ê È¯‰ ,ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿≈≈¬≈∆¿…∆«¬…«¿»
‡Â‰˘,לו הנחוצים הכוחות את ליוסף ‡l‰המשפיע B¯ÓB‡ e‰fL∆∆¿≈∆

‰Ê ÏÚ Ák‰L eÈ‰ ,ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz העולמות בירור ¿«¬…≈«¿∆«…««∆
ÈÁaÓ˙בריאהֿיצירהֿעשיה  ‡e‰ƒ¿ƒ«

,(·˜ÚÈ ÏL B˙ÈÁa) Ôe˜z‰«ƒ¿ƒ»∆«¬…
¯·k ÔwzpL זקוק לא עצמו והוא ∆ƒ«≈¿»

ותיקון  .לבירור
˙„È¯È ÔBLl‰ ˜eic Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ«»¿ƒ«
˙‡È¯a ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»¿…¿ƒ«
˙Ó‡‰ ‡e‰ ÔkL Û‡ ,‰ÓLp‰«¿»»«∆≈»¡∆
˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒƒ¿ƒ«

,‰‡È¯aמיוחדת מהות ÈÙkשל ¿ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯ÓB‡L39Èk ,d˙‡¯· ‰z‡ ∆¿ƒ«»¿»»ƒ

‰Ê ÔBLÏa"הנשמה "ירידת ¿»∆
ÌB˜n‰ L‚„eÓ הנעלהÌMnL ¿»«»∆ƒ»

‰Ê ÁÎaL ,‰„¯È מקורה כוח »¿»∆¿…«∆
Ï·¯¯הנעלה ‰ÏBÎÈ ‡˜Âc«¿»¿»¿»≈

ÈÏelL ,eÈ‰Â .‰hÓÏ ÌÈ¯e¯a≈ƒ¿«»¿«¿∆≈
Ú„BÈ ÈÓ ˙‡Ê היתה הנשמה אם …ƒ≈«

ושליחותה  תפקידה את למלא מצליחה

לענין  בחסידות המובא (וכלשון בעולם

סכנה") בחזקת הדרכים "כל – זה

Ák‰Â ,'eÎ את לברר הנשמה של ¿«…«ְֵָ

התחתונים  ÏÏ‚aהדברים ˜¯ ‡e‰«ƒ¿«
ÌB˜n‰ da Lb¯pL המקור ∆ƒ¿»»«»

באלוקות  הנעלה «ÌMnL∆ƒהעליון
‰ ˙ÏÚÓ È‰BfL ,‰„¯È˙BÓLp »¿»∆ƒ«¬««¿»

ÌÚL ,ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L ÏÚ«¿»«ƒ¿»ƒ∆ƒ
‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌbL ˙BÈ‰¡∆««¿»»ƒ

,‰‡È¯a ˙ÈÁ·a מציאות והיא ƒ¿ƒ«¿ƒ»
הנבראים  שבשאר בעוד הרי מוגדרת,

בהם, נרגש לא הבורא המקור

ומסתירה  מעלימה שלהם והמציאות

הנשמה  לגבי ומקורם, שורשם על

‰NÚ ˙e˜Ï‡L ÈÙk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆¡…«¬∆
‡¯·40da Lb¯pL ,eÈ‰Â , ƒ¿»¿«¿∆ƒ¿»»

˙ÈÁa ,‰„¯È ÌMnL ÌB˜n‰«»∆ƒ»»¿»¿ƒ«
,Ôe˜z‰ ÌÏBÚ ,˙eÏÈˆ‡¬ƒ»«ƒ
,'e‰z'Ó ‰ÏÚÓÏ BL¯ML∆»¿¿«¿»ƒ…

epnÓ CLÓ ÔÎÏÂ התיקון ‰e‰zמעולם ÌÏBÚ ˙‡ ¯¯·Ï Ák‰ ¿»≈ƒ¿»ƒ∆«…«¿»≈∆»«…
לעיל. שנתבאר וכפי

‰È‰L ·˜ÚÈÏ ‰Ún‰ e‰fL ,ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz ‰l‡ e‰ÊÂ¿∆≈∆¿«¬…≈∆∆««¬∆¿«¬…∆»»
ÔÏek ˙‡ LBaÎÏ ÏBÎÈ ÈÓ B¯Ó‡a ,ÂNÚ ÈÙel‡Ó ‡¯È ולהעלות »≈≈¬≈≈»¿»¿ƒ»ƒ¿∆»

שאין  הוא והמענה לקדושה, אותם

ÈÙel‡cלחשוש  Û˜Bz‰ Èkƒ«∆¿¬≈
˙eiBˆÈÁa ˜¯ ‡e‰ ÂNÚ≈»«¿ƒƒ

,ÌÈÈÚ‰ נראים שהדברים כפי »ƒ¿»ƒ
ובגלוי, Ò„¯בחיצוניות „vÓƒ«≈∆

Ì„˜ 'e‰z'L ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆…»«
,'Ôe˜z'Ï'ש'תוהו נראה ולכאורה ¿ƒ

יעקב  ולכן 'תיקון' על להתגבר עומד

והתיירא, BLÈחשש ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆∆¿
,ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBzc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¿«¬…≈
ÌÏBÚ ,·˜ÚÈ ÏL B˙ÈÁaL∆¿ƒ»∆«¬…»
‰hÓÏ ˙ÎLÓ ,Ôe˜z‰«ƒƒ¿∆∆¿«»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»

,ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ ‰iNÚ ונפעל ¬ƒ»«¿≈≈
העולמות  של וההעלאה הבירור

בתוהו, גם אור וניתוסף התחתונים

באריכות, לעיל ıBˆÈכמבואר ÈÊ‡¬«ƒ
Û¯BNÂ ‰lÎnL ÛÒBiÓ ‡ˆBÈ≈ƒ≈∆¿«∆¿≈

ÌÏek עשו,‡˙ אלופי כל ‰eÈ,את ∆»«¿
ה'שריפה' של הפנימית המשמעות

היא  עשו אלופי של וה'כליון'

˙eiBˆÈÁ‰ ˙‡ Ïh·nL∆¿«≈∆«ƒƒ
‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÂNÚc¿≈»¿«¿≈∆
‡e‰L ,B˙eiÓÈt ˙‡ ‰l‚Ó¿«∆∆¿ƒƒ∆
˙ÈÁanL È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰«ƒ»¡…ƒ∆ƒ¿ƒ«
BÎkÊÓe B¯¯·Óe ,e‰z‰«…¿»¿¿«¿

e‰ÏÚÓe Bw˙Óe הניצוץ את ¿«¿«¬≈
שבעשו  B¯B˜Óe,האלוקי BL¯LÏ¿»¿¿

È¯‰ ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa Èkƒƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¬≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ 'Ôe˜z'‰ L¯L…∆«ƒ¿«¿»
˙‡ ·‰B‡Â ÔÎlL ,'e‰z'Óƒ…∆»≈»«∆

‡˜Âc ·˜ÚÈ הנעלה השורש וכאשר «¬…«¿»
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את LÈÂו) ואֹוהב ׁשענין ּולהעיר, להֹוסיף ¿≈ְְְִִִֶֶַַָָ

ׁשהּוא  ּכסלו, י"ט עם ּגם קׁשּור ְֲִִֵֶַַָֹיעקב

ל'ּדבריֿאלקיםֿחּיים' הּׁשנה ּדהּנה 41ראׁש . ְְְֱִִִִֵֵַַָָֹֹ

הענין  את מזּכירים נׂשיאנּו ׁשרּבֹותנּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמצינּו

הּׁשנה  ראׁש ּבמאמרי יעקב את 42ּדֿואֹוהב ְְֲֲֵֶַַַַָָָָֹֹ

על  אּלא החסידּות, לתֹורת רק לא ְֲִֶַַַַַָָָֹֹ(ראׁשֿהּׁשנה

לפי  והינּו כּו'), עֹולמֹות על ּובעיקר הענינים, ְְְְְִִִִַַָָָָָּכל

לנּו ּדיבחר הענין להיֹות צרי ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּבראׁשֿהּׁשנה 

גֹו' יעקב ּגאֹון את נחלתנּו הענין 43את והרי , ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשוים  ענינים ּבׁשני רק ׁשּי חפׁשית ,44ּדבחירה ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָ

איזה  מּצד לא מהם, ּבאחד ּבֹוחרים ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּומּכלֿמקֹום

ּבבחירה  אּלא ּבחירה), זֹו אין (ׁשאז ְְִִִֵֶֶַַָָָָטעם

ליעקב, עׂשו אח הלא ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹחפׁשית,

הּבחירה  ׁשּזֹוהי יעקב, את ואֹוהב ְֲִִִֶֶַַַָָָָֹּומּכלֿמקֹום

מּובן  ּומּזה הּכּונה. ּפנימ ּיּות היא ׁשּבהם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּביׂשראל

לראׁשֿהּׁשנה  ּגם ׁשּי יעקב את ואֹוהב ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשענין

 ֿ ׁשעל הּתֹורה, ּפנימּיּות ְְְֱִִִִִֵֶַַַָֹל'ּדבריֿאלקיםֿחּיים',

את  פני ּבּקׁשּו הּנׁשמה, ּפנימּיּות מתּגּלית ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָידּה

אבּקׁש הוי' את 45ּפני ּגם מגּלים ועלֿידיֿזה , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מעֹולם  קדּוׁשה ניצֹוץ ׁשּזהּו ׁשּבעֹולם, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָהּפנימּיּות

וׁשרׁשֹו למקֹורֹו ונתעּלה ונזּדּכ ׁשּנתּברר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּתהּו

החסידּות 46כּו' ּבלימּוד טֹובה לׁשנה וזֹוכים .ְְְֲִִִַָָָ

ּכפי  חּוצה, הּמעינֹות ּובהפצת החסידּות, ְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָודרכי

ּפטרּבּורג  לאחרי ּבעיקר ועלֿידיֿזה 47ׁשהתחיל , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

מׁשיח  עלֿידי והּׁשלמה האמּתית לּגאּולה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָּבאים

נפלי  ּבר מׁשיחא, מלּכא ּדוד ׁשּיבא 48צדקנּו, , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבקרֹוב  לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָויגאלנּו

ַָמּמׁש.
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רנט.41) ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק .17 ע' ומעין קונטרס - תרס"ב כסלו טז מיום נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק מכתב

בתחילתו. יום" ב"היום ח.42)הועתק ע' תרס"ה יב. ע' תר"ס יב. ע' י. ע' תרנ"ד ה.43)סה"מ מז, לקו"ש 44)תהלים ראה

ובכ"מ. ואילך. 219 ע' ח.45)חכ"ג כז, (המו"ל).46)תהלים קצת ואילך.47)חסר 112 ע' שלום תורת השיחות ספר

א.48) רעט, (רע"מ) זח"ג סע"ב. צו, סנהדרין ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העניינ  כל מתגלה, 'תיקון' ה'שבירה'של ידי על שנעשו רצויים הבלתי ים

למטה  היה לכן שקודם וה'תיקון' ומזדככים, מתבררים 'תוהו' של וה'נפילה'

למעלה  מתעלה השתלשלות', ב'סדר בחיצוניות הדברים סדר זה כי מתוהו,

מ'תוהו'.

,¯ÈÚ‰Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ¿»ƒ
¯eL˜ ·˜ÚÈ ˙‡ ·‰B‡Â ÔÈÚL∆ƒ¿«»«∆«¬…»

ÌÚ Ìb הגאולה ÂÏÒk,חג Ë"È «ƒƒ¿≈
ŒÈ¯·c'Ï ‰M‰ L‡¯ ‡e‰L∆…«»»¿ƒ¿≈

'ÌÈiÁŒÌÈ˜Ï‡41.החסידות תורת ¡…ƒ«ƒ
e‡ÈN e˙Ba¯L eÈˆÓ ‰p‰c¿ƒ≈»ƒ∆«≈¿ƒ≈
·‰B‡ÂŒc ÔÈÚ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈkÊÓ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»¿»«

·˜ÚÈ הקדושֿברוךֿהוא ‡˙ ובחירת ∆«¬…
ישראל  ¯‡Lבבני È¯Ó‡Óa¿«¬»≈…

‰M‰42 הכללי‰M‰ŒL‡¯) «»»…«»»
,˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙Ï ˜¯ ‡Ï…«¿««¬ƒ
¯˜ÈÚ·e ,ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÚ ‡l‡∆»«»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

˙BÓÏBÚ ÏÚ בחסידות כמבואר «»
שנה  מידי בתשרי, א' השנה, שבראש

חדשה  וחיות חדש רצון נמשך בשנה

העולמות  ÈÙÏלבריאת eÈ‰Â ,('eÎ¿«¿¿ƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»»ƒƒ¿
e˙ÏÁ ˙‡ eÏ ¯Á·Èc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿«»∆«¬»≈

'B‚ ·˜ÚÈ ÔB‡b בחירת ,43‡˙ ∆¿«¬…
להיות  ישראל בבני הקדושֿברוךֿהוא

ונחלתו  ÈÁ·c¯‰עמו ÔÈÚ‰ È¯‰Â«¬≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
ÌÈÈÚ ÈLa ˜¯ CiL ˙ÈLÙÁ»¿ƒ«»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÌÈÂL44ÌÈ¯ÁBa ÌB˜ÓŒÏkÓe , »ƒƒ»»¬ƒ
,Ì‰Ó „Á‡a לאחד אם כי ¿∆»≈∆

השני  על ברור יתרון יש מהשניים

בחירה  ואילו חפשית, לא היא הבחירה

בחירה היא האמיתי vÓ„במובן ‡Ï…ƒ«
ÌÚË ‰ÊÈ‡ צדדית (Ê‡Lוסיבה ≈∆««∆»

‰¯ÈÁa BÊ ÔÈ‡ מפני העדפה אלא ≈¿ƒ»
ÈÁ·a¯הטעם  ‡l‡ ,(,˙ÈLÙÁ ‰ ∆»ƒ¿ƒ»»¿ƒ

Á‡ ‡Ï‰ ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¬…»
,·˜ÚÈÏ ÂNÚ שניהם ולכאורה ≈»¿«¬…

השני, על אחד בולט יתרון ללא שווים

·˜ÚÈ ˙‡ ·‰B‡Â ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»»«∆«¬…

‰ek‰דווקא  ˙eiÓÈt ‡È‰ Ì‰aL Ï‡¯NÈa ‰¯ÈÁa‰ È‰BfL ,∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»≈∆»∆ƒ¿ƒƒ««»»
העולם. בבריאת הקדושֿברוךֿהוא ‡˙של ·‰B‡Â ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿«»«∆

,'ÌÈiÁŒÌÈ˜Ï‡ŒÈ¯·c'Ï ‰M‰ŒL‡¯Ï Ìb CiL ·˜ÚÈ«¬…«»«¿…«»»¿ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ
d„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt,החסידות תורת התורה, פנימיות עלֿידי ¿ƒƒ«»∆«»»

,‰ÓLp‰ ˙eiÓÈt ˙Èlb˙Ó שזו ƒ¿«≈¿ƒƒ«¿»»
הבקשה  של הפנימית המשמעות

'ÈÂ‰ EÈt ˙‡ ÈÙ eLwa«¿»»∆»∆¬»»
Lw·‡45,,פנימיות מלשון "פניך" ¬«≈

בו  תאיר ה' שפנימיות מבקש והיהודי

בגלוי, בו תאיר נשמתו שפנימיות כך

˙‡ Ìb ÌÈl‚Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¿«ƒ«∆
,ÌÏBÚaL ˙eiÓÈt‰ שבחיצוניות «¿ƒƒ∆»»

על  מסתיר העלם) (מלשון העולם

אבל  חיותו, מקור שהיא האלקות

היא  העולם של ∆∆e‰fLהפנימיות
e‰z‰ ÌÏBÚÓ ‰Le„˜ ıBˆÈƒ¿»≈»«…
‰lÚ˙Â CkcÊÂ ¯¯a˙pL∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«»

'eÎ BL¯LÂ B¯B˜ÓÏ46 זה וכל ƒ¿¿»¿
בגלוי. ונראה LÏ‰מאיר ÌÈÎBÊÂ¿ƒ¿»»

˙e„ÈÒÁ‰ „eÓÈÏa ‰·BË»¿ƒ«¬ƒ
,˙e„ÈÒÁ‰ ÈÎ¯„Â שיום כאמור ¿«¿≈«¬ƒ

לחסידות, השנה ראש הוא כסלו י"ט

חיים", אלקים »«¬»Ù‰·eˆ˙"דברי
ÈÙk ,‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰««¬»»¿ƒ
È¯Á‡Ï ¯˜ÈÚa ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«¬≈

‚¯ea¯Ët47, מהמאסר צאתו עם כי ∆∆¿¿
הזקן  אדמו"ר התחיל כסלו בי"ט

החסידות  תורת את ולפרסם להפיץ

שאת  ÌÈ‡aביתר ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ
‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡bÏ«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
„Âc ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈»ƒ

,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ,המשיח a¯מלך «¿»¿ƒ»«
ÈÏÙ48, לו נקצבו לא שמלכתחילה «¿≈

נפל, להיוולד אמור והיה חיים שנות

חיים  שנות לשבעים זכה לבסוף אבל

המשיח  מלך eÏ‡‚ÈÂוהוא ‡·iL∆»…¿ƒ¿»≈
,eˆ¯‡Ï ˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ¿ƒ≈¿ƒ¿«¿≈

.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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זה  הרי יֹוסף, עלֿידי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

אּלה  אֹומרֹו ׁשּזהּו ּדוקא, יעקב ׁשל ְְְֲֵֶֶֶֶַַָֹֹּבכחֹו

הּוא  זה על ׁשהּכח הינּו יֹוסף, יעקב ְְֲֵֶֶַַַַַֹֹּתֹולדֹות

ׁשּנּתּקן  יעקב), ׁשל (ּבחינתֹו הּתקּון ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹמּבחינת

למּטה, הּנׁשמה ירידת הּלׁשֹון ּדּיּוק ּגם וזהּו ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָּכבר.

האמת  הּוא ׁשּכן אף הּנׁשמה, ּבריאת ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹולא

ׁשאֹומרים  ּכפי ּבריאה, ּבבחינת היא 39ׁשהּנׁשמה ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָ

הּמקֹום  מּודגׁש זה ּבלׁשֹון ּכי בראתּה, ְְְִֶַַָָָָָָאּתה

לברר  יכֹולה ּדוקא זה ׁשּבכח ירדה, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּמּׁשם

כּו', יֹודע מי זאת ׁשּלּולי והינּו, למּטה. ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹּברּורים

הּמקֹום  ּבּה ׁשּנרּגׁש ּבגלל רק הּוא לברר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹוהּכח

ׁשאר  על הּנׁשמֹות מעלת ׁשּזֹוהי ירדה, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשּמּׁשם

ּבבחינת  היא הּנׁשמה ׁשּגם היֹות ׁשעם ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָהּנבראים,

נברא  נעׂשה ׁשאלקּות ּכפי זה הרי ,40ּבריאה, ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹ

ּבחינת  ירדה, ׁשּמּׁשם הּמקֹום ּבּה ׁשּנרּגׁש ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָוהינּו,

מ'ּתהּו', למעלה ׁשּׁשרׁשֹו הּתקּון, עֹולם ְְְֲִִִֶַַָָָֹאצילּות,

הּתהּו. עֹולם את לברר הּכח מּמּנּו נמׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹולכן

e‰ÊÂ הּמענה ׁשּזהּו יֹוסף, יעקב ּתֹולדֹות אּלה ¿∆ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַֹ

ּבאמרֹו עׂשו, מאּלּופי ירא ׁשהיה ְְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָֹליעקב

ּדאּלּופי  הּתֹוקף ּכי ּכּולן, את לכּבֹוׁש יכֹול ְְֲִִִֵֶֶַָָמי

סדר  מּצד הענינים, ּבחיצֹונּיּות רק הּוא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָעׂשו

ּכאׁשר  אבל ל'ּתקּון', קדם ׁש'ּתהּו' ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָֹהׁשּתלׁשלּות,

ׁשל  ׁשּבחינתֹו יֹוסף, יעקב ּדּתֹולדֹות הענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹיׁשנֹו

ּבעֹולמֹות  למּטה נמׁשכת הּתקּון, עֹולם ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹיעקב,

אזי  יֹוסף, עלֿידי ניצֹוץ ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָ

הינּו, ּכּולם, את וׂשֹורף  ׁשּמכּלה מּיֹוסף ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָיֹוצא

הּוא  ועלֿידיֿזה ּדעׂשו, החיצֹונּיּות את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּמבּטל

ּומזּככֹו ּומבררֹו הּתהּו, ׁשּמּבחינת האלקי הּניצֹוץ ׁשהּוא ּפנימּיּותֹו, את ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמגּלה

ה'ּתקּון' ׁשרׁש הרי הענינים ּבפנימּיּות ּכי ּומקֹורֹו, לׁשרׁשֹו ּומעלהּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּומתּקנֹו

ּדוקא. יעקב את ואֹוהב ׁשּלכן מ'ּתהּו', למעלה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּוא
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ב).39) ס, (ברכות השחר ע'40)בברכות ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ד קיד, האמצעי לאדמו"ר פינחס הזהר ביאורי ראה

ואילך. תקמו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הנשמות, וכל יוסף, Œ‰‡È¯·cידי ¯e¯a‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k¿≈∆«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»

‡˜Âc ·˜ÚÈ ÏL BÁÎa ‰Ê È¯‰ ,ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿≈≈¬≈∆¿…∆«¬…«¿»
‡Â‰˘,לו הנחוצים הכוחות את ליוסף ‡l‰המשפיע B¯ÓB‡ e‰fL∆∆¿≈∆

‰Ê ÏÚ Ák‰L eÈ‰ ,ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz העולמות בירור ¿«¬…≈«¿∆«…««∆
ÈÁaÓ˙בריאהֿיצירהֿעשיה  ‡e‰ƒ¿ƒ«

,(·˜ÚÈ ÏL B˙ÈÁa) Ôe˜z‰«ƒ¿ƒ»∆«¬…
¯·k ÔwzpL זקוק לא עצמו והוא ∆ƒ«≈¿»

ותיקון  .לבירור
˙„È¯È ÔBLl‰ ˜eic Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ«»¿ƒ«
˙‡È¯a ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»¿…¿ƒ«
˙Ó‡‰ ‡e‰ ÔkL Û‡ ,‰ÓLp‰«¿»»«∆≈»¡∆
˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒƒ¿ƒ«

,‰‡È¯aמיוחדת מהות ÈÙkשל ¿ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯ÓB‡L39Èk ,d˙‡¯· ‰z‡ ∆¿ƒ«»¿»»ƒ

‰Ê ÔBLÏa"הנשמה "ירידת ¿»∆
ÌB˜n‰ L‚„eÓ הנעלהÌMnL ¿»«»∆ƒ»

‰Ê ÁÎaL ,‰„¯È מקורה כוח »¿»∆¿…«∆
Ï·¯¯הנעלה ‰ÏBÎÈ ‡˜Âc«¿»¿»¿»≈

ÈÏelL ,eÈ‰Â .‰hÓÏ ÌÈ¯e¯a≈ƒ¿«»¿«¿∆≈
Ú„BÈ ÈÓ ˙‡Ê היתה הנשמה אם …ƒ≈«

ושליחותה  תפקידה את למלא מצליחה

לענין  בחסידות המובא (וכלשון בעולם

סכנה") בחזקת הדרכים "כל – זה

Ák‰Â ,'eÎ את לברר הנשמה של ¿«…«ְֵָ

התחתונים  ÏÏ‚aהדברים ˜¯ ‡e‰«ƒ¿«
ÌB˜n‰ da Lb¯pL המקור ∆ƒ¿»»«»

באלוקות  הנעלה «ÌMnL∆ƒהעליון
‰ ˙ÏÚÓ È‰BfL ,‰„¯È˙BÓLp »¿»∆ƒ«¬««¿»

ÌÚL ,ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L ÏÚ«¿»«ƒ¿»ƒ∆ƒ
‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌbL ˙BÈ‰¡∆««¿»»ƒ

,‰‡È¯a ˙ÈÁ·a מציאות והיא ƒ¿ƒ«¿ƒ»
הנבראים  שבשאר בעוד הרי מוגדרת,

בהם, נרגש לא הבורא המקור

ומסתירה  מעלימה שלהם והמציאות

הנשמה  לגבי ומקורם, שורשם על

‰NÚ ˙e˜Ï‡L ÈÙk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆¡…«¬∆
‡¯·40da Lb¯pL ,eÈ‰Â , ƒ¿»¿«¿∆ƒ¿»»

˙ÈÁa ,‰„¯È ÌMnL ÌB˜n‰«»∆ƒ»»¿»¿ƒ«
,Ôe˜z‰ ÌÏBÚ ,˙eÏÈˆ‡¬ƒ»«ƒ
,'e‰z'Ó ‰ÏÚÓÏ BL¯ML∆»¿¿«¿»ƒ…

epnÓ CLÓ ÔÎÏÂ התיקון ‰e‰zמעולם ÌÏBÚ ˙‡ ¯¯·Ï Ák‰ ¿»≈ƒ¿»ƒ∆«…«¿»≈∆»«…
לעיל. שנתבאר וכפי

‰È‰L ·˜ÚÈÏ ‰Ún‰ e‰fL ,ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz ‰l‡ e‰ÊÂ¿∆≈∆¿«¬…≈∆∆««¬∆¿«¬…∆»»
ÔÏek ˙‡ LBaÎÏ ÏBÎÈ ÈÓ B¯Ó‡a ,ÂNÚ ÈÙel‡Ó ‡¯È ולהעלות »≈≈¬≈≈»¿»¿ƒ»ƒ¿∆»

שאין  הוא והמענה לקדושה, אותם

ÈÙel‡cלחשוש  Û˜Bz‰ Èkƒ«∆¿¬≈
˙eiBˆÈÁa ˜¯ ‡e‰ ÂNÚ≈»«¿ƒƒ

,ÌÈÈÚ‰ נראים שהדברים כפי »ƒ¿»ƒ
ובגלוי, Ò„¯בחיצוניות „vÓƒ«≈∆

Ì„˜ 'e‰z'L ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆…»«
,'Ôe˜z'Ï'ש'תוהו נראה ולכאורה ¿ƒ

יעקב  ולכן 'תיקון' על להתגבר עומד

והתיירא, BLÈחשש ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆∆¿
,ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBzc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¿«¬…≈
ÌÏBÚ ,·˜ÚÈ ÏL B˙ÈÁaL∆¿ƒ»∆«¬…»
‰hÓÏ ˙ÎLÓ ,Ôe˜z‰«ƒƒ¿∆∆¿«»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»

,ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ ‰iNÚ ונפעל ¬ƒ»«¿≈≈
העולמות  של וההעלאה הבירור

בתוהו, גם אור וניתוסף התחתונים

באריכות, לעיל ıBˆÈכמבואר ÈÊ‡¬«ƒ
Û¯BNÂ ‰lÎnL ÛÒBiÓ ‡ˆBÈ≈ƒ≈∆¿«∆¿≈

ÌÏek עשו,‡˙ אלופי כל ‰eÈ,את ∆»«¿
ה'שריפה' של הפנימית המשמעות

היא  עשו אלופי של וה'כליון'

˙eiBˆÈÁ‰ ˙‡ Ïh·nL∆¿«≈∆«ƒƒ
‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÂNÚc¿≈»¿«¿≈∆
‡e‰L ,B˙eiÓÈt ˙‡ ‰l‚Ó¿«∆∆¿ƒƒ∆
˙ÈÁanL È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰«ƒ»¡…ƒ∆ƒ¿ƒ«
BÎkÊÓe B¯¯·Óe ,e‰z‰«…¿»¿¿«¿

e‰ÏÚÓe Bw˙Óe הניצוץ את ¿«¿«¬≈
שבעשו  B¯B˜Óe,האלוקי BL¯LÏ¿»¿¿

È¯‰ ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa Èkƒƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¬≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ 'Ôe˜z'‰ L¯L…∆«ƒ¿«¿»
˙‡ ·‰B‡Â ÔÎlL ,'e‰z'Óƒ…∆»≈»«∆

‡˜Âc ·˜ÚÈ הנעלה השורש וכאשר «¬…«¿»
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את LÈÂו) ואֹוהב ׁשענין ּולהעיר, להֹוסיף ¿≈ְְְִִִֶֶַַָָ

ׁשהּוא  ּכסלו, י"ט עם ּגם קׁשּור ְֲִִֵֶַַָֹיעקב

ל'ּדבריֿאלקיםֿחּיים' הּׁשנה ּדהּנה 41ראׁש . ְְְֱִִִִֵֵַַָָֹֹ

הענין  את מזּכירים נׂשיאנּו ׁשרּבֹותנּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמצינּו

הּׁשנה  ראׁש ּבמאמרי יעקב את 42ּדֿואֹוהב ְְֲֲֵֶַַַַָָָָֹֹ

על  אּלא החסידּות, לתֹורת רק לא ְֲִֶַַַַַָָָֹֹ(ראׁשֿהּׁשנה

לפי  והינּו כּו'), עֹולמֹות על ּובעיקר הענינים, ְְְְְִִִִַַָָָָָּכל

לנּו ּדיבחר הענין להיֹות צרי ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּבראׁשֿהּׁשנה 

גֹו' יעקב ּגאֹון את נחלתנּו הענין 43את והרי , ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשוים  ענינים ּבׁשני רק ׁשּי חפׁשית ,44ּדבחירה ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָ

איזה  מּצד לא מהם, ּבאחד ּבֹוחרים ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּומּכלֿמקֹום

ּבבחירה  אּלא ּבחירה), זֹו אין (ׁשאז ְְִִִֵֶֶַַָָָָטעם

ליעקב, עׂשו אח הלא ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹחפׁשית,

הּבחירה  ׁשּזֹוהי יעקב, את ואֹוהב ְֲִִִֶֶַַַָָָָֹּומּכלֿמקֹום

מּובן  ּומּזה הּכּונה. ּפנימ ּיּות היא ׁשּבהם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּביׂשראל

לראׁשֿהּׁשנה  ּגם ׁשּי יעקב את ואֹוהב ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשענין

 ֿ ׁשעל הּתֹורה, ּפנימּיּות ְְְֱִִִִִֵֶַַַָֹל'ּדבריֿאלקיםֿחּיים',

את  פני ּבּקׁשּו הּנׁשמה, ּפנימּיּות מתּגּלית ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָידּה

אבּקׁש הוי' את 45ּפני ּגם מגּלים ועלֿידיֿזה , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מעֹולם  קדּוׁשה ניצֹוץ ׁשּזהּו ׁשּבעֹולם, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָהּפנימּיּות

וׁשרׁשֹו למקֹורֹו ונתעּלה ונזּדּכ ׁשּנתּברר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּתהּו

החסידּות 46כּו' ּבלימּוד טֹובה לׁשנה וזֹוכים .ְְְֲִִִַָָָ

ּכפי  חּוצה, הּמעינֹות ּובהפצת החסידּות, ְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָודרכי

ּפטרּבּורג  לאחרי ּבעיקר ועלֿידיֿזה 47ׁשהתחיל , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

מׁשיח  עלֿידי והּׁשלמה האמּתית לּגאּולה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָּבאים

נפלי  ּבר מׁשיחא, מלּכא ּדוד ׁשּיבא 48צדקנּו, , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבקרֹוב  לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָויגאלנּו

ַָמּמׁש.
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רנט.41) ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק .17 ע' ומעין קונטרס - תרס"ב כסלו טז מיום נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק מכתב

בתחילתו. יום" ב"היום ח.42)הועתק ע' תרס"ה יב. ע' תר"ס יב. ע' י. ע' תרנ"ד ה.43)סה"מ מז, לקו"ש 44)תהלים ראה

ובכ"מ. ואילך. 219 ע' ח.45)חכ"ג כז, (המו"ל).46)תהלים קצת ואילך.47)חסר 112 ע' שלום תורת השיחות ספר

א.48) רעט, (רע"מ) זח"ג סע"ב. צו, סנהדרין ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העניינ  כל מתגלה, 'תיקון' ה'שבירה'של ידי על שנעשו רצויים הבלתי ים

למטה  היה לכן שקודם וה'תיקון' ומזדככים, מתבררים 'תוהו' של וה'נפילה'

למעלה  מתעלה השתלשלות', ב'סדר בחיצוניות הדברים סדר זה כי מתוהו,

מ'תוהו'.

,¯ÈÚ‰Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ¿»ƒ
¯eL˜ ·˜ÚÈ ˙‡ ·‰B‡Â ÔÈÚL∆ƒ¿«»«∆«¬…»

ÌÚ Ìb הגאולה ÂÏÒk,חג Ë"È «ƒƒ¿≈
ŒÈ¯·c'Ï ‰M‰ L‡¯ ‡e‰L∆…«»»¿ƒ¿≈

'ÌÈiÁŒÌÈ˜Ï‡41.החסידות תורת ¡…ƒ«ƒ
e‡ÈN e˙Ba¯L eÈˆÓ ‰p‰c¿ƒ≈»ƒ∆«≈¿ƒ≈
·‰B‡ÂŒc ÔÈÚ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈkÊÓ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»¿»«

·˜ÚÈ הקדושֿברוךֿהוא ‡˙ ובחירת ∆«¬…
ישראל  ¯‡Lבבני È¯Ó‡Óa¿«¬»≈…

‰M‰42 הכללי‰M‰ŒL‡¯) «»»…«»»
,˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙Ï ˜¯ ‡Ï…«¿««¬ƒ
¯˜ÈÚ·e ,ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÚ ‡l‡∆»«»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

˙BÓÏBÚ ÏÚ בחסידות כמבואר «»
שנה  מידי בתשרי, א' השנה, שבראש

חדשה  וחיות חדש רצון נמשך בשנה

העולמות  ÈÙÏלבריאת eÈ‰Â ,('eÎ¿«¿¿ƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»»ƒƒ¿
e˙ÏÁ ˙‡ eÏ ¯Á·Èc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿«»∆«¬»≈

'B‚ ·˜ÚÈ ÔB‡b בחירת ,43‡˙ ∆¿«¬…
להיות  ישראל בבני הקדושֿברוךֿהוא

ונחלתו  ÈÁ·c¯‰עמו ÔÈÚ‰ È¯‰Â«¬≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
ÌÈÈÚ ÈLa ˜¯ CiL ˙ÈLÙÁ»¿ƒ«»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÌÈÂL44ÌÈ¯ÁBa ÌB˜ÓŒÏkÓe , »ƒƒ»»¬ƒ
,Ì‰Ó „Á‡a לאחד אם כי ¿∆»≈∆

השני  על ברור יתרון יש מהשניים

בחירה  ואילו חפשית, לא היא הבחירה

בחירה היא האמיתי vÓ„במובן ‡Ï…ƒ«
ÌÚË ‰ÊÈ‡ צדדית (Ê‡Lוסיבה ≈∆««∆»

‰¯ÈÁa BÊ ÔÈ‡ מפני העדפה אלא ≈¿ƒ»
ÈÁ·a¯הטעם  ‡l‡ ,(,˙ÈLÙÁ ‰ ∆»ƒ¿ƒ»»¿ƒ

Á‡ ‡Ï‰ ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¬…»
,·˜ÚÈÏ ÂNÚ שניהם ולכאורה ≈»¿«¬…

השני, על אחד בולט יתרון ללא שווים

·˜ÚÈ ˙‡ ·‰B‡Â ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»»«∆«¬…

‰ek‰דווקא  ˙eiÓÈt ‡È‰ Ì‰aL Ï‡¯NÈa ‰¯ÈÁa‰ È‰BfL ,∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»≈∆»∆ƒ¿ƒƒ««»»
העולם. בבריאת הקדושֿברוךֿהוא ‡˙של ·‰B‡Â ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿«»«∆

,'ÌÈiÁŒÌÈ˜Ï‡ŒÈ¯·c'Ï ‰M‰ŒL‡¯Ï Ìb CiL ·˜ÚÈ«¬…«»«¿…«»»¿ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ
d„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt,החסידות תורת התורה, פנימיות עלֿידי ¿ƒƒ«»∆«»»

,‰ÓLp‰ ˙eiÓÈt ˙Èlb˙Ó שזו ƒ¿«≈¿ƒƒ«¿»»
הבקשה  של הפנימית המשמעות

'ÈÂ‰ EÈt ˙‡ ÈÙ eLwa«¿»»∆»∆¬»»
Lw·‡45,,פנימיות מלשון "פניך" ¬«≈

בו  תאיר ה' שפנימיות מבקש והיהודי

בגלוי, בו תאיר נשמתו שפנימיות כך

˙‡ Ìb ÌÈl‚Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¿«ƒ«∆
,ÌÏBÚaL ˙eiÓÈt‰ שבחיצוניות «¿ƒƒ∆»»

על  מסתיר העלם) (מלשון העולם

אבל  חיותו, מקור שהיא האלקות

היא  העולם של ∆∆e‰fLהפנימיות
e‰z‰ ÌÏBÚÓ ‰Le„˜ ıBˆÈƒ¿»≈»«…
‰lÚ˙Â CkcÊÂ ¯¯a˙pL∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«»

'eÎ BL¯LÂ B¯B˜ÓÏ46 זה וכל ƒ¿¿»¿
בגלוי. ונראה LÏ‰מאיר ÌÈÎBÊÂ¿ƒ¿»»

˙e„ÈÒÁ‰ „eÓÈÏa ‰·BË»¿ƒ«¬ƒ
,˙e„ÈÒÁ‰ ÈÎ¯„Â שיום כאמור ¿«¿≈«¬ƒ

לחסידות, השנה ראש הוא כסלו י"ט

חיים", אלקים »«¬»Ù‰·eˆ˙"דברי
ÈÙk ,‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰««¬»»¿ƒ
È¯Á‡Ï ¯˜ÈÚa ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«¬≈

‚¯ea¯Ët47, מהמאסר צאתו עם כי ∆∆¿¿
הזקן  אדמו"ר התחיל כסלו בי"ט

החסידות  תורת את ולפרסם להפיץ

שאת  ÌÈ‡aביתר ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ
‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡bÏ«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
„Âc ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈»ƒ

,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ,המשיח a¯מלך «¿»¿ƒ»«
ÈÏÙ48, לו נקצבו לא שמלכתחילה «¿≈

נפל, להיוולד אמור והיה חיים שנות

חיים  שנות לשבעים זכה לבסוף אבל

המשיח  מלך eÏ‡‚ÈÂוהוא ‡·iL∆»…¿ƒ¿»≈
,eˆ¯‡Ï ˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ¿ƒ≈¿ƒ¿«¿≈

.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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.g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

יחדיו,‡. מתאספים שבגללו והענין הטעם אודות מילים כמה לכלֿהפחות לומר מסיבה בכל נהוג
הוא" תורה ישראל ו"מנהג המנהג, הוא כן הרי המסובים, לכל הדבר כבר ידוע שבוודאי .1ואףֿעלֿפי

לזה: הטעמים ואחד

מתגלה  הדבר כאשר בדומה ואינו בדוגמא אינו אבל פעולה, לזה יש במחשבה, נשאר הדבר כאשר גם
בדיבור.

בניֿאדם, וכמה כמה משתתפים שבה במסיבה כשנמצאים ובפרט לעצמו; בנוגע אפילו - זה וכל
שכינתא  עשרה בי "אכל אשר מישראל, עשיריות וכמה כמה בה שיש מסיבה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

עם 2שריא" והשייכות הקשר ניכר ולא לעצמו, חושב אחד כל הרי במחשבה, נשאר הדבר כאשר הנה -
אחר  ובסוג אחרים, ובענינים אחרות באותיות חושב אחד שכל להיות שיכול ובפרט חבירו. של מחשבתו
בזה. וההשגה ההבנה בהרחבת לא אבל אחת, בנקודה רק הוא ביניהם שהקישור כך והשגה, הבנה של

ענין  את בקיצור) (לכלֿהפחות בדיבור שמבטא - שיהיה מי יהיה - מהמסובים אחד כשישנו אבל
בנקודת  רק לא המסובים כל בין וקישור יחוד נעשה אזי הדברים, אותם את שומעים וכולם המסיבה,

הענין. והסברת בהבנת גם אלא הענין,

המשנה  כדברי למעשה, שיומשך - היא הענינים כל תכלית לזה: כך 3ונוסף העיקר", הוא "המעשה :
עשרה  בי ש"אכל לכך בהתאם הוא זה וענין ומצוות. תורה בעניני שיתוסף - היא מסיבה כל של שהכוונה
 ֿ ועלֿאחתֿכמה ומצוותיה. תורה עלֿידי הוא שריא" ד"שכינתא וההרגש ההתקשרות כי שריא", שכינתא
החומרי  הזה עולם עניני על התורהֿומצוות של הנצחון בגלל ובאה הקשורה למסיבה בנוגע וכמה
המחשבה. ענין מאשר יותר קרוב הוא הדיבור ענין הרי - למעשה ובנוגע הגשמי. שהוא) כפי ו(אפילו

כסלו,·. י"ט מסיבת של הטעם נקודת בקיצור להזכיר יש ולכן
החל  נשיאינו, רבותינו כציווי שבזה, הטוב בצד לדבר רק אלא בלתיֿרצויים, ענינים להזכיר מבלי -

קטנתי  דיבורֿהמתחיל באגרת והשמחה, הגאולה בעל הזקן, רבינו מאחיהם 4מדברי לבבם רום "לבלתי :
אדמו"ר  מו"ח כ"ק נשיאנו רבינו שמבאר וכפי חסֿושלום". עליהם לשרוק או פה עליהם להרחיב ולא כו'

משיחותיו  זה,5בכמה ענין על התחרטו מזמן כבר הרי כו', הגורמים מלכתחילה שהיו אלו שאפילו ,
- שבזה הטוב הצד רק שנשאר כך מעיקרו, הענין את שעוקרת אמיתית לחרטה ועד מועלת, וחרטה

והיא:

ערוך" והשולחן התניא "בעל בשם שנודע הזקן, רבינו השמחה, התעסקותו 6בעל בגלל במאסר היה ,
ותורה. תפלה צדקה של הענינים בג'

אמת  דבר שאין שקר כל אבל אחרות, כוונות בזה הכניסה אותו, שאסרה שהממשלה - ובהקדים
קיום  לו אין גופא 7בתחילתו, זה הרי מזה, תוצאות כמה עם בפועל, מאסר שהיה כיון ובנידוןֿדידן, ,

אמת: דבר בזה שהיה הוכחה

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

ברמ"א 1) הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה
אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד

ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח
א.2) לט, סנהדרין
מי"ז.3) פ"א אבות
שיחת 4) רכא. ע' תרפ"ז סה"מ גם וראה סוס"ב. אגה"ק תניא

ואילך). א כ, ח"א (לקו"ד ס"י תרצ"ג כסלו י"ט ליל

א).5) מו, שם (לקו"ד ס"כ תרצ"ג כסלו כ' ב' ליל שיחת ראה
.(302 ע' חל"ב (תו"מ סמ"ג תשכ"ב כסלו י"ט שיחת גם וראה

וש"נ.
וש"נ.6) .36 ס"ע ח"ו לקו"ש ראה
כז.7) יג, שלח עה"ת בפירש"י הובא רע"א. לה, סוטה ראה

ב. ב, זח"א

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

במלכות  מרידה של כוונה מתוך כסף שאוסף - הזקן רבינו על שהיו האשמות .8בין

ארץ  עם הקשורה צדקה ובפרט בכלל, צדקה עניני עבור כסף שאסף - אמת של ענין בזה היה ואכן
שלו  הקודש' מ'אגרות בכמה שמבאר (כפי ).9הקודש

של  לענין בנוגע וכן מחודשת, חיות מתוך התפילה עבודת של לענין בנוגע ההלשנה היתה וכמוֿכן
מחודש  באופן התורה .10לימוד

במציאות: היו אלו ענינים ואכן

בתניא  בארוכה הזקן רבינו שמבאר וכפי ויראה, אהבה מתוך היתה - התפילה ענין 11עבודת שזהו ,
הכרחי;

בתניא  כמבואר התורה, ללימוד בנוגע גם מיוחדת,12ועלֿדרךֿזה חיות מתוך להיות צריך שהלימוד
בשלימות. וכדבעי, כרצוי הוא הלימוד שאז

ז"ל  רבותינו שאמרו שמתוך 13ואףֿעלֿפי לשמה, שלא אףֿעלֿפי ומצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם
וענין  "לשמה", העסק שיהיה היא הכוונה שתכלית מובן גופא זה ממאמר הרי לשמה", בא לשמה שלא

בתניא  בארוכה כמבואר התפילה, עבודת עלֿידי נעשה .14זה

האסורים  מבית בצאתו מיד שכתב באגרת הזקן רבינו של סיפורו עם גם מתאים זה "כשקריתי 15וענין :
בפסוק  תהלים בריש 16בספר בגמרא איתא זה פסוק בפירוש והרי בשלום", יצאתי נפשי.. בשלום פדה

ג'17ברכות  - הציבור" עם ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה "העוסק על דקאי הברכות) וראש (תחילת
נשתחרר  - כמה פי בזה להוסיף שיוכל כדי - ובזכותם במאסר, הזקן רבינו את הושיבו שבגללם הענינים

בשלום. ויצא

ישלים  אויביו ש"גם באופן לנצחון זכה מסירתֿנפש, מתוך אלו ענינים על שעמד שעלֿידיֿזה והיינו,
ורשות 18אתו" כח תוספת לו העניקה ואדרבה, אותו. שיחררה עצמה היא אותו, שאסרה שהממשלה ,

ימי  בדברי וכידוע בלבולים, של ענינים ללא עוז, וביתר שאת ביתר אלו ענינים בכל להמשיך שיוכל
שלא  זאת, לבטל מהממשלה פקודה היתה פעם, עוד לבלבל לאחריֿזה התחילו שכאשר והגאולה, המאסר

כו' .19יבלבלו

במאסר,‚. יהודי שהושיבו גוים שהיו בגלל - כאמור - שסיבתה זו, למסיבה בנוגע גם מובן ומזה
[שנקראות  בכלל המצוות קיום וכן הצדקה, מצות התפילה, עבודת התורה, בלימוד חיות שהוסיף על

שכתוב  כמו צדקה, כל 20בשם על דקאי הזאת", המצוה כל את לעשות נשמור כי לנו תהיה "וצדקה
אותם: ניצח במסירתֿנפש עמידתו ועלֿידי צדקה], של ענין שזהו הפסוק בתחילת נאמר זה ועל המצוות,
יהיה  שהזכרון אלא בלבד, בזכרון ישאר שהדבר הכוונה אין ישראל, בני אצל זכרון של ענין בכל

ומעשיו. דיבוריו מחשבותיו מחייו, חלק

בלימוד  מחודשת חיות בחייו יוסיף אחד שכל - זו ממסיבה "לקחת" שצריכים הכוונה גם וזוהי
("מתפלל  התפילה ובענין חסדים, דגמילות הענין - ופנימיותם המצוות ובקיום והפנימית, הנגלה התורה,

הציבור"). עם
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(כפ"ח,8) אדה"ז התולדות ספר רפט"ו. ח"א רבי בית ראה
סכ"ב  דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם וראה .662 ע' ח"ג תשמ"ו)

וש"נ. .(325 ע' חמ"ח (תו"מ
ובכ"מ.9) סוס"ח. סוס"ד. אגה"ק תניא ראה

ואילך.10) רי ע' אדה"ז אג"ק ראה
ואילך.11) פל"ח ראה
פכ"ג.12) פ"ה. ראה
וש"נ.13) ב. נ, פסחים
ואילך.14) סע"א קנד, קו"א ראה

יט 15) יום" ב"היום (נעתק וש"נ רלב. ע' הנ"ל שלו אג"ק
כסלו).
יט.16) נה, תהלים
רע"א.17) ח,
ז.18) טז, משלי
שם.19) ובהנסמן ואילך, רצה ע' אדה"ז אג"ק ראה
לד,20) אמור לקו"ת ג. מב, מקץ תו"א וראה כה. ו, ואתחנן

ובכ"מ. סע"ב.
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מוגה  בלתי

יחדיו,‡. מתאספים שבגללו והענין הטעם אודות מילים כמה לכלֿהפחות לומר מסיבה בכל נהוג
הוא" תורה ישראל ו"מנהג המנהג, הוא כן הרי המסובים, לכל הדבר כבר ידוע שבוודאי .1ואףֿעלֿפי

לזה: הטעמים ואחד

מתגלה  הדבר כאשר בדומה ואינו בדוגמא אינו אבל פעולה, לזה יש במחשבה, נשאר הדבר כאשר גם
בדיבור.

בניֿאדם, וכמה כמה משתתפים שבה במסיבה כשנמצאים ובפרט לעצמו; בנוגע אפילו - זה וכל
שכינתא  עשרה בי "אכל אשר מישראל, עשיריות וכמה כמה בה שיש מסיבה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

עם 2שריא" והשייכות הקשר ניכר ולא לעצמו, חושב אחד כל הרי במחשבה, נשאר הדבר כאשר הנה -
אחר  ובסוג אחרים, ובענינים אחרות באותיות חושב אחד שכל להיות שיכול ובפרט חבירו. של מחשבתו
בזה. וההשגה ההבנה בהרחבת לא אבל אחת, בנקודה רק הוא ביניהם שהקישור כך והשגה, הבנה של

ענין  את בקיצור) (לכלֿהפחות בדיבור שמבטא - שיהיה מי יהיה - מהמסובים אחד כשישנו אבל
בנקודת  רק לא המסובים כל בין וקישור יחוד נעשה אזי הדברים, אותם את שומעים וכולם המסיבה,

הענין. והסברת בהבנת גם אלא הענין,

המשנה  כדברי למעשה, שיומשך - היא הענינים כל תכלית לזה: כך 3ונוסף העיקר", הוא "המעשה :
עשרה  בי ש"אכל לכך בהתאם הוא זה וענין ומצוות. תורה בעניני שיתוסף - היא מסיבה כל של שהכוונה
 ֿ ועלֿאחתֿכמה ומצוותיה. תורה עלֿידי הוא שריא" ד"שכינתא וההרגש ההתקשרות כי שריא", שכינתא
החומרי  הזה עולם עניני על התורהֿומצוות של הנצחון בגלל ובאה הקשורה למסיבה בנוגע וכמה
המחשבה. ענין מאשר יותר קרוב הוא הדיבור ענין הרי - למעשה ובנוגע הגשמי. שהוא) כפי ו(אפילו

כסלו,·. י"ט מסיבת של הטעם נקודת בקיצור להזכיר יש ולכן
החל  נשיאינו, רבותינו כציווי שבזה, הטוב בצד לדבר רק אלא בלתיֿרצויים, ענינים להזכיר מבלי -

קטנתי  דיבורֿהמתחיל באגרת והשמחה, הגאולה בעל הזקן, רבינו מאחיהם 4מדברי לבבם רום "לבלתי :
אדמו"ר  מו"ח כ"ק נשיאנו רבינו שמבאר וכפי חסֿושלום". עליהם לשרוק או פה עליהם להרחיב ולא כו'

משיחותיו  זה,5בכמה ענין על התחרטו מזמן כבר הרי כו', הגורמים מלכתחילה שהיו אלו שאפילו ,
- שבזה הטוב הצד רק שנשאר כך מעיקרו, הענין את שעוקרת אמיתית לחרטה ועד מועלת, וחרטה

והיא:

ערוך" והשולחן התניא "בעל בשם שנודע הזקן, רבינו השמחה, התעסקותו 6בעל בגלל במאסר היה ,
ותורה. תפלה צדקה של הענינים בג'

אמת  דבר שאין שקר כל אבל אחרות, כוונות בזה הכניסה אותו, שאסרה שהממשלה - ובהקדים
קיום  לו אין גופא 7בתחילתו, זה הרי מזה, תוצאות כמה עם בפועל, מאסר שהיה כיון ובנידוןֿדידן, ,

אמת: דבר בזה שהיה הוכחה
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ברמ"א 1) הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה
אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד

ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח
א.2) לט, סנהדרין
מי"ז.3) פ"א אבות
שיחת 4) רכא. ע' תרפ"ז סה"מ גם וראה סוס"ב. אגה"ק תניא

ואילך). א כ, ח"א (לקו"ד ס"י תרצ"ג כסלו י"ט ליל

א).5) מו, שם (לקו"ד ס"כ תרצ"ג כסלו כ' ב' ליל שיחת ראה
.(302 ע' חל"ב (תו"מ סמ"ג תשכ"ב כסלו י"ט שיחת גם וראה

וש"נ.
וש"נ.6) .36 ס"ע ח"ו לקו"ש ראה
כז.7) יג, שלח עה"ת בפירש"י הובא רע"א. לה, סוטה ראה

ב. ב, זח"א

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

במלכות  מרידה של כוונה מתוך כסף שאוסף - הזקן רבינו על שהיו האשמות .8בין

ארץ  עם הקשורה צדקה ובפרט בכלל, צדקה עניני עבור כסף שאסף - אמת של ענין בזה היה ואכן
שלו  הקודש' מ'אגרות בכמה שמבאר (כפי ).9הקודש

של  לענין בנוגע וכן מחודשת, חיות מתוך התפילה עבודת של לענין בנוגע ההלשנה היתה וכמוֿכן
מחודש  באופן התורה .10לימוד

במציאות: היו אלו ענינים ואכן

בתניא  בארוכה הזקן רבינו שמבאר וכפי ויראה, אהבה מתוך היתה - התפילה ענין 11עבודת שזהו ,
הכרחי;

בתניא  כמבואר התורה, ללימוד בנוגע גם מיוחדת,12ועלֿדרךֿזה חיות מתוך להיות צריך שהלימוד
בשלימות. וכדבעי, כרצוי הוא הלימוד שאז

ז"ל  רבותינו שאמרו שמתוך 13ואףֿעלֿפי לשמה, שלא אףֿעלֿפי ומצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם
וענין  "לשמה", העסק שיהיה היא הכוונה שתכלית מובן גופא זה ממאמר הרי לשמה", בא לשמה שלא

בתניא  בארוכה כמבואר התפילה, עבודת עלֿידי נעשה .14זה

האסורים  מבית בצאתו מיד שכתב באגרת הזקן רבינו של סיפורו עם גם מתאים זה "כשקריתי 15וענין :
בפסוק  תהלים בריש 16בספר בגמרא איתא זה פסוק בפירוש והרי בשלום", יצאתי נפשי.. בשלום פדה

ג'17ברכות  - הציבור" עם ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה "העוסק על דקאי הברכות) וראש (תחילת
נשתחרר  - כמה פי בזה להוסיף שיוכל כדי - ובזכותם במאסר, הזקן רבינו את הושיבו שבגללם הענינים

בשלום. ויצא

ישלים  אויביו ש"גם באופן לנצחון זכה מסירתֿנפש, מתוך אלו ענינים על שעמד שעלֿידיֿזה והיינו,
ורשות 18אתו" כח תוספת לו העניקה ואדרבה, אותו. שיחררה עצמה היא אותו, שאסרה שהממשלה ,

ימי  בדברי וכידוע בלבולים, של ענינים ללא עוז, וביתר שאת ביתר אלו ענינים בכל להמשיך שיוכל
שלא  זאת, לבטל מהממשלה פקודה היתה פעם, עוד לבלבל לאחריֿזה התחילו שכאשר והגאולה, המאסר

כו' .19יבלבלו

במאסר,‚. יהודי שהושיבו גוים שהיו בגלל - כאמור - שסיבתה זו, למסיבה בנוגע גם מובן ומזה
[שנקראות  בכלל המצוות קיום וכן הצדקה, מצות התפילה, עבודת התורה, בלימוד חיות שהוסיף על

שכתוב  כמו צדקה, כל 20בשם על דקאי הזאת", המצוה כל את לעשות נשמור כי לנו תהיה "וצדקה
אותם: ניצח במסירתֿנפש עמידתו ועלֿידי צדקה], של ענין שזהו הפסוק בתחילת נאמר זה ועל המצוות,
יהיה  שהזכרון אלא בלבד, בזכרון ישאר שהדבר הכוונה אין ישראל, בני אצל זכרון של ענין בכל

ומעשיו. דיבוריו מחשבותיו מחייו, חלק

בלימוד  מחודשת חיות בחייו יוסיף אחד שכל - זו ממסיבה "לקחת" שצריכים הכוונה גם וזוהי
("מתפלל  התפילה ובענין חסדים, דגמילות הענין - ופנימיותם המצוות ובקיום והפנימית, הנגלה התורה,

הציבור"). עם
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(כפ"ח,8) אדה"ז התולדות ספר רפט"ו. ח"א רבי בית ראה
סכ"ב  דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם וראה .662 ע' ח"ג תשמ"ו)

וש"נ. .(325 ע' חמ"ח (תו"מ
ובכ"מ.9) סוס"ח. סוס"ד. אגה"ק תניא ראה

ואילך.10) רי ע' אדה"ז אג"ק ראה
ואילך.11) פל"ח ראה
פכ"ג.12) פ"ה. ראה
וש"נ.13) ב. נ, פסחים
ואילך.14) סע"א קנד, קו"א ראה

יט 15) יום" ב"היום (נעתק וש"נ רלב. ע' הנ"ל שלו אג"ק
כסלו).
יט.16) נה, תהלים
רע"א.17) ח,
ז.18) טז, משלי
שם.19) ובהנסמן ואילך, רצה ע' אדה"ז אג"ק ראה
לד,20) אמור לקו"ת ג. מב, מקץ תו"א וראה כה. ו, ואתחנן

ובכ"מ. סע"ב.
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הפסוק  (כסיום עמדי" היו ש"ברבים באופן להיות צריך זה לא 16וכל - בשלום") "פדה לאחרי ,
שרבים  עמדי", "רבים שיהיו עד שלישי, ויהודי שני יהודי יהודי, עוד לקרב אלא עצמו, עם להסתפק
שאת  בתוספת חיות, מתוך ותפילה, גמילותֿחסדים דתורה הענינים בכל לעסוק - כמותו יעשו מישראל

עוז. ויתר

בשלום" ד"פדה הענין שיהיה - ה' ברכת וממשיכה פעולתה, ופועלת המסיבה, כוונת נשלמת ואז
ובעבודת  בגמילותֿחסדים לעסוק תורה, מללמוד אותו שמבלבלים הענינים מכל להגאל אחד, כל אצל

התפילה,

ז"ל  חכמינו מאמר סיום את מביא זה שכל לי 17ועד פדאני כאילו עליו אני מעלה הקב"ה.. "אמר :
ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - העולם" אומות מבין ולבני

***

השאלה:„. מיד נשאלת - לעיל להאמור בנוגע
משום dle`bdeוכי dgnyd lray שבזכותם הענינים כל את ולפעול זו, מסירתֿנפש להראות יכול היה

 ֿ ובגמילות בתורה בעסק הקדושה בעבודתו הצליח ולאחריֿזה מות, ומשפט מות מסכנת אחרֿכך ניצל
זאת לדרוש יכולים - לעיל) (כמדובר  וכו' מחודשת חיות מתוך הציבור עם ובתפילה `cgחסדים lkn

l`xyin מצפים מה והסבירו ביארו נשיאינו שרבותינו כפי כסלו, די"ט ההתוועדות עניני מיועדים שאליו ,
כזו?! מהתוועדות שיקחו

הגאונים? בדורות שנשאלה קושיא לתרץ אפשר איך הקושיא: על שמתרצים כפי - זה על והתירוץ
הידוע  המשל עלֿפי הרי 21- מענטש'ל"), קליינינקער ("א קטנטן איש היותו שעם הענק, גבי על ַמננס

באופן  אלא שלו, הכחות עם זאת שמשיג באופן זה שאין כך ל"ענק", ועד גדול של כתפיו על עומד הוא
ולהצט  המעט, את להשלים רק צריך הוא ואילו ה"ענק", שפעל הענינים כל המוכן מן לו לגובה שיש רף

בלימוד  ביותר נעלה לענין להגיע ביכלתו ולכן ה"ענק", עבודת עלֿידי שנפעלה והפעולה המלאכה של
בפרט. התפילה ועבודת המצוות וקיום התורה

ישראל  בני את לחנך נפשם שמסרו אודותם שמסופר אלו ובפרט בכלל, ישראל לרועי בנוגע הוא וכן
מה  כל ואת שלהם הכחות כל את שמסרו - הציבור עם ובתפילה ובגמילותֿחסדים בתורה לעסוק
ואולי  "ענק", לגבי "ננס" של בערך היותם עם אשר אלו, בענינים להמשיך שרוצים אלו לכל שהשיגו,
לפעול  שיכולים יפלא לא ובמילא ה"ענק", שהשיג הפעולות כל המוכן מן להם ינתנו מזה, פחות עוד

שלפנינו. ה"ענקים" שפעלו לענינים והמשכה המשך שזהו כיון כו',

ידֿהחזקה ‰. בספרו הרמב"ם שכתב מה גם מישראל,22וזהו אחד לכל ודין פסוקה הלכה בתור ,
ואת  עצמו את ש"הכריע להיות יכול אחת", "מצוה עלֿידי אחד, שיהודי - שיהיה ומצב מעמד באיזה

והצלה": תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל
("וואּו ומצבו מעמדו יודע בנפשו, חשבוןֿצדק שעלֿפי בשעה בה היתכן?! השאלה: נשאלת לכאורה
כל  את להכריע ביכלתו יש מחשבה, או דיבור במעשה, אחת, מצוה שעלֿידי לו, אומרים - האלט") ַער

והצלה?! ישועה ולהביא כולו העולם

שנמצא באופן זה שאין - זה על בהלכה zlgzdaוהתירוץ מבאר עצמו שהרמב"ם כפי אלא העבודה,
קידושין  במסכת הגמרא מדברי שנעתק (כפי ובלשון 23זו שקול, עולם ישנו שכבר - הדבר והסברת טעם (

את  להכריע רק ועליו זכיות), (מחצה זכאי" חציו העולם וכל עצמו.. שיראה אדם כל "צריך הרמב"ם:
והצלה. תשועה מביא - ואז ממחצה, יותר יהיו שהזכיות המשקולת, כף
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מטראני).21) ר"י (בשם הספר בראש הלקט שבלי ראה
ת. ע' תרס"ו המשך יו"ד. לשו"ע לפירושו החוותֿדעת הקדמת

ובכ"מ.

ה"ד.22) פ"ג תשובה הל'
ואילך.23) סע"א מ,

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

יהודי  על ּתצוה לא אמת' ש'תורת ובוודאי - כו'" עצמו שיראה אדם כל "צריך אומרת שהתורה ְֶַוכיון
אלא  המציאות; היא שכן הוכחה גופא זה הרי - במציאות שאינו דבר זיך") ("פארשטעלן לעצמו ָלדמיין
הגשמי, הזה בעולם המציאות את ולשנות לחדור מבלי התורה, בעולם להשאר יכולה זו ש'מציאות'
כף  את מכריע אזי שקול, העולם כל ואת שקול עצמו את לראות התורה הוראת מקיים יהודי וכאשר

המשקולת.

הרי  "שקול", הוא שהמצב אומרת התורה כאשר הנה אמת, הם אמת' שב'תורת המשלים שגם וכיון
המצב  את כבר משנה ביותר, קטן דבר ביותר, קטנה פעולה אפילו הרי ואז מחצה, על מחצה בדיוק זה

והצלה. ישועה באה ואז זכיות, רוב יהיו (שקול) זכיות מחצה שבמקום -

.Â.כסלו די"ט הענין שנותן המיוחד הסיוע  ללא אפילו - זה וכל
כסלו: די"ט הענין מוסיף ובזה

פעמים  כמה המדובר לנבואות 24ובהקדם גשמי, מעשה עם נתקשרו שלא נבואות בין חילוק שמצינו
הר"ן  בדרשות בזה ומבואר גשמית, פעולה לעשות לנביא הקב"ה צוה שכיון 25שבהם מקומות, ובכמה

תתקיים; ובוודאי פועל, של ענין עם קשורה היא הרי העולם, בגשמיות וגילוי ביטוי קיבלה זו שנבואה
שלהיותה אף הרי בדיבור, כשנשארת הדבר d`eapמהֿשאיןֿכן יכול מכלֿמקום שתתקיים, בהכרח

העולם. גשמיות של בענינים לבוא ולא במחשבה, או בדיבור להשאר

- (והראיה תקפה ובעוצם עצומה, ממשלה שהיתה שלמרות - הראה כסלו י"ט לעניננו: ובנוגע
המאסר, על שהתחרטה בפועל, עליה התגברו שנים), עשרות וכמה כמה בקיומה היתה שלאחריֿזה
שאת  וביתר בהם, שימשיך - לפניֿזה שעשה הענינים כל על שהסכימה אתו", ישלים ד"אויביו ובאופן

עוז. וביתר

ד" שהענין איך רואים ומעריך d`xiובזה שחושב כפי שלו המבט שזהו - כולו" העולם וכל כו' עצמו
- כולו העולם ואת עצמו ezlertאת lrt ובגמילותֿחסדים בתורה העסק לענין והצלחה ישועה והביא ,

עוד  היו לא ומאז בפועל, הגשמי העולם של וההסתרים ההעלמות כל את שהסירו ועד התפילה, ועבודת
האישי. ברצון ורק אך תלוי היה והכל בלבולים,

.Ê.הראשונה בפעם שהיתה המיוחדת ההתעוררות הפעם עוד ונשנית חוזרת שנה, בכל זה יום ובבוא
לדבר  הטעם הגמרא וזהו זכאין",26י "יומין שנקראים ימים שיש והיינו, זכאי", ליום זכות "מגלגלין

כשבאה  כי שלאחריֿזה, בשנים אפילו אלו לימים זכות" "מגלגלין ולכן וזכאי, טוב דבר בהם שאירע כיון
הלל, שקבע החשבון לפי תורה, עלֿפי קביעות (שזוהי בחודש היום של קביעות אותה פעם עוד
ומתעורר  חוזר אזי זה), בלילה  או זה ביום בחודש פלוני יום חל ובמילא פלוני, ביום חל שראש ֿחודש

הנה זכות", "מגלגלין כאשר ולכן הראשונה, בפעם שהיה והזכאי הטוב הדבר פעם dfעוד meia יותר נקל
ימים. בסתם מאשר יותר ועמוק גדול באופן זכות של ענין שיומשך

שענין  לעיל, כאמור - זה ליום המיוחדת ל"זכות" בפרט מוכשר הזמן זה, זכאי ביום בעמדנו ולכן,
ובעבודת  המצוות בקיום התורה, בלימוד החיות עם קשור הגאולה, של הנצחון גם ובמילא המאסר,
ביטוי  לידי שבא כפי הבורא רצון בקיום חיות להוסיף זה ביום שמקבלים ההחלטות שכל - התפילה
ועם  בכלל, העולם גשמיות עם כבר שקשורים באופן הם הרי ובתפילה, ובגמילותֿחסדים בתורה בעסק
וטוב  שמחה ומתוך כולה, השנה כל במשך לקיימם יותר בנקל יוכל ולכן בפרט, הבהמית ונפשו גופו

לבב,
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ע'24) חל"ח (תו"מ סכ"א תשכ"ד כסלו י"ט שיחת גם ראה
ועוד. .196 ע' חנ"א תו"מ .250 ע' חמ"ג שם .(270

הרקאנטי 25) על לבוש ו. יב, לךֿלך רמב"ן וראה ב. דרוש

שם. לךֿלך
וש"נ.26) א. כט, תענית
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הפסוק  (כסיום עמדי" היו ש"ברבים באופן להיות צריך זה לא 16וכל - בשלום") "פדה לאחרי ,
שרבים  עמדי", "רבים שיהיו עד שלישי, ויהודי שני יהודי יהודי, עוד לקרב אלא עצמו, עם להסתפק
שאת  בתוספת חיות, מתוך ותפילה, גמילותֿחסדים דתורה הענינים בכל לעסוק - כמותו יעשו מישראל

עוז. ויתר

בשלום" ד"פדה הענין שיהיה - ה' ברכת וממשיכה פעולתה, ופועלת המסיבה, כוונת נשלמת ואז
ובעבודת  בגמילותֿחסדים לעסוק תורה, מללמוד אותו שמבלבלים הענינים מכל להגאל אחד, כל אצל

התפילה,

ז"ל  חכמינו מאמר סיום את מביא זה שכל לי 17ועד פדאני כאילו עליו אני מעלה הקב"ה.. "אמר :
ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - העולם" אומות מבין ולבני

***

השאלה:„. מיד נשאלת - לעיל להאמור בנוגע
משום dle`bdeוכי dgnyd lray שבזכותם הענינים כל את ולפעול זו, מסירתֿנפש להראות יכול היה

 ֿ ובגמילות בתורה בעסק הקדושה בעבודתו הצליח ולאחריֿזה מות, ומשפט מות מסכנת אחרֿכך ניצל
זאת לדרוש יכולים - לעיל) (כמדובר  וכו' מחודשת חיות מתוך הציבור עם ובתפילה `cgחסדים lkn

l`xyin מצפים מה והסבירו ביארו נשיאינו שרבותינו כפי כסלו, די"ט ההתוועדות עניני מיועדים שאליו ,
כזו?! מהתוועדות שיקחו

הגאונים? בדורות שנשאלה קושיא לתרץ אפשר איך הקושיא: על שמתרצים כפי - זה על והתירוץ
הידוע  המשל עלֿפי הרי 21- מענטש'ל"), קליינינקער ("א קטנטן איש היותו שעם הענק, גבי על ַמננס

באופן  אלא שלו, הכחות עם זאת שמשיג באופן זה שאין כך ל"ענק", ועד גדול של כתפיו על עומד הוא
ולהצט  המעט, את להשלים רק צריך הוא ואילו ה"ענק", שפעל הענינים כל המוכן מן לו לגובה שיש רף

בלימוד  ביותר נעלה לענין להגיע ביכלתו ולכן ה"ענק", עבודת עלֿידי שנפעלה והפעולה המלאכה של
בפרט. התפילה ועבודת המצוות וקיום התורה

ישראל  בני את לחנך נפשם שמסרו אודותם שמסופר אלו ובפרט בכלל, ישראל לרועי בנוגע הוא וכן
מה  כל ואת שלהם הכחות כל את שמסרו - הציבור עם ובתפילה ובגמילותֿחסדים בתורה לעסוק
ואולי  "ענק", לגבי "ננס" של בערך היותם עם אשר אלו, בענינים להמשיך שרוצים אלו לכל שהשיגו,
לפעול  שיכולים יפלא לא ובמילא ה"ענק", שהשיג הפעולות כל המוכן מן להם ינתנו מזה, פחות עוד

שלפנינו. ה"ענקים" שפעלו לענינים והמשכה המשך שזהו כיון כו',

ידֿהחזקה ‰. בספרו הרמב"ם שכתב מה גם מישראל,22וזהו אחד לכל ודין פסוקה הלכה בתור ,
ואת  עצמו את ש"הכריע להיות יכול אחת", "מצוה עלֿידי אחד, שיהודי - שיהיה ומצב מעמד באיזה

והצלה": תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל
("וואּו ומצבו מעמדו יודע בנפשו, חשבוןֿצדק שעלֿפי בשעה בה היתכן?! השאלה: נשאלת לכאורה
כל  את להכריע ביכלתו יש מחשבה, או דיבור במעשה, אחת, מצוה שעלֿידי לו, אומרים - האלט") ַער

והצלה?! ישועה ולהביא כולו העולם

שנמצא באופן זה שאין - זה על בהלכה zlgzdaוהתירוץ מבאר עצמו שהרמב"ם כפי אלא העבודה,
קידושין  במסכת הגמרא מדברי שנעתק (כפי ובלשון 23זו שקול, עולם ישנו שכבר - הדבר והסברת טעם (

את  להכריע רק ועליו זכיות), (מחצה זכאי" חציו העולם וכל עצמו.. שיראה אדם כל "צריך הרמב"ם:
והצלה. תשועה מביא - ואז ממחצה, יותר יהיו שהזכיות המשקולת, כף
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מטראני).21) ר"י (בשם הספר בראש הלקט שבלי ראה
ת. ע' תרס"ו המשך יו"ד. לשו"ע לפירושו החוותֿדעת הקדמת

ובכ"מ.

ה"ד.22) פ"ג תשובה הל'
ואילך.23) סע"א מ,

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

יהודי  על ּתצוה לא אמת' ש'תורת ובוודאי - כו'" עצמו שיראה אדם כל "צריך אומרת שהתורה ְֶַוכיון
אלא  המציאות; היא שכן הוכחה גופא זה הרי - במציאות שאינו דבר זיך") ("פארשטעלן לעצמו ָלדמיין
הגשמי, הזה בעולם המציאות את ולשנות לחדור מבלי התורה, בעולם להשאר יכולה זו ש'מציאות'
כף  את מכריע אזי שקול, העולם כל ואת שקול עצמו את לראות התורה הוראת מקיים יהודי וכאשר

המשקולת.

הרי  "שקול", הוא שהמצב אומרת התורה כאשר הנה אמת, הם אמת' שב'תורת המשלים שגם וכיון
המצב  את כבר משנה ביותר, קטן דבר ביותר, קטנה פעולה אפילו הרי ואז מחצה, על מחצה בדיוק זה

והצלה. ישועה באה ואז זכיות, רוב יהיו (שקול) זכיות מחצה שבמקום -

.Â.כסלו די"ט הענין שנותן המיוחד הסיוע  ללא אפילו - זה וכל
כסלו: די"ט הענין מוסיף ובזה

פעמים  כמה המדובר לנבואות 24ובהקדם גשמי, מעשה עם נתקשרו שלא נבואות בין חילוק שמצינו
הר"ן  בדרשות בזה ומבואר גשמית, פעולה לעשות לנביא הקב"ה צוה שכיון 25שבהם מקומות, ובכמה

תתקיים; ובוודאי פועל, של ענין עם קשורה היא הרי העולם, בגשמיות וגילוי ביטוי קיבלה זו שנבואה
שלהיותה אף הרי בדיבור, כשנשארת הדבר d`eapמהֿשאיןֿכן יכול מכלֿמקום שתתקיים, בהכרח

העולם. גשמיות של בענינים לבוא ולא במחשבה, או בדיבור להשאר

- (והראיה תקפה ובעוצם עצומה, ממשלה שהיתה שלמרות - הראה כסלו י"ט לעניננו: ובנוגע
המאסר, על שהתחרטה בפועל, עליה התגברו שנים), עשרות וכמה כמה בקיומה היתה שלאחריֿזה
שאת  וביתר בהם, שימשיך - לפניֿזה שעשה הענינים כל על שהסכימה אתו", ישלים ד"אויביו ובאופן

עוז. וביתר

ד" שהענין איך רואים ומעריך d`xiובזה שחושב כפי שלו המבט שזהו - כולו" העולם וכל כו' עצמו
- כולו העולם ואת עצמו ezlertאת lrt ובגמילותֿחסדים בתורה העסק לענין והצלחה ישועה והביא ,

עוד  היו לא ומאז בפועל, הגשמי העולם של וההסתרים ההעלמות כל את שהסירו ועד התפילה, ועבודת
האישי. ברצון ורק אך תלוי היה והכל בלבולים,

.Ê.הראשונה בפעם שהיתה המיוחדת ההתעוררות הפעם עוד ונשנית חוזרת שנה, בכל זה יום ובבוא
לדבר  הטעם הגמרא וזהו זכאין",26י "יומין שנקראים ימים שיש והיינו, זכאי", ליום זכות "מגלגלין

כשבאה  כי שלאחריֿזה, בשנים אפילו אלו לימים זכות" "מגלגלין ולכן וזכאי, טוב דבר בהם שאירע כיון
הלל, שקבע החשבון לפי תורה, עלֿפי קביעות (שזוהי בחודש היום של קביעות אותה פעם עוד
ומתעורר  חוזר אזי זה), בלילה  או זה ביום בחודש פלוני יום חל ובמילא פלוני, ביום חל שראש ֿחודש

הנה זכות", "מגלגלין כאשר ולכן הראשונה, בפעם שהיה והזכאי הטוב הדבר פעם dfעוד meia יותר נקל
ימים. בסתם מאשר יותר ועמוק גדול באופן זכות של ענין שיומשך

שענין  לעיל, כאמור - זה ליום המיוחדת ל"זכות" בפרט מוכשר הזמן זה, זכאי ביום בעמדנו ולכן,
ובעבודת  המצוות בקיום התורה, בלימוד החיות עם קשור הגאולה, של הנצחון גם ובמילא המאסר,
ביטוי  לידי שבא כפי הבורא רצון בקיום חיות להוסיף זה ביום שמקבלים ההחלטות שכל - התפילה
ועם  בכלל, העולם גשמיות עם כבר שקשורים באופן הם הרי ובתפילה, ובגמילותֿחסדים בתורה בעסק
וטוב  שמחה ומתוך כולה, השנה כל במשך לקיימם יותר בנקל יוכל ולכן בפרט, הבהמית ונפשו גופו

לבב,
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ע'24) חל"ח (תו"מ סכ"א תשכ"ד כסלו י"ט שיחת גם ראה
ועוד. .196 ע' חנ"א תו"מ .250 ע' חמ"ג שם .(270

הרקאנטי 25) על לבוש ו. יב, לךֿלך רמב"ן וראה ב. דרוש

שם. לךֿלך
וש"נ.26) א. כט, תענית
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ונגבה" וצפונה וקדמה ימה "ופרצת - העולם של וההגבלות המדידות כל הסרת של באופן - ,27ועד
מצרים" בלי ל"נחלה .28ועד

***

.Á,הזקן רבינו נגאל אמירתו [שבעת עמדי" היו ברבים כי לי מקרב נפשי בשלום "פדה לפסוק בנוגע
"העוסק  על דקאי נפשו], מסר שעליהם דרכים באותם לילך שימשיכו עלֿמנת כסלו, י"ט חוגגים ומאז

רש"י  מפרש - ב) סעיף (כנ"ל הציבור" עם ומתפלל ובגמילותֿחסדים שעסק 17בתורה זה - בשלום "פדה :
דכתיב  תורה, דהיינו שלום, גמילותֿחסדי 29בדברי וכן שלום, נתיבותיה שמתוך וכל הוא, שלום נמי ם

הציבור" עם ו"מתפלל ושלום", אחוה לידי ובא אוהבו, שהוא מכיר הוא לחבירו, בגופו חסד שגומל
עמי". שהתפללו - עמדי היו ברבים ב"כי מרומז

לתורה" פנים ש"שבעים ועד ולימודים, פירושים ריבוי יש פסוק בכל להפירוש 30אמנם, נוסף ולכן ,
היו  ברבים ש"כי הפשוט הפירוש גם ישנו הציבור", עם "המתפלל על רמז הוא עמדי" היו ש"ברבים

האמצעי  אדמו"ר וכדברי נפשי", בשלום "פדה על טעם נתינת הוא זהו 31עמדי" הנה כו', ברבים "כי :
בשלום.. פדה מה מפני ואמר, ואזיל ומפרש נפשי, בשלום פדה שאמר דבריו תחילת על גדול טעם נתינת

כו'". ברבים כי

יברך  שהקב"ה גדול" ו"טעם הטעם הנה נפשי", בשלום ד"פדה הענין להיות שצריך כיון כלומר:
להתעסק  יהודים של גדול מספר יצטרפו שעלֿידו עמדו", יהיו ש"ברבים ההשתדלות - הוא בזה, ויצליח

ובתפילה. ובגמילותֿחסדים בתורה

כיון  כשלעצמו, נפשי" בשלום מ"פדה ללמוד יכולים הציבור" עם ד"מתפלל הענין גם ועלֿפיֿזה,
דבר  לומר שיוכלו בציבור, תפלה שתהיה כדי שהרי שלום, של ענין הוא הציבור" עם "מתפלל שגם
אחת, מציאות יהיה הציבור שכל צורך יש אלא נפרדים, אנשים עשרה שישנם בכך די לא שבקדושה,

אחד  מהווה 32מנין - נפשי" בשלום ל"פדה וסיוע טעם נתינת שהוא - עמדי" היו ד"ברבים הענין ואילו ;
נפשי". בשלום ד"פדה מהענין חלק בתור הציבור" עם ד"מתפלל לענין גם וסיוע טעם נתינת

.Ë והתמסרו השתדלו שלאחריו, נשיאינו רבותינו וכן הזקן שרבינו לכך הטעם גם מובן עלֿפיֿזה
ועד  בינונים, והן קרובים הן רחוקים הן מישראל, רבים בין המצוות וקיום התורה לימוד להפיץ כלֿכך
שבידעו  - עמדי" היו "ברבים של הפשוט הפירוש שזהו כיון - אחרים חוגים לגבי הפלגה של ָלאופן

בכך מסתפק אינו ובתפילה, ובגמילותֿחסדים בתורה העסק של הטובה אלא edy`אודות זאת, מייקר
שיהיו ecnrמשתדל miax.יותר ועמוק גדול באופן בשלום" ד"פדה הענין יהיה שאצלו מסייע זה וענין ; ¨

אחד גם הנה זה, הפצת ומטעם הן ההפצה, ענין הוא: חב"ד חסידות של בעבודה היסודיים הקוים
לפירוש  בהתאם - ובתפילה ובגמילותֿחסדים בתורה העסק שזהו בכלל, היהדות הפצת והן המעיינות,

כנ"ל. הפסוק, של הפשוט

כחו  לפי אלא מבקש אינו - מיהודי מסויים דבר תובע הקב"ה שכאשר פעמים, כמה :33וכאמור

הזקן  רבינו שמבאר וכפי היהודי, נמצא שבו העולם את וברא היהודי, את ברא שהקב"ה כיון
הארץ"34בארוכה  את ה' "עזב ומאז שנה, אלפי לפני היתה שהבריאה באופן זה אין חסֿושלום,35-

זו" לבירה בעלֿהבית "יש אלא מאליו, מתנהל בד'36והעולם בו, ונמצא העולם, את מהווה רגע שבכל ,
ברור  הרי - מבפנים והן מבחוץ הן שבעולם, פרטים ופרטי הפרטים כל את ומנהיג ומתבונן שלנו, אמות

1

2

יד.27) כח, ויצא
סע"א.28) קיח, שבת
יז.29) ג, משלי
ובכ"מ.30) טז. פי"ג, במדב"ר
רפי"ב 31) בשלום פדה ד"ה התפילה שער - תשובה שערי
ג). (נו,

וש"נ.32) צבור. ערך והמצוה התורה כללי - צפע"נ ראה
ג.33) פי"ב, במדב"ר ראה
בתחלתו.34) שעהיוה"א תניא
ט.35) ט, יב. ח, יחזקאל
רפל"ט.36) ב"ר ראה
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ש  שכיון פלוני,dzrהדבר, ובזמן פלונית) (במדינה פלוני במקום בהיותו מיהודי, זה דבר הקב"ה תובע
כחו. לפי אלא מבקש אינו בוודאי

להאיר  - הקב"ה של והשליחות הציווי את למלא שיוכל הדרושים הכחות את לו נותן שהקב"ה והיינו,
אור" ותורה מצוה ב"נר העולם הגשמיים.37את בענינים גם האור יומשך שעלֿידיֿזה ,

.È:השואלים לאלו המענה גם וזהו
וקיום  ישראל תורת יסודי על לא ומיוסדת קשורה ראשון שבמבט כזו במדינה זה בזמנינו חיים כאשר

שמים" לשם יהיו מעשיך ש"כל באופן להתנהג מיהודי דורשים איך - מצוות דרכיך 38תרי"ג ו"בכל
"עסק"39דעהו" עם קשור שהוא בשעה בה הציבור, עם ותפילה וגמילותֿחסדים בתורה ולעסוק ,

שא  כאלו לדברים להתמסר ביכלתו יש איך ואםֿכן ושימתֿלב, זמן ממנו שדורשת מביאים ו"משרה", ינם
הגוף?! בבריאות לא ואפילו ב"עסק", תועלת

זה: על והמענה

את  בורא רגע ובאותו היהודי, את - עתה ובורא - שברא מהקב"ה, באה זו ודרישה שבקשה כיון
זאת. לעשות יוכל זו, שליחות למלא שרצונו יהודי יחליט רק שאם הדבר, ברור הרי היהודי, של הסביבה

הרי  לבב, ובטוב בשמחה להיות צריכים הקב"ה ציווי ומילוי ה' שעבודת בתורתו כתב שהקב"ה וכיון
זאת, לעשות יוכל אזי הקב"ה, של רצונו את למלא מוכרח שהוא "יתעקש" רק שאם ברור, זה גם

ברצונו. אלא תלוי הדבר ואין לבב, ובטוב ובשמחה

.‡È בגמילות רק לעסוק או בתורה, רק לעסוק עצמם את להגביל שרוצים אלו כמו לא - גופא ובזה
הציבור, עם בתפילה רק לעסוק או חסדים,

אלו  בתורה; בעסק עבודתם עיקר השכל, עולם עם יותר שקשורים אלו אנשים: סוגי ג' שהם -
רגש  עם יותר שקשורים ואלו בגמילותֿחסדים; בעסק היא שליחותם המעשה, עולם עם יותר שקשורים

ז"ל  רבותינו כמאמר התפילה, ענין שזהו -40שבלב, תפילה" זו שבלב עבודה "איזוהי

עיקר  יהיה נפשו תכונת שלפי שאףֿעלֿפי והיינו, הקוין. ג' בכל לעסוק צריך מישראל אחד כל אלא
הקוין. שני בשאר גם לעסוק עליו מהם, באחד עסקו

את  הקב"ה יקיים אזי - ביחד זאת יעשו מישראל שרבים עמדי", היו ד"ברבים הענין יהיה וכאשר
הגמרא  פדאני",17דברי כאילו עליו אני "מעלה :

כ"ף  (ללא העולם" אומות מבין ולבני לי ד"פדאני הענין יומשך - כו'" פדאני ד"כאילו ומהענין
אלא) מתוך lretaהדמיון, טפחים, מעשרה למטה דידן, בעגלא והשלימה, האמיתית הגאולה שתומשך ,

לבב. וטוב שמחה

***

.·È אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר שבה שיחה ישנה הזקן, רבינו של שיטתו אודות לעיל להמדובר בהמשך
גם  שזוהי כיון כסלו, לי"ט במיוחד ומתאים זה. וענין זו לשיטה בנוגע נוסף מבט רואים שממנו סיפור ,

תרצ"ב  משנת כסלו, י"ט של דיבורים'41שיחה ב'לקוטי כבר נדפסה השיחה - אביא42. וכאן את , רק
לעניננו: בהנוגע הנקודה,

הנ"ל  בהתוועדות סיפר אדמו"ר מו"ח בבוקר 43כ"ק הגיע הזקן, אדמו"ר של בנו האמצעי, שאדמו"ר ,
כיון  הלב, כיווץ לו שגרם רגיל, בלתי חלום שראה בגלל פארוויינטער"), ("א בכי מתוך אביו אל ַַאחד
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כג.37) ו, משלי
מי"ב.38) פ"ב אבות
ו.39) ג, שם
א.40) ב, תענית

(4142 הערה תשכ"ג כסלו ח"י וישלח, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(236 ע' חל"ה (תו"מ

ואילך.42) ב תשמט, ח"ד
ואילך.43) ב תשנה, שם
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ונגבה" וצפונה וקדמה ימה "ופרצת - העולם של וההגבלות המדידות כל הסרת של באופן - ,27ועד
מצרים" בלי ל"נחלה .28ועד

***

.Á,הזקן רבינו נגאל אמירתו [שבעת עמדי" היו ברבים כי לי מקרב נפשי בשלום "פדה לפסוק בנוגע
"העוסק  על דקאי נפשו], מסר שעליהם דרכים באותם לילך שימשיכו עלֿמנת כסלו, י"ט חוגגים ומאז

רש"י  מפרש - ב) סעיף (כנ"ל הציבור" עם ומתפלל ובגמילותֿחסדים שעסק 17בתורה זה - בשלום "פדה :
דכתיב  תורה, דהיינו שלום, גמילותֿחסדי 29בדברי וכן שלום, נתיבותיה שמתוך וכל הוא, שלום נמי ם

הציבור" עם ו"מתפלל ושלום", אחוה לידי ובא אוהבו, שהוא מכיר הוא לחבירו, בגופו חסד שגומל
עמי". שהתפללו - עמדי היו ברבים ב"כי מרומז

לתורה" פנים ש"שבעים ועד ולימודים, פירושים ריבוי יש פסוק בכל להפירוש 30אמנם, נוסף ולכן ,
היו  ברבים ש"כי הפשוט הפירוש גם ישנו הציבור", עם "המתפלל על רמז הוא עמדי" היו ש"ברבים

האמצעי  אדמו"ר וכדברי נפשי", בשלום "פדה על טעם נתינת הוא זהו 31עמדי" הנה כו', ברבים "כי :
בשלום.. פדה מה מפני ואמר, ואזיל ומפרש נפשי, בשלום פדה שאמר דבריו תחילת על גדול טעם נתינת

כו'". ברבים כי

יברך  שהקב"ה גדול" ו"טעם הטעם הנה נפשי", בשלום ד"פדה הענין להיות שצריך כיון כלומר:
להתעסק  יהודים של גדול מספר יצטרפו שעלֿידו עמדו", יהיו ש"ברבים ההשתדלות - הוא בזה, ויצליח

ובתפילה. ובגמילותֿחסדים בתורה

כיון  כשלעצמו, נפשי" בשלום מ"פדה ללמוד יכולים הציבור" עם ד"מתפלל הענין גם ועלֿפיֿזה,
דבר  לומר שיוכלו בציבור, תפלה שתהיה כדי שהרי שלום, של ענין הוא הציבור" עם "מתפלל שגם
אחת, מציאות יהיה הציבור שכל צורך יש אלא נפרדים, אנשים עשרה שישנם בכך די לא שבקדושה,

אחד  מהווה 32מנין - נפשי" בשלום ל"פדה וסיוע טעם נתינת שהוא - עמדי" היו ד"ברבים הענין ואילו ;
נפשי". בשלום ד"פדה מהענין חלק בתור הציבור" עם ד"מתפלל לענין גם וסיוע טעם נתינת

.Ë והתמסרו השתדלו שלאחריו, נשיאינו רבותינו וכן הזקן שרבינו לכך הטעם גם מובן עלֿפיֿזה
ועד  בינונים, והן קרובים הן רחוקים הן מישראל, רבים בין המצוות וקיום התורה לימוד להפיץ כלֿכך
שבידעו  - עמדי" היו "ברבים של הפשוט הפירוש שזהו כיון - אחרים חוגים לגבי הפלגה של ָלאופן

בכך מסתפק אינו ובתפילה, ובגמילותֿחסדים בתורה העסק של הטובה אלא edy`אודות זאת, מייקר
שיהיו ecnrמשתדל miax.יותר ועמוק גדול באופן בשלום" ד"פדה הענין יהיה שאצלו מסייע זה וענין ; ¨

אחד גם הנה זה, הפצת ומטעם הן ההפצה, ענין הוא: חב"ד חסידות של בעבודה היסודיים הקוים
לפירוש  בהתאם - ובתפילה ובגמילותֿחסדים בתורה העסק שזהו בכלל, היהדות הפצת והן המעיינות,

כנ"ל. הפסוק, של הפשוט

כחו  לפי אלא מבקש אינו - מיהודי מסויים דבר תובע הקב"ה שכאשר פעמים, כמה :33וכאמור

הזקן  רבינו שמבאר וכפי היהודי, נמצא שבו העולם את וברא היהודי, את ברא שהקב"ה כיון
הארץ"34בארוכה  את ה' "עזב ומאז שנה, אלפי לפני היתה שהבריאה באופן זה אין חסֿושלום,35-

זו" לבירה בעלֿהבית "יש אלא מאליו, מתנהל בד'36והעולם בו, ונמצא העולם, את מהווה רגע שבכל ,
ברור  הרי - מבפנים והן מבחוץ הן שבעולם, פרטים ופרטי הפרטים כל את ומנהיג ומתבונן שלנו, אמות

1

2

יד.27) כח, ויצא
סע"א.28) קיח, שבת
יז.29) ג, משלי
ובכ"מ.30) טז. פי"ג, במדב"ר
רפי"ב 31) בשלום פדה ד"ה התפילה שער - תשובה שערי
ג). (נו,

וש"נ.32) צבור. ערך והמצוה התורה כללי - צפע"נ ראה
ג.33) פי"ב, במדב"ר ראה
בתחלתו.34) שעהיוה"א תניא
ט.35) ט, יב. ח, יחזקאל
רפל"ט.36) ב"ר ראה
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ש  שכיון פלוני,dzrהדבר, ובזמן פלונית) (במדינה פלוני במקום בהיותו מיהודי, זה דבר הקב"ה תובע
כחו. לפי אלא מבקש אינו בוודאי

להאיר  - הקב"ה של והשליחות הציווי את למלא שיוכל הדרושים הכחות את לו נותן שהקב"ה והיינו,
אור" ותורה מצוה ב"נר העולם הגשמיים.37את בענינים גם האור יומשך שעלֿידיֿזה ,

.È:השואלים לאלו המענה גם וזהו
וקיום  ישראל תורת יסודי על לא ומיוסדת קשורה ראשון שבמבט כזו במדינה זה בזמנינו חיים כאשר

שמים" לשם יהיו מעשיך ש"כל באופן להתנהג מיהודי דורשים איך - מצוות דרכיך 38תרי"ג ו"בכל
"עסק"39דעהו" עם קשור שהוא בשעה בה הציבור, עם ותפילה וגמילותֿחסדים בתורה ולעסוק ,

שא  כאלו לדברים להתמסר ביכלתו יש איך ואםֿכן ושימתֿלב, זמן ממנו שדורשת מביאים ו"משרה", ינם
הגוף?! בבריאות לא ואפילו ב"עסק", תועלת

זה: על והמענה

את  בורא רגע ובאותו היהודי, את - עתה ובורא - שברא מהקב"ה, באה זו ודרישה שבקשה כיון
זאת. לעשות יוכל זו, שליחות למלא שרצונו יהודי יחליט רק שאם הדבר, ברור הרי היהודי, של הסביבה

הרי  לבב, ובטוב בשמחה להיות צריכים הקב"ה ציווי ומילוי ה' שעבודת בתורתו כתב שהקב"ה וכיון
זאת, לעשות יוכל אזי הקב"ה, של רצונו את למלא מוכרח שהוא "יתעקש" רק שאם ברור, זה גם

ברצונו. אלא תלוי הדבר ואין לבב, ובטוב ובשמחה

.‡È בגמילות רק לעסוק או בתורה, רק לעסוק עצמם את להגביל שרוצים אלו כמו לא - גופא ובזה
הציבור, עם בתפילה רק לעסוק או חסדים,

אלו  בתורה; בעסק עבודתם עיקר השכל, עולם עם יותר שקשורים אלו אנשים: סוגי ג' שהם -
רגש  עם יותר שקשורים ואלו בגמילותֿחסדים; בעסק היא שליחותם המעשה, עולם עם יותר שקשורים

ז"ל  רבותינו כמאמר התפילה, ענין שזהו -40שבלב, תפילה" זו שבלב עבודה "איזוהי

עיקר  יהיה נפשו תכונת שלפי שאףֿעלֿפי והיינו, הקוין. ג' בכל לעסוק צריך מישראל אחד כל אלא
הקוין. שני בשאר גם לעסוק עליו מהם, באחד עסקו

את  הקב"ה יקיים אזי - ביחד זאת יעשו מישראל שרבים עמדי", היו ד"ברבים הענין יהיה וכאשר
הגמרא  פדאני",17דברי כאילו עליו אני "מעלה :

כ"ף  (ללא העולם" אומות מבין ולבני לי ד"פדאני הענין יומשך - כו'" פדאני ד"כאילו ומהענין
אלא) מתוך lretaהדמיון, טפחים, מעשרה למטה דידן, בעגלא והשלימה, האמיתית הגאולה שתומשך ,

לבב. וטוב שמחה

***

.·È אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר שבה שיחה ישנה הזקן, רבינו של שיטתו אודות לעיל להמדובר בהמשך
גם  שזוהי כיון כסלו, לי"ט במיוחד ומתאים זה. וענין זו לשיטה בנוגע נוסף מבט רואים שממנו סיפור ,

תרצ"ב  משנת כסלו, י"ט של דיבורים'41שיחה ב'לקוטי כבר נדפסה השיחה - אביא42. וכאן את , רק
לעניננו: בהנוגע הנקודה,

הנ"ל  בהתוועדות סיפר אדמו"ר מו"ח בבוקר 43כ"ק הגיע הזקן, אדמו"ר של בנו האמצעי, שאדמו"ר ,
כיון  הלב, כיווץ לו שגרם רגיל, בלתי חלום שראה בגלל פארוויינטער"), ("א בכי מתוך אביו אל ַַאחד
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כג.37) ו, משלי
מי"ב.38) פ"ב אבות
ו.39) ג, שם
א.40) ב, תענית

(4142 הערה תשכ"ג כסלו ח"י וישלח, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(236 ע' חל"ה (תו"מ

ואילך.42) ב תשמט, ח"ד
ואילך.43) ב תשנה, שם
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את  סיפר האמצעי שאדמו"ר ולאחרי החלום, את לו שיספר הזקן, רבינו לו ואמר משמעותו. הבין שלא
החלום. אודות עמו ידבר ואז אליו, יכנס התפילה ולאחרי להתפלל, שילך הזקן, רבינו לו אמר החלום,

היא: הזקן רבינו של לשיטתו בהנוגע לעניננו, שנוגעת והנקודה באריכות, הסיפור נדפס וכבר

גופו  שבקומת שהאחד אותם, ותיאר אנשים, שלשה שהלכו האמצעי אדמו"ר ראה מחלומו, בחלק
האחת  ורגלו הגוף, בקומת יותר גבוה שהיה האיש הלך לשמאלו באמצע. הלך מביניהם, הגבוה היה לא
לנהר  וניגשו הראשונים). לשנים מסויים בשלב (שהצטרף שלישי אדם ולימינו מהשניה. עבה היתה
ויורדים  למעלה עולים גלים, גבי על גלים אלא במנוחה, לא היה והילוכם שונים, בגוונים היו שמימיו
היו  שמימיו נהר ראה שבו החלום, של הראשון חלקו (לאחרי וכו' זה את זה ושוטפים רודפים למטה,

במנוחה). היה שהילוכם גלים, ללא זכים,

שלימינו  לאיש ואמר האמצעי האיש פנה הנהר, אל ניגשו וכאשר עץ), (לוח קרש מונח היה הנהר  על
המשיך  כו', הקרש את ושטפו התרוממו שהגלים ולמרות הדף, גבי על ללכת התחיל והלה הדף, על שילך
חלק  (זהו כו' יחזור אלא ללכת, ימשיך שלא האמצעי, האיש לו רמז ואז הקרש. לסוף שהגיע עד ללכת,

לעניננו). שנוגע החלום

החלום: משמעות את אחרֿכך לו פתר הזקן ורבינו

הגוף  בקומת ממנו גבוה שהיה האיש הבעלֿשםֿטוב; הוא - באמצע הלך הציור תיאור שלפי האיש
השלישי  והאיש מהשניה); עבה היתה ולכן בריאה, היתה שלא אחת, ברגל כאב (שסבל המגיד הרב היה -

הזקן). (רבינו הוא היה -

שהיו  גלים, ללא זכים, היו שמימיו החלום, של הראשון בחלקו שראה שהנהר לו, לבאר והמשיך
החלום, של השני בחלקו שראה הנהר ואילו מצוותיה; ומקיימי תורה לומדי על מורה - במנוחה מהלכים

ורודפ  ויורדים עולים היו וגליו שונים, בגוונים היו בעליֿתשובה.שמימיו על מורה - רעהו את אחד ים

למרות  הנהר, גבי על הקרש על בשלום הלך הזקן) (רבינו שהוא - הזקן רבינו המשיך - שראה ומה
המגיד  הרב ממורו שמע שנים וחמש עשרים שלפני העובדה עם קשור זה הרי כו', וירדו שעלו הגלים

הגאולה  במכתב הזקן רבינו שמזכיר כפי שלו, ההילולא יום הוא כסלו יציאתו 15[שי"ט אודות כותב שבו ,
הקדוש  רבינו של רבא הלולא יום כסלו.. יט "יום נפשי": בשלום "פדה הפסוק שאמר בשעה בשלום,

המלך, בני משני ובעליֿתשובה צדיקים על המשל נשמתוֿעדן"],

במאמר  תורה, רמזי בספר הובא זה שמשל הנ"ל, בשיחה אדמו"ר מו"ח כ"ק שאמר וכפי -
ושם  תשובה, גדולה אביו 44דיבורֿהמתחיל אצל בתמידות הוא האחד בנים, ב' לו שהיו למלך "משל :

סיבה  מאיזה וכאשר וכו'", לבו בדרכי וילך במלך.. ומרד שנתרחק.. והב'.. כרצונו), (והתנהג ממנו זז ולא
ותענוג  גדולה שמחה המלך נתמלא למוטב.. וחזר אביו.. אל לשוב לבו אל ושם השובב.. הבן "נתחרט

אהבתו על אהבה וניתוסף.. -xzeiגדול.. אצלו" תמיד שהיה הראשון הבן את שאהב מאהבה

של  זמן משך אצלו שהיה ועד בעליֿתשובה, עשיית של לעבודה התמסר - זו תורה ששמע ומאז
בעליֿתשובה. לעשות כדי למקום ממקום נוסע שהיה רצופות שנים חמש

לספר: אדמו"ר מו"ח כ"ק והוסיף

(והוסיף  שלאחריו הנשיא שהיה צדק', ה'צמח לאדמו"ר הסיפור כל את סיפר האמצעי אדמו"ר
מהר"ש, אדמו"ר - שלאחריו לנשיא צדק' ה'צמח זאת סיפר ואחרֿכך בשיחה), שנדפס כפי דברֿמה,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק של אביו נשמתוֿעדן , (מהורש"ב) אדמו"ר לכ"ק זאת סיפר מהר"ש ,45ואדמו"ר

של  ההוספות את גם לו וסיפר הוסיף אדמו"ר, מו"ח לכ"ק זאת סיפר נשמתוֿעדן אדמו"ר וכאשר
רבינו  מסר זה וכח בעליֿתשובה, לעשות כח לו היה הזקן שרבינו - בזה הענין וכללות שלפניו, הרביים
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זו  בדרך ללכת רוצה רק אם המוסגר: [מאמר חסיד כל זאת לעשות יכול - כן ולאחרי שמסר, למי הזקן
חסיד], נעשה שעלֿידיֿזה זאת, ולעשות

חסיד  אפילו לעשות יכול זה שענין אדמו"ר), מו"ח לכ"ק (כשסיפר הוסיף נשמתוֿעדן אדמו"ר וכ"ק
פ  מלידה" ש"חסיד בהסבירו, - חסיד") געבארענער ("א אלא מלידה בזה, התייגע לא שעדיין מי ירושו ַָ

זאך"), דורכגעהארעוועטע ("א עצמו בכח בו שהתייגע דבר זה שאין כך חסידיים, להורים ַַָשנולד
שם  מהמבואר (וכמובן בעליֿתשובה לעשות יוכל מסירתֿנפש, מתוך בזה יתעסק רק אם ואףֿעלֿפי ֿכן
כמה  עד - אדנ"ע כ"ק סיים - מובן ומזה זמן), בקוצר אלא זמן, אריכות הדורש באופן לא - לפניֿזה

ויגיעה. עבודה עלֿידי אלא מלידה, חסיד שאינו מי בזה לפעול יכול

בזה  ולהתייגע להוסיף מקום מספיק יש חסיד, נולדים כאשר שאפילו גם מובן שמזה להוסיף, ויש
ויותר. יותר

בריא  הראש אזי - הלב) כנגד היד ועל הראש, (על תפילין כשמניחים אדנ"ע: כ"ק הוסיף ואחרֿכך
אזי  רחמנאֿליצלן, תפילין מניחים לא שאם מובן, ומזה בריא. כולו הגוף  נעשה ֿ זה ועלֿידי בריא, והלב
כ"ק  דברי כאן (עד הגוף כל על משפיע זה הרי ואחרֿכך הבריאות, היפך של באופן הם והלב הראש

אדנ"ע).

.‚È:הענינים קישור מובן אינו ולכאורה
זאת  יעשה רק אם - זאת לעשות ויכול צריך אחד שכל בעליֿתשובה, לעשיית בנוגע מדובר  כאשר
במסכת  הגמרא מדברי כמובן ישראל, אהבת מתוך דהיינו, החסידות, ובדרך וחום, מסירתֿנפש מתוך

לאדם"46נדה  מזקת צפורן ש"שריפת אף חסיד", "שורפן היינו 47: טובת 48, על שמוותר מי הוא שחסיד ,
- לזולתו תועלת לגרום כדי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לזולתו, נזק יגרום שלא ובלבד עצמו,

בריא?! הוא הגוף אזי והיד, הראש על תפילין מניחים שכאשר - הסיום כאן שייך מה

.„È שמרעישים הענינים מכל ובלבולים צרות ריבוי זה, בזמנינו שרואים מה בהקדים - בזה והביאור
אצל  ופשע לעבריינות ועד והיושר, הצדק היפך של ענינים הרבה שישנם האחרונות, בשנים אודותם
צרורות, צרות שאר וכל "קריים"), דעלינקווענסי", "דזשּוווינאיעל המדינה: בלשון שנקרא (כפי ַַהנוער
הדבר, נובע מהיכן מתבוננים כאשר הנה - אדרבה אלא והולך", ד"פוחת באופן שאינם רחמנאֿליצלן,

ללב. המוח בין התאמה שאין מכך כתוצאה שזהו רואים אזי
חומד" והלב רואה "העין אפשרות 49כאשר רואה ואינו הדבר, חסר ואצלו להזולת, שיש מסויים דבר

להבין יכול שלכאורה אף  הנה - מיד זאת להשיג להתנהג elkyaשיוכל שיכולים כיון מהזולת, לגזול שאין
ברוחניות  רק לא כלל, כדאי הדבר אין מדוע שכל עלֿפי ההסברות בכל בזה וכיוצא כזה, באופן עמו
שזוהי  בעצמו, יודע בגלות, או במאסר יענישוהו ולא אותו, יתפסו לא אם אפילו שכן, בגשמיות. גם אלא

ישובון" לא באיה "כל אזי בה, לילך מתחילים שכאשר עלֿידי 50דרך מתקבלות ההסברות כל הנה -
שמתחיל  שלפני אףֿעלֿפי כו', מושכו והלב הלב, על שליטה לו אין המוח אבל שבראש, במוח השכל
הבא  בעולם לא הדבר, כדאי ולא עבורך, דרך זו אין בעצמו: שלו הראש צועק זו, חלקלקה בדרך לילך

הזה. בעולם ולא

שהלב  הלב, שעבוד לפעול הלב, על שליט המוח אין אם הנה ללב, המוח בין מחלוקת יש  כאשר
הקל  מן הולך ואחרֿכך קל, דבר עושה לכתחילה הצרות: כל באות אזי - להיפך ולא המוח, אל יציית

העגלה" ל"עבות השוא" מ"חבלי הכבד, .51אל
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את  סיפר האמצעי שאדמו"ר ולאחרי החלום, את לו שיספר הזקן, רבינו לו ואמר משמעותו. הבין שלא
החלום. אודות עמו ידבר ואז אליו, יכנס התפילה ולאחרי להתפלל, שילך הזקן, רבינו לו אמר החלום,

היא: הזקן רבינו של לשיטתו בהנוגע לעניננו, שנוגעת והנקודה באריכות, הסיפור נדפס וכבר

גופו  שבקומת שהאחד אותם, ותיאר אנשים, שלשה שהלכו האמצעי אדמו"ר ראה מחלומו, בחלק
האחת  ורגלו הגוף, בקומת יותר גבוה שהיה האיש הלך לשמאלו באמצע. הלך מביניהם, הגבוה היה לא
לנהר  וניגשו הראשונים). לשנים מסויים בשלב (שהצטרף שלישי אדם ולימינו מהשניה. עבה היתה
ויורדים  למעלה עולים גלים, גבי על גלים אלא במנוחה, לא היה והילוכם שונים, בגוונים היו שמימיו
היו  שמימיו נהר ראה שבו החלום, של הראשון חלקו (לאחרי וכו' זה את זה ושוטפים רודפים למטה,

במנוחה). היה שהילוכם גלים, ללא זכים,

שלימינו  לאיש ואמר האמצעי האיש פנה הנהר, אל ניגשו וכאשר עץ), (לוח קרש מונח היה הנהר  על
המשיך  כו', הקרש את ושטפו התרוממו שהגלים ולמרות הדף, גבי על ללכת התחיל והלה הדף, על שילך
חלק  (זהו כו' יחזור אלא ללכת, ימשיך שלא האמצעי, האיש לו רמז ואז הקרש. לסוף שהגיע עד ללכת,

לעניננו). שנוגע החלום

החלום: משמעות את אחרֿכך לו פתר הזקן ורבינו

הגוף  בקומת ממנו גבוה שהיה האיש הבעלֿשםֿטוב; הוא - באמצע הלך הציור תיאור שלפי האיש
השלישי  והאיש מהשניה); עבה היתה ולכן בריאה, היתה שלא אחת, ברגל כאב (שסבל המגיד הרב היה -

הזקן). (רבינו הוא היה -

שהיו  גלים, ללא זכים, היו שמימיו החלום, של הראשון בחלקו שראה שהנהר לו, לבאר והמשיך
החלום, של השני בחלקו שראה הנהר ואילו מצוותיה; ומקיימי תורה לומדי על מורה - במנוחה מהלכים

ורודפ  ויורדים עולים היו וגליו שונים, בגוונים היו בעליֿתשובה.שמימיו על מורה - רעהו את אחד ים

למרות  הנהר, גבי על הקרש על בשלום הלך הזקן) (רבינו שהוא - הזקן רבינו המשיך - שראה ומה
המגיד  הרב ממורו שמע שנים וחמש עשרים שלפני העובדה עם קשור זה הרי כו', וירדו שעלו הגלים

הגאולה  במכתב הזקן רבינו שמזכיר כפי שלו, ההילולא יום הוא כסלו יציאתו 15[שי"ט אודות כותב שבו ,
הקדוש  רבינו של רבא הלולא יום כסלו.. יט "יום נפשי": בשלום "פדה הפסוק שאמר בשעה בשלום,

המלך, בני משני ובעליֿתשובה צדיקים על המשל נשמתוֿעדן"],

במאמר  תורה, רמזי בספר הובא זה שמשל הנ"ל, בשיחה אדמו"ר מו"ח כ"ק שאמר וכפי -
ושם  תשובה, גדולה אביו 44דיבורֿהמתחיל אצל בתמידות הוא האחד בנים, ב' לו שהיו למלך "משל :

סיבה  מאיזה וכאשר וכו'", לבו בדרכי וילך במלך.. ומרד שנתרחק.. והב'.. כרצונו), (והתנהג ממנו זז ולא
ותענוג  גדולה שמחה המלך נתמלא למוטב.. וחזר אביו.. אל לשוב לבו אל ושם השובב.. הבן "נתחרט

אהבתו על אהבה וניתוסף.. -xzeiגדול.. אצלו" תמיד שהיה הראשון הבן את שאהב מאהבה

של  זמן משך אצלו שהיה ועד בעליֿתשובה, עשיית של לעבודה התמסר - זו תורה ששמע ומאז
בעליֿתשובה. לעשות כדי למקום ממקום נוסע שהיה רצופות שנים חמש

לספר: אדמו"ר מו"ח כ"ק והוסיף

(והוסיף  שלאחריו הנשיא שהיה צדק', ה'צמח לאדמו"ר הסיפור כל את סיפר האמצעי אדמו"ר
מהר"ש, אדמו"ר - שלאחריו לנשיא צדק' ה'צמח זאת סיפר ואחרֿכך בשיחה), שנדפס כפי דברֿמה,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק של אביו נשמתוֿעדן , (מהורש"ב) אדמו"ר לכ"ק זאת סיפר מהר"ש ,45ואדמו"ר

של  ההוספות את גם לו וסיפר הוסיף אדמו"ר, מו"ח לכ"ק זאת סיפר נשמתוֿעדן אדמו"ר וכאשר
רבינו  מסר זה וכח בעליֿתשובה, לעשות כח לו היה הזקן שרבינו - בזה הענין וכללות שלפניו, הרביים
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זו  בדרך ללכת רוצה רק אם המוסגר: [מאמר חסיד כל זאת לעשות יכול - כן ולאחרי שמסר, למי הזקן
חסיד], נעשה שעלֿידיֿזה זאת, ולעשות

חסיד  אפילו לעשות יכול זה שענין אדמו"ר), מו"ח לכ"ק (כשסיפר הוסיף נשמתוֿעדן אדמו"ר וכ"ק
פ  מלידה" ש"חסיד בהסבירו, - חסיד") געבארענער ("א אלא מלידה בזה, התייגע לא שעדיין מי ירושו ַָ

זאך"), דורכגעהארעוועטע ("א עצמו בכח בו שהתייגע דבר זה שאין כך חסידיים, להורים ַַָשנולד
שם  מהמבואר (וכמובן בעליֿתשובה לעשות יוכל מסירתֿנפש, מתוך בזה יתעסק רק אם ואףֿעלֿפי ֿכן
כמה  עד - אדנ"ע כ"ק סיים - מובן ומזה זמן), בקוצר אלא זמן, אריכות הדורש באופן לא - לפניֿזה

ויגיעה. עבודה עלֿידי אלא מלידה, חסיד שאינו מי בזה לפעול יכול

בזה  ולהתייגע להוסיף מקום מספיק יש חסיד, נולדים כאשר שאפילו גם מובן שמזה להוסיף, ויש
ויותר. יותר

בריא  הראש אזי - הלב) כנגד היד ועל הראש, (על תפילין כשמניחים אדנ"ע: כ"ק הוסיף ואחרֿכך
אזי  רחמנאֿליצלן, תפילין מניחים לא שאם מובן, ומזה בריא. כולו הגוף  נעשה ֿ זה ועלֿידי בריא, והלב
כ"ק  דברי כאן (עד הגוף כל על משפיע זה הרי ואחרֿכך הבריאות, היפך של באופן הם והלב הראש

אדנ"ע).

.‚È:הענינים קישור מובן אינו ולכאורה
זאת  יעשה רק אם - זאת לעשות ויכול צריך אחד שכל בעליֿתשובה, לעשיית בנוגע מדובר  כאשר
במסכת  הגמרא מדברי כמובן ישראל, אהבת מתוך דהיינו, החסידות, ובדרך וחום, מסירתֿנפש מתוך

לאדם"46נדה  מזקת צפורן ש"שריפת אף חסיד", "שורפן היינו 47: טובת 48, על שמוותר מי הוא שחסיד ,
- לזולתו תועלת לגרום כדי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לזולתו, נזק יגרום שלא ובלבד עצמו,

בריא?! הוא הגוף אזי והיד, הראש על תפילין מניחים שכאשר - הסיום כאן שייך מה

.„È שמרעישים הענינים מכל ובלבולים צרות ריבוי זה, בזמנינו שרואים מה בהקדים - בזה והביאור
אצל  ופשע לעבריינות ועד והיושר, הצדק היפך של ענינים הרבה שישנם האחרונות, בשנים אודותם
צרורות, צרות שאר וכל "קריים"), דעלינקווענסי", "דזשּוווינאיעל המדינה: בלשון שנקרא (כפי ַַהנוער
הדבר, נובע מהיכן מתבוננים כאשר הנה - אדרבה אלא והולך", ד"פוחת באופן שאינם רחמנאֿליצלן,

ללב. המוח בין התאמה שאין מכך כתוצאה שזהו רואים אזי
חומד" והלב רואה "העין אפשרות 49כאשר רואה ואינו הדבר, חסר ואצלו להזולת, שיש מסויים דבר

להבין יכול שלכאורה אף  הנה - מיד זאת להשיג להתנהג elkyaשיוכל שיכולים כיון מהזולת, לגזול שאין
ברוחניות  רק לא כלל, כדאי הדבר אין מדוע שכל עלֿפי ההסברות בכל בזה וכיוצא כזה, באופן עמו
שזוהי  בעצמו, יודע בגלות, או במאסר יענישוהו ולא אותו, יתפסו לא אם אפילו שכן, בגשמיות. גם אלא

ישובון" לא באיה "כל אזי בה, לילך מתחילים שכאשר עלֿידי 50דרך מתקבלות ההסברות כל הנה -
שמתחיל  שלפני אףֿעלֿפי כו', מושכו והלב הלב, על שליטה לו אין המוח אבל שבראש, במוח השכל
הבא  בעולם לא הדבר, כדאי ולא עבורך, דרך זו אין בעצמו: שלו הראש צועק זו, חלקלקה בדרך לילך

הזה. בעולם ולא

שהלב  הלב, שעבוד לפעול הלב, על שליט המוח אין אם הנה ללב, המוח בין מחלוקת יש  כאשר
הקל  מן הולך ואחרֿכך קל, דבר עושה לכתחילה הצרות: כל באות אזי - להיפך ולא המוח, אל יציית
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פעמים  כמה כמדובר - השערה" מ"חוט היא זה 52ההתחלה אין היער, במעבה תועה אדם שכאשר
סטהrztlyבאופן תחילה אלא היער, לאמצע ("הייֿוויי") המלך דרך הרחבה, מהדרך כחוט hrnדילג ,

שתים  נעשו אחד השערה' מ'חוט הנה - הבלתיֿרצוי בכיוון שהולך מאחר - מזה וכתוצאה השערה,
טרף"!... "חיתו בין היער, במעבה שנמצא שתופס העגלה", "כעבות שנעשה עד ואלף, מאה כו', ושלש

הגמרא  מאמר זה הרי - קצר במאמר ענין כל שמבטאת תורה של כדרכה - אדם 53ובכללות "אין
גישה  לתת מבלי שכל, עלֿפי אפילו הולך היה אילו שטות": רוח בו נכנס אלאֿאםֿכן עבירה עובר

לא - שטות" באופן ל "רוח הזולת עם מתנהגים שכאשר רואה מתבונן, כאשר כי עבירה, לעבור בא היה
בו. הדבר יפגע לבסוף הנה היושר , והיפך הצדק היפך של

אל  שיציית הלב את לרתום - הוא התשובה ענין כללות הנה בעלֿתשובה, אודות מדובר כאשר ולכן,
השכל.

הלב, על שליט אינו שהמוח בלבד זו שלא כלֿכך, ("פארקראכן") לכת והרחיק שתעה מי ישנו ַָאמנם,
"משוחד", נעשה חומד, שהלב התאוות אחר שנמשך שכיון - המוח על שליט נעשה שהלב זאת, עוד אלא

תאוותיו. את למלא כיצד דרכים למצוא כדי בשכל ומשתמש

מיד  הנה - לעצמו מוסר ומטיף עצמו את תופס שלפעמים או מוסר, לו ומטיף מישהו בא וכאשר
אים  ("ניט הדברים מכוונים אליו לא אליו, מתאימים אינם המוסר שדברי להסביר "המצאה" שכלו מוצא
יבלבל... לא השכל שגם כדי היצרֿהרע  שממציא הטענות ככל וכו', וכו' להיזהר יצליח הוא מען"), מיינט

התפילין  בענין כמודגש - שבראש למוח בנוגע גם לפעול צורך יש היא 54ולכן שההתחלה אמת שהן ,
צריך  בשלימות, יהיה שהענין כדי לאחריֿזה, אבל הלב, על לפעול כדי הלב, שכנגד יד, של מתפילין

והטוב" הישר ד"ועשית באופן להתנהג אותו ידריך שהשכל היינו, שבראש. המוח על גם בדרך 55לפעול ,
הזה. עולם עניני מצד אפילו והישרה הנכונה

ההסתעפויות  כל באים שמזה - הלב על שליט המוח אין שאצלם אלו כל עבור עצות מחפשים וכאשר
אדם  בין לעבירה באים למקום אדם בין (ומעבירה בפועל לעבירה עד אּפנייגונגען") און ָָ("אּפצווייגונגען

ה"לבושים", תיקון כמו צדדיות, בעצות די לא - ביותר) חמורות לעבירות עד לחבירו,

בארוכה  פעם וכמדובר יכול 56- זה הרי לבוש, כמו חיצוני, דבר עלֿידי מישהו תופסים שכאשר ,
השבוע  בפרשת שכתוב מה עלֿדרך עם 57להיות נשאר הוא החוצה"; ויצא וינס בידה בגדו "ויעזוב :

- האדם... ללא אבל הלבוש,

עם הקשורים בענינים נוספות ידיעות להם להעניק חכמת zeipevigולדוגמא: החשבון, חכמת השכל,
פנימיות  ואת הלב את "תופס" זה שאין כיון - בזה וכיוצא ההנדסה חכמת או התכונה חכמת הרפואה,
כך  נוסף, תואר נוספת, תעודה לו תהיה "תרבותי", יותר יהיה הוא ה"לבושים"; את רק אלא השכל,
ואדרבה: המוח, על שליט שהלב ומצב מעמד באותו ישאר הוא אבל אותיות... כמה עוד לשמו שיתוספו
ולבצע  תאוותיו את למלא כיצד נוספים ודרכים אמצעים לו יהיו - נוספות ידיעות לו שיהיו עלֿידיֿזה

הרע. לבבו מזימות את

הנפש: לפנימיות להגיע מלבד - אחרת דרך אין

הזקן  רבינו שכתב (כמו ממש" ממעל אלקה חלק היא בישראל השנית ש"נפש שידע לו לספר צריך
אלקה  "חלק להתנהג שצריך כפי להתנהג הדרושים האמצעים כל לו וניתנו בתניא), שני בפרק מיד
"אלקה  עם אותו שמקשרים הצינורות פתיחת את ובחוזק  בשלימות לשמור עליו זה, בשביל אבל ממעל",
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וש"נ.52) .84 ע' חמ"ד תו"מ ראה
א.53) ג, סוטה
וש"נ.54) סי"א. סכ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה
יח.55) ו, ואתחנן
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יב.57) לט, וישב

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

ובין  למקום אדם שבין בענינים ה'", בעיני והטוב הישר ד"ועשית באופן שיתנהג עלֿידיֿזה - ממעל"
לחבירו. אדם

ועד  ופעמיים, פעם - הלב מן היוצאים ובדברים אמיתית, כוונה מתוך - יהודי עם מדברים וכאשר
תוכיח  פעמים"58"הוכח מאה אפילו התניא 59.. ספר בסיום הזקן רבינו שכתב לאחרי 60(כמו שגם והיינו, ,(

שצריך  מה עושה שהוא יודעים שאז - המאה בפעם ומדבר מתעייף אינו פעל, ולא פעמים 99 שדיבר
 ֿ ועלֿאחת שלם, יהודי ממנו ועושה הנ"ל), (כבסיפור בעלֿתשובה ממנו עושה לבסוף הנה - לעשות
תאוותיו, בעניני בגלות נמצא ששכלו הפנימי, מהגלות אותו שמוציא עלֿידיֿזה שלם, אדם כמהֿוכמה
הבהמית  נפש 'עשו', מצד אצלו שניתוסף דבר זהו שלו; המציאות זה אין דבר של לאמיתו אשר
היון", מ"טיט אותו שהוציא על לו מודה הוא הרי ואחרֿכך שלו. והמהות העצם ולא ויצרֿהרע,

אורה. בקרן אותו והעמיד נמצא, היה ששם ומהתהום מהמצולה

.ÂË:הנ"ל בשיחה הענינים וקישור המשך וזהו
באופן  הוא והדיבור ומסירתֿנפש, חמימות של באופן עמו מדברים כאשר - בעלֿתשובה עושים כיצד

שבראש, המוחין את שתופסים היינו, הראש, על תפילין לו תפילין שמניחים ומניחים השכל, פנימיות
תאוות  שלו, הרגש את קושרים ועלֿידיֿזה שלו, המעשה כח את שקושרים היינו, הלב, כנגד היד על

קדושה. של רצועות עם קשורות שנעשות  הלב,

לצדיק  מאשר יותר לבעלֿתשובה אהבתו את המלך מראה אזי - בעלֿתשובה ממנו עושה וכאשר
בו" לעמוד יכולין גמורים צדיקים אין עומדין שבעליֿתשובה ש"מקום כיון המגיד), הרב (כמשל ,61גמור

למלך  שגורמים השמחה גודל על התודה להבעת בנוגע גם המשל כידוע - זה על המלך לו מודה 62ואז

שיתנהג  היחיד הבן על ופועלים שנים, עשרות במשך ממנו שגלה יחידו בנו את אליו משיבים כאשר
הבעלֿשםֿטוב  פתגם (כידוע יחיד בן כמו הקב"ה אצל נחשב מישראל אחד כל והרי - המלך כרצון

),63בזה 

הצינורות  כל את פותח לבד זה הרי שבשמים, לאביו אחד יהודי של לבו אפילו מקרבים כאשר ולכן,
המלך  לו יתן מהמלך, שיבקש מה שכל כך לו, המצטרך בכל הקב"ה של ברכותיו את לקבל והדרכים

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה .64"מידו

שבתורה) המאור של פנימית חיות מתוך תורה, של נחת (שזהו אמיתי נחת שיהיה - הפנימית ובנקודה
ל"גרעניטשֿווילידזש" רחמנאֿליצלן ברח שלו הילד אם לדאוג יצטרכו שלא כך הבית, ומבני ,65מעצמו

צוחה  ואין יוצאת ואין פרץ "אין בוודאי כי בזה, וכיוצא ל"סאןֿפראנסיסקא" גם או ַַָל"היּפיֿלענד",
בתורה 66ברחובותינו" עוסקים בנים ובני בבנים מהקב"ה מבורך שביתו כיון בביתו, לא ובוודאי ,

ולתפארת" ולשם "לתהלה והם הציבור, עם ומתפללים בני 67ובגמילותֿחסדים כל ועבור הוריהם עבור
שהם. מקום בכל ישראל

***

.ÊË על הבט מבלי הקב"ה, צוה שכך בגלל להיות צריך תפילין, מצות גם כולל מצוה, שקיום ידוע
מחרתיים.כך או מחר מיד, טובה, לקבלת  לצפות שיכולים
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יז.58) יט, קדושים
א.59) לא, ב"מ
ב.60) קסב, קו"א
ה"ד.61) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות
ואילך).62) סע"א (מ, פל"א תניא ראה
וש"נ.63) סקס"ז. בהוספות טוב שם כתר ראה

דברהמ"ז.64) הג' ברכה נוסח
הצניעות 65) דהיפך ההנהגה שבה יורק' ב'ניו ידועה שכונה =

וכו'.
יד.66) קמד, תהלים
יט.67) כו, תבוא



כג g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

פעמים  כמה כמדובר - השערה" מ"חוט היא זה 52ההתחלה אין היער, במעבה תועה אדם שכאשר
סטהrztlyבאופן תחילה אלא היער, לאמצע ("הייֿוויי") המלך דרך הרחבה, מהדרך כחוט hrnדילג ,

שתים  נעשו אחד השערה' מ'חוט הנה - הבלתיֿרצוי בכיוון שהולך מאחר - מזה וכתוצאה השערה,
טרף"!... "חיתו בין היער, במעבה שנמצא שתופס העגלה", "כעבות שנעשה עד ואלף, מאה כו', ושלש

הגמרא  מאמר זה הרי - קצר במאמר ענין כל שמבטאת תורה של כדרכה - אדם 53ובכללות "אין
גישה  לתת מבלי שכל, עלֿפי אפילו הולך היה אילו שטות": רוח בו נכנס אלאֿאםֿכן עבירה עובר

לא - שטות" באופן ל "רוח הזולת עם מתנהגים שכאשר רואה מתבונן, כאשר כי עבירה, לעבור בא היה
בו. הדבר יפגע לבסוף הנה היושר , והיפך הצדק היפך של

אל  שיציית הלב את לרתום - הוא התשובה ענין כללות הנה בעלֿתשובה, אודות מדובר כאשר ולכן,
השכל.

הלב, על שליט אינו שהמוח בלבד זו שלא כלֿכך, ("פארקראכן") לכת והרחיק שתעה מי ישנו ַָאמנם,
"משוחד", נעשה חומד, שהלב התאוות אחר שנמשך שכיון - המוח על שליט נעשה שהלב זאת, עוד אלא

תאוותיו. את למלא כיצד דרכים למצוא כדי בשכל ומשתמש

מיד  הנה - לעצמו מוסר ומטיף עצמו את תופס שלפעמים או מוסר, לו ומטיף מישהו בא וכאשר
אים  ("ניט הדברים מכוונים אליו לא אליו, מתאימים אינם המוסר שדברי להסביר "המצאה" שכלו מוצא
יבלבל... לא השכל שגם כדי היצרֿהרע  שממציא הטענות ככל וכו', וכו' להיזהר יצליח הוא מען"), מיינט

התפילין  בענין כמודגש - שבראש למוח בנוגע גם לפעול צורך יש היא 54ולכן שההתחלה אמת שהן ,
צריך  בשלימות, יהיה שהענין כדי לאחריֿזה, אבל הלב, על לפעול כדי הלב, שכנגד יד, של מתפילין

והטוב" הישר ד"ועשית באופן להתנהג אותו ידריך שהשכל היינו, שבראש. המוח על גם בדרך 55לפעול ,
הזה. עולם עניני מצד אפילו והישרה הנכונה

ההסתעפויות  כל באים שמזה - הלב על שליט המוח אין שאצלם אלו כל עבור עצות מחפשים וכאשר
אדם  בין לעבירה באים למקום אדם בין (ומעבירה בפועל לעבירה עד אּפנייגונגען") און ָָ("אּפצווייגונגען

ה"לבושים", תיקון כמו צדדיות, בעצות די לא - ביותר) חמורות לעבירות עד לחבירו,

בארוכה  פעם וכמדובר יכול 56- זה הרי לבוש, כמו חיצוני, דבר עלֿידי מישהו תופסים שכאשר ,
השבוע  בפרשת שכתוב מה עלֿדרך עם 57להיות נשאר הוא החוצה"; ויצא וינס בידה בגדו "ויעזוב :

- האדם... ללא אבל הלבוש,

עם הקשורים בענינים נוספות ידיעות להם להעניק חכמת zeipevigולדוגמא: החשבון, חכמת השכל,
פנימיות  ואת הלב את "תופס" זה שאין כיון - בזה וכיוצא ההנדסה חכמת או התכונה חכמת הרפואה,
כך  נוסף, תואר נוספת, תעודה לו תהיה "תרבותי", יותר יהיה הוא ה"לבושים"; את רק אלא השכל,
ואדרבה: המוח, על שליט שהלב ומצב מעמד באותו ישאר הוא אבל אותיות... כמה עוד לשמו שיתוספו
ולבצע  תאוותיו את למלא כיצד נוספים ודרכים אמצעים לו יהיו - נוספות ידיעות לו שיהיו עלֿידיֿזה

הרע. לבבו מזימות את

הנפש: לפנימיות להגיע מלבד - אחרת דרך אין

הזקן  רבינו שכתב (כמו ממש" ממעל אלקה חלק היא בישראל השנית ש"נפש שידע לו לספר צריך
אלקה  "חלק להתנהג שצריך כפי להתנהג הדרושים האמצעים כל לו וניתנו בתניא), שני בפרק מיד
"אלקה  עם אותו שמקשרים הצינורות פתיחת את ובחוזק  בשלימות לשמור עליו זה, בשביל אבל ממעל",
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וש"נ.52) .84 ע' חמ"ד תו"מ ראה
א.53) ג, סוטה
וש"נ.54) סי"א. סכ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה
יח.55) ו, ואתחנן

ס"ע 56) חמ"ח (תו"מ סכ"הֿכח דאשתקד כסלו י"ט שיחת
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יב.57) לט, וישב

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

ובין  למקום אדם שבין בענינים ה'", בעיני והטוב הישר ד"ועשית באופן שיתנהג עלֿידיֿזה - ממעל"
לחבירו. אדם

ועד  ופעמיים, פעם - הלב מן היוצאים ובדברים אמיתית, כוונה מתוך - יהודי עם מדברים וכאשר
תוכיח  פעמים"58"הוכח מאה אפילו התניא 59.. ספר בסיום הזקן רבינו שכתב לאחרי 60(כמו שגם והיינו, ,(

שצריך  מה עושה שהוא יודעים שאז - המאה בפעם ומדבר מתעייף אינו פעל, ולא פעמים 99 שדיבר
 ֿ ועלֿאחת שלם, יהודי ממנו ועושה הנ"ל), (כבסיפור בעלֿתשובה ממנו עושה לבסוף הנה - לעשות
תאוותיו, בעניני בגלות נמצא ששכלו הפנימי, מהגלות אותו שמוציא עלֿידיֿזה שלם, אדם כמהֿוכמה
הבהמית  נפש 'עשו', מצד אצלו שניתוסף דבר זהו שלו; המציאות זה אין דבר של לאמיתו אשר
היון", מ"טיט אותו שהוציא על לו מודה הוא הרי ואחרֿכך שלו. והמהות העצם ולא ויצרֿהרע,

אורה. בקרן אותו והעמיד נמצא, היה ששם ומהתהום מהמצולה

.ÂË:הנ"ל בשיחה הענינים וקישור המשך וזהו
באופן  הוא והדיבור ומסירתֿנפש, חמימות של באופן עמו מדברים כאשר - בעלֿתשובה עושים כיצד

שבראש, המוחין את שתופסים היינו, הראש, על תפילין לו תפילין שמניחים ומניחים השכל, פנימיות
תאוות  שלו, הרגש את קושרים ועלֿידיֿזה שלו, המעשה כח את שקושרים היינו, הלב, כנגד היד על

קדושה. של רצועות עם קשורות שנעשות  הלב,

לצדיק  מאשר יותר לבעלֿתשובה אהבתו את המלך מראה אזי - בעלֿתשובה ממנו עושה וכאשר
בו" לעמוד יכולין גמורים צדיקים אין עומדין שבעליֿתשובה ש"מקום כיון המגיד), הרב (כמשל ,61גמור

למלך  שגורמים השמחה גודל על התודה להבעת בנוגע גם המשל כידוע - זה על המלך לו מודה 62ואז

שיתנהג  היחיד הבן על ופועלים שנים, עשרות במשך ממנו שגלה יחידו בנו את אליו משיבים כאשר
הבעלֿשםֿטוב  פתגם (כידוע יחיד בן כמו הקב"ה אצל נחשב מישראל אחד כל והרי - המלך כרצון

),63בזה 

הצינורות  כל את פותח לבד זה הרי שבשמים, לאביו אחד יהודי של לבו אפילו מקרבים כאשר ולכן,
המלך  לו יתן מהמלך, שיבקש מה שכל כך לו, המצטרך בכל הקב"ה של ברכותיו את לקבל והדרכים

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה .64"מידו

שבתורה) המאור של פנימית חיות מתוך תורה, של נחת (שזהו אמיתי נחת שיהיה - הפנימית ובנקודה
ל"גרעניטשֿווילידזש" רחמנאֿליצלן ברח שלו הילד אם לדאוג יצטרכו שלא כך הבית, ומבני ,65מעצמו

צוחה  ואין יוצאת ואין פרץ "אין בוודאי כי בזה, וכיוצא ל"סאןֿפראנסיסקא" גם או ַַָל"היּפיֿלענד",
בתורה 66ברחובותינו" עוסקים בנים ובני בבנים מהקב"ה מבורך שביתו כיון בביתו, לא ובוודאי ,

ולתפארת" ולשם "לתהלה והם הציבור, עם ומתפללים בני 67ובגמילותֿחסדים כל ועבור הוריהם עבור
שהם. מקום בכל ישראל

***

.ÊË על הבט מבלי הקב"ה, צוה שכך בגלל להיות צריך תפילין, מצות גם כולל מצוה, שקיום ידוע
מחרתיים.כך או מחר מיד, טובה, לקבלת  לצפות שיכולים
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יז.58) יט, קדושים
א.59) לא, ב"מ
ב.60) קסב, קו"א
ה"ד.61) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות
ואילך).62) סע"א (מ, פל"א תניא ראה
וש"נ.63) סקס"ז. בהוספות טוב שם כתר ראה

דברהמ"ז.64) הג' ברכה נוסח
הצניעות 65) דהיפך ההנהגה שבה יורק' ב'ניו ידועה שכונה =

וכו'.
יד.66) קמד, תהלים
יט.67) כו, תבוא
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לעשייתן" "עובר המצוה, קיום לפני - תפילין מצות גם מצוה, כל של הברכה בנוסח שאומרים ,68וכפי
הזה, עולם הבא, לעולם לזכות בכדי לא הוא המצוה שקיום - המצוה לקיום הכנה שזוהי מובן שמזה
צוה  שהקב"ה שבגלל היינו, וצונו", במצוותיו קדשנו "אשר הוא: הברכה נוסח אלא סגולה, בתור או

המצוה. את אנו מקיימים לכן המצוות, שאר בזה וכיוצא תפילין, להניח אותנו

בין  שהן יש המצוות שבין שאף בשוה. המצוות בכל הוא הברכה שנוסח הטעם גם מובן ועלֿפיֿזה
המשנה  אומרת שעליהן מצוות ויש לחבירו, אדם בין שהן ויש למקום, פירותיהם 69אדם אוכל ש"אדם

הטעם  שעיקר ומדגיש מורה שזה - הברכה בנוסח שינוי ניכר לא המצוות), בכל זה (שאין הזה" בעולם
הקב"ה. צוה שכך בגלל הוא המצוה לקיום

הרי  רצונו, את לקיים ליהודי אפשרות שנותן הקב"ה, עם ההתקשרות עצם הנה דבר, של ולאמיתו
מצוה" מצוה "שכר - להיות שיכול גדול הכי השכר :70זה

ערך  שאין בשרֿודם, אדם אודות מדובר זאת, ולעומת איןֿסוף, הוא שהקב"ה בכך מתבוננים כאשר
רצה  ואףֿעלֿפיֿכן האמיתי, לאיןֿסוף ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לרוחניות, בשרֿודם בין כלל ושייכות
- המצוה מצוה עם המצוה עושה מתקשר שעלֿידיֿזה שלו, ציווי לקיים אפשרות ליהודי ונתן ַהקב"ה
איןֿסוף, שהוא הקב"ה ציווי קיום עצם מצד שישנו האיןֿסופי לשכר מגיע אינו שיהיה, שכר איזה הרי
איןֿסופי  רק לא - איןֿסופי ענין בו שניתן היינו, איןֿסוף, עם שייכות המצוה מקיים מקבל ֿ זה שעלֿידי
אם  שכר, של ענין כל זאת, ולעומת  והגבלות. מדידות מכל למעלה אלא בעומק, או ברוחב או באורך
ההגבלות  את לו שיש עולם "עולם", בשם נקרא הבא עולם גם הרי - הבא בעולם אפילו או הזה, בעולם 

איןֿסוף. של ענין אינו אבל הבא, עולם של

הזה  עולם בעניני מצוה לכל שיש והשכר הסגולה את לחלוטין מבטל זה אין אףֿעלֿפיֿכן אבל
בפסוק  שנאמר כפי - הבא עולם אזי 71ובעניני אותם", ועשיתם תשמרו מצוותי ואת תלכו בחוקותי "אם :

בעת  גשמיכם בשרֿודם,"ונתתי בגוף, נשמה הוא שיהודי כיון - בפרשה המנויות הברכות כל עם ם",
וכיון  טובים, ולמעשים ולחופה לתורה ילדים ולגדל ולבושים, ושתיה לאכילה זקוק שיהיה רצה והקב"ה

הנס" על סומכין גם 72ש"אין וברוחניות בגשמיות טובים, חיים לו שיהיו הטבע בדרך להשתדל עליו ,
מצוה  חלוקה שבזה מצוה, כל עלֿידי שנמשכות וברכות סגולות וכן גשמיים, יעודים גם ישנם ולכן יחד,

מחברתה. אחת

.ÊÈ:המצוה קיום באופן המיוחדת סגולתה מתבטאת - תפילין למצות ובנוגע
הראש, על נוספת ותפלה הלב, כנגד היד על אחת תפלה - מסויים במקום להיות צריכה התפילין הנחת

רופס  תינוק של שמוחו בזהר 73במקום כמבואר ברצועות, קושרים שניהם ואת שכאשר 74, הענין, תוכן
רצועות  בקשירת הוא וכן לחבלים, בהתאם רק אלא לנוע יכול אינו אזי בחבלים, מסויים דבר קושרים
של  להוראות בהתאם יתנענעו (מעשה) והיד (רגש) הלב האדם, ששכל - מצוה של רצועות התפילין,

התפילין.

ה' אלקינו ה' ישראל "שמע התפילין: שבתוך בפרשיות שכתוב מה - התפילין של ההוראה מהי
מאדך"75אחד" ובכל נפשך ובכל לבבך בכל גו' "ואהבת ,76,

בעי" לבא "רחמנא הלב, בהרגש ידיֿחובה לצאת שיכולים לחשוב שאין מיד, לו 77ומוסיפים שיש ,
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וש"נ.68) ב. ז, פסחים
מ"א.69) פ"א פאה
ע'70) ח"י מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה מ"ב. פ"ד אבות

ועוד. חשון. ח יום" ב"היום נעתק ואילך. שסט
בחוקותי.71) ר"פ
ב.72) סד, פסחים ראה

א.73) לז, מנחות
ט,74) א . (ג , בהקדמה תקו"ז גם וראה ואילך. ב רפב, ח"ג

א). יב, א.
ד.75) ו, ואתחנן
ה.76) שם,
ב.77) רפא , ח"ג  ב . קסב, ח"ב  זהר ובפירש "י. ב קו, סנהדרין
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- כדבעי היא (והמצוה) האהבה אימתי ומאודו; נפשו לבו בכל הקב"ה את אוהב והוא יהודי, לב
zeiyrnכשנמשכת zeevna"'גו וכתבתם גו' "וקשרתם :78.

לבניך" ד"ושננתם הענין ישנו כאשר - אמיתית היא שהכוונה יודעים אימתי מספיק; לא זה ,79וגם
מאדך". ובכל נפשך ובכל לבבך בכל גו' "ואהבת של בדרך לילך הילדים את שמחנכים היינו,

סיבה  מאיזו - שלהם בחיים מסויימת שלימות להשיג בידם עלה לא שאם הורים, אצל שרואים וכפי
שלא  מפני או עצמם, את שחינכו בחינוך חסרון מצד או בהם, תלויות שאינן סיבות מצד אם שתהיה,

ילדיהם  אצל זו שלימות שתהיה בהם התלוי כל את עושים הם הרי - בנסיון לעמוד .80יכלו

נפשך  ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את ד"ואהבת הענין שישנו כך על וההוראות הסימנים אחד ולכן:
הילדים. את מחנכים אופן באיזה כשרואים - מאדך" ובכל

עבור  וישר, טוב מוסד עבור ישיבה, עבור "טשעק" בנתינת ידיֿחובתו שיצא אומר מישהו וכאשר
רק זו הרי - וכו' זקן רב ועבור הילדים dlgzdביתֿכנסת עם נעשה מה לראות צריך לאחריֿזה מיד אבל ,

שלו:

ה' ישראל "שמע באמירת בקריאתֿשמע, היום את מתחיל שהוא יודע שהילד באופן הוא החינוך אם
באותו  היום את מסיים גם הוא הרי היום, בסיום לישון ששוכב שלפני יודע והוא אחד", ה' אלקינו
הקב"ה, של רצונו את קיים שהוא יודעים אזי - אחד" ה' אלקינו ה' ישראל "שמע פסוק, באותו "כרוז",

מאדך"; ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל הקב"ה את ואוהב

"בכל  מאדך", ד"בכל הענין כשישנו ואפילו בעי", ש"לבא בכך ידיֿחובתו יוצא כאשר מהֿשאיןֿכן
בגמרא 81ממונך" השני כהפירוש מסירתֿנפש, בענין גם צורך יש מאדך" ד"בכל ענין באותו שכן, -81:

לך". מודד שהוא ומדה מדה "בכל

מושל  להיות ליהודי שמסייעת - יד) סעיף (כנ"ל  תפילין שבמצות המיוחדת הסגולה איפוא זוהי
יהיה  שלא והיינו, שבראש, השכל על ושולט מושל ולהיות שבלב, הרגש שמצד התאוות על ושולט

הכתוב  כלשון ("פארפירן"), שולל יוליכו שהשכל אצלו 82באופן שיהיה אלא להרע", המה "חכמים : ַ
ינחלו" חכמים ש"כבוד ובאופן אמיתית, וחכמה אמיתי המשנה 83שכל כדברי ש"היא 84, התורה על שקאי

העמים" לעיני ובינתכם .85חכמתכם

.ÁÈ:בעליֿתשובה לעשיית בנוגע הנ"ל הדברים בהמשך הביאור גם וזהו
לעשות רק לא - הוא בעליֿתשובה דעשיית שהענין הדבר גם zlefdnברור לעשות אלא בעלֿתשובה,

envrn.בעלֿתשובה

ד"העוסק  בענין שלו האפשרויות כל את ניצל הוא האם חשבוןֿצדק עושה כאשר כי - הדבר וטעם
בקיום  שחסר ובשעה שעשה; מכפי יותר לעשות יכול שהיה תופס אזי ומתפלל", ובגמילותֿחסדים בתורה
האט  ("ער מספיק עשה לא הוא אבל חסֿושלום, המלך רצון היפך עשה לא אמנם הוא - המלך ָרצון
בתשובה, זה על לשוב צריך - חלקי באופן רק ועשה בשלימות, לעשות צריך היה הוא דערטאן"); ָניט
האפשרויות  מלוא את ינצל והלאה שמעכשיו להבא, על קבלתֿעול עלֿידי הקרוב, בעתיד לתקן עלֿמנת

הבורא. רצון לקיום בהנוגע

.ËÈ לו מראים שלא זמן שכל כזה דור בנסיונות, לעמוד קשה שבו בדור אנו שחיים שיודעים וכיון
בדרך  הליכה עבור שמקבלים השכר את ברור באופן שלנו לדור הראו - הכוונה את מבין אינו בבירור,

הפסדה" כנגד עבירה "שכר זאת, ולעומת והמצוה. אזי 86התורה עבירה", "שכר שיש נדמה שכאשר -
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חֿט.78) שם,
ז.79) שם,
(80.149 ע' ריש חנ"א תו"מ גם ראה
עה"פ.81) ופירש"י ספרי רפ"ט. ברכות
כב.82) ד, ירמי'

לה.83) ג, משלי
מ"ג.84) פ"ו אבות
ו.85) ד, ואתחנן
רפ"ב.86) שם
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לעשייתן" "עובר המצוה, קיום לפני - תפילין מצות גם מצוה, כל של הברכה בנוסח שאומרים ,68וכפי
הזה, עולם הבא, לעולם לזכות בכדי לא הוא המצוה שקיום - המצוה לקיום הכנה שזוהי מובן שמזה
צוה  שהקב"ה שבגלל היינו, וצונו", במצוותיו קדשנו "אשר הוא: הברכה נוסח אלא סגולה, בתור או

המצוה. את אנו מקיימים לכן המצוות, שאר בזה וכיוצא תפילין, להניח אותנו

בין  שהן יש המצוות שבין שאף בשוה. המצוות בכל הוא הברכה שנוסח הטעם גם מובן ועלֿפיֿזה
המשנה  אומרת שעליהן מצוות ויש לחבירו, אדם בין שהן ויש למקום, פירותיהם 69אדם אוכל ש"אדם

הטעם  שעיקר ומדגיש מורה שזה - הברכה בנוסח שינוי ניכר לא המצוות), בכל זה (שאין הזה" בעולם
הקב"ה. צוה שכך בגלל הוא המצוה לקיום

הרי  רצונו, את לקיים ליהודי אפשרות שנותן הקב"ה, עם ההתקשרות עצם הנה דבר, של ולאמיתו
מצוה" מצוה "שכר - להיות שיכול גדול הכי השכר :70זה

ערך  שאין בשרֿודם, אדם אודות מדובר זאת, ולעומת איןֿסוף, הוא שהקב"ה בכך מתבוננים כאשר
רצה  ואףֿעלֿפיֿכן האמיתי, לאיןֿסוף ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לרוחניות, בשרֿודם בין כלל ושייכות
- המצוה מצוה עם המצוה עושה מתקשר שעלֿידיֿזה שלו, ציווי לקיים אפשרות ליהודי ונתן ַהקב"ה
איןֿסוף, שהוא הקב"ה ציווי קיום עצם מצד שישנו האיןֿסופי לשכר מגיע אינו שיהיה, שכר איזה הרי
איןֿסופי  רק לא - איןֿסופי ענין בו שניתן היינו, איןֿסוף, עם שייכות המצוה מקיים מקבל ֿ זה שעלֿידי
אם  שכר, של ענין כל זאת, ולעומת  והגבלות. מדידות מכל למעלה אלא בעומק, או ברוחב או באורך
ההגבלות  את לו שיש עולם "עולם", בשם נקרא הבא עולם גם הרי - הבא בעולם אפילו או הזה, בעולם 

איןֿסוף. של ענין אינו אבל הבא, עולם של

הזה  עולם בעניני מצוה לכל שיש והשכר הסגולה את לחלוטין מבטל זה אין אףֿעלֿפיֿכן אבל
בפסוק  שנאמר כפי - הבא עולם אזי 71ובעניני אותם", ועשיתם תשמרו מצוותי ואת תלכו בחוקותי "אם :

בעת  גשמיכם בשרֿודם,"ונתתי בגוף, נשמה הוא שיהודי כיון - בפרשה המנויות הברכות כל עם ם",
וכיון  טובים, ולמעשים ולחופה לתורה ילדים ולגדל ולבושים, ושתיה לאכילה זקוק שיהיה רצה והקב"ה

הנס" על סומכין גם 72ש"אין וברוחניות בגשמיות טובים, חיים לו שיהיו הטבע בדרך להשתדל עליו ,
מצוה  חלוקה שבזה מצוה, כל עלֿידי שנמשכות וברכות סגולות וכן גשמיים, יעודים גם ישנם ולכן יחד,

מחברתה. אחת

.ÊÈ:המצוה קיום באופן המיוחדת סגולתה מתבטאת - תפילין למצות ובנוגע
הראש, על נוספת ותפלה הלב, כנגד היד על אחת תפלה - מסויים במקום להיות צריכה התפילין הנחת

רופס  תינוק של שמוחו בזהר 73במקום כמבואר ברצועות, קושרים שניהם ואת שכאשר 74, הענין, תוכן
רצועות  בקשירת הוא וכן לחבלים, בהתאם רק אלא לנוע יכול אינו אזי בחבלים, מסויים דבר קושרים
של  להוראות בהתאם יתנענעו (מעשה) והיד (רגש) הלב האדם, ששכל - מצוה של רצועות התפילין,

התפילין.

ה' אלקינו ה' ישראל "שמע התפילין: שבתוך בפרשיות שכתוב מה - התפילין של ההוראה מהי
מאדך"75אחד" ובכל נפשך ובכל לבבך בכל גו' "ואהבת ,76,

בעי" לבא "רחמנא הלב, בהרגש ידיֿחובה לצאת שיכולים לחשוב שאין מיד, לו 77ומוסיפים שיש ,
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וש"נ.68) ב. ז, פסחים
מ"א.69) פ"א פאה
ע'70) ח"י מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה מ"ב. פ"ד אבות

ועוד. חשון. ח יום" ב"היום נעתק ואילך. שסט
בחוקותי.71) ר"פ
ב.72) סד, פסחים ראה

א.73) לז, מנחות
ט,74) א . (ג , בהקדמה תקו"ז גם וראה ואילך. ב רפב, ח"ג

א). יב, א.
ד.75) ו, ואתחנן
ה.76) שם,
ב.77) רפא , ח"ג  ב . קסב, ח"ב  זהר ובפירש "י. ב קו, סנהדרין
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- כדבעי היא (והמצוה) האהבה אימתי ומאודו; נפשו לבו בכל הקב"ה את אוהב והוא יהודי, לב
zeiyrnכשנמשכת zeevna"'גו וכתבתם גו' "וקשרתם :78.

לבניך" ד"ושננתם הענין ישנו כאשר - אמיתית היא שהכוונה יודעים אימתי מספיק; לא זה ,79וגם
מאדך". ובכל נפשך ובכל לבבך בכל גו' "ואהבת של בדרך לילך הילדים את שמחנכים היינו,

סיבה  מאיזו - שלהם בחיים מסויימת שלימות להשיג בידם עלה לא שאם הורים, אצל שרואים וכפי
שלא  מפני או עצמם, את שחינכו בחינוך חסרון מצד או בהם, תלויות שאינן סיבות מצד אם שתהיה,

ילדיהם  אצל זו שלימות שתהיה בהם התלוי כל את עושים הם הרי - בנסיון לעמוד .80יכלו

נפשך  ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את ד"ואהבת הענין שישנו כך על וההוראות הסימנים אחד ולכן:
הילדים. את מחנכים אופן באיזה כשרואים - מאדך" ובכל

עבור  וישר, טוב מוסד עבור ישיבה, עבור "טשעק" בנתינת ידיֿחובתו שיצא אומר מישהו וכאשר
רק זו הרי - וכו' זקן רב ועבור הילדים dlgzdביתֿכנסת עם נעשה מה לראות צריך לאחריֿזה מיד אבל ,

שלו:

ה' ישראל "שמע באמירת בקריאתֿשמע, היום את מתחיל שהוא יודע שהילד באופן הוא החינוך אם
באותו  היום את מסיים גם הוא הרי היום, בסיום לישון ששוכב שלפני יודע והוא אחד", ה' אלקינו
הקב"ה, של רצונו את קיים שהוא יודעים אזי - אחד" ה' אלקינו ה' ישראל "שמע פסוק, באותו "כרוז",

מאדך"; ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל הקב"ה את ואוהב

"בכל  מאדך", ד"בכל הענין כשישנו ואפילו בעי", ש"לבא בכך ידיֿחובתו יוצא כאשר מהֿשאיןֿכן
בגמרא 81ממונך" השני כהפירוש מסירתֿנפש, בענין גם צורך יש מאדך" ד"בכל ענין באותו שכן, -81:

לך". מודד שהוא ומדה מדה "בכל

מושל  להיות ליהודי שמסייעת - יד) סעיף (כנ"ל  תפילין שבמצות המיוחדת הסגולה איפוא זוהי
יהיה  שלא והיינו, שבראש, השכל על ושולט מושל ולהיות שבלב, הרגש שמצד התאוות על ושולט

הכתוב  כלשון ("פארפירן"), שולל יוליכו שהשכל אצלו 82באופן שיהיה אלא להרע", המה "חכמים : ַ
ינחלו" חכמים ש"כבוד ובאופן אמיתית, וחכמה אמיתי המשנה 83שכל כדברי ש"היא 84, התורה על שקאי

העמים" לעיני ובינתכם .85חכמתכם

.ÁÈ:בעליֿתשובה לעשיית בנוגע הנ"ל הדברים בהמשך הביאור גם וזהו
לעשות רק לא - הוא בעליֿתשובה דעשיית שהענין הדבר גם zlefdnברור לעשות אלא בעלֿתשובה,

envrn.בעלֿתשובה

ד"העוסק  בענין שלו האפשרויות כל את ניצל הוא האם חשבוןֿצדק עושה כאשר כי - הדבר וטעם
בקיום  שחסר ובשעה שעשה; מכפי יותר לעשות יכול שהיה תופס אזי ומתפלל", ובגמילותֿחסדים בתורה
האט  ("ער מספיק עשה לא הוא אבל חסֿושלום, המלך רצון היפך עשה לא אמנם הוא - המלך ָרצון
בתשובה, זה על לשוב צריך - חלקי באופן רק ועשה בשלימות, לעשות צריך היה הוא דערטאן"); ָניט
האפשרויות  מלוא את ינצל והלאה שמעכשיו להבא, על קבלתֿעול עלֿידי הקרוב, בעתיד לתקן עלֿמנת

הבורא. רצון לקיום בהנוגע

.ËÈ לו מראים שלא זמן שכל כזה דור בנסיונות, לעמוד קשה שבו בדור אנו שחיים שיודעים וכיון
בדרך  הליכה עבור שמקבלים השכר את ברור באופן שלנו לדור הראו - הכוונה את מבין אינו בבירור,

הפסדה" כנגד עבירה "שכר זאת, ולעומת והמצוה. אזי 86התורה עבירה", "שכר שיש נדמה שכאשר -
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חֿט.78) שם,
ז.79) שם,
(80.149 ע' ריש חנ"א תו"מ גם ראה
עה"פ.81) ופירש"י ספרי רפ"ט. ברכות
כב.82) ד, ירמי'

לה.83) ג, משלי
מ"ג.84) פ"ו אבות
ו.85) ד, ואתחנן
רפ"ב.86) שם
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שבדבר: ההפסד את מיד מראים
גיסא, לאידך גם כך לבניך", ד"ושננתם בענין הוא ביותר הגדול השכר הנה - לשכר שבנוגע כשם

לבניך". ד"ושננתם הענין שחסר מזה כתוצאה עלינו, לא הצרות, את רואים רחמנאֿליצלן,

"דעה" ולומר להתערב להורים אסור דמוקרטית", "מדינה שלהיותה - זו במדינה הסדר היה פעם
אחרֿכך  אבל כו', להם לספר - הוא ה"מקסימום" כרצונם; לגדול אותם להניח צריכים אלא לילדים,
במדינה  המחנכים מראשי אחד שהיה ועד ילכו. דרך באיזו בעצמם שיחליטו לנפשם, אותם להניח צריכים
הדור  של החינוך יתנהל כזה שבאופן חוצות, כל בראש פרסום ומתוך שלימה", "שיטה מזה שעשה זו,

הצעיר.

זו! שיטה הובילה לאן - שנה עשריםֿשלושים לאחרי - עתה רואים ובכן,

שנעשה  אלא עוד ולא רחמנאֿליצלן, השתמד, שבנה ידיעה שקיבלה יהודיה, שאשה כך, כדי ועד
דבר!... שום לנוער לומר איֿאפשר היום לעשות?! אפשר מה נּו! ואומרת: נעמדת - "כומר" אצלם

עצמך: והגע

ומדיח, מסית - הימנה למטה שאין תחתונה הכי לדרגא שירד בן, של חינוך אודות מדובר

נדח" ממנו ידח "בל נאמר עליו שגם אמת הן במעמד 87- נמצא בינתיים אבל בתשובה, יחזור ובסוף ,
- תחתון הכי ומצב

שלוקח  העיתון, של הבאֿכח אצל מתראיינת היא - זו ידיעה אצלה כשמתקבלת אמו מגיבה וכיצד
"חס  לשכוח [מבלי החיצוניים הענינים בכל ("פארּפוצט") מקושטת נראית היא שבה תמונה גם ַממנה
ארוכה  תהיה שלא - השמלה "אורך" על ולהקפיד ("ליּפסטיק"), ה"שפתון" במריחת להשתמש ושלום"
הראוי  באופן בעיתון שתתפרסם כדי משובח...], זה הרי המקצר כל ואדרבה: המדה, על יתר ושלום" "חס
העולם  עליו - זה בענין ופרט פרט [שכל העשרים" "המאה של והתרבות ההתקדמות על שאחראית לזו
חדשה  זוהי [אדרבה: השתמד שבנה המחרידה העובדה לא - הקוראים על רושם שיעשה כך עומד...],
אמה  ושם שמה שיודעים באופן העיתונים, בכל להתפרסם "זכתה" שעלֿידיֿזה ("סענסיישאן"), ָמרעישה
אופן  באיזה להראות "זכתה" שהיא - אלא הקדמיים], בעמודים אלא האחורי, בעמוד ולא וכתובתה,
השיטה  זוהי ואדרבה: חסֿושלום, הדמוקרטיא" "היפך מתנהגים שלא - והבנות הבנים חינוך להיות צריך
זה  בשביל שהרי ("ווילד"), פראי באופן שמתנהג פלא ואין הצעיר, לדור כלום לומר צריך שלא בחיים,

למוטב. יחזור ומסתמא "צעיר"... הוא

.Î:ועיקר ועוד
כזה  חמור אסון יהודיה אשה מקבלת שבו האופן על כלֿכך לא - הוא שבדבר הכאבֿלב

זה. על אּפ") ניט זיך ("מ'רופט תגובה שום שאין - אלא ָרחמנאֿליצלן,

בגמרא  איתא והרי ירבו, כן יהודים, של גדול מספר בה שיש במדינה אנו ישראל 88נמצאים ש"כל
" בזה", זה מ lkערבים היה בעיתון, דבר כזה כשרואים ואםֿכן ממש, ישראל בני כל דייקא, צריך " ישהו

הצעיר שלדור בעיתון שכתוב מה עם מסכים שהוא באופן לא - וכמובן זה, על jixvלהגיב `l לומר
שזהוxyt`Îi`eדבר, כיון - דבר להם !xwyלומר

.‡Î.הלב מן יוצאים דברים לו שיאמרו אבל לו, שיאמרו רוצה הצעיר שהדור היא, האמת
אין  ולכן בשכונתו, שדר השכן עשה שכך בגלל ל'ברֿמצוה' להתכונן שעליו לשמוע רוצה לא הוא
כנסת, בבית ('מעמבער') חבר להיות עליו ובמילא 'ברֿמצוה', לערוך מוכרח הוא וגם ברירה, לו
לו  יניחו לא זאת, לולי כי לביתֿהכנסת, לבוא גם לפעם ומפעם ('דיּוס'), חבר' 'מס שישלם עלֿידיֿזה

'ברֿמצוה'. לערוך
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סה"ג.87) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ
ספל"ט. תניא

וש"נ.88) סע"א. לט, שבועות
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שנה, ועשרים מאה לאחרי המוכן מן שתהיה כדי "צוואה", עורכים החתונה שלפני - זו במדינה הסדר
כזה  'ביתֿכנסת' מחפשים זה ובשביל לפניֿזה, שנים כמה ה'ברֿמצוה' אודות לחשוב מתחילים וכמוֿכן
שידעו  - והעיקר יהדות, של פחותה הכי מדה - מההורים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה - מהילד ידרשו שבו
וכאשר  מ'אידישקייט'... ויוצא 'מסיים' הוא שבכך היינו, ('גראדואיישאן'), סיום 'חגיגת היא ַָש'ברֿמצוה '
שיקנו  הזה', ה'עולם כל את לו ומבטיחים לילד באים - כזה ביתֿכנסת מוצאים ודרישה חקירה לאחרי
עם  ההפטרה, ברכת את לומר וילמד עול', 'קבלת עצמו על שיכפה ובלבד בזה, וכיוצא 'מכונית' לו
אנגליות, באותיות עבורו זאת שיכתבו לאחרי - בתורה לקרוא שצריך פסוקים שנייםֿשלושה או ההפטרה,

ברצינות!... הדברים את שיקח ממנו מצפים יתבגר, כשהילד כן, ולאחרי - לקרוא... שיוכל כדי

לא  גם אלא שלהם, בהנהגה זאת ראה שלא רק ולא אמו, אצל ולא אביו אצל לא זאת ראה לא הוא
אותו. שחינכו בחינוך

בנוגע  אותו שלימדו מה כל ה'; דבר לו לומר לבניך", ד"ושננתם באופן היה לא שלו החינוך
וכך, כך ועשה 'דרשה', נשא  שנה, בחצי ממנו מבוגר  שהוא ה'שכן', של שבנו שכיון - הוא ל'ברֿמצוה'

('ביזייֿבזיונות'). גדול הבזיון יהיה - לאו ואם וכך, כך ולעשות 'דרשה' לשאת הוא גם ..צריך

לו: עונים - דוקא? בשבת פתאום מה הנער: שואל בשבת, ההפטרה את לומר אותו מכינים כאשר
הולך  האבא הרי - הנער שואל - הקדושה מתבטאת במה דעי'). ('האלי קדוש יום הוא ששבת ָכיון
ראשון; יום כמו [לא שני וביום ששי ביום כמו הדברים כל את ועושים במכונית, נוסעת והאמא לעסקיו,
ואםֿכן  שני], יום כמו הוא שבת ויום שבת, יום כמו הוא ששי יום אבל מנוחה... יום הוא ראשון יום
את  לשאת ('קאנגרעגיישאן') הקהילה בחרה שבו ה'ראביי' ישנו לו: עונים זה על - "קדוש"?! הוא ַָָבמה
השבתות  את לחגוג ועליו ישראל"... בית עוונות כל את עליו "ונשא.. בבחינת הקהילה, של הקדושה כל
"יום  הוא ה'דרשה', את ה'ראביי' נושא שבו זה יום ולכן שבתורה, הענינים שאר וכל ַוימיםֿטובים

הסימנים). בשאר בזה (וכיוצא הבוקר טיול במקום לביתֿהכנסת ללכת צריכים ובו קדוש",

והאמא  ב'ביזנעס', עסוק האבא לנפשו; אותו מניחים שהוריו - ברגש או בשכל אם - מרגיש הילד
ה'ברידזשּֿפארטי' את להכין ומה 89עסוקה המתאים; באופן יהיו וכו', המפות המסיבה, פרטי שכל , ַ

לסביבה, המתאים באופן להתנהג שחייבים בגלל רק שזהו ה'ברֿמצוה' מרגיש - ב'ברֿמצוה' שמתעסקים
אבל  בזה, וכיוצא ל'ברידזשּֿפארטי', אותם יזמינו שלא או ב'ביזנעס', פלוני, בענין יחסר זאת לולי ַכי
הכוונה  היא זו שלא וכיון מען'); מיינט דאס ('ניט לאמיתתו ה'ברֿמצוה' לענין כלל מתכוונים לא ָהם

עמהם... שמשחק החברים הם מי לו איכפת לא - בכדור וכשמשחק בכדור, לשחק הנער הולך -

מכל  המעט ו"אתם כפשוטו, גוים בין חי שהוא וכיון שרוצה, מי עם להתחבר לתעות, לו מניחים
שלא 90העמים" בשעה בה יחטא, ולא הבן יעשה ומה יהודים, מאשר יותר אינםֿיהודים חברים לו יש -

זה?! על אתו מדבר אינו אחד אף כאשר הקשה, בדרך לילך לו ולמה מאומה, ממנו דורשים

אבל  יבחר. והבוחר בעולם, שישנן השיטות כל אודות לו לספר שחייבים לו, אומרים היותר, לכל
וחסֿושלום, חסֿושלום עליו לכפות ואיֿאפשר לעצמו, מלא עולם לעצמו, אדם שהוא לו לומר מקדימים
בשביל  משהו 'להקריב' מחוייב ואינו לכפיה, נחשב זה שגם כיון ב'בקשה', אליו לפנות לא ואפילו

ההורים...

סבלנות?!... היום יש ולמי לילדים, סבלנות להם שיש הורים אודות כשמדובר - זה כאשר וכל ובפרט
בזה, וכיוצא אחרֿהצהריים פרטי בשיעור ידיֿחובתם ויוצאים השיטה, את יודעים אינם עצמם ההורים
ל'מוסר' רק לא - ל'מוסר' שייכים שאינם בענינים יד)) (סעיף לעיל (כאמור בידיעות אותו מפטמים שבו

לחבירו. אדם שבין ל'מוסר' לא אפילו אלא למקום, אדם שבין

נעשה  וכך לחפש... והולך הדלת את סוגר הוא - כזה יחס מתוך הצעיר הדור את 'מחנכים' כאשר
לילדים. ההורים בין 'תהום'
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שבדבר: ההפסד את מיד מראים
גיסא, לאידך גם כך לבניך", ד"ושננתם בענין הוא ביותר הגדול השכר הנה - לשכר שבנוגע כשם

לבניך". ד"ושננתם הענין שחסר מזה כתוצאה עלינו, לא הצרות, את רואים רחמנאֿליצלן,

"דעה" ולומר להתערב להורים אסור דמוקרטית", "מדינה שלהיותה - זו במדינה הסדר היה פעם
אחרֿכך  אבל כו', להם לספר - הוא ה"מקסימום" כרצונם; לגדול אותם להניח צריכים אלא לילדים,
במדינה  המחנכים מראשי אחד שהיה ועד ילכו. דרך באיזו בעצמם שיחליטו לנפשם, אותם להניח צריכים
הדור  של החינוך יתנהל כזה שבאופן חוצות, כל בראש פרסום ומתוך שלימה", "שיטה מזה שעשה זו,

הצעיר.

זו! שיטה הובילה לאן - שנה עשריםֿשלושים לאחרי - עתה רואים ובכן,

שנעשה  אלא עוד ולא רחמנאֿליצלן, השתמד, שבנה ידיעה שקיבלה יהודיה, שאשה כך, כדי ועד
דבר!... שום לנוער לומר איֿאפשר היום לעשות?! אפשר מה נּו! ואומרת: נעמדת - "כומר" אצלם

עצמך: והגע

ומדיח, מסית - הימנה למטה שאין תחתונה הכי לדרגא שירד בן, של חינוך אודות מדובר

נדח" ממנו ידח "בל נאמר עליו שגם אמת הן במעמד 87- נמצא בינתיים אבל בתשובה, יחזור ובסוף ,
- תחתון הכי ומצב

שלוקח  העיתון, של הבאֿכח אצל מתראיינת היא - זו ידיעה אצלה כשמתקבלת אמו מגיבה וכיצד
"חס  לשכוח [מבלי החיצוניים הענינים בכל ("פארּפוצט") מקושטת נראית היא שבה תמונה גם ַממנה
ארוכה  תהיה שלא - השמלה "אורך" על ולהקפיד ("ליּפסטיק"), ה"שפתון" במריחת להשתמש ושלום"
הראוי  באופן בעיתון שתתפרסם כדי משובח...], זה הרי המקצר כל ואדרבה: המדה, על יתר ושלום" "חס
העולם  עליו - זה בענין ופרט פרט [שכל העשרים" "המאה של והתרבות ההתקדמות על שאחראית לזו
חדשה  זוהי [אדרבה: השתמד שבנה המחרידה העובדה לא - הקוראים על רושם שיעשה כך עומד...],
אמה  ושם שמה שיודעים באופן העיתונים, בכל להתפרסם "זכתה" שעלֿידיֿזה ("סענסיישאן"), ָמרעישה
אופן  באיזה להראות "זכתה" שהיא - אלא הקדמיים], בעמודים אלא האחורי, בעמוד ולא וכתובתה,
השיטה  זוהי ואדרבה: חסֿושלום, הדמוקרטיא" "היפך מתנהגים שלא - והבנות הבנים חינוך להיות צריך
זה  בשביל שהרי ("ווילד"), פראי באופן שמתנהג פלא ואין הצעיר, לדור כלום לומר צריך שלא בחיים,

למוטב. יחזור ומסתמא "צעיר"... הוא

.Î:ועיקר ועוד
כזה  חמור אסון יהודיה אשה מקבלת שבו האופן על כלֿכך לא - הוא שבדבר הכאבֿלב

זה. על אּפ") ניט זיך ("מ'רופט תגובה שום שאין - אלא ָרחמנאֿליצלן,

בגמרא  איתא והרי ירבו, כן יהודים, של גדול מספר בה שיש במדינה אנו ישראל 88נמצאים ש"כל
" בזה", זה מ lkערבים היה בעיתון, דבר כזה כשרואים ואםֿכן ממש, ישראל בני כל דייקא, צריך " ישהו

הצעיר שלדור בעיתון שכתוב מה עם מסכים שהוא באופן לא - וכמובן זה, על jixvלהגיב `l לומר
שזהוxyt`Îi`eדבר, כיון - דבר להם !xwyלומר

.‡Î.הלב מן יוצאים דברים לו שיאמרו אבל לו, שיאמרו רוצה הצעיר שהדור היא, האמת
אין  ולכן בשכונתו, שדר השכן עשה שכך בגלל ל'ברֿמצוה' להתכונן שעליו לשמוע רוצה לא הוא
כנסת, בבית ('מעמבער') חבר להיות עליו ובמילא 'ברֿמצוה', לערוך מוכרח הוא וגם ברירה, לו
לו  יניחו לא זאת, לולי כי לביתֿהכנסת, לבוא גם לפעם ומפעם ('דיּוס'), חבר' 'מס שישלם עלֿידיֿזה

'ברֿמצוה'. לערוך
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סה"ג.87) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ
ספל"ט. תניא

וש"נ.88) סע"א. לט, שבועות
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שנה, ועשרים מאה לאחרי המוכן מן שתהיה כדי "צוואה", עורכים החתונה שלפני - זו במדינה הסדר
כזה  'ביתֿכנסת' מחפשים זה ובשביל לפניֿזה, שנים כמה ה'ברֿמצוה' אודות לחשוב מתחילים וכמוֿכן
שידעו  - והעיקר יהדות, של פחותה הכי מדה - מההורים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה - מהילד ידרשו שבו
וכאשר  מ'אידישקייט'... ויוצא 'מסיים' הוא שבכך היינו, ('גראדואיישאן'), סיום 'חגיגת היא ַָש'ברֿמצוה '
שיקנו  הזה', ה'עולם כל את לו ומבטיחים לילד באים - כזה ביתֿכנסת מוצאים ודרישה חקירה לאחרי
עם  ההפטרה, ברכת את לומר וילמד עול', 'קבלת עצמו על שיכפה ובלבד בזה, וכיוצא 'מכונית' לו
אנגליות, באותיות עבורו זאת שיכתבו לאחרי - בתורה לקרוא שצריך פסוקים שנייםֿשלושה או ההפטרה,

ברצינות!... הדברים את שיקח ממנו מצפים יתבגר, כשהילד כן, ולאחרי - לקרוא... שיוכל כדי

לא  גם אלא שלהם, בהנהגה זאת ראה שלא רק ולא אמו, אצל ולא אביו אצל לא זאת ראה לא הוא
אותו. שחינכו בחינוך

בנוגע  אותו שלימדו מה כל ה'; דבר לו לומר לבניך", ד"ושננתם באופן היה לא שלו החינוך
וכך, כך ועשה 'דרשה', נשא  שנה, בחצי ממנו מבוגר  שהוא ה'שכן', של שבנו שכיון - הוא ל'ברֿמצוה'

('ביזייֿבזיונות'). גדול הבזיון יהיה - לאו ואם וכך, כך ולעשות 'דרשה' לשאת הוא גם ..צריך

לו: עונים - דוקא? בשבת פתאום מה הנער: שואל בשבת, ההפטרה את לומר אותו מכינים כאשר
הולך  האבא הרי - הנער שואל - הקדושה מתבטאת במה דעי'). ('האלי קדוש יום הוא ששבת ָכיון
ראשון; יום כמו [לא שני וביום ששי ביום כמו הדברים כל את ועושים במכונית, נוסעת והאמא לעסקיו,
ואםֿכן  שני], יום כמו הוא שבת ויום שבת, יום כמו הוא ששי יום אבל מנוחה... יום הוא ראשון יום
את  לשאת ('קאנגרעגיישאן') הקהילה בחרה שבו ה'ראביי' ישנו לו: עונים זה על - "קדוש"?! הוא ַָָבמה
השבתות  את לחגוג ועליו ישראל"... בית עוונות כל את עליו "ונשא.. בבחינת הקהילה, של הקדושה כל
"יום  הוא ה'דרשה', את ה'ראביי' נושא שבו זה יום ולכן שבתורה, הענינים שאר וכל ַוימיםֿטובים

הסימנים). בשאר בזה (וכיוצא הבוקר טיול במקום לביתֿהכנסת ללכת צריכים ובו קדוש",

והאמא  ב'ביזנעס', עסוק האבא לנפשו; אותו מניחים שהוריו - ברגש או בשכל אם - מרגיש הילד
ה'ברידזשּֿפארטי' את להכין ומה 89עסוקה המתאים; באופן יהיו וכו', המפות המסיבה, פרטי שכל , ַ

לסביבה, המתאים באופן להתנהג שחייבים בגלל רק שזהו ה'ברֿמצוה' מרגיש - ב'ברֿמצוה' שמתעסקים
אבל  בזה, וכיוצא ל'ברידזשּֿפארטי', אותם יזמינו שלא או ב'ביזנעס', פלוני, בענין יחסר זאת לולי ַכי
הכוונה  היא זו שלא וכיון מען'); מיינט דאס ('ניט לאמיתתו ה'ברֿמצוה' לענין כלל מתכוונים לא ָהם

עמהם... שמשחק החברים הם מי לו איכפת לא - בכדור וכשמשחק בכדור, לשחק הנער הולך -

מכל  המעט ו"אתם כפשוטו, גוים בין חי שהוא וכיון שרוצה, מי עם להתחבר לתעות, לו מניחים
שלא 90העמים" בשעה בה יחטא, ולא הבן יעשה ומה יהודים, מאשר יותר אינםֿיהודים חברים לו יש -

זה?! על אתו מדבר אינו אחד אף כאשר הקשה, בדרך לילך לו ולמה מאומה, ממנו דורשים

אבל  יבחר. והבוחר בעולם, שישנן השיטות כל אודות לו לספר שחייבים לו, אומרים היותר, לכל
וחסֿושלום, חסֿושלום עליו לכפות ואיֿאפשר לעצמו, מלא עולם לעצמו, אדם שהוא לו לומר מקדימים
בשביל  משהו 'להקריב' מחוייב ואינו לכפיה, נחשב זה שגם כיון ב'בקשה', אליו לפנות לא ואפילו

ההורים...

סבלנות?!... היום יש ולמי לילדים, סבלנות להם שיש הורים אודות כשמדובר - זה כאשר וכל ובפרט
בזה, וכיוצא אחרֿהצהריים פרטי בשיעור ידיֿחובתם ויוצאים השיטה, את יודעים אינם עצמם ההורים
ל'מוסר' רק לא - ל'מוסר' שייכים שאינם בענינים יד)) (סעיף לעיל (כאמור בידיעות אותו מפטמים שבו

לחבירו. אדם שבין ל'מוסר' לא אפילו אלא למקום, אדם שבין

נעשה  וכך לחפש... והולך הדלת את סוגר הוא - כזה יחס מתוך הצעיר הדור את 'מחנכים' כאשר
לילדים. ההורים בין 'תהום'
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האם  הילד: אותם שואל - אותנו? מבייש אתה למה הילדים: את אחרֿכך שואלים ההורים וכאשר
עליו?!... ולעמוד להשען שאוכל 'יסוד' איזה לי נתתם

כזה  מישהו לחקות שצריך אלא ('נאכמאכן'), 'לחקות' שצריך - הוא לו שאמרו היחידי ַָהדבר
או  הראשון יופיע המכובדים וברשימת ('האנארד'), 'מכובד' להיות דבר של בסופו יגיע ַָשעלֿידיֿזה

מהאחרונים. לא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מהאמצעיים, חסֿושלום לא אבל השני, לכלֿהפחות

זאת! לקבל מוכן אינו - אחר מישהו 'לחקות' הוא בחייו שה'אידיאל' לילד אומרים כאשר ובכן:

אחד! אף לחקות צריך אינו שיהודי כיון - הענינים אמיתית מצד - זאת לקבל יכול אינו מדוע ומובן

ז"ל  רבותינו שדרשו כפי הקב"ה, את רק לחקות צריך הפסוק 91יהודי אפשר 92על "וכי בו", "ולדבקה
והכתיב  בשכינה, חנון 93לדבוקי היה אתה אף ורחום, חנון הוא "מה אלא אוכלה", אש אלקיך ה' כי

הדברים). פרטי אריכות (ככל חסדים גמול אתה אף חסדים, גומל הוא  מה ורחום",

זה אלא 'חיקוי', של ענין זה אין דבר, של envraולאמיתו `ed השנית "נפש שהרי - ער') איז ָ('דאס
ממש" ממעל אלקה חלק היא ואםֿכן 94בישראל אלקה", ה"חלק היא יהודי של שמציאותו היינו, ,

בהתאם מתנהג הוא הרי חנון", אתה אף חנון, הוא ש"מה באופן מתנהג elyכשיהודי ze`ivnl ואז ,
שעליו  החזק היסוד את ולמצוא צמאונו, את לרוות יכול והיכן לו, חסר מה - עצמו את למצוא לו עוזרים

לעמוד. יוכל

.·Î,זה על התגובה תהיה מה למחרת חיפשתי יט), (סעיף הנ"ל סיפור בעיתון שראיתי לאחרי ובכן:
עונה! ואין קול אין אך

בלבנה" "מוזרות ונותנים נושאים זה במאורע מזה; יודעים שלא בגלל לא - מה 95וזאת על אבל ,
'קרבן'!... בתור בנה את שהקריבה האשה, של החוזק על - מדברים

האם - כאן?! יש 'חוזק' 'גלח'id`איזה יהיה שבנה כדי כו', לילה לישון לא משהו, השקיעה
זאת עשה הוא זאת envrnרחמנאֿליצלן?! שהלבישו אלא לתעות, אותו שהניחו בגלל - למה זה וכל ,

יולד" פרא.. ש"עיר באופן האדם את ברא שהקב"ה שכיון בחינוך', 'שיטה של להתערב 96ב'איצטלא' אין ,
פרא"! "עיר לגדול לו להניח ויש הקב"ה, של בבעלותו

.‚Î היו הקודמים שבזמנים כאלו ענינים בגלוי מראים שעכשיו לעיל, כאמור - סוףֿכלֿסוף אמנם,
על  'דופק היום של שהנוער הקב"ה, עזר  - הדברים פירוש ולחפש ולדרוש לחקור לחטט, צריכים
ענינים  לכם ואין לעבן'), ּפוסטן ('א מתוכן ריק  אורחֿחיים חיים שאתם כיון להורים: ואומר ַהשולחן',
ואז  עצמכם, את משנים אתם כיצד לנו שתאמרו או היא: הברירה אזי עבורם, ולהלחם להתייגע שכדאי
כו'. אזי ומדריך, מנהיג ללא לחפש הולכים וכאשר לחפש; נלך - לאו ואם כן, לעשות גם אולי נחשוב
שקר, זה הרי אמת, שאינה שכיון הפשרה, לדרך - אחת דרך רק שיש האמת, דרך בין החילוק וזהו

דרכים, של גדול לריבוי ועד וכמה  כמה ישנם ובמילא

שמצינו  כפי ואילו 97- רבים), (לשון ביתו" נפשות אותן קורא והכתוב לו, היו נפשות שש ש"עשו,
ויחידה  אחת בדרך הולכים שכולם כיון יחיד), (לשון נפש" אותן קורא והכתוב לו, היו שבעים "יעקב,

-

את  וימצא יכוון הדרכים כל שבין כדי עצומה, בסייעתאֿדשמיא צורך יש דרכים, כמה ישנם וכאשר
היחידה  האמת.הדרך דרך -
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א.91) יד, סוטה ב. קיא, כתובות ב. קלג, שבת
כב.92) יא, עקב
כד.93) ד, ואתחנן
רפ"ב.94) תניא

סו 95) - הש"ס ועוד.לשון רפ"ו. טה
יב.96) יא, איוב
כו.97) מו, ויגש עה"ת בפירש"י הובא ו. פ"ד, ויק"ר
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.„Î:האמת דרך על שעומדים יהודים של לפעולתם ממתינים וכאן
אליהו  דבי בתנא משה 98איתא עד איש מפי איש סמוכים גדולים, למדנים שהיו - לסנהדרין בנוגע ,

של  חבלים ולקשור לילך להם ש"היה - בתורה ולחדש וללמוד לשבת יכולים והיו הפסק), (ללא רבינו
ישראל  את וילמדו ישראל.. עיירות בכל ויחזרו מארכובותיהן, למעלה בגדיהם ולהגביה במתניהם, ברזל

כו'".

עם  לקשרם צריכים היו ולכן כו', ולהיקרע להתקמט הבגדים עלולים ארוכה, בדרך לילך כשצריכים -
ו"כי  ישראל, בני דרים שבהם והעיירות הערים בכל ולחזר ברזל, של חבלים גם ולפעמים, חזקים, חבלים

וכסיתו" ערום שם 99תראה שמפרש כפי יש 100, ומצוות", תורה בו שאין ערום.. אדם.. ראית "אם :
הסנהדרין. של התפקיד זהו - וכו' תורה ללמדו ציצית, עם בטלית להלבישו

וארבעה, שלושה שנים - מזכיר מכונית, טלפון, יש ברזל"; של ב"חבלים צורך אפילו אין - ובימינו
לב! שימת - היא ממנו שנדרשת היחידה הטירחא סוף; לדבר ואין

לא  שלה שהשכנה להבטיח עליך לכלֿלראש הנה - יהודיה אשה עם שאירע מה אודות בעיתון קראת
בשכונתך! משהו עשה - אליה להגיע יכול אינך אודותה; גם לחשוב תנסה ואחרֿכך כמותה, תתנהג

.‰Î בדורנו הנה יסתלקו, אזי קשים', 'דברים הנוער עם ידברו שאם הישן, התירוץ - לעיל וכאמור
זה: והעלם הסתר הסירו זה

הצעיר שהנך oiznnהדור כיון 'טשאלענדזש'): כאן: שנקרא (כפי 'אתגר' בפניו ויעמידו אליו ַשיבואו
ומצוות, תורה עול שמים, מלכות עול עצמך על קבל תפקיד: לך נותנים - דבר משום מתיירא ואינך צעיר,

זה בענין למישהו; טובה לעשות כדי השכן, את 'לחקות' בכדי לא - jnvrוזאת z` `vnz!

בגלוי  שנראה באופן הצליחו, דרובא ברובא הנה - הלב מן היוצאים בדברים זאת ועשו שניסו, ואלו
בשר; לעיני

בדוגמת  זה הרי וכו', רעיון מילים, שתי או מילה ש'זרקו' עלֿידיֿזה הנה - הצליחו שלא אלו עם וגם
היוצא  דבר היה זה אם שכן, שנה. או חודש שבוע, כעבור - זמן לאחרי פעולתו שפועל גרעין, זריעת
לו, שיאיר עד בו, ברענען') און ('עגבערן ויבער יקדח זה הרי - סיני מהר שבא ענין ה', דבר הלב, מן

הדרך. על אותו ויעלה

שיתחיל  יהודי להציל כשיכולים גם הרי - דקות חמש באותן מיד להצליח זכה לא אם שגם ומובן,
היגיעה! כל כדאי שבוע, כעבור לחיות

שאינך  ואמור תתבייש אל - האמת את יודע אינך ואם האמת! את לילדים לומר - הוא היחידי התנאי
וכך, כך מספיק שעבורו לילד ולומר 'פשרה', עם לבוא אבל אחר; מישהו אצל ויחפש ילך ואז יודע,
געבלאפט), אים (מ'האט לו ששיקרו תופס הוא בסוף הנה - עוד שיש לו לומר מבלי הכל, שזה ָָכאילו

אתו! עסק שום רוצה ולא בו, האימון את מאבד הוא ואז

הכחות  את לכם שיש כיון שלכם, הכחות על סומכים שמעו, להם: ולומר הנוער אל לבוא צריכים
לנשמע. נעשה הקדמת של באופן להיות צריכה שההתחלה אלא הקב"ה, עלֿידי  שניתנו

- מישהו שקושרים כמו שזהו ה'זהר' מדברי יז) (סעיף כנ"ל התפילין, רצועות בענין גם וכמודגש
יש  הרי ברצועות?! הצורך מהו - פלוני של והשכל הלב על לפעול רוצים כאשר מובן: אינו דלכאורה
צורך  ואין שבלבו, הרגש אל 'לדבר' שכל, עלֿפי לו להסביר יש ואםֿכן יהודי, וראש יהודי לב לפלוני

האדם צריך שלכלֿלראש הוא, הענין אך - אותו ? לקשור רצון xeywlכלל את לקיים ולהחליט עצמו, את
ויבין  דערהערן') וועט ('ער ש"ישמע" - ד"נשמע" הענין גם יהיה שלאחריֿזה לו מובטח ואז הקב"ה,

בשכלו.
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ז.99) נח, ישעי'

פכ"ז.100) תדבא"ר
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האם  הילד: אותם שואל - אותנו? מבייש אתה למה הילדים: את אחרֿכך שואלים ההורים וכאשר
עליו?!... ולעמוד להשען שאוכל 'יסוד' איזה לי נתתם

כזה  מישהו לחקות שצריך אלא ('נאכמאכן'), 'לחקות' שצריך - הוא לו שאמרו היחידי ַָהדבר
או  הראשון יופיע המכובדים וברשימת ('האנארד'), 'מכובד' להיות דבר של בסופו יגיע ַָשעלֿידיֿזה

מהאחרונים. לא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מהאמצעיים, חסֿושלום לא אבל השני, לכלֿהפחות

זאת! לקבל מוכן אינו - אחר מישהו 'לחקות' הוא בחייו שה'אידיאל' לילד אומרים כאשר ובכן:

אחד! אף לחקות צריך אינו שיהודי כיון - הענינים אמיתית מצד - זאת לקבל יכול אינו מדוע ומובן

ז"ל  רבותינו שדרשו כפי הקב"ה, את רק לחקות צריך הפסוק 91יהודי אפשר 92על "וכי בו", "ולדבקה
והכתיב  בשכינה, חנון 93לדבוקי היה אתה אף ורחום, חנון הוא "מה אלא אוכלה", אש אלקיך ה' כי

הדברים). פרטי אריכות (ככל חסדים גמול אתה אף חסדים, גומל הוא  מה ורחום",

זה אלא 'חיקוי', של ענין זה אין דבר, של envraולאמיתו `ed השנית "נפש שהרי - ער') איז ָ('דאס
ממש" ממעל אלקה חלק היא ואםֿכן 94בישראל אלקה", ה"חלק היא יהודי של שמציאותו היינו, ,

בהתאם מתנהג הוא הרי חנון", אתה אף חנון, הוא ש"מה באופן מתנהג elyכשיהודי ze`ivnl ואז ,
שעליו  החזק היסוד את ולמצוא צמאונו, את לרוות יכול והיכן לו, חסר מה - עצמו את למצוא לו עוזרים

לעמוד. יוכל

.·Î,זה על התגובה תהיה מה למחרת חיפשתי יט), (סעיף הנ"ל סיפור בעיתון שראיתי לאחרי ובכן:
עונה! ואין קול אין אך

בלבנה" "מוזרות ונותנים נושאים זה במאורע מזה; יודעים שלא בגלל לא - מה 95וזאת על אבל ,
'קרבן'!... בתור בנה את שהקריבה האשה, של החוזק על - מדברים

האם - כאן?! יש 'חוזק' 'גלח'id`איזה יהיה שבנה כדי כו', לילה לישון לא משהו, השקיעה
זאת עשה הוא זאת envrnרחמנאֿליצלן?! שהלבישו אלא לתעות, אותו שהניחו בגלל - למה זה וכל ,

יולד" פרא.. ש"עיר באופן האדם את ברא שהקב"ה שכיון בחינוך', 'שיטה של להתערב 96ב'איצטלא' אין ,
פרא"! "עיר לגדול לו להניח ויש הקב"ה, של בבעלותו

.‚Î היו הקודמים שבזמנים כאלו ענינים בגלוי מראים שעכשיו לעיל, כאמור - סוףֿכלֿסוף אמנם,
על  'דופק היום של שהנוער הקב"ה, עזר  - הדברים פירוש ולחפש ולדרוש לחקור לחטט, צריכים
ענינים  לכם ואין לעבן'), ּפוסטן ('א מתוכן ריק  אורחֿחיים חיים שאתם כיון להורים: ואומר ַהשולחן',
ואז  עצמכם, את משנים אתם כיצד לנו שתאמרו או היא: הברירה אזי עבורם, ולהלחם להתייגע שכדאי
כו'. אזי ומדריך, מנהיג ללא לחפש הולכים וכאשר לחפש; נלך - לאו ואם כן, לעשות גם אולי נחשוב
שקר, זה הרי אמת, שאינה שכיון הפשרה, לדרך - אחת דרך רק שיש האמת, דרך בין החילוק וזהו

דרכים, של גדול לריבוי ועד וכמה  כמה ישנם ובמילא

שמצינו  כפי ואילו 97- רבים), (לשון ביתו" נפשות אותן קורא והכתוב לו, היו נפשות שש ש"עשו,
ויחידה  אחת בדרך הולכים שכולם כיון יחיד), (לשון נפש" אותן קורא והכתוב לו, היו שבעים "יעקב,

-

את  וימצא יכוון הדרכים כל שבין כדי עצומה, בסייעתאֿדשמיא צורך יש דרכים, כמה ישנם וכאשר
היחידה  האמת.הדרך דרך -
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א.91) יד, סוטה ב. קיא, כתובות ב. קלג, שבת
כב.92) יא, עקב
כד.93) ד, ואתחנן
רפ"ב.94) תניא

סו 95) - הש"ס ועוד.לשון רפ"ו. טה
יב.96) יא, איוב
כו.97) מו, ויגש עה"ת בפירש"י הובא ו. פ"ד, ויק"ר
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.„Î:האמת דרך על שעומדים יהודים של לפעולתם ממתינים וכאן
אליהו  דבי בתנא משה 98איתא עד איש מפי איש סמוכים גדולים, למדנים שהיו - לסנהדרין בנוגע ,

של  חבלים ולקשור לילך להם ש"היה - בתורה ולחדש וללמוד לשבת יכולים והיו הפסק), (ללא רבינו
ישראל  את וילמדו ישראל.. עיירות בכל ויחזרו מארכובותיהן, למעלה בגדיהם ולהגביה במתניהם, ברזל

כו'".

עם  לקשרם צריכים היו ולכן כו', ולהיקרע להתקמט הבגדים עלולים ארוכה, בדרך לילך כשצריכים -
ו"כי  ישראל, בני דרים שבהם והעיירות הערים בכל ולחזר ברזל, של חבלים גם ולפעמים, חזקים, חבלים

וכסיתו" ערום שם 99תראה שמפרש כפי יש 100, ומצוות", תורה בו שאין ערום.. אדם.. ראית "אם :
הסנהדרין. של התפקיד זהו - וכו' תורה ללמדו ציצית, עם בטלית להלבישו

וארבעה, שלושה שנים - מזכיר מכונית, טלפון, יש ברזל"; של ב"חבלים צורך אפילו אין - ובימינו
לב! שימת - היא ממנו שנדרשת היחידה הטירחא סוף; לדבר ואין

לא  שלה שהשכנה להבטיח עליך לכלֿלראש הנה - יהודיה אשה עם שאירע מה אודות בעיתון קראת
בשכונתך! משהו עשה - אליה להגיע יכול אינך אודותה; גם לחשוב תנסה ואחרֿכך כמותה, תתנהג

.‰Î בדורנו הנה יסתלקו, אזי קשים', 'דברים הנוער עם ידברו שאם הישן, התירוץ - לעיל וכאמור
זה: והעלם הסתר הסירו זה

הצעיר שהנך oiznnהדור כיון 'טשאלענדזש'): כאן: שנקרא (כפי 'אתגר' בפניו ויעמידו אליו ַשיבואו
ומצוות, תורה עול שמים, מלכות עול עצמך על קבל תפקיד: לך נותנים - דבר משום מתיירא ואינך צעיר,

זה בענין למישהו; טובה לעשות כדי השכן, את 'לחקות' בכדי לא - jnvrוזאת z` `vnz!

בגלוי  שנראה באופן הצליחו, דרובא ברובא הנה - הלב מן היוצאים בדברים זאת ועשו שניסו, ואלו
בשר; לעיני

בדוגמת  זה הרי וכו', רעיון מילים, שתי או מילה ש'זרקו' עלֿידיֿזה הנה - הצליחו שלא אלו עם וגם
היוצא  דבר היה זה אם שכן, שנה. או חודש שבוע, כעבור - זמן לאחרי פעולתו שפועל גרעין, זריעת
לו, שיאיר עד בו, ברענען') און ('עגבערן ויבער יקדח זה הרי - סיני מהר שבא ענין ה', דבר הלב, מן

הדרך. על אותו ויעלה

שיתחיל  יהודי להציל כשיכולים גם הרי - דקות חמש באותן מיד להצליח זכה לא אם שגם ומובן,
היגיעה! כל כדאי שבוע, כעבור לחיות

שאינך  ואמור תתבייש אל - האמת את יודע אינך ואם האמת! את לילדים לומר - הוא היחידי התנאי
וכך, כך מספיק שעבורו לילד ולומר 'פשרה', עם לבוא אבל אחר; מישהו אצל ויחפש ילך ואז יודע,
געבלאפט), אים (מ'האט לו ששיקרו תופס הוא בסוף הנה - עוד שיש לו לומר מבלי הכל, שזה ָָכאילו

אתו! עסק שום רוצה ולא בו, האימון את מאבד הוא ואז

הכחות  את לכם שיש כיון שלכם, הכחות על סומכים שמעו, להם: ולומר הנוער אל לבוא צריכים
לנשמע. נעשה הקדמת של באופן להיות צריכה שההתחלה אלא הקב"ה, עלֿידי  שניתנו

- מישהו שקושרים כמו שזהו ה'זהר' מדברי יז) (סעיף כנ"ל התפילין, רצועות בענין גם וכמודגש
יש  הרי ברצועות?! הצורך מהו - פלוני של והשכל הלב על לפעול רוצים כאשר מובן: אינו דלכאורה
צורך  ואין שבלבו, הרגש אל 'לדבר' שכל, עלֿפי לו להסביר יש ואםֿכן יהודי, וראש יהודי לב לפלוני

האדם צריך שלכלֿלראש הוא, הענין אך - אותו ? לקשור רצון xeywlכלל את לקיים ולהחליט עצמו, את
ויבין  דערהערן') וועט ('ער ש"ישמע" - ד"נשמע" הענין גם יהיה שלאחריֿזה לו מובטח ואז הקב"ה,

בשכלו.
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פי"א.98) - רבה
ז.99) נח, ישעי'

פכ"ז.100) תדבא"ר
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הכל  את לעשות רוצה ואינך בשרֿודם, שהנך כיון לו: שמבהירים אלא האמת, כל את לו אומרים
תרי"ג  של העול את עצמך על לקבל צריך שאתה לדעת, עליך אבל לאט", "לאט תתחיל אזי - בבתֿאחת
זה, ביום לעשות יכול שאתה מה תעשה ראשון שביום אלא שלך, והעצם שלך החיים זהו - מצוות!
שגם  ידיעה מתוך מחר, לך שיתנו הכחות לפי ותוסיף בקודש, תעלה שלמחר, ובהחלטה, ובכוונה במטרה

חל  שהנך כיון אלא זאת, לעשות צריך היית ראשון היא ביום האמת אם - להמתין עליך כח, לך ואין ש
כח. לך שאין כן

שמשפיעים  המוסר' 'בעלי על ('איבערשטייגן') יתעלו עוד והם כח, לו שיש יצעק שהנוער יראו ואז
שכך  בגלל אלא ה'שכן', עושה שכך בגלל לא קדושה, של רצועות עם עצמם את יקשרו ואכן עליהם,
"ונתתי  יקויים עלֿידיֿזה אם 'סגולות', אודות ישאלו ולא וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר הקב"ה, צוה
הם  בעתם"; "גשמיכם מחפשים לא הם בראשם; עכשיו שמונח מה זה לא לא; או בעתם" גשמיכם

האמת. שזוהי שיתברר תקוה מתוך בחיים , דרך מחפשים

ולקשור  הלב את לקשור היד, את לקשור - לדבר לגשת הדרך שזוהי - תפילין" ד"מבצע הענין וזהו
מזה. מתייראים לא שהצעירים כשם מזה, מתייראים המבוגרים היו לא והלוואי הראש. את

עליהם  ישפיעו שלא יעקב', ב'מחנה שנמצאים אלו את ולהבטיח להציל יכולים שעלֿידה הדרך זוהי
עשו'. ב'מחנה שנמצאים אלו

.ÂÎ וכל ינסו, שרק הדרכים כל הנה - אחרת דרך או כזו דרך לנסות דרכים, לחפש מנסים וכאשר
או 101ה'איז'מים  ארבעים לפני ניסו - פלוני וענין שנה, עשרים לפני כבר ניסו פלוני ענין הנה - שיחפשו

ישראל. לכלל בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ליחידים, בנוגע - התוצאות את וראו שנה, חמישים
דרכים  ניסו לא שעדיין כיון סיני, הר במעמד שראו מה על לסמוך צריכים היו מתןֿתורה למחרת

הדרכים. כל את ניסו שכבר לאחרי זה, בדורנו מהֿשאיןֿכן אחרות;

בעי" לבא ש"רחמנא הדרך את בדברי 77לנסות זאת מצינו כבר - רחמנאֿליצלן מעשיות, מצוות ללא ,
יהודים  להשאר שאפשר עצמם את שהשלו כאלו אז שהיו האלכסנדרוני, פילון של בזמנו ישראל, ימי
שריד  מהם נשאר לא אך ברמזים. יסתפקו מעשיות, למצוות בנוגע ואילו שכל, עלֿפי יתנהגו כאשר גם

היוונים 102ופליט  אצל נשארו וחלקם מעשיות. מצוות עם היהודים, כל כמו יהודים להיות חזרו חלקם ;
מצרים. של באלכסנדריא או

המצאה  זו אין בישראל; תקופות בכמה כבר ניסו - הזמן רוח לפי התורה את ולהתאים 'לחתוך' הנסיון
כ  אלא שנה, מאה לפני עליה' ש'נפלו ביתֿהמקדש חדשה בזמן הראשון, ביתֿהמקדש בזמן כן היה בר

בבל. ובגלות השני,

יהודה" בית הגוים ש"ככל באופן להתנהג יחזקאל 103הנסיון של בזמנו כבר ניסו חידוש; אינו זה גם -
התוצאה. את וראו הנביא,

הכל; את כבר ניסו - ומצוות תורה מלבד שיהיה ענין איזה או שפה, עם יהודים לקשר הנסיון וכן
הלשונות, שאר וכל  מואבית אשדודית, דיברו שני מקדש ובזמן ארמית, שדיברו המקדש בזמן יהודים היו

אותם. שהחזיקה זו היא ה"לשון" לא אך הקודש; לשון וגם

כבר  - אצלם נתקבל עלֿידיֿזה אולי ביניהם, שדרים הגוים את לחקות לשיטה בנוגע ועלֿדרךֿזה
יתחשב" לא ובגוים ישכון לבדד "עם שזהו וראו -104ניסו אותו יקבל שהגוי רוצה היהודי כאשר גם ;

הועיל, ללא אך הדרכים, בכל לגוים לוותר כבר ניסו תועיל; לא עצה ושום אותו, לקבל הגוי רוצה לא
נשאר  כך - העמים" מכל בנו כש"בחר סיני, הר במעמד הראשונה בפעם שהיה כפי ישכון"; "לבדד אלא
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מהן 101) שהרבה שם על שונות, לאידיאולוגיות כינוי
אג"ק  גם (ראה וכו' סוציאליזם קומוניזם, ב"איזם": מסתיימות

המו"ל. - ואילך) שכז ע' ח"ט

(102.319 ע' חל"ו תו"מ גם ראה
ח.103) כה, יחזקאל
ט.104) כג, בלק
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ועד  לרעהו, איש זאת כתבו שהגוים דורות ויש ליהודי , בגלוי זאת אמר שהגוי  דורות יש הדורות; בכל
רחמנאֿליצלן, הגזירות בזמן וכמוֿכן שנים, עשר לפני גם היה וכן בגלוי, זאת וראו שאמרו זה, לדורנו

שקורה!... במה והסתכל עמד כולו העולם כאשר

תורה  התורה, דרך השתנתה: שלא ויחידה אחת דרך שישנה להם ולומר לבוא - היא היחידה העצה
הרמב"ם  שכתב (כמו שבעלֿפה תורה זו והמצוה התורה 105שבכתב, פי "על שבכתב: בתורה נאמר עליה ,(

יורוך" מצותֿעשה"106אשר "זו לך"107, יגידו אשר הדבר מן תסור ו"לא לאֿתעשה 106, מצות זו ,107.

שעליו  בשבוע השביעי יום אותו זהו ישראל: ימי דברי כל במשך השתנה שלא היחידי הדבר זהו
"זכור" הדברות בעשרת טהורות 109ו"שמור"108נאמר ושאינן טהורות בהמות אותן אלו השבת; יום את

שמיני  בפרשת ראה 110שנאמרו וקשרתם 111ובפרשת גו' לבניך "ושננתם ציווי אותו וזהו הזה; היום עד -
דברים  בחומש שנאמר גו'" וכתבתם הזה.78גו' היום עד -

והן  הקודש, בלשון ודיברו אדמתם על בשלוה ישבו ישראל שבני בשעה הן - השתנה לא זה כל
השתנו  הענינים וכל השתנו, המאכלים השתנתה, הלשון הלשונות; ושאר אשדודית ארמית, שדיברו בשעה

השתנו. לא מעשיות מצוות אבל השתנה, המחשבה מהלך אפילו -

.ÊÎ:לו ויאמרו שיבואו - הנוער מחכה זה ועל
סוגי  כל בין התנאים, ובכל המדינות, בכל שנה, אלפי וחצי שלש במשך שניסו אחד דבר ישנו

ה'" כסא על שלמה "וישב כאשר שלמה, כבימי גדולה הרחבה של ממצב - המצבים ובכל ,112האנשים,
שלכם  התפקיד וזהו עלינו; ולא עתה לא הדורות, במשך שהיו ואכזריות גדולות הכי צרות של למצב ועד

זאת! להמשיך -

סוטה  במסכת הגמרא כדברי - כאשר 113ואדרבה ילבינו": זקנים פני "נערים דמשיחא שבעקבתא ,
- כחמורה קלה על ומקפיד ומצוה תורה שומר שהוא ידע שהשכן רוצה ולא ביהדותו, מתבייש האבא

ומצוה. תורה שומר יהודי שהנך בגלוי לגוים לומר - ילבינו" זקנים  ו"פני לרחוב, לצאת עליך

הזקן  רבינו שמבאר (כפי לטובה - בחמותה" כלה באמה, קמה "בת חבשה 114וכן האמא זה): ענין
הׂשער; להיות צריך שכך 'פסק' בפריז גוי שאיזה בגלל השערות, נראות היו שמצידיה פאה, רבעי ֵַָשלשת
ואומרת  לרחוב ויוצאת הׂשער, כל את שמכסה פאה חובשת אני מתביישת; אינני ואומרת: הבת ֵַָבאה
למאי  - השמלה את לקצר שצריך שאומר גוי ישנו בפריז!... גויה או גוי איזה מדברי מתפעלת שאינני

להבדיל. רבינו, משה של דבריו את יש לי עבורי?! נפקאֿמינה

פנימה" מלך בת כבודה ש"כל באופן תהיה ההנהגה שכאשר מבטיחה, ילדים 115והתורה יגדלו אזי ,
שמתבטא  'נחת' ולא הזה, עולם של נחת גם אלא הבא, עולם של נחת רק לא אמיתי, נחת מהם שירוו

ועשרי  מאה לאחרי 'קדיש' שמשאירים להיות בכך נחת': לעבעדיקער 'א אלא רחמנאֿליצלן, שנה ַם
ש"נערים  בגלל - למה זה וכל שנה, ועשרים מאה עד מהבת או מהבן נחת מרוב זיך') ('ּפרעגלען מדושן

בחמותה". כלה באמה, קמה "בת ילבינו", זקנים פני

וראו" "טעמו - עכשיו אבל בעלמא; הזיה שזוהי לחשוב יכולים היו שנים, לפני זה על ,116כשדיברו
ותווכחו! נסו

תואר, בעל ב'נואם' צורך אין הלב; מן היוצאים בדברים לדבר שצריך הוא היחידי התנאי - וכאמור
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הי"ד.105) לספר בהקדמתו
יא.106) יז, שופטים פ'
ממרים.107) הל' ריש רמב"ם
ח.108) כ, יתרו
יב.109) ה, ואתחנן
ואילך.110) ב יא,

ואילך.111) ד יד,
כג.112) כט, הימיםֿא דברי
וש"נ.113) .157 ע' חמ"ט תו"מ גם וראה בסופה.
ואילך.114) סע"ד ט, צו לקו"ת ראה
יד.115) מה, תהלים
שם 116) - הכתוב ט.לשון לד,
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הכל  את לעשות רוצה ואינך בשרֿודם, שהנך כיון לו: שמבהירים אלא האמת, כל את לו אומרים
תרי"ג  של העול את עצמך על לקבל צריך שאתה לדעת, עליך אבל לאט", "לאט תתחיל אזי - בבתֿאחת
זה, ביום לעשות יכול שאתה מה תעשה ראשון שביום אלא שלך, והעצם שלך החיים זהו - מצוות!
שגם  ידיעה מתוך מחר, לך שיתנו הכחות לפי ותוסיף בקודש, תעלה שלמחר, ובהחלטה, ובכוונה במטרה

חל  שהנך כיון אלא זאת, לעשות צריך היית ראשון היא ביום האמת אם - להמתין עליך כח, לך ואין ש
כח. לך שאין כן

שמשפיעים  המוסר' 'בעלי על ('איבערשטייגן') יתעלו עוד והם כח, לו שיש יצעק שהנוער יראו ואז
שכך  בגלל אלא ה'שכן', עושה שכך בגלל לא קדושה, של רצועות עם עצמם את יקשרו ואכן עליהם,
"ונתתי  יקויים עלֿידיֿזה אם 'סגולות', אודות ישאלו ולא וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר הקב"ה, צוה
הם  בעתם"; "גשמיכם מחפשים לא הם בראשם; עכשיו שמונח מה זה לא לא; או בעתם" גשמיכם

האמת. שזוהי שיתברר תקוה מתוך בחיים , דרך מחפשים

ולקשור  הלב את לקשור היד, את לקשור - לדבר לגשת הדרך שזוהי - תפילין" ד"מבצע הענין וזהו
מזה. מתייראים לא שהצעירים כשם מזה, מתייראים המבוגרים היו לא והלוואי הראש. את

עליהם  ישפיעו שלא יעקב', ב'מחנה שנמצאים אלו את ולהבטיח להציל יכולים שעלֿידה הדרך זוהי
עשו'. ב'מחנה שנמצאים אלו

.ÂÎ וכל ינסו, שרק הדרכים כל הנה - אחרת דרך או כזו דרך לנסות דרכים, לחפש מנסים וכאשר
או 101ה'איז'מים  ארבעים לפני ניסו - פלוני וענין שנה, עשרים לפני כבר ניסו פלוני ענין הנה - שיחפשו

ישראל. לכלל בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ליחידים, בנוגע - התוצאות את וראו שנה, חמישים
דרכים  ניסו לא שעדיין כיון סיני, הר במעמד שראו מה על לסמוך צריכים היו מתןֿתורה למחרת

הדרכים. כל את ניסו שכבר לאחרי זה, בדורנו מהֿשאיןֿכן אחרות;

בעי" לבא ש"רחמנא הדרך את בדברי 77לנסות זאת מצינו כבר - רחמנאֿליצלן מעשיות, מצוות ללא ,
יהודים  להשאר שאפשר עצמם את שהשלו כאלו אז שהיו האלכסנדרוני, פילון של בזמנו ישראל, ימי
שריד  מהם נשאר לא אך ברמזים. יסתפקו מעשיות, למצוות בנוגע ואילו שכל, עלֿפי יתנהגו כאשר גם

היוונים 102ופליט  אצל נשארו וחלקם מעשיות. מצוות עם היהודים, כל כמו יהודים להיות חזרו חלקם ;
מצרים. של באלכסנדריא או

המצאה  זו אין בישראל; תקופות בכמה כבר ניסו - הזמן רוח לפי התורה את ולהתאים 'לחתוך' הנסיון
כ  אלא שנה, מאה לפני עליה' ש'נפלו ביתֿהמקדש חדשה בזמן הראשון, ביתֿהמקדש בזמן כן היה בר

בבל. ובגלות השני,

יהודה" בית הגוים ש"ככל באופן להתנהג יחזקאל 103הנסיון של בזמנו כבר ניסו חידוש; אינו זה גם -
התוצאה. את וראו הנביא,

הכל; את כבר ניסו - ומצוות תורה מלבד שיהיה ענין איזה או שפה, עם יהודים לקשר הנסיון וכן
הלשונות, שאר וכל  מואבית אשדודית, דיברו שני מקדש ובזמן ארמית, שדיברו המקדש בזמן יהודים היו

אותם. שהחזיקה זו היא ה"לשון" לא אך הקודש; לשון וגם

כבר  - אצלם נתקבל עלֿידיֿזה אולי ביניהם, שדרים הגוים את לחקות לשיטה בנוגע ועלֿדרךֿזה
יתחשב" לא ובגוים ישכון לבדד "עם שזהו וראו -104ניסו אותו יקבל שהגוי רוצה היהודי כאשר גם ;

הועיל, ללא אך הדרכים, בכל לגוים לוותר כבר ניסו תועיל; לא עצה ושום אותו, לקבל הגוי רוצה לא
נשאר  כך - העמים" מכל בנו כש"בחר סיני, הר במעמד הראשונה בפעם שהיה כפי ישכון"; "לבדד אלא
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מהן 101) שהרבה שם על שונות, לאידיאולוגיות כינוי
אג"ק  גם (ראה וכו' סוציאליזם קומוניזם, ב"איזם": מסתיימות

המו"ל. - ואילך) שכז ע' ח"ט

(102.319 ע' חל"ו תו"מ גם ראה
ח.103) כה, יחזקאל
ט.104) כג, בלק
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ועד  לרעהו, איש זאת כתבו שהגוים דורות ויש ליהודי , בגלוי זאת אמר שהגוי  דורות יש הדורות; בכל
רחמנאֿליצלן, הגזירות בזמן וכמוֿכן שנים, עשר לפני גם היה וכן בגלוי, זאת וראו שאמרו זה, לדורנו

שקורה!... במה והסתכל עמד כולו העולם כאשר

תורה  התורה, דרך השתנתה: שלא ויחידה אחת דרך שישנה להם ולומר לבוא - היא היחידה העצה
הרמב"ם  שכתב (כמו שבעלֿפה תורה זו והמצוה התורה 105שבכתב, פי "על שבכתב: בתורה נאמר עליה ,(

יורוך" מצותֿעשה"106אשר "זו לך"107, יגידו אשר הדבר מן תסור ו"לא לאֿתעשה 106, מצות זו ,107.

שעליו  בשבוע השביעי יום אותו זהו ישראל: ימי דברי כל במשך השתנה שלא היחידי הדבר זהו
"זכור" הדברות בעשרת טהורות 109ו"שמור"108נאמר ושאינן טהורות בהמות אותן אלו השבת; יום את

שמיני  בפרשת ראה 110שנאמרו וקשרתם 111ובפרשת גו' לבניך "ושננתם ציווי אותו וזהו הזה; היום עד -
דברים  בחומש שנאמר גו'" וכתבתם הזה.78גו' היום עד -

והן  הקודש, בלשון ודיברו אדמתם על בשלוה ישבו ישראל שבני בשעה הן - השתנה לא זה כל
השתנו  הענינים וכל השתנו, המאכלים השתנתה, הלשון הלשונות; ושאר אשדודית ארמית, שדיברו בשעה

השתנו. לא מעשיות מצוות אבל השתנה, המחשבה מהלך אפילו -

.ÊÎ:לו ויאמרו שיבואו - הנוער מחכה זה ועל
סוגי  כל בין התנאים, ובכל המדינות, בכל שנה, אלפי וחצי שלש במשך שניסו אחד דבר ישנו

ה'" כסא על שלמה "וישב כאשר שלמה, כבימי גדולה הרחבה של ממצב - המצבים ובכל ,112האנשים,
שלכם  התפקיד וזהו עלינו; ולא עתה לא הדורות, במשך שהיו ואכזריות גדולות הכי צרות של למצב ועד

זאת! להמשיך -

סוטה  במסכת הגמרא כדברי - כאשר 113ואדרבה ילבינו": זקנים פני "נערים דמשיחא שבעקבתא ,
- כחמורה קלה על ומקפיד ומצוה תורה שומר שהוא ידע שהשכן רוצה ולא ביהדותו, מתבייש האבא

ומצוה. תורה שומר יהודי שהנך בגלוי לגוים לומר - ילבינו" זקנים  ו"פני לרחוב, לצאת עליך

הזקן  רבינו שמבאר (כפי לטובה - בחמותה" כלה באמה, קמה "בת חבשה 114וכן האמא זה): ענין
הׂשער; להיות צריך שכך 'פסק' בפריז גוי שאיזה בגלל השערות, נראות היו שמצידיה פאה, רבעי ֵַָשלשת
ואומרת  לרחוב ויוצאת הׂשער, כל את שמכסה פאה חובשת אני מתביישת; אינני ואומרת: הבת ֵַָבאה
למאי  - השמלה את לקצר שצריך שאומר גוי ישנו בפריז!... גויה או גוי איזה מדברי מתפעלת שאינני

להבדיל. רבינו, משה של דבריו את יש לי עבורי?! נפקאֿמינה

פנימה" מלך בת כבודה ש"כל באופן תהיה ההנהגה שכאשר מבטיחה, ילדים 115והתורה יגדלו אזי ,
שמתבטא  'נחת' ולא הזה, עולם של נחת גם אלא הבא, עולם של נחת רק לא אמיתי, נחת מהם שירוו

ועשרי  מאה לאחרי 'קדיש' שמשאירים להיות בכך נחת': לעבעדיקער 'א אלא רחמנאֿליצלן, שנה ַם
ש"נערים  בגלל - למה זה וכל שנה, ועשרים מאה עד מהבת או מהבן נחת מרוב זיך') ('ּפרעגלען מדושן

בחמותה". כלה באמה, קמה "בת ילבינו", זקנים פני

וראו" "טעמו - עכשיו אבל בעלמא; הזיה שזוהי לחשוב יכולים היו שנים, לפני זה על ,116כשדיברו
ותווכחו! נסו

תואר, בעל ב'נואם' צורך אין הלב; מן היוצאים בדברים לדבר שצריך הוא היחידי התנאי - וכאמור
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הי"ד.105) לספר בהקדמתו
יא.106) יז, שופטים פ'
ממרים.107) הל' ריש רמב"ם
ח.108) כ, יתרו
יב.109) ה, ואתחנן
ואילך.110) ב יא,

ואילך.111) ד יד,
כג.112) כט, הימיםֿא דברי
וש"נ.113) .157 ע' חמ"ט תו"מ גם וראה בסופה.
ואילך.114) סע"ד ט, צו לקו"ת ראה
יד.115) מה, תהלים
שם 116) - הכתוב ט.לשון לד,
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לומר  - בדבר עיקרי ותנאי הלב, מן היוצאים בדברים לדבר רק צריך בבנק... דולר מיליון לו שיהיה או
מהאמא  ולא מהאבא לא מתפעל שלא דור עם שמדברים כיון אותה... "לצבוע" מבלי כפשוטה, האמת את
לתינוק  אותו מחשיבים ולא אותו, מרמים ולא אותו, מנצלים שלא להרגיש רוצה הוא אחד; מאף ולא

הגמרא  כדברי אדרבה: - ואז מבוגר, אדם עם כמו אליו מדברים אלא קינד'), ּפיצל ('א אודות 117קטן ַ
בטלים  וכשיושבים תמיד, משאות לשאת הרגילים אדם (בני חלשי" עבדי לא דאי דמחוזא, "אכלושי
תינוק  עבור שזה יאמר - קל דבר לו כשיתנו אבל לשאתו, ירצה - כבד משא לו כשיתנו להם); קשה

('בייבי').

השליחות  את מקיימים ושנית, אמת. מדברים כל, ראשית הנה, - כאלו במילים הנוער עם כשמדברים
חידוש  שאין לכך נוסף הרי, - דרכים') ('אייגענע אישיות בדרכים כשהולכים מהֿשאיןֿכן הקב"ה; של
זהו  פשוטות: ובמילים האמת, זו אין הנה הרגל. את פשטו ומזמן אותם, ניסו שכבר לעיל, כאמור בדבר ,
ומרגיש  וויתור, פשרה שזוהי יודע לבו שבעומק כיון הלב, כל עם זאת שיאמר יתכן לא ובמילא, שקר.

תצמח" מארץ "אמת - האמת תנצח שסוףֿכלֿסוף כיון יצליח, ששקר 118שלא להיות יכול לא שהרי ,
שעה. חצי או שעה עוד יום, חצי יום, עוד להימשך רק יכול זה ושולט, מושל ישאר

.ÁÎ,בעסק שמתייגעים כפי יגיעה, של באופן בתורה", ד"העוסק הענין ישנו כאשר - לעיל וכאמור
בשלום"; ד"פדה הענין יהיה אזי הציבור", עם ומתפלל חסדים, "בגמילות יגיעה וכן

פארוואלטונג  ('שטאטישער העיר הנהלת עם לריב יצטרכו ולא הילדים, עם לריב יצטרכו ')לא ַַָ
(ששתי  מכונית לו לקנות או הילד, את להכות האם - עצמו עם לריב יצטרך ולא נוסף, שוטר שיעמידו

ונחת, ובשובה בשלום תהיה ההנהגה אלא בשכל), מקום להם יש הדרכים

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו וכן ובניו, הקב"ה - ולבני" לי ד"פדאני הענין -119ויהיה
בראשם" "וה' והשלימה, האמיתית בגאולה העולם", אומות לארצנו 120"מבין הולכים הקב"ה עם ויחד ,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי הקדושה,

***

.ËÎ ב'אגרת בעצמו כותב והגאולה, השמחה בעל הזקן, שרבינו כסלו, לי"ט בהנוגע פעמים כמה דובר
ב'אגרת  כותב וכן לגאולה, - ולאחריֿזה למאסר, שגרמו הענינים עם קשורה היתה שגאולתו הקודש',

לגאולה: בקשר שיעשו הענינים אודות בסיומה, ובפרט הקודש',
הצדקה  ענין אודות כותב - מקומות בכמה הקודש' בדיבורֿהמתחיל 121ב'אגרת הקודש', 'אגרת בסוף ;

כותב  פעמים", מאה אפילו תוכיח.. ושנה";122"הוכח שנה בכל הש"ס כל "לגמור :

ספר  שהרי תהלים, דאמירת הענין שזהו שבתורה, תפילה - התפילה ענין אודות כותב ולאחריֿזה
הגמרא  (כדברי המלך דוד שאמר ותשבחות" "שירות הוא ענינו אבל שבכתב, מתורה חלק הוא תהלים

ברכות  התפילה.123במסכת ענין שזהו ,(

הקצה  אל הקצה מן שהם כפי ותפילה דתורה הענינים מקשר תהלים ספר הנה גופא, :124ובזה

הפסוק  על וגם בתחלתו, תהלים במדרש מהקב"ה 125איתא ביקש המלך שדוד פי", אמרי לרצון "יהיו
כנגעים  עליהם שכר ונוטלין תהלים) (במזמורי בהן קורין ש"יהיו - בקשתו נתקבלה שם, שמשמע וכפי -

ואהלות".
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באג"ק 117) (הובא שם ברא"ש ועי' (ובפירש"י). א עז, ב"מ
קפג). ס"ע ח"ח

יב.118) פה, שם
ט.119) יו"ד, בא
יג.120) ב, מיכה
וש"נ.121) .177 ע' חמ"ה תו"מ גם ראה

א.122) קסג,
ב.123) ג,
ע'124) חל"ח (תו"מ סכ"ג תשכ"ד כסלו י"ט שיחת גם ראה

וש"נ. .38 ע' חמ"ז שם .(272
טו.125) יט, תהלים
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הכי  החלק עם קשור זה וענין שבתורה; ועמוק קשה הכי החלק הוא ואהלות דנגעים הלימוד והרי
עומד" אתה מי לפני "דע הוא שענינה התפילה, בענין קמי 126עמוק "כעבדא הביטול, לתכלית ועד ,

תהלים.127מריה" בספר ישראל מלך דוד של  ותשבחות בשירות שישנו -

.Ï,שעברה בשנה הש"ס לימוד את שמסיימים הש"ס, דחלוקת הענין עם כסלו י"ט קשור - ובכללות
הבאה  לשנה הש"ס את .128ומחלקים

כסלו  י"ט עם הקשורה ה"מגבית" שזוהי - הצדקה ענין ישנו עבור 129וכמוֿכן מיועד ממנה שחלק ,
הקודש' ב'אגרת הזקן רבינו כותב שאודותה ארץֿהקודש, נפשנו 130צדקת חיי לפדות לנו שעמדה ש"היא

כו'".

לימוד  בגלוי ואיחד שקישר הוא הזקן רבינו של החידוש והרי ופנימיות, נגלה יש שבתורה וכיון
התניא  ספר חלוקת עם גם קשור זה הרי - יחד גם והשגה הבנה של באופן דתורה, והפנימיות הנגלה
כסלו, י"ט לקראת יסיימו אחד שכל באופן השנה, במשך ללמדו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי

להשלמה" התחלה "מתכיפין - הפעם עוד יתחיל השנה.131ומיד במשך לסיים כדי -

בפנימיות  ענין עם הש"ס; עם הקשור בנגלה ענין עם כסלו די"ט ההתוועדות את לקשר נהוג ולכן
למגבית. בהנוגע כאמור, צדקה, של ענין ועם התניא; ספר עם הקשור  בחסידות, התורה,

מאמר  לומר שנים, ותשע שישים מאה זה לדור, מדור מנהג שזהו חסידות, מאמר על נוסף - וזאת
כסלו. די"ט בהתוועדות כסלו, י"ט ביום חסידות

ה"הדרן" את שאומר שזה לאוֿדוקא אבל כולו, הש"ס את לסיים הש"ס, לסיום בנוגע רגיל כלל, בדרך
או  עוקצין, מסכת שזוהי משנה, סדרי שבששה האחרונה המסכתא על דוקא זאת יאמר בגלוי וה"סיום"
שנהוג  (כפי גם אלא נדה. מסכת שזוהי גמרא, עליהם שיש המסכתות מל"ו האחרונה המסכתא על
בן  שפלוני מסכתא שזוהי ובפרט מכות. מסכת זו הרי - ובנידוןֿדידן שבינתיים, מסכתא על לפעמים)

השנה. במשך וסיים למד פלוני

מסכ  על ה"הדרן" ייערך השםֿיתברך שבעזר לכך נוסף טעם פעם ויש נערך שכבר (אףֿעלֿפי מכות ת
זו  מסכת על ב'סיום'132סיום שיתבארו הענינים לפי שיובן כפי ,(133.

.‡Ï יהושע 134בסיום ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן אודות סיפורים שני ישנם מכות מסכת
משחק", עקיבא ורבי בוכין, והתחילו רומי.. של המונה קול ש"שמעו הראשון, סיפור עקיבא: ורבי
שיצא  שועל ש"ראו השני, וסיפור עלֿאחתֿכמהֿוכמה". רצונו לעושי כך, רצונו לעוברי "ומה באמרו,

"כתיב  באמרו, מצחק", עקיבא ורבי בוכין, הן התחילו הקדשים, קדשי נאמנים 135מבית עדים לי ואעידה
באוריה  אוריה, של בנבואתו זכריה של נבואתו הכתוב תלה יברכיהו.. בן זכריה ואת הכהן אוריה את

כתיב 136כתיב  בזכריה [וגו'], תחרש שדה ציון בגללכם ירושלים.137לכן ברחובות וזקנות זקנים ישבו עוד
שנתקיימה  עכשיו זכריה. של נבואתו תתקיים שלא מתיירא הייתי אוריה, של נבואתו נתקיימה שלא עד
עקיבא  לו, אמרו הזה "בלשון מסיימת: והגמרא מתקיימת", זכריה של שנבואתו בידוע אוריה, של נבואתו

ניחמתנו". עקיבא ניחמתנו
מסכת  על סיום שנערך הקודמת בפעם בארוכה שנתבארו פרטים וכמה כמה ישנם אלו סיפורים בשני

הנ"ל,132זו  הסיפורים שני באים אליו בהמשך אשר שלפניֿזה, בפיסקא הגמרא מאמר יתבאר ועתה ;
" הגמרא: בלשון של xakeכמודגש המונה קול ושמעו בדרך מהלכין עקיבא ורבי כו' גמליאל רבן היה
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רע"א.127) יו"ד, שבת
וש"נ.128) סע"ג. לקמן גם ראה
וש"נ.129) .385 ע' חמ"ח תו"מ גם ראה
סוס"ד.130)
בראשית.131) לחתן "מרשות" נוסח
(תו"מ 132) תשכ"ה שבט י"ג בשלח, וש"פ שבט יו"ד שיחות

וש"נ. ואילך). 186 ע' חמ"ב
ואילך.133) ס סעיף לקמן ראה
שנתבאר 134) ה"הדרן" המשך גם שולב - לקמן בהבא

מקץ. וש"פ וישב ש"פ בשיחות
ב.135) ח, ישעי'
יב.136) ג, מיכה
ד.137) ח, זכרי'
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לומר  - בדבר עיקרי ותנאי הלב, מן היוצאים בדברים לדבר רק צריך בבנק... דולר מיליון לו שיהיה או
מהאמא  ולא מהאבא לא מתפעל שלא דור עם שמדברים כיון אותה... "לצבוע" מבלי כפשוטה, האמת את
לתינוק  אותו מחשיבים ולא אותו, מרמים ולא אותו, מנצלים שלא להרגיש רוצה הוא אחד; מאף ולא

הגמרא  כדברי אדרבה: - ואז מבוגר, אדם עם כמו אליו מדברים אלא קינד'), ּפיצל ('א אודות 117קטן ַ
בטלים  וכשיושבים תמיד, משאות לשאת הרגילים אדם (בני חלשי" עבדי לא דאי דמחוזא, "אכלושי
תינוק  עבור שזה יאמר - קל דבר לו כשיתנו אבל לשאתו, ירצה - כבד משא לו כשיתנו להם); קשה

('בייבי').

השליחות  את מקיימים ושנית, אמת. מדברים כל, ראשית הנה, - כאלו במילים הנוער עם כשמדברים
חידוש  שאין לכך נוסף הרי, - דרכים') ('אייגענע אישיות בדרכים כשהולכים מהֿשאיןֿכן הקב"ה; של
זהו  פשוטות: ובמילים האמת, זו אין הנה הרגל. את פשטו ומזמן אותם, ניסו שכבר לעיל, כאמור בדבר ,
ומרגיש  וויתור, פשרה שזוהי יודע לבו שבעומק כיון הלב, כל עם זאת שיאמר יתכן לא ובמילא, שקר.

תצמח" מארץ "אמת - האמת תנצח שסוףֿכלֿסוף כיון יצליח, ששקר 118שלא להיות יכול לא שהרי ,
שעה. חצי או שעה עוד יום, חצי יום, עוד להימשך רק יכול זה ושולט, מושל ישאר

.ÁÎ,בעסק שמתייגעים כפי יגיעה, של באופן בתורה", ד"העוסק הענין ישנו כאשר - לעיל וכאמור
בשלום"; ד"פדה הענין יהיה אזי הציבור", עם ומתפלל חסדים, "בגמילות יגיעה וכן

פארוואלטונג  ('שטאטישער העיר הנהלת עם לריב יצטרכו ולא הילדים, עם לריב יצטרכו ')לא ַַָ
(ששתי  מכונית לו לקנות או הילד, את להכות האם - עצמו עם לריב יצטרך ולא נוסף, שוטר שיעמידו

ונחת, ובשובה בשלום תהיה ההנהגה אלא בשכל), מקום להם יש הדרכים

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו וכן ובניו, הקב"ה - ולבני" לי ד"פדאני הענין -119ויהיה
בראשם" "וה' והשלימה, האמיתית בגאולה העולם", אומות לארצנו 120"מבין הולכים הקב"ה עם ויחד ,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי הקדושה,

***

.ËÎ ב'אגרת בעצמו כותב והגאולה, השמחה בעל הזקן, שרבינו כסלו, לי"ט בהנוגע פעמים כמה דובר
ב'אגרת  כותב וכן לגאולה, - ולאחריֿזה למאסר, שגרמו הענינים עם קשורה היתה שגאולתו הקודש',

לגאולה: בקשר שיעשו הענינים אודות בסיומה, ובפרט הקודש',
הצדקה  ענין אודות כותב - מקומות בכמה הקודש' בדיבורֿהמתחיל 121ב'אגרת הקודש', 'אגרת בסוף ;

כותב  פעמים", מאה אפילו תוכיח.. ושנה";122"הוכח שנה בכל הש"ס כל "לגמור :

ספר  שהרי תהלים, דאמירת הענין שזהו שבתורה, תפילה - התפילה ענין אודות כותב ולאחריֿזה
הגמרא  (כדברי המלך דוד שאמר ותשבחות" "שירות הוא ענינו אבל שבכתב, מתורה חלק הוא תהלים

ברכות  התפילה.123במסכת ענין שזהו ,(

הקצה  אל הקצה מן שהם כפי ותפילה דתורה הענינים מקשר תהלים ספר הנה גופא, :124ובזה

הפסוק  על וגם בתחלתו, תהלים במדרש מהקב"ה 125איתא ביקש המלך שדוד פי", אמרי לרצון "יהיו
כנגעים  עליהם שכר ונוטלין תהלים) (במזמורי בהן קורין ש"יהיו - בקשתו נתקבלה שם, שמשמע וכפי -

ואהלות".
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באג"ק 117) (הובא שם ברא"ש ועי' (ובפירש"י). א עז, ב"מ
קפג). ס"ע ח"ח

יב.118) פה, שם
ט.119) יו"ד, בא
יג.120) ב, מיכה
וש"נ.121) .177 ע' חמ"ה תו"מ גם ראה

א.122) קסג,
ב.123) ג,
ע'124) חל"ח (תו"מ סכ"ג תשכ"ד כסלו י"ט שיחת גם ראה

וש"נ. .38 ע' חמ"ז שם .(272
טו.125) יט, תהלים
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הכי  החלק עם קשור זה וענין שבתורה; ועמוק קשה הכי החלק הוא ואהלות דנגעים הלימוד והרי
עומד" אתה מי לפני "דע הוא שענינה התפילה, בענין קמי 126עמוק "כעבדא הביטול, לתכלית ועד ,

תהלים.127מריה" בספר ישראל מלך דוד של  ותשבחות בשירות שישנו -

.Ï,שעברה בשנה הש"ס לימוד את שמסיימים הש"ס, דחלוקת הענין עם כסלו י"ט קשור - ובכללות
הבאה  לשנה הש"ס את .128ומחלקים

כסלו  י"ט עם הקשורה ה"מגבית" שזוהי - הצדקה ענין ישנו עבור 129וכמוֿכן מיועד ממנה שחלק ,
הקודש' ב'אגרת הזקן רבינו כותב שאודותה ארץֿהקודש, נפשנו 130צדקת חיי לפדות לנו שעמדה ש"היא

כו'".

לימוד  בגלוי ואיחד שקישר הוא הזקן רבינו של החידוש והרי ופנימיות, נגלה יש שבתורה וכיון
התניא  ספר חלוקת עם גם קשור זה הרי - יחד גם והשגה הבנה של באופן דתורה, והפנימיות הנגלה
כסלו, י"ט לקראת יסיימו אחד שכל באופן השנה, במשך ללמדו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי

להשלמה" התחלה "מתכיפין - הפעם עוד יתחיל השנה.131ומיד במשך לסיים כדי -

בפנימיות  ענין עם הש"ס; עם הקשור בנגלה ענין עם כסלו די"ט ההתוועדות את לקשר נהוג ולכן
למגבית. בהנוגע כאמור, צדקה, של ענין ועם התניא; ספר עם הקשור  בחסידות, התורה,

מאמר  לומר שנים, ותשע שישים מאה זה לדור, מדור מנהג שזהו חסידות, מאמר על נוסף - וזאת
כסלו. די"ט בהתוועדות כסלו, י"ט ביום חסידות

ה"הדרן" את שאומר שזה לאוֿדוקא אבל כולו, הש"ס את לסיים הש"ס, לסיום בנוגע רגיל כלל, בדרך
או  עוקצין, מסכת שזוהי משנה, סדרי שבששה האחרונה המסכתא על דוקא זאת יאמר בגלוי וה"סיום"
שנהוג  (כפי גם אלא נדה. מסכת שזוהי גמרא, עליהם שיש המסכתות מל"ו האחרונה המסכתא על
בן  שפלוני מסכתא שזוהי ובפרט מכות. מסכת זו הרי - ובנידוןֿדידן שבינתיים, מסכתא על לפעמים)

השנה. במשך וסיים למד פלוני

מסכ  על ה"הדרן" ייערך השםֿיתברך שבעזר לכך נוסף טעם פעם ויש נערך שכבר (אףֿעלֿפי מכות ת
זו  מסכת על ב'סיום'132סיום שיתבארו הענינים לפי שיובן כפי ,(133.

.‡Ï יהושע 134בסיום ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן אודות סיפורים שני ישנם מכות מסכת
משחק", עקיבא ורבי בוכין, והתחילו רומי.. של המונה קול ש"שמעו הראשון, סיפור עקיבא: ורבי
שיצא  שועל ש"ראו השני, וסיפור עלֿאחתֿכמהֿוכמה". רצונו לעושי כך, רצונו לעוברי "ומה באמרו,

"כתיב  באמרו, מצחק", עקיבא ורבי בוכין, הן התחילו הקדשים, קדשי נאמנים 135מבית עדים לי ואעידה
באוריה  אוריה, של בנבואתו זכריה של נבואתו הכתוב תלה יברכיהו.. בן זכריה ואת הכהן אוריה את

כתיב 136כתיב  בזכריה [וגו'], תחרש שדה ציון בגללכם ירושלים.137לכן ברחובות וזקנות זקנים ישבו עוד
שנתקיימה  עכשיו זכריה. של נבואתו תתקיים שלא מתיירא הייתי אוריה, של נבואתו נתקיימה שלא עד
עקיבא  לו, אמרו הזה "בלשון מסיימת: והגמרא מתקיימת", זכריה של שנבואתו בידוע אוריה, של נבואתו

ניחמתנו". עקיבא ניחמתנו
מסכת  על סיום שנערך הקודמת בפעם בארוכה שנתבארו פרטים וכמה כמה ישנם אלו סיפורים בשני

הנ"ל,132זו  הסיפורים שני באים אליו בהמשך אשר שלפניֿזה, בפיסקא הגמרא מאמר יתבאר ועתה ;
" הגמרא: בלשון של xakeכמודגש המונה קול ושמעו בדרך מהלכין עקיבא ורבי כו' גמליאל רבן היה
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וש"נ. ואילך). 186 ע' חמ"ב
ואילך.133) ס סעיף לקמן ראה
שנתבאר 134) ה"הדרן" המשך גם שולב - לקמן בהבא

מקץ. וש"פ וישב ש"פ בשיחות
ב.135) ח, ישעי'
יב.136) ג, מיכה
ד.137) ח, זכרי'
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כדלקמן. שלפניֿזה, לפיסקא ההמשך על מורה זה שלשון וכו'", רומי

.·Ï:הקודמת בפיסקא הגמרא וזהֿלשון
גזר  גזירות ארבע חנינא, בר יוסי רבי וביטלום."אמר נביאים ארבעה באו ישראל, על רבינו משה

אמר  צדיקים 138משה כשיהיו בטח, ישראל ישכון אימתי (כלומר, יעקב עין בדד בטח ישראל וישכון
יעקב  שנאמר 139כעין וביטלה, עמוס בא כיעקב 140). חסיד להיות יכול (מי יעקב יקום מי נא כי 139חדל (

כיעקב  צדיקים שיהיו הטובים הם (קטנים הוא וכתיב 139קטן אמר 141), תהיה, לא היא גם זאת על ה' נחם
אמר  משה אלקים. ואמר 142ה' ירמיהו בא תרגיע, לא ההם להם 143ובגוים (שיהא ישראל להרגיעו הלוך

בגלותן  אמר 144מנוחה משה שנאמר 145). וביטלה, יחזקאל בא בנים, על אבות עון החוטאת 146פוקד הנפש
אמר  משה תמות. ואמר 147היא ישעיהו בא בגוים, וגו'148ואבדתם גדול בשופר יתקע ההוא ביום והיה

האומות  בין אבודים יהיו שלא מלמד בארץ, האובדים )".144(ובאו

להבין: וצריך

המפרשים  קושיית הכתובות 149א) כסדר לא גזירות, מארבע קראי הני מייתי "דלא הטעם מהו -
הנביאות"? כסדר ולא שבתורה,

וענין לשון "ארבעdxifbב) -xfb zexifb בהלכה גדרים לו יש - רבינו" לקביעת 150משה בנוגע הן ,
בחלק שהובא במאמר 'גזירה' בלשון משתמשים כאשר גם ולכן, לביטולה. בנוגע והן dcb`dהגזירה

לגדרי בהתאם להיות צריך זה הרי (כבנידוןֿדידן), .dklddשבתורה

בגמרא  שמצינו - לעולם 151ובהקדמה הם וקיימות תקנות, כמה ותיקן גזירות, כמה גזר רבינו ש"משה
גם  אלא 'תקנות', רק  לא היו ֿ תורה, מתן היה שאז רבינו, משה בזמן שכבר והיינו, עולמים". ולעולמי

הגמרא  מדברי הגזירות, לענין דוגמא גאון נסים רב בפירוש שמובא וכפי גזר 152'גזירות', דוד "נתינים
דכתיב  עליהם, גזר משה (בתמיה), לההוא 153עליהם גזר משה (ומשני) מימיך, שואב עד עציך מחוטב

ממש. ל'גזירה' אלא) כו', מצוה קיום של לענין (לא היא שהכוונה מוכח ומזה כו'", דרא

לבטל  וביקש אחר, דין בית אחריהם ועמד גזירה.. שגזרו דין ש"בית - 'גזירה' של בענין ומהגדרים
ובמנין" בחכמה הראשונים מן גדול שיהיה עד יכול אינו הגזירה.. אותה ולעקור.. הראשונים .154דברים

רבינו  משה של) מ(ביתֿדינו יותר גדול (ביתֿדין) לנו שאין כיון השאלה: נשאלת שהרי 155ועלֿפיֿזה ,
רבינו  ממשה "מקבלים" הם רבינו?156כולם משה שגזר גזירות לבטל יכולים כיצד אםֿכן -

ארבעה "באו כיצד צורךmi`iap157ג) יש גזירה לבטל כדי הרי - ענין oicÎziaaוביטלום" שייך ומה ,
ומופת  אות ויעשה איש.. יעמוד ו"אם דבר", לחדש רשאי נביא "אין ההלכה גדרי עלֿפי אשר ל'נביא', זה
שמענו  שלא פירוש המצוות מן במצוה לפרש או מצוה, לגרוע או מצוה להוסיף שלחו שה' ויאמר

שקר" נביא זה הרי ?158ממשה..
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כח.138) לג, ברכה
שם.139) פירש"י
ה.140) ז, עמוס
ו.141) שם,
סה.142) כח, תבוא
א.143) לא, ירמי'
שם.144) גרשום רבינו פי'
ז.145) לד, תשא
כ.146) יח, יחזקאל
לח.147) כו, בחוקותי
יג.148) כז, ישעי'
כאן.149) מהרש"א חדא"ג
תקכט 150) (ע' גזרה ערך ה) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך).
א.151) ל, שבת

סע"א.152) עט, יבמות
יו"ד.153) כט, נצבים
ה"ב.154) פ"ב ממרים הל' רמב"ם
"האומר 155) שם: ובט"ז סל"ו סרמ"ב יו"ד שו"ע וראה

הוא  "בזיון בזיון", משום אותו מלקין כמשה היית אם לחבירו..
והוא  כמותו, אחר אדם הי' אילו אומר שהוא ע"ה רבינו למשה

כמשה". קם לא כתיב שהרי אפשרי, בלתי
מדרשא 156) לבי דרדקי.. "אתו א: קד, משבת גם ולהעיר

- כוותייהו" איתמר לא נון בן יהושע בימי דאפילו מילי ואמרו
למשה  ביחס ולא נון, בן ליהושע ביחס רק להיות יכול זה שענין
למשה  ניתן הכל לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה ש"כל רבינו,
וש"נ). שם. 75 ובהערה 215 ע' ריש ח"ח תו"מ גם (ראה בסיני"

הרווחת 157) הגירסא אבל "זקנים", גירסא גם שיש להעיר
"נביאים". - היא יעקב') ב'עין (וגם בגמרא

ה"א.158) פ"ט יסוה"ת הל' רמב"ם

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

מוכח, וביטלום", נביאים ארבעה באו ישראל, על רבינו משה גזר גזירות "ארבע הגמרא מדברי ד)
רבינו ישראלxingdשמשה בני בגמרא xzeiעל מפורש ולכאורה, הנביאים. אוהב 159מאשר רבינו ש"משה

הרי  נחמות, דברי גם שאמרו אף כאן), שנזכרו הנביאים ארבעת (ובפרט הנביאים ואילו היה", ישראל
על 160עיקר  שהגזירות לכאורה, הדבר, תמוה ואםֿכן מוסר. דברי לישראל לומר היה ותפקידם ענינם

הנביאים  עלֿידי נעשה הגזירות ביטול ואילו היה", ישראל ש"אוהב רבינו משה עלֿידי באו ישראל
מוסר?! דברי לומר ותפקידם שענינם

על  רבינו משה גזר גזירות "ארבע הקדמה: באה שתחילה - הגמרא לשון דיוק להבין צריך גם ה)
הנביא, עלֿידי וביטולה גזירה כל הגמרא מפרטת ואחרֿכך וביטלום", נביאים ארבעה באו ישראל,
מניינא  הש"ס: ובלשון נביאים", "ארבעה שביטלום גזירות" "ארבע שיש בהקדמה הצורך מהו דלכאורה,

לי? למה

"ארבע הלשון נאמר שבהקדמה - דיוק xfbועוד zexifb הלשון נאמר הענין ובהמשך רבינו", משה
גזר")?`xn"משה "משה (ולא "

עמוס "בא - הנביאים לארבעת בנוגע הגמרא בלשון לדייק יש ירמיהוdlhiaeוכן בא ..xn`e בא ..
ישעיהוdlhiaeיחזקאל בא ..xn`e בנוגע ואילו "ביטלה", הלשון נאמר והג' הא ' לגזירה שבנוגע היינו, ,"

"אמר"? הוא הלשון והד' הב' לגזירה

.‚Ï:הגזירות של גדרן תחילה לבאר ויש
ל"התקנות בנוגע ממרים הלכות בריש הרמב"ם שחל zexifbdeכתב - ביתֿדין שקובעים והמנהגות"

שנאמר  לאֿתעשה, ומצות מצותֿעשה של גדר -106עליהם גו'" תסור לא גו' יורוך אשר התורה פי "על
העולם". ולתקן הדת "לחזק הוא שענינם

לומר  בתורויש מישראל אחד לכל השייך ענין הוא הדת" ש"לחזק - זו הגדרה ו"לתקן cigiבפירוש ,
בתור ישראל לכללות השייך ענין הוא .llkהעולם"

תורה, תלמוד ממצות החל להכלל, היחיד שבין החילוק מודגש ומצוות התורה שבכללות - ובהקדמה
דרבים  תורה לתלמוד דיחיד תורה תלמוד בין חילוק יחיד 161שיש קרבנות שיש בקרבנות, ועלֿדרךֿזה ,

שאז  רבים, עם או יחיד עם הקשור ענין זהו אם חילוק יש הצדקה בענין ועלֿדרךֿזה ציבור, וקרבנות
הפרה" לו אין רבים דעת על שהודר.. "נדר עלֿדרך זה .162הרי

התורה  כללות על קאי ש"דת" - הדת" "לחזק גזירות: בעניני גם זה חילוק ישנו לכך, ובהתאם
עם" מכל שונות "דתיהם ו"לתקן 163ומצוותיה, יחיד; בתור מישראל אחד כל עם הקשור ענין הוא -

ישראל  כלל של בכחו הוא כללי, ענין שהוא העולם תיקון כי הרבים, עם הקשור ענין הוא - העולם"
מלא" "עולם היותו עם עצמו, בפני היחיד עלֿידי כלֿכך (ולא עם ).164בתור

סוגי  שני בהם שיש ישראל", על רבינו משה ש"גזר גזירות" ל"ארבע בנוגע לומר יש ועלֿפיֿזה
"לחזק  - היחיד עם הקשורות וגזירות העולם", "לתקן - ישראל כלל עם הקשורות גזירות הנ"ל: גזירות

הדת".

שתחילה  כיון - הנביאות" כסדר ולא שבתורה, הכתובות כסדר "לא הדברים, סדר גם יתורץ ועלֿפיֿזה
כדלקמן. היחיד, עם הקשורות הגזירות באות ואחרֿכך הציבור, עם הקשורות הגזירות באות

.„Ï:ישראל לכלל בנוגע הם - הראשונות גזירות ב'
כעין  צדיקים כשיהיו בטח, ישראל ישכנו (אימתי יעקב" עין בדד בטח ישראל וישכון אמר "משה
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ואילך.159) סע"א סה, מנחות
נביא 160) להיות ונשלח שנתמנה בשעה בישעי' שמצינו וכפי

שלחני" הנני ואומר ישראל).. את (להוכיח אשלח מי "את -
לב  ש"השמן בגלל היתה לכך שהסיבה - ובפירש"י) ח ו , (ישעי'
כמסופר  ירמי', לנבואת בנוגע ועד"ז יו"ד). (שם, וגו'" הזה העם

ועמוס. ליחזקאל בנוגע ועד"ז ירמי'. ספר בתחלת
וש"נ.161) ה"ד. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה
וש"נ.162) סע"א. טז, מכות
ח.163) ג, אסתר
וש"נ.164) (במשנה). סע"א לז, סנהדרין
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כדלקמן. שלפניֿזה, לפיסקא ההמשך על מורה זה שלשון וכו'", רומי

.·Ï:הקודמת בפיסקא הגמרא וזהֿלשון
גזר  גזירות ארבע חנינא, בר יוסי רבי וביטלום."אמר נביאים ארבעה באו ישראל, על רבינו משה

אמר  צדיקים 138משה כשיהיו בטח, ישראל ישכון אימתי (כלומר, יעקב עין בדד בטח ישראל וישכון
יעקב  שנאמר 139כעין וביטלה, עמוס בא כיעקב 140). חסיד להיות יכול (מי יעקב יקום מי נא כי 139חדל (

כיעקב  צדיקים שיהיו הטובים הם (קטנים הוא וכתיב 139קטן אמר 141), תהיה, לא היא גם זאת על ה' נחם
אמר  משה אלקים. ואמר 142ה' ירמיהו בא תרגיע, לא ההם להם 143ובגוים (שיהא ישראל להרגיעו הלוך

בגלותן  אמר 144מנוחה משה שנאמר 145). וביטלה, יחזקאל בא בנים, על אבות עון החוטאת 146פוקד הנפש
אמר  משה תמות. ואמר 147היא ישעיהו בא בגוים, וגו'148ואבדתם גדול בשופר יתקע ההוא ביום והיה

האומות  בין אבודים יהיו שלא מלמד בארץ, האובדים )".144(ובאו

להבין: וצריך

המפרשים  קושיית הכתובות 149א) כסדר לא גזירות, מארבע קראי הני מייתי "דלא הטעם מהו -
הנביאות"? כסדר ולא שבתורה,

וענין לשון "ארבעdxifbב) -xfb zexifb בהלכה גדרים לו יש - רבינו" לקביעת 150משה בנוגע הן ,
בחלק שהובא במאמר 'גזירה' בלשון משתמשים כאשר גם ולכן, לביטולה. בנוגע והן dcb`dהגזירה

לגדרי בהתאם להיות צריך זה הרי (כבנידוןֿדידן), .dklddשבתורה

בגמרא  שמצינו - לעולם 151ובהקדמה הם וקיימות תקנות, כמה ותיקן גזירות, כמה גזר רבינו ש"משה
גם  אלא 'תקנות', רק  לא היו ֿ תורה, מתן היה שאז רבינו, משה בזמן שכבר והיינו, עולמים". ולעולמי

הגמרא  מדברי הגזירות, לענין דוגמא גאון נסים רב בפירוש שמובא וכפי גזר 152'גזירות', דוד "נתינים
דכתיב  עליהם, גזר משה (בתמיה), לההוא 153עליהם גזר משה (ומשני) מימיך, שואב עד עציך מחוטב

ממש. ל'גזירה' אלא) כו', מצוה קיום של לענין (לא היא שהכוונה מוכח ומזה כו'", דרא

לבטל  וביקש אחר, דין בית אחריהם ועמד גזירה.. שגזרו דין ש"בית - 'גזירה' של בענין ומהגדרים
ובמנין" בחכמה הראשונים מן גדול שיהיה עד יכול אינו הגזירה.. אותה ולעקור.. הראשונים .154דברים

רבינו  משה של) מ(ביתֿדינו יותר גדול (ביתֿדין) לנו שאין כיון השאלה: נשאלת שהרי 155ועלֿפיֿזה ,
רבינו  ממשה "מקבלים" הם רבינו?156כולם משה שגזר גזירות לבטל יכולים כיצד אםֿכן -

ארבעה "באו כיצד צורךmi`iap157ג) יש גזירה לבטל כדי הרי - ענין oicÎziaaוביטלום" שייך ומה ,
ומופת  אות ויעשה איש.. יעמוד ו"אם דבר", לחדש רשאי נביא "אין ההלכה גדרי עלֿפי אשר ל'נביא', זה
שמענו  שלא פירוש המצוות מן במצוה לפרש או מצוה, לגרוע או מצוה להוסיף שלחו שה' ויאמר

שקר" נביא זה הרי ?158ממשה..
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כח.138) לג, ברכה
שם.139) פירש"י
ה.140) ז, עמוס
ו.141) שם,
סה.142) כח, תבוא
א.143) לא, ירמי'
שם.144) גרשום רבינו פי'
ז.145) לד, תשא
כ.146) יח, יחזקאל
לח.147) כו, בחוקותי
יג.148) כז, ישעי'
כאן.149) מהרש"א חדא"ג
תקכט 150) (ע' גזרה ערך ה) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך).
א.151) ל, שבת

סע"א.152) עט, יבמות
יו"ד.153) כט, נצבים
ה"ב.154) פ"ב ממרים הל' רמב"ם
"האומר 155) שם: ובט"ז סל"ו סרמ"ב יו"ד שו"ע וראה

הוא  "בזיון בזיון", משום אותו מלקין כמשה היית אם לחבירו..
והוא  כמותו, אחר אדם הי' אילו אומר שהוא ע"ה רבינו למשה

כמשה". קם לא כתיב שהרי אפשרי, בלתי
מדרשא 156) לבי דרדקי.. "אתו א: קד, משבת גם ולהעיר

- כוותייהו" איתמר לא נון בן יהושע בימי דאפילו מילי ואמרו
למשה  ביחס ולא נון, בן ליהושע ביחס רק להיות יכול זה שענין
למשה  ניתן הכל לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה ש"כל רבינו,
וש"נ). שם. 75 ובהערה 215 ע' ריש ח"ח תו"מ גם (ראה בסיני"

הרווחת 157) הגירסא אבל "זקנים", גירסא גם שיש להעיר
"נביאים". - היא יעקב') ב'עין (וגם בגמרא

ה"א.158) פ"ט יסוה"ת הל' רמב"ם
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מוכח, וביטלום", נביאים ארבעה באו ישראל, על רבינו משה גזר גזירות "ארבע הגמרא מדברי ד)
רבינו ישראלxingdשמשה בני בגמרא xzeiעל מפורש ולכאורה, הנביאים. אוהב 159מאשר רבינו ש"משה

הרי  נחמות, דברי גם שאמרו אף כאן), שנזכרו הנביאים ארבעת (ובפרט הנביאים ואילו היה", ישראל
על 160עיקר  שהגזירות לכאורה, הדבר, תמוה ואםֿכן מוסר. דברי לישראל לומר היה ותפקידם ענינם

הנביאים  עלֿידי נעשה הגזירות ביטול ואילו היה", ישראל ש"אוהב רבינו משה עלֿידי באו ישראל
מוסר?! דברי לומר ותפקידם שענינם

על  רבינו משה גזר גזירות "ארבע הקדמה: באה שתחילה - הגמרא לשון דיוק להבין צריך גם ה)
הנביא, עלֿידי וביטולה גזירה כל הגמרא מפרטת ואחרֿכך וביטלום", נביאים ארבעה באו ישראל,
מניינא  הש"ס: ובלשון נביאים", "ארבעה שביטלום גזירות" "ארבע שיש בהקדמה הצורך מהו דלכאורה,

לי? למה

"ארבע הלשון נאמר שבהקדמה - דיוק xfbועוד zexifb הלשון נאמר הענין ובהמשך רבינו", משה
גזר")?`xn"משה "משה (ולא "

עמוס "בא - הנביאים לארבעת בנוגע הגמרא בלשון לדייק יש ירמיהוdlhiaeוכן בא ..xn`e בא ..
ישעיהוdlhiaeיחזקאל בא ..xn`e בנוגע ואילו "ביטלה", הלשון נאמר והג' הא ' לגזירה שבנוגע היינו, ,"

"אמר"? הוא הלשון והד' הב' לגזירה

.‚Ï:הגזירות של גדרן תחילה לבאר ויש
ל"התקנות בנוגע ממרים הלכות בריש הרמב"ם שחל zexifbdeכתב - ביתֿדין שקובעים והמנהגות"

שנאמר  לאֿתעשה, ומצות מצותֿעשה של גדר -106עליהם גו'" תסור לא גו' יורוך אשר התורה פי "על
העולם". ולתקן הדת "לחזק הוא שענינם

לומר  בתורויש מישראל אחד לכל השייך ענין הוא הדת" ש"לחזק - זו הגדרה ו"לתקן cigiבפירוש ,
בתור ישראל לכללות השייך ענין הוא .llkהעולם"

תורה, תלמוד ממצות החל להכלל, היחיד שבין החילוק מודגש ומצוות התורה שבכללות - ובהקדמה
דרבים  תורה לתלמוד דיחיד תורה תלמוד בין חילוק יחיד 161שיש קרבנות שיש בקרבנות, ועלֿדרךֿזה ,

שאז  רבים, עם או יחיד עם הקשור ענין זהו אם חילוק יש הצדקה בענין ועלֿדרךֿזה ציבור, וקרבנות
הפרה" לו אין רבים דעת על שהודר.. "נדר עלֿדרך זה .162הרי

התורה  כללות על קאי ש"דת" - הדת" "לחזק גזירות: בעניני גם זה חילוק ישנו לכך, ובהתאם
עם" מכל שונות "דתיהם ו"לתקן 163ומצוותיה, יחיד; בתור מישראל אחד כל עם הקשור ענין הוא -

ישראל  כלל של בכחו הוא כללי, ענין שהוא העולם תיקון כי הרבים, עם הקשור ענין הוא - העולם"
מלא" "עולם היותו עם עצמו, בפני היחיד עלֿידי כלֿכך (ולא עם ).164בתור

סוגי  שני בהם שיש ישראל", על רבינו משה ש"גזר גזירות" ל"ארבע בנוגע לומר יש ועלֿפיֿזה
"לחזק  - היחיד עם הקשורות וגזירות העולם", "לתקן - ישראל כלל עם הקשורות גזירות הנ"ל: גזירות

הדת".

שתחילה  כיון - הנביאות" כסדר ולא שבתורה, הכתובות כסדר "לא הדברים, סדר גם יתורץ ועלֿפיֿזה
כדלקמן. היחיד, עם הקשורות הגזירות באות ואחרֿכך הציבור, עם הקשורות הגזירות באות

.„Ï:ישראל לכלל בנוגע הם - הראשונות גזירות ב'
כעין  צדיקים כשיהיו בטח, ישראל ישכנו (אימתי יעקב" עין בדד בטח ישראל וישכון אמר "משה
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ואילך.159) סע"א סה, מנחות
נביא 160) להיות ונשלח שנתמנה בשעה בישעי' שמצינו וכפי

שלחני" הנני ואומר ישראל).. את (להוכיח אשלח מי "את -
לב  ש"השמן בגלל היתה לכך שהסיבה - ובפירש"י) ח ו , (ישעי'
כמסופר  ירמי', לנבואת בנוגע ועד"ז יו"ד). (שם, וגו'" הזה העם

ועמוס. ליחזקאל בנוגע ועד"ז ירמי'. ספר בתחלת
וש"נ.161) ה"ד. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה
וש"נ.162) סע"א. טז, מכות
ח.163) ג, אסתר
וש"נ.164) (במשנה). סע"א לז, סנהדרין
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בדברי  הידוע הכלל עלֿפי ובפרט עם. בתור ישראל כלל של הקיום על הכתובים) (בפשטות קאי - יעקב)
אבינו".165גצ'ובי הר  יעקב הפרט על לא הישראלית, האומה על רוצהֿלומר זה ישראל דכתיב מקום ש"כל

"עין שכתוב כמו awri[ומה בישראל, צדיקים עוד שהיו אף דוקא, יעקב) כעין צדיקים (כשיהיו "
במעמד  ישראל בני נמצאים הגלות, בזמן ובפרט הארץ, עמי בין בהיותם שגם זה ענין כי - ויצחק אברהם

של החידוש זה הרי כו', מהנהגתם ללמוד עמהם מתחברים שאינם "בדד", של דוקא:awriומצב

מעבר  והוא אחד, מעבר כולו העולם ש"כל ומצב במעמד היה עבודתו שבתחילת אף - אברהם
ז"ל 166אחד" חכמינו וכדרשת הפסוק 167, "שאמרו 168על אחדים", ודברים אחת שפה הארץ כל "ויהי

היה  חייו, ימי במשך לאחריֿזה, הרי בארץ", אברהם היה אחד ועל אחד, ה' אלקינו ה' על חדים דברים
בתוכנו" אתה אלקים ד"נשיא ומצב ֿ 169במעמד ועלֿאחתֿכמה כו'; מהם שילמד חשש היה שלא כך ,

הזאת" בארץ "גור שנצטוה ליצחק, בנוגע לך"170וכמה כדאי לארץ חוצה ואין תמימה עולה "שאתה ,171 ֶ
יהודה" בית הגוים ש"ככל מצב מפני לחשש מקום שאין בוודאי הרי -103;

גרתי" לבן ש"עם שלמרות - ליעקב בנוגע הוא בביתך"172החידוש שנה עשרים לי "זה ,173,
הרעים" ממעשיו למדתי ולא שמרתי, מצוות "תרי"ג וסלל 174אףֿעלֿפיֿכן קשים בנסיונות שעמד כך ,

זו]. להנהגה הדרך את

בהמשך  "ישראל" שם שנזכר וזהו ישראל. כלל על קאי - תרגיע" לא ההם ובגוים אמר "משה וכן
להרגיעו הלוך ואמר ירמיהו "בא הגמרא: האומה l`xyiדברי כללות אודות שהמדובר להדגיש ,"

כנ"ל.היש  ראלית,

בנוגע מדובר שתחילה - אלו גזירות ב' גו'"),mvrlוסדר ישראל ("וישכון ישראל כלל של הקיום
אחד לפרט בנוגע אלא) הקיום, לעצם  בנוגע (לא מדובר בין ote`aואחרֿכך ישראל כלל של הקיום

בגלות. מנוחה להם תהיה שלא הגוים,

ל'יחיד': בנוגע הגזירות ב' באות ואחרֿכך

בגמרא  (כדאיתא בנים" על אבות עון פוקד אמר בידיהם")175"משה אבותיהם מעשה כשאוחזין "הא
מת" אינו ש"ציבור כלל שישנו כיון ישראל, לכלל בנוגע כי מישראל, יחידים על קאי שייך 176- לא הרי ,

לזה). זה שייכות להם שאין ומצב במעמד שהם (או אחד ציבור להיותם ו"בנים", ד"אבות" החילוק

על  העידה" "התורה שהרי האומה, כללות על קאי לא שבוודאי - בגוים" ואבדתם אמר "משה וכן
הרמב"ם  שכתב וכמו משיח, ֿ ידי על ישראל עם נביאים 177גאולת בשאר לא כו' מאמין שאינו מי ש"כל

יחידים  על קאי בגוים" ש"ואבדתם לומר, צריך ועלֿכרחך רבינו", ובמשה בתורה אלא כופר הוא בלבד
בארץ  האובדים ובאו גדול בשופר יתקע ההוא ביום והיה ואמר ישעיהו ש"בא מזה גם וכמובן בלבד.

אחד לפרט בנוגע רק אלא הגאולה, ענין לעצם בנוגע אינה גדול' ה'שופר שפעולת - וגו'" ote`aאשור
והנדחים. האובדים גם שיבואו הגאולה,

בנוגע הגזירה באה שתחילה - ישראל לכלל בנוגע הגזירות בב' כמו - אלו גזירות ב' mvrlוסדר
רחמנאֿליצלן; שלהם, הקיום יתבטל אזי בידיהם", אבותיהם מעשה "אוחזין שאם היחידים, של הקיום

היחידים של לקיום בנוגע הגזירה באה בגוים".ote`aואחרֿכך ד"ואבדתם
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וישב.165) ר"פ עה"ת צפע"נ
ח.166) פמ"ב, ב"ר
ו.167) פל"ח, ב"ר
א.168) יא, נח
ו.169) כג, שרה חיי
ג.170) כו, תולדות
ב.171) שם, פירש"י

ה.172) לב, וישלח
מא.173) לא, ויצא
שם.174) וישלח פירש"י
א.175) ז, ברכות
א.176) ו, הוריות ראה
רפי"א.177) מלכים הל'
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.‰Ïגזר הנ"ל גזירות שארבע הטעם לבאר נבוא epiaxועתה dyn:ישראל על
רבינו "משה - גיסא מחד והיפוכו: דבר משה, בהנהגת מצינו שלכאורה - l`xyiובהקדמה ade`"היה

נתן  דרבי באבות איתא - גיסא ולאידך שנאמר 178(כנ"ל), מה משה",179בביאור את ישראל בני "ויבכו
בו  שנאמר כאהרן "היה180דלא שמשה לפי שזהו ישראל", בית כל גו' ogikenmiyw"ויבכו mixaca,"

כו'" שלום "רודף שהיה אהרן ֿ כן .181מהֿשאין

כלפי היחס בין החילוק שזהו - בזה l`xyiוהביאור llkכלפי היחס "משה cigidובין המאמר שהרי ,
דרבי  באבות המדובר ואילו ישראל, לכלל ששייך לענין בנוגע בגמרא מובא היה" ישראל אוהב רבינו

כו'": לרעהו איש "בין מישראל, פרטי לאיש ביחס הוא לאהרן, משה שבין החילוק אודות - נתן

בפיהו" היתה אמת "תורת - רבינו מאשר 182משה אחר באופן היא האמת מדת שמצד שההנהגה וכיון ,
החסד  מדת שמצד ישראל183ההנהגה בני בין שהיו מובן הרי ,micigi רבינו משה הוצרך הנהגתם שמצד

מאהרן  אחר באופן אליהם והשלום.184להתייחס החסד מדת היתה שמדתו

מצב  באיזה מישראל, יחיד לכל גם התייחס היה", ישראל ש"אוהב רבינו שמשה פשוט, וגם מובן -
כו', ישראל אהבת מתוך שהוא,

במדרש  הפסוק 185וכמסופר צאנו 186על רועה עליוֿהשלום רבינו משה "כשהיה רועה": היה "ומשה
אתה  חייך הקב"ה.. אמר מהלך. והיה כתיפו על  הרכיבו וכו' אחריו ורץ  גדי  ממנו  ברח  במדבר, יתרו של

בנוגע כו', ורחמים חסד מתוך רבינו משה של היחס מודגש שבזה - ישראל" צאני (גדי cigidlתרעה
הצאן); מן אחד

היה  היחיד כלפי האהבה של היחס גם הנה בפיהו", היתה אמת ש"תורת כיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל
של .`znבדרכים

בנוגע הוא זה כל בנוגעcigilאמנם, אבל לישראל,llklמישראל; משה לאהבת גבול אין - ישראל
נאמר  שעליו גדול הכי חטא אודות מדובר כאשר שגם כך, כדי כיון 187ועד הנה ופקדתי", פקדי "וביום

ואמר  עצמו את משה סיכן ישראל, לכללות שנוגע כללי ענין זה מספרך"!188שהיה נא מחני אין, "ואם

של  ביחס הנ"ל להחילוק שבהתאם - ישראל על משה שגזר הגזירות לארבע בנוגע גם מובן ומזה
היחיד, על שגזר הגזירות לשתי הציבור, על שגזר הגזירות שתי בין חילוק גם ישנו וליחיד, לציבור משה

כדלקמן.

.ÂÏ האמת במדת התנהג בפיהו" היתה אמת ש"תורת רבינו שמשה שכיון לומר אפשר - ל'יחיד' בנוגע
גם  היו ישראל, אוהב שלהיותו (אלא, בגוים" "ואבדתם בנים", על אבות עון "פוקד ואמר גזר לכן כו',

כדלקמן); ישראל, אהבת מצד אלו גזירות 
אםֿכן  (כנ"ל), משה של ישראל אהבת גודל מודגשת אליהם שביחס כיון - ישראל לכלל בנוגע אבל
יעקב", כעין צדיקים כשיהיו בטח, ישראל ישכון "אימתי (א) כאלו: קשות גזירות עליהם שגזר יתכן איך

בגלותן?! מנוחה להם יהא ושלא (ב) כו', לאו ובאם

אהבתו  גודל שמצד - הנותנת שהיא - בזה אלו:והביאור גזירות עליהם גזר לישראל,

ענין  לכאורה זה הרי בזה, וכיוצא יעקב", עין בדד בטח ישראל "וישכון משה שאמירת - ובהקדמה
שענינה  ההלכה גדרי עלֿפי 'גזירה' של ענין שזהו לומר שייך ואיך המציאות, תהיה שכך נבואה של

העולם"? ולתקן הדת "לחזק כדי הוא
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ואמת 183) יברא.. אומר "חסד ה) פ"ח, (ב"ר מארז"ל וע"ד

פה, (תהלים נפגשו" ואמת "חסד שיהי' וכדי יברא"; אל אומר
מיוחד. בחידוש צורך יש - יא)

ע"ב.184) ריש ו, סנהדרין גם ראה
ב.185) פ"ב, שמו"ר
א.186) ג, שמות
לד.187) לב, תשא
לב.188) שם,
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בדברי  הידוע הכלל עלֿפי ובפרט עם. בתור ישראל כלל של הקיום על הכתובים) (בפשטות קאי - יעקב)
אבינו".165גצ'ובי הר  יעקב הפרט על לא הישראלית, האומה על רוצהֿלומר זה ישראל דכתיב מקום ש"כל

"עין שכתוב כמו awri[ומה בישראל, צדיקים עוד שהיו אף דוקא, יעקב) כעין צדיקים (כשיהיו "
במעמד  ישראל בני נמצאים הגלות, בזמן ובפרט הארץ, עמי בין בהיותם שגם זה ענין כי - ויצחק אברהם

של החידוש זה הרי כו', מהנהגתם ללמוד עמהם מתחברים שאינם "בדד", של דוקא:awriומצב

מעבר  והוא אחד, מעבר כולו העולם ש"כל ומצב במעמד היה עבודתו שבתחילת אף - אברהם
ז"ל 166אחד" חכמינו וכדרשת הפסוק 167, "שאמרו 168על אחדים", ודברים אחת שפה הארץ כל "ויהי

היה  חייו, ימי במשך לאחריֿזה, הרי בארץ", אברהם היה אחד ועל אחד, ה' אלקינו ה' על חדים דברים
בתוכנו" אתה אלקים ד"נשיא ומצב ֿ 169במעמד ועלֿאחתֿכמה כו'; מהם שילמד חשש היה שלא כך ,

הזאת" בארץ "גור שנצטוה ליצחק, בנוגע לך"170וכמה כדאי לארץ חוצה ואין תמימה עולה "שאתה ,171 ֶ
יהודה" בית הגוים ש"ככל מצב מפני לחשש מקום שאין בוודאי הרי -103;

גרתי" לבן ש"עם שלמרות - ליעקב בנוגע הוא בביתך"172החידוש שנה עשרים לי "זה ,173,
הרעים" ממעשיו למדתי ולא שמרתי, מצוות "תרי"ג וסלל 174אףֿעלֿפיֿכן קשים בנסיונות שעמד כך ,

זו]. להנהגה הדרך את

בהמשך  "ישראל" שם שנזכר וזהו ישראל. כלל על קאי - תרגיע" לא ההם ובגוים אמר "משה וכן
להרגיעו הלוך ואמר ירמיהו "בא הגמרא: האומה l`xyiדברי כללות אודות שהמדובר להדגיש ,"

כנ"ל.היש  ראלית,

בנוגע מדובר שתחילה - אלו גזירות ב' גו'"),mvrlוסדר ישראל ("וישכון ישראל כלל של הקיום
אחד לפרט בנוגע אלא) הקיום, לעצם  בנוגע (לא מדובר בין ote`aואחרֿכך ישראל כלל של הקיום

בגלות. מנוחה להם תהיה שלא הגוים,

ל'יחיד': בנוגע הגזירות ב' באות ואחרֿכך

בגמרא  (כדאיתא בנים" על אבות עון פוקד אמר בידיהם")175"משה אבותיהם מעשה כשאוחזין "הא
מת" אינו ש"ציבור כלל שישנו כיון ישראל, לכלל בנוגע כי מישראל, יחידים על קאי שייך 176- לא הרי ,

לזה). זה שייכות להם שאין ומצב במעמד שהם (או אחד ציבור להיותם ו"בנים", ד"אבות" החילוק

על  העידה" "התורה שהרי האומה, כללות על קאי לא שבוודאי - בגוים" ואבדתם אמר "משה וכן
הרמב"ם  שכתב וכמו משיח, ֿ ידי על ישראל עם נביאים 177גאולת בשאר לא כו' מאמין שאינו מי ש"כל

יחידים  על קאי בגוים" ש"ואבדתם לומר, צריך ועלֿכרחך רבינו", ובמשה בתורה אלא כופר הוא בלבד
בארץ  האובדים ובאו גדול בשופר יתקע ההוא ביום והיה ואמר ישעיהו ש"בא מזה גם וכמובן בלבד.

אחד לפרט בנוגע רק אלא הגאולה, ענין לעצם בנוגע אינה גדול' ה'שופר שפעולת - וגו'" ote`aאשור
והנדחים. האובדים גם שיבואו הגאולה,

בנוגע הגזירה באה שתחילה - ישראל לכלל בנוגע הגזירות בב' כמו - אלו גזירות ב' mvrlוסדר
רחמנאֿליצלן; שלהם, הקיום יתבטל אזי בידיהם", אבותיהם מעשה "אוחזין שאם היחידים, של הקיום

היחידים של לקיום בנוגע הגזירה באה בגוים".ote`aואחרֿכך ד"ואבדתם
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וישב.165) ר"פ עה"ת צפע"נ
ח.166) פמ"ב, ב"ר
ו.167) פל"ח, ב"ר
א.168) יא, נח
ו.169) כג, שרה חיי
ג.170) כו, תולדות
ב.171) שם, פירש"י

ה.172) לב, וישלח
מא.173) לא, ויצא
שם.174) וישלח פירש"י
א.175) ז, ברכות
א.176) ו, הוריות ראה
רפי"א.177) מלכים הל'

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

.‰Ïגזר הנ"ל גזירות שארבע הטעם לבאר נבוא epiaxועתה dyn:ישראל על
רבינו "משה - גיסא מחד והיפוכו: דבר משה, בהנהגת מצינו שלכאורה - l`xyiובהקדמה ade`"היה

נתן  דרבי באבות איתא - גיסא ולאידך שנאמר 178(כנ"ל), מה משה",179בביאור את ישראל בני "ויבכו
בו  שנאמר כאהרן "היה180דלא שמשה לפי שזהו ישראל", בית כל גו' ogikenmiyw"ויבכו mixaca,"

כו'" שלום "רודף שהיה אהרן ֿ כן .181מהֿשאין

כלפי היחס בין החילוק שזהו - בזה l`xyiוהביאור llkכלפי היחס "משה cigidובין המאמר שהרי ,
דרבי  באבות המדובר ואילו ישראל, לכלל ששייך לענין בנוגע בגמרא מובא היה" ישראל אוהב רבינו

כו'": לרעהו איש "בין מישראל, פרטי לאיש ביחס הוא לאהרן, משה שבין החילוק אודות - נתן

בפיהו" היתה אמת "תורת - רבינו מאשר 182משה אחר באופן היא האמת מדת שמצד שההנהגה וכיון ,
החסד  מדת שמצד ישראל183ההנהגה בני בין שהיו מובן הרי ,micigi רבינו משה הוצרך הנהגתם שמצד

מאהרן  אחר באופן אליהם והשלום.184להתייחס החסד מדת היתה שמדתו

מצב  באיזה מישראל, יחיד לכל גם התייחס היה", ישראל ש"אוהב רבינו שמשה פשוט, וגם מובן -
כו', ישראל אהבת מתוך שהוא,

במדרש  הפסוק 185וכמסופר צאנו 186על רועה עליוֿהשלום רבינו משה "כשהיה רועה": היה "ומשה
אתה  חייך הקב"ה.. אמר מהלך. והיה כתיפו על  הרכיבו וכו' אחריו ורץ  גדי  ממנו  ברח  במדבר, יתרו של

בנוגע כו', ורחמים חסד מתוך רבינו משה של היחס מודגש שבזה - ישראל" צאני (גדי cigidlתרעה
הצאן); מן אחד

היה  היחיד כלפי האהבה של היחס גם הנה בפיהו", היתה אמת ש"תורת כיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל
של .`znבדרכים

בנוגע הוא זה כל בנוגעcigilאמנם, אבל לישראל,llklמישראל; משה לאהבת גבול אין - ישראל
נאמר  שעליו גדול הכי חטא אודות מדובר כאשר שגם כך, כדי כיון 187ועד הנה ופקדתי", פקדי "וביום

ואמר  עצמו את משה סיכן ישראל, לכללות שנוגע כללי ענין זה מספרך"!188שהיה נא מחני אין, "ואם

של  ביחס הנ"ל להחילוק שבהתאם - ישראל על משה שגזר הגזירות לארבע בנוגע גם מובן ומזה
היחיד, על שגזר הגזירות לשתי הציבור, על שגזר הגזירות שתי בין חילוק גם ישנו וליחיד, לציבור משה

כדלקמן.

.ÂÏ האמת במדת התנהג בפיהו" היתה אמת ש"תורת רבינו שמשה שכיון לומר אפשר - ל'יחיד' בנוגע
גם  היו ישראל, אוהב שלהיותו (אלא, בגוים" "ואבדתם בנים", על אבות עון "פוקד ואמר גזר לכן כו',

כדלקמן); ישראל, אהבת מצד אלו גזירות 
אםֿכן  (כנ"ל), משה של ישראל אהבת גודל מודגשת אליהם שביחס כיון - ישראל לכלל בנוגע אבל
יעקב", כעין צדיקים כשיהיו בטח, ישראל ישכון "אימתי (א) כאלו: קשות גזירות עליהם שגזר יתכן איך

בגלותן?! מנוחה להם יהא ושלא (ב) כו', לאו ובאם

אהבתו  גודל שמצד - הנותנת שהיא - בזה אלו:והביאור גזירות עליהם גזר לישראל,

ענין  לכאורה זה הרי בזה, וכיוצא יעקב", עין בדד בטח ישראל "וישכון משה שאמירת - ובהקדמה
שענינה  ההלכה גדרי עלֿפי 'גזירה' של ענין שזהו לומר שייך ואיך המציאות, תהיה שכך נבואה של

העולם"? ולתקן הדת "לחזק כדי הוא
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ואמת 183) יברא.. אומר "חסד ה) פ"ח, (ב"ר מארז"ל וע"ד

פה, (תהלים נפגשו" ואמת "חסד שיהי' וכדי יברא"; אל אומר
מיוחד. בחידוש צורך יש - יא)

ע"ב.184) ריש ו, סנהדרין גם ראה
ב.185) פ"ב, שמו"ר
א.186) ג, שמות
לד.187) לב, תשא
לב.188) שם,
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ה'ירושלמי' דברי עלֿפי לדינא 189ויובן גם הפסוק 190(שהובאו על שלש 191) "בת עלי", גומר "לאֿל
שכאשר  מטה של ביתֿדין עם מסכים (שהקב"ה חוזרין" הבתולין לעברו, ביתֿדין ונמלכין אחד ויום שנים
עליהן  מסכמת הטבע שאף שנבעלה, לאחר אצלה חוזרין הבתולין אזי החודש), (או השנה לעבר נמלכין

ברוךֿהוא). יתעלה גזירתו עלֿידי

"לתקן  - להכלל בנוגע - דיוק (וליתר העולם" ולתקן הדת "לחזק שכדי בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
- עלי" גומר ד"לאֿל באופן - וקבע פעל ועלֿידיֿזה רבינו, משה גזר mleraהעולם"), ze`ivnd שהמעמד ,

יהיה  ישראל דכלל zilrpומצב ikd dlrna:

יעקב": עין בדד בטח ישראל "וישכון - ישראל עם של הקיום לעצם בנוגע הראשונה, גזירה

- בעולם המציאות תהיה שכך קבע ועלֿידיֿזה - עליהם גזר לישראל, משה של אהבתו גודל מצד
תורה  עלֿפי ההנהגה עלֿידי הבורא רצון קיום הוא מציאותה וכל האומה קיום שעצם בגלוי ניכר שיהיה

מציאותם. מתבטלת - ובלאוֿהכי יעקב", כעין "צדיקים ומצוות,

לא  הנמצאים.. ש"כל האמת, את שראה - בפיהו" היתה אמת ש"תורת האמת מדת מצד גם הוא [וכן
המצאו" מאמתת אלא למקום"192נמצאו "בנים שהם ישראל לבני בנוגע ובפרט "לדבקה 193, ונצטוו ,

היום"92בו" כולכם חיים (ואז) אלקיכם בה' הדבקים "ואתם אלא 194, הנשמה, מצד הבא, בעולם רק לא -
רצ  בקיום תלוי בטח") ישראל ("וישכון בעולם מציאותם שקיום כך כפשוטו, הבורא בגשמיות ].195ון

" - היא הגזירה שמשמעות נמצא ישראל, עם של הקיום להיות שמוכרח בכך ספק שאין eidiyוכיון
awri oirk miwicv."

השניה  הגזירה באה לזה שלא 196ובהמשך תרגיע", לא ההם "ובגוים - שלהם הקיום לאופן בנוגע ,
בגלותן: מנוחה להם יהא

עצמו: יעקב אצל שהיה כפי - גלות של ענין להיות יכול עדיין יעקב", "כעין היא ההנהגה כאשר גם
בביתך". שנה עשרים לי "זה גרתי", לבן "עם

בני  שכאשר - בגלותן מנוחה להם יהא שלא תרגיע", לא ההם "ובגוים - השניה הגזירה באה זה ועל
לא  עם, בתור ישראל בני כללות הרי היחיד, של מצבו שיהיה אופן באיזה הנה בגלות, נמצאים ישראל
זיך') ('איינלעבן לחיות להתרגל יוכלו לא לעולם והתיישבות; קביעות מנוחה, מרגוע, למצוא ַיוכלו

בגלות.

המושלל  דבר - הגוים כמו חסֿושלום יתנהגו לא ישראל שבני להבטיח באה לא זו גזירה כלומר:
המדובר  אלא - מציאותם בטלה אזי יעקב", "כעין אינה הנהגתם אם שהרי הראשונה, הגזירה מצד כבר
שלכאורה  כך הדקדוקים, בכל ומצוות התורה קיום עלֿידי הבורא כרצון מתנהגים ישראל בני כאשר הוא

ומנוחה, מרגוע של באופן בגלות לחיות יוכלו שלא סיבה אין

מארצנו" גלינו חטאינו "מפני כאשר שגם תורה, עלֿפי הוא שכן גם ומה לא?!... למה וכי -197,
מתוך  התורהֿומצוות עלֿפי לחיות ישראל בני יכולים בינתיים הנה הגלות, קץ עת עד להמתין וצריכים

- מנוחה

- עליהם שגזר בכך ישראל כלל את בירך היה", ישראל ש"אוהב רבינו משה אףֿעלֿפיֿכן אבל
מרגוע  להן יהא לא עם, שבתור תרגיע", לא ההם ש"בגוים - כזה באופן מציאותם את קבע ועלֿידי ֿזה

בגלותן.
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וש"נ.189) שם). (ובמפרשים ה"ב פ"א כתובות
(סקכ"ג).190) סקי"ג סקפ"ט יו"ד אדה"ז) (ושו"ע ש"ך
ג.191) נז, תהלים
יסוה"ת.192) הל' ריש רמב"ם
מי"ד.193) פ"ג אבות
ד.194) ד, ואתחנן
הטומאה 195) רוח "את כאשר לבוא לעתיד שיהי' וע"ד

סוף  תהלים (מדרש כמארז"ל - ב) יג, (זכרי' הארץ" מן אעביר
תאנה  ללקוט הולך אדם אם לבוא ש"לעתיד ועוד) עג. מזמור

היום". שבת ואומרת צווחת היא בשבת,
הב'196) שגזירה כך ביחד, משה גזר הגזירות ארבע כל שהרי

ובהוספה  בהמשך באה - הא' גזירה עמוס שביטל קודם שהיתה -
הא'. גזירה ע"י שנפעל מה על

דיו"ט.197) מוסף תפלת נוסח

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

]dfÎjxcÎlre,"בנים על אבות עון "פוקד - הקיום לעצם בנוגע היחיד: על שגזר הגזירות לב' בנוגע
לאופן  מֿמא].ובנוגע סעיפים כדלקמן בגוים", "ואבדתם - הקיום

.ÊÏ:גיסא לאידך השאלה נשאלת עלֿפיֿזה אך
ארבעה  "באו כיצד - העולם ולתקן הדת לחזק כדי הנ"ל גזירות ישראל על גזר רבינו שמשה כיון

ממנו?! גדול היה אלאֿאםֿכן חבירו ביתֿדין דברי לבטל יכול ביתֿדין אין הרי וביטלום", נביאים

בזה: והביאור

בתנאי  זה הרי - כו' לבטלה יכול אחר ביתֿדין שאין ישראל, על ביתֿדין שגזרו גזירה של תקפה
ישראל" בכל הדבר רבות,154ש"פשט שנים כן הדבר ועמד ישראל, בכל שפשטה ודימו "גזרו אם אבל ,

ישראל, בכל פושטת הגזירה אותה שאין וראה ישראל בכל ובדק אחר ביתֿדין עמד מרובה זמן ולאחר
ובמנין" בחכמה הראשון מביתֿדין פחות היה ואפילו לבטל, רשות לו .198יש

דוקא  נבואתם עלֿידי - להם שנתברר כיון - וביטלום" נביאים ארבעה "באו כיצד יתבאר ועלֿפיֿזה
נביאים  מארבעה אחד של לנבואתו השייכת אחרת סיבה מפני או ישראל, בכל פשטה לא שהגזירה -

כדלקמן. אלו,

.ÁÏ יעקב יקום מי נא חדל שנאמר וביטלה, עמוס בא יעקב , עין בדד בטח ישראל וישכון אמר "משה
הוא": קטן כי

צדיקים  שיהיו הטובים הם "קטנים הוא" קטן כי יעקב יקום "מי עמוס טענת מהי מובן: אינו לכאורה
יעקב?! כעין שהם צדיקים אותם רק שיינצלו - כיעקב"

ישראל  בני רוב ואילו כיעקב", צדיקים שיהיו הטובים הם (מועטים) ש"קטנים שכיון - בזה והביאור
- יעקב" כעין צדיקים "שיהיו ישראל על משה שגזר שהגזירה הוכחה זו הרי כזה, ומצב במעמד אינם

dhyt `ll`xyi lka תהיה יעקב, כעין צדיקים יהיו לא ישראל בני כאשר שגם היינו, לבטלה. אפשר ולכן ,
קיימת. מציאותם

ביטלה זו שגזירה הטעם ובתורqenrוביאור דוקא:iap`דוקא,

אשיבנו" לא ארבעה ועל ישראל פשעי שלשה על ה' אמר "כה - עמוס של על 199מהנבואות ודרשו .
בגמרא  רביעית 200זה לו, מוחלין שלישית לו, מוחלין שניה לו, מוחלין ראשונה פעם עבירה עובר "אדם :

דברי  ובהמשך אשיבנו". לא ארבעה ועל ישראל פשעי שלשה על ה' אמר כה שנאמר לו, מוחלין אין
"ואומר  לציבור: בנוגע היא עמוס שנבואת - מאי 201הגמרא גבר. עם שלש פעמים אל, יפעל אלה כל הן

תימא  וכי xeaivaואומר, ilin ipd."גבר עם שלש פעמים אל, יפעל אלה כל הן תאֿשמע לא, ביחיד אבל

מוחלין  שלישית לו, מוחלין שניה לו, מוחלין ראשונה פעם עבירה עובר "אדם הגמרא מאמר והנה,
ראשונה, בפעם גם עבירה על מענישים מטה של ביתֿדין שהרי מטה, של לביתֿדין בנוגע לא הוא לו",
עבירה  שעבר 'חזקה' כבר לו שיש כיון מיוחד גדר עליו חל שאז השלישית, בפעם ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה

פעמים  שלש לעמוס202זו שנאמר מה וזהו מעלה. של לביתֿדין בנוגע - הוא המדובר אלא ,d`eapa שהרי)
מטה  של שביתֿדין שאףֿעלֿפי מעלה), של בביתֿדין ההנהגה היא כיצד לידע איֿאפשר זאת לולי
ראשונה  ש"פעם - אחר באופן היא מעלה של בביתֿדין ההנהגה הנה הראשונה, בפעם גם מענישים

לו"). מוחלין אין "רביעית (ורק לו" מוחלין שלישית לו, מוחלין שניה לו, מוחלין

לכלל  בנוגע שגם היינו, גו'", ישראל פשעי שלשה "על לציבור בנוגע נבואה שמע שעמוס וכיון
ואףֿעלֿפיֿכן  פעמים, שלש עבירה שעבר ישראל", פשעי ד"שלשה ומצב מעמד להיות יכול ישראל
אחת, פעם עבירה עובר כאשר (אפילו יעקב" "כעין אינו כזה שמצב בפשטות ומובן לו, מוחלין
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ה"ז.198) פ"ב ממרים הל' רמב"ם
ו.199) ב, עמוס
ב.200) פו, יומא

כט.201) לג, איוב
(ע'202) ס"ד (ה) חזקה ערך יג) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). תרמו



לט g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

ה'ירושלמי' דברי עלֿפי לדינא 189ויובן גם הפסוק 190(שהובאו על שלש 191) "בת עלי", גומר "לאֿל
שכאשר  מטה של ביתֿדין עם מסכים (שהקב"ה חוזרין" הבתולין לעברו, ביתֿדין ונמלכין אחד ויום שנים
עליהן  מסכמת הטבע שאף שנבעלה, לאחר אצלה חוזרין הבתולין אזי החודש), (או השנה לעבר נמלכין

ברוךֿהוא). יתעלה גזירתו עלֿידי

"לתקן  - להכלל בנוגע - דיוק (וליתר העולם" ולתקן הדת "לחזק שכדי בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
- עלי" גומר ד"לאֿל באופן - וקבע פעל ועלֿידיֿזה רבינו, משה גזר mleraהעולם"), ze`ivnd שהמעמד ,

יהיה  ישראל דכלל zilrpומצב ikd dlrna:

יעקב": עין בדד בטח ישראל "וישכון - ישראל עם של הקיום לעצם בנוגע הראשונה, גזירה

- בעולם המציאות תהיה שכך קבע ועלֿידיֿזה - עליהם גזר לישראל, משה של אהבתו גודל מצד
תורה  עלֿפי ההנהגה עלֿידי הבורא רצון קיום הוא מציאותה וכל האומה קיום שעצם בגלוי ניכר שיהיה

מציאותם. מתבטלת - ובלאוֿהכי יעקב", כעין "צדיקים ומצוות,

לא  הנמצאים.. ש"כל האמת, את שראה - בפיהו" היתה אמת ש"תורת האמת מדת מצד גם הוא [וכן
המצאו" מאמתת אלא למקום"192נמצאו "בנים שהם ישראל לבני בנוגע ובפרט "לדבקה 193, ונצטוו ,

היום"92בו" כולכם חיים (ואז) אלקיכם בה' הדבקים "ואתם אלא 194, הנשמה, מצד הבא, בעולם רק לא -
רצ  בקיום תלוי בטח") ישראל ("וישכון בעולם מציאותם שקיום כך כפשוטו, הבורא בגשמיות ].195ון

" - היא הגזירה שמשמעות נמצא ישראל, עם של הקיום להיות שמוכרח בכך ספק שאין eidiyוכיון
awri oirk miwicv."

השניה  הגזירה באה לזה שלא 196ובהמשך תרגיע", לא ההם "ובגוים - שלהם הקיום לאופן בנוגע ,
בגלותן: מנוחה להם יהא

עצמו: יעקב אצל שהיה כפי - גלות של ענין להיות יכול עדיין יעקב", "כעין היא ההנהגה כאשר גם
בביתך". שנה עשרים לי "זה גרתי", לבן "עם

בני  שכאשר - בגלותן מנוחה להם יהא שלא תרגיע", לא ההם "ובגוים - השניה הגזירה באה זה ועל
לא  עם, בתור ישראל בני כללות הרי היחיד, של מצבו שיהיה אופן באיזה הנה בגלות, נמצאים ישראל
זיך') ('איינלעבן לחיות להתרגל יוכלו לא לעולם והתיישבות; קביעות מנוחה, מרגוע, למצוא ַיוכלו

בגלות.

המושלל  דבר - הגוים כמו חסֿושלום יתנהגו לא ישראל שבני להבטיח באה לא זו גזירה כלומר:
המדובר  אלא - מציאותם בטלה אזי יעקב", "כעין אינה הנהגתם אם שהרי הראשונה, הגזירה מצד כבר
שלכאורה  כך הדקדוקים, בכל ומצוות התורה קיום עלֿידי הבורא כרצון מתנהגים ישראל בני כאשר הוא

ומנוחה, מרגוע של באופן בגלות לחיות יוכלו שלא סיבה אין

מארצנו" גלינו חטאינו "מפני כאשר שגם תורה, עלֿפי הוא שכן גם ומה לא?!... למה וכי -197,
מתוך  התורהֿומצוות עלֿפי לחיות ישראל בני יכולים בינתיים הנה הגלות, קץ עת עד להמתין וצריכים

- מנוחה

- עליהם שגזר בכך ישראל כלל את בירך היה", ישראל ש"אוהב רבינו משה אףֿעלֿפיֿכן אבל
מרגוע  להן יהא לא עם, שבתור תרגיע", לא ההם ש"בגוים - כזה באופן מציאותם את קבע ועלֿידי ֿזה

בגלותן.
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וש"נ.189) שם). (ובמפרשים ה"ב פ"א כתובות
(סקכ"ג).190) סקי"ג סקפ"ט יו"ד אדה"ז) (ושו"ע ש"ך
ג.191) נז, תהלים
יסוה"ת.192) הל' ריש רמב"ם
מי"ד.193) פ"ג אבות
ד.194) ד, ואתחנן
הטומאה 195) רוח "את כאשר לבוא לעתיד שיהי' וע"ד

סוף  תהלים (מדרש כמארז"ל - ב) יג, (זכרי' הארץ" מן אעביר
תאנה  ללקוט הולך אדם אם לבוא ש"לעתיד ועוד) עג. מזמור

היום". שבת ואומרת צווחת היא בשבת,
הב'196) שגזירה כך ביחד, משה גזר הגזירות ארבע כל שהרי

ובהוספה  בהמשך באה - הא' גזירה עמוס שביטל קודם שהיתה -
הא'. גזירה ע"י שנפעל מה על

דיו"ט.197) מוסף תפלת נוסח

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

]dfÎjxcÎlre,"בנים על אבות עון "פוקד - הקיום לעצם בנוגע היחיד: על שגזר הגזירות לב' בנוגע
לאופן  מֿמא].ובנוגע סעיפים כדלקמן בגוים", "ואבדתם - הקיום

.ÊÏ:גיסא לאידך השאלה נשאלת עלֿפיֿזה אך
ארבעה  "באו כיצד - העולם ולתקן הדת לחזק כדי הנ"ל גזירות ישראל על גזר רבינו שמשה כיון

ממנו?! גדול היה אלאֿאםֿכן חבירו ביתֿדין דברי לבטל יכול ביתֿדין אין הרי וביטלום", נביאים

בזה: והביאור

בתנאי  זה הרי - כו' לבטלה יכול אחר ביתֿדין שאין ישראל, על ביתֿדין שגזרו גזירה של תקפה
ישראל" בכל הדבר רבות,154ש"פשט שנים כן הדבר ועמד ישראל, בכל שפשטה ודימו "גזרו אם אבל ,

ישראל, בכל פושטת הגזירה אותה שאין וראה ישראל בכל ובדק אחר ביתֿדין עמד מרובה זמן ולאחר
ובמנין" בחכמה הראשון מביתֿדין פחות היה ואפילו לבטל, רשות לו .198יש

דוקא  נבואתם עלֿידי - להם שנתברר כיון - וביטלום" נביאים ארבעה "באו כיצד יתבאר ועלֿפיֿזה
נביאים  מארבעה אחד של לנבואתו השייכת אחרת סיבה מפני או ישראל, בכל פשטה לא שהגזירה -

כדלקמן. אלו,

.ÁÏ יעקב יקום מי נא חדל שנאמר וביטלה, עמוס בא יעקב , עין בדד בטח ישראל וישכון אמר "משה
הוא": קטן כי

צדיקים  שיהיו הטובים הם "קטנים הוא" קטן כי יעקב יקום "מי עמוס טענת מהי מובן: אינו לכאורה
יעקב?! כעין שהם צדיקים אותם רק שיינצלו - כיעקב"

ישראל  בני רוב ואילו כיעקב", צדיקים שיהיו הטובים הם (מועטים) ש"קטנים שכיון - בזה והביאור
- יעקב" כעין צדיקים "שיהיו ישראל על משה שגזר שהגזירה הוכחה זו הרי כזה, ומצב במעמד אינם

dhyt `ll`xyi lka תהיה יעקב, כעין צדיקים יהיו לא ישראל בני כאשר שגם היינו, לבטלה. אפשר ולכן ,
קיימת. מציאותם

ביטלה זו שגזירה הטעם ובתורqenrוביאור דוקא:iap`דוקא,

אשיבנו" לא ארבעה ועל ישראל פשעי שלשה על ה' אמר "כה - עמוס של על 199מהנבואות ודרשו .
בגמרא  רביעית 200זה לו, מוחלין שלישית לו, מוחלין שניה לו, מוחלין ראשונה פעם עבירה עובר "אדם :

דברי  ובהמשך אשיבנו". לא ארבעה ועל ישראל פשעי שלשה על ה' אמר כה שנאמר לו, מוחלין אין
"ואומר  לציבור: בנוגע היא עמוס שנבואת - מאי 201הגמרא גבר. עם שלש פעמים אל, יפעל אלה כל הן

תימא  וכי xeaivaואומר, ilin ipd."גבר עם שלש פעמים אל, יפעל אלה כל הן תאֿשמע לא, ביחיד אבל

מוחלין  שלישית לו, מוחלין שניה לו, מוחלין ראשונה פעם עבירה עובר "אדם הגמרא מאמר והנה,
ראשונה, בפעם גם עבירה על מענישים מטה של ביתֿדין שהרי מטה, של לביתֿדין בנוגע לא הוא לו",
עבירה  שעבר 'חזקה' כבר לו שיש כיון מיוחד גדר עליו חל שאז השלישית, בפעם ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה

פעמים  שלש לעמוס202זו שנאמר מה וזהו מעלה. של לביתֿדין בנוגע - הוא המדובר אלא ,d`eapa שהרי)
מטה  של שביתֿדין שאףֿעלֿפי מעלה), של בביתֿדין ההנהגה היא כיצד לידע איֿאפשר זאת לולי
ראשונה  ש"פעם - אחר באופן היא מעלה של בביתֿדין ההנהגה הנה הראשונה, בפעם גם מענישים

לו"). מוחלין אין "רביעית (ורק לו" מוחלין שלישית לו, מוחלין שניה לו, מוחלין

לכלל  בנוגע שגם היינו, גו'", ישראל פשעי שלשה "על לציבור בנוגע נבואה שמע שעמוס וכיון
ואףֿעלֿפיֿכן  פעמים, שלש עבירה שעבר ישראל", פשעי ד"שלשה ומצב מעמד להיות יכול ישראל
אחת, פעם עבירה עובר כאשר (אפילו יעקב" "כעין אינו כזה שמצב בפשטות ומובן לו, מוחלין
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ה"ז.198) פ"ב ממרים הל' רמב"ם
ו.199) ב, עמוס
ב.200) פו, יומא

כט.201) לג, איוב
(ע'202) ס"ד (ה) חזקה ערך יג) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). תרמו



g"kyz'dמ ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

תלוי  קיומם להיות דישראל המציאות נשתנתה שלא מוכח, הרי - פעמים) שלש ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
עליהם). משה שגזר (כפי יעקב" כעין צדיקים "שיהיו בכך

יותר: בעומק - קצת אחר ובסגנון

לו", מוחלין שלישית (ואפילו) כו' ראשונה ש"פעם שלמעלה ההנהגה אופן שידע אף רבינו, משה
- העילוי בתכלית מציאותם שתהיה לפעול רצה אהבה, של רגש מתוך ישראל על בהביטו מכלֿמקום
שמלמעלה  אףֿעלֿפי הרי המלך, מצות על עובר כאשר ואילו המלך. מצוות קיום היא מציאותם שכל
שמוחלין  מה נפקאֿמינה למאי - מציאותו. מתבטלת המלך, רצון על שעבר בידעו מכלֿמקום לו, ָמוחלין
זה), על אותו מענישים מטה של שביתֿדין מזה (כדמוכח המלך מצות על שעבר יודע הוא הרי לו?!

מציאותו! מתבטלת שכן, וכיון

להחריב  דינם גזר שנחתם בזמנו, ובפרט למטה, בעולם שהם כפי ישראל על שהביט עמוס ואילו
אשיבנו" (ש)לא "ארבעה לידי הגיעו שכבר בגלל ולהגלותם ופעל203ארצם ביקש -lhal משה גזירת

הוא". קטן כי יעקב יקום "מי כי יעקב, כעין צדיקים שיהיו בכך תלוי יהיה ישראל של שקיומם

.ËÏ:"ישראל להרגיעו הלוך ואמר ירמיהו בא תרגיע, לא ההם ובגוים אמר "משה
ומצב  להמעמד תרגיע" ד"לא ומצב המעמד בין להלכה ֿ מינה הנפקא לבאר שיש ובהקדמה,

הרגצ'ובי  דברי יסוד על - ליובל:204ד"להרגיעו" בנוגע -

בגמרא  יובלות,205איתא בטלו סנחריב) (בימי המנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן שבט "משגלו
היו 206שנאמר  יכול מקצתן. שגלו בזמן ולא עליה, יושביה שכל בזמן יושביה. לכל בארץ דרור וקראתם

יושביה. לכל תלמודֿלומר נוהג, יובל יהא בבנימין, יהודה ושבט ביהודה בנימין שבט מעורבין, והן עליה
מעורבין". שהן בזמן ולא כתיקונן, שיושביה בזמן

צריך  - "מעורבין" ולא כתיקונן", "יושביה שיהיו הוא לזה שהתנאי נוהג, יובל שיהא כדי כלומר:
של מצב תאנתו"dribxלהיות ותחת גפנו תחת "איש וקביעות, מנוחה לכללות 207, בנוגע ועלֿדרךֿזה ,

עניניו. בכל הנהגתו

בזה  זה ועירבם האומות כל ש"בלבל - סנחריב עלֿידי השבטים עשרת גלו כאשר הרי שכן, וכיון
המצ  ואלו ממקומם, אותם שבשדה והגלה האדומים וכן הם, אחרים אנשים עתה מצרים שבארץ רים

-208אדום" כו' קביעות דין להם אין שלכן ,

והקביעות, המנוחה העדר - משה כגזירת - תרגיע" לא ההם ש"בגוים ומצב מעמד אצלם נעשה אזי
כו'). לבלבל השתדל שסנחריב (ובפרט כו' בלבול של למצב ועד

עלֿידי נתתקן זה בגמרא edinxi209וענין איתא - יובלות ובטלו כו' ראובן שבט שגלו לאחרי גם :210

דכתיב  עליהם.. מלך אמון בן ויאשיהו החזירן להו 211ש"ירמיהו (דקאמר ישוב לא הממכר אל המוכר כי

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

עה"פ.203) הרד"ק פי' ראה
מכות.204) סוף צפע"נ
(ובפירש"י).205) סע"ב לב, ערכין
יו"ד.206) כה, בהר
ד.207) ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא
ספי"ב.רמב 208) איסו"ב הל' "ם

ישראל 209) בכל פשטה לא זו גזירה שגם נאמר, זה בענין
רק  ונשאר השבטים, עשרת הגלה סנחריב שהרי סל"ז), (כנ"ל

ובנימין*. יהודה המיעוט,
(ובפירש"י).210) א לג, ערכין
יג.211) ז, יחזקאל

- `id dyn zxifb zernyny ,dpeekd ile` גלות *) של מצב בנ"י אצל יהי' rebxnשלא jezn zeidl jixv l`xyi mr ly meiwd ote` ik ,
,rebxn ly avna zeidl mileki mpi` zelba mzeiday ,"ribxz `l mdd mieba"y oeike ,("'eb gha l`xyi oekyie") dgepne

aixgpq ixdy ,l`xyi lka dhyt `l ef dxifby xity iz` f"tre .('`d dxifba (e"lq) l"zpyn c"r) l`xyi ux`a cinz ex`yiy gxkda ixd
.(l"end) 'ek dlbd

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

וגד) ראובן שבט (משגלו בטל יובל אפשר לבעליהן), שדות יחזרו ולא בטל יובל ויהא לגלות, סופכם
כו'". ירמיהו שהחזירן מלמד אלא שיבטל? עליו מתנבא ונביא

גם  הרי - השבטים עשרת את גם ובלבל האומות, כל את בלבל שסנחריב כיון מובן: אינו עדיין אך
היובל? נוהג להיות יכול היה איך ואםֿכן מעורבין, השבטים היו ירמיהו שהחזירן לאחרי

שהיה ירמיהו עלֿידי נעשה זה שענין - זה על את iap`והמענה לבטל יכול היה נבואתו ועלֿידי ,
אנכי  "הנה הנביא, לאליהו בנוגע שנאמר מה ועלֿדרך שבט, כל של יחוסו את ולברר השבטים עירבוב

והנורא" הגדול ה' יום בוא לפני הנביא אליה את לכם יחוס 212שולח את יברר נבואתו שעלֿידי ,
ולקרב" "לרחק בישראל, .213המשפחות

.Ó היחיד על גם וגזר רבינו משה שהוסיף הגזירות לב' בנוגע לבאר יש (סעיף 214ועלֿדרךֿזה וכנ"ל ,
ישראל. אהבת מצד היו אלו גזירות שגם לו)

מאמ  ז"ל ובהקדם רבותינו שנאמר 215ר כריתתם, ידי נפטרו שלקו, כריתות חייבי אחיך 216"כל ונקלה
העונש  שזהו סקילה, עליו שחייבים לחטא בנוגע אפילו מזה: ויתירה כאחיך". הוא הרי כשלקה, לעיניך.

נאמר  חמור, הבא"217היותר לעולם עכור אתה ואי עכור, אתה הזה "ביום הזה", ביום ה' ,218"יעכרך
כפרה  לשם אלא גרידא, עונש לשם אינם התורה שעונשי והיינו, והעונש. הוידוי עלֿידי לו שנתכפר כיון

.219כו'

רצה  לא - היה" ישראל אוהב רבינו ש"משה כיון בנים": על אבות עון פוקד אמר ש"משה וזהו
אמר  ולכן הבא, בעולם לעתידֿלבא כו' בלבול שיגרום דבר להם, נתכפר שלא חטא עם האבות שישארו
אזי  ביניהם, קשר שיש כך בידיהם", אבותיהם מעשה "אוחזין שכאשר בנים", על אבות עון "פוקד
האבות  ישארו שלא כדי האבות, חטאי על גם אותם שמענישים באופן הוא הבנים של ו)העונש (התשובה

ד"אחיך". ומצב במעמד להיות ויחזרו חטאם, להם יתכפר אלא הבא", לעולם ד"עכור ומצב במעמד

תמות": היא החוטאת הנפש שנאמר וביטלה, יחזקאל "בא ואףֿעלֿפיֿכן

בגמרא  ביחזקאל 220איתא שנאמר הכתוב וכיון 221בפירוש אבות". זכות תמה "תיו.. תו", "והתוית
על  אבות עון "פוקד להיות משה גזירת וביטל בא לכן אבות", זכות ש"תמה וידע נביא היה שיחזקאל
האבות  בין הקישור שנחסר דכיון - גו'" האב בעון ישא לא בן תמות, היא החוטאת "הנפש ואמר בנים",

ההפכית  מהמדה ש'מרובה' טובה' 'מדה הזכות, לענין בנוגע ביניהם 222לבנים קישור שיהיה מקום אין ,
קשור  הבנים של שהחטא היינו, בידיהם", אבותיהם מעשה "אוחזין כאשר גם ולכן, העונש. לענין בנוגע
אין  לבנים, עומדת אינה האבות שזכות אבות", זכות ש"תמה לאחרי הנה - האבות לחטא בהמשך ובא

האבות. שיזכו כדי הבנים את להעניש

.‡Ó בי והיה ואמר ישעיהו בא בגוים, ואבדתם אמר האובדים "משה ובאו גדול, בשופר יתקע ההוא ום
וגו'": אשור בארץ

שייך  אינו - אבידה של הגדר בגוים": ד"ואבדתם המציאות שתהיה שייך כיצד מובן, אינו לכאורה
פנוי  אתר ש"לית וכיון ממקומה). ליטלה אסור (שלכן גביו על עומד בעליו כאשר הבעלים, בפני

סנה"223מיניה" אפילו שכינה, בלא פנוי מקום "אין ומצב 224, במעמד שהוא יהודי על לומר שייך איך -
אבידה? של
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כג.212) ג, מלאכי
ה"ג.213) פי"ב מלכים הל' רמב"ם וראה מ"ז. פ"ח עדיות
ימאס"214) ולא כביר אֿל ש"הן כיון הרי להכלל, בנוגע כי:

"כעין  אינה הנהגתם כאשר שגם לומר מקום יש ה), לו, (איוב
כו'. להיחיד בנוגע משא"כ בטח, לשכון יוכלו יעקב",

(במשנה).215) סע"א כג, מכות
ג.216) כה, תצא
כה.217) ז, יהושע

(במשנה).218) ב מג, סנהדרין
וש"נ.219) ואילך. 71 ס"ע חכ"ב לקו"ש גם ראה
סע"א.220) נה, שבת
ד.221) ט,
וש"נ.222) א. עו, יומא ראה
ב).223) (קכב, ת"ע סע"ב). (צא, תנ"ז תקו"ז
ה.224) פ"ב, שמו"ר



מי g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

תלוי  קיומם להיות דישראל המציאות נשתנתה שלא מוכח, הרי - פעמים) שלש ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
עליהם). משה שגזר (כפי יעקב" כעין צדיקים "שיהיו בכך

יותר: בעומק - קצת אחר ובסגנון

לו", מוחלין שלישית (ואפילו) כו' ראשונה ש"פעם שלמעלה ההנהגה אופן שידע אף רבינו, משה
- העילוי בתכלית מציאותם שתהיה לפעול רצה אהבה, של רגש מתוך ישראל על בהביטו מכלֿמקום
שמלמעלה  אףֿעלֿפי הרי המלך, מצות על עובר כאשר ואילו המלך. מצוות קיום היא מציאותם שכל
שמוחלין  מה נפקאֿמינה למאי - מציאותו. מתבטלת המלך, רצון על שעבר בידעו מכלֿמקום לו, ָמוחלין
זה), על אותו מענישים מטה של שביתֿדין מזה (כדמוכח המלך מצות על שעבר יודע הוא הרי לו?!

מציאותו! מתבטלת שכן, וכיון

להחריב  דינם גזר שנחתם בזמנו, ובפרט למטה, בעולם שהם כפי ישראל על שהביט עמוס ואילו
אשיבנו" (ש)לא "ארבעה לידי הגיעו שכבר בגלל ולהגלותם ופעל203ארצם ביקש -lhal משה גזירת

הוא". קטן כי יעקב יקום "מי כי יעקב, כעין צדיקים שיהיו בכך תלוי יהיה ישראל של שקיומם

.ËÏ:"ישראל להרגיעו הלוך ואמר ירמיהו בא תרגיע, לא ההם ובגוים אמר "משה
ומצב  להמעמד תרגיע" ד"לא ומצב המעמד בין להלכה ֿ מינה הנפקא לבאר שיש ובהקדמה,

הרגצ'ובי  דברי יסוד על - ליובל:204ד"להרגיעו" בנוגע -

בגמרא  יובלות,205איתא בטלו סנחריב) (בימי המנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן שבט "משגלו
היו 206שנאמר  יכול מקצתן. שגלו בזמן ולא עליה, יושביה שכל בזמן יושביה. לכל בארץ דרור וקראתם

יושביה. לכל תלמודֿלומר נוהג, יובל יהא בבנימין, יהודה ושבט ביהודה בנימין שבט מעורבין, והן עליה
מעורבין". שהן בזמן ולא כתיקונן, שיושביה בזמן

צריך  - "מעורבין" ולא כתיקונן", "יושביה שיהיו הוא לזה שהתנאי נוהג, יובל שיהא כדי כלומר:
של מצב תאנתו"dribxלהיות ותחת גפנו תחת "איש וקביעות, מנוחה לכללות 207, בנוגע ועלֿדרךֿזה ,

עניניו. בכל הנהגתו

בזה  זה ועירבם האומות כל ש"בלבל - סנחריב עלֿידי השבטים עשרת גלו כאשר הרי שכן, וכיון
המצ  ואלו ממקומם, אותם שבשדה והגלה האדומים וכן הם, אחרים אנשים עתה מצרים שבארץ רים

-208אדום" כו' קביעות דין להם אין שלכן ,

והקביעות, המנוחה העדר - משה כגזירת - תרגיע" לא ההם ש"בגוים ומצב מעמד אצלם נעשה אזי
כו'). לבלבל השתדל שסנחריב (ובפרט כו' בלבול של למצב ועד

עלֿידי נתתקן זה בגמרא edinxi209וענין איתא - יובלות ובטלו כו' ראובן שבט שגלו לאחרי גם :210

דכתיב  עליהם.. מלך אמון בן ויאשיהו החזירן להו 211ש"ירמיהו (דקאמר ישוב לא הממכר אל המוכר כי
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עה"פ.203) הרד"ק פי' ראה
מכות.204) סוף צפע"נ
(ובפירש"י).205) סע"ב לב, ערכין
יו"ד.206) כה, בהר
ד.207) ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא
ספי"ב.רמב 208) איסו"ב הל' "ם

ישראל 209) בכל פשטה לא זו גזירה שגם נאמר, זה בענין
רק  ונשאר השבטים, עשרת הגלה סנחריב שהרי סל"ז), (כנ"ל

ובנימין*. יהודה המיעוט,
(ובפירש"י).210) א לג, ערכין
יג.211) ז, יחזקאל

- `id dyn zxifb zernyny ,dpeekd ile` גלות *) של מצב בנ"י אצל יהי' rebxnשלא jezn zeidl jixv l`xyi mr ly meiwd ote` ik ,
,rebxn ly avna zeidl mileki mpi` zelba mzeiday ,"ribxz `l mdd mieba"y oeike ,("'eb gha l`xyi oekyie") dgepne

aixgpq ixdy ,l`xyi lka dhyt `l ef dxifby xity iz` f"tre .('`d dxifba (e"lq) l"zpyn c"r) l`xyi ux`a cinz ex`yiy gxkda ixd
.(l"end) 'ek dlbd

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

וגד) ראובן שבט (משגלו בטל יובל אפשר לבעליהן), שדות יחזרו ולא בטל יובל ויהא לגלות, סופכם
כו'". ירמיהו שהחזירן מלמד אלא שיבטל? עליו מתנבא ונביא

גם  הרי - השבטים עשרת את גם ובלבל האומות, כל את בלבל שסנחריב כיון מובן: אינו עדיין אך
היובל? נוהג להיות יכול היה איך ואםֿכן מעורבין, השבטים היו ירמיהו שהחזירן לאחרי

שהיה ירמיהו עלֿידי נעשה זה שענין - זה על את iap`והמענה לבטל יכול היה נבואתו ועלֿידי ,
אנכי  "הנה הנביא, לאליהו בנוגע שנאמר מה ועלֿדרך שבט, כל של יחוסו את ולברר השבטים עירבוב

והנורא" הגדול ה' יום בוא לפני הנביא אליה את לכם יחוס 212שולח את יברר נבואתו שעלֿידי ,
ולקרב" "לרחק בישראל, .213המשפחות

.Ó היחיד על גם וגזר רבינו משה שהוסיף הגזירות לב' בנוגע לבאר יש (סעיף 214ועלֿדרךֿזה וכנ"ל ,
ישראל. אהבת מצד היו אלו גזירות שגם לו)

מאמ  ז"ל ובהקדם רבותינו שנאמר 215ר כריתתם, ידי נפטרו שלקו, כריתות חייבי אחיך 216"כל ונקלה
העונש  שזהו סקילה, עליו שחייבים לחטא בנוגע אפילו מזה: ויתירה כאחיך". הוא הרי כשלקה, לעיניך.

נאמר  חמור, הבא"217היותר לעולם עכור אתה ואי עכור, אתה הזה "ביום הזה", ביום ה' ,218"יעכרך
כפרה  לשם אלא גרידא, עונש לשם אינם התורה שעונשי והיינו, והעונש. הוידוי עלֿידי לו שנתכפר כיון

.219כו'

רצה  לא - היה" ישראל אוהב רבינו ש"משה כיון בנים": על אבות עון פוקד אמר ש"משה וזהו
אמר  ולכן הבא, בעולם לעתידֿלבא כו' בלבול שיגרום דבר להם, נתכפר שלא חטא עם האבות שישארו
אזי  ביניהם, קשר שיש כך בידיהם", אבותיהם מעשה "אוחזין שכאשר בנים", על אבות עון "פוקד
האבות  ישארו שלא כדי האבות, חטאי על גם אותם שמענישים באופן הוא הבנים של ו)העונש (התשובה

ד"אחיך". ומצב במעמד להיות ויחזרו חטאם, להם יתכפר אלא הבא", לעולם ד"עכור ומצב במעמד

תמות": היא החוטאת הנפש שנאמר וביטלה, יחזקאל "בא ואףֿעלֿפיֿכן

בגמרא  ביחזקאל 220איתא שנאמר הכתוב וכיון 221בפירוש אבות". זכות תמה "תיו.. תו", "והתוית
על  אבות עון "פוקד להיות משה גזירת וביטל בא לכן אבות", זכות ש"תמה וידע נביא היה שיחזקאל
האבות  בין הקישור שנחסר דכיון - גו'" האב בעון ישא לא בן תמות, היא החוטאת "הנפש ואמר בנים",

ההפכית  מהמדה ש'מרובה' טובה' 'מדה הזכות, לענין בנוגע ביניהם 222לבנים קישור שיהיה מקום אין ,
קשור  הבנים של שהחטא היינו, בידיהם", אבותיהם מעשה "אוחזין כאשר גם ולכן, העונש. לענין בנוגע
אין  לבנים, עומדת אינה האבות שזכות אבות", זכות ש"תמה לאחרי הנה - האבות לחטא בהמשך ובא

האבות. שיזכו כדי הבנים את להעניש

.‡Ó בי והיה ואמר ישעיהו בא בגוים, ואבדתם אמר האובדים "משה ובאו גדול, בשופר יתקע ההוא ום
וגו'": אשור בארץ

שייך  אינו - אבידה של הגדר בגוים": ד"ואבדתם המציאות שתהיה שייך כיצד מובן, אינו לכאורה
פנוי  אתר ש"לית וכיון ממקומה). ליטלה אסור (שלכן גביו על עומד בעליו כאשר הבעלים, בפני

סנה"223מיניה" אפילו שכינה, בלא פנוי מקום "אין ומצב 224, במעמד שהוא יהודי על לומר שייך איך -
אבידה? של
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כג.212) ג, מלאכי
ה"ג.213) פי"ב מלכים הל' רמב"ם וראה מ"ז. פ"ח עדיות
ימאס"214) ולא כביר אֿל ש"הן כיון הרי להכלל, בנוגע כי:

"כעין  אינה הנהגתם כאשר שגם לומר מקום יש ה), לו, (איוב
כו'. להיחיד בנוגע משא"כ בטח, לשכון יוכלו יעקב",

(במשנה).215) סע"א כג, מכות
ג.216) כה, תצא
כה.217) ז, יהושע

(במשנה).218) ב מג, סנהדרין
וש"נ.219) ואילך. 71 ס"ע חכ"ב לקו"ש גם ראה
סע"א.220) נה, שבת
ד.221) ט,
וש"נ.222) א. עו, יומא ראה
ב).223) (קכב, ת"ע סע"ב). (צא, תנ"ז תקו"ז
ה.224) פ"ב, שמו"ר
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ההוא" ביום פני אסתיר הסתר ש"אנכי הגלות זמן אודות רבינו משה אמר שכבר - הוא הענין ;225אך
את  רואים ואין פני", אסתיר הסתר "אנכי כאשר שגם ישראל איש כל שידע כדי - זאת אמר מה ולשם

כתלנו" "אחר שמסתתר אלא עמו, יחד נמצא הוא הרי בבחינת 226בעלֿהבית, שיהיה שייך לא ובמילא, ,
אבידה.

הרי  דבר של שלאמיתו אלא בלבד, הסתר רק זה שאין שחושב מי ישנו שאם - רבינו משה גזר ולכן
חסֿושלום  הקב"ה עם קשר לו אין יחיד שבתור והיינו, עליו, משגיח אינו שהקב"ה אבידה, בבחינת הוא

מתבקשת  שאינה אבידה של באופן מציאותו שנעשית בגוים", "ואבדתם אזי -227.

אשור  בארץ האובדים ובאו גדול בשופר יתקע ההוא ביום והיה ואמר ישעיהו "בא - זאת ולעומת
וגו'":

אודות  מדובר כאשר גם הנה הגאולה, על מהקב"ה הובטחנו האומה, לכללות שבנוגע לכך נוסף
שלפניֿזה  בפסוק ישעיהו שאמר כמו - תלוקטו228יחידים `cg"ואתם cg`l ישעיהו נתנבא - ישראל" בני

להיות  שיכולה היינו, וגו'", אשור בארץ האובדים ובאו גדול בשופר יתקע ההוא ביום "והיה ואמר
כדלקמן). גדול", ד"שופר נעלה היותר הגילוי (מצד הם גם יבואו ואףֿעלֿפיֿכן "אובדים", של מציאות

לישעיהו: משה שבין החילוק ביאור ובהקדם

בג  אמר 229מרא איתא רבך "משה לישעיהו: אמר אמרת 230שמנשה ואת וחי, האדם יראני  לא 231כי

נסתכלו  הנביאים "כל - אהדדי" קראי ד"קשו הא בגמרא, ומשני ונשא". רם כסא על יושב ה' את ואראה
המאירה  באספקלריא נסתכל רבינו משה ראו), ולא לראות (וכסבורים מאירה שאינה (וידע 232באספקלריא

בפניו). ראהו שלא

ואםֿכן  אמת, נביאי הם מאירה שאינה באספקלריא שנסתכלו הנביאים כל גם הרי מובן: אינו ולכאורה
ראו"? ש"לא לומר אפשר איך

ב'ספרי' שכתוב מה עלֿפי קרוב 233ויובן משה שהיה "לפי - לישעיהו משה שבין לחילוק בנוגע
אמר  לפיכך אמר 233לשמים, לפיכך הארץ, מן רחוק שהיה ולפי השמים. אמרי 234האזינו הארץ ותשמע

ישעיהו.. בא שמיעה). לשון הרחוק דבר ועל האזנה, לשון הקרוב דבר על נופל הקודש בלשון (כי פי
קרוב 234ואמר  שהיה ארץ, והאזיני השמים. מן רחוק שהיה שמים, שמעו ארץ. והאזיני שמים שמעו

:235לארץ"
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יח.225) לא, וילך
ט.226) ב, שה"ש
כאבידה 227) "דילמא כאן: הגמרא דברי מהמשך כמובן

כו'". המתבקשת
יב.228) כז, ישעי'
(ובפירש"י).229) ב מט, יבמות
כ.230) לג, תשא
א.231) ו, ישעי'
"הנביאים 232) ה"בֿו: פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם גם וראה

כל  לשאר משה נבואת בין יש הפרש ומה הן.. מעלות מעלות
מתנבא  רבינו ומשה במראה, או בחלום הנביאים שכל הנביאים,
רבינו.. משה וחידה, במשל רואים הנביאים.. כל ועומד.. ער והוא
ומתמוגגין, ונבהלים יראים הנביאים כל בוריו.. על הדבר רואה

וכו'". שלם עמדו על עומד רבינו.. ומשה
האזינו.233) ר"פ
ב.234) א, ישעי'

לשאר 235) בנוגע הגמרא דברי המשך גם לבאר יש ועפ"ז
ישעי': את מנשה ששאל השאלות

אמרת  ואת אליו, קראנו  בכל אלקינו כה' מי אמר רבך "משה
שמשה  - בצבור" הא ביחיד "הא ומשני, בהמצאו". ה' דרשו
בבחי' שהם כפי לישראל מתייחס לשמים, קרוב להיותו רבינו,
בתור  שהם כפי ישראל על גזר שתחילה סל"ד, (וכנ"ל צבור*

ישעי  משא"כ היחידים) על גם ואח"כ קרובכלל, שהי' לארץ,',
אמלא, ימיך מספר את אמר רבך "משה היחיד**. אל מתייחס
"תנאי  ומשני, שנה". עשרה חמש ימיך על והוספתי אמרת ואת
ר' דברי כו', דורות שני אלו אמלא, ימיך מספר את דתניא, היא.
אינו  דלכאורה - כו'" לו מוסיפים זכה אומרים וחכמים עקיבא.
כמשה  דלא לומר ישעי' יכול היא" ש"תנאי משום וכי (א) מובן:
"את  אומר משה כאשר תנאים של פלוגתא יתכן כיצד (ב) רבינו,
לא  לשמים, קרוב להיותו רבינו, שמשה - אמלא" ימיך מספר
של  מענין למעלה להיותו פלוגתא, בו שיש זה לענין כלל נחית

כו'. ישעי' משא"כ מחלוקת,

cigie" :`xnbd ixac jynd c"r - (`"rq ,h ziprz) "inc miaxk ,ira `ed miaxlc oeik dyn ip`y" - cigi xeza eze`ivnl rbepa mbe (*
.xeaivd enk `ed cigid f`y ,"mixetikd meil dpyd y`x oiay mini dxyr el` ..zni`

.(l"end) zvw xqg (**

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

השמים  "כעצם וברור, מואר באופן לאמיתתו, ענין כל רואים שבשמים - לארץ שמים בין החילוק
ז"ל 236לטוהר" רבותינו אמרו זה שעל טפחים, מעשרה למטה - בארץ מהֿשאיןֿכן ירדה 237; לא "מעולם

למטה  שעלו (כיון למרום" ואליהו משה עלו ולא טפחים), מעשרה למעלה שירדה (כיון למטה שכינה
דפרודא  (טורי הרבים" ד"רשות המקום הוא ושם של 238מעשרה); (דיחידו היחיד" כ"רשות דלא ,(

לרקיע"238עולם  עד ש"עולה מואר 239) באופן רואים לא שלכן גו'", פני אסתיר ד"הסתר באופן זה הרי -
וברור.

שאר  (ככל מאירה שאינה באספקלריא נבואתו הרי לארץ, וקרוב השמים מן רחוק שהיה ישעיהו ולכן,
אמת  נבואת זה240הנביאים), שאין - ראו" ש"לא באופן היא ,zizin` האמת דרגת מצד גם הראיה, ענין

שהיא תצמח"ux`a241כפי מארץ ).118("אמת

כפי  ישראל בני על מסתכל לשמים, וקרוב הארץ מן שרחוק רבינו, משה שכאשר מובן, ועלֿפיֿזה
כעין  צדיקים כשיהיו בטח, ישראל ישכנו ש"אימתי האומה, כללות על הן גוזר אזי - מהשמים שנראים
הסתר  "אנכי כאשר אפילו אבידה, בבחינת יהיו לא כאשר רק יהיה שקיומם היחידים, על והן יעקב",

כזה. ומצב מעמד שייך אכן - לשמים הקירבה מצד ההוא"; ביום פני אסתיר

עלֿידי  אלקית להתגלות זוכה לארץ קרוב ובהיותו לארץ, וקרוב השמים מן שרחוק ישעיהו, אבל
כדי  עד כו', וברור מואר שאינו באופן אליו מתגלה שהקב"ה היינו, מאירה, שאינה באספקלריא נבואה
פני", אסתיר "הסתר שכאשר כך על לתמוה שאין ואמר, בא - ראו" ש"לא כמו חשובה כזו שראיה כך,

כזה שמצב ובוודאי חסֿושלום, אבידה בבחינת עצמו את ירגיש שיהודי ומצב מעמד להיות `epiיוכל
giken"בגוים "ואבדתם בבחינת אכן והוא חסֿושלום, בעליו, לבין בינו הקשר ניתק .242שאכן

שהוא  מרגישים ולא 'בעלֿהבית' את רואים שלא המצב הרי - המאירה אספקלריא מצד כלומר:
אספקלריא  מצד אבל בגוים"; ואבדתם אמר "משה ולכן, אבידה. בבחינת שהוא מוכיח אליו, בסמיכות
האובדים  ובאו ואמר.. ישעיהו "בא ולכן כו'?! מרגישים ואין רואים שאין הפלא מהו - מאירה שאינה

וגו'". אשור בארץ

שנאמר  מה שזהו - "האובדים" על גם שיפעל ביותר נעלה אור התגלות להיות צריך זה שבשביל אלא,
בשופר יתקע ההוא ביום :lecb"243"והיה

מא  וחזק ש"הולך ובאופן השופר, קול היה במתןֿתורה, רבינו משה של בזמנו גדול 244ד"גם "קול ,
יסף" בגוים".245ולא ד"ואבדתם ומצב מעמד להיות עדיין יכול אףֿעלֿפיֿכן אבל ,

בשופר "יתקע כאשר אליעזר lecbאבל דרבי בפרקי וכדאיתא יהיה 246", דלעתידֿלבא גדול' שה'שופר
של  דאילו השמאלי מקרן שהיה דמתןֿתורה מהשופר יותר נעלה שהוא יצחק, של דאילו הימני מקרן
לאחד  תלוקטו "ואתם לפניֿזה שכתוב (כמו היחיד שגם גו'", אשור מארץ האובדים "ובאו אזי - יצחק

כו'. וישוב יגאל אבידה, בבחינת שהוא ִֵָאחד")
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יו"ד.236) כד, משפטים
רע"א.237) ה, סוכה
ובכ"מ.238) ספל"ג. תניא ראה
וש"נ.239) סע"א. ז, שבת
לאמיתו 240) אמת דרגות: חילוקי יש גופא שבאמת ולהעיר,

לאמיתו, אמת - כמותו" "הלכה שבין החילוק (וע"ד סתם ואמת
ע' תרס"ו (המשך סתם אמת - חיים" אלקים דברי ואלו ל"אלו
וזהו  ספי"ג). תניא (ראה אמת" "שפת גם שיש ועד ואילך)), תלא
אמת  היא משה שמדריגת - לישעי' משה שבין החילוק גם

סתם*. אמת היא ישעי' ומדריגת לאמיתו,
הארץ,241) למציאות מקום אין האמת מדת שמצד וע"ד

.(183 הערה (כנ"ל יברא" אל אומר "אמת שהרי
ובפירש"י)242) שם, (יבמות הגמרא דברי לבאר יש ועפ"ז

לי' דאימא מה מקבל דלא (במנשה) בי' ידענא ישעי' "אמר
אישויי' לי', אימא ואי לי), קטיל אלא דקראי, דטעמא (תירוצא
שאפילו  - בדין) להורגני סבור הוא דעכשיו (בהריגתי, מזיד" לי'
מענין  למנעו ישעי' השתדל כו', מנשה של ומצבו למעמדו בנוגע

חטא. של
ואילך.)243 ג נט, ר"ה דרושי לקו"ת גם ראה

יט.244) יט, יתרו
יט.245) ה, ואתחנן
ספל"א.246)

.ezin`l zn` df ixd envr 'iryi iabl la` ,mzq zn` `id dyn zbixcn iabl 'iryi zbixcn :micg` oexkfa (*



מג g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

ההוא" ביום פני אסתיר הסתר ש"אנכי הגלות זמן אודות רבינו משה אמר שכבר - הוא הענין ;225אך
את  רואים ואין פני", אסתיר הסתר "אנכי כאשר שגם ישראל איש כל שידע כדי - זאת אמר מה ולשם

כתלנו" "אחר שמסתתר אלא עמו, יחד נמצא הוא הרי בבחינת 226בעלֿהבית, שיהיה שייך לא ובמילא, ,
אבידה.

הרי  דבר של שלאמיתו אלא בלבד, הסתר רק זה שאין שחושב מי ישנו שאם - רבינו משה גזר ולכן
חסֿושלום  הקב"ה עם קשר לו אין יחיד שבתור והיינו, עליו, משגיח אינו שהקב"ה אבידה, בבחינת הוא

מתבקשת  שאינה אבידה של באופן מציאותו שנעשית בגוים", "ואבדתם אזי -227.

אשור  בארץ האובדים ובאו גדול בשופר יתקע ההוא ביום והיה ואמר ישעיהו "בא - זאת ולעומת
וגו'":

אודות  מדובר כאשר גם הנה הגאולה, על מהקב"ה הובטחנו האומה, לכללות שבנוגע לכך נוסף
שלפניֿזה  בפסוק ישעיהו שאמר כמו - תלוקטו228יחידים `cg"ואתם cg`l ישעיהו נתנבא - ישראל" בני

להיות  שיכולה היינו, וגו'", אשור בארץ האובדים ובאו גדול בשופר יתקע ההוא ביום "והיה ואמר
כדלקמן). גדול", ד"שופר נעלה היותר הגילוי (מצד הם גם יבואו ואףֿעלֿפיֿכן "אובדים", של מציאות

לישעיהו: משה שבין החילוק ביאור ובהקדם

בג  אמר 229מרא איתא רבך "משה לישעיהו: אמר אמרת 230שמנשה ואת וחי, האדם יראני  לא 231כי

נסתכלו  הנביאים "כל - אהדדי" קראי ד"קשו הא בגמרא, ומשני ונשא". רם כסא על יושב ה' את ואראה
המאירה  באספקלריא נסתכל רבינו משה ראו), ולא לראות (וכסבורים מאירה שאינה (וידע 232באספקלריא

בפניו). ראהו שלא

ואםֿכן  אמת, נביאי הם מאירה שאינה באספקלריא שנסתכלו הנביאים כל גם הרי מובן: אינו ולכאורה
ראו"? ש"לא לומר אפשר איך

ב'ספרי' שכתוב מה עלֿפי קרוב 233ויובן משה שהיה "לפי - לישעיהו משה שבין לחילוק בנוגע
אמר  לפיכך אמר 233לשמים, לפיכך הארץ, מן רחוק שהיה ולפי השמים. אמרי 234האזינו הארץ ותשמע

ישעיהו.. בא שמיעה). לשון הרחוק דבר ועל האזנה, לשון הקרוב דבר על נופל הקודש בלשון (כי פי
קרוב 234ואמר  שהיה ארץ, והאזיני השמים. מן רחוק שהיה שמים, שמעו ארץ. והאזיני שמים שמעו

:235לארץ"
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יח.225) לא, וילך
ט.226) ב, שה"ש
כאבידה 227) "דילמא כאן: הגמרא דברי מהמשך כמובן

כו'". המתבקשת
יב.228) כז, ישעי'
(ובפירש"י).229) ב מט, יבמות
כ.230) לג, תשא
א.231) ו, ישעי'
"הנביאים 232) ה"בֿו: פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם גם וראה

כל  לשאר משה נבואת בין יש הפרש ומה הן.. מעלות מעלות
מתנבא  רבינו ומשה במראה, או בחלום הנביאים שכל הנביאים,
רבינו.. משה וחידה, במשל רואים הנביאים.. כל ועומד.. ער והוא
ומתמוגגין, ונבהלים יראים הנביאים כל בוריו.. על הדבר רואה

וכו'". שלם עמדו על עומד רבינו.. ומשה
האזינו.233) ר"פ
ב.234) א, ישעי'

לשאר 235) בנוגע הגמרא דברי המשך גם לבאר יש ועפ"ז
ישעי': את מנשה ששאל השאלות

אמרת  ואת אליו, קראנו  בכל אלקינו כה' מי אמר רבך "משה
שמשה  - בצבור" הא ביחיד "הא ומשני, בהמצאו". ה' דרשו
בבחי' שהם כפי לישראל מתייחס לשמים, קרוב להיותו רבינו,
בתור  שהם כפי ישראל על גזר שתחילה סל"ד, (וכנ"ל צבור*

ישעי  משא"כ היחידים) על גם ואח"כ קרובכלל, שהי' לארץ,',
אמלא, ימיך מספר את אמר רבך "משה היחיד**. אל מתייחס
"תנאי  ומשני, שנה". עשרה חמש ימיך על והוספתי אמרת ואת
ר' דברי כו', דורות שני אלו אמלא, ימיך מספר את דתניא, היא.
אינו  דלכאורה - כו'" לו מוסיפים זכה אומרים וחכמים עקיבא.
כמשה  דלא לומר ישעי' יכול היא" ש"תנאי משום וכי (א) מובן:
"את  אומר משה כאשר תנאים של פלוגתא יתכן כיצד (ב) רבינו,
לא  לשמים, קרוב להיותו רבינו, שמשה - אמלא" ימיך מספר
של  מענין למעלה להיותו פלוגתא, בו שיש זה לענין כלל נחית

כו'. ישעי' משא"כ מחלוקת,

cigie" :`xnbd ixac jynd c"r - (`"rq ,h ziprz) "inc miaxk ,ira `ed miaxlc oeik dyn ip`y" - cigi xeza eze`ivnl rbepa mbe (*
.xeaivd enk `ed cigid f`y ,"mixetikd meil dpyd y`x oiay mini dxyr el` ..zni`

.(l"end) zvw xqg (**

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

השמים  "כעצם וברור, מואר באופן לאמיתתו, ענין כל רואים שבשמים - לארץ שמים בין החילוק
ז"ל 236לטוהר" רבותינו אמרו זה שעל טפחים, מעשרה למטה - בארץ מהֿשאיןֿכן ירדה 237; לא "מעולם

למטה  שעלו (כיון למרום" ואליהו משה עלו ולא טפחים), מעשרה למעלה שירדה (כיון למטה שכינה
דפרודא  (טורי הרבים" ד"רשות המקום הוא ושם של 238מעשרה); (דיחידו היחיד" כ"רשות דלא ,(

לרקיע"238עולם  עד ש"עולה מואר 239) באופן רואים לא שלכן גו'", פני אסתיר ד"הסתר באופן זה הרי -
וברור.

שאר  (ככל מאירה שאינה באספקלריא נבואתו הרי לארץ, וקרוב השמים מן רחוק שהיה ישעיהו ולכן,
אמת  נבואת זה240הנביאים), שאין - ראו" ש"לא באופן היא ,zizin` האמת דרגת מצד גם הראיה, ענין

שהיא תצמח"ux`a241כפי מארץ ).118("אמת

כפי  ישראל בני על מסתכל לשמים, וקרוב הארץ מן שרחוק רבינו, משה שכאשר מובן, ועלֿפיֿזה
כעין  צדיקים כשיהיו בטח, ישראל ישכנו ש"אימתי האומה, כללות על הן גוזר אזי - מהשמים שנראים
הסתר  "אנכי כאשר אפילו אבידה, בבחינת יהיו לא כאשר רק יהיה שקיומם היחידים, על והן יעקב",

כזה. ומצב מעמד שייך אכן - לשמים הקירבה מצד ההוא"; ביום פני אסתיר

עלֿידי  אלקית להתגלות זוכה לארץ קרוב ובהיותו לארץ, וקרוב השמים מן שרחוק ישעיהו, אבל
כדי  עד כו', וברור מואר שאינו באופן אליו מתגלה שהקב"ה היינו, מאירה, שאינה באספקלריא נבואה
פני", אסתיר "הסתר שכאשר כך על לתמוה שאין ואמר, בא - ראו" ש"לא כמו חשובה כזו שראיה כך,

כזה שמצב ובוודאי חסֿושלום, אבידה בבחינת עצמו את ירגיש שיהודי ומצב מעמד להיות `epiיוכל
giken"בגוים "ואבדתם בבחינת אכן והוא חסֿושלום, בעליו, לבין בינו הקשר ניתק .242שאכן

שהוא  מרגישים ולא 'בעלֿהבית' את רואים שלא המצב הרי - המאירה אספקלריא מצד כלומר:
אספקלריא  מצד אבל בגוים"; ואבדתם אמר "משה ולכן, אבידה. בבחינת שהוא מוכיח אליו, בסמיכות
האובדים  ובאו ואמר.. ישעיהו "בא ולכן כו'?! מרגישים ואין רואים שאין הפלא מהו - מאירה שאינה

וגו'". אשור בארץ

שנאמר  מה שזהו - "האובדים" על גם שיפעל ביותר נעלה אור התגלות להיות צריך זה שבשביל אלא,
בשופר יתקע ההוא ביום :lecb"243"והיה

מא  וחזק ש"הולך ובאופן השופר, קול היה במתןֿתורה, רבינו משה של בזמנו גדול 244ד"גם "קול ,
יסף" בגוים".245ולא ד"ואבדתם ומצב מעמד להיות עדיין יכול אףֿעלֿפיֿכן אבל ,

בשופר "יתקע כאשר אליעזר lecbאבל דרבי בפרקי וכדאיתא יהיה 246", דלעתידֿלבא גדול' שה'שופר
של  דאילו השמאלי מקרן שהיה דמתןֿתורה מהשופר יותר נעלה שהוא יצחק, של דאילו הימני מקרן
לאחד  תלוקטו "ואתם לפניֿזה שכתוב (כמו היחיד שגם גו'", אשור מארץ האובדים "ובאו אזי - יצחק

כו'. וישוב יגאל אבידה, בבחינת שהוא ִֵָאחד")
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יו"ד.236) כד, משפטים
רע"א.237) ה, סוכה
ובכ"מ.238) ספל"ג. תניא ראה
וש"נ.239) סע"א. ז, שבת
לאמיתו 240) אמת דרגות: חילוקי יש גופא שבאמת ולהעיר,

לאמיתו, אמת - כמותו" "הלכה שבין החילוק (וע"ד סתם ואמת
ע' תרס"ו (המשך סתם אמת - חיים" אלקים דברי ואלו ל"אלו
וזהו  ספי"ג). תניא (ראה אמת" "שפת גם שיש ועד ואילך)), תלא
אמת  היא משה שמדריגת - לישעי' משה שבין החילוק גם

סתם*. אמת היא ישעי' ומדריגת לאמיתו,
הארץ,241) למציאות מקום אין האמת מדת שמצד וע"ד

.(183 הערה (כנ"ל יברא" אל אומר "אמת שהרי
ובפירש"י)242) שם, (יבמות הגמרא דברי לבאר יש ועפ"ז

לי' דאימא מה מקבל דלא (במנשה) בי' ידענא ישעי' "אמר
אישויי' לי', אימא ואי לי), קטיל אלא דקראי, דטעמא (תירוצא
שאפילו  - בדין) להורגני סבור הוא דעכשיו (בהריגתי, מזיד" לי'
מענין  למנעו ישעי' השתדל כו', מנשה של ומצבו למעמדו בנוגע

חטא. של
ואילך.)243 ג נט, ר"ה דרושי לקו"ת גם ראה

יט.244) יט, יתרו
יט.245) ה, ואתחנן
ספל"א.246)

.ezin`l zn` df ixd envr 'iryi iabl la` ,mzq zn` `id dyn zbixcn iabl 'iryi zbixcn :micg` oexkfa (*



g"kyz'dמד ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

.·Ó,ישראל על רבינו משה גזר גזירות ש"ארבע ההקדמה - הגמרא לשון דיוק גם לבאר יש עלֿפיֿזה
"משה מפרט ואחרֿכך וביטלום", נביאים ארבעה עמוס`xnבאו "בא ואמר..dlhiaeוכו'", ירמיהו בא ..

ישעיהו בא וביטלה.. יחזקאל לב):xn`eבא סעיף (כנ"ל "
התורה, בכח בעולם, המציאות שינוי שנעשה באופן היא הגזירה ענין שפעולת לו) (סעיף לעיל נתבאר

שאחרֿכך אזי`xyt`Îiכך הגזירה, את מבטלים שכאשר ומובן, אחר. באופן המציאות gxkdשתהיה oi`
אחר. באופן גם להיות יכולה המציאות אלא הגזירה, מצד להיות צריכה שהיתה כפי המציאות שתהיה

את רק שולל הגזירה ביטול אתgxkddאמנם, שולל זה אין אבל המציאות, שתוכל zexyt`dבשינוי
כזו. מציאות להיות עדיין יכולה הגזירה ביטול לאחרי שגם והיינו, כזו, מציאות להיות

את  ביטלו שהנביאים שלאחרי - וביטלום" נביאים ארבעה באו רבינו, משה גזר גזירות "ארבע וזהו
שוב רבינו, משה שגזר gxkdהגזירות oi` ר משה שגזר כפי המציאות בינו.שתהיה

שתוכל  האפשרות את שולל זה אין אבל שבדבר, ההכרח את רק שולל הגזירות שביטול כיון אמנם,
- כזו מציאות להיות יכולה עדיין הגזירות, את ביטלו שהנביאים לאחרי שגם כך כזו, מציאות להיות

"משה הגמרא: ממשיכה וביטלום", נביאים ארבעה ש"באו לאחרי גם גזירה,`xnהנה בתור לא כו'",
כזו. למציאות אפשרות שיש היינו, בלבד, אמירה של באופן אלא המוכרח, דבר

הענינים: ארבעת בין חילוק יש ובזה

עמוס בא יעקב, עין בדד בטח ישראל וישכון אמר "משה - ישראל לכלל בנוגע הענינים ..dlhiaeבב'
ירמיהו בא תרגיע, לא ההם ובגוים אמר כו'":xn`eמשה

עמוס "בא - יעקב" כעין צדיקים "כשיהיו רק יהיה ישראל דכלל שהקיום משה לדברי ",dlhiaeבנוגע
אפילו  להיות תוכל שלא היינו, שבדבר. האמירה את גם אלא) הגזירה, את רק (לא ביטל שעמוס היינו,

יעקב"; כעין "צדיקים בהיותם תלוי יהיה ישראל דכלל שהקיום לכך אפשרות

ירמיהו  שבא באופן זה אין - תרגיע" לא ההם ש"בגוים ישראל דכלל הקיום באופן להפרט בנוגע אבל
dlhiaeירמיהו "בא רק אלא ,xn`e:"ישראל להרגיעו הלוך

סנחריב  כאשר שהרי - תרגיע" לא ההם ש"בגוים האפשרות את לגמרי ביטל שירמיהו לומר איֿאפשר
תרגיע"; ד"לא ומצב מעמד היה אזי האומות), את שבלבל (כמו אותם ובלבל השבטים עשרת את הגלה

ירמיהו ש"בא לברייתו xn`eאלא החוזר ש"שינוי וכיון החזירן", "ירמיהו כי - ישראל" להרגיעו הלוך
שינוי" ד"להרגיעו".247אינו ומצב מעמד היה שמלכתחילה כמו זה הרי ,

יחזקאל בא בנים, על אבות עון פוקד אמר "משה - ליחידים בנוגע הענינים בב' ..dlhiaeועלֿדרךֿזה
ישעיהו בא בגוים, ואבדתם אמר כו'":xn`eמשה

יחזקאל "בא - בנים" על אבות עון "פוקד משה לדברי אבות",dlhiaeבנוגע זכות ש"תמה דכיון ,"
עון  ד"פוקד המציאות שתהיה יתכן לא שוב הזכות, לענין בנוגע ובנים אבות של הקישור שנפסק היינו,

בנים". על אבות

ישעיהו "בא - בגוים" "ואבדתם משה לדברי בנוגע גדול xn`eאבל בשופר יתקע ההוא ביום והיה
וגו'": אשור בארץ האובדים ובאו

ישעיהו "בא לומר איֿאפשר הרי - "אובדים" בשם אותם קורא עצמו שישעיהו ",dlhiaeכיון
בגוים"; ד"ואבדתם למציאות האפשרות שנתבטלה

ישעיהו "בא "xn`e..e`aeאלא שסוףֿכלֿסוף דכיון והיינו, גו'", ושינוי e`aeהאובדים האובדים",
בגוים". ד"ואבדתם המצב היה לא שמלכתחילה כמו זה הרי (כנ"ל), שינוי  אינו לברייתו החוזר

.‚Ó:הענין בכללות ביאור צריך עדיין אך
מה  וגם ישראל", על רבינו משה (ש)גזר גזירות ל"ארבע וביטלום" נביאים ארבעה ש"באו כיון
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ה"י.247) פ"ב ואבידה גזילה הל' רמב"ם

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

.·Ó,ישראל על רבינו משה גזר גזירות ש"ארבע ההקדמה - הגמרא לשון דיוק גם לבאר יש עלֿפיֿזה
"משה מפרט ואחרֿכך וביטלום", נביאים ארבעה עמוס`xnבאו "בא ואמר..dlhiaeוכו'", ירמיהו בא ..

ישעיהו בא וביטלה.. יחזקאל לב):xn`eבא סעיף (כנ"ל "
התורה, בכח בעולם, המציאות שינוי שנעשה באופן היא הגזירה ענין שפעולת לו) (סעיף לעיל נתבאר

שאחרֿכך אזי`xyt`Îiכך הגזירה, את מבטלים שכאשר ומובן, אחר. באופן המציאות gxkdשתהיה oi`
אחר. באופן גם להיות יכולה המציאות אלא הגזירה, מצד להיות צריכה שהיתה כפי המציאות שתהיה

את רק שולל הגזירה ביטול אתgxkddאמנם, שולל זה אין אבל המציאות, שתוכל zexyt`dבשינוי
כזו. מציאות להיות עדיין יכולה הגזירה ביטול לאחרי שגם והיינו, כזו, מציאות להיות

את  ביטלו שהנביאים שלאחרי - וביטלום" נביאים ארבעה באו רבינו, משה גזר גזירות "ארבע וזהו
שוב רבינו, משה שגזר gxkdהגזירות oi` ר משה שגזר כפי המציאות בינו.שתהיה

שתוכל  האפשרות את שולל זה אין אבל שבדבר, ההכרח את רק שולל הגזירות שביטול כיון אמנם,
- כזו מציאות להיות יכולה עדיין הגזירות, את ביטלו שהנביאים לאחרי שגם כך כזו, מציאות להיות

"משה הגמרא: ממשיכה וביטלום", נביאים ארבעה ש"באו לאחרי גם גזירה,`xnהנה בתור לא כו'",
כזו. למציאות אפשרות שיש היינו, בלבד, אמירה של באופן אלא המוכרח, דבר

הענינים: ארבעת בין חילוק יש ובזה

עמוס בא יעקב, עין בדד בטח ישראל וישכון אמר "משה - ישראל לכלל בנוגע הענינים ..dlhiaeבב'
ירמיהו בא תרגיע, לא ההם ובגוים אמר כו'":xn`eמשה

עמוס "בא - יעקב" כעין צדיקים "כשיהיו רק יהיה ישראל דכלל שהקיום משה לדברי ",dlhiaeבנוגע
אפילו  להיות תוכל שלא היינו, שבדבר. האמירה את גם אלא) הגזירה, את רק (לא ביטל שעמוס היינו,

יעקב"; כעין "צדיקים בהיותם תלוי יהיה ישראל דכלל שהקיום לכך אפשרות

ירמיהו  שבא באופן זה אין - תרגיע" לא ההם ש"בגוים ישראל דכלל הקיום באופן להפרט בנוגע אבל
dlhiaeירמיהו "בא רק אלא ,xn`e:"ישראל להרגיעו הלוך

סנחריב  כאשר שהרי - תרגיע" לא ההם ש"בגוים האפשרות את לגמרי ביטל שירמיהו לומר איֿאפשר
תרגיע"; ד"לא ומצב מעמד היה אזי האומות), את שבלבל (כמו אותם ובלבל השבטים עשרת את הגלה

ירמיהו ש"בא לברייתו xn`eאלא החוזר ש"שינוי וכיון החזירן", "ירמיהו כי - ישראל" להרגיעו הלוך
שינוי" ד"להרגיעו".247אינו ומצב מעמד היה שמלכתחילה כמו זה הרי ,

יחזקאל בא בנים, על אבות עון פוקד אמר "משה - ליחידים בנוגע הענינים בב' ..dlhiaeועלֿדרךֿזה
ישעיהו בא בגוים, ואבדתם אמר כו'":xn`eמשה

יחזקאל "בא - בנים" על אבות עון "פוקד משה לדברי אבות",dlhiaeבנוגע זכות ש"תמה דכיון ,"
עון  ד"פוקד המציאות שתהיה יתכן לא שוב הזכות, לענין בנוגע ובנים אבות של הקישור שנפסק היינו,

בנים". על אבות

ישעיהו "בא - בגוים" "ואבדתם משה לדברי בנוגע גדול xn`eאבל בשופר יתקע ההוא ביום והיה
וגו'": אשור בארץ האובדים ובאו

ישעיהו "בא לומר איֿאפשר הרי - "אובדים" בשם אותם קורא עצמו שישעיהו ",dlhiaeכיון
בגוים"; ד"ואבדתם למציאות האפשרות שנתבטלה

ישעיהו "בא "xn`e..e`aeאלא שסוףֿכלֿסוף דכיון והיינו, גו'", ושינוי e`aeהאובדים האובדים",
בגוים". ד"ואבדתם המצב היה לא שמלכתחילה כמו זה הרי (כנ"ל), שינוי  אינו לברייתו החוזר

.‚Ó:הענין בכללות ביאור צריך עדיין אך
מה  וגם ישראל", על רבינו משה (ש)גזר גזירות ל"ארבע וביטלום" נביאים ארבעה ש"באו כיון
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ה"י.247) פ"ב ואבידה גזילה הל' רמב"ם

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

או  וביטלה", יחזקאל "בא וביטלה", עמוס "בא בלבד), אמירה של באופן (אפילו אמר" ש"משה
מזה  והתועלת התכלית מהי אםֿכן - אחר באופן ואמר" ישעיהו ו"בא ואמר" ירמיהו "בא עלֿכלֿפנים

וכו'"?! אמר "משה ישראל", על רבינו משה גזר גזירות ש"ארבע

אוהל  ש"נגנז המשכן, למעשה בנוגע שמצינו כפי הם, נצחיים משה מעשי שכל הידוע עלֿפי ובפרט
כו'" המשכן 248מועד כלי בין חילוק שיש הכלים, וקדושת למשיחת בנוגע להלכה נפקאֿמינה גם ומצינו ,

(כמבואר  החשמונאים בימי ואחרֿכך שני במקדש ועלֿדרךֿזה שלמה, שעשה המקדש לכלי משה שעשה
הנ"ל.249באחרונים  גזירות לארבע בנוגע משה מפעולת ותועלת תכלית איזו להיות צריכה בוודאי הרי - (

בזה: והביאור

וביטלום" נביאים ארבעה ובאו ישראל, על רבינו משה גזר גזירות ש"ארבע הענין ומשמעות תוכן
הנהגת  שכאשר בתורה קאֿסלקאֿדעתא יש קיומו, ואופן ישראל עם של הקיום לעצם שבנוגע - הוא
מקום  שיש ליחידים, בנוגע והן יעקב, כעין צדיקים שאינם להכלל, בנוגע (הן כדבעי שלא היא ישראל
מציאותם  תתבטל אזי בידיהם"), אבותיהם מעשה ש"אוחזים כיון בנים" על אבות עון "פוקד להיות
בגוים"), ד"ואבדתם באופן או תרגיע", ד"לא באופן שלהם בקיום להפרט בנוגע (ועלֿדרךֿזה

dfואףֿעלֿפיֿכן `zrcÎ`wlqÎ`w lhazn dxezd gkae mkqda והתורה וגו'") זאת על ה' נחם גו' נא ("חדל
ישראל", להרגיעו ד"הלוך ובאופן מציאותם, קיימת יעקב, כעין צדיקים אינם ישראל כאשר שגם פוסקת

וגו'". אשור בארץ האובדים "ובאו היעוד יקויים ליחידים בנוגע שגם ועד

היה  לא אזי וביטלום, הנביאים ובאו אלו גזירות גזר רבינו שמשה הענין כללות היה לא אילו כלומר:
dxeza xeyi`d על הבט מבלי יחידים, בתור והן כלל בתור הן ישראל, בני של המציאות לקיום בנוגע

בביתֿדין  ונתקיים ערעור עליו שיצא שטר מעלת ועלֿדרך - כו'. ומצבם נעשה 250מעמדם שעלֿידיֿזה ,
ערעור  עליו יצא לא שמעולם שטר  מאשר יותר תוקף .251בו

ענין עלֿידי שדוקא - הענין באופןievxÎizlaונקודת ישראל להנהגת כעין mpi`y(האפשרות צדיקים
המציא  בקיום עילוי ניתוסף מציאותם) להתבטל שצריכה קאֿסלקאֿדעתא שיש כך, כדי עד ות יעקב,

xzeiדישראל wnera.רבינו משה של רצונו מצד ֿ זה, לפני מציאותם שהיתה מכמו

שהם כפי ישראל דבני המציאות ישנה רבינו משה מצד צדיק miwicvכלומר: של שענינו יעקב, כעין
מעולם  חטא שלא במציאות 252הוא ניתוסף הנביאים מצד ואילו ה'; רצון עלֿפי הנהגתו היתה ימיו וכל ,

העילוי ישראל ז"ל daeyzÎilracדבני רבותינו אמרו זה שעל צדיקים 61, אין עומדין, תשובה שבעלי "מקום
כזכיות" לו נעשו "זדונות אזי בשלימותה, התשובה עבודת עלֿידי כי בו", לעמוד יכולין ונמצא,200גמורין .

רק  ישנם צדיקים אצל שהרי צדיקים, אצל שייך שלא זכיות של חדש סוג ניתוסף בעליֿתשובה שאצל
מ"זדונות" שנתהפכו "זכיות" גם ישנם בעליֿתשובה אצל ואילו זכיות, תמיד שהיו בהם 253זכיות שיש ,

יותר  גדול "כיתרון 254עילוי החושך"255, מן מיוחד.256האור וגדר בסוג הוא דלעתידֿלבא השכר גם שלכן ,
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סע"א.248) ט, סוטה
נשא 249) לספרי כהונה כתר בהעלותך. ר"פ חמדה כלי ראה

תורה  הכהנים שאלת (בסופו). לה ז, צו עה"ת צפע"נ א. ז,
סע"ב. שאל חיים שו"ת א. יב, ליומא הכהן) ושב שו"ת (שבסו"ס

ועוד. סל"ז. או"ח חת"ס
ריש 250) חי"ז לקו"ש גם וראה רסמ"ו. חו"מ טושו"ע ראה

וש"נ. .184 ע'
אדמו"ר 251) מו"ח כ"ק של הידועה מהשיחה גם להעיר

די"ט  והגאולה המאסר ענין שכללות ,(159 ע' תש"א (סה"ש
בב"ד. ונתקיים ערעור עליו שיצא שטר בבחינת הוא כסלו,

יעבור 252) ולא מימיו עבירה עבר ש"לא מ"בינוני", במכ"ש
רפי"ב). (תניא לעולם"

לו 253) שהציעה מצעות "אותן א) מד, (מנחות מארז"ל וע"ד
הפיכת  מצד הוא שבזה שהעילוי - בהיתר" לו הציעה באיסור

להיתר. האיסור
היותר 254) העבודה שזוהי - הקטורת בענין מצינו ועד"ז

יכפר") בשנה ("אחת ביוהכ"פ ובמיוחד כולל בביהמ"ק, נעלית
א) צט, מג"א (תו"א הזקן רבינו שמבאר כפי - הקדשים בקדש
מפרשים  ושאר הרמב"ם ש"לדעת הקטורת), (מסממני המור בענין
ידוע.. חי' דם שהוא מברכין כיצד פ' בגמרא הנזכר מושק הוא
לטוב. הרע דהפיכת העילוי מצד שזהו הטמאות", מקליפות שהוא
במור  הפוסקים "מחלוקת שם שמבאר כפי - יותר ובפרטיות
אותו  אוסרים ויש באכילה, אפילו מתירו יונה שרבינו הנ"ל,
באכילה, אסור גופו אבל ריחו, אלא נתהפך שלא דס"ל באכילה,
חסידות  ע"פ ומחלוקתם היתר.. להיות לגמרי שחזר ס"ל והרר"י
או  כשגגות נעשו זדונות אם תשובה גבי הנזכר.. בענין תלוי
כמו  הוא באכילה אפילו מותר הלז הבושם שיהי' זה כזכיות..
לגמרי  נהפך שהרע כזכיות, נעשו הזדונות מאהבה שבתשובה
הם  הזדונות רבה, מאהבה שלא בתשובה אבל ממש.. טוב להיות
שהמור  מ"ד וזהו טוב, להיות לגמרי נתהפכו לא אבל כשגגות,

כו'". באכילה מותר להיות חזר לא טוב שריחו אע"פ הנ"ל
יג.255) ב, קהלת
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.·Ó,ישראל על רבינו משה גזר גזירות ש"ארבע ההקדמה - הגמרא לשון דיוק גם לבאר יש עלֿפיֿזה
"משה מפרט ואחרֿכך וביטלום", נביאים ארבעה עמוס`xnבאו "בא ואמר..dlhiaeוכו'", ירמיהו בא ..

ישעיהו בא וביטלה.. יחזקאל לב):xn`eבא סעיף (כנ"ל "
התורה, בכח בעולם, המציאות שינוי שנעשה באופן היא הגזירה ענין שפעולת לו) (סעיף לעיל נתבאר

שאחרֿכך אזי`xyt`Îiכך הגזירה, את מבטלים שכאשר ומובן, אחר. באופן המציאות gxkdשתהיה oi`
אחר. באופן גם להיות יכולה המציאות אלא הגזירה, מצד להיות צריכה שהיתה כפי המציאות שתהיה

את רק שולל הגזירה ביטול אתgxkddאמנם, שולל זה אין אבל המציאות, שתוכל zexyt`dבשינוי
כזו. מציאות להיות עדיין יכולה הגזירה ביטול לאחרי שגם והיינו, כזו, מציאות להיות

את  ביטלו שהנביאים שלאחרי - וביטלום" נביאים ארבעה באו רבינו, משה גזר גזירות "ארבע וזהו
שוב רבינו, משה שגזר gxkdהגזירות oi` ר משה שגזר כפי המציאות בינו.שתהיה

שתוכל  האפשרות את שולל זה אין אבל שבדבר, ההכרח את רק שולל הגזירות שביטול כיון אמנם,
- כזו מציאות להיות יכולה עדיין הגזירות, את ביטלו שהנביאים לאחרי שגם כך כזו, מציאות להיות

"משה הגמרא: ממשיכה וביטלום", נביאים ארבעה ש"באו לאחרי גם גזירה,`xnהנה בתור לא כו'",
כזו. למציאות אפשרות שיש היינו, בלבד, אמירה של באופן אלא המוכרח, דבר

הענינים: ארבעת בין חילוק יש ובזה

עמוס בא יעקב, עין בדד בטח ישראל וישכון אמר "משה - ישראל לכלל בנוגע הענינים ..dlhiaeבב'
ירמיהו בא תרגיע, לא ההם ובגוים אמר כו'":xn`eמשה

עמוס "בא - יעקב" כעין צדיקים "כשיהיו רק יהיה ישראל דכלל שהקיום משה לדברי ",dlhiaeבנוגע
אפילו  להיות תוכל שלא היינו, שבדבר. האמירה את גם אלא) הגזירה, את רק (לא ביטל שעמוס היינו,

יעקב"; כעין "צדיקים בהיותם תלוי יהיה ישראל דכלל שהקיום לכך אפשרות

ירמיהו  שבא באופן זה אין - תרגיע" לא ההם ש"בגוים ישראל דכלל הקיום באופן להפרט בנוגע אבל
dlhiaeירמיהו "בא רק אלא ,xn`e:"ישראל להרגיעו הלוך

סנחריב  כאשר שהרי - תרגיע" לא ההם ש"בגוים האפשרות את לגמרי ביטל שירמיהו לומר איֿאפשר
תרגיע"; ד"לא ומצב מעמד היה אזי האומות), את שבלבל (כמו אותם ובלבל השבטים עשרת את הגלה

ירמיהו ש"בא לברייתו xn`eאלא החוזר ש"שינוי וכיון החזירן", "ירמיהו כי - ישראל" להרגיעו הלוך
שינוי" ד"להרגיעו".247אינו ומצב מעמד היה שמלכתחילה כמו זה הרי ,

יחזקאל בא בנים, על אבות עון פוקד אמר "משה - ליחידים בנוגע הענינים בב' ..dlhiaeועלֿדרךֿזה
ישעיהו בא בגוים, ואבדתם אמר כו'":xn`eמשה

יחזקאל "בא - בנים" על אבות עון "פוקד משה לדברי אבות",dlhiaeבנוגע זכות ש"תמה דכיון ,"
עון  ד"פוקד המציאות שתהיה יתכן לא שוב הזכות, לענין בנוגע ובנים אבות של הקישור שנפסק היינו,

בנים". על אבות

ישעיהו "בא - בגוים" "ואבדתם משה לדברי בנוגע גדול xn`eאבל בשופר יתקע ההוא ביום והיה
וגו'": אשור בארץ האובדים ובאו

ישעיהו "בא לומר איֿאפשר הרי - "אובדים" בשם אותם קורא עצמו שישעיהו ",dlhiaeכיון
בגוים"; ד"ואבדתם למציאות האפשרות שנתבטלה

ישעיהו "בא "xn`e..e`aeאלא שסוףֿכלֿסוף דכיון והיינו, גו'", ושינוי e`aeהאובדים האובדים",
בגוים". ד"ואבדתם המצב היה לא שמלכתחילה כמו זה הרי (כנ"ל), שינוי  אינו לברייתו החוזר

.‚Ó:הענין בכללות ביאור צריך עדיין אך
מה  וגם ישראל", על רבינו משה (ש)גזר גזירות ל"ארבע וביטלום" נביאים ארבעה ש"באו כיון
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ה"י.247) פ"ב ואבידה גזילה הל' רמב"ם
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או  וביטלה", יחזקאל "בא וביטלה", עמוס "בא בלבד), אמירה של באופן (אפילו אמר" ש"משה
מזה  והתועלת התכלית מהי אםֿכן - אחר באופן ואמר" ישעיהו ו"בא ואמר" ירמיהו "בא עלֿכלֿפנים

וכו'"?! אמר "משה ישראל", על רבינו משה גזר גזירות ש"ארבע

אוהל  ש"נגנז המשכן, למעשה בנוגע שמצינו כפי הם, נצחיים משה מעשי שכל הידוע עלֿפי ובפרט
כו'" המשכן 248מועד כלי בין חילוק שיש הכלים, וקדושת למשיחת בנוגע להלכה נפקאֿמינה גם ומצינו ,

(כמבואר  החשמונאים בימי ואחרֿכך שני במקדש ועלֿדרךֿזה שלמה, שעשה המקדש לכלי משה שעשה
הנ"ל.249באחרונים  גזירות לארבע בנוגע משה מפעולת ותועלת תכלית איזו להיות צריכה בוודאי הרי - (

בזה: והביאור

וביטלום" נביאים ארבעה ובאו ישראל, על רבינו משה גזר גזירות ש"ארבע הענין ומשמעות תוכן
הנהגת  שכאשר בתורה קאֿסלקאֿדעתא יש קיומו, ואופן ישראל עם של הקיום לעצם שבנוגע - הוא
מקום  שיש ליחידים, בנוגע והן יעקב, כעין צדיקים שאינם להכלל, בנוגע (הן כדבעי שלא היא ישראל
מציאותם  תתבטל אזי בידיהם"), אבותיהם מעשה ש"אוחזים כיון בנים" על אבות עון "פוקד להיות
בגוים"), ד"ואבדתם באופן או תרגיע", ד"לא באופן שלהם בקיום להפרט בנוגע (ועלֿדרךֿזה

dfואףֿעלֿפיֿכן `zrcÎ`wlqÎ`w lhazn dxezd gkae mkqda והתורה וגו'") זאת על ה' נחם גו' נא ("חדל
ישראל", להרגיעו ד"הלוך ובאופן מציאותם, קיימת יעקב, כעין צדיקים אינם ישראל כאשר שגם פוסקת

וגו'". אשור בארץ האובדים "ובאו היעוד יקויים ליחידים בנוגע שגם ועד

היה  לא אזי וביטלום, הנביאים ובאו אלו גזירות גזר רבינו שמשה הענין כללות היה לא אילו כלומר:
dxeza xeyi`d על הבט מבלי יחידים, בתור והן כלל בתור הן ישראל, בני של המציאות לקיום בנוגע

בביתֿדין  ונתקיים ערעור עליו שיצא שטר מעלת ועלֿדרך - כו'. ומצבם נעשה 250מעמדם שעלֿידיֿזה ,
ערעור  עליו יצא לא שמעולם שטר  מאשר יותר תוקף .251בו

ענין עלֿידי שדוקא - הענין באופןievxÎizlaונקודת ישראל להנהגת כעין mpi`y(האפשרות צדיקים
המציא  בקיום עילוי ניתוסף מציאותם) להתבטל שצריכה קאֿסלקאֿדעתא שיש כך, כדי עד ות יעקב,

xzeiדישראל wnera.רבינו משה של רצונו מצד ֿ זה, לפני מציאותם שהיתה מכמו

שהם כפי ישראל דבני המציאות ישנה רבינו משה מצד צדיק miwicvכלומר: של שענינו יעקב, כעין
מעולם  חטא שלא במציאות 252הוא ניתוסף הנביאים מצד ואילו ה'; רצון עלֿפי הנהגתו היתה ימיו וכל ,

העילוי ישראל ז"ל daeyzÎilracדבני רבותינו אמרו זה שעל צדיקים 61, אין עומדין, תשובה שבעלי "מקום
כזכיות" לו נעשו "זדונות אזי בשלימותה, התשובה עבודת עלֿידי כי בו", לעמוד יכולין ונמצא,200גמורין .

רק  ישנם צדיקים אצל שהרי צדיקים, אצל שייך שלא זכיות של חדש סוג ניתוסף בעליֿתשובה שאצל
מ"זדונות" שנתהפכו "זכיות" גם ישנם בעליֿתשובה אצל ואילו זכיות, תמיד שהיו בהם 253זכיות שיש ,

יותר  גדול "כיתרון 254עילוי החושך"255, מן מיוחד.256האור וגדר בסוג הוא דלעתידֿלבא השכר גם שלכן ,
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סע"א.248) ט, סוטה
נשא 249) לספרי כהונה כתר בהעלותך. ר"פ חמדה כלי ראה

תורה  הכהנים שאלת (בסופו). לה ז, צו עה"ת צפע"נ א. ז,
סע"ב. שאל חיים שו"ת א. יב, ליומא הכהן) ושב שו"ת (שבסו"ס

ועוד. סל"ז. או"ח חת"ס
ריש 250) חי"ז לקו"ש גם וראה רסמ"ו. חו"מ טושו"ע ראה

וש"נ. .184 ע'
אדמו"ר 251) מו"ח כ"ק של הידועה מהשיחה גם להעיר

די"ט  והגאולה המאסר ענין שכללות ,(159 ע' תש"א (סה"ש
בב"ד. ונתקיים ערעור עליו שיצא שטר בבחינת הוא כסלו,

יעבור 252) ולא מימיו עבירה עבר ש"לא מ"בינוני", במכ"ש
רפי"ב). (תניא לעולם"

לו 253) שהציעה מצעות "אותן א) מד, (מנחות מארז"ל וע"ד
הפיכת  מצד הוא שבזה שהעילוי - בהיתר" לו הציעה באיסור

להיתר. האיסור
היותר 254) העבודה שזוהי - הקטורת בענין מצינו ועד"ז

יכפר") בשנה ("אחת ביוהכ"פ ובמיוחד כולל בביהמ"ק, נעלית
א) צט, מג"א (תו"א הזקן רבינו שמבאר כפי - הקדשים בקדש
מפרשים  ושאר הרמב"ם ש"לדעת הקטורת), (מסממני המור בענין
ידוע.. חי' דם שהוא מברכין כיצד פ' בגמרא הנזכר מושק הוא
לטוב. הרע דהפיכת העילוי מצד שזהו הטמאות", מקליפות שהוא
במור  הפוסקים "מחלוקת שם שמבאר כפי - יותר ובפרטיות
אותו  אוסרים ויש באכילה, אפילו מתירו יונה שרבינו הנ"ל,
באכילה, אסור גופו אבל ריחו, אלא נתהפך שלא דס"ל באכילה,
חסידות  ע"פ ומחלוקתם היתר.. להיות לגמרי שחזר ס"ל והרר"י
או  כשגגות נעשו זדונות אם תשובה גבי הנזכר.. בענין תלוי
כמו  הוא באכילה אפילו מותר הלז הבושם שיהי' זה כזכיות..
לגמרי  נהפך שהרע כזכיות, נעשו הזדונות מאהבה שבתשובה
הם  הזדונות רבה, מאהבה שלא בתשובה אבל ממש.. טוב להיות
שהמור  מ"ד וזהו טוב, להיות לגמרי נתהפכו לא אבל כשגגות,

כו'". באכילה מותר להיות חזר לא טוב שריחו אע"פ הנ"ל
יג.255) ב, קהלת
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ואת  אמלא, ימיך מספר את אמר רבך "משה מנשה כדברי לישעיהו, משה שבין החילוק גם [וזהו
שנה" עשרה חמש ימיך על והוספתי הענין 257אמרת רק ישנו הצדיקים, עבודת רבינו, משה מצד כי -

דוקא  התשובה עבודת עלֿידי נעשה ההוספה ענין ואילו אמלא", ימיך מספר ענין 258ד"את נאמר ולכן ,
וגו'", אשור בארץ האובדים "ובאו שעלֿידיֿזה גדול" ד"שופר הגילוי אודות שניבא ישעיהו, עלֿידי זה

הצדיקים  עבודת עם שקשור דמתןֿתורה מהשופר למעלה התשובה, עבודת עם ].259שקשור

.„Ó לבאר יש חנינא,ועלֿפיֿזה בן יוסי רבי של מאמרו שלאחרי - בגמרא הענינים המשך את גם
שבסיום  הסיפורים שני באים וביטלום", נביאים ארבעה באו ישראל, על רבינו משה גזר גזירות "ארבע

" הוא הגמרא שלשון אלא עוד ולא וכו'"xakeהמסכת, בדרך מהלכין עקיבא ורבי כו' גמליאל רבן ,260היה
הענינים. המשך על שמורה

שעלֿידיֿזה  כך, כדי עד עקיבא, רבי בדברי החידוש גודל מהו מובן, אינו שלכאורה - ובהקדמה
"עקיבא  לו שאמרו רבותיו), גם היו (שביניהם עמו שהלכו התנאים שאר של המחשבה מהלך כל נשתנה

ניחמתנו": עקיבא ניחמתנו

והחידוש  הצורך מהו - עלֿאחתֿכמהֿוכמה" רצונו לעושי כך, רצונו לעוברי "ומה הראשון, בסיפור
הכתוב  דיבר מלא שמקרא בכך עקיבא לרבי די לא וכי רצונו", מ"עוברי בחוקותי 71בקלֿוחומר "אם

היעודים  שאר לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה קוממיות", אתכם ואולך וגו' בעתם גשמיכם ונתתי וגו' תלכו
היה  אז ורק דוקא, רומי" של המונה "קול לשמוע הוצרך שלכן העתידה, לגאולה בנוגע שנאמרו

באמרו, רצונו"?!dfny"משחק", ל"עושי שתהיה הטובה גודל מוכח

של  נבואתו נתקיימה שלא עד אוריה.. של בנבואתו זכריה של נבואתו הכתוב "תלה השני, ובסיפור
בידוע  אוריה, של נבואתו שנתקיימה עכשיו זכריה. של נבואתו תתקיים שלא מתיירא הייתי אוריה,

אמת  נביא עלֿידי שנאמרה נבואה בקיום ספק שיהיה יתכן כיצד - מתקיימת" זכריה של ,261שנבואתו
מבית  שיצא "שועל ראה כאשר ורק זכריה", של נבואתו תתקיים שלא "מתיירא עקיבא רבי היה שלכן
בידוע  אוריה, של נבואתו שנתקיימה "עכשיו באמרו, משחק, עקיבא רבי היה אזי הקדשים", קדשי

מתקיימת"?! זכריה של שנבואתו

.‰Ó:בזה והביאור
לטובה  בנוגע חילוק גם יש - בעליֿתשובה לעבודת הצדיקים עבודת שבין החילוק כללות עלֿדרך
יותר  נעלה ענין שזהו לטוב, ונתהפך רע תחילה שהיה או מלכתחילה, טוב הוא אם דישראל, והשכר

"ואחר  שכתוב מה גדול"(ועלֿדרך ברכוש יצאו כן מצרים"262י את "ונצלתם הרכוש 263, על שנוסף היינו, ,
דמצרים). הרכוש את גם נטלו עמהם, שהביאו

עקיבא: רבי של חידושו וזהו

השכר  על שנוסף - עלֿאחתֿכמהֿוכמה" רצונו לעושי כך, רצונו לעוברי "ומה הראשון, בסיפור
השכר  גם להם יהיה המצוות), דעשיית הזכיות (עלֿדרך רצונו" "עושי היותם מצד ישראל לבני שמגיע
שנתהפכו  הזכיות (עלֿדרך לקדושה שיתהפך אלא רצונו", "עוברי אצל תחילה שהיה רומי", של ד"המונה

התשובה). עלֿידי מהזדונות
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מבנ"י 256) יותר עצמם על מדקדקים שגרים שמצינו וע"ד
עא, קידושין קשים, תוד"ה שמא. ובתוד"ה ב, צא, פסחים (ראה

החושך. מן האור יתרון ישנו שאצלם כיון א),
(257.(235 בהערה (הובא ב מט, יבמות
ו)258) כא, (וירא הפסוק על ח) פנ"ג, (ב"ר ממארז"ל להעיר

על  "הוסיפה ששרה אלקים", לי עשה צחוק שרה "ותאמר
אלקים  דשם וההסתר ההעלם בירור ע"י שדוקא - המאורות"
הבעליֿתשובה), עבודת (שזהו"ע שלמעלה התענוג את שמעורר
רסז  ע' ח"א תרל"ג סה"מ (ראה ההוספה ענין אמיתית נעשה

וש"נ). ואילך.
פכ"ב.259) ר"ה שער עט"ר ראה

עולין 260) היו אחת פעם "שוב השני, לסיפור בנוגע ועד"ז
לסיפור  רק בהמשך שהוא י"ל שבפשטות אף - וכו'" לירושלים

תנאים. ארבעה אותם אודות מדובר שבשניהם כיון הראשון,
זה 261) שעל  המשיח, בימות  שיהיו ליעודים בנוגע ובפרט

נביאים  בשאר לא כו' מאמין שאינו מי ש"כל הרמב"ם כותב
העידה  התורה שהרי רבינו, ובמשה בתורה אלא כופר הוא בלבד
בדברי  נתבארו שבזה הדברים ופרטי סל"ד), (כנ"ל עליו"

הנביאים.
יד.262) טו, לךֿלך
כב.263) ג, שמות

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

שכתוב  כמו אוריה", של בנבואתו זכריה של נבואתו הכתוב "תלה השני, לי 135ובסיפור "ואעידה
מציאות  נעשים העדים ששני הוא הלכה עלֿפי העדות גדר והרי זכריה", ואת אוריה.. את נאמנים עדים

"עד" בשם בכתוב נקראת שלכן אוריה 264אחת, שנבואת יתכן כיצד מובן: אינו דלכאורה - יחיד) (בלשון
תחרש" שדה עם 136"ציון אחת מציאות תהיה הקדשים") קדשי מבית שיצא שועל ש"ראו כך כדי (עד

ירושלים" ברחובות וזקנות זקנים ישבו "עוד זכריה אוריה137נבואת של נבואתו שבקיום כיון -xkip
מתקיימת". זכריה של "שנבואתו

רבותינו  כמאמר הקב"ה, של גבורתו מתגלית שבה באופן היא עצמה מצד אוריה של נבואתו כלומר:
"גילוי 265ז"ל  של ענין שזהו אלא, כו'". כעסו ו"כובש בהיכלו", מרקדין ש"נכרים גבורתו", היא "זו

הגלות; בזמן שהוא כפי אלקות"

ענינה  הרי - אחת עדות שנעשים אוריה", של בנבואתו זכריה של נבואתו הכתוב "תלה כאשר אבל,
בידוע  אוריה, של נבואתו שנתקיימה "עכשיו זכריה: נבואת של קיומה ניכר שבה אוריה, נבואת של

מתקיימת". זכריה של שנבואתו

(רבן  עמו שהלכו התנאים לשאר עקיבא רבי בין החילוק דוקא: עקיבא רבי עלֿידי נתחדש זה וענין
גרים  בן היה עקיבא שרבי - הוא יהושע) ורבי עזריה בן אלעזר ורבי שכאשר 266גמליאל שמצינו וכפי ,

א  להעביר עניש רצו "דילמא עקיבא, רבי את במקומו למנות יכולים היו לא מנשיאותו, גמליאל רבן ת
מיוחס  שהיה עזריה בן אלעזר רבי  את ומינו אבות", זכות ליה דלית .267ליה

בכתבי  (כמבואר ה'לעומתֿזה' והפיכת מבירור היתה עקיבא רבי של מציאותו שכל ונמצא,
בפיו"268האריז"ל  ציד "כי ענין שזהו עלֿדרך 269), לטוב, הרע הפיכת ענין - בשרו על - בעצמו שראה כך ,

כזכיות". לו נעשו "זדונות

קדשי  מבית שיוצא שועל ו"ראו רומי", של המונה קול ושמעו בדרך "מהלכין היו כאשר ולכן,
דוקא הנה wgynהקדשים", did `aiwr iax שהיו אף התנאים, שאר ראו שלא מה בכך שראה כיון ,

עלֿידי270רבותיו  שנעשה העילוי -'dfÎznerl'd zkitd בידוע" עלֿאחתֿכמהֿוכמה"; רצונו "לעושי :
מתקיימת". זכריה של שנבואתו

שלמדו  (ממה עקיבא" דרבי אליבא "כולהו שהרי - התנאים שאר אצל גם עקיבא רבי פעל זה וענין
אמרום) עקיבא להם..271מרבי ּוׁשנאּה שבדרום רבותינו אצל עקיבא רבי בא שמם.. העולם "היה וכאשר ,ְָָ

תורה" העמידו הם "אמר 272והם עקיבא, רבי של תורתו רבינו למשה הקב"ה הראה שכאשר כך, כדי ועד ,
ידי" על תורה נותן ואתה כזה אדם לך יש עולם, של רבונו עקיבא 273לפניו, לו ש"אמרו שזהו - (בתמיה)

ניחמתנו". עקיבא ניחמתנו

.ÂÓ:הגמרא בדברי הענינים המשך לבאר יש ועלֿפיֿזה
שתוכנו, הנביאים, עלֿידי רבינו דמשה הגזירות ביטול אודות חנינא בן יוסי רבי של מאמרו בא תחילה

ענין עלֿידי לד).ielirניתוסףievxÎizlaשדוקא סעיף (כנ"ל דישראל המציאות בקיום

" הגמרא אומרת לזה אמורא,xakeובהמשך שהיה חנינא, בן יוסי רבי של מאמרו שתוכן - כו'" היה
דישראל, המציאות לקיום xakבנוגע xn`p המצוות שכר לענין בנוגע עקיבא, רבי עלֿידי התנאים, בזמן

שדה  "ציון אוריה של נבואתו ועלֿידי רצונו, לעושי שכר תוספת נעשה רומי" של "המונה שעל ֿידי -
שאר  שגם ובאופן ירושלים", ברחובות וזקנות זקנים ישבו "עוד זכריה של נבואתו קיום נעשה תחרש"
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וש"נ.264) ע"ב. ריש ב, סוטה ראה
ב.265) סט, יומא
וש"נ.266) בערכו. סדה"ד
סע"ב.267) כז, ברכות
פ"ב.268) הגלגולים ספר ראה
ג.269) כ, תולדות תו"א וראה כח. כה, תולדות

ישעי'270) אמר מאירה שאינה אספקלריא מצד שדוקא וע"ד
המאירה, אספקלריא מצד שמשה, בשעה בה ה'", את "ואראה

וחי". האדם יראני לא "כי אמר
(ובפירש"י).271) רע"א פו, סנהדרין
ב.272) סב, יבמות
ב.273) כט, מנחות



מז g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

ואת  אמלא, ימיך מספר את אמר רבך "משה מנשה כדברי לישעיהו, משה שבין החילוק גם [וזהו
שנה" עשרה חמש ימיך על והוספתי הענין 257אמרת רק ישנו הצדיקים, עבודת רבינו, משה מצד כי -

דוקא  התשובה עבודת עלֿידי נעשה ההוספה ענין ואילו אמלא", ימיך מספר ענין 258ד"את נאמר ולכן ,
וגו'", אשור בארץ האובדים "ובאו שעלֿידיֿזה גדול" ד"שופר הגילוי אודות שניבא ישעיהו, עלֿידי זה

הצדיקים  עבודת עם שקשור דמתןֿתורה מהשופר למעלה התשובה, עבודת עם ].259שקשור

.„Ó לבאר יש חנינא,ועלֿפיֿזה בן יוסי רבי של מאמרו שלאחרי - בגמרא הענינים המשך את גם
שבסיום  הסיפורים שני באים וביטלום", נביאים ארבעה באו ישראל, על רבינו משה גזר גזירות "ארבע

" הוא הגמרא שלשון אלא עוד ולא וכו'"xakeהמסכת, בדרך מהלכין עקיבא ורבי כו' גמליאל רבן ,260היה
הענינים. המשך על שמורה

שעלֿידיֿזה  כך, כדי עד עקיבא, רבי בדברי החידוש גודל מהו מובן, אינו שלכאורה - ובהקדמה
"עקיבא  לו שאמרו רבותיו), גם היו (שביניהם עמו שהלכו התנאים שאר של המחשבה מהלך כל נשתנה

ניחמתנו": עקיבא ניחמתנו

והחידוש  הצורך מהו - עלֿאחתֿכמהֿוכמה" רצונו לעושי כך, רצונו לעוברי "ומה הראשון, בסיפור
הכתוב  דיבר מלא שמקרא בכך עקיבא לרבי די לא וכי רצונו", מ"עוברי בחוקותי 71בקלֿוחומר "אם

היעודים  שאר לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה קוממיות", אתכם ואולך וגו' בעתם גשמיכם ונתתי וגו' תלכו
היה  אז ורק דוקא, רומי" של המונה "קול לשמוע הוצרך שלכן העתידה, לגאולה בנוגע שנאמרו

באמרו, רצונו"?!dfny"משחק", ל"עושי שתהיה הטובה גודל מוכח

של  נבואתו נתקיימה שלא עד אוריה.. של בנבואתו זכריה של נבואתו הכתוב "תלה השני, ובסיפור
בידוע  אוריה, של נבואתו שנתקיימה עכשיו זכריה. של נבואתו תתקיים שלא מתיירא הייתי אוריה,

אמת  נביא עלֿידי שנאמרה נבואה בקיום ספק שיהיה יתכן כיצד - מתקיימת" זכריה של ,261שנבואתו
מבית  שיצא "שועל ראה כאשר ורק זכריה", של נבואתו תתקיים שלא "מתיירא עקיבא רבי היה שלכן
בידוע  אוריה, של נבואתו שנתקיימה "עכשיו באמרו, משחק, עקיבא רבי היה אזי הקדשים", קדשי

מתקיימת"?! זכריה של שנבואתו

.‰Ó:בזה והביאור
לטובה  בנוגע חילוק גם יש - בעליֿתשובה לעבודת הצדיקים עבודת שבין החילוק כללות עלֿדרך
יותר  נעלה ענין שזהו לטוב, ונתהפך רע תחילה שהיה או מלכתחילה, טוב הוא אם דישראל, והשכר

"ואחר  שכתוב מה גדול"(ועלֿדרך ברכוש יצאו כן מצרים"262י את "ונצלתם הרכוש 263, על שנוסף היינו, ,
דמצרים). הרכוש את גם נטלו עמהם, שהביאו

עקיבא: רבי של חידושו וזהו

השכר  על שנוסף - עלֿאחתֿכמהֿוכמה" רצונו לעושי כך, רצונו לעוברי "ומה הראשון, בסיפור
השכר  גם להם יהיה המצוות), דעשיית הזכיות (עלֿדרך רצונו" "עושי היותם מצד ישראל לבני שמגיע
שנתהפכו  הזכיות (עלֿדרך לקדושה שיתהפך אלא רצונו", "עוברי אצל תחילה שהיה רומי", של ד"המונה

התשובה). עלֿידי מהזדונות
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מבנ"י 256) יותר עצמם על מדקדקים שגרים שמצינו וע"ד
עא, קידושין קשים, תוד"ה שמא. ובתוד"ה ב, צא, פסחים (ראה

החושך. מן האור יתרון ישנו שאצלם כיון א),
(257.(235 בהערה (הובא ב מט, יבמות
ו)258) כא, (וירא הפסוק על ח) פנ"ג, (ב"ר ממארז"ל להעיר

על  "הוסיפה ששרה אלקים", לי עשה צחוק שרה "ותאמר
אלקים  דשם וההסתר ההעלם בירור ע"י שדוקא - המאורות"
הבעליֿתשובה), עבודת (שזהו"ע שלמעלה התענוג את שמעורר
רסז  ע' ח"א תרל"ג סה"מ (ראה ההוספה ענין אמיתית נעשה

וש"נ). ואילך.
פכ"ב.259) ר"ה שער עט"ר ראה

עולין 260) היו אחת פעם "שוב השני, לסיפור בנוגע ועד"ז
לסיפור  רק בהמשך שהוא י"ל שבפשטות אף - וכו'" לירושלים

תנאים. ארבעה אותם אודות מדובר שבשניהם כיון הראשון,
זה 261) שעל  המשיח, בימות  שיהיו ליעודים בנוגע ובפרט

נביאים  בשאר לא כו' מאמין שאינו מי ש"כל הרמב"ם כותב
העידה  התורה שהרי רבינו, ובמשה בתורה אלא כופר הוא בלבד
בדברי  נתבארו שבזה הדברים ופרטי סל"ד), (כנ"ל עליו"

הנביאים.
יד.262) טו, לךֿלך
כב.263) ג, שמות
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שכתוב  כמו אוריה", של בנבואתו זכריה של נבואתו הכתוב "תלה השני, לי 135ובסיפור "ואעידה
מציאות  נעשים העדים ששני הוא הלכה עלֿפי העדות גדר והרי זכריה", ואת אוריה.. את נאמנים עדים

"עד" בשם בכתוב נקראת שלכן אוריה 264אחת, שנבואת יתכן כיצד מובן: אינו דלכאורה - יחיד) (בלשון
תחרש" שדה עם 136"ציון אחת מציאות תהיה הקדשים") קדשי מבית שיצא שועל ש"ראו כך כדי (עד

ירושלים" ברחובות וזקנות זקנים ישבו "עוד זכריה אוריה137נבואת של נבואתו שבקיום כיון -xkip
מתקיימת". זכריה של "שנבואתו

רבותינו  כמאמר הקב"ה, של גבורתו מתגלית שבה באופן היא עצמה מצד אוריה של נבואתו כלומר:
"גילוי 265ז"ל  של ענין שזהו אלא, כו'". כעסו ו"כובש בהיכלו", מרקדין ש"נכרים גבורתו", היא "זו

הגלות; בזמן שהוא כפי אלקות"

ענינה  הרי - אחת עדות שנעשים אוריה", של בנבואתו זכריה של נבואתו הכתוב "תלה כאשר אבל,
בידוע  אוריה, של נבואתו שנתקיימה "עכשיו זכריה: נבואת של קיומה ניכר שבה אוריה, נבואת של

מתקיימת". זכריה של שנבואתו

(רבן  עמו שהלכו התנאים לשאר עקיבא רבי בין החילוק דוקא: עקיבא רבי עלֿידי נתחדש זה וענין
גרים  בן היה עקיבא שרבי - הוא יהושע) ורבי עזריה בן אלעזר ורבי שכאשר 266גמליאל שמצינו וכפי ,

א  להעביר עניש רצו "דילמא עקיבא, רבי את במקומו למנות יכולים היו לא מנשיאותו, גמליאל רבן ת
מיוחס  שהיה עזריה בן אלעזר רבי  את ומינו אבות", זכות ליה דלית .267ליה

בכתבי  (כמבואר ה'לעומתֿזה' והפיכת מבירור היתה עקיבא רבי של מציאותו שכל ונמצא,
בפיו"268האריז"ל  ציד "כי ענין שזהו עלֿדרך 269), לטוב, הרע הפיכת ענין - בשרו על - בעצמו שראה כך ,

כזכיות". לו נעשו "זדונות

קדשי  מבית שיוצא שועל ו"ראו רומי", של המונה קול ושמעו בדרך "מהלכין היו כאשר ולכן,
דוקא הנה wgynהקדשים", did `aiwr iax שהיו אף התנאים, שאר ראו שלא מה בכך שראה כיון ,

עלֿידי270רבותיו  שנעשה העילוי -'dfÎznerl'd zkitd בידוע" עלֿאחתֿכמהֿוכמה"; רצונו "לעושי :
מתקיימת". זכריה של שנבואתו

שלמדו  (ממה עקיבא" דרבי אליבא "כולהו שהרי - התנאים שאר אצל גם עקיבא רבי פעל זה וענין
אמרום) עקיבא להם..271מרבי ּוׁשנאּה שבדרום רבותינו אצל עקיבא רבי בא שמם.. העולם "היה וכאשר ,ְָָ

תורה" העמידו הם "אמר 272והם עקיבא, רבי של תורתו רבינו למשה הקב"ה הראה שכאשר כך, כדי ועד ,
ידי" על תורה נותן ואתה כזה אדם לך יש עולם, של רבונו עקיבא 273לפניו, לו ש"אמרו שזהו - (בתמיה)

ניחמתנו". עקיבא ניחמתנו

.ÂÓ:הגמרא בדברי הענינים המשך לבאר יש ועלֿפיֿזה
שתוכנו, הנביאים, עלֿידי רבינו דמשה הגזירות ביטול אודות חנינא בן יוסי רבי של מאמרו בא תחילה

ענין עלֿידי לד).ielirניתוסףievxÎizlaשדוקא סעיף (כנ"ל דישראל המציאות בקיום

" הגמרא אומרת לזה אמורא,xakeובהמשך שהיה חנינא, בן יוסי רבי של מאמרו שתוכן - כו'" היה
דישראל, המציאות לקיום xakבנוגע xn`p המצוות שכר לענין בנוגע עקיבא, רבי עלֿידי התנאים, בזמן

שדה  "ציון אוריה של נבואתו ועלֿידי רצונו, לעושי שכר תוספת נעשה רומי" של "המונה שעל ֿידי -
שאר  שגם ובאופן ירושלים", ברחובות וזקנות זקנים ישבו "עוד זכריה של נבואתו קיום נעשה תחרש"

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

וש"נ.264) ע"ב. ריש ב, סוטה ראה
ב.265) סט, יומא
וש"נ.266) בערכו. סדה"ד
סע"ב.267) כז, ברכות
פ"ב.268) הגלגולים ספר ראה
ג.269) כ, תולדות תו"א וראה כח. כה, תולדות

ישעי'270) אמר מאירה שאינה אספקלריא מצד שדוקא וע"ד
המאירה, אספקלריא מצד שמשה, בשעה בה ה'", את "ואראה

וחי". האדם יראני לא "כי אמר
(ובפירש"י).271) רע"א פו, סנהדרין
ב.272) סב, יבמות
ב.273) כט, מנחות



g"kyz'dמח ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

ביתֿהמקדש  לבנין ועד ניחמתנו", עקיבא ניחמתנו "עקיבא באמרם: עקיבא, רבי לדברי מסכימים התנאים
בית" שקראו "כיעקב טפחים.274השלישי, מעשרה למטה צדקנו, משיח עלֿידי ממש בקרוב שיבנה ,

***

.ÊÓ מאמר ואמר לנגן צוה אחרֿכך בחגיך". "ושמחת הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
נפשי. בשלום פדה דיבורֿהמתחיל

***

.ÁÓ כיון אמנם, המגבית. וענין ה"הדרן", המשך וכן לתניא, בנוגע - ענינים כמה עוד עדיין יש
חלק  להשאיר יש - בכלל שבת צרכי או לשבת, ה"קוגל" את להכין להזדרז תיכף הקהל יתחיל שמסתמא

השבת; ליום הנ"ל מהענינים
התחלה  התשובה; לענין בנוגע זה הרי - האפשרי בהקדם בדיבור שיבוא וברצוני שנוגע, מה אבל
התפילין: לענין בנוגע - והעיקר השבת), ליום לדחות שייך (שלא המגבית ענין בתניא; לביאור בנוגע

של  לחלום בנוגע מאביו), (ששמע נשיאנו רבינו של המאמר אודות ואילך) יב (סעיף לעיל דובר
יהודי  כל זאת לעשות שיכול - ֿ תשובה בעלי בעשיית הזקן רבינו של לענינו בקשר האמצעי אדמו"ר
ובדברים  חמימות, מתוך זאת ולעשות ליהודי, טובה לעשות כדי מעצמו לוותר חסידות, במדת שיתנהג

פעולתם, פועלים שאז הלב, מן היוצאים

בכחות  עבודתו שעובד אףֿעלֿפי געבארענער"), ("א מלידה חסיד אפילו זאת לעשות שיכול ַָוהוסיף,
ועלֿאח  בירושה, לו בלתי שניתנו סיוע מלמעלה לו ניתן שאז עצמו, בכחות שמתייגע מי תֿכמהֿוכמה

יד, של ותפילין ראש של תפילין היד, ועל הראש על תפילין מהנחת - זה על דוגמא מיד והביא ישוער ,
בריאים. האברים כל גם ובמילא בריאה, והיד בריא הראש שאז

.ËÓ בגמרא הסיפור עם קשור - התפילין מעלת גודל ענין כללות מלכות 275ובכן: גזרה אחת "פעם :
קסדור  ראהו לשוק, ויוצא מניחם אלישע והיה כו', תפילין המניח שכל ישראל על גזירה הרשעה רומי
כנפי  ונמצאו ידו את פשט יונה. כנפי לו, אמר בידך. זה מה לו אמר כו' אצלו שהגיע וכיון כו' אחד
מגינות  כנפיה יונה מה עופות.. משאר יונה כנפי שנא ומאי כנפים. בעל אלישע אותו קורין לפיכך יונה,
ש"הוקשה  לתפילין, בנוגע בגלוי הדבר נתפרש אבל המצוות, (כל עליהן" מגינות מצוות ישראל אף עליה,

שבתורה  מצוות - כולה התורה לתפילין"276כל לחיים).277- ממיתה שמגין ,
זכאי" ליום זכות ש"מגלגלין הלכה, עם גם הקשור בתורה, הכלל להיפך),26ועלֿפי (ועלֿדרךֿזה

שבועה" ד"גלגול הענין בהלכה: ודוגמתו להשבע 278- שצריך במצב כבר נמצא אדם שכאשר והיינו, ,
שייך  לא עצמו שמצד אףֿעלֿפי אחר, ענין על להשבע ולחייבו לצרף יכולים אזי תורה, עלֿפי שבועה
זכאי", "יום לזה, המתאים הזמן הנה נס, של ענין אודות לדבר רוצים שכאשר מובן, - השבועה ענין בו

נס. עם הקשור יום הוא

השבועות  לחג בקשר - יוםֿטוב בזמני היתה בזה הדיבור שתחילת לכך הסיבה גם ואחרֿכך 279וזוהי ,
תורה  לשמחת שנדפסה 280בקשר הידועה בשיחה הסיפור כידוע כסלו, בי"ט - עתה ועלֿדרךֿזה וכו',

דיבורים' וחנוכה 281ב'לקוטי פורים על שקאי הזה", בזמן ההם בימים לאבותינו נסים "שעשה בענין ,
לי"ט ועד כסלו, חנוכה.וי"ט לימי בסמיכות שהוא ושנה, שנה בכל כסלו
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מהרש"א.274) ובחדא"ג א סח, פסחים
א.275) מט, שבת
וש"נ.276) .224 ע' ריש חנ"א תו"מ גם ראה
וש"נ.277) א. לה, קידושין
וש"נ.278) ואילך). לז ע' ו (כרך בערכו תלמודית אנציק' ראה
ע'279) ח"נ (תו"מ סל"ו דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת ראה

וש"נ. .(63
(280- ב (התוועדות מרחשון מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת

ואילך). 221 ס"ע חנ"א (תו"מ ואילך סל"ה לשמח"ת) המשך
וש"נ.

כא,281) ח"א (לקו"ד סי"א תרצ"ג כסלו י"ט א' ליל שיחת
א).
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רוב  עלֿפי גירסאות: כמה יש כנפיים, בעל אלישע אודות הסיפור אירע שבו לזמן בנוגע ולהעיר:
רומי 282הגירסאות  "מלכות היא: הגירסא שבת ובמסכת הרשעה, מלכות גזירת שהיתה רק נזכר -

זמן  עם הקשורים הנסים שהם - חנוכה בזמן ולא פורים, בזמן היה לא זה שמאורע מובן ומזה הרשעה",
הרי  דפורים, לנס בנוגע מהֿשאיןֿכן הגאולה, זמן עם קשורים וסוכות פסח של שהנסים כידוע הגלות,

אנן" אחשורוש עבדי הרי 283"אכתי החשמונאים, נצחון שהיה שאףֿעלֿפי חנוכה, נס ועלֿדרךֿזה ,
התורה  על בפירושו הרמב"ן בזה שהאריך (כפי דוד בית מלכות אז היתה ולא כהנים, היו ,284החשמונאים

ואחרונים  ראשונים בפוסקים, גם 285וגם וכידוע וכו'), דוד בית מלכות שאינה מלכות של ענין שייך איך ,
שלימה. מלכות אז היתה שלא הימים, דברי בספרי

שהיה  כסלו די"ט מהנס החל - נסים ימי עם קשור כנפיים בעל אלישע של הסיפור כללות אופן, ובכל
מצב  היה  אז שגם חנוכה, בימי ישראל בני לכללות שהיה הנס ועלֿדרךֿזה בפרט, חב"ד לחסידי בנוגע
ישראל  על גזירות "גזרו חנוכה: הלכות בריש הרמב"ם שכתב וכמו ומצוותיה, תורה לקיים הניחו שלא
ומצב  מעמד היה לא פורים בזמן (מהֿשאיןֿכן וכו'" ובמצות בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו

ונצחום"286כזה  חשמונאי בית מלכות ש"גברה היה והנס מתוך 287), מצוות ולקיים לחזור יכולים והיו ,
הרחבה.

.:לפועל ובהנוגע
הענין  את ולהגביר להגדיל חנוכה) שלפני הימים את גם - לזה הכנה (ובתור החנוכה ימי את ינצלו

תפילין" "מבצע יהודים 288של עם לדבר - הוא כפשוטו הענין ואילו מודרני, שם שזהו לזה, שקראו כפי -
בעי" לבא ד"רחמנא באופן רק לא שבשמים, לאביהם ש 77שיתקרבו בהכרח , אבל גדול, ענין אמנם זהו

כולה  התורה כל ש"הוקשה תפילין, למצות בנוגע ובפרט מעשיות, מצוות - פועל של בענין גם שיבוא
לתפילין".

עלֿידיֿזה  בנשמתם, או בממונם בזה ישתתפו - לדבר שייכים אינם שיהיה, טעם שמאיזה ואלו
מצות  בקיום להוסיף ההשתדלות את ויגבירו כו', ידברו שהם אחרים לעורר שלהם היכולת בכל שישתדלו

ומעלה, שנה י"ג מבן זכר כל בזה, המחוייב ואחד אחד לכל תפילין

הזקן  רבינו שפוסק לו289וכפי שידוע "והוא כו', חשש של לענין יהרהר i`ceeaבנוגע שלא שאיֿאפשר
ומניחם  התפילין על שמברך ספורים רגעים באותם ואדרבה: "בוודאי"?!... שזהו לומר שייך ומי כו'",

קריאתֿשמע, פסוקי המבלבלים,i`ceeaואומר ענינים אז יהיו שלא עצמו על - ופועל - לפעול  יכול
במילואה  תפילין מצות .290ויקיים

.‡ צד מאיזה וההסתרים ההעלמות כל יתבטלו ובמילא לבב, ובטוב בשמחה בזה שיעסקו ויהיֿרצון
מניחי  ורבבות ואלפים ומאות ועשיריות יחידים שיתוספו - ומופלגה רבה הצלחה בזה ותהיה שיהיה,

תפילין,
המשנה  פסקֿדין בוודאי יקויים - זה מצוה 70ולאחרי לעוד יבואו זו שממצוה מצוה", גוררת "מצוה

זכות" לכף כולו העולם כל ואת עצמו "את בפועל שיכריע ועד מצוה, ותתחיל 22ועוד הגלות, ותסתיים ,
תוושעון" ונחת ד"בשובה ובאופן בזירוז, צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית ומשיח 291הגאולה ,

לארצנו. קוממיות ממש בקרוב יוליכנו צדקנו

***
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ביתֿהמקדש  לבנין ועד ניחמתנו", עקיבא ניחמתנו "עקיבא באמרם: עקיבא, רבי לדברי מסכימים התנאים
בית" שקראו "כיעקב טפחים.274השלישי, מעשרה למטה צדקנו, משיח עלֿידי ממש בקרוב שיבנה ,

***

.ÊÓ מאמר ואמר לנגן צוה אחרֿכך בחגיך". "ושמחת הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
נפשי. בשלום פדה דיבורֿהמתחיל

***

.ÁÓ כיון אמנם, המגבית. וענין ה"הדרן", המשך וכן לתניא, בנוגע - ענינים כמה עוד עדיין יש
חלק  להשאיר יש - בכלל שבת צרכי או לשבת, ה"קוגל" את להכין להזדרז תיכף הקהל יתחיל שמסתמא

השבת; ליום הנ"ל מהענינים
התחלה  התשובה; לענין בנוגע זה הרי - האפשרי בהקדם בדיבור שיבוא וברצוני שנוגע, מה אבל
התפילין: לענין בנוגע - והעיקר השבת), ליום לדחות שייך (שלא המגבית ענין בתניא; לביאור בנוגע

של  לחלום בנוגע מאביו), (ששמע נשיאנו רבינו של המאמר אודות ואילך) יב (סעיף לעיל דובר
יהודי  כל זאת לעשות שיכול - ֿ תשובה בעלי בעשיית הזקן רבינו של לענינו בקשר האמצעי אדמו"ר
ובדברים  חמימות, מתוך זאת ולעשות ליהודי, טובה לעשות כדי מעצמו לוותר חסידות, במדת שיתנהג

פעולתם, פועלים שאז הלב, מן היוצאים

בכחות  עבודתו שעובד אףֿעלֿפי געבארענער"), ("א מלידה חסיד אפילו זאת לעשות שיכול ַָוהוסיף,
ועלֿאח  בירושה, לו בלתי שניתנו סיוע מלמעלה לו ניתן שאז עצמו, בכחות שמתייגע מי תֿכמהֿוכמה

יד, של ותפילין ראש של תפילין היד, ועל הראש על תפילין מהנחת - זה על דוגמא מיד והביא ישוער ,
בריאים. האברים כל גם ובמילא בריאה, והיד בריא הראש שאז

.ËÓ בגמרא הסיפור עם קשור - התפילין מעלת גודל ענין כללות מלכות 275ובכן: גזרה אחת "פעם :
קסדור  ראהו לשוק, ויוצא מניחם אלישע והיה כו', תפילין המניח שכל ישראל על גזירה הרשעה רומי
כנפי  ונמצאו ידו את פשט יונה. כנפי לו, אמר בידך. זה מה לו אמר כו' אצלו שהגיע וכיון כו' אחד
מגינות  כנפיה יונה מה עופות.. משאר יונה כנפי שנא ומאי כנפים. בעל אלישע אותו קורין לפיכך יונה,
ש"הוקשה  לתפילין, בנוגע בגלוי הדבר נתפרש אבל המצוות, (כל עליהן" מגינות מצוות ישראל אף עליה,

שבתורה  מצוות - כולה התורה לתפילין"276כל לחיים).277- ממיתה שמגין ,
זכאי" ליום זכות ש"מגלגלין הלכה, עם גם הקשור בתורה, הכלל להיפך),26ועלֿפי (ועלֿדרךֿזה

שבועה" ד"גלגול הענין בהלכה: ודוגמתו להשבע 278- שצריך במצב כבר נמצא אדם שכאשר והיינו, ,
שייך  לא עצמו שמצד אףֿעלֿפי אחר, ענין על להשבע ולחייבו לצרף יכולים אזי תורה, עלֿפי שבועה
זכאי", "יום לזה, המתאים הזמן הנה נס, של ענין אודות לדבר רוצים שכאשר מובן, - השבועה ענין בו

נס. עם הקשור יום הוא

השבועות  לחג בקשר - יוםֿטוב בזמני היתה בזה הדיבור שתחילת לכך הסיבה גם ואחרֿכך 279וזוהי ,
תורה  לשמחת שנדפסה 280בקשר הידועה בשיחה הסיפור כידוע כסלו, בי"ט - עתה ועלֿדרךֿזה וכו',

דיבורים' וחנוכה 281ב'לקוטי פורים על שקאי הזה", בזמן ההם בימים לאבותינו נסים "שעשה בענין ,
לי"ט ועד כסלו, חנוכה.וי"ט לימי בסמיכות שהוא ושנה, שנה בכל כסלו
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וש"נ.
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רוב  עלֿפי גירסאות: כמה יש כנפיים, בעל אלישע אודות הסיפור אירע שבו לזמן בנוגע ולהעיר:
רומי 282הגירסאות  "מלכות היא: הגירסא שבת ובמסכת הרשעה, מלכות גזירת שהיתה רק נזכר -

זמן  עם הקשורים הנסים שהם - חנוכה בזמן ולא פורים, בזמן היה לא זה שמאורע מובן ומזה הרשעה",
הרי  דפורים, לנס בנוגע מהֿשאיןֿכן הגאולה, זמן עם קשורים וסוכות פסח של שהנסים כידוע הגלות,

אנן" אחשורוש עבדי הרי 283"אכתי החשמונאים, נצחון שהיה שאףֿעלֿפי חנוכה, נס ועלֿדרךֿזה ,
התורה  על בפירושו הרמב"ן בזה שהאריך (כפי דוד בית מלכות אז היתה ולא כהנים, היו ,284החשמונאים

ואחרונים  ראשונים בפוסקים, גם 285וגם וכידוע וכו'), דוד בית מלכות שאינה מלכות של ענין שייך איך ,
שלימה. מלכות אז היתה שלא הימים, דברי בספרי

שהיה  כסלו די"ט מהנס החל - נסים ימי עם קשור כנפיים בעל אלישע של הסיפור כללות אופן, ובכל
מצב  היה  אז שגם חנוכה, בימי ישראל בני לכללות שהיה הנס ועלֿדרךֿזה בפרט, חב"ד לחסידי בנוגע
ישראל  על גזירות "גזרו חנוכה: הלכות בריש הרמב"ם שכתב וכמו ומצוותיה, תורה לקיים הניחו שלא
ומצב  מעמד היה לא פורים בזמן (מהֿשאיןֿכן וכו'" ובמצות בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו

ונצחום"286כזה  חשמונאי בית מלכות ש"גברה היה והנס מתוך 287), מצוות ולקיים לחזור יכולים והיו ,
הרחבה.

.:לפועל ובהנוגע
הענין  את ולהגביר להגדיל חנוכה) שלפני הימים את גם - לזה הכנה (ובתור החנוכה ימי את ינצלו

תפילין" "מבצע יהודים 288של עם לדבר - הוא כפשוטו הענין ואילו מודרני, שם שזהו לזה, שקראו כפי -
בעי" לבא ד"רחמנא באופן רק לא שבשמים, לאביהם ש 77שיתקרבו בהכרח , אבל גדול, ענין אמנם זהו

כולה  התורה כל ש"הוקשה תפילין, למצות בנוגע ובפרט מעשיות, מצוות - פועל של בענין גם שיבוא
לתפילין".

עלֿידיֿזה  בנשמתם, או בממונם בזה ישתתפו - לדבר שייכים אינם שיהיה, טעם שמאיזה ואלו
מצות  בקיום להוסיף ההשתדלות את ויגבירו כו', ידברו שהם אחרים לעורר שלהם היכולת בכל שישתדלו

ומעלה, שנה י"ג מבן זכר כל בזה, המחוייב ואחד אחד לכל תפילין

הזקן  רבינו שפוסק לו289וכפי שידוע "והוא כו', חשש של לענין יהרהר i`ceeaבנוגע שלא שאיֿאפשר
ומניחם  התפילין על שמברך ספורים רגעים באותם ואדרבה: "בוודאי"?!... שזהו לומר שייך ומי כו'",

קריאתֿשמע, פסוקי המבלבלים,i`ceeaואומר ענינים אז יהיו שלא עצמו על - ופועל - לפעול  יכול
במילואה  תפילין מצות .290ויקיים

.‡ צד מאיזה וההסתרים ההעלמות כל יתבטלו ובמילא לבב, ובטוב בשמחה בזה שיעסקו ויהיֿרצון
מניחי  ורבבות ואלפים ומאות ועשיריות יחידים שיתוספו - ומופלגה רבה הצלחה בזה ותהיה שיהיה,

תפילין,
המשנה  פסקֿדין בוודאי יקויים - זה מצוה 70ולאחרי לעוד יבואו זו שממצוה מצוה", גוררת "מצוה

זכות" לכף כולו העולם כל ואת עצמו "את בפועל שיכריע ועד מצוה, ותתחיל 22ועוד הגלות, ותסתיים ,
תוושעון" ונחת ד"בשובה ובאופן בזירוז, צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית ומשיח 291הגאולה ,

לארצנו. קוממיות ממש בקרוב יוליכנו צדקנו

***
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.·,החדשה לשנה פעם עוד ומתחילים התניא, לימוד את מסיימים כסלו שבי"ט ל) (סעיף לעיל דובר
על  נוסף - לטובה ישראל כל ועל עלינו הבא כסלו לי"ט לסיימו עלֿמנת יומיים, לשיעורים שנחלק כפי

לכל שיש השיעור השיעורים עם קשור (שאינו בפרט התניא ולימוד בכלל, והנגלה החסידות בלימוד אחד
חסֿושלום. למעט לא אבל להוסיף, היא היומי השיעור כוונת שהרי היומי),

של  האחרונה השורה על להיות צריך שה"הדרן" דוקא שלאו הש"ס, לסיום בנוגע האמור ועלֿדרך
פעם  דובר כבר בסופו, אחרון' ב'קונטרס התניא, סיום שאודות כיון לתניא: בנוגע גם הוא כן - המסכתא

הרדיו 292בארוכה  עלֿידי בתניא שלומדים הענין אודות עתה ידובר ראשון,293, ביום (או שבת מוצאי בכל ,
שיסתדר). כפי

.‚ כמאמר 294ב'שער ומדותיו", הקב"ה של היחוד "ענין הזקן רבינו מבאר י', פרק והאמונה' 295היחוד

גוף  עם השמש  כדור גוף שבתוך השמש אור יחוד "כעין שזהו חד", וגרמוהי איהו חד, וחיוהי "איהו
השמש":

) העולם בחלל רק לא נמצא השמש ואדרבה:uegnאור במקורו. גופא, בשמש גם אלא לשמש),
שאת" "ביתר הוא הרי במקורו עצמו",296בהיותו בפני כלל מציאות שום לו "אין במקורו בהיותו אבל ,

מדותיו  - לספירות בנוגע ועלֿדרךֿזה מקורו. עם אחד דבר הוא רק עצמו, בפני כלל בשם עולה ואינו
הקב"ה. עם אחת מציאות להיותן כלל", אלו בשמות ונקראות עולות ש"אינן - וחכמתו ורצונו הקב"ה של

ומהם:zellkזהו ביאור. הדורשים הפרק בהתחלת פרטים כמה ישנם אך י. פרק בריש המבואר הענין
לפני  עוד - השמש" גוף עם השמש כדור גוף בתוך השמש אור ד"יחוד המשל את כשמזכיר בתחילה,
השמש, ענין את ומפרש מוסיף - כו'") במקורו הוא ("וכשהאור היחוד ואופן ענין בפרטיות שמבאר
"כמו  לזה: ראיה ומביא מאור", "שנקרא אומר - השמש אודות ממנו: המתפשט והאור הזיו וענין

והניצוץ 297שכתוב  "והזיו אומר - השמש מן המתפשט והניצוץ הזיו ואודות וגו'"; הגדול המאור את
שכת  "כמו לזה: ראיה ומביא אור ", נקרא ממנו ומאיר יום".298וב המתפשט לאור אלקים ויקרא

לענין  - ממנו? המתפשט והזיו השמש של שמותיהם את כאן להביא הצורך מהו א) כלל: מובן ואינו
רק  נוגע עצמו, בפני מציאות ואינו עמו מאוחד הוא הרי בשמש נמצא הזיו שכאשר כאן, המדובר
"מאור" נקרא שהשמש נוגע מה אבל מציאות; אינו במקורו שנמצא ודבר הזיו, של המקור הוא שהשמש

"אור"? נקרא והזיו

אם  אפילו ולכאורה, וגו'". הגדול המאור "את מהפסוק מביא - מאור נקרא שהשמש לכך הראיה ב)
עצמו  מזה לדבר: ראיות צריכים למה - מאור נקרא שהשמש להביא רוצה שיהיה, טעם איזה מצד

מהפסוק? הראיה מוסיפה ומה "מאור", שהוא מובן אור, בא שמהשמש

- יום" לאור אלקים ויקרא שכתוב "כמו אור, נקרא השמש מן המתפשט שהזיו הב', לענין בנוגע ג)
יום? נקרא שהאור בכך "מחדש" ומה אור? נקרא השמש" ש"אור יודעים אנו אין וכי מובן: אינו ביותר

השמש, כדור בגוף במקורו, שכלול כפי השמש מאור המשל יותר: מתחזקות הנ"ל הקושיות כל ד)
שהשמש  הנ"ל: הפרטים כל הובאו לא ושם לג), פרק - ראשון בחלק (וגם ג' בפרק לעיל כבר מובא
לאור  אלקים "ויקרא והפסוק הגדול" המאור "את הפסוק מביא אינו וגם אור; נקרא שהזיו מאור; נקרא

אגב, דרך רק הובא כי מפרט, אינו לג בפרק ובשלמא אבל yibcneיום". באריכות", שם שנתבאר "וכמו
הראשונה, בפעם כבר להביאם צריך היה - הנ"ל הפרטים כל להביא צורך יש הענין הסברת בשביל אם

בשמש? הכלול האור אודות באריכות מדובר ששם ג', בפרק
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חמ"ה 292) (תו"מ ואילך סמ"ב תשכ"ו כסלו י"ט שיחת ראה
סל"א  דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם וראה וש"נ. ואילך). 250 ע'

וש"נ. .(334 ע' חמ"ח (תו"מ
וש"נ.293) .86 ע' חמ"ט תו"מ גם ראה
שליט"א 294) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - סוסנ"ו עד מכאן

ואילך. 441 ע' חכ"א ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא
סע"ב).295) (ג, בהקדמה תקו"ז
פל"ג.296) תניא
טז.297) א, בראשית
ה.298) שם,

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

במשל  מאשר לגמרי אחר ענין לבאר בא יו"ד, בפרק בשמש הכלול מאור שבמשל לומר, ובהכרח
ענין ומצד ג'. הנ"ל.dfשבפרק הפרטים כל להביא מוכרח יו"ד, בפרק שמחדש ,

.„ הכלול "אור משל; אותו זה שלכאורה אףֿעלֿפי - ג' ופרק יו"ד פרק בין המשל חילוק ביאור
ג' ופרק יו"ד פרק בין הנמשל מחילוק יובן - :299בשמש"

שמבלי  היינו, הספירות. עם הקב"ה של האיחוד את לבאר בשמש הכלול מאור המשל בא יו"ד בפרק
אינה  היא גם הראשונה, הספירה החכמה, ספירת ואפילו לקב"ה, באיןֿערוך הן שהספירות כך על הבט

אליו, בערך

כמדריגת  החכמה מדריגת "נחשבת הקב"ה שלגבי ט', בפרק לזה בהקדמה באריכות שמבאר וכפי -
החכמה, בענין לייחסו שאיֿאפשר כך, כדי עד הוא הקב"ה לגבי דחכמה האיןֿערוך ואשר ממש", עשיה

אפילו לומר ניתן שלא היינו, שלילה. בדרך לא עלֿידי xyt`Îi`yאפילו הקב"ה את ("באגרייפן") ַלתפוס
בכך אפילו החכמה, בענין בכלל למודדו איֿאפשר כלל, לחכמה שייכות לו שאין דכיון -אפשר i`yחכמה,

בחכמה. לתפסו

מפני  בידים למששה שאיֿאפשר ועמוקה רמה חכמה איזו על "כאומר שזהו ט, בפרק שכתוב וכמו
ביניהם, שייכות שאין ענינים ב' הם ושכל שמישוש דכיון לו", יצחק השומע שכל המושג, עומק

ש" שלילה, בדרך לא אפילו המישוש , בענין השכל ענין את לתאר בידים".`xyt`Îiאיֿאפשר למששה

שאיֿאפשר  חכמה על מלומר יותר הרבה רחוק זה הרי להשיגו, שאיֿאפשר הקב"ה על לומר ובאמת,
מחשבה, דיבור, מעשה, מדריגות: ה' רק הוא (מישוש) ומעשה שכל בין הריחוק כי בידים. למששה

- קץ אין הוא מחכמה הקב"ה של הריחוק מהֿשאיןֿכן ושכל. מדות

של  ובאופן חד, וגרמוהי איהו חד, וחיוהי שאיהו עד הקב"ה, עם הספירות מאוחדות אףֿעלֿפיֿכן
ט.dheyt"300"אחדות פרק תוכן כאן עד .

זה הרי לכאורה אפילו ixnblוהנה, ביניהם, שייכות שאין ענינים ב' על לומר אפשר כיצד מובן: לא
שהם שלילה, בדרך ביחודmicge`nלא ובפרט -izin`?היחוד ובתכלית

הוא בשמש, כלול האור שכאשר השמש, מאור המשל מביא זה היחוד.ועל בתכלית עמו מאוחד
בשמשdfוענין הכלול על cge`nשהאור  מדובר ג (בפרק  י' פרק עד נאמר שלא חידוש דבר הוא עמו,

להוסיף  מוכרח מקורו, עם האור מאוחד כיצד להסביר ובכדי להלן). שיתבאר כמו לגמרי, אחר ענין
להלן. שיתבאר כמו אור, נקרא ממנו המתפשט וניצוץ ושהזיו מאור, נקרא שהשמש

אודות (לא לבאר  בא ג' בפרק בשמש הכלול מאור אודותzexitqdהמשל אלא) ,mi`xapd,בטלים שהם ,
המוחלט. ואפס מאין תמיד אותם הבורא האלקי הכח לגבי ממש ואפס אין והם

שהם  לומר שייך לא הנבראים על שהרי - ואפס, אין הם אותם הפועל כח לגבי שהנבראים וכיון
micge`n הם הנבראים אדרבה, חד, חסֿושלום והבריאה שאיהו לומר שייך לא הקב"ה; עם חסֿושלום

ש  וכיון הקב"ה, לגבי ואפס -`mpiאין עמו מאוחד שיהיה ענין אין הרי ממש, ואפס אין לגביּה, קיימים

שהאור אומר אינו בשמש, הכלול מאור במשל גם ואפס cge`nלכן אין שהוא אלא השמש, עם
כדור  וחומר בגוף גםֿכן ישנו הזה וזיו שאור ש"פשוט שאף ג, בפרק באריכות שמבאר וכפי לגביּה.
ממש", במקומו להאיר שיוכל כלֿשכן כלֿכך, למרחוק ומאיר מתפשט שאם שבשמים, עצמו השמש

שם רק כלל, יש שם עליו נופל "אין במקורו, בהיותו qt`eאףֿעלֿפיֿכן oi`."

היינו, חד, וגרמוהי וחיוהי איהו עליהם שנאמר הספירות אודות מדבר שבו י', בפרק מהֿשאיןֿכן
כו'".zecge`nשהם היחוד בתכלית עמו ש"מיוחד בשמש הכלול מאור המשל מביא - הקב"ה עם

.‰'ו בפרק (וגם ג' בפרק מדוע מובן בלשון 301ועלֿפיֿזה משתמש הנבראים, אודות מדובר ששם ,(
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ואילך 299) ס"כ וישב ש"פ שיחת גם ראה - הענין לשלימות
ואילך). 425 ס"ע (לקמן

רפ"ח.300)
סע"א.301) פא,



ני g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

.·,החדשה לשנה פעם עוד ומתחילים התניא, לימוד את מסיימים כסלו שבי"ט ל) (סעיף לעיל דובר
על  נוסף - לטובה ישראל כל ועל עלינו הבא כסלו לי"ט לסיימו עלֿמנת יומיים, לשיעורים שנחלק כפי

לכל שיש השיעור השיעורים עם קשור (שאינו בפרט התניא ולימוד בכלל, והנגלה החסידות בלימוד אחד
חסֿושלום. למעט לא אבל להוסיף, היא היומי השיעור כוונת שהרי היומי),

של  האחרונה השורה על להיות צריך שה"הדרן" דוקא שלאו הש"ס, לסיום בנוגע האמור ועלֿדרך
פעם  דובר כבר בסופו, אחרון' ב'קונטרס התניא, סיום שאודות כיון לתניא: בנוגע גם הוא כן - המסכתא

הרדיו 292בארוכה  עלֿידי בתניא שלומדים הענין אודות עתה ידובר ראשון,293, ביום (או שבת מוצאי בכל ,
שיסתדר). כפי

.‚ כמאמר 294ב'שער ומדותיו", הקב"ה של היחוד "ענין הזקן רבינו מבאר י', פרק והאמונה' 295היחוד

גוף  עם השמש  כדור גוף שבתוך השמש אור יחוד "כעין שזהו חד", וגרמוהי איהו חד, וחיוהי "איהו
השמש":

) העולם בחלל רק לא נמצא השמש ואדרבה:uegnאור במקורו. גופא, בשמש גם אלא לשמש),
שאת" "ביתר הוא הרי במקורו עצמו",296בהיותו בפני כלל מציאות שום לו "אין במקורו בהיותו אבל ,

מדותיו  - לספירות בנוגע ועלֿדרךֿזה מקורו. עם אחד דבר הוא רק עצמו, בפני כלל בשם עולה ואינו
הקב"ה. עם אחת מציאות להיותן כלל", אלו בשמות ונקראות עולות ש"אינן - וחכמתו ורצונו הקב"ה של

ומהם:zellkזהו ביאור. הדורשים הפרק בהתחלת פרטים כמה ישנם אך י. פרק בריש המבואר הענין
לפני  עוד - השמש" גוף עם השמש כדור גוף בתוך השמש אור ד"יחוד המשל את כשמזכיר בתחילה,
השמש, ענין את ומפרש מוסיף - כו'") במקורו הוא ("וכשהאור היחוד ואופן ענין בפרטיות שמבאר
"כמו  לזה: ראיה ומביא מאור", "שנקרא אומר - השמש אודות ממנו: המתפשט והאור הזיו וענין

והניצוץ 297שכתוב  "והזיו אומר - השמש מן המתפשט והניצוץ הזיו ואודות וגו'"; הגדול המאור את
שכת  "כמו לזה: ראיה ומביא אור ", נקרא ממנו ומאיר יום".298וב המתפשט לאור אלקים ויקרא

לענין  - ממנו? המתפשט והזיו השמש של שמותיהם את כאן להביא הצורך מהו א) כלל: מובן ואינו
רק  נוגע עצמו, בפני מציאות ואינו עמו מאוחד הוא הרי בשמש נמצא הזיו שכאשר כאן, המדובר
"מאור" נקרא שהשמש נוגע מה אבל מציאות; אינו במקורו שנמצא ודבר הזיו, של המקור הוא שהשמש

"אור"? נקרא והזיו

אם  אפילו ולכאורה, וגו'". הגדול המאור "את מהפסוק מביא - מאור נקרא שהשמש לכך הראיה ב)
עצמו  מזה לדבר: ראיות צריכים למה - מאור נקרא שהשמש להביא רוצה שיהיה, טעם איזה מצד

מהפסוק? הראיה מוסיפה ומה "מאור", שהוא מובן אור, בא שמהשמש

- יום" לאור אלקים ויקרא שכתוב "כמו אור, נקרא השמש מן המתפשט שהזיו הב', לענין בנוגע ג)
יום? נקרא שהאור בכך "מחדש" ומה אור? נקרא השמש" ש"אור יודעים אנו אין וכי מובן: אינו ביותר

השמש, כדור בגוף במקורו, שכלול כפי השמש מאור המשל יותר: מתחזקות הנ"ל הקושיות כל ד)
שהשמש  הנ"ל: הפרטים כל הובאו לא ושם לג), פרק - ראשון בחלק (וגם ג' בפרק לעיל כבר מובא
לאור  אלקים "ויקרא והפסוק הגדול" המאור "את הפסוק מביא אינו וגם אור; נקרא שהזיו מאור; נקרא

אגב, דרך רק הובא כי מפרט, אינו לג בפרק ובשלמא אבל yibcneיום". באריכות", שם שנתבאר "וכמו
הראשונה, בפעם כבר להביאם צריך היה - הנ"ל הפרטים כל להביא צורך יש הענין הסברת בשביל אם

בשמש? הכלול האור אודות באריכות מדובר ששם ג', בפרק
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חמ"ה 292) (תו"מ ואילך סמ"ב תשכ"ו כסלו י"ט שיחת ראה
סל"א  דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם וראה וש"נ. ואילך). 250 ע'

וש"נ. .(334 ע' חמ"ח (תו"מ
וש"נ.293) .86 ע' חמ"ט תו"מ גם ראה
שליט"א 294) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - סוסנ"ו עד מכאן

ואילך. 441 ע' חכ"א ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא
סע"ב).295) (ג, בהקדמה תקו"ז
פל"ג.296) תניא
טז.297) א, בראשית
ה.298) שם,

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

במשל  מאשר לגמרי אחר ענין לבאר בא יו"ד, בפרק בשמש הכלול מאור שבמשל לומר, ובהכרח
ענין ומצד ג'. הנ"ל.dfשבפרק הפרטים כל להביא מוכרח יו"ד, בפרק שמחדש ,

.„ הכלול "אור משל; אותו זה שלכאורה אףֿעלֿפי - ג' ופרק יו"ד פרק בין המשל חילוק ביאור
ג' ופרק יו"ד פרק בין הנמשל מחילוק יובן - :299בשמש"

שמבלי  היינו, הספירות. עם הקב"ה של האיחוד את לבאר בשמש הכלול מאור המשל בא יו"ד בפרק
אינה  היא גם הראשונה, הספירה החכמה, ספירת ואפילו לקב"ה, באיןֿערוך הן שהספירות כך על הבט

אליו, בערך

כמדריגת  החכמה מדריגת "נחשבת הקב"ה שלגבי ט', בפרק לזה בהקדמה באריכות שמבאר וכפי -
החכמה, בענין לייחסו שאיֿאפשר כך, כדי עד הוא הקב"ה לגבי דחכמה האיןֿערוך ואשר ממש", עשיה

אפילו לומר ניתן שלא היינו, שלילה. בדרך לא עלֿידי xyt`Îi`yאפילו הקב"ה את ("באגרייפן") ַלתפוס
בכך אפילו החכמה, בענין בכלל למודדו איֿאפשר כלל, לחכמה שייכות לו שאין דכיון -אפשר i`yחכמה,

בחכמה. לתפסו

מפני  בידים למששה שאיֿאפשר ועמוקה רמה חכמה איזו על "כאומר שזהו ט, בפרק שכתוב וכמו
ביניהם, שייכות שאין ענינים ב' הם ושכל שמישוש דכיון לו", יצחק השומע שכל המושג, עומק

ש" שלילה, בדרך לא אפילו המישוש , בענין השכל ענין את לתאר בידים".`xyt`Îiאיֿאפשר למששה

שאיֿאפשר  חכמה על מלומר יותר הרבה רחוק זה הרי להשיגו, שאיֿאפשר הקב"ה על לומר ובאמת,
מחשבה, דיבור, מעשה, מדריגות: ה' רק הוא (מישוש) ומעשה שכל בין הריחוק כי בידים. למששה

- קץ אין הוא מחכמה הקב"ה של הריחוק מהֿשאיןֿכן ושכל. מדות

של  ובאופן חד, וגרמוהי איהו חד, וחיוהי שאיהו עד הקב"ה, עם הספירות מאוחדות אףֿעלֿפיֿכן
ט.dheyt"300"אחדות פרק תוכן כאן עד .

זה הרי לכאורה אפילו ixnblוהנה, ביניהם, שייכות שאין ענינים ב' על לומר אפשר כיצד מובן: לא
שהם שלילה, בדרך ביחודmicge`nלא ובפרט -izin`?היחוד ובתכלית

הוא בשמש, כלול האור שכאשר השמש, מאור המשל מביא זה היחוד.ועל בתכלית עמו מאוחד
בשמשdfוענין הכלול על cge`nשהאור  מדובר ג (בפרק  י' פרק עד נאמר שלא חידוש דבר הוא עמו,

להוסיף  מוכרח מקורו, עם האור מאוחד כיצד להסביר ובכדי להלן). שיתבאר כמו לגמרי, אחר ענין
להלן. שיתבאר כמו אור, נקרא ממנו המתפשט וניצוץ ושהזיו מאור, נקרא שהשמש

אודות (לא לבאר  בא ג' בפרק בשמש הכלול מאור אודותzexitqdהמשל אלא) ,mi`xapd,בטלים שהם ,
המוחלט. ואפס מאין תמיד אותם הבורא האלקי הכח לגבי ממש ואפס אין והם

שהם  לומר שייך לא הנבראים על שהרי - ואפס, אין הם אותם הפועל כח לגבי שהנבראים וכיון
micge`n הם הנבראים אדרבה, חד, חסֿושלום והבריאה שאיהו לומר שייך לא הקב"ה; עם חסֿושלום

ש  וכיון הקב"ה, לגבי ואפס -`mpiאין עמו מאוחד שיהיה ענין אין הרי ממש, ואפס אין לגביּה, קיימים

שהאור אומר אינו בשמש, הכלול מאור במשל גם ואפס cge`nלכן אין שהוא אלא השמש, עם
כדור  וחומר בגוף גםֿכן ישנו הזה וזיו שאור ש"פשוט שאף ג, בפרק באריכות שמבאר וכפי לגביּה.
ממש", במקומו להאיר שיוכל כלֿשכן כלֿכך, למרחוק ומאיר מתפשט שאם שבשמים, עצמו השמש

שם רק כלל, יש שם עליו נופל "אין במקורו, בהיותו qt`eאףֿעלֿפיֿכן oi`."

היינו, חד, וגרמוהי וחיוהי איהו עליהם שנאמר הספירות אודות מדבר שבו י', בפרק מהֿשאיןֿכן
כו'".zecge`nשהם היחוד בתכלית עמו ש"מיוחד בשמש הכלול מאור המשל מביא - הקב"ה עם

.‰'ו בפרק (וגם ג' בפרק מדוע מובן בלשון 301ועלֿפיֿזה משתמש הנבראים, אודות מדובר ששם ,(
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אומר  הראשונות שורות בכמה הנה הספירות, אודות שמדבר י', ובפרק סתם, שמש או השמש" "כדור
ובענין השמש. ענין נוגע האור ביטול בענין כי - "מאור" הלשון פעמים המאור,cegiג' ענין נוגע האור,

כדלהלן.
ענינים: ב' יש בשמש

מענין האור התפשטות ואופן שמש. היותו רק אלא לאור, שייך שאינו מציאותו, עצם שבשמש,dfא)
הפועל.znbecaהוא מכח שנפעלת פעולה

להאיר, תפקיד") ("עצם'דיקן עצמי תפקיד לו יש מציאותו, לעצם נוסף כלומר: שבו. ה"מאור" ב)
במציאות גם זה הרי - נקראelyובמילא שלכן ,`edשהענין זה מצד "מאור", אור.elyבשם להאיר הוא

הוא: ממנו, המתפשט לאור בנוגע הענינים  ב' בין החילוק

בדוגמת  רק הוא אלא לאור, ישיר באופן שייך (שאינו מציאותו בעצם כלומר בשמש, כלול בהיותו
שם lretdכח גם כלול שהוא ואףֿעלֿפי שם. מציאות לו אין ואפס"; "אין הוא האור - האור) פעולת

השמש", כדור "גוף השמש, מציאות שעצם כיון הרי - כנ"ל שאת, ביתר היא שם מציאותו ואדרבה, -
ואפס. אין אלא כלל, מציאות אינו בו הכלול האור הנה האור, לענין ונבדל) נעתק - (ובנמשל שייך אינו

ואפס  אין האור אין - להאיר שתפקידו השמש במדריגת כלומר ב"מאור", הכלול האור מהֿשאיןֿכן
אדרבה זה הרי אור, שמאיר הוא ה"מאור" וענין שפירוש שאיֿאפשר aiygn(דכיון ופשיטא האור, ענין

לומר האור, מציאות לגב oi`yלשלול היחוד.אור בתכלית עמו מאוחד הוא אלא ואפס), אין אם כי יּה,

הנבראים אודות שמדבר ג', בפרק הפועל,mieedzndולכן, לכח בנוגע גם (ועלֿדרךֿזה הפועל מהכח
כדוגמת  הספירות לשאר ביחס היא הרי באצילות וגם שבבריאהֿיצירהֿעשיה, המלכות בחינת מצד שבא

ניכרת  ובלתי ניכרת דביקות וכלים, השמש";302אורות כדור ב"גוף שכלול כפי האור אודות מדבר - (
שהן כפי הספירות ענין לבאר שבא י', בפרק -zecge`nמהֿשאיןֿכן חדש ענין לחדש עליו יתברך, בו

מצד  שהשמש לומר אפשר היה זאת אלולי כי זה, לחידוש ראיה להביא (ומוכרח מאור נקרא שהשמש
עם  הוא האור שיחוד כיון הפועל), מכח פעולה בדוגמת היא ממנו האור והתפשטות מאור, אינו עצמו

כנ"ל. השמש, עם ולא דוקא, המאור

.Â שכתוב כמו אור, נקרא ממנו ומאיר המתפשט והניצוץ "והזיו שמוסיף מה גם יובן הנ"ל עלֿפי
יום": לאור אלקים ויקרא

צריכים  ואין חידוש, שום בזה אין (שהרי אור נקרא המתפשט שהזיו לחדש כוונתו אין אלו בתיבות
לחדש אלא לזה), אור.wxyראיה נקרא אינו הכלול האור אבל אור, נקרא המתפשט והניצוץ הזיו

בשם, עולה שאינו מובן השמש, כדור בגוף הכלול האור אודות מדובר כאשר חזק: חידוש יש ובזה
מאוחד  להיותו אדרבה, ואפס, אין שאינו במאור, הכלול האור אודות כשמדובר אבל ואפס. אין להיותו
שם, נמצא שהוא כיון הרי - המתפשט מהאור יותר בתוקף שהוא ונמצא המאור, תוקף בו יש המאור עם
שרק  הזקן, אדמו"ר אומר זה ועל אור. בשם עולה בוודאי שם, שבהיותו לחשוב אפשר היה תוקף, וביתר

הכלול. האור לא אך אור, נקרא המתפשט והניצוץ הזיו

הוא האור שגדר - יום" לאור אלקים ויקרא שכתוב "כמו ראיה: זה על לילה),meiומביא - (היפך
שאינו והאור בפועל. ואפס,meiאור אין היותו מצד אינו התפשטותו העדר כאשר [אפילו בפועל לא -

"אור". נקרא אינו - המאור] עם מאוחד היותו מצד אלא

מעצמו: מובן זה הרי - "אור "? נקרא אינו אמנם מדוע

המאור עם מאוחד שהוא היה zilkzacegidכיון הכלול האור אם כי "אור". שנקרא לומר איֿאפשר ,
היינו היחוד" "תכלית ו"אור". "מאור" ענינים: ב' שם שיש נמצא אזי אור, רק cigiנקרא שם שיש -

גם כי מאור, - אחד מאור.xe`dדבר - אלא אור, אינו במאור הכלול
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אומר  הראשונות שורות בכמה הנה הספירות, אודות שמדבר י', ובפרק סתם, שמש או השמש" "כדור
ובענין השמש. ענין נוגע האור ביטול בענין כי - "מאור" הלשון פעמים המאור,cegiג' ענין נוגע האור,

כדלהלן.
ענינים: ב' יש בשמש

מענין האור התפשטות ואופן שמש. היותו רק אלא לאור, שייך שאינו מציאותו, עצם שבשמש,dfא)
הפועל.znbecaהוא מכח שנפעלת פעולה

להאיר, תפקיד") ("עצם'דיקן עצמי תפקיד לו יש מציאותו, לעצם נוסף כלומר: שבו. ה"מאור" ב)
במציאות גם זה הרי - נקראelyובמילא שלכן ,`edשהענין זה מצד "מאור", אור.elyבשם להאיר הוא

הוא: ממנו, המתפשט לאור בנוגע הענינים  ב' בין החילוק

בדוגמת  רק הוא אלא לאור, ישיר באופן שייך (שאינו מציאותו בעצם כלומר בשמש, כלול בהיותו
שם lretdכח גם כלול שהוא ואףֿעלֿפי שם. מציאות לו אין ואפס"; "אין הוא האור - האור) פעולת

השמש", כדור "גוף השמש, מציאות שעצם כיון הרי - כנ"ל שאת, ביתר היא שם מציאותו ואדרבה, -
ואפס. אין אלא כלל, מציאות אינו בו הכלול האור הנה האור, לענין ונבדל) נעתק - (ובנמשל שייך אינו

ואפס  אין האור אין - להאיר שתפקידו השמש במדריגת כלומר ב"מאור", הכלול האור מהֿשאיןֿכן
אדרבה זה הרי אור, שמאיר הוא ה"מאור" וענין שפירוש שאיֿאפשר aiygn(דכיון ופשיטא האור, ענין

לומר האור, מציאות לגב oi`yלשלול היחוד.אור בתכלית עמו מאוחד הוא אלא ואפס), אין אם כי יּה,

הנבראים אודות שמדבר ג', בפרק הפועל,mieedzndולכן, לכח בנוגע גם (ועלֿדרךֿזה הפועל מהכח
כדוגמת  הספירות לשאר ביחס היא הרי באצילות וגם שבבריאהֿיצירהֿעשיה, המלכות בחינת מצד שבא

ניכרת  ובלתי ניכרת דביקות וכלים, השמש";302אורות כדור ב"גוף שכלול כפי האור אודות מדבר - (
שהן כפי הספירות ענין לבאר שבא י', בפרק -zecge`nמהֿשאיןֿכן חדש ענין לחדש עליו יתברך, בו

מצד  שהשמש לומר אפשר היה זאת אלולי כי זה, לחידוש ראיה להביא (ומוכרח מאור נקרא שהשמש
עם  הוא האור שיחוד כיון הפועל), מכח פעולה בדוגמת היא ממנו האור והתפשטות מאור, אינו עצמו

כנ"ל. השמש, עם ולא דוקא, המאור

.Â שכתוב כמו אור, נקרא ממנו ומאיר המתפשט והניצוץ "והזיו שמוסיף מה גם יובן הנ"ל עלֿפי
יום": לאור אלקים ויקרא

צריכים  ואין חידוש, שום בזה אין (שהרי אור נקרא המתפשט שהזיו לחדש כוונתו אין אלו בתיבות
לחדש אלא לזה), אור.wxyראיה נקרא אינו הכלול האור אבל אור, נקרא המתפשט והניצוץ הזיו

בשם, עולה שאינו מובן השמש, כדור בגוף הכלול האור אודות מדובר כאשר חזק: חידוש יש ובזה
מאוחד  להיותו אדרבה, ואפס, אין שאינו במאור, הכלול האור אודות כשמדובר אבל ואפס. אין להיותו
שם, נמצא שהוא כיון הרי - המתפשט מהאור יותר בתוקף שהוא ונמצא המאור, תוקף בו יש המאור עם
שרק  הזקן, אדמו"ר אומר זה ועל אור. בשם עולה בוודאי שם, שבהיותו לחשוב אפשר היה תוקף, וביתר

הכלול. האור לא אך אור, נקרא המתפשט והניצוץ הזיו

הוא האור שגדר - יום" לאור אלקים ויקרא שכתוב "כמו ראיה: זה על לילה),meiומביא - (היפך
שאינו והאור בפועל. ואפס,meiאור אין היותו מצד אינו התפשטותו העדר כאשר [אפילו בפועל לא -

"אור". נקרא אינו - המאור] עם מאוחד היותו מצד אלא

מעצמו: מובן זה הרי - "אור "? נקרא אינו אמנם מדוע

המאור עם מאוחד שהוא היה zilkzacegidכיון הכלול האור אם כי "אור". שנקרא לומר איֿאפשר ,
היינו היחוד" "תכלית ו"אור". "מאור" ענינים: ב' שם שיש נמצא אזי אור, רק cigiנקרא שם שיש -

גם כי מאור, - אחד מאור.xe`dדבר - אלא אור, אינו במאור הכלול
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ומדותיו": הקב"ה של "יחוד להבנת לנמשל, נוגע זה ופרט

"אחדות הוא ומדותיו הקב"ה ורצונו dheyt"300יחוד הקב"ה של מדותיו ש"כל לומר בהכרח ובמילא ,
יו"ד  בפרק שכתב (כמו כלל" אלו בשמות ונקראות עולות אינן (אורות)303וחכמתו נקראים היו אילו כי ,(

ו"חכמה". "רצון" ה"מדות", עם "איהו" של חסֿושלום הרכבה היתה וחכמה, רצון מדות, אלו: בשמות

אור, נקרא המתפשט והניצוץ הזיו שרק במשל, גם להסביר בהכרח בנמשל, זה ענין להסביר ובכדי
המקור שם רק עצמו, בפני כלל בשם עולה "אינו במקור בהיותו ".ecalאבל

.Ê הוראה לקחת יכולים ענין שמכל פעמים כמה כמדובר האדם, לעבודת בנוגע גם למדים ומזה
ה': בעבודת

העולם, בעניני שעומד כפי או המצוות, וקיום התורה בלימוד שעומד כפי אופן ישנו האדם בעבודת
העולם  נברא שבהם מאמרות" ה"עשרה עם קשורים העולם שעניני - הוא ביניהם החילוק ,304שכללות

צבאם" כל פיו וברוח נעשו שמים הוי' חכ 305"בדבר הן ומצוות תורה ואילו הקב"ה,, של ורצונו מתו
והאמונה'). היחוד ב'שער שכתוב (כמו אחד ורצונו וחכמתו שהוא

לכל  כעפר "נפשי אזי - העולם עניני אודות שמדובר בשעה הפכים: שני - להנהגה בנוגע באים ומזה
במאמר 306תהיה" לעיל שנתבאר (כמו ואפר" ד"עפר הענין ממשיך שעלֿידיֿזה שאינו 307, והיינו, ,(

שמוכרח  מה רק לעצמו ולוקח לצדקה, הכל שנותן בכך מתבטא שהדבר וכפי כלל, לעצמו מציאות
" ואפר", "עפר שהוא לפי שזהו תורה, עלֿפי בשעה kבליתֿברירה אבל ממש"; ואפס "אין או ואפס", אין

באיזה  אבל לעצמו, מציאות אינו אמנם הנה - הקב"ה של  ורצונו חכמתו ומצוות, תורה אודות שמדובר 
הקב"ה, של ורצונו חכמתו ומצוות, התורה (כמו חד" וחיוהי ש"איהו באופן - לעצמו מציאות אינו אופן

כאן שהולך כך היחוד), בתכלית עמו מאוחדות אדרבה: אלא ואפס, אין חסֿושלום בעצמו,xead`שאינם
תעשה"! מה לו יאמר ו"מי ביותר, גדולה בתקיפות הוא הולך ובמילא בעצמו, התורה ונותן המצוה ַמצוה

עם  וביחד ביותר. מטה למטה עד באמת, שפל להיות שעליו מיהודי תובעים - גיסא מחד כלומר:
מניעות  בשום יתחשב שלא לו, אומרים המצוות, וקיום התורה לימוד ומצוות, התורה להפצת בנוגע זה,

יתברך. לו דירה ממנו ולעשות העולם, את ("דורכברעכן") להבקיע שצריך כיון ועיכובים,

באופן  זה אין יום: ובאותו יהודי, אותו אדם, אותו אצל אותן שתובעים הפכיות, תכונות שתי הן אלו
למלאך  דומה בהיותו הכיפורים, ביום היא אחת באותו 308שהנהגה אלא חול, ביום היא אחרת והנהגה ,

ארץ" דרך מנהג בהן ד"הנהג הענין להיות צריך עצמו התורה,309יום לימוד להיות צריך לפניֿזה אבל ,
מן  עצמו את לשנות שצריך לו ואומרים וכו', הצדקה נתינת המצוות, בקיום ועבודה התפילה, עבודת
ועיכובים; מניעות שום לפניו קיימים לא - מצוות ומקיים תורה לומד שמתפלל, בשעה הקצה: אל הקצה

ומ  אותם ומבטל פורץ -הוא ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג כאשר אחרֿכך, ואילו הקב"ה. רצון את קיים
ומצוות). תורה לעניני שקשור מה בכל (מלבד וכו' תובע כאן אין ממציאותו, מתבטל אזי

ואפס  אין הוא השמש זיו - גיסא מחד בשמש": השמש מ"זיו שבמשל הענינים שני כמו זה והרי
השמש  שזיו היינו, חד", וחיוהי "איהו הוא בנמשל שענינו משל, באותו אומרים זה עם וביחד ממש,
אמיתית  הוא בנמשל שענינו השמש, מאור של התוקף בו שיש והיינו, השמש, מאור עם הוא אחד

המציאות.

ה': בעבודת ההוראה וזוהי

עוד" אין מתחת הארץ ועל ממעל ש"בשמים עם 310כיון שקשור שענין מובן, הרי - אלקות ורק אך ,

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

ב.303) פז,
רפ"ה.304) אבות
ו.305) לג, תהלים
א).306) יז, (ברכות נצור" "אלקי ברכת
ואילך).307) 309 ע' חנ"א (תו"מ ואילך פ"ה

סתרי"ט 308) ס"ט. סתר"י ס"ג. סי"ח או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ. ס"ט.

ב.309) לה, ברכות
לט.310) ד, ואתחנן



נג g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

אומר  הראשונות שורות בכמה הנה הספירות, אודות שמדבר י', ובפרק סתם, שמש או השמש" "כדור
ובענין השמש. ענין נוגע האור ביטול בענין כי - "מאור" הלשון פעמים המאור,cegiג' ענין נוגע האור,

כדלהלן.
ענינים: ב' יש בשמש

מענין האור התפשטות ואופן שמש. היותו רק אלא לאור, שייך שאינו מציאותו, עצם שבשמש,dfא)
הפועל.znbecaהוא מכח שנפעלת פעולה

להאיר, תפקיד") ("עצם'דיקן עצמי תפקיד לו יש מציאותו, לעצם נוסף כלומר: שבו. ה"מאור" ב)
במציאות גם זה הרי - נקראelyובמילא שלכן ,`edשהענין זה מצד "מאור", אור.elyבשם להאיר הוא

הוא: ממנו, המתפשט לאור בנוגע הענינים  ב' בין החילוק

בדוגמת  רק הוא אלא לאור, ישיר באופן שייך (שאינו מציאותו בעצם כלומר בשמש, כלול בהיותו
שם lretdכח גם כלול שהוא ואףֿעלֿפי שם. מציאות לו אין ואפס"; "אין הוא האור - האור) פעולת

השמש", כדור "גוף השמש, מציאות שעצם כיון הרי - כנ"ל שאת, ביתר היא שם מציאותו ואדרבה, -
ואפס. אין אלא כלל, מציאות אינו בו הכלול האור הנה האור, לענין ונבדל) נעתק - (ובנמשל שייך אינו

ואפס  אין האור אין - להאיר שתפקידו השמש במדריגת כלומר ב"מאור", הכלול האור מהֿשאיןֿכן
אדרבה זה הרי אור, שמאיר הוא ה"מאור" וענין שפירוש שאיֿאפשר aiygn(דכיון ופשיטא האור, ענין

לומר האור, מציאות לגב oi`yלשלול היחוד.אור בתכלית עמו מאוחד הוא אלא ואפס), אין אם כי יּה,

הנבראים אודות שמדבר ג', בפרק הפועל,mieedzndולכן, לכח בנוגע גם (ועלֿדרךֿזה הפועל מהכח
כדוגמת  הספירות לשאר ביחס היא הרי באצילות וגם שבבריאהֿיצירהֿעשיה, המלכות בחינת מצד שבא

ניכרת  ובלתי ניכרת דביקות וכלים, השמש";302אורות כדור ב"גוף שכלול כפי האור אודות מדבר - (
שהן כפי הספירות ענין לבאר שבא י', בפרק -zecge`nמהֿשאיןֿכן חדש ענין לחדש עליו יתברך, בו

מצד  שהשמש לומר אפשר היה זאת אלולי כי זה, לחידוש ראיה להביא (ומוכרח מאור נקרא שהשמש
עם  הוא האור שיחוד כיון הפועל), מכח פעולה בדוגמת היא ממנו האור והתפשטות מאור, אינו עצמו

כנ"ל. השמש, עם ולא דוקא, המאור

.Â שכתוב כמו אור, נקרא ממנו ומאיר המתפשט והניצוץ "והזיו שמוסיף מה גם יובן הנ"ל עלֿפי
יום": לאור אלקים ויקרא

צריכים  ואין חידוש, שום בזה אין (שהרי אור נקרא המתפשט שהזיו לחדש כוונתו אין אלו בתיבות
לחדש אלא לזה), אור.wxyראיה נקרא אינו הכלול האור אבל אור, נקרא המתפשט והניצוץ הזיו

בשם, עולה שאינו מובן השמש, כדור בגוף הכלול האור אודות מדובר כאשר חזק: חידוש יש ובזה
מאוחד  להיותו אדרבה, ואפס, אין שאינו במאור, הכלול האור אודות כשמדובר אבל ואפס. אין להיותו
שם, נמצא שהוא כיון הרי - המתפשט מהאור יותר בתוקף שהוא ונמצא המאור, תוקף בו יש המאור עם
שרק  הזקן, אדמו"ר אומר זה ועל אור. בשם עולה בוודאי שם, שבהיותו לחשוב אפשר היה תוקף, וביתר

הכלול. האור לא אך אור, נקרא המתפשט והניצוץ הזיו

הוא האור שגדר - יום" לאור אלקים ויקרא שכתוב "כמו ראיה: זה על לילה),meiומביא - (היפך
שאינו והאור בפועל. ואפס,meiאור אין היותו מצד אינו התפשטותו העדר כאשר [אפילו בפועל לא -

"אור". נקרא אינו - המאור] עם מאוחד היותו מצד אלא

מעצמו: מובן זה הרי - "אור "? נקרא אינו אמנם מדוע

המאור עם מאוחד שהוא היה zilkzacegidכיון הכלול האור אם כי "אור". שנקרא לומר איֿאפשר ,
היינו היחוד" "תכלית ו"אור". "מאור" ענינים: ב' שם שיש נמצא אזי אור, רק cigiנקרא שם שיש -

גם כי מאור, - אחד מאור.xe`dדבר - אלא אור, אינו במאור הכלול
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ומדותיו": הקב"ה של "יחוד להבנת לנמשל, נוגע זה ופרט

"אחדות הוא ומדותיו הקב"ה ורצונו dheyt"300יחוד הקב"ה של מדותיו ש"כל לומר בהכרח ובמילא ,
יו"ד  בפרק שכתב (כמו כלל" אלו בשמות ונקראות עולות אינן (אורות)303וחכמתו נקראים היו אילו כי ,(

ו"חכמה". "רצון" ה"מדות", עם "איהו" של חסֿושלום הרכבה היתה וחכמה, רצון מדות, אלו: בשמות

אור, נקרא המתפשט והניצוץ הזיו שרק במשל, גם להסביר בהכרח בנמשל, זה ענין להסביר ובכדי
המקור שם רק עצמו, בפני כלל בשם עולה "אינו במקור בהיותו ".ecalאבל

.Ê הוראה לקחת יכולים ענין שמכל פעמים כמה כמדובר האדם, לעבודת בנוגע גם למדים ומזה
ה': בעבודת

העולם, בעניני שעומד כפי או המצוות, וקיום התורה בלימוד שעומד כפי אופן ישנו האדם בעבודת
העולם  נברא שבהם מאמרות" ה"עשרה עם קשורים העולם שעניני - הוא ביניהם החילוק ,304שכללות

צבאם" כל פיו וברוח נעשו שמים הוי' חכ 305"בדבר הן ומצוות תורה ואילו הקב"ה,, של ורצונו מתו
והאמונה'). היחוד ב'שער שכתוב (כמו אחד ורצונו וחכמתו שהוא

לכל  כעפר "נפשי אזי - העולם עניני אודות שמדובר בשעה הפכים: שני - להנהגה בנוגע באים ומזה
במאמר 306תהיה" לעיל שנתבאר (כמו ואפר" ד"עפר הענין ממשיך שעלֿידיֿזה שאינו 307, והיינו, ,(

שמוכרח  מה רק לעצמו ולוקח לצדקה, הכל שנותן בכך מתבטא שהדבר וכפי כלל, לעצמו מציאות
" ואפר", "עפר שהוא לפי שזהו תורה, עלֿפי בשעה kבליתֿברירה אבל ממש"; ואפס "אין או ואפס", אין

באיזה  אבל לעצמו, מציאות אינו אמנם הנה - הקב"ה של  ורצונו חכמתו ומצוות, תורה אודות שמדובר 
הקב"ה, של ורצונו חכמתו ומצוות, התורה (כמו חד" וחיוהי ש"איהו באופן - לעצמו מציאות אינו אופן

כאן שהולך כך היחוד), בתכלית עמו מאוחדות אדרבה: אלא ואפס, אין חסֿושלום בעצמו,xead`שאינם
תעשה"! מה לו יאמר ו"מי ביותר, גדולה בתקיפות הוא הולך ובמילא בעצמו, התורה ונותן המצוה ַמצוה

עם  וביחד ביותר. מטה למטה עד באמת, שפל להיות שעליו מיהודי תובעים - גיסא מחד כלומר:
מניעות  בשום יתחשב שלא לו, אומרים המצוות, וקיום התורה לימוד ומצוות, התורה להפצת בנוגע זה,

יתברך. לו דירה ממנו ולעשות העולם, את ("דורכברעכן") להבקיע שצריך כיון ועיכובים,

באופן  זה אין יום: ובאותו יהודי, אותו אדם, אותו אצל אותן שתובעים הפכיות, תכונות שתי הן אלו
למלאך  דומה בהיותו הכיפורים, ביום היא אחת באותו 308שהנהגה אלא חול, ביום היא אחרת והנהגה ,

ארץ" דרך מנהג בהן ד"הנהג הענין להיות צריך עצמו התורה,309יום לימוד להיות צריך לפניֿזה אבל ,
מן  עצמו את לשנות שצריך לו ואומרים וכו', הצדקה נתינת המצוות, בקיום ועבודה התפילה, עבודת
ועיכובים; מניעות שום לפניו קיימים לא - מצוות ומקיים תורה לומד שמתפלל, בשעה הקצה: אל הקצה

ומ  אותם ומבטל פורץ -הוא ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג כאשר אחרֿכך, ואילו הקב"ה. רצון את קיים
ומצוות). תורה לעניני שקשור מה בכל (מלבד וכו' תובע כאן אין ממציאותו, מתבטל אזי

ואפס  אין הוא השמש זיו - גיסא מחד בשמש": השמש מ"זיו שבמשל הענינים שני כמו זה והרי
השמש  שזיו היינו, חד", וחיוהי "איהו הוא בנמשל שענינו משל, באותו אומרים זה עם וביחד ממש,
אמיתית  הוא בנמשל שענינו השמש, מאור של התוקף בו שיש והיינו, השמש, מאור עם הוא אחד

המציאות.

ה': בעבודת ההוראה וזוהי

עוד" אין מתחת הארץ ועל ממעל ש"בשמים עם 310כיון שקשור שענין מובן, הרי - אלקות ורק אך ,
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לעשותם  שצריכים הרשות, עניני ואילו במציאות; אינם לאלקות, שסותרים ענינים הכל; הוא אלקות,
שמים" לשם יהיו מעשיך ש"כל דעהו"38באופן דרכיך האפשריים:39ו"בכל האופנים מב' באחד זה הרי -

האדם. בעבודת שהוא כפי חד" וחיוהי ד"איהו באופן או ואפס, אין של באופן או

עסק': ו'בעלי תורה' 'בעלי של ההנהגה שבין החילוק זה הרי ובכללות 

רבנן" מלכי "מאן הרי - תורה' איש"311'בעלי מפני תגורו ש"לא באופן להתנהג ועליהם שזהו 312, ,
חכם  תלמיד אצל הראשון ההיתר 313התנאי אפילו שכן, להיפך. זה הרי - העולם לעניני בנוגע ואילו ;

חכם  לתלמיד בנוגע רק הוא עלֿכלֿפנים, בשמינית" משמונה גופא 314ד"אחד ובזה עסק', ל'בעל ולא ,
מקצתה" ולא מינה ש"לא דעות "מאן314יש אדרבה: הרי ומצוות, תורה לעניני בנוגע מהֿשאיןֿכן ;ikln

בהנוגע  להתנהג יהודי צריך כיצד בחיים, הוראה חיים, תורת שבתורתנו, הסיפורים ככל וכו', וכו' רבנן",
ומצוותיה. לתורה

.Á"רשע תהי ואל צדיק תהי אותו "משביעין - התניא בתחילת שכתוב מה גם :315וזהו
ב  צדק' ראשֿהשנה ה'צמח ערב של הידוע מלשון 316מאמר גם הוא ש"משביעין" מבאר הולדתו, יום ,

זה  וענין ביותר, נעלים בכחות אן") אים ("מ'זעטיקט אותו שמאלית) (בשי"ן שמׂשביעין היינו, ָשובע,
אומר  השכל כאשר גם הנה שלכן מהשכל, שלמעלה ממקום היא שבועה כי השבועה, ענין עם גם קשור 
במסכת  הגמרא וכדברי שבועה, של ענין עם ההתקשרות בגלל זאת עושה הוא הרי אחר, באופן

לשוא".317שבועות  אלקיך ה' שם את תשא לא בסיני הקב"ה שאמר בשעה נזדעזע כולו העולם ש"כל

אדם  כל ואחריה אדם כל מדת היא הבינוני (ש"מדת בינונים" של ב"ספר - אחרֿכך נמשך זה וענין
כדברי 318ימשוך" התניא, ספר של השער" ב"דף שכתוב (כמו השםֿיתברך" בעזר וקצרה ארוכה "בדרך ,(

נשיאנו  לעשותו"319רבינו ובלבבך "בפיך - הזקן) רבינו לשון לבב.320שזהו וטוב שמחה מתוך ,

***

.Ë מקומות בכמה ישיבות בכמה נהוג שבו בלילה, חמישי יום זה הרי "סברא": במחשבתי נפלה
הלילה  כל ולומדים שיושבים מהם היו ופעם "משמרות", .321לערוך

שאפשר  כמה עד להאריך לכלֿהפחות אבל "אכזרי"... אינני - הלילה) כל (לשבת כך כדי עד 322אמנם,

- לאו ואם בשבוע, חמישי יום של בזכותו זה יהיה - כסלו י"ט של בזכותו לא אם מופרך; זה אין -
שניהם. בזכות

ולא  הטוב, מרצונם כולם ישארו מסתמא הנה וכו', וכו' אונס ולא הכרח זה שאין שכיון - והעיקר
תנומה  גם וחוטפים ש"מסתדרים" סגולה יחידי שיש ובפרט וכו'. וכו' מתאים זה ואין שמתביישים, בגלל
זאת  שעושה ובפרט לישון... גם יכול והוא לעזוב, צריך לא הוא ביחד: המעלות שתי שישנן כך קלה...

טוב. בדבר להיות שצריכים המעלות כל עם זה הרי שאז מישראל, עשרה במעמד

.Ò הקשור נוסף ענין ישנו - דבדיחותא" מ"מילתא פחות שהיא "מילתא" של ההקדמה לאחרי - ובכן
ביום  ואמר ישעיהו בא בגוים, ואבדתם אמר "משה הגמרא לדברי בנוגע לב) (סעיף לעיל המדובר עם
יהיו  שלא מלמד בארץ, האובדים "ובאו הוא הכתוב שהמשך וכנ"ל וגו'", גדול בשופר יתקע ההוא
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(ברע"מ).311) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
יז.312) א, דברים
ה"אֿב.313) פכ"ב מלכים הל' רמב"ם ראה
א.314) ה, סוטה
ב.315) ל, נדה
בסו"ס 316) שנדפס כו' משביעין בספ"ג תניא ד"ה ראה

ו  קסה ע' תשמ"ט) (הוצאת התניא לספר והערות אילך,קיצורים
מא  ע' (שם התניא ספר בתחילת כו' להבין ד"ה על מיוסד שהוא
הערה  323 ע' ח"נ תו"מ (ראה תרט"ו ר"ה בערב שנאמר - ואילך)

ובשוה"ג). 11
רע"א.317) לט,
רפי"ד.318) תניא
חמ"ח 319) (תו"מ סל"ט דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם ראה

וש"נ. .(343 ע'
יד.320) ל, נצבים
וש"נ.321) קצג. ס"ע היומן רשימת - תו"מ גם ראה
בוקר 322) לפנות 5:30 עד נמשכה שההתוועדות לציין יש

(המו"ל)!

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

שלפניֿזה  בפסוק גם שכתוב תהיה 228וכמו שהגאולה והיינו, ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם :
("איינציקווייז"), יחיד בתור ואחד אחד לכל בנוגע אפילו אלא וקבוצה, כלל ישראל, לכלל בנוגע רק לא

התורה  על בפירושו רש"י שכתב שנאמר 323וכמו כענין ממקומו, איש איש ממש, בידיו "אוחז שהקב"ה ,
ישראל". בני אחד לאחד תלוקטו ואתם 

אשור  בארץ ד"האובדים ומצב במעמד שנמצאים כאלו אודות מדובר הרי השאלה: נשאלת כאן אך
מצרים"?! בארץ והנדחים

"בשופר התקיעה תהיה שאז לפי - עצמו בפסוק - בזה ש"lecbוהביאור ובאופן ,"rwYi לפרש מבלי ," ¨
התוקע  הוא כלל"259מי וקוצא אות בשום אתרמיז ד"לא כזה ממקום תבוא שהתקיעה כיון הרי 324, ולכן ,

ו"נדחים". "אובדים" של ומצב במעמד שהם אלו אצל אפילו ויחדור יגיע זה

.‡Ò:לעניננו ובנוגע
עתה  עד השבועות חג שלפני מהזמן - הענין מתחילת מיד פעמים כמה שממנו 325דובר שהמקור -

תש"ג, בשנת שנאמר דורנו, נשיא נשמתוֿעדן, הרבי של מאמר הוא זה, לזמנינו שנוגע ענין שזהו לקחתי
תש"ז  בשנת דברים 326ונדפס במה תופסים שלא בתורה, ענינים כמה כמו - אלא אז, ראוהו וכולם ,

הדברים. וענין פירוש מהו באצבע" ש"מורה מי שמגיע עד אמורים,

ההתעוררות  תגיע רוף') פאטער'ליכער ('דער האבהית' ה'קריאה ֿ ידי שעל במאמר, מבאר נשיאנו ָרבינו
אש  בארץ "אובדים שהם לאופן עד כו' שמושקעים לאלו ותעורר אפילו מצרים", בארץ ו"נדחים ור"

שעליו  ומחליט מתעורר שיהודי התשובה, מצות זו הרי - ההלכה ובלשון בנו. את שמעורר אב כמו אותם,
כו'. להשתנות

"אובדים" אצל ובפרט החפשית, הבחירה את נוטלים שלא דלעילא, אתערותא של ענין כל כמו אמנם,
פרטיות, ופרטי בפרטיות הענינים כל את ('שרייטֿאויס') ש'זועקת' באופן ההתעוררות אין - ו"נדחים"
שיוכרח  ומצבו, ממעמדו אותו מוציאים ועלֿידיֿזה טרייסל'), ('א 'טלטלה' לו שנותנים באופן רק ַאלא
מחדש  חיים סדר להתחיל אפשרות ישנה ובמילא עתה, עד הנהגתו אופן אודות ולהתבונן לחשוב להתחיל

עתה. עד שהיה מכמו לגמרי שונה באופן

נותנים  לפעמים, 'טלטלה'; רק מלמעלה נותנים לפעמים חלוקות: וכמה שינויים כמה יש ובזה
בידו  שאוחזים ועד פרטיות, בפרטי גם - ולפעמים וכך; כך לעשות עליך 'פתק': שולחים ומיד 'טלטלה'

אותו. ומוליכים - אותו לשאול מבלי -

בפסוק מפורש גדול `oteובנידוןֿדידן, בשופר התקיעה פועלת ומה גדול"; בשופר "יתקע ההתעורות:
ב"אובדים" תלוי זה הרי - הלאה יהיה ומה מצרים"; בארץ והנדחים אשור בארץ "האובדים אל שמגעת -

בזה. לסייע שיכולים ובאלו וה"נדחים",

יחרדו" לא ועם בעיר שופר יתקע "אם הכתוב: דיבר מלא מקרא הנה - השופר? פעולת היינו,327מהי ,
הלכות, לפסוק איֿאפשר שממנו הפסוק, על (נוסף והלכה דין עלֿפי הוא וכן חרדה, מעורר ששופר

תשובה  בהלכות הרמב"ם שפוסק כפי - לויכוח) מקום שאין שופר 22באופן שתקיעת "אףֿעלֿפי :
ש"חרדה  ועד וכו'", הקיצו ונרדמים משנתכם ישינים עורו כלומר, בו. יש רמז הכתוב, גזירת בראשֿהשנה

ענינים) כמה ועוד לווסת בנוגע להלכה שנוגע (כפי הדמים" את ושינוי 328מסלקת עיכוב שגורם והיינו, ,
כו'. הדם במחזור

- גדול". בשופר "יתקע כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה סתם, בשופר תקיעה עלֿידי אפילו - זה וכל
ד"נ  באופן מהשינה להתעורר יכולים סתם, בשופר התקיעה תיר"עלֿידי ולא תיר נים, ולא או 329ים ,
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ג.323) ל, נצבים
ב.324) רנז, א. יא, זח"ג וראה סע"ב. פ, פינחס לקו"ת
ואילך 325) סכ"ו 280 שבהערה בראשית ש"פ שיחת ראה

ואילך). 210 ס"ע חנ"א (תו"מ

ואילך.326) 78 ע' אידיש סה"מ
ו.327) ג, עמוס
וש"נ.328) א. ט, נדה
וש"נ.329) ע"ב. ריש קכ, פסחים



נה g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

לעשותם  שצריכים הרשות, עניני ואילו במציאות; אינם לאלקות, שסותרים ענינים הכל; הוא אלקות,
שמים" לשם יהיו מעשיך ש"כל דעהו"38באופן דרכיך האפשריים:39ו"בכל האופנים מב' באחד זה הרי -

האדם. בעבודת שהוא כפי חד" וחיוהי ד"איהו באופן או ואפס, אין של באופן או

עסק': ו'בעלי תורה' 'בעלי של ההנהגה שבין החילוק זה הרי ובכללות 

רבנן" מלכי "מאן הרי - תורה' איש"311'בעלי מפני תגורו ש"לא באופן להתנהג ועליהם שזהו 312, ,
חכם  תלמיד אצל הראשון ההיתר 313התנאי אפילו שכן, להיפך. זה הרי - העולם לעניני בנוגע ואילו ;

חכם  לתלמיד בנוגע רק הוא עלֿכלֿפנים, בשמינית" משמונה גופא 314ד"אחד ובזה עסק', ל'בעל ולא ,
מקצתה" ולא מינה ש"לא דעות "מאן314יש אדרבה: הרי ומצוות, תורה לעניני בנוגע מהֿשאיןֿכן ;ikln

בהנוגע  להתנהג יהודי צריך כיצד בחיים, הוראה חיים, תורת שבתורתנו, הסיפורים ככל וכו', וכו' רבנן",
ומצוותיה. לתורה

.Á"רשע תהי ואל צדיק תהי אותו "משביעין - התניא בתחילת שכתוב מה גם :315וזהו
ב  צדק' ראשֿהשנה ה'צמח ערב של הידוע מלשון 316מאמר גם הוא ש"משביעין" מבאר הולדתו, יום ,

זה  וענין ביותר, נעלים בכחות אן") אים ("מ'זעטיקט אותו שמאלית) (בשי"ן שמׂשביעין היינו, ָשובע,
אומר  השכל כאשר גם הנה שלכן מהשכל, שלמעלה ממקום היא שבועה כי השבועה, ענין עם גם קשור 
במסכת  הגמרא וכדברי שבועה, של ענין עם ההתקשרות בגלל זאת עושה הוא הרי אחר, באופן

לשוא".317שבועות  אלקיך ה' שם את תשא לא בסיני הקב"ה שאמר בשעה נזדעזע כולו העולם ש"כל

אדם  כל ואחריה אדם כל מדת היא הבינוני (ש"מדת בינונים" של ב"ספר - אחרֿכך נמשך זה וענין
כדברי 318ימשוך" התניא, ספר של השער" ב"דף שכתוב (כמו השםֿיתברך" בעזר וקצרה ארוכה "בדרך ,(

נשיאנו  לעשותו"319רבינו ובלבבך "בפיך - הזקן) רבינו לשון לבב.320שזהו וטוב שמחה מתוך ,

***

.Ë מקומות בכמה ישיבות בכמה נהוג שבו בלילה, חמישי יום זה הרי "סברא": במחשבתי נפלה
הלילה  כל ולומדים שיושבים מהם היו ופעם "משמרות", .321לערוך

שאפשר  כמה עד להאריך לכלֿהפחות אבל "אכזרי"... אינני - הלילה) כל (לשבת כך כדי עד 322אמנם,

- לאו ואם בשבוע, חמישי יום של בזכותו זה יהיה - כסלו י"ט של בזכותו לא אם מופרך; זה אין -
שניהם. בזכות

ולא  הטוב, מרצונם כולם ישארו מסתמא הנה וכו', וכו' אונס ולא הכרח זה שאין שכיון - והעיקר
תנומה  גם וחוטפים ש"מסתדרים" סגולה יחידי שיש ובפרט וכו'. וכו' מתאים זה ואין שמתביישים, בגלל
זאת  שעושה ובפרט לישון... גם יכול והוא לעזוב, צריך לא הוא ביחד: המעלות שתי שישנן כך קלה...

טוב. בדבר להיות שצריכים המעלות כל עם זה הרי שאז מישראל, עשרה במעמד

.Ò הקשור נוסף ענין ישנו - דבדיחותא" מ"מילתא פחות שהיא "מילתא" של ההקדמה לאחרי - ובכן
ביום  ואמר ישעיהו בא בגוים, ואבדתם אמר "משה הגמרא לדברי בנוגע לב) (סעיף לעיל המדובר עם
יהיו  שלא מלמד בארץ, האובדים "ובאו הוא הכתוב שהמשך וכנ"ל וגו'", גדול בשופר יתקע ההוא
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(ברע"מ).311) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
יז.312) א, דברים
ה"אֿב.313) פכ"ב מלכים הל' רמב"ם ראה
א.314) ה, סוטה
ב.315) ל, נדה
בסו"ס 316) שנדפס כו' משביעין בספ"ג תניא ד"ה ראה

ו  קסה ע' תשמ"ט) (הוצאת התניא לספר והערות אילך,קיצורים
מא  ע' (שם התניא ספר בתחילת כו' להבין ד"ה על מיוסד שהוא
הערה  323 ע' ח"נ תו"מ (ראה תרט"ו ר"ה בערב שנאמר - ואילך)

ובשוה"ג). 11
רע"א.317) לט,
רפי"ד.318) תניא
חמ"ח 319) (תו"מ סל"ט דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם ראה

וש"נ. .(343 ע'
יד.320) ל, נצבים
וש"נ.321) קצג. ס"ע היומן רשימת - תו"מ גם ראה
בוקר 322) לפנות 5:30 עד נמשכה שההתוועדות לציין יש

(המו"ל)!

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

שלפניֿזה  בפסוק גם שכתוב תהיה 228וכמו שהגאולה והיינו, ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם :
("איינציקווייז"), יחיד בתור ואחד אחד לכל בנוגע אפילו אלא וקבוצה, כלל ישראל, לכלל בנוגע רק לא

התורה  על בפירושו רש"י שכתב שנאמר 323וכמו כענין ממקומו, איש איש ממש, בידיו "אוחז שהקב"ה ,
ישראל". בני אחד לאחד תלוקטו ואתם 

אשור  בארץ ד"האובדים ומצב במעמד שנמצאים כאלו אודות מדובר הרי השאלה: נשאלת כאן אך
מצרים"?! בארץ והנדחים

"בשופר התקיעה תהיה שאז לפי - עצמו בפסוק - בזה ש"lecbוהביאור ובאופן ,"rwYi לפרש מבלי ," ¨
התוקע  הוא כלל"259מי וקוצא אות בשום אתרמיז ד"לא כזה ממקום תבוא שהתקיעה כיון הרי 324, ולכן ,

ו"נדחים". "אובדים" של ומצב במעמד שהם אלו אצל אפילו ויחדור יגיע זה

.‡Ò:לעניננו ובנוגע
עתה  עד השבועות חג שלפני מהזמן - הענין מתחילת מיד פעמים כמה שממנו 325דובר שהמקור -

תש"ג, בשנת שנאמר דורנו, נשיא נשמתוֿעדן, הרבי של מאמר הוא זה, לזמנינו שנוגע ענין שזהו לקחתי
תש"ז  בשנת דברים 326ונדפס במה תופסים שלא בתורה, ענינים כמה כמו - אלא אז, ראוהו וכולם ,

הדברים. וענין פירוש מהו באצבע" ש"מורה מי שמגיע עד אמורים,

ההתעוררות  תגיע רוף') פאטער'ליכער ('דער האבהית' ה'קריאה ֿ ידי שעל במאמר, מבאר נשיאנו ָרבינו
אש  בארץ "אובדים שהם לאופן עד כו' שמושקעים לאלו ותעורר אפילו מצרים", בארץ ו"נדחים ור"

שעליו  ומחליט מתעורר שיהודי התשובה, מצות זו הרי - ההלכה ובלשון בנו. את שמעורר אב כמו אותם,
כו'. להשתנות

"אובדים" אצל ובפרט החפשית, הבחירה את נוטלים שלא דלעילא, אתערותא של ענין כל כמו אמנם,
פרטיות, ופרטי בפרטיות הענינים כל את ('שרייטֿאויס') ש'זועקת' באופן ההתעוררות אין - ו"נדחים"
שיוכרח  ומצבו, ממעמדו אותו מוציאים ועלֿידיֿזה טרייסל'), ('א 'טלטלה' לו שנותנים באופן רק ַאלא
מחדש  חיים סדר להתחיל אפשרות ישנה ובמילא עתה, עד הנהגתו אופן אודות ולהתבונן לחשוב להתחיל

עתה. עד שהיה מכמו לגמרי שונה באופן

נותנים  לפעמים, 'טלטלה'; רק מלמעלה נותנים לפעמים חלוקות: וכמה שינויים כמה יש ובזה
בידו  שאוחזים ועד פרטיות, בפרטי גם - ולפעמים וכך; כך לעשות עליך 'פתק': שולחים ומיד 'טלטלה'

אותו. ומוליכים - אותו לשאול מבלי -

בפסוק מפורש גדול `oteובנידוןֿדידן, בשופר התקיעה פועלת ומה גדול"; בשופר "יתקע ההתעורות:
ב"אובדים" תלוי זה הרי - הלאה יהיה ומה מצרים"; בארץ והנדחים אשור בארץ "האובדים אל שמגעת -

בזה. לסייע שיכולים ובאלו וה"נדחים",

יחרדו" לא ועם בעיר שופר יתקע "אם הכתוב: דיבר מלא מקרא הנה - השופר? פעולת היינו,327מהי ,
הלכות, לפסוק איֿאפשר שממנו הפסוק, על (נוסף והלכה דין עלֿפי הוא וכן חרדה, מעורר ששופר

תשובה  בהלכות הרמב"ם שפוסק כפי - לויכוח) מקום שאין שופר 22באופן שתקיעת "אףֿעלֿפי :
ש"חרדה  ועד וכו'", הקיצו ונרדמים משנתכם ישינים עורו כלומר, בו. יש רמז הכתוב, גזירת בראשֿהשנה

ענינים) כמה ועוד לווסת בנוגע להלכה שנוגע (כפי הדמים" את ושינוי 328מסלקת עיכוב שגורם והיינו, ,
כו'. הדם במחזור

- גדול". בשופר "יתקע כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה סתם, בשופר תקיעה עלֿידי אפילו - זה וכל
ד"נ  באופן מהשינה להתעורר יכולים סתם, בשופר התקיעה תיר"עלֿידי ולא תיר נים, ולא או 329ים ,
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ג.323) ל, נצבים
ב.324) רנז, א. יא, זח"ג וראה סע"ב. פ, פינחס לקו"ת
ואילך 325) סכ"ו 280 שבהערה בראשית ש"פ שיחת ראה

ואילך). 210 ס"ע חנ"א (תו"מ

ואילך.326) 78 ע' אידיש סה"מ
ו.327) ג, עמוס
וש"נ.328) א. ט, נדה
וש"נ.329) ע"ב. ריש קכ, פסחים
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אפילו  מתעוררים - גדול בשופר התקיעה עלֿידי אבל ביותר; עמוקה שינה ישן שאינו מי רק שמתעורר
"הנדחים". ואפילו "האובדים"

.·Ò:בפועל להלכה ועד בעבודה, הוראה להיות צריכה ענין מכל שהרי - לפועל ובהנוגע
תוכיח" ד"הוכח החיוב ישנו הזמנים כמוך"58בכל לרעך "ואהבת הציווי מצד ישראל 330- ו"כל ,

בזה" זה וכו'"88ערבים למחות בידו שיש ש"מי שבזה, הפרטים כל עם שעליו 331- - הוא בזה והגדר .
כו'. להוכיח מהחיוב אותו פוטר זה ואין אליו, נוגע זה אין - לא או יצליח אם בו; התלוי כל לעשות

מזידין" יהיו ואל שוגגין שיהיו "מוטב שהכלל - בפועל הוא שהדין שבוודאי 332וכפי ידוע אם רק הוא
בדברי  שהובאו שבזה הגדרים ככל התורה, מן שהוא לענין בנוגע לא - אז וגם בזדון, ויעשו ישמעו לא

הכיפורים  יום בהלכות הזקן אדמו"ר של ערוך' ל'שולחן עד .333הפוסקים,

הפשוט  בשכל מובן הרי יצליח, שבוודאי בטוח הוא כאשר - זמן ובכל עת בכל אמורים הדברים ואם
"הוכח  הציווי מקיים שאינו בלבד זו לא הנה - התוכחה את מונע וכאשר ככה, פעמים כמה הוא שהחיוב
בלבד  זו שלא לו, נותן ואינו ברעב, שגווע לאדם לחם ככר ליתן שיכול מי בדוגמת זהו אלא תוכיח",

נפשות! פיקוח של ענין זהו אלא כמוך", לרעך "ואהבת הציווי על שעובר

יהודי שעומד בנידוןֿדידן, של xxerzdyועלֿדרךֿזה משמעותה מהי לו ולומר אליו לגשת רק וצריך ,
של ענין זה הרי ההלכה שבלשון לעיל, כאמור - daeyzההתעוררות zexxerzd!זאת לקבל מוכן והוא -

.‚Ò"שווים פרצופיהם ש"אין כשם שוות", דיעותיהם ש"אין כרגיל ישנם 334אמנם, בתורה שגם ועד -
פירושים  ריבוא לתורה 335ששים פנים שבעים לכמה 30, מתחלקים סלע יפוצץ כפטיש תורה ש"דברי כיון ,

בזה)336טעמים" שיש והלשונות הסגנונים התעוררות 337(ככל האם שלימה: שקלאֿוטריא מיד התחילה -
לא. או לתשובה, התעוררות אכן היא זו

שיש  מוצאים אם אבל בהלכה, פסקֿדין בזה אין אם רק שייכת זה, בענין לוויכוח מקום נתינת ובכן,
לוויכוחים. מקום אין אזי (כדלקמן), בהלכה פסקֿדין בזה

הדרוש" על מקשין "אין חלוקות", ש"מדרשות לומר יכולים - דרוש של לענין בנוגע ,338ובהקדמה:
ואפילו  עליו. הטובה ה' כיד וכו', וכו' במדרש, נוסף פירוש פסוק, עוד להביא אחד כל של בכחו ויש
אלקים  דברי  ואלו ו"אלו מקילים, וביתֿהלל מחמירים שביתֿשמאי מצינו הרי להלכה, שנוגע בענין

.339חיים"

שישנו  ורואים ערוך' ב'שולחן מסתכלים כאשר אבל ההלכה; שנפסקה קודם - אמורים דברים במה אך
של  משנתם בלימוד לעסוק יכול שלכן חיים", אלקים דברי ואלו ד"אלו הענין אמנם נשאר - פסקֿדין
ש"תלמוד  באופן במילואה, תורה תלמוד מצות מקיים ובכך כו', ובעמקות ושקידה בהתמדה ביתֿשמאי,

כולם" כנגד ביתֿהלל 69תורה במקום ש"ביתֿשמאי ערוך' ה'שולחן קובע - בפועל להנהגתו בנוגע אבל ,
משנה" .340אינה

אחר  באופן היא שההלכה למרות פלוני", כרבי לי "קים לומר שיכול באופן זה אין שכן,341- .
ביתֿהלל במקום dpyn"ביתֿשמאי dpi`.בפועל למעשה בנוגע במחשבה אפילו עולה זה שאין כך ,"

שמעון  לרבי ישמעאל רבי בין פלוגתא שיש בתרא, בבא מסכת בסיום פלא דבר שרואים כפי - ועד
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יח.330) יט, קדושים
וש"נ.331) א. יח, ע"ז
וש"נ.332) א. ל, ביצה
וש"נ.333) ס"דֿה. סתר"ח או"ח
ועוד.334) א. לח, סנהדרין א. נח, ברכות ראה
בענין 335) רוה"ק שער יז. הקדמה הגלגולים שער ראה

מהרח"ו  לקוטי ב). (קח, ג' הקדמה צדיקים קברי על היחודים

להאריז"ל. רז"ל מאמרי שער שבסוף
כ.336) לג, וישלח פירש"י
וש"נ.337) ואילך. 27 ע' חכ"א לקו"ש ראה
סקכ"ה.338) ח"ב יונה כנפי יד. א, שמות שעה"פ ראה
וש"נ.339) ב. יג, עירובין
וש"נ.340) ע"ב. ריש לו, ברכות
וש"נ.341) ד. בקו"א ס"ז סתל"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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בדיני  יעסוק שיחכים הרוצה ישמעאל רבי ו"אמר שטרות", חיתום לאחר היוצא ל"ערב בנוגע ננס בן
בד  שיעסוק והרוצה מזה...ממונות.. יותר גדול שבח צריך ומה ננס", בן שמעון את ישמש ממונות יני
בפוסקים  איתא הוא342ואףֿעלֿפיֿכן לפועל בנוגע ללימוד,jtidlשהדין בנוגע - ננס! בן שמעון מרבי

דיני  ללמוד כיצד להתלמד יכולים אצלו דוקא אדרבה, אלא אצלו, ללמוד שמותר בלבד זו לא הנה
ננס. בן שמעון מרבי להיפך ישמעאל, כרבי הוא הדין לפועל, בנוגע  אבל ממונות.

מוצאים  שאם - לתשובה התעוררות היא אם הנ"ל ההתעוררות אודות לוויכוח בנוגע גם מובן ומזה
זה dkldlבענין oicÎwqt חכמינו ומדרשי ופסוקים ופירושים סוגיות השנים, כל במשך בזה ללמוד יכולים ,

אבל  חיים", אלקים "דברי זה הרי התורה כללי עלֿפי הוא הלימוד ואם סברות, מיני כל ולומר ז"ל,
הונח  כיצד נפקאֿמינה ללא הפסקֿדין, עלֿפי להתנהג צריך - בפועל להתנהג עליו כיצד לפועל, בנוגע

שלו. השקלאֿוטריא עלֿפי בדעתו

.„Ò,לפועל נוגע הדבר אין אם דלכאורה, - הלכה פסק לחפש צורך יש שלכן לפועל, הדבר נוגע כיצד
בזה?! קאכעניש") גאנצע די איז ("וואס ומתווכחים עוסקים הם מה ַָָלשם

איסור, מדבר אפילו יותר חמור שהוא מענין - הקל אל הכבד מן - הפוך בסדר להתחיל יש ובכן,
של ענין מאיסורא"dpkqשזהו סכנתא "חמירא שהרי ,343:

מן  הכלל, מן יוצא ללא זאת, עשו וכולם תהלים, שיאמרו כולם ציוו - הימים' 'ששת של בתקופה
ישראל"), "שמע הכריזו או פסוק, איזה אמרו אריכות; ללא כי (אם החפשיים גם אפילו הקצה, אל הקצה

רחמנאֿליצלן. סכנה, של לזמן זאת שהחשיבו  מוכח, שמזה

מתחיל  רק זה שעכשיו אגב, בדרך אז, אמרו - ימים ששה ועוד הימים', 'ששת שעברו ולאחרי
וכו', וכו' ה' ובנסי ה' בחסדי חלפה, הגלויה שהסכנה אףֿעלֿפי אן")... ערשט זיך הויבט ָ("איצטער

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי המחשבה את לשלול צורך שהיה כיון ,344מכלֿמקום

ש"י  כולם הכריזו הראשון ברגע אמנם זאת"- עשתה ה' דעות,345ד חילוקי התחילו לאחריֿזה אבל ,
ד"מצפון  הענין אז היה - ידי" ועוצם "כחי אדם, ידי מעשה שזהו חוברת ולהפיץ להדפיס שרוצים ועד

גו'" .346תפתח

אז  שדובר וכפי שמעוני'347- ב'ילקוט שכתוב מה אינה 348אודות צפונית ש"רוח לכך שהסיבה
שאומר 349מסובבת" מי כל (הקב"ה) שאמר "לפי היא כדבעי, נשלם שלא בעולם חלק שנשאר היינו, ,

יש  בורא, הנך ואם נשלם, שלא בעולם חלק נשאר (הנה שהנחתי" הזאת הפינה ויגמור יבוא אלוקה, אני
לעשות...). יכול אתה מה ונראה ("דזשאב"), "תפקיד" ַלך

"פרא  ישנו וכי - הצחות דרך על ("דזשאקס") "בדיחות" אין שמעוני' ב'ילקוט מובן: אינו ָולכאורה
ל"בית  אותו יכניסו מיד הרי - עולמות? לברוא שביכלתו ויכריז לרחוב ויצא משנתו שיקיץ אדם"
עשאו, ואכן לעשותו יכול שהוא מסויים, "ענין" על שאומר מי על שמדובר בזה, הביאור אך משוגעים"!
מצות  התורה, מן איסור (שזהו הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי האמירה זו הרי ההלכה, ובלשון

הסמ"ג  שכתב כמו -350לאֿתעשה, לאלוקה. עצמו את מחשיב הוא הרי זה שבפרט שמשמעותו, ,(

ה"רוח  את רק לא בסכנה ומעמיד רחמנאֿליצלן, ונמשך, הולך גו'", תפתח ש"מצפון זה, ומצב
הרוחות. ג' שאר בכל ולהכנס לחדור יכולים צפונית הרוח עלֿידי אלא צפונית",

את  ו"אני לים, מעבר שנוגע ענין שזהו זיך') ('איינרעדן עצמו את להשלות שיכולים באופן זה ַואין
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אפילו  מתעוררים - גדול בשופר התקיעה עלֿידי אבל ביותר; עמוקה שינה ישן שאינו מי רק שמתעורר
"הנדחים". ואפילו "האובדים"

.·Ò:בפועל להלכה ועד בעבודה, הוראה להיות צריכה ענין מכל שהרי - לפועל ובהנוגע
תוכיח" ד"הוכח החיוב ישנו הזמנים כמוך"58בכל לרעך "ואהבת הציווי מצד ישראל 330- ו"כל ,

בזה" זה וכו'"88ערבים למחות בידו שיש ש"מי שבזה, הפרטים כל עם שעליו 331- - הוא בזה והגדר .
כו'. להוכיח מהחיוב אותו פוטר זה ואין אליו, נוגע זה אין - לא או יצליח אם בו; התלוי כל לעשות

מזידין" יהיו ואל שוגגין שיהיו "מוטב שהכלל - בפועל הוא שהדין שבוודאי 332וכפי ידוע אם רק הוא
בדברי  שהובאו שבזה הגדרים ככל התורה, מן שהוא לענין בנוגע לא - אז וגם בזדון, ויעשו ישמעו לא

הכיפורים  יום בהלכות הזקן אדמו"ר של ערוך' ל'שולחן עד .333הפוסקים,

הפשוט  בשכל מובן הרי יצליח, שבוודאי בטוח הוא כאשר - זמן ובכל עת בכל אמורים הדברים ואם
"הוכח  הציווי מקיים שאינו בלבד זו לא הנה - התוכחה את מונע וכאשר ככה, פעמים כמה הוא שהחיוב
בלבד  זו שלא לו, נותן ואינו ברעב, שגווע לאדם לחם ככר ליתן שיכול מי בדוגמת זהו אלא תוכיח",

נפשות! פיקוח של ענין זהו אלא כמוך", לרעך "ואהבת הציווי על שעובר

יהודי שעומד בנידוןֿדידן, של xxerzdyועלֿדרךֿזה משמעותה מהי לו ולומר אליו לגשת רק וצריך ,
של ענין זה הרי ההלכה שבלשון לעיל, כאמור - daeyzההתעוררות zexxerzd!זאת לקבל מוכן והוא -

.‚Ò"שווים פרצופיהם ש"אין כשם שוות", דיעותיהם ש"אין כרגיל ישנם 334אמנם, בתורה שגם ועד -
פירושים  ריבוא לתורה 335ששים פנים שבעים לכמה 30, מתחלקים סלע יפוצץ כפטיש תורה ש"דברי כיון ,

בזה)336טעמים" שיש והלשונות הסגנונים התעוררות 337(ככל האם שלימה: שקלאֿוטריא מיד התחילה -
לא. או לתשובה, התעוררות אכן היא זו

שיש  מוצאים אם אבל בהלכה, פסקֿדין בזה אין אם רק שייכת זה, בענין לוויכוח מקום נתינת ובכן,
לוויכוחים. מקום אין אזי (כדלקמן), בהלכה פסקֿדין בזה

הדרוש" על מקשין "אין חלוקות", ש"מדרשות לומר יכולים - דרוש של לענין בנוגע ,338ובהקדמה:
ואפילו  עליו. הטובה ה' כיד וכו', וכו' במדרש, נוסף פירוש פסוק, עוד להביא אחד כל של בכחו ויש
אלקים  דברי  ואלו ו"אלו מקילים, וביתֿהלל מחמירים שביתֿשמאי מצינו הרי להלכה, שנוגע בענין

.339חיים"

שישנו  ורואים ערוך' ב'שולחן מסתכלים כאשר אבל ההלכה; שנפסקה קודם - אמורים דברים במה אך
של  משנתם בלימוד לעסוק יכול שלכן חיים", אלקים דברי ואלו ד"אלו הענין אמנם נשאר - פסקֿדין
ש"תלמוד  באופן במילואה, תורה תלמוד מצות מקיים ובכך כו', ובעמקות ושקידה בהתמדה ביתֿשמאי,

כולם" כנגד ביתֿהלל 69תורה במקום ש"ביתֿשמאי ערוך' ה'שולחן קובע - בפועל להנהגתו בנוגע אבל ,
משנה" .340אינה

אחר  באופן היא שההלכה למרות פלוני", כרבי לי "קים לומר שיכול באופן זה אין שכן,341- .
ביתֿהלל במקום dpyn"ביתֿשמאי dpi`.בפועל למעשה בנוגע במחשבה אפילו עולה זה שאין כך ,"

שמעון  לרבי ישמעאל רבי בין פלוגתא שיש בתרא, בבא מסכת בסיום פלא דבר שרואים כפי - ועד
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בדיני  יעסוק שיחכים הרוצה ישמעאל רבי ו"אמר שטרות", חיתום לאחר היוצא ל"ערב בנוגע ננס בן
בד  שיעסוק והרוצה מזה...ממונות.. יותר גדול שבח צריך ומה ננס", בן שמעון את ישמש ממונות יני
בפוסקים  איתא הוא342ואףֿעלֿפיֿכן לפועל בנוגע ללימוד,jtidlשהדין בנוגע - ננס! בן שמעון מרבי

דיני  ללמוד כיצד להתלמד יכולים אצלו דוקא אדרבה, אלא אצלו, ללמוד שמותר בלבד זו לא הנה
ננס. בן שמעון מרבי להיפך ישמעאל, כרבי הוא הדין לפועל, בנוגע  אבל ממונות.

מוצאים  שאם - לתשובה התעוררות היא אם הנ"ל ההתעוררות אודות לוויכוח בנוגע גם מובן ומזה
זה dkldlבענין oicÎwqt חכמינו ומדרשי ופסוקים ופירושים סוגיות השנים, כל במשך בזה ללמוד יכולים ,

אבל  חיים", אלקים "דברי זה הרי התורה כללי עלֿפי הוא הלימוד ואם סברות, מיני כל ולומר ז"ל,
הונח  כיצד נפקאֿמינה ללא הפסקֿדין, עלֿפי להתנהג צריך - בפועל להתנהג עליו כיצד לפועל, בנוגע

שלו. השקלאֿוטריא עלֿפי בדעתו

.„Ò,לפועל נוגע הדבר אין אם דלכאורה, - הלכה פסק לחפש צורך יש שלכן לפועל, הדבר נוגע כיצד
בזה?! קאכעניש") גאנצע די איז ("וואס ומתווכחים עוסקים הם מה ַָָלשם

איסור, מדבר אפילו יותר חמור שהוא מענין - הקל אל הכבד מן - הפוך בסדר להתחיל יש ובכן,
של ענין מאיסורא"dpkqשזהו סכנתא "חמירא שהרי ,343:

מן  הכלל, מן יוצא ללא זאת, עשו וכולם תהלים, שיאמרו כולם ציוו - הימים' 'ששת של בתקופה
ישראל"), "שמע הכריזו או פסוק, איזה אמרו אריכות; ללא כי (אם החפשיים גם אפילו הקצה, אל הקצה

רחמנאֿליצלן. סכנה, של לזמן זאת שהחשיבו  מוכח, שמזה

מתחיל  רק זה שעכשיו אגב, בדרך אז, אמרו - ימים ששה ועוד הימים', 'ששת שעברו ולאחרי
וכו', וכו' ה' ובנסי ה' בחסדי חלפה, הגלויה שהסכנה אףֿעלֿפי אן")... ערשט זיך הויבט ָ("איצטער

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי המחשבה את לשלול צורך שהיה כיון ,344מכלֿמקום

ש"י  כולם הכריזו הראשון ברגע אמנם זאת"- עשתה ה' דעות,345ד חילוקי התחילו לאחריֿזה אבל ,
ד"מצפון  הענין אז היה - ידי" ועוצם "כחי אדם, ידי מעשה שזהו חוברת ולהפיץ להדפיס שרוצים ועד

גו'" .346תפתח

אז  שדובר וכפי שמעוני'347- ב'ילקוט שכתוב מה אינה 348אודות צפונית ש"רוח לכך שהסיבה
שאומר 349מסובבת" מי כל (הקב"ה) שאמר "לפי היא כדבעי, נשלם שלא בעולם חלק שנשאר היינו, ,

יש  בורא, הנך ואם נשלם, שלא בעולם חלק נשאר (הנה שהנחתי" הזאת הפינה ויגמור יבוא אלוקה, אני
לעשות...). יכול אתה מה ונראה ("דזשאב"), "תפקיד" ַלך

"פרא  ישנו וכי - הצחות דרך על ("דזשאקס") "בדיחות" אין שמעוני' ב'ילקוט מובן: אינו ָולכאורה
ל"בית  אותו יכניסו מיד הרי - עולמות? לברוא שביכלתו ויכריז לרחוב ויצא משנתו שיקיץ אדם"
עשאו, ואכן לעשותו יכול שהוא מסויים, "ענין" על שאומר מי על שמדובר בזה, הביאור אך משוגעים"!
מצות  התורה, מן איסור (שזהו הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי האמירה זו הרי ההלכה, ובלשון

הסמ"ג  שכתב כמו -350לאֿתעשה, לאלוקה. עצמו את מחשיב הוא הרי זה שבפרט שמשמעותו, ,(

ה"רוח  את רק לא בסכנה ומעמיד רחמנאֿליצלן, ונמשך, הולך גו'", תפתח ש"מצפון זה, ומצב
הרוחות. ג' שאר בכל ולהכנס לחדור יכולים צפונית הרוח עלֿידי אלא צפונית",

את  ו"אני לים, מעבר שנוגע ענין שזהו זיך') ('איינרעדן עצמו את להשלות שיכולים באופן זה ַואין
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בזה" זה ערבים ישראל ש"כל כיון המפסיק; ים ישנו שהרי הצלתי", אחד 88נפשי יהודי כאשר הנה ,
של  ומציאות בקיום נוגע זה הרי שיהיה, מקום באיזה רחמנאֿליצלן, כפשוטה, סכנה של במצב נמצא

שהם. מקום בכל ישראל בני כל

שבת  דוחה נפש שפיקוח ההלכה נאמרה שאודותיו מישראל, אחד לכל בנוגע נאמר זה אם 351וענין .
זה, יהודי של והסכנה החיות אזי השבת, את לדחות צריך שלו נפש פיקוח שבשביל כזה בגדר הוא

שהוא. מקום באיזה ישראל מבני ואחד  אחד כל של וקיום בחיות נוגעים

עשיריות  וכמה כמה אודות אלא מישראל, אחד אודות רק לא מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  וכו', וטף וילדים נשים גם בזה כשקשורים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מישראל, ומאות
אונז  אויף ("הלואי עלינו הלואי - במצוות ועוסקים בתורה ששוקדים כאלו יהודים בזה כשקשורים
ישראל  מבני ואחת אחד כל של רחמנאֿליצלן סכנה היא שלהם שהסכנה בוודאי הרי - געווארן") ָָגעזאגט

כולו. העולם בכל

ובמילא, סוף, ועד מתחילה זאת עשתה ה' שיד ש"יתפסו" עדיין ממתינים הגדולים, ה' שבחסדי אלא
בפועל, למעשה נמשך זה אין אם [שכן, בפועל במעשה ההתעוררות את וימשיכו תהלים, קאּפיטל ַיאמרו
זה  הנה ואז לתשובה], ההתעוררות אופן על ראיה זוהי אם דעות, חילוקי מתחילים אזי רחמנאֿליצלן,
מתוך  להיות צריך זה ענין אבל, צפון!... הרוח עם גם "יסתדר" הקב"ה, שזהו הרוחות, ג' כל את שברא

חפשית. בבחירה זאת יבחרו שיהודים ממתינים ובמילא חפשית, בחירה

לויכוחים: מקום אין שאז - פסוקה הלכה כאן נוגע כיצד מובן ועלֿפיֿזה

כיון  הרי - הלכה עלֿפי תשובה התעוררות היתה הימים' 'ששת של התקופה שבמשך מתברר כאשר
התשובה  בפני העומד דבר לך שהיו 352שאין הבלתיֿרצויים הענינים כל את אּפ') ('ווישט שמקנחת ,ָ

חמירא  שכאמור, הסכנה, תתמעט ולהבא מכאן הנה להבא, על טובה לקבלה הדרך את ומכשירה בעבר,
מאיסורא.

'סמיכה' לו שיש יהודי כאשר הרי - לאו אם תשובה התעוררות זו היתה אם ספק יש אם ואפילו
בהלכה, כלל זה (שגם המציאות על 'בעלֿהבית' נעשה אזי תשובה), התעוררות (שזוהי הדין את פוסק

ה'ירושלמי' הפסוק 189כדברי לביתֿדין 191על בנוגע פסקֿדין שישנו כך לו), סעיף כנ"ל עלי", גומר "לאֿל
תשובה, התעוררות אכן שזוהי אלו) לענינים בנוגע מטה של ביתֿדין אין עכשיו (שהרי מעלה של

הסכנה. את מסירים ועלֿידיֿזה

.‰Ò לכף האדם כל את דן "הוי בתורה: פסקֿדין ישנו ל"איסורא": מ"סכנתא" - הקל אל הכבד ומן
.353זכות"

קדישא  תניא בספר הזקן רבינו המשנה 354וכדברי מאמר הביאור כל 355באריכות בפני רוח שפל "הוי
אלא  היום, כל תורה שלומד "חברך" רק לא שבקלים", קל בפני אפילו ממש, האדם כל "בפני - האדם"
שיש  הידיעה שמצד בנפשו, חשבון כשעושה ובפרט ענינים, וכמה כמה על ועובר שחוטא עםֿהארץ גם

עםֿהארץ  של הזדון מאשר יותר גרועה היא שלו השגגה הרי כלֿכך 356לו, מחומם אינו הוא אם ובפרט ,
כו'. היצר במלחמת יותר להתייגע וצריך בטבעו, מחומם חבירו ואילו בטבעו,

מחלוקת. בה שאין פסוקה הלכה - משנה" "דבר היא זכות" לכף האדם כל את דן "הוי ההוראה והרי
שהוא  לומר  או תשובה, בהתעוררות עומד שהוא ולומר יהודי לדון ברירה לי יש כאשר ובנידוןֿדידן:
אותו  לדון שצריך הוא, המשנה פסקֿדין הנה - לעומתֿזה עם עסק לו שיש או לטייל, הולך מבולבל,

זכות". "לכף
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ב.351) פה, יומא
ספ"ג.352) תשובה הל' רמב"ם
ס 353) הל' ה"ז. פ"ה דעות הל' רמב"ם מ"ו. פ"א נהדרין אבות

ה"י. פכ"ג

פ"ל.354)
מ"י.355) פ"ד שם
מי"ג.356) שם ראה

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

.ÂÒ בגמרא איתא פסוקה: הלכה מתוך - יותר גדול פלא ערוך'357ודבר ב'שולחן לפסקֿדין והובא -358,
זרוע' ה'אור (כגירסת גמור צדיק שאני "עלֿמנת האשה את המקדש - בדבר חולק הובא 359ללא וכן ,

בדעתו".360בפוסקים  תשובה הרהר שמא (מספק), מקודשת גמור, רשע אפילו ,(
ומקדש  בא זה ואדם גמור", "רשע שהוא פוסק ערוך' שה'שולחן כזה אדם אודות מדובר עצמך: והגע
במצב  ואםֿכן בשידוך... שרצונו בגלל זאת שעושה היינו, גמור", צדיק שאני "עלֿמנת ואומר אשה,
זו  הרי הגמרא: אומרת ואףֿעלֿפיֿכן - תשובה?! התעוררות זו שאין נוספות בראיות צורך יש כזה,

מקודשת.

שאני  "עלֿמנת (שאומר דיבור של ענין אלא כאן אין הרי  - זאת? יודעים מניין ושואל: ה"מקשן" בא
של ענין אין זה ובדיבור גמור"), כאן צדיק יש היכן ואםֿכן הפכית, היתה עתה עד והנהגתו תשובה,

מאומה?! נשתנה שלא בשעה בה תשובה, של ענין

מדוע  ולכאורה: בדעתו". תשובה הרהר "שמא ואםֿכן מחשבתו, מהי יודעים לא הרי זה: על והמענה
תשובה! זו אין - להתחתן שיוכל השידוך, בשביל אם בתשובה? לשוב  גמור רשע של בדעתו לפתע יעלה

"שמא  חוששים ולכן באמת, אחיזה לזה שיש יתכן הרי גמור", צדיק שאני "עלֿמנת שאמר כיון אלא,
(ב'חלקת  המפרשים בדברי בזה שניתוסף כפי - מזה ויתירה מספק. מקודשת ולכן בדעתו", תשובה הרהר

הראשונים):361מחוקק' מדברי שמביא ,

צדיק  שאני "עלֿמנת צועק וכאשר גזילה. עון - ומהם בלתיֿרצויים, מעשים כמה לו יש - גמור רשע
(מספק), "מקודשת אז גם הנה - הגזילה את משיב ואינו הגזילה את בכיסו אוחז מעשה ובשעת גמור",

בדעתו". תשובה הרהר שמא

הגזילה  את יחזיר אולי זה; על סיבה לו יש אולי - הגזילה?! את משיב אינו למה היתכן?! מאי, אלא
בלבד. במחשבתו תשובה" ש"הרהר בכך די ובינתיים מחרתיים, או מחר

כדי  עד בדעתו", תשובה ש"הרהר גמור' 'רשע ('איינרעדן') להשלות ה"עקשנות" גודל מהי ַולכאורה:
ולא  לכאן (לא מספק מקודשת שתהיה חייה, ימי משך  לכל עיגון בכבלי אשה קושרים זה שבשביל כך,

עגונות  בתקנת חכמים שקדו כמה עד ידוע הרי - ועד 362לכאן) וכו', היתרים למצוא זה, על והתענו ,
ירושלים  חרבות בונה כאילו עגונה המתקן שכל ואילו 363שמצינו הדברים), מקור את שמחפשים (אף

מספק. מקודשת שתהיה "עגונה", אותה עושים כאן

ממנו  שמעו לא גמור; רשע היה ימיו שכל בשעה בה בדעתו", תשובה הרהר "שמא - למה? זה וכל
קטן", "שופר של ולא גדול" "שופר של לא התעוררות, שום אצלו ראו לא תשובה; של אחת מילה
"עלֿמנת  אומר גמור, צדיק להיות שצריך תנאי בזה שיש בגלל ורק בשידוך, שרצונו בפירוש ומכריז

אותה! להשיב רוצה ואינו הגזילה את אוחז מעשה ובשעת גמור", צדיק שאני

מה  על הבט מבלי הנה גמור", צדיק שאני "עלֿמנת שאומר שכיון ההלכה, זוהי ואףֿעלֿפיֿכן
ש"שמא  מהעובדה שמתחייב כפי לפועל בנוגע להתנהג צריך הפלפולים, כל לאחרי בשכלו שמסתבר

בדעתו". תשובה הרהר

.ÊÒ:לעניננו בהנוגע מובן ומזה
רוצה  ואילך שמכאן אומר רק והוא גמור, רשע היה עתה שעד יודעים שהכל מישהו ישנו כאשר

בדעתו". תשובה הרהר ש"שמא הלכה שיפסקו רק צריך - גמור צדיק להיות

היו  חדשים, ששה שעברו לאחרי הרי תשובה, התעוררות אצלם היתה אכן אם שואלים: וכאשר
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ב.357) מט, קידושין
סל"א.358) סל"ח אה"ע
סקי"ב.359)
בהגהות 360) הובא ס"ב. אה"ע ח"א אליהו קול שו"ת ראה

שם. אה"ע רעק"א

שם.361) סקמ"ד
ע'362) ח"כ אג"ק גם וראה וש"נ. רסכ"ח. אדה"ז שו"ת ראה

ועוד. קנג.
סוסס"ד.363) (החדשות) הב"ח שו"ת ראה
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בזה" זה ערבים ישראל ש"כל כיון המפסיק; ים ישנו שהרי הצלתי", אחד 88נפשי יהודי כאשר הנה ,
של  ומציאות בקיום נוגע זה הרי שיהיה, מקום באיזה רחמנאֿליצלן, כפשוטה, סכנה של במצב נמצא

שהם. מקום בכל ישראל בני כל

שבת  דוחה נפש שפיקוח ההלכה נאמרה שאודותיו מישראל, אחד לכל בנוגע נאמר זה אם 351וענין .
זה, יהודי של והסכנה החיות אזי השבת, את לדחות צריך שלו נפש פיקוח שבשביל כזה בגדר הוא

שהוא. מקום באיזה ישראל מבני ואחד  אחד כל של וקיום בחיות נוגעים

עשיריות  וכמה כמה אודות אלא מישראל, אחד אודות רק לא מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  וכו', וטף וילדים נשים גם בזה כשקשורים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מישראל, ומאות
אונז  אויף ("הלואי עלינו הלואי - במצוות ועוסקים בתורה ששוקדים כאלו יהודים בזה כשקשורים
ישראל  מבני ואחת אחד כל של רחמנאֿליצלן סכנה היא שלהם שהסכנה בוודאי הרי - געווארן") ָָגעזאגט

כולו. העולם בכל

ובמילא, סוף, ועד מתחילה זאת עשתה ה' שיד ש"יתפסו" עדיין ממתינים הגדולים, ה' שבחסדי אלא
בפועל, למעשה נמשך זה אין אם [שכן, בפועל במעשה ההתעוררות את וימשיכו תהלים, קאּפיטל ַיאמרו
זה  הנה ואז לתשובה], ההתעוררות אופן על ראיה זוהי אם דעות, חילוקי מתחילים אזי רחמנאֿליצלן,
מתוך  להיות צריך זה ענין אבל, צפון!... הרוח עם גם "יסתדר" הקב"ה, שזהו הרוחות, ג' כל את שברא

חפשית. בבחירה זאת יבחרו שיהודים ממתינים ובמילא חפשית, בחירה

לויכוחים: מקום אין שאז - פסוקה הלכה כאן נוגע כיצד מובן ועלֿפיֿזה

כיון  הרי - הלכה עלֿפי תשובה התעוררות היתה הימים' 'ששת של התקופה שבמשך מתברר כאשר
התשובה  בפני העומד דבר לך שהיו 352שאין הבלתיֿרצויים הענינים כל את אּפ') ('ווישט שמקנחת ,ָ

חמירא  שכאמור, הסכנה, תתמעט ולהבא מכאן הנה להבא, על טובה לקבלה הדרך את ומכשירה בעבר,
מאיסורא.

'סמיכה' לו שיש יהודי כאשר הרי - לאו אם תשובה התעוררות זו היתה אם ספק יש אם ואפילו
בהלכה, כלל זה (שגם המציאות על 'בעלֿהבית' נעשה אזי תשובה), התעוררות (שזוהי הדין את פוסק

ה'ירושלמי' הפסוק 189כדברי לביתֿדין 191על בנוגע פסקֿדין שישנו כך לו), סעיף כנ"ל עלי", גומר "לאֿל
תשובה, התעוררות אכן שזוהי אלו) לענינים בנוגע מטה של ביתֿדין אין עכשיו (שהרי מעלה של

הסכנה. את מסירים ועלֿידיֿזה

.‰Ò לכף האדם כל את דן "הוי בתורה: פסקֿדין ישנו ל"איסורא": מ"סכנתא" - הקל אל הכבד ומן
.353זכות"

קדישא  תניא בספר הזקן רבינו המשנה 354וכדברי מאמר הביאור כל 355באריכות בפני רוח שפל "הוי
אלא  היום, כל תורה שלומד "חברך" רק לא שבקלים", קל בפני אפילו ממש, האדם כל "בפני - האדם"
שיש  הידיעה שמצד בנפשו, חשבון כשעושה ובפרט ענינים, וכמה כמה על ועובר שחוטא עםֿהארץ גם

עםֿהארץ  של הזדון מאשר יותר גרועה היא שלו השגגה הרי כלֿכך 356לו, מחומם אינו הוא אם ובפרט ,
כו'. היצר במלחמת יותר להתייגע וצריך בטבעו, מחומם חבירו ואילו בטבעו,

מחלוקת. בה שאין פסוקה הלכה - משנה" "דבר היא זכות" לכף האדם כל את דן "הוי ההוראה והרי
שהוא  לומר  או תשובה, בהתעוררות עומד שהוא ולומר יהודי לדון ברירה לי יש כאשר ובנידוןֿדידן:
אותו  לדון שצריך הוא, המשנה פסקֿדין הנה - לעומתֿזה עם עסק לו שיש או לטייל, הולך מבולבל,

זכות". "לכף
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ספ"ג.352) תשובה הל' רמב"ם
ס 353) הל' ה"ז. פ"ה דעות הל' רמב"ם מ"ו. פ"א נהדרין אבות

ה"י. פכ"ג

פ"ל.354)
מ"י.355) פ"ד שם
מי"ג.356) שם ראה
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.ÂÒ בגמרא איתא פסוקה: הלכה מתוך - יותר גדול פלא ערוך'357ודבר ב'שולחן לפסקֿדין והובא -358,
זרוע' ה'אור (כגירסת גמור צדיק שאני "עלֿמנת האשה את המקדש - בדבר חולק הובא 359ללא וכן ,

בדעתו".360בפוסקים  תשובה הרהר שמא (מספק), מקודשת גמור, רשע אפילו ,(
ומקדש  בא זה ואדם גמור", "רשע שהוא פוסק ערוך' שה'שולחן כזה אדם אודות מדובר עצמך: והגע
במצב  ואםֿכן בשידוך... שרצונו בגלל זאת שעושה היינו, גמור", צדיק שאני "עלֿמנת ואומר אשה,
זו  הרי הגמרא: אומרת ואףֿעלֿפיֿכן - תשובה?! התעוררות זו שאין נוספות בראיות צורך יש כזה,

מקודשת.

שאני  "עלֿמנת (שאומר דיבור של ענין אלא כאן אין הרי  - זאת? יודעים מניין ושואל: ה"מקשן" בא
של ענין אין זה ובדיבור גמור"), כאן צדיק יש היכן ואםֿכן הפכית, היתה עתה עד והנהגתו תשובה,

מאומה?! נשתנה שלא בשעה בה תשובה, של ענין

מדוע  ולכאורה: בדעתו". תשובה הרהר "שמא ואםֿכן מחשבתו, מהי יודעים לא הרי זה: על והמענה
תשובה! זו אין - להתחתן שיוכל השידוך, בשביל אם בתשובה? לשוב  גמור רשע של בדעתו לפתע יעלה

"שמא  חוששים ולכן באמת, אחיזה לזה שיש יתכן הרי גמור", צדיק שאני "עלֿמנת שאמר כיון אלא,
(ב'חלקת  המפרשים בדברי בזה שניתוסף כפי - מזה ויתירה מספק. מקודשת ולכן בדעתו", תשובה הרהר

הראשונים):361מחוקק' מדברי שמביא ,

צדיק  שאני "עלֿמנת צועק וכאשר גזילה. עון - ומהם בלתיֿרצויים, מעשים כמה לו יש - גמור רשע
(מספק), "מקודשת אז גם הנה - הגזילה את משיב ואינו הגזילה את בכיסו אוחז מעשה ובשעת גמור",

בדעתו". תשובה הרהר שמא

הגזילה  את יחזיר אולי זה; על סיבה לו יש אולי - הגזילה?! את משיב אינו למה היתכן?! מאי, אלא
בלבד. במחשבתו תשובה" ש"הרהר בכך די ובינתיים מחרתיים, או מחר

כדי  עד בדעתו", תשובה ש"הרהר גמור' 'רשע ('איינרעדן') להשלות ה"עקשנות" גודל מהי ַולכאורה:
ולא  לכאן (לא מספק מקודשת שתהיה חייה, ימי משך  לכל עיגון בכבלי אשה קושרים זה שבשביל כך,

עגונות  בתקנת חכמים שקדו כמה עד ידוע הרי - ועד 362לכאן) וכו', היתרים למצוא זה, על והתענו ,
ירושלים  חרבות בונה כאילו עגונה המתקן שכל ואילו 363שמצינו הדברים), מקור את שמחפשים (אף

מספק. מקודשת שתהיה "עגונה", אותה עושים כאן

ממנו  שמעו לא גמור; רשע היה ימיו שכל בשעה בה בדעתו", תשובה הרהר "שמא - למה? זה וכל
קטן", "שופר של ולא גדול" "שופר של לא התעוררות, שום אצלו ראו לא תשובה; של אחת מילה
"עלֿמנת  אומר גמור, צדיק להיות שצריך תנאי בזה שיש בגלל ורק בשידוך, שרצונו בפירוש ומכריז

אותה! להשיב רוצה ואינו הגזילה את אוחז מעשה ובשעת גמור", צדיק שאני

מה  על הבט מבלי הנה גמור", צדיק שאני "עלֿמנת שאומר שכיון ההלכה, זוהי ואףֿעלֿפיֿכן
ש"שמא  מהעובדה שמתחייב כפי לפועל בנוגע להתנהג צריך הפלפולים, כל לאחרי בשכלו שמסתבר

בדעתו". תשובה הרהר

.ÊÒ:לעניננו בהנוגע מובן ומזה
רוצה  ואילך שמכאן אומר רק והוא גמור, רשע היה עתה שעד יודעים שהכל מישהו ישנו כאשר

בדעתו". תשובה הרהר ש"שמא הלכה שיפסקו רק צריך - גמור צדיק להיות

היו  חדשים, ששה שעברו לאחרי הרי תשובה, התעוררות אצלם היתה אכן אם שואלים: וכאשר
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ב.357) מט, קידושין
סל"א.358) סל"ח אה"ע
סקי"ב.359)
בהגהות 360) הובא ס"ב. אה"ע ח"א אליהו קול שו"ת ראה

שם. אה"ע רעק"א

שם.361) סקמ"ד
ע'362) ח"כ אג"ק גם וראה וש"נ. רסכ"ח. אדה"ז שו"ת ראה

ועוד. קנג.
סוסס"ד.363) (החדשות) הב"ח שו"ת ראה
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פוסק  ערוך' ה'שולחן הנה - וכו'?! חייהם ימי סדר כל ולשנות ביום, פעמים שלש להתפלל צריכים
jtidlכאשר אפילו אלא חדשים, ששה לאחרי רק לא :dyrn zrya שיחזיר לו ואומרים הגזילה, את אוחז

זאת! עושה ואינו אותה,

מקודשת  היתה (אם מספק שמקודשת פוסקים למטה כאן למעלה; רק שנוגע תשובה של ענין זה ואין
גמור). צדיק שהוא בבירור כשיודעים

דברי  ואלו ו"אלו בזה, להתפלפל יכולים השקלאֿוטריא; כל נוגע לא שוב - ההלכה שזוהי וכיון
אבןֿהעזר. ערוך' ב'שולחן הפסקֿדין לפי להתנהג יש לפועל בנוגע אבל חיים", אלקים

.ÁÒשל ענין עלֿידי באה הנ"ל שהתעוררות - בזה ענין הלכה dpkqועוד עוד עם קשור זה הרי ולכן ,
הקצה: אל הקצה מן וגם ביורהֿדעה), אלא באבןֿהעזר, (לא ערוך' ב'שולחן פסוקה

ערוך' ב'שולחן דין עליו 364יש מתאבלין ואין דבר, לכל עמו מתעסקים אין לדעת עצמו ש"המאבד
ב'תשובות' ואיתא עצמו 365וכו'". שהפיל עלֿידיֿזה לדעת עצמו איבד שאם - הכלל מן יוצא שישנו ,

לים, עצמו כשמשליך כי הדבר, וטעם וכו', עליו ומתאבלין דבר לכל עמו מתעסקין אזי לים, או לנהר
הוא  אחרֿכך ורק רגעים, כמה במשך אותו ומורידין מעלין הגלים אלא מיד, חיותו נפסקת לא עלינו, לא

הוא הפסקֿדין אזי שמצטער, וכיון מצטער, הוא הרי אלו רגעים ובמשך רחמנאֿליצלן, i`ceeayמת,
hxgzd.

עצמך: והגע

ספורים  אנשים רק יש מזה; יותר גדול עונש לך שאין הבא, לעולם חלק לו אין - לדעת עצמו מאבד
במשנה  נאמר ובמדרש 366שעליהם הבא, לעולם חלק להם  ב'פוסקים'367שאין הובא גם 368- מונה -

לדעת. עצמו מאבד

אודות  שמדובר כיון ואףֿעלֿפיֿכן לים, עצמו שהשליך - בפועל זאת שעשה אדם אודות מדובר וכאן
שמת), (קודם שנצטער ספורים רגעים שבאותם הדבר, ברור hxgzdיהודי, i`ceea עצמו שהשליך זה על

לים.

ישראל, בני שאר בין ב"ביתֿהחיים" אותו קוברים זה בגלל בלבד; הבא לעולם בנוגע פסקֿדין זה ואין
הבא. לעולם חלק לו שאין אדם שם לקבור שאסור אף

הלאֿטובים  שמעשיו רואה והוא צער, של ענין יהודי אצל יש שכאשר - לפועל בנוגע למדים ומזה
ספק כל ללא הדבר ברור אותו, שמצערים למצב אותו daeyzaהביאו f` ayy שברגע אףֿעלֿפי ,

הבא"! לעולם חלק לו ש"אין ומצב במעמד היה שלפניֿזה

לו  שגם - להכעיס מומר אפילו או לתיאבון, מומר העכו"ם", לבין שנשבה "תינוק אודות מדובר לא
יהודי אודות מדובר הבא; לעולם חלק ad`יש mlerl wlg el oi`y למשך אותו מצערים אם ואףֿעלֿפיֿכן ,

מן  דינו נהפך ועלֿידיֿזה מתחרט, בוודאי אזי - מעשיו מצד היא לזה שהסיבה תופס והוא רגעים, כמה
הקצה! אל הקצה

כאשר  מספק), (שמקודשת גמור צדיק שאני עלֿמנת האשה את שמקדש במי הדין מה זאת: ולעומת
וטעם  הקידושין! את לבטל ביכלתו ואין ("פארפאלן"), אבוד זה הרי - מתחרט? שהוא אחרֿכך ַַצועק
ולאחרי  ומחרתיים מחר לאחריֿזה, הנהגתו הנה בדעתו", תשובה "הרהר מסויים שברגע דכיון - הדבר
התשובה  עם הקשור  הענין את מבטלת אינה ובמילא התשובה, את חסֿושלום מבטלת אינה חדשים, ששה

שאחר  אףֿעלֿפי מספק, שמקודשת פלונית, אשה קידושי חייו!- ימי כל הפכי באופן מתנהג ֿכך
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שמה.364) ר"ס יו"ד
מהרש"א 365) בגליון הובא סוסשכ"ו. חי"ד חת"ס שו"ת ראה

שם. יו"ד

חלק.366) ר"פ סנהדרין
ד.367) קכ, תהלים
ואילך.368) 190 ס"ע חי"ז בלקו"ש נסמנו

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

.ËÒ:לפועל ובהנוגע
צוטרייסלט  אלע זיינען ('זיי נזדעזעו שכולם מישראל, אלפים מאות של עדה בפני עומדים ַכאשר
באופן  הדברים את שפירשו כאלו יש ידעו; שלא כאלה ויש שידעו, כאלה יש - מאי אלא ָגעווארן'),
מהם, מבחוץ שעומד אחד וישנו וכו', וכו' טוב לא באופן טוב, באופן פאלש'), ('געטייטשט ַמזוייף
שאני  "עלֿמנת מכריז: שנתעוררו, יהודים אלף מאה מאותם אחד יהודי כאשר הדין מה אותו: ושואלים

הוא הרי - גמור" גמור,i`ceeaצדיק צדיק

ש  באופן  רק אלאwtqולא האשה,i`ceמקודשת, בהסכמת גם צורך יש לקידושין, בנוגע כי - מקודשת
לדעתה  אלא נקנית האשה אין יכולים 369שהרי אינם והעדים שהאשה וכיון עדים, בשני גם צורך ויש ,

בנוגע אבל מספק; רק הם הקידושין לכן לאו, אם תשובה הרהר אם בוודאות envraלדעת eil` אם -
גמור. צדיק נעשה ובוודאי במילואה, תשובה זו הרי תשובה, הרהר רק

בידיעה  אלא אינו החסרון התשובה; בענין אצלו חסר מאומה, עשה שלא שכיון הכוונה אין כלומר:
תשובה  ש"הרהר יודע רק הוא אם - בעצמו אליו בהנוגע אבל העדים, ושל המתקדשת האשה של
"צדיק  עתה נעשה גמור, רשע היה עכשיו עד אם ואפילו זה, בענין במילואה תשובה זו הרי בדעתו",
שלו, לעולםֿהבא בנוגע משנה זה מאומה; משנה אינו - וכו' ומחרתיים מחר הנהגתו אופן ואילו גמור",

ומצבו למעמדו בנוגע אבל ולהבא, מכאן עמו להנהגה עצמו `fובנוגע לגבי הנה תשובה, שהרהר כיון -
מספק. מקודשת ולכן יצא, לא ספק מידי הנה והעדים, האשה לגבי ואפילו במילואה, תשובה זו הרי

בא  שאצלם כמה יש וביניהם סתמי, ענין זה הרי שאצלם וכמה כמה כשישנם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
המפורש" מן סתום ש"ילמוד בהלכה כלל ישנו הרי - בפועל מעשה של בענינים ביטוי לידי :370הדבר

מאלו  ללמוד יש - ומצב מעמד ומאותו "שטורעם", מאותו התעוררות, אותה היתה כולם שאצל כיון
mirceiyלאלו בנוגע גם אצלם, הדבר התבטא כיצד mircei(המפורש) `ly הדבר התבטא כיצד (סתום)
אצלם.

אלא  ואילך), סד סעיף (כנ"ל ל"איסורא" רק ולא ל"סכנתא", רק לא שנוגע ענין זה הרי שכן, וכיון
envrגם zcearl:

ישנו  זה וחיוב שבשמים. לאבינו לבו את ולקרב נוסף, יהודי לעורר מישראל אחד כל על חיוב יש
יצא  ובכך נזדעזע, יהודי אותו כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לכך, מוכן לא יהודי אותו כאשר אפילו

ככה. פעמים כמה יותר גדול החיוב נעשה שאז - הקודם ומצבו ממעמדו

לבב  וטוב לשמחה להגיע יותר שנקל ומובן, לבב. ובטוב בשמחה להיות צריכה ה' עבודת זאת: ועוד
בתשובה. כבר התעורר יהודי שאותו - מהעבודה חלק נעשתה שכבר כשיודעים

.Ú אלו" אזי מכוונים הדברים יהיו ואם וכו', וכו' "דרושים" שאומרים באופן זה שאין לעיל, וכאמור
בפועל: למעשה להלכה שנוגע ענין זהו אלא חיים", אלקים דברי ואלו

לקבל  מוכנים הם ואם מעשיות, מצוות אודות לעוררם עמהם להתעסק חייבים האם לשאלה בנוגע
רק  שנשארו ומצב במעמד נמצא ישראל כלל האם ככה; פעמים כמה הוא החיוב שאז הדברים, את

לבעל" כרעו לא אשר אלפים.. מיליון 371"שבעת שני לעוד ההתעוררות הגיעה אלפים שבעת שמאותם או ,
הוא והפסקֿדין מקומות, ובכמה ערוך' ב'שולחן ספק, כל ללא וברורה, פסוקה הלכה יש - mdyיהודים

daeyz eyr!התשובה בפני העומד דבר לך אין הרי תשובה, שעשו וכיון ,

אוחז שפלוני  שטוענים מחוקק'ומה ל'חלקת בטענות לבוא יש - משיבה ואינו הגזילה את בידו
לבוא  יש - הפכי באופן פלוני מתנהג זמן שלאחרי לטענה בנוגע וכן דבריהם... את שמביא ול'ראשונים'
במשך  יתנהג כיצד ולראות להמתין שיש כתבו לא למה ערוך', ול'שולחן קידושין במסכת לגמרא בטענות
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א.369) מא, ב. ט, ב. ב, קידושין ב. יט, יבמות
ב.370) ו, הוריות

יח.371) יט, מלכיםֿא
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פוסק  ערוך' ה'שולחן הנה - וכו'?! חייהם ימי סדר כל ולשנות ביום, פעמים שלש להתפלל צריכים
jtidlכאשר אפילו אלא חדשים, ששה לאחרי רק לא :dyrn zrya שיחזיר לו ואומרים הגזילה, את אוחז

זאת! עושה ואינו אותה,

מקודשת  היתה (אם מספק שמקודשת פוסקים למטה כאן למעלה; רק שנוגע תשובה של ענין זה ואין
גמור). צדיק שהוא בבירור כשיודעים

דברי  ואלו ו"אלו בזה, להתפלפל יכולים השקלאֿוטריא; כל נוגע לא שוב - ההלכה שזוהי וכיון
אבןֿהעזר. ערוך' ב'שולחן הפסקֿדין לפי להתנהג יש לפועל בנוגע אבל חיים", אלקים

.ÁÒשל ענין עלֿידי באה הנ"ל שהתעוררות - בזה ענין הלכה dpkqועוד עוד עם קשור זה הרי ולכן ,
הקצה: אל הקצה מן וגם ביורהֿדעה), אלא באבןֿהעזר, (לא ערוך' ב'שולחן פסוקה

ערוך' ב'שולחן דין עליו 364יש מתאבלין ואין דבר, לכל עמו מתעסקים אין לדעת עצמו ש"המאבד
ב'תשובות' ואיתא עצמו 365וכו'". שהפיל עלֿידיֿזה לדעת עצמו איבד שאם - הכלל מן יוצא שישנו ,

לים, עצמו כשמשליך כי הדבר, וטעם וכו', עליו ומתאבלין דבר לכל עמו מתעסקין אזי לים, או לנהר
הוא  אחרֿכך ורק רגעים, כמה במשך אותו ומורידין מעלין הגלים אלא מיד, חיותו נפסקת לא עלינו, לא

הוא הפסקֿדין אזי שמצטער, וכיון מצטער, הוא הרי אלו רגעים ובמשך רחמנאֿליצלן, i`ceeayמת,
hxgzd.

עצמך: והגע

ספורים  אנשים רק יש מזה; יותר גדול עונש לך שאין הבא, לעולם חלק לו אין - לדעת עצמו מאבד
במשנה  נאמר ובמדרש 366שעליהם הבא, לעולם חלק להם  ב'פוסקים'367שאין הובא גם 368- מונה -

לדעת. עצמו מאבד

אודות  שמדובר כיון ואףֿעלֿפיֿכן לים, עצמו שהשליך - בפועל זאת שעשה אדם אודות מדובר וכאן
שמת), (קודם שנצטער ספורים רגעים שבאותם הדבר, ברור hxgzdיהודי, i`ceea עצמו שהשליך זה על

לים.

ישראל, בני שאר בין ב"ביתֿהחיים" אותו קוברים זה בגלל בלבד; הבא לעולם בנוגע פסקֿדין זה ואין
הבא. לעולם חלק לו שאין אדם שם לקבור שאסור אף

הלאֿטובים  שמעשיו רואה והוא צער, של ענין יהודי אצל יש שכאשר - לפועל בנוגע למדים ומזה
ספק כל ללא הדבר ברור אותו, שמצערים למצב אותו daeyzaהביאו f` ayy שברגע אףֿעלֿפי ,

הבא"! לעולם חלק לו ש"אין ומצב במעמד היה שלפניֿזה

לו  שגם - להכעיס מומר אפילו או לתיאבון, מומר העכו"ם", לבין שנשבה "תינוק אודות מדובר לא
יהודי אודות מדובר הבא; לעולם חלק ad`יש mlerl wlg el oi`y למשך אותו מצערים אם ואףֿעלֿפיֿכן ,

מן  דינו נהפך ועלֿידיֿזה מתחרט, בוודאי אזי - מעשיו מצד היא לזה שהסיבה תופס והוא רגעים, כמה
הקצה! אל הקצה

כאשר  מספק), (שמקודשת גמור צדיק שאני עלֿמנת האשה את שמקדש במי הדין מה זאת: ולעומת
וטעם  הקידושין! את לבטל ביכלתו ואין ("פארפאלן"), אבוד זה הרי - מתחרט? שהוא אחרֿכך ַַצועק
ולאחרי  ומחרתיים מחר לאחריֿזה, הנהגתו הנה בדעתו", תשובה "הרהר מסויים שברגע דכיון - הדבר
התשובה  עם הקשור  הענין את מבטלת אינה ובמילא התשובה, את חסֿושלום מבטלת אינה חדשים, ששה

שאחר  אףֿעלֿפי מספק, שמקודשת פלונית, אשה קידושי חייו!- ימי כל הפכי באופן מתנהג ֿכך
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שמה.364) ר"ס יו"ד
מהרש"א 365) בגליון הובא סוסשכ"ו. חי"ד חת"ס שו"ת ראה

שם. יו"ד

חלק.366) ר"פ סנהדרין
ד.367) קכ, תהלים
ואילך.368) 190 ס"ע חי"ז בלקו"ש נסמנו
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.ËÒ:לפועל ובהנוגע
צוטרייסלט  אלע זיינען ('זיי נזדעזעו שכולם מישראל, אלפים מאות של עדה בפני עומדים ַכאשר
באופן  הדברים את שפירשו כאלו יש ידעו; שלא כאלה ויש שידעו, כאלה יש - מאי אלא ָגעווארן'),
מהם, מבחוץ שעומד אחד וישנו וכו', וכו' טוב לא באופן טוב, באופן פאלש'), ('געטייטשט ַמזוייף
שאני  "עלֿמנת מכריז: שנתעוררו, יהודים אלף מאה מאותם אחד יהודי כאשר הדין מה אותו: ושואלים

הוא הרי - גמור" גמור,i`ceeaצדיק צדיק

ש  באופן  רק אלאwtqולא האשה,i`ceמקודשת, בהסכמת גם צורך יש לקידושין, בנוגע כי - מקודשת
לדעתה  אלא נקנית האשה אין יכולים 369שהרי אינם והעדים שהאשה וכיון עדים, בשני גם צורך ויש ,

בנוגע אבל מספק; רק הם הקידושין לכן לאו, אם תשובה הרהר אם בוודאות envraלדעת eil` אם -
גמור. צדיק נעשה ובוודאי במילואה, תשובה זו הרי תשובה, הרהר רק

בידיעה  אלא אינו החסרון התשובה; בענין אצלו חסר מאומה, עשה שלא שכיון הכוונה אין כלומר:
תשובה  ש"הרהר יודע רק הוא אם - בעצמו אליו בהנוגע אבל העדים, ושל המתקדשת האשה של
"צדיק  עתה נעשה גמור, רשע היה עכשיו עד אם ואפילו זה, בענין במילואה תשובה זו הרי בדעתו",
שלו, לעולםֿהבא בנוגע משנה זה מאומה; משנה אינו - וכו' ומחרתיים מחר הנהגתו אופן ואילו גמור",

ומצבו למעמדו בנוגע אבל ולהבא, מכאן עמו להנהגה עצמו `fובנוגע לגבי הנה תשובה, שהרהר כיון -
מספק. מקודשת ולכן יצא, לא ספק מידי הנה והעדים, האשה לגבי ואפילו במילואה, תשובה זו הרי

בא  שאצלם כמה יש וביניהם סתמי, ענין זה הרי שאצלם וכמה כמה כשישנם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
המפורש" מן סתום ש"ילמוד בהלכה כלל ישנו הרי - בפועל מעשה של בענינים ביטוי לידי :370הדבר

מאלו  ללמוד יש - ומצב מעמד ומאותו "שטורעם", מאותו התעוררות, אותה היתה כולם שאצל כיון
mirceiyלאלו בנוגע גם אצלם, הדבר התבטא כיצד mircei(המפורש) `ly הדבר התבטא כיצד (סתום)
אצלם.

אלא  ואילך), סד סעיף (כנ"ל ל"איסורא" רק ולא ל"סכנתא", רק לא שנוגע ענין זה הרי שכן, וכיון
envrגם zcearl:

ישנו  זה וחיוב שבשמים. לאבינו לבו את ולקרב נוסף, יהודי לעורר מישראל אחד כל על חיוב יש
יצא  ובכך נזדעזע, יהודי אותו כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לכך, מוכן לא יהודי אותו כאשר אפילו

ככה. פעמים כמה יותר גדול החיוב נעשה שאז - הקודם ומצבו ממעמדו

לבב  וטוב לשמחה להגיע יותר שנקל ומובן, לבב. ובטוב בשמחה להיות צריכה ה' עבודת זאת: ועוד
בתשובה. כבר התעורר יהודי שאותו - מהעבודה חלק נעשתה שכבר כשיודעים

.Ú אלו" אזי מכוונים הדברים יהיו ואם וכו', וכו' "דרושים" שאומרים באופן זה שאין לעיל, וכאמור
בפועל: למעשה להלכה שנוגע ענין זהו אלא חיים", אלקים דברי ואלו

לקבל  מוכנים הם ואם מעשיות, מצוות אודות לעוררם עמהם להתעסק חייבים האם לשאלה בנוגע
רק  שנשארו ומצב במעמד נמצא ישראל כלל האם ככה; פעמים כמה הוא החיוב שאז הדברים, את

לבעל" כרעו לא אשר אלפים.. מיליון 371"שבעת שני לעוד ההתעוררות הגיעה אלפים שבעת שמאותם או ,
הוא והפסקֿדין מקומות, ובכמה ערוך' ב'שולחן ספק, כל ללא וברורה, פסוקה הלכה יש - mdyיהודים

daeyz eyr!התשובה בפני העומד דבר לך אין הרי תשובה, שעשו וכיון ,

אוחז שפלוני  שטוענים מחוקק'ומה ל'חלקת בטענות לבוא יש - משיבה ואינו הגזילה את בידו
לבוא  יש - הפכי באופן פלוני מתנהג זמן שלאחרי לטענה בנוגע וכן דבריהם... את שמביא ול'ראשונים'
במשך  יתנהג כיצד ולראות להמתין שיש כתבו לא למה ערוך', ול'שולחן קידושין במסכת לגמרא בטענות
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א.369) מא, ב. ט, ב. ב, קידושין ב. יט, יבמות
ב.370) ו, הוריות

יח.371) יט, מלכיםֿא
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ואין  מקודשת , שהיא בפשטות אומרת הגמרא ואילו לא, או מקודשת האשה אם ידעו ואז חדשים, ששה
למחרת. יתנהג כיצד ולראות להמתין מה

שנוגע ענין זה שאין כיון - זה בענין זיך") ("מ'קאכט בלהט שעוסקים הסיבה ענין zlefdlוזוהי אלא , ָ
שנוגע ענין שזהו כך מישראל, אחד כל לעבודת עצמו"envrlשנוגע אצל קרוב ש"אדם וכיון הרי 372, ,

עצמו. מעניני משוחד הוא דתי יהודי גם שכן, "משוחד". הוא דין עלֿפי

סד) (סעיף לעיל כאמור ומצבו, מעמדו על הבט מבלי מהבוץ, לצאת ליהודי לעזור צריך אחד כל
הבא. העולם לחיי להביאו בנוגע ועלֿדרךֿזה בגשמיות, פיקוחֿנפש - שבת שדוחה לפיקוחֿנפש בנוגע

עלֿאחתֿכמהֿוכמה  הרי - יצליח שלא בטוח הוא אם אפילו עמיתך" את תוכיח "הוכח חיוב יש ואם
המפורש, מן סתום ילמד אזי חייהם, דרכי את ושינו בתשובה חזרו וכמה שכמה בפועל שראו לאחרי
ואזנים  פתוח לב מוצאים היו הלב, מן היוצאים בדברים עמהם ומדברים אליהם ניגשים היו שאילו

עמהם. גם מצליחים והיו פתוחות,

דברי  עלֿפי הנה - הנושן ומצבם במעמדם עדיין נמצאים והם חדשים ששה שעברו ומה
לגשת 373הבעלֿשםֿטוב  יכול שהיה מי או העכו"ם, לבין שנשבה התינוק בזה: אשם מי לשאול צריכים ,

ובטוב  בשמחה ה' מצוות לקיים ביחד נתחיל הבה לו: ולומר אותו טאן") טרייסל ("א ולטלטל ַָאליו
ולומר  לגשת לכלֿהפחות צריך היה - אחר בענין עסוק היה הוא מאי, אלא זאת!... עשה לא והוא לבב,

חדשים!... ששה עברו - ובינתיים שבוע, כעבור אליו שיגש לו

להלכה בנוגע אבל כרצונו; אחד כל יעשה מתערב, אינני - וכו' למדרשים בנוגע פסוקה,וכאמור,
אחת  "קומה של באופן עמהם וקשורים כאן, שנמצאים ישראל וכלל שם, יהודים אלפי למאות שנוגעת

מ"חוטב 374שלימה" אפילו "אבר", כל לרפא כדי שיכולים מה כל לעשות שצריך פסוקה הלכה זו הרי -
מימיך" ו"שואב יבמות 375עציך" במסכת הגמרא כדברי משה, עליהם ל"אתם 152(שגזר נוגע זה וענין ,(

אלקיכם" ה' לפני היום.. ד"כולכם"375נצבים ומצב במעמד שנמצאים עלֿידיֿזה במדרש 375, כדאיתא ,
מדרש...).375תנחומא  גם להזכיר צריך בבתֿשחוק: הפטיר שליט"א אדמו"ר (כ"ק

.‡Ú:בדבר שיצליחו הבטחה גם שיש - זאת ועוד
יהודי  בדבר; ההצלחה תהיה כמה עד נוגע לא המצוות וקיום התורה ללימוד שבנוגע - ובהקדמה
הוא  אם אפילו מעט; רק או הכל יבין אם בין הפנויים, ורגעיו ושעותיו ימיו כל תורה ללמוד מחוייב

תלמודֿתורה  בהלכות הפסקֿדין הנה - שלמד מה ישכח שעה חצי שכעבור ויודע אז 376שכחן, שגם
לאחרי  שוכח בלאוֿהכי הרי צועק: וכאשר תורה. דביטול הענין חומר כל עליו וחל תורה, ללמוד מחוייב
השעה  כשמגיעה תורה; ללמוד צריך - תורה ללמוד שיכול השעה כשמגיעה נוגע; זה אין - שעה חצי
או  שעה חצי כעבור אחרֿכך, שיהיה מה על הבט מבלי המצוה, את לקיים צריך - מצוה לקיים שיכול

לקיימה. שצריך מצוה יש עכשיו - לא או תוצאות יהיו אם שעה;

התביישו, שלא אלו בדבר: ההצלחה את כשרואים - ה' בעבודת סיוע ניתוסף אלו בימינו אמנם,
תפילין, להניח ממנו וביקשו - ב"טיימסֿסקווער" אפילו או "חדרה" ב"תלֿאביב", - ליהודי וניגשו

זאת! עשו דרובא רובא הנה - בזה וכיוצא אתרוג על לברך ברכה, לומר הקב"ה, אודות לחשוב

'מדליה', לא 'שידוך', לו נתן לא אחד אף גמור; צדיק שאני עלֿמנת אשה המקדש של באופן ולא
יודע  והוא וציונו", במצוותיו קדשנו "אשר הברכה לומר לו אמרו השכם; על טפיחה לא וגם כסף, לא

זאת! ואמר הדברים, פירוש את
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וש"נ.372) ע"ב. ריש כה, יבמות
ו 373) ואילך. 160 ס"ע חמ"ה תו"מ ש"נ.ראה
נצבים.374) ר"פ לקו"ת

נצבים.375) ר"פ
וש"נ.376) ה"ח. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה
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אפילו  הנה - דרובא רובא אצל אלא שנים, או אחד אצל ולא בפועל, ההצלחה את רואים וכאשר
הוא  ההלכה פסק דמיעוטא, למיעוטא בנוגע הנה למיעוטא, דחייש מאיר רבי כדעת הוא שהדין במקום

דמיעוטא  למיעוטא חיישינן לא מאיר רבי לדעת .377שאפילו

דיברו, אנשים כמה עם יודעים פלונית בקבוצה שבחשבון: ענין זה שהרי - תירוצים שום יעזרו ולא
דמיעוטא". "מיעוטא של בגדר שזהו - סירבו כמה ויודעים הסכימו, אנשים כמה יודעים

ספק  שזהו במצב גם להיות צריכה ההשתדלות שהרי בפועל, להלכה כלֿכך נוגע אינו זה שענין אלא
התורה. מן מצוה זו הרי אז גם - לשלילה ברור דבר היה אילו ואפילו השקול,

.·Ú תשובה התעוררות היתה שאכן שהם, מקום בכל ישראל בני יפסקו שבסוף כיון בטוב: ומסיימים
היעוד  יקויים - בהווה תשובה והתעוררות בעתיד, תשובה התעוררות מים 378בעבר, עליכם "וזרקתי

הגלות. סיום יהיה ואז וטהרתם", ֿ זה) (ועלֿידי טהורים
הנה  - ומכופל כפול חושך איום, ובגלות בגלות, עדיין שנמצאים שאףֿעלֿפי פעמים, כמה וכאמור
יש  אם כו'; והכנה זמן הדורש ענין זה שאין התשובה, גדר גם שזהו - חדא, וברגעא חדא בשעתא
בוודאי  הרי - הכיפורים יום עד אלול מראשֿחודש התשובה, ימי ארבעים במשך זמן, באריכות התבוננות

חדא  וברגעא חדא בשעתא הוא הלכה עלֿפי התשובה גדר אבל רשע 379טוב, שאפילו לעיל, כאמור ,
נעשה  אזי בדעתו", תשובה ש"הרהר בוודאות יודעים רק אם גמור", צדיק שאני "עלֿמנת כשאומר גמור,
יש  אם המציאות, את ופועלת משנה שהתורה כיון הנ"ל, פסקֿדין עלֿידי המצב משתנה - גמור צדיק

דערמאכן'). עּפעס נאך מ'דארף ('אויב בכך עדיין ַַָצורך

תשמעו" בקולו "אם ש"היום", ההבטחה מתקיימת מר 380ואז אתי לאתבא 381, ש"עתיד צדקנו, משיח ,
בתיובתא" והשלימה.382צדיקייא האמיתית בגאולה לארצנו, קוממיות ויוליכנו ,

***

.‚Ú עתה יחלקו מסתמא הנה - הש"ס לחלוקת הזמן הוא כסלו שבי"ט ל) (סעיף לעיל האמור עלֿפי
הכרטי  השנה את במשך לסיימה עלֿמנת מסכתא יקח אחד וכל .383סים,

פעמים  כמה ב'אחרונים'383וכאמור המובא עלֿפי נחשב 384- זה הרי בחלוקה, שמשתתף מי שכל -
לומד  אחד שכל אףֿעלֿפי הנה חבורה, באותה כולם שלומדים כיון הש"ס; כל את וסיים למד כאילו

כולו. הש"ס כל לימוד של הזכות את גם לו יש עצמה, בפני מסכתא

הנה  - השלום" אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא "לא הש"ס בסיום שכתוב מה ועלֿפי
יתן" לעמו עוז ש"הוי' כיון הקצה, אל הקצה מן לרעהו, איש בין בישראל, שלום שיהיה ,385יהיֿרצון

התורה  נתינת ענין בשלום"386שזהו עמו את יברך "הוי' ועלֿידיֿזה בסוף 385, הרמב"ם שכתב וכמו ,
בעולם". שלום לעשות ניתנה התורה ש"כל חנוכה הלכות

בערבין" שמע את ש"קורין פועלים הוי'387ואז ישראל "שמע יכריזו - "ערבין" - הגלות שבחושך ,
אחד" הוי' בשחרית"75אלקינו שמע את ד"קורין ומצב למעמד באים ועלֿידיֿזה אור 387, כשיהיה -

יאיר" כיום "לילה צדקנו.388הגאולה, משיח עלֿידי ממש, בקרוב לבוא העתידה בגאולה ,

***
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הש"ס.387) התחלת
יב.388) קלט, תהלים
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ואין  מקודשת , שהיא בפשטות אומרת הגמרא ואילו לא, או מקודשת האשה אם ידעו ואז חדשים, ששה
למחרת. יתנהג כיצד ולראות להמתין מה

שנוגע ענין זה שאין כיון - זה בענין זיך") ("מ'קאכט בלהט שעוסקים הסיבה ענין zlefdlוזוהי אלא , ָ
שנוגע ענין שזהו כך מישראל, אחד כל לעבודת עצמו"envrlשנוגע אצל קרוב ש"אדם וכיון הרי 372, ,

עצמו. מעניני משוחד הוא דתי יהודי גם שכן, "משוחד". הוא דין עלֿפי

סד) (סעיף לעיל כאמור ומצבו, מעמדו על הבט מבלי מהבוץ, לצאת ליהודי לעזור צריך אחד כל
הבא. העולם לחיי להביאו בנוגע ועלֿדרךֿזה בגשמיות, פיקוחֿנפש - שבת שדוחה לפיקוחֿנפש בנוגע

עלֿאחתֿכמהֿוכמה  הרי - יצליח שלא בטוח הוא אם אפילו עמיתך" את תוכיח "הוכח חיוב יש ואם
המפורש, מן סתום ילמד אזי חייהם, דרכי את ושינו בתשובה חזרו וכמה שכמה בפועל שראו לאחרי
ואזנים  פתוח לב מוצאים היו הלב, מן היוצאים בדברים עמהם ומדברים אליהם ניגשים היו שאילו

עמהם. גם מצליחים והיו פתוחות,

דברי  עלֿפי הנה - הנושן ומצבם במעמדם עדיין נמצאים והם חדשים ששה שעברו ומה
לגשת 373הבעלֿשםֿטוב  יכול שהיה מי או העכו"ם, לבין שנשבה התינוק בזה: אשם מי לשאול צריכים ,

ובטוב  בשמחה ה' מצוות לקיים ביחד נתחיל הבה לו: ולומר אותו טאן") טרייסל ("א ולטלטל ַָאליו
ולומר  לגשת לכלֿהפחות צריך היה - אחר בענין עסוק היה הוא מאי, אלא זאת!... עשה לא והוא לבב,

חדשים!... ששה עברו - ובינתיים שבוע, כעבור אליו שיגש לו

להלכה בנוגע אבל כרצונו; אחד כל יעשה מתערב, אינני - וכו' למדרשים בנוגע פסוקה,וכאמור,
אחת  "קומה של באופן עמהם וקשורים כאן, שנמצאים ישראל וכלל שם, יהודים אלפי למאות שנוגעת

מ"חוטב 374שלימה" אפילו "אבר", כל לרפא כדי שיכולים מה כל לעשות שצריך פסוקה הלכה זו הרי -
מימיך" ו"שואב יבמות 375עציך" במסכת הגמרא כדברי משה, עליהם ל"אתם 152(שגזר נוגע זה וענין ,(

אלקיכם" ה' לפני היום.. ד"כולכם"375נצבים ומצב במעמד שנמצאים עלֿידיֿזה במדרש 375, כדאיתא ,
מדרש...).375תנחומא  גם להזכיר צריך בבתֿשחוק: הפטיר שליט"א אדמו"ר (כ"ק

.‡Ú:בדבר שיצליחו הבטחה גם שיש - זאת ועוד
יהודי  בדבר; ההצלחה תהיה כמה עד נוגע לא המצוות וקיום התורה ללימוד שבנוגע - ובהקדמה
הוא  אם אפילו מעט; רק או הכל יבין אם בין הפנויים, ורגעיו ושעותיו ימיו כל תורה ללמוד מחוייב

תלמודֿתורה  בהלכות הפסקֿדין הנה - שלמד מה ישכח שעה חצי שכעבור ויודע אז 376שכחן, שגם
לאחרי  שוכח בלאוֿהכי הרי צועק: וכאשר תורה. דביטול הענין חומר כל עליו וחל תורה, ללמוד מחוייב
השעה  כשמגיעה תורה; ללמוד צריך - תורה ללמוד שיכול השעה כשמגיעה נוגע; זה אין - שעה חצי
או  שעה חצי כעבור אחרֿכך, שיהיה מה על הבט מבלי המצוה, את לקיים צריך - מצוה לקיים שיכול

לקיימה. שצריך מצוה יש עכשיו - לא או תוצאות יהיו אם שעה;

התביישו, שלא אלו בדבר: ההצלחה את כשרואים - ה' בעבודת סיוע ניתוסף אלו בימינו אמנם,
תפילין, להניח ממנו וביקשו - ב"טיימסֿסקווער" אפילו או "חדרה" ב"תלֿאביב", - ליהודי וניגשו

זאת! עשו דרובא רובא הנה - בזה וכיוצא אתרוג על לברך ברכה, לומר הקב"ה, אודות לחשוב

'מדליה', לא 'שידוך', לו נתן לא אחד אף גמור; צדיק שאני עלֿמנת אשה המקדש של באופן ולא
יודע  והוא וציונו", במצוותיו קדשנו "אשר הברכה לומר לו אמרו השכם; על טפיחה לא וגם כסף, לא

זאת! ואמר הדברים, פירוש את
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וש"נ.372) ע"ב. ריש כה, יבמות
ו 373) ואילך. 160 ס"ע חמ"ה תו"מ ש"נ.ראה
נצבים.374) ר"פ לקו"ת

נצבים.375) ר"פ
וש"נ.376) ה"ח. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה

g"kyz'd ,elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

אפילו  הנה - דרובא רובא אצל אלא שנים, או אחד אצל ולא בפועל, ההצלחה את רואים וכאשר
הוא  ההלכה פסק דמיעוטא, למיעוטא בנוגע הנה למיעוטא, דחייש מאיר רבי כדעת הוא שהדין במקום

דמיעוטא  למיעוטא חיישינן לא מאיר רבי לדעת .377שאפילו

דיברו, אנשים כמה עם יודעים פלונית בקבוצה שבחשבון: ענין זה שהרי - תירוצים שום יעזרו ולא
דמיעוטא". "מיעוטא של בגדר שזהו - סירבו כמה ויודעים הסכימו, אנשים כמה יודעים

ספק  שזהו במצב גם להיות צריכה ההשתדלות שהרי בפועל, להלכה כלֿכך נוגע אינו זה שענין אלא
התורה. מן מצוה זו הרי אז גם - לשלילה ברור דבר היה אילו ואפילו השקול,

.·Ú תשובה התעוררות היתה שאכן שהם, מקום בכל ישראל בני יפסקו שבסוף כיון בטוב: ומסיימים
היעוד  יקויים - בהווה תשובה והתעוררות בעתיד, תשובה התעוררות מים 378בעבר, עליכם "וזרקתי

הגלות. סיום יהיה ואז וטהרתם", ֿ זה) (ועלֿידי טהורים
הנה  - ומכופל כפול חושך איום, ובגלות בגלות, עדיין שנמצאים שאףֿעלֿפי פעמים, כמה וכאמור
יש  אם כו'; והכנה זמן הדורש ענין זה שאין התשובה, גדר גם שזהו - חדא, וברגעא חדא בשעתא
בוודאי  הרי - הכיפורים יום עד אלול מראשֿחודש התשובה, ימי ארבעים במשך זמן, באריכות התבוננות

חדא  וברגעא חדא בשעתא הוא הלכה עלֿפי התשובה גדר אבל רשע 379טוב, שאפילו לעיל, כאמור ,
נעשה  אזי בדעתו", תשובה ש"הרהר בוודאות יודעים רק אם גמור", צדיק שאני "עלֿמנת כשאומר גמור,
יש  אם המציאות, את ופועלת משנה שהתורה כיון הנ"ל, פסקֿדין עלֿידי המצב משתנה - גמור צדיק

דערמאכן'). עּפעס נאך מ'דארף ('אויב בכך עדיין ַַָצורך

תשמעו" בקולו "אם ש"היום", ההבטחה מתקיימת מר 380ואז אתי לאתבא 381, ש"עתיד צדקנו, משיח ,
בתיובתא" והשלימה.382צדיקייא האמיתית בגאולה לארצנו, קוממיות ויוליכנו ,

***

.‚Ú עתה יחלקו מסתמא הנה - הש"ס לחלוקת הזמן הוא כסלו שבי"ט ל) (סעיף לעיל האמור עלֿפי
הכרטי  השנה את במשך לסיימה עלֿמנת מסכתא יקח אחד וכל .383סים,

פעמים  כמה ב'אחרונים'383וכאמור המובא עלֿפי נחשב 384- זה הרי בחלוקה, שמשתתף מי שכל -
לומד  אחד שכל אףֿעלֿפי הנה חבורה, באותה כולם שלומדים כיון הש"ס; כל את וסיים למד כאילו

כולו. הש"ס כל לימוד של הזכות את גם לו יש עצמה, בפני מסכתא

הנה  - השלום" אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא "לא הש"ס בסיום שכתוב מה ועלֿפי
יתן" לעמו עוז ש"הוי' כיון הקצה, אל הקצה מן לרעהו, איש בין בישראל, שלום שיהיה ,385יהיֿרצון

התורה  נתינת ענין בשלום"386שזהו עמו את יברך "הוי' ועלֿידיֿזה בסוף 385, הרמב"ם שכתב וכמו ,
בעולם". שלום לעשות ניתנה התורה ש"כל חנוכה הלכות

בערבין" שמע את ש"קורין פועלים הוי'387ואז ישראל "שמע יכריזו - "ערבין" - הגלות שבחושך ,
אחד" הוי' בשחרית"75אלקינו שמע את ד"קורין ומצב למעמד באים ועלֿידיֿזה אור 387, כשיהיה -

יאיר" כיום "לילה צדקנו.388הגאולה, משיח עלֿידי ממש, בקרוב לבוא העתידה בגאולה ,

***
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וש"נ. .(331 ע'
בהערה.384) קכז ע' ח"ד באג"ק נסמנו
יא.385) כט, תהלים
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.„Ú.ישראל ובנות לנשי בהנוגע במיוחד לדבר נהוג
בארצותֿהברית  הנה והבנות, הבנים לחינוך בהנוגע ואילך) יד (סעיף לעיל להמדובר בהמשך ובכן:

הבית" "עקרת מחליטה בחינוך ('שטעל') העמדה שעיקר והאמא.389נהוג האשה ,

אויף  אום זיך ("מ'קוקט הכל עיני נשואות שאליה המדינה עתה היא שארצותֿהברית - ובהקדמה
כאן  שיוקבע כפי ולכן, רוחנית. השפעה גם באה שעלֿידיֿזה ממון, השפעת באה שממנה כיון איר"),
הצעיר  הדור חינוך עבור דרך הוראת זה יהיה ישראל, בני אצל ובפרט הצעיר, הדור של החינוך אופן

ישראל. בארץ אפילו - ועד מושבותיהם , בכל

מירושלים" ה' ודבר תורה תצא ש"מציון במקום עתה. המצב הוא כן צריכים 390לדאבוננו, היו שמשם ,
המצב  הנה - בהידור המצוות ובקיום וחסידות, נגלה התורה, בלימוד להוספה בהנוגע הוראות לקבל
שמסתמא  מובן, ומזה בארצותֿהברית, נמצא בכמות ישראל בני של בנין ורוב מנין שרוב הוא, עתה

מצוותיה. וקיום התורה בלימוד להוראות בנוגע בנין ורוב מנין רוב גם שם נמצא

ה'" בסוד עמד ש"מי מצוות 391אףֿעלֿפי ומקיים גדול, יותר יראֿשמים גדול, יותר 'למדן' מי למדוד
נמצא  שבו למקום בנוגע ה'בחינה' ישנה והמשקל, קנהֿהמדה לנו אין זה שבענין כיון הרי - וכו' וכו'
ומקיימי  תורה לומדי שם שיהיו יותר עלול דין, שעלֿפי כפשוטו. בכמות יהודים של יותר גדול מספר

יותר. גדולה בכמות מצוה

במנין" "גדול שהוא ביתֿדין של המושג שישנו ביתֿדין, לדיני בנוגע לב) (סעיף לעיל ,154וכמדובר
לכך  ובהתאם השני, בביתֿדין ישנם אנשים וכמה זה בביתֿדין ישנם אנשים כמה בפשטות שמונים היינו,

הביתֿדין. של הגדלות נקבעת

הזקנה, ענין שזהו כפשוטם, בשנים (א) שבזה: הפירושים ובב' בשנים, גדלות גם להיות צריכה אמנם
חכמה" יודיעו שנים "רוב (והרי התורה בחכמת לחקור 392(ב) נוגע ולמי - בירור לנו שאין כיון אבל ,(

גדול  במספר יהודים נמצאים שבו המקום עלֿפי זאת לקבוע יש יותר, גדול 'למדן' הוא מי - כו' ולברר
פסוקה. להלכה בהנוגע ובפרט ה'", ודבר "תורה לקבל יותר עלולים שמשם בכמות, יותר

הבנה  התורה, בלימוד להצלחה נוגע המנוחה ענין והרי כפשוטה, במנוחה יותר נמצאים שכאן ובפרט
העיקר  הוא והיכן יותר, נמצא היכן לפסוק הכוונה אין - התורה. בסודות להבנה גם ועד התורה, בעמקי

שלו. החלק את יעשה אחד כל וכו';

תקיפות  יותר בו יש גשמית, השפעה באה שממנו שבמקום - הוא לעתֿעתה העולם טבע אופן, ובכל
על  מיוחד חיוב מוטל - מארצותֿהברית גשמית השפעה נמשכת המדינות שבכל וכיון חוותֿדעת. להביע
ה'צייתא' את להחדיר כדי נמצאים, שבה המדינה של הגשמי התוקף את לנצל ארצותֿהברית יהודי

ארצותֿהברית. של ההשפעה מגעת שבו ומקום מקום בכל ותורתו, ה' לדבר זיך') ('צוהערן

החינוך  לפי מתנהגים המדינות שבכל בפועל רואים שהרי - החינוך לענין בנוגע וביחוד ובפרט
מזה, יותר  ועוד האפשרי, ככל בזה יוסיפו כאן כאשר ולכן, בארצותֿהברית. הצעיר הדור את שמחנכים
מקום  בכל  ככה פעמים כמה משתקף  זה הרי  בארצותֿהברית, נפשות כמה שמצילים לכך נוסף הנה
המקומות, בכל - לעיל וכאמור הים, של השני בעברו והן הים, של זה בעבר הן ישראל, בני מושבות

והמחנכות. המחנכים של האחריות יותר גדולה ובמילא

אחריות  עליה מוטלת - החינוך אופן על עקרתֿהבית מחליטה שבארצותֿהברית לעיל האמור ועלֿפי
הקרובה, בשכונה שכנותיה, על השפעה לו יש בביתה, החינוך את מעמידה שבו האופן כי נוספת,

לים. מעבר ישראל בני על אפילו ועד הרחוקה, בשכונה גם ההשפעה נמשכת ועלֿידיֿזה

הרמב"ם  פסקֿדין יקויים זה בענין שגם לכף 22ויהיֿרצון כולו העולם כל ואת עצמו את ש"הכריע
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א.389) קנד, זח"א ב. פע"א, ב"ר ראה
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יח.391) כג, ירמי' - הכתוב לשון
ז.392) לב, איוב
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וכו'. וכו' זכותם וגדול חלקם ואשרי לבב. וטוב שמחה מתוך והצלה", תשועה ולהם לו וגרם זכות

האמצעי]. אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‰Ú כסלו י"ט של בהתוועדות ובפרט והתוועדות, התוועדות בכל להזכירו שרגיל נוסף ענין ,393ישנו
על  ידם שתהיה מעלה של בביתֿדין הידוע לפסקֿדין ועד הגאולה, אל המאסר מן יוצאים שאז

:394העליונה 
בהנוגע  בימינו, במהרה ותכונן תבנה הקדושה בארצנו כפרֿחב"ד של הענינים בכל גם כן שיהיה

ונגבה" וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת לאופן ועד הכפר, והתפשטות התפתחות הכפר, ועד 27לביסוס ,
פעמים  כמה כמדובר כפרים, כמה עוד מצרים"395שיהיו בלי ד"נחלה הענין שיקויים עד כפשוטה,28,

מדידות  לא והגבלות, מדידות ללא המצוות ובקיום התורה בלימוד שיעסקו - הענינים ברוחניות וגם
ד"פדה  ומהענין והצלחה, וישועה גאולה ותהיה גשמיות, והגבלות מדידות ולא רוחניות, והגבלות

היעוד  לקיום נבוא - כסלו י"ט של האמיתית 396בשלום" בגאולה ממש, בקרוב ישובון", הוי' "ופדויי
בכלל, ישראל בני בהם ויפגשו בני והשלימה, מאחינו לקרוביהם בנוגע - בפרט כפרֿחב"ד ומאנשי

ובשביה  בצרה הנתונים ובבנותינו"397ישראל בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו יצאו הם שגם בקרוב 119, ,
והנגלה. הנראה ובטוב בחסד ממש,

והניגון  פעמים), -ג' הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי"]. זשוריצי ָ"ניע

***

.ÂÚ,לנשים בנוגע פעמים כמה אצלי שאלו לתפילין, בנוגע ואילך) יב (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
עניתי  -398וכבר בגוף לטירחא בנוגע גם וכן תפילין, זוג שינדבו עלֿידיֿזה היא בזה שהשתתפותן -

עלֿדרך  תפילין, הנחת מצות קיום ענין בהפצת שישתדלו האח, או האב הבעל, על שישפיעו ֿ זה עלֿידי
הגמרא  כו'".399דברי גברייהו ובאתנויי כו' בנייהו באקרויי זכיין, במאי "נשים

עוד  תיגרר שעלֿידיֿזה מצוה", גוררת "מצוה המשנה פסקֿדין נא) (סעיף לעיל כאמור - ובעיקר
בתי  להעמדת הכנה תהיה וזו והמצוה, התורה יסודי על בישראל בתים שיעמידו ועד מצוה, ועוד מצוה

ז"ל  חכמינו שפירשו כפי - ומלכות הפסוק 400כהונה ומלכות"401על כהונה.. "בתי בתים", להם "ויעש
בית" שקראו "כיעקב השלישי, ביתֿהמקדש יבנה ממש שבקרוב בציון"274- כהן ו"יראה "בתי 402, שזהו ,

להם  נשיא עבדי ודוד גו' מלך דוד "ועבדי - מלכות" ו"בתי מקדשנו; בבית בכהונה משמשין כהונה",
ממש.403לעולם" בקרוב ,

מאמין"]. "אני הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
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(393181 ע' תש"ח (סה"ש ס"ג תש"ח כסלו י"ט שיחת ראה
י"ט  שיחת גם  וראה ואילך. 451 ע' חכ"ז בתו"מ נתבאר - ואילך)

ואילך). 234 ע' חכ"א (תו"מ ואילך סל"ז תשח"י כסלו
ואילך.394) רסד ס"ע ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ.
ע'395) חמ"ה  (תו "מ סמ"ו תשכ"ו כסלו י"ט שיחת גם ראה

וש"נ. .(254
יא.396) נא, יו"ד. לה, ישעי'
(תו"מ 397) ס"ז 280 שבהערה בראשית ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(195 ע' חנ"א
(39884 ע' חנ"א (תו"מ ואילך סל"א תשרי וא"ו שיחת
ואילך).

וש"נ.399) א. יז, ברכות
עה"פ.400) בפירש"י הובא יז. פ"א, שמו"ר ב. יא, סוטה
כא.401) א, שמות
וש"נ.402) .256 ע' חל"ו תו"מ גם ראה
כדֿכה.403) לז, יחזקאל
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.„Ú.ישראל ובנות לנשי בהנוגע במיוחד לדבר נהוג
בארצותֿהברית  הנה והבנות, הבנים לחינוך בהנוגע ואילך) יד (סעיף לעיל להמדובר בהמשך ובכן:

הבית" "עקרת מחליטה בחינוך ('שטעל') העמדה שעיקר והאמא.389נהוג האשה ,

אויף  אום זיך ("מ'קוקט הכל עיני נשואות שאליה המדינה עתה היא שארצותֿהברית - ובהקדמה
כאן  שיוקבע כפי ולכן, רוחנית. השפעה גם באה שעלֿידיֿזה ממון, השפעת באה שממנה כיון איר"),
הצעיר  הדור חינוך עבור דרך הוראת זה יהיה ישראל, בני אצל ובפרט הצעיר, הדור של החינוך אופן

ישראל. בארץ אפילו - ועד מושבותיהם , בכל

מירושלים" ה' ודבר תורה תצא ש"מציון במקום עתה. המצב הוא כן צריכים 390לדאבוננו, היו שמשם ,
המצב  הנה - בהידור המצוות ובקיום וחסידות, נגלה התורה, בלימוד להוספה בהנוגע הוראות לקבל
שמסתמא  מובן, ומזה בארצותֿהברית, נמצא בכמות ישראל בני של בנין ורוב מנין שרוב הוא, עתה

מצוותיה. וקיום התורה בלימוד להוראות בנוגע בנין ורוב מנין רוב גם שם נמצא

ה'" בסוד עמד ש"מי מצוות 391אףֿעלֿפי ומקיים גדול, יותר יראֿשמים גדול, יותר 'למדן' מי למדוד
נמצא  שבו למקום בנוגע ה'בחינה' ישנה והמשקל, קנהֿהמדה לנו אין זה שבענין כיון הרי - וכו' וכו'
ומקיימי  תורה לומדי שם שיהיו יותר עלול דין, שעלֿפי כפשוטו. בכמות יהודים של יותר גדול מספר

יותר. גדולה בכמות מצוה

במנין" "גדול שהוא ביתֿדין של המושג שישנו ביתֿדין, לדיני בנוגע לב) (סעיף לעיל ,154וכמדובר
לכך  ובהתאם השני, בביתֿדין ישנם אנשים וכמה זה בביתֿדין ישנם אנשים כמה בפשטות שמונים היינו,

הביתֿדין. של הגדלות נקבעת

הזקנה, ענין שזהו כפשוטם, בשנים (א) שבזה: הפירושים ובב' בשנים, גדלות גם להיות צריכה אמנם
חכמה" יודיעו שנים "רוב (והרי התורה בחכמת לחקור 392(ב) נוגע ולמי - בירור לנו שאין כיון אבל ,(

גדול  במספר יהודים נמצאים שבו המקום עלֿפי זאת לקבוע יש יותר, גדול 'למדן' הוא מי - כו' ולברר
פסוקה. להלכה בהנוגע ובפרט ה'", ודבר "תורה לקבל יותר עלולים שמשם בכמות, יותר

הבנה  התורה, בלימוד להצלחה נוגע המנוחה ענין והרי כפשוטה, במנוחה יותר נמצאים שכאן ובפרט
העיקר  הוא והיכן יותר, נמצא היכן לפסוק הכוונה אין - התורה. בסודות להבנה גם ועד התורה, בעמקי

שלו. החלק את יעשה אחד כל וכו';

תקיפות  יותר בו יש גשמית, השפעה באה שממנו שבמקום - הוא לעתֿעתה העולם טבע אופן, ובכל
על  מיוחד חיוב מוטל - מארצותֿהברית גשמית השפעה נמשכת המדינות שבכל וכיון חוותֿדעת. להביע
ה'צייתא' את להחדיר כדי נמצאים, שבה המדינה של הגשמי התוקף את לנצל ארצותֿהברית יהודי

ארצותֿהברית. של ההשפעה מגעת שבו ומקום מקום בכל ותורתו, ה' לדבר זיך') ('צוהערן

החינוך  לפי מתנהגים המדינות שבכל בפועל רואים שהרי - החינוך לענין בנוגע וביחוד ובפרט
מזה, יותר  ועוד האפשרי, ככל בזה יוסיפו כאן כאשר ולכן, בארצותֿהברית. הצעיר הדור את שמחנכים
מקום  בכל  ככה פעמים כמה משתקף  זה הרי  בארצותֿהברית, נפשות כמה שמצילים לכך נוסף הנה
המקומות, בכל - לעיל וכאמור הים, של השני בעברו והן הים, של זה בעבר הן ישראל, בני מושבות

והמחנכות. המחנכים של האחריות יותר גדולה ובמילא

אחריות  עליה מוטלת - החינוך אופן על עקרתֿהבית מחליטה שבארצותֿהברית לעיל האמור ועלֿפי
הקרובה, בשכונה שכנותיה, על השפעה לו יש בביתה, החינוך את מעמידה שבו האופן כי נוספת,

לים. מעבר ישראל בני על אפילו ועד הרחוקה, בשכונה גם ההשפעה נמשכת ועלֿידיֿזה
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א.389) קנד, זח"א ב. פע"א, ב"ר ראה
ג.390) ב, ישעי'

יח.391) כג, ירמי' - הכתוב לשון
ז.392) לב, איוב
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וכו'. וכו' זכותם וגדול חלקם ואשרי לבב. וטוב שמחה מתוך והצלה", תשועה ולהם לו וגרם זכות

האמצעי]. אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‰Ú כסלו י"ט של בהתוועדות ובפרט והתוועדות, התוועדות בכל להזכירו שרגיל נוסף ענין ,393ישנו
על  ידם שתהיה מעלה של בביתֿדין הידוע לפסקֿדין ועד הגאולה, אל המאסר מן יוצאים שאז

:394העליונה 
בהנוגע  בימינו, במהרה ותכונן תבנה הקדושה בארצנו כפרֿחב"ד של הענינים בכל גם כן שיהיה

ונגבה" וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת לאופן ועד הכפר, והתפשטות התפתחות הכפר, ועד 27לביסוס ,
פעמים  כמה כמדובר כפרים, כמה עוד מצרים"395שיהיו בלי ד"נחלה הענין שיקויים עד כפשוטה,28,

מדידות  לא והגבלות, מדידות ללא המצוות ובקיום התורה בלימוד שיעסקו - הענינים ברוחניות וגם
ד"פדה  ומהענין והצלחה, וישועה גאולה ותהיה גשמיות, והגבלות מדידות ולא רוחניות, והגבלות

היעוד  לקיום נבוא - כסלו י"ט של האמיתית 396בשלום" בגאולה ממש, בקרוב ישובון", הוי' "ופדויי
בכלל, ישראל בני בהם ויפגשו בני והשלימה, מאחינו לקרוביהם בנוגע - בפרט כפרֿחב"ד ומאנשי

ובשביה  בצרה הנתונים ובבנותינו"397ישראל בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו יצאו הם שגם בקרוב 119, ,
והנגלה. הנראה ובטוב בחסד ממש,

והניגון  פעמים), -ג' הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי"]. זשוריצי ָ"ניע

***

.ÂÚ,לנשים בנוגע פעמים כמה אצלי שאלו לתפילין, בנוגע ואילך) יב (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
עניתי  -398וכבר בגוף לטירחא בנוגע גם וכן תפילין, זוג שינדבו עלֿידיֿזה היא בזה שהשתתפותן -

עלֿדרך  תפילין, הנחת מצות קיום ענין בהפצת שישתדלו האח, או האב הבעל, על שישפיעו ֿ זה עלֿידי
הגמרא  כו'".399דברי גברייהו ובאתנויי כו' בנייהו באקרויי זכיין, במאי "נשים

עוד  תיגרר שעלֿידיֿזה מצוה", גוררת "מצוה המשנה פסקֿדין נא) (סעיף לעיל כאמור - ובעיקר
בתי  להעמדת הכנה תהיה וזו והמצוה, התורה יסודי על בישראל בתים שיעמידו ועד מצוה, ועוד מצוה

ז"ל  חכמינו שפירשו כפי - ומלכות הפסוק 400כהונה ומלכות"401על כהונה.. "בתי בתים", להם "ויעש
בית" שקראו "כיעקב השלישי, ביתֿהמקדש יבנה ממש שבקרוב בציון"274- כהן ו"יראה "בתי 402, שזהו ,

להם  נשיא עבדי ודוד גו' מלך דוד "ועבדי - מלכות" ו"בתי מקדשנו; בבית בכהונה משמשין כהונה",
ממש.403לעולם" בקרוב ,

מאמין"]. "אני הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
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(393181 ע' תש"ח (סה"ש ס"ג תש"ח כסלו י"ט שיחת ראה
י"ט  שיחת גם  וראה ואילך. 451 ע' חכ"ז בתו"מ נתבאר - ואילך)

ואילך). 234 ע' חכ"א (תו"מ ואילך סל"ז תשח"י כסלו
ואילך.394) רסד ס"ע ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ.
ע'395) חמ"ה  (תו "מ סמ"ו תשכ"ו כסלו י"ט שיחת גם ראה

וש"נ. .(254
יא.396) נא, יו"ד. לה, ישעי'
(תו"מ 397) ס"ז 280 שבהערה בראשית ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(195 ע' חנ"א
(39884 ע' חנ"א (תו"מ ואילך סל"א תשרי וא"ו שיחת
ואילך).

וש"נ.399) א. יז, ברכות
עה"פ.400) בפירש"י הובא יז. פ"א, שמו"ר ב. יא, סוטה
כא.401) א, שמות
וש"נ.402) .256 ע' חל"ו תו"מ גם ראה
כדֿכה.403) לז, יחזקאל
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.ÊÚ רבינו דברי עלֿפי אשר נפשי", בשלום ל"פדה בנוגע ל) (סעיף לעיל שנזכר ענין עוד נשאר  עתה
ה"מגבי  - הצדקה ענין עם קשור  זה הרי חנוכה.הזקן בימי - וההמשך כסלו, י"ט עם הקשורה ת"

שתתעשר" בשביל ו"עשר לו", מוסיפין המוסיף והרחבה"404ו"כל הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ,64,
ציווי  שישנו כו'"405וכיון אתה אף כו' הוא "מה בדרכיו", ובלב 91"הדבק פתוחה ביד ליתן צריכים -

לבב. ובטוב ובשמחה נדיבה,

הציון  על להזכירו כדי עצמה, בפני פיתקא על אמו, ושם שמו יציין הרוצה כל - פעמים כמה וכאמור
היעוד  יקויים ממש בקרוב אשר השמחה, ובעל הגאולה בעל של ממלאֿמקום דורנו, נשיא רבינו 406של

לבב. ובטוב בשמחה לארצנו, קוממיות ויוליכנו עפר", שוכני ורננו "הקיצו

הצדקה, בנתינת ימהרו מאוחר, שכבר וכיון ברכה", לכם "והריקותי עתה ינגנו אמר:) (ואחרֿכך
כולהו  מתברכין ו"מיניה מבורכת, שבת שתהיה לשבתֿקודש, ולהתכונן נדיבה, ובלב פתוחה ביד כאמור,

.407יומין"

"הושיעה  הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ואחרֿכך ברכה", לכם "והריקותי הניגון [ניגנו
הראשונה]. בבא בעצמו וניגן העולם", עד עמך.. את

***

.ÁÚ"העיקר הוא "המעשה - פעמים כמה :3כאמור
מסכתות  עצמם על שלקחו אלו הנה - הש"ס חלוקת אודות עג) וסעיף ל (סעיף לעיל להמדובר בנוגע
אותם  שילמדו - והעיקר מחר, או עתה יקחו - עדיין לקחו שלא ואלו בפועל, כן יעשו לסיימן, עלֿמנת

לטובה. ישראל כל ועל עלינו הבא כסלו לי"ט אותם שיסיימו באופן כולה, השנה במשך

בחומש  השיעורים על בהוספה וכמובן, נשיאנו, רבינו שחילק כפי בתניא, לשיעורים בנוגע גם וכן
פעמים  כמה וכמדובר בזה, התקנה כידוע  .408ותהלים,

שנפסק  באופן והחסידות, הנגלה בלימוד הקבועים השיעורים על בהוספה בא זה שכל - ועיקר ועוד
ומצבו. ומעמדו ענינו לפי אחד לכל ובביאור, באריכות תלמודֿתורה, בהלכות

בהידור, המצוות לקיום - מעשה לידי המביא לימוד יהיה שאז לבב, ובטוב בשמחה זה כל ולעשות
" הן - הענינים שני יהיו גדול"ובמילא "תלמוד והן גדול" ,409מעשה

המלך" ו"בית המקדש") בית ("זה ה'" "בית גדול", ל"בית יבואו פרטיהם 410ועלֿידיֿזה לכל -
מגילה  במסכת בגמרא צדקנו.411כמבואר משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בקרוב ,

תצאו"]. בשמחה "כי הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

פעמים  כמה כמדובר שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר צאתו לברך 412טרם ישכחו שלא מכריז שה"שמש"
תצאו"]. בשמחה "כי לנגן הפעם עוד [והתחיל אחרונה. ברכה
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וש"נ.404) א. קיט, שבת
ה.405) יג, ראה פירש"י
יט.406) כו, ישעי'
א.407) פח, ב. סג, זח"ב
בסופה 408) 280 שבהערה בראשית ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(243 ע' חנ"א (תו"מ
וש"נ.409) ב. מ, קידושין
ט.410) כה, מלכיםֿב
רע"א.411) כז,
וש"נ.412) .163 ע' חכ"ה תו"מ ראה

ayie zyxt zegiy ihewld jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"Û¯˘˙Â ‰Â‡ÈˆÂ‰"

כלתך... תמר "זנתה הפסוק על פירושו בסוף
ותשרף" "ותשרף",1הוציאוה המלה את רש"י מצטט ,

בתו 2ואומר  מאיר: רבי משום מקשאה אפרים "אמר :

לפיכך  כהן, שהוא היתה שם בשריפה".3של דנוה

בזה: להבין וצריך

מופיע  שריפה, חייבת שזינתה כהן שבת הדין א)
אמור  בפרשת רק הציווי,4לראשונה מועד לפני ואילו ,

תורה  מתן לאחר שריפה.5אף עונש כך על הגיע לא ,

לפני  רב כה זמן זה, דין לפי תמר את דנו אפוא כיצד
כן?

כאשר  רק חל הוא נאמר, כבר שהדין לאחר אף ב)
"הכל  ואילו הנישואין", מן או האירוסין מן "זנתה

בפנויה" הכתוב דיבר שלא היתה 6מודים תמר והרי .

בעלה  מות לאחר התרחש המאורע כי ?7פנויה,

.·
"Ì·È ˙¯ÓÂ˘" ‰È‡ ¯Ó˙

שדנו  נהוג, היה ההם שבדורות המפרשים, יש

אז  נחשבה יבם שומרת כי שזינתה, יבם שומרת לשריפה
איש  .8כאשת

של  שמשפטה לפרש אפשר אי רש"י דברי לפי אך
שבהיותה  מפני הוא שזינתה כהן כבת בשריפה תמר

איש  כאשת נחשבה היא יבם כי:9שומרת ,

ששומרת  מקום בשום מוזכר אין רש"י בפירוש א)

איש. כאשת כלשהו במקרה נחשבת יבם

שכל  לומר הכרחי רש"י, פירוש לפי על ב) חל לא ל

להלן. שיוסבר כפי יבם, שומרת של דין תמר

.‚
ÌÂ·È ÈÈ„ ÌÈÈ˜ ‰„Â‰È

לכך  הסיבות שאחת בהרחבה, פעם הוסבר כבר
בנותיו" "וכל המלים על רש"י 10שבפירושו אין

"בנותיו" המלה שמשמעות יהודה, רבי בדעת מסתפק

– כפשוטה את zepaהיא גם מביא הוא אלא יעקב,
מפני  היא, ל"כלותיו", היא שהכוונה נחמיה, רבי דעת

את  נשאו שהשבטים יוצא יהודה רבי של פירושו שלפי

נח a`d(מן11אחיותיהם  לבני המותר דבר ,12,(
התורה  כל את שמרו שהשבטים לומר, יש ובפשטות

יעקב  בחיי ולפחות ניתנה, שלא .13עד

לכל  להינשא יבמה על החל האיסור לגבי מכך יותר

יבום  מצות את קיים שיהודה מוצאים שאנו כיון אדם:
אחיך  אשת אל "בא לאונן אמר הוא שהרי בכללותה,
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כד.1) לח, פרשתנו
יז.2) פרשתנו בובער תנחומא יו"ד. פפ"ה, בב"ר והוא
כו'.3) היא כהן בת הלא כאן: תיב"ע גם ראה
ט.4) כא,
[שלכן 5) חמור איסור שהוא ידעו מקודם שגם אף במקלל, וכמו

חייב  אם יודעים היו "לא בכ"ז יב)], כד, (אמור גו'" במשמר "וינחהו
שם). (רש"י במקושש ועד"ז – זה על הציווי שהי' עד מיתה"

בת  גם – אמור פ' שנאמרה (שקודם שזינתה איש אשת אשר ולהעיר
כן  בארוסה גם – כד כב, – תצא כי פ' שנאמרה וקודם זה, בכלל כהן

י). כ, (קדושים עה"ת בפרש"י גם וכמבואר בשריפה דינה אין הוא)
ט.6) כא, אמור פירש"י
כאן.7) הרמב"ן שהקשה וכמו

באם שגם כאן, רש"י אותה l`במפרשי דנים היו כהן בת היתה
על  מיתה גזרו שם של שבב"ד לפי או פרוץ, הי' שהדור [לפי למיתה

" רש"י ומ"ש ב)], לו, (ע"ז שזינתה כוונתו jkitlפנוי' בשריפה" דנוה
כהן  בת שהיתה לפי הוא אחרת) במיתה (ולא דוקא בשריפה שדנוה שמה
מקשאה  אפרים תהרג אמר ולא תשרף אמר "למה שם: בת"ב הוא (ועד"ז
שלא  א) נו, (סנהדרין אינה תוד"ה גם וראה כו'". שם של בתו כו'

" אלא מיתה שזינתה exingdykנתחייבה כיבמה מיתה לחייבה עלי'
אבל  דבשריפה"*). כהן בת אמיתת אוקמוה

שזנתה  שפנוי' – ברמז ואפילו – בפרש"י כלל נזכר שלא על נוסף –
דרך l`(גם הרי – שם דע"ז (והסוגיא למיתה אז דנים היו כהן) בת

– עה"ת פירש"י דרך אינו בגמרא –eheytהלימוד מקרא) של
יד. לח, (פרשתנו דרכים" בפרשת – עינים בפתח "ותשב ממ"ש

מיתה) מעונש יראה (ולא לזונה שחשבוה באופן שם) לא gkenפרש"י שאז
הי' שלא מוכח עלי', בא שיהודה ממה מזו: ויתירה למיתה. זונה דנים היו

כלל. איסור בזה
מן  עצמן גדרו "שהאומות ז) לד, (וישלח רש"י למ"ש סותר ואי"ז

כי – פנוי' אז היתה דינה שגם אף – "וכן yxetnהעריות" שם ברש"י
– יעשה "הבה zeprlלא יהודה שאמר מה יומתק ועפי"ז הבתולות". את

דלכאורה  – שם) ופרש"י טז לח, (פרשתנו לכך" ודעתך עצמך הכיני – נא
של  סרך שום בזה יהי' שלא בכדי – אליך" "אבוא שיאמר מספיק הי'

עינוי.
כאן.8) ורמב"ן רשב"ם גם וראה כאן. רד"ק
המהרש"ל.9) בשם כאן ש"ח ראה

לה.10) לז, פרשתנו
שם:11) רש"י לפ'me`ypeכמ"ש ב' בשיחה זה על הביאור וראה .

ויחי.
יב.12) כ, וירא רש"י
הנ"ל.13) בשיחה בארוכה בכ"ז ראה

.ek q"x r"d` xehd iyxtn x`ye i"a k"b d`xe .'qezd ixac epaei epnne o`k ipewfga `ed f"cr (*
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.ÊÚ רבינו דברי עלֿפי אשר נפשי", בשלום ל"פדה בנוגע ל) (סעיף לעיל שנזכר ענין עוד נשאר  עתה
ה"מגבי  - הצדקה ענין עם קשור  זה הרי חנוכה.הזקן בימי - וההמשך כסלו, י"ט עם הקשורה ת"

שתתעשר" בשביל ו"עשר לו", מוסיפין המוסיף והרחבה"404ו"כל הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ,64,
ציווי  שישנו כו'"405וכיון אתה אף כו' הוא "מה בדרכיו", ובלב 91"הדבק פתוחה ביד ליתן צריכים -

לבב. ובטוב ובשמחה נדיבה,

הציון  על להזכירו כדי עצמה, בפני פיתקא על אמו, ושם שמו יציין הרוצה כל - פעמים כמה וכאמור
היעוד  יקויים ממש בקרוב אשר השמחה, ובעל הגאולה בעל של ממלאֿמקום דורנו, נשיא רבינו 406של

לבב. ובטוב בשמחה לארצנו, קוממיות ויוליכנו עפר", שוכני ורננו "הקיצו

הצדקה, בנתינת ימהרו מאוחר, שכבר וכיון ברכה", לכם "והריקותי עתה ינגנו אמר:) (ואחרֿכך
כולהו  מתברכין ו"מיניה מבורכת, שבת שתהיה לשבתֿקודש, ולהתכונן נדיבה, ובלב פתוחה ביד כאמור,

.407יומין"

"הושיעה  הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ואחרֿכך ברכה", לכם "והריקותי הניגון [ניגנו
הראשונה]. בבא בעצמו וניגן העולם", עד עמך.. את

***

.ÁÚ"העיקר הוא "המעשה - פעמים כמה :3כאמור
מסכתות  עצמם על שלקחו אלו הנה - הש"ס חלוקת אודות עג) וסעיף ל (סעיף לעיל להמדובר בנוגע
אותם  שילמדו - והעיקר מחר, או עתה יקחו - עדיין לקחו שלא ואלו בפועל, כן יעשו לסיימן, עלֿמנת

לטובה. ישראל כל ועל עלינו הבא כסלו לי"ט אותם שיסיימו באופן כולה, השנה במשך

בחומש  השיעורים על בהוספה וכמובן, נשיאנו, רבינו שחילק כפי בתניא, לשיעורים בנוגע גם וכן
פעמים  כמה וכמדובר בזה, התקנה כידוע  .408ותהלים,

שנפסק  באופן והחסידות, הנגלה בלימוד הקבועים השיעורים על בהוספה בא זה שכל - ועיקר ועוד
ומצבו. ומעמדו ענינו לפי אחד לכל ובביאור, באריכות תלמודֿתורה, בהלכות

בהידור, המצוות לקיום - מעשה לידי המביא לימוד יהיה שאז לבב, ובטוב בשמחה זה כל ולעשות
" הן - הענינים שני יהיו גדול"ובמילא "תלמוד והן גדול" ,409מעשה

המלך" ו"בית המקדש") בית ("זה ה'" "בית גדול", ל"בית יבואו פרטיהם 410ועלֿידיֿזה לכל -
מגילה  במסכת בגמרא צדקנו.411כמבואר משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בקרוב ,

תצאו"]. בשמחה "כי הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

פעמים  כמה כמדובר שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר צאתו לברך 412טרם ישכחו שלא מכריז שה"שמש"
תצאו"]. בשמחה "כי לנגן הפעם עוד [והתחיל אחרונה. ברכה
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וש"נ.404) א. קיט, שבת
ה.405) יג, ראה פירש"י
יט.406) כו, ישעי'
א.407) פח, ב. סג, זח"ב
בסופה 408) 280 שבהערה בראשית ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(243 ע' חנ"א (תו"מ
וש"נ.409) ב. מ, קידושין
ט.410) כה, מלכיםֿב
רע"א.411) כז,
וש"נ.412) .163 ע' חכ"ה תו"מ ראה
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"Û¯˘˙Â ‰Â‡ÈˆÂ‰"

כלתך... תמר "זנתה הפסוק על פירושו בסוף
ותשרף" "ותשרף",1הוציאוה המלה את רש"י מצטט ,

בתו 2ואומר  מאיר: רבי משום מקשאה אפרים "אמר :

לפיכך  כהן, שהוא היתה שם בשריפה".3של דנוה

בזה: להבין וצריך

מופיע  שריפה, חייבת שזינתה כהן שבת הדין א)
אמור  בפרשת רק הציווי,4לראשונה מועד לפני ואילו ,

תורה  מתן לאחר שריפה.5אף עונש כך על הגיע לא ,

לפני  רב כה זמן זה, דין לפי תמר את דנו אפוא כיצד
כן?

כאשר  רק חל הוא נאמר, כבר שהדין לאחר אף ב)
"הכל  ואילו הנישואין", מן או האירוסין מן "זנתה

בפנויה" הכתוב דיבר שלא היתה 6מודים תמר והרי .

בעלה  מות לאחר התרחש המאורע כי ?7פנויה,

.·
"Ì·È ˙¯ÓÂ˘" ‰È‡ ¯Ó˙

שדנו  נהוג, היה ההם שבדורות המפרשים, יש

אז  נחשבה יבם שומרת כי שזינתה, יבם שומרת לשריפה
איש  .8כאשת

של  שמשפטה לפרש אפשר אי רש"י דברי לפי אך
שבהיותה  מפני הוא שזינתה כהן כבת בשריפה תמר

איש  כאשת נחשבה היא יבם כי:9שומרת ,

ששומרת  מקום בשום מוזכר אין רש"י בפירוש א)

איש. כאשת כלשהו במקרה נחשבת יבם

שכל  לומר הכרחי רש"י, פירוש לפי על ב) חל לא ל

להלן. שיוסבר כפי יבם, שומרת של דין תמר

.‚
ÌÂ·È ÈÈ„ ÌÈÈ˜ ‰„Â‰È

לכך  הסיבות שאחת בהרחבה, פעם הוסבר כבר
בנותיו" "וכל המלים על רש"י 10שבפירושו אין

"בנותיו" המלה שמשמעות יהודה, רבי בדעת מסתפק

– כפשוטה את zepaהיא גם מביא הוא אלא יעקב,
מפני  היא, ל"כלותיו", היא שהכוונה נחמיה, רבי דעת

את  נשאו שהשבטים יוצא יהודה רבי של פירושו שלפי

נח a`d(מן11אחיותיהם  לבני המותר דבר ,12,(
התורה  כל את שמרו שהשבטים לומר, יש ובפשטות

יעקב  בחיי ולפחות ניתנה, שלא .13עד

לכל  להינשא יבמה על החל האיסור לגבי מכך יותר

יבום  מצות את קיים שיהודה מוצאים שאנו כיון אדם:
אחיך  אשת אל "בא לאונן אמר הוא שהרי בכללותה,
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כד.1) לח, פרשתנו
יז.2) פרשתנו בובער תנחומא יו"ד. פפ"ה, בב"ר והוא
כו'.3) היא כהן בת הלא כאן: תיב"ע גם ראה
ט.4) כא,
[שלכן 5) חמור איסור שהוא ידעו מקודם שגם אף במקלל, וכמו

חייב  אם יודעים היו "לא בכ"ז יב)], כד, (אמור גו'" במשמר "וינחהו
שם). (רש"י במקושש ועד"ז – זה על הציווי שהי' עד מיתה"

בת  גם – אמור פ' שנאמרה (שקודם שזינתה איש אשת אשר ולהעיר
כן  בארוסה גם – כד כב, – תצא כי פ' שנאמרה וקודם זה, בכלל כהן

י). כ, (קדושים עה"ת בפרש"י גם וכמבואר בשריפה דינה אין הוא)
ט.6) כא, אמור פירש"י
כאן.7) הרמב"ן שהקשה וכמו

באם שגם כאן, רש"י אותה l`במפרשי דנים היו כהן בת היתה
על  מיתה גזרו שם של שבב"ד לפי או פרוץ, הי' שהדור [לפי למיתה

" רש"י ומ"ש ב)], לו, (ע"ז שזינתה כוונתו jkitlפנוי' בשריפה" דנוה
כהן  בת שהיתה לפי הוא אחרת) במיתה (ולא דוקא בשריפה שדנוה שמה
מקשאה  אפרים תהרג אמר ולא תשרף אמר "למה שם: בת"ב הוא (ועד"ז
שלא  א) נו, (סנהדרין אינה תוד"ה גם וראה כו'". שם של בתו כו'

" אלא מיתה שזינתה exingdykנתחייבה כיבמה מיתה לחייבה עלי'
אבל  דבשריפה"*). כהן בת אמיתת אוקמוה

שזנתה  שפנוי' – ברמז ואפילו – בפרש"י כלל נזכר שלא על נוסף –
דרך l`(גם הרי – שם דע"ז (והסוגיא למיתה אז דנים היו כהן) בת

– עה"ת פירש"י דרך אינו בגמרא –eheytהלימוד מקרא) של
יד. לח, (פרשתנו דרכים" בפרשת – עינים בפתח "ותשב ממ"ש

מיתה) מעונש יראה (ולא לזונה שחשבוה באופן שם) לא gkenפרש"י שאז
הי' שלא מוכח עלי', בא שיהודה ממה מזו: ויתירה למיתה. זונה דנים היו

כלל. איסור בזה
מן  עצמן גדרו "שהאומות ז) לד, (וישלח רש"י למ"ש סותר ואי"ז

כי – פנוי' אז היתה דינה שגם אף – "וכן yxetnהעריות" שם ברש"י
– יעשה "הבה zeprlלא יהודה שאמר מה יומתק ועפי"ז הבתולות". את

דלכאורה  – שם) ופרש"י טז לח, (פרשתנו לכך" ודעתך עצמך הכיני – נא
של  סרך שום בזה יהי' שלא בכדי – אליך" "אבוא שיאמר מספיק הי'

עינוי.
כאן.8) ורמב"ן רשב"ם גם וראה כאן. רד"ק
המהרש"ל.9) בשם כאן ש"ח ראה

לה.10) לז, פרשתנו
שם:11) רש"י לפ'me`ypeכמ"ש ב' בשיחה זה על הביאור וראה .

ויחי.
יב.12) כ, וירא רש"י
הנ"ל.13) בשיחה בארוכה בכ"ז ראה

.ek q"x r"d` xehd iyxtn x`ye i"a k"b d`xe .'qezd ixac epaei epnne o`k ipewfga `ed f"cr (*
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maie"...ש(אף 14אותה מחייב, הפשוט ההגיון לכן ,
תהיה  "לא הלאו על גם שמר הוא יהודה) רבי לדעת
נובעת  זו ששלילה כיון זר", לאיש החוצה המת אשת

עליה..." יבא "יבמה החיוב .15מן

רש"י  מפרש מדוע להבין קשה כך, שלפי 16ואם ,
לדעתה" עוד יסף "ולא של המשמעות השני הפירוש
את  לקח שיהודה לומר ייתכן כיצד פסק": "לא היא

לשלה  יבם שומרת היתה היא והרי היה 17תמר, אשר ,
מצרים? מבאי

יהודה רבי שלדעת נפרש, אם יהודה l`אף שמר
"יבמה  מצותֿהעשה בין (ונבדיל לשוק יבמה איסור על
המת  אשת תהיה "לא הלאו לבין עליה" יבא
לא  אותה" "ויבם שבאומרו שנבאר, או החוצה...".

יהודה א zevnlהתכוון אלא שכך יבום, מפני זאת מר
אז  נהוג "לא 18היה שהפירוש לתרץ היה ניתן זה ולפי ,(

דעת  לפי ואילו יהודה, רבי דעת לפי רק מתאים פסק"
שהן  כפי יסף" "לא המלים את לבאר יש נחמיה רבי

הוסיף" "לא רש"י: של הראשון בפירושו 19מבוארות

–

הקושי  יישאר עדיין זאת, נחמיה,20בכל רבי לדעת :
שלא  עד התורה כל את (אז) קיימו אכן שהשבטים
איסור  על כן לפני יהודה עבר זאת שבכל יוצא, ניתנה,
ש"לא  כיון בשוגג, זאת עשה הוא כי אם תמר, במעשה

היא" כלתו כי (א)21ידע לומר: ייתכן וכיצד .
dlrnlny22 לכך אותו וכו'23הובילו המלך שדוד (ב) ;

מה  לפי – אסורה מביאה יצאו המשיח למלך ועד
עצמם  על ?24שקיבלו

דרך שלפי הוא, לכך בכל hytdההסבר קושי אין
המת  אשת תהיה "לא האיסור מלכתחילה: הענין
יבא  "יבמה מהציווי כתוצאה כאמור, נובע, החוצה..."
על  החמירו שהשבטים למרות בעניננו, כך, ואם עליה".

לשלה הרי כולה, התורה כל את וקיימו `xeqעצמם did
" כי תמר, את אנשיה"zwfgenלייבם שימותו זו ,25היא

לשוק. יבמה יציאת של האיסור כל התבטל וממילא
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במצות 14) התחיל יהודה ה: פפ"ה, ב"ר גם וראה ח. לח, פרשתנו
גבי  זה הזכיר לא רפ"ט) מלכים (הל' שהרמב"ם ממה (אבל תחלה. יבום

כן). ס"ל שלא משמע – מ"ת לפני שהיו המצות
ה.15) כה, תצא
כו.16) לח, פרשתנו
זקנים 17) דעת ח. פסוק רמב"ן גם (וראה כד פסוק כאן ברד"ק

(אלא  המת אבי גם מייבם הי' אז אשר כד) פסוק אוה"ח עה"פ. מבעה"ת
היבום  שענין לכאורה לתרץ אפשר הי' ועפי"ז לאב), קודם הי' שהאח

האומות אצל גם נהוג ש dgcשהי' הבן דאשת עליו l`האיסור נצטוו
ואילך). 146 ע' לעיל המבואר (וע"ד

להודיע לרש"י הו"ל דא"כ – כן לומר אין בפרש"י yecigdאבל
מקום  בשום זה נמצא שלא ובפרט הבן. אשת ונושא מייבם הי' האב שגם

בגמרא במשנה, מצות eke'בתנ"ך, קיים דיהודה ה) (פפ"ה, בב"ר ומרז"ל .
מש"נ על קאי – (פ"א,maieיבום ישקני עה"פ בשהש"ר (וכמפורש אותה

באב. ולא באח שמדבר יו"ד) פ"ב, ויק"ר (ה)), ב
באב, גם יבום הי ' מ"ת שלפני וכו' הרמב"ן לדעת שגם ולהוסיף
פסק  לא ולמה היבום, ענין קיים כבר הרי ממנו שנתעברה דלאחרי – צ"ע
רק  לא הוא היבום ענין מ"ת לפני שגם בדוחק שי"ל (אף אח"כ לדעתה

לו "ולקחה ע"י המת בית" את "יבנה גם כ"א להמת, זרע" ".dy`l"והקם
ממנה  לפרוש רצה לא אשתו, נעשית שכבר שמכיון לתרץ יותר ומרווח
לא  שעדיין הבן דאשת האיסור מצד נ) לא, לעיל (פרש"י אותה ולענות

עליו). נצטוו
אבל18) ח. פסוק כאן תהי'l`כברד"ק ד"לא איסור אז נהוג הי'

זר". לאיש החוצה המת אשת
אליבא 19) כי – הפירושים לב' רש"י שהוזקק מה מובן הי' ועפי"ז

"לא gxkenדר"נ לפרש יותר מסתבר דר"י ואליבא הוסיף"*, "לא לפרש
הוסיף". "לא למה ש"צדקה", מכיון כי פסק",

שלעיל  אף – הוסיף" "לא הפירוש מקדים שרש"י מה להקשות ואין
פירוש כי – יהודה דר' הפירוש מקדים לה) יסף"heytd(לז , ד"ולא

)df weqtay רש"י הוזקק פסק" "לא להפירוש (שהרי הוסיף" "לא הוא (
ל"וחברו").

כי 20) – ב' סעיף כנ"ל לתרץ אפשר אי ר"י לדעת גם לזה: ונוסף
מוכיח  עצמו זה הרי זר, לאיש מותרת היתה יבם ששומרת נאמר באם

איש.l`ש  כאשת נחשבת היתה
טז.21) לח, פרשתנו
(22" כו: לח, פרש"י iz`neראה ipnn."'כו הדברים יצאו
זאת 23) עשית לבבך בתם כי "ידעתי ו) כ, (וירא ממש"נ היפך וה"ז
jeyg`e"און כל לצדיק יאונה "לא ונאמר לי". מחטוא אותך אנכי גם

דעת". בלי עבירה לו תזדמן "לא שם: ובפרש"י כא) יב, (משלי
במידי  דוקא הוא וש"נ) א. ז, (גיטין התוספות שיטת שלפי ואף

דאכילה 
מאכל  "מכל אשר פ"ח בתניא המבואר עפ"י זה להטעים [ויש
וח') (פ"ז בתניא המבואר וע"פ מבשרו". ובשר דם תיכף נעשה ומשקה
אם  הפרש שיש שם בתוס' מ"ש יומתק – בגקה"ט הן אסורות שמאכלות

האיסור] בשעת רק שהוא או עצמו בהמאכל הוא האיסור
לשון  מפשטות (וגם סתם "עבירה" שם) (משלי רש"י מלשון (א) הרי

" רש"י lkהכתוב מפי' ולהעיר האיסורים. בכל גם שכ"ה משמע און")
דלא  כו'" בהמתן "השתא שגורס ב) כח, כתובות ב. צט, (יבמות בש"ס

ע"ב. ריש לט, (ח"א) מלקו"ד גם ולהעיר כבתוס'.
בנדו"ד הרי – התוספות לשיטת גם enxb(ב) dlrnln" – ipnnלזה

iz`ne."'כו הדברים יצאו
יוכבד 24) את עמרם ויקח ע"י שהי' כו' למשה דומה אינו ולכן

כ. ו, שמות חזקוני ב. נח, סנה' וראה דודתו.
המצות 25) מז' הוא שש"ד ומכיון שם. פירש"י יא. לח, פרשתנו

eehvpyיבום מצות בשביל לדחותה אין הרי ב"נ, עלי'ly`עליהם נצטוו
שנצטווה). עד מל לא שא"א מה הטעם 147 ע' לעיל שנתבאר (וע"ד

ה  – היבום על מצווים היו באם גם לזה: את נוסף לסכן שאין פשוט רי
ופתחי  סק"ב) ט' סי' (אה"ע באה"ט (וראה יבום מצות קיום בשביל עצמו

yexit edfy itl `ed "siqed `l" yexitda zeticrdy xnel jixv ± (mipta oldlck) mai zxney oic 'id `l xnzly xe`iad itl (*heytd`le"csqioldlck ,"
.dxrdd mipta
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כי  חליצה, של הענין כאן יושם לא סיבה מאותה
שבו  במקרה דוקא הפשט, דרך לפי גם חלה, חליצה

"uetgi `l"יבמתו את לקחת כאשר 26האיש לא אך ,

ליבמה  לו .27אסור

.„
ÂÈÚ· ÏÁ ÂÈ‡ "Â˙ÏÎ" ¯ÂÒÈ‡

תמר  נחמיה): רבי (לדעת לשאול יש עדיין לכאורה,

של  האיסור כאן חל כך ואם יהודה, של כלתו היתה

תגלה" לא כלתך אין 28"ערות דבר, של לאמיתו אך ?
זה  איסור בעניננו :29חל

אביך" אשת "ערות האיסור על רש"י 30א) אומר
מיוחד  בריבוי צורך שיש מכך מיתה". לאחר "לרבות

האב, של מיתתו לאחר גם האב אשת את לאסור כדי

באיסורי  הרי הפשט, בדרך רש"י שיטת שלפי מוכח,
– בנך" "אשת האיסור ובכללם – אחרים עריות

היתה  שתמר וכיון מיתה. לאחר האיסור מתבטל

מפני  ליהודה אסורה היתה לא היא הרי אלמנה,
בנו". "אשת של האיסור

נאמר  אם אף לומדים 31ב) האב אשת שמאיסור ,
אחרים  עריות איסורי לגבי לאחר 32גם גם חלים שהם ,

שונה  "כלתך" של האיסור זאת בכל הרי – מיתה

שהטעם  מבארת, שהתורה כיון אחרים: מאיסורים
זה  "33לאיסור מפני –lazהוא האב oilalanעשו זרע

הבן" כאשר 34וזרע או הבן, מיתת שלאחר הרי, ,

–35גירשה  בלבול של זה חשש קיים אין כאשר ,
לאביו. האשה מותרת

לומר, נרצה אם אף מכך: יותר illkג) ote`ay,
מפני  גם כי הבן, מיתת לאחר גם קיים לאיסור זה טעם

של הבן האבmrtזרע לגבי הדבר נחשב xge`nעדיין
xzei"הרי36ל"תבל שער , כיון כך: לומר אין בעניננו

זרעם  את השחיתו הענין 37ואונן כל לכאן מתאים אין ,

"תבל". של
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שקטלנית  דיעות כמה ישנם ההלכה דרך עפ"י שגם סק"ד) (שם תשובה
להתייבם), אסורה

ב) עד, (סנה' נח בן ד"ה התוס' דעת [ולפי הפשט דרך עפ"י והרי
דרוש  האתרים דרך דרכים פרשת וראה כ"ה. ההלכה דרך עפ"י גם –
לפי  (שהרי בהם וחי הכתוב לולא גם הוא יהרג ואל דיעבור הדין שני]
וכדמוכח  הבא"), "לעולם הוא בהם" "וחי פירוש ה) יח, (אחרי  פירש"י

i"yxtn.כד ד, שמות
בפשטות 26) – הוא ט) כה, (שם בפניו" ש"וירקה ובפרט ז. כה, תצא

ובמילא  ח), פסוק כאן רמב"ן וראה – ז (שם, יבמי" אבה "לא על בזיון –
שייך לייבמה.`xeqכש llkאי"ז

שגם27) מה dklddובדוגמת c"r אינו ליבום עולה שאין "כל –
הי' לאוין בחייבי גם – "יבמתו" רחמנא רבי לא ובאם  לחליצה", עולה

סע"א). כ, (יבמות כן
טו.28) יח, אחרי
(29" טז) לח, (פרשתנו הכוונה ikומ"ש – היא" כלתו כי ידע לא

שימותו  היא ש"מוחזקת כיון אלי' בא הי' לא היא שכלתו יודע הי' שבאם
צע"ג. – בספורנו ומש"כ אנשי'".

ח.30) יח, אחרי
מה?31) יסוד על – צע"ג אבל
להוכיח 32) אין יח), (שם, "בחיי'" על לפירוש רש"י שהוזקק ממה

בה  שנאמר אשתו אחות שאני כי – מיתה לאחרי מותר העריות שבכל
"אשה (ב)`l(א) שם), הש"ח (וכפירוש כאחת" שתיהן – אחותה

ורא  שם. וספורנו רמב"ן (ראה ואילך)."לצרור" 146 ע' לעיל גם ה
בנוגע33) קדושים בפ' נאמר עשו" ד"תבל שהטעם (ולא yperdlואף

גם  הוא ש"תבל" מזה, מוכח מ"מ להאיסור), בנוגע טו) (יח, אחרי בפ'
שלפני'.xeqi`dגדר בסדרה פרש"י eaxeשנתבאר וראה כיו"ב. מלספור

כז) א, "llkd(בראשית :eheyte,מקרא פירש o`kשל ולא כו' הודיעך
במק"א". לך ופירש כו'

שם.34) פרש"י יב. כ, קדושים
– אחר" "לשון הוא שם ברש"י כו'" "מבלבלין שהפירוש ואף
מוכרח  אינו אבל "תבל", תיבת בפירוש רק הוא בהפירושים החילוק

בדין. שיחלוקו
מוכרח  גנאי" – "תבל הראשון פירוש לפי גם כי י"ל מזה ויתרה

ש  הצדoiprלומר זהו רק הרי כי כו', שמבלבלין זה הוא שבין deeydהגנאי
נק' גנאי שבהם הענינים יב).lazב' כ, קדושים כג. יח, (אחרי

על 35) ללימוד שצריך ומה גרושין. לאחרי אסורות עריות שאר אבל
.32 הערה לעיל מ"ש עפ"י מובן – אשתו באחות זה

ג"כ 36) וראה בשמן. דבלולות פי' הוא כן לא שהרי הוא, ודוחק
i"yxtוזה לבנה שואל זה ונבלבל... ז): (יא, נח dpery(היינוian`ס"פ

אבל טיט.drehלשאלה, ומפרשה) בה
ט.37) שם). (ופרש"י ז לח, פרשתנו

את  השחיתו ואונן שער יהודה ידע לא שבתחילה את"ל ואפילו
מלכים ממנה שיצאו "גזרתי קול בת שיצאה אחרי הרי hayneזרעם,

ע"י צ"ל ולכן זה dcediיהודה" הי' שלא הסיבה נתבררה בודאי – ותמר
ואונן*. ער ע"י מקודם

יבמה  איסור משום בזה הי' ולא – לדעתה פסק לא שמ"מ אלא
ש  מוחזקת שאינה שראה אף כי מחשש `iyp'לשוק, יצאת לא – ימותו

בנוגע הואdlylקטלנית גם ימות "פן –eig`k,מב) וע"ד יא), (לח, **"
בנימין "ואת sqeiד) ig` שכן) אחיו את יעקב שלח לא מיותר) (דלכאורה

פן אמר כי שיחה ep`xwiשלחם) להלן (וראה אסון" יוסף) אחי (בהיותו
מקץ). לפ' ג'

כיון  לתרץ: – "אנשי'" וכתב "כאחיו" הכתוב מל' רש"י שינה ובכ"ז
לשוק. להתירה לו הי' – (לשלה) לו" להשיאה בדעתו הי' "שלא

את מפרש שרש"י הוא weqtd[ואף גם ימות "פן נאמר ובפסוק ,
eig`k" שהתיבות לומר מוכרח מ"מ ,"ik לא] טעם הם ימות" פן אמר

לתמר  אמירתו על גם אלא] לשלה, להשיאה בדעתו הי' שלא מה על רק

yygn t"kr (` ixd ,mzbdpd rci m`a elit` ik ± dlyl dzzl l"ede ,ziplhw dpi`e ezn m`hgay k"b rci ixd rci m`a ik ,rci `ly gikedl oi`y heyt la` (*
,oiyper ipa eid m`a mb (a) .(y"g t"x i"yx) oiyper ipa mpi` `linae ,dpy 'k(e dpy b"i) iptl eid ixd (`) ik ,ezeniy llk gixkn f"i` (a .z`vi `l ziplhw wtq

.dzin `ed df `hg lr yperdy l"pn
wxeixg`l.miny icia dzin `ed f"r yperdy opirci `linae ,`hgd iptn mzziny erci `wec f` ,ziplhw dpi`y ze`cea xxazpy

" dcedi xn`y dne (**eig`kezeniy eipira zwfgen dzidy s` "'iyp`.dlyl dzpizp i` ly mrhd xzei yibcdl wx `ed ±
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maie"...ש(אף 14אותה מחייב, הפשוט ההגיון לכן ,
תהיה  "לא הלאו על גם שמר הוא יהודה) רבי לדעת
נובעת  זו ששלילה כיון זר", לאיש החוצה המת אשת

עליה..." יבא "יבמה החיוב .15מן

רש"י  מפרש מדוע להבין קשה כך, שלפי 16ואם ,
לדעתה" עוד יסף "ולא של המשמעות השני הפירוש
את  לקח שיהודה לומר ייתכן כיצד פסק": "לא היא

לשלה  יבם שומרת היתה היא והרי היה 17תמר, אשר ,
מצרים? מבאי

יהודה רבי שלדעת נפרש, אם יהודה l`אף שמר
"יבמה  מצותֿהעשה בין (ונבדיל לשוק יבמה איסור על
המת  אשת תהיה "לא הלאו לבין עליה" יבא
לא  אותה" "ויבם שבאומרו שנבאר, או החוצה...".

יהודה א zevnlהתכוון אלא שכך יבום, מפני זאת מר
אז  נהוג "לא 18היה שהפירוש לתרץ היה ניתן זה ולפי ,(

דעת  לפי ואילו יהודה, רבי דעת לפי רק מתאים פסק"
שהן  כפי יסף" "לא המלים את לבאר יש נחמיה רבי

הוסיף" "לא רש"י: של הראשון בפירושו 19מבוארות

–

הקושי  יישאר עדיין זאת, נחמיה,20בכל רבי לדעת :
שלא  עד התורה כל את (אז) קיימו אכן שהשבטים
איסור  על כן לפני יהודה עבר זאת שבכל יוצא, ניתנה,
ש"לא  כיון בשוגג, זאת עשה הוא כי אם תמר, במעשה

היא" כלתו כי (א)21ידע לומר: ייתכן וכיצד .
dlrnlny22 לכך אותו וכו'23הובילו המלך שדוד (ב) ;

מה  לפי – אסורה מביאה יצאו המשיח למלך ועד
עצמם  על ?24שקיבלו

דרך שלפי הוא, לכך בכל hytdההסבר קושי אין
המת  אשת תהיה "לא האיסור מלכתחילה: הענין
יבא  "יבמה מהציווי כתוצאה כאמור, נובע, החוצה..."
על  החמירו שהשבטים למרות בעניננו, כך, ואם עליה".

לשלה הרי כולה, התורה כל את וקיימו `xeqעצמם did
" כי תמר, את אנשיה"zwfgenלייבם שימותו זו ,25היא

לשוק. יבמה יציאת של האיסור כל התבטל וממילא
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במצות 14) התחיל יהודה ה: פפ"ה, ב"ר גם וראה ח. לח, פרשתנו
גבי  זה הזכיר לא רפ"ט) מלכים (הל' שהרמב"ם ממה (אבל תחלה. יבום

כן). ס"ל שלא משמע – מ"ת לפני שהיו המצות
ה.15) כה, תצא
כו.16) לח, פרשתנו
זקנים 17) דעת ח. פסוק רמב"ן גם (וראה כד פסוק כאן ברד"ק

(אלא  המת אבי גם מייבם הי' אז אשר כד) פסוק אוה"ח עה"פ. מבעה"ת
היבום  שענין לכאורה לתרץ אפשר הי' ועפי"ז לאב), קודם הי' שהאח

האומות אצל גם נהוג ש dgcשהי' הבן דאשת עליו l`האיסור נצטוו
ואילך). 146 ע' לעיל המבואר (וע"ד

להודיע לרש"י הו"ל דא"כ – כן לומר אין בפרש"י yecigdאבל
מקום  בשום זה נמצא שלא ובפרט הבן. אשת ונושא מייבם הי' האב שגם

בגמרא במשנה, מצות eke'בתנ"ך, קיים דיהודה ה) (פפ"ה, בב"ר ומרז"ל .
מש"נ על קאי – (פ"א,maieיבום ישקני עה"פ בשהש"ר (וכמפורש אותה

באב. ולא באח שמדבר יו"ד) פ"ב, ויק"ר (ה)), ב
באב, גם יבום הי ' מ"ת שלפני וכו' הרמב"ן לדעת שגם ולהוסיף
פסק  לא ולמה היבום, ענין קיים כבר הרי ממנו שנתעברה דלאחרי – צ"ע
רק  לא הוא היבום ענין מ"ת לפני שגם בדוחק שי"ל (אף אח"כ לדעתה

לו "ולקחה ע"י המת בית" את "יבנה גם כ"א להמת, זרע" ".dy`l"והקם
ממנה  לפרוש רצה לא אשתו, נעשית שכבר שמכיון לתרץ יותר ומרווח
לא  שעדיין הבן דאשת האיסור מצד נ) לא, לעיל (פרש"י אותה ולענות

עליו). נצטוו
אבל18) ח. פסוק כאן תהי'l`כברד"ק ד"לא איסור אז נהוג הי'

זר". לאיש החוצה המת אשת
אליבא 19) כי – הפירושים לב' רש"י שהוזקק מה מובן הי' ועפי"ז

"לא gxkenדר"נ לפרש יותר מסתבר דר"י ואליבא הוסיף"*, "לא לפרש
הוסיף". "לא למה ש"צדקה", מכיון כי פסק",

שלעיל  אף – הוסיף" "לא הפירוש מקדים שרש"י מה להקשות ואין
פירוש כי – יהודה דר' הפירוש מקדים לה) יסף"heytd(לז , ד"ולא

)df weqtay רש"י הוזקק פסק" "לא להפירוש (שהרי הוסיף" "לא הוא (
ל"וחברו").

כי 20) – ב' סעיף כנ"ל לתרץ אפשר אי ר"י לדעת גם לזה: ונוסף
מוכיח  עצמו זה הרי זר, לאיש מותרת היתה יבם ששומרת נאמר באם

איש.l`ש  כאשת נחשבת היתה
טז.21) לח, פרשתנו
(22" כו: לח, פרש"י iz`neראה ipnn."'כו הדברים יצאו
זאת 23) עשית לבבך בתם כי "ידעתי ו) כ, (וירא ממש"נ היפך וה"ז
jeyg`e"און כל לצדיק יאונה "לא ונאמר לי". מחטוא אותך אנכי גם

דעת". בלי עבירה לו תזדמן "לא שם: ובפרש"י כא) יב, (משלי
במידי  דוקא הוא וש"נ) א. ז, (גיטין התוספות שיטת שלפי ואף

דאכילה 
מאכל  "מכל אשר פ"ח בתניא המבואר עפ"י זה להטעים [ויש
וח') (פ"ז בתניא המבואר וע"פ מבשרו". ובשר דם תיכף נעשה ומשקה
אם  הפרש שיש שם בתוס' מ"ש יומתק – בגקה"ט הן אסורות שמאכלות

האיסור] בשעת רק שהוא או עצמו בהמאכל הוא האיסור
לשון  מפשטות (וגם סתם "עבירה" שם) (משלי רש"י מלשון (א) הרי

" רש"י lkהכתוב מפי' ולהעיר האיסורים. בכל גם שכ"ה משמע און")
דלא  כו'" בהמתן "השתא שגורס ב) כח, כתובות ב. צט, (יבמות בש"ס

ע"ב. ריש לט, (ח"א) מלקו"ד גם ולהעיר כבתוס'.
בנדו"ד הרי – התוספות לשיטת גם enxb(ב) dlrnln" – ipnnלזה

iz`ne."'כו הדברים יצאו
יוכבד 24) את עמרם ויקח ע"י שהי' כו' למשה דומה אינו ולכן

כ. ו, שמות חזקוני ב. נח, סנה' וראה דודתו.
המצות 25) מז' הוא שש"ד ומכיון שם. פירש"י יא. לח, פרשתנו

eehvpyיבום מצות בשביל לדחותה אין הרי ב"נ, עלי'ly`עליהם נצטוו
שנצטווה). עד מל לא שא"א מה הטעם 147 ע' לעיל שנתבאר (וע"ד

ה  – היבום על מצווים היו באם גם לזה: את נוסף לסכן שאין פשוט רי
ופתחי  סק"ב) ט' סי' (אה"ע באה"ט (וראה יבום מצות קיום בשביל עצמו

yexit edfy itl `ed "siqed `l" yexitda zeticrdy xnel jixv ± (mipta oldlck) mai zxney oic 'id `l xnzly xe`iad itl (*heytd`le"csqioldlck ,"
.dxrdd mipta
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כי  חליצה, של הענין כאן יושם לא סיבה מאותה
שבו  במקרה דוקא הפשט, דרך לפי גם חלה, חליצה

"uetgi `l"יבמתו את לקחת כאשר 26האיש לא אך ,

ליבמה  לו .27אסור

.„
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תמר  נחמיה): רבי (לדעת לשאול יש עדיין לכאורה,

של  האיסור כאן חל כך ואם יהודה, של כלתו היתה

תגלה" לא כלתך אין 28"ערות דבר, של לאמיתו אך ?
זה  איסור בעניננו :29חל

אביך" אשת "ערות האיסור על רש"י 30א) אומר
מיוחד  בריבוי צורך שיש מכך מיתה". לאחר "לרבות

האב, של מיתתו לאחר גם האב אשת את לאסור כדי

באיסורי  הרי הפשט, בדרך רש"י שיטת שלפי מוכח,
– בנך" "אשת האיסור ובכללם – אחרים עריות

היתה  שתמר וכיון מיתה. לאחר האיסור מתבטל

מפני  ליהודה אסורה היתה לא היא הרי אלמנה,
בנו". "אשת של האיסור

נאמר  אם אף לומדים 31ב) האב אשת שמאיסור ,
אחרים  עריות איסורי לגבי לאחר 32גם גם חלים שהם ,

שונה  "כלתך" של האיסור זאת בכל הרי – מיתה

שהטעם  מבארת, שהתורה כיון אחרים: מאיסורים
זה  "33לאיסור מפני –lazהוא האב oilalanעשו זרע

הבן" כאשר 34וזרע או הבן, מיתת שלאחר הרי, ,

–35גירשה  בלבול של זה חשש קיים אין כאשר ,
לאביו. האשה מותרת

לומר, נרצה אם אף מכך: יותר illkג) ote`ay,
מפני  גם כי הבן, מיתת לאחר גם קיים לאיסור זה טעם

של הבן האבmrtזרע לגבי הדבר נחשב xge`nעדיין
xzei"הרי36ל"תבל שער , כיון כך: לומר אין בעניננו

זרעם  את השחיתו הענין 37ואונן כל לכאן מתאים אין ,

"תבל". של
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שקטלנית  דיעות כמה ישנם ההלכה דרך עפ"י שגם סק"ד) (שם תשובה
להתייבם), אסורה

ב) עד, (סנה' נח בן ד"ה התוס' דעת [ולפי הפשט דרך עפ"י והרי
דרוש  האתרים דרך דרכים פרשת וראה כ"ה. ההלכה דרך עפ"י גם –
לפי  (שהרי בהם וחי הכתוב לולא גם הוא יהרג ואל דיעבור הדין שני]
וכדמוכח  הבא"), "לעולם הוא בהם" "וחי פירוש ה) יח, (אחרי  פירש"י

i"yxtn.כד ד, שמות
בפשטות 26) – הוא ט) כה, (שם בפניו" ש"וירקה ובפרט ז. כה, תצא

ובמילא  ח), פסוק כאן רמב"ן וראה – ז (שם, יבמי" אבה "לא על בזיון –
שייך לייבמה.`xeqכש llkאי"ז

שגם27) מה dklddובדוגמת c"r אינו ליבום עולה שאין "כל –
הי' לאוין בחייבי גם – "יבמתו" רחמנא רבי לא ובאם  לחליצה", עולה

סע"א). כ, (יבמות כן
טו.28) יח, אחרי
(29" טז) לח, (פרשתנו הכוונה ikומ"ש – היא" כלתו כי ידע לא

שימותו  היא ש"מוחזקת כיון אלי' בא הי' לא היא שכלתו יודע הי' שבאם
צע"ג. – בספורנו ומש"כ אנשי'".

ח.30) יח, אחרי
מה?31) יסוד על – צע"ג אבל
להוכיח 32) אין יח), (שם, "בחיי'" על לפירוש רש"י שהוזקק ממה

בה  שנאמר אשתו אחות שאני כי – מיתה לאחרי מותר העריות שבכל
"אשה (ב)`l(א) שם), הש"ח (וכפירוש כאחת" שתיהן – אחותה

ורא  שם. וספורנו רמב"ן (ראה ואילך)."לצרור" 146 ע' לעיל גם ה
בנוגע33) קדושים בפ' נאמר עשו" ד"תבל שהטעם (ולא yperdlואף

גם  הוא ש"תבל" מזה, מוכח מ"מ להאיסור), בנוגע טו) (יח, אחרי בפ'
שלפני'.xeqi`dגדר בסדרה פרש"י eaxeשנתבאר וראה כיו"ב. מלספור

כז) א, "llkd(בראשית :eheyte,מקרא פירש o`kשל ולא כו' הודיעך
במק"א". לך ופירש כו'

שם.34) פרש"י יב. כ, קדושים
– אחר" "לשון הוא שם ברש"י כו'" "מבלבלין שהפירוש ואף
מוכרח  אינו אבל "תבל", תיבת בפירוש רק הוא בהפירושים החילוק

בדין. שיחלוקו
מוכרח  גנאי" – "תבל הראשון פירוש לפי גם כי י"ל מזה ויתרה

ש  הצדoiprלומר זהו רק הרי כי כו', שמבלבלין זה הוא שבין deeydהגנאי
נק' גנאי שבהם הענינים יב).lazב' כ, קדושים כג. יח, (אחרי

על 35) ללימוד שצריך ומה גרושין. לאחרי אסורות עריות שאר אבל
.32 הערה לעיל מ"ש עפ"י מובן – אשתו באחות זה

ג"כ 36) וראה בשמן. דבלולות פי' הוא כן לא שהרי הוא, ודוחק
i"yxtוזה לבנה שואל זה ונבלבל... ז): (יא, נח dpery(היינוian`ס"פ

אבל טיט.drehלשאלה, ומפרשה) בה
ט.37) שם). (ופרש"י ז לח, פרשתנו

את  השחיתו ואונן שער יהודה ידע לא שבתחילה את"ל ואפילו
מלכים ממנה שיצאו "גזרתי קול בת שיצאה אחרי הרי hayneזרעם,

ע"י צ"ל ולכן זה dcediיהודה" הי' שלא הסיבה נתבררה בודאי – ותמר
ואונן*. ער ע"י מקודם

יבמה  איסור משום בזה הי' ולא – לדעתה פסק לא שמ"מ אלא
ש  מוחזקת שאינה שראה אף כי מחשש `iyp'לשוק, יצאת לא – ימותו

בנוגע הואdlylקטלנית גם ימות "פן –eig`k,מב) וע"ד יא), (לח, **"
בנימין "ואת sqeiד) ig` שכן) אחיו את יעקב שלח לא מיותר) (דלכאורה

פן אמר כי שיחה ep`xwiשלחם) להלן (וראה אסון" יוסף) אחי (בהיותו
מקץ). לפ' ג'

כיון  לתרץ: – "אנשי'" וכתב "כאחיו" הכתוב מל' רש"י שינה ובכ"ז
לשוק. להתירה לו הי' – (לשלה) לו" להשיאה בדעתו הי' "שלא

את מפרש שרש"י הוא weqtd[ואף גם ימות "פן נאמר ובפסוק ,
eig`k" שהתיבות לומר מוכרח מ"מ ,"ik לא] טעם הם ימות" פן אמר

לתמר  אמירתו על גם אלא] לשלה, להשיאה בדעתו הי' שלא מה על רק

yygn t"kr (` ixd ,mzbdpd rci m`a elit` ik ± dlyl dzzl l"ede ,ziplhw dpi`e ezn m`hgay k"b rci ixd rci m`a ik ,rci `ly gikedl oi`y heyt la` (*
,oiyper ipa eid m`a mb (a) .(y"g t"x i"yx) oiyper ipa mpi` `linae ,dpy 'k(e dpy b"i) iptl eid ixd (`) ik ,ezeniy llk gixkn f"i` (a .z`vi `l ziplhw wtq

.dzin `ed df `hg lr yperdy l"pn
wxeixg`l.miny icia dzin `ed f"r yperdy opirci `linae ,`hgd iptn mzziny erci `wec f` ,ziplhw dpi`y ze`cea xxazpy

" dcedi xn`y dne (**eig`kezeniy eipira zwfgen dzidy s` "'iyp`.dlyl dzpizp i` ly mrhd xzei yibcdl wx `ed ±
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תמר שעל ג), (סעיף לעיל האמור דין l`לפי חל
עברה  לא שהיא בלבד זו שלא יוצא, יבם, שומרת של
היתה  היא שהרי מיתה, עונש עליו שחל איסור על
אפילו  איסור, שום על עברה לא כלל היא אלא פנויה,
יותר: קשה השאלה כך, ואם כלשהו. לאו איסור על לא

לשריפה? אותה דנו זאת בכל מדוע

המסופר  את ולבאר להקדים יש זאת להבין כדי
הקודמת  ואת 38בפרשה חמור "את הרגו ולוי ששמעון ,

ולכאורה: שכם. בעיר זכר" "כל את וכן בנו" שכם
איסור  זהו והרי זאת, לעשות להם מותר היה כיצד

בו  מצווים נח בני גם אשר דמים, ?39שפיכות

העריות" מן עצמן גדרו ש"האומות לומר, 40הכרחי

כך  על לו מגיע אלו מהגבלות שחורג שמי כזה, באופן
מיתה לשכם הגיעה ולכן מיתה. oicdעונש itl41 כי ,

דין  פי על תוקף אלו .42להגבלות

על  קיבל יחיד כאשר אף מוצאים: אנו מכך [יותר
מי  (או הוא יקיימו, לא שאם באופן דברֿמה עצמו
הרי  מיתה, חייב יהיה לחלוטין) ברשותו שנמצא
ההסבר  זהו דין. פי על תקפה עצמו על זו שקבלה

ראובן  אביאנו 43לדברי לא אם תמית בני שני "את
בנימוק  רק זאת שלל יעקב ואף הם 44אליך", בניו "וכי

שאסור  דבר על היא זו שהבטחה בנימוק ולא בני" ולא

מתן לעשו  לפני היה אפשר הפשט, דרך לפי כי – תו
עד  עצמו, על מקבל שאדם לדבר תוקף להעניק תורה

יתחייבו בניו, או שהוא, oicdכדי it lr מיתה בעונש

זו  קבלה אי-קיום ].45על

לשריפה  דנוה שלא תמר, לגבי לומר אפשר זה ולפי

איסור אמור dxezdמפני בפרשת כהן..." איש ,46"ובת
בת  לגבי אז עצמם על שקיבלו שהאיסור מפני אלא

עונש 47כהן  לה יגיע תזנה היא שאם כזה, באופן היה

.48שריפה 
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שריפה  עונש לתמר הגיע אם להבין: יש עדיין אך

זה  עונש לה הגיע לא כבר מדוע שזינתה, כהן כבת

מעוברת" היא ש"ממני יהודה שהודיע ?49לאחר

את  יעשה "הכזונה על הוא: לכך ההסבר

הפקר"50אחותינו" – "הכזונה רש"י: כלומר,51אומר .
ש  מי דוקא היא (ולכן dxiwtn"זונה" לזנות. עצמה

"ה  דינה לגבי אצלה kנאמר כי הדמיון, בכ"ף זונה",
אונס). בדרך הדבר התרחש

מעוברת, שתמר נודע כאשר בעניננו: מובן ומכך

ש" הרהdzpfסברו הודיע mipepfl"1תמר... כאשר אך .
ש" היא ipnnיהודה, שאין לדעת נוכחו מעוברת", היא

עונש  לה הגיע ולא .52מופקרת,
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ש"פן  רש"י מפרש ולכן לשוק*. התירה שלא – אביך" בית אלמנה "שבי
על  וקאי כאחיו"), הוא "גם על מוסב (שאינו בפ"ע ענין (גם) הוא ימות"

lk.שישאנה מי
"כי  התיבות גם מהפסוק מעתיק שרש"י מה (א) יומתק ועפי"ז

מה (ב) כאחיו"].epi`yאמר". הוא "גם מעתיק
כהֿו.38) לד,
ה.39) ט, נח
ז.40) לד, וישלח פרש"י
שכם"41) ואנשי חמור "אלו ו) מט, (ויחי רש"י מ"ש מובן ועפי"ז
hinyne.שכם

[שהרי heytומ"מ דין עפ"י הי' שכם אנשי וכל חמור הריגת שגם
אמר  שיעקב ממה גם וכדמוכח ח"ו, נקי דם שפכו לא יעקב שבני פשוט
מיני' בדרבי' על הוכיחם ולא ל) לד, (וישלח גו'" אותי "עכרתם רק להם
בשכם  מיחו שלא מצד מיתה שנתחייבו וי"ל דמים]. שפיכת איסור על –

כח) פסוק שם (כברד"ק
צריך  למחות בידו שיש שמי היא פשוטה שסברא על שנוסף [וי"ל

הכתובים פשט הנה כן gikenלמחות, לא דאם – חמור עונש ע"ז שמגיע
לבקש  והו"ל רשע" עם צדיק תספה "האף לבקש אברהם צריך הי' למה

תשא גו' יש "אולי כגֿכד).mewnlרק יח, (וירא גו'"
" בפי' רש"י מפרשי קושיית ג"כ מתורצת הרשעת `dzועפי"ז

בעון "תספה מפורש שהרי יז) יט, (שם טו).xirdעמהם" יט, (שם "
כו'")] צדיק כו' "מוחה ד' פסוק סוף (שם פרש"י ועייג"כ

להם  שאמר ומה יג). פסוק שם (כברמב"ן אחרות עבירות מצד או
בהם  לעשות יעקב לבני מסור הדבר אין כי גו'", אותי "עכרתם יעקב

מצד זאת עשו והם ארורmqrkהדין, ז) שם, (ויחי יעקב אמר ולכן ,mt`.
.21 ובהערה ואילך 151 ע' לעיל גם וראה

(42.148 ע' לעיל וראה
לז.43) מב, מקץ
לח.44) שם, פרש"י
ואכ"מ.45) יפתח. בת מענין ולהעיר
כאן46) שרש"י מה בפשטות מובן כאן dpynועפי"ז בב"ר ממ"ש
hinyne."'גו כהן איש "ובת הפסוק
הוצרך 47) (שלכן כהן בבת דוקא היתה זו הגדרה אשר וההוכחה

.7 הערה לעיל ראה – כו'") שם של "בתו לפרש רש"י
פ'48) עדיין למד לא שהתלמיד אף – דוקא כהן בבת זו והגדרה

שבת בקראodkאמור המפורש בדוגמת הוא – אבי' את iptlמחללת
ולכן  לא), (שם, אחותנו" "את ז); לד, (וישלח יעקב" בת "את פרשתנו

שריפה. – חמור עונשה גם
שם.49) פרש"י כו. לח, פרשתנו
לא.50) לד, וישלח
גם 51) וראה לזנות. כו' מופקרת יח): (כג, תצא פרש"י גם ראה

ה"ד. פ"א אישות הל' הראב"ד השגות
טעם 52) בתור אינו בני" לשלה נתתי' לא כן על "כי שאמר ומה

" אשר כ"א, (שריפה), מעונש מותר oicaלפוטרה הי' באם (כי עשתה"

'id `ly heyt n"n ,(dlyl d`iyn dpi` dnl) ywa xnz z` dgcy mbde (*dpbrn.mrh ila
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רש"י  מצטט שכאשר רבות, פעמים הוסבר כבר
מציין  הוא אין במדרש, או בגמרא חז"ל מדברי פירוש
במדרש  או בגמרא כאשר גם המאמר בעל של שמו את
האומר  שם הזכרת ידי על כאשר רק אלא זאת, מזכירים
שקשיים  משום אשר בפירוש, מסויימים קשיים מובנים

ללימוד הכרחיים ואינם חמורים, כה אינם eheytאלו
במפורש, ליישבם לנכון מוצא רש"י אין מקרא, של
בעל  של שמו הזכרת ידי על לתירוץ ברמז ומסתפק

המאמר.

כך  ידי על המתורץ שלנו, בפסוק הקושי מהו
ידי על נאמר זה d`ywnשפירוש mixt`משוםiax

xi`n?

לפחות, שנה, כשבעים התרחש ותמר יהודה מעשה
שם  מות אז 53לאחר עד נישאה תמר לכך בנוסף .

בית  עם הקשר נפסק הנישואין ידי ועל פעמיים,
אותה 54אביה  מזכירה התורה אין כך משום אשר ,

ואם  יהודה. של ככלתו אלא שם, של כבתו מקום בשום
של ש"בתו מפני לשריפה אותה דנו כיצד myכך,

היתה"?

זה  שפירוש בציינו רש"י רומז לכך התשובה את
מאיר: רבי משום מקשאה אפרים ידי על נאמר

רבי  משום מקשאה אפרים ששיטת מוצאים, אנו

מפלת 55מאיר  על ניבא עובדיה שדוקא לכך הסיבה לגבי
נאמרה  לפיכך היה", אדומי גר – "עובדיה היא: אדום,

וביה  "מיניה כי אדום, מפלת על הנבואה עלֿידו דוקא

ניזיל  ידית 56אבא נלקחת עצמו (=מהיער נרגא" ביה
היער). לכריתת הגרזן

הראשון  המקדש שבית בזמן היה עובדיה מובן: ואין
מפלת  ואילו קיים, בנבואת היה המופיעה אדום,

כאשר  המשיח, בימות ממש בקרוב רק תהיה עובדיה,

לה' והיתה עשו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו
אדומי 57המלוכה" היה אשר עובדיה, בין הקשר ומהו ,

רבות  כה שנים אדום של מצבו לבין רב, כה זמן לפני
שאפרים  מוכח, מכך לבוא? לעתיד יותר, מאוחר

העצום  המרחק למרות סובר: מאיר רבי משום מקשאה

– בינתיים שהתרחשו הרבים השינויים כל עם בזמן,
נשאר .58ענין `ezeעדיין

משמו  מקשאה אפרים של נוסף מאמר מוצאים אנו
מאיר  רבי נתן 59של לא שאברהם לכך הסיבה לגבי ,

הבקר" ובן וחלב ה"חמאה עם ביחד לחם ,60למלאכים

עוגות" ועשי "לושי לשרה שאמר "אברהם 61למרות :
באותו  אמנו ושרה היה, בטהרה חולין אוכל אבינו

הניסוח  מעצם השאלה: מתעוררת נדה". פירסה היום

"epia` mdxa`,מוכח היה" בטהרה חולין אוכל
נהג  אברהם שרק הידור היא בטהרה חולין שאכילת

ובמיוחד  בכך. להדר חייבים אינם האורחים ואילו בו,
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לשוק). יבמה איסור על עוברת היתה – לשלה לתתה ובדעתו
את 53) הולידו אחרי חי שם [כי ליעקב נ' בשנת מת שם שהרי

יעקב  לידת עד ארפכשד ומלידת יא) יא, (נח שנה מאות חמש ארפכשד
שנה  עשרה שבע בן אז (שהי' יוסף מכירת שבעת ונמצא שנה], ת"נ היו
יוסף  את הוליד יעקב (כי שם מיתת לאחרי שנה נ"ח היו פרשתנו) ריש –
איש  בת עם יהודה נשואי והרי תולדות). ס"פ רש"י ראה – שנה לצ"א

היו עד ixg`lכנעני ומאז שם), פרש"י א. לח, (פרשתנו יוסף מכירת
ט' מבן פחות (שהרי לכה"פ שנה כיו"ד עברו בכורו לער תמר את שלקח
בני  ב) (סט, ובסנה' א. לח, מבעה"ת זקנים דעת ראה – לביאה ראוי אינו
(מנשואי  שנים ב' כמו עכ"פ ג"כ עברו תמר מעשה עד ומאז שנים), ח'
שראתה  עד זמן משך – לאח"ז ורק ומיתתו, אונן נשואי מיתתו; ועד ער

לאשה). לו ניתנה ולא שלה גדל כי
"מן 54) גם הוא תשרף" באש גו' כהן איש ד"בת שהדין ואף

מביא  רש"י אין שם אמור בפ' והרי – ט), כא, אמור (פרש"י הנשואין"
לומר: יש – כו'" מקשאה "אפרים

בית  אל היא שבה מיתה, או גירושין ע"י הנשואין שבביטול לפי א)
בפרשתנו  שמ"מ אלא א). נא, מסנהדרין ולהעיר יג. כב, (אמור אבי'
אל  ד"שבה שהדין מכיון כי – כו'" מקשאה "אפרים להביא רש"י הוצרך

הוא אבי'" שע"י yecigבית י"ל מ"ת קודם לכן תרומה, לאכילת בנוגע –
הקשר. נפסק נשואין

(ואינו  ילד" "שזו אבי') את (ד"ה שם רש"י מוסיף זה שמשום ב)
דבת  שהדין מכיון כי – כא)) טו. כב, תצא (כבפ' גדל" ב"שזו מסתפק

שמיירי תצא כבפ' (ודלא הנשואין מן כשזינתה גם הוא כהן ),dqex`aאיש
"שזו להוסיף לאחרי cliהוצרך גם אבי' כבוד את מבזה היא זה שמצד ,"

ראה  – האב וטבע למזג דומה ומזגה טבעה כי נשואין, ע"י הקשר שנפסק
סקכ"ח  או"ח אברהם באשל פמ"ג וראה .32 הערה 6 ע' ח"ט לקו"ש
גם  כותב שמ"מ (אלא לבן. בת בין לחלק סברא יש זה שמצד סקס"ב,

כ"כ). בזיון אי"ז בלבד "ילד" מצד כי – גדל" "שזו
כי  ילד", "שזו להוסיף צריך מקשאה אפרים לשיטת שגם לומר, ויש
כריתות" "ספר ע"י רק (שלכן תוקפן שמצד מ"ת, דלאחרי נשואין שאני
הל' ריש רמב"ם (עיין בעדים קנין לבטלו), אפשר – א כד, דברים –

לאבי'. השייכות עלֿידם נפסק מקשאה, אפרים לשיטת גם – אישות)
ב.55) לט, סנה'
לשדי'.56) רפל"א: בתניא
יד.57) לג, וישלח רש"י כא. א, עובדי'
עצמו.58) הגרזן ולא הגרזן של יד בית דוגמת רק הוא שמ"מ אלא

ובי' "מיני' – הלשונות ב' שם) (בתניא מביא שאדה"ז מה מובן ועפי"ז
הם  אלו לשונות ב' כי – ב) קכא, (שבת בו" כיוצא בו ו"פגע כו'" אבא

"ב  שלפנ"ז הלשונות לב' בארוכה dznbecו dpinבהמשך (נתבאר "
שפטֿצ  ע' – קארף שי' להר"י – ביאורים בלקוטי נעתק ָבההתועדות.
תקפהֿז). ע' שם לתניא פירושים ליקוט קפ"זֿח). ע' – תשל"ד (בהוצאת

א.59) פז, ב"מ
ח.60) יח, וירא
ו.61) שם,
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תמר שעל ג), (סעיף לעיל האמור דין l`לפי חל
עברה  לא שהיא בלבד זו שלא יוצא, יבם, שומרת של
היתה  היא שהרי מיתה, עונש עליו שחל איסור על
אפילו  איסור, שום על עברה לא כלל היא אלא פנויה,
יותר: קשה השאלה כך, ואם כלשהו. לאו איסור על לא

לשריפה? אותה דנו זאת בכל מדוע

המסופר  את ולבאר להקדים יש זאת להבין כדי
הקודמת  ואת 38בפרשה חמור "את הרגו ולוי ששמעון ,

ולכאורה: שכם. בעיר זכר" "כל את וכן בנו" שכם
איסור  זהו והרי זאת, לעשות להם מותר היה כיצד

בו  מצווים נח בני גם אשר דמים, ?39שפיכות

העריות" מן עצמן גדרו ש"האומות לומר, 40הכרחי

כך  על לו מגיע אלו מהגבלות שחורג שמי כזה, באופן
מיתה לשכם הגיעה ולכן מיתה. oicdעונש itl41 כי ,

דין  פי על תוקף אלו .42להגבלות

על  קיבל יחיד כאשר אף מוצאים: אנו מכך [יותר
מי  (או הוא יקיימו, לא שאם באופן דברֿמה עצמו
הרי  מיתה, חייב יהיה לחלוטין) ברשותו שנמצא
ההסבר  זהו דין. פי על תקפה עצמו על זו שקבלה

ראובן  אביאנו 43לדברי לא אם תמית בני שני "את
בנימוק  רק זאת שלל יעקב ואף הם 44אליך", בניו "וכי

שאסור  דבר על היא זו שהבטחה בנימוק ולא בני" ולא

מתן לעשו  לפני היה אפשר הפשט, דרך לפי כי – תו
עד  עצמו, על מקבל שאדם לדבר תוקף להעניק תורה

יתחייבו בניו, או שהוא, oicdכדי it lr מיתה בעונש

זו  קבלה אי-קיום ].45על

לשריפה  דנוה שלא תמר, לגבי לומר אפשר זה ולפי

איסור אמור dxezdמפני בפרשת כהן..." איש ,46"ובת
בת  לגבי אז עצמם על שקיבלו שהאיסור מפני אלא

עונש 47כהן  לה יגיע תזנה היא שאם כזה, באופן היה

.48שריפה 
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שריפה  עונש לתמר הגיע אם להבין: יש עדיין אך

זה  עונש לה הגיע לא כבר מדוע שזינתה, כהן כבת

מעוברת" היא ש"ממני יהודה שהודיע ?49לאחר

את  יעשה "הכזונה על הוא: לכך ההסבר

הפקר"50אחותינו" – "הכזונה רש"י: כלומר,51אומר .
ש  מי דוקא היא (ולכן dxiwtn"זונה" לזנות. עצמה

"ה  דינה לגבי אצלה kנאמר כי הדמיון, בכ"ף זונה",
אונס). בדרך הדבר התרחש

מעוברת, שתמר נודע כאשר בעניננו: מובן ומכך

ש" הרהdzpfסברו הודיע mipepfl"1תמר... כאשר אך .
ש" היא ipnnיהודה, שאין לדעת נוכחו מעוברת", היא

עונש  לה הגיע ולא .52מופקרת,
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ש"פן  רש"י מפרש ולכן לשוק*. התירה שלא – אביך" בית אלמנה "שבי
על  וקאי כאחיו"), הוא "גם על מוסב (שאינו בפ"ע ענין (גם) הוא ימות"

lk.שישאנה מי
"כי  התיבות גם מהפסוק מעתיק שרש"י מה (א) יומתק ועפי"ז

מה (ב) כאחיו"].epi`yאמר". הוא "גם מעתיק
כהֿו.38) לד,
ה.39) ט, נח
ז.40) לד, וישלח פרש"י
שכם"41) ואנשי חמור "אלו ו) מט, (ויחי רש"י מ"ש מובן ועפי"ז
hinyne.שכם

[שהרי heytומ"מ דין עפ"י הי' שכם אנשי וכל חמור הריגת שגם
אמר  שיעקב ממה גם וכדמוכח ח"ו, נקי דם שפכו לא יעקב שבני פשוט
מיני' בדרבי' על הוכיחם ולא ל) לד, (וישלח גו'" אותי "עכרתם רק להם
בשכם  מיחו שלא מצד מיתה שנתחייבו וי"ל דמים]. שפיכת איסור על –

כח) פסוק שם (כברד"ק
צריך  למחות בידו שיש שמי היא פשוטה שסברא על שנוסף [וי"ל

הכתובים פשט הנה כן gikenלמחות, לא דאם – חמור עונש ע"ז שמגיע
לבקש  והו"ל רשע" עם צדיק תספה "האף לבקש אברהם צריך הי' למה

תשא גו' יש "אולי כגֿכד).mewnlרק יח, (וירא גו'"
" בפי' רש"י מפרשי קושיית ג"כ מתורצת הרשעת `dzועפי"ז

בעון "תספה מפורש שהרי יז) יט, (שם טו).xirdעמהם" יט, (שם "
כו'")] צדיק כו' "מוחה ד' פסוק סוף (שם פרש"י ועייג"כ

להם  שאמר ומה יג). פסוק שם (כברמב"ן אחרות עבירות מצד או
בהם  לעשות יעקב לבני מסור הדבר אין כי גו'", אותי "עכרתם יעקב

מצד זאת עשו והם ארורmqrkהדין, ז) שם, (ויחי יעקב אמר ולכן ,mt`.
.21 ובהערה ואילך 151 ע' לעיל גם וראה

(42.148 ע' לעיל וראה
לז.43) מב, מקץ
לח.44) שם, פרש"י
ואכ"מ.45) יפתח. בת מענין ולהעיר
כאן46) שרש"י מה בפשטות מובן כאן dpynועפי"ז בב"ר ממ"ש
hinyne."'גו כהן איש "ובת הפסוק
הוצרך 47) (שלכן כהן בבת דוקא היתה זו הגדרה אשר וההוכחה

.7 הערה לעיל ראה – כו'") שם של "בתו לפרש רש"י
פ'48) עדיין למד לא שהתלמיד אף – דוקא כהן בבת זו והגדרה

שבת בקראodkאמור המפורש בדוגמת הוא – אבי' את iptlמחללת
ולכן  לא), (שם, אחותנו" "את ז); לד, (וישלח יעקב" בת "את פרשתנו

שריפה. – חמור עונשה גם
שם.49) פרש"י כו. לח, פרשתנו
לא.50) לד, וישלח
גם 51) וראה לזנות. כו' מופקרת יח): (כג, תצא פרש"י גם ראה

ה"ד. פ"א אישות הל' הראב"ד השגות
טעם 52) בתור אינו בני" לשלה נתתי' לא כן על "כי שאמר ומה

" אשר כ"א, (שריפה), מעונש מותר oicaלפוטרה הי' באם (כי עשתה"

'id `ly heyt n"n ,(dlyl d`iyn dpi` dnl) ywa xnz z` dgcy mbde (*dpbrn.mrh ila
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רש"י  מצטט שכאשר רבות, פעמים הוסבר כבר
מציין  הוא אין במדרש, או בגמרא חז"ל מדברי פירוש
במדרש  או בגמרא כאשר גם המאמר בעל של שמו את
האומר  שם הזכרת ידי על כאשר רק אלא זאת, מזכירים
שקשיים  משום אשר בפירוש, מסויימים קשיים מובנים

ללימוד הכרחיים ואינם חמורים, כה אינם eheytאלו
במפורש, ליישבם לנכון מוצא רש"י אין מקרא, של
בעל  של שמו הזכרת ידי על לתירוץ ברמז ומסתפק

המאמר.

כך  ידי על המתורץ שלנו, בפסוק הקושי מהו
ידי על נאמר זה d`ywnשפירוש mixt`משוםiax

xi`n?

לפחות, שנה, כשבעים התרחש ותמר יהודה מעשה
שם  מות אז 53לאחר עד נישאה תמר לכך בנוסף .

בית  עם הקשר נפסק הנישואין ידי ועל פעמיים,
אותה 54אביה  מזכירה התורה אין כך משום אשר ,

ואם  יהודה. של ככלתו אלא שם, של כבתו מקום בשום
של ש"בתו מפני לשריפה אותה דנו כיצד myכך,

היתה"?

זה  שפירוש בציינו רש"י רומז לכך התשובה את
מאיר: רבי משום מקשאה אפרים ידי על נאמר

רבי  משום מקשאה אפרים ששיטת מוצאים, אנו

מפלת 55מאיר  על ניבא עובדיה שדוקא לכך הסיבה לגבי
נאמרה  לפיכך היה", אדומי גר – "עובדיה היא: אדום,

וביה  "מיניה כי אדום, מפלת על הנבואה עלֿידו דוקא

ניזיל  ידית 56אבא נלקחת עצמו (=מהיער נרגא" ביה
היער). לכריתת הגרזן

הראשון  המקדש שבית בזמן היה עובדיה מובן: ואין
מפלת  ואילו קיים, בנבואת היה המופיעה אדום,

כאשר  המשיח, בימות ממש בקרוב רק תהיה עובדיה,

לה' והיתה עשו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו
אדומי 57המלוכה" היה אשר עובדיה, בין הקשר ומהו ,

רבות  כה שנים אדום של מצבו לבין רב, כה זמן לפני
שאפרים  מוכח, מכך לבוא? לעתיד יותר, מאוחר

העצום  המרחק למרות סובר: מאיר רבי משום מקשאה

– בינתיים שהתרחשו הרבים השינויים כל עם בזמן,
נשאר .58ענין `ezeעדיין

משמו  מקשאה אפרים של נוסף מאמר מוצאים אנו
מאיר  רבי נתן 59של לא שאברהם לכך הסיבה לגבי ,

הבקר" ובן וחלב ה"חמאה עם ביחד לחם ,60למלאכים

עוגות" ועשי "לושי לשרה שאמר "אברהם 61למרות :
באותו  אמנו ושרה היה, בטהרה חולין אוכל אבינו

הניסוח  מעצם השאלה: מתעוררת נדה". פירסה היום

"epia` mdxa`,מוכח היה" בטהרה חולין אוכל
נהג  אברהם שרק הידור היא בטהרה חולין שאכילת

ובמיוחד  בכך. להדר חייבים אינם האורחים ואילו בו,
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לשוק). יבמה איסור על עוברת היתה – לשלה לתתה ובדעתו
את 53) הולידו אחרי חי שם [כי ליעקב נ' בשנת מת שם שהרי

יעקב  לידת עד ארפכשד ומלידת יא) יא, (נח שנה מאות חמש ארפכשד
שנה  עשרה שבע בן אז (שהי' יוסף מכירת שבעת ונמצא שנה], ת"נ היו
יוסף  את הוליד יעקב (כי שם מיתת לאחרי שנה נ"ח היו פרשתנו) ריש –
איש  בת עם יהודה נשואי והרי תולדות). ס"פ רש"י ראה – שנה לצ"א

היו עד ixg`lכנעני ומאז שם), פרש"י א. לח, (פרשתנו יוסף מכירת
ט' מבן פחות (שהרי לכה"פ שנה כיו"ד עברו בכורו לער תמר את שלקח
בני  ב) (סט, ובסנה' א. לח, מבעה"ת זקנים דעת ראה – לביאה ראוי אינו
(מנשואי  שנים ב' כמו עכ"פ ג"כ עברו תמר מעשה עד ומאז שנים), ח'
שראתה  עד זמן משך – לאח"ז ורק ומיתתו, אונן נשואי מיתתו; ועד ער

לאשה). לו ניתנה ולא שלה גדל כי
"מן 54) גם הוא תשרף" באש גו' כהן איש ד"בת שהדין ואף

מביא  רש"י אין שם אמור בפ' והרי – ט), כא, אמור (פרש"י הנשואין"
לומר: יש – כו'" מקשאה "אפרים

בית  אל היא שבה מיתה, או גירושין ע"י הנשואין שבביטול לפי א)
בפרשתנו  שמ"מ אלא א). נא, מסנהדרין ולהעיר יג. כב, (אמור אבי'
אל  ד"שבה שהדין מכיון כי – כו'" מקשאה "אפרים להביא רש"י הוצרך

הוא אבי'" שע"י yecigבית י"ל מ"ת קודם לכן תרומה, לאכילת בנוגע –
הקשר. נפסק נשואין

(ואינו  ילד" "שזו אבי') את (ד"ה שם רש"י מוסיף זה שמשום ב)
דבת  שהדין מכיון כי – כא)) טו. כב, תצא (כבפ' גדל" ב"שזו מסתפק

שמיירי תצא כבפ' (ודלא הנשואין מן כשזינתה גם הוא כהן ),dqex`aאיש
"שזו להוסיף לאחרי cliהוצרך גם אבי' כבוד את מבזה היא זה שמצד ,"

ראה  – האב וטבע למזג דומה ומזגה טבעה כי נשואין, ע"י הקשר שנפסק
סקכ"ח  או"ח אברהם באשל פמ"ג וראה .32 הערה 6 ע' ח"ט לקו"ש
גם  כותב שמ"מ (אלא לבן. בת בין לחלק סברא יש זה שמצד סקס"ב,

כ"כ). בזיון אי"ז בלבד "ילד" מצד כי – גדל" "שזו
כי  ילד", "שזו להוסיף צריך מקשאה אפרים לשיטת שגם לומר, ויש
כריתות" "ספר ע"י רק (שלכן תוקפן שמצד מ"ת, דלאחרי נשואין שאני
הל' ריש רמב"ם (עיין בעדים קנין לבטלו), אפשר – א כד, דברים –

לאבי'. השייכות עלֿידם נפסק מקשאה, אפרים לשיטת גם – אישות)
ב.55) לט, סנה'
לשדי'.56) רפל"א: בתניא
יד.57) לג, וישלח רש"י כא. א, עובדי'
עצמו.58) הגרזן ולא הגרזן של יד בית דוגמת רק הוא שמ"מ אלא

ובי' "מיני' – הלשונות ב' שם) (בתניא מביא שאדה"ז מה מובן ועפי"ז
הם  אלו לשונות ב' כי – ב) קכא, (שבת בו" כיוצא בו ו"פגע כו'" אבא

"ב  שלפנ"ז הלשונות לב' בארוכה dznbecו dpinבהמשך (נתבאר "
שפטֿצ  ע' – קארף שי' להר"י – ביאורים בלקוטי נעתק ָבההתועדות.
תקפהֿז). ע' שם לתניא פירושים ליקוט קפ"זֿח). ע' – תשל"ד (בהוצאת

א.59) פז, ב"מ
ח.60) יח, וירא
ו.61) שם,
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זרה  עבודה עובדי שהם סבר אברהם הרי 62כאשר ,
להם  לתת היה צריך רב, בהידור אורחים כמכניס הוא,

לאכול  לחם ?63גם

רבי  של בשמו מקשאה שאפרים לומר, הכרחי
חייב  הוא זולתו, בבית נמצא אדם כאשר סובר: מאיר
כאשר  אף הבית, כבעל וההידורים החומרות בכל לנהוג
מובן  לפיכך זו. מהתנהגות רחוק כשלעצמו האורח
בהיותם  כי מהלחם, לאכול לאורחים נתן לא שאברהם

`mdxaאז ly eziaa על להקפיד חייבים היו הם ,
בטהרה  חולין .64אכילת

משום  מקשאה אפרים של אלו מאמרים שני עלֿידי
לשריפה: תמר את דנו מדוע מובן מאיר, רבי

ולמרות  שעבר, הרב הזמן שלמרות כיון, א)
וה  שם של בתו תמר נשארה עדיין במצבה, יא השינויים

עתה. גם אליו קשורה

לה  הורה שיהודה כיון מכך: יותר "שבי 65ב)
`jiaאלמנה zia היתה אכן היא לו, צייתה והיא "

כהן. כבת – אביה לבית בהתאם להתנהג צריכה

.Á
"‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÈÈ" ÏÈÎÓ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

של  ענינו שעיקר שלמרות רבות, פעמים הוסבר
הוא התורה על רש"י זאת eheytפירוש בכל מקרא, של

ובודאי  הלכה, עניני גם בתוכו מכיל של 66הוא ענינים
תורה" של "יינה רבותינו: ובלשון התורה, .67פנימיות

"בתו  שהפירוש רש"י, דברי עלֿידי כאן: גם וכך

משום  מקשאה אפרים עלֿידי נאמר היתה..." שם של
התורה. בפנימיות וענין בהלכה ענין מתברר מאיר, רבי

.Ë
"˙ÏÏÁÓ ‡È‰ ‰È·‡"

להלכה  פוסק הזקן את 68אדמו"ר נאמר "שלא ,
והתראה  בעדים כשזינתה אלא מחללת היא אביה

סנהדרין" בפני מתעוררת 69וכשהעידו זה לפי .
הרי  כהן? כבת לשריפה תמר את דנו כיצד השאלה:
היא  אביה ש"את מפני רק לה מגיע זה עונש

עדים 70מחללת" כלל היו לא תמר אצל ואילו ,
סנהדרין  בפני עדות מסירת ולא ?71והתראה,

"אמר  המלים הוספת עלֿידי רש"י מבהיר זה קושי
מקשאה  אפרים מאיר": רבי משום מקשאה אפרים
ביותר  רחוק הקשר כאשר שאף בשיטתו, נוקט
אף  ולכן קיים, הוא עדיין בענין) או בזמן (במציאות,
היא  "אביה זאת בכל וכו', בעדים שלא זינתה כאשר

ותשרף". "הוציאוה – דינה נפסק ולכן מחללת",

.È
˙ÂÏ‚· ‰Ó˘‰ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰

הזהר  בספר נאמר ותשרף" "הוציאוה הפסוק 72על

ידי  על טהרה (=בשלהבת בגלותא" טיהרא "בשלהובי
איש  "בת הנקראת הנשמה, ירידת שעלֿידי הגלות).

"73כהן" – לגלות ,de`ived עלֿידי וכן בגלותא",
קיים, המקדש שבית בזמן אפילו בגוף, למטה ירידתה
ברשפי  "ותשרף", – טיהרא" "בשלהובי מתעוררת היא

לקב"ה  האהבה "כהן"74אש הנקרא ,75.
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ב.62) פו, ב"מ ד. שם, וירא פרש"י
על 63) אפילו להחמיר מקום שאין (149 ע' לעיל (וראה מובן והרי

כו'. מהשני למנוע מקום שום שאין ומכ"ש השני, של חשבונו על עצמו
(וצע"ק  מאכל דבר כל נקרא שמו ועל בסעודה עיקר הוא שלחם – וביותר

נד). לא, רש"י
אפרים 64) בשם זה פירוש מביא אינו ח) (יח, וירא בפ' שרש"י ומה

שם שרש"י לפי הוא, הי'",hinynמקשאה בטהרה חולין אוכל "וא"א
siqene.(א פז, – כבב"מ ודלא יד) (פמ"ח, (כבב"ר העיסה" "ונטמאת

ממגע "מנודה (מלשון נדה שפירסה שלפי בזה: `mcשכוונתו lk– "
מנודה, עיסתה הי' יט), טו, מצורע למהדרים.d`nhרש"י רק (ולא בעצם

כו'. מקשאה אפרים הביא לא ולכן לה). לא, ויצא רמב"ן וראה
יא.65) לח, פרשתנו
(66.3 הערה 1 ע' לעיל ראה
כד.67) ע' יום היום
סנ"ד.68) סקכ"ח או"ח שו"ע
את 69) מחללת  היא  כו' בעדים הי' שבאם מוכח שם אדה"ז בשו"ע

אפרים  לשיטת הוכחה מזה אין אבל שהמירה". או נשואה "אפילו אבי'
"שזו לפי שהוא לומר יש כי – וכיו"ב.cliמקשאה ,(54 (כבהערה "

דתמר70) ותשרף" ש"הוציאוה "בת `epiואף אמור דבפ' הדין מצד

ה) סעיף (כנ"ל עצמן את גדרו שכן לפי ורק תשרף" באש גו' כהן איש
היא  אבי' ש"את לפי הייתה כהן, בבת דוקא זו שהגדרה מסתבר מ"מ, –

מ"ת. שלאחרי ד"תשרף" הדין כמו מחללת",
בין 71) וכריסה חדשים" "כמשלש שהי' שמכיון לומר, שאין ופשוט

עדים) כשיש מכמו יותר עוד הוא בזה הבזיון (ואדרבה: לעדים א"צ שיני'
או  אחד לאיש שנתייחדה אפשר [כי מופקרת שהיא הוכחה אי"ז שהרי –

זה (שבאופן אחת פעם רק הי' ו'),`dpiשזה סעיף לעיל ראה – "זונה"
שנתעברה אפשר הרי – מזה המקום dlynויתרה שאנשי ממה ואדרבה, [

ש" זנות.l`אמרו ע"י שלא שנתעברה מוכיח ה"ז קדשה" בזה היתה
(אף  בודאות אמרו מעוברת" היא "ממני יהודה שאמר שמקודם ואף
גדרי  בב"נ, כשרות חזקת היש עם: זה לקשר ויש מה. יסוד על – שצ"ע
הרה  גו' תמר "זנתה ואכ"מ) וכו'. בזה והפרצה הנ"ל בעריות ההגדרה
כשישנם  דוקא הוא לבזיון, בנוגע מ"מ – לשריפה שדנוה ועד לזנונים"

ש  מכיון אבי', את מבזה אינה עדים, שאין זמן וכל שזנתה, `xytעדים
בזה. הוכחה אינו ועיבורה זנות ע"י שלא שנתעברה

א.72) עב, ח"ג
א.73) צה, זח"ב
ג.74) ב, במדבר לקו"ת
סע"א.75) לט, סנה'
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של  במצב נמצאת כבר שהנשמה כיון מובן: ואינו
היא יכולה d`vi"הוציאוה", היא כיצד אביה, מבית

הוא: כך על ההסבר אש? כרשפי באהבה להתעורר
ששורש  כיון – מאיר" רבי משום מקשאה "אפרים
כל  אף על הרי מהקדושֿברוךֿהוא, הוא הנשמה
"הוציאוה", כדי עד בה, שיחולו והירידות השינויים
של  רגש אצלה ומתעורר כהן", "בת תמיד נשארת היא

"ותשרף".

"ויאמר  הפסוק בלשון הדיוק גם מובן זה לפי
dcedi:"ותשרף הוציאוה

של  במצב זאת בכל נמצאת שלמטה הנשמה
של  הענין אצלה שיתעורר וכדי בגלותא", – "הוציאוה
שאיננו  הנשמה עצם בה להתגלות צריך "ותשרף"

של 76בגלות  לעבודה "יהודה", לדרגת זקוקים ולפיכך ,
הנשמה 77הודאה  לעצם המגיעה עול ומגלה 78וקבלת

שבגוף. בנשמה גם זאת

.‡È
Í˘ÂÁ‰ ÔÓ ¯Â‡‰ ÔÂ¯˙È Y ˙ÂÏ‚‰ ˙ÈÏÎ˙

לגבי  שהיו ההפוכות" ה"סברות שתי יובנו בכך
צריך  כלתך" תמר ש"זנתה שמפני סברו בתחילה תמר:

בגלותא. – הזהר כפירוש "הוציאוה", של דין להיות
בתֿקול  עצמו זה תמר למעשה בקשר יצאה מכן ולאחר

להעמיד הדברים... יצאו ומאתי מלכים "ממני

ועד 79בישראל" וכו' פרץ שיוולד כדי נגרם שהמעשה ,
שענינו .dle`bמשיח,

חטאינו" "מפני הגלות תכלית הוא: לכך 80ההסבר

יתגלה  הגלות חשכת וזיכוך בירור שעלֿידי כדי היא

העתידה. בגאולה האור יתרון

פעולתה  נחשבה הענין שבתחילת למרות ולפיכך,

להיות  צריכה שתוצאתו שלילי, למעשה תמר של

יהודה, של העבודה שלאחר הרי בגלותא", "הוציאוה
הגלות  שעלֿידי לכך הגורמת ההודאה עבודת

בחילא  והאהבה "הצמאון מתעוררים (הוציאוה)

יצאו 74יתיר" ומאתי ש"ממני מתגלה אז – ("ותשרף")
בכך  שיש בישראל", מלכים להעמיד הדברים...

ועד  וכו' פרץ יוולד שמכך עליונה, כוונה מלכתחילה
לפניהם" הפורץ הגבולות,81ל"עלה כל את שיפרוץ ,

ירידת  לפני וכן הבית, בזמן שהיו ההגבלות את אפילו

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא – למטה הנשמה

(g"kyz `x`e t"ye uwn t"y zgiyn)
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(76.99 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש עד"ז ראה
בב"ר 77) מ"ש ועפ"י אחיך. יודוך אתה יהודה (עה"פ ויחי ר"פ תו"א

– כו'" תמר במעשה הודית "אתה ב) י, סוטה וראה זה. ע"פ ח (פצ"ט,
לעניננו). במיוחד שייכת דיהודה ההודי' הרי

"בכ 78) ישנה זו בחינה (ראה שלכן בזה"ג וגם מישראל" אחד ל
ובכ"מ). יחֿיט. סעיפים תש"ט עליו ונחה ד"ה א. צט, תו"א

כו.79) לח, פרשתנו פרש"י
הם80) שהרי ח"ו, עצמם בחטאים אינה שהכוונה שפשוט jtidאלא

הוא  כזכיות נעשו שזדונות (דמה לעולם עלי' להם יהי' ולא העליון, רצון

כ"א, ח"ו) עצמם הזדונות לא אבל בהם, שנפלו הקדושה ניצוצות רק
ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש וראה עת"ר). נ"ח (ד"ה תקנתן זהו שבירתן
ובהערות  67 ע' לעיל וראה שם). ובהערות 363 ע' (חכ"ז 19 הערה 236

שם.
שיצא 81) ומי כו' בתמר כח: פסוק כאן רד"ק וראה יג. ב, מיכה

לפניהם. הפורץ עלה שאמר וכמו הגדר פורץ המלכות ממנו
הפורץ  עלה יעמוד ממך הפריצים כל יד): (פפ"ה, כאן ובב"ר

עיי"ש. המשיח מלך על שקאי שם, ובמפרשים לפניהם,

ayie zyxt zegiyÎihewl

של  במצב נמצאת כבר שהנשמה כיון מובן: ואינו
היא יכולה d`vi"הוציאוה", היא כיצד אביה, מבית

הוא: כך על ההסבר אש? כרשפי באהבה להתעורר
ששורש  כיון – מאיר" רבי משום מקשאה "אפרים
כל  אף על הרי מהקדושֿברוךֿהוא, הוא הנשמה
"הוציאוה", כדי עד בה, שיחולו והירידות השינויים
של  רגש אצלה ומתעורר כהן", "בת תמיד נשארת היא

"ותשרף".

"ויאמר  הפסוק בלשון הדיוק גם מובן זה לפי
dcedi:"ותשרף הוציאוה

של  במצב זאת בכל נמצאת שלמטה הנשמה
של  הענין אצלה שיתעורר וכדי בגלותא", – "הוציאוה
שאיננו  הנשמה עצם בה להתגלות צריך "ותשרף"

של 76בגלות  לעבודה "יהודה", לדרגת זקוקים ולפיכך ,
הנשמה 77הודאה  לעצם המגיעה עול ומגלה 78וקבלת

שבגוף. בנשמה גם זאת

.‡È
Í˘ÂÁ‰ ÔÓ ¯Â‡‰ ÔÂ¯˙È Y ˙ÂÏ‚‰ ˙ÈÏÎ˙

לגבי  שהיו ההפוכות" ה"סברות שתי יובנו בכך
צריך  כלתך" תמר ש"זנתה שמפני סברו בתחילה תמר:

בגלותא. – הזהר כפירוש "הוציאוה", של דין להיות
בתֿקול  עצמו זה תמר למעשה בקשר יצאה מכן ולאחר

להעמיד הדברים... יצאו ומאתי מלכים "ממני

ועד 79בישראל" וכו' פרץ שיוולד כדי נגרם שהמעשה ,
שענינו .dle`bמשיח,

חטאינו" "מפני הגלות תכלית הוא: לכך 80ההסבר

יתגלה  הגלות חשכת וזיכוך בירור שעלֿידי כדי היא
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יהודה, של העבודה שלאחר הרי בגלותא", "הוציאוה
הגלות  שעלֿידי לכך הגורמת ההודאה עבודת

בחילא  והאהבה "הצמאון מתעוררים (הוציאוה)

יצאו 74יתיר" ומאתי ש"ממני מתגלה אז – ("ותשרף")
בכך  שיש בישראל", מלכים להעמיד הדברים...

ועד  וכו' פרץ יוולד שמכך עליונה, כוונה מלכתחילה
לפניהם" הפורץ הגבולות,81ל"עלה כל את שיפרוץ ,

ירידת  לפני וכן הבית, בזמן שהיו ההגבלות את אפילו

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא – למטה הנשמה

(g"kyz `x`e t"ye uwn t"y zgiyn)

•

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

(76.99 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש עד"ז ראה
בב"ר 77) מ"ש ועפ"י אחיך. יודוך אתה יהודה (עה"פ ויחי ר"פ תו"א

– כו'" תמר במעשה הודית "אתה ב) י, סוטה וראה זה. ע"פ ח (פצ"ט,
לעניננו). במיוחד שייכת דיהודה ההודי' הרי

"בכ 78) ישנה זו בחינה (ראה שלכן בזה"ג וגם מישראל" אחד ל
ובכ"מ). יחֿיט. סעיפים תש"ט עליו ונחה ד"ה א. צט, תו"א

כו.79) לח, פרשתנו פרש"י
הם80) שהרי ח"ו, עצמם בחטאים אינה שהכוונה שפשוט jtidאלא

הוא  כזכיות נעשו שזדונות (דמה לעולם עלי' להם יהי' ולא העליון, רצון

כ"א, ח"ו) עצמם הזדונות לא אבל בהם, שנפלו הקדושה ניצוצות רק
ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש וראה עת"ר). נ"ח (ד"ה תקנתן זהו שבירתן
ובהערות  67 ע' לעיל וראה שם). ובהערות 363 ע' (חכ"ז 19 הערה 236

שם.
שיצא 81) ומי כו' בתמר כח: פסוק כאן רד"ק וראה יג. ב, מיכה

לפניהם. הפורץ עלה שאמר וכמו הגדר פורץ המלכות ממנו
הפורץ  עלה יעמוד ממך הפריצים כל יד): (פפ"ה, כאן ובב"ר

עיי"ש. המשיח מלך על שקאי שם, ובמפרשים לפניהם,

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc zenai(iying meil)

y ,'lk`zdìñt ,dì ìeñôì äìòápL ïåék.dnexza lek`ln Ÿ¥¥¨¤¦§£¨§¨¨§¨¨
:`xnbd ddnzéàä'xf yi`l didz ik odk zae' ly ,df weqt - ©

`l` ,ef dyxcl xzein epi`déì éòaéîz` cnll weqtd jxvp - ¦¨¥¥
,weqta `aend oicd mvràáñpéîc ïäk úa ,àðîçø øîà÷c- §¨¨©©£¨¨©Ÿ¥§¦©§¨

z`yipyìeëéz àì ,øæì:`xnbd zvxzn .dnexza zlke` dpi` - §¨Ÿ¥
àéää,dnexza zlke` dpi` xfl z`yipy odk zay ,df oic - ©¦

îweqtd'ìëàz äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa ìà äáLå'(bi ak my) ¥§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥
à÷ôð,ecnell yi -àðîçø øîà÷cîmiiwzn xy`k wxyäáLå' ©§¨¦§¨¨©©£¨¨§¨¨

äéáà úéa ìàdia` mgNn'y `ed oicd f` 'dixErpMììkî ,'ìëàz ¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥¦§¨
àøwéòîcoiicr `idyk ,dia` zial dayy mcewy rnyn - §¥¦¨¨

,l`xyil d`eypäìëà àìik odk zae' weqtdy `vnp .dnexza Ÿ¨§¨
,oi`eyipa dl xfy inl dlrap m`y yexcl xzein 'xf yi`l didz

.dnexza lek`ln zlqtp
nbd dywn:`xàéääî éàodk za xeqi` micnel epiid m` - ¦¥©¦

xizdl dxezd dkxvedy jkn dnexza lek`l l`xyil d`eypd
,xzein 'odk zae' weqtd `linne ,dyxbzdy xg`l dze`äåä£¨

àðéîàoeik ,lk`z m` zewlna aiigzz `ly xnel mileki epiid - £¦¨
jkn cnlp `ed `l` ,e`l oeyla df xeqi` dxezd dazk `ly

e ,dnexza lek`l dleki dyxbzpy xg`ly dxez dxn`yåàì̈
äNò ììkî àaäcnlp `l` yexita aezk epi`y e`l xeqi` - ©¨¦§¨£¥

zevnk aygp ,dxezd dxn`y dyr zevn gkn,äNòxaerdy £¥
,dwel epi` dilràðîçø áúkaezkl dxezd dkxved okl -éàä ¨©©£¨¨©

weqtd z` -','xf yi`l didz ik odk zaeìa dxq`,åàì`linne §¨
z` jixv oi` :`xnbd zvxzn .dnexz zlik` lr dwel `id
ik ,e`la l`xyil d`eypd odk za xeq`l 'odk zae' weqtd

xeqi`î ,[åàì]weqtd(i ak my)'Lã÷ ìëàé àì øæ ìëå'à÷ôð`ed - ¨¥§¨¨ŸŸ©Ÿ¤©§¨
l`xyil z`yipy oeikne ,dnexz zlik`a wqer df weqty ,cnlp

.xfk dnexza dxeq`e ezenk dxf ziyrp

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
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זרה  עבודה עובדי שהם סבר אברהם הרי 62כאשר ,
להם  לתת היה צריך רב, בהידור אורחים כמכניס הוא,

לאכול  לחם ?63גם

רבי  של בשמו מקשאה שאפרים לומר, הכרחי
חייב  הוא זולתו, בבית נמצא אדם כאשר סובר: מאיר
כאשר  אף הבית, כבעל וההידורים החומרות בכל לנהוג
מובן  לפיכך זו. מהתנהגות רחוק כשלעצמו האורח
בהיותם  כי מהלחם, לאכול לאורחים נתן לא שאברהם

`mdxaאז ly eziaa על להקפיד חייבים היו הם ,
בטהרה  חולין .64אכילת

משום  מקשאה אפרים של אלו מאמרים שני עלֿידי
לשריפה: תמר את דנו מדוע מובן מאיר, רבי

ולמרות  שעבר, הרב הזמן שלמרות כיון, א)
וה  שם של בתו תמר נשארה עדיין במצבה, יא השינויים

עתה. גם אליו קשורה

לה  הורה שיהודה כיון מכך: יותר "שבי 65ב)
`jiaאלמנה zia היתה אכן היא לו, צייתה והיא "

כהן. כבת – אביה לבית בהתאם להתנהג צריכה

.Á
"‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÈÈ" ÏÈÎÓ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

של  ענינו שעיקר שלמרות רבות, פעמים הוסבר
הוא התורה על רש"י זאת eheytפירוש בכל מקרא, של

ובודאי  הלכה, עניני גם בתוכו מכיל של 66הוא ענינים
תורה" של "יינה רבותינו: ובלשון התורה, .67פנימיות

"בתו  שהפירוש רש"י, דברי עלֿידי כאן: גם וכך

משום  מקשאה אפרים עלֿידי נאמר היתה..." שם של
התורה. בפנימיות וענין בהלכה ענין מתברר מאיר, רבי

.Ë
"˙ÏÏÁÓ ‡È‰ ‰È·‡"

להלכה  פוסק הזקן את 68אדמו"ר נאמר "שלא ,
והתראה  בעדים כשזינתה אלא מחללת היא אביה

סנהדרין" בפני מתעוררת 69וכשהעידו זה לפי .
הרי  כהן? כבת לשריפה תמר את דנו כיצד השאלה:
היא  אביה ש"את מפני רק לה מגיע זה עונש

עדים 70מחללת" כלל היו לא תמר אצל ואילו ,
סנהדרין  בפני עדות מסירת ולא ?71והתראה,

"אמר  המלים הוספת עלֿידי רש"י מבהיר זה קושי
מקשאה  אפרים מאיר": רבי משום מקשאה אפרים
ביותר  רחוק הקשר כאשר שאף בשיטתו, נוקט
אף  ולכן קיים, הוא עדיין בענין) או בזמן (במציאות,
היא  "אביה זאת בכל וכו', בעדים שלא זינתה כאשר

ותשרף". "הוציאוה – דינה נפסק ולכן מחללת",

.È
˙ÂÏ‚· ‰Ó˘‰ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰

הזהר  בספר נאמר ותשרף" "הוציאוה הפסוק 72על

ידי  על טהרה (=בשלהבת בגלותא" טיהרא "בשלהובי
איש  "בת הנקראת הנשמה, ירידת שעלֿידי הגלות).

"73כהן" – לגלות ,de`ived עלֿידי וכן בגלותא",
קיים, המקדש שבית בזמן אפילו בגוף, למטה ירידתה
ברשפי  "ותשרף", – טיהרא" "בשלהובי מתעוררת היא

לקב"ה  האהבה "כהן"74אש הנקרא ,75.
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ב.62) פו, ב"מ ד. שם, וירא פרש"י
על 63) אפילו להחמיר מקום שאין (149 ע' לעיל (וראה מובן והרי

כו'. מהשני למנוע מקום שום שאין ומכ"ש השני, של חשבונו על עצמו
(וצע"ק  מאכל דבר כל נקרא שמו ועל בסעודה עיקר הוא שלחם – וביותר

נד). לא, רש"י
אפרים 64) בשם זה פירוש מביא אינו ח) (יח, וירא בפ' שרש"י ומה

שם שרש"י לפי הוא, הי'",hinynמקשאה בטהרה חולין אוכל "וא"א
siqene.(א פז, – כבב"מ ודלא יד) (פמ"ח, (כבב"ר העיסה" "ונטמאת

ממגע "מנודה (מלשון נדה שפירסה שלפי בזה: `mcשכוונתו lk– "
מנודה, עיסתה הי' יט), טו, מצורע למהדרים.d`nhרש"י רק (ולא בעצם

כו'. מקשאה אפרים הביא לא ולכן לה). לא, ויצא רמב"ן וראה
יא.65) לח, פרשתנו
(66.3 הערה 1 ע' לעיל ראה
כד.67) ע' יום היום
סנ"ד.68) סקכ"ח או"ח שו"ע
את 69) מחללת  היא  כו' בעדים הי' שבאם מוכח שם אדה"ז בשו"ע

אפרים  לשיטת הוכחה מזה אין אבל שהמירה". או נשואה "אפילו אבי'
"שזו לפי שהוא לומר יש כי – וכיו"ב.cliמקשאה ,(54 (כבהערה "

דתמר70) ותשרף" ש"הוציאוה "בת `epiואף אמור דבפ' הדין מצד

ה) סעיף (כנ"ל עצמן את גדרו שכן לפי ורק תשרף" באש גו' כהן איש
היא  אבי' ש"את לפי הייתה כהן, בבת דוקא זו שהגדרה מסתבר מ"מ, –

מ"ת. שלאחרי ד"תשרף" הדין כמו מחללת",
בין 71) וכריסה חדשים" "כמשלש שהי' שמכיון לומר, שאין ופשוט

עדים) כשיש מכמו יותר עוד הוא בזה הבזיון (ואדרבה: לעדים א"צ שיני'
או  אחד לאיש שנתייחדה אפשר [כי מופקרת שהיא הוכחה אי"ז שהרי –

זה (שבאופן אחת פעם רק הי' ו'),`dpiשזה סעיף לעיל ראה – "זונה"
שנתעברה אפשר הרי – מזה המקום dlynויתרה שאנשי ממה ואדרבה, [

ש" זנות.l`אמרו ע"י שלא שנתעברה מוכיח ה"ז קדשה" בזה היתה
(אף  בודאות אמרו מעוברת" היא "ממני יהודה שאמר שמקודם ואף
גדרי  בב"נ, כשרות חזקת היש עם: זה לקשר ויש מה. יסוד על – שצ"ע
הרה  גו' תמר "זנתה ואכ"מ) וכו'. בזה והפרצה הנ"ל בעריות ההגדרה
כשישנם  דוקא הוא לבזיון, בנוגע מ"מ – לשריפה שדנוה ועד לזנונים"

ש  מכיון אבי', את מבזה אינה עדים, שאין זמן וכל שזנתה, `xytעדים
בזה. הוכחה אינו ועיבורה זנות ע"י שלא שנתעברה

א.72) עב, ח"ג
א.73) צה, זח"ב
ג.74) ב, במדבר לקו"ת
סע"א.75) לט, סנה'

ayie zyxt zegiyÎihewl

של  במצב נמצאת כבר שהנשמה כיון מובן: ואינו
היא יכולה d`vi"הוציאוה", היא כיצד אביה, מבית

הוא: כך על ההסבר אש? כרשפי באהבה להתעורר
ששורש  כיון – מאיר" רבי משום מקשאה "אפרים
כל  אף על הרי מהקדושֿברוךֿהוא, הוא הנשמה
"הוציאוה", כדי עד בה, שיחולו והירידות השינויים
של  רגש אצלה ומתעורר כהן", "בת תמיד נשארת היא

"ותשרף".

"ויאמר  הפסוק בלשון הדיוק גם מובן זה לפי
dcedi:"ותשרף הוציאוה

של  במצב זאת בכל נמצאת שלמטה הנשמה
של  הענין אצלה שיתעורר וכדי בגלותא", – "הוציאוה
שאיננו  הנשמה עצם בה להתגלות צריך "ותשרף"

של 76בגלות  לעבודה "יהודה", לדרגת זקוקים ולפיכך ,
הנשמה 77הודאה  לעצם המגיעה עול ומגלה 78וקבלת

שבגוף. בנשמה גם זאת

.‡È
Í˘ÂÁ‰ ÔÓ ¯Â‡‰ ÔÂ¯˙È Y ˙ÂÏ‚‰ ˙ÈÏÎ˙

לגבי  שהיו ההפוכות" ה"סברות שתי יובנו בכך
צריך  כלתך" תמר ש"זנתה שמפני סברו בתחילה תמר:

בגלותא. – הזהר כפירוש "הוציאוה", של דין להיות
בתֿקול  עצמו זה תמר למעשה בקשר יצאה מכן ולאחר

להעמיד הדברים... יצאו ומאתי מלכים "ממני

ועד 79בישראל" וכו' פרץ שיוולד כדי נגרם שהמעשה ,
שענינו .dle`bמשיח,

חטאינו" "מפני הגלות תכלית הוא: לכך 80ההסבר

יתגלה  הגלות חשכת וזיכוך בירור שעלֿידי כדי היא

העתידה. בגאולה האור יתרון

פעולתה  נחשבה הענין שבתחילת למרות ולפיכך,

להיות  צריכה שתוצאתו שלילי, למעשה תמר של

יהודה, של העבודה שלאחר הרי בגלותא", "הוציאוה
הגלות  שעלֿידי לכך הגורמת ההודאה עבודת

בחילא  והאהבה "הצמאון מתעוררים (הוציאוה)

יצאו 74יתיר" ומאתי ש"ממני מתגלה אז – ("ותשרף")
בכך  שיש בישראל", מלכים להעמיד הדברים...

ועד  וכו' פרץ יוולד שמכך עליונה, כוונה מלכתחילה
לפניהם" הפורץ הגבולות,81ל"עלה כל את שיפרוץ ,

ירידת  לפני וכן הבית, בזמן שהיו ההגבלות את אפילו

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא – למטה הנשמה

(g"kyz `x`e t"ye uwn t"y zgiyn)
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(76.99 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש עד"ז ראה
בב"ר 77) מ"ש ועפ"י אחיך. יודוך אתה יהודה (עה"פ ויחי ר"פ תו"א

– כו'" תמר במעשה הודית "אתה ב) י, סוטה וראה זה. ע"פ ח (פצ"ט,
לעניננו). במיוחד שייכת דיהודה ההודי' הרי

"בכ 78) ישנה זו בחינה (ראה שלכן בזה"ג וגם מישראל" אחד ל
ובכ"מ). יחֿיט. סעיפים תש"ט עליו ונחה ד"ה א. צט, תו"א

כו.79) לח, פרשתנו פרש"י
הם80) שהרי ח"ו, עצמם בחטאים אינה שהכוונה שפשוט jtidאלא

הוא  כזכיות נעשו שזדונות (דמה לעולם עלי' להם יהי' ולא העליון, רצון

כ"א, ח"ו) עצמם הזדונות לא אבל בהם, שנפלו הקדושה ניצוצות רק
ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש וראה עת"ר). נ"ח (ד"ה תקנתן זהו שבירתן
ובהערות  67 ע' לעיל וראה שם). ובהערות 363 ע' (חכ"ז 19 הערה 236

שם.
שיצא 81) ומי כו' בתמר כח: פסוק כאן רד"ק וראה יג. ב, מיכה

לפניהם. הפורץ עלה שאמר וכמו הגדר פורץ המלכות ממנו
הפורץ  עלה יעמוד ממך הפריצים כל יד): (פפ"ה, כאן ובב"ר

עיי"ש. המשיח מלך על שקאי שם, ובמפרשים לפניהם,
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום חמישי עמ' א



עד

לו  ויבאו אל המקום אשר אמר   – ט  בראשית כב, 
ויערוך את  ויבן שם אברהם את המזבח  האלקים 
העצים ויעקוד את יצחק בנו וישם אותו על המזבח 

ממעל לעצים

קלח

ביאור דָהָמן ובניו הם הלעומת דאברהם ויצחק, ורמזים 
בזה

פורים  סעודת  שאכלי  זירא  ורב  ברבה  רז"ל1  אמרו 
בהדדי ושחטי' רבה לרב זירא.

מה ששחטי' רבה לר"ז הוא ע"ד עקידת יצחק, שאברהם 
בחי' חסדים2 רצה לשחוט את יצחק בחי' גבורות3.

)אך שם הי' די בעקדה בלבד, כי נשחט תמורתו איל, 
ועיין בלקוטי תורה להאריז"ל בדרוש העקדה.

גם כדי שיהי' מפלת המן ובניו הי' צריך להיות שחיטה 
ממש, וד"ל(.

ושייך זה לפורים, כי המן ובניו הם הלעומת דאברהם 
ויצחק, שזהו המאמר רז"ל4 שאימא דאברהם ואימי' דהמן 

שמותיהן שוין, להורות שהמן הוא הלעומת דאברהם5.
כו' בשם  בבאר שבע  ויטע אשל  אמונה,  נטע  אברהם 
ה' אל עולם6, והמן רצה לעקור אמונה, ועשה עץ7 גבוה נ' 

אמה הלעומת דאשל דאברהם.
אברהם מסתיים באותיות ה"ם, והמן מתחיל באותיות 

ה"ם.

1( מג ילה ז, ב. רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי איבסום, 
קם רבה ושחטי' לרבי זירא, למחר בעי רחמי ואחיי', לשנה אמר לי' 
לא בכל שעתא  לי'  פורים בהדי הדדי, אמר  ונעביד סעודת  מר  ניתי 
ושעתא מתרחיש ניסא. ראה לקוטי שיחות חלק לא עמוד 177 ואילך.

2( כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם זהר בראשית דף מז, 
ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים 

עמוד ד. וש"נ.
הזקן  אדמו"ר  מאמרי  ד.  פרק  )הכינויים(  כג  שער  פרדס  ראה   )3
פרשיות התורה חלק ב' עמוד תק"פ, ובהנסמן במראי מקומות שם. 

תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד.
דאברהם  אמי'  רב,  רבא אמר  בר  חנן  רב  "ואמר  צא.  בבא בתרא   )4
אמתלאי בר כרנבו, אמי' דהמן אמתלאי בת עורבתי". ראה גם לעיל 

סימן פ. קלא.
5( ראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשח"י עמוד קנט ואילך.

6( בראשית כא, לג. ראה סוטה י, א. ויקרא שם בשם ה' אל עולם אמר 
ריש לקיש אל תיקרי ויקרא אלא ויקריא מלמד שהקריא אברהם אבינו 
לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושב, כיצד לאחר שאכלו ושתו עמדו 
לברכו, אמר להם, וכי משלי אכלתם, משל אלקי עולם אכלתם הודו 
ויקריא, למד  אלא  )ופרש"י:  והי' העולם.  וברכו למי שאמר  ושבחו 
לבריות לקרות שם בשם ה' אל עולם. כיצד לאחר שאכלו ושתו, משלו 

היו עומדין לברכו לאברהם, והוא אומר להם וכי משלי אכלתם.(
גבוה  יעשו עץ  וכל אהביו  זרש אשתו  לו  "ותאמר  יד(  ה,  )אסתר   )7

חמשים אמה ובבוקר אמר למלך ויתלו את מרדכי עליו וגו'".

אך המ' דאברהם הוא מ'8 סתומה, בסוד החותם שאין 
יניקה  יש  שאז  פתוחה  מ'  הוא  ובהמן  ללעו"ז,  יניקה 

ללעו"ז, והיינו מה שאח"כ9 הוא נ', העץ דנ' אמה, וד"ל.
הע"ה  בזכות  הוא  דפורים  בנס  שהרגו  אלף10  והע"ה 
שנה דאברהם כשיצא מחרן, שחרן11 הוא מוחין דקטנות 
ג' פעמים12 אלקים, והע"ה שנה רומז על המתקת המוחין 
דג'  האותיות14  מספר  שהוא  דגדלות,  במוחין  דקטנות13 
שמות הוי' ואלקים במלואן, ועוד ו' לנגד הו' שמות דהוי' 

אלקים, עיין בלקוטי תורה15 פרשת לך.
גם16 אסתר היתה בת ע"ד שנה כמנין הדסה כשנלקחה 

8( ראה ספר הערכים אותיות ז-ת ע' קפ"ז. )תורת מנחם התוועדויות 
וגאולה  בילקוט משיח  גם  ואילך. מובא   45 א' עמוד  ה'תשי"ג חלק 

עה"ת פרשת פנחס סימן רעט(.
זה, מזה נמשך  יניקה ללעומת  9( פירוש: מהאות "מ" פתוחה שיש 
האות "נ" – האות האחרונה ד"המן" – והאות "נ" הוא ה"חמשים" 

אמה דהעץ. ראה גם לקמן סימן קנט הערה 18.
10( )אסתר ט, טז( "ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמד 

על נפשם ונוח מאיביהם והרג בשנאיהם חמשה ושבעים אלף וגו'".
שחרן הוא מוחין דקטנות, ראה תורת חיים בראשית )פרשת לך   )11
לך( צ, א ואילך. קסו, סע"ב. ד"חרן" בגי' "גרון" )עם הכולל(, שהוא 
השגה   – שבראש  המוחין  בין  ומבדיל  שמפסיק  הגרון  מיצר  בחי' 
שהתפעלות  המוחין,  קטנות  וזהו"ע  שבלב,  למדות  באלקות,  והבנה 
מדות שבלב  בהרגש  פועל  ומתמעט, שאינו  מתכווץ  השכל שבמוח 

עיי"ש. אור התורה פרשת וארא עמוד קנח.
ועיין  חר"ן.   ,258  =  )86  ×  3( פעמים  ג'   ,)86 )בגי'  אלקי"ם   )12
מוחין  בחי'  הוא  וגבורה  דין  בחי'  אלקים  דשם  ריא,  סימן  לקמן  גם 

דקטנות, משא"כ שם הוי' הוא בחי' מוחין דגדלות. ראה הערה 13.
]ובלקוטי לוי יצחק שם וז"ל: "וענין זה שייך לפורים שהוא המתקת 
מוחין דקטנות ע"י מוחין דגדלות, שלכן מספרו ג"כ ג' פעמים הוי' 
אלקי"ם עכ"ל. 3 × הוי' )26( = 78, + 3 × אלקי"ם )86( = 258, סך 

הכל 336, כמנין "פורים".[
13( עיין שם בלקוטי לוי יצחק וז"ל: "רבה רומז על מוחין דגדלות 
אחד  בקנה  )ועולה  כשמו  דקטנות  מוחין  על  רומז  זירא  ורב  כשמו, 
שרבה הוא בחי' חסדים ור"ז בחי' גבורות, והיינו מה שר"ז מעולם לא 
שחק, כמבואר בדברי רז"ל בהעובדא דר' ירמי' שהי' עמו וכו'(, כי 
מוחין דגדלות הם בחי' חסדים, שמות הוי', ומוחין דקטנות הם בחי' 

גבורות, שמות אלקים".
]ראה לקוטי שיחות חלק לא, עמוד 181, סוף סעיף ה[.

 10 שהוא  ה"א"  וא"ו,  ה"א,  "יו"ד,  הוא  במילואו  הוי'  פירוש:   )14
אותיות, וג' פעמים )3 × 10( הוא מספר 30, ושם "אלקים" במילואו 
הוא "אלף, למד, הא, יוד, מם" שהוא 13 אותיות, וג' פעמים )3 × 13( 
הוא 39, סך הכל 30 + 39 = 69 + 6 )לנגד הששה שמות עצמם – ג' 

פעמים הוי', וג' פעמים אלקים( = ע"ה, 75.
בצאתו  שנה  ע"ה  בן  "ואברהם  עה"פ  מהאריז"ל  תורה  לקוטי   )15

מחרן".
16( פירוש: מבאר, דכמו בשם "פורים" מרומז המתקת שם "אלקים" 
"אסתר"  שמות  בשני  כן  )חסדים(,  "הוי'"  שם  ע"י  גבורות(,  )בחי' 
ההעלם- ע"ש  הוא  ד"אסתר"  הגבורות,  המתקת  מרומזת  ו"הדסה" 

ביום  פנים  אסתיר  הסתר  "ואנכי  יח(  לא,  )דברים  כמ"ש  הגבורות, 
והשם  וכו'(,  מנין  התורה  מן  אסתר  א  קלט,  חולין  )ראה  ההוא" 
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עה
אל בית המלכות, שהוא לנגד הע"ה שנה דאברהם כמ"ש 
אלקים18  שם  המתקת  והוא  ע"ש,  לך  פרשת  במד"ר17 
בהאותיות הקודמין לו שמספרם ע"ד, )ולהעיר מהע'19 ד' 

"הדסה" מרמז על המתקת הגבורות, ע"י חילוף שם "אלקים".
שנים,  וחמש  שבעים  בן  ואברהם  יג(  ל,  פרשה  רבה  )בראשית   )17
הה"ד )אסתר ב, ז( ויהי אומן את הדסה היא אסתר. רבי ברכיה בשם 
בן  אביך  מבית  יצאת  אתה  לאברהם  הקב"ה  אמר  אמר,  דתמן  רבנן 
שבעים וחמש שנים, חייך אף גואל שאני מעמיד ממך יהיה בן שבעים 

וחמש שנים כמנין הדסה. 
שמים  מלכות  צמיחת  התחלת  שזהו  יצאת,  אתה  מהרז"ו(  ])פירוש 
אבות  ומעשה  אברהם,  וגאולת  האמיתית  הישועה  זהו  אשר  בעולם 
סימן לבנים גאולת ישראל בימי המן, וכמו שעזב אברם אביו ואמו 
לפנות לעבודת ה' כן אסתר תהיה בלא אב ואם וכמ"ש )תהלים כז, 
י( כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני ותהיה בת ע"ה שנה ותבא הישועה 

על ידה בזכותך.
מנין הדסה, הדסה בגימטריא ע"ד שאז נלקחה מבית מרדכי אל בית 
הגי שומר הנשים, וי"ב חודש היתה בתמרוקי' הרי ע"ה, ועיין בילקוט 

אסתר כל המאמר.[
18( ענין זה מבואר בפרי עץ חיים שער חג המצות פרק א' )המצויין 
כאן( וז"ל: בסוד חילוף שם אלקים, והוא שם אכדט"ם. והענין: כי 
אלף אינה יכולה להתחלף, כי אין אות אחרת קודמת אלי', אבל למד 
תתחלף בכ' הקודמת אלי', וכן הה' מתחלף בד' הקודמת אלי', עד אות 
י' נתחלף בט' הקודם אלי'. אך ם' של אלקים אמת שהיא מתחלפת, כי 
ם' דאלקים הוא מ"ם סתומה, ומתחלפת במ' פתוחה הקודמת אלי'. 
אך שלפי שלעולם כל אות ם' אחרונה שבכל תיבה היא סתומה, לכן 
נכתב שם זה אכדט"ם באות ם' סתומה, ואמנם בערך א' נקרא גם אות 
נקראת  אינה  שכמותה,  ם'  באות  שנתחלפה  בערך  אך  מתחלפת,  מ' 

נתחלפת.
אותיות  הוא  זה  שם  כי  אלקים,  שם  מן  פנימי  יותר  זה  שם  והנה 
קודמת לשם אלקים, ולכן הם יותר רחמים. משא"כ, שאם הי' נתחלף 
באותיות אחרונות של אחר אותיות אלקים, והוא שם במוכ"ן, כנזכר 
בזוהר )פרשת פקודי דף רסב.(, והוא יותר תחתון ודין משם אלקים. 

ואע"פ שבשם הוי"ה הוא להיפוך, שכל מה שמתחלף הוא דין.
יתחלף, מורה  וכאשר  הוי"ה הוא רחמים פשוטים,  והענין הוא, שם 
על העלם הרחמים, וכן בשם זה, ההתחלפות מורה על העלם הדין, 
שהוא בסוד בשם אלקים, נמצא כי השם אכדט"ם, עליון ופנימי יותר 
משם אלקים, ולסבת מציאות שם זה, נקרא בינה אלקים חיים*, והוא 
בסוד שם זה. וכ"מ שתמצא אלקי"ם חיים, הוא רומז לשם זה. עיי"ש.

ראה שיחות קודש ה'תשל"ו ש"פ האזינו )שבת תשובה( סעיף מב.
*( ראה המשך תרס"ו עמוד תקנו, ביאור החילוק בין "אלקים" סתם, 

ובין "אלקים חיים".
'כי  ר"ת  וז"ל:  ב.  א,  19( ראה לקוטי תורה מהאריז"ל שיר השירים 
להיות  א'  אות  השם  מזה  וחסר  כדט"ם,  הוא  'מיין  'דודיך  'טובים 
חילוף אלקים כנודע, וזה השם נמשך אלי' מן הבינה הנקרא יין משם 
ס"ג שבה, ועם י' אותיותיו ע"ג כמנין כדט"ם, ועם תוספות א' כנגד 
השם נעשה אכדט"ם, והא' הזו לוקחת משם אהי"ה ושם זה עולה ע"ד 

שהם סוד ע' וד' גדולה דשמע. עכ"ל. )וראה לעיל הערה 18(.
פרי עץ חיים, שער ספירת העומר פרק ז' וז"ל: שם אכדט"ם שבבינה, 
ה'  סוד  ואלו הם  יותר רחמים,  ולכן הוא  שהוא חילוף של אלהי"ם, 
שם  הוא  עד,  עדי  בה'  בטחו  ו(  כד,  )ישעי'  וז"ס  דגדלות,  גבורות 
אכדט"ם גימ' ע"ד להיותו רחמים, לכן תלוי בו הבטחון, ולזה רמזו 
בזהר פרשת וארא )כב.(, על פסוק זה, ושם נאמר כי עד"י הוא בבינה, 

רבתי דשמע כו'20 אחד(, ועיין בפרי עץ חיים בכוונת פסח 
ובכוסות של פסח וד"ל. והוא המתקת המוחין דקטנות ע"י 

המוחין דגדלות.
כמאמר  ו'  חסר  ורב  כמספר  בנים  ר"ח  להמן  והיו 
רז"ל21, הם הלעומת דיצחק22 שמספרו ר"ח, ארב"ה23 את 

זרעו ואתן לו את יצחק כמ"ש בכתבי האריז"ל24.
שקרא25  מיצחק  היפך  ו',  חסר  ורב  הם  המן  בני  אך 
שאות  תולדות,  פרשת  אור26  בתורה  עיין  ו',  מלא  שמות 
ויקרא  ר"פ28  בזהר  עיין  חיים,  אות  אמת27,  אות  הוא  ו' 

ויובן עם מה שאמרנו כאן.
שהם  אמצעיות  אותיות  ג'  הן  אלהי"ם,  שם  שנתחלף  מה  ואמנם 
כד"ט, כי אותיות א"ם אינן מתחלפות, ואותיות אלו המתחלפות מדין 
ונעשות רחמים, הם גי' ל"ג, וזהו )בראשית לא, נב( ע"ד הג"ל הזה 
ביני וביניך, כי שם נקרא ע"ד, וג' אותיות אלו המתחלפות גי' ג"ל, זהו 

)בראשית לא, מח( הגל הזה ע"ד, ע"ש.
20( דברים ו, ד.

21( וז"ל: )מגילה טו:( ורב בניו )אסתר ה, יא(, וכמה רוב בניו, רמי בר 
אבא אמר כולן מאתים ושמונה הוו שנאמר ורב בניו.

22( ראה גם לקוטי לוי יצחק, לקוטים על תנ"ך ומחז"ל עמוד תכט 
וז"ל: פורים הוא בחי' הגמל את יצחק כי הגמל אותיות מגל"ה, וכתיב 
המלך  ויעש  כתיב  אסתר  במגלת  וכן  כו',  הגמל  ביום  גדול  משתה 

משתה גדול.
ג. "ואקח את אביכם את אברהם... וארבה את זרעו  23( יהושע כד, 

ואתן לו את יצחק". "ארבה" בגי' ר"ח.
מנחם  תורת  וירא.  פרשת  סוף  מהאריז"ל  תורה  לקוטי  ראה   )24
התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ב' עמוד 355 הערה 48. ה'תשמ"ח חלק 

ד' עמוד 106.
ויקרא  ויחפור את בארות המים...  יח "וישב יצחק  25( בראשית כו, 

להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו".
26( עמוד יז, ג. וז"ל: מעשה אברהם הכנסת אורחים, שנתן לערביים 
גילוי  להיות  בכדי  כו',  מברכים  למי  דעו  להם  אמר  ואח"כ  לאכול 
אלקות למטה שגם הערביים יכירו גדולתו כו' כ"ז הוא בחי' אברהם 
גילוי  ויצחק הי' חופר בארות שהוא בחי'  המשכה מלמעלה למטה. 
בהעלם  המים שם  אשר  הבור  כמשל  לגילוי  מהעלם  למעלה  ממטה 

וע"י החפירה נגלו המים כו'.
ויסתמום  כתיב  אבל  בארות,  חופר  ג"כ  הי'  שאברהם  הגם  והנה 
פלשתים כו' ויצחק חפר אותן וקרא להם שמות כשמת אשר קרא להן 
אביו, הראשון מלא והשני חסר לפי שע"י חפירה דיצחק לא נפסק עוד 
נביעתם ונמשכים ונובעים השש מדות שהן בחי' וי"ו, ע"כ הוא שמות 
פלשתים  שסתמום  לפי  וי"ו  חסר  דאברהם  שמת  אבל  בוי"ו.  מלא 
יניקה מהם. לכן ע"י חפירה דיצחק הוא שמות בוי"ו  ויש לחיצונים 
)ועמ"ש כה"ג ע"פ ששת ימים תאכל מצות כו' מלא וי"ו( ולע"ל כתיב 
כי אתה אבינו שעיקר הצחוק והשמחה יהי' מבחי' יצחק שהוא ממטה 
בבחי'  )אברהם(  משא"כ  כו'  ותכלית  קץ  אין  זו  בחי'  אשר  למעלה 

ממעלה למטה יש לה גבול המשכה למטה וכו'.
27( ראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשח"י עמוד נה.

28( )דף ב' ע"א( וז"ל: מה כתיב )יהושע ב, יב( ונתתם לי אות אמת, 
אות  נקראת  ו' שזאת  אות  היא  )זו  אות אמת  איקרי  דדא  ו'  אות  דא 
שאר  וכי  תאמר  )ואם  אמת  אינון  לאו  אתוון  שאר  תימא  ואי  אמת(, 
אותיות אינן אמת, ומתרץ(, אין )ודאי כל האותיות הן אמת(, אלא אות 
דא אות אמת איקרי )אלא עצם אות ו' נקראת אות אמת לפי שהיא אות 
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עו
ובפרשת במדבר דף ק"כ29 כמדומה.

הסעודה  יעשו  זירא  ורב  שרבה  לפורים  שייך  ולכן 
הוא  ועי"ז  העקדה,  ע"ד  ר"ז  את  רבה  ושישחוט  בהדדי 

מפלת המן ובניו.
ויזתא שבו הוא הגמר  והבן האחרון הקטן דהמן הוא 

ו' דשם הוי' וכו'(.
ראה רשימות מכ"ק אדמו"ר זי"ע חוברת קסט )מובא לעיל סימן מז 

הערה 5(.
לאחזאה  נש  לבר  ליה  בעי  וז"ל:  ע"ב(  ק"כ  דף  ח"ג  )בזוהר   )29
גרמיה בתר דסיים צלותא דעמידה )אחר שגמר האדם תפלת העמידה 
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למימתחי'  צריך31  שלכן  קטניות30  כמו  והוא  דמפלתם, 
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קטן, ונק'34 קטינא.
ובפ' כל כתבי35 שרבה מצלח ציבי הוא ע"ד ויבקע עצי 

עולה דאברהם.
צוצותי36  מצתת  קטן,  זעירא,  שהוא  זירא  רב  ואז 

בהעצים שבקעו רבה ור"י וכו'.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שב

30( עיין בזה לקמן פרשת תולדות סימן ריא. וזהו קטניות מלשון קטן 
– קטנות המוחין, ד"ויזתא" הי' הבן ה"קטן".

31( מגילה טז:
32( ראה בבא מציעא דף פז, א.

עמוד  ומחז"ל  תנ"ך  פסוקי  על  ליקוטים  יצחק,  לוי  לקוטי  ראה   )33
קעז.

34( בבא מציעא פה, א. "וקרו לי' קטינא חריך שקי'". וראה חדא"ג 
מהרש"א שם וז"ל: פרש"י דאיניש גוצא הוה עכ"ל, ולכן קראו לי' 
קטינא, וכתב בספר יוחסין דלכך נקרא נמי זעירא בתלמוד ירושלמי, 
ובבבלי נבלע הע' עכ"ל. לקוטי שיחות חלק לא עמוד 181 סוף סעיף 

ה.
35( ראה שבת קי"ט ע"א "רבה ורב יוסף מצלח ציבי ר' זירא מצתת 

צתותי" ופרש"י: מצתת צתותי, מצית האור בעצים דקים.
36( עיין בפנים בלקוטי לוי יצחק ביאור הענין עפ"י קבלה.
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הלוא  יוסף  אל  ישראל  ויאמר   – יג  לז, 
אליהם  ואשלחך  לכה  בשכם  רועים  אחיך 

ויאמר לו הנני

א. ברבות פרשת וישב איתא ע"פ אחיך רועים בשכם, 
ימוש  לא  כו'  ישבחוך  ודור  לדור  כתיב  לבוא  לעתיד  אבל 
לעולם ועד, ואין לו הבנה פשוטה לכאורה, אך הנה איתא 
בספרי קבלה ומהם במאו"א שהטעם שישעי' ראה ששה 
ויחזקאל  כו'  כנפיים כמ"ש ששה כנפיים לא' מהם שתים 
לא ראה אלא ד' כנפיים כמ"ש וארבעה כנפיים לא' מהם, 
כנפיים,  שש  ראה  לפיכך  הגולה  קודם  הי'  שישעי'  לפי 
ויחזקאל הי' בתוך הגולה כמ"ש ואני בתוך הגולה לפיכך לא 
ראה אלא ד' כנפיים ואיתא בכתבי האריז"ל ששה תיבות 
וב'  גדפין  ו'  כנגד  הם  ועד  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ברוך 
ממילא  ומובן  ע"ש  כו'  הרגל  גדפי  כנגד  ועד  לעולם  תיבין 
תיבין  ב'  ג"כ  חסר  גדפין  ב'  שחסר  הגלות  בזמן  שעתה 

לעולם ועד, ועוד עי' בתניא.
חסר  רועים  אחיך  והנה  שכתב  הרבות  כוונת  יובן  ובזה 
ר"ת  בשכ"ם  בגלות  בצער  שרוים  שישראל  בזמן  הפי'  ו'' 
ידוע  שהנה  והפי'  חסר,  תיבין  וב'  גדפין  ד'  כנגד  בשכ"מ 
תתאה  יחודא  הוא  ועד  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  דברוך 
והיינו בחי' ביטול חיצוניות )עיין בד"ה להבין הקושיא הנזכר 
ובזמן הגלות אין הביטול בשלימות  בתחלת ספר התניא( 
אבל לעתיד לבוא כתיב לדור ודור כו' לא ימיש לעולם ועד 
היינו ב' תיבין כנגד ב' גדפין, והיינו שיהי' הביטל בשלימות 
באלף  אבל  התחתון  עדן  גן  בחי'  השביעי  באלף  והיינו 
מלך  הדר  התענוגים  במתיקות  פנימי  ביטול  יהי'  השמיני 

הח' כתיב חכמה והוא ענין בחי' ראי' כו' וד"ל.
אור התורה עמוד תתתלח

את  שמר  ואביו  אחיו  בו  ויקנאו   – יז  לז, 
הדבר

דבר  “ואת  כתיב  יאמר  הדבר.  את  שמר  ואביו  ב. 
את  שמר  “ואביו  של  הכוונה  זו  י(  י,  )שמואל-א  המלוכה" 
לרמז  אפשר  עוד  יוסף.  של  המלוכה  את  ששמר  הדבר", 
ולכך  דוד,  בית  מלכות  הוא  מלוכה  של  שהשורש  דידוע 
תרע"א  מספרו  במילואו  מלכות  מדת  שהוא  אדנ"י  השם 
זהו רות(,  וד,  ון,  יוד, זהו תרע"א. לף. לת.  נון,  )אלף, דלת, 
על שער מתרגם התרגום תר"ע ומרמז שמלכות בית דוד 
אדנ"י  של  והמילוי  המלכות,  כל  של  והשער  השורש  הוא 
ויוסף  מספרו רו"ת לרמז שמלכות בית דוד יצאה מרו"ת, 
שהי' התחלה וראשית של מלכות ישראל נכלל בו גם הכח 
של מלכות בית דוד, והוא עתיד להיות בסוף של שם אדנ"י 
ועתיד להתגלות משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ונרמז ואביו 

שהוא  אדנ"י  שם  של  המילוי  שהוא  רות,  ס"ת  את,  שמר 
המלוכה.

מהר"ש מבעלזא

לז, כ – ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחת 
הבורות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה 

יהיו חלומתיו

ג. ונראה מה יהיו חלומותיו. תמה במדרש אם יהרגוהו 
כן  צוח  הקודש  שרוח  דרשו  ולכך  חלומותיו,  יתקיימו  איך 
נראה דברי מי יקום. ובדרך פשוט יש לומר כי כבר הקשו 
זו  מה  להבל  יוסף  של  חלום  השבטים  חשבו  אם  בממ"נ 
תחבולה,  יועיל  מה  אמת  של  לחלום  חשבוהו  ואם  קנאה 
תחיית  שהגיע  שחשב  הדבר  את  שמר  ואביו  אמרו  אבל 
המתים בימיו ויהי' אמו חי כן הוא במדרש, וחשבו השבטים 
גם על יוסף כן שיהרגו אותו כראוי כי משיח בן יוסף יהרג 
ואח"כ יהי' חי בתחיית המתים וימלוך, וכך חשבו על יוסף 
ואז  המתים  בתחיית  יהי'  ואח"כ  יהרגוהו  ששם  בעצמו 
יפסק ממנו  כי אחר התחי'  והי' טעמם  יתקיימו חלומותיו 
זוהמת היצר הרע ולא יצוץ זדון ירבעם ויחלש כחו, וזה הי' 
לעתיד  כמו  הכל  שאז  יחשבו  לטובה  והכל  באמת  ענינם 

לבא.
תפארת יהונתן1

יהודה לתמר כלתו שבי  ויאמר  יא –  לח, 
אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר 
פן אמות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית 

אביה

ד. ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד 
יגדל שלה בני. הה"ק ר' יצחק מרַאדוויל אמר, כי אביו הה"ק 
רי"מ ]ר' יחיאל מיכל, המגיד מזלָאטשוב[ זצלל"ה נראה לו 
בחלום בעת שינת הצהרים של שבת ואמר לו, האם ידעת 
בני חביבי את ביאור הכתוב, וענה ואמר: לא ידעתי פירושו, 
וביאר לו בהקיץ: ויאמר יהודה, הוא הקב"ה, שם בן ארבע 
שבי  )זוה"ק(,  ישראל  כנסת  הוא  כלתו,  לתמר  אותיות, 
עד כי יגדל  אלמנה בית אביך, היינו להיות ישראל בגלות, 
לציון וסופי תיבות של של"ה  שכינתו  המחזיר  של"ה ר"ת 
הוא יתגדל ויתקדש שמיה, ודפח"ח )ספר שמועות טובות, 
שאמר לו זאת המופלג הישיש מו"ה צבי הירש, אשר שמע 

אלה הדברים מפיו הקדוש זי"ע(.
מים רבים עמוד קד

1( ר' יונתן אייבשיץ ז"ל.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וישב
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i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ·LiÂ∑,קצרה ּבדר ותֹולדֹותיו עׂשו יּׁשּובי ל ׁשּכתב וחׁשּובים אחר ספּונים היּו ׁשּלא «≈∆«¬…¿ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבדר ותֹולדֹותיו יעקב יּׁשּובי ל ּפרׁש החֹורי, את הֹוריׁשּו אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלפרׁש
ּדֹורֹות  ּבעׂשרה מֹוצא אּתה וכן ּבהם. להארי הּמקֹום לפני חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻארּכה,
אברהם  ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ּבעׂשרה וכן ּבֹו. הארי לנח ּוכׁשּבא ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּמאדם
וכֹוברֹו ּבחֹול ממׁשמׁש אדם החֹול, ּבין ׁשּנפלה למרּגלית מׁשל ּבֹו. הארי אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָקּצר

הּמרּגלית. ונֹוטל מּידֹו הּצרֹורֹות את מׁשלי הּוא ּומּׁשּמצאּה, הּמרּגלית, את ׁשּמֹוצא עד אחר:(ּבכברה ּדבר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

,ׁשּל מּמּפּוח יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: מׁשיב אחד ּפּקח היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס 'אנה ּתמּה: הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, הּפׁשּתני יעקב", ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ"וּיׁשב

יעקב, ּתלדֹות "אּלה למּטה? ּכתיב מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי ואמר: ּתמּה למעלה, הּכתּובים האּלּופים ּכל ראה יעקב, ּכ ּכּלֹו', את ּוכתיב:ׁשּׂשֹורף יֹוסף", ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻֻ

יׁשן  ּברׁש"י ּכּלם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה מּיֹוסף יֹוצא ניצֹוץ לקׁש", עׂשו ּובית להבה יֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית .)"והיה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
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:íäéáà-ìà äòø̈−̈¤£¦¤«
i"yx£·˜ÚÈ ˙B„Ïz ‰l‡∑ סּבה יּׁשּוב. לכלל ׁשּבאּו עד וגלּגּוליהם יּׁשּוביהם אּלה יעקב, ּתֹולדֹות ׁשל ואּלה ≈∆…¿«¬…ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשל  ּפׁשּוטֹו יּׁשּוב אחר זהּו למצרים, וירדּו נתּגלּגלּו זה, עלֿידי וגֹו'", ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָראׁשֹונה:
ּכּמה  מּפני ּביֹוסף יעקב ּתֹולדֹות הּכתּוב ּתלה ּדֹורׁש: אּגדה ּומדרׁש אפניו". על ּדבּור "ּדבר להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמקרא,

אּלא ּדברים: לבן אצל עבד לא יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל ּדֹומה אחת, יֹוסף  ׁשל איקֹונין  זיו וׁשהיה לֹו,ּברחל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
להרגֹו, מבּקׁשים אחיו וזה להרגֹו מבּקׁש אחיו זה נׂשטם, וזה נׂשטם זה ליֹוסף: ארע ליעקב ּׁשארע מה ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוכל
יֹוסף. ׁשל רגזֹו עליו קפץ  ּבׁשלוה, ליׁשב יעקב ּבּקׁש "וּיׁשב", ּבֹו: נדרׁש ועֹוד רּבה. ּבבראׁשית הרּבה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻוכן
הּבא, לעֹולם להם ּׁשּמתּקן מה לּצּדיקים ּדּין 'לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּבׁשלוה, ליׁשב מבּקׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻצּדיקים

הּזה'? ּבעֹולם ּבׁשלוה ליׁשב מבּקׁשים Ú¯.אּלא ‡e‰Â∑ּבׂשערֹו,ׁש מתּקן נערּות: מעׂשה עֹוׂשה היה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ¿««ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָ

È¯ÒÚב  Ú·L ¯a ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿««¬…≈«¿«∆¿≈
‡e‰Â ‡Úa È‰BÁ‡ ÌÚ ÈÚ¯ ‰Â‰ („k) ÔÈL¿ƒ«¬»»≈ƒ¬ƒ«¬»¿
ÈL ‰tÏÊ Èa ÌÚÂ ‰‰Ï· Èa ÌÚ Èa¯Ó¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
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i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ·LiÂ∑,קצרה ּבדר ותֹולדֹותיו עׂשו יּׁשּובי ל ׁשּכתב וחׁשּובים אחר ספּונים היּו ׁשּלא «≈∆«¬…¿ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבדר ותֹולדֹותיו יעקב יּׁשּובי ל ּפרׁש החֹורי, את הֹוריׁשּו אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלפרׁש
ּדֹורֹות  ּבעׂשרה מֹוצא אּתה וכן ּבהם. להארי הּמקֹום לפני חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻארּכה,
אברהם  ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ּבעׂשרה וכן ּבֹו. הארי לנח ּוכׁשּבא ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּמאדם
וכֹוברֹו ּבחֹול ממׁשמׁש אדם החֹול, ּבין ׁשּנפלה למרּגלית מׁשל ּבֹו. הארי אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָקּצר

הּמרּגלית. ונֹוטל מּידֹו הּצרֹורֹות את מׁשלי הּוא ּומּׁשּמצאּה, הּמרּגלית, את ׁשּמֹוצא עד אחר:(ּבכברה ּדבר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

,ׁשּל מּמּפּוח יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: מׁשיב אחד ּפּקח היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס 'אנה ּתמּה: הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, הּפׁשּתני יעקב", ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ"וּיׁשב

יעקב, ּתלדֹות "אּלה למּטה? ּכתיב מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי ואמר: ּתמּה למעלה, הּכתּובים האּלּופים ּכל ראה יעקב, ּכ ּכּלֹו', את ּוכתיב:ׁשּׂשֹורף יֹוסף", ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻֻ

יׁשן  ּברׁש"י ּכּלם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה מּיֹוסף יֹוצא ניצֹוץ לקׁש", עׂשו ּובית להבה יֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית .)"והיה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
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(á)älà|äðL äøNò-òáL-ïa óñBé á÷òé úBãìz ¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©¤§¥³¨¨Æ
ääìá éða-úà øòð àeäå ïàva åéçà-úà äòø äéä̈¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´©À©¤§¥¬¦§¨²
íúac-úà óñBé àáiå åéáà éLð ätìæ éða-úàå§¤§¥¬¦§−̈§¥´¨¦®©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬

:íäéáà-ìà äòø̈−̈¤£¦¤«
i"yx£·˜ÚÈ ˙B„Ïz ‰l‡∑ סּבה יּׁשּוב. לכלל ׁשּבאּו עד וגלּגּוליהם יּׁשּוביהם אּלה יעקב, ּתֹולדֹות ׁשל ואּלה ≈∆…¿«¬…ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשל  ּפׁשּוטֹו יּׁשּוב אחר זהּו למצרים, וירדּו נתּגלּגלּו זה, עלֿידי וגֹו'", ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָראׁשֹונה:
ּכּמה  מּפני ּביֹוסף יעקב ּתֹולדֹות הּכתּוב ּתלה ּדֹורׁש: אּגדה ּומדרׁש אפניו". על ּדבּור "ּדבר להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמקרא,

אּלא ּדברים: לבן אצל עבד לא יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל ּדֹומה אחת, יֹוסף  ׁשל איקֹונין  זיו וׁשהיה לֹו,ּברחל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
להרגֹו, מבּקׁשים אחיו וזה להרגֹו מבּקׁש אחיו זה נׂשטם, וזה נׂשטם זה ליֹוסף: ארע ליעקב ּׁשארע מה ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוכל
יֹוסף. ׁשל רגזֹו עליו קפץ  ּבׁשלוה, ליׁשב יעקב ּבּקׁש "וּיׁשב", ּבֹו: נדרׁש ועֹוד רּבה. ּבבראׁשית הרּבה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻוכן
הּבא, לעֹולם להם ּׁשּמתּקן מה לּצּדיקים ּדּין 'לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּבׁשלוה, ליׁשב מבּקׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻצּדיקים

הּזה'? ּבעֹולם ּבׁשלוה ליׁשב מבּקׁשים Ú¯.אּלא ‡e‰Â∑ּבׂשערֹו,ׁש מתּקן נערּות: מעׂשה עֹוׂשה היה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ¿««ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָ

È¯ÒÚב  Ú·L ¯a ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿««¬…≈«¿«∆¿≈
‡e‰Â ‡Úa È‰BÁ‡ ÌÚ ÈÚ¯ ‰Â‰ („k) ÔÈL¿ƒ«¬»»≈ƒ¬ƒ«¬»¿
ÈL ‰tÏÊ Èa ÌÚÂ ‰‰Ï· Èa ÌÚ Èa¯Ó¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
˙ÂÏ ‡LÈa ÔB‰ac ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â È‰e·‡¬ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»¿«

:ÔB‰e·‡¬

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)á÷òé úBãìz älàìL "älà" Y ¥¤Ÿ§©£Ÿ¥¤¤
"á÷òé úBãìz"±.Fnvr awri lW `le Ÿ§©£Ÿ§Ÿ¤©£Ÿ©§

awriA gzFRW Edn ,oM `l m` iM¦¦Ÿ¥©¤¥©§©£Ÿ
dpW dxUr raW oA sqFi" :KiWnnE©§¦¥¤§©¤§¥¨¨

"'ebe)m"`x(.
íäéìebìâå íäéáeMé "älà"±lW ¥¤¦¥¤§¦§¥¤¤

."awri zFclFY"§©£Ÿ
áeMé ììëì eàaL ãò±E`AWM ©¤¨¦§©¦§¤¨

xg`l) Fgixi oCxi lr a`Fn zFaxrA§©§¨©©§¥§¦§©©
xAcOA dpW mirAx` mzFdW(mWe , §¨©§¨¦¨¨©¦§¨§¨

xg`e ,ivge mihaXd ipW aEXi aEzM̈¦§¥©§¨¦¨¥¦§©©
aEzM KM)bk ,`l mixac(rWFdi z` evie" : ¨¨©§©¤§ª©

`iaY dY` iM ,un`e wfg xn`Ie oEp oA¦©Ÿ¤£©¤¡¨¦©¨¨¦
xW` ux`d l` l`xUi ipA z ¤̀§¥¦§¨¥¤¨¨¤£¤
E`A EN`M df ixde ,"mdl iYrAWp¦§©§¦¨¤©£¥¤§¦¨
dEv xaMW xg`n ,mdiaEXi l` mNEM¨¤¦¥¤¥©©¤§¨¦¨
:dR xn` mxEaraE ,FnFwnA rWFdi z ¤̀§ª©¦§©£¨¨©Ÿ
awri zFclFY lW miaEXId md dN ¥̀¤¥©¦¦¤§©£Ÿ

)m"`x(.
äðBLàø äañ±mixwOd zNgY)m"`x(. ¦¨¦¨§¦©©¦§¦

x`Wl mxBW oFW`xd rExi`d ,xnFlM§©¨¥©¨¦¤¨©¦§¨
.mirExi`d lM̈¨¥¦

éãé-ìò ,"'Bâå äøNò òáL ïa óñBé"¥¤§©¤§¥§©§¥
íéøöîì eãøéå eìbìbúð äæ±oOwlcM ¤¦§©§§§¨§§¦§©¦§¦§©¨

cr ,drxR mcArWe .ci wEqR i"WxA§©¦¨§¦§§¨©§Ÿ©
lr mXn m`ivFde dWn z` 'd glXW¤¨©¤¤§¦¨¦¨©

,zFMn xUr icilM xRiq df ixg`e §¥¤¤©§©£¥¤¦¥¨
xAcOA mdl EUrPW zF`ltPde miQPd©¦¦§©¦§¨¤©£¨¤©¦§¨

maEXi mFwnl E`AW cr)m"`x(. ©¤¨¦§¦¨
àø÷î ìL BèeLt áeMé øçà eäæ¤©©¦§¤¦§¨

"åéðôà ìò øeác øác" úBéäì±ilWn ¦§¨¨¨©¨§¨¦§¥
zxfBn df oi`e ,FPM lr ,xnFlM .`i ,dk§©©©§¥¤¦§¥©

lBlbe otF`)my i"yx(i"Wx mB d`xE . ©§©§©§¥©©¦
,bk .c ,`i .h ,e zFnW .bi ,k .g ,b lirl§¥§

.eh ,dk .dp ,bi `xwIe .a©¦§¨
áeúkä äìz :LøBc äãbà Løãîe¦§©©¨¨¥¨¨©¨
änk éðtî "óñBé"a "á÷òé úBãìz"Ÿ§©£Ÿ§¥¦§¥©¨
á÷òé ìL Bîöò ìkL ,úçà :íéøác§¨¦©©¤¨©§¤©£Ÿ

ìçøa àlà ïáì ìöà ãáò àì±FO` Ÿ¨©¥¤¨¨¤¨§¨¥¦
.sqFi lW¤¥

äîBc óñBé ìL ïéðB÷éà åéæ äéäLå§¤¨¨¦¦¦¤¥¤
òøà á÷òéì òøàM äî ìëå ,Bì§¨©¤¥©§©£Ÿ¥©

íèNð äæ :óñBéì±z` eUr mFhUIe" §¥¤¦§©©¦§¥¨¤
"awri)`n ,fk lirl(. ©£Ÿ

íèNð äæå±"miSg ilrA EdEnhUIe" §¤¦§©©¦§§©£¥¦¦
)bk ,hn onwl(.

åéçà äæå Bâøäì Lwáî åéçà äæ¤¨¦§©¥§¨§§¤¤¨
äaøä ïëå ,Bâøäì íéLwáî±clFp df §©§¦§¨§§¥©§¥¤©

clFp dfe ["mY Wi`" aizkC] lEdn̈¦§¦¦¨§¤©
df ,dxwr FO` dfe dxwr FO` df ,lEdn̈¤¦£¨¨§¤¦£¨¨¤
,mipW dcli FO` dfe mipW dcli FO ¦̀¨§¨§©¦§¤¦¨§¨§©¦
xFkA df s` [eUrn DgwNW] xFkA df¤§¤§¨¨¥¥¨©¤§
df ,[dxFkAd Fl dpYp mbe ,FO`l]§¦§©¦§¨©§¨¤
[xEAird xrvA] dciNA FO` dzXwzp¦§©§¨¦©¥¨§©©¨¦
lW] dcil zrWA FO` dzXwzp dfe§¤¦§©§¨¦¦§©¥¨¤
eig` dfe FzF` `pFU eig` df ,[oinipA¦§¨¦¤¨¦¥§¤¤¨
dfe [o`v] drFx df ,FzF` mi`pFU§¦¤¥Ÿ§¤
aizkC] minrt iYW apbp df ,drFx¤¤¦§©§¥§¨¦¦§¦
apbp dfe ["dlil izapbE mFi izapB"§ª§¦§ª§¦¨§¨§¤¦§©
,["iYaPB aPb iM" aizkC] minrt iYW§¥§¨¦¦§¦¦ªŸª©§¦
,xWFrA KxAzp dfe xWFrA KxAzp df¤¦§¨¥§¤§¤¦§¨¥§¤
dvEgl `vi dfe ux`l dvEgl `vi df¤¨¨§¨¨¨¤§¤¨¨§¨
dfe ux`l dvEgn dX` `Up df ,ux`l̈¨¤¤¨¨¦¨¦¨¨¨¤§¤
cilFd df ,ux`l dvEgn dX` `Up̈¨¦¨¦¨¨¨¤¤¦

mipA cilFd dfe ux`l dvEgA mipÄ¦§¨¨¨¤§¤¦¨¦
dfe mik`ln EdEEl df ,ux`l dvEgA§¨¨¨¤¤¦©§¨¦§¤
Ed`vnIe" aizkC] mik`ln EdEEl¦©§¨¦¦§¦©¦§¨¥
dfe mFlg iciÎlr lCBzp df ,["Wi ¦̀¤¦§©¥©§¥£§¤
ziA KxAzp df ,mFlg iciÎlr lCBzp¦§©¥©§¥£¤¦§¨¥¥
ziA KxAzp dfe FliaWA [oal] eing̈¦¨¨¦§¦§¤¦§¨¥¥
cxi df ,FliaWA [xtihFR] eing̈¦¦©¦§¦¤¨©
z` dNM df ,mixvnl cxi dfe mixvnl§¦§©¦§¤¨©§¦§©¦¤¦¨¤
wqR mixvnl awri cxIWM] arxd̈¨¨§¤¨©©£Ÿ§¦§©¦¨©
mlMlMW] arxd z` dNM dfe [arxd̈¨¨§¤¦¨¤¨¨¨¤¦§§¨
lr] riAWn dfe riAWn df ,[arxÄ¨¨¤©§¦©§¤©§¦©©
awri lkie" aizkC] dEvn df ,[dxEaTd©§¨¤§©¤¦§¦©§©©£Ÿ
sqFi evie" aizkC] dEvn dfe ["zEvl§©Ÿ§¤§©¤¦§¦©§©¥
zn dfe mixvnA zn df ,["eicar z ¤̀£¨¨¤¥§¦§©¦§¤¥
Elrd df ,hpgp dfe hpgp df ,mixvnA§¦§©¦¤¤§©§¤¤§©¤¤¡

.eizFnvr Elrd dfe eizFnvr©§¨§¤¤¡©§¨
äaø úéLàøáa±.e ,ct ¦§¥¦©¨
Ba Løãð ãBòå±qEtcA .b ,ct mW §¦§©¨¦§

.Fpi` oFW`x¦¥
,äåìLa áLéì á÷òé Lwa ,"áLiå"©¥¤¦¥©£Ÿ¥¥§©§¨

óñBé ìL Bæâø åéìò õô÷±ipRn ¨©¨¨¨§¤¥¦§¥
Ffbx eilr utw delWA aWil WTAW¤¦¥¥¥§©§¨¨©¨¨¨§
didi xb iM" zxifB f`n iM ,sqFi lW¤¥¦¥¨§¥©¦¥¦§¤
zFa`l oi` ,mixzAd oiA zixaA "Lrxf©§£¦§¦¥©§¨¦¥¨¨

delWA aWil)iaxd(. ¥¥§©§¨
,äåìLa áLéì íéLwáî íé÷écö©¦¦§©§¦¥¥§©§¨
ïic àì :àeä-Ceøa-LBãwä øîBà¥©¨¨Ÿ©¨
íìBòì íäì ïwúnL äî íé÷écvì©©¦¦©¤§ª¨¨¤¨¨
äåìLa áLéì íéLwánL àlà ,àaä©¨¤¨¤§©§¦¥¥§©§¨

?äfä íìBòaY øòð àeäåäéäL ¨¨©¤§©©¤¨¨
úeøòð äNòî äNBò±xg`n iM ¤©£¥©£¦¥©©

did `l ,"dpW dxUr raW oA" azMW¤¨©¤§©¤§¥¨¨Ÿ¨¨



ayieפ zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h oey`x meil inei xeriy
יפה  נראה ׁשּיהיה ּכדי ּבעיניו, ·Ï‰‰.ממׁשמׁש ÈaŒ˙‡∑ אחיו ׁשהיּו לפי ּבניּֿבלהה, אצל ורגיל ּכלֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ∆¿≈ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

מקרבן  והּוא אֹותן ¯Ú‰.מבּזין Ì˙acŒ˙‡∑ ּבאחיו רֹואה ׁשהיה רעה לאביו:ּכל מּגיד היה לאה, ּבני ְְְְִַָָָ∆ƒ»»»»ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
העריֹות. על וחׁשּודים 'עבדים', לקרֹותן הּׁשפחֹות ּבבני ּומזלזלין החי, מן אבר אֹוכלין ּובׁשלׁשּתן ׁשהיּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

חי  אכלּוהּו ולא ּבמכירתֹו עּזים" ׂשעיר "וּיׁשחטּו החי: מן אבר על ׁשּקֹורין לקה: עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ועל , ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
וגֹו'" אדניו אׁשת "וּתּׂשא עליהם: ׁשּסּפר העריֹות ועל יֹוסף", נמּכר "לעבד 'עבדים': ∑Ì˙ac.לאחיהם ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ»»

מסּפר  היה רעה , ּבהם לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, פרלי"ץ ּדּבה לׁשֹון ז)לׁשֹון:∑ac‰.ּכל השירים (שיר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹƒ»ְ
יׁשנים  ׂשפתי .""ּדֹובב ְְִִֵֵֵ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

xnFl `l m` ,xrp didW aFYkl Kixv̈¦¦§¤¨¨©©¦Ÿ©
zExrp dUrn dUFr didW)`"eb(. ¤¨¨¤©£¥©£

BøòNa ïwúî±:e ,hl oOwl i"WxA §©¥¦§¨§©¦§©¨
."FxrUA lqlqn"§©§¥¦§¨
åéðéòa LîLîî±mhXwlE mzFRil §©§¥§¥¨§©¨§©§¨

)f ,ct x"a i"yx(.
.äôé äàøð äéäiL éãkéða úà §¥¤¦§¤¦§¤¨¤¤§¥

ääìáéða" ìöà ìéâøå :øîBìk Y ¦§¨§©§¨¦¥¤§¥
"ääìá±ipA z` .. `Ede" Wxtn ¦§¨§¨¥§¤§¥

zaiYW) ddla ipA mr `Ede ± "ddla¦§¨§¦§¥¦§¨¤¥©
lr mbe "xrp" lr mB zaqEn "`Ede"§¤¤©©©©§©©

"ddla ipA z`"(lirl i"Wx mB d`xE . ¤§¥¦§¨§¥©©¦§¥
.fh ,gi

åéçà eéäL éôì±.d`l ipA §¦¤¨¤¨§¥¥¨
ïúBà ïéfáî±z` oke ,ddla ipA z` §©¦¨¤§¥¦§¨§¥¤

micar mdl mi`xFw Eide ,dRlf ipA§¥¦§¨§¨§¦¨¤£¨¦
)onwl i"yx(.

.ïáø÷î "àeäå"Y äòø íúac úà §§¨§¨¤¦¨¨¨¨
äàBø äéäL "äòø" ìk±dGn oM wIcn ¨¨¨¤¨¨¤§©¥¥¦¤

`l m` iM ,"mzAC z` `aIe" :aEzMW¤¨©¨¥¤¦¨¨¦¦Ÿ
xnFl Kixv did ,`ivnd `N` d`ẍ¨¤¨¦§¦¨¨¨¦©

"mzAC z` `vFIe")`"ebe m"`x(d`x la` . ©¥¤¦¨¨£¨§¥
didW" :f ,hi ilWn i"Wx oFWl`ivFn §©¦¦§¥¤¨¨¦

odW eia`l xn`e ,dAC eig` lr©¤¨¦¨§¨©§¨¦¤¥
,EdE`pU Kkl ,igd on xa` lr oicEWg£¦©¥¤¦©©§¨§¨
zAC `ivFn didW itl ,Wx `xwpe§¦§¨¨§¦¤¨¨¦¦©
dpEMd mXW ,xnFl Wie ."mdilr xwW¤¤£¥¤§¥©¤¨©©¨¨
,dAC z`vFd dfA didW zn`d cSn¦©¨¡¤¤¨¨¨¤¨©¦¨
FYrcNW ,sqFi cSn xAEcn o`M ENi`e§¦¨§¨¦©¥¤§©§

.dAC `ivFn `Ed oi ¥̀¦¦¨
äàì éða åéçàa±"mzAC" ,xnFlM §¤¨§¥¥¨§©¦¨¨

,okl mcFw xMfPd "eig`" lr aqEn¨©¤¨©¦§¨¤¨¥
ipA lr aqEn Fpi`e ,d`l ipA Epide§©§§¥¥¨§¥¨©§¥
did `Ed ixdW ,dRlf ipaE ddla¦§¨§¥¦§¨¤£¥¨¨

drx mzAC `iai dOle ,maxwn)`"eb(. §¨§¨§¨¨¨¦¦¨¨¨¨
zaiYn df lM z` cnFNW m"`x d`xE§¥§¥¤¥¤¨¤¦¥©
xnFl Wi ,mixaCd xcq oiprlE ."drx"¨¨§¦§©¥¤©§¨¦¥©
"eig`A d`Fx didX dn" itl hwPW¤¨©§¦©¤¨¨¤§¤¨
,zFgtXd ipaA lEflf ,dlik`) xzFi¥£¦¨¦§¦§¥©§¨

zFixrA cWg(. £¨©£¨

øáà ïéìëBà eéäL ,åéáàì ãébî äéä̈¨©¦§¨¦¤¨§¦¥¤
úBçôMä éðáa ïéìæìæîe ,éçä ïî¦©©§©§§¦¦§¥©§¨
ìò íéãeLçå ,íéãáò ïúBø÷ì¦§¨£¨¦©£¦©

úBéøòä±zFpaA mdipir mipzFp EidW ¨£¨¤¨§¦¥¥¤¦§
ux`d)f ,hi ilyn i"yx(. ¨¨¤
ìLáeä÷ì ïzL±z`ad xcq itl ¦§¨§¨¨¨§¦¥¤£¨©

sqFi ,d`xX dn xRiQW s`e .dACd©¦¨§©¤¦¥©¤¨¨¥
ahid wcFA did EN` iM ,FzI`xA drḧ¨¦§¦¨¦¦¨¨¥¥¥
lr dUrp lMdW gkFp did mdiUrnA§©£¥¤¨¨©¤©Ÿ©£¨©

oic iR)ote`a `"eba d`xe ,zekix`a my oiir ,m"`x ¦¦
xg`(dxfg eilr" :mW ilWn i"WxaE .§©¦¦§¥¨¨¨¨§¨

."FzAC¦¨
øéòN eèçLiå" Y éçä ïî øáà ìò©¥¤¦©©©¦§£§¦

"íéfò±.`l wEqR oOwl ¦¦§©¨¨
Búøéëîa±`NW s`on xa`A dwl ¦§¦¨©¤Ÿ¨¨§¥¤¦
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ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr l zegiy ihewl)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל רגזרגזרגזרגזֹוֹוֹוֹו עליועליועליועליו ב)קפץקפץקפץקפץ לז, ּבׁשלוה (רש"י ליׁשב יעקב ׁשל רצֹונֹו היא יֹוסף ׁשל רגזֹו ׁשּסּבת לֹומר אפׁשר אי לכאֹורה, ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻ
מּיֹוסף  ּבפרידה נענׁש הרי יעקב ועֹוד: זאת מצרים. ּגלּות ׁשּתתקּים ּכדי הכרחית, היתה למצרים יֹוסף ׁשל ירידתֹו והרי –ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
הּפרידה  ּבעצם ּדי יעקב, את ּולהעניׁש מצרים ּגלּות לאפׁשר ׁשּכדי לֹומר, ויׁש ׁשנה. כ"ב ּבמׁש אביו את ּכּבד ׁשּלא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹעל

) זֹו צער ותֹוספת חי. ּבנֹו אם הּתקּופה ּכל ּבמׁש ידע לא ׁשּיעקב צר היה ולא ליֹוסף, יעקב לֹורגזרגזרגזרגזֹוֹוֹוֹוּבין ּבאה יֹוסף) ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻֻֻֻ
ּבׁשלוה. לׁשבת רצֹונֹו ְְְִֶֶַַָָמּצד

(â)íéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNòå Bì àeä−®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«

i"yx£ÌÈ˜ÊŒÔa∑.זקנתֹו לעת לֹו לֹו.ׁשּנֹולד מסר ועבר מּׁשם ּׁשּלמד מה ּכל לּה', הּוא חּכים 'ּבר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ∆¿Àƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
לֹוּדבר ּדֹומה ׁשּלֹו איקֹונין זיו ׁשהיה י)∑ÌÈqt.אחר: ּוכמֹו(שבת ּותכלת", "ּכרּפס ּכמֹו: מילת, ּכלי לׁשֹון ִִִֵֶֶֶַָָָָ«ƒְְְְְְִֵֵֶַַַ

ּוליׁש ּולסֹוחרים לפֹוטיפר ׁשּנמּכר צרֹותיו: ׁשם על אּגדה: ּומדרׁש ואמנֹון. ּדתמר הּפּסים" מעאלים "ּכתנת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
.ּולמדינים  ְְִִָ

·¯ג  È¯‡ È‰Ba ÏkÓ ÛÒBÈ ˙È ÌÁ¯ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈»≈ƒ»¿ƒ¬≈«
:ÈqÙ„ ‡ezk dÏ „·ÚÂ dÏ ‡e‰ ÌÈkÁ«ƒ≈«¬«≈ƒ»¿«≈
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פי ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h oey`x meil inei xeriy
יפה  נראה ׁשּיהיה ּכדי ּבעיניו, ·Ï‰‰.ממׁשמׁש ÈaŒ˙‡∑ אחיו ׁשהיּו לפי ּבניּֿבלהה, אצל ורגיל ּכלֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ∆¿≈ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

מקרבן  והּוא אֹותן ¯Ú‰.מבּזין Ì˙acŒ˙‡∑ ּבאחיו רֹואה ׁשהיה רעה לאביו:ּכל מּגיד היה לאה, ּבני ְְְְִַָָָ∆ƒ»»»»ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
העריֹות. על וחׁשּודים 'עבדים', לקרֹותן הּׁשפחֹות ּבבני ּומזלזלין החי, מן אבר אֹוכלין ּובׁשלׁשּתן ׁשהיּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

חי  אכלּוהּו ולא ּבמכירתֹו עּזים" ׂשעיר "וּיׁשחטּו החי: מן אבר על ׁשּקֹורין לקה: עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ועל , ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
וגֹו'" אדניו אׁשת "וּתּׂשא עליהם: ׁשּסּפר העריֹות ועל יֹוסף", נמּכר "לעבד 'עבדים': ∑Ì˙ac.לאחיהם ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ»»

מסּפר  היה רעה , ּבהם לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, פרלי"ץ ּדּבה לׁשֹון ז)לׁשֹון:∑ac‰.ּכל השירים (שיר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹƒ»ְ
יׁשנים  ׂשפתי .""ּדֹובב ְְִִֵֵֵ
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ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל רגזרגזרגזרגזֹוֹוֹוֹו עליועליועליועליו ב)קפץקפץקפץקפץ לז, ּבׁשלוה (רש"י ליׁשב יעקב ׁשל רצֹונֹו היא יֹוסף ׁשל רגזֹו ׁשּסּבת לֹומר אפׁשר אי לכאֹורה, ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻ
מּיֹוסף  ּבפרידה נענׁש הרי יעקב ועֹוד: זאת מצרים. ּגלּות ׁשּתתקּים ּכדי הכרחית, היתה למצרים יֹוסף ׁשל ירידתֹו והרי –ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
הּפרידה  ּבעצם ּדי יעקב, את ּולהעניׁש מצרים ּגלּות לאפׁשר ׁשּכדי לֹומר, ויׁש ׁשנה. כ"ב ּבמׁש אביו את ּכּבד ׁשּלא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹעל

) זֹו צער ותֹוספת חי. ּבנֹו אם הּתקּופה ּכל ּבמׁש ידע לא ׁשּיעקב צר היה ולא ליֹוסף, יעקב לֹורגזרגזרגזרגזֹוֹוֹוֹוּבין ּבאה יֹוסף) ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻֻֻֻ
ּבׁשלוה. לׁשבת רצֹונֹו ְְְִֶֶַַָָמּצד

(â)íéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNòå Bì àeä−®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«

i"yx£ÌÈ˜ÊŒÔa∑.זקנתֹו לעת לֹו לֹו.ׁשּנֹולד מסר ועבר מּׁשם ּׁשּלמד מה ּכל לּה', הּוא חּכים 'ּבר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ∆¿Àƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
לֹוּדבר ּדֹומה ׁשּלֹו איקֹונין זיו ׁשהיה י)∑ÌÈqt.אחר: ּוכמֹו(שבת ּותכלת", "ּכרּפס ּכמֹו: מילת, ּכלי לׁשֹון ִִִֵֶֶֶַָָָָ«ƒְְְְְְִֵֵֶַַַ

ּוליׁש ּולסֹוחרים לפֹוטיפר ׁשּנמּכר צרֹותיו: ׁשם על אּגדה: ּומדרׁש ואמנֹון. ּדתמר הּפּסים" מעאלים "ּכתנת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
.ּולמדינים  ְְִִָ

·¯ג  È¯‡ È‰Ba ÏkÓ ÛÒBÈ ˙È ÌÁ¯ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈»≈ƒ»¿ƒ¬≈«
:ÈqÙ„ ‡ezk dÏ „·ÚÂ dÏ ‡e‰ ÌÈkÁ«ƒ≈«¬«≈ƒ»¿«≈
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mde ,mipcOl EdExkn mil`rnWIde§©¦§§¥¦§¨©§¨¦§¥

xtihFtl EdExkn)dcya x`a(d`x la` . §¨§¦©£¨§¥
EdExkn awri ipA" :gk wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨§¥©£Ÿ§¨
,mipicOl mil`rnWIde ,mil`rnWIl©¦§§¥¦§©¦§§¥¦©¦§¨¦
`Ed o`MW d`xpe ."mixvOl mipicOde§©¦§¨¦©¦§¦§¦§¤¤¨

.hWRd itl mWe ,WxcOd iR lrc dxez ©¦©¦§¨§¨§¦©§¨



ayieפב zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h oey`x meil inei xeriy

(ã)åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék åéçà eàøiå©¦§´¤À̈¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈
ì Bøac eìëé àìå Búà eàðNiå:íìL ©¦§§−Ÿ®§¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ

i"yx£ÌÏLÏ B¯ac eÏÎÈ ‡ÏÂ∑ ּבּלב ואחת ּבּפה אחת ּדּברּו ׁשּלא ׁשבחם, למדנּו ּגנּותם מּתֹו.B¯ac∑ לדּבר ¿…»¿«¿¿»…ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ«¿ְֵַ
.עּמֹו ִ

(ä)àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiå íBìç óñBé íìçiå©©«£³Ÿ¥Æ£½©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬Ÿ
^BúàŸ«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"nyz dkepg z`f i`ven zgiy itÎlr)

sqFi lW eizFnFlg£¨¤¥

אחראחראחראחר חלחלחלחלֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעֹוֹוֹוֹודדדד ווווּיּיּיּיחלםחלםחלםחלם .... .... חלחלחלחלֹוֹוֹוֹוםםםם ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ה־ט)ווווּיּיּיּיחלםחלםחלםחלם (לז, ֲֲֲֲַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ
האלקים  ּוממהר האלקים מעם הּדבר נכֹון ּכי ּפעמים, ּפרעה אל החלֹום הּׁשנֹות "ועל יֹוסף אמר ּפרעה, חלֹומֹות ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּבפתרֹון

ֲַלעׂשֹותֹו".
ּגם  הקׁשּו וכן ׁשנה"? ּוׁשּתים עׂשרים לאחר עד נתקּימּו ולא נׁשנּו, עצמֹו יֹוסף ׁשל חלֹומֹותיו "והלא ּבחזקּוני, ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹוהקׁשה

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ותרצּו ּוברׁשּב"ם. ְְְְְִִִֵַַַָָּבריב"א
ּבפׁשטּות: לבאר ְְְְֵֵַָויׁש

ּבמהירּות. יתקּים ׁשהמארע סימן הוי ּפעמים, החלֹום ׁשּנׁשנה זה ּומּמילא מארע, אֹותֹו על הראּו ּפרעה ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשני
אחיו  ׁשל אלּומֹותיהם רק הׁשּתחוּו ּבֹו הראׁשֹון החלֹום ׁשֹונים. מארעֹות לׁשני רמזּו יֹוסף, ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
ּבֹו הּׁשני והחלֹום למצרים. ּביתֹו ּובני יעקב ׁשהּגיעּו לפני יֹוסף, אל הׁשּתחוּו ּבלבד הּׁשבטים ּבֹו לּזמן רמז יֹוסף, ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹלאלּומת

ליֹוסף. הׁשּתחוּו ּובלהה יעקב ׁשּגם לּזמן רמז ליֹוסף, הׁשּתחוּו הּכֹוכבים) לי"א (נֹוסף והּירח הּׁשמׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹּגם
ּבמהירּות. ׁשּיתקּימּו סימן ּכאן ואין ׁשֹונים, חלֹומֹות ׁשני היּו אּלא ּפעמים, נׁשנה לא ׁשהחלֹום נמצא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹועל־ּפי־זה

(å)øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬
^ézîìç̈¨«§¦

(æ)äpäå äãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½§¦¥²
íëéúnìà äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷̈¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ£ª´Ÿ¥¤½

:éúnìàì ïéåçzLzå©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«
i"yx£ÌÈnÏ‡ ÌÈÓl‡Ó∑:וכן עמרין, אסרן' 'מאּסרין קכו)ּכתרּגּומֹו: ּבלׁשֹון (תהלים וכמֹוהּו אלּמתיו", "נׂשא ¿«¿ƒ¬Àƒְְְְְְְֱֲֳִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ

ּומכריז' נֹוטל 'והאלּמֹות ‡È˙nÏ.מׁשנה: ‰Ó˜∑ נזקפה.‰·vŒÌ‚Â∑עמדּה על .ּבזקיפה לעמד ְְְֲִִֵַָָֻ»»¬À»ƒְְִָ¿«ƒ»»ְְֲִִַַָָָֹ

ÏkÓד  ÔB‰e·‡ ÌÁ¯ d˙È È¯‡ È‰BÁ‡ BÊÁÂ«¬¬ƒ¬≈»≈¿≈¬ƒ»
dnÚ ‡ÏlÓÏ Ô·ˆ ‡ÏÂ d˙È BÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»≈¿»»»¿«»»ƒ≈

:ÌÏLÏƒ¿»

eÙÈÒB‡Âה  È‰BÁ‡Ï ÈeÁÂ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈ ÌÏÁÂ«¬«≈∆¿»¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ
:d˙È BÒ „BÚ¿»≈

Ècו  ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿»¿«∆¿»»≈ƒ
:˙ÈÓÏÁ¬≈ƒ

Â‰‡ז  ‡Ï˜Á B‚a Ô¯Ò‡ ÔÈ¯q‡Ó ‡Á‡ ‡‰Â¿»¬«¿»¿«¿ƒ¡»»¿«¿»¿»
Ô¯ÁzÒÓ ‡‰Â ˙Ù˜cÊ‡ Û‡Â Èz¯Ò‡ ˙Ó»̃«¡«¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¿»ƒ¿«¬»

:Èz¯Ò‡Ï Ô„‚ÒÂ ÔBÎ˙¯Ò‡¡»»¿¿»¿»∆¡«¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)ì Bøac eìëé àìåY íìLCBzî §Ÿ¨§©§§¨Ÿ¦
íúeðb±ExAC `le mdig` z` E`pVW §¨¤¨§¤£¦¤§Ÿ¦§

.FY ¦̀
äta úçà eøac àlL ,íçáL eðãîì̈©§¦§¨¤Ÿ¦§©©©¤

ála úçàå±mlW mAl did `NW oeike §©©©¥§¥¨¤Ÿ¨¨¦¨¨¥
."mFlWl" FOr ExAC `l mditA mB ,FOr¦©§¦¤Ÿ¦§¦§¨
`le" xn`PX dn i"Wx x`an dfaE¨¤§¨¥©¦©¤¤¡©§Ÿ
`NW dpEMdW ,"Evx `le" `le "Elkï§§Ÿ§Ÿ¨¤©©¨¨¤Ÿ

ElkiFOr xAclE mWtpA xwW zFUrl ¨§©£¤¤§©§¨§©¥¦
K` .mgaW Edfe ."aNA zg`e dRA zg`"©©©¤§©©©¥§¤¦§¨©
WExiRW ,Ktidl azM "dlnUe mgl"A§¤¤§¦§¨¨©§¥¤¤¥
Evx `NW Epid i"Wx itl "Elki `le"§Ÿ¨§§¦©¦©§¤Ÿ¨

qFlwpE` mEBxzkE)(i"Wx d`xE . §©§§§§¥©¦
± "mFlWl" WxtOW d ,an miNdY§¦¦¤§¨¥§¨
zvw rnWn df oFWNnE ."mFlWA"§¨¦¨¤©§©§¨

.mFlWA `l K` xEAC mdipiA didW¤¨¨¥¥¤¦©Ÿ§¨
Y BøacBnò øaãì±zaiY ,xnFlM ©§§©¥¦§©¥©

mB d`x) zFaiz iYWl zwNgzn "FxAC"©§¦§©¤¤¦§¥¥§¥©
i ,k dinxi .h ,eh zFnW i"Wx(FWExitE . ©¦§¦§§¨¥

.mW zFnW i"Wx mB d`x) "FOr xAC"©¥¦§¥©©¦§¨
d ,an miNdY(eil` xAC F` ,)ryedi i"yx §¦¦©¥¥¨

hi ,eh(ipRn ,"xAC" zaizl c"nl siqFde .§¦¨¤§¥©©¥¦§¥
zg` eilr `ai mlFrl xFwOd hRWOW¤¦§¨©¨§¨¨Ÿ¨¨©©

m"lka zFIzF`n)m"`x(.d dxez ¥¦

(f)íénìà íéîlàî:Bîebøúk Y §©§¦£ª¦§©§
"ïøñà ïéøqàî"±mEBxY oFWl §©§¦¡¨¨§©§

.mixWw mixWFw :FWExitE .qFlwpE`§§¥§¦§¨¦
:` ,`k `rivn `aA i"Wx d`xE§¥©¦¨¨§¦¨
minN`n FnM ,miPhw mixnr ± zFkixM"§¦¢¨¦§©¦§§©§¦
okxkn :inlWExiA opinBxznE ,miOl £̀ª¦§©§§¦©©§©§¦§¨§¨

."okixM§¦¨
ïéøîò±`EdW ,"oixq`" WExiR Edf ¢¨¦¤¥¡¨¦¤

lW zFCEb` mde ,"miOl`" lW mEBxY©§¤£ª¦§¥£¤
.mixnr mi`xwpW milAW¦¢¦¤¦§¨¦¢¨¦

"åéúBnìà àNð" ïëå±.e ,ekw miNdY §¥Ÿ¥£ª¨§¦¦
.d`EaY lW zFOl` FAB lr `UFp¥©©£ª¤§¨

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h oey`x meil inei xeriy

(ç)ìBLî-íà eðéìò Cìîz Cìîä åéçà Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬
åéúîìç-ìò Búà àðN ãBò eôñBiå eða ìLîz¦§−Ÿ¨®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈

:åéøác-ìòå§©§¨¨«
i"yx£ÂÈ¯·cŒÏÚÂ∑ לאביהם מביא ׁשהיה רעה ּדּבתם .על ¿«¿»»ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(è)øîàiå åéçàì Búà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−§¤¨®©ÀŸ¤
ãçàå çøiäå LîMä äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯©¤´¤§©¨¥À©§©©³

:éì íéåçzLî íéáëBk øNò̈¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 805 cenr ,b wlg zegiyÎihewlitÎlr)

icEdi Fpi`l icEdi oiA wENgd©¦¥§¦§¥§¦

לילילילי:::: ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחויםחויםחויםחוים ּכּכּכּכֹוֹוֹוֹוכביםכביםכביםכבים עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ואחדואחדואחדואחד והוהוהוהּיּיּיּירחרחרחרח ההההּׁשּׁשּׁשּׁשממממׁשׁשׁשׁש ט)והוהוהוהּנּנּנּנהההה לז, (פרשתנו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּפרעה. ׁשחלם החלֹומֹות ב' אֹודֹות מסּפר מּקץ ּבפרׁשת וכן לזה, זה ּדֹומים ׁשהיּו יֹוסף חלֹומֹות ב' אֹודֹות מסּפר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻּבפרׁשתנּו
והּכֹוכבים  הּׁשמׁש אֹודֹות הּׁשני ּובחלֹום הארץ, עניני – ה'אלּומֹות' אֹודֹות חלם הראׁשֹון ּבחלֹום יֹוסף, אצל ּביניהם: ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוהחּלּוק
מין  – ׁשּבלים ז' אֹודֹות חלם מּכן ּולאחר החי, מין – הּפרֹות ז' אֹודֹות חלם ּבתחּלה ּפרעה אצל אמנם הּׁשמים. עניני –ְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ֵַַהּצֹומח.
לגֹוי: יהּודי ּבין החּלּוק רֹואים ְְְִִִֵַָוכאן

"ּפֹוחת  ּגּופא ּובזה ארץ, לעניני רק ׁשּי הּגֹוי ואּלּו רּוחנּיּות. – ׁשמים לעניני ּגם אּלא הארץ לעניני רק לא ׁשּי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹיהּודי
מּמּנּו). הּפחּות הּצֹומח, מין מּכן ּולאחר החי, מין (קדם "ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹוהֹול

ּבאחת  הּנה הּסֹובייטים, אצל ּבמאסר ׁשבּתֹו ׁשּבעת נׁשמתֹו־עדן, מּליּוּבאוויטׁש הריי"צ אדמּו"ר ּכ"ק אֹודֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻוכמסּפר
ּד נ"ע: הריי"צ אדמּו"ר כ"ק לֹו ואמר אקּדח. ּבאמצעּות החֹוקר עליו אּים ׁשּיׁשהחקירֹות, אּלה את רק להפחיד יכֹול זה בר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּכזה. מּדבר מפחדים אינם עֹולמֹות, ּוׁשני אחד א-ל להם ׁשּיׁש אּלה מה־ּׁשאין־ּכן אחד. ועֹולם רּבים אלילים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלהם

(é)øîàiå åéáà Ba-øòâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½©Ÿ́¤
éðà àBáð àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´¨À£¦Æ

éçàå Enàå:äöøà Eì úåçzLäì E §¦§´§©¤½§¦§©«£−Ÿ§−¨«§¨
i"yx£ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â ÂÈ·‡ŒÏ‡ ¯tÒÈÂ∑,לאחיו אֹותֹו ׁשּסּפר ּבפניהם לאחר לאביו וסּפרֹו לפי ∑BaŒ¯Ú‚iÂ.חזר «¿«≈∆»ƒ¿∆∆»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«ƒ¿«ְִ

עליו  ׂשנאה מּטיל B·‡.ׁשהיה ‡B·‰∑?'מתה ּכבר אּמ מּגיעין (ב"ר)'והלא ׁשהּדברים יֹודע היה לא והּוא ְִִֶַָָָָָ¬»ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

Èn„Óח  z‡ eÎÏÓ‰ È‰BÁ‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¬ƒ¬«¿«¿¿«≈
ËÏLÓÏ ¯È·Ò z‡ ÔËÏeL B‡ ‡ÏÚ CÏÓÓÏ¿ƒ¿«»»»¿»«¿¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚÂ È‰BÓÏÁ ÏÚ d˙È BÒ „BÚ eÙÈÒB‡Â ‡a»»¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ¿«

:È‰BÓb˙tƒ¿»ƒ

d˙Èט  ÈÚzL‡Â ‡¯Á‡ ‡ÓÏÁ „BÚ ÌÏÁÂ«¬«∆¿»»¬»»¿ƒ¿»≈»≈
‡‰Â „BÚ ‡ÓÏÁ ˙ÈÓÏÁ ‡‰ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡Ï«¬ƒ«¬«»¬≈ƒ∆¿»¿»
:ÈÏ Ô„‚Ò ‡i·ÎBk ¯NÚ „ÁÂ ‡¯‰ÒÂ ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¬»¿«¬«¿«»»¿»ƒ

‡·È‰eי  da ÛÊe È‰BÁ‡ÏÂ È‰e·‡Ï ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¿«≈¬ƒ
‡zÓÏÁ Èc ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿»»≈ƒ¬≈¿»
CÏ „bÒÓÏ CÈÁ‡Â Cn‡Â ‡‡ È˙È ‡˙ÈÓ‰¬≈»≈≈¬»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿À»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìa eäBîëåäðLî ïBL±`rivn `aA §¨¦§¦§¨¨¨§¦¨
`zixA) a ,ak(`xFw minkg oFWl lke . ¨©§¨§¨§£¨¦¥

.dpWn oFWl i"Wx©¦§¦§¨
úBnìàäå±milFcB mixnr)my n"a i"yx(. §¨£ª¢¨¦§¦

.æéøëîe ìèBðéúnìà äî÷äô÷æð Y ¥©§¦¨¨£ª¨¦¦§§¨
±oFWl EdGW fi ,eh lirl i"Wx d`xE§¥©¦§¥¤¤§

.xar̈¨
Y äávð íâådãîò ìò ãBîòì §©¦¨¨©£©¨§¨

äôé÷æa±,dtiwfA cFnrl dkiWnd ¦§¦¨¦§¦¨©£¦§¦¨
.hrEn onfl wx dtwfPW `leg dxez §Ÿ¤¦§§¨©¦§©¨

(g)Y åéøác ìòå"äòø íúac" ìò §©§¨¨©¦¨¨¨¨
äLíäéáàì àéáî äé±wEqR lirlcM ¤¨¨¥¦©£¦¤§¦§¥¨

mzAC lr d`pVd dxMfEdX dnE .a©¤§§¨©¦§¨©¦¨¨

,"dcVA x`A"d azM ?dYr wx drẍ¨©©¨¨©©§¥©¨¤
FzF` E`pU rECn x`al `A aEzMdW¤©¨¨§¨¥©©¨§
mdW EaWg `le ,eizFnFlg lr©£¨§Ÿ¨§¤¥
sqFIW dGW ipRn ,miIYin` zFnFlg££¦¦¦¦§¥¤¤¤¥
,mdia` l` drx mzAC z` `ian did̈¨¥¦¤¦¨¨¨¨¤£¦¤
llbA Fl E`A zFnFlgdW dgkFd `Ed¨¨¤©£¨¦§©
KWnA mdiRlM zFrxd eizFaWgn©§§¨¨¨§©¥¤§¤¤

.mFIdh dxez ©
(i)Y åéçà ìàå åéáà ìà øtñéå©§©¥¤¨¦§¤¤¨

åéçàì BúBà øtqL øçàì±lirlcM §©©¤¦¥§¤¨§¦§¥
.h wEqR̈

íäéðôa åéáàì Bøtñå øæç±,xnFlM ¨©§¦§§¨¦¦§¥¤§©
ENi`e ,"eia` l`" lr aqEn "xRqie"©§©¥¨©¤¨¦§¦

,eig` zEgkFpA dpEMd "eig` l`e"§¤¤¨©©¨¨§§¤¨
okl mcFw eig`l xRiq xaM ixdW¤£¥§¨¦¥§¤¨¤¨¥

)m"`x(.
Y Ba øòâiåäàðN ìéhî äéäL éôì ©¦§©§¦¤¨¨©¦¦§¨

åéìò±eilr dWw didW llbA `le ¨¨§Ÿ¦§©¤¨¨¨¤¨¨
df xaC)m"`x(. ¨¨¤

Y àBáð àBáääúî øák Enà àìäå £¨©£Ÿ¦§§¨¥¨
±"`Fap `Fad" lW ddinYd ,xnFlM§©©§¦¨¤£¨

,dxwIW rpnp EdGW "LO`e" lr zaqEn¤¤©§¦§¤¤¦§¨¤¦§¤
rpnp Fpi`W "Ll zFgYWdl" lr `le§Ÿ©§¦§©£§¤¥¦§¨

dxwIW)m"`x(. ¤¦§¤
ïéòébî íéøácäL òãBé äéä àì àeäå§Ÿ¨¨¥©¤©§¨¦©¦¦

ääìáì±DnY did `l rcFi did m`W §¦§¨¤¦¨¨¥©Ÿ¨¨¨¥©
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(ã)åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék åéçà eàøiå©¦§´¤À̈¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈
ì Bøac eìëé àìå Búà eàðNiå:íìL ©¦§§−Ÿ®§¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ

i"yx£ÌÏLÏ B¯ac eÏÎÈ ‡ÏÂ∑ ּבּלב ואחת ּבּפה אחת ּדּברּו ׁשּלא ׁשבחם, למדנּו ּגנּותם מּתֹו.B¯ac∑ לדּבר ¿…»¿«¿¿»…ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ«¿ְֵַ
.עּמֹו ִ

(ä)àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiå íBìç óñBé íìçiå©©«£³Ÿ¥Æ£½©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬Ÿ
^BúàŸ«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"nyz dkepg z`f i`ven zgiy itÎlr)

sqFi lW eizFnFlg£¨¤¥

אחראחראחראחר חלחלחלחלֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעֹוֹוֹוֹודדדד ווווּיּיּיּיחלםחלםחלםחלם .... .... חלחלחלחלֹוֹוֹוֹוםםםם ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ה־ט)ווווּיּיּיּיחלםחלםחלםחלם (לז, ֲֲֲֲַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ
האלקים  ּוממהר האלקים מעם הּדבר נכֹון ּכי ּפעמים, ּפרעה אל החלֹום הּׁשנֹות "ועל יֹוסף אמר ּפרעה, חלֹומֹות ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּבפתרֹון

ֲַלעׂשֹותֹו".
ּגם  הקׁשּו וכן ׁשנה"? ּוׁשּתים עׂשרים לאחר עד נתקּימּו ולא נׁשנּו, עצמֹו יֹוסף ׁשל חלֹומֹותיו "והלא ּבחזקּוני, ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹוהקׁשה

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ותרצּו ּוברׁשּב"ם. ְְְְְִִִֵַַַָָּבריב"א
ּבפׁשטּות: לבאר ְְְְֵֵַָויׁש

ּבמהירּות. יתקּים ׁשהמארע סימן הוי ּפעמים, החלֹום ׁשּנׁשנה זה ּומּמילא מארע, אֹותֹו על הראּו ּפרעה ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשני
אחיו  ׁשל אלּומֹותיהם רק הׁשּתחוּו ּבֹו הראׁשֹון החלֹום ׁשֹונים. מארעֹות לׁשני רמזּו יֹוסף, ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
ּבֹו הּׁשני והחלֹום למצרים. ּביתֹו ּובני יעקב ׁשהּגיעּו לפני יֹוסף, אל הׁשּתחוּו ּבלבד הּׁשבטים ּבֹו לּזמן רמז יֹוסף, ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹלאלּומת

ליֹוסף. הׁשּתחוּו ּובלהה יעקב ׁשּגם לּזמן רמז ליֹוסף, הׁשּתחוּו הּכֹוכבים) לי"א (נֹוסף והּירח הּׁשמׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹּגם
ּבמהירּות. ׁשּיתקּימּו סימן ּכאן ואין ׁשֹונים, חלֹומֹות ׁשני היּו אּלא ּפעמים, נׁשנה לא ׁשהחלֹום נמצא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹועל־ּפי־זה

(å)øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬
^ézîìç̈¨«§¦

(æ)äpäå äãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½§¦¥²
íëéúnìà äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷̈¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ£ª´Ÿ¥¤½

:éúnìàì ïéåçzLzå©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«
i"yx£ÌÈnÏ‡ ÌÈÓl‡Ó∑:וכן עמרין, אסרן' 'מאּסרין קכו)ּכתרּגּומֹו: ּבלׁשֹון (תהלים וכמֹוהּו אלּמתיו", "נׂשא ¿«¿ƒ¬Àƒְְְְְְְֱֲֳִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ

ּומכריז' נֹוטל 'והאלּמֹות ‡È˙nÏ.מׁשנה: ‰Ó˜∑ נזקפה.‰·vŒÌ‚Â∑עמדּה על .ּבזקיפה לעמד ְְְֲִִֵַָָֻ»»¬À»ƒְְִָ¿«ƒ»»ְְֲִִַַָָָֹ

ÏkÓד  ÔB‰e·‡ ÌÁ¯ d˙È È¯‡ È‰BÁ‡ BÊÁÂ«¬¬ƒ¬≈»≈¿≈¬ƒ»
dnÚ ‡ÏlÓÏ Ô·ˆ ‡ÏÂ d˙È BÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»≈¿»»»¿«»»ƒ≈

:ÌÏLÏƒ¿»

eÙÈÒB‡Âה  È‰BÁ‡Ï ÈeÁÂ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈ ÌÏÁÂ«¬«≈∆¿»¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ
:d˙È BÒ „BÚ¿»≈

Ècו  ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿»¿«∆¿»»≈ƒ
:˙ÈÓÏÁ¬≈ƒ

Â‰‡ז  ‡Ï˜Á B‚a Ô¯Ò‡ ÔÈ¯q‡Ó ‡Á‡ ‡‰Â¿»¬«¿»¿«¿ƒ¡»»¿«¿»¿»
Ô¯ÁzÒÓ ‡‰Â ˙Ù˜cÊ‡ Û‡Â Èz¯Ò‡ ˙Ó»̃«¡«¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¿»ƒ¿«¬»

:Èz¯Ò‡Ï Ô„‚ÒÂ ÔBÎ˙¯Ò‡¡»»¿¿»¿»∆¡«¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)ì Bøac eìëé àìåY íìLCBzî §Ÿ¨§©§§¨Ÿ¦
íúeðb±ExAC `le mdig` z` E`pVW §¨¤¨§¤£¦¤§Ÿ¦§

.FY ¦̀
äta úçà eøac àlL ,íçáL eðãîì̈©§¦§¨¤Ÿ¦§©©©¤

ála úçàå±mlW mAl did `NW oeike §©©©¥§¥¨¤Ÿ¨¨¦¨¨¥
."mFlWl" FOr ExAC `l mditA mB ,FOr¦©§¦¤Ÿ¦§¦§¨
`le" xn`PX dn i"Wx x`an dfaE¨¤§¨¥©¦©¤¤¡©§Ÿ
`NW dpEMdW ,"Evx `le" `le "Elkï§§Ÿ§Ÿ¨¤©©¨¨¤Ÿ

ElkiFOr xAclE mWtpA xwW zFUrl ¨§©£¤¤§©§¨§©¥¦
K` .mgaW Edfe ."aNA zg`e dRA zg`"©©©¤§©©©¥§¤¦§¨©
WExiRW ,Ktidl azM "dlnUe mgl"A§¤¤§¦§¨¨©§¥¤¤¥
Evx `NW Epid i"Wx itl "Elki `le"§Ÿ¨§§¦©¦©§¤Ÿ¨

qFlwpE` mEBxzkE)(i"Wx d`xE . §©§§§§¥©¦
± "mFlWl" WxtOW d ,an miNdY§¦¦¤§¨¥§¨
zvw rnWn df oFWNnE ."mFlWA"§¨¦¨¤©§©§¨

.mFlWA `l K` xEAC mdipiA didW¤¨¨¥¥¤¦©Ÿ§¨
Y BøacBnò øaãì±zaiY ,xnFlM ©§§©¥¦§©¥©

mB d`x) zFaiz iYWl zwNgzn "FxAC"©§¦§©¤¤¦§¥¥§¥©
i ,k dinxi .h ,eh zFnW i"Wx(FWExitE . ©¦§¦§§¨¥

.mW zFnW i"Wx mB d`x) "FOr xAC"©¥¦§¥©©¦§¨
d ,an miNdY(eil` xAC F` ,)ryedi i"yx §¦¦©¥¥¨

hi ,eh(ipRn ,"xAC" zaizl c"nl siqFde .§¦¨¤§¥©©¥¦§¥
zg` eilr `ai mlFrl xFwOd hRWOW¤¦§¨©¨§¨¨Ÿ¨¨©©

m"lka zFIzF`n)m"`x(.d dxez ¥¦

(f)íénìà íéîlàî:Bîebøúk Y §©§¦£ª¦§©§
"ïøñà ïéøqàî"±mEBxY oFWl §©§¦¡¨¨§©§

.mixWw mixWFw :FWExitE .qFlwpE`§§¥§¦§¨¦
:` ,`k `rivn `aA i"Wx d`xE§¥©¦¨¨§¦¨
minN`n FnM ,miPhw mixnr ± zFkixM"§¦¢¨¦§©¦§§©§¦
okxkn :inlWExiA opinBxznE ,miOl £̀ª¦§©§§¦©©§©§¦§¨§¨

."okixM§¦¨
ïéøîò±`EdW ,"oixq`" WExiR Edf ¢¨¦¤¥¡¨¦¤

lW zFCEb` mde ,"miOl`" lW mEBxY©§¤£ª¦§¥£¤
.mixnr mi`xwpW milAW¦¢¦¤¦§¨¦¢¨¦

"åéúBnìà àNð" ïëå±.e ,ekw miNdY §¥Ÿ¥£ª¨§¦¦
.d`EaY lW zFOl` FAB lr `UFp¥©©£ª¤§¨

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h oey`x meil inei xeriy

(ç)ìBLî-íà eðéìò Cìîz Cìîä åéçà Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬
åéúîìç-ìò Búà àðN ãBò eôñBiå eða ìLîz¦§−Ÿ¨®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈

:åéøác-ìòå§©§¨¨«
i"yx£ÂÈ¯·cŒÏÚÂ∑ לאביהם מביא ׁשהיה רעה ּדּבתם .על ¿«¿»»ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(è)øîàiå åéçàì Búà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−§¤¨®©ÀŸ¤
ãçàå çøiäå LîMä äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯©¤´¤§©¨¥À©§©©³

:éì íéåçzLî íéáëBk øNò̈¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 805 cenr ,b wlg zegiyÎihewlitÎlr)

icEdi Fpi`l icEdi oiA wENgd©¦¥§¦§¥§¦

לילילילי:::: ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחויםחויםחויםחוים ּכּכּכּכֹוֹוֹוֹוכביםכביםכביםכבים עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ואחדואחדואחדואחד והוהוהוהּיּיּיּירחרחרחרח ההההּׁשּׁשּׁשּׁשממממׁשׁשׁשׁש ט)והוהוהוהּנּנּנּנהההה לז, (פרשתנו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּפרעה. ׁשחלם החלֹומֹות ב' אֹודֹות מסּפר מּקץ ּבפרׁשת וכן לזה, זה ּדֹומים ׁשהיּו יֹוסף חלֹומֹות ב' אֹודֹות מסּפר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻּבפרׁשתנּו
והּכֹוכבים  הּׁשמׁש אֹודֹות הּׁשני ּובחלֹום הארץ, עניני – ה'אלּומֹות' אֹודֹות חלם הראׁשֹון ּבחלֹום יֹוסף, אצל ּביניהם: ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוהחּלּוק
מין  – ׁשּבלים ז' אֹודֹות חלם מּכן ּולאחר החי, מין – הּפרֹות ז' אֹודֹות חלם ּבתחּלה ּפרעה אצל אמנם הּׁשמים. עניני –ְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ֵַַהּצֹומח.
לגֹוי: יהּודי ּבין החּלּוק רֹואים ְְְִִִֵַָוכאן

"ּפֹוחת  ּגּופא ּובזה ארץ, לעניני רק ׁשּי הּגֹוי ואּלּו רּוחנּיּות. – ׁשמים לעניני ּגם אּלא הארץ לעניני רק לא ׁשּי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹיהּודי
מּמּנּו). הּפחּות הּצֹומח, מין מּכן ּולאחר החי, מין (קדם "ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹוהֹול

ּבאחת  הּנה הּסֹובייטים, אצל ּבמאסר ׁשבּתֹו ׁשּבעת נׁשמתֹו־עדן, מּליּוּבאוויטׁש הריי"צ אדמּו"ר ּכ"ק אֹודֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻוכמסּפר
ּד נ"ע: הריי"צ אדמּו"ר כ"ק לֹו ואמר אקּדח. ּבאמצעּות החֹוקר עליו אּים ׁשּיׁשהחקירֹות, אּלה את רק להפחיד יכֹול זה בר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּכזה. מּדבר מפחדים אינם עֹולמֹות, ּוׁשני אחד א-ל להם ׁשּיׁש אּלה מה־ּׁשאין־ּכן אחד. ועֹולם רּבים אלילים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלהם

(é)øîàiå åéáà Ba-øòâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½©Ÿ́¤
éðà àBáð àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´¨À£¦Æ

éçàå Enàå:äöøà Eì úåçzLäì E §¦§´§©¤½§¦§©«£−Ÿ§−¨«§¨
i"yx£ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â ÂÈ·‡ŒÏ‡ ¯tÒÈÂ∑,לאחיו אֹותֹו ׁשּסּפר ּבפניהם לאחר לאביו וסּפרֹו לפי ∑BaŒ¯Ú‚iÂ.חזר «¿«≈∆»ƒ¿∆∆»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«ƒ¿«ְִ

עליו  ׂשנאה מּטיל B·‡.ׁשהיה ‡B·‰∑?'מתה ּכבר אּמ מּגיעין (ב"ר)'והלא ׁשהּדברים יֹודע היה לא והּוא ְִִֶַָָָָָ¬»ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

Èn„Óח  z‡ eÎÏÓ‰ È‰BÁ‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¬ƒ¬«¿«¿¿«≈
ËÏLÓÏ ¯È·Ò z‡ ÔËÏeL B‡ ‡ÏÚ CÏÓÓÏ¿ƒ¿«»»»¿»«¿¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚÂ È‰BÓÏÁ ÏÚ d˙È BÒ „BÚ eÙÈÒB‡Â ‡a»»¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ¿«

:È‰BÓb˙tƒ¿»ƒ

d˙Èט  ÈÚzL‡Â ‡¯Á‡ ‡ÓÏÁ „BÚ ÌÏÁÂ«¬«∆¿»»¬»»¿ƒ¿»≈»≈
‡‰Â „BÚ ‡ÓÏÁ ˙ÈÓÏÁ ‡‰ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡Ï«¬ƒ«¬«»¬≈ƒ∆¿»¿»
:ÈÏ Ô„‚Ò ‡i·ÎBk ¯NÚ „ÁÂ ‡¯‰ÒÂ ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¬»¿«¬«¿«»»¿»ƒ

‡·È‰eי  da ÛÊe È‰BÁ‡ÏÂ È‰e·‡Ï ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¿«≈¬ƒ
‡zÓÏÁ Èc ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿»»≈ƒ¬≈¿»
CÏ „bÒÓÏ CÈÁ‡Â Cn‡Â ‡‡ È˙È ‡˙ÈÓ‰¬≈»≈≈¬»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿À»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìa eäBîëåäðLî ïBL±`rivn `aA §¨¦§¦§¨¨¨§¦¨
`zixA) a ,ak(`xFw minkg oFWl lke . ¨©§¨§¨§£¨¦¥

.dpWn oFWl i"Wx©¦§¦§¨
úBnìàäå±milFcB mixnr)my n"a i"yx(. §¨£ª¢¨¦§¦

.æéøëîe ìèBðéúnìà äî÷äô÷æð Y ¥©§¦¨¨£ª¨¦¦§§¨
±oFWl EdGW fi ,eh lirl i"Wx d`xE§¥©¦§¥¤¤§

.xar̈¨
Y äávð íâådãîò ìò ãBîòì §©¦¨¨©£©¨§¨

äôé÷æa±,dtiwfA cFnrl dkiWnd ¦§¦¨¦§¦¨©£¦§¦¨
.hrEn onfl wx dtwfPW `leg dxez §Ÿ¤¦§§¨©¦§©¨

(g)Y åéøác ìòå"äòø íúac" ìò §©§¨¨©¦¨¨¨¨
äLíäéáàì àéáî äé±wEqR lirlcM ¤¨¨¥¦©£¦¤§¦§¥¨

mzAC lr d`pVd dxMfEdX dnE .a©¤§§¨©¦§¨©¦¨¨

,"dcVA x`A"d azM ?dYr wx drẍ¨©©¨¨©©§¥©¨¤
FzF` E`pU rECn x`al `A aEzMdW¤©¨¨§¨¥©©¨§
mdW EaWg `le ,eizFnFlg lr©£¨§Ÿ¨§¤¥
sqFIW dGW ipRn ,miIYin` zFnFlg££¦¦¦¦§¥¤¤¤¥
,mdia` l` drx mzAC z` `ian did̈¨¥¦¤¦¨¨¨¨¤£¦¤
llbA Fl E`A zFnFlgdW dgkFd `Ed¨¨¤©£¨¦§©
KWnA mdiRlM zFrxd eizFaWgn©§§¨¨¨§©¥¤§¤¤

.mFIdh dxez ©
(i)Y åéçà ìàå åéáà ìà øtñéå©§©¥¤¨¦§¤¤¨

åéçàì BúBà øtqL øçàì±lirlcM §©©¤¦¥§¤¨§¦§¥
.h wEqR̈

íäéðôa åéáàì Bøtñå øæç±,xnFlM ¨©§¦§§¨¦¦§¥¤§©
ENi`e ,"eia` l`" lr aqEn "xRqie"©§©¥¨©¤¨¦§¦

,eig` zEgkFpA dpEMd "eig` l`e"§¤¤¨©©¨¨§§¤¨
okl mcFw eig`l xRiq xaM ixdW¤£¥§¨¦¥§¤¨¤¨¥

)m"`x(.
Y Ba øòâiåäàðN ìéhî äéäL éôì ©¦§©§¦¤¨¨©¦¦§¨

åéìò±eilr dWw didW llbA `le ¨¨§Ÿ¦§©¤¨¨¨¤¨¨
df xaC)m"`x(. ¨¨¤

Y àBáð àBáääúî øák Enà àìäå £¨©£Ÿ¦§§¨¥¨
±"`Fap `Fad" lW ddinYd ,xnFlM§©©§¦¨¤£¨

,dxwIW rpnp EdGW "LO`e" lr zaqEn¤¤©§¦§¤¤¦§¨¤¦§¤
rpnp Fpi`W "Ll zFgYWdl" lr `le§Ÿ©§¦§©£§¤¥¦§¨

dxwIW)m"`x(. ¤¦§¤
ïéòébî íéøácäL òãBé äéä àì àeäå§Ÿ¨¨¥©¤©§¨¦©¦¦

ääìáì±DnY did `l rcFi did m`W §¦§¨¤¦¨¨¥©Ÿ¨¨¨¥©



ayieפד zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ipy meil inei xeriy
ּכאּמֹו ׁשּגּדלּתּו להֹוציא (ב"ר)לבלהה, נתּכּון ויעקב ּבטלים'. ּדברים ּבלא חלֹום 'ׁשאין מּכאן: למדּו: ורּבֹותינּו . ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּוא  הּׁשאר ּכ ,ּבאּמ אפׁשר ׁשאי ּכׁשם וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: אמר לכ יקּנאּוהּו, ׁשּלא ּבניו מּלב ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּדבר 
.(ב"ר)ּבטל  ֵָ

(àé):øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«
i"yx£¯·c‰Œ˙‡ ¯ÓL∑:וכן יבא, מתי ּומצּפה ממּתין כו)היה וכן:(ישעיה אמנים", יד)"ׁשמר "לאּֿתׁשמר (איוב »«∆«»»ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ

ּתמּתין  לא .עלֿחּטאתי", ְִִַַַָֹ

ß elqk f"h ipy mei ß

(áé):íëLa íäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−¦§¤«
i"yx£Ô‡ˆŒ˙‡ ˙BÚ¯Ï∑ לרעֹות אּלא הלכּו ׁשּלא 'את', על עצמן נקּוד .(ב"ר)את ƒ¿∆…ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹ

È˙יא  ¯Ë È‰e·‡Â È‰BÁ‡ d· e‡Èp˜Â¿«ƒ≈¬ƒ«¬ƒ¿«»
:‡Ób˙tƒ¿»»

„‡·ÔB‰eיב  ‡Ú ˙È ÈÚ¯ÓÏ È‰BÁ‡ eÏÊ‡Â«¬»¬ƒ¿ƒ¿≈»»»«¬
:ÌÎLaƒ¿∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oicr la` ,"'ebe `Fap `Fad" :xnF`e§¥£¨£¨£©¦
d`pU liHn didW lr FA xrFB did̈¨¥©¤¨¨©¦¦§¨

eilr)m"`x(. ¨¨
eãîì eðéúBaøå .Bnàk ezìcbL± ¤¦§©§¦§©¥¨§

.aÎ` ,dp zFkxA§¨
íéøác àìa íBìç ïéàL ,ïàkî¦¨¤¥£§Ÿ§¨¦

íéìèa±Fpi` "LO`" minkg zrcl §¥¦§©©£¨¦¦§¥
lr `le ,WOn FO` lr `N` ltFp¥¤¨©¦©¨§Ÿ©
mFlgAW milhA mixaCd Edfe ,ddlA¦§¨§¤©§¨¦§¥¦¤©£

)m"`x(.
álî øácä àéöBäì ïekúð á÷òéå§©£Ÿ¦§©¥§¦©¨¨¦¥
:Bì øîà Cëì ,eäàp÷é àlL åéðä¨¤Ÿ§©§ª§¨¨©
øLôà éàL íLk ,"'Bâå àBáð àBáä"£¨§§¥¤¦¤§¨

ìèa àeä øàMä Ck Y Enàa±itlE §¦§¨©§¨¨¥§¦
zn` mFlgd zEllMW rci awri df¤©£Ÿ¨©¤§¨©£¡¤
`N` ,milhA mixaC FA WIW `N ¤̀¨¤¥§¨¦§¥¦¤¨
aNn xaCd `ivFdl oEMzp awrIW¤©£Ÿ¦§©¥§¦©¨¨¦¥
oFW`xd WExiRl oMÎoi`XÎdn ,eipÄ¨©¤¥¥©¥¨¦
,mFlgA WOn oi`W zn`A aWg awri©£Ÿ¨©¤¡¤¤¥©¨©£
mixaCdW FnvrA xFYtl rci `l iM¦Ÿ¨©¦§§©§¤©§¨¦

ddlal miriBn)`"eb(mB xWt`e . ©¦¦§¦§¨§¤§¨©
`N` ,cg` WExiR lMdW ,xnFl©¤©Ÿ¥¤¨¤¨
oi`"W awri ixaCn Ecnl EpizFAxW¤©¥¨§¦¦§¥©£Ÿ¤¥

mFlgcSn oMW ,"milhA mixaC `lA £§Ÿ§¨¦§¥¦¤¥¦©
,"'ebe `Fap `Fad" :mdl xn` cg ¤̀¨¨©¨¤£¨
z` xnW eia`e" :xn`p ipW cSnE¦©¥¦¤¡©§¨¦¨©¤
zEllMW oin`dW mEXn ,"xaCd©¨¨¦¤¤¡¦¤§¨
lW hxRd wxe oFkp `Ed mFlgd©£¨§©©§¨¤
`lA mFlg oi` iM ,oFkp Fpi` "LO`e"§¦§¥¨¦¥£§Ÿ

milhA mixaC)iaxd t"r(.`i dxez §¨¦§¥¦
(`i)Y øácä úà øîLïézîî äéä ¨©¤©¨¨¨¨©§¦

±K` ,dpYnd oFWNn dxinW Wxtn§¨¥§¦¨¦§©§¨¨©
,ixnbl dxinW zErnWOn `vFi Fpi ¥̀¥¦©§¨§¦¨§©§¦
KMn d`vFzM d`A dpYndd oMW¤¥©©§¨¨¨¨§¨¨¦¨
Fpi`e FAlA xEnW cinY `vnp xaCdW¤©¨¨¦§¨¨¦¨§¦§¥

EPOn FYrC giQn)dcya x`a t"r(. ©¦©©§¦¤
oFWl wx `Ed m`W ,oM xnFl gxkdaE§¤§¥©©¥¤¦©§

xnW eia`e" xnFl Fl did dpYndl` ©§¨¨¨¨©§¨¦¨©¤
xnW eia`e" oFWNd ENi`e ,"xaCdz` ©¨¨§¦©¨§¨¦¨©¤

.dxinW zErnWnA `Ed ,"xaCd©¨¨§©§¨§¦¨
ätöîe±dIRv lW dpYnd Epid §©¤©§©§¨¨¤¦¦¨

mig`d iABW dGn oM cnFle .xaCl©¨¨§¥¥¦¤¤©¥¨©¦
mdW rnWn ,"FA E`pwie" xn`p¤¡©©§©§©§©¤¥
E`Pw okle ,iYin` mFlgdW Epin`d¤¡¦¤©££¦¦§¨¥¦§
ENi`e ,xaCd mEIwA Evx `l md K` ,FA©¥Ÿ¨§¦©¨¨§¦
,"xaCd z` xnW" xn`p awri iAB©¥©£Ÿ¤¡©¨©¤©¨¨
,xaCd mEIwA dvx oM `EdW EpidC§©§¤¥¨¨§¦©¨¨

Fl dRv okle)t"riaxd(zxFz"A x`anE . §¨¥¦¨§¨¥§©
awrIW ,"mgpnhxRd mEIwA wx dvx §©¥¤©£Ÿ¨¨©§¦©§¨

hxRA `l K` ,Kln didi sqFIW dGd©¤¤¥¦§¤¤¤©Ÿ©§¨
df lrW ,Fl zFgYWdl Kxhvi `EdW¤¦§¨¥§¦§©£¤©¤
milhAd mixaCdn `EdW aWg `Ed¨©¤¥©§¨¦©§¥¦
`l df hxR dUrnl ok`e ,mFlgd lW¤©£§¨¥§©£¤§¨¤Ÿ
degYWd `l awri oMW ,ixnbl mIwzd¦§©¥§©§¦¤¥©£ŸŸ¦§©£¨
W`x" lr `N` ,"dvx`" sqFil§¥©§¨¤¨©Ÿ

`l ,fn oOwlcM) "dHOd(. ©¦¨§¦§©¨
àáé éúî±d`xE .mFlgd mIwzi izn ¨©¨Ÿ¨©¦§©¥©£§¥

oiYnd" :fh ,ci aFI` i"Wx mB©©¦¦¦§¦
."mIwzYW¤¦§©¥

"íéðîà øîL" ïëå±.a ,ek dirWi §¥Ÿ¥¡ª¦§©§¨
xnXW" ,"oiYnn ± xnFW" :mW i"WxaE§©¦¨¥©§¦¤¨©
lW FzpEn`l miAx mini FzElbA dRve§¦¨§¨¨¦©¦¤¡¨¤

Fzghad mIwIW ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤§©¥©§¨¨
."ml`bl ei`iap iR lr gihadW¤¦§¦©©¦§¦¨§¨¢¨
"éúàhç ìò øîLú àì" ïëå±aFI` §¥Ÿ¦§Ÿ©©¨¦¦

.fh ,ci
ïézîú àì±Lpi`" :mW aFI` i"WxA Ÿ©§¦§©¦¦¨¥§

d`xE ."rxRdNn iz`Hg lr oiYnn©§¦©©¨¦¦§¦¨©§¥
.f ,d zldw .ai ,` ` l`EnW i"Wx cFr©¦§¥Ÿ¤¤
.` ,b zFkxA i"WxA oke .c ,`i mẄ§¥§©¦§¨

.a ,fk oiWECiw .a ,gi dhFqai dxez ¨¦¦
(ai)à úBòøìúY ïàöìò ãe÷ð ¦§¤ŸŸŸ¨©

úà úBòøì àlà eëìä àlL ,"úà"¤¤Ÿ¨§¤¨¦§¤
ïîöò±dIzWE dlik`A)a i"yxbi ,ct x"(. ©§¨©£¦¨§¦¨

liaWA did mzkild xTir ,xnFlM§©¦©£¦¨¨¨¨¦§¦
,mkWA dIzWE dlik`A onvr zFrxl¦§©§¨©£¦¨§¦¨¦§¤
o`v z`" mB mY` Egwl i`CeAW s ©̀¤§©©¨§¦¨©¤Ÿ
`hgl E`A `NW EpcOll `aE ."mdia £̀¦¤¨§©§¥¤Ÿ¨§¥§
dlik` KFYn `N` sqFi zxikn§¦©¥¤¨¦£¦¨
dGn `weC micnl Ep` df z`e .dIzWE§¦¨§¤¤¨§¥¦©§¨¦¤
cETPd oiprW ,eilr cEwpe "z`" aEzMW¤¨¤§¨¨¨¤¦§©©¦
Ff daiY xFwrl `AW `Ed daiYd lr©©¥¨¤¨©£¥¨
aEzM `NW ENi`M df ixde ,aEzMdn¥©¨©£¥¤§¦¤Ÿ¨
micnl Ep` KM KFYnE ,"z`"¤¦¨¨§¥¦
zFaiYde ,"eig`"l qgizn "zFrxl"W¤¦§¦§©¥§¤¨§©¥
o`SW ,onvr iptA od "mdia` o`v"Ÿ£¦¤¥¦§¥©§¨¤Ÿ
ENi` K` ,mkWA did mdia £̀¦¤¨¨¦§¤©¦
`l "z`" aEzM did `l dNigYkNn¦§©§¦¨Ÿ¨¨¨¤Ÿ
Epiid `N` ,z`f WFxcl oYip did̈¨¦¨¦§Ÿ¤¨¨¦
EkldW `Ed WExiRdW mixnF`§¦¤©¥¤¨§

"mkWA mdia` o`v zFrxl")m"`x ¦§Ÿ£¦¤¦§¤
`"ebe(.bi dxez
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(âé)éçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåíéòø E ©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧ÆŸ¦´
:éðpä Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−¦¥«¦

i"yx£Èp‰∑אֹותֹו ׁשּׂשֹונאין ּבאחיו יֹודע ׁשהיה ואףֿעלּֿפי אביו, למצות נזּדרז ּוזריזּות, ענוה .לׁשֹון ƒ≈ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãé)éçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiå-úàå E ©Ÿ́¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ§¤
ïBøáç ÷îòî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤¤§½

:äîëL àáiå©¨−Ÿ§¤«¨
i"yx£ÔB¯·Á ˜ÓÚÓ∑:ׁשּנאמר ּבהר, חברֹון יג)והלא אּלא:(במדבר חברֹון"? עד וּיבא ּבּנגב 'מעצה (ב"ר)"וּיעלּו ≈≈∆∆¿ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

הּבתרים: ּבין לאברהם ּׁשּנאמר מה לקּים ּבחברֹון, הּקבּור צּדיק אֹותֹו ׁשל טו)עמּקה זרע"(לעיל יהיה ."ּכיּֿגר ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
‰ÓÎL ‡·iÂ∑(יא לפרענּות:(סוטה מּוכן מלכּות מקֹום נחלקה ׁשם ּדינה, את עּנּו ׁשם הּׁשבטים, קלקלּו ׁשם «»…¿∆»ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: ּדוד, יב)ּבית א ׁשכמה (מלכים רחבעם וּיל"". ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

(åè)eäìàLiå äãOa äòú äpäå Léà eäàöîiå©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−©¨¤®©¦§¨¥¯
:Lwáz-äî øîàì Léàä̈¦²¥−Ÿ©§©¥«

i"yx£LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ∑(תנחומא),ּגבריאל ט)ׁשּנאמר:זה ּגבריאל (דניאל .""והאיׁש «ƒ¿»≈ƒְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָ

¯ÔÚיג  CÈÁ‡ ‡Ï‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¬»«»»»
dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙ÂÏ CpÁÏL‡Â ‡˙‡ ÌÎLaƒ¿∆¡»¿∆¿¿ƒ»¿»¿«¬«≈

:‡‡ ‡‰»¬»

„‡CeÁיד  ‡ÓÏL ˙È ÈÊÁ ÔÚk ÏÈÊ‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ≈¿«¬≈»¿»»¿»
dÁÏLÂ ‡Ób˙t È·˙‡Â ‡Ú„ ‡ÓÏL ˙ÈÂ¿»¿»»¿»»«¬∆¿ƒƒ¿»»¿«¿≈

:ÌÎLÏ ‡˙‡Â ÔB¯·Á ¯LÈnÓƒ≈«∆¿«¬»ƒ¿∆

Ï˜Áa‡טו  ÈÚ˙ ‡‰Â ‡¯·b dÁkL‡Â¿«¿¿≈«¿»¿»»≈¿«¿»
:ÈÚa z‡ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ‡¯·b dpÏ‡Le¿»ƒ≈«¿»¿≈«»«¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)Y éðpäìæøcæð úeæéøæe äåðò ïBL ¦¥¦§£¨¨§¦¦§¨¥
òãBé äéäL ét-ìò-óàå ,åéáà úåöîì§¦§©¨¦§©©¦¤¨¨¥©

.BúBà ïéàðBOL åéçàa±oFWl d`xE §¤¨¤§¦§¥§
lW mzIpr `id KM" :` ,ak lirl i"Wx©¦§¥¨¦£¦¨¨¤
."oEOif oFWlE `Ed depr oFWl ,miciqg£¦¦§£¨¨§¦

.xE`iAA mW d`xEci dxez §¥¨©¥
(ci)Y ïBøáç ÷îòîïBøáç àìäå ¥¥¤¤§©£Ÿ¤§

øîàpL ,øäa±.ak ,bi xAcOA ¨¨¤¤¡©©¦§¨
"ïBøáç ãò àáiå áâpa eìòiå"± ©©£©¤¤©¨Ÿ©¤§

.. abPa ElrIe" aEzMW dGn oM cnFl¥¥¦¤¤¨©©£©¤¤
zg` dIlr lMdW EpidC ,"oFxag cr©¤§§©§¤©Ÿ£¦¨©©

cr,ci rWFdiA WxFtn oke .oFxagl ©§¤§§¥§¨¦ª©
"dGd xdd z` il EpY" :ai)`"eb(. §¦¤¨¨©¤

äwîò äöòî àlà±oFwixhFp Edf ¤¨¥¥¨£ª¨¤§¦
."dTEnr dvrn" ± "wnrn" lW¤¥¥¤¥¥¨£¨

ïBøáça øeáwä ÷écö BúBà ìL± ¤©¦©¨§¤§
mdxa`)`"rx ,`i dheq i"yx(,xnFlM . ©§¨¨§©

lW dTEnrd dvrd z` milWdl§©§¦¤¨¥¨¨£¨¤
ÎKExAÎWFcTd xn`W ,zElBd zxifB§¥©©¨¤¨©©¨¨
.mixzAd oiA zixaA mdxa`l `Ed§©§¨¨¦§¦¥©§¨¦
Dci lrW ipRn ,"dTEnr dvr" z`xwpe§¦§¥¥¨£¨¦§¥¤©¨¨
aEzMW FnkE ,ux`d z` zWxl mikFf¦¨¤¤¤¨¨¤§¤¨

"dPd EaEWi iriax xFce")awri zlgp(. §§¦¦¨¥¨
lW dTEnr dvrn" oFWNd wEIC oiprlE§¦§©¦©¨¥¥¨£¨¤
dTEnr dvr FGW rnWOW ,"wiCv FzF`©¦¤©§©¤¥¨£¨
lr `EdW xnFl Wi ,'dl mdxa` ozPW¤¨©©§¨¨©¥©¤©
`k ,cn 'dAx ziW`xa'A xEn`d iR¦¨¨¦§¥¦©¨
eipal zElBd z` xgA mdxa`W¤©§¨¨¨©¤©¨§¨¨

mPdiB mFwnA)xwi ilk(. ¦§¥¦¨
ïéa íäøáàì øîàpL äî íi÷ì§©¥©¤¤¡©§©§¨¨¥

íéøúaä±.bi ,eh lirl ©§¨¦§¥
"Eòøæ äéäé øb ék"±awri glXWkE ¦¥¦§¤©§£§¤¨©©£Ÿ

zAiq zNigY `Ed eig` lv` sqFi z ¤̀¥¥¤¤¨§¦©¦©
mixvnl l`xUi zcixi)my dheq i"yx(. §¦©¦§¨¥§¦§©¦

zrC lr FglW `l Fnvr awri mpn`̈§¨©£Ÿ©§Ÿ§¨©©©
okl ,"ifg Edilfn"E zFid la` ,oM¥£¨¡©§©§£¦¨¥

"EdglWIe" xn`p)iaxd(. ¤¡©©¦§¨¥
Y äîëL àáiåïëeî íB÷î ©¨Ÿ§¤¨¨¨

úeðòøôì±`aIe" xnFl Fl didW §ª§¨¤¨¨©©¨Ÿ
`ld" :eia` Fl xn` xaM ixdW ,"dOẄ¨¤£¥§¨¨©¨¦£Ÿ
aEW EdnE ,"mkWA mirFx Lig ©̀¤¦¦§¤©
mkWl riBdW EpcOln `N` ?"dnkW"§¤¨¤¨§©§¥¤¦¦©¦§¤

zEprxEtl okEOd mFwn `EdW)m"`x(. ¤¨©¨§§¨
aEzMW dGn `Ed cEOiNdW F`¤©¦¦¤¤¨
`"d zF`dW ,"mkW" `le "dnkW"§¤¨§Ÿ§¤¤¨¥
`"dM zWxcp `ide ,zxYEin dxF`kl¦§¨§¤¤§¦¦§¤¤§¥
zEprxEtl okEn mFwn `EdW dricid©§¦¨¤¨¨§§¨

)yeal(aEzMdW dGn `Ed cEOiNdW F` .¤©¦¦¤¤©¨
Fz`iAW s` ,"dnkW `aIe" WiBcn©§¦©¨Ÿ§¤¨©¤¦¨
,ozFcl xarn KxC wx dzid mkWl¦§¤¨§¨©¤¤©£¨§¨
`id mkWl Fz`iAW Epl xnFl `N ¤̀¨©¨¤¦¨¦§¤¦
dligzd mXW mEXn ,ixTr hxR§¨¦¨¦¦¤¨¦§¦¨

FNW zEprxERd)iaxd(. ©§¨¤
íéèáMä eì÷ì÷ íL±zxiknA ¨¦§§©§¨¦¦§¦©

dzid lrFtA dxikOdW s`e .sqFi¥§©¤©§¦¨§©¨§¨
mkWA dzid KM lr dhlgdd ,ozFcA§¨©©§¨¨©¨¨§¨¦§¤

)cec ixac(mW" :i"Wx oFWl wEIC mB Edfe .§¤©¦§©¦¨
z` Exkn mW" `le) "mihaXd Elwlw¦§§©§¨¦§Ÿ¨¨§¤

` ,aw oixcdpqaM "sqFi(EpidC , ¥¦§©§¤§¦§©§
dxikOd la` ,mkWA lgd lEwlTdW¤©¦§¥¥¦§¤£¨©§¦¨

ozFcA dzid)iaxd(i"Wx d`x la` . ¨§¨§¨£¨§¥©¦
z` eig` Exkn mkWA" :mW oixcdpq©§¤§¦¨¦§¤¨§¤¨¤
mirFx Lig` `ld aizkcM ± sqFi¥§¦§¦£Ÿ©¤¦
xtM Epid `xwA aizkC ozFce ,mkWA¦§¤§¨¦§¦¦§¨©§§¨
.mkW mW lr z`xwpe ,mkWl KEnQd©¨¦§¤§¦§¥©¥§¤
eilr oipC EidW ,FWxcnM :inp i ¦̀©¦§¦§¨¤¨¨¦¨¨
mB d`xE .ozFcl EkldW `le ,"Fbxdl§¨§§Ÿ¤¨§§¨§¥©
± EdEapB mkXn" :` ,bi dhFq i"Wx©¦¨¦§¤§¨
`aIe oFxag wnrn EdglWIe aizkcM§¦§¦©¦§¨¥¥¥¤¤§©¨Ÿ
Dpi` ozFce ,oirFx Eid mWe ,dnkW§¤¨§¨¨¦§¨¥¨

."mFwn̈
ä÷ìçð íL ,äðéc úà epò íL̈¦¤¦¨¨¤§§¨

øîàpL ,ãåc úéa úeëìî±ixaC ©§¥¨¦¤¤¡©¦§¥
z` `iadl sicrd i"Wx .` ,i a minId©¨¦©¦¤¡¦§¨¦¤
z` `le ,minId ixacA wEqRd oFWl§©¨§¦§¥©¨¦§Ÿ¤
KlIe" ` ,i a miklnA wEqRd oFWl§©¨¦§¨¦©¥¤
minId ixacAW mEXn ,"mkW mragx§©§¨§¤¦¤§¦§¥©¨¦

.o`M FnM "dnkW" aEzM̈§¤¨§¨
"'Bâå äîëL íòáçø Cìiå"±iM" ©¥¤§©§¨§¤¨§¦

."FzF` Kilndl l`xUi lM E`A mkW§¤¨¨¦§¨¥§©§¦
mraxi z` EkilnIW KMÎxg` mxB dfe§¤¨©©©¨¤©§¦¤¨¨§¨
wxRd KWndA x`FanM ,l`xUi Klnl§¤¤¦§¨¥©§¨§¤§¥©¤¤

.mWeh dxez ¨
(eh)Y Léà eäàöîiåìàéøáb äæ± ©¦§¨¥¦¤©§¦¥



פה ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ipy meil inei xeriy
ּכאּמֹו ׁשּגּדלּתּו להֹוציא (ב"ר)לבלהה, נתּכּון ויעקב ּבטלים'. ּדברים ּבלא חלֹום 'ׁשאין מּכאן: למדּו: ורּבֹותינּו . ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּוא  הּׁשאר ּכ ,ּבאּמ אפׁשר ׁשאי ּכׁשם וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: אמר לכ יקּנאּוהּו, ׁשּלא ּבניו מּלב ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּדבר 
.(ב"ר)ּבטל  ֵָ

(àé):øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«
i"yx£¯·c‰Œ˙‡ ¯ÓL∑:וכן יבא, מתי ּומצּפה ממּתין כו)היה וכן:(ישעיה אמנים", יד)"ׁשמר "לאּֿתׁשמר (איוב »«∆«»»ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ

ּתמּתין  לא .עלֿחּטאתי", ְִִַַַָֹ

ß elqk f"h ipy mei ß

(áé):íëLa íäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−¦§¤«
i"yx£Ô‡ˆŒ˙‡ ˙BÚ¯Ï∑ לרעֹות אּלא הלכּו ׁשּלא 'את', על עצמן נקּוד .(ב"ר)את ƒ¿∆…ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹ

È˙יא  ¯Ë È‰e·‡Â È‰BÁ‡ d· e‡Èp˜Â¿«ƒ≈¬ƒ«¬ƒ¿«»
:‡Ób˙tƒ¿»»

„‡·ÔB‰eיב  ‡Ú ˙È ÈÚ¯ÓÏ È‰BÁ‡ eÏÊ‡Â«¬»¬ƒ¿ƒ¿≈»»»«¬
:ÌÎLaƒ¿∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oicr la` ,"'ebe `Fap `Fad" :xnF`e§¥£¨£¨£©¦
d`pU liHn didW lr FA xrFB did̈¨¥©¤¨¨©¦¦§¨

eilr)m"`x(. ¨¨
eãîì eðéúBaøå .Bnàk ezìcbL± ¤¦§©§¦§©¥¨§

.aÎ` ,dp zFkxA§¨
íéøác àìa íBìç ïéàL ,ïàkî¦¨¤¥£§Ÿ§¨¦

íéìèa±Fpi` "LO`" minkg zrcl §¥¦§©©£¨¦¦§¥
lr `le ,WOn FO` lr `N` ltFp¥¤¨©¦©¨§Ÿ©
mFlgAW milhA mixaCd Edfe ,ddlA¦§¨§¤©§¨¦§¥¦¤©£

)m"`x(.
álî øácä àéöBäì ïekúð á÷òéå§©£Ÿ¦§©¥§¦©¨¨¦¥
:Bì øîà Cëì ,eäàp÷é àlL åéðä¨¤Ÿ§©§ª§¨¨©
øLôà éàL íLk ,"'Bâå àBáð àBáä"£¨§§¥¤¦¤§¨

ìèa àeä øàMä Ck Y Enàa±itlE §¦§¨©§¨¨¥§¦
zn` mFlgd zEllMW rci awri df¤©£Ÿ¨©¤§¨©£¡¤
`N` ,milhA mixaC FA WIW `N ¤̀¨¤¥§¨¦§¥¦¤¨
aNn xaCd `ivFdl oEMzp awrIW¤©£Ÿ¦§©¥§¦©¨¨¦¥
oFW`xd WExiRl oMÎoi`XÎdn ,eipÄ¨©¤¥¥©¥¨¦
,mFlgA WOn oi`W zn`A aWg awri©£Ÿ¨©¤¡¤¤¥©¨©£
mixaCdW FnvrA xFYtl rci `l iM¦Ÿ¨©¦§§©§¤©§¨¦

ddlal miriBn)`"eb(mB xWt`e . ©¦¦§¦§¨§¤§¨©
`N` ,cg` WExiR lMdW ,xnFl©¤©Ÿ¥¤¨¤¨
oi`"W awri ixaCn Ecnl EpizFAxW¤©¥¨§¦¦§¥©£Ÿ¤¥

mFlgcSn oMW ,"milhA mixaC `lA £§Ÿ§¨¦§¥¦¤¥¦©
,"'ebe `Fap `Fad" :mdl xn` cg ¤̀¨¨©¨¤£¨
z` xnW eia`e" :xn`p ipW cSnE¦©¥¦¤¡©§¨¦¨©¤
zEllMW oin`dW mEXn ,"xaCd©¨¨¦¤¤¡¦¤§¨
lW hxRd wxe oFkp `Ed mFlgd©£¨§©©§¨¤
`lA mFlg oi` iM ,oFkp Fpi` "LO`e"§¦§¥¨¦¥£§Ÿ

milhA mixaC)iaxd t"r(.`i dxez §¨¦§¥¦
(`i)Y øácä úà øîLïézîî äéä ¨©¤©¨¨¨¨©§¦

±K` ,dpYnd oFWNn dxinW Wxtn§¨¥§¦¨¦§©§¨¨©
,ixnbl dxinW zErnWOn `vFi Fpi ¥̀¥¦©§¨§¦¨§©§¦
KMn d`vFzM d`A dpYndd oMW¤¥©©§¨¨¨¨§¨¨¦¨
Fpi`e FAlA xEnW cinY `vnp xaCdW¤©¨¨¦§¨¨¦¨§¦§¥

EPOn FYrC giQn)dcya x`a t"r(. ©¦©©§¦¤
oFWl wx `Ed m`W ,oM xnFl gxkdaE§¤§¥©©¥¤¦©§

xnW eia`e" xnFl Fl did dpYndl` ©§¨¨¨¨©§¨¦¨©¤
xnW eia`e" oFWNd ENi`e ,"xaCdz` ©¨¨§¦©¨§¨¦¨©¤

.dxinW zErnWnA `Ed ,"xaCd©¨¨§©§¨§¦¨
ätöîe±dIRv lW dpYnd Epid §©¤©§©§¨¨¤¦¦¨

mig`d iABW dGn oM cnFle .xaCl©¨¨§¥¥¦¤¤©¥¨©¦
mdW rnWn ,"FA E`pwie" xn`p¤¡©©§©§©§©¤¥
E`Pw okle ,iYin` mFlgdW Epin`d¤¡¦¤©££¦¦§¨¥¦§
ENi`e ,xaCd mEIwA Evx `l md K` ,FA©¥Ÿ¨§¦©¨¨§¦
,"xaCd z` xnW" xn`p awri iAB©¥©£Ÿ¤¡©¨©¤©¨¨
,xaCd mEIwA dvx oM `EdW EpidC§©§¤¥¨¨§¦©¨¨

Fl dRv okle)t"riaxd(zxFz"A x`anE . §¨¥¦¨§¨¥§©
awrIW ,"mgpnhxRd mEIwA wx dvx §©¥¤©£Ÿ¨¨©§¦©§¨

hxRA `l K` ,Kln didi sqFIW dGd©¤¤¥¦§¤¤¤©Ÿ©§¨
df lrW ,Fl zFgYWdl Kxhvi `EdW¤¦§¨¥§¦§©£¤©¤
milhAd mixaCdn `EdW aWg `Ed¨©¤¥©§¨¦©§¥¦
`l df hxR dUrnl ok`e ,mFlgd lW¤©£§¨¥§©£¤§¨¤Ÿ
degYWd `l awri oMW ,ixnbl mIwzd¦§©¥§©§¦¤¥©£ŸŸ¦§©£¨
W`x" lr `N` ,"dvx`" sqFil§¥©§¨¤¨©Ÿ

`l ,fn oOwlcM) "dHOd(. ©¦¨§¦§©¨
àáé éúî±d`xE .mFlgd mIwzi izn ¨©¨Ÿ¨©¦§©¥©£§¥

oiYnd" :fh ,ci aFI` i"Wx mB©©¦¦¦§¦
."mIwzYW¤¦§©¥

"íéðîà øîL" ïëå±.a ,ek dirWi §¥Ÿ¥¡ª¦§©§¨
xnXW" ,"oiYnn ± xnFW" :mW i"WxaE§©¦¨¥©§¦¤¨©
lW FzpEn`l miAx mini FzElbA dRve§¦¨§¨¨¦©¦¤¡¨¤

Fzghad mIwIW ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤§©¥©§¨¨
."ml`bl ei`iap iR lr gihadW¤¦§¦©©¦§¦¨§¨¢¨
"éúàhç ìò øîLú àì" ïëå±aFI` §¥Ÿ¦§Ÿ©©¨¦¦

.fh ,ci
ïézîú àì±Lpi`" :mW aFI` i"WxA Ÿ©§¦§©¦¦¨¥§

d`xE ."rxRdNn iz`Hg lr oiYnn©§¦©©¨¦¦§¦¨©§¥
.f ,d zldw .ai ,` ` l`EnW i"Wx cFr©¦§¥Ÿ¤¤
.` ,b zFkxA i"WxA oke .c ,`i mẄ§¥§©¦§¨

.a ,fk oiWECiw .a ,gi dhFqai dxez ¨¦¦
(ai)à úBòøìúY ïàöìò ãe÷ð ¦§¤ŸŸŸ¨©

úà úBòøì àlà eëìä àlL ,"úà"¤¤Ÿ¨§¤¨¦§¤
ïîöò±dIzWE dlik`A)a i"yxbi ,ct x"(. ©§¨©£¦¨§¦¨

liaWA did mzkild xTir ,xnFlM§©¦©£¦¨¨¨¨¦§¦
,mkWA dIzWE dlik`A onvr zFrxl¦§©§¨©£¦¨§¦¨¦§¤
o`v z`" mB mY` Egwl i`CeAW s ©̀¤§©©¨§¦¨©¤Ÿ
`hgl E`A `NW EpcOll `aE ."mdia £̀¦¤¨§©§¥¤Ÿ¨§¥§
dlik` KFYn `N` sqFi zxikn§¦©¥¤¨¦£¦¨
dGn `weC micnl Ep` df z`e .dIzWE§¦¨§¤¤¨§¥¦©§¨¦¤
cETPd oiprW ,eilr cEwpe "z`" aEzMW¤¨¤§¨¨¨¤¦§©©¦
Ff daiY xFwrl `AW `Ed daiYd lr©©¥¨¤¨©£¥¨
aEzM `NW ENi`M df ixde ,aEzMdn¥©¨©£¥¤§¦¤Ÿ¨
micnl Ep` KM KFYnE ,"z`"¤¦¨¨§¥¦
zFaiYde ,"eig`"l qgizn "zFrxl"W¤¦§¦§©¥§¤¨§©¥
o`SW ,onvr iptA od "mdia` o`v"Ÿ£¦¤¥¦§¥©§¨¤Ÿ
ENi` K` ,mkWA did mdia £̀¦¤¨¨¦§¤©¦
`l "z`" aEzM did `l dNigYkNn¦§©§¦¨Ÿ¨¨¨¤Ÿ
Epiid `N` ,z`f WFxcl oYip did̈¨¦¨¦§Ÿ¤¨¨¦
EkldW `Ed WExiRdW mixnF`§¦¤©¥¤¨§

"mkWA mdia` o`v zFrxl")m"`x ¦§Ÿ£¦¤¦§¤
`"ebe(.bi dxez

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ipy meil inei xeriy

(âé)éçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåíéòø E ©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧ÆŸ¦´
:éðpä Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−¦¥«¦

i"yx£Èp‰∑אֹותֹו ׁשּׂשֹונאין ּבאחיו יֹודע ׁשהיה ואףֿעלּֿפי אביו, למצות נזּדרז ּוזריזּות, ענוה .לׁשֹון ƒ≈ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãé)éçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiå-úàå E ©Ÿ́¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ§¤
ïBøáç ÷îòî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤¤§½

:äîëL àáiå©¨−Ÿ§¤«¨
i"yx£ÔB¯·Á ˜ÓÚÓ∑:ׁשּנאמר ּבהר, חברֹון יג)והלא אּלא:(במדבר חברֹון"? עד וּיבא ּבּנגב 'מעצה (ב"ר)"וּיעלּו ≈≈∆∆¿ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

הּבתרים: ּבין לאברהם ּׁשּנאמר מה לקּים ּבחברֹון, הּקבּור צּדיק אֹותֹו ׁשל טו)עמּקה זרע"(לעיל יהיה ."ּכיּֿגר ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
‰ÓÎL ‡·iÂ∑(יא לפרענּות:(סוטה מּוכן מלכּות מקֹום נחלקה ׁשם ּדינה, את עּנּו ׁשם הּׁשבטים, קלקלּו ׁשם «»…¿∆»ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: ּדוד, יב)ּבית א ׁשכמה (מלכים רחבעם וּיל"". ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

(åè)eäìàLiå äãOa äòú äpäå Léà eäàöîiå©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−©¨¤®©¦§¨¥¯
:Lwáz-äî øîàì Léàä̈¦²¥−Ÿ©§©¥«

i"yx£LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ∑(תנחומא),ּגבריאל ט)ׁשּנאמר:זה ּגבריאל (דניאל .""והאיׁש «ƒ¿»≈ƒְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָ

¯ÔÚיג  CÈÁ‡ ‡Ï‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¬»«»»»
dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙ÂÏ CpÁÏL‡Â ‡˙‡ ÌÎLaƒ¿∆¡»¿∆¿¿ƒ»¿»¿«¬«≈

:‡‡ ‡‰»¬»

„‡CeÁיד  ‡ÓÏL ˙È ÈÊÁ ÔÚk ÏÈÊ‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ≈¿«¬≈»¿»»¿»
dÁÏLÂ ‡Ób˙t È·˙‡Â ‡Ú„ ‡ÓÏL ˙ÈÂ¿»¿»»¿»»«¬∆¿ƒƒ¿»»¿«¿≈

:ÌÎLÏ ‡˙‡Â ÔB¯·Á ¯LÈnÓƒ≈«∆¿«¬»ƒ¿∆

Ï˜Áa‡טו  ÈÚ˙ ‡‰Â ‡¯·b dÁkL‡Â¿«¿¿≈«¿»¿»»≈¿«¿»
:ÈÚa z‡ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ‡¯·b dpÏ‡Le¿»ƒ≈«¿»¿≈«»«¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)Y éðpäìæøcæð úeæéøæe äåðò ïBL ¦¥¦§£¨¨§¦¦§¨¥
òãBé äéäL ét-ìò-óàå ,åéáà úåöîì§¦§©¨¦§©©¦¤¨¨¥©

.BúBà ïéàðBOL åéçàa±oFWl d`xE §¤¨¤§¦§¥§
lW mzIpr `id KM" :` ,ak lirl i"Wx©¦§¥¨¦£¦¨¨¤
."oEOif oFWlE `Ed depr oFWl ,miciqg£¦¦§£¨¨§¦

.xE`iAA mW d`xEci dxez §¥¨©¥
(ci)Y ïBøáç ÷îòîïBøáç àìäå ¥¥¤¤§©£Ÿ¤§

øîàpL ,øäa±.ak ,bi xAcOA ¨¨¤¤¡©©¦§¨
"ïBøáç ãò àáiå áâpa eìòiå"± ©©£©¤¤©¨Ÿ©¤§

.. abPa ElrIe" aEzMW dGn oM cnFl¥¥¦¤¤¨©©£©¤¤
zg` dIlr lMdW EpidC ,"oFxag cr©¤§§©§¤©Ÿ£¦¨©©

cr,ci rWFdiA WxFtn oke .oFxagl ©§¤§§¥§¨¦ª©
"dGd xdd z` il EpY" :ai)`"eb(. §¦¤¨¨©¤

äwîò äöòî àlà±oFwixhFp Edf ¤¨¥¥¨£ª¨¤§¦
."dTEnr dvrn" ± "wnrn" lW¤¥¥¤¥¥¨£¨

ïBøáça øeáwä ÷écö BúBà ìL± ¤©¦©¨§¤§
mdxa`)`"rx ,`i dheq i"yx(,xnFlM . ©§¨¨§©

lW dTEnrd dvrd z` milWdl§©§¦¤¨¥¨¨£¨¤
ÎKExAÎWFcTd xn`W ,zElBd zxifB§¥©©¨¤¨©©¨¨
.mixzAd oiA zixaA mdxa`l `Ed§©§¨¨¦§¦¥©§¨¦
Dci lrW ipRn ,"dTEnr dvr" z`xwpe§¦§¥¥¨£¨¦§¥¤©¨¨
aEzMW FnkE ,ux`d z` zWxl mikFf¦¨¤¤¤¨¨¤§¤¨

"dPd EaEWi iriax xFce")awri zlgp(. §§¦¦¨¥¨
lW dTEnr dvrn" oFWNd wEIC oiprlE§¦§©¦©¨¥¥¨£¨¤
dTEnr dvr FGW rnWOW ,"wiCv FzF`©¦¤©§©¤¥¨£¨
lr `EdW xnFl Wi ,'dl mdxa` ozPW¤¨©©§¨¨©¥©¤©
`k ,cn 'dAx ziW`xa'A xEn`d iR¦¨¨¦§¥¦©¨
eipal zElBd z` xgA mdxa`W¤©§¨¨¨©¤©¨§¨¨

mPdiB mFwnA)xwi ilk(. ¦§¥¦¨
ïéa íäøáàì øîàpL äî íi÷ì§©¥©¤¤¡©§©§¨¨¥

íéøúaä±.bi ,eh lirl ©§¨¦§¥
"Eòøæ äéäé øb ék"±awri glXWkE ¦¥¦§¤©§£§¤¨©©£Ÿ

zAiq zNigY `Ed eig` lv` sqFi z ¤̀¥¥¤¤¨§¦©¦©
mixvnl l`xUi zcixi)my dheq i"yx(. §¦©¦§¨¥§¦§©¦

zrC lr FglW `l Fnvr awri mpn`̈§¨©£Ÿ©§Ÿ§¨©©©
okl ,"ifg Edilfn"E zFid la` ,oM¥£¨¡©§©§£¦¨¥

"EdglWIe" xn`p)iaxd(. ¤¡©©¦§¨¥
Y äîëL àáiåïëeî íB÷î ©¨Ÿ§¤¨¨¨

úeðòøôì±`aIe" xnFl Fl didW §ª§¨¤¨¨©©¨Ÿ
`ld" :eia` Fl xn` xaM ixdW ,"dOẄ¨¤£¥§¨¨©¨¦£Ÿ
aEW EdnE ,"mkWA mirFx Lig ©̀¤¦¦§¤©
mkWl riBdW EpcOln `N` ?"dnkW"§¤¨¤¨§©§¥¤¦¦©¦§¤

zEprxEtl okEOd mFwn `EdW)m"`x(. ¤¨©¨§§¨
aEzMW dGn `Ed cEOiNdW F`¤©¦¦¤¤¨
`"d zF`dW ,"mkW" `le "dnkW"§¤¨§Ÿ§¤¤¨¥
`"dM zWxcp `ide ,zxYEin dxF`kl¦§¨§¤¤§¦¦§¤¤§¥
zEprxEtl okEn mFwn `EdW dricid©§¦¨¤¨¨§§¨

)yeal(aEzMdW dGn `Ed cEOiNdW F` .¤©¦¦¤¤©¨
Fz`iAW s` ,"dnkW `aIe" WiBcn©§¦©¨Ÿ§¤¨©¤¦¨
,ozFcl xarn KxC wx dzid mkWl¦§¤¨§¨©¤¤©£¨§¨
`id mkWl Fz`iAW Epl xnFl `N ¤̀¨©¨¤¦¨¦§¤¦
dligzd mXW mEXn ,ixTr hxR§¨¦¨¦¦¤¨¦§¦¨

FNW zEprxERd)iaxd(. ©§¨¤
íéèáMä eì÷ì÷ íL±zxiknA ¨¦§§©§¨¦¦§¦©

dzid lrFtA dxikOdW s`e .sqFi¥§©¤©§¦¨§©¨§¨
mkWA dzid KM lr dhlgdd ,ozFcA§¨©©§¨¨©¨¨§¨¦§¤

)cec ixac(mW" :i"Wx oFWl wEIC mB Edfe .§¤©¦§©¦¨
z` Exkn mW" `le) "mihaXd Elwlw¦§§©§¨¦§Ÿ¨¨§¤

` ,aw oixcdpqaM "sqFi(EpidC , ¥¦§©§¤§¦§©§
dxikOd la` ,mkWA lgd lEwlTdW¤©¦§¥¥¦§¤£¨©§¦¨

ozFcA dzid)iaxd(i"Wx d`x la` . ¨§¨§¨£¨§¥©¦
z` eig` Exkn mkWA" :mW oixcdpq©§¤§¦¨¦§¤¨§¤¨¤
mirFx Lig` `ld aizkcM ± sqFi¥§¦§¦£Ÿ©¤¦
xtM Epid `xwA aizkC ozFce ,mkWA¦§¤§¨¦§¦¦§¨©§§¨
.mkW mW lr z`xwpe ,mkWl KEnQd©¨¦§¤§¦§¥©¥§¤
eilr oipC EidW ,FWxcnM :inp i ¦̀©¦§¦§¨¤¨¨¦¨¨
mB d`xE .ozFcl EkldW `le ,"Fbxdl§¨§§Ÿ¤¨§§¨§¥©
± EdEapB mkXn" :` ,bi dhFq i"Wx©¦¨¦§¤§¨
`aIe oFxag wnrn EdglWIe aizkcM§¦§¦©¦§¨¥¥¥¤¤§©¨Ÿ
Dpi` ozFce ,oirFx Eid mWe ,dnkW§¤¨§¨¨¦§¨¥¨

."mFwn̈
ä÷ìçð íL ,äðéc úà epò íL̈¦¤¦¨¨¤§§¨

øîàpL ,ãåc úéa úeëìî±ixaC ©§¥¨¦¤¤¡©¦§¥
z` `iadl sicrd i"Wx .` ,i a minId©¨¦©¦¤¡¦§¨¦¤
z` `le ,minId ixacA wEqRd oFWl§©¨§¦§¥©¨¦§Ÿ¤
KlIe" ` ,i a miklnA wEqRd oFWl§©¨¦§¨¦©¥¤
minId ixacAW mEXn ,"mkW mragx§©§¨§¤¦¤§¦§¥©¨¦

.o`M FnM "dnkW" aEzM̈§¤¨§¨
"'Bâå äîëL íòáçø Cìiå"±iM" ©¥¤§©§¨§¤¨§¦

."FzF` Kilndl l`xUi lM E`A mkW§¤¨¨¦§¨¥§©§¦
mraxi z` EkilnIW KMÎxg` mxB dfe§¤¨©©©¨¤©§¦¤¨¨§¨
wxRd KWndA x`FanM ,l`xUi Klnl§¤¤¦§¨¥©§¨§¤§¥©¤¤

.mWeh dxez ¨
(eh)Y Léà eäàöîiåìàéøáb äæ± ©¦§¨¥¦¤©§¦¥



ayieפו zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ipy meil inei xeriy

(æè)äôéà éì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½¥−Ÿ
:íéòø íä¥¬Ÿ¦«

(æé)íéøîà ézòîL ék äfî eòñð Léàä øîàiå©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³¨©̧§¦Æ«Ÿ§¦½
:ïúãa íàöîiå åéçà øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«

i"yx£‰fÓ eÚÒ∑(תנחומא) מן עצמן È˙c‰.האחוה הּסיעּו ‰ÎÏ∑.ּבהם ׁשּימיתּו ּדתֹות, נכלי ל לבּקׁש »¿ƒ∆ְְִִִַַָָָ≈¿»…»¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ
ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא ואין הּוא, מקֹום ׁשם ּפׁשּוטֹו .ּולפי ְְְְְִִִֵֵֵֵָָ

(çé)eìkðúiå íäéìà áø÷é íøèáe ÷çøî Búà eàøiå©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬
:Búéîäì BúàŸ−©«£¦«

i"yx£eÏk˙iÂ∑ וערמּומּיּות נכלים ּכלֹומר,∑‡˙B.נתמּלאּו 'עּמֹו', 'אּתֹו', .אליו ּכמֹו «ƒ¿«¿ְְְְְִִִַַָ…ְְִִֵַָ

(èé)äælä úBîìçä ìòa äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−
:àä«

(ë)äzòå|úBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì §©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà äòø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìç£«ŸŸ¨«

‰ÎÈ‡טז  ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ ÈÚ· ‡‡ ÈÁ‡ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»««¬»»≈«ƒ¿«ƒ≈»
:ÔÚ¯ Ôep‡ƒ»»

ÈÚÓL˙יז  È¯‡ ‡kÓ eÏË ‡¯·b ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»ƒ»¬≈¿»ƒ
È‰BÁ‡ ¯˙a ÛÒBÈ ÏÊ‡Â Ô˙„Ï ÏÊÈ ÔÈ¯Ó‡c¿»¿ƒ≈≈¿…»«¬«≈»«¬ƒ

:Ô˙„a ÔepÁkL‡Â¿«¿¿ƒ¿…»

ÔB‰˙ÂÏיח  ·È¯˜ ‡Ï „Ú ˜ÈÁ¯Ó d˙È BÊÁÂ«¬»≈≈»ƒ«»¿≈¿»¿
:dÏË˜ÓÏ È‰BÏÚ e·ÈMÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

„ÈÎÈיט  ‡iÓÏÁ È¯Ó ‡‰ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈∆¿«»≈ƒ
:‡˙‡¬»

ÔÓכ  ‡„Áa dpÓ¯Â dpÏË˜Â B˙‡ ÔÚÎe¿«¡¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ
‰Ó ÈÊÁÂ dzÏÎ‡ ‡˙LÈ· ‡˙ÈÁ ¯ÓÈÂ ‡iabÀ«»¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈¿∆¡≈»

:È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È¿¿∆¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

df" xnF` Fpi`K`lnoeiM iM ,"l`ixaB ¥¥¤©§¨©§¦¥¦¥¨
eil` dlbPW oaEn "Wi`" aEzMW¤¨¦¨¤¦§¨¥¨

Wi` zEncA)iaxd(. ¦§¦
øîàpL±.`k ,h l`IpC ¤¤¡©¨¦¥

"ìàéøáb Léàäå"±xAEcOW df §¨¦©§¦¥¤¤§¨
zaiYn cnFl Wi` mzqA `le K`lnA§©§¨§Ÿ¦§¨¦¥¦¥©
z` URig `EdW FrnWOW ,"Ed`vnIe"©¦§¨¥¤©§¨¤¦¥¤
gElW K`ln didW `N` df oi`e ,sqFi¥§¥¤¤¨¤¨¨©§¨¨©
l` F`iadle sqFi z` `Fvnl 'dn¥¦§¤¥§©£¦¤
dGW micnFl "Wi`" zaiYnE ,eig ¤̀¨¦¥©¦§¦¤¤

l`ixaB did)yeal(zxFz"A azke . ¨¨©§¦¥§¨©§©
icM glWp K`lOd l`ixaBW ,"mgpn§©¥¤©§¦¥©©§¨¦§©§¥
,sqFi lW Fzlrn z` zF`xdl§©§¤©£¨¤¥
iciÎlr FcrA aMrl dvxW zFxnNW¤©§¤¨¨§©¥©£©§¥
,Fbxdl Fl milMpzn eig`W Fl xn`W¤¨©¤¤¨¦§©§¦§¨§
zevn z` mIwNn rpnp `l z`f lkA§¨ŸŸ¦§©¦§©¥¤¦§©

.eig` mFlWA WFxcl eia`fh dxez ¨¦¦§¦§¤¨
(fi)Y äfî eòñðïî ïîöò eòéqä ¨§¦¤¦¦©§¨¦

äåçàä±zFaiYd xEYIn oM cnFl ¨©§¨¥¥¦¦©¥
mzF` l`W `l ixdW ,"dGn Erqp"¨§¦¤¤£¥Ÿ¨©¨
md dti`" `N` ,dNigY Eid dti ¥̀Ÿ¨§¦¨¤¨¥Ÿ¥

"mirFx)`"ebe m"`x(Fl xn` Kke .dY` : ¦§¨¨©©¨
on Erqp ,"WTan ikp` ig` z`" :xnF`¥¤©©¨Ÿ¦§©¥¨§¦
onvr oiwifgn oi`e ,z`Gd deg`d̈©£¨©Ÿ§¥©£¦¦©§¨

Ll oig`M)a ,bi dheq i"yx(. §©¦§
Y äðéúc äëìðéìëð Eì Lwáì ¥§¨Ÿ¨§¨§©¥§¦§¥

úBúã±dxF`kle .zFIhRWn zFlEAgY ¨©§¦§¨¦§¦§¨
dklp" zFaiYd WxFCW rnWn©§©¤¥©¥¥§¨
K` ."zFzc ilkp" zErnWnA ,"dpizCŸ¨§¨§©§¨¦§¥¨©

"Ll WTal"W d`xp xzFiWExiR Edf ¥¦§¤¤§©¥§¤¥
i"Wx oFWNn rnWn oke) "dklp" lW¤¥§¨§¥©§©¦§©¦

d`Ad dxrdA `aEOd(`Ed "ilkp"e , ©¨©¤¨¨©¨¨§¦§¥
aEzMd oFWl iR lr i"Wx ztqFd¨©©¦©¦§©¨

.mW i"WxA x`FanM ,"FzF` ElMpzIe"©¦§©§©§¨§©¦¨
íäa EeúéîiL±dhFq i"Wx mB d`x ¤§¦¨¤§¥©©¦¨

WTapE dklp mixnF` iYrnW iM" :mẄ¦¨©§¦§¦¥§¨§©¥
`ai m` Fzindl K`id oipice zFzC̈§¦¦¥¨©£¦¦¨Ÿ
iM" :"dix` xEb"A azke ."Eplv ¤̀§¥§¨©§©§¥¦

dklp iYrnWdpizCdnl mrh `Ed ," ¨©§¦¥§¨Ÿ¨§¨©©§©
EriQd" ,"dGn Erqp" mcFTn xn`X¤¨©¦¤¨§¦¤¦¦
rnXW xg`n iM ,"deg`d on onvr©§¨¦¨©£¨¦¥©©¤¨©
Fzindl zFzc ilkp miWwaOW mdn¥¤¤§©§¦¦§¥¨©£¦

on onvr EriQdW oiad dGn ,mdÄ¤¦¤¥¦¤¦¦©§¨¦
.deg`d̈©£¨

àeä íB÷î íL :BèeLt éôìe±.ozFC §¦§¥¨¨
."ozFcA m`vnie" :aEzMW FnkE§¤¨©¦§¨¥§¨
BèeLt éãéî àöBé àø÷î ïéàå±d`x §¥¦§¨¥¦¥§§¥

.a ,ai zFnW i"Wx mBgi dxez ©©¦§
(gi)Y eìkðúiåíéìëð eàlîúð± ©¦§©§¦§©§§¨¦

,`Al ilkp" :a ,d mihtFW i"Wx d`x§¥©¦§¦¦§¥¦¨
."zinEnxr©§¦
úeiîeîøòå±mB d`xE .Fzindl cviM §©§¦¥©©£¦§¥©

`Ed "ElMpzIe"W gk ,e dinxi i"Wx©¦¦§§¨¤©¦§©§
.daWgn oFWl§©£¨¨

Y Búàåéìà :øîBìk ,Bnò ,Bzà Bîk Ÿ§¦¦§©¥¨
±,lrRzd oipAn `Ed "ElMpzIe"W oeiM¥¨¤©¦§©§¦¦§©¦§©¥

okl ,"FzF`" eixg` xnFl KIW `lŸ©¨©©£¨¨¥
,FY` FnM `Ed "FzF`" WExiRW Wxtn§¨¥¤¥§¦
,minrR dAxd `xwOA Epivn oMW¤¥¨¦©¦§¨©§¥§¨¦
,eil` dpEMd FOre ,FOr FWExiR FY`e§¦¥¦§¦©©¨¨¥¨
"eil`" mBxEzOW mEBxYA Epivn oM iM¦¥¨¦©©§¤§§¨¥¨
aEzM EN`MW `vnpe ,"DiOr" ±¦¥§¦§¨¤§¦¨

"eil` ElMpzIe")`"ebe m"`x(.hi dxez ©¦§©§¥¨

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iyily meil inei xeriy
i"yx£ÂÈ˙ÓÏÁ eÈ‰iŒ‰Ó ‰‡¯Â∑ הם ּכן: אֹומרת הּקדׁש רּוח ּדרׁשני, אֹומר זה מקרא יצחק: רּבי אמר ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּלי. אֹו ׁשּלכם אֹו יקּום, מי ּדבר נראה חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה מסּים: והּכתּוב "ונהרגהּו", ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאֹומרים
חלֹומֹותיו  ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, ׁשּמּכיון חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה הם: ׁשּיאמרּו אפׁשר .ואי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

(àë)epkð àì øîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨¨®©¾Ÿ¤¬Ÿ©¤−
:Lôð̈«¤

i"yx£LÙ epk ‡Ï∑ מיתה היא זֹו נפׁש .מּכת …«∆»∆ִִֶֶַַָ

(áë)íäìà øîàiå|eëéìLä íã-eëtLz-ìà ïáeàø ©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©¦§§¨¼©§¦´
-eçìLz-ìà ãéå øaãna øLà äfä øBaä-ìà BúàŸÀ¤©³©¤Æ£¤´©¦§½̈§−̈©¦§§

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî Búà ìévä ïòîì Bá®§©À©©¦³ŸÆ¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
i"yx£B˙‡ ÏÈv‰ ÔÚÓÏ∑ זאת אמר ׁשּלא ראּובן על העידה הּקדׁש ויעלּנּורּוח הּוא ׁשּיבא אֹותֹו, להּציל אּלא ¿«««ƒ…ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

ּבי' אּלא הּסרחֹון יתלה לא ׁשּבכּלן, וגדֹול ּבכֹור 'אני אמר: .מּׁשם. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ß elqk f"i iyily mei ß

(âë)-úà eèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³¤
:åéìò øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬¨¨«

i"yx£BzzkŒ˙‡∑ חלּוק ‰ÌÈqt.זה ˙˙kŒ˙‡∑אביו לֹו ׁשהֹוסיף אחיו הּוא על .(ב"ר)יֹותר ∆À»¿ֶָ∆¿…∆««ƒִִֵֶֶַָָ

Ï‡כא  ¯Ó‡Â ÔB‰È„ÈÓ d·ÊLÂ Ô·e‡¯ ÚÓLe¿«¿≈¿≈¿≈ƒ≈«¬«»
:LÙ dpÏË˜ƒ¿¿ƒ≈¿»

¯BÓכב  ‡Óc Ôe„LB˙ ‡Ï Ô·e‡¯ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈»¿¿»¿
‡Ï ‡„ÈÂ ‡¯a„Óa Èc ÔÈ„‰ ‡a‚Ï d˙È»≈¿À»»≈ƒ¿«¿¿»ƒ»»
ÔB‰È„ÈÓ d˙È ‡·ÊÈLÏ ÏÈ„a da ÔeËLB˙¿≈¿ƒ¿≈»»»≈ƒ≈

:È‰e·‡ ˙ÂÏ d˙e·˙‡Ï«¬»≈¿«¬ƒ

eÁÏL‡Âכג  È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»««≈¿«¬ƒ¿«¿»
Èc ÈqÙ„ ‡ezk ˙È dezk ˙È ÛÒBÈ ˙È»≈»ƒ≈»ƒ»¿«≈ƒ

:È‰BÏÚ¬ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(k)Y åéúîìç eéäi äî äàøðåøîà §¦§¤©¦§£ŸŸ¨¨©
÷çöé éaø±.bi oniq oWi `nEgpY ©¦¦§¨©§¨¨¨¦¨

éðLøc øîBà äæ àø÷î±oYip `l iM ¦§¨¤¥¨§¥¦¦Ÿ¦¨
rnWOW itM oM Exn` eig`W Wxtl§¨¥¤¤¨¨§¥§¦¤©§©

.oOwlckE ,FhEWR itl§¦§§¦§©¨
íéøîBà íä ,ïk úøîBà Lãwä çeø©©Ÿ¤¤¤¥¥§¦
äàøðå" :íiñî áeúkäå ,"eäâøäð"©©§¥§©¨§©¥§¦§¤
éî øác äàøð ,"åéúîìç eéäi äî©¦§£ŸŸ¨¦§¤§©¦
øLôà éàå .élL Bà íëlL Bà ,íe÷é̈¤¨¤¤¦§¦¤§¨
eéäi äî äàøðå" :íä eøîàiL¤Ÿ§¥§¦§¤©¦§
Y eäeâøäiL ïåéknL ,"åéúîìç£ŸŸ¨¤¦¥¨¤©©§

.åéúBîBìç eìèa±:oFW`x qEtcA ¨§£¨¦§¦
."Exn`"`k dxez ¨§

(`k)Y Lôð epkð àìBæ Lôð úkî Ÿ©¤¨¤©©¤¤
.äúéî àéä±EPMp `l :aEzM ENi`kE ¦¦¨§¦¨Ÿ©¤

`l" zFaiYd ,df `lEl iM ,Wtp zMn©©¤¤¦¥¤©¥Ÿ
"Wtp" zaizl zFxAgzn opi` "EPMp©¤¥¨¦§©§§¥©¤¤

)g"ty(.ak dxez

(ak)Y Búà ìévä ïòîìLãwä çeø §©©©¦Ÿ©©Ÿ¤
úàæ øîà àlL ïáeàø ìò äãéòî§¦¨©§¥¤Ÿ¨©Ÿ

BúBà ìéväì àlà±oaE`xW `le ¤¨§©¦§Ÿ¤§¥
eig` Eid `l f`W ,oM xn` Fnvr©§¨©¥¤¨Ÿ¨¤¨

FliSdl FzF` migiPn)m"`x(oi` mbe . ©¦¦§©¦§©¥
xnFloaE`xX dn dazM dxFYdW ©¤©¨¨§¨©¤§¥

:xnFl Kixv did oM m`W ,FAlA aWg̈©§¦¤¦¥¨¨¨¦©
ornl"liS`"mcIn FzF`)g"ty t"r(. §©©©¦¦¨¨

eilr dcirn dzid WcFTd gEx `lEle§¥©©¤¨§¨§¦¨¨¨
oM xn` oaE`xW xnFl oYip did ,oM¥¨¨¦¨©¤§¥¨©¥
,mdici FnA FnC EkRWi `l mdW icM§¥¤¥Ÿ¦§§¨§§¥¤
zEni mWe xFAd l` FzF` EkilWi `N ¤̀¨©§¦¤©§¨¨

.eil`n¥¥¨
íMî epìòéå àeä àáiL±Edfe ¤¨Ÿ§©£¤¦¨§¤

."eia` l` FaiWdl"©£¦¤¨¦
øîà±zEhWtAoM xn`W rnWn ¨©§©§©§©¤¨©¥

Wxtn "dcVA x`A"d K` .FAlA§¦©©§¥©¨¤§¨¥
oM cnFl i"Wxe ,mig`l oM xn`W¤¨©¥¨©¦§©¦¥¥

mdl xn`Ie" zaiY xEYInoaE`x," ¦¦¥©©Ÿ¤¨¤§¥
lFcbe oaE`x ip` :mdl xn`W¤¨©¨¤£¦§¥§¨
mB dxFn oM dxF`kle .'eke mig`AW¤¨©¦§¦§¨¥¤©
."oaE`x"l "mdl" oiAW wiqtOd mrHd©©©©©§¦¤¥¨¤¦§¥

ïlëaL ìBãâå øBëa éðà±ltMX dn £¦§§¨¤§ª¨©¤¨©
Wi ,"oNEkAW lFcbe xFkA ip`" oFWNd©¨£¦§§¨¤§¨¥
wx `le eia`l xFkA `EdW ,FzpEM xnFl©©¨¨¤§§¨¦§Ÿ©
Wi F` .mNEMn lFcB `Ed okle ,FO`l§¦§¨¥¨¦¨¥

EPOn dlHip m` mBW xn` dfAW xnFl©¤¨¤¨©¤©¦¦§¨¦¤
ixd ,eia` irEvi lNigW llbA dxFkAd©§¨¦§©¤¦¥§¥¨¦£¥

.mig`AW lFcB oicr `Ed£©¦¨¤¨©¦
ïBçøqä äìzé àì±zbixd lW `hgd Ÿ¦¨¤©¦§©¥§¤£¦©

.sqFi¥
éa àlà±liSdlE zFgnl did lFkIW ¤¨¦¤¨¨¨¦§§©¦

:aEzMd WiBcOX dn Edfe .oM dUr `le§Ÿ¨¨¥§¤©¤©§¦©¨
FzF` liSd ornl"mcInmdW s`W ," §©©©¦¦¨¨¤©¤¥

,FA oFgxQd dlYi ,`Ed `le EdEbxdi©©§§Ÿ¦¨¤©¦§
xFkAd `EdW llbA)cecl likyn d`xe(. ¦§©¤©§

zad` ipRn `NW ,xnFl i"Wx zpEke§©¨©©¦©¤Ÿ¦§¥©£©
z` `pU oaE`x mB ixdW ,oM dUr sqFi¥¨¨¥¤£¥©§¥¨¨¤

eig` x`W FnM sqFi)m"`x(.bk dxez ¥§§¨¤¨
(bk)Y Bzðzk úà÷eìç äæ±WaFNW ¤ª¨§¤¨¤¥

.c ,gk zFnW i"Wx d`x ,FxUA lr©§¨§¥©¦§
Y íéqtä úðúk úàéñBäL àeäó ¤§Ÿ¤©©¦¤¦

åéçà ìò øúBé åéáà Bì±oM cnFl ¨¦¥©¤¨¥¥
odW xnFl ,"z` .. z`" zaiY ltMn¦¤¤¥©¤¤©¤¥

zFpYM iYW)cecl likyn(xW`" Edfe . §¥ª¢§¤£¤
eig` lr `le ,"eilr)cec ixac(Wi F` . ¨¨§Ÿ©¤¨¥

Flv` WOiW dGW ,"eilr xW`" Wxtl§¨¥£¤¨¨¤¤¦¥¤§
zpFYMl lrn FWaNW ipRn ,oFilr cbaM§¤¤¤§¦§¥¤§¨¥©©ª¤



פז ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ipy meil inei xeriy

(æè)äôéà éì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½¥−Ÿ
:íéòø íä¥¬Ÿ¦«

(æé)íéøîà ézòîL ék äfî eòñð Léàä øîàiå©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³¨©̧§¦Æ«Ÿ§¦½
:ïúãa íàöîiå åéçà øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«

i"yx£‰fÓ eÚÒ∑(תנחומא) מן עצמן È˙c‰.האחוה הּסיעּו ‰ÎÏ∑.ּבהם ׁשּימיתּו ּדתֹות, נכלי ל לבּקׁש »¿ƒ∆ְְִִִַַָָָ≈¿»…»¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ
ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא ואין הּוא, מקֹום ׁשם ּפׁשּוטֹו .ּולפי ְְְְְִִִֵֵֵֵָָ

(çé)eìkðúiå íäéìà áø÷é íøèáe ÷çøî Búà eàøiå©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬
:Búéîäì BúàŸ−©«£¦«

i"yx£eÏk˙iÂ∑ וערמּומּיּות נכלים ּכלֹומר,∑‡˙B.נתמּלאּו 'עּמֹו', 'אּתֹו', .אליו ּכמֹו «ƒ¿«¿ְְְְְִִִַַָ…ְְִִֵַָ

(èé)äælä úBîìçä ìòa äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−
:àä«

(ë)äzòå|úBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì §©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà äòø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìç£«ŸŸ¨«

‰ÎÈ‡טז  ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ ÈÚ· ‡‡ ÈÁ‡ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»««¬»»≈«ƒ¿«ƒ≈»
:ÔÚ¯ Ôep‡ƒ»»

ÈÚÓL˙יז  È¯‡ ‡kÓ eÏË ‡¯·b ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»ƒ»¬≈¿»ƒ
È‰BÁ‡ ¯˙a ÛÒBÈ ÏÊ‡Â Ô˙„Ï ÏÊÈ ÔÈ¯Ó‡c¿»¿ƒ≈≈¿…»«¬«≈»«¬ƒ

:Ô˙„a ÔepÁkL‡Â¿«¿¿ƒ¿…»

ÔB‰˙ÂÏיח  ·È¯˜ ‡Ï „Ú ˜ÈÁ¯Ó d˙È BÊÁÂ«¬»≈≈»ƒ«»¿≈¿»¿
:dÏË˜ÓÏ È‰BÏÚ e·ÈMÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

„ÈÎÈיט  ‡iÓÏÁ È¯Ó ‡‰ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈∆¿«»≈ƒ
:‡˙‡¬»

ÔÓכ  ‡„Áa dpÓ¯Â dpÏË˜Â B˙‡ ÔÚÎe¿«¡¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ
‰Ó ÈÊÁÂ dzÏÎ‡ ‡˙LÈ· ‡˙ÈÁ ¯ÓÈÂ ‡iabÀ«»¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈¿∆¡≈»

:È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È¿¿∆¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

df" xnF` Fpi`K`lnoeiM iM ,"l`ixaB ¥¥¤©§¨©§¦¥¦¥¨
eil` dlbPW oaEn "Wi`" aEzMW¤¨¦¨¤¦§¨¥¨

Wi` zEncA)iaxd(. ¦§¦
øîàpL±.`k ,h l`IpC ¤¤¡©¨¦¥

"ìàéøáb Léàäå"±xAEcOW df §¨¦©§¦¥¤¤§¨
zaiYn cnFl Wi` mzqA `le K`lnA§©§¨§Ÿ¦§¨¦¥¦¥©
z` URig `EdW FrnWOW ,"Ed`vnIe"©¦§¨¥¤©§¨¤¦¥¤
gElW K`ln didW `N` df oi`e ,sqFi¥§¥¤¤¨¤¨¨©§¨¨©
l` F`iadle sqFi z` `Fvnl 'dn¥¦§¤¥§©£¦¤
dGW micnFl "Wi`" zaiYnE ,eig ¤̀¨¦¥©¦§¦¤¤

l`ixaB did)yeal(zxFz"A azke . ¨¨©§¦¥§¨©§©
icM glWp K`lOd l`ixaBW ,"mgpn§©¥¤©§¦¥©©§¨¦§©§¥
,sqFi lW Fzlrn z` zF`xdl§©§¤©£¨¤¥
iciÎlr FcrA aMrl dvxW zFxnNW¤©§¤¨¨§©¥©£©§¥
,Fbxdl Fl milMpzn eig`W Fl xn`W¤¨©¤¤¨¦§©§¦§¨§
zevn z` mIwNn rpnp `l z`f lkA§¨ŸŸ¦§©¦§©¥¤¦§©

.eig` mFlWA WFxcl eia`fh dxez ¨¦¦§¦§¤¨
(fi)Y äfî eòñðïî ïîöò eòéqä ¨§¦¤¦¦©§¨¦

äåçàä±zFaiYd xEYIn oM cnFl ¨©§¨¥¥¦¦©¥
mzF` l`W `l ixdW ,"dGn Erqp"¨§¦¤¤£¥Ÿ¨©¨
md dti`" `N` ,dNigY Eid dti ¥̀Ÿ¨§¦¨¤¨¥Ÿ¥

"mirFx)`"ebe m"`x(Fl xn` Kke .dY` : ¦§¨¨©©¨
on Erqp ,"WTan ikp` ig` z`" :xnF`¥¤©©¨Ÿ¦§©¥¨§¦
onvr oiwifgn oi`e ,z`Gd deg`d̈©£¨©Ÿ§¥©£¦¦©§¨

Ll oig`M)a ,bi dheq i"yx(. §©¦§
Y äðéúc äëìðéìëð Eì Lwáì ¥§¨Ÿ¨§¨§©¥§¦§¥

úBúã±dxF`kle .zFIhRWn zFlEAgY ¨©§¦§¨¦§¦§¨
dklp" zFaiYd WxFCW rnWn©§©¤¥©¥¥§¨
K` ."zFzc ilkp" zErnWnA ,"dpizCŸ¨§¨§©§¨¦§¥¨©

"Ll WTal"W d`xp xzFiWExiR Edf ¥¦§¤¤§©¥§¤¥
i"Wx oFWNn rnWn oke) "dklp" lW¤¥§¨§¥©§©¦§©¦

d`Ad dxrdA `aEOd(`Ed "ilkp"e , ©¨©¤¨¨©¨¨§¦§¥
aEzMd oFWl iR lr i"Wx ztqFd¨©©¦©¦§©¨

.mW i"WxA x`FanM ,"FzF` ElMpzIe"©¦§©§©§¨§©¦¨
íäa EeúéîiL±dhFq i"Wx mB d`x ¤§¦¨¤§¥©©¦¨

WTapE dklp mixnF` iYrnW iM" :mẄ¦¨©§¦§¦¥§¨§©¥
`ai m` Fzindl K`id oipice zFzC̈§¦¦¥¨©£¦¦¨Ÿ
iM" :"dix` xEb"A azke ."Eplv ¤̀§¥§¨©§©§¥¦

dklp iYrnWdpizCdnl mrh `Ed ," ¨©§¦¥§¨Ÿ¨§¨©©§©
EriQd" ,"dGn Erqp" mcFTn xn`X¤¨©¦¤¨§¦¤¦¦
rnXW xg`n iM ,"deg`d on onvr©§¨¦¨©£¨¦¥©©¤¨©
Fzindl zFzc ilkp miWwaOW mdn¥¤¤§©§¦¦§¥¨©£¦

on onvr EriQdW oiad dGn ,mdÄ¤¦¤¥¦¤¦¦©§¨¦
.deg`d̈©£¨

àeä íB÷î íL :BèeLt éôìe±.ozFC §¦§¥¨¨
."ozFcA m`vnie" :aEzMW FnkE§¤¨©¦§¨¥§¨
BèeLt éãéî àöBé àø÷î ïéàå±d`x §¥¦§¨¥¦¥§§¥

.a ,ai zFnW i"Wx mBgi dxez ©©¦§
(gi)Y eìkðúiåíéìëð eàlîúð± ©¦§©§¦§©§§¨¦

,`Al ilkp" :a ,d mihtFW i"Wx d`x§¥©¦§¦¦§¥¦¨
."zinEnxr©§¦
úeiîeîøòå±mB d`xE .Fzindl cviM §©§¦¥©©£¦§¥©

`Ed "ElMpzIe"W gk ,e dinxi i"Wx©¦¦§§¨¤©¦§©§
.daWgn oFWl§©£¨¨

Y Búàåéìà :øîBìk ,Bnò ,Bzà Bîk Ÿ§¦¦§©¥¨
±,lrRzd oipAn `Ed "ElMpzIe"W oeiM¥¨¤©¦§©§¦¦§©¦§©¥

okl ,"FzF`" eixg` xnFl KIW `lŸ©¨©©£¨¨¥
,FY` FnM `Ed "FzF`" WExiRW Wxtn§¨¥¤¥§¦
,minrR dAxd `xwOA Epivn oMW¤¥¨¦©¦§¨©§¥§¨¦
,eil` dpEMd FOre ,FOr FWExiR FY`e§¦¥¦§¦©©¨¨¥¨
"eil`" mBxEzOW mEBxYA Epivn oM iM¦¥¨¦©©§¤§§¨¥¨
aEzM EN`MW `vnpe ,"DiOr" ±¦¥§¦§¨¤§¦¨

"eil` ElMpzIe")`"ebe m"`x(.hi dxez ©¦§©§¥¨

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iyily meil inei xeriy
i"yx£ÂÈ˙ÓÏÁ eÈ‰iŒ‰Ó ‰‡¯Â∑ הם ּכן: אֹומרת הּקדׁש רּוח ּדרׁשני, אֹומר זה מקרא יצחק: רּבי אמר ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּלי. אֹו ׁשּלכם אֹו יקּום, מי ּדבר נראה חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה מסּים: והּכתּוב "ונהרגהּו", ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאֹומרים
חלֹומֹותיו  ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, ׁשּמּכיון חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה הם: ׁשּיאמרּו אפׁשר .ואי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

(àë)epkð àì øîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨¨®©¾Ÿ¤¬Ÿ©¤−
:Lôð̈«¤

i"yx£LÙ epk ‡Ï∑ מיתה היא זֹו נפׁש .מּכת …«∆»∆ִִֶֶַַָ

(áë)íäìà øîàiå|eëéìLä íã-eëtLz-ìà ïáeàø ©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©¦§§¨¼©§¦´
-eçìLz-ìà ãéå øaãna øLà äfä øBaä-ìà BúàŸÀ¤©³©¤Æ£¤´©¦§½̈§−̈©¦§§

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî Búà ìévä ïòîì Bá®§©À©©¦³ŸÆ¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
i"yx£B˙‡ ÏÈv‰ ÔÚÓÏ∑ זאת אמר ׁשּלא ראּובן על העידה הּקדׁש ויעלּנּורּוח הּוא ׁשּיבא אֹותֹו, להּציל אּלא ¿«««ƒ…ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

ּבי' אּלא הּסרחֹון יתלה לא ׁשּבכּלן, וגדֹול ּבכֹור 'אני אמר: .מּׁשם. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ß elqk f"i iyily mei ß

(âë)-úà eèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³¤
:åéìò øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬¨¨«

i"yx£BzzkŒ˙‡∑ חלּוק ‰ÌÈqt.זה ˙˙kŒ˙‡∑אביו לֹו ׁשהֹוסיף אחיו הּוא על .(ב"ר)יֹותר ∆À»¿ֶָ∆¿…∆««ƒִִֵֶֶַָָ

Ï‡כא  ¯Ó‡Â ÔB‰È„ÈÓ d·ÊLÂ Ô·e‡¯ ÚÓLe¿«¿≈¿≈¿≈ƒ≈«¬«»
:LÙ dpÏË˜ƒ¿¿ƒ≈¿»

¯BÓכב  ‡Óc Ôe„LB˙ ‡Ï Ô·e‡¯ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈»¿¿»¿
‡Ï ‡„ÈÂ ‡¯a„Óa Èc ÔÈ„‰ ‡a‚Ï d˙È»≈¿À»»≈ƒ¿«¿¿»ƒ»»
ÔB‰È„ÈÓ d˙È ‡·ÊÈLÏ ÏÈ„a da ÔeËLB˙¿≈¿ƒ¿≈»»»≈ƒ≈

:È‰e·‡ ˙ÂÏ d˙e·˙‡Ï«¬»≈¿«¬ƒ

eÁÏL‡Âכג  È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»««≈¿«¬ƒ¿«¿»
Èc ÈqÙ„ ‡ezk ˙È dezk ˙È ÛÒBÈ ˙È»≈»ƒ≈»ƒ»¿«≈ƒ

:È‰BÏÚ¬ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(k)Y åéúîìç eéäi äî äàøðåøîà §¦§¤©¦§£ŸŸ¨¨©
÷çöé éaø±.bi oniq oWi `nEgpY ©¦¦§¨©§¨¨¨¦¨

éðLøc øîBà äæ àø÷î±oYip `l iM ¦§¨¤¥¨§¥¦¦Ÿ¦¨
rnWOW itM oM Exn` eig`W Wxtl§¨¥¤¤¨¨§¥§¦¤©§©

.oOwlckE ,FhEWR itl§¦§§¦§©¨
íéøîBà íä ,ïk úøîBà Lãwä çeø©©Ÿ¤¤¤¥¥§¦
äàøðå" :íiñî áeúkäå ,"eäâøäð"©©§¥§©¨§©¥§¦§¤
éî øác äàøð ,"åéúîìç eéäi äî©¦§£ŸŸ¨¦§¤§©¦
øLôà éàå .élL Bà íëlL Bà ,íe÷é̈¤¨¤¤¦§¦¤§¨
eéäi äî äàøðå" :íä eøîàiL¤Ÿ§¥§¦§¤©¦§
Y eäeâøäiL ïåéknL ,"åéúîìç£ŸŸ¨¤¦¥¨¤©©§

.åéúBîBìç eìèa±:oFW`x qEtcA ¨§£¨¦§¦
."Exn`"`k dxez ¨§

(`k)Y Lôð epkð àìBæ Lôð úkî Ÿ©¤¨¤©©¤¤
.äúéî àéä±EPMp `l :aEzM ENi`kE ¦¦¨§¦¨Ÿ©¤

`l" zFaiYd ,df `lEl iM ,Wtp zMn©©¤¤¦¥¤©¥Ÿ
"Wtp" zaizl zFxAgzn opi` "EPMp©¤¥¨¦§©§§¥©¤¤

)g"ty(.ak dxez

(ak)Y Búà ìévä ïòîìLãwä çeø §©©©¦Ÿ©©Ÿ¤
úàæ øîà àlL ïáeàø ìò äãéòî§¦¨©§¥¤Ÿ¨©Ÿ

BúBà ìéväì àlà±oaE`xW `le ¤¨§©¦§Ÿ¤§¥
eig` Eid `l f`W ,oM xn` Fnvr©§¨©¥¤¨Ÿ¨¤¨

FliSdl FzF` migiPn)m"`x(oi` mbe . ©¦¦§©¦§©¥
xnFloaE`xX dn dazM dxFYdW ©¤©¨¨§¨©¤§¥

:xnFl Kixv did oM m`W ,FAlA aWg̈©§¦¤¦¥¨¨¨¦©
ornl"liS`"mcIn FzF`)g"ty t"r(. §©©©¦¦¨¨

eilr dcirn dzid WcFTd gEx `lEle§¥©©¤¨§¨§¦¨¨¨
oM xn` oaE`xW xnFl oYip did ,oM¥¨¨¦¨©¤§¥¨©¥
,mdici FnA FnC EkRWi `l mdW icM§¥¤¥Ÿ¦§§¨§§¥¤
zEni mWe xFAd l` FzF` EkilWi `N ¤̀¨©§¦¤©§¨¨

.eil`n¥¥¨
íMî epìòéå àeä àáiL±Edfe ¤¨Ÿ§©£¤¦¨§¤

."eia` l` FaiWdl"©£¦¤¨¦
øîà±zEhWtAoM xn`W rnWn ¨©§©§©§©¤¨©¥

Wxtn "dcVA x`A"d K` .FAlA§¦©©§¥©¨¤§¨¥
oM cnFl i"Wxe ,mig`l oM xn`W¤¨©¥¨©¦§©¦¥¥

mdl xn`Ie" zaiY xEYInoaE`x," ¦¦¥©©Ÿ¤¨¤§¥
lFcbe oaE`x ip` :mdl xn`W¤¨©¨¤£¦§¥§¨
mB dxFn oM dxF`kle .'eke mig`AW¤¨©¦§¦§¨¥¤©
."oaE`x"l "mdl" oiAW wiqtOd mrHd©©©©©§¦¤¥¨¤¦§¥

ïlëaL ìBãâå øBëa éðà±ltMX dn £¦§§¨¤§ª¨©¤¨©
Wi ,"oNEkAW lFcbe xFkA ip`" oFWNd©¨£¦§§¨¤§¨¥
wx `le eia`l xFkA `EdW ,FzpEM xnFl©©¨¨¤§§¨¦§Ÿ©
Wi F` .mNEMn lFcB `Ed okle ,FO`l§¦§¨¥¨¦¨¥

EPOn dlHip m` mBW xn` dfAW xnFl©¤¨¤¨©¤©¦¦§¨¦¤
ixd ,eia` irEvi lNigW llbA dxFkAd©§¨¦§©¤¦¥§¥¨¦£¥

.mig`AW lFcB oicr `Ed£©¦¨¤¨©¦
ïBçøqä äìzé àì±zbixd lW `hgd Ÿ¦¨¤©¦§©¥§¤£¦©

.sqFi¥
éa àlà±liSdlE zFgnl did lFkIW ¤¨¦¤¨¨¨¦§§©¦

:aEzMd WiBcOX dn Edfe .oM dUr `le§Ÿ¨¨¥§¤©¤©§¦©¨
FzF` liSd ornl"mcInmdW s`W ," §©©©¦¦¨¨¤©¤¥

,FA oFgxQd dlYi ,`Ed `le EdEbxdi©©§§Ÿ¦¨¤©¦§
xFkAd `EdW llbA)cecl likyn d`xe(. ¦§©¤©§

zad` ipRn `NW ,xnFl i"Wx zpEke§©¨©©¦©¤Ÿ¦§¥©£©
z` `pU oaE`x mB ixdW ,oM dUr sqFi¥¨¨¥¤£¥©§¥¨¨¤

eig` x`W FnM sqFi)m"`x(.bk dxez ¥§§¨¤¨
(bk)Y Bzðzk úà÷eìç äæ±WaFNW ¤ª¨§¤¨¤¥

.c ,gk zFnW i"Wx d`x ,FxUA lr©§¨§¥©¦§
Y íéqtä úðúk úàéñBäL àeäó ¤§Ÿ¤©©¦¤¦

åéçà ìò øúBé åéáà Bì±oM cnFl ¨¦¥©¤¨¥¥
odW xnFl ,"z` .. z`" zaiY ltMn¦¤¤¥©¤¤©¤¥

zFpYM iYW)cecl likyn(xW`" Edfe . §¥ª¢§¤£¤
eig` lr `le ,"eilr)cec ixac(Wi F` . ¨¨§Ÿ©¤¨¥

Flv` WOiW dGW ,"eilr xW`" Wxtl§¨¥£¤¨¨¤¤¦¥¤§
zpFYMl lrn FWaNW ipRn ,oFilr cbaM§¤¤¤§¦§¥¤§¨¥©©ª¤
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(ãë)Ba ïéà ÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½¥¬−
:íéî̈«¦

i"yx£ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â∑ ּתלמּוד מה מים", ּבֹו ׁש"אין יֹודע איני רק", "והּבֹור ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿«≈≈»ƒְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ועקרּבים  נחׁשים אבל ּבֹו, אין מים מים"? ּבֹו "אין ּבֹולֹומר: כב)יׁש שבת .(ב"ר. ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFY ixacA mc`d zE`ivn iENn¦§¦¨¨¨§¦§¥¨

מיםמיםמיםמים:::: ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו איןאיןאיןאין רקרקרקרק כד)והוהוהוהּבּבּבּבֹוֹוֹוֹורררר (לז, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֽֽֽֽ
ז"ל חכמינּו נסמן)אמרּו ושם א. יז, קמא הרמז:(בבא ּבדר לֹומר יׁש ועל־ּפי־זה ּתֹורה". אּלא מים "אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשאין  ּכלֹומר ּבֹו", יׁש ועקרּבים "נחׁשים מּמילא ּבדר מים", ּבֹו "אין ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ּבמּצב האדם נמצא  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכאׁשר
ּתֹורה  מּדברי ּבריקנּותֹו אּלא, - הרׁשּות ּבדברי ּבֹורֹו ׁשּיתמּלא ּכלֹומר - ההפכי לּצד הּקדּׁשה צד ּבין ממּצע ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻמציאּות

לקדּׁשה. והמנּגדים ההפכים ּבענינים מּמילא ּבדר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻמתמּלא
הּבעל־ׁשם־טֹוב מאמר עו)ועל־ּדר סימן הריב"ש עצמֹו(צוואת את מפריד האדם "ּכאׁשר ועבדּתם": "וסרּתם הּפסּוק על ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָ

ממּצע". ּדבר יׁש ולא זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד ,ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֻמהּׁשם־יתּבר

(äë)äpäå eàøiå íäéðéò eàNiå íçì-ìëàì eáLiå©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ©¦§½§¦¥Æ
íéàNð íäélîâe ãòìbî äàa íéìàòîLé úçøà«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§¨®§©¥¤´«Ÿ§¦À

:äîéøöî ãéøBäì íéëìBä èìå éøöe úàëð§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−§¦¬¦§¨«§¨
i"yx£˙Á¯‡∑ ארח הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', B‚Â'.ּכתרּגּומֹו: ÌÈ‡N Ì‰ÈlÓ‚e∑ את הּכתּוב ּפרסם לּמה …¿«ְְְְֵֵַַַַָֹ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵֶַָָָ

ולזה  רע, ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ׁשל ּדרּכן ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן להֹודיע ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָמּׂשאם?
רע  מריח יּזק ׁשּלא ּבׂשמים וכן:∑Î‡˙.נזּדּמנּו נכאת, קרּוי הרּבה ּבׂשמים ּכּנּוסי כ)ּכל ב את (מלכים "וּיראם ְְְִִֵֵֶַַַַָֹֻ¿…ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשעוה  לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ּבׂשמיו, מרקחת נכתה", ּבית נטף ∑È¯ˆe.ּכל והּוא הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֹ¿ƒְְֲֵֵֵַַָָָָָ
הּקטרת  סּמני עם אשטרוליזא"ה,∑ËÏÂ.הּנמנה ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ורּבֹותינּו מׁשנה, ּבלׁשֹון ׁשמֹו לּוטיתא ְְִִֵֶֶַַַָֹ»…ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

נּדה  ח)ּבמּסכת .(דף ְִֶֶַָ

ÈÏ˙כד  ‡˜È¯ ‡a‚Â ‡a‚Ï d˙È BÓ¯e È‰e·ÒÂ¿»¿ƒ¿»≈¿À»¿À»≈»≈
:‡ÈÓ da≈«»

ÔB‰ÈÈÚכה  eÙ˜Êe ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ e¯ÁÒ‡Â¿«¿»¿≈««¿»¿»≈≈
„ÚÏbÓ ‡È˙‡ È‡·¯Ú ˙¯ÈL ‡‰Â BÊÁÂ«¬¿»¿»«¬»»≈»¿»ƒƒ¿»
ÔÈÏÊ‡ ÌBËÏe ÛË˜e ÛÚL ÔÈÈÚË ÔB‰ÈÏÓ‚Â¿«¿≈¿ƒƒ¿«¿«¿»¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙Á‡Ï«¬»»¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

drif `NnzY `NW icM ,FxUA lrW¤©§¨§¥¤Ÿ¦§©¥¥¨
)`"eb(`le) "z` .. z`" xn`X dOnE .¦©¤¨©¤¤§Ÿ

"z`e"(zpFYMd z` EhiWtdW rnWn , §¤©§©¤¦§¦¤©ª¤
miQRd zpFYM mr cgi FxUA lrW¤©§¨©©¦ª¤©©¦

eilrW)cecl likyn d`x(.ck dxez ¤¨¨
(ck)Y íéî Ba ïéà ÷ø øBaäå§©¥¥¨¦

éðéà ,"÷ø øBaäå" :øîàpL òîLnî¦©§©¤¤¡©§©¥¥¦
ãeîìz äî ?"íéî Ba ïéà"L òãBé¥©¤¥¨¦©©§
Ba ïéà "íéî" ?"íéî Ba ïéà" :øîBì©¥¨¦©¦¥

±miOn `N` wix did `l ,xnFlM)i"yx §©Ÿ¨¨¥¤¨¦©¦
` ,b dbibg(.

Ba Lé íéaø÷òå íéLçð ìáà±mde £¨§¨¦§©§©¦¥§¥
,miAxwre miWgp FA WIW Erci `lŸ¨§¤¥§¨¦§©§©¦

FxEar Ff `id dlSd Ffi` oM m`W)g"ty(. ¤¦¥¥©¨¨¦£
aEzMdesqFi lW FzEwcv z` EprinWn §©¨©§¦¥¤¦§¤¥

mig`dW itM dzin aIg did `NW¤Ÿ¨¨©¨¦¨§¦¤¨©¦
miWgPn ENit` lSip ixdW ,EaWg̈§¤£¥¦©£¦¦§¨¦

.miAxwredk dxez §©§©¦

(dk)úçøàìò ,"úøéL" :Bîebøúk Y Ÿ§©§©§§¨©©
çøBà éëìBä íL±E`xwp KM mEXn ¥§¥©¦¨¦§§

."zgx`"Ÿª©
'Bâå íéàNð íäélîâeíñøt änì Y §©¥¤Ÿ§¦§¨¨¦§¥

ïzî òéãBäì ?íàOî úà áeúkä©¨¤©¨¨§¦©©©
ìL ïkøc ïéàL ,íé÷écö ìL ïøëN§¨¨¤©¦¦¤¥©§¨¤

ïøèòå èôð àlà úàNì íéiáøò± ©§¦¦¨¥¤¨¥§§¦§¨
ztf lW zlFqR)a ,hq oihib .a ,k zay i"yx(. §¤¤¤¤

,íéîNa eðncæð äæìå ,òø ïçéøL¤¥¨©§¨¤¦§©§§¨¦
.òø çéøî ÷fé àlLY úàëðìk ¤Ÿª©¥¥©¨§Ÿ¨

."úàëð" éeø÷ äaøä íéîNa éñepk¦¥§¨¦©§¥¨§Ÿ
"äúëð úéa ìk úà íàøiå" ïëå± §¥©©§¥¤¨¥§ŸŸ

.bi ,k a mikln§¨¦
åéîNa úç÷øî±ifpB" :mW i"WxaE ¦§©©§¨¨§©¦¨¦§¥

ziA" :a ,hl dirWi i"WxA oke ."einUa§¨¨§¥§©¦§©§¨¥
oixcdpq i"Wx d`xE ."minUA lW eifpB§¨¨¤§¨¦§¥©¦©§¤§¦
oFWl `EdW ,mgpn mWA ` ,cw§¥§©¥¤§

.mipnnq©§¨¦

ì íbøz ñBì÷ðeàåäåòL ïBL±oke §§§¦§¥§©£¨§¥
.`i ,bn oOwl i"Wx WxiR¥©©¦§©¨

Y éøöeóèwä éöòî óèBpä óøN± §¦¨¨©¥¥£¥©§¨
mnW KM)a ,ek zay i"yx(oli` oin `Ede . ¨§¨§¦¦¨

shFpe `vFi sxU `N` ,ixR dUFr oi`W¤¥¤§¦¤¨¨¨¥§¥
Edfe odnFixR)` ,g dcp i"yx(. ¥¤§¤¦§

úøèwä éðnñ íò äðîpä "óèð" àeäå§¨¨©¦§¤¦©¨¥©§Ÿ¤
±.mW i"Wx mB d`xE .cl ,l zFnW§§¥©©¦¨

èìåY[íèBì]±qEtcA `Ed oM ¨Ÿ¨¥¦§
ziriaW dpWnA `qxiBd oke ,oFW`x¦§¥©¦§¨§¦§¨§¦¦
:EpiptNW i"Wx iqEtcaE .EpiptNW¤§¨¥¦§¥©¦¤§¨¥

."dzihFl"¦¨
ìa BîLäðLî ïBL±.e ,f ziriaW §¦§¦§¨§¦¦

eLøt eðéúBaøå±dpEMd d`xPM §©¥¥§©¦§¤©©¨¨
i"Wx lW eizFAxl)dcya x`a(`Ed oke . §©¨¤©¦§¥

."il EdEWxiR" :oFW`x qEtcA WxFtnA¦§¨¦§¦¥§¦
ä"àéæåìåøèùà BîLe ,áNò LøL± Ÿ¤¥¤§

AristolochialrA gnv oin `Ede§¦¤©©©
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(åë)âøäð ék òöa-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©¤À©¦³©«£ŸÆ
:Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà¤¨¦½§¦¦−¤¨«

i"yx£ÚˆaŒ‰Ó∑ּכתרּגּומֹו ּממֹון, ‡˙BÓcŒ.מה eÈqÎÂ∑ את .מיתתֹוונעלים «∆«ְְַַָ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ

(æë)Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàòîLiì epøkîðå eëì§º§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçà-ék¦«¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«

i"yx£eÚÓLiÂ∑,"אביו אל יעקב "וּיׁשמע ּוכגֹון: זה, ּכגֹון ּדברים קּבלת ׁשהיא ׁשמיעה וכל מּנּה', 'וקּבילּו «ƒ¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מתהּל אלהים ה' קֹול את "וּיׁשמעּו ּכגֹון: האזן, ׁשמיעת ׁשהּוא וכל 'נקּבל'. מתרּגם ונׁשמע", ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ"נעׂשה
ּוׁשמע, ּוׁשמעת, 'ּוׁשמעּו, מתרּגם: ּכּלן ּתלּנֹות", את "ׁשמעּתי יׂשראל", "וּיׁשמע ׁשמעת", "ורבקה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻֻּבּגן",

קדמי' .ׁשמיע ְֳִַַָ

(çë)eìòiå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà eøáòiå©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³
íéìàòîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî óñBé-úà¤¥Æ¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−

:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNòa§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨
i"yx£ÌÈÈ„Ó ÌÈL‡ e¯·ÚiÂ∑ הרּבה ּפעמים ׁשּנמּכר הּכתּוב והֹודיע אחרת, ׁשּירא היא ּבני ∑eÎLÓiÂ.זֹו «««¿¬»ƒƒ¿»ƒְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ«ƒ¿¿ְֵ

הּבֹור, מן יֹוסף את לּמצרים יעקב והּמדינים לּמדינים והּיׁשמעאלים לּיׁשמעאלים, .וּימּכרּוהּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹ

È‰˙Óכו  ÔBÓÓ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ»»¿«¬≈
:dÓc ÏÚ ÈqÎe ‡eÁ‡ ˙È ÏBË˜ È¯‡ ‡Ï»»¬≈ƒ¿»»»¿«≈«¿≈

·dכז  È‰˙ ‡Ï ‡„ÈÂ È‡·¯ÚÏ dpaÊe e˙‡¡¿«¿ƒ≈«¬»»≈ƒ»»»¿≈≈
dpÓ eÏÈa˜Â ‡e‰ ‡¯Ò· ‡eÁ‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»»¿«ƒƒ≈

:È‰BÁ‡¬ƒ

e˜Èq‡Âכח  e„È‚e È¯bz È‡È„Ó È¯·‚ e¯·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿»»≈«»≈¿ƒ¿«ƒ
È‡·¯ÚÏ ÛÒBÈ ˙È eÈaÊÂ ‡ab ÔÓ ÛÒBÈ ˙È»≈ƒÀ»¿«ƒ»≈«¬»»≈
:ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙È eÈ˙È‡Â ÛÒk ÔÈ¯ÒÚa¿∆¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ
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.FpFWlA xSwe ,dwax mr drinXd©§¦¨¦¦§¨§¦¥¦§
"òîLe"±."rnWIe" lW mEBxY Edf §©¤©§¤©¦§©

"éîã÷ òéîL"±lW mEBxY Edf §¦©¢¨©¤©§¤
."iYrnW"gk dxez ¨©§¦

(gk)Y íéðéãî íéLðà eøáòiåBæ ©©©§£¨¦¦§¨¦
úøçà àøiL àéä±mipicOdW `le ¦©¨¨©¤¤§Ÿ¤©¦§¨¦

,dNigY ExMfPW mil`rnWId md¥©¦§§¥¦¤¦§§§¦¨
`xfr oA` mdxa` iAx WExitM)m"`x §¥©¦©§¨¨¦§¤§¨

`"ebe(.
áeúkä EòéãBäå±o`M xiMfdW dfA §¦£©¨§¤¤¦§¦¨

dxikOd lrFtAW s` ,mipicOd z ¤̀©¦§¨¦©¤§©©§¦¨
EdEcixFd mde ,mil`rnWIl dzid̈§¨©¦§§¥¦§¥¦
E`iaIe" :o`M aEzMA WxFtnM ,mixvnl§¦§©¦©§¨©¨¨©¨¦

oOwl WxFtn oke ,"dnixvn sqFi z ¤̀¥¦§©§¨§¥§¨§©¨
.` ,hl

äaøä íéîòt økîpL±WFlW ¤¦§©§¨¦©§¥¨
Wxcn itlE .i"WxA oOwlcM ,minrR§¨¦§¦§©¨§©¦§¦¦§©
b wEqR lirl i"WxA `aEOd dcB ©̀¨¨©¨§©¦§¥¨

.minrR rAx ©̀§©§¨¦
Y eëLîiåá÷òé éða±mipicOd `le ©¦§§§¥©£Ÿ§Ÿ©¦§¨¦

rnWOW itMzEhWtA`l oicr ixdW , §¦¤©§©§©§¤£¥£©¦Ÿ
EdExMni Ki`e mig`d on FzF` Epẅ¦¨©¦§¥¦§§
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פט ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iyily meil inei xeriy

(ãë)Ba ïéà ÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½¥¬−
:íéî̈«¦

i"yx£ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â∑ ּתלמּוד מה מים", ּבֹו ׁש"אין יֹודע איני רק", "והּבֹור ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿«≈≈»ƒְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ועקרּבים  נחׁשים אבל ּבֹו, אין מים מים"? ּבֹו "אין ּבֹולֹומר: כב)יׁש שבת .(ב"ר. ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFY ixacA mc`d zE`ivn iENn¦§¦¨¨¨§¦§¥¨

מיםמיםמיםמים:::: ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו איןאיןאיןאין רקרקרקרק כד)והוהוהוהּבּבּבּבֹוֹוֹוֹורררר (לז, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֽֽֽֽ
ז"ל חכמינּו נסמן)אמרּו ושם א. יז, קמא הרמז:(בבא ּבדר לֹומר יׁש ועל־ּפי־זה ּתֹורה". אּלא מים "אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשאין  ּכלֹומר ּבֹו", יׁש ועקרּבים "נחׁשים מּמילא ּבדר מים", ּבֹו "אין ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ּבמּצב האדם נמצא  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכאׁשר
ּתֹורה  מּדברי ּבריקנּותֹו אּלא, - הרׁשּות ּבדברי ּבֹורֹו ׁשּיתמּלא ּכלֹומר - ההפכי לּצד הּקדּׁשה צד ּבין ממּצע ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻמציאּות

לקדּׁשה. והמנּגדים ההפכים ּבענינים מּמילא ּבדר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻמתמּלא
הּבעל־ׁשם־טֹוב מאמר עו)ועל־ּדר סימן הריב"ש עצמֹו(צוואת את מפריד האדם "ּכאׁשר ועבדּתם": "וסרּתם הּפסּוק על ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָ

ממּצע". ּדבר יׁש ולא זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד ,ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֻמהּׁשם־יתּבר

(äë)äpäå eàøiå íäéðéò eàNiå íçì-ìëàì eáLiå©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ©¦§½§¦¥Æ
íéàNð íäélîâe ãòìbî äàa íéìàòîLé úçøà«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§¨®§©¥¤´«Ÿ§¦À

:äîéøöî ãéøBäì íéëìBä èìå éøöe úàëð§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−§¦¬¦§¨«§¨
i"yx£˙Á¯‡∑ ארח הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', B‚Â'.ּכתרּגּומֹו: ÌÈ‡N Ì‰ÈlÓ‚e∑ את הּכתּוב ּפרסם לּמה …¿«ְְְְֵֵַַַַָֹ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵֶַָָָ

ולזה  רע, ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ׁשל ּדרּכן ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן להֹודיע ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָמּׂשאם?
רע  מריח יּזק ׁשּלא ּבׂשמים וכן:∑Î‡˙.נזּדּמנּו נכאת, קרּוי הרּבה ּבׂשמים ּכּנּוסי כ)ּכל ב את (מלכים "וּיראם ְְְִִֵֵֶַַַַָֹֻ¿…ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשעוה  לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ּבׂשמיו, מרקחת נכתה", ּבית נטף ∑È¯ˆe.ּכל והּוא הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֹ¿ƒְְֲֵֵֵַַָָָָָ
הּקטרת  סּמני עם אשטרוליזא"ה,∑ËÏÂ.הּנמנה ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ורּבֹותינּו מׁשנה, ּבלׁשֹון ׁשמֹו לּוטיתא ְְִִֵֶֶַַַָֹ»…ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

נּדה  ח)ּבמּסכת .(דף ְִֶֶַָ

ÈÏ˙כד  ‡˜È¯ ‡a‚Â ‡a‚Ï d˙È BÓ¯e È‰e·ÒÂ¿»¿ƒ¿»≈¿À»¿À»≈»≈
:‡ÈÓ da≈«»
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:ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙Á‡Ï«¬»»¿ƒ¿»ƒ
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."úàëð" éeø÷ äaøä íéîNa éñepk¦¥§¨¦©§¥¨§Ÿ
"äúëð úéa ìk úà íàøiå" ïëå± §¥©©§¥¤¨¥§ŸŸ

.bi ,k a mikln§¨¦
åéîNa úç÷øî±ifpB" :mW i"WxaE ¦§©©§¨¨§©¦¨¦§¥

ziA" :a ,hl dirWi i"WxA oke ."einUa§¨¨§¥§©¦§©§¨¥
oixcdpq i"Wx d`xE ."minUA lW eifpB§¨¨¤§¨¦§¥©¦©§¤§¦
oFWl `EdW ,mgpn mWA ` ,cw§¥§©¥¤§

.mipnnq©§¨¦

ì íbøz ñBì÷ðeàåäåòL ïBL±oke §§§¦§¥§©£¨§¥
.`i ,bn oOwl i"Wx WxiR¥©©¦§©¨

Y éøöeóèwä éöòî óèBpä óøN± §¦¨¨©¥¥£¥©§¨
mnW KM)a ,ek zay i"yx(oli` oin `Ede . ¨§¨§¦¦¨

shFpe `vFi sxU `N` ,ixR dUFr oi`W¤¥¤§¦¤¨¨¨¥§¥
Edfe odnFixR)` ,g dcp i"yx(. ¥¤§¤¦§

úøèwä éðnñ íò äðîpä "óèð" àeäå§¨¨©¦§¤¦©¨¥©§Ÿ¤
±.mW i"Wx mB d`xE .cl ,l zFnW§§¥©©¦¨

èìåY[íèBì]±qEtcA `Ed oM ¨Ÿ¨¥¦§
ziriaW dpWnA `qxiBd oke ,oFW`x¦§¥©¦§¨§¦§¨§¦¦
:EpiptNW i"Wx iqEtcaE .EpiptNW¤§¨¥¦§¥©¦¤§¨¥

."dzihFl"¦¨
ìa BîLäðLî ïBL±.e ,f ziriaW §¦§¦§¨§¦¦

eLøt eðéúBaøå±dpEMd d`xPM §©¥¥§©¦§¤©©¨¨
i"Wx lW eizFAxl)dcya x`a(`Ed oke . §©¨¤©¦§¥

."il EdEWxiR" :oFW`x qEtcA WxFtnA¦§¨¦§¦¥§¦
ä"àéæåìåøèùà BîLe ,áNò LøL± Ÿ¤¥¤§

AristolochialrA gnv oin `Ede§¦¤©©©

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iyily meil inei xeriy

(åë)âøäð ék òöa-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©¤À©¦³©«£ŸÆ
:Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà¤¨¦½§¦¦−¤¨«

i"yx£ÚˆaŒ‰Ó∑ּכתרּגּומֹו ּממֹון, ‡˙BÓcŒ.מה eÈqÎÂ∑ את .מיתתֹוונעלים «∆«ְְַַָ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ

(æë)Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàòîLiì epøkîðå eëì§º§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçà-ék¦«¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«

i"yx£eÚÓLiÂ∑,"אביו אל יעקב "וּיׁשמע ּוכגֹון: זה, ּכגֹון ּדברים קּבלת ׁשהיא ׁשמיעה וכל מּנּה', 'וקּבילּו «ƒ¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מתהּל אלהים ה' קֹול את "וּיׁשמעּו ּכגֹון: האזן, ׁשמיעת ׁשהּוא וכל 'נקּבל'. מתרּגם ונׁשמע", ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ"נעׂשה
ּוׁשמע, ּוׁשמעת, 'ּוׁשמעּו, מתרּגם: ּכּלן ּתלּנֹות", את "ׁשמעּתי יׂשראל", "וּיׁשמע ׁשמעת", "ורבקה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻֻּבּגן",

קדמי' .ׁשמיע ְֳִַַָ

(çë)eìòiå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà eøáòiå©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³
íéìàòîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî óñBé-úà¤¥Æ¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−

:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNòa§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨
i"yx£ÌÈÈ„Ó ÌÈL‡ e¯·ÚiÂ∑ הרּבה ּפעמים ׁשּנמּכר הּכתּוב והֹודיע אחרת, ׁשּירא היא ּבני ∑eÎLÓiÂ.זֹו «««¿¬»ƒƒ¿»ƒְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ«ƒ¿¿ְֵ

הּבֹור, מן יֹוסף את לּמצרים יעקב והּמדינים לּמדינים והּיׁשמעאלים לּיׁשמעאלים, .וּימּכרּוהּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹ

È‰˙Óכו  ÔBÓÓ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ»»¿«¬≈
:dÓc ÏÚ ÈqÎe ‡eÁ‡ ˙È ÏBË˜ È¯‡ ‡Ï»»¬≈ƒ¿»»»¿«≈«¿≈

·dכז  È‰˙ ‡Ï ‡„ÈÂ È‡·¯ÚÏ dpaÊe e˙‡¡¿«¿ƒ≈«¬»»≈ƒ»»»¿≈≈
dpÓ eÏÈa˜Â ‡e‰ ‡¯Ò· ‡eÁ‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»»¿«ƒƒ≈

:È‰BÁ‡¬ƒ

e˜Èq‡Âכח  e„È‚e È¯bz È‡È„Ó È¯·‚ e¯·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿»»≈«»≈¿ƒ¿«ƒ
È‡·¯ÚÏ ÛÒBÈ ˙È eÈaÊÂ ‡ab ÔÓ ÛÒBÈ ˙È»≈ƒÀ»¿«ƒ»≈«¬»»≈
:ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙È eÈ˙È‡Â ÛÒk ÔÈ¯ÒÚa¿∆¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."lEltq" `xwPd migxR§¨¦©¦§¨©§
äcð úëqîa±` ,g mW d`x §©¤¤¦¨§¥¨

,ziriaW zkQn lW dpWOd d`aEdW¤§¨©¦§¨¤©¤¤§¦¦
.mhFl Edn mW WxRzi` `l K ©̀Ÿ¦§¨¥¨©¨
oM EWxiR eizFAxW dpEMd d`xPke§©¦§¤©©¨¨¤©¨¥§¥
WxcOd WExiRn `ivFdl ,dCp zkQnA§©¤¤¦¨§¦¦¥©¦§¨
dpEMdW 'dAx ziW`xa'A¦§¥¦©¨¤©©¨¨

.ikihqnlek dxez §©§¦¦
(ek)òöa äî,"ïBîn äî" Y ©¤©©¨

Bîebøúk±."`pl iPdzn oFnO dn" §©§©¨¦§©¥¨¨
Epl didY oFnn z`pd Ffi` ,xnFlM§©¥£¨©¨¦§¤¨

."'ebe EPxMnpe Ekl" okl ,FzbixdA©£¦¨¨¥§§¦§§¤
Y Bîc úà eðéqëåúà íéìòðå §¦¦¤¨§©§¦¤

Búúéî±o`M xAEcn `l ixdW ¦¨¤£¥Ÿ§¨¨
FzklWdA `N` ,mC z`vFdaE dbixdA©£¦¨§¨©¨¤¨§©§¨¨
`vFn didW ,mXn F`ivFdl ilA xFAl©§¦§¦¦¨¤¨¨¥

dIzWE oFfn `lA eil`n FzFn z`)t"r ¤¥¥¨§Ÿ¨§¦¨
m"`x(.fk dxez

(fk)eòîLiådpî eìéa÷å Y± ©¦§§§©¦¦¥
.FnEBxzM§©§

,íéøác úìa÷ àéäL äòéîL ìëå§¨§¦¨¤¦©¨©§¨¦
ìà á÷òé òîLiå" ïBâëe ,äæ ïBâk§¤§©¦§©©£Ÿ¤

"åéáà±.f ,gk lirl ¨¦§¥
"òîLðå äNòð"±.f ,ck zFnW ©£¤§¦§©§

,["ìa÷å"] :íbøúî±qEtcA `Ed oM §ª§¨§©¥¥¦§
rnWIe" lW mEBxY `Ede ,oFW`x¦§©§¤©¦§©

."awri©£Ÿ
"ìa÷ð"±e)" lW mEBxY Edf(."rnWp §©¥¤©§¤§¦§©

:ïBâk ,ïæàä úòéîL àeäL ìëå§¨¤§¦©¨Ÿ¤§
íéäìà 'ä ìB÷ úà eòîLiå"©¦§§¤¡Ÿ¦

"ïba Cläúî±.g ,b lirl ¦§©¥©¨§¥
"úòîL ä÷áøå"±.d ,fk lirl §¦§¨Ÿ©©§¥
"ìàøNé òîLiå"±.ak ,dl lirl ©¦§©¦§¨¥§¥

"úBpìz úà ézòîL"±.ai ,fh zFnW ¨©§¦¤§ª§
"eòîLe" :íbøúî ïlk±mEBxY Edf ª¨§ª§¨§¨¤©§

."ErnWIe" lW¤©¦§§
"úòîLe"±."zrnFW" lW mEBxY Edf §©©¤©§¤©©

dwaxe" :mW mEBxYAzrnWi"Wxe ," ©©§¨§¦§¨§©©§©¦
xXwl icM "zrnWE" azke e"ie siqFd¦¨§¨©§©©§¥§©¥

.FpFWlA xSwe ,dwax mr drinXd©§¦¨¦¦§¨§¦¥¦§
"òîLe"±."rnWIe" lW mEBxY Edf §©¤©§¤©¦§©

"éîã÷ òéîL"±lW mEBxY Edf §¦©¢¨©¤©§¤
."iYrnW"gk dxez ¨©§¦

(gk)Y íéðéãî íéLðà eøáòiåBæ ©©©§£¨¦¦§¨¦
úøçà àøiL àéä±mipicOdW `le ¦©¨¨©¤¤§Ÿ¤©¦§¨¦

,dNigY ExMfPW mil`rnWId md¥©¦§§¥¦¤¦§§§¦¨
`xfr oA` mdxa` iAx WExitM)m"`x §¥©¦©§¨¨¦§¤§¨

`"ebe(.
áeúkä EòéãBäå±o`M xiMfdW dfA §¦£©¨§¤¤¦§¦¨

dxikOd lrFtAW s` ,mipicOd z ¤̀©¦§¨¦©¤§©©§¦¨
EdEcixFd mde ,mil`rnWIl dzid̈§¨©¦§§¥¦§¥¦
E`iaIe" :o`M aEzMA WxFtnM ,mixvnl§¦§©¦©§¨©¨¨©¨¦

oOwl WxFtn oke ,"dnixvn sqFi z ¤̀¥¦§©§¨§¥§¨§©¨
.` ,hl

äaøä íéîòt økîpL±WFlW ¤¦§©§¨¦©§¥¨
Wxcn itlE .i"WxA oOwlcM ,minrR§¨¦§¦§©¨§©¦§¦¦§©
b wEqR lirl i"WxA `aEOd dcB ©̀¨¨©¨§©¦§¥¨

.minrR rAx ©̀§©§¨¦
Y eëLîiåá÷òé éða±mipicOd `le ©¦§§§¥©£Ÿ§Ÿ©¦§¨¦

rnWOW itMzEhWtA`l oicr ixdW , §¦¤©§©§©§¤£¥£©¦Ÿ
EdExMni Ki`e mig`d on FzF` Epẅ¦¨©¦§¥¦§§

?mil`rnWIl)`"eb(. ©¦§§¥¦
eäeøkîéå ,"øBaä ïî óñBé úà"¤¥¦©©¦§§
íéìàòîLiäå ,"íéìàòîLiì"©¦§§¥¦§©¦§§¥¦

íéðéãnì±"mixgFq"d mB mde ©¦§¨¦§¥©©£¦
b wEqR lirl K` ,aEzMA mixMfPd©¦§¨¦©¨©§¥¨
xMnp sqFIW dcB` Wxcn i"Wx `iad¥¦©¦¦§©©¨¨¤¥¦§©
df itlE ,mipicOd caNn mixgFql mB©§£¦¦§©©¦§¨¦§¦¤
`xIW md o`M xEn`d "mixgFq"£¦¨¨¨¥©¨¨
ipRn ,o`M F`iad `l i"Wx K` ,zxg ©̀¤¤©©¦Ÿ¡¦¨¦§¥
"mixgFq" `xwn lW FhEWt iR lrW¤©¦§¤¦§¨£¦

."mipicn" lr aqEn¨©¦§¨¦
íéøöîì íéðéãnäå±el wEqR oOwlcM §©¦§¨¦§¦§©¦§¦§©¨¨

,mW xMfPM xtihFtl xzFi zEIhxtaE)¦§¨¦¥§¦©©¦§¨¨
b wEqR lirl i"WxA mB fnxpe(s`e . §¦§©©§©¦§¥¨§©

oi` ,"mipcOde" :xn`p mW oOwNW¤§©¨¨¤¡©§©§¨¦¥
`Ed libxW mEXn ,KM lr xirn i"Wx©¦¥¦©¨¦¤¨¦
"l`EpR" FnkE ,zFnXd zFPWl aEzMA©¨§©©¥§§¥
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(èë)øBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iå©¦§©−¤§¨¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ·LiÂ∑ היה עסּוק אחר: ּדבר אביו. את ּולׁשּמׁש ליל יֹומֹו ׁשהּגיע ׁשם, היה לא ּובמכירתֹו «»»¿≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
אביו  יצּועי ׁשּבלּבל על ּובתעניתֹו .ּבׂשּקֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

(ì)äðà éðàå epðéà ãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́¥¤½©«£¦−¨¬¨
:àá-éðà£¦¨«

i"yx£‡·ŒÈ‡ ‰‡∑ אברח אּבא?אנה ׁשל .מּצערֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ

(àì)íéfò øéòN eèçLiå óñBé úðúk-úà eç÷iå©¦§−¤§´Ÿ¤¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½
:íca úðzkä-úà eìaèiå©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ¯ÈÚN∑ אדם לׁשל ּדֹומה "ּכתנת ∑‰zk˙.ּדמֹו ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, זה ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
'ּכתנת' נקּוד ּבד", "ּכתנת ּפּסים", "ּכתנת  .יֹוסף", ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ

(áì)íäéáà-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½
ða úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiåàåä E ©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤¦§²¦−

:àì-íà¦«Ÿ

(âì)eäúìëà äòø äiç éða úðúk øîàiå døékiå©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§
:óñBé óøè óøè̈¬ŸŸ©−¥«

i"yx£Èa ˙˙k ¯Ó‡iÂ∑זֹו ‡e‰˙ÏÎ.היא ‰Ú¯ ‰iÁ∑,הּקדׁש רּוח ּבֹו אׁשת (ב"ר)נצנצה ּבֹו ׁשּתתּגרה סֹופֹו «…∆¿…∆¿ƒִ«»»»¬»»¿ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

a‚a‡כט  ÛÒBÈ ˙ÈÏ ‡‰Â ‡a‚Ï Ô·e‡¯ ·˙Â¿»¿≈¿À»¿»≈≈¿À»
:È‰BLe·Ï ˙È ÚÊ·e¿«»¿ƒ

È‰B˙ÈÏל  ‡ÓÈÏeÚ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¬ƒ«¬»≈»≈ƒ
:È˙‡ ‡‡ Ô‡Ï ‡‡Â«¬»¿»¬»»≈

a¯לא  ¯ÈÙˆ eÒÈÎe ÛÒBÈ„ ‡ezk ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«
:‡Ó„a ‡ezk ˙È eÏ·Ëe ÈfÚƒ≈¿»»ƒ»ƒ¿»

ÂÏ˙לב  eÈ˙È‡Â ÈqÙ„ ‡ezk ˙È eÁlLÂ¿«»»ƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«
ÔÚk Ú„BÓzL‡ ‡ÁkL‡ ‡c e¯Ó‡Â ÔB‰e·‡¬«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«¿«

:‡Ï Ì‡ ‡È‰ C¯·„ ‡ezÎ‰¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ÈÁ˙‡לג  È¯·„ ‡ezk ¯Ó‡Â dÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
:ÛÒBÈ ÏÈË˜ ÏË˜Ó dzÏÎ‡ ‡˙LÈ·ƒ¿»¬»«≈ƒ¿«¿ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"l`ipt"E)iaxd(i"Wxn rnWn oke . §¦¥§¥©§©¥©¦
sYYWd qgpiRW mrHA e ,`l xAcOA©¦§¨©©©¤¦§¨¦§©¥
mFwpl KldW" mEXn ,oicn znglnA§¦§¤¤¦§¨¦¤¨©¦§
mipcOde xn`PW ,FO` ia` sqFi znwp¦§©¥£¦¦¤¤¡©§©§¨¦
` ,hl oOwl d`x la` ."FzF` Exkn̈§£¨§¥§©¨
cIn" FzF` dpw xtihFRW¤¦©¨¨¦©
KM lr xirn i"Wx oi`e ,"mil`rnWId©¦§§¥¦§¥©¦¥¦©¨

Wie .mElMKiWnn KM mEXOW xnFl §§¥©¤¦¨©§¦
xnFl ,"dOW EdEcixFd xW`" aEzMd©¨£¤¦¨¨©
sqFi z` Exkn mil`rnWIdW¤©¦§§¥¦¨§¤¥
EdEcixFdW xg`l wx mipicOl©¦§¨¦©§©©¤¦
FzF` Exkn mipicOde ,mixvnl§¦§©¦§©¦§¨¦¨§

lirl aEzMd oFWlke ,xtihFtl)el ,fl(: §¦©§¦§©¨§¥
l` mixvn l` .. FzF` Exkn mipcOde"§©§¨¦¨§¤¦§©¦¤

."xtihFRhk dxez ¦©
(hk)Y ïáeàø áLiåàì Búøéëîáe ©¨¨§¥¦§¦¨Ÿ

ìe Cìéì BîBé òébäL ,íL äéäLnL ¨¨¨¤¦¦©¥¥§©¥
åéáà úà±`l dxikOdW rnWn ¤¨¦©§©¤©§¦¨Ÿ

,xFAl EdEkilWdW mFi FzF`A dzid̈§¨§¤¦§¦©
liMUn"aE .FzxgnNW mFIA `N ¤̀¨©¤§¨¢¨§©§¦
FnFi riBd mFi FzF`AW ,azM "cecl§¨¦¨©¤§¦¦©
`NW oeike ,eia` z` WOWl oaE`x lW¤§¥§©¥¤¨¦§¥¨¤Ÿ
z` zF`xl sqFi z` awri glW riBd¦¦©¨©©£Ÿ¤¥¦§¤
xfg mFi FzF`A cFr ok`e ,eig` mFlW§¤¨§¨¥§¨©
EwxGW xg`l ,eia` z` WOWl oaE`x§¥§©¥¤¨¦§©©¤¨§

.xFaA sqFi z ¤̀¥§
BwNa äéä ÷eñò :øçà øác̈¨©¥¨¨¨§©

åéáà éòeöé ìaìaL ìò Búéðòúáe± §©£¦©¤¦§¥§¥¨¦
`N` ,dUrn zrWA mY` did `l okle§¨¥Ÿ¨¨¦¨¦§©©£¤¤¨
didW xnFl Kixve .mdn wgExn did̈¨§¨¥¤§¨¦©¤¨¨
dcFd `l ixdW ,`rpvA oM dUFr¤¥§¦§¨¤£¥Ÿ¨
`AW cr eia` irEvi lEAlA lr oaE`x§¥©¦§§¥¨¦©¤¨
FnM ,xnz dUrn lr dcFde dcEdi§¨§¨©©£¥¨¨§
f ,bl mixacA i"Wx WxtOW¤§¨¥©¦¦§¨¦

)m"`x(.l dxez
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Y eäúìëà äòø äiççeø Ba äöðöð ©¨¨¨£¨¨§¦§§¨©
Lãwä±.` ,an oOwl i"Wx mB d`xE ©Ÿ¤§¥©©¦§©¨
.ci ,bn
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ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iyily meil inei xeriy
וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, מי ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? לֹו ּגּלה לא ולּמה ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּפֹוטיפר.

והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (תנחומא)עּמהם,להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אגּלה, האי' אמר: חי, ׁשהּוא יֹודע היה יצחק אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לֹו'? לגּלֹות רֹוצה .אינֹו ְֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr i zegiy ihewl)

עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם להקלהקלהקלהקּבּבּבּב""""הההה לג)ווווׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתפפפפּוּוּוּו לז, ּתלּו(רׁש"י לכן החרם. את להּתיר הּׁשאר על וילחץ יתחרט מהם ׁשאחד חׁשׁשּו הּׁשבטים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
"ּבחרם"). ולא "עּמהם", רׁש"י ׁשּנקט (וזהּו ּבּׁשמים לכ יסּכימּו ּכאׁשר אּלא אֹותֹו מּתירים ׁשּלא היינּו ּבהקּב"ה, החרם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאת
ׁשעדין  קדׁש ׁשל ּבאסּפקלריא  "ראה :לכ הּזמן ׁשהּגיע מּׁשמים סּמן קּבלּו ׁשּכן ליעקב, הּסֹוד את ּגּלּו ּדבר ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּובסֹופֹו
את  לחּפׂש הלכּו זה סּמן אחרי א). מב, מקץ (רש"י יֹוסף" ׁשּזה להֹודיעֹו מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיׁש

חי. ׁשהּוא ליעקב סּפרּו – ּוכׁשמצאּוהּו ְְְְֲִֵֶֶַַָֹיֹוסף,

(ãì)ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷òé òø÷iå©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬
:íéaø íéîé Bða-ìò©§−¨¦¬©¦«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ׁשנה ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ׁשּנאמר: למצרים, יעקב ׁשּירד עד מּמּנּו מׁשּפרׁש ׁשנה, כ"ב »ƒ«ƒְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
למצרים, יעקב ּכׁשּבא הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני וׁשבע ּפרעה, לפני ּבעמדֹו היה ׁשנה ׁשלׁשים ּובן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹוגֹו'",

ואם: אב ּכּבּוד יעקב קּים ׁשּלא ׁשנה כ"ב ּכנגד ׁשנה, כ"ב יז)הרי ׁשנים (מגילה ּוב' לבן ּבבית ׁשהיה ׁשנה כ' ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
עׂשרים  "זהּֿלי ללבן: ׁשאמר וזהּו ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ּבסּכֹות וחצי ׁשנה לבן: מּבית ּבׁשּובֹו ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻּבּדר

ּכנגּדן  ללקֹות וסֹופי הן עלי הן, לי ,"ּבבית .ׁשנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

dˆ¯Áaלד  ‡wN ¯Ò‡Â È‰BLe·Ï ·˜ÚÈ ÚÊ·e¿««¬…¿ƒ«¬««»¿«¿≈
:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ d¯a ÏÚ Ïa‡˙‡Â¿ƒ¿«««¿≈ƒ«ƒƒ
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(èë)øBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iå©¦§©−¤§¨¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ·LiÂ∑ היה עסּוק אחר: ּדבר אביו. את ּולׁשּמׁש ליל יֹומֹו ׁשהּגיע ׁשם, היה לא ּובמכירתֹו «»»¿≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
אביו  יצּועי ׁשּבלּבל על ּובתעניתֹו .ּבׂשּקֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

(ì)äðà éðàå epðéà ãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́¥¤½©«£¦−¨¬¨
:àá-éðà£¦¨«

i"yx£‡·ŒÈ‡ ‰‡∑ אברח אּבא?אנה ׁשל .מּצערֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ

(àì)íéfò øéòN eèçLiå óñBé úðúk-úà eç÷iå©¦§−¤§´Ÿ¤¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½
:íca úðzkä-úà eìaèiå©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ¯ÈÚN∑ אדם לׁשל ּדֹומה "ּכתנת ∑‰zk˙.ּדמֹו ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, זה ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
'ּכתנת' נקּוד ּבד", "ּכתנת ּפּסים", "ּכתנת  .יֹוסף", ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ

(áì)íäéáà-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½
ða úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiåàåä E ©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤¦§²¦−

:àì-íà¦«Ÿ

(âì)eäúìëà äòø äiç éða úðúk øîàiå døékiå©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§
:óñBé óøè óøè̈¬ŸŸ©−¥«

i"yx£Èa ˙˙k ¯Ó‡iÂ∑זֹו ‡e‰˙ÏÎ.היא ‰Ú¯ ‰iÁ∑,הּקדׁש רּוח ּבֹו אׁשת (ב"ר)נצנצה ּבֹו ׁשּתתּגרה סֹופֹו «…∆¿…∆¿ƒִ«»»»¬»»¿ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

a‚a‡כט  ÛÒBÈ ˙ÈÏ ‡‰Â ‡a‚Ï Ô·e‡¯ ·˙Â¿»¿≈¿À»¿»≈≈¿À»
:È‰BLe·Ï ˙È ÚÊ·e¿«»¿ƒ

È‰B˙ÈÏל  ‡ÓÈÏeÚ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¬ƒ«¬»≈»≈ƒ
:È˙‡ ‡‡ Ô‡Ï ‡‡Â«¬»¿»¬»»≈

a¯לא  ¯ÈÙˆ eÒÈÎe ÛÒBÈ„ ‡ezk ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«
:‡Ó„a ‡ezk ˙È eÏ·Ëe ÈfÚƒ≈¿»»ƒ»ƒ¿»

ÂÏ˙לב  eÈ˙È‡Â ÈqÙ„ ‡ezk ˙È eÁlLÂ¿«»»ƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«
ÔÚk Ú„BÓzL‡ ‡ÁkL‡ ‡c e¯Ó‡Â ÔB‰e·‡¬«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«¿«

:‡Ï Ì‡ ‡È‰ C¯·„ ‡ezÎ‰¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ÈÁ˙‡לג  È¯·„ ‡ezk ¯Ó‡Â dÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
:ÛÒBÈ ÏÈË˜ ÏË˜Ó dzÏÎ‡ ‡˙LÈ·ƒ¿»¬»«≈ƒ¿«¿ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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mFwpl KldW" mEXn ,oicn znglnA§¦§¤¤¦§¨¦¤¨©¦§
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` ,hl oOwl d`x la` ."FzF` Exkn̈§£¨§¥§©¨
cIn" FzF` dpw xtihFRW¤¦©¨¨¦©
KM lr xirn i"Wx oi`e ,"mil`rnWId©¦§§¥¦§¥©¦¥¦©¨

Wie .mElMKiWnn KM mEXOW xnFl §§¥©¤¦¨©§¦
xnFl ,"dOW EdEcixFd xW`" aEzMd©¨£¤¦¨¨©
sqFi z` Exkn mil`rnWIdW¤©¦§§¥¦¨§¤¥
EdEcixFdW xg`l wx mipicOl©¦§¨¦©§©©¤¦
FzF` Exkn mipicOde ,mixvnl§¦§©¦§©¦§¨¦¨§
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וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, מי ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? לֹו ּגּלה לא ולּמה ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּפֹוטיפר.

והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (תנחומא)עּמהם,להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אגּלה, האי' אמר: חי, ׁשהּוא יֹודע היה יצחק אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לֹו'? לגּלֹות רֹוצה .אינֹו ְֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr i zegiy ihewl)

עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם להקלהקלהקלהקּבּבּבּב""""הההה לג)ווווׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתפפפפּוּוּוּו לז, ּתלּו(רׁש"י לכן החרם. את להּתיר הּׁשאר על וילחץ יתחרט מהם ׁשאחד חׁשׁשּו הּׁשבטים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
"ּבחרם"). ולא "עּמהם", רׁש"י ׁשּנקט (וזהּו ּבּׁשמים לכ יסּכימּו ּכאׁשר אּלא אֹותֹו מּתירים ׁשּלא היינּו ּבהקּב"ה, החרם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאת
ׁשעדין  קדׁש ׁשל ּבאסּפקלריא  "ראה :לכ הּזמן ׁשהּגיע מּׁשמים סּמן קּבלּו ׁשּכן ליעקב, הּסֹוד את ּגּלּו ּדבר ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּובסֹופֹו
את  לחּפׂש הלכּו זה סּמן אחרי א). מב, מקץ (רש"י יֹוסף" ׁשּזה להֹודיעֹו מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיׁש

חי. ׁשהּוא ליעקב סּפרּו – ּוכׁשמצאּוהּו ְְְְֲִֵֶֶַַָֹיֹוסף,

(ãì)ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷òé òø÷iå©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬
:íéaø íéîé Bða-ìò©§−¨¦¬©¦«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ׁשנה ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ׁשּנאמר: למצרים, יעקב ׁשּירד עד מּמּנּו מׁשּפרׁש ׁשנה, כ"ב »ƒ«ƒְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
למצרים, יעקב ּכׁשּבא הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני וׁשבע ּפרעה, לפני ּבעמדֹו היה ׁשנה ׁשלׁשים ּובן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹוגֹו'",

ואם: אב ּכּבּוד יעקב קּים ׁשּלא ׁשנה כ"ב ּכנגד ׁשנה, כ"ב יז)הרי ׁשנים (מגילה ּוב' לבן ּבבית ׁשהיה ׁשנה כ' ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
עׂשרים  "זהּֿלי ללבן: ׁשאמר וזהּו ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ּבסּכֹות וחצי ׁשנה לבן: מּבית ּבׁשּובֹו ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻּבּדר

ּכנגּדן  ללקֹות וסֹופי הן עלי הן, לי ,"ּבבית .ׁשנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

dˆ¯Áaלד  ‡wN ¯Ò‡Â È‰BLe·Ï ·˜ÚÈ ÚÊ·e¿««¬…¿ƒ«¬««»¿«¿≈
:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ d¯a ÏÚ Ïa‡˙‡Â¿ƒ¿«««¿≈ƒ«ƒƒ
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(äì)åéða-ìë eî÷iåïàîéå Bîçðì åéúða-ìëå ©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ
jáiå äìàL ìáà éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§

:åéáà BúàŸ−¨¦«
i"yx£ÂÈ˙aŒÏÎÂ∑וׁשבט ׁשבט ּכל עם נֹולדּו ּתאֹומֹות 'אחיֹות אֹומר: יהּודה נחמיה רּבי רּבי ּונׂשאּום'. ¿»¿…»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבּתֹו' ּולכּלתֹו, ּבנֹו, לחתנֹו, מּלקרא נמנע אדם ׁשאין ּכּלֹותיו, "וכלּֿבנתיו"? מהּו אּלא היּו, 'ּכנענּיֹות .אֹומר: ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ÌÁ˙‰Ï Ô‡ÓÈÂ∑(ב"ר) מן ׁשּיׁשּתּכח ּגזרה נגזרה הּמת ׁשעל ׁשּמת , וסבּור החי על  ּתנחּומין מקּבל אדם  אין «¿»≈¿ƒ¿«≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

החי  על ולא ‡ÈaŒÏ.הּלב 'על':∑‡¯„ ּבלׁשֹון מׁשּמׁשין 'אל' והרּבה ּבני', 'על כא)ּכמֹו: ב ׁשאּול (שמואל "אל ְֵַַַַֹ≈≈∆¿ƒְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ
הּדמים", ּבית ד)ואל א ואל (שמואל האלהים, ארֹון הּלקח ואיׁשּה")מות ("אל Ï‡L‰.חמיה Ï·‡∑,ּכפׁשּוטֹו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ»≈¿…»ְִ

ּכל  אתנחם ולא אּקבר, 'ּבאבלי  הּוא: קבר מּפי לׁשֹון ּבידי מסּור היה זה סימן ּגיהּנם, ּומדרׁשֹו: ימי'. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
מבטח ּבחּיי, מּבני אחד ימּות לא אם ּגיהּנם הּגבּורה: רֹואה ׁשאיני ‡·ÂÈ.אני B˙‡ j·iÂ∑ ּבֹוכה היה יצחק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ«≈¿¿…»ƒְִֶָָָ

מתאּבל, היה לא אבל יעקב, ׁשל צרתֹו חי מּפני ׁשהּוא יֹודע .ׁשהיה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

d˙eÓÁÏלה  d˙a ÏÎÂ È‰Ba ÏÎ eÓ˜Â¿»»¿ƒ¿»¿»≈¿«¬≈
˙BÁ‡ È¯‡ ¯Ó‡Â ÔÈÓeÁ˙ ‡Ïa˜Ï ·È¯ÒÂ¿»≈¿«»»«¿ƒ«¬«¬≈≈
d˙È ‡Î·e ÏB‡LÏ ‡ÏÈ·‡ „k È¯a (ÏÚ) ˙ÂÏ¿««¿ƒ«¬≈»ƒ¿¿»»≈
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dcya(.

éða ìà ãøà.éða ìò Bîk Y ¥¥¤§¦§©§¦
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FfEfl Kixv oi`e" :mW siqFde ,"gwNd¦¨©§¦¨§¥¨¦§
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(åì)ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà Búà eøëî íéðãnäå§©̧§¨¦½¨«§¬Ÿ−¤¦§¨®¦§«¦©Æ§¦´
:íéçahä øN äòøt©§½Ÿ©−©©¨¦«

i"yx£ÌÈÁah‰∑הּמל ּבהמֹות .ׁשֹוחטי ««»ƒֲֲֵֶֶַַ

ß elqk g"i iriax mei ß

çì(à)åéçà úàî äãeäé ãøiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´¤¨®
:äøéç BîLe éîlãò Léà-ãò èiå©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«

i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ∑ אחיו ׁשהֹורידּוהּו ללּמד יֹוסף? ׁשל ּבפרׁשתֹו והפסיק לכאן זֹו ּפרׁשה נסמכה לּמה «¿ƒ»≈«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
'ל ׁשֹומעים היינּו להׁשיבֹו אמרּת אּלּו למכרֹו, אמרּת 'אּתה אמרּו: אביהם, ּבצרת ּכׁשראּו ∑ËiÂ.מּגדּלתֹו, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ«≈

אחיו  ÈÓl„Ú.מאת LÈ‡ „Ú∑עּמֹו .נׁשּתּתף ֵֵֶָ«ƒ¬À»ƒְִִֵַ

ÙÈËBÙÏ¯לו  ÌÈ¯ˆÓÏ d˙È eÈaÊ È‡È„Óeƒ¿»»≈«ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„ ‡a«̄»¿«¿…«»«»

ÂlÓ˙א  ‰„e‰È ˙Áe ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒ¿«
dÓLe ‰‡Ól„Ú ‡¯·b „Ú ‡ËÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»««¿»¬À»»»¿≈

:‰¯ÈÁƒ»
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(äì)åéða-ìë eî÷iåïàîéå Bîçðì åéúða-ìëå ©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ
jáiå äìàL ìáà éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§

:åéáà BúàŸ−¨¦«
i"yx£ÂÈ˙aŒÏÎÂ∑וׁשבט ׁשבט ּכל עם נֹולדּו ּתאֹומֹות 'אחיֹות אֹומר: יהּודה נחמיה רּבי רּבי ּונׂשאּום'. ¿»¿…»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבּתֹו' ּולכּלתֹו, ּבנֹו, לחתנֹו, מּלקרא נמנע אדם ׁשאין ּכּלֹותיו, "וכלּֿבנתיו"? מהּו אּלא היּו, 'ּכנענּיֹות .אֹומר: ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ÌÁ˙‰Ï Ô‡ÓÈÂ∑(ב"ר) מן ׁשּיׁשּתּכח ּגזרה נגזרה הּמת ׁשעל ׁשּמת , וסבּור החי על  ּתנחּומין מקּבל אדם  אין «¿»≈¿ƒ¿«≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

החי  על ולא ‡ÈaŒÏ.הּלב 'על':∑‡¯„ ּבלׁשֹון מׁשּמׁשין 'אל' והרּבה ּבני', 'על כא)ּכמֹו: ב ׁשאּול (שמואל "אל ְֵַַַַֹ≈≈∆¿ƒְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ
הּדמים", ּבית ד)ואל א ואל (שמואל האלהים, ארֹון הּלקח ואיׁשּה")מות ("אל Ï‡L‰.חמיה Ï·‡∑,ּכפׁשּוטֹו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ»≈¿…»ְִ

ּכל  אתנחם ולא אּקבר, 'ּבאבלי  הּוא: קבר מּפי לׁשֹון ּבידי מסּור היה זה סימן ּגיהּנם, ּומדרׁשֹו: ימי'. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
מבטח ּבחּיי, מּבני אחד ימּות לא אם ּגיהּנם הּגבּורה: רֹואה ׁשאיני ‡·ÂÈ.אני B˙‡ j·iÂ∑ ּבֹוכה היה יצחק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ«≈¿¿…»ƒְִֶָָָ

מתאּבל, היה לא אבל יעקב, ׁשל צרתֹו חי מּפני ׁשהּוא יֹודע .ׁשהיה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

d˙eÓÁÏלה  d˙a ÏÎÂ È‰Ba ÏÎ eÓ˜Â¿»»¿ƒ¿»¿»≈¿«¬≈
˙BÁ‡ È¯‡ ¯Ó‡Â ÔÈÓeÁ˙ ‡Ïa˜Ï ·È¯ÒÂ¿»≈¿«»»«¿ƒ«¬«¬≈≈
d˙È ‡Î·e ÏB‡LÏ ‡ÏÈ·‡ „k È¯a (ÏÚ) ˙ÂÏ¿««¿ƒ«¬≈»ƒ¿¿»»≈
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i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ∑ אחיו ׁשהֹורידּוהּו ללּמד יֹוסף? ׁשל ּבפרׁשתֹו והפסיק לכאן זֹו ּפרׁשה נסמכה לּמה «¿ƒ»≈«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
'ל ׁשֹומעים היינּו להׁשיבֹו אמרּת אּלּו למכרֹו, אמרּת 'אּתה אמרּו: אביהם, ּבצרת ּכׁשראּו ∑ËiÂ.מּגדּלתֹו, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ«≈

אחיו  ÈÓl„Ú.מאת LÈ‡ „Ú∑עּמֹו .נׁשּתּתף ֵֵֶָ«ƒ¬À»ƒְִִֵַ

ÙÈËBÙÏ¯לו  ÌÈ¯ˆÓÏ d˙È eÈaÊ È‡È„Óeƒ¿»»≈«ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„ ‡a«̄»¿«¿…«»«»

ÂlÓ˙א  ‰„e‰È ˙Áe ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒ¿«
dÓLe ‰‡Ól„Ú ‡¯·b „Ú ‡ËÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»««¿»¬À»»»¿≈

:‰¯ÈÁƒ»
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EdGWlW xERiQd dxw ,zFtqFp mizpW ¤¤§¨©¦¨¨¨©¦¤
uxR EclFp dixg` cInE ,dcEdi mr xnŸ¨¦§¨¦©©£¤¨§¤¤
dxUr miYW xaM Exar oM m`e ,gxfë¤©§¦¥¨§§¨§¥¤§¥
didp uxRW xg`lE ,sqFi zxikOn dpẄ¨¦§¦©¥§©©¤¤¤¦§¨
,oFxvg Fl clFpe dX` `Up raW oA¤¤©¨¨¦¨§©¤§
Exar oMÎm`e ,inxM Fl clFp KMÎxg`e§©©¨©©§¦§¦¥¨§
,sqFi zxikOn mipW zg`e mixUr¤§¦§©©¨¦¦§¦©¥

.mixvnl Ecxi oMn xg`l dpWe§¨¨§©©¦¥¨§§¦§©¦
èiå"åéçà úàî" Y±dIhp oFWl iM ©¥¥¥¤¨¦§§¦¨

d`x] xaC dfi`n mihFPWM xnFl KIW©¨©§¤¦¥¥¤¨¨§¥
[fh wEqR oOwl i"Wx mB)m"`x(d`xpe . ©©¦§©¨¨§¦§¤

z`n" zFaiYdW xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¤©¥¥¥
zFkWnp "dcEdi cxIe"A xn`Pd "eig ¤̀¨©¤¡¨§©¥¤§¨¦§¨
"cxIe" lv` aYkp `le ,"hIe" lr mB©©©¥§Ÿ¦§©¥¤©¥¤
EdEcixFd eig`W WFxcl icM `N ¤̀¨§¥¦§¤¤¨¦

.lirlcM FzNEcBn¦§¨§¦§¥
Y éîlãò Léà ãòBnò ózzLð± ©¦£ª¨¦¦§©¥¦

,xgFq did Wi`d ixdW ,dxFgqA¦§¨¤£¥¨¦¨¨¥
F` ,df ixg`NW i"Wx WExitA x`FanM©§¨§¥©¦¤§©£¥¤
rnWOW FnM] dpwnA FOr sYYWdW¤¦§©¥¦§¦§¤§¤©§©



ayieצד zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(á)òeL BîLe éðòðk Léà-úa äãeäé íL-àøiå©©§¨¯§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©
:äéìà àáiå äçwiå©¦¨¤−¨©¨¬Ÿ¥¤«¨

i"yx£ÈÚk∑ ב"ר)ּתּגרא נ. :(פסחים ¿«¬ƒַָָ

(â):øò BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«

(ã):ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«

(ä)äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥¨®
:Búà dzãìa áéæëá äéäå§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«

i"yx£·ÈÊÎa ‰È‰Â∑:לׁשֹון 'ּכזיב', נקרא מּלדת ׁשּפסקה ׁשם על אני ואֹומר הּמקֹום, טו)ׁשם ּתהיה (ירמיה "היֹו ¿»»ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אכזב", ּכמֹו נה)לי ראיתי:(ישעיה רּבה' ּוב'בראׁשית להֹודיענּו? ּבא מה ּכן, לא ּדאם מימיו", יכּזבּו לא "אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ּפסקת  וגֹו'" ׁשלה ׁשמֹו ."וּתקרא ְְְְִֵַַַָָ

(å):øîz dîLe BøBëa øòì äMà äãeäé çwiå©¦©¯§¨²¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«

(æ)eäúîéå ýåýé éðéòa òø äãeäé øBëa øò éäéå©§¦À¥µ§´§½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÈÚa Ú¯∑,ער ׁשל ּכמיתתֹו ּגםֿאתֹו", "וּימת ּבאֹונן: ׁשּנאמר זרעֹו, מׁשחית אֹונן, ׁשל ּכרעתֹו «¿≈≈ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אֹונן. ׁשל יפיּהמיתתֹו ויכחיׁש ּתתעּבר ׁשּלא ּכדי זרעֹו? מׁשחית ער היה .ולּמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

dÓLeב  ‡¯bz ¯·b ˙a ‰„e‰È Ôn˙ ‡ÊÁÂ«¬»«»¿»«¿««»»¿≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d·ÒÂ ÚeL«¿»¿«¿«¿»«

Ú¯:ג  dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿»»¿≈≈

dÓLד  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:ÔB‡»

dÓLה  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:d˙È ˙„ÈÏÈ „k ·ÈÊÎ· ‰Â‰Â ‰ÏL≈»«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

dÓLeו  d¯Îea ¯ÚÏ ‡˙z‡ ‰„e‰È ·ÈÒe¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈¿«
:¯Óz»»

ÈÈז  Ì„˜ LÈa ‰„e‰È„ ‡¯Îea ¯Ú ‰Â‰Â«¬»≈¿»ƒ»ƒ√»¿»
:ÈÈ d˙ÈÓ‡Â«¬ƒ≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

iffFB lr lrIe" :ai wEqR oOwl xEn`dn¥¨¨§©¨¨©©©©§¥
iM ,["inNcrd Edrx dxige `Ed Fp`vŸ§¦¨¥¥¨£ª¨¦¦
eil` dhp oipr dfi`l oM `l m ¦̀Ÿ¥§¥¤¦§¨¨¨¥¨

)m"`x(.a dxez

(a)éðòðk"àøbz" Y±zqxiB `Ed oM §©£¦©¨¨¥¦§©
FnkE .xgFq FWExitE ,qFlwpE`A i"Wx©¦§§§¥¥§

xn`PW)g ,ai ryed(ipf`n FciA orpM" : ¤¤¡©§©©§¨Ÿ§¥
ixdW ,WOn "iprpM" xnFl oi`e ."dnxn¦§¨§¥©§©£¦©¨¤£¥
wgvi z` xidfde mdxa` `A xWt`"¤§¨¨©§¨¨§¦§¦¤¦§¨
wgvi `A ,[iprpMd zFpAn `Vil `NW]¤Ÿ¦¨¦§©§©£¦¨¦§¨
?"aiqpe lif` dcEdie ,awri z` xidfde§¦§¦¤©£Ÿ¦¨¨¦§¨¦

)` ,p migqt(dcEdi iAx zrcl Edfe .§¤§©©©¦§¨
`N` zFIprpM E`Up `l mig`dW¤¨©¦Ÿ¨§§©£¦¤¨
dingp iAx zrcl la` ,zFnF`Y zFig £̀¨§£¨§©©©¦§¤§¨
xnFl Wi ,zFIprpM E`Up mig`dW¤¨©¦¨§§©£¦¥©

FrnWnM FWExiR o`M "iprpM"W)m"`x(. ¤§©£¦¨¥§©§¨
,dingp iAx zrcl mBW ,xnFl xWt`e§¤§¨©¤©§©©©¦§¤§¨
m`W mEXn ,WOn iprpM Wxtl oi` o`M̈¥§¨¥§©£¦©¨¦¤¦

` :oM(Wi` zA" `weC o`M azFM dOl ¥¨¨¥¨©§¨©¦
miprpM zFpA E`Up mNEM ixd) "iprpM(, §©£¦£¥¨¨§§§©£¦

a(b ,"ziprpM dX`" aFYkl Kixv did( ¨¨¨¦¦§¦¨§©£¦
oaEn df lMn ."rEW FnWE" siqFO dn©¦§©¦¨¤¨
lW FzEaiWg z` x`zl `A aEzMdW¤©¨¨§¨¥¤£¦¤

WxiR okle ,ziprpM `idW `le ,Wi`d̈¦§Ÿ¤¦§©£¦§¨¥¥©
didW ,xnFlM ,xgFq FWExiR "iprpM"W¤§©£¦¥¥§©¤¨¨
mB okNW ,FzxFgqA mqxEtnE rEcï©§§¨¦§¨¤¨¥©
zA" z`xwp ai wEqtA Dzzin zrWA¦§©¦¨¨§¨¦§¥©

"rEW)iaxd(,fnxd KxC lr siqFdl Wie . ©§¥§¦©¤¤¨¤¤
oMW ,KM lr dxFn "rEW" mXd mBW¤©©¥©¤©¨¤¥
oipFtE oirFW lMdW ,oFc`" :FWExiR rEW©¥¨¤©Ÿ¦¦

"eil`)d ,al diryi i"yx(.b dxez ¥¨
(d)Y áéæëá äéäå.íB÷nä íL §¨¨¦§¦¥©¨

úãlî ä÷ñtL íL ìò :éðà øîBàå§¥£¦©¥¤¨§¨¦¤¤
"áéæk" àø÷ð±dOM xg`l ,xnFlM ¦§¨§¦§©§©©©¨

`xwp zcNn dwqRW xxAzdW mipẄ¦¤¦§¨¥¤¨§¨¦¤¤¦§¨
oM mFwOd)`"eb(. ©¨¥

ì"áæëà Bîk éì äéäú Béä" :ïBL± §¨¦§¤¦§©§¨
mc`M" :mW i"WxaE .gi ,eh dinxi¦§§¨§©¦¨§¨¨

wqR FghaOWxFwn ± afk`" ,"EPOn ¤¦§©¨©¦¤©§¨¨
."wqFR¥

"åéîéî eáfëé àì øLà"±,gp dirWi £¤Ÿ§©§¥¨§©§¨
.`i ,fp mW i"Wx d`xE .`i§¥©¦¨

eðòéãBäì àa äî ïk àì íàc± §¦Ÿ¥©¨§¦¥
i`Ce `N` ."aifka dide" Fxn`A§¨§§¨¨¦§¦¤¨©©
mW lr oM `xwp aifMW EprinWn©§¦¥¤§¦¦§¨¥©¥
FzEaiWg lr EpcOln df xace ,rxF`nd©§¨§¨¨¤§©§¥©£¦

xird mXW ,mFwn FzF`A dcEdi lW¤§¨§¨¤¥¨¦
DzF`n eizFclFY EwqRW mW lr `xwp¦§¨©¥¤¨§§¨¥¨

K` .dX`xEB"d`AW ,azM "dix` ¦¨©©©§¥¨©¤¨
KxcA `NW zcll dwqRW EpcOll§©§¥¤¨§¨¨¤¤¤Ÿ§¤¤
dWlW Dl EclFp dYr cr ixdW ,raHd©¤©¤£¥©©¨§¨§¨
,dwiqtd mF`ztE ,df xg` dfA mipÄ¦¨¤©©¤¦§¦§¦¨
`NW `EdÎKExAÎWFcTd dvx KM `N ¤̀¨¨¨¨©¨¨¤Ÿ

.cFr clY¥¥
äaø úéLàøááe±zqxibkE .c ,dt ¦§¥¦©¨§¦§©

d`xE .dnw fnx "ipFrnW hEwli"d©©§¦§¦¤¤§¥
i"Wxl qgEind WExiRAziW`xaA ©¥©§¨§©¦¦§¥¦

dAx.mW ©¨¨
Y "äìL BîL àø÷zå" :éúéàø̈¦¦©¦§¨§¥¨

ú÷ñt±lr "dlW" FnW d`xw ,xnFlM ©§©§©¨§¨§¥¨©
didi df itlE ,zcNn dwqRW mW¥¤¨§¨¦¤¤§¦¤¦§¤
idlW" oFWNn ,"dlW" lW WExiRd©¥¤¥¨¦§¦§¥
sFq ,xnFlM ,"oiwxR idlW"e ,"`hiw©§¨§¦§¥¦§¦§©

)z"drax(.e dxez

(f)'ä éðéòa òø,ïðBà ìL Búòøk Y ©§¥¥§¨¨¤¨
Bòøæ úéçLî±.h wEqR oOwlcM ©§¦©§§¦§©¨¨

ïðBàa øîàpL±.i wEqR oOwl ¤¤¡©§¨§©¨¨
øò ìL Búúéîk ,"Búà íb úîiå"©¨¤©Ÿ§¦¨¤¥

ïðBà ìL Búúéî±Ezn mdipW ,xnFlM ¦¨¤¨§©§¥¤¥

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(ç)éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäé øîàiåíaéå E ©³Ÿ¤§¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´
éçàì òøæ í÷äå dúà:E Ÿ¨®§¨¥¬¤−©§¨¦«

i"yx£Ú¯Ê Ì˜‰Â∑ הּמת ׁשם על יּקרא .הּבן ¿»≈∆«ִֵֵֵֵַַַָ

(è)àa-íà äéäå òøfä äéäé Bì àl ék ïðBà òãiå©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´©®̈©§¨º̈¦¨̧
òøæ-ïúð ézìáì äöøà úçLå åéçà úLà-ìà¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©

:åéçàì§¨¦«
i"yx£‰ˆ¯‡ ˙ÁLÂ∑ מּבחּוץ וזֹורה מּבפנים .(ב"ר)ּדׁש ¿ƒ≈«¿»ְְִִִִֶַָ

(é):Búà-íb úîiå äNò øLà ýåýé éðéòa òøiå©¥²©§¥¥¬§Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«

(àé)-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäé øîàiå©Ÿ́¤§¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«
éáààeä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãò C ¨¦À©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàk§¤¨®©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨
i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ Èk∑,ּבקׁש אֹותּה היה ּדֹוחה לֹוּכלֹומר, להּׂשיאּה ּבדעּתֹו היה eÓÈŒÔt˙.ׁשּלא ¯Ó‡ Èk∑ ƒ»«¿ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹƒ»«∆»

אנׁשיה  ׁשּימּותּו זֹו היא לד)מחזקת .(יבמות ְֲִֶֶֶֶָָָֻ

(áé)íçpiå äãeäé-úLà òeL-úa úîzå íéîiä eaøiå©¦§Æ©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
éîlãòä eäòø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìò ìòiå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬¨«£ª¨¦−

:äúðîz¦§¨«¨
i"yx£B‡ˆ ÈÊÊbŒÏÚ ÏÚiÂ∑צאנֹו ּגזזי על לעמד ּתמנתה .וּיעל ««««…¿≈…ְְֲִֵַַַַַָָֹֹֹ

‡CeÁח  ˙z‡ ˙ÂÏ ÏeÚ ÔB‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«ƒ«»
:CeÁ‡Ï ‡Ú¯Ê ÌÈ˜‡Â d˙È ÌaÈÂ¿«≈»««¬≈«¿»¿»

Ú¯Ê‡ט  È¯˜˙Ó dÓL ÏÚ ‡Ï È¯‡ ÔB‡ Ú„ÈÂƒ«»¬≈»«¿≈ƒ¿¿≈«¿»
ÏaÁÓe È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙ÂÏ ÏÈÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«¬ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿«≈
‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡»¿≈««¿»¿ƒ¿»¿«»»«¿»

:È‰eÁ‡Ï«¬ƒ

d˙È:י  Û‡ ˙ÈÓ‡Â „·Ú Èc ÈÈ Ì„˜ LÈ‡·e¿≈√»¿»ƒ¬»«¬ƒ«»≈

‡¯ÏÓ‡יא  È·Èz d˙lk ¯Ó˙Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»»«¿≈ƒƒ«¿¿»
¯Ó‡ È¯‡ È¯· ‰ÏL ‡·¯c „Ú CÈ·‡ ˙È·≈»ƒ«ƒ¿»≈»¿ƒ¬≈¬«
¯Óz ˙ÏÊ‡Â È‰Á‡k ‡e‰ Û‡ ˙eÓÈ ‡ÓÏcƒ¿»¿«¿»…ƒ«¬»«»»

:‡‰e·‡ ˙Èa ˙·È˙ÈÂƒƒ«≈»»

e‰È„‰יב  ˙z‡ ÚeL ˙a ˙˙Óe ‡iÓBÈ e‡È‚Òe¿ƒ«»ƒ«««ƒ«¿»
‡e‰ dÚ ÈÊÊBb ÏÚ ˜ÈÏÒe ‰„e‰È ÌÁ˙‡Â¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«¿≈»≈

:˙Ó˙Ï ‰‡Ól„Ú dÓÁ¯ ‰¯ÈÁÂ¿ƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

DzF`nllbA zn opF`W oeike .dAiq ¥¨¦¨§¥¨¤¨¥¦§©
llbA zn xr mBW oaEn ,Frxf zzgWd©§¨©©§¨¤©¥¥¦§©

.Frxf zzgWd©§¨©©§
Bòøæ úéçLî øò äéä änìå±ixdW §¨¨¨¨¥©§¦©§¤£¥

iM" :opF`A xEn`d mrHd Flv` KIW `lŸ©¨¤§©©©¨¨§¨¦
did oM xr lv` iM ,"rxGd didi Fl `lŸ¦§¤©¤©¦¥¤¥¥¨¨

FNW rxGd zFidl xEn`)a ,cl zenai(. ¨¦§©¤©¤
déôé Léçëéå øaòúz àlL éãk± §¥¤Ÿ¦§©¥§©§¦¨§¨

dciNdW mEXn F` ,xEAird zrWA¦§©¨¦¦¤©¥¨
dwWd `NX dnE .itId zWgkdl znxFB¤¤§©§¨©©Ÿ¦©¤Ÿ¦§¨
,c i"WxA lirlcM ,oixTr lW qFM DzF`¨¤¦¨¦§¦§¥§©¦
DzF` xTrl dvx `NW xnFl Wi ?hi¥©¤Ÿ¨¨§©¥¨
cilFdl dvx `l dYr zrl `N` ,ixnbl§©§¦¤¨§¥©¨Ÿ¨¨§¦

.micli dPOng dxez ¦¤¨§¨¦
(g)Y òøæ í÷äåíL ìò àøwé ïaä §¨¥¤©©¥¦¨¥©¥

únä±FnW lr `xTi oAdW WExiRd oi` ©¥¥©¥¤©¥¦¨¥©§
m` opF`l zRki` dn iM ,zOd lW¤©¥¦¨¦§©§¨¦

FWExiR `N` ,eig` mW lr Fl E`xwi¦§§©¥¨¦¤¨¥
,zOd eig`l KIW didi clFPd oAdW¤©¥©¨¦§¤©¨§¨¦©¥
ozp" wEqRd oFWlke ,eia` `Ed ENi`M§¦¨¦§¦§©¨§¨
`Ed zOd eig`W mEXn ,"eig`l rxf¤©§¨¦¦¤¨¦©¥
cilFnE FYW` z` mAin `EdW mxFBd©¥¤§©¥¤¦§¦

oA dPOn)`"eb(.h dxez ¦¤¨¥
(h)Y äöøà úçLåíéðôaî Lc §¦¥©§¨¨¦¦§¦

õeçaî äøBæå±xArzY `NW icM)i"yx §¤¦©§¥¤Ÿ¦§©¥
a ,cl zenai(.i dxez

(`i)'Bâå øîà ékäéä äçBc :øîBìk Y ¦¨©§§©¤¨¨
L÷a dúBà±.WOn mdA oi`W mixacA ¨§©¦§¨¦¤¥¨¤©¨

Bì dàéOäì Bzòãa äéä àlL± ¤Ÿ¨¨§©§§©¦¨
xn` iM" :KWndA aEzMW dGn ,xnFlM§©¦¤¤¨©¤§¥¦¨©
:Dl xn`X dOW oaEn ,"'ebe zEni oR¤¨¨¤©¤¨©¨
lCbi cr Kia` ziA dpnl` iaW"§¦©§¨¨¥¨¦©¦§©
mrHd Fpi`e ,WwA dIgC Ff ,"dlW¥¨§¦¨§©§¥©©©
did `l xaC lW FYin`l iM ,iYin`d̈£¦¦¦©£¦¤¨¨Ÿ¨¨

."'ebe zEni oR" ,Dl F`iVdl FYrcA§©§§©¦¨¤¨
Y úeîé ït øîà ékBæ àéä ú÷æçî ¦¨©¤¨ª§¤¤¦

äéLðà eúeîiL±zFnaiA iAx zrcM ¤¨£¨¤¨§©©©¦¦¨
EznE minrR z`VPW ixg`NW ,a ,cq¤§©£¥¤¦¥©£©¦¥
wIce .ziWilXA `UPY `l ,milrAd©§¨¦Ÿ¦¨¥©§¦¦§¦¥

EzEnIW" aFYkl i"Wxs` ,"diWp` ©¦¦§¤¨£¨¤¨©
dfAW mEXn ,"eig`M" aEzM wEqRAW¤©¨¨§¤¨¦¤¨¤
aiWFd dcEdIW mrHd fFnxl dvẍ¨¦§©©©¤§¨¦
D`iVdl DxiYd `le dpEbr DzF`¨£¨§Ÿ¦¦¨§©¦¨
Wi`d mBW WWgW mEXn ,uEgl©¦¤¨©¤©¨¦

zEni uEgAOW)iaxd(.ai dxez ¤¦©¨
(ai)Bðàö éææb ìò ìòiå.. ìòiå" Y ©©©©Ÿ§¥Ÿ©©©

"Bðàö éææb ìò" ãBîòì ,"äúðîz± ¦§¨¨©£©Ÿ§¥Ÿ
lr zaqEn "lrIe" zaiY ,xnFlM§©¥©©©©¤¤©
iffFB lr"e ,wEqRd sFqAW "dzpnY"¦§¨¨¤§©¨§©§¥
,Fp`v iffFB lr cFnrl :FWExiR ,"Fp`vŸ¥©£©§¥Ÿ

oYk`lnA zF`xl)m"`x(.bi dxez ¦§¦§©§¨



צה ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(á)òeL BîLe éðòðk Léà-úa äãeäé íL-àøiå©©§¨¯§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©
:äéìà àáiå äçwiå©¦¨¤−¨©¨¬Ÿ¥¤«¨

i"yx£ÈÚk∑ ב"ר)ּתּגרא נ. :(פסחים ¿«¬ƒַָָ

(â):øò BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«

(ã):ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«

(ä)äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥¨®
:Búà dzãìa áéæëá äéäå§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«

i"yx£·ÈÊÎa ‰È‰Â∑:לׁשֹון 'ּכזיב', נקרא מּלדת ׁשּפסקה ׁשם על אני ואֹומר הּמקֹום, טו)ׁשם ּתהיה (ירמיה "היֹו ¿»»ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אכזב", ּכמֹו נה)לי ראיתי:(ישעיה רּבה' ּוב'בראׁשית להֹודיענּו? ּבא מה ּכן, לא ּדאם מימיו", יכּזבּו לא "אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ּפסקת  וגֹו'" ׁשלה ׁשמֹו ."וּתקרא ְְְְִֵַַַָָ

(å):øîz dîLe BøBëa øòì äMà äãeäé çwiå©¦©¯§¨²¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«

(æ)eäúîéå ýåýé éðéòa òø äãeäé øBëa øò éäéå©§¦À¥µ§´§½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÈÚa Ú¯∑,ער ׁשל ּכמיתתֹו ּגםֿאתֹו", "וּימת ּבאֹונן: ׁשּנאמר זרעֹו, מׁשחית אֹונן, ׁשל ּכרעתֹו «¿≈≈ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אֹונן. ׁשל יפיּהמיתתֹו ויכחיׁש ּתתעּבר ׁשּלא ּכדי זרעֹו? מׁשחית ער היה .ולּמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

dÓLeב  ‡¯bz ¯·b ˙a ‰„e‰È Ôn˙ ‡ÊÁÂ«¬»«»¿»«¿««»»¿≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d·ÒÂ ÚeL«¿»¿«¿«¿»«

Ú¯:ג  dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿»»¿≈≈

dÓLד  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:ÔB‡»

dÓLה  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:d˙È ˙„ÈÏÈ „k ·ÈÊÎ· ‰Â‰Â ‰ÏL≈»«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

dÓLeו  d¯Îea ¯ÚÏ ‡˙z‡ ‰„e‰È ·ÈÒe¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈¿«
:¯Óz»»

ÈÈז  Ì„˜ LÈa ‰„e‰È„ ‡¯Îea ¯Ú ‰Â‰Â«¬»≈¿»ƒ»ƒ√»¿»
:ÈÈ d˙ÈÓ‡Â«¬ƒ≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

iffFB lr lrIe" :ai wEqR oOwl xEn`dn¥¨¨§©¨¨©©©©§¥
iM ,["inNcrd Edrx dxige `Ed Fp`vŸ§¦¨¥¥¨£ª¨¦¦
eil` dhp oipr dfi`l oM `l m ¦̀Ÿ¥§¥¤¦§¨¨¨¥¨

)m"`x(.a dxez

(a)éðòðk"àøbz" Y±zqxiB `Ed oM §©£¦©¨¨¥¦§©
FnkE .xgFq FWExitE ,qFlwpE`A i"Wx©¦§§§¥¥§

xn`PW)g ,ai ryed(ipf`n FciA orpM" : ¤¤¡©§©©§¨Ÿ§¥
ixdW ,WOn "iprpM" xnFl oi`e ."dnxn¦§¨§¥©§©£¦©¨¤£¥
wgvi z` xidfde mdxa` `A xWt`"¤§¨¨©§¨¨§¦§¦¤¦§¨
wgvi `A ,[iprpMd zFpAn `Vil `NW]¤Ÿ¦¨¦§©§©£¦¨¦§¨
?"aiqpe lif` dcEdie ,awri z` xidfde§¦§¦¤©£Ÿ¦¨¨¦§¨¦

)` ,p migqt(dcEdi iAx zrcl Edfe .§¤§©©©¦§¨
`N` zFIprpM E`Up `l mig`dW¤¨©¦Ÿ¨§§©£¦¤¨
dingp iAx zrcl la` ,zFnF`Y zFig £̀¨§£¨§©©©¦§¤§¨
xnFl Wi ,zFIprpM E`Up mig`dW¤¨©¦¨§§©£¦¥©

FrnWnM FWExiR o`M "iprpM"W)m"`x(. ¤§©£¦¨¥§©§¨
,dingp iAx zrcl mBW ,xnFl xWt`e§¤§¨©¤©§©©©¦§¤§¨
m`W mEXn ,WOn iprpM Wxtl oi` o`M̈¥§¨¥§©£¦©¨¦¤¦

` :oM(Wi` zA" `weC o`M azFM dOl ¥¨¨¥¨©§¨©¦
miprpM zFpA E`Up mNEM ixd) "iprpM(, §©£¦£¥¨¨§§§©£¦

a(b ,"ziprpM dX`" aFYkl Kixv did( ¨¨¨¦¦§¦¨§©£¦
oaEn df lMn ."rEW FnWE" siqFO dn©¦§©¦¨¤¨
lW FzEaiWg z` x`zl `A aEzMdW¤©¨¨§¨¥¤£¦¤

WxiR okle ,ziprpM `idW `le ,Wi`d̈¦§Ÿ¤¦§©£¦§¨¥¥©
didW ,xnFlM ,xgFq FWExiR "iprpM"W¤§©£¦¥¥§©¤¨¨
mB okNW ,FzxFgqA mqxEtnE rEcï©§§¨¦§¨¤¨¥©
zA" z`xwp ai wEqtA Dzzin zrWA¦§©¦¨¨§¨¦§¥©

"rEW)iaxd(,fnxd KxC lr siqFdl Wie . ©§¥§¦©¤¤¨¤¤
oMW ,KM lr dxFn "rEW" mXd mBW¤©©¥©¤©¨¤¥
oipFtE oirFW lMdW ,oFc`" :FWExiR rEW©¥¨¤©Ÿ¦¦

"eil`)d ,al diryi i"yx(.b dxez ¥¨
(d)Y áéæëá äéäå.íB÷nä íL §¨¨¦§¦¥©¨

úãlî ä÷ñtL íL ìò :éðà øîBàå§¥£¦©¥¤¨§¨¦¤¤
"áéæk" àø÷ð±dOM xg`l ,xnFlM ¦§¨§¦§©§©©©¨

`xwp zcNn dwqRW xxAzdW mipẄ¦¤¦§¨¥¤¨§¨¦¤¤¦§¨
oM mFwOd)`"eb(. ©¨¥

ì"áæëà Bîk éì äéäú Béä" :ïBL± §¨¦§¤¦§©§¨
mc`M" :mW i"WxaE .gi ,eh dinxi¦§§¨§©¦¨§¨¨

wqR FghaOWxFwn ± afk`" ,"EPOn ¤¦§©¨©¦¤©§¨¨
."wqFR¥

"åéîéî eáfëé àì øLà"±,gp dirWi £¤Ÿ§©§¥¨§©§¨
.`i ,fp mW i"Wx d`xE .`i§¥©¦¨

eðòéãBäì àa äî ïk àì íàc± §¦Ÿ¥©¨§¦¥
i`Ce `N` ."aifka dide" Fxn`A§¨§§¨¨¦§¦¤¨©©
mW lr oM `xwp aifMW EprinWn©§¦¥¤§¦¦§¨¥©¥
FzEaiWg lr EpcOln df xace ,rxF`nd©§¨§¨¨¤§©§¥©£¦

xird mXW ,mFwn FzF`A dcEdi lW¤§¨§¨¤¥¨¦
DzF`n eizFclFY EwqRW mW lr `xwp¦§¨©¥¤¨§§¨¥¨

K` .dX`xEB"d`AW ,azM "dix` ¦¨©©©§¥¨©¤¨
KxcA `NW zcll dwqRW EpcOll§©§¥¤¨§¨¨¤¤¤Ÿ§¤¤
dWlW Dl EclFp dYr cr ixdW ,raHd©¤©¤£¥©©¨§¨§¨
,dwiqtd mF`ztE ,df xg` dfA mipÄ¦¨¤©©¤¦§¦§¦¨
`NW `EdÎKExAÎWFcTd dvx KM `N ¤̀¨¨¨¨©¨¨¤Ÿ

.cFr clY¥¥
äaø úéLàøááe±zqxibkE .c ,dt ¦§¥¦©¨§¦§©

d`xE .dnw fnx "ipFrnW hEwli"d©©§¦§¦¤¤§¥
i"Wxl qgEind WExiRAziW`xaA ©¥©§¨§©¦¦§¥¦

dAx.mW ©¨¨
Y "äìL BîL àø÷zå" :éúéàø̈¦¦©¦§¨§¥¨

ú÷ñt±lr "dlW" FnW d`xw ,xnFlM ©§©§©¨§¨§¥¨©
didi df itlE ,zcNn dwqRW mW¥¤¨§¨¦¤¤§¦¤¦§¤
idlW" oFWNn ,"dlW" lW WExiRd©¥¤¥¨¦§¦§¥
sFq ,xnFlM ,"oiwxR idlW"e ,"`hiw©§¨§¦§¥¦§¦§©

)z"drax(.e dxez

(f)'ä éðéòa òø,ïðBà ìL Búòøk Y ©§¥¥§¨¨¤¨
Bòøæ úéçLî±.h wEqR oOwlcM ©§¦©§§¦§©¨¨

ïðBàa øîàpL±.i wEqR oOwl ¤¤¡©§¨§©¨¨
øò ìL Búúéîk ,"Búà íb úîiå"©¨¤©Ÿ§¦¨¤¥

ïðBà ìL Búúéî±Ezn mdipW ,xnFlM ¦¨¤¨§©§¥¤¥

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(ç)éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäé øîàiåíaéå E ©³Ÿ¤§¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´
éçàì òøæ í÷äå dúà:E Ÿ¨®§¨¥¬¤−©§¨¦«

i"yx£Ú¯Ê Ì˜‰Â∑ הּמת ׁשם על יּקרא .הּבן ¿»≈∆«ִֵֵֵֵַַַָ

(è)àa-íà äéäå òøfä äéäé Bì àl ék ïðBà òãiå©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´©®̈©§¨º̈¦¨̧
òøæ-ïúð ézìáì äöøà úçLå åéçà úLà-ìà¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©

:åéçàì§¨¦«
i"yx£‰ˆ¯‡ ˙ÁLÂ∑ מּבחּוץ וזֹורה מּבפנים .(ב"ר)ּדׁש ¿ƒ≈«¿»ְְִִִִֶַָ

(é):Búà-íb úîiå äNò øLà ýåýé éðéòa òøiå©¥²©§¥¥¬§Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«

(àé)-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäé øîàiå©Ÿ́¤§¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«
éáààeä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãò C ¨¦À©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàk§¤¨®©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨
i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ Èk∑,ּבקׁש אֹותּה היה ּדֹוחה לֹוּכלֹומר, להּׂשיאּה ּבדעּתֹו היה eÓÈŒÔt˙.ׁשּלא ¯Ó‡ Èk∑ ƒ»«¿ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹƒ»«∆»

אנׁשיה  ׁשּימּותּו זֹו היא לד)מחזקת .(יבמות ְֲִֶֶֶֶָָָֻ

(áé)íçpiå äãeäé-úLà òeL-úa úîzå íéîiä eaøiå©¦§Æ©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
éîlãòä eäòø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìò ìòiå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬¨«£ª¨¦−

:äúðîz¦§¨«¨
i"yx£B‡ˆ ÈÊÊbŒÏÚ ÏÚiÂ∑צאנֹו ּגזזי על לעמד ּתמנתה .וּיעל ««««…¿≈…ְְֲִֵַַַַַָָֹֹֹ

‡CeÁח  ˙z‡ ˙ÂÏ ÏeÚ ÔB‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«ƒ«»
:CeÁ‡Ï ‡Ú¯Ê ÌÈ˜‡Â d˙È ÌaÈÂ¿«≈»««¬≈«¿»¿»

Ú¯Ê‡ט  È¯˜˙Ó dÓL ÏÚ ‡Ï È¯‡ ÔB‡ Ú„ÈÂƒ«»¬≈»«¿≈ƒ¿¿≈«¿»
ÏaÁÓe È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙ÂÏ ÏÈÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«¬ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿«≈
‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡»¿≈««¿»¿ƒ¿»¿«»»«¿»

:È‰eÁ‡Ï«¬ƒ

d˙È:י  Û‡ ˙ÈÓ‡Â „·Ú Èc ÈÈ Ì„˜ LÈ‡·e¿≈√»¿»ƒ¬»«¬ƒ«»≈

‡¯ÏÓ‡יא  È·Èz d˙lk ¯Ó˙Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»»«¿≈ƒƒ«¿¿»
¯Ó‡ È¯‡ È¯· ‰ÏL ‡·¯c „Ú CÈ·‡ ˙È·≈»ƒ«ƒ¿»≈»¿ƒ¬≈¬«
¯Óz ˙ÏÊ‡Â È‰Á‡k ‡e‰ Û‡ ˙eÓÈ ‡ÓÏcƒ¿»¿«¿»…ƒ«¬»«»»

:‡‰e·‡ ˙Èa ˙·È˙ÈÂƒƒ«≈»»

e‰È„‰יב  ˙z‡ ÚeL ˙a ˙˙Óe ‡iÓBÈ e‡È‚Òe¿ƒ«»ƒ«««ƒ«¿»
‡e‰ dÚ ÈÊÊBb ÏÚ ˜ÈÏÒe ‰„e‰È ÌÁ˙‡Â¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«¿≈»≈

:˙Ó˙Ï ‰‡Ól„Ú dÓÁ¯ ‰¯ÈÁÂ¿ƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

DzF`nllbA zn opF`W oeike .dAiq ¥¨¦¨§¥¨¤¨¥¦§©
llbA zn xr mBW oaEn ,Frxf zzgWd©§¨©©§¨¤©¥¥¦§©

.Frxf zzgWd©§¨©©§
Bòøæ úéçLî øò äéä änìå±ixdW §¨¨¨¨¥©§¦©§¤£¥

iM" :opF`A xEn`d mrHd Flv` KIW `lŸ©¨¤§©©©¨¨§¨¦
did oM xr lv` iM ,"rxGd didi Fl `lŸ¦§¤©¤©¦¥¤¥¥¨¨

FNW rxGd zFidl xEn`)a ,cl zenai(. ¨¦§©¤©¤
déôé Léçëéå øaòúz àlL éãk± §¥¤Ÿ¦§©¥§©§¦¨§¨

dciNdW mEXn F` ,xEAird zrWA¦§©¨¦¦¤©¥¨
dwWd `NX dnE .itId zWgkdl znxFB¤¤§©§¨©©Ÿ¦©¤Ÿ¦§¨
,c i"WxA lirlcM ,oixTr lW qFM DzF`¨¤¦¨¦§¦§¥§©¦
DzF` xTrl dvx `NW xnFl Wi ?hi¥©¤Ÿ¨¨§©¥¨
cilFdl dvx `l dYr zrl `N` ,ixnbl§©§¦¤¨§¥©¨Ÿ¨¨§¦

.micli dPOng dxez ¦¤¨§¨¦
(g)Y òøæ í÷äåíL ìò àøwé ïaä §¨¥¤©©¥¦¨¥©¥

únä±FnW lr `xTi oAdW WExiRd oi` ©¥¥©¥¤©¥¦¨¥©§
m` opF`l zRki` dn iM ,zOd lW¤©¥¦¨¦§©§¨¦

FWExiR `N` ,eig` mW lr Fl E`xwi¦§§©¥¨¦¤¨¥
,zOd eig`l KIW didi clFPd oAdW¤©¥©¨¦§¤©¨§¨¦©¥
ozp" wEqRd oFWlke ,eia` `Ed ENi`M§¦¨¦§¦§©¨§¨
`Ed zOd eig`W mEXn ,"eig`l rxf¤©§¨¦¦¤¨¦©¥
cilFnE FYW` z` mAin `EdW mxFBd©¥¤§©¥¤¦§¦

oA dPOn)`"eb(.h dxez ¦¤¨¥
(h)Y äöøà úçLåíéðôaî Lc §¦¥©§¨¨¦¦§¦

õeçaî äøBæå±xArzY `NW icM)i"yx §¤¦©§¥¤Ÿ¦§©¥
a ,cl zenai(.i dxez

(`i)'Bâå øîà ékäéä äçBc :øîBìk Y ¦¨©§§©¤¨¨
L÷a dúBà±.WOn mdA oi`W mixacA ¨§©¦§¨¦¤¥¨¤©¨

Bì dàéOäì Bzòãa äéä àlL± ¤Ÿ¨¨§©§§©¦¨
xn` iM" :KWndA aEzMW dGn ,xnFlM§©¦¤¤¨©¤§¥¦¨©
:Dl xn`X dOW oaEn ,"'ebe zEni oR¤¨¨¤©¤¨©¨
lCbi cr Kia` ziA dpnl` iaW"§¦©§¨¨¥¨¦©¦§©
mrHd Fpi`e ,WwA dIgC Ff ,"dlW¥¨§¦¨§©§¥©©©
did `l xaC lW FYin`l iM ,iYin`d̈£¦¦¦©£¦¤¨¨Ÿ¨¨

."'ebe zEni oR" ,Dl F`iVdl FYrcA§©§§©¦¨¤¨
Y úeîé ït øîà ékBæ àéä ú÷æçî ¦¨©¤¨ª§¤¤¦

äéLðà eúeîiL±zFnaiA iAx zrcM ¤¨£¨¤¨§©©©¦¦¨
EznE minrR z`VPW ixg`NW ,a ,cq¤§©£¥¤¦¥©£©¦¥
wIce .ziWilXA `UPY `l ,milrAd©§¨¦Ÿ¦¨¥©§¦¦§¦¥

EzEnIW" aFYkl i"Wxs` ,"diWp` ©¦¦§¤¨£¨¤¨©
dfAW mEXn ,"eig`M" aEzM wEqRAW¤©¨¨§¤¨¦¤¨¤
aiWFd dcEdIW mrHd fFnxl dvẍ¨¦§©©©¤§¨¦
D`iVdl DxiYd `le dpEbr DzF`¨£¨§Ÿ¦¦¨§©¦¨
Wi`d mBW WWgW mEXn ,uEgl©¦¤¨©¤©¨¦

zEni uEgAOW)iaxd(.ai dxez ¤¦©¨
(ai)Bðàö éææb ìò ìòiå.. ìòiå" Y ©©©©Ÿ§¥Ÿ©©©

"Bðàö éææb ìò" ãBîòì ,"äúðîz± ¦§¨¨©£©Ÿ§¥Ÿ
lr zaqEn "lrIe" zaiY ,xnFlM§©¥©©©©¤¤©
iffFB lr"e ,wEqRd sFqAW "dzpnY"¦§¨¨¤§©¨§©§¥
,Fp`v iffFB lr cFnrl :FWExiR ,"Fp`vŸ¥©£©§¥Ÿ

oYk`lnA zF`xl)m"`x(.bi dxez ¦§¦§©§¨



ayieצו zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(âé)éîç äpä øîàì øîúì ãbiåæâì äúðîú äìò C ©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬Ÿ
:BðàöŸ«

i"yx£‰˙Ó˙ ‰ÏÚ∑:אֹומר הּוא יד)ּובׁשמׁשֹון יֹוׁשבת:(שופטים היתה ההר ּבׁשּפּוע ּתמנתה וגֹו'", ׁשמׁשֹון "וּירד …∆ƒ¿»»ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּכאן  לּה ויֹורדין מּכאן, לּה .עֹולין ְְִִִִָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'd zcFarA dcixie dIlr£¦¨¦¦¨©£©

תמנתהתמנתהתמנתהתמנתה:::: עלהעלהעלהעלה חמיחמיחמיחמי יג)ההההּנּנּנּנהההה (לח, ִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
מּכאן לּה ויֹורדין מּכאן לּה עֹולין יֹוׁשבת, היתה ההר ּבׁשּפּוע ּתמנתה, גֹו' ׁשמׁשֹון וּירד אֹומר הּוא ובפירוש ּבׁשמׁשֹון יג. (לח, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

רש"י)

הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַָיׁש
הרי  ּבׁשּפּוע, הּוא ׁשההר מּכיון ּכי אחד. לרגע אפילּו ּבמקֹומֹו ולעמד לנּוח לֹו אי־אפׁשר ּבהר, ועֹולה מטּפס אדם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכאׁשר

חס־וׁשלֹום. ּולהסּתּכן לּפֹול הּוא עלּול יפסיק, ְְְְִִִִֵַַַָָאם
ּבּקדׁש, מעלּיתֹו לרגע ולנּוח ּבמּצבֹו להסּתּפק לאדם ׁשאי־אפׁשר ה'", ּבהר יעלה "מי - לקֹונֹו האדם ּבעבֹודת הּוא כן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּוכמֹו
חס־וׁשלֹום. "ירידה" לידי ולבֹוא ליּכׁשל הּוא עלּול מעלּיתֹו, לרגע ינּוח ואם ההר" "ּבׁשּפּוע נמצא הּוא הרי ועת זמן ּבכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּכי
ׁשל  לׁשֹונֹות אּלא ועמידה, יׁשיבה לׁשֹון ּכתּוב לא יֹוׁשבת", היתה ההר ּד"ּבׁשּפּוע "ּתמנה", ׁשאצל ּבזה הּכתּוב רמז ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹוזה
אֹו ּבירידה  אֹו הּוא הרי האדם, נמצא ׁשּבֹו מּצב ּובכל היא. ירידה ּבמקֹומֹו עמידה ּגם ההר" "ּבׁשּפּוע ּכי וירידה, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָעלּיה

ֲִַָּבעלּיה.

(ãé)éòva ñëzå äéìòî dúeðîìà éãâa øñzåó ©Á̈©Á¦§¥¸©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ
äúðîz Cøc-ìò øLà íéðéò çúôa áLzå ólòúzå©¦§©½̈©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
:äMàì Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−§¦¨«

i"yx£ÛlÚ˙zÂ∑ ּפניה ּבּהּכּסתה יּכיר ÌÈÈÚ.ׁשּלא Á˙Ùa ·LzÂ∑ ׁשעל ּדרכים ּבפרׁשת עינים, ּבפתיחת «ƒ¿«»ְִִֶֶַָָָָֹ«≈∆¿∆«≈«ƒְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתמנתה. י)ּדר אבינּו,(סוטה אברהם ׁשל לראֹותֹוּבפתחֹו מצּפֹות עינים ¯.ׁשּכל Èk‰˙‡ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָƒ»¬»

'B‚Â ‰ÏL Ï„‚ŒÈk∑ ּבנים מּמּנּו להעמיד מתאּוה ׁשהיתה יה ּודה, אצל עצמּה הפקירה לפיכ. ƒ»«≈»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ÏÒ˜יג  CÈeÓÁ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ¯Ó˙Ï ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿»»¿≈»»¬ƒ»≈
:dÚ Ê‚ÈÓÏ ˙Ó˙Ï¿ƒ¿»¿≈«»≈

dpÓיד  d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿≈«¿¿«ƒ«
˙eL¯Ùa ˙·È˙ÈÂ ˙wz‡Â ‡ÙÈÚa ˙‡Èqk˙‡Â¿ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ«»«ƒƒ«¿»»
‡·¯ È¯‡ ˙ÊÁ È¯‡ ˙Óz Á¯‡ ÏÚ Èc ÔÈÈÚ«¿ƒƒ«…«ƒ¿»¬≈»«¬≈¿»

:ez‡Ï dÏ ˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡È‰Â ‰ÏL≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«≈¿ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)Y äúðîú äìòàeä ïBLîLáe Ÿ¤¦§¨¨§¦§
øîBà±.` ,ci mihtFW ¥§¦

øää òetLa ,"äúðîz ïBLîL ãøiå"©¥¤¦§¦§¨¨§¦©¨¨
ïàkî dì ïéìBò ,úáLBé äúéä̈§¨¤¤¦¨¦¨

ïàkî dì ïéãøBéå±W`xn Dl `Ad §§¦¨¦¨©¨¨¥Ÿ
dlFr xdd ilbxn Dl `Ad ,cxFi xd©¥©¨¨¥©§¥¨¨¤

)` ,i dheq i"yx(.ci dxez

(ci)ólòúzåäéðt äúqk Y± ©¦§©¨¦§¨¨¤¨
,"dipR dzQk iM" :eh wEqR oOwlcM§¦§©¨¨¦¦§¨¨¤¨
"dipR dzQM"W xMfEd xaMW rnWOW¤©§©¤§¨§©¤¦§¨¨¤¨

)m"`x(FnM "sNrzYe" WxtnE .§¨¥©¦§©¨§
z"iHde c"nNdW ,"sHrzYe"©¦§©¥¤©¨¤§©¥
zFIzF`n odW oeiM ,zFtNgzn¦§©§¥¨¤¥¥¦

cg` o`vFOW "zplhc")awri zlgp(K` . ¤¨¨¤¨©
i"Wx Wxtn ci ,d mixiXdÎxiWA§¦©¦¦§¨¥©¦
oFWl ,"zpTY`e" :mEBxYd WExitM§¥©©§§¦©¨©§

.oETze hEXw¦§¦
.da øéké àlLíéðéò çúôa áLzå ¤Ÿ©¦¨©¥¤§¤©¥©¦

Yúçéúôa±,WOn gzR oFWl `l ¦§¦©Ÿ§¤©©¨
,mipird lr ltFp "gzR" oFWl oi`W¤¥§¤©¥©¨¥©¦

dgizR oFWNn `N`)m"`x(. ¤¨¦§§¦¨
íéëøc úLøôa ,"íéðéò"±z`xwpe ¥©¦§¨¨©§¨¦§¦§¥

eipir gzFR mc`dW itl ,"mipir gzR"¤©¥©¦§¦¤¨¨¨¥©¥¨
mikxC zWxtl `AWM F`FaA)`"eb(. §§¤¨§¨¨©§¨¦

z`xwp mikxC zWxRW azM m"`xde§¨§¥¨©¤¨¨©§¨¦¦§¥
zFgEzR mipird lMW ipRn" ,"mipir"¥©¦¦§¥¤¨¨¥©¦§
mikxCd lMW eixaC zErnWnE ."Dl̈©§¨§¨¨¤¨©§¨¦

.Dl zFgEzR§¨
eLøc eðéúBaøå ."äúðîz Cøc ìò"L¤©¤¤¦§¨¨§©¥¨§

±.` ,i dhFq¨
eðéáà íäøáà ìL Bçúôa±Edf §¦§¤©§¨¨¨¦¤

."gztA" WExiRd©¥§¤©

BúBàøì úBtöî "íéðéò" ìkL±EidW ¤¨¥©¦§©¦§¤¨
aiag dide ,oEll mW lAwzdl oilibx§¦¦§¦§©¥¨¨§¨¨¨¦

mdilr)my i"yx(i"Wx zpEkA oIrl Wie . £¥¤§¥§©¥§©¨©©¦
dGW dpEMdW F` ,WOn mW daWi m ¦̀¨§¨¨©¨¤©©¨¨¤¤
mdxa` lW Fzial qpMdl DpFvx did̈¨§¨§¦¨¥§¥¤©§¨¨

.dP`Vi dcEdIW iciÎlr Epia`̈¦©§¥¤§¨¦¨¤¨
'Bâå äìL ìãb ék äúàø ékY ¦¨£¨¦¨©¥¨§

,äãeäé ìöà dîöò äøé÷ôä Cëéôì§¦¨¦§¦¨©§¨¥¤§¨
íéða epnî ãéîòäì äeàúî äúéäL¤¨§¨¦§©¨§©£¦¦¤¨¦

±FpA Dl oYip `NW dz`xWM okle§¨¥§¤¨£¨¤Ÿ¦©¨§
dcEdi lv` Dnvr dxiwtd if` ,dlW¥¨£©¦§¦¨©§¨¥¤§¨

)m"`x(Dl lirFd dn ,oM `l m`W ,¤¦Ÿ¥©¦¨
df oiprl dcEdi lv` Dnvr dxiwtdW¤¦§¦¨©§¨¥¤§¨§¦§¨¤
Dl oYip `le dlW lcBW dz`xW¤¨£¨¤¨©¥¨§Ÿ¦©¨

)`"eb(.eh dxez

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(åè):äéðt äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬¦§−̈¨¤«¨

i"yx£‰BÊÏ ‰·LÁiÂ∑ׁשּיֹוׁשבת ּדרכים לפי Èt‰.ּבפרׁשת ‰˙qÎ Èk∑ּומדרׁש ּולהּכירּה. לראֹותּה יכל ולא ««¿¿∆»¿»ְְְִִֶֶֶַָָָƒƒ¿»»∆»ְְְְִִִַַָָָֹֹ
צנּועה, היתה חמיה ּבבית ּכׁשהיתה ּפניה", כּסתה "ּכי חׁשדּהרּבֹותינּו: לא לפיכ. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

(æè)àBáà àp-äáä øîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ¨«¨¨Æ¨´
éìàéì-ïzz-äî øîàzå àåä Búlë ék òãé àì ék C ¥©½¦¦µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½

:éìà àBáú ék¦¬¨−¥¨«
i"yx£C¯c‰ŒÏ‡ ‰ÈÏ‡ ËiÂ∑ דשטורני"ר לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, היא אׁשר הּדר אל נטה ּבּה, ׁשהיה מּדר. «≈≈∆»∆«∆∆ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

‡pŒ‰·‰∑ ּבלׁשֹון לתרּגמֹו ׁשּיׁש מּמקֹום חּוץ הּוא, הזמנה לׁשֹון 'הבה' לׁשֹון ּכל .לכ ודעּת עצמ הכיני »»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
הם  נתינה ללׁשֹון קרֹובים הזמנה ׁשל אֹותן ואף .נתינה, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

(æé)øîàzå ïàvä-ïî íéfò-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ©¾Ÿ¤
:EçìL ãò ïBáøò ïzz-íà¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«

i"yx£ÔB·¯Ú∑ מׁשּכֹון. ≈»ְַ

(çé)Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáøòä äî øîàiå©ÀŸ¤¨´¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzå©©¬©«
i"yx£EÏÈ˙Ùe EÓ˙Á∑ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה ו ׂשמלת ּבּה, חֹותם ׁשאּתה טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ עזקת'.BÏ ¯‰zÂ∑ …»¿¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ«««

ּבֹו, ּכּיֹוצא ּבֹוּגּבֹורים ּכּיֹוצא .צּדיקים ִִִִֵֵַַַ

‡¯Èטו  ‡¯a ˙˜Ùk d·MÁÂ ‰„e‰È d‡ÊÁÂ«¬»«¿»¿«¿«¿»¿«»»¬≈
:‡‰t‡ ˙‡ÈqÎ«ƒ««»»

ÔÚÎטז  È·‰ ¯Ó‡Â ‡Á¯‡Ï d˙ÂÏ ‡ËÒe¿»¿»«¿»¿»«¬«»ƒ¿«
‡È‰ d˙lÎ È¯‡ Ú„È ‡Ï È¯‡ CÈ˙ÂÏ ÏBÚÈ‡≈¿»ƒ¬≈»¿«¬≈«¿≈ƒ

:È˙ÂÏ ÏBÚÈ˙ È¯‡ ÈÏ Ôzz ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«ƒ≈ƒ¬≈≈¿»ƒ

Ú‡יז  ÔÓ ÈfÚ ¯· È„‚ ÁlL‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¬««¿ƒ«ƒ≈ƒ»»
:ÁÏL˙c „Ú ‡BkLÓ Ôzz Ì‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒƒ≈«¿»«¿ƒ¿»

Ó‡Â¯˙יח  CÏ Ôz‡ Èc ‡BkLÓ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ∆≈»«¬∆∆
dÏ ·‰ÈÂ C„È· Èc C¯ËeÁÂ CtLBLÂ C˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»ƒƒ»ƒ««

:dÏ ˙‡ÈcÚÂ d˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿»«¿«ƒ«≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(eh)Y äðBæì äáLçiåúáLBiL éôì ©©§§¤¨§¨§¦¤¤¤
íéëøc úLøôa±KxcM`le .zFpFGd §¨¨©§¨¦§¤¤©§Ÿ

dAxC` ixdW ,dipR dzQMW mEXn¦¤¦§¨¨¤¨¤£¥©§©¨
zEripvl oniq `Ed mipR iEQiM)m"`x(. ¦¨¦¦¨¦§¦

Y äéðt äúqë ékìBëé àìå ¦¦§¨¨¤¨§Ÿ¨
døékäìe dúBàøì±did m` iM ¦§¨§©¦¨¦¦¨¨

dpFfl DaiWgn did `l DxiMn)m"`x(. ©¦¨Ÿ¨¨©£¦¨§¨
eðéúBaø Løãîe±,i dhFq .a ,i dNibn ¦§©©¥§¦¨¨

.a
úéáa äúéäLk ,"äéðt äúqë ék"¦¦§¨¨¤¨§¤¨§¨§¥

äòeðö äúéä äéîç±WExiR Edfe ¨¦¨¨§¨§¨§¤¥
.ding ziaA dpEMde ,"dipR dzQM"¦§¨¨¤¨§©©¨¨§¥¨¦¨

dãLç àì Cëéôì±d`xIe"W s` okle §¦¨Ÿ£¨¨§¨¥©¤©¦§¤¨
K` .`id z`GW DA cWg `l ,"dcEdi§¨Ÿ¨©¨¤Ÿ¦©
cOln" :i"Wx WxiR mW dNibn `xnBA©§¨¨§¦¨¨¥©©¦§©¥
`l Kkitl ,ding ziaA dipR dzQMW¤¦§¨¨¤¨§¥¨¦¨§¦¨Ÿ
d`x `l FziaA s`W ,eiWkr DxiMd¦¦¨©§¨¤©§¥Ÿ¨¨
dfÎKxCÎlre ."DxiMn `dIW dipR̈¤¨¤§¥©¦¨§©¤¤¤
dipR dzQMW" :a ,i dhFqA i"Wx WxiR¥©©¦§¨¤¦§¨¨¤¨
minId lM DzF` d`x `le ding ziaA§¥¨¦¨§Ÿ¨¨¨¨©¨¦

."DA xiMd `l Kkitl ,FziaA dlcBW¤¨§¨§¥§¦¨Ÿ¦¦¨
`iad mW dhFqA g"Ad zFdBdaE§©¨©©§¨¨¥¦
dipR dzQMW" :i"WxA zxg` `qxiB¦§¨©¤¤§©¦¤¦§¨¨¤¨
iRÎlrÎs` xn`w ikde ,ding ziaA§¥¨¦¨§¨¦¨¨©©©¦
did drFh ,xnY `idW FAlA didW¤¨¨§¦¤¦¨¨¤¨¨
xnY ixdW ,`id zxg` xnFl KkA§¨©©¤¤¦¤£¥¨¨

."`id drEpvfh dxez §¨¦
(fh)Y Cøcä ìà äéìà èiåCøcî ©¥¥¤¨¤©¤¤¦¤¤

àéä øLà "Cøcä ìà" äèð da äéäL¤¨¨¨¨¨¤©¤¤£¤¦
da±dhFPWM xnFl KIW dIhp oFWl iM ¨¦§§¦¨©¨©§¤¤

x`an dfaE .xg` mFwnl cg` mFwOn¦¨¤¨§¨©¥¨¤§¨¥
:FWExiR "KxCd l` dil` hIe"W i"Wx©¦¤©¥¥¤¨¤©¤¤¥

.dil` KxCd l` hIe©¥¤©¤¤¥¤¨
ìáeø"éìåèùéã :æòì ïBL±destolir, ¦§©©

.zEhql¦§
Y àp äáäCëì Czòãå Cîöò éðéëä ¨¨¨¨¦¦©§¥§©§¥§¨

±,"Kkl KYrC .. ipikd" :Dl xn`X dn©¤¨©¨¨¦¦©§¥§¨
alA didi xaCdW icM EdfmlW ¤§¥¤©¨¨¦§¤§¥¨¥

lW cv mEW `ll ,d`ln dnMqdaE§©§¨¨§¥¨§Ÿ©¤
onvr ExcB zFOE`dW oeiM ,FCSn qpF`¤¦¦¥¨¤¨¨§©§¨

lirl i"Wx ixacM ,qpF`d on)f ,cl(: ¦¨¤§¦§¥©¦§¥
"zFlEzAd zFPrl dUri `l oke")iaxd(. §¥Ÿ¥¨¤§©©§

ì ìk"äáä" ïBL±d`x ,"Ead" oke ¨§¨¨§¥¨§¥
.gi ,c rWFd .bi ,` mixaC i"Wx©¦§¨¦¥©

.` ,hk miNdY§¦¦
ìàeä äðîæä ïBL±i"Wx mB d`x §©§¨¨§¥©©¦

i ,` zFnWA oke) b ,`i lirl(dad lM" : §¥§¥¦§¨¨¨
."`Ed xacl dpnfde dpkd oFWl§£¨¨§©§¨¨§¨¨

ìa Bîbøúì LiL íB÷nî õeçïBL ¦¨¤¥§©§§¦§
äðéúð±.` ,l .`k ,hk lirl d`x §¦¨§¥§¥

` l`EnW .eh ,` mihtFW .eh ,fn oOwl§©¨§¦§¥
"oY" mW i"WxA WxFtnke) `n ,ci(. §©§¨§©¦¨¥

.bi ,gw mW .bi ,q miNdY§¦¦¨
äðîæä ìL ïúBà óàå±,o`M :mde §©¨¤©§¨¨§¥¨

.mW zFnW .f ,cÎb ,`i lirl§¥§¨
ìì íéáBø÷íä äðéúð ïBL±ENi`M §¦¦§§¦¨¥§¦

.Kkl mkYrC EpY :xnF`fi dxez ¥§©§§¤§¨
(fi)ïBáøò.ïBkLî Ygi dxez ¥¨©§

(gi)Eìéúôe EîúçCú÷æò" Y Ÿ¨§§¦¤¦§§¨
"CtéLBLå±.FnEBxzM §¦¨§©§



צז ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(âé)éîç äpä øîàì øîúì ãbiåæâì äúðîú äìò C ©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬Ÿ
:BðàöŸ«

i"yx£‰˙Ó˙ ‰ÏÚ∑:אֹומר הּוא יד)ּובׁשמׁשֹון יֹוׁשבת:(שופטים היתה ההר ּבׁשּפּוע ּתמנתה וגֹו'", ׁשמׁשֹון "וּירד …∆ƒ¿»»ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּכאן  לּה ויֹורדין מּכאן, לּה .עֹולין ְְִִִִָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'd zcFarA dcixie dIlr£¦¨¦¦¨©£©

תמנתהתמנתהתמנתהתמנתה:::: עלהעלהעלהעלה חמיחמיחמיחמי יג)ההההּנּנּנּנהההה (לח, ִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
מּכאן לּה ויֹורדין מּכאן לּה עֹולין יֹוׁשבת, היתה ההר ּבׁשּפּוע ּתמנתה, גֹו' ׁשמׁשֹון וּירד אֹומר הּוא ובפירוש ּבׁשמׁשֹון יג. (לח, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

רש"י)

הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַָיׁש
הרי  ּבׁשּפּוע, הּוא ׁשההר מּכיון ּכי אחד. לרגע אפילּו ּבמקֹומֹו ולעמד לנּוח לֹו אי־אפׁשר ּבהר, ועֹולה מטּפס אדם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכאׁשר

חס־וׁשלֹום. ּולהסּתּכן לּפֹול הּוא עלּול יפסיק, ְְְְִִִִֵַַַָָאם
ּבּקדׁש, מעלּיתֹו לרגע ולנּוח ּבמּצבֹו להסּתּפק לאדם ׁשאי־אפׁשר ה'", ּבהר יעלה "מי - לקֹונֹו האדם ּבעבֹודת הּוא כן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּוכמֹו
חס־וׁשלֹום. "ירידה" לידי ולבֹוא ליּכׁשל הּוא עלּול מעלּיתֹו, לרגע ינּוח ואם ההר" "ּבׁשּפּוע נמצא הּוא הרי ועת זמן ּבכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּכי
ׁשל  לׁשֹונֹות אּלא ועמידה, יׁשיבה לׁשֹון ּכתּוב לא יֹוׁשבת", היתה ההר ּד"ּבׁשּפּוע "ּתמנה", ׁשאצל ּבזה הּכתּוב רמז ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹוזה
אֹו ּבירידה  אֹו הּוא הרי האדם, נמצא ׁשּבֹו מּצב ּובכל היא. ירידה ּבמקֹומֹו עמידה ּגם ההר" "ּבׁשּפּוע ּכי וירידה, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָעלּיה

ֲִַָּבעלּיה.

(ãé)éòva ñëzå äéìòî dúeðîìà éãâa øñzåó ©Á̈©Á¦§¥¸©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ
äúðîz Cøc-ìò øLà íéðéò çúôa áLzå ólòúzå©¦§©½̈©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
:äMàì Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−§¦¨«

i"yx£ÛlÚ˙zÂ∑ ּפניה ּבּהּכּסתה יּכיר ÌÈÈÚ.ׁשּלא Á˙Ùa ·LzÂ∑ ׁשעל ּדרכים ּבפרׁשת עינים, ּבפתיחת «ƒ¿«»ְִִֶֶַָָָָֹ«≈∆¿∆«≈«ƒְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתמנתה. י)ּדר אבינּו,(סוטה אברהם ׁשל לראֹותֹוּבפתחֹו מצּפֹות עינים ¯.ׁשּכל Èk‰˙‡ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָƒ»¬»

'B‚Â ‰ÏL Ï„‚ŒÈk∑ ּבנים מּמּנּו להעמיד מתאּוה ׁשהיתה יה ּודה, אצל עצמּה הפקירה לפיכ. ƒ»«≈»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ÏÒ˜יג  CÈeÓÁ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ¯Ó˙Ï ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿»»¿≈»»¬ƒ»≈
:dÚ Ê‚ÈÓÏ ˙Ó˙Ï¿ƒ¿»¿≈«»≈

dpÓיד  d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿≈«¿¿«ƒ«
˙eL¯Ùa ˙·È˙ÈÂ ˙wz‡Â ‡ÙÈÚa ˙‡Èqk˙‡Â¿ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ«»«ƒƒ«¿»»
‡·¯ È¯‡ ˙ÊÁ È¯‡ ˙Óz Á¯‡ ÏÚ Èc ÔÈÈÚ«¿ƒƒ«…«ƒ¿»¬≈»«¬≈¿»

:ez‡Ï dÏ ˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡È‰Â ‰ÏL≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«≈¿ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)Y äúðîú äìòàeä ïBLîLáe Ÿ¤¦§¨¨§¦§
øîBà±.` ,ci mihtFW ¥§¦

øää òetLa ,"äúðîz ïBLîL ãøiå"©¥¤¦§¦§¨¨§¦©¨¨
ïàkî dì ïéìBò ,úáLBé äúéä̈§¨¤¤¦¨¦¨

ïàkî dì ïéãøBéå±W`xn Dl `Ad §§¦¨¦¨©¨¨¥Ÿ
dlFr xdd ilbxn Dl `Ad ,cxFi xd©¥©¨¨¥©§¥¨¨¤

)` ,i dheq i"yx(.ci dxez

(ci)ólòúzåäéðt äúqk Y± ©¦§©¨¦§¨¨¤¨
,"dipR dzQk iM" :eh wEqR oOwlcM§¦§©¨¨¦¦§¨¨¤¨
"dipR dzQM"W xMfEd xaMW rnWOW¤©§©¤§¨§©¤¦§¨¨¤¨

)m"`x(FnM "sNrzYe" WxtnE .§¨¥©¦§©¨§
z"iHde c"nNdW ,"sHrzYe"©¦§©¥¤©¨¤§©¥
zFIzF`n odW oeiM ,zFtNgzn¦§©§¥¨¤¥¥¦

cg` o`vFOW "zplhc")awri zlgp(K` . ¤¨¨¤¨©
i"Wx Wxtn ci ,d mixiXdÎxiWA§¦©¦¦§¨¥©¦
oFWl ,"zpTY`e" :mEBxYd WExitM§¥©©§§¦©¨©§

.oETze hEXw¦§¦
.da øéké àlLíéðéò çúôa áLzå ¤Ÿ©¦¨©¥¤§¤©¥©¦

Yúçéúôa±,WOn gzR oFWl `l ¦§¦©Ÿ§¤©©¨
,mipird lr ltFp "gzR" oFWl oi`W¤¥§¤©¥©¨¥©¦

dgizR oFWNn `N`)m"`x(. ¤¨¦§§¦¨
íéëøc úLøôa ,"íéðéò"±z`xwpe ¥©¦§¨¨©§¨¦§¦§¥

eipir gzFR mc`dW itl ,"mipir gzR"¤©¥©¦§¦¤¨¨¨¥©¥¨
mikxC zWxtl `AWM F`FaA)`"eb(. §§¤¨§¨¨©§¨¦

z`xwp mikxC zWxRW azM m"`xde§¨§¥¨©¤¨¨©§¨¦¦§¥
zFgEzR mipird lMW ipRn" ,"mipir"¥©¦¦§¥¤¨¨¥©¦§
mikxCd lMW eixaC zErnWnE ."Dl̈©§¨§¨¨¤¨©§¨¦

.Dl zFgEzR§¨
eLøc eðéúBaøå ."äúðîz Cøc ìò"L¤©¤¤¦§¨¨§©¥¨§

±.` ,i dhFq¨
eðéáà íäøáà ìL Bçúôa±Edf §¦§¤©§¨¨¨¦¤

."gztA" WExiRd©¥§¤©

BúBàøì úBtöî "íéðéò" ìkL±EidW ¤¨¥©¦§©¦§¤¨
aiag dide ,oEll mW lAwzdl oilibx§¦¦§¦§©¥¨¨§¨¨¨¦

mdilr)my i"yx(i"Wx zpEkA oIrl Wie . £¥¤§¥§©¥§©¨©©¦
dGW dpEMdW F` ,WOn mW daWi m ¦̀¨§¨¨©¨¤©©¨¨¤¤
mdxa` lW Fzial qpMdl DpFvx did̈¨§¨§¦¨¥§¥¤©§¨¨

.dP`Vi dcEdIW iciÎlr Epia`̈¦©§¥¤§¨¦¨¤¨
'Bâå äìL ìãb ék äúàø ékY ¦¨£¨¦¨©¥¨§

,äãeäé ìöà dîöò äøé÷ôä Cëéôì§¦¨¦§¦¨©§¨¥¤§¨
íéða epnî ãéîòäì äeàúî äúéäL¤¨§¨¦§©¨§©£¦¦¤¨¦

±FpA Dl oYip `NW dz`xWM okle§¨¥§¤¨£¨¤Ÿ¦©¨§
dcEdi lv` Dnvr dxiwtd if` ,dlW¥¨£©¦§¦¨©§¨¥¤§¨

)m"`x(Dl lirFd dn ,oM `l m`W ,¤¦Ÿ¥©¦¨
df oiprl dcEdi lv` Dnvr dxiwtdW¤¦§¦¨©§¨¥¤§¨§¦§¨¤
Dl oYip `le dlW lcBW dz`xW¤¨£¨¤¨©¥¨§Ÿ¦©¨

)`"eb(.eh dxez

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(åè):äéðt äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬¦§−̈¨¤«¨

i"yx£‰BÊÏ ‰·LÁiÂ∑ׁשּיֹוׁשבת ּדרכים לפי Èt‰.ּבפרׁשת ‰˙qÎ Èk∑ּומדרׁש ּולהּכירּה. לראֹותּה יכל ולא ««¿¿∆»¿»ְְְִִֶֶֶַָָָƒƒ¿»»∆»ְְְְִִִַַָָָֹֹ
צנּועה, היתה חמיה ּבבית ּכׁשהיתה ּפניה", כּסתה "ּכי חׁשדּהרּבֹותינּו: לא לפיכ. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

(æè)àBáà àp-äáä øîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ¨«¨¨Æ¨´
éìàéì-ïzz-äî øîàzå àåä Búlë ék òãé àì ék C ¥©½¦¦µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½

:éìà àBáú ék¦¬¨−¥¨«
i"yx£C¯c‰ŒÏ‡ ‰ÈÏ‡ ËiÂ∑ דשטורני"ר לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, היא אׁשר הּדר אל נטה ּבּה, ׁשהיה מּדר. «≈≈∆»∆«∆∆ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

‡pŒ‰·‰∑ ּבלׁשֹון לתרּגמֹו ׁשּיׁש מּמקֹום חּוץ הּוא, הזמנה לׁשֹון 'הבה' לׁשֹון ּכל .לכ ודעּת עצמ הכיני »»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
הם  נתינה ללׁשֹון קרֹובים הזמנה ׁשל אֹותן ואף .נתינה, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

(æé)øîàzå ïàvä-ïî íéfò-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ©¾Ÿ¤
:EçìL ãò ïBáøò ïzz-íà¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«

i"yx£ÔB·¯Ú∑ מׁשּכֹון. ≈»ְַ

(çé)Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáøòä äî øîàiå©ÀŸ¤¨´¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzå©©¬©«
i"yx£EÏÈ˙Ùe EÓ˙Á∑ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה ו ׂשמלת ּבּה, חֹותם ׁשאּתה טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ עזקת'.BÏ ¯‰zÂ∑ …»¿¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ«««

ּבֹו, ּכּיֹוצא ּבֹוּגּבֹורים ּכּיֹוצא .צּדיקים ִִִִֵֵַַַ

‡¯Èטו  ‡¯a ˙˜Ùk d·MÁÂ ‰„e‰È d‡ÊÁÂ«¬»«¿»¿«¿«¿»¿«»»¬≈
:‡‰t‡ ˙‡ÈqÎ«ƒ««»»

ÔÚÎטז  È·‰ ¯Ó‡Â ‡Á¯‡Ï d˙ÂÏ ‡ËÒe¿»¿»«¿»¿»«¬«»ƒ¿«
‡È‰ d˙lÎ È¯‡ Ú„È ‡Ï È¯‡ CÈ˙ÂÏ ÏBÚÈ‡≈¿»ƒ¬≈»¿«¬≈«¿≈ƒ

:È˙ÂÏ ÏBÚÈ˙ È¯‡ ÈÏ Ôzz ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«ƒ≈ƒ¬≈≈¿»ƒ

Ú‡יז  ÔÓ ÈfÚ ¯· È„‚ ÁlL‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¬««¿ƒ«ƒ≈ƒ»»
:ÁÏL˙c „Ú ‡BkLÓ Ôzz Ì‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒƒ≈«¿»«¿ƒ¿»

Ó‡Â¯˙יח  CÏ Ôz‡ Èc ‡BkLÓ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ∆≈»«¬∆∆
dÏ ·‰ÈÂ C„È· Èc C¯ËeÁÂ CtLBLÂ C˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»ƒƒ»ƒ««

:dÏ ˙‡ÈcÚÂ d˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿»«¿«ƒ«≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(eh)Y äðBæì äáLçiåúáLBiL éôì ©©§§¤¨§¨§¦¤¤¤
íéëøc úLøôa±KxcM`le .zFpFGd §¨¨©§¨¦§¤¤©§Ÿ

dAxC` ixdW ,dipR dzQMW mEXn¦¤¦§¨¨¤¨¤£¥©§©¨
zEripvl oniq `Ed mipR iEQiM)m"`x(. ¦¨¦¦¨¦§¦

Y äéðt äúqë ékìBëé àìå ¦¦§¨¨¤¨§Ÿ¨
døékäìe dúBàøì±did m` iM ¦§¨§©¦¨¦¦¨¨

dpFfl DaiWgn did `l DxiMn)m"`x(. ©¦¨Ÿ¨¨©£¦¨§¨
eðéúBaø Løãîe±,i dhFq .a ,i dNibn ¦§©©¥§¦¨¨

.a
úéáa äúéäLk ,"äéðt äúqë ék"¦¦§¨¨¤¨§¤¨§¨§¥

äòeðö äúéä äéîç±WExiR Edfe ¨¦¨¨§¨§¨§¤¥
.ding ziaA dpEMde ,"dipR dzQM"¦§¨¨¤¨§©©¨¨§¥¨¦¨

dãLç àì Cëéôì±d`xIe"W s` okle §¦¨Ÿ£¨¨§¨¥©¤©¦§¤¨
K` .`id z`GW DA cWg `l ,"dcEdi§¨Ÿ¨©¨¤Ÿ¦©
cOln" :i"Wx WxiR mW dNibn `xnBA©§¨¨§¦¨¨¥©©¦§©¥
`l Kkitl ,ding ziaA dipR dzQMW¤¦§¨¨¤¨§¥¨¦¨§¦¨Ÿ
d`x `l FziaA s`W ,eiWkr DxiMd¦¦¨©§¨¤©§¥Ÿ¨¨
dfÎKxCÎlre ."DxiMn `dIW dipR̈¤¨¤§¥©¦¨§©¤¤¤
dipR dzQMW" :a ,i dhFqA i"Wx WxiR¥©©¦§¨¤¦§¨¨¤¨
minId lM DzF` d`x `le ding ziaA§¥¨¦¨§Ÿ¨¨¨¨©¨¦

."DA xiMd `l Kkitl ,FziaA dlcBW¤¨§¨§¥§¦¨Ÿ¦¦¨
`iad mW dhFqA g"Ad zFdBdaE§©¨©©§¨¨¥¦
dipR dzQMW" :i"WxA zxg` `qxiB¦§¨©¤¤§©¦¤¦§¨¨¤¨
iRÎlrÎs` xn`w ikde ,ding ziaA§¥¨¦¨§¨¦¨¨©©©¦
did drFh ,xnY `idW FAlA didW¤¨¨§¦¤¦¨¨¤¨¨
xnY ixdW ,`id zxg` xnFl KkA§¨©©¤¤¦¤£¥¨¨

."`id drEpvfh dxez §¨¦
(fh)Y Cøcä ìà äéìà èiåCøcî ©¥¥¤¨¤©¤¤¦¤¤

àéä øLà "Cøcä ìà" äèð da äéäL¤¨¨¨¨¨¤©¤¤£¤¦
da±dhFPWM xnFl KIW dIhp oFWl iM ¨¦§§¦¨©¨©§¤¤

x`an dfaE .xg` mFwnl cg` mFwOn¦¨¤¨§¨©¥¨¤§¨¥
:FWExiR "KxCd l` dil` hIe"W i"Wx©¦¤©¥¥¤¨¤©¤¤¥

.dil` KxCd l` hIe©¥¤©¤¤¥¤¨
ìáeø"éìåèùéã :æòì ïBL±destolir, ¦§©©

.zEhql¦§
Y àp äáäCëì Czòãå Cîöò éðéëä ¨¨¨¨¦¦©§¥§©§¥§¨

±,"Kkl KYrC .. ipikd" :Dl xn`X dn©¤¨©¨¨¦¦©§¥§¨
alA didi xaCdW icM EdfmlW ¤§¥¤©¨¨¦§¤§¥¨¥

lW cv mEW `ll ,d`ln dnMqdaE§©§¨¨§¥¨§Ÿ©¤
onvr ExcB zFOE`dW oeiM ,FCSn qpF`¤¦¦¥¨¤¨¨§©§¨

lirl i"Wx ixacM ,qpF`d on)f ,cl(: ¦¨¤§¦§¥©¦§¥
"zFlEzAd zFPrl dUri `l oke")iaxd(. §¥Ÿ¥¨¤§©©§

ì ìk"äáä" ïBL±d`x ,"Ead" oke ¨§¨¨§¥¨§¥
.gi ,c rWFd .bi ,` mixaC i"Wx©¦§¨¦¥©

.` ,hk miNdY§¦¦
ìàeä äðîæä ïBL±i"Wx mB d`x §©§¨¨§¥©©¦

i ,` zFnWA oke) b ,`i lirl(dad lM" : §¥§¥¦§¨¨¨
."`Ed xacl dpnfde dpkd oFWl§£¨¨§©§¨¨§¨¨

ìa Bîbøúì LiL íB÷nî õeçïBL ¦¨¤¥§©§§¦§
äðéúð±.` ,l .`k ,hk lirl d`x §¦¨§¥§¥

` l`EnW .eh ,` mihtFW .eh ,fn oOwl§©¨§¦§¥
"oY" mW i"WxA WxFtnke) `n ,ci(. §©§¨§©¦¨¥

.bi ,gw mW .bi ,q miNdY§¦¦¨
äðîæä ìL ïúBà óàå±,o`M :mde §©¨¤©§¨¨§¥¨

.mW zFnW .f ,cÎb ,`i lirl§¥§¨
ìì íéáBø÷íä äðéúð ïBL±ENi`M §¦¦§§¦¨¥§¦

.Kkl mkYrC EpY :xnF`fi dxez ¥§©§§¤§¨
(fi)ïBáøò.ïBkLî Ygi dxez ¥¨©§

(gi)Eìéúôe EîúçCú÷æò" Y Ÿ¨§§¦¤¦§§¨
"CtéLBLå±.FnEBxzM §¦¨§©§



ayieצח zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(331 'nr eh zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּהּהּהּה מתמתמתמתּכּכּכּכּסּסּסּסהההה ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה ווווׂשׂשׂשׂשמלתמלתמלתמלת ּבּבּבּבּהּהּהּה חחחחֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה יח)טטטטּבּבּבּבעתעתעתעת לח, לכן (רש"י ּבדּבּורֹו. יעמד ׁשּיהּודה להבטיח רצתה ּתמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לאֹות  (ׁשּלבׁש הּמיחד ּבגדֹו ואת הּמיחד חֹותמֹו את אּלא נפֹוצים, חפצים ׁשהם סתם, וׂשמלה טּבעת מּמּנּו ּבּקׁשה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻלא

" - .ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתההההחׁשיבּות) . ּבּה ּבּה".ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתההההחֹותם מתּכּסה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(èé)éãâa Laìzå äéìòî dôéòö øñzå Cìzå í÷zå©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨©¦§©−¦§¥¬
:dúeðîìà©§§¨«

(ë)éîlãòä eäòø ãéa íéfòä éãb-úà äãeäé çìLiå©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½
:dàöî àìå äMàä ãiî ïBáøòä úç÷ì̈©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«

(àë)äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà ìàLiå©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²
äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìò íéðéòá àåä¦¬¨«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

:äLã÷§¥¨«
i"yx£‰L„w‰∑ לזנּות ּומזּמנת .מקּדׁשת «¿≈»ְְְִֶֶֶֶֻֻ

(áë)éLðà íâå äéúàöî àì øîàiå äãeäé-ìà áLiå©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ§¨¦®¨§©̧©§¥³
:äLã÷ äæá äúéä-àì eøîà íB÷nä©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

(âë)äpä æeáì äéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´¨®¦¥³
:dúàöî àì äzàå äfä éãbä ézçìL̈©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ§¨¨«

i"yx£dÏŒÁwz∑ׁשּלּה ּׁשּבידּהיהיה Êe·Ï.מה ‰È‰ Ôt∑ ּכי ּגנאי, ויהיה הּדבר יתּפרסם עֹוד ּתבּקׁשּנה אם ƒ«»ְְִֶֶֶַָָָ∆ƒ¿∆»ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּדברי  לאּמת עֹוד לעׂשֹות עלי ‰.מה È„b‰ ÈzÁÏL ‰p‰‰f∑ עּזים ּבגדי אביו את יהּודה ׁשר ּמה לפי ְְֲֵֶֶַַַָָƒ≈»«¿ƒ«¿ƒ«∆ְְְִִִִִִִֶֶָָָ

עּזים  ּבגדי אֹותֹו ּגם רּמּוהּו ּבדמֹו, יֹוסף ּכתנת .(ב"ר)ׁשהטּביל ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹ

dpÓיט  dÙÈÚ ˙‡ÈcÚ‡Â ˙ÏÊ‡Â ˙Ó˜Â¿»««¬»«¿«¿ƒ«≈«ƒ«
:d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙LÈ·Ïe¿≈«¿≈«¿¿«

¯dÓÁכ  ‡„Èa ÈfÚ ¯· ‡È„b ˙È ‰„e‰È ¯cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈ƒ»«¬≈
‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡BkLÓ ·qÓÏ ‰‡Ól„Ú¬À»»»¿ƒ««¿»ƒ»¿ƒ¿»

:dÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿¿«

Ô‡Ïכא  ¯ÓÈÓÏ d¯˙‡ ÈL‡ ˙È ÏÈ‡Le¿ƒ»¬»≈«¿«¿≈«¿»
˙ÈÏ e¯Ó‡Â ‡Á¯‡ ÏÚ ÔÈÈÚ· ‡È‰ ‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿»«¬»≈

:‡zLc˜Ó ‡Î‰»»¿«ƒ¿»

‡d˙ÈÁkLכב  ‡Ï ¯Ó‡Â ‰„e‰È ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¿»«¬«»«¿¿ƒ«
‡Î‰ ˙ÈÏ e¯Ó‡ ‡¯˙‡ ÈL‡ Û‡Â¿«¬»≈«¿»¬»≈»»

:‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»

CBÁÏכג  È‰ ‡ÓÏÈc dÏ ·qz ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ««ƒ¿»¿≈¿
:dzÁkL‡ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡È„b ˙È¯cL ‡‰»«»ƒ«¿»»≈¿«¿»«¿¿ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

da íúBç äzàL úòaè±okle ©©©¤©¨¥¨§¨¥
znzFg zrAHd z`xwp)m"`x(i"Wxe . ¦§¥©©©©¤¤§©¦

dWwA `idW WiBcnzrAh `weC ©§¦¤¦¦§¨©§¨©©©
,zrAh mzq `le ,DA mzFg `EdW¤¥¨§Ÿ§¨©©©
`EdW FA xMiPW xaC dzvxW mEXn¦¤¨§¨¨¨¤¦¨¤
`p xMd" :xnFl lkEYW icM ,dcEdi lW¤§¨§¥¤©©©¤¨

"'ebe)iaxd(.
da äqkúî äzàL EúìîNå±x`an §¦§¨§¤©¨¦§©¤¨§¨¥

,"LlizR" FzlnUl d`xTW mrHd dfÄ¤©©©¤¨§¨§¦§¨§¦¤
`id ixd ,DA dQMzOW oeiMW mEXn¦¤¥¨¤¦§©¤¨£¥¦
oFWlke ,zlkz iliztaE zivivA zaIg©¤¤§¦¦¦§¦¥§¥¤§¦§

wEqRd)ai ,ak mixac(KN dUrY milicB" : ©¨§¦¦©£¤¨
dQkY xW` LzEqM zFtpM rAx` lr©©§©©§§§£¤§©¤

"DA)m"`x(oFWNn "LlizR" WxtOW F` . ¨¤§¨¥§¦§¦§
xAEgn dcEdIW cbal dpEMdW ,xEAig¦¤©©¨¨§¤¤¤§¨§¨
dcEdil cgEind cbA `Ede ,eil ¥̀¨§¤¤©§¨¦¨
dQMzn dY`W LzlnU" Edfe ,calA¦§¨§¤¦§¨§¤©¨¦§©¤

"DA)iaxd(. ¨

Y Bì øäzå,Ba àöBik íéøBab ©©©¦¦©¥
íé÷écö±wEqR oOwl i"Wx mB d`x ©¦¦§¥©©¦§©¨¨

."miwiCv mdipW EN`" :fk¥§¥¤©¦¦
Ba àöBik±zaiY xEYIn oM cnFl ©¥¥¥¦¦¥©

Edn ,"xdYe" xnFl lFki didW ,"Fl"¤¨¨¨©©©©©
EdFnM miwiCve mixFAB `N` ,"Fl")i"yx ¤¨¦¦§©¦¦¨

h ,dt x"a(zaiY `xwOA Epivn `NW .¤Ÿ¨¦©¦§¨¥©
,"clYe" lv` `N` ,"xdYe" lv` "Fl"¥¤©©©¤¨¥¤©¥¤
rnWn ,"Fl xdYe" o`M azMW dGnE¦¤¤¨©¨©©©©§©

Fl minFC Eid mdW xnFl `AW)x`a ¤¨©¤¥¨¦
dcya(cEn dGW siqFdl Wie .xTirA WB §¥§¦¤¤§¨§¦¨

clId lW it`d oMW ,dzxdW drWA§¨¨¤¨§¨¤¥¨Ÿ¦¤©¤¤
zrWA rAwp 'eke WNg F` xFAB¦©¨¦§¨¦§©
.a ,fh dCp `xnBA x`FanM ,oFixdd©¥¨©§¨©§¨¨¦¨
wiCSW zxnF` `xnBd mXW s`e§©¤¨©§¨¨¤¤¤©¦
iciA lMd"W mEXn ,xn`w `l rWxe§¨¨¨¨¨©¦¤©Ÿ¦¥
xnFl Wi ,"minW z`xIn uEg minẄ©¦¦¦§©¨©¦¥©
zFidl mzIhp lr dpEMd o`MW¤¨©©¨¨©§¦¨¨¦§

F` .WOn miwiCv EclFPW `le ,miwiCv©¦¦§Ÿ¤§©¦¦©¨
`ipY xtqA x`Fand itM xnFl Wi¥©§¦©§¨§¥¤©§¨

`WiCw)c"it(,xnFlM ,zn`A miwiCSW , ©¦¨¤©¦¦¤¡¤§©
dlrnln mirAwp ,zFlrPd mdizFnWp¦§¥¤©©£¦§¨¦¦§©§¨
mc`l oi` dfaE ,oFixdd zrWA¦§©©¥¨¨¤¥¨¨¨

.dxigAhi dxez §¦¨
(`k)Y äLãwäúðnæîe úLc÷î ©§¥¨§ª¤¤§ª¤¤

úeðæì±oEOif oFWNn ,"dWcw" ,xnFlM ¦§§©§¥¨¦§¦
)m"`x(.i ,hi zFnW i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§

,bk mixaC i"Wx d`xE .gi ,`i xAcOA©¦§¨§¥©¦§¨¦
zWCEwn ,zxwtEn ± dWcw" :gi§¥¨§¤¤§¤¤
hinWd o`M K` ."zFpfl zpOEfnE§¤¤¦§©¨¦§¦
dzid `NW oeiM ,"zxwtEn"§¤¤¥¨¤Ÿ¨§¨

.z`fMak dxez ¨Ÿ
(bk)Y dì çwzäî dlL äéäé ¦©¨¦§¤¤¨©

dãéaL±,Dnvrl gTY ,xnFlM ¤§¨¨§©¦©§©§¨
"gTY" lW e"iYdWdawpl e"iY `id ¤©¨¤¦©¦¨¦§¥¨

gkFp xkfl `le) zxYqp(:FWExitE , ¦§¤¤§Ÿ§¨¨¥©¥

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(ãë)éäéå|ìLîkøîàì äãeäéì ãbiå íéLãç L ©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸
øîàiå íéðeðæì äøä äpä íâå Eúlk øîz äúðæ̈«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬¨−̈¦§¦®©Ÿ́¤

:óøOúå äeàéöBä äãeäé§½̈«¦−¨§¦¨¥«
i"yx£ÌÈL„Á LÏLÓk∑(מג ׁשל (נדה ורּבֹו ראׁשֹון ׁשל חדׁשים",רּבֹו "ּכמׁשלׁש ּולׁשֹון ׁשלם, ואמצעי אחרֹון ¿ƒ¿…√»ƒְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻֻ

ּכמֹו: החדׁשים, ט)ּכהׁשּתּלׁש ירחּיא'(אסתר 'ּכתלתּות אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ידם", "מׁשלח מנֹות", ."ּומׁשלֹוח ְְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ÌÈeÊÏ ּכחּמה"∑‰¯‰ "ּברה ּוכמֹו: הרה", "אּׁשה ּכמֹו מעּברת, ּדבר: מקׁשאה ∑Û¯O˙Â.ׁשם אפרים אמר »»ƒ¿ƒְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ¿ƒ»≈ְְִִֶַַָָָ

היתה, ׁשם ׁשל ּבּתֹו מאיר: רּבי ּדנּוה מּׁשּום לפיכ ּכהן, .ּבׂשרפה ׁשהּוא ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

e‰ÈÏ„‰כד  ‡eÁ˙‡Â ‡iÁ¯È ˙e˙Ï˙k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿«»¿ƒ¿«»ƒ»
‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â C˙lk ¯Óz ˙‡ÈpÊ ¯ÓÈÓÏ¿≈««ƒ«»»«¿»¿«»«¿¿»

:„˜Bz˙Â ‰e˜t‡ ‰„e‰È ¯Ó‡Â ‡˙eÊÏƒ¿»«¬«¿»«¿«¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dzkf `l dYr cr iM ,Dnvrl dMfY¦§¤§©§¨¦©©¨Ÿ¨§¨
DciA oFcTR Eid `N` odA)m"`x(. ¨¤¤¨¨¦¨§¨¨

Y æeáì äéäð ït,ãBò äpL÷áz íà ¤¦§¤¨¦§©§¤¨
éàðb äéäéå øácä íñøtúé±lr `AW ¦§©§¥©¨¨§¦§¤§©¤¨©

l`W xaM ok iptNW s`e ,dpFf dX ¦̀¨¨§©¤¦§¥¥§¨¨©
dWcTd dI`"`AW gxkEn df oi` ," ©¥©§¥¨¥¤§¨¤¨

dfi` Dl xkOW xWt` `N` ,dilr̈¤¨¤¨¤§¨¤¨©¨¥¤
,dixg` iCn xzFi URgi m` la` ,xaC̈¨£¨¦§©¥¥¦©©£¤¨
didi dfe zFNBzdl lElr xERiQd lM̈©¦¨§¦§©§¤¦§¤

i`pB)cecl likyn(,azM "awri zlgp"de . §©§©©£©©£Ÿ¨©
,dpFf lr `AX dn `l didi i`pBdW¤©§©¦§¤Ÿ©¤¨©¨
lr `N` ,dixg` URgl WWg `l ixdW¤£¥Ÿ¨©§©¥©£¤¨¤¨©

.FzF` dzOx dX`W df¤¤¦¨¦§¨
éøác únàì ãBò úBNòì éìò äî ék¦¨¨©©£§©¥§¨©

±,miGr icB Dl gFlWl Dl iYghadW¤¦§©§¦¨¦§©¨§¦¦¦
`l dY`e dGd icBd iYglW" ixdW¤£¥¨©§¦©§¦©¤§©¨Ÿ

."Dz`vn§¨¨
Y äfä éãbä ézçìL äpäéôì ¦¥¨©§¦©§¦©¤§¦

,íéfò éãâa åéáà úà äãeäé änøL¤¦¨§¨¤¨¦¦§¦¦¦
Bîãa óñBé úðúk ìéaèäL±lirlcM ¤¦§¦§Ÿ¤¥§¨§¦§¥

dcEdIW aEzM `l mXW s`e .`l ,fl§©¤¨Ÿ¨¤§¨
,FzvrA df didW d`xp la` ,z`f dUr̈¨Ÿ£¨¦§¤¤¨¨¤©£¨

.dxikOd zvrl xiWi KWndM§¤§¥¨¦©£©©§¦¨
íéfò éãâa BúBà íb eäenø±okle ¦©¦§¦¦¦§¨¥

icBd" WiBcndGdicbl dpEMdW ,"miGr ©§¦©§¦©¤¤©©¨¨¦§¦¦¦
fi wEqR lirl WxFtnd)(icB mzq la` , ©§¨§¥¨£¨§¨§¦

i"WxA x`FanM ,rnWnA Uake lbr s ©̀¥¤§¤¤§©§©©§¨§©¦
.hi ,bi zFnWck dxez §

(ck)ìLîkY íéLãç LìL Baø §¦§Ÿ¢¨¦ª¤
íìL éòöîàå ïBøçà ìL Baøå ïBLàø¦§ª¤©£§¤§¨¦¨¥

±xI` WcFg lke oqiPn mFi mixUr :oFbM§¤§¦¦¦¨§¨¤¦¨
dcli xnYW oeike .oeiQn mFi mixUre§¤§¦¦¦¨§¥¨¤¨¨¨§¨
ixd ,oOwlcM ,miWcg draWl§¦§¨¢¨¦§¦§©¨£¥
ini WilW Eid EN` "miWcg WlWnM"W¤§¦§¢¨¦¥¨§¦§¥

xMip DpFixd f`W ,DxEAir)m"`x(. ¦¨¤¨¤§¨¦¨
ìeìLîk" ïBLlzLäk ,"íéLãç LL §§¦§Ÿ¢¨¦§¦§©¥

íéLãçä±iM ,miWcg dWlWM `le ¤¢¨¦§Ÿ¦§¨¢¨¦¦
dxFn dWlW oFWllre ,cxtp xRqn lr §§¨¤©¦§¨¦§¨§©

xnFl xzFi mi`zn xEAird iWcg̈§¥¨¦©§¦¥©
mixAEgn miWcgdW oeiM ,"WNYWd"¦§©¥¥¨¤¤¢¨¦§¨¦
"WlWnM" lW m"Od ,xnFlM .df mr df¤¦¤§©©¥¤§¦§
`N` ,"dWlW on" lW zErnWnA Dpi ¥̀¨§©§¨¤¦§¨¤¨
s"Mde ,"gFlWn" FnM ,xaC mW `id¦¥¨¨§¦§©§©¨
miWcg dWlW mpi`W xnFl d`Ä¨©¤¥¨§¨¢¨¦

minlW)`"eb(. §¥¦
"úBðî çBìLîe" :Bîk±.hi ,h xYq` §¦§©¨¤§¥

,xnWn FnM ,xaC mW" :mW i"WxaE§©¦¨¥¨¨§¦§¨
."itx dcEwp o"iXd Kkitl ,rnWn¦§¨§¦¨©¦§¨¨¥

"íãé çBìLî"±.ci ,`i dirWi ¦§©¨¨§©§¨
úeúìúk" :ñBì÷ðeà íbøz ïëå§¥¦§¥§§¦§¨

"àiçøé±miWcgd EWlW xW`M)ixe`ia ©§©¨©£¤¨§¤¢¨¦
qelwpe`(ixd ,"`gxi `zlzM" mBxY `le .§Ÿ¦§¥¦§¨¨©§¨£¥

mW `Ed "WlWn"W Wxtn `Ed mBW¤©§¨¥¤¦§¥
xaC)`"eb(. ¨¨

Y íéðeðæì äøäøác íL±"dxd" ¨¨¦§¦¥¨¨¨¨
oFWlA lrFR mW `le ,xaC mW `Ed¥¨¨§Ÿ¥©¦§
xnFl Kixv did oM m`W ,dawpl xar̈¨¦§¥¨¤¦¥¨¨¨¦©
mW `Ed `N` ,"dzpf" FnM ,"dzxd"¨§¨§¨§¨¤¨¥
"dxd `id dPd mbe" :aEzM EN`kE ,xaC̈¨§¦¨§©¦¥¦¨¨

)`"eb(icM "mipEpfl" zaiY i"Wx wiYrde .§¤§¦©¦¥©¦§¦§¥
dxd" hRWOd zErnWOW s`W ,xnFl©¤©¤©§¨©¦§¨¨¨
,zExArzdd zNErR lr dxFn "mipEpfl¦§¦¨©§©©¦§©§
`le "dxd" aEzMW oeiM df lM mr¦¨¤¥¨¤¨¨¨§Ÿ
,calA x`FY mW df ixd ,"dzxd"¨§¨£¥¤¥©¦§¨

.zEpf iciÎlr zxAErn :FWExitE¥§¤¤©§¥§
"äøä äMà" Bîk ,úøaòî±zFnW §ª¤¤§¦¨¨¨§

.ak ,`k
"änçk äøa" Bîëe±,e mixiXd xiW §¨¨©©¨¦©¦¦

.i
Y óøOúåäàL÷î íéøôà øîà± §¦¨¥¨©¤§©¦©§¨¨

.zFkld dWwnxnFW :xg` xaC ©§¤£¨¨¨©¥¥
oi`EXiw)i ,dt x"a i"yx(. ¦¦

øéàî éaø íeMî±.mW dAx ziW`xA ¦©¦¥¦§¥¦©¨¨
äúéä íL ìL Bza±df itNW xirdlE ¦¤¥¨§¨§¨¦¤§¦¤

xnY dzidmW ixdW ,c`n zxBEan ¨§¨¨¨§¤¤§Ÿ¤£¥¥
,dpW zF`n WW oA FzFidA xhtp¦§©¦§¤¥¥¨¨

did zrke ,miXing oA awri zFidA¦§©£Ÿ¤£¦¦§¨¥¨¨
df itlE ,dlrne xUre d`n oA awri©£Ÿ¤¥¨¨¤¤¨©§¨§¦¤
dOM zA dtEwY DzF`A xnY dzid̈§¨¨¨§¨§¨©©¨
eipA oYi awrIW DEnY dfe ,mipW zF`n¥¨¦§¤¨©¤©£Ÿ¦¥¨¨
okle .zxBEan dM dX`l miPhTd©§©¦§¦¨Ÿ§¤¤§¨¥
lW FhEWR df WExiR oi`W gxkdA§¤§¥©¤¥¥¤§¤
x`al `N` i"Wx F`iad `le ,`xwn¦§¨§Ÿ¡¦©¦¤¨§¨¥
z` `le ,dtixUA dEpCW oiprd wx©¨¦§¨¤¨¨¦§¥¨§Ÿ¤
`iadl FMxcM ,miaEzMd zEllM§¨©§¦§©§§¨¦
mIEqn hxR xE`iA KxFvl miWxcn¦§¨¦§¤¥§¨§¨
z` m`FY df oi` m` s` ,aEzMA©¨©¦¥¤¥¤
,i dhFqA i"Wx mB d`xE .oiprd zEllM§¨¨¦§¨§¥©©¦§¨
lkl df oi`W ,dnFzi ligzOd xEAC `¦©©§¦§¨¤¥¤§¨

zFrCd. ©¥
ïäk àeäL±.gi ,ci lirlcM ¤Ÿ¥§¦§¥

äôøNa äeðc Cëéôì±`xwIe d`x §¦¨¨¨¦§¥¨§¥©¦§¨
zFpfl lgz iM odM Wi` zaE" :h ,`k©¦Ÿ¥¦¥¥¦§
wx Edf mW la` ,"sxVY W`Ä¥¦¨¥£¨¨¤©
diEpR dzid xnze ,d`EUp F` dqEx`A©£¨§¨§¨¨¨§¨§¨
xnFl Wie ,mEAil dwEwf dzidW `N ¤̀¨¤¨§¨§¨§¦§¥©
zTif EUrW ,drW z`xFd dzid FGW¤¨§¨¨©¨¨¤¨¦©
odM zA lW dTifM odM zA lW mEAi¦¤©Ÿ¥§¦¨¤©Ÿ¥
:i"Wx oFWl wEIC mB Edfe .dqEx £̀¨§¤©¦§©¦
DpiC" `le ,"dtixUA dEpC Kkitl"§¦¨¨¨¦§¥¨§Ÿ¦¨
zaA dtixU EpivOW oeiMW ,"dtixUA¦§¥¨¤¥¨¤¨¦§¥¨§©
drW z`xFdA okl ,dqEx`A odMŸ¥©£¨¨¥§¨©¨¨

"dtixUA dEpC")cec ixac(zxFz"aE . ¨¨¦§¥¨§©
zTif dzid `l xnzNW ,azM "mgpn§©¥¨©¤§¨¨Ÿ¨§¨¦©
,xg` Wi` mr oYgzdl DxqF`d mEAi¦¨§¨§¦§©¥¦¦©¥
xEQi` did `l dxFY oYn iptNW ipRn¦§¥¤¦§¥©©¨Ÿ¨¨¦

zdlmEAi zevn wx `N` ,uEgA oYg §¦§©¥©¤¨©¦§©¦
ipW EzOW xg`NW mEXn F` ,calA¦§¨¦¤§©©¤¥§¥
,mEAi oiC dPOn rwR mincFTd dilra§¨¤¨©§¦¨©¦¤¨¦¦
`idW ipRn Edf dtixUl dEpCW dnE©¤¨¨¦§¥¨¤¦§¥¤¦
zaNW f` did oiCde ,odM zA dzid̈§¨©Ÿ¥§©¦¨¨¨¤§©
,diEpR `id m` s` zFpfl xEq` odMŸ¥¨¦§©¦¦§¨
Îoi`XÎdn .dtixUA DpiC dzPif m`We§¤¦¦§¨¦¨¦§¥¨©¤¥
zxYEn dzid ,odM zA Dpi`W in oM¥¦¤¥¨©Ÿ¥¨§¨¤¤



צט ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(331 'nr eh zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּהּהּהּה מתמתמתמתּכּכּכּכּסּסּסּסהההה ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה ווווׂשׂשׂשׂשמלתמלתמלתמלת ּבּבּבּבּהּהּהּה חחחחֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה יח)טטטטּבּבּבּבעתעתעתעת לח, לכן (רש"י ּבדּבּורֹו. יעמד ׁשּיהּודה להבטיח רצתה ּתמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לאֹות  (ׁשּלבׁש הּמיחד ּבגדֹו ואת הּמיחד חֹותמֹו את אּלא נפֹוצים, חפצים ׁשהם סתם, וׂשמלה טּבעת מּמּנּו ּבּקׁשה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻלא

" - .ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתההההחׁשיבּות) . ּבּה ּבּה".ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתההההחֹותם מתּכּסה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(èé)éãâa Laìzå äéìòî dôéòö øñzå Cìzå í÷zå©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨©¦§©−¦§¥¬
:dúeðîìà©§§¨«

(ë)éîlãòä eäòø ãéa íéfòä éãb-úà äãeäé çìLiå©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½
:dàöî àìå äMàä ãiî ïBáøòä úç÷ì̈©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«

(àë)äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà ìàLiå©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²
äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìò íéðéòá àåä¦¬¨«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

:äLã÷§¥¨«
i"yx£‰L„w‰∑ לזנּות ּומזּמנת .מקּדׁשת «¿≈»ְְְִֶֶֶֶֻֻ

(áë)éLðà íâå äéúàöî àì øîàiå äãeäé-ìà áLiå©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ§¨¦®¨§©̧©§¥³
:äLã÷ äæá äúéä-àì eøîà íB÷nä©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

(âë)äpä æeáì äéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´¨®¦¥³
:dúàöî àì äzàå äfä éãbä ézçìL̈©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ§¨¨«

i"yx£dÏŒÁwz∑ׁשּלּה ּׁשּבידּהיהיה Êe·Ï.מה ‰È‰ Ôt∑ ּכי ּגנאי, ויהיה הּדבר יתּפרסם עֹוד ּתבּקׁשּנה אם ƒ«»ְְִֶֶֶַָָָ∆ƒ¿∆»ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּדברי  לאּמת עֹוד לעׂשֹות עלי ‰.מה È„b‰ ÈzÁÏL ‰p‰‰f∑ עּזים ּבגדי אביו את יהּודה ׁשר ּמה לפי ְְֲֵֶֶַַַָָƒ≈»«¿ƒ«¿ƒ«∆ְְְִִִִִִִֶֶָָָ

עּזים  ּבגדי אֹותֹו ּגם רּמּוהּו ּבדמֹו, יֹוסף ּכתנת .(ב"ר)ׁשהטּביל ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹ

dpÓיט  dÙÈÚ ˙‡ÈcÚ‡Â ˙ÏÊ‡Â ˙Ó˜Â¿»««¬»«¿«¿ƒ«≈«ƒ«
:d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙LÈ·Ïe¿≈«¿≈«¿¿«

¯dÓÁכ  ‡„Èa ÈfÚ ¯· ‡È„b ˙È ‰„e‰È ¯cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈ƒ»«¬≈
‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡BkLÓ ·qÓÏ ‰‡Ól„Ú¬À»»»¿ƒ««¿»ƒ»¿ƒ¿»

:dÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿¿«

Ô‡Ïכא  ¯ÓÈÓÏ d¯˙‡ ÈL‡ ˙È ÏÈ‡Le¿ƒ»¬»≈«¿«¿≈«¿»
˙ÈÏ e¯Ó‡Â ‡Á¯‡ ÏÚ ÔÈÈÚ· ‡È‰ ‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿»«¬»≈

:‡zLc˜Ó ‡Î‰»»¿«ƒ¿»

‡d˙ÈÁkLכב  ‡Ï ¯Ó‡Â ‰„e‰È ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¿»«¬«»«¿¿ƒ«
‡Î‰ ˙ÈÏ e¯Ó‡ ‡¯˙‡ ÈL‡ Û‡Â¿«¬»≈«¿»¬»≈»»

:‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»

CBÁÏכג  È‰ ‡ÓÏÈc dÏ ·qz ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ««ƒ¿»¿≈¿
:dzÁkL‡ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡È„b ˙È¯cL ‡‰»«»ƒ«¿»»≈¿«¿»«¿¿ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

da íúBç äzàL úòaè±okle ©©©¤©¨¥¨§¨¥
znzFg zrAHd z`xwp)m"`x(i"Wxe . ¦§¥©©©©¤¤§©¦

dWwA `idW WiBcnzrAh `weC ©§¦¤¦¦§¨©§¨©©©
,zrAh mzq `le ,DA mzFg `EdW¤¥¨§Ÿ§¨©©©
`EdW FA xMiPW xaC dzvxW mEXn¦¤¨§¨¨¨¤¦¨¤
`p xMd" :xnFl lkEYW icM ,dcEdi lW¤§¨§¥¤©©©¤¨

"'ebe)iaxd(.
da äqkúî äzàL EúìîNå±x`an §¦§¨§¤©¨¦§©¤¨§¨¥

,"LlizR" FzlnUl d`xTW mrHd dfÄ¤©©©¤¨§¨§¦§¨§¦¤
`id ixd ,DA dQMzOW oeiMW mEXn¦¤¥¨¤¦§©¤¨£¥¦
oFWlke ,zlkz iliztaE zivivA zaIg©¤¤§¦¦¦§¦¥§¥¤§¦§

wEqRd)ai ,ak mixac(KN dUrY milicB" : ©¨§¦¦©£¤¨
dQkY xW` LzEqM zFtpM rAx` lr©©§©©§§§£¤§©¤

"DA)m"`x(oFWNn "LlizR" WxtOW F` . ¨¤§¨¥§¦§¦§
xAEgn dcEdIW cbal dpEMdW ,xEAig¦¤©©¨¨§¤¤¤§¨§¨
dcEdil cgEind cbA `Ede ,eil ¥̀¨§¤¤©§¨¦¨
dQMzn dY`W LzlnU" Edfe ,calA¦§¨§¤¦§¨§¤©¨¦§©¤

"DA)iaxd(. ¨

Y Bì øäzå,Ba àöBik íéøBab ©©©¦¦©¥
íé÷écö±wEqR oOwl i"Wx mB d`x ©¦¦§¥©©¦§©¨¨

."miwiCv mdipW EN`" :fk¥§¥¤©¦¦
Ba àöBik±zaiY xEYIn oM cnFl ©¥¥¥¦¦¥©

Edn ,"xdYe" xnFl lFki didW ,"Fl"¤¨¨¨©©©©©
EdFnM miwiCve mixFAB `N` ,"Fl")i"yx ¤¨¦¦§©¦¦¨

h ,dt x"a(zaiY `xwOA Epivn `NW .¤Ÿ¨¦©¦§¨¥©
,"clYe" lv` `N` ,"xdYe" lv` "Fl"¥¤©©©¤¨¥¤©¥¤
rnWn ,"Fl xdYe" o`M azMW dGnE¦¤¤¨©¨©©©©§©

Fl minFC Eid mdW xnFl `AW)x`a ¤¨©¤¥¨¦
dcya(cEn dGW siqFdl Wie .xTirA WB §¥§¦¤¤§¨§¦¨

clId lW it`d oMW ,dzxdW drWA§¨¨¤¨§¨¤¥¨Ÿ¦¤©¤¤
zrWA rAwp 'eke WNg F` xFAB¦©¨¦§¨¦§©
.a ,fh dCp `xnBA x`FanM ,oFixdd©¥¨©§¨©§¨¨¦¨
wiCSW zxnF` `xnBd mXW s`e§©¤¨©§¨¨¤¤¤©¦
iciA lMd"W mEXn ,xn`w `l rWxe§¨¨¨¨¨©¦¤©Ÿ¦¥
xnFl Wi ,"minW z`xIn uEg minẄ©¦¦¦§©¨©¦¥©
zFidl mzIhp lr dpEMd o`MW¤¨©©¨¨©§¦¨¨¦§

F` .WOn miwiCv EclFPW `le ,miwiCv©¦¦§Ÿ¤§©¦¦©¨
`ipY xtqA x`Fand itM xnFl Wi¥©§¦©§¨§¥¤©§¨

`WiCw)c"it(,xnFlM ,zn`A miwiCSW , ©¦¨¤©¦¦¤¡¤§©
dlrnln mirAwp ,zFlrPd mdizFnWp¦§¥¤©©£¦§¨¦¦§©§¨
mc`l oi` dfaE ,oFixdd zrWA¦§©©¥¨¨¤¥¨¨¨

.dxigAhi dxez §¦¨
(`k)Y äLãwäúðnæîe úLc÷î ©§¥¨§ª¤¤§ª¤¤

úeðæì±oEOif oFWNn ,"dWcw" ,xnFlM ¦§§©§¥¨¦§¦
)m"`x(.i ,hi zFnW i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§

,bk mixaC i"Wx d`xE .gi ,`i xAcOA©¦§¨§¥©¦§¨¦
zWCEwn ,zxwtEn ± dWcw" :gi§¥¨§¤¤§¤¤
hinWd o`M K` ."zFpfl zpOEfnE§¤¤¦§©¨¦§¦
dzid `NW oeiM ,"zxwtEn"§¤¤¥¨¤Ÿ¨§¨

.z`fMak dxez ¨Ÿ
(bk)Y dì çwzäî dlL äéäé ¦©¨¦§¤¤¨©

dãéaL±,Dnvrl gTY ,xnFlM ¤§¨¨§©¦©§©§¨
"gTY" lW e"iYdWdawpl e"iY `id ¤©¨¤¦©¦¨¦§¥¨

gkFp xkfl `le) zxYqp(:FWExitE , ¦§¤¤§Ÿ§¨¨¥©¥

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(ãë)éäéå|ìLîkøîàì äãeäéì ãbiå íéLãç L ©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸
øîàiå íéðeðæì äøä äpä íâå Eúlk øîz äúðæ̈«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬¨−̈¦§¦®©Ÿ́¤

:óøOúå äeàéöBä äãeäé§½̈«¦−¨§¦¨¥«
i"yx£ÌÈL„Á LÏLÓk∑(מג ׁשל (נדה ורּבֹו ראׁשֹון ׁשל חדׁשים",רּבֹו "ּכמׁשלׁש ּולׁשֹון ׁשלם, ואמצעי אחרֹון ¿ƒ¿…√»ƒְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻֻ

ּכמֹו: החדׁשים, ט)ּכהׁשּתּלׁש ירחּיא'(אסתר 'ּכתלתּות אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ידם", "מׁשלח מנֹות", ."ּומׁשלֹוח ְְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ÌÈeÊÏ ּכחּמה"∑‰¯‰ "ּברה ּוכמֹו: הרה", "אּׁשה ּכמֹו מעּברת, ּדבר: מקׁשאה ∑Û¯O˙Â.ׁשם אפרים אמר »»ƒ¿ƒְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ¿ƒ»≈ְְִִֶַַָָָ

היתה, ׁשם ׁשל ּבּתֹו מאיר: רּבי ּדנּוה מּׁשּום לפיכ ּכהן, .ּבׂשרפה ׁשהּוא ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

e‰ÈÏ„‰כד  ‡eÁ˙‡Â ‡iÁ¯È ˙e˙Ï˙k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿«»¿ƒ¿«»ƒ»
‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â C˙lk ¯Óz ˙‡ÈpÊ ¯ÓÈÓÏ¿≈««ƒ«»»«¿»¿«»«¿¿»

:„˜Bz˙Â ‰e˜t‡ ‰„e‰È ¯Ó‡Â ‡˙eÊÏƒ¿»«¬«¿»«¿«¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dzkf `l dYr cr iM ,Dnvrl dMfY¦§¤§©§¨¦©©¨Ÿ¨§¨
DciA oFcTR Eid `N` odA)m"`x(. ¨¤¤¨¨¦¨§¨¨

Y æeáì äéäð ït,ãBò äpL÷áz íà ¤¦§¤¨¦§©§¤¨
éàðb äéäéå øácä íñøtúé±lr `AW ¦§©§¥©¨¨§¦§¤§©¤¨©

l`W xaM ok iptNW s`e ,dpFf dX ¦̀¨¨§©¤¦§¥¥§¨¨©
dWcTd dI`"`AW gxkEn df oi` ," ©¥©§¥¨¥¤§¨¤¨

dfi` Dl xkOW xWt` `N` ,dilr̈¤¨¤¨¤§¨¤¨©¨¥¤
,dixg` iCn xzFi URgi m` la` ,xaC̈¨£¨¦§©¥¥¦©©£¤¨
didi dfe zFNBzdl lElr xERiQd lM̈©¦¨§¦§©§¤¦§¤

i`pB)cecl likyn(,azM "awri zlgp"de . §©§©©£©©£Ÿ¨©
,dpFf lr `AX dn `l didi i`pBdW¤©§©¦§¤Ÿ©¤¨©¨
lr `N` ,dixg` URgl WWg `l ixdW¤£¥Ÿ¨©§©¥©£¤¨¤¨©

.FzF` dzOx dX`W df¤¤¦¨¦§¨
éøác únàì ãBò úBNòì éìò äî ék¦¨¨©©£§©¥§¨©

±,miGr icB Dl gFlWl Dl iYghadW¤¦§©§¦¨¦§©¨§¦¦¦
`l dY`e dGd icBd iYglW" ixdW¤£¥¨©§¦©§¦©¤§©¨Ÿ

."Dz`vn§¨¨
Y äfä éãbä ézçìL äpäéôì ¦¥¨©§¦©§¦©¤§¦

,íéfò éãâa åéáà úà äãeäé änøL¤¦¨§¨¤¨¦¦§¦¦¦
Bîãa óñBé úðúk ìéaèäL±lirlcM ¤¦§¦§Ÿ¤¥§¨§¦§¥

dcEdIW aEzM `l mXW s`e .`l ,fl§©¤¨Ÿ¨¤§¨
,FzvrA df didW d`xp la` ,z`f dUr̈¨Ÿ£¨¦§¤¤¨¨¤©£¨

.dxikOd zvrl xiWi KWndM§¤§¥¨¦©£©©§¦¨
íéfò éãâa BúBà íb eäenø±okle ¦©¦§¦¦¦§¨¥

icBd" WiBcndGdicbl dpEMdW ,"miGr ©§¦©§¦©¤¤©©¨¨¦§¦¦¦
fi wEqR lirl WxFtnd)(icB mzq la` , ©§¨§¥¨£¨§¨§¦

i"WxA x`FanM ,rnWnA Uake lbr s ©̀¥¤§¤¤§©§©©§¨§©¦
.hi ,bi zFnWck dxez §

(ck)ìLîkY íéLãç LìL Baø §¦§Ÿ¢¨¦ª¤
íìL éòöîàå ïBøçà ìL Baøå ïBLàø¦§ª¤©£§¤§¨¦¨¥

±xI` WcFg lke oqiPn mFi mixUr :oFbM§¤§¦¦¦¨§¨¤¦¨
dcli xnYW oeike .oeiQn mFi mixUre§¤§¦¦¦¨§¥¨¤¨¨¨§¨
ixd ,oOwlcM ,miWcg draWl§¦§¨¢¨¦§¦§©¨£¥
ini WilW Eid EN` "miWcg WlWnM"W¤§¦§¢¨¦¥¨§¦§¥

xMip DpFixd f`W ,DxEAir)m"`x(. ¦¨¤¨¤§¨¦¨
ìeìLîk" ïBLlzLäk ,"íéLãç LL §§¦§Ÿ¢¨¦§¦§©¥

íéLãçä±iM ,miWcg dWlWM `le ¤¢¨¦§Ÿ¦§¨¢¨¦¦
dxFn dWlW oFWllre ,cxtp xRqn lr §§¨¤©¦§¨¦§¨§©

xnFl xzFi mi`zn xEAird iWcg̈§¥¨¦©§¦¥©
mixAEgn miWcgdW oeiM ,"WNYWd"¦§©¥¥¨¤¤¢¨¦§¨¦
"WlWnM" lW m"Od ,xnFlM .df mr df¤¦¤§©©¥¤§¦§
`N` ,"dWlW on" lW zErnWnA Dpi ¥̀¨§©§¨¤¦§¨¤¨
s"Mde ,"gFlWn" FnM ,xaC mW `id¦¥¨¨§¦§©§©¨
miWcg dWlW mpi`W xnFl d`Ä¨©¤¥¨§¨¢¨¦

minlW)`"eb(. §¥¦
"úBðî çBìLîe" :Bîk±.hi ,h xYq` §¦§©¨¤§¥

,xnWn FnM ,xaC mW" :mW i"WxaE§©¦¨¥¨¨§¦§¨
."itx dcEwp o"iXd Kkitl ,rnWn¦§¨§¦¨©¦§¨¨¥

"íãé çBìLî"±.ci ,`i dirWi ¦§©¨¨§©§¨
úeúìúk" :ñBì÷ðeà íbøz ïëå§¥¦§¥§§¦§¨

"àiçøé±miWcgd EWlW xW`M)ixe`ia ©§©¨©£¤¨§¤¢¨¦
qelwpe`(ixd ,"`gxi `zlzM" mBxY `le .§Ÿ¦§¥¦§¨¨©§¨£¥

mW `Ed "WlWn"W Wxtn `Ed mBW¤©§¨¥¤¦§¥
xaC)`"eb(. ¨¨

Y íéðeðæì äøäøác íL±"dxd" ¨¨¦§¦¥¨¨¨¨
oFWlA lrFR mW `le ,xaC mW `Ed¥¨¨§Ÿ¥©¦§
xnFl Kixv did oM m`W ,dawpl xar̈¨¦§¥¨¤¦¥¨¨¨¦©
mW `Ed `N` ,"dzpf" FnM ,"dzxd"¨§¨§¨§¨¤¨¥
"dxd `id dPd mbe" :aEzM EN`kE ,xaC̈¨§¦¨§©¦¥¦¨¨

)`"eb(icM "mipEpfl" zaiY i"Wx wiYrde .§¤§¦©¦¥©¦§¦§¥
dxd" hRWOd zErnWOW s`W ,xnFl©¤©¤©§¨©¦§¨¨¨
,zExArzdd zNErR lr dxFn "mipEpfl¦§¦¨©§©©¦§©§
`le "dxd" aEzMW oeiM df lM mr¦¨¤¥¨¤¨¨¨§Ÿ
,calA x`FY mW df ixd ,"dzxd"¨§¨£¥¤¥©¦§¨

.zEpf iciÎlr zxAErn :FWExitE¥§¤¤©§¥§
"äøä äMà" Bîk ,úøaòî±zFnW §ª¤¤§¦¨¨¨§

.ak ,`k
"änçk äøa" Bîëe±,e mixiXd xiW §¨¨©©¨¦©¦¦

.i
Y óøOúåäàL÷î íéøôà øîà± §¦¨¥¨©¤§©¦©§¨¨

.zFkld dWwnxnFW :xg` xaC ©§¤£¨¨¨©¥¥
oi`EXiw)i ,dt x"a i"yx(. ¦¦

øéàî éaø íeMî±.mW dAx ziW`xA ¦©¦¥¦§¥¦©¨¨
äúéä íL ìL Bza±df itNW xirdlE ¦¤¥¨§¨§¨¦¤§¦¤

xnY dzidmW ixdW ,c`n zxBEan ¨§¨¨¨§¤¤§Ÿ¤£¥¥
,dpW zF`n WW oA FzFidA xhtp¦§©¦§¤¥¥¨¨

did zrke ,miXing oA awri zFidA¦§©£Ÿ¤£¦¦§¨¥¨¨
df itlE ,dlrne xUre d`n oA awri©£Ÿ¤¥¨¨¤¤¨©§¨§¦¤
dOM zA dtEwY DzF`A xnY dzid̈§¨¨¨§¨§¨©©¨
eipA oYi awrIW DEnY dfe ,mipW zF`n¥¨¦§¤¨©¤©£Ÿ¦¥¨¨
okle .zxBEan dM dX`l miPhTd©§©¦§¦¨Ÿ§¤¤§¨¥
lW FhEWR df WExiR oi`W gxkdA§¤§¥©¤¥¥¤§¤
x`al `N` i"Wx F`iad `le ,`xwn¦§¨§Ÿ¡¦©¦¤¨§¨¥
z` `le ,dtixUA dEpCW oiprd wx©¨¦§¨¤¨¨¦§¥¨§Ÿ¤
`iadl FMxcM ,miaEzMd zEllM§¨©§¦§©§§¨¦
mIEqn hxR xE`iA KxFvl miWxcn¦§¨¦§¤¥§¨§¨
z` m`FY df oi` m` s` ,aEzMA©¨©¦¥¤¥¤
,i dhFqA i"Wx mB d`xE .oiprd zEllM§¨¨¦§¨§¥©©¦§¨
lkl df oi`W ,dnFzi ligzOd xEAC `¦©©§¦§¨¤¥¤§¨

zFrCd. ©¥
ïäk àeäL±.gi ,ci lirlcM ¤Ÿ¥§¦§¥

äôøNa äeðc Cëéôì±`xwIe d`x §¦¨¨¨¦§¥¨§¥©¦§¨
zFpfl lgz iM odM Wi` zaE" :h ,`k©¦Ÿ¥¦¥¥¦§
wx Edf mW la` ,"sxVY W`Ä¥¦¨¥£¨¨¤©
diEpR dzid xnze ,d`EUp F` dqEx`A©£¨§¨§¨¨¨§¨§¨
xnFl Wie ,mEAil dwEwf dzidW `N ¤̀¨¤¨§¨§¨§¦§¥©
zTif EUrW ,drW z`xFd dzid FGW¤¨§¨¨©¨¨¤¨¦©
odM zA lW dTifM odM zA lW mEAi¦¤©Ÿ¥§¦¨¤©Ÿ¥
:i"Wx oFWl wEIC mB Edfe .dqEx £̀¨§¤©¦§©¦
DpiC" `le ,"dtixUA dEpC Kkitl"§¦¨¨¨¦§¥¨§Ÿ¦¨
zaA dtixU EpivOW oeiMW ,"dtixUA¦§¥¨¤¥¨¤¨¦§¥¨§©
drW z`xFdA okl ,dqEx`A odMŸ¥©£¨¨¥§¨©¨¨

"dtixUA dEpC")cec ixac(zxFz"aE . ¨¨¦§¥¨§©
zTif dzid `l xnzNW ,azM "mgpn§©¥¨©¤§¨¨Ÿ¨§¨¦©
,xg` Wi` mr oYgzdl DxqF`d mEAi¦¨§¨§¦§©¥¦¦©¥
xEQi` did `l dxFY oYn iptNW ipRn¦§¥¤¦§¥©©¨Ÿ¨¨¦

zdlmEAi zevn wx `N` ,uEgA oYg §¦§©¥©¤¨©¦§©¦
ipW EzOW xg`NW mEXn F` ,calA¦§¨¦¤§©©¤¥§¥
,mEAi oiC dPOn rwR mincFTd dilra§¨¤¨©§¦¨©¦¤¨¦¦
`idW ipRn Edf dtixUl dEpCW dnE©¤¨¨¦§¥¨¤¦§¥¤¦
zaNW f` did oiCde ,odM zA dzid̈§¨©Ÿ¥§©¦¨¨¨¤§©
,diEpR `id m` s` zFpfl xEq` odMŸ¥¨¦§©¦¦§¨
Îoi`XÎdn .dtixUA DpiC dzPif m`We§¤¦¦§¨¦¨¦§¥¨©¤¥
zxYEn dzid ,odM zA Dpi`W in oM¥¦¤¥¨©Ÿ¥¨§¨¤¤



ayieק zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(äë)øîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
àð-økä øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈

:älàä ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤
i"yx£˙‡ˆeÓ ‡Â‰∑ ליּׂשרף.‰ÈÓÁŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â∑,'מעּברת אני מּמ' ולֹומר: ּפניו להלּבין רצתה לא ƒ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆»ƒ»ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻ

מּכאן  ּפניו'. אלּבין ואל יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה. מעצמֹו, יֹודה 'אם אמרה: לֹו", אּלה אׁשר "לאיׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ּברּבים' חברֹו ּפני ילּבין ואל האׁש לכבׁשן ׁשּיּפילּוהּו לאדם לֹו 'נֹוח לׁשֹון ∑‰Œ¯k‡.אמרּו: אּלא 'נא' אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ«∆»ְֵֶָָ

נפׁשֹות' ׁשלׁש ּתאּבד ואל ּבֹורא 'הּכר ֿנא .ּבּקׁשה: ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָֹ

(åë)ïk-ìò-ék épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬
ì äézúð-àì:dzòãì ãBò óñé-àìå éðá äìL «Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

i"yx£‰˜„ˆ∑ ּבדבריה.ÈpnÓ∑ מּמּני' ואמרה: קֹול ּבת ׁשּיצאה ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו מעּברת. היא »¿»ְִֶָָƒ∆ƒְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
ּגזרּתי  יהּודה ּומּׁשבט מלכים, מּמּנה ׁשּיצאּו ּגזרּתי חמיה, ּבבית צנּועה ׁשהיתה לפי הּדברים, יצאּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּומאּתי

ּביׂשראל' מלכים Èz˙Œ‡Ï‰.להעמיד ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּבני לׁשלה נתּתיה לא אׁשר על עׂשתה ּבדין ÛÒÈŒ‡ÏÂ.ּכי ְְְְֲִִִֵַָָƒ«≈…¿«ƒ»ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ¿…»«

eÓÁÏ‰‡כה  ˙ÁÏL ‡È‰Â ‡˜tzÓ ‡È‰ƒƒ«¿»¿ƒ¿»««¬»
‡‡ dpÓ dÏÈc ÔÈl‡ Èc ¯·‚Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ≈ƒ≈¬»
‡˙˜ÊÚ ÔÓÏ ÔÚk Ú„BÓzL‡ ˙¯Ó‡Â ‡ÈcÚÓ«¿¿»«¬∆∆ƒ¿¿«¿«¿»ƒ¿¿»

:ÔÈl‡‰ ‡¯ËeÁÂ ‡tLBLÂ¿ƒ»¿¿»»ƒ≈

ÈpÓכו  ‰‡kÊ ¯Ó‡Â ‰„e‰È Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»«¬««»»ƒƒ
È¯· ‰ÏLÏ dz·‰È ‡Ï Ôk ÏÚ È¯‡ ‡ÈcÚÓ«¿¿»¬≈«≈»¿»ƒ«¿≈»¿ƒ

:dÚ„ÈÓÏ „BÚ ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dzid `NW rcFPW xg`l la` .zFpfl¦§£¨§©©¤©¤Ÿ¨§¨
cg otF`A wx `N` ,zFpfl zxwtEn§¤¤¦§¤¨©§¤©
`xwp df oi` ,dcEdi mr dakW inrR§¨¦¨§¨¦§¨¥¤¦§¨
dEpC `l okle ,"mipEpfl dxd" `idW¤¦¨¨¦§¦§¨¥Ÿ¨¨

.dzinAdk dxez §¦¨
(dk)úàöeî àåäóøOì Y±Eid ¦¥¦¨¥¨

dtixUl DzF` oi`ivFn)` ,hp n"a i"yx(. ¦¦¨¦§¥¨
EpiAx WExiR z` lFlWl i"Wx `A dfaE¨¤¨©¦¦§¤¥©¥
,fq zFAEzM zFtqFYA `aEOd) l`ppg£©§¥©¨©¨§

a(FNW FWExiR z`edAx ziW`xaA §¤¥¤¦§¥¦©¨
`)vEn"W ,`i ,dt(oFWNn `id "z ¤¥¦¦§

.dtixU§¥¨
Y äéîç ìà äçìL àéäåäúöø àì §¦¨§¨¤¨¦¨Ÿ¨§¨

éðà Enî :øîBìå åéðt ïéaìäì§©§¦¨¨§©¦§£¦
úøaòî±LNW oipniq ixde),i dheq i"yx §ª¤¤©£¥¦¨¦¤§

a(`icdA ENi`e" :a ,bn zFkxA i"WxaE .§©¦§¨§¦§¤§¨
dcEdi lW mipniQd EN` dxn` `lŸ¨§¨¥©¦¨¦¤§¨
`aA i"WxaE ."dxd ip` Fle ,md¥§£¦¨¨§©¦¨¨
dcEdil mdl dxn` `l" :mW `rivn§¦¨¨Ÿ¨§¨¨¤¦¨

."iYlrap¦§©§¦
:äøîà ,"Bì älà øLà Léàì" àlà¤¨§¦£¤¥¤¨§¨
åàì íàå ,äãBé Y Bîöòî äãBé íà¦¤¥©§¤§¦¨
ïàkî .åéðt ïéaìà ìàå ,éðeôøNé Y¦§§¦§©©§¦¨¨¦¨

eøîà±.a ,i dhFq ¨§¨
Làä ïLáëì eäeìétiL íãàì Bì çBð©§¨¨¤©¦§¦§©¨¥

.íéaøa Bøáç éðt ïéaìé ìàåàð økä §©©§¦§¥£¥¨©¦©¤¨
Yì àlà "àð" ïéàøkä" ,äLwa ïBL ¥¨¤¨§©¨¨©¤

EàøBa "àð±`le .zn`d lr dcFze ¨©£§¤©¨¡¤§Ÿ
znzFgd "`p xMd" :Fl dxn`W¤¨§¨©¤¨©¤¤

dglW xaM ixdW ,dHOde milizRde§©§¦¦§©©¤¤£¥§¨¨§¨
KIW `l mbe ,"FN dN` xW` Wi`l" :Fl§¦£¤¥¤§©Ÿ©¨

."`p" KM lr xnFl©©¨¨
ìL ãaàz ìàåúBLôð L±ipWE xnY §©§©¥¨Ÿ§¨¨¨§¥

oM drcIW d`xPke ,DOrW minF`z§¦¤¦¨§©¦§¤¤¨§¨¥
minF`Y Dl WIW d`EapA)ixac ¦§¨¤¥¨§¦

cec(.ek dxez

(ek)ä÷ãöäéøáãa Y±:dxn`W dnA ¨§¨¦§¨¤¨§©¤¨§¨
"dxd ikp` Fl dN` xW` inl")cec ixac(. §¦£¤¥¤¨Ÿ¦¨¨

zaiYW ipRn ,oM Wxtl i"Wx KxvEde§§©©¦§¨¥¥¦§¥¤¥©
,"iPOn" mr zxAEgn Dpi` "dwcv"¨§¨¥¨§¤¤¦¦¤¦
iM ,EPOn xzFi dwcSW FWExiR didIW¤¦§¤¥¤¨§¨¥¦¤¦
WxiR okle ?dcEdin xzFi dwcv dOl̈¨¨§¨¥¦¨§¨¥¥©
,onvr iptA zFcnFrd zFaiz iYW odW¤¥§¥¥¨§¦§¥©§¨
"iPOn"E ,"dixacA" dpEMd "dwcv"e§¨§¨©©¨¨¦§¨¤¨¦¤¦

"zxAErn `id" dpEMd)m"`x(dnE . ©©¨¨¦§¤¤©
`NW hrnl `A Fpi` ,"dixacA" xn`X¤¨©¦§¨¤¨¥¨§©¥¤Ÿ
iM" :KMÎxg` xnF` ixdW ,diUrnA§©£¤¨¤£¥¥©©¨¦
xAEcn o`MW ipRn `N` ,"dzUr oicA§¦¨§¨¤¨¦§¥¤¨§¨
lr ,`l F` zn` zxaFC `id m` oiprl§¦§©¦¦¤¤¡¤Ÿ©

.dixacA dwcv :xn` oM¥¨©¨§¨¦§¨¤¨
Y épnîì"æ eðéúBaøå .úøaòî àéä ¦¤¦¦§ª¤¤§©¥

eLøc±dhFq .ai ,dt dAx ziW`xA ¨§§¥¦©¨¨
oiPn :dWw oicr FhEWR itl iM .mẄ¦§¦§£©¦¨¤¦©¦
`id iPOn"W zF`CeA rFAwl dcEdil¦¨¦§©§©¨¤¦¤¦¦
dilr E`A mixg` s` `OW ,"zxAErn§¤¤¤¨©£¥¦¨¨¤¨

)my i"yxe `xnb(.
äøîàå ìB÷ úa äàöiL±Edfe ¤¨§¨©§¨§¨§¤

dxn` lFw zA ,"xn`Ie")my dheq i"yx(. ©Ÿ¤©¨§¨

ézàîe "épnî"±lW WExiR Edf ¦¤¦¥¦¦¤¥¤
E`vi iPOn" :mW `xnBaE ."iPOn"¦¤¦©§¨¨¨¦¤¦¨§
minElr mixaC" :mW i"WxaE ,"miWEaM§¦§©¦¨§¨¦£¦

ExfbPWiptNn." ¤¦§§¦§¨©
íéøácä eàöé±EUrp mixaCd ,xnFlM ¨§©§¨¦§©©§¨¦©£

`le ,`EdÎKExAÎWFcTd lW FzxifbA¦§¥¨¤©¨¨§Ÿ
WExiR itl .xEQi` dUrn o`M did̈¨¨©£¥¦§¦¥
,"dwcv" wx xn` dcEdi ,WxcOd©¦§¨§¨¨©©¨§¨

lFw zA dxn` "iPOn"E)m"`x(. ¦¤¦¨§¨©
äéîç úéáa äòeðö äúéäL éôì± §¦¤¨§¨§¨§¥¨¦¨

WExiR Edfe .eh wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨§¤¥
.drEpvE zwCv dzidW ,"dwcv"¨§¨¤¨§¨©¤¤§¨

èáMîe ,íéëìî äpnî eàöiL ézøæb̈©§¦¤¥§¦¤¨§¨¦¦¥¤
íéëìî ãéîòäì ézøæb äãeäé§¨¨©§¦§©£¦§¨¦

ìàøNéa±xEB" :h ,hn oOwl aizkcM §¦§¨¥§¦§¦§©¨
E`vIW xWt` i` okle ,"dcEdi dix ©̀§¥§¨§¨¥¦¤§¨¤¥§

dcEdin `l m` mikln dPOn)i"yx t"r ¦¤¨§¨¦¦Ÿ¦¨
a ,i dheq(.

äézúð àì ïk ìò ékïéãa "ék" Y ¦©¥Ÿ§©¦¨¦§¦
äúNò±dwcv" xn` ok iptl ¨§¨¦§¥¥¨©¨§¨

dUrOd mBW siqFd eiWkre ,"dixacA¦§¨¤¨§©§¨¦¤©©©£¤
oicaE wcvA did dzUrW)cec ixac(. ¤¨§¨¨¨§¤¤§¦

øLà "ìò"±"oM lr" WExiR Edf ©£¤¤¥©¥
`l ,i xAcOA .d ,gi i"WxA lirlcM)(. §¦§¥§©¦©¦§¨

ì äézúð àì""éða äìL±did `NW Ÿ§©¦¨§¥¨§¦¤Ÿ¨¨
mEAi zTif cSn `N` ,zEpf dUrn o`M̈©£¥§¤¨¦©¦©¦
xzFi iE`x did dlXW `N` ,oM dzUr̈§¨¥¤¨¤¥¨¨¨¨¥

K` ,mEAil,dlWl dpYip `NW xg`n §¦©¥©©¤Ÿ¦§¨§¥¨
dcEdil Dnvr dxqn)cec ixac(. ¨§¨©§¨¦¨

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy
„BÚ∑:ּומתרּגמינן יספּו", "ולא ּומידד: אלּדד ּגּבי וחברֹו ּפסק', 'לא אֹומרים: ויׁש הֹוסיף', 'לא אֹומרים: ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹיׁש

ּפסקּו' .'ולא ְְָָ

(æë):dðèáa íéîBàú äpäå dzãì úòa éäéå©§¦−§¥´¦§¨®§¦¥¬§¦−§¦§¨«

i"yx£dz„Ï ˙Úa∑ לחסרים וכאן למלאים, להּלן ללדת", ימיה "וּימלאּו אֹומר: הּוא p‰Â‰.ּוברבקה ¿≈ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ¿ƒ≈
ÌÈÓB‡˙∑ צּדיקים ׁשניהם אּלּו אבל רׁשע, ׁשהאחד לפי חסר. "תֹומים", ּולהּלן: .מלא, ¿ƒְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(çë)øL÷zå úãléîä çwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ
:äðLàø àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìò©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬¦«Ÿ¨«

i"yx£„ÈŒÔziÂ∑החזירּה הּׁשני, ידֹו על ׁשּקׁשרה ּולאחר  לחּוץ, ידֹו האחד .הֹוציא «ƒ∆»ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(èë)éäéå|øîàzå åéçà àöé äpäå Bãé áéLîk ©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½©¾Ÿ¤
éìò zöøt-äî:õøt BîL àø÷iå õøt E ©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−¨«¤

i"yx£zˆ¯t∑ חזק עלי .חזקּת »«¿»ְֶֶַָָָֹ

(ì)BîL àø÷iå éðMä Bãé-ìò øLà åéçà àöé øçàå§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®©¦§¨¬§−
:çøæ̈«©

i"yx£ÈM‰ B„ÈŒÏÚ ¯L‡∑ויׁש מּמּנּו. ׁשּיצא עכן ׁשּמעל חרמים ארּבעה ּכנגד ּכאן, ּכתּובֹות ידֹות ארּבע ¬∆«»«»ƒְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
זהב  ּולׁשֹון ׁשקלים מאתים ׁשל ּכסף חתיכֹות ּוׁשּתי ׁשנער, אּדרת ׁשּלקח: ּדברים ד' ּכנגד .(ב"ר)אֹומרים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ∑ הּׁשני ע מראית זריחת ׁשם .ל «ƒ¿»¿»«ְְִִִֵַַַַָ

˙ÔÈÓBÈכז  ‡‰Â d„ÏÈÓc ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿≈¿«¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

ÈÁ˙‡כח  ˙·ÈÒe ‡„È ·‰ÈÂ d„ÏÈÓa ‰Â‰Â«¬»¿≈¿«ƒ«¿»¿ƒ««¿»
˜Ù ÔÈc ¯ÓÈÓÏ ‡˙È¯B‰Ê d„È ÏÚ ˙¯Ë˜e¿»««¿≈¿ƒ»¿≈«≈¿«

:‰‡Ó„«̃¿»»

‡È‰eÁכט  ˜Ù ‡‰Â d„È ·È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈¿≈¿»¿«¬ƒ
‡¯˜e Û˜˙ÓÏ CÏÚ ÈbÒ ÛB˜˙ ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿«ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

:ı¯t dÓL¿≈»∆

È¯B‰Ê˙‡ל  d„È ÏÚ Èc È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ«¿≈¿ƒ»
:Á¯Ê dÓL ‡¯˜e¿»¿≈»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Y ãBò óñé àìåíéøîBà Lé±ixtq §Ÿ¨©¥§¦¦§¥
LzFlrdAE`vi xaMW xg`n iM .gt §©£§¦¥©©¤§¨¨§

E`vi mdn cg`nE ,mipa ipW dPOn¦¤¨§¥¨¦¥¤¨¥¤¥§
lW FzxifB dnIwzde ,mikln cizrA¤¨¦§¨¦§¦§©§¨§¥¨¤
oipr oi` aEW ± `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¥¦§¨

.FzNM mr xWwA zFidl¦§§¤¤¦©¨
éñBä àìó±.al ,n aFI` i"Wx mB d`x Ÿ¦§¥©©¦¦

íéøîBà Léå±.a ,i dhFq §¥§¦¨
÷ñt àì±DA rcIW oeiM" :mW i"WxaE Ÿ¨©§©¦¨¥¨¤¨©¨

."dpEMzp minW mWlE zwCv `idW¤¦©¤¤§¥¨©¦¦§©§¨
xg`l :Wxtl Wi ,"cFr" aEzMW dnE©¤¨¥§¨¥§©©
dilr `AW f`n dUrW dwqtdd©©§¨¨¤¨¨¥¨¤¨¨¤¨
`l aEW ,dYr cr dpFW`xd mrRA©©©¨¦¨©©¨Ÿ

.wqR̈©
"eôñé àìå" :ããéîe ãcìà éab Bøáçå©£¥©¥¤§¨¥¨§Ÿ¨¨

±`iad mW i"WxaE .dk ,`i xAcOA©¦§¨§©¦¨¥¦
.miWExiR ipW§¥¥¦

ïðéîbøúîe±dgkFd `iadl KxvEd §©§§¦¨§©§¨¦¨¨
:FnBxY o`MW mEXn ,mW mEBxYdn¥©©§¨¦¤¨¦§§

."siqF` `le"§Ÿ¥
e÷ñô àìå±qFlwpE` mEBxYA §Ÿ¨§©©§§§

`aEd oke ,"oiwqt `le" :EpiptNW¤§¨¥§¨¨§¦§¥¨
`iadl did lFki dxF`kle .mW i"WxA§©¦¨§¦§¨¨¨¨§¨¦
:mW xn`PW ,gi ,d mixaCn mB dgkFd¨¨©¦§¨¦¤¤¡©¨
`le opinBxzn"E ,"sqi `le lFcB lFw"¨§Ÿ¨¨§©§§¦©§¨

i"Wx oFWlM ,"wqtsicrdW `N` ,mW §©¦§©¦¨¤¨¤¤¡¦
xW`n mc` lr mc`n dgkFd `iadl§¨¦¨¨¥¨¨©¨¨¥£¤
Wie .mc` lr `EdÎKExAÎWFcTdn¥©¨¨©¨¨§¥
Fxage" :i"Wx oFWl wEIC mB EdGW xnFl©¤¤©¦§©¦©£¥

"ccinE cCl` iAB)xbd ytp(.ek dxez ©¥¤§¨¥¨
(fk)Y dzãì úòaàeä ä÷áøáe §¥¦§¨§¦§¨

øîBà±.ck ,dk lirl ¥§¥
íéàìîì ïläì ,"úãìì äéîé eàìîiå"©¦§§¨¤¨¨¤¤§©¨¦§¥¦

±.DxEAir ini E`ln dwaxl¦§¨¨¨§§¥¦¨
íéøñçì ïàëå±iM dini E`ln `NW §¨©£¥¦¤Ÿ¨§¨¤¨¦

mYcli miWcg draWl)my i"yx(. §¦§¨¢¨¦§©§¨
Y íéîBàú äpäåïläìe ,àìî± §¦¥§¦¨¥§©¨

.mW lirl ,dwaxA§¦§¨§¥¨
,òLø ãçàäL éôì ,øñç ,"íîBú"¦¨¥§¦¤¨¤¨¨¨

íé÷écö íäéðL elà ìáà±mB d`x £¨¥§¥¤©¦¦§¥©
miwiCSd zEkfaE .mW lirl i"Wx©¦§¥¨¦§©©¦¦
dclie DxEAir ini ExvEw DphaAW¤§¦§¨§§¥¦¨§¨§¨

dwax oMÎoi`XÎdn ,miWcg draWl§¦§¨¢¨¦©¤¥¥¦§¨
xrv dlaq rWx oA Dl didW llbA¦§©¤¨¨¨¥¨¨¨§¨©©
dcil igxi drWY E`lOW cr xEAird̈¦©¤¨§¦§¨©§¥¥¨

)iaxd(.gk dxez

(gk)Y ãé ïziåãçàä àéöBä± ©¦¤¨¦¨¤¨
.minF`Ydn¥©§¦

õeçì Bãé±`le ,"ci oYIe" WExiR Edf ¨©¤¥©¦¤¨§Ÿ
Fci z` zzl oEM xAErdW)`"ebe m"`x(. ¤¨¨¦¥¨¥¤¨

"éðL Bãé ìò" äøLwL øçàìe§©©¤¨§¨©¨¨¦
døéæçä±FnkEaiWnM idie" :aEzMW ¤¡¦¨§¤¨©§¦§¥¦

."Fcihk dxez ¨
(hk)Y zöøtz÷æç±oFWNn `le ¨©§¨¨©§¨§Ÿ¦§

dvxiR)m"`x(,gk lirl i"Wx mB d`xE . ¦§¨§¥©©¦§¥
.a

éìò"÷æç "E±Lilr YvxR" WExiR Edf ¨¤Ÿ¤¤¥¨©§¨¨¤
z`vl YwGgzd ,xnFlM ."uxR¤¤§©¦§©©§¨¨¥

.oFW`xl dxez ¦
(l)Y éðMä Bãé ìò øLàúBãé òaøà £¤©¨©¨¦©§©¨

ïàk úBáeúk±"Fci lr" ,"ci oYIe" §¨©¦¤¨©¨
)gk weqt("Fci aiWnM" ,)hk weqt("Fci lr" , §¥¦¨©¨
)l weqt(.



קי ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(äë)øîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
àð-økä øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈

:älàä ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤
i"yx£˙‡ˆeÓ ‡Â‰∑ ליּׂשרף.‰ÈÓÁŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â∑,'מעּברת אני מּמ' ולֹומר: ּפניו להלּבין רצתה לא ƒ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆»ƒ»ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻ

מּכאן  ּפניו'. אלּבין ואל יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה. מעצמֹו, יֹודה 'אם אמרה: לֹו", אּלה אׁשר "לאיׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ּברּבים' חברֹו ּפני ילּבין ואל האׁש לכבׁשן ׁשּיּפילּוהּו לאדם לֹו 'נֹוח לׁשֹון ∑‰Œ¯k‡.אמרּו: אּלא 'נא' אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ«∆»ְֵֶָָ

נפׁשֹות' ׁשלׁש ּתאּבד ואל ּבֹורא 'הּכר ֿנא .ּבּקׁשה: ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָֹ

(åë)ïk-ìò-ék épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬
ì äézúð-àì:dzòãì ãBò óñé-àìå éðá äìL «Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

i"yx£‰˜„ˆ∑ ּבדבריה.ÈpnÓ∑ מּמּני' ואמרה: קֹול ּבת ׁשּיצאה ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו מעּברת. היא »¿»ְִֶָָƒ∆ƒְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
ּגזרּתי  יהּודה ּומּׁשבט מלכים, מּמּנה ׁשּיצאּו ּגזרּתי חמיה, ּבבית צנּועה ׁשהיתה לפי הּדברים, יצאּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּומאּתי

ּביׂשראל' מלכים Èz˙Œ‡Ï‰.להעמיד ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּבני לׁשלה נתּתיה לא אׁשר על עׂשתה ּבדין ÛÒÈŒ‡ÏÂ.ּכי ְְְְֲִִִֵַָָƒ«≈…¿«ƒ»ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ¿…»«

eÓÁÏ‰‡כה  ˙ÁÏL ‡È‰Â ‡˜tzÓ ‡È‰ƒƒ«¿»¿ƒ¿»««¬»
‡‡ dpÓ dÏÈc ÔÈl‡ Èc ¯·‚Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ≈ƒ≈¬»
‡˙˜ÊÚ ÔÓÏ ÔÚk Ú„BÓzL‡ ˙¯Ó‡Â ‡ÈcÚÓ«¿¿»«¬∆∆ƒ¿¿«¿«¿»ƒ¿¿»

:ÔÈl‡‰ ‡¯ËeÁÂ ‡tLBLÂ¿ƒ»¿¿»»ƒ≈

ÈpÓכו  ‰‡kÊ ¯Ó‡Â ‰„e‰È Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»«¬««»»ƒƒ
È¯· ‰ÏLÏ dz·‰È ‡Ï Ôk ÏÚ È¯‡ ‡ÈcÚÓ«¿¿»¬≈«≈»¿»ƒ«¿≈»¿ƒ

:dÚ„ÈÓÏ „BÚ ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dzid `NW rcFPW xg`l la` .zFpfl¦§£¨§©©¤©¤Ÿ¨§¨
cg otF`A wx `N` ,zFpfl zxwtEn§¤¤¦§¤¨©§¤©
`xwp df oi` ,dcEdi mr dakW inrR§¨¦¨§¨¦§¨¥¤¦§¨
dEpC `l okle ,"mipEpfl dxd" `idW¤¦¨¨¦§¦§¨¥Ÿ¨¨

.dzinAdk dxez §¦¨
(dk)úàöeî àåäóøOì Y±Eid ¦¥¦¨¥¨

dtixUl DzF` oi`ivFn)` ,hp n"a i"yx(. ¦¦¨¦§¥¨
EpiAx WExiR z` lFlWl i"Wx `A dfaE¨¤¨©¦¦§¤¥©¥
,fq zFAEzM zFtqFYA `aEOd) l`ppg£©§¥©¨©¨§

a(FNW FWExiR z`edAx ziW`xaA §¤¥¤¦§¥¦©¨
`)vEn"W ,`i ,dt(oFWNn `id "z ¤¥¦¦§

.dtixU§¥¨
Y äéîç ìà äçìL àéäåäúöø àì §¦¨§¨¤¨¦¨Ÿ¨§¨

éðà Enî :øîBìå åéðt ïéaìäì§©§¦¨¨§©¦§£¦
úøaòî±LNW oipniq ixde),i dheq i"yx §ª¤¤©£¥¦¨¦¤§

a(`icdA ENi`e" :a ,bn zFkxA i"WxaE .§©¦§¨§¦§¤§¨
dcEdi lW mipniQd EN` dxn` `lŸ¨§¨¥©¦¨¦¤§¨
`aA i"WxaE ."dxd ip` Fle ,md¥§£¦¨¨§©¦¨¨
dcEdil mdl dxn` `l" :mW `rivn§¦¨¨Ÿ¨§¨¨¤¦¨

."iYlrap¦§©§¦
:äøîà ,"Bì älà øLà Léàì" àlà¤¨§¦£¤¥¤¨§¨
åàì íàå ,äãBé Y Bîöòî äãBé íà¦¤¥©§¤§¦¨
ïàkî .åéðt ïéaìà ìàå ,éðeôøNé Y¦§§¦§©©§¦¨¨¦¨

eøîà±.a ,i dhFq ¨§¨
Làä ïLáëì eäeìétiL íãàì Bì çBð©§¨¨¤©¦§¦§©¨¥

.íéaøa Bøáç éðt ïéaìé ìàåàð økä §©©§¦§¥£¥¨©¦©¤¨
Yì àlà "àð" ïéàøkä" ,äLwa ïBL ¥¨¤¨§©¨¨©¤

EàøBa "àð±`le .zn`d lr dcFze ¨©£§¤©¨¡¤§Ÿ
znzFgd "`p xMd" :Fl dxn`W¤¨§¨©¤¨©¤¤

dglW xaM ixdW ,dHOde milizRde§©§¦¦§©©¤¤£¥§¨¨§¨
KIW `l mbe ,"FN dN` xW` Wi`l" :Fl§¦£¤¥¤§©Ÿ©¨

."`p" KM lr xnFl©©¨¨
ìL ãaàz ìàåúBLôð L±ipWE xnY §©§©¥¨Ÿ§¨¨¨§¥

oM drcIW d`xPke ,DOrW minF`z§¦¤¦¨§©¦§¤¤¨§¨¥
minF`Y Dl WIW d`EapA)ixac ¦§¨¤¥¨§¦

cec(.ek dxez

(ek)ä÷ãöäéøáãa Y±:dxn`W dnA ¨§¨¦§¨¤¨§©¤¨§¨
"dxd ikp` Fl dN` xW` inl")cec ixac(. §¦£¤¥¤¨Ÿ¦¨¨

zaiYW ipRn ,oM Wxtl i"Wx KxvEde§§©©¦§¨¥¥¦§¥¤¥©
,"iPOn" mr zxAEgn Dpi` "dwcv"¨§¨¥¨§¤¤¦¦¤¦
iM ,EPOn xzFi dwcSW FWExiR didIW¤¦§¤¥¤¨§¨¥¦¤¦
WxiR okle ?dcEdin xzFi dwcv dOl̈¨¨§¨¥¦¨§¨¥¥©
,onvr iptA zFcnFrd zFaiz iYW odW¤¥§¥¥¨§¦§¥©§¨
"iPOn"E ,"dixacA" dpEMd "dwcv"e§¨§¨©©¨¨¦§¨¤¨¦¤¦

"zxAErn `id" dpEMd)m"`x(dnE . ©©¨¨¦§¤¤©
`NW hrnl `A Fpi` ,"dixacA" xn`X¤¨©¦§¨¤¨¥¨§©¥¤Ÿ
iM" :KMÎxg` xnF` ixdW ,diUrnA§©£¤¨¤£¥¥©©¨¦
xAEcn o`MW ipRn `N` ,"dzUr oicA§¦¨§¨¤¨¦§¥¤¨§¨
lr ,`l F` zn` zxaFC `id m` oiprl§¦§©¦¦¤¤¡¤Ÿ©

.dixacA dwcv :xn` oM¥¨©¨§¨¦§¨¤¨
Y épnîì"æ eðéúBaøå .úøaòî àéä ¦¤¦¦§ª¤¤§©¥

eLøc±dhFq .ai ,dt dAx ziW`xA ¨§§¥¦©¨¨
oiPn :dWw oicr FhEWR itl iM .mẄ¦§¦§£©¦¨¤¦©¦
`id iPOn"W zF`CeA rFAwl dcEdil¦¨¦§©§©¨¤¦¤¦¦
dilr E`A mixg` s` `OW ,"zxAErn§¤¤¤¨©£¥¦¨¨¤¨

)my i"yxe `xnb(.
äøîàå ìB÷ úa äàöiL±Edfe ¤¨§¨©§¨§¨§¤

dxn` lFw zA ,"xn`Ie")my dheq i"yx(. ©Ÿ¤©¨§¨

ézàîe "épnî"±lW WExiR Edf ¦¤¦¥¦¦¤¥¤
E`vi iPOn" :mW `xnBaE ."iPOn"¦¤¦©§¨¨¨¦¤¦¨§
minElr mixaC" :mW i"WxaE ,"miWEaM§¦§©¦¨§¨¦£¦

ExfbPWiptNn." ¤¦§§¦§¨©
íéøácä eàöé±EUrp mixaCd ,xnFlM ¨§©§¨¦§©©§¨¦©£

`le ,`EdÎKExAÎWFcTd lW FzxifbA¦§¥¨¤©¨¨§Ÿ
WExiR itl .xEQi` dUrn o`M did̈¨¨©£¥¦§¦¥
,"dwcv" wx xn` dcEdi ,WxcOd©¦§¨§¨¨©©¨§¨

lFw zA dxn` "iPOn"E)m"`x(. ¦¤¦¨§¨©
äéîç úéáa äòeðö äúéäL éôì± §¦¤¨§¨§¨§¥¨¦¨

WExiR Edfe .eh wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨§¤¥
.drEpvE zwCv dzidW ,"dwcv"¨§¨¤¨§¨©¤¤§¨

èáMîe ,íéëìî äpnî eàöiL ézøæb̈©§¦¤¥§¦¤¨§¨¦¦¥¤
íéëìî ãéîòäì ézøæb äãeäé§¨¨©§¦§©£¦§¨¦

ìàøNéa±xEB" :h ,hn oOwl aizkcM §¦§¨¥§¦§¦§©¨
E`vIW xWt` i` okle ,"dcEdi dix ©̀§¥§¨§¨¥¦¤§¨¤¥§

dcEdin `l m` mikln dPOn)i"yx t"r ¦¤¨§¨¦¦Ÿ¦¨
a ,i dheq(.

äézúð àì ïk ìò ékïéãa "ék" Y ¦©¥Ÿ§©¦¨¦§¦
äúNò±dwcv" xn` ok iptl ¨§¨¦§¥¥¨©¨§¨

dUrOd mBW siqFd eiWkre ,"dixacA¦§¨¤¨§©§¨¦¤©©©£¤
oicaE wcvA did dzUrW)cec ixac(. ¤¨§¨¨¨§¤¤§¦

øLà "ìò"±"oM lr" WExiR Edf ©£¤¤¥©¥
`l ,i xAcOA .d ,gi i"WxA lirlcM)(. §¦§¥§©¦©¦§¨

ì äézúð àì""éða äìL±did `NW Ÿ§©¦¨§¥¨§¦¤Ÿ¨¨
mEAi zTif cSn `N` ,zEpf dUrn o`M̈©£¥§¤¨¦©¦©¦
xzFi iE`x did dlXW `N` ,oM dzUr̈§¨¥¤¨¤¥¨¨¨¨¥

K` ,mEAil,dlWl dpYip `NW xg`n §¦©¥©©¤Ÿ¦§¨§¥¨
dcEdil Dnvr dxqn)cec ixac(. ¨§¨©§¨¦¨

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy
„BÚ∑:ּומתרּגמינן יספּו", "ולא ּומידד: אלּדד ּגּבי וחברֹו ּפסק', 'לא אֹומרים: ויׁש הֹוסיף', 'לא אֹומרים: ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹיׁש

ּפסקּו' .'ולא ְְָָ

(æë):dðèáa íéîBàú äpäå dzãì úòa éäéå©§¦−§¥´¦§¨®§¦¥¬§¦−§¦§¨«

i"yx£dz„Ï ˙Úa∑ לחסרים וכאן למלאים, להּלן ללדת", ימיה "וּימלאּו אֹומר: הּוא p‰Â‰.ּוברבקה ¿≈ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ¿ƒ≈
ÌÈÓB‡˙∑ צּדיקים ׁשניהם אּלּו אבל רׁשע, ׁשהאחד לפי חסר. "תֹומים", ּולהּלן: .מלא, ¿ƒְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(çë)øL÷zå úãléîä çwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ
:äðLàø àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìò©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬¦«Ÿ¨«

i"yx£„ÈŒÔziÂ∑החזירּה הּׁשני, ידֹו על ׁשּקׁשרה ּולאחר  לחּוץ, ידֹו האחד .הֹוציא «ƒ∆»ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(èë)éäéå|øîàzå åéçà àöé äpäå Bãé áéLîk ©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½©¾Ÿ¤
éìò zöøt-äî:õøt BîL àø÷iå õøt E ©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−¨«¤

i"yx£zˆ¯t∑ חזק עלי .חזקּת »«¿»ְֶֶַָָָֹ

(ì)BîL àø÷iå éðMä Bãé-ìò øLà åéçà àöé øçàå§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®©¦§¨¬§−
:çøæ̈«©

i"yx£ÈM‰ B„ÈŒÏÚ ¯L‡∑ויׁש מּמּנּו. ׁשּיצא עכן ׁשּמעל חרמים ארּבעה ּכנגד ּכאן, ּכתּובֹות ידֹות ארּבע ¬∆«»«»ƒְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
זהב  ּולׁשֹון ׁשקלים מאתים ׁשל ּכסף חתיכֹות ּוׁשּתי ׁשנער, אּדרת ׁשּלקח: ּדברים ד' ּכנגד .(ב"ר)אֹומרים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ∑ הּׁשני ע מראית זריחת ׁשם .ל «ƒ¿»¿»«ְְִִִֵַַַַָ

˙ÔÈÓBÈכז  ‡‰Â d„ÏÈÓc ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿≈¿«¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

ÈÁ˙‡כח  ˙·ÈÒe ‡„È ·‰ÈÂ d„ÏÈÓa ‰Â‰Â«¬»¿≈¿«ƒ«¿»¿ƒ««¿»
˜Ù ÔÈc ¯ÓÈÓÏ ‡˙È¯B‰Ê d„È ÏÚ ˙¯Ë˜e¿»««¿≈¿ƒ»¿≈«≈¿«

:‰‡Ó„«̃¿»»

‡È‰eÁכט  ˜Ù ‡‰Â d„È ·È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈¿≈¿»¿«¬ƒ
‡¯˜e Û˜˙ÓÏ CÏÚ ÈbÒ ÛB˜˙ ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿«ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

:ı¯t dÓL¿≈»∆

È¯B‰Ê˙‡ל  d„È ÏÚ Èc È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ«¿≈¿ƒ»
:Á¯Ê dÓL ‡¯˜e¿»¿≈»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Y ãBò óñé àìåíéøîBà Lé±ixtq §Ÿ¨©¥§¦¦§¥
LzFlrdAE`vi xaMW xg`n iM .gt §©£§¦¥©©¤§¨¨§

E`vi mdn cg`nE ,mipa ipW dPOn¦¤¨§¥¨¦¥¤¨¥¤¥§
lW FzxifB dnIwzde ,mikln cizrA¤¨¦§¨¦§¦§©§¨§¥¨¤
oipr oi` aEW ± `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¥¦§¨

.FzNM mr xWwA zFidl¦§§¤¤¦©¨
éñBä àìó±.al ,n aFI` i"Wx mB d`x Ÿ¦§¥©©¦¦

íéøîBà Léå±.a ,i dhFq §¥§¦¨
÷ñt àì±DA rcIW oeiM" :mW i"WxaE Ÿ¨©§©¦¨¥¨¤¨©¨

."dpEMzp minW mWlE zwCv `idW¤¦©¤¤§¥¨©¦¦§©§¨
xg`l :Wxtl Wi ,"cFr" aEzMW dnE©¤¨¥§¨¥§©©
dilr `AW f`n dUrW dwqtdd©©§¨¨¤¨¨¥¨¤¨¨¤¨
`l aEW ,dYr cr dpFW`xd mrRA©©©¨¦¨©©¨Ÿ

.wqR̈©
"eôñé àìå" :ããéîe ãcìà éab Bøáçå©£¥©¥¤§¨¥¨§Ÿ¨¨

±`iad mW i"WxaE .dk ,`i xAcOA©¦§¨§©¦¨¥¦
.miWExiR ipW§¥¥¦

ïðéîbøúîe±dgkFd `iadl KxvEd §©§§¦¨§©§¨¦¨¨
:FnBxY o`MW mEXn ,mW mEBxYdn¥©©§¨¦¤¨¦§§

."siqF` `le"§Ÿ¥
e÷ñô àìå±qFlwpE` mEBxYA §Ÿ¨§©©§§§

`aEd oke ,"oiwqt `le" :EpiptNW¤§¨¥§¨¨§¦§¥¨
`iadl did lFki dxF`kle .mW i"WxA§©¦¨§¦§¨¨¨¨§¨¦
:mW xn`PW ,gi ,d mixaCn mB dgkFd¨¨©¦§¨¦¤¤¡©¨
`le opinBxzn"E ,"sqi `le lFcB lFw"¨§Ÿ¨¨§©§§¦©§¨

i"Wx oFWlM ,"wqtsicrdW `N` ,mW §©¦§©¦¨¤¨¤¤¡¦
xW`n mc` lr mc`n dgkFd `iadl§¨¦¨¨¥¨¨©¨¨¥£¤
Wie .mc` lr `EdÎKExAÎWFcTdn¥©¨¨©¨¨§¥
Fxage" :i"Wx oFWl wEIC mB EdGW xnFl©¤¤©¦§©¦©£¥

"ccinE cCl` iAB)xbd ytp(.ek dxez ©¥¤§¨¥¨
(fk)Y dzãì úòaàeä ä÷áøáe §¥¦§¨§¦§¨

øîBà±.ck ,dk lirl ¥§¥
íéàìîì ïläì ,"úãìì äéîé eàìîiå"©¦§§¨¤¨¨¤¤§©¨¦§¥¦

±.DxEAir ini E`ln dwaxl¦§¨¨¨§§¥¦¨
íéøñçì ïàëå±iM dini E`ln `NW §¨©£¥¦¤Ÿ¨§¨¤¨¦

mYcli miWcg draWl)my i"yx(. §¦§¨¢¨¦§©§¨
Y íéîBàú äpäåïläìe ,àìî± §¦¥§¦¨¥§©¨

.mW lirl ,dwaxA§¦§¨§¥¨
,òLø ãçàäL éôì ,øñç ,"íîBú"¦¨¥§¦¤¨¤¨¨¨

íé÷écö íäéðL elà ìáà±mB d`x £¨¥§¥¤©¦¦§¥©
miwiCSd zEkfaE .mW lirl i"Wx©¦§¥¨¦§©©¦¦
dclie DxEAir ini ExvEw DphaAW¤§¦§¨§§¥¦¨§¨§¨

dwax oMÎoi`XÎdn ,miWcg draWl§¦§¨¢¨¦©¤¥¥¦§¨
xrv dlaq rWx oA Dl didW llbA¦§©¤¨¨¨¥¨¨¨§¨©©
dcil igxi drWY E`lOW cr xEAird̈¦©¤¨§¦§¨©§¥¥¨

)iaxd(.gk dxez

(gk)Y ãé ïziåãçàä àéöBä± ©¦¤¨¦¨¤¨
.minF`Ydn¥©§¦

õeçì Bãé±`le ,"ci oYIe" WExiR Edf ¨©¤¥©¦¤¨§Ÿ
Fci z` zzl oEM xAErdW)`"ebe m"`x(. ¤¨¨¦¥¨¥¤¨

"éðL Bãé ìò" äøLwL øçàìe§©©¤¨§¨©¨¨¦
døéæçä±FnkEaiWnM idie" :aEzMW ¤¡¦¨§¤¨©§¦§¥¦

."Fcihk dxez ¨
(hk)Y zöøtz÷æç±oFWNn `le ¨©§¨¨©§¨§Ÿ¦§

dvxiR)m"`x(,gk lirl i"Wx mB d`xE . ¦§¨§¥©©¦§¥
.a

éìò"÷æç "E±Lilr YvxR" WExiR Edf ¨¤Ÿ¤¤¥¨©§¨¨¤
z`vl YwGgzd ,xnFlM ."uxR¤¤§©¦§©©§¨¨¥

.oFW`xl dxez ¦
(l)Y éðMä Bãé ìò øLàúBãé òaøà £¤©¨©¨¦©§©¨

ïàk úBáeúk±"Fci lr" ,"ci oYIe" §¨©¦¤¨©¨
)gk weqt("Fci aiWnM" ,)hk weqt("Fci lr" , §¥¦¨©¨
)l weqt(.
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ß elqk h"i iying mei ß

èì(à)ñéøñ øôéèBt eäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§¨®§¨©¦§¥¿«¦©Á§¦¸
íéìàòîLiä ãiî éøöî Léà íéçahä øN äòøt©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½¦©Æ©¦§§¥¦½

:änL eäãøBä øLà£¤¬«¦ª−¨«¨
i"yx£„¯e‰ ÛÒBÈÂ∑ ׁשל למכירתֹו יהּודה ׁשל ירידתֹו לסמ ּכדי ּבֹו ׁשהפסיק אּלא ראׁשֹון, לענין חֹוזר ¿≈«ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ּתמר, למעׂשה ּפֹוטיפר ׁשל אׁשּתֹו מעׂשה לסמ ּכדי ועֹוד, מּגדּלתֹו. הֹורידּוהּו ׁשּבׁשבילֹו ל לֹומר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻיֹוסף,
ּבנים  להעמיד ׁשעתידה ׁשּלּה ּבאצטרֹולֹוגין ׁשראתה ׁשמים, לׁשם זֹו אף ׁשמים, ל ׁשם ּזֹו מה ,ל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלֹומר

מּבּתּה אם מּמּנה אם יֹודעת ואינּה .מּמּנּו, ְִִִִִִֵֶֶַַָָָ

(á)úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−
:éøönä åéðãà£Ÿ¨¬©¦§¦«

(â)äNò àeä-øLà ìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´Ÿ¤½
:Bãéa çéìöî ýåýé§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«

i"yx£Bz‡ '‰ Èk∑ ּבפיו ׁשגּור ׁשמים .(ב"ר)ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

¯a‡א  ¯ÙÈËBt d·Êe ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áz‡ ÛÒBÈÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ««»
‡„ÈÓ ‰‡¯ˆÓ ¯·‚ ‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«»«»¿«ƒ¿»»ƒ»

:Ôn˙Ï È‰B˙Á‡ Èc È‡·¯Ú„«¬»»≈ƒ¬ƒƒ¿«»

b·¯ב  ‰Â‰Â ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈«¬»¿«
:‰‡¯ˆÓ dBa¯ ˙È·a ‰Â‰Â ÁÏˆÓ«¿»«¬»¿≈ƒ≈ƒ¿»»

ÏÎÂג  dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È¯‡ dBa¯ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈¿…
:d„Èa ÁÏˆÓ ÈÈ „·Ú ‡e‰ Ècƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéîøç äòaøà ãâðk±lW Fnxg §¤¤©§¨¨£¨¦¤§¤
iniA] bFre oFgiq lW Fnxg ,wlnr£¨¥¤§¤¦§¦¥
iniA] miprpM mxge ,Fgixi mxg ,[dWn¤¥¤§¦§¥¤§©£¦¦¥

[rWFdi)ci ,dt x"a(i"Wx mB d`xE . §ª©§¥©©¦
mB ± iziUr z`fke z`fke" :k ,f rWFdi§ª©§¨Ÿ§¨Ÿ¨¦¦©

."dWn iniA mixg` minxgA©£¨¦£¥¦¦¥¤
epnî àöiL ïëò ìònL±dfaE .gxGn ¤¨©¨¨¤¨¨¦¤¦¤©¨¤

Epl zfOxn dxFYdW xnFl i"Wx `Ä©¦©¤©¨§©¤¤¨
`id ,dNigYA gxf lW cId z`vFdW¤¨©©¨¤¤©©§¦¨¦
EPOn z`vl cizrW okrl oniq¦¨§¨¨¤¨¦¨¥¦¤
`hg llbaE ,minxg drAx`A lFrnle§¦§§©§¨¨£¨¦¦§©¥§
dxFkAd z` gxf cAi` okr lW df¤¤¨¨¦¥¤©¤©§¨

uxtl)iaxd(. §¤¤
íéøác äòaøà ãâðk :íéøîBà Léå§¥§¦§¤¤©§¨¨§¨¦

"øòðL úøcà" ,ç÷lL±,f rWFdi ¤¨©©¤¤¦§¨§ª©
.`k

íéúàî" ìL óñk úBëéúç ézLe§¥£¦¤¤¤¨©¦
"íéì÷L±lMW ,Epide .mW rWFdi §¨¦§ª©¨§©§¤¨

qM zkizg.milwW d`n lW dzid s £¦©¤¤¨§¨¤¥¨§¨¦
:i"Wx dpFn ci ,dt dAx ziW`xaaE¦§¥¦©¨¤©¦
iYW" mFwnA "xrpW zxC` iYW§¥©¤¤¦§¨¦§§¥

."sqM zFkizg£¦¤¤
ìe""[ãçà] áäæ ïBL±.mW rWFdi §¨¨¤¨§ª©¨

äaø úéLàøa±.ci ,dt §¥¦©¨
Y çøæ BîL àø÷iåúçéøæ íL ìò ©¦§¨§¨©©¥§¦©

éðMä úéàøî±dzidW dpEMd oi` ©§¦©¨¦¥©©¨¨¤¨§¨

,ipXd d`xnA zcgEin dgixf Ffi ¥̀§¦¨§¤¤§©§¥©¨¦
,gxFf `EdW ipXd rav raHn `N ¤̀¨¦¤©¤©©¨¦¤¥©
oinM dzid mlFrd xie`l `vi gxGWkE§¤¤©¨¨©£¦¨¨¨§¨§¦
KM mW lre ,ipXd d`xn lW dgixf§¦¨¤©§¥©¨¦§©¥¨
`l rECn oM `l m` iM ,gxf `xwp¦§¨¤©¦¦Ÿ¥©©Ÿ
FnM gxf FnW `xwp dOl dxFY dazM̈§¨¨¨¨¦§¨§¤©§

.uxR iAB dazMW` dxez ¤¨§¨©¥¤¤
(`)Y ãøeä óñBéåïBLàø ïéðòì øæBç §¥©¥§¦§¨¦

±,mixvnl sqFi zxikn zWxR̈¨©§¦©¥§¦§©¦
e .fl ,el lirl DA wiqtdWxEB"d ¤¦§¦¨§¥§©

aW wEqRdW i"Wx zpEMW azM "dix ©̀§¥¨©¤©¨©©¦¤©¨¨
s` ,"'ebe dnixvn cxEd sqFie" :xnF`e§¥§¥©¦§¨§¨©

lirl xn` xaMW)el ,fl(mipcOde" : ¤§¨¨©§¥§©§¨¦
oMW mEXn ,"mixvn l` FzF` Exkn̈§¤¦§¨¦¦¤¥
wEqR FzF` lr xFfgl aEzMd KxC¤¤©¨©£©¨
oiprA oiprd rvn`A dwqtd WIWM§¤¥©§¨¨§¤§©¨¦§¨§¦§¨
lÎhk ,e zFnW df KxC lr d`xE .xg ©̀¥§¥©¤¤¤§
d`xp i"Wx oFWNn K` .mW i"WxaE§©¦¨©¦§©¦¦§¤
.dNigY x`Fand itM xzFi dxF`kl¦§¨¥§¦©§¨§¦¨
.bi ,fn oOwl i"WxA `Ed df KxC lre§©¤¤¤§©¦§©¨

Búãéøé Cîñì éãk Ba ÷éñôäL àlà¤¨¤¦§¦§¥¦§Ÿ§¦¨
øîBì ,óñBé ìL Búøéëîì äãeäé ìL¤§¨¦§¦¨¤¥©

Búlãbî eäeãéøBä BìéáLaL ,Eì± §¤¦§¦¦¦§ª¨
eig`W ` ,gl lirl i"Wx d`x§¥©¦§¥¤¤¨

EcixFdzxv E`xW llbA FzNEcBn Ed ¦¦§¨¦§©¤¨¨©
o`M i"Wx oFWl zErnWn K` .mdia £̀¦¤©©§¨§©¦¨

sqFi llbA) "FliaWA"W ,`id( ¦¤¦§¦¦§©¥
EdEcixFdminXnqEtcA K` .FzNEcBn ¦¦¨©¦¦§¨©¦§

,"DliaWA" `id `qxiBd oFW`x¦©¦§¨¦¦§¦¨
`Ed oke .sqFi zxikn liaWA ,xnFlM§©¦§¦§¦©¥§¥
zxikn liaWA" :ipW qEtcA `icdl§¤§¨¦§¥¦¦§¦§¦©

."sqFi¥
ìL BzLà äNòî Cîñì éãk ,ãBòå§§¥¦§Ÿ©£¥¦§¤

øîz äNòîì øôéèBt±aEzM okle ¦©§©£¥¨¨§¨¥¨
,xEAigd e"`eA ,"'ebe cxEd sqFie"§¥©§¨©¦
lirl xEn`l mIEqn xEAig WIW EpidC§©§¤¥¦§¨¨¨§¥

)cec ixac(.
ì Bf äî :Eì øîBìBæ óà íéîL íL ©§©§¥¨©¦©

ìïéâBìBøèöàa äúàøL ,íéîL íL± §¥¨©¦¤¨£¨¨¦§§¦
.miakFMd zRnA§©©©¨¦

,epnî íéða ãéîòäì äãéúòL dlL¤¨¤£¦¨§©£¦¨¦¦¤
dzaî íà äpnî íà úòãBé dðéàå§¥¨©©¦¦¤¨¦¦¦¨

±,`n oOwlcM ,did ok`W itM§¦¤¨¥¨¨§¦§©¨
.dna dxez

(b)Y Bzà 'ä ékøeâL íéîL íL ¦¦¥¨©¦¨
åéôa±gilvn 'dW FrnWnM WxiR `l §¦Ÿ¥©§©§¨¤©§¦©

:KWndA xnF` `Ed df z` ixdW ,FOr¦¤£¥¤¤¥©¤§¥
"FciA gilvn 'd dUFr `Ed xW` lke"§¨£¤¤©§¦©§¨

)`"eb(,oM Wxtl wgFC dxF`kl K` .©¦§¨©§¨¥¥
'd idie" :aEzM ok iptl wEqRA ixdW¤£¥©¨¦§¥¥¨©§¦
i"Wx mWe ,"gilvn Wi` idie sqFi z ¤̀¥©§¦¦©§¦©§¨©¦
hEWRd WExiRd iM ,mElM Wxtn Fpi ¥̀§¨¥§¦©¥©¨

ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iying meil inei xeriy

(ã)eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéòa ïç óñBé àöîiå©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëå Búéa-ìò©¥½§¨¤−¨©¬§¨«

i"yx£BÏŒLÈŒÏÎÂ∑'אׁשר' חסר קצר, לׁשֹון .הרי ¿»∆ֲֲֵֵֶָָָָ

(ä)øLà-ìk ìòå Búéáa Búà ãé÷ôä æàî éäéå©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´
óñBé ììâa éøönä úéa-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa ýåýé úkøa éäéå©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

(å)Bzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæòiå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
óñBé éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½

:äàøî äôéå øàú-äôé§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
i"yx£‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ לכלּום לּבֹו נֹותן היה ‡ÌÁl‰ŒÌ.לא Èk∑,אׁשּתֹו ּבלׁשֹון היא ׁשּדּבר אּלא ¿…»«ƒ¿»ְִִֵָָֹƒƒ«∆∆ְְִִִֵֶֶָָ

Œ‰ÙÈ˙‡¯.נקּיה  ÛÒBÈ È‰ÈÂ∑וׁשֹותה אֹוכל התחיל מֹוׁשל, עצמֹו ׁשראה ּבׂשערֹו.ּכיון אמר (ב"ר)ּומסלסל ְִָ«¿ƒ≈¿≈…«ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
מּיד: הּדב', את ּב מגרה אני ?ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל, אבי' ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

d˙Èד  LnLÂ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÛÒBÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈
:d„Èa ¯ÒÓ dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ d˙Èa ÏÚ dÈÓe«¿≈«≈≈¿»ƒƒ≈¿«ƒ≈

Ècה  Ïk ÏÚÂ d˙È·a d˙È ÈÓc ÔcÚÓ ‰Â‰Â«¬»≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»ƒ
ÛÒBÈ ÏÈ„a ‰‡¯ˆÓ ˙Èa ˙È ÈÈ CÈ¯·e dÏ ˙È‡ƒ≈»ƒ¿»»≈ƒ¿»»¿ƒ≈
‡˙È·a dÏ ˙È‡ Èc ÏÎa ÈÈ„ ‡˙k¯a ‰Â‰Â«¬»ƒ¿¿»«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

:‡Ï˜Á·e¿«¿»

Ú„Èו  ‡ÏÂ ÛÒBÈ„ ‡„Èa dÏ Èc Ïk ˜·Le¿«»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«
ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ dnÚƒ≈ƒ««∆»≈«¿»ƒ»≈

:‡ÂÊÁ· È‡ÈÂ ‡ÂÈ¯a ¯ÈtL ÛÒBÈ ‰Â‰Â«¬»≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`Ed okl FY` did 'dW llbAW `Ed¤¦§©¤¨¨¦¨¥
KxvEd o`MW `N` ,gilvd:Wxtl ¦§¦©¤¨¤¨§©§¨¥

aEzM o`M iM ,"eitA xEbW minW mW"¥¨©¦¨§¦¦¨¨
Fl oiPn i"Wxl dWwEde ,"eipFc` `xIe"©©§£¨§§¨§©¦¦©¦
`le dxf dcFar caFr didW ,xtihFtl§¦©¤¨¨¥£¨¨¨§Ÿ
sqFi lW FzglvdW ,'d zE`ivOn rcï©¦§¦¤©§¨¨¤¥
okl ?`EdÎKExAÎWFcTdn Fl d`Ä¨¥©¨¨¨¥
,"eitA xEbW minW mW" :i"Wx WxiR¥©©¦¥¨©¦¨§¦
lW FnW z` cinY xiMfn did sqFIW¤¥¨¨©§¦¨¦¤§¤
oiad KMnE ,mlFrd bidpn xFzA 'd§©§¦¨¨¦¨¥¦
d`A sqFi lW FzglvdW xtihFR¦©¤©§¨¨¤¥¨¨

cinY FxiMfOW 'd FzF`n)iaxd(.c dxez ¥¤©§¦¨¦
(c)Y Bì Lé ìëåì éøä,øö÷ ïBL §¨¤£¥¨¨¨

"øLà" øñç±xW` lke :aEzM ENi`kE ¨¥£¤§¦¨§¨£¤
.Fl Wid dxez ¤

(e)Y äîeàî Bzà òãé àìåäéä àì §Ÿ¨©¦§¨Ÿ¨¨
Baì ïúBð±rci `le" WExiRd Edf ¥¦¤©¥§Ÿ¨©

xtihFtl dzid `l :xnFlM ."FY ¦̀§©Ÿ¨§¨§¦©
i"Wx dfÎKxCÎlr d`xE .al zniU¦©¥§¥©¤¤¤©¦
ozp - miwl` rcIe" :dk ,a zFnW§©¥©¡Ÿ¦¨©

."al mdilr£¥¤¥
.íeìëìY íçlä íà ékBzLà àéä ¦§¦¦©¤¤¦¦§

±`le" :h wEqR oOwl xnF`W FnkE§¤¥§©¨¨§Ÿ
xW`A KzF` m` iM dnE`n iPOn KUg̈©¦¤¦§¨¦¦¨©£¤

"FYW` Y`)m"`x(,"lkF` `Ed xW`"e , ©§¦§©£¤¥
aEzMW FnkE ,WinWYd lr xn`p)ilyn ¤¡©©©©§¦§¤¨

k ,l("diR dzgnE dlk`")`"eb(. ¨§¨¨£¨¦¨
ìa øacL àlàäi÷ð ïBL±mB d`x ¤¨¤¦¤§¨§¦¨§¥©

`iNrn `pXil" :` ,dr oixcdpq i"Wx©¦©§¤§¦¦¨¨§©§¨
."hwp̈©

øàú äôé óñBé éäéåäàøL ïåék Y ©§¦¥§¥Ÿ©¥¨¤¨¨
äúBLå ìëBà ìéçúä ,ìLBî Bîöò©§¥¦§¦¥§¤

BøòNa ìñìñîe±dn ,oM `l m` iM §©§¥¦§¨¦¦Ÿ¥¨
wEqRl Fknql dvx m`e ?o`kl df oipr¦§¨¤§¨§¦¨¨§¨§©¨
z` eipFc` zW` `VYe" :eixg`NW¤§©£¨©¦¨¥¤£¨¤
idie" aEzMW Edn ,"sqFi l` dipir¥¤¨¤¥©¤¨©§¦
FitFi oi` ixdW ,"dN`d mixaCd xg ©̀©©§¨¦¨¥¤¤£¥¥§

mixaCd llMn sqFi lWla` ?ExarW ¤¥¦§©©§¨¦¤¨§£¨
dzFWe lkF` didW WExiRd itl§¦©¥¤¨¨¥§¤
llMn df mBW oaEn ,FxrUA lqlqnE§©§¥¦§¨¨¤©¤¦§©

ExarW mixaCd)m"`x("cec ixac"aE . ©§¨¦¤¨§§¦§¥¨¦
idie" aEzMX dOn `Ed wEICdW ,azM̈©¤©¦¦©¤¨©§¦
dti did sqFie" `le ,"x`z dti sqFi¥§¥Ÿ©§Ÿ§¥¨¨§¥

"x`Y zti dzid lgxe" FnM) "x`z(, Ÿ©§§¨¥¨§¨§©Ÿ©
s`) FciÎlr yCgzp FNW itIdW EpidC§©§¤©Ÿ¦¤¦§©¥©¨©

FO`M dti did ok iptl mBW(ipRn , ¤©¦§¥¥¨¨¨¤§¦¦§¥
FxrUA lqlqnE dzFWe lkF` didW¤¨¨¥§¤§©§¥¦§¨
:a ,fl lirl i"Wx oFWNn xirdlE]§¨¦¦§©¦§¥
icM eipirA WnWnnE FxrUA oTzn"§©¥¦§¨§©§¥§¥¨§¥
lkF`" hwPX dnE .["dti d`xp didIW¤¦§¤¦§¤¨¤©¤¨©¥
xnFl Wi ,"FxrUA lqlqnE dzFWe§¤§©§¥¦§¨¥©
x`z dti" oFWNd ltM z` oM WxtOW¤§¨¥¥¤¤¤©¨§¥Ÿ©
dzFWe lkF` didW dGW ,"d`xn dtie¦¥©§¤¤¤¤¨¨¥§¤
,eipR lidvdlE FxUA oCrl icM Edf¤§¥§©¥§¨§©§¦¨¨
didW dfe ,"x`z dti" d`xIW icM§¥¤¥¨¤§¥Ÿ©§¤¤¨¨
dti" didIW icM Edf "FxrUA lqlqn"§©§¥¦§¨¤§¥¤¦§¤§¥

K` ."dcVA x`A"d azM oke ."d`xn©§¤§¥¨©©§¥©¨¤©
W`xA wiYrd `NW oEIr Kixv df itl§¦¤¨¦¦¤Ÿ¤§¦§Ÿ

."d`xn dtie" zFaiYd z` eixaC§¨¨¤©¥¦¥©§¤
àeä-Ceøa-LBãwä øîà±dn Edfe ¨©©¨¨§¤©

lkAW ,"dN`d mixaCd xg`" :xn`PX¤¤¡©©©©§¨¦¨¥¤¤§¨
mFwns`e ,xEAC oFWNn i"Wx FWxtn ¨§¨§©¦¦§¦§©

dN`d mixEACd xg`l WExiRd o`M̈©¥§©©©¦¦¨¥¤
`EdÎKExAÎWFcTd lW)iaxd(. ¤©¨¨

éáàìñìñî äzàå ìaàúî E ¨¦¦§©¥§©¨§©§¥
Ea äøâî éðà ?EøòNa±s` ¦§¨§£¦§¨¤§©

WzEhWtA`A xtihFR zW` lW iExBd ¤§©§©¥¤¥¤¦©¨
ligzdW iciÎlr ,Fnvr sqFi cSn¦©¥©§©§¥¤¦§¦

x hwp ,zFRizdl,"LA dxbn ip`" i"W §¦§©¨©©¦£¦§¨¤§
ÎWFcTd cSn `AW iExB df didW¤¨¨¤¥¤¨¦©©¨
sqFi lW FzEwQrzdW oeiM ,`EdÎKExÄ¥¨¤¦§©§¤¥
lW DiExbl gxkdA d`ian Dpi` FitiA§¨§¥¨§¦¨§¤§¥©§¥¨¤
did dYr cr mB ixdW ,xtihFR zW ¥̀¤¦©¤£¥©©©¨¨¨

lgx lW DpA FzFidA) x`z dti sqFi(, ¥§¥Ÿ©¦§§¨¤¨¥
aSn oM m`e ,FA dzxBzd `l z`f lkaE§¨ŸŸ¦§¨§¨§¦¥©¨
`lEl ,dYr mB KWOdl did lFki df¤¨¨¨§¦¨¥©©¨¥

dlrnln Dl `AW iExBd)iaxd t"r(. ©¥¤¨¨¦§©§¨
ácä úà±Wi ,`weC aFC hwPX dn ¤©Ÿ©¤¨©©§¨¥

iAxC iwxtA `aEOd iR lr xnFl©©¦©¨§¦§¥§©¦
zWFA Fl oi` aFCdW ,el wxR xfril ¡̀¦¤¤¤¤¤©¥¤
iRlM dipR dfird `id o`M s`e ,mipR̈¦§©¨¦¥¦¨¨¤¨§©¥

sqFi)f ,ct x"a e"fxdn(. ¥
ãiî±.df ixg` cIn ,xnFlMe dxez ¦¨§©¦¨©£¥¤
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ß elqk h"i iying mei ß

èì(à)ñéøñ øôéèBt eäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§¨®§¨©¦§¥¿«¦©Á§¦¸
íéìàòîLiä ãiî éøöî Léà íéçahä øN äòøt©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½¦©Æ©¦§§¥¦½

:änL eäãøBä øLà£¤¬«¦ª−¨«¨
i"yx£„¯e‰ ÛÒBÈÂ∑ ׁשל למכירתֹו יהּודה ׁשל ירידתֹו לסמ ּכדי ּבֹו ׁשהפסיק אּלא ראׁשֹון, לענין חֹוזר ¿≈«ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ּתמר, למעׂשה ּפֹוטיפר ׁשל אׁשּתֹו מעׂשה לסמ ּכדי ועֹוד, מּגדּלתֹו. הֹורידּוהּו ׁשּבׁשבילֹו ל לֹומר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻיֹוסף,
ּבנים  להעמיד ׁשעתידה ׁשּלּה ּבאצטרֹולֹוגין ׁשראתה ׁשמים, לׁשם זֹו אף ׁשמים, ל ׁשם ּזֹו מה ,ל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלֹומר

מּבּתּה אם מּמּנה אם יֹודעת ואינּה .מּמּנּו, ְִִִִִִֵֶֶַַָָָ

(á)úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−
:éøönä åéðãà£Ÿ¨¬©¦§¦«

(â)äNò àeä-øLà ìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´Ÿ¤½
:Bãéa çéìöî ýåýé§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«

i"yx£Bz‡ '‰ Èk∑ ּבפיו ׁשגּור ׁשמים .(ב"ר)ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

¯a‡א  ¯ÙÈËBt d·Êe ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áz‡ ÛÒBÈÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ««»
‡„ÈÓ ‰‡¯ˆÓ ¯·‚ ‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«»«»¿«ƒ¿»»ƒ»

:Ôn˙Ï È‰B˙Á‡ Èc È‡·¯Ú„«¬»»≈ƒ¬ƒƒ¿«»

b·¯ב  ‰Â‰Â ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈«¬»¿«
:‰‡¯ˆÓ dBa¯ ˙È·a ‰Â‰Â ÁÏˆÓ«¿»«¬»¿≈ƒ≈ƒ¿»»

ÏÎÂג  dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È¯‡ dBa¯ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈¿…
:d„Èa ÁÏˆÓ ÈÈ „·Ú ‡e‰ Ècƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéîøç äòaøà ãâðk±lW Fnxg §¤¤©§¨¨£¨¦¤§¤
iniA] bFre oFgiq lW Fnxg ,wlnr£¨¥¤§¤¦§¦¥
iniA] miprpM mxge ,Fgixi mxg ,[dWn¤¥¤§¦§¥¤§©£¦¦¥

[rWFdi)ci ,dt x"a(i"Wx mB d`xE . §ª©§¥©©¦
mB ± iziUr z`fke z`fke" :k ,f rWFdi§ª©§¨Ÿ§¨Ÿ¨¦¦©

."dWn iniA mixg` minxgA©£¨¦£¥¦¦¥¤
epnî àöiL ïëò ìònL±dfaE .gxGn ¤¨©¨¨¤¨¨¦¤¦¤©¨¤

Epl zfOxn dxFYdW xnFl i"Wx `Ä©¦©¤©¨§©¤¤¨
`id ,dNigYA gxf lW cId z`vFdW¤¨©©¨¤¤©©§¦¨¦
EPOn z`vl cizrW okrl oniq¦¨§¨¨¤¨¦¨¥¦¤
`hg llbaE ,minxg drAx`A lFrnle§¦§§©§¨¨£¨¦¦§©¥§
dxFkAd z` gxf cAi` okr lW df¤¤¨¨¦¥¤©¤©§¨

uxtl)iaxd(. §¤¤
íéøác äòaøà ãâðk :íéøîBà Léå§¥§¦§¤¤©§¨¨§¨¦

"øòðL úøcà" ,ç÷lL±,f rWFdi ¤¨©©¤¤¦§¨§ª©
.`k

íéúàî" ìL óñk úBëéúç ézLe§¥£¦¤¤¤¨©¦
"íéì÷L±lMW ,Epide .mW rWFdi §¨¦§ª©¨§©§¤¨

qM zkizg.milwW d`n lW dzid s £¦©¤¤¨§¨¤¥¨§¨¦
:i"Wx dpFn ci ,dt dAx ziW`xaaE¦§¥¦©¨¤©¦
iYW" mFwnA "xrpW zxC` iYW§¥©¤¤¦§¨¦§§¥

."sqM zFkizg£¦¤¤
ìe""[ãçà] áäæ ïBL±.mW rWFdi §¨¨¤¨§ª©¨

äaø úéLàøa±.ci ,dt §¥¦©¨
Y çøæ BîL àø÷iåúçéøæ íL ìò ©¦§¨§¨©©¥§¦©

éðMä úéàøî±dzidW dpEMd oi` ©§¦©¨¦¥©©¨¨¤¨§¨

,ipXd d`xnA zcgEin dgixf Ffi ¥̀§¦¨§¤¤§©§¥©¨¦
,gxFf `EdW ipXd rav raHn `N ¤̀¨¦¤©¤©©¨¦¤¥©
oinM dzid mlFrd xie`l `vi gxGWkE§¤¤©¨¨©£¦¨¨¨§¨§¦
KM mW lre ,ipXd d`xn lW dgixf§¦¨¤©§¥©¨¦§©¥¨
`l rECn oM `l m` iM ,gxf `xwp¦§¨¤©¦¦Ÿ¥©©Ÿ
FnM gxf FnW `xwp dOl dxFY dazM̈§¨¨¨¨¦§¨§¤©§

.uxR iAB dazMW` dxez ¤¨§¨©¥¤¤
(`)Y ãøeä óñBéåïBLàø ïéðòì øæBç §¥©¥§¦§¨¦

±,mixvnl sqFi zxikn zWxR̈¨©§¦©¥§¦§©¦
e .fl ,el lirl DA wiqtdWxEB"d ¤¦§¦¨§¥§©

aW wEqRdW i"Wx zpEMW azM "dix ©̀§¥¨©¤©¨©©¦¤©¨¨
s` ,"'ebe dnixvn cxEd sqFie" :xnF`e§¥§¥©¦§¨§¨©

lirl xn` xaMW)el ,fl(mipcOde" : ¤§¨¨©§¥§©§¨¦
oMW mEXn ,"mixvn l` FzF` Exkn̈§¤¦§¨¦¦¤¥
wEqR FzF` lr xFfgl aEzMd KxC¤¤©¨©£©¨
oiprA oiprd rvn`A dwqtd WIWM§¤¥©§¨¨§¤§©¨¦§¨§¦§¨
lÎhk ,e zFnW df KxC lr d`xE .xg ©̀¥§¥©¤¤¤§
d`xp i"Wx oFWNn K` .mW i"WxaE§©¦¨©¦§©¦¦§¤
.dNigY x`Fand itM xzFi dxF`kl¦§¨¥§¦©§¨§¦¨
.bi ,fn oOwl i"WxA `Ed df KxC lre§©¤¤¤§©¦§©¨

Búãéøé Cîñì éãk Ba ÷éñôäL àlà¤¨¤¦§¦§¥¦§Ÿ§¦¨
øîBì ,óñBé ìL Búøéëîì äãeäé ìL¤§¨¦§¦¨¤¥©

Búlãbî eäeãéøBä BìéáLaL ,Eì± §¤¦§¦¦¦§ª¨
eig`W ` ,gl lirl i"Wx d`x§¥©¦§¥¤¤¨

EcixFdzxv E`xW llbA FzNEcBn Ed ¦¦§¨¦§©¤¨¨©
o`M i"Wx oFWl zErnWn K` .mdia £̀¦¤©©§¨§©¦¨

sqFi llbA) "FliaWA"W ,`id( ¦¤¦§¦¦§©¥
EdEcixFdminXnqEtcA K` .FzNEcBn ¦¦¨©¦¦§¨©¦§

,"DliaWA" `id `qxiBd oFW`x¦©¦§¨¦¦§¦¨
`Ed oke .sqFi zxikn liaWA ,xnFlM§©¦§¦§¦©¥§¥
zxikn liaWA" :ipW qEtcA `icdl§¤§¨¦§¥¦¦§¦§¦©

."sqFi¥
ìL BzLà äNòî Cîñì éãk ,ãBòå§§¥¦§Ÿ©£¥¦§¤

øîz äNòîì øôéèBt±aEzM okle ¦©§©£¥¨¨§¨¥¨
,xEAigd e"`eA ,"'ebe cxEd sqFie"§¥©§¨©¦
lirl xEn`l mIEqn xEAig WIW EpidC§©§¤¥¦§¨¨¨§¥

)cec ixac(.
ì Bf äî :Eì øîBìBæ óà íéîL íL ©§©§¥¨©¦©

ìïéâBìBøèöàa äúàøL ,íéîL íL± §¥¨©¦¤¨£¨¨¦§§¦
.miakFMd zRnA§©©©¨¦

,epnî íéða ãéîòäì äãéúòL dlL¤¨¤£¦¨§©£¦¨¦¦¤
dzaî íà äpnî íà úòãBé dðéàå§¥¨©©¦¦¤¨¦¦¦¨

±,`n oOwlcM ,did ok`W itM§¦¤¨¥¨¨§¦§©¨
.dna dxez

(b)Y Bzà 'ä ékøeâL íéîL íL ¦¦¥¨©¦¨
åéôa±gilvn 'dW FrnWnM WxiR `l §¦Ÿ¥©§©§¨¤©§¦©

:KWndA xnF` `Ed df z` ixdW ,FOr¦¤£¥¤¤¥©¤§¥
"FciA gilvn 'd dUFr `Ed xW` lke"§¨£¤¤©§¦©§¨

)`"eb(,oM Wxtl wgFC dxF`kl K` .©¦§¨©§¨¥¥
'd idie" :aEzM ok iptl wEqRA ixdW¤£¥©¨¦§¥¥¨©§¦
i"Wx mWe ,"gilvn Wi` idie sqFi z ¤̀¥©§¦¦©§¦©§¨©¦
hEWRd WExiRd iM ,mElM Wxtn Fpi ¥̀§¨¥§¦©¥©¨

ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iying meil inei xeriy

(ã)eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéòa ïç óñBé àöîiå©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëå Búéa-ìò©¥½§¨¤−¨©¬§¨«

i"yx£BÏŒLÈŒÏÎÂ∑'אׁשר' חסר קצר, לׁשֹון .הרי ¿»∆ֲֲֵֵֶָָָָ

(ä)øLà-ìk ìòå Búéáa Búà ãé÷ôä æàî éäéå©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´
óñBé ììâa éøönä úéa-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa ýåýé úkøa éäéå©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

(å)Bzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæòiå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
óñBé éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½

:äàøî äôéå øàú-äôé§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
i"yx£‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ לכלּום לּבֹו נֹותן היה ‡ÌÁl‰ŒÌ.לא Èk∑,אׁשּתֹו ּבלׁשֹון היא ׁשּדּבר אּלא ¿…»«ƒ¿»ְִִֵָָֹƒƒ«∆∆ְְִִִֵֶֶָָ

Œ‰ÙÈ˙‡¯.נקּיה  ÛÒBÈ È‰ÈÂ∑וׁשֹותה אֹוכל התחיל מֹוׁשל, עצמֹו ׁשראה ּבׂשערֹו.ּכיון אמר (ב"ר)ּומסלסל ְִָ«¿ƒ≈¿≈…«ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
מּיד: הּדב', את ּב מגרה אני ?ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל, אבי' ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

d˙Èד  LnLÂ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÛÒBÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈
:d„Èa ¯ÒÓ dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ d˙Èa ÏÚ dÈÓe«¿≈«≈≈¿»ƒƒ≈¿«ƒ≈

Ècה  Ïk ÏÚÂ d˙È·a d˙È ÈÓc ÔcÚÓ ‰Â‰Â«¬»≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»ƒ
ÛÒBÈ ÏÈ„a ‰‡¯ˆÓ ˙Èa ˙È ÈÈ CÈ¯·e dÏ ˙È‡ƒ≈»ƒ¿»»≈ƒ¿»»¿ƒ≈
‡˙È·a dÏ ˙È‡ Èc ÏÎa ÈÈ„ ‡˙k¯a ‰Â‰Â«¬»ƒ¿¿»«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

:‡Ï˜Á·e¿«¿»

Ú„Èו  ‡ÏÂ ÛÒBÈ„ ‡„Èa dÏ Èc Ïk ˜·Le¿«»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«
ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ dnÚƒ≈ƒ««∆»≈«¿»ƒ»≈

:‡ÂÊÁ· È‡ÈÂ ‡ÂÈ¯a ¯ÈtL ÛÒBÈ ‰Â‰Â«¬»≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`Ed okl FY` did 'dW llbAW `Ed¤¦§©¤¨¨¦¨¥
KxvEd o`MW `N` ,gilvd:Wxtl ¦§¦©¤¨¤¨§©§¨¥

aEzM o`M iM ,"eitA xEbW minW mW"¥¨©¦¨§¦¦¨¨
Fl oiPn i"Wxl dWwEde ,"eipFc` `xIe"©©§£¨§§¨§©¦¦©¦
`le dxf dcFar caFr didW ,xtihFtl§¦©¤¨¨¥£¨¨¨§Ÿ
sqFi lW FzglvdW ,'d zE`ivOn rcï©¦§¦¤©§¨¨¤¥
okl ?`EdÎKExAÎWFcTdn Fl d`Ä¨¥©¨¨¨¥
,"eitA xEbW minW mW" :i"Wx WxiR¥©©¦¥¨©¦¨§¦
lW FnW z` cinY xiMfn did sqFIW¤¥¨¨©§¦¨¦¤§¤
oiad KMnE ,mlFrd bidpn xFzA 'd§©§¦¨¨¦¨¥¦
d`A sqFi lW FzglvdW xtihFR¦©¤©§¨¨¤¥¨¨

cinY FxiMfOW 'd FzF`n)iaxd(.c dxez ¥¤©§¦¨¦
(c)Y Bì Lé ìëåì éøä,øö÷ ïBL §¨¤£¥¨¨¨

"øLà" øñç±xW` lke :aEzM ENi`kE ¨¥£¤§¦¨§¨£¤
.Fl Wid dxez ¤

(e)Y äîeàî Bzà òãé àìåäéä àì §Ÿ¨©¦§¨Ÿ¨¨
Baì ïúBð±rci `le" WExiRd Edf ¥¦¤©¥§Ÿ¨©

xtihFtl dzid `l :xnFlM ."FY ¦̀§©Ÿ¨§¨§¦©
i"Wx dfÎKxCÎlr d`xE .al zniU¦©¥§¥©¤¤¤©¦
ozp - miwl` rcIe" :dk ,a zFnW§©¥©¡Ÿ¦¨©

."al mdilr£¥¤¥
.íeìëìY íçlä íà ékBzLà àéä ¦§¦¦©¤¤¦¦§

±`le" :h wEqR oOwl xnF`W FnkE§¤¥§©¨¨§Ÿ
xW`A KzF` m` iM dnE`n iPOn KUg̈©¦¤¦§¨¦¦¨©£¤

"FYW` Y`)m"`x(,"lkF` `Ed xW`"e , ©§¦§©£¤¥
aEzMW FnkE ,WinWYd lr xn`p)ilyn ¤¡©©©©§¦§¤¨

k ,l("diR dzgnE dlk`")`"eb(. ¨§¨¨£¨¦¨
ìa øacL àlàäi÷ð ïBL±mB d`x ¤¨¤¦¤§¨§¦¨§¥©

`iNrn `pXil" :` ,dr oixcdpq i"Wx©¦©§¤§¦¦¨¨§©§¨
."hwp̈©

øàú äôé óñBé éäéåäàøL ïåék Y ©§¦¥§¥Ÿ©¥¨¤¨¨
äúBLå ìëBà ìéçúä ,ìLBî Bîöò©§¥¦§¦¥§¤

BøòNa ìñìñîe±dn ,oM `l m` iM §©§¥¦§¨¦¦Ÿ¥¨
wEqRl Fknql dvx m`e ?o`kl df oipr¦§¨¤§¨§¦¨¨§¨§©¨
z` eipFc` zW` `VYe" :eixg`NW¤§©£¨©¦¨¥¤£¨¤
idie" aEzMW Edn ,"sqFi l` dipir¥¤¨¤¥©¤¨©§¦
FitFi oi` ixdW ,"dN`d mixaCd xg ©̀©©§¨¦¨¥¤¤£¥¥§

mixaCd llMn sqFi lWla` ?ExarW ¤¥¦§©©§¨¦¤¨§£¨
dzFWe lkF` didW WExiRd itl§¦©¥¤¨¨¥§¤
llMn df mBW oaEn ,FxrUA lqlqnE§©§¥¦§¨¨¤©¤¦§©

ExarW mixaCd)m"`x("cec ixac"aE . ©§¨¦¤¨§§¦§¥¨¦
idie" aEzMX dOn `Ed wEICdW ,azM̈©¤©¦¦©¤¨©§¦
dti did sqFie" `le ,"x`z dti sqFi¥§¥Ÿ©§Ÿ§¥¨¨§¥

"x`Y zti dzid lgxe" FnM) "x`z(, Ÿ©§§¨¥¨§¨§©Ÿ©
s`) FciÎlr yCgzp FNW itIdW EpidC§©§¤©Ÿ¦¤¦§©¥©¨©

FO`M dti did ok iptl mBW(ipRn , ¤©¦§¥¥¨¨¨¤§¦¦§¥
FxrUA lqlqnE dzFWe lkF` didW¤¨¨¥§¤§©§¥¦§¨
:a ,fl lirl i"Wx oFWNn xirdlE]§¨¦¦§©¦§¥
icM eipirA WnWnnE FxrUA oTzn"§©¥¦§¨§©§¥§¥¨§¥
lkF`" hwPX dnE .["dti d`xp didIW¤¦§¤¦§¤¨¤©¤¨©¥
xnFl Wi ,"FxrUA lqlqnE dzFWe§¤§©§¥¦§¨¥©
x`z dti" oFWNd ltM z` oM WxtOW¤§¨¥¥¤¤¤©¨§¥Ÿ©
dzFWe lkF` didW dGW ,"d`xn dtie¦¥©§¤¤¤¤¨¨¥§¤
,eipR lidvdlE FxUA oCrl icM Edf¤§¥§©¥§¨§©§¦¨¨
didW dfe ,"x`z dti" d`xIW icM§¥¤¥¨¤§¥Ÿ©§¤¤¨¨
dti" didIW icM Edf "FxrUA lqlqn"§©§¥¦§¨¤§¥¤¦§¤§¥

K` ."dcVA x`A"d azM oke ."d`xn©§¤§¥¨©©§¥©¨¤©
W`xA wiYrd `NW oEIr Kixv df itl§¦¤¨¦¦¤Ÿ¤§¦§Ÿ

."d`xn dtie" zFaiYd z` eixaC§¨¨¤©¥¦¥©§¤
àeä-Ceøa-LBãwä øîà±dn Edfe ¨©©¨¨§¤©

lkAW ,"dN`d mixaCd xg`" :xn`PX¤¤¡©©©©§¨¦¨¥¤¤§¨
mFwns`e ,xEAC oFWNn i"Wx FWxtn ¨§¨§©¦¦§¦§©

dN`d mixEACd xg`l WExiRd o`M̈©¥§©©©¦¦¨¥¤
`EdÎKExAÎWFcTd lW)iaxd(. ¤©¨¨

éáàìñìñî äzàå ìaàúî E ¨¦¦§©¥§©¨§©§¥
Ea äøâî éðà ?EøòNa±s` ¦§¨§£¦§¨¤§©

WzEhWtA`A xtihFR zW` lW iExBd ¤§©§©¥¤¥¤¦©¨
ligzdW iciÎlr ,Fnvr sqFi cSn¦©¥©§©§¥¤¦§¦

x hwp ,zFRizdl,"LA dxbn ip`" i"W §¦§©¨©©¦£¦§¨¤§
ÎWFcTd cSn `AW iExB df didW¤¨¨¤¥¤¨¦©©¨
sqFi lW FzEwQrzdW oeiM ,`EdÎKExÄ¥¨¤¦§©§¤¥
lW DiExbl gxkdA d`ian Dpi` FitiA§¨§¥¨§¦¨§¤§¥©§¥¨¤
did dYr cr mB ixdW ,xtihFR zW ¥̀¤¦©¤£¥©©©¨¨¨

lgx lW DpA FzFidA) x`z dti sqFi(, ¥§¥Ÿ©¦§§¨¤¨¥
aSn oM m`e ,FA dzxBzd `l z`f lkaE§¨ŸŸ¦§¨§¨§¦¥©¨
`lEl ,dYr mB KWOdl did lFki df¤¨¨¨§¦¨¥©©¨¥

dlrnln Dl `AW iExBd)iaxd t"r(. ©¥¤¨¨¦§©§¨
ácä úà±Wi ,`weC aFC hwPX dn ¤©Ÿ©¤¨©©§¨¥

iAxC iwxtA `aEOd iR lr xnFl©©¦©¨§¦§¥§©¦
zWFA Fl oi` aFCdW ,el wxR xfril ¡̀¦¤¤¤¤¤©¥¤
iRlM dipR dfird `id o`M s`e ,mipR̈¦§©¨¦¥¦¨¨¤¨§©¥

sqFi)f ,ct x"a e"fxdn(. ¥
ãiî±.df ixg` cIn ,xnFlMe dxez ¦¨§©¦¨©£¥¤



ayieקד zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iyiy meil inei xeriy

ß elqk 'k iyiy mei ß

(æ)åéðãà-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤£Ÿ¨²
:énò äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðéò-úà¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

i"yx£ÂÈ„‡ ˙L‡ ‡OzÂ'וגֹו∑סמּו "אחר", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל «ƒ»≈∆¬…»ְֱֶֶַַַָָָ

(ç)ïàîéå|òãé-àì éðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå ©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½«Ÿ¨©¬
éãéa ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà: ¦¦−©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬§¨¦«

(è)épnî CNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³¦¤̧¦Æ
éàå BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàîC §½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®§¥̧
:íéýìûì éúàèçå úàfä äìãbä äòøä äNòà¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï È˙‡ËÁÂ∑ העריֹות על נצטּוּו נח .ּבני ¿»»ƒ≈…ƒְְֲִֵַַַָָֹ

(é)íBé óñBé-ìà døaãk éäéå|äéìà òîL-àìå íBé ©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®§«Ÿ¨©¬¥¤²¨
ì:dnò úBéäì dìöà ákL ¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«

i"yx£dÏˆ‡ ·kLÏ∑ּתׁשמיׁש ּבלא dnÚ.אפּלּו ˙BÈ‰Ï∑ הּבא .לעֹולם ƒ¿«∆¿»ְְֲִִַֹƒ¿ƒ»ַָָָ

(àé)Bzëàìî úBNòì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´§©§®
:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌBi‰k È‰ÈÂ∑' מיחד יֹום הּגיע ּכאׁשר 'ויהי ׁשהלכּו(תנחומא)ּכלֹומר: ׁשּלהם, איד יֹום צחֹוק, יֹום «¿ƒ¿««∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

‡z˙ז  ˙Ù˜Êe ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»«ƒ«
:ÈnÚ ·eÎL ˙¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ ‡‰ÈÚ ˙È dBaƒ̄≈»≈»»¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

¯ÈBaח  ‡‰ dBa¯ ˙z‡ ˙ÂÏ ¯Ó‡Â ·È¯ÒÂ¿»≈«¬«¿«ƒ«ƒ≈»ƒƒ
dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ ‡˙È··„ ‰Ó ÈnÚ Ú„È ‡Ï»¿«ƒƒ»ƒ¿≈»¿…ƒƒ≈

:È„Èa ¯ÒÓ¿«ƒƒ

ÈpÓט  ÚÓ ‡ÏÂ ÈpÓ ÔÈ„‰ ‡˙È·a ·¯ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«¿≈»»≈ƒƒ¿»¿«ƒƒ
ÔÈcÎ‡Â d˙z‡ z‡ ÏÈ„a CÈ˙È ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓƒ««∆»≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈¿∆¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ·BÁ‡Â ‡„‰ ‡˙a¯ ‡˙LÈa „ÈaÚ‡∆¿≈ƒ¿»«¿»»»¿≈√»¿»

ÏÂ‡י  ÌBÈ ÌBÈ ÛÒBÈ ÌÚ ˙ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«ƒ≈¿»
:dnÚ ÈÂ‰ÓÏ d˙ÂÏ ·kLÓÏ dpÓ ÏÈa«̃ƒƒ«¿ƒ¿«¿»«¿∆¡≈ƒ«

c·ÓÏ˜יא  ‡˙È·Ï ÏÚÂ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»»≈¿«¿≈»¿ƒ¿«
‡˙È· ÈL‡Ó L‡ ˙ÈÏÂ daLÁ È·˙Îa¿ƒ¿≈»¿¿≈¿≈¡«≈¬»≈≈»

:‡˙È·a Ônz«»¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(f)"'Bâå åéðãà úLà àOzå"±wEqR ©¦¨¥¤£Ÿ¨§¨
,hi ilWnaE a ,fl lirl i"Wx d`xE .f§¥©¦§¥§¦§¥
cWgW mEW lr did df WpFrW ,f¤¤¤¨¨©¤¨©
mpn`W xnFl Wie ,zFixrA eig`A§¤¨©£¨§¥©¤¨§¨
mcWgW llbA eilr xfbp df WpFr¤¤¦§©¨¨¦§©¤£¨¨
df WpFr `iadl iEYrd la` ,zFixrA©£¨£¨¨¦§¨¦¤¤
ligzdW drWA did lrFR icil¦¥©¨¨§¨¨¤¦§¦
azFMX dn Edfe ,FxrUA lqlql§©§¥¦§¨§¤©¤¥

" :i"WxcIn."'ebe eipFc` zW` `VYe ©¦¦¨©¦¨¥¤£¨
.bl ,fl lirl i"Wx d`xE§¥©¦§¥

Ceîñ Y "øçà" øîàpL íB÷î ìk± ¨¨¤¤¡©©©¨
:xn`p o`M s` .` ,eh i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦©¨¤¡©
,xnFlM ,"dN`d mixaCd xg` idie"©§¦©©©§¨¦¨¥¤§©
sqFi idie"l KWndA cIn did dGW¤¤¨¨¦¨§¤§¥§©§¦¥
lW eixacE "'ebe x`z dti§¥Ÿ©§¨¨¤

.`EdÎKExAÎWFcTdg dxez ©¨¨
(h)Y íéäìàì éúàèçåçð éða §¨¨¦¥Ÿ¦§¥Ÿ©

úBéøòä ìò eeèöð±i"WxA lirlcM ¦§©©¨£¨§¦§¥§©¦

,b dxf dcFar i"Wx mB d`xE .ck ,a§¥©©¦£¨¨¨
,gp ipal dxq`p Wi` zW`" :`¥¤¦¤¤§¨¦§¥Ÿ©
zW`A `le FYW`A wace aizkC¦§¦§¨©§¦§§Ÿ§¥¤
iz`hge" WExiR Edfe ."Fxiag£¥§¤¥§¨¨¦
miwl`l `hg` mbe ,"midl`l¥Ÿ¦§©¤§¨¥Ÿ¦
cFBa` xW` dcibAd caNn ,zFixrA©£¨¦§©©§¦¨£¤¤§

ipFc`A)m"`x(.i dxez ©£¦
(i)ìY dìöà ákLàìa eìéôà ¦§©¤§¨£¦§Ÿ

LéîLz±,WinWzl dpEMd m` iM ©§¦¦¦©©¨¨§©§¦
FnM ,"DOr aMWl" :aFYkl Kixv did̈¨¨¦¦§¦§©¦¨§

"iOr dakW" dxn`W)`"ebe m"`x(. ¤¨§¨¦§¨¦¦
Y dnò úBéäìàaä íìBòì± ¦§¦¨¨¨©¨

aMWl dvx `l sqFi ,xnFlM .mPdiBA©¥¦¨§©¥Ÿ¨¨¦§©
`NW icM ,WinWY `lA ENit` Dlv ¤̀§¨£¦§Ÿ©§¦§¥¤Ÿ
didi f`e ,DOr aMWl `aie dxBzi¦§¨¤§¨Ÿ¦§©¦¨§¨¦§¤

mPdiBA `Ad mlFrA DOr)zlgp ¦¨¨¨©¨©¥¦¨
awri(.`i dxez

(`i)äfä íBiäk éäéåøîBìk Y± ©§¦§©©¤§©

EdnE ,"mFId idie" :xnFl Kixv didW¤¨¨¨¦©©§¦©©
?"dGd mFIdM idie"©§¦§©©¤

ãçéî íBé òébä øLàk "éäéå"±Edfe ©§¦©£¤¦¦©§ª¨§¤
,"dGd mFId"`"dAdricidmFId , ©©¤§¥©§¦¨©

xW`M" i"Wx xn`X dnE .rEcId©¨©©¤¨©©¦©£¤
lW WExiR df oi`W d`xp ,"riBd¦¦©¦§¤¤¥¤¥¤

."idie" lW `N` ,"mFIdM"§©¤¨¤©§¦
÷Bçö íBé±:f ,ft dAx ziW`xA d`x §§¥§¥¦©¨

:mW i"WxaE ,"did oFxh`Y mFi"¥©§¨¨§©¦¨
mW miUFre ,oei oFWlA xvg ,xFhiY"¥¨¥¦§¨¨§¦¨
uxRW mFi" :mW "x`z dti"aE ."wFgU§¦§¥Ÿ©¨¤¨©
ux` lM lr zFlrl qEliPd lgp©©©¦©£©¨¤¤

."libe dgnU mFi dOW EUre ,mixvn¦§©¦§¨¨¨¦§¨¨¦
íälL ãéà íBé±E`xwe .bg mFi ¥¤¨¤©§¨§

oFWlA "mci` mFi" mBg mFil minkg£¨¦§©¨¥¨¦§
.mxaW mFi :FrnWOW ,i`pB§©¤©§¨¦§¨

äøæ äãBáò úéáì ílk eëìäL±FnM ¤¨§ª¨§¥£¨¨¨§
mW ziAd iWp`n Wi` oi`e" :aEzMW¤¨§¥¦¥©§¥©©¦¨

ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iyiy meil inei xeriy
אני  'חֹולה להם: אמרה הּזה', ּכהּיֹום ליֹוסף להּזקק הגּון יֹום לי 'אין אמרה: אלילים, עבֹודת לבית ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכּלם

'ליל יכלה BzÎ‡ÏÓ.ואיני ˙BNÚÏ∑ צרכיו 'לעׂשֹות אמר: וחד מּמׁש', 'מלאכּתֹו אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ְְִֵֵֵָֹ«¬¿«¿ְְְְְֲֵַַַַַַַַָָָָָ
אביו עּמּה ׁשל ּדיֹוקנֹו ּדמּות לֹו ׁשּנראית סֹוטה אּלא ּבמּסכת ּכדאיתא לז)וכּו'', .(דף ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

(áé)Bãâa áæòiå énò äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ¦§Æ
:äöeçä àöiå ñðiå dãéa§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨

(âé):äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áæò-ék dúBàøk éäéå©«§¦Æ¦§½̈¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨

(ãé)eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì àø÷zå©¦§º̈§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À
ì éìà àa eða ÷çöì éøáò Léà eðì àéáäákL ¥¬¦¨²¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´

:ìBãb ìB÷a àø÷àå énò¦¦½¨«¤§−̈§¬¨«
i"yx£eÏ ‡È·‰ e‡¯∑ ּכן אֹומרת ּבעלּה ועל הביאֹו, מי ּפרׁש ולא לנּו", "הביא קצרה: לׁשֹון זה .הרי ¿≈ƒ»ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

È¯·Ú∑(ב"ר)עבר מּבני הּנהר, הּנהר (מעבר מעבר אחרים: .)ספרים ƒ¿ƒְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(åè)áæòiå àø÷àå éìB÷ éúîéøä-ék BòîLë éäéå©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ
:äöeçä àöiå ñðiå éìöà Bãâa¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬©«¨

ÈnÚיב  ·eÎL ¯ÓÈÓÏ dLe·Ïa dz„Á‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ d„Èa dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈ƒ««¬«¿«¿»

d„Èaיג  dLe·ÏÏ d˜·L È¯‡ ˙ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬«¬≈»¿≈ƒ¿≈ƒ«
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ«¬«¿»

ÓÈÓÏ¯יד  ÔB‰Ï ˙¯Ó‡Â d˙È· ÈL‡Ï ˙¯˜e¿««¬»≈≈««¬∆∆¿¿≈»
ÏÚ ‡· ‡ÎiÁÏ ‰‡¯·Ú ‡¯·b ‡Ï È˙È‡ BÊÁ¬«¿ƒ»»«¿»ƒ¿»»¿«»»»»«

:‡a¯ ‡Ï˜a ˙È¯˜e ÈnÚ ·kLÓÏ È˙ÂÏ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿»»«»

È¯˜e˙טו  ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ È¯‡ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿≈
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."ziAA©¨¦
äøîà±.DAlA ¨§¨§¦¨

óñBéì ÷÷fäì ïeâä íBé éì ïéà¥¦¨§¦¨¥§¥
"äfä íBiäk"±xn`PX dn Edfe §©©¤§¤©¤¤¡©

ztqFdaE ,oFinCd s"kA) "dGd mFIdM"§©©¤§¨©¦§§¨©
"dGd" zaiY(mFId FnM :FrnWOW , ¥©©¤¤©§¨§©

oi`W ,oM dxn` `idW dpEMde ,dGd©¤§©©¨¨¤¦¨§¨¥¤¥
.dGd mFId FnM mFi Dl̈§©©¤

äìBëé éðéàå éðà äìBç :íäì äøîà̈§¨¨¤¨£¦§¥¦§¨
Cìéì±dkld `l dOl ,oM `l m` iM ¥¥¦¦Ÿ¥¨¨Ÿ¨§¨

.mNEM FnM§¨
Y Bzëàìî úBNòìãç ,ìàeîLe áø ©£§©§©§¥©

Lnî "Bzëàìî" :øîà±dk`ln)i"yx ¨©§©§©¨§¨¨
a ,el dheq(aE .'dAx ziW`xa':mW ¦§¥¦©¨¨

."FAx lW zFpFAWg aFWgl"©£¤§¤©
dnò åéëøö úBNòì :øîà ãçå± §©¨©©£§¨¨¦¨

DOr aMWl)a ,hn zay i"yx(oM cnFle . ¦§©¦¨§¥¥
"dk`ln" `le "FYk`ln" zaiY wEICn¦¦¥©§©§§Ÿ§¨¨
KxFvNW cOll ,"eipFc` zk`ln" F`§¤¤£¨§©¥¤§¤

mW did Fnvr)my `"yxdn(. ©§¨¨¨
ìL Bð÷Béc úeîc Bì úéàøpL àlà¤¨¤¦§¥§§§¤

'eëå åéáà±,sqFi :Fl xn` ,oFNgA ¨¦§©©¨©¥

cFt` ipa` lr EazMIW Lig` oicizr£¦¦©¤¤¦¨§©©§¥¥
LnW dgOIW LpFvx ,mdipiA dY`e§©¨¥¥¤§§¤¦¨¤¦§
cIn ?"zFpFf drFx" `xTze mdipiAn¦¥¥¤§¦¨¥¥¦¨
,hn oOwlckE ."FYWw ozi`A aWYe"©¥¤§¥¨©§§¦§©¨
:mW zFtqFY d`xE .mW i"WxaE ekÎck§©¦¨§¥¨¨
Wi` oi`e ,oWxCd dWn EpiAx azM"¨©©¥¤©©§¨§¥¦
`weC rnWnC ,ziAA mW ziAd iWp`n¥©§¥©©¦¨©¨¦§©§©©§¨
llMn ,mW did `l ziAd iWp`n¥©§¥©©¦Ÿ¨¨¨¦§¨
,ziAd iWp`n `NW xg` Wi`C§¦©¥¤Ÿ¥©§¥©©¦
iWp` zxFYn bltEnE wElg ,xnFlM§©¨§¨¦©©§¥
lW FpwFiC zEnC Edfe ,mW did ,ziAd©©¦¨¨¨§¤§§§¤
Fl zi`xpC olpn ,zvw Dnize .eia`̈¦§¥©§¨§¨¨§¦§¥
rnWnC ,ziAA aizkCn `OWe ?oFNgA©©§¤¨¦¦§¦©©¦§©§©

."`l ziAA©©¦Ÿ
äèBñ úëqîa àúéàãk±,el ¦§¦¨§©¤¤¨

.aai dxez

(ci)Y eðì àéáä eàøì äæ éøäïBL §¥¦¨£¥¤¨
éî Løt àìå ,"eðì àéáä" :äøö÷§¨¨¥¦¨§Ÿ¥©¦

.ïk úøîBà dìòa ìòå ,Bàéáäéøáò ¡¦§©©§¨¤¤¥¦§¦
Yøäpä øáòî±lW Faq mdxa`W ¥¥¤©¨¨¤©§¨¨¨¤

.b ,eh lirlckE ,xdPd xarn `A eia`̈¦¨¥¥¤©¨¨§¦§¥
øáò éðaî±.xar ipAn did sqFIW ¦§¥¥¤¤¥¨¨¦§¥¥¤

ipW llbAW ,dfA xnFl `A i"Wxe§©¦¨©¨¤¤¦§©§¥
cSn la` ,ixar `xwp cgi minrHd©§¨¦©©¦§¨¦§¦£¨¦©
`xTdl wiRqn Fpi` calA cg` mrh©©¤¨¦§¨¥©§¦§¦¨¥
Fpi` calA xar ipA lW mrHd .oM¥©©©¤§¥¥¤¦§¨¥
K` ,xar ipAn did xFgp mB iM ,wiRqn©§¦¦©¨¨¨¦§¥¥¤©
Fpi` xdPd xar z` `vi `NW oeiM¥¨¤Ÿ¨¨¤¥¤©¨¨¥
xdPd xar lW mrHde ."ixar" `xwp¦§¨¦§¦§©©©¤¥¤©¨¨
xarn `vi mdxa` wx iM ,wiRqn Fpi ¥̀©§¦¦©©§¨¨¨¨¥¥¤
mdW oeiM `N` ,ei`v`v `le xdPd©¨¨§Ÿ¤¡¨¨¤¨¥¨¤¥
okl ,dPYWn Fpi` df xaCW ,xar ipAn¦§¥¥¤¤¨¨¤¥¦§©¤¨¥
wgviA `weC Edfe ."ixar" mNEM E`xwp¦§§¨¦§¦§¤©§¨§¦§¨
s` eUre l`rnWi la` ,eipaE awrie§©£Ÿ¨¨£¨¦§¨¥§¥¨©
mpi` minrHd ipW z` mdA WIW¤¥¨¤¤§¥©§¨¦¥¨
wgvi wxW oeiM ,"mixar" mi`xwp¦§¨¦¦§¦¥¨¤©¦§¨
df cSnE ,mdxa` rxf mi`xwp awrie§©£Ÿ¦§¨¦¤©©§¨¨¦©¤

"mixar" E`xwp eizFclFY wx)m"`x ©§¨¦§§¦§¦
`"ebe(mdxa`" iAB bi ,ci lirlE .§¥©¥©§¨¨

:cg` mrh wx i"Wx WxiR "ixard̈¦§¦¥©©¦©©©¤¨
ok`W mEXn ,"xdPd xarn `AW"¤¨¥¥¤©¨¨¦¤¨¥
KM mW lre ,xdPd xarn did mdxa ©̀§¨¨¨¨¥¥¤©¨¨§©¥¨
sqFp mrhl wEwf Fpi`e ,"ixard" `xwp¦§¨¨¦§¦§¥¨§©©¨

df mWA `xTdl)g"ty(.eh dxez §¦¨¥§¥¤



קה ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iyiy meil inei xeriy

ß elqk 'k iyiy mei ß

(æ)åéðãà-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤£Ÿ¨²
:énò äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðéò-úà¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

i"yx£ÂÈ„‡ ˙L‡ ‡OzÂ'וגֹו∑סמּו "אחר", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל «ƒ»≈∆¬…»ְֱֶֶַַַָָָ

(ç)ïàîéå|òãé-àì éðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå ©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½«Ÿ¨©¬
éãéa ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà: ¦¦−©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬§¨¦«

(è)épnî CNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³¦¤̧¦Æ
éàå BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàîC §½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®§¥̧
:íéýìûì éúàèçå úàfä äìãbä äòøä äNòà¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï È˙‡ËÁÂ∑ העריֹות על נצטּוּו נח .ּבני ¿»»ƒ≈…ƒְְֲִֵַַַָָֹ

(é)íBé óñBé-ìà døaãk éäéå|äéìà òîL-àìå íBé ©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®§«Ÿ¨©¬¥¤²¨
ì:dnò úBéäì dìöà ákL ¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«

i"yx£dÏˆ‡ ·kLÏ∑ּתׁשמיׁש ּבלא dnÚ.אפּלּו ˙BÈ‰Ï∑ הּבא .לעֹולם ƒ¿«∆¿»ְְֲִִַֹƒ¿ƒ»ַָָָ

(àé)Bzëàìî úBNòì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´§©§®
:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌBi‰k È‰ÈÂ∑' מיחד יֹום הּגיע ּכאׁשר 'ויהי ׁשהלכּו(תנחומא)ּכלֹומר: ׁשּלהם, איד יֹום צחֹוק, יֹום «¿ƒ¿««∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

‡z˙ז  ˙Ù˜Êe ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»«ƒ«
:ÈnÚ ·eÎL ˙¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ ‡‰ÈÚ ˙È dBaƒ̄≈»≈»»¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

¯ÈBaח  ‡‰ dBa¯ ˙z‡ ˙ÂÏ ¯Ó‡Â ·È¯ÒÂ¿»≈«¬«¿«ƒ«ƒ≈»ƒƒ
dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ ‡˙È··„ ‰Ó ÈnÚ Ú„È ‡Ï»¿«ƒƒ»ƒ¿≈»¿…ƒƒ≈

:È„Èa ¯ÒÓ¿«ƒƒ

ÈpÓט  ÚÓ ‡ÏÂ ÈpÓ ÔÈ„‰ ‡˙È·a ·¯ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«¿≈»»≈ƒƒ¿»¿«ƒƒ
ÔÈcÎ‡Â d˙z‡ z‡ ÏÈ„a CÈ˙È ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓƒ««∆»≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈¿∆¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ·BÁ‡Â ‡„‰ ‡˙a¯ ‡˙LÈa „ÈaÚ‡∆¿≈ƒ¿»«¿»»»¿≈√»¿»

ÏÂ‡י  ÌBÈ ÌBÈ ÛÒBÈ ÌÚ ˙ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«ƒ≈¿»
:dnÚ ÈÂ‰ÓÏ d˙ÂÏ ·kLÓÏ dpÓ ÏÈa«̃ƒƒ«¿ƒ¿«¿»«¿∆¡≈ƒ«

c·ÓÏ˜יא  ‡˙È·Ï ÏÚÂ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»»≈¿«¿≈»¿ƒ¿«
‡˙È· ÈL‡Ó L‡ ˙ÈÏÂ daLÁ È·˙Îa¿ƒ¿≈»¿¿≈¿≈¡«≈¬»≈≈»

:‡˙È·a Ônz«»¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(f)"'Bâå åéðãà úLà àOzå"±wEqR ©¦¨¥¤£Ÿ¨§¨
,hi ilWnaE a ,fl lirl i"Wx d`xE .f§¥©¦§¥§¦§¥
cWgW mEW lr did df WpFrW ,f¤¤¤¨¨©¤¨©
mpn`W xnFl Wie ,zFixrA eig`A§¤¨©£¨§¥©¤¨§¨
mcWgW llbA eilr xfbp df WpFr¤¤¦§©¨¨¦§©¤£¨¨
df WpFr `iadl iEYrd la` ,zFixrA©£¨£¨¨¦§¨¦¤¤
ligzdW drWA did lrFR icil¦¥©¨¨§¨¨¤¦§¦
azFMX dn Edfe ,FxrUA lqlql§©§¥¦§¨§¤©¤¥

" :i"WxcIn."'ebe eipFc` zW` `VYe ©¦¦¨©¦¨¥¤£¨
.bl ,fl lirl i"Wx d`xE§¥©¦§¥

Ceîñ Y "øçà" øîàpL íB÷î ìk± ¨¨¤¤¡©©©¨
:xn`p o`M s` .` ,eh i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦©¨¤¡©
,xnFlM ,"dN`d mixaCd xg` idie"©§¦©©©§¨¦¨¥¤§©
sqFi idie"l KWndA cIn did dGW¤¤¨¨¦¨§¤§¥§©§¦¥
lW eixacE "'ebe x`z dti§¥Ÿ©§¨¨¤

.`EdÎKExAÎWFcTdg dxez ©¨¨
(h)Y íéäìàì éúàèçåçð éða §¨¨¦¥Ÿ¦§¥Ÿ©

úBéøòä ìò eeèöð±i"WxA lirlcM ¦§©©¨£¨§¦§¥§©¦

,b dxf dcFar i"Wx mB d`xE .ck ,a§¥©©¦£¨¨¨
,gp ipal dxq`p Wi` zW`" :`¥¤¦¤¤§¨¦§¥Ÿ©
zW`A `le FYW`A wace aizkC¦§¦§¨©§¦§§Ÿ§¥¤
iz`hge" WExiR Edfe ."Fxiag£¥§¤¥§¨¨¦
miwl`l `hg` mbe ,"midl`l¥Ÿ¦§©¤§¨¥Ÿ¦
cFBa` xW` dcibAd caNn ,zFixrA©£¨¦§©©§¦¨£¤¤§

ipFc`A)m"`x(.i dxez ©£¦
(i)ìY dìöà ákLàìa eìéôà ¦§©¤§¨£¦§Ÿ

LéîLz±,WinWzl dpEMd m` iM ©§¦¦¦©©¨¨§©§¦
FnM ,"DOr aMWl" :aFYkl Kixv did̈¨¨¦¦§¦§©¦¨§

"iOr dakW" dxn`W)`"ebe m"`x(. ¤¨§¨¦§¨¦¦
Y dnò úBéäìàaä íìBòì± ¦§¦¨¨¨©¨

aMWl dvx `l sqFi ,xnFlM .mPdiBA©¥¦¨§©¥Ÿ¨¨¦§©
`NW icM ,WinWY `lA ENit` Dlv ¤̀§¨£¦§Ÿ©§¦§¥¤Ÿ
didi f`e ,DOr aMWl `aie dxBzi¦§¨¤§¨Ÿ¦§©¦¨§¨¦§¤

mPdiBA `Ad mlFrA DOr)zlgp ¦¨¨¨©¨©¥¦¨
awri(.`i dxez

(`i)äfä íBiäk éäéåøîBìk Y± ©§¦§©©¤§©

EdnE ,"mFId idie" :xnFl Kixv didW¤¨¨¨¦©©§¦©©
?"dGd mFIdM idie"©§¦§©©¤

ãçéî íBé òébä øLàk "éäéå"±Edfe ©§¦©£¤¦¦©§ª¨§¤
,"dGd mFId"`"dAdricidmFId , ©©¤§¥©§¦¨©

xW`M" i"Wx xn`X dnE .rEcId©¨©©¤¨©©¦©£¤
lW WExiR df oi`W d`xp ,"riBd¦¦©¦§¤¤¥¤¥¤

."idie" lW `N` ,"mFIdM"§©¤¨¤©§¦
÷Bçö íBé±:f ,ft dAx ziW`xA d`x §§¥§¥¦©¨

:mW i"WxaE ,"did oFxh`Y mFi"¥©§¨¨§©¦¨
mW miUFre ,oei oFWlA xvg ,xFhiY"¥¨¥¦§¨¨§¦¨
uxRW mFi" :mW "x`z dti"aE ."wFgU§¦§¥Ÿ©¨¤¨©
ux` lM lr zFlrl qEliPd lgp©©©¦©£©¨¤¤

."libe dgnU mFi dOW EUre ,mixvn¦§©¦§¨¨¨¦§¨¨¦
íälL ãéà íBé±E`xwe .bg mFi ¥¤¨¤©§¨§

oFWlA "mci` mFi" mBg mFil minkg£¨¦§©¨¥¨¦§
.mxaW mFi :FrnWOW ,i`pB§©¤©§¨¦§¨

äøæ äãBáò úéáì ílk eëìäL±FnM ¤¨§ª¨§¥£¨¨¨§
mW ziAd iWp`n Wi` oi`e" :aEzMW¤¨§¥¦¥©§¥©©¦¨

ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iyiy meil inei xeriy
אני  'חֹולה להם: אמרה הּזה', ּכהּיֹום ליֹוסף להּזקק הגּון יֹום לי 'אין אמרה: אלילים, עבֹודת לבית ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכּלם

'ליל יכלה BzÎ‡ÏÓ.ואיני ˙BNÚÏ∑ צרכיו 'לעׂשֹות אמר: וחד מּמׁש', 'מלאכּתֹו אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ְְִֵֵֵָֹ«¬¿«¿ְְְְְֲֵַַַַַַַַָָָָָ
אביו עּמּה ׁשל ּדיֹוקנֹו ּדמּות לֹו ׁשּנראית סֹוטה אּלא ּבמּסכת ּכדאיתא לז)וכּו'', .(דף ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

(áé)Bãâa áæòiå énò äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ¦§Æ
:äöeçä àöiå ñðiå dãéa§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨

(âé):äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áæò-ék dúBàøk éäéå©«§¦Æ¦§½̈¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨

(ãé)eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì àø÷zå©¦§º̈§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À
ì éìà àa eða ÷çöì éøáò Léà eðì àéáäákL ¥¬¦¨²¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´

:ìBãb ìB÷a àø÷àå énò¦¦½¨«¤§−̈§¬¨«
i"yx£eÏ ‡È·‰ e‡¯∑ ּכן אֹומרת ּבעלּה ועל הביאֹו, מי ּפרׁש ולא לנּו", "הביא קצרה: לׁשֹון זה .הרי ¿≈ƒ»ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

È¯·Ú∑(ב"ר)עבר מּבני הּנהר, הּנהר (מעבר מעבר אחרים: .)ספרים ƒ¿ƒְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(åè)áæòiå àø÷àå éìB÷ éúîéøä-ék BòîLë éäéå©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ
:äöeçä àöiå ñðiå éìöà Bãâa¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬©«¨

ÈnÚיב  ·eÎL ¯ÓÈÓÏ dLe·Ïa dz„Á‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ d„Èa dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈ƒ««¬«¿«¿»

d„Èaיג  dLe·ÏÏ d˜·L È¯‡ ˙ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬«¬≈»¿≈ƒ¿≈ƒ«
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ«¬«¿»

ÓÈÓÏ¯יד  ÔB‰Ï ˙¯Ó‡Â d˙È· ÈL‡Ï ˙¯˜e¿««¬»≈≈««¬∆∆¿¿≈»
ÏÚ ‡· ‡ÎiÁÏ ‰‡¯·Ú ‡¯·b ‡Ï È˙È‡ BÊÁ¬«¿ƒ»»«¿»ƒ¿»»¿«»»»»«

:‡a¯ ‡Ï˜a ˙È¯˜e ÈnÚ ·kLÓÏ È˙ÂÏ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿»»«»

È¯˜e˙טו  ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ È¯‡ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿≈
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."ziAA©¨¦
äøîà±.DAlA ¨§¨§¦¨

óñBéì ÷÷fäì ïeâä íBé éì ïéà¥¦¨§¦¨¥§¥
"äfä íBiäk"±xn`PX dn Edfe §©©¤§¤©¤¤¡©

ztqFdaE ,oFinCd s"kA) "dGd mFIdM"§©©¤§¨©¦§§¨©
"dGd" zaiY(mFId FnM :FrnWOW , ¥©©¤¤©§¨§©

oi`W ,oM dxn` `idW dpEMde ,dGd©¤§©©¨¨¤¦¨§¨¥¤¥
.dGd mFId FnM mFi Dl̈§©©¤

äìBëé éðéàå éðà äìBç :íäì äøîà̈§¨¨¤¨£¦§¥¦§¨
Cìéì±dkld `l dOl ,oM `l m` iM ¥¥¦¦Ÿ¥¨¨Ÿ¨§¨

.mNEM FnM§¨
Y Bzëàìî úBNòìãç ,ìàeîLe áø ©£§©§©§¥©

Lnî "Bzëàìî" :øîà±dk`ln)i"yx ¨©§©§©¨§¨¨
a ,el dheq(aE .'dAx ziW`xa':mW ¦§¥¦©¨¨

."FAx lW zFpFAWg aFWgl"©£¤§¤©
dnò åéëøö úBNòì :øîà ãçå± §©¨©©£§¨¨¦¨

DOr aMWl)a ,hn zay i"yx(oM cnFle . ¦§©¦¨§¥¥
"dk`ln" `le "FYk`ln" zaiY wEICn¦¦¥©§©§§Ÿ§¨¨
KxFvNW cOll ,"eipFc` zk`ln" F`§¤¤£¨§©¥¤§¤

mW did Fnvr)my `"yxdn(. ©§¨¨¨
ìL Bð÷Béc úeîc Bì úéàøpL àlà¤¨¤¦§¥§§§¤

'eëå åéáà±,sqFi :Fl xn` ,oFNgA ¨¦§©©¨©¥

cFt` ipa` lr EazMIW Lig` oicizr£¦¦©¤¤¦¨§©©§¥¥
LnW dgOIW LpFvx ,mdipiA dY`e§©¨¥¥¤§§¤¦¨¤¦§
cIn ?"zFpFf drFx" `xTze mdipiAn¦¥¥¤§¦¨¥¥¦¨
,hn oOwlckE ."FYWw ozi`A aWYe"©¥¤§¥¨©§§¦§©¨
:mW zFtqFY d`xE .mW i"WxaE ekÎck§©¦¨§¥¨¨
Wi` oi`e ,oWxCd dWn EpiAx azM"¨©©¥¤©©§¨§¥¦
`weC rnWnC ,ziAA mW ziAd iWp`n¥©§¥©©¦¨©¨¦§©§©©§¨
llMn ,mW did `l ziAd iWp`n¥©§¥©©¦Ÿ¨¨¨¦§¨
,ziAd iWp`n `NW xg` Wi`C§¦©¥¤Ÿ¥©§¥©©¦
iWp` zxFYn bltEnE wElg ,xnFlM§©¨§¨¦©©§¥
lW FpwFiC zEnC Edfe ,mW did ,ziAd©©¦¨¨¨§¤§§§¤
Fl zi`xpC olpn ,zvw Dnize .eia`̈¦§¥©§¨§¨¨§¦§¥
rnWnC ,ziAA aizkCn `OWe ?oFNgA©©§¤¨¦¦§¦©©¦§©§©

."`l ziAA©©¦Ÿ
äèBñ úëqîa àúéàãk±,el ¦§¦¨§©¤¤¨

.aai dxez

(ci)Y eðì àéáä eàøì äæ éøäïBL §¥¦¨£¥¤¨
éî Løt àìå ,"eðì àéáä" :äøö÷§¨¨¥¦¨§Ÿ¥©¦

.ïk úøîBà dìòa ìòå ,Bàéáäéøáò ¡¦§©©§¨¤¤¥¦§¦
Yøäpä øáòî±lW Faq mdxa`W ¥¥¤©¨¨¤©§¨¨¨¤

.b ,eh lirlckE ,xdPd xarn `A eia`̈¦¨¥¥¤©¨¨§¦§¥
øáò éðaî±.xar ipAn did sqFIW ¦§¥¥¤¤¥¨¨¦§¥¥¤

ipW llbAW ,dfA xnFl `A i"Wxe§©¦¨©¨¤¤¦§©§¥
cSn la` ,ixar `xwp cgi minrHd©§¨¦©©¦§¨¦§¦£¨¦©
`xTdl wiRqn Fpi` calA cg` mrh©©¤¨¦§¨¥©§¦§¦¨¥
Fpi` calA xar ipA lW mrHd .oM¥©©©¤§¥¥¤¦§¨¥
K` ,xar ipAn did xFgp mB iM ,wiRqn©§¦¦©¨¨¨¦§¥¥¤©
Fpi` xdPd xar z` `vi `NW oeiM¥¨¤Ÿ¨¨¤¥¤©¨¨¥
xdPd xar lW mrHde ."ixar" `xwp¦§¨¦§¦§©©©¤¥¤©¨¨
xarn `vi mdxa` wx iM ,wiRqn Fpi ¥̀©§¦¦©©§¨¨¨¨¥¥¤
mdW oeiM `N` ,ei`v`v `le xdPd©¨¨§Ÿ¤¡¨¨¤¨¥¨¤¥
okl ,dPYWn Fpi` df xaCW ,xar ipAn¦§¥¥¤¤¨¨¤¥¦§©¤¨¥
wgviA `weC Edfe ."ixar" mNEM E`xwp¦§§¨¦§¦§¤©§¨§¦§¨
s` eUre l`rnWi la` ,eipaE awrie§©£Ÿ¨¨£¨¦§¨¥§¥¨©
mpi` minrHd ipW z` mdA WIW¤¥¨¤¤§¥©§¨¦¥¨
wgvi wxW oeiM ,"mixar" mi`xwp¦§¨¦¦§¦¥¨¤©¦§¨
df cSnE ,mdxa` rxf mi`xwp awrie§©£Ÿ¦§¨¦¤©©§¨¨¦©¤

"mixar" E`xwp eizFclFY wx)m"`x ©§¨¦§§¦§¦
`"ebe(mdxa`" iAB bi ,ci lirlE .§¥©¥©§¨¨

:cg` mrh wx i"Wx WxiR "ixard̈¦§¦¥©©¦©©©¤¨
ok`W mEXn ,"xdPd xarn `AW"¤¨¥¥¤©¨¨¦¤¨¥
KM mW lre ,xdPd xarn did mdxa ©̀§¨¨¨¨¥¥¤©¨¨§©¥¨
sqFp mrhl wEwf Fpi`e ,"ixard" `xwp¦§¨¨¦§¦§¥¨§©©¨

df mWA `xTdl)g"ty(.eh dxez §¦¨¥§¥¤



ayieקו zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iyiy meil inei xeriy

(æè):Búéa-ìà åéðãà àBa-ãò dìöà Bãâa çpzå©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ−̈¤¥«
i"yx£ÂÈ„‡∑ יֹוסף .ׁשל ¬…»ֵֶ

(æé)àä íéøáck åéìà øaãzåéìà àa øîàì äl ©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ¨´¥©º
:éa ÷çöì eðl úàáä-øLà éøáòä ãáòä̈¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤¦«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a∑לנּו הבאת אׁשר העברי העבד ּבי, .לצחק »≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(çé)éìöà Bãâa áæòiå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²¤§¦−
:äöeçä ñðiå©¨¬̈©«¨

(èé)äøac øLà BzLà éøác-úà åéðãà òîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³
øçiå Ecáò éì äNò älàä íéøáck øîàì åéìà¥¨Æ¥½Ÿ©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©

:Btà©«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„‡ ÚÓLÎ È‰ÈÂ∑,'עבּד לי עׂשה האּלה 'ּכּדברים ׁשאמרה: וזהּו ּכן, לֹו אמרה ּתׁשמיׁש ּבׁשעת «¿ƒƒ¿…«¬…»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכאּלה  ּתׁשמיׁש .עניני ְְְִִֵֵֶַָ

(ë)øäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
úéáa íL-éäéå íéøeñà Cìnä éøéñà-øLà íB÷î§¾£¤£¦¥¬©¤−¤£¦®©«§¦−̈§¥¬

:øäqä©«Ÿ©

¯dBaטז  ÏÚc „Ú d˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˙zÁ‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿»««¿«ƒ≈
:d˙È·Ï¿≈≈

ÏÚיז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk dnÚ ˙ÏÈlÓe«ƒ«ƒ≈¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»«
‡ÎiÁÏ ‡Ï ‡˙È˙È‡ Èc ‰‡¯·Ú ‡„·Ú È˙ÂÏ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»ƒ«¿≈»»»¿«»»

:È·ƒ

d˜·LÂיח  ˙È¯˜e ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿≈
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿»

‡d˙zיט  ÈÓb˙t ˙È dBa¯ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ˙ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ«ƒ≈¿≈«¿ƒ¿»«»»ƒ≈

:dÊ‚¯ Û˜˙e Cc·Ú ÈÏ „·Ú¬«ƒ«¿»¿≈»¿≈

È·Ï˙כ  dÈpÓe d˙È ÛÒBÈc dBa¯ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿≈»≈«¿≈¿≈
‰Â‰Â ÔÈ¯ÈÒ‡ ‡kÏÓ È¯ÈÒ‡ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ¬ƒ≈«¿»¬ƒƒ«¬»

:È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ôn«̇»¿≈¬ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fh)Y åéðãàóñBé ìL±lW `le £Ÿ¨¤¥§Ÿ¤
lW eilrA ,xnFlM ,Fl KEnQd "FcbA"¦§©¨§©§¨¨¤
eipFc`l dpEMd `N` ,sqFi `EdW cbAd©¤¤¤¥¤¨©©¨¨©£¨

aEzMA xMfp `NW) sqFi lW(`EdW , ¤¥¤Ÿ¦§¨©¨¤
:eixg`NW wEqRdn gkEncM ,DlrA©§¨¦§¨¥©¨¤§©£¨

"'ebe eil` xAcYe")m"`x(xnFl Wi F` . ©§©¥¥¨¥©
`l sqFIW s`W ,xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¤©¤¥Ÿ
xnFl Kixv did oM m`e ,wEqRA xMfp¦§¨©¨§¦¥¨¨¨¦©
,FziA l` "DWi`" F` "DlrA" `A cr©Ÿ©§¨¦¨¤¥
lr aqEn `Ede ,"eipFc`" aEzMd xn`̈©©¨£¨§¨©
oeiM ,"FcbA" zaizA fnxp `EdW ,sqFi¥¤¦§¨§¥©¦§¥¨
wx df oi` ,"eipFc`"l dpiYndW dGW¤¤¤¦§¦¨©£¨¥¤©
mEXn xTirA `N` ,DlrA `EdW mEXn¦¤©§¨¤¨§¦¨¦
i"Wx d`xE .sqFi lW eipFc` `EdW¤£¨¤¥§¥©¦
iExw zEpc` oFWl lM" :c ,hi dirWi§©§¨¨§©§¨

miAx oFWlA`A cr .. FnM ,cigi ENit`e ¦§©¦©£¦¨¦§©Ÿ
."eipFc`fi dxez £¨

(fi)éìà àa"éa ÷çöì" Y±oFWl ¨¥©§©¤¦§
zFixr iENiB)h ,`k lirl i"yx(. ¦£¨

"eðl úàáä øLà éøáòä ãáòä"± ¨¤¤¨¦§¦£¤¥¥¨¨
lr aqEn "iA wgvl"W dfA x`an§¨¥¨¤¤§©¤¦¨©
,"EpN z`ad" lr `le "il` `A"¨¥©§Ÿ©¥¥¨¨
DA wgvl liaWA F`iad `l ixdW¤£¥Ÿ¡¦¦§¦§©¥¨

)m"`x(oi`W azM "dcVA x`A"d K` .©©§¥©¨¤¨©¤¥
ci wEqR lirl ixdW ,i"Wx zpEM Ff©¨©©¦¤£¥§¥¨
Epl `iad E`x" :WxFtnA oM dxn`̈§¨¥¦§¨§¥¦¨
dGW mEXn ,"EpA wgvl ixar Wi ¦̀¦§¦§©¤¨¦¤¤
mxbPW xaC zFlzl `xwOA libẍ¦©¦§¨¦§¨¨¤¦§©
dUFrl mIEqn dUrOn d`vFzM§¨¨¦©£¤§¨§¤
,Kkl oEMzp `l dUFrdW s` dUrOd©©£¤©¤¨¤Ÿ¦§©¥§¨
,"il` `A" dxn`W oeiM o`MW `N ¤̀¨¤¨¥¨¤¨§¨¨¥©
df oi`e ,dilr `A `EdW rnWnA Wi¥§©§©¤¨¨¤¨§¥¤
aqEn "il` `A"W gxkdA okle ,oFkp̈§¨¥§¤§¥©¤¨¥©¨
d`xp xzFi K` ."iA wgvl" lr©§©¤¦©¥¦§¤
dxizQd uxzl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦§¨¥©§¦¨
card" dxn` dNigYW ,wEqRAW¤©¨¤§¦¨¨§¨¨¤¤

z`ad xW` ixardEpNoFWlA) " ¨¦§¦£¤¥¥¨¨¦§
miAx(wgvl" dxn` KMÎxg`e ,iA" ©¦§©©¨¨§¨§©¤¦

cigi oFWlA)(lr aqEn df did m`e , ¦§¨¦§¦¨¨¤¨©
z`ad"EpNmIql dkixv dzid ," ¥¥¨¨¨§¨§¦¨§©¥
wgvl"EpAokle ,ci wEqtA FnM ," §©¤¨§§¨§¨¥

`A" lr aqEn dGW gxkdA§¤§¥©¤¤¨©¨
."il`gi dxez ¥©

(hi)'Bâå åéðãà òîLë éäéåúòLa Y ©§¦¦§Ÿ©£Ÿ¨§¦§©
ïk Bì äøîà LéîLz±Fl dxRq `ide ©§¦¨§¨¥§¦¦§¨

xzFi cFr Fqirkdl icM f`qE`n iM , ¨§¥§©§¦¥¦¨
dX` mr aMWl mc`d lr `Ed©¨¨¨¦§©¦¦¨
Fl dxRq `idWkE ,xg` mr dakXW¤¨§¨¦©¥§¤¦¦§¨
KM Dl zFUrle DOr aMWl dvx `EdW¤¨¨¦§©¦¨§©£¨¨

xzFiA xaB FqrMW ixd ,Kke)`"eb(Edfe , §¨£¥¤©§¨©§¥§¤
."FR` xgIe" :aEzMd mIqOW¤§©¥©¨©¦©©

äNò älàä íéøáck" :äøîàL eäæå§¤¤¨§¨©§¨¦¨¥¤¨¨
älàk LéîLú éðéðò ,"Ecáò éì± ¦©§¤¦§§¥©§¦¨¥¤

`A" dxn` ixdW ,WOn WinWY `le§Ÿ©§¦©¨¤£¥¨§¨¨
`N` ,DOr akXW `le ,"aMWl il ¥̀©¦§©§Ÿ¤¨©¦¨¤¨

WOWl `AW inM)`"eb(.k dxez §¦¤¨§©¥

ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy

(àë)Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½
:øäqä-úéa øN éðéòa§¥¥−©¬¥«©«Ÿ©

i"yx£„ÒÁ ÂÈÏ‡ ËiÂ∑ ׁשּבּמׁשנה וחסּודה' נאה 'ּכּלה לׁשֹון ר ֹואיו, לכל מקּבל .ׁשהיה «≈≈»»∆ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

(áë)íøéñàä-ìk úà óñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½¥µ¨¨´£¦¦½
àeä íL íéNò øLà-ìk úàå øäqä úéáa øLà£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−

:äNò äéä̈¨¬Ÿ¤«
i"yx£‰NÚ ‰È‰ ‡e‰∑הוה 'ּבמימריּה .מתעבד'ּכתרּגּומֹו: »»…∆ְְְְְֲֲִֵֵֵַָ

(âë)ïéà|Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN ¥´©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½
:çéìöî ýåýé äNò àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàa©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬©§¦«©

i"yx£Bz‡ '‰ ¯L‡a∑אּתֹו ׁשה' .ּבׁשביל «¬∆ƒְִִִֶ

ß elqk `"k ycew zay ß

î(à)ä÷Lî eàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²©§¥¬
:íéøöî Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑לגנּותֹו ּבֹו לדּבר ּכּלם ּבפי הּצּדיק את ארּורה אֹותה ׁשהרּגילה הביא לפי , «««¿»ƒ»≈∆ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
הר  ׁשּתבא ועֹוד, אליו. ולא אליהם ׁשּיפנּו אּלּו ׁשל סרחנם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא עלֿידיהם להם לּצּדיק .וחה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

e‡ËÁ∑ זבּוב נמצא ׁשּלֹו,זה ּפֹוטירין ׁשּלֹוּבפילי ּבגלּוסקין צרֹור נמצא ואין ∑Ù‡‰Â‰.וזה ,הּמל ּפת את »¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָ¿»…∆ְֵֶֶֶַַ
פיסטו"ר  ּובלע"ז, ּבפת, אּלא אפּיה .לׁשֹון ְְְֲִֶַַַָָ

dÏכא  „‚e ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈¿«≈
:È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï d·‰ÈÂ ‡cÒÁƒ¿»ƒ»≈¿«¬ƒ¿≈≈«≈«ƒ≈

Ïkכב  ˙È ÛÒBÈ„ ‡„Èa È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈpÓe«ƒ«≈¬ƒ≈ƒ»¿≈»»
ÔÈ„·Ú Èc Ïk ˙ÈÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Èc ‡i¯ÈÒ‡¬ƒ«»ƒ¿≈¬ƒ≈¿»»ƒ»¿ƒ

:„·Ú˙Ó ‰Â‰ d¯ÓÈÓ ÏÚ Ônz«»«≈¿≈¬»ƒ¿¬≈

d„Èaכג  ÔÁ¯Ò Ïk ˙È ÈÊÁ È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ˙ÈÏ≈«≈¬ƒ≈»≈»»»¿»ƒ≈
ÈÈ „·Ú ‡e‰ È„Â dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È„a¿ƒ≈¿»«¿»¿«¿≈¿ƒ»≈¿»

:ÁÏˆÓ«¿»

È˜L‡א  eÁ¯Ò ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»»¿»
‡kÏÓÏ ÔB‰ÈBa¯Ï ÈÓBzÁÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿ƒ≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`k)Y ãñç åéìà èiåìa÷î äéäL ©¥¥¨¨¤¤¨¨§ª¨
åéàBø ìëì±KMÎxg` aEzMX dnE §¨¨©¤¨©©¨

Edf ,"xdFQd ziA xU ipirA FPg oYIe"©¦¥¦§¥¥©¥©©¤
.bkÎak miwEqtA FkWnde ,sqFp xaC̈¨¨§¤§§¦§¦

ìäðLnaL "äãeñçå äàð älk" ïBL± §©¨¨¨©£¨¤©¦§¨
lW hEg" :mW i"WxaE .` ,fi zFAEzM§§©¦¨¤
dcFar i"Wx d`xE ."dilr KEWn cqg¤¤¨¨¤¨§¥©¦£¨
FPg ozFp cqg lW hEg"W a ,b dxf̈¨¤¤¤¤¥¦

."zFIxAd ipirAak dxez §¥¥©§¦
(ak)äNò äéä àeä:Bîebøúk Y ¨¨Ÿ¤§©§

"ãáòúî äåä døîéîa"±Fxn`nA §¥§¥£¨¦§£¥§©£¨
lr miUFr Eid mdW oeike .dUrp did̈¨©£¤§¥¨¤¥¨¦©
dUFr did `EdW `xwp ,FiEEv iR¦¦¦§¨¤¨¨¤

)m"`x(.bk dxez

(bk)Y Bzà 'ä øLàa'ä"L ìéáLa ©£¤¦¦§¦¤
."Bzà±,"xW`A" lW z"iA Wxtn ¦§¨¥¥¤©£¤

liaWA)m"`x(.` dxez ¦§¦
(`)Y älàä íéøácä øçàéôì ©©©§¨¦¨¥¤§¦

äøeøà äúBà äìébøäL±zW` ¤¦§¦¨¨£¨¥¤

.xtihFR¦©
÷écvä úà±.sqFi ¤©©¦¥

Búeðâa Ba øaãì ílk éôa±Wxtn §¦ª¨§©¥¦§§¨¥
mixEACd ixg` ,"dN`d mixaCd xg`"©©©§¨¦¨¥¤©£¥©¦¦
sqFi lW FzEpbA zFIxAd lW dN`d̈¥¤¤©§¦¦§¤¥

)iaxd(.
àeä-Ceøa-LBãwä íäì àéáä¥¦¨¤©¨¨

íðçøñ±.m`hg ¦§Ÿ¨¤§¨
,åéìà àìå íäéìà eðôiL ,elà ìL¤¥¤¦§£¥¤§Ÿ¥¨

äçåøä àBázL ãBòå±.dNE`B §¤¨¨§¨¨§¨
íäéãé-ìò ÷écvì±mrHl wwfEd ©©¦©§¥¤§©©©©

did oFW`xd mrHNW oeiM ,ipXd©¥¦¥¨¤©©©¨¦¨¨
,`hFg did cg` xU wxW wiRqn©§¦¤©©¤¨¨¨¥
ipWl mikixv Eid ipXd mrHl ENi`e§¦©©©©¥¦¨§¦¦¦§¥
,dWxRd KWndn oaEOM mixVd©¨¦©¨¥¤§¥©¨¨¨
df mrhl wx iM oFW`xd mrHl wwfEde§§©©©©¨¦¦©§©©¤
,"dN`d mixaCd xg`" Edn oaEn¨©©©©§¨¦¨¥¤
mrHl ENi`e ,zicIn dzid zlrFYdW¤©¤¤¨§¨¦¨¦§¦©©©
onf xg`l wx dzid zlrFYd ipXd©¥¦©¤¤¨§¨©§©©§©

)`"eb(.
Y eàèçáeáæ àöîð äæ±aFYkl wIC ¨§¤¦§¨§¦¥¦§

`id dxrU iM ,dxrU `le aEaf§§Ÿ§¨¨¦§¨¨¦
xU lv` xFxSd z`ivn FnM driWR§¦¨§§¦©©§¥¤©
,dtr Dpi` dxrVdW mEXn ,mitF`d̈¦¦¤©©£¨¥¨¨¨
zbifn zrWA mW dzid i`Ce `ide§¦©©¨§¨¨¦§©§¦©
lFki ,srW aEaf oMÎoi`XÎdn ,qFMd©©¤¥¥§¤¨¨
qFMd WiBdW drWA ltPW zFidl¦§¤¨©§¨¨¤¦¦©

FzF` opg drxR okle ,drxtl)m"`x(. §©§Ÿ§¨¥©§Ÿ¨©
BlL ïéøéèBt éìéôa±lW qFkA §©§¥¦¦¤§¤

ugxOd xg`l dzFW didW minUA§¨¦¤¨¨¤§©©©¤§¨
)a ,gt x"a i"yx(.

øBøö àöîð äæå±.dPhw oa` §¤¦§¨§¤¤§©¨
ïé÷ñeìâa±zFNEbr) mgl zFxMkA(. ¦§§¦§¦§¤¤£

.BlLY äôàäåCìnä út úà± ¤§¨Ÿ¤¤©©¤¤
Kln" lr aqEn "dtF`d" ,xnFlM§©¨¤¨©¤¤
xn`p okle ,eiptl aEzMd "mixvn¦§©¦©¨§¨¨§¨¥¤¡©

`"dA.dricid §¥©§¦¨
ïéàå±."oi`W" :ipW qEtcA §¥¦§¥¦¤¥



קז ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iyiy meil inei xeriy

(æè):Búéa-ìà åéðãà àBa-ãò dìöà Bãâa çpzå©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ−̈¤¥«
i"yx£ÂÈ„‡∑ יֹוסף .ׁשל ¬…»ֵֶ

(æé)àä íéøáck åéìà øaãzåéìà àa øîàì äl ©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ¨´¥©º
:éa ÷çöì eðl úàáä-øLà éøáòä ãáòä̈¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤¦«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a∑לנּו הבאת אׁשר העברי העבד ּבי, .לצחק »≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(çé)éìöà Bãâa áæòiå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²¤§¦−
:äöeçä ñðiå©¨¬̈©«¨

(èé)äøac øLà BzLà éøác-úà åéðãà òîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³
øçiå Ecáò éì äNò älàä íéøáck øîàì åéìà¥¨Æ¥½Ÿ©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©

:Btà©«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„‡ ÚÓLÎ È‰ÈÂ∑,'עבּד לי עׂשה האּלה 'ּכּדברים ׁשאמרה: וזהּו ּכן, לֹו אמרה ּתׁשמיׁש ּבׁשעת «¿ƒƒ¿…«¬…»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכאּלה  ּתׁשמיׁש .עניני ְְְִִֵֵֶַָ

(ë)øäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
úéáa íL-éäéå íéøeñà Cìnä éøéñà-øLà íB÷î§¾£¤£¦¥¬©¤−¤£¦®©«§¦−̈§¥¬

:øäqä©«Ÿ©

¯dBaטז  ÏÚc „Ú d˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˙zÁ‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿»««¿«ƒ≈
:d˙È·Ï¿≈≈

ÏÚיז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk dnÚ ˙ÏÈlÓe«ƒ«ƒ≈¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»«
‡ÎiÁÏ ‡Ï ‡˙È˙È‡ Èc ‰‡¯·Ú ‡„·Ú È˙ÂÏ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»ƒ«¿≈»»»¿«»»

:È·ƒ

d˜·LÂיח  ˙È¯˜e ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿≈
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿»

‡d˙zיט  ÈÓb˙t ˙È dBa¯ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ˙ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ«ƒ≈¿≈«¿ƒ¿»«»»ƒ≈

:dÊ‚¯ Û˜˙e Cc·Ú ÈÏ „·Ú¬«ƒ«¿»¿≈»¿≈

È·Ï˙כ  dÈpÓe d˙È ÛÒBÈc dBa¯ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿≈»≈«¿≈¿≈
‰Â‰Â ÔÈ¯ÈÒ‡ ‡kÏÓ È¯ÈÒ‡ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ¬ƒ≈«¿»¬ƒƒ«¬»

:È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ôn«̇»¿≈¬ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fh)Y åéðãàóñBé ìL±lW `le £Ÿ¨¤¥§Ÿ¤
lW eilrA ,xnFlM ,Fl KEnQd "FcbA"¦§©¨§©§¨¨¤
eipFc`l dpEMd `N` ,sqFi `EdW cbAd©¤¤¤¥¤¨©©¨¨©£¨

aEzMA xMfp `NW) sqFi lW(`EdW , ¤¥¤Ÿ¦§¨©¨¤
:eixg`NW wEqRdn gkEncM ,DlrA©§¨¦§¨¥©¨¤§©£¨

"'ebe eil` xAcYe")m"`x(xnFl Wi F` . ©§©¥¥¨¥©
`l sqFIW s`W ,xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¤©¤¥Ÿ
xnFl Kixv did oM m`e ,wEqRA xMfp¦§¨©¨§¦¥¨¨¨¦©
,FziA l` "DWi`" F` "DlrA" `A cr©Ÿ©§¨¦¨¤¥
lr aqEn `Ede ,"eipFc`" aEzMd xn`̈©©¨£¨§¨©
oeiM ,"FcbA" zaizA fnxp `EdW ,sqFi¥¤¦§¨§¥©¦§¥¨
wx df oi` ,"eipFc`"l dpiYndW dGW¤¤¤¦§¦¨©£¨¥¤©
mEXn xTirA `N` ,DlrA `EdW mEXn¦¤©§¨¤¨§¦¨¦
i"Wx d`xE .sqFi lW eipFc` `EdW¤£¨¤¥§¥©¦
iExw zEpc` oFWl lM" :c ,hi dirWi§©§¨¨§©§¨

miAx oFWlA`A cr .. FnM ,cigi ENit`e ¦§©¦©£¦¨¦§©Ÿ
."eipFc`fi dxez £¨

(fi)éìà àa"éa ÷çöì" Y±oFWl ¨¥©§©¤¦§
zFixr iENiB)h ,`k lirl i"yx(. ¦£¨

"eðl úàáä øLà éøáòä ãáòä"± ¨¤¤¨¦§¦£¤¥¥¨¨
lr aqEn "iA wgvl"W dfA x`an§¨¥¨¤¤§©¤¦¨©
,"EpN z`ad" lr `le "il` `A"¨¥©§Ÿ©¥¥¨¨
DA wgvl liaWA F`iad `l ixdW¤£¥Ÿ¡¦¦§¦§©¥¨

)m"`x(oi`W azM "dcVA x`A"d K` .©©§¥©¨¤¨©¤¥
ci wEqR lirl ixdW ,i"Wx zpEM Ff©¨©©¦¤£¥§¥¨
Epl `iad E`x" :WxFtnA oM dxn`̈§¨¥¦§¨§¥¦¨
dGW mEXn ,"EpA wgvl ixar Wi ¦̀¦§¦§©¤¨¦¤¤
mxbPW xaC zFlzl `xwOA libẍ¦©¦§¨¦§¨¨¤¦§©
dUFrl mIEqn dUrOn d`vFzM§¨¨¦©£¤§¨§¤
,Kkl oEMzp `l dUFrdW s` dUrOd©©£¤©¤¨¤Ÿ¦§©¥§¨
,"il` `A" dxn`W oeiM o`MW `N ¤̀¨¤¨¥¨¤¨§¨¨¥©
df oi`e ,dilr `A `EdW rnWnA Wi¥§©§©¤¨¨¤¨§¥¤
aqEn "il` `A"W gxkdA okle ,oFkp̈§¨¥§¤§¥©¤¨¥©¨
d`xp xzFi K` ."iA wgvl" lr©§©¤¦©¥¦§¤
dxizQd uxzl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦§¨¥©§¦¨
card" dxn` dNigYW ,wEqRAW¤©¨¤§¦¨¨§¨¨¤¤

z`ad xW` ixardEpNoFWlA) " ¨¦§¦£¤¥¥¨¨¦§
miAx(wgvl" dxn` KMÎxg`e ,iA" ©¦§©©¨¨§¨§©¤¦

cigi oFWlA)(lr aqEn df did m`e , ¦§¨¦§¦¨¨¤¨©
z`ad"EpNmIql dkixv dzid ," ¥¥¨¨¨§¨§¦¨§©¥
wgvl"EpAokle ,ci wEqtA FnM ," §©¤¨§§¨§¨¥

`A" lr aqEn dGW gxkdA§¤§¥©¤¤¨©¨
."il`gi dxez ¥©

(hi)'Bâå åéðãà òîLë éäéåúòLa Y ©§¦¦§Ÿ©£Ÿ¨§¦§©
ïk Bì äøîà LéîLz±Fl dxRq `ide ©§¦¨§¨¥§¦¦§¨

xzFi cFr Fqirkdl icM f`qE`n iM , ¨§¥§©§¦¥¦¨
dX` mr aMWl mc`d lr `Ed©¨¨¨¦§©¦¦¨
Fl dxRq `idWkE ,xg` mr dakXW¤¨§¨¦©¥§¤¦¦§¨
KM Dl zFUrle DOr aMWl dvx `EdW¤¨¨¦§©¦¨§©£¨¨

xzFiA xaB FqrMW ixd ,Kke)`"eb(Edfe , §¨£¥¤©§¨©§¥§¤
."FR` xgIe" :aEzMd mIqOW¤§©¥©¨©¦©©

äNò älàä íéøáck" :äøîàL eäæå§¤¤¨§¨©§¨¦¨¥¤¨¨
älàk LéîLú éðéðò ,"Ecáò éì± ¦©§¤¦§§¥©§¦¨¥¤

`A" dxn` ixdW ,WOn WinWY `le§Ÿ©§¦©¨¤£¥¨§¨¨
`N` ,DOr akXW `le ,"aMWl il ¥̀©¦§©§Ÿ¤¨©¦¨¤¨

WOWl `AW inM)`"eb(.k dxez §¦¤¨§©¥

ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy

(àë)Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½
:øäqä-úéa øN éðéòa§¥¥−©¬¥«©«Ÿ©

i"yx£„ÒÁ ÂÈÏ‡ ËiÂ∑ ׁשּבּמׁשנה וחסּודה' נאה 'ּכּלה לׁשֹון ר ֹואיו, לכל מקּבל .ׁשהיה «≈≈»»∆ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

(áë)íøéñàä-ìk úà óñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½¥µ¨¨´£¦¦½
àeä íL íéNò øLà-ìk úàå øäqä úéáa øLà£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−

:äNò äéä̈¨¬Ÿ¤«
i"yx£‰NÚ ‰È‰ ‡e‰∑הוה 'ּבמימריּה .מתעבד'ּכתרּגּומֹו: »»…∆ְְְְְֲֲִֵֵֵַָ

(âë)ïéà|Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN ¥´©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½
:çéìöî ýåýé äNò àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàa©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬©§¦«©

i"yx£Bz‡ '‰ ¯L‡a∑אּתֹו ׁשה' .ּבׁשביל «¬∆ƒְִִִֶ

ß elqk `"k ycew zay ß

î(à)ä÷Lî eàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²©§¥¬
:íéøöî Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑לגנּותֹו ּבֹו לדּבר ּכּלם ּבפי הּצּדיק את ארּורה אֹותה ׁשהרּגילה הביא לפי , «««¿»ƒ»≈∆ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
הר  ׁשּתבא ועֹוד, אליו. ולא אליהם ׁשּיפנּו אּלּו ׁשל סרחנם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא עלֿידיהם להם לּצּדיק .וחה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

e‡ËÁ∑ זבּוב נמצא ׁשּלֹו,זה ּפֹוטירין ׁשּלֹוּבפילי ּבגלּוסקין צרֹור נמצא ואין ∑Ù‡‰Â‰.וזה ,הּמל ּפת את »¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָ¿»…∆ְֵֶֶֶַַ
פיסטו"ר  ּובלע"ז, ּבפת, אּלא אפּיה .לׁשֹון ְְְֲִֶַַַָָ

dÏכא  „‚e ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈¿«≈
:È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï d·‰ÈÂ ‡cÒÁƒ¿»ƒ»≈¿«¬ƒ¿≈≈«≈«ƒ≈

Ïkכב  ˙È ÛÒBÈ„ ‡„Èa È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈpÓe«ƒ«≈¬ƒ≈ƒ»¿≈»»
ÔÈ„·Ú Èc Ïk ˙ÈÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Èc ‡i¯ÈÒ‡¬ƒ«»ƒ¿≈¬ƒ≈¿»»ƒ»¿ƒ

:„·Ú˙Ó ‰Â‰ d¯ÓÈÓ ÏÚ Ônz«»«≈¿≈¬»ƒ¿¬≈

d„Èaכג  ÔÁ¯Ò Ïk ˙È ÈÊÁ È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ˙ÈÏ≈«≈¬ƒ≈»≈»»»¿»ƒ≈
ÈÈ „·Ú ‡e‰ È„Â dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È„a¿ƒ≈¿»«¿»¿«¿≈¿ƒ»≈¿»

:ÁÏˆÓ«¿»

È˜L‡א  eÁ¯Ò ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»»¿»
‡kÏÓÏ ÔB‰ÈBa¯Ï ÈÓBzÁÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿ƒ≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`k)Y ãñç åéìà èiåìa÷î äéäL ©¥¥¨¨¤¤¨¨§ª¨
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øBøö àöîð äæå±.dPhw oa` §¤¦§¨§¤¤§©¨
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ïéàå±."oi`W" :ipW qEtcA §¥¦§¥¦¤¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr dl zegiy ihewl)

ארארארארּוּוּוּורהרהרהרה א)אאאאֹוֹוֹוֹותהתהתהתה מ, "מרׁשעת",(רש"י ּכאן רׁש"י נקט לא לכן ׁשמים. לׁשם התּכּונה ּפֹוטיפר ׁשאׁשת א) (לט, לעיל ּפרׁש רׁש"י ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
"ארּור" ׁשּלׁשֹון הרי ארּור", ואּתה ּברּו "ּבני אברהם: עבד אליעזר לגּבי לט) כד, (ח"ש רׁש"י  לׁשֹון על־ּדר "ארּורה", רק ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאּלא

חּיה לג): (לז, לעיל מפרש"י קצת עּיּון וצרי רעה. הנהגה ׁשם אין אם ּגם אׁשת רעהרעהרעהרעהמתאימה ּבֹו ׁשּתתּגרה סֹופֹו . . אכלתהּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ִַּפֹוטיפר.

(á)íé÷Lnä øN ìò åéñéøñ éðL ìò äòøt óö÷iå©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´©©§¦½
:íéôBàä øN ìòå§©−©¬¨«¦«

(â)úéa-ìà íéçahä øN úéa øîLîa íúà ïziå©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À¥²©¬©©¨¦−¤¥´
:íL øeñà óñBé øLà íB÷î øäqä©®Ÿ©§¾£¤¬¥−¨¬¨«

(ã)íúà úøLéå ízà óñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²¦−̈©§¨´¤Ÿ¨®
:øîLîa íéîé eéäiå©¦«§¬¨¦−§¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈÁah‰ ¯N „˜ÙiÂ∑ אּתם ÓLÓa¯.להיֹות ÌÈÓÈ eÈ‰iÂ∑חדׁש .י"ב «ƒ¿…«««»ƒ¿ְִִָ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ֶֹ

(ä)ãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈
Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤

:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöî¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©
i"yx£Ì‰ÈL ÌBÏÁ eÓÏÁiÂ∑ׁשניהם ׁשניהם:וּיחלמּו חלֹום חלם אחד ּכל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זה חלֹום, «««¿¬¿≈∆ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּפתר" ּכיֿטֹוב ׂשרֿהאֹופים "וּירא ׁשּנאמר: וזהּו חברֹו, ּופתרֹון חלֹומֹו את BÓÏÁ.ׁשחלם ÔB¯˙Ùk LÈ‡∑ ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָƒ¿ƒ¿¬…
עליהם  לבא העתיד לּפתרֹון הּדֹומה חלֹום חלם אחד .ּכל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

¯·ב  ÏÚ È‰B·¯·¯ ÔÈ¯z ÏÚ ‰Ú¯t Ê‚¯e¿≈«¿…«¿≈«¿¿»ƒ««
:ÈÓBzÁ ·¯ ÏÚÂ È˜L»≈¿«««¿≈

È·Ï˙ג  ‡iÏBË˜ ·¯ ˙Èa ‡¯hÓa ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿«¿»≈«»«»¿≈
:Ônz ¯ÈÒ‡ ÛÒBÈ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ≈»ƒ«»

LnLÂד  ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ˙È ‡iÏBË˜ ·¯ ÈpÓe«ƒ«»«»»≈ƒ¿¿«≈
:‡¯hÓa ÔÈÓBÈ BÂ‰Â ÔB‰˙È»¿«¬ƒ¿«¿»

ÈÏÈÏa‡ה  dÓÏÁ ¯·b ÔB‰ÈÂ¯z ‡ÓÏÁ eÓÏÁÂ«¬»∆¿»«¿≈¿«∆¿≈¿≈¿»
Èc ÈÓBzÁÂ ‡È˜L dÓÏÁ Ô¯LeÙk ¯·b „Á«¿«¿¿«∆¿≈»¿»¿«¿≈ƒ
:È¯ÈÒ‡ ˙È·a ÔÈ¯ÈÒ‡ Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ≈
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Y øîLîa íéîé eéäiåøNò íéðL ©¦§¨¦§¦§¨§¥¨¨

Lãç±z`xwp dpXW `xwOA EpivOW Ÿ¤¤¨¦©¦§¨¤¨¨¦§¥
"mini")p"ye .dp ,ck lirl i"yx d`x(oi`e . ¨¦§¥

,WOn minil dpEMdW o`M Wxtl§¨¥¨¤©©¨¨§¨¦©¨
md ixde ,mipW "mini" hErin ixdW¤£¥¦¨¦§©¦©£¥¥
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.miwWOd©©§¦
Y Bîìç ïBøúôk Léàíìç ãçà ìk ¦§¦§£Ÿ¨¤¨¨©
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(å):íéôòæ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà àáiå©¨¯Ÿ£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
i"yx£ÌÈÙÚÊ∑:ּכמֹו כ)עצבים, א וזעף",(מלכים ז)"סר אּׂשא (מיכה ה' .""זעף …¬ƒְְֲִֵֵֶַַַָָ

(æ)øîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²
:íBiä íéòø íëéðt òecî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 112 'nr c"lyz ycew zegiy - c"lyz uwn t"y zgiy itÎlr)

?"mFId mirx mkipR rECn" sqFi l`W rECn©©¨©¥©©§¥¤¨¦©

גֹו' וּיׁשאל זֹועפים. והּנם אֹותם וּירא ּבּבקר יֹוסף אליהם "וּיבא ואׁשר ּפרעה, לׂשרי יֹוסף ּדברי אֹודֹות מסּוּפר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּבפרׁשתנּו
הּיֹום" רעים ּפניכם ו־ז)מּדּוע .(מ, ְִֵֶַַַָ

ּפ לׂשרי יֹוסף ּדברי מּפרטי נפלאה:והּנה, הֹוראה ללמֹוד יׁש אּתם, הנהגתֹו ּומאֹופן רעה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ
ּגּונבּתי ׁש"ּגנב העברים"לאחרי ועֹון,מארץ ּפׁשע ללא האסּורים ּבבית אֹותֹו הֹוׁשיבּו עֹוד זה ּכל ואחרי לעבד, יֹוסף ונמּכר , ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּבבית  הֹוׁשיבֹו מּׂשריו אחד ׁשהרי ּפרעה, ׂשרי על ּובמיּוחד העֹולם, ּכל על "ּברֹוגז" יהיה ּכזה ׁשּבמּצב לחׁשֹוב אפׁשר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהיה
ֲִָהאסּורים.

על  יתר עיקר. ּכל ּבהם מתענין היה ׁשּלא לחׁשֹוב אפׁשר היה זֹועפים" "והּנם ּפרעה ׂשרי את יֹוסף ראה ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹואם־ּכן
ּבבית  הּנמצא ׁשּׂשר ּפׁשּוט ׁשהרי ּתמיהה, יֹוסף אצל לעֹורר צרי היה לא זֹועפים" "הּנם ּפרעה ׁשּׂשרי זה מּצב הרי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּכן,

"זֹועפים". ּפניו יהיּו ְֲֲִִִָָָהאסּורים
ּבמּצבם, התענין וכּו', מּצבֹו על הּבט מּבלי הּנה זֹועפים", ׁש"הּנם ּפרעה ׂשרי את יֹוסף ראה וכאׁשר ּכן, היה לא לפֹועל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹא

ּבמּׁשהּו. להם לעזֹור יכֹול הּוא ואם הּיֹום", רעים ּפניכם "מּדּוע אֹותם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוׁשאל
הרעב. ּבׁשנֹות ּכּולֹו העֹולם את והּציל ,'למל ל'מׁשנה נהיה ּפרעה, ׂשרי ׁשל ּבמּצבם ׁשהתענין זה, מעׂשה על־ידי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹודוקא

הּזּולת. ּבטֹובת להתענין יׁש ּכּמה עד ללמֹוד יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָּומּזה

(ç)øîàiå Búà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®©¸Ÿ¤
:éì àð-eøtñ íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½©§−̈¦«

(è)Bì øîàiå óñBéì Bîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−§¥®©Ÿ́¤½
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«

ÔB‰˙Èו  ‡ÊÁÂ ‡¯Ùˆa ÛÒBÈ ÔB‰˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»¿≈¿«¿»«¬»»¿
:ÔÈÒÈÒ Ôep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿ƒƒ

hÓa¯‡ז  dnÚ Èc ‰Ú¯Ù È·¯·¯ ˙È Ï‡Le¿≈»«¿¿≈«¿…ƒƒ≈¿«¿»
ÔÈLÈa ÔBÎÈt‡ ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ dBa¯ ˙Èa≈ƒ≈¿≈»»≈«≈ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

dÏח  ˙ÈÏ ¯LÙe ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈∆¿»¬≈¿»»«≈≈
Ô¯Let ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¬»ƒ√»¿»¿«

:ÈÏ ÔÚÎ eÚzL‡ ‡iÓÏÁ∆¿«»ƒ¿»¿«ƒ

Ó‡Â¯ט  ÛÒBÈÏ dÓÏÁ ˙È È˜L ·¯ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«»≈»∆¿≈¿≈«¬«
:ÈÓ„˜ ‡Ùe‚ ‡‰Â ÈÓÏÁa dÏ≈¿∆¿ƒ¿»¿»√»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

WExitl mB oMW ,WxcOd WExitl mbe§©§¥©¦§¨¤¥©§¥
oFxzR z` Enlg `l md WxcOd©¦§¨¥Ÿ¨§¤¦§

e m"`xd Eazke .mnFlgxEB"d"dix` £¨§¨§¨§¥§©©§¥
xnFl ,"oFxzRl dnFCd" WiBcn i"WxW¤©¦©§¦©¤©¦§©
wFgx did `l mFlgd oFxzRW Epl̈¤¦§©£Ÿ¨¨¨
oFxzR if` oM `l m`W ,Fnvr mFlgdn¥©£©§¤¦Ÿ¥£©¦§
KFYn `le dxwn KxC did mFlgd©£¨¨¤¤¦§¤§Ÿ¦
sqFi `xwp did `le ,Fnvr mFlgd©£©§§Ÿ¨¨¦§¨¥
sqFi lW dlrOde ,"zFnFlg xzFR"¥£§©©£¨¤¥
lM itM zFnFlgd mdl xzRW dzid̈§¨¤¨©¨¤©£§¦¨
mihxRd lM ok`We ,mFlgd ihxR§¨¥©£§¤¨¥¨©§¨¦
oke .oFxzRd mr KMÎxg` EzO`zd¦§©§©©¨¦©¦§§¥
:ai ,`n oOwl i"Wx oFWNn rnWn©§©¦§©¦§©¨
aFxwe mFlgd itl ,FnFlgM Wi`"¦©£§¦©£§¨
,azM "cec ixaC"d K` ."Fpiprl§¦§¨©©¦§¥¨¦¨©

dWdWBcd:azMX dnA `id i"WxA ¤©©§¨¨§©¦¦§©¤¨©
,"mdilr `al cizrd oFxzRl dnFCd"©¤©¦§¤¨¦¨Ÿ£¥¤

,sqFi lW FzNEcB lr cOll `A dfaE¨¤¨§©¥©§¨¤¥
lkM ,FlkU cSn FnFlg z` xzR `NW¤Ÿ¨©¤£¦©¦§§¨
itM mFlgd z` mixzFRd mc` ipA§¥¨¨©§¦¤©£§¦
idn oM m` iM ,Fpipre mFlgd WTid¤¥©£§¦§¨¦¦¥©¦
mdl xzR `Ed `N` ?sqFi lW FzNEcB§¨¤¥¤¨¨©¨¤
Îxg` "mdilr `al cizrX" dn itl§¦©¤¨¦¨Ÿ£¥¤©©
df xace ,zn`A mdA mIwzPW itkE ,KM̈§¦¤¦§©¥¨¤¤¡¤§¨¨¤

gExW in zlFkiA wx `Edmiwl` ©¦¤¦¤©¡Ÿ¦
.FAxwAe dxez §¦§

(e)íéôòæíéáöò Y±zgkFdn Ÿ£¦£¥¦¥¨©
FWxtOW d`xp KMÎxg`W miwEqRd©§¦¤©©¨¦§¤¤§¨§
oFWNn ode FhEWtM zEavr oFWNn od¥¦§©§¦§§¥¦§
`le" :e ,` ` mikln i"Wx d`x ,qrM©©§¥©¦§¨¦§Ÿ
i"Wx mB d`xE ."Fqirkd `l ± Favr£¨Ÿ¦§¦§¥©©¦
oFWNn "mitrFf" WxtOW ai ,a l`IpC̈¦¥¤§¨¥£¦¦§
:` ,c dxf dcFar i"WxA oke .qrM©©§¥§©¦£¨¨¨
xnFl i"Wx zpEM ilE`e ."minrFf"£¦§©©¨©©¦©

,qErM ipXde avr did mdn cg`W¤¤¨¥¤¨¨¨¥§©¥¦¨
`NW qErM did miwWOd xU ,xnFlM§©©©©§¦¨¨¨¤Ÿ
mitF`d xUe ,mFlgd oFxzR z` rcï©¤¦§©£§©¨¦
WExitlE .FnFlg okFYn aEvr did̈¨¨¦¤£§¥
oFxzR mB mlg cg` lMW WxcOd©¦§¨¤¨¤¨¨©©¦§
mB Eid mdipXW xnFl Wi ,Fxag£¥¥©¤§¥¤¨©
EidW ipRn ,miqErM mbe miaEvr£¦§©§¦¦§¥¤¨
miwWOd xU lW FnFlg iM ,milAlan§ª§¨¦¦£¤©©©§¦
,rx did mlgW oFxzRd K` aFh did̈¨©©¦§¤¨©¨¨¨
rx did mitF`d xU lW FnFlg ENi`e§¦£¤©¨¦¨¨¨

.aFh did mlgW oFxzRde§©¦§¤¨©¨¨
"óòæå øñ" :Bîk±.bn ,k ` mikln §©§¨¥§¨¦

EPOn dxq FgEx ,ieC)my i"yx(. ©¨¨¨¦¤
"àOà 'ä óòæ"±qrM .h ,f dkin ©©¤¨¦¨©©

lFAq` ['d lW] dnige)v"evn §¥¨¤¤§
my(.f dxez



קט ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr dl zegiy ihewl)

ארארארארּוּוּוּורהרהרהרה א)אאאאֹוֹוֹוֹותהתהתהתה מ, "מרׁשעת",(רש"י ּכאן רׁש"י נקט לא לכן ׁשמים. לׁשם התּכּונה ּפֹוטיפר ׁשאׁשת א) (לט, לעיל ּפרׁש רׁש"י ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
"ארּור" ׁשּלׁשֹון הרי ארּור", ואּתה ּברּו "ּבני אברהם: עבד אליעזר לגּבי לט) כד, (ח"ש רׁש"י  לׁשֹון על־ּדר "ארּורה", רק ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאּלא

חּיה לג): (לז, לעיל מפרש"י קצת עּיּון וצרי רעה. הנהגה ׁשם אין אם ּגם אׁשת רעהרעהרעהרעהמתאימה ּבֹו ׁשּתתּגרה סֹופֹו . . אכלתהּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ִַּפֹוטיפר.

(á)íé÷Lnä øN ìò åéñéøñ éðL ìò äòøt óö÷iå©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´©©§¦½
:íéôBàä øN ìòå§©−©¬¨«¦«

(â)úéa-ìà íéçahä øN úéa øîLîa íúà ïziå©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À¥²©¬©©¨¦−¤¥´
:íL øeñà óñBé øLà íB÷î øäqä©®Ÿ©§¾£¤¬¥−¨¬¨«

(ã)íúà úøLéå ízà óñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²¦−̈©§¨´¤Ÿ¨®
:øîLîa íéîé eéäiå©¦«§¬¨¦−§¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈÁah‰ ¯N „˜ÙiÂ∑ אּתם ÓLÓa¯.להיֹות ÌÈÓÈ eÈ‰iÂ∑חדׁש .י"ב «ƒ¿…«««»ƒ¿ְִִָ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ֶֹ

(ä)ãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈
Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤

:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöî¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©
i"yx£Ì‰ÈL ÌBÏÁ eÓÏÁiÂ∑ׁשניהם ׁשניהם:וּיחלמּו חלֹום חלם אחד ּכל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זה חלֹום, «««¿¬¿≈∆ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּפתר" ּכיֿטֹוב ׂשרֿהאֹופים "וּירא ׁשּנאמר: וזהּו חברֹו, ּופתרֹון חלֹומֹו את BÓÏÁ.ׁשחלם ÔB¯˙Ùk LÈ‡∑ ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָƒ¿ƒ¿¬…
עליהם  לבא העתיד לּפתרֹון הּדֹומה חלֹום חלם אחד .ּכל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

¯·ב  ÏÚ È‰B·¯·¯ ÔÈ¯z ÏÚ ‰Ú¯t Ê‚¯e¿≈«¿…«¿≈«¿¿»ƒ««
:ÈÓBzÁ ·¯ ÏÚÂ È˜L»≈¿«««¿≈

È·Ï˙ג  ‡iÏBË˜ ·¯ ˙Èa ‡¯hÓa ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿«¿»≈«»«»¿≈
:Ônz ¯ÈÒ‡ ÛÒBÈ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ≈»ƒ«»

LnLÂד  ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ˙È ‡iÏBË˜ ·¯ ÈpÓe«ƒ«»«»»≈ƒ¿¿«≈
:‡¯hÓa ÔÈÓBÈ BÂ‰Â ÔB‰˙È»¿«¬ƒ¿«¿»

ÈÏÈÏa‡ה  dÓÏÁ ¯·b ÔB‰ÈÂ¯z ‡ÓÏÁ eÓÏÁÂ«¬»∆¿»«¿≈¿«∆¿≈¿≈¿»
Èc ÈÓBzÁÂ ‡È˜L dÓÏÁ Ô¯LeÙk ¯·b „Á«¿«¿¿«∆¿≈»¿»¿«¿≈ƒ
:È¯ÈÒ‡ ˙È·a ÔÈ¯ÈÒ‡ Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìúôa àlà äiôà ïBL±mB d`x §£¦¨¤¨§©§¥©
ltFp dIt` oFWl" :bk ,fh zFnW i"Wx©¦§§£¦¨¥
oke ."liWazA lEXiA oFWlE ,mglA§¤¤§¦§©§¦§¥
,"zR ± oitF`" :a ,eh dviA i"WxA§©¦¥¨¦©
zAW i"WxA oke ."liWaY ± oilXan"§©§¦©§¦§¥§©¦©¨
."ztA `N` KIW `l .. dtF`d" :` ,br¨¤Ÿ©¨¤¨§©
± dtF`" :a ,hp zFAEzM i"WxA oke§¥§©¦§¤
dn ,"mb` ipirn" xtqA azke ."zR©§¨©§¥¤©©§¥£¨©
`EdW s` oM Wxtl i"Wx KxvEdX¤§©©¦§¨¥¥©¤
ziztxSd dtVAW ipRn ,hEWR xaC̈¨¨¦§¥¤©¨¨©¨§¨¦

i"Wx lW FaWFn mFwn)(lrR oi` §¨¤©¦¥Ÿ©
WOWn lrR FzF`e ,mgl zIt`l cgEin§¨©£¦©¤¤§Ÿ©§©¥

.liWaY lEXial ode mgl zIt`l od¥©£¦©¤¤§¥§¦©§¦
æòìáe±oMÎoi`XÎdn ,zipihlA §©©§¨¦¦©¤¥¥

mb` ipirn) lirlckE ,ziztxvA(. §¨§¨¦§¦§¥©©§¥£¨
ø"åèùéô±pestordtF` ,.a dxez ¤

(c)Y óñBé úà íéçahä øN ã÷ôiå©¦§Ÿ©©©¨¦¤¥
"ízà" úBéäì±,xnFlM ,mzExiWA ¦§¦¨§¥¨§©

mzF` zxWl)m"`x(. §¨¥¨
Y øîLîa íéîé eéäiåøNò íéðL ©¦§¨¦§¦§¨§¥¨¨

Lãç±z`xwp dpXW `xwOA EpivOW Ÿ¤¤¨¦©¦§¨¤¨¨¦§¥
"mini")p"ye .dp ,ck lirl i"yx d`x(oi`e . ¨¦§¥

,WOn minil dpEMdW o`M Wxtl§¨¥¨¤©©¨¨§¨¦©¨
md ixde ,mipW "mini" hErin ixdW¤£¥¦¨¦§©¦©£¥¥

xq`nA EaWiWxFtnM ,minFIn xzFi ¨§§©£¨¥¦©¦©§¨
aEzMd KWndA)cecl likyn(ixd ,cFre . §¤§¥©¨§£¥

mxq`n zxHOW lirl i"Wx azM̈©©¦§¥¤©§©©£¨¨
lr `le mdilr ExAcIW icM dzid̈§¨§¥¤§©§£¥¤§Ÿ©
aEW f` mini xRqn wx EaWi m`e ,sqFi¥§¦¨§©¦§©¨¦¨
zlrFY dnE ,eilr mixAcnE miaW Eid̈¨¦§©§¦¨¨©¤¤
dpW EaWIW xAYqn okl ?dfA Wi¥¨¤¨¥¦§©¥¤¨§¨¨
mdilr ExAC Ff dpW KWnAW ,dnilW§¥¨¤§¤¤¨¨¦§£¥¤
dUrn gMWp Kke ,sqFi lr `le§Ÿ©¥§¨¦§©©£¥

.sqFid dxez ¥
(d)Y íäéðL íBìç eîìçiåeîìçiå ©©©§£§¥¤©©©§

íBìç íäéðL±mlg cg` lMW `le §¥¤£§Ÿ¤¨¤¨¨©
rnWOW itM mdipW lW mFlg£¤§¥¤§¦¤©§©

aEzMdn)m"`x(. ¥©¨
BLøãîe .BèeLt eäæ±dAx ziW`xA ¤§¦§¨§¥¦©¨

.c ,gt

íìçL ,"íäéðL íBìç" íìç ãçà ìk̈¤¨¨©£§¥¤¤¨©
Bøáç ïBøúôe BîBìç úà±xU ¤£¦§£¥©

itM FNW mFlgd z` mlg mitF`d̈¦¨©¤©£¤§¦
mini dWlW KFYW mlg mbe ,xRQW¤¦¥§©¨©¤§¨¨¦
xUe ,mixEq`d ziAn miwWOd xU `vi¥¥©©©§¦¦¥¨£¦§©
sqFpaE ,FNW mFlgd z` mlg miwWOd©©§¦¨©¤©£¤§¨
z` Elzi mini dWlW KFYW mlg Kkl§¨¨©¤§¨¨¦¦§¤
mFlgd oFxzR z` `xwe .mitF`d xU©¨¦§¨¨¤¦§©£
mFlgA did df mBW mEXn ,"mFlg"£¦¤©¤¨¨©£

)`"eb(.
øîàpL [e]äæå±.fh wEqR oOwl §¤¤¤¡©§©¨¨

"øút áBè ék íéôBàä øN àøiå"± ©©§©¨¦¦¨¨
dGW mEXn `N` ?aFh xzRW rci Ki`e§¥¨©¤¨©¤¨¦¤¤
xU lr mlgX dn z` wEIcA m`z̈©§¦¤©¤¨©©©

.miwWOd©©§¦
Y Bîìç ïBøúôk Léàíìç ãçà ìk ¦§¦§£Ÿ¨¤¨¨©

àáì ãéúòä ïBøútì äîBcä íBìç£©¤©¦§¤¨¦¨Ÿ
íäéìò±oFxzR z` EnlgW `le £¥¤§Ÿ¤¨§¤¦§

dnFCd mFlg" `N` ,Fnvr mFlgd©£©§¤¨£©¤
FhEWt itl mB mi`zn dfe ,"oFxzRl©¦§§¤©§¦©§¦§

ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy

(å):íéôòæ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà àáiå©¨¯Ÿ£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
i"yx£ÌÈÙÚÊ∑:ּכמֹו כ)עצבים, א וזעף",(מלכים ז)"סר אּׂשא (מיכה ה' .""זעף …¬ƒְְֲִֵֵֶַַַָָ

(æ)øîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²
:íBiä íéòø íëéðt òecî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 112 'nr c"lyz ycew zegiy - c"lyz uwn t"y zgiy itÎlr)

?"mFId mirx mkipR rECn" sqFi l`W rECn©©¨©¥©©§¥¤¨¦©

גֹו' וּיׁשאל זֹועפים. והּנם אֹותם וּירא ּבּבקר יֹוסף אליהם "וּיבא ואׁשר ּפרעה, לׂשרי יֹוסף ּדברי אֹודֹות מסּוּפר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּבפרׁשתנּו
הּיֹום" רעים ּפניכם ו־ז)מּדּוע .(מ, ְִֵֶַַַָ

ּפ לׂשרי יֹוסף ּדברי מּפרטי נפלאה:והּנה, הֹוראה ללמֹוד יׁש אּתם, הנהגתֹו ּומאֹופן רעה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ
ּגּונבּתי ׁש"ּגנב העברים"לאחרי ועֹון,מארץ ּפׁשע ללא האסּורים ּבבית אֹותֹו הֹוׁשיבּו עֹוד זה ּכל ואחרי לעבד, יֹוסף ונמּכר , ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּבבית  הֹוׁשיבֹו מּׂשריו אחד ׁשהרי ּפרעה, ׂשרי על ּובמיּוחד העֹולם, ּכל על "ּברֹוגז" יהיה ּכזה ׁשּבמּצב לחׁשֹוב אפׁשר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהיה
ֲִָהאסּורים.

על  יתר עיקר. ּכל ּבהם מתענין היה ׁשּלא לחׁשֹוב אפׁשר היה זֹועפים" "והּנם ּפרעה ׂשרי את יֹוסף ראה ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹואם־ּכן
ּבבית  הּנמצא ׁשּׂשר ּפׁשּוט ׁשהרי ּתמיהה, יֹוסף אצל לעֹורר צרי היה לא זֹועפים" "הּנם ּפרעה ׁשּׂשרי זה מּצב הרי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּכן,

"זֹועפים". ּפניו יהיּו ְֲֲִִִָָָהאסּורים
ּבמּצבם, התענין וכּו', מּצבֹו על הּבט מּבלי הּנה זֹועפים", ׁש"הּנם ּפרעה ׂשרי את יֹוסף ראה וכאׁשר ּכן, היה לא לפֹועל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹא

ּבמּׁשהּו. להם לעזֹור יכֹול הּוא ואם הּיֹום", רעים ּפניכם "מּדּוע אֹותם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוׁשאל
הרעב. ּבׁשנֹות ּכּולֹו העֹולם את והּציל ,'למל ל'מׁשנה נהיה ּפרעה, ׂשרי ׁשל ּבמּצבם ׁשהתענין זה, מעׂשה על־ידי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹודוקא

הּזּולת. ּבטֹובת להתענין יׁש ּכּמה עד ללמֹוד יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָּומּזה

(ç)øîàiå Búà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®©¸Ÿ¤
:éì àð-eøtñ íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½©§−̈¦«

(è)Bì øîàiå óñBéì Bîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−§¥®©Ÿ́¤½
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«

ÔB‰˙Èו  ‡ÊÁÂ ‡¯Ùˆa ÛÒBÈ ÔB‰˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»¿≈¿«¿»«¬»»¿
:ÔÈÒÈÒ Ôep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿ƒƒ

hÓa¯‡ז  dnÚ Èc ‰Ú¯Ù È·¯·¯ ˙È Ï‡Le¿≈»«¿¿≈«¿…ƒƒ≈¿«¿»
ÔÈLÈa ÔBÎÈt‡ ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ dBa¯ ˙Èa≈ƒ≈¿≈»»≈«≈ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

dÏח  ˙ÈÏ ¯LÙe ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈∆¿»¬≈¿»»«≈≈
Ô¯Let ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¬»ƒ√»¿»¿«

:ÈÏ ÔÚÎ eÚzL‡ ‡iÓÏÁ∆¿«»ƒ¿»¿«ƒ

Ó‡Â¯ט  ÛÒBÈÏ dÓÏÁ ˙È È˜L ·¯ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«»≈»∆¿≈¿≈«¬«
:ÈÓ„˜ ‡Ùe‚ ‡‰Â ÈÓÏÁa dÏ≈¿∆¿ƒ¿»¿»√»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

WExitl mB oMW ,WxcOd WExitl mbe§©§¥©¦§¨¤¥©§¥
oFxzR z` Enlg `l md WxcOd©¦§¨¥Ÿ¨§¤¦§

e m"`xd Eazke .mnFlgxEB"d"dix` £¨§¨§¨§¥§©©§¥
xnFl ,"oFxzRl dnFCd" WiBcn i"WxW¤©¦©§¦©¤©¦§©
wFgx did `l mFlgd oFxzRW Epl̈¤¦§©£Ÿ¨¨¨
oFxzR if` oM `l m`W ,Fnvr mFlgdn¥©£©§¤¦Ÿ¥£©¦§
KFYn `le dxwn KxC did mFlgd©£¨¨¤¤¦§¤§Ÿ¦
sqFi `xwp did `le ,Fnvr mFlgd©£©§§Ÿ¨¨¦§¨¥
sqFi lW dlrOde ,"zFnFlg xzFR"¥£§©©£¨¤¥
lM itM zFnFlgd mdl xzRW dzid̈§¨¤¨©¨¤©£§¦¨
mihxRd lM ok`We ,mFlgd ihxR§¨¥©£§¤¨¥¨©§¨¦
oke .oFxzRd mr KMÎxg` EzO`zd¦§©§©©¨¦©¦§§¥
:ai ,`n oOwl i"Wx oFWNn rnWn©§©¦§©¦§©¨
aFxwe mFlgd itl ,FnFlgM Wi`"¦©£§¦©£§¨
,azM "cec ixaC"d K` ."Fpiprl§¦§¨©©¦§¥¨¦¨©

dWdWBcd:azMX dnA `id i"WxA ¤©©§¨¨§©¦¦§©¤¨©
,"mdilr `al cizrd oFxzRl dnFCd"©¤©¦§¤¨¦¨Ÿ£¥¤

,sqFi lW FzNEcB lr cOll `A dfaE¨¤¨§©¥©§¨¤¥
lkM ,FlkU cSn FnFlg z` xzR `NW¤Ÿ¨©¤£¦©¦§§¨
itM mFlgd z` mixzFRd mc` ipA§¥¨¨©§¦¤©£§¦
idn oM m` iM ,Fpipre mFlgd WTid¤¥©£§¦§¨¦¦¥©¦
mdl xzR `Ed `N` ?sqFi lW FzNEcB§¨¤¥¤¨¨©¨¤
Îxg` "mdilr `al cizrX" dn itl§¦©¤¨¦¨Ÿ£¥¤©©
df xace ,zn`A mdA mIwzPW itkE ,KM̈§¦¤¦§©¥¨¤¤¡¤§¨¨¤

gExW in zlFkiA wx `Edmiwl` ©¦¤¦¤©¡Ÿ¦
.FAxwAe dxez §¦§

(e)íéôòæíéáöò Y±zgkFdn Ÿ£¦£¥¦¥¨©
FWxtOW d`xp KMÎxg`W miwEqRd©§¦¤©©¨¦§¤¤§¨§
oFWNn ode FhEWtM zEavr oFWNn od¥¦§©§¦§§¥¦§
`le" :e ,` ` mikln i"Wx d`x ,qrM©©§¥©¦§¨¦§Ÿ
i"Wx mB d`xE ."Fqirkd `l ± Favr£¨Ÿ¦§¦§¥©©¦
oFWNn "mitrFf" WxtOW ai ,a l`IpC̈¦¥¤§¨¥£¦¦§
:` ,c dxf dcFar i"WxA oke .qrM©©§¥§©¦£¨¨¨
xnFl i"Wx zpEM ilE`e ."minrFf"£¦§©©¨©©¦©

,qErM ipXde avr did mdn cg`W¤¤¨¥¤¨¨¨¥§©¥¦¨
`NW qErM did miwWOd xU ,xnFlM§©©©©§¦¨¨¨¤Ÿ
mitF`d xUe ,mFlgd oFxzR z` rcï©¤¦§©£§©¨¦
WExitlE .FnFlg okFYn aEvr did̈¨¨¦¤£§¥
oFxzR mB mlg cg` lMW WxcOd©¦§¨¤¨¤¨¨©©¦§
mB Eid mdipXW xnFl Wi ,Fxag£¥¥©¤§¥¤¨©
EidW ipRn ,miqErM mbe miaEvr£¦§©§¦¦§¥¤¨
miwWOd xU lW FnFlg iM ,milAlan§ª§¨¦¦£¤©©©§¦
,rx did mlgW oFxzRd K` aFh did̈¨©©¦§¤¨©¨¨¨
rx did mitF`d xU lW FnFlg ENi`e§¦£¤©¨¦¨¨¨

.aFh did mlgW oFxzRde§©¦§¤¨©¨¨
"óòæå øñ" :Bîk±.bn ,k ` mikln §©§¨¥§¨¦

EPOn dxq FgEx ,ieC)my i"yx(. ©¨¨¨¦¤
"àOà 'ä óòæ"±qrM .h ,f dkin ©©¤¨¦¨©©

lFAq` ['d lW] dnige)v"evn §¥¨¤¤§
my(.f dxez



ayieקי zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy

(é)ìL ïôbáedvð äúìò úçøôë àåäå íâéøN äL ©¤−¤§¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈
:íéáðò äéúìkLà eìéLáä¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«

i"yx£Ì‚È¯N∑ וידי"ן ׁשּקֹורין ארּכֹות Á¯ÙÎ˙.זמֹורֹות ‡Â‰Â∑.לפֹורחת לי ּדֹומה נדמה ּכפֹורחת, והיא »ƒƒְֲִֶֻ¿ƒ¿…««ְְְְִִִַַַַָָ
הבׁשילּו. ואחרּֿכ ּבלע"ז, אשפני"ר סמדר, ונעׂשה נּצּה עלתה הּפרח ואחר ּפֹורחת, היא ּכאּלּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּבחלֹומי

ּכדכתיב: מּפרח, ּגדֹול נץ ּפֹורחת. ׁשל ּתרּגּומֹו ּכאן עד לבלבין, אּפקת אפרחת ּכד יח)והיא "ּובסר (ישעיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹ
ּוכתיב: נּצּה", יהיה יז)ּגֹומל ציץ (במדבר "וּיצץ והדר פרח" .""וּיצא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

(àé)èçNàå íéáðòä-úà çwàå éãéa äòøt ñBëå§¬©§−Ÿ§¨¦®¨«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³
ók-ìò ñBkä-úà ïzàå äòøt ñBk-ìà íúàŸ¨Æ¤´©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬

:äòøt©§«Ÿ
i"yx£ËÁN‡Â∑ מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה 'ועצרית', .ּכתרּגּומֹו: »∆¿«ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

(áé)ìL Bðøút äæ óñBé Bì øîàiåíéâøOä úL ©³Ÿ¤Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

i"yx£Ì‰ ÌÈÓÈ ˙LÏL∑ הרּבה אּגדה מדרׁשי ויׁש ימים, לׁשלׁשת ל הם צב)סימן .(חולין ¿…∆»ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

‡Á¯Ù˙י  „Î ‡È‰Â ÔÈL·L ‡˙Ïz ‡Ùe‚·e¿¿»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿««
‡‰˙Ïk˙‡ eÏÈMa ı ˙ˆÈ‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˙˜t‡«≈««¿¿ƒ«¬≈«≈«ƒƒ¿¿»»»

:ÔÈ·pÚƒ¿ƒ

i·Ú‡יא  ˙È ˙·ÈÒe È„Èa ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÂ¿«»¿«¿…ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿«»
˙È ˙È·‰ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÏ ÔB‰˙È ˙È¯ˆÚÂ¿«»ƒ»¿¿«»¿«¿…ƒ»ƒ»

:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔÈL·Lיב  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ÛÒBÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ¿ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)Y íâéøNúBkøà úBøBîæ±Kixv ¨¦¦§£ª¨¦
oEIr,zFMEx` odW siqFd oipr dfi`l ¦§¥¤¦§¨¦¤¥£

i"Wx mB d`xE .zFxFnf mzq azM `le§Ÿ¨©§¨§§¥©©¦
dxFnf ± dwxFU" :` ,hn oOwl§©¨¥¨§¨
` ,av oiNEg i"Wx d`xE ."dMEx £̀¨§¥©¦¦

."miWw mitpr" md ,"mibixU"W¤¨¦¦¥£¨¦¨¦
ïéøBwL±.frlA ¤¦§©©
õ"éãéå±wedizd`xE .otB lW mitpr ,£¨¦¤¤¤§¥

.` ,hn oOwl i"Wx©¦§©¨
Y úçøôë àåäå."úçøBô"ì äîBc §¦§Ÿ©©¨§©©

éîBìça éì äîãð ,"úçøôë àéäå"§¦§Ÿ©©¦§¨¦©£¦
úçøBt àéä elàk±WxiR dNigY §¦¦©©§¦¨¥©

.oiprd z` Wxtn eiWkre ,dNiOd z ¤̀©¦¨§©§¨§¨¥¤¨¦§¨
oFinC wx did dGW ipRn ,xnFlM§©¦§¥¤¤¨¨©¦§
s"kA xn` okl ,zE`ivOA `le mFlgA©£§Ÿ©§¦¨¥¨©§¨
mFlgA Dnvr otBd la` .oFinCd©¦§£¨©¤¤©§¨©£
migxR d`ivFd ,zgxFR ok` dzid̈§¨¨¥©©¦¨§¨¦

)m"`x(.
äNòðå "dvð äúìò" :çøtä øçàå§©©©¤©¨§¨¦¨§©£¨

øãîñ±miaprde gxRd ltFPWM §¨©§¤¥©¤©§¨£¨¦
dapr lM ,mixMipe dGn df milCaEn§¨¦¤¦¤§¦¨¦¨£¨¨

xcnq diExw Dnvrl)bi ,a y"dy i"yx(. §©§¨§¨§¨©
ø"éðôùéà±espanirgYRzdl ,updl ,§¥¥§¦§©¥©

)i"yx ifrl xve`(gFxtl .)i"yx ifrl(. ¦§©
"eìéLáä" :Ck-øçàå ,æòìa±`A §©©§©©¨¦§¦¨

lMdW mFlgA d`x `NW dfA xnFl©¨¤¤Ÿ¨¨©£¤©Ÿ

,df xg` dfA `N` ,cgi dUrp`l iM ©£¨©©¤¨¨¤©©¤¦Ÿ
Ktid mdW mixaC mFlgA mi`xn©§¦©£§¨¦¤¥¥¤

raHd)m"`x(s"M xg` KWnp df lke . ©¤©§¨¤¦§¨©©¨
lr dxFOd ,"zgxFtM" lW oFinCd©¦§¤§©©©¤©

mFlgA oFinCd)`"eb(. ©¦§©£
"ïéáìáì ú÷tà úçøôà ãk àéäå"§¦©©§©©©¥©©§§¦

±.miaElal d`ivFd dgxR xW`M©£¤¨§¨¦¨©§¦
"úçøBt" ìL íebøz ïàk ãò±lM ©¨©§¤©©¨

."zgxFR" lW mEBxY df¤©§¤©©
áéúëãk ,çøtî ìBãb õð±dirWi ¥¨¦¤©§¦§¦§©§¨

.d ,gi
"ävð äéäé ìîb øñáe"±ok iptle Ÿ¤Ÿ¥¦§¤¦¨§¦§¥¥

mzM" :mW i"WxaE ,"gxR mzM" :aEzM̈§¨¤©§©¦¨§¨
d`EaY lXAzdl axwzie ,FNW ± gxR¤©¤§¦§¨¥§¦§©¥§¨
DptB lW dSp iBR zFidle ,dizFlilnA¦§¦¤¨§¦§©¥¦¨¤©§¨
lFtM miQB zFidl lnbp ,lnFbe xqFA¤§¥¦§¨¦§©¦§

."oaNd©¨¨
áéúëe±.bk ,fi xAcOA §¦©¦§¨

øãäå ,"çøô àöiå"±.KMÎxg`e ©Ÿ¥¤©§£©§©©¨
"õéö õöiå"±`Ed uiv" :mW i"WxaE ©¨¥¦§©¦¨¦

."ltFp gxRdWM ixRd zhipg`i dxez £¦©©§¦§¤©¤©¥
(`i)èçNàå"úéøvòå" :Bîebøúk Y ¨¤§©§©§§©¨¦

±.iYhgqe§¨©§¦
ìa Lé äaøäåäðLî ïBL±oFWl §©§¥¥¦§¦§¨§

dcigid mrRd Ff `xwOA la` .dhigq§¦¨£¨©¦§¨©©©©§¦¨
Ff daiY zxMfPW)oexkfd xtq(.ai dxez ¤¦§¤¤¥¨

(ai)ìLY íä íéîé úLíä ïîéñ §Ÿ¤¨¦¥¦¨¥
ì EììLíéîé úL±mnvr mdW `le §¦§Ÿ¤¨¦§Ÿ¤¥©§¨

mini zWlW)m"`x(sqFi xzRX dnE . §¤¨¦©¤¨©¥
WlW `le ,`weC mini dWlW mdW¤¥§¨¨¦©§¨§Ÿ¨
WlW Eid m`W mEXn :xnFl Wi ?mipẄ¦¥©¦¤¦¨¨
,miptB WlW zFidl mikixv Eid mipẄ¦¨§¦¦¦§¨§¨¦
DaE zg` otB dzidW mlgW oeike§¥¨¤¨©¤¨§¨¤¤©©¨
dWlW EN`W oaEn ,mibixU dWlW§¨¨¦¦¨¤¥§¨

dpXAW mini)`"eb(xzR `NX dnE . ¨¦¤©¨¨©¤Ÿ¨©
dWlW F` miWcg dWlW mdW mdl̈¤¤¥§¨¢¨¦§¨
lirNW mEXn :xnFl Wi ?zFrEaẄ¥©¦¤§¥
WxitE ,"xnWnA mini EidIe" xn`p¤¡©©¦§¨¦§¦§¨¥©
rnWnE ,"Wcg xUr mipW" :i"Wx©¦§¥¨¨Ÿ¤©§©
oM m`e ,Wcg a"i EaWi lMdÎKqAW¤§©©Ÿ¨§Ÿ¤§¦¥
iptl mini dWlW did mdNW mFlgd©£¤¨¤¨¨§¨¨¦¦§¥
sqFi oiad dGnE ,Wcg a"id mYŸ©Ÿ¤¦¤¥¦¥
zWlWl mifnFx mibixVd zWlXW¤§¤©¨¦¦§¦¦§¤
ExfbPW Wcg a"id sFq iptNW minId©¨¦¤¦§¥©Ÿ¤¤¦§§
dOn oiadW itM ,miwWOd xU lr©©©©§¦§¦¤¥¦¦©
"cecl liMUn"aE .zg` otB lr mlgX¤¨©©¤¤©©§©§¦§¨¦
,mFlgd ihxRn oM oiad sqFIW ,azM̈©¤¥¥¦¥¦§¨¥©£
,mibixU dWlW lr mlgW xg`W¤©©¤¨©©§¨¨¦¦
`ide" :miAlW dWlW mdixg`l ExMfp¦§§§©£¥¤§¨§©¦§¦
EliWad ,DSp dzlr ,zgxFtk§©©¨§¨¦¨¦§¦
`Ed mdn cg` lMW ,"dizFlMW ©̀§§¤¨¤¨¤¨¥¤
KWnA drxR lW FW`xA xarW alẄ¨¤¨©§Ÿ¤©§Ÿ§¤¤

ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy

(âé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤Ÿ¤½
pk-ìò EáéLäåètLnk Bãéa äòøt-ñBë zúðå E ©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½©¦§¨Æ

:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«
i"yx£EL‡¯Œ˙‡ ‰Ú¯Ù ‡OÈ∑ עּמהם אֹות ימנה ּבּסעּדה, לפניו לׁשרת עבדיו ׁשאר ּכׁשּיפקד חׁשּבֹון, .לׁשֹון ƒ»«¿…∆…∆ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

Epk∑ּומֹוׁשב ׁשּל .ּבסיס «∆ְְִֶָָ

(ãé)àp-úéNòå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà ék¦¯¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnò¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaä©©¬¦©¤«
i"yx£Ez‡ Èz¯ÎÊŒÌ‡ Èk∑,אּת זכרּתני אם לאׁשר ׁשּייטב ÒÁ„.ּכפתרֹוני מאחר È„nÚ ‡pŒ˙ÈNÚÂ∑ ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַ¿»ƒ»»ƒ»ƒ»∆

חסד  עּמי עֹוׂשה אּתה הרי ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' .אין ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

¯CLÈיג  ˙È ‰Ú¯t Cp¯a„È ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿¿ƒ»«¿…»≈»
‰Ú¯Ù„ ‡qk Ôz˙Â CLeÓL ÏÚ Cp·È˙ÈÂƒ≈ƒ»«ƒ»¿ƒ≈«»¿«¿…
È˜LÓ ‡˙ÈÂ‰ È„ ‰‡Ó„˜ ‡˙ÎÏ‰k d„Èaƒ≈¿ƒ¿¿»«¿»»ƒ¬≈»«¿≈

:dÏ≈

aÚ˙Â„יד  CÏ ·ËÈÈ „k CnÚ Èp¯k„z Ô‰l‡∆»≈ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«≈«»¿«¿≈
‰Ú¯t Ì„˜ ÈÏÚ ¯k„˙Â e·ÈË ÈnÚ ÔÚk¿«ƒƒ≈¿ƒ¿«»«√»«¿…

:ÔÈ„‰ ‡¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓ Èp˜t˙Â¿«¿ƒ«ƒƒ≈¬ƒ»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mFi cr minId zWlXn mFi lM̈¦§¤©¨¦©
xUA xMfp dNigY ,FNW zcNEdd©¤¤¤§¦¨¦§©§©
zxgOl ,"zgxFtM" Edfe ,miwWOd©©§¦§¤§©©©¨¢¨
,eiAbl wFqtI dn FYrcA ozpe `Up̈¨§¨©§©§©¦§§©¨
iWilXd mFIaE ,"DSp dzlr" Edfe§¤¨§¨¦¨©©§¦¦
xnbp ,"miapr dizFlMW` EliWad"¦§¦©§§¤¨£¨¦¦§©
"mgpn zxFz"aE .dxF`l F`ivFde FpiC¦§¦¨¨§©§©¥
EN` lW mxq`OW oiad sqFIW ,azM̈©¤¥¥¦¤©£¨¨¤¥
icM `EdÎKExAÎWFcTdn md mnFlge©£¨¥¥©¨¨§¥
WTA KM mEXOW) xq`On F`ivFdl§¦¦©£¨¤¦¨¦¥

sqFiFzF` xFMfIW miwWOd xVn ¥¦©©©§¦¤¦§
drxR lv` daFhl(i`CEW oiad dGnE , §¨¥¤©§Ÿ¦¤¥¦¤©©

,xWt`d lkM xdn zFxwl Kixv xaCd©¨¨¨¦¦§©¥§¨¨¤§¨
.calA mini dWlW mdW Fl xzR okle§¨¥¨©¤¥§¨¨¦¦§¨

äaøä äãbà éLøãî Léå±oeiM §¥¦§§¥©¨¨©§¥¥¨
xzR sqFi `xwn lW FhEWt iRÎlrW¤©¦§¤¦§¨¥¨©
,mibixVd zWlW oipr z` wx mFlgdn¥©£©¤¦§©§¤©¨¦¦
ExMfp mFlgd ihxR x`W ENi`e§¦§¨§¨¥©£¦§§
lMW xn` oM lr ,KxFv `ll dxF`kl¦§¨§Ÿ¤©¥¨©¤¨
iWxcnA oFxzR mdA Wi mFlgd ihxR§¨¥©£¥¨¤¦§§¦§§¥

KxFv `ll EaYkp `le ,dcB`)x`a ©¨¨§Ÿ¦§§§Ÿ¤
dcya(:d ,gt dAx ziW`xA d`xE .§¥§¥¦©¨

otBaE" ,l`xUi EN` ± "iptl otb dPde"§¦¥¤¤§¨¨¥¦§¨¥©¤¤
,mixnE oxd` dWn ± "mibixU dWlW§¨¨¦¦¤©£Ÿ¦§¨
lW ozNE`B dgixtd ± "zgxFtk `id"¦§©©¦§¦¨§¨¨¤
ozNE`B dvpd ± "DSp dzlr" ,l`xUi¦§¨¥¨§¨¦¨¥¥¨§¨¨
dizFlMW` EliWad" ,l`xUi lW¤¦§¨¥¦§¦©§§¤¨
,dvpd cIn dgixtdW otB ± "miapr£¨¦¤¤¤¦§¦¨¦¨¥¥¨
drxR qFke" ,ElWA cIn EvpdW miapr£¨¦¤¥¥¦¨¨§§©§Ÿ
rAx` minkg Eraw o`Mn ± "iciA§¨¦¦¨¨§£¨¦©§©
rAx` cbpM ,gqt ilil lW zFqFM¤¥¥¤©§¤¤©§©
drxR qFke" :o`M Exn`PW zFqFM¤¤¤§¨§©§Ÿ

,drxR qFM l` mz` hgU`e ,iciA§¨¦¨¤§©Ÿ¨¤©§Ÿ
qFM Yzpe" ,"drxR sM lr qFMd oY`ë¤¥©©©©§Ÿ§¨©¨
dY` :Fl xn` ."'ebe FciA drxR©§Ÿ§¨¨©©¨
LxVa` ip` s` ,daFh dxFUA ipYxVA¦©§©¦§¨¨©£¦£©¤§
mini zWlW cFrA" :daFh dxFUA§¨¨§§¤¨¦
otBaE :` ,av oiNEg cFr d`xE ."'ebe§¥¦©¤¤
ixU dWlW EN` ± mibixU dWlW§¨¨¦¦¥§¨¨¥
xFC lkA l`xUIn mi`vFId mi`b¥¦©§¦¦¦§¨¥§¨

EN` :xn` `ax .xFcemiFb ixU dWlW ¨¨¨¨©¥§¨¨¥¦
xFC lkA l`xUi lr zEkf micOlOW¤§©§¦§©¦§¨¥§¨
df ± otB :xnF` xfril` iAx ,`ipY .xFcë©§¨©¦¡¦¤¤¥¤¤¤
mdxa` df ± mibixU dWlW ,mlFrd̈¨§¨¨¦¦¤©§¨¨
DSp dzlr zgxFtk `ide ,awrie wgvi¦§¨§©£Ÿ§¦§©©¨§¨¦¨

EliWad ,zFdO`d EN` ±dizFlMW` ¥¨¦¨¦§¦©§§¤¨
iAx Fl xn` .mihaXd EN` ± miapr£¨¦¥©§¨¦¨©©¦
mibixU dWlW ,dxFY df ± otB :rWFdi§ª©¤¤¤¨§¨¨¦¦
`ide ,mixnE oxd`e dWn EN` ±¥¤§©£Ÿ¦§¨§¦
,oixcdpq EN` ± DSp dzlr zgxFtk§©©¨§¨¦¨¥©§¤§¦

EliWaddizFlMW`EN` ± miapr ¦§¦©§§¤¨£¨¦¥
xfrl` iAx .xFce xFC lkAW miwiCSd©©¦¦¤§¨¨©¦¤§¨¨
,milWExi df ± otB :xnF` ircFOd©¨¦¥¤¤¤§¨©¦
odke ,Kln ,WCwn df ± mibixU dWlW§¨¨¦¦¤¦§¨¤¤§Ÿ¥
EN` ± DSp dzlr zgxFtk `ide ,lFcB̈§¦§©©¨§¨¦¨¥

EliWad ,dPEdk igxRdizFlMW` ¦§¥§¨¦§¦©§§¤¨
iel oA rWFdi iAx .mikqp EN` ± miapr£¨¦¥§¨¦©¦§ª©¤¥¦
,dxFY Ff ± otB :zFpYnA Dl miwFn¦¨§©¨¤¤¨
,opr cEOr ,x`A df ± mibixU dWlW§¨¨¦¦¤§¥©¨¨
EN` ± DSp dzlr zgxFtk `ide ,onE¨§¦§©©¨§¨¦¨¥
± miapr dizFlMW` EliWad ,mixEMAd©¦¦¦§¦©§§¤¨£¨¦
:xn` `A` xA dinxi iAx .mikqp EN ¥̀§¨¦©¦¦§§¨©©¨¨©
± mibixU dWlW ,l`xUi EN` ± otB¤¤¥¦§¨¥§¨¨¦¦
zgxFtk `ide ,milbx dWlW EN ¥̀§¨§¨¦§¦§©©

l`xUi lW oPnf riBd ± DSp dzlr̈§¨¦¨¦¦©§©¨¤¦§¨¥
onf riBd ± DSp dzlr ,zFAxle zFxtl¦§§¦§¨§¨¦¨¦¦©§©
EliWad ,l`Bil l`xUi lW¤¦§¨¥¦¨¥¦§¦
lW DPnf riBd ± miapr dizFlMW ©̀§§¤¨£¨¦¦¦©§©¨¤

.dlrxYd qFM zFYWl mixvnbi dxez ¦§©¦¦§©©§¥¨
(bi)Y ELàø úà äòøô àOéìïBL ¦¨©§Ÿ¤Ÿ¤§

åéãáò øàL ã÷ôiLk ,ïBaLç±oeiMW ¤§§¤¦§Ÿ§¨£¨¨¤¥¨
dpEMdW oaEn ,oipn oFWl `Ed "`Vi"W¤¦¨§¦§¨¨¤©©¨¨

eicar x`W mr FzF` dpnIW)`"ebe m"`x(. ¤¦§¤¦§¨£¨¨
."eicar KFzA" k wEqR oOwl WxFtnke§©§¨§©¨¨§£¨¨

ìäcòqa åéðôì úøL±lMW ipRn §¨¥§¨¨©§ª¨¦§¥¤¨
mzF` lM md cg` oipnA oipnPd©¦§¦§¦§¨¤¨¥¨¨
xUe ,dcFar lW bEq FzF`l mikIXd©©¨¦§¤£¨§©
EN`l mikIW mitF`de miwWOd©©§¦§¨¦©¨¦§¥

dCErQA mizxWnd)m"`x(. ©§¨§¦©§¨
.íänò EúBà äðîépkY Eñéña ¦§¤§¦¨¤©¤¨¦

.EáLBîe ElL±."`Vi" WExiR Edfe ¤§¨§§¤¥¦¨
.k wEqR oOwl i"Wx mB d`xEci dxez §¥©©¦§©¨¨

(ci)Y Ezà éðzøëæ íà ékøLà± ¦¦§©§©¦¦§£¤
"m`" oFWNn `EdW ,"iM" WExiR Edf¤¥¦¤¦§¦

xW` FWExiRW)m"`x(. ¤¥£¤
"Ezà éðzøëæ íà"±WExiR Edfe ¦§©§©¦¦§§¤¥

,LY` izF` xFMfl LzpEkA m` :wEqRd©¨¦§©¨¨§¦§¦¦§
izF` xMfde cqg iOr dUr `P` if £̀©¨¨£¥¦¦¤¤§©§¥¦

drxt iptl)oexkfd xtq(. ¦§¥©§Ÿ
éðBøúôk "Eì áèéi"L øçàî±Wxtn ¥©©¤¦©§§¦§¦§¨¥

,"Kl ahii xW`M" miNOd xEYi z` dfÄ¤¤¦©¦¦©£¤¦©¨
zFUrl FzWTal sqFi lW FwEOip EdGW¤¤¦¤¥§©¨¨©£

cqg FOr)iaxd(xE`iAA oOwl d`xE . ¦¤¤§¥§©¨©¥
.bk wEqtl§¨

Y ãñç éãnò àp úéNòå"àð" ïéà §¨¦¨¨¦¨¦¨¤¥¨
ì àlàäLwa ïBL±"`p" ,xnFlM ¤¨§©¨¨§©¨



קיי ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy

(é)ìL ïôbáedvð äúìò úçøôë àåäå íâéøN äL ©¤−¤§¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈
:íéáðò äéúìkLà eìéLáä¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«

i"yx£Ì‚È¯N∑ וידי"ן ׁשּקֹורין ארּכֹות Á¯ÙÎ˙.זמֹורֹות ‡Â‰Â∑.לפֹורחת לי ּדֹומה נדמה ּכפֹורחת, והיא »ƒƒְֲִֶֻ¿ƒ¿…««ְְְְִִִַַַַָָ
הבׁשילּו. ואחרּֿכ ּבלע"ז, אשפני"ר סמדר, ונעׂשה נּצּה עלתה הּפרח ואחר ּפֹורחת, היא ּכאּלּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּבחלֹומי

ּכדכתיב: מּפרח, ּגדֹול נץ ּפֹורחת. ׁשל ּתרּגּומֹו ּכאן עד לבלבין, אּפקת אפרחת ּכד יח)והיא "ּובסר (ישעיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹ
ּוכתיב: נּצּה", יהיה יז)ּגֹומל ציץ (במדבר "וּיצץ והדר פרח" .""וּיצא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

(àé)èçNàå íéáðòä-úà çwàå éãéa äòøt ñBëå§¬©§−Ÿ§¨¦®¨«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³
ók-ìò ñBkä-úà ïzàå äòøt ñBk-ìà íúàŸ¨Æ¤´©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬

:äòøt©§«Ÿ
i"yx£ËÁN‡Â∑ מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה 'ועצרית', .ּכתרּגּומֹו: »∆¿«ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

(áé)ìL Bðøút äæ óñBé Bì øîàiåíéâøOä úL ©³Ÿ¤Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

i"yx£Ì‰ ÌÈÓÈ ˙LÏL∑ הרּבה אּגדה מדרׁשי ויׁש ימים, לׁשלׁשת ל הם צב)סימן .(חולין ¿…∆»ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

‡Á¯Ù˙י  „Î ‡È‰Â ÔÈL·L ‡˙Ïz ‡Ùe‚·e¿¿»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿««
‡‰˙Ïk˙‡ eÏÈMa ı ˙ˆÈ‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˙˜t‡«≈««¿¿ƒ«¬≈«≈«ƒƒ¿¿»»»

:ÔÈ·pÚƒ¿ƒ

i·Ú‡יא  ˙È ˙·ÈÒe È„Èa ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÂ¿«»¿«¿…ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿«»
˙È ˙È·‰ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÏ ÔB‰˙È ˙È¯ˆÚÂ¿«»ƒ»¿¿«»¿«¿…ƒ»ƒ»

:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔÈL·Lיב  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ÛÒBÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ¿ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)Y íâéøNúBkøà úBøBîæ±Kixv ¨¦¦§£ª¨¦
oEIr,zFMEx` odW siqFd oipr dfi`l ¦§¥¤¦§¨¦¤¥£

i"Wx mB d`xE .zFxFnf mzq azM `le§Ÿ¨©§¨§§¥©©¦
dxFnf ± dwxFU" :` ,hn oOwl§©¨¥¨§¨
` ,av oiNEg i"Wx d`xE ."dMEx £̀¨§¥©¦¦

."miWw mitpr" md ,"mibixU"W¤¨¦¦¥£¨¦¨¦
ïéøBwL±.frlA ¤¦§©©
õ"éãéå±wedizd`xE .otB lW mitpr ,£¨¦¤¤¤§¥

.` ,hn oOwl i"Wx©¦§©¨
Y úçøôë àåäå."úçøBô"ì äîBc §¦§Ÿ©©¨§©©

éîBìça éì äîãð ,"úçøôë àéäå"§¦§Ÿ©©¦§¨¦©£¦
úçøBt àéä elàk±WxiR dNigY §¦¦©©§¦¨¥©

.oiprd z` Wxtn eiWkre ,dNiOd z ¤̀©¦¨§©§¨§¨¥¤¨¦§¨
oFinC wx did dGW ipRn ,xnFlM§©¦§¥¤¤¨¨©¦§
s"kA xn` okl ,zE`ivOA `le mFlgA©£§Ÿ©§¦¨¥¨©§¨
mFlgA Dnvr otBd la` .oFinCd©¦§£¨©¤¤©§¨©£
migxR d`ivFd ,zgxFR ok` dzid̈§¨¨¥©©¦¨§¨¦

)m"`x(.
äNòðå "dvð äúìò" :çøtä øçàå§©©©¤©¨§¨¦¨§©£¨

øãîñ±miaprde gxRd ltFPWM §¨©§¤¥©¤©§¨£¨¦
dapr lM ,mixMipe dGn df milCaEn§¨¦¤¦¤§¦¨¦¨£¨¨

xcnq diExw Dnvrl)bi ,a y"dy i"yx(. §©§¨§¨§¨©
ø"éðôùéà±espanirgYRzdl ,updl ,§¥¥§¦§©¥©

)i"yx ifrl xve`(gFxtl .)i"yx ifrl(. ¦§©
"eìéLáä" :Ck-øçàå ,æòìa±`A §©©§©©¨¦§¦¨

lMdW mFlgA d`x `NW dfA xnFl©¨¤¤Ÿ¨¨©£¤©Ÿ

,df xg` dfA `N` ,cgi dUrp`l iM ©£¨©©¤¨¨¤©©¤¦Ÿ
Ktid mdW mixaC mFlgA mi`xn©§¦©£§¨¦¤¥¥¤

raHd)m"`x(s"M xg` KWnp df lke . ©¤©§¨¤¦§¨©©¨
lr dxFOd ,"zgxFtM" lW oFinCd©¦§¤§©©©¤©

mFlgA oFinCd)`"eb(. ©¦§©£
"ïéáìáì ú÷tà úçøôà ãk àéäå"§¦©©§©©©¥©©§§¦

±.miaElal d`ivFd dgxR xW`M©£¤¨§¨¦¨©§¦
"úçøBt" ìL íebøz ïàk ãò±lM ©¨©§¤©©¨

."zgxFR" lW mEBxY df¤©§¤©©
áéúëãk ,çøtî ìBãb õð±dirWi ¥¨¦¤©§¦§¦§©§¨

.d ,gi
"ävð äéäé ìîb øñáe"±ok iptle Ÿ¤Ÿ¥¦§¤¦¨§¦§¥¥

mzM" :mW i"WxaE ,"gxR mzM" :aEzM̈§¨¤©§©¦¨§¨
d`EaY lXAzdl axwzie ,FNW ± gxR¤©¤§¦§¨¥§¦§©¥§¨
DptB lW dSp iBR zFidle ,dizFlilnA¦§¦¤¨§¦§©¥¦¨¤©§¨
lFtM miQB zFidl lnbp ,lnFbe xqFA¤§¥¦§¨¦§©¦§

."oaNd©¨¨
áéúëe±.bk ,fi xAcOA §¦©¦§¨

øãäå ,"çøô àöiå"±.KMÎxg`e ©Ÿ¥¤©§£©§©©¨
"õéö õöiå"±`Ed uiv" :mW i"WxaE ©¨¥¦§©¦¨¦

."ltFp gxRdWM ixRd zhipg`i dxez £¦©©§¦§¤©¤©¥
(`i)èçNàå"úéøvòå" :Bîebøúk Y ¨¤§©§©§§©¨¦

±.iYhgqe§¨©§¦
ìa Lé äaøäåäðLî ïBL±oFWl §©§¥¥¦§¦§¨§

dcigid mrRd Ff `xwOA la` .dhigq§¦¨£¨©¦§¨©©©©§¦¨
Ff daiY zxMfPW)oexkfd xtq(.ai dxez ¤¦§¤¤¥¨

(ai)ìLY íä íéîé úLíä ïîéñ §Ÿ¤¨¦¥¦¨¥
ì EììLíéîé úL±mnvr mdW `le §¦§Ÿ¤¨¦§Ÿ¤¥©§¨

mini zWlW)m"`x(sqFi xzRX dnE . §¤¨¦©¤¨©¥
WlW `le ,`weC mini dWlW mdW¤¥§¨¨¦©§¨§Ÿ¨
WlW Eid m`W mEXn :xnFl Wi ?mipẄ¦¥©¦¤¦¨¨
,miptB WlW zFidl mikixv Eid mipẄ¦¨§¦¦¦§¨§¨¦
DaE zg` otB dzidW mlgW oeike§¥¨¤¨©¤¨§¨¤¤©©¨
dWlW EN`W oaEn ,mibixU dWlW§¨¨¦¦¨¤¥§¨

dpXAW mini)`"eb(xzR `NX dnE . ¨¦¤©¨¨©¤Ÿ¨©
dWlW F` miWcg dWlW mdW mdl̈¤¤¥§¨¢¨¦§¨
lirNW mEXn :xnFl Wi ?zFrEaẄ¥©¦¤§¥
WxitE ,"xnWnA mini EidIe" xn`p¤¡©©¦§¨¦§¦§¨¥©
rnWnE ,"Wcg xUr mipW" :i"Wx©¦§¥¨¨Ÿ¤©§©
oM m`e ,Wcg a"i EaWi lMdÎKqAW¤§©©Ÿ¨§Ÿ¤§¦¥
iptl mini dWlW did mdNW mFlgd©£¤¨¤¨¨§¨¨¦¦§¥
sqFi oiad dGnE ,Wcg a"id mYŸ©Ÿ¤¦¤¥¦¥
zWlWl mifnFx mibixVd zWlXW¤§¤©¨¦¦§¦¦§¤
ExfbPW Wcg a"id sFq iptNW minId©¨¦¤¦§¥©Ÿ¤¤¦§§
dOn oiadW itM ,miwWOd xU lr©©©©§¦§¦¤¥¦¦©
"cecl liMUn"aE .zg` otB lr mlgX¤¨©©¤¤©©§©§¦§¨¦
,mFlgd ihxRn oM oiad sqFIW ,azM̈©¤¥¥¦¥¦§¨¥©£
,mibixU dWlW lr mlgW xg`W¤©©¤¨©©§¨¨¦¦
`ide" :miAlW dWlW mdixg`l ExMfp¦§§§©£¥¤§¨§©¦§¦
EliWad ,DSp dzlr ,zgxFtk§©©¨§¨¦¨¦§¦
`Ed mdn cg` lMW ,"dizFlMW ©̀§§¤¨¤¨¤¨¥¤
KWnA drxR lW FW`xA xarW alẄ¨¤¨©§Ÿ¤©§Ÿ§¤¤

ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy

(âé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤Ÿ¤½
pk-ìò EáéLäåètLnk Bãéa äòøt-ñBë zúðå E ©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½©¦§¨Æ

:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«
i"yx£EL‡¯Œ˙‡ ‰Ú¯Ù ‡OÈ∑ עּמהם אֹות ימנה ּבּסעּדה, לפניו לׁשרת עבדיו ׁשאר ּכׁשּיפקד חׁשּבֹון, .לׁשֹון ƒ»«¿…∆…∆ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

Epk∑ּומֹוׁשב ׁשּל .ּבסיס «∆ְְִֶָָ

(ãé)àp-úéNòå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà ék¦¯¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnò¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaä©©¬¦©¤«
i"yx£Ez‡ Èz¯ÎÊŒÌ‡ Èk∑,אּת זכרּתני אם לאׁשר ׁשּייטב ÒÁ„.ּכפתרֹוני מאחר È„nÚ ‡pŒ˙ÈNÚÂ∑ ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַ¿»ƒ»»ƒ»ƒ»∆

חסד  עּמי עֹוׂשה אּתה הרי ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' .אין ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

¯CLÈיג  ˙È ‰Ú¯t Cp¯a„È ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿¿ƒ»«¿…»≈»
‰Ú¯Ù„ ‡qk Ôz˙Â CLeÓL ÏÚ Cp·È˙ÈÂƒ≈ƒ»«ƒ»¿ƒ≈«»¿«¿…
È˜LÓ ‡˙ÈÂ‰ È„ ‰‡Ó„˜ ‡˙ÎÏ‰k d„Èaƒ≈¿ƒ¿¿»«¿»»ƒ¬≈»«¿≈

:dÏ≈

aÚ˙Â„יד  CÏ ·ËÈÈ „k CnÚ Èp¯k„z Ô‰l‡∆»≈ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«≈«»¿«¿≈
‰Ú¯t Ì„˜ ÈÏÚ ¯k„˙Â e·ÈË ÈnÚ ÔÚk¿«ƒƒ≈¿ƒ¿«»«√»«¿…

:ÔÈ„‰ ‡¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓ Èp˜t˙Â¿«¿ƒ«ƒƒ≈¬ƒ»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mFi cr minId zWlXn mFi lM̈¦§¤©¨¦©
xUA xMfp dNigY ,FNW zcNEdd©¤¤¤§¦¨¦§©§©
zxgOl ,"zgxFtM" Edfe ,miwWOd©©§¦§¤§©©©¨¢¨
,eiAbl wFqtI dn FYrcA ozpe `Up̈¨§¨©§©§©¦§§©¨
iWilXd mFIaE ,"DSp dzlr" Edfe§¤¨§¨¦¨©©§¦¦
xnbp ,"miapr dizFlMW` EliWad"¦§¦©§§¤¨£¨¦¦§©
"mgpn zxFz"aE .dxF`l F`ivFde FpiC¦§¦¨¨§©§©¥
EN` lW mxq`OW oiad sqFIW ,azM̈©¤¥¥¦¤©£¨¨¤¥
icM `EdÎKExAÎWFcTdn md mnFlge©£¨¥¥©¨¨§¥
WTA KM mEXOW) xq`On F`ivFdl§¦¦©£¨¤¦¨¦¥

sqFiFzF` xFMfIW miwWOd xVn ¥¦©©©§¦¤¦§
drxR lv` daFhl(i`CEW oiad dGnE , §¨¥¤©§Ÿ¦¤¥¦¤©©

,xWt`d lkM xdn zFxwl Kixv xaCd©¨¨¨¦¦§©¥§¨¨¤§¨
.calA mini dWlW mdW Fl xzR okle§¨¥¨©¤¥§¨¨¦¦§¨

äaøä äãbà éLøãî Léå±oeiM §¥¦§§¥©¨¨©§¥¥¨
xzR sqFi `xwn lW FhEWt iRÎlrW¤©¦§¤¦§¨¥¨©
,mibixVd zWlW oipr z` wx mFlgdn¥©£©¤¦§©§¤©¨¦¦
ExMfp mFlgd ihxR x`W ENi`e§¦§¨§¨¥©£¦§§
lMW xn` oM lr ,KxFv `ll dxF`kl¦§¨§Ÿ¤©¥¨©¤¨
iWxcnA oFxzR mdA Wi mFlgd ihxR§¨¥©£¥¨¤¦§§¦§§¥

KxFv `ll EaYkp `le ,dcB`)x`a ©¨¨§Ÿ¦§§§Ÿ¤
dcya(:d ,gt dAx ziW`xA d`xE .§¥§¥¦©¨

otBaE" ,l`xUi EN` ± "iptl otb dPde"§¦¥¤¤§¨¨¥¦§¨¥©¤¤
,mixnE oxd` dWn ± "mibixU dWlW§¨¨¦¦¤©£Ÿ¦§¨
lW ozNE`B dgixtd ± "zgxFtk `id"¦§©©¦§¦¨§¨¨¤
ozNE`B dvpd ± "DSp dzlr" ,l`xUi¦§¨¥¨§¨¦¨¥¥¨§¨¨
dizFlMW` EliWad" ,l`xUi lW¤¦§¨¥¦§¦©§§¤¨
,dvpd cIn dgixtdW otB ± "miapr£¨¦¤¤¤¦§¦¨¦¨¥¥¨
drxR qFke" ,ElWA cIn EvpdW miapr£¨¦¤¥¥¦¨¨§§©§Ÿ
rAx` minkg Eraw o`Mn ± "iciA§¨¦¦¨¨§£¨¦©§©
rAx` cbpM ,gqt ilil lW zFqFM¤¥¥¤©§¤¤©§©
drxR qFke" :o`M Exn`PW zFqFM¤¤¤§¨§©§Ÿ

,drxR qFM l` mz` hgU`e ,iciA§¨¦¨¤§©Ÿ¨¤©§Ÿ
qFM Yzpe" ,"drxR sM lr qFMd oY`ë¤¥©©©©§Ÿ§¨©¨
dY` :Fl xn` ."'ebe FciA drxR©§Ÿ§¨¨©©¨
LxVa` ip` s` ,daFh dxFUA ipYxVA¦©§©¦§¨¨©£¦£©¤§
mini zWlW cFrA" :daFh dxFUA§¨¨§§¤¨¦
otBaE :` ,av oiNEg cFr d`xE ."'ebe§¥¦©¤¤
ixU dWlW EN` ± mibixU dWlW§¨¨¦¦¥§¨¨¥
xFC lkA l`xUIn mi`vFId mi`b¥¦©§¦¦¦§¨¥§¨

EN` :xn` `ax .xFcemiFb ixU dWlW ¨¨¨¨©¥§¨¨¥¦
xFC lkA l`xUi lr zEkf micOlOW¤§©§¦§©¦§¨¥§¨
df ± otB :xnF` xfril` iAx ,`ipY .xFcë©§¨©¦¡¦¤¤¥¤¤¤
mdxa` df ± mibixU dWlW ,mlFrd̈¨§¨¨¦¦¤©§¨¨
DSp dzlr zgxFtk `ide ,awrie wgvi¦§¨§©£Ÿ§¦§©©¨§¨¦¨

EliWad ,zFdO`d EN` ±dizFlMW` ¥¨¦¨¦§¦©§§¤¨
iAx Fl xn` .mihaXd EN` ± miapr£¨¦¥©§¨¦¨©©¦
mibixU dWlW ,dxFY df ± otB :rWFdi§ª©¤¤¤¨§¨¨¦¦
`ide ,mixnE oxd`e dWn EN` ±¥¤§©£Ÿ¦§¨§¦
,oixcdpq EN` ± DSp dzlr zgxFtk§©©¨§¨¦¨¥©§¤§¦

EliWaddizFlMW`EN` ± miapr ¦§¦©§§¤¨£¨¦¥
xfrl` iAx .xFce xFC lkAW miwiCSd©©¦¦¤§¨¨©¦¤§¨¨
,milWExi df ± otB :xnF` ircFOd©¨¦¥¤¤¤§¨©¦
odke ,Kln ,WCwn df ± mibixU dWlW§¨¨¦¦¤¦§¨¤¤§Ÿ¥
EN` ± DSp dzlr zgxFtk `ide ,lFcB̈§¦§©©¨§¨¦¨¥

EliWad ,dPEdk igxRdizFlMW` ¦§¥§¨¦§¦©§§¤¨
iel oA rWFdi iAx .mikqp EN` ± miapr£¨¦¥§¨¦©¦§ª©¤¥¦
,dxFY Ff ± otB :zFpYnA Dl miwFn¦¨§©¨¤¤¨
,opr cEOr ,x`A df ± mibixU dWlW§¨¨¦¦¤§¥©¨¨
EN` ± DSp dzlr zgxFtk `ide ,onE¨§¦§©©¨§¨¦¨¥
± miapr dizFlMW` EliWad ,mixEMAd©¦¦¦§¦©§§¤¨£¨¦
:xn` `A` xA dinxi iAx .mikqp EN ¥̀§¨¦©¦¦§§¨©©¨¨©
± mibixU dWlW ,l`xUi EN` ± otB¤¤¥¦§¨¥§¨¨¦¦
zgxFtk `ide ,milbx dWlW EN ¥̀§¨§¨¦§¦§©©

l`xUi lW oPnf riBd ± DSp dzlr̈§¨¦¨¦¦©§©¨¤¦§¨¥
onf riBd ± DSp dzlr ,zFAxle zFxtl¦§§¦§¨§¨¦¨¦¦©§©
EliWad ,l`Bil l`xUi lW¤¦§¨¥¦¨¥¦§¦
lW DPnf riBd ± miapr dizFlMW ©̀§§¤¨£¨¦¦¦©§©¨¤

.dlrxYd qFM zFYWl mixvnbi dxez ¦§©¦¦§©©§¥¨
(bi)Y ELàø úà äòøô àOéìïBL ¦¨©§Ÿ¤Ÿ¤§

åéãáò øàL ã÷ôiLk ,ïBaLç±oeiMW ¤§§¤¦§Ÿ§¨£¨¨¤¥¨
dpEMdW oaEn ,oipn oFWl `Ed "`Vi"W¤¦¨§¦§¨¨¤©©¨¨

eicar x`W mr FzF` dpnIW)`"ebe m"`x(. ¤¦§¤¦§¨£¨¨
."eicar KFzA" k wEqR oOwl WxFtnke§©§¨§©¨¨§£¨¨

ìäcòqa åéðôì úøL±lMW ipRn §¨¥§¨¨©§ª¨¦§¥¤¨
mzF` lM md cg` oipnA oipnPd©¦§¦§¦§¨¤¨¥¨¨
xUe ,dcFar lW bEq FzF`l mikIXd©©¨¦§¤£¨§©
EN`l mikIW mitF`de miwWOd©©§¦§¨¦©¨¦§¥

dCErQA mizxWnd)m"`x(. ©§¨§¦©§¨
.íänò EúBà äðîépkY Eñéña ¦§¤§¦¨¤©¤¨¦

.EáLBîe ElL±."`Vi" WExiR Edfe ¤§¨§§¤¥¦¨
.k wEqR oOwl i"Wx mB d`xEci dxez §¥©©¦§©¨¨

(ci)Y Ezà éðzøëæ íà ékøLà± ¦¦§©§©¦¦§£¤
"m`" oFWNn `EdW ,"iM" WExiR Edf¤¥¦¤¦§¦

xW` FWExiRW)m"`x(. ¤¥£¤
"Ezà éðzøëæ íà"±WExiR Edfe ¦§©§©¦¦§§¤¥

,LY` izF` xFMfl LzpEkA m` :wEqRd©¨¦§©¨¨§¦§¦¦§
izF` xMfde cqg iOr dUr `P` if £̀©¨¨£¥¦¦¤¤§©§¥¦

drxt iptl)oexkfd xtq(. ¦§¥©§Ÿ
éðBøúôk "Eì áèéi"L øçàî±Wxtn ¥©©¤¦©§§¦§¦§¨¥

,"Kl ahii xW`M" miNOd xEYi z` dfÄ¤¤¦©¦¦©£¤¦©¨
zFUrl FzWTal sqFi lW FwEOip EdGW¤¤¦¤¥§©¨¨©£

cqg FOr)iaxd(xE`iAA oOwl d`xE . ¦¤¤§¥§©¨©¥
.bk wEqtl§¨

Y ãñç éãnò àp úéNòå"àð" ïéà §¨¦¨¨¦¨¦¨¤¥¨
ì àlàäLwa ïBL±"`p" ,xnFlM ¤¨§©¨¨§©¨



ayieקיב zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy

(åè)-àì ät-íâå íéøáòä õøàî ézápb ápâ-ék¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®§©ŸÆ«Ÿ
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNò̈¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

(æè)óñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨¨®©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà:éLàø-ìò éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©Ÿ¦«

i"yx£È¯Á ÈlÒ∑ ׁשּקֹורין ּכיסנין, ּפת מֹוכרי ודר הרּבה, יׁש ּובמקֹומנּו חֹורין, חֹורין קלּופין נצרים ׁשל סּלים «≈…ƒְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סּלים  ּבאֹותם לתּתם .אובלי"ׁש, ְְִִַָָ

(æé)äôà äNòî äòøt ìëàî ìkî ïBéìòä ìqáe©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´Ÿ¤®
:éLàø ìòî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

(çé)ìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïòiåíélqä úL ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

(èé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨̧©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ
éìòîEøNa-úà óBòä ìëàå õò-ìò EúBà äìúå E ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®§¨©¬¨²¤§¨«§−

éìòîE: ¥«¨¤«

(ë)éäéå|Nòiå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä íBia ©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©
Làø-úà àOiå åéãáò-ìëì äzLî|íé÷Lnä øN ¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

:åéãáò CBúa íéôàä øN Làø-úàå§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«
i"yx£‰ ÌBÈ‰Ú¯tŒ˙‡ ˙„l∑ יֹום לֹו וקֹורין לדתֹו, אּלא יֹום נֹולד הּולד ׁשאין לפי הּלדת, ּולׁשֹון ּגינּוסיא. À∆∆∆«¿…ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

וכן: מיּלדת, נקראת החיה ּכן ועל האּׁשה, את מיּלדת ׁשהחּיה אחרים, טז)עלֿידי ּביֹום (יחזקאל ּומֹולדֹותי" ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
וכן: ,"אֹות יג)הּלדת אחרים (ויקרא עלֿידי ׁשּכּבּוסֹו הּנגע", את הּכּבס B‚Â'."אחרי L‡¯Œ˙‡ ‡OiÂ∑ מנאם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻֻ«ƒ»∆…¿ְָָ

ראׁש", את "ׂשאּו ּכמֹו: ּבתֹוכם, אּלּו את וזכר ּבסע ּדתֹו, לֹו ׁשּיׁשרתּו הּמׁשרתים מֹונה ׁשהיה עבדיו, ׁשאר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻעם
מנין  .לׁשֹון ְְִָ

Û‡Âטו  È‡¯·Ú„ ‡Ú¯‡Ó ‡·b ·‚Ó È¯‡¬≈ƒ¿«¿≈¿»≈«¿»¿ƒ¿»≈¿«
˙È·a È˙È e‡ÈeL È¯‡ ÌÚcÓ ˙È„·Ú ‡Ï ‡Î‰»»»¬»ƒƒ««¬≈«ƒ»ƒ¿≈

:È¯ÈÒ‡¬ƒ≈

Ó‡Â¯טז  ¯Lt ˙e‡È È¯‡ ÈÓBzÁ ·¯ ‡ÊÁÂ«¬»««¿≈¬≈»»««¬«
ÔÈlÒ ‡˙Ïz ‡‰Â ÈÓÏÁa ‡‡ Û‡ ÛÒBÈÏ¿≈«¬»¿∆¿ƒ¿»¿»»«ƒ

:ÈLÈ¯ ÏÚ e¯ÈÁc¿ƒ«≈ƒ

BÚ·„יז  ‰Ú¯t ÏÎÈÓ ÏkÓ ‰‡lÚ ‡lÒ·e¿«»ƒ»»ƒ…≈««¿…«
ÈÂlÚÓ ‡lÒ ÔÓ ÔB‰˙È ÏÎ‡ ‡ÙBÚÂ ÌBzÁ«¿¿»»≈»¿ƒ«»≈ƒ»≈

:ÈLÈ≈̄ƒ

ÔÈlÒיח  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ·˙‡Â«¬≈≈«¬«≈ƒ¿»≈¿»»«ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיט  ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿ƒ«¿…»≈»
˙È ‡ÙBÚ ÏeÎÈÂ ‡·ÈÏˆ ÏÚ C˙È ·BÏˆÈÂ CpÓƒ»¿ƒ¿»»«¿ƒ»¿≈»»

:CpÓ C¯Naƒ¿»ƒ»

ÏÂ„‡כ  ˙Èa ‡ÓBÈ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»»≈«¿»
¯k„‡Â È‰Bc·Ú ÏÎÏ ‡ÈzLÓ „·ÚÂ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«¬«ƒ¿¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«
B‚a ÈÓBzÁ ·¯ LÈ¯ ˙ÈÂ È˜L ·¯ LÈ¯ ˙È»≈«»≈¿»≈««¿≈¿

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,dWTA oFWl `N` Fpi` o`M xEn`d̈¨¨¥¤¨§©¨¨
,eiWkr FWExiR "`p" minrR dAxd oMW¤¥©§¥§¨¦¨¥©§¨
qEtcaE .eiWkr xnFl KIW `l o`ke§¨Ÿ©¨©©§¨¦§

:wx `N` ,df lM `aEn `l oFW`xm`" ¦Ÿ¨¨¤¤¨©¦
ipYxkficOr dUFr dY` ixd ± §©§©¦£¥©¨¤¦¨¦
."cqgeh dxez ¤¤

(fh)Y éøç élñíéøöð ìL íélñ± ©¥Ÿ¦©¦¤§¨¦
.mitpr£¨¦

.ïéøBç ïéøBç íéeNò íéôeì÷§¦£¦¦¦
éøëBî Cøãå ,äaøä Lé eðîB÷îáe¦§¥¥©§¥§¤¤§¥

ïéðñék út±,oilaY mr dWFNiPW zR ©¦¨¦©¤¦¨¦©§¦
mifFb`e dAxd oilaY DA oipzFPW¤§¦¨©§¦©§¥¤¡¦

micwWE)a ,`n zekxa i"yx(. §¥¦
ïúBàa ízúì ù"éãéìáåà ïéøBwL¤¦§¦¨§¨

.íélñ±obledes.miwiwx ,fi dxez ©¦§¦¦
(k)Y äòøt úà úãlä íBéíBé ª¤¤¤©§Ÿ

Bì ïéøB÷å ,Búãéì±dxf dcFar d`x ¥¨§¦§¥£¨¨¨
.` ,i

"àéñeðb íBé"±oei oFWlA)jexrd(. ¥§¨¦§¨¨
ìe"úãlä" ïBL±."zcil" `le §ª¤¤§Ÿ¥©

éãé-ìò àlà ãìBð ãìeä ïéàL éôì§¦¤¥©¨¨©¤¨©§¥
úà úãléî äiçäL ,íéøçà£¥¦¤©©¨§©¤¤¤
úàø÷ð äiçä ïk ìòå ,äMàä̈¦¨§©¥©©¨¦§¥

"úãléî"±hi ,` zFnW d`x §©¤¤§¥§
."`zig" mW qFlwpE`aE ,"zcNind"©§©¤¤§§§¨¨§¨
zclFi z`xwp dig dpWn oFWlA la £̀¨¦§¦§¨¨¨¦§¥¤¤

)a ,br `nei .a ,gkw zay i"yx d`x(dnkge ,©£¨¨
zcNin z`xwp)my zay i"yx(. ¦§¥§©¤¤

éúBãìBîe" ïëåúãlä íBéa C §¥§©¦§ª¤¤
"CúBà±.c ,fh l`wfgi ¨§¤§¥

"òâpä úà ñakä éøçà" ïëå± §¥©£¥ª©¥¤©¤©
.dp ,bi `xwIe©¦§¨

íéøçà éãé-ìò BñeakL±d`xE ¤¦©§¥£¥¦§¥
`EdW mW i"Wx."zFUrd oFWl" ©¦¨¤§¥¨

'Bâå Làø úà àOiåíò íàðî Y ©¦¨¤Ÿ§§¨¨¦
åéãáò øàL±oM WxiR xaMW s` §¨£¨¨©¤§¨¥©¥

o`MW mEXn ,FWxitE o`M xfg ,lirl§¥¨©¨¥§¦¤¨
xU mr cgi mitF`d xU xMfp¦§©©¨¦©©¦©
WxiR oM lre ,oM okYi Ki`e ,miwWOd©©§¦§¥¦¨¥¥§©¥¥©
cgiA mdipW z` dpn dNigYA ok`W¤¨¥©§¦¨¨¨¤§¥¤§©©
ozp KMÎxg` wxe ,eicar x`W mr¦§¨£¨¨§©©©¨¨©

Fl riBOd z` cg` lkl)dcya x`a(F` . §¨¤¨¤©©¦©

ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy

(àë)ñBkä ïziå eä÷Lî-ìò íé÷Lnä øN-úà áLiå©¨²¤¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−
:äòøt ók-ìò©©¬©§«Ÿ

(áë):óñBé íäì øút øLàk äìz íéôàä øN úàå§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«

(âë):eäçkLiå óñBé-úà íé÷Lnä-øN øëæ-àìå§«Ÿ¨©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ˜Ln‰Œ¯N ¯ÎÊŒ‡ÏÂ∑ ּבּיֹום הזקק ∑e‰ÁkLiÂ.ּבֹו לזכרֹו, יֹוסף ּבֹו ׁשּתלה מּפני מּכאן, לאחר ¿…»««««¿ƒַ«ƒ¿»≈ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ׁשנים, ׁשּתי אסּור מ)ׁשּנאמר:להיֹות ולא (תהלים רהבים", אל פנה ולא מבטחֹו ה' ׂשם אׁשר הּגבר "אׁשרי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

רהב: הּקרּויים מצרים על ְְִִִַַַַַָּבטח

סימן. יב"ק פסוקים קי"ב áùéåפפפ úùøô úìñç

È˙כא  ·‰ÈÂ d˙eÈ˜L ÏÚ È˜L ·¯ ˙È ·È˙‡Â«¬≈»«»≈««¿≈ƒ«»
:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔB‰Ïכב  ¯LÙ Èc ‡Ók ·Ïˆ ÈÓBzÁ ·¯ ˙ÈÂ¿»««¿≈¿»¿»ƒ»«¿
:ÛÒBÈ≈

dÈL‡Â:כג  ÛÒBÈ ˙È È˜L ·¯ ¯ÈÎ„ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«»≈»≈¿«¿¿≈
Ù Ù Ù

áùéå úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìæëø 'îòá äñôãð

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"`Vi"W lirl WxiRW dn ,xnFl Wi¥©©¤¥©§¥¤¦¨
`Ed dnxd oFWl `le oipn oFWl `Ed§¦§¨§Ÿ§£¨¨
`Ed gxkdA o`MW ,o`M xEn`d ipRn¦§¥¨¨¨¤¨§¤§¥©
KFzA" xn`p ixdW ,oipn oFWl§¦§¨¤£¥¤¡©§
`Ed lirl mBW oaEn dGnE ,"eicar£¨¨¦¤¨¤©§¥
o`M wxW dAiQd mB Ffe .oipn oFWNn¦§¦§¨§©©¦¨¤©¨
E`U" wEqRdn Kkl dgkFd `ian `Ed¥¦¨¨§¨¥©¨§
o`MW mEXn ,lirl `le "W`x z ¤̀Ÿ§Ÿ§¥¦¤¨

.FWExiR xTir `Ed¦©¥
eúøLiL íéúøLnä äðBî äéäL¤¨¨¤©§¨§¦¤§¨§

øëæå ,Búcòña Bì±oFWl hwp ¦§ª¨§¨©¨©§
,eiptl Eid `l mdW mEXn ,oFxMf¦¨¦¤¥Ÿ¨§¨¨
mB FGW xWt`e .FpFxkfA mzF` dpnE¨¨¨§¦§§¤§¨¤©
oFWNn "`Vi" mBxYW qFlwpE` zpEM©¨©§§¤¦§¥¦¨¦§

.oFxMf¦¨
úà eàN" Bîk ,íëBúa elà úà¤¥§¨§§¤

ì "Làø.ïéðî ïBL±,` xAcOA Ÿ§¦§¨©¦§¨
.a`k dxez

(bk)Y íé÷Lnä øN øëæ àìåBa §Ÿ¨©©©©§¦
íBia±Fxkfl dvx `l ,xnFlM)likyn ©§©Ÿ¨¨§¨§

cecl(.
Y eäçkLiåìïàkî øçà±oeiMW ©¦§¨¥§©©¦¨¤¥¨

,FzNEcbl xfgW mFIA FA Fxkf `NW¤Ÿ§¨©¤¨©¦§¨
m`FY dfe .oMn xg`l mB FgkW `liOn¦¥¨§¨©§©©¦¥§¤¥
xW`" :Fl xn`W ,eil` sqFi zWTA z ¤̀©¨©¥¥¨¤¨©£¤

m`ipYxkfoFWlM) "Ll ahiIW xg`n ¦§©§©¦¥©©¤¦©§¦§
ci weqt lirl i"yx(m` ,xnFlM ,§©¦

,LzNEcbl xFfgYW mFIA izF` xFMfY¦§¦©¤©£¦§¨§
iptl ipxiMfde cqg icOr dUr if £̀©£¥¦¨¦¤¤§©§¦¥¦¦§¥
`NW o`M i"Wx xnF` oM lre ,drxt©§Ÿ§©¥¥©¦¨¤Ÿ
,sqFi FWwAW itM mFIA FA FzF` xkf̈©©§¦¤¦§¥

oMn xg`l FgkW mB okle)dcya x`a(. §¨¥©§¨§©©¦¥
Bøëæì óñBé Ba äìzL éðtî±wEICn ¦§¥¤¨¨¥§¨§¦¦

"Fxkfl sqFi FA dlYW" :i"Wx oFWl§©¦¤¨¨¥§¨§
dlYW did sqFi lW `hgdW ,oaEn¨¤©¥§¤¥¨¨¤¨¨
ENi`MW ,miwWOd xUA Fghan lM z ¤̀¨¦§©§©©©§¦¤§¦
,`vi EPxiMfi m`W ,iElY xaCd FA wx©©¨¨¨¤¦©§¦¤¥¥
KM mEXnE ,`vi `l EPxiMfi `l m`e§¦Ÿ©§¦¤Ÿ¥¥¦¨
zFptl Kixv did sqFi mpn` iM ,Wprp¤¡©¦¨§¨¥¨¨¨¦¦§
,drxR lv` FxiMfIW miwWOd xU l ¤̀©©©§¦¤©§¦¥¤©§Ÿ
icM mWl glWp KM mEXn ixdW¤£¥¦¨¦§©§¨§¥
mr cgi K` ,Fci lr dgexd `FaYW¤¨©§¨¨©¨©©©¦
zFidl Kixv did Fghan xTir z`fŸ¦©¦§©¨¨¨¦¦§

'dA)iaxd(. ©
íéðL ézL ãBò øeñà úBéäì ÷÷æä± ª§©¦§¨§¥¨¦

sqFi did `l :` ,f dAx zFnW d`x§¥§©¨Ÿ¨¨¥
xUr `N` oixEq`d ziaA ozPil iE`ẍ¦¨¥§¥¨£¦¤¨¤¤
zxUr lr dAC `ivFdW ipRn ,mipẄ¦¦§¥¤¦¦¨©£¤¤

xUl xn`W iciÎlre ,eig`miwWOd ¤¨§©§¥¤¨©§©©©§¦
m` iM"ipYxkfLY`ipYxMfdel` ¦¦§©§©¦¦§§¦§©§©¦¤

,mipW iYW cFr Fl sqFYip ,"drxR©§Ÿ¦¥§¥¨¦
."mini mizpW uTn idie" xn`PW¤¤¡©©§¦¦¥§¨©¦¨¦
EtqFPW mrHd azM "mgpn zxFz"aE§©§©¥¨©©©©¤§
x`AzPX dn iR lr mipW iYW cFr Fl§¥¨¦©¦©¤¦§¨¥
md "mibixU dWlW"W mrHA lirl§¥©©©¤§¨¨¦¦¥
'dW oiad sqFIW ipRn ,mini dWlW§¨¨¦¦§¥¤¥¥¦¤
`FaYW icM miwWOd xU z` glẄ©¤©©©§¦§¥¤¨
oeiM K` ,mini dWlWA FciÎlr dgexd©§¨¨©¨¦§¨¨¦©¥¨
,miwWOd xUA Fghan z` dlY sqFIW¤¥¨¨¤¦§©§©©©§¦
WlWl Ektdp mini dWlWE Wprp¤¡©§¨¨¦¤¤§§¨
`l `EdÎKExAÎWFcTdW `N` ,mipẄ¦¤¨¤©¨¨Ÿ
mizpWA wRYqde ,swYd lkA FWiprd¤¡¦§¨©Ÿ¤§¦§©¥¦§¨©¦

mini dWlW) EdXn cFre(dpXdn §©¤§¨¨¦¥©¨¨
.dpWM aEWg dpW zvwn iM ,ziWilXd©§¦¦¦¦§©¨¨¨§¨¨

øîàpL±.d ,n miNdY ¤¤¡©§¦¦
Bçèáî 'ä íN øLà øábä éøLà"©§¥©¤¤£¤¨¦§©

"íéáäø ìà äðô àìå±:mW i"WxaE §Ÿ¨¨¤§¨¦§©¦¨
."zEQB oFWl ± miadx"§¨¦§©

"áäø" íéeøwä íéøöî ìò çèa àìå§Ÿ¨©©¦§©¦©§¦©©
±wixe lad mixvnE" :f ,l dirWi§©§¨¦§©¦¤¤¨¦

."'ebe adx z`fl iz`xw okl ,ExFfri©§¨¥¨¨¦¨Ÿ©©
d`xE ."gEx iQB ± adx" :mW i"WxaE§©¦¨©©©¥©§¥
lr "adx" mi`xwPW bi ,h aFI` i"Wx©¦¦¤¦§¨¦©©©

."'ebe 'd in" :Exn` xW` mze`B mW¥©£¨¨£¤¨§¦
ayie zyxt zlqg



קיג ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy

(åè)-àì ät-íâå íéøáòä õøàî ézápb ápâ-ék¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®§©ŸÆ«Ÿ
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNò̈¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

(æè)óñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨¨®©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà:éLàø-ìò éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©Ÿ¦«

i"yx£È¯Á ÈlÒ∑ ׁשּקֹורין ּכיסנין, ּפת מֹוכרי ודר הרּבה, יׁש ּובמקֹומנּו חֹורין, חֹורין קלּופין נצרים ׁשל סּלים «≈…ƒְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סּלים  ּבאֹותם לתּתם .אובלי"ׁש, ְְִִַָָ

(æé)äôà äNòî äòøt ìëàî ìkî ïBéìòä ìqáe©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´Ÿ¤®
:éLàø ìòî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

(çé)ìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïòiåíélqä úL ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

(èé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨̧©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ
éìòîEøNa-úà óBòä ìëàå õò-ìò EúBà äìúå E ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®§¨©¬¨²¤§¨«§−

éìòîE: ¥«¨¤«

(ë)éäéå|Nòiå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä íBia ©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©
Làø-úà àOiå åéãáò-ìëì äzLî|íé÷Lnä øN ¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

:åéãáò CBúa íéôàä øN Làø-úàå§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«
i"yx£‰ ÌBÈ‰Ú¯tŒ˙‡ ˙„l∑ יֹום לֹו וקֹורין לדתֹו, אּלא יֹום נֹולד הּולד ׁשאין לפי הּלדת, ּולׁשֹון ּגינּוסיא. À∆∆∆«¿…ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

וכן: מיּלדת, נקראת החיה ּכן ועל האּׁשה, את מיּלדת ׁשהחּיה אחרים, טז)עלֿידי ּביֹום (יחזקאל ּומֹולדֹותי" ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
וכן: ,"אֹות יג)הּלדת אחרים (ויקרא עלֿידי ׁשּכּבּוסֹו הּנגע", את הּכּבס B‚Â'."אחרי L‡¯Œ˙‡ ‡OiÂ∑ מנאם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻֻ«ƒ»∆…¿ְָָ

ראׁש", את "ׂשאּו ּכמֹו: ּבתֹוכם, אּלּו את וזכר ּבסע ּדתֹו, לֹו ׁשּיׁשרתּו הּמׁשרתים מֹונה ׁשהיה עבדיו, ׁשאר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻעם
מנין  .לׁשֹון ְְִָ

Û‡Âטו  È‡¯·Ú„ ‡Ú¯‡Ó ‡·b ·‚Ó È¯‡¬≈ƒ¿«¿≈¿»≈«¿»¿ƒ¿»≈¿«
˙È·a È˙È e‡ÈeL È¯‡ ÌÚcÓ ˙È„·Ú ‡Ï ‡Î‰»»»¬»ƒƒ««¬≈«ƒ»ƒ¿≈

:È¯ÈÒ‡¬ƒ≈

Ó‡Â¯טז  ¯Lt ˙e‡È È¯‡ ÈÓBzÁ ·¯ ‡ÊÁÂ«¬»««¿≈¬≈»»««¬«
ÔÈlÒ ‡˙Ïz ‡‰Â ÈÓÏÁa ‡‡ Û‡ ÛÒBÈÏ¿≈«¬»¿∆¿ƒ¿»¿»»«ƒ

:ÈLÈ¯ ÏÚ e¯ÈÁc¿ƒ«≈ƒ

BÚ·„יז  ‰Ú¯t ÏÎÈÓ ÏkÓ ‰‡lÚ ‡lÒ·e¿«»ƒ»»ƒ…≈««¿…«
ÈÂlÚÓ ‡lÒ ÔÓ ÔB‰˙È ÏÎ‡ ‡ÙBÚÂ ÌBzÁ«¿¿»»≈»¿ƒ«»≈ƒ»≈

:ÈLÈ≈̄ƒ

ÔÈlÒיח  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ·˙‡Â«¬≈≈«¬«≈ƒ¿»≈¿»»«ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיט  ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿ƒ«¿…»≈»
˙È ‡ÙBÚ ÏeÎÈÂ ‡·ÈÏˆ ÏÚ C˙È ·BÏˆÈÂ CpÓƒ»¿ƒ¿»»«¿ƒ»¿≈»»

:CpÓ C¯Naƒ¿»ƒ»

ÏÂ„‡כ  ˙Èa ‡ÓBÈ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»»≈«¿»
¯k„‡Â È‰Bc·Ú ÏÎÏ ‡ÈzLÓ „·ÚÂ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«¬«ƒ¿¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«
B‚a ÈÓBzÁ ·¯ LÈ¯ ˙ÈÂ È˜L ·¯ LÈ¯ ˙È»≈«»≈¿»≈««¿≈¿

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,dWTA oFWl `N` Fpi` o`M xEn`d̈¨¨¥¤¨§©¨¨
,eiWkr FWExiR "`p" minrR dAxd oMW¤¥©§¥§¨¦¨¥©§¨
qEtcaE .eiWkr xnFl KIW `l o`ke§¨Ÿ©¨©©§¨¦§

:wx `N` ,df lM `aEn `l oFW`xm`" ¦Ÿ¨¨¤¤¨©¦
ipYxkficOr dUFr dY` ixd ± §©§©¦£¥©¨¤¦¨¦
."cqgeh dxez ¤¤

(fh)Y éøç élñíéøöð ìL íélñ± ©¥Ÿ¦©¦¤§¨¦
.mitpr£¨¦

.ïéøBç ïéøBç íéeNò íéôeì÷§¦£¦¦¦
éøëBî Cøãå ,äaøä Lé eðîB÷îáe¦§¥¥©§¥§¤¤§¥

ïéðñék út±,oilaY mr dWFNiPW zR ©¦¨¦©¤¦¨¦©§¦
mifFb`e dAxd oilaY DA oipzFPW¤§¦¨©§¦©§¥¤¡¦

micwWE)a ,`n zekxa i"yx(. §¥¦
ïúBàa ízúì ù"éãéìáåà ïéøBwL¤¦§¦¨§¨

.íélñ±obledes.miwiwx ,fi dxez ©¦§¦¦
(k)Y äòøt úà úãlä íBéíBé ª¤¤¤©§Ÿ

Bì ïéøB÷å ,Búãéì±dxf dcFar d`x ¥¨§¦§¥£¨¨¨
.` ,i

"àéñeðb íBé"±oei oFWlA)jexrd(. ¥§¨¦§¨¨
ìe"úãlä" ïBL±."zcil" `le §ª¤¤§Ÿ¥©

éãé-ìò àlà ãìBð ãìeä ïéàL éôì§¦¤¥©¨¨©¤¨©§¥
úà úãléî äiçäL ,íéøçà£¥¦¤©©¨§©¤¤¤
úàø÷ð äiçä ïk ìòå ,äMàä̈¦¨§©¥©©¨¦§¥

"úãléî"±hi ,` zFnW d`x §©¤¤§¥§
."`zig" mW qFlwpE`aE ,"zcNind"©§©¤¤§§§¨¨§¨
zclFi z`xwp dig dpWn oFWlA la £̀¨¦§¦§¨¨¨¦§¥¤¤

)a ,br `nei .a ,gkw zay i"yx d`x(dnkge ,©£¨¨
zcNin z`xwp)my zay i"yx(. ¦§¥§©¤¤

éúBãìBîe" ïëåúãlä íBéa C §¥§©¦§ª¤¤
"CúBà±.c ,fh l`wfgi ¨§¤§¥

"òâpä úà ñakä éøçà" ïëå± §¥©£¥ª©¥¤©¤©
.dp ,bi `xwIe©¦§¨

íéøçà éãé-ìò BñeakL±d`xE ¤¦©§¥£¥¦§¥
`EdW mW i"Wx."zFUrd oFWl" ©¦¨¤§¥¨

'Bâå Làø úà àOiåíò íàðî Y ©¦¨¤Ÿ§§¨¨¦
åéãáò øàL±oM WxiR xaMW s` §¨£¨¨©¤§¨¥©¥

o`MW mEXn ,FWxitE o`M xfg ,lirl§¥¨©¨¥§¦¤¨
xU mr cgi mitF`d xU xMfp¦§©©¨¦©©¦©
WxiR oM lre ,oM okYi Ki`e ,miwWOd©©§¦§¥¦¨¥¥§©¥¥©
cgiA mdipW z` dpn dNigYA ok`W¤¨¥©§¦¨¨¨¤§¥¤§©©
ozp KMÎxg` wxe ,eicar x`W mr¦§¨£¨¨§©©©¨¨©

Fl riBOd z` cg` lkl)dcya x`a(F` . §¨¤¨¤©©¦©

ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy

(àë)ñBkä ïziå eä÷Lî-ìò íé÷Lnä øN-úà áLiå©¨²¤¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−
:äòøt ók-ìò©©¬©§«Ÿ

(áë):óñBé íäì øút øLàk äìz íéôàä øN úàå§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«

(âë):eäçkLiå óñBé-úà íé÷Lnä-øN øëæ-àìå§«Ÿ¨©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ˜Ln‰Œ¯N ¯ÎÊŒ‡ÏÂ∑ ּבּיֹום הזקק ∑e‰ÁkLiÂ.ּבֹו לזכרֹו, יֹוסף ּבֹו ׁשּתלה מּפני מּכאן, לאחר ¿…»««««¿ƒַ«ƒ¿»≈ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ׁשנים, ׁשּתי אסּור מ)ׁשּנאמר:להיֹות ולא (תהלים רהבים", אל פנה ולא מבטחֹו ה' ׂשם אׁשר הּגבר "אׁשרי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

רהב: הּקרּויים מצרים על ְְִִִַַַַַָּבטח

סימן. יב"ק פסוקים קי"ב áùéåפפפ úùøô úìñç

È˙כא  ·‰ÈÂ d˙eÈ˜L ÏÚ È˜L ·¯ ˙È ·È˙‡Â«¬≈»«»≈««¿≈ƒ«»
:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔB‰Ïכב  ¯LÙ Èc ‡Ók ·Ïˆ ÈÓBzÁ ·¯ ˙ÈÂ¿»««¿≈¿»¿»ƒ»«¿
:ÛÒBÈ≈

dÈL‡Â:כג  ÛÒBÈ ˙È È˜L ·¯ ¯ÈÎ„ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«»≈»≈¿«¿¿≈
Ù Ù Ù

áùéå úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìæëø 'îòá äñôãð
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עד סוף פרק קג

שבת קודש - כ"א כסלו
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מפרק קד עד סוף פרק קה

לשבוע פרשת וישב תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 
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מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 
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éaâìe ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§©¥
ìk ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¨
Lnî àìk úBîìBòä̈¨§Ÿ©¨

íìBòä àøáð àlL ãò àeä äzà" ék ,Lnî ñôàå ïéàå§©¦§¤¤©¨¦©¨©¤Ÿ¦§¨¨¨
"'eëå10.;mlerd `xapy xg`l - `ed eze` - `ed dz`e -oky §

oi` okle ,llk mi`vnp `lk mde llk jxr mey zenlerl oi`
,`ed jexa "seq oi`"a iepiy mey milret md,Cëìäå,okle - §¦§¨

äøBzä úeiîéðôì íb"seq oi`" mr ixnbl zcge`n `idy - ©¦§¦¦©¨
,`ed jexaì ïéà,úBîìBòä ìk úeiç úläúa ììk dçaL- ¥§©§¨§¨¦§¦©©¨¨¨

,zenlerd lk zeig `idy gaya dgayl oi`Lnî àìc øçàî¥©©§¨©¨
,éáéLçzeinipt iabl llk miaygp mpi` zenlerdy oeeik - £¦¥
,dxezddúeiîéðt úðéçááe,dxezd zeinipt -úçîN dðéà ¦§¦©§¦¦¨¥¨¦§©

òeLòLå áì úçîN ìBëéák àlà ,åéòeLòLå LBðà ááì§©¡§©£¨¤¨¦§¨¦§©¥§©£©
ék" ,da òLòzLnL àeä-Ceøa-LBãwä Cìnä,wx -íé÷ìà ©¤¤©¨¨¤¦§©£¥©¨¦¡Ÿ¦

dúìòîe "dîB÷î òãéå dkøc ïéáä11,dze` rcei `edy - ¥¦©§¨§¨©§¨©£¨¨
,ìBëéák Bîöò úòéãéaz` rcei `ed envr zriciay - ¦¦©©§¦§¨

,jxazi ez` lekiak cg` xac `idy dxezdäîìòð" ìáà£¨¤¤§¨
"éç ìë éðéòî12áeúkL Bîk ,13eðééäc ,"eàøé àì éðôe" : ¥¥¥¨¨§¤¨¨©Ÿ¥¨§©§

,dúeiîéðt úðéça- §¦©§¦¦¨
,dxezd zeiniptBîk§

íL øàaúpLzxb`"a - ¤¦§¨¥¨
,h"i oniq "ycewdíLa§¥

øîàL eäæå .ì"æéøàä̈£¦©§¤¤¨©
áeúkä14Bìöà äéäàå" : ©¨¨¤§¤¤§

'eë15Bìöà ,"íéòeLòL©£¦¤§
.à÷åczxne`y dxez - ©§¨
`idydf ixd ,"mireyry"

jxazi elv` ,"elv`"
calaweqtdy itk ,

'id`e" ligznelv`
`ed okn xg`le "oen`
,"mireyry 'id`e" xne`
lr aezky dn mb jk

dxezd,"åéðôì ú÷çNî"§©¤¤§¨¨
eðééäc ,à÷åc åéðôì§¨¨©§¨§©§

,dúeiîéðt úðéçáa- ¦§¦©§¦¦¨
dxezd zeinipty
iptl "eiptl zwgyn"
oldl ."seq oi`" zeinipt
,owfd epax xiaqi
ef ddeab dbixcny
`idy itk ,dxeza
d`a ,"elv` mireyry"
zenypl oefn zeidl
qpxtnd "bebct" ,"one`" - "oen`" dxezd z`xwp okly ,l`xyi
"bebct"e "one`" mya "elv`"y dxezd z`xwp jk ,clid z`

.zenypläæ ìòåddeab dbixcn lr -ef,dxezayøîà- §©¤¨©
weqtdàlà "ïBîà" éø÷z ìà ¯ "ïBîà Bìöà äéäàå"¨¤§¤¤§¨©¦§¥¨¤¨

'eë "ïîBà"16.dxeza ef dbixcn - clid z` qpxtnd "bebct" - ¥
`l j` ,mlerdn dlrnl ody itk zenypl xewn zeidl d`a
"miixeg`"dn `idy ,mlerd zeig didz dxeza ef dbixcnny

.zeiniptn `le cala zeipevigeíéøBçà úðéça ìòå- §©§¦©£©¦
,dxezayøîà17::my weqta oldl -,Böøà ìáúa ú÷çNî" ¨©§©¤¤§¥¥©§

,"íãà éða úà éòeLòLåly zeipevigde "miixeg`"dy" - §©£©¤§¥¨¨
,mc` ipaae (mlera) laza mireyrye wegy ly oipr `ed dxez
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ïåøçà ñøèðå÷
êà
øîàå åæ äúìòîá äøåúä úìäúá çáúùî äéäù äî
úåøéîæ ä"á÷ä ì"àå æ"ò ùðòð 'åë éì åéä úåøéîæ
úåîìåòä ìëù åæ äúìòî úîàáù íåùî åäì úéø÷
íééøåçà 'éçáî àéä äðîî ãçà ÷åã÷ã éáâì íéìèá
ìò ì"æéøàä íùá à"îá ù"îë äáùçîä ÷îåò ìù
úéîéðô ìáà .äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ì"æøàî
éøîâì úãçåéî àéä äøåúä úéîéðô àåäù ÷îåòáù
éáâìå ãåçéä úéìëúá äá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá
ùîî ñôàå ïéàå ùîî àìë úåîìåòä ìë ä"á ñ"à
íâ êëìäå 'åëå íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà éë
ìë úåéç úìäúá ììë äçáùì ïéà äøåúä úåéîéðôì
äúåéîéðô 'éçááå éáéùç ùîî àìã øçàî úåîìåòä
úçîù ìåëéáë àìà åéòåùòùå ùåðà ááì úçîù äðéà
íé÷ìà éë äá òùòúùîù ä"á÷ä êìîä òåùòùå áì
åîöò úòéãéá äúìòîå äîå÷î òãéå äëøã ïéáä
àì éðôå ù"îë éç ìë éðéòî äîìòð ìáà ìåëéáë
.ì"æéøàä íùá ù"ùîë äúåéîéðô 'éçá åðééäã åàøé
ú÷çùî .à÷åã åìöà íéòåùòù åìöà 'éäàå ä"ùæå
øîà æ"òå äúåéîéðô 'éçáá åðééäã à÷åã åéðôì åéðôì
ìòå 'åë ïîåà àìà ïåîà éø÷ú ìà ïåîà åìöà äéäàå
éòåùòùå åöøà ìáúá ú÷çùî øîà íééøåçà 'éçá
øåçàå íéðô 'éçáá äðúéð äøåúä éë íãà éðá úà
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נד.7. קיט, ˘ËÈÏ"‡:8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק ˘ËÈÏ"‡:9."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:(תפ"ה ע' ח"א (בלקו"ב
ובכ"מ". ספ "א הכללים שער בע"ח ונתבאר יז. פמ"ד, שם ה. פי"ז, פכ"א.10."ב"ר תדבא"ר ע"פ - השחר ברכות הכתוב 11.נוסח ל'

כג. כח, איוב כא.12.- כח, כג.13.איוב ל, ל.14.תשא ח, "לוח 15.משלי ע"פ כאן וניתוספה "כו'", לתיבת ליתא שלפנינו בתניא
שליט"א. אדמו"ר לכ"ק בתחילתו.16.התיקון" לא.17.ב"ר שם, משלי



elqkקטז f"h ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ט"ז שני יום
,`qw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïúéà ìçðë ä÷ãöå,322 'nr cr:ä"á ñ"à

,øBçàå íéðt úðéçáa äðzð äøBzä ékly dpigaa - ¦©¨¦§¨¦§¦©¨¦§¨
,zeipevig ly dpigaae zeiniptáéúëãk,aezky enk - §¦§¦

äéøëæc äôò älâîa18."øBçàå íéðt äáeúk àéäå" :- ¦§¦¨¨¨¦§©§¨§¦§¨¨¦§¨
.zeipevige "xeg`" zpigaae ,zeinipte "mipt" zpigaaéôìe§¦

ãåc ñôzLz` gaiye - ¤¨©¨¦
,dxezdúðéçáa¦§¦©

,íéøBçà`id dxezdy - £©¦
lr aqen dfy ,"zexinf"
ly zeipevigd ,"miixeg`"
zekiiy dl yiy ,dxezd
,mlerd zeig `ide mlerl

Cëì,okl -Lðòð §¨¤¡©
ïî äàaä ,äçëLa§¦§¨©¨¨¦

,íéøBçà úðéçaxac - §¦©£©¦
,mvrzne zeinipta `edy

ly dpigaa wx `edy xaca m`Îik ,dgky ea zkiiy `l
,dgky ea jiiy - zeipevige "miixeg`"éôì epnî íìòðå§¤§¨¦¤§¦

áeúkM äî äòL19"eàOé óúka íäéìò Lãwä úãBáò" : ¨¨©¤¨£©©Ÿ¤£¥¤©¨¥¦¨

dyry itk dlbra `le miitzkd lr oex`d z` z`yl yiy -
`id ,miitzkd lr oex`d z`iypa dpeekde ,cecãçéìe øaçì§©¥§©¥

úãBáò" ìà ,íéøBçà úðéça ïäL ,"íéôúk"ä úà¤©§¥©¦¤¥§¦©£©¦¤£©
,äàlò äîëç àéä ,"Lãwä,"ycw" z`xwp "dnkg" - ©Ÿ¤¦¨§¨¦¨¨

íMnL ,íéðt úðéçáa- ¦§¦©¨¦¤¦¨
"d`lir dnkg"n

,"mipt" zpigaayeëLîð¦§§
Bîk ,ïBøàaL úBçelä©¤¨¨§

áeúkL20íéáeúk" : ¤¨§¦
,"'eë íäéøáò éðMî¦§¥¤§¥¤
éîìLeøéa áeúkL Bîëe§¤¨¦©§¦

íéì÷Lc21äúéä àlL , ¦§¨¦¤Ÿ¨§¨
ïäa,zegela -úðéça ¨¤§¦©

,øBçàå íéðtmd `l` - ¨¦§¨
,ixd ,cala "mipt" eid
z` xagl ,dzid miitzkd lr oex`d z`iypa dpeekd

zk"d,zegeld ly "mipt" zpigal ,zeipevigde "miitíL ïiò©¥¨
inlyexia -:

dyery ,dwcva zilrp dlrn zxaqen "oexg` qxhpew"ay df oniqa

dlrnly) dnypay "dnkg" zpiga ly invrd lehiady ilk icedi

.ely ald zcewp zeinipta xi`i (dbyde lkyn ixnbl

zxb`"a df oniq ly enewn xzei mi`zn did ,df okezl m`zda

xkfed xaky itke ,"ycewd

qxhpew" cenill dgizta

:iaxd ok` oiivn ,"oexg`

df oniq `a cvik oeir jixvy

(mitqep mipniq xtqn oke)

ly ("`ipz"ay) df wlga

."oexg` qxhpew"

(hexit xzia) mb mixaqen - df oniqa mipecipd mipiprdy ,cer oiivn iaxd

'x xn`" ligznd xeaic xn`nae ,d`x zyxt zligza ,"dxez ihewl"a

.r"p v"iixden x"enc` w"k ly g"txz zpyn "'ek mei lka iel oa ryedi

(ä ïîéñ óBñ ñBîòa) "ïúéà ìçðk ä÷ãöe"1.xn`p weqta - §¨¨§©©¥¨§¨¦¨
dlbzi - mlrpe xzqen didy htyndy ,"htyn mink lbi" :my
enk wfega dlbzz dwcve ,(dnc`d wnern milbznd) min enk

,dwfga mxefd wfg lgp `edy ozi`d lgp,Leøtmixacd - ¥
`ed ,mipiprd zeinipte zeipgexaàeä "ïúéà ìçp"L Bîk§¤©©¥¨

,"ïúéà" úðéçaî úëLîpä äëLîä,dkynd `ed "lgp" - ©§¨¨©¦§¤¤¦§¦©¥¨
zpigan ,"ozi`"n - dkyndd d`a okidne ,jynpd lgpk

recike ."ozi`" z`xwp dnkg ."dnkg"2miyexit dylyy
oeyln "ozi`" :"ozi`"aswezoeyln "ozi`" ,dyw3"ozi`"e

oeylnoyei4"dnkg" zpigaa mpyi dl` mipipr dylye .
,"dnkg" zpiga `idy ,c"ei ze`a mifnexne icedi znypay

d dpyi c"eiaedcewpc"eid ly,oezgzd uewe oeilrd ueweàéäL¤¦
,"lgp" zpigaa zkynp `idy itk - dnkg - "ozi`"d zpiga -

,`idäc÷ð" úðéça§¦©§ª¨
"àìëéäa5oeyla - §¥¨¨

"`lkida dcewp" ,dlawd
"dnkg"d zcewpny epiid
e` ,"dpia"d lkida jynp
invrd lehiadny itk
"dnkg" zpigan dnypay
ly zeppeazdde dbydd ly dad`de lehiadn dlrnly)
"lkid"d `idy ,ald ly ziniptd dcewpa jynp ("dpia"

,"dnkg"ny ef dkyndl"'eëå ïéòéø ïéøú"e6,`lc" - §¥¥¦§
zexitqd ly "dpia"e "dnkg" ze`xwpy itk - "oiyxtzn
od okl ,mlerd meiw myl icinz `ed odly "cegi"dy ,dlrnl
,micxtp mpi`y mixag ipy ,"oiyxtzn `lc oirix oixz" ze`xwp

,ãéúòì úBLnLî "ïúéà" úBiúBàå,ynzydl mivexyk - §¦¥¨§©§¤¨¦
miynzyn ,cizrl dlnd z` zpiivnd ze`a ,ycewd oeyla
,"lrti" ,"lrt`" :o"epe e"iz ,c"ei ,s"l` :zeize`d rax`n zg`a
"ozi`" dlndy ,`id zeipgexa xacd zernyn ."lrtp"e "lrtz"

,dfk ielib dlbzi cizrly ,cizrly ielib lr dxenàðà :Leøt¥£¨
àéìbúàì ãéúò7,ip` -cizrmlrda ip` zrk ,zelbzdl ¨¦§¦§©§¨
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

øåçàå íéðô äáåúë àéäå 'éøëæã äôò äìéâîá áéúëãë
äçëùá ùðòð êëì íééøåçà 'éçáá ãåã ñôúù éôìå
ù"î äòù éôì åðîî íìòðå íééøåçà 'éçá ïî äàáä
úà ãçéìå øáçì åàùé óúëá íäéìò ùã÷ä úãåáò
àéä ùã÷ä úãåáò ìà íééøåçà 'éçá ïäù íééôúëä
ïåøàáù úåçåìä åëùîð íùîù íéðô 'éçáá ò"ç
éîìùåøéá ù"îëå 'åë íäéøáò éðùî íéáåúë ù"îë

:ù"ò øåçàå íéðô 'éçá ïäá äúéä àìù íéì÷ùã

ä÷ãöåìçðù åîë 'éô .('ä 'éññ ñåîòá) ïúéà ìçðë
ïúéà 'éçáî úëùîðä äëùîä àåä ïúéà

'éçá àéäùúåéúåàå 'åëå ïéòéø ïéøúå àìëéäá äãå÷ð
ù"îë àéìâúàì ãéúò àðà 'éô ãéúòì úåùîùî ïúéà
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ט-י).18. ב, (יחזקאל ב ה, זכרי' ˘ËÈÏ"‡:ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."זה לפני שיש א.19."צע"ק  לה, סוטה וראה ט. ז, 20.נשא

טו. לב, א'.21.תשא הלכה ו' כד.1.פרק ואילך.2.פסוק 71 ע' תש"ג מ"ה.3.סה"מ פ"ט סוטה ב)4.משנה ו, (מיכה כמ"ש
הארץ". מוסדי א.5."והאיתנים כ, זח"א א.6.ראה ד, ד.7.זח"ג יח, ראה לקו"ת ראה

elqk f"h ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

cizrle,dlbzi dfáeúkL Bîk8,"'Bâå écáò ìékNé äpä" :- §¤¨¦¥©§¦©§¦§
,cizr oeyla "likyi"L eðééäåxn`p eilry ,giynd z`iaa - §©§¤

,"icar likyi"Bãeçéå àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà æà älbúi¦§©¤¨¥¨§¦
ìçð" úëLîä éãé-ìò ,álä úc÷ð úiîéðt CBz Cøaúé¦§¨¥§¦¦§ª©©¥©§¥©§¨©©©

úøàä àeä ,"ïúéà¥¨¤¨©
,äàlò äîëçdnkg - ¨§¨¦¨¨

,dpeilrúeiîéðôa øéàiL¤¨¦¦§¦¦
Bãeçéa ìèaì ,álä©¥¦¨¥§¦
à÷îòî úéìëúa Cøaúé¦§¨¥§©§¦¥¨§¨

,àaìc,ald wnern - §¦¨
äìøòä úøñä éøçà- ©£¥£¨©¨¨§¨

,ald zlxrúBåàzî¦©£
.'eëå úBiîLbä- ©©§¦§

"dlxr"d xqezyk
aezkk)9z` mzlne" -

'd lne" ,"mkaal zlxr
`l ("jaal z` jiwl`
zeinipt lr dxzqd didz
invrd lehiad lre ald
Îyecwdl dnypd ly
zpigan `ad `edÎjexa
day ,eytpay "dnkg"
mvr ly "swez"d epyi
"iyew"d da yie ,dnypd
`ay xac .zepzydl `ly
jkay ,zea`dn dyexia
,"oyei"d oipr `hazn
dyly lirl xkfpk
ixd ,"ozi`"a miyexitd

aldy ,ald zcewp zeinipta "dnkg" ly ielibd xi`i cizrl
cvny `ed jexa yecwd l` invrde wenrd lehiad z` yibxi

.dlrnly "dnkg" ly ielibd cvne ytpay dnkg,äpäåmb - §¦¥
,äfä ìçä úeìâa äzòdicaera weqtd itl -10`ed yexitde , ©¨§¨©¥©¤

,"`ib" oeyln e` ,"lig" oeyln "lgd" e`äöeòé äöò ïk íb Lé¥©¥¥¨§¨
úeiîéðt úc÷ð CBúì "ïúéà" úðéçaî 'ä øBà úö÷ øéàäì§¨¦§¨¦§¦©¥¨§§ª©§¦¦
úe÷ìà õBöéð ìò øøBònL éãé-ìò eðééäå ,ãéúòì ïéòk álä©¥§¥¤¨¦§©§©§¥¤§¥©¦¡Ÿ

.íéðBéìòä íéaø íéîçø úðéça BLôðaL,milaben izlad - ¤§©§§¦©©£¦©¦¨¤§¦
'ä øBà älbúiL äëBæ íãàä ïéàL ïîæ ìk ,úîàa ék¦¤¡¤¨§©¤¥¨¨¨¤¤¦§©¤
Cøaúé Bãeçéa ìèaì ,Bááì úéîéðt úc÷ða "ïúéà" úðéçaî¦§¦©¥¨¦§ª©§¦¦§¨¦¨¥§¦¦§¨¥

àaìc à÷îòî,ald wnern -Lnî Lôpä úBìk ãò,ixd - ¥¨§¨§¦¨©§©¤¤©¨
- jkl dkef mc`d oi`y onf lkäìBãb úeðîçø Lé úîàa éæà£©¤¡¤¥©£¨§¨

äîëç úðéçaî CLîð õBöépä ék .BLôðaL õBöépä ìò©©¦¤§©§¦©¦¦§¨¦§¦©¨§¨
äàlò,dpeilr dnkg -Lëe ,Lnîuevipd-øéàäì ìBëé Bðéà ¦¨¨©¨§¤¥¨§¨¦

Búðéçaîyecwdl `ln lehia `idy "dnkg" zpiga `idy - ¦§¦¨

,`ed jexaíML ,álä úeiîéðt CBúìzeinipta -,aldíB÷î §§¦¦©¥¤¨§
Bæ äøàä éelbepi`y onf lk ,ixd ,"dnkg" ly uevipd ly - ¦¤¨¨

,xi`dl eilry mewna ezpigan xi`dl lekiúðéçáa äæ éøä£¥¤¦§¦©
.Lnî úeìbz` zelbl mileki `ly ,`ed zelbd oipry - ¨©¨

.el yiy zegekdéãé-ìòå§©§¥
íéðBéìòä íéaø íéîçø- ©£¦©¦¨¤§¦

,ytpd lr mikynpdàöBé¥
øéàîe ,äéáMäå úeìbäî¥©¨§©¦§¨¥¦
úeiîéðt äc÷ð CBúì§§ª¨§¦¦
äaø äáäà úðéça álä©¥§¦©©£¨©¨

,Bæytpd zelk cr -
,jxazi ecegilòãBpk©©

áeúkM änî11á÷òéì" : ¦©¤¨§©£Ÿ
,"íäøáà úà äãt øLà£¤¨¨¤©§¨¨
yexitl m`zda -

yxcnd12,`id dpeekd
levipe dctp mdxa`y
zekfa ,awri ly ezekfa
epnn z`vl jixv didy
zceara ,zeipgexae .awri

`id dpeekd ,'d13dryay ,
zcn ,mdxa` zcny
`id ,dad`de cqgd
dzectl yie ,mlrda
z` zelbl) dzelble
`ed in ixd (dad`d
df ixd - ?dlbnde dcetd

.mingxd zcn ,awriBîëe§
éèewìa øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥

íéøîà,'` wlg `ipz -.äî ÷øto`k xaecny oeeik - £¨¦¤¤
jk lr zeidl ixd dkixv ,mipeilrd mingx md mingxdy
`zexrz`"e ,(dhnln zexxerzd) "`zzlc `zexrz`"
dilr - dhnl cr mipeilrd mingxd jiynzy efk "`zzlc
,oldl xiaqi owfd epax .ynn dhnly mipiprdn zeidl
mc` ly mingxd oipr - `id jk lr "`zzlc `zexrz`"dy
epax oeylae .miinyb mipipr mr dwcvd dyrna lreta `ad

:owfdúàæ úòãeîe14àìéòìc àúeøòúà ék ,zexxerzd - ©©Ÿ¦¦§¨¨¦§¥¨
,dlrnln,àúlî àéìz à÷åc àzúìc àúeøòúàadielz - §¦§¨¨¦§©¨©§¨©§¨¦§¨

,dhnly zexxerzda `weceðééäcick "`zzlc `zexrz`"d - §©§
z`hazn mipeilrd mingxd jiyndlúeøøBòúä éãé-ìò©§¥¦§§

íéaø íéîçømingx" m` ik ,mzq "mingx" `l -"miax,áìa ©£¦©¦§¥
mdy ,l`xyi ipa -ähîì òétLäì ,íéãñç éìîBâå íéðîçø©£¨¦§§¥£¨¦§©§¦©§©¨

úéiîLb äòtLäzzl -ä÷ãvä úlòt ïëìå .'eëå óñëå áäæ ©§¨¨©§¦¦¨¨¨¤¤§§¨¥§ª©©§¨¨
.Lnî "ïúéà ìçð" úlòt àéä`zexrz`"d ici lr ,oky - ¦§ª©©©¥¨©¨
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ïåøçà ñøèðå÷
ä"á ñ"à øåà æà äìâúéù åðééäå 'åâå éãáò ìéëùé äðä
úëùîä é"ò áìä úãå÷ð úåéîéðô êåú 'úé åãåçéå
úåéîéðôá øéàéù äàìéò äîëç úøàä àåä ïúéà ìçð
éøçà àáìã à÷îåòî úéìëúá 'úé åãåçéá ìèáéì áìä
äúò äðäå .'åëå úåéîùâä úååàúî äìøòä úøñä
úö÷ øéàäì äöåòé äöò ë"â ùé äæä ìçä úåìâá
ïéòë áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì ïúéà 'éçáî 'ä øåà
åùôðáù úå÷ìà õåöéð ìò øøåòîù é"ò åðééäå ãéúòì
ïéàù ïîæ ìë úîàá éë íéðåéìòä íéáø íéîçø 'éçá
úéîéðô úãå÷ðá ïúéà 'éçáî 'ä øåà äìâúéù äëåæ íãàä
úåìë ãò àáìã à÷îåòî 'úé åãåçéá ìèáéì åááì
õåöéðä ìò äìåãâ úåðîçø ùé úîàá éæà ùîî ùôðä
ùîî äàìéò äîëç 'éçáî êùîð õåöéðä éë åùôðáù
áìä úåéîéðô êåúì åúðéçáî øéàäì ìåëé åðéàùëå
ùîî úåìâ 'éçáá æ"ä åæ äøàä éåìéâ íå÷î íùù
äéáùäå úåìâäî àöåé íéðåéìòä íéáø íéîçø é"òå
åæ äáø äáäà 'éçá áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì øéàîå
ù"îëå íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë
àìéòìã àúåøòúà éë úàæ úòãåîå .ä"îô à"÷ìá
úåøøåòúä é"ò åðééäã àúìî àéìú à÷åã ú"ìãòúàá
äèîì òéôùäì ç"âå íéðîçø áìá íéáø íéîçø
ä÷ãöä úìåòô ïëìå 'åëå óñëå áäæ úåéîùâ äòôùä
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יג.8. נב, ו.9.ישעי' ל, נצבים טז; י, כ.10.עקב כב.11.א, כט, ˘ËÈÏ"‡:ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בכתוב"˙È·" אבל יעקב"
ב) (פס"ג, ובב"ר סע"ב) (יט, כתוב "ÚÈ˜·זה·ÙÓ˙ÂË˘Ù¯˘בסנה' בהמשך תיכף וכהפירוש - בכ"מ. הל' הובא וכן אברהם". את פדה

ביקשÂÓˆÚזה עתה לא וכו') שם בסנה' שם.12.גו'".ÚÈ˜·(הובא ב"ר ˘ËÈÏ"‡:13.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ה בלקו"א "כמ"ש
ובכ"מ.14. א. פח, זח"א,



קיז elqk f"h ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ט"ז שני יום
,`qw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïúéà ìçðë ä÷ãöå,322 'nr cr:ä"á ñ"à

,øBçàå íéðt úðéçáa äðzð äøBzä ékly dpigaa - ¦©¨¦§¨¦§¦©¨¦§¨
,zeipevig ly dpigaae zeiniptáéúëãk,aezky enk - §¦§¦

äéøëæc äôò älâîa18."øBçàå íéðt äáeúk àéäå" :- ¦§¦¨¨¨¦§©§¨§¦§¨¨¦§¨
.zeipevige "xeg`" zpigaae ,zeinipte "mipt" zpigaaéôìe§¦

ãåc ñôzLz` gaiye - ¤¨©¨¦
,dxezdúðéçáa¦§¦©

,íéøBçà`id dxezdy - £©¦
lr aqen dfy ,"zexinf"
ly zeipevigd ,"miixeg`"
zekiiy dl yiy ,dxezd
,mlerd zeig `ide mlerl

Cëì,okl -Lðòð §¨¤¡©
ïî äàaä ,äçëLa§¦§¨©¨¨¦

,íéøBçà úðéçaxac - §¦©£©¦
,mvrzne zeinipta `edy

ly dpigaa wx `edy xaca m`Îik ,dgky ea zkiiy `l
,dgky ea jiiy - zeipevige "miixeg`"éôì epnî íìòðå§¤§¨¦¤§¦

áeúkM äî äòL19"eàOé óúka íäéìò Lãwä úãBáò" : ¨¨©¤¨£©©Ÿ¤£¥¤©¨¥¦¨

dyry itk dlbra `le miitzkd lr oex`d z` z`yl yiy -
`id ,miitzkd lr oex`d z`iypa dpeekde ,cecãçéìe øaçì§©¥§©¥

úãBáò" ìà ,íéøBçà úðéça ïäL ,"íéôúk"ä úà¤©§¥©¦¤¥§¦©£©¦¤£©
,äàlò äîëç àéä ,"Lãwä,"ycw" z`xwp "dnkg" - ©Ÿ¤¦¨§¨¦¨¨

íMnL ,íéðt úðéçáa- ¦§¦©¨¦¤¦¨
"d`lir dnkg"n

,"mipt" zpigaayeëLîð¦§§
Bîk ,ïBøàaL úBçelä©¤¨¨§

áeúkL20íéáeúk" : ¤¨§¦
,"'eë íäéøáò éðMî¦§¥¤§¥¤
éîìLeøéa áeúkL Bîëe§¤¨¦©§¦

íéì÷Lc21äúéä àlL , ¦§¨¦¤Ÿ¨§¨
ïäa,zegela -úðéça ¨¤§¦©

,øBçàå íéðtmd `l` - ¨¦§¨
,ixd ,cala "mipt" eid
z` xagl ,dzid miitzkd lr oex`d z`iypa dpeekd

zk"d,zegeld ly "mipt" zpigal ,zeipevigde "miitíL ïiò©¥¨
inlyexia -:

dyery ,dwcva zilrp dlrn zxaqen "oexg` qxhpew"ay df oniqa

dlrnly) dnypay "dnkg" zpiga ly invrd lehiady ilk icedi

.ely ald zcewp zeinipta xi`i (dbyde lkyn ixnbl

zxb`"a df oniq ly enewn xzei mi`zn did ,df okezl m`zda

xkfed xaky itke ,"ycewd

qxhpew" cenill dgizta

:iaxd ok` oiivn ,"oexg`

df oniq `a cvik oeir jixvy

(mitqep mipniq xtqn oke)

ly ("`ipz"ay) df wlga

."oexg` qxhpew"

(hexit xzia) mb mixaqen - df oniqa mipecipd mipiprdy ,cer oiivn iaxd

'x xn`" ligznd xeaic xn`nae ,d`x zyxt zligza ,"dxez ihewl"a

.r"p v"iixden x"enc` w"k ly g"txz zpyn "'ek mei lka iel oa ryedi

(ä ïîéñ óBñ ñBîòa) "ïúéà ìçðk ä÷ãöe"1.xn`p weqta - §¨¨§©©¥¨§¨¦¨
dlbzi - mlrpe xzqen didy htyndy ,"htyn mink lbi" :my
enk wfega dlbzz dwcve ,(dnc`d wnern milbznd) min enk

,dwfga mxefd wfg lgp `edy ozi`d lgp,Leøtmixacd - ¥
`ed ,mipiprd zeinipte zeipgexaàeä "ïúéà ìçp"L Bîk§¤©©¥¨

,"ïúéà" úðéçaî úëLîpä äëLîä,dkynd `ed "lgp" - ©§¨¨©¦§¤¤¦§¦©¥¨
zpigan ,"ozi`"n - dkyndd d`a okidne ,jynpd lgpk

recike ."ozi`" z`xwp dnkg ."dnkg"2miyexit dylyy
oeyln "ozi`" :"ozi`"aswezoeyln "ozi`" ,dyw3"ozi`"e

oeylnoyei4"dnkg" zpigaa mpyi dl` mipipr dylye .
,"dnkg" zpiga `idy ,c"ei ze`a mifnexne icedi znypay

d dpyi c"eiaedcewpc"eid ly,oezgzd uewe oeilrd ueweàéäL¤¦
,"lgp" zpigaa zkynp `idy itk - dnkg - "ozi`"d zpiga -

,`idäc÷ð" úðéça§¦©§ª¨
"àìëéäa5oeyla - §¥¨¨

"`lkida dcewp" ,dlawd
"dnkg"d zcewpny epiid
e` ,"dpia"d lkida jynp
invrd lehiadny itk
"dnkg" zpigan dnypay
ly zeppeazdde dbydd ly dad`de lehiadn dlrnly)
"lkid"d `idy ,ald ly ziniptd dcewpa jynp ("dpia"

,"dnkg"ny ef dkyndl"'eëå ïéòéø ïéøú"e6,`lc" - §¥¥¦§
zexitqd ly "dpia"e "dnkg" ze`xwpy itk - "oiyxtzn
od okl ,mlerd meiw myl icinz `ed odly "cegi"dy ,dlrnl
,micxtp mpi`y mixag ipy ,"oiyxtzn `lc oirix oixz" ze`xwp

,ãéúòì úBLnLî "ïúéà" úBiúBàå,ynzydl mivexyk - §¦¥¨§©§¤¨¦
miynzyn ,cizrl dlnd z` zpiivnd ze`a ,ycewd oeyla
,"lrti" ,"lrt`" :o"epe e"iz ,c"ei ,s"l` :zeize`d rax`n zg`a
"ozi`" dlndy ,`id zeipgexa xacd zernyn ."lrtp"e "lrtz"

,dfk ielib dlbzi cizrly ,cizrly ielib lr dxenàðà :Leøt¥£¨
àéìbúàì ãéúò7,ip` -cizrmlrda ip` zrk ,zelbzdl ¨¦§¦§©§¨
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

øåçàå íéðô äáåúë àéäå 'éøëæã äôò äìéâîá áéúëãë
äçëùá ùðòð êëì íééøåçà 'éçáá ãåã ñôúù éôìå
ù"î äòù éôì åðîî íìòðå íééøåçà 'éçá ïî äàáä
úà ãçéìå øáçì åàùé óúëá íäéìò ùã÷ä úãåáò
àéä ùã÷ä úãåáò ìà íééøåçà 'éçá ïäù íééôúëä
ïåøàáù úåçåìä åëùîð íùîù íéðô 'éçáá ò"ç
éîìùåøéá ù"îëå 'åë íäéøáò éðùî íéáåúë ù"îë

:ù"ò øåçàå íéðô 'éçá ïäá äúéä àìù íéì÷ùã

ä÷ãöåìçðù åîë 'éô .('ä 'éññ ñåîòá) ïúéà ìçðë
ïúéà 'éçáî úëùîðä äëùîä àåä ïúéà

'éçá àéäùúåéúåàå 'åëå ïéòéø ïéøúå àìëéäá äãå÷ð
ù"îë àéìâúàì ãéúò àðà 'éô ãéúòì úåùîùî ïúéà
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ט-י).18. ב, (יחזקאל ב ה, זכרי' ˘ËÈÏ"‡:ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."זה לפני שיש א.19."צע"ק  לה, סוטה וראה ט. ז, 20.נשא

טו. לב, א'.21.תשא הלכה ו' כד.1.פרק ואילך.2.פסוק 71 ע' תש"ג מ"ה.3.סה"מ פ"ט סוטה ב)4.משנה ו, (מיכה כמ"ש
הארץ". מוסדי א.5."והאיתנים כ, זח"א א.6.ראה ד, ד.7.זח"ג יח, ראה לקו"ת ראה

elqk f"h ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

cizrle,dlbzi dfáeúkL Bîk8,"'Bâå écáò ìékNé äpä" :- §¤¨¦¥©§¦©§¦§
,cizr oeyla "likyi"L eðééäåxn`p eilry ,giynd z`iaa - §©§¤

,"icar likyi"Bãeçéå àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà æà älbúi¦§©¤¨¥¨§¦
ìçð" úëLîä éãé-ìò ,álä úc÷ð úiîéðt CBz Cøaúé¦§¨¥§¦¦§ª©©¥©§¥©§¨©©©

úøàä àeä ,"ïúéà¥¨¤¨©
,äàlò äîëçdnkg - ¨§¨¦¨¨

,dpeilrúeiîéðôa øéàiL¤¨¦¦§¦¦
Bãeçéa ìèaì ,álä©¥¦¨¥§¦
à÷îòî úéìëúa Cøaúé¦§¨¥§©§¦¥¨§¨

,àaìc,ald wnern - §¦¨
äìøòä úøñä éøçà- ©£¥£¨©¨¨§¨

,ald zlxrúBåàzî¦©£
.'eëå úBiîLbä- ©©§¦§

"dlxr"d xqezyk
aezkk)9z` mzlne" -

'd lne" ,"mkaal zlxr
`l ("jaal z` jiwl`
zeinipt lr dxzqd didz
invrd lehiad lre ald
Îyecwdl dnypd ly
zpigan `ad `edÎjexa
day ,eytpay "dnkg"
mvr ly "swez"d epyi
"iyew"d da yie ,dnypd
`ay xac .zepzydl `ly
jkay ,zea`dn dyexia
,"oyei"d oipr `hazn
dyly lirl xkfpk
ixd ,"ozi`"a miyexitd

aldy ,ald zcewp zeinipta "dnkg" ly ielibd xi`i cizrl
cvny `ed jexa yecwd l` invrde wenrd lehiad z` yibxi

.dlrnly "dnkg" ly ielibd cvne ytpay dnkg,äpäåmb - §¦¥
,äfä ìçä úeìâa äzòdicaera weqtd itl -10`ed yexitde , ©¨§¨©¥©¤

,"`ib" oeyln e` ,"lig" oeyln "lgd" e`äöeòé äöò ïk íb Lé¥©¥¥¨§¨
úeiîéðt úc÷ð CBúì "ïúéà" úðéçaî 'ä øBà úö÷ øéàäì§¨¦§¨¦§¦©¥¨§§ª©§¦¦
úe÷ìà õBöéð ìò øøBònL éãé-ìò eðééäå ,ãéúòì ïéòk álä©¥§¥¤¨¦§©§©§¥¤§¥©¦¡Ÿ

.íéðBéìòä íéaø íéîçø úðéça BLôðaL,milaben izlad - ¤§©§§¦©©£¦©¦¨¤§¦
'ä øBà älbúiL äëBæ íãàä ïéàL ïîæ ìk ,úîàa ék¦¤¡¤¨§©¤¥¨¨¨¤¤¦§©¤
Cøaúé Bãeçéa ìèaì ,Bááì úéîéðt úc÷ða "ïúéà" úðéçaî¦§¦©¥¨¦§ª©§¦¦§¨¦¨¥§¦¦§¨¥

àaìc à÷îòî,ald wnern -Lnî Lôpä úBìk ãò,ixd - ¥¨§¨§¦¨©§©¤¤©¨
- jkl dkef mc`d oi`y onf lkäìBãb úeðîçø Lé úîàa éæà£©¤¡¤¥©£¨§¨

äîëç úðéçaî CLîð õBöépä ék .BLôðaL õBöépä ìò©©¦¤§©§¦©¦¦§¨¦§¦©¨§¨
äàlò,dpeilr dnkg -Lëe ,Lnîuevipd-øéàäì ìBëé Bðéà ¦¨¨©¨§¤¥¨§¨¦

Búðéçaîyecwdl `ln lehia `idy "dnkg" zpiga `idy - ¦§¦¨

,`ed jexaíML ,álä úeiîéðt CBúìzeinipta -,aldíB÷î §§¦¦©¥¤¨§
Bæ äøàä éelbepi`y onf lk ,ixd ,"dnkg" ly uevipd ly - ¦¤¨¨

,xi`dl eilry mewna ezpigan xi`dl lekiúðéçáa äæ éøä£¥¤¦§¦©
.Lnî úeìbz` zelbl mileki `ly ,`ed zelbd oipry - ¨©¨

.el yiy zegekdéãé-ìòå§©§¥
íéðBéìòä íéaø íéîçø- ©£¦©¦¨¤§¦

,ytpd lr mikynpdàöBé¥
øéàîe ,äéáMäå úeìbäî¥©¨§©¦§¨¥¦
úeiîéðt äc÷ð CBúì§§ª¨§¦¦
äaø äáäà úðéça álä©¥§¦©©£¨©¨

,Bæytpd zelk cr -
,jxazi ecegilòãBpk©©

áeúkM änî11á÷òéì" : ¦©¤¨§©£Ÿ
,"íäøáà úà äãt øLà£¤¨¨¤©§¨¨
yexitl m`zda -

yxcnd12,`id dpeekd
levipe dctp mdxa`y
zekfa ,awri ly ezekfa
epnn z`vl jixv didy
zceara ,zeipgexae .awri

`id dpeekd ,'d13dryay ,
zcn ,mdxa` zcny
`id ,dad`de cqgd
dzectl yie ,mlrda
z` zelbl) dzelble
`ed in ixd (dad`d
df ixd - ?dlbnde dcetd

.mingxd zcn ,awriBîëe§
éèewìa øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥

íéøîà,'` wlg `ipz -.äî ÷øto`k xaecny oeeik - £¨¦¤¤
jk lr zeidl ixd dkixv ,mipeilrd mingx md mingxdy
`zexrz`"e ,(dhnln zexxerzd) "`zzlc `zexrz`"
dilr - dhnl cr mipeilrd mingxd jiynzy efk "`zzlc
,oldl xiaqi owfd epax .ynn dhnly mipiprdn zeidl
mc` ly mingxd oipr - `id jk lr "`zzlc `zexrz`"dy
epax oeylae .miinyb mipipr mr dwcvd dyrna lreta `ad

:owfdúàæ úòãeîe14àìéòìc àúeøòúà ék ,zexxerzd - ©©Ÿ¦¦§¨¨¦§¥¨
,dlrnln,àúlî àéìz à÷åc àzúìc àúeøòúàadielz - §¦§¨¨¦§©¨©§¨©§¨¦§¨

,dhnly zexxerzda `weceðééäcick "`zzlc `zexrz`"d - §©§
z`hazn mipeilrd mingxd jiyndlúeøøBòúä éãé-ìò©§¥¦§§

íéaø íéîçømingx" m` ik ,mzq "mingx" `l -"miax,áìa ©£¦©¦§¥
mdy ,l`xyi ipa -ähîì òétLäì ,íéãñç éìîBâå íéðîçø©£¨¦§§¥£¨¦§©§¦©§©¨

úéiîLb äòtLäzzl -ä÷ãvä úlòt ïëìå .'eëå óñëå áäæ ©§¨¨©§¦¦¨¨¨¤¤§§¨¥§ª©©§¨¨
.Lnî "ïúéà ìçð" úlòt àéä`zexrz`"d ici lr ,oky - ¦§ª©©©¥¨©¨
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ïåøçà ñøèðå÷
ä"á ñ"à øåà æà äìâúéù åðééäå 'åâå éãáò ìéëùé äðä
úëùîä é"ò áìä úãå÷ð úåéîéðô êåú 'úé åãåçéå
úåéîéðôá øéàéù äàìéò äîëç úøàä àåä ïúéà ìçð
éøçà àáìã à÷îåòî úéìëúá 'úé åãåçéá ìèáéì áìä
äúò äðäå .'åëå úåéîùâä úååàúî äìøòä úøñä
úö÷ øéàäì äöåòé äöò ë"â ùé äæä ìçä úåìâá
ïéòë áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì ïúéà 'éçáî 'ä øåà
åùôðáù úå÷ìà õåöéð ìò øøåòîù é"ò åðééäå ãéúòì
ïéàù ïîæ ìë úîàá éë íéðåéìòä íéáø íéîçø 'éçá
úéîéðô úãå÷ðá ïúéà 'éçáî 'ä øåà äìâúéù äëåæ íãàä
úåìë ãò àáìã à÷îåòî 'úé åãåçéá ìèáéì åááì
õåöéðä ìò äìåãâ úåðîçø ùé úîàá éæà ùîî ùôðä
ùîî äàìéò äîëç 'éçáî êùîð õåöéðä éë åùôðáù
áìä úåéîéðô êåúì åúðéçáî øéàäì ìåëé åðéàùëå
ùîî úåìâ 'éçáá æ"ä åæ äøàä éåìéâ íå÷î íùù
äéáùäå úåìâäî àöåé íéðåéìòä íéáø íéîçø é"òå
åæ äáø äáäà 'éçá áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì øéàîå
ù"îëå íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë
àìéòìã àúåøòúà éë úàæ úòãåîå .ä"îô à"÷ìá
úåøøåòúä é"ò åðééäã àúìî àéìú à÷åã ú"ìãòúàá
äèîì òéôùäì ç"âå íéðîçø áìá íéáø íéîçø
ä÷ãöä úìåòô ïëìå 'åëå óñëå áäæ úåéîùâ äòôùä
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יג.8. נב, ו.9.ישעי' ל, נצבים טז; י, כ.10.עקב כב.11.א, כט, ˘ËÈÏ"‡:ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בכתוב"˙È·" אבל יעקב"
ב) (פס"ג, ובב"ר סע"ב) (יט, כתוב "ÚÈ˜·זה·ÙÓ˙ÂË˘Ù¯˘בסנה' בהמשך תיכף וכהפירוש - בכ"מ. הל' הובא וכן אברהם". את פדה

ביקשÂÓˆÚזה עתה לא וכו') שם בסנה' שם.12.גו'".ÚÈ˜·(הובא ב"ר ˘ËÈÏ"‡:13.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ה בלקו"א "כמ"ש
ובכ"מ.14. א. פח, זח"א,



elqkקיח f"i iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ז שלישי יום
,322 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåè àì äðä,324 'nr cr:ì"ãå

"ozi`"n lehiade dad`d mikynp dwcv ly "`zzlc
oldl .ald zcewp zeinipta "lgp"d ici lr dlbzzy ,dnypay

dl l`y ,owfd epax xiaqi
zlaben zeidl dwcvl
,leab ila `l` ,dcecne
eytp iig el rbepyk mc`k
envr z` liabi `l ixd

lkd zzl oken dfk avna mc` `l` ;jke jk mekq wx oziy
ytp"d iigl rbep xy`k mb zeidl jixv jk .eytp iig xear

:owfd epax oeylae .leab ila didz dwcvdy ,"ziwl`d,äpäå§¦¥
úàæ úòãeî,reci ixd -áeúkM äî15øBò ãòa øBò ék" :16 ©©Ÿ©¤¨¦§©

obi cg` xa`a ,xnelk -
,ipy xa` lr mc`ìëå§¨

ãòa ïzé Léàì øLà£¤§¦¦¥§©
"BLôð,eytp z` livdl - ©§

ytpl dpeekd eppiprae
,úé÷ìàäxear el xy` lk zzl oken zeidl mc` jixvy - ¨¡Ÿ¦

,ziwl`d ytpdàeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä øBàa døéàäì17: ©£¦¨§©©¦¥¨

,epnely iyp` ly zqpkd zian miciqg owfd epax giken ,df oniqa

llba ,dltza jix`nd xeaiv gily "cenr"l zybl miyxn mpi`y

.zkll gxken `ed ik ,dltzd z` xenbl xdnn mdn cg`y

"ekxa"e "dyecw" renyl `l elit` el did aheny ,xne` owfd epax

ote` meya leki `ed oi`yk)

xy`n (xzei dndnzdl

jix`dl mixg`l rixtdl

dltzd zekix` ,oky .dltza

zpzepe ,miig ly oipr `id

mirixtnyke ,mini zekix`

- dltzd zekix`a mixg`l

.mdiigl micxei ixd

oipry ,oiivn mb owfd epax

dpeeka dltza zeppeazdd

yecwdl dad`d z` zelbl

zxzeqnd dad`d ,`ed jexa

`ed - l`xyin cg` lka

jka ,oky .dxezd on aeig

- "zad`e" zevn z`hazn

zelble xxerl ick opeazdl

.dad`d z`

,éðèa æbøzå ézòîL ,äòeîMä äáBè àì ,äpäepax xne` - ¦¥Ÿ¨©§¨¨©§¦©¦§©¦§¦
,owfdíéøéáòî 'ä íò øLà1äázä éðôlîmiyxn mpi` - £¤©©£¦¦¦¦§¥©¥¨

z` ,"cenr"l mrt cer zyblúeëéøàå íéiça õôçä Léàä̈¦¤¨¥©©¦©£¦
"èòî Lc÷î"aL eðéîBìL éLðà ìk ìL íéîézia ly - ¨¦¤¨©§¥§¥¤§¦§¨§©

zqpkd2,,L"ðà ìL äfäezltz iciÎlry ,epnelyÎiyp` - ©¤¤
milltzn x`yd lk mb eciÎlre ,xeaiv gily xeza zekix`a

,mini zekix`e miig mdl `ian `ed - zekix`aì"æø øîàîk3: §©£©©©
ìLíäî ãçàå ,íãà ìL åéîé íéëéøàî íéøác äL,`ed - §Ÿ¨§¨¦©£¦¦¨¨¤¨¨§¤¨¥¤

éøànä.Búlôúa Czekix`a dxeyw zekix`a dltzy ixd - ©©£¦¦§¦¨
.miniBì øLôà éàå ,øúBéa Bì ä÷eçc äòMäL éî íb óàå§©©¦¤©¨¨§¨§¥§¦¤§¨

úøæç ìL äMã÷ úiðò øçà ãò ïézîäì ïôà íeLa§Ÿ¤§©§¦©©©£¦©§ª¨¤£¨©
äfä øeaö-çéìMä,dltza jix`n df dltz lray iptn - ©§¦©¦©¤

ì àlL Bì áBè áBè àìäãøélî ,eëøáe äMã÷ òîL £Ÿ¤Ÿ¦§Ÿ©§ª¨¨§¦¥¥
,íéiça íéöôçä ìL íäéiçìlltzdl mivexy dl` - §©¥¤¤©£¥¦©©¦

`iand xac ,zekix`a
,miigàðîçø ñðàå§Ÿ¤©£¨¨

déøèt4,qep`d z` - ©§¥
,`ed jexa yecwd xht
`ed ,qep` `edy oeik
`ed ixd - zkll gxken
"dyecw" renyln xeht
- efn dxizie ."ekxa"e
BàéöBî øeaö-çéìMäå§©§¦©¦¦

BúáBç éãérenyl - §¥¨
."ekxa"e "dyecw"óà©

òîL elàk ,òîL àlL¤Ÿ¨©§¦¨©
,Lnî äðBòk àeäL- ¤§¤©¨

epi` o`k qep`dy ,ixd
m`y ,mixacd x`ya enk
qpe`"y mixac md mpn`
mpi` la` ,"'ixht `pngx

"ciar `lc o`nk `qpe`" - (dyr eli`k) "ciarc o`nk"5-
eli`k df ixd o`k eli`e ,dyr `ly ink - qpe`dyrdf cvn

,ezaeg ici e`iven xeaivd gilyyàúéàãëå`y itk -ep §¦§¦¨
mi`venàøîba6,éñéðàc úBãOaL íò éab,miqep` mdy - ©§¨¨©¥©¤©¨©£¦¥

úøæça dîöò äøNò-äðBîL úlôz úáBç éãé íéàöBéå§§¦§¥©§¦©§¤¤§¥©§¨©£¨©
øeaö-çéìMäzece` `l` ,"ekxa"e "dyecw" lr xaecn `l - ©§¦©¦

,dnvr "dxyr dpeny"eëøáe äMã÷ íâå ,Lnî eòîL elàk§¦¨§©¨§©§ª¨¨§
.ììëa`edy iny ,ixd .ezaeg ici e`iven xeaivd gilyy - ¦§¨

,"ekxa"e "dyecw" renyl ote` meya el xyt` i`e qep`
mby ixd ,daeg ici xeaivÎgilyd e`iveneze`gily `ivei
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

ù"î úàæ úòãåî äðäå .ùîî ïúéà ìçð úìåòô àéä
åùôð ãòá ïúé ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò éë

:ä"á ñ"à íééçä øåàá äøéàäì úé÷ìàä

äðäøùà éðèá æâøúå éúòîù äòåîùä äáåè àì
õôçä ùéàä äáéúä éðôìî íéøéáòî 'ä íò
èòî ùã÷îáù ù"ðà ìë ìù íéîé úåëéøàå íééçá
åéîé íéëéøàî íéøáã äùìù ì"æøàîë ù"ðà ìù äæä
éî íâ óàå .åúìôúá êéøàîä íäî ãçàå íãà ìù
ïéúîäì ïôåà íåùá åì à"àå øúåéá åì ä÷åçã äòùäù
áåè àìä äæä õ"ùä úøæç ìù äùåã÷ úééðò øçà ãò
íäééçì ãøéìî .åëøáå äùåã÷ òåîùì àìù åì áåè
õ"ùäå .äéøèô àðîçø ñðåàå íééçá íéöôçä ìù
àåäù òîù åìéàë òîù àìù óà åúáåç éãé åàéöåî
úåãùáù íò éáâ àøîâá àúéàãëå ùîî äðåòë
úøæçá äîöò ò"åîù úìôú úáåç éãé íéàöåéå éñéðàã
.ììëá åëøáå äùåã÷ íâå ùîî åòîù åìàë õ"ùä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ד.15. ב, ˘ËÈÏ"‡:16.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:י"ל ואולי בכ"מ. ועד"ז בסוס"י. משא"כ עור" בעד "עור גם הובא סוסט"ז "באגה"ק
זו". בצדקה (גם) כשמדובר רק והובא (כפשטות) בהגבלה צדקה ה"ז - עור בעד (קה"ת,17.עור אדה"ז קודש באגרות נדפס האגרת סיום

צה. ע' ˘ËÈÏ"‡:1.תש"מ) ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ע"ד מדובר שם אשר ולהעיר כד. ב, ש"א ב)˜¯·Â˙ע"פ נה, (שבת זו"ן יחוד ועיכוב ,
וקוב"ה". שכינה יחוד תפלה א.2.- כט, מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ"ד אדה"ז א.6.שו"ע לה, ר"ה

elqk f"i iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.zekix`a lltzdln mixg` rixtdl el l`e ,ezaeg ici xeaivd
äeðø÷ç úàæ ,äpäå7úBøBca íb óà àeä ïk ,íéðBLàøä §¦¥Ÿ£©§¨¥©©©¨¦¦

øwòå òá÷ íúøBz äúéäL ,àøîbäå äðLnä éîëç ìL¤©§¥©¦§¨§©§¨¨¤¨§¨¨¨¤©§¦©
,íúãBáò,dxez cenil did mzcear xwir -.íúlôz àìå- £¨¨§Ÿ§¦¨¨

oipr did f` mb ixd
ly oipr zekix`a dltzd

.mini zekix`e miigìkîe¦¨
íòtä äzò ïkL-- ¤¥©¨©©©

,ep` eppnfaúBáwòa§¦§
ïéàL ,àçéLîcenil - §¦¨¤¥

÷Bvî ,òá÷ eðúøBz¨¥¤©¦
äãBáòä øwòå ,íézòä̈¦¦§¦©¨£¨

àéä àçéLî úBáwòa- §¦§§¦¨¦
zcearBîk ,älôzä©§¦¨§

ìàèéå íéiç áøä áúkL¤¨©¨©©¦¦©
õò éøô'e 'íéiç õò'a ì"æ©§¥©¦§¦¥

'íéiç8,dceard xwiry - ©¦
ly onfd ,ep` eppnfa
`ed ,`giyn zeawr

- dltzd zcear-ìkî¦¨
éeàøL øîçå-ì÷å ïkL¤¥§©¨Ÿ¤¤¨
Lnî eðLôð ïzì ïBëðå§¨¦¥©§¥©¨

.äéìò,dltzd zcear lr -àéäåekix`a dltzd -jez z ¨¤¨§¦
`id ,'d zelcba zeppeazdéðéáîì ,Lnî äøBz ìL äáBç¨¤¨©¨¦§¦¥

òcîmipiand -ìk ,úö÷ úòcä ÷îòå úeððBaúää úìòBz ©¨¤¤©¦§§§Ÿ¤©©©§¨¨
,déìéc àøeòL íeôì ãçxne`y itk .exeriy itl cg` lk - ©§¦¨¦¥

exeriyy ,`"n wxta "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga owfd epax

epi` ,dad`d e` d`xid oipr lrtz zeppeazddy ,xac ly
`ed dhrn zrcd zwnrde zeppeazday in yi :cg` lka dnec
zeppeazd el zyxcpy in yie ;dad`a e` d`xia xxerzn
zwnrde zeppeazdd .xzei dwfg zrcd zwnrde xzei dkex`
zeidl zekixv ,el` zrcd
íB÷î ìL BçáL øecña§¦¦§¤¨

àeä-Ceøa9é÷eñôa ¨¦§¥
úBëøa ézLe äøîæc§¦§¨§¥§¨
:òîL úàéø÷ éðôlL¤¦§¥§¦©§©

"äáäà"å "øöBé"- ¥§©£¨
,"mler zad`"øøBòì§¥

ïäaiptly zekxaa - ¨¤
,rny z`ixwäáäàä̈©£¨

ìk áìa úøzñîä©§ª¤¤§¥¨
àáì ,ìàøNédad`y - ¦§¨¥¨Ÿ

,`eaz eféelb úðéçáì¦§¦©¦
álä úelbúäa- §¦§©©¥

dzid f` cry mewnay
wnera zxzeqn ef dad`
zelbzdl `eaz ,ald

,aldúàéø÷ úòLa¦§©§¦©
,dîöò òîLixg` - §©©§¨

zekxa,rny z`ixw÷eñtaL äáäàä úåöî àéä úàfL10: ¤Ÿ¦¦§©¨©£¨¤©¨
äðBLàø úéðîpä ,"'Bâ Eááì ìëa 'Bâ záäàå"11â"éøúa §¨©§¨§¨§¨§©¦§¥¦¨§©§©

ì"æ í"aîøä áúkL Bîk ,úBöî12äøBzä éãBñéî àéäL , ¦§§¤¨©¨©§©©¤¦¦¥©¨
Låç"îø ìëì øB÷îe dLø,248 -,äNò úBöîxne`y itk - §¨§¨¨§¨§¨¦§£¥

oniiwnd"y 'c wxta "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga owfd epax
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ïåøçà ñøèðå÷
íéðåùàøä úåøåãá íâ óà àåä ïë äåðø÷ç úàæ äðäå
ø÷éòå òá÷ íúøåú äúéäù àøîâäå äðùîä éîëç ìù
úåá÷òá íòôä äúò ë"ùëîå .íúìôú àìå íúãåáò
ø÷éòå .íéúòä ÷åöî òá÷ åðéúøåú ïéàù àçéùî
å"çøä ù"îë äìôúä àéä àçéùî úåá÷òá äãåáòä
åðéùôð ïúéì ïåëðå éåàøù å"÷å ë"ùëî .ç"òôå ç"òá ì"æ
òãî éðéáîì ùîî äøåú ìù äáåç àéäå äéìò ùîî
íåôì ãç ìë úö÷ úòãä ÷îåòå úåððåáúää úìòåú
é÷åñôá ä"á íå÷î ìù åçáù øåãñá äéìéã àøåòéù
øøåòì äáäàå øöåé ù"÷ éðôìù úåëøá éúùå äøîæã
'éçáì àáì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäàä ïäá
àéä úàæù äîöò ù"÷ úòùá áìä úåìâúäá éåìéâ
'åë êááì ìëá 'åë úáäàå ÷åñôáù äáäàä úåöî
ì"æ í"áîøä ù"îë úåöî â"éøúá äðåùàø úéðîðä
ò"î ç"îø ìëì øå÷îå äùøùå äøåúä éãåñéî àéäù
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הרבני 7. לאו"נ ט"ו): סימן תש"מ קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות  (נדפסה הזקן רבנו של אגרתו להעתיק כדאי הסברה, ליתר
אשר  שמעתיהו אזן לשמע אך מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא כי אף הנה נ"י, אלכסנדר מוה' האברך על הוקם גבר המפורסם הנגיד
בתורה  רמה ידם כי תפלה זו שבלב עבודה באמת ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים משחקים בסוד לעמוד שלא בו נוססה ה' רוח

ה  על שמד גזירת לגזור עלי יחד בהוסדם חוק חלפו תורות עברו עתה אך הימים. כל באמת להם זה והי' יתן ומי תפלה ובגמ"ח
כמ"ש  הימנה למעלה אין אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון כמלאכי קול והרמת תנועה שום ובלי בחפזון דוקא כמותם להתפלל
וגם  וכו' גדול ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ"ש כתות בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה בכת ג"ז ואף כנפיהם תרפנה בעמדם
שהיו  הראשונים מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות. פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות וגם כו' המולה קול כתי' בשרפים
תפלה  האומרים וגם בימינם. ושקר לב רוע כ"א זה אין להם להדמות בדעתם העולה דיתמי יתמי אנן אבל השרת. ממלאכי גדולים
התורה  כל יסוד הוא ומהותה ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג' ומנינה התפלה שנוסח אף כי מימיהם מאורות ראו לא מדרבנן 
שם  את לאהבה המשכלת נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה בדעה ותפארתו גדלו להכיר ה' את לדעת
ולאחריה  לפניה ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו מאד ולחפוץ ובתורתו בו לדבקה ה'
להם  נקנה שהי' זה ענין לכל לבד בק"ש להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי. האי וכולי הלב כוונת המעורר ובקול מלא בפה
כי  וישכיל יבין א' פעם בתפלה טעם וטעם ה' אל הקרוב כל הזה בזמן אבל אתם. בבריתו הנאמן הלב בשפלות ראשונה בהשקפה
השטן  וע"כ כו' בפיו העם נגש כי יען כמ"ש מלומדה אנשים מצות כ"א באמת ה' לעבוד רגלו ואת ידו את איש ירים לא בלעדה
להפר  ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הזאת האגרת דברי כל על וע"כ וד"ל. ביותר עלינו מקטרג
לא  יעשה לא אשר ארור נאמר אילו כמשארז"ל עולם עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב תושי' ידיהם תעשינה ולא ערומים מחשבות
התורה  כל קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל יקים לא אשר ארור שנאמר עכשיו ישראל לשונאי תקומה הי'
זלמן  שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי בה' בטחוני ומגודל כו'. לטהר הבא כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה' כולה

נ"י. ברוך פ"ז.8.באאמו"ר התפלה שער סנ"ב.9.פע"ח ה.10.טואו"ח ו, ˘ËÈÏ"‡:11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בסהמ"צ) "צע"ק
"ראשון א) עג , (ע"ז  חז"ל מל' ולהעיר וכו'). ה' ידיעת ג' אהבה, - ב' יראה, - א' ב: יא, בזח"א ג'. מ"ע היא בטל".¯‡˘ÔÂלהרמב"ם

מ" לכל שרש דאהבה קטן חינוך מתניא שורשולהעיר ובמילא) מל"ת) (שורש דיראה מ"ע גם (כולל יסוה"ת 12.המצות".ÏÎע הל'
רפ"ב.
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ïåøçà ñøèðå÷
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ד.15. ב, ˘ËÈÏ"‡:16.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:י"ל ואולי בכ"מ. ועד"ז בסוס"י. משא"כ עור" בעד "עור גם הובא סוסט"ז "באגה"ק
זו". בצדקה (גם) כשמדובר רק והובא (כפשטות) בהגבלה צדקה ה"ז - עור בעד (קה"ת,17.עור אדה"ז קודש באגרות נדפס האגרת סיום

צה. ע' ˘ËÈÏ"‡:1.תש"מ) ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ע"ד מדובר שם אשר ולהעיר כד. ב, ש"א ב)˜¯·Â˙ע"פ נה, (שבת זו"ן יחוד ועיכוב ,
וקוב"ה". שכינה יחוד תפלה א.2.- כט, מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ"ד אדה"ז א.6.שו"ע לה, ר"ה
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íéðåùàøä úåøåãá íâ óà àåä ïë äåðø÷ç úàæ äðäå
ø÷éòå òá÷ íúøåú äúéäù àøîâäå äðùîä éîëç ìù
úåá÷òá íòôä äúò ë"ùëîå .íúìôú àìå íúãåáò
ø÷éòå .íéúòä ÷åöî òá÷ åðéúøåú ïéàù àçéùî
å"çøä ù"îë äìôúä àéä àçéùî úåá÷òá äãåáòä
åðéùôð ïúéì ïåëðå éåàøù å"÷å ë"ùëî .ç"òôå ç"òá ì"æ
òãî éðéáîì ùîî äøåú ìù äáåç àéäå äéìò ùîî
íåôì ãç ìë úö÷ úòãä ÷îåòå úåððåáúää úìòåú
é÷åñôá ä"á íå÷î ìù åçáù øåãñá äéìéã àøåòéù
øøåòì äáäàå øöåé ù"÷ éðôìù úåëøá éúùå äøîæã
'éçáì àáì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäàä ïäá
àéä úàæù äîöò ù"÷ úòùá áìä úåìâúäá éåìéâ
'åë êááì ìëá 'åë úáäàå ÷åñôáù äáäàä úåöî
ì"æ í"áîøä ù"îë úåöî â"éøúá äðåùàø úéðîðä
ò"î ç"îø ìëì øå÷îå äùøùå äøåúä éãåñéî àéäù
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הרבני 7. לאו"נ ט"ו): סימן תש"מ קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות  (נדפסה הזקן רבנו של אגרתו להעתיק כדאי הסברה, ליתר
אשר  שמעתיהו אזן לשמע אך מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא כי אף הנה נ"י, אלכסנדר מוה' האברך על הוקם גבר המפורסם הנגיד
בתורה  רמה ידם כי תפלה זו שבלב עבודה באמת ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים משחקים בסוד לעמוד שלא בו נוססה ה' רוח

ה  על שמד גזירת לגזור עלי יחד בהוסדם חוק חלפו תורות עברו עתה אך הימים. כל באמת להם זה והי' יתן ומי תפלה ובגמ"ח
כמ"ש  הימנה למעלה אין אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון כמלאכי קול והרמת תנועה שום ובלי בחפזון דוקא כמותם להתפלל
וגם  וכו' גדול ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ"ש כתות בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה בכת ג"ז ואף כנפיהם תרפנה בעמדם
שהיו  הראשונים מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות. פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות וגם כו' המולה קול כתי' בשרפים
תפלה  האומרים וגם בימינם. ושקר לב רוע כ"א זה אין להם להדמות בדעתם העולה דיתמי יתמי אנן אבל השרת. ממלאכי גדולים
התורה  כל יסוד הוא ומהותה ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג' ומנינה התפלה שנוסח אף כי מימיהם מאורות ראו לא מדרבנן 
שם  את לאהבה המשכלת נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה בדעה ותפארתו גדלו להכיר ה' את לדעת
ולאחריה  לפניה ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו מאד ולחפוץ ובתורתו בו לדבקה ה'
להם  נקנה שהי' זה ענין לכל לבד בק"ש להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי. האי וכולי הלב כוונת המעורר ובקול מלא בפה
כי  וישכיל יבין א' פעם בתפלה טעם וטעם ה' אל הקרוב כל הזה בזמן אבל אתם. בבריתו הנאמן הלב בשפלות ראשונה בהשקפה
השטן  וע"כ כו' בפיו העם נגש כי יען כמ"ש מלומדה אנשים מצות כ"א באמת ה' לעבוד רגלו ואת ידו את איש ירים לא בלעדה
להפר  ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הזאת האגרת דברי כל על וע"כ וד"ל. ביותר עלינו מקטרג
לא  יעשה לא אשר ארור נאמר אילו כמשארז"ל עולם עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב תושי' ידיהם תעשינה ולא ערומים מחשבות
התורה  כל קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל יקים לא אשר ארור שנאמר עכשיו ישראל לשונאי תקומה הי'
זלמן  שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי בה' בטחוני ומגודל כו'. לטהר הבא כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה' כולה

נ"י. ברוך פ"ז.8.באאמו"ר התפלה שער סנ"ב.9.פע"ח ה.10.טואו"ח ו, ˘ËÈÏ"‡:11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בסהמ"צ) "צע"ק
"ראשון א) עג , (ע"ז  חז"ל מל' ולהעיר וכו'). ה' ידיעת ג' אהבה, - ב' יראה, - א' ב: יא, בזח"א ג'. מ"ע היא בטל".¯‡˘ÔÂלהרמב"ם

מ" לכל שרש דאהבה קטן חינוך מתניא שורשולהעיר ובמילא) מל"ת) (שורש דיראה מ"ע גם (כולל יסוה"ת 12.המצות".ÏÎע הל'
רפ"ב.
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úàæ úàæì éàå .'åëå äöåø ãçà íâ ïéàù úîçî åà
å"ç ãåò øåáòé àìå ÷åç äòåá÷ äð÷úå äöåòéä äöòä
ìøåâä é"ôò äæì íéåàøä íéòåá÷ íéùðà øåçáì åðééäã
äìîá äìî íéììôúîù åðééäã .ïéðîä áåø éåöéøá åà
àìå éàãî øúåé íéëéøàî àìå íø ìå÷á òåöéîä êøãá
éðôì ãøéì äáåç ìèåî íäéìòå .å"ç íéôèåçå íéøö÷î
óåñàìå åì òéâé øùà åîåéá ãçàå ãçà ìë äáéúä
ô"ëò úö÷ ìå÷á íéììôúîä ìë êåîñ áéáñ åéìà
úåðùé úåð÷úá øàåáîëå å"ç íéôèåç àìå ùçìá àìå
ïöîàìå ï÷æçìå ïùãçì éúàá äúòå .úåøééò äîëá

) å"ç íìåòì ãåò åèåîé ìáé"ëáãò (ãìàååâ ãìàååâ
úåçëåúä ìëá åðì éã àìå ù÷åîì åðì äæ äéäé éúî
íéìôëá åðîçðéå åðøîùé 'ä åðéìò åøáòù úåøöäå
åöîàå å÷æç .úîàá åãáòì åðáì øäèéå äéùåúì
ìëá ñ"ùä ìë øåîâì íâ .'äì íéìçééîä ìë íëááì
é"ôò úåúëñîä ÷ìçì øéòå øéò ìëáå äðùå äðù
åøîâé äáøä íéðéðî äá ùéù øéòå .ïåöøá åà ìøåâä
åôøöé ìéëäî ïè÷ ïéðî äæéà íàå .ïéðîå ïéðî ìëá
àìå ÷ç äðåùé ìáá ìåãâ ïéðî äæéàî íéùðà íäéìà
ìëá åîöòì øåîâé ì"ðä íéãîåìäî à"åàëå .øåáòé
úîçî úåéäìå .è"é÷ íéìäúáù 'éôà àéðîúä òåáù
úåðòúäì ãçàå ãçà ìëá çë ïéà øåãä úåùéìç
øîåùä ìë ì"æøàîë äöåòéä äöò úàæì .åì éåàøë
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.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בב"י (הובא תנ סי' ח"א הרשב"א שו"ת ל' ע"פ - רגליו' '"לפשוט תפז): ס"ע ביאורים לקוטי (בספר
ל  הכוונה אולי - 'אפרתי' ק"ש'. 'חוטפין תשסט: בלק בפרש"י) (הובא יל"ש א) (קלג, חולין ראה - 'החוטף' סנ"ג), בזה ·'או"ח הפי'

כו'". בקודשיא חולק פליג מיוחס, א): א, (ש"א ברד"ק 6.415.הובאו ע' חכ"ג שיחות לקוטי ז.7.ראה ו, וארא - הכתוב ‰Ú¯˙8.ל'
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."כה לא, תהלים - הכתוב ˘ËÈÏ"‡:9."ל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מוסיף אחר ובמקום בזה". נזהרין ראיתי "לא

:È·¯‰."(ז"ל אאמו"ר נוהג הי' (וכן מנחה תפלת לאחרי השבת ביום זה קאפיטל לומר נהוג מקומות בכמה אשר ספר 10."ולהעיר
.48 ע' תש"ד ג'.11.השיחות פרק
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כסלו  י"ח רביעי יום
,324 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...çéëåú çëåä,bqw 'nr cr:'åë äæ úîåòì

g"nx zn`a miiwl icky ,'"ied my z` ade`d `ed zn`a
.'"d zad`" didzy gxkdd on ,dyrÎzeevnieeivly df

,dltza zeppeazdd oipr lr dxez ly daeg `ed "zad`e"
jiiy `l ixd dnvr dad` lr ,oky .dad`d z` zelble xxerl

ik ,"zad`e" ,"ieeiv" mey
dcn ixd `id dad`
`l alay dcn lre alay
,ixdy ,ieeiv mey mi`zn
- ef dcn mc`l yi m`
el oi` m`e ,el yiy ixd
xefri dn - dcn dze`
ly dlert lr) ieeivd o`k
la` ,ieeiv mi`zn xeaic
itke ,(ald ybx lr `l
cibnd axd l`ey ok`y

yhixfnn13mi`zn cvik :
`ede ?"zad`e" ieeivd
lr epi` ieeivdy ,dper
lr m`Îik ,dad`d

" didiy ,zeppeazddrny
didzy ,"l`xyi
'd" oipra zeppeazdd

lk lr .(dghad oeyln) ad`z - "zad`e" f`e "cg` 'd epiwl`
dltza zeppeazdd didzy ,`ed ,"zad`e" ieeivd ixd ,mipt
`id zeppeazdae zekix`a dltzdy ixd - "zad`e"l `iazy

.dxez ly daegìàøNé ìk áìa úøzñîä äáäà ìò ék¦©©£¨©§ª¤¤§¥¨¦§¨¥
iL àì íòáèå ízãìBúa.ììk éeeö C"zad`e"y xn`py - §©§¨§¦§¨Ÿ©¨¦§¨

ixd `id ,oky .l`xyin cg` lka zxzeqnd dad`dl dpeekd
dpyi`ed ieeivd `l` ."zad`e" ieeivl dl miwewf `le ,zelbl

ly ziwl`d ytpa zelbzda didzy cala ef `ly ,dad`d z`
,llka df iptl dzid `l my ,zipeigd eytpa mb m` ik ,icedi

- mlrda `l s`àéä äáäàäLk ék ,ì÷ð ïBáðì úòãå§©©§¨¨¥¦§¤¨©£¨¦
äàaLëe ,dcáì úé÷ìàä Lôpa äpãBò àéä ¯ úøzñî§ª¤¤¦¤¨©¤¤¨¡Ÿ¦§©¨§¤¨¨

álä úelbúäa àéä éæà ¯ úéðeiçä Lôpì éelb úðéçáì¦§¦©¦©¤¤©¦¦£©¦§¦§©©¥
,éìàîN ììça`edy -.úéðeiçä Lôð ïkLî íB÷îixd - ¤¨¨§¨¦§¦§©¤¤©¦¦

,mc`d ipipr lk f` dripn `idúBöBöéð øeøa ïéðò eäæå§¤¦§©¥¦
ænä'íéiç õò éøô'e 'íéiç õò'a íL øk61,älôz éab- ©ª§¨¨§¥©¦§¦¥©¦©¥§¦¨

mixxan dltzay
,zevevipïëlL,dltzd - ¤¨¥

äãBáòä øwò àéä¦¦©¨£¨
øøáì ,àçéLî úBá÷òa§¦§§¦¨§¨¥

,'eë úBöBöéðxexia - ¦
,dltzay zevevipd

jka `haznàeäL¤
àëtäúà úðéça- §¦©¦§©§¨

,(aehl rxd zkitd=)Bà
àéôkúàziitk=) - ¦§©§¨

,(rxdúéðeiçä Lôð ìL¤¤¤©¦¦
,òãBpk úé÷ìàä Lôðì§¤¤¨¡Ÿ¦©©
Lôpä àeä ícä ék"¦©¨©¤¤

"'eë14,,mc`d zeige -
íBé ìëa Lcçúî ícäå§©¨¦§©¥§¨

,ïé÷Lîe ïéìëàî- ¥¢¨¦©§¦
ixd ,dzeye lke` mc`dy
xear ,ynzyn mc`dy
z` xxane oiwyne oilke`d lka ,dyecwde ziwl`d ytpd

,mday zevevipdíâå,mc`d -íéLeaìnî ï÷úðå ìòtúî- §©¦§¨¥§¦§©¦©§¦
,mze` yael `edyäøéãå,da xc `edy -.'eëlky ixd - §¦¨

dfa .dyecwe ziwl`d ytp ly mipipra milvepn mlerd ipipr
dad`d zelbzd ici lr dyrpd zevevipd xexia oipr `hazn
.zeppeazda dltzd zekix` zrk zyxcp okle .dltzd zrya
úé÷ìàä úBîLð eéäL ,íéðBLàøä úBøBca ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¨¦¦¤¨¦§¨¡Ÿ¦

øeøaä äéä ¯ Cøòä éìBãb,zevevipd ly -òâøk äNòð §¥¨¤¤¨¨©¥©£¤§¤©
äøö÷a äøîæc é÷eñôe äéðôlL úBëøáe ãáì òîL úàéø÷a¦§¦©§©§©§¨¤§¨¤¨§¥§¦§¨¦§¨¨

,'eëådad`d zelbzd icedia dyrp xak cala dfny - §
,dad`d ly ze`vezde:ïéánì éãå§©©¥¦

úà çéëBz çëBä"¥©¦©¤
"Eúéîò1lr mixne` - £¦¤

l"f epinkg jk2:elôà"£¦
."íéîòt äàîzexnl - ¥¨§¨¦

cere mrt egiked xaky
elit` z`f eyri - mrt

.minrt d`n,úàæìå- §¨Ÿ
,owfd epax xne`àìŸ

ãBò ÷òælî Léøçäìe ÷tàúäì ìëeàowfd epaxy zexnl - ©§¦§©¥§©£¦¦¦§Ÿ

,jk lr gikede xxer xak
äLeìç úBðò ìB÷a3:- §££¨

,oipray ytp znbrd cvn
ïéîçøa ,eëépî àúehîa§©¨¦©§§©£¦

,ïéLéôðywan ipixd - §¦¦
,miax mingxa mkneñeç

,íëéúBLôð ìò àð̈©©§¥¤
ãàî eøäfäå eøîMäå§¦¨§§¦¨£§Ÿ

älôz Bæ ¯ álaL äãBáòä ìòå äøBzä ìò ãàî4,äðeëa §Ÿ©©¨§©¨£¨¤©¥§¦¨§©¨¨
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

íúãìåúá ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäà ìò éë
éë ì÷ð ïåáðì úòãå ììë éååéö êééù àì íòáèå
úé÷ìàä ùôðá äðéãåò àéä úøúåñî àéä äáäàäùë
àéä éæà úéðåéçä ùôðì éåìéâ 'éçáì äàáùëå äãáì
ùôð ïëùî íå÷î éìàîù ììçá áìä úåìâúäá
ç"òá íù øëæåîä úåöåöéð øåøéá ïéðò åäæå úéðåéçä
úåá÷òá äãåáòä ø÷éò àéä ïëìù äìôú éáâ ç"òôå
åà àëôäúà 'éçá àåäù 'åë úåöåöéð øøáì àçéùî
òãåðë úé÷ìàä ùôðì úéðåéçä ùôð ìù 'éôëúà
íåé ìëá ùãçúî íãäå 'åë ùôðä àåä íãä éë
äøéãå íéùåáìîî ï÷úðå ìòôúî íâå ïé÷ùîå ïéìëåàî

åãá ë"àùî .'åëúé÷ìàä úåîùð åéäù íéðåùàøä úåø
ãáì ù"÷á òâøë äùòð øåøéáä äéä êøòä éìåãâ

:ì"ãå 'åëå äøö÷á æ"ãñôå äéðôìù úåëøáå

çëåäúàæìå .íéîòô äàî åìéôà êúéîò úà çéëåú
ìå÷á ãåò ÷åòæìî ùéøçäìå ÷ôàúäì ìëåà àì
åñåç ïéùéôð ïéîçøá åëééðéî àúåèîá äùåìç úåðò
ìò ãàî ãàî åøäæäå åøîùäå .íëéúåùôð ìò àð
ìéçúäì äðååëá äìôú åæ áìáù äãåáòä ìòå äøåúä
äëá äæå äëá äæ àìå äìîá äìî ãçàë ãçé íìåë
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סי"ב.13. קה"ת) (הוצאת להה"מ תורה אור לספר בהוספות גם כג.14.וראה יב, יז.1.ראה יט, א.2.קדושים לא, ל'3.ב"מ ע"פ
יח. לב, תשא - יג.4.הכתוב יא, עקב עה"פ ספרי א. ב, תענית
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ìéçúäì,dltzd -äæ àìå ,älîa älî ãçàk ãçé ílk §©§¦ª¨©©§¤¨¦¨§¦¨§Ÿ¤
'ä ,äìèa äçéN çéNî äæå íîBc äæå ,äëa äæå äëa§Ÿ§¤§Ÿ§¤¥§¤¥¦©¦¨§¥¨

ïé÷æða àîøâe äaqä øwòå .eðøîLé`ly dn ,wfpd mxebe - ¦§§¥§¦©©¦¨§¨¨¦§¨¦
,zeidl jixvy itk cgi mlek milltznéðôì íéãøBiäî àeä¥©§¦¦§¥

,äázä,"cenr"d iptl - ©¥¨
àeäLiptl dcixid - ¤

,"daiz"dìëì ø÷ôä¤§¥§¨
,åéìâø èLôì äöBøä̈¤¦§Ÿ©§¨

éúøôà óèBçä5Bà , ©¥¤§¨¦
çà íb ïéàL úîçîã ¥£©¤¥©¤¨

.'eëå äöBøiptl zybl - ¤§
in ybip `linae ,"cenr"d

.jkl mi`zn epi`yéàå§¦
,úàæì,okle -úàæ ¨ŸŸ

äðwúå ,äöeòéä äöòä̈¥¨©§¨§©¨¨
øáòé àìå ÷ç äòeá÷§¨Ÿ§Ÿ©£Ÿ
eðéäc ,íBìLå-ñç ãBò©§¨§©§
íéòeá÷ íéLðà øçáì¦§Ÿ£¨¦§¦

äæì íéeàøälltzdl - ¨§¦¨¤
,"cenr"d iptlét-ìò©¦

áø éevøa Bà ,ìøBbä©¨§¦Ÿ
,ïéðnädl`y evxiy - ©¦§¨

iptl elltzi dl` e`
miie`xd md ine ."cenr"d

?jkleðééäc,dl` - §©§
älîa älî íéìltúnL¤¦§©§¦¦¨§¦¨
,íø ìB÷a òevnä Cøãa§¤¤©¦©§¨

íéëéøàî àìå,dltza - §Ÿ©£¦¦
àìå éàcî øúBé¥¦©§Ÿ
-ñç íéôèBçå íéøv÷î§©§¦§§¦©

.íBìLå.dltzd z` - §¨
äáBç ìhî íäéìòå©£¥¤ª¨¨
ìk ,äázä éðôì ãøéì¥¥¦§¥©¥¨¨

Ceîñ áéáñ åéìà óñàìå ,Bì òébé øLà BîBéa ãçàå ãçà¤¨§¤¨§£¤©¦©§¤¡Ÿ¥¨¨¦¨
,dltzd lral -,íéðt-ìk-ìò úö÷ ìB÷a íéìltúnä ìk̈©¦§©§¦§§¨©¨¨¦

àìåmilltzny dl` -àìå Lçìa-y dl` -íéôèBç §Ÿ§©©§Ÿ§¦
,úBøéò änëa úBðLé úBðwúa øàáîëå ,íBìLå-ñç- ©§¨§©§Ÿ¨§©¨§¨§©¨£¨

.jk oda rawpyäzòå,owfd epax xne` -ïLcçì éúàa §©¨¨¦§©§¨
) ,íBìLå-ñç íìBòì ãBò eèBné ìa ,ïönàìe ï÷fçìeazka §©§¨§©§¨©¦§¨©§¨

ciÎ,(ãìàåb ãìàåb :,owfd epax ciÎazka aezk did jk - §©§§©§
yici`a6,"cl`eeb cl`eeb"L÷Bîì eðì äæ äéäé éúî ãò7,- ©¨©¦§¤¤¨§¥

,zeidl jixvy itk dpeeka lltzdl `lyìëa eðì éc àìå§Ÿ©¨§¨
eðîçðéå ,eðøîLé 'ä eðéìò eøáòL úBøväå úBçëBzä©¥§©¨¤¨§¨¥¦§§¥¦©£¥
eönàå e÷fç ,úîàa Bãáòì eðaì øäèéå ,äiLeúì íéìôëa§¦§©¦§¦¨¦©¥¦¥§¨§¤¡¤¦§§¦§

'äì íéìçéîä ìk íëááì8íb .,reawl -ñ"Mä ìk øîâì §©§¤¨©§©£¦©©¦§Ÿ¨©©
ìëáe ,äðLå äðL ìëa§¨¨¨§¨¨§¨
÷lçì øéòå øéò¦¨¦§©¥

-ìò úBzëqnäìøBbä ét ©©¤§©¦©¨
,ïBöøa Bàzkqn efi` - §¨

jyna cenll epevxa
,dpydda LiL øéòå§¦¤¥¨

eøîâé ¯ äaøä íéðéðî- ¦§¨¦©§¥¦§§
,q"yd lk cenilìëa§¨

äæéà íàå ,ïéðîe ïéðî¦§¨¦§¨§¦¥¤
ìéëäî ïè÷ ïéðîoi`e - ¦§¨¨¨¥¨¦

wlgl miyp` witqn ea
,q"yd lkíäéìà eôøöé§¨§£¥¤

ïéðî äæéàî íéLðà£¨¦¥¥¤¦§¨
÷ç ,äpLé ìáa ,ìBãb̈§©§ª¤Ÿ

.øáòé àìåmigxkeny - §Ÿ©£Ÿ
jyna q"yd lk miiql

.dpydãçàå ãçà ìëå§¨¤¨§¤¨
ì"pä íéãîBläî- ¥©§¦©©

q"ydn zkqn micnely
,wlegy itkBîöòì øîâé¦§Ÿ§©§
xnel -òeáL ìëa§¨¨©

"étà àéðîz"ä©§©§¨©¥
íéläúaLwxt -èé÷9. ¤¦§¦¦

dlgzd `id ze` lk ea -
miweqt dpeny ly
;ze` dze`a miligznd
zlgzda miweqt dpeny
ze`a jke s"l` ze`d
:dxe`kl .e"iz cr z"ia
jk lr xne` - ?q"yd cenill mildz zxin`a yi zekiiy efi`

dyecw dgiya ocrÎeznyp mcewd iaxd10izn ,mi`ex o`kny ,
?zenilya `ed q"yd cenildpyi cenild mr cgi xy`k -

.q"yd cenill mikixv mildz zxin`le ,mildz zxin`
ãçàå ãçà ìëa çk ïéà øBcä úeLéìç úîçî úBéäìå§¦§¥£©£¦©¥Ÿ©§¨¤¨§¤¨

,Bì éeàøk úBpòúäì"daeyzd zxb`"a xkfpk -11xtqn §¦§©¨¨
zeidl ick - `hg lk lr mevl eraw xqend ixtqy zenevd
,`hgd iptl enk (daeyzd ixg`) `ed jexa yecwdl oevxl
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ïåøçà ñøèðå÷
ø÷éòå åðøîùé 'ä äìéèá äçéù çéùî äæå íîåã äæå
äáéúä éðôì íéãøåéäî àåä ïé÷æðá àîøâå äáéñä
éúøôà óèåçä åéìâø èåùôì äöåøä ìëì ø÷ôä àåäù
úàæ úàæì éàå .'åëå äöåø ãçà íâ ïéàù úîçî åà
å"ç ãåò øåáòé àìå ÷åç äòåá÷ äð÷úå äöåòéä äöòä
ìøåâä é"ôò äæì íéåàøä íéòåá÷ íéùðà øåçáì åðééäã
äìîá äìî íéììôúîù åðééäã .ïéðîä áåø éåöéøá åà
àìå éàãî øúåé íéëéøàî àìå íø ìå÷á òåöéîä êøãá
éðôì ãøéì äáåç ìèåî íäéìòå .å"ç íéôèåçå íéøö÷î
óåñàìå åì òéâé øùà åîåéá ãçàå ãçà ìë äáéúä
ô"ëò úö÷ ìå÷á íéììôúîä ìë êåîñ áéáñ åéìà
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.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בב"י (הובא תנ סי' ח"א הרשב"א שו"ת ל' ע"פ - רגליו' '"לפשוט תפז): ס"ע ביאורים לקוטי (בספר
ל  הכוונה אולי - 'אפרתי' ק"ש'. 'חוטפין תשסט: בלק בפרש"י) (הובא יל"ש א) (קלג, חולין ראה - 'החוטף' סנ"ג), בזה ·'או"ח הפי'

כו'". בקודשיא חולק פליג מיוחס, א): א, (ש"א ברד"ק 6.415.הובאו ע' חכ"ג שיחות לקוטי ז.7.ראה ו, וארא - הכתוב ‰Ú¯˙8.ל'
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."כה לא, תהלים - הכתוב ˘ËÈÏ"‡:9."ל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מוסיף אחר ובמקום בזה". נזהרין ראיתי "לא

:È·¯‰."(ז"ל אאמו"ר נוהג הי' (וכן מנחה תפלת לאחרי השבת ביום זה קאפיטל לומר נהוג מקומות בכמה אשר ספר 10."ולהעיר
.48 ע' תש"ד ג'.11.השיחות פרק
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ìL øôñ íLa àø÷pä ïBLàø ÷ìç íéøîà éèewì øôñ¥¤¦¥£¨¦¥¤¦©¦§¨§¥¥¤¤
íéðBðéa¥¦

:xtqdy ,owfd epax azek ,"`ipz"d xtq ly xryd-scaèwìî§ª¨
ãqéî ,ïãò-íúîLð ïBéìò éLBã÷ íéøôBñ étîe íéøôñ étî¦¦§¨¦¦¦§¦§¥¤§¦§¨¨¥¤§ª¨
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õáå÷
øåàäהיכל  úìùìù שער

ראשון שלישי 

øôñ

íéøîà éè å÷ì
ïåùàø ÷ìç

íùá àø÷ðä

íéðåðéá ìù øôñ
ìò ãñåéî ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
øàáì .åúåùòì êááìáå êéôá ãåàî øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñô

.é"äæòá äøö÷å äëåøà êøãá ãåàî áåø÷ àåä êéà áèéä

יד.1. ל, ב.2.דברים לג, קכא.1.ברכות עמוד התניא. ספר על והערות 'קיצורים בספר קמא 2.נדפס מהדורא בלקו"א  (ועיין) וראה
הראשון  הכת"י קודם עוד שינויים כו"כ שהיו לומר ומסתבר שם. וכו' ובהערות תשמ"ב) נ.י. ברוקלין, קה"ת, בהוצאת (נדפס

- ולהעתקה לרבים שניתן ˘ËÈÏ"‡.("הקונטרסים") ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.3 שונים "סופרים הקדמתו בסוף אדה"ז לשון יומתק ועפ"ז
ÌÈÂ˘ÓÂ- וט"ס" סיג "מכל כך אחר והוספתו ,".‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.4.קכ"ה עמוד הקיצורים שם.5.בספר הקיצורים, ספר
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הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת משונים סופרים
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר
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יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים
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- ז. יסוד חלק, לפ' בהקדמתו המשניות ובפי' ˘ËÈÏ"‡.ל"ה. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.8 הרבי של אביו הזקן, רבנו של חתנו היה הראשון
משקלוב. המדפיס הורביץ. מרדכי ר' והשני, צדק"; מד.9.ה"צמח מא, בראשית הכתוב כלשון
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äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת משונים סופרים
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר
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ìàåîùéåìäבמהור"ר éëãøîמוהר"ר 

הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים
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íééçישמח דבריìàøùéוכעת בהגלות
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
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הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה
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.10ÈÏÂ‡Âוצ"ל כאן, יש המעתיק -"È·˙Îהשמטת הקודמת כבהסכמה - ˘ËÈÏ"‡.ידי" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.11 שמואל הכתוב לשון
ח. כג, רבי,12.ב בית ראה הנ"ל. ספר הוא - לספר מהצ"צ הסכמה כתיבת גדול: הכי להחידוש הטעם שזהו וי"ל הגנוז". "אור בעהמ"ס

נד. פרק הרב תולדות
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úîëñä
éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת משונים סופרים
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר

מוהר"ר הותיק àðëùהמופלג íåìù
הותיק çðבמוהר"ר המופלג  הרבני  וה"ה 
ìàåîùéåìäבמהור"ר éëãøîמוהר"ר 

הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים

שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד לפ "ק.åðéúåãôזאת

ïè÷ä.éìàôéðàî ìéñåæ íìåùî

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçéúåàøá õøàä éðô øéàú íãà

ùã÷ éãéïåàâä áøä øáçîä
åéðòå ãéñç øåäèå ùåã÷ íé÷ìà ùéà

úáùá áùåé åéøúñî äìâð øáëî øùà

ìöà éðåîëçúåðéáøå åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâíéî äìãåíéî øàáî

íééççîùé úòëåìàøùééøáã úåìâäá

ãîìì ñåôãä úéáì àéáäì øáåçîä åùã÷

äæçé ãçà ìë øùàë ùã÷ éëøã 'ä íòì

äéàø êéøö ïéà íñøåôîäå åéøáã úåéîéðôá

íåøâé àìù øáãä ìå÷ì÷ ùùçî ÷ø

äøäæàå ó÷åú ïúéì éúàá íéñéôãîì ÷æéä

ãò ñåôãì åìâøå åãé úà ùéà íéøé ìáì

òîåùå äèîìã íåéî íéðù ùîç êùî

ã"ëä áåè úëøá åéìò àåáé äìà éøáãì

'â íåé íåéä äøåúä ãåáëì úàæ øáãîä

.÷"ôì å''ð÷ú àáú äùøô

.ïäëä áéì àãåäé

1

ז.6. ה, באספקלריא 7.ב"ר נסתכלו הנביאים ("כל רבינו משה חידוש ב מט, יבמות ראה - המאירה דאספקלריא החידוש וכידוע
פרק  ח"ב ובמו"נ פ"ז  התורה יסודי הל ' ברמב"ם בזה רבינו משה מעלת וכמבואר המאירה"). באספקלריא נסתכל משה מאירה, שאינה

- ז. יסוד חלק, לפ' בהקדמתו המשניות ובפי' ˘ËÈÏ"‡.ל"ה. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.8 הרבי של אביו הזקן, רבנו של חתנו היה הראשון
משקלוב. המדפיס הורביץ. מרדכי ר' והשני, צדק"; מד.9.ה"צמח מא, בראשית הכתוב כלשון

elqk h"i iying mei Ð xryd sc Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øîàé LBã÷ ,éäìà Léà ,íñøôîä ãéñçä áøä úîkñä©§¨©¨©¤¨¦©§ª§¨¦¡Ÿ¦¨¥¨¥
éaø áøä eðaøå eðøBî ,Bì:ïäkä aéì àãeäé ¥§©¥¨©©¦§¨¥©Ÿ¥

éãé éúBàøa ,õøàä éðt øéàz íãà úîëç10Lã÷,iazk - ¨§©¨¨¨¦§¥¨¨¤¦§¦§¥Ÿ¤
ïBàbä áøä øaçîäLéàãéñç øBäèå LBã÷ íé÷ìà ©§©¥¨©©¨¦¡Ÿ¦¨§¨¨¦
äìâð øákî øLà ,åðòå§¨¨£¤¦§¨¦§¨

,åéøzñîzexnly - ¦§¨¨
x`yidl ezelczyd
erci `ly ,xzqp
xak ,ezlecbne ezewcvn
ezewcv elbzp onfn

,ezelcbeúáLa áLBé¥§¤¤
éðBîkçz11ìöàeððBãà ©§§¦¥¤£¥

ïBàb eðaøå eðøBî¥§©¥§
íìBò,eheytk l"ie - ¨

axd lr dpeekde - dlbpa
,yhixfnn cibndäìãå§¨¨

íéî,dxez cnl -øàaî ©¦¦§¥
íéiç íéî,yi - ©¦©¦

dlnay miyxtnd
- mxa` zeize` - "x`an"
mdxa` iax lr fnxn `ed
axd ly epa "j`lnd"

,yhixfnn cibndúòëå§¨¥
çîNéìàøNédpeekd - ¦§©¦§¨¥

enyy ,aehÎmyÎlrad lr
,l`xyi did yecwd

BLã÷ éøác úBìbäa- §¦¨¦§¥¨§
ÎmyÎlrad ixac zelbzd
ea ,"`ipz"a `id aeh
ÎmyÎlrad ixac milbzn
ly dbyde lkya aeh

,c"agàéáäì øaeçnä©§¨§¨¦
ñeôcä úéáìick - §¥©§
'ä íòì ãnìì,l`xyi ipal -ãçà ìk øLàk ,Lã÷ éëøc §©¥§©©§¥Ÿ¤©£¤¨¤¨

äæçé,d`xi -éøö ïéà íñøôîäå ,åéøác úeiîéðôa.äéàø C ¤¡¤¦§¦¦§¨¨§©§ª§¨¥¨¦§¨¨
,dnkqdl wewf df xtq did `l jk llbae -ìe÷ì÷ LLçî ÷ø©¥£©¦§

øácä,xtqd zqtcd ly -éúàa ,íéñétãnì ÷fä íøbé àlL ©¨¨¤Ÿ¦¨¥¤¥©©§¦¦¨¦
ñBôãì Bìâøå Bãé úà Léà íéøé ìáì äøäæàå ó÷z ïzì- ¦¥Ÿ¤§©§¨¨§©¨¦¦¤¨§©§¦§

,xtqd z` qitcdlL Lîç CLî ãò.ähîìc íBiî íéð ©¤¤¨¥¨¦¦¦§©¨
éøác äk àìä .áBè úkøa åéìò àáé ¯ älà éøáãì òîBLå§¥©¦§¨©¥¤¨Ÿ¨¨¦§©£ŸŸ¦§¥
ãBáëì úàæ øaãîä©§©¥Ÿ¦§
'â íBé íBiä ,äøBzä©¨©
å"ð÷ú àáz äLøẗ¨¨¨Ÿ

.ïè÷ èøôì§¤¤¨¨
ïäkä aéì àãeäé12. §¨¥©Ÿ¥

ciqgdn izrny
wgvi iax ,mqxetnd
:dkxalÎepexkf ,cinzn
z` e`iad migelydyk
l` ,il`tip`l "`ipz"d
odkd aiil `cedi iax
exi`yd md ,`yef iaxe
miqxhpewd z` mcia
ick ,dlild jynl
.mda epiiri miwicvdy
,"`ipz"a oiiry drya
iax qpkp ,dlild rvn`a
odkd aiil dcedi
dnevr zelrtzda
ilane ,dax zeadldzae
z` ekeza xevrl zleki
,dlecbd zeybxzdd
iax l` zkll hilgd
exc mdipy) `yef
ez` wlgzdl ,(il`tip`a
daexnd ezeadlzda
eze` ."`ipz"d xtqn
iax lv` mb rxi` xac
did `l `ed mby ,`yef
zkll hilgde ,dlecbd zeybxzdd z` eaxwa xevrl leki
mklda aegxa eybtp mdy jk - odkd aiil dcedi iax l`
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éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת משונים סופרים
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר

מוהר"ר הותיק àðëùהמופלג íåìù
הותיק çðבמוהר"ר המופלג  הרבני וה"ה
ìàåîùéåìäבמהור"ר éëãøîמוהר"ר 

הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים

שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד לפ "ק.åðéúåãôזאת

ïè÷ä.éìàôéðàî ìéñåæ íìåùî

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçבראותי הארץ פני תאיר  אדם 
קדש ïåàâäידי  áøä øáçîä

ועני  חסיד וטהור קדוש אלקים ו איש
בשבת  יושב מסתריו נגלה מכבר אשר

אצל åðéáøåתחכמוני åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééçישמח דבריìàøùéוכעת בהגלות
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה

.ïäëä áéì àãåäé

.10ÈÏÂ‡Âוצ"ל כאן, יש המעתיק -"È·˙Îהשמטת הקודמת כבהסכמה - ˘ËÈÏ"‡.ידי" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.11 שמואל הכתוב לשון
ח. כג, רבי,12.ב בית ראה הנ"ל. ספר הוא - לספר מהצ"צ הסכמה כתיבת גדול: הכי להחידוש הטעם שזהו וי"ל הגנוז". "אור בעהמ"ס

נד. פרק הרב תולדות



elqkקכו h"i iying mei Ð xryd sc Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.ïãò-BúîLð ì"æ øaçîä ïBàbä éða eéçiL íéðaøä úîkñä©§¨©¨©¨¦¤¦§§¥©¨©§©¥©¦§¨¥¤
àðîøäå úeLø ïzì eðìöà íkñäL úBéä,d`yxd geke - ¡¤ª§©¤§¥¦¥§§©§§¨

áeúk ìàøNé éðáì ïBøkæì ñeôcä Laëî ìò úBìòäì§©£©©§¥©§§¦¨¦§¥¦§¨¥¨
úîàå øLé éøác,miaezkd zn`de xyeid ixac -éøác ¦§¥Ÿ¤¤¡¤¦§¥

íéiç íé÷ìàjk - ¡Ÿ¦©¦
,zeciqgd zxez z`xwp
eðøBî eðéáà eððBãà ìL¤£¥¨¦¥
íéáeúk ì"æ eðaøå§©¥©§¦
äLBãwä Bãé áúëa¦§©¨©§¨

ìe Bîöòa,LBãwä BðBL §©§§©¨
Là éìçâk åéøác ìkL¤¨§¨¨§©£¥¥

úBøòBaxy` -eáéäìé £©§¦
ïäéáàì ïáø÷ì úBáálä©§¨§¨§¨©£¦¤
úøbà íLáe ,íéîMaL¤©¨©¦§¥¦¤¤
íaøL ,eàø÷ð Lãwä©Ÿ¤¦§§¤ª¨
úàî çeìL úøbà eéä̈¦¤¤¨©¥¥
úBøBäì BLã÷ ãBák§¨§§
dá eëìé Cøcä 'ä íòì§©©¤¤¥§¨
ipiprl mzqd on dpeekd -

dceardenk ,ziniptd
'd zad` zexxerzd
zceara 'd z`xie
zexxerzdd ,dltzd

,dxezd cenilläNònäå§©©£¤
,ïeNòé øLà- £¤©£

ly mipipra zexxerzdd
.dnecke dwcvúîçîe¥£©

úBîB÷î änëaL13- ¤§©¨§
,"ycwd zxb`"aáévä¦¦

éèewì øôña íéðeiö Bì¦¦§¥¤¦¥
éøáãå ,BlL íéøîà£¨¦¤§¦§¥
íB÷îa íéiðò äøBz¨£¦¦§¨
íB÷îa íéøéLòå ãçà¤¨©£¦¦§¨

øçà14,eidi "ycwd zxb`"a mipipry xacd ixyt` okly - ©¥
ihewl" xtqa mixaqen mdy itk xy`n mipaene mixaqen xzei
mixaqen eidi "mixn` ihewl" xtqa mipipr ,jci`le ;"mixn`
;"ycwd zxb`" xtqa mixaqen mdy itk xy`n xzei mipaene

Ba LcçúpL øác ìéáLa íb äîesiqend "ycwd zxb`"a - ©©¦§¦¨¨¤¦§©¥
- "mixn` ihewl" xtqa xexiae yecigìò ïBøçà ñøèðe÷§§¥©£©

íé÷øt äæéà,"mixn` ihewl" xtqn -áúk øLàepax - ¥¤§¨¦£¤¨©
,owfd÷îò ïeiòå ìetìt ¯ íéøîà éèewì øôqä Bøaç úòa§¥¦§©¥¤¦¥£¨¦¦§§¦¨Ÿ

íéàøpL 'íéiç õò éøô'e 'íéiç õò'å øäæ éøîàî ìò©©©§¥Ÿ©§¥©¦§¦¥©¦¤¦§¦
íáMéî Búðéaî çeøáe ,äæ úà äæ íéøúBñk,owfd epax - §§¦¤¤¤§©¦¦¨§©§¨

,íéøîà éèewìa áúkL åéðôà ìò øeac ìkdfy ixd - ¨¦©¨§¨¤¨©§¦¥£¨¦
- "mixn` ihewl" xtql zexiyi rbepïBëðå éeàøL eðéàø Bàø̈¨¦¤¨§¨

íøaçìcgi mqitcdl -úøbàå íéøîà éèewì øôñ íò §©§¨¦¥¤¦¥£¨¦§¦¤¤
.ì"æ eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà úMã÷ ãBák ìL äáeLzä©§¨¤§§ª©£¥¨¦¥§©¥©

,úàæì éà,okl -eðàa ¦¨Ÿ¨
aø àãeb ìéèäìä- §¨¦¨©¨

,lecb xeqi`éeãép úøæâe§¥©¦
àzîL íøç-ïðaøc ¥¤©§¨§©¨¨

,àúåñà dì úéìc- §¥¨¨§¨¨
i`y) d`etx dl oi`y

,(dxizdl xyt`àlL¤Ÿ
Bãé úà Léà íéøé̈¦¦¤¨

ñétãäì,xtqd z` - §©§¦
íúéðáúkihewl" - §©§¦¨

"ycewd zxb`"e "mixn`
,cgiäæ àìa äæ Bà¤§Ÿ¤

íBiî íéðL äMîç CLî¤¤£¦¨¨¦¦
ähîìc15àc ïBâk íøa . ¦§©¨§©§¨

éøö,éòBãBàì Cwx - ¨¦§¥
,ricedl epilr z`f
eôñ íéaøä eðéúBðBòaL¤©£¥¨©¦¨
äLBãwä Bãé éáúk enz©¦§¥¨©§¨
eéä øLà Bîöòa§©§£¤¨
øñç àì ìBãb ÷ec÷ãa§¦§¨Ÿ¨¥
,úçà úBà øúé àìå§Ÿ¨¥©©
äæ íà-ék øàLð àìå§Ÿ¦§¨¦¦¤
øLà äaøäî èònä©§©¥©§¥£¤
ãçàì ãçà eè÷ìð¦§§¤¨§¤¨
íéøfôîä úB÷zòäî¥©§¨©§ª¨¦
íàå ,íéãéîìzä ìöà¥¤©©§¦¦§¦
äæéà àönz àönä¦¨¥¦¨¥¥¤
,ïéáé éî úBàéâL ,úeòè̈§¦¦¨¦
çëeîc úeòhä àöné¦¨¥©¨§¨

,øôBñ úeòhî,xtqd z` eqitcd epnn azkdn -äðekäå- ¦¨¥§©©¨¨
,oiprd ly:äøeøa äéäz¦§¤§¨

íeàðøòa ácãéñçä ïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §Ÿ¤¤£¥¨¦¥§©¥©¨¤¨¦
àðaøå àðøî ìàøNé LBã÷16ïîìæ øBàéðLBúîLð ,ì"æ §¦§¨¥¨¨¨§©¨¨§¥©§¨©¦§¨
.íéîBøî éæðâa.(irvn`d iaxd) §¦§¥§¦

íeàðeíäøáà íéiçïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §©¦©§¨¨¤£¥¨¦¥§©¥©¨
ñçäàðaøå àðøî ãéïîìæ øBàéðLéæðâa BúîLð ,ì"öæ ¤¨¦¨¨¨§©¨¨§¥©§¨©©¦§¨§¦§¥

.íéîBøî§¦
íeàðeäLîãéñçä ïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §¤¤£¥¨¦¥§©¥©¨¤¨¦

ïîìæ øBàéðL.íéîBøî éæðâa BúîLð ,ì"æ §¥©§¨©¦§¨§¦§¥§¦
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úîëñä
.ò"ð ì''æ øáçîä ïåàâä éðá 'éù íéðáøä

úåéäùáëî ìò úåìòäì àðîøäå úåùø ïúéì åðéìöà íëñåäù
íé÷ìà éøáã úîàå øùåé éøáã áåúë é"ðáì ïåøëæì ñåôãä
åðåùìå åîöòá äùåã÷ä åãé áúëá íéáåúë ì''æ ø''åî à"à ìù íééç
ïáø÷ì úåááìä åáéäìé úåøòåá ùà éìçâë åéøáã ìëù ùåã÷ä
úøâà åéä íáåøù åàø÷ð ùã÷ä úøâà íùáå .íéîùáù ïäéáàì
øùà äùòîäå äá åëìé êøãä 'ä íòì úåøåäì ÷"ë úàî çåìù
íéøîà éèå÷ì 'ñá íéðåéö åì áéöä úåîå÷î äîëáù úîçîå ïåùòé
øáã ìéáùá íâ äîå à"îá íéøéùòå ãçà íå÷îá íééðò ú"ãå åìù
åøáéç úòá áúë øùà íé÷øô äæéà ìò ïåøçà ñøèðå÷ åá ùãçúðù
íéàøðù ç"òôå ç"òå øäæ éøîàî ìò ÷åîò ïåéòå ìåôìô à"÷ì 'ñä
áúëù åéðôåà ìò øåáéã ìë íáùéî åúðéáî çåøáå æ"àæ íéøúåñë
íéøîà éèå÷ì øôñ íò íøáçì ïåëðå éåàøù åðéàø åàø à"÷ìá
äáø àãåâ ìéèäì åðàá úàæì éà .ì''æ ø"åî à"à ÷"ë ìù ú"äâàå
åãé úà ùéà íéøé àìù àúååñà äì úéìã ïðáøã ù''çð úøæâå
äèîìã íåéî íéðù äùîç êùî äæ àìá äæ åà íúéðáúë ñéôãäì
äùåã÷ä åãé éáúë åîú åôñ ä"åòáù éòåãåàì êéøö àã ïåâë íøá
øàùð àìå 'à úåà øúé àìå øñç àì ìåãâ ÷åã÷ãá åéä øùà åîöòá
íéøæåôîä úå÷úòäî ãçàì ãçà åè÷ìð øùà äáøäî èòîä äæ à"ë
ïéáé éî úåàéâù úåòè äæéà àöîú àöîä íàå íéãéîìúä ìöà

:äøåøá äéäú äðååëäå øôåñ úåòèî çëåîã úåòèä àöîé

íåàðøòá áåãìàøùé ùåã÷ ãéñçä ïåàâä ø"åî à"àá
àðáøå àðøîïîìæ øåàéðù.î"âáð ì''æ
íåàðåíäøáà íééçàðøî ãéñçä ïåàâä ø"åî à"àá

àðáøåïîìæ øåàéðù.î"âáð ì''öæ
íåàðåäùîãéñçä ïåàâä ø"åî à"àáøåàéðù

ïîìæ.î"âáð ì''æ
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כנחל.13. וצדקה ד"ה קו"א כט, (כה?), כ, יח, יז, ו, ה, ג, ב.14.בסימנים: יד, כריתות אלא, ד"ה בתוס' ומובא ח. ג, ר"ה ירושלמי ראה

לפ"ק".15. תקע"ד אייר כ"ב ה' יום "היום ההסכמה: בסיום בא תקע"ד) (שקלאוו הראשונה ˘ËÈÏ"‡:16.בהוצאה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
הוצאות  ע"פ - שלפניו מהחתימה תיבות ב' משמיט אחד וכל בניו, שבחתימות אדה"ז שבתוארי השינוי על שיעירו מצאתי לא לע"ע
הוא  אדה"ז שדוקא - מדגיש ולכן ישראל, קדוש ( - מעם ומורם (נשיא הא' החותם הי' ההסכמה חתימת בזמן י"ל: ואולי ואילך. דתר"ס
אז  הי' - הג' החותם ורבנא"; "מרנא הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן - ורבנא" "מרנא - ופוסק רב אז הי' - הב' החותם ישראל"; "קדוש

elqk 'k iyiy mei Ð dncwd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ' שישי יום
הקדמה  ,6 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...è÷ìîä úîã÷ä,c 'nr cr:'åâå äìòá

èwìîä úîc÷ä©§¨©©§©¥
ihewl" - "`ipz"d xtql `xew ,ezepzeepr lceba ,owfd epax
z`e ,mipipr ly ,"mixteq itne mixtq itn" ,sqe` ,"mixn`

zncwd"k oiivn `ed ef ezncwd"hwlnd.úøbà àéäå§¦¦¤¤
éLðà úeììëì äçeìMä©§¨¦§¨©§¥

,eðîBìLlk l` - §¥
,miciqgdíøeö íøîLé¦§§¥¨

í÷fçéå1: ¦©§¥
,àø÷à íéLéà íëéìà£¥¤¦¦¤§¨
÷ãö éôãBø éìà eòîL¦§¥©§¥¤¤
òîLéå ,'ä éLwáî§©§¥§¦§©
ìBãbîì íé÷ìà íëéìà£¥¤¡Ÿ¦§¦¨

,ïè÷ ãòåilra ilecbn - §©¨¨
cr ,'d zceara dbixcnd
mizegp mdy dl`l

,dbixcnaéLðà ìk̈©§¥
eðúðéãîc eðîBìL§¥¦§¦¨¥
ìò Léà ,dlL úBëeîñe§¤¨¦©

ì àBáé BîB÷îíBìL §¨§¨
çöð íìBòä ãò íéiçå§©¦©¨¨¤©
éäé ïk ïîà ,ãòå äìñ¤¨¨¤¨¥¥§¦

:ïBöø̈
ék ,úàæ úòãeî äpä¦¥©©Ÿ¦
éLðéàc éîeôa àìâøî̈§§¨§¥§¦§¥

,øîàì eðîBìL éLðà ìëaepinely iyp` ita libxy reci - §¨©§¥§¥¥Ÿ
,xneläàéø÷e äiàøì øñeî éøác úòéîL äîBc dðéà ék¦¥¨¨§¦©¦§¥¨¦§¦¨§¦¨

,íéøôqa,mixtq jezn zexxerzde xqen ipipra d`ixwdy - ©§¨¦
dfy itk ,zlrez dze` d`ian dppi` ,mlek liaya eazkpy
.xacnd ly eitn iyi` ote`a mipipr mze` mirney xy`k

àøBwäL,mixtqa -úâOä éôìe Bzòãå Bkøc éôì àøB÷ ¤©¥¥§¦©§§©§§¦©¨©
Bzòãå BìëN íàå ,íL àeä øLàa BìëN úñéôúe§¦©¦§©£¤¨§¦¦§§©§
ìBëé éL÷a ,'ä úãBáòa eëläúé äëLçáe íéìaìáî§ª§¨¦©£¥¨¦§©¨©£©§¦¨
÷Búî ék óà ,íéøôqa æeðbä áBè ék øBàä úà úBàøì¦§¤¨¦©¨©§¨¦©¦¨

øBàä,mixtqa dxeyd -ðéòì.Lôpì àtøîe íéiptn ,j` - ¨¨¥©¦©§¥©¤¤
,'d zcear ly mipipra dlit`a yynn `ede lalean elkyy
.eytpl `txn `iadl jixve lekiy xe`d z` d`ex `ed oi`
(` :mibeq ipya miwelg xqend ixtqy ,owfd epax xiaqn oldl

z` aizkn iyep`d lkydy ,iyep` lky it lr miepad mixtq
lkl mieey dl` mixtq oi`y xacd xexae .zecnde xqend ipipr
ixyt` okle ,mlkyae mzrca mieey mpi` mc` ipa ixdy ,cg`
ipyae ,zelrtzde zexxerzd cg` lr rityi oipr eze`y xacd
miiepad mixtq (a .`l -
,l"fx iyxcn lr
ly mipipr mzeiday
zekiiy mdl yi ,dxez

llk,l`xyin cg`
e`) oipr mda yi `linne
zekiiy el yiy (mipipr

zcgeineil`didiy ,
lrtzdl ezlekia
epax ,mxa .xxerzdle
mixtqa mby ,xiaqn owfd

dl``l (ipyd beqdn)
z` xikdl dkef cg` lk
z` helwle ,ihxtd enewn
zekiiy el yiy dn
oeylae .eil` zcgein

:owfd epax,ïéc ïî øáe- ©¦¥
llbay ,dfn uege
,dnecke elkya lealad
z` ze`xl ezlekia oi`

,mixtqa "aeh ik xe`"däàøiä éøôñ äpä,xqend ixtq - ¦¥¦§¥©¦§¨
ék ,Lôð ìëì ïéåL ïðéà éàcåa éLBðà ìëN ét ìò íééeðaä©§¦©¦¥¤¡¦§©©¥¨¨¦§¨¤¤¦
ìòtúî äæ íãà ìëN ïéàå ,úBåL úBòcäå íéìëOä ìk ïéà¥¨©§¨¦§©¥¨§¥¥¤¨¨¤¦§¨¥
Bîëe ,Bøáç ìëN øøBòúîe ìòtúnM änî øøBòúîe¦§¥¦©¤¦§¨¥¦§¥¥¤£¥§

ì"æø eøîàL2éabl xywa -íéML ìò íéæøä íëç úkøa ¤¨§©©©¥¦§©£©¨¨¦©¦¦
,ìàøNiî àBaø,l`xyin sl` ze`n yy mi`exy drya - ¦¦¦§¨¥

mkgd `edy d"awd z` mikxan - "mifxd mkg jexa" jxal yi
,sl`d ze`n yy lk ly mdizeceq rceiyíäéúBòc ïéàL- ¤¥¥¥¤

,mdizeybxe mzpadeáúkL Bîëe ,'eëå Bæì Bæ úBîBc¨§§¤¨©
íL 'úBîçìn'a ì"æ ï"aîøä3òLBäé éab 'éøôq'ä Leøôa ¨©§©©©¦§¨¨§¥©¦§¦©¥§ª©

Ba øîàpL4did `edy -,"Ba çeø øLà Léà"yxtne - ¤¤¡©¦£¤©
:`id "ea gex"a dpeekdy "ixtq"dìL Bçeø ãâð CBìäì ìBëiL¤¨©£¤¤¤

'eëå ãçàå ãçà ìk5äàøiä éøôña elôà àlà . ¨¤¨§¤¨§¤¨£¦§¦§¥©¦§¨

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

è÷ìîä úîã÷ä
:å"öé åðéîåìù éùðà úåììëì äçåìùä úøâà àéäå

íëéìàòîùéå 'ä éù÷áî ÷ãö éôãåø éìà åòîù àø÷à íéùéà
åðéúðéãîã ù"ðà ìë ïè÷ ãòå ìåãâîì íé÷ìà íëéìà
íìåòä ãò íééçå íåìùì àåáé åîå÷î ìò ùéà äìù úåëåîñå

:ø"éëà å"ñð
äðäéë øîàì ù"ðà ìëá éùðéàã éîåôá àìâøî éë úàæ úòãåî

íéøôñá äàéø÷å äééàøì øñåî éøáã úòéîù äîåã äðéà
åìëù úñéôúå úâùä éôìå åúòãå åëøã éôì àøå÷ àøå÷äù
åëìäúé äëéùçáå íéìáìåáî åúòãå åìëù íàå íù àåä øùàá
æåðâä áåè éë øåàä úà úåàøì ìåëé éùå÷á 'ä úãåáòá
ïéã ïî øáå ùôðì àôøîå íéðéòì øåàä ÷åúî éë óà íéøôñá
ïéåù ïðéà éàãååá éùåðà ìëù ô"ò íééåðáä äàøéä éøôñ äðä
íãà ìëù ïéàå úååù úåòãäå íéìëùä ìë ïéà éë ùôð ìëì
ì"æøàù åîëå åøéáç ìëù ìòôúîù äîî øøåòúîå ìòôúî äæ
ïéàù ìàøùéî àåáéø íéùù ìò íéæøä íëç úëøá éáâ
íù úåîçìîá ì"æ ï"áîøä ù"îëå 'åëå åæì åæ úåîåã íäéúåòã
ìåëéù åá çåø øùà ùéà åá øîàðù òùåäé éáâ éøôñä ùåøéôá
éøôñá åìéôà àìà .'åëå ãçàå ãçà ìë ìù åçåø ãâð êåìäì
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הב' שבחתימה ב"זצ "ל" - "צדיק" הוספת החסיד". "הגאון הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן נשיאינו) רבותינו בסיפורי (כידוע וחסיד גאון
וכו'. עצמו בעיני ושפלות בעניוות שלו, בצדקות מצויין שהי' הידוע ע"פ - הנ"ל ע"ד ג"כ י"ל הדפוסים) ושאר בהכת"י הוא כן (באם -

מתפלת1. ולהעיר בו. כיוצא או וגואלנו, צורנו ישמרם י"ל קומה"ˆÂ¯או לכן·ÊÚ¯˙ישראל אולי - "...Î"‚ כל שיכלול בכדי בר"ת הוא
- ˘ËÈÏ"‡.הברכות. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.2.א נח, הנזכרת.3.ברכות הגמרא שעל הרי"ף יח.4.על כז, הפירוש 5.במדבר עצם את

נגד  להלוך "שיוכל שם אומר שהוא הפסוק, על מרש"י גם להביא הזקן רבנו היה יכול ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיכול
כזה, גדול חכם שישנו שם מבאר שהרמב"ן  מפני הוא מהרמב"ן, זאת מביא שהוא ומה ואחד"; אחד כל של ÂÓˆÚרוחו ‡Â‰˘ כולל

דר' ברי' הונא ור' פפא רב על הרזים" "חכם ברכת את איקא דר' ברי' חנינא ר' בירך שלכן הרבוא; ששים כל של דעותיהם את בתוכו
אך  רבוא. ששים של דיעותיהם בתוכם נושאים שהם בהם, והכיר ראה חנינא ר' שכן, מישראל. רבוא ששים על שמברכים כפי יהושע,
דיעותיהם  שאין דוקא רבוא ששים על אלא זו ברכה לברך שלא - להלכה - הרמב"ן אומר ולכן בשני, זאת שמכיר כזה להיות צריך זה



קכז elqk h"i iying mei Ð xryd sc Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.ïãò-BúîLð ì"æ øaçîä ïBàbä éða eéçiL íéðaøä úîkñä©§¨©¨©¨¦¤¦§§¥©¨©§©¥©¦§¨¥¤
àðîøäå úeLø ïzì eðìöà íkñäL úBéä,d`yxd geke - ¡¤ª§©¤§¥¦¥§§©§§¨

áeúk ìàøNé éðáì ïBøkæì ñeôcä Laëî ìò úBìòäì§©£©©§¥©§§¦¨¦§¥¦§¨¥¨
úîàå øLé éøác,miaezkd zn`de xyeid ixac -éøác ¦§¥Ÿ¤¤¡¤¦§¥

íéiç íé÷ìàjk - ¡Ÿ¦©¦
,zeciqgd zxez z`xwp
eðøBî eðéáà eððBãà ìL¤£¥¨¦¥
íéáeúk ì"æ eðaøå§©¥©§¦
äLBãwä Bãé áúëa¦§©¨©§¨

ìe Bîöòa,LBãwä BðBL §©§§©¨
Là éìçâk åéøác ìkL¤¨§¨¨§©£¥¥

úBøòBaxy` -eáéäìé £©§¦
ïäéáàì ïáø÷ì úBáálä©§¨§¨§¨©£¦¤
úøbà íLáe ,íéîMaL¤©¨©¦§¥¦¤¤
íaøL ,eàø÷ð Lãwä©Ÿ¤¦§§¤ª¨
úàî çeìL úøbà eéä̈¦¤¤¨©¥¥
úBøBäì BLã÷ ãBák§¨§§
dá eëìé Cøcä 'ä íòì§©©¤¤¥§¨
ipiprl mzqd on dpeekd -

dceardenk ,ziniptd
'd zad` zexxerzd
zceara 'd z`xie
zexxerzdd ,dltzd

,dxezd cenilläNònäå§©©£¤
,ïeNòé øLà- £¤©£

ly mipipra zexxerzdd
.dnecke dwcvúîçîe¥£©

úBîB÷î änëaL13- ¤§©¨§
,"ycwd zxb`"aáévä¦¦

éèewì øôña íéðeiö Bì¦¦§¥¤¦¥
éøáãå ,BlL íéøîà£¨¦¤§¦§¥
íB÷îa íéiðò äøBz¨£¦¦§¨
íB÷îa íéøéLòå ãçà¤¨©£¦¦§¨

øçà14,eidi "ycwd zxb`"a mipipry xacd ixyt` okly - ©¥
ihewl" xtqa mixaqen mdy itk xy`n mipaene mixaqen xzei
mixaqen eidi "mixn` ihewl" xtqa mipipr ,jci`le ;"mixn`
;"ycwd zxb`" xtqa mixaqen mdy itk xy`n xzei mipaene

Ba LcçúpL øác ìéáLa íb äîesiqend "ycwd zxb`"a - ©©¦§¦¨¨¤¦§©¥
- "mixn` ihewl" xtqa xexiae yecigìò ïBøçà ñøèðe÷§§¥©£©

íé÷øt äæéà,"mixn` ihewl" xtqn -áúk øLàepax - ¥¤§¨¦£¤¨©
,owfd÷îò ïeiòå ìetìt ¯ íéøîà éèewì øôqä Bøaç úòa§¥¦§©¥¤¦¥£¨¦¦§§¦¨Ÿ

íéàøpL 'íéiç õò éøô'e 'íéiç õò'å øäæ éøîàî ìò©©©§¥Ÿ©§¥©¦§¦¥©¦¤¦§¦
íáMéî Búðéaî çeøáe ,äæ úà äæ íéøúBñk,owfd epax - §§¦¤¤¤§©¦¦¨§©§¨

,íéøîà éèewìa áúkL åéðôà ìò øeac ìkdfy ixd - ¨¦©¨§¨¤¨©§¦¥£¨¦
- "mixn` ihewl" xtql zexiyi rbepïBëðå éeàøL eðéàø Bàø̈¨¦¤¨§¨

íøaçìcgi mqitcdl -úøbàå íéøîà éèewì øôñ íò §©§¨¦¥¤¦¥£¨¦§¦¤¤
.ì"æ eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà úMã÷ ãBák ìL äáeLzä©§¨¤§§ª©£¥¨¦¥§©¥©

,úàæì éà,okl -eðàa ¦¨Ÿ¨
aø àãeb ìéèäìä- §¨¦¨©¨

,lecb xeqi`éeãép úøæâe§¥©¦
àzîL íøç-ïðaøc ¥¤©§¨§©¨¨

,àúåñà dì úéìc- §¥¨¨§¨¨
i`y) d`etx dl oi`y

,(dxizdl xyt`àlL¤Ÿ
Bãé úà Léà íéøé̈¦¦¤¨

ñétãäì,xtqd z` - §©§¦
íúéðáúkihewl" - §©§¦¨

"ycewd zxb`"e "mixn`
,cgiäæ àìa äæ Bà¤§Ÿ¤

íBiî íéðL äMîç CLî¤¤£¦¨¨¦¦
ähîìc15àc ïBâk íøa . ¦§©¨§©§¨

éøö,éòBãBàì Cwx - ¨¦§¥
,ricedl epilr z`f
eôñ íéaøä eðéúBðBòaL¤©£¥¨©¦¨
äLBãwä Bãé éáúk enz©¦§¥¨©§¨
eéä øLà Bîöòa§©§£¤¨
øñç àì ìBãb ÷ec÷ãa§¦§¨Ÿ¨¥
,úçà úBà øúé àìå§Ÿ¨¥©©
äæ íà-ék øàLð àìå§Ÿ¦§¨¦¦¤
øLà äaøäî èònä©§©¥©§¥£¤
ãçàì ãçà eè÷ìð¦§§¤¨§¤¨
íéøfôîä úB÷zòäî¥©§¨©§ª¨¦
íàå ,íéãéîìzä ìöà¥¤©©§¦¦§¦
äæéà àönz àönä¦¨¥¦¨¥¥¤
,ïéáé éî úBàéâL ,úeòè̈§¦¦¨¦
çëeîc úeòhä àöné¦¨¥©¨§¨

,øôBñ úeòhî,xtqd z` eqitcd epnn azkdn -äðekäå- ¦¨¥§©©¨¨
,oiprd ly:äøeøa äéäz¦§¤§¨

íeàðøòa ácãéñçä ïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §Ÿ¤¤£¥¨¦¥§©¥©¨¤¨¦
àðaøå àðøî ìàøNé LBã÷16ïîìæ øBàéðLBúîLð ,ì"æ §¦§¨¥¨¨¨§©¨¨§¥©§¨©¦§¨
.íéîBøî éæðâa.(irvn`d iaxd) §¦§¥§¦

íeàðeíäøáà íéiçïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §©¦©§¨¨¤£¥¨¦¥§©¥©¨
ñçäàðaøå àðøî ãéïîìæ øBàéðLéæðâa BúîLð ,ì"öæ ¤¨¦¨¨¨§©¨¨§¥©§¨©©¦§¨§¦§¥

.íéîBøî§¦
íeàðeäLîãéñçä ïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §¤¤£¥¨¦¥§©¥©¨¤¨¦

ïîìæ øBàéðL.íéîBøî éæðâa BúîLð ,ì"æ §¥©§¨©¦§¨§¦§¥§¦
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úîëñä
.ò"ð ì''æ øáçîä ïåàâä éðá 'éù íéðáøä

úåéäùáëî ìò úåìòäì àðîøäå úåùø ïúéì åðéìöà íëñåäù
íé÷ìà éøáã úîàå øùåé éøáã áåúë é"ðáì ïåøëæì ñåôãä
åðåùìå åîöòá äùåã÷ä åãé áúëá íéáåúë ì''æ ø''åî à"à ìù íééç
ïáø÷ì úåááìä åáéäìé úåøòåá ùà éìçâë åéøáã ìëù ùåã÷ä
úøâà åéä íáåøù åàø÷ð ùã÷ä úøâà íùáå .íéîùáù ïäéáàì
øùà äùòîäå äá åëìé êøãä 'ä íòì úåøåäì ÷"ë úàî çåìù
íéøîà éèå÷ì 'ñá íéðåéö åì áéöä úåîå÷î äîëáù úîçîå ïåùòé
øáã ìéáùá íâ äîå à"îá íéøéùòå ãçà íå÷îá íééðò ú"ãå åìù
åøáéç úòá áúë øùà íé÷øô äæéà ìò ïåøçà ñøèðå÷ åá ùãçúðù
íéàøðù ç"òôå ç"òå øäæ éøîàî ìò ÷åîò ïåéòå ìåôìô à"÷ì 'ñä
áúëù åéðôåà ìò øåáéã ìë íáùéî åúðéáî çåøáå æ"àæ íéøúåñë
íéøîà éèå÷ì øôñ íò íøáçì ïåëðå éåàøù åðéàø åàø à"÷ìá
äáø àãåâ ìéèäì åðàá úàæì éà .ì''æ ø"åî à"à ÷"ë ìù ú"äâàå
åãé úà ùéà íéøé àìù àúååñà äì úéìã ïðáøã ù''çð úøæâå
äèîìã íåéî íéðù äùîç êùî äæ àìá äæ åà íúéðáúë ñéôãäì
äùåã÷ä åãé éáúë åîú åôñ ä"åòáù éòåãåàì êéøö àã ïåâë íøá
øàùð àìå 'à úåà øúé àìå øñç àì ìåãâ ÷åã÷ãá åéä øùà åîöòá
íéøæåôîä úå÷úòäî ãçàì ãçà åè÷ìð øùà äáøäî èòîä äæ à"ë
ïéáé éî úåàéâù úåòè äæéà àöîú àöîä íàå íéãéîìúä ìöà

:äøåøá äéäú äðååëäå øôåñ úåòèî çëåîã úåòèä àöîé

íåàðøòá áåãìàøùé ùåã÷ ãéñçä ïåàâä ø"åî à"àá
àðáøå àðøîïîìæ øåàéðù.î"âáð ì''æ
íåàðåíäøáà íééçàðøî ãéñçä ïåàâä ø"åî à"àá

àðáøåïîìæ øåàéðù.î"âáð ì''öæ
íåàðåäùîãéñçä ïåàâä ø"åî à"àáøåàéðù

ïîìæ.î"âáð ì''æ
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כנחל.13. וצדקה ד"ה קו"א כט, (כה?), כ, יח, יז, ו, ה, ג, ב.14.בסימנים: יד, כריתות אלא, ד"ה בתוס' ומובא ח. ג, ר"ה ירושלמי ראה

לפ"ק".15. תקע"ד אייר כ"ב ה' יום "היום ההסכמה: בסיום בא תקע"ד) (שקלאוו הראשונה ˘ËÈÏ"‡:16.בהוצאה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
הוצאות  ע"פ - שלפניו מהחתימה תיבות ב' משמיט אחד וכל בניו, שבחתימות אדה"ז שבתוארי השינוי על שיעירו מצאתי לא לע"ע
הוא  אדה"ז שדוקא - מדגיש ולכן ישראל, קדוש ( - מעם ומורם (נשיא הא' החותם הי' ההסכמה חתימת בזמן י"ל: ואולי ואילך. דתר"ס
אז  הי' - הג' החותם ורבנא"; "מרנא הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן - ורבנא" "מרנא - ופוסק רב אז הי' - הב' החותם ישראל"; "קדוש

elqk 'k iyiy mei Ð dncwd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ' שישי יום
הקדמה  ,6 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...è÷ìîä úîã÷ä,c 'nr cr:'åâå äìòá

èwìîä úîc÷ä©§¨©©§©¥
ihewl" - "`ipz"d xtql `xew ,ezepzeepr lceba ,owfd epax
z`e ,mipipr ly ,"mixteq itne mixtq itn" ,sqe` ,"mixn`

zncwd"k oiivn `ed ef ezncwd"hwlnd.úøbà àéäå§¦¦¤¤
éLðà úeììëì äçeìMä©§¨¦§¨©§¥

,eðîBìLlk l` - §¥
,miciqgdíøeö íøîLé¦§§¥¨

í÷fçéå1: ¦©§¥
,àø÷à íéLéà íëéìà£¥¤¦¦¤§¨
÷ãö éôãBø éìà eòîL¦§¥©§¥¤¤
òîLéå ,'ä éLwáî§©§¥§¦§©
ìBãbîì íé÷ìà íëéìà£¥¤¡Ÿ¦§¦¨

,ïè÷ ãòåilra ilecbn - §©¨¨
cr ,'d zceara dbixcnd
mizegp mdy dl`l

,dbixcnaéLðà ìk̈©§¥
eðúðéãîc eðîBìL§¥¦§¦¨¥
ìò Léà ,dlL úBëeîñe§¤¨¦©

ì àBáé BîB÷îíBìL §¨§¨
çöð íìBòä ãò íéiçå§©¦©¨¨¤©
éäé ïk ïîà ,ãòå äìñ¤¨¨¤¨¥¥§¦

:ïBöø̈
ék ,úàæ úòãeî äpä¦¥©©Ÿ¦
éLðéàc éîeôa àìâøî̈§§¨§¥§¦§¥

,øîàì eðîBìL éLðà ìëaepinely iyp` ita libxy reci - §¨©§¥§¥¥Ÿ
,xneläàéø÷e äiàøì øñeî éøác úòéîL äîBc dðéà ék¦¥¨¨§¦©¦§¥¨¦§¦¨§¦¨

,íéøôqa,mixtq jezn zexxerzde xqen ipipra d`ixwdy - ©§¨¦
dfy itk ,zlrez dze` d`ian dppi` ,mlek liaya eazkpy
.xacnd ly eitn iyi` ote`a mipipr mze` mirney xy`k

àøBwäL,mixtqa -úâOä éôìe Bzòãå Bkøc éôì àøB÷ ¤©¥¥§¦©§§©§§¦©¨©
Bzòãå BìëN íàå ,íL àeä øLàa BìëN úñéôúe§¦©¦§©£¤¨§¦¦§§©§
ìBëé éL÷a ,'ä úãBáòa eëläúé äëLçáe íéìaìáî§ª§¨¦©£¥¨¦§©¨©£©§¦¨
÷Búî ék óà ,íéøôqa æeðbä áBè ék øBàä úà úBàøì¦§¤¨¦©¨©§¨¦©¦¨

øBàä,mixtqa dxeyd -ðéòì.Lôpì àtøîe íéiptn ,j` - ¨¨¥©¦©§¥©¤¤
,'d zcear ly mipipra dlit`a yynn `ede lalean elkyy
.eytpl `txn `iadl jixve lekiy xe`d z` d`ex `ed oi`
(` :mibeq ipya miwelg xqend ixtqy ,owfd epax xiaqn oldl

z` aizkn iyep`d lkydy ,iyep` lky it lr miepad mixtq
lkl mieey dl` mixtq oi`y xacd xexae .zecnde xqend ipipr
ixyt` okle ,mlkyae mzrca mieey mpi` mc` ipa ixdy ,cg`
ipyae ,zelrtzde zexxerzd cg` lr rityi oipr eze`y xacd
miiepad mixtq (a .`l -
,l"fx iyxcn lr
ly mipipr mzeiday
zekiiy mdl yi ,dxez

llk,l`xyin cg`
e`) oipr mda yi `linne
zekiiy el yiy (mipipr

zcgeineil`didiy ,
lrtzdl ezlekia
epax ,mxa .xxerzdle
mixtqa mby ,xiaqn owfd

dl``l (ipyd beqdn)
z` xikdl dkef cg` lk
z` helwle ,ihxtd enewn
zekiiy el yiy dn
oeylae .eil` zcgein

:owfd epax,ïéc ïî øáe- ©¦¥
llbay ,dfn uege
,dnecke elkya lealad
z` ze`xl ezlekia oi`

,mixtqa "aeh ik xe`"däàøiä éøôñ äpä,xqend ixtq - ¦¥¦§¥©¦§¨
ék ,Lôð ìëì ïéåL ïðéà éàcåa éLBðà ìëN ét ìò íééeðaä©§¦©¦¥¤¡¦§©©¥¨¨¦§¨¤¤¦
ìòtúî äæ íãà ìëN ïéàå ,úBåL úBòcäå íéìëOä ìk ïéà¥¨©§¨¦§©¥¨§¥¥¤¨¨¤¦§¨¥
Bîëe ,Bøáç ìëN øøBòúîe ìòtúnM änî øøBòúîe¦§¥¦©¤¦§¨¥¦§¥¥¤£¥§

ì"æø eøîàL2éabl xywa -íéML ìò íéæøä íëç úkøa ¤¨§©©©¥¦§©£©¨¨¦©¦¦
,ìàøNiî àBaø,l`xyin sl` ze`n yy mi`exy drya - ¦¦¦§¨¥

mkgd `edy d"awd z` mikxan - "mifxd mkg jexa" jxal yi
,sl`d ze`n yy lk ly mdizeceq rceiyíäéúBòc ïéàL- ¤¥¥¥¤

,mdizeybxe mzpadeáúkL Bîëe ,'eëå Bæì Bæ úBîBc¨§§¤¨©
íL 'úBîçìn'a ì"æ ï"aîøä3òLBäé éab 'éøôq'ä Leøôa ¨©§©©©¦§¨¨§¥©¦§¦©¥§ª©

Ba øîàpL4did `edy -,"Ba çeø øLà Léà"yxtne - ¤¤¡©¦£¤©
:`id "ea gex"a dpeekdy "ixtq"dìL Bçeø ãâð CBìäì ìBëiL¤¨©£¤¤¤

'eëå ãçàå ãçà ìk5äàøiä éøôña elôà àlà . ¨¤¨§¤¨§¤¨£¦§¦§¥©¦§¨
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è÷ìîä úîã÷ä
:å"öé åðéîåìù éùðà úåììëì äçåìùä úøâà àéäå

íëéìàòîùéå 'ä éù÷áî ÷ãö éôãåø éìà åòîù àø÷à íéùéà
åðéúðéãîã ù"ðà ìë ïè÷ ãòå ìåãâîì íé÷ìà íëéìà
íìåòä ãò íééçå íåìùì àåáé åîå÷î ìò ùéà äìù úåëåîñå

:ø"éëà å"ñð
äðäéë øîàì ù"ðà ìëá éùðéàã éîåôá àìâøî éë úàæ úòãåî

íéøôñá äàéø÷å äééàøì øñåî éøáã úòéîù äîåã äðéà
åìëù úñéôúå úâùä éôìå åúòãå åëøã éôì àøå÷ àøå÷äù
åëìäúé äëéùçáå íéìáìåáî åúòãå åìëù íàå íù àåä øùàá
æåðâä áåè éë øåàä úà úåàøì ìåëé éùå÷á 'ä úãåáòá
ïéã ïî øáå ùôðì àôøîå íéðéòì øåàä ÷åúî éë óà íéøôñá
ïéåù ïðéà éàãååá éùåðà ìëù ô"ò íééåðáä äàøéä éøôñ äðä
íãà ìëù ïéàå úååù úåòãäå íéìëùä ìë ïéà éë ùôð ìëì
ì"æøàù åîëå åøéáç ìëù ìòôúîù äîî øøåòúîå ìòôúî äæ
ïéàù ìàøùéî àåáéø íéùù ìò íéæøä íëç úëøá éáâ
íù úåîçìîá ì"æ ï"áîøä ù"îëå 'åëå åæì åæ úåîåã íäéúåòã
ìåëéù åá çåø øùà ùéà åá øîàðù òùåäé éáâ éøôñä ùåøéôá
éøôñá åìéôà àìà .'åëå ãçàå ãçà ìë ìù åçåø ãâð êåìäì
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הב' שבחתימה ב"זצ "ל" - "צדיק" הוספת החסיד". "הגאון הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן נשיאינו) רבותינו בסיפורי (כידוע וחסיד גאון
וכו'. עצמו בעיני ושפלות בעניוות שלו, בצדקות מצויין שהי' הידוע ע"פ - הנ"ל ע"ד ג"כ י"ל הדפוסים) ושאר בהכת"י הוא כן (באם -

מתפלת1. ולהעיר בו. כיוצא או וגואלנו, צורנו ישמרם י"ל קומה"ˆÂ¯או לכן·ÊÚ¯˙ישראל אולי - "...Î"‚ כל שיכלול בכדי בר"ת הוא
- ˘ËÈÏ"‡.הברכות. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.2.א נח, הנזכרת.3.ברכות הגמרא שעל הרי"ף יח.4.על כז, הפירוש 5.במדבר עצם את

נגד  להלוך "שיוכל שם אומר שהוא הפסוק, על מרש"י גם להביא הזקן רבנו היה יכול ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיכול
כזה, גדול חכם שישנו שם מבאר שהרמב"ן  מפני הוא מהרמב"ן, זאת מביא שהוא ומה ואחד"; אחד כל של ÂÓˆÚרוחו ‡Â‰˘ כולל

דר' ברי' הונא ור' פפא רב על הרזים" "חכם ברכת את איקא דר' ברי' חנינא ר' בירך שלכן הרבוא; ששים כל של דעותיהם את בתוכו
אך  רבוא. ששים של דיעותיהם בתוכם נושאים שהם בהם, והכיר ראה חנינא ר' שכן, מישראל. רבוא ששים על שמברכים כפי יהושע,
דיעותיהם  שאין דוקא רבוא ששים על אלא זו ברכה לברך שלא - להלכה - הרמב"ן אומר ולכן בשני, זאת שמכיר כזה להיות צריך זה



elqkקכח 'k iyiy mei Ð dncwd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,xqend ixtq -ì"æç éLøãî Lã÷ éøøäa íúBãBñé øLà£¤§¨§©§¥Ÿ¤¦§§¥£©
Búlîe ía øac 'ä çeø øLà,d"awd ly -ì ìòíðBL6- £¤©¦¤¨¦¨©§¨

,dl` xqen ixtq miiepa mdilreéøa-àLãe÷å àúéøBàå-C §¨§¨§§¨§¦
,ãç àlk àeä;cg` xac md d"awde dxezd -íéML ìëå ª¨©§¨¦¦

ìàøNé úeììk àBaø¦§¨¦§¨¥
íäéèøôe7õBöéð ãò- §¨¥¤©¦

lyéúeçôe íélwaL ì÷©¤©©¦§¥
éða eðnòaL Cøòä̈¤¤¤§©¥§¥
ïàøM÷úî eälk ìàøNé¦§¨¥ª§¦§©§¨

,àúéøBàadl` lk - §©§¨
,dxeza mixywzn
úøM÷îä àéä àúéøBàå§©§¨¦©§©¤¤
òãBpk ä"á÷äì ïúBà¨©¨

LBãwä øäfa8,- ©Ÿ©©¨
zllek xak ixd dxezde
elkyl rbepy dn dkeza
cg` lk ly ezrcle

- l`xyinCøc äæ éøä£¥¤¤¤
.ìàøNé úeììëì úeììk§¨¦§¨¦§¨¥
df xac ixd mewnÎlkn -
dptend illk oipr `ed

.elek llkläðzpL óàå§©¤¦§¨
ôe ììëa Løcì äøBzäLôð ìëì úeèøt éèøôe èø ©¨¦¨¥¦§¨§¨§¨¥§¨§¨¤¤

,da úLøLnä ìàøNiî úéèøtdxezay ixd ,dxeza - §¨¦¦¦§¨¥©ª§¤¤¨
cg` lk ly `l` ,l`xyi llk ly mipiprd wx `l mpyi
l"fx iyxcn lr miiepad xqend ixtqe ,cgeina l`xyin
lkl mirbepd miihxtd mipiprd mb mkeza millek ,dxezay

- ?cegl icediBîB÷î øékî úBéäì äëBæ íãà ìk ïéà éøä£¥¥¨¨¨¤¦§©¦§
:äøBzaL éèøtäzceara ze`xedd z` cenll ji` zrcl - ©§¨¦¤©¨

mirbepd zexxerzd ipipre 'deil`.hxtaúBëìäa óà ,äpäå§¦¥©§¦§
eðéðáìe eðì úBìâpä øzäå øeqà9ú÷ìçî eðéàø eðàöî ¦§¤¥©¦§¨§¨¥¨¨¨¦©£Ÿ¤

,Lnî äöwä ìà äöwä ïî íéàøBîàå íéàpzcg`y - ©¨¦§¨¨¦¦©¨¤¤©¨¤©¨
,dnecke xizn dfe xqe` df - ipydn jtidd xne`elàå elàå§¥§¥

íéiç íéäìà éøác10ìíéaø ïBL`l` ,ig dwl` `l - ¦§¥¡Ÿ¦©¦§©¦
,miax oeyl `edy miig miwl`úBîLðì íéiçä øB÷î íL ìò©¥§©©¦§¦§

úB÷ìçpä ìàøNémb xacd jk `linne ,l`xyi zenyp - ¦§¨¥©¤§¨
,mxewnaì ììk CøcìL,òöîàå ìàîNe ïéîé ,ïée÷ äL ¤¤§¨¦§Ÿ¨©¦¨¦§Ÿ§¤§©

íäL:md ,dl` miew dyly -ãñç,oinid ew -äøeáâe- ¤¥¤¤§¨
,l`nyd ew,'eëå.irvn`d ewd `edy zx`tz ,xnelk - §

étìk úBhäì ïk íb ïúâäðä ãñç úcnî ïLøML úBîLðe§¨¤¨§¨¦¦©¤¤©§¨¨¨©¥§©§©¥
'eë ì÷äì ãñçzelrl lkeiy ick xacd z` xizdl - ¤¤§¨¥

oyxyy zenypa xac eze`e ;cqg ly oipr `edy ,dyecwl
,'eke dxeabd zcnn,òãBpkx`an owfd epaxy itk - ©¨

exhextaaexl i`nyÎzia okly ,bi oniq "ycwd zxb`"a h

miliwn lldÎziae ,dxeabd zcnn myxeyy iptn ,mixingn
zeid ,`l` ;cqgd zcnn myxeyy iptn ,mixwnd aexa
mb dkeza zllek cqgy jk ,zellkzda lkd dyecway
mda mixwn mpyi okl ,cqg mb dkeza zllek dxeabe ,dxeab
Îziae miliwn i`nyÎzia
m` ixd - .mixingn lld
ly mipipra xacd jk
xyt`y ,dxezc dlbp
zwelgn didzy xacd
"dvwd l` dvwd on"
wqt zpwqn zwqda

- dxezdn dkldd-ìëå§¨
øîçå-ì÷å ïkL- ¤¥§©¨Ÿ¤

mdy mipipraúBøzñpäa§©¦§¨
ïeðéàc eðéäìà 'äì©¡Ÿ¥§¦

eîéçøe eìéçcmdy - §¦§¦
,dad`e d`xiàçBîác¦§¨

ãçå ãç ìëc àaìå§¦¨§¨©§©
déìéc àøeòéL íeôì- §¦¨¦¥

eale egena mi`haznd
itl cg`e cg` lk ly

,exeriyäî íeôì§©
,déaìa øòLîc"xry" gzete ,eala xryn `edy dn itl - ¦§©¥§¦¥

.eala genay dbydd xi`z ekxc ,ealaøäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©
LBãwä11÷eñt ìò12:'Bâå dìòa íéøòMa òãBðxdefd - ©¨©¨¨©§¨¦©§¨§

`ede ,l`xyi zqpk ly 'lra'd ,d"awd epiid "dlra"y yxtn
;ea miwaczne reci dyrp `ed - ,"wacz`e rciiz` rcep"
(dxryd oeyln "mixrya") mixryny dn itl ,"mixrya"
migzety (xry oeyln "mixrya") xryd itle ,dbydae lkya
xxazn miptÎlkÎlr .gendn dbydd z` helwl ick ala
zewiac ly ,d`xie dad` ly mipiprdy ,yecwd xdefd ixacn
iyily yexit edf) ihxtd exeriy itl cg` lka md ,d"awda
ipipr lr xaecnyke - (xeriy oeyln "mixry" :my xdefa
oia ze`hazdd dxe`kl zwcven ,'d zad`e 'd z`xi
dnec epi`y ,"di`xl driny dnec dpi`"y (y"p`) miciqgd
'd zceara zekxcde zexxerzd ixac iaxdn mirneyy dn
o`k qipkn owfd epax eli`e - mixtqa mi`xewe mi`exy dnl
ly ziniptd dceara zekxcde ze`xed ("`ipz"d xtqa) xtqa
o`k xaecny ,oldl owfd epax xiaqn la` ?'d z`xie 'd zad`
dl` ,owfd epax z` exikde erciy dl`a ,"iixikne iircei"a
miciqg ;'d zcear ipipra zevr "zecigi"a eze` mil`ey eidy

rcei owfd epaxy dl` lr ok mb `id dpeekdy ,miyxtnmze`
xiknemze`zecnel ,ecnly zenypd lk zellkp jkae ,

xikde rci dl` lk z` - "`ipz"d xtq z` dpcnlze
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äîã÷ä
'ä çåø øùà ì"æç éùøãî ùãå÷ éøøäá íúåãåñé øùà äàøéä
ìëå ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàå íðåùì ìò åúìîå íá øáã
íéì÷áù ì÷ õåöéð ãò íäéèøôå ìàøùé úåììë àåáø íéùù
àúééøåàá ïàøù÷úî åäìåë ìàøùé éðá åðéîòáù êøòä éúåçôå
äæ éøä ÷"äæá òãåðë ä"á÷äì ïúåà úøù÷îä àéä àúééøåàå
ììëá ùøãéì äøåúä äðúéðù óàå ìàøùé úåììëì úåììë êøã
äá úùøùåîä ìàøùéî úéèøô ùôð ìëì úåèøô éèøôå èøôå
:äøåúáù éèøôä åîå÷î øéëî úåéäì äëåæ íãà ìë ïéà éøä
åðéàø åðàöî åðéðáìå åðì úåìâðä øúéäå øåñéà úåëìäá óà äðäå
åìàå ùîî äö÷ä ìà äö÷ä ïî íéàøåîàå íéàðú ú÷åìçî
íééçä øå÷î íù ìò íéáø ïåùì íééç íéäìà éøáã åìàå
ìàîùå ïéîé ïéå÷ äùìùì ììë êøã úå÷ìçðä ìàøùé úåîùðì

ããñç úãîî ïùøùù úåîùðå 'åëå äøåáâå ãñç íäù òöîàå
å"÷å ù"ëå òãåðë 'åë ì÷äì ãñç éôìë úåèäì ïë íâ ïúâäðä
ìëã àáìå àçåîáã åîéçøå åìéçã ïåðéàã åðéäìà 'äì úåøúñðäá

ãçù"îë äéáéìá øòùîã äî íåôì äéìéã àøåòéù íåôì ãçå
:'åâå äìòá íéøòùá òãåð ÷åñô ìò ÷"äæá
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ברבנו  ומכירים רואים להלן) הזקן רבנו של (כלשונו ומכיריי" "יודעיי שהם וחסידים, - כזה מקרה שישנו מסתבר מהרמב"ן עכ"פ שוות.
ואחד". אחד כל של מ"רוחו בתוכו כולל הוא כללית נשמה בהיותו שכן, ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל זה שהוא הזקן

ב.6. כג, ב שמואל הכתוב לשון פי א.7.על מח, - פל"ו תניא פי ב.8.על עג, ג', "הנסתרות 9.חלק כח: כט, דברים הפסוק לשון פי על
וגו'. ולבנינו לנו והנגלות אלקינו ב.10.לה' יג, וע"ב.11.עירובין ע"א ק"ג א' כג.12.חלק לא, משלי

elqk `"k ycew zay mei Ð dncwd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"א קודש שבת יום
,c 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééòãåéá êà,8 'nr cr.ì"ðä íéøîà
,'d zceara ze`xede zevr df xtqa azk mliayae ,owfd epax
a"yxd iaxdy itke ;"zecigi"l eil` mlek md eqpkp eli`k

xne` ocrÎeznyp13.owfd epax mr xacl ernyn `ipzd cenil :
:owfd epax oeylae

éøékîe éòãBéa Cà©§§©©¦©
,àðéîà÷xacn ip` - ¨¨¥¨

rcei ip`y dl` zece`
xne` - mxikne mze`

,owfd epaxãçà ìk íä¥¨¤¨
eðîBìL éLðàî ãçàå§¤¨¥©§¥§¥
úBëeîñe eðéúðéãîaL¤¦§¦¨¥§

dlLzekenqde - ¤¨
,epzpicnläéä øLà£¤¨¨

éeöî äaç ìL øeacä©¦¤¦¨¨
eðéðéal` mqpkida - ¥¥

,"zecigi"l owfd epax
úBîeìòz ìk éðôì elâå§¦§¨©¨©£
'ä úãBáòa íçîe íaì¦¨Ÿ¨©£©
íäéìà ,ála äéeìzä©§¨©¥£¥¤

ìe éúlî óhzèò éðBL ¦Ÿ¦¨¦§¦¥
øôBñ14elà íéñøèðe÷a ¥§§§¥¦¥

,"`ipz"d xtq ly -
éèewì' íLa íéàø÷pä©¦§¨¦§¥¦¥
étî íéèwìî ,'íéøîà£¨¦§ª¨¦¦¦
íéøôBñ étîe íéøôñ§¨¦¦¦§¦
-íúîLð ïBéìò éLBã÷§¥¤§¦§¨¨

ïãòepxkfdy itk - ¥¤
,"xryd sc" z` epcnla
,miciqg mixne`

l"xdn ixtqe yecwd d"lyd ixtql dpeekd "mixtq"ay
cibnd axde aehÎmyÎlrad lr dpeekd "mixteq"ae (b`xtn)

,yhixfnnïéîékçì ïéæîøð íäî úö÷e ,eðìöà íéîñøôîä©§ª§¨¦¤§¥§¨¥¤¦§¨¦§©¦¦
mdl icy dl` ,minkgd iptl mifnexn "mixn`"dn wlg -

ic" fnxa,"`finxa oinikgleðéúBaøî Lãwä úBøbàa§¦§©Ÿ¤¥©¥
,ïîà eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz Lãwä õøàaLepax - ¤§¤¤©Ÿ¤¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥¨¥

iax z` hxtae ,cibnd axd icinlz ipwfn dnkl `xw owfd
;ely miiaxd ,"epizeax" mya ,wqahien lcprn mgpníúö÷e§¨¨

,eðnò ät íúBéäa LBãwä íäétî ézòîLmziilr iptl - ¨©§¦¦¦¤©¨¦§¨Ÿ¦¨
,l`xyi ux`løLà úBaø úBìàL ìò úBáeLz ïä ílëå§ª¨¥§©§¥©£¤

ìk ãéîz eðúðéãîc eðîBìL éLðà ìk äöòa ïéìàBL£¦§¥¨¨©§¥§¥¦§¦¨¥¨¦¨
Bkøò éôì ãçà,'d zceara eavne -ìúéL,zzl -úBöò ¤¨§¦¤§¨¦¥

ãBò àîøb ïîfä ïéà ék úBéäì ,'ä úãBáòa íLôða- §©§¨©£©¦§¦¥©§©§¨¨
,cer dyxn onfd oi`BúìàL ìò ãçàå ãçà ìëì áéLäì§¨¦§¨¤¨§¤¨©§¥¨

ìk ézîLø ïk ìò ,äéeöî äçëMä íâå ,úeèøôa¦§¨§©©¦§¨§¨©¥¨©§¦¨

ìëì úBéäì úBàì úøîLîì úBìàMä ìk ìò úBáeLzä©§©¨©§¥§¦§¤¤§¦§§¨
åéðéò ïéa ïBøkæì ãçàå ãçàoilitz iabl aezky itk -15 ¤¨§¤¨§¦¨¥¥¨

,"jipir oia oexkfle"énò øaãì ñðkì ãBò ÷çãé àìå§Ÿ¦§Ÿ¦¨¥§©¥¦¦
ïäa ék ,úeãéçéa,"`ipz"d xtqay mipipra -òBâøî àöîé ¦¦¦¨¤¦§¨©§©

äðBëð äöòå BLôðì§©§§¥¨§¨
åéìò äLwä øác ìëì§¨¨¨©¨¤¨¨
äéäé ïBëðå ,'ä úãBáòa©£©§¨¦§¤
øîBb 'äa çeèa Baì¦¨©©¥

:eðãòaaezkk -16Î`l" : ©£¥
."ilr xneb léîe¦

ïéáäì äøö÷ BzòcL¤©§§¨¨§¨¦
CBzî äöò øác§©¥¨¦

,elà íéñøèðe÷oi`y - §§¥¦¥
cenll cvik rcei `ed
`edy dvr "`ipz"dn
,'d zceara dl wwfp
éðôì BúçéN Løôé§¨¥¦¨¦§¥

íéìBãbäilecb - ©§¦
,'d icaere mipiand
.eäeððBáé íäå BøéòaL¤§¦§¥§§

.el exiaqi md -íäéìàå©£¥¤
,"milecb" mze`l -
ãé íeNì àlL ,éúLwa©¨¨¦¤Ÿ¨¨

ätìick wezyl `ly - ©¤
md mdy ze`xdl `ly

,mipiandäåðòa âäðúäì§¦§©¥©£¨¨
-ñç ø÷L ìL úeìôLå§¦§¤¤¤©

,íBìLådepr ,oky - §¨
od ,onewna `ly zeltye

,xwy ly oipròãBpëå17,øa òðBî ìò ønä Lðò,xnelk - §©¨Ÿ¤©©©¥©¨
,zlefdn dxez ly mipipr repnløëOä ìãâådl`l - §Ÿ¤©¨¨

reciy itk ,zlefd mr cenll mnvr mixqenyøîànî¦©£©
ì"æø18÷eñt ìò19,"'ä íäéðL éðéò øéàî"`xnbd - ©©©¨¥¦¥¥§¥¤

ipir xi`n ,eybtp mikkz yi`e yx" weqtd z` my zyxtn
- "mikkz yi`"e ,dxeza ipry in epiid "yx" - "'d mdipy
dxezd oae ,"eybtp" dl` ipyyk ixd ,dxeza xiyry in
d"awd - "'d mdipy ipir xi`n" ,dxeza "ipr"d mr wqrzn

ipir xi`nmdipy,mdipyn dlrnly xe`aåéðt 'ä øéàé ék¦¨¦¨¨
,ely zeiniptde -øBà íäéìà,ly -.íéiç Cìî éðt £¥¤§¥¤¤©¦

íéiç äiçîe,miigl miig ozepy df -íéîiì eðiçéå eðkæé §©¤©¦§©¥¦©¥©¨¦
eòãé íìek ék 'Bâå eäòø úà Léà ãBò eãîìé àì øLà£¤Ÿ§©§¦¤¥¥§¦¨¥§

'Bâå éúBà"mlecb cre mphwnl" ,d"awd z` -20,äàìî ék ¦§¦¨§¨
,'Bâå 'ä úà äòc õøàä"miqkn mil mink -21,ïk ïîà ¨¨¤¥¨¤§¨¥¥

:ïBöø éäé§¦¨
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äîã÷ä
êàù"ðàî ãçàå ãçà ìë íä àðéîà÷ ééøéëîå ééòãåéá

äáéç ìù øåáãä äéä øùà äìù úåëåîñå åðéúåðéãîáù
'ä úãåáòá íçåîå íáì úåîåìòú ìë éðôì åìéâå åðéðéá éåöî
íéñéøèðå÷á øôåñ èò éðåùìå éúìî óåèú íäéìà áìá äéåìúä
éôîå íéøôñ éôî íéè÷åìî íéøîà éèå÷ì íùá íéàø÷ðä åìà
úö÷å åðéìöà íéîñøåôîä ïãò íúîùð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ
÷"äàáù åðéúåáøî ùã÷ä úåøâàá ïéîéëçì ïéæîøð íäî
åðîò äô íúåéäá ùåã÷ä íäéôî éúòîù íúö÷å .à"ááåú
ìë äöòá ïéìàåù øùà úåáø úåìàù ìò úåáåùú ïä íìåëå
íùôðá úåöò úéùì åëøò éôì ãçà ìë ãéîú åðéúðéãîã ù"ðà
ãçà ìëì áéùäì ãåò àîøâ ïîæä ïéà éë úåéäì 'ä úãåáòá
éúîùø ïë ìò äéåöî äçëùä íâå úåèøôá åúìàù ìò ãçàå
ãçà ìëì úåéäì úåàì úøîùîì úåìàùä ìë ìò úåáåùúä ìë
úåãéçéá éîò øáãì ñðëéì ãåò ÷åçãé àìå åéðéò ïéá ïåøëæì 'àå
åéìò äù÷ä øáã ìëì äðåëð äöòå åùôðì òåâøî àöîé ïäá éë
éîå :åðéãòá øîåâ 'äá çåèá åáì äéäé ïåëðå 'ä úãåáòá
ùøôé åìà íéñéøèðå÷ êåúî äöò øáã ïéáäì äøö÷ åúòãù
éúù÷á íäéìàå åäåððåáé íäå åøéòáù íéìåãâä éðôì åúçéù
å"ç ø÷ù ìù úåìôùå äåðòá âäðúäì äôì ãé íåùì àìù
ì''æø øîàîî øëùä ìãåâå øá òðåî ìò øîä ùðåò òãåðëå
éðô øåà íäéìà åéðô 'ä øéàé éë 'ä íäéðù éðéò øéàî ô"ò
åãîìé àì øùà íéîéì åðééçéå åðëæé íééç äéçîå .íééç êìî
äàìî éë 'åâå éúåà åòãé íìåë éë 'åâå åäòø úà ùéà ãåò

:ø"éëà 'åâå 'ä úà äòã õøàä
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.13.56 ע' שלום ב.14.תורת מה, ט.15.תהלים יג, ח.16.שמות קלח, ג נז, ב.17.תהלים עמוד סוף צא, סנהדרין ראה 18.ראה
א. טז, יג.19.תמורה כט, לג.20.משלי לא, ט.21.ירמיה יא, ישעיה



קכט elqk 'k iyiy mei Ð dncwd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,xqend ixtq -ì"æç éLøãî Lã÷ éøøäa íúBãBñé øLà£¤§¨§©§¥Ÿ¤¦§§¥£©
Búlîe ía øac 'ä çeø øLà,d"awd ly -ì ìòíðBL6- £¤©¦¤¨¦¨©§¨

,dl` xqen ixtq miiepa mdilreéøa-àLãe÷å àúéøBàå-C §¨§¨§§¨§¦
,ãç àlk àeä;cg` xac md d"awde dxezd -íéML ìëå ª¨©§¨¦¦

ìàøNé úeììk àBaø¦§¨¦§¨¥
íäéèøôe7õBöéð ãò- §¨¥¤©¦

lyéúeçôe íélwaL ì÷©¤©©¦§¥
éða eðnòaL Cøòä̈¤¤¤§©¥§¥
ïàøM÷úî eälk ìàøNé¦§¨¥ª§¦§©§¨

,àúéøBàadl` lk - §©§¨
,dxeza mixywzn
úøM÷îä àéä àúéøBàå§©§¨¦©§©¤¤
òãBpk ä"á÷äì ïúBà¨©¨

LBãwä øäfa8,- ©Ÿ©©¨
zllek xak ixd dxezde
elkyl rbepy dn dkeza
cg` lk ly ezrcle

- l`xyinCøc äæ éøä£¥¤¤¤
.ìàøNé úeììëì úeììk§¨¦§¨¦§¨¥
df xac ixd mewnÎlkn -
dptend illk oipr `ed

.elek llkläðzpL óàå§©¤¦§¨
ôe ììëa Løcì äøBzäLôð ìëì úeèøt éèøôe èø ©¨¦¨¥¦§¨§¨§¨¥§¨§¨¤¤

,da úLøLnä ìàøNiî úéèøtdxezay ixd ,dxeza - §¨¦¦¦§¨¥©ª§¤¤¨
cg` lk ly `l` ,l`xyi llk ly mipiprd wx `l mpyi
l"fx iyxcn lr miiepad xqend ixtqe ,cgeina l`xyin
lkl mirbepd miihxtd mipiprd mb mkeza millek ,dxezay

- ?cegl icediBîB÷î øékî úBéäì äëBæ íãà ìk ïéà éøä£¥¥¨¨¨¤¦§©¦§
:äøBzaL éèøtäzceara ze`xedd z` cenll ji` zrcl - ©§¨¦¤©¨

mirbepd zexxerzd ipipre 'deil`.hxtaúBëìäa óà ,äpäå§¦¥©§¦§
eðéðáìe eðì úBìâpä øzäå øeqà9ú÷ìçî eðéàø eðàöî ¦§¤¥©¦§¨§¨¥¨¨¨¦©£Ÿ¤

,Lnî äöwä ìà äöwä ïî íéàøBîàå íéàpzcg`y - ©¨¦§¨¨¦¦©¨¤¤©¨¤©¨
,dnecke xizn dfe xqe` df - ipydn jtidd xne`elàå elàå§¥§¥

íéiç íéäìà éøác10ìíéaø ïBL`l` ,ig dwl` `l - ¦§¥¡Ÿ¦©¦§©¦
,miax oeyl `edy miig miwl`úBîLðì íéiçä øB÷î íL ìò©¥§©©¦§¦§

úB÷ìçpä ìàøNémb xacd jk `linne ,l`xyi zenyp - ¦§¨¥©¤§¨
,mxewnaì ììk CøcìL,òöîàå ìàîNe ïéîé ,ïée÷ äL ¤¤§¨¦§Ÿ¨©¦¨¦§Ÿ§¤§©

íäL:md ,dl` miew dyly -ãñç,oinid ew -äøeáâe- ¤¥¤¤§¨
,l`nyd ew,'eëå.irvn`d ewd `edy zx`tz ,xnelk - §

étìk úBhäì ïk íb ïúâäðä ãñç úcnî ïLøML úBîLðe§¨¤¨§¨¦¦©¤¤©§¨¨¨©¥§©§©¥
'eë ì÷äì ãñçzelrl lkeiy ick xacd z` xizdl - ¤¤§¨¥

oyxyy zenypa xac eze`e ;cqg ly oipr `edy ,dyecwl
,'eke dxeabd zcnn,òãBpkx`an owfd epaxy itk - ©¨

exhextaaexl i`nyÎzia okly ,bi oniq "ycwd zxb`"a h

miliwn lldÎziae ,dxeabd zcnn myxeyy iptn ,mixingn
zeid ,`l` ;cqgd zcnn myxeyy iptn ,mixwnd aexa
mb dkeza zllek cqgy jk ,zellkzda lkd dyecway
mda mixwn mpyi okl ,cqg mb dkeza zllek dxeabe ,dxeab
Îziae miliwn i`nyÎzia
m` ixd - .mixingn lld
ly mipipra xacd jk
xyt`y ,dxezc dlbp
zwelgn didzy xacd
"dvwd l` dvwd on"
wqt zpwqn zwqda

- dxezdn dkldd-ìëå§¨
øîçå-ì÷å ïkL- ¤¥§©¨Ÿ¤

mdy mipipraúBøzñpäa§©¦§¨
ïeðéàc eðéäìà 'äì©¡Ÿ¥§¦

eîéçøe eìéçcmdy - §¦§¦
,dad`e d`xiàçBîác¦§¨

ãçå ãç ìëc àaìå§¦¨§¨©§©
déìéc àøeòéL íeôì- §¦¨¦¥

eale egena mi`haznd
itl cg`e cg` lk ly

,exeriyäî íeôì§©
,déaìa øòLîc"xry" gzete ,eala xryn `edy dn itl - ¦§©¥§¦¥

.eala genay dbydd xi`z ekxc ,ealaøäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©
LBãwä11÷eñt ìò12:'Bâå dìòa íéøòMa òãBðxdefd - ©¨©¨¨©§¨¦©§¨§

`ede ,l`xyi zqpk ly 'lra'd ,d"awd epiid "dlra"y yxtn
;ea miwaczne reci dyrp `ed - ,"wacz`e rciiz` rcep"
(dxryd oeyln "mixrya") mixryny dn itl ,"mixrya"
migzety (xry oeyln "mixrya") xryd itle ,dbydae lkya
xxazn miptÎlkÎlr .gendn dbydd z` helwl ick ala
zewiac ly ,d`xie dad` ly mipiprdy ,yecwd xdefd ixacn
iyily yexit edf) ihxtd exeriy itl cg` lka md ,d"awda
ipipr lr xaecnyke - (xeriy oeyln "mixry" :my xdefa
oia ze`hazdd dxe`kl zwcven ,'d zad`e 'd z`xi
dnec epi`y ,"di`xl driny dnec dpi`"y (y"p`) miciqgd
'd zceara zekxcde zexxerzd ixac iaxdn mirneyy dn
o`k qipkn owfd epax eli`e - mixtqa mi`xewe mi`exy dnl
ly ziniptd dceara zekxcde ze`xed ("`ipz"d xtqa) xtqa
o`k xaecny ,oldl owfd epax xiaqn la` ?'d z`xie 'd zad`
dl` ,owfd epax z` exikde erciy dl`a ,"iixikne iircei"a
miciqg ;'d zcear ipipra zevr "zecigi"a eze` mil`ey eidy

rcei owfd epaxy dl` lr ok mb `id dpeekdy ,miyxtnmze`
xiknemze`zecnel ,ecnly zenypd lk zellkp jkae ,

xikde rci dl` lk z` - "`ipz"d xtq z` dpcnlze
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äîã÷ä
'ä çåø øùà ì"æç éùøãî ùãå÷ éøøäá íúåãåñé øùà äàøéä
ìëå ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàå íðåùì ìò åúìîå íá øáã
íéì÷áù ì÷ õåöéð ãò íäéèøôå ìàøùé úåììë àåáø íéùù
àúééøåàá ïàøù÷úî åäìåë ìàøùé éðá åðéîòáù êøòä éúåçôå
äæ éøä ÷"äæá òãåðë ä"á÷äì ïúåà úøù÷îä àéä àúééøåàå
ììëá ùøãéì äøåúä äðúéðù óàå ìàøùé úåììëì úåììë êøã
äá úùøùåîä ìàøùéî úéèøô ùôð ìëì úåèøô éèøôå èøôå
:äøåúáù éèøôä åîå÷î øéëî úåéäì äëåæ íãà ìë ïéà éøä
åðéàø åðàöî åðéðáìå åðì úåìâðä øúéäå øåñéà úåëìäá óà äðäå
åìàå ùîî äö÷ä ìà äö÷ä ïî íéàøåîàå íéàðú ú÷åìçî
íééçä øå÷î íù ìò íéáø ïåùì íééç íéäìà éøáã åìàå
ìàîùå ïéîé ïéå÷ äùìùì ììë êøã úå÷ìçðä ìàøùé úåîùðì

ããñç úãîî ïùøùù úåîùðå 'åëå äøåáâå ãñç íäù òöîàå
å"÷å ù"ëå òãåðë 'åë ì÷äì ãñç éôìë úåèäì ïë íâ ïúâäðä
ìëã àáìå àçåîáã åîéçøå åìéçã ïåðéàã åðéäìà 'äì úåøúñðäá

ãçù"îë äéáéìá øòùîã äî íåôì äéìéã àøåòéù íåôì ãçå
:'åâå äìòá íéøòùá òãåð ÷åñô ìò ÷"äæá
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ברבנו  ומכירים רואים להלן) הזקן רבנו של (כלשונו ומכיריי" "יודעיי שהם וחסידים, - כזה מקרה שישנו מסתבר מהרמב"ן עכ"פ שוות.
ואחד". אחד כל של מ"רוחו בתוכו כולל הוא כללית נשמה בהיותו שכן, ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל זה שהוא הזקן

ב.6. כג, ב שמואל הכתוב לשון פי א.7.על מח, - פל"ו תניא פי ב.8.על עג, ג', "הנסתרות 9.חלק כח: כט, דברים הפסוק לשון פי על
וגו'. ולבנינו לנו והנגלות אלקינו ב.10.לה' יג, וע"ב.11.עירובין ע"א ק"ג א' כג.12.חלק לא, משלי

elqk `"k ycew zay mei Ð dncwd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"א קודש שבת יום
,c 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééòãåéá êà,8 'nr cr.ì"ðä íéøîà
,'d zceara ze`xede zevr df xtqa azk mliayae ,owfd epax
a"yxd iaxdy itke ;"zecigi"l eil` mlek md eqpkp eli`k

xne` ocrÎeznyp13.owfd epax mr xacl ernyn `ipzd cenil :
:owfd epax oeylae

éøékîe éòãBéa Cà©§§©©¦©
,àðéîà÷xacn ip` - ¨¨¥¨

rcei ip`y dl` zece`
xne` - mxikne mze`

,owfd epaxãçà ìk íä¥¨¤¨
eðîBìL éLðàî ãçàå§¤¨¥©§¥§¥
úBëeîñe eðéúðéãîaL¤¦§¦¨¥§

dlLzekenqde - ¤¨
,epzpicnläéä øLà£¤¨¨

éeöî äaç ìL øeacä©¦¤¦¨¨
eðéðéal` mqpkida - ¥¥

,"zecigi"l owfd epax
úBîeìòz ìk éðôì elâå§¦§¨©¨©£
'ä úãBáòa íçîe íaì¦¨Ÿ¨©£©
íäéìà ,ála äéeìzä©§¨©¥£¥¤

ìe éúlî óhzèò éðBL ¦Ÿ¦¨¦§¦¥
øôBñ14elà íéñøèðe÷a ¥§§§¥¦¥

,"`ipz"d xtq ly -
éèewì' íLa íéàø÷pä©¦§¨¦§¥¦¥
étî íéèwìî ,'íéøîà£¨¦§ª¨¦¦¦
íéøôBñ étîe íéøôñ§¨¦¦¦§¦
-íúîLð ïBéìò éLBã÷§¥¤§¦§¨¨

ïãòepxkfdy itk - ¥¤
,"xryd sc" z` epcnla
,miciqg mixne`

l"xdn ixtqe yecwd d"lyd ixtql dpeekd "mixtq"ay
cibnd axde aehÎmyÎlrad lr dpeekd "mixteq"ae (b`xtn)

,yhixfnnïéîékçì ïéæîøð íäî úö÷e ,eðìöà íéîñøôîä©§ª§¨¦¤§¥§¨¥¤¦§¨¦§©¦¦
mdl icy dl` ,minkgd iptl mifnexn "mixn`"dn wlg -

ic" fnxa,"`finxa oinikgleðéúBaøî Lãwä úBøbàa§¦§©Ÿ¤¥©¥
,ïîà eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz Lãwä õøàaLepax - ¤§¤¤©Ÿ¤¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥¨¥

iax z` hxtae ,cibnd axd icinlz ipwfn dnkl `xw owfd
;ely miiaxd ,"epizeax" mya ,wqahien lcprn mgpníúö÷e§¨¨

,eðnò ät íúBéäa LBãwä íäétî ézòîLmziilr iptl - ¨©§¦¦¦¤©¨¦§¨Ÿ¦¨
,l`xyi ux`løLà úBaø úBìàL ìò úBáeLz ïä ílëå§ª¨¥§©§¥©£¤

ìk ãéîz eðúðéãîc eðîBìL éLðà ìk äöòa ïéìàBL£¦§¥¨¨©§¥§¥¦§¦¨¥¨¦¨
Bkøò éôì ãçà,'d zceara eavne -ìúéL,zzl -úBöò ¤¨§¦¤§¨¦¥

ãBò àîøb ïîfä ïéà ék úBéäì ,'ä úãBáòa íLôða- §©§¨©£©¦§¦¥©§©§¨¨
,cer dyxn onfd oi`BúìàL ìò ãçàå ãçà ìëì áéLäì§¨¦§¨¤¨§¤¨©§¥¨

ìk ézîLø ïk ìò ,äéeöî äçëMä íâå ,úeèøôa¦§¨§©©¦§¨§¨©¥¨©§¦¨

ìëì úBéäì úBàì úøîLîì úBìàMä ìk ìò úBáeLzä©§©¨©§¥§¦§¤¤§¦§§¨
åéðéò ïéa ïBøkæì ãçàå ãçàoilitz iabl aezky itk -15 ¤¨§¤¨§¦¨¥¥¨

,"jipir oia oexkfle"énò øaãì ñðkì ãBò ÷çãé àìå§Ÿ¦§Ÿ¦¨¥§©¥¦¦
ïäa ék ,úeãéçéa,"`ipz"d xtqay mipipra -òBâøî àöîé ¦¦¦¨¤¦§¨©§©

äðBëð äöòå BLôðì§©§§¥¨§¨
åéìò äLwä øác ìëì§¨¨¨©¨¤¨¨
äéäé ïBëðå ,'ä úãBáòa©£©§¨¦§¤
øîBb 'äa çeèa Baì¦¨©©¥

:eðãòaaezkk -16Î`l" : ©£¥
."ilr xneb léîe¦

ïéáäì äøö÷ BzòcL¤©§§¨¨§¨¦
CBzî äöò øác§©¥¨¦

,elà íéñøèðe÷oi`y - §§¥¦¥
cenll cvik rcei `ed
`edy dvr "`ipz"dn
,'d zceara dl wwfp
éðôì BúçéN Løôé§¨¥¦¨¦§¥

íéìBãbäilecb - ©§¦
,'d icaere mipiand
.eäeððBáé íäå BøéòaL¤§¦§¥§§

.el exiaqi md -íäéìàå©£¥¤
,"milecb" mze`l -
ãé íeNì àlL ,éúLwa©¨¨¦¤Ÿ¨¨

ätìick wezyl `ly - ©¤
md mdy ze`xdl `ly

,mipiandäåðòa âäðúäì§¦§©¥©£¨¨
-ñç ø÷L ìL úeìôLå§¦§¤¤¤©

,íBìLådepr ,oky - §¨
od ,onewna `ly zeltye

,xwy ly oipròãBpëå17,øa òðBî ìò ønä Lðò,xnelk - §©¨Ÿ¤©©©¥©¨
,zlefdn dxez ly mipipr repnløëOä ìãâådl`l - §Ÿ¤©¨¨

reciy itk ,zlefd mr cenll mnvr mixqenyøîànî¦©£©
ì"æø18÷eñt ìò19,"'ä íäéðL éðéò øéàî"`xnbd - ©©©¨¥¦¥¥§¥¤

ipir xi`n ,eybtp mikkz yi`e yx" weqtd z` my zyxtn
- "mikkz yi`"e ,dxeza ipry in epiid "yx" - "'d mdipy
dxezd oae ,"eybtp" dl` ipyyk ixd ,dxeza xiyry in
d"awd - "'d mdipy ipir xi`n" ,dxeza "ipr"d mr wqrzn

ipir xi`nmdipy,mdipyn dlrnly xe`aåéðt 'ä øéàé ék¦¨¦¨¨
,ely zeiniptde -øBà íäéìà,ly -.íéiç Cìî éðt £¥¤§¥¤¤©¦

íéiç äiçîe,miigl miig ozepy df -íéîiì eðiçéå eðkæé §©¤©¦§©¥¦©¥©¨¦
eòãé íìek ék 'Bâå eäòø úà Léà ãBò eãîìé àì øLà£¤Ÿ§©§¦¤¥¥§¦¨¥§

'Bâå éúBà"mlecb cre mphwnl" ,d"awd z` -20,äàìî ék ¦§¦¨§¨
,'Bâå 'ä úà äòc õøàä"miqkn mil mink -21,ïk ïîà ¨¨¤¥¨¤§¨¥¥

:ïBöø éäé§¦¨
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äîã÷ä
êàù"ðàî ãçàå ãçà ìë íä àðéîà÷ ééøéëîå ééòãåéá

äáéç ìù øåáãä äéä øùà äìù úåëåîñå åðéúåðéãîáù
'ä úãåáòá íçåîå íáì úåîåìòú ìë éðôì åìéâå åðéðéá éåöî
íéñéøèðå÷á øôåñ èò éðåùìå éúìî óåèú íäéìà áìá äéåìúä
éôîå íéøôñ éôî íéè÷åìî íéøîà éèå÷ì íùá íéàø÷ðä åìà
úö÷å åðéìöà íéîñøåôîä ïãò íúîùð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ
÷"äàáù åðéúåáøî ùã÷ä úåøâàá ïéîéëçì ïéæîøð íäî
åðîò äô íúåéäá ùåã÷ä íäéôî éúòîù íúö÷å .à"ááåú
ìë äöòá ïéìàåù øùà úåáø úåìàù ìò úåáåùú ïä íìåëå
íùôðá úåöò úéùì åëøò éôì ãçà ìë ãéîú åðéúðéãîã ù"ðà
ãçà ìëì áéùäì ãåò àîøâ ïîæä ïéà éë úåéäì 'ä úãåáòá
éúîùø ïë ìò äéåöî äçëùä íâå úåèøôá åúìàù ìò ãçàå
ãçà ìëì úåéäì úåàì úøîùîì úåìàùä ìë ìò úåáåùúä ìë
úåãéçéá éîò øáãì ñðëéì ãåò ÷åçãé àìå åéðéò ïéá ïåøëæì 'àå
åéìò äù÷ä øáã ìëì äðåëð äöòå åùôðì òåâøî àöîé ïäá éë
éîå :åðéãòá øîåâ 'äá çåèá åáì äéäé ïåëðå 'ä úãåáòá
ùøôé åìà íéñéøèðå÷ êåúî äöò øáã ïéáäì äøö÷ åúòãù
éúù÷á íäéìàå åäåððåáé íäå åøéòáù íéìåãâä éðôì åúçéù
å"ç ø÷ù ìù úåìôùå äåðòá âäðúäì äôì ãé íåùì àìù
ì''æø øîàîî øëùä ìãåâå øá òðåî ìò øîä ùðåò òãåðëå
éðô øåà íäéìà åéðô 'ä øéàé éë 'ä íäéðù éðéò øéàî ô"ò
åãîìé àì øùà íéîéì åðééçéå åðëæé íééç äéçîå .íééç êìî
äàìî éë 'åâå éúåà åòãé íìåë éë 'åâå åäòø úà ùéà ãåò

:ø"éëà 'åâå 'ä úà äòã õøàä
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.13.56 ע' שלום ב.14.תורת מה, ט.15.תהלים יג, ח.16.שמות קלח, ג נז, ב.17.תהלים עמוד סוף צא, סנהדרין ראה 18.ראה
א. טז, יג.19.תמורה כט, לג.20.משלי לא, ט.21.ירמיה יא, ישעיה
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áø÷a ìéòì íéøkæpä íéñøèðewä eèMtúpL øçà äpäå§¦¥©©¤¦§©§©§§¥¦©¦§¨¦§¥§¤¤
éãéî úBaø úB÷zòäa ìéòì íéøkæpä eðîBìL éLðà ìk̈©§¥§¥©¦§¨¦§¥§©§¨©¦¥
úB÷zòää éeaø éãé-ìò äpä ,íépLîe íéðBL íéøôBñ§¦¦§ª¦¦¥©§¥¦©©§¨
,ãàî ãàîa íéøôBñ-úBéeòhä eaø Bîk eaø úBðBL©§©©¨§¦¦§Ÿ§Ÿ

epxkfd xaky itk -
ly mdizenkqd epcnla
iaxe `yef iax miwicvd
eltp ,odkd ail dcedi
ze`iby zerh itÎlr
miwizrnd awr ,miazka
dl`k mb eide ,mipeyd
mipipr etiif oeeknay
elkeiy ick ,"`ipz"a
xnel yie ,'eke lilrdl
epiax fnex dl` lry
."mipeyn" dlna owfd

úàæìå,okle -äáãð §¨Ÿ¨§¨
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ה'תש"דטו כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אך מה שהי' . . . ואחור ע"ש.

בתו"א ד"ה וישב: "ואינה יכולה לראות באהבה", צ"ל "ואינה יכולה להיות באהבה".
רבינו הזקן סיפר לבנו אדמו"ר האמצעי: דער זיידע )הבעש"ט( זָאגט אז מ'דַארף 
הָאבען מסירת נפש אויף אהבת ישראל, אפילו צו א אידען, וועלכען מ'הָאט קיינמָאל 

ניט געזעהן.

ַאֲהָבה", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוֵאיָנּה  ב": "ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְראֹות ּבָ ׁשֶ ְתִחיל "ַוּיֵ ּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ַאֲהָבה". ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ

ְהֶיה ְמִסיַרת  ּתִ ִריְך ׁשֶ ּצָ ם־טֹוב( אֹוֵמר ׁשֶ ַעל־ׁשֵ ָבא )ַהּבַ ר ִלְבנֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ַהּסָ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ַעם לֹא ָראּו. ַאף ּפַ ם ִליהּוִדי ׁשֶ ָרֵאל, ּגַ ֶנֶפׁש ַעל ַאֲהַבת ִיׂשְ

ה'תש"דטז כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדקה . . . א"ס ב"ה.

ב ַלֲעבֹוַדת  ד ֶאת ַהּלֵ ְעּבֵ תֹוַלְדּתֹו, ְיׁשַ ב ּבְ יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ַ ר ַהּמַֹח ַהּשׁ "ד הּוא, ֲאׁשֶ יַטת ַחּבַ ׁשִ ִרי ּבְ ְיסֹוד ִעּקָ
רּוְך־הּוא. ת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ּבָ ְגֻדּלַ ַעת ּבִ ָלה ֲהָבָנה ְוַהֲעָמַקת ַהּדַ ּכָ ֵרְך, ִמּתֹוְך ַהׂשְ ה' ִיְתּבָ

ה'תש"דיז כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: הנה לא . . . וכו' וד"ל.

ָהעֹוָלם  ְוָהָיה  ָאַמר  ׁשֶ ִמי  ֶאת  יר  ּוְלַהּכִ ֵליַדע  ּוִביָנה,  ָחְכָמה  ֵהיְכֵלי  ֲעֵרי  ׁשַ ּפֹוַתַחת  "ד  ַחּבַ ֲחִסידּות 
ָלה זֹו, ּומֹוָרה  ּכָ ֶבת ֵמַהׂשְ ב ַהְמֻחּיֶ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ אֹוָתּה ִמּדָ ֵעל ּבְ ב ְלִהְתּפָ י ַהּלֵ ְכִלית, ְמעֹוֶרֶרת ִרְגׁשֵ ָגה ׂשִ ַהּשָׂ ּבְ
ֲהָוָי'  ֶאת  ַלֲעֹבד  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ת  ָלֶגׁשֶ ָיכֹול  תֹו[  ָרּמָ ]ְלִפי  יֵליּה  ּדִ עּוָרא  ׁשִ ְלפּום  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ּדֶ

מֹוחֹו ְוִלּבֹו. ּבְ

ה'תש"דיח כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: הוכח תוכיח . . . לעומת זה כו'.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

הצ"צ כותב: אהבה דבחי' ועמך לא חפצתי )היינו( שלא לחפוץ שום דבר זולתו ית', 
ולא אפילו שמים וארץ שהם ג"ע עליון ותחתון, כי רק ביו"ד נברא כו', אלא תהי' 
האהבה רק לו ית' לבד, דהיינו למהו"ע ית' ממש. וכך הי' נשמע הלשון ממו"ר נ"ע 

)רבינו הזקן( בדביקותו. שהי' אומר בזה הלשון:
איך וויל זע גָאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג"ע איך וויל ניט דיין עוה"ב כו' איך 

וויל מער ניט אז דיך אליין.
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היום יום . . . קלב

ָבר זּוָלתֹו  ּלֹא ַלְחּפֹץ ׁשּום ּדָ י", )ַהְינּו( ׁשֶ ָך לֹא ָחַפְצּתִ ְבִחיַנת "ְוִעּמְ ַמח ֶצֶדק" ּכֹוֵתב: ַאֲהָבה ּדִ ַה"ּצֶ
ְהֶיה  ּתִ א  ֶאּלָ כּו',  ִנְבָרא  יּו"ד  ּבְ ַרק  י  ּכִ ְוַתְחּתֹון,  ֶעְליֹון  ן־ֵעֶדן  ּגַ ֵהם  ׁשֶ ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ֲאִפּלּו  ְולֹא  ֵרְך,  ִיְתּבָ
ׁשֹון ִמּמֹוִרי  ָמע ַהּלָ ׁש. ְוָכְך ָהָיה ִנׁשְ ֵרְך ַמּמָ ַהְינּו ְלַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ֵרְך ְלַבד, ּדְ ָהַאֲהָבה ַרק לֹו ִיְתּבָ

ׁשֹון: ֶזה ַהּלָ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ ְדֵבקּותֹו. ׁשֶ ֵקן( ּבִ נּו ַהּזָ ָמתֹו ֵעֶדן )ַרּבֵ י ִנׁשְ ְוַרּבִ

ָך כּו', ְרצֹוִני  ּלְ א ׁשֶ ְלָך, ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ָהעֹוָלם־ַהּבָ ן־ָהֵעֶדן ׁשֶ ֵאיִני ָחֵפץ ְמאּוָמה; ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ּגַ
ְלַבד. ר אֹוְתָך ּבִ לֹא יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

ּגּוט יֹום טֹוב.

ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות  ָנה טֹוָבה ּבְ ְלׁשָ

ֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו. ּכָ ּתִ

ה'תש"גיט כסלושבת
ַהְפָטָרה: ֲחזֹון ֹעַבְדָיה. ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ספר לקו"א הנקרא בשם . . . וקצרה בעזה"י.
הסכמת א( הרב . . . מאניפאלי.

ב( הרב . . .הכהן.

ָנה. ָ רֹאׁש ַהּשׁ ת ְויֹום־טֹוב ְולֹא ּבְ ּבָ ׁשַ ית ְלִמְנָחה אֹו ְלַמֲעִריב, לֹא ּבְ ַטּלִ ף ּבְ ִליַח־ִצּבּור ִמְתַעּטֵ ְ ֵאין ַהּשׁ

בֹוד  ּוְמנּוָחתֹו־ּכָ תקל"ג,  ב  ׁשֶ ַוּיֵ ג'   – ִמּמֶעְזִריְטׁש   - יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ל  ׁשֶ קּותֹו[  ּלְ ִהְסּתַ ]=יֹום  ִהּלּוָלא 
ּפָאִלי. ַאּנִ ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבְ

ב, תקנ"ט, ִלְפנֹות ֶעֶרב. ׁשֶ ְסֵלו, ג' ַוּיֵ ֲאָסרֹו ָהִראׁשֹון – י"ט ּכִ ֵקן ָיָצא ְלֵחרּות ִמּמַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְסֵלו, יֹום  ה ה' ָלנּו יֹום יט ּכִ ר ָעׂשָ י יֹום ֲאׁשֶ א ָצִריְך ְלהֹוִדיַע, ּכִ גֹון ּדָ ָרם ּכְ ֵקן: "ּבְ נּו ַהּזָ ב ַרּבֵ ְכּתַ ִמּמִ
ים  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ּבְ ִריִתי  ּקָ ּוְכׁשֶ ָמתֹו־ֵעֶדן,  ִנׁשְ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ א  ַרּבָ ִהּלּוָלא  יֹום  טֹוב,  י  ּכִ ּבֹו  ל  ֻהְכּפַ ׁשֶ ג' 

לֹום". לֹום ֵמד' ׁשָ ׁשָ ַאֲחָריו – ָיָצאִתי ּבְ ּלְ סּוק ׁשֶ י ּפָ ִהְתַחְלּתִ י', ֹקֶדם ׁשֶ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ סּוק 'ּפָ ּפָ ּבַ

ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ]ּדִ ְודַא"ח  ְגֵלית  ַהּנִ ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ּבִ טֹובֹות  ַהְחָלטֹות  ַלת  ְוַקּבָ ִהְתַוֲעדּות  יֹום 
ַאֲהַבת ֵרִעים. ְרֵכי ַהֲחִסיִדים ּבְ ים, ְוִחּזּוק ּדַ ַרּבִ ים, ֲחִסידּות[ ּבָ ַחּיִ

ְתִחיל הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח.  ּבּור־ַהּמַ ֶרת־ַהּקֶֹדׁש ּדִ ִאּגֶ ֶדר ַהְמֹבָאר ּבְ י ַהּסֵ "ס, ְוַעל־ּפִ ַ ת ַהּשׁ ר ֲחֻלּקַ נֹוֲהִגים ְלַסּדֵ
נּו  ל ַרּבֵ ֵטֵבת – יֹום ִהּלּוָלא ׁשֶ "ס כ"ד ּבְ ַ ת ַהּשׁ ִרים ֲחֻלּקַ ַנת תרס"ג ְוֵאיָלְך ָהיּו ְמַסּדְ ְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ִמּשׁ ּבִ

ְסֵלו. י"ט ּכִ ַנאי ּבְ ֵני ֶאֶפס ַהּפְ ֵקן – ִמּפְ ַהּזָ

ה'תש"גכ כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: הסכמות הרבנים . . . ז"ל נבג"מ.

ְסלַאִוויטַא.  ְסֵלו תקנ"ז ּבִ ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ִנְגְמָרה יֹום ג' כ' ּכִ ּפַ ְנָיא – ּבַ ינֹוִנים – ּתַ ל ּבֵ ַסת ֵסֶפר ׁשֶ ַהְדּפָ
חּוד ְוָהֱאמּוָנה. ַער ַהּיִ ִני – ִחּנּוְך ָקָטן ְוׁשַ ינֹוִנים, ֵחֶלק ׁשֵ ל ּבֵ ְוכֹוֵלל: ֵחֶלק ִראׁשֹון – ֵסֶפר ׁשֶ

 – ְתָרא  ּבַ ַמֲהדּוָרא  תקנ"ט;  זָאלְקִווי  ָלִראׁשֹוָנה:  ָסה  ִנְדּפְ  – א  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא   – ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ
ְקלָאוו תקס"ו. ָסה ְלִראׁשֹוָנה: ׁשְ ִנְדּפְ

 – ַהֲחָלִקים  ה'  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶנת  ְמֻתּקֶ ּתֹוָצָאה  תקע"ד.  ְקלָאוו  ׁשְ  – ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ  – ַהּקֶֹדׁש  ֶרת  ִאּגֶ
ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ָסה ּכַ ִוויְלָנא רָאם תר"ס, ְוָחְזָרה ְוִנְדּפְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc zenai(iyily meil)

.lik`n ,lke` epi`y in s`y gkene .dnexza lek`l en` m`l
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîà,lik`n lke`dy ,epvxizy df llk ¨©©¦¨

ìëBà ïéð÷''lik`n,øîà÷`edy zngn lke`y in `weec ,xnelk ¦§¨¥¨¨©
`ed m`y ,df welig ea xn`p ,'oipw'ïéð÷e odk lyìëBà,envra ¦§¨¥

mb `ed ixdìéëàî,odkd ly epipw oipw mdy ,el miiepwd mixg`l ©£¦
odk ly oipw j`ìëBà BðéàLs` ,envraìéëàî Bðéàokle .eicarl ¤¥¥¥©£¦

dnvra zlke` dpi` ok zngne dllgzpy ,epipw `idy odk zy`
en` m` z` lik`n xfnn j` .dicar z` dlik`n dpi` ,dnexz
,oipw aygp `ed oi`y oeik ,lke` epi` envr `edy s` dnexza

.en` m` lek`l dleki egkne ,odk rxf `l`
oi` recn ,dpey`xd `iyewl sqep uexiz dzr d`ian `xnbd
exn`y oipw dpwy epipw md ixde ,dnexza milke` beln icar

:milke`y `ziixaa,øîà àáøåzn`aàúééøBàcîly beln icar §¨¨¨©¦§©§¨
dllg odk zy`éìëà ìëéîdy`dy s`e ,dnexza milke` - ¥¨¨§¥

,zlke` dpi` dnvrå,elk`i `ly dpyna exn`y dnàeä ïðaø §©¨¨
eäa éøæâc,dnexza dicar elk`i `ly `id minkg zxifb -éãk §¨§¥§§¥

øîàzL,dnvrl dy`déðàinvraúìëBà éðéàoke ,dnexzaéãáò ¤Ÿ©£¦¥¦¤¤£¨©
Bìöà àéä äðBæ ,ïéìëBà ïðéà,elv` dpefk zaygp ipixd -éúà Ckìä ¥¨§¦¨¦¤§¦§¨¨¥

d÷etàì.dpyxbie ,dhhw icil e`eai jk jezne - §©¨
:dnec uexiz d`ian `xnbd,øîà éLà áøicar dxezd on zn`a ©©¦¨©

mrhde ,`ax ixacke ,dnexza milke` dllg zpdk ly beln
ef ,dnexza elk`i `ly minkg exn`yìéëàú ànL äøéæbmze` §¥¨¤¨©£¦

dnexz dy`däúéî øçàìepipw dpi` dry dze`ae ,odkd ly §©©¦¨
.dnexz dicar z` lik`dl dl xeq`e

:`xnbd ddnz,äzòî àlàxg`l mlik`z `ny miyyeg ep`y ¤¨¥©¨
s` ok m` ,ezzinïäëì úàOpL ìàøNé úaxzidaìéëàú àìz` ©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥Ÿ©£¦

,dnexza dly belnd icarìéëàú ànL äøéæbmze`äúéî øçàì §¥¨¤¨©£¦§©©¦¨
mixeq` dicare `id f`y ,epnn rxf dl oi`yk ,odkd dlra ly
d`eypd l`xyi za `l` ,ok `l x`ean epizpynae ,dnexza

.dnexza dly belnd icar z` dlik`n odkl
:xg` ote`a xe`iad z` `xnbd d`ian,éLà áø øîà àlàyygd ¤¨¨©©©¦

`edúðäk äðîìàa,lecb odkl xeqi`a d`eyp dzidy ,odk za - §©§¨¨Ÿ¤¤
yyg yi diably ,dia` zial dxfge aey dpnl`zdeàéúàc§¨§¨

ééeøBàìdicar z` lik`dl dnvrl xzid zexedl `eazy - §¥
ixd ,jk xeaqzy ,dlra zzin xg` s` dnexzaàøwéòî- ¥¦¨¨

,dpnl` iziidyk ,df lecb odkl iz`yipy mcew ,dligznéìëà£©¦
àLð éác äîeøúaza `idy oeik ,ia` zia znexza icar elk` - ¦§¨§¥§¨£¨©

lek`l dia` zial zxfeg rxf dl oi`e dpnl`zdy odk zae ,odk
jk xg`e ,dnexza milke` dicar s`e ,dnexzaéàäì déì éáñpéà¦§¥¦¥§©

eilr dxeq` iziidy s`e ,lecb odk `edy ,df lral iz`yip -
éàøáâc äîeøúa éìëà,odkd ilra znexza icar elk` -åok m` £©¦¦§¨§©§©£¨©§

àzLä,ilra zny ,dzr -àúéén÷ déúléîì éì éøãäicar exfgi - ©§¨£©¦¦§¦§¥©©§¨£¨©
mrta didy itk ,ia` zia znexza elk`iy ,oey`xd mpicl
`xnbd zx`ane .dnexza icar elk`y ,izpnl`zdy dpey`xd£¨©

:dzerh z`å`id,äòãé àì,mixwnd oia welig yiyàøwéòîc- §Ÿ¨§¨§¥¦¨¨
,oey`xd dlran dpnl`zdyk ,dligzaäììç dLôðì dúéeL àìŸ©¦¨§©§¨£¨¨

s`e ,dnexza lek`l dia` zial dxfg okle ,dllg dzid `l -
la` .dnir dicaràzLä,xeqi`a lecb odkl z`yipy ,dzr - ©§¨

äììç dLôðì dúéeLlek`l dleki dpi`e ,dllg dzyrp - ©¦¨§©§¨£¨¨
elk`y dne .odk za `idy s` ,dnexz dicar z` lik`dle
,dllg dzid xak onf eze`ay s` ,dlra iiga dnexza dicar
dlra zny dzr eli`e ,odk ly epipw oipw eidy zngn wx edf
mixeq` ,epipw oipw dicar oi` `linne ,epipwk zaygp dpi`e
dicar z` exq` ,ef zerha zerhl `eaz `ly icke .dnexza

.ig dlrayk s` dnexza
:`xnbd dywnçðéza exfby dn oaen -úðäk äðîìà,odk za - ¦©©§¨¨Ÿ¤¤

,dnexza milke` dicar eid lecb odkl d`yipy mcewy oeiky
a j` ,dlra zzin xg` s` mlik`zy yegl yiäðîìà`idyúa ©§¨¨©

ìàøNé`l dpnl`zdy dpey`xd mrtay ,lecb odkl d`yipy ¦§¨¥
,dnexza dicar elk`øîéîì àkéà éàîdicar lr exq` recn - ©¦¨§¥©

`l odkl di`eyip mcewy oeik ixde ,dlra iiga dnexza lek`l
zngn `l` dnexza milke` mpi`y zrcei `id ,dicar elk`
mlik`dl xzid dnvrl zexedl `az `le ,odkl di`eyip

:`xnbd zvxzn .ezen xg` dnexzaïðaø éâéìt àì dúeðîìàa- §©§§¨Ÿ§¦¥©¨¨
oeike ,l`xyi za dpnl`l odk za dpnl` oia minkg ewlig `l
lky exn` okl ,xeq`l mrh yi odk za dpnl` icaray

.mdly belnd icar z` lik`dl zexeq` zepnl`d
zra dlral dqipkn dy`dy miqkp md 'lfxa o`v iqkp'
rxti onl`zz e` yxbzzyky daezka dl azek `ede ,oi`eyipd
m` oiae elfei m` oia ,oi`eyipd zrya eidy enk miiey z` dl
reazl dy`d dleki oiyexibd zra m`d zxxan `xnbd .exwiizi
ozepe dgxk lra miqkpd z` lhep lrady e` ,mnvr miqkpd z`

.miiey z` dl
dìòáì íeL úñðënä ,øîzéàzrya diqkp z` dnWy dy` - ¦§©©©§¤¤§©§¨

mdipia yi miyxbzn mdyk dzre ,dlral mzqipkde oi`eyipd
,mixace oicúìèBð éðà éìk úøîBà àéämilkd z` lehil ipevx - ¦¤¤¥©£¦¤¤

,miiey z` `le ,jl izqpkdy mnvrïúBð éðà íéîc øîBà àeäå- §¥¨¦£¦¥
zrn ixdy ,invrl mze` lehile ,milkd inc z` mlyl ipevx
z` dl mlyl wx `ed eaeige ,ezeixg`a od daezka mazky

`ed wtqde ,mdinc.éî íò ïécä©¦¦¦
:df oica zwelgn `xnbd d`ian,øîà äãeäé áø©§¨¨©
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קלג היום יום . . . 

ה'תש"גכא כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: הקדמת המלקט . . . בעלה וגו'.

מען זָאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שיעורי' דילי', און געהן 
אין גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח.

חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום השבת, 
תמימים - שעה אחת בכל יום.

ה  ָכְך ִנְזּכֶ ָניֹות. ּבְ ְרחֹוב ַלֲחֹזר ִמׁשְ ִפי ֶעְרּכֹו, ּוְבֵעת ַהֲהִליָכה ּבָ ל ֶאָחד ּכְ ה ּכָ ַעל־ּפֶ ָניֹות ּבְ ן ִמׁשְ ּנֵ ֵיׁש ְלׁשַ
יַח. ׁשִ ֵני ַהּמָ ל ּפְ ְלַקּבֵ

ְויֹום  י  ִני, יֹום ֲחִמיׁשִ ׁשֵ ְרִגיִלים[ – יֹום  ִלְלֹמד ֲחִסידּות: ֲחִסיִדים ְסָתם ]=ֲחִסיִדים  ְצִריִכים  ֲחִסיִדים 
ָכל יֹום. ָעה ַאַחת ּבְ ִמיִמים – ׁשָ ת. ּתְ ּבָ ַ ַהּשׁ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc zenai(iyily meil)

.lik`n ,lke` epi`y in s`y gkene .dnexza lek`l en` m`l
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîà,lik`n lke`dy ,epvxizy df llk ¨©©¦¨

ìëBà ïéð÷''lik`n,øîà÷`edy zngn lke`y in `weec ,xnelk ¦§¨¥¨¨©
`ed m`y ,df welig ea xn`p ,'oipw'ïéð÷e odk lyìëBà,envra ¦§¨¥

mb `ed ixdìéëàî,odkd ly epipw oipw mdy ,el miiepwd mixg`l ©£¦
odk ly oipw j`ìëBà BðéàLs` ,envraìéëàî Bðéàokle .eicarl ¤¥¥¥©£¦

dnvra zlke` dpi` ok zngne dllgzpy ,epipw `idy odk zy`
en` m` z` lik`n xfnn j` .dicar z` dlik`n dpi` ,dnexz
,oipw aygp `ed oi`y oeik ,lke` epi` envr `edy s` dnexza

.en` m` lek`l dleki egkne ,odk rxf `l`
oi` recn ,dpey`xd `iyewl sqep uexiz dzr d`ian `xnbd
exn`y oipw dpwy epipw md ixde ,dnexza milke` beln icar

:milke`y `ziixaa,øîà àáøåzn`aàúééøBàcîly beln icar §¨¨¨©¦§©§¨
dllg odk zy`éìëà ìëéîdy`dy s`e ,dnexza milke` - ¥¨¨§¥

,zlke` dpi` dnvrå,elk`i `ly dpyna exn`y dnàeä ïðaø §©¨¨
eäa éøæâc,dnexza dicar elk`i `ly `id minkg zxifb -éãk §¨§¥§§¥

øîàzL,dnvrl dy`déðàinvraúìëBà éðéàoke ,dnexzaéãáò ¤Ÿ©£¦¥¦¤¤£¨©
Bìöà àéä äðBæ ,ïéìëBà ïðéà,elv` dpefk zaygp ipixd -éúà Ckìä ¥¨§¦¨¦¤§¦§¨¨¥

d÷etàì.dpyxbie ,dhhw icil e`eai jk jezne - §©¨
:dnec uexiz d`ian `xnbd,øîà éLà áøicar dxezd on zn`a ©©¦¨©

mrhde ,`ax ixacke ,dnexza milke` dllg zpdk ly beln
ef ,dnexza elk`i `ly minkg exn`yìéëàú ànL äøéæbmze` §¥¨¤¨©£¦

dnexz dy`däúéî øçàìepipw dpi` dry dze`ae ,odkd ly §©©¦¨
.dnexz dicar z` lik`dl dl xeq`e

:`xnbd ddnz,äzòî àlàxg`l mlik`z `ny miyyeg ep`y ¤¨¥©¨
s` ok m` ,ezzinïäëì úàOpL ìàøNé úaxzidaìéëàú àìz` ©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥Ÿ©£¦

,dnexza dly belnd icarìéëàú ànL äøéæbmze`äúéî øçàì §¥¨¤¨©£¦§©©¦¨
mixeq` dicare `id f`y ,epnn rxf dl oi`yk ,odkd dlra ly
d`eypd l`xyi za `l` ,ok `l x`ean epizpynae ,dnexza

.dnexza dly belnd icar z` dlik`n odkl
:xg` ote`a xe`iad z` `xnbd d`ian,éLà áø øîà àlàyygd ¤¨¨©©©¦

`edúðäk äðîìàa,lecb odkl xeqi`a d`eyp dzidy ,odk za - §©§¨¨Ÿ¤¤
yyg yi diably ,dia` zial dxfge aey dpnl`zdeàéúàc§¨§¨

ééeøBàìdicar z` lik`dl dnvrl xzid zexedl `eazy - §¥
ixd ,jk xeaqzy ,dlra zzin xg` s` dnexzaàøwéòî- ¥¦¨¨

,dpnl` iziidyk ,df lecb odkl iz`yipy mcew ,dligznéìëà£©¦
àLð éác äîeøúaza `idy oeik ,ia` zia znexza icar elk` - ¦§¨§¥§¨£¨©

lek`l dia` zial zxfeg rxf dl oi`e dpnl`zdy odk zae ,odk
jk xg`e ,dnexza milke` dicar s`e ,dnexzaéàäì déì éáñpéà¦§¥¦¥§©

eilr dxeq` iziidy s`e ,lecb odk `edy ,df lral iz`yip -
éàøáâc äîeøúa éìëà,odkd ilra znexza icar elk` -åok m` £©¦¦§¨§©§©£¨©§

àzLä,ilra zny ,dzr -àúéén÷ déúléîì éì éøãäicar exfgi - ©§¨£©¦¦§¦§¥©©§¨£¨©
mrta didy itk ,ia` zia znexza elk`iy ,oey`xd mpicl
`xnbd zx`ane .dnexza icar elk`y ,izpnl`zdy dpey`xd£¨©

:dzerh z`å`id,äòãé àì,mixwnd oia welig yiyàøwéòîc- §Ÿ¨§¨§¥¦¨¨
,oey`xd dlran dpnl`zdyk ,dligzaäììç dLôðì dúéeL àìŸ©¦¨§©§¨£¨¨

s`e ,dnexza lek`l dia` zial dxfg okle ,dllg dzid `l -
la` .dnir dicaràzLä,xeqi`a lecb odkl z`yipy ,dzr - ©§¨

äììç dLôðì dúéeLlek`l dleki dpi`e ,dllg dzyrp - ©¦¨§©§¨£¨¨
elk`y dne .odk za `idy s` ,dnexz dicar z` lik`dle
,dllg dzid xak onf eze`ay s` ,dlra iiga dnexza dicar
dlra zny dzr eli`e ,odk ly epipw oipw eidy zngn wx edf
mixeq` ,epipw oipw dicar oi` `linne ,epipwk zaygp dpi`e
dicar z` exq` ,ef zerha zerhl `eaz `ly icke .dnexza

.ig dlrayk s` dnexza
:`xnbd dywnçðéza exfby dn oaen -úðäk äðîìà,odk za - ¦©©§¨¨Ÿ¤¤

,dnexza milke` dicar eid lecb odkl d`yipy mcewy oeiky
a j` ,dlra zzin xg` s` mlik`zy yegl yiäðîìà`idyúa ©§¨¨©

ìàøNé`l dpnl`zdy dpey`xd mrtay ,lecb odkl d`yipy ¦§¨¥
,dnexza dicar elk`øîéîì àkéà éàîdicar lr exq` recn - ©¦¨§¥©

`l odkl di`eyip mcewy oeik ixde ,dlra iiga dnexza lek`l
zngn `l` dnexza milke` mpi`y zrcei `id ,dicar elk`
mlik`dl xzid dnvrl zexedl `az `le ,odkl di`eyip

:`xnbd zvxzn .ezen xg` dnexzaïðaø éâéìt àì dúeðîìàa- §©§§¨Ÿ§¦¥©¨¨
oeike ,l`xyi za dpnl`l odk za dpnl` oia minkg ewlig `l
lky exn` okl ,xeq`l mrh yi odk za dpnl` icaray

.mdly belnd icar z` lik`dl zexeq` zepnl`d
zra dlral dqipkn dy`dy miqkp md 'lfxa o`v iqkp'
rxti onl`zz e` yxbzzyky daezka dl azek `ede ,oi`eyipd
m` oiae elfei m` oia ,oi`eyipd zrya eidy enk miiey z` dl
reazl dy`d dleki oiyexibd zra m`d zxxan `xnbd .exwiizi
ozepe dgxk lra miqkpd z` lhep lrady e` ,mnvr miqkpd z`

.miiey z` dl
dìòáì íeL úñðënä ,øîzéàzrya diqkp z` dnWy dy` - ¦§©©©§¤¤§©§¨

mdipia yi miyxbzn mdyk dzre ,dlral mzqipkde oi`eyipd
,mixace oicúìèBð éðà éìk úøîBà àéämilkd z` lehil ipevx - ¦¤¤¥©£¦¤¤

,miiey z` `le ,jl izqpkdy mnvrïúBð éðà íéîc øîBà àeäå- §¥¨¦£¦¥
zrn ixdy ,invrl mze` lehile ,milkd inc z` mlyl ipevx
z` dl mlyl wx `ed eaeige ,ezeixg`a od daezka mazky

`ed wtqde ,mdinc.éî íò ïécä©¦¦¦
:df oica zwelgn `xnbd d`ian,øîà äãeäé áø©§¨¨©
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ה'תשע"ה  כסלו ט"ו ראשון יום כהן? טומאת איסור חל מי על

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰íà :ïäkä úà ànèîä©§©¥¤©Ÿ¥¦
äæå ,ââBL ïäkä äéä ...ä÷Bì ïäkä éøä ¯ ïéãéæî íäéðL eéä̈§¥¤§¦¦£¥©Ÿ¥¤¨¨©Ÿ¥¥§¤

.ä÷Bì BànhL äæ éøä ¯ ãéæî BànhL¤¦§¥¦£¥¤¤¦§¤
כלאים בהלכות הרמב"ם כתב בזה לא)כיוצא הל' :(פ"י

שהבגד  הלובש ידע לא אם כלאים... חבירו את "המלביש
ה'כסף  ותמה לוקה". המלביש מזיד, והמלביש כלאים

'לא (שם)משנה' נאמר בתורה הרי המלביש לוקה מדוע ,
yalzלא' נאמר ולא ה'לחם yialz'שעטנז' ומוסיף ?
לרמב"ם (כאן)משנה' מנין זו: הלכה על גם היא זו שתמיהה

לוקה? שוגג) (והכהן במזיד הכהן את שהמטמא
ומבאר:

בגמרא א)אמרו מד, מת (נזיר טומאת עצמו שטימא שנזיר
ראש  "וטמא שנאמר לוקה, אינו שטימאו אחר אבל לוקה,
'ראש  שטימא עצמו לנזיר רק הוא שהאיסור היינו נזרו",
מיוחד, לימוד בו שיש בנזיר רק הוא שהדין ומשמע נזרו',

עצמו. המטמא כדין אחרים המטמא דין מקום בכל אך
זה: על הקשה אך

אין  כהן בטומאת שגם נזיר מטומאת נלמד לא מדוע א.
לוקה  הכהן רק מזיד היה הכהן גם אם ב. כמיטמא? המטמא
כדין  דינו והרי מטמאו, גם ילקה לא ומדוע שטימאו, זה ולא

המיטמא?
החיים' ה'אור א)ומבאר כא, :(ויקרא

הגמרא אומרת הנזיר תגלחת מגלח (שם)לגבי בה "עשה
הנזיר  כמו הלאו על עובר הנזיר את והמגלח כמתגלח"

שנאמר עצמו ה)שמגלח ו, על (במדבר יעבור לא "תער
ו'לא יעביר')'xeariראשו", 'לא הנזיר (ולא ידי על בין משמעו

לא  "לנפש מהפסוק הרמב"ם למד וכן אחרים. ידי על ובין
ידי  על והן בעצמו הן יטמא שלא שמשמעו בעמיו" ַַָָיטמא

אחרים.
יקר' ה'אור החיים')ומעיר האור השניה (על קושייתו עדיין :

גם  חל האיסור אם כי עומדת, במקומה משנה' ה'לחם של
לוקה, המטמא אין מזידים שניהם כאשר מדוע המטמא, על

לוקים המתגלח וגם המגלח גם בנזיר גם שם)והרי ?(נזיר
ומתרץ:

ואיֿאפשר  אחת, פעולה רק עושה הכהן את המטמא
מזידים  שניהם כאשר ולכן אחת, פעולה על שניים לחייב
אם  ורק המטמא, את גם לחייב איֿאפשר הכהן, על והחיוב
את  למגלח דומה זה ואין מטמאו. את לחייב יש שוגג הכהן
ואפשר  בראש יש שערות הרבה כי לוקים ששניהם הנזיר

נפרדות. פעולות ולמתגלח למגלח לייחס

ה'תשע"ה  כסלו ט"ז שני יום קרוב' 'מקום של שיעורו

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰àìå áBø÷ Bì únL éî¦¤¥¨§Ÿ
äøOò Cìäî àeäL ,áBø÷ íB÷îa äéä íà :àaL ãò òãé̈©©¤¨¦¨¨§¨¨¤©£©£¨¨
,éòéáMä íBia àa elôà ,ãçà íBéa àBáiL øLôàL ,úBàñøt©§¨¤¤§¨¤¨§¤¨£¦¨©©§¦¦
ïänò äðBîe ,Bì äìBò ...úéaä ìBãb ìöà íéîçðî àöî íà¦¨¨§©£¦¥¤§©©¦¤¤¦¨¤

ìL íeìLz.íBé íéL ©§§¦
ערוך' ב'שלחן נפסק ס"י)וכן שע"ה סי' שהקרוב (יו"ד ,

אל  מצטרף שם, יושב הבית שגדול האבלים לבית שהגיע
צריך  ואינו יושבים שהם הימים את עימהם ויושב האבלים

בת  וזאת לעצמו, שבעה היה למנות הקבורה שבעת נאי
עשרה  אחד, יום מהלך עד של במרחק היינו קרוב", "במקום

הקבורה. ממקום פרסאות,
במטוס  או ברכב להגיע אפשר אחד שביום ובזמנינו
שבבית  האבלים אל להצטרף יכול הקרוב האם רב, ממרחק
של  השיעור שמא או פרסאות, מאות ממרחק בא אם גם

השתנה? ולא קבוע פרסאות' 'עשרה
הפוסקים: בזה ונחלקו

סוברים אבילות יש מע' חמד' ב'שדי הובאו ועוד, קג סי' ח"ג ומשיב (שואל

של סע"ג) רגלית הליכה פי על נקבע קרוב' 'מקום שהשיעור
ש"אם  בימינו, שהתחדשו באפשרויות להתחשב ואין אדם בני
ממי  ראיה ומביאים ביום". יום מדי התורה דרכי ישתנו כן לא

מירושלים  מיל) עשה (חמישה רחוקה בדרך פסח בערב שהיה
פסח  מלעשות שפטור הפסח לשחיטת להגיע יכול היה ולא

א)ראשון צד, יכול (פסחים שהיה מי האם הגמרא: ושואלת .
ולא  ובפרדים" ב"סוסים רכיבה ידי על הפסח לשחיטת להגיע
ומשיבה: הפסח? הקרבת ביטול על כרת יתחייב כן עשה

" אומרת dwegxהתורה jxcae על שקובעים היינו היה", לא
רגלית.jxcd,פי הליכה לפי נמדד והמרחק

לבית  להגיע אפשרות יש שאם וסוברים חולקים יש אך
הגיע  אם גם מהירה, בתחבורה יום באותו האבלים

קרוב' מ'מקום כבא נחשב שם)ממרחקים חמד .(שדי
יעקב' ה'חלקת כתב פסח מקרבן הראיה סז)ולגבי סי' (ח"ג

אינו  רחוקה בדרך שהיה למי הפטור פסח שבקרבן לחלק,
אם  גם כי הפסח, את להקריב אפשרות לו שאין משום
הפסח  להקרבת שליח ימנה או במהירות להגיע יתאמץ
ב'דרך  הימצאותו כי שני לפסח שיידחה היא הכתוב גזירת

- באבלות מהֿשאיןֿכן אותו, פוטרת zexyt`dרחוקה'
כמו  הקובעת, היא הקבורה ביום הקבורה למקום להגיע

רש"י מונה)שכתב ד"ה ב, כא, הוא,(מו"ק קרוב דבמקום "הואיל
האבילות בתחילת לבוא z`c`"ויכול enk dil opiayg ולא ,
יגיע. הוא אופן באיזה משנה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  כסלו י"ז שלישי יום וירושלים  יהודה הרי על קריעה

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ìò íãà òøBwL Cøãk§¤¤¤¥©¨¨©
ìòå ,äãeäé éøò ìòå . .Baø ìò òø÷ì áiç Ck ,Bnà ìòå åéáà̈¦§©¦¨©¨¦§Ÿ©©©§©¨¥§¨§©

.Lc÷nä ìòå ,íéìLeøé§¨©¦§©©¦§¨
ירושלים? ועל יהודה הרי על לקרוע חייבים טעם מה

אבלות  משום היא יהודה הרי על שהקריעה אומרים יש
ביהודה היתה שעיקרה ישראל מלכות ואבדן חורבן (ב"ח על

תקסא) סי' מעלתה או"ח משום היא שהקריעה שפירשו ויש ,
שנפסק  כפי מקום', של כ'שכנו יהודה ארץ של המיוחדת

הי"ב) פ"ד החודש  קידוש בארץ (הל' אלא השנה את מעברין 'אין :
ומאחר  תדרשו'. לשכנו שנאמר בתוכה, שהשכינה יהודה
דין  יש לכן השכינה, גלות משום היא החורבן על והקריעה

ישראל ערי משאר יותר יהודה, הרי על מיוחד (ראה קריעה

א) ע' הקודש .הר
הפירושים: בין מינה' ו'נפקא

שלטון (שם)הב"ח תחת נמצאים יהודה שערי שבזמן כתב
על  הוא הקריעה שחיוב כשיטתו לקרוע, טעם אין ישראל
שהמקדש  זמן כל השני, הטעם לפי אך המלכות, אובדן

בעינה הקריעה חובת השכינה, השראת וחסרה (ראה בחורבנו

קה) עמ' הצאן .בעקבי
שנקטו  יש ירושלים, על הקריעה לחובת בנוגע וכן
היא  ירושלים שהרי ישראל, שלטון אובדן משום שהיא
נמצאת  ירושלים כאשר שבימינו יתכן זה ולפי המלוכה,
אינו  שהשלטון ואף לקרוע, צריך אין ישראל שלטון תחת

בדינ  עובדי נוהג מלכים היו ראשון בית בזמן הרי התורה, י
ישראל מלכות דין בארץ נהג זאת ובכל (ראה עבודהֿזרה

יא) ע, סי' ד או"ח משה אגרות שם, הצאן שכל בעקבי אומרים יש אך ,
ואיננו  גויים וקברי כנסיות נמצאים הקודש שבעיר זמן

בחורבנה היא עדיין משם, לעוקרם ח"א יכולים שלמה (מנחת

בסופו) עג .סי'
בתורת  היא ירושלים על הקריעה חובת שגם שנקטו ויש
קדושת  יש בירושלים גם כי המקדש, חורבן על אבלות
ה'' 'לפני שהלשון במקרא שמצינו כפי במקצת, המקדש

המקדש בית על לעיתים ה'')מתפרשת לפני הבקר בן את ('ושחט

ירושלים על ותירושך ולעיתים דגנך מעשר אלקיך ה' לפני שם ('ואכלת

על ויצהרך') לקרוע חובה בחורבנו, המקדש עוד כל ולכן .
סולובייצ'יק)ירושלים  הגרי"ד בשם שם, הצאן .(בעקבי

ה'תשע"ה  כסלו י"ח רביעי יום הקברות  בבית שינה

:‚È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ïéøeñà úBøáwä ézä¥©§¨£¦
ìL Bììk ...ïäa ïéúBL ïéàå ,ïäa ïéìëBà ïéà ?ãöék .äàðäa©£¨¨¥©¥§¦¨¤§¥¦¨¤§¨¤

.Làø úel÷ ïäa ïéâäBð àìå ,ïäa ïéúBàð ïéà :øác̈¨¥¥¦¨¤§Ÿ£¦¨¤©Ÿ
המתים כבוד משום הוא ההלכה א)וטעם כט, וכתב (מגילה .

הגבורים' הרי"ף)ב'שלטי בדפי א טו, קברות (סנהדרין שבתי
ואין  בהן אוכלין ש"אין כנסיות כבתי דינם לכך, שהוקצו

בהן..." נאותין ואין בהן ה"ה)שותין פי"א תפלה .(הל'
סופר' שלה)וה'חתם סי' יו"ד ישנים (שו"ת אין שגם הוסיף

הקברות  לכך ,בבית שהוקצה המקום כל אלא קבר על רק לא
בו ישנים שאין כנסת כבית ה"ט)דינו פ"ד תורה תלמוד הל' .(ראה

בגמרא המסופר על הקשה זה א)ולפי יח, שחסיד (ברכות
לחכמים  שהותר כמו ותירץ: הקברות, בבית לן אחד

הכנסת בבית ולשתות לאכול א),ותלמידיהם כח, כך (מגילה
התורה  לומדי של הצורך כי הקברות, בבית לישון להם הותר
הקברות  ובית הכנסת בית מכבוד עדיף התורה כבוד שהוא
ולשתות" "לאכול לחכמים שמותר רק כתב שהרמב"ם [ואף

הציון' ה'שער הביא הכנסת, סק"ג)בבית קנא סי' מתשובת (או"ח

הכנסת]. בבית מותרים חכם תלמיד תשמישי שכל הרשב"א
החיים' 'גשר ס"ו)ובספר פ"ד הקשה:(ח"ב

לומר  יש אבל הכנסת, כבית דינו הקברות בית אמנם א.
בתוך וישן היות הכנסת, בבית רק הוא ונהנה ziaשהאיסור

החמה  מפני בחמה בו להיכנס לאיסור ודומה הכנסת מבית
הגשמים מפני שם)ובגשמים תפילה לאסור (הל' לנו מנין אבל ,

קבר? על ולא הקברות בית קרקע על שינה גם
לחכמים  שהתירו שכשם סופר' ה'חתם של תירוצו גם ב.
צריך  הקברות, בבית התירו כך הכנסת בבית ושתיה אכילה
כעזר  הכנסת בבית ושתיה אכילה להם התירו כי זה עיון:

בגמרא  כמסופר ללימודם, שם)וסיוע עסקו (מגילה שאמוראים
הכנסת  לבית נכנסו גשמים לרדת התחילו וכאשר בלימודם
בעא  ("שמעתא ובצלילות הדעת בישוב ללמוד שיוכלו כדי
הקברות, בבית חכמים השתמשות מהֿשאיןֿכן צילותא")

לתלמודם? לה יש תועלת מה
ואין  סופר', ה'חתם מדברי לסטות אין להלכה כי וסיים

הקברות.ל  בבית שינה התיר

ה'תשע"ה  כסלו י"ט חמישי יום לדיינים? ואבטליון שמעיה נתמנו איך

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰Cìî ïéãéîòî ïéà¥©£¦¦¤¤
,ãáìa úeëìîì àìå ...ìàøOiî Bnà äéäzL ãò ...íéøb ìäwî¦§©¥¦©¤¦§¤¦¦¦§¨¥§Ÿ§©§¦§¨

éøö ïéàå ...ìàøOéaL úeøøO ìëì àlà,àéOð Bà ïic øîBì C ¤¨§¨§¨¤§¦§¨¥§¥¨¦©©¨¨¦
.ìàøOiî àlà àäé àlL¤Ÿ§¥¤¨¦¦§¨¥
טוב' יום מ"י)ה'תוספות פ"א תמיהת (אבות את הביא

שמעיה  נתמנו כיצד לדיין, גר ממנים אין אם המפרשים:
סנחריב" של בניו "מבני צדק גרי שהיו נז,ואבטליון, (גיטין

בית ב) כ'אב ואבטליון כ'נשיא' שמעיה הסנהדרין, לראשי ,
גם דין' וראה מ"ד פ"א אבות תורה)(רע"ב משנה לספר הרמב"ם ?הקדמת

המהר"ל בשם ליישב חיים'):וכתב 'דרך (בספר

דין, בית לאב או לנשיא להתמנות יכול הגר אין אמנם
היתה  אמם גרים, מקהל שבאו אף ואבטליון, שמעיה אבל

גרים. מקהל כבר ויצאו מישראל
בהקדמתו הרמב"ם מסירת (הנ"ל)אך סדר את מונה
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ה'תשע"ה  כסלו ט"ו ראשון יום כהן? טומאת איסור חל מי על

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰íà :ïäkä úà ànèîä©§©¥¤©Ÿ¥¦
äæå ,ââBL ïäkä äéä ...ä÷Bì ïäkä éøä ¯ ïéãéæî íäéðL eéä̈§¥¤§¦¦£¥©Ÿ¥¤¨¨©Ÿ¥¥§¤

.ä÷Bì BànhL äæ éøä ¯ ãéæî BànhL¤¦§¥¦£¥¤¤¦§¤
כלאים בהלכות הרמב"ם כתב בזה לא)כיוצא הל' :(פ"י

שהבגד  הלובש ידע לא אם כלאים... חבירו את "המלביש
ה'כסף  ותמה לוקה". המלביש מזיד, והמלביש כלאים

'לא (שם)משנה' נאמר בתורה הרי המלביש לוקה מדוע ,
yalzלא' נאמר ולא ה'לחם yialz'שעטנז' ומוסיף ?
לרמב"ם (כאן)משנה' מנין זו: הלכה על גם היא זו שתמיהה

לוקה? שוגג) (והכהן במזיד הכהן את שהמטמא
ומבאר:

בגמרא א)אמרו מד, מת (נזיר טומאת עצמו שטימא שנזיר
ראש  "וטמא שנאמר לוקה, אינו שטימאו אחר אבל לוקה,
'ראש  שטימא עצמו לנזיר רק הוא שהאיסור היינו נזרו",
מיוחד, לימוד בו שיש בנזיר רק הוא שהדין ומשמע נזרו',

עצמו. המטמא כדין אחרים המטמא דין מקום בכל אך
זה: על הקשה אך

אין  כהן בטומאת שגם נזיר מטומאת נלמד לא מדוע א.
לוקה  הכהן רק מזיד היה הכהן גם אם ב. כמיטמא? המטמא
כדין  דינו והרי מטמאו, גם ילקה לא ומדוע שטימאו, זה ולא

המיטמא?
החיים' ה'אור א)ומבאר כא, :(ויקרא

הגמרא אומרת הנזיר תגלחת מגלח (שם)לגבי בה "עשה
הנזיר  כמו הלאו על עובר הנזיר את והמגלח כמתגלח"

שנאמר עצמו ה)שמגלח ו, על (במדבר יעבור לא "תער
ו'לא יעביר')'xeariראשו", 'לא הנזיר (ולא ידי על בין משמעו

לא  "לנפש מהפסוק הרמב"ם למד וכן אחרים. ידי על ובין
ידי  על והן בעצמו הן יטמא שלא שמשמעו בעמיו" ַַָָיטמא

אחרים.
יקר' ה'אור החיים')ומעיר האור השניה (על קושייתו עדיין :

גם  חל האיסור אם כי עומדת, במקומה משנה' ה'לחם של
לוקה, המטמא אין מזידים שניהם כאשר מדוע המטמא, על

לוקים המתגלח וגם המגלח גם בנזיר גם שם)והרי ?(נזיר
ומתרץ:

ואיֿאפשר  אחת, פעולה רק עושה הכהן את המטמא
מזידים  שניהם כאשר ולכן אחת, פעולה על שניים לחייב
אם  ורק המטמא, את גם לחייב איֿאפשר הכהן, על והחיוב
את  למגלח דומה זה ואין מטמאו. את לחייב יש שוגג הכהן
ואפשר  בראש יש שערות הרבה כי לוקים ששניהם הנזיר

נפרדות. פעולות ולמתגלח למגלח לייחס

ה'תשע"ה  כסלו ט"ז שני יום קרוב' 'מקום של שיעורו

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰àìå áBø÷ Bì únL éî¦¤¥¨§Ÿ
äøOò Cìäî àeäL ,áBø÷ íB÷îa äéä íà :àaL ãò òãé̈©©¤¨¦¨¨§¨¨¤©£©£¨¨
,éòéáMä íBia àa elôà ,ãçà íBéa àBáiL øLôàL ,úBàñøt©§¨¤¤§¨¤¨§¤¨£¦¨©©§¦¦
ïänò äðBîe ,Bì äìBò ...úéaä ìBãb ìöà íéîçðî àöî íà¦¨¨§©£¦¥¤§©©¦¤¤¦¨¤

ìL íeìLz.íBé íéL ©§§¦
ערוך' ב'שלחן נפסק ס"י)וכן שע"ה סי' שהקרוב (יו"ד ,

אל  מצטרף שם, יושב הבית שגדול האבלים לבית שהגיע
צריך  ואינו יושבים שהם הימים את עימהם ויושב האבלים

בת  וזאת לעצמו, שבעה היה למנות הקבורה שבעת נאי
עשרה  אחד, יום מהלך עד של במרחק היינו קרוב", "במקום

הקבורה. ממקום פרסאות,
במטוס  או ברכב להגיע אפשר אחד שביום ובזמנינו
שבבית  האבלים אל להצטרף יכול הקרוב האם רב, ממרחק
של  השיעור שמא או פרסאות, מאות ממרחק בא אם גם

השתנה? ולא קבוע פרסאות' 'עשרה
הפוסקים: בזה ונחלקו

סוברים אבילות יש מע' חמד' ב'שדי הובאו ועוד, קג סי' ח"ג ומשיב (שואל

של סע"ג) רגלית הליכה פי על נקבע קרוב' 'מקום שהשיעור
ש"אם  בימינו, שהתחדשו באפשרויות להתחשב ואין אדם בני
ממי  ראיה ומביאים ביום". יום מדי התורה דרכי ישתנו כן לא

מירושלים  מיל) עשה (חמישה רחוקה בדרך פסח בערב שהיה
פסח  מלעשות שפטור הפסח לשחיטת להגיע יכול היה ולא

א)ראשון צד, יכול (פסחים שהיה מי האם הגמרא: ושואלת .
ולא  ובפרדים" ב"סוסים רכיבה ידי על הפסח לשחיטת להגיע
ומשיבה: הפסח? הקרבת ביטול על כרת יתחייב כן עשה

" אומרת dwegxהתורה jxcae על שקובעים היינו היה", לא
רגלית.jxcd,פי הליכה לפי נמדד והמרחק

לבית  להגיע אפשרות יש שאם וסוברים חולקים יש אך
הגיע  אם גם מהירה, בתחבורה יום באותו האבלים

קרוב' מ'מקום כבא נחשב שם)ממרחקים חמד .(שדי
יעקב' ה'חלקת כתב פסח מקרבן הראיה סז)ולגבי סי' (ח"ג

אינו  רחוקה בדרך שהיה למי הפטור פסח שבקרבן לחלק,
אם  גם כי הפסח, את להקריב אפשרות לו שאין משום
הפסח  להקרבת שליח ימנה או במהירות להגיע יתאמץ
ב'דרך  הימצאותו כי שני לפסח שיידחה היא הכתוב גזירת

- באבלות מהֿשאיןֿכן אותו, פוטרת zexyt`dרחוקה'
כמו  הקובעת, היא הקבורה ביום הקבורה למקום להגיע

רש"י מונה)שכתב ד"ה ב, כא, הוא,(מו"ק קרוב דבמקום "הואיל
האבילות בתחילת לבוא z`c`"ויכול enk dil opiayg ולא ,
יגיע. הוא אופן באיזה משנה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  כסלו י"ז שלישי יום וירושלים  יהודה הרי על קריעה

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ìò íãà òøBwL Cøãk§¤¤¤¥©¨¨©
ìòå ,äãeäé éøò ìòå . .Baø ìò òø÷ì áiç Ck ,Bnà ìòå åéáà̈¦§©¦¨©¨¦§Ÿ©©©§©¨¥§¨§©

.Lc÷nä ìòå ,íéìLeøé§¨©¦§©©¦§¨
ירושלים? ועל יהודה הרי על לקרוע חייבים טעם מה

אבלות  משום היא יהודה הרי על שהקריעה אומרים יש
ביהודה היתה שעיקרה ישראל מלכות ואבדן חורבן (ב"ח על

תקסא) סי' מעלתה או"ח משום היא שהקריעה שפירשו ויש ,
שנפסק  כפי מקום', של כ'שכנו יהודה ארץ של המיוחדת

הי"ב) פ"ד החודש  קידוש בארץ (הל' אלא השנה את מעברין 'אין :
ומאחר  תדרשו'. לשכנו שנאמר בתוכה, שהשכינה יהודה
דין  יש לכן השכינה, גלות משום היא החורבן על והקריעה

ישראל ערי משאר יותר יהודה, הרי על מיוחד (ראה קריעה

א) ע' הקודש .הר
הפירושים: בין מינה' ו'נפקא

שלטון (שם)הב"ח תחת נמצאים יהודה שערי שבזמן כתב
על  הוא הקריעה שחיוב כשיטתו לקרוע, טעם אין ישראל
שהמקדש  זמן כל השני, הטעם לפי אך המלכות, אובדן

בעינה הקריעה חובת השכינה, השראת וחסרה (ראה בחורבנו

קה) עמ' הצאן .בעקבי
שנקטו  יש ירושלים, על הקריעה לחובת בנוגע וכן
היא  ירושלים שהרי ישראל, שלטון אובדן משום שהיא
נמצאת  ירושלים כאשר שבימינו יתכן זה ולפי המלוכה,
אינו  שהשלטון ואף לקרוע, צריך אין ישראל שלטון תחת

בדינ  עובדי נוהג מלכים היו ראשון בית בזמן הרי התורה, י
ישראל מלכות דין בארץ נהג זאת ובכל (ראה עבודהֿזרה

יא) ע, סי' ד או"ח משה אגרות שם, הצאן שכל בעקבי אומרים יש אך ,
ואיננו  גויים וקברי כנסיות נמצאים הקודש שבעיר זמן

בחורבנה היא עדיין משם, לעוקרם ח"א יכולים שלמה (מנחת

בסופו) עג .סי'
בתורת  היא ירושלים על הקריעה חובת שגם שנקטו ויש
קדושת  יש בירושלים גם כי המקדש, חורבן על אבלות
ה'' 'לפני שהלשון במקרא שמצינו כפי במקצת, המקדש

המקדש בית על לעיתים ה'')מתפרשת לפני הבקר בן את ('ושחט

ירושלים על ותירושך ולעיתים דגנך מעשר אלקיך ה' לפני שם ('ואכלת

על ויצהרך') לקרוע חובה בחורבנו, המקדש עוד כל ולכן .
סולובייצ'יק)ירושלים  הגרי"ד בשם שם, הצאן .(בעקבי

ה'תשע"ה  כסלו י"ח רביעי יום הקברות  בבית שינה

:‚È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ïéøeñà úBøáwä ézä¥©§¨£¦
ìL Bììk ...ïäa ïéúBL ïéàå ,ïäa ïéìëBà ïéà ?ãöék .äàðäa©£¨¨¥©¥§¦¨¤§¥¦¨¤§¨¤

.Làø úel÷ ïäa ïéâäBð àìå ,ïäa ïéúBàð ïéà :øác̈¨¥¥¦¨¤§Ÿ£¦¨¤©Ÿ
המתים כבוד משום הוא ההלכה א)וטעם כט, וכתב (מגילה .

הגבורים' הרי"ף)ב'שלטי בדפי א טו, קברות (סנהדרין שבתי
ואין  בהן אוכלין ש"אין כנסיות כבתי דינם לכך, שהוקצו

בהן..." נאותין ואין בהן ה"ה)שותין פי"א תפלה .(הל'
סופר' שלה)וה'חתם סי' יו"ד ישנים (שו"ת אין שגם הוסיף

הקברות  לכך ,בבית שהוקצה המקום כל אלא קבר על רק לא
בו ישנים שאין כנסת כבית ה"ט)דינו פ"ד תורה תלמוד הל' .(ראה

בגמרא המסופר על הקשה זה א)ולפי יח, שחסיד (ברכות
לחכמים  שהותר כמו ותירץ: הקברות, בבית לן אחד

הכנסת בבית ולשתות לאכול א),ותלמידיהם כח, כך (מגילה
התורה  לומדי של הצורך כי הקברות, בבית לישון להם הותר
הקברות  ובית הכנסת בית מכבוד עדיף התורה כבוד שהוא
ולשתות" "לאכול לחכמים שמותר רק כתב שהרמב"ם [ואף

הציון' ה'שער הביא הכנסת, סק"ג)בבית קנא סי' מתשובת (או"ח

הכנסת]. בבית מותרים חכם תלמיד תשמישי שכל הרשב"א
החיים' 'גשר ס"ו)ובספר פ"ד הקשה:(ח"ב

לומר  יש אבל הכנסת, כבית דינו הקברות בית אמנם א.
בתוך וישן היות הכנסת, בבית רק הוא ונהנה ziaשהאיסור

החמה  מפני בחמה בו להיכנס לאיסור ודומה הכנסת מבית
הגשמים מפני שם)ובגשמים תפילה לאסור (הל' לנו מנין אבל ,

קבר? על ולא הקברות בית קרקע על שינה גם
לחכמים  שהתירו שכשם סופר' ה'חתם של תירוצו גם ב.
צריך  הקברות, בבית התירו כך הכנסת בבית ושתיה אכילה
כעזר  הכנסת בבית ושתיה אכילה להם התירו כי זה עיון:

בגמרא  כמסופר ללימודם, שם)וסיוע עסקו (מגילה שאמוראים
הכנסת  לבית נכנסו גשמים לרדת התחילו וכאשר בלימודם
בעא  ("שמעתא ובצלילות הדעת בישוב ללמוד שיוכלו כדי
הקברות, בבית חכמים השתמשות מהֿשאיןֿכן צילותא")

לתלמודם? לה יש תועלת מה
ואין  סופר', ה'חתם מדברי לסטות אין להלכה כי וסיים

הקברות.ל  בבית שינה התיר

ה'תשע"ה  כסלו י"ט חמישי יום לדיינים? ואבטליון שמעיה נתמנו איך

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰Cìî ïéãéîòî ïéà¥©£¦¦¤¤
,ãáìa úeëìîì àìå ...ìàøOiî Bnà äéäzL ãò ...íéøb ìäwî¦§©¥¦©¤¦§¤¦¦¦§¨¥§Ÿ§©§¦§¨

éøö ïéàå ...ìàøOéaL úeøøO ìëì àlà,àéOð Bà ïic øîBì C ¤¨§¨§¨¤§¦§¨¥§¥¨¦©©¨¨¦
.ìàøOiî àlà àäé àlL¤Ÿ§¥¤¨¦¦§¨¥
טוב' יום מ"י)ה'תוספות פ"א תמיהת (אבות את הביא

שמעיה  נתמנו כיצד לדיין, גר ממנים אין אם המפרשים:
סנחריב" של בניו "מבני צדק גרי שהיו נז,ואבטליון, (גיטין

בית ב) כ'אב ואבטליון כ'נשיא' שמעיה הסנהדרין, לראשי ,
גם דין' וראה מ"ד פ"א אבות תורה)(רע"ב משנה לספר הרמב"ם ?הקדמת

המהר"ל בשם ליישב חיים'):וכתב 'דרך (בספר

דין, בית לאב או לנשיא להתמנות יכול הגר אין אמנם
היתה  אמם גרים, מקהל שבאו אף ואבטליון, שמעיה אבל

גרים. מקהל כבר ויצאו מישראל
בהקדמתו הרמב"ם מסירת (הנ"ל)אך סדר את מונה



v"ndqeקלו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שהיו ואבטליון שמעיה על הרמב"ם וכותב ixbהתורה,
wcvשהיו כתב מאיר רבי ועל עקיבא רבי שעל בעוד ,mipa

גרי  היו עצמם ואבטליון ששמעיה מובן ומזה צדק , לגרי
לסנהדרין אותם מינו איך למקומה, השאלה וחזרה (סדר צדק.

הי"א) פי"א סנהדרין ?משנה
אבות' 'מגן בספר הרשב"ץ סי'וביאר חו"מ יוסף' ב'ברכי (הביאו

סק"ו) :ז
כאשר  רק לדיינים צדק גרי של מינויים את פסלה התורה
שידמה  מי אין אם אבל כדוגמתם, גדולים אחרים ישנם
לא  ההוא שבדור וכיון לכולם. קודמים הם בגדולתם, לגרים

- ואבטליון שמעיה של גדלותם בדרגת תורה גדולי היו
הסנהדרין. לראשות הם נתמנו

התוספות בעלי רבותינו פירשו זה שמות וכעין הריב"א, (פי'

א) אשר כא, המשפטים "ואלה הפסוק על חז"ל דרשת את
מדוע  להקשות: ויש עכו"ם". לפני "ולא - לפניהם" תשים
לדון? פסולים גרים אפילו הרי מלדון, עכו"ם למעט צריך
לדון  מומחים אחרים יש כאשר רק לדון פסול שהגר אלא
שהרי  "תדע, פסול. אינו בדרגתו דיינים אין אם אבל כמוהו,
שלא  לפי ישראל את דנים והיו היו, גרים ואבטליון שמעיה

כמותם". חשוב בישראל היה

ה'תשע"ה  כסלו כ' שישי יום ישראל? מארץ לצאת מותר מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰úàöì øeñà̈¨¥
àOì Bà ,äøBz ãîìì àlà ,íìBòì õøàì äöeçì ìàøOé-õøàî¥¤¤¦§¨¥§¨¨¨¤§¨¤¨¦§Ÿ¨¦¨
àeä àöBé ïëå .õøàì øæçéå ;í"ekòä ïî ìéväì Bà ,äMà¦¨§©¦¦¨©§©£Ÿ¨¨¤§¥¥

.äøBçñì¦§¨
לשני  ההלכה את הרמב"ם חילק מדוע א) לעיין: יש
הוא  יוצא וכן . . אשה לישא או תורה ('ללמוד חלקים
לישא  או תורה 'ללמוד אחד: בהמשך כתב ולא לסחורה')
התנה  לא לסחורה יציאה לגבי מדוע ב) לסחורה'? או אשה
ללמוד  ביציאה כמו לארץ שיחזור בכך ההיתר את הרמב"ם

אשה? ולישא תורה
והביאור:

או  להוציא מועט, לזמן היא טבעה מעצם למסחר יציאה
לעיל הרמב"ם שכתב כפי סחורה, 'מותר (ה"ח)להביא :

להשתקע  אלא אסור ואין . . לסחורה מצרים לארץ לחזור
שהרי  לארץ שיחזור להדגיש הרמב"ם הוצרך לא ולכן שם',

לסחורה. יציאה של טבעה זה
אשה ו  נשיאת עם לסחורה יציאה הרמב"ם כלל לא לכן

יותר. רב זמן להמשך עשויים אלו שכן תורה, ותלמוד

התנאי  את לפרש הרמב"ם הוצרך בהם זה מטעם וכאמור,
אך  חשיבותם, לגודל זאת התירו ומכלֿמקום לארץ, שיחזור

בלבד קצר לזמן אלא הותרה לא לסחורה משנת יציאה (שו"ת

נז) סי' ח"א .יוסף
שאר  פני על לסחורה ביציאה עדיפות שאין יתכן זה ולפי
מועט  לזמן שיציאה משום הוא ההיתר וטעם הרשות, דברי

המהרי"ט דעת וכן מצוה, לצורך דוקא לאו (קידושין מותרת

ב) לחו"ל לא, לצאת העולם מנהג על זכות ללמד יש ומכאן .
) לשמחות או נה)לביקורים סי' שם יוסף שלמדו משנת יש אך .

שהיא  משום לסחורה, רק הוא שההיתר הרמב"ם מדברי
דברי  לשאר ולא בה, תלוי ישראל ארץ וישוב חייו, לצורך

ושו"ת הרשות שם יוסף משנת וראה סקכ"ח, ב סי' א"י הל' השולחן (פאת

נחשבת  קרובים ביקור לצורך יציאה אף שמכלֿמקום ז, כו, סי' ח"ג יצחק מנחת

קצת) מצוה .כצורך
לכל  להתיר יש צדיקים קברי על להשתטח כדי ויציאה
נפש  חיי משום הותרה לסחורה שיציאה כשם כי הדעות,
היא  תפילה גם וכדומה), מרעב עתה סובל אינו אם (אף

נפש חיי נז)לצורך ס' שם יוסף .(משנת

ה'תשע"ה  כסלו כ"א קודש שבת במלחמה? לפחד אסור מתי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰áLçì ìéçúnä ìëå§¨©©§¦©§Ÿ
:øîàpL ,äOòú-àìa øáBò ¯ Bîöò ìéäáîe äîçìna øäøäìe§©§¥©¦§¨¨©§¦©§¥§Ÿ©£¤¤¤¡©

.íëááì Cøé ìà"©¥©§©§¤
המצוות' ב'ספר הרמב"ם כתב נח)וכן ל"ת "הזהירנו (מ.

מפניהם... נברח ושלא המלחמה בעת הכופרים מן מלירא
לאֿתעשה". על עבר כבר ויברח, אחור שיסוג מי וכל

הרמב"ן המצוות)אך לספר אלא (בהשגותיו מצוה זו שאין כתב
הראב"ד כתב וכן נח)הבטחה, ל"ת להרמב"ם המצוות שזו (במנין

הוכחה  הביא והרמב"ן אזהרה". ואינה היא "הבטחה
ורך  הירא האיש "מי ואמרו הוסיפו השוטרים לשיטתו:

לביתו" וישוב ילך ח)הלבב, כ, הלבב (דברים ורך הירא ואם ,
עובר  יפרסם השוטרים, בהכרזת הצורך מה לאו, על עובר

ויחזור? חטאו את הלאו
האחרונים על ומבארים פערלא הגרי"פ באור נח. ל"ת שמח (לב

קכח) ל"ת לרס"ג :סהמ"צ
"שאין  הלבב ורך שהירא לומר אפשר איך לכאורה,
הרי  תעשה', ב'לא עובר המלחמה" בקשרי לעמוד כח בלבו

פטריה'? רחמנא ו'אונס הוא אנוס בנפשו טבוע שהפחד כיון
עובר  אינו הלבב' ורך 'ירא שמטבעו אדם אכן אלא,

שעוד ההלכה בתחילת הרמב"ם כתב ולכן iptlעבירה,
שלבו  שמי מכריזים השוטרים המלחמה בקשרי שנכנסו
הזכיר  ולא לביתו ישוב במלחמה להשתתף בכוחו ואין חלש

שהיא. כל עבירה שעובר
במצב מדובר ההלכה בהמשך dligzdאמנם, xaky

על  מורא מביא אלא מטבעו לבב רך שאינו ובמי המלחמה
עצמו"), ומבהיל במלחמה ולהרהר לחשב ("מתחיל עצמו
ירך  'אל שנאמר בלאֿתעשה "עובר - הרמב"ם אומר זה ועל

לבבכם...'".
תחילת  לפני היתה השוטרים שהכרזת מובן כן ואם
בטבעו, הלבב ורך הירא את לביתו להשיב כדי המלחמה,
והאיש  המלחמה התחילה כאשר אך עבירה, כל עובר ואינו
במלחמה, ולהרהר לחשב "מתחיל בטבעו לבב רך שאינו
ירך  שאל הוזהר וכבר בלאֿתעשה", עובר עצמו, ומבהיל

לחזור. יכול אינו כבר - לבבו

la` zekld - mihtey xtq - elqk e"h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyd"ryz'd elqk `"kÎe"h -

ה'תשע"ה  כסלו ט"ו ראשון יום

-mihteyxtq
la` zFkld¦§¥¤

ג  ¤¤ּפרק
המפרׁשים ‡. מתים מּׁשּׁשה חּוץ למת, ׁשּנטמא ּכהן ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹּכל

לֹוקה, זה הרי - והתראה ּבעדים אׁשּתֹו, אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבּתֹורה
אֹו ּבמת הּנֹוגע ואחד ּבעּמיו". יּטּמא לא "לנפׁש ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
הּטמאֹות  ׁשאר אֹו הּמת ואחד הּנֹוׂשא, אֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻהּמאהיל
ּוכבר  יּטּמא". לא "לנפׁש ׁשּנאמר: - הּמת מן ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּפֹורׁשֹות
מן  המטּמאים הּדברים ּכל מת, טמאת ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֻּפרׁשנּו

מּדבריהם. אֹו הּתֹורה מן ְִִִֵֵֶַַָהּמת,
לֹוקה ·. ּבקבר, הּכהן נגע אם ּבבגדים וכן הּוא נֹוגע אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשבעה. טמאת ּבהם ׁשּמתטּמא ּפי על אף ּבמת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנגעּו
לֹוקה,‚. - הּטמאה לֹו ׁשּנכנסה טמא לאהל נכנס אם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻוכן

אחר  ּבבית טמאה ׁשל ׁשעצמּה ּפי על ּכל אף ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ודין  מהם, ׁשּתצא אֹו הּטמאה, להם ׁשּתּכנס ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻהאהלים

המאהילים]הּסככֹות [אבנים והּפרעֹות[ענפים ְְְַַָָ
והחֹוצצין המאהילים] הּטמאה, את הּמביאין הּדברים וכל ,ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻ

מהם  ואיזה ּתֹורה, ּדין מהם ואיזה הּטמאה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻּבפני
ׁשאין  ּבארנּו, וׁשם מת. טמאת ּבהלכֹות הּכל - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻמּדבריהם
ּומּתר  טהֹורים, קברֹותיהם ּולפיכ ּבאהל, מטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֻהּגֹוים
אסּור  ואינֹו קברֹותיהם; על ולדר לׁשם, להּכנס ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹלכהן

ׁשם. ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׂשאּנה, אֹו ּבּטמאה ׁשּיּגע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא
ּבׁשגגה,„. הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ׁשּנכנס ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכהן

יׁשב  ואם ּפטּור; ויצא, קפץ אם - ּבֹו התרּו ׁשּידע ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָואחר
ׁשּבארנּו ּכמֹו הׁשּתחויה ּכדי הרי ׁשם מקּדׁש, טמאת ּבענין ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

על  ּבֹו התרּו אם - ויצא ונכנס וחזר ויצא, נכנס לֹוקה. ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָזה
נגע  אם וכן ּוכניסה. ּכניסה ּכל על לֹוקה ּופעם, ּפעם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָּכל
מאה  אפּלּו - ּבֹו והתרּו ונגע וחזר ּופרׁש, ּבֹו והתרּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָּבמת
ּפרׁש, ולא נֹוגע היה ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּפעמים
אף  - אחרים ּבמתים ונגע הּקברֹות ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹו
אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ּפעמים, ּכּמה ּבֹו ׁשהתרּו ּפי ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל

ּפרׁש. ׁשּלא זמן ּכל ועֹומד מחּלל הּוא ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָֹֻׁשהרי
הּכהן ‰. את לֹוקה המטּמא - מזידין ׁשניהם היּו אם - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

מכׁשל". תּתן לא עּור "ולפני על עֹובר ׁשּטּמאֹו וזה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹהּכהן,
ׁשּטּמאֹו זה הרי - מזיד ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג, הּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהיה

ֶלֹוקה.
.Â לאביו" ׁשּנאמר: לּקרֹובים, מתטּמא אינֹו ּגדֹול ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכהן

אפּלּו ּבאהל, הּמת עם נכנס אינֹו וכן יּטּמא"; לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּולאּמֹו
הא  יבא". לא מת נפׁשת ּכל "ועל ׁשּנאמר: - ְְְֱֵֶֶַַַָָָָֹֹֹקרֹוביו
ּכיצד? יּטּמא". ּב"לא וחּיב יבא", ּב"לא חּיב ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלמדּת,
ׁשּמת  עד ׁשם ויׁשב לאהל נכנס אחת. לֹוקה נׂשא, אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנגע

ּבׁשּדה ׁשּנכנס אֹו הּמת, ארון]עליו כעין מרכבה ּתבה [- ְְִִֵֵֶַַָָָָ
ארון]ּומגּדל ׁשהרי [- הּׁשּדה, ּגג עליו ּופרע חברֹו ּובא ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

"לא  מּׁשּום ׁשּתים: לֹוקה - ּכאחד ּבאין ּוביאה ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֻטמאה
יּטּמא". "לא ּומּׁשּום ִִַָָֹֹיבא",

.Ê,ּבֹו התרּו אם - לאהל נכנס ּכ ואחר מּקדם, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹנטמא
הּביאה  על אף .לֹוקה ִֶַַַָ

.Á;לֹו מתטּמא זה הרי ,ּבּדר מצוה ּבמת ׁשּפגע ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּכהן
מת  הּוא ואיזה ּולקברֹו. לֹו להתטּמא חּיב ּגד ֹול, ּכהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאפּלּו
לֹו ואין ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה מּיׂשראל אחד זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻמצוה?

הּקּבלהקֹוברין  מּפי הלכה זה, ודבר ּבּמה [ממשרע"ה]. . ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
אחר, עּמֹו ואין לבּדֹו, הּכהן ּבׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּדברים
ּכׁשּיקרא  אם אבל עֹונה. לֹו ואין ,ּבּדר ׁשם קרא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָואפּלּו
קֹורא  אּלא מצוה, מת זה אין אֹותֹו, עֹונים ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָאחרים

ּבֹו. ויתעּסקּו ויבֹואּו ְְְְֲִִֵַַָלאחרים,
.Ë- מצוה ּבמת ּופגעּו ,ּבּדר מהּלכין ונזיר ּכהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו

ואל  עֹולם, קדּׁשת קדּׁשתֹו אין ׁשהרי הּנזיר, ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֻֻיתעּסק
הדיֹוט  ּכהן ׁשהּוא ּפי על אף הּכהן, ּבֹו ּכהן יּטּמא היה . ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ

את  הּקֹודם וכל הדיֹוט. ּכהן יּטּמא הדיֹוט, וכהן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגדֹול
ּוסגן ּבטמאה; מתאחר כה"ג]חברֹו, -]עם[של מׁשּוח [כהן ְְְְְֲִִֵֵַַָָֻ

ואל  מלחמה, מׁשּוח יתטּמא - מצוה ּבמת ׁשּפגעּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָמלחמה
הּסגן. ְְִַַָָיתטּמא

.Èעׂשּוהּו ּכהנים; אפּלּו לֹו, מתטּמאין הּכל - ׁשּמת ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹנׂשיא
ּבכבֹודֹו חּיבין ׁשהּכל מּפני לּכל, מצוה הּכל ּכמת וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

עליו. ְִָָאֹוננין
.‡È מת טמאת על הזהרּו לא אהרן "אמר ּבנֹות ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲֲֵֶֶַַַַֹֹֹֻֻ

אהרן. ּבנֹות ולא אהרן", "ּבני - אהרן" ּבני הּכהנים ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַֹֹֹֹֹאל
החללים פסולים]וכן ׁשּנאמר:[כהנים - להתטּמא מּתרין ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּבכהּונם. ׁשּיהיּו עד אהרן", ְְְֲִִֵֶַַָֹ"ּבני
.·Èיטּמאּוהּו ׁשּלא מזהרים הּגדֹולים הרי קטן, ואם ּכהן ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ

להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ּבית אין - מעצמֹו להתטּמא ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻּבא
ּבקדּׁשה. לחּנכֹו צרי אביו ְְְֲִִִַָָָָֻאבל

.‚È ׁשּנכנס ּכהן וכל לטמאה; ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּתֹופׂש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמת
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אּמֹות, ארּבע נכנס לתֹו אם וכן . ְְְְְִִִֵַַַַַַַַ

הּפרס קבר]לבית בה שנחרש לארץ,[שדה לחּוצה יצא אֹו , ְְְֵֶַָָָָָָ
ּובדֹופק  ּבגֹולל אֹו ּתבּוסה, ּבדם ׁשּנטמא כיסויי אֹו -] ְְְְְִֵֵֶַָָ

ׁשהם הקבר] מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - ּבהם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָוכּיֹוצא
אבל  מת. טמאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּדבריהם, ׁשל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאבֹות

הּתֹורה. מן לֹוקה הּקברֹות, לבית נכנס ְְְִִִֵֶַַַָָאם
.„È לארץ ּבחּוצה אֹו הּפרס ּבבית להתטּמא לכהן ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻמּתר

ׁשהל ּכגֹון - היא אּלא ּדר ׁשם ׁשאין ּבזמן מצוה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלדבר
מי  ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ּתֹורה; ללמד אֹו אּׁשה, ְִִִִִֵֶַַָָָָֹלּׂשא

ללמד  זֹוכה אדם הּכל מן לא יׂשראל, ּבארץ וכן ׁשּילּמדּנּו . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
אבל  ּכיצד? הּברּיֹות. לכבֹוד ּדבריהם ׁשל ּבטמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמתטּמא
וכן  ׁשם. לנחמֹו אחריו הֹולכין הּכל הּפרס, לבית ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשהל
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שהיו ואבטליון שמעיה על הרמב"ם וכותב ixbהתורה,
wcvשהיו כתב מאיר רבי ועל עקיבא רבי שעל בעוד ,mipa

גרי  היו עצמם ואבטליון ששמעיה מובן ומזה צדק , לגרי
לסנהדרין אותם מינו איך למקומה, השאלה וחזרה (סדר צדק.

הי"א) פי"א סנהדרין ?משנה
אבות' 'מגן בספר הרשב"ץ סי'וביאר חו"מ יוסף' ב'ברכי (הביאו

סק"ו) :ז
כאשר  רק לדיינים צדק גרי של מינויים את פסלה התורה
שידמה  מי אין אם אבל כדוגמתם, גדולים אחרים ישנם
לא  ההוא שבדור וכיון לכולם. קודמים הם בגדולתם, לגרים

- ואבטליון שמעיה של גדלותם בדרגת תורה גדולי היו
הסנהדרין. לראשות הם נתמנו

התוספות בעלי רבותינו פירשו זה שמות וכעין הריב"א, (פי'

א) אשר כא, המשפטים "ואלה הפסוק על חז"ל דרשת את
מדוע  להקשות: ויש עכו"ם". לפני "ולא - לפניהם" תשים
לדון? פסולים גרים אפילו הרי מלדון, עכו"ם למעט צריך
לדון  מומחים אחרים יש כאשר רק לדון פסול שהגר אלא
שהרי  "תדע, פסול. אינו בדרגתו דיינים אין אם אבל כמוהו,
שלא  לפי ישראל את דנים והיו היו, גרים ואבטליון שמעיה

כמותם". חשוב בישראל היה

ה'תשע"ה  כסלו כ' שישי יום ישראל? מארץ לצאת מותר מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰úàöì øeñà̈¨¥
àOì Bà ,äøBz ãîìì àlà ,íìBòì õøàì äöeçì ìàøOé-õøàî¥¤¤¦§¨¥§¨¨¨¤§¨¤¨¦§Ÿ¨¦¨
àeä àöBé ïëå .õøàì øæçéå ;í"ekòä ïî ìéväì Bà ,äMà¦¨§©¦¦¨©§©£Ÿ¨¨¤§¥¥

.äøBçñì¦§¨
לשני  ההלכה את הרמב"ם חילק מדוע א) לעיין: יש
הוא  יוצא וכן . . אשה לישא או תורה ('ללמוד חלקים
לישא  או תורה 'ללמוד אחד: בהמשך כתב ולא לסחורה')
התנה  לא לסחורה יציאה לגבי מדוע ב) לסחורה'? או אשה
ללמוד  ביציאה כמו לארץ שיחזור בכך ההיתר את הרמב"ם

אשה? ולישא תורה
והביאור:

או  להוציא מועט, לזמן היא טבעה מעצם למסחר יציאה
לעיל הרמב"ם שכתב כפי סחורה, 'מותר (ה"ח)להביא :

להשתקע  אלא אסור ואין . . לסחורה מצרים לארץ לחזור
שהרי  לארץ שיחזור להדגיש הרמב"ם הוצרך לא ולכן שם',

לסחורה. יציאה של טבעה זה
אשה ו  נשיאת עם לסחורה יציאה הרמב"ם כלל לא לכן

יותר. רב זמן להמשך עשויים אלו שכן תורה, ותלמוד

התנאי  את לפרש הרמב"ם הוצרך בהם זה מטעם וכאמור,
אך  חשיבותם, לגודל זאת התירו ומכלֿמקום לארץ, שיחזור

בלבד קצר לזמן אלא הותרה לא לסחורה משנת יציאה (שו"ת

נז) סי' ח"א .יוסף
שאר  פני על לסחורה ביציאה עדיפות שאין יתכן זה ולפי
מועט  לזמן שיציאה משום הוא ההיתר וטעם הרשות, דברי

המהרי"ט דעת וכן מצוה, לצורך דוקא לאו (קידושין מותרת

ב) לחו"ל לא, לצאת העולם מנהג על זכות ללמד יש ומכאן .
) לשמחות או נה)לביקורים סי' שם יוסף שלמדו משנת יש אך .

שהיא  משום לסחורה, רק הוא שההיתר הרמב"ם מדברי
דברי  לשאר ולא בה, תלוי ישראל ארץ וישוב חייו, לצורך

ושו"ת הרשות שם יוסף משנת וראה סקכ"ח, ב סי' א"י הל' השולחן (פאת

נחשבת  קרובים ביקור לצורך יציאה אף שמכלֿמקום ז, כו, סי' ח"ג יצחק מנחת

קצת) מצוה .כצורך
לכל  להתיר יש צדיקים קברי על להשתטח כדי ויציאה
נפש  חיי משום הותרה לסחורה שיציאה כשם כי הדעות,
היא  תפילה גם וכדומה), מרעב עתה סובל אינו אם (אף

נפש חיי נז)לצורך ס' שם יוסף .(משנת

ה'תשע"ה  כסלו כ"א קודש שבת במלחמה? לפחד אסור מתי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰áLçì ìéçúnä ìëå§¨©©§¦©§Ÿ
:øîàpL ,äOòú-àìa øáBò ¯ Bîöò ìéäáîe äîçìna øäøäìe§©§¥©¦§¨¨©§¦©§¥§Ÿ©£¤¤¤¡©

.íëááì Cøé ìà"©¥©§©§¤
המצוות' ב'ספר הרמב"ם כתב נח)וכן ל"ת "הזהירנו (מ.

מפניהם... נברח ושלא המלחמה בעת הכופרים מן מלירא
לאֿתעשה". על עבר כבר ויברח, אחור שיסוג מי וכל

הרמב"ן המצוות)אך לספר אלא (בהשגותיו מצוה זו שאין כתב
הראב"ד כתב וכן נח)הבטחה, ל"ת להרמב"ם המצוות שזו (במנין

הוכחה  הביא והרמב"ן אזהרה". ואינה היא "הבטחה
ורך  הירא האיש "מי ואמרו הוסיפו השוטרים לשיטתו:

לביתו" וישוב ילך ח)הלבב, כ, הלבב (דברים ורך הירא ואם ,
עובר  יפרסם השוטרים, בהכרזת הצורך מה לאו, על עובר

ויחזור? חטאו את הלאו
האחרונים על ומבארים פערלא הגרי"פ באור נח. ל"ת שמח (לב

קכח) ל"ת לרס"ג :סהמ"צ
"שאין  הלבב ורך שהירא לומר אפשר איך לכאורה,
הרי  תעשה', ב'לא עובר המלחמה" בקשרי לעמוד כח בלבו

פטריה'? רחמנא ו'אונס הוא אנוס בנפשו טבוע שהפחד כיון
עובר  אינו הלבב' ורך 'ירא שמטבעו אדם אכן אלא,

שעוד ההלכה בתחילת הרמב"ם כתב ולכן iptlעבירה,
שלבו  שמי מכריזים השוטרים המלחמה בקשרי שנכנסו
הזכיר  ולא לביתו ישוב במלחמה להשתתף בכוחו ואין חלש

שהיא. כל עבירה שעובר
במצב מדובר ההלכה בהמשך dligzdאמנם, xaky

על  מורא מביא אלא מטבעו לבב רך שאינו ובמי המלחמה
עצמו"), ומבהיל במלחמה ולהרהר לחשב ("מתחיל עצמו
ירך  'אל שנאמר בלאֿתעשה "עובר - הרמב"ם אומר זה ועל

לבבכם...'".
תחילת  לפני היתה השוטרים שהכרזת מובן כן ואם
בטבעו, הלבב ורך הירא את לביתו להשיב כדי המלחמה,
והאיש  המלחמה התחילה כאשר אך עבירה, כל עובר ואינו
במלחמה, ולהרהר לחשב "מתחיל בטבעו לבב רך שאינו
ירך  שאל הוזהר וכבר בלאֿתעשה", עובר עצמו, ומבהיל

לחזור. יכול אינו כבר - לבבו

la` zekld - mihtey xtq - elqk e"h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyd"ryz'd elqk `"kÎe"h -

ה'תשע"ה  כסלו ט"ו ראשון יום
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ג  ¤¤ּפרק
המפרׁשים ‡. מתים מּׁשּׁשה חּוץ למת, ׁשּנטמא ּכהן ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹּכל

לֹוקה, זה הרי - והתראה ּבעדים אׁשּתֹו, אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבּתֹורה
אֹו ּבמת הּנֹוגע ואחד ּבעּמיו". יּטּמא לא "לנפׁש ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
הּטמאֹות  ׁשאר אֹו הּמת ואחד הּנֹוׂשא, אֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻהּמאהיל
ּוכבר  יּטּמא". לא "לנפׁש ׁשּנאמר: - הּמת מן ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּפֹורׁשֹות
מן  המטּמאים הּדברים ּכל מת, טמאת ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֻּפרׁשנּו

מּדבריהם. אֹו הּתֹורה מן ְִִִֵֵֶַַָהּמת,
לֹוקה ·. ּבקבר, הּכהן נגע אם ּבבגדים וכן הּוא נֹוגע אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשבעה. טמאת ּבהם ׁשּמתטּמא ּפי על אף ּבמת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנגעּו
לֹוקה,‚. - הּטמאה לֹו ׁשּנכנסה טמא לאהל נכנס אם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻוכן

אחר  ּבבית טמאה ׁשל ׁשעצמּה ּפי על ּכל אף ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ודין  מהם, ׁשּתצא אֹו הּטמאה, להם ׁשּתּכנס ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻהאהלים

המאהילים]הּסככֹות [אבנים והּפרעֹות[ענפים ְְְַַָָ
והחֹוצצין המאהילים] הּטמאה, את הּמביאין הּדברים וכל ,ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻ

מהם  ואיזה ּתֹורה, ּדין מהם ואיזה הּטמאה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻּבפני
ׁשאין  ּבארנּו, וׁשם מת. טמאת ּבהלכֹות הּכל - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻמּדבריהם
ּומּתר  טהֹורים, קברֹותיהם ּולפיכ ּבאהל, מטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֻהּגֹוים
אסּור  ואינֹו קברֹותיהם; על ולדר לׁשם, להּכנס ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹלכהן

ׁשם. ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׂשאּנה, אֹו ּבּטמאה ׁשּיּגע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא
ּבׁשגגה,„. הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ׁשּנכנס ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכהן

יׁשב  ואם ּפטּור; ויצא, קפץ אם - ּבֹו התרּו ׁשּידע ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָואחר
ׁשּבארנּו ּכמֹו הׁשּתחויה ּכדי הרי ׁשם מקּדׁש, טמאת ּבענין ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

על  ּבֹו התרּו אם - ויצא ונכנס וחזר ויצא, נכנס לֹוקה. ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָזה
נגע  אם וכן ּוכניסה. ּכניסה ּכל על לֹוקה ּופעם, ּפעם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָּכל
מאה  אפּלּו - ּבֹו והתרּו ונגע וחזר ּופרׁש, ּבֹו והתרּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָּבמת
ּפרׁש, ולא נֹוגע היה ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּפעמים
אף  - אחרים ּבמתים ונגע הּקברֹות ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹו
אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ּפעמים, ּכּמה ּבֹו ׁשהתרּו ּפי ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל

ּפרׁש. ׁשּלא זמן ּכל ועֹומד מחּלל הּוא ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָֹֻׁשהרי
הּכהן ‰. את לֹוקה המטּמא - מזידין ׁשניהם היּו אם - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

מכׁשל". תּתן לא עּור "ולפני על עֹובר ׁשּטּמאֹו וזה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹהּכהן,
ׁשּטּמאֹו זה הרי - מזיד ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג, הּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהיה

ֶלֹוקה.
.Â לאביו" ׁשּנאמר: לּקרֹובים, מתטּמא אינֹו ּגדֹול ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכהן

אפּלּו ּבאהל, הּמת עם נכנס אינֹו וכן יּטּמא"; לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּולאּמֹו
הא  יבא". לא מת נפׁשת ּכל "ועל ׁשּנאמר: - ְְְֱֵֶֶַַַָָָָֹֹֹקרֹוביו
ּכיצד? יּטּמא". ּב"לא וחּיב יבא", ּב"לא חּיב ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלמדּת,
ׁשּמת  עד ׁשם ויׁשב לאהל נכנס אחת. לֹוקה נׂשא, אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנגע

ּבׁשּדה ׁשּנכנס אֹו הּמת, ארון]עליו כעין מרכבה ּתבה [- ְְִִֵֵֶַַָָָָ
ארון]ּומגּדל ׁשהרי [- הּׁשּדה, ּגג עליו ּופרע חברֹו ּובא ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

"לא  מּׁשּום ׁשּתים: לֹוקה - ּכאחד ּבאין ּוביאה ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֻטמאה
יּטּמא". "לא ּומּׁשּום ִִַָָֹֹיבא",

.Ê,ּבֹו התרּו אם - לאהל נכנס ּכ ואחר מּקדם, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹנטמא
הּביאה  על אף .לֹוקה ִֶַַַָ

.Á;לֹו מתטּמא זה הרי ,ּבּדר מצוה ּבמת ׁשּפגע ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּכהן
מת  הּוא ואיזה ּולקברֹו. לֹו להתטּמא חּיב ּגד ֹול, ּכהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאפּלּו
לֹו ואין ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה מּיׂשראל אחד זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻמצוה?

הּקּבלהקֹוברין  מּפי הלכה זה, ודבר ּבּמה [ממשרע"ה]. . ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
אחר, עּמֹו ואין לבּדֹו, הּכהן ּבׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּדברים
ּכׁשּיקרא  אם אבל עֹונה. לֹו ואין ,ּבּדר ׁשם קרא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָואפּלּו
קֹורא  אּלא מצוה, מת זה אין אֹותֹו, עֹונים ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָאחרים

ּבֹו. ויתעּסקּו ויבֹואּו ְְְְֲִִֵַַָלאחרים,
.Ë- מצוה ּבמת ּופגעּו ,ּבּדר מהּלכין ונזיר ּכהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו

ואל  עֹולם, קדּׁשת קדּׁשתֹו אין ׁשהרי הּנזיר, ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֻֻיתעּסק
הדיֹוט  ּכהן ׁשהּוא ּפי על אף הּכהן, ּבֹו ּכהן יּטּמא היה . ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ

את  הּקֹודם וכל הדיֹוט. ּכהן יּטּמא הדיֹוט, וכהן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגדֹול
ּוסגן ּבטמאה; מתאחר כה"ג]חברֹו, -]עם[של מׁשּוח [כהן ְְְְְֲִִֵֵַַָָֻ

ואל  מלחמה, מׁשּוח יתטּמא - מצוה ּבמת ׁשּפגעּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָמלחמה
הּסגן. ְְִַַָָיתטּמא

.Èעׂשּוהּו ּכהנים; אפּלּו לֹו, מתטּמאין הּכל - ׁשּמת ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹנׂשיא
ּבכבֹודֹו חּיבין ׁשהּכל מּפני לּכל, מצוה הּכל ּכמת וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

עליו. ְִָָאֹוננין
.‡È מת טמאת על הזהרּו לא אהרן "אמר ּבנֹות ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲֲֵֶֶַַַַֹֹֹֻֻ

אהרן. ּבנֹות ולא אהרן", "ּבני - אהרן" ּבני הּכהנים ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַֹֹֹֹֹאל
החללים פסולים]וכן ׁשּנאמר:[כהנים - להתטּמא מּתרין ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּבכהּונם. ׁשּיהיּו עד אהרן", ְְְֲִִֵֶַַָֹ"ּבני
.·Èיטּמאּוהּו ׁשּלא מזהרים הּגדֹולים הרי קטן, ואם ּכהן ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ

להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ּבית אין - מעצמֹו להתטּמא ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻּבא
ּבקדּׁשה. לחּנכֹו צרי אביו ְְְֲִִִַָָָָֻאבל

.‚È ׁשּנכנס ּכהן וכל לטמאה; ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּתֹופׂש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמת
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אּמֹות, ארּבע נכנס לתֹו אם וכן . ְְְְְִִִֵַַַַַַַַ

הּפרס קבר]לבית בה שנחרש לארץ,[שדה לחּוצה יצא אֹו , ְְְֵֶַָָָָָָ
ּובדֹופק  ּבגֹולל אֹו ּתבּוסה, ּבדם ׁשּנטמא כיסויי אֹו -] ְְְְְִֵֵֶַָָ

ׁשהם הקבר] מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - ּבהם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָוכּיֹוצא
אבל  מת. טמאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּדבריהם, ׁשל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאבֹות

הּתֹורה. מן לֹוקה הּקברֹות, לבית נכנס ְְְִִִֵֶַַַָָאם
.„È לארץ ּבחּוצה אֹו הּפרס ּבבית להתטּמא לכהן ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻמּתר

ׁשהל ּכגֹון - היא אּלא ּדר ׁשם ׁשאין ּבזמן מצוה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלדבר
מי  ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ּתֹורה; ללמד אֹו אּׁשה, ְִִִִִֵֶַַָָָָֹלּׂשא

ללמד  זֹוכה אדם הּכל מן לא יׂשראל, ּבארץ וכן ׁשּילּמדּנּו . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
אבל  ּכיצד? הּברּיֹות. לכבֹוד ּדבריהם ׁשל ּבטמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמתטּמא
וכן  ׁשם. לנחמֹו אחריו הֹולכין הּכל הּפרס, לבית ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשהל
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מלכים [דורכים]מדּלגין לקראת מתים ׁשל ארֹונֹות ּגּבי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ
יׂשראל  מלכי לבין ּבינם להבחין ּכדי ּגֹוים, מלכי ואפּלּו -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ
מּטּמא  וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למקֹומם. ּכבֹודם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכׁשּיחזר
מּפני  עּמהם, ּולערער הּגֹוים עם לדּון ּדבריהם ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבטמאה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּידם. מּציל ְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא

ד  ¤¤ּפרק
מאּמצין ‡. הּוא: ּכ ּובקבּורה, ּבמתים יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָמנהג

את [סוגרים] קֹוׁשרין - ּפיו נפּתח ואם מת, ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַָעיניו
אֹותֹו וסכין אֹותֹו, ׁשּמדיחין אחר נקביו ּופֹוקקין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָלחייו;
ּתכריכין  אֹותֹו ּומלּביׁשין ׂשערֹו. וגֹוזזין ּבׂשמים, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָּבמיני
נהגּו יקרים; ּדמיהם יהיּו ולא לבנים, ּפׁשּתן ׁשל  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹּתפּורין
לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא זּוז, ׁשוה ּבסּודר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹחכמים
מׁשחרין  ׁשּפניהם הענּיים את לבּיׁש ׁשּלא הּמת, ּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻּומכּסין

ְָָּברעב.
הּמזהבין ·. ּובבגדים מׁשי ׁשל ּבתכריכין לקּבר ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֻואסּור

רּוח  ּגּסּות ׁשּזֹו ׁשּביׂשראל; לנׂשיא אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻהמרּקמין,
ּגֹוים  ּומעׂשה וסֹובליןוהׁשחתה, נושאים]. על [- הּמת את ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

הּקברֹות. ּבית עד ְֵֵַַַָָהּכתף,
ּתּפסק ‚. ׁשּמא - הּסנּדל ּבנעילת אסּורין הּמּטה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָונֹוׂשאי

הּמצוה  מן מתעּכב ונמצא מהם, אחד ׁשל מּסנּדלֹו .רצּועה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מערֹות „. ּבעפר הּמערה;וחֹופרין ּבצד ּכּו ועֹוׂשין , ְְְְְְִִֶַַָָָָָ

והאבנים  העפר ּומחזירין למעלה, ּופניו ּבֹו אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָוקֹוברין
להם ויׁש מותר]עליו. והמלּוין [- עץ. ׁשל ּבארֹון לקּבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּתבֹוא  "ואּתה ׁשּנאמר: ּבׁשלֹום', ל' לֹו: אֹומרין הּמת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָאת
ּומצּינין ּבׁשלֹום". אבֹותי מסמנים]אל הּקברֹות,[- את ְְְְֲִֶֶֶַַָָ

נפׁש מצבה]ּובֹונין ּבֹונים [- אין והּצּדיקים, הּקבר; על ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַ
יפנה  ולא זכרֹונם. הם ּדבריהם - קברֹותיהם על נפׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹלהם

הּקברֹות. לבּקר ְְֵַַָָָאדם
לחייו,‰. קֹוׁשרין אין ּדבר; לכל ּכחי הּוא הרי ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָהּגֹוסס,

על  מקר ּוכלי מּתכֹות ּכלי מּניחין ואין נקביו, ּפֹוקקין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָואין
ולא  אֹותֹו, מדיחין ולא אֹותֹו, סכין ולא ית ּפח, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַָֹֹֹֹטּבּורֹו
ׁשּימּות; ׁשעה עד - הּמלח על ולא החֹול על אֹותֹו ְִִֶֶַַַַַַַָָָֹמּטילין
לנר  ּדֹומה? זה למה ּדמים. ׁשֹופ זה הרי ּבֹו, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּנֹוגע

יכּבה  אדם, ּבֹו ׁשּיּגע ּכיון - עיניו ׁשּמטפטף המאּמץ וכל . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מעט, יׁשהה אּלא ּדמים; ׁשֹופ זה הרי נפׁש, יציאת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעם
ולא  ּכתף, חֹולצין ולא עליו, קֹורעין אין וכן נתעּלף. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשּמא
עד  - ּבּבית ותכריכין ארֹון עּמֹו מכניסין ולא ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָֹמסּפידין,

ֶָׁשּימּות.
.Â ּבית לֹו אין אחר; ּבבית אֹוכל לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמי

מחיצה, לעׂשֹות ּדבר לֹו אין ואֹוכל; מחיצה עֹוׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאחר,
ולא  ואֹוכל, מסב אינֹו ,ּכ ּובין ּכ ּובין ואֹוכל. ּפניו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹמחזיר

מבר ואינֹו יין, ׁשֹותה ואינֹו ּבׂשר, ואינֹו[המוציא]אֹוכל , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ
המזון]מזּמן עליו [ברכת מזּמנין ואין עליו, מברכין ואין , ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

לזימון] מצטרף ּומן [לא הּתפּלה, ּומן ׁשמע, מּקרּית ּופטּור ,ְְְִִִִִַַַָָ
מסב, - ּבׁשּבת ּבּתֹורה. האמּורֹות מצוֹות ּומּכל ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָהּתפּלין,

עליו, ּומברכין ,ּומבר ּומזּמן, יין, וׁשֹותה ּבׂשר, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָואֹוכל
חּוץ  ּבּתֹורה, האמּורֹות מצוֹות ּבכל וחּיב עליו; ְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומזּמנין
ּבׂשר, לאכל מּתר זה הרי - הּמת נקּבר הּמּטה. ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמּתׁשמיׁש
לא  אבל ׁשּבמעיו, אכילה לׁשרֹות ּכדי מעט יין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹולׁשּתֹות

ְִלרוֹות.
.Êמדחין אּלא הּמת, את מׁשהין מּטתֹו[ממהרים]אין ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ועל  אביו ועל מׁשּבח. זה הרי מּטתֹו, הּמדחה וכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמּיד;
מגּנה. זה הרי ְֲִֵֶֶֻאּמֹו,

.Á ּגׁשמים ׁשהיּו אֹו טֹוב, יֹום ערב אֹו ׁשּבת, ערב ְִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה
הּמּטה  על אביו מזּלפין לכבֹוד אּלא מהר ׁשּלא מּתר; - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

אם  אּלא תעׂשה, ּבלא עֹובר - מתֹו את הּמלין וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּמֹו.
צרכיו. ּולהׁשלים לכבֹודֹו הלינֹו ְְְְֱִִִֵַָָּכן

.Ë ולאכל ּתפּלין, להניח אסּור ּבלבד ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹהאבל
ּכפּויה ,מּׁשּלֹו מּטה על ליׁשב הפוכה]וחּיב ימי [- ּובׁשאר . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מּפץ ּגּבי על וליׁשב מּׁשּלֹו, לאכל לֹו מּתר גס]האבל [מצע ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּתפּלין. ּומניח קרקע, להניח אֹו ּבראׁשֹון אסּור ׁשהּוא ּומּנין ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

"עלי חבֹוש ּפאר" ליחזקאל: נאמר ׁשהרי ,ּתפּלין? ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
לא  אנׁשים "ולחם לֹו: ונאמר אסּורין. העם ׁשּכל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּכלל,
ּביֹום  אחרים מּׁשל אֹוכלין העם ׁשּכל מּכלל, - ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹתאכל"

עצמן. מּׁשל לאכל ואסּורין ְֱֲִִִֶֶַַָֹראׁשֹון,

ה  ¤¤ּפרק
מן ‡. הראׁשֹון ּבּיֹום ּבהם אסּור ׁשהאבל ּדברים ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו

לסּפר, אסּור מּדבריהם: האבל ימי ׁשבעת ּובׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה,
הּסנּדל,ּולכּבס  את ולנעל מּטתֹו, ּולׁשּמׁש ,ולסּו ולרחץ, , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

הּמּטה, את ולזקף ּתֹורה, ּבדברי ולקרֹות מלאכה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹולעׂשֹות
לגלות]ולפרע אחד [- - הּכל ׁשלֹום; ולׁשאל ראׁשֹו, את ְְְְִִֶַַַַָֹֹֹֹ

ּדבר. ָָָָעׂשר
ּבתסּפרת ·. אסּור ׁשהאבל אהרן:ּומּנין ּבני הזהיר ׁשהרי ? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לסּפר  אסּור הּמתאּבל ׁשּכל מּכלל, - ּתפרעּו" אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ראׁשיכם
ראׁשֹו, ׂשער לגּלח ׁשאסּור ּוכׁשם ּפרע. מגּדל אּלא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׂשערֹו,
אחד  - ּבֹו ׁשּיׁש ׂשער וכל זקנֹו, ׂשער לגּלח אסּור ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכ

האחרים]המגּלח וׁשמע [את מגּלח, היה הּמתּגּלח. ואחד , ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ
ואחד  המגּלח אחד ׂשערֹו, ּתגלחת מׁשלים - אביו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמת

ׂשפה לגּלח אסּור  וכן שפם]הּמתּגּלח. צּפרניו [- ולּטל , ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
מּתר. ּבצּפרן, צּפרן ׁשּנטל אֹו ּבׁשּניו, אבל ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹֻּבכלי;

.‚ולסּו ּגּופֹו, ולרחץ ּבגדיו, לכּבס אסּור ׁשהאבל ?ּומּנין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּתסּוכי  ואל אבל, בגדי נא ולבׁשי נא, "התאּבלי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
לסיכה, קֹודמת ׁשהרחיצה - סיכה ּבכלל ּורחיצה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשמן";
ּבכּבּוס  אסּור ׁשהאבל ּוכׁשם וסכּת". "ורחצּת ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:

ּומגהצין. חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ּכ ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָֹֹּבגדים,
את „. להעביר ואם ּגּופֹו; ּככל ּגּופֹו, מקצת לסּו ְְְְֲִִִֶַָָָָאסּור

מּתר  ּבצֹונן הּזהמא, אבל ּבחּמין; ּגּופֹו מקצת ּברחיצת וכן . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻֻ
ּגּופֹו. ּכל לא אבל ורגליו, ידיו ּפניו ְְֲֵַָָָָָָָֹרֹוחץ

הּמּט‰. ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור לאבל "וינחם ה מּנין ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מּכלל, עּמּה"; וּיׁשּכב אליה וּיבא אׁשּתֹו, ׁשבע ּבת את ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדוד
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ּתּנׂשא  ולא אּׁשה, האבל יּׂשא לא וכן מּקדם. אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה
להתיחד  ּומּתר מּטתם. מׁשּמׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהאּׁשה,

ּבתׁשמיׁש. אסּור ׁשהּוא ּפי על אף אׁשּתֹו, ְְְִִִִֶַַַָעם
.Â נאמר ׁשהרי הּסנּדל? ּבנעילת אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּנין

"ּברגלי ּתׂשים ּונעלי" העם ּביחזקאל: ׁשּכל מּכלל, ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבּמדינה ּוכׁשּיּכנס ;והֹול נֹועל ,ּבּדר ּבא היה [-אסּורין. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מנעליו.לעיר] חֹולץ ,ְִֵָָ
.Ê:ׁשּנאמר זה - מלאכה ּבעׂשּית ׁשאסּור לאבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָרמז

לאבל" חּגיכם מלאכה,"והפכּתי ּבעׂשּית אסּור חג מה ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּבעׂשּית  אסּור ׁשהּוא ּוכׁשם מלאכה. ּבעׂשּית אסּור אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָאף
וליל ּבסחֹורה, ולּתן לּׂשא אסּור הּוא ּכ - ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָמלאכה

ּבסחֹורה. למדינה ְְְִִִִִָָָמּמדינה
.Á,מלאכה ּבעׂשּית אסּור הראׁשֹונים, ימים ׁשלׁשה ְְֲִִִִַַָָָָָָָֹּכל

הּצדקה  מן הּמתּפרנס עני היה אם אפּלּו ,ואיל מּכאן . ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּבפל טֹווה והאּׁשה ּביתֹו, ּבתֹו ּבצנעה עֹוׂשה - עני ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָהיה

ּביתּה. ְֵָּבתֹו
.Ë וארע אחת, ּבחנּות ׁשהיּו ׁשּתפין ׁשני אֹו אחים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשני

ׁשבעה  ּכל החנּות את נֹועלין - מהן לאחד .אבל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
.È אסּור מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו לעׂשֹותן הּמּתרין ּדברים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֻֻאפּלּו

לֹו. עֹוׂשים אחרים אבל אבלֹו; ּבימי ּבידֹו לעׂשֹותם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָלאבל
היּו להפ[זקוקים]ּכיצד? דריכתם]זיתיו וכּדיו [לפני , ְֲֵֵַַַָָָֹ
שמן] הּמׁשרה [לפקוק]לגּוף[של מן לעלֹות ּופׁשּתנֹו , ְְֲִִִַַָָָ

הּיֹורה[במים] מן וצמרֹו צבע], אחרים [קערת ׂשֹוכר - ְְֲִִֵֵַַָ
מּׁשּתּגיע  ׂשדהּו לֹו ּומרּבצין יאבדּו. ׁשּלא ּכדי לֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלעׂשֹותן

הּמים. ִַַַעֹונת
.‡Èיבול]האריסין תמורת באדמה והחכירין [פועלים ְֲֲִִִִַָ

יבול] בדמי אדמה והּקּבלנין[שוכרים בכסף]ׁשּלֹו ,[שוכרים ְְִֶַַָ
ּבבהמֹות  והּגּמלין החּמרין אבל ּכדרּכן. יעׂשּו אּלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהרי
היּו ואם יעׂשּו; לא אּלּו הרי - ׁשּלֹו ּבספינה והּסּפנין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלֹו,

יעׂשּו. אּלּו הרי קצּוב, לזמן מּקדם מׂשּכרין אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻֻמחּכרין
.·Èלֹו יעׂשה לא - אחרת ּבעיר אפּלּו יֹום, .ׂשכיר ְְֲֲִִִֶֶֶַַֹ
.‚È ּבין ּבקּבלנּות ּבין ּבידֹו, אחרים מלאכת ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאבל

אחרים  ּביד מלאכּתֹו היתה יעׂשה. לא - ּבקּבלנּות ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאינּה
עֹוׂשין  אחר, ּבבית יעׂשּו; לא ּבביתֹו, -. ְְֲִִֵֵַַַֹ

.„È ימי ׁשבעת ּכל אֹותֹו ּתֹובע אינֹו אדם, עם ּדין לֹו ְְִִִֵֵֵַַָָָָָהיה
הֹורּו ּכזה ׁשליח; עֹוׂשה אבד, ּדבר היה ואם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאבלּות.

ְִַהּגאֹונים.
.ÂË ּתֹורה ּבדברי אסּור ׁשהאבל נאמר מּנין ׁשהרי ? ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּדם". "האנק ְִֵֵֵֶָֹליחזקאל:
.ÊË ולׁשנֹות ּובּכתּובים, ּובּנביאים ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִִַַַָָאסּור

רּבים  היּו ואם ּובהּגדֹות. ּובהלכֹות ּובּמדרׁש ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָּבּמׁשנה
ילחׁש אּלא ּתרּגמן, יעמיד ׁשּלא ּובלבד מּתר; לֹו, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹֹֻֻצריכין
מׁשמיע  והּתרּגמן לּתרּגמן, אֹומר ׁשּבצּדֹו וזה ּבצּדֹו, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻלאחר

ִַָלרּבים.
.ÊÈ הּמּטה על יֹוׁשב האבל ׁשאין "וּיקם ּומּנין ׁשּנאמר: ? ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ארצה". וּיׁשּכב ּבגדיו, את וּיקרע ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָהּמל
.ÁÈ ׁשבעה ּכל הּמּטה את לכּפֹות ּבלבד וחּיב מּטתֹו ולא . ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹ

ּכֹופה; הּוא ּביתֹו ּבתֹו לֹו ׁשּיׁש מּטֹות ּכל אּלא ּכֹופה, ְִֵֵֶֶֶֶָָהּוא
חּיב  - עירֹות ּובעׂשר ּבּתים ּבעׂשרה מּטֹות עׂשר ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָאפּלּו
ּכּלן  - מהן אחד ּומת אחים, חמּׁשה ואפּלּו ּכּלן. את ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻלכּפֹות
למעֹות, אֹו לכלים המיחדת הּמּטה מּטֹותיהן. ּכל את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכֹופין

ּדרּגׁש לכּפֹותּה. צרי עור]אינֹו לכּפֹותֹו;[מיטת צרי אינֹו , ְְְִִִִֵֵַָָָָ
קרּביטיו את מּתיר מאליו.[רצועותיו]אּלא נֹופל והּוא , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּנקליטיה אפׁשר [קרשיה]מּטה אי ׁשהרי מּמּנה, יֹוצאין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
על  יׁשן הּוא והיה מּטֹותיו, ּכל הפ ודּיֹו. זֹוקפּה - ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָלהפכּה
אֹו ארֹון, ּגּבי על אֹו ּכּסא, ּגּבי על אֹו אחרים, מּטֹות ֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָּגּבי
ּגּבי  על יׁשן אּלא חֹובתֹו; ידי יצא לא - קרקע ּגּבי ְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעל

הּכפּויה. ְִַָָמּטה
.ËÈהראׁש ּבפריעת ׁשאסּור לאבל נאמר מּנין ׁשהרי ? ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

האבלים  ׁשּׁשאר מּכלל, ׂשפם"; על תעטה "לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹליחזקאל:
עֹוטה  ראׁשֹו, ּבֹו ׁשּמכּסה והּסּודר הראׁש. ּבעטיפת ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹחּיבין
ותרּגם  יעטה", ׂשפם "ועל ׁשּנאמר: ּפיו, על מעט ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּמקצתֹו

יתעּטף". "ּכאבלא הּגר: ְְְֲִֵֵַַַָָאּונקלֹוס
.Î ׁשלֹום ּבׁשאלת אסּור ׁשהאבל "האנק ּומּנין ׁשּנאמר: ? ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשלֹום, לֹו ׁשּנתן מי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּכל ְִִִִֶַָָָָָָֹֹּדם".
ועד אינ  ּומּׁשלׁשה אבל. ׁשהּוא מֹודיעֹו אּלא לֹו, מחזיר ֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּומּׁשבעה  ׁשלֹום. לֹו מחזיר ּבׁשלֹומֹו, ׁשּׁשאל  מי - ְְְְִִִִִִֶַַָָָָׁשבעה
אין  אחרים אבל אחרים; ּבׁשלֹום ׁשֹואל ׁשלׁשים, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָֹועד
ועל  אביו ועל יֹום. ׁשלׁשים לאחר עד ּבׁשלֹומֹו, ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹׁשֹואלין
חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר עד ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואלין אין - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹאּמֹו
אסּור  ׁשהּוא וחמר קל - האבל נאסר ׁשלֹום ּבׁשאלת ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאם
ּתינֹוק  יאחז ולא "ּדם". ׁשּנאמר: ולׂשחק, ּדברים ְְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַָֹֹֹֹלהרּבֹות
ׂשמחה, למקֹום יּכנס ולא ׂשחֹוק; לידי יביאּנּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹּבידֹו,

ּבהן. וכּיֹוצא הּמׁשּתאֹות ּבּתי ְְְִֵֵֶַַָָָּכגֹון

ה'תשע"ה  כסלו ט"ז שני יום

ו  ¤¤ּפרק
ּדברי ‡. ּבמקצת נֹוהג האבל ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמּדברי

יֹום  ׁשלׁשים ּכל ׁשהרי .אבלּות, יֹום? לׁשלׁשים סמכּו ּומּנין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָֹֹ
ימים"; ירח אּמּה ואת אביה את "ּובכתה אֹומר: ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּוא

יֹום. ׁשלׁשים ּכל מצטער ׁשהאבל ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹמּכלל,
יֹום ·. ׁשלׁשים ּכל ּבהן אסּור ׁשהאבל ּדברים אסּור ואּלּו : ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹ

מרעּות ּובׂשמחת ּובנּׂשּואין, ּובגהּוץ, סעודת ּבתסּפרת, -] ְְְְְְִִִִִֵֵֶַֹ
חמּׁשה חברים] הּכל - למדינה מּמדינה ּבסחֹורה וליל ,ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָֹ

ְִָּדברים.
אֹו‚. ּגּופֹו, ׂשער ּכל לסּפר ׁשאסּור ּכׁשם ּכיצד? ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבתסּפרת

אסּור  ּכ - ׁשבעה ּכל ּבכלי, צּפרניו לקץ אֹו ׂשפמֹו, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹלגּלח
- האּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשלׁשים. ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֹּכל
יֹום  ׁשלׁשים עד והאיׁש ׁשבעה, לאחר ׂשער ּבנטילת .מּתרת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּפרע ׁשּיׁשּלח עד ׂשערֹו לגּדל חּיב - אּמֹו ועל אביו [-ועל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
רב] חבריו.שער ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ,ְֲֲִֵֶַָ

ּכל „. ּומגהצין חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָֹֹוכן
ּומגהצין, צבּועין היּו האּׁשה. ואחד האיׁש אחד ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹֹׁשלׁשים,
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מלכים [דורכים]מדּלגין לקראת מתים ׁשל ארֹונֹות ּגּבי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ
יׂשראל  מלכי לבין ּבינם להבחין ּכדי ּגֹוים, מלכי ואפּלּו -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ
מּטּמא  וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למקֹומם. ּכבֹודם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכׁשּיחזר
מּפני  עּמהם, ּולערער הּגֹוים עם לדּון ּדבריהם ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבטמאה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּידם. מּציל ְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא

ד  ¤¤ּפרק
מאּמצין ‡. הּוא: ּכ ּובקבּורה, ּבמתים יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָמנהג

את [סוגרים] קֹוׁשרין - ּפיו נפּתח ואם מת, ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַָעיניו
אֹותֹו וסכין אֹותֹו, ׁשּמדיחין אחר נקביו ּופֹוקקין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָלחייו;
ּתכריכין  אֹותֹו ּומלּביׁשין ׂשערֹו. וגֹוזזין ּבׂשמים, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָּבמיני
נהגּו יקרים; ּדמיהם יהיּו ולא לבנים, ּפׁשּתן ׁשל  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹּתפּורין
לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא זּוז, ׁשוה ּבסּודר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹחכמים
מׁשחרין  ׁשּפניהם הענּיים את לבּיׁש ׁשּלא הּמת, ּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻּומכּסין

ְָָּברעב.
הּמזהבין ·. ּובבגדים מׁשי ׁשל ּבתכריכין לקּבר ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֻואסּור

רּוח  ּגּסּות ׁשּזֹו ׁשּביׂשראל; לנׂשיא אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻהמרּקמין,
ּגֹוים  ּומעׂשה וסֹובליןוהׁשחתה, נושאים]. על [- הּמת את ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

הּקברֹות. ּבית עד ְֵֵַַַָָהּכתף,
ּתּפסק ‚. ׁשּמא - הּסנּדל ּבנעילת אסּורין הּמּטה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָונֹוׂשאי

הּמצוה  מן מתעּכב ונמצא מהם, אחד ׁשל מּסנּדלֹו .רצּועה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מערֹות „. ּבעפר הּמערה;וחֹופרין ּבצד ּכּו ועֹוׂשין , ְְְְְְִִֶַַָָָָָ

והאבנים  העפר ּומחזירין למעלה, ּופניו ּבֹו אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָוקֹוברין
להם ויׁש מותר]עליו. והמלּוין [- עץ. ׁשל ּבארֹון לקּבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּתבֹוא  "ואּתה ׁשּנאמר: ּבׁשלֹום', ל' לֹו: אֹומרין הּמת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָאת
ּומצּינין ּבׁשלֹום". אבֹותי מסמנים]אל הּקברֹות,[- את ְְְְֲִֶֶֶַַָָ

נפׁש מצבה]ּובֹונין ּבֹונים [- אין והּצּדיקים, הּקבר; על ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַ
יפנה  ולא זכרֹונם. הם ּדבריהם - קברֹותיהם על נפׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹלהם

הּקברֹות. לבּקר ְְֵַַָָָאדם
לחייו,‰. קֹוׁשרין אין ּדבר; לכל ּכחי הּוא הרי ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָהּגֹוסס,

על  מקר ּוכלי מּתכֹות ּכלי מּניחין ואין נקביו, ּפֹוקקין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָואין
ולא  אֹותֹו, מדיחין ולא אֹותֹו, סכין ולא ית ּפח, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַָֹֹֹֹטּבּורֹו
ׁשּימּות; ׁשעה עד - הּמלח על ולא החֹול על אֹותֹו ְִִֶֶַַַַַַַָָָֹמּטילין
לנר  ּדֹומה? זה למה ּדמים. ׁשֹופ זה הרי ּבֹו, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּנֹוגע

יכּבה  אדם, ּבֹו ׁשּיּגע ּכיון - עיניו ׁשּמטפטף המאּמץ וכל . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מעט, יׁשהה אּלא ּדמים; ׁשֹופ זה הרי נפׁש, יציאת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעם
ולא  ּכתף, חֹולצין ולא עליו, קֹורעין אין וכן נתעּלף. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשּמא
עד  - ּבּבית ותכריכין ארֹון עּמֹו מכניסין ולא ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָֹמסּפידין,

ֶָׁשּימּות.
.Â ּבית לֹו אין אחר; ּבבית אֹוכל לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמי

מחיצה, לעׂשֹות ּדבר לֹו אין ואֹוכל; מחיצה עֹוׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאחר,
ולא  ואֹוכל, מסב אינֹו ,ּכ ּובין ּכ ּובין ואֹוכל. ּפניו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹמחזיר

מבר ואינֹו יין, ׁשֹותה ואינֹו ּבׂשר, ואינֹו[המוציא]אֹוכל , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ
המזון]מזּמן עליו [ברכת מזּמנין ואין עליו, מברכין ואין , ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

לזימון] מצטרף ּומן [לא הּתפּלה, ּומן ׁשמע, מּקרּית ּופטּור ,ְְְִִִִִַַַָָ
מסב, - ּבׁשּבת ּבּתֹורה. האמּורֹות מצוֹות ּומּכל ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָהּתפּלין,

עליו, ּומברכין ,ּומבר ּומזּמן, יין, וׁשֹותה ּבׂשר, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָואֹוכל
חּוץ  ּבּתֹורה, האמּורֹות מצוֹות ּבכל וחּיב עליו; ְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומזּמנין
ּבׂשר, לאכל מּתר זה הרי - הּמת נקּבר הּמּטה. ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמּתׁשמיׁש
לא  אבל ׁשּבמעיו, אכילה לׁשרֹות ּכדי מעט יין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹולׁשּתֹות

ְִלרוֹות.
.Êמדחין אּלא הּמת, את מׁשהין מּטתֹו[ממהרים]אין ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ועל  אביו ועל מׁשּבח. זה הרי מּטתֹו, הּמדחה וכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמּיד;
מגּנה. זה הרי ְֲִֵֶֶֻאּמֹו,

.Á ּגׁשמים ׁשהיּו אֹו טֹוב, יֹום ערב אֹו ׁשּבת, ערב ְִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה
הּמּטה  על אביו מזּלפין לכבֹוד אּלא מהר ׁשּלא מּתר; - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

אם  אּלא תעׂשה, ּבלא עֹובר - מתֹו את הּמלין וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּמֹו.
צרכיו. ּולהׁשלים לכבֹודֹו הלינֹו ְְְְֱִִִֵַָָּכן

.Ë ולאכל ּתפּלין, להניח אסּור ּבלבד ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹהאבל
ּכפּויה ,מּׁשּלֹו מּטה על ליׁשב הפוכה]וחּיב ימי [- ּובׁשאר . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מּפץ ּגּבי על וליׁשב מּׁשּלֹו, לאכל לֹו מּתר גס]האבל [מצע ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּתפּלין. ּומניח קרקע, להניח אֹו ּבראׁשֹון אסּור ׁשהּוא ּומּנין ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

"עלי חבֹוש ּפאר" ליחזקאל: נאמר ׁשהרי ,ּתפּלין? ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
לא  אנׁשים "ולחם לֹו: ונאמר אסּורין. העם ׁשּכל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּכלל,
ּביֹום  אחרים מּׁשל אֹוכלין העם ׁשּכל מּכלל, - ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹתאכל"

עצמן. מּׁשל לאכל ואסּורין ְֱֲִִִֶֶַַָֹראׁשֹון,

ה  ¤¤ּפרק
מן ‡. הראׁשֹון ּבּיֹום ּבהם אסּור ׁשהאבל ּדברים ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו

לסּפר, אסּור מּדבריהם: האבל ימי ׁשבעת ּובׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה,
הּסנּדל,ּולכּבס  את ולנעל מּטתֹו, ּולׁשּמׁש ,ולסּו ולרחץ, , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

הּמּטה, את ולזקף ּתֹורה, ּבדברי ולקרֹות מלאכה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹולעׂשֹות
לגלות]ולפרע אחד [- - הּכל ׁשלֹום; ולׁשאל ראׁשֹו, את ְְְְִִֶַַַַָֹֹֹֹ

ּדבר. ָָָָעׂשר
ּבתסּפרת ·. אסּור ׁשהאבל אהרן:ּומּנין ּבני הזהיר ׁשהרי ? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לסּפר  אסּור הּמתאּבל ׁשּכל מּכלל, - ּתפרעּו" אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ראׁשיכם
ראׁשֹו, ׂשער לגּלח ׁשאסּור ּוכׁשם ּפרע. מגּדל אּלא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׂשערֹו,
אחד  - ּבֹו ׁשּיׁש ׂשער וכל זקנֹו, ׂשער לגּלח אסּור ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכ

האחרים]המגּלח וׁשמע [את מגּלח, היה הּמתּגּלח. ואחד , ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ
ואחד  המגּלח אחד ׂשערֹו, ּתגלחת מׁשלים - אביו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמת

ׂשפה לגּלח אסּור  וכן שפם]הּמתּגּלח. צּפרניו [- ולּטל , ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
מּתר. ּבצּפרן, צּפרן ׁשּנטל אֹו ּבׁשּניו, אבל ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹֻּבכלי;

.‚ולסּו ּגּופֹו, ולרחץ ּבגדיו, לכּבס אסּור ׁשהאבל ?ּומּנין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּתסּוכי  ואל אבל, בגדי נא ולבׁשי נא, "התאּבלי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
לסיכה, קֹודמת ׁשהרחיצה - סיכה ּבכלל ּורחיצה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשמן";
ּבכּבּוס  אסּור ׁשהאבל ּוכׁשם וסכּת". "ורחצּת ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:

ּומגהצין. חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ּכ ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָֹֹּבגדים,
את „. להעביר ואם ּגּופֹו; ּככל ּגּופֹו, מקצת לסּו ְְְְֲִִִֶַָָָָאסּור

מּתר  ּבצֹונן הּזהמא, אבל ּבחּמין; ּגּופֹו מקצת ּברחיצת וכן . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻֻ
ּגּופֹו. ּכל לא אבל ורגליו, ידיו ּפניו ְְֲֵַָָָָָָָֹרֹוחץ

הּמּט‰. ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור לאבל "וינחם ה מּנין ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מּכלל, עּמּה"; וּיׁשּכב אליה וּיבא אׁשּתֹו, ׁשבע ּבת את ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדוד
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ּתּנׂשא  ולא אּׁשה, האבל יּׂשא לא וכן מּקדם. אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה
להתיחד  ּומּתר מּטתם. מׁשּמׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהאּׁשה,

ּבתׁשמיׁש. אסּור ׁשהּוא ּפי על אף אׁשּתֹו, ְְְִִִִֶַַַָעם
.Â נאמר ׁשהרי הּסנּדל? ּבנעילת אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּנין

"ּברגלי ּתׂשים ּונעלי" העם ּביחזקאל: ׁשּכל מּכלל, ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבּמדינה ּוכׁשּיּכנס ;והֹול נֹועל ,ּבּדר ּבא היה [-אסּורין. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מנעליו.לעיר] חֹולץ ,ְִֵָָ
.Ê:ׁשּנאמר זה - מלאכה ּבעׂשּית ׁשאסּור לאבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָרמז

לאבל" חּגיכם מלאכה,"והפכּתי ּבעׂשּית אסּור חג מה ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּבעׂשּית  אסּור ׁשהּוא ּוכׁשם מלאכה. ּבעׂשּית אסּור אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָאף
וליל ּבסחֹורה, ולּתן לּׂשא אסּור הּוא ּכ - ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָמלאכה

ּבסחֹורה. למדינה ְְְִִִִִָָָמּמדינה
.Á,מלאכה ּבעׂשּית אסּור הראׁשֹונים, ימים ׁשלׁשה ְְֲִִִִַַָָָָָָָֹּכל

הּצדקה  מן הּמתּפרנס עני היה אם אפּלּו ,ואיל מּכאן . ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּבפל טֹווה והאּׁשה ּביתֹו, ּבתֹו ּבצנעה עֹוׂשה - עני ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָהיה

ּביתּה. ְֵָּבתֹו
.Ë וארע אחת, ּבחנּות ׁשהיּו ׁשּתפין ׁשני אֹו אחים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשני

ׁשבעה  ּכל החנּות את נֹועלין - מהן לאחד .אבל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
.È אסּור מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו לעׂשֹותן הּמּתרין ּדברים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֻֻאפּלּו

לֹו. עֹוׂשים אחרים אבל אבלֹו; ּבימי ּבידֹו לעׂשֹותם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָלאבל
היּו להפ[זקוקים]ּכיצד? דריכתם]זיתיו וכּדיו [לפני , ְֲֵֵַַַָָָֹ
שמן] הּמׁשרה [לפקוק]לגּוף[של מן לעלֹות ּופׁשּתנֹו , ְְֲִִִַַָָָ

הּיֹורה[במים] מן וצמרֹו צבע], אחרים [קערת ׂשֹוכר - ְְֲִִֵֵַַָ
מּׁשּתּגיע  ׂשדהּו לֹו ּומרּבצין יאבדּו. ׁשּלא ּכדי לֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלעׂשֹותן

הּמים. ִַַַעֹונת
.‡Èיבול]האריסין תמורת באדמה והחכירין [פועלים ְֲֲִִִִַָ

יבול] בדמי אדמה והּקּבלנין[שוכרים בכסף]ׁשּלֹו ,[שוכרים ְְִֶַַָ
ּבבהמֹות  והּגּמלין החּמרין אבל ּכדרּכן. יעׂשּו אּלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהרי
היּו ואם יעׂשּו; לא אּלּו הרי - ׁשּלֹו ּבספינה והּסּפנין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלֹו,

יעׂשּו. אּלּו הרי קצּוב, לזמן מּקדם מׂשּכרין אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻֻמחּכרין
.·Èלֹו יעׂשה לא - אחרת ּבעיר אפּלּו יֹום, .ׂשכיר ְְֲֲִִִֶֶֶַַֹ
.‚È ּבין ּבקּבלנּות ּבין ּבידֹו, אחרים מלאכת ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאבל

אחרים  ּביד מלאכּתֹו היתה יעׂשה. לא - ּבקּבלנּות ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאינּה
עֹוׂשין  אחר, ּבבית יעׂשּו; לא ּבביתֹו, -. ְְֲִִֵֵַַַֹ

.„È ימי ׁשבעת ּכל אֹותֹו ּתֹובע אינֹו אדם, עם ּדין לֹו ְְִִִֵֵֵַַָָָָָהיה
הֹורּו ּכזה ׁשליח; עֹוׂשה אבד, ּדבר היה ואם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאבלּות.

ְִַהּגאֹונים.
.ÂË ּתֹורה ּבדברי אסּור ׁשהאבל נאמר מּנין ׁשהרי ? ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּדם". "האנק ְִֵֵֵֶָֹליחזקאל:
.ÊË ולׁשנֹות ּובּכתּובים, ּובּנביאים ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִִַַַָָאסּור

רּבים  היּו ואם ּובהּגדֹות. ּובהלכֹות ּובּמדרׁש ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָּבּמׁשנה
ילחׁש אּלא ּתרּגמן, יעמיד ׁשּלא ּובלבד מּתר; לֹו, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹֹֻֻצריכין
מׁשמיע  והּתרּגמן לּתרּגמן, אֹומר ׁשּבצּדֹו וזה ּבצּדֹו, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻלאחר

ִַָלרּבים.
.ÊÈ הּמּטה על יֹוׁשב האבל ׁשאין "וּיקם ּומּנין ׁשּנאמר: ? ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ארצה". וּיׁשּכב ּבגדיו, את וּיקרע ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָהּמל
.ÁÈ ׁשבעה ּכל הּמּטה את לכּפֹות ּבלבד וחּיב מּטתֹו ולא . ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹ

ּכֹופה; הּוא ּביתֹו ּבתֹו לֹו ׁשּיׁש מּטֹות ּכל אּלא ּכֹופה, ְִֵֵֶֶֶֶָָהּוא
חּיב  - עירֹות ּובעׂשר ּבּתים ּבעׂשרה מּטֹות עׂשר ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָאפּלּו
ּכּלן  - מהן אחד ּומת אחים, חמּׁשה ואפּלּו ּכּלן. את ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻלכּפֹות
למעֹות, אֹו לכלים המיחדת הּמּטה מּטֹותיהן. ּכל את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכֹופין

ּדרּגׁש לכּפֹותּה. צרי עור]אינֹו לכּפֹותֹו;[מיטת צרי אינֹו , ְְְִִִִֵֵַָָָָ
קרּביטיו את מּתיר מאליו.[רצועותיו]אּלא נֹופל והּוא , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּנקליטיה אפׁשר [קרשיה]מּטה אי ׁשהרי מּמּנה, יֹוצאין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
על  יׁשן הּוא והיה מּטֹותיו, ּכל הפ ודּיֹו. זֹוקפּה - ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָלהפכּה
אֹו ארֹון, ּגּבי על אֹו ּכּסא, ּגּבי על אֹו אחרים, מּטֹות ֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָּגּבי
ּגּבי  על יׁשן אּלא חֹובתֹו; ידי יצא לא - קרקע ּגּבי ְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעל

הּכפּויה. ְִַָָמּטה
.ËÈהראׁש ּבפריעת ׁשאסּור לאבל נאמר מּנין ׁשהרי ? ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

האבלים  ׁשּׁשאר מּכלל, ׂשפם"; על תעטה "לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹליחזקאל:
עֹוטה  ראׁשֹו, ּבֹו ׁשּמכּסה והּסּודר הראׁש. ּבעטיפת ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹחּיבין
ותרּגם  יעטה", ׂשפם "ועל ׁשּנאמר: ּפיו, על מעט ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּמקצתֹו

יתעּטף". "ּכאבלא הּגר: ְְְֲִֵֵַַַָָאּונקלֹוס
.Î ׁשלֹום ּבׁשאלת אסּור ׁשהאבל "האנק ּומּנין ׁשּנאמר: ? ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשלֹום, לֹו ׁשּנתן מי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּכל ְִִִִֶַָָָָָָֹֹּדם".
ועד אינ  ּומּׁשלׁשה אבל. ׁשהּוא מֹודיעֹו אּלא לֹו, מחזיר ֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּומּׁשבעה  ׁשלֹום. לֹו מחזיר ּבׁשלֹומֹו, ׁשּׁשאל  מי - ְְְְִִִִִִֶַַָָָָׁשבעה
אין  אחרים אבל אחרים; ּבׁשלֹום ׁשֹואל ׁשלׁשים, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָֹועד
ועל  אביו ועל יֹום. ׁשלׁשים לאחר עד ּבׁשלֹומֹו, ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹׁשֹואלין
חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר עד ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואלין אין - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹאּמֹו
אסּור  ׁשהּוא וחמר קל - האבל נאסר ׁשלֹום ּבׁשאלת ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאם
ּתינֹוק  יאחז ולא "ּדם". ׁשּנאמר: ולׂשחק, ּדברים ְְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַָֹֹֹֹלהרּבֹות
ׂשמחה, למקֹום יּכנס ולא ׂשחֹוק; לידי יביאּנּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹּבידֹו,

ּבהן. וכּיֹוצא הּמׁשּתאֹות ּבּתי ְְְִֵֵֶַַָָָּכגֹון

ה'תשע"ה  כסלו ט"ז שני יום

ו  ¤¤ּפרק
ּדברי ‡. ּבמקצת נֹוהג האבל ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמּדברי

יֹום  ׁשלׁשים ּכל ׁשהרי .אבלּות, יֹום? לׁשלׁשים סמכּו ּומּנין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָֹֹ
ימים"; ירח אּמּה ואת אביה את "ּובכתה אֹומר: ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּוא

יֹום. ׁשלׁשים ּכל מצטער ׁשהאבל ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹמּכלל,
יֹום ·. ׁשלׁשים ּכל ּבהן אסּור ׁשהאבל ּדברים אסּור ואּלּו : ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹ

מרעּות ּובׂשמחת ּובנּׂשּואין, ּובגהּוץ, סעודת ּבתסּפרת, -] ְְְְְְִִִִִֵֵֶַֹ
חמּׁשה חברים] הּכל - למדינה מּמדינה ּבסחֹורה וליל ,ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָֹ

ְִָּדברים.
אֹו‚. ּגּופֹו, ׂשער ּכל לסּפר ׁשאסּור ּכׁשם ּכיצד? ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבתסּפרת

אסּור  ּכ - ׁשבעה ּכל ּבכלי, צּפרניו לקץ אֹו ׂשפמֹו, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹלגּלח
- האּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשלׁשים. ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֹּכל
יֹום  ׁשלׁשים עד והאיׁש ׁשבעה, לאחר ׂשער ּבנטילת .מּתרת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּפרע ׁשּיׁשּלח עד ׂשערֹו לגּדל חּיב - אּמֹו ועל אביו [-ועל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
רב] חבריו.שער ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ,ְֲֲִֵֶַָ

ּכל „. ּומגהצין חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָֹֹוכן
ּומגהצין, צבּועין היּו האּׁשה. ואחד האיׁש אחד ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹֹׁשלׁשים,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



`laקמ zekld - mihtey xtq - elqk f"h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לבנים  ׁשהן ּפי על אף - חדׁשים היּו לא אם וכן ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻמּתרין;
מּתרין  ּגהּוץ.ּומגהצין, מּׁשּום ּבהם אין ּפׁשּתן, ּוכלי . ְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֻ

אּמֹו. ועל אביו על אפּלּו ּבגהּוץ, מּתר יֹום, ׁשלׁשים ְְְְֲִִִִִַַַַָָֹֻּולאחר
יֹום ‰. ׁשלׁשים ּכל אּׁשה לּׂשא אסּור ּכיצד? ;ּבנּׂשּואין ְְִִִִִֵַָָָָֹ

אם  - אׁשּתֹו ׁשּמתה ּומי הּמיתה. ּביֹום אפּלּו לארׂש ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻּומּתר
ואין  ׁשּיׁשּמׁשּנּו, מי לֹו ויׁש ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכבר
עד  אחרת, אּׁשה לּׂשא אסּור זה הרי - קטּנים ּבנים ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלֹו
מצות  עדין קּים ׁשּלא מי אבל רגלים. ׁשלׁשה עליו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיעברּו
ׁשאין  מי אֹו קטּנים, ּבנים לֹו ויׁש ׁשּקּים אֹו ּורבּיה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּפרּיה

ׁשּיׁשּמׁשּנּו מי ואסּור לֹו מּיד; ולכנס לארׂש מּתר זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
אבלה, ׁשהיתה האּׁשה וכן יֹום. ׁשלׁשים עד עליה לבֹוא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלֹו

יֹום. ׁשלׁשים עד ּתּבעל ְִִֵַָֹֹלא
.Âלעׂשֹותּה מּתר אֹותּה, לפרע חּיב ׁשהיה מרעּות ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻׂשמחת

אסּור  - לפרעּה חּיב אינֹו אם אבל ׁשבעה. לאחר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָמּיד
יֹום  ׁשלׁשים עד לּה .להּכנס ְְִִֵַָָֹ

.Ê ועל אביו על אבל מתים; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה
ׁשנים  עד מרעּות לׂשמחת יּכנס לא - ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹאּמֹו

חדׁש .עׂשר ֶָָֹ
.Á לאחר ּבסחֹורה ליל מּתר - ּכּלן הּמתים ּכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻעל

חבריו, ּבֹו ׁשּיגערּו עד - אּמֹו ועל אביו ועל יֹום. ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹׁשלׁשים
עּמנּו' ל' לֹו: .ויאמרּו ְְִֵָֹ

.Ëאינֹו רצה, ּבעסקֹו; ממעט רצה, - ּכּלן הּמתים ּכל ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעל
ּבעסקֹו ממעט אּמֹו, ועל אביו על .ממעט. ְְְְְִִִֵֵַַַַָ

.È;ממעט ּבעסקֹו, למעט יכֹול אם - למקֹום מּמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָההֹול
נפׁש חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּודברים הּדר צרכי יקנה לאו, .ואם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

.‡Èצלּוב ּבעלּה ׁשהיה תלוי]מי אׁשּתֹו[- אֹו ּבעיר, ְֲִִִֶַָָָָָ
עד  העיר, ּבאֹותּה לׁשּכן לֹו אסּור - ואּמֹו אביו אֹו ְְְְִִִִַָָָָָֹצלּובה,

ּכאנטֹוכיא ּגדֹולה עיר היתה ואם הּבׂשר. שם ׁשּיכלה -] ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
ּבֹו.עיר] צלּובין ׁשאינן האחר ּבּצד לׁשּכן לֹו יׁש ,ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ

.·È;ּולכאן לכאן עֹולה והּוא ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשביעי ְְְְְְִִִֶָָָֻיֹום
ּביֹום  הּדברים, ׁשאר ולעׂשֹות ולרחץ לכּבס מּתר ,ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֻלפיכ
לסּפר  ּומּתר ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשלׁשים יֹום וכן ְְְְְְִִִִֵֵַָָֹֻֻׁשביעי.

ׁשלׁשים  ּביֹום .ּולגהץ ְְְִֵַֹ
.‚Èאבליו ׁשּתכפּוהּו אחר מי בזה קרובים לו [נפטרו ְֲִֶָָָ
הכּבידזה] מאוד]- גדל לא [- ּבתער, מקל ׂשערֹו, ְְְִִֵֵַַָֹ

ּבנתר לא אבל ּבמים, ּכסּותֹו ּומכּבס [מין ּבמסּפרים; ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
לא מלח] אבל ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל ורֹוחץ ּבחֹול; ְְְְֲֵֵָָֹֹולא

הּים, מּמדינת ּובא אבליו, ׁשּתכפּוהּו מי וכן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבחּמין.
ׁשהיה  אֹו האסּורים, מּבית ׁשּיצא אֹו הּׁשביה, ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּומּבית
והּתר, נדרֹו על ונׁשאל מּדר ׁשהיה אֹו והּתר, ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻֻֻמנּדה
ּבימי  מגּלחין אּלּו הרי - לטהרה מּטמאה הּיֹוצא ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַַָָָָֻוכל
מצאּו ולא אבל אחר אבל אֹותם ותכף הֹואיל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבלם,

ְַּפנאי.

ז  ¤¤ּפרק
קרֹוב‡. לֹו ׁשּמת ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה באבלו]מי [שחייב ְִֵֶֶָָָָ

ׁשלׁשים  ּבתֹו אם ּביֹום - אפּלּו הּׁשמּועה, הּגיעה יֹום ְְְְֲִִִִִַָָֹ
ׁשבעת  לנהג וחּיב קרֹובה; ׁשמּועה זֹו הרי - עצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹׁשלׁשים
ׁשלׁשים  ּומֹונה וקֹורע, הּׁשמּועה, ׁשהּגיעה מּיֹום אבלּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹימי
- ּדבר ׁשל ּכללֹו הּדברים. ׁשאר עם הּתסּפרת, לאּסּור ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹיֹום
לֹו הּגיעה אם אבל הּקבּורה. ּכיֹום הּקרֹובה, ׁשמּועתֹו ְְְְֲִִִַַָָָָָיֹום
ואינּה רחֹוקה, ׁשמּועה זֹו הרי - הּׁשלׁשים אחר ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹהּׁשמּועה
יֹום  ּוכאּלּו קֹורע. ואינֹו ּבלבד; אחד יֹום אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָנֹוהגת
הּיֹום  ּומקצת ׁשלׁשים, ויֹום ׁשביעי יֹום הּוא ְְְְְִִִִַַָָֹהּׁשמּועה

ְֻּככּלֹו.
אחת ·. ׁשעה אבלּות ׁשּנהג ּכיון ּככּלֹו? הּיֹום מקצת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכיצד

ּולגּלח  ולסּו ולרחץ לנעל ּומּתר ּכּלֹו, הּיֹום ּכל נהג ּכאּלּו -ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻֻ
הּדברים  ּבכל מּתר הּוא וכן הּיֹום; .ּבׁשאר ְְְְִִֵַַָָָָֻ

ּביֹום ‚. אֹו הרגל ּבתֹו קרֹובה ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה ְְְְִֶֶֶָָָָָמי
עֹולה  - רחֹוקה נעׂשת הרגל אחר אֹו הּׁשּבת ּולאחר ְְֲֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּׁשּבת,
יֹום  אּלא הּׁשּבת, לאחר אֹו הרגל לאחר נֹוהג ואינֹו ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלֹו;

ּככּלֹו הּיֹום ּומקצת ּבלבד, ׁשּבארנּו.אחד ּכמֹו , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻ
ּבמקֹום „. היה אם - ׁשּבא עד ידע ולא קרֹוב, לֹו ׁשּמת ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמי

ּפרסאֹות  עׂשר מהל ׁשהּוא ּביֹום קרֹוב ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר , ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אצל  מנחמים מצא אם הּׁשביעי; ּבּיֹום ּבא אפּלּו - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד
ּומצא  הֹואיל - לעמד ׁשּננערּו ּפי על אף - הּבית ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹּגדֹול

ׁש ּתׁשלּום עּמהם ּומֹונה לֹו, עֹולה ואם מנחמים, יֹום; לׁשים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹ
רחֹוק  ּבמקֹום היה אם וכן לעצמֹו. מֹונה מנחמים, מצא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹלא
מּיֹום  ּוׁשלׁשים ׁשבעה לעצמֹו מֹונה ׁשני, ּביֹום ּבא אפּלּו -ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹ

ֶָׁשּבא.
אפּלּו‰. הֹול אינֹו - הראׁשֹונים ימים ּבׁשלׁשה ְֲִִִִִֵֵֵָָָָָֹהאבל,

ּבמקֹום  יֹוׁשב ואינֹו ,הֹול - ואיל מּכאן אחר; אבל ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָלבית
הּמתנחמין  ּבמקֹום אּלא אחר המנחמין, למקֹום יצא ולא . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

יֹוׁשב  ואינֹו יֹוצא, - ׁשנּיה הראׁשֹונה; ׁשּבת ּכל ּביתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּפתח
ּכדרּכֹו; מדּבר ואינֹו ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב - ׁשליׁשית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַּבמקֹומֹו;

אדם. ּככל הּוא הרי - ְְֲִִֵָָָרביעית
.Âלֹו ׁשאסּור אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב - ּגדֹול ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכהן

למעלה  ּבגדיו וכל לקרע הּמּטה. אחר ולצאת ּפרע, ּולגּדל , ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּוכׁשּמברין לביתֹו. לנחמֹו ּבאין [ביום אֹותֹו[מאכילין]העם ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

לאבלו] מסב הראשון והּוא הארץ, על מסּבין העם ּכל -ְְִֵֵֶַָָָָָֻ
,'ּכּפרת 'אנּו אֹותֹו: ּכׁשּמנחמין לֹו ואֹומרין הּספסל. ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָעל
לנחם  רצה ואם הּׁשמים'; מן 'ּתתּברכּו להם: אֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּוא

הממּנה - הכהנים]אחרים סגן העם,[- ּבתֹו ממּצעֹו ְְְְֲִֵֶַַָָֻ
'ּתנחמּו'. להם: ְְֵֶָָֻואֹומר

.Ê יֹוצא ׁשאינֹו אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב הּמל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן
ּפלטרין לֹומר [ארמון]מּפתח צרי ואין מתֹו, אחר ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ואי  אחרים, מתים אחר אחר ּדוד יצא ולא אבלים. מנחם נֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹ
ּברצֹונֹו. נהרג ׁשּלא לעם להֹודיע אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבנר,

.Á ׁשּנתן ּומי עבדיו, אּלא לנחמֹו, לּמל נכנס אדם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
אּלא  ּתנחּומין, לֹו לדּבר רׁשּות להם ואין להּכנס; רׁשּות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלֹו

אֹותן  ּׁשּירׁשה מה מסּבין ּכפי העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין . ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻ
הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, ְְֵֵֶַַַַָָָעל
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ח  ¤¤ּפרק
מתֹו‡. על לקרע חּיב לא אבל "ּובגדיכם ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

קריעה  ואין לפרם. חּיב אחר הא תמתּו", ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹֻתפרמּו,
ּבגדיו". את וּיקרע הּמל "וּיקם ׁשּנאמר: מעּמד, ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאּלא
הּצדדין  מן אֹו מאחֹוריו והּקֹורע מּלפניו; קֹורע? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָּומהיכן
ּגדֹול  ּכהן אּלא - קריעה חֹובת ידי יצא לא מּלמּטה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹאֹו

מּלמּטה. ּפֹורם ׁשהּוא ְְִִֵֶַַָּבלבד,
להבּדיל·. צרי ואין טפח. הּקרע? ׁשעּור [לקרוע]ּכּמה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

הּבגד לקרע [למעלה]ׂשפת לֹו ויׁש ּבכלי. לקרע לֹו ּומּתר , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻ
ּבפנים, ידֹו להכניס לֹו יׁש ,לפיכ אדם; ּבפני ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹּבפנים,

העליון]וקֹורע ּבגד [בגד אּלא לקרע חּיב ואינֹו ּבצנעה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלבד. ְְִֶַָהעליֹון

להחליף ‚. ּבא ואם לפנים; הּקרע  אבלּות, ימי ׁשבעת  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָוכל
ּבׁשעת  ׁשאינֹו קרע ׁשּכל אחר; קרע קֹורע ואינֹו מחליף, -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

המיתה]חּמּום אמּורים?[צער ּדברים ּבּמה קרע. אינֹו , ְֲִִִֵֶֶַַָ
אּמֹו ועל אביו על אבל ואּמֹו. מאביו חּוץ הּמתים, ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּבׁשאר
ואינֹו הּבגד, ׂשפת ּומבּדיל לּבֹו, את ׁשּמגּלה עד קֹורע -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
את  וקֹורע העם. ּכל ּבפני מּבחּוץ ּבידֹו, אּלא ּבכלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקֹורע
אינֹו לבׂשרֹו, הּדבּוק הּזעה ּובגד ׁשעליו; הּבגדים ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל
וכן  ׁשבעה. ּכל לקרע חּיב אחר, ּבגד החליף ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעּכב.
החלּוק, מן זרֹועֹו ּומֹוציא ּכתפֹו חֹולץ - אּמֹו ועל אביו ְְְִִִִֵֵֶַַָָעל
ואחר  הּמּטה. לפני ּכ והֹול ּוזרֹועֹו; ּכתפֹו ׁשּיתּגּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעד

לחלץ. חּיב אינֹו אּמֹו, אֹו אביו ְְִִִֵֶַַָָֹֹׁשּיקּבר
לקטן„. נפׁש[קריעה]קֹורעין עגמת מּפני [שיבכו , ְְְְִִֵֶֶַָָָ

ולא הרואים] לֹו, מקרעין אין - מת לֹו ׁשּמת וחֹולה .ְְְְִֵֵֵֶֶָֹ
הּנׁשים  את ּומׁשּתקין עליו, ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא לֹו, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמֹודיעין

ִָָמּפניו.
אׁשּתֹו‰. ּכבֹוד מּפני חמֹותֹו, ועל חמיו על אדם ;וקֹורע ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

ּבעלּה. ּכבֹוד מּפני חמֹותּה, ועל חמיה על קֹורעת היא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָוכן
.Âּבתֹו - חלּוק לֹו ונזּדּמן לקרע, חלּוק לֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹמי

ועל  אביו ועל קֹורע. אינֹו ׁשבעה, לאחר קֹורע; ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָׁשבעה,
יֹום  ׁשלׁשים ּכל קֹורע, - ׁשבעה לאחר אפּלּו - וכל אּמֹו . ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

עּתה  קרע ׁשהּוא ּכלֹומר מתים, לפני הּקרּוע ּבּבגד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּיֹוצא
החּיים  ּבכבֹוד וזלזל הּברּיֹות, ּדעת ּגֹונב זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַעליהם

ְִֵַוהּמתים.
.Ê אבי את ואבּקר ,חלּוק 'הׁשאילני לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהאֹומר

ּומאחה קֹורע, - ׁשּמת ּומצאֹו ,והל חֹולה', [תופר ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הֹודיעֹוחזק] לא ואם קרעֹו. ּדמי לֹו ונֹותן חלּוקֹו, את ְְְְֲִִִֵֵֶֹלֹו

ּבֹו. יּגע לא זה הרי חֹולה, ּבֹו מבּקר ְֲִֵֵֶֶֶַַֹׁשהּוא
.Á,ׁשּמת וסבּור ונתעּלף, ּביתֹו, ּבתֹו חֹולה לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמי

חֹוזר  אינֹו ּדּבּור, ּכדי ּבתֹו מת אם - מת ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָוקרע,
אחר. קרע וקֹורע חֹוזר מת, ּדּבּור ּכדי לאחר ואם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַוקֹורע;
ּבנֹו נמצא ּכ ואחר וקרע, אביו', 'מת לֹו: ׁשאמרּו מי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן
ידי  יצא הּדבר, אמּתת לֹו נֹודע ּדּבּור ּכדי ּבתֹו אם -ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
קרע  לקרע וחּיב יצא, לא - ּדּבּור ּכדי  אחר ואם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹקריעה;

.אחר  ֵַ

.Ë אחד קרע קֹורע ּכאחד, הרּבה מתים לֹו ׁשּמתּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי
אחד, קרע ּכּלן על קֹורע - אּמֹו אֹו אביו ּבכללן היה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻלכּלן.

אחר  קרע אּמֹו ועל אביו .ועל ְְִִֵֶַַַַָ
.È אחר מת לֹו מת ּכ ואחר עליו, וקרע מת לֹו ׁשּמת ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמי

ׁשבעה, לאחר ואם אחר; קרע קֹורע ׁשבעה, ּבתֹו אם -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשליׁשי  מת לֹו מת ׁשהּוא. ּכל הראׁשֹון הּקרע על ְִִִִֵֵֶֶַַַָָמֹוסיף
,והֹול מֹוסיף וכן ׁשהּוא. ּכל מֹוסיף ׁשני, ׁשל ׁשבעה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחר

אצּבעֹות ׁשלׁש מרחיק לטּבּורֹו, הּגיע טּבּורֹו; [מהקרע עד ְְְִִִֶַַַַַָָֹ
נתמּלא הקודם] לאחֹוריו; מחזירֹו מּלפניו, נתמּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָוקֹורע.

למּטה. הֹופכֹו וקרע,מּלמעלה, אביו', 'מת לֹו: אמרּו ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ
והעליֹון  מתאחה, הּתחּתֹון - והֹוסיף ּבנֹו מת ׁשבעה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָואחר
וקרע, ּבנֹו' 'מת לֹו: אמרּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מתאחה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
קרע  קֹורע אּלא מֹוסיף, אינֹו - אביו מת ׁשבעה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואחר

ּבתֹוספת. ואּמֹו אביו ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶַָאחר;

ה'תשע"ה  כסלו י"ז שלישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ׁשֹולל ‡. - קרֹוביו ׁשאר על אדם ׁשּקֹורע הּקרעים ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

חלשה] תפירה ּומאחה[תופר ׁשבעה, לאחר [תפירה הּקרע ְְְִֶֶַַַַַָ
לאחר חזקה] ׁשֹולל - אּמֹו ועל אביו ועל ׁשלׁשים; ְְְְְִִִֵַַַַַַָֹלאחר

וׁש קֹורעת והאּׁשה לעֹולם. מאחה ואינֹו ֹוללת ׁשלׁשים, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הּצניעּות. מּפני אּמּה, ועל אביה על אפּלּו ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָמּיד,

חּיב ·. הּוא ּכ - אּמֹו ועל אביו על אדם ׁשּקֹורע ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכדר
הּנׂשיא ועל ּתֹורה, ׁשּלּמדֹו רּבֹו על ראש לקרע -] ְְְִִִֶַַַַַָָֹ

ועל הסנהדרין] ׁשּנהרג, הּצּבּור רב ועל ּדין, ּבית אב ועל ,ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַֹ
ועל  יהּודה, ערי ועל ׁשּנׂשרף, ּתֹורה ספר ועל הּׁשם, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּברּכת

הּמקּדׁש. ועל ְְְִִַַַָָירּוׁשלים,
ואינֹו‚. לּבֹו, את ׁשּמגּלה עד קֹורע - הּקרעים אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

לׁשללן, מּתר - מתאחין ׁשאין ּפי על ואף לעֹולם. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמאחה
ּוללקטן חלשות]למללן, תפירות ּכמין [- ולעׂשֹותן , ְְְְְְֲִַָָָָָ

ּבלבד אלּכסנּדרי ּבאחּוי אּלא אסרּו לא [תפירה סּלמֹות; ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֻ
לא חזקה] הּלקּוט, אֹו הּמלל אֹו הּׁשלל מּתֹו הּקֹורע וכל .ְְְִֵַַַַַָָָָֹ

האלּכסנּדרי. האחּוי מּתֹו הּוא קֹורע אבל ּכלּום; ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָעׂשה
הּכלי הפ יאחה.[הבגד]אפּלּו לא - למּטה ׂשפתֹו ונעׂשת , ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָֹ

.„,לפיכ הּלֹוקח. ּכ לאחֹותֹו, אסּור ׁשהּמֹוכר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּוכׁשם
מתאחה  אינֹו זה ׁשּקרע לּלֹוקח, להֹודיע צרי .הּמֹוכר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּנ‰. אביו? קרע ּכדר רּבֹו, על ׁשּקֹורע אמר:ּומּנין ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ראהּו ולא ּופרׁשיו! יׂשראל רכב אבי אבי מצעק: ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ"והּוא

קרעים" לׁשנים וּיקרעם ּבבגדיו, וּיחזק ׁשחּיב עֹוד. מּכאן , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
הבגד]הּׂשפה[לקרוע]להבּדיל של .[העליונה ְְִַַָָ

.Â ועל ּדין, ּבית אב ועל הּנׂשיא, על ׁשּקֹורעין ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָּומּנין
ּדוד  "וּיחזק ׁשּנאמר: צּבּור? רב ׁשּנהרג ׁשּבאה ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשמּועה
וּיסּפדּו, אּתֹו. אׁשר האנׁשים ּכל וגם וּיקרעם; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּבבגדיו,

הערב  עד וּיצמּו "ועל וּיבּכּו, נׂשיא, זה - ׁשאּול" על , ְְִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבית  ועל ה' עם "ועל ּדין, ּבית אב זה - ּבנֹו" ְְְְִֵֵֶַַַַָָיהֹונתן

הרעה. ׁשמּועה זֹו - ּבחרב" נפלּו ּכי - ְְְִִֵֶֶָָָָָָָיׂשראל
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לבנים  ׁשהן ּפי על אף - חדׁשים היּו לא אם וכן ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻמּתרין;
מּתרין  ּגהּוץ.ּומגהצין, מּׁשּום ּבהם אין ּפׁשּתן, ּוכלי . ְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֻ

אּמֹו. ועל אביו על אפּלּו ּבגהּוץ, מּתר יֹום, ׁשלׁשים ְְְְֲִִִִִַַַַָָֹֻּולאחר
יֹום ‰. ׁשלׁשים ּכל אּׁשה לּׂשא אסּור ּכיצד? ;ּבנּׂשּואין ְְִִִִִֵַָָָָֹ

אם  - אׁשּתֹו ׁשּמתה ּומי הּמיתה. ּביֹום אפּלּו לארׂש ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻּומּתר
ואין  ׁשּיׁשּמׁשּנּו, מי לֹו ויׁש ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכבר
עד  אחרת, אּׁשה לּׂשא אסּור זה הרי - קטּנים ּבנים ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלֹו
מצות  עדין קּים ׁשּלא מי אבל רגלים. ׁשלׁשה עליו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיעברּו
ׁשאין  מי אֹו קטּנים, ּבנים לֹו ויׁש ׁשּקּים אֹו ּורבּיה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּפרּיה

ׁשּיׁשּמׁשּנּו מי ואסּור לֹו מּיד; ולכנס לארׂש מּתר זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
אבלה, ׁשהיתה האּׁשה וכן יֹום. ׁשלׁשים עד עליה לבֹוא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלֹו

יֹום. ׁשלׁשים עד ּתּבעל ְִִֵַָֹֹלא
.Âלעׂשֹותּה מּתר אֹותּה, לפרע חּיב ׁשהיה מרעּות ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻׂשמחת

אסּור  - לפרעּה חּיב אינֹו אם אבל ׁשבעה. לאחר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָמּיד
יֹום  ׁשלׁשים עד לּה .להּכנס ְְִִֵַָָֹ

.Ê ועל אביו על אבל מתים; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה
ׁשנים  עד מרעּות לׂשמחת יּכנס לא - ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹאּמֹו

חדׁש .עׂשר ֶָָֹ
.Á לאחר ּבסחֹורה ליל מּתר - ּכּלן הּמתים ּכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻעל

חבריו, ּבֹו ׁשּיגערּו עד - אּמֹו ועל אביו ועל יֹום. ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹׁשלׁשים
עּמנּו' ל' לֹו: .ויאמרּו ְְִֵָֹ

.Ëאינֹו רצה, ּבעסקֹו; ממעט רצה, - ּכּלן הּמתים ּכל ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעל
ּבעסקֹו ממעט אּמֹו, ועל אביו על .ממעט. ְְְְְִִִֵֵַַַַָ

.È;ממעט ּבעסקֹו, למעט יכֹול אם - למקֹום מּמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָההֹול
נפׁש חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּודברים הּדר צרכי יקנה לאו, .ואם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

.‡Èצלּוב ּבעלּה ׁשהיה תלוי]מי אׁשּתֹו[- אֹו ּבעיר, ְֲִִִֶַָָָָָ
עד  העיר, ּבאֹותּה לׁשּכן לֹו אסּור - ואּמֹו אביו אֹו ְְְְִִִִַָָָָָֹצלּובה,

ּכאנטֹוכיא ּגדֹולה עיר היתה ואם הּבׂשר. שם ׁשּיכלה -] ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
ּבֹו.עיר] צלּובין ׁשאינן האחר ּבּצד לׁשּכן לֹו יׁש ,ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ

.·È;ּולכאן לכאן עֹולה והּוא ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשביעי ְְְְְְִִִֶָָָֻיֹום
ּביֹום  הּדברים, ׁשאר ולעׂשֹות ולרחץ לכּבס מּתר ,ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֻלפיכ
לסּפר  ּומּתר ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשלׁשים יֹום וכן ְְְְְְִִִִֵֵַָָֹֻֻׁשביעי.

ׁשלׁשים  ּביֹום .ּולגהץ ְְְִֵַֹ
.‚Èאבליו ׁשּתכפּוהּו אחר מי בזה קרובים לו [נפטרו ְֲִֶָָָ
הכּבידזה] מאוד]- גדל לא [- ּבתער, מקל ׂשערֹו, ְְְִִֵֵַַָֹ

ּבנתר לא אבל ּבמים, ּכסּותֹו ּומכּבס [מין ּבמסּפרים; ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
לא מלח] אבל ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל ורֹוחץ ּבחֹול; ְְְְֲֵֵָָֹֹולא

הּים, מּמדינת ּובא אבליו, ׁשּתכפּוהּו מי וכן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבחּמין.
ׁשהיה  אֹו האסּורים, מּבית ׁשּיצא אֹו הּׁשביה, ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּומּבית
והּתר, נדרֹו על ונׁשאל מּדר ׁשהיה אֹו והּתר, ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻֻֻמנּדה
ּבימי  מגּלחין אּלּו הרי - לטהרה מּטמאה הּיֹוצא ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַַָָָָֻוכל
מצאּו ולא אבל אחר אבל אֹותם ותכף הֹואיל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבלם,

ְַּפנאי.

ז  ¤¤ּפרק
קרֹוב‡. לֹו ׁשּמת ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה באבלו]מי [שחייב ְִֵֶֶָָָָ

ׁשלׁשים  ּבתֹו אם ּביֹום - אפּלּו הּׁשמּועה, הּגיעה יֹום ְְְְֲִִִִִַָָֹ
ׁשבעת  לנהג וחּיב קרֹובה; ׁשמּועה זֹו הרי - עצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹׁשלׁשים
ׁשלׁשים  ּומֹונה וקֹורע, הּׁשמּועה, ׁשהּגיעה מּיֹום אבלּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹימי
- ּדבר ׁשל ּכללֹו הּדברים. ׁשאר עם הּתסּפרת, לאּסּור ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹיֹום
לֹו הּגיעה אם אבל הּקבּורה. ּכיֹום הּקרֹובה, ׁשמּועתֹו ְְְְֲִִִַַָָָָָיֹום
ואינּה רחֹוקה, ׁשמּועה זֹו הרי - הּׁשלׁשים אחר ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹהּׁשמּועה
יֹום  ּוכאּלּו קֹורע. ואינֹו ּבלבד; אחד יֹום אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָנֹוהגת
הּיֹום  ּומקצת ׁשלׁשים, ויֹום ׁשביעי יֹום הּוא ְְְְְִִִִַַָָֹהּׁשמּועה

ְֻּככּלֹו.
אחת ·. ׁשעה אבלּות ׁשּנהג ּכיון ּככּלֹו? הּיֹום מקצת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכיצד

ּולגּלח  ולסּו ולרחץ לנעל ּומּתר ּכּלֹו, הּיֹום ּכל נהג ּכאּלּו -ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻֻ
הּדברים  ּבכל מּתר הּוא וכן הּיֹום; .ּבׁשאר ְְְְִִֵַַָָָָֻ

ּביֹום ‚. אֹו הרגל ּבתֹו קרֹובה ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה ְְְְִֶֶֶָָָָָמי
עֹולה  - רחֹוקה נעׂשת הרגל אחר אֹו הּׁשּבת ּולאחר ְְֲֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּׁשּבת,
יֹום  אּלא הּׁשּבת, לאחר אֹו הרגל לאחר נֹוהג ואינֹו ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלֹו;

ּככּלֹו הּיֹום ּומקצת ּבלבד, ׁשּבארנּו.אחד ּכמֹו , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻ
ּבמקֹום „. היה אם - ׁשּבא עד ידע ולא קרֹוב, לֹו ׁשּמת ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמי

ּפרסאֹות  עׂשר מהל ׁשהּוא ּביֹום קרֹוב ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר , ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אצל  מנחמים מצא אם הּׁשביעי; ּבּיֹום ּבא אפּלּו - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד
ּומצא  הֹואיל - לעמד ׁשּננערּו ּפי על אף - הּבית ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹּגדֹול

ׁש ּתׁשלּום עּמהם ּומֹונה לֹו, עֹולה ואם מנחמים, יֹום; לׁשים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹ
רחֹוק  ּבמקֹום היה אם וכן לעצמֹו. מֹונה מנחמים, מצא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹלא
מּיֹום  ּוׁשלׁשים ׁשבעה לעצמֹו מֹונה ׁשני, ּביֹום ּבא אפּלּו -ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹ

ֶָׁשּבא.
אפּלּו‰. הֹול אינֹו - הראׁשֹונים ימים ּבׁשלׁשה ְֲִִִִִֵֵֵָָָָָֹהאבל,

ּבמקֹום  יֹוׁשב ואינֹו ,הֹול - ואיל מּכאן אחר; אבל ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָלבית
הּמתנחמין  ּבמקֹום אּלא אחר המנחמין, למקֹום יצא ולא . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

יֹוׁשב  ואינֹו יֹוצא, - ׁשנּיה הראׁשֹונה; ׁשּבת ּכל ּביתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּפתח
ּכדרּכֹו; מדּבר ואינֹו ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב - ׁשליׁשית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַּבמקֹומֹו;

אדם. ּככל הּוא הרי - ְְֲִִֵָָָרביעית
.Âלֹו ׁשאסּור אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב - ּגדֹול ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכהן

למעלה  ּבגדיו וכל לקרע הּמּטה. אחר ולצאת ּפרע, ּולגּדל , ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּוכׁשּמברין לביתֹו. לנחמֹו ּבאין [ביום אֹותֹו[מאכילין]העם ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

לאבלו] מסב הראשון והּוא הארץ, על מסּבין העם ּכל -ְְִֵֵֶַָָָָָֻ
,'ּכּפרת 'אנּו אֹותֹו: ּכׁשּמנחמין לֹו ואֹומרין הּספסל. ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָעל
לנחם  רצה ואם הּׁשמים'; מן 'ּתתּברכּו להם: אֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּוא

הממּנה - הכהנים]אחרים סגן העם,[- ּבתֹו ממּצעֹו ְְְְֲִֵֶַַָָֻ
'ּתנחמּו'. להם: ְְֵֶָָֻואֹומר

.Ê יֹוצא ׁשאינֹו אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב הּמל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן
ּפלטרין לֹומר [ארמון]מּפתח צרי ואין מתֹו, אחר ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ואי  אחרים, מתים אחר אחר ּדוד יצא ולא אבלים. מנחם נֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹ
ּברצֹונֹו. נהרג ׁשּלא לעם להֹודיע אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבנר,

.Á ׁשּנתן ּומי עבדיו, אּלא לנחמֹו, לּמל נכנס אדם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
אּלא  ּתנחּומין, לֹו לדּבר רׁשּות להם ואין להּכנס; רׁשּות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלֹו

אֹותן  ּׁשּירׁשה מה מסּבין ּכפי העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין . ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻ
הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, ְְֵֵֶַַַַָָָעל
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ח  ¤¤ּפרק
מתֹו‡. על לקרע חּיב לא אבל "ּובגדיכם ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

קריעה  ואין לפרם. חּיב אחר הא תמתּו", ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹֻתפרמּו,
ּבגדיו". את וּיקרע הּמל "וּיקם ׁשּנאמר: מעּמד, ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאּלא
הּצדדין  מן אֹו מאחֹוריו והּקֹורע מּלפניו; קֹורע? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָּומהיכן
ּגדֹול  ּכהן אּלא - קריעה חֹובת ידי יצא לא מּלמּטה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹאֹו

מּלמּטה. ּפֹורם ׁשהּוא ְְִִֵֶַַָּבלבד,
להבּדיל·. צרי ואין טפח. הּקרע? ׁשעּור [לקרוע]ּכּמה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

הּבגד לקרע [למעלה]ׂשפת לֹו ויׁש ּבכלי. לקרע לֹו ּומּתר , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻ
ּבפנים, ידֹו להכניס לֹו יׁש ,לפיכ אדם; ּבפני ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹּבפנים,

העליון]וקֹורע ּבגד [בגד אּלא לקרע חּיב ואינֹו ּבצנעה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלבד. ְְִֶַָהעליֹון

להחליף ‚. ּבא ואם לפנים; הּקרע  אבלּות, ימי ׁשבעת  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָוכל
ּבׁשעת  ׁשאינֹו קרע ׁשּכל אחר; קרע קֹורע ואינֹו מחליף, -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

המיתה]חּמּום אמּורים?[צער ּדברים ּבּמה קרע. אינֹו , ְֲִִִֵֶֶַַָ
אּמֹו ועל אביו על אבל ואּמֹו. מאביו חּוץ הּמתים, ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּבׁשאר
ואינֹו הּבגד, ׂשפת ּומבּדיל לּבֹו, את ׁשּמגּלה עד קֹורע -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
את  וקֹורע העם. ּכל ּבפני מּבחּוץ ּבידֹו, אּלא ּבכלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקֹורע
אינֹו לבׂשרֹו, הּדבּוק הּזעה ּובגד ׁשעליו; הּבגדים ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל
וכן  ׁשבעה. ּכל לקרע חּיב אחר, ּבגד החליף ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעּכב.
החלּוק, מן זרֹועֹו ּומֹוציא ּכתפֹו חֹולץ - אּמֹו ועל אביו ְְְִִִִֵֵֶַַָָעל
ואחר  הּמּטה. לפני ּכ והֹול ּוזרֹועֹו; ּכתפֹו ׁשּיתּגּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעד

לחלץ. חּיב אינֹו אּמֹו, אֹו אביו ְְִִִֵֶַַָָֹֹׁשּיקּבר
לקטן„. נפׁש[קריעה]קֹורעין עגמת מּפני [שיבכו , ְְְְִִֵֶֶַָָָ

ולא הרואים] לֹו, מקרעין אין - מת לֹו ׁשּמת וחֹולה .ְְְְִֵֵֵֶֶָֹ
הּנׁשים  את ּומׁשּתקין עליו, ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא לֹו, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמֹודיעין

ִָָמּפניו.
אׁשּתֹו‰. ּכבֹוד מּפני חמֹותֹו, ועל חמיו על אדם ;וקֹורע ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

ּבעלּה. ּכבֹוד מּפני חמֹותּה, ועל חמיה על קֹורעת היא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָוכן
.Âּבתֹו - חלּוק לֹו ונזּדּמן לקרע, חלּוק לֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹמי

ועל  אביו ועל קֹורע. אינֹו ׁשבעה, לאחר קֹורע; ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָׁשבעה,
יֹום  ׁשלׁשים ּכל קֹורע, - ׁשבעה לאחר אפּלּו - וכל אּמֹו . ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

עּתה  קרע ׁשהּוא ּכלֹומר מתים, לפני הּקרּוע ּבּבגד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּיֹוצא
החּיים  ּבכבֹוד וזלזל הּברּיֹות, ּדעת ּגֹונב זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַעליהם

ְִֵַוהּמתים.
.Ê אבי את ואבּקר ,חלּוק 'הׁשאילני לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהאֹומר

ּומאחה קֹורע, - ׁשּמת ּומצאֹו ,והל חֹולה', [תופר ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הֹודיעֹוחזק] לא ואם קרעֹו. ּדמי לֹו ונֹותן חלּוקֹו, את ְְְְֲִִִֵֵֶֹלֹו

ּבֹו. יּגע לא זה הרי חֹולה, ּבֹו מבּקר ְֲִֵֵֶֶֶַַֹׁשהּוא
.Á,ׁשּמת וסבּור ונתעּלף, ּביתֹו, ּבתֹו חֹולה לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמי

חֹוזר  אינֹו ּדּבּור, ּכדי ּבתֹו מת אם - מת ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָוקרע,
אחר. קרע וקֹורע חֹוזר מת, ּדּבּור ּכדי לאחר ואם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַוקֹורע;
ּבנֹו נמצא ּכ ואחר וקרע, אביו', 'מת לֹו: ׁשאמרּו מי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן
ידי  יצא הּדבר, אמּתת לֹו נֹודע ּדּבּור ּכדי ּבתֹו אם -ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
קרע  לקרע וחּיב יצא, לא - ּדּבּור ּכדי  אחר ואם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹקריעה;

.אחר  ֵַ

.Ë אחד קרע קֹורע ּכאחד, הרּבה מתים לֹו ׁשּמתּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי
אחד, קרע ּכּלן על קֹורע - אּמֹו אֹו אביו ּבכללן היה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻלכּלן.

אחר  קרע אּמֹו ועל אביו .ועל ְְִִֵֶַַַַָ
.È אחר מת לֹו מת ּכ ואחר עליו, וקרע מת לֹו ׁשּמת ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמי

ׁשבעה, לאחר ואם אחר; קרע קֹורע ׁשבעה, ּבתֹו אם -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשליׁשי  מת לֹו מת ׁשהּוא. ּכל הראׁשֹון הּקרע על ְִִִִֵֵֶֶַַַָָמֹוסיף
,והֹול מֹוסיף וכן ׁשהּוא. ּכל מֹוסיף ׁשני, ׁשל ׁשבעה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחר

אצּבעֹות ׁשלׁש מרחיק לטּבּורֹו, הּגיע טּבּורֹו; [מהקרע עד ְְְִִִֶַַַַַָָֹ
נתמּלא הקודם] לאחֹוריו; מחזירֹו מּלפניו, נתמּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָוקֹורע.

למּטה. הֹופכֹו וקרע,מּלמעלה, אביו', 'מת לֹו: אמרּו ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ
והעליֹון  מתאחה, הּתחּתֹון - והֹוסיף ּבנֹו מת ׁשבעה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָואחר
וקרע, ּבנֹו' 'מת לֹו: אמרּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מתאחה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
קרע  קֹורע אּלא מֹוסיף, אינֹו - אביו מת ׁשבעה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואחר

ּבתֹוספת. ואּמֹו אביו ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶַָאחר;

ה'תשע"ה  כסלו י"ז שלישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ׁשֹולל ‡. - קרֹוביו ׁשאר על אדם ׁשּקֹורע הּקרעים ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

חלשה] תפירה ּומאחה[תופר ׁשבעה, לאחר [תפירה הּקרע ְְְִֶֶַַַַַָ
לאחר חזקה] ׁשֹולל - אּמֹו ועל אביו ועל ׁשלׁשים; ְְְְְִִִֵַַַַַַָֹלאחר

וׁש קֹורעת והאּׁשה לעֹולם. מאחה ואינֹו ֹוללת ׁשלׁשים, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הּצניעּות. מּפני אּמּה, ועל אביה על אפּלּו ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָמּיד,

חּיב ·. הּוא ּכ - אּמֹו ועל אביו על אדם ׁשּקֹורע ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכדר
הּנׂשיא ועל ּתֹורה, ׁשּלּמדֹו רּבֹו על ראש לקרע -] ְְְִִִֶַַַַַָָֹ

ועל הסנהדרין] ׁשּנהרג, הּצּבּור רב ועל ּדין, ּבית אב ועל ,ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַֹ
ועל  יהּודה, ערי ועל ׁשּנׂשרף, ּתֹורה ספר ועל הּׁשם, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּברּכת

הּמקּדׁש. ועל ְְְִִַַַָָירּוׁשלים,
ואינֹו‚. לּבֹו, את ׁשּמגּלה עד קֹורע - הּקרעים אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

לׁשללן, מּתר - מתאחין ׁשאין ּפי על ואף לעֹולם. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמאחה
ּוללקטן חלשות]למללן, תפירות ּכמין [- ולעׂשֹותן , ְְְְְְֲִַָָָָָ

ּבלבד אלּכסנּדרי ּבאחּוי אּלא אסרּו לא [תפירה סּלמֹות; ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֻ
לא חזקה] הּלקּוט, אֹו הּמלל אֹו הּׁשלל מּתֹו הּקֹורע וכל .ְְְִֵַַַַַָָָָֹ

האלּכסנּדרי. האחּוי מּתֹו הּוא קֹורע אבל ּכלּום; ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָעׂשה
הּכלי הפ יאחה.[הבגד]אפּלּו לא - למּטה ׂשפתֹו ונעׂשת , ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָֹ

.„,לפיכ הּלֹוקח. ּכ לאחֹותֹו, אסּור ׁשהּמֹוכר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּוכׁשם
מתאחה  אינֹו זה ׁשּקרע לּלֹוקח, להֹודיע צרי .הּמֹוכר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּנ‰. אביו? קרע ּכדר רּבֹו, על ׁשּקֹורע אמר:ּומּנין ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ראהּו ולא ּופרׁשיו! יׂשראל רכב אבי אבי מצעק: ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ"והּוא

קרעים" לׁשנים וּיקרעם ּבבגדיו, וּיחזק ׁשחּיב עֹוד. מּכאן , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
הבגד]הּׂשפה[לקרוע]להבּדיל של .[העליונה ְְִַַָָ

.Â ועל ּדין, ּבית אב ועל הּנׂשיא, על ׁשּקֹורעין ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָּומּנין
ּדוד  "וּיחזק ׁשּנאמר: צּבּור? רב ׁשּנהרג ׁשּבאה ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשמּועה
וּיסּפדּו, אּתֹו. אׁשר האנׁשים ּכל וגם וּיקרעם; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּבבגדיו,

הערב  עד וּיצמּו "ועל וּיבּכּו, נׂשיא, זה - ׁשאּול" על , ְְִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבית  ועל ה' עם "ועל ּדין, ּבית אב זה - ּבנֹו" ְְְְִֵֵֶַַַַָָיהֹונתן

הרעה. ׁשמּועה זֹו - ּבחרב" נפלּו ּכי - ְְְִִֵֶֶָָָָָָָיׂשראל
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.Ê הּׁשם ּברּכת על ׁשּקֹורעין "וּיבא ּומּנין ׁשּנאמר: ? ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ּבן  ויֹואח הּספר וׁשבנא הּבית על אׁשר חלקּיה ּבן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאליקים
הּׁשֹומע, אחד ּבגדים". קרּועי - חזקּיהּו אל הּמזּכיר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאסף

לקרע. חּיבין - ׁשֹומע מּפי הּׁשֹומע ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹואחד
.Á ׁשּכבר ּדין, ּבבית ּכׁשּיעידּו לקרע חּיבין אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהעדים

ׁשּׁשמעּו ּבׁשעה .קרעּו ְְְֶָָָָ
.Ë ויהי" ׁשּנאמר: ׁשּנׂשרף? ּתֹורה ספר על ׁשּקֹורעין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומּנין

הּמגּלה, ּכל ּתם עד . . וארּבעה ּדלתֹות ׁשלׁש יהּודי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹּכקרֹוא
ּבגדיהם  את קרעּו ולא פחדּו, ולא האח. על אׁשר האׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹעל

ע  וכל הּמל חּיבין בדיו"- ואין לקרע. ׁשחּיבין מּכלל , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבזרֹוע ׁשּנׂשרף ספר על אּלא בזדון]לקרע ּכּמעׂשה [בכח , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ואחת  הּגויל על אחת - קריעֹות ׁשּתי לקרע וחּיב ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹׁשהיה.
ואת  הּמגּלה את הּמל ׂשרף "אחרי ׁשּנאמר: הּכתב, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹעל

ְִַָהּדברים".
.È ועל ירּוׁשלים, ועל יהּודה, ערי על ׁשּקֹורעין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּנין

ׁשחרבּו מּׁשילה הּמקּדׁש מּׁשכם אנׁשים "וּיבאּו ׁשּנאמר: ? ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבגדים". ּוקרעי זקן מגּלחי איׁש, ׁשמֹונים ְְְְְְִִִִֵֵָָָֹֻֻּומּׁשמרֹון,

.‡È חּיב - נׁשמתֹו יציאת ּבׁשעת הּמת עם ׁשעמד מי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּכל
- ׁשּמת ּכׁשר אדם וכן קרֹובֹו; ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלקרע,

חכם  ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, לקרע חּיבין וקֹורעין הּכל . ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
והּכל  קרֹוביו; הּכל ׁשּמת, חכם אבל האבלים. ּכׁשאר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹטפח,
ּובית  מּימין. וחֹולצין לּביהן, את ׁשּמגּלין עד עליו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָקֹורעין
ּתלמידי  נהגּו ּוכבר ׁשבעה. ּכל ּבטל חכם, אֹותֹו ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָמדרׁשֹו
ׁשהן  ּפי על אף טפח, זה על זה לקרע מקֹום, ּבכל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹחכמים

חברֹו. את מלּמד מהן אחד ואין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשוין,
.·È ּפניהם ׁשהחזירּו ּכיון - ׁשּמת החכם על הּקֹורעין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל

החכם, על ׁשהּקֹורע לי, ויראה ׁשֹוללין. הּמּטה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמאחֹורי
אּלא  עליו מתאּבל אין - ׁשּמת רּבֹו ׁשאפּלּו למחר; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמאחה

ׁשמּועה  יֹום אֹו מיתה יֹום אֹו ּבלבד, אחד יראה יֹום וכן . ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
אף  למחר, ׁשֹולל ּבֹו, וכּיֹוצא הּנׂשיא על הּקֹורע ׁשאפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלי,

לעֹולם. מאחה ׁשאינֹו ּפי ְְִֵֶֶַַָעל
.‚È אּלא עליו קֹורעין אין - ׁשּמת ׁשמּועתֹו ׁשּבאה ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָחכם

ּומאחה  ּבּיֹום, ּבֹו וׁשֹולל ּכבֹודֹו; הּוא וזה הסּפד, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַּבׁשעת
.למחר  ְָָ

.„È וחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ּדין ּבית ְְְִִִֵֵֶַַָָֹאב
ּבית  ּובני ּבטלין; ׁשּבעירֹו מדרׁשֹות ּבּתי וכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹמּׂשמאל.
הּיֹוׁשבין  - מקֹומם את ּומׁשּנין הּכנסת, לבית נכנסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּכנסת

ּבדרֹום  יׁשבּו ּבצפֹון והּיֹוׁשבין ּבצפֹון, יׁשבּו .ּבדרֹום ְְְְְְְְִֵֵַָָָָ
.ÂË הּידים ׁשּתי וחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנׂשיא

הּכנסת  ּבית ּובני ּבטלים. מדרׁשֹות ּבּתי וכל ּומּכאן; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּכאן
ולא  ויֹוצאין; ׁשבעה וקֹוראין הּכנסת, לבית ּבׁשּבת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹנכנסין
ּדוין  מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות יֹוׁשבין אּלא ּבּׁשּוק, ְְְְְִִִִֶַַָָָָיטּילּו

הּיֹום.[מצטערים] ַָּכל

י  ¤¤ּפרק
אבלּות ‡. למנין עֹולה אּלא הּׁשּבת ּבׁשּבת אבלּות ואין . ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

עטיפת ּכגֹון ׁשּבצנעה, כיסוי]ּבדברים ותׁשמיׁש[- הראׁש, ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ
נֹוהג  אינֹו ׁשּבגלּוי, ּדברים אבל ּבחּמין. ּורחיצה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהּמּטה,
ונֹותן  הּמּטה, את וזֹוקף מנעליו, לֹובׁש אּלא אבלּות, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבהן
ילּבׁש ולא מחליף, - ּבגד לֹו יׁש ואם אדם. לכל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשלֹום
לֹו אין ואם אּמֹו; ועל אביו על אפּלּו ּבׁשּבת, קרּוע ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּבגד

לאחֹוריו. הּקרע את מחזיר ְְְֲִִֶֶַַַַַָלהחליף,
הּמנחה ·. מן ׁשּבת? ּבערב הּמּטֹות את זֹוקפים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי

ואף  .ׁשּתחׁש עד עליה יׁשב לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּולמעלה;
אֹותן  וכֹופה חֹוזר אחד, יֹום אּלא לֹו נׁשּתּיר ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעל

ׁשּבת  .ּבמֹוצאי ְֵַָָ
ּדבר ‚. אין - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש וכן ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹהרגלים,

ּבהן  נֹוהג אבלּות ׁשעה מּדברי אפּלּו מתֹו את הּקֹובר וכל . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
- הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש קדם אֹו הרגל קדם ְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאחת

ׁשבעה. ּגזרת מּמּנּו הּׁשנה ּבטלה ראׁש לאחר מֹונה נמצא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
מֹונה  הּפסח, ּולאחר יֹום. ועׂשרים ׁשלׁשה הּכּפּורים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹויֹום
וׁשבעת  ׁשבעה, ּגזרת מּמּנּו ּבטלה ׁשהרי יֹום; עׂשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּׁשה
קדם  מתֹו קבר אם וכן עׂשר. ארּבעה הרי - החג ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹימי
יֹום  ׁשהּוא ּפי על אף יֹום; עׂשר ׁשּׁשה אחריה מֹונה ֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָעצרת,

ימים. לׁשבעת ועֹולה רגל היא הרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָאחד,
ּתׁשעה „. החג אחר מֹונה הּסּכֹות, חג קדם מתֹו את ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻקבר

ּבלבד  טֹוב ימים יֹום ונמצא עצמֹו, ּבפני רגל ׁשמיני ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
חג  ׁשל ּוׁשמיני החג, ימי וׁשבעת ׁשבעה, מפסיק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָהראׁשֹון

יֹום. ועׂשרים אחד הרי - אחד ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָרגל
אֹו‰. הרגלים, מן רגל קדם ימים ׁשבעת מתֹו את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקֹובר

ּגזרת  מּמּנּו ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹקדם
יֹום  ּבערב אֹו טֹוב יֹום ּבערב ּולכּבס לסּפר ּומּתר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻׁשלׁשים.
לאחריהם  מֹונה ואינֹו ּככּלֹו; הּיֹום ׁשּמקצת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻהּכּפּורים,

מתּוּכלּום  אפּלּו - מתאּבל הּוא אּמֹו ועל אביו על ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ
ּפרע ׁשּיׁשּלח עד מגּלח אינֹו - יֹום ּבׁשלׁשים הרגל [-קדם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

רב] מפסיקין שער הרגלים ואין חבריו; ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
זה. ֶָָּדבר

.Âאֹו חמיׁשי לֹומר צרי ואין הרגל, ּבערב ׁשּלֹו ׁשּׁשי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָחל
ׁשבעה  ּגזרת אּלא מּמּנּו ּבטלה ולא מגּלח, אינֹו - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשליׁשי
עד  מלאכה, לעׂשֹות ולא ,ולסּו לרחץ מּתר ואינֹו ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֻּבלבד.
ּולאחר  הּׁשבעה. ׁשאר מפסיק טֹוב ויֹום טֹוב; יֹום ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּיּכנס

ו  הּמיתה, מּיֹום ׁשלׁשים מׁשלים טֹוב, ּבכל יֹום ּבהם אסּור ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ
ּדברים  .החמּׁשה ְֲִִַָָ

.Ê- ׁשּבת הּוא והרי הרגל, ּבערב להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחל
ּבתֹו לגּלח ּומ ּתר ׁשלׁשים, ּגזרת מּמּנּו -]ּבטלה [חול ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

וכן  ּבׁשּבת. לגּלח לֹו אפׁשר ואי היה, אנּוס ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹועד;
הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש אחר אֹו עצרת, אחר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹמגּלח
ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מי ׁשלׁשים. ּגזרת מּמּנּו ּבטלה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי
לגּלח  ׁשאסּור ּפי על אף - ּגּלח ולא הרגל, ּבערב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלהיֹות
ּגזרת  ּבטלה ׁשהרי הּמֹועד; לאחר לגּלח מּתר ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּבּמֹועד,

ׁשּירצה. עת ּבכל לגּלח לֹו ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשלׁשים,
.Á אבלּות עליו חלה לא - הרגל ּבתֹו מתֹו את ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּקֹובר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

la` zekld - mihtey xtq - elqk g"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מתחיל  הרגל לאחר אּלא ּברגל; אבלּות נֹוהג ואינ ֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכלל,
ׁשלׁשים  ּומֹונה אבלּות, ּדברי ּכל ּבהם ונֹוהג ׁשבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלמנֹות
ׁשלׁשים  ּגזרת ּבכל הּׁשלׁשים ּבׁשאר ונֹוהג הּקבּורה, .מּיֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹ

.Ë הּׁשבעה מֹונה טֹובים, ימים ׁשני ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
אבלּות, ּבֹו נֹוהג ׁשאין ּפי על אף האחרֹון; ׁשני טֹוב ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָמּיֹום
מאחריו  ּומֹונה הּמנין, מן לֹו עֹולה הּוא, ּומּדבריהם ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהֹואיל

הּקבּורה  מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּומֹונה ּבלבד; ימים ּכמֹוׁשּׁשה , ְְְְִִִִִֶַַָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.È,האחרֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא ׁשני טֹוב ּביֹום מתֹו את ְֲִֵֵֵֶֶַַָהּקֹובר
אבלּות  ּבֹו נֹוהג - עצרת ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום הֹואיל אֹו ; ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶ

- הּתֹורה מן ראׁשֹון יֹום ואבלּות מּדבריהם, ׁשני טֹוב ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָויֹום
אם  אבל ּתֹורה. ׁשל עׂשה מּפני ּדבריהם, ׁשל עׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָיּדחה
ּבֹו נֹוהג אינֹו - הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום ְִֵֵֵֶַַָָָֹקבר
ׁשּבארנּו מהּטעם ,אר אחד ּכיֹום ׁשּׁשניהם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאבלּות;

החדׁש. קּדּוׁש ְְִִֶַֹּבהלכֹות

יא  ¤¤ּפרק
ּבּמֹועד,‡. מתֹו על קֹורע ּבּמֹועד, אבלּות ׁשאין ּפי על ֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַאף

ּכתפֹו הקריעה]וחֹולץ ּומברין[ממקום את [מאכילים], ְְְִֵֵֶַ
הראשון]האבלים היום -[סעודות אּלּו ּכל ּבּמֹועד. לחם ֲִֵֵֵֶֶַָָ

אין  - ׁשני ּביֹום אפּלּו טֹוב, ּביֹום אבל מֹועד; ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶָֻּבחּלֹו
מברין. ולא חֹולצין, ולא ְְְְְִִִַֹֹקֹורעין,

ׁשחּיבין ·. הּקרֹובים אּלא חֹולצין, ולא ּבּמֹועד קֹורעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאין
אֹו ּכׁשר, אדם על אֹו החכם, על וחֹולץ הּקֹורע אֹו ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאבל,
על  הּכל ּומברין נׁשמה. יציאת ּבׁשעת עֹומד ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמי

הרחבה ּבתֹו ּבּמֹועד העיר]החכם ככר ׁשּמברין [- ּכדר , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עליו. אבלים ׁשהּכל - האבלים ֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹאת

על ‚. אּלא מברין אין ּבּמֹועד, האבלים את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשּמברין
זקּופֹות  אבל מּטֹות ּבּמֹועד. אבלים ּברּכת אֹומרין ואין , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָ

הּמּטה  את מּניחין ואין ונפטרין. ּומנחמין ּבּׁשּורה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָעֹומדין
אסּור  ׁשהּמֹועד - ּבּמֹועד הּספד את להרּגיל ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּברחֹוב,
ּבּמֹועד, ואּמֹו אביו עצמֹות מלּקט אין וכן ותענית. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבספד
אין  וכן קרֹובים. ׁשאר לֹומר צרי ואין לֹו; הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשאבל
חדׁשים; ּבראׁשי ולא ּופּורים, ּבחנּכה הּמת את ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻמסּפידין
חנּכה  לפני לסּפד ּומּתר אבלּות. ּדברי ּכל ּבהם נֹוהגין ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻֻאבל

ּולאחריהם. ְֲִֵֶַּופּורים,
מעּנֹות„. ּבּמֹועד, להלן]הּנׁשים לא [מבואר אבל ְֲִֵַַַָָֹ

כף]מטּפחֹות אל ּופּורים,[כף וחנּכה חדׁשים ּובראׁשי ; ְְְֲֳִִֵַַָָָֻ
ּבזה. ולא ּבזה לא מקֹוננֹות, אין אבל ּומטּפחֹות. ְְְְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹמעּנֹות

מטּפחֹות. ולא מעּנֹות לא הּמת, ְְְְְִֵַַַַֹֹנקּבר
עֹונֹות‰. ׁשּכּלן - עּנּוי? הּוא הספד]איזה ּכאחת.[דברי ְִֵֶֶַַָֻ

אחריה  עֹונֹות וכּלן אֹומרת, אחת - ׁשּנאמר:קינה , ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ּדברים  ּבּמה קינה". רעּותּה ואּׁשה נהי, בנתיכם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ"ולּמדנה
- ׁשּמת חכמים ּתלמיד אבל ׁשּמתּו. העם ּבׁשאר ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאמּורים?
ּופּורים  ּבחנּכה לֹומר צרי ואין ּבּמֹועד, אֹותֹו ְְֲִִִֵֵַַַָָֻסֹופדין
אֹותֹו סֹופדין ואין ׁשני. טֹוב ּביֹום לא אבל חדׁשים; ְְְְֲֳִִִֵֵֵָָָֹוראׁשי

ויֹום  ּבספד. אסּורין נקּבר, ּבפניו; אּלא אּלּו, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָּבימים
ׁשהיא  ּפי על אף אֹותֹו וסֹופדין הּוא; ּכפניו ְְְְִִִֶַַָָָׁשמּועתֹו,

ְָרחֹוקה.
.Âׁשּלּה מת על אּׁשה ּתעֹורר ספדן]לא יֹום [ע"י ׁשלׁשים ְְִִֵֵֶַָָֹֹ

ּדוים והם החג יבֹוא ׁשּלא ּכדי לחג, ;[מצטערים]קדם ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּדברים  ּבּמה יֹום. ׁשלׁשים הּלב מן מׁשּתּכח הּמת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשאין
סמּו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו מת אם אבל יׁשן; ּבמת ְְְֲֲִִִֵֵָָָָֹאמּורים?

מעֹוררת. ְֶֶֶָלחג,
.Ê מת לֹו ׁשּמת ּומי ּכרגל. הן הרי החתנּות, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשבעת

ימי  מׁשלים - ואּמֹו אביו אפּלּו - הּמׁשּתה ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּבתֹו
ּומֹונה  אבלּות; ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהּׂשמחה,

הּׂשמחה  ימי ׁשבעת מאחר .הּׁשלׁשים ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹ
.Á ּכדי טבחֹו, וטבח ּפּתֹו ואפה הּסעּודה צרכי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהכין

אם  - לּׂשמחה ׁשּיּכנסּו קדם מת לֹו ּומת לּׂשמחה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיּכנסּו
ונֹוהג  והּפת, הּבׂשר מֹוכר - ּבׂשר ּגּבי על מים נתן ְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹלא
הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר אבלּות; ימי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשבעת

ּב ּגּבי על מים נתן אֹותֹוואם למּכר אפׁשר אי ׁשהרי ׂשר, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לחּפה, הּכּלה ואת החתן ואת לחדר, הּמת את מכניסין -ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ונֹוהג ּופֹורׁש. מצוה, ּבעילת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָּובֹועל
נֹוהג  הּימים, אֹותם וכל אבלּות. ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָואחר
האנׁשים, ּבין יׁשן הּוא ,לפיכ ּכׁשּבת; ׁשּבצנעה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּבדברים
ואין  מּטתֹו. יׁשּמׁש ׁשּלא ּכדי הּנׁשים, ּבין יׁשנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהיא
ּבמקֹום  היה יֹום. ׁשלׁשים ּכל הּכּלה מן ּתכׁשיטין ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹמֹונעין
מֹוכר, - מים עליו ׁשּנתן ּפי על אף הּבׂשר, למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשאפׁשר
הּבׂשר, למּכר אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום היּו ּתחּלה; אבלּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹונֹוהג
הּמׁשּתה  ימי ׁשבעת נֹוהג - מים עליו נתן ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאף
אֹו חתן ׁשל אביו ּבׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּתחּלה.
מי  להם אין זֹו, סעּודה יפסידּו ׁשאם ּכּלה, ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָאּמּה
ׁשל  אּמֹו אֹו ּכּלה, ׁשל אביה מת אם אבל להם. ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיטרח
האבל  ימי ׁשבעת נֹוהגין - קרֹוביהם ׁשאר אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָחתן,
ימי  ׁשבעת וינהגּו לחּפה, ּתּכנס ּכ ואחר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻּתחּלה,

.הּמׁשּתה  ְִֶַ

ה'תשע"ה  כסלו י"ח רביעי יום

יב  ¤¤ּפרק
הּיֹורׁשין ‡. את ּכֹופין ,לפיכ הּוא; הּמת ּכבֹוד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָההסּפד,

והמקֹוננֹות המקֹוננים ׂשכר ספדנים]לּתן אֹותֹו.[- וסֹופדין , ְְְְְְְְִִִֵַַַ
צּוה  אם אבל אֹותֹו. סֹופדין אין ּתסּפדּוהּו', 'אל צּוה: ְְְְֲִִִִִִֵַָָָואם

ׁשהּקבּורה לֹו; ׁשֹומעין אין - יּקבר ׁשּנאמר:מצוה ׁשּלא , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּתקּברּנּו". קבֹור ְְִִֶָ"ּכי

וכל ·. ימים. מארי אינֹו חכם, ׁשל ּבהסּפדֹו הּמתעּצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
ּכׁשר  אדם ּבהסּפד וכל הּמתעּצל ּבחּייו; לקברֹו ראּוי , ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשמּור  ּכ על ׂשכרֹו הרי ּכׁשר, אדם על ּדמעֹות ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָהּמֹוריד
הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ֵֶַָָאצל

מׁשּנין ‚. ואין חכם, ׁשל מּטתֹו על ּתֹורה ספר מּניחין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאין
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.Ê הּׁשם ּברּכת על ׁשּקֹורעין "וּיבא ּומּנין ׁשּנאמר: ? ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ּבן  ויֹואח הּספר וׁשבנא הּבית על אׁשר חלקּיה ּבן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאליקים
הּׁשֹומע, אחד ּבגדים". קרּועי - חזקּיהּו אל הּמזּכיר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאסף

לקרע. חּיבין - ׁשֹומע מּפי הּׁשֹומע ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹואחד
.Á ׁשּכבר ּדין, ּבבית ּכׁשּיעידּו לקרע חּיבין אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהעדים

ׁשּׁשמעּו ּבׁשעה .קרעּו ְְְֶָָָָ
.Ë ויהי" ׁשּנאמר: ׁשּנׂשרף? ּתֹורה ספר על ׁשּקֹורעין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומּנין

הּמגּלה, ּכל ּתם עד . . וארּבעה ּדלתֹות ׁשלׁש יהּודי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹּכקרֹוא
ּבגדיהם  את קרעּו ולא פחדּו, ולא האח. על אׁשר האׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹעל

ע  וכל הּמל חּיבין בדיו"- ואין לקרע. ׁשחּיבין מּכלל , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבזרֹוע ׁשּנׂשרף ספר על אּלא בזדון]לקרע ּכּמעׂשה [בכח , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ואחת  הּגויל על אחת - קריעֹות ׁשּתי לקרע וחּיב ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹׁשהיה.
ואת  הּמגּלה את הּמל ׂשרף "אחרי ׁשּנאמר: הּכתב, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹעל

ְִַָהּדברים".
.È ועל ירּוׁשלים, ועל יהּודה, ערי על ׁשּקֹורעין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּנין

ׁשחרבּו מּׁשילה הּמקּדׁש מּׁשכם אנׁשים "וּיבאּו ׁשּנאמר: ? ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבגדים". ּוקרעי זקן מגּלחי איׁש, ׁשמֹונים ְְְְְְִִִִֵֵָָָֹֻֻּומּׁשמרֹון,

.‡È חּיב - נׁשמתֹו יציאת ּבׁשעת הּמת עם ׁשעמד מי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּכל
- ׁשּמת ּכׁשר אדם וכן קרֹובֹו; ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלקרע,

חכם  ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, לקרע חּיבין וקֹורעין הּכל . ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
והּכל  קרֹוביו; הּכל ׁשּמת, חכם אבל האבלים. ּכׁשאר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹטפח,
ּובית  מּימין. וחֹולצין לּביהן, את ׁשּמגּלין עד עליו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָקֹורעין
ּתלמידי  נהגּו ּוכבר ׁשבעה. ּכל ּבטל חכם, אֹותֹו ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָמדרׁשֹו
ׁשהן  ּפי על אף טפח, זה על זה לקרע מקֹום, ּבכל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹחכמים

חברֹו. את מלּמד מהן אחד ואין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשוין,
.·È ּפניהם ׁשהחזירּו ּכיון - ׁשּמת החכם על הּקֹורעין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל

החכם, על ׁשהּקֹורע לי, ויראה ׁשֹוללין. הּמּטה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמאחֹורי
אּלא  עליו מתאּבל אין - ׁשּמת רּבֹו ׁשאפּלּו למחר; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמאחה

ׁשמּועה  יֹום אֹו מיתה יֹום אֹו ּבלבד, אחד יראה יֹום וכן . ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
אף  למחר, ׁשֹולל ּבֹו, וכּיֹוצא הּנׂשיא על הּקֹורע ׁשאפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלי,

לעֹולם. מאחה ׁשאינֹו ּפי ְְִֵֶֶַַָעל
.‚È אּלא עליו קֹורעין אין - ׁשּמת ׁשמּועתֹו ׁשּבאה ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָחכם

ּומאחה  ּבּיֹום, ּבֹו וׁשֹולל ּכבֹודֹו; הּוא וזה הסּפד, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַּבׁשעת
.למחר  ְָָ

.„È וחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ּדין ּבית ְְְִִִֵֵֶַַָָֹאב
ּבית  ּובני ּבטלין; ׁשּבעירֹו מדרׁשֹות ּבּתי וכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹמּׂשמאל.
הּיֹוׁשבין  - מקֹומם את ּומׁשּנין הּכנסת, לבית נכנסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּכנסת

ּבדרֹום  יׁשבּו ּבצפֹון והּיֹוׁשבין ּבצפֹון, יׁשבּו .ּבדרֹום ְְְְְְְְִֵֵַָָָָ
.ÂË הּידים ׁשּתי וחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנׂשיא

הּכנסת  ּבית ּובני ּבטלים. מדרׁשֹות ּבּתי וכל ּומּכאן; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּכאן
ולא  ויֹוצאין; ׁשבעה וקֹוראין הּכנסת, לבית ּבׁשּבת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹנכנסין
ּדוין  מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות יֹוׁשבין אּלא ּבּׁשּוק, ְְְְְִִִִֶַַָָָָיטּילּו

הּיֹום.[מצטערים] ַָּכל

י  ¤¤ּפרק
אבלּות ‡. למנין עֹולה אּלא הּׁשּבת ּבׁשּבת אבלּות ואין . ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

עטיפת ּכגֹון ׁשּבצנעה, כיסוי]ּבדברים ותׁשמיׁש[- הראׁש, ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ
נֹוהג  אינֹו ׁשּבגלּוי, ּדברים אבל ּבחּמין. ּורחיצה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהּמּטה,
ונֹותן  הּמּטה, את וזֹוקף מנעליו, לֹובׁש אּלא אבלּות, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבהן
ילּבׁש ולא מחליף, - ּבגד לֹו יׁש ואם אדם. לכל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשלֹום
לֹו אין ואם אּמֹו; ועל אביו על אפּלּו ּבׁשּבת, קרּוע ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּבגד

לאחֹוריו. הּקרע את מחזיר ְְְֲִִֶֶַַַַַָלהחליף,
הּמנחה ·. מן ׁשּבת? ּבערב הּמּטֹות את זֹוקפים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי

ואף  .ׁשּתחׁש עד עליה יׁשב לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּולמעלה;
אֹותן  וכֹופה חֹוזר אחד, יֹום אּלא לֹו נׁשּתּיר ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעל

ׁשּבת  .ּבמֹוצאי ְֵַָָ
ּדבר ‚. אין - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש וכן ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹהרגלים,

ּבהן  נֹוהג אבלּות ׁשעה מּדברי אפּלּו מתֹו את הּקֹובר וכל . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
- הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש קדם אֹו הרגל קדם ְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאחת

ׁשבעה. ּגזרת מּמּנּו הּׁשנה ּבטלה ראׁש לאחר מֹונה נמצא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
מֹונה  הּפסח, ּולאחר יֹום. ועׂשרים ׁשלׁשה הּכּפּורים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹויֹום
וׁשבעת  ׁשבעה, ּגזרת מּמּנּו ּבטלה ׁשהרי יֹום; עׂשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּׁשה
קדם  מתֹו קבר אם וכן עׂשר. ארּבעה הרי - החג ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹימי
יֹום  ׁשהּוא ּפי על אף יֹום; עׂשר ׁשּׁשה אחריה מֹונה ֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָעצרת,

ימים. לׁשבעת ועֹולה רגל היא הרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָאחד,
ּתׁשעה „. החג אחר מֹונה הּסּכֹות, חג קדם מתֹו את ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻקבר

ּבלבד  טֹוב ימים יֹום ונמצא עצמֹו, ּבפני רגל ׁשמיני ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
חג  ׁשל ּוׁשמיני החג, ימי וׁשבעת ׁשבעה, מפסיק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָהראׁשֹון

יֹום. ועׂשרים אחד הרי - אחד ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָרגל
אֹו‰. הרגלים, מן רגל קדם ימים ׁשבעת מתֹו את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקֹובר

ּגזרת  מּמּנּו ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹקדם
יֹום  ּבערב אֹו טֹוב יֹום ּבערב ּולכּבס לסּפר ּומּתר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻׁשלׁשים.
לאחריהם  מֹונה ואינֹו ּככּלֹו; הּיֹום ׁשּמקצת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻהּכּפּורים,

מתּוּכלּום  אפּלּו - מתאּבל הּוא אּמֹו ועל אביו על ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ
ּפרע ׁשּיׁשּלח עד מגּלח אינֹו - יֹום ּבׁשלׁשים הרגל [-קדם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

רב] מפסיקין שער הרגלים ואין חבריו; ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
זה. ֶָָּדבר

.Âאֹו חמיׁשי לֹומר צרי ואין הרגל, ּבערב ׁשּלֹו ׁשּׁשי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָחל
ׁשבעה  ּגזרת אּלא מּמּנּו ּבטלה ולא מגּלח, אינֹו - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשליׁשי
עד  מלאכה, לעׂשֹות ולא ,ולסּו לרחץ מּתר ואינֹו ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֻּבלבד.
ּולאחר  הּׁשבעה. ׁשאר מפסיק טֹוב ויֹום טֹוב; יֹום ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּיּכנס

ו  הּמיתה, מּיֹום ׁשלׁשים מׁשלים טֹוב, ּבכל יֹום ּבהם אסּור ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ
ּדברים  .החמּׁשה ְֲִִַָָ

.Ê- ׁשּבת הּוא והרי הרגל, ּבערב להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחל
ּבתֹו לגּלח ּומ ּתר ׁשלׁשים, ּגזרת מּמּנּו -]ּבטלה [חול ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

וכן  ּבׁשּבת. לגּלח לֹו אפׁשר ואי היה, אנּוס ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹועד;
הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש אחר אֹו עצרת, אחר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹמגּלח
ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מי ׁשלׁשים. ּגזרת מּמּנּו ּבטלה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי
לגּלח  ׁשאסּור ּפי על אף - ּגּלח ולא הרגל, ּבערב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלהיֹות
ּגזרת  ּבטלה ׁשהרי הּמֹועד; לאחר לגּלח מּתר ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּבּמֹועד,

ׁשּירצה. עת ּבכל לגּלח לֹו ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשלׁשים,
.Á אבלּות עליו חלה לא - הרגל ּבתֹו מתֹו את ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּקֹובר
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מתחיל  הרגל לאחר אּלא ּברגל; אבלּות נֹוהג ואינ ֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכלל,
ׁשלׁשים  ּומֹונה אבלּות, ּדברי ּכל ּבהם ונֹוהג ׁשבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלמנֹות
ׁשלׁשים  ּגזרת ּבכל הּׁשלׁשים ּבׁשאר ונֹוהג הּקבּורה, .מּיֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹ

.Ë הּׁשבעה מֹונה טֹובים, ימים ׁשני ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
אבלּות, ּבֹו נֹוהג ׁשאין ּפי על אף האחרֹון; ׁשני טֹוב ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָמּיֹום
מאחריו  ּומֹונה הּמנין, מן לֹו עֹולה הּוא, ּומּדבריהם ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהֹואיל

הּקבּורה  מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּומֹונה ּבלבד; ימים ּכמֹוׁשּׁשה , ְְְְִִִִִֶַַָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.È,האחרֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא ׁשני טֹוב ּביֹום מתֹו את ְֲִֵֵֵֶֶַַָהּקֹובר
אבלּות  ּבֹו נֹוהג - עצרת ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום הֹואיל אֹו ; ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶ

- הּתֹורה מן ראׁשֹון יֹום ואבלּות מּדבריהם, ׁשני טֹוב ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָויֹום
אם  אבל ּתֹורה. ׁשל עׂשה מּפני ּדבריהם, ׁשל עׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָיּדחה
ּבֹו נֹוהג אינֹו - הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום ְִֵֵֵֶַַָָָֹקבר
ׁשּבארנּו מהּטעם ,אר אחד ּכיֹום ׁשּׁשניהם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאבלּות;

החדׁש. קּדּוׁש ְְִִֶַֹּבהלכֹות

יא  ¤¤ּפרק
ּבּמֹועד,‡. מתֹו על קֹורע ּבּמֹועד, אבלּות ׁשאין ּפי על ֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַאף

ּכתפֹו הקריעה]וחֹולץ ּומברין[ממקום את [מאכילים], ְְְִֵֵֶַ
הראשון]האבלים היום -[סעודות אּלּו ּכל ּבּמֹועד. לחם ֲִֵֵֵֶֶַָָ

אין  - ׁשני ּביֹום אפּלּו טֹוב, ּביֹום אבל מֹועד; ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶָֻּבחּלֹו
מברין. ולא חֹולצין, ולא ְְְְְִִִַֹֹקֹורעין,

ׁשחּיבין ·. הּקרֹובים אּלא חֹולצין, ולא ּבּמֹועד קֹורעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאין
אֹו ּכׁשר, אדם על אֹו החכם, על וחֹולץ הּקֹורע אֹו ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאבל,
על  הּכל ּומברין נׁשמה. יציאת ּבׁשעת עֹומד ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמי

הרחבה ּבתֹו ּבּמֹועד העיר]החכם ככר ׁשּמברין [- ּכדר , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עליו. אבלים ׁשהּכל - האבלים ֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹאת

על ‚. אּלא מברין אין ּבּמֹועד, האבלים את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשּמברין
זקּופֹות  אבל מּטֹות ּבּמֹועד. אבלים ּברּכת אֹומרין ואין , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָ

הּמּטה  את מּניחין ואין ונפטרין. ּומנחמין ּבּׁשּורה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָעֹומדין
אסּור  ׁשהּמֹועד - ּבּמֹועד הּספד את להרּגיל ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּברחֹוב,
ּבּמֹועד, ואּמֹו אביו עצמֹות מלּקט אין וכן ותענית. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבספד
אין  וכן קרֹובים. ׁשאר לֹומר צרי ואין לֹו; הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשאבל
חדׁשים; ּבראׁשי ולא ּופּורים, ּבחנּכה הּמת את ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻמסּפידין
חנּכה  לפני לסּפד ּומּתר אבלּות. ּדברי ּכל ּבהם נֹוהגין ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻֻאבל

ּולאחריהם. ְֲִֵֶַּופּורים,
מעּנֹות„. ּבּמֹועד, להלן]הּנׁשים לא [מבואר אבל ְֲִֵַַַָָֹ

כף]מטּפחֹות אל ּופּורים,[כף וחנּכה חדׁשים ּובראׁשי ; ְְְֲֳִִֵַַָָָֻ
ּבזה. ולא ּבזה לא מקֹוננֹות, אין אבל ּומטּפחֹות. ְְְְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹמעּנֹות

מטּפחֹות. ולא מעּנֹות לא הּמת, ְְְְְִֵַַַַֹֹנקּבר
עֹונֹות‰. ׁשּכּלן - עּנּוי? הּוא הספד]איזה ּכאחת.[דברי ְִֵֶֶַַָֻ

אחריה  עֹונֹות וכּלן אֹומרת, אחת - ׁשּנאמר:קינה , ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ּדברים  ּבּמה קינה". רעּותּה ואּׁשה נהי, בנתיכם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ"ולּמדנה
- ׁשּמת חכמים ּתלמיד אבל ׁשּמתּו. העם ּבׁשאר ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאמּורים?
ּופּורים  ּבחנּכה לֹומר צרי ואין ּבּמֹועד, אֹותֹו ְְֲִִִֵֵַַַָָֻסֹופדין
אֹותֹו סֹופדין ואין ׁשני. טֹוב ּביֹום לא אבל חדׁשים; ְְְְֲֳִִִֵֵֵָָָֹוראׁשי

ויֹום  ּבספד. אסּורין נקּבר, ּבפניו; אּלא אּלּו, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָּבימים
ׁשהיא  ּפי על אף אֹותֹו וסֹופדין הּוא; ּכפניו ְְְְִִִֶַַָָָׁשמּועתֹו,

ְָרחֹוקה.
.Âׁשּלּה מת על אּׁשה ּתעֹורר ספדן]לא יֹום [ע"י ׁשלׁשים ְְִִֵֵֶַָָֹֹ

ּדוים והם החג יבֹוא ׁשּלא ּכדי לחג, ;[מצטערים]קדם ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּדברים  ּבּמה יֹום. ׁשלׁשים הּלב מן מׁשּתּכח הּמת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשאין
סמּו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו מת אם אבל יׁשן; ּבמת ְְְֲֲִִִֵֵָָָָֹאמּורים?

מעֹוררת. ְֶֶֶָלחג,
.Ê מת לֹו ׁשּמת ּומי ּכרגל. הן הרי החתנּות, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשבעת

ימי  מׁשלים - ואּמֹו אביו אפּלּו - הּמׁשּתה ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּבתֹו
ּומֹונה  אבלּות; ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהּׂשמחה,

הּׂשמחה  ימי ׁשבעת מאחר .הּׁשלׁשים ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹ
.Á ּכדי טבחֹו, וטבח ּפּתֹו ואפה הּסעּודה צרכי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהכין

אם  - לּׂשמחה ׁשּיּכנסּו קדם מת לֹו ּומת לּׂשמחה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיּכנסּו
ונֹוהג  והּפת, הּבׂשר מֹוכר - ּבׂשר ּגּבי על מים נתן ְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹלא
הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר אבלּות; ימי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשבעת

ּב ּגּבי על מים נתן אֹותֹוואם למּכר אפׁשר אי ׁשהרי ׂשר, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לחּפה, הּכּלה ואת החתן ואת לחדר, הּמת את מכניסין -ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ונֹוהג ּופֹורׁש. מצוה, ּבעילת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָּובֹועל
נֹוהג  הּימים, אֹותם וכל אבלּות. ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָואחר
האנׁשים, ּבין יׁשן הּוא ,לפיכ ּכׁשּבת; ׁשּבצנעה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּבדברים
ואין  מּטתֹו. יׁשּמׁש ׁשּלא ּכדי הּנׁשים, ּבין יׁשנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהיא
ּבמקֹום  היה יֹום. ׁשלׁשים ּכל הּכּלה מן ּתכׁשיטין ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹמֹונעין
מֹוכר, - מים עליו ׁשּנתן ּפי על אף הּבׂשר, למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשאפׁשר
הּבׂשר, למּכר אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום היּו ּתחּלה; אבלּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹונֹוהג
הּמׁשּתה  ימי ׁשבעת נֹוהג - מים עליו נתן ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאף
אֹו חתן ׁשל אביו ּבׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּתחּלה.
מי  להם אין זֹו, סעּודה יפסידּו ׁשאם ּכּלה, ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָאּמּה
ׁשל  אּמֹו אֹו ּכּלה, ׁשל אביה מת אם אבל להם. ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיטרח
האבל  ימי ׁשבעת נֹוהגין - קרֹוביהם ׁשאר אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָחתן,
ימי  ׁשבעת וינהגּו לחּפה, ּתּכנס ּכ ואחר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻּתחּלה,

.הּמׁשּתה  ְִֶַ

ה'תשע"ה  כסלו י"ח רביעי יום

יב  ¤¤ּפרק
הּיֹורׁשין ‡. את ּכֹופין ,לפיכ הּוא; הּמת ּכבֹוד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָההסּפד,

והמקֹוננֹות המקֹוננים ׂשכר ספדנים]לּתן אֹותֹו.[- וסֹופדין , ְְְְְְְְִִִֵַַַ
צּוה  אם אבל אֹותֹו. סֹופדין אין ּתסּפדּוהּו', 'אל צּוה: ְְְְֲִִִִִִֵַָָָואם

ׁשהּקבּורה לֹו; ׁשֹומעין אין - יּקבר ׁשּנאמר:מצוה ׁשּלא , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּתקּברּנּו". קבֹור ְְִִֶָ"ּכי

וכל ·. ימים. מארי אינֹו חכם, ׁשל ּבהסּפדֹו הּמתעּצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
ּכׁשר  אדם ּבהסּפד וכל הּמתעּצל ּבחּייו; לקברֹו ראּוי , ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשמּור  ּכ על ׂשכרֹו הרי ּכׁשר, אדם על ּדמעֹות ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָהּמֹוריד
הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ֵֶַָָאצל

מׁשּנין ‚. ואין חכם, ׁשל מּטתֹו על ּתֹורה ספר מּניחין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89



`laקמד zekld - mihtey xtq - elqk g"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מעבירים] אּלא [- מּטתֹו מֹוציאין ואין למּטה, מּמּטה ְְִִִִִִֵֶָָָָאֹותֹו
העם, ּובׁשאר ּגג. ּדר אֹותּה ׁשּיׁשלׁשלּו לא ּפתחים, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּדר

לעׂשֹות. ֲַָֻמּתר
לּמת„. מֹוׁשבֹות וׁשבעה מעמדֹות מּׁשבעה ּפֹוחתין [-אין ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ

מהקבורה] ּבפחֹות בחזרה ּומֹוׁשב מעמד עֹוׂשין ואין ;ְְֲִֵַָָָ
ּביֹום  אּלא עֹוׂשין ואין ּבקרֹובים. אּלא עֹוׂשין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמעׂשרה,
עֹוׂשין  ּכיצד ׁשּנהגּו. ּובמקֹום הּקברֹות, ּובבית ְְְֲִִֵֵֶַַָָָראׁשֹון,
מׁשּפחה  ּובני הּקרֹובים ׁשאר מעמידין ׁשּנהגּו? ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָּבמקֹום
ּבהן; וכּיֹוצא קינֹות ּדברי לפניהם ואֹומרין אבל, ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאינן
לפניהם  ואֹומרין ׁשבּו'! יקרים, 'ׁשבּו, אֹומרין: ּכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָואחר
'עּמדּו, אֹומרין: ּכ ואחר יֹוׁשבין; ּכׁשהן אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּדברים
ּכ ואֹומר וחֹוזר עֹומדין. ּכׁשהם ואֹומרין עמדּו'! ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹיקרים,

ּפעמים. ְְִִָָׁשבעה
ׁשּנהגּו,‰. ּבמקֹום לאנׁשים ּומֹוׁשב מעמד ׁשעֹוׂשין ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָּכדר

לנׁשים  עֹוׂשין ּכאנׁשּכ הּנׁשים את ּומסּפידין ּבכל ; ים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָ
ׁשּזה  לעֹולם, ּברחֹוב האּׁשה מּטת מּניחין אין אבל ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָמקֹום.

קבּורתּה. למיתתּה, סמּו אּלא לאּׁשה; ְְְִִֶַָָָָָָָָּגנאי
.Â ולא ּונהי, קינים עליהן אֹומרים אין - עצמֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָֹהמלּקט

עליהם  אֹומרין אבל אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּברּכת
ּכּבּוׁשים  ודברי הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש ׁשבח .ּדברי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

.Ê ׁשל ׁשדרֹו אם - למקֹום מּמקֹום מת ׁשל ארֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָהמפּנה
ּברּכת  עליו ואֹומרים ּבׁשּורה, עליו עֹומדין - קּים ְְְְְִִִֵַַָָָָָָמת
ּפי  על אף אֹותֹו, ּומסּפידין אבלים, ותנחּומי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַאבלים
קּימת  ׁשדרֹו אין ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשהעבירּוהּו
ואין  ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין אֹותֹו, מסּפידין אין -ְְְְְִִִֵֵֵַָָָ

אבלים  ּתנחּומי ולא אבלים ּברּכת לא עליו ואּלּואֹומרין . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ
האבל; ּבבית ׁשאֹומרים ּדברים - אבלים? ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהן

ּבׁשּורה. ׁשאֹומרין - אבלים ְְְֲִִֵֵֶַָּתנחּומי
.Á עליהם מתאּבל זה הרי - ואּמֹו אביו עצמֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהמלּקט

לֹו צרּורין אפּלּו מתאּבל, אין ולערב ּכּלֹו; הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻּכל
קינֹות.ּבסדינֹו עליהם אֹומרין ואין . ְְְֲִִִִֵֵֶ

.Ë ראּוי יהיה ׁשנים ּכּמה ּובן הּקטּנים. את מסּפידין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין
עׁשירים  ּובני חמׁש, ּבני - זקנים ּבני אֹו ענּיים ּבני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָלהסּפד?

נקבֹות  ואחד זכרים אחד ׁשׁש; ּבני -. ְְְְִֵֵֵֶֶָָָ
.Èּבחיק יֹוצא - יֹום ׁשלׁשים ּכל - ׁשּמת בידים]ּתינֹוק -], ְְִִֵֵֵֶָֹ

אחד  ּבאיׁש לא אבל אנׁשים; ּובׁשני אחת ּבאּׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹונקּבר
ואין  ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין הּיחּוד. מּפני נׁשים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָּובׁשּתי
ּבן  אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים, ּברּכת עליו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹאֹומרין

ּבגלֹוסקמא יֹוצא - ּגמּורים יֹום ארון]ׁשלׁשים קטּנה [- ְְְְְִִִֵַָָָֹ
ּבאגּפים בזרועות]הּנּטלת ּבׁשּורה,[- עליו ועֹומדין , ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשנים  ּבן אבלים. ותנחּומי אבלים ּברּכת עליו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָואֹומרין
ּבמּטה. יֹוצא חדׁש, ְִֵֶָָָֹעׂשר

.‡Èמצהיבין רּבים ּבמּטה, הּיֹוצא מצטערים]ּכל עליו;[- ְְִִִִֵַַַָָָָ
וכל  עליו. מצהיבין רּבים אין ּבמּטה, יֹוצא ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכל

מוכר]הּנּכר נּכר [- ׁשאינֹו וכל ּבֹו; מתעּסקין רּבים לרּבים, ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
נׁשים  ׁשּנהגּו ּומקֹום ּבֹו. להתעּסק חּיבין הרּבים אין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלרּבים,

הּמּטה, לאחר הּמּטה; לפני יֹוצאֹות הּמּטה, לפני ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלצאת
הּמּטה. לאחר ְְִַַַָיֹוצאֹות

.·Èוהּׁשפחֹות הכנענים]העבדים אֹותם,[- מסּפידים אין - ְְְֲִִִֵַַָָָָ
ו  ּבׁשּורה; עליהם עֹומדין ּברּכת ואין עליהם אֹומרים אין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ

ּכׁשם  לֹו אֹומרין אּלא אבלים, ּתנחּומי ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָֹאבלים,
ימּלא  'הּמקֹום ׁשּמת: חמֹורֹו ועל ׁשֹורֹו על לֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָׁשאֹומרין

.'ְְֶחסרֹונ
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הּמת,‡. את ׁשּקֹוברין אחר האבלים? את מנחמין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

הּמלּוין  וכל הּקברֹות, ּבית ּבצד ועֹומדין האבלים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמתקּבצין
ׁשּורה  לפני ׁשּורה להם, סביב עֹומדין הּמת ׁשּורה את ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

הּמנין. מן אבלים ואין מעׂשרה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָּפחּותה
ּבאין ·. המנחמין וכל המנחמין, לׂשמאל עֹומדין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹהאבלים

מן  'ּתנחמּו להן: ואֹומרים אחד, אחד האבלים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻאצל
לביתֹו האבל הֹול ּכ ואחר ויֹום הּׁשמים'; יֹום ּובכל . ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ׁשּבאּו ּבין לנחמֹו, אדם ּבני ּבאין אבלּות, ימי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּׁשבעת
חדׁשֹות ניחמוהו]ּפנים ּבאּו.[שלא ׁשּלא ּבין , ֲִֵֶָָָֹ

ּבראׁש‚. מסב אּלא האבל ליׁשב רּׁשאין המנחמין ואין ; ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
רּׁשאין  ואין לארץ". אּתֹו "וּיׁשבּו ׁשּנאמר: קרקע, ּגּבי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
ּדבר  "ואין ׁשּנאמר: - ּתחּלה האבל ׁשּיפּתח עד ּדבר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלֹומר
ויקּלל  ּפיהּו, את אּיֹוב ּפתח כן "אחרי ּוכתיב: ּדבר", ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאליו
אין  ׁשּוב - ראׁשֹו ׁשּנענע וכיון אליפז". וּיען  יֹומֹו ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹאת
מּדי. יֹותר יטריחּוהּו ׁשּלא אצלֹו, ליׁשב רּׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהמנחמין

אדם „. ּבני עׂשרה ּבאים - להתנחם אבלים לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמת
ּוׁשאר  האבלּות, ימי ׁשבעת ּכל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָּכׁשרין,
קבּועין  עׂשרה ׁשם היּו לא ואם עליהם. מתקּבצין ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹהעם
ויֹוׁשבין  העם, מּׁשאר עׂשרה מתקּבצין - ויֹום יֹום ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָּבכל

.ּבמקֹומֹו ְִ
נׂשיא‰. ּבפני לעמד חּיבין לביהמ"ד]הּכל חּוץ [כשנכנס , ְֲִִִֵַַַָָֹֹ

חּוץ  'ׁשב', אדם: אֹומר מּפניו העֹומד ּולכל וחֹולה; ְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָמאבל
ּבחליֹו. יׁשב ּבאבלֹו, יׁשב ׁשּמׁשמע: - וחֹולה ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמאבל

.Âהאבל,[שוטפים]ּומרּבצין[מטאטאים]מכּבדין ּבבית ְְְְְִִֵֵֶַַָ
וקיתֹונֹות וכֹוסֹות קערֹות ּוצלֹוחּיֹות,[כדים]ּומדיחין ְְְְְִִִִָ

הּמגמר  את לא ׁשם מביאין אין אבל הּנרֹות; את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּומדליקין
הּבׂשמים.[קטורת] את ולא ,ְְִֶַָֹ

.Êּבֹו ׁשּמברין הּמאכל האבל לבית מֹוליכין [-אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
לאבל] הראשון ביום ּבכלי ,מאכילים ולא ּכסף ּבכלי ְְְִִֵֵֶֶֹֹלא

אלון]ׁשעם מעץ ׁשל [- נסרים ּבכלי אּלא ּבהן; וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא ּבהן, וכּיֹוצא קלּופה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹערבה
את  לבּיׁש ׁשּלא ּבצבּועה, אּלא לבנה ּבזכּוכית מׁשקין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואין

טֹובֹות. יינֹותיהן ׁשאין ֲִִֵֵֵֶֶָהענּיים
.Á אחד לכל ּכֹוסֹות עׂשרה על יתר האבל ּבבית ׁשֹותין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

אכילה, ּבתֹו ּוׁשלׁשה אכילה, קדם ׁשלׁשה - ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָֹֹֹואחד
יׁשּתּכר  ׁשּמא יֹוסיף, ולא אכילה; אחר .וארּבעה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

.Ëׁשמּועה אֹומרין הלכה]אין האבל,[- ּבבית והּגדה ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ
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ּדוין יֹוׁשבין מצטערים]אּלא הּמת,[- ּבפני אֹומרין אין וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ
ּדברים צרכים]אּלא ּתֹורה [- ּבדברי לעסק אבל מת; ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ

אסּור. - הּקברֹות ּבבית אֹו ְְְֵַָָָָּבפניו,
.È מסּפידין ואין ימים, ׁשלׁשה על יתר הּמת על ּבֹוכין ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאין

ׁשבעה  על אבל יתר העם. ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ
עליהן  ּבֹוכין ואין חכמתן; רב לפי הּכל חכמים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּתלמידי
ּוכתיב: רּבנּו, מּמׁשה ּגדֹול לנּו ׁשאין - יֹום מּׁשלׁשים ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹיֹותר

י  מסּפידין אין וכן מׁשה". אבל בכי ימי על "וּיּתמּו תר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּגדֹול ּבחכמה לנּו אין - חדׁש עׂשר ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשנים
לאחר  ׁשמּועתֹו ׁשּבאה חכם וכן נסּפד. חדׁש עׂשר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּוׁשנים

אֹותֹו. סֹופדין אין חדׁש, עׂשר ְְִֵֵֶָָֹׁשנים
.‡È מּדי יתר מתֹו על אדם יתקּׁשה -[באבלות]אל ְִִֵֵֶַַַַָָָ

יתר  ּכלֹומר: לֹו", ּתנדּו ואל למת, ּתבּכּו "אל ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּנאמר:
מנהג  על עצמֹו והמצער עֹולם, ׁשל מנהגֹו הּוא ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמּדי;
לבכי, ׁשלׁשה יעׂשה? ּכיצד אּלא טּפׁש. זה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהעֹולם,

החמּׁשה. ולׁשאר לתסּפרת יֹום ׁשלׁשים להסּפד, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשבעה
.·È זה הרי חכמים, ׁשּצּוּו ּכמֹו מתאּבל ׁשּלא מי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּכל

אּלאאכזרי  ויחזר ; ּבמעׂשיו, ויפׁשּפׁש וידאג יפחד ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
החבּורה ּבתׁשּובה  ּכל ּתדאג ׁשּמת, חבּורה מּבני ואחד . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכאּלּו עצמֹו את יראה הראׁשֹונים, ימים ׁשלׁשה ּכל ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֻּכּלּה.
ּבקרן  מּנחת ׁשבעה, ועד מּׁשלׁשה ּכתפֹו; על לֹו מּנחת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻחרב
להכין  ּכדי זה ּכל ּבּׁשּוק. ּכנגּדֹו עֹוברת ,ואיל מּכאן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָזוית;

לחזר אֹומר:[בתשובה]עצמֹו הּוא והרי מּׁשנתֹו, ויעֹור , ְְְֲֲִֵֵֵַַַָֹ
ולחּול. להקיץ ׁשּצרי מּכלל, חלּו"; ולא אתם ְְְְִִִִִֶָָָָָָָֹֹ"הּכית
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חֹולים ‡. לבּקר ּדבריהם ׁשל עׂשה אבלים,מצות ּולנחם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

הּכּלה ּולהכניס הּמת, האֹורחים,[לחופה]ּולהֹוציא ּוללּוֹות , ְְְְְִִִֵַַַַַָָ
לפניו, וליל הּכתף, על לׂשאת הּקבּורה, צרכי ּבכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹולעסק
ּולסעדם  והּכּלה, החתן לׂשּמח וכן ולקּבר; ולחּפר, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹולסּפד,

חסדים ּגמילּות הם ואּלּו צרכיהם. להן ׁשּבגּופֹוּבכל ׁשאין , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
הם  הרי מּדבריהם, אּלּו מצוֹות ׁשּכל ּפי על אף | ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשעּור.
רֹוצה  ׁשאּתה הּדברים ּכל ."ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבכלל

אֹותם  עׂשה אחרים, ל אֹותם ּבתֹורה ׁשּיעׂשּו לאחי אּתה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
.ּובמצוֹות  ְְִ

הּלּוּוי·. אורח]ׂשכר החק [של והּוא הּכל; מן מרּבה ְְְִִֶַַַַֹֹֻ
אבינּו אברהם מאכיל ׁשחקקֹו - ּבּה ׁשּנהג החסד ודר , ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

אֹותם  ּומלּוה אֹותם, ּומׁשקה ּדרכים, הכנסת עֹוברי ּוגדֹולה . ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנ ׁשכינה, ּפני מהקּבלת והּנה אֹורחים "וּירא, אמר: ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אנׁשים  חכמים:"ׁשלׁשה אמרּו מהכנסתם; יֹותר ולּוּוים, . ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָֹ
ּדמים'. ׁשֹופ ּכאּלּו מלּוה, ׁשאינֹו ְְִִֵֵֶֶַָָ'ּכל

.‚[- ּדין [בי"ד ּובית לצדקה. ׁשּכֹופין ּכדר ללויה, ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָּכֹופין
למקֹום; מּמקֹום העֹובר אדם ללּוֹות ׁשלּוחין מתּקנין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהיּו
ׁשפכּו ּכאּלּו הּכתּוב עליהם מעלה זה, ּבדבר נתעּצלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָואם
לֹו יׁש ּבעיר, אּמֹות ארּבע חברֹו את המלּוה אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדמים.
הרב  ּבּה? אדם ׁשחּיב הּלויה ׁשעּור הּוא וכּמה מרּבה. ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻׂשכר

עיר ׁשל עּבּורּה עד לעיר]לּתלמיד, מחוץ אמה והאיׁש[ע' ; ְְִִִִֶַַַָָ

ואם  ּפרסה; עד לרב, והּתלמיד הּׁשּבת. ּתחּום עד ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַָָָלחברֹו,
ּפרסאֹות. ׁשלׁש עד מבהק, רּבֹו ְְַַַָָָָָֹֻהיה

את „. מבּקר ּגדֹול אפּלּו הּכל; על מצוה - חֹולים ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּבּקּור
זה  הרי הּמֹוסיף, וכל ּבּיֹום; הרּבה ּפעמים ּומבּקרין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקטן.

החֹולה מׁשּבח  את המבּקר וכל יטריח. ׁשּלא ּובלבד -, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
מעליו  והקל מחליֹו, חלק נטל מבּקר,ּכאּלּו ׁשאינֹו וכל ; ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּדמים. ׁשֹופ ְִִֵָּכאּלּו
ׁשליׁשי ‰. מּיֹום אּלא החֹולה, את מבּקרין והלאה;אין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

מּיד  אֹותֹו מבּקרין - והכּביד החלי, עליו קפץ ואין ואם . ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹ
ּבׁשלׁש ולא ּבּיֹום, ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ּבׁשלׁש לא ְְְְְִִַַָָָֹֹֹֹמבּקרין

ׁשהן מּפני בהן]אחרֹונֹות, ואין [- החֹולה. ּבצרכי מתעּסקין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מחֹוׁשי  ולא העין, חֹולי ולא מעים, חֹולי לא ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹֹֹמבּקרין

להם. קׁשה ׁשהּבּקּור מּפני - ְִִֵֶֶֶַָָָֹהראׁש
.Â,מּטה ּגּבי על לא יׁשב לא - החֹולה את לבּקר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּנכנס

מקֹום  ּגּבי על ולא ּכּסא, ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
ויֹוׁשב ּגבֹוּה מתעּטף, אּלא מּמראׁשֹותיו; למעלה ולא , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ויֹוצא. רחמים, עליו ּומבּקׁש מּמראׁשֹותיו, ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָלמּטה
.Ê חֹולים לבּקּור קֹודמת אבלים ׁשּנחמת לי, ׁשּנחּום יראה ; ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

הּמתים. ועם החּיים עם חסדים ּגמילּות ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָאבלים
.Á ּומתעּסק הּכּלה, את מּניח - וכּלה מת לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמי

הּמת  מת עם אבל". ּבבית חכמים "לב אֹומר: הּוא וכן ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָ
מּלפני  הּמת את מעבירין ,ּבּדר ּבזה זה ׁשּנפּגׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכּלה

.הּמל מּלפני עֹוברין והּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹהּכּלה;
.Ë.הּכּלה ּולהכנסת הּמת להֹוצאת ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָמבּטלין

ּכל  לֹו יׁש אבל צרּכֹו; ּכל לֹו ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבּמה
ּתֹורה, ּבתלמּוד מתעּסקין ׁשאין וכל מבּטלין. אין ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָצרּכֹו,

עּמֹו להתעּסק .חּיבין ְְִִִֵַַָ
.È,מלאכה ּבעׂשּית אסּורין העיר ּבני ּכל - ּבעיר אחד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָמת

מּתרין  ּבצרכיו, ׁשּיתעּסק מי לֹו יׁש ואם ׁשּיקּברּוהּו; .עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
.‡È ׁשּׁשים עד עּמֹו היּו אפּלּו - ׁשּמת חכמים ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָּתלמיד

רּבֹוא, ׁשּׁשים היּו להֹוצאתֹו; ּתֹורה ּתלמּוד מבּטלין ְְְְִִִִִַַָָָָרּבֹוא,
מבּטלין  ׁשעּור,אין לֹו אין - לאחרים מלּמד היה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָ

להֹוצאתֹו. הּכל מבּטלין ְְְִֶַַָָָֹאּלא
.·È חֹוליהם ּומבּקרין אבליהם, ּומנחמין ּגֹוים, מתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַקֹוברין

ׁשלֹום  ּדרכי מּפני -. ְְִֵֵַָ
.‚È ּבהם אֹוכלין אין ּכיצד? ּבהניה. אסּורין הּקברֹות ,ּבּתי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

קֹורין  ולא מלאכה, ּבהם עֹוׂשין ואין ּבהם, ׁשֹותין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹואין
ּבהם[מקרא]ּבהם ׁשֹונין ולא -[משנה], ּדבר ׁשל ּכללֹו . ְְִֶֶֶָָָָָֹ

נאֹותין לא [נהנים]אין ראׁש. קּלּות ּבהם נֹוהגין ולא ּבהם, ְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
ּבראׁשֹו, ּותפּלין קבר, ׁשל אּמֹות ארּבע ּבתֹו אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיל

ּבזרֹועֹו ּתֹורה אּמֹות,וספר ארּבע ּוברחּוק ׁשם. יתּפּלל ולא ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ָֻמּתר.

.„È ּבדיסקיא יּתנם לא - למקֹום מּמקֹום עצמֹות ְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹהּמֹולי
מּפני [שק] עליהם; וירּכב החמֹור ּגּבי על יּניחם ולא ,ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹ

אֹו הּגּנבים מּפני מתירא היה ואם ּבּזיֹון. מנהג ּבהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנֹוהג
מּתר. - הּלסטים ְְִִִֵַָֻמּפני

.ÂË מּבזּוי אפּלּו לקבר, מּקבר הּמת את מפּנין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָאין
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מעבירים] אּלא [- מּטתֹו מֹוציאין ואין למּטה, מּמּטה ְְִִִִִִֵֶָָָָאֹותֹו
העם, ּובׁשאר ּגג. ּדר אֹותּה ׁשּיׁשלׁשלּו לא ּפתחים, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּדר

לעׂשֹות. ֲַָֻמּתר
לּמת„. מֹוׁשבֹות וׁשבעה מעמדֹות מּׁשבעה ּפֹוחתין [-אין ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ

מהקבורה] ּבפחֹות בחזרה ּומֹוׁשב מעמד עֹוׂשין ואין ;ְְֲִֵַָָָ
ּביֹום  אּלא עֹוׂשין ואין ּבקרֹובים. אּלא עֹוׂשין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמעׂשרה,
עֹוׂשין  ּכיצד ׁשּנהגּו. ּובמקֹום הּקברֹות, ּובבית ְְְֲִִֵֵֶַַָָָראׁשֹון,
מׁשּפחה  ּובני הּקרֹובים ׁשאר מעמידין ׁשּנהגּו? ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָּבמקֹום
ּבהן; וכּיֹוצא קינֹות ּדברי לפניהם ואֹומרין אבל, ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאינן
לפניהם  ואֹומרין ׁשבּו'! יקרים, 'ׁשבּו, אֹומרין: ּכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָואחר
'עּמדּו, אֹומרין: ּכ ואחר יֹוׁשבין; ּכׁשהן אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּדברים
ּכ ואֹומר וחֹוזר עֹומדין. ּכׁשהם ואֹומרין עמדּו'! ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹיקרים,

ּפעמים. ְְִִָָׁשבעה
ׁשּנהגּו,‰. ּבמקֹום לאנׁשים ּומֹוׁשב מעמד ׁשעֹוׂשין ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָּכדר

לנׁשים  עֹוׂשין ּכאנׁשּכ הּנׁשים את ּומסּפידין ּבכל ; ים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָ
ׁשּזה  לעֹולם, ּברחֹוב האּׁשה מּטת מּניחין אין אבל ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָמקֹום.

קבּורתּה. למיתתּה, סמּו אּלא לאּׁשה; ְְְִִֶַָָָָָָָָּגנאי
.Â ולא ּונהי, קינים עליהן אֹומרים אין - עצמֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָֹהמלּקט

עליהם  אֹומרין אבל אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּברּכת
ּכּבּוׁשים  ודברי הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש ׁשבח .ּדברי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

.Ê ׁשל ׁשדרֹו אם - למקֹום מּמקֹום מת ׁשל ארֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָהמפּנה
ּברּכת  עליו ואֹומרים ּבׁשּורה, עליו עֹומדין - קּים ְְְְְִִִֵַַָָָָָָמת
ּפי  על אף אֹותֹו, ּומסּפידין אבלים, ותנחּומי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַאבלים
קּימת  ׁשדרֹו אין ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשהעבירּוהּו
ואין  ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין אֹותֹו, מסּפידין אין -ְְְְְִִִֵֵֵַָָָ

אבלים  ּתנחּומי ולא אבלים ּברּכת לא עליו ואּלּואֹומרין . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ
האבל; ּבבית ׁשאֹומרים ּדברים - אבלים? ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהן

ּבׁשּורה. ׁשאֹומרין - אבלים ְְְֲִִֵֵֶַָּתנחּומי
.Á עליהם מתאּבל זה הרי - ואּמֹו אביו עצמֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהמלּקט

לֹו צרּורין אפּלּו מתאּבל, אין ולערב ּכּלֹו; הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻּכל
קינֹות.ּבסדינֹו עליהם אֹומרין ואין . ְְְֲִִִִֵֵֶ

.Ë ראּוי יהיה ׁשנים ּכּמה ּובן הּקטּנים. את מסּפידין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין
עׁשירים  ּובני חמׁש, ּבני - זקנים ּבני אֹו ענּיים ּבני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָלהסּפד?

נקבֹות  ואחד זכרים אחד ׁשׁש; ּבני -. ְְְְִֵֵֵֶֶָָָ
.Èּבחיק יֹוצא - יֹום ׁשלׁשים ּכל - ׁשּמת בידים]ּתינֹוק -], ְְִִֵֵֵֶָֹ

אחד  ּבאיׁש לא אבל אנׁשים; ּובׁשני אחת ּבאּׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹונקּבר
ואין  ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין הּיחּוד. מּפני נׁשים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָּובׁשּתי
ּבן  אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים, ּברּכת עליו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹאֹומרין

ּבגלֹוסקמא יֹוצא - ּגמּורים יֹום ארון]ׁשלׁשים קטּנה [- ְְְְְִִִֵַָָָֹ
ּבאגּפים בזרועות]הּנּטלת ּבׁשּורה,[- עליו ועֹומדין , ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשנים  ּבן אבלים. ותנחּומי אבלים ּברּכת עליו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָואֹומרין
ּבמּטה. יֹוצא חדׁש, ְִֵֶָָָֹעׂשר

.‡Èמצהיבין רּבים ּבמּטה, הּיֹוצא מצטערים]ּכל עליו;[- ְְִִִִֵַַַָָָָ
וכל  עליו. מצהיבין רּבים אין ּבמּטה, יֹוצא ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכל

מוכר]הּנּכר נּכר [- ׁשאינֹו וכל ּבֹו; מתעּסקין רּבים לרּבים, ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
נׁשים  ׁשּנהגּו ּומקֹום ּבֹו. להתעּסק חּיבין הרּבים אין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלרּבים,

הּמּטה, לאחר הּמּטה; לפני יֹוצאֹות הּמּטה, לפני ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלצאת
הּמּטה. לאחר ְְִַַַָיֹוצאֹות

.·Èוהּׁשפחֹות הכנענים]העבדים אֹותם,[- מסּפידים אין - ְְְֲִִִֵַַָָָָ
ו  ּבׁשּורה; עליהם עֹומדין ּברּכת ואין עליהם אֹומרים אין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ

ּכׁשם  לֹו אֹומרין אּלא אבלים, ּתנחּומי ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָֹאבלים,
ימּלא  'הּמקֹום ׁשּמת: חמֹורֹו ועל ׁשֹורֹו על לֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָׁשאֹומרין

.'ְְֶחסרֹונ

יג  ¤¤ּפרק
הּמת,‡. את ׁשּקֹוברין אחר האבלים? את מנחמין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

הּמלּוין  וכל הּקברֹות, ּבית ּבצד ועֹומדין האבלים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמתקּבצין
ׁשּורה  לפני ׁשּורה להם, סביב עֹומדין הּמת ׁשּורה את ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

הּמנין. מן אבלים ואין מעׂשרה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָּפחּותה
ּבאין ·. המנחמין וכל המנחמין, לׂשמאל עֹומדין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹהאבלים

מן  'ּתנחמּו להן: ואֹומרים אחד, אחד האבלים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻאצל
לביתֹו האבל הֹול ּכ ואחר ויֹום הּׁשמים'; יֹום ּובכל . ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ׁשּבאּו ּבין לנחמֹו, אדם ּבני ּבאין אבלּות, ימי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּׁשבעת
חדׁשֹות ניחמוהו]ּפנים ּבאּו.[שלא ׁשּלא ּבין , ֲִֵֶָָָֹ

ּבראׁש‚. מסב אּלא האבל ליׁשב רּׁשאין המנחמין ואין ; ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
רּׁשאין  ואין לארץ". אּתֹו "וּיׁשבּו ׁשּנאמר: קרקע, ּגּבי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
ּדבר  "ואין ׁשּנאמר: - ּתחּלה האבל ׁשּיפּתח עד ּדבר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלֹומר
ויקּלל  ּפיהּו, את אּיֹוב ּפתח כן "אחרי ּוכתיב: ּדבר", ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאליו
אין  ׁשּוב - ראׁשֹו ׁשּנענע וכיון אליפז". וּיען  יֹומֹו ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹאת
מּדי. יֹותר יטריחּוהּו ׁשּלא אצלֹו, ליׁשב רּׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהמנחמין

אדם „. ּבני עׂשרה ּבאים - להתנחם אבלים לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמת
ּוׁשאר  האבלּות, ימי ׁשבעת ּכל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָּכׁשרין,
קבּועין  עׂשרה ׁשם היּו לא ואם עליהם. מתקּבצין ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹהעם
ויֹוׁשבין  העם, מּׁשאר עׂשרה מתקּבצין - ויֹום יֹום ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָּבכל

.ּבמקֹומֹו ְִ
נׂשיא‰. ּבפני לעמד חּיבין לביהמ"ד]הּכל חּוץ [כשנכנס , ְֲִִִֵַַַָָֹֹ

חּוץ  'ׁשב', אדם: אֹומר מּפניו העֹומד ּולכל וחֹולה; ְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָמאבל
ּבחליֹו. יׁשב ּבאבלֹו, יׁשב ׁשּמׁשמע: - וחֹולה ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמאבל

.Âהאבל,[שוטפים]ּומרּבצין[מטאטאים]מכּבדין ּבבית ְְְְְִִֵֵֶַַָ
וקיתֹונֹות וכֹוסֹות קערֹות ּוצלֹוחּיֹות,[כדים]ּומדיחין ְְְְְִִִִָ

הּמגמר  את לא ׁשם מביאין אין אבל הּנרֹות; את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּומדליקין
הּבׂשמים.[קטורת] את ולא ,ְְִֶַָֹ

.Êּבֹו ׁשּמברין הּמאכל האבל לבית מֹוליכין [-אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
לאבל] הראשון ביום ּבכלי ,מאכילים ולא ּכסף ּבכלי ְְְִִֵֵֶֶֹֹלא

אלון]ׁשעם מעץ ׁשל [- נסרים ּבכלי אּלא ּבהן; וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא ּבהן, וכּיֹוצא קלּופה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹערבה
את  לבּיׁש ׁשּלא ּבצבּועה, אּלא לבנה ּבזכּוכית מׁשקין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואין

טֹובֹות. יינֹותיהן ׁשאין ֲִִֵֵֵֶֶָהענּיים
.Á אחד לכל ּכֹוסֹות עׂשרה על יתר האבל ּבבית ׁשֹותין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

אכילה, ּבתֹו ּוׁשלׁשה אכילה, קדם ׁשלׁשה - ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָֹֹֹואחד
יׁשּתּכר  ׁשּמא יֹוסיף, ולא אכילה; אחר .וארּבעה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

.Ëׁשמּועה אֹומרין הלכה]אין האבל,[- ּבבית והּגדה ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ
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ּדוין יֹוׁשבין מצטערים]אּלא הּמת,[- ּבפני אֹומרין אין וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ
ּדברים צרכים]אּלא ּתֹורה [- ּבדברי לעסק אבל מת; ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ

אסּור. - הּקברֹות ּבבית אֹו ְְְֵַָָָָּבפניו,
.È מסּפידין ואין ימים, ׁשלׁשה על יתר הּמת על ּבֹוכין ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאין

ׁשבעה  על אבל יתר העם. ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ
עליהן  ּבֹוכין ואין חכמתן; רב לפי הּכל חכמים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּתלמידי
ּוכתיב: רּבנּו, מּמׁשה ּגדֹול לנּו ׁשאין - יֹום מּׁשלׁשים ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹיֹותר

י  מסּפידין אין וכן מׁשה". אבל בכי ימי על "וּיּתמּו תר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּגדֹול ּבחכמה לנּו אין - חדׁש עׂשר ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשנים
לאחר  ׁשמּועתֹו ׁשּבאה חכם וכן נסּפד. חדׁש עׂשר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּוׁשנים

אֹותֹו. סֹופדין אין חדׁש, עׂשר ְְִֵֵֶָָֹׁשנים
.‡È מּדי יתר מתֹו על אדם יתקּׁשה -[באבלות]אל ְִִֵֵֶַַַַָָָ

יתר  ּכלֹומר: לֹו", ּתנדּו ואל למת, ּתבּכּו "אל ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּנאמר:
מנהג  על עצמֹו והמצער עֹולם, ׁשל מנהגֹו הּוא ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמּדי;
לבכי, ׁשלׁשה יעׂשה? ּכיצד אּלא טּפׁש. זה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהעֹולם,

החמּׁשה. ולׁשאר לתסּפרת יֹום ׁשלׁשים להסּפד, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשבעה
.·È זה הרי חכמים, ׁשּצּוּו ּכמֹו מתאּבל ׁשּלא מי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּכל

אּלאאכזרי  ויחזר ; ּבמעׂשיו, ויפׁשּפׁש וידאג יפחד ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
החבּורה ּבתׁשּובה  ּכל ּתדאג ׁשּמת, חבּורה מּבני ואחד . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכאּלּו עצמֹו את יראה הראׁשֹונים, ימים ׁשלׁשה ּכל ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֻּכּלּה.
ּבקרן  מּנחת ׁשבעה, ועד מּׁשלׁשה ּכתפֹו; על לֹו מּנחת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻחרב
להכין  ּכדי זה ּכל ּבּׁשּוק. ּכנגּדֹו עֹוברת ,ואיל מּכאן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָזוית;

לחזר אֹומר:[בתשובה]עצמֹו הּוא והרי מּׁשנתֹו, ויעֹור , ְְְֲֲִֵֵֵַַַָֹ
ולחּול. להקיץ ׁשּצרי מּכלל, חלּו"; ולא אתם ְְְְִִִִִֶָָָָָָָֹֹ"הּכית

יד  ¤¤ּפרק
חֹולים ‡. לבּקר ּדבריהם ׁשל עׂשה אבלים,מצות ּולנחם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

הּכּלה ּולהכניס הּמת, האֹורחים,[לחופה]ּולהֹוציא ּוללּוֹות , ְְְְְִִִֵַַַַַָָ
לפניו, וליל הּכתף, על לׂשאת הּקבּורה, צרכי ּבכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹולעסק
ּולסעדם  והּכּלה, החתן לׂשּמח וכן ולקּבר; ולחּפר, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹולסּפד,

חסדים ּגמילּות הם ואּלּו צרכיהם. להן ׁשּבגּופֹוּבכל ׁשאין , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
הם  הרי מּדבריהם, אּלּו מצוֹות ׁשּכל ּפי על אף | ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשעּור.
רֹוצה  ׁשאּתה הּדברים ּכל ."ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבכלל

אֹותם  עׂשה אחרים, ל אֹותם ּבתֹורה ׁשּיעׂשּו לאחי אּתה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
.ּובמצוֹות  ְְִ

הּלּוּוי·. אורח]ׂשכר החק [של והּוא הּכל; מן מרּבה ְְְִִֶַַַַֹֹֻ
אבינּו אברהם מאכיל ׁשחקקֹו - ּבּה ׁשּנהג החסד ודר , ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

אֹותם  ּומלּוה אֹותם, ּומׁשקה ּדרכים, הכנסת עֹוברי ּוגדֹולה . ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנ ׁשכינה, ּפני מהקּבלת והּנה אֹורחים "וּירא, אמר: ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אנׁשים  חכמים:"ׁשלׁשה אמרּו מהכנסתם; יֹותר ולּוּוים, . ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָֹ
ּדמים'. ׁשֹופ ּכאּלּו מלּוה, ׁשאינֹו ְְִִֵֵֶֶַָָ'ּכל

.‚[- ּדין [בי"ד ּובית לצדקה. ׁשּכֹופין ּכדר ללויה, ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָּכֹופין
למקֹום; מּמקֹום העֹובר אדם ללּוֹות ׁשלּוחין מתּקנין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהיּו
ׁשפכּו ּכאּלּו הּכתּוב עליהם מעלה זה, ּבדבר נתעּצלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָואם
לֹו יׁש ּבעיר, אּמֹות ארּבע חברֹו את המלּוה אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדמים.
הרב  ּבּה? אדם ׁשחּיב הּלויה ׁשעּור הּוא וכּמה מרּבה. ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻׂשכר

עיר ׁשל עּבּורּה עד לעיר]לּתלמיד, מחוץ אמה והאיׁש[ע' ; ְְִִִִֶַַַָָ

ואם  ּפרסה; עד לרב, והּתלמיד הּׁשּבת. ּתחּום עד ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַָָָלחברֹו,
ּפרסאֹות. ׁשלׁש עד מבהק, רּבֹו ְְַַַָָָָָֹֻהיה

את „. מבּקר ּגדֹול אפּלּו הּכל; על מצוה - חֹולים ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּבּקּור
זה  הרי הּמֹוסיף, וכל ּבּיֹום; הרּבה ּפעמים ּומבּקרין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקטן.

החֹולה מׁשּבח  את המבּקר וכל יטריח. ׁשּלא ּובלבד -, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
מעליו  והקל מחליֹו, חלק נטל מבּקר,ּכאּלּו ׁשאינֹו וכל ; ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּדמים. ׁשֹופ ְִִֵָּכאּלּו
ׁשליׁשי ‰. מּיֹום אּלא החֹולה, את מבּקרין והלאה;אין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

מּיד  אֹותֹו מבּקרין - והכּביד החלי, עליו קפץ ואין ואם . ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹ
ּבׁשלׁש ולא ּבּיֹום, ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ּבׁשלׁש לא ְְְְְִִַַָָָֹֹֹֹמבּקרין

ׁשהן מּפני בהן]אחרֹונֹות, ואין [- החֹולה. ּבצרכי מתעּסקין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מחֹוׁשי  ולא העין, חֹולי ולא מעים, חֹולי לא ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹֹֹמבּקרין

להם. קׁשה ׁשהּבּקּור מּפני - ְִִֵֶֶֶַָָָֹהראׁש
.Â,מּטה ּגּבי על לא יׁשב לא - החֹולה את לבּקר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּנכנס

מקֹום  ּגּבי על ולא ּכּסא, ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
ויֹוׁשב ּגבֹוּה מתעּטף, אּלא מּמראׁשֹותיו; למעלה ולא , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ויֹוצא. רחמים, עליו ּומבּקׁש מּמראׁשֹותיו, ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָלמּטה
.Ê חֹולים לבּקּור קֹודמת אבלים ׁשּנחמת לי, ׁשּנחּום יראה ; ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

הּמתים. ועם החּיים עם חסדים ּגמילּות ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָאבלים
.Á ּומתעּסק הּכּלה, את מּניח - וכּלה מת לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמי

הּמת  מת עם אבל". ּבבית חכמים "לב אֹומר: הּוא וכן ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָ
מּלפני  הּמת את מעבירין ,ּבּדר ּבזה זה ׁשּנפּגׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכּלה

.הּמל מּלפני עֹוברין והּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹהּכּלה;
.Ë.הּכּלה ּולהכנסת הּמת להֹוצאת ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָמבּטלין

ּכל  לֹו יׁש אבל צרּכֹו; ּכל לֹו ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבּמה
ּתֹורה, ּבתלמּוד מתעּסקין ׁשאין וכל מבּטלין. אין ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָצרּכֹו,

עּמֹו להתעּסק .חּיבין ְְִִִֵַַָ
.È,מלאכה ּבעׂשּית אסּורין העיר ּבני ּכל - ּבעיר אחד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָמת

מּתרין  ּבצרכיו, ׁשּיתעּסק מי לֹו יׁש ואם ׁשּיקּברּוהּו; .עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
.‡È ׁשּׁשים עד עּמֹו היּו אפּלּו - ׁשּמת חכמים ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָּתלמיד

רּבֹוא, ׁשּׁשים היּו להֹוצאתֹו; ּתֹורה ּתלמּוד מבּטלין ְְְְִִִִִַַָָָָרּבֹוא,
מבּטלין  ׁשעּור,אין לֹו אין - לאחרים מלּמד היה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָ

להֹוצאתֹו. הּכל מבּטלין ְְְִֶַַָָָֹאּלא
.·È חֹוליהם ּומבּקרין אבליהם, ּומנחמין ּגֹוים, מתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַקֹוברין

ׁשלֹום  ּדרכי מּפני -. ְְִֵֵַָ
.‚È ּבהם אֹוכלין אין ּכיצד? ּבהניה. אסּורין הּקברֹות ,ּבּתי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

קֹורין  ולא מלאכה, ּבהם עֹוׂשין ואין ּבהם, ׁשֹותין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹואין
ּבהם[מקרא]ּבהם ׁשֹונין ולא -[משנה], ּדבר ׁשל ּכללֹו . ְְִֶֶֶָָָָָֹ

נאֹותין לא [נהנים]אין ראׁש. קּלּות ּבהם נֹוהגין ולא ּבהם, ְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
ּבראׁשֹו, ּותפּלין קבר, ׁשל אּמֹות ארּבע ּבתֹו אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיל

ּבזרֹועֹו ּתֹורה אּמֹות,וספר ארּבע ּוברחּוק ׁשם. יתּפּלל ולא ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ָֻמּתר.

.„È ּבדיסקיא יּתנם לא - למקֹום מּמקֹום עצמֹות ְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹהּמֹולי
מּפני [שק] עליהם; וירּכב החמֹור ּגּבי על יּניחם ולא ,ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹ

אֹו הּגּנבים מּפני מתירא היה ואם ּבּזיֹון. מנהג ּבהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנֹוהג
מּתר. - הּלסטים ְְִִִֵַָֻמּפני

.ÂË מּבזּוי אפּלּו לקבר, מּקבר הּמת את מפּנין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָאין
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היה ואם המיועד]למכּבד; ׂשדהּו[הקבר מת]ּבתֹו [של ְְְִִֵָָָָֻ
לבזּוי. מּמכּבד אפּלּו מפּנהּו, -ְְְֲִִֵַָָֻ

.ÊË ּכאחד מתים ׁשני ולא מת, ּגּבי על מת קֹוברין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹואין
עּמּה נקּבר אּמֹו, עם הּיֹוצא וקטן הּוא. ׁשּבּזיֹון -. ְְִִִִִֵֶַָָָָָ

.ÊÈ עֹולם קרקע ׁשאין ּבהניה, אסּור אינֹו הּקבר ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעפר
הּבנין קבר אבל הקרקע]נאסרת; מעל שבנוי אסּור [- , ְֱֲִֶֶֶֶֶַָָָ

ֲַָָּבהניה.
.ÁÈ;הּמת ּבֹו ׁשּיּכנס עד נאסר, לא - למת קבר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּבֹונה

נפ  ּבֹו הּטיל ּבהניה אפּלּו נאסר .ל, ֱֲֲִִִֵֶֶַַָָ
.ËÈחי[ציון]נפׁש לׁשם ּבֹו[לכשימות]ׁשּנעׂשה ורּמה , ְְֲִֵֶֶֶַַָָ

ּדימֹוס ּבֹו והֹוסיף אבנים]הּמת, -[שורת הּמת לׁשם אחד ְְִִֵֵֵֶַַָ
את  הּכיר ואם ּבהניה; אסּור הּכל הּמת, ׁשּפּנה ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאף
- הּמת לׁשם נעׂשה מּתר. והּׁשאר אֹותּה, חֹולץ - ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּתֹוספת

ׁשּפּנהּו. ּפי על אף נאסר, - הּמת ּבֹו ׁשהּטל ֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּכיון
.Î זה הרי - אחר ּבקבר ּוקברֹו והל לאביו, קבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּבֹונה

ּבהניה, אסּור הּזה והּקבר עֹולמית; אחר מת ּבֹו יקּבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא
אביו  ּכבֹוד .מּפני ְְִִֵָ

.‡Îּכּלֹו ּבהניה אסּור מּתר הּמת ׁשהּוא - מּׂשערֹו חּוץ , ְֲִֵֶַַָָָָָֻֻ
אסּורין  - ּתכריכיו וכל ארֹונֹו וכן ּגּופֹו. ׁשאינֹו מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבהניה,

ּכלים אבל נאסרּו[בגדים]ּבהניה. לא ,לתכרי הּמּוכנים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבּמּטה  ׁשּיּגיע עד נאסר לא - למת ּבגד ארג אפּלּו ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבהניה;

ההזמנה ׁשאין עּמֹו, הכנה]הּנקּברת אֹוסרת.[- ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
.·Îעּמֹו הּנקּברת הּמּטה על הּמת על ׁשּזֹורקין הּכלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכל

ּבהניה, אסּורין -[- ּבתכריכין.[גזירה יתחּלפּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹ
.‚Î מצוה הּמת, על ּבחמתם ּכלים מזרקין ואּמֹו אביו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָהיּו

אין  הּנקּברת, לּמּטה הּגיעּו ואם להּצילם; אחרים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָעל
אֹותם  .מּצילין ִִַָ

.„Î את יפסיד ולא חּבלן, יהא ׁשּלא האדם את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמלּמדין
ואל  לענּיים, אֹותן לּתן מּוטב לחּבלה. ויׁשליכם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּכלים

ותֹולעה  לרּמה עֹובר יׁשליכם הּמת, על ּכלים הּמרּבה וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּתׁשחית. ּבל ְִִַַמּׁשּום

.‰Îעֹוקרין - ׁשּמת של]מל פרסותיו ׁשהיה [גידי סּוס ְִֵֶֶֶֶָָ
ּבֹו; יֹוׁשב ׁשהיה ּבּקרֹון מֹוׁשכת ׁשהיתה ועגלה עליו, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָרֹוכב

ׁשאין [חותך]מנּׁשר מקֹום ּולמּטה, הארּכּבה מן ּפרסֹותיה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשבעת  קברֹו על יׁשיבה ּומֹוׁשיבין טרפה. אֹותּה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָעֹוׂשה
ׁשהֹוׁשיבּו זה ּבמֹותֹו", לֹו עׂשּו "וכבֹוד ׁשּנאמר: - ְְֱִִֶֶֶֶַָָָימים
יתר  יׁשיבתֹו מבּטלין אין ׁשּמת, ונׂשיא קברֹו. על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָיׁשיבה

יֹום. ׁשלׁשים ְִַֹעל
.ÂÎ ּכלי וכל מּטתֹו, לׂשרף להם יׁש - ׁשּמת נׂשיא אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹמל

הׁשחתה,ּתׁשמיׁשֹו מּׁשּום ולא האמֹורי, ּדרכי ּבזה ואין ; ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הּמלכים  אבֹותי (ּובמׂשרפֹות) ּתמּות, "ּבׁשלֹום ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

יׂשר  ל".הראׁשנים פּו ְְִִִָָֹ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  כסלו י"ט חמישי יום
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עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש

מּיׂשראל מל למּנֹות (ב)(א) ּגרים;; מּקהל ימּנה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
סּוסים; לֹו ירּבה ׁשּלא (ד) נׁשים; לֹו ירּבה ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶַַָֹֹ(ג)
עממים; ׁשבעה להחרים (ו) וזהב; ּכסף לֹו ירּבה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ(ה)
ׁשל זרעֹו למחֹות (ח) נׁשמה; מהם להחיֹות ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹ(ז)
לׁשּכח ׁשּלא (י) עמלק; ּׁשעׂשה מה לזּכר (ט) ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹעמלק;
ּבארץ לׁשּכן ׁשּלא (יא) ;ּבּדר ואריבתֹו הרעים ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמעׂשיו
עליה, ּכׁשּצרים העיר ליֹוׁשבי ׁשלֹום לׁשלח (יב) ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹמצרים;
לא ואם ּתׁשלים אם ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר ּבּה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹולדּון

(יג) ּבלבד,ּתׁשלים; ּומֹואב מעּמֹון ׁשלֹום לדרׁש ׁשּלא ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ
מאכל אילני להׁשחית ׁשּלא (יד) עליהם; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכׁשּצרים
להּפנֹות הּמחנה ּבעלי ּבֹו ׁשּיצאּו יד להתקין (טו) ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּמצֹור;
לדּבר ּכהן למׁשח (יז) ּבֹו; לחּפר יתד להתקין (טז) ְְְְְִִֵֵֵַַַַָֹֹֹּבֹו;
מארׂש להיֹות (יח) הּמלחמה; ּבׁשעת הּצבא אנׁשי ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבאזני
ּתמימה, ׁשנה ּבקנינן ׂשמחין ּכרם ונֹוטע ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּובֹונה
עליהן לעבר ׁשּלא (יט) הּמלחמה; מן אֹותן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּומחזירין
ודֹומה הּגדּוד וצרכי העיר לצרכי אפּלּו יצאּו ולא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹּדבר,
הּמלחמה; ּבׁשעת לאחֹור ולחזר לערץ ׁשּלא (כ) ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹלהן;
ׁשּלא (כג) ּתאר; יפת ּתּמכר ׁשּלא (כב) ּתאר; יפת ּדין ְְִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ(כא)
- אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשּנבעלה. אחר לעבדּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָיכּבׁשּנה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק
לארץ ‡. ּכניסתן ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצוֹות -ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

,"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר: ,מל להם ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלמּנֹות
זכר  את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּולהכרית
תדרׁשּו, "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: הּבחירה, ּבית ולבנֹות ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָעמלק",

.ּׁשּמה"ּובאת ָָָָ
ׁשלח ·. "אתי ׁשּנאמר: עמלק, למלחמת קֹודם מל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמּנּוי

וכּו'", עמלק את והּכיתה ל עּתה למל למׁשח ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָה'
ּכי  "ויהי ׁשּנאמר: הּבית, לבנין קֹודמת עמלק זרע ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהכרתת
וּיאמר  איביו, מּכל מּסביב לֹו הניח וה' ּבביתֹו, הּמל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיׁשב
וגֹו'". ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי ראה, הּנביא: נתן אל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמל
ּברּו הּקדֹוׁש רצה לא לּמה מצוה, הּמל ׁשהקמת ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמאחר
ולא  ּבתרעמת, ׁשּׁשאלּו לפי מּׁשמּואל? מל ּכׁשּׁשאלּו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהּוא
הּנביא, ּבׁשמּואל ׁשּקצּו מּפני אּלא הּמצוה, לקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאלּו

וגֹו'". מאסּו אתי ּכי מאסּו, את לא "ּכי ְְֱֲִִִֶֶַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשל ‚. ּדין ּבית ּפי על אּלא ּתחּלה, מל מעמידין ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאין
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זקנים  רּבנּוׁשבעים מׁשה ׁשּמּנהּו ּכיהֹוׁשע - נביא ּפי ועל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּובית  הרמתי ׁשמּואל אֹותם ׁשּמּנה ודוד ּוכׁשאּול ּדינֹו, ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָּובית

ִּדינֹו.
ּדֹורֹות „. ּכּמה אחר אפּלּו ּגרים, מּקהל מל מעמידין ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאין

עלי לתת תּוכל "לא ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אּמֹו ׁשּתהיה עד -ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אּלא  ּבלבד, למלכּות ולא הּוא". אחי לא אׁשר נכרי, ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹאיׁש
חמּׁשים  ׂשר ולא צבא, ׂשר לא - ׁשּביׂשראל ׂשררּות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹלכל

אּמת על ממּנה אפּלּו עׂשרה, ׂשר הּמים [תעלת]אֹו ְֲֲִִֶַַַַַַָָֻ
ׁשּלא  נׂשיא, אֹו ּדּין לֹומר צרי אין לּׂשדֹות; מּמּנה ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמחּלק
עלי ּתׂשים אחי "מּקרב ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אּלא ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָיהא
אּלא  יהיּו לא ,עלי מׂשים ׁשאּתה מׂשימֹות ּכל - "ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמל

."אחי ִֶֶֶַ"מּקרב
ּבּמלכּות ‰. אּׁשה מעמידין מל",אין עלי" ׁשּנאמר: - ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבהם  ממּנין אין ׁשּביׂשראל, מׂשימֹות ּכל וכן מלּכה; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹולא
איׁש. ִֶָאּלא

.Âּגרע לא - ּגדֹול ּכהן ולא מל מעמידין מקיז ואין -] ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
ּברסידם] ולא ּבּלן, ולא סּפר, ולא עורות], מעבד לא [- ; ְְְְִַַָָֹֹֹֹֻ

נקלה ואּמנּותם הֹואיל אּלא ּפסּולין, ׁשהם ,[נבזה]מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻ
יֹום  מאּלּו ּבמלאכה ּומּׁשּיעׂשה לעֹולם. ּבהם מזלזלין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעם

נפסל. ְִֶָָאחד,
.Ê הּמׁשחה ּבׁשמן אֹותֹו מֹוׁשחין - הּמל ,ּכׁשּמעמידין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָ

- ראׁשֹו על וּיּצק הּׁשמן, ּפ את ׁשמּואל "וּיּקח ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
הּמל ׁשּמֹוׁשחין מאחר ּולבניו וּיּׁשקהּו". לֹו זֹוכה זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

יארילעֹולם  "למען ׁשּנאמר: להם, ירּׁשה ׁשהּמלכּות , ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
ּבן  הּניח | יׂשראל". ּבקרב ּובניו הּוא ממלכּתֹו על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָימים
ׁשעׂשה  ּכמֹו ׁשּיגּדיל, עד הּמלּוכה לֹו מׁשּמרין - ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָקטן
לירּׁשת  קֹודם ּבנחלה, הּקֹודם וכל ליֹואׁש. ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻיהֹוידע
הּמלכּות  ולא מּמּנּו. לּקטן קֹודם הּגדֹול, והּבן ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמלּוכה;
ירּׁשה  - ׁשּביׂשראל הּמּנּויין וכל הּׂשררֹות ּכל אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּבלבד,
מקֹום  ממּלא חכם, ׁשּיהיה והּוא, עֹולם; עד ּבנֹו ּולבן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָלבנֹו
ּפי  על אף - ּביראה ממּלא היה ּוביראה. ּבחכמה ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָאבֹותיו
אביו, ּבמקֹום אֹותֹו מעמידין - ּבחכמה ממּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
ּפי  על אף - ׁשמים יראת ּבֹו ׁשאין מי וכל אֹותֹו; ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּומלּמדין
הּמּנּויין  מן למּנּוי אֹותֹו ממּנין אין מרּבה, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻׁשחכמתֹו

ּכ והרי ׁשּביׂשראל. מלכּות, ּבכתר זכה - ּדוד ׁשּנמׁשח יון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
עֹולם  עד הּכׁשרים הּזכרים ּולבניו לֹו ׁשּנאמר:הּמלכּות , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

עֹולם" עד נכֹון יהיה לכׁשרים,"ּכסא אּלא זכה ולא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
זכה  ׁשּלא ּפי על אף ּבריתי". בני יׁשמרּו "אם ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
לעֹולם; ּדוד מּזרע הּמלכּות ּתּכרת לא לכׁשרים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא
בניו  יעזבּו "אם ׁשּנאמר: ,ּבכ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָהבטיחֹו
ּפׁשעם, ּבׁשבט ּופקדּתי . . ילכּון לא ּובמׁשּפטי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבריתי

מעּמֹו". אסיר לא וחסּדי עֹונם, ְְְֲִִִִִֵַָָָֹּובנגעים
.Áאֹותֹו והיה יׂשראל, ׁשבטי מּׁשאר מל ׁשהעמיד ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָנביא

ה' מלחמֹות ונלחם והּמצוה, הּתֹורה ּבדרכי הֹול הּמל- ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מל זה ּפי הרי על אף ּבֹו, נֹוהגֹות הּמלכּות מצוֹות וכל , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָ

אחּיה  ׁשהרי ;מל מּבניו ויהיה לדוד, הּמלכּות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעּקר
אם  "והיה, לֹו: ואמר ירבעם, העמיד ְְְֱִִִִֶַַָָָָָָֹהּׁשילני

ּבית  ל ּובניתי וכּו' אצּו א ׁשר ּכל את ּתׁשמע ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ(ׁשמֹוע)
וכּו'" לדוד ּבניתי ּכאׁשר הּׁשילני:נאמן אחּיה לֹו ואמר ; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ּכל  עבּדי לדוד ניר היֹות למען - אחד ׁשבט אּתן ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ"ולבנֹו
ּבירּוׁשלים". לפני, ְִִִַַַָָָהּימים

.Ë לעֹולם העֹומדים הם - ּדוד ּבית "ּכסאמלכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
יׂשראל  מּׁשאר מל יעמד אם אבל עֹולם". עד נכֹון ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיהיה
לא  א" נאמר: לירבעם ׁשהרי מּביתֹו, הּמלכּות ּתּפסק -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּימים". ִַָָכל
.È ּבׁשמן אּלא הּמׁשחה, ּבׁשמן יׂשראל מלכי מֹוׁשחין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאין

מלאפרסמֹון  אּלא לעֹולם, ּבירּוׁשלים אֹותן ממּנין ואין . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבּה מֹוׁשחין ואין ּדוד, מּזרע אּלא [בירושלים]ירּוׁשלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּדוד  .זרע ִֶַָ
.‡È אּלא אֹותן, מֹוׁשחין אין - ּדוד ּבית מלכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּכׁשּמֹוׁשחין

הּמעין  .על ְַַַָ
.·È;מל ּבן מל מֹוׁשחין ׁשם ואין היתה ּכן אם אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

מלכותו]מחלקת מלחמה[על אֹו אחריו], -[מרננים ְֲִֶַָָֹ
ׁשלמה  מׁשחּו לפיכ הּמחלקת. לסּלק ּכדי אֹותֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹמֹוׁשחין
יהֹואחז  ּומׁשחּו עתליה, מּפני ויֹואׁש אדנּיה, מחלקת ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּפני

אחיו. יהֹויקים ְְִִִֵָָמּפני

ב  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ּומׂשימין ,ּבּמל נֹוהגין ּגדֹול לכבודו]ּכבֹוד אימה [- ְֲִִִֵֶֶַָָָ

,"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר: - אדם ּכל ּבלב ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָויראה
על  יֹוׁשבין ואין סּוסֹו, על רֹוכבין אין .עלי אימתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּתהא

ולא  ּבכתרֹו, ולא ּבׁשרביטֹו, מׁשּתּמׁשין ואין ּבאחד ּכּסאֹו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשמיׁשֹומּכל  ּכּלןּכלי מת, ּוכׁשהּוא תשמישו]; כלי -] ְְְִִֵֵֶַָָֻ

וׁשפחֹותיו  ּבעבדיו יׁשּתּמׁש לא וכן לפניו. ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹנׂשרפין
מּתרת  היתה אביׁשג ,לפיכ אחר; מל אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוׁשּמׁשיו,

לאדנּיה. ואסּורה ְֲֲִִַַָָֹֹֹלׁשלמה,
לעֹולם ·. לאחר נבעלת אינּה ,מל ׁשל אׁשּתֹו אפּלּואבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

אחר. מל ׁשל ּגרּוׁשתֹו אֹו אלמנתֹו נֹוׂשא אינֹו ,ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
מסּתּפר ‚. ּכׁשהּוא ולא ערם, ּכׁשהּוא אֹותֹו לראֹות ,ואסּור ְְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

מסּתּפג  ּכׁשהּוא ולא הּמרחץ, ּבבית ּכׁשהּוא .[מתנגב]ולא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
חֹולץ בנים]ואינֹו בלא שמת אחיו ׁשּנאמר:[לאשת - ְֱֵֵֶֶַ

- לֹו ׁשֹומעין אין רצה, ואפּלּו ּבּזיֹון; וזה ּבפניו", ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ"וירקה
ּכבֹודֹו אין ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל ואינֹומחּול ׁשהּמל והֹואיל . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אינֹו אׁשּתֹומיּבם חֹולץ, את ליּבם אפׁשר ׁשאי ּכיון וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּבזיקתּה לעֹולם ּתׁשב אּלא לּה, חֹולצין אין ּכ בקשרה - -] ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָ

.לבעלה]
ּפלטרין„. מּפתח יֹוצא אינֹו מת, לֹו ׁשּלֹו.[ארמון]מת ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַ

לאבלו]אֹותֹו[מאכילין]ּוכׁשּמברין הראשון ביום ּכל [- - ְְִֶַָ
נכנס  ואם הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, על מסּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהעם
אּלא  ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין יׁשב; - ּדוד מּזרע והיה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָלעזרה,
וּיׁשב  ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּדוד ּבית ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלמלכי

ה'". ְִֵלפני
יֹום ‰. ּבכל מסּתּפר עצמֹוהּמל ּומתּקן ּומתנאה , , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
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היה ואם המיועד]למכּבד; ׂשדהּו[הקבר מת]ּבתֹו [של ְְְִִֵָָָָֻ
לבזּוי. מּמכּבד אפּלּו מפּנהּו, -ְְְֲִִֵַָָֻ

.ÊË ּכאחד מתים ׁשני ולא מת, ּגּבי על מת קֹוברין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹואין
עּמּה נקּבר אּמֹו, עם הּיֹוצא וקטן הּוא. ׁשּבּזיֹון -. ְְִִִִִֵֶַָָָָָ

.ÊÈ עֹולם קרקע ׁשאין ּבהניה, אסּור אינֹו הּקבר ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעפר
הּבנין קבר אבל הקרקע]נאסרת; מעל שבנוי אסּור [- , ְֱֲִֶֶֶֶֶַָָָ

ֲַָָּבהניה.
.ÁÈ;הּמת ּבֹו ׁשּיּכנס עד נאסר, לא - למת קבר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּבֹונה

נפ  ּבֹו הּטיל ּבהניה אפּלּו נאסר .ל, ֱֲֲִִִֵֶֶַַָָ
.ËÈחי[ציון]נפׁש לׁשם ּבֹו[לכשימות]ׁשּנעׂשה ורּמה , ְְֲִֵֶֶֶַַָָ

ּדימֹוס ּבֹו והֹוסיף אבנים]הּמת, -[שורת הּמת לׁשם אחד ְְִִֵֵֵֶַַָ
את  הּכיר ואם ּבהניה; אסּור הּכל הּמת, ׁשּפּנה ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאף
- הּמת לׁשם נעׂשה מּתר. והּׁשאר אֹותּה, חֹולץ - ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּתֹוספת

ׁשּפּנהּו. ּפי על אף נאסר, - הּמת ּבֹו ׁשהּטל ֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּכיון
.Î זה הרי - אחר ּבקבר ּוקברֹו והל לאביו, קבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּבֹונה

ּבהניה, אסּור הּזה והּקבר עֹולמית; אחר מת ּבֹו יקּבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא
אביו  ּכבֹוד .מּפני ְְִִֵָ

.‡Îּכּלֹו ּבהניה אסּור מּתר הּמת ׁשהּוא - מּׂשערֹו חּוץ , ְֲִֵֶַַָָָָָֻֻ
אסּורין  - ּתכריכיו וכל ארֹונֹו וכן ּגּופֹו. ׁשאינֹו מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבהניה,

ּכלים אבל נאסרּו[בגדים]ּבהניה. לא ,לתכרי הּמּוכנים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבּמּטה  ׁשּיּגיע עד נאסר לא - למת ּבגד ארג אפּלּו ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבהניה;

ההזמנה ׁשאין עּמֹו, הכנה]הּנקּברת אֹוסרת.[- ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
.·Îעּמֹו הּנקּברת הּמּטה על הּמת על ׁשּזֹורקין הּכלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכל

ּבהניה, אסּורין -[- ּבתכריכין.[גזירה יתחּלפּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹ
.‚Î מצוה הּמת, על ּבחמתם ּכלים מזרקין ואּמֹו אביו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָהיּו

אין  הּנקּברת, לּמּטה הּגיעּו ואם להּצילם; אחרים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָעל
אֹותם  .מּצילין ִִַָ

.„Î את יפסיד ולא חּבלן, יהא ׁשּלא האדם את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמלּמדין
ואל  לענּיים, אֹותן לּתן מּוטב לחּבלה. ויׁשליכם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּכלים

ותֹולעה  לרּמה עֹובר יׁשליכם הּמת, על ּכלים הּמרּבה וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּתׁשחית. ּבל ְִִַַמּׁשּום

.‰Îעֹוקרין - ׁשּמת של]מל פרסותיו ׁשהיה [גידי סּוס ְִֵֶֶֶֶָָ
ּבֹו; יֹוׁשב ׁשהיה ּבּקרֹון מֹוׁשכת ׁשהיתה ועגלה עליו, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָרֹוכב

ׁשאין [חותך]מנּׁשר מקֹום ּולמּטה, הארּכּבה מן ּפרסֹותיה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשבעת  קברֹו על יׁשיבה ּומֹוׁשיבין טרפה. אֹותּה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָעֹוׂשה
ׁשהֹוׁשיבּו זה ּבמֹותֹו", לֹו עׂשּו "וכבֹוד ׁשּנאמר: - ְְֱִִֶֶֶֶַָָָימים
יתר  יׁשיבתֹו מבּטלין אין ׁשּמת, ונׂשיא קברֹו. על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָיׁשיבה

יֹום. ׁשלׁשים ְִַֹעל
.ÂÎ ּכלי וכל מּטתֹו, לׂשרף להם יׁש - ׁשּמת נׂשיא אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹמל

הׁשחתה,ּתׁשמיׁשֹו מּׁשּום ולא האמֹורי, ּדרכי ּבזה ואין ; ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הּמלכים  אבֹותי (ּובמׂשרפֹות) ּתמּות, "ּבׁשלֹום ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

יׂשר  ל".הראׁשנים פּו ְְִִִָָֹ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  כסלו י"ט חמישי יום
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עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש

מּיׂשראל מל למּנֹות (ב)(א) ּגרים;; מּקהל ימּנה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
סּוסים; לֹו ירּבה ׁשּלא (ד) נׁשים; לֹו ירּבה ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶַַָֹֹ(ג)
עממים; ׁשבעה להחרים (ו) וזהב; ּכסף לֹו ירּבה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ(ה)
ׁשל זרעֹו למחֹות (ח) נׁשמה; מהם להחיֹות ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹ(ז)
לׁשּכח ׁשּלא (י) עמלק; ּׁשעׂשה מה לזּכר (ט) ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹעמלק;
ּבארץ לׁשּכן ׁשּלא (יא) ;ּבּדר ואריבתֹו הרעים ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמעׂשיו
עליה, ּכׁשּצרים העיר ליֹוׁשבי ׁשלֹום לׁשלח (יב) ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹמצרים;
לא ואם ּתׁשלים אם ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר ּבּה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹולדּון

(יג) ּבלבד,ּתׁשלים; ּומֹואב מעּמֹון ׁשלֹום לדרׁש ׁשּלא ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ
מאכל אילני להׁשחית ׁשּלא (יד) עליהם; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכׁשּצרים
להּפנֹות הּמחנה ּבעלי ּבֹו ׁשּיצאּו יד להתקין (טו) ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּמצֹור;
לדּבר ּכהן למׁשח (יז) ּבֹו; לחּפר יתד להתקין (טז) ְְְְְִִֵֵֵַַַַָֹֹֹּבֹו;
מארׂש להיֹות (יח) הּמלחמה; ּבׁשעת הּצבא אנׁשי ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבאזני
ּתמימה, ׁשנה ּבקנינן ׂשמחין ּכרם ונֹוטע ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּובֹונה
עליהן לעבר ׁשּלא (יט) הּמלחמה; מן אֹותן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּומחזירין
ודֹומה הּגדּוד וצרכי העיר לצרכי אפּלּו יצאּו ולא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹּדבר,
הּמלחמה; ּבׁשעת לאחֹור ולחזר לערץ ׁשּלא (כ) ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹלהן;
ׁשּלא (כג) ּתאר; יפת ּתּמכר ׁשּלא (כב) ּתאר; יפת ּדין ְְִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ(כא)
- אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשּנבעלה. אחר לעבדּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָיכּבׁשּנה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק
לארץ ‡. ּכניסתן ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצוֹות -ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

,"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר: ,מל להם ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלמּנֹות
זכר  את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּולהכרית
תדרׁשּו, "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: הּבחירה, ּבית ולבנֹות ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָעמלק",

.ּׁשּמה"ּובאת ָָָָ
ׁשלח ·. "אתי ׁשּנאמר: עמלק, למלחמת קֹודם מל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמּנּוי

וכּו'", עמלק את והּכיתה ל עּתה למל למׁשח ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָה'
ּכי  "ויהי ׁשּנאמר: הּבית, לבנין קֹודמת עמלק זרע ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהכרתת
וּיאמר  איביו, מּכל מּסביב לֹו הניח וה' ּבביתֹו, הּמל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיׁשב
וגֹו'". ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי ראה, הּנביא: נתן אל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמל
ּברּו הּקדֹוׁש רצה לא לּמה מצוה, הּמל ׁשהקמת ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמאחר
ולא  ּבתרעמת, ׁשּׁשאלּו לפי מּׁשמּואל? מל ּכׁשּׁשאלּו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהּוא
הּנביא, ּבׁשמּואל ׁשּקצּו מּפני אּלא הּמצוה, לקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאלּו

וגֹו'". מאסּו אתי ּכי מאסּו, את לא "ּכי ְְֱֲִִִֶֶַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשל ‚. ּדין ּבית ּפי על אּלא ּתחּלה, מל מעמידין ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאין
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זקנים  רּבנּוׁשבעים מׁשה ׁשּמּנהּו ּכיהֹוׁשע - נביא ּפי ועל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּובית  הרמתי ׁשמּואל אֹותם ׁשּמּנה ודוד ּוכׁשאּול ּדינֹו, ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָּובית

ִּדינֹו.
ּדֹורֹות „. ּכּמה אחר אפּלּו ּגרים, מּקהל מל מעמידין ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאין

עלי לתת תּוכל "לא ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אּמֹו ׁשּתהיה עד -ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אּלא  ּבלבד, למלכּות ולא הּוא". אחי לא אׁשר נכרי, ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹאיׁש
חמּׁשים  ׂשר ולא צבא, ׂשר לא - ׁשּביׂשראל ׂשררּות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹלכל

אּמת על ממּנה אפּלּו עׂשרה, ׂשר הּמים [תעלת]אֹו ְֲֲִִֶַַַַַַָָֻ
ׁשּלא  נׂשיא, אֹו ּדּין לֹומר צרי אין לּׂשדֹות; מּמּנה ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמחּלק
עלי ּתׂשים אחי "מּקרב ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אּלא ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָיהא
אּלא  יהיּו לא ,עלי מׂשים ׁשאּתה מׂשימֹות ּכל - "ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמל

."אחי ִֶֶֶַ"מּקרב
ּבּמלכּות ‰. אּׁשה מעמידין מל",אין עלי" ׁשּנאמר: - ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבהם  ממּנין אין ׁשּביׂשראל, מׂשימֹות ּכל וכן מלּכה; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹולא
איׁש. ִֶָאּלא

.Âּגרע לא - ּגדֹול ּכהן ולא מל מעמידין מקיז ואין -] ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
ּברסידם] ולא ּבּלן, ולא סּפר, ולא עורות], מעבד לא [- ; ְְְְִַַָָֹֹֹֹֻ

נקלה ואּמנּותם הֹואיל אּלא ּפסּולין, ׁשהם ,[נבזה]מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻ
יֹום  מאּלּו ּבמלאכה ּומּׁשּיעׂשה לעֹולם. ּבהם מזלזלין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעם

נפסל. ְִֶָָאחד,
.Ê הּמׁשחה ּבׁשמן אֹותֹו מֹוׁשחין - הּמל ,ּכׁשּמעמידין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָ

- ראׁשֹו על וּיּצק הּׁשמן, ּפ את ׁשמּואל "וּיּקח ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
הּמל ׁשּמֹוׁשחין מאחר ּולבניו וּיּׁשקהּו". לֹו זֹוכה זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

יארילעֹולם  "למען ׁשּנאמר: להם, ירּׁשה ׁשהּמלכּות , ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
ּבן  הּניח | יׂשראל". ּבקרב ּובניו הּוא ממלכּתֹו על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָימים
ׁשעׂשה  ּכמֹו ׁשּיגּדיל, עד הּמלּוכה לֹו מׁשּמרין - ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָקטן
לירּׁשת  קֹודם ּבנחלה, הּקֹודם וכל ליֹואׁש. ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻיהֹוידע
הּמלכּות  ולא מּמּנּו. לּקטן קֹודם הּגדֹול, והּבן ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמלּוכה;
ירּׁשה  - ׁשּביׂשראל הּמּנּויין וכל הּׂשררֹות ּכל אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּבלבד,
מקֹום  ממּלא חכם, ׁשּיהיה והּוא, עֹולם; עד ּבנֹו ּולבן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָלבנֹו
ּפי  על אף - ּביראה ממּלא היה ּוביראה. ּבחכמה ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָאבֹותיו
אביו, ּבמקֹום אֹותֹו מעמידין - ּבחכמה ממּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
ּפי  על אף - ׁשמים יראת ּבֹו ׁשאין מי וכל אֹותֹו; ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּומלּמדין
הּמּנּויין  מן למּנּוי אֹותֹו ממּנין אין מרּבה, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻׁשחכמתֹו

ּכ והרי ׁשּביׂשראל. מלכּות, ּבכתר זכה - ּדוד ׁשּנמׁשח יון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
עֹולם  עד הּכׁשרים הּזכרים ּולבניו לֹו ׁשּנאמר:הּמלכּות , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

עֹולם" עד נכֹון יהיה לכׁשרים,"ּכסא אּלא זכה ולא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
זכה  ׁשּלא ּפי על אף ּבריתי". בני יׁשמרּו "אם ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
לעֹולם; ּדוד מּזרע הּמלכּות ּתּכרת לא לכׁשרים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא
בניו  יעזבּו "אם ׁשּנאמר: ,ּבכ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָהבטיחֹו
ּפׁשעם, ּבׁשבט ּופקדּתי . . ילכּון לא ּובמׁשּפטי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבריתי

מעּמֹו". אסיר לא וחסּדי עֹונם, ְְְֲִִִִִֵַָָָֹּובנגעים
.Áאֹותֹו והיה יׂשראל, ׁשבטי מּׁשאר מל ׁשהעמיד ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָנביא

ה' מלחמֹות ונלחם והּמצוה, הּתֹורה ּבדרכי הֹול הּמל- ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מל זה ּפי הרי על אף ּבֹו, נֹוהגֹות הּמלכּות מצוֹות וכל , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָ

אחּיה  ׁשהרי ;מל מּבניו ויהיה לדוד, הּמלכּות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעּקר
אם  "והיה, לֹו: ואמר ירבעם, העמיד ְְְֱִִִִֶַַָָָָָָֹהּׁשילני

ּבית  ל ּובניתי וכּו' אצּו א ׁשר ּכל את ּתׁשמע ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ(ׁשמֹוע)
וכּו'" לדוד ּבניתי ּכאׁשר הּׁשילני:נאמן אחּיה לֹו ואמר ; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ּכל  עבּדי לדוד ניר היֹות למען - אחד ׁשבט אּתן ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ"ולבנֹו
ּבירּוׁשלים". לפני, ְִִִַַַָָָהּימים

.Ë לעֹולם העֹומדים הם - ּדוד ּבית "ּכסאמלכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
יׂשראל  מּׁשאר מל יעמד אם אבל עֹולם". עד נכֹון ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיהיה
לא  א" נאמר: לירבעם ׁשהרי מּביתֹו, הּמלכּות ּתּפסק -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּימים". ִַָָכל
.È ּבׁשמן אּלא הּמׁשחה, ּבׁשמן יׂשראל מלכי מֹוׁשחין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאין

מלאפרסמֹון  אּלא לעֹולם, ּבירּוׁשלים אֹותן ממּנין ואין . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבּה מֹוׁשחין ואין ּדוד, מּזרע אּלא [בירושלים]ירּוׁשלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּדוד  .זרע ִֶַָ
.‡È אּלא אֹותן, מֹוׁשחין אין - ּדוד ּבית מלכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּכׁשּמֹוׁשחין

הּמעין  .על ְַַַָ
.·È;מל ּבן מל מֹוׁשחין ׁשם ואין היתה ּכן אם אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

מלכותו]מחלקת מלחמה[על אֹו אחריו], -[מרננים ְֲִֶַָָֹ
ׁשלמה  מׁשחּו לפיכ הּמחלקת. לסּלק ּכדי אֹותֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹמֹוׁשחין
יהֹואחז  ּומׁשחּו עתליה, מּפני ויֹואׁש אדנּיה, מחלקת ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּפני

אחיו. יהֹויקים ְְִִִֵָָמּפני

ב  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ּומׂשימין ,ּבּמל נֹוהגין ּגדֹול לכבודו]ּכבֹוד אימה [- ְֲִִִֵֶֶַָָָ

,"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר: - אדם ּכל ּבלב ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָויראה
על  יֹוׁשבין ואין סּוסֹו, על רֹוכבין אין .עלי אימתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּתהא

ולא  ּבכתרֹו, ולא ּבׁשרביטֹו, מׁשּתּמׁשין ואין ּבאחד ּכּסאֹו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשמיׁשֹומּכל  ּכּלןּכלי מת, ּוכׁשהּוא תשמישו]; כלי -] ְְְִִֵֵֶַָָֻ

וׁשפחֹותיו  ּבעבדיו יׁשּתּמׁש לא וכן לפניו. ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹנׂשרפין
מּתרת  היתה אביׁשג ,לפיכ אחר; מל אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוׁשּמׁשיו,

לאדנּיה. ואסּורה ְֲֲִִַַָָֹֹֹלׁשלמה,
לעֹולם ·. לאחר נבעלת אינּה ,מל ׁשל אׁשּתֹו אפּלּואבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

אחר. מל ׁשל ּגרּוׁשתֹו אֹו אלמנתֹו נֹוׂשא אינֹו ,ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
מסּתּפר ‚. ּכׁשהּוא ולא ערם, ּכׁשהּוא אֹותֹו לראֹות ,ואסּור ְְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

מסּתּפג  ּכׁשהּוא ולא הּמרחץ, ּבבית ּכׁשהּוא .[מתנגב]ולא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
חֹולץ בנים]ואינֹו בלא שמת אחיו ׁשּנאמר:[לאשת - ְֱֵֵֶֶַ

- לֹו ׁשֹומעין אין רצה, ואפּלּו ּבּזיֹון; וזה ּבפניו", ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ"וירקה
ּכבֹודֹו אין ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל ואינֹומחּול ׁשהּמל והֹואיל . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אינֹו אׁשּתֹומיּבם חֹולץ, את ליּבם אפׁשר ׁשאי ּכיון וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּבזיקתּה לעֹולם ּתׁשב אּלא לּה, חֹולצין אין ּכ בקשרה - -] ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָ

.לבעלה]
ּפלטרין„. מּפתח יֹוצא אינֹו מת, לֹו ׁשּלֹו.[ארמון]מת ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַ

לאבלו]אֹותֹו[מאכילין]ּוכׁשּמברין הראשון ביום ּכל [- - ְְִֶַָ
נכנס  ואם הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, על מסּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהעם
אּלא  ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין יׁשב; - ּדוד מּזרע והיה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָלעזרה,
וּיׁשב  ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּדוד ּבית ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלמלכי

ה'". ְִֵלפני
יֹום ‰. ּבכל מסּתּפר עצמֹוהּמל ּומתּקן ּומתנאה , , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



miklnקמח zekld - mihtey xtq - elqk h"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

."עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל" ׁשּנאמר: - מפארים ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּבלבּוׁשין

ּבראׁשֹו. ּכתר ּומׂשים ׁשּלֹו, ּבּפלטרין מלכּות ּכּסא על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹויֹוׁשב
לפניו, ועֹומדין ׁשּירצה, ּבעת אליו ּבאין העם ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָוכל
,הּמל לפני עֹומד נביא אפּלּו ארצה. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומׁשּתחוים
וּיבא  הּנביא; נתן "הּנה ׁשּנאמר: - ארצה לֹו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּומׁשּתחוה
ּכהן  אבל ארצה". (ּפניו) על לּמל וּיׁשּתחּו ,הּמל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלפני
עֹומד  ואינֹו רצה; אם אּלא ,הּמל לפני ּבא אינֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּגדֹול
"ולפני  ׁשּנאמר: - ּגדֹול ּכהן לפני עֹומד הּמל אּלא ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפניו,

על אלעזר  אף האּורים". ּבמׁשּפט לֹו וׁשאל יעמד, הּכהן ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּולהֹוׁשיבֹו, ,הּמל את לכּבד ּגדֹול ּכהן  על מצוה כן, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפי
אּלא  לפניו, הּמל יעמד ולא לֹו. ּכׁשּיבֹוא מּפניו, ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹולעמד
לכּבד  הּמל על מצוה וכן האּורים. ּבמׁשּפט לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכׁשּיׁשאל
יׂשראל, וחכמי הּסנהדרין לפניו ּוכׁשּיּכנסּו הּתֹורה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלֹומדי
מל יהֹוׁשפט היה וכן ּבצּדֹו. ויֹוׁשיבם לפניהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיעמד
מּכּסאֹו עֹומד היה חכמים, לתלמיד אפּלּו - עֹוׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָיהּודה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּומרי'. 'רּבי לֹו: וקֹורא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָּומנּׁשקֹו,
זה  יעׂשה ועבדיו, הּוא לבּדֹו ּבביתֹו הּמל ׁשּיהיה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבזמן
יעׂשה  לא - העם ּבפני ּבפרהסיא אבל ּבצנעה. ּבֹו ,וכּיֹוצא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לאדם  יקרא ולא רּכֹות, ידּבר ולא אדם, מּפני יעמד ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹֹולא
הּכל. ּבלב יראתֹו ׁשּתהא ּכדי ּבׁשמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹאּלא

.Â הּכל וחּיב הּגדֹול, הּכבֹוד הּכתּוב לֹו ׁשחלק ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
להיֹות  צּוה ּכ - וחלל ּבכבֹודֹו ׁשפל ּבקרּבֹו נבוב]לּבֹו -], ְְְְְִִִִִֵָָָָָ

ּביׂשראל  לב ּגּסּות ינהג ולא ּבקרּבי". חלל "ולּבי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
חֹונן  ויהיה מאחיו". לבבֹו רּום "לבלּתי ׁשּנאמר: מּדי, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיתר
ּובטֹובתם, ּבחפציהם ויבֹוא ויצא ּוגדֹולם, לקטּנם ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּומרחם
הּקהל  ּכל אל ּוכׁשּמדּבר ׁשּבּקטּנים. קטן ּכבֹוד על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָויחּוס
ועּמי", אחי "ׁשמעּוני ׁשּנאמר: - רּכֹות ידּבר רּבים, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַָּבלׁשֹון
יתנהג  לעֹולם | הּזה". לעם לעבד ּתהיה הּיֹום "אם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואֹומר:
אֹומר: הּוא והרי רּבנּו, מּמׁשה ּגדֹול לנּו אין - יתרה ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבענוה
וקצּפם, ּותלּנֹותם ּומּׂשאם טרחם ויסּבל מה". ְְְְְְְְִִַַָָָָָָָֹֻ"ונחנּו
הּכתּוב, קראֹו 'רֹועה' הּינק". את האמן יּׂשא ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ּכאׁשר
ּבּקּבלה: מפרׁש רֹועה ׁשל ודרּכֹו עבּדֹו"; ּביעקב ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹֹ"לרעֹות
יּׂשא; ּובחיקֹו טלאים, יקּבץ ּבזרעֹו ירעה, עדרֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ"ּכרעה,

ינהל". ְֵַָעלֹות

ג  ¤¤ּפרק
ספר ‡. לֹו ּכֹותב מלכּותֹו, ּכּסא על הּמל ׁשּיׁשב ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַּבעת

אבֹותיו  לֹו ׁשהּניחּו הּספר על יתר לׁשמֹו ּומּגיהֹוּתֹורה ; ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לא  אם ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ּפי על העזרה, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּספר
ספרי  ׁשני ּכֹותב - ׁשאבד אֹו ספר, אבֹותיו לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָהּניחּו
אחד  ּככל ּבֹו מצּוה ׁשהּוא ּגנזיו, ּבבית מּניחֹו אחד ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּתֹורֹות:
לבית  ׁשּיּכנס ּבעת אּלא מּלפניו, יזּוז לא והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמּיׂשראל,
יֹוצא  לקריאה. ראּוי ׁשאין למקֹום אֹו לּמרחץ, אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכּסא,
והּוא  ּבּדין יֹוׁשב עּמֹו, והּוא נכנס עּמֹו, וה ּוא ְְְְְִִִִִֵַַָָָלּמלחמה

ּכנגּדֹו והּוא מסב בֹועּמֹו, וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָ
חּייו". ימי ְֵַָָּכל

הּׁשמּועה·. מּפי - נׁשים" ּלֹו ירּבה למדּו,[ממרע"ה]"לא ְְְִִִֶַַָָָֹ
ּבין  הּנׁשים ּבין נׁשים, עׂשרה ׁשמֹונה עד לֹוקח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא

וקידושין]הּפילגׁשים כתובה ללא לו הּכל [שמייחדן , ְִִַַַֹ
לֹו ויׁש לֹוקה. - ּובעלּה אחת, הֹוסיף ואם עׂשרה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשמֹונה

ׁשּגרׁש. זֹו ּתחת אחרת ולּׂשא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָלגרׁש,
אחד ‚. סּוס אפּלּו מרּכבּתֹו; ּכדי אּלא סּוסים ּלֹו ירּבה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹולא

אסּור. הּמלכים, ׁשאר ׁשעֹוׂשין ּכדר לפניו רץ להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּפנּוי
לֹוקה. הֹוסיף, ְִִֶואם

ּבֹוולא „. ּולהתּגאֹות ּבגנזיו להּניח וזהב ּכסף לֹו ירּבה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ולעבדיו  ׁשּלֹו לחילֹות ׁשּיּתן ּכדי אּלא ּבֹו, להתנאֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו

ולהיֹות ּולׁשּמׁשיו  ה', ּבית לאֹוצר ׁשּירּבה וזהב ּכסף וכל . ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מצוה  זה הרי - ּולמלחמֹותם הּצּבּור לצרכי מּוכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשם
ּגנזיו, ּבבית לעצמֹו להרּבֹות אּלא אסּור ואין ְְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָלהרּבֹותֹו;

לֹוקה. הרּבה, ואם לֹו". ירּבה "לא ְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ׁשכרּות ‰. ּדר לׁשּתֹות אסּור אל הּמל" ׁשּנאמר: , ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָ

יׂשראל  ּובצרכי ּבּתֹורה עֹוסק יהיה אּלא יין". ׁשתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלּמלכים
ימי  ּכל בֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: - ּובּלילה ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָּבּיֹום

ַָחּייו".
.Âׁשטּוף יהיה לא להוט]וכן היתה [- לא אפּלּו ּבנׁשים. ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹֹ

ּכׁשאר  ּתמיד אצלּה מצּוי יהיה לא - אחת אּלא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹלֹו
לּבֹו הסרת על ."חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ׁשּנאמר: ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּטּפׁשים,
הּוא  ׁשּלּבֹו, - לבבֹו" יסּור "ולא ׁשּנאמר: ּתֹורה, ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹהקּפידה

קהל ּכל יתר יׂשראל לב ּבּתֹורה הּכתּוב ּדּבקֹו לפיכ ; ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
חּייו". ימי "ּכל ׁשּנאמר: העם, ְְֱִֵֶֶַַָָָָָמּׁשאר

.Êּבארנּו אֹותן,ּכבר ודנין ּדנין, - ּדוד ּבית ׁשּמלכי , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּלא  חכמים ּגזרּו - יׂשראל מלכי אבל עליהן. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּומעידין
מּפני  עליו; מעידין ולא מעיד, ולא אֹותֹו, ּדנין ולא ְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹֹֹידּון,
הּדת. על והפסד ּתּקלה הּדבר מן ויבֹוא ּבהן, ּגס ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּלּבם

.Á,ּבּמל הּמֹורד רׁשּותּכל לּמל ּגזר להרגֹויׁש אפּלּו . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אֹו ,הל ולא ּפלֹוני למקֹום ׁשּיל העם מּׁשאר אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעל
- להרגֹו רצה ואם מיתה; חּיב - ויצא מּביתֹו יצא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשּלא

וכן יהרג  וכּו'". ּפי את ימרה אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
רׁשּות  לּמל יׁש - אֹותֹו המחרף אֹו ,הּמל את המבּזה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכל
ּבסיף  אּלא להרג רׁשּות לּמל ואין ּגרא. ּבן ּכׁשמעי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהרגֹו,

לאסר לֹו ויׁש האסורים]ּבלבד. ּבׁשֹוטין [בבית ּולהּכֹות ְְְְֱִִֵֶַַֹ
ּגזל. זה הרי הפקיר, ואם ממֹון; יפקיר לא אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹלכבֹודֹו.

.Ëאפּלּו ּבמצוֹות, ׁשּנתעּסק ּבׁשביל הּמל ּגזרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהמבּטל
ּפטּור  זה הרי - קּלה העבד,ּבמצוה ודברי הרב ּדברי ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לבּטל  הּמל ּגזר אם לֹומר, צרי ואין קֹודמין. הרב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדברי
לֹו. ׁשֹומעין ׁשאין ְְִִֵֶָמצוה,

.È ּבלא אֹו ּברּורה, ּבראיה ׁשּלא נפׁשֹות ההֹורגין ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹּכל
אחד  ּבעד אפּלּו יׁשהתראה, - ּבׁשגגה ׁשהרג ׂשֹונא אֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
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ּׁשהּׁשעה  מה ּכפי העֹולם ּולתּקן אֹותן, להרג רׁשּות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלּמל
ימים  ּתלּויין ּומּניחן ותֹולה אחד, ּביֹום רּבים והֹורג ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָצריכה.

ולׁשּב אימה, להּטיל העֹולם.רּבים, רׁשעי יד ר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹ

ה'תשע"ה  כסלו כ' שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
.‡לצר אֹו לצרכיו, העם על מס לּתן לּמל יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרׁשּות

מכס לֹו וקֹוצב סחורות]הּמלחמֹות; להבריח [על ואסּור , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ
יּלקח  הּמכס, ׁשּיגנב מי ׁשּכל לגזר, לֹו ויׁש ׁשּלֹו. הּמכס ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמן
ּולהּלן  לעבדים", לֹו ּתהיּו "ואּתם ׁשּנאמר: יהרג, אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָממֹונֹו
מס  ׁשּנֹותן מּכאן, - "ועבדּו למס ל "יהיּו אֹומר: ְְֲִִֵֵֶַַַָָָהּוא
ּדין, ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל ודיניו מכס, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוקֹוצב

ּבֹו. זֹוכה ,מל ּבפרׁשת האמּור ְֶֶֶֶַָָָָָׁשּכל
הּגּבֹורים ·. העם מן ולֹוקח יׂשראל, ּגבּול ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוׁשֹולח

ּומעמיד  ּובפרׁשיו, למרּכבּתֹו חיל מהן ועֹוׂשה החיל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואנׁשי
לפניו, לרּוץ אנׁשים מהם ּומעמיד לפניו. עֹומדים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמהם
לפני  ורצּו ּובפרׁשיו, ּבמרּכבּתֹו לֹו "וׂשם ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:

ׁשּמׁשים מרּכבּתֹו" להיֹות ׁשּבהם הּיפים מן ולֹוקח . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ואת  הּטֹובים ּבחּוריכם "ואת ׁשּנאמר: לפניו, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָועֹומדים

למלאכּתֹו". ועׂשה יּקח, - ְְְֲִִֵֶַָָָחמֹוריכם
.‚,צרי ּׁשהּוא מה ּכל אּמנּיֹות ּבעלי מּכל לֹוקח ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻוכן

הּבהמֹות  ּכל ולֹוקח ׂשכרן. ונֹותן מלאכּתֹו, לֹו ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָועֹוׂשין
- ּדמיהן אֹו ׂשכרן ונֹותן למלאכּתֹו, והּׁשפחֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָוהעבדים
ּכלי  ולעׂשֹות קצירֹו, ולקצר חריׁשֹו "ולחרׁש ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹֹׁשּנאמר:
ׁשפחֹותיכם  ואת עבדיכם ואת וכּו' רכּבֹו ּוכלי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַמלחמּתֹו
ועׂשה  יּקח, - חמֹוריכם ואת הּטֹובים ּבחּוריכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואת

.למלאכּתֹו" ְְִַ
ּופילגׁשים „. נׁשים יׂשראל ּגבּול מּכל לֹוקח נׁשים,וכן : ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָ

אּלא  וקּדּוׁשין, ּכתּבה ּבלא ּופילגׁשים, וקּדּוׁשין; ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָֹֻֻּבכתּבה
אסּור  ההדיֹוט אבל לֹו. ּומּתרת אֹותּה, קֹונה ּבלבד ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֻּביחּוד

יעּוד אחר ּבלבד עברּיה ּבאמה אּלא מייחדה ּבפילגׁש, -] ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
לאשה] לארמֹונֹולו ׁשּלֹוקח הּפילגׁשים לעׂשֹות לֹו ויׁש .ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַ

ורּקחֹות ואֹופֹות בשמים]טּבחֹות מיני "ואת [- ׁשּנאמר: , ְְְֱֶֶֶַַַָָ
ּולאֹופֹות". ּולטּבחֹות לרּקחֹות יּקח ְְְְִֵֶַַַָָּבנֹותיכם

ׂשרי ‰. אֹותם ּוממּנה ׂשרים, להיֹות הראּויין את ּכֹופה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן
אלפים  ׂשרי לֹו "ולׂשּום ׁשּנאמר: - חמּׁשים וׂשרי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאלפים

חמּׁשים" .וׂשרי ְֲִִֵָ
.Â לעבדיו והּכרמים והּזיתים הּׂשדֹות ּכׁשּילכּוולֹוקח , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מה  להם אין אם אּלּו, מקֹומֹות על ויפׁשטּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלּמלחמה
ׂשדֹותיכם  "ואת ׁשּנאמר: - ּדמיהם ונֹותן מּׁשם, אּלא ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּיאכלּו

לעבדיו". ונתן יּקח, הּטֹובים וזיתיכם ּכרמיכם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואת
.Ê,הּבהמה ּומן האילנֹות ּומן הּזרעים מן מעׂשר לֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָויׁש

יעׂשר" וצאנכם וכּו' יעׂשר וכרמיכם "וזרעיכם .ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
.Á יׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות מּכל נֹוטל הּמׁשיח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל

עׂשרה  מּׁשלׁש אחד עד חלק ּולבניו לֹו חק זה, ודבר ; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.עֹולם  ָ

.Ëלּמל ממֹונם ,הּמל הרּוגי הּממלכֹות ּכל וכל ; ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּבֹוזזין  הּבּזה ּוׁשאר .לּמל הּמלכים אֹוצרֹות הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכֹובׁש,
ּומחצית  ּבראׁש; מחצית נֹוטל והּוא לפניו, ונֹותנין ּבֹוזזין -ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹ
העם  עם ּביחד הּצבא אנׁשי ּכל אֹותּה. חֹולקין ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָהּבּזה,
- ּבׁשוה חֹולקין לׁשמרּה, ּבּמחנה הּכלים על ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּיֹוׁשבין
על  הּיׁשב ּוכחלק ּבּמלחמה, הּירד ּכחלק "ּכי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר:

יחלקּו". יחּדו - ְֲִֵַַַָֹהּכלים
.Èׁשּלֹו היא הרי ׁשּכֹובׁש, הארץ לאנׁשי ּכל לעבדיו נֹותן ; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּׁשּירצה. מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּיראה, מה ּכפי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמלחמה
ּדיניו  הּדברים, אּלּו לׁשם .ּדין ּובכל מעׂשיו יהיּו ּובּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ

האמת, ּדת להרים ּומגּמתֹו מחׁשבּתֹו ותהיה ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָׁשמים,
ּולהּלחם  הרׁשעים, זרֹוע ולׁשּבר צדק, העֹולם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּולמּלאת
לעׂשֹות  אּלא ּתחּלה, מל ממליכין ׁשאין - ה' ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָמלחמֹות

ּומלחמה  לפנינּו,מׁשּפט ויצא מלּכנּו "ּוׁשפטנּו ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מלחמתינּו". את ְְְֲִִֵֶַֹונלחם

ה  ¤¤ּפרק
מלחמת‡. אּלא ּתחּלה, נלחם הּמל ואיזֹומצוה אין . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשבעה מלחמת זֹו מצוה? מלחמת ּומלחמת עממין היא , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָ
עליהם  ׁשּבא צר מּיד יׂשראל ועזרת ּכעמלק, ואחר . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשאר  עם ׁשּנלחם הּמלחמה והיא - הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָנלחם
ּבגדּלתֹוהעּמים  ּולהרּבֹות יׂשראל ּגבּול להרחיב ּכדי , ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻ

ְְִוׁשמעֹו.
ּדין,·. מּבית רׁשּות ּבּה לּטל צרי אינֹו - מצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמלחמת

עת  ּבכל מעצמֹו יֹוצא אבל אּלא לצאת. העם וכֹופה , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבית  ּפי על אּלא ּבּה, העם מֹוציא אינֹו - הרׁשּות ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמלחמת

ואחד. ׁשבעים ׁשל ְְִִִֶֶָּדין
.‚הּמל ודר ּבידֹו. ממחין ואין ,ּדר לֹו לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּופֹורץ

מעּקם  אינֹו :צרי ּׁשהּוא מה ּכפי אּלא ׁשעּור, לּה אין -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אּלא  זה, ׁשל ׂשדהּו מּפני אֹו זה, ׁשל ּכרמֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדרכים

מלחמּתֹו ועֹוׂשה ּבׁשוה, הֹול. ְְְְִֵֶֶַָ
להחרים„. עׂשה ׁשּנאמר:[לאבד]מצות עממין, ׁשבעה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ

- הרגֹו ולא מהן, אחד לידֹו ׁשּבא וכל ּתחרימם"; ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ"החרם
נׁשמה". ּכל תחּיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהרי

זכרם. ואבד אבדּו, ְְְְִַָָָָּוכבר
"ּתמחה וכן‰. ׁשּנאמר: עמלק, זרע לאּבד עׂשה מצות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הרעים  מעׂשיו ּתמיד לזּכר עׂשה ּומצות עמלק"; זכר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאת
איבתֹו לעֹורר ּכדי אליו]ואריבתֹו, ׁשּנאמר:[שנאתנו - ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָ

הּׁשמּועה מּפי עמלק". ל עׂשה אׁשר את [ממרע"ה]"זכֹור ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָ
לׁשּכח  ׁשאסּור ּבּלב, - תׁשּכח" "לא ּבּפה; - "זכֹור" ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלמדּו:

וׂשנאתֹו. ְְִֵָָאיבתֹו
.Â- ּדין ּבית ּפי על ּבמל יׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכל

יׂשראל  ּכארץ היא והרי רּבים, ּכּבּוׁש זה ׁשּכבׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ארץ  ּכל ּכּבּוׁש אחר ׁשּכבׁשֹו והּוא, ּדבר; לכל ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻיהֹוׁשע

ּבּתֹורה  האמּורה .יׂשראל ְֲִֵַָָָָ
.Êמצרים ּומּתר מארץ חּוץ ּכּלֹו, העֹולם ּבכל לׁשּכן ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ

הּמערבי[והיא] הּגדֹול הּים מן מאֹות [התיכון]; ארּבע ְֲִִֵַַַַַַָָָ
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."עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל" ׁשּנאמר: - מפארים ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּבלבּוׁשין

ּבראׁשֹו. ּכתר ּומׂשים ׁשּלֹו, ּבּפלטרין מלכּות ּכּסא על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹויֹוׁשב
לפניו, ועֹומדין ׁשּירצה, ּבעת אליו ּבאין העם ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָוכל
,הּמל לפני עֹומד נביא אפּלּו ארצה. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומׁשּתחוים
וּיבא  הּנביא; נתן "הּנה ׁשּנאמר: - ארצה לֹו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּומׁשּתחוה
ּכהן  אבל ארצה". (ּפניו) על לּמל וּיׁשּתחּו ,הּמל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלפני
עֹומד  ואינֹו רצה; אם אּלא ,הּמל לפני ּבא אינֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּגדֹול
"ולפני  ׁשּנאמר: - ּגדֹול ּכהן לפני עֹומד הּמל אּלא ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפניו,

על אלעזר  אף האּורים". ּבמׁשּפט לֹו וׁשאל יעמד, הּכהן ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּולהֹוׁשיבֹו, ,הּמל את לכּבד ּגדֹול ּכהן  על מצוה כן, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפי
אּלא  לפניו, הּמל יעמד ולא לֹו. ּכׁשּיבֹוא מּפניו, ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹולעמד
לכּבד  הּמל על מצוה וכן האּורים. ּבמׁשּפט לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכׁשּיׁשאל
יׂשראל, וחכמי הּסנהדרין לפניו ּוכׁשּיּכנסּו הּתֹורה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלֹומדי
מל יהֹוׁשפט היה וכן ּבצּדֹו. ויֹוׁשיבם לפניהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיעמד
מּכּסאֹו עֹומד היה חכמים, לתלמיד אפּלּו - עֹוׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָיהּודה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּומרי'. 'רּבי לֹו: וקֹורא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָּומנּׁשקֹו,
זה  יעׂשה ועבדיו, הּוא לבּדֹו ּבביתֹו הּמל ׁשּיהיה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבזמן
יעׂשה  לא - העם ּבפני ּבפרהסיא אבל ּבצנעה. ּבֹו ,וכּיֹוצא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לאדם  יקרא ולא רּכֹות, ידּבר ולא אדם, מּפני יעמד ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹֹולא
הּכל. ּבלב יראתֹו ׁשּתהא ּכדי ּבׁשמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹאּלא

.Â הּכל וחּיב הּגדֹול, הּכבֹוד הּכתּוב לֹו ׁשחלק ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
להיֹות  צּוה ּכ - וחלל ּבכבֹודֹו ׁשפל ּבקרּבֹו נבוב]לּבֹו -], ְְְְְִִִִִֵָָָָָ

ּביׂשראל  לב ּגּסּות ינהג ולא ּבקרּבי". חלל "ולּבי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
חֹונן  ויהיה מאחיו". לבבֹו רּום "לבלּתי ׁשּנאמר: מּדי, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיתר
ּובטֹובתם, ּבחפציהם ויבֹוא ויצא ּוגדֹולם, לקטּנם ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּומרחם
הּקהל  ּכל אל ּוכׁשּמדּבר ׁשּבּקטּנים. קטן ּכבֹוד על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָויחּוס
ועּמי", אחי "ׁשמעּוני ׁשּנאמר: - רּכֹות ידּבר רּבים, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַָּבלׁשֹון
יתנהג  לעֹולם | הּזה". לעם לעבד ּתהיה הּיֹום "אם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואֹומר:
אֹומר: הּוא והרי רּבנּו, מּמׁשה ּגדֹול לנּו אין - יתרה ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבענוה
וקצּפם, ּותלּנֹותם ּומּׂשאם טרחם ויסּבל מה". ְְְְְְְְִִַַָָָָָָָֹֻ"ונחנּו
הּכתּוב, קראֹו 'רֹועה' הּינק". את האמן יּׂשא ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ּכאׁשר
ּבּקּבלה: מפרׁש רֹועה ׁשל ודרּכֹו עבּדֹו"; ּביעקב ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹֹ"לרעֹות
יּׂשא; ּובחיקֹו טלאים, יקּבץ ּבזרעֹו ירעה, עדרֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ"ּכרעה,

ינהל". ְֵַָעלֹות

ג  ¤¤ּפרק
ספר ‡. לֹו ּכֹותב מלכּותֹו, ּכּסא על הּמל ׁשּיׁשב ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַּבעת

אבֹותיו  לֹו ׁשהּניחּו הּספר על יתר לׁשמֹו ּומּגיהֹוּתֹורה ; ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לא  אם ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ּפי על העזרה, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּספר
ספרי  ׁשני ּכֹותב - ׁשאבד אֹו ספר, אבֹותיו לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָהּניחּו
אחד  ּככל ּבֹו מצּוה ׁשהּוא ּגנזיו, ּבבית מּניחֹו אחד ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּתֹורֹות:
לבית  ׁשּיּכנס ּבעת אּלא מּלפניו, יזּוז לא והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמּיׂשראל,
יֹוצא  לקריאה. ראּוי ׁשאין למקֹום אֹו לּמרחץ, אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכּסא,
והּוא  ּבּדין יֹוׁשב עּמֹו, והּוא נכנס עּמֹו, וה ּוא ְְְְְִִִִִֵַַָָָלּמלחמה

ּכנגּדֹו והּוא מסב בֹועּמֹו, וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָ
חּייו". ימי ְֵַָָּכל

הּׁשמּועה·. מּפי - נׁשים" ּלֹו ירּבה למדּו,[ממרע"ה]"לא ְְְִִִֶַַָָָֹ
ּבין  הּנׁשים ּבין נׁשים, עׂשרה ׁשמֹונה עד לֹוקח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא

וקידושין]הּפילגׁשים כתובה ללא לו הּכל [שמייחדן , ְִִַַַֹ
לֹו ויׁש לֹוקה. - ּובעלּה אחת, הֹוסיף ואם עׂשרה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשמֹונה

ׁשּגרׁש. זֹו ּתחת אחרת ולּׂשא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָלגרׁש,
אחד ‚. סּוס אפּלּו מרּכבּתֹו; ּכדי אּלא סּוסים ּלֹו ירּבה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹולא

אסּור. הּמלכים, ׁשאר ׁשעֹוׂשין ּכדר לפניו רץ להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּפנּוי
לֹוקה. הֹוסיף, ְִִֶואם

ּבֹוולא „. ּולהתּגאֹות ּבגנזיו להּניח וזהב ּכסף לֹו ירּבה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ולעבדיו  ׁשּלֹו לחילֹות ׁשּיּתן ּכדי אּלא ּבֹו, להתנאֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו

ולהיֹות ּולׁשּמׁשיו  ה', ּבית לאֹוצר ׁשּירּבה וזהב ּכסף וכל . ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מצוה  זה הרי - ּולמלחמֹותם הּצּבּור לצרכי מּוכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשם
ּגנזיו, ּבבית לעצמֹו להרּבֹות אּלא אסּור ואין ְְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָלהרּבֹותֹו;

לֹוקה. הרּבה, ואם לֹו". ירּבה "לא ְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ׁשכרּות ‰. ּדר לׁשּתֹות אסּור אל הּמל" ׁשּנאמר: , ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָ

יׂשראל  ּובצרכי ּבּתֹורה עֹוסק יהיה אּלא יין". ׁשתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלּמלכים
ימי  ּכל בֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: - ּובּלילה ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָּבּיֹום

ַָחּייו".
.Âׁשטּוף יהיה לא להוט]וכן היתה [- לא אפּלּו ּבנׁשים. ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹֹ

ּכׁשאר  ּתמיד אצלּה מצּוי יהיה לא - אחת אּלא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹלֹו
לּבֹו הסרת על ."חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ׁשּנאמר: ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּטּפׁשים,
הּוא  ׁשּלּבֹו, - לבבֹו" יסּור "ולא ׁשּנאמר: ּתֹורה, ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹהקּפידה

קהל ּכל יתר יׂשראל לב ּבּתֹורה הּכתּוב ּדּבקֹו לפיכ ; ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
חּייו". ימי "ּכל ׁשּנאמר: העם, ְְֱִֵֶֶַַָָָָָמּׁשאר

.Êּבארנּו אֹותן,ּכבר ודנין ּדנין, - ּדוד ּבית ׁשּמלכי , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּלא  חכמים ּגזרּו - יׂשראל מלכי אבל עליהן. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּומעידין
מּפני  עליו; מעידין ולא מעיד, ולא אֹותֹו, ּדנין ולא ְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹֹֹידּון,
הּדת. על והפסד ּתּקלה הּדבר מן ויבֹוא ּבהן, ּגס ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּלּבם

.Á,ּבּמל הּמֹורד רׁשּותּכל לּמל ּגזר להרגֹויׁש אפּלּו . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אֹו ,הל ולא ּפלֹוני למקֹום ׁשּיל העם מּׁשאר אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעל
- להרגֹו רצה ואם מיתה; חּיב - ויצא מּביתֹו יצא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשּלא

וכן יהרג  וכּו'". ּפי את ימרה אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
רׁשּות  לּמל יׁש - אֹותֹו המחרף אֹו ,הּמל את המבּזה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכל
ּבסיף  אּלא להרג רׁשּות לּמל ואין ּגרא. ּבן ּכׁשמעי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהרגֹו,

לאסר לֹו ויׁש האסורים]ּבלבד. ּבׁשֹוטין [בבית ּולהּכֹות ְְְְֱִִֵֶַַֹ
ּגזל. זה הרי הפקיר, ואם ממֹון; יפקיר לא אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹלכבֹודֹו.

.Ëאפּלּו ּבמצוֹות, ׁשּנתעּסק ּבׁשביל הּמל ּגזרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהמבּטל
ּפטּור  זה הרי - קּלה העבד,ּבמצוה ודברי הרב ּדברי ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לבּטל  הּמל ּגזר אם לֹומר, צרי ואין קֹודמין. הרב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדברי
לֹו. ׁשֹומעין ׁשאין ְְִִֵֶָמצוה,

.È ּבלא אֹו ּברּורה, ּבראיה ׁשּלא נפׁשֹות ההֹורגין ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹּכל
אחד  ּבעד אפּלּו יׁשהתראה, - ּבׁשגגה ׁשהרג ׂשֹונא אֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
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ּׁשהּׁשעה  מה ּכפי העֹולם ּולתּקן אֹותן, להרג רׁשּות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלּמל
ימים  ּתלּויין ּומּניחן ותֹולה אחד, ּביֹום רּבים והֹורג ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָצריכה.

ולׁשּב אימה, להּטיל העֹולם.רּבים, רׁשעי יד ר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹ

ה'תשע"ה  כסלו כ' שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
.‡לצר אֹו לצרכיו, העם על מס לּתן לּמל יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרׁשּות

מכס לֹו וקֹוצב סחורות]הּמלחמֹות; להבריח [על ואסּור , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ
יּלקח  הּמכס, ׁשּיגנב מי ׁשּכל לגזר, לֹו ויׁש ׁשּלֹו. הּמכס ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמן
ּולהּלן  לעבדים", לֹו ּתהיּו "ואּתם ׁשּנאמר: יהרג, אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָממֹונֹו
מס  ׁשּנֹותן מּכאן, - "ועבדּו למס ל "יהיּו אֹומר: ְְֲִִֵֵֶַַַָָָהּוא
ּדין, ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל ודיניו מכס, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוקֹוצב

ּבֹו. זֹוכה ,מל ּבפרׁשת האמּור ְֶֶֶֶַָָָָָׁשּכל
הּגּבֹורים ·. העם מן ולֹוקח יׂשראל, ּגבּול ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוׁשֹולח

ּומעמיד  ּובפרׁשיו, למרּכבּתֹו חיל מהן ועֹוׂשה החיל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואנׁשי
לפניו, לרּוץ אנׁשים מהם ּומעמיד לפניו. עֹומדים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמהם
לפני  ורצּו ּובפרׁשיו, ּבמרּכבּתֹו לֹו "וׂשם ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:

ׁשּמׁשים מרּכבּתֹו" להיֹות ׁשּבהם הּיפים מן ולֹוקח . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ואת  הּטֹובים ּבחּוריכם "ואת ׁשּנאמר: לפניו, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָועֹומדים

למלאכּתֹו". ועׂשה יּקח, - ְְְֲִִֵֶַָָָחמֹוריכם
.‚,צרי ּׁשהּוא מה ּכל אּמנּיֹות ּבעלי מּכל לֹוקח ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻוכן

הּבהמֹות  ּכל ולֹוקח ׂשכרן. ונֹותן מלאכּתֹו, לֹו ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָועֹוׂשין
- ּדמיהן אֹו ׂשכרן ונֹותן למלאכּתֹו, והּׁשפחֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָוהעבדים
ּכלי  ולעׂשֹות קצירֹו, ולקצר חריׁשֹו "ולחרׁש ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹֹׁשּנאמר:
ׁשפחֹותיכם  ואת עבדיכם ואת וכּו' רכּבֹו ּוכלי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַמלחמּתֹו
ועׂשה  יּקח, - חמֹוריכם ואת הּטֹובים ּבחּוריכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואת

.למלאכּתֹו" ְְִַ
ּופילגׁשים „. נׁשים יׂשראל ּגבּול מּכל לֹוקח נׁשים,וכן : ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָ

אּלא  וקּדּוׁשין, ּכתּבה ּבלא ּופילגׁשים, וקּדּוׁשין; ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָֹֻֻּבכתּבה
אסּור  ההדיֹוט אבל לֹו. ּומּתרת אֹותּה, קֹונה ּבלבד ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֻּביחּוד

יעּוד אחר ּבלבד עברּיה ּבאמה אּלא מייחדה ּבפילגׁש, -] ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
לאשה] לארמֹונֹולו ׁשּלֹוקח הּפילגׁשים לעׂשֹות לֹו ויׁש .ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַ

ורּקחֹות ואֹופֹות בשמים]טּבחֹות מיני "ואת [- ׁשּנאמר: , ְְְֱֶֶֶַַַָָ
ּולאֹופֹות". ּולטּבחֹות לרּקחֹות יּקח ְְְְִֵֶַַַָָּבנֹותיכם

ׂשרי ‰. אֹותם ּוממּנה ׂשרים, להיֹות הראּויין את ּכֹופה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן
אלפים  ׂשרי לֹו "ולׂשּום ׁשּנאמר: - חמּׁשים וׂשרי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאלפים

חמּׁשים" .וׂשרי ְֲִִֵָ
.Â לעבדיו והּכרמים והּזיתים הּׂשדֹות ּכׁשּילכּוולֹוקח , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מה  להם אין אם אּלּו, מקֹומֹות על ויפׁשטּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלּמלחמה
ׂשדֹותיכם  "ואת ׁשּנאמר: - ּדמיהם ונֹותן מּׁשם, אּלא ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּיאכלּו

לעבדיו". ונתן יּקח, הּטֹובים וזיתיכם ּכרמיכם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואת
.Ê,הּבהמה ּומן האילנֹות ּומן הּזרעים מן מעׂשר לֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָויׁש

יעׂשר" וצאנכם וכּו' יעׂשר וכרמיכם "וזרעיכם .ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
.Á יׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות מּכל נֹוטל הּמׁשיח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל

עׂשרה  מּׁשלׁש אחד עד חלק ּולבניו לֹו חק זה, ודבר ; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.עֹולם  ָ

.Ëלּמל ממֹונם ,הּמל הרּוגי הּממלכֹות ּכל וכל ; ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּבֹוזזין  הּבּזה ּוׁשאר .לּמל הּמלכים אֹוצרֹות הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכֹובׁש,
ּומחצית  ּבראׁש; מחצית נֹוטל והּוא לפניו, ונֹותנין ּבֹוזזין -ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹ
העם  עם ּביחד הּצבא אנׁשי ּכל אֹותּה. חֹולקין ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָהּבּזה,
- ּבׁשוה חֹולקין לׁשמרּה, ּבּמחנה הּכלים על ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּיֹוׁשבין
על  הּיׁשב ּוכחלק ּבּמלחמה, הּירד ּכחלק "ּכי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר:

יחלקּו". יחּדו - ְֲִֵַַַָֹהּכלים
.Èׁשּלֹו היא הרי ׁשּכֹובׁש, הארץ לאנׁשי ּכל לעבדיו נֹותן ; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּׁשּירצה. מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּיראה, מה ּכפי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמלחמה
ּדיניו  הּדברים, אּלּו לׁשם .ּדין ּובכל מעׂשיו יהיּו ּובּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ

האמת, ּדת להרים ּומגּמתֹו מחׁשבּתֹו ותהיה ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָׁשמים,
ּולהּלחם  הרׁשעים, זרֹוע ולׁשּבר צדק, העֹולם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּולמּלאת
לעׂשֹות  אּלא ּתחּלה, מל ממליכין ׁשאין - ה' ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָמלחמֹות

ּומלחמה  לפנינּו,מׁשּפט ויצא מלּכנּו "ּוׁשפטנּו ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מלחמתינּו". את ְְְֲִִֵֶַֹונלחם

ה  ¤¤ּפרק
מלחמת‡. אּלא ּתחּלה, נלחם הּמל ואיזֹומצוה אין . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשבעה מלחמת זֹו מצוה? מלחמת ּומלחמת עממין היא , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָ
עליהם  ׁשּבא צר מּיד יׂשראל ועזרת ּכעמלק, ואחר . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשאר  עם ׁשּנלחם הּמלחמה והיא - הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָנלחם
ּבגדּלתֹוהעּמים  ּולהרּבֹות יׂשראל ּגבּול להרחיב ּכדי , ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻ

ְְִוׁשמעֹו.
ּדין,·. מּבית רׁשּות ּבּה לּטל צרי אינֹו - מצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמלחמת

עת  ּבכל מעצמֹו יֹוצא אבל אּלא לצאת. העם וכֹופה , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבית  ּפי על אּלא ּבּה, העם מֹוציא אינֹו - הרׁשּות ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמלחמת

ואחד. ׁשבעים ׁשל ְְִִִֶֶָּדין
.‚הּמל ודר ּבידֹו. ממחין ואין ,ּדר לֹו לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּופֹורץ

מעּקם  אינֹו :צרי ּׁשהּוא מה ּכפי אּלא ׁשעּור, לּה אין -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אּלא  זה, ׁשל ׂשדהּו מּפני אֹו זה, ׁשל ּכרמֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדרכים

מלחמּתֹו ועֹוׂשה ּבׁשוה, הֹול. ְְְְִֵֶֶַָ
להחרים„. עׂשה ׁשּנאמר:[לאבד]מצות עממין, ׁשבעה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ

- הרגֹו ולא מהן, אחד לידֹו ׁשּבא וכל ּתחרימם"; ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ"החרם
נׁשמה". ּכל תחּיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהרי

זכרם. ואבד אבדּו, ְְְְִַָָָָּוכבר
"ּתמחה וכן‰. ׁשּנאמר: עמלק, זרע לאּבד עׂשה מצות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הרעים  מעׂשיו ּתמיד לזּכר עׂשה ּומצות עמלק"; זכר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאת
איבתֹו לעֹורר ּכדי אליו]ואריבתֹו, ׁשּנאמר:[שנאתנו - ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָ

הּׁשמּועה מּפי עמלק". ל עׂשה אׁשר את [ממרע"ה]"זכֹור ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָ
לׁשּכח  ׁשאסּור ּבּלב, - תׁשּכח" "לא ּבּפה; - "זכֹור" ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלמדּו:

וׂשנאתֹו. ְְִֵָָאיבתֹו
.Â- ּדין ּבית ּפי על ּבמל יׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכל

יׂשראל  ּכארץ היא והרי רּבים, ּכּבּוׁש זה ׁשּכבׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ארץ  ּכל ּכּבּוׁש אחר ׁשּכבׁשֹו והּוא, ּדבר; לכל ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻיהֹוׁשע

ּבּתֹורה  האמּורה .יׂשראל ְֲִֵַָָָָ
.Êמצרים ּומּתר מארץ חּוץ ּכּלֹו, העֹולם ּבכל לׁשּכן ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ

הּמערבי[והיא] הּגדֹול הּים מן מאֹות [התיכון]; ארּבע ְֲִִֵַַַַַַָָָ
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ּכּוׁש ארץ ּכנגד ּפרסה, מאֹות ארּבע על [אתיופיה]ּפרסה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּובׁשלׁשה  ּבּה. להתיּׁשב אסּור הּכל - הּמדּבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּוכנגד

למצרים מקֹומֹות  לׁשּוב ׁשּלא ּתֹורה תספּון הזהירה "לא : ְְְְִִִִִֶַָָָֹֹֹ
"לא  לראֹותּה", עֹוד תסיף "לא עֹוד", הּזה ּבּדר ְִִֶֶֶַַָָֹֹֹלׁשּוב
האּסּור. ּבכלל ואלּכסנדרּיא עֹולם". עד עֹוד לראֹותם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹתספּו

.Áולכּבׁש ולפרקמטיא, לסחֹורה מצרים לארץ לחזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר
ׁשם  להׁשּתּקע אּלא אסּור ואין אחרֹות; לֹוקין ארצֹות ואין . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

יחׁשב  ואם הּוא; מּתר הּכניסה, ׁשּבׁשעת - זה לאו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻעל
ּכבׁש ׁשאם לי, ויראה מעׂשה. ּבֹו אין ּולהׁשּתּקע, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָליׁשב
מּתרת; ׁשהיא ּדין, ּבית ּפי על מצרים ארץ יׂשראל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֻמל
והיא  ּבּה לׁשּכן אֹו יחידים, לּה לׁשּוב אּלא הזהירה ְְְְְִִִִִִֶָָָָָֹֹולא
הארצֹות  מּכל יֹותר מקלקלין ׁשּמעׂשיה מּפני ּגֹוים, ,ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

וכּו'". מצרים ארץ "ּכמעׂשה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַׁשּנאמר:
.Ë אּלא - לעֹולם לארץ לחּוצה יׂשראל מארץ לצאת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאסּור

להּציל אֹו אּׁשה, לּׂשא אֹו ּתֹורה, הּגֹוים,[ממונו]ללמד מן ְְִִִִִִַַָָָֹ
לׁשּכן  אבל לסחֹורה. הּוא יֹוצא וכן לארץ; ּבחּוצה ויחזר ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ׁשּנעׂשה  עד ׁשם, הרעב חזק ּכן אם אּלא אסּור, - ֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָלארץ
ּדינרין  ּבׁשני חּטין ּדינר ּבׁשהיּוׁשוה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּבזֹול, הּפרֹות היּו אם אבל ּביקר. והּפרֹות מצּויֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹהּמעֹות
מן  ּפרּוטה ואבדה ּיׂשּתּכר, ּבמה ולא מעֹות ימצא ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹולא
ׁשּמּתר  ּפי על ואף רוח. ּבֹו ׁשּימצא מקֹום לכל יצא - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּכיס
ּגדֹולי  ׁשני וכליֹון מחלֹון ׁשהרי חסידּות; מּדת אינּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלצאת,
לּמקֹום. ּכליה ונתחּיבּו יצאּו, ּגדֹולה צרה ּומּפני היּו, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָהּדֹור

.È יׂשראל ארץ ּתחּומי על מנּׁשקין היּו החכמים ,ּגדֹולי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּומתּגלּגלין אבניה, אֹומר:ּומנּׁשקין הּוא וכן עפרּה; על ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

יחננּו". עפרּה ואת אבניה, את עבדי רצּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ"ּכי
.‡È עֹונֹותיו יׂשראל, ּבארץ הּׁשֹוכן ּכל חכמים: ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאמרּו

הּיׁשב מחּולין  העם חליתי; ׁשכן, יאמר "ּובל ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
לחּיי  זֹוכה אּמֹות, ארּבע ּבּה הל אפּלּו עֹון". נׂשא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻּבּה,
הּמקֹום  ּוכאּלּו לֹו, נתּכּפר ּבּה, הּקבּור וכל הּבא. ְְְִִֵַַַַָָָָָָָהעֹולם
עּמֹו". אדמתֹו "וכּפר ׁשּנאמר: ּכּפרה, מזּבח ּבֹו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
ואינֹו ּתמּות". טמאה אדמה "על אֹומר: הּוא ְְְְֲֵֵֵַָָָָָֻּובפרענּות
ואף  מיתה. לאחר ׁשּקֹולטּתֹו למי מחּיים, קֹולטּתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָּדֹומה
לׁשם; מתיהן את מֹוליכין היּו החכמים ּגדֹולי כן, ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

אבינּו מּיעקב ּולמד הּצּדיק צא .ויֹוסף ְְֲִִִֵֵַַַַָֹ
.·Èׁשרּבּה ּבעיר אפּלּו יׂשראל, ּבארץ אדם ידּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֻלעֹולם

יׂשראל  ׁשרּבּה ּבעיר ואפּלּו לארץ, ּבחּוצה ידּור ואל ;ּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
זרה, עבֹודה עֹובד ּכאּלּו - לארץ לחּוצה הּיֹוצא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל
ל לאמר: ה', ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום גרׁשּוני "ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹׁשּנאמר:
אדמת  "ואל אֹומר: הּוא ּובפרענּות אחרים". אלהים ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָֹֹֻעבד

יבאּו". לא לחּוצה יׂשראל מהארץ לצאת ׁשאסּור ּכׁשם ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹ
ארצֹות  לׁשאר מּבבל לצאת אסּור ּכ - ׁשּנאמר:לארץ , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

(ימּותּו)". וׁשּמה יּובאּו, ְֶָָָָָָ"ּבבלה

ו  ¤¤ּפרק
עד‡. ּבעֹולם, אדם עם מלחמה עֹוׂשין לֹואין ׁשּקֹוראין ְְִִִִֵֶַָָָָָָ

מצוה,לׁשלֹום  מלחמת ואחד הרׁשּות, מלחמת אחד - ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָ
אליה  וקראת עליה, להּלחם עיר אל תקרב "ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
נח  ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע וקּבלּו הׁשלימּו, אם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹלׁשלֹום".
ׁשּנאמר: למס, הם והרי נׁשמה, מהם הֹורגין אין - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעליהן
קּבלּו ולא הּמס, עליהם קּבלּו | ."ועבדּו למס, ל ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ"יהיּו
אין  - הּמס קּבלּו ולא העבדּות, ׁשּקּבלּו אֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹהעבדּות,
- ׁשּיקּבלּו והעבדּות ׁשניהם. ׁשּיקּבלּו עד להם; ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשֹומעין
ראׁש ירימּו ולא למּטה, ּוׁשפלים נבזים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָֹֹהיא
על  יתמּנּו ולא ידם; ּתחת ּכבּוׁשים יהיּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּביׂשראל,
ׁשּיהיּו - ׁשּיקּבלּו והּמס ׁשּבעֹולם. ּדבר לׁשּום ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל
החֹומֹות, ּבנין ּכגֹון ּוממֹונם, ּבגּופם הּמל לעבֹודת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָמּוכנים
ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא הּמל ארמֹון ּובנין הּמצּודֹות, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַוחּזּוק

לב  ׁשלמה, הּמל העלה אׁשר הּמס דבר ּבית "וזה את נֹות ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ואת  וכּו' ירּוׁשלים חֹומת ואת הּמּלֹוא, ואת ּביתֹו ואת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָה'
ׁשלמה  וּיעלם וכּו' לׁשלמה היּו אׁשר הּמסּכנֹות ערי ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹּכל
ׁשלמה  נתן לא יׂשראל ּומּבני הּזה. הּיֹום עד עֹובד, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹלמס
וׂשרי  וׁשליׁשיו, וׂשריו ועבדיו הּמלחמה, אנׁשי הם ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעבד,

ּופרׁשיו". ְִָָָרכּבֹו
אֹו·. ממֹונם חצי ׁשּיּקח עּמהם להתנֹות לּמל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש

ויּניח  הּמּטלטלין ּכל אֹו הּמּטלטלין, ּכל ויּניח ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ּׁשּיתנה. מה ּכפי - ְְְִֶֶַַַַָהּקרקעֹות

ׁשהׁשלימּו‚. אחר להם, ּולכּזב ּבבריתם לׁשּקר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואסּור
מצוֹות  ׁשבע .וקּבלּו ְְְִִֶַ

מצוֹות „. ׁשבע קּבלּו ולא ׁשהׁשלימּו אֹו הׁשלימּו, לא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹֹואם
מלחמה  עּמהם עֹוׂשין הּגדֹולים,- הּזכרים ּכל והֹורגין , ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ

- קטן ולא אּׁשה הֹורגין ואין וטּפם; ממֹונם ּכל ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹּובֹוזזין
ּדברים  ּבּמה זכרים. ׁשל טף זה והּטף", "והּנׁשים ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:
אבל  האּמֹות. ׁשאר עם ׁשהיא הרׁשּות, ּבמלחמת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָֻאמּורים?

הׁשלימּו, ׁשּלא ועמלק עממין מהם ׁשבעה מּניחין אין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מערי  רק וכּו' (העּמים) לכל ּתעׂשה "ּכן ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנׁשמה,

נׁשמה" ּכל תחּיה לא וכּו' ּבעמלק:העּמים אֹומר הּוא וכן . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשאינֹו ּומּנין הּׁשמים". מּתחת עמלק זכר את ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ"ּתמחה
עיר  היתה "לא ׁשּנאמר: הׁשלימּו? ׁשּלא ּבאּלּו אּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמדּבר
גבעֹון; יׁשבי החּוי ּבלּתי יׂשראל, ּבני אל הׁשלימה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאׁשר
לּבם  את לחּזק היתה, ה' מאת ּכי בּמלחמה. לקחּו הּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאת
מּכלל  - החרימם" למען יׂשראל, את הּמלחמה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלקראת

קּבלּו. ולא לׁשלֹום, להם ְְְְִֶֶָָָֹׁשּׁשלחּו
לארץ.‰. נכנסּו ׁשּלא עד יהֹוׁשע, ׁשלח ּכתבים ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשלׁשה

וחזר  יברח'; לברח, ׁשרֹוצה 'מי להם: ׁשלח ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון
'מי  וׁשלח: וחזר יׁשלים'; להׁשלים, ׁשרֹוצה 'מי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָוׁשלח:

יעׂשה'. מלחמה, לעׂשֹות הערימּוׁשרֹוצה מה מּפני ּכן, אם ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּגבעֹון ישראל]יֹוׁשבי עם להשלים יכלו ׁשּׁשלח [הלא לפי ? ְְְִִֵֶַָ

ודּמּו יׂשראל, מׁשּפטי ידעּו ולא קּבלּו; ולא ּבכלל, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹלהם
לּנׂשיאים, הּדבר קׁשה ולּמה לׁשלֹום. להם ּפֹותחין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשאין
מּפני  הּׁשבּועה? לּולי חרב לפי להּכֹותם ׁשראּוי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוראּו

ּברית להם חופשיים]ׁשּכרתּו אֹומר:[שיהיו הּוא והרי , ְְֲִֵֵֶֶַָָ
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למס  ׁשּיהיּו ּדינם, היה אּלא ּברית"; להם תכרת ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ"לא
ׁשּיהרגּו היה ּבדין - להם נׁשּבעּו ּובטעּות והֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָעבדים.

הּׁשם. חּלּול לּולי ׁשהטעּום, ְִִֵֵֶַַעל
.Â לא" ׁשּנאמר: לׁשלֹום, להם ׁשֹולחין אין - ּומֹואב ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹעּמֹון

ׁש ׁשּנאמר:תדרׁש לפי חכמים: אמרּו וטֹובתם". לֹומם ְְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹ
ּתלמּוד  ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לׁשלֹום", אליה ְְְֵֵֶַַָָָָָָָ"וקראת
יׁשב  עּמ" ׁשּנאמר: לפי ׁשלֹומם". תדרׁש "לא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹֹלֹומר:
לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לֹו", ּבּטֹוב . . ְְְְִֵַַַַָָּבקרּב
אם  ּבׁשלֹומם, ׁשֹואלים ׁשאין ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ"וטֹובתם".

מקּבלין. ּתחּלה, מעצמם ְְְְְִִִִֵַַָָהׁשלימּו
.Ê מארּבע אֹותּה מּקיפין אין לתפׂשּה, עיר על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּצרין

לּבֹורח, מקֹום ּומּניחין רּוחֹותיה, מּׁשלׁש אּלא ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹרּוחֹותיה
נפׁשֹו על להּמלט ׁשרֹוצה מדין ּולמי על "וּיצּבאּו ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּבכ למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מׁשה" את ה' צּוה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכאׁשר
רוחות]צּוהּו מג' רק .[לצור ִָ

.Á מֹונעין ואין לּמדינה, ׁשחּוץ מאכל אילני קֹוצצין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאין
אּמת "לא [תעלת]מהן ׁשּנאמר: - ׁשּיבׁשּו עד הּמים ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

ּבלבד, ּבמצֹור ולא לֹוקה. הּקֹוצץ, וכל עצּה"; את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹתׁשחית
- הׁשחתה ּדר מאכל אילן הּקֹוצץ ּכל מקֹום, ּבכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
אחרים, אילנֹות מּזיק היה אם אֹותֹו, קֹוצצין אבל ְֲֲִִִִִֵֶַָָָָלֹוקה.
יקרים  ׁשּדמיו מּפני אֹו אחרים, ּבׂשדה ׁשּמּזיק מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאֹו

הׁשחתה.[לבנין] ּדר אּלא ּתֹורה, אסרה לא ;ְְֶֶֶַָָָָָָֹ
.Ëאֹותֹו לקץ מּתר - סרק אילן לֹו.ּכל צרי אינֹו ואפּלּו , ְֲִִִֵַַָָָָָֹֻ

מּועט  ּדבר אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשהזקין, מאכל אילן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכן
הּזית  יהיה וכּמה לקּצֹו. מּתר - ּבֹו לטרח ראּוי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשאינֹו
עֹוׂשה  ׁשהּוא ודקל זיתים; הּקב רבע יקּצּנּו? ולא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֻעֹוׂשה,

יקּצּנּו לא ּתמרים, .קב ְְִֶַָֹֻ
.È וקֹורע ּכלים, המׁשּבר ּכל אּלא ּבלבד, האילנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹולא

מעין  וסֹותם ּבנין, והֹורס ּדרּבגדים, מאכלֹות ּומאּבד , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּכת  אּלא לֹוקה, ואינֹו תׁשחית"; ּב"לא עֹובר - ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהׁשחתה

מּדבריהם מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְְִִֵֶַ
.‡È מלחמה עּמהם ועֹוׂשין ּבׁשּבת, הּגֹוים עירֹות על ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָצרין

רדּתּה" "עד ׁשּנאמר: - מלחמת ּבׁשּבת ּבין ּבׁשּבת; ואפּלּו , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הרׁשּות. מלחמת ּבין ְְְִִֵֶֶָָמצוה,

.·È- ּבּמלחמה ׁשּנהרג ּומי מקֹום. ּבכל חֹונין ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשחֹונין,
ּכמ  מקֹומֹו קֹונה יּקבר; ׁשם ׁשּיּפל, מצוה ּבּמקֹום .ת ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.‚Èהּדמאי אֹוכלין ּבמחנה: ּפטרּו ּדברים [ספק וארּבעה ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָ
מיני מעשר] ּכל ּומביאין ּתחּלה; ידים, מרחיצת ּופטּורין ;ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ

אין  ויבׁשין, ּתלּוׁשין מצאן ואפּלּו - מקֹום מּכל ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָעצים
חצרֹות  ערּובי מּלערב ּפטּורין וכן ּבּמחנה. ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמקּפידין
והּוא  - לסּכה ּומּסּכה לאהל מאהל מטלטלין אּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻּבּמחנה,
ּכדי  טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה הּמחנה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיּקיפּו
ואין  ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו יחיד, רׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּתהיה
אּלּו מּכל ׁשּפטּורין ּוכׁשם מעׂשרה. ּפחּותה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמחנה

ּבחזירתן. ּפטּורין ּכ ְֲֲִִִַַָָָָָּבהליכתן,
.„Èלהּפנֹות ּפני [צרכים]ואסּור על אֹו הּמחנה, ּבתֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָ

מיחדת  ּדר ׁשם לתּקן עׂשה מצות אּלא מקֹום; ּבכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּׂשדה
וכּו'". לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד ׁשּנאמר: ּבּה, ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָלהּפנֹות

.ÂË ּתלּויה ואחד, אחד לכל יתד להיֹות עׂשה מצות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכן
ויּפנה, ּבּה, ויחּפר ,הּדר ּבאֹותּה יצא - מלחמּתֹו ּכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעם
ׁשּיׁש ּובין וגֹו'". אזנ על ל ּתהיה "ויתד ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָויכּסה,

ארֹון עֹוׂשים [האלוקים]עּמהם הם ּכ - עּמהם ׁשאין ּובין , ִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
קדֹוׁש". מחנ "והיה ׁשּנאמר: ְֱֲִֶֶֶַַָָָָּתמיד,

ה'תשע"ה  כסלו כ"א קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
ממּנין ‡. - הרׁשּות מלחמת ואחד מצוה, מלחמת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד

ּבׁשמן  אֹותֹו ּומֹוׁשחין הּמלחמה, ּבׁשעת העם אל לדּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן
מלחמה'. 'מׁשּוח הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִִֶַַַָָָָהּמׁשחה;

העם ·. אל מלחמה מׁשּוח מדּבר ּפעמים ּבּספר ׁשני אחת : ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
בגבול] אֹומר [- - הּמלחמה ׁשּיערכּו קדם ׁשּיֹוצאין, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבעת

וגֹו'"; חּללֹו ולא ּכרם, נטע אׁשר האיׁש "מי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹאליהם:
ּבערכי  ואחת הּמלחמה. מערכי יחזר ּדברי, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשּיׁשמע

בחזית]הּמלחמה ואל [- ּתחּפזּו ואל ּתיראּו "אל אֹומר: , ְְְְְְִִֵַַַַַָָ
מּפניהם". ְְִֵֶַַּתערצּו

מׁשּוח ‚. להּלחם, קרֹובים והם הּמערכֹות, ׁשעֹורכין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבעת
ואֹומר  לפניו, הּמערכֹות וכל ּגבֹוּה, ּבמקֹום עֹומד ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָמלחמה
הּיֹום  קרבים אּתם יׂשראל! "ׁשמע הּקדׁש: ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלהם
ואל  ּתיראּו אל לבבכם, יר אל איביכם; על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלּמלחמה
עּמכם, ההל אלהיכם ה' ּכי מּפניהם. ּתערצּו ואל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּתחּפזּו
מׁשּוח  ּכאן עד אתכם". להֹוׁשיע איביכם, עם לכם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהּלחם
ּבקֹול  העם לכל מׁשמיע ּתחּתיו אחר וכהן אֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמלחמה
ּבנה  אׁשר האיׁש "מי מלחמה: מׁשּוח אֹומר ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָרם.
ימּות  ּפן לביתֹו; ויׁשב יל - חנכֹו ולא חדׁש ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹבית
ּכרם  נטע אׁשר האיׁש ּומי יחּנכּנּו. אחר ואיׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמלחמה,
ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ּפן לביתֹו; ויׁשב יל - חּללֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹולא
יל - לקחּה ולא אּׁשה ארׂש אׁשר האיׁש ּומי יחּללּנּו. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחר
עד  יּקחּנה". אחר ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ּפן לביתֹו; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויׁשב
העם  לכל מׁשמיע והּׁשֹוטר מדּבר, מלחמה מׁשּוח ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּכאן
"מי  ואֹומר: מעצמֹו הּׁשֹוטר מדּבר ּכ ואחר רם. ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָּבקֹול
העם. לכל מׁשמיע אחר וׁשֹוטר הּלבב"; ור הּירא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָהאיׁש

מתּקנין „. הּמלחמה, מערכי החֹוזרין ּכל ׁשחֹוזרין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
העם. ּבראׁש צבאֹות ׂשרי ּופֹוקדים הּמערכֹות, ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹאת
חזקים  ׁשֹוטרים ּומערכה מערכה ּכל מאחֹורי ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָּומעמידין

וכּׁשילין המבּקׁש[קרדומות]ועּזים, וכל ּבידיהם; ּברזל ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשֹוקיו, את לקּפח ּבידם הרׁשּות - הּמלחמה מן ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹלחזר
ׁשּמחזירין  אמּורים, ּדברים ּבּמה ניסה. נפילה ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּתחּלת

הר  ּבמלחמת הּמלחמה? מערכי אּלּו אבל אנׁשים ׁשּות. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
וכּלה  מחדרֹו חתן אפּלּו יֹוצאין, הּכל - מצוה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבמלחמת

ֵָָֻמחּפתּה.
הּבקר,‰. ּבית הּבֹונה ואחד ליׁשיבתֹו, ּבית הּבֹונה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
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ּכּוׁש ארץ ּכנגד ּפרסה, מאֹות ארּבע על [אתיופיה]ּפרסה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּובׁשלׁשה  ּבּה. להתיּׁשב אסּור הּכל - הּמדּבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּוכנגד

למצרים מקֹומֹות  לׁשּוב ׁשּלא ּתֹורה תספּון הזהירה "לא : ְְְְִִִִִֶַָָָֹֹֹ
"לא  לראֹותּה", עֹוד תסיף "לא עֹוד", הּזה ּבּדר ְִִֶֶֶַַָָֹֹֹלׁשּוב
האּסּור. ּבכלל ואלּכסנדרּיא עֹולם". עד עֹוד לראֹותם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹתספּו

.Áולכּבׁש ולפרקמטיא, לסחֹורה מצרים לארץ לחזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר
ׁשם  להׁשּתּקע אּלא אסּור ואין אחרֹות; לֹוקין ארצֹות ואין . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

יחׁשב  ואם הּוא; מּתר הּכניסה, ׁשּבׁשעת - זה לאו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻעל
ּכבׁש ׁשאם לי, ויראה מעׂשה. ּבֹו אין ּולהׁשּתּקע, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָליׁשב
מּתרת; ׁשהיא ּדין, ּבית ּפי על מצרים ארץ יׂשראל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֻמל
והיא  ּבּה לׁשּכן אֹו יחידים, לּה לׁשּוב אּלא הזהירה ְְְְְִִִִִִֶָָָָָֹֹולא
הארצֹות  מּכל יֹותר מקלקלין ׁשּמעׂשיה מּפני ּגֹוים, ,ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

וכּו'". מצרים ארץ "ּכמעׂשה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַׁשּנאמר:
.Ë אּלא - לעֹולם לארץ לחּוצה יׂשראל מארץ לצאת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאסּור

להּציל אֹו אּׁשה, לּׂשא אֹו ּתֹורה, הּגֹוים,[ממונו]ללמד מן ְְִִִִִִַַָָָֹ
לׁשּכן  אבל לסחֹורה. הּוא יֹוצא וכן לארץ; ּבחּוצה ויחזר ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ׁשּנעׂשה  עד ׁשם, הרעב חזק ּכן אם אּלא אסּור, - ֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָלארץ
ּדינרין  ּבׁשני חּטין ּדינר ּבׁשהיּוׁשוה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּבזֹול, הּפרֹות היּו אם אבל ּביקר. והּפרֹות מצּויֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹהּמעֹות
מן  ּפרּוטה ואבדה ּיׂשּתּכר, ּבמה ולא מעֹות ימצא ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹולא
ׁשּמּתר  ּפי על ואף רוח. ּבֹו ׁשּימצא מקֹום לכל יצא - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּכיס
ּגדֹולי  ׁשני וכליֹון מחלֹון ׁשהרי חסידּות; מּדת אינּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלצאת,
לּמקֹום. ּכליה ונתחּיבּו יצאּו, ּגדֹולה צרה ּומּפני היּו, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָהּדֹור

.È יׂשראל ארץ ּתחּומי על מנּׁשקין היּו החכמים ,ּגדֹולי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּומתּגלּגלין אבניה, אֹומר:ּומנּׁשקין הּוא וכן עפרּה; על ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

יחננּו". עפרּה ואת אבניה, את עבדי רצּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ"ּכי
.‡È עֹונֹותיו יׂשראל, ּבארץ הּׁשֹוכן ּכל חכמים: ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאמרּו

הּיׁשב מחּולין  העם חליתי; ׁשכן, יאמר "ּובל ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
לחּיי  זֹוכה אּמֹות, ארּבע ּבּה הל אפּלּו עֹון". נׂשא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻּבּה,
הּמקֹום  ּוכאּלּו לֹו, נתּכּפר ּבּה, הּקבּור וכל הּבא. ְְְִִֵַַַַָָָָָָָהעֹולם
עּמֹו". אדמתֹו "וכּפר ׁשּנאמר: ּכּפרה, מזּבח ּבֹו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
ואינֹו ּתמּות". טמאה אדמה "על אֹומר: הּוא ְְְְֲֵֵֵַָָָָָֻּובפרענּות
ואף  מיתה. לאחר ׁשּקֹולטּתֹו למי מחּיים, קֹולטּתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָּדֹומה
לׁשם; מתיהן את מֹוליכין היּו החכמים ּגדֹולי כן, ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

אבינּו מּיעקב ּולמד הּצּדיק צא .ויֹוסף ְְֲִִִֵֵַַַַָֹ
.·Èׁשרּבּה ּבעיר אפּלּו יׂשראל, ּבארץ אדם ידּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֻלעֹולם

יׂשראל  ׁשרּבּה ּבעיר ואפּלּו לארץ, ּבחּוצה ידּור ואל ;ּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
זרה, עבֹודה עֹובד ּכאּלּו - לארץ לחּוצה הּיֹוצא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל
ל לאמר: ה', ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום גרׁשּוני "ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹׁשּנאמר:
אדמת  "ואל אֹומר: הּוא ּובפרענּות אחרים". אלהים ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָֹֹֻעבד

יבאּו". לא לחּוצה יׂשראל מהארץ לצאת ׁשאסּור ּכׁשם ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹ
ארצֹות  לׁשאר מּבבל לצאת אסּור ּכ - ׁשּנאמר:לארץ , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

(ימּותּו)". וׁשּמה יּובאּו, ְֶָָָָָָ"ּבבלה

ו  ¤¤ּפרק
עד‡. ּבעֹולם, אדם עם מלחמה עֹוׂשין לֹואין ׁשּקֹוראין ְְִִִִֵֶַָָָָָָ

מצוה,לׁשלֹום  מלחמת ואחד הרׁשּות, מלחמת אחד - ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָ
אליה  וקראת עליה, להּלחם עיר אל תקרב "ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
נח  ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע וקּבלּו הׁשלימּו, אם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹלׁשלֹום".
ׁשּנאמר: למס, הם והרי נׁשמה, מהם הֹורגין אין - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעליהן
קּבלּו ולא הּמס, עליהם קּבלּו | ."ועבדּו למס, ל ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ"יהיּו
אין  - הּמס קּבלּו ולא העבדּות, ׁשּקּבלּו אֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹהעבדּות,
- ׁשּיקּבלּו והעבדּות ׁשניהם. ׁשּיקּבלּו עד להם; ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשֹומעין
ראׁש ירימּו ולא למּטה, ּוׁשפלים נבזים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָֹֹהיא
על  יתמּנּו ולא ידם; ּתחת ּכבּוׁשים יהיּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּביׂשראל,
ׁשּיהיּו - ׁשּיקּבלּו והּמס ׁשּבעֹולם. ּדבר לׁשּום ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל
החֹומֹות, ּבנין ּכגֹון ּוממֹונם, ּבגּופם הּמל לעבֹודת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָמּוכנים
ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא הּמל ארמֹון ּובנין הּמצּודֹות, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַוחּזּוק

לב  ׁשלמה, הּמל העלה אׁשר הּמס דבר ּבית "וזה את נֹות ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ואת  וכּו' ירּוׁשלים חֹומת ואת הּמּלֹוא, ואת ּביתֹו ואת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָה'
ׁשלמה  וּיעלם וכּו' לׁשלמה היּו אׁשר הּמסּכנֹות ערי ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹּכל
ׁשלמה  נתן לא יׂשראל ּומּבני הּזה. הּיֹום עד עֹובד, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹלמס
וׂשרי  וׁשליׁשיו, וׂשריו ועבדיו הּמלחמה, אנׁשי הם ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעבד,

ּופרׁשיו". ְִָָָרכּבֹו
אֹו·. ממֹונם חצי ׁשּיּקח עּמהם להתנֹות לּמל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש

ויּניח  הּמּטלטלין ּכל אֹו הּמּטלטלין, ּכל ויּניח ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ּׁשּיתנה. מה ּכפי - ְְְִֶֶַַַַָהּקרקעֹות

ׁשהׁשלימּו‚. אחר להם, ּולכּזב ּבבריתם לׁשּקר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואסּור
מצוֹות  ׁשבע .וקּבלּו ְְְִִֶַ

מצוֹות „. ׁשבע קּבלּו ולא ׁשהׁשלימּו אֹו הׁשלימּו, לא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹֹואם
מלחמה  עּמהם עֹוׂשין הּגדֹולים,- הּזכרים ּכל והֹורגין , ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ

- קטן ולא אּׁשה הֹורגין ואין וטּפם; ממֹונם ּכל ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹּובֹוזזין
ּדברים  ּבּמה זכרים. ׁשל טף זה והּטף", "והּנׁשים ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:
אבל  האּמֹות. ׁשאר עם ׁשהיא הרׁשּות, ּבמלחמת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָֻאמּורים?

הׁשלימּו, ׁשּלא ועמלק עממין מהם ׁשבעה מּניחין אין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מערי  רק וכּו' (העּמים) לכל ּתעׂשה "ּכן ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנׁשמה,

נׁשמה" ּכל תחּיה לא וכּו' ּבעמלק:העּמים אֹומר הּוא וכן . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשאינֹו ּומּנין הּׁשמים". מּתחת עמלק זכר את ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ"ּתמחה
עיר  היתה "לא ׁשּנאמר: הׁשלימּו? ׁשּלא ּבאּלּו אּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמדּבר
גבעֹון; יׁשבי החּוי ּבלּתי יׂשראל, ּבני אל הׁשלימה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאׁשר
לּבם  את לחּזק היתה, ה' מאת ּכי בּמלחמה. לקחּו הּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאת
מּכלל  - החרימם" למען יׂשראל, את הּמלחמה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלקראת

קּבלּו. ולא לׁשלֹום, להם ְְְְִֶֶָָָֹׁשּׁשלחּו
לארץ.‰. נכנסּו ׁשּלא עד יהֹוׁשע, ׁשלח ּכתבים ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשלׁשה

וחזר  יברח'; לברח, ׁשרֹוצה 'מי להם: ׁשלח ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון
'מי  וׁשלח: וחזר יׁשלים'; להׁשלים, ׁשרֹוצה 'מי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָוׁשלח:

יעׂשה'. מלחמה, לעׂשֹות הערימּוׁשרֹוצה מה מּפני ּכן, אם ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּגבעֹון ישראל]יֹוׁשבי עם להשלים יכלו ׁשּׁשלח [הלא לפי ? ְְְִִֵֶַָ

ודּמּו יׂשראל, מׁשּפטי ידעּו ולא קּבלּו; ולא ּבכלל, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹלהם
לּנׂשיאים, הּדבר קׁשה ולּמה לׁשלֹום. להם ּפֹותחין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשאין
מּפני  הּׁשבּועה? לּולי חרב לפי להּכֹותם ׁשראּוי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוראּו

ּברית להם חופשיים]ׁשּכרתּו אֹומר:[שיהיו הּוא והרי , ְְֲִֵֵֶֶַָָ
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למס  ׁשּיהיּו ּדינם, היה אּלא ּברית"; להם תכרת ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ"לא
ׁשּיהרגּו היה ּבדין - להם נׁשּבעּו ּובטעּות והֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָעבדים.

הּׁשם. חּלּול לּולי ׁשהטעּום, ְִִֵֵֶַַעל
.Â לא" ׁשּנאמר: לׁשלֹום, להם ׁשֹולחין אין - ּומֹואב ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹעּמֹון

ׁש ׁשּנאמר:תדרׁש לפי חכמים: אמרּו וטֹובתם". לֹומם ְְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹ
ּתלמּוד  ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לׁשלֹום", אליה ְְְֵֵֶַַָָָָָָָ"וקראת
יׁשב  עּמ" ׁשּנאמר: לפי ׁשלֹומם". תדרׁש "לא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹֹלֹומר:
לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לֹו", ּבּטֹוב . . ְְְְִֵַַַַָָּבקרּב
אם  ּבׁשלֹומם, ׁשֹואלים ׁשאין ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ"וטֹובתם".

מקּבלין. ּתחּלה, מעצמם ְְְְְִִִִֵַַָָהׁשלימּו
.Ê מארּבע אֹותּה מּקיפין אין לתפׂשּה, עיר על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּצרין

לּבֹורח, מקֹום ּומּניחין רּוחֹותיה, מּׁשלׁש אּלא ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹרּוחֹותיה
נפׁשֹו על להּמלט ׁשרֹוצה מדין ּולמי על "וּיצּבאּו ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּבכ למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מׁשה" את ה' צּוה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכאׁשר
רוחות]צּוהּו מג' רק .[לצור ִָ

.Á מֹונעין ואין לּמדינה, ׁשחּוץ מאכל אילני קֹוצצין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאין
אּמת "לא [תעלת]מהן ׁשּנאמר: - ׁשּיבׁשּו עד הּמים ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

ּבלבד, ּבמצֹור ולא לֹוקה. הּקֹוצץ, וכל עצּה"; את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹתׁשחית
- הׁשחתה ּדר מאכל אילן הּקֹוצץ ּכל מקֹום, ּבכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
אחרים, אילנֹות מּזיק היה אם אֹותֹו, קֹוצצין אבל ְֲֲִִִִִֵֶַָָָָלֹוקה.
יקרים  ׁשּדמיו מּפני אֹו אחרים, ּבׂשדה ׁשּמּזיק מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאֹו

הׁשחתה.[לבנין] ּדר אּלא ּתֹורה, אסרה לא ;ְְֶֶֶַָָָָָָֹ
.Ëאֹותֹו לקץ מּתר - סרק אילן לֹו.ּכל צרי אינֹו ואפּלּו , ְֲִִִֵַַָָָָָֹֻ

מּועט  ּדבר אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשהזקין, מאכל אילן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכן
הּזית  יהיה וכּמה לקּצֹו. מּתר - ּבֹו לטרח ראּוי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשאינֹו
עֹוׂשה  ׁשהּוא ודקל זיתים; הּקב רבע יקּצּנּו? ולא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֻעֹוׂשה,

יקּצּנּו לא ּתמרים, .קב ְְִֶַָֹֻ
.È וקֹורע ּכלים, המׁשּבר ּכל אּלא ּבלבד, האילנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹולא

מעין  וסֹותם ּבנין, והֹורס ּדרּבגדים, מאכלֹות ּומאּבד , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּכת  אּלא לֹוקה, ואינֹו תׁשחית"; ּב"לא עֹובר - ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהׁשחתה

מּדבריהם מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְְִִֵֶַ
.‡È מלחמה עּמהם ועֹוׂשין ּבׁשּבת, הּגֹוים עירֹות על ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָצרין

רדּתּה" "עד ׁשּנאמר: - מלחמת ּבׁשּבת ּבין ּבׁשּבת; ואפּלּו , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הרׁשּות. מלחמת ּבין ְְְִִֵֶֶָָמצוה,

.·È- ּבּמלחמה ׁשּנהרג ּומי מקֹום. ּבכל חֹונין ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשחֹונין,
ּכמ  מקֹומֹו קֹונה יּקבר; ׁשם ׁשּיּפל, מצוה ּבּמקֹום .ת ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.‚Èהּדמאי אֹוכלין ּבמחנה: ּפטרּו ּדברים [ספק וארּבעה ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָ
מיני מעשר] ּכל ּומביאין ּתחּלה; ידים, מרחיצת ּופטּורין ;ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ

אין  ויבׁשין, ּתלּוׁשין מצאן ואפּלּו - מקֹום מּכל ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָעצים
חצרֹות  ערּובי מּלערב ּפטּורין וכן ּבּמחנה. ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמקּפידין
והּוא  - לסּכה ּומּסּכה לאהל מאהל מטלטלין אּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻּבּמחנה,
ּכדי  טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה הּמחנה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיּקיפּו
ואין  ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו יחיד, רׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּתהיה
אּלּו מּכל ׁשּפטּורין ּוכׁשם מעׂשרה. ּפחּותה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמחנה

ּבחזירתן. ּפטּורין ּכ ְֲֲִִִַַָָָָָּבהליכתן,
.„Èלהּפנֹות ּפני [צרכים]ואסּור על אֹו הּמחנה, ּבתֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָ

מיחדת  ּדר ׁשם לתּקן עׂשה מצות אּלא מקֹום; ּבכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּׂשדה
וכּו'". לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד ׁשּנאמר: ּבּה, ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָלהּפנֹות

.ÂË ּתלּויה ואחד, אחד לכל יתד להיֹות עׂשה מצות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכן
ויּפנה, ּבּה, ויחּפר ,הּדר ּבאֹותּה יצא - מלחמּתֹו ּכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעם
ׁשּיׁש ּובין וגֹו'". אזנ על ל ּתהיה "ויתד ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָויכּסה,

ארֹון עֹוׂשים [האלוקים]עּמהם הם ּכ - עּמהם ׁשאין ּובין , ִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
קדֹוׁש". מחנ "והיה ׁשּנאמר: ְֱֲִֶֶֶַַָָָָּתמיד,

ה'תשע"ה  כסלו כ"א קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
ממּנין ‡. - הרׁשּות מלחמת ואחד מצוה, מלחמת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד

ּבׁשמן  אֹותֹו ּומֹוׁשחין הּמלחמה, ּבׁשעת העם אל לדּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן
מלחמה'. 'מׁשּוח הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִִֶַַַָָָָהּמׁשחה;

העם ·. אל מלחמה מׁשּוח מדּבר ּפעמים ּבּספר ׁשני אחת : ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
בגבול] אֹומר [- - הּמלחמה ׁשּיערכּו קדם ׁשּיֹוצאין, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבעת

וגֹו'"; חּללֹו ולא ּכרם, נטע אׁשר האיׁש "מי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹאליהם:
ּבערכי  ואחת הּמלחמה. מערכי יחזר ּדברי, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשּיׁשמע

בחזית]הּמלחמה ואל [- ּתחּפזּו ואל ּתיראּו "אל אֹומר: , ְְְְְְִִֵַַַַַָָ
מּפניהם". ְְִֵֶַַּתערצּו

מׁשּוח ‚. להּלחם, קרֹובים והם הּמערכֹות, ׁשעֹורכין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבעת
ואֹומר  לפניו, הּמערכֹות וכל ּגבֹוּה, ּבמקֹום עֹומד ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָמלחמה
הּיֹום  קרבים אּתם יׂשראל! "ׁשמע הּקדׁש: ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלהם
ואל  ּתיראּו אל לבבכם, יר אל איביכם; על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלּמלחמה
עּמכם, ההל אלהיכם ה' ּכי מּפניהם. ּתערצּו ואל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּתחּפזּו
מׁשּוח  ּכאן עד אתכם". להֹוׁשיע איביכם, עם לכם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהּלחם
ּבקֹול  העם לכל מׁשמיע ּתחּתיו אחר וכהן אֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמלחמה
ּבנה  אׁשר האיׁש "מי מלחמה: מׁשּוח אֹומר ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָרם.
ימּות  ּפן לביתֹו; ויׁשב יל - חנכֹו ולא חדׁש ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹבית
ּכרם  נטע אׁשר האיׁש ּומי יחּנכּנּו. אחר ואיׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמלחמה,
ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ּפן לביתֹו; ויׁשב יל - חּללֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹולא
יל - לקחּה ולא אּׁשה ארׂש אׁשר האיׁש ּומי יחּללּנּו. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחר
עד  יּקחּנה". אחר ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ּפן לביתֹו; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויׁשב
העם  לכל מׁשמיע והּׁשֹוטר מדּבר, מלחמה מׁשּוח ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּכאן
"מי  ואֹומר: מעצמֹו הּׁשֹוטר מדּבר ּכ ואחר רם. ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָּבקֹול
העם. לכל מׁשמיע אחר וׁשֹוטר הּלבב"; ור הּירא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָהאיׁש

מתּקנין „. הּמלחמה, מערכי החֹוזרין ּכל ׁשחֹוזרין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
העם. ּבראׁש צבאֹות ׂשרי ּופֹוקדים הּמערכֹות, ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹאת
חזקים  ׁשֹוטרים ּומערכה מערכה ּכל מאחֹורי ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָּומעמידין

וכּׁשילין המבּקׁש[קרדומות]ועּזים, וכל ּבידיהם; ּברזל ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשֹוקיו, את לקּפח ּבידם הרׁשּות - הּמלחמה מן ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹלחזר
ׁשּמחזירין  אמּורים, ּדברים ּבּמה ניסה. נפילה ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּתחּלת

הר  ּבמלחמת הּמלחמה? מערכי אּלּו אבל אנׁשים ׁשּות. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
וכּלה  מחדרֹו חתן אפּלּו יֹוצאין, הּכל - מצוה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבמלחמת

ֵָָֻמחּפתּה.
הּבקר,‰. ּבית הּבֹונה ואחד ליׁשיבתֹו, ּבית הּבֹונה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
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האֹוצרֹות ּבית העצים, תבואה]ּבית וראּוי [- הֹואיל - ְִִֵֵֵָָָָ
לֹו ׁשּנּתן ואחד הּלֹוקח, ואחד הּבֹונה, ואחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלדירה;
ׁשער  ּבית הּבֹונה אבל חֹוזר. זה הרי - הּיֹורׁש אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבמּתנה,

לבית]אכסדרה הבית]ּומרּפסת[פרוזדור ּבית [לפני אֹו , ְְְִִֶֶַַַָ
- ּבית הּגֹוזל אֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ְְִֵֵֶַַַַַַַַַׁשאין

חֹוזר. אינֹו זה ֲֵֵֵֶהרי
.Â,מאכל אילני חמּׁשה הּנֹוטע ואחד ּכרם, הּנֹוטע ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

הּמברי ואחד הּנֹוטע, אחד מאכל. מיני מחמׁשת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואפּלּו
בעפר] ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף באילן]ואחד [אילן ְְִֶַַָ

ואחד  הּלֹוקח, אחד ּבערלה. חּיבת ׁשהיא והרּכבה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהברכה
אילני  ארּבעה הּנֹוטע אבל ּבמּתנה. לֹו ׁשּנּתן ואחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּיֹורׁש,
חֹוזר  אינֹו - ּכרם ׁשּגזל אֹו סרק, אילני חמּׁשה אֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמאכל,

עליו. חֹוזרין אין ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ּכרם וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻעליו.
.Ê,האלמנה את המארס ואחד הּבתּולה, את המארס ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחד

יבמה לֹו נפלה אם בנים]וכן ללא שמת אחיו אפּלּו[אשת ; ְְְֲִִֵָָָָ
ח  ּכּלן - מהם אחד ּומת אחים, אּׁשה חמּׁשה קּדׁש ֹוזרין. ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר לא מעכׁשו אם שיחולו מנת על -] ְְְֵֵֶַַַָָָֹ
חודש] י"ב בו לֹו.יחזור ּובא חֹוזר  - ּבּמלחמה הּזמן  וׁשלם  ,ְְְִֵַַַַָָָָ

.Á ּכגֹון לֹו, האסּורה אּׁשה והמארס ּגרּוׁשתֹו, את ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָהּמחזיר
ממזרת  הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאלמנה

גבעונית]ּונתינה -]- ּולנתין לממזר יׂשראל ּובת ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
חֹוזר. ֵֵאינֹו

.Ë את ּכׁשּׁשֹומעין - הּמלחמה מערכי ׁשחֹוזרין אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
הּצבא, לאנׁשי ּומזֹון מים ּומסּפקין חֹוזרין, הּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּדברי

הּדרכים  את .ּומתּקנין ְְְִִֶַַָ
.È ואין עּקר, ּכל הּמלחמה לערכי יֹוצאין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָואּלּו

וחנכֹו, ּבית הּבֹונה ּבעֹולם: ּדבר לׁשּום אֹותם ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמטריחין
אין  - ּכרמֹו את ׁשחּלל ּומי ׁשּיּבם, אֹו ארּוסתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוהּנֹוׂשא
אחת, ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: ׁשנה, ּתם עד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹוצאין

הּקּבלה מּפי אׁשּתֹו". את ׁשּיהיה [ממרע"ה]וׂשּמח למדּו, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
לכרם  ּבין ׁשּנׂשא, לאּׁשה ּבין ׁשּקנה, לבית ּבין ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנקי

ּפריֹו. לאכל ְְֱִִִֶֶֹׁשהתחיל
.‡È,ּדר מתּקן ולא ּומזֹון, מים מסּפק אין ּכּלּה, הּׁשנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

נֹותן ולא ּבחֹומה, ׁשֹומר העיר[קרשים]ולא [לחיזוק לפּסי ְְְִֵֵֵַַָָֹֹ
העיר] יצא שער "לא ׁשּנאמר: ּדבר, ׁשּום עליו יעבר ולא ,ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּבׁשני  עליו לעבר - ּדבר" לכל עליו יעבר ולא ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבּצבא,
הּגדּוד. לצרכי ולא העיר לצרכי לא ְְְְְְִִֵֵַָָָָֹֹלאוין,

.·Èׂשכרֹו לֹו והקּדים לאחרים, והׂשּכירֹו ּבית [מראש]ּבנה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ
עׂשר  ׁשנים לאחר ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשחנכֹו. ּכמי זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עּתה. עד חנכֹו ׁשּלא ּכמי הּוא הרי ְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹחדׁש,
.‚Èצרי היה אם - עליהם ונעל חפציו, ּבֹו ונתן ּבית, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבנה

והתחיל [מזמנו]לבּטל ׁשחנכֹו ּכמי זה הרי ׁשמירתם, על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכמי  זה הרי ּולׁשמרם, ליׁשב צריכין אינם ואם ּבֹו; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָליׁשב

חנכֹו. ֲֶָֹׁשּלא
.„Èאינֹו - לארץ ּבחּוצה ּכרם נטע אֹו ּבית הּבֹונה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכל

עליהם  .חֹוזר ֲֵֵֶ

.ÂËּבלּבֹו ׁשאין ּכמׁשמעֹו, - הּלבב" ור הּירא האיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"מי
ּבקׁשרי  אדם ׁשּיּכנס ּומאחר הּמלחמה. ּבקׁשרי לעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּכח

צרה,הּמ ּבעת ּומֹוׁשיעֹו יׂשראל מקוה על יּׁשען לחמה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
נפׁשֹו ויׂשים מלחמה, עֹוׂשה הּוא הּׁשם יחּוד ׁשעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוידע
ולא  ּבאׁשּתֹו לא יחׁשב ולא יפחד, ולא יירא ולא ְְְְְְְְְִִִַַַָֹֹֹֹֹֹּבכּפֹו,
לּמלחמה. ּדבר מּכל ויפנה מּלּבֹו, זכרם ימחה אּלא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָּבבניו,
- עצמֹו ּומבהיל ּבּמלחמה, ּולהרהר לחׁשב הּמתחיל ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹוכל

תעׂשה  ּבלא ּתיראּועֹובר אל לבבכם, יר "אל ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ
ּדמי  ׁשּכל אּלא עֹוד, ולא מּפניהם". ּתערצּו ואל ּתחּפזּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹואל
מלחמה  עׂשה ולא נּצח לא ואם ּבצּוארֹו; ּתלּויין ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹיׂשראל
הּכל, ּדמי ׁשּׁשפ ּכמי זה הרי - נפׁשֹו ּובכל לּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכל
מפרׁש והרי ּכלבבֹו". אחיו לבב את יּמס "ולא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
חרּבֹו מנע וארּור רמּיה, ה' מלאכת עֹוׂשה "ארּור ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּקּבלה:
ּכּונתֹו ותהיה ּפחד, ּבלא לּבֹו ּבכל הּנלחם וכל ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּדם".
ולא  נזק ימצא ׁשּלא לֹו מבטח - ּבלבד הּׁשם את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻלקּדׁש
ּולבניו  לֹו ויזּכה ּביׂשראל, נכֹון ּבית לֹו ויבנה רעה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּתּגיעֹו
עׂשה  "ּכי ׁשּנאמר: הּבא, העֹולם לחּיי ויזּכה עֹולם, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעד
נלחם, אדני ה' מלחמֹות ּכי נאמן, ּבית לאדני ה' ְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹיעׂשה
צרּורה  אדני נפׁש והיתה וכּו' מּימי ב תּמצא לא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹורעה

."אלהי ה' את החּיים, ְֱִִֵֶַַֹּבצרֹור

ח  ¤¤ּפרק
חיילי]חלּוצי‡. הּגֹוים,[- ּבגבּול ּכׁשּיּכנסּו - הּצבא ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

נבלֹות  לאכל להם מּתר - מהם ויׁשּבּו אֹותם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָֹֻויכּבׁשּו
וכּיֹוצא חזיר ּובׂשר מה ּבֹוּוטרפֹות מצא ולא רעב אם , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ

.נס יין ׁשֹותה וכן האסּורים; אּלּו מאכלֹות אּלא ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּיאכל
ערפי  - טּוב" ּכל מלאים "ּובּתים למדּו: הּׁשמּועה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָמּפי

ּבהם. וכּיֹוצא ְֲִִֵֶַָחזירים
יבעל ·. לא אבל יצרֹו. ּתקפֹו אם ּבגיּותּה, אּׁשה ּבֹועל ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹֹוכן

"וראית  ׁשּנאמר: ּביתֹו, לתֹו מכניסּה אּלא לֹו, ויל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותּה
ּביאה  אֹותּה לבעל ואסּור וכּו'". ּתאר יפת אׁשת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּׁשביה

ׁשּיּׂשאּנה. עד ְִִֶֶַָָָׁשנּיה,
הּׁשביה ‚. ּבׁשעת אּלא מּתרת ּתאר יפת אׁשת ,אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

ּבתּולה, ּבין - ּתאר" יפת אׁשת ּבּׁשביה "וראית ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
לּגֹוים. איׁשּות ׁשאין איׁש; אׁשת ּבין ּבעּולה, ְִִִֵֵֵֵֶֶַָּבין
ּבחברּתּה; ולא - "ּבּה" יפה. ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"וחׁשקּת",
ׁשּתים, יּקח ׁשּלא - לאּׁשה" ל "ולקחּת ׁשּתים. יבעל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

לאחיו. אֹו לאביו אחת ויּניח אחת ׁשּלא יבעל ּומּנין ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹ
יבעלנה]ילחצּנה "והבאתּה",[- ׁשּנאמר: - ּבּמלחמה? ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

יבעל. ּכ ואחר ּפנּוי למקֹום ְְְְִִַַַָָָָֹיכניסּה
ּדּברה „. ׁשּלא ראׁשֹונה, ּבביאה ּתאר ּביפת מּתר ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻהּכהן

אחר  אֹותּה לּׂשא יכֹול אינֹו אבל הּיצר; ּכנגד אּלא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּתֹורה
ּגּיֹורת  ׁשהיא מּפני .ּכן, ְִִִֵֵֶֶ

ּביאה ‰. ׁשּיבעלּנה אחר ּתאר? ּביפת יׂשראל ּדין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכיצד
ּתחת  להּכנס עליה קּבלה אם - ּבגיּותּה והיא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹראׁשֹונה,
- קּבלה לא ואם מּיד. ּגרּות לׁשם מטּבילּה הּׁשכינה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּכנפי
ואת  אביה את "ּובכתה ׁשּנאמר: יֹום, ׁשלׁשים ּבביתֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּתׁשב

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

mikln zekld - mihtey xtq - elqk `"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מֹונעּה. ואינֹו ּדתּה, על ּבֹוכה וכן ימים"; ירח ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאּמּה
ׁשּתתּגּנה  ּכדי ראׁשּה, את ּומגּלחת צּפרניה את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּומגּדלת
ורֹואה  יֹוצא אֹותּה, ורֹואה נכנס ּבּבית: עּמֹו ותהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעיניו.

עּמּה ויגלּגל ּבּה. ׁשּיקּוץ ּכדי ׁשלׁשים [ישכנעה]אֹותּה, ּכל ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מתּגּירת, זֹו הרי - ּבּה ורצה קּבלה, אם ׁשּתקּבל. ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיֹום,

הּגרים. ּככל ְְִֵֶֶַָוטֹובלת
.Â ּוׁשני ּבכּיה, ׁשל חדׁש חדׁשים: ׁשלׁשה להמּתין ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּוצריכה

וקּדּוׁשין  ּבכתּבה ונֹוׂשאּה אחריו. חפץ חדׁשים לא ואם . ְְְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָֹֻ
תעׂשה, ּבלא עֹובר - אֹותּה מכר ואם לנפׁשּה. מׁשּלחּה ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּבּה,
ּבּה"; תתעּמר לא ּבּכסף, ּתמּכרּנה לא "ּומכר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
אחר  אֹותּה ּכבׁש אם וכן הּדמים. ּומחזיר מכּורה, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָואינּה
ּבלא  עֹובר ּבּה, מּׁשּיׁשּתּמׁש - ׁשפחה לׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּנבעלה

ּבּה. יׁשּתּמׁש ׁשּלא ּבּה", תתעּמר "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹתעׂשה,
.Ê.חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל עּמּה מגלּגלין להתּגּיר, רצת ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹלא

ּומׁשּלחּה נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע מקּבלת - רצת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא
נֹוׂשא  ואינֹו הּתֹוׁשבים. הּגרים ּככל היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָלנפׁשּה;

נתּגּירה.אֹותּה ׁשּלא אּׁשה לּׂשא ׁשאסּור , ְְִִִֶֶַָָָָָֹ
.Áּבנֹו ואינֹו ּגר, הּולד הרי - ראׁשֹונה מּביאה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָנתעּברה

הּדברים  מן ּדין לדבר ׁשּבית אּלא הּגֹויה; מן ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יפת  ׁשל ראׁשֹונה מּביאה ותמר ּדעּתן. על אֹותֹו ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָמטּבילין
נמצאת  הּנּׂשּואין. מאחר נֹולד אבׁשלֹום אבל היתה, ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּתאר
וכן  לאמנֹון; להּנׂשא ּומּתרת מאּמֹו, אבׁשלֹום אחֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּתמר
מּמּך". ימנעני לא ּכי ,הּמל אל נא "ּדּבר אֹומרת: ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהיא

.Ëלהּניח רצת ׁשּלא ּתאר ה]יפת את זרה [לעזוב עבֹודה ְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ
עיר  וכן אֹותּה. הֹורגין חדׁש, עׂשר הּׁשנים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלאחר
ּבעבֹודה  ׁשּיכּפרּו עד ּברית, להן ּכֹורתין אין - ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהׁשלימה
ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאר ויקּבלּו מקֹומֹותיה, ּכל ויאּבדּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָזרה,
נח  ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות עליו קּבל ׁשּלא ּגֹוי ׁשּכל נח; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבני

ידינּו. ּתחת יׁשנֹו אם אֹותֹו, הֹורגין -ְְִִֵֶַַָ
.È ליׂשראל אּלא והּמצוֹות הּתֹורה הנחיל לא רּבנּו ,מׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

להתּגּיר  הרֹוצה ּולכל יעקב", קהּלת "מֹורׁשה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
רצה, ׁשּלא מי אבל ּכּגר". "ּככם ׁשּנאמר: האּמֹות, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּׁשאר
רּבנּו מׁשה צּוה וכן ּומצוֹות. ּתֹורה לקּבל אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹאין

את  לכף הּגבּורה, מצוֹות מּפי ּכל לקּבל העֹולם ּבאי ּכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
יהרג  קּבל, ׁשּלא מי וכל נח, -ׁשּנצטּוה אֹותן והמקּבל . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּבפני  עליו לקּבל וצרי מקֹום; ּבכל ּתֹוׁשב' 'ּגר הּנקרא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּוא
חברים חכמים]ׁשלׁשה תלמידי למּול,[- עליו המקּבל וכל . ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ

ּכמין  זה הרי - מל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים עליו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֹועברּו
ֶָֻׁשּבאּמֹות.

.‡È זה הרי - לעׂשֹותן ונזהר הּמצוֹות, ׁשבע המקּבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכל
העֹולם, אּמֹות הּבא מחסידי לעֹולם חלק לֹו והּוא,ויׁש ; ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּצּוה מּפני אֹותן ויעׂשה אֹותן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיקּבל
מּקדם  נח ׁשּבני רּבנּו, מׁשה ידי על והֹודיענּו ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּוא
ּגר  זה אין - הּדעת הכרע מּפני עׂשין אם אבל ּבהן. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנצטּוּו

העֹולם  אּמֹות מחסידי ואינֹו מחכמיהם ּתֹוׁשב, (ולא) .אּלא ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ט  ¤¤ּפרק
הראׁשֹון ‡. אדם נצטּוה ּדברים ׁשּׁשה זרה,על עבֹודה על : ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָ

ּברּכת ּגּלּוי [קללת]ועל ועל ּדמים, ׁשפיכּות ועל הּׁשם, ְְְְְִִִִֵַַַַַָ
הּדינין ועל הּגזל, ועל דיינים]עריֹות, ּפי [הושבת על אף . ְְֲִִִֵַַַַַַָָ

להן, נֹוטה והּדעת רּבנּו, מּמׁשה ּבידינּו הן ק ּבלה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻׁשּכּלן
לנח  הֹוסיף נצטּוה. אּלּו ׁשעל יראה הּתֹורה ּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּכלל
תאכלּו"; לא דמֹו ּבנפׁשֹו ּבׂשר א" ׁשּנאמר: החי, מן ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאבר
עד  העֹולם ּבכל הּדבר היה וכן מצוֹות. ׁשבע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָנמצאּו
ׁשחרית. התּפּלל והּוא ּבּמילה, אּלּו על יתר נצטּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאברהם.

הפריׁש אחר מעׂשר ויצחק ּתפּלה והֹוסיף הּיֹום., לפנֹות ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ
נצטּוה  ּובמצרים ערבית. והתּפּלל הּנׁשה, ּגיד הֹוסיף ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹויעקב
ּתֹורה  ונׁשלמה רּבנּו מׁשה ׁשּבא עד יתרֹות, ּבמצֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעמרם

ידֹו .על ַָ
ּכדרּכּה·. ׁשּיעבד והּוא חּיב, - זרה עבֹודה ׁשעבד נח .ּבן ְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבן  עליה, ממיתין יׂשראל ׁשל ּדין ׁשּבית זרה עבֹודה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָוכל
ממיתין  יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ׁשאין וכל עליה. נהרג ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹנח
נהרג, ׁשאינֹו ּפי על ואף עליה. נהרג נח ּבן אין ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעליה,

מּצבה להקים אֹותן מּניחין ואין ּבּכל. [להקריב אסּור ְְִִִֵֵַַַָָָָֹ
אׁשרהעליה] לּטע ולא לע"ז], צּורֹות [אילן לעׂשֹות ולא , ְְֲֲִֵַַָֹֹ

לנֹואי.[אדם] ּבהן ְְֵֶַָוכּיֹוצא
ּבין ‚. המיחד, ּבּׁשם ׁשּבר ּבין - הּׁשם את ׁשּבר נח ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻּבן

ּביׂשראל  ּכן ּׁשאין מה חּיב; - לׁשֹון ּבכל ּבכּנּוי, ׁשּבר. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עליו „. נהרג - אּמֹו ּבמעי עּבר אפּלּו נפׁש, ׁשהרג נח .ּבן ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

טרפה הרג אם במחלתו]וכן שימות שמשוער חולה אֹו[- , ְְִֵֵַָָ
- ׁשּמת עד ּברעב ׁשהּניחֹו אֹו הארי, לפני ּונתנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכפתֹו

רֹודף הרג אם וכן נהרג. מקֹום, מּכל והמית [אחר הֹואיל ְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָ
להורגו] להּצילֹוחברו הנרדף]ׁשּיכֹול מאבריו [את ּבאחד ְְִֵֵֶַַַָָָ

רודף] ּביׂשראל.[של ּכן ּׁשאין מה עליו, נהרג -ְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ
נח ‰. ּבני על אסּורֹות עריֹות האב,ׁשׁש ואׁשת האם, : ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

"יעזב  ׁשּנאמר: ּובהמה, ּוזכּור, מאּמֹו, ואחֹותֹו איׁש, ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָואׁשת
ּכמׁשמעּה; אּמֹו", "ואת אביו; אׁשת זֹו אביו", את ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָאיׁש
ּבזכּור; לא "ּבאׁשּתֹו", חברֹו; ּבאׁשת ולא ּבאׁשּתֹו", ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹ"ודבק
הּוא  ׁשאין ועֹוף, חּיה ּבהמה להֹוציא אחד", לבׂשר ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ"והיּו
א [הוא], (היא) אבי בת "אחתי ונאמר: אחד; ּבׂשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהם

לאּׁשה". לי וּתהי אּמי, בת ְְִִִִִַַָֹלא
.Âחּיב נח אביו [כשבא]ּבן ואנּוסת אביו מפּתת על ְֲִִֶַַַַַַָָָֹֻ

מהם] אׁשת [שנולד על וחּיב מקֹום. מּכל אּמֹו היא הרי ;ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
קטן  ּבין הּזכּור, על וחּיב אביו. מיתת לאחר אפּלּו ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָאביו,
נהרג  והּוא ּגדֹולה. ּבין קטּנה ּבין הּבהמה, ועל ּגדֹול; ְְְְְֱֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבין
ּבהריגת  נצטּוּו ׁשּלא - הּבהמה את הֹורגין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלבּדֹו,

יׂשראל. אּלא ְְִֵֵֶָָָּבהמה,
.Êּכדרּכּה עליה ׁשּיבֹוא עד חברֹו, אׁשת על חּיב נח ּבן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאין

לחּפה  ׁשּנכנסה אֹו מארׂשה, אבל לבעלּה. ׁשּנבעלה ְְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחר
עליה  חּיבין אין - נבעלה לא ּבעלת ועדין "והוא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

נח. ּבת על ׁשּבא נח ּבבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעל".
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האֹוצרֹות ּבית העצים, תבואה]ּבית וראּוי [- הֹואיל - ְִִֵֵֵָָָָ
לֹו ׁשּנּתן ואחד הּלֹוקח, ואחד הּבֹונה, ואחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלדירה;
ׁשער  ּבית הּבֹונה אבל חֹוזר. זה הרי - הּיֹורׁש אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבמּתנה,

לבית]אכסדרה הבית]ּומרּפסת[פרוזדור ּבית [לפני אֹו , ְְְִִֶֶַַַָ
- ּבית הּגֹוזל אֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ְְִֵֵֶַַַַַַַַַׁשאין

חֹוזר. אינֹו זה ֲֵֵֵֶהרי
.Â,מאכל אילני חמּׁשה הּנֹוטע ואחד ּכרם, הּנֹוטע ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

הּמברי ואחד הּנֹוטע, אחד מאכל. מיני מחמׁשת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואפּלּו
בעפר] ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף באילן]ואחד [אילן ְְִֶַַָ

ואחד  הּלֹוקח, אחד ּבערלה. חּיבת ׁשהיא והרּכבה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהברכה
אילני  ארּבעה הּנֹוטע אבל ּבמּתנה. לֹו ׁשּנּתן ואחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּיֹורׁש,
חֹוזר  אינֹו - ּכרם ׁשּגזל אֹו סרק, אילני חמּׁשה אֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמאכל,

עליו. חֹוזרין אין ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ּכרם וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻעליו.
.Ê,האלמנה את המארס ואחד הּבתּולה, את המארס ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחד

יבמה לֹו נפלה אם בנים]וכן ללא שמת אחיו אפּלּו[אשת ; ְְְֲִִֵָָָָ
ח  ּכּלן - מהם אחד ּומת אחים, אּׁשה חמּׁשה קּדׁש ֹוזרין. ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר לא מעכׁשו אם שיחולו מנת על -] ְְְֵֵֶַַַָָָֹ
חודש] י"ב בו לֹו.יחזור ּובא חֹוזר  - ּבּמלחמה הּזמן  וׁשלם  ,ְְְִֵַַַַָָָָ

.Á ּכגֹון לֹו, האסּורה אּׁשה והמארס ּגרּוׁשתֹו, את ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָהּמחזיר
ממזרת  הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאלמנה

גבעונית]ּונתינה -]- ּולנתין לממזר יׂשראל ּובת ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
חֹוזר. ֵֵאינֹו

.Ë את ּכׁשּׁשֹומעין - הּמלחמה מערכי ׁשחֹוזרין אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
הּצבא, לאנׁשי ּומזֹון מים ּומסּפקין חֹוזרין, הּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּדברי

הּדרכים  את .ּומתּקנין ְְְִִֶַַָ
.È ואין עּקר, ּכל הּמלחמה לערכי יֹוצאין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָואּלּו

וחנכֹו, ּבית הּבֹונה ּבעֹולם: ּדבר לׁשּום אֹותם ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמטריחין
אין  - ּכרמֹו את ׁשחּלל ּומי ׁשּיּבם, אֹו ארּוסתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוהּנֹוׂשא
אחת, ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: ׁשנה, ּתם עד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹוצאין

הּקּבלה מּפי אׁשּתֹו". את ׁשּיהיה [ממרע"ה]וׂשּמח למדּו, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
לכרם  ּבין ׁשּנׂשא, לאּׁשה ּבין ׁשּקנה, לבית ּבין ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנקי

ּפריֹו. לאכל ְְֱִִִֶֶֹׁשהתחיל
.‡È,ּדר מתּקן ולא ּומזֹון, מים מסּפק אין ּכּלּה, הּׁשנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

נֹותן ולא ּבחֹומה, ׁשֹומר העיר[קרשים]ולא [לחיזוק לפּסי ְְְִֵֵֵַַָָֹֹ
העיר] יצא שער "לא ׁשּנאמר: ּדבר, ׁשּום עליו יעבר ולא ,ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּבׁשני  עליו לעבר - ּדבר" לכל עליו יעבר ולא ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבּצבא,
הּגדּוד. לצרכי ולא העיר לצרכי לא ְְְְְְִִֵֵַָָָָֹֹלאוין,

.·Èׂשכרֹו לֹו והקּדים לאחרים, והׂשּכירֹו ּבית [מראש]ּבנה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ
עׂשר  ׁשנים לאחר ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשחנכֹו. ּכמי זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עּתה. עד חנכֹו ׁשּלא ּכמי הּוא הרי ְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹחדׁש,
.‚Èצרי היה אם - עליהם ונעל חפציו, ּבֹו ונתן ּבית, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבנה

והתחיל [מזמנו]לבּטל ׁשחנכֹו ּכמי זה הרי ׁשמירתם, על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכמי  זה הרי ּולׁשמרם, ליׁשב צריכין אינם ואם ּבֹו; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָליׁשב

חנכֹו. ֲֶָֹׁשּלא
.„Èאינֹו - לארץ ּבחּוצה ּכרם נטע אֹו ּבית הּבֹונה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכל

עליהם  .חֹוזר ֲֵֵֶ

.ÂËּבלּבֹו ׁשאין ּכמׁשמעֹו, - הּלבב" ור הּירא האיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"מי
ּבקׁשרי  אדם ׁשּיּכנס ּומאחר הּמלחמה. ּבקׁשרי לעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּכח

צרה,הּמ ּבעת ּומֹוׁשיעֹו יׂשראל מקוה על יּׁשען לחמה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
נפׁשֹו ויׂשים מלחמה, עֹוׂשה הּוא הּׁשם יחּוד ׁשעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוידע
ולא  ּבאׁשּתֹו לא יחׁשב ולא יפחד, ולא יירא ולא ְְְְְְְְְִִִַַַָֹֹֹֹֹֹּבכּפֹו,
לּמלחמה. ּדבר מּכל ויפנה מּלּבֹו, זכרם ימחה אּלא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָּבבניו,
- עצמֹו ּומבהיל ּבּמלחמה, ּולהרהר לחׁשב הּמתחיל ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹוכל

תעׂשה  ּבלא ּתיראּועֹובר אל לבבכם, יר "אל ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ
ּדמי  ׁשּכל אּלא עֹוד, ולא מּפניהם". ּתערצּו ואל ּתחּפזּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹואל
מלחמה  עׂשה ולא נּצח לא ואם ּבצּוארֹו; ּתלּויין ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹיׂשראל
הּכל, ּדמי ׁשּׁשפ ּכמי זה הרי - נפׁשֹו ּובכל לּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכל
מפרׁש והרי ּכלבבֹו". אחיו לבב את יּמס "ולא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
חרּבֹו מנע וארּור רמּיה, ה' מלאכת עֹוׂשה "ארּור ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּקּבלה:
ּכּונתֹו ותהיה ּפחד, ּבלא לּבֹו ּבכל הּנלחם וכל ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּדם".
ולא  נזק ימצא ׁשּלא לֹו מבטח - ּבלבד הּׁשם את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻלקּדׁש
ּולבניו  לֹו ויזּכה ּביׂשראל, נכֹון ּבית לֹו ויבנה רעה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּתּגיעֹו
עׂשה  "ּכי ׁשּנאמר: הּבא, העֹולם לחּיי ויזּכה עֹולם, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעד
נלחם, אדני ה' מלחמֹות ּכי נאמן, ּבית לאדני ה' ְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹיעׂשה
צרּורה  אדני נפׁש והיתה וכּו' מּימי ב תּמצא לא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹורעה

."אלהי ה' את החּיים, ְֱִִֵֶַַֹּבצרֹור

ח  ¤¤ּפרק
חיילי]חלּוצי‡. הּגֹוים,[- ּבגבּול ּכׁשּיּכנסּו - הּצבא ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

נבלֹות  לאכל להם מּתר - מהם ויׁשּבּו אֹותם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָֹֻויכּבׁשּו
וכּיֹוצא חזיר ּובׂשר מה ּבֹוּוטרפֹות מצא ולא רעב אם , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ

.נס יין ׁשֹותה וכן האסּורים; אּלּו מאכלֹות אּלא ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּיאכל
ערפי  - טּוב" ּכל מלאים "ּובּתים למדּו: הּׁשמּועה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָמּפי

ּבהם. וכּיֹוצא ְֲִִֵֶַָחזירים
יבעל ·. לא אבל יצרֹו. ּתקפֹו אם ּבגיּותּה, אּׁשה ּבֹועל ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹֹוכן

"וראית  ׁשּנאמר: ּביתֹו, לתֹו מכניסּה אּלא לֹו, ויל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותּה
ּביאה  אֹותּה לבעל ואסּור וכּו'". ּתאר יפת אׁשת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּׁשביה

ׁשּיּׂשאּנה. עד ְִִֶֶַָָָׁשנּיה,
הּׁשביה ‚. ּבׁשעת אּלא מּתרת ּתאר יפת אׁשת ,אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

ּבתּולה, ּבין - ּתאר" יפת אׁשת ּבּׁשביה "וראית ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
לּגֹוים. איׁשּות ׁשאין איׁש; אׁשת ּבין ּבעּולה, ְִִִֵֵֵֵֶֶַָּבין
ּבחברּתּה; ולא - "ּבּה" יפה. ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"וחׁשקּת",
ׁשּתים, יּקח ׁשּלא - לאּׁשה" ל "ולקחּת ׁשּתים. יבעל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

לאחיו. אֹו לאביו אחת ויּניח אחת ׁשּלא יבעל ּומּנין ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹ
יבעלנה]ילחצּנה "והבאתּה",[- ׁשּנאמר: - ּבּמלחמה? ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

יבעל. ּכ ואחר ּפנּוי למקֹום ְְְְִִַַַָָָָֹיכניסּה
ּדּברה „. ׁשּלא ראׁשֹונה, ּבביאה ּתאר ּביפת מּתר ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻהּכהן

אחר  אֹותּה לּׂשא יכֹול אינֹו אבל הּיצר; ּכנגד אּלא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּתֹורה
ּגּיֹורת  ׁשהיא מּפני .ּכן, ְִִִֵֵֶֶ

ּביאה ‰. ׁשּיבעלּנה אחר ּתאר? ּביפת יׂשראל ּדין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכיצד
ּתחת  להּכנס עליה קּבלה אם - ּבגיּותּה והיא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹראׁשֹונה,
- קּבלה לא ואם מּיד. ּגרּות לׁשם מטּבילּה הּׁשכינה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּכנפי
ואת  אביה את "ּובכתה ׁשּנאמר: יֹום, ׁשלׁשים ּבביתֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּתׁשב
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מֹונעּה. ואינֹו ּדתּה, על ּבֹוכה וכן ימים"; ירח ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאּמּה
ׁשּתתּגּנה  ּכדי ראׁשּה, את ּומגּלחת צּפרניה את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּומגּדלת
ורֹואה  יֹוצא אֹותּה, ורֹואה נכנס ּבּבית: עּמֹו ותהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעיניו.

עּמּה ויגלּגל ּבּה. ׁשּיקּוץ ּכדי ׁשלׁשים [ישכנעה]אֹותּה, ּכל ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מתּגּירת, זֹו הרי - ּבּה ורצה קּבלה, אם ׁשּתקּבל. ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיֹום,

הּגרים. ּככל ְְִֵֶֶַָוטֹובלת
.Â ּוׁשני ּבכּיה, ׁשל חדׁש חדׁשים: ׁשלׁשה להמּתין ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּוצריכה

וקּדּוׁשין  ּבכתּבה ונֹוׂשאּה אחריו. חפץ חדׁשים לא ואם . ְְְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָֹֻ
תעׂשה, ּבלא עֹובר - אֹותּה מכר ואם לנפׁשּה. מׁשּלחּה ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּבּה,
ּבּה"; תתעּמר לא ּבּכסף, ּתמּכרּנה לא "ּומכר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
אחר  אֹותּה ּכבׁש אם וכן הּדמים. ּומחזיר מכּורה, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָואינּה
ּבלא  עֹובר ּבּה, מּׁשּיׁשּתּמׁש - ׁשפחה לׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּנבעלה

ּבּה. יׁשּתּמׁש ׁשּלא ּבּה", תתעּמר "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹתעׂשה,
.Ê.חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל עּמּה מגלּגלין להתּגּיר, רצת ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹלא

ּומׁשּלחּה נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע מקּבלת - רצת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא
נֹוׂשא  ואינֹו הּתֹוׁשבים. הּגרים ּככל היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָלנפׁשּה;

נתּגּירה.אֹותּה ׁשּלא אּׁשה לּׂשא ׁשאסּור , ְְִִִֶֶַָָָָָֹ
.Áּבנֹו ואינֹו ּגר, הּולד הרי - ראׁשֹונה מּביאה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָנתעּברה

הּדברים  מן ּדין לדבר ׁשּבית אּלא הּגֹויה; מן ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יפת  ׁשל ראׁשֹונה מּביאה ותמר ּדעּתן. על אֹותֹו ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָמטּבילין
נמצאת  הּנּׂשּואין. מאחר נֹולד אבׁשלֹום אבל היתה, ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּתאר
וכן  לאמנֹון; להּנׂשא ּומּתרת מאּמֹו, אבׁשלֹום אחֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּתמר
מּמּך". ימנעני לא ּכי ,הּמל אל נא "ּדּבר אֹומרת: ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהיא

.Ëלהּניח רצת ׁשּלא ּתאר ה]יפת את זרה [לעזוב עבֹודה ְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ
עיר  וכן אֹותּה. הֹורגין חדׁש, עׂשר הּׁשנים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלאחר
ּבעבֹודה  ׁשּיכּפרּו עד ּברית, להן ּכֹורתין אין - ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהׁשלימה
ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאר ויקּבלּו מקֹומֹותיה, ּכל ויאּבדּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָזרה,
נח  ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות עליו קּבל ׁשּלא ּגֹוי ׁשּכל נח; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבני

ידינּו. ּתחת יׁשנֹו אם אֹותֹו, הֹורגין -ְְִִֵֶַַָ
.È ליׂשראל אּלא והּמצוֹות הּתֹורה הנחיל לא רּבנּו ,מׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

להתּגּיר  הרֹוצה ּולכל יעקב", קהּלת "מֹורׁשה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
רצה, ׁשּלא מי אבל ּכּגר". "ּככם ׁשּנאמר: האּמֹות, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּׁשאר
רּבנּו מׁשה צּוה וכן ּומצוֹות. ּתֹורה לקּבל אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹאין

את  לכף הּגבּורה, מצוֹות מּפי ּכל לקּבל העֹולם ּבאי ּכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
יהרג  קּבל, ׁשּלא מי וכל נח, -ׁשּנצטּוה אֹותן והמקּבל . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּבפני  עליו לקּבל וצרי מקֹום; ּבכל ּתֹוׁשב' 'ּגר הּנקרא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּוא
חברים חכמים]ׁשלׁשה תלמידי למּול,[- עליו המקּבל וכל . ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ

ּכמין  זה הרי - מל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים עליו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֹועברּו
ֶָֻׁשּבאּמֹות.

.‡È זה הרי - לעׂשֹותן ונזהר הּמצוֹות, ׁשבע המקּבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכל
העֹולם, אּמֹות הּבא מחסידי לעֹולם חלק לֹו והּוא,ויׁש ; ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּצּוה מּפני אֹותן ויעׂשה אֹותן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיקּבל
מּקדם  נח ׁשּבני רּבנּו, מׁשה ידי על והֹודיענּו ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּוא
ּגר  זה אין - הּדעת הכרע מּפני עׂשין אם אבל ּבהן. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנצטּוּו

העֹולם  אּמֹות מחסידי ואינֹו מחכמיהם ּתֹוׁשב, (ולא) .אּלא ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ט  ¤¤ּפרק
הראׁשֹון ‡. אדם נצטּוה ּדברים ׁשּׁשה זרה,על עבֹודה על : ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָ

ּברּכת ּגּלּוי [קללת]ועל ועל ּדמים, ׁשפיכּות ועל הּׁשם, ְְְְְִִִִֵַַַַַָ
הּדינין ועל הּגזל, ועל דיינים]עריֹות, ּפי [הושבת על אף . ְְֲִִִֵַַַַַַָָ

להן, נֹוטה והּדעת רּבנּו, מּמׁשה ּבידינּו הן ק ּבלה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻׁשּכּלן
לנח  הֹוסיף נצטּוה. אּלּו ׁשעל יראה הּתֹורה ּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּכלל
תאכלּו"; לא דמֹו ּבנפׁשֹו ּבׂשר א" ׁשּנאמר: החי, מן ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאבר
עד  העֹולם ּבכל הּדבר היה וכן מצוֹות. ׁשבע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָנמצאּו
ׁשחרית. התּפּלל והּוא ּבּמילה, אּלּו על יתר נצטּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאברהם.

הפריׁש אחר מעׂשר ויצחק ּתפּלה והֹוסיף הּיֹום., לפנֹות ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ
נצטּוה  ּובמצרים ערבית. והתּפּלל הּנׁשה, ּגיד הֹוסיף ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹויעקב
ּתֹורה  ונׁשלמה רּבנּו מׁשה ׁשּבא עד יתרֹות, ּבמצֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעמרם

ידֹו .על ַָ
ּכדרּכּה·. ׁשּיעבד והּוא חּיב, - זרה עבֹודה ׁשעבד נח .ּבן ְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבן  עליה, ממיתין יׂשראל ׁשל ּדין ׁשּבית זרה עבֹודה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָוכל
ממיתין  יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ׁשאין וכל עליה. נהרג ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹנח
נהרג, ׁשאינֹו ּפי על ואף עליה. נהרג נח ּבן אין ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעליה,

מּצבה להקים אֹותן מּניחין ואין ּבּכל. [להקריב אסּור ְְִִִֵֵַַַָָָָֹ
אׁשרהעליה] לּטע ולא לע"ז], צּורֹות [אילן לעׂשֹות ולא , ְְֲֲִֵַַָֹֹ

לנֹואי.[אדם] ּבהן ְְֵֶַָוכּיֹוצא
ּבין ‚. המיחד, ּבּׁשם ׁשּבר ּבין - הּׁשם את ׁשּבר נח ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻּבן

ּביׂשראל  ּכן ּׁשאין מה חּיב; - לׁשֹון ּבכל ּבכּנּוי, ׁשּבר. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עליו „. נהרג - אּמֹו ּבמעי עּבר אפּלּו נפׁש, ׁשהרג נח .ּבן ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

טרפה הרג אם במחלתו]וכן שימות שמשוער חולה אֹו[- , ְְִֵֵַָָ
- ׁשּמת עד ּברעב ׁשהּניחֹו אֹו הארי, לפני ּונתנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכפתֹו

רֹודף הרג אם וכן נהרג. מקֹום, מּכל והמית [אחר הֹואיל ְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָ
להורגו] להּצילֹוחברו הנרדף]ׁשּיכֹול מאבריו [את ּבאחד ְְִֵֵֶַַַָָָ

רודף] ּביׂשראל.[של ּכן ּׁשאין מה עליו, נהרג -ְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ
נח ‰. ּבני על אסּורֹות עריֹות האב,ׁשׁש ואׁשת האם, : ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

"יעזב  ׁשּנאמר: ּובהמה, ּוזכּור, מאּמֹו, ואחֹותֹו איׁש, ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָואׁשת
ּכמׁשמעּה; אּמֹו", "ואת אביו; אׁשת זֹו אביו", את ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָאיׁש
ּבזכּור; לא "ּבאׁשּתֹו", חברֹו; ּבאׁשת ולא ּבאׁשּתֹו", ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹ"ודבק
הּוא  ׁשאין ועֹוף, חּיה ּבהמה להֹוציא אחד", לבׂשר ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ"והיּו
א [הוא], (היא) אבי בת "אחתי ונאמר: אחד; ּבׂשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהם

לאּׁשה". לי וּתהי אּמי, בת ְְִִִִִַַָֹלא
.Âחּיב נח אביו [כשבא]ּבן ואנּוסת אביו מפּתת על ְֲִִֶַַַַַַָָָֹֻ

מהם] אׁשת [שנולד על וחּיב מקֹום. מּכל אּמֹו היא הרי ;ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
קטן  ּבין הּזכּור, על וחּיב אביו. מיתת לאחר אפּלּו ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָאביו,
נהרג  והּוא ּגדֹולה. ּבין קטּנה ּבין הּבהמה, ועל ּגדֹול; ְְְְְֱֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבין
ּבהריגת  נצטּוּו ׁשּלא - הּבהמה את הֹורגין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלבּדֹו,

יׂשראל. אּלא ְְִֵֵֶָָָּבהמה,
.Êּכדרּכּה עליה ׁשּיבֹוא עד חברֹו, אׁשת על חּיב נח ּבן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאין

לחּפה  ׁשּנכנסה אֹו מארׂשה, אבל לבעלּה. ׁשּנבעלה ְְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחר
עליה  חּיבין אין - נבעלה לא ּבעלת ועדין "והוא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

נח. ּבת על ׁשּבא נח ּבבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעל".
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ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין הּיׂשראלית, על ׁשּבא ּגֹוי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
ּכדיני  עליה, נסקל - מארׂשה נערה היתה ואם חּיב. -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
הרי  - נבעלה ולא לחּפה, ׁשּנכנסה אחר עליה ּבא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻיׂשראל;
יׂשראל  אׁשת על ּבא אם אבל יׂשראל. ּכדיני ּבחנק, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָזה
חברֹו, ּגֹוי אׁשת על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ׁשּנבעלה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחר

ּבסיף. ְֲִִַַָוהריגתֹו
.Á עליה נהרג זה הרי - לעבּדֹו ׁשפחה ׁשּיחד נח מּׁשּום ּבן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ויאמרּו הּדבר ׁשּיּפׁשט עד עליה, חּיב ואינֹו חברֹו. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאׁשת
ּדבית 'זֹו העם: בית]לּה של ּתחזר [- ּומאימתי ּפלֹוני'. עבד ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ויפרע מעבּדֹו, מּׁשּיפריׁשּנה ראׁשּה[יתגלה]להּתרּה? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּלנּו? ּכגרּוׁשה חברֹו אׁשת ּתהיה ּומאימתי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּׁשּוק.
היא  מּׁשּתצא אֹו לעצמּה, ויׁשּלחּנה מּביתֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּׁשּיֹוציאּה
ואין  ּבכתב, ּגרּוׁשין להם ׁשאין לּה; ותל רׁשּותֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּתחת

ּבֹו ּתלּוי ׁשּירצה [בבעל]הּדבר זמן ּכל אּלא הּוא ּבלבד, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּפֹורׁשין  - מּזה זה לפרׁש היא .אֹו ְְִִִִֶֶֹ

.Ë.יׂשראל ׁשּגזל ּבין ּגֹוי ׁשּגזל ּבין הּגזל, על חּיב נח ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבן
הּכֹובׁש אֹו נפׁש, ּגֹונב אֹו ממֹון, הּגֹונב אֹו הּגֹוזל, ְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואחד
ּבׁשעת  ׁשּלא ׁשאכל ּפֹועל אפּלּו - ּבֹו וכּיֹוצא ׂשכיר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׂשכר
מה  ּגזלן; ּבכלל הּוא והרי חּיב, הּוא הּכל על - ְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹמלאכה

ּביׂשראל  ּכן ּובן ּׁשאין ּפרּוטה. מּׁשוה ּפחֹות על חּיב וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
- מּמּנּו ּוגזלּה אחר ּובא ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ׁשּגזל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹנח

עליה. נהרגין ְֱִֵֶֶֶָָָׁשניהן
.È החי מן ּבׂשר ועל החי, מן אבר על חּיב ּבכל וכן ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּומּתר  ּבלבד. ליׂשראל אּלא הּׁשעּורין, נּתנּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא;
החי. מן ּבדם ְִַַָהּוא

.‡È הּבהמה מן הּפֹורׁש הּבׂשר, אֹו האבר מן אחד אֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אבר  על נהרג נח ּבן ׁשאין לי, יראה - העֹוף אבל ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחּיה;

מּמּנּו. החי ִִֶַַמן
.·È הּסימנין ׁשני ּבּה ׁשחט אפּלּו - הּבהמה את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט

וושט] קנה  ּובׂשר [- אבר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל -ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּורין מּמּנה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּפֹורׁשין

.‚È על אסּור החי, מן אבר מּׁשּום יׂשראל על ׁשאסּור ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
נח  ׁשּבני יׂשראל: ולא עליו, חּיבין נח ׁשּבני ויׁש נח. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּבני
עליה  חּיבין טמאה, ּבין טהֹורה ּבין וחּיה, ּבהמה אחד -ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

החי  מן ּבׂשר ּומּׁשּום החי מן אבר ּובׂשר מּׁשּום ואבר ; ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
יׂשראל  ּבּה ׁשּׁשחט ּפי על אף - המפרּכסת מן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפֹורׁשין
החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּור זה הרי סימנין, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשני

.„È הּדינין על מצּוין הם ּדּינין וכיצד להֹוׁשיב חּיבין ? ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻ
ּפל ּבכל מחוז]וׁשֹופטים מצוֹות,[- ּבׁשׁש לדּון ופל ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָ

מצוֹות  מּׁשבע אחת על ׁשעבר נח ּובן העם; את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּולהזהיר
אֹו זרה, עבֹודה העֹובד אחד ּכיצד? ּבסיף. יהרג ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאּלּו,
מּׁשׁש אחת ׁשּבעל אֹו ּדם, ׁשּׁשפ אֹו הּׁשם, את ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבר
אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות אפּלּו ׁשּגזל אֹו ׁשּלהן , ְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָעריֹות
אֹו החי, מן ּבׂשר אֹו החי מן מאבר ׁשהּוא ּכל ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאכל
הרי  - והרגֹו ּדנֹו ולא מאּלּו אחת על ׁשעבר אחד ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשראה

ּומּפני  ּבסיף. יהרג -זה הריגה ׁשכם ּבעלי ּכל נתחּיבּו זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
נהרג  נח ּובן ּדנּוהּו. ולא וידעּו, ראּו, והם ּגזל, ׁשכם ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהרי

ּפי ועל התראה, ּבלא אחד, ּובדּין אחד, דיין ּבעד או [עד ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
להם -] אּׁשה ּתדּון  ולא אּׁשה, ּבעדּות לא אבל .קרֹובין; ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֹ
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מלחמת‡. אּלא ּתחּלה, נלחם הּמל ואיזֹומצוה אין . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשבעה מלחמת זֹו מצוה? מלחמת ּומלחמת עממין היא , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָ
עליהם  ׁשּבא צר מּיד יׂשראל ועזרת ּכעמלק, ואחר . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשאר  עם ׁשּנלחם הּמלחמה והיא - הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָנלחם
ּבגדּלתֹוהעּמים  ּולהרּבֹות יׂשראל ּגבּול להרחיב ּכדי , ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻ

ְְִוׁשמעֹו.
ּדין,·. מּבית רׁשּות ּבּה לּטל צרי אינֹו - מצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמלחמת

עת  ּבכל מעצמֹו יֹוצא אבל אּלא לצאת. העם וכֹופה , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבית  ּפי על אּלא ּבּה, העם מֹוציא אינֹו - הרׁשּות ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמלחמת

ואחד. ׁשבעים ׁשל ְְִִִֶֶָּדין

.‚הּמל ודר ּבידֹו. ממחין ואין ,ּדר לֹו לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּופֹורץ
מעּקם  אינֹו :צרי ּׁשהּוא מה ּכפי אּלא ׁשעּור, לּה אין -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אּלא  זה, ׁשל ׂשדהּו מּפני אֹו זה, ׁשל ּכרמֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדרכים

מלחמּתֹו ועֹוׂשה ּבׁשוה, הֹול. ְְְְִֵֶֶַָ
להחרים„. עׂשה ׁשּנאמר:[לאבד]מצות עממין, ׁשבעה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ

- הרגֹו ולא מהן, אחד לידֹו ׁשּבא וכל ּתחרימם"; ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ"החרם
נׁשמה". ּכל תחּיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהרי

זכרם. ואבד אבדּו, ְְְְִַָָָָּוכבר
"ּתמחה וכן‰. ׁשּנאמר: עמלק, זרע לאּבד עׂשה מצות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הרעים  מעׂשיו ּתמיד לזּכר עׂשה ּומצות עמלק"; זכר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאת
איבתֹו לעֹורר ּכדי אליו]ואריבתֹו, ׁשּנאמר:[שנאתנו - ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָ

הּׁשמּועה מּפי עמלק". ל עׂשה אׁשר את [ממרע"ה]"זכֹור ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָ
לׁשּכח  ׁשאסּור ּבּלב, - תׁשּכח" "לא ּבּפה; - "זכֹור" ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלמדּו:

וׂשנאתֹו. ְְִֵָָאיבתֹו
.Â- ּדין ּבית ּפי על ּבמל יׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכל
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יׂשראל  ּכארץ היא והרי רּבים, ּכּבּוׁש זה ׁשּכבׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ארץ  ּכל ּכּבּוׁש אחר ׁשּכבׁשֹו והּוא, ּדבר; לכל ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻיהֹוׁשע

ּבּתֹורה  האמּורה .יׂשראל ְֲִֵַָָָָ
.Êמצרים ּומּתר מארץ חּוץ ּכּלֹו, העֹולם ּבכל לׁשּכן ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ

הּמערבי[והיא] הּגדֹול הּים מן מאֹות [התיכון]; ארּבע ְֲִִֵַַַַַַָָָ
ּכּוׁש ארץ ּכנגד ּפרסה, מאֹות ארּבע על [אתיופיה]ּפרסה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּובׁשלׁשה  ּבּה. להתיּׁשב אסּור הּכל - הּמדּבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּוכנגד
למצרים מקֹומֹות  לׁשּוב ׁשּלא ּתֹורה תספּון הזהירה "לא : ְְְְִִִִִֶַָָָֹֹֹ

"לא  לראֹותּה", עֹוד תסיף "לא עֹוד", הּזה ּבּדר ְִִֶֶֶַַָָֹֹֹלׁשּוב
האּסּור. ּבכלל ואלּכסנדרּיא עֹולם". עד עֹוד לראֹותם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹתספּו

.Áולכּבׁש ולפרקמטיא, לסחֹורה מצרים לארץ לחזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר
ׁשם  להׁשּתּקע אּלא אסּור ואין אחרֹות; לֹוקין ארצֹות ואין . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

יחׁשב  ואם הּוא; מּתר הּכניסה, ׁשּבׁשעת - זה לאו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻעל
ּכבׁש ׁשאם לי, ויראה מעׂשה. ּבֹו אין ּולהׁשּתּקע, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָליׁשב
מּתרת; ׁשהיא ּדין, ּבית ּפי על מצרים ארץ יׂשראל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֻמל
והיא  ּבּה לׁשּכן אֹו יחידים, לּה לׁשּוב אּלא הזהירה ְְְְְִִִִִִֶָָָָָֹֹולא
הארצֹות  מּכל יֹותר מקלקלין ׁשּמעׂשיה מּפני ּגֹוים, ,ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

וכּו'". מצרים ארץ "ּכמעׂשה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַׁשּנאמר:
.Ë אּלא - לעֹולם לארץ לחּוצה יׂשראל מארץ לצאת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאסּור

להּציל אֹו אּׁשה, לּׂשא אֹו ּתֹורה, הּגֹוים,[ממונו]ללמד מן ְְִִִִִִַַָָָֹ
לׁשּכן  אבל לסחֹורה. הּוא יֹוצא וכן לארץ; ּבחּוצה ויחזר ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ׁשּנעׂשה  עד ׁשם, הרעב חזק ּכן אם אּלא אסּור, - ֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָלארץ
ּדינרין  ּבׁשני חּטין ּדינר ּבׁשהיּוׁשוה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּבזֹול, הּפרֹות היּו אם אבל ּביקר. והּפרֹות מצּויֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹהּמעֹות
מן  ּפרּוטה ואבדה ּיׂשּתּכר, ּבמה ולא מעֹות ימצא ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹולא
ׁשּמּתר  ּפי על ואף רוח. ּבֹו ׁשּימצא מקֹום לכל יצא - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּכיס
ּגדֹולי  ׁשני וכליֹון מחלֹון ׁשהרי חסידּות; מּדת אינּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלצאת,
לּמקֹום. ּכליה ונתחּיבּו יצאּו, ּגדֹולה צרה ּומּפני היּו, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָהּדֹור

.È יׂשראל ארץ ּתחּומי על מנּׁשקין היּו החכמים ,ּגדֹולי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּומתּגלּגלין אבניה, אֹומר:ּומנּׁשקין הּוא וכן עפרּה; על ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

יחננּו". עפרּה ואת אבניה, את עבדי רצּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ"ּכי
.‡È עֹונֹותיו יׂשראל, ּבארץ הּׁשֹוכן ּכל חכמים: ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאמרּו

הּיׁשב מחּולין  העם חליתי; ׁשכן, יאמר "ּובל ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
לחּיי  זֹוכה אּמֹות, ארּבע ּבּה הל אפּלּו עֹון". נׂשא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻּבּה,
הּמקֹום  ּוכאּלּו לֹו, נתּכּפר ּבּה, הּקבּור וכל הּבא. ְְְִִֵַַַַָָָָָָָהעֹולם
עּמֹו". אדמתֹו "וכּפר ׁשּנאמר: ּכּפרה, מזּבח ּבֹו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
ואינֹו ּתמּות". טמאה אדמה "על אֹומר: הּוא ְְְְֲֵֵֵַָָָָָֻּובפרענּות
ואף  מיתה. לאחר ׁשּקֹולטּתֹו למי מחּיים, קֹולטּתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָּדֹומה
לׁשם; מתיהן את מֹוליכין היּו החכמים ּגדֹולי כן, ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

אבינּו מּיעקב ּולמד הּצּדיק צא .ויֹוסף ְְֲִִִֵֵַַַַָֹ
.·Èׁשרּבּה ּבעיר אפּלּו יׂשראל, ּבארץ אדם ידּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֻלעֹולם

יׂשראל  ׁשרּבּה ּבעיר ואפּלּו לארץ, ּבחּוצה ידּור ואל ;ּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
זרה, עבֹודה עֹובד ּכאּלּו - לארץ לחּוצה הּיֹוצא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל
ל לאמר: ה', ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום גרׁשּוני "ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹׁשּנאמר:
אדמת  "ואל אֹומר: הּוא ּובפרענּות אחרים". אלהים ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָֹֹֻעבד

יבאּו". לא לחּוצה יׂשראל מהארץ לצאת ׁשאסּור ּכׁשם ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹ

ארצֹות  לׁשאר מּבבל לצאת אסּור ּכ - ׁשּנאמר:לארץ , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
(ימּותּו)". וׁשּמה יּובאּו, ְֶָָָָָָ"ּבבלה

ה'תשע"ה  כסלו ט"ז שני יום

ו  ¤¤ּפרק
עד‡. ּבעֹולם, אדם עם מלחמה עֹוׂשין לֹואין ׁשּקֹוראין ְְִִִִֵֶַָָָָָָ

מצוה,לׁשלֹום  מלחמת ואחד הרׁשּות, מלחמת אחד - ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָ
אליה  וקראת עליה, להּלחם עיר אל תקרב "ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
נח  ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע וקּבלּו הׁשלימּו, אם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹלׁשלֹום".
ׁשּנאמר: למס, הם והרי נׁשמה, מהם הֹורגין אין - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעליהן
קּבלּו ולא הּמס, עליהם קּבלּו | ."ועבדּו למס, ל ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ"יהיּו
אין  - הּמס קּבלּו ולא העבדּות, ׁשּקּבלּו אֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹהעבדּות,
- ׁשּיקּבלּו והעבדּות ׁשניהם. ׁשּיקּבלּו עד להם; ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשֹומעין
ראׁש ירימּו ולא למּטה, ּוׁשפלים נבזים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָֹֹהיא
על  יתמּנּו ולא ידם; ּתחת ּכבּוׁשים יהיּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּביׂשראל,
ׁשּיהיּו - ׁשּיקּבלּו והּמס ׁשּבעֹולם. ּדבר לׁשּום ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל
החֹומֹות, ּבנין ּכגֹון ּוממֹונם, ּבגּופם הּמל לעבֹודת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָמּוכנים
ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא הּמל ארמֹון ּובנין הּמצּודֹות, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַוחּזּוק

לב  ׁשלמה, הּמל העלה אׁשר הּמס דבר ּבית "וזה את נֹות ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ואת  וכּו' ירּוׁשלים חֹומת ואת הּמּלֹוא, ואת ּביתֹו ואת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָה'
ׁשלמה  וּיעלם וכּו' לׁשלמה היּו אׁשר הּמסּכנֹות ערי ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹּכל
ׁשלמה  נתן לא יׂשראל ּומּבני הּזה. הּיֹום עד עֹובד, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹלמס
וׂשרי  וׁשליׁשיו, וׂשריו ועבדיו הּמלחמה, אנׁשי הם ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעבד,

ּופרׁשיו". ְִָָָרכּבֹו
אֹו·. ממֹונם חצי ׁשּיּקח עּמהם להתנֹות לּמל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש

ויּניח  הּמּטלטלין ּכל אֹו הּמּטלטלין, ּכל ויּניח ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ּׁשּיתנה. מה ּכפי - ְְְִֶֶַַַַָהּקרקעֹות

ׁשהׁשלימּו‚. אחר להם, ּולכּזב ּבבריתם לׁשּקר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואסּור
מצוֹות  ׁשבע .וקּבלּו ְְְִִֶַ

מצוֹות „. ׁשבע קּבלּו ולא ׁשהׁשלימּו אֹו הׁשלימּו, לא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹֹואם
מלחמה  עּמהם עֹוׂשין הּגדֹולים,- הּזכרים ּכל והֹורגין , ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ

- קטן ולא אּׁשה הֹורגין ואין וטּפם; ממֹונם ּכל ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹּובֹוזזין
ּדברים  ּבּמה זכרים. ׁשל טף זה והּטף", "והּנׁשים ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:
אבל  האּמֹות. ׁשאר עם ׁשהיא הרׁשּות, ּבמלחמת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָֻאמּורים?

הׁשלימּו, ׁשּלא ועמלק עממין מהם ׁשבעה מּניחין אין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מערי  רק וכּו' (העּמים) לכל ּתעׂשה "ּכן ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנׁשמה,

נׁשמה" ּכל תחּיה לא וכּו' ּבעמלק:העּמים אֹומר הּוא וכן . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשאינֹו ּומּנין הּׁשמים". מּתחת עמלק זכר את ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ"ּתמחה
עיר  היתה "לא ׁשּנאמר: הׁשלימּו? ׁשּלא ּבאּלּו אּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמדּבר
גבעֹון; יׁשבי החּוי ּבלּתי יׂשראל, ּבני אל הׁשלימה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאׁשר
לּבם  את לחּזק היתה, ה' מאת ּכי בּמלחמה. לקחּו הּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאת
מּכלל  - החרימם" למען יׂשראל, את הּמלחמה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלקראת

קּבלּו. ולא לׁשלֹום, להם ְְְְִֶֶָָָֹׁשּׁשלחּו
לארץ.‰. נכנסּו ׁשּלא עד יהֹוׁשע, ׁשלח ּכתבים ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשלׁשה

וחזר  יברח'; לברח, ׁשרֹוצה 'מי להם: ׁשלח ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון
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ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין הּיׂשראלית, על ׁשּבא ּגֹוי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
ּכדיני  עליה, נסקל - מארׂשה נערה היתה ואם חּיב. -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
הרי  - נבעלה ולא לחּפה, ׁשּנכנסה אחר עליה ּבא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻיׂשראל;
יׂשראל  אׁשת על ּבא אם אבל יׂשראל. ּכדיני ּבחנק, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָזה
חברֹו, ּגֹוי אׁשת על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ׁשּנבעלה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחר

ּבסיף. ְֲִִַַָוהריגתֹו
.Á עליה נהרג זה הרי - לעבּדֹו ׁשפחה ׁשּיחד נח מּׁשּום ּבן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ויאמרּו הּדבר ׁשּיּפׁשט עד עליה, חּיב ואינֹו חברֹו. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאׁשת
ּדבית 'זֹו העם: בית]לּה של ּתחזר [- ּומאימתי ּפלֹוני'. עבד ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ויפרע מעבּדֹו, מּׁשּיפריׁשּנה ראׁשּה[יתגלה]להּתרּה? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּלנּו? ּכגרּוׁשה חברֹו אׁשת ּתהיה ּומאימתי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּׁשּוק.
היא  מּׁשּתצא אֹו לעצמּה, ויׁשּלחּנה מּביתֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּׁשּיֹוציאּה
ואין  ּבכתב, ּגרּוׁשין להם ׁשאין לּה; ותל רׁשּותֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּתחת

ּבֹו ּתלּוי ׁשּירצה [בבעל]הּדבר זמן ּכל אּלא הּוא ּבלבד, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּפֹורׁשין  - מּזה זה לפרׁש היא .אֹו ְְִִִִֶֶֹ

.Ë.יׂשראל ׁשּגזל ּבין ּגֹוי ׁשּגזל ּבין הּגזל, על חּיב נח ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבן
הּכֹובׁש אֹו נפׁש, ּגֹונב אֹו ממֹון, הּגֹונב אֹו הּגֹוזל, ְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואחד
ּבׁשעת  ׁשּלא ׁשאכל ּפֹועל אפּלּו - ּבֹו וכּיֹוצא ׂשכיר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׂשכר
מה  ּגזלן; ּבכלל הּוא והרי חּיב, הּוא הּכל על - ְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹמלאכה

ּביׂשראל  ּכן ּובן ּׁשאין ּפרּוטה. מּׁשוה ּפחֹות על חּיב וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
- מּמּנּו ּוגזלּה אחר ּובא ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ׁשּגזל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹנח

עליה. נהרגין ְֱִֵֶֶֶָָָׁשניהן
.È החי מן ּבׂשר ועל החי, מן אבר על חּיב ּבכל וכן ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּומּתר  ּבלבד. ליׂשראל אּלא הּׁשעּורין, נּתנּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא;
החי. מן ּבדם ְִַַָהּוא

.‡È הּבהמה מן הּפֹורׁש הּבׂשר, אֹו האבר מן אחד אֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אבר  על נהרג נח ּבן ׁשאין לי, יראה - העֹוף אבל ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחּיה;

מּמּנּו. החי ִִֶַַמן
.·È הּסימנין ׁשני ּבּה ׁשחט אפּלּו - הּבהמה את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט

וושט] קנה  ּובׂשר [- אבר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל -ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּורין מּמּנה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּפֹורׁשין

.‚È על אסּור החי, מן אבר מּׁשּום יׂשראל על ׁשאסּור ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
נח  ׁשּבני יׂשראל: ולא עליו, חּיבין נח ׁשּבני ויׁש נח. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּבני
עליה  חּיבין טמאה, ּבין טהֹורה ּבין וחּיה, ּבהמה אחד -ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

החי  מן ּבׂשר ּומּׁשּום החי מן אבר ּובׂשר מּׁשּום ואבר ; ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
יׂשראל  ּבּה ׁשּׁשחט ּפי על אף - המפרּכסת מן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפֹורׁשין
החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּור זה הרי סימנין, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשני

.„È הּדינין על מצּוין הם ּדּינין וכיצד להֹוׁשיב חּיבין ? ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻ
ּפל ּבכל מחוז]וׁשֹופטים מצוֹות,[- ּבׁשׁש לדּון ופל ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָ

מצוֹות  מּׁשבע אחת על ׁשעבר נח ּובן העם; את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּולהזהיר
אֹו זרה, עבֹודה העֹובד אחד ּכיצד? ּבסיף. יהרג ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאּלּו,
מּׁשׁש אחת ׁשּבעל אֹו ּדם, ׁשּׁשפ אֹו הּׁשם, את ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבר
אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות אפּלּו ׁשּגזל אֹו ׁשּלהן , ְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָעריֹות
אֹו החי, מן ּבׂשר אֹו החי מן מאבר ׁשהּוא ּכל ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאכל
הרי  - והרגֹו ּדנֹו ולא מאּלּו אחת על ׁשעבר אחד ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשראה

ּומּפני  ּבסיף. יהרג -זה הריגה ׁשכם ּבעלי ּכל נתחּיבּו זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
נהרג  נח ּובן ּדנּוהּו. ולא וידעּו, ראּו, והם ּגזל, ׁשכם ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהרי

ּפי ועל התראה, ּבלא אחד, ּובדּין אחד, דיין ּבעד או [עד ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
להם -] אּׁשה ּתדּון  ולא אּׁשה, ּבעדּות לא אבל .קרֹובין; ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֹ
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מלחמת‡. אּלא ּתחּלה, נלחם הּמל ואיזֹומצוה אין . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשבעה מלחמת זֹו מצוה? מלחמת ּומלחמת עממין היא , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָ
עליהם  ׁשּבא צר מּיד יׂשראל ועזרת ּכעמלק, ואחר . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשאר  עם ׁשּנלחם הּמלחמה והיא - הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָנלחם
ּבגדּלתֹוהעּמים  ּולהרּבֹות יׂשראל ּגבּול להרחיב ּכדי , ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻ

ְְִוׁשמעֹו.
ּדין,·. מּבית רׁשּות ּבּה לּטל צרי אינֹו - מצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמלחמת

עת  ּבכל מעצמֹו יֹוצא אבל אּלא לצאת. העם וכֹופה , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבית  ּפי על אּלא ּבּה, העם מֹוציא אינֹו - הרׁשּות ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמלחמת

ואחד. ׁשבעים ׁשל ְְִִִֶֶָּדין

.‚הּמל ודר ּבידֹו. ממחין ואין ,ּדר לֹו לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּופֹורץ
מעּקם  אינֹו :צרי ּׁשהּוא מה ּכפי אּלא ׁשעּור, לּה אין -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אּלא  זה, ׁשל ׂשדהּו מּפני אֹו זה, ׁשל ּכרמֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדרכים

מלחמּתֹו ועֹוׂשה ּבׁשוה, הֹול. ְְְְִֵֶֶַָ
להחרים„. עׂשה ׁשּנאמר:[לאבד]מצות עממין, ׁשבעה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ

- הרגֹו ולא מהן, אחד לידֹו ׁשּבא וכל ּתחרימם"; ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ"החרם
נׁשמה". ּכל תחּיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהרי

זכרם. ואבד אבדּו, ְְְְִַָָָָּוכבר
"ּתמחה וכן‰. ׁשּנאמר: עמלק, זרע לאּבד עׂשה מצות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הרעים  מעׂשיו ּתמיד לזּכר עׂשה ּומצות עמלק"; זכר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאת
איבתֹו לעֹורר ּכדי אליו]ואריבתֹו, ׁשּנאמר:[שנאתנו - ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָ

הּׁשמּועה מּפי עמלק". ל עׂשה אׁשר את [ממרע"ה]"זכֹור ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָ
לׁשּכח  ׁשאסּור ּבּלב, - תׁשּכח" "לא ּבּפה; - "זכֹור" ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלמדּו:

וׂשנאתֹו. ְְִֵָָאיבתֹו
.Â- ּדין ּבית ּפי על ּבמל יׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכל
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יׂשראל  ּכארץ היא והרי רּבים, ּכּבּוׁש זה ׁשּכבׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ארץ  ּכל ּכּבּוׁש אחר ׁשּכבׁשֹו והּוא, ּדבר; לכל ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻיהֹוׁשע

ּבּתֹורה  האמּורה .יׂשראל ְֲִֵַָָָָ
.Êמצרים ּומּתר מארץ חּוץ ּכּלֹו, העֹולם ּבכל לׁשּכן ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ

הּמערבי[והיא] הּגדֹול הּים מן מאֹות [התיכון]; ארּבע ְֲִִֵַַַַַַָָָ
ּכּוׁש ארץ ּכנגד ּפרסה, מאֹות ארּבע על [אתיופיה]ּפרסה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּובׁשלׁשה  ּבּה. להתיּׁשב אסּור הּכל - הּמדּבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּוכנגד
למצרים מקֹומֹות  לׁשּוב ׁשּלא ּתֹורה תספּון הזהירה "לא : ְְְְִִִִִֶַָָָֹֹֹ

"לא  לראֹותּה", עֹוד תסיף "לא עֹוד", הּזה ּבּדר ְִִֶֶֶַַָָֹֹֹלׁשּוב
האּסּור. ּבכלל ואלּכסנדרּיא עֹולם". עד עֹוד לראֹותם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹתספּו

.Áולכּבׁש ולפרקמטיא, לסחֹורה מצרים לארץ לחזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר
ׁשם  להׁשּתּקע אּלא אסּור ואין אחרֹות; לֹוקין ארצֹות ואין . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

יחׁשב  ואם הּוא; מּתר הּכניסה, ׁשּבׁשעת - זה לאו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻעל
ּכבׁש ׁשאם לי, ויראה מעׂשה. ּבֹו אין ּולהׁשּתּקע, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָליׁשב
מּתרת; ׁשהיא ּדין, ּבית ּפי על מצרים ארץ יׂשראל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֻמל
והיא  ּבּה לׁשּכן אֹו יחידים, לּה לׁשּוב אּלא הזהירה ְְְְְִִִִִִֶָָָָָֹֹולא
הארצֹות  מּכל יֹותר מקלקלין ׁשּמעׂשיה מּפני ּגֹוים, ,ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

וכּו'". מצרים ארץ "ּכמעׂשה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַׁשּנאמר:
.Ë אּלא - לעֹולם לארץ לחּוצה יׂשראל מארץ לצאת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאסּור

להּציל אֹו אּׁשה, לּׂשא אֹו ּתֹורה, הּגֹוים,[ממונו]ללמד מן ְְִִִִִִַַָָָֹ
לׁשּכן  אבל לסחֹורה. הּוא יֹוצא וכן לארץ; ּבחּוצה ויחזר ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ׁשּנעׂשה  עד ׁשם, הרעב חזק ּכן אם אּלא אסּור, - ֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָלארץ
ּדינרין  ּבׁשני חּטין ּדינר ּבׁשהיּוׁשוה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּבזֹול, הּפרֹות היּו אם אבל ּביקר. והּפרֹות מצּויֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹהּמעֹות
מן  ּפרּוטה ואבדה ּיׂשּתּכר, ּבמה ולא מעֹות ימצא ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹולא
ׁשּמּתר  ּפי על ואף רוח. ּבֹו ׁשּימצא מקֹום לכל יצא - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּכיס
ּגדֹולי  ׁשני וכליֹון מחלֹון ׁשהרי חסידּות; מּדת אינּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלצאת,
לּמקֹום. ּכליה ונתחּיבּו יצאּו, ּגדֹולה צרה ּומּפני היּו, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָהּדֹור

.È יׂשראל ארץ ּתחּומי על מנּׁשקין היּו החכמים ,ּגדֹולי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּומתּגלּגלין אבניה, אֹומר:ּומנּׁשקין הּוא וכן עפרּה; על ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

יחננּו". עפרּה ואת אבניה, את עבדי רצּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ"ּכי
.‡È עֹונֹותיו יׂשראל, ּבארץ הּׁשֹוכן ּכל חכמים: ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאמרּו

הּיׁשב מחּולין  העם חליתי; ׁשכן, יאמר "ּובל ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
לחּיי  זֹוכה אּמֹות, ארּבע ּבּה הל אפּלּו עֹון". נׂשא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻּבּה,
הּמקֹום  ּוכאּלּו לֹו, נתּכּפר ּבּה, הּקבּור וכל הּבא. ְְְִִֵַַַַָָָָָָָהעֹולם
עּמֹו". אדמתֹו "וכּפר ׁשּנאמר: ּכּפרה, מזּבח ּבֹו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
ואינֹו ּתמּות". טמאה אדמה "על אֹומר: הּוא ְְְְֲֵֵֵַָָָָָֻּובפרענּות
ואף  מיתה. לאחר ׁשּקֹולטּתֹו למי מחּיים, קֹולטּתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָּדֹומה
לׁשם; מתיהן את מֹוליכין היּו החכמים ּגדֹולי כן, ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

אבינּו מּיעקב ּולמד הּצּדיק צא .ויֹוסף ְְֲִִִֵֵַַַַָֹ
.·Èׁשרּבּה ּבעיר אפּלּו יׂשראל, ּבארץ אדם ידּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֻלעֹולם

יׂשראל  ׁשרּבּה ּבעיר ואפּלּו לארץ, ּבחּוצה ידּור ואל ;ּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
זרה, עבֹודה עֹובד ּכאּלּו - לארץ לחּוצה הּיֹוצא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל
ל לאמר: ה', ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום גרׁשּוני "ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹׁשּנאמר:
אדמת  "ואל אֹומר: הּוא ּובפרענּות אחרים". אלהים ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָֹֹֻעבד

יבאּו". לא לחּוצה יׂשראל מהארץ לצאת ׁשאסּור ּכׁשם ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹ

ארצֹות  לׁשאר מּבבל לצאת אסּור ּכ - ׁשּנאמר:לארץ , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
(ימּותּו)". וׁשּמה יּובאּו, ְֶָָָָָָ"ּבבלה

ה'תשע"ה  כסלו ט"ז שני יום

ו  ¤¤ּפרק
עד‡. ּבעֹולם, אדם עם מלחמה עֹוׂשין לֹואין ׁשּקֹוראין ְְִִִִֵֶַָָָָָָ

מצוה,לׁשלֹום  מלחמת ואחד הרׁשּות, מלחמת אחד - ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָ
אליה  וקראת עליה, להּלחם עיר אל תקרב "ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
נח  ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע וקּבלּו הׁשלימּו, אם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹלׁשלֹום".
ׁשּנאמר: למס, הם והרי נׁשמה, מהם הֹורגין אין - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעליהן
קּבלּו ולא הּמס, עליהם קּבלּו | ."ועבדּו למס, ל ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ"יהיּו
אין  - הּמס קּבלּו ולא העבדּות, ׁשּקּבלּו אֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹהעבדּות,
- ׁשּיקּבלּו והעבדּות ׁשניהם. ׁשּיקּבלּו עד להם; ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשֹומעין
ראׁש ירימּו ולא למּטה, ּוׁשפלים נבזים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָֹֹהיא
על  יתמּנּו ולא ידם; ּתחת ּכבּוׁשים יהיּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּביׂשראל,
ׁשּיהיּו - ׁשּיקּבלּו והּמס ׁשּבעֹולם. ּדבר לׁשּום ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל
החֹומֹות, ּבנין ּכגֹון ּוממֹונם, ּבגּופם הּמל לעבֹודת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָמּוכנים
ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא הּמל ארמֹון ּובנין הּמצּודֹות, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַוחּזּוק

לב  ׁשלמה, הּמל העלה אׁשר הּמס דבר ּבית "וזה את נֹות ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ואת  וכּו' ירּוׁשלים חֹומת ואת הּמּלֹוא, ואת ּביתֹו ואת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָה'
ׁשלמה  וּיעלם וכּו' לׁשלמה היּו אׁשר הּמסּכנֹות ערי ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹּכל
ׁשלמה  נתן לא יׂשראל ּומּבני הּזה. הּיֹום עד עֹובד, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹלמס
וׂשרי  וׁשליׁשיו, וׂשריו ועבדיו הּמלחמה, אנׁשי הם ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעבד,

ּופרׁשיו". ְִָָָרכּבֹו
אֹו·. ממֹונם חצי ׁשּיּקח עּמהם להתנֹות לּמל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש

ויּניח  הּמּטלטלין ּכל אֹו הּמּטלטלין, ּכל ויּניח ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ּׁשּיתנה. מה ּכפי - ְְְִֶֶַַַַָהּקרקעֹות

ׁשהׁשלימּו‚. אחר להם, ּולכּזב ּבבריתם לׁשּקר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואסּור
מצוֹות  ׁשבע .וקּבלּו ְְְִִֶַ

מצוֹות „. ׁשבע קּבלּו ולא ׁשהׁשלימּו אֹו הׁשלימּו, לא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹֹואם
מלחמה  עּמהם עֹוׂשין הּגדֹולים,- הּזכרים ּכל והֹורגין , ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ

- קטן ולא אּׁשה הֹורגין ואין וטּפם; ממֹונם ּכל ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹּובֹוזזין
ּדברים  ּבּמה זכרים. ׁשל טף זה והּטף", "והּנׁשים ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:
אבל  האּמֹות. ׁשאר עם ׁשהיא הרׁשּות, ּבמלחמת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָֻאמּורים?

הׁשלימּו, ׁשּלא ועמלק עממין מהם ׁשבעה מּניחין אין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מערי  רק וכּו' (העּמים) לכל ּתעׂשה "ּכן ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנׁשמה,

נׁשמה" ּכל תחּיה לא וכּו' ּבעמלק:העּמים אֹומר הּוא וכן . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשאינֹו ּומּנין הּׁשמים". מּתחת עמלק זכר את ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ"ּתמחה
עיר  היתה "לא ׁשּנאמר: הׁשלימּו? ׁשּלא ּבאּלּו אּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמדּבר
גבעֹון; יׁשבי החּוי ּבלּתי יׂשראל, ּבני אל הׁשלימה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאׁשר
לּבם  את לחּזק היתה, ה' מאת ּכי בּמלחמה. לקחּו הּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאת
מּכלל  - החרימם" למען יׂשראל, את הּמלחמה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלקראת

קּבלּו. ולא לׁשלֹום, להם ְְְְִֶֶָָָֹׁשּׁשלחּו
לארץ.‰. נכנסּו ׁשּלא עד יהֹוׁשע, ׁשלח ּכתבים ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשלׁשה

וחזר  יברח'; לברח, ׁשרֹוצה 'מי להם: ׁשלח ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



miklnקנו zekld - mihtey xtq - elqk f"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

'מי  וׁשלח: וחזר יׁשלים'; להׁשלים, ׁשרֹוצה 'מי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָוׁשלח:
יעׂשה'. מלחמה, לעׂשֹות הערימּוׁשרֹוצה מה מּפני ּכן, אם ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּגבעֹון ישראל]יֹוׁשבי עם להשלים יכלו ׁשּׁשלח [הלא לפי ? ְְְִִֵֶַָ
ודּמּו יׂשראל, מׁשּפטי ידעּו ולא קּבלּו; ולא ּבכלל, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹלהם
לּנׂשיאים, הּדבר קׁשה ולּמה לׁשלֹום. להם ּפֹותחין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשאין
מּפני  הּׁשבּועה? לּולי חרב לפי להּכֹותם ׁשראּוי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוראּו

ּברית להם חופשיים]ׁשּכרתּו אֹומר:[שיהיו הּוא והרי , ְְֲִֵֵֶֶַָָ
למס  ׁשּיהיּו ּדינם, היה אּלא ּברית"; להם תכרת ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ"לא
ׁשּיהרגּו היה ּבדין - להם נׁשּבעּו ּובטעּות והֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָעבדים.

הּׁשם. חּלּול לּולי ׁשהטעּום, ְִִֵֵֶַַעל
.Â לא" ׁשּנאמר: לׁשלֹום, להם ׁשֹולחין אין - ּומֹואב ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹעּמֹון

ׁש ׁשּנאמר:תדרׁש לפי חכמים: אמרּו וטֹובתם". לֹומם ְְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹ
ּתלמּוד  ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לׁשלֹום", אליה ְְְֵֵֶַַָָָָָָָ"וקראת
יׁשב  עּמ" ׁשּנאמר: לפי ׁשלֹומם". תדרׁש "לא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹֹלֹומר:
לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לֹו", ּבּטֹוב . . ְְְְִֵַַַַָָּבקרּב
אם  ּבׁשלֹומם, ׁשֹואלים ׁשאין ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ"וטֹובתם".

מקּבלין. ּתחּלה, מעצמם ְְְְְִִִִֵַַָָהׁשלימּו
.Ê מארּבע אֹותּה מּקיפין אין לתפׂשּה, עיר על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּצרין

לּבֹורח, מקֹום ּומּניחין רּוחֹותיה, מּׁשלׁש אּלא ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹרּוחֹותיה
נפׁשֹו על להּמלט ׁשרֹוצה מדין ּולמי על "וּיצּבאּו ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּבכ למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מׁשה" את ה' צּוה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכאׁשר
רוחות]צּוהּו מג' רק .[לצור ִָ

.Á מֹונעין ואין לּמדינה, ׁשחּוץ מאכל אילני קֹוצצין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאין
אּמת "לא [תעלת]מהן ׁשּנאמר: - ׁשּיבׁשּו עד הּמים ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

ּבלבד, ּבמצֹור ולא לֹוקה. הּקֹוצץ, וכל עצּה"; את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹתׁשחית
- הׁשחתה ּדר מאכל אילן הּקֹוצץ ּכל מקֹום, ּבכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
אחרים, אילנֹות מּזיק היה אם אֹותֹו, קֹוצצין אבל ְֲֲִִִִִֵֶַָָָָלֹוקה.
יקרים  ׁשּדמיו מּפני אֹו אחרים, ּבׂשדה ׁשּמּזיק מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאֹו

הׁשחתה.[לבנין] ּדר אּלא ּתֹורה, אסרה לא ;ְְֶֶֶַָָָָָָֹ
.Ëאֹותֹו לקץ מּתר - סרק אילן לֹו.ּכל צרי אינֹו ואפּלּו , ְֲִִִֵַַָָָָָֹֻ

מּועט  ּדבר אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשהזקין, מאכל אילן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכן
הּזית  יהיה וכּמה לקּצֹו. מּתר - ּבֹו לטרח ראּוי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשאינֹו
עֹוׂשה  ׁשהּוא ודקל זיתים; הּקב רבע יקּצּנּו? ולא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֻעֹוׂשה,

יקּצּנּו לא ּתמרים, .קב ְְִֶַָֹֻ
.È וקֹורע ּכלים, המׁשּבר ּכל אּלא ּבלבד, האילנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹולא

מעין  וסֹותם ּבנין, והֹורס ּדרּבגדים, מאכלֹות ּומאּבד , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּכת  אּלא לֹוקה, ואינֹו תׁשחית"; ּב"לא עֹובר - ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהׁשחתה

מּדבריהם מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְְִִֵֶַ
.‡È מלחמה עּמהם ועֹוׂשין ּבׁשּבת, הּגֹוים עירֹות על ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָצרין

רדּתּה" "עד ׁשּנאמר: - מלחמת ּבׁשּבת ּבין ּבׁשּבת; ואפּלּו , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הרׁשּות. מלחמת ּבין ְְְִִֵֶֶָָמצוה,

.·È- ּבּמלחמה ׁשּנהרג ּומי מקֹום. ּבכל חֹונין ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשחֹונין,
ּכמ  מקֹומֹו קֹונה יּקבר; ׁשם ׁשּיּפל, מצוה ּבּמקֹום .ת ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.‚Èהּדמאי אֹוכלין ּבמחנה: ּפטרּו ּדברים [ספק וארּבעה ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָ
מיני מעשר] ּכל ּומביאין ּתחּלה; ידים, מרחיצת ּופטּורין ;ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ

אין  ויבׁשין, ּתלּוׁשין מצאן ואפּלּו - מקֹום מּכל ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָעצים
חצרֹות  ערּובי מּלערב ּפטּורין וכן ּבּמחנה. ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמקּפידין

והּוא  - לסּכה ּומּסּכה לאהל מאהל מטלטלין אּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻּבּמחנה,
ּכדי  טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה הּמחנה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיּקיפּו
ואין  ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו יחיד, רׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּתהיה
אּלּו מּכל ׁשּפטּורין ּוכׁשם מעׂשרה. ּפחּותה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמחנה

ּבחזירתן. ּפטּורין ּכ ְֲֲִִִַַָָָָָּבהליכתן,
.„Èלהּפנֹות ּפני [צרכים]ואסּור על אֹו הּמחנה, ּבתֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָ

מיחדת  ּדר ׁשם לתּקן עׂשה מצות אּלא מקֹום; ּבכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּׂשדה
וכּו'". לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד ׁשּנאמר: ּבּה, ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָלהּפנֹות

.ÂË ּתלּויה ואחד, אחד לכל יתד להיֹות עׂשה מצות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכן
ויּפנה, ּבּה, ויחּפר ,הּדר ּבאֹותּה יצא - מלחמּתֹו ּכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעם
ׁשּיׁש ּובין וגֹו'". אזנ על ל ּתהיה "ויתד ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָויכּסה,

ארֹון עֹוׂשים [האלוקים]עּמהם הם ּכ - עּמהם ׁשאין ּובין , ִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
קדֹוׁש". מחנ "והיה ׁשּנאמר: ְֱֲִֶֶֶַַָָָָּתמיד,

ה'תשע"ה  כסלו י"ז שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ממּנין ‡. - הרׁשּות מלחמת ואחד מצוה, מלחמת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד

ּבׁשמן  אֹותֹו ּומֹוׁשחין הּמלחמה, ּבׁשעת העם אל לדּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן
מלחמה'. 'מׁשּוח הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִִֶַַַָָָָהּמׁשחה;

העם ·. אל מלחמה מׁשּוח מדּבר ּפעמים ּבּספר ׁשני אחת : ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
בגבול] אֹומר [- - הּמלחמה ׁשּיערכּו קדם ׁשּיֹוצאין, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבעת

וגֹו'"; חּללֹו ולא ּכרם, נטע אׁשר האיׁש "מי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹאליהם:
ּבערכי  ואחת הּמלחמה. מערכי יחזר ּדברי, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשּיׁשמע

בחזית]הּמלחמה ואל [- ּתחּפזּו ואל ּתיראּו "אל אֹומר: , ְְְְְְִִֵַַַַַָָ
מּפניהם". ְְִֵֶַַּתערצּו

מׁשּוח ‚. להּלחם, קרֹובים והם הּמערכֹות, ׁשעֹורכין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבעת
ואֹומר  לפניו, הּמערכֹות וכל ּגבֹוּה, ּבמקֹום עֹומד ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָמלחמה
הּיֹום  קרבים אּתם יׂשראל! "ׁשמע הּקדׁש: ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלהם
ואל  ּתיראּו אל לבבכם, יר אל איביכם; על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלּמלחמה
עּמכם, ההל אלהיכם ה' ּכי מּפניהם. ּתערצּו ואל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּתחּפזּו
מׁשּוח  ּכאן עד אתכם". להֹוׁשיע איביכם, עם לכם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהּלחם
ּבקֹול  העם לכל מׁשמיע ּתחּתיו אחר וכהן אֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמלחמה
ּבנה  אׁשר האיׁש "מי מלחמה: מׁשּוח אֹומר ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָרם.
ימּות  ּפן לביתֹו; ויׁשב יל - חנכֹו ולא חדׁש ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹבית
ּכרם  נטע אׁשר האיׁש ּומי יחּנכּנּו. אחר ואיׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמלחמה,
ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ּפן לביתֹו; ויׁשב יל - חּללֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹולא
יל - לקחּה ולא אּׁשה ארׂש אׁשר האיׁש ּומי יחּללּנּו. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחר
עד  יּקחּנה". אחר ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ּפן לביתֹו; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויׁשב
העם  לכל מׁשמיע והּׁשֹוטר מדּבר, מלחמה מׁשּוח ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּכאן
"מי  ואֹומר: מעצמֹו הּׁשֹוטר מדּבר ּכ ואחר רם. ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָּבקֹול
העם. לכל מׁשמיע אחר וׁשֹוטר הּלבב"; ור הּירא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָהאיׁש

מתּקנין „. הּמלחמה, מערכי החֹוזרין ּכל ׁשחֹוזרין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
העם. ּבראׁש צבאֹות ׂשרי ּופֹוקדים הּמערכֹות, ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹאת
חזקים  ׁשֹוטרים ּומערכה מערכה ּכל מאחֹורי ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָּומעמידין

וכּׁשילין המבּקׁש[קרדומות]ועּזים, וכל ּבידיהם; ּברזל ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשֹוקיו, את לקּפח ּבידם הרׁשּות - הּמלחמה מן ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹלחזר
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ׁשּמחזירין  אמּורים, ּדברים ּבּמה ניסה. נפילה ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּתחּלת
הר  ּבמלחמת הּמלחמה? מערכי אּלּו אבל אנׁשים ׁשּות. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

וכּלה  מחדרֹו חתן אפּלּו יֹוצאין, הּכל - מצוה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבמלחמת
ֵָָֻמחּפתּה.

הּבקר,‰. ּבית הּבֹונה ואחד ליׁשיבתֹו, ּבית הּבֹונה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
האֹוצרֹות ּבית העצים, תבואה]ּבית וראּוי [- הֹואיל - ְִִֵֵֵָָָָ

לֹו ׁשּנּתן ואחד הּלֹוקח, ואחד הּבֹונה, ואחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלדירה;
ׁשער  ּבית הּבֹונה אבל חֹוזר. זה הרי - הּיֹורׁש אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבמּתנה,

לבית]אכסדרה הבית]ּומרּפסת[פרוזדור ּבית [לפני אֹו , ְְְִִֶֶַַַָ
- ּבית הּגֹוזל אֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ְְִֵֵֶַַַַַַַַַׁשאין

חֹוזר. אינֹו זה ֲֵֵֵֶהרי
.Â,מאכל אילני חמּׁשה הּנֹוטע ואחד ּכרם, הּנֹוטע ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

הּמברי ואחד הּנֹוטע, אחד מאכל. מיני מחמׁשת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואפּלּו
בעפר] ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף באילן]ואחד [אילן ְְִֶַַָ

ואחד  הּלֹוקח, אחד ּבערלה. חּיבת ׁשהיא והרּכבה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהברכה
אילני  ארּבעה הּנֹוטע אבל ּבמּתנה. לֹו ׁשּנּתן ואחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּיֹורׁש,
חֹוזר  אינֹו - ּכרם ׁשּגזל אֹו סרק, אילני חמּׁשה אֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמאכל,

עליו. חֹוזרין אין ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ּכרם וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻעליו.
.Ê,האלמנה את המארס ואחד הּבתּולה, את המארס ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחד

יבמה לֹו נפלה אם בנים]וכן ללא שמת אחיו אפּלּו[אשת ; ְְְֲִִֵָָָָ
ח  ּכּלן - מהם אחד ּומת אחים, אּׁשה חמּׁשה קּדׁש ֹוזרין. ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר לא מעכׁשו אם שיחולו מנת על -] ְְְֵֵֶַַַָָָֹ
חודש] י"ב בו לֹו.יחזור ּובא חֹוזר  - ּבּמלחמה הּזמן  וׁשלם  ,ְְְִֵַַַַָָָָ

.Á ּכגֹון לֹו, האסּורה אּׁשה והמארס ּגרּוׁשתֹו, את ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָהּמחזיר
ממזרת  הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאלמנה

גבעונית]ּונתינה -]- ּולנתין לממזר יׂשראל ּובת ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
חֹוזר. ֵֵאינֹו

.Ë את ּכׁשּׁשֹומעין - הּמלחמה מערכי ׁשחֹוזרין אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
הּצבא, לאנׁשי ּומזֹון מים ּומסּפקין חֹוזרין, הּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּדברי

הּדרכים  את .ּומתּקנין ְְְִִֶַַָ
.È ואין עּקר, ּכל הּמלחמה לערכי יֹוצאין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָואּלּו

וחנכֹו, ּבית הּבֹונה ּבעֹולם: ּדבר לׁשּום אֹותם ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמטריחין
אין  - ּכרמֹו את ׁשחּלל ּומי ׁשּיּבם, אֹו ארּוסתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוהּנֹוׂשא
אחת, ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: ׁשנה, ּתם עד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹוצאין

הּקּבלה מּפי אׁשּתֹו". את ׁשּיהיה [ממרע"ה]וׂשּמח למדּו, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
לכרם  ּבין ׁשּנׂשא, לאּׁשה ּבין ׁשּקנה, לבית ּבין ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנקי

ּפריֹו. לאכל ְְֱִִִֶֶֹׁשהתחיל
.‡È,ּדר מתּקן ולא ּומזֹון, מים מסּפק אין ּכּלּה, הּׁשנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

נֹותן ולא ּבחֹומה, ׁשֹומר העיר[קרשים]ולא [לחיזוק לפּסי ְְְִֵֵֵַַָָֹֹ
העיר] יצא שער "לא ׁשּנאמר: ּדבר, ׁשּום עליו יעבר ולא ,ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּבׁשני  עליו לעבר - ּדבר" לכל עליו יעבר ולא ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבּצבא,
הּגדּוד. לצרכי ולא העיר לצרכי לא ְְְְְְִִֵֵַָָָָֹֹלאוין,

.·Èׂשכרֹו לֹו והקּדים לאחרים, והׂשּכירֹו ּבית [מראש]ּבנה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ
עׂשר  ׁשנים לאחר ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשחנכֹו. ּכמי זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עּתה. עד חנכֹו ׁשּלא ּכמי הּוא הרי ְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹחדׁש,
.‚Èצרי היה אם - עליהם ונעל חפציו, ּבֹו ונתן ּבית, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבנה

והתחיל [מזמנו]לבּטל ׁשחנכֹו ּכמי זה הרי ׁשמירתם, על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכמי  זה הרי ּולׁשמרם, ליׁשב צריכין אינם ואם ּבֹו; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָליׁשב

חנכֹו. ֲֶָֹׁשּלא
.„Èאינֹו - לארץ ּבחּוצה ּכרם נטע אֹו ּבית הּבֹונה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכל

עליהם  .חֹוזר ֲֵֵֶ
.ÂËּבלּבֹו ׁשאין ּכמׁשמעֹו, - הּלבב" ור הּירא האיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"מי

ּבקׁשרי  אדם ׁשּיּכנס ּומאחר הּמלחמה. ּבקׁשרי לעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּכח
צרה,הּמ ּבעת ּומֹוׁשיעֹו יׂשראל מקוה על יּׁשען לחמה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

נפׁשֹו ויׂשים מלחמה, עֹוׂשה הּוא הּׁשם יחּוד ׁשעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוידע
ולא  ּבאׁשּתֹו לא יחׁשב ולא יפחד, ולא יירא ולא ְְְְְְְְְִִִַַַָֹֹֹֹֹֹּבכּפֹו,
לּמלחמה. ּדבר מּכל ויפנה מּלּבֹו, זכרם ימחה אּלא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָּבבניו,
- עצמֹו ּומבהיל ּבּמלחמה, ּולהרהר לחׁשב הּמתחיל ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹוכל

תעׂשה  ּבלא ּתיראּועֹובר אל לבבכם, יר "אל ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ
ּדמי  ׁשּכל אּלא עֹוד, ולא מּפניהם". ּתערצּו ואל ּתחּפזּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹואל
מלחמה  עׂשה ולא נּצח לא ואם ּבצּוארֹו; ּתלּויין ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹיׂשראל
הּכל, ּדמי ׁשּׁשפ ּכמי זה הרי - נפׁשֹו ּובכל לּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכל
מפרׁש והרי ּכלבבֹו". אחיו לבב את יּמס "ולא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
חרּבֹו מנע וארּור רמּיה, ה' מלאכת עֹוׂשה "ארּור ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּקּבלה:
ּכּונתֹו ותהיה ּפחד, ּבלא לּבֹו ּבכל הּנלחם וכל ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּדם".
ולא  נזק ימצא ׁשּלא לֹו מבטח - ּבלבד הּׁשם את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻלקּדׁש
ּולבניו  לֹו ויזּכה ּביׂשראל, נכֹון ּבית לֹו ויבנה רעה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּתּגיעֹו
עׂשה  "ּכי ׁשּנאמר: הּבא, העֹולם לחּיי ויזּכה עֹולם, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעד
נלחם, אדני ה' מלחמֹות ּכי נאמן, ּבית לאדני ה' ְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹיעׂשה
צרּורה  אדני נפׁש והיתה וכּו' מּימי ב תּמצא לא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹורעה

."אלהי ה' את החּיים, ְֱִִֵֶַַֹּבצרֹור

ה'תשע"ה  כסלו י"ח רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
חיילי]חלּוצי‡. הּגֹוים,[- ּבגבּול ּכׁשּיּכנסּו - הּצבא ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

נבלֹות  לאכל להם מּתר - מהם ויׁשּבּו אֹותם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָֹֻויכּבׁשּו
וכּיֹוצא חזיר ּובׂשר מה ּבֹוּוטרפֹות מצא ולא רעב אם , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ

.נס יין ׁשֹותה וכן האסּורים; אּלּו מאכלֹות אּלא ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּיאכל
ערפי  - טּוב" ּכל מלאים "ּובּתים למדּו: הּׁשמּועה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָמּפי

ּבהם. וכּיֹוצא ְֲִִֵֶַָחזירים
יבעל ·. לא אבל יצרֹו. ּתקפֹו אם ּבגיּותּה, אּׁשה ּבֹועל ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹֹוכן

"וראית  ׁשּנאמר: ּביתֹו, לתֹו מכניסּה אּלא לֹו, ויל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותּה
ּביאה  אֹותּה לבעל ואסּור וכּו'". ּתאר יפת אׁשת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּׁשביה

ׁשּיּׂשאּנה. עד ְִִֶֶַָָָׁשנּיה,
הּׁשביה ‚. ּבׁשעת אּלא מּתרת ּתאר יפת אׁשת ,אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

ּבתּולה, ּבין - ּתאר" יפת אׁשת ּבּׁשביה "וראית ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
לּגֹוים. איׁשּות ׁשאין איׁש; אׁשת ּבין ּבעּולה, ְִִִֵֵֵֵֶֶַָּבין
ּבחברּתּה; ולא - "ּבּה" יפה. ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"וחׁשקּת",
ׁשּתים, יּקח ׁשּלא - לאּׁשה" ל "ולקחּת ׁשּתים. יבעל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

לאחיו. אֹו לאביו אחת ויּניח אחת ׁשּלא יבעל ּומּנין ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹ
יבעלנה]ילחצּנה "והבאתּה",[- ׁשּנאמר: - ּבּמלחמה? ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

יבעל. ּכ ואחר ּפנּוי למקֹום ְְְְִִַַַָָָָֹיכניסּה
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'מי  וׁשלח: וחזר יׁשלים'; להׁשלים, ׁשרֹוצה 'מי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָוׁשלח:
יעׂשה'. מלחמה, לעׂשֹות הערימּוׁשרֹוצה מה מּפני ּכן, אם ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּגבעֹון ישראל]יֹוׁשבי עם להשלים יכלו ׁשּׁשלח [הלא לפי ? ְְְִִֵֶַָ
ודּמּו יׂשראל, מׁשּפטי ידעּו ולא קּבלּו; ולא ּבכלל, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹלהם
לּנׂשיאים, הּדבר קׁשה ולּמה לׁשלֹום. להם ּפֹותחין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשאין
מּפני  הּׁשבּועה? לּולי חרב לפי להּכֹותם ׁשראּוי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוראּו

ּברית להם חופשיים]ׁשּכרתּו אֹומר:[שיהיו הּוא והרי , ְְֲִֵֵֶֶַָָ
למס  ׁשּיהיּו ּדינם, היה אּלא ּברית"; להם תכרת ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ"לא
ׁשּיהרגּו היה ּבדין - להם נׁשּבעּו ּובטעּות והֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָעבדים.

הּׁשם. חּלּול לּולי ׁשהטעּום, ְִִֵֵֶַַעל
.Â לא" ׁשּנאמר: לׁשלֹום, להם ׁשֹולחין אין - ּומֹואב ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹעּמֹון

ׁש ׁשּנאמר:תדרׁש לפי חכמים: אמרּו וטֹובתם". לֹומם ְְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹ
ּתלמּוד  ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לׁשלֹום", אליה ְְְֵֵֶַַָָָָָָָ"וקראת
יׁשב  עּמ" ׁשּנאמר: לפי ׁשלֹומם". תדרׁש "לא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹֹלֹומר:
לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לֹו", ּבּטֹוב . . ְְְְִֵַַַַָָּבקרּב
אם  ּבׁשלֹומם, ׁשֹואלים ׁשאין ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ"וטֹובתם".

מקּבלין. ּתחּלה, מעצמם ְְְְְִִִִֵַַָָהׁשלימּו
.Ê מארּבע אֹותּה מּקיפין אין לתפׂשּה, עיר על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּצרין

לּבֹורח, מקֹום ּומּניחין רּוחֹותיה, מּׁשלׁש אּלא ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹרּוחֹותיה
נפׁשֹו על להּמלט ׁשרֹוצה מדין ּולמי על "וּיצּבאּו ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּבכ למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מׁשה" את ה' צּוה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכאׁשר
רוחות]צּוהּו מג' רק .[לצור ִָ

.Á מֹונעין ואין לּמדינה, ׁשחּוץ מאכל אילני קֹוצצין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאין
אּמת "לא [תעלת]מהן ׁשּנאמר: - ׁשּיבׁשּו עד הּמים ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

ּבלבד, ּבמצֹור ולא לֹוקה. הּקֹוצץ, וכל עצּה"; את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹתׁשחית
- הׁשחתה ּדר מאכל אילן הּקֹוצץ ּכל מקֹום, ּבכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
אחרים, אילנֹות מּזיק היה אם אֹותֹו, קֹוצצין אבל ְֲֲִִִִִֵֶַָָָָלֹוקה.
יקרים  ׁשּדמיו מּפני אֹו אחרים, ּבׂשדה ׁשּמּזיק מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאֹו

הׁשחתה.[לבנין] ּדר אּלא ּתֹורה, אסרה לא ;ְְֶֶֶַָָָָָָֹ
.Ëאֹותֹו לקץ מּתר - סרק אילן לֹו.ּכל צרי אינֹו ואפּלּו , ְֲִִִֵַַָָָָָֹֻ

מּועט  ּדבר אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשהזקין, מאכל אילן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכן
הּזית  יהיה וכּמה לקּצֹו. מּתר - ּבֹו לטרח ראּוי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשאינֹו
עֹוׂשה  ׁשהּוא ודקל זיתים; הּקב רבע יקּצּנּו? ולא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֻעֹוׂשה,

יקּצּנּו לא ּתמרים, .קב ְְִֶַָֹֻ
.È וקֹורע ּכלים, המׁשּבר ּכל אּלא ּבלבד, האילנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹולא

מעין  וסֹותם ּבנין, והֹורס ּדרּבגדים, מאכלֹות ּומאּבד , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּכת  אּלא לֹוקה, ואינֹו תׁשחית"; ּב"לא עֹובר - ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהׁשחתה

מּדבריהם מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְְִִֵֶַ
.‡È מלחמה עּמהם ועֹוׂשין ּבׁשּבת, הּגֹוים עירֹות על ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָצרין

רדּתּה" "עד ׁשּנאמר: - מלחמת ּבׁשּבת ּבין ּבׁשּבת; ואפּלּו , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הרׁשּות. מלחמת ּבין ְְְִִֵֶֶָָמצוה,

.·È- ּבּמלחמה ׁשּנהרג ּומי מקֹום. ּבכל חֹונין ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשחֹונין,
ּכמ  מקֹומֹו קֹונה יּקבר; ׁשם ׁשּיּפל, מצוה ּבּמקֹום .ת ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.‚Èהּדמאי אֹוכלין ּבמחנה: ּפטרּו ּדברים [ספק וארּבעה ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָ
מיני מעשר] ּכל ּומביאין ּתחּלה; ידים, מרחיצת ּופטּורין ;ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ

אין  ויבׁשין, ּתלּוׁשין מצאן ואפּלּו - מקֹום מּכל ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָעצים
חצרֹות  ערּובי מּלערב ּפטּורין וכן ּבּמחנה. ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמקּפידין

והּוא  - לסּכה ּומּסּכה לאהל מאהל מטלטלין אּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻּבּמחנה,
ּכדי  טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה הּמחנה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיּקיפּו
ואין  ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו יחיד, רׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּתהיה
אּלּו מּכל ׁשּפטּורין ּוכׁשם מעׂשרה. ּפחּותה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמחנה

ּבחזירתן. ּפטּורין ּכ ְֲֲִִִַַָָָָָּבהליכתן,
.„Èלהּפנֹות ּפני [צרכים]ואסּור על אֹו הּמחנה, ּבתֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָ

מיחדת  ּדר ׁשם לתּקן עׂשה מצות אּלא מקֹום; ּבכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּׂשדה
וכּו'". לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד ׁשּנאמר: ּבּה, ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָלהּפנֹות

.ÂË ּתלּויה ואחד, אחד לכל יתד להיֹות עׂשה מצות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכן
ויּפנה, ּבּה, ויחּפר ,הּדר ּבאֹותּה יצא - מלחמּתֹו ּכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעם
ׁשּיׁש ּובין וגֹו'". אזנ על ל ּתהיה "ויתד ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָויכּסה,

ארֹון עֹוׂשים [האלוקים]עּמהם הם ּכ - עּמהם ׁשאין ּובין , ִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
קדֹוׁש". מחנ "והיה ׁשּנאמר: ְֱֲִֶֶֶַַָָָָּתמיד,

ה'תשע"ה  כסלו י"ז שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ממּנין ‡. - הרׁשּות מלחמת ואחד מצוה, מלחמת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד

ּבׁשמן  אֹותֹו ּומֹוׁשחין הּמלחמה, ּבׁשעת העם אל לדּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן
מלחמה'. 'מׁשּוח הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִִֶַַַָָָָהּמׁשחה;

העם ·. אל מלחמה מׁשּוח מדּבר ּפעמים ּבּספר ׁשני אחת : ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
בגבול] אֹומר [- - הּמלחמה ׁשּיערכּו קדם ׁשּיֹוצאין, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבעת

וגֹו'"; חּללֹו ולא ּכרם, נטע אׁשר האיׁש "מי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹאליהם:
ּבערכי  ואחת הּמלחמה. מערכי יחזר ּדברי, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשּיׁשמע

בחזית]הּמלחמה ואל [- ּתחּפזּו ואל ּתיראּו "אל אֹומר: , ְְְְְְִִֵַַַַַָָ
מּפניהם". ְְִֵֶַַּתערצּו

מׁשּוח ‚. להּלחם, קרֹובים והם הּמערכֹות, ׁשעֹורכין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבעת
ואֹומר  לפניו, הּמערכֹות וכל ּגבֹוּה, ּבמקֹום עֹומד ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָמלחמה
הּיֹום  קרבים אּתם יׂשראל! "ׁשמע הּקדׁש: ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלהם
ואל  ּתיראּו אל לבבכם, יר אל איביכם; על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלּמלחמה
עּמכם, ההל אלהיכם ה' ּכי מּפניהם. ּתערצּו ואל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּתחּפזּו
מׁשּוח  ּכאן עד אתכם". להֹוׁשיע איביכם, עם לכם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהּלחם
ּבקֹול  העם לכל מׁשמיע ּתחּתיו אחר וכהן אֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמלחמה
ּבנה  אׁשר האיׁש "מי מלחמה: מׁשּוח אֹומר ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָרם.
ימּות  ּפן לביתֹו; ויׁשב יל - חנכֹו ולא חדׁש ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹבית
ּכרם  נטע אׁשר האיׁש ּומי יחּנכּנּו. אחר ואיׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמלחמה,
ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ּפן לביתֹו; ויׁשב יל - חּללֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹולא
יל - לקחּה ולא אּׁשה ארׂש אׁשר האיׁש ּומי יחּללּנּו. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחר
עד  יּקחּנה". אחר ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ּפן לביתֹו; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויׁשב
העם  לכל מׁשמיע והּׁשֹוטר מדּבר, מלחמה מׁשּוח ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּכאן
"מי  ואֹומר: מעצמֹו הּׁשֹוטר מדּבר ּכ ואחר רם. ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָּבקֹול
העם. לכל מׁשמיע אחר וׁשֹוטר הּלבב"; ור הּירא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָהאיׁש

מתּקנין „. הּמלחמה, מערכי החֹוזרין ּכל ׁשחֹוזרין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
העם. ּבראׁש צבאֹות ׂשרי ּופֹוקדים הּמערכֹות, ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹאת
חזקים  ׁשֹוטרים ּומערכה מערכה ּכל מאחֹורי ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָּומעמידין

וכּׁשילין המבּקׁש[קרדומות]ועּזים, וכל ּבידיהם; ּברזל ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשֹוקיו, את לקּפח ּבידם הרׁשּות - הּמלחמה מן ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹלחזר
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ׁשּמחזירין  אמּורים, ּדברים ּבּמה ניסה. נפילה ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּתחּלת
הר  ּבמלחמת הּמלחמה? מערכי אּלּו אבל אנׁשים ׁשּות. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

וכּלה  מחדרֹו חתן אפּלּו יֹוצאין, הּכל - מצוה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבמלחמת
ֵָָֻמחּפתּה.

הּבקר,‰. ּבית הּבֹונה ואחד ליׁשיבתֹו, ּבית הּבֹונה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
האֹוצרֹות ּבית העצים, תבואה]ּבית וראּוי [- הֹואיל - ְִִֵֵֵָָָָ

לֹו ׁשּנּתן ואחד הּלֹוקח, ואחד הּבֹונה, ואחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלדירה;
ׁשער  ּבית הּבֹונה אבל חֹוזר. זה הרי - הּיֹורׁש אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבמּתנה,

לבית]אכסדרה הבית]ּומרּפסת[פרוזדור ּבית [לפני אֹו , ְְְִִֶֶַַַָ
- ּבית הּגֹוזל אֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ְְִֵֵֶַַַַַַַַַׁשאין

חֹוזר. אינֹו זה ֲֵֵֵֶהרי
.Â,מאכל אילני חמּׁשה הּנֹוטע ואחד ּכרם, הּנֹוטע ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

הּמברי ואחד הּנֹוטע, אחד מאכל. מיני מחמׁשת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואפּלּו
בעפר] ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף באילן]ואחד [אילן ְְִֶַַָ

ואחד  הּלֹוקח, אחד ּבערלה. חּיבת ׁשהיא והרּכבה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהברכה
אילני  ארּבעה הּנֹוטע אבל ּבמּתנה. לֹו ׁשּנּתן ואחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּיֹורׁש,
חֹוזר  אינֹו - ּכרם ׁשּגזל אֹו סרק, אילני חמּׁשה אֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמאכל,

עליו. חֹוזרין אין ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ּכרם וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻעליו.
.Ê,האלמנה את המארס ואחד הּבתּולה, את המארס ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחד

יבמה לֹו נפלה אם בנים]וכן ללא שמת אחיו אפּלּו[אשת ; ְְְֲִִֵָָָָ
ח  ּכּלן - מהם אחד ּומת אחים, אּׁשה חמּׁשה קּדׁש ֹוזרין. ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר לא מעכׁשו אם שיחולו מנת על -] ְְְֵֵֶַַַָָָֹ
חודש] י"ב בו לֹו.יחזור ּובא חֹוזר  - ּבּמלחמה הּזמן  וׁשלם  ,ְְְִֵַַַַָָָָ

.Á ּכגֹון לֹו, האסּורה אּׁשה והמארס ּגרּוׁשתֹו, את ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָהּמחזיר
ממזרת  הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאלמנה

גבעונית]ּונתינה -]- ּולנתין לממזר יׂשראל ּובת ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
חֹוזר. ֵֵאינֹו

.Ë את ּכׁשּׁשֹומעין - הּמלחמה מערכי ׁשחֹוזרין אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
הּצבא, לאנׁשי ּומזֹון מים ּומסּפקין חֹוזרין, הּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּדברי

הּדרכים  את .ּומתּקנין ְְְִִֶַַָ
.È ואין עּקר, ּכל הּמלחמה לערכי יֹוצאין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָואּלּו

וחנכֹו, ּבית הּבֹונה ּבעֹולם: ּדבר לׁשּום אֹותם ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמטריחין
אין  - ּכרמֹו את ׁשחּלל ּומי ׁשּיּבם, אֹו ארּוסתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוהּנֹוׂשא
אחת, ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: ׁשנה, ּתם עד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹוצאין

הּקּבלה מּפי אׁשּתֹו". את ׁשּיהיה [ממרע"ה]וׂשּמח למדּו, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
לכרם  ּבין ׁשּנׂשא, לאּׁשה ּבין ׁשּקנה, לבית ּבין ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנקי

ּפריֹו. לאכל ְְֱִִִֶֶֹׁשהתחיל
.‡È,ּדר מתּקן ולא ּומזֹון, מים מסּפק אין ּכּלּה, הּׁשנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

נֹותן ולא ּבחֹומה, ׁשֹומר העיר[קרשים]ולא [לחיזוק לפּסי ְְְִֵֵֵַַָָֹֹ
העיר] יצא שער "לא ׁשּנאמר: ּדבר, ׁשּום עליו יעבר ולא ,ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּבׁשני  עליו לעבר - ּדבר" לכל עליו יעבר ולא ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבּצבא,
הּגדּוד. לצרכי ולא העיר לצרכי לא ְְְְְְִִֵֵַָָָָֹֹלאוין,

.·Èׂשכרֹו לֹו והקּדים לאחרים, והׂשּכירֹו ּבית [מראש]ּבנה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ
עׂשר  ׁשנים לאחר ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשחנכֹו. ּכמי זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עּתה. עד חנכֹו ׁשּלא ּכמי הּוא הרי ְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹחדׁש,
.‚Èצרי היה אם - עליהם ונעל חפציו, ּבֹו ונתן ּבית, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבנה

והתחיל [מזמנו]לבּטל ׁשחנכֹו ּכמי זה הרי ׁשמירתם, על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכמי  זה הרי ּולׁשמרם, ליׁשב צריכין אינם ואם ּבֹו; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָליׁשב

חנכֹו. ֲֶָֹׁשּלא
.„Èאינֹו - לארץ ּבחּוצה ּכרם נטע אֹו ּבית הּבֹונה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכל

עליהם  .חֹוזר ֲֵֵֶ
.ÂËּבלּבֹו ׁשאין ּכמׁשמעֹו, - הּלבב" ור הּירא האיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"מי

ּבקׁשרי  אדם ׁשּיּכנס ּומאחר הּמלחמה. ּבקׁשרי לעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּכח
צרה,הּמ ּבעת ּומֹוׁשיעֹו יׂשראל מקוה על יּׁשען לחמה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

נפׁשֹו ויׂשים מלחמה, עֹוׂשה הּוא הּׁשם יחּוד ׁשעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוידע
ולא  ּבאׁשּתֹו לא יחׁשב ולא יפחד, ולא יירא ולא ְְְְְְְְְִִִַַַָֹֹֹֹֹֹּבכּפֹו,
לּמלחמה. ּדבר מּכל ויפנה מּלּבֹו, זכרם ימחה אּלא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָּבבניו,
- עצמֹו ּומבהיל ּבּמלחמה, ּולהרהר לחׁשב הּמתחיל ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹוכל

תעׂשה  ּבלא ּתיראּועֹובר אל לבבכם, יר "אל ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ
ּדמי  ׁשּכל אּלא עֹוד, ולא מּפניהם". ּתערצּו ואל ּתחּפזּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹואל
מלחמה  עׂשה ולא נּצח לא ואם ּבצּוארֹו; ּתלּויין ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹיׂשראל
הּכל, ּדמי ׁשּׁשפ ּכמי זה הרי - נפׁשֹו ּובכל לּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכל
מפרׁש והרי ּכלבבֹו". אחיו לבב את יּמס "ולא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
חרּבֹו מנע וארּור רמּיה, ה' מלאכת עֹוׂשה "ארּור ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּקּבלה:
ּכּונתֹו ותהיה ּפחד, ּבלא לּבֹו ּבכל הּנלחם וכל ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּדם".
ולא  נזק ימצא ׁשּלא לֹו מבטח - ּבלבד הּׁשם את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻלקּדׁש
ּולבניו  לֹו ויזּכה ּביׂשראל, נכֹון ּבית לֹו ויבנה רעה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּתּגיעֹו
עׂשה  "ּכי ׁשּנאמר: הּבא, העֹולם לחּיי ויזּכה עֹולם, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעד
נלחם, אדני ה' מלחמֹות ּכי נאמן, ּבית לאדני ה' ְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹיעׂשה
צרּורה  אדני נפׁש והיתה וכּו' מּימי ב תּמצא לא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹורעה

."אלהי ה' את החּיים, ְֱִִֵֶַַֹּבצרֹור

ה'תשע"ה  כסלו י"ח רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
חיילי]חלּוצי‡. הּגֹוים,[- ּבגבּול ּכׁשּיּכנסּו - הּצבא ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

נבלֹות  לאכל להם מּתר - מהם ויׁשּבּו אֹותם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָֹֻויכּבׁשּו
וכּיֹוצא חזיר ּובׂשר מה ּבֹוּוטרפֹות מצא ולא רעב אם , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ

.נס יין ׁשֹותה וכן האסּורים; אּלּו מאכלֹות אּלא ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּיאכל
ערפי  - טּוב" ּכל מלאים "ּובּתים למדּו: הּׁשמּועה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָמּפי

ּבהם. וכּיֹוצא ְֲִִֵֶַָחזירים
יבעל ·. לא אבל יצרֹו. ּתקפֹו אם ּבגיּותּה, אּׁשה ּבֹועל ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹֹוכן

"וראית  ׁשּנאמר: ּביתֹו, לתֹו מכניסּה אּלא לֹו, ויל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותּה
ּביאה  אֹותּה לבעל ואסּור וכּו'". ּתאר יפת אׁשת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּׁשביה

ׁשּיּׂשאּנה. עד ְִִֶֶַָָָׁשנּיה,
הּׁשביה ‚. ּבׁשעת אּלא מּתרת ּתאר יפת אׁשת ,אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

ּבתּולה, ּבין - ּתאר" יפת אׁשת ּבּׁשביה "וראית ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
לּגֹוים. איׁשּות ׁשאין איׁש; אׁשת ּבין ּבעּולה, ְִִִֵֵֵֵֶֶַָּבין
ּבחברּתּה; ולא - "ּבּה" יפה. ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"וחׁשקּת",
ׁשּתים, יּקח ׁשּלא - לאּׁשה" ל "ולקחּת ׁשּתים. יבעל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

לאחיו. אֹו לאביו אחת ויּניח אחת ׁשּלא יבעל ּומּנין ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹ
יבעלנה]ילחצּנה "והבאתּה",[- ׁשּנאמר: - ּבּמלחמה? ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

יבעל. ּכ ואחר ּפנּוי למקֹום ְְְְִִַַַָָָָֹיכניסּה
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ּדּברה „. ׁשּלא ראׁשֹונה, ּבביאה ּתאר ּביפת מּתר ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻהּכהן
אחר  אֹותּה לּׂשא יכֹול אינֹו אבל הּיצר; ּכנגד אּלא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּתֹורה

ּגּיֹורת  ׁשהיא מּפני .ּכן, ְִִִֵֵֶֶ
ּביאה ‰. ׁשּיבעלּנה אחר ּתאר? ּביפת יׂשראל ּדין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכיצד

ּתחת  להּכנס עליה קּבלה אם - ּבגיּותּה והיא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹראׁשֹונה,
- קּבלה לא ואם מּיד. ּגרּות לׁשם מטּבילּה הּׁשכינה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּכנפי
ואת  אביה את "ּובכתה ׁשּנאמר: יֹום, ׁשלׁשים ּבביתֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּתׁשב
מֹונעּה. ואינֹו ּדתּה, על ּבֹוכה וכן ימים"; ירח ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאּמּה
ׁשּתתּגּנה  ּכדי ראׁשּה, את ּומגּלחת צּפרניה את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּומגּדלת
ורֹואה  יֹוצא אֹותּה, ורֹואה נכנס ּבּבית: עּמֹו ותהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעיניו.

עּמּה ויגלּגל ּבּה. ׁשּיקּוץ ּכדי ׁשלׁשים [ישכנעה]אֹותּה, ּכל ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מתּגּירת, זֹו הרי - ּבּה ורצה קּבלה, אם ׁשּתקּבל. ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיֹום,

הּגרים. ּככל ְְִֵֶֶַָוטֹובלת
.Â ּוׁשני ּבכּיה, ׁשל חדׁש חדׁשים: ׁשלׁשה להמּתין ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּוצריכה

וקּדּוׁשין  ּבכתּבה ונֹוׂשאּה אחריו. חפץ חדׁשים לא ואם . ְְְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָֹֻ
תעׂשה, ּבלא עֹובר - אֹותּה מכר ואם לנפׁשּה. מׁשּלחּה ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּבּה,
ּבּה"; תתעּמר לא ּבּכסף, ּתמּכרּנה לא "ּומכר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
אחר  אֹותּה ּכבׁש אם וכן הּדמים. ּומחזיר מכּורה, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָואינּה
ּבלא  עֹובר ּבּה, מּׁשּיׁשּתּמׁש - ׁשפחה לׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּנבעלה

ּבּה. יׁשּתּמׁש ׁשּלא ּבּה", תתעּמר "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹתעׂשה,
.Ê.חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל עּמּה מגלּגלין להתּגּיר, רצת ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹלא

ּומׁשּלחּה נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע מקּבלת - רצת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא
נֹוׂשא  ואינֹו הּתֹוׁשבים. הּגרים ּככל היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָלנפׁשּה;

נתּגּירה.אֹותּה ׁשּלא אּׁשה לּׂשא ׁשאסּור , ְְִִִֶֶַָָָָָֹ
.Áּבנֹו ואינֹו ּגר, הּולד הרי - ראׁשֹונה מּביאה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָנתעּברה

הּדברים  מן ּדין לדבר ׁשּבית אּלא הּגֹויה; מן ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יפת  ׁשל ראׁשֹונה מּביאה ותמר ּדעּתן. על אֹותֹו ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָמטּבילין
נמצאת  הּנּׂשּואין. מאחר נֹולד אבׁשלֹום אבל היתה, ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּתאר
וכן  לאמנֹון; להּנׂשא ּומּתרת מאּמֹו, אבׁשלֹום אחֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּתמר
מּמּך". ימנעני לא ּכי ,הּמל אל נא "ּדּבר אֹומרת: ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהיא

.Ëלהּניח רצת ׁשּלא ּתאר ה]יפת את זרה [לעזוב עבֹודה ְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ
עיר  וכן אֹותּה. הֹורגין חדׁש, עׂשר הּׁשנים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלאחר
ּבעבֹודה  ׁשּיכּפרּו עד ּברית, להן ּכֹורתין אין - ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהׁשלימה
ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאר ויקּבלּו מקֹומֹותיה, ּכל ויאּבדּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָזרה,
נח  ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות עליו קּבל ׁשּלא ּגֹוי ׁשּכל נח; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבני

ידינּו. ּתחת יׁשנֹו אם אֹותֹו, הֹורגין -ְְִִֵֶַַָ
.È ליׂשראל אּלא והּמצוֹות הּתֹורה הנחיל לא רּבנּו ,מׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

להתּגּיר  הרֹוצה ּולכל יעקב", קהּלת "מֹורׁשה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
רצה, ׁשּלא מי אבל ּכּגר". "ּככם ׁשּנאמר: האּמֹות, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּׁשאר
רּבנּו מׁשה צּוה וכן ּומצוֹות. ּתֹורה לקּבל אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹאין

את  לכף הּגבּורה, מצוֹות מּפי ּכל לקּבל העֹולם ּבאי ּכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
יהרג  קּבל, ׁשּלא מי וכל נח, -ׁשּנצטּוה אֹותן והמקּבל . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּבפני  עליו לקּבל וצרי מקֹום; ּבכל ּתֹוׁשב' 'ּגר הּנקרא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּוא
חברים חכמים]ׁשלׁשה תלמידי למּול,[- עליו המקּבל וכל . ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ

ּכמין  זה הרי - מל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים עליו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֹועברּו
ֶָֻׁשּבאּמֹות.

.‡È זה הרי - לעׂשֹותן ונזהר הּמצוֹות, ׁשבע המקּבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכל

העֹולם, אּמֹות הּבא מחסידי לעֹולם חלק לֹו והּוא,ויׁש ; ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ
ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּצּוה מּפני אֹותן ויעׂשה אֹותן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיקּבל
מּקדם  נח ׁשּבני רּבנּו, מׁשה ידי על והֹודיענּו ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּוא
ּגר  זה אין - הּדעת הכרע מּפני עׂשין אם אבל ּבהן. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנצטּוּו

העֹולם  אּמֹות מחסידי ואינֹו מחכמיהם ּתֹוׁשב, (ולא) .אּלא ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ה'תשע"ה  כסלו י"ט חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
הראׁשֹון ‡. אדם נצטּוה ּדברים ׁשּׁשה זרה,על עבֹודה על : ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָ

ּברּכת ּגּלּוי [קללת]ועל ועל ּדמים, ׁשפיכּות ועל הּׁשם, ְְְְְִִִִֵַַַַַָ
הּדינין ועל הּגזל, ועל דיינים]עריֹות, ּפי [הושבת על אף . ְְֲִִִֵַַַַַַָָ

להן, נֹוטה והּדעת רּבנּו, מּמׁשה ּבידינּו הן ק ּבלה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻׁשּכּלן
לנח  הֹוסיף נצטּוה. אּלּו ׁשעל יראה הּתֹורה ּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּכלל
תאכלּו"; לא דמֹו ּבנפׁשֹו ּבׂשר א" ׁשּנאמר: החי, מן ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאבר
עד  העֹולם ּבכל הּדבר היה וכן מצוֹות. ׁשבע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָנמצאּו
ׁשחרית. התּפּלל והּוא ּבּמילה, אּלּו על יתר נצטּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאברהם.

הפריׁש אחר מעׂשר ויצחק ּתפּלה והֹוסיף הּיֹום., לפנֹות ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ
נצטּוה  ּובמצרים ערבית. והתּפּלל הּנׁשה, ּגיד הֹוסיף ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹויעקב
ּתֹורה  ונׁשלמה רּבנּו מׁשה ׁשּבא עד יתרֹות, ּבמצֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעמרם

ידֹו .על ַָ
ּכדרּכּה·. ׁשּיעבד והּוא חּיב, - זרה עבֹודה ׁשעבד נח .ּבן ְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבן  עליה, ממיתין יׂשראל ׁשל ּדין ׁשּבית זרה עבֹודה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָוכל
ממיתין  יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ׁשאין וכל עליה. נהרג ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹנח
נהרג, ׁשאינֹו ּפי על ואף עליה. נהרג נח ּבן אין ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעליה,

מּצבה להקים אֹותן מּניחין ואין ּבּכל. [להקריב אסּור ְְִִִֵֵַַַָָָָֹ
אׁשרהעליה] לּטע ולא לע"ז], צּורֹות [אילן לעׂשֹות ולא , ְְֲֲִֵַַָֹֹ

לנֹואי.[אדם] ּבהן ְְֵֶַָוכּיֹוצא
ּבין ‚. המיחד, ּבּׁשם ׁשּבר ּבין - הּׁשם את ׁשּבר נח ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻּבן

ּביׂשראל  ּכן ּׁשאין מה חּיב; - לׁשֹון ּבכל ּבכּנּוי, ׁשּבר. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עליו „. נהרג - אּמֹו ּבמעי עּבר אפּלּו נפׁש, ׁשהרג נח .ּבן ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

טרפה הרג אם במחלתו]וכן שימות שמשוער חולה אֹו[- , ְְִֵֵַָָ
- ׁשּמת עד ּברעב ׁשהּניחֹו אֹו הארי, לפני ּונתנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכפתֹו

רֹודף הרג אם וכן נהרג. מקֹום, מּכל והמית [אחר הֹואיל ְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָ
להורגו] להּצילֹוחברו הנרדף]ׁשּיכֹול מאבריו [את ּבאחד ְְִֵֵֶַַַָָָ

רודף] ּביׂשראל.[של ּכן ּׁשאין מה עליו, נהרג -ְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ
נח ‰. ּבני על אסּורֹות עריֹות האב,ׁשׁש ואׁשת האם, : ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

"יעזב  ׁשּנאמר: ּובהמה, ּוזכּור, מאּמֹו, ואחֹותֹו איׁש, ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָואׁשת
ּכמׁשמעּה; אּמֹו", "ואת אביו; אׁשת זֹו אביו", את ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָאיׁש
ּבזכּור; לא "ּבאׁשּתֹו", חברֹו; ּבאׁשת ולא ּבאׁשּתֹו", ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹ"ודבק
הּוא  ׁשאין ועֹוף, חּיה ּבהמה להֹוציא אחד", לבׂשר ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ"והיּו
א [הוא], (היא) אבי בת "אחתי ונאמר: אחד; ּבׂשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהם

לאּׁשה". לי וּתהי אּמי, בת ְְִִִִִַַָֹלא
.Âחּיב נח אביו [כשבא]ּבן ואנּוסת אביו מפּתת על ְֲִִֶַַַַַַָָָֹֻ

מהם] אׁשת [שנולד על וחּיב מקֹום. מּכל אּמֹו היא הרי ;ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
קטן  ּבין הּזכּור, על וחּיב אביו. מיתת לאחר אפּלּו ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָאביו,
נהרג  והּוא ּגדֹולה. ּבין קטּנה ּבין הּבהמה, ועל ּגדֹול; ְְְְְֱֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבין
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ּבהריגת  נצטּוּו ׁשּלא - הּבהמה את הֹורגין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלבּדֹו,
יׂשראל. אּלא ְְִֵֵֶָָָּבהמה,

.Êּכדרּכּה עליה ׁשּיבֹוא עד חברֹו, אׁשת על חּיב נח ּבן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאין
לחּפה  ׁשּנכנסה אֹו מארׂשה, אבל לבעלּה. ׁשּנבעלה ְְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחר

עליה  חּיבין אין - נבעלה לא ּבעלת ועדין "והוא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
נח. ּבת על ׁשּבא נח ּבבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעל".
ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין הּיׂשראלית, על ׁשּבא ּגֹוי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
ּכדיני  עליה, נסקל - מארׂשה נערה היתה ואם חּיב. -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
הרי  - נבעלה ולא לחּפה, ׁשּנכנסה אחר עליה ּבא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻיׂשראל;
יׂשראל  אׁשת על ּבא אם אבל יׂשראל. ּכדיני ּבחנק, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָזה
חברֹו, ּגֹוי אׁשת על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ׁשּנבעלה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחר

ּבסיף. ְֲִִַַָוהריגתֹו
.Á עליה נהרג זה הרי - לעבּדֹו ׁשפחה ׁשּיחד נח מּׁשּום ּבן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ויאמרּו הּדבר ׁשּיּפׁשט עד עליה, חּיב ואינֹו חברֹו. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאׁשת
ּדבית 'זֹו העם: בית]לּה של ּתחזר [- ּומאימתי ּפלֹוני'. עבד ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ויפרע מעבּדֹו, מּׁשּיפריׁשּנה ראׁשּה[יתגלה]להּתרּה? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּלנּו? ּכגרּוׁשה חברֹו אׁשת ּתהיה ּומאימתי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּׁשּוק.
היא  מּׁשּתצא אֹו לעצמּה, ויׁשּלחּנה מּביתֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּׁשּיֹוציאּה
ואין  ּבכתב, ּגרּוׁשין להם ׁשאין לּה; ותל רׁשּותֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּתחת

ּבֹו ּתלּוי ׁשּירצה [בבעל]הּדבר זמן ּכל אּלא הּוא ּבלבד, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּפֹורׁשין  - מּזה זה לפרׁש היא .אֹו ְְִִִִֶֶֹ

.Ë.יׂשראל ׁשּגזל ּבין ּגֹוי ׁשּגזל ּבין הּגזל, על חּיב נח ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבן
הּכֹובׁש אֹו נפׁש, ּגֹונב אֹו ממֹון, הּגֹונב אֹו הּגֹוזל, ְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואחד
ּבׁשעת  ׁשּלא ׁשאכל ּפֹועל אפּלּו - ּבֹו וכּיֹוצא ׂשכיר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׂשכר
מה  ּגזלן; ּבכלל הּוא והרי חּיב, הּוא הּכל על - ְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹמלאכה

ּביׂשראל  ּכן ּובן ּׁשאין ּפרּוטה. מּׁשוה ּפחֹות על חּיב וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
- מּמּנּו ּוגזלּה אחר ּובא ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ׁשּגזל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹנח

עליה. נהרגין ְֱִֵֶֶֶָָָׁשניהן
.È החי מן ּבׂשר ועל החי, מן אבר על חּיב ּבכל וכן ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּומּתר  ּבלבד. ליׂשראל אּלא הּׁשעּורין, נּתנּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא;
החי. מן ּבדם ְִַַָהּוא

.‡È הּבהמה מן הּפֹורׁש הּבׂשר, אֹו האבר מן אחד אֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אבר  על נהרג נח ּבן ׁשאין לי, יראה - העֹוף אבל ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחּיה;

מּמּנּו. החי ִִֶַַמן
.·È הּסימנין ׁשני ּבּה ׁשחט אפּלּו - הּבהמה את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט

וושט] קנה  ּובׂשר [- אבר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל -ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּורין מּמּנה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּפֹורׁשין

.‚È על אסּור החי, מן אבר מּׁשּום יׂשראל על ׁשאסּור ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
נח  ׁשּבני יׂשראל: ולא עליו, חּיבין נח ׁשּבני ויׁש נח. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּבני
עליה  חּיבין טמאה, ּבין טהֹורה ּבין וחּיה, ּבהמה אחד -ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

החי  מן ּבׂשר ּומּׁשּום החי מן אבר ּובׂשר מּׁשּום ואבר ; ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
יׂשראל  ּבּה ׁשּׁשחט ּפי על אף - המפרּכסת מן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפֹורׁשין
החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּור זה הרי סימנין, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשני

.„È הּדינין על מצּוין הם ּדּינין וכיצד להֹוׁשיב חּיבין ? ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻ
ּפל ּבכל מחוז]וׁשֹופטים מצוֹות,[- ּבׁשׁש לדּון ופל ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָ

מצוֹות  מּׁשבע אחת על ׁשעבר נח ּובן העם; את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּולהזהיר
אֹו זרה, עבֹודה העֹובד אחד ּכיצד? ּבסיף. יהרג ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאּלּו,

מּׁשׁש אחת ׁשּבעל אֹו ּדם, ׁשּׁשפ אֹו הּׁשם, את ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבר
אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות אפּלּו ׁשּגזל אֹו ׁשּלהן , ְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָעריֹות
אֹו החי, מן ּבׂשר אֹו החי מן מאבר ׁשהּוא ּכל ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאכל
הרי  - והרגֹו ּדנֹו ולא מאּלּו אחת על ׁשעבר אחד ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשראה

ּומּפני  ּבסיף. יהרג -זה הריגה ׁשכם ּבעלי ּכל נתחּיבּו זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
נהרג  נח ּובן ּדנּוהּו. ולא וידעּו, ראּו, והם ּגזל, ׁשכם ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהרי

ּפי ועל התראה, ּבלא אחד, ּובדּין אחד, דיין ּבעד או [עד ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
להם -] אּׁשה ּתדּון  ולא אּׁשה, ּבעדּות לא אבל .קרֹובין; ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֹ

ה'תשע"ה  כסלו כ' שישי יום

י  ¤¤ּפרק
חּוץ ‡. מּכלּום; ּפטּור מּמצוֹותיו, ּבאחת ׁשּׁשגג נח ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּבן

עליו; נהרג אינֹו הּדם, ּגֹואל הרגֹו ׁשאם - ּבׁשגגה ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמרֹוצח
מקלט  עיר לֹו אֹותֹו.ואין ממיתין אין ּדיניהם ּבּתי אבל , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָ

ּבלא  ועבר מּמצוֹות ּבאחת ּבׁשֹוגג אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּבּמה
אֹו אׁשּתֹו ׁשהיא ודּמה חברֹו, אׁשת ׁשּבעל ּכגֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכּונה,
ׁשהיא  ידע ולא חברֹו, אׁשת ׁשהיא ידע אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפנּויה.
אם  וכן לֹו, מּתר זה ׁשּדבר לּבֹו על עלה אּלא עליו ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻאסּורה
למזיד, קרֹוב זה הרי - להרג ׁשאסּור ידע לא והּוא ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהרג,
ללמד  לֹו ׁשהיה מּפני ׁשגגה, להם זֹו ּתחׁשב ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹונהרג.

למד. ְַָֹולא
לֹו·. מּתר מּמצוֹותיו, אחת על לעבר אּנס ׁשאנסֹו נח ְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּבן

ׁשאינם  לפי עֹובד, - זרה עבֹודה לעבד נאנס אפּלּו ְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלעבר;
הּׁשם  קּדּוׁש על קטן,מצּוין לא מהן עֹונׁשין אין ּולעֹולם . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

מצוֹות  ּבני ׁשאינן לפי - ׁשֹוטה ולא חרׁש, .ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹ
מאחרי ‚. לחזר רצה ּכ ואחר וטבל, ּומל ׁשּנתּגּיר, נח ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבן

ׁשֹומעין  אין - מּקדם ּכׁשהיה ּבלבד ּתֹוׁשב ּגר ולהיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹה',
יהרג  אֹו ּדבר, לכל ּכיׂשראל יהיה אּלא קטן לֹו; היה ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ׁשּיגּדיל  ּבׁשעה למחֹות יכֹול - ּדין ּבית אֹותֹו ,ּכׁשהטּבילּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבׁשעתֹו מחה ׁשּלא וכיון ּבלבד; ּתֹוׁשב ּגר [מיד ויהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

צדק.כשהגדיל] ּגר הּוא הרי אּלא ממחה, אינֹו ׁשּוב -ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָ
ּכתּבתּה, ּכסף - ּדין ּבית ׁשהטּבילּוה לקטּנה ּבא אם ,ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻלפיכ
עד  ּדין, ּבית יד ּתחת הּכל יהיה מפּתה, אֹו אֹונס קנס ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹאֹו
ותמחה, ותגּדיל ּתּטל, ׁשּמא ּבּגרּות; ּתמחה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתגּדיל
אּלא  ּבהן זכּות לּה ׁשאין מעֹות ּבגיּותּה אֹוכלת זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹונמצאת

יׂשראל. ְְִִֵֵָּבדיני
.„ׁשּבר נח קילל]ּבן זרה,[- עבֹודה ׁשעבד אֹו הּׁשם, את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּפטּור. - ונתּגּיר חברֹו, ׁשהרג אֹו חברֹו, אׁשת על ׁשּבא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
חּיב; - ונתּגּיר יׂשראל, אׁשת על ׁשּבא אֹו יׂשראל, ּבן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרג
אׁשת  על אֹותֹו וחֹונקין יׂשראל, ּבן על אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָוהֹורגין

ּדינֹו. נׁשּתּנה ׁשהרי - ׁשּבעל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָיׂשראל
ּבארנּו‰. ּבעל ּכבר אם אּלא - ּבסיף נח ּבני מיתת ׁשּכל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אחר  ּבעלּה ואם יּסקל, מארׂשה, נערה יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאׁשת
יחנק. ׁשּתּבעל, קדם לחּפה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשּנכנסה

.Âהּקּבלה ּבהרּבעת [ממרע"ה]מּפי אסּורין נח ׁשּבני , ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ
וגֹוי  עליהן. נהרגין ואין ּבלבד; אילן ּובהרּכבת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה
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ּדּברה „. ׁשּלא ראׁשֹונה, ּבביאה ּתאר ּביפת מּתר ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻהּכהן
אחר  אֹותּה לּׂשא יכֹול אינֹו אבל הּיצר; ּכנגד אּלא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּתֹורה

ּגּיֹורת  ׁשהיא מּפני .ּכן, ְִִִֵֵֶֶ
ּביאה ‰. ׁשּיבעלּנה אחר ּתאר? ּביפת יׂשראל ּדין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכיצד

ּתחת  להּכנס עליה קּבלה אם - ּבגיּותּה והיא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹראׁשֹונה,
- קּבלה לא ואם מּיד. ּגרּות לׁשם מטּבילּה הּׁשכינה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּכנפי
ואת  אביה את "ּובכתה ׁשּנאמר: יֹום, ׁשלׁשים ּבביתֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּתׁשב
מֹונעּה. ואינֹו ּדתּה, על ּבֹוכה וכן ימים"; ירח ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאּמּה
ׁשּתתּגּנה  ּכדי ראׁשּה, את ּומגּלחת צּפרניה את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּומגּדלת
ורֹואה  יֹוצא אֹותּה, ורֹואה נכנס ּבּבית: עּמֹו ותהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעיניו.

עּמּה ויגלּגל ּבּה. ׁשּיקּוץ ּכדי ׁשלׁשים [ישכנעה]אֹותּה, ּכל ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מתּגּירת, זֹו הרי - ּבּה ורצה קּבלה, אם ׁשּתקּבל. ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיֹום,

הּגרים. ּככל ְְִֵֶֶַָוטֹובלת
.Â ּוׁשני ּבכּיה, ׁשל חדׁש חדׁשים: ׁשלׁשה להמּתין ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּוצריכה

וקּדּוׁשין  ּבכתּבה ונֹוׂשאּה אחריו. חפץ חדׁשים לא ואם . ְְְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָֹֻ
תעׂשה, ּבלא עֹובר - אֹותּה מכר ואם לנפׁשּה. מׁשּלחּה ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּבּה,
ּבּה"; תתעּמר לא ּבּכסף, ּתמּכרּנה לא "ּומכר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
אחר  אֹותּה ּכבׁש אם וכן הּדמים. ּומחזיר מכּורה, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָואינּה
ּבלא  עֹובר ּבּה, מּׁשּיׁשּתּמׁש - ׁשפחה לׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּנבעלה

ּבּה. יׁשּתּמׁש ׁשּלא ּבּה", תתעּמר "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹתעׂשה,
.Ê.חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל עּמּה מגלּגלין להתּגּיר, רצת ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹלא

ּומׁשּלחּה נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע מקּבלת - רצת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא
נֹוׂשא  ואינֹו הּתֹוׁשבים. הּגרים ּככל היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָלנפׁשּה;

נתּגּירה.אֹותּה ׁשּלא אּׁשה לּׂשא ׁשאסּור , ְְִִִֶֶַָָָָָֹ
.Áּבנֹו ואינֹו ּגר, הּולד הרי - ראׁשֹונה מּביאה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָנתעּברה

הּדברים  מן ּדין לדבר ׁשּבית אּלא הּגֹויה; מן ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יפת  ׁשל ראׁשֹונה מּביאה ותמר ּדעּתן. על אֹותֹו ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָמטּבילין
נמצאת  הּנּׂשּואין. מאחר נֹולד אבׁשלֹום אבל היתה, ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּתאר
וכן  לאמנֹון; להּנׂשא ּומּתרת מאּמֹו, אבׁשלֹום אחֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּתמר
מּמּך". ימנעני לא ּכי ,הּמל אל נא "ּדּבר אֹומרת: ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהיא

.Ëלהּניח רצת ׁשּלא ּתאר ה]יפת את זרה [לעזוב עבֹודה ְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ
עיר  וכן אֹותּה. הֹורגין חדׁש, עׂשר הּׁשנים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלאחר
ּבעבֹודה  ׁשּיכּפרּו עד ּברית, להן ּכֹורתין אין - ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהׁשלימה
ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאר ויקּבלּו מקֹומֹותיה, ּכל ויאּבדּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָזרה,
נח  ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות עליו קּבל ׁשּלא ּגֹוי ׁשּכל נח; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבני

ידינּו. ּתחת יׁשנֹו אם אֹותֹו, הֹורגין -ְְִִֵֶַַָ
.È ליׂשראל אּלא והּמצוֹות הּתֹורה הנחיל לא רּבנּו ,מׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

להתּגּיר  הרֹוצה ּולכל יעקב", קהּלת "מֹורׁשה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
רצה, ׁשּלא מי אבל ּכּגר". "ּככם ׁשּנאמר: האּמֹות, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּׁשאר
רּבנּו מׁשה צּוה וכן ּומצוֹות. ּתֹורה לקּבל אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹאין

את  לכף הּגבּורה, מצוֹות מּפי ּכל לקּבל העֹולם ּבאי ּכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
יהרג  קּבל, ׁשּלא מי וכל נח, -ׁשּנצטּוה אֹותן והמקּבל . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּבפני  עליו לקּבל וצרי מקֹום; ּבכל ּתֹוׁשב' 'ּגר הּנקרא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּוא
חברים חכמים]ׁשלׁשה תלמידי למּול,[- עליו המקּבל וכל . ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ

ּכמין  זה הרי - מל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים עליו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֹועברּו
ֶָֻׁשּבאּמֹות.

.‡È זה הרי - לעׂשֹותן ונזהר הּמצוֹות, ׁשבע המקּבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכל

העֹולם, אּמֹות הּבא מחסידי לעֹולם חלק לֹו והּוא,ויׁש ; ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ
ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּצּוה מּפני אֹותן ויעׂשה אֹותן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיקּבל
מּקדם  נח ׁשּבני רּבנּו, מׁשה ידי על והֹודיענּו ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּוא
ּגר  זה אין - הּדעת הכרע מּפני עׂשין אם אבל ּבהן. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנצטּוּו

העֹולם  אּמֹות מחסידי ואינֹו מחכמיהם ּתֹוׁשב, (ולא) .אּלא ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ה'תשע"ה  כסלו י"ט חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
הראׁשֹון ‡. אדם נצטּוה ּדברים ׁשּׁשה זרה,על עבֹודה על : ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָ

ּברּכת ּגּלּוי [קללת]ועל ועל ּדמים, ׁשפיכּות ועל הּׁשם, ְְְְְִִִִֵַַַַַָ
הּדינין ועל הּגזל, ועל דיינים]עריֹות, ּפי [הושבת על אף . ְְֲִִִֵַַַַַַָָ

להן, נֹוטה והּדעת רּבנּו, מּמׁשה ּבידינּו הן ק ּבלה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻׁשּכּלן
לנח  הֹוסיף נצטּוה. אּלּו ׁשעל יראה הּתֹורה ּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּכלל
תאכלּו"; לא דמֹו ּבנפׁשֹו ּבׂשר א" ׁשּנאמר: החי, מן ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאבר
עד  העֹולם ּבכל הּדבר היה וכן מצוֹות. ׁשבע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָנמצאּו
ׁשחרית. התּפּלל והּוא ּבּמילה, אּלּו על יתר נצטּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאברהם.

הפריׁש אחר מעׂשר ויצחק ּתפּלה והֹוסיף הּיֹום., לפנֹות ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ
נצטּוה  ּובמצרים ערבית. והתּפּלל הּנׁשה, ּגיד הֹוסיף ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹויעקב
ּתֹורה  ונׁשלמה רּבנּו מׁשה ׁשּבא עד יתרֹות, ּבמצֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעמרם

ידֹו .על ַָ
ּכדרּכּה·. ׁשּיעבד והּוא חּיב, - זרה עבֹודה ׁשעבד נח .ּבן ְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבן  עליה, ממיתין יׂשראל ׁשל ּדין ׁשּבית זרה עבֹודה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָוכל
ממיתין  יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ׁשאין וכל עליה. נהרג ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹנח
נהרג, ׁשאינֹו ּפי על ואף עליה. נהרג נח ּבן אין ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעליה,

מּצבה להקים אֹותן מּניחין ואין ּבּכל. [להקריב אסּור ְְִִִֵֵַַַָָָָֹ
אׁשרהעליה] לּטע ולא לע"ז], צּורֹות [אילן לעׂשֹות ולא , ְְֲֲִֵַַָֹֹ

לנֹואי.[אדם] ּבהן ְְֵֶַָוכּיֹוצא
ּבין ‚. המיחד, ּבּׁשם ׁשּבר ּבין - הּׁשם את ׁשּבר נח ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻּבן

ּביׂשראל  ּכן ּׁשאין מה חּיב; - לׁשֹון ּבכל ּבכּנּוי, ׁשּבר. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עליו „. נהרג - אּמֹו ּבמעי עּבר אפּלּו נפׁש, ׁשהרג נח .ּבן ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

טרפה הרג אם במחלתו]וכן שימות שמשוער חולה אֹו[- , ְְִֵֵַָָ
- ׁשּמת עד ּברעב ׁשהּניחֹו אֹו הארי, לפני ּונתנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכפתֹו

רֹודף הרג אם וכן נהרג. מקֹום, מּכל והמית [אחר הֹואיל ְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָ
להורגו] להּצילֹוחברו הנרדף]ׁשּיכֹול מאבריו [את ּבאחד ְְִֵֵֶַַַָָָ

רודף] ּביׂשראל.[של ּכן ּׁשאין מה עליו, נהרג -ְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ
נח ‰. ּבני על אסּורֹות עריֹות האב,ׁשׁש ואׁשת האם, : ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

"יעזב  ׁשּנאמר: ּובהמה, ּוזכּור, מאּמֹו, ואחֹותֹו איׁש, ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָואׁשת
ּכמׁשמעּה; אּמֹו", "ואת אביו; אׁשת זֹו אביו", את ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָאיׁש
ּבזכּור; לא "ּבאׁשּתֹו", חברֹו; ּבאׁשת ולא ּבאׁשּתֹו", ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹ"ודבק
הּוא  ׁשאין ועֹוף, חּיה ּבהמה להֹוציא אחד", לבׂשר ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ"והיּו
א [הוא], (היא) אבי בת "אחתי ונאמר: אחד; ּבׂשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהם

לאּׁשה". לי וּתהי אּמי, בת ְְִִִִִַַָֹלא
.Âחּיב נח אביו [כשבא]ּבן ואנּוסת אביו מפּתת על ְֲִִֶַַַַַַָָָֹֻ

מהם] אׁשת [שנולד על וחּיב מקֹום. מּכל אּמֹו היא הרי ;ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
קטן  ּבין הּזכּור, על וחּיב אביו. מיתת לאחר אפּלּו ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָאביו,
נהרג  והּוא ּגדֹולה. ּבין קטּנה ּבין הּבהמה, ועל ּגדֹול; ְְְְְֱֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבין
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ּבהריגת  נצטּוּו ׁשּלא - הּבהמה את הֹורגין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלבּדֹו,
יׂשראל. אּלא ְְִֵֵֶָָָּבהמה,

.Êּכדרּכּה עליה ׁשּיבֹוא עד חברֹו, אׁשת על חּיב נח ּבן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאין
לחּפה  ׁשּנכנסה אֹו מארׂשה, אבל לבעלּה. ׁשּנבעלה ְְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחר

עליה  חּיבין אין - נבעלה לא ּבעלת ועדין "והוא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
נח. ּבת על ׁשּבא נח ּבבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעל".
ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין הּיׂשראלית, על ׁשּבא ּגֹוי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
ּכדיני  עליה, נסקל - מארׂשה נערה היתה ואם חּיב. -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
הרי  - נבעלה ולא לחּפה, ׁשּנכנסה אחר עליה ּבא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻיׂשראל;
יׂשראל  אׁשת על ּבא אם אבל יׂשראל. ּכדיני ּבחנק, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָזה
חברֹו, ּגֹוי אׁשת על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ׁשּנבעלה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחר

ּבסיף. ְֲִִַַָוהריגתֹו
.Á עליה נהרג זה הרי - לעבּדֹו ׁשפחה ׁשּיחד נח מּׁשּום ּבן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ויאמרּו הּדבר ׁשּיּפׁשט עד עליה, חּיב ואינֹו חברֹו. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאׁשת
ּדבית 'זֹו העם: בית]לּה של ּתחזר [- ּומאימתי ּפלֹוני'. עבד ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ויפרע מעבּדֹו, מּׁשּיפריׁשּנה ראׁשּה[יתגלה]להּתרּה? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּלנּו? ּכגרּוׁשה חברֹו אׁשת ּתהיה ּומאימתי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּׁשּוק.
היא  מּׁשּתצא אֹו לעצמּה, ויׁשּלחּנה מּביתֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּׁשּיֹוציאּה
ואין  ּבכתב, ּגרּוׁשין להם ׁשאין לּה; ותל רׁשּותֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּתחת

ּבֹו ּתלּוי ׁשּירצה [בבעל]הּדבר זמן ּכל אּלא הּוא ּבלבד, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּפֹורׁשין  - מּזה זה לפרׁש היא .אֹו ְְִִִִֶֶֹ

.Ë.יׂשראל ׁשּגזל ּבין ּגֹוי ׁשּגזל ּבין הּגזל, על חּיב נח ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבן
הּכֹובׁש אֹו נפׁש, ּגֹונב אֹו ממֹון, הּגֹונב אֹו הּגֹוזל, ְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואחד
ּבׁשעת  ׁשּלא ׁשאכל ּפֹועל אפּלּו - ּבֹו וכּיֹוצא ׂשכיר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׂשכר
מה  ּגזלן; ּבכלל הּוא והרי חּיב, הּוא הּכל על - ְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹמלאכה

ּביׂשראל  ּכן ּובן ּׁשאין ּפרּוטה. מּׁשוה ּפחֹות על חּיב וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
- מּמּנּו ּוגזלּה אחר ּובא ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ׁשּגזל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹנח

עליה. נהרגין ְֱִֵֶֶֶָָָׁשניהן
.È החי מן ּבׂשר ועל החי, מן אבר על חּיב ּבכל וכן ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּומּתר  ּבלבד. ליׂשראל אּלא הּׁשעּורין, נּתנּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא;
החי. מן ּבדם ְִַַָהּוא

.‡È הּבהמה מן הּפֹורׁש הּבׂשר, אֹו האבר מן אחד אֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אבר  על נהרג נח ּבן ׁשאין לי, יראה - העֹוף אבל ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחּיה;

מּמּנּו. החי ִִֶַַמן
.·È הּסימנין ׁשני ּבּה ׁשחט אפּלּו - הּבהמה את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט

וושט] קנה  ּובׂשר [- אבר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל -ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּורין מּמּנה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּפֹורׁשין

.‚È על אסּור החי, מן אבר מּׁשּום יׂשראל על ׁשאסּור ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
נח  ׁשּבני יׂשראל: ולא עליו, חּיבין נח ׁשּבני ויׁש נח. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּבני
עליה  חּיבין טמאה, ּבין טהֹורה ּבין וחּיה, ּבהמה אחד -ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

החי  מן ּבׂשר ּומּׁשּום החי מן אבר ּובׂשר מּׁשּום ואבר ; ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
יׂשראל  ּבּה ׁשּׁשחט ּפי על אף - המפרּכסת מן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפֹורׁשין
החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּור זה הרי סימנין, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשני

.„È הּדינין על מצּוין הם ּדּינין וכיצד להֹוׁשיב חּיבין ? ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻ
ּפל ּבכל מחוז]וׁשֹופטים מצוֹות,[- ּבׁשׁש לדּון ופל ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָ

מצוֹות  מּׁשבע אחת על ׁשעבר נח ּובן העם; את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּולהזהיר
אֹו זרה, עבֹודה העֹובד אחד ּכיצד? ּבסיף. יהרג ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאּלּו,

מּׁשׁש אחת ׁשּבעל אֹו ּדם, ׁשּׁשפ אֹו הּׁשם, את ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבר
אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות אפּלּו ׁשּגזל אֹו ׁשּלהן , ְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָעריֹות
אֹו החי, מן ּבׂשר אֹו החי מן מאבר ׁשהּוא ּכל ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאכל
הרי  - והרגֹו ּדנֹו ולא מאּלּו אחת על ׁשעבר אחד ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשראה

ּומּפני  ּבסיף. יהרג -זה הריגה ׁשכם ּבעלי ּכל נתחּיבּו זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
נהרג  נח ּובן ּדנּוהּו. ולא וידעּו, ראּו, והם ּגזל, ׁשכם ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהרי

ּפי ועל התראה, ּבלא אחד, ּובדּין אחד, דיין ּבעד או [עד ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
להם -] אּׁשה ּתדּון  ולא אּׁשה, ּבעדּות לא אבל .קרֹובין; ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֹ

ה'תשע"ה  כסלו כ' שישי יום

י  ¤¤ּפרק
חּוץ ‡. מּכלּום; ּפטּור מּמצוֹותיו, ּבאחת ׁשּׁשגג נח ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּבן

עליו; נהרג אינֹו הּדם, ּגֹואל הרגֹו ׁשאם - ּבׁשגגה ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמרֹוצח
מקלט  עיר לֹו אֹותֹו.ואין ממיתין אין ּדיניהם ּבּתי אבל , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָ

ּבלא  ועבר מּמצוֹות ּבאחת ּבׁשֹוגג אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּבּמה
אֹו אׁשּתֹו ׁשהיא ודּמה חברֹו, אׁשת ׁשּבעל ּכגֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכּונה,
ׁשהיא  ידע ולא חברֹו, אׁשת ׁשהיא ידע אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפנּויה.
אם  וכן לֹו, מּתר זה ׁשּדבר לּבֹו על עלה אּלא עליו ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻאסּורה
למזיד, קרֹוב זה הרי - להרג ׁשאסּור ידע לא והּוא ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהרג,
ללמד  לֹו ׁשהיה מּפני ׁשגגה, להם זֹו ּתחׁשב ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹונהרג.

למד. ְַָֹולא
לֹו·. מּתר מּמצוֹותיו, אחת על לעבר אּנס ׁשאנסֹו נח ְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּבן

ׁשאינם  לפי עֹובד, - זרה עבֹודה לעבד נאנס אפּלּו ְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלעבר;
הּׁשם  קּדּוׁש על קטן,מצּוין לא מהן עֹונׁשין אין ּולעֹולם . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

מצוֹות  ּבני ׁשאינן לפי - ׁשֹוטה ולא חרׁש, .ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹ
מאחרי ‚. לחזר רצה ּכ ואחר וטבל, ּומל ׁשּנתּגּיר, נח ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבן

ׁשֹומעין  אין - מּקדם ּכׁשהיה ּבלבד ּתֹוׁשב ּגר ולהיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹה',
יהרג  אֹו ּדבר, לכל ּכיׂשראל יהיה אּלא קטן לֹו; היה ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ׁשּיגּדיל  ּבׁשעה למחֹות יכֹול - ּדין ּבית אֹותֹו ,ּכׁשהטּבילּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבׁשעתֹו מחה ׁשּלא וכיון ּבלבד; ּתֹוׁשב ּגר [מיד ויהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

צדק.כשהגדיל] ּגר הּוא הרי אּלא ממחה, אינֹו ׁשּוב -ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָ
ּכתּבתּה, ּכסף - ּדין ּבית ׁשהטּבילּוה לקטּנה ּבא אם ,ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻלפיכ
עד  ּדין, ּבית יד ּתחת הּכל יהיה מפּתה, אֹו אֹונס קנס ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹאֹו
ותמחה, ותגּדיל ּתּטל, ׁשּמא ּבּגרּות; ּתמחה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתגּדיל
אּלא  ּבהן זכּות לּה ׁשאין מעֹות ּבגיּותּה אֹוכלת זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹונמצאת

יׂשראל. ְְִִֵֵָּבדיני
.„ׁשּבר נח קילל]ּבן זרה,[- עבֹודה ׁשעבד אֹו הּׁשם, את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּפטּור. - ונתּגּיר חברֹו, ׁשהרג אֹו חברֹו, אׁשת על ׁשּבא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
חּיב; - ונתּגּיר יׂשראל, אׁשת על ׁשּבא אֹו יׂשראל, ּבן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרג
אׁשת  על אֹותֹו וחֹונקין יׂשראל, ּבן על אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָוהֹורגין

ּדינֹו. נׁשּתּנה ׁשהרי - ׁשּבעל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָיׂשראל
ּבארנּו‰. ּבעל ּכבר אם אּלא - ּבסיף נח ּבני מיתת ׁשּכל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אחר  ּבעלּה ואם יּסקל, מארׂשה, נערה יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאׁשת
יחנק. ׁשּתּבעל, קדם לחּפה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשּנכנסה

.Âהּקּבלה ּבהרּבעת [ממרע"ה]מּפי אסּורין נח ׁשּבני , ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ
וגֹוי  עליהן. נהרגין ואין ּבלבד; אילן ּובהרּכבת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה
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חּיב  ׁשהּוא ּפי על אף - ּבֹו חבל אפּלּו - יׂשראל ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּכה
נהרג. אינֹו ֱִֵֶָָמיתה,

.Ê ּבלבד וזרעֹו אברהם ּבּה נצטּוה - ׁשּנאמר:הּמילה , ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
יׁשמעאל, ׁשל זרעֹו יצא לדרֹותם". ,אחרי וזרע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"אּתה
ׁשהרי  עׂשו, ויצא זרע". ל יּקרא ּביצחק "ּכי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
ל אברהם, ּברּכת את ל "ויּתן ליעקב: אמר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹיצחק
הּמחזיק  אברהם ׁשל זרעֹו לבּדֹו ׁשהּוא מּכלל, - "ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָּולזרע

ּבמילה. המחּיבין והן היׁשרה, ּובדרּכֹו ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָֻּבדתֹו
.Á אברהם ׁשל זרעֹו ׁשהם קטּורה, ׁשּבני חכמים, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמרּו

והֹואיל  ּבמילה. חּיבין - ויצחק יׁשמעאל אחר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבאּו
קטּורה  ּבבני יׁשמעאל ּבני הּיֹום הּכל ונתערבּו יתחּיבּו , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

עליה. נהרגין ואין ּבּׁשמיני; ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָּבמילה
.Ë ּבׁשבע אּלא יעסק לא מיתה; חּיב ּבּתֹורה, ׁשעסק ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּגֹוי

מימֹות  ּביֹום אפּלּו - ׁשּׁשבת ּגֹוי וכן ּבלבד. ׁשּלהם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמצוֹות
מיתה  חּיב ׁשּבת, ּכמֹו לעצמֹו אֹותֹו עׂשה אם - ואין החֹול ; ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

לעצמֹו מֹועד עׂשה אם לֹומר, אין צרי ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
מּדעּתן, לעצמן מצוֹות ולעׂשֹות ּדבר, לחּדׁש אֹותם ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָמּניחין
יעמד  אֹו הּמצוֹות, ּכל ויקּבל צדק ּגר יהיה אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאּלא

יגרע  ולא יֹוסיף ולא ׁשבת,ּבתֹורתֹו אֹו ּבּתֹורה, עסק ואם . ְְְְְִִִַַַַָָָָֹֹ
אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו, ועֹונׁשין אֹותֹו מּכין - ּדבר חּדׁש ְְִִִִִֵַָָאֹו

אינֹו אבל זה; על מיתה חּיב .נהרג ׁשהּוא ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָ
.È ּכדי הּתֹורה, מצוֹות מּׁשאר מצוה לעׂשֹות ׁשרצה נח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבן

ּכהלכתּה. אֹותּה לעׂשֹות אֹותֹו מֹונעין אין - ׂשכר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָלקּבל
מקּבלין צדקה, נתן מּמּנּו. מקּבלין עֹולה, הביא ;מּמּנּוואם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

נּזֹון  והּוא הֹואיל יׂשראל, לענּיי אֹותּה ׁשּנֹותנין לי, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָויראה
צדקה  ׁשּנתן הּגֹוי אבל להחיֹותֹו. עליהם ּומצוה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּגֹוים. לענּיי אֹותּה ונֹותנין מּמּנּו, מקּבלין -ְְְְֲִִִִִֵֶַַָ
.‡Èלאּלּו ׁשֹופטים לעׂשֹות יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָחּיבין

ּכדי  אּלּו, מׁשּפטים ּפי על להם לדּון הּתֹוׁשבים, ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּגרים
ׁשֹופטיהם  ׁשּיעמידּו ּדין ּבית ראּו אם העֹולם. יּׁשחת ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
מּיׂשראל, להם ׁשּיעמידּו ראּו ואם מעמידין; ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמהם,

ֲִִַמעמידין.
.·Èורצּו יׂשראל, ּבדיני לדּון לפני ׁשּבאּו ּגֹוים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשני

אינֹו והאחד רֹוצה, האחד ּתֹורה. ּדין להם ּדנין - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשניהם
יׂשראל  היה ּבדיניהם. אּלא לדּון אֹותֹו ּכֹופין אין - ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָרֹוצה
ּבדיניהם  לֹו ּדנין - ּבדיניהם ליׂשראל זכּות יׁש אם - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָוגֹוי

ּד ּכ' לֹו: ּבדינינּוואֹומרים ליׂשראל זכּות יׁש ואם יניכם'; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָ
עֹוׂשין  ׁשאין לי, ויראה ּדינינּו'. ּכ' לֹו: ואֹומרים לֹו ּדנין -ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָ

ּבדיניהם  לֹו ּדנין לעֹולם אּלא ּתֹוׁשב, לגר לי,ּכן יראה וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
חסדים  ּוגמילּות ארץ ּבדר ּתֹוׁשב ּגרי עם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּנֹוהגין
אׁשר  "לּגר ׁשּנאמר: להחיֹותם, מצּוין אנּו ׁשהרי ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּכיׂשראל,
ּכֹופלין  'אין חכמים: ׁשאמרּו וזה ואכלּה". ּתּתנּנה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבׁשערי

ׁשלֹום' שלום"]להם "שלום ּתֹוׁשב.[- ּבגר לא ּבגֹוים, - ְְִֵֶָָָֹ
מתיהם  ולקּבר חֹוליהם, לבּקר חכמים צּוּו - הּגֹוים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹאפּלּו
מּפני  יׂשראל, ענּיי ּבכלל ענּייהם ּולפרנס יׂשראל, מתי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָעם
ּכל  על ורחמיו לּכל, ה' "טֹוב נאמר: הרי ׁשלֹום; ְְֱֲֲֵֵֶַַַַַָָָֹּדרכי

ׁשלֹום".מעׂשיו" נתיבתיה וכל נעם, ּדרכי "ּדרכיה ונאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ה'תשע"ה  כסלו כ"א קודש שבת יום

יא  ¤¤ּפרק
ּדוד ‡. ּבית מלכּות ּולהחזיר לעמד עתיד הּמׁשיח ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמל

הראׁשֹונה  הּממׁשלה ּובֹונהליׁשנּה, נּדחי מקּדׁש, ּומקּבץ , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבימיו  הּמׁשּפטים ּכל וחֹוזרין מּקדם יׂשראל. ּכׁשהיּו ,: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

קרּבנֹות  ויֹובלֹות מקריבין ׁשמּטין ועֹוׂשין מצותּה, ּככל ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָ
ׁשאינֹוה  מי אֹו ּבֹו, מאמין ׁשאינֹו מי וכל ּבּתֹורה. אמּורה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אּלא לביאתֹומחּכה ּכֹופר, הּוא ּבלבד נביאים ּבׁשאר לא - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
רּבנּו ּובמׁשה ׁשּנאמר:ּבּתֹורה עליו, העידה ּתֹורה ׁשהרי ; ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

מּכל  וקּבצ וׁשב, ;ורחמ ,ׁשבּות את אלהי ה' ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶָָָֹ"וׁשב
יקּבצ מּׁשם - הּׁשמים ּבקצה נּדח יהיה אם . . ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהעּמים

". . הארץ אל אלהי ה' והביא . . אלהי ואּלּוה' . ְֱֱֱֲִֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
הּדברים  ּכל ּכֹוללים הם ּבּתֹורה, המפרׁשים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹהּדברים

ּבלעם  ּבפרׁשת אף הּנביאים. ּכל ידי על נאמר,ׁשּנאמרּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּדוד, ׁשהּוא הראׁשֹון ּבּמׁשיח - הּמׁשיחים ּבׁשני נּבא ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָוׁשם
ׁשּיעמד  האחרֹון ּובּמׁשיח צריהם, מּיד יׂשראל את ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהֹוׁשיע

עׂשו  ּבני מּיד יׂשראל את ׁשּמֹוׁשיע ּבניו, הּוא .מּבני וׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
עּתה" ולא "אראּנּו קרֹוב",אֹומר: ולא "אׁשּורּנּו ּדוד; זה , ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

"וקם  ּדוד; זה מּיעקב", ּכֹוכב ּדר" הּמׁשיח. הּמל ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹזה
מֹואב" ּפאתי "ּומחץ הּמׁשיח. הּמל זה מּיׂשראל", ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשבט
ּבחבל". וימּדדם מֹואב, את וּי" אֹומר: הּוא וכן ּדוד, זה -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבֹו: ׁשּנאמר הּמׁשיח, הּמל זה - ׁשת" ּבני ּכל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ"וקרקר

עד מּים לדוד,ים""ּומׁשלֹו - ירׁשה" אדֹום "והיה . ְְְְֱִִֵַָָָָָָָ
ירׁשה  "והיה וגֹו'". לעבדים לדוד אדֹום "וּתהי ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבהר  מֹוׁשעים "ועלּו ׁשּנאמר: הּמׁשיח, הּמל זה - ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָוגֹו'"

עׂשו". הר את לׁשּפט ְִִֵֶַָֹצּיֹון,
.·אלהי ה' ירחיב "ואם אֹומר: הּוא מקלט ּבערי ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָֹאף

". . ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת . . ּגבל לא את ּומעֹולם ; ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֻ
זה ּדבר ערים]היה לּתהּו[ט' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש צּוה ולא , ְִֶַַָָָָָָָֹֹ

לחינם] ראיה,[- צרי הּדבר אין הּנביאים ּבדברי אבל .ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
מלאים  הּספרים זה.ׁשּכל מּדבר ְְִִִֵֶֶַָָָָ

לעׂשֹות ‚. צרי הּמׁשיח ׁשהּמל ,ּדעּת על יעלה ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָאל
מתים  מחּיה אֹו ּבעֹולם, ּדברים ּומחּדׁש ּומֹופתים, ,אֹותֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּכן! הּדבר אין אֹומרים; ׁשהּטּפׁשים אּלּו ּבדברים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוכּיֹוצא
היה  והּוא היה, מׁשנה מחכמי ּגדֹול חכם עקיבה רּבי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשהרי

ּכֹוזבא ׁשל ּכליו ׁשהּוא הּמלנֹוׂשא עליו, אֹומר היה והּוא , ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּמל ׁשהּוא ּדֹורֹו חכמי וכל הּוא ודּמה הּמׁשיח. ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמל

ּבעוֹונֹות  ׁשּנהרג עד להם הּמׁשיח, נֹודע ׁשּנהרג, ּכיון ; ֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ולא  אֹות לא חכמים, מּמּנּו ׁשאלּו ולא מׁשיח; ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֹׁשאינֹו
חּקיה  אין הּזאת ׁשהּתֹורה הן: ּככה הּדברים ועּקר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמֹופת.

ל  מׁשּתּנים מֹוסיפין ּומׁשּפטיה ואין עֹולמים, ּולעֹולמי עֹולם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשּגּלה  אֹו ּגֹורע, אֹו הּמֹוסיף וכל מהן; ּגֹורעין ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעליהן,
הרי  - מּפׁשּוטן מצוֹות ׁשל הּדברים והֹוציא ּבּתֹורה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּפנים

ואּפיקֹורֹוס. רׁשע ּבוּדאי ְְִֶֶַַָָזה
ּבּתֹורה „. הֹוגה ּדוד, מּבית מל יעמד ועֹוסק ואם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
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ויכף  ּפה, וׁשּבעל ׁשּבכתב ּתֹורה ּכפי אביו, ּכדוד ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹּבמצוֹות
ּבדקּה ּולחּזק ּבּה ליל יׂשראל הדת]ּכל ויּלחם [פרצות , ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָ

ה' עׂשה מלחמֹות אם מׁשיח. ׁשהּוא ּבחזקת זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּסביביו  האּמֹות ּכל ונּצח מקּדׁשוהצליח, ּובנה ,ּבמקֹומֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבוּדאי  מׁשיח זה הרי - יׂשראל נּדחי את וקּבץ (ויתקן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
אל  אהפוך אז כי שנאמר ביחד ה' את לעבוד כולו העולם
שכם  ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים
זה  ׁשאינֹו ּבידּוע - נהרג אֹו ּכה, עד הצליח לא ואם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאחד)
ּדוד  ּבית מלכי ּככל הּוא והרי עליו, ּתֹורה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהבטיחה
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש העמידֹו ולא ׁשּמתּו. הּכׁשרים ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשלמים

רּבים  ּבֹו לנּסֹות יּכׁשלּו,אּלא הּמׂשּכילים "ּומן ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָ
לּמֹועד". עֹוד ּכי קץ, עת עד - ּוללּבן ּולברר ּבהם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָלצרֹוף
- ּדין ּבבית ונהרג מׁשיח, ׁשּיהיה ׁשּדּמה הּנֹוצרי יׁשּוע ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאף
יּנּׂשאּו עּמ ּפריצי "ּובני ׁשּנאמר: ּדנּיאל, ּבֹו נתנּבא ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכבר
ׁשּכל  מּזה, ּגדֹול מכׁשֹול יׁש וכי ונכׁשלּו". - חזֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָלהעמיד
ּומקּבץ  ּומֹוׁשיעם, יׂשראל ּגֹואל ׁשהּמׁשיח ּדּברּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנביאים
ּבחרב, יׂשראל לאּבד ּגרם וזה מצֹותן, ּומחּזק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנדחיהם

ה  ּולהחליף ּולהׁשּפילם, ׁשאריתם ּולהטעֹות ּולפּזר ּתֹורה, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

ּבֹורא  מחׁשבֹות אבל ה'?! מּבלעדי אלֹוּה לעבד העֹולם ְְְֱֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹרב
ולא  ּדרכיו ּדרכינּו לא ּכי להּׂשיגם, ּבאדם ּכח אין - ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹֹֹהעֹולם
יׁשּוע  ׁשל האּלּו הּדברים וכל מחׁשבֹותיו. ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָמחׁשבֹותינּו

אחריו ׁשעמד הּיׁשמעאלי זה וׁשל מוחמד]הּנֹוצרי, -]- ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּכּלֹו העֹולם ּולתּקן הּמׁשיח, למל ּדר ליּׁשר אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאינן

ּביחד  ה' את ׂשפה לעבד עּמים אל אהּפ אז "ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ה', ּבׁשם ּכּלם לקרא ּכיצד?ּולעבדֹוברּורה, אחד". ׁשכם ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻ

הּתֹורה  ּומּדברי הּמׁשיח, מּדברי ּכּלֹו העֹולם נתמּלא ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכבר
רחֹוקים, ּבאּיים אּלּו ּדברים ּופׁשטּו הּמצוֹות, ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָּומּדברי
ּבדברים  ונֹותנים נֹוׂשאים והם לב; ערלי רּבים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָּובעּמים
אמת  אּלּו 'מצוֹות אֹומרים: אּלּו - הּתֹורה ּובמצוֹות ְְְְֱִִִֵֵֵֶַָאּלּו,
ואּלּו לדֹורֹות'. נֹוהגֹות היּו ולא הּזה, ּבּזמן ּבטלּו ּוכבר ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָֹהיּו,
ּוכבר  ּכפׁשּוטן, ואינן ּבהן, יׁש נסּתרים 'ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָאֹומרים:
הּמׁשיח  הּמל ּוכׁשּיעמד נסּתריהם'. וגּלה מׁשיח, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבא
חֹוזרים  ּכּלם הם מּיד - ויּנׂשא וירּום ויצליח ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבאמת,
ואבֹותיהם  וׁשּנביאיהם אבֹותיהם, נחלּו ׁשּׁשקר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָויֹודעים

הטעּום.
יום ראשון ֿ רביעי ט "ו ֿ י "ח כסלו 

ְִ



zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd elqk `"kÎe"h -

ה'תשע"ה  כסלו ט"ו ראשון יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

הּטּמאה, ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן למת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמּלהּטּמא
ּבמּׂשא ּבין ּבנגיעה ilaּבין eilr gpen zndy utg mixd) ְְִִֵֵַָָ

(zna zrbl"יּטּמא לא ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא ,ְְְְִִִַָָָֹ
(`i ,`k `xwie)והּקֹודם ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואּולי .dyrz `l) ְְְֵֶֶַַַ

(fqwלא ּולאּמֹו "לאביו ׁשאמר וׁשּזה הּוא, אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹענין
לאוין: ׁשני הם אּלא ּכן, הּדבר אין ― הּוא ּבאּור ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיּטּמא"

ספרא ּולׁשֹון יּטּמא. ולא יבֹוא my)לא xen` zyxt): ְְְִִַָָָֹֹ
הדיֹוט ּבכהן חּיבּו וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ"חּיב
עליו ׁשּנאסרה ּגדֹול ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ּגזרה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּבדין
ּגם ּכ יּטּמא, ולא יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנפׁש
חּיב מת ּבנפׁש להּטּמא עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אֹותֹו מנינּו לא אבל יבֹוא". odkaּבלא mb zeevn izyk) ְֲִָָָֹֹ
(heicdהּׁשני ּבּכלל ׁשּבארנּו a`מהּטעם epi`y oeik :`ede) ְְִֵֵֵֶַַַַַַָ

(yxetnaאּלּו לאוין ׁשני מנינּו אּלא ,(lecb odka)מּכיון ְִִִֵֵֵֶָָָָ
"לא וענין יּטּמא; ולא יבֹוא לא ּפסּוקים: ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹׁשהם
הּפרּוׁש מקּבלי ׁשּבארּו ּכמֹו יּטּמא", "לא ענין אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיבֹוא"

(l"fg).יּטּמא ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא חּיב ְְְְְִַַַָָָָָֹֹואמרּו:

ה'תשע"ה  כסלו ט"ז שני יום

.ÊÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ז מּלהּמצאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּכלֹומר: מצוה, מתי ואפּלּו אחת ּתקרה ּתחת מת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָעם
יבא" לא מת ֿ נפׁשת ּכל "ועל אמרֹו: והּוא (xwie`קרֹוביו, ְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ

(`i ,`k.לֹוקה ― ּולאּמֹו לאביו ואפּלּו נטמא, ְְְְֲִִִִִֶַָָואם

ה'תשע"ה  כסלו י"ז שלישי יום

ה'תשע"ה  כסלו י"ח רביעי יום

.ÂÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

המפרׁשים ֿ הּקרֹובים מן חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא
ּבעּמיו" ֿ יּטּמא לא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,

(` ,`k `xwie)חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ו מלקּות. חּיב ― מצוה מתי על[ׁשּׁשה] חל אינֹו זה לאו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq)אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ
אהרן". ּבנֹות ולא ―ְְֲַֹֹ
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חּיב  ׁשהּוא ּפי על אף - ּבֹו חבל אפּלּו - יׂשראל ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּכה
נהרג. אינֹו ֱִֵֶָָמיתה,

.Ê ּבלבד וזרעֹו אברהם ּבּה נצטּוה - ׁשּנאמר:הּמילה , ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
יׁשמעאל, ׁשל זרעֹו יצא לדרֹותם". ,אחרי וזרע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"אּתה
ׁשהרי  עׂשו, ויצא זרע". ל יּקרא ּביצחק "ּכי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
ל אברהם, ּברּכת את ל "ויּתן ליעקב: אמר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹיצחק
הּמחזיק  אברהם ׁשל זרעֹו לבּדֹו ׁשהּוא מּכלל, - "ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָּולזרע

ּבמילה. המחּיבין והן היׁשרה, ּובדרּכֹו ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָֻּבדתֹו
.Á אברהם ׁשל זרעֹו ׁשהם קטּורה, ׁשּבני חכמים, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמרּו

והֹואיל  ּבמילה. חּיבין - ויצחק יׁשמעאל אחר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבאּו
קטּורה  ּבבני יׁשמעאל ּבני הּיֹום הּכל ונתערבּו יתחּיבּו , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

עליה. נהרגין ואין ּבּׁשמיני; ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָּבמילה
.Ë ּבׁשבע אּלא יעסק לא מיתה; חּיב ּבּתֹורה, ׁשעסק ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּגֹוי

מימֹות  ּביֹום אפּלּו - ׁשּׁשבת ּגֹוי וכן ּבלבד. ׁשּלהם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמצוֹות
מיתה  חּיב ׁשּבת, ּכמֹו לעצמֹו אֹותֹו עׂשה אם - ואין החֹול ; ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

לעצמֹו מֹועד עׂשה אם לֹומר, אין צרי ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
מּדעּתן, לעצמן מצוֹות ולעׂשֹות ּדבר, לחּדׁש אֹותם ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָמּניחין
יעמד  אֹו הּמצוֹות, ּכל ויקּבל צדק ּגר יהיה אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאּלא

יגרע  ולא יֹוסיף ולא ׁשבת,ּבתֹורתֹו אֹו ּבּתֹורה, עסק ואם . ְְְְְִִִַַַַָָָָֹֹ
אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו, ועֹונׁשין אֹותֹו מּכין - ּדבר חּדׁש ְְִִִִִֵַָָאֹו

אינֹו אבל זה; על מיתה חּיב .נהרג ׁשהּוא ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָ
.È ּכדי הּתֹורה, מצוֹות מּׁשאר מצוה לעׂשֹות ׁשרצה נח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבן

ּכהלכתּה. אֹותּה לעׂשֹות אֹותֹו מֹונעין אין - ׂשכר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָלקּבל
מקּבלין צדקה, נתן מּמּנּו. מקּבלין עֹולה, הביא ;מּמּנּוואם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

נּזֹון  והּוא הֹואיל יׂשראל, לענּיי אֹותּה ׁשּנֹותנין לי, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָויראה
צדקה  ׁשּנתן הּגֹוי אבל להחיֹותֹו. עליהם ּומצוה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּגֹוים. לענּיי אֹותּה ונֹותנין מּמּנּו, מקּבלין -ְְְְֲִִִִִֵֶַַָ
.‡Èלאּלּו ׁשֹופטים לעׂשֹות יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָחּיבין

ּכדי  אּלּו, מׁשּפטים ּפי על להם לדּון הּתֹוׁשבים, ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּגרים
ׁשֹופטיהם  ׁשּיעמידּו ּדין ּבית ראּו אם העֹולם. יּׁשחת ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
מּיׂשראל, להם ׁשּיעמידּו ראּו ואם מעמידין; ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמהם,

ֲִִַמעמידין.
.·Èורצּו יׂשראל, ּבדיני לדּון לפני ׁשּבאּו ּגֹוים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשני

אינֹו והאחד רֹוצה, האחד ּתֹורה. ּדין להם ּדנין - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשניהם
יׂשראל  היה ּבדיניהם. אּלא לדּון אֹותֹו ּכֹופין אין - ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָרֹוצה
ּבדיניהם  לֹו ּדנין - ּבדיניהם ליׂשראל זכּות יׁש אם - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָוגֹוי

ּד ּכ' לֹו: ּבדינינּוואֹומרים ליׂשראל זכּות יׁש ואם יניכם'; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָ
עֹוׂשין  ׁשאין לי, ויראה ּדינינּו'. ּכ' לֹו: ואֹומרים לֹו ּדנין -ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָ

ּבדיניהם  לֹו ּדנין לעֹולם אּלא ּתֹוׁשב, לגר לי,ּכן יראה וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
חסדים  ּוגמילּות ארץ ּבדר ּתֹוׁשב ּגרי עם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּנֹוהגין
אׁשר  "לּגר ׁשּנאמר: להחיֹותם, מצּוין אנּו ׁשהרי ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּכיׂשראל,
ּכֹופלין  'אין חכמים: ׁשאמרּו וזה ואכלּה". ּתּתנּנה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבׁשערי

ׁשלֹום' שלום"]להם "שלום ּתֹוׁשב.[- ּבגר לא ּבגֹוים, - ְְִֵֶָָָֹ
מתיהם  ולקּבר חֹוליהם, לבּקר חכמים צּוּו - הּגֹוים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹאפּלּו
מּפני  יׂשראל, ענּיי ּבכלל ענּייהם ּולפרנס יׂשראל, מתי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָעם
ּכל  על ורחמיו לּכל, ה' "טֹוב נאמר: הרי ׁשלֹום; ְְֱֲֲֵֵֶַַַַַָָָֹּדרכי

ׁשלֹום".מעׂשיו" נתיבתיה וכל נעם, ּדרכי "ּדרכיה ונאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ה'תשע"ה  כסלו כ"א קודש שבת יום

יא  ¤¤ּפרק
ּדוד ‡. ּבית מלכּות ּולהחזיר לעמד עתיד הּמׁשיח ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמל

הראׁשֹונה  הּממׁשלה ּובֹונהליׁשנּה, נּדחי מקּדׁש, ּומקּבץ , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבימיו  הּמׁשּפטים ּכל וחֹוזרין מּקדם יׂשראל. ּכׁשהיּו ,: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

קרּבנֹות  ויֹובלֹות מקריבין ׁשמּטין ועֹוׂשין מצותּה, ּככל ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָ
ׁשאינֹוה  מי אֹו ּבֹו, מאמין ׁשאינֹו מי וכל ּבּתֹורה. אמּורה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אּלא לביאתֹומחּכה ּכֹופר, הּוא ּבלבד נביאים ּבׁשאר לא - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
רּבנּו ּובמׁשה ׁשּנאמר:ּבּתֹורה עליו, העידה ּתֹורה ׁשהרי ; ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

מּכל  וקּבצ וׁשב, ;ורחמ ,ׁשבּות את אלהי ה' ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶָָָֹ"וׁשב
יקּבצ מּׁשם - הּׁשמים ּבקצה נּדח יהיה אם . . ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהעּמים

". . הארץ אל אלהי ה' והביא . . אלהי ואּלּוה' . ְֱֱֱֲִֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
הּדברים  ּכל ּכֹוללים הם ּבּתֹורה, המפרׁשים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹהּדברים

ּבלעם  ּבפרׁשת אף הּנביאים. ּכל ידי על נאמר,ׁשּנאמרּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּדוד, ׁשהּוא הראׁשֹון ּבּמׁשיח - הּמׁשיחים ּבׁשני נּבא ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָוׁשם
ׁשּיעמד  האחרֹון ּובּמׁשיח צריהם, מּיד יׂשראל את ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהֹוׁשיע

עׂשו  ּבני מּיד יׂשראל את ׁשּמֹוׁשיע ּבניו, הּוא .מּבני וׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
עּתה" ולא "אראּנּו קרֹוב",אֹומר: ולא "אׁשּורּנּו ּדוד; זה , ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

"וקם  ּדוד; זה מּיעקב", ּכֹוכב ּדר" הּמׁשיח. הּמל ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹזה
מֹואב" ּפאתי "ּומחץ הּמׁשיח. הּמל זה מּיׂשראל", ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשבט
ּבחבל". וימּדדם מֹואב, את וּי" אֹומר: הּוא וכן ּדוד, זה -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבֹו: ׁשּנאמר הּמׁשיח, הּמל זה - ׁשת" ּבני ּכל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ"וקרקר

עד מּים לדוד,ים""ּומׁשלֹו - ירׁשה" אדֹום "והיה . ְְְְֱִִֵַָָָָָָָ
ירׁשה  "והיה וגֹו'". לעבדים לדוד אדֹום "וּתהי ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבהר  מֹוׁשעים "ועלּו ׁשּנאמר: הּמׁשיח, הּמל זה - ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָוגֹו'"

עׂשו". הר את לׁשּפט ְִִֵֶַָֹצּיֹון,
.·אלהי ה' ירחיב "ואם אֹומר: הּוא מקלט ּבערי ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָֹאף

". . ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת . . ּגבל לא את ּומעֹולם ; ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֻ
זה ּדבר ערים]היה לּתהּו[ט' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש צּוה ולא , ְִֶַַָָָָָָָֹֹ

לחינם] ראיה,[- צרי הּדבר אין הּנביאים ּבדברי אבל .ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
מלאים  הּספרים זה.ׁשּכל מּדבר ְְִִִֵֶֶַָָָָ

לעׂשֹות ‚. צרי הּמׁשיח ׁשהּמל ,ּדעּת על יעלה ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָאל
מתים  מחּיה אֹו ּבעֹולם, ּדברים ּומחּדׁש ּומֹופתים, ,אֹותֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּכן! הּדבר אין אֹומרים; ׁשהּטּפׁשים אּלּו ּבדברים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוכּיֹוצא
היה  והּוא היה, מׁשנה מחכמי ּגדֹול חכם עקיבה רּבי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשהרי

ּכֹוזבא ׁשל ּכליו ׁשהּוא הּמלנֹוׂשא עליו, אֹומר היה והּוא , ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּמל ׁשהּוא ּדֹורֹו חכמי וכל הּוא ודּמה הּמׁשיח. ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמל

ּבעוֹונֹות  ׁשּנהרג עד להם הּמׁשיח, נֹודע ׁשּנהרג, ּכיון ; ֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ולא  אֹות לא חכמים, מּמּנּו ׁשאלּו ולא מׁשיח; ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֹׁשאינֹו
חּקיה  אין הּזאת ׁשהּתֹורה הן: ּככה הּדברים ועּקר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמֹופת.

ל  מׁשּתּנים מֹוסיפין ּומׁשּפטיה ואין עֹולמים, ּולעֹולמי עֹולם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשּגּלה  אֹו ּגֹורע, אֹו הּמֹוסיף וכל מהן; ּגֹורעין ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעליהן,
הרי  - מּפׁשּוטן מצוֹות ׁשל הּדברים והֹוציא ּבּתֹורה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּפנים

ואּפיקֹורֹוס. רׁשע ּבוּדאי ְְִֶֶַַָָזה
ּבּתֹורה „. הֹוגה ּדוד, מּבית מל יעמד ועֹוסק ואם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
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ויכף  ּפה, וׁשּבעל ׁשּבכתב ּתֹורה ּכפי אביו, ּכדוד ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹּבמצוֹות
ּבדקּה ּולחּזק ּבּה ליל יׂשראל הדת]ּכל ויּלחם [פרצות , ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָ

ה' עׂשה מלחמֹות אם מׁשיח. ׁשהּוא ּבחזקת זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּסביביו  האּמֹות ּכל ונּצח מקּדׁשוהצליח, ּובנה ,ּבמקֹומֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבוּדאי  מׁשיח זה הרי - יׂשראל נּדחי את וקּבץ (ויתקן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
אל  אהפוך אז כי שנאמר ביחד ה' את לעבוד כולו העולם
שכם  ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים
זה  ׁשאינֹו ּבידּוע - נהרג אֹו ּכה, עד הצליח לא ואם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאחד)
ּדוד  ּבית מלכי ּככל הּוא והרי עליו, ּתֹורה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהבטיחה
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש העמידֹו ולא ׁשּמתּו. הּכׁשרים ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשלמים

רּבים  ּבֹו לנּסֹות יּכׁשלּו,אּלא הּמׂשּכילים "ּומן ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָ
לּמֹועד". עֹוד ּכי קץ, עת עד - ּוללּבן ּולברר ּבהם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָלצרֹוף
- ּדין ּבבית ונהרג מׁשיח, ׁשּיהיה ׁשּדּמה הּנֹוצרי יׁשּוע ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאף
יּנּׂשאּו עּמ ּפריצי "ּובני ׁשּנאמר: ּדנּיאל, ּבֹו נתנּבא ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכבר
ׁשּכל  מּזה, ּגדֹול מכׁשֹול יׁש וכי ונכׁשלּו". - חזֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָלהעמיד
ּומקּבץ  ּומֹוׁשיעם, יׂשראל ּגֹואל ׁשהּמׁשיח ּדּברּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנביאים
ּבחרב, יׂשראל לאּבד ּגרם וזה מצֹותן, ּומחּזק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנדחיהם

ה  ּולהחליף ּולהׁשּפילם, ׁשאריתם ּולהטעֹות ּולפּזר ּתֹורה, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

ּבֹורא  מחׁשבֹות אבל ה'?! מּבלעדי אלֹוּה לעבד העֹולם ְְְֱֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹרב
ולא  ּדרכיו ּדרכינּו לא ּכי להּׂשיגם, ּבאדם ּכח אין - ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹֹֹהעֹולם
יׁשּוע  ׁשל האּלּו הּדברים וכל מחׁשבֹותיו. ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָמחׁשבֹותינּו

אחריו ׁשעמד הּיׁשמעאלי זה וׁשל מוחמד]הּנֹוצרי, -]- ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּכּלֹו העֹולם ּולתּקן הּמׁשיח, למל ּדר ליּׁשר אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאינן

ּביחד  ה' את ׂשפה לעבד עּמים אל אהּפ אז "ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ה', ּבׁשם ּכּלם לקרא ּכיצד?ּולעבדֹוברּורה, אחד". ׁשכם ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻ

הּתֹורה  ּומּדברי הּמׁשיח, מּדברי ּכּלֹו העֹולם נתמּלא ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכבר
רחֹוקים, ּבאּיים אּלּו ּדברים ּופׁשטּו הּמצוֹות, ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָּומּדברי
ּבדברים  ונֹותנים נֹוׂשאים והם לב; ערלי רּבים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָּובעּמים
אמת  אּלּו 'מצוֹות אֹומרים: אּלּו - הּתֹורה ּובמצוֹות ְְְְֱִִִֵֵֵֶַָאּלּו,
ואּלּו לדֹורֹות'. נֹוהגֹות היּו ולא הּזה, ּבּזמן ּבטלּו ּוכבר ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָֹהיּו,
ּוכבר  ּכפׁשּוטן, ואינן ּבהן, יׁש נסּתרים 'ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָאֹומרים:
הּמׁשיח  הּמל ּוכׁשּיעמד נסּתריהם'. וגּלה מׁשיח, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבא
חֹוזרים  ּכּלם הם מּיד - ויּנׂשא וירּום ויצליח ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבאמת,
ואבֹותיהם  וׁשּנביאיהם אבֹותיהם, נחלּו ׁשּׁשקר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָויֹודעים

הטעּום.
יום ראשון ֿ רביעי ט "ו ֿ י "ח כסלו 

ְִ



zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd elqk `"kÎe"h -

ה'תשע"ה  כסלו ט"ו ראשון יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

הּטּמאה, ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן למת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמּלהּטּמא
ּבמּׂשא ּבין ּבנגיעה ilaּבין eilr gpen zndy utg mixd) ְְִִֵֵַָָ

(zna zrbl"יּטּמא לא ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא ,ְְְְִִִַָָָֹ
(`i ,`k `xwie)והּקֹודם ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואּולי .dyrz `l) ְְְֵֶֶַַַ

(fqwלא ּולאּמֹו "לאביו ׁשאמר וׁשּזה הּוא, אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹענין
לאוין: ׁשני הם אּלא ּכן, הּדבר אין ― הּוא ּבאּור ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיּטּמא"

ספרא ּולׁשֹון יּטּמא. ולא יבֹוא my)לא xen` zyxt): ְְְִִַָָָֹֹ
הדיֹוט ּבכהן חּיבּו וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ"חּיב
עליו ׁשּנאסרה ּגדֹול ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ּגזרה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּבדין
ּגם ּכ יּטּמא, ולא יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנפׁש
חּיב מת ּבנפׁש להּטּמא עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אֹותֹו מנינּו לא אבל יבֹוא". odkaּבלא mb zeevn izyk) ְֲִָָָֹֹ
(heicdהּׁשני ּבּכלל ׁשּבארנּו a`מהּטעם epi`y oeik :`ede) ְְִֵֵֵֶַַַַַַָ

(yxetnaאּלּו לאוין ׁשני מנינּו אּלא ,(lecb odka)מּכיון ְִִִֵֵֵֶָָָָ
"לא וענין יּטּמא; ולא יבֹוא לא ּפסּוקים: ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹׁשהם
הּפרּוׁש מקּבלי ׁשּבארּו ּכמֹו יּטּמא", "לא ענין אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיבֹוא"

(l"fg).יּטּמא ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא חּיב ְְְְְִַַַָָָָָֹֹואמרּו:

ה'תשע"ה  כסלו ט"ז שני יום

.ÊÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ז מּלהּמצאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּכלֹומר: מצוה, מתי ואפּלּו אחת ּתקרה ּתחת מת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָעם
יבא" לא מת ֿ נפׁשת ּכל "ועל אמרֹו: והּוא (xwie`קרֹוביו, ְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ

(`i ,`k.לֹוקה ― ּולאּמֹו לאביו ואפּלּו נטמא, ְְְְֲִִִִִֶַָָואם

ה'תשע"ה  כסלו י"ז שלישי יום

ה'תשע"ה  כסלו י"ח רביעי יום

.ÂÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

המפרׁשים ֿ הּקרֹובים מן חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא
ּבעּמיו" ֿ יּטּמא לא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,

(` ,`k `xwie)חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ו מלקּות. חּיב ― מצוה מתי על[ׁשּׁשה] חל אינֹו זה לאו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq)אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ
אהרן". ּבנֹות ולא ―ְְֲַֹֹ
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ה'תשע"ה  כסלו י"ט חמישי יום
יום חמישי ֿ שישי י "ט ֿ כ 'כסלו 

.·Ò˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ò˘ .‚Ò˘ .„Ò˘

― הקע"ג מלהּמצוה עלינּו למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּדברתנּו את [יאחד ֿ אּמתנּו ּכל את ׁשּיקּבץ (xaciמּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

(mlek mya cg` xacאמרֹו והּוא ּכּלנּו, את וינהיג .[ְְְְִֶַָָֻ
"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום eh)יתעּלה: ,fi mixac)ּוכבר ְְִִֶֶֶֶַָָָ

מּקדם k)הזּכרנּו dyr zevn)ּבספרי ֿ ּדבריהם (mixacאת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ
(eh ,fi:לארץ ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ"ׁשלׁש

זרעֹו ּולהכרית ֿ הּבחירה, ּבית ולבנֹות ,מל להם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלמּנֹות
ּבספרי אמרּו עֹוד עמלק". eh)ׁשל ,fi mixac)ּתׂשים "ׂשֹום : ְְְֲִִֵֵֶָָָ

ׁשּנאמר ׁשּזה הּפרּוׁש, ּובא עׂשה". מצות ― מל ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעלי
וׁשּיהיה "עלי אימתֹו ּתהא ― מל עלי ּתׂשים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ"ׂשֹום
למעלה ׁשאין והרֹוממּות והּגדּלה הּכבֹוד ּבתכלית ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבלּבנּו
נביא מּמעלת ּגדֹולה אצלנּו מעלתֹו ׁשּתהיה עד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה,

אמרּו ּובפרּוׁש ׁשּבדֹורֹו. הּנביאים bi.)מּבין zeixed)מל" : ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
ׁשּלא צּוּוי איזה הּזה הּמל ּוכׁשמצּוה לנביא". ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹקֹודם
ֿ ּפקּדתֹו; את לקּים חֹובה ― הּתֹורה מן מצוה סֹותר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻיהיה
להרגֹו לּמל יׁש רׁשּות מקּימּה, ואינֹו ּפקּדתֹו על ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוהעֹובר

ואמ עצמם על אבֹותינּו ׁשּקּבלּו ּכמֹו ֿ איׁשּבסיף, "ּכל רּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
יּומת" וגֹו' ּפי ֿ את ימרה gi)אׁשר ,` ryedi)מֹורד ֿ וכל . ְְְֲִֵֶֶֶַָָ

הממּנה לּמל מּתר ּדמֹו ― ׁשּיהיה מי יהיה ― ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻּבּמלכּות
ב' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר הּתֹורה. ּפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעל

ּכרתֹות(hi:)מּסנהדרין מּסֹוטה(d:)ּובריׁש ז' .(n`:)ּופרק ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

― השס"ב עלינּוהּמצוה מּלהעמיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ּגר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף יׂשראל, מּזרע ׁשאינֹו איׁש ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמל
נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹצדק,

הּוא" אחי ֿ לא eh)אׁשר ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְֲִִֵֶָֹ
(my mihteyזֹו ― נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא :ְִִֵֶַָָָֹ

עלינּו ׁשּנמּנה אסּור הּמּנּויים ׁשאר וכן ֿ תעׂשה". לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמצות
ּתֹורה מּנּוי לא ― הּדברים מן ּדבר y`xּבׁשּום ,oiic) ְְִִִַָָָָֹ

(dnecke daiyiמּקהל ׁשהּוא אדם ― מלכּות מּנּוי ְְְִִֶַַָָֹולא
"ׂשֹום יתעּלה: אמר ׁשהרי מּיׂשראל. אּמֹו ׁשּתהא עד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּגרים

"אחי מּקרב מל עלי אמרּו(my)ּתׂשים ,(:dn zenai): ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ
מּקרב אּלא יהיּו לא עלי מׂשים ׁשאּתה ֿ מׂשימֹות ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ"ּכל
ספרי מּפסּוקי ידעּתי ּכבר ּבלבד, הּמלכּות אבל ."ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחי

אמרּו(j"p)הּנבּואה ּובפרּוׁש ּדוד. ּבּה ar:)ׁשּזכה `nei): ְְְִֵֶַָָָָָָ
סֹוף עד אחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה מלכּות ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ"ּכתר
רּבנּו מׁשה ּבתֹורת ׁשּמאמין למי מל אין ֿ הּדֹורֹות. ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּכל
מּזּולת ׁשהּוא וכל ּדוקא; ׁשלמה מּזרע ּדוד, מּזרע ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאּלא
ּביּה. קרינא "נכרי" ― מלכּות לענין הּזה הּנכּבד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּזרע
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ספק. ּבֹו ואין ּברּור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָוזה

ּביבמֹות jli`e)מקֹומֹות .gi)וסנהדרין(:dn)וסֹוטה(.`n) ְְְְְִִֶַָָ
.(hn:)ונּדה ְִָ

― השס"ד מּלהרּבֹותהּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

נׁשים"נׁשים, ֿ לֹו ירּבה "ולא יתעּלה: אמרֹו (my,והּוא ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
(fiנׁשים עׂשרה ׁשמנה על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ והּגבּול .ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר וקּדּוׁשין. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֻּבכתּבה
מּסנהדרין לֹוקה.(k`.)ב' ― עליהן ׁשּמֹוסיף וכלֿזמן ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ

― השס"ג מּלהרּבֹותהּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
סּוסים" ֿ ּלֹו ֿ ירּבה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא (my,סּוסים, ְְְְִִִֶֶַַָֹ

(fhסּוסים לֹו יהיּו ׁשּלא ,לכ והּגבּול .(miiept)ׁשרצים ְְְְִִִֶֶַָָֹ
הּבהמה זּולת אצלֹו, יהיה לא אחד סּוס ואפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלפניו,
ׁשהם ּבארות ׁשּיהיּו סּוסים אֹו ּבלבד, עליה רֹוכב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻׁשהּוא
אבל הּצבא; עליהם ׁשּירּכבּו לּמלחמה אצלֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּוכנים
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. אחת ּבהמה רק ― ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלעצמֹו

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו .(k`:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― השס"ה מּלהרּבֹותהּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לא וזהב "וכסף יתעּלה: אמרֹו והּוא לעצמֹו, מיחד ְְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֻממֹון

מאד" ֿ ּלֹו לֹו(my)ירּבה יהיה ׁשּלא הּוא, לכ והּגבּול . ְְְְְְִֶֶֶַַָֹֹ
ועבדיו מרּכבּתֹו על הֹוצאֹות להֹוציא מכדי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָלמעלה
ֿ יׂשראל ּכל לצרכי ׁשּיהא ממֹון לקּבץ אבל לֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻהמיחדים
ׁשלׁש טעם ּבּכתּוב יתעּלה ה' ּבאר ּוכבר מּתר. זה הרי ―ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

סּוסים ֿ לֹו ֿ ירּבה "לא ּכלֹומר: אּלּו, aiyiמצות `ly" ick) ְְְִִֵֶַַֹֹ
("dnixvn mrdנׁשים ֿ לֹו ירּבה eaal")ולא xeqi `ly" ick), ְְִֶַָֹ

הּגיעּו טעמן ׁשּנֹודע ּולפי מאד". ֿ לֹו ירּבה לא וזהב ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹוכסף
ׁשלמה מענין ּכמפרסם ּבּטּול לידי עליו(jlnd)ּבהן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

וׁשהּוא ּובחכמה ּבמּדע מעלתֹו ּגדל אף על ְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשלֹום,
Ðידידיה "xeq` `l" "xeq` `l" exn`a envrl xizdy) ְְִָ
(lykpeאמרּו .(:`k oixcdpq),אדם לבני הערה ּבזה ׁשּיׁש : ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ּדר להם מֹוצאים היּו ֿ הּמצות ּכל טעמי ידעּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאּלּו
הּגדֹול הּׁשלם זה אפּלּו ׁשהרי jlnd)לבּטּולן dnly)טעה ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּפנים, ּבׁשּום לעברה סּבה זה מעׂשה יהא ׁשּלא וחׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבזה
זלזּול לידי ּבאים ׁשהיּו החלּוׁשה, ּבדעּתם ההמֹון ֿ ׁשּכן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
אּלא זה ּדבר על צּוה ולא זה ּדבר אסר לא ויאמרּו: ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹּבהן
מצוה נּתנה ׁשּבעבּורֹו ּבּדבר נּזהר אנּו ― וכ ּכ ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבגלל
לידי ּבאים היּו וכ עצמּה, הּמצוה על נקּפיד ולא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹזֹו
אין אבל טעמיהן; יתעּלה ה' הסּתיר לפיכ הּדת. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהפסד
אֹותם ׁשרב אּלא וסּבה, טעם לּה ׁשאין אחת ּגם ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמהן
יבינּום. ולא ההמֹון ּדעֹות יּׂשיגּום לא והּטעמים ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹהּסּבֹות
מׂשּמחיֿ יׁשרים ה' "ּפּקּודי הּנביא: ׁשהעיד ּכמֹו הם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוכּלם

h)לב" ,hi mildz). ֵ

ה'תשע"ה  כסלו כ' שישי יום

.ËÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÙ˜ .ÁÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקפ"ז עממיןהּמצוה ׁשבעה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹ
("iybxbd ,iqeaid ,ieigd ,ifixtd ,iprpkd ,ixen`d ,izgd")
ויסֹודּה זרה עבֹודה עּקר היּו ׁשהם ּכיון ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָּולאּבדם,
ּתחרימם" ֿ החרם "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהראׁשֹון.
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elqk `"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(fi ,k mixac):הּדבר ׁשּטעם רּבים, ּבכתּובים לנּו ּובאר .ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
המזרזים הּכתּובים ורּבים מּכפירתם. נלמד ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּכדי
יחׁשֹוב ואּולי מצוה. מלחמת ּומלחמּתם להרגם, ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּומחּזקים
ׁשּׁשבעה ּכיון לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ׁשּזֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמיׁשהּו
ׁשּלא מי אּלא יחׁשֹוב לא זאת א אבדּו; ּכבר ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹֹעממין
ׁשענין והּוא: לדֹורֹות, נֹוהג ואינֹו לדֹורֹות נֹוהג ענין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָהבין

עם קׁשּורׁשּנסּתּים הּדבר אֹותֹו ׁשּיהא ּבלי מּטרתֹו, הּׂשגת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
לדֹורֹות", נֹוהג "אינֹו עליו אֹומרים אין ― מסּים ְְְְִִֵֵֵַָָָֻּבזמן
לאֹותֹו אפׁשרּות נמצאת ׁשּבֹו ֿ ּדֹור ּבכל נֹוהג ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָלפי
ּבכללּותֹו עמלק ֿ זרע את ה' יאּבד אם ּתראה, הלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּדבר.
ּכמֹו ּבימינּו, ּבמהרה ׁשּיהיה ּכמֹו ― סֹופֹו עד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָויׁשמידּנּו
וגֹו'" עמלק ֿ זכר את אמחה ֿ מחה "ּכי יתעּלה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהבטיח

(ci ,fi zeny)ּתמחה" ׁשּנאמר ׁשּזה אז נאמר האם ―ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹ
עמלק" ֿ זכר hi)את ,dk mixac)ּכ לדֹורֹות?! נֹוהג אינֹו ְֲֵֵֵֵֶֶָָ

יּמצא ֿ עֹוד וכל ודֹור. ֿ דֹור ּבכל נֹוהג הּוא אּלא לֹומר, ְְִֵֵֵֶַָָָָָאין
עממין ׁשבעה הריגת וכ להכריתֹו. מצוה עמלק ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָזרע
מצוה. מלחמת והיא ― ּבֹו ׁשּנצטּוינּו צּוּוי הּוא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָּולאּבדם

לׁשרׁשם מצּוים yxeydn)ואנחנּו mxwrl)ּֿבכל ּולרדפם ְְְְְְְֲִַַָָָָָֻ
עד עׂשינּו, וכ האחרֹון, עד ׁשּיּׁשמדּו, עד ודֹור ְְֲִִֶַַַַָָָָָדֹור
הּׁשארית ונתּפּזרה ּדוד, ֿ ידי על הׁשמדתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּנׁשלמה
אּולם ׁשרׁש. ּבהם נׁשאר ׁשּלא עד האּמֹות ּבין ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻונטמעה
ׁשּנצטּוינּו הּמצוה ּתהיה לא ּכלּו, ׁשּכבר זה ֿ ידי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעל
נאמר ׁשּלא ּכׁשם לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלהרגם
אחר אפּלּו לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה עמלק ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבמלחמת
ולא ּבזמן קׁשּורה אינּה זֹו מצוה ּכי והכרתתם, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֹהׁשמדתם
למצרים, אֹו לּמדּבר המיחדֹות הּמצות ּכמֹו מיחד ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֻֻּבמקֹום
יהיה ֿ עֹוד וכל עליו, ׁשּמצּוים ּבמי קׁשּורה היא ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֻאּלא

meid)ּבנמצא miniiw eid eli` elit`)אֹותֹו ּבֹו מקּימים ְְְְִִַָ
ּבין ּבהבּדל ּולהתּבֹונן להבין ל ראּוי ּובכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּצּוּוי.
נֹוהגת ׁשהּמצוה יׁש ּכי עליו. ׁשּנצטּוה הּדבר ּובין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמצוה
ּבדֹור נעּדר ּכבר עליו ׁשּנצטּוה ׁשהּדבר אּלא ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלדֹורֹות,
ּתהפ עליו ׁשּנצטּוה הּדבר ּבהעדר לא א ֿ הּדֹורֹות; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמן
נֹוהגת אינּה ּתהיה אבל לדֹורֹות נֹוהגת לאינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּמצוה
מסּים ּדבר ׁשּיהא והּוא: להפ הּדבר היה אם ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֻלדֹורֹות
אֹו אחד, מעׂשה ּבֹו לעׂשֹות חּיב והיה מסּים, ּבמּצב ְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָֻמצּוי
ֿ ּפי ֿ על אף חֹובה, אינֹו והּיֹום ― מסּים ּובזמן אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻּדין
ׁשהיה זקן לוי ּכגֹון: הּמּצב, ּבאֹותֹו מצּוי הּדבר ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאֹותֹו
ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּיֹום. אצלנּו ּכׁשר והּוא ּבּמדּבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפסּול

ck.)ּבמקֹומֹו oileg).ודעהּו זה ּכלל והבן . ְְְְִֵֵֶָָָ

― המ"ט להחיֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ֿ אדם ּבני את יקלקלּו ׁשּלא ּכדי עממין, מּׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאדם
תחּיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, ּבעבֹודה ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹויטעּום

ֿ נׁשמה" fh)ּכל ,k my)ּכמֹו עׂשה, מצות הריגתם ותהיה . ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָ
― מהם הֹורג ואינֹו והעֹובר קפז. ּבמצוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּבארנּו
מצות על עבר זה הרי ― להרגֹו לֹו ֿ ׁשאפׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָאת

ֿ תעׂשה. ֲֶַֹלא

― הקפ"ח עמלקהּמצוה זרע להכרית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
וגדֹול, קטן ּונקבֹות, זכרים עׂשו, זרע ֿ ׁשאר מּכל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבלבד

עמלק" ֿ זכר את "ּתמחה יתעּלה: אמרֹו ci)והּוא ,fi zeny) ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ
מּקדם הזּכרנּו b"rwe)ּוכבר ,k dyr zevn)אמרםoixcdpq) ְְְְִִֶַָָָֹ

(:k:לארץ ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש :ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ּולהכרית ּביתֿהּבחירה, להם ולבנֹות ,מל להם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּנֹות
מצוה. מלחמת היא עמלק מלחמת וגם עמלק". ׁשל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזרעֹו

מּסֹוטה ח' ּבפרק ּדיניה נתּבארּו .(cn:)ּוכבר ְְְֲִִִֶֶֶָָָָ

― הקפ"ט אׁשרֿהּמצוה את לזּכֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
ֿ זה את ׁשּנאמר ּברע, אֹותנּו ׁשּקּדם עמלק, לנּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעׂשה
ּבֹו, להּלחם ּבדברים ֿ הּנפׁשֹות את ּונעֹורר ּוזמן ֿ זמן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבכל
ולא הּדבר יּׁשכח ׁשּלא ּכדי לׂשנאֹו, ֿ האדם ּבני את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּנקרא

ּתמעט ולא ׂשנאתֹו וזהּתחלׁש הּזמן; ּבמׁש ּבּנפׁשֹות ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
עמלק" ל ֿ עׂשה אׁשר את "זכֹור יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(fi ,dkספרי ּולׁשֹון .(`vz ik zyxt seq)את "זכֹור : ְְִֵֵָ
ּבּלב". ― ּתׁשּכח לא ּבּפה, ― עמלק ל ֿ עׂשה ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹאׁשר
ׁשּלא ,לכ אדם ּבני ׁשּיביאּו ּבפי ּדברים אמֹור ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹּכלֹומר:

ספרא ּולׁשֹון ֿ הּלב. מן ׂשנאתֹו izewega)ּתסּור zyxt yix): ְְְִִִֵַָָָ
ּכׁשהּוא ?ּבלבב יכֹול עמלק, ל ֿ עׂשה אׁשר את ְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָ"זכֹור
אני מה הא אמּורה; הּלב ׁשכחת הרי ּתׁשּכח, ׁשּלא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאֹומר

ׁשֹונה ׁשּתהא ― זכֹור? ּתראה,(`xne)מקּים הלא ."ּבפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹ
ׁשהּוא זֹו: מצוה לקּים ּכׁשּבא הּנביא, ׁשמּואל עׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאי
"ּפקדּתי אמרֹו: והּוא להרגם, צּוה ּכ ֿ ואחר ּתחּלה, ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָזכר

ליׂשראל" עמלק ֿ עׂשה אׁשר a)את ,eh `Îl`eny). ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָ

― הנ"ט אׁשרהּמצוה את מּלׁשּכֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבארנּו ּוכבר ּברע. קּדמּונּו ואׁשר עמלק, זרע לנּו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָעׂשה
זרע לנּו ּׁשעׂשה מה ׁשּזכירת עׂשה מּמצות קפ"ט ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבמצוה
וכ עׂשה. מצות היא ― לֹו האיבה וחּדּוׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָעמלק
― ּומּלׁשכחֹו מּלּבנּו זה ּדבר מּלהׁשלי אנּו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֻמזהרים
ּתׁשּכח" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לאֿתעׂשה, מצות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹוהיא

(hi ,dk mixac)ּובספרי ,(my `vz zyxt seq)― "זכֹור" : ְְִֵָ
איבתֹו ּתׁשלי אל ּכלֹומר: ּבּלב, ― ּתׁשּכח" "לא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּבּפה;

.מּלּב ּתסירּנה ְְִִִֶֶַָואל

ה'תשע"ה  כסלו כ"א קודש שבת יום

˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ.ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÂÓ ‰˘Ú
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― המ"ו לגּורהּמצוה לא ׁשּלעֹולם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא ּכדי מצרים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבארץ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לדעת המגּנים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֻּכמנהגיהם

עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון fh)"לא ,fi mixac)ּוכבר . ְִֶֶֶַַָָֹֹ
אמרּו ּפעמים, ׁשלׁש זה ּבענין הּלאו dkeqנכּפל inlyexi) ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

(` dkld c wxtֿאת ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות ּבׁשלׁשה :ְְְִִִֶָָָֹ
למצרים חזרּו ּובׁשלׁשה למצרים, לׁשּוב ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹיׂשראל
הּוא מהם אחד ― הּמקֹומֹות ׁשלׁשת נענׁשּו. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּובׁשלׁשּתן
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ה'תשע"ה  כסלו י"ט חמישי יום
יום חמישי ֿ שישי י "ט ֿ כ 'כסלו 
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― הקע"ג מלהּמצוה עלינּו למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּדברתנּו את [יאחד ֿ אּמתנּו ּכל את ׁשּיקּבץ (xaciמּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

(mlek mya cg` xacאמרֹו והּוא ּכּלנּו, את וינהיג .[ְְְְִֶַָָֻ
"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום eh)יתעּלה: ,fi mixac)ּוכבר ְְִִֶֶֶֶַָָָ

מּקדם k)הזּכרנּו dyr zevn)ּבספרי ֿ ּדבריהם (mixacאת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ
(eh ,fi:לארץ ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ"ׁשלׁש

זרעֹו ּולהכרית ֿ הּבחירה, ּבית ולבנֹות ,מל להם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלמּנֹות
ּבספרי אמרּו עֹוד עמלק". eh)ׁשל ,fi mixac)ּתׂשים "ׂשֹום : ְְְֲִִֵֵֶָָָ

ׁשּנאמר ׁשּזה הּפרּוׁש, ּובא עׂשה". מצות ― מל ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעלי
וׁשּיהיה "עלי אימתֹו ּתהא ― מל עלי ּתׂשים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ"ׂשֹום
למעלה ׁשאין והרֹוממּות והּגדּלה הּכבֹוד ּבתכלית ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבלּבנּו
נביא מּמעלת ּגדֹולה אצלנּו מעלתֹו ׁשּתהיה עד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה,

אמרּו ּובפרּוׁש ׁשּבדֹורֹו. הּנביאים bi.)מּבין zeixed)מל" : ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
ׁשּלא צּוּוי איזה הּזה הּמל ּוכׁשמצּוה לנביא". ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹקֹודם
ֿ ּפקּדתֹו; את לקּים חֹובה ― הּתֹורה מן מצוה סֹותר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻיהיה
להרגֹו לּמל יׁש רׁשּות מקּימּה, ואינֹו ּפקּדתֹו על ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוהעֹובר

ואמ עצמם על אבֹותינּו ׁשּקּבלּו ּכמֹו ֿ איׁשּבסיף, "ּכל רּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
יּומת" וגֹו' ּפי ֿ את ימרה gi)אׁשר ,` ryedi)מֹורד ֿ וכל . ְְְֲִֵֶֶֶַָָ

הממּנה לּמל מּתר ּדמֹו ― ׁשּיהיה מי יהיה ― ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻּבּמלכּות
ב' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר הּתֹורה. ּפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעל

ּכרתֹות(hi:)מּסנהדרין מּסֹוטה(d:)ּובריׁש ז' .(n`:)ּופרק ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

― השס"ב עלינּוהּמצוה מּלהעמיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ּגר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף יׂשראל, מּזרע ׁשאינֹו איׁש ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמל
נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹצדק,

הּוא" אחי ֿ לא eh)אׁשר ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְֲִִֵֶָֹ
(my mihteyזֹו ― נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא :ְִִֵֶַָָָֹ

עלינּו ׁשּנמּנה אסּור הּמּנּויים ׁשאר וכן ֿ תעׂשה". לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמצות
ּתֹורה מּנּוי לא ― הּדברים מן ּדבר y`xּבׁשּום ,oiic) ְְִִִַָָָָֹ

(dnecke daiyiמּקהל ׁשהּוא אדם ― מלכּות מּנּוי ְְְִִֶַַָָֹולא
"ׂשֹום יתעּלה: אמר ׁשהרי מּיׂשראל. אּמֹו ׁשּתהא עד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּגרים

"אחי מּקרב מל עלי אמרּו(my)ּתׂשים ,(:dn zenai): ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ
מּקרב אּלא יהיּו לא עלי מׂשים ׁשאּתה ֿ מׂשימֹות ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ"ּכל
ספרי מּפסּוקי ידעּתי ּכבר ּבלבד, הּמלכּות אבל ."ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחי

אמרּו(j"p)הּנבּואה ּובפרּוׁש ּדוד. ּבּה ar:)ׁשּזכה `nei): ְְְִֵֶַָָָָָָ
סֹוף עד אחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה מלכּות ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ"ּכתר
רּבנּו מׁשה ּבתֹורת ׁשּמאמין למי מל אין ֿ הּדֹורֹות. ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּכל
מּזּולת ׁשהּוא וכל ּדוקא; ׁשלמה מּזרע ּדוד, מּזרע ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאּלא
ּביּה. קרינא "נכרי" ― מלכּות לענין הּזה הּנכּבד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּזרע
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ספק. ּבֹו ואין ּברּור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָוזה

ּביבמֹות jli`e)מקֹומֹות .gi)וסנהדרין(:dn)וסֹוטה(.`n) ְְְְְִִֶַָָ
.(hn:)ונּדה ְִָ

― השס"ד מּלהרּבֹותהּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

נׁשים"נׁשים, ֿ לֹו ירּבה "ולא יתעּלה: אמרֹו (my,והּוא ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
(fiנׁשים עׂשרה ׁשמנה על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ והּגבּול .ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר וקּדּוׁשין. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֻּבכתּבה
מּסנהדרין לֹוקה.(k`.)ב' ― עליהן ׁשּמֹוסיף וכלֿזמן ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ

― השס"ג מּלהרּבֹותהּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
סּוסים" ֿ ּלֹו ֿ ירּבה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא (my,סּוסים, ְְְְִִִֶֶַַָֹ

(fhסּוסים לֹו יהיּו ׁשּלא ,לכ והּגבּול .(miiept)ׁשרצים ְְְְִִִֶֶַָָֹ
הּבהמה זּולת אצלֹו, יהיה לא אחד סּוס ואפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלפניו,
ׁשהם ּבארות ׁשּיהיּו סּוסים אֹו ּבלבד, עליה רֹוכב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻׁשהּוא
אבל הּצבא; עליהם ׁשּירּכבּו לּמלחמה אצלֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּוכנים
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. אחת ּבהמה רק ― ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלעצמֹו

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו .(k`:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― השס"ה מּלהרּבֹותהּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לא וזהב "וכסף יתעּלה: אמרֹו והּוא לעצמֹו, מיחד ְְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֻממֹון

מאד" ֿ ּלֹו לֹו(my)ירּבה יהיה ׁשּלא הּוא, לכ והּגבּול . ְְְְְְִֶֶֶַַָֹֹ
ועבדיו מרּכבּתֹו על הֹוצאֹות להֹוציא מכדי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָלמעלה
ֿ יׂשראל ּכל לצרכי ׁשּיהא ממֹון לקּבץ אבל לֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻהמיחדים
ׁשלׁש טעם ּבּכתּוב יתעּלה ה' ּבאר ּוכבר מּתר. זה הרי ―ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

סּוסים ֿ לֹו ֿ ירּבה "לא ּכלֹומר: אּלּו, aiyiמצות `ly" ick) ְְְִִֵֶַַֹֹ
("dnixvn mrdנׁשים ֿ לֹו ירּבה eaal")ולא xeqi `ly" ick), ְְִֶַָֹ

הּגיעּו טעמן ׁשּנֹודע ּולפי מאד". ֿ לֹו ירּבה לא וזהב ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹוכסף
ׁשלמה מענין ּכמפרסם ּבּטּול לידי עליו(jlnd)ּבהן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

וׁשהּוא ּובחכמה ּבמּדע מעלתֹו ּגדל אף על ְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשלֹום,
Ðידידיה "xeq` `l" "xeq` `l" exn`a envrl xizdy) ְְִָ
(lykpeאמרּו .(:`k oixcdpq),אדם לבני הערה ּבזה ׁשּיׁש : ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ּדר להם מֹוצאים היּו ֿ הּמצות ּכל טעמי ידעּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאּלּו
הּגדֹול הּׁשלם זה אפּלּו ׁשהרי jlnd)לבּטּולן dnly)טעה ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּפנים, ּבׁשּום לעברה סּבה זה מעׂשה יהא ׁשּלא וחׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבזה
זלזּול לידי ּבאים ׁשהיּו החלּוׁשה, ּבדעּתם ההמֹון ֿ ׁשּכן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
אּלא זה ּדבר על צּוה ולא זה ּדבר אסר לא ויאמרּו: ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹּבהן
מצוה נּתנה ׁשּבעבּורֹו ּבּדבר נּזהר אנּו ― וכ ּכ ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבגלל
לידי ּבאים היּו וכ עצמּה, הּמצוה על נקּפיד ולא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹזֹו
אין אבל טעמיהן; יתעּלה ה' הסּתיר לפיכ הּדת. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהפסד
אֹותם ׁשרב אּלא וסּבה, טעם לּה ׁשאין אחת ּגם ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמהן
יבינּום. ולא ההמֹון ּדעֹות יּׂשיגּום לא והּטעמים ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹהּסּבֹות
מׂשּמחיֿ יׁשרים ה' "ּפּקּודי הּנביא: ׁשהעיד ּכמֹו הם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוכּלם

h)לב" ,hi mildz). ֵ

ה'תשע"ה  כסלו כ' שישי יום

.ËÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÙ˜ .ÁÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקפ"ז עממיןהּמצוה ׁשבעה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹ
("iybxbd ,iqeaid ,ieigd ,ifixtd ,iprpkd ,ixen`d ,izgd")
ויסֹודּה זרה עבֹודה עּקר היּו ׁשהם ּכיון ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָּולאּבדם,
ּתחרימם" ֿ החרם "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהראׁשֹון.
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elqk `"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(fi ,k mixac):הּדבר ׁשּטעם רּבים, ּבכתּובים לנּו ּובאר .ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
המזרזים הּכתּובים ורּבים מּכפירתם. נלמד ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּכדי
יחׁשֹוב ואּולי מצוה. מלחמת ּומלחמּתם להרגם, ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּומחּזקים
ׁשּׁשבעה ּכיון לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ׁשּזֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמיׁשהּו
ׁשּלא מי אּלא יחׁשֹוב לא זאת א אבדּו; ּכבר ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹֹעממין
ׁשענין והּוא: לדֹורֹות, נֹוהג ואינֹו לדֹורֹות נֹוהג ענין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָהבין

עם קׁשּורׁשּנסּתּים הּדבר אֹותֹו ׁשּיהא ּבלי מּטרתֹו, הּׂשגת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
לדֹורֹות", נֹוהג "אינֹו עליו אֹומרים אין ― מסּים ְְְְִִֵֵֵַָָָֻּבזמן
לאֹותֹו אפׁשרּות נמצאת ׁשּבֹו ֿ ּדֹור ּבכל נֹוהג ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָלפי
ּבכללּותֹו עמלק ֿ זרע את ה' יאּבד אם ּתראה, הלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּדבר.
ּכמֹו ּבימינּו, ּבמהרה ׁשּיהיה ּכמֹו ― סֹופֹו עד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָויׁשמידּנּו
וגֹו'" עמלק ֿ זכר את אמחה ֿ מחה "ּכי יתעּלה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהבטיח

(ci ,fi zeny)ּתמחה" ׁשּנאמר ׁשּזה אז נאמר האם ―ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹ
עמלק" ֿ זכר hi)את ,dk mixac)ּכ לדֹורֹות?! נֹוהג אינֹו ְֲֵֵֵֵֶֶָָ

יּמצא ֿ עֹוד וכל ודֹור. ֿ דֹור ּבכל נֹוהג הּוא אּלא לֹומר, ְְִֵֵֵֶַָָָָָאין
עממין ׁשבעה הריגת וכ להכריתֹו. מצוה עמלק ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָזרע
מצוה. מלחמת והיא ― ּבֹו ׁשּנצטּוינּו צּוּוי הּוא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָּולאּבדם

לׁשרׁשם מצּוים yxeydn)ואנחנּו mxwrl)ּֿבכל ּולרדפם ְְְְְְְֲִַַָָָָָֻ
עד עׂשינּו, וכ האחרֹון, עד ׁשּיּׁשמדּו, עד ודֹור ְְֲִִֶַַַַָָָָָדֹור
הּׁשארית ונתּפּזרה ּדוד, ֿ ידי על הׁשמדתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּנׁשלמה
אּולם ׁשרׁש. ּבהם נׁשאר ׁשּלא עד האּמֹות ּבין ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻונטמעה
ׁשּנצטּוינּו הּמצוה ּתהיה לא ּכלּו, ׁשּכבר זה ֿ ידי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעל
נאמר ׁשּלא ּכׁשם לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלהרגם
אחר אפּלּו לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה עמלק ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבמלחמת
ולא ּבזמן קׁשּורה אינּה זֹו מצוה ּכי והכרתתם, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֹהׁשמדתם
למצרים, אֹו לּמדּבר המיחדֹות הּמצות ּכמֹו מיחד ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֻֻּבמקֹום
יהיה ֿ עֹוד וכל עליו, ׁשּמצּוים ּבמי קׁשּורה היא ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֻאּלא

meid)ּבנמצא miniiw eid eli` elit`)אֹותֹו ּבֹו מקּימים ְְְְִִַָ
ּבין ּבהבּדל ּולהתּבֹונן להבין ל ראּוי ּובכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּצּוּוי.
נֹוהגת ׁשהּמצוה יׁש ּכי עליו. ׁשּנצטּוה הּדבר ּובין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמצוה
ּבדֹור נעּדר ּכבר עליו ׁשּנצטּוה ׁשהּדבר אּלא ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלדֹורֹות,
ּתהפ עליו ׁשּנצטּוה הּדבר ּבהעדר לא א ֿ הּדֹורֹות; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמן
נֹוהגת אינּה ּתהיה אבל לדֹורֹות נֹוהגת לאינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּמצוה
מסּים ּדבר ׁשּיהא והּוא: להפ הּדבר היה אם ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֻלדֹורֹות
אֹו אחד, מעׂשה ּבֹו לעׂשֹות חּיב והיה מסּים, ּבמּצב ְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָֻמצּוי
ֿ ּפי ֿ על אף חֹובה, אינֹו והּיֹום ― מסּים ּובזמן אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻּדין
ׁשהיה זקן לוי ּכגֹון: הּמּצב, ּבאֹותֹו מצּוי הּדבר ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאֹותֹו
ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּיֹום. אצלנּו ּכׁשר והּוא ּבּמדּבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפסּול

ck.)ּבמקֹומֹו oileg).ודעהּו זה ּכלל והבן . ְְְְִֵֵֶָָָ

― המ"ט להחיֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ֿ אדם ּבני את יקלקלּו ׁשּלא ּכדי עממין, מּׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאדם
תחּיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, ּבעבֹודה ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹויטעּום

ֿ נׁשמה" fh)ּכל ,k my)ּכמֹו עׂשה, מצות הריגתם ותהיה . ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָ
― מהם הֹורג ואינֹו והעֹובר קפז. ּבמצוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּבארנּו
מצות על עבר זה הרי ― להרגֹו לֹו ֿ ׁשאפׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָאת

ֿ תעׂשה. ֲֶַֹלא

― הקפ"ח עמלקהּמצוה זרע להכרית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
וגדֹול, קטן ּונקבֹות, זכרים עׂשו, זרע ֿ ׁשאר מּכל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבלבד

עמלק" ֿ זכר את "ּתמחה יתעּלה: אמרֹו ci)והּוא ,fi zeny) ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ
מּקדם הזּכרנּו b"rwe)ּוכבר ,k dyr zevn)אמרםoixcdpq) ְְְְִִֶַָָָֹ

(:k:לארץ ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש :ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ּולהכרית ּביתֿהּבחירה, להם ולבנֹות ,מל להם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּנֹות
מצוה. מלחמת היא עמלק מלחמת וגם עמלק". ׁשל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזרעֹו

מּסֹוטה ח' ּבפרק ּדיניה נתּבארּו .(cn:)ּוכבר ְְְֲִִִֶֶֶָָָָ

― הקפ"ט אׁשרֿהּמצוה את לזּכֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
ֿ זה את ׁשּנאמר ּברע, אֹותנּו ׁשּקּדם עמלק, לנּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעׂשה
ּבֹו, להּלחם ּבדברים ֿ הּנפׁשֹות את ּונעֹורר ּוזמן ֿ זמן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבכל
ולא הּדבר יּׁשכח ׁשּלא ּכדי לׂשנאֹו, ֿ האדם ּבני את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּנקרא

ּתמעט ולא ׂשנאתֹו וזהּתחלׁש הּזמן; ּבמׁש ּבּנפׁשֹות ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
עמלק" ל ֿ עׂשה אׁשר את "זכֹור יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(fi ,dkספרי ּולׁשֹון .(`vz ik zyxt seq)את "זכֹור : ְְִֵֵָ
ּבּלב". ― ּתׁשּכח לא ּבּפה, ― עמלק ל ֿ עׂשה ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹאׁשר
ׁשּלא ,לכ אדם ּבני ׁשּיביאּו ּבפי ּדברים אמֹור ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹּכלֹומר:

ספרא ּולׁשֹון ֿ הּלב. מן ׂשנאתֹו izewega)ּתסּור zyxt yix): ְְְִִִֵַָָָ
ּכׁשהּוא ?ּבלבב יכֹול עמלק, ל ֿ עׂשה אׁשר את ְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָ"זכֹור
אני מה הא אמּורה; הּלב ׁשכחת הרי ּתׁשּכח, ׁשּלא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאֹומר

ׁשֹונה ׁשּתהא ― זכֹור? ּתראה,(`xne)מקּים הלא ."ּבפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹ
ׁשהּוא זֹו: מצוה לקּים ּכׁשּבא הּנביא, ׁשמּואל עׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאי
"ּפקדּתי אמרֹו: והּוא להרגם, צּוה ּכ ֿ ואחר ּתחּלה, ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָזכר

ליׂשראל" עמלק ֿ עׂשה אׁשר a)את ,eh `Îl`eny). ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָ

― הנ"ט אׁשרהּמצוה את מּלׁשּכֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבארנּו ּוכבר ּברע. קּדמּונּו ואׁשר עמלק, זרע לנּו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָעׂשה
זרע לנּו ּׁשעׂשה מה ׁשּזכירת עׂשה מּמצות קפ"ט ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבמצוה
וכ עׂשה. מצות היא ― לֹו האיבה וחּדּוׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָעמלק
― ּומּלׁשכחֹו מּלּבנּו זה ּדבר מּלהׁשלי אנּו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֻמזהרים
ּתׁשּכח" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לאֿתעׂשה, מצות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹוהיא

(hi ,dk mixac)ּובספרי ,(my `vz zyxt seq)― "זכֹור" : ְְִֵָ
איבתֹו ּתׁשלי אל ּכלֹומר: ּבּלב, ― ּתׁשּכח" "לא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּבּפה;

.מּלּב ּתסירּנה ְְִִִֶֶַָואל

ה'תשע"ה  כסלו כ"א קודש שבת יום

˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ.ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÂÓ ‰˘Ú
.‚ˆ˜ .·ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê .Â ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― המ"ו לגּורהּמצוה לא ׁשּלעֹולם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא ּכדי מצרים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבארץ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לדעת המגּנים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֻּכמנהגיהם

עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון fh)"לא ,fi mixac)ּוכבר . ְִֶֶֶַַָָֹֹ
אמרּו ּפעמים, ׁשלׁש זה ּבענין הּלאו dkeqנכּפל inlyexi) ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

(` dkld c wxtֿאת ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות ּבׁשלׁשה :ְְְִִִֶָָָֹ
למצרים חזרּו ּובׁשלׁשה למצרים, לׁשּוב ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹיׂשראל
הּוא מהם אחד ― הּמקֹומֹות ׁשלׁשת נענׁשּו. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּובׁשלׁשּתן
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elqkקסד `"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ל אמרּתי אׁשר ּבּדר" אמרֹו: ― והּׁשני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהזּכרנּו;
לראתּה" עֹוד ֿ תסיף gq)לא ,gk my)― והּׁשליׁשי ; ְְְִִִִַָֹֹ

תספּו לא הּיֹום ֿ מצרים את ראיתם אׁשר "ּכי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹאמרֹו:
ֿ עֹולם" עד עֹוד bi)לראתם ,ci zeny)ׁשּפׁשט ֿ ּפי ֿ על ואף ְְְִִֶַַַַָָֹ

ּוכבר לאו. ׁשהּוא ּבּקּבלה לנּו ּבא סּפּור, ׁשהּוא ְִֶֶַַַָָָָָָָהּלׁשֹון
סּכה ּגמרא ּבסֹוף היא(p`:)נתּבאר אלכסנּדריא ׁשּגם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

מֹודדים אלכסנּדריא ּומּים ּבּה, לדּור ׁשאסּור הארץ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמּכלל
ארץ ורחב(dnc`Îzwlg)חבל ּפרסה מאֹות ארּבע ּבאר ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

לדּור ׁשאסּור מצרים ֿ ארץ ּכל וזֹוהי ּפרסה, מאֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָארּבע
לארץ לעבר ּכדי אֹו מסחר לׁשם ּבּה לעבר מּתר אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻּבּה.

ּבירּוׁשלמי אמרּו ּובפרּוׁש i)אחרת. wxt seq oixcdpq): ְְְִִֵֶֶַַָ
לסחֹורה חֹוזר אּתה אבל חֹוזר, אּתה אי ְֲִִִִֵֵַַָָָָָליׁשיבה

הארץ. ּולכּבּוׁש ְְְְְִִֶַַָָָולפרקמטיא

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
(mipic ihxt dnk bedpl)והיא האּמֹות, ׁשאר ְְְְִִֶֶָָֻּבמלחמת

נּלחם ׁשאם נצטּוינּו ׁשּכן רׁשּות. מלחמת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהּנקראת:
ּבלבד נפׁשם על ּברית עּמהם נכרֹות mbxdp)עּמהם, `ly); ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ

עליהם נּטיל אז ֿ הארץ, את לנּו וימסרּו עּמנּו יׁשלימּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאם
ל "יהיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ועבדּות, מּסים ְְְְְְְְִִִִֶַַַָּתׁשלּום

"ועבדּו c)(`iלמס ,k mixaספרי ּולׁשֹון .mihtey zyxt) ְְֲִֵַַָָ
(my,ׁשעּבּוד ולא מּסים עלינּו אנּו מקּבלין "אמרּו: :ְְְְְִִִִֵַָָָֹ

ׁשּיקּבלּו עד להם ׁשֹומעין אין ― מּסים ולא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹׁשעּבּוד
ּכפי ֿ ׁשנה, ּכל קבּוע ּדבר ׁשּיּתנּו והּוא: וזֹו". זֹו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָעליהם
ּבמֹורא ּונתּונים נכנעים ויהיּו ההיא ּבעת הּמל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיקּבע
אּתנּו יׁשלימּו לא אם אבל הּׁשעּבּוד. ענין וזהּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹוׁשפלּות,
ולקחת וגדֹול, קטן ּבעיר, ֿ זכר ּכל להרֹוג נצטּוינּו ―ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָֹ
ֿ לא "ואם יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּנׁשים, וכל ֿ ׁשללּה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹּכל

וגֹו'" עּמ ai)תׁשלים ,my)זה ֿ וכל .oi` enilyd `l m`y) ְְְִִֶַָָ
(mlek z` oibxedנתּבארּו ּוכבר הרׁשּות. מלחמת ּדין ְְְְֲִִִֶֶָָָהּוא

מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה מּסנהדרין(cn:)ּדיני ב' ּובפרק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
(:k).

― הנ"ו ׁשלֹוםהּמצוה לקרא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
על ׁשּבצּורנּו צּונּו ׁשה' והּוא לעֹולם, ּומֹואב ְְְְִֵֶֶַַָָָלעּמֹון
ּונבּקׁש ׁשּיּכנעּו הּמלחמה לפני לאנׁשיהן נׁשלח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהערים
לנּו אסּור ֿ העיר, את לנּו ימסרּו אם אּתנּו; ׁשּיׁשלימּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמהם
מּמצות ק"ץ ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהרגם, ּבם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹלהּלחם

מנהג עּמהם נֹוהגים ׁשאין ּומֹואב מעּמֹון חּוץ ― ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָעׂשה
ּומּלבּקׁש ׁשלֹום להם מלהקּדים ה' הזהירנּו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָזה;
וטבתם ׁשלמם ֿ תדרׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּיּכנעּו.

(f ,bk my)ספרי ּולׁשֹון .(my)תקרב ֿ ּכי ׁשּנאמר: "מּכלל : ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
לׁשלֹום אליה וקראת עליה להּלחם ֿ עיר i)אל ,k my)יכֹול ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ

ּכאן? a`ene)אף oenra)ׁשלמם ֿ תדרׁש "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְִַַַָָֹֹֹ
ׁשּנאמר: מּכלל jnrוטבתם". .. eipec` l` car xibqz `l") ְְֱִֶֶַַָָֹ

(ayii"לֹו fi)ּבּטֹוב ,bk my)ּכאן אף ia`ene)יכֹול ipenra), ַַָָ
לֹומר: mnely")ּתלמּוד yexcz `l")ימי ֿ ּכל "וטבתם, ְְֶַַָָָָֹ

f)לעֹולם" ,my). ְָ

― הנ"ז אילנֹותהּמצוה מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
לאנׁשיה להּציק ּכדי עיר על הּמצֹור ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמאכל
אתֿ ֿ תׁשחית "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לּבם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּולהכאיב

תכרת" לא ואתֹו ― hi)עצּה ,k my)נכנסת וכן . ְְְְִִֵֵֶֶָֹֹֹ
לבּטלה ּבגד ׁשּיׂשרֹוף מי ּכגֹון זה, לאו ּבכלל ֿ הׁשחתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
"לאֿ מּׁשּום עֹובר זה הרי ― לבּטלה ּכלי יׁשּבֹור ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹאֹו

מּכֹות ּובסֹוף ולֹוקה ׁשּקֹוצץ(ak.)תׁשחית" נתּבאר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָ
"מּמּנּו מהכא: ואזהרּתּה אמרּו: לֹוקה. ― טֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאילנֹות
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר תכרת" לא ואתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹתאכל

ּבתרא מּבבא .(ek.)ב' ְִַָָָ

― הקצ"ב ׁשּיצאּוהּמצוה ׁשּבזמן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
יּפנּו, ׁשּבֹו לּמחנה מחּוץ ּדר נכין לּמלחמה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמחנֹותינּו

ֿ מקֹום ּבכל צרכיו ֿ איׁש ּכל יעׂשה dcyd)ולא ipt lr)ּובין ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ
אמרֹו והּוא ― האּמֹות ׁשעֹוׂשים ּכדר ― ְְְִִֶֶֶָָָָֹֻהאהלים

וגֹו'" לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד bi)יתעּלה: ,bk my). ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָ
ספרא vz`)ּולׁשֹון zyxt):ׁשּנאמר מקֹום, אּלא יד "אין : ְְֱִֵֶֶֶַָָָָ

יד" לֹו מּציב ai)והּנה ,eh `Îl`eny). ְִִֵַָ

― הקצ"ג החפירההּמצוה ּכלי ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּבֹו לחּפֹור ּכדי הּמחנה ֿ אנׁשי לכל הּמלחמה ּכלי עם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתלּוי
ֿ הּצֹואה את ויכּסה ,לכ הּמּוכנה ּבּדר ׁשם ׁשּיּפנה ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמקֹום
הארץ ּפני על הּצֹואה ּתראה ׁשּלא ּכדי ׁשּיּפנה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחר

הּמל הּפרׁשה:ּבמחנה ּבתחּלת ׁשאמר ּכמֹו ּדוקא, חמה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
"איב על מחנה ֿ תצא i)"ּכי ,bk mixac)זה צּוּוי ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹ

"אזנ ֿ על ל ּתהיה "ויתד יתעּלה: אמרֹו ci)הּוא ,my). ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
ספרי vzÎik`)ּולׁשֹון zyxt)מקֹום אּלא אזנ "אין : ְְְֲִֵֵֵֶֶָ

"זּיּונ("jpf` lr" zeidl czid jixve Ð dngln ilk). ִֶ
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äëààeä ìáa-Cìî øvàðãëáð àa Lãçì øBùòa éøéNòä Lãça Bëìîì úéòéLzä úðLá éäéå©§¦Á¦§©̧©§¦¦¹§¨§À©´Ÿ¤¨£¦¦»¤¨´Ÿ©Ÿ¤¼Â̈§ª©§¤©̧¤«¤¨¤¹¯
:áéáñ ÷éc äéìò eðáiå äéìò ïçiå íìLeøé-ìò Bìéç-ìëåáäðL äøNò ézLò ãò øBöna øéòä àázå §¨¥²©§¨©−¦©¦´©¨¤®¨©¦§¬¨¤−¨¨¥¬¨¦«©¨¬Ÿ¨¦−©¨®©©§¥´¤§¥´¨½̈

:eäi÷ãö Cìnìâ:õøàä íòì íçì äéä-àìå øéòa áòøä ÷æçiå Lãçì äòLúaãøéòä ò÷azå ©¤−¤¦§¦¨«§¦§¨´©½Ÿ¤©¤¡©¬¨¨−̈¨¦®§Ÿ¨¬¨¤−¤§©¬¨¨«¤©¦¨©´¨¦À
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:äáøòä Cøc Cìiå©¥−¤¤¬¤¨£¨¨«
i"yx

(„È).¯‚ÒÓ‰Â ˘¯Á‰.ותרעיא אומניא יונתן: תרגם
אמרו א)ורבותינו פח בתורה,(גיטין גדולים חכמים :

שכתוב כמו שותקין, הכל פותח א)שכשאחד מא :(ישעיהו
ולמדין  לפניו יושבין הכל מסגר, איים. אלי החרישו

שנאמר כמו כב)הימנו, ואין (שם וסגר סוגר ואין ופתח :
‰‡¯ı.(ÂË)פותח: ÈÏÈ‡ ˙‡Â יהודה חורי אלו

אומר הכתוב עליהם היו, וצדיקים ה)ובנימין, כד :(ירמיהו
יהודה: גלות את אכיר כן האלה הטובות כתאנים

(ÊË).ÌÈÙÏ‡ ˙Ú·˘ עשרת אומר הוא ולמעלה
ירמיהו בספר והכריע השלישי הכתוב בא (נב אלפים,

יהודים כח) שבע בשנת נבוכדנצר הגלה אשר העם זה :
משבט  היו אלפים שלשת מעתה אמור אלפים, שלשת

ואף  שבטים, ושאר מבנימין אלפים ושבעת יהודה,
כן: למדנו עולם ˆ„˜Â‰È.(ÊÈ)בסדר ÂÓ˘ ˙‡ ·ÒÈÂ

בי תמרוד אם הדין, את עליך יצדיק ב)יה יא :(הוריות
(Î).'Â‚Â ‰˙È‰ '‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ צדקיהו וימרוד לפיכך

שיגלה: כדי בו, למרוד בלבו הקב''ה נתן בבל, במלך
(‡).ÂÎÏÓÏ ˙ÈÚÈ˘˙‰ ˙˘·:צדקיהו תרגם „È˜.של

כרקום: ‰ÌÈ˙ÓÂÁ.(„)יונתן: ÔÈ· ¯Ú˘ Í¯„ מערה
המערה, דרך לו וברח יריחו, ערבות עד מביתו הולכת
לעיר, חוץ המערה גג על הולך צבי זימן והקב''ה
המערה  לפתח וכשהגיעו הצבי, אחרי כשדים ורדפו

שאמר הוא ולכדוהו, ראוהו יריחו יב בערבות (ביחזקאל

במצודתי:יג) ונתפש עליו רשתי ופרשתי :

cec zcevn
(‚È).ıˆ˜ÈÂ:מהכלים הזהב  את  וקלף  Ú˘¯˙(È„)כרת

.ÌÈÙÏ‡ועשרים(שם)ובירמיהו אלפים שלשת יהודים  נאמר:
האמור, החשבון  היה יהודה מבני  לומר: ורצה  ושלושה,
התגוררו אשר השבטים ושאר בנימין  מבני היו והמותר

בירמיהו: האמור הכ ''ג  אותן עוד  לחשוב  חש  ולא אלפים, עשרת  המה יחד  וכולם אלפים, שבעת למטה שאמר  וזהו בירושלים,
.¯‚ÒÓ‰Â ˘¯Á‰ ÏÎÂ:יונתן תרגם וכן בעתם , אותם סגרו אשר השערים , ושומרי האומנים  ‚·ÌÈ¯Â.(ÊË)הם ÏÎ‰אנשי על

והמסגר : החרש על  לא יאמר , ‡Û.(Î)החיל  ÏÚ ÈÎ להשליך עד  גדולה , כך כל  וביהודה בירושלים  ה ' אף  שהיתה בעבור כי
פניו: מעל לשלחם  הגלות אל סיבה  להיות בבל , במלך  למרוד  צדקיה לב  העיר  לזה פניו, מעל למלכותÂÎÏÓÏ.(‡)אותם

ללכדה :„È˜.צדקיה : העיר מול  הנבנה מגדל  ·ÂˆÓ¯.(·)הוא ¯ÈÚ‰ ‡Â·˙Â:'וכו עד סביבה והמצור העיר ·˙˘Ú‰(‚)עמדה
.˘„ÂÁÏו)בירמיהו הרביעי :(נב בחודש ‰ÈÚ¯.(„)נאמר  Ú˜·˙Âאנשי כי  מעצמה, נעשית  וכאלו חומתה, בקעו נבוכדנצאר חיל 

ידם: על לעכב למולם עמדו  ולא  ברעב , חלושים היו  ובירמיהו‰ÏÈÏ‰.ירושלים בלילה, ברחו לומר : ז)רצה  פסוק נאמר:(ששם
לילה: העיר מן  ויצאו  ÂÎÂ'.יברחו ¯Ú˘ Í¯„: המלך גן אצל  אשר החומות שתי בין  העומד  השער אשרÍÏÈÂ.בדרך  וכל  המלך

‰Ú¯·‰.עמו: Í¯„:יריחו ערבות  אל  ההולך  בדרך

oeiv zcevn
(„È).˙ÏÂÊ: רק(ÂË).ÈÏÈ‡כי והחזקים, הגדולים השרים  הם

כמו רב, חוזק ענין  כט)הוא לא ידי:(בראשית לאל  יש :
(ÊÈ).ÂÈ˙Á˙:במקומו(‡).ÔÁÈÂ:חניה מלשון
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ל אמרּתי אׁשר ּבּדר" אמרֹו: ― והּׁשני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהזּכרנּו;
לראתּה" עֹוד ֿ תסיף gq)לא ,gk my)― והּׁשליׁשי ; ְְְִִִִַָֹֹ

תספּו לא הּיֹום ֿ מצרים את ראיתם אׁשר "ּכי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹאמרֹו:
ֿ עֹולם" עד עֹוד bi)לראתם ,ci zeny)ׁשּפׁשט ֿ ּפי ֿ על ואף ְְְִִֶַַַַָָֹ

ּוכבר לאו. ׁשהּוא ּבּקּבלה לנּו ּבא סּפּור, ׁשהּוא ְִֶֶַַַָָָָָָָהּלׁשֹון
סּכה ּגמרא ּבסֹוף היא(p`:)נתּבאר אלכסנּדריא ׁשּגם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

מֹודדים אלכסנּדריא ּומּים ּבּה, לדּור ׁשאסּור הארץ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמּכלל
ארץ ורחב(dnc`Îzwlg)חבל ּפרסה מאֹות ארּבע ּבאר ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

לדּור ׁשאסּור מצרים ֿ ארץ ּכל וזֹוהי ּפרסה, מאֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָארּבע
לארץ לעבר ּכדי אֹו מסחר לׁשם ּבּה לעבר מּתר אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻּבּה.

ּבירּוׁשלמי אמרּו ּובפרּוׁש i)אחרת. wxt seq oixcdpq): ְְְִִֵֶֶַַָ
לסחֹורה חֹוזר אּתה אבל חֹוזר, אּתה אי ְֲִִִִֵֵַַָָָָָליׁשיבה

הארץ. ּולכּבּוׁש ְְְְְִִֶַַָָָולפרקמטיא

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
(mipic ihxt dnk bedpl)והיא האּמֹות, ׁשאר ְְְְִִֶֶָָֻּבמלחמת

נּלחם ׁשאם נצטּוינּו ׁשּכן רׁשּות. מלחמת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהּנקראת:
ּבלבד נפׁשם על ּברית עּמהם נכרֹות mbxdp)עּמהם, `ly); ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ

עליהם נּטיל אז ֿ הארץ, את לנּו וימסרּו עּמנּו יׁשלימּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאם
ל "יהיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ועבדּות, מּסים ְְְְְְְְִִִִֶַַַָּתׁשלּום

"ועבדּו c)(`iלמס ,k mixaספרי ּולׁשֹון .mihtey zyxt) ְְֲִֵַַָָ
(my,ׁשעּבּוד ולא מּסים עלינּו אנּו מקּבלין "אמרּו: :ְְְְְִִִִֵַָָָֹ

ׁשּיקּבלּו עד להם ׁשֹומעין אין ― מּסים ולא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹׁשעּבּוד
ּכפי ֿ ׁשנה, ּכל קבּוע ּדבר ׁשּיּתנּו והּוא: וזֹו". זֹו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָעליהם
ּבמֹורא ּונתּונים נכנעים ויהיּו ההיא ּבעת הּמל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיקּבע
אּתנּו יׁשלימּו לא אם אבל הּׁשעּבּוד. ענין וזהּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹוׁשפלּות,
ולקחת וגדֹול, קטן ּבעיר, ֿ זכר ּכל להרֹוג נצטּוינּו ―ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָֹ
ֿ לא "ואם יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּנׁשים, וכל ֿ ׁשללּה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹּכל

וגֹו'" עּמ ai)תׁשלים ,my)זה ֿ וכל .oi` enilyd `l m`y) ְְְִִֶַָָ
(mlek z` oibxedנתּבארּו ּוכבר הרׁשּות. מלחמת ּדין ְְְְֲִִִֶֶָָָהּוא

מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה מּסנהדרין(cn:)ּדיני ב' ּובפרק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
(:k).

― הנ"ו ׁשלֹוםהּמצוה לקרא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
על ׁשּבצּורנּו צּונּו ׁשה' והּוא לעֹולם, ּומֹואב ְְְְִֵֶֶַַָָָלעּמֹון
ּונבּקׁש ׁשּיּכנעּו הּמלחמה לפני לאנׁשיהן נׁשלח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהערים
לנּו אסּור ֿ העיר, את לנּו ימסרּו אם אּתנּו; ׁשּיׁשלימּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמהם
מּמצות ק"ץ ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהרגם, ּבם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹלהּלחם

מנהג עּמהם נֹוהגים ׁשאין ּומֹואב מעּמֹון חּוץ ― ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָעׂשה
ּומּלבּקׁש ׁשלֹום להם מלהקּדים ה' הזהירנּו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָזה;
וטבתם ׁשלמם ֿ תדרׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּיּכנעּו.

(f ,bk my)ספרי ּולׁשֹון .(my)תקרב ֿ ּכי ׁשּנאמר: "מּכלל : ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
לׁשלֹום אליה וקראת עליה להּלחם ֿ עיר i)אל ,k my)יכֹול ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ

ּכאן? a`ene)אף oenra)ׁשלמם ֿ תדרׁש "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְִַַַָָֹֹֹ
ׁשּנאמר: מּכלל jnrוטבתם". .. eipec` l` car xibqz `l") ְְֱִֶֶַַָָֹ

(ayii"לֹו fi)ּבּטֹוב ,bk my)ּכאן אף ia`ene)יכֹול ipenra), ַַָָ
לֹומר: mnely")ּתלמּוד yexcz `l")ימי ֿ ּכל "וטבתם, ְְֶַַָָָָֹ

f)לעֹולם" ,my). ְָ

― הנ"ז אילנֹותהּמצוה מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
לאנׁשיה להּציק ּכדי עיר על הּמצֹור ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמאכל
אתֿ ֿ תׁשחית "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לּבם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּולהכאיב

תכרת" לא ואתֹו ― hi)עצּה ,k my)נכנסת וכן . ְְְְִִֵֵֶֶָֹֹֹ
לבּטלה ּבגד ׁשּיׂשרֹוף מי ּכגֹון זה, לאו ּבכלל ֿ הׁשחתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
"לאֿ מּׁשּום עֹובר זה הרי ― לבּטלה ּכלי יׁשּבֹור ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹאֹו

מּכֹות ּובסֹוף ולֹוקה ׁשּקֹוצץ(ak.)תׁשחית" נתּבאר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָ
"מּמּנּו מהכא: ואזהרּתּה אמרּו: לֹוקה. ― טֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאילנֹות
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר תכרת" לא ואתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹתאכל

ּבתרא מּבבא .(ek.)ב' ְִַָָָ

― הקצ"ב ׁשּיצאּוהּמצוה ׁשּבזמן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
יּפנּו, ׁשּבֹו לּמחנה מחּוץ ּדר נכין לּמלחמה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמחנֹותינּו

ֿ מקֹום ּבכל צרכיו ֿ איׁש ּכל יעׂשה dcyd)ולא ipt lr)ּובין ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ
אמרֹו והּוא ― האּמֹות ׁשעֹוׂשים ּכדר ― ְְְִִֶֶֶָָָָֹֻהאהלים

וגֹו'" לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד bi)יתעּלה: ,bk my). ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָ
ספרא vz`)ּולׁשֹון zyxt):ׁשּנאמר מקֹום, אּלא יד "אין : ְְֱִֵֶֶֶַָָָָ

יד" לֹו מּציב ai)והּנה ,eh `Îl`eny). ְִִֵַָ

― הקצ"ג החפירההּמצוה ּכלי ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּבֹו לחּפֹור ּכדי הּמחנה ֿ אנׁשי לכל הּמלחמה ּכלי עם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתלּוי
ֿ הּצֹואה את ויכּסה ,לכ הּמּוכנה ּבּדר ׁשם ׁשּיּפנה ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמקֹום
הארץ ּפני על הּצֹואה ּתראה ׁשּלא ּכדי ׁשּיּפנה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחר

הּמל הּפרׁשה:ּבמחנה ּבתחּלת ׁשאמר ּכמֹו ּדוקא, חמה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
"איב על מחנה ֿ תצא i)"ּכי ,bk mixac)זה צּוּוי ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹ

"אזנ ֿ על ל ּתהיה "ויתד יתעּלה: אמרֹו ci)הּוא ,my). ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
ספרי vzÎik`)ּולׁשֹון zyxt)מקֹום אּלא אזנ "אין : ְְְֲִֵֵֵֶֶָ

"זּיּונ("jpf` lr" zeidl czid jixve Ð dngln ilk). ִֶ
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âéäùò øLà áäfä éìk-ìk-úà õv÷éå Cìnä úéa úBøöBàå ýåýé úéa úBøöBà-ìk-úà íMî àöBiå©¥´¦À̈¤¨§Æ¥´§Ÿ̈½§«§−¥´©¤®¤©§©¥º¤¨§¥´©¨À̈£¤̧¨¹̈Ÿ
àøNé-Cìî äîìL:ýåýé øac øLàk ýåýé ìëéäa ìãé| úàå íéøOä-ìk-úàå íìLeøé-ìk-úà äìâäå §Ÿ³Ÿ¤«¤¦§¨¥Æ§¥©´§Ÿ̈½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«§¦§¨´¤¨§Â¨©¦§«¤¨©¨¦º§¥´

äøùò ìéçä éøBab-ìk(éø÷ úøùò):õøàä-íò úlc úìeæ øàLð àì øbñnäå Løçä-ìëå äìBb íéôìà ¨¦¥´©©À¦£¤³Ÿ¤£¤³Ÿ¤£¨¦Æ¤½§¨¤¨−̈§©©§¥®´Ÿ¦§©½©−©©¬©¨¨«¤
åèéìåà úàå åéñéøñ-úàå Cìnä éLð-úàå Cìnä íà-úàå äìáa ïéëéBäé-úà ìâiå(éø÷ éìéà)éìBä õøàäC ©¤¬¤¤§¨¦−¨¤®¨§¤¥´©Â¤¤§¤§¥̧©¤¹¤§¤¨¦À̈§¥Æ¥¥´¥¥´¨½̈¤¦²

:äìáa íìLeøéî äìBbæèéùò íéøBab ìkä óìà øbñnäå Løçäå íéôìà úòáL ìéçä éLðà-ìk úàå ¨¬¦¨©−¦¨¤«¨§¥Á¨©§¥̧©©¹¦¦§©´£¨¦À§¤¨¨³§©©§¥Æ¤½¤©¾Ÿ¦¦−Ÿ¥Ÿ́
:äìáa äìBb ìáa-Cìî íàéáéå äîçìîæéBîL-úà áqiå åézçz Bãã äéðzî-úà ìáa-Cìî Cìîiå ¦§¨¨®©§¦¥¯¤«¤¨¤²−̈¨¤«¨©©§¥¯¤«¤¨¤²¤©©§¨¬Ÿ−©§¨®©©¥¬¤§−

ô :eäi÷ãöçéBnà íLå íìLeøéa Cìî äðL äøNò úçàå Bëìîá eäi÷ãö äðL úçàå íéøNò-ïa ¦§¦¨«¤¤§¦¸§©©³¨¨Æ¦§¦¨´§¨§½§©©³¤§¥Æ¨½̈¨©−¦¨¨®¦§¥´¦½
ìèiîç(éø÷ ìèeîç):äðálî eäéîøé-úaèé:íé÷éBäé äùò-øLà ìëk ýåýé éðéòa òøä Nòiåë| ék £©¬£©¬©«¦§§−̈¦¦§¨«©©¬©¨©−§¥¥´§Ÿ̈®§¬Ÿ£¤¨−̈Ÿ§¨¦«¦´

ñ :ìáa Cìîa eäi÷ãö ãøîiå åéðt ìòî íúà BëìLä-ãò äãeäéáe íìLeøéá äúéä ýåýé óà-ìò©©´§Ÿ̈À¨§¨³¦¨©Æ¦Æ¦´½̈©¦§¦¬Ÿ−̈¥©´¨¨®©¦§¬Ÿ¦§¦−̈§¤¬¤¨¤«
aÎmiklndkcÎ`

äëààeä ìáa-Cìî øvàðãëáð àa Lãçì øBùòa éøéNòä Lãça Bëìîì úéòéLzä úðLá éäéå©§¦Á¦§©̧©§¦¦¹§¨§À©´Ÿ¤¨£¦¦»¤¨´Ÿ©Ÿ¤¼Â̈§ª©§¤©̧¤«¤¨¤¹¯
:áéáñ ÷éc äéìò eðáiå äéìò ïçiå íìLeøé-ìò Bìéç-ìëåáäðL äøNò ézLò ãò øBöna øéòä àázå §¨¥²©§¨©−¦©¦´©¨¤®¨©¦§¬¨¤−¨¨¥¬¨¦«©¨¬Ÿ¨¦−©¨®©©§¥´¤§¥´¨½̈

:eäi÷ãö Cìnìâ:õøàä íòì íçì äéä-àìå øéòa áòøä ÷æçiå Lãçì äòLúaãøéòä ò÷azå ©¤−¤¦§¦¨«§¦§¨´©½Ÿ¤©¤¡©¬¨¨−̈¨¦®§Ÿ¨¬¨¤−¤§©¬¨¨«¤©¦¨©´¨¦À
áéáñ øéòä-ìò íécNëå Cìnä ïb-ìò øLà íéúîçä ïéa | øòL Cøc äìélä | äîçìnä éLðà-ìëå§¨©§¥̧©¦§¨¨³©©Æ§¨Æ¤¹¤©´©¥´©ŸŸ©À¦£¤Æ©©´©¤½¤§©§¦¬©¨¦−¨¦®

:äáøòä Cøc Cìiå©¥−¤¤¬¤¨£¨¨«
i"yx

(„È).¯‚ÒÓ‰Â ˘¯Á‰.ותרעיא אומניא יונתן: תרגם
אמרו א)ורבותינו פח בתורה,(גיטין גדולים חכמים :

שכתוב כמו שותקין, הכל פותח א)שכשאחד מא :(ישעיהו
ולמדין  לפניו יושבין הכל מסגר, איים. אלי החרישו

שנאמר כמו כב)הימנו, ואין (שם וסגר סוגר ואין ופתח :
‰‡¯ı.(ÂË)פותח: ÈÏÈ‡ ˙‡Â יהודה חורי אלו

אומר הכתוב עליהם היו, וצדיקים ה)ובנימין, כד :(ירמיהו
יהודה: גלות את אכיר כן האלה הטובות כתאנים

(ÊË).ÌÈÙÏ‡ ˙Ú·˘ עשרת אומר הוא ולמעלה
ירמיהו בספר והכריע השלישי הכתוב בא (נב אלפים,

יהודים כח) שבע בשנת נבוכדנצר הגלה אשר העם זה :
משבט  היו אלפים שלשת מעתה אמור אלפים, שלשת

ואף  שבטים, ושאר מבנימין אלפים ושבעת יהודה,
כן: למדנו עולם ˆ„˜Â‰È.(ÊÈ)בסדר ÂÓ˘ ˙‡ ·ÒÈÂ

בי תמרוד אם הדין, את עליך יצדיק ב)יה יא :(הוריות
(Î).'Â‚Â ‰˙È‰ '‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ צדקיהו וימרוד לפיכך

שיגלה: כדי בו, למרוד בלבו הקב''ה נתן בבל, במלך
(‡).ÂÎÏÓÏ ˙ÈÚÈ˘˙‰ ˙˘·:צדקיהו תרגם „È˜.של

כרקום: ‰ÌÈ˙ÓÂÁ.(„)יונתן: ÔÈ· ¯Ú˘ Í¯„ מערה
המערה, דרך לו וברח יריחו, ערבות עד מביתו הולכת
לעיר, חוץ המערה גג על הולך צבי זימן והקב''ה
המערה  לפתח וכשהגיעו הצבי, אחרי כשדים ורדפו

שאמר הוא ולכדוהו, ראוהו יריחו יב בערבות (ביחזקאל

במצודתי:יג) ונתפש עליו רשתי ופרשתי :

cec zcevn
(‚È).ıˆ˜ÈÂ:מהכלים הזהב  את  וקלף  Ú˘¯˙(È„)כרת

.ÌÈÙÏ‡ועשרים(שם)ובירמיהו אלפים שלשת יהודים  נאמר:
האמור, החשבון  היה יהודה מבני  לומר: ורצה  ושלושה,
התגוררו אשר השבטים ושאר בנימין  מבני היו והמותר

בירמיהו: האמור הכ ''ג  אותן עוד  לחשוב  חש  ולא אלפים, עשרת  המה יחד  וכולם אלפים, שבעת למטה שאמר  וזהו בירושלים,
.¯‚ÒÓ‰Â ˘¯Á‰ ÏÎÂ:יונתן תרגם וכן בעתם , אותם סגרו אשר השערים , ושומרי האומנים  ‚·ÌÈ¯Â.(ÊË)הם ÏÎ‰אנשי על

והמסגר : החרש על  לא יאמר , ‡Û.(Î)החיל  ÏÚ ÈÎ להשליך עד  גדולה , כך כל  וביהודה בירושלים  ה ' אף  שהיתה בעבור כי
פניו: מעל לשלחם  הגלות אל סיבה  להיות בבל , במלך  למרוד  צדקיה לב  העיר  לזה פניו, מעל למלכותÂÎÏÓÏ.(‡)אותם

ללכדה :„È˜.צדקיה : העיר מול  הנבנה מגדל  ·ÂˆÓ¯.(·)הוא ¯ÈÚ‰ ‡Â·˙Â:'וכו עד סביבה והמצור העיר ·˙˘Ú‰(‚)עמדה
.˘„ÂÁÏו)בירמיהו הרביעי :(נב בחודש ‰ÈÚ¯.(„)נאמר  Ú˜·˙Âאנשי כי  מעצמה, נעשית  וכאלו חומתה, בקעו נבוכדנצאר חיל 

ידם: על לעכב למולם עמדו  ולא  ברעב , חלושים היו  ובירמיהו‰ÏÈÏ‰.ירושלים בלילה, ברחו לומר : ז)רצה  פסוק נאמר:(ששם
לילה: העיר מן  ויצאו  ÂÎÂ'.יברחו ¯Ú˘ Í¯„: המלך גן אצל  אשר החומות שתי בין  העומד  השער אשרÍÏÈÂ.בדרך  וכל  המלך

‰Ú¯·‰.עמו: Í¯„:יריחו ערבות  אל  ההולך  בדרך

oeiv zcevn
(„È).˙ÏÂÊ: רק(ÂË).ÈÏÈ‡כי והחזקים, הגדולים השרים  הם

כמו רב, חוזק ענין  כט)הוא לא ידי:(בראשית לאל  יש :
(ÊÈ).ÂÈ˙Á˙:במקומו(‡).ÔÁÈÂ:חניה מלשון
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i"yx
(Â).ÌÂ¯‚· Ï‡ ˙ÂÓÓÂ¯:בידם פיפיות לחרב והם
(Á).ÌÈ˜Ê·:שרשראות(Ë).·Â˙Î ËÙ˘Ó את ונתתי

וגומר באדום כ"ה)נקמתי לא (יחזקאל עדיין תאמר ואם ,
קץ  על דוד נתנבא זאת, דוד כשאמר יחזקאל נולד
ימים  זה המשפט הוא כתוב כבר הקץ וכשיבא הגאולה

ÂÚÂ‚·.(„)רבים: ÌÈÓ·:הם שיר כלי מיני
(‰).ÚÓ˘ ÈÏˆÏˆ·:קול המשמיעים ˘ÚÓ.מצלתים

הוא  האתנחתא ומפני בסגול שמע כמו הוא דבר שם
סליק  השי"ן: תחת למעלה טעמו ולכך גדול קמץ נקוד

תהלים: ספר

cec zcevn
(‰).„Â·Î·:'לה הבא  כבוד  Ì˙Â·Î˘Ó.בעבור ÏÚ על

כשיהיו לה ' ירננו  ור"ל האדם ינוח המשכב על כי מנוחתם
במנוחה: ·‚¯ÌÂ.(Â)בארצם  Ï‡ ˙ÂÓÓÂ¯יספרו בגרונם

תגברו עי"ז ר"ל בידם פיפיות לחרב תהיה  וזה האל  רוממות
חדודה פיות  שתי  בעלת  חרב בידם אחזו כאלו  האויב על

הצדדים: שבהם:Ì‰È„·ÎÂ.(Á)משתי  המכובדים
(Ë).·Â˙Î ËÙ˘Óלא עדיין דוד שבימי ואף הכתוב המשפט 

כתוב: יהיה כבר הגאולה שבימי כתוב  אמר מ"מ כתוב , היה
.‡Â‰ חסידיו:‰„¯ לכל להדר יהיה הזה לכן‰ÈÂÏÏ‰.המשפט 

יה: את האל ‰ÈÂÏÏ‰.(‡)הללו את  הללו ואמרו יה את הללו
המלאכים : עולם  והוא  קדשו ÂÊÂÚ.במקום ÚÈ˜¯·עולם הוא 

המקום: של  וחזקו עוז נראה שם  כי  ·‚·ÂÈ˙Â¯Â.(·)הגלגלים 
גבורותיו: ‚ÂÏ„Â.בספור ·Â¯Îכן מרובה שגדולתו  כמו  ר"ל

הרבה : ˘ÚÓ.(‰)הללוהו ÈÏˆÏˆ·: למרחוק קול  המשמיע מצלתים הנקרא  נגון  ˙¯ÚÂ‰.בכלי ÈÏˆÏˆ·:תרועה קול  המשמיעים 
(Â).‰Ó˘‰ ÏÎ.‰ÈÂÏÏ‰ 'Â‚Âנשלם יה , את תהלל  משכלת  ונפש  נשמה בו שיש מי כל  ואמר יה , את הללו לומר המקרא  סרס 

הלולים: קדש לאל  תהלות תהלים, ספר

oeiv zcevn
(‰).ÂÊÏÚÈ:ישמחו(Â).ÌÂ¯‚·:בצוארם.˙ÂÈÙÈÙ חדוד

פיות שתי ולה  כמו פה , נקרא  ג)החרב  ˙ÂÁÎÂ˙.(Ê):(שופטים
במכאוב והוכח  כמו יסורים  משפט  לג)ענין ÂÒ‡Ï¯.(Á):(איוב

המאסר: קשירת והוא·ÌÈ˜Ê.ענין  כמו ושלשלאות כבלים מין
בזקים  מ')אסור שלשלאות:·ÈÏ·Î.:(ירמיה ‰„¯.(Ë)כעין

יופי: חוזק :ÂÊÚ.(‡)ענין ÂÚÂ‚·.(„)ענין ÌÈÓ·כלי שמות
˘ÚÓ.(‰)נגון: ÈÏˆÏˆ·זה ומקישים נחושת  כלי  שני הם

נחושת במצלתים וכמ"ש בהקשתן קול ומשמיעים בזה
כו)להשמיע  בצלצל(דה"א ארזא בן הקיש פ"ז)ובמשנה :(תמיד

.‰ÚÂ¯˙ ÈÏˆÏˆ· קול הרעשת המשמיעים  החצוצרות  הם
שפתי צללו  לקול וכן קול הרעשת ענין הוא צלצל כי תרועה 

ג') מועטת:(חבקוק הרעשה שהיא

xe` ldi
א'.כלו  מ "ח ו' א '. כ "ד  ג' ברכות הללויה . יה  תהלל  הנשמה

א'. קפ "ו ד '. י "ז רבות  ג '. בכורים  ירושלמי ב'. י "ח  ב ' ערובין

מ"ט . ח"ג ש "ח . ר"י ע ' זח"ב א'. ס"ט ד' כ "ט ח "מ ג '. רצ "א

ב'. קפ "ט  ב'. קס"ג  ב '. קנ "ז א ' ס"ה  א'. מ"ד  א' י' של "ה 
מ"ע תשכ "ט . ס"ח  א '. ע"ה ע"מ ב'. י"ח ממ "י א'. רכ"ט 

ב': רל "ה  ע "ג בחיי קצ"ה .
רבפ"ז(א) אמר טוביה  בר זוטרא א"ר ע"א דמ "ח דברכות

הללויה יה תהלל  הנשמה כל  שנאמר הרוח על  שמברכין מנין
הריח  זה אומר הוי הגוף  ולא  ממנו נהנית שהנשמה דבר איזה
ס "פ בת"א  בני ריח  ראה בד"ה ריח  מענין עמ "ש  עכ"ל .
אלה ובד"ה נשא. בפ ' המזבח. חנוכת  זאת ובד "ה תולדות.
מורי. אריתי גבי לגני באתי ובד "ה יריחו. ירדן בענין מסעי
והיוצא יריחו. ואת  בענין השטים  מן  יהושע  וישלח ובד "ה 
תהלל  וז"ש פנימי. אור והמאכל מקיף  אור הוא דריח משם

ו"ה לגבי מקיף  אור ונק ' דאתכסיא  עלמא  הם י"ה כי יה .
העדות: משכן בענין פקודי  אלה בד "ה כמבואר

שחרבפ"ב(ב ) מיום אלעזר בן ירמי ' וא"ר  ב ' י"ח דערובין
כל  שנאמר אותיות  בשתי שישתמש  לעולם  דיו בהמ "ק
ד ' י"ד נח פ ' במהרמ "א מזה וע' עכ "ל . יה תהלל הנשמה
ויש ז'. מאכ"ח  תע"ה. סי' טו"ב ג'. כ"ט בחיי שם. ובמזרחי
כי י"ה  נק' המל ' שגם סכ "ח יו"ד  אות  במא"א עפמ "ש  לפרש 
יו"ד  בחי' והיא תתאה חכמה נק' והמל ' בינה ה' חכמה יו "ד 
שמיום א"ש לפ "ז וא"כ  הדבור . מוצאות ה' י "ל  בה'. המאיר 
דבי"ע מקור המל' בבחי' שישתמש לעולם  דיו בהמ"ק שחרב 
שבהמ"ק בזמן  כמו  גילוי לידי באין אין העליונות בחי' אבל 
ושם הוי' שם  שמחבר אותיות שתי בין ניתן שמקדש  קיים.
בהמ"ק שאין בזמן משא "כ  בממכ "ע סוכ"ע גילוי כו' אד'

כו': קיים
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i"yx
(Â).ÌÂ¯‚· Ï‡ ˙ÂÓÓÂ¯:בידם פיפיות לחרב והם
(Á).ÌÈ˜Ê·:שרשראות(Ë).·Â˙Î ËÙ˘Ó את ונתתי

וגומר באדום כ"ה)נקמתי לא (יחזקאל עדיין תאמר ואם ,
קץ  על דוד נתנבא זאת, דוד כשאמר יחזקאל נולד
ימים  זה המשפט הוא כתוב כבר הקץ וכשיבא הגאולה

ÂÚÂ‚·.(„)רבים: ÌÈÓ·:הם שיר כלי מיני
(‰).ÚÓ˘ ÈÏˆÏˆ·:קול המשמיעים ˘ÚÓ.מצלתים

הוא  האתנחתא ומפני בסגול שמע כמו הוא דבר שם
סליק  השי"ן: תחת למעלה טעמו ולכך גדול קמץ נקוד

תהלים: ספר

cec zcevn
(‰).„Â·Î·:'לה הבא  כבוד  Ì˙Â·Î˘Ó.בעבור ÏÚ על

כשיהיו לה ' ירננו  ור"ל האדם ינוח המשכב על כי מנוחתם
במנוחה: ·‚¯ÌÂ.(Â)בארצם  Ï‡ ˙ÂÓÓÂ¯יספרו בגרונם

תגברו עי"ז ר"ל בידם פיפיות לחרב תהיה  וזה האל  רוממות
חדודה פיות  שתי  בעלת  חרב בידם אחזו כאלו  האויב על

הצדדים: שבהם:Ì‰È„·ÎÂ.(Á)משתי  המכובדים
(Ë).·Â˙Î ËÙ˘Óלא עדיין דוד שבימי ואף הכתוב המשפט 

כתוב: יהיה כבר הגאולה שבימי כתוב  אמר מ"מ כתוב , היה
.‡Â‰ חסידיו:‰„¯ לכל להדר יהיה הזה לכן‰ÈÂÏÏ‰.המשפט 

יה: את האל ‰ÈÂÏÏ‰.(‡)הללו את  הללו ואמרו יה את הללו
המלאכים : עולם  והוא  קדשו ÂÊÂÚ.במקום ÚÈ˜¯·עולם הוא 

המקום: של  וחזקו עוז נראה שם  כי  ·‚·ÂÈ˙Â¯Â.(·)הגלגלים 
גבורותיו: ‚ÂÏ„Â.בספור ·Â¯Îכן מרובה שגדולתו  כמו  ר"ל

הרבה : ˘ÚÓ.(‰)הללוהו ÈÏˆÏˆ·: למרחוק קול  המשמיע מצלתים הנקרא  נגון  ˙¯ÚÂ‰.בכלי ÈÏˆÏˆ·:תרועה קול  המשמיעים 
(Â).‰Ó˘‰ ÏÎ.‰ÈÂÏÏ‰ 'Â‚Âנשלם יה , את תהלל  משכלת  ונפש  נשמה בו שיש מי כל  ואמר יה , את הללו לומר המקרא  סרס 

הלולים: קדש לאל  תהלות תהלים, ספר

oeiv zcevn
(‰).ÂÊÏÚÈ:ישמחו(Â).ÌÂ¯‚·:בצוארם.˙ÂÈÙÈÙ חדוד

פיות שתי ולה  כמו פה , נקרא  ג)החרב  ˙ÂÁÎÂ˙.(Ê):(שופטים
במכאוב והוכח  כמו יסורים  משפט  לג)ענין ÂÒ‡Ï¯.(Á):(איוב

המאסר: קשירת והוא·ÌÈ˜Ê.ענין  כמו ושלשלאות כבלים מין
בזקים  מ')אסור שלשלאות:·ÈÏ·Î.:(ירמיה ‰„¯.(Ë)כעין

יופי: חוזק :ÂÊÚ.(‡)ענין ÂÚÂ‚·.(„)ענין ÌÈÓ·כלי שמות
˘ÚÓ.(‰)נגון: ÈÏˆÏˆ·זה ומקישים נחושת  כלי  שני הם

נחושת במצלתים וכמ"ש בהקשתן קול ומשמיעים בזה
כו)להשמיע  בצלצל(דה"א ארזא בן הקיש פ"ז)ובמשנה :(תמיד

.‰ÚÂ¯˙ ÈÏˆÏˆ· קול הרעשת המשמיעים  החצוצרות  הם
שפתי צללו  לקול וכן קול הרעשת ענין הוא צלצל כי תרועה 

ג') מועטת:(חבקוק הרעשה שהיא

xe` ldi
א'.כלו  מ "ח ו' א '. כ "ד  ג' ברכות הללויה . יה  תהלל  הנשמה

א'. קפ "ו ד '. י "ז רבות  ג '. בכורים  ירושלמי ב'. י "ח  ב ' ערובין

מ"ט . ח"ג ש "ח . ר"י ע ' זח"ב א'. ס"ט ד' כ "ט ח "מ ג '. רצ "א

ב'. קפ "ט  ב'. קס"ג  ב '. קנ "ז א ' ס"ה  א'. מ"ד  א' י' של "ה 
מ"ע תשכ "ט . ס"ח  א '. ע"ה ע"מ ב'. י"ח ממ "י א'. רכ"ט 

ב': רל "ה  ע "ג בחיי קצ"ה .
רבפ"ז(א) אמר טוביה  בר זוטרא א"ר ע"א דמ "ח דברכות

הללויה יה תהלל  הנשמה כל  שנאמר הרוח על  שמברכין מנין
הריח  זה אומר הוי הגוף  ולא  ממנו נהנית שהנשמה דבר איזה
ס "פ בת"א  בני ריח  ראה בד"ה ריח  מענין עמ "ש  עכ"ל .
אלה ובד"ה נשא. בפ ' המזבח. חנוכת  זאת ובד "ה תולדות.
מורי. אריתי גבי לגני באתי ובד "ה יריחו. ירדן בענין מסעי
והיוצא יריחו. ואת  בענין השטים  מן  יהושע  וישלח ובד "ה 
תהלל  וז"ש פנימי. אור והמאכל מקיף  אור הוא דריח משם

ו"ה לגבי מקיף  אור ונק ' דאתכסיא  עלמא  הם י"ה כי יה .
העדות: משכן בענין פקודי  אלה בד "ה כמבואר

שחרבפ"ב(ב ) מיום אלעזר בן ירמי ' וא"ר  ב ' י"ח דערובין
כל  שנאמר אותיות  בשתי שישתמש  לעולם  דיו בהמ "ק
ד ' י"ד נח פ ' במהרמ "א מזה וע' עכ "ל . יה תהלל הנשמה
ויש ז'. מאכ"ח  תע"ה. סי' טו"ב ג'. כ"ט בחיי שם. ובמזרחי
כי י"ה  נק' המל ' שגם סכ "ח יו"ד  אות  במא"א עפמ "ש  לפרש 
יו"ד  בחי' והיא תתאה חכמה נק' והמל ' בינה ה' חכמה יו "ד 
שמיום א"ש לפ "ז וא"כ  הדבור . מוצאות ה' י "ל  בה'. המאיר 
דבי"ע מקור המל' בבחי' שישתמש לעולם  דיו בהמ"ק שחרב 
שבהמ"ק בזמן  כמו  גילוי לידי באין אין העליונות בחי' אבל 
ושם הוי' שם  שמחבר אותיות שתי בין ניתן שמקדש  קיים.
בהמ"ק שאין בזמן משא "כ  בממכ "ע סוכ"ע גילוי כו' אד'
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nei`קעד zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
התורה  לימוד על חיים: לשון בו שמוזכר נוסף פסוק מבארת הגמרא א. עמוד עא דף

נאמר המצוות ב)וקיום ג Cì'.(משלי eôéñBé íBìLå íéiç úBðLe íéîé Cøà ék'¦Ÿ¤¨¦§©¦§¨¦¨
להקשות, íéiç,ויש ìL ïðéàL íéðL Léå íéiç ìL íéðL Lé éëå שלפיכך עד §¦¥¨¦¤©¦§¥¨¦¤¥¨¤©¦

אלא חיים'. 'שנות לפרש הכתוב íãàהוצרך ìL åéúBðL elà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¥§¨¤¨¨
äáBèì äòøî åéìò úBëtäúnä זקנות לעת והתעשר בצעירותו עני היה שאם ו,- ©¦§©§¨¨¥¨¨§¨

להתעשר  יזכה והמצוות התורה בזכות כך, לחיים. ממיתה עכשיו קם כאילו לו נדמה

לחיים. ממיתה הקם כאדם ויחוש

לעיל: המבואר חיים' 'שנות לפסוק הסמוך פסוק דורשת íéLéàהגמרא íëéìà'£¥¤¦¦
'àø÷à(ד ח äéëøa,,(משלי éaø øîàכאן האמור íéîëç,'אישים' éãéîìz elà ¤§¨¨©©¦¤¤§¨¥©§¦¥£¨¦

לפי אשה מלשון 'אישים' íéLðìהם ùונקראו ïéîBc,וחולשתם פי åבענוותם על אף ¤¦§¨¦§
íéLðàkכן äøeáb ïéNBò.יצרם את לכבוש ¦§¨©£¨¦

זה: מפסוק נוסף דבר דורשת éabהגמרא ìò ïéé Cqðì äöBøä ,äéëøa éaø øîàå§¨©©¦¤¤§¨¨¤§©¥©¦©©¥
çaænä,קרבנות הקרבת בשעת יין ניסך כאילו זכות לו שתהיה -ìL íðBøb àlîé ©¦§¥©§©¥§¨¤

,ïéé íéîëç éãéîìz.לפרנסתם ידאג àø÷à'כלומר íéLéà íëéìà' øîàpL- ©§¦¥£¨¦©¦¤¤¡©£¥¤¦¦¤§¨
המזבח. שעל האש גבי על אותו ניסכתי כאילו יחשב היין למשתה לכם אקרא כאשר

ברכיה: רבי של נוסף ú÷ñBtמאמר äøBzL íãà äàBø íà ,äéëøa éaø øîàå§¨©©¦¤¤§¨¦¤¨¨¤¨¤¤
Bòøfî,התורה מלימוד מתרפים שבניו -,íëç ãéîìz úa àùé זכות לו ותעמוד ¦©§¦¨©©§¦¨¨

בתורה. יעסקו השניה האשה מן הנולדים שבניו ט)øîàpLהתורה יד 'íà(איוב ¤¤¡©¦
,Bòæb úeîé øôòáe BLøL õøàa ïé÷æé©§¦¨¨¤¨§¤¨¨¨¦§

ב. עמוד עא òèð'דף Bîk øéö÷ äNòå ,çéøôé íéî çéøî השורש יתייבש אם - ¥¥©©¦©§¦©§¨¨¨¦§¨©
מכבר. לא ניטע כאילו ענף ויגדל ויפרח  יחזור מים מעט עליו כשיבוא אזי הגזע, ימות או

בת  ישא אם אזי התורה, מן וגזע] לשורש [המשול אדם של זרעו יתנתק אם כלומר,

לתורה. וראויים הגונים בנים ויגדל ישוב התורה] מריח בה [שיש חכם תלמיד

ביתו, עד אותו ומלוין במשנה: ïðaø,שנינו eðz .åéáäBàì äNBò äéä áBè íBéå§¨¨¤§£¨¨©¨¨
Lc÷nä úéaî àöiL ãçà ìBãb ïäëa äNòî,הכיפורים יום éìæàבמוצאי eåäå ©£¤§Ÿ¥¨¤¨¤¨¨¦¥©¦§¨§¨¨§¥

déøúa àîìò élek.ללוותוeäðeéæçc ïåékהציבור ראו כאשר -ìäéòîL ¥¨§¨©§¥¥¨§©§§¦§©§¨
déãéãì eäe÷áL ,ïBéìèáàå,הגדול הכהן את הניחו -ïBéìèáàå äéòîL øúa éìæàå.הדור גדולי שהיו לפני óBqìלפי - §©§©§©§§¦¥§¨§¥¨©§©§¨§©§©§©

לביתם, éøeèôéàìשפרשו ïBéìèáàå äéòîL eúà[להיפרד-]ïäì øîà .ìBãb ïäëc dépéî,הגדול ïéîîòהכהן éða ïeúéé ¨§©§¨§©§©§§¦§¥¦¥§Ÿ¥¨¨©¨¤¥§¥£¨¦
ìíìL.העמים בני לשלום ילכו -déì eøîàאכן ואבטליון, ìשמעיה ïéîîò éða ïeúééíìL לפי לשלום העמים בני יבואו - ¦§¨¨§¥¥§¥£¨¦¦§¨

ïøäàc àcáeò ïéãáòc,שלום רודף שהיה הכהן אהרן כמעשה שעושים -ì ïøäà øa éúéé àìåíìL בן לשלום ילך ולא - §¨§¦§¨§©£Ÿ§Ÿ¥¥©©£Ÿ¦§¨
ïøäàcאהרן àcáeò ãéáò àìc.'דברים 'אונאת איסור על ועובר אותנו מצער אלא §Ÿ¨¦§¨§©£Ÿ

äðùî:הכהונה בגדי את מונה LnLîהמשנה ìBãb ïäkהמקדש בבית עובד -íéìk äðBîLa,בגדים -åהכהןèBéãää Ÿ¥¨§©¥¦§¨¥¦§©¤§
.äòaøàa:הדיוט הכהן בגדי הם לגופו,úðBzëaואלו סמוך חלוק -úôðöîe ,íéñðëîe,כובע -èðáàå.חגורה -éñBîó §©§¨¨§ª¤¦§¨©¦¦§¤¤§©§¥¦

,ìBãb ïäk åéìòגם לובש הוא אלו בגדים מונחים ïLçשמלבד כפליו שבין לבו, כנגד התלוי יקרות אבנים משובץ תכשיט - ¨¨Ÿ¥¨Ÿ¤
ותומים, סינר,ãBôàåהאורים כעין מאחוריו המעיל על החגור לבוש -ìéòîe,עליון חלוק -õéöå מצחו על התלוי זהב טס - §¥§¦¨¦

לה''. 'קדש עליו היוelàaוכתוב אלו, בגדים בשמונה לבוש גדול הכהן כאשר רק -ïéìàLðאצלוå .íéneúå íéøeàa מכל־מקום §¥¦§¨¦§¦§¦§
ïéìàLð ïéàבהםì àlà ה ìeצורך ,Cìî צורךïéc úéa áà,הגדולéøö øeaéväL éîìeBa C או מלחמה משוח כהן כגון - ¥¦§¨¦¤¨§¤¤§©¥¦§¦¤©¦¨¦

צאתם בעת הצבא למלחמה.שר
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התורה  לימוד על חיים: לשון בו שמוזכר נוסף פסוק מבארת הגמרא א. עמוד עא דף

נאמר המצוות ב)וקיום ג Cì'.(משלי eôéñBé íBìLå íéiç úBðLe íéîé Cøà ék'¦Ÿ¤¨¦§©¦§¨¦¨
להקשות, íéiç,ויש ìL ïðéàL íéðL Léå íéiç ìL íéðL Lé éëå שלפיכך עד §¦¥¨¦¤©¦§¥¨¦¤¥¨¤©¦

אלא חיים'. 'שנות לפרש הכתוב íãàהוצרך ìL åéúBðL elà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¥§¨¤¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר הלל שי'

שלום וברכה!

בימי רצון אלו דחדש כסלו הוא חודש הגאולה ירחא תליתאי מתשרי בו נברא העולם, הנה 

מוסג"פ חוברת י"ט כסלו שבטח יזכה בתוכנה את הרבים, והרי לאמיתתו של דבר ענינה כל השנה 

זמנה הוא. ואם אכל השנה קאי מרז"ל דאני ישנה בגלותא ולבי ער להקב"ה לתורתו ומצותיו, עאכו"כ 

בימי סגולה אלו שכשפותחים - ע"י תעמולה מתאימה - באיש הישראלי אפילו כחודה של מחט הקב"ה 

פותח כפתחו של אולם, וכמבואר בדא"ח הדיוק בזה שלאולם לא היו דלתות ובמילא הי' תמיד פתוח 

אף  מפסקת  מחיצה  היתה  לא  וכהנים  ישראל  עזרת  בין  גם  והרי  לעזרה,  להכנס  שישתדלו  ובלבד 

שצריכים היו לעלות במעלות מזו לזו, והנמשל מובן.

בברכת חג הגאולה.

נ.ב. במכתבו האחרון כותב למזכירות, שהכשר המקוה במקומם הוא ע "י בור )לשון יחיד( דמי 

גשמים. ובודאי ידוע לו, אשר בשנים האחרונות נתפשט המנהג לעשות שני בורות - נוסף על המקום 

שבו טובלים. וכבר ידוע שבמקוה משתדלים לצאת רובא דרובא של הדיעות בזה.

להדליק  יכלו  שבאמת  מהאחרונים  כמה  דעת  וכמבואר  הבע"ל,  דחנוכה  מענינא  גם  וה"ה 

המנורה גם בשאר השמנים שבהיכל, כיון שטומאה דחוי' בצבור. אלא שרצה הקב"ה להראות חיבתן 

ישנו הענין דמהדרין מן  חנוכה  דוקא במצות  )וי"ל שלכן  ישראל שתתקיים המצוה מן המובחר  של 

המהדרין( וה"ה בטהרה בכללותה שיש להדר בזה כנ"ל.

לדיעות  בדוגמא  שזהו  מקואות(  הל'  סוף  )רמב"ם  וטהרה  דטומאה  בהרמז  ג"כ  מובן  ומזה 

נגלה  לימוד  היינו  המהדרין,  מן  מהדרין  להיות  כדי  עד  להדר  יש  בזה  שגם  ישרות,  ודיעות  נפסדות 

ומבואר בכ"מ בדא"ח, שכיון שהתורה  דרזין דאורייתא.  רזא  ולימוד  רזין דאורייתא  לימוד  דתורה 

היא שעבוד הבעל זה הקב"ה לאשתו זוהי כנסת ישראל - יש בזה שלשת הענינים: שארה, נגלה דתורה, 

שמשיג ונכנס בפנים ותורתך בתוך מעי )עיין תניא פרק ד'(.

כסותה, רזין, שזהו בחי' לבוש כיון שאינו נכנס ונתפס כל צרכו, ואדרבה המושכל מקיף את 

השכל. ועונתה רזא דרזין, וכמבואר בלשון רז"ל שאין דורשין כו' אלא ביחיד, ואכמ"ל.

 ב"ה,  י"ט כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

האברך אהרן שי'

שלום וברכה! 

במענה על מכתבו מי"ד כסלו, הנה כבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם כפי שכותב.

לו האפשרית  כיון שעי"ז תהי'  לדבר בשפת המדינה  הי' שיתלמד  על שאלתו. כדאי  ובמענה 

להשפיע ולקרב ליהדות גם את אלו מהנוער שאין מבינים שפה אחרת, ומובן שאין כוונתי להתלמד בכל 

הפרטים אלא בהנוגע להנ"ל ובמילא תקותי שלא יקח זה זמן רב.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש לקרב לבן של ישראל לאבינו שבשמים ושתקוים בו הבטחת 

רבנו הזקן בתו"א בתחלתו שנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה.
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äðùîìèáì éàùø åðéà.dnr zxg` `yi e` ,dpyxbi e` :`l` Ðøçàì àùðéì úøúåî

dkf `l oey`xd `nyc ,`id dxwr opixn` `le Ðzepail.dpnnàøîâõ÷î
íéðù øùòorpk ux`l `a `ly cr ,i`nw ipy jpda dl aiqp `lc i`de .xbd lr `a Ð

octa zeaexn mipy eidymx`Ðmeyn `nlc ,el dler ux`l dveg zaiyi oi`y jcnll

.mixewr md ux`l dveg oerêëéôìli`ed Ð

,oipnd on ux`l dveg zaiyi oi`y opifg `we

xac lka opilzcorpendonoeixdde` `ed dlg

.'ek `id dzlg÷çöéî óìéìåmixyr ddyy Ð

.zxg` `yp `le dpyäéä øå÷òrceie Ð

.did xewrc ol `wtp onwle ,`ed envr zngny

äéä øå÷ò éîð íäøáàikide ,onwl opixn`ck Ð

dipin ztli?'åë äéì éòáéî àåää:xnelk Ð

.izixg` aiqp `l ikd meyn ,did xewr wgvi

wgvi"c `xwe,`ed `xizi `l "dpy miyy oa

dipin xnbinl `pngx diazk ikdl `nizc

.'ek dil irain `eddc ,dpy mixyr ziidy

ab lr s` ,mdxa`c mipy xyr uwn la`

ded xewrc,`yxcl e`l i`c .dipin opitli Ð

`zkld i`nlopirny`wxyr uwn" `xw

"mipy?ïäá ñçééì,awri ly eizepy rcil Ð

cnryke ,xar zial jldyk did mipy dnk oa

lryae .x`adidlyxtn (`,fi) dlibnc `xnb

wgvi"c `xw i`de .dliziin "dpy miyy oa

dxez cenlz lecbc dipin opitlic ,mzd dil

awri didy mipy oze` lky ,m`e a` ceaikn

.mdilr yprp `l xar ziaaéòáéî íäì øúòéå
äéìlr wgvi zltz :zxn` i` `nlya Ð

dzid ezy`enk "el xzrie" aizkc epiid Ð

`l` ."ezy` dwax xdze" ,dilr lltzn didy

gkepl"e ,lltzn did envr lr :zxn` i`

,df len df miwrev eid mdipyy rnyn "ezy`

.dil irain mdl xzrieäîåã åðéàù éôìÐ

,wicv oa wicv didy ,ezltz,dzltzldzidy

.aezkd ea dlz jkitl .ryx za zwcvøúòÐ
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o`nlc :dywe .e`l m` `ivedl eze` oitek m` ,mipy xyr dnr ddye dy`

oitek oi` xn`c`ivei oeyle ,"`ivei" ipzwc `kdn dil iywz Ðrnynck ,ditka rnynÐ

qpxtn ipi`e of ipi` xne`d :ax xn`c ,mzdcr :l`eny dilr jixte .daezk ozie `ivei Ð

`lc d`xpe .oefl edetki `ivedl eze` oiteky

ditkl `ivei rnyndy`l dyery `kid `l` Ð

epi`c meyn `l` epi`y `kd la` ,oick `ly

diaxe dixtn lhal i`yxoeyl rnyn `l Ð

`ivei :eda opzc (my) "xicnd"c edpd lke .ditk

daezk oziednr bdpzny oeik ,xn`w ditka Ð

opixn` inp (`,hl) "ulegd"a lirle .oick `ly

lv` oixfegc uelgl `le maiil `l dvex oi`yk

,oick `ly dnr bdpzny itl ,diitkinl lecb

oitekc d`xpe .xehtl `le qepkl `l dvex epi`y

ilina i`c .miheya eze`seqa xn` `d Ð

."car xqei `l mixaca"c (`,fr zeaezk) "xicnd"

oitek xn`c o`nl "xicnd"a jixt ikc :dnize

diipzlc ,mipy xyr dnr ddye dy` `ypa

`ivedl eze` oiteky el` icdainp dil iywz Ð

dxrp"c `idde ,(my) "xicnd"a opzc edpd lkn

`l` iyt` i` xne`dc (`,gn my) "dzztzpy

dcbaa `ide icbaa ip`,daezk ozie `ivei Ð

:in` iax xn`c (`,dq zenai) oiwxit seqc `edde

ezy` lr dy` `yepdyie ?daezk ozie `ivei Ð

ici lr edcic diitk diiz`c jpd ipzw `lc :xnel

oebk ,`linn oiiz`c edpd `l` ,lra zriyt

sxvn :ipzwc `de .qetilet lrae oigy dken

e`ypy xg` eyrpy it lr s` ,iqxeae unwneÐ

.dy`d z` xrvle hipwdl mipeekzn opi` edpd

xn`c ,dprh zngn d`a ipzilc :`iyw ,edine

lr s` ,`ivedl eze` oitekc (a my) oiwxt seqa

ryet oi`y it?xewr `edy zeyrl leki dnc Ð

`ly cr eidy oia `tiq ipzwc :yxtl d`xpe

e`yipyn oia e`yip,xi`n iax xn` oleka Ð

`kde .'ek lawl iziid dxeaq :xn`zy `id dleki

dleki ip`y iziid dxeaq da ipzinl jiiy `l

inlyexiae .`iepy `idda ivxzin oaexe .lawl

zeaezk) "xicnd"a opzc edpda oitek oi`c rnyn

"it lr s`" idliya e`iad l`ppg epiaxe (`,fr

dpnl`" seqc inlyexia :epeyl dfe (a,bq my)

,xyk l`xyia ,dyernd hb :opipz "zipefip

.dpedkl lqete leqt :l`eny xn` .leqt mixkpa

xn`) .zeleqtl `l` miyrn oi` :l`eny xn`e

,'ek zepdln ezy` xicnd opipzde (l`eny

.dinza ?oiteky eprny ,`iveny eprny :ipyne

la` ,oitek ipzwc `kid `l` oitek oi`c n"y

oitek eyxit `le ,`ivei opax xen`c `kidÐ

`ived `l m`e ,`ivedl opax jeaiig :el mixne`

miheya ezetkl la` ,`piixar ezexwl xzen Ðqpxtn ipi`e of ipi` xne`d ixack l`ppg epiax qxbe .`l Ðmixfegc (`,hl zenai) "ulegd"c `idde .daezk ozie ,`ivedl eze` oitek Ð

diitknl lecb lv`ediicegl zepefn meyn e` ,dicegl dhnd yinyz meyn la` .zepefn oia yinyz oia ,zeyi` ipiipr lkn drpeny itl oitekc `nrh epiid Ð`caer `eddne .oitek oi` Ð

dil oitekc mzd rnync ,daezk ozie `ivei :opgei iax xn`wc ,(a,dq zenai) oiwxit seqc ixqiwa d`iyp iac`l` ,`id `xnin e`l mzdc ,`ivei xn`wc `kid lk oitekc di`x oi` Ð

oitek `icda xn`w `lc `kid lke ,ezetkl mdl xn`y rnyn .`iveiy mdl dev eiptl dyrn `ayk.leqte ,oick `ly l`xyia dyern hb `di `ly ,oitek oi` Ðàéöåédaezk ozie

`ivedl eze` oiteky (`,fr zeaezk) opzc edpd lkac d`xp Ðdl zi`c `kd xn`we ,mipy xyr ddyc jd ediicda ipzilc mzd jixtcn .egxk lra yxbny it lr s` daezk ozepy Ð

zenai) "zexzen yi"a xn`ck ,daezk edl zi` edpde .ipzw `l `ziixe`c meyn e`l i` heicd odkl dvelge dyexb lecb odkl dpnl` ediicda ipz dedc (my) mzd inp rnyne .daezk

,dy` `ypy iqxea iab ipzwcn wcwce .daezk dl oi` oigy zkenc daeyza azk meyxb epiaxe .yxbl eze` oiteky it lr s` ,daezk dl yic (my) onwl opixn` dprh zngn d`ae .(`,dt

daezk ozil oitek eid m`e .lawl dleki ipi` eiykre lawl iziid dxeaqk xn`zy dlekidze` `nyc :xnel yie ?xzl`l daezk zeabl ick ok xn`ze `ypze mixrz dry lk ok m` Ð

ipixg` la` .mixrdl dlekiy oeik .daezk dl oi`.daezk ozie `ivei :`ztqeza ipz `icdae .daezk mdl yi Ðéô ìò óàxacl di`x oi`ycenll oi` mync ,dpi` dxenb di`x Ð

daezk ozie `ivei ezy` lr dy` `yepd `nlra xnel `vnz m` elit`c o`kn cenll ie`x ,daxc`e .oiyexib `la xyt` i` m` elit` ezy` yxbl wewf `diyxyr dnr ddyc `kid Ð

.dxyn mdxa` dkf seqaly enk ,dpnn zepail oiicr dkfie minyd on engxi ile` ,mdxa`a epivny enk ,dzxv qipkdl ixy mipyóìéìåwgvinddy `l inp wgvi :xn`z m`e Ð

gkenc :cere .lirl ziyixtck ,oiwelg miyxcnc :xnel yie ?ciledl die`x dzid `l dxyr mizy za dzidy cre ,d`ypyk yly za `l` dwax dzid `ly eyxity dn itl ,xyrn xzei

.dfd onfd mcew daxd ciledl oiie`x eid mipey`xd zexecy (a,hq oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxtaéàdid xewr inp mdxa` ikdlr s`e .eid minhneh dxye mdxa` :onwl xn`ck Ð

rxwpy mehneh :(`,`t zenai) "lxrd"a opixn`c ,jixt dcedi iaxc `ail` `kd ,dxy `ypyk rxwp xak `nzqny itdilr ibiltc inp opaxl elit`c :cere .cilen oi` Ðgiky `l Ð
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mbe mizy epiid 'zeaax' xn`py dn okle ,mipy miax herine
e ,''d daey' dyn xn` mdilre ,mipy epiid 'itl`'ïéàL ãnìî§©¥¤¥

,ìàøNiî úBááø éðLe íéôìà éðMî úBçt ìò äøBL äðéëMäok m`e ©§¦¨¨©¨¦§¥£¨¦§¥§¨¦¦§¨¥
éøäote`aeéäLlkìàøNéoipnaúBááø éðLe íéôìà éðLeøñç £¥¤¨¦§¨¥§¥£¨¦§¥§¨¨¥

mc` df xtqnn,äiáøe äiøôa ÷ñò àì äæå ,ãçàxqg jk meyne ¤¨§¤Ÿ¨©¦§¦¨§¦¨
ike ,l`xyin cg`,ìàøNiî ÷lzñzL äðéëMì íøBb äæ àöîð àìŸ¦§¨¤¥©§¦¨¤¦§©¥¦¦§¨¥

.xqgd cg`d `la zexyl dleki dpikyd oi`yøîà ïðç àaà©¨¨¨¨©
,øæòéìà éaø íeMîdiaxe dixta wqer epi`y mc`,äúéî áéiç ¦©¦¡¦¤¤©¨¦¨

øîàpL(c b xacna)'ebe `Edia`e acp znIe','íäì eéä àì íéðáejkne ¤¤¡©©¨¨¨¨©£¦¨¦Ÿ¨¨¤
rnyn ,mipa mdl eid `ly dxezd dxn`yàì íéða íäì eéä àä̈¨¨¤¨¦Ÿ

eúîwqer epi`y iny x`eane ,mizn eid `l mipa mdl eid m`y - ¥
.dzin aiig diaxe dixta,íéøîBà íéøçàdfk mc`äðéëMì íøBb £¥¦§¦¥©§¦¨

øîàpL ,ìàøNiî ÷lzñzL(f fi ziy`xa)Eòøæìe íéäìàì Eì úBéäì' ¤¦§©¥¦¦§¨¥¤¤¡©¦§§¥Ÿ¦§©§£
éøçà,'E`weecy miyxeceéøçà Eòøf'L ïîæa'Exi`yny xnelk ©£¤¦§©¤©§£©£¤

,eixg` rxfäøBL äðéëLm`e ,l`xyiaéøçà Eòøæ ïéà,Eoi`y §¦¨¨¥©§£©£¤
,eilr zexyl dleki dpikyd,äøBL éî ìòikeìòå íéöòä ìò ©¦¨©¨¥¦§©

.íéðáàä̈£¨¦

äðùî
miiw `ly mc` :dcli `le dy` `ypy mc` oic zx`an dpynd

y diaxe dixt zevn,äãìé àìå íéðL øNò dnò ääLå ,äMà àNð̈¨¦¨§¨¨¦¨¤¤¨¦§Ÿ¨§¨
ìèaì éàMø Bðéà`yile dyxbl jixv `l` ,diaxe dixt zevnn ¥©©¦¨¥

m`e .dnr zxg` dy` `yil e` ,zxg`àNpéì úøzeî dLøéb¥§¨¤¤¦¨¥
,øçàìdkf `l oey`xd wxy okziy ,`id dxwry mixne` oi`y §©¥

.dpnn ciledléðMä éàMøåd`ypyìdnò úBäLdcli `lykøNò §©©©¥¦¦§¦¨¤¤
íéðL.oey`xd dlrakíàåe dxarzpäðBî äìétäxyr z` lrad ¨¦§¦¦¦¨¤

dnr zedyl xzeny mipydäìétäL äòMî,oi`eyipd zryn `le ¦¨¨¤¦¦¨
e` dyxbl jixv dcli `le dlitdyn mipy xyr oiznd m`e

.zxg` `yil

àøîâ
,dcli `le dy` mr mipy xyr ddeyd oic zx`an `ziixad

:dfa mrhdeïðaø eðz,`ziixaa,íéðL øNò dnò ääLå äMà àNð ¨©¨¨¨¨¦¨§¨¨¦¨¤¤¨¦
àéöBé ,äãìé àìåhba dze`ïzéådl,äaeúkm` reci `ly s`y §Ÿ¨§¨¦§¦¥§¨

m`e ciledl ie`x epi` `edy okzie ,dzaiqa e` ezaiqa dcli `l
wtqn miyyeg mewn lkn ,dpnn yxbzdl jixv epi` okànL`ed ¤¨

y `l` ,clil die`x `ide ciledl ie`x,äpnî úBðaäì äëæ àìŸ¨¨§¦¨¦¤¨
rextl mbe [zxg` dy` `yil lkeiy ick] hb dl zzl aiig okle

e .dzaezk dläéàø ïéàL ét ìò óàdxenb,øácìyi,øácì øëæ ©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨
xn`py(b fh ziy`xa)zixvOd xbd z` mxa` zW` ixU gTYe'©¦©¨©¥¤©§¨¤¨¨©¦§¦

DzgtWì íéðL øNò õwîïòðk õøàa íøáà úáLDz` oYYe ¦§¨¨¦¥¤¤¨¦§¤¤©§¨§¤¤§¨©©¦¥Ÿ¨
mipy xyr xg`l xbd z` `ypy jkne ,'dX`l Fl DWi` mxa`l§©§¨¦¨§¦¨
ezy` mr zedyl xzen df onf cr wxy x`ean ,ezy` dcli `ly
ux`l `ay xg`l mipy xyr wx xbd z` `ypy dne .dcli `ly

`a ,okl mcewy mipyd lka `le ,orpkúáéLé ïéàL ,Cãnììmc`d §©§¨¤¥§¦©
a ezy` mrïéðnä ïî Bì äìBò õøàì õeçxzeny mipy xyr ly ¨¨¤¨¦©¦§¨

oer meyn miclil ekf `ly okziy ,dcli `lyk dnr zedyl
oeike .miclil miie`x mpi`y meyn `le ,ux`l uega mdixebn
milezy x`ean ,df oipnl dler ux`l ueg zaiyi oi`y epcnly

,cliln drpend xac lkaCëéôìm` mb,àéä äúìçL Bà àeä äìç §¦¨¨¨¤¨§¨¦
Bàeidyïéà ,íéøeñàä úéáa íéLeáç íäéðLerxi` oday mipyd §¥¤£¦§¥¨£¦¥

el` mixac,ïéðnä ïî Bì ïéìBòerpn el` mixacy milezy oeik ¦¦©¦§¨
.dpnn ciledl dkf `l `edy meyn `le ,cliln dze`

:`xnbd zl`eyóìéìå ,ïîçð áøì àáø déì øîà[cnlp-]÷çöiî ¨©¥¨¨§©©§¨§¥©¦¦§¨
,dcli `lyk ezy` mr zedyl xzeny onfd xeriy z`áéúëc¦§¦

(k dk ziy`xa)'åâå ä÷áø úà Bzç÷a äðL íéòaøà ïa ÷çöé éäéå'Fl ©§¦¦§¨¤©§¨¦¨¨§©§¤¦§¨
,'dX`láéúëe(ek dk my),'íúBà úãìa äðL íéML ïa ÷çöéå' §¦¨§¦§¦§¨¤¦¦¨¨§¤¤¨

.zxg` `yp `le ,dcliy cr dpy mixyr dnr ddyy x`eane
:`xnbd daiyndéì øîà`yp `ly wgvin cenll oi` ,ongp ax ¨©¥

y oeik ,dpy mixyr ieyp didy s` zxg`äéä øe÷ò ÷çöéitk ¦§¨¨¨¨
epi`y mc` x`y j` ,dcli `l ezaiqay rcie ,oldl micnly

.dpnn cli `ny zxg` `yil eilr z`f rcei
:`xnbd dywnéëä éà,xewr didy meyn wgvin gikedl oi`y ¦¨¥

ixdénð íäøáà[mb-]äéä øe÷òitk dcli `l ezaiqay rcie ©§¨¨©¥¨¨¨
cvike mipy xyr cr zxg` `yp `l jkly okzie ,oldl x`aziy
.dcli `ly dy` mr zedyl xzeny mipyd oipn z` epnn ecnl
`le ,mdn cenll oi`e eid mixewr mdipy ok` :`xnbd zvxzn

mdxa`n ecnlxen`d weqtd on `l` envr(b fh my)xUr uTn'¦¥¤¤
weqtd on ecnl `le ,xzein `edy ,ea xn`py 'ebe 'mipW(ek dk my) ¨¦

oky ,wgvia xn`py 'ebe 'dpW miXW oA wgvie'àeäädf weqt - §¦§¨¤¦¦¨¨©
`l` ,xzein epi`déì éòaéî[jxvp-]ìyexc,àaà øa àéiç éaøãk ¦¨¥¥§¦§©¦¦¨©©¨

ìL åéúBðL eðîð änì ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨¦§§¨¤
ìàòîLédxeza(fi dk my),miryx ly mdizepy zepnl epl dn ike , ¦§¨¥

`l`ïäa ñçééì éãkz` zepnl ozervn`a rcil -á÷òé ìL åéúBðL §¥§©¥¨¤§¨¤©£Ÿ
.oal ly ezial jldyke xare my zaiyil jldyk

:xewr did wgviy xewnd z` zx`an `xnbd,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨
øîàpL ,äéä øe÷ò eðéáà ÷çöé(`k dk my)çëðì 'äì ÷çöé øzòiå' ¦§¨¨¦¨¨¨¤¤¡©©¤§©¦§¨©§Ÿ©

BzLà,wgvi iax wiicne ,'`ed dxwr iM,øîàð àì BzLà 'ìò'f`y ¦§¦£¨¨¦©¦§Ÿ¤¡©
lltzd `ed okle ,wgvi `le dxwr dzid `id wxy rnyn did
zlitz xy`n dlegd lr mixg` zlitz dtiy meyn dilr

,envr dlegdàlàxn`pçëBðì'enky ,dl deya epiidc ,'ezy` ¤¨§©
enk `ed 'gkepl'e ,xwr did `ed mb jk dxwr dzid `idy

e ,milltzn eid mdipyy epiidc ,'deya'íéøe÷ò íäéðML ãnìî§©¥¤§¥¤£¦
.eéä̈

:`xnbd dywnéëä éàxn`p recn ,elltzd mdipyy(my)òiå'øú ¦¨¥©¥¨¤
Bìdzid ezy`y rnyny ,ezlitzl dprp 'dy ,cigi oeyla ''d

,dilr lltzde dxwr'íäì øúòiå'miax oeyladéì éòaéîdid - ©¥¨¤¨¤¦¨¥¥
zvxzn .mdipy zlitzl 'd dprp ixdy ,xnel jixv aezkd
,dl `le el 'd dprpy aezkd dlz elltzd mdipyy s` :`xnbd

÷écö ïa ÷écö úlôz äîBc BðéàL éôì,mdxa` oa wgvi `edy §¦¤¥¤§¦©©¦¤©¦
,òLø ïa ÷écö úlôúì.l`eza za dwax `idy ¦§¦©©¦¤¨¨

mrhd z` zx`an `xnbd ,mixewr eid wgvie mdxa`y x`azp
:dfaLBãwäL éðtî ,íéøe÷ò eðéúBáà eéä äî éðtî ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¦§¥¨¨£¥£¦¦§¥¤©¨

íé÷écö ìL ïúlôúì äeàúî àeä Ceøamzlitzy oeik ,mzxv lr ¨¦§©¤¦§¦¨¨¤©¦¦
.ea xyewn mlerd lk `vnpe ,mlerd iceqi mde ,eil` mzxywn

lr xn`n d`ian `xnbd .''dl wgvi xzrie' weqtd xkfed lirl
:df weqtøúòk íé÷écö ìL ïúlôz äìLîð änì ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨¨¦§§¨§¦¨¨¤©¦¦§¤¤

,xnel .''dl wgvi xzrie' xn`py ,[zgx-]Ctäî äæ øúò äî̈¤¤¤§©¥
,íB÷îì íB÷nî äàeázä,mihigdn zleqtd z` licaneïúlôz Ck ©§¨¦¨§¨¨§¦¨¨

úeðæâø úcnî ,àeä Ceøa LBãwä ìL åéúBcî úëtäî íé÷écö ìL¤©¦¦§©¤¤¦¨¤©¨¨¦¦©©§¨
.úeðîçø úcîì§¦©©§¨

:mdxa` zxiwr oipra mitqep mixn`n d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
,eéä ïéîèîeè äøNå íäøáà ,énà`edy minrty epiid mehnehe ©¦©§¨¨§¨¨§§¦¨

,ciledl leki epi`e ,dawp minrte xkføîàpL(` `p diryi)eèéaä' ¤¤¡©©¦
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miwxt dyelya` cenr cq sc ± iriax wxtzenai
äðùîìèáì éàùø åðéà.dnr zxg` `yi e` ,dpyxbi e` :`l` Ðøçàì àùðéì úøúåî

dkf `l oey`xd `nyc ,`id dxwr opixn` `le Ðzepail.dpnnàøîâõ÷î
íéðù øùòorpk ux`l `a `ly cr ,i`nw ipy jpda dl aiqp `lc i`de .xbd lr `a Ð

octa zeaexn mipy eidymx`Ðmeyn `nlc ,el dler ux`l dveg zaiyi oi`y jcnll

.mixewr md ux`l dveg oerêëéôìli`ed Ð

,oipnd on ux`l dveg zaiyi oi`y opifg `we

xac lka opilzcorpendonoeixdde` `ed dlg

.'ek `id dzlg÷çöéî óìéìåmixyr ddyy Ð

.zxg` `yp `le dpyäéä øå÷òrceie Ð

.did xewrc ol `wtp onwle ,`ed envr zngny

äéä øå÷ò éîð íäøáàikide ,onwl opixn`ck Ð

dipin ztli?'åë äéì éòáéî àåää:xnelk Ð

.izixg` aiqp `l ikd meyn ,did xewr wgvi

wgvi"c `xwe,`ed `xizi `l "dpy miyy oa

dipin xnbinl `pngx diazk ikdl `nizc

.'ek dil irain `eddc ,dpy mixyr ziidy

ab lr s` ,mdxa`c mipy xyr uwn la`

ded xewrc,`yxcl e`l i`c .dipin opitli Ð

`zkld i`nlopirny`wxyr uwn" `xw

"mipy?ïäá ñçééì,awri ly eizepy rcil Ð

cnryke ,xar zial jldyk did mipy dnk oa

lryae .x`adidlyxtn (`,fi) dlibnc `xnb

wgvi"c `xw i`de .dliziin "dpy miyy oa

dxez cenlz lecbc dipin opitlic ,mzd dil

awri didy mipy oze` lky ,m`e a` ceaikn

.mdilr yprp `l xar ziaaéòáéî íäì øúòéå
äéìlr wgvi zltz :zxn` i` `nlya Ð

dzid ezy`enk "el xzrie" aizkc epiid Ð

`l` ."ezy` dwax xdze" ,dilr lltzn didy

gkepl"e ,lltzn did envr lr :zxn` i`

,df len df miwrev eid mdipyy rnyn "ezy`

.dil irain mdl xzrieäîåã åðéàù éôìÐ

,wicv oa wicv didy ,ezltz,dzltzldzidy

.aezkd ea dlz jkitl .ryx za zwcvøúòÐ

.f"rla `"lt*
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àéöåédaezk ozie`ypyk i`xen`c `zbelt `ki` (`,fr zeaezk) "xicnd" seqa Ð

o`nlc :dywe .e`l m` `ivedl eze` oitek m` ,mipy xyr dnr ddye dy`

oitek oi` xn`c`ivei oeyle ,"`ivei" ipzwc `kdn dil iywz Ðrnynck ,ditka rnynÐ

qpxtn ipi`e of ipi` xne`d :ax xn`c ,mzdcr :l`eny dilr jixte .daezk ozie `ivei Ð

`lc d`xpe .oefl edetki `ivedl eze` oiteky

ditkl `ivei rnyndy`l dyery `kid `l` Ð

epi`c meyn `l` epi`y `kd la` ,oick `ly

diaxe dixtn lhal i`yxoeyl rnyn `l Ð

`ivei :eda opzc (my) "xicnd"c edpd lke .ditk

daezk oziednr bdpzny oeik ,xn`w ditka Ð

opixn` inp (`,hl) "ulegd"a lirle .oick `ly

lv` oixfegc uelgl `le maiil `l dvex oi`yk

,oick `ly dnr bdpzny itl ,diitkinl lecb

oitekc d`xpe .xehtl `le qepkl `l dvex epi`y

ilina i`c .miheya eze`seqa xn` `d Ð

."car xqei `l mixaca"c (`,fr zeaezk) "xicnd"

oitek xn`c o`nl "xicnd"a jixt ikc :dnize

diipzlc ,mipy xyr dnr ddye dy` `ypa

`ivedl eze` oiteky el` icdainp dil iywz Ð

dxrp"c `idde ,(my) "xicnd"a opzc edpd lkn

`l` iyt` i` xne`dc (`,gn my) "dzztzpy

dcbaa `ide icbaa ip`,daezk ozie `ivei Ð

:in` iax xn`c (`,dq zenai) oiwxit seqc `edde

ezy` lr dy` `yepdyie ?daezk ozie `ivei Ð

ici lr edcic diitk diiz`c jpd ipzw `lc :xnel

oebk ,`linn oiiz`c edpd `l` ,lra zriyt

sxvn :ipzwc `de .qetilet lrae oigy dken

e`ypy xg` eyrpy it lr s` ,iqxeae unwneÐ

.dy`d z` xrvle hipwdl mipeekzn opi` edpd

xn`c ,dprh zngn d`a ipzilc :`iyw ,edine

lr s` ,`ivedl eze` oitekc (a my) oiwxt seqa

ryet oi`y it?xewr `edy zeyrl leki dnc Ð

`ly cr eidy oia `tiq ipzwc :yxtl d`xpe

e`yipyn oia e`yip,xi`n iax xn` oleka Ð

`kde .'ek lawl iziid dxeaq :xn`zy `id dleki

dleki ip`y iziid dxeaq da ipzinl jiiy `l

inlyexiae .`iepy `idda ivxzin oaexe .lawl

zeaezk) "xicnd"a opzc edpda oitek oi`c rnyn

"it lr s`" idliya e`iad l`ppg epiaxe (`,fr

dpnl`" seqc inlyexia :epeyl dfe (a,bq my)

,xyk l`xyia ,dyernd hb :opipz "zipefip

.dpedkl lqete leqt :l`eny xn` .leqt mixkpa

xn`) .zeleqtl `l` miyrn oi` :l`eny xn`e

,'ek zepdln ezy` xicnd opipzde (l`eny

.dinza ?oiteky eprny ,`iveny eprny :ipyne

la` ,oitek ipzwc `kid `l` oitek oi`c n"y

oitek eyxit `le ,`ivei opax xen`c `kidÐ

`ived `l m`e ,`ivedl opax jeaiig :el mixne`

miheya ezetkl la` ,`piixar ezexwl xzen Ðqpxtn ipi`e of ipi` xne`d ixack l`ppg epiax qxbe .`l Ðmixfegc (`,hl zenai) "ulegd"c `idde .daezk ozie ,`ivedl eze` oitek Ð

diitknl lecb lv`ediicegl zepefn meyn e` ,dicegl dhnd yinyz meyn la` .zepefn oia yinyz oia ,zeyi` ipiipr lkn drpeny itl oitekc `nrh epiid Ð`caer `eddne .oitek oi` Ð

dil oitekc mzd rnync ,daezk ozie `ivei :opgei iax xn`wc ,(a,dq zenai) oiwxit seqc ixqiwa d`iyp iac`l` ,`id `xnin e`l mzdc ,`ivei xn`wc `kid lk oitekc di`x oi` Ð

oitek `icda xn`w `lc `kid lke ,ezetkl mdl xn`y rnyn .`iveiy mdl dev eiptl dyrn `ayk.leqte ,oick `ly l`xyia dyern hb `di `ly ,oitek oi` Ðàéöåédaezk ozie

`ivedl eze` oiteky (`,fr zeaezk) opzc edpd lkac d`xp Ðdl zi`c `kd xn`we ,mipy xyr ddyc jd ediicda ipzilc mzd jixtcn .egxk lra yxbny it lr s` daezk ozepy Ð

zenai) "zexzen yi"a xn`ck ,daezk edl zi` edpde .ipzw `l `ziixe`c meyn e`l i` heicd odkl dvelge dyexb lecb odkl dpnl` ediicda ipz dedc (my) mzd inp rnyne .daezk

,dy` `ypy iqxea iab ipzwcn wcwce .daezk dl oi` oigy zkenc daeyza azk meyxb epiaxe .yxbl eze` oiteky it lr s` ,daezk dl yic (my) onwl opixn` dprh zngn d`ae .(`,dt

daezk ozil oitek eid m`e .lawl dleki ipi` eiykre lawl iziid dxeaqk xn`zy dlekidze` `nyc :xnel yie ?xzl`l daezk zeabl ick ok xn`ze `ypze mixrz dry lk ok m` Ð

ipixg` la` .mixrdl dlekiy oeik .daezk dl oi`.daezk ozie `ivei :`ztqeza ipz `icdae .daezk mdl yi Ðéô ìò óàxacl di`x oi`ycenll oi` mync ,dpi` dxenb di`x Ð

daezk ozie `ivei ezy` lr dy` `yepd `nlra xnel `vnz m` elit`c o`kn cenll ie`x ,daxc`e .oiyexib `la xyt` i` m` elit` ezy` yxbl wewf `diyxyr dnr ddyc `kid Ð

.dxyn mdxa` dkf seqaly enk ,dpnn zepail oiicr dkfie minyd on engxi ile` ,mdxa`a epivny enk ,dzxv qipkdl ixy mipyóìéìåwgvinddy `l inp wgvi :xn`z m`e Ð

gkenc :cere .lirl ziyixtck ,oiwelg miyxcnc :xnel yie ?ciledl die`x dzid `l dxyr mizy za dzidy cre ,d`ypyk yly za `l` dwax dzid `ly eyxity dn itl ,xyrn xzei

.dfd onfd mcew daxd ciledl oiie`x eid mipey`xd zexecy (a,hq oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxtaéàdid xewr inp mdxa` ikdlr s`e .eid minhneh dxye mdxa` :onwl xn`ck Ð
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ïéàeOéðàîòè éàîáøc déîMî àéðBøâäî éîéáà øîà éëä ,éLà áøì éëcøî áø déì øîà ? ¦¦©©£¨£©¥©¨§§©§©©¦¨¦£©£¦¦¥©§§¨¦§¥§©
,úéîe dñøéàc eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .íøBb ìfîå :øîà éLà áøå .íøBb ïéòî :àðeä¨©§¨¥§©©¦¨©©¨¥©¥©§¦¨¥©§§¥§¨¦
,óñBé áøî dépéî éòa :àáøì àáøc déøa óñBé áø déì øîà .úéîe àì÷écî ìôðc ,éîð éà¦©¦§¨©¦¦§¨¦£©¥©¥§¥§¨¨§¨¨§©¦¥¥©¥

éçà éëeçà .ïéà :éì øîàå ?ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä .ïéà :éì øîàå ?éaøk äëìä?éa C £¨¨§©¦©£©¦¦£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥©£©¦¦©¥©¦¦
ïaøk ¯ ãòenä øBLå úBúñå ,éaøk ¯ úBi÷ìîe ïéàeOéð :Cì èéLôe ,àéä éîúñ ,àì :déì øîà£©¥¨§¨¥¦¨¥¨¦¦©§¦§©¦§¨§©¨§©¨

¯ äðLå ä÷lL éî :ïðúc ¯ úBi÷ìî ,ïøîàc àä ¯ ïéàeOéð .ìàéìîb ïa ïBòîLïéc úéaïéñðBk ¦§¤©§¦¥¦¦¨©£¨©©§¦¦§©¦¤¨¨§¨¨¥¦§¦
¯ úBúñå .úò÷áð Bñéøk àäzL ãò íéøBòN BúBà ïéìéëàîe ,ätéëì BúBàäMàä ïéà :ïðúc §¦¨©£¦¦§¦©¤§¥§¥¦§©©§¨¦§©¥¨¦¨
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יבמות. הבא על יבמתו - פרק שישי דף סד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc zenai(oey`x meil)

,'ízøweð øBa úáwî ìàå ízáveçepnny rlqd l` ehiad xnelk ©§¤§¤©¤¤©§¤
,epnn mz`viy xead awp l`e mzavgpáéúëeeixg`y weqta §¦

(a `p diryi),'íëììBçz äøN ìàå íëéáà íäøáà ìà eèéaä'weqte ©¦¤©§¨¨£¦¤§¤¨¨§¤§¤
`ed mzaveg epnny xevdy ,mcewd weqtd z` yxtn df
`id mzxwep dpnny xead zawne ,zexkf el dzyrpy ,mdxa`
,mkz` dcli epiid 'mkllegz'e ,zeawp dl dzyrpy ,dxy
.ciledl elkeiy ick zeawp dle zexkf el ycgl jxvedy x`eane

:df oipra sqep xn`neðnà äøN ,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£¨¨¨¦¥
úéðBìéà[zcll dleki dpi`y dy`-]øîàpL ,äúéä(l `i ziy`xa) ©§¦¨§¨¤¤¡©

,'ãìå dì ïéà äø÷ò éøN éäzå',dxwr dzid ixyy xn`py oeik ixde ©§¦¨©£¨¨¥¨¨¨
y ezpeek `l` ,cle dl oi`y xnel jxved recnïéà ãìå úéa eléôà£¦¥¨¨¥

dì`y -.dcwtpy mcew dl did `l cled xvep eay mgx s ¨
:eppnfa dcli `ly dy` mr zedyl xzen mipy dnk dpc `xnbd
eðL àì ,áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥§©§¥©¦©¦§¥§©Ÿ¨

mipy xyr dnr zedyl xzeny,íéðBLàøä úBøBca àlà¤¨©¨¦¦
ïäéúBðMLmc` ipa ly,úBaeøîoiicr mipy xyr oizni m` s`e ¤§¥¤§

,mipa dpnn ciledle zxg` `yil leki,íéðBøçàä úBøBca ìáà£¨©¨©£¦
,úBèòeî ïäéúBðML,mipa cilei `ly zeidl lelr daxd oizni m`e ¤§¥¤¨

wx oizni,äöçîe íéðL ézLodyìL ãâðkíéøeaéò äLdryz ly §¥¨¦¤¡¨§¤¤§Ÿ¨¦¦
lkl cg` yceg cere ,miycg draye mixyr cgi mdy ,miycg
miizpy mdy miycg miyly md cgie ,dxdhe d`neh inil xeair

.dvgne,ïîçð áø øîà äaøoizni mipexg`d zexecaìL,íéðL L ©¨¨©©©§¨¨Ÿ¨¦
odyìL ãâðkúBãé÷t Lmda cwet 'dy mipnf dyly cbpk xnelk §¤¤¨Ÿ§¦

zlitz rney 'd mday ,dpyd y`x minrt yly mde ,zexwr
,oeixd odilr xfebe zexwrd,äøN eã÷ôð äðMä Làøa ,øî øîàc§¨©©§Ÿ©¨¨¦§§¨¨

.äpçå ìçø̈¥§©¨
:zwlegd drc d`ian `xnbdéììk éðäì eäðúéì äaø øîà- ¨©©¨¥©§§¨¥§¨¥

mpi` mipy xyr oizni `l mipexg`d zexecay el` millk
,dkldléwz ïàî ïéúéðúî éãkîï,epzpyn z` owiz in ixdy - ¦§¦©§¦¦©©¥

`ed `ldéðL èeònéà ãåc éîéa àäå ,éaøcec inia xak ixde - ©¦§¨¦¥¨¦¦©§¥
,mc`d iig zepy ehrnzd iax iptl didyáéúëc(i v mildz)éîé' ¦§¦§¥

,'äðL íéòáL íäá eðéúBðLoizniy dpyna iax wqt ok it lr s`e §¥¨¤¦§¦¨¨
.mipy xyr

mlyle dyxbl jixv mipy xyr xg`ly oicd mrha dpc `xnbd
:`xnbd dywn .dzaezk dléàäåmrha `ziixaa xn`py dn - §©

df oic,äpîéä úBðaäì äëæ àì ànL,dywàéëæ àìc éäéà àîìãå ¤¨Ÿ¨¨§¦¨¥¤¨§¦§¨¦¦§Ÿ¨§¨
epi` `linne ,epnn zepadl dzkf `ly `id dy`dy okzi ixde -

:`xnbd zvxzn .dzaezka aiigéäéàdy`d -àã÷tî àìc ïåék ¦¦¥¨§Ÿ¦©§¨
äiáøe äiøtà`l ,diaxe dixt zevn lr deevn dppi`y oeik - ©§¦¨§¦¨

okle ,micli dl oi`y dl ztk`äLpòéî àìdze` yiprn 'd oi` - Ÿ¦©§¨
.df ypera

okzi dipyd dy`dny rnyn epzpynn :`xnbd dywn cer
,dywe ,mipal dkfiyéðéà,df xac okzi ike -ïðaø déì eøîà àäå ¥¦§¨¨§¥©¨¨

àcáæ øa àaà éaøì,dy` `la iexy didyéða ãéìBàå àúzéà áéñð §©¦©¨©©§¨§¥¦§¨§¥§¥
ze dy` `y -.mipa dpnn cileéàëæ éà ,eäì øîàåiziid eli` - §¨©§¦§©

,mipal i`kfàúéénwî éì eåäizy`n xak il miclep eid - £¦¦©©§¨
dkfi `l zg` dy`n mipal i`kf epi`y iny gkene ,dpey`xd

:`xnbd zvxzn .zxg` dy`n mb mdlíúä`caf xa `a` iax ¨¨
ïðaøì eäì éçãî à÷ ééeçcmpi`y mixaca minkgd z` dgc - ©¥¨§©¥§§©¨¨

`yp `ly izin`d mrhde ,`ed jky di`x eixacn oi`e ,mipekp
oeik `ed dy`dé÷øtî ø÷òéà àcáæ øa àaà éaøcxwr dyrp - §©¦©¨©©§¨¦£©¦¦§¥
exeriy zngn,àðeä áøcinl `a` iax jxvede ,ea jix`n didy §©¨

oke .xwr dyrp okle ,envr cinrde z`vl leki did `le ,milbx
,àðeä áøc dé÷øtî ø÷òéà ìcéb áøeáøc dé÷øtî ø÷òéà Baìç éaø ©¦¥¦£©¦¦§¥§©¨©¦¤§¦£©¦¦§¥§©

,àðeäe.àðeä áøc dé÷øtî ø÷òéà úLL áø ¨©¥¤¦£©¦¦§¥§©¨
:df oipra `ped ax icinlzn cg`a sqep dyrn d`ian `xnbdáø©

á÷òé øa àçà`ped ax ly exeriya envr z` cinrdy jezn £¨©©£Ÿ
dézãçàenyy ileg efg` -àúðékñeñ,milbxd in zxivrn mxbpd £©§¥§¦§¨

ilegd etwzyk cin .xwrzn mc` eci lryáø éác àæøàa deéìz©§©§£§¨§¥©
,yxcnd ziaa didy fx` urn cenr lr edelz -dépéî ÷ôðe§©¦¥

à÷øé àöeäk,xnz skk wexi d`xp didy ilegd epnn `vie - §¨©§¨
.zexwrn lvipeøîàjk lràðéåä éáñ ïézéL ,á÷òé øa àçà áø- ¨©©£¨©©£Ÿ¦¦¨¥£¥¨

,epiid minkg miyyàðeä áøc dé÷øtî øe÷òéà eäleëåmleke - §§¦£¦¦§¥§©¨
,`ped ax ly exeriy zngn exwrzpàðàî øáìipnn ueg - §©¥£¨

ici lr izlvipyéàLôða éîéi÷cweqtd z` invra izniiwy - §©¥¦§©§©
(ai f zldw),'äéìòá äiçz äîëçä',dxen`d d`etxd z` il eyre ©¨§¨§©¤§¨¤¨

.iziig ef dnkg ici lre
:dpyna epipy'åëå úøzeî dLøébipyd i`yxe xg`l `ypil ¥§¨¤¤

.mipy 'i dnr zedyl
l `wecy rnyn :`xnbd zwiicnïéà éðL,`ypdl zxzen ok` - ¥¦¦

l j`.àì éLéìL,dcli `le miyp` ipyl d`yip m`y ,x`eane §¦¦Ÿ
:`xnbd zxxan .clil die`x dpi`y dxwrk zwfgenépî ïéúéðúî©§¦¦©¦

k :`xnbd daiyn .df oica diepy in zrck epzpyn -,àéä éaø©¦¦
àéðúcm` ,`ziixaaäìîdpa z` dy`úîe ïBLàøäzngn §©§¨¨¨¨¦¥

d dpa z` dln oke ,dlind,úîe éðLd dpa z`,ìeîú àì éLéìL ¥¦¥§¦¦Ÿ¨
mizn dipay zwfgen ziyrp dlind zngn ezny dipa ipyay

,dlin zngn,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøácoad z` ¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥
d,ìeîz éLéìLs` zn m` wxe ,dipa ipya zrawp dwfg oi`y §¦¦¨

d z` ,iyilyd,ìeîú àì éòéáøzngn ezny dipa zylyay §¦¦Ÿ¨
zrawp minrt izyay iax zrcy x`eane .dwfgd zrawp dlin

.epzpynk dwfg
:`xnbd dywnàéðúäå`ziixaaàëtéàxaq iaxy ,[jtidl-] §¨©§¨¦§¨

xaq l`ilnb oa oerny oaxe ,minrt ylya zrawp dwfgy
e ,minrt izyayàúéðéøçà eäéépéî éädzpyp zeziixad on efi` - ¥¦©§©£¦§§¨

,l`ilnb oa oerny oaxe iax exaq jky dilr jenqpy ,dpexg`
.dpey`xd `ziixaa mdizercn da exfge

:`xnbd dgiken,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
úBéçà òaøàa äNòîexcyäìnL ,éøBtöadäðBLàødpa z`,úîe ©£¤§©§©£¨§¦¦¤¨¨¦¨¥

d okeäiðLdpa z` dln,úîed mbeúéLéìLdpa z` dln,úîe §¦¨¥§¦¦¥
d ly dpa clepykeìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éðôì úàa ,úéòéáø§¦¦¨¦§¥©¨¦§¤©§¦¥

e ,elenl m` ezl`ye.éìeîz ìà dì øîàdwfgy xaqy x`eane ¨©¨©¨¦
zrawp minrt izyay xaq iax ok m`e ,minrt ylya zrawp
jkn ixdy ,dpexg`d `id dpey`xd `ziixady x`eane .dwfg
ini seqa ige `xen` didy opgei iax cird df dyrn lry
oa oerny oax ini seqa didy rnyn ,dyrnd z` d`xe mi`pzd

.l`ilnb
:dgkedd z` `xnbd dgecàéúà éà àîìãåeiptl d`a dzid m` - §¦§¨¦¨§¨

ddì øîà äåä énð ,úéLéìLz` lenz `ly dl xne` did mb - §¦¦©¥£¨¨©¨
d`ay rxi` jky `l` ,dwfg zrawp minrt izyay meyn ,dpa

:`xnbd dywn .ziriaxd eiptlàéiç éaøc déúeãäñà éàî ïk íà¦¥©©§¨¥§©¦¦¨
àaà øaoi` ixd ,df dyrn lr `a` xa `iig iax cird recn - ©©¨

oax ly ezrc efy eprinydl oiekzp i`ce `l` ,yecig mey jka
.dwfg zrawp minrt ylya wxy l`ilnb oa oerny

:digcd z` `xnbd zayiinïì òîLî à÷ àä àîìãåzpeek `ny - §¦§¨¨¨©§©¨
oicd mvr z` eprinydl `a` xa `iig iaxúBéçàcodipa ezny §©¨

dlin zngnúB÷fçîdze`n mipa wx `le ,ozgtyn ipa x`y z` §©§
iax zrc dn wtqa `xnbd dx`yp dgkedd dzgcpy oeike .m`

.l`ilnb oa oerny iax zrc dne
:`xnbd zpwqnn z`veid dkld d`ian `xnbdàzLä ,àáø øîà̈©¨¨©§¨

úøîàcs`y zxn`y dzr -,úB÷fçî úBéçàoklíãà àOé àì §¨§©£¨§©§Ÿ¦¨¨¨
ïétëð úçtLnî àì ,äMà,dlitpd zlgna mileg -úçtLnî àìå ¦¨Ÿ¦¦§©©¦§¦§Ÿ¦¦§©©

,íéòøBöîa mileg mdipay oeikylk jkl dwfged el` zelgn §¨¦
.oda elgi eipa mby yyg yie ,dgtyndàeäåote`a÷æçzàc §§¦©§©

éðîéæ àúìz.el` zelgna minrt yly ewfgedy - §¨¨¦§¥
:`xnbd zxxandìò äåä éàîminrtd oipna dkldd wqt dn - ©£¨£¨

:`xnbd daiyn .dwfg zrawp eay,øîà óñBé øa ÷çöé áø àúà ék¦£¨©¦§¨©¥¨©
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קעט
miwxt dyelyaa cenr cq sc ± iriax wxtzenai

íúáöåçel dyrp Ð.zexkfíúø÷åðizxw ip`" enk ,zeawp dl dyrp Ðizizye"min

ediryi).(flãìå äì ïéà.dxwr aizk `dc ,`ed `xizi `xw Ðåðù àìddeyc Ðxyr

.mipyíéøåáéò äùìùxeaire xeair lkl ycge ,cled inil miycg draye mixyr Ð

.dzqel jenq zxarzn dy`c ,dxdhe d`neh inilúåãé÷ô ùìù`ed jexa yecwdy Ð

cwetzexwrd,dpyd y`xa ozltz renyl

xfebe.oeixd odilréììë éðäìlk xn`wc Ð

.oziidy dvgne mipy izy eiykr ly zexec

àéëæ àìã éäéà àîìãå.daezk lehz `le Ð

àìã ïåéëäéáøå äéøôà àã÷ôéîztki` `l Ð

.dizeper lr `ed jixa `ycew dl ypr `le ,dl

'åë äéì åøîà àäå éðéàÐipzn`:ipzwc ,jixt '

,dpnn zepadl dkf `l `ny zxg` `yidkfie

.dipyd on zepadlàúðéëñåñileg Ðxvern

,ozyd.epnid xwrp mc`eà÷øé àöåäëwexi Ð

.xnz skkàì éùéìùdwfgedc Ð.dxwréä
åäééðéîàúðéøçàefi` Ðzeipyndnzipyp

jenqpc ,dpexg`dlr`zln`xnce xnc?lkc

xcd cge cgdizhiy hwpe `ziinw dizhiyn

`ziixzae ,dixagc.`ziinwn eda xecdc ,xwir

éìåîú ìà äì øîà`ziinw `zipzn :`nl` Ð

oax ly eini seqa dyrn i`dc ,`zpixg`

iax dilr cidqn `wcn ,ded l`ilnb oa oerny

d`x `ede ,mi`pzd seqe ,`xen` didy opgei

.dyrnd z`úå÷æçî úåéçàãikid ikc Ð

dy`czwfgenminrt ylya`id jk Ð

ylya zwfgen.dizeig`ïéôëð.oileg Ð

àúðëñå àøåñéàminrt ipya dwfg m`y Ð

dpnn zegcl ozip iyilyde`ly dlin `ied Ð

.zayd z` dgec dpi`e ,dpnfaàúðëñåÐ

.zeytp zpkqééáà äìò êîñaxc `d lr Ð

ipnif zlza :opgei iaxc dinyn xn`c ,wgvi

.dwfg `iedc `edäéùôðá.eytp zpkqa Ðïéáà
àëîñãopgei iax meyn oia` xn`y dn ÐÐ

.eilr jenql yiäøæçá åðùélr xfeg Ð

iptl dry lk ievn :xg` oeyl .ecenlziax

xn`y xac meyn opgei iax ea xfg m`e ,opgei

dlgzax la` .ea `ed mb xfege oia` rney Ð

xac rnyy minrte ,eiptl ievn epi` wgvi

epi` `ede ,opgei iax ea xfg xgnle opgei iaxn

.rceiäñøéàã.zne iyilyd Ðéîð éàÐ

wlqe daqpcxn`c o`nl .zne ltpe `lwicl

mxeb oirnixdy ,ef dwfged `l Ðdpiirn`l

:opiqxb ikd .ilegn zn `l ixdy ,zeniy el mxb

ïéà éì øîàå éáøë äëìä óñåé áøî äéðéî éòá
ïéà éì øîàå ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä

éëåçàêéçàéádkld m` sqei axn izl`y Ð

eizl`y zxg` mrte ,dkld :il xn`e ,iaxkm`

.dkld :il xn`e ,l`ilnb oa oerny oaxk dkld

wgyy ip` dnecnke:opiqxb ikd .iaäéì øîà
èéùôå àåä éîúñêìzenezq ,ja wgiy `l Ð

dnzqy yi :od dpyn lyoa oerny oaxk

`zlin `ki`c .iaxk dnzqy yie ,l`ilnb

opirac `zlin `ki`e ,ipnif ixza dl opiwfgnc

xnke xnk jl hyt ikd meyne .ipnif `zlz,

.minezqkïøîàã àä ïéàåùéð`pz ol mzqc Ð

ipy ,ipyd i`yx :ipzwc ,iaxk ocic,oi` Ð

iyily.`l Ðäôéëì åúåà ïéñðåëxfg m` Ð

ixzn `riyxa dil opiwfgnc ,ziyilya `hge

.dwly ipnif
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.xzei igy epivn dyn la` ,jk igy epivny ,exn`

éòásqei axn dipinoerny oaxk e` iaxk dkld :el`yy d`xpc :wgvi epiax xne` Ð

.mdipyk dkldc eaiyde ,l`ilnb oa

ïðúã'ek dpye dwly inepiax axd dywd Ð

(a,`t oixcdpq) "mitxypd"ac :dyn

zexiare ,l`ilnb oa oerny oaxk elit` dl iwen

`ki`c ab lr s`c :wgvi epiax xn`e !zewfgn

oeyl jezn ,zewfgn zexiar xn`c mzd `pz

zeiwln xaqwc sqei axl dil rnyn dpynd

dwly in hwp `lc wgec el d`xpc .zewfgn

da yiy dxiara ixii`c opireny`l `l` dpye

zexiar xaqwc xnel `vnz m` elit`e .zewln

zewfgndkixv dtikc sqei ax xaq `ny Ð
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eèéaä" :áéúëe ,"ízøwð øBa úáwî ìàå ízávçª©§¤§¤©¤¤ª©§¤§¦©¦
áø øîà ."íëììBçz äøN ìàå íëéáà íäøáà ìà¤©§¨¨£¦¤§¤¨¨§¤§¤¨©©
úéðBìéà eðnà äøN :deáà øa äaø øîà ïîçð©§¨¨©©¨©£¨¨¦¥©§¦
"ãìå dì ïéà äø÷ò éøN éäzå" :øîàpL ,äúéä̈§¨¤¤¡©©§¦¨©£¨¨¥¨¨¨

eléôàdéøa äãeäé áø øîà .dì ïéà ãìå úéa £¦¥¨¨¥¨¨©©§¨§¥
àlà eðL àì :áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc§©§¥©¦©¦§¥§©Ÿ¨¤¨
úBøBca ìáà .úBaeøî ïäéúBðML ,íéðBLàøä úBøBca©¨¦¦¤§¥¤§£¨©
,äöçîe íéðL ézL ¯ úBèòeî ïäéúBðML íéðBøçàä̈©£¦¤§¥¤¨§¥¨¦¤¡¨

ìL ãâðkìL :ïîçð áø øîà äaø .íéøeaéò äLL §¤¤§¨¦¦©¨¨©©©§¨¨
ìL ãâðk ,íéðL:äaø øîà .äpçå ìçø äøN eã÷ôð äðMä Làøa :øî øîàc .úBãé÷t L ¨¦§¤¤¨§¦§¨©¨§Ÿ©¨¨¦§§¨¨¨¥§©¨¨©©¨

éîé" áéúëc ,éðL èeòîéà ãåc éîéa àäå ,éaø ¯ ïéwz ïàî ïéúéðúî éãkî .éììk éðäì eäðúéì¥§§§¨¥§¨¥¦§¦©§¦¦©©¥©¦§¨¦¥¨¦¦§§¥¦§¦§¥
!àéëæ àìc éäéà àîìãå "äpîéä úBðaäì äëæ àì ànL" éàäå ."äðL íéòáL íäa eðéúBðL§¥¨¤¦§¦¨¨§©¤¨Ÿ¨¨§¦¨¥¤¨§¦§¨¦¦§¨©§¨

ì ïðaø déì eøîà àäå ?éðéà .äLðòéî àì ¯ äiáøe äiøtà àã÷tî àìc ïåék ,éäéààaà éaø ¦¦¥¨§¨¦©§¨©§¦¨§¦¨¨¦©§¨¦¦§¨¨§¥©¨©§©¦©¨
à÷ éeçc íúä .àúéénwî éì eåä ¯ éàëæ éà :eäì øîàå !éða ãéìBàå àúzéà áéñð :àcáæ øa©©§¨§¥¦§¨§¥§¥©£©§¦§©¨¦¦©©§¨¨¨©¨

c .ïðaøì eäì éçãîàaà éaødé÷øtî ø÷òéà ìcéb áø ,àðeä áøc dé÷øtî ø÷òéà àcáæ øa ©§¥§§©¨©§©¦©¨©©§¨¦£©¦¦§¥§©¨©¦¥¦£©¦¦§¥
áø .àðeä áøc dé÷øtî ø÷òéà úLL áø ,àðeä áøc dé÷øtî ø÷òéà Baìç éaø ,àðeä áøc§©¨©¦¤§¦£©¦¦§¥§©¨©¥¤¦£©¦¦§¥§©¨©
øîà .à÷øé àöeäk dépéî ÷ôðe áø éác àæøàa deéìz ,àúðéëñeñ dézãçà á÷òé øa àçà©¨©©£Ÿ©©§¥§¦§¨©§§©§¨§¥©§©¦¥§¨¨§¨£©

ðeä áøc dé÷øtî øe÷òéà eäleëå ,àðéåä éáñ ïéúéL :á÷òé øa àçà áøéîéi÷c àðàî øáì ,à ©©¨©©£Ÿ¦¦¨¥¨¥¨§§¦£¦¦§¥§©¨§©¥£¨§©§¥
épî ïéúéðúî .àì ¯ éLéìL ,ïéà ¯ éðL .'åëå úøzeî dLøéb ."äéìòá äiçz äîëçä" éàLôða§©§©©¨§¨§©¤§¨¤¨¥§¨¤¤¥¦¦§¦¦¨©§¦¦©¦
ïBòîL ïaø .éaø éøác ,ìeîz àì ¯ éLéìL ,úîe éðL ,úîe ïBLàøä äìî :àéðúc .àéä éaø ¯©¦¦§©§¨¨¨¨¦¥¥¦¥§¦¦Ÿ¨¦§¥©¦©¨¦§
?àúéðéøçà eäéépéî éä ,àëtéà àéðúäå .ìeîz àì ¯ éòéáø ,ìeîz ¯ éLéìL :øîBà ìàéìîb ïa¤©§¦¥¥§¦¦¨§¦¦Ÿ¨§¨©§¨¦§¨¥¦©§©£¦¦¨

òîL àzøîàc ,àéiç éaøäìnL ,éøBtöa úBéçà òaøàa äNòî :ïðçBé éaø øîà àaà øa ¨§©§¨©©¦¦¨©©¨£©©¦¨¨©£¤§©§©£¨§¦¦¤¨¨
øîà ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éðôì úàa úéòéáø ,úîe úéLéìL ,úîe äiðL ,úîe äðBLàø¦¨¥§¦¨¥§¦¦¥§¦¦¨¦§¥©¨¦§¤©§¦¥¨©
déúeãäñà éàî ïk íà ?dì øîà äåä éîð ¯ úéLéìL àéúà éà àîìãå .éìeîz ìà :dì̈©¨¦§¦§¨¦¨§¨§¦¦©¦£¨¨©¨¦¥©©§£¥

càéiç éaøàä àîìãå .àaà øaïì òîLî à÷zøîàc àzLä :àáø øîà !úB÷fçî úBéçàc §©¦¦¨©©¨§¦§¨¨¨©§©¨©£¨§©§£©¨¨¨§¨§¨§©§
àeäå ,íéòøBöî úçtLnî àìå ,ïétëð úçtLnî àì äMà íãà àOé àìã ¯ úB÷fçî úBéçà£¨§©§Ÿ¦¨¨¨¦¨Ÿ¦¦§©©¦§¦§Ÿ¦¦§©©§¨¦§
dén÷ äåä àcáeò :øîà óñBé øa ÷çöé áø àúà ék ?dìò äåä éàî .éðîéæ àúìz ÷æçzàc§¦©§©§¨¨¦§¥©£¨£¨¦£¨©¦§¨©¥£©§¨£¨©¥

a ïBòîc àzLéðëa ïðçBé éaøcíéøetékä íBéäiðL ,úîe äðBLàø äìîe ,úaLa úBéäì ìçL §©¦¨¨¦§¦§¨§¨§©¦¦¤¨¦§§©¨¨¨¦¨¥§¦¨
àøeqéà úéøL÷c éæç :ééaà déì øîà .éìeîe éëì :dì øîà ¯ åéðôì äàa úéLéìL ,úîe¥§¦¦¨¨§¨¨¨©¨§¦¦£©¥©©¥£¥§¨¨¥¦¨

déøa ÷çöé áøc déøa éñéàc àzøa äîeçì dáñð ìæàå ,ééaà dìò Cîñ !àzðkñåáøc §©©§¨¨©£¨©©¥©£©¨§¨§¨§©¨§¦¦§¥§©¦§¨§¥§©
dáñðe ,áéëLe äðç øa øa äaøc déøa ÷çöé áø ,áéëLe àúéãaîeôc àáçø dáñðc .äãeäé§¨§¨§¨©£¨§§§¦¨§¦©¦§¨§¥§©¨©©¨¨§¦§¨¨
¯ ïéáà :øîàc eäéà àäå ,éàä ék déLôða àcáeò ãéáòc àkéà éîe :àáø øîà .áéëLe àeä§¦¨©¨¨¦¦¨§¨¥§¨§©§¥¦©§¨¦§¨©¨¦
.äøæça Bðéà ¯ à÷neñ ÷çöé ,äøæça BðLé ¯ ïéáà .àëîñ øa åàì ¯ à÷neñ ÷çöé ,àëîñc§¨§¨¦§¨¨¨¨©¨§¨¨¦¤§©£¨¨¦§¨¨¨¥©£¨¨
éðMì ,úîe ïBLàøì úqéð :àéðúäå ,ïéà ?éâéìt éî ïéàeOéða ,äìéî ïéðòì éâéìôc øîéà :ãBòå§¥©¦§¦¦§¦§©¦¨§¦¦¦§¦¦¦§¨©§¨¦¥¨¦¥©¥¦
éòéáøì ,àNpz éLéìMì :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác ,àNpz àì ¯ éLéìMì ,úîe¥©§¦¦Ÿ¦¨¥¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥©§¦¦¦¨¥¨§¦¦
àlà .àîc èéî÷c äçtLî àkéàå àîã éôøc äçtLî àkéà ¯ äìéî éab àîìLa .àNpz àìŸ¦¨¥¦§¨¨©¥¦¨¦¨¦§¨¨§¨¥¨¨§¦¨¦§¨¨§¨¥¨¨¤¨

ïéàeOéðàîòè éàîáøc déîMî àéðBøâäî éîéáà øîà éëä ,éLà áøì éëcøî áø déì øîà ? ¦¦©©£¨£©¥©¨§§©§©©¦¨¦£©£¦¦¥©§§¨¦§¥§©
,úéîe dñøéàc eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .íøBb ìfîå :øîà éLà áøå .íøBb ïéòî :àðeä¨©§¨¥§©©¦¨©©¨¥©¥©§¦¨¥©§§¥§¨¦
,óñBé áøî dépéî éòa :àáøì àáøc déøa óñBé áø déì øîà .úéîe àì÷écî ìôðc ,éîð éà¦©¦§¨©¦¦§¨¦£©¥©¥§¥§¨¨§¨¨§©¦¥¥©¥

éçà éëeçà .ïéà :éì øîàå ?ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä .ïéà :éì øîàå ?éaøk äëìä?éa C £¨¨§©¦©£©¦¦£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥©£©¦¦©¥©¦¦
ïaøk ¯ ãòenä øBLå úBúñå ,éaøk ¯ úBi÷ìîe ïéàeOéð :Cì èéLôe ,àéä éîúñ ,àì :déì øîà£©¥¨§¨¥¦¨¥¨¦¦©§¦§©¦§¨§©¨§©¨

¯ äðLå ä÷lL éî :ïðúc ¯ úBi÷ìî ,ïøîàc àä ¯ ïéàeOéð .ìàéìîb ïa ïBòîLïéc úéaïéñðBk ¦§¤©§¦¥¦¦¨©£¨©©§¦¦§©¦¤¨¨§¨¨¥¦§¦
¯ úBúñå .úò÷áð Bñéøk àäzL ãò íéøBòN BúBà ïéìéëàîe ,ätéëì BúBàäMàä ïéà :ïðúc §¦¨©£¦¦§¦©¤§¥§¥¦§©©§¨¦§©¥¨¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc zenai(oey`x meil)

,'ízøweð øBa úáwî ìàå ízáveçepnny rlqd l` ehiad xnelk ©§¤§¤©¤¤©§¤
,epnn mz`viy xead awp l`e mzavgpáéúëeeixg`y weqta §¦

(a `p diryi),'íëììBçz äøN ìàå íëéáà íäøáà ìà eèéaä'weqte ©¦¤©§¨¨£¦¤§¤¨¨§¤§¤
`ed mzaveg epnny xevdy ,mcewd weqtd z` yxtn df
`id mzxwep dpnny xead zawne ,zexkf el dzyrpy ,mdxa`
,mkz` dcli epiid 'mkllegz'e ,zeawp dl dzyrpy ,dxy
.ciledl elkeiy ick zeawp dle zexkf el ycgl jxvedy x`eane

:df oipra sqep xn`neðnà äøN ,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£¨¨¨¦¥
úéðBìéà[zcll dleki dpi`y dy`-]øîàpL ,äúéä(l `i ziy`xa) ©§¦¨§¨¤¤¡©

,'ãìå dì ïéà äø÷ò éøN éäzå',dxwr dzid ixyy xn`py oeik ixde ©§¦¨©£¨¨¥¨¨¨
y ezpeek `l` ,cle dl oi`y xnel jxved recnïéà ãìå úéa eléôà£¦¥¨¨¥

dì`y -.dcwtpy mcew dl did `l cled xvep eay mgx s ¨
:eppnfa dcli `ly dy` mr zedyl xzen mipy dnk dpc `xnbd
eðL àì ,áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥§©§¥©¦©¦§¥§©Ÿ¨

mipy xyr dnr zedyl xzeny,íéðBLàøä úBøBca àlà¤¨©¨¦¦
ïäéúBðMLmc` ipa ly,úBaeøîoiicr mipy xyr oizni m` s`e ¤§¥¤§

,mipa dpnn ciledle zxg` `yil leki,íéðBøçàä úBøBca ìáà£¨©¨©£¦
,úBèòeî ïäéúBðML,mipa cilei `ly zeidl lelr daxd oizni m`e ¤§¥¤¨

wx oizni,äöçîe íéðL ézLodyìL ãâðkíéøeaéò äLdryz ly §¥¨¦¤¡¨§¤¤§Ÿ¨¦¦
lkl cg` yceg cere ,miycg draye mixyr cgi mdy ,miycg
miizpy mdy miycg miyly md cgie ,dxdhe d`neh inil xeair

.dvgne,ïîçð áø øîà äaøoizni mipexg`d zexecaìL,íéðL L ©¨¨©©©§¨¨Ÿ¨¦
odyìL ãâðkúBãé÷t Lmda cwet 'dy mipnf dyly cbpk xnelk §¤¤¨Ÿ§¦

zlitz rney 'd mday ,dpyd y`x minrt yly mde ,zexwr
,oeixd odilr xfebe zexwrd,äøN eã÷ôð äðMä Làøa ,øî øîàc§¨©©§Ÿ©¨¨¦§§¨¨

.äpçå ìçø̈¥§©¨
:zwlegd drc d`ian `xnbdéììk éðäì eäðúéì äaø øîà- ¨©©¨¥©§§¨¥§¨¥

mpi` mipy xyr oizni `l mipexg`d zexecay el` millk
,dkldléwz ïàî ïéúéðúî éãkîï,epzpyn z` owiz in ixdy - ¦§¦©§¦¦©©¥

`ed `ldéðL èeònéà ãåc éîéa àäå ,éaøcec inia xak ixde - ©¦§¨¦¥¨¦¦©§¥
,mc`d iig zepy ehrnzd iax iptl didyáéúëc(i v mildz)éîé' ¦§¦§¥

,'äðL íéòáL íäá eðéúBðLoizniy dpyna iax wqt ok it lr s`e §¥¨¤¦§¦¨¨
.mipy xyr

mlyle dyxbl jixv mipy xyr xg`ly oicd mrha dpc `xnbd
:`xnbd dywn .dzaezk dléàäåmrha `ziixaa xn`py dn - §©

df oic,äpîéä úBðaäì äëæ àì ànL,dywàéëæ àìc éäéà àîìãå ¤¨Ÿ¨¨§¦¨¥¤¨§¦§¨¦¦§Ÿ¨§¨
epi` `linne ,epnn zepadl dzkf `ly `id dy`dy okzi ixde -

:`xnbd zvxzn .dzaezka aiigéäéàdy`d -àã÷tî àìc ïåék ¦¦¥¨§Ÿ¦©§¨
äiáøe äiøtà`l ,diaxe dixt zevn lr deevn dppi`y oeik - ©§¦¨§¦¨

okle ,micli dl oi`y dl ztk`äLpòéî àìdze` yiprn 'd oi` - Ÿ¦©§¨
.df ypera

okzi dipyd dy`dny rnyn epzpynn :`xnbd dywn cer
,dywe ,mipal dkfiyéðéà,df xac okzi ike -ïðaø déì eøîà àäå ¥¦§¨¨§¥©¨¨

àcáæ øa àaà éaøì,dy` `la iexy didyéða ãéìBàå àúzéà áéñð §©¦©¨©©§¨§¥¦§¨§¥§¥
ze dy` `y -.mipa dpnn cileéàëæ éà ,eäì øîàåiziid eli` - §¨©§¦§©

,mipal i`kfàúéénwî éì eåäizy`n xak il miclep eid - £¦¦©©§¨
dkfi `l zg` dy`n mipal i`kf epi`y iny gkene ,dpey`xd

:`xnbd zvxzn .zxg` dy`n mb mdlíúä`caf xa `a` iax ¨¨
ïðaøì eäì éçãî à÷ ééeçcmpi`y mixaca minkgd z` dgc - ©¥¨§©¥§§©¨¨

`yp `ly izin`d mrhde ,`ed jky di`x eixacn oi`e ,mipekp
oeik `ed dy`dé÷øtî ø÷òéà àcáæ øa àaà éaøcxwr dyrp - §©¦©¨©©§¨¦£©¦¦§¥
exeriy zngn,àðeä áøcinl `a` iax jxvede ,ea jix`n didy §©¨

oke .xwr dyrp okle ,envr cinrde z`vl leki did `le ,milbx
,àðeä áøc dé÷øtî ø÷òéà ìcéb áøeáøc dé÷øtî ø÷òéà Baìç éaø ©¦¥¦£©¦¦§¥§©¨©¦¤§¦£©¦¦§¥§©

,àðeäe.àðeä áøc dé÷øtî ø÷òéà úLL áø ¨©¥¤¦£©¦¦§¥§©¨
:df oipra `ped ax icinlzn cg`a sqep dyrn d`ian `xnbdáø©

á÷òé øa àçà`ped ax ly exeriya envr z` cinrdy jezn £¨©©£Ÿ
dézãçàenyy ileg efg` -àúðékñeñ,milbxd in zxivrn mxbpd £©§¥§¦§¨

ilegd etwzyk cin .xwrzn mc` eci lryáø éác àæøàa deéìz©§©§£§¨§¥©
,yxcnd ziaa didy fx` urn cenr lr edelz -dépéî ÷ôðe§©¦¥

à÷øé àöeäk,xnz skk wexi d`xp didy ilegd epnn `vie - §¨©§¨
.zexwrn lvipeøîàjk lràðéåä éáñ ïézéL ,á÷òé øa àçà áø- ¨©©£¨©©£Ÿ¦¦¨¥£¥¨

,epiid minkg miyyàðeä áøc dé÷øtî øe÷òéà eäleëåmleke - §§¦£¦¦§¥§©¨
,`ped ax ly exeriy zngn exwrzpàðàî øáìipnn ueg - §©¥£¨

ici lr izlvipyéàLôða éîéi÷cweqtd z` invra izniiwy - §©¥¦§©§©
(ai f zldw),'äéìòá äiçz äîëçä',dxen`d d`etxd z` il eyre ©¨§¨§©¤§¨¤¨

.iziig ef dnkg ici lre
:dpyna epipy'åëå úøzeî dLøébipyd i`yxe xg`l `ypil ¥§¨¤¤

.mipy 'i dnr zedyl
l `wecy rnyn :`xnbd zwiicnïéà éðL,`ypdl zxzen ok` - ¥¦¦

l j`.àì éLéìL,dcli `le miyp` ipyl d`yip m`y ,x`eane §¦¦Ÿ
:`xnbd zxxan .clil die`x dpi`y dxwrk zwfgenépî ïéúéðúî©§¦¦©¦

k :`xnbd daiyn .df oica diepy in zrck epzpyn -,àéä éaø©¦¦
àéðúcm` ,`ziixaaäìîdpa z` dy`úîe ïBLàøäzngn §©§¨¨¨¨¦¥

d dpa z` dln oke ,dlind,úîe éðLd dpa z`,ìeîú àì éLéìL ¥¦¥§¦¦Ÿ¨
mizn dipay zwfgen ziyrp dlind zngn ezny dipa ipyay

,dlin zngn,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøácoad z` ¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥
d,ìeîz éLéìLs` zn m` wxe ,dipa ipya zrawp dwfg oi`y §¦¦¨

d z` ,iyilyd,ìeîú àì éòéáøzngn ezny dipa zylyay §¦¦Ÿ¨
zrawp minrt izyay iax zrcy x`eane .dwfgd zrawp dlin

.epzpynk dwfg
:`xnbd dywnàéðúäå`ziixaaàëtéàxaq iaxy ,[jtidl-] §¨©§¨¦§¨

xaq l`ilnb oa oerny oaxe ,minrt ylya zrawp dwfgy
e ,minrt izyayàúéðéøçà eäéépéî éädzpyp zeziixad on efi` - ¥¦©§©£¦§§¨

,l`ilnb oa oerny oaxe iax exaq jky dilr jenqpy ,dpexg`
.dpey`xd `ziixaa mdizercn da exfge

:`xnbd dgiken,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
úBéçà òaøàa äNòîexcyäìnL ,éøBtöadäðBLàødpa z`,úîe ©£¤§©§©£¨§¦¦¤¨¨¦¨¥

d okeäiðLdpa z` dln,úîed mbeúéLéìLdpa z` dln,úîe §¦¨¥§¦¦¥
d ly dpa clepykeìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éðôì úàa ,úéòéáø§¦¦¨¦§¥©¨¦§¤©§¦¥

e ,elenl m` ezl`ye.éìeîz ìà dì øîàdwfgy xaqy x`eane ¨©¨©¨¦
zrawp minrt izyay xaq iax ok m`e ,minrt ylya zrawp
jkn ixdy ,dpexg`d `id dpey`xd `ziixady x`eane .dwfg
ini seqa ige `xen` didy opgei iax cird df dyrn lry
oa oerny oax ini seqa didy rnyn ,dyrnd z` d`xe mi`pzd

.l`ilnb
:dgkedd z` `xnbd dgecàéúà éà àîìãåeiptl d`a dzid m` - §¦§¨¦¨§¨

ddì øîà äåä énð ,úéLéìLz` lenz `ly dl xne` did mb - §¦¦©¥£¨¨©¨
d`ay rxi` jky `l` ,dwfg zrawp minrt izyay meyn ,dpa

:`xnbd dywn .ziriaxd eiptlàéiç éaøc déúeãäñà éàî ïk íà¦¥©©§¨¥§©¦¦¨
àaà øaoi` ixd ,df dyrn lr `a` xa `iig iax cird recn - ©©¨

oax ly ezrc efy eprinydl oiekzp i`ce `l` ,yecig mey jka
.dwfg zrawp minrt ylya wxy l`ilnb oa oerny

:digcd z` `xnbd zayiinïì òîLî à÷ àä àîìãåzpeek `ny - §¦§¨¨¨©§©¨
oicd mvr z` eprinydl `a` xa `iig iaxúBéçàcodipa ezny §©¨

dlin zngnúB÷fçîdze`n mipa wx `le ,ozgtyn ipa x`y z` §©§
iax zrc dn wtqa `xnbd dx`yp dgkedd dzgcpy oeike .m`

.l`ilnb oa oerny iax zrc dne
:`xnbd zpwqnn z`veid dkld d`ian `xnbdàzLä ,àáø øîà̈©¨¨©§¨

úøîàcs`y zxn`y dzr -,úB÷fçî úBéçàoklíãà àOé àì §¨§©£¨§©§Ÿ¦¨¨¨
ïétëð úçtLnî àì ,äMà,dlitpd zlgna mileg -úçtLnî àìå ¦¨Ÿ¦¦§©©¦§¦§Ÿ¦¦§©©

,íéòøBöîa mileg mdipay oeikylk jkl dwfged el` zelgn §¨¦
.oda elgi eipa mby yyg yie ,dgtyndàeäåote`a÷æçzàc §§¦©§©

éðîéæ àúìz.el` zelgna minrt yly ewfgedy - §¨¨¦§¥
:`xnbd zxxandìò äåä éàîminrtd oipna dkldd wqt dn - ©£¨£¨

:`xnbd daiyn .dwfg zrawp eay,øîà óñBé øa ÷çöé áø àúà ék¦£¨©¦§¨©¥¨©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד רר



xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc zenai(ipy meil)

úñå dì úòáB÷,dnc z`ia zelibx -ìL äpòa÷zL ãòíéîòt L. ©©¨¤¤©¤¦§¨¤¨¨Ÿ§¨¦
ïéàådy`úñeä ïî úøähîz`veiy ,mieqn onfa dl reawd §¥¦©¤¤¦©¤¤

zxfege [d`nh `id ixd zqed onfa dwca `l m`y] ef zelibxn
onf eze`a dwca `l m`e ,mieqn onfa ze`xl zqe dl oi`y ote`l

,dxedhäpnî ø÷òzL ãòzqedìL,íéîòt Ldz`x `l m` s`e ©¤¥¨¥¦¤¨¨Ÿ§¨¦
onfa dwca `l ziyilyae ,xg` onfa `l` df onfa miinrt
dnzqy `vnpe .wecal dkixve dzqel zyyeg ,dzqe zeriaw
.dwfg zrawp minrt ylya wxy l`ilnb oa oerny oaxk dpynd

eoicaãòenä øBL,l`ilnb oa oerny oaxk dpynd dnzqïðúc ©¨¦§©
dpyna(:bk w"a d`x),øBMä ïéàepxwa gbpyãòeî äNòðlibx - ¥©©£¤¨

,ezgibp wfp lk z` mlyn eilray ,gbilBa eãéòiL ãòeilraa - ©¤¨¦
gbp xeydyìLíéîòt äLwx ea ecird m` j` ,ef dgibp mcew §Ÿ¨§¨¦

oaxk epiide .wfp ivg wx mlyne cren xeyd dyrp `l ,miinrt
.minrt ylya wx zrawp dwfgy l`ilnb oa oerny

nd oicl zxfeg `xnbd:dcli `ly dy` ly dpyïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaúqéðdy`dìd lraïBLàø,mipy xyr dnr ddyeàìå ¦¥©¦§Ÿ

dì eéäepnn,íéðaokn xg`le ,dzaezk dl ozpe dyxib okle ¨¨¨¦
d`yipéðMìmipy xyr dnr ddye,íéða dì eéä àìå`ed s` okle ©¥¦§Ÿ¨¨¨¦

,dzaezk dl ozpe dyxib,íéða Bì LiL éîì àlà àNpú àì éLéìMì©§¦¦Ÿ¦¨¥¤¨§¦¤¥¨¦
oeik ,mipa el oi`y iyilyl `ypz `l j` ,diaxe dixt miiw xaky
s` clz `le dxwrl zwfgen `ide ,diaxe dixt miiw `l oiicry

e dxar m`e .epnnàöz ,íéðá Bì ïéàL éîì úàOéðhba cin epnn ¦¥§¦¤¥¨¦¥¥
.äaeúë àìa§Ÿ§¨

:dfa wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéàxyr xg`le d`yipy dy` ¦©§¨§
epzpe ,dyxbzp mipy xyr xg`le xg`l d`yipe ,dyxbzp mipy

e ,dzaezk dléLéìMì úàOéðmipy xyr dnr ddyedì eéä àìå ¦¥©§¦¦§Ÿ¨¨
ðä äeòaúéìc eäî ,íéðaéàn÷ Cmipey`xd milrad ipy m`d - ¨¦©§¦§§¨¨¨©¨¥

.dl epzpy daezkd sqk z` mdl xifgzy draezl mileki
:wtqd iccv z` zx`an `xnbddì éøîà eöî éîmileki m`d - ¦¨¨§¥¨

milra dyelyl zcli `ly oeik ,dl xnelzàc àúléî éàìbéà¦§©¦§¨§©§
zîøâc àeä`le ,jzexwr iptn zcli `l epl mby xacd dlbzp - ¦§©§§

mlyln mixeht epiidy dlbzp okle ,epikf `l ep`y meyn
dl jilre jzaezk.dxifgeäì äøîà úéöî àîìc Bà`ny - ¦§¨¨¦¨§¨§

,xnel dleki dy`déLçëc àeä àzLäilra lv` dzr wx - ©§¨¦§©¦
mz`e d`ixa iziid mklv` j` ,dxwr iziyrpe izygk iyilyd

.cl` `ly mznxb
:`xnbd zhyeteäì äøîà úéöî àøazñîdlekiy xazqn - ¦§©§¨¨¦¨§¨§

xnel,éLçëc àeä àzLäsqk mdl xifgdl dkixv dpi`e ©§¨¦§©¦
.dzaezk

:sqep wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéàz`yipy xg`l m` ¦©§¨§
e ,daezk `la dyxibe iyilyldì eéäå éòéáøì úàOéðepnn,íéða ¦¥¨§¦¦§¨¨¨¦

éLéìMì déòaúéúc eäîon dzaezk z` reazl dleki m`d - ©§¦§§¥©§¦¦
dwfged zerhay xxazp iriaxl dcliy dzry oeik ,iyilyd

.dxwrk
:`xnbd zhyetéúe÷éúL dì ïðéøîàéøeaécî äôé CC,dl mixne` - ©§¦©¨§¦¦¨¨¦¦¦

oeik ,df jxeaicn jzwizy dticrdì øîà éöîclrady - §¨¥¨©¨
,dl xnel leki iyilydézLøâ àì éëäc àzòcà àðàCzrc lr - £¨©©§¨§¨¥Ÿ¥©§¦

z`y izxaqy iptn wx jizyxiby xnelk ,jizyxib `l iclzy
bn iziid `l zcll dleki z`y rcei iziid eli`e ,dxwr,jyx

.mixfnn dipae lha hb `vnpe
:df mrh lr dywn `tt axé÷úî,àtt áø dì óepl liren dn ©§¦¨©¨¨

,wezyzyïðé÷úL éî ïðà à÷úL éäéà éàike ,wezyz `id m`e - ¦¦¦¨§¨£©¦©§¦©
meyn wx dyxib iyilyd m` ixd ,orhp `le wezyp [oic zia] ep`

,dxwr dpi`y xxazp dzre ,dxwr `idy xaqyàöîðdyèb ¦§¨¥
e ,ìèa`linnäéðáiriaxdnïéøæîî.yi` zy`n eclep ixdy ¨¥¨¤¨©§¥¦

hbd z` lhal leki epi` iyilydy gken ,ok mipreh oi`y jkne
dyxbl ezrca xnby oeik ,ef dprha daezkn xhtdle rxtnl

.da el ztki` `l aeye ,clz `l `ny wtqnàlàmrhd ¤¨
c meyn ,`ed dzaezk mlyln iyilyd z` mixhetyïðéøîà©§¦©

wxe ,dxwr dzid ok` iyilyl d`yipykyàúéiøác àeä àzLä©§¨¦§¦©¨
.dzexwrn d`ixad dzr -

ipyd cvdy oreh mdn cg` lk xy`k oicd z` zx`an `xnbd
y ote`a :ciledl ie`x epi`àeälrad -,øîàmxebdy ip` rcei ¨©

`ed micli eclep `lydpéîokle ,dxwr `idy dy`d zngn - ¦¨
,dzaezk ozil jixv ipi`àéäådy`d -,äøîàizcli `ly mrhd §¦¨§¨

`eddépéî.izaezk ozil jixve ,xwr `edy lrad zngn -øîà ¦¥¨©
,énà éaøaíéøácel`k,dðéáì BðéaL`idéàî àîòèå .úðîàðdn - ©¦©¦§¨¦¤¥§¥¨¤¡¤¤§©§¨©

y meyn ,el `le dl mipin`ny mrhdàéädil` ribn rxfdy ¦
õçk äøBéa dì àîéé÷ugk dxei `ed m` ea dyibxne zrcei - ¨§¨¨§¤§¥

dleki dpi`e ugk dxei epi`y e` ,xarzdl dl mexbl lekie
epnn xarzdl(.eh dbibg)ugk dxei did `l i`cey zpreh m` okle ,

j` ,zpn`p ,mipa mdl eid `l jk meyneäøBéa déì íé÷ àì àeäŸ¦¥§¤
õçkxarzdl dy`d die`xe ugk dxei `ed m` rcil leki epi` - §¥

dleki dpi` dy`de ugk dxei did `ny wx oreh okle ,epnn
.on`p epi` okle ,xarzdl

e ,dzaezk ozil aiigy ote`a :df oipra sqep oiceäéà øîàlrad - ¨©¦
àúzéà áéñðéà ìéæéàz` yxb`y mcew zxg` dy` `y`e jl` - ¥¦¦§¥¦§¨

,dpey`xdéàLôð ÷Bcáéàå`l `id mb m`y ,da invr weca`e - §¦§©§©
dpey`xd zngny dgked `dz clz m`e ,mxebd `ed ip` clz

.dzaezk ozil `la dyxbl lke`e ,micli eclep `l,énà éaø øîà̈©©¦©¦
Bæa óàjk orehyk s` -àéöBédpey`xd dy`d z`ïzéådl ©§¦§¦¥
äaeúkiptn ,dipyd z` `yiy mcew,øîBà éðàLyàNBpä ìk §¨¤£¦¥¨©¥

äMàztqep,BzLà ìòokl mcewàéöBédpey`xd z`.äaeúk ïzéå ¦¨©¦§¦§¦¥§¨
j`déì úéàc àeäå ,BzLà ìò íéLð änk íãà àNBð ,øîà àáø̈¨¨©¥¨¨©¨¨¦©¦§§§¦¥

éäðéðééæéîì.olekl dqpxte zepefn el yiy i`pza z`fe - §¦©§¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc zenai(ipy meil)

.dzaezk mlyle dyxbl eze` mitek i`ce efk dprh zprehyk
:dnec dyrn `xnbd d`ianïîçð áøc dén÷ì éàúàc àéää©¦©£©§©¥§©©§¨

,mipa dl oi`y oeik dzaezk ozie dyxbi dlray draze,dì øîà̈©¨
zãwtéî àì.daezke oiyexib reazl dleki jpi`e ,diaxe dixta Ÿ¦©§©§

àúzà Cä àéòa àì ,déì äøîàdkixv dpi` jiptly ef dy` ike - ¨§¨¥Ÿ¨£¨©¦§¨
dãéì àøèeçeilr orydl ur -äøîe[dxitg z`-],äøeá÷ì §¨¦¨¨¨¦§¨

okle ,zen`yk ipxawie izepwfa ipynyiy oa ip` dkixv xnelk
.ipyxbiy zraez ip`øîà,ongp axïðéôk éàcå àä éklrad z` ¨©¦¨©©¨¦©

.daezk ozile yxbl
:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdäi÷æçå äãeäéiax ly eipa §¨§¦§¦¨

`iig,eéä íéîBàzy ,cg`k mzxivi dxnbp `l j`ãçàmdnäøîâð §¦¨¤¨¦§§¨
Búøeö[ezxivi-]äòLz óBñì,xeair iycgBúøeö äøîâð ãçàå ¨§¦§¨§¤¨¦§§¨¨

äòáL úlçúìmni` jk meyne ,xeair iycgeäúéác úéãeäé ¦§¦©¦§¨§¦§¦§
[ezy`-]àðî éàpL .äãéì øòö dì äåä àéiç éaøcdicba dzpiy - §©¦¦¨£¨¨©©¥¨©©¨¨

,dpxiki `l dlray ick,àéiç éaøc dén÷ì àéúàåeàúzà ,äøîà §¨§¨§©¥§©¦¦¨¨§¨¦§¨
äiáøe äiøtà àãwtî.diaxe dixt lr deevn dy` m`d -øîà ¦©§¨©§¦¨§¦¨¨©

.àì ,dìz`f drnyykàúø÷òc ànñ àézLà àìæàdkld - ¨Ÿ¨§¨¦§§¨©¨§©§¨¨
dl dxwi `l aeye xarzz `ly ick ,zexwrl mxebd mq dzzye

.jkàúléî éàìbéà óBñìe ,`iig iaxl xacd dlbzd -dì øîà §¦§©¦§¨¨©¨
,xrvaàúéøçà àñøk àãç éì úãìé ekéàziid `ly ozi in - ¦¨§©¦£¨©§¨©£¦¨

qxka mitqep mine`z mipa ipy il zclei ziide ,df mq dzey
,miinrt `l` zg` mrt wx jk rxi` `l ok`e .cg`,øî øîàc§¨©©

äi÷æçå äãeäéeid `iig iax ipaéçàe ,[mine`z-]éåèå éfteizepa §¨§¦§¦¨©¥©¦§¨¦
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miwxt dyelya` cenr dq sc ± iriax wxtzenai
úñå äì úòáå÷dl yiy dy` lk :(`,a dcp) opzc ,dzry diic zeidl dilr jenql Ð

zqezqe dl zraew m`c :cere .zrl zrn rxtnl dl opi`nhn `le ,dzry diic Ð

dwca `le dzqe onf ribde.`a epnfa gxe`c ,d`nh Ðúñåä ïî úøäèî äðéàåelit` Ð

,dz`x `le zezqe izya dwcay ,minrt dxwrpminrt izy xg` meil dzii`x dzpiye

dzqe opiwfgn ikd elit` Ð,ribiykl`l m`e

dwca.`a epnfa gxe`c ,d`nh Ðéëäã àúòãà
êéúùøâ àìmipa za z`y rcei iziid eli` Ð

.rxtnl lha hb `vnpe ,jizyxb `l Ðé÷úîó
àôô áø äì,ikda hb ilehal dlra ivn i`e Ð

ied i`n wzy ik?opiwzy in op`?i`ce `d

`l` .dyxib `l ikdc `zrc`opiwzycnÐ

`w `witqn :dil opixn`c ,ilehal ivn `l i`ce

,da jl ztki` `le ,dl zyxbnjizrca zxnbe

.oiyexblàìà`ki` i` Ð,dixhtnlikd

,zixai`c `id `zyd :dil opixn`c ;dil opixht

d`ixa zeidl dxfgy.diilegnäðéîrcei Ð

dzngny ip`oz` `le ,mipa il oi`y `ed

daezkdpi` ugk dxei epi`y rxf zaky lk :

.zrxfn
àåä
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øåùåcrendoa oerny oax ixac oiniiwzn mzd :xnelk `l` ,`xw` bilt `l iax Ð

.ipnif zlza `l` wifgzin `lc l`ilnb

úàùéðdaezk `la `vz mipa el oi`y inl.daezk dl yi ipyd onc rnyn Ð

derazilc edn mipa dl eid `le iyilyl z`yip :xn`wc ,jenqa rnyn oke

dnize .daezk dl ozp ipydy rnyn ?i`nw jpd

`d ?ipyd on daezk dl yi i`n`c :wgvi epiaxl

iyilyl dl xq`c oeikipnif ixzac xaq ok m` Ð

`zyd dil dxn`c meyn `niz ike ?dwfg `ied

edcy dtgzqpe iygkc `ediraw i`n ok m` Ð

i`lbi`c dl ixn` ivn in ,'ek iyilyl z`yip

dxn` `ivn `nlc e` ,znxb z`c `zlin

z`yip `lc ab lr s` `ld ,iygkc `ed `zyd

iyilylmrhn `l` ipyd on daezk dl oi` Ð

epiax xne`e !iygkc `ed `zyd dxn` ivnc

cr dwfg ied `lc iax dcen oenn oiprlc :wgvi

.crend xeya ogky`ck ,ipnif `zlza wifgzi`c

,edine .lirl izyxitck ,bilt `l crend xeyac

aex` opiknq `l `xeqi` oiprl `zydc :dniz

mipal oiifgc miypici lr `aex rxzi`c meynÐ

i`d` opiknq oenn oiprle ,ipnif ixza wfgzi`c

`nlrae ?ipnif ixza rxzi`c ab lr s` `aex

,`xeqi` oiprl `aex xza opilf`c :`kti` opixn`

.opilf` `l `penn oiprle

àöúdaezk `la`wec d`xp dxe`kl Ð

z`ypc `inec ,iyilyd mr dzdya

,`nrhe .jenqac mipa dl eid `le iyilyl

wfgzi`c cr dxwra dl opiwfgn `l oenn oiprlc

`l inp iyilyd on :xn`z m`e .ipnif zlza

,iygkc `ed `zyd :dil `nizc ,daezk ciqtz

dprhc :xnel yi !ipyle oey`xl zxne`y enk

mipy xyr dnr ddya i`c :dyw la` .ipyne oey`xn dzaby dn xifgz `ly oiprl `l` ,`ivedl ipdn `l iygkc `ed `zydc,mipa dl eide iriaxl z`yip iab jenqa xn`w ikid Ð

mipa za `idy ab lr s` `de ,jizyxb `l ikdc `zrc` dl xn` ivn `nlc e``ly `vz xzl`lc wgvi epiaxl d`xp jkl !dpnn zepail dkf `lc oeik ,dyxbl jixv `ed egxk lr Ð

`ed qpw i`e .iyilyl dirazizc edn mipa dl eide iriaxl z`yip jenqa irawcn ,xeqi`a z`yipy itl zeipya enk deqpwc ,qpw meyn `le ,daezka`l` ?iyilyl raziz ikid Ð

daezka `ly `vze ,ixii` da xikd `lyac wgvi epiaxl d`xpiriaxd on mipa dl yiyk ,mewn lkne .zerh gwn iedc meyn Ðgwn e`lc `zlin i`lbi`c ,iyilyl zraeze zxfeg Ð

da xikd la` .ixii` da xikd `lac oe`b i`cedi axc zeklda wgvi epiax `vn oke .`ed zerhpzwc `de .daezk dl yi Ð,daezka `ly `vz mipa el oi`y inl z`yip :`ztqeza i

zepin i`eyip di`eyipy iptn.llk zepin oeyl o`k jiiy `lc ,zerh mewna zepin eazke erh mixteqdy d`xp Ðéàopiwzy in op` `wzy idi`"gleyd"a opzc :xn`z m`e Ð

.jixeacn dti jizewizy :dl xne` ,dcedi iax xn` ,dzaezk zraez `ide ,mipa dl eide xg`l z`yp .'ek xifgi `l xne` dcedi iax ,zipeli` meyn ezy` `ivend :(mye a,en oihib)

dwzy `id i` :mzd dywz `zydexifgi `lc dcedi iaxl opiwzc oeik ,mzdc :xnel yie ?opiwzy in op` Ðxifgic ab lr s` ,opaxe .`lewlwl yginl `kil Ðmzd opiyiig `l Ð

zipeli` ipniqa dti wecal aiyg `lc oeik ,`lewlwldzaezk zraez ike .opiwzy ikdle ,oipr lka yxbl ezrca xnb Ðla` .jizyxib `l daezk azinl `zrc` :dl xn` ivn Ð

xifgi `lc dpwz `kilc ,`kd`lewlwl mzd iyiig `lc opax elit`e .opiwzy ikid :xity jixt Ðdti wecal yyg `lc oeikc ,zipeli` wtqa `wec epiid Ð.oipr lka yxbl xnb Ð

`kd la`mipa dl eid `le mipyl z`yip xaky ,d`iven mipa meyny xacd gikene wecal ecia oi` Ðxity inp iz`e .opiwzy in op` :`nlr ilekl jixt ikdle ,`lewliw `ki` Ð

j`iven ip` zexwr meyn dl xn` `lc ab lr s` `kde .j`iven ip` zipeli`e xcpe rx my meyn dl xn`yk `l` dl lwlwn ivn `lc "gleyd"a rnync `d,dl lwlwn ivn Ð

zipeli`e xcpe rx mya la` .die`x dzid `l dyxiby dryae ,`ziixac `ed `zyd :opixn`c ,`lewliw jiiy `l `kdc :ipyne .ziyxitckmydy seqal dlbzpyk `lewlw `ki` Ð

dzid m`c .dlgzn mb zipeli` dzid `le ,xwy did rxxtdl lekiy oeik ,inp xcpe .mlerl d`ixa ded `l Ðiab xn` (a,ai) dcpc `nw wxtac :xn`z m`e .xcp did `l eli`k Ð

owzi`e xcd elit` xifgi `l zqe dl oi`y dy`lewlwc ,inc `lc :wgvi epiax xne`e ?`kd 'ixn`ck ,z`ixac `ed `zyd xn`c ,dlwlwl leki oi` `de `zyde ,`lewlw meyn Ð

mipa`txzy giky `lc ,mipa za dzid `l dyxiby drya jkle ,jk lk zlren d`etx oi` Ðzqec lewlw la` .dl yxbn ixnbl Ðxn`ic ,yxbne xnb `le ze`txzdl giky Ð

ziid eli`dl liren mqy rcei i`ed `zyd xninl `kilc .oiyexibl jenq reawl dligzdy enk ,zqe rawzy yegl yi mzdc :uxiz y"eixcn dnly epiax axde .dyxbn iziid `l Ð

z`ixac.z`ixai` eizgz dzidy cerac rxtnl `zlin i`lbi` `dc Ðåðéáùzpn`p `id dpialenr mipy xyr dzdya i`c ?ixii` i`nac :dniz Ðdxei oi`c `nrh il dnl Ð

ddy `l i`e .dpnn zepail dkf `ly itl ,daezk ozie `ivei inp ugk dxei elit` ?ugkmixne` eid dpey`xa :opzc (a,v) mixcp seqc dpexg` dpynk ,xg`a dpzp dipir `ny yegip Ð

zlwlwne xg`a dipir zpzep dy` `dz `ly :xnel exfg ,'ek `xnba mzd rnyn ikdc .ugk dxei oi`y minyl ielb :yexit ,jpial ipia minyd :daezk zelhepe ze`vei miyp yly

jpial ipia minyd `l` ,dlra lr`kde ,dprh zngn d`a dpi`a mzdc :`niz ike .eqiitzie dcerq eyriy :l`ppg epiax yxity enk e` .mingx mdipy eywai :dywa jxc eyri Ð

dprh zngn d`aadprh zngn d`a oi` m` mzdc :cere !xg`a dipir dpzp `ny yegip mewn lkn Ð`idde ?daezk ozie `ivei exn` dnl dpey`x dpynae .dipin dl `wtp i`n Ð

opiyiig `le ,dprh zngn d`aa oitekc oizrny seqcxg`a dpzp dipir `nye`l i`c .zxg` dy`n mipa el yie mipy xyr enr dzdya e` ,xewr `edy recia `nwe`l `ki` Ð

dprh zngn d`ac`kdc jde .mipa el yic oeik ,diaxe dixt lehia meyn oitek eid `l Ðdprh zngn d`ae mipa el yie mipy xyr ddya dnwe`l `kil Ðdxei elit` ok m`c Ð

mipa el yic oeikc :zvw xnel yi ,edine .dpnn zepail dkf `lc oeik ,oitek inp ugkjkle .lirl xn`ck ,dzkf `lc `id idi` :daxc`c xninl ol zi` `l` ,ely qpe`a zelzl oi` Ð

zxg` dy`n mipa el yiy it lr s`e .ugk dxeic mrh dkixvcin dxn` `ly dne .dcli `le mipy xyr ddyc `zlin gkenc ,dpin`dl yie .lwlwzp jk xg` `ny Ðmeyn Ð

`ilrn dprh dl yiy oeikc ,dprh zngn d`aae mipy xyr dnr ddy `lca `nwe`l `ki` :inp i` .xg`a dpzp dipira opilz dedc ,dixacl oiyyeg epiid `l mipy xyr crcÐ

mixcpc `idde .xg`a dpzp dipirl eyg `lc ,dpey`x dpyn oic` denwe`e ,dciqtdl evx `ldpey`x dpynl ,mewn lkne ,dprh zngn d`a dpi`a Ðmeyn ,daezk ozie `ivei Ð

iyilyl zqip` `kdc :yxit xi`n epiax oa wgvi epiax axde .znk aeyg mipa el oi`y inc ,xkf dl `diy dvexy zprehy .ugk dxei oi`yk jk lk yinyz z`pd dl oi` `nyc

rnyn oeyld jeznc :wgvi epiaxl dywe .mipal ie`x oi`c oeik dil `ifgc ,epnn dzaezk ciqtz `le zpn`pc ugk dxei oi`c dxn` i`c ol rnyn `we ,daezk `la `vz exn`c ,i`w

epiax axde ?daezk liaya zxwyne ok zprehy yegl oi` dnlc :zvw dyw cere .oic zial mi`a ok zngn eciled `le daxd cgi eidy zngnc ,dipin dxn` `ide dpin xn` `edc

xne` `ed :xn`wck ,`iz` dizeek oizrnyc `pwqnc ,dwfg `ied ipnif zlza xn`c l`ilnb oa oerny oaxke ,mipy xyr iyilyd mr dzdyyk ixii` `kdc :yxit miig epiax oa l`eny
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:äøîà àéäå ,dpéî :øîà àeä .àúéiøác àeä àzLä :ïðéøîà àlà !ïéøæîî äéðáe ìèa èb¥¨¥¨¤¨©§¥¦¤¨¨§¦©¨§¨¦§¦¨¨¨©¦¨§¦¨§¨
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àéöBé ¯ BzLà ìò äMà àNBpä ìk :øîBà éðàL ,äaeúk ïzéå àéöBé Bæa óà :éîà éaø øîà̈©©¦©¦©§¦§¦¥§¨¤£¦¥¨©¥¦¨©¦§¦
.éäðéðééæéîì déì úéàc àeäå ,BzLà ìò íéLð änk íãà àNBð :øîà àáø .äaeúk ïzéå§¦¥§¨¨¨¨©¥¨¨©¨¨¦©¦§§§¦¥§¦©§¦§¦
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc zenai(ipy meil)

úñå dì úòáB÷,dnc z`ia zelibx -ìL äpòa÷zL ãòíéîòt L. ©©¨¤¤©¤¦§¨¤¨¨Ÿ§¨¦
ïéàådy`úñeä ïî úøähîz`veiy ,mieqn onfa dl reawd §¥¦©¤¤¦©¤¤

zxfege [d`nh `id ixd zqed onfa dwca `l m`y] ef zelibxn
onf eze`a dwca `l m`e ,mieqn onfa ze`xl zqe dl oi`y ote`l

,dxedhäpnî ø÷òzL ãòzqedìL,íéîòt Ldz`x `l m` s`e ©¤¥¨¥¦¤¨¨Ÿ§¨¦
onfa dwca `l ziyilyae ,xg` onfa `l` df onfa miinrt
dnzqy `vnpe .wecal dkixve dzqel zyyeg ,dzqe zeriaw
.dwfg zrawp minrt ylya wxy l`ilnb oa oerny oaxk dpynd

eoicaãòenä øBL,l`ilnb oa oerny oaxk dpynd dnzqïðúc ©¨¦§©
dpyna(:bk w"a d`x),øBMä ïéàepxwa gbpyãòeî äNòðlibx - ¥©©£¤¨

,ezgibp wfp lk z` mlyn eilray ,gbilBa eãéòiL ãòeilraa - ©¤¨¦
gbp xeydyìLíéîòt äLwx ea ecird m` j` ,ef dgibp mcew §Ÿ¨§¨¦

oaxk epiide .wfp ivg wx mlyne cren xeyd dyrp `l ,miinrt
.minrt ylya wx zrawp dwfgy l`ilnb oa oerny

nd oicl zxfeg `xnbd:dcli `ly dy` ly dpyïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaúqéðdy`dìd lraïBLàø,mipy xyr dnr ddyeàìå ¦¥©¦§Ÿ

dì eéäepnn,íéðaokn xg`le ,dzaezk dl ozpe dyxib okle ¨¨¨¦
d`yipéðMìmipy xyr dnr ddye,íéða dì eéä àìå`ed s` okle ©¥¦§Ÿ¨¨¨¦

,dzaezk dl ozpe dyxib,íéða Bì LiL éîì àlà àNpú àì éLéìMì©§¦¦Ÿ¦¨¥¤¨§¦¤¥¨¦
oeik ,mipa el oi`y iyilyl `ypz `l j` ,diaxe dixt miiw xaky
s` clz `le dxwrl zwfgen `ide ,diaxe dixt miiw `l oiicry

e dxar m`e .epnnàöz ,íéðá Bì ïéàL éîì úàOéðhba cin epnn ¦¥§¦¤¥¨¦¥¥
.äaeúë àìa§Ÿ§¨

:dfa wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéàxyr xg`le d`yipy dy` ¦©§¨§
epzpe ,dyxbzp mipy xyr xg`le xg`l d`yipe ,dyxbzp mipy

e ,dzaezk dléLéìMì úàOéðmipy xyr dnr ddyedì eéä àìå ¦¥©§¦¦§Ÿ¨¨
ðä äeòaúéìc eäî ,íéðaéàn÷ Cmipey`xd milrad ipy m`d - ¨¦©§¦§§¨¨¨©¨¥

.dl epzpy daezkd sqk z` mdl xifgzy draezl mileki
:wtqd iccv z` zx`an `xnbddì éøîà eöî éîmileki m`d - ¦¨¨§¥¨

milra dyelyl zcli `ly oeik ,dl xnelzàc àúléî éàìbéà¦§©¦§¨§©§
zîøâc àeä`le ,jzexwr iptn zcli `l epl mby xacd dlbzp - ¦§©§§

mlyln mixeht epiidy dlbzp okle ,epikf `l ep`y meyn
dl jilre jzaezk.dxifgeäì äøîà úéöî àîìc Bà`ny - ¦§¨¨¦¨§¨§

,xnel dleki dy`déLçëc àeä àzLäilra lv` dzr wx - ©§¨¦§©¦
mz`e d`ixa iziid mklv` j` ,dxwr iziyrpe izygk iyilyd

.cl` `ly mznxb
:`xnbd zhyeteäì äøîà úéöî àøazñîdlekiy xazqn - ¦§©§¨¨¦¨§¨§

xnel,éLçëc àeä àzLäsqk mdl xifgdl dkixv dpi`e ©§¨¦§©¦
.dzaezk

:sqep wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéàz`yipy xg`l m` ¦©§¨§
e ,daezk `la dyxibe iyilyldì eéäå éòéáøì úàOéðepnn,íéða ¦¥¨§¦¦§¨¨¨¦

éLéìMì déòaúéúc eäîon dzaezk z` reazl dleki m`d - ©§¦§§¥©§¦¦
dwfged zerhay xxazp iriaxl dcliy dzry oeik ,iyilyd

.dxwrk
:`xnbd zhyetéúe÷éúL dì ïðéøîàéøeaécî äôé CC,dl mixne` - ©§¦©¨§¦¦¨¨¦¦¦

oeik ,df jxeaicn jzwizy dticrdì øîà éöîclrady - §¨¥¨©¨
,dl xnel leki iyilydézLøâ àì éëäc àzòcà àðàCzrc lr - £¨©©§¨§¨¥Ÿ¥©§¦

z`y izxaqy iptn wx jizyxiby xnelk ,jizyxib `l iclzy
bn iziid `l zcll dleki z`y rcei iziid eli`e ,dxwr,jyx

.mixfnn dipae lha hb `vnpe
:df mrh lr dywn `tt axé÷úî,àtt áø dì óepl liren dn ©§¦¨©¨¨

,wezyzyïðé÷úL éî ïðà à÷úL éäéà éàike ,wezyz `id m`e - ¦¦¦¨§¨£©¦©§¦©
meyn wx dyxib iyilyd m` ixd ,orhp `le wezyp [oic zia] ep`

,dxwr dpi`y xxazp dzre ,dxwr `idy xaqyàöîðdyèb ¦§¨¥
e ,ìèa`linnäéðáiriaxdnïéøæîî.yi` zy`n eclep ixdy ¨¥¨¤¨©§¥¦

hbd z` lhal leki epi` iyilydy gken ,ok mipreh oi`y jkne
dyxbl ezrca xnby oeik ,ef dprha daezkn xhtdle rxtnl

.da el ztki` `l aeye ,clz `l `ny wtqnàlàmrhd ¤¨
c meyn ,`ed dzaezk mlyln iyilyd z` mixhetyïðéøîà©§¦©

wxe ,dxwr dzid ok` iyilyl d`yipykyàúéiøác àeä àzLä©§¨¦§¦©¨
.dzexwrn d`ixad dzr -

ipyd cvdy oreh mdn cg` lk xy`k oicd z` zx`an `xnbd
y ote`a :ciledl ie`x epi`àeälrad -,øîàmxebdy ip` rcei ¨©

`ed micli eclep `lydpéîokle ,dxwr `idy dy`d zngn - ¦¨
,dzaezk ozil jixv ipi`àéäådy`d -,äøîàizcli `ly mrhd §¦¨§¨

`eddépéî.izaezk ozil jixve ,xwr `edy lrad zngn -øîà ¦¥¨©
,énà éaøaíéøácel`k,dðéáì BðéaL`idéàî àîòèå .úðîàðdn - ©¦©¦§¨¦¤¥§¥¨¤¡¤¤§©§¨©

y meyn ,el `le dl mipin`ny mrhdàéädil` ribn rxfdy ¦
õçk äøBéa dì àîéé÷ugk dxei `ed m` ea dyibxne zrcei - ¨§¨¨§¤§¥

dleki dpi`e ugk dxei epi`y e` ,xarzdl dl mexbl lekie
epnn xarzdl(.eh dbibg)ugk dxei did `l i`cey zpreh m` okle ,

j` ,zpn`p ,mipa mdl eid `l jk meyneäøBéa déì íé÷ àì àeäŸ¦¥§¤
õçkxarzdl dy`d die`xe ugk dxei `ed m` rcil leki epi` - §¥

dleki dpi` dy`de ugk dxei did `ny wx oreh okle ,epnn
.on`p epi` okle ,xarzdl

e ,dzaezk ozil aiigy ote`a :df oipra sqep oiceäéà øîàlrad - ¨©¦
àúzéà áéñðéà ìéæéàz` yxb`y mcew zxg` dy` `y`e jl` - ¥¦¦§¥¦§¨

,dpey`xdéàLôð ÷Bcáéàå`l `id mb m`y ,da invr weca`e - §¦§©§©
dpey`xd zngny dgked `dz clz m`e ,mxebd `ed ip` clz

.dzaezk ozil `la dyxbl lke`e ,micli eclep `l,énà éaø øîà̈©©¦©¦
Bæa óàjk orehyk s` -àéöBédpey`xd dy`d z`ïzéådl ©§¦§¦¥
äaeúkiptn ,dipyd z` `yiy mcew,øîBà éðàLyàNBpä ìk §¨¤£¦¥¨©¥

äMàztqep,BzLà ìòokl mcewàéöBédpey`xd z`.äaeúk ïzéå ¦¨©¦§¦§¦¥§¨
j`déì úéàc àeäå ,BzLà ìò íéLð änk íãà àNBð ,øîà àáø̈¨¨©¥¨¨©¨¨¦©¦§§§¦¥

éäðéðééæéîì.olekl dqpxte zepefn el yiy i`pza z`fe - §¦©§¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc zenai(ipy meil)

.dzaezk mlyle dyxbl eze` mitek i`ce efk dprh zprehyk
:dnec dyrn `xnbd d`ianïîçð áøc dén÷ì éàúàc àéää©¦©£©§©¥§©©§¨

,mipa dl oi`y oeik dzaezk ozie dyxbi dlray draze,dì øîà̈©¨
zãwtéî àì.daezke oiyexib reazl dleki jpi`e ,diaxe dixta Ÿ¦©§©§

àúzà Cä àéòa àì ,déì äøîàdkixv dpi` jiptly ef dy` ike - ¨§¨¥Ÿ¨£¨©¦§¨
dãéì àøèeçeilr orydl ur -äøîe[dxitg z`-],äøeá÷ì §¨¦¨¨¨¦§¨

okle ,zen`yk ipxawie izepwfa ipynyiy oa ip` dkixv xnelk
.ipyxbiy zraez ip`øîà,ongp axïðéôk éàcå àä éklrad z` ¨©¦¨©©¨¦©

.daezk ozile yxbl
:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdäi÷æçå äãeäéiax ly eipa §¨§¦§¦¨

`iig,eéä íéîBàzy ,cg`k mzxivi dxnbp `l j`ãçàmdnäøîâð §¦¨¤¨¦§§¨
Búøeö[ezxivi-]äòLz óBñì,xeair iycgBúøeö äøîâð ãçàå ¨§¦§¨§¤¨¦§§¨¨

äòáL úlçúìmni` jk meyne ,xeair iycgeäúéác úéãeäé ¦§¦©¦§¨§¦§¦§
[ezy`-]àðî éàpL .äãéì øòö dì äåä àéiç éaøcdicba dzpiy - §©¦¦¨£¨¨©©¥¨©©¨¨

,dpxiki `l dlray ick,àéiç éaøc dén÷ì àéúàåeàúzà ,äøîà §¨§¨§©¥§©¦¦¨¨§¨¦§¨
äiáøe äiøtà àãwtî.diaxe dixt lr deevn dy` m`d -øîà ¦©§¨©§¦¨§¦¨¨©

.àì ,dìz`f drnyykàúø÷òc ànñ àézLà àìæàdkld - ¨Ÿ¨§¨¦§§¨©¨§©§¨¨
dl dxwi `l aeye xarzz `ly ick ,zexwrl mxebd mq dzzye

.jkàúléî éàìbéà óBñìe ,`iig iaxl xacd dlbzd -dì øîà §¦§©¦§¨¨©¨
,xrvaàúéøçà àñøk àãç éì úãìé ekéàziid `ly ozi in - ¦¨§©¦£¨©§¨©£¦¨

qxka mitqep mine`z mipa ipy il zclei ziide ,df mq dzey
,miinrt `l` zg` mrt wx jk rxi` `l ok`e .cg`,øî øîàc§¨©©

äi÷æçå äãeäéeid `iig iax ipaéçàe ,[mine`z-]éåèå éfteizepa §¨§¦§¦¨©¥©¦§¨¦
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miwxt dyelya` cenr dq sc ± iriax wxtzenai
úñå äì úòáå÷dl yiy dy` lk :(`,a dcp) opzc ,dzry diic zeidl dilr jenql Ð

zqezqe dl zraew m`c :cere .zrl zrn rxtnl dl opi`nhn `le ,dzry diic Ð

dwca `le dzqe onf ribde.`a epnfa gxe`c ,d`nh Ðúñåä ïî úøäèî äðéàåelit` Ð

,dz`x `le zezqe izya dwcay ,minrt dxwrpminrt izy xg` meil dzii`x dzpiye

dzqe opiwfgn ikd elit` Ð,ribiykl`l m`e

dwca.`a epnfa gxe`c ,d`nh Ðéëäã àúòãà
êéúùøâ àìmipa za z`y rcei iziid eli` Ð

.rxtnl lha hb `vnpe ,jizyxb `l Ðé÷úîó
àôô áø äì,ikda hb ilehal dlra ivn i`e Ð

ied i`n wzy ik?opiwzy in op`?i`ce `d

`l` .dyxib `l ikdc `zrc`opiwzycnÐ

`w `witqn :dil opixn`c ,ilehal ivn `l i`ce

,da jl ztki` `le ,dl zyxbnjizrca zxnbe

.oiyexblàìà`ki` i` Ð,dixhtnlikd

,zixai`c `id `zyd :dil opixn`c ;dil opixht

d`ixa zeidl dxfgy.diilegnäðéîrcei Ð

dzngny ip`oz` `le ,mipa il oi`y `ed

daezkdpi` ugk dxei epi`y rxf zaky lk :

.zrxfn
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øåùåcrendoa oerny oax ixac oiniiwzn mzd :xnelk `l` ,`xw` bilt `l iax Ð

.ipnif zlza `l` wifgzin `lc l`ilnb

úàùéðdaezk `la `vz mipa el oi`y inl.daezk dl yi ipyd onc rnyn Ð

derazilc edn mipa dl eid `le iyilyl z`yip :xn`wc ,jenqa rnyn oke

dnize .daezk dl ozp ipydy rnyn ?i`nw jpd

`d ?ipyd on daezk dl yi i`n`c :wgvi epiaxl

iyilyl dl xq`c oeikipnif ixzac xaq ok m` Ð

`zyd dil dxn`c meyn `niz ike ?dwfg `ied

edcy dtgzqpe iygkc `ediraw i`n ok m` Ð

i`lbi`c dl ixn` ivn in ,'ek iyilyl z`yip

dxn` `ivn `nlc e` ,znxb z`c `zlin

z`yip `lc ab lr s` `ld ,iygkc `ed `zyd

iyilylmrhn `l` ipyd on daezk dl oi` Ð

epiax xne`e !iygkc `ed `zyd dxn` ivnc

cr dwfg ied `lc iax dcen oenn oiprlc :wgvi

.crend xeya ogky`ck ,ipnif `zlza wifgzi`c

,edine .lirl izyxitck ,bilt `l crend xeyac

aex` opiknq `l `xeqi` oiprl `zydc :dniz

mipal oiifgc miypici lr `aex rxzi`c meynÐ

i`d` opiknq oenn oiprle ,ipnif ixza wfgzi`c

`nlrae ?ipnif ixza rxzi`c ab lr s` `aex

,`xeqi` oiprl `aex xza opilf`c :`kti` opixn`

.opilf` `l `penn oiprle

àöúdaezk `la`wec d`xp dxe`kl Ð

z`ypc `inec ,iyilyd mr dzdya

,`nrhe .jenqac mipa dl eid `le iyilyl

wfgzi`c cr dxwra dl opiwfgn `l oenn oiprlc

`l inp iyilyd on :xn`z m`e .ipnif zlza

,iygkc `ed `zyd :dil `nizc ,daezk ciqtz

dprhc :xnel yi !ipyle oey`xl zxne`y enk

mipy xyr dnr ddya i`c :dyw la` .ipyne oey`xn dzaby dn xifgz `ly oiprl `l` ,`ivedl ipdn `l iygkc `ed `zydc,mipa dl eide iriaxl z`yip iab jenqa xn`w ikid Ð

mipa za `idy ab lr s` `de ,jizyxb `l ikdc `zrc` dl xn` ivn `nlc e``ly `vz xzl`lc wgvi epiaxl d`xp jkl !dpnn zepail dkf `lc oeik ,dyxbl jixv `ed egxk lr Ð

`ed qpw i`e .iyilyl dirazizc edn mipa dl eide iriaxl z`yip jenqa irawcn ,xeqi`a z`yipy itl zeipya enk deqpwc ,qpw meyn `le ,daezka`l` ?iyilyl raziz ikid Ð

daezka `ly `vze ,ixii` da xikd `lyac wgvi epiaxl d`xpiriaxd on mipa dl yiyk ,mewn lkne .zerh gwn iedc meyn Ðgwn e`lc `zlin i`lbi`c ,iyilyl zraeze zxfeg Ð

da xikd la` .ixii` da xikd `lac oe`b i`cedi axc zeklda wgvi epiax `vn oke .`ed zerhpzwc `de .daezk dl yi Ð,daezka `ly `vz mipa el oi`y inl z`yip :`ztqeza i

zepin i`eyip di`eyipy iptn.llk zepin oeyl o`k jiiy `lc ,zerh mewna zepin eazke erh mixteqdy d`xp Ðéàopiwzy in op` `wzy idi`"gleyd"a opzc :xn`z m`e Ð

.jixeacn dti jizewizy :dl xne` ,dcedi iax xn` ,dzaezk zraez `ide ,mipa dl eide xg`l z`yp .'ek xifgi `l xne` dcedi iax ,zipeli` meyn ezy` `ivend :(mye a,en oihib)

dwzy `id i` :mzd dywz `zydexifgi `lc dcedi iaxl opiwzc oeik ,mzdc :xnel yie ?opiwzy in op` Ðxifgic ab lr s` ,opaxe .`lewlwl yginl `kil Ðmzd opiyiig `l Ð

zipeli` ipniqa dti wecal aiyg `lc oeik ,`lewlwldzaezk zraez ike .opiwzy ikdle ,oipr lka yxbl ezrca xnb Ðla` .jizyxib `l daezk azinl `zrc` :dl xn` ivn Ð

xifgi `lc dpwz `kilc ,`kd`lewlwl mzd iyiig `lc opax elit`e .opiwzy ikid :xity jixt Ðdti wecal yyg `lc oeikc ,zipeli` wtqa `wec epiid Ð.oipr lka yxbl xnb Ð

`kd la`mipa dl eid `le mipyl z`yip xaky ,d`iven mipa meyny xacd gikene wecal ecia oi` Ðxity inp iz`e .opiwzy in op` :`nlr ilekl jixt ikdle ,`lewliw `ki` Ð

j`iven ip` zexwr meyn dl xn` `lc ab lr s` `kde .j`iven ip` zipeli`e xcpe rx my meyn dl xn`yk `l` dl lwlwn ivn `lc "gleyd"a rnync `d,dl lwlwn ivn Ð

zipeli`e xcpe rx mya la` .die`x dzid `l dyxiby dryae ,`ziixac `ed `zyd :opixn`c ,`lewliw jiiy `l `kdc :ipyne .ziyxitckmydy seqal dlbzpyk `lewlw `ki` Ð

dzid m`c .dlgzn mb zipeli` dzid `le ,xwy did rxxtdl lekiy oeik ,inp xcpe .mlerl d`ixa ded `l Ðiab xn` (a,ai) dcpc `nw wxtac :xn`z m`e .xcp did `l eli`k Ð

owzi`e xcd elit` xifgi `l zqe dl oi`y dy`lewlwc ,inc `lc :wgvi epiax xne`e ?`kd 'ixn`ck ,z`ixac `ed `zyd xn`c ,dlwlwl leki oi` `de `zyde ,`lewlw meyn Ð

mipa`txzy giky `lc ,mipa za dzid `l dyxiby drya jkle ,jk lk zlren d`etx oi` Ðzqec lewlw la` .dl yxbn ixnbl Ðxn`ic ,yxbne xnb `le ze`txzdl giky Ð

ziid eli`dl liren mqy rcei i`ed `zyd xninl `kilc .oiyexibl jenq reawl dligzdy enk ,zqe rawzy yegl yi mzdc :uxiz y"eixcn dnly epiax axde .dyxbn iziid `l Ð

z`ixac.z`ixai` eizgz dzidy cerac rxtnl `zlin i`lbi` `dc Ðåðéáùzpn`p `id dpialenr mipy xyr dzdya i`c ?ixii` i`nac :dniz Ðdxei oi`c `nrh il dnl Ð

ddy `l i`e .dpnn zepail dkf `ly itl ,daezk ozie `ivei inp ugk dxei elit` ?ugkmixne` eid dpey`xa :opzc (a,v) mixcp seqc dpexg` dpynk ,xg`a dpzp dipir `ny yegip Ð

zlwlwne xg`a dipir zpzep dy` `dz `ly :xnel exfg ,'ek `xnba mzd rnyn ikdc .ugk dxei oi`y minyl ielb :yexit ,jpial ipia minyd :daezk zelhepe ze`vei miyp yly

jpial ipia minyd `l` ,dlra lr`kde ,dprh zngn d`a dpi`a mzdc :`niz ike .eqiitzie dcerq eyriy :l`ppg epiax yxity enk e` .mingx mdipy eywai :dywa jxc eyri Ð

dprh zngn d`aadprh zngn d`a oi` m` mzdc :cere !xg`a dipir dpzp `ny yegip mewn lkn Ð`idde ?daezk ozie `ivei exn` dnl dpey`x dpynae .dipin dl `wtp i`n Ð

opiyiig `le ,dprh zngn d`aa oitekc oizrny seqcxg`a dpzp dipir `nye`l i`c .zxg` dy`n mipa el yie mipy xyr enr dzdya e` ,xewr `edy recia `nwe`l `ki` Ð

dprh zngn d`ac`kdc jde .mipa el yic oeik ,diaxe dixt lehia meyn oitek eid `l Ðdprh zngn d`ae mipa el yie mipy xyr ddya dnwe`l `kil Ðdxei elit` ok m`c Ð

mipa el yic oeikc :zvw xnel yi ,edine .dpnn zepail dkf `lc oeik ,oitek inp ugkjkle .lirl xn`ck ,dzkf `lc `id idi` :daxc`c xninl ol zi` `l` ,ely qpe`a zelzl oi` Ð

zxg` dy`n mipa el yiy it lr s`e .ugk dxeic mrh dkixvcin dxn` `ly dne .dcli `le mipy xyr ddyc `zlin gkenc ,dpin`dl yie .lwlwzp jk xg` `ny Ðmeyn Ð

`ilrn dprh dl yiy oeikc ,dprh zngn d`aae mipy xyr dnr ddy `lca `nwe`l `ki` :inp i` .xg`a dpzp dipira opilz dedc ,dixacl oiyyeg epiid `l mipy xyr crcÐ

mixcpc `idde .xg`a dpzp dipirl eyg `lc ,dpey`x dpyn oic` denwe`e ,dciqtdl evx `ldpey`x dpynl ,mewn lkne ,dprh zngn d`a dpi`a Ðmeyn ,daezk ozie `ivei Ð

iyilyl zqip` `kdc :yxit xi`n epiax oa wgvi epiax axde .znk aeyg mipa el oi`y inc ,xkf dl `diy dvexy zprehy .ugk dxei oi`yk jk lk yinyz z`pd dl oi` `nyc

rnyn oeyld jeznc :wgvi epiaxl dywe .mipal ie`x oi`c oeik dil `ifgc ,epnn dzaezk ciqtz `le zpn`pc ugk dxei oi`c dxn` i`c ol rnyn `we ,daezk `la `vz exn`c ,i`w

epiax axde ?daezk liaya zxwyne ok zprehy yegl oi` dnlc :zvw dyw cere .oic zial mi`a ok zngn eciled `le daxd cgi eidy zngnc ,dipin dxn` `ide dpin xn` `edc

xne` `ed :xn`wck ,`iz` dizeek oizrnyc `pwqnc ,dwfg `ied ipnif zlza xn`c l`ilnb oa oerny oaxke ,mipy xyr iyilyd mr dzdyyk ixii` `kdc :yxit miig epiax oa l`eny
dlit`
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קפב
miwxt dyelyaa cenr dq sc ± iriax wxtzenai

øùò åâá úìôà øîà àåäep`yk Ð,"xyr jeza dlitd" :xne` `ed ,`ivedl etekl oi`a

.dlitdy dryn dpen :opzc ,`ivedl onf oi` oiicreúéìôà àì äøîà àéäå`l` Ð

.ip` dxwríéìôðì ä÷æçåädkf `l `ny ,daezk ozie `iveie Ðzepail.dpnnäìéôà
éøú.`ive` `le Ðàðîéäî àéäepilry `l` ,oiyexib zraez `idy `le .eze` oiteke Ð

.diaxe dixt miiwl etekläðùîàì ìáà
äùàä.`xnba yxtn `nrhe Ðàøîâøîåì

øáãòîùðä`xwie) aizkc Ðgked" :(hi

"gikez.epnid lawny in gikedl Ðäåö êéáà
ikxc iptn epiy md `l` ,dev `l awri Ð

.melyêìà êéàd xn`ie" aizke Ðxwa zlbr '

'ebe "geafl zxn`e jcia gwzjexa yecwd Ð

.zepyl dev `edï÷æ éðåãàådxn` dxy Ð

xacd `ed jexa yecwd dlbyke ,iefa oeyl

df dnl" :aizk ,mdxa`ldwgvip`e 'ebe dxy

.melyd iptn xacd dpiye ,"izpwféáøã äéîùî
ïðçåé.dwexa oa opgei iaxk dkld Ðåäðéøãäàå

åäééôàìewlge .mlern opgei iax dxn` `lc Ð

evx `le ,ceak elaexw eda` iax .eyigkdl

(`,ci) oixcdpqa xn`ck ,ded zeklnl

:xqiw iac `zdn` oxync :(`,fi) zeaezkae

.dizne`c `pxacn ,dinrc `axäåä àãáåòÐ

ezraez `ide.mipa dl eid `ly itl ,dyxbl

éîà éáøã äéî÷ì éàúàãÐ.dyxbl ezraeze

úã÷ôî àìz`vl z` dvex m`e Ðjl oi` Ð

.daezkäìéã åáéñîdzpwfa Ðdilr `dz dn?
äãéì àøèåç,dzpwf zrl eilr oryzy ur Ð

zenz m`e.dpxawiàñøë àãç éì úãìé åëéà
,zizy `ly ozi ine Ðiclze,cg` qxk cer il

y.mipa ipéçà.mine`z Ð
àúååçà

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

eiykr ixdy ,dpin xne` `ed :xn`wc `d `gip `zyde .`zlz dxn` `ide ,ixz dlit`

m`e .zpn`pc wiqne .dipin dxn` `ide .dzaezk ciqtdl dl yie ,ipnif zlza dwfged

wwfdl leki oi`c zprehzprehyk `wecc .dpexg` dpynl elit` zpn`pc epizeax ewqt Ð

seqa opixn`ck ,zxwync da rci `l dlray itl ,zxwyn `ny opiyiig ugk dxei oi`y

`xwync da rcic `zlina la` .(`,`v) mixcp

dfirn dy`d oi`y itl ,`pepnd axcn zpn`p Ð

.dlra ipta dipt

àìåeaxe ext xn`wmc`lc ab lr s` Ð

"eaxe ext" xn`w oey`xddkxa `eddÐ

.devnl `le ,`nlra

éàåi`n daezk `cwtin `lc jzrc `wlq

dzciar`cwtin i`c rnyn Ð`gip Ð

ok m` ,`cwtn i`c :dnize .daezk dl yic

:daxc`c xninl ol zi`e ,diaxe dixt` `yprin

epiax uxize !lirl gkenck ,dzkf `lc `id idi`

.xewr `edy recia `kdc :xi`n iax oa wgvi

,dzciar i`n daezk jixt i`n` :zvw dyw la`

.`ivei i`n` :inp jixt `leéëopitk i`ce `d

dzngn oitekc jpd lkc :l`ppg epiax yxit ÐÐ

ztqez la` ,dl zi` miz`ne dpn `weczil Ð

`dn wiice .dl siqe` `l wtinl `zrc`c ,dl

i`pz :(a,cp zeaezk) "it lr s`" yixa xn`c

`le ,'ek zcxenl dpin `wtp ,daezkk daezk

.da `veike ,dprh zngn d`al dpin `wtp xn`w

xyr dnr ddyl dpin `wtp xn`w `lc `de

,zipeli`n drxb `lc ,ztqez inp dl yiy ,mipy

cyic (`,`w zeaezk) "zpefip dpnl`" seqa xn`

ztqez dl`lc oeik ,`id `hiytc `zlin Ð

oitek oic zia m` dleki `id dnc ,oitek dzngn

lklc :yxtn mz epiaxe .diaxe dixt meyn eze`

zp`nne .[daezkk] daezk i`pz ied ilin

mdl yiy it lr s` daezk mdl oi`c dizexage

ztqez`lc `zlin i`lbi`c meyn mzd Ð

`l "izrxt" oiprlc okzi `le .mlern dycwzp

daezk`c ,daezkk daegk i`pz iedxn` `l Ð

ztqezae ,melkgkenck ,"izrxt" xnel on`p Ð

`rivn `aa) qepixn iaxc dixa i`zayc `caera

ik ,envr ozg siqed `l mzdc :zegcl yie .(`,fi

oi`e .ztqez x`yk aiyg `le ,eia` i`zay m`

wqty zg` daeyza iz`vn ok .o`k jix`dl

zpreh dzidy dy` lr mdxa` oa wgvi epiax

oreh did yi`de .ezxeab yi`l oi` ik dlra lr

znxebe zhrea `id j` ,miyp` zxeab el did ik

,`pepnd axcn `pnidn `lc ,leral leki oi`y

lrad dcedy `kide .daezk zraez dzidy oeik

leral leki oi`ydaezke hb ozil jixvc wqt Ð

leki oi`c oeik ,dprh zngn d`a dpi` elit`

la` ,miz`ne dpn `wece .dper dl miiwl llk

ztqez`le dtegl dqpkpa `dc .ozi `l Ð

zeaezk) "it lr s`" yixa ewiza cnr dlrap

.d`ia zaig zpn lr `l` azk `l `nyc (`,ep

oiwleg ewiz lkc ,oe`b i`d axleoic o`k jiiy Ð

el dqipkdy dzipecp la` .oiwleglkd xifgi Ð

`ipecp oiazeky dn la` el dqipkdy erciy dn

dlkd ceakl dlecboirk iedc el d`xp Ð

lkl o`k yie ,zeywzdl leki m` ,edine .ztqez

wxnl gk el oi` la` .dxhr zqpkd zegtdlrÐ

d`ia zaig o`k yic ,ztqez yic el d`xp df

xv dngxy zngn leral leki oi` m`e .dxhr zqpkdamipy yly oiznd m`c azk Ðmrhne .miaexn icy ingx ik ,dpipa xezql xdnl dl oi`y azk ieywd lr s`e .dpy cer oiznic Ð

dl azk `l wtinl `zrc`c meyn dprh zngn d`aa ztqez oi`c l`ppg epiax wqtc.jkl dligzn el z`yipc rici rcinc ,lerail leki oi`a jiiy oi` mrhd df Ð
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.úéìtà àì :äøîà àéäå ,øNò Bâa zìtà :øîà àeä¨©©§©§§¤¤§¦¨§¨¨©§¦
àúéà íàc ,úðîàð àéä Bæa óà :éîà éaø øîà£©©¦©¦©§¦¤¡¤¤§¦¦¨
äøæçå ,äìétä .ä÷æçî àì äúøwòa dLôð ¯ äìétäc§¦¦¨©§¨§©©§¨¨©§§¨¦¦¨§¨§¨
:øîà àeä .íéìôðì ä÷æçeä ¯ äìétäå äøæçå ,äìétäå§¦¦¨§¨§¨§¦¦¨§§¨¦§¨¦¨©
÷çöé éaø øîà .úìz :äøîà àéäå ,éøz äìétà©¦¨§¥§¦¨§¨§¨£©©¦¦§¨
àéä :eøîàå ,àLøãî éa äåä àcáeò :øæòìà ïa¤¤§¨¨§¨£¨¥¦§¨¨§¨§¦
éìôéða dLôð ¯ äìtà àìc àúéà íàc ,àðîéäî§¥§¨§¦¦¨§¨©§¨©§¨§¦§¥

.ä÷æçî àìäðùî,äiáøe äiøt ìò äåeöî Léàä ¨©§§¨¨¦§¤©§¦¨§¦¨
ìò :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø .äMàä àì ìáà£¨Ÿ¨¦¨©¦¨¨¤§¨¥©
íäì øîàiå íéäìà íúBà Cøáéå" :øîBà àeä íäéðL§¥¤¥©§¨¤¨¡Ÿ¦©Ÿ¤¨¤

."eáøe eøt [íéäìà]àøîâéaø øîà ?éléî éðä àðî ¡Ÿ¦§§§¨¨¥¦¥¨©©¦
íeMî àòìéàøæòìà éaøaïBòîL éaø:àø÷ øîà , ¤§¨¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¨©§¨

ïéàå ,Laëì Bkøc Léà ¯ "äeLáëå õøàä úà eàìîe"¦§¤¨¨¤§¦§¨¦©§¦§Ÿ§¥
!òîLî ézøz "äeLáëå" ,äaøcà .Laëì dkøc äMà¦¨©§¨¦§Ÿ©§©¨§¦§¨©§¥©§©
óñBé áø .áéúk "dLáëå" :÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨§¦§¨§¦©¥
øîà÷ àìå "äáøe äøt écL ìà éðà" ,àëäî :øîà̈©¥¨¨£¦¥©©§¥§¥§Ÿ¨¨©

íeMî àòìéà éaø øîàå ."eáøe eøt"øæòìà éaøaéaø §§§¨©©¦¤§¨¦©¦¤§¨¨§©¦
ïBòîLòîLpä øác øîBì íãà ìò äåönL íLk : ¦§§¥¤¦§¨©¨¨©¨¨©¦§¨

ác øîBì àlL íãà ìò äåöî Ck ¯.òîLð BðéàL ø ¨¦§¨©¨¨¤Ÿ©¨¨¤¥¦§¨
ït õì çëBz ìà" :øîàpL ,äáBç :øîBà àaà éaø©¦©¨¥¨¤¤¡©©©¥¤

a øæòìà éaø íeMî àòìéà éaø øîàå ."jáäàéå íëçì çëBä jàðNéïBòîL éaøBì øzeî : ¦§¨¤¨©§¨¨§¤¡¨¤¨§¨©©¦¤§¨¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¨
ì íãàìéáà" :øîàpL ,íBìMä øáãa úBpL.'åâå "àð àN àpà óñBéì eøîàú äk 'åâå äeö E §¨¨§©¦§©©¨¤¤¡©¨¦¦¨ŸŸ§§¥¨¨¨¨

éà ìàeîL øîàiå" :øîàpL ,äåöî :øîBà ïúð éaø'åâå éðâøäå ìeàL òîLå Cìà Céác ." ©¦¨¨¥¦§¨¤¤¡©©Ÿ¤§¥¥¥¥§¨©¨©£¨¨¦§¥
éðBãàå" áéúk àøwéòîc .Ba äpéL àeä Ceøa LBãwä óàL íBìMä ìBãb :àðz ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¨¨¨©¨¤©©¨¨¦¨§¥¦¨¨§¦©£¦

å ïðçBé éaø ,øîzà ."øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø" ."ézð÷æ éðàå" áéúk óBqáìe "ï÷æòLBäé éaø ¨¥§©§¦©£¦¨©§¦©¦¨¨¤§¨¥¦§©©¦¨¨§©¦§ª©
.ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøk äëìä ïéà :øîà ãçå ,ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøk äëìä :øîà ãç ,éåì ïa¤¥¦©¨©£¨¨§©¦¨¨¤§¨§©¨©¥£¨¨§©¦¨¨¤§¨
ïðçBé éaøc déîMî øîà÷å eäaà éaø áéúéc ,äëìä ïéà øîàc àeä ïðçBé éaøc íéizñz¦§©¥§©¦¨¨©£©¥£¨¨§¨¥©¦©¨§¨¨©¦§¥§©¦¨¨
,øîà àaà øa àéiç éaø :éøîàc àkéàå .eäéétàì éñà éaøå éîà éaø eäðéøãäàå ,äëìä£¨¨§©©§¦§©¦©¦§©¦©¦§©©§§¦¨§¨§¦©¦¦¨©©¨£©
eäaà éaø øîàc ïàîì àîìLa :àtt áø øîà .eäéétàì éñà éaøå éîà éaø eäðéøãäàå§©©§¦§©¦©¦§©¦©¦§©©§¨©©©¨¦§¨¨§©§¨©©¦©¨
àaà øa àéiç éaø øîàc ïàîì àlà ,éãéî àìå déì eøîà àì øñé÷ éa ãBák íeMî ¯ døîà£¨¨¦§¥¥¨¨¨§¥§¨¦¥¤¨§©§¨©©¦¦¨©©¨

¯ døîà?dìò äåä éàî !éëä ïðçBé éaø øîà àì :déì eøîéìòîL àzàçà éaø øîàc , £¨¨¥§¥¨£©©¦¨¨¨¦©£¨£¨¨§©§¨©©¦©¨
,éøñé÷c àzLéðëa ïðçBé éaøc dén÷ äåä àãáeò :éñà éaø øîà eäaà éaø øîà àðéðç øa©£¦¨¨©©¦©¨¨©©¦©¦§¨£¨©¥§©¦¨¨¦§¦§¨§¥¨¦

éàå ."äaeúk ïzéå àéöBé" :øîàåCúòc à÷ìñàîìc ?dzãéáò éàî äaeúk ¯ äã÷tî àì ©£©¦§¦¥§¨§¦¨§¨©£¨¨¦©§¨§¨©£¦§¥¦§¨
øîà .äaeúk éì áä :déì äøîà ,éîà éaøc dén÷ì éàúàc àéää ék .äðòè úîçî äàáa§¨¨¥£©§¨¨¦©¦©£©§©¥§©¦©¦¨§¨¥©¦§¨£©
ék :øîà ?àúzà Cäc dìò éåäéz éàî dìéc eáéqî :déì äøîà .zã÷téî àì ,ìéæ :dì̈¦¨¦©§©§¨§¨¥¦¦¦¨©¤¡¥£¨§¨¦§¨£©¦
àì :déì äøîà .zã÷téî àì :dì øîà ,ïîçð áøc dén÷ì éàúàc àéääå .ïðéôk éàcå ¯ àä̈©©¨¥©©¦©£©§©¥§©©§¨£©¨¨¦©§©§¨§¨¥¨
äi÷æçå äãeäé .ïðéôk éàcå ¯ àä ék :øîà ?äøeá÷ì äøîe dãéì àøèeç àúzà Cä àéòä£¨©¦§¨§¨§¨¨¨¨¦§¨£©¦¨©©¨¥©§¨§¦§¦¨
,úéãeäé .äòáL úlçúì Búøeö äøîâð ãçàå äòLz óBñì Búøeö äøîâð ãçà ,eéä íéîBàz§¦¨¤¨¦§§¨¨§¦§¨§¤¨¦§§¨¨¦§¦©¦§¨§¦

c eäúéácàéiç éaøc dén÷ì àéúàå àðî éàðL ,äãéì øòö dì äåä ,àéiç éaøàúzà :äøîà , §¥§§©¦¦¨£¨¨©©¥¨§©¥¨¨§¨§¨§©¥§©¦¦¨¨§¨¦§¨
.àúléî éàìâéà óBñì .àzø÷òc ànñ àézLà àìæà .àì :dì øîà ?äiáøe äiøtà àãwtî¦©§¨©§¦¨§¦¨£©¨¨¨§¨¦§§¨©¨§©©§¨§¦§©¦§¨
.éåèå éæt ,éçà ¯ äi÷æçå äãeäé :øî øîàc !àúéøçà àñøk àãç éì zãìé ekéà :dì øîà£©¨¦¨§©§¦£¨§¥¨©£¦¨§¨©¨§¨§¦§¦¨¨¥¨¦§¨¦
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יבמות. הבא על יבמתו - פרק שישי דף סה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc zenai(ipy meil)

etekl mi`a oic ziae ,mipy xyr exary ote`a :`xnbd zx`an
e ,`ivedl,øîà àeäipi` oiicr epi`eyipn mipy xyr exary s` ¨©

c meyn ,dyxbl aiigøNò Bâa zìtàdlitde dxarzd dy`dy - ©¥§§§¤¤
zrn mipy xyr dpen zltnde ,mipyd xyr jeza dxaer z`

dlitdy(.cq),úéìtà àì äøîà àéäåil oi` `l` ,izltd `l - §¦¨§¨Ÿ©¥¦
.dxwr ip`y meyn mipaBæa óà énà éaø øîàoreh lrady s` ¨©©¦©¦©§

dlitdy i`ce zprh,úðîàð àéämeynàúéà íàcmipekp m` - ¦¤¡¤¤§¦¦¨
eixacä÷æçî àì äúø÷òa dLôð ,äìétäczxwyn dzid `l - §¦¦¨©§¨§©§¨¨Ÿ©§§¨

zprehy oeike ,dp`yil evxi `ly iptn ,zexwra dnvr dwifgne
.dita zn` i`ce dlitd `ly
y ote`a :`xnbd zx`an ceräìétäå äøæçå ,äìétäå äøæçå ,äìétä¦¦¨§¨§¨§¦¦¨§¨§¨§¦¦¨

,ziyilyaíéìôðì ä÷æçeäipa mipa `le miltp epnn zcleiy - §§¨¦§¨¦
my`d `edy milezy oeik ,dzaezk mlyle dyxbl jixve ,`niiw
m`e .dpnn zepaidl dkf `ly meyn dizecle dlitn `idy jka

éøz äìétà ,øîà àeädwfged `l oiicre ,zecle ipy dlitd - ¨©©¦¨§¥
,miltpl,äøîà àéäåizltdúìzzwfgen ip`e zecle dyly - §¦¨§¨§¨
,litdlàLøãî éa äåä àãáeò ,øæòìà ïa ÷çöé éaø øîà`a - ¨©©¦¦§¨¤¤§¨¨¨¨£¨¥¦§§¨

,yxcnd zial dfk dyrneøîàå,minkgdàðîéäî àéä,[zpn`p-] §¨§¦§¥§¨
,dzaezk zzle dyxbl eze` mitekeäìtà àìc àúéà íàcm`y - §¦¦¨§Ÿ©§¨

,dyly dlitd `ly eixac mipekpä÷æçî àì éìôéða dLôð`l - ©§¨§¦§¥Ÿ©§§¨
evxi `ly iptn ,miltp zcleik dnvr dwifgne zxwyn dzid

.dita zn` i`ce dyly dlitdy zprehy oeike ,dp`yil

äðùî
:diaxe dixta deevn in dpc dpyndìò äeeöî Léàäzevn meiw ¨¦§¤©

íäéðL ìò ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø .äMàä àì ìáà ,äiáøe äiøt§¦¨§¦¨£¨Ÿ¨¦¨©¦¨¨¤§¨¥©§¥¤
dege mc` -øîBà àeä(gk ` ziy`xa)íäì øîàiå íéäìà íúà Cøáéå' ¥©§¨¤Ÿ¨¡Ÿ¦©Ÿ¤¨¤

,'eáøe eøt [íéäìà].diaxe dixta eehvp mdipyy yxetne ¡Ÿ¦§§

àøîâ
dixtn dxeht dy`dy `nw `pz ly exewn z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .diaxeéléî éðä àðî.el` mixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn,ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMî àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨¦©¦¤§¨¨§©¦¦§

àø÷ øîà'eaxe ext' ly weqtd jynda(my)õøàä úà eàìîe' ¨©§¨¦§¤¨¨¤
,'äeLáëåwxeBkøc Léàe mgldlLaëì,ux`d z`dkøc äMà ïéàå §¦§¨¦©§¦§§¥¦¨©§¨

e mgldl,Laëìweqtd zligzay 'eaxe ext' zevn mb `linne ¦§
.dy`l `le yi`l dxn`p

:`xnbd dywn,äaøcàixd'äeLáëå'miax oeylaòîLî ézøz- ©§©¨§¦§¨©§¥©§©
:`xnbd zvxzn .dy`l mb epiide ,mipyl xn`py rnynáø øîà̈©©

áéúk 'äLáëå' ,÷çöé øa ïîçðxn`p eli`k miyxec okle ,'e `la ©§¨©¦§¨§¦§ª¨§¦
.dy`l `le yi`l xn`py micnle ,'dWake' cigi oeyla§¦§¨

:`nw `pz zhiyl xg` xewn,øîà óñBé áøcnl `nw `pz,àëäî ©¥¨©¥¨¨
awri dehvpy(`i dl ziy`xa)'äáøe äøt écL ìà éðà',cigi oeyla £¦¥©©§¥§¥

øîà÷ àìåmiax oeyla,'eáøe eøt'dehvp yi`d wxy x`eane §Ÿ¨¨©§§
.dy`d `le ,diaxe dixta

iaxa xfrl` iax mya `rli` iax ly mitqep mixn`n ipy
:oernyíLk ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMî àòìéà éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¦©¦¤§¨¨§©¦¦§§¥

øîBì íãà ìò äåönLdxiar xearl cnery exiaglòîLpä øác ¤¦§¨©¨¨©¨¨©¦§¨
xn`py ,rneyd al lr lawzzy dgkez -(fi hi `xwie)gkFd'¥©

,'Lzinr z` gikFYøîBì àlL íãà ìò äåöî CkexiaglBðéàL øác ¦©¤£¦¤¨¦§¨©¨¨¤Ÿ©¨¨¤¥
òîLðgked' dxezd dltk jkly ,eal lr lawzz `ly dgkez - ¦§¨

oi`e ,dgkezd z` lawiy inl wx gikedl yiy cnll 'gikez
.dgkezd z` lawi `ly inl gikedläáBç ,øîBà àaà éaø`l ©¦©¨¥¨

yi devnd calny epiide ,dgkez epnn lawi `ly mc` gikedl
el xenyi ezgkez rneydy meyn ,gikenl dpkq meyn mb dfa

,d`pyøîàpL(g h ilyn)íëçì çëBä jàðNé ït õì çëBz ìà' ¤¤¡©©©¥¤¦§¨¤¨©§¨¨
.'jáäàéå§¤¡¨¤¨

íãàì Bì øzeî ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMî àòìéà éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¨§¨¨

ìúBpLzn`d on exeaica,íBìMä øáãaiepiyd ici lry xnelk §©¦§©©¨
,mely `iaiøîàpLsqei ig`a(fi-fh p ziy`xa)xn`l sqFi l` EEvie' ¤¤¡©©§©¤¥¥Ÿ

éáà'åâå àð àN àpà óñBéì eøîàú äk ,'åâå äeö C,'Lig` rWR ¨¦¦¨ŸŸ§§¥¨¨¨¨¤©©¤
mely didiy ick zn`d on epiye ,ok xnel meiv `l awri zn`ae

.mdipia,øîBà ïúð éaømb yiäåöî,melyd iptn zepyløîàpL ©¦¨¨¥¦§¨¤¤¡©
mewna jlnl cec z` geynl jliy l`enyl 'd xn`y xg`l

le`y(a fh '` l`eny)éà ìàeîL øîàiå''åâå éðâøäå ìeàL òîLå Cìà C ©Ÿ¤§¥¥¥¥§¨©¨©£¨¨¦
s` z`fe ,'iz`A 'dl gAfl Yxn`e LciA gTY xwA zlbr 'd xn`Ie©Ÿ¤¤§©¨¨¦©§¨¤§¨©§¨¦§Ÿ©¨¦
zepyl l`enyl deiv 'dy x`eane ,jlnl cec z` geynl `ay

.l`eny ly enely meyn zn`d on
:melyd zlrn lceba `ziixaàðz ìàòîLé éaø éácziaa - §¥©¦¦§¨¥¨¨

,epipy l`rnyi iax ly eyxcnCeøa LBãwä óàL ,íBìMä ìBãb̈©¨¤©©¨¨
àeäenvrBa äpéL,[exear-]àøwéòîcdxy ixaca dligzay - ¦¨§¥¦¨¨

wgvi zcled zxeya lráéúk(ai gi ziy`xa)DAxwA dxU wgvYe' §¦©¦§©¨¨§¦§¨
'ebe xn`l,'ï÷æ éðBãàå,mdxa`l iefia jka dideáéúk óBqáìemy) ¥Ÿ©¦¨¥§©§¦

(bi gimpn` s`d xn`l dxU dwgv dG dOl mdxa` l` 'd xn`Ie'©Ÿ¤¤©§¨¨¨¨¤¨£¨¨¨¥Ÿ©©ª§¨
cl`,'ézð÷æ éðàå.mdipia mely `diy ick dpeyl z` dpiy 'dy ¥¥©£¦¨©§¦

:dpyna epipyøîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø'eke xne` `ed mdipy lr ©¦¨¨¤§¨¥
.eaxe ext

:diaxe dixta dy` aeig iabl dkldd dn dpc `xnbd,øîzà¦§©
ewlgpïa ïðçBé éaøk äëìä ,øîà ãç ,éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦§ª©¤¥¦©¨©£¨¨§©¦¨¨¤
ä÷Bøae ,diaxe dixta zaiig dy`yïðçBé éaøk äëìä ïéà ,øîà ãç §¨©¨©¥£¨¨§©¦¨¨

,ä÷Bøa ïa.diaxe dixta deevn dpi` dy`eíéizñzgikez -éaøc ¤§¨¦§©¥§©¦
øîàc àeä ïðçBéyäëìä ïéàdyrndn ,`wexa oa opgei iaxkáéúéc ¨¨§¨©¥£¨¨§¨¦

äëìä ,ïðçBé éaøc déîMî øîà÷å eäaà éaø,`wexa oa opgei iaxk ©¦©¨§¨¨©¦§¥§©¦¨¨£¨¨
eäéétàì éqà éaøå énà éaø eäðéøcäàåiaxe in` iax ernyyke - §©§§¦§©¦©¦§©¦©¦§©©§

iax ok xn` `ly ze`xdl ,xeg`l mdipt exifgd eixac z` iq`
.mlern opgeiéøîàc àkéàåy ,df dyrnøîà àaà øa àéiç éaø §¦¨§¨§¥©¦¦¨©©¨¨©

,`wexa oa opgei iaxk dkldy opgei iax myaénà éaø eäðéøcäàå§©§§¦§©¦©¦
eäéétàì éqà éaøå.ok xn` `ly ze`xdlàîìLa ,àtt áø øîà §©¦©¦§©©§¨©©¨¨¦§¨¨

øîàc ïàîìy,døîà eäaà éaøy oaenéa ãBák íeMîd [zia-]øñé÷ §©§¨©©¦©¨©§¨¦§¥¥¨
eil` axewn didydéì eøîà àìiq` iaxe in` iaxéãéî àìå Ÿ¨§¥§Ÿ¦¦
,ezerh lr [melk-]øîàc ïàîì àlày,døîà àaà øa àéiç éaø ¤¨§©§¨©©¦¦¨©©¨©§¨

,dywdéì eøîéìy el exn`i iq` iaxe in` iaxy -éaø øîà àì ¥§¥Ÿ¨©©¦
.éëä ïðçBé.`iyewa zx`yp `xnbde ¨¨¨¥

:`xnbd zxxandìò äåä éàîiax zrcl dkldd zrxkd dn - ©£¨£¨
deevn dy`y wqty dgked d`ian `xnbd .ef dl`ya opgei

:diaxe dixtaeäaà éaø øîà àðéðç øa àçà éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦£¨©£¦¨¨©©¦©¨
ïðçBé éaøc dén÷ äåä àãáeò ,éqà éaø øîàiptl `ay dyrn did - ¨©©¦©¦¨¨£¨©¥§©¦¨¨

opgei iaxéøñé÷c àzLéðëazqpkd ziaa -,ixqiw xird ly ¦§¦§¨§¥¨¦
`ypizy ick dyxbl dlra z` draz mipa dl eid `ly dy`y

,mipa epnn cileze xg`løîàålrady opgei iaxïzéå àéöBé §¨©¦§¦¥
Czòc à÷ìñ éàå .äaeúkdy`y xaqyäãwtî àìdeevn dpi` - §¨§¦¨§¨©§¨Ÿ¦©§¨

,diaxe dixt lrdzãéáò éàî äaeúkozil jixvy wqt recn - §¨©£¦§¨
,yxbzdl daiq dl oi`e ,diaxe dixta deevn dpi` ixd ,daezk
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"gikez.epnid lawny in gikedl Ðäåö êéáà
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.melyêìà êéàd xn`ie" aizke Ðxwa zlbr '
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.zepyl dev `edï÷æ éðåãàådxn` dxy Ð
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.d`ia zaig zpn lr `l` azk `l `nyc (`,ep
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àøîâ
dixtn dxeht dy`dy `nw `pz ly exewn z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .diaxeéléî éðä àðî.el` mixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn,ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMî àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨¦©¦¤§¨¨§©¦¦§

àø÷ øîà'eaxe ext' ly weqtd jynda(my)õøàä úà eàìîe' ¨©§¨¦§¤¨¨¤
,'äeLáëåwxeBkøc Léàe mgldlLaëì,ux`d z`dkøc äMà ïéàå §¦§¨¦©§¦§§¥¦¨©§¨

e mgldl,Laëìweqtd zligzay 'eaxe ext' zevn mb `linne ¦§
.dy`l `le yi`l dxn`p

:`xnbd dywn,äaøcàixd'äeLáëå'miax oeylaòîLî ézøz- ©§©¨§¦§¨©§¥©§©
:`xnbd zvxzn .dy`l mb epiide ,mipyl xn`py rnynáø øîà̈©©

áéúk 'äLáëå' ,÷çöé øa ïîçðxn`p eli`k miyxec okle ,'e `la ©§¨©¦§¨§¦§ª¨§¦
.dy`l `le yi`l xn`py micnle ,'dWake' cigi oeyla§¦§¨

:`nw `pz zhiyl xg` xewn,øîà óñBé áøcnl `nw `pz,àëäî ©¥¨©¥¨¨
awri dehvpy(`i dl ziy`xa)'äáøe äøt écL ìà éðà',cigi oeyla £¦¥©©§¥§¥

øîà÷ àìåmiax oeyla,'eáøe eøt'dehvp yi`d wxy x`eane §Ÿ¨¨©§§
.dy`d `le ,diaxe dixta

iaxa xfrl` iax mya `rli` iax ly mitqep mixn`n ipy
:oernyíLk ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMî àòìéà éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¦©¦¤§¨¨§©¦¦§§¥

øîBì íãà ìò äåönLdxiar xearl cnery exiaglòîLpä øác ¤¦§¨©¨¨©¨¨©¦§¨
xn`py ,rneyd al lr lawzzy dgkez -(fi hi `xwie)gkFd'¥©

,'Lzinr z` gikFYøîBì àlL íãà ìò äåöî CkexiaglBðéàL øác ¦©¤£¦¤¨¦§¨©¨¨¤Ÿ©¨¨¤¥
òîLðgked' dxezd dltk jkly ,eal lr lawzz `ly dgkez - ¦§¨

oi`e ,dgkezd z` lawiy inl wx gikedl yiy cnll 'gikez
.dgkezd z` lawi `ly inl gikedläáBç ,øîBà àaà éaø`l ©¦©¨¥¨

yi devnd calny epiide ,dgkez epnn lawi `ly mc` gikedl
el xenyi ezgkez rneydy meyn ,gikenl dpkq meyn mb dfa

,d`pyøîàpL(g h ilyn)íëçì çëBä jàðNé ït õì çëBz ìà' ¤¤¡©©©¥¤¦§¨¤¨©§¨¨
.'jáäàéå§¤¡¨¤¨

íãàì Bì øzeî ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMî àòìéà éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¨§¨¨

ìúBpLzn`d on exeaica,íBìMä øáãaiepiyd ici lry xnelk §©¦§©©¨
,mely `iaiøîàpLsqei ig`a(fi-fh p ziy`xa)xn`l sqFi l` EEvie' ¤¤¡©©§©¤¥¥Ÿ

éáà'åâå àð àN àpà óñBéì eøîàú äk ,'åâå äeö C,'Lig` rWR ¨¦¦¨ŸŸ§§¥¨¨¨¨¤©©¤
mely didiy ick zn`d on epiye ,ok xnel meiv `l awri zn`ae

.mdipia,øîBà ïúð éaømb yiäåöî,melyd iptn zepyløîàpL ©¦¨¨¥¦§¨¤¤¡©
mewna jlnl cec z` geynl jliy l`enyl 'd xn`y xg`l

le`y(a fh '` l`eny)éà ìàeîL øîàiå''åâå éðâøäå ìeàL òîLå Cìà C ©Ÿ¤§¥¥¥¥§¨©¨©£¨¨¦
s` z`fe ,'iz`A 'dl gAfl Yxn`e LciA gTY xwA zlbr 'd xn`Ie©Ÿ¤¤§©¨¨¦©§¨¤§¨©§¨¦§Ÿ©¨¦
zepyl l`enyl deiv 'dy x`eane ,jlnl cec z` geynl `ay

.l`eny ly enely meyn zn`d on
:melyd zlrn lceba `ziixaàðz ìàòîLé éaø éácziaa - §¥©¦¦§¨¥¨¨

,epipy l`rnyi iax ly eyxcnCeøa LBãwä óàL ,íBìMä ìBãb̈©¨¤©©¨¨
àeäenvrBa äpéL,[exear-]àøwéòîcdxy ixaca dligzay - ¦¨§¥¦¨¨

wgvi zcled zxeya lráéúk(ai gi ziy`xa)DAxwA dxU wgvYe' §¦©¦§©¨¨§¦§¨
'ebe xn`l,'ï÷æ éðBãàå,mdxa`l iefia jka dideáéúk óBqáìemy) ¥Ÿ©¦¨¥§©§¦

(bi gimpn` s`d xn`l dxU dwgv dG dOl mdxa` l` 'd xn`Ie'©Ÿ¤¤©§¨¨¨¨¤¨£¨¨¨¥Ÿ©©ª§¨
cl`,'ézð÷æ éðàå.mdipia mely `diy ick dpeyl z` dpiy 'dy ¥¥©£¦¨©§¦

:dpyna epipyøîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø'eke xne` `ed mdipy lr ©¦¨¨¤§¨¥
.eaxe ext

:diaxe dixta dy` aeig iabl dkldd dn dpc `xnbd,øîzà¦§©
ewlgpïa ïðçBé éaøk äëìä ,øîà ãç ,éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦§ª©¤¥¦©¨©£¨¨§©¦¨¨¤
ä÷Bøae ,diaxe dixta zaiig dy`yïðçBé éaøk äëìä ïéà ,øîà ãç §¨©¨©¥£¨¨§©¦¨¨

,ä÷Bøa ïa.diaxe dixta deevn dpi` dy`eíéizñzgikez -éaøc ¤§¨¦§©¥§©¦
øîàc àeä ïðçBéyäëìä ïéàdyrndn ,`wexa oa opgei iaxkáéúéc ¨¨§¨©¥£¨¨§¨¦

äëìä ,ïðçBé éaøc déîMî øîà÷å eäaà éaø,`wexa oa opgei iaxk ©¦©¨§¨¨©¦§¥§©¦¨¨£¨¨
eäéétàì éqà éaøå énà éaø eäðéøcäàåiaxe in` iax ernyyke - §©§§¦§©¦©¦§©¦©¦§©©§

iax ok xn` `ly ze`xdl ,xeg`l mdipt exifgd eixac z` iq`
.mlern opgeiéøîàc àkéàåy ,df dyrnøîà àaà øa àéiç éaø §¦¨§¨§¥©¦¦¨©©¨¨©

,`wexa oa opgei iaxk dkldy opgei iax myaénà éaø eäðéøcäàå§©§§¦§©¦©¦
eäéétàì éqà éaøå.ok xn` `ly ze`xdlàîìLa ,àtt áø øîà §©¦©¦§©©§¨©©¨¨¦§¨¨

øîàc ïàîìy,døîà eäaà éaøy oaenéa ãBák íeMîd [zia-]øñé÷ §©§¨©©¦©¨©§¨¦§¥¥¨
eil` axewn didydéì eøîà àìiq` iaxe in` iaxéãéî àìå Ÿ¨§¥§Ÿ¦¦
,ezerh lr [melk-]øîàc ïàîì àlày,døîà àaà øa àéiç éaø ¤¨§©§¨©©¦¦¨©©¨©§¨

,dywdéì eøîéìy el exn`i iq` iaxe in` iaxy -éaø øîà àì ¥§¥Ÿ¨©©¦
.éëä ïðçBé.`iyewa zx`yp `xnbde ¨¨¨¥

:`xnbd zxxandìò äåä éàîiax zrcl dkldd zrxkd dn - ©£¨£¨
deevn dy`y wqty dgked d`ian `xnbd .ef dl`ya opgei

:diaxe dixtaeäaà éaø øîà àðéðç øa àçà éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦£¨©£¦¨¨©©¦©¨
ïðçBé éaøc dén÷ äåä àãáeò ,éqà éaø øîàiptl `ay dyrn did - ¨©©¦©¦¨¨£¨©¥§©¦¨¨

opgei iaxéøñé÷c àzLéðëazqpkd ziaa -,ixqiw xird ly ¦§¦§¨§¥¨¦
`ypizy ick dyxbl dlra z` draz mipa dl eid `ly dy`y

,mipa epnn cileze xg`løîàålrady opgei iaxïzéå àéöBé §¨©¦§¦¥
Czòc à÷ìñ éàå .äaeúkdy`y xaqyäãwtî àìdeevn dpi` - §¨§¦¨§¨©§¨Ÿ¦©§¨

,diaxe dixt lrdzãéáò éàî äaeúkozil jixvy wqt recn - §¨©£¦§¨
,yxbzdl daiq dl oi`e ,diaxe dixta deevn dpi` ixd ,daezk
,jka deevn `id i`ce `l` ,daezk reazl dleki dpi` `linne
ozile dyxbl aiegn enr devnd miiwl dleki dpi`y oeike

.dzaezk
:`xnbd dgecàîìcdid df dyrny okzi ixd -äàáareazl ¦§¨§¨¨

mipa dl oi`y lr oiyexib,äðòè úîçîdynyiy oa dvexy ¥£©©£¨
,diaxe dixt meyn `le ,dzepwfaàéää ékdy`a dyrnd itk - ¦©¦

mipa `la mipy xyr d`eyp dzidyénà éaøc dén÷ì éàúàc- ©£©§©¥§©¦©¦
e in` iax iptl d`aydéì äøîà,in` iaxläaeúk éì áäaiig - ¨§¨¥©¦§¨©¥

.daezk il mlyle ipyxbl ilra z`ìéæ ,dì øîà`la ikl - ¨©¨¦
ixdy ,daezk ilawzyzãwtéî àì,diaxe dixt lr deevn jpi` - Ÿ¦©§©§

.jzaezka aiegn jlra oi` oiyexiba dvex z` m`e,déì äøîà̈§¨¥
àúzà Cäc dìò éåäéz éàî dìéc eáéqîdy`a didi dn dzepwfa - ¦¥¦¨©¦§¥£¨§©¦§¨

`ypize yxbzz `l m` dl xefriy oa dl didi `l ixd ,jiptly ef
.oa epnn cileze xg`løîà,in` iaxïðéôk éàcå àä ék- ¨©¦¨©©¨¦©
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xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc zenai(iyily meil)

eidàúååçà.[zene`z-] ©§¨¨
dpi` dy`y ewqty `iig iaxe ongp ax ixac lr dywn `xnbd

:diaxe dixta deevnéãwtéî àìåopi` miypy dkldd jk ike - §Ÿ¦©§¥
,ef devna zeevn,÷çöé éaø øîà àðéh÷ áø øa àçà áø øîàäå§¨¨©©£¨©©©¦¨¨©©¦¦§¨

L úçà äMàa äNòîdzidäçôL déöçziprpk,ïéøBç úa déöçå ©£¤§¦¨©©¤¤§¨¦§¨§¤§¨©¦
`l ipyde dxxgy mdn cg`e ,mitzey ipy dze` epwy ici lr
dxeq`e ,dgty divgy meyn l`xyil `ypdl dxeq`y ,dxxgy

,oixeg za divgy meyn iprpk carleôëåminkgdaø úà §¨¤©¨
ewlg xxgy `ly [dpec`-]ïéøBç úa dàNòåzxzen didzy ick ©£¨¨©¦

ixt lr deevn dy`y x`eane .`ypdlick dexxgye ,diaxe d
.devnd miiwl lkezy

:`xnbd dgec,÷çöé øa ïîçð áø øîàdeevn dpi`y okzi mlerl ¨©©©§¨©¦§¨
meyn `l` ,devnd miiwl lkezy ick dxxgyl edetk `le ,jka

`ypdl dleki dzid `ly oeikyda eâäð ø÷ôä âäðîdxiwtd - ¦§©¤§¥¨£¨
edetk z`f repnl icke ,da mi`heg eid miyp`de ,zepfl dnvr

.xzida `ypidl lkezy ick ,dxxgyl
eznai lr `ad jlr oxcd

lecb odkl dpnl` - iriay wxt
,zeyi` ipic ici lr mixvepd dnexz zlik` ipica wqer df wxt¨
minrte ,dnexza lek`l dy`d zxzen oi`eyipd zngny minrt
mipicd zpadl .dnexza lek`ln zlqtp `id oi`eyipd zngny
dxeza xn`p .dnexzd zlik` ipic z` micwdl yi df wxtay

(bi-i ak `xwie)lk`i `l xikUe odM aWFY Wcw lk`i `l xf lke'§¨¨ŸŸ©Ÿ¤©Ÿ¥§¨¦ŸŸ©
md FziA cilie FA lk`i `Ed FRqM oipw Wtp dpwi iM odke ,WcwŸ¤§Ÿ¥¦¦§¤¤¤¦§©©§Ÿ©¦¦¥¥
miWcTd znExzA `ed xf Wi`l didz iM odM zaE ,Fngla Elk`iŸ§§©§©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¦¦§©©¢¨¦
daWe Dl oi` rxfe dWExbE dpnl` didz iM odM zaE ,lk`z `lŸŸ¥©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨§¤©¥¨§¨¨
.'FA lk`i `l xf lke lk`Y dia` mgNn dixErpM dia` ziA l ¤̀¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥§¨¨ŸŸ©
lke`y weqta xen`d 'etqk oipw' llka `id odkd zy` s`e
milke` odkd ly eizendae miprpkd eicar oke .dnexza

.'etqk oipw' llka md s`y ,dnexza
epwize ,dlra zeyxl diqkp miqpkp ,d`yipe miqkp dl yiy dy`
iqkp'k e` ,dvxzy ote`a ezeyxl mqipkdl dleki `idy minkg
,mdizexit z` lke` wx lrade ,dly miqkpd seby xnelk ,'beln
o`v iqkp'k e` .dciqtd `id elfed m`e mzeixg`a aiig epi`e

zn `ede ,lrad ly miqkpd seb mby ,'lfxae` yxbzz m`y aiig
elfei m` s`e ,oi`eyipd zrya miqkpd ieey z` dl ozi onl`zz
mikiiy eidy micara zwqer epizpyn .ixnbl epnn eca`iy e`
,l`xyil d`yipy odk zal e` odkl d`yipy l`xyi zal

.dnexza mixzen md izn zx`ane

äðùî
äðîìàxeqi`a d`yipy,ìBãb ïäëìe`äöeìçå äLeøbd`yipy ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨

xeqi`a,èBéãä ïäëìm`Bì äñéðëädlral -éãáòå 'âBìî' éãáò §Ÿ¥¤§¦§¦¨©§¥§§©§¥
,'ìæøa ïàö',welg mpic,äîeøúa eìëàé àì âBìî éãáòj`ïàö éãáò Ÿ©§¤©§¥§ŸŸ§¦§¨©§¥Ÿ

.eìëàé ,ìæøa©§¤Ÿ¥
:dpynd zx`an,âBìî éãáò ïä elàåzelraa x`yp mteby micar §¥¥©§¥§

y ,dy`ddì eúî ,eúî íà,dy`d ly cqtdd -eøéúBä íàå- ¦¥¥¨§¦¦
,exwiizddì eøéúBäwx lrade ,dly oxwdy itl ,dly geexd - ¦¨

e ,mdizexit z` lke`àeäL ét ìò óàlrad -ïúBðBæîa áéiçly ©©¦¤©¨¦§¨
jiiy sebdy oeik mewn lkn ,ely mdici dyrny zngn ,micard

dy`léøämicar,äîeøúa eìëàé àì elàdnvr dy`d ixdy £¥¥ŸŸ§¦§¨
`eyp `idy s`e ,dnexza zlke` dpi`oeik mewn lkn ,odkl d

,dnexza zlke` dpi` ,mda dllgzpe od xeqi`a el` oi`eyipy
milke` mpi` dicar jk dnexza zlke` dpi` `idy myke

.dnexza
,ìæøa ïàö éãáò ïä elàåmde dlral dy`d dqipkdy micar §¥¥©§¥Ÿ©§¤

y ,lral ixnbl mikiiyBì eúî ,eúî íà,lrad ly cqtdd -íàå ¦¥¥§¦
Bì eøéúBä ,eøéúBäzrya eilr laiwy itl ,lral geexd - ¦¦

dl mlyi dyxbi e` zeni m`y ,el` miqkp lr zeixg` oi`eyipd

e ,elfei e` ezeni m` s` ,oi`eyipd zra didy itk miiey z`ìéàBä¦
,ïúeéøçàa áéiç àeäåe ,elyk miaygp mdéøämicareìëàé elà §©¨§©§¨¨£¥¥Ÿ§

.äîeøúá¦§¨
:xzid i`eyip ly ote`a micard oica dzr dpc dpyndúa©

âBìî éãáò ïéa ,íéãáò Bì äñéðëäå ïäëì úqépL ìàøNéeéãáò ïéa ¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥§¦§¦¨£¨¦¥©§¥§¥©§¥
,äîeøúá eìëàé elà éøä ,ìæøa ïàözlke` dnvr dy`dy oeik Ÿ©§¤£¥¥Ÿ§¦§¨

milke` ,dicark miaygpy ,belnd icar s` `linne ,dnexza
,lrad icark miaygpy ,lfxa o`v icar oky lke .dnexza

.ezenk dnexza milke`Bì äñéðëäå ìàøNéì úqépL ïäk úáe©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥§¦§¦¨
âBìî éãáò ïéa ,íéãáòeaeìëàé àì elà éøä ,ìæøa ïàö éãáò ïé £¨¦¥©§¥§¥©§¥Ÿ©§¤£¥¥ŸŸ§

,äîeøúaxg`l dnexza zlke` dpi` dnvr dy`dy oeik ¦§¨
,dnexza lke` epi` il`xyid lrad s`e ,l`xyil d`yipy

.dnexza milke` mpi` mdicar s` `linn

àøîâ
,heicd odkl dvelge dyexb lecb odkl dpnl` :dpyna epipy

:`xnbd ddnz .dnexza elk`i `l 'eke beln icar el dqipkdåik §
y ,oicd `ed jkéåäì ,éànà ,äîeøúa eìëàé àì âBìî éãáòaiygp - ©§¥§ŸŸ§¦§¨©©¦§¥

mze`Bðéð÷kodk ly,ïéð÷ äðwLly 'epipw' `id dy`d ixdy §¦§¨¤¨¨¦§¨
.dnexza lke` 'oipw dpwy epipw'e ,dl miiepw micarde ,odkd

:`xnbd z`f dgikeneäð÷å äMà àNpL ïäëì ïépî ,àéðúce`-] §©§¨¦©¦§Ÿ¥¤¨¨¦¨§¨¨
[dpwøîàpL ,äîeøúá eìëàiL ,íéãáò(`i ak `xwie)äð÷é ék ïäëå' £¨¦¤Ÿ§¦§¨¤¤¡©§Ÿ¥¦¦§¤

,'Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôðlke` odkd ly epipwy epiide ¤¤¦§©©§Ÿ©
.eicar oiae ezy` oia ,dnexzaäMàì ïépîed`eypd l`xyi za - ¦©¦§¦¨

odklíéãáò äúðwL,beln iqkpnål okåéãáòodkd lyeðwL ¤¨§¨£¨¦§£¨¨¤¨
L ,íéãáòel` micarLôð äð÷é ék ïäëå' øîàpL ,äîeøúá eìëài £¨¦¤Ÿ§¦§¨¤¤¡©§Ÿ¥¦¦§¤¤¤

,'Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷dpwi ik odke' wx aezkl dxezd dlkie ¦§©©§Ÿ©
mircei epiide ,'ea lk`i `ed ytpmilke` eicare odk zy`y

y cnll `l` ,'etqk oipw' dxezd dazk recne ,dnexzaBðéð÷ly ¦§¨
odk,ïéð÷ äðwLok mb oipw eze`ìëBàz` miyxece ,dnexza ¤¨¨¦§¨¥

,'ea lk`i `ed ,ytp etqk oipw dpwi ik ,odke' azkp eli`k weqtd
ytp epw ,ecar e` ezy` mdy ,odk ly etqk oipw m` ,xnelk
,dyw ok m`e .dnexza lke` car eze` s` ,car epiide ,zxg`
s` ixde ,dnexza milke` beln icar oi`y dpynd dxn` recn
dzpwy odk ly epipw `id dy`d mewn lkn ,dy`d icar mdy

.dnexza lek`l dicarl xizdl yie ,oipw
:`xnbd zvxznìëBàä ìk,envraìéëàîjxca okle ,mixg`l ¨¨¥©£¦

la` ,dnexza mdicar z` milik`n odk ly car e` dy` llk
ìëBà ïéàL ìk,envraìéëàî Bðéàepizpyna okle ,mixg`l ¨¤¥¥¥©£¦

zlke` dpi`e ,odkl dleqte dvelg e` dyexb `id dy`dy
.milke` mpi` dly belnd icar s` `linn ,dnvra

:`xnbd dywnàìådnexza lke` epi`y in yiy ep`vn `l ike - §Ÿ
,mixg`d z` lik`n z`f lkae envraéøäåodkå ìøòokìë ©£¥¨¥§¨

mipdkdïéìëBà ïðéàL ,íéàîhäoldl x`eank ,dnexza(.r),elka ©§¥¦¤¥¨§¦
dpyna epipy z`f(my)mdyïéìéëàîzvxzn .mdicarle mdiypl ©£¦¦

:`xnbd,íúä,`nh e` lxr odkaeäì áéàk eäééneta`ek mdit' - ¨¨©§¨¦§
a`k zngn dnexz lke` epi`y odkl minec md ,xnelk ,'mdl
cvn el` s`e ,dnexza epipw z` lik`dl leki i`ceay ,eita
e` dlina mnvr owzl mikixv mdy `l` ,lek`l mileki mnvr
dvelg e` dyexb la` ,mdipipw z` md milik`n okle ,dliah
zlik`n mlerl dlqtpe ,dllg `id ixd ,odkl xeqi`a d`eypd

.dipipw z` dlik`n dpi` okle ,dnexz
:dywne `xnbd dkiynn.ìéëàîe ,ìëBà ïéàL ,øæîî éøäå,xnelk ©£¥©§¥¤¥¥©£¦

rxf dl yi m` ,dpnl`zde odkl d`yipy l`xyi zay `ed oicd
oldl dpyna x`eane ,dnexza zlke` `id ixd odkdn(:hq)m`y

d`yip odkdn dzay oebk ,xfnn `ed odkdn dl yiy rxfd
dckp `ed odkdn dl x`ypy rxfde ,dza dzne ,oa dclie xfnnl
envr xfnnd oi`y s` ixd .egkn dnexza `id zlke` ,xfnnd
mxeb `ed mewn lkn ,xf `ede l`xyi oa `ed ixdy ,dnexz lke`
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המשך בעמוד קלק

miwxt dyelya` cenr eq sc ± iriax wxtzenai
àúååçàzene`z Ð.eid eizepaeïéøåç úá äàùòå.`ypil zxzen `dzy ick Ð

opitkcne.`cwtn `nl` daxläá åâäð ø÷ôä âäðî`ypil dleki dzid `ly itl Ð

dzidzxwtndnvretk jkitl da mi`hegedax z`.dxxgyl

ïøãäåúîáé ìò àáä êìò

äðùîéãáò åì äñéðëä .ìåãâ ïäëì äðîìà
âåìîdy`dy dn Ðzqpkn,dlral

el dnyemlawlenk ,dzaezk zeixg`a eilr

zlrpdc `ipecp `ce :oiazekysiqen `ede .dil

jke jk ipelt eilr law lkd jq :azeke ocbpk

dzaezkazqpkny yie .lfxa o`v oixew Ð

,dzaezka elek zazek dpi`e daxd oenn

zxiiynednvrl.beln iqkp od Ðlradelke`

ezn m`e .miiw dly oxwde ,zexit,dl ezn Ð

ezgt e`"lfxa o`v" oeyl .dl ezgt Ðoxw Ð

zget oi`y miiw,cqtpeolek ezn elit`yÐ

ozeixg`dl mlyl eilr.dpyxbi e` zeniyk

åìëàé àì âåìî éãáò`ide ,dly ody itl Ð

.`nrh yxtn `xnba onwle .dllgìàøùé úá
ïäëì úñéðùely opi`y beln icar elit` ÐÐ

`xnba opitlie .oipw dpwy epipw epiidc ,elk`i

epipwcoipw dpwy.lke` Ðàøîâàùðù
íéãáò äð÷å äùà.micar dpw e` Ðïéðîå

äùàìdzpwy ,odkl l`xyi za Ðmicar

epwy odk ly eicar e` ,dly beln iqkpn

.micaríéãáò åð÷ù åéãáòåm`e .opiqxb Ð

jixhvi` i`nle ,eax dpw car dpwy dn :xn`z

`xwedpiieaxl?el epzpy oebk dl zgkyn

.ea zeyx eaxl oi`y zpn lr dpn carlïäëå
åôñë ïéð÷ ùôð äð÷é éë`xw "etqk oipw" Ð

odk :rnyn ikde .`z` ikdlc opiyxce ,`xizi

car dpwi ecary ,ytp etqk oipw dpwi ikÐ

.ea lk`i `edìøòä,lke` epi` lxr odk Ð

@ .(`,r) onwl opzck ,oilke` eicareåäééîåô
åäì áéàëla` ,md `zpwz ixqegn ,xnelk Ð

ziyrp `idy ef la` .lek`le owzil micner

dllg.zinler oewiz dl oi` Ðøæîî éøäåÐ

,za dclie odkl zqipy l`xyi zazqip zade

en` m` ixde ,miiw oade ,dzne oa dclie xfnnl

odk zy`xg`l dnexz eliaya zlke` Ð

opzck ,odkd on rxf dl yiy itl ,dlra zzin

lke` epi` `ede ,(a,hq) oiwxta `tiqaxfc Ð

clepy ,ded xyk i` inp oicd `ede .`ed

.en` m` lik`ne ,lke` oi` inp ,xyk l`xyin

xfnn iaeze`l hwpc `deoizipznc meyn Ð

.`idìéëàú àîùxg`l dly beln icar Ð

icara la` .dlra odkd zzin`kil lfxa o`v

`l` ilk` dcic meyn e`l `zydc ,xfbnl

.oax `edy odk meynìàøùé úá äúòî àìà
úàùéðùìéëàú àì ïäëìbeln icar Ð

.dnexzaäúéî øçàì ìéëàú àîù äøéæâÐ

icar oia beln icar oia :oizipzna opz dnl`

.elk`i lfxa o`vúðäë äðîìàáodk za Ð

dia` znexzl dayyzzinni`e .dlra

dlra iiga dnexza beln icar elk`i opixn`

drxb `lc ,oipw dpwy epipw meyn ,df lecb odk

micar dpwy carn dllg jd,ezzin xg` `xizid iiexe`l `iz` Ðmlik`dlizepnl`a `xwirn :dxn`c ,dia` zngn dnexza.`yp iac dnexza oilke` icar eid oey`xdéáñðéà
äéì.oey`xd izepnl`a ,`xwirnk `yp iac dnexza icar elk`ie ,`ziinw `zlinl ixcd ,znyk ,`zyd .i`xabc dnexza icar ilk` ,lecb odkl Ðìàøùé úá äðîìà`lc Ð

xninl `ki` i`n ,iiexe`l `iz`?!micar dpwy carn drxb `l `d ,eiiga ilk` `l `nrh i`néâéìô àì`l Ðewlig.dpnl`l dpnl` oiaäìòáì íåù úñðëîäo`v iqkp Ð

dyxibyke ,miieqnd xace milk oda eide ,dzaezka el dnyy lfxa.dzaezk lehil dz`aeïúåð éðà íéîã øîåà àåäå úìèåð éðà éìë úøîåà àéäizlawy enk Ð,`neya ilr

,izeixg`a od f`neilye.od
ïéãä
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äðîìàelk`i `l beln icar .lecb odklzexit oipw :(a,fn oihib) xn`c o`nl elit` Ð

inc sebd oipwkoi`y enk ,ely sebd oi`y oeik ,etqk oipw ikda aiyg `l Ð

"laegd"a xn`ck ,inc sebd oipwk zexit oipw xn`c o`nl elit` ,yi`l oire oya oi`vei

di`x `iadl yi zvwe .(a,ht `nw `aa)`xza wxt yixac ,sebd oipw xza opilf` dnexzac

`vi ecar xiwtnd iab ,xn` (a,ck) zezixkc

s` ,dnexza lke` xexgy hb akernc ,zexigl

o`nl elit`e .sebd `l` ,zexit axl oi`y it lr

.`iz` inc sebd oipwk zexit oipw xn`c

ïéðî'ek odklza" :`tiqa ipzwc oizipznnÐ

"oilke` dly beln icarc odkl zqipy l`xyiÐ

dy`d gkn ilk`c `pin` dedc ,jxtnl ira `l

epipw meyn ,lrad gkn `le ,zlke`y dnvr

epipw :ipzwc `ziixan jixt ikdl ,oipw dpwy

zlke` dpi` elit` ,ok m`e .lke` oipw dpwyÐ

.lek`l mdl yiïäëì'ek dy` `ypyÐ

dqex`c meyn `yp hwp `l` ,qxi`y oicd `ed

e` (a,fp zeaezk) `lerc meyn dlk` `l opaxcn

.oetnq meynøîàðùytp dpwi ik odkeÐ

:(`,fp) "eznai lr `ad" wxta lirl opiyxcc `de

mixb za `ypy odk `kc revt"ytp"n epiid Ð

.`xiziåéãáòåmicar epwyiaxl elit` Ð

`la carl oipw oi` :(a,bk oiyecwa) xn`c ,xi`n

dl zgkyn ,zexigl ea `viy zpn lr elit` eax

micar epwy micarlke`c ,ecar xiwtna Ð

.(a,ck) zezixkc `xza wxta opixn`ck ,dnexza

äøéæâdzin xg`l lik`z `nyicarae Ð

xn`c o`nl elit` ,xfbnl jiiy `l lfxa o`v

dnr oicd :(jenqa)mze` dzab `ly onf lkc Ð

dl enye dzaby xg`e ,egkn oilke` oic ziaa

oic ziazzin xg`l micar dzpw eli`k ixd Ð

.dlra

àìà`l odkl zqipy l`xyi za dzrn

'ek `ny lik`z,inc `lc :dniz Ð

dzid lrad iiga `dc ,irhinl `kil mzdc

,o`k la` .zlke` dpi` eiykre dnvra zlke`

dnvray it lr s` ,lrad iiga micar elk`i m`

zlke` dpi`mb lik`z `ny xfbnl `ki` Ð

l`xyi za :iqxbc mixtq zi`e !dzin xg`l

`l dnvr `idc :jixte .lk`z `l odkl zqipy

iqxbc mixtqle .dzin xg` lk`z `ny ,lk`z

"lik`z `l inp"`zlin ilek`c xninl `ki` Ð

`l hwpc `l` ,lik`z `le lk`z `ly :jixt

micarn iieyw`l dil `gipc meyn lik`z

.micar`
ipiyxk
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.da eâäð ø÷ôä âäðî :÷çöé øa ïîçð áø øîà !ïéøBç¦¨©©©§¨©¦§¨¦§©¤§¥¨£¨

ïøãäåúîáé ìò àáä êìò

äðîìà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§
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eøéúBä íàå ,dì¯,dì eøéúBäét ìò óààeäL ¨§¦¦¦¨©©¦¤
ïä elàå .äîeøúa eìëàé àì elà éøä ïúBðBæîa áéiç©¨¦§¨£¥¥ŸŸ§¦§¨§¥¥
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc zenai(iyily meil)

eidàúååçà.[zene`z-] ©§¨¨
dpi` dy`y ewqty `iig iaxe ongp ax ixac lr dywn `xnbd

:diaxe dixta deevnéãwtéî àìåopi` miypy dkldd jk ike - §Ÿ¦©§¥
,ef devna zeevn,÷çöé éaø øîà àðéh÷ áø øa àçà áø øîàäå§¨¨©©£¨©©©¦¨¨©©¦¦§¨

L úçà äMàa äNòîdzidäçôL déöçziprpk,ïéøBç úa déöçå ©£¤§¦¨©©¤¤§¨¦§¨§¤§¨©¦
`l ipyde dxxgy mdn cg`e ,mitzey ipy dze` epwy ici lr
dxeq`e ,dgty divgy meyn l`xyil `ypdl dxeq`y ,dxxgy

,oixeg za divgy meyn iprpk carleôëåminkgdaø úà §¨¤©¨
ewlg xxgy `ly [dpec`-]ïéøBç úa dàNòåzxzen didzy ick ©£¨¨©¦

ixt lr deevn dy`y x`eane .`ypdlick dexxgye ,diaxe d
.devnd miiwl lkezy

:`xnbd dgec,÷çöé øa ïîçð áø øîàdeevn dpi`y okzi mlerl ¨©©©§¨©¦§¨
meyn `l` ,devnd miiwl lkezy ick dxxgyl edetk `le ,jka

`ypdl dleki dzid `ly oeikyda eâäð ø÷ôä âäðîdxiwtd - ¦§©¤§¥¨£¨
edetk z`f repnl icke ,da mi`heg eid miyp`de ,zepfl dnvr

.xzida `ypidl lkezy ick ,dxxgyl
eznai lr `ad jlr oxcd

lecb odkl dpnl` - iriay wxt
,zeyi` ipic ici lr mixvepd dnexz zlik` ipica wqer df wxt¨
minrte ,dnexza lek`l dy`d zxzen oi`eyipd zngny minrt
mipicd zpadl .dnexza lek`ln zlqtp `id oi`eyipd zngny
dxeza xn`p .dnexzd zlik` ipic z` micwdl yi df wxtay

(bi-i ak `xwie)lk`i `l xikUe odM aWFY Wcw lk`i `l xf lke'§¨¨ŸŸ©Ÿ¤©Ÿ¥§¨¦ŸŸ©
md FziA cilie FA lk`i `Ed FRqM oipw Wtp dpwi iM odke ,WcwŸ¤§Ÿ¥¦¦§¤¤¤¦§©©§Ÿ©¦¦¥¥
miWcTd znExzA `ed xf Wi`l didz iM odM zaE ,Fngla Elk`iŸ§§©§©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¦¦§©©¢¨¦
daWe Dl oi` rxfe dWExbE dpnl` didz iM odM zaE ,lk`z `lŸŸ¥©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨§¤©¥¨§¨¨
.'FA lk`i `l xf lke lk`Y dia` mgNn dixErpM dia` ziA l ¤̀¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥§¨¨ŸŸ©
lke`y weqta xen`d 'etqk oipw' llka `id odkd zy` s`e
milke` odkd ly eizendae miprpkd eicar oke .dnexza

.'etqk oipw' llka md s`y ,dnexza
epwize ,dlra zeyxl diqkp miqpkp ,d`yipe miqkp dl yiy dy`
iqkp'k e` ,dvxzy ote`a ezeyxl mqipkdl dleki `idy minkg
,mdizexit z` lke` wx lrade ,dly miqkpd seby xnelk ,'beln
o`v iqkp'k e` .dciqtd `id elfed m`e mzeixg`a aiig epi`e

zn `ede ,lrad ly miqkpd seb mby ,'lfxae` yxbzz m`y aiig
elfei m` s`e ,oi`eyipd zrya miqkpd ieey z` dl ozi onl`zz
mikiiy eidy micara zwqer epizpyn .ixnbl epnn eca`iy e`
,l`xyil d`yipy odk zal e` odkl d`yipy l`xyi zal

.dnexza mixzen md izn zx`ane

äðùî
äðîìàxeqi`a d`yipy,ìBãb ïäëìe`äöeìçå äLeøbd`yipy ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨

xeqi`a,èBéãä ïäëìm`Bì äñéðëädlral -éãáòå 'âBìî' éãáò §Ÿ¥¤§¦§¦¨©§¥§§©§¥
,'ìæøa ïàö',welg mpic,äîeøúa eìëàé àì âBìî éãáòj`ïàö éãáò Ÿ©§¤©§¥§ŸŸ§¦§¨©§¥Ÿ

.eìëàé ,ìæøa©§¤Ÿ¥
:dpynd zx`an,âBìî éãáò ïä elàåzelraa x`yp mteby micar §¥¥©§¥§

y ,dy`ddì eúî ,eúî íà,dy`d ly cqtdd -eøéúBä íàå- ¦¥¥¨§¦¦
,exwiizddì eøéúBäwx lrade ,dly oxwdy itl ,dly geexd - ¦¨

e ,mdizexit z` lke`àeäL ét ìò óàlrad -ïúBðBæîa áéiçly ©©¦¤©¨¦§¨
jiiy sebdy oeik mewn lkn ,ely mdici dyrny zngn ,micard

dy`léøämicar,äîeøúa eìëàé àì elàdnvr dy`d ixdy £¥¥ŸŸ§¦§¨
`eyp `idy s`e ,dnexza zlke` dpi`oeik mewn lkn ,odkl d

,dnexza zlke` dpi` ,mda dllgzpe od xeqi`a el` oi`eyipy
milke` mpi` dicar jk dnexza zlke` dpi` `idy myke

.dnexza
,ìæøa ïàö éãáò ïä elàåmde dlral dy`d dqipkdy micar §¥¥©§¥Ÿ©§¤

y ,lral ixnbl mikiiyBì eúî ,eúî íà,lrad ly cqtdd -íàå ¦¥¥§¦
Bì eøéúBä ,eøéúBäzrya eilr laiwy itl ,lral geexd - ¦¦

dl mlyi dyxbi e` zeni m`y ,el` miqkp lr zeixg` oi`eyipd

e ,elfei e` ezeni m` s` ,oi`eyipd zra didy itk miiey z`ìéàBä¦
,ïúeéøçàa áéiç àeäåe ,elyk miaygp mdéøämicareìëàé elà §©¨§©§¨¨£¥¥Ÿ§

.äîeøúá¦§¨
:xzid i`eyip ly ote`a micard oica dzr dpc dpyndúa©

âBìî éãáò ïéa ,íéãáò Bì äñéðëäå ïäëì úqépL ìàøNéeéãáò ïéa ¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥§¦§¦¨£¨¦¥©§¥§¥©§¥
,äîeøúá eìëàé elà éøä ,ìæøa ïàözlke` dnvr dy`dy oeik Ÿ©§¤£¥¥Ÿ§¦§¨

milke` ,dicark miaygpy ,belnd icar s` `linne ,dnexza
,lrad icark miaygpy ,lfxa o`v icar oky lke .dnexza

.ezenk dnexza milke`Bì äñéðëäå ìàøNéì úqépL ïäk úáe©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥§¦§¦¨
âBìî éãáò ïéa ,íéãáòeaeìëàé àì elà éøä ,ìæøa ïàö éãáò ïé £¨¦¥©§¥§¥©§¥Ÿ©§¤£¥¥ŸŸ§

,äîeøúaxg`l dnexza zlke` dpi` dnvr dy`dy oeik ¦§¨
,dnexza lke` epi` il`xyid lrad s`e ,l`xyil d`yipy

.dnexza milke` mpi` mdicar s` `linn

àøîâ
,heicd odkl dvelge dyexb lecb odkl dpnl` :dpyna epipy

:`xnbd ddnz .dnexza elk`i `l 'eke beln icar el dqipkdåik §
y ,oicd `ed jkéåäì ,éànà ,äîeøúa eìëàé àì âBìî éãáòaiygp - ©§¥§ŸŸ§¦§¨©©¦§¥

mze`Bðéð÷kodk ly,ïéð÷ äðwLly 'epipw' `id dy`d ixdy §¦§¨¤¨¨¦§¨
.dnexza lke` 'oipw dpwy epipw'e ,dl miiepw micarde ,odkd

:`xnbd z`f dgikeneäð÷å äMà àNpL ïäëì ïépî ,àéðúce`-] §©§¨¦©¦§Ÿ¥¤¨¨¦¨§¨¨
[dpwøîàpL ,äîeøúá eìëàiL ,íéãáò(`i ak `xwie)äð÷é ék ïäëå' £¨¦¤Ÿ§¦§¨¤¤¡©§Ÿ¥¦¦§¤

,'Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôðlke` odkd ly epipwy epiide ¤¤¦§©©§Ÿ©
.eicar oiae ezy` oia ,dnexzaäMàì ïépîed`eypd l`xyi za - ¦©¦§¦¨

odklíéãáò äúðwL,beln iqkpnål okåéãáòodkd lyeðwL ¤¨§¨£¨¦§£¨¨¤¨
L ,íéãáòel` micarLôð äð÷é ék ïäëå' øîàpL ,äîeøúá eìëài £¨¦¤Ÿ§¦§¨¤¤¡©§Ÿ¥¦¦§¤¤¤

,'Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷dpwi ik odke' wx aezkl dxezd dlkie ¦§©©§Ÿ©
mircei epiide ,'ea lk`i `ed ytpmilke` eicare odk zy`y

y cnll `l` ,'etqk oipw' dxezd dazk recne ,dnexzaBðéð÷ly ¦§¨
odk,ïéð÷ äðwLok mb oipw eze`ìëBàz` miyxece ,dnexza ¤¨¨¦§¨¥

,'ea lk`i `ed ,ytp etqk oipw dpwi ik ,odke' azkp eli`k weqtd
ytp epw ,ecar e` ezy` mdy ,odk ly etqk oipw m` ,xnelk
,dyw ok m`e .dnexza lke` car eze` s` ,car epiide ,zxg`
s` ixde ,dnexza milke` beln icar oi`y dpynd dxn` recn
dzpwy odk ly epipw `id dy`d mewn lkn ,dy`d icar mdy

.dnexza lek`l dicarl xizdl yie ,oipw
:`xnbd zvxznìëBàä ìk,envraìéëàîjxca okle ,mixg`l ¨¨¥©£¦

la` ,dnexza mdicar z` milik`n odk ly car e` dy` llk
ìëBà ïéàL ìk,envraìéëàî Bðéàepizpyna okle ,mixg`l ¨¤¥¥¥©£¦

zlke` dpi`e ,odkl dleqte dvelg e` dyexb `id dy`dy
.milke` mpi` dly belnd icar s` `linn ,dnvra

:`xnbd dywnàìådnexza lke` epi`y in yiy ep`vn `l ike - §Ÿ
,mixg`d z` lik`n z`f lkae envraéøäåodkå ìøòokìë ©£¥¨¥§¨

mipdkdïéìëBà ïðéàL ,íéàîhäoldl x`eank ,dnexza(.r),elka ©§¥¦¤¥¨§¦
dpyna epipy z`f(my)mdyïéìéëàîzvxzn .mdicarle mdiypl ©£¦¦

:`xnbd,íúä,`nh e` lxr odkaeäì áéàk eäééneta`ek mdit' - ¨¨©§¨¦§
a`k zngn dnexz lke` epi`y odkl minec md ,xnelk ,'mdl
cvn el` s`e ,dnexza epipw z` lik`dl leki i`ceay ,eita
e` dlina mnvr owzl mikixv mdy `l` ,lek`l mileki mnvr
dvelg e` dyexb la` ,mdipipw z` md milik`n okle ,dliah
zlik`n mlerl dlqtpe ,dllg `id ixd ,odkl xeqi`a d`eypd

.dipipw z` dlik`n dpi` okle ,dnexz
:dywne `xnbd dkiynn.ìéëàîe ,ìëBà ïéàL ,øæîî éøäå,xnelk ©£¥©§¥¤¥¥©£¦

rxf dl yi m` ,dpnl`zde odkl d`yipy l`xyi zay `ed oicd
oldl dpyna x`eane ,dnexza zlke` `id ixd odkdn(:hq)m`y

d`yip odkdn dzay oebk ,xfnn `ed odkdn dl yiy rxfd
dckp `ed odkdn dl x`ypy rxfde ,dza dzne ,oa dclie xfnnl
envr xfnnd oi`y s` ixd .egkn dnexza `id zlke` ,xfnnd
mxeb `ed mewn lkn ,xf `ede l`xyi oa `ed ixdy ,dnexz lke`
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miwxt dyelya` cenr eq sc ± iriax wxtzenai
àúååçàzene`z Ð.eid eizepaeïéøåç úá äàùòå.`ypil zxzen `dzy ick Ð

opitkcne.`cwtn `nl` daxläá åâäð ø÷ôä âäðî`ypil dleki dzid `ly itl Ð

dzidzxwtndnvretk jkitl da mi`hegedax z`.dxxgyl

ïøãäåúîáé ìò àáä êìò

äðùîéãáò åì äñéðëä .ìåãâ ïäëì äðîìà
âåìîdy`dy dn Ðzqpkn,dlral

el dnyemlawlenk ,dzaezk zeixg`a eilr

zlrpdc `ipecp `ce :oiazekysiqen `ede .dil

jke jk ipelt eilr law lkd jq :azeke ocbpk

dzaezkazqpkny yie .lfxa o`v oixew Ð

,dzaezka elek zazek dpi`e daxd oenn

zxiiynednvrl.beln iqkp od Ðlradelke`

ezn m`e .miiw dly oxwde ,zexit,dl ezn Ð

ezgt e`"lfxa o`v" oeyl .dl ezgt Ðoxw Ð

zget oi`y miiw,cqtpeolek ezn elit`yÐ

ozeixg`dl mlyl eilr.dpyxbi e` zeniyk

åìëàé àì âåìî éãáò`ide ,dly ody itl Ð

.`nrh yxtn `xnba onwle .dllgìàøùé úá
ïäëì úñéðùely opi`y beln icar elit` ÐÐ

`xnba opitlie .oipw dpwy epipw epiidc ,elk`i

epipwcoipw dpwy.lke` Ðàøîâàùðù
íéãáò äð÷å äùà.micar dpw e` Ðïéðîå

äùàìdzpwy ,odkl l`xyi za Ðmicar

epwy odk ly eicar e` ,dly beln iqkpn

.micaríéãáò åð÷ù åéãáòåm`e .opiqxb Ð

jixhvi` i`nle ,eax dpw car dpwy dn :xn`z

`xwedpiieaxl?el epzpy oebk dl zgkyn

.ea zeyx eaxl oi`y zpn lr dpn carlïäëå
åôñë ïéð÷ ùôð äð÷é éë`xw "etqk oipw" Ð

odk :rnyn ikde .`z` ikdlc opiyxce ,`xizi

car dpwi ecary ,ytp etqk oipw dpwi ikÐ

.ea lk`i `edìøòä,lke` epi` lxr odk Ð

@ .(`,r) onwl opzck ,oilke` eicareåäééîåô
åäì áéàëla` ,md `zpwz ixqegn ,xnelk Ð

ziyrp `idy ef la` .lek`le owzil micner

dllg.zinler oewiz dl oi` Ðøæîî éøäåÐ

,za dclie odkl zqipy l`xyi zazqip zade

en` m` ixde ,miiw oade ,dzne oa dclie xfnnl

odk zy`xg`l dnexz eliaya zlke` Ð

opzck ,odkd on rxf dl yiy itl ,dlra zzin

lke` epi` `ede ,(a,hq) oiwxta `tiqaxfc Ð

clepy ,ded xyk i` inp oicd `ede .`ed

.en` m` lik`ne ,lke` oi` inp ,xyk l`xyin

xfnn iaeze`l hwpc `deoizipznc meyn Ð

.`idìéëàú àîùxg`l dly beln icar Ð

icara la` .dlra odkd zzin`kil lfxa o`v

`l` ilk` dcic meyn e`l `zydc ,xfbnl

.oax `edy odk meynìàøùé úá äúòî àìà
úàùéðùìéëàú àì ïäëìbeln icar Ð

.dnexzaäúéî øçàì ìéëàú àîù äøéæâÐ

icar oia beln icar oia :oizipzna opz dnl`

.elk`i lfxa o`vúðäë äðîìàáodk za Ð

dia` znexzl dayyzzinni`e .dlra

dlra iiga dnexza beln icar elk`i opixn`

drxb `lc ,oipw dpwy epipw meyn ,df lecb odk

micar dpwy carn dllg jd,ezzin xg` `xizid iiexe`l `iz` Ðmlik`dlizepnl`a `xwirn :dxn`c ,dia` zngn dnexza.`yp iac dnexza oilke` icar eid oey`xdéáñðéà
äéì.oey`xd izepnl`a ,`xwirnk `yp iac dnexza icar elk`ie ,`ziinw `zlinl ixcd ,znyk ,`zyd .i`xabc dnexza icar ilk` ,lecb odkl Ðìàøùé úá äðîìà`lc Ð

xninl `ki` i`n ,iiexe`l `iz`?!micar dpwy carn drxb `l `d ,eiiga ilk` `l `nrh i`néâéìô àì`l Ðewlig.dpnl`l dpnl` oiaäìòáì íåù úñðëîäo`v iqkp Ð

dyxibyke ,miieqnd xace milk oda eide ,dzaezka el dnyy lfxa.dzaezk lehil dz`aeïúåð éðà íéîã øîåà àåäå úìèåð éðà éìë úøîåà àéäizlawy enk Ð,`neya ilr

,izeixg`a od f`neilye.od
ïéãä
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äðîìàelk`i `l beln icar .lecb odklzexit oipw :(a,fn oihib) xn`c o`nl elit` Ð

inc sebd oipwkoi`y enk ,ely sebd oi`y oeik ,etqk oipw ikda aiyg `l Ð

"laegd"a xn`ck ,inc sebd oipwk zexit oipw xn`c o`nl elit` ,yi`l oire oya oi`vei

di`x `iadl yi zvwe .(a,ht `nw `aa)`xza wxt yixac ,sebd oipw xza opilf` dnexzac

`vi ecar xiwtnd iab ,xn` (a,ck) zezixkc

s` ,dnexza lke` xexgy hb akernc ,zexigl

o`nl elit`e .sebd `l` ,zexit axl oi`y it lr

.`iz` inc sebd oipwk zexit oipw xn`c

ïéðî'ek odklza" :`tiqa ipzwc oizipznnÐ

"oilke` dly beln icarc odkl zqipy l`xyiÐ

dy`d gkn ilk`c `pin` dedc ,jxtnl ira `l

epipw meyn ,lrad gkn `le ,zlke`y dnvr

epipw :ipzwc `ziixan jixt ikdl ,oipw dpwy

zlke` dpi` elit` ,ok m`e .lke` oipw dpwyÐ

.lek`l mdl yiïäëì'ek dy` `ypyÐ

dqex`c meyn `yp hwp `l` ,qxi`y oicd `ed

e` (a,fp zeaezk) `lerc meyn dlk` `l opaxcn

.oetnq meynøîàðùytp dpwi ik odkeÐ

:(`,fp) "eznai lr `ad" wxta lirl opiyxcc `de

mixb za `ypy odk `kc revt"ytp"n epiid Ð

.`xiziåéãáòåmicar epwyiaxl elit` Ð

`la carl oipw oi` :(a,bk oiyecwa) xn`c ,xi`n

dl zgkyn ,zexigl ea `viy zpn lr elit` eax

micar epwy micarlke`c ,ecar xiwtna Ð

.(a,ck) zezixkc `xza wxta opixn`ck ,dnexza

äøéæâdzin xg`l lik`z `nyicarae Ð

xn`c o`nl elit` ,xfbnl jiiy `l lfxa o`v

dnr oicd :(jenqa)mze` dzab `ly onf lkc Ð

dl enye dzaby xg`e ,egkn oilke` oic ziaa

oic ziazzin xg`l micar dzpw eli`k ixd Ð

.dlra

àìà`l odkl zqipy l`xyi za dzrn

'ek `ny lik`z,inc `lc :dniz Ð

dzid lrad iiga `dc ,irhinl `kil mzdc

,o`k la` .zlke` dpi` eiykre dnvra zlke`

dnvray it lr s` ,lrad iiga micar elk`i m`

zlke` dpi`mb lik`z `ny xfbnl `ki` Ð

l`xyi za :iqxbc mixtq zi`e !dzin xg`l

`l dnvr `idc :jixte .lk`z `l odkl zqipy

iqxbc mixtqle .dzin xg` lk`z `ny ,lk`z

"lik`z `l inp"`zlin ilek`c xninl `ki` Ð

`l hwpc `l` ,lik`z `le lk`z `ly :jixt

micarn iieyw`l dil `gipc meyn lik`z

.micar`
ipiyxk
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àðéè÷ áø øa àçà áø øîàäå ?éã÷téî àìå .àúååçà©§¨¨§¨¦©§¨§¨¨©©©¨©©§¦¨
déöçL úçà äMàa äNòî :÷çöé áø øîà éaø øîà̈©©¦¨©©¦§¨©£¤§¦¨©©¤¤§¨
úa dàNòå daø úà eôëå ,ïéøBç úa déöçå äçôL¦§¨§¤§¨©¦§¨¤©¨©£¨¨©
.da eâäð ø÷ôä âäðî :÷çöé øa ïîçð áø øîà !ïéøBç¦¨©©©§¨©¦§¨¦§©¤§¥¨£¨

ïøãäåúîáé ìò àáä êìò

äðîìà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§
,ìæøa ïàö éãáòå âBìî éãáò Bì äñéðëä¦§¦¨©§¥§§©§¥Ÿ©§¤

âBìî éãáò¯ìæøa ïàö éãáò ,äîeøúa eìëàé àì ©§¥§ŸŸ§¦§¨©§¥Ÿ©§¤
¯eúî íà :âBìî éãáò ïä elàå .eìëàé¯eúî Ÿ§§¥¥©§¥§¦¥¥

eøéúBä íàå ,dì¯,dì eøéúBäét ìò óààeäL ¨§¦¦¦¨©©¦¤
ïä elàå .äîeøúa eìëàé àì elà éøä ïúBðBæîa áéiç©¨¦§¨£¥¥ŸŸ§¦§¨§¥¥

eúî íà :ìæøa ïàö éãáò¯eøéúBä íàå ,Bì eúî ©§¥Ÿ©§¤¦¥¥§¦¦
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.äîeøúa eìëàé àì elà éøä ,ìæøaàøîâéãáòå ©§¤£¥¥ŸŸ§¦§¨§©§¥
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,íéãáò äúðwL äMàì ïépîe ."Ba ìëàé àeä Btñk©§Ÿ©¦©¦§¦¨¤¨§¨£¨¦
äîeøúa eìëàiL ,íéãáò eðwL åéãáòå¯:øîàpL ©£¨¨¤¨£¨¦¤Ÿ§¦§¨¤¤¡©

Bðéð÷ ."Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é ék ïäëå"§Ÿ¥¦¦§¤¤¤¦§©©§Ÿ©¦§¨
ïéð÷ äðwL¯ìëBàä ìk !ìëBà¯ïéàL ìk ,ìéëàî ¤¨¨¦§¨¥¨¨¥©£¦¨¤¥

ìëBà¯î Bðéà,íéàîhä ìëå ìøò éøäå ?àìå .ìéëà ¥¥©£¦§Ÿ©£¥¨¥§¨©§¥¦
íúä !ïéìéëàîe ïéìëBà ïðéàL.eäì áéàk eäééîet ¤¥¨§¦©£¦¦¨¨©§¨¥§

ìëBà ïéàL ,øæîî éøäå¯!ìéëàîeïéð÷ :àðéáø øîà ©£¥©§¥¤¥¥©£¦¨©¨¦¨¦§©
ìëBà ïéð÷ ,øîà÷ ìëBà¯ìëBà BðéàL ,ìéëàî¯ ¥¨¨©¦§©¥©£¦¤¥¥

,éìëà ìëéî àúééøBàcî :øîà àáøå .ìéëàî Bðéà¥©£¦§¨¨¨©¦§©§¨¥©¨§¦
!Bìöà àéä äðBæ ,ïéìëBà ïðéà éãáò ,úìëBà éðéà éðà :øîàzL éãk ,eäa éøæâc àeä ïðaøå§©¨©§¨§¦§§¥¤Ÿ©£¦¥¦¤¤£¨©¥¨§¦¨¦¤§
úa ,äzòî àlà .äúéî øçàì ìéëàz ànL äøéæb :øîà éLà áø .d÷etàì éúà Ckìä¦§¨¨¥§©¨©©¦¨©§¥¨¤¨©£¦§©©¦¨¤¨¥©¨©
:éLà áø øîà àlà !äúéî øçàì ìéëàz ànL äøéæb ìéëàz àì ïäëì úàOpL ìàøNé¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥Ÿ©£¦§¥¨¤¨©£¦§©©¦¨¤¨¨©©©¦
éàäì déì éáñðéà ,àLð éác äîeøúa éìëà àøwéòî :ééeøBàì àéúàc úðäk äðîìàa§©§¨¨Ÿ¤¤§¨§¨§¥¥¦¨¨£©¦¦§¨§¥¨¨¦§§¦¥§©

¯àì àøwéòîc äòãé àìå .àúéén÷ déúléîì éì éøãä àzLäå ,éàøáâc äîeøúa éìëà£©¦¦§¨§©§©§¨§¨£©¦¦§¦§¥©©§¨§¨¨§¨§¥¦¨¨¨
úa äðîìà ,úðäk äðîìà çðéz .äììç dLôðì äúéåL àzLä ,äììç dLôðì äúéåL̈¦¨§©§¨£¨¨¨§¨¨¦¨§©§¨£¨¨¥©©§¨¨Ÿ¤¤©§¨¨©

dúeðîìàa ?øîéîì àkéà éàî ìàøNéàéä ,dìòáì íBL úñðënä :øîzéà .ïðaø éâéìt àì ¦§¨¥©¦¨§¥©§©§§¨¨§¦¦©¨©¦§©©©§¤¤§©£¨¦
:øîà äãeäé áø ?éî íò ïécä ,ïúBð éðà íéîc :øîBà àeäå ,úìèBð éðà éìk :úøîBà¤¤¥©£¦¤¤§¥¨¦£¦¥©¦¦¦©§¨¨©
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miwxtקפו dyelyaa cenr eq sc ± iriax wxtzenai
äîò ïéãäÐlehze.dilkåìëàédnexza ilk`cne Ð.edpip dicic dpin rny Ðøëùù

ìàøùéî äøô,dca`p e` dapbp m` dzeixg`a aiig xkey `de Ðdplik`i `l ipzwe

:opiqxb ikd .dnexz ipiyxkäùçëáå äéñðåàá äãáàå äáðâá áééçã éîð éäð àøáñúå
áééçéî éî äéîã úçôðáåon xeht xkey Ð,oiqpe`dm`e dygk m` okelfed.dincàä

.`tiql `l` `inc `l oizipzn Ðïäë ìáà
ìàøùéî äøô íùùepnid dxkyyk ,minca Ð

d`nyminca el dxifgdl enr dpzde ,el

ygkz m`y ,ellde` qp`z e`elfeizext

.mincd ozi mleraäîåøú éðéùøë äðìéëàéÐ

zxfegy it lr s`e ,ezeixg`a dlawe li`ed

`l m` dipiraezgtidinc`lc dnk lk Ð

ab lr s` ,inp micar iabe .`ed dicic dxcd

iniiw `lefe `xwei oiprlc oeik ,ediipira ixcdc

dizeyxa.ilk` Ðäé÷øéô éäìéùámiiqyk Ð

.dyxcdùéàì ïéòå ïùáz` lrad `niq m` Ð

.epiräùàì àì ìáàm` Ðdzniqe`lc ,epir

.`ed dcicøåëîé àìlehz dpyxbi m`y Ð

.dilkíäéðù åøëî.df e` df e` ÐäñðøôìÐ

mc` oi`y ,hwp `zlinc `gxe`ilk xken

.zepefnl `l` eiyinyzàéöåî ìòáä`l Ð

e` zne ,dzrc `la `ed xkn m`c `irain

dyxb`l` ,zegewld cin d`iven `idc Ð

,zegewld cin `iven `ed `id dzn elit`

`ed zeni `ny) ,i`ed dxikn e`l dxiknc

`idy onf lk (oick `ly dxikn z`vnpe diiga

.zniiwàðúéî äééð÷ikixkz Ðixeqi` znd

dlbrn "my" "my" xnbc ,ycwdk od d`pd

.(a,fn oixcdpq) "oicd xnbp" wxta ,dtexréî
àðééáåâ øñåçîã äãåäé áø äãåî àìlr s` Ð

`lc dnk lkc `ed dcen ,dnr oicdc ab

dipin edpizab`l` ,iniiw dzeyxa e`l Ð

m` `dc .ediilr dl zi` `nlra `ceariy

e` eqp`peca`poeike .ozeixg`a aiig Ð

edpip inzi zeyxacdeycw`c ycwd iz` Ð

rwtne inzidl.inc iadie ,ediiceariylàáø
'åë äéîòèìycwd Ðik ,sebd zyecw `wec Ð

minc zyecw la` .`peeb i`dopzck ,`l Ð

miqkpd dcete xpic cer siqen :(a,bk oikxr)

.'ek elldõîçlr l`xyi z` deldy ixkp Ð

gqtd xg` evngxeqi` iz`c ,d`pda xeq` Ð

rwtne ungopzc `de .ixkpc `ceariyl dil

migqt) "dry lk" wxtad`pda xzen :(`,lÐ

epidxdyk mzd dl iwen `axepzpy ,elv`

`l `eddc ,ixkp ly eziaa l`xyixqgin

.`piiaeb
øåøçùå
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éðéùøëdnexzmxwir eid m`c .dnda lk`nl iniiw mxwirc :wgvi epiax xne` Ð

mc`lefg `l i`c ,mc`l efg mewn lkne .dnexz cqtd meyn ,dndal mpzil xeq` did Ð

mc`l llk.(`,gq zay) "lecb llk" yixa xn`ck ,xyrne dnexzn oixeht Ð

àìdnexz ipiyxk dplik`iixyc ,dnexza l`xyil oiaxrn :(a,ek oiaexir) opzc `de Ð

d`pd `wec epiidc mz epiax xne` !d`pda

oebk ielik ly d`pd la` ,ielik ly oi`y

ezndal lik`dldwilcdl oke .xeq` Ð

zenexz zkqna opzck ,eliyaz zgz dwiqdle

dnexz ly onya oiwilcn :(i dpyn `i wxt)

.odk zeyxa ,odk iab lr zelit`d ze`eana

xpc ,dxe` dze`l jixvy odk my yiyk :yexit

`de .l`xyi zeyxa `l la` ,d`nl xp cg`l

lab le`y `a` :(`,cl migqt) "dry lk"a xn`c

ly onya oing mngn dide ded iax zia ly

d`nhpy dnexzepiidc :mz epiax xn` Ð

`l` xeq` `lc `nrhe .iax ziaay mipdkl

meyn :wgvi epiax yxtn ielik ly d`pd

iab (`,ek zay) "oiwilcn dna" wxta opiyxcc

"izenexz zxnyn z`" :`nh laha oiwilcn oi`

dnexz zg` ,xacn aezkd zenexz izya Ð

dxedh dnexz dn .dxedh dnexz zg`e d`nh

:yexit ,jli`e dnxd zryn `l` da jl oi` Ð

dlik` epiidc ,dz`pd xwird`nh dnexz s` Ð

`l` ,dwlcd epiidc ,d`pd xwir da jl oi`

oiwilcn oi`c sili `kdne .jli`e dnxd zryn

`caer iab rnyn inp xedh lahae .`nh laha

ly d`pd xeq`c (`,f oileg) xi`i oa qgpt iaxc

dxedh dnexz opitli xcdc meyn epiid ,ielk

oky lkc qxhpewa my yxity enk `le .d`nhn

`ed `nhn xedhc ,ied `l oky lkc .xedh laha

icly d`pda lah xeq`l opitlic ikid ike ,opitl

ielik,dnexza ef xeq`l opitli inp ikd Ð

`le mipdkl `l` dxzed `l dnxd zrync

.l`xyil

ìàøùéipiyxk dlik`ny odkn dxt xkyy

eilr dizepefny it lr s` dnexzÐ

zlke`d dndac meyn epiid :wgvi epiax xne`

`l` dpdp oi` l`xyie ,odk ly etqk oipw `id

mincde odkl dnexz xkenk `ed ixde ,mincd

l`xyin dxt xkyy odk la` .ely`l Ð

zexikyc ,`ed odkc etqk oipw e`lc ,dplik`i

.`ipw `l

áééçîã'ek dca`e daipbarnyn o`k Ð

xkeyc xn`c o`nk `zkldc

(a,t `xza `aa) "mipne`d"a inc xky `yepk

(`,el my) "ciwtnd" yixa rnynck ,dkld oke

,'ek my`a mdipyy minrt l`eye xkey iab

ipcek xb`c `edd iab (`,fv my) "l`eyd" wxtae

.i`feg ialìáàl`xyin dxt myy odkÐ

(`,cq my) "jyp edfi`" wxta gkenck ,ziaix meyn ok zeyrl xeq`c ,wgvi epiax xne`e .zextd elfei e` qp`z e` ygkz m` el` minc el xifgdl dpzd epnid dxkyyk :qxhpewa yxit

.l`eya ixii` `l`éãáòoire oya oi`vei lfxa o`vikid ik ,ecark aiygc ,yi`l oire oya oi`veic dcen inp dcedi ax `dc ?in` iaxl `kdn iziin di`x dn :wgvi epiaxl dniz Ð

,`piiaeb ixqginc dcedi ax dcen `l inc :odk dyn axd dywd cere .oizipzna izyxitck ,`ed cg` oipr oire oye dnexzc ,dnexza elk`i lfxa o`v icar :opzc ,dnexz oiprl etqk aiygc

,`linnc ,oire oyc xexgy elit`c .ceariy icin oiriwtn dcedi axl elit`c ,`pzin` deqxtc `zlinc `lhvi` iab onwl xn`ck ,ceary icin riwtn xexgye ,iniiw dizeyxa ok m`e

sqei axe daxc xnel oi`e ?ceariy icin riwtnc (a,ht `nw `aa) "laegd"a opixn`ceariy icin riwtn xexgiy xn`c ,`axc edl zil in` iaxc dizeek `ipz `kdn iwiicc`dc Ð

`ax xn`w ikd elit`e jenqa `nrh `edd dil zi` `ax `dc ,iniiw dizeyxa `piiaeb ixqginc oeik onwlc `nrh `edd edl zil :xnel oi`e .dl wiic (a,n oihib) "gleyd"c oizipznn

dy`l oi`vei oi`c xn`w dzin xg`l `l` ,`hiytc ,jixhvi` `l miigne ."dy`l `l la`"n wiicc :y"icxeen miig iaxa l`eny epiax axd uxize !in` iaxc dizeek `ipz `de :ongp axl

.enr oicdc meyn Ðìòáäzegewld cin `ivendig dy`dy onf lkc eyexit jezn rnyn .zegewld cin `ed `iven ,`id dzn elit`c :qxhpewa yxit Ðm`ivedl leki lrad oi` Ð

zwzey dy`dy onf lk zniiw dxikndy oeikc :`ed dnize .miiga zegnl dleki dzid `ide ,dgk yxei f`c ,dy`d dznyk `l` ,envr `ed xknykdz`gna ezxikn lhal lkez dnl Ð

miign `ivedl lkez dy`d m` elit`c :cere .melk mda dl oi` miignc ?mpg lri`w ezy` mewnac opixn` `le ,dzin xg` `ivedl leki lrad oi`c d`xp Ð,envra xkny oeik Ð

dxrxrne m` `iz` i` :xn` ,d`pd zaeha dini`c dzaezk oiafc `xab `edd iab (a,`v zeaezk) "ieyp didy in" wxta rnynck.xrxrn `we edi` `z` ,dini` `aiky .jl `pivtn `l Ð

dielir liaw `l dini`c zeixg`c idp :`ax dil xn` ,i`w dini` mewna edi` :`ng xa inx xaqelit` llk miiw gwnd oi`c :l`ppg epiax yexitk d`xpe ,dielir liaw dicic zeixg` Ð

daezkl micareyn miqkpn ztxehd dy`l inc `lc .lrad zzin xg` zegewld cin `ivedl xfgle gexhl dkixv dy` `dz `ly opax oewzc ,zg` dry`nyc ,dxikn `ied mzdc Ð

miqkp x`ya dwlql mileki oi`y `kid la` .ixg ipan sexhz e` ,dzaezk dl erxtiy gexhl dkixv dy` `dz `l.xzl`l lha gwndy epwz Ð
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äãeäé áø .Bnò ïécä :øîà éîà éaøå ,änò ïécä©¦¦¨§©¦©¦¨©©¦¦©§¨
dãéc ¯ äéáà úéa çáL íeMî ,änò ïécä :øîà̈©©¦¦¨¦¤©¥¨¦¨¦¨
íà :øî øîàc ïåék ,Bnò ïécä :øîà éîà éaø .éåä̈¥©¦©¦¨©©¦¦¥¨§¨©¨¦
ìéàBä ,Bì eøéúBä ¯ eøéúBä íàå ,Bì eúî ¯ eúî¥¥§¦¦¦¦
éðú÷ éî :àøôñ áø øîà .eìëàé ¯ ïúeéøçàa áéiçå§©¨§©£¨¨Ÿ§¨©©¨§¨¦¨¨¥
íìBòìe ,éðú÷ "ïúeéøçàa áéiçå ìéàBä" ?"BlL ïäå"§¥¤¦§©¨§©£¨¨¨¨¥§¨
éìëà ïúeéøçàa áéiçc àëéä ìëå .eäðéð déãéc åàì̈¦¥¦§§¨¥¨§©¨§©£¨¨¨§¦

ìàøNé :ïðúäå ?äîeøúaäæ éøä ¯ ïäkî äøt øëOL ¦§¨§¨§©¦§¨¥¤¨©¨¨¦Ÿ¥£¥¤
,ìàøNiî äøt øëOL ïäk .äîeøú éðéLøk äpìéëàé©£¦¤¨©§¦¥§¨Ÿ¥¤¨©¨¨¦¦§¨¥

ét ìò óàéðéLøk äpìéëàé àì ¯ åéìò äéúBðBænL ©©¦¤§¤¨¨¨Ÿ©£¦¤¨©§¦¥
äãáàå äáðâa áéiçîc éîð éäð ?àøañúå !äîeøú§¨§¦§§¨§¦©¦§¦©©¦§¥¨©£¥¨
àä ?áéiçéî éî äéîc úçôðáe ,dLçëa ,äéñðBàa ¯§¨¤¨§©£¨§¦§¨¨¤¨¦¦©©¨
¯ ïäkî äøt íML ìàøNé :àôéñì àlà àéîc àì̈¨§¨¤¨§¥¨¦§¨¥¤¨¨¨¦Ÿ¥
äøt íML ïäk ìáà ,äîeøú éðéLøk äpìéëàé àìŸ©£¦¤¨©§¦¥§¨£¨Ÿ¥¤¨¨¨
áøå äaø áéúé .äîeøú éðéLøk äpìéëàé ¯ ìàøNiî¦¦§¨¥©£¦¤¨©§¦¥§¨§¥©¨§©
àéðz :éøîà÷å éáúéå ,ïîçð áøc dé÷øt éäìéLa óñBé¥§¦§¥¦§¥§©©§¨§¨§¦§¨¨§¦©§¨
àéðz .éîà éaøc déúåk àéðúå ,äãeäé áøc déúåk§¨¥§©§¨§©§¨§¨¥§©¦©¦©§¨
ïéòå ïLa ïéàöBé ìæøa ïàö éãáò :éîà éaøc déúåk§¨¥§©¦©¦©§¥Ÿ©§¤§¦§¥¨©¦
:äãeäé áøc déúåk àéðz .äMàì àì ìáà ,Léàì§¦£¨Ÿ§¦¨©§¨§¨¥§©§¨
àì ¯ øBkîì ìòaä äöø íà ,dìòáì íBL úñðënä©©§¤¤§©£¨¦¨¨©©©¦§Ÿ
,BlMî íBL dì ñéðëä eléôà àlà ãBò àìå ,øBkîé¦§§Ÿ¤¨£¦¦§¦¨¦¤
íäéðL eøëî .øBkîé àì ¯ øBkîì ìòaä äöø íà¦¨¨©©©¦§Ÿ¦§¨§§¥¤

éðôì äNòî äéä äæ ,äñðøôììàéìîb ïa ïBòîL ïaø §©§¨¨¤¨¨©£¤¦§¥©¨¦§¤©§¦¥
øîà àáø øîà .úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaä :øîàå ,§¨©©©©¦¦©©¨¨©¨¨¨©
áøì àáø déì øîà .äãeäé áøk äëìä :ïîçð áø©©§¨£¨¨§©§¨£©¥¨¨§©

!éîà éaøc déúåk àéðúäå :ïîçðáb ìò óààéðúc ©§¨§¨©§¨§¨¥§©¦©¦©©©§©§¨
,äãeäé áøc àîòè àøazñî ,éîà éaøc déúåk§¨¥§©¦©¦¦§©§¨©£¨§©§¨
déì äìéiòc àúzéà àéää .äéáà úéa çáL íeMî¦¤©¥¨¦¨©¦¦§¨§©§¨¥
äeì÷L ,áéëL ,dúaeúëa àúìéîc àìèöéà àøáâì§©§¨¦§§¨§¥§¨¦§¨¨§¥§©¨
.àðúéî dééð÷ :àáø øîà .àðúénà äeñøôe éîúé©§¥§¨¨©¦§¨£©¨¨©§¨¦§¨
áøì ,àáøc déøa ,óñBé áøc déøa ,éàðàð déì øîà£©¥©©§¥§©¥§¥§¨¨§©
áøk äëìä :ïîçð áø øîà àáø øîàäå :àðäk̈£¨§¨¨©¨¨¨©©©§¨£¨¨§©
øqeçîc äãeäé áø äãBî àì éî :déì øîà !äãeäé§¨£©¥¦¨¤©§¨¦§©

,õîç ,Lc÷ä :àáø øîàc ,déîòèì àáø .éà÷ déúeLøa ¯ àðééáeb øqeçîc ïåéëå ?àðééáeb©§¨§¥¨¦§©©§¨¦§¥¨¥¨¨§©£¥§¨©¨¨¤§¥¨¥
øåøçùå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc zenai(iyily meil)

,dnò ïécä.zerna dzegcl leki lrad oi`e milkd z` zlhepe ©¦¦¨
,Bnò ïécä ,øîà énà éaøåmiqkpd ex`yie zern dl zzl lekiy §©¦©¦¨©©¦¦

.ely
:ewlgp dna `xnbd zx`ançáL íeMî ,dnò ïécä øîà äãeäé áø©§¨¨©©¦¦¨¦§©

,äéáà úéadia` zian d`iady milk mze`y mdl `ed gayy ¥¨¦¨
okle ,dzeyxa mix`ypéåä dãécmze` zlhepe dzeyxa miqkpd - ¦¨¨¥

.dyxbn e` dlra znykøîà énà éaøyøî øîàc ïåék ,Bnò ïécä ©¦©¦¨©©¦¦¥¨§¨©©
y epzpynaeúî íàlfxa o`v icarBì eúî,lrad ly cqtdd - ¦¥¥
eøéúBä íàå,micard exwiizd -Bì eøéúBäe ,lral geexd -ìéàBä §¦¦¦¦

eìëàé ïúeéøçàa áéiçådnexza milke`y jkn gkene ,dnexza §©¨§©£¨¨Ÿ¥
zlhep dpi` dyxbzp e` dpnl`zpyk s` okle ,lrad icar mdy

.mdinc z` wx `l` ,miqkpd z`
:in` iax zii`x z` `xnbd dgecéðz÷ éî ,àøôñ áø øîàike - ¨©©©§¨¦¨¨¥

li`ed dnexza milke` micardy dpyna epipy,'BlL ïäå'ixde §¥¤
,éðz÷ 'ïúeéøçàa áéiçå' ìéàBäw ly oic mdl yi ok zngny,epip ¦§©¨§©£¨¨¨¨¥

eäðéð déãéc åàì íìBòìem`e ,ynn ely mpi`y okzi zn`a j` - §¨¨¦¥¦§
.mzlhep dy`d dyxib e` lrad zn

lr `xnbd ddnz .in` iax zii`x z` ayiil dqpn `xnbd
:digcdåikáéiçc àëéä ìëodkdïúeéøçàaepipwk miaygp md §Ÿ¥¨§©¨§©£¨¨

e,äîeøúa éìëàmilke` el` micary xnel xeaq dz` ok zngny ¨§¥¦§¨
aiig lrady zngn wx ,dy`l mikiiy mdy s` dnexza

,mzeixg`aïðúäå(h"n `"it zenexz),éøä ,ïäkî äøt øëOL ìàøNé §¨§©¦§¨¥¤¨©¨¨¦Ÿ¥£¥
äæ[xkeyd l`xyid-],äîeøú éðéLøk äpìéëàédxtd seby oeik ¤©£¦¤¨©§¦¥§¨

j` ,dnexza zlke` odk zndae ,odkl jiiyäøt øëOL ïäkŸ¥¤¨©¨¨
åéìò äéúBðBænL ét ìò óà ,ìàøNiî,odkd lr -éðéLøk äpìéëàé àì ¦¦§¨¥©©¦¤§¤¨¨¨Ÿ©£¦¤¨©§¦¥

,äîeøúdxekyd dxty s`y gkene .l`xyi ly dxtd seby oeik §¨
jgxk lre ,dnexza zlke` dpi` dzeixg`a aiig `ede odkl
zeixg` meyn epi` dnexza milke` lfxa o`v icary mrhd

`l`.'enr oicd'y in` iax ixacke ,ixnbl lrad ly mdy meyn
:`xnbd dgecàøañúåodkl yiy zeixg`dy xaeq jpd ike - §¦§§¨

ixde ,lfxa o`v iqkp lr lral yiy zeixg`l dnec dxt xkeyd
,minec mixacd oi`énð éäð,`ed ok mpn` -cxkeydäáðâa áéiçî §¦©¥§¦©©¦§¥¨

äãáàåj` ,dxtd lyäéñðBàa,dxtd lydLçëa,dygked m` - ©£¥¨§§¤¨§©£¨
åokäéîc úçôðá,dinc elfed m` -áéiçéî éîixde ,aiig `ed ike - §§¦§¨¨¤¨¦¦©©

epipwk zaygp dxtd oi` okle ,elld mixacd zeixg`a aiig epi`
lrad zeixg`a micner lfxa o`v iqkp j` .dnexza dxeq`e llk
md okle ,eqp`p e` eygked ,elfed m` ciqtn `ede ,ixnbl

.dnexza milke`e epipw miaygp
:`xnbd dkiynnàéîc àì àäo`v iqkp ly oicd z` zencl oi` - ¨Ÿ¨§¨

lfxaì àìàa xen`d oicàôéñepipy jky ,zenexza dpynd ly ¤¨©¥¨
,daïäkî äøt íML ìàøNéz` EnXe odkn dxt xkyy l`xyi - ¦§¨¥¤¨¨¨¦Ÿ¥§¨

ygkz m` s`e ,df ieeya el dxifgdl l`xyid aiigzde ,dieey
dzney itk xikynl mlyi mleray zextd lk elfei e` qp`z e`

,dxkydd zraäpìéëàé àìl`xyid,äîeøú éðéLøkoeik Ÿ©£¦¤¨©§¦¥§¨
eli`k dxtd z` daiygn envr lr l`xyid laiwy ef zeixg`y

.dnexza dxeq`e ,ely `idäpìéëàé ,ìàøNiî äøt íML ïäk ìáà£¨Ÿ¥¤¨¨¨¦¦§¨¥©£¦¤¨
,äîeøú éðéLøki lr zeixg`d zlawy oeikz` daiygn odkd ic ©§¦¥§¨

zenk dilral zxfeg `id zexikyd seqay s` ,elyk dxtd
o`v icar iabl oicd `di jkl dnecae .dzgtp `l m` `idy
lrady oeik mewn lkn ,mdy zenk dy`l mixfeg mdy s` ,lfxa
di`x oi` aeye .dnexza milke`e epipw md ixd mzeixg`a aiig
oeik lral mikiiy lfxa o`v icary in` iax ixacl epzpynn
lrady meyn `ed dnexza milke` lfxa o`v icary mrhdy

.ely mdy meyn `le mzeixg`a aiig
:ef mi`xen` zwelgna ewlgpy zeziixa d`ian `xnbdáéúé̈¦

[ayi-]ïîçð áøc dé÷øt éäìéLa óñBé áøå äaøongp ax miiqyk - ©¨§©¥§¦§¥¦§¥§©©§¨
,dyxcd z`éøîà÷å éáúéå,exn`e eayie -déúåk àéðzepipy - §¨§¥§¨¨§¥©§¨§¨¥

eixack `ziixa,äãeäé áøc,dnr oicdydéúåk àéðúåepipye - §©§¨§©§¨§¨¥
eixack `ziixa,énà éaøc.enr oicdy §©¦©¦

:`xnbd zx`an,énà éaøc déúåk àéðz,`ziixaa epipyïàö éãáò ©§¨§¨¥§©¦©¦©§¥Ÿ

,ìæøamd ixdïéàöBézexiglLéàì ïéòå ïLa`niq m`y ,lral - ©§¤§¦§¥§©¦§¦
,zexigl `vei card ixd epiy z` litd e` card oir z` lrad

,eilrak aygp `edy oeik,äMàì àì ìáàzexigl mi`vei mpi`y £¨Ÿ§¦¨
`ziixaa x`eane .epiy z` dlitd e` epir z` dzniq m` dzngn
ixack epiide ,dy`d `le card lr milrak aygp `ed lrady

e :`xnbd dkiynn .in` iax,äãeäé áøc déúåk àéðz,dnr oicdy ©§¨§¨¥§©§¨
,`ziixaa epipy jkydìòáì íeL úñðënädqipkdy dy` - ©©§¤¤§©§¨

,mzeixg`a aiig lrady ,lfxa o`v iqkp di`eyipa dlralíà¦
øBkîì ìòaä äöø,elld miqkpd z`,øBkîé àìdpyxbi m`y ick ¨¨©©©¦§Ÿ¦§

:`ziixad dtiqen .mze` lehil lkezeléôà àlà ,ãBò àìåm` §Ÿ¤¨£¦
lradBlMî íeL dì ñéðëädey didzy ,elyn zg` dcy mWW - ¦§¦¨¦¤¤¨

dcy dze` z` dl cgiie ,el dqipkdy lfxa o`v iqkpd cbpk
,eiqkp lk lr `id ef dcy zeixg`e ,mzxenzìòaä äöø íà¦¨¨©©©

øBkîì,dcy dze` z`,øBkîé àìzxenz ef dcy cgiiy oeiky ¦§Ÿ¦§
.mxkenl leki epi`y ,mnvr lfxa o`v iqkpk dpic ,lfxa o`v iqkp

äñðøôì íäéðL eøëî`ly lfxa o`v iqkp mdn cg` xkn m` - ¨§§¥¤§©§¨¨
,zepefn jxevl ,dy`d oiae lrad oia ,ipyd zrcnäNòî äéä äæ¤¨¨©£¤

`ay,øîàå ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éðôìz` lrad xkn m`y ¦§¥©¨¦§¤©§¦¥§¨©
cin `ivedl dleki dy`dy wx `l ,ezy` zrcn `ly miqkpd

,dyxei `ede eiiga dy`d dzn m` s` `l` ,zegewldìòaä©©©
envr÷lä ãiî àéöBî,úBçBlhal dcia dzrc `ll xkny oeiky ¦¦©©¨

z` yxei lrad ixd dy`d ly miqkpd ex`ypy oeike ,gwnd z`
oi`y `ziixaa x`ean ixd .zegewldn m`ivedl lekie dgek
dy`d lkez dpyxbi m`y ick ,lfxa o`v iqkp xeknl leki lrad
,lral miiepw mpi` lfxa o`v iqkpy ,dcedi ax ixacke ,mzeabl
e` yxbzzy xg`l mnvr miqkpd z` zeabl dleki dy`de

.onl`zz
:df oipra dkldd wqt z` zxxan `xnbdáø øîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©©

äãeäé áøk äëìä ,ïîçðdyxb e` dlra znyke ,dnr oicdy ©§¨£¨¨§©§¨
.mnvr miqkpd z` dy`d zlhepàéðúäå ,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨§©©§¨

énà éaøc déúåkiax ixack lirl d`aedy `ziixaa epipy ixde - §¨¥§©¦©¦
:ongp ax el aiyd .dcedi axk zwqt recne ,in`àéðúc áb ìò óà©©©§©§¨

,énà éaøc déúåkmewn lknàîòè àøazñîenrh xzei d`xp - §¨¥§©¦©¦¦§©§¨©£¨
,äãeäé áøc,dnr oicdy.äéáà úéa çáL íeMî §©§¨¦¤©¥¨¦¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàøáâì déì äìéiòc àúzéà àéää©¦¦§¨§©¦¨¥§©§¨
dúaeúëa àúìéîc àìèöéàdlral dqipkdy dy`a dyrn - ¦§§¨§¥¨¨¦§¨¨

.lfxa o`v iqkpk ,iwp xnv ly zilháéëL,lrad zn -äeì÷L §¦©§¨
àðúénà äeñøôe éîúéda eynzyde zilhd z` minezid egwl - ©§¥©§¨©¦¨¨

zilhd z` lehil dy`d dvex zrke ,znd mdia`l mikixkzk
.lfxa o`v iqkpk ,dnvrlàðúéî dééð÷ ,àáø øîàz` znd dpw - £©¨¨©§¨¦¨¨

dleki dpi`e ,d`pda exq`pe znl mikixkz dzyrpy ,zilhd
.dinc dl epzi `l` ,zilhd z` lehil

:`xnbd dywnáøì àáøc déøa óñBé áøc déøa éàðàð déì øîà̈©¥©©§¥§©¥§¥§¨¨§©
,àðäk,zilhd ly milrad md miyxeidy `ax ixacn gken ©£¨

leki mc` oi` ok `l m`y ,d`pda dxqe`l elki ok zngny
lfxa o`v iqkpy in` iax ixack epiide ,ely epi`y xac xeq`l

,eipa edeyxi znyk okle lral mikiiyå,dywáø øîà àáø øîàä §¨¨©¨¨¨©©
äãeäé áøk äëìä ,ïîçð.lirl x`azdy enke ,dnr oicdy ©§¨£¨¨§©§¨

:`xnbd zvxzndéì øîà,`pdk axäãeäé áø äãBî àì éîiaxl ¨©¥¦Ÿ¤©§¨
,in`àðééáeb øqeçîc,lradn diab ixqegn md lfxa o`v iqkpy - ¦§©©§¨

lra elit` mnvr miqkpd z` zeabl dleki dy`dy s` ,xnelk
ly md ixd mze` dabzy mcew mewn lkn ,lrad ly egxk

,lradéà÷ déúeLøa ,àðééáeb øqeçîc ïåéëåmiqkpd micner - §¥¨§§©©§¨¦§¥¨¥
mgeka okle ,minezid edeyxi lrad znyke ,lrad zeyxa
.znl mikixkzk da eynzydy ici lr d`pda zilhd z` xeq`l

e :`xnbd dtiqen,àáøz` lehil dleki dy`d oi`y xn`y ¨¨
ok xn` ,dl zcareyn `idy s` ,d`pda dxq`py xg`l zilhd

déîòèì,ezhiy itl -Lc÷ä ,àáø øîàcz` yicwdy del - §©£¥§¨©¨¨¤§¥
sebd zyecw miqkpdoke ,õîçel cariye l`xyil deldy ixkp - ¨¥

,gqtd xare evng z` l`xyid
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קפז miwxt dyelyaa cenr eq sc ± iriax wxtzenai
äîò ïéãäÐlehze.dilkåìëàédnexza ilk`cne Ð.edpip dicic dpin rny Ðøëùù

ìàøùéî äøô,dca`p e` dapbp m` dzeixg`a aiig xkey `de Ðdplik`i `l ipzwe

:opiqxb ikd .dnexz ipiyxkäùçëáå äéñðåàá äãáàå äáðâá áééçã éîð éäð àøáñúå
áééçéî éî äéîã úçôðáåon xeht xkey Ð,oiqpe`dm`e dygk m` okelfed.dincàä

.`tiql `l` `inc `l oizipzn Ðïäë ìáà
ìàøùéî äøô íùùepnid dxkyyk ,minca Ð

d`nyminca el dxifgdl enr dpzde ,el

ygkz m`y ,ellde` qp`z e`elfeizext

.mincd ozi mleraäîåøú éðéùøë äðìéëàéÐ

zxfegy it lr s`e ,ezeixg`a dlawe li`ed

`l m` dipiraezgtidinc`lc dnk lk Ð

ab lr s` ,inp micar iabe .`ed dicic dxcd

iniiw `lefe `xwei oiprlc oeik ,ediipira ixcdc

dizeyxa.ilk` Ðäé÷øéô éäìéùámiiqyk Ð

.dyxcdùéàì ïéòå ïùáz` lrad `niq m` Ð

.epiräùàì àì ìáàm` Ðdzniqe`lc ,epir

.`ed dcicøåëîé àìlehz dpyxbi m`y Ð

.dilkíäéðù åøëî.df e` df e` ÐäñðøôìÐ

mc` oi`y ,hwp `zlinc `gxe`ilk xken

.zepefnl `l` eiyinyzàéöåî ìòáä`l Ð

e` zne ,dzrc `la `ed xkn m`c `irain

dyxb`l` ,zegewld cin d`iven `idc Ð

,zegewld cin `iven `ed `id dzn elit`

`ed zeni `ny) ,i`ed dxikn e`l dxiknc

`idy onf lk (oick `ly dxikn z`vnpe diiga

.zniiwàðúéî äééð÷ikixkz Ðixeqi` znd

dlbrn "my" "my" xnbc ,ycwdk od d`pd

.(a,fn oixcdpq) "oicd xnbp" wxta ,dtexréî
àðééáåâ øñåçîã äãåäé áø äãåî àìlr s` Ð

`lc dnk lkc `ed dcen ,dnr oicdc ab

dipin edpizab`l` ,iniiw dzeyxa e`l Ð

m` `dc .ediilr dl zi` `nlra `ceariy

e` eqp`peca`poeike .ozeixg`a aiig Ð

edpip inzi zeyxacdeycw`c ycwd iz` Ð

rwtne inzidl.inc iadie ,ediiceariylàáø
'åë äéîòèìycwd Ðik ,sebd zyecw `wec Ð

minc zyecw la` .`peeb i`dopzck ,`l Ð

miqkpd dcete xpic cer siqen :(a,bk oikxr)

.'ek elldõîçlr l`xyi z` deldy ixkp Ð

gqtd xg` evngxeqi` iz`c ,d`pda xeq` Ð

rwtne ungopzc `de .ixkpc `ceariyl dil

migqt) "dry lk" wxtad`pda xzen :(`,lÐ

epidxdyk mzd dl iwen `axepzpy ,elv`

`l `eddc ,ixkp ly eziaa l`xyixqgin

.`piiaeb
øåøçùå
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éðéùøëdnexzmxwir eid m`c .dnda lk`nl iniiw mxwirc :wgvi epiax xne` Ð

mc`lefg `l i`c ,mc`l efg mewn lkne .dnexz cqtd meyn ,dndal mpzil xeq` did Ð

mc`l llk.(`,gq zay) "lecb llk" yixa xn`ck ,xyrne dnexzn oixeht Ð

àìdnexz ipiyxk dplik`iixyc ,dnexza l`xyil oiaxrn :(a,ek oiaexir) opzc `de Ð

d`pd `wec epiidc mz epiax xne` !d`pda

oebk ielik ly d`pd la` ,ielik ly oi`y

ezndal lik`dldwilcdl oke .xeq` Ð

zenexz zkqna opzck ,eliyaz zgz dwiqdle

dnexz ly onya oiwilcn :(i dpyn `i wxt)

.odk zeyxa ,odk iab lr zelit`d ze`eana

xpc ,dxe` dze`l jixvy odk my yiyk :yexit

`de .l`xyi zeyxa `l la` ,d`nl xp cg`l

lab le`y `a` :(`,cl migqt) "dry lk"a xn`c

ly onya oing mngn dide ded iax zia ly

d`nhpy dnexzepiidc :mz epiax xn` Ð

`l` xeq` `lc `nrhe .iax ziaay mipdkl

meyn :wgvi epiax yxtn ielik ly d`pd

iab (`,ek zay) "oiwilcn dna" wxta opiyxcc

"izenexz zxnyn z`" :`nh laha oiwilcn oi`

dnexz zg` ,xacn aezkd zenexz izya Ð

dxedh dnexz dn .dxedh dnexz zg`e d`nh

:yexit ,jli`e dnxd zryn `l` da jl oi` Ð

dlik` epiidc ,dz`pd xwird`nh dnexz s` Ð

`l` ,dwlcd epiidc ,d`pd xwir da jl oi`

oiwilcn oi`c sili `kdne .jli`e dnxd zryn

`caer iab rnyn inp xedh lahae .`nh laha

ly d`pd xeq`c (`,f oileg) xi`i oa qgpt iaxc

dxedh dnexz opitli xcdc meyn epiid ,ielk

oky lkc qxhpewa my yxity enk `le .d`nhn

`ed `nhn xedhc ,ied `l oky lkc .xedh laha

icly d`pda lah xeq`l opitlic ikid ike ,opitl

ielik,dnexza ef xeq`l opitli inp ikd Ð

`le mipdkl `l` dxzed `l dnxd zrync

.l`xyil

ìàøùéipiyxk dlik`ny odkn dxt xkyy

eilr dizepefny it lr s` dnexzÐ

zlke`d dndac meyn epiid :wgvi epiax xne`

`l` dpdp oi` l`xyie ,odk ly etqk oipw `id

mincde odkl dnexz xkenk `ed ixde ,mincd

l`xyin dxt xkyy odk la` .ely`l Ð

zexikyc ,`ed odkc etqk oipw e`lc ,dplik`i

.`ipw `l

áééçîã'ek dca`e daipbarnyn o`k Ð

xkeyc xn`c o`nk `zkldc

(a,t `xza `aa) "mipne`d"a inc xky `yepk

(`,el my) "ciwtnd" yixa rnynck ,dkld oke

,'ek my`a mdipyy minrt l`eye xkey iab

ipcek xb`c `edd iab (`,fv my) "l`eyd" wxtae

.i`feg ialìáàl`xyin dxt myy odkÐ

(`,cq my) "jyp edfi`" wxta gkenck ,ziaix meyn ok zeyrl xeq`c ,wgvi epiax xne`e .zextd elfei e` qp`z e` ygkz m` el` minc el xifgdl dpzd epnid dxkyyk :qxhpewa yxit

.l`eya ixii` `l`éãáòoire oya oi`vei lfxa o`vikid ik ,ecark aiygc ,yi`l oire oya oi`veic dcen inp dcedi ax `dc ?in` iaxl `kdn iziin di`x dn :wgvi epiaxl dniz Ð

,`piiaeb ixqginc dcedi ax dcen `l inc :odk dyn axd dywd cere .oizipzna izyxitck ,`ed cg` oipr oire oye dnexzc ,dnexza elk`i lfxa o`v icar :opzc ,dnexz oiprl etqk aiygc

,`linnc ,oire oyc xexgy elit`c .ceariy icin oiriwtn dcedi axl elit`c ,`pzin` deqxtc `zlinc `lhvi` iab onwl xn`ck ,ceary icin riwtn xexgye ,iniiw dizeyxa ok m`e

sqei axe daxc xnel oi`e ?ceariy icin riwtnc (a,ht `nw `aa) "laegd"a opixn`ceariy icin riwtn xexgiy xn`c ,`axc edl zil in` iaxc dizeek `ipz `kdn iwiicc`dc Ð

`ax xn`w ikd elit`e jenqa `nrh `edd dil zi` `ax `dc ,iniiw dizeyxa `piiaeb ixqginc oeik onwlc `nrh `edd edl zil :xnel oi`e .dl wiic (a,n oihib) "gleyd"c oizipznn

dy`l oi`vei oi`c xn`w dzin xg`l `l` ,`hiytc ,jixhvi` `l miigne ."dy`l `l la`"n wiicc :y"icxeen miig iaxa l`eny epiax axd uxize !in` iaxc dizeek `ipz `de :ongp axl

.enr oicdc meyn Ðìòáäzegewld cin `ivendig dy`dy onf lkc eyexit jezn rnyn .zegewld cin `ed `iven ,`id dzn elit`c :qxhpewa yxit Ðm`ivedl leki lrad oi` Ð

zwzey dy`dy onf lk zniiw dxikndy oeikc :`ed dnize .miiga zegnl dleki dzid `ide ,dgk yxei f`c ,dy`d dznyk `l` ,envr `ed xknykdz`gna ezxikn lhal lkez dnl Ð

miign `ivedl lkez dy`d m` elit`c :cere .melk mda dl oi` miignc ?mpg lri`w ezy` mewnac opixn` `le ,dzin xg` `ivedl leki lrad oi`c d`xp Ð,envra xkny oeik Ð

dxrxrne m` `iz` i` :xn` ,d`pd zaeha dini`c dzaezk oiafc `xab `edd iab (a,`v zeaezk) "ieyp didy in" wxta rnynck.xrxrn `we edi` `z` ,dini` `aiky .jl `pivtn `l Ð

dielir liaw `l dini`c zeixg`c idp :`ax dil xn` ,i`w dini` mewna edi` :`ng xa inx xaqelit` llk miiw gwnd oi`c :l`ppg epiax yexitk d`xpe ,dielir liaw dicic zeixg` Ð

daezkl micareyn miqkpn ztxehd dy`l inc `lc .lrad zzin xg` zegewld cin `ivedl xfgle gexhl dkixv dy` `dz `ly opax oewzc ,zg` dry`nyc ,dxikn `ied mzdc Ð

miqkp x`ya dwlql mileki oi`y `kid la` .ixg ipan sexhz e` ,dzaezk dl erxtiy gexhl dkixv dy` `dz `l.xzl`l lha gwndy epwz Ð
lqet
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äãeäé áø .Bnò ïécä :øîà éîà éaøå ,änò ïécä©¦¦¨§©¦©¦¨©©¦¦©§¨
dãéc ¯ äéáà úéa çáL íeMî ,änò ïécä :øîà̈©©¦¦¨¦¤©¥¨¦¨¦¨
íà :øî øîàc ïåék ,Bnò ïécä :øîà éîà éaø .éåä̈¥©¦©¦¨©©¦¦¥¨§¨©¨¦
ìéàBä ,Bì eøéúBä ¯ eøéúBä íàå ,Bì eúî ¯ eúî¥¥§¦¦¦¦
éðú÷ éî :àøôñ áø øîà .eìëàé ¯ ïúeéøçàa áéiçå§©¨§©£¨¨Ÿ§¨©©¨§¨¦¨¨¥
íìBòìe ,éðú÷ "ïúeéøçàa áéiçå ìéàBä" ?"BlL ïäå"§¥¤¦§©¨§©£¨¨¨¨¥§¨
éìëà ïúeéøçàa áéiçc àëéä ìëå .eäðéð déãéc åàì̈¦¥¦§§¨¥¨§©¨§©£¨¨¨§¦

ìàøNé :ïðúäå ?äîeøúaäæ éøä ¯ ïäkî äøt øëOL ¦§¨§¨§©¦§¨¥¤¨©¨¨¦Ÿ¥£¥¤
,ìàøNiî äøt øëOL ïäk .äîeøú éðéLøk äpìéëàé©£¦¤¨©§¦¥§¨Ÿ¥¤¨©¨¨¦¦§¨¥

ét ìò óàéðéLøk äpìéëàé àì ¯ åéìò äéúBðBænL ©©¦¤§¤¨¨¨Ÿ©£¦¤¨©§¦¥
äãáàå äáðâa áéiçîc éîð éäð ?àøañúå !äîeøú§¨§¦§§¨§¦©¦§¦©©¦§¥¨©£¥¨
àä ?áéiçéî éî äéîc úçôðáe ,dLçëa ,äéñðBàa ¯§¨¤¨§©£¨§¦§¨¨¤¨¦¦©©¨
¯ ïäkî äøt íML ìàøNé :àôéñì àlà àéîc àì̈¨§¨¤¨§¥¨¦§¨¥¤¨¨¨¦Ÿ¥
äøt íML ïäk ìáà ,äîeøú éðéLøk äpìéëàé àìŸ©£¦¤¨©§¦¥§¨£¨Ÿ¥¤¨¨¨
áøå äaø áéúé .äîeøú éðéLøk äpìéëàé ¯ ìàøNiî¦¦§¨¥©£¦¤¨©§¦¥§¨§¥©¨§©
àéðz :éøîà÷å éáúéå ,ïîçð áøc dé÷øt éäìéLa óñBé¥§¦§¥¦§¥§©©§¨§¨§¦§¨¨§¦©§¨
àéðz .éîà éaøc déúåk àéðúå ,äãeäé áøc déúåk§¨¥§©§¨§©§¨§¨¥§©¦©¦©§¨
ïéòå ïLa ïéàöBé ìæøa ïàö éãáò :éîà éaøc déúåk§¨¥§©¦©¦©§¥Ÿ©§¤§¦§¥¨©¦
:äãeäé áøc déúåk àéðz .äMàì àì ìáà ,Léàì§¦£¨Ÿ§¦¨©§¨§¨¥§©§¨
àì ¯ øBkîì ìòaä äöø íà ,dìòáì íBL úñðënä©©§¤¤§©£¨¦¨¨©©©¦§Ÿ
,BlMî íBL dì ñéðëä eléôà àlà ãBò àìå ,øBkîé¦§§Ÿ¤¨£¦¦§¦¨¦¤
íäéðL eøëî .øBkîé àì ¯ øBkîì ìòaä äöø íà¦¨¨©©©¦§Ÿ¦§¨§§¥¤

éðôì äNòî äéä äæ ,äñðøôììàéìîb ïa ïBòîL ïaø §©§¨¨¤¨¨©£¤¦§¥©¨¦§¤©§¦¥
øîà àáø øîà .úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaä :øîàå ,§¨©©©©¦¦©©¨¨©¨¨¨©
áøì àáø déì øîà .äãeäé áøk äëìä :ïîçð áø©©§¨£¨¨§©§¨£©¥¨¨§©

!éîà éaøc déúåk àéðúäå :ïîçðáb ìò óààéðúc ©§¨§¨©§¨§¨¥§©¦©¦©©©§©§¨
,äãeäé áøc àîòè àøazñî ,éîà éaøc déúåk§¨¥§©¦©¦¦§©§¨©£¨§©§¨
déì äìéiòc àúzéà àéää .äéáà úéa çáL íeMî¦¤©¥¨¦¨©¦¦§¨§©§¨¥
äeì÷L ,áéëL ,dúaeúëa àúìéîc àìèöéà àøáâì§©§¨¦§§¨§¥§¨¦§¨¨§¥§©¨
.àðúéî dééð÷ :àáø øîà .àðúénà äeñøôe éîúé©§¥§¨¨©¦§¨£©¨¨©§¨¦§¨
áøì ,àáøc déøa ,óñBé áøc déøa ,éàðàð déì øîà£©¥©©§¥§©¥§¥§¨¨§©
áøk äëìä :ïîçð áø øîà àáø øîàäå :àðäk̈£¨§¨¨©¨¨¨©©©§¨£¨¨§©
øqeçîc äãeäé áø äãBî àì éî :déì øîà !äãeäé§¨£©¥¦¨¤©§¨¦§©

,õîç ,Lc÷ä :àáø øîàc ,déîòèì àáø .éà÷ déúeLøa ¯ àðééáeb øqeçîc ïåéëå ?àðééáeb©§¨§¥¨¦§©©§¨¦§¥¨¥¨¨§©£¥§¨©¨¨¤§¥¨¥
øåøçùå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc zenai(iyily meil)

,dnò ïécä.zerna dzegcl leki lrad oi`e milkd z` zlhepe ©¦¦¨
,Bnò ïécä ,øîà énà éaøåmiqkpd ex`yie zern dl zzl lekiy §©¦©¦¨©©¦¦

.ely
:ewlgp dna `xnbd zx`ançáL íeMî ,dnò ïécä øîà äãeäé áø©§¨¨©©¦¦¨¦§©

,äéáà úéadia` zian d`iady milk mze`y mdl `ed gayy ¥¨¦¨
okle ,dzeyxa mix`ypéåä dãécmze` zlhepe dzeyxa miqkpd - ¦¨¨¥

.dyxbn e` dlra znykøîà énà éaøyøî øîàc ïåék ,Bnò ïécä ©¦©¦¨©©¦¦¥¨§¨©©
y epzpynaeúî íàlfxa o`v icarBì eúî,lrad ly cqtdd - ¦¥¥
eøéúBä íàå,micard exwiizd -Bì eøéúBäe ,lral geexd -ìéàBä §¦¦¦¦

eìëàé ïúeéøçàa áéiçådnexza milke`y jkn gkene ,dnexza §©¨§©£¨¨Ÿ¥
zlhep dpi` dyxbzp e` dpnl`zpyk s` okle ,lrad icar mdy

.mdinc z` wx `l` ,miqkpd z`
:in` iax zii`x z` `xnbd dgecéðz÷ éî ,àøôñ áø øîàike - ¨©©©§¨¦¨¨¥

li`ed dnexza milke` micardy dpyna epipy,'BlL ïäå'ixde §¥¤
,éðz÷ 'ïúeéøçàa áéiçå' ìéàBäw ly oic mdl yi ok zngny,epip ¦§©¨§©£¨¨¨¨¥

eäðéð déãéc åàì íìBòìem`e ,ynn ely mpi`y okzi zn`a j` - §¨¨¦¥¦§
.mzlhep dy`d dyxib e` lrad zn

lr `xnbd ddnz .in` iax zii`x z` ayiil dqpn `xnbd
:digcdåikáéiçc àëéä ìëodkdïúeéøçàaepipwk miaygp md §Ÿ¥¨§©¨§©£¨¨

e,äîeøúa éìëàmilke` el` micary xnel xeaq dz` ok zngny ¨§¥¦§¨
aiig lrady zngn wx ,dy`l mikiiy mdy s` dnexza

,mzeixg`aïðúäå(h"n `"it zenexz),éøä ,ïäkî äøt øëOL ìàøNé §¨§©¦§¨¥¤¨©¨¨¦Ÿ¥£¥
äæ[xkeyd l`xyid-],äîeøú éðéLøk äpìéëàédxtd seby oeik ¤©£¦¤¨©§¦¥§¨

j` ,dnexza zlke` odk zndae ,odkl jiiyäøt øëOL ïäkŸ¥¤¨©¨¨
åéìò äéúBðBænL ét ìò óà ,ìàøNiî,odkd lr -éðéLøk äpìéëàé àì ¦¦§¨¥©©¦¤§¤¨¨¨Ÿ©£¦¤¨©§¦¥

,äîeøúdxekyd dxty s`y gkene .l`xyi ly dxtd seby oeik §¨
jgxk lre ,dnexza zlke` dpi` dzeixg`a aiig `ede odkl
zeixg` meyn epi` dnexza milke` lfxa o`v icary mrhd

`l`.'enr oicd'y in` iax ixacke ,ixnbl lrad ly mdy meyn
:`xnbd dgecàøañúåodkl yiy zeixg`dy xaeq jpd ike - §¦§§¨

ixde ,lfxa o`v iqkp lr lral yiy zeixg`l dnec dxt xkeyd
,minec mixacd oi`énð éäð,`ed ok mpn` -cxkeydäáðâa áéiçî §¦©¥§¦©©¦§¥¨

äãáàåj` ,dxtd lyäéñðBàa,dxtd lydLçëa,dygked m` - ©£¥¨§§¤¨§©£¨
åokäéîc úçôðá,dinc elfed m` -áéiçéî éîixde ,aiig `ed ike - §§¦§¨¨¤¨¦¦©©

epipwk zaygp dxtd oi` okle ,elld mixacd zeixg`a aiig epi`
lrad zeixg`a micner lfxa o`v iqkp j` .dnexza dxeq`e llk
md okle ,eqp`p e` eygked ,elfed m` ciqtn `ede ,ixnbl

.dnexza milke`e epipw miaygp
:`xnbd dkiynnàéîc àì àäo`v iqkp ly oicd z` zencl oi` - ¨Ÿ¨§¨

lfxaì àìàa xen`d oicàôéñepipy jky ,zenexza dpynd ly ¤¨©¥¨
,daïäkî äøt íML ìàøNéz` EnXe odkn dxt xkyy l`xyi - ¦§¨¥¤¨¨¨¦Ÿ¥§¨

ygkz m` s`e ,df ieeya el dxifgdl l`xyid aiigzde ,dieey
dzney itk xikynl mlyi mleray zextd lk elfei e` qp`z e`

,dxkydd zraäpìéëàé àìl`xyid,äîeøú éðéLøkoeik Ÿ©£¦¤¨©§¦¥§¨
eli`k dxtd z` daiygn envr lr l`xyid laiwy ef zeixg`y

.dnexza dxeq`e ,ely `idäpìéëàé ,ìàøNiî äøt íML ïäk ìáà£¨Ÿ¥¤¨¨¨¦¦§¨¥©£¦¤¨
,äîeøú éðéLøki lr zeixg`d zlawy oeikz` daiygn odkd ic ©§¦¥§¨

zenk dilral zxfeg `id zexikyd seqay s` ,elyk dxtd
o`v icar iabl oicd `di jkl dnecae .dzgtp `l m` `idy
lrady oeik mewn lkn ,mdy zenk dy`l mixfeg mdy s` ,lfxa
di`x oi` aeye .dnexza milke`e epipw md ixd mzeixg`a aiig
oeik lral mikiiy lfxa o`v icary in` iax ixacl epzpynn
lrady meyn `ed dnexza milke` lfxa o`v icary mrhdy

.ely mdy meyn `le mzeixg`a aiig
:ef mi`xen` zwelgna ewlgpy zeziixa d`ian `xnbdáéúé̈¦

[ayi-]ïîçð áøc dé÷øt éäìéLa óñBé áøå äaøongp ax miiqyk - ©¨§©¥§¦§¥¦§¥§©©§¨
,dyxcd z`éøîà÷å éáúéå,exn`e eayie -déúåk àéðzepipy - §¨§¥§¨¨§¥©§¨§¨¥

eixack `ziixa,äãeäé áøc,dnr oicdydéúåk àéðúåepipye - §©§¨§©§¨§¨¥
eixack `ziixa,énà éaøc.enr oicdy §©¦©¦

:`xnbd zx`an,énà éaøc déúåk àéðz,`ziixaa epipyïàö éãáò ©§¨§¨¥§©¦©¦©§¥Ÿ

,ìæøamd ixdïéàöBézexiglLéàì ïéòå ïLa`niq m`y ,lral - ©§¤§¦§¥§©¦§¦
,zexigl `vei card ixd epiy z` litd e` card oir z` lrad

,eilrak aygp `edy oeik,äMàì àì ìáàzexigl mi`vei mpi`y £¨Ÿ§¦¨
`ziixaa x`eane .epiy z` dlitd e` epir z` dzniq m` dzngn
ixack epiide ,dy`d `le card lr milrak aygp `ed lrady

e :`xnbd dkiynn .in` iax,äãeäé áøc déúåk àéðz,dnr oicdy ©§¨§¨¥§©§¨
,`ziixaa epipy jkydìòáì íeL úñðënädqipkdy dy` - ©©§¤¤§©§¨

,mzeixg`a aiig lrady ,lfxa o`v iqkp di`eyipa dlralíà¦
øBkîì ìòaä äöø,elld miqkpd z`,øBkîé àìdpyxbi m`y ick ¨¨©©©¦§Ÿ¦§

:`ziixad dtiqen .mze` lehil lkezeléôà àlà ,ãBò àìåm` §Ÿ¤¨£¦
lradBlMî íeL dì ñéðëädey didzy ,elyn zg` dcy mWW - ¦§¦¨¦¤¤¨

dcy dze` z` dl cgiie ,el dqipkdy lfxa o`v iqkpd cbpk
,eiqkp lk lr `id ef dcy zeixg`e ,mzxenzìòaä äöø íà¦¨¨©©©

øBkîì,dcy dze` z`,øBkîé àìzxenz ef dcy cgiiy oeiky ¦§Ÿ¦§
.mxkenl leki epi`y ,mnvr lfxa o`v iqkpk dpic ,lfxa o`v iqkp

äñðøôì íäéðL eøëî`ly lfxa o`v iqkp mdn cg` xkn m` - ¨§§¥¤§©§¨¨
,zepefn jxevl ,dy`d oiae lrad oia ,ipyd zrcnäNòî äéä äæ¤¨¨©£¤

`ay,øîàå ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éðôìz` lrad xkn m`y ¦§¥©¨¦§¤©§¦¥§¨©
cin `ivedl dleki dy`dy wx `l ,ezy` zrcn `ly miqkpd

,dyxei `ede eiiga dy`d dzn m` s` `l` ,zegewldìòaä©©©
envr÷lä ãiî àéöBî,úBçBlhal dcia dzrc `ll xkny oeiky ¦¦©©¨

z` yxei lrad ixd dy`d ly miqkpd ex`ypy oeike ,gwnd z`
oi`y `ziixaa x`ean ixd .zegewldn m`ivedl lekie dgek
dy`d lkez dpyxbi m`y ick ,lfxa o`v iqkp xeknl leki lrad
,lral miiepw mpi` lfxa o`v iqkpy ,dcedi ax ixacke ,mzeabl
e` yxbzzy xg`l mnvr miqkpd z` zeabl dleki dy`de

.onl`zz
:df oipra dkldd wqt z` zxxan `xnbdáø øîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©©

äãeäé áøk äëìä ,ïîçðdyxb e` dlra znyke ,dnr oicdy ©§¨£¨¨§©§¨
.mnvr miqkpd z` dy`d zlhepàéðúäå ,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨§©©§¨

énà éaøc déúåkiax ixack lirl d`aedy `ziixaa epipy ixde - §¨¥§©¦©¦
:ongp ax el aiyd .dcedi axk zwqt recne ,in`àéðúc áb ìò óà©©©§©§¨

,énà éaøc déúåkmewn lknàîòè àøazñîenrh xzei d`xp - §¨¥§©¦©¦¦§©§¨©£¨
,äãeäé áøc,dnr oicdy.äéáà úéa çáL íeMî §©§¨¦¤©¥¨¦¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàøáâì déì äìéiòc àúzéà àéää©¦¦§¨§©¦¨¥§©§¨
dúaeúëa àúìéîc àìèöéàdlral dqipkdy dy`a dyrn - ¦§§¨§¥¨¨¦§¨¨

.lfxa o`v iqkpk ,iwp xnv ly zilháéëL,lrad zn -äeì÷L §¦©§¨
àðúénà äeñøôe éîúéda eynzyde zilhd z` minezid egwl - ©§¥©§¨©¦¨¨

zilhd z` lehil dy`d dvex zrke ,znd mdia`l mikixkzk
.lfxa o`v iqkpk ,dnvrlàðúéî dééð÷ ,àáø øîàz` znd dpw - £©¨¨©§¨¦¨¨

dleki dpi`e ,d`pda exq`pe znl mikixkz dzyrpy ,zilhd
.dinc dl epzi `l` ,zilhd z` lehil

:`xnbd dywnáøì àáøc déøa óñBé áøc déøa éàðàð déì øîà̈©¥©©§¥§©¥§¥§¨¨§©
,àðäk,zilhd ly milrad md miyxeidy `ax ixacn gken ©£¨

leki mc` oi` ok `l m`y ,d`pda dxqe`l elki ok zngny
lfxa o`v iqkpy in` iax ixack epiide ,ely epi`y xac xeq`l

,eipa edeyxi znyk okle lral mikiiyå,dywáø øîà àáø øîàä §¨¨©¨¨¨©©
äãeäé áøk äëìä ,ïîçð.lirl x`azdy enke ,dnr oicdy ©§¨£¨¨§©§¨

:`xnbd zvxzndéì øîà,`pdk axäãeäé áø äãBî àì éîiaxl ¨©¥¦Ÿ¤©§¨
,in`àðééáeb øqeçîc,lradn diab ixqegn md lfxa o`v iqkpy - ¦§©©§¨

lra elit` mnvr miqkpd z` zeabl dleki dy`dy s` ,xnelk
ly md ixd mze` dabzy mcew mewn lkn ,lrad ly egxk

,lradéà÷ déúeLøa ,àðééáeb øqeçîc ïåéëåmiqkpd micner - §¥¨§§©©§¨¦§¥¨¥
mgeka okle ,minezid edeyxi lrad znyke ,lrad zeyxa
.znl mikixkzk da eynzydy ici lr d`pda zilhd z` xeq`l

e :`xnbd dtiqen,àáøz` lehil dleki dy`d oi`y xn`y ¨¨
ok xn` ,dl zcareyn `idy s` ,d`pda dxq`py xg`l zilhd

déîòèì,ezhiy itl -Lc÷ä ,àáø øîàcz` yicwdy del - §©£¥§¨©¨¨¤§¥
sebd zyecw miqkpdoke ,õîçel cariye l`xyil deldy ixkp - ¨¥

,gqtd xare evng z` l`xyid
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øeøçLåcareyn didy iprpkd ecar z` deld xxgy m` - §¦§
,delnlãeaòL éãéî ïéòé÷ôîoi` ,delnl micareyn eidy s`y - ©§¦¦¦¥¦§

lr deld zycwd dlg ycwd ly ote`ae ,mzeabl leki delnd
eze` lr d`pd xeqi` lg ung iable ,edaeb delnd oi`e utgd
careynd ecar z` xxgy m`e ,edaeb iebd oi`e ,l`xyi ly ung
z` daeb `l` ,edaeb delnd oi`e ,zexigl card `vi ,delnl
jxevl znd lr zilhd zqixt o`k mb okle .xg` mewnn eaeg

.dy`d ceariy z` driwtde d`pda dze` dxq` oikixkz
:lfxa o`v iqkp oipra oecl dkiynn `xnbd,äãeäé áø øîàdy` ¨©©§¨

m` ,lfxa o`v iqkp dnr d`iade dlral z`yipyéðL Bì äñéðëä¦§¦¨§¥
,íéìkcgi mdipy eideaieeyeçáLå ,æeæ óìàexwiizpe -ìò eãîòå ¥¦§¤¤§¨§§¨§©

íéôìà éðLo`v iqkp z` lehil d`ae dyxbzd e` dpnl`zde ,fef §¥£¨¦
,el dqipkdy lfxaãçàmilkdndúaeúëa BzìèBðipy zxenz - ¤¨©§¦§¨¨

lrad aiigzd ixdy ,dzaezka el dqipkdy milkdzeixg`a
did f`e ,oi`eyipd zra eidy itk miieey z` dl mlyl el` milk
jiiy milkd exwiizpy gayd eli`e ,fef sl` cgi milkd ipy ieey

.lralãçàå,lral jiiy `ed envr cvny s` ,sqepd ilkd z`e - §¤¨
dvex `id m` mewn lkn ,ezeyxa exwiizd ixdyúðúBðlral ¤¤

íéîc,dzr ilkd ieeyk,BzìèBðå.jka dvex epi` lrad m` s` ¨¦§©§
,ok zeyrl dleki `idy mrhde,äéáà úéa çáL éðtî`ed ceaky ¦§¥¤©¥¨¦¨

leki lrad oi`y epwiz okle .dzeyxa mix`yp milkdy mdl
.elhile eieey z` mlyl dleki `l` ,elv` ilkd z` akrl

:`xnbd dywnïì òîLî à÷ éàîike ,dcedi ax eprinyd dn - ©¨©§©¨
y eprinydl `aéåä dãéc äéáà úéa çáLlrad oi`e ,dl jiiy - ¤©¥¨¦¨¦¨¨¥

,elv` makrl lekiàðîéæ àãç äãeäé áø døîà àäxak ixde - ¨£¨¨©§¨£¨¦§¨
lirl x`eank ,zg` mrt dcedi ax ok xn`(:eq)dcedi ax xn`y

leki lrad oi`e ,mnvr miqkpd z` zlhep `id okle ,dnr oicdy
:`xnbd zvxzn .zerna dwlqlàîéúc eäîdid dcedi ax m` - ©§¥¨

c ,mixne` epiid ,dnr oicdy lirl wx xne`éléî éðädf oicy - ¨¥¦¥
wx xn`pdúaeúëa ì÷Lîì àéèîc àëéäz` zeabl d`ay okid - ¥¨§¨§¨§¦§©¦§¨¨

eidy itk dzr miey miqkpdy oebke ,daezkd oerxta miqkpd
s` mzeabl dlekiy dcedi ax xn` df lre ,oi`eyipd zrya miey

,dia` zia gay iptn jka dvex epi` lrad m`éîc ïzéî ìáà£¨¦©§¥
ì÷Léîedvex dy`de ,lrad ly mde exwiizd miqkpd m` j` - ¦§©

y xnel mixeaq epiid ,ecin miqkpd z` `ivedle minc zzlàì- Ÿ
,lrad ly mdy oeik ,jkl etekl dleki dpi`ïì òîLî à÷ax ¨©§©¨

el` miqkp lehile minc zzl dleki `id ,exwiizp m` s`y dcedi
.dia` zia gay meyn ,dlran

äðùî
milke` dicare `id ixd lrad iiga ,odkl z`yipd l`xyi za

lirl dpyna x`eank ,dnexza(.eq),odkd ly epipwl miaygpy
.dnexza milke` dicare `id ,epnn mipa dl yie dlra zn m`e
ote`a lfxa o`v icar mze` ly mpic z` zxxan epzpyn

:zxaern dy`dy,ïäëì úqépL ìàøNé úao`v icar el dqipkde ©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥
,lfxaúîeodkdúøaeòî dçépäåmipa cer dl yiy s` ,epnn ¥§¦¦¨§¤¤

,dnexza lek`l dleki dnvr `id ok zngne ,odkdneìëàé àìŸŸ§
,øaeò ìL B÷ìç éðtî ,äîeøúa äéãáòly mipad lky oeik ,xnelk £¨¤¨¦§¨¦§¥¤§¤¨

xaerd s`e ,lfxa o`v icar mze`a mdia` wlg z` eyxi odkd
`ed oicde ,cg` wlg mdnr yxiøaeòäLd`yipy odk za ly ¤¨¨

dlra zny l`xyilìñBt,mieqn ote`a dnexza lek`ln dze` ¥
dnexza lek`l zxfeg mipa gipd `le dlra zn m`y epiide

,dnexza lek`ln zlqtp zxaern dgipd m`e ,dixerpkåxaer ok §
ìéëàî Bðéàl`xyi zaa epiide ,mieqn ote`a dnexza dy`d z` ¥©£¦

ezy` dzid mipa gipn did m`y ,dlra zne odkl d`yipy
zlke` dpi` zxaern dgipd m` j` ,mzngn dnexza zlke`
lik`n xaerd oi` epzpyn ly oecipa s`e .xaerd zngn dnexz
xeq` wlg eze`e mda wlg el yiy oeike ,dnexza eicar z`

,dnexza lek`l mileki micard oi` ,dnexza.éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥

Bì eøîà,minkgìàøNé úa ìò eðì zãòäL øçàîz`yipyïäëì ¨§¥©©¤¥©§¨¨©©¦§¨¥§Ÿ¥
oeik ,dnexza milke` lfxa o`v icar oi`y ,zxaern dgipde zne

oicd didiy ie`x ok enk ,lik`n epi`e yxei xaerdyóàaïäk úa ©©Ÿ¥
z`yipy,úøaeòî dçépäå ,úîe ïäëìyäîeøúa äéãáò eìëàé àì §Ÿ¥¥§¦¦¨§¤¤ŸŸ§£¨¤¨¦§¨

ìL B÷ìç éðtîdøaeò,eicarl lik`n epi` xaerdy ,dyexia ¦§¥¤§¤¨
zaa `le ,odkl z`yipy l`xyi zaa `weec df oic zxn` recne

.odkl z`yipy odk

àøîâ
xaerd yxeiy micary ,iqei iax ly enrh z` zxxan `xnbd

:`xnbd zwtzqn .dnexza milke` mpi`eäì àéòaéàewtzqd - ¦©§¨§
m`d ,daiyid ipaéñBé éaøc àîòèdnexza lik`n epi` xaery ©£¨§©¦¥

`edøáñ÷c íeMîyøaeò`vnpdäøæ éòîak ,zil`xyi -,àeä øæ ¦§¨¨©¨¦§¥¨¨¨
.dnexza milke` eicar oi` okleàîìc Bàly enrh `ny e` - ¦§¨

weqta xn`py zngn `ed iqei iax(`i ak `xwie)md FziA cilie'¦¦¥¥
dnexza en` z` lik`n oady cnln df weqte ,'Fngla Elk`i, Ÿ§§©§

`weecy minkg eyxc 'ezia cili' oeylneãeìéclep xaky in - ¨
ìéëàîin la` ,dnexza mixg`l,ãeìé BðéàL,xaer epiideBðéà ©£¦¤¥¨¥
ìéëàî.odk oic el yiy s` ,dnexza mixg`l ©£¦

:`xnbd zxxanedpéî à÷ôð éàîìoia oicd oiprl weligd dn - §©©§¨¦¨
:`xnbd zx`an .minrhd ipyìoic,úðäk éòîa øaeòmrhd itly §¨¦§¥Ÿ¤¤

epic zpdk irna xaer la` ,xfk epic dxf irna xaer wx oey`xd
in lky ,ipyd mrhd itl j` .dnexza eicar z` lik`ne odkk
lik`n epi` zpdk irna xaer s` ok m` ,lik`n epi` celi epi`y

:dwitq z` `xnbd zniiqn .dnexza eicar z`éàî`ed dn - ©
.iqei iax ly enrh

:mi`xen` dfa ewlgpy d`ian `xnbdàîòè eðééä ,äaø øîà̈©©¨©§©£¨
.àeä øæ ,äøæ éòîa øaeò ,øáñ÷c ,éñBé éaøce,øîà óñBé áøenrh §©¦¥§¨¨©¨¦§¥¨¨¨©¥¨©

wxy meyn `ed iqei iax lyìéëàî ãeìéine ,mixg`l dnexz ¨©£¦
,ãeìé ïéàL,xaer epiide.ìéëàî Bðéà ¤¥¨¥©£¦

:sqei ax lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyBì eøîà ¥¦¥¨§
minkgìàøNé úa ìò eðì zãòäL øçàî ,éñBé éaøìz`yipy,ïäëì §©¦¥¥©©¤¥©§¨¨©©¦§¨¥§Ÿ¥

itl ,dnexza milke` lfxa o`v icar oi`y ,zxaern dgipde zne
ok m` ,lik`n epi`e yxei xaerdyïäk úaz`yipyïäëìzne ©Ÿ¥§Ÿ¥

,zxaern dgipde,eäîlik`n epi`e yxei xaer dfa s` m`d ©
.dnexza milke` eicar dfa `ny e` ,eicarlíäì øîà,iqei iax ¨©¨¤

Bæ,odkn zxaern l`xyi zaa -ézòîLmilke` micard oi`y ¨©§¦
,lik`n epi` xaery oeik ,dnexzaBæåzxaern odk za j` - §

,odknézòîL àìizrny `l` ,dlik`a mixeq` micard eidiy Ÿ¨©§¦
zniiqn .weligd mrh `ziixaa x`azd `le .lek`l mixzeny

:dziiyew z` `xnbdàîìLa úøîà éàiax ly mrhd ok` m` - ¦¨§©¦§¨¨
y meyn `ed ,dnexza milke` mpi` xaer ly micary iqeiøaeò¨

eäì øîà÷c eðééä ,àeä øæ äøæ éòîaiqei iax aiydy dn oaen - ¦§¥¨¨¨©§§¨¨©§
y ,minkglBæodkn zxaern l`xyi za -ézòîLxaerd oi`y ¨©§¦

,xf `ed ixde ,dxf irna `edy oeik ,lik`nåeli`Bæodk za - §
,odkn zxaernézòîL àìoeik ,lik`n `ed `l` ,lik`n epi`y Ÿ¨©§¦

odkk epice zpdk irna `edy.úøîà éà àlàiqei iax ly enrhy ¤¨¦¨§©
wxy meyn `edãeìé,xak clepy in -ìéëàîine ,dnexzaïéàL ¨©£¦¤¥

ãeìé,clep `l oiicry xaer -ìéëàî ïéàok m` ,eicarléàîdn - ¨¥©£¦©
iqei iax ixac xe`ia,'ézòîL àì Bæå ézòîL Bæ'welig yi recne ¨©§¦§Ÿ¨©§¦

ixde ,mdipiaàéä éäéàzaa mb yi l`xyi zaa yiy mrh eze` - ¦¦¦
zniiqn .odk oic el yiy s` ,lik`n xaerd oi` mlerly ,odk

:`xnbdàéL÷.sqei ax lr `ziixadn dyw ok` - ©§¨
`l ,zxaern dgipde zne ,odkl zqipy l`xyi za' :dpyna epipy
.'iqei iax ixac ,'eke xaer ly ewlg iptn dnexza dicar elk`i

:df oica iqei iax lr wleg in dzr d`ian `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨
,ìàeîL øîàoi` ok zngne eia` z` yxei xaerdy ,df oic ¨©§¥

,dnexza milke` micard,íéøîBà íéîëç ìáà ,éñBé éaø éøác Bæ¦§¥©¦¥£¨£¨¦§¦
m`Bì Lézny odklíéðamipa mze` ixd ,xaerd caln ,mixg` ¥¨¦
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המשך בעמוד רד

miwxt dyelya` cenr fq sc ± iriax wxtzenai
øåøçùåcariyy l`xyi Ðecar,aeg lraldeld exxgyedelnde ,zexigl `vi Ð

.xg` mewnn deln daebäúáåúëáegay`c i`n `dc ,fef sl` `idy Ðdizeyxa Ð

.egay`àì ì÷ùéîå éîã ïúéîì ìáàod ely `l` Ð.ol rnyn `w ,zinler

äðùîúøáåòî äçéðäådnexza zlke` `ide epnid mipa dl yiy it lr s` ÐÐ

ody itl ,dnexza lfxa o`v icar elk`i `l

xaerl oi`e ,wlg oda xaerl yie ,miyxei ly

xaer :xaqwc meyn i` .dnexza olik`dl gk

celi :xaqwc meyn i` ,`ed xf dxf irnaÐ

celi oi`y ,lik`nxn`py ,lik`n oi` Ð

`xwie)elk`i md ezia cilie" :(ak,"englaixw

.elik`i :diaìñåô øáåòäùodk za m` Ð

oa dl oi`e ,zxaern dgipde ,l`xyil z`yip

xg`dlqet Ðaeyln.dixerpk dia` zial

ìéëàî åðéàåzne ,`id odkl l`xyi za m` Ð

zxaern dgipde,dlik`dl gk xaera oi` Ð

.micarl oicd `edeïäëì ïäë úá óàoeik Ð

micard j`id ,lik`n epi` celi oi`y :zxn`c

xaer ly ewlg iptn dnexza oilke`?ixdy

oi` `ede ,eliaya `l` milke` oi`e ,od eicar

.lik`dl gk eaàøîâúðäë éòîáodk za Ð

zexf meyn zxn` i` .odkn zxaern,`kil Ð

celi oi`y meyn i`e.`ki` Ðéúòîù àì åæåÐ

.`xizidl `l` ,xeqi`líéøçà íéðá åì ùéÐ

.df xaern calíéìëåàliaya micard Ð

.dikf dil zil xaerc ,mipaäçôùî ìéáùáÐ

onf lke ,oiyxei el oi`y l`xyin cg` oi`y

aexwd dkef xaerd clep `ly,odk zyexil

.epiba milke`eéñåé éáø éøáã åæ`xiaq `le Ð

.dikf dil zi` xaerc l`enyl diläàúãâáÐ

laaa `edy mewn my :xg` oeyl .dcb` lra

.ccba enyyäøùò éáÐmqxtl.xacd z`

íéðá çéðä.zxaern dgipd `le ,odkd Ðåìà
åìàå.oilke` lfxa o`v icare beln icar Ð

zlke` `idy ,dliaya oilke` beln icarc

liaya oilke` lfxa o`v icare ,dipa liaya

.mipaúøáåòî äçéðä.mipa dl gipd `le Ðåìà
ïéìëåà ïéà åìàåz` `l lik`n epi` xaerdy Ð

.micard z` `le en`äçéðäå íéðá çéðä
íéìëåà âåìî éãáò úøáåòîoi`e dly mdy Ð

.dipa liaya zlke` `ide ,oda wlg xaerl

øáåò ìù å÷ìç éðôî åìëàé àì ìæøá ïàö éãáò
`le ,diikf dil zi`c ,oda wlg el yiy Ð

mixeq` micar jkitl .ewlgl inxzn id opirci

.lek`lìñåô øáåòäùzxaernd odk za Ð

.l`xyinìéëàî åðéàåzxaernd l`xyi za Ð

.eicar z` `le ,odknúìëàî úáäonwl Ð

.dl yxtníéøëæ ïìåë,"olek" opiqxb `l Ð

`l zeawp olek elk`i mixkf :opiqxb ikd `l`

mipaa xkf yi m` .elk`imicard milke` Ð

`nyc ,xaer ly ewlgl opiyiig `le ,eliaya

,oa mewna wlg dl oi`e `id dawpcenlz`e

`ed xkf xnelzecleid lky ,litz `ny ÐÐ

zelitny yie ,zeawp dvgne mixkf dvgnÐ

jenqeed ,zeaiwpc dvgnl zelitnc `herin

`herinle ,`herin yxil mie`xd mixkf edl

zeawp olek .opiyiig `l`di `ny ,elk`i `l Ð

.'ek xkf xaeräéì ÷åôéúdawp `ied inp i`c Ð

zeawp epiptly oze` lky oeikc ,dlqt Ðyi Ð

.dawp `id elit` ,oda wlg xaerl
ïéà
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ìñåôlik`n oi`e.en` z` lik`n oi`e ,eia` icara lqet xaerdy yxtl d`xp Ð

oeikc ,eia` icara lik`n oi`e eia` icara lqet :xninl `kil micar` ediiexzc

lqetc opireny`clr s`e ,en`` `zlin dlek yxit qxhpewae .lik`iy zgkyn ikid Ð

i`w micar`c abeicarl oicd `ede en` z` lik`n oi`e lqet xaerdy :xn`w ikd Ð

.lqetcéàîìzpdk irna xaerl dpin `wtp

xc `idd opiyxc jgxk lrc ab lr s` Ð`y

zac onwl opixn` `nrh i`dnc ,lik`n celic

mzdc ,lik`n `lc zxaern dgipde odkl l`xyi

elit`c ,`ed xf dxf irna xaerc `nrh jiiy `l

onwl opixn`ck ,xfnn elit`e ,en` z` lik`n xf

(a,hq),micar oiprl dil `irain mewn lkn Ð

:`xw da azkc en` oiprl `wec xninl `ki`c

lik`ny opiyxc dpinc ,"elk`i md ezia cilie"

micar la` .lik`n celi opiyxc ,en` z`

etqk oipw mrhn milke`yceli `xw xn`w `lÐ

.`l celi epi`y ,lik`n

åðééä'ek izrny ef xn`wceidy opaxe Ð

meyn `nrhc ixaq eed ok el mixne`

.lik`n celic

ïéìëåàdlek dgtynd lk liayaded Ð

meyn opaxc `nrhc xninl ivn

lik`n oi` celi oi`yc `yxc edl `xiaq `lc

xf dxf irna xaerc inp edl zile ,micar iabl

`lc meyn `nrhc ecia dzid dlaw `l` .`ed

dyrn `nzqn `dc :dniz zvwe .xaer eda ikf

,dgtyn ipal `le xaerl `ed cleiy cr mdici

dcp) "otec `vei" wxta opzc :wgvi epiaxl dyw

jixte ,dnexzd on lqet cg` mei oac (`,cn

!inp xaer elit` ?cg` mei oa `ixi` i`n :`xnba

,miyp izy el yiy odka oizipzn :zyy ax ipyne

mipa el yie ,dyexb dpi`y zg`e dyexb zg`

lqet dyexbd on cg` mei oae dyexb dpi`yn

xaer :xn`c ,iqei iaxcn iwet`le .eia` icara

cg` mei oa :ol rnyn `w ,lqet inpxaer ,oi` Ð

izy el yiyk inwe`l dil dnl ,`zyde .`l Ð

oa `wece ,dyexb zg` `l` el oi` elit` ?miyp

xaer la` cg` meilk liaya oilke`c ,`l Ð

axc :wgvi epiax xne`e !opaxl dlek dgtynd

dkfnd :"zny in"a dil zi`c ,dinrhl zyy

ikdle .dgtynd liaya ilk` `le ,dpw xaerl

xaerd oi`e ,dyexb dpi`yn mipa el yiya iwen

opiyiig `lc meyn ,lqet dyexb irnay

dvgnl zelitnc `herin jenqc ,`herinl

,onwlck ,`herin mixkf edl eede zeawpc

.`herinl yiig iqei iaxc ,iqei iaxcn iwet`le

(`,anw `xza `aa) "zny in" wxtac xity iz`e

opzcn dpw xaerl dkfnd xn`c o`nl jixt

,ligpne lgep cg` mei oa :(`,cn dcp) "otec `vei"

xaer la`cg` mei oac `yixn jixt `le ,`l Ð

.'ek miyp izya `nwe`l `ki`c ,lqet

åædil `xiaqewiqt l`enyc ab lr s` Ð

,xlcpqd opgei iaxk (`,hp zeaezk) "it lr s`"a

mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi`cl`eny Ð

.mlerl `ak xaer aiyg
oi`
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øîà÷c eðééä ¯ àeä øæ äøæ éòîa øaeò àîìLa¦§¨¨¨¦§¥¨¨¨©§§¨¨©
zøîà éà ,àlà ."ézòîL àì Bæå ,ézòîL Bæ" :eäì§¨©§¦§Ÿ¨©§¦¤¨¦¨§©§

ïéà ¯ ãeìé ïéàL ,ìéëàî ¯ ãeìéBæ" éàî ,ìéëàî ¨©£¦¤¥¨¥©£¦©
áø øîà .àéL÷ !àéä éäéà ?"ézòîL àì Bæå ézòîL̈©§¦§Ÿ¨©§¦¦¦¦©§¨¨©©

éøác Bæ :ìàeîL øîà äãeäééñBé éaøíéîëç ìáà , §¨¨©§¥¦§¥©¦¥£¨£¨¦
Bì ïéà ,íéða íeMî íéìëBà ¯ íéða Bì Lé :íéøîBà§¦¥¨¦§¦¦¨¦¥
íéìëBà ¯ íéçà Bì ïéà .íéçà íeMî íéìëBà ¯ íéðä¦§¦¦©¦¥©¦§¦
àä !?déì àøéáñ àìå "Bæ" .dlek äçtLî íeMî¦¦§¨¨¨§¨§¦¨¥¨
éì éúééà ÷Bt :äàúãâa àðç áøì ìàeîL déì øîà£©¥§¥§©¨¨©§¨¨¨©§¥¦
¯ øaeòì äkæîä :eäéétðàa Cì àîéàc ,äøNò éa¥£¨¨§¥¨¨§©§©§©§©¤§¨

éàî .déì àøéáñe "Bæ" :àlà !äð÷ïì òîLî à÷, ¨¨¤¨§¦¨¥©¨©§©¨
éaø áéúî ?éâéìt éîe ¯ éñBé éaøc déìò ïðaø éâéìôc¦§¦¦©¨©£¥§©¦¥¦§¦¦§¦©¦
,ïBéìèáàå äéòîL étî éñBé éaø ãéòä úeãò Bæ :éàkæ©©¥¥¦©¦¥¦¦§©§¨§©§©§
eãBäå" ?"eìa÷å" éðú÷ éî :éLà áø øîà .Bì eãBäå§¨©©©¦¦¨¨¥§¦§§

.déîòè øazñîc ,éðú÷ "Bìïðaø eðzíéða çépä : ¨¨¥§¦§©¥©§¥¨©¨©¦¦©¨¦
elàå elà ¯ úøaeòî dçépä .íéìëBà elàå elà ¯¥§¥§¦¦¦¨§¤¤¥§¥
âBìî éãáò ,úøaeòî dçépäå íéða çépä .íéìëBà ïéà¥§¦¦¦©¨¦§¦¦¨§¤¤©§¥§
àì ìæøa ïàö éãáò .úìëBà àéäL Cøãk ,íéìëBà§¦§¤¤¤¦¤¤©§¥Ÿ©§¤Ÿ

éøác ,ìéëàî Bðéàå ìñBt øaeòäL ,øaeò ìL B÷ìç éðtî ,eìëàééñBé éaøìàòîLé éaø . Ÿ§¦§¥¤§¤¨¤¨¨¥§¥©£¦¦§¥©¦¥©¦¦§¨¥
:øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø .ìéëàî Bðéà ¯ ïaä ,úìëàî ¯ úaä :åéáà íeMî øîBà éñBé éaøa§©¦¥¥¦¨¦©©©£¤¤©¥¥©£¦©¦¦§¤©¥
ïaä íB÷îa úBðaì ïéàå ,øëæ øaeò àöné ànL ,eìëàé àì ¯ úBá÷ð ,ïlek eìëàé ¯ íéøëæ§¨¦Ÿ§¨§¥ŸŸ§¤¨¦¨¥¨¨¨§¥©¨¦§©¥
;øîà÷ ãBòå àãç !äìñt éîð äá÷ðc déì ÷Btéz ?øëæ øaeò àöné ànL àéøéà éàî .íeìk§©¦§¨¤¨¦¨¥¨¨¨¥¥¦§¥¨©¦¨§¨£¨§¨¨©
:øáñ÷ !øaeò àkéàäå ?eìëàé íéøëæ .íeìk ïaä íB÷îa úBðaì ïéàå ,øëæ øaeò àöné ànL :ãBòå ,äìñt éîð äá÷ðc ¯ àãç£¨¦§¥¨©¦¨§¨§¤¨¦¨¥¨¨¨§¥©¨¦§©¥§§¨¦Ÿ§§¨¦¨¨¨¨©
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קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc zenai(iriax meil)

øeøçLåcareyn didy iprpkd ecar z` deld xxgy m` - §¦§
,delnlãeaòL éãéî ïéòé÷ôîoi` ,delnl micareyn eidy s`y - ©§¦¦¦¥¦§

lr deld zycwd dlg ycwd ly ote`ae ,mzeabl leki delnd
eze` lr d`pd xeqi` lg ung iable ,edaeb delnd oi`e utgd
careynd ecar z` xxgy m`e ,edaeb iebd oi`e ,l`xyi ly ung
z` daeb `l` ,edaeb delnd oi`e ,zexigl card `vi ,delnl
jxevl znd lr zilhd zqixt o`k mb okle .xg` mewnn eaeg

.dy`d ceariy z` driwtde d`pda dze` dxq` oikixkz
:lfxa o`v iqkp oipra oecl dkiynn `xnbd,äãeäé áø øîàdy` ¨©©§¨

m` ,lfxa o`v iqkp dnr d`iade dlral z`yipyéðL Bì äñéðëä¦§¦¨§¥
,íéìkcgi mdipy eideaieeyeçáLå ,æeæ óìàexwiizpe -ìò eãîòå ¥¦§¤¤§¨§§¨§©

íéôìà éðLo`v iqkp z` lehil d`ae dyxbzd e` dpnl`zde ,fef §¥£¨¦
,el dqipkdy lfxaãçàmilkdndúaeúëa BzìèBðipy zxenz - ¤¨©§¦§¨¨

lrad aiigzd ixdy ,dzaezka el dqipkdy milkdzeixg`a
did f`e ,oi`eyipd zra eidy itk miieey z` dl mlyl el` milk
jiiy milkd exwiizpy gayd eli`e ,fef sl` cgi milkd ipy ieey

.lralãçàå,lral jiiy `ed envr cvny s` ,sqepd ilkd z`e - §¤¨
dvex `id m` mewn lkn ,ezeyxa exwiizd ixdyúðúBðlral ¤¤

íéîc,dzr ilkd ieeyk,BzìèBðå.jka dvex epi` lrad m` s` ¨¦§©§
,ok zeyrl dleki `idy mrhde,äéáà úéa çáL éðtî`ed ceaky ¦§¥¤©¥¨¦¨

leki lrad oi`y epwiz okle .dzeyxa mix`yp milkdy mdl
.elhile eieey z` mlyl dleki `l` ,elv` ilkd z` akrl

:`xnbd dywnïì òîLî à÷ éàîike ,dcedi ax eprinyd dn - ©¨©§©¨
y eprinydl `aéåä dãéc äéáà úéa çáLlrad oi`e ,dl jiiy - ¤©¥¨¦¨¦¨¨¥

,elv` makrl lekiàðîéæ àãç äãeäé áø døîà àäxak ixde - ¨£¨¨©§¨£¨¦§¨
lirl x`eank ,zg` mrt dcedi ax ok xn`(:eq)dcedi ax xn`y

leki lrad oi`e ,mnvr miqkpd z` zlhep `id okle ,dnr oicdy
:`xnbd zvxzn .zerna dwlqlàîéúc eäîdid dcedi ax m` - ©§¥¨

c ,mixne` epiid ,dnr oicdy lirl wx xne`éléî éðädf oicy - ¨¥¦¥
wx xn`pdúaeúëa ì÷Lîì àéèîc àëéäz` zeabl d`ay okid - ¥¨§¨§¨§¦§©¦§¨¨

eidy itk dzr miey miqkpdy oebke ,daezkd oerxta miqkpd
s` mzeabl dlekiy dcedi ax xn` df lre ,oi`eyipd zrya miey

,dia` zia gay iptn jka dvex epi` lrad m`éîc ïzéî ìáà£¨¦©§¥
ì÷Léîedvex dy`de ,lrad ly mde exwiizd miqkpd m` j` - ¦§©

y xnel mixeaq epiid ,ecin miqkpd z` `ivedle minc zzlàì- Ÿ
,lrad ly mdy oeik ,jkl etekl dleki dpi`ïì òîLî à÷ax ¨©§©¨

el` miqkp lehile minc zzl dleki `id ,exwiizp m` s`y dcedi
.dia` zia gay meyn ,dlran

äðùî
milke` dicare `id ixd lrad iiga ,odkl z`yipd l`xyi za

lirl dpyna x`eank ,dnexza(.eq),odkd ly epipwl miaygpy
.dnexza milke` dicare `id ,epnn mipa dl yie dlra zn m`e
ote`a lfxa o`v icar mze` ly mpic z` zxxan epzpyn

:zxaern dy`dy,ïäëì úqépL ìàøNé úao`v icar el dqipkde ©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥
,lfxaúîeodkdúøaeòî dçépäåmipa cer dl yiy s` ,epnn ¥§¦¦¨§¤¤

,dnexza lek`l dleki dnvr `id ok zngne ,odkdneìëàé àìŸŸ§
,øaeò ìL B÷ìç éðtî ,äîeøúa äéãáòly mipad lky oeik ,xnelk £¨¤¨¦§¨¦§¥¤§¤¨

xaerd s`e ,lfxa o`v icar mze`a mdia` wlg z` eyxi odkd
`ed oicde ,cg` wlg mdnr yxiøaeòäLd`yipy odk za ly ¤¨¨

dlra zny l`xyilìñBt,mieqn ote`a dnexza lek`ln dze` ¥
dnexza lek`l zxfeg mipa gipd `le dlra zn m`y epiide

,dnexza lek`ln zlqtp zxaern dgipd m`e ,dixerpkåxaer ok §
ìéëàî Bðéàl`xyi zaa epiide ,mieqn ote`a dnexza dy`d z` ¥©£¦

ezy` dzid mipa gipn did m`y ,dlra zne odkl d`yipy
zlke` dpi` zxaern dgipd m` j` ,mzngn dnexza zlke`
lik`n xaerd oi` epzpyn ly oecipa s`e .xaerd zngn dnexz
xeq` wlg eze`e mda wlg el yiy oeike ,dnexza eicar z`

,dnexza lek`l mileki micard oi` ,dnexza.éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥

Bì eøîà,minkgìàøNé úa ìò eðì zãòäL øçàîz`yipyïäëì ¨§¥©©¤¥©§¨¨©©¦§¨¥§Ÿ¥
oeik ,dnexza milke` lfxa o`v icar oi`y ,zxaern dgipde zne

oicd didiy ie`x ok enk ,lik`n epi`e yxei xaerdyóàaïäk úa ©©Ÿ¥
z`yipy,úøaeòî dçépäå ,úîe ïäëìyäîeøúa äéãáò eìëàé àì §Ÿ¥¥§¦¦¨§¤¤ŸŸ§£¨¤¨¦§¨

ìL B÷ìç éðtîdøaeò,eicarl lik`n epi` xaerdy ,dyexia ¦§¥¤§¤¨
zaa `le ,odkl z`yipy l`xyi zaa `weec df oic zxn` recne

.odkl z`yipy odk

àøîâ
xaerd yxeiy micary ,iqei iax ly enrh z` zxxan `xnbd

:`xnbd zwtzqn .dnexza milke` mpi`eäì àéòaéàewtzqd - ¦©§¨§
m`d ,daiyid ipaéñBé éaøc àîòèdnexza lik`n epi` xaery ©£¨§©¦¥

`edøáñ÷c íeMîyøaeò`vnpdäøæ éòîak ,zil`xyi -,àeä øæ ¦§¨¨©¨¦§¥¨¨¨
.dnexza milke` eicar oi` okleàîìc Bàly enrh `ny e` - ¦§¨

weqta xn`py zngn `ed iqei iax(`i ak `xwie)md FziA cilie'¦¦¥¥
dnexza en` z` lik`n oady cnln df weqte ,'Fngla Elk`i, Ÿ§§©§

`weecy minkg eyxc 'ezia cili' oeylneãeìéclep xaky in - ¨
ìéëàîin la` ,dnexza mixg`l,ãeìé BðéàL,xaer epiideBðéà ©£¦¤¥¨¥
ìéëàî.odk oic el yiy s` ,dnexza mixg`l ©£¦

:`xnbd zxxanedpéî à÷ôð éàîìoia oicd oiprl weligd dn - §©©§¨¦¨
:`xnbd zx`an .minrhd ipyìoic,úðäk éòîa øaeòmrhd itly §¨¦§¥Ÿ¤¤

epic zpdk irna xaer la` ,xfk epic dxf irna xaer wx oey`xd
in lky ,ipyd mrhd itl j` .dnexza eicar z` lik`ne odkk
lik`n epi` zpdk irna xaer s` ok m` ,lik`n epi` celi epi`y

:dwitq z` `xnbd zniiqn .dnexza eicar z`éàî`ed dn - ©
.iqei iax ly enrh

:mi`xen` dfa ewlgpy d`ian `xnbdàîòè eðééä ,äaø øîà̈©©¨©§©£¨
.àeä øæ ,äøæ éòîa øaeò ,øáñ÷c ,éñBé éaøce,øîà óñBé áøenrh §©¦¥§¨¨©¨¦§¥¨¨¨©¥¨©

wxy meyn `ed iqei iax lyìéëàî ãeìéine ,mixg`l dnexz ¨©£¦
,ãeìé ïéàL,xaer epiide.ìéëàî Bðéà ¤¥¨¥©£¦

:sqei ax lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyBì eøîà ¥¦¥¨§
minkgìàøNé úa ìò eðì zãòäL øçàî ,éñBé éaøìz`yipy,ïäëì §©¦¥¥©©¤¥©§¨¨©©¦§¨¥§Ÿ¥

itl ,dnexza milke` lfxa o`v icar oi`y ,zxaern dgipde zne
ok m` ,lik`n epi`e yxei xaerdyïäk úaz`yipyïäëìzne ©Ÿ¥§Ÿ¥

,zxaern dgipde,eäîlik`n epi`e yxei xaer dfa s` m`d ©
.dnexza milke` eicar dfa `ny e` ,eicarlíäì øîà,iqei iax ¨©¨¤

Bæ,odkn zxaern l`xyi zaa -ézòîLmilke` micard oi`y ¨©§¦
,lik`n epi` xaery oeik ,dnexzaBæåzxaern odk za j` - §

,odknézòîL àìizrny `l` ,dlik`a mixeq` micard eidiy Ÿ¨©§¦
zniiqn .weligd mrh `ziixaa x`azd `le .lek`l mixzeny

:dziiyew z` `xnbdàîìLa úøîà éàiax ly mrhd ok` m` - ¦¨§©¦§¨¨
y meyn `ed ,dnexza milke` mpi` xaer ly micary iqeiøaeò¨

eäì øîà÷c eðééä ,àeä øæ äøæ éòîaiqei iax aiydy dn oaen - ¦§¥¨¨¨©§§¨¨©§
y ,minkglBæodkn zxaern l`xyi za -ézòîLxaerd oi`y ¨©§¦

,xf `ed ixde ,dxf irna `edy oeik ,lik`nåeli`Bæodk za - §
,odkn zxaernézòîL àìoeik ,lik`n `ed `l` ,lik`n epi`y Ÿ¨©§¦

odkk epice zpdk irna `edy.úøîà éà àlàiqei iax ly enrhy ¤¨¦¨§©
wxy meyn `edãeìé,xak clepy in -ìéëàîine ,dnexzaïéàL ¨©£¦¤¥

ãeìé,clep `l oiicry xaer -ìéëàî ïéàok m` ,eicarléàîdn - ¨¥©£¦©
iqei iax ixac xe`ia,'ézòîL àì Bæå ézòîL Bæ'welig yi recne ¨©§¦§Ÿ¨©§¦

ixde ,mdipiaàéä éäéàzaa mb yi l`xyi zaa yiy mrh eze` - ¦¦¦
zniiqn .odk oic el yiy s` ,lik`n xaerd oi` mlerly ,odk

:`xnbdàéL÷.sqei ax lr `ziixadn dyw ok` - ©§¨
`l ,zxaern dgipde zne ,odkl zqipy l`xyi za' :dpyna epipy
.'iqei iax ixac ,'eke xaer ly ewlg iptn dnexza dicar elk`i

:df oica iqei iax lr wleg in dzr d`ian `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨
,ìàeîL øîàoi` ok zngne eia` z` yxei xaerdy ,df oic ¨©§¥

,dnexza milke` micard,íéøîBà íéîëç ìáà ,éñBé éaø éøác Bæ¦§¥©¦¥£¨£¨¦§¦
m`Bì Lézny odklíéðamipa mze` ixd ,xaerd caln ,mixg` ¥¨¦
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miwxt dyelya` cenr fq sc ± iriax wxtzenai
øåøçùåcariyy l`xyi Ðecar,aeg lraldeld exxgyedelnde ,zexigl `vi Ð

.xg` mewnn deln daebäúáåúëáegay`c i`n `dc ,fef sl` `idy Ðdizeyxa Ð

.egay`àì ì÷ùéîå éîã ïúéîì ìáàod ely `l` Ð.ol rnyn `w ,zinler

äðùîúøáåòî äçéðäådnexza zlke` `ide epnid mipa dl yiy it lr s` ÐÐ

ody itl ,dnexza lfxa o`v icar elk`i `l

xaerl oi`e ,wlg oda xaerl yie ,miyxei ly

xaer :xaqwc meyn i` .dnexza olik`dl gk

celi :xaqwc meyn i` ,`ed xf dxf irnaÐ

celi oi`y ,lik`nxn`py ,lik`n oi` Ð

`xwie)elk`i md ezia cilie" :(ak,"englaixw

.elik`i :diaìñåô øáåòäùodk za m` Ð

oa dl oi`e ,zxaern dgipde ,l`xyil z`yip

xg`dlqet Ðaeyln.dixerpk dia` zial

ìéëàî åðéàåzne ,`id odkl l`xyi za m` Ð

zxaern dgipde,dlik`dl gk xaera oi` Ð

.micarl oicd `edeïäëì ïäë úá óàoeik Ð

micard j`id ,lik`n epi` celi oi`y :zxn`c

xaer ly ewlg iptn dnexza oilke`?ixdy

oi` `ede ,eliaya `l` milke` oi`e ,od eicar

.lik`dl gk eaàøîâúðäë éòîáodk za Ð

zexf meyn zxn` i` .odkn zxaern,`kil Ð

celi oi`y meyn i`e.`ki` Ðéúòîù àì åæåÐ

.`xizidl `l` ,xeqi`líéøçà íéðá åì ùéÐ

.df xaern calíéìëåàliaya micard Ð

.dikf dil zil xaerc ,mipaäçôùî ìéáùáÐ

onf lke ,oiyxei el oi`y l`xyin cg` oi`y

aexwd dkef xaerd clep `ly,odk zyexil

.epiba milke`eéñåé éáø éøáã åæ`xiaq `le Ð

.dikf dil zi` xaerc l`enyl diläàúãâáÐ

laaa `edy mewn my :xg` oeyl .dcb` lra

.ccba enyyäøùò éáÐmqxtl.xacd z`

íéðá çéðä.zxaern dgipd `le ,odkd Ðåìà
åìàå.oilke` lfxa o`v icare beln icar Ð

zlke` `idy ,dliaya oilke` beln icarc

liaya oilke` lfxa o`v icare ,dipa liaya

.mipaúøáåòî äçéðä.mipa dl gipd `le Ðåìà
ïéìëåà ïéà åìàåz` `l lik`n epi` xaerdy Ð

.micard z` `le en`äçéðäå íéðá çéðä
íéìëåà âåìî éãáò úøáåòîoi`e dly mdy Ð

.dipa liaya zlke` `ide ,oda wlg xaerl

øáåò ìù å÷ìç éðôî åìëàé àì ìæøá ïàö éãáò
`le ,diikf dil zi`c ,oda wlg el yiy Ð

mixeq` micar jkitl .ewlgl inxzn id opirci

.lek`lìñåô øáåòäùzxaernd odk za Ð

.l`xyinìéëàî åðéàåzxaernd l`xyi za Ð

.eicar z` `le ,odknúìëàî úáäonwl Ð

.dl yxtníéøëæ ïìåë,"olek" opiqxb `l Ð

`l zeawp olek elk`i mixkf :opiqxb ikd `l`

mipaa xkf yi m` .elk`imicard milke` Ð

`nyc ,xaer ly ewlgl opiyiig `le ,eliaya

,oa mewna wlg dl oi`e `id dawpcenlz`e

`ed xkf xnelzecleid lky ,litz `ny ÐÐ

zelitny yie ,zeawp dvgne mixkf dvgnÐ

jenqeed ,zeaiwpc dvgnl zelitnc `herin

`herinle ,`herin yxil mie`xd mixkf edl

zeawp olek .opiyiig `l`di `ny ,elk`i `l Ð

.'ek xkf xaeräéì ÷åôéúdawp `ied inp i`c Ð

zeawp epiptly oze` lky oeikc ,dlqt Ðyi Ð

.dawp `id elit` ,oda wlg xaerl
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ìñåôlik`n oi`e.en` z` lik`n oi`e ,eia` icara lqet xaerdy yxtl d`xp Ð

oeikc ,eia` icara lik`n oi`e eia` icara lqet :xninl `kil micar` ediiexzc

lqetc opireny`clr s`e ,en`` `zlin dlek yxit qxhpewae .lik`iy zgkyn ikid Ð

i`w micar`c abeicarl oicd `ede en` z` lik`n oi`e lqet xaerdy :xn`w ikd Ð

.lqetcéàîìzpdk irna xaerl dpin `wtp

xc `idd opiyxc jgxk lrc ab lr s` Ð`y

zac onwl opixn` `nrh i`dnc ,lik`n celic

mzdc ,lik`n `lc zxaern dgipde odkl l`xyi

elit`c ,`ed xf dxf irna xaerc `nrh jiiy `l

onwl opixn`ck ,xfnn elit`e ,en` z` lik`n xf

(a,hq),micar oiprl dil `irain mewn lkn Ð

:`xw da azkc en` oiprl `wec xninl `ki`c

lik`ny opiyxc dpinc ,"elk`i md ezia cilie"

micar la` .lik`n celi opiyxc ,en` z`

etqk oipw mrhn milke`yceli `xw xn`w `lÐ

.`l celi epi`y ,lik`n

åðééä'ek izrny ef xn`wceidy opaxe Ð

meyn `nrhc ixaq eed ok el mixne`

.lik`n celic

ïéìëåàdlek dgtynd lk liayaded Ð

meyn opaxc `nrhc xninl ivn

lik`n oi` celi oi`yc `yxc edl `xiaq `lc

xf dxf irna xaerc inp edl zile ,micar iabl

`lc meyn `nrhc ecia dzid dlaw `l` .`ed

dyrn `nzqn `dc :dniz zvwe .xaer eda ikf

,dgtyn ipal `le xaerl `ed cleiy cr mdici

dcp) "otec `vei" wxta opzc :wgvi epiaxl dyw

jixte ,dnexzd on lqet cg` mei oac (`,cn

!inp xaer elit` ?cg` mei oa `ixi` i`n :`xnba

,miyp izy el yiy odka oizipzn :zyy ax ipyne

mipa el yie ,dyexb dpi`y zg`e dyexb zg`

lqet dyexbd on cg` mei oae dyexb dpi`yn

xaer :xn`c ,iqei iaxcn iwet`le .eia` icara

cg` mei oa :ol rnyn `w ,lqet inpxaer ,oi` Ð

izy el yiyk inwe`l dil dnl ,`zyde .`l Ð

oa `wece ,dyexb zg` `l` el oi` elit` ?miyp

xaer la` cg` meilk liaya oilke`c ,`l Ð

axc :wgvi epiax xne`e !opaxl dlek dgtynd

dkfnd :"zny in"a dil zi`c ,dinrhl zyy

ikdle .dgtynd liaya ilk` `le ,dpw xaerl

xaerd oi`e ,dyexb dpi`yn mipa el yiya iwen

opiyiig `lc meyn ,lqet dyexb irnay

dvgnl zelitnc `herin jenqc ,`herinl

,onwlck ,`herin mixkf edl eede zeawpc

.`herinl yiig iqei iaxc ,iqei iaxcn iwet`le

(`,anw `xza `aa) "zny in" wxtac xity iz`e

opzcn dpw xaerl dkfnd xn`c o`nl jixt

,ligpne lgep cg` mei oa :(`,cn dcp) "otec `vei"

xaer la`cg` mei oac `yixn jixt `le ,`l Ð

.'ek miyp izya `nwe`l `ki`c ,lqet

åædil `xiaqewiqt l`enyc ab lr s` Ð

,xlcpqd opgei iaxk (`,hp zeaezk) "it lr s`"a

mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi`cl`eny Ð

.mlerl `ak xaer aiyg
oi`
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miwxtקצ dyelyaa cenr fq sc ± iriax wxtzenai
àèåòéîì ïéùùåç ïéà`aexe ,opilf` `aex xzac .oda wlg el yie ,xkf `di `nyl Ð

.lirl ziyixtck ,zelitn e` zeawp e` zecleiàúð÷ú äéì ïðéãáòãoixxea Ðxaerl

olek micard e`vnpe ,ewlgl miqkp x`ywlglzeawp olekc `kid la` .miclepdÐ

.ely lkd `die xkf xaerd `di `ny ,`zpwz carinl epivn `líéîåúée`ay miphw Ð

,cg`e cg` lkl qetexhet` oicinrn ,welgl

.ewlgl dti cg` wlg qetexhet` lk xxeae

åìéãâä`ipdne ,zegnl mileki minezid Ð

.d`gn crc zexitl dwelgïîçð áøã àîéì
àéä éàðúelk`i mixkf oerny iax xn`cn Ð

ongp axc `zpwz meyn`nw `pzc llkn Ð

elit` ,elk`i `l lfxa o`v icar xn`c

opi`e ,ongp axc dil zile .xn`w `zpwza

.elicbiy cr welgl oi`yxúéà àîìò éìåëã àì
ïîçð áøã åäìikd ,`zpwz edl carc i`e Ð

cear `lca `kde .`nw `pzl elit` ilk`c inp

oerny iax xn`we ,ibilt `zpwz`le ,elk`i Ð

.`herinl yiig `nw `pze .`herinl yiigúáä
ìéëàîo`k yi m` :xn`w ikd jzrc `wlqw Ð

oa `le zamd mixkf m` la` ,micar lik`n Ð

.micard elk`i `l Ðíéèòåî íéñëðáÐ

lr el`yi mipade epefi zepad opax oewzc

.migztdäãäá ïá àëéàã ïåâëå,za jdc Ð

`zydc .`ziixe`cn oad zwfga edlek eedc

`ed xkf xaer i` :jytp dnni`dn sicr `l Ð

edpilwyc,dipin opaxedpinwe`e.za zeyxa

`id za xaer i`eoi` ,epiptl xkf oa yic oeik Ð

,opaxc `zpwza `l` oda wlg daiwp xaerl

i`c ,dcda oa hwp ikdle .'ek wtp `lc dnke

oa ded `ldawp xaerl diikf dil zi` Ð

.za jd icda dyexi zxeza miqkpa `ziixe`cn

oad mr zad :l`rnyi iaxc `zlin yxtn ikde

za `la oa yi m` la` ,zlk`n.lik`n epi` Ð

åøëî åøëîù äîdxikn oiprlc oeike Ð

ilk` ikid ,iniiw ediizeyxa?úáä éàî àìà
íà éðú÷ãicar zlk`n m`d :xn`w ikde Ð

epi` oade ,zlke` dzidy jxck dly beln

ly ewlg iptn lfxa o`v icar z` lik`n

.xaeräðùîìñåô øáåòäzqipy odk za Ð

.zxaern dgipde ,zne l`xyilìéëàî åðéàåÐ

.zxaern dgipde zne odkl z`ypy l`xyi za

íáéäål`xyi mail zxney odk za Ðdlqt Ð

il zxney l`xyi zae ,dia` znexznodk ma

.dlik`n epi` Ðïéñåøéàäåzqxe`n odk za Ð

l`xyilodkl zqxe`n l`xyi zae ,dlqt Ð

.dlik`n epi` Ðíéðù òùú ïáå`xnba Ð

.dl yxtnåðéàù ÷ôñ òùú ïá àåäù ÷ôñÐ

.i`w lirlc `zlin`e .lqete ,ryz oak inp ied

'åë úåøòù éúù àéáäù ÷ôñ,i`w lirl Ð

ohw :xn`w ikde .oilqet ipzwc ,oiqexi`d oiprl

eiyecwe zexry izy `iad wtq ,dy`d ycwy

`iad `ly wtq ,oiyecwodk za lqet Ð

.dnexzd on el zqxe`ndìòå åéìò úéáä ìôð
åéçà úádlgz zn `ed wtq ,ezy` `idy Ð

,dpey`x dzn eig` za wtq ,zad zxv meyn dzxv zxhete ,eig` iptl odizy eltpe

e` ezn m` oleke :(a,a zenai) opzc ,dexr zxv dzxv i`ed `l mail dlitp zryae

ep`in.zexzen odizexv Ðúîáééúî àìå úöìåç äúøö`xnegl wtqa ixii`c icii` Ð

.ediicda dl ipzàøîâäéøåòðë äéáà úéá ìà äáùådnec `idy onfa rnyn Ð

.dixerplìéëàî ãåìédpa liaya zlke`d zil`xyi Ðok m` `l` zlke` dpi` Ð

`xwie) mipdk zxeza ol `wtp en` z` lik`n oa .celi(akcilie"nelk`i md ezia

engla".rnzync `ed celi `kdne .elik`i dia ixw Ðíáé úøîåùì èøô äáùåÐ

.dia `cib` `dc ,aeyl dzeyxa dpi`y
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ïéà'ek `herinl oiyyeg,liqt ltp inp ied ik `d :miig iaxa l`eny epiax axd dywdÐ

dpw xaerl dkfnd :xn`c o`nlc (`,anw `xza `aa) "zny in" wxta gkenckÐ

eiqkp l`xyi efafae zny xb iab ,(my) `ipzc ,dy`d litzy cr eia` iqkpa xaerd dkef

dipya wifgd ,ewifgde dlitdy erny jk xg`e ,exifgde ,zxaern ezy`y ernye,dkf Ð

dpey`xa`kdc :wgvi epiax xne`e !dkf `l Ð

:xn`z m`e .ltp `ed xak `ny wtzqdl yi

zevn" wxtae ,`herinl iqei iax yiig `kdc

,zvleg dphwc xn`w (a,dw zenai) "dvilg

yiigc oeik ,meaiil dler oi` `d ?i`n`e

oeike ,zipeli` `vnz `ny opiyiigc ,`herinl

:xnel yie !dvilgl dler oi` meaiil dler oi`c

xn`ie edil` `ai m`c oeik ,meaiil dler aiygc

`inc `le .maiizdl dleki dzid zipeli` dpi`c

edil` `ai elit`c ,miycg dyly jez zvlegl

m`e .dia opigbyn `l `xarin `lc xn`ie

iax yiig `l (a,ci) zeaezkc `nw wxtac :xn`z

epiax xne`e !dqp`py zwepiza `herinl iqei

`lc ecen r"k onw dizi`c `aexac :wgvi

xkend" yixa oeir jixv ,edine .`herinl opiyiig

xza iqei iax lif`c (a,bv `xza `aa) "zexit

di`x dpin izii`e ,oenn `ivedl drixfc `aex

`l `nl` ,aexd xg` oenna oikled xn`c axl

oky lke ,`penn oiprl herinl iqei iax yiig

.wlgl yie !`xeqi` oiprlíéîåúée`ay

'ek welgl.(`,cl oihib) "gleyda" yxetn Ð

íéèòåîopiwqrwxta opiwqtc ab lr s` Ð

oefnc (`,`p) zeaezka "dxrp"

lhlhnn `le irwxwnn zepade dy`di`ibeq Ð

xfrl` iaxk ,inc irwxwnk `carc `xaq `kdc

oiaeb ,dkld :(a,`i) `nw `aac `nw wxta xn`c

ongp axk `l` ,ok dkld oi` ,edine .micard on

glyc `zzrny ipd lkk ol `niiwc ,dilr biltc

"oilgep yi" wxt `ng xa sqei axl `a` iax dil

oi` :dil glyc mzd wiqnc ,(`,gkw `xza `aa)

,ilhlhnk `car aiygc xnel oi` la` ,oiaeb

:(`,`p zeaezk) "dxrp" wxta xn`c iaxk xaqe

ilhlhnn oia irwxwnn oia zepade dy`d oefnÐ

miqkpa `zniwe` i`na jixtc jenqa ,ok m`c

,oiaexn miqkpl `z` `tiqc xnel wgece ,mihren

i`gei oa oerny iax dl xaqc :xninl dil ded

,dizeek (my) ol `niiwc ,xfrl` oa oerny iaxk

.ilhlhnn `le irwxwn ipefnc

åîã÷ù'ek exknernyn encw oeyln Ð

oic zia oda ewifgdy mcew xeknl encwy ixii`c

m`c ,wgvi epiaxl d`xp oi` la` .zepa jxevl

zepa oda ewifgd xaky oebk inwe`l dil ded ,ok

`l` ,zlren dwfg mey oi` `l` ,oic zia it lr

xne` edine .xn`w zepad elk`iy mcew encw

zlke` zac dil rnync :zegcl yic wgvi epiax

.oic zia it lr dwfgd `la ,lrad zzin xg` cin

äîexkn exknyok`lm`c ,mdlymincdeÐ

dheqa rnyn oke .od zepad zwfga Ð

mexr ryx dil aiygc (a,`k)dvr `iynd df Ð

.mihren miqkpa xeknlïéð÷`ed eig`c oipw i`de `pngx xn` etqk:mz epiax xn` Ð

"it lr s`" wxtc dpey`x dpynl `dc .dlk` lkin `ziixe`cnc `ed `nlra `zknq`c

:mzd ipzwcnmz epiax wiice .maid zwfga inp dlk` lrad iigadlk`c`kid (`,fp zeaezk)

lrad ipta olek `d rnyn ,cg` mei xqg lrad ipta mlek elit`e`ipzc ,cere .zlke` Ð

dnexzazlke`dy`doi` :exn`epizeaxla` ,dpey`xdpynef :(dwxtzeaezkc)`ztqeza

dpey`x dpynlc rnyn ,lraizy crdnaid`le ,dtegl qpkizy crinlyexiae .zlke`Ð

odilra ezny e` ,e`yip `le onf ribd :"it lr s`" wxtc.dnexza zelke`e elyn zelke`Ð

d`ia xg` i`c ,d`ia `la epiidedpync `nrh epiide ,`id dxenb ezy`c `hiyt Ð
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øáñ÷ íìBòì :àîéà úéòaéàå .àèeòéîì ïéLLBç ïéà¥§¦§¦¨§¦¨¥¥¨§¨¨¨©
ïîçð áøk àzðwz déì ïðéãáòc ,àèeòéîì ïéLLBç§¦§¦¨§¨§¦©¥©©§¨§©©§¨
íéîBúé :ìàeîL øîà ïîçð áø øîàc .ìàeîL øîà̈©§¥§¨©©©§¨¨©§¥§¦

,íäéáà éñëða ÷Bìçì eàaLïéc úéaíäì ïéãéîòî ¤¨©£§¦§¥£¦¤¥¦©£¦¦¨¤
ïéìBëé ¯ eìécâä .äôé ÷ìç íäì øøBáe ñBtBøèBtà©§¥¨¤¥¤¨¤¦§¦§¦
ïéìBëé ïéà ¯ eìécâä :øîBà déãéc ïîçð áøå .úBçîì¦§§©©§¨¦¥¥¦§¦¥§¦

çk äî ¯ ïk íàc .úBçîìïéc úéa,àîéì ?äôé ¦§§¦¥©Ÿ©¥¦¨¤¥¨
eäì úéà àîìò éleëc ,àì !àéä éàpz ïîçð áøc§©©§¨©¨¥¦¨§¥¨§¨¦§
éaø .éâìtéî÷ àèeòéîì ïéLLBça àëäå ,ïîçð áøc§©©§¨§¨¨§§¦§¦¨¨¦©§¦©¦

a ìàòîLééñBé éaø,ìéëàî ¯ úaä :åéáà íeMî øîBà ¦§¨¥§©¦¥¥¦¨¦©©©£¦
¯ ìéëàî àìc ïa àðL éàî .ìéëàî Bðéà ¯ ïaä©¥¥©£¦©§¨¥§Ÿ©£¦
éðtî ¯ ìéëàz àì éîð úa ,øaeò ìL B÷ìç íeMî¦¤§¤¨©©¦Ÿ©£¦¦§¥
íéèòeî íéñëða àëä :ééaà øîà !øaeò ìL B÷ìç¤§¤¨¨©©©¥¨¨¦§¨¦¨¦
éà :CLôp äî ,úa éãäa ïa àkéàc ïBâëe ,ïðé÷ñò̈§¦©§§¦¨¥©£¥©©©§¨¦

éãò àì ¯ àeä ïa àøaòîc éàäéà ,éà÷c éàäî ó ©§¦©§¨¥¨¨¦¥©§¨¥¦
àìc änk ¯ ïðaøc àzðwúa ,äìëà éànà ¯ àéä úa©¦©©¨§¨§©©§¨§©¨©©¨§¨
àzîé÷Bà éàîa .ïðaø eðéwz àì íìBòä øéåàì ÷ôð̈©©£¦¨¨¨©¦©¨©§©¦§¨
øaeòä àöné ànL :àôéñ àîéà ,íéèòeî íéñëða ¯¦§¨¦¨¦¥¨¥¨¤¨¦¨¥¨¨
íéñëð ,äaøcà ,íeìk ïa íB÷îa úBðaì ïéàå ,øëæ̈¨§¥©¨¦§¥§©§©¨§¨¦
.ïéaeøî íéñëðì ïàúà àôéñ !eäðéð úBðác íéèòeî¨¦§¨¦§¥¨£©¦§¨¦§¦
øîà éñà éaø øîàäå ?eäðéð úBðác íéèòeî íéñëðe§¨¦¨¦§¨¦§§¨¨©©¦©¦£©
äî ,íéèòeî íéñëða eøëîe eîãwL ïéîBúé :ïðçBé éaø©¦¨¨§¦¤¨§¨§¦§¨¦¨¦©
,éëä éà ?íà ¯ éðú÷c úa ,éàî àlàå !eøëî eøënL¤¨§¨§§¤¨©©§¨¨¥¥¦¨¦

eðééäéñBé éaøa ìàòîLé éaø dlek !éñBé éaøéðú÷ ©§©¦¥¨©¦¦§¨¥§©¦¥¨¨¥
.dìäðùîéàäå ,íáiäå ,øaeòäïáe ,Løçäå ,ïéñeø ¨¨¨§©¨¨§¨¥¦§©¥¥¤

÷ôñå .ïéìéëàî àìå ïéìñBt ¯ ãçà íBéå íéðL òLz¥©¨¦§¤¨§¦§Ÿ©£¦¦¨¥
÷ôñ ,BðéàL ÷ôñ ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL¤¤¥©¨¦§¤¨¨¥¤¥¨¥
åéìò úéaä ìôð ,àéáä àlL ÷ôñå úBøòN ézL àéáä¥¦§¥§¨§¨¥¤Ÿ¥¦¨©©©¦¨¨
dúøö ¯ ïBLàø úî äæ éà òeãé ïéàå åéçà úa ìòå§©©¨¦§¥¨©¥¤¥¦¨¨¨

.úîaééúî àìå úöìBçàøîâïäk úa éà ."øaeòä" ¤¤§Ÿ¦§©¤¤¨¨¦©Ÿ¥
.úøaeòîì èøt ¯ "äéøeòðk" ,dì ìéñt àéä ìàøNéì§¦§¨¥¦¨¥¨¦§¤¨§¨¦§¤¤
ãeìé ,dì ìéëàî àì ¯ àéä ïäëì ìàøNé úa éà¦©¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ©£¦¨¨
ïäk úa éà .íáiä .ìéëàî Bðéà ãeìé BðéàL ,ìéëàî©£¦¤¥¨¥©£¦©¨¨¦©Ÿ¥
èøt "äéáà úéa ìà äáLå" ,dì ìéñt àéä ìàøNéì§¦§¨¥¦¨¥¨§¨¨¤¥¨¦¨§¨

ììéëàî àì àéä ïäëì ìàøNé úa éà ,íáé úøîBL §¤¤¨¨¦©¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ©£¦
åéçàc ïéð÷ àäå ,àðîçø øîà "Btñk ïéð÷" ,dì̈¦§©©§¨©©£¨¨§¨¦§¨§¨¦
,dì ìéñt àéä ìàøNéì ïäk úa éà .ïéñeøéàäå .àeä§¨¥¦¦©Ÿ¥§¦§¨¥¦¨¥¨
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יבמות. אלמנה לכהן גדול - פרק שביעי דף סז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zenai(iriax meil)

yàèeòéîì ïéLLBç ïéàxaer `diy mixwn herinl miyyeg oi` - ¥§¦§¦¨
,`niiw oa xkf df `di `ly ,aexd lr mikneq `l` ,yxei oa df
okzi xkf `ed m` s`e ,daiwp wtq xkf wtq `ed xaer lk ixdy
,mipad mr cgi miyxei mpi` ltp oiae daiwp oiae ,ltp `diy
gipdy mewna okle ,hren `ed `niiw oa xkf df `diy yygde

.dnexza lek`ln micard z` lqet xaerd oi` mipa odkd
:sqep uexizøáñ÷ íìBòì ,àîéà úéòaéàåigei oa oerny iax §¦¨¥¥¨§¨¨¨©

y,àèeòéîì ïéLLBçmipa gipdy onfa oicd xwirn zn`a okle §¦§¦¨
oa xkf `ed xaerdy yygn ,dnexza milke` micard oi` xaere
oerny iax xn`y dne .micard z` lqete ,ewlg z` yxiie `niiw

meyn epiid ,milke` micard df ote`ay igei oadéì ïðéãáòc§©§¦¨¥
àzðwzqetexhet` micinrny ici lr ,miyxeil dpwz miyery - ©©§¨

miwlgne ,xaerl mbe mig`d lkl dyexid z` miwlgne xaerl
,mzngn dnexza milke` mde ,micard z` elawi mipady ote`a
`ed df oice :`xnbd dtiqen .mixg` miqkp lhep xaerd eli`e

kixacíéîBúé ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð áø ¦©©§¨¨©§¥§¨©©©§¨¨©§¥§¦
miphwíäì ïéãéîòî ïéc úéa ,íäéáà éñëða ÷Bìçì eàaLlkl - ¤¨©£§¦§¥£¦¤¥¦©£¦¦¨¤

,ohwe ohwñBtBøèBtà,eiqkp lr i`xg`d,äôé ÷ìç íäì øøBáe ©§¥¨¤¥¤¨¤
yke ,dti wlg ely ohwl xxea qetexhet` lk ,xnelkeìécâä¦§¦

,miphwdúBçîì ïéìBëéongp ax xn` jk .efd dwelgd z` lhale §¦¦§
,l`eny myadéãéc ïîçð áøåenvr zhiya -,øîàxg` s`y §©©§¨¦¥¨©

yeìécâä,minezidïéàmdúBçîì ïéìBëédyry dn lhale ¦§¦¥§¦¦§
,qetexhet`dïk íàczwelg z` lhal mileki md m`y - §¦¥
,qetexhet`däôé ïéc úéa çk äîly mzpwz gka leflf df ixd - ©Ÿ©¥¦¨¤

z` lhal minezid mileki m` ,qetexhet` mdl epiny minkg
md 'elk`i mixkf' xn`y igei oa oerny iax ixace .mzwelg
oeike ,miqkpd z` welgl qetexhet` mipnny ongp ax ixack
,eclepy mipad ly mwlgl micard z` miqetexhet`d mipzepy
j` .dnexza lek`l md mi`yx okl ,ef dwelg lhal xyt` i`e
`ed xkf xaerd m`y itl ,milke` micard oi` zepa olek m`
zeyrl jiiy oi`e ,oa yiyk zeyxei opi` zepad ixdy ,lkd yxii

i xaerdy `vnpe ,zepal xaerd oia welgl dpwzmicard z` yxe
.dnexz zlik`n mze` lqet `ede

ax ly epica igei oa oerny iax ixac z` `xnbd dzlzy oeik
.df oic mixaeq mpi` `ziixaa eilr miwlegdy rnyn ,ongp

:`xnbd zxxanàîéìdf oicy xn`p `ny -cxn`ïîçð áøepwzy ¥¨§©©§¨
,miphwl welgle qetexhet` cinrdl minkgàéä éàpzewlgp - ©¨¥¦

axk xaeq igei oa oerny iaxy ,`nw `pze igei oa oerny iax dfa
mixkf mipa yiyk okle ,xaerl qetexhet` micinrny ongp
milke` micard oi`y xaeq `nw `pze .dnexza micard milke`

.elcbiy cr welgl mi`yx mpi`e ,xaer ly ewlg iptn
:`ziixad xe`iaa ipyd uexizdn da zxfeg `xnbdàìoi` - Ÿ

`l` ,ongp ax ixaca miwleg mi`pzdáøc eäì úéà àîìò éleëc§¥¨§¨¦§§©
ïîçðqetexhet` micinrny ,ongp ax ly epic z` mixaeq lkd - ©§¨

epzpe ewlge ok eyr m` lkd ixacle ,welgl miphw minezil
.dnexza milke` micard ixd ,micard z` eclepy mipalàëäå§¨¨

xaecn ,`nw `pze igei oa oerny iax ewlgpy `ziixaa o`k -
e ,qetexhet` ecinrd `le ,ok eyr `lyàèeòéîì ïéLLBça§§¦§¦¨

,éâìôéî÷yyeg `nw `pzy ,oey`xd uexiza x`azpy enke ¨¦§§¥
`l okle ,yxeie `niiw xae xkf `ed xaerdy xyt`y herinl

i oa oerny iaxe .dnexza micard elk`i,herinl yyeg `l ige
mr cgi miyxei mpi`e miltp e` zeaiwp mixaerd aexy oeike

.dnexza milke` micard mipa yiyk okl ,mipad
lirl `ziixaa epipy(`"r):íeMî øîBà éñBé éaøa ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§©¦¥¥¦

.ìéëàî Bðéà ïaä ,[úìëàî] (ìéëàî) úaä ,åéáàdzr dxaq ¨¦©©©£¤¤©¥¥©£¦
milke` ,xaere za a`d gipd m`y xnel ezpeeky `xnbd
dywn .milke` mpi` ,xaere oa gipd m`e .dnexza micard

:`xnbdàðL éàîgipdy ote`d dpey dna -ïaep`y ,xaere ©§¨¥
mixne`ìéëàî àìcedf ixd ,dnexza micarl oadìL B÷ìç íeMî §Ÿ©£¦¦¤§¤

døaeò,ok m`e ,dnexza lek`ln mlqete yxei `edy ,micara ¨
gipdykìéëàz àì énð úamb yiy ote`a ,dnexza micarl ©©¦Ÿ©£¦

,xaerìL B÷ìç éðtîdøaeò.lek`ln makrne micara yxeiy ¦§¥¤§¤¨
:`xnbd zvxzn,éiaà øîàxnel l`rnyi iax zpeek oi` ¨©©©¥

ixdy ,zad zngn dnexza micard milke` xaere za gipdyky
`l` ,mlqet `ede dyexia wlg xaerl yi'íéèòeî íéñëð'a ,àëä̈¨¦§¨¦¨¦

,ïðé÷ñògipde a`d zn m`y `ed daezkd i`pzn cg` ,xnelk ©§¦¨
,e`ypiy cr e` exbaziy cr eiqkpn zepefip zepad ,zepae mipa
,'mihren miqkp' gipd m` mpn` .mipad miyxei oennd x`y z`e
,eipal yixedl mbe exbaziy cr eizepa z` oefl mb mda ic oi`y
.melk miyxei mipad oi`e miqkpdn zepefip zepady minkg epwiz

exaecnúa éãäa ïa àkéàc ïBâka`dy -,zae oa gipd §§¦¨¥©£¥©
z` zlhep zad minkg zpwzn eli`e ,yxei oad `ziixe`cny
l`rnyi iax xn` dfae ,melk yxei oad oi`e dizepefnl miqkpd

c ,mlqet xaerd oi`e micard z` dlik`n zadyCLôð äîdn - ©©§¨
ixde ,o`k zeidl leki yyg dfi` ,xnel jpevxàøaòîc éàä éà- ¦©§¦©§¨

ea zxaern `idy eze` m`éãò àì ,àeä ïaéà÷c éàäî óixd - ¥Ÿ¨¦¥©§¨¥
zpwz zngn melk yxei epi`y ,clep xaky oadn sicr epi`
.micard z` lqet epi` `linne ,yxei xaerd oi` ok enke ,minkg

eéàxaerd,àéä úac oeik ,zlqet dpi` ok mbäìëà éànàdn - ¦©¦©©¨§¨
on yxil miie`xd mipa yiy s` miqkpd z` zelhep zepay mrhd

wx edf ixd ,dxezdïðaøc àzðwúadpwze ,minkg zpwz zngn - §©©§¨§©¨¨
j` ,zepefn zekixve eclep xaky zepaa wx zkiiy efàìc änk©¨§Ÿ

÷ôðxaerd `vi `ly onf lk -ïðaø eðéwz àì ,íìBòä øéåàì ¨©©£¦¨¨Ÿ©¦©¨¨
micard okle ,melk zyxei dpi`e ,miqkpa zekf dl didzy
ixac xe`ia `ed jke .dclep xaky zad gkn dnexza milke`
miqkp a`d gipde oa dnr yiyk 'zlk`n zad' ,l`rnyi iax
micard oi` dfay ,mipa wx gipdyk 'lik`n epi` oad'e .mihren

eyn lek`l makrne yxei xaerdy oeik ,milke`.ewlg m
:iia` lr `xnbd dywnàzîé÷Bà éàîaz` zcnrd ote` dfi`a - §©¦§¨

ixd ,`ziixad,íéèòeî íéñëðaok m`eàôéñ àîéàx`ae xen` - ¦§¨¦¨¦¥¨¥¨
gipd m`y igei oa oerny iax xn` my ,`ziixad ly `tiqd z`

yygn ,dnexza milke` micard oi` zepa wx a`dàöné ànL¤¨¦¨¥
,íeìk ïa íB÷îa úBðaì ïéàå ,øëæ øaeòäxaer `ed oady oeike ¨¨¨¨§¥©¨¦§¥§

`ziixad m`e .dnexza milke` micard oi` ,lik`n epi`y
,mihren miqkpa zwqeríéèòeî íéñëð ,äaøcàwx,eäðéð úBðác ©§©¨§¨¦¨¦§¨¦§

.dnexza micard elk`i `l recne ,mipad ly `le
itke ,mihren miqkpa xaecn `yixa mpn` :`xnbd zvxzn

a j` ,iia` x`iay,àôéñgipd m`y igei oa oerny iax xn` my ¥¨
,milke` micard oi` zepaïàúàep`a -ìa`d yixedy ote` £¨§

,ïéaeøî íéñëð,zepad zepefn lr xzid ,mwlg z` miyxei mipady §¨¦§¦
.dnexza lek`ln micard z` lqete ,yxei xaerd jky oeike

iaxa l`rnyi iaxy ,iia` ixac lr zeywdl dkiynn `xnbd
:`xnbd dywn .mihren miqkpa epic z` xn` iqeiåikíéñëð §§¨¦

eäðéð úBðác íéèòeî,zepal mikiiy mihren miqkp m`d - ¨¦§¨¦§
,dnexza lek`l mileki micardy xne` dz` ok zngnyøîàäå§¨¨©

íéèòeî íéñëða eøëîe eîãwL ïéîBúé ,ïðçBé éaø øîà ,éqà éaø©¦©¦¨©©¦¨¨§¦¤¨§¨§¦§¨¦¨¦
,miqkpd z` reazl oic zial zepad e`ay iptl ,mdia` xi`ydy
minkg epwizy oeik ,ok zeyrl zeyx mdl oi` oicd xwirny s`
mewn lkn ,mze` miyxei mipad oi`e el` miqkpn zepefip zepady

M äîeøëî eøënmiqkpd z` mi`iven oi`e ,mzxikn dlg - ©¤¨§¨§
gwnd zernn zepefip opi` s`e ,zepad zepefnl zegewldn
zepad eidiy minkg zpwz xg` s`y gkene ,mipad elaiwy
miqkpd mikiiy mzxikn oiprl mewn lkn mihren miqkpn zepefip
dide ,ewlg z` yxei xaerd s` ok m`e ,dxezd oic xwirk ,mipal
iax xn` recne ,dnexza lek`ln micard z` leqtiy ie`x

.dnexzd on milqtp micard oi`y l`rnyi
,l`rnyi iax ixaca iia` ly exe`ian da zxfeg `xnbd

:`xnbd zx`an .xg` ote`a zx`aneéðz÷c 'úa' éàî àlàå§¤¨©©§¨¨¥
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קצי miwxt dyelyaa cenr fq sc ± iriax wxtzenai
àèåòéîì ïéùùåç ïéà`aexe ,opilf` `aex xzac .oda wlg el yie ,xkf `di `nyl Ð

.lirl ziyixtck ,zelitn e` zeawp e` zecleiàúð÷ú äéì ïðéãáòãoixxea Ðxaerl

olek micard e`vnpe ,ewlgl miqkp x`ywlglzeawp olekc `kid la` .miclepdÐ

.ely lkd `die xkf xaerd `di `ny ,`zpwz carinl epivn `líéîåúée`ay miphw Ð

,cg`e cg` lkl qetexhet` oicinrn ,welgl

.ewlgl dti cg` wlg qetexhet` lk xxeae

åìéãâä`ipdne ,zegnl mileki minezid Ð

.d`gn crc zexitl dwelgïîçð áøã àîéì
àéä éàðúelk`i mixkf oerny iax xn`cn Ð

ongp axc `zpwz meyn`nw `pzc llkn Ð

elit` ,elk`i `l lfxa o`v icar xn`c

opi`e ,ongp axc dil zile .xn`w `zpwza

.elicbiy cr welgl oi`yxúéà àîìò éìåëã àì
ïîçð áøã åäìikd ,`zpwz edl carc i`e Ð

cear `lca `kde .`nw `pzl elit` ilk`c inp

oerny iax xn`we ,ibilt `zpwz`le ,elk`i Ð

.`herinl yiig `nw `pze .`herinl yiigúáä
ìéëàîo`k yi m` :xn`w ikd jzrc `wlqw Ð

oa `le zamd mixkf m` la` ,micar lik`n Ð

.micard elk`i `l Ðíéèòåî íéñëðáÐ

lr el`yi mipade epefi zepad opax oewzc

.migztdäãäá ïá àëéàã ïåâëå,za jdc Ð

`zydc .`ziixe`cn oad zwfga edlek eedc

`ed xkf xaer i` :jytp dnni`dn sicr `l Ð

edpilwyc,dipin opaxedpinwe`e.za zeyxa

`id za xaer i`eoi` ,epiptl xkf oa yic oeik Ð

,opaxc `zpwza `l` oda wlg daiwp xaerl

i`c ,dcda oa hwp ikdle .'ek wtp `lc dnke

oa ded `ldawp xaerl diikf dil zi` Ð

.za jd icda dyexi zxeza miqkpa `ziixe`cn

oad mr zad :l`rnyi iaxc `zlin yxtn ikde

za `la oa yi m` la` ,zlk`n.lik`n epi` Ð

åøëî åøëîù äîdxikn oiprlc oeike Ð

ilk` ikid ,iniiw ediizeyxa?úáä éàî àìà
íà éðú÷ãicar zlk`n m`d :xn`w ikde Ð

epi` oade ,zlke` dzidy jxck dly beln

ly ewlg iptn lfxa o`v icar z` lik`n

.xaeräðùîìñåô øáåòäzqipy odk za Ð

.zxaern dgipde ,zne l`xyilìéëàî åðéàåÐ

.zxaern dgipde zne odkl z`ypy l`xyi za

íáéäål`xyi mail zxney odk za Ðdlqt Ð

il zxney l`xyi zae ,dia` znexznodk ma

.dlik`n epi` Ðïéñåøéàäåzqxe`n odk za Ð

l`xyilodkl zqxe`n l`xyi zae ,dlqt Ð

.dlik`n epi` Ðíéðù òùú ïáå`xnba Ð

.dl yxtnåðéàù ÷ôñ òùú ïá àåäù ÷ôñÐ

.i`w lirlc `zlin`e .lqete ,ryz oak inp ied

'åë úåøòù éúù àéáäù ÷ôñ,i`w lirl Ð

ohw :xn`w ikde .oilqet ipzwc ,oiqexi`d oiprl

eiyecwe zexry izy `iad wtq ,dy`d ycwy

`iad `ly wtq ,oiyecwodk za lqet Ð

.dnexzd on el zqxe`ndìòå åéìò úéáä ìôð
åéçà úádlgz zn `ed wtq ,ezy` `idy Ð

,dpey`x dzn eig` za wtq ,zad zxv meyn dzxv zxhete ,eig` iptl odizy eltpe

e` ezn m` oleke :(a,a zenai) opzc ,dexr zxv dzxv i`ed `l mail dlitp zryae

ep`in.zexzen odizexv Ðúîáééúî àìå úöìåç äúøö`xnegl wtqa ixii`c icii` Ð

.ediicda dl ipzàøîâäéøåòðë äéáà úéá ìà äáùådnec `idy onfa rnyn Ð

.dixerplìéëàî ãåìédpa liaya zlke`d zil`xyi Ðok m` `l` zlke` dpi` Ð

`xwie) mipdk zxeza ol `wtp en` z` lik`n oa .celi(akcilie"nelk`i md ezia

engla".rnzync `ed celi `kdne .elik`i dia ixw Ðíáé úøîåùì èøô äáùåÐ

.dia `cib` `dc ,aeyl dzeyxa dpi`y
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ïéà'ek `herinl oiyyeg,liqt ltp inp ied ik `d :miig iaxa l`eny epiax axd dywdÐ

dpw xaerl dkfnd :xn`c o`nlc (`,anw `xza `aa) "zny in" wxta gkenckÐ

eiqkp l`xyi efafae zny xb iab ,(my) `ipzc ,dy`d litzy cr eia` iqkpa xaerd dkef

dipya wifgd ,ewifgde dlitdy erny jk xg`e ,exifgde ,zxaern ezy`y ernye,dkf Ð

dpey`xa`kdc :wgvi epiax xne`e !dkf `l Ð

:xn`z m`e .ltp `ed xak `ny wtzqdl yi

zevn" wxtae ,`herinl iqei iax yiig `kdc

,zvleg dphwc xn`w (a,dw zenai) "dvilg

yiigc oeik ,meaiil dler oi` `d ?i`n`e

oeike ,zipeli` `vnz `ny opiyiigc ,`herinl

:xnel yie !dvilgl dler oi` meaiil dler oi`c

xn`ie edil` `ai m`c oeik ,meaiil dler aiygc

`inc `le .maiizdl dleki dzid zipeli` dpi`c

edil` `ai elit`c ,miycg dyly jez zvlegl

m`e .dia opigbyn `l `xarin `lc xn`ie

iax yiig `l (a,ci) zeaezkc `nw wxtac :xn`z

epiax xne`e !dqp`py zwepiza `herinl iqei

`lc ecen r"k onw dizi`c `aexac :wgvi

xkend" yixa oeir jixv ,edine .`herinl opiyiig

xza iqei iax lif`c (a,bv `xza `aa) "zexit

di`x dpin izii`e ,oenn `ivedl drixfc `aex

`l `nl` ,aexd xg` oenna oikled xn`c axl

oky lke ,`penn oiprl herinl iqei iax yiig

.wlgl yie !`xeqi` oiprlíéîåúée`ay

'ek welgl.(`,cl oihib) "gleyda" yxetn Ð

íéèòåîopiwqrwxta opiwqtc ab lr s` Ð

oefnc (`,`p) zeaezka "dxrp"

lhlhnn `le irwxwnn zepade dy`di`ibeq Ð

xfrl` iaxk ,inc irwxwnk `carc `xaq `kdc

oiaeb ,dkld :(a,`i) `nw `aac `nw wxta xn`c

ongp axk `l` ,ok dkld oi` ,edine .micard on

glyc `zzrny ipd lkk ol `niiwc ,dilr biltc

"oilgep yi" wxt `ng xa sqei axl `a` iax dil

oi` :dil glyc mzd wiqnc ,(`,gkw `xza `aa)

,ilhlhnk `car aiygc xnel oi` la` ,oiaeb

:(`,`p zeaezk) "dxrp" wxta xn`c iaxk xaqe

ilhlhnn oia irwxwnn oia zepade dy`d oefnÐ

miqkpa `zniwe` i`na jixtc jenqa ,ok m`c

,oiaexn miqkpl `z` `tiqc xnel wgece ,mihren

i`gei oa oerny iax dl xaqc :xninl dil ded

,dizeek (my) ol `niiwc ,xfrl` oa oerny iaxk

.ilhlhnn `le irwxwn ipefnc

åîã÷ù'ek exknernyn encw oeyln Ð

oic zia oda ewifgdy mcew xeknl encwy ixii`c

m`c ,wgvi epiaxl d`xp oi` la` .zepa jxevl

zepa oda ewifgd xaky oebk inwe`l dil ded ,ok

`l` ,zlren dwfg mey oi` `l` ,oic zia it lr

xne` edine .xn`w zepad elk`iy mcew encw

zlke` zac dil rnync :zegcl yic wgvi epiax

.oic zia it lr dwfgd `la ,lrad zzin xg` cin

äîexkn exknyok`lm`c ,mdlymincdeÐ

dheqa rnyn oke .od zepad zwfga Ð

mexr ryx dil aiygc (a,`k)dvr `iynd df Ð

.mihren miqkpa xeknlïéð÷`ed eig`c oipw i`de `pngx xn` etqk:mz epiax xn` Ð

"it lr s`" wxtc dpey`x dpynl `dc .dlk` lkin `ziixe`cnc `ed `nlra `zknq`c

:mzd ipzwcnmz epiax wiice .maid zwfga inp dlk` lrad iigadlk`c`kid (`,fp zeaezk)

lrad ipta olek `d rnyn ,cg` mei xqg lrad ipta mlek elit`e`ipzc ,cere .zlke` Ð

dnexzazlke`dy`doi` :exn`epizeaxla` ,dpey`xdpynef :(dwxtzeaezkc)`ztqeza

dpey`x dpynlc rnyn ,lraizy crdnaid`le ,dtegl qpkizy crinlyexiae .zlke`Ð

odilra ezny e` ,e`yip `le onf ribd :"it lr s`" wxtc.dnexza zelke`e elyn zelke`Ð

d`ia xg` i`c ,d`ia `la epiidedpync `nrh epiide ,`id dxenb ezy`c `hiyt Ð
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øáñ÷ íìBòì :àîéà úéòaéàå .àèeòéîì ïéLLBç ïéà¥§¦§¦¨§¦¨¥¥¨§¨¨¨©
ïîçð áøk àzðwz déì ïðéãáòc ,àèeòéîì ïéLLBç§¦§¦¨§¨§¦©¥©©§¨§©©§¨
íéîBúé :ìàeîL øîà ïîçð áø øîàc .ìàeîL øîà̈©§¥§¨©©©§¨¨©§¥§¦

,íäéáà éñëða ÷Bìçì eàaLïéc úéaíäì ïéãéîòî ¤¨©£§¦§¥£¦¤¥¦©£¦¦¨¤
ïéìBëé ¯ eìécâä .äôé ÷ìç íäì øøBáe ñBtBøèBtà©§¥¨¤¥¤¨¤¦§¦§¦
ïéìBëé ïéà ¯ eìécâä :øîBà déãéc ïîçð áøå .úBçîì¦§§©©§¨¦¥¥¦§¦¥§¦

çk äî ¯ ïk íàc .úBçîìïéc úéa,àîéì ?äôé ¦§§¦¥©Ÿ©¥¦¨¤¥¨
eäì úéà àîìò éleëc ,àì !àéä éàpz ïîçð áøc§©©§¨©¨¥¦¨§¥¨§¨¦§
éaø .éâìtéî÷ àèeòéîì ïéLLBça àëäå ,ïîçð áøc§©©§¨§¨¨§§¦§¦¨¨¦©§¦©¦

a ìàòîLééñBé éaø,ìéëàî ¯ úaä :åéáà íeMî øîBà ¦§¨¥§©¦¥¥¦¨¦©©©£¦
¯ ìéëàî àìc ïa àðL éàî .ìéëàî Bðéà ¯ ïaä©¥¥©£¦©§¨¥§Ÿ©£¦
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éà :CLôp äî ,úa éãäa ïa àkéàc ïBâëe ,ïðé÷ñò̈§¦©§§¦¨¥©£¥©©©§¨¦

éãò àì ¯ àeä ïa àøaòîc éàäéà ,éà÷c éàäî ó ©§¦©§¨¥¨¨¦¥©§¨¥¦
àìc änk ¯ ïðaøc àzðwúa ,äìëà éànà ¯ àéä úa©¦©©¨§¨§©©§¨§©¨©©¨§¨
àzîé÷Bà éàîa .ïðaø eðéwz àì íìBòä øéåàì ÷ôð̈©©£¦¨¨¨©¦©¨©§©¦§¨
øaeòä àöné ànL :àôéñ àîéà ,íéèòeî íéñëða ¯¦§¨¦¨¦¥¨¥¨¤¨¦¨¥¨¨
íéñëð ,äaøcà ,íeìk ïa íB÷îa úBðaì ïéàå ,øëæ̈¨§¥©¨¦§¥§©§©¨§¨¦
.ïéaeøî íéñëðì ïàúà àôéñ !eäðéð úBðác íéèòeî¨¦§¨¦§¥¨£©¦§¨¦§¦
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äî ,íéèòeî íéñëða eøëîe eîãwL ïéîBúé :ïðçBé éaø©¦¨¨§¦¤¨§¨§¦§¨¦¨¦©
,éëä éà ?íà ¯ éðú÷c úa ,éàî àlàå !eøëî eøënL¤¨§¨§§¤¨©©§¨¨¥¥¦¨¦

eðééäéñBé éaøa ìàòîLé éaø dlek !éñBé éaøéðú÷ ©§©¦¥¨©¦¦§¨¥§©¦¥¨¨¥
.dìäðùîéàäå ,íáiäå ,øaeòäïáe ,Løçäå ,ïéñeø ¨¨¨§©¨¨§¨¥¦§©¥¥¤

÷ôñå .ïéìéëàî àìå ïéìñBt ¯ ãçà íBéå íéðL òLz¥©¨¦§¤¨§¦§Ÿ©£¦¦¨¥
÷ôñ ,BðéàL ÷ôñ ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL¤¤¥©¨¦§¤¨¨¥¤¥¨¥
åéìò úéaä ìôð ,àéáä àlL ÷ôñå úBøòN ézL àéáä¥¦§¥§¨§¨¥¤Ÿ¥¦¨©©©¦¨¨
dúøö ¯ ïBLàø úî äæ éà òeãé ïéàå åéçà úa ìòå§©©¨¦§¥¨©¥¤¥¦¨¨¨

.úîaééúî àìå úöìBçàøîâïäk úa éà ."øaeòä" ¤¤§Ÿ¦§©¤¤¨¨¦©Ÿ¥
.úøaeòîì èøt ¯ "äéøeòðk" ,dì ìéñt àéä ìàøNéì§¦§¨¥¦¨¥¨¦§¤¨§¨¦§¤¤
ãeìé ,dì ìéëàî àì ¯ àéä ïäëì ìàøNé úa éà¦©¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ©£¦¨¨
ïäk úa éà .íáiä .ìéëàî Bðéà ãeìé BðéàL ,ìéëàî©£¦¤¥¨¥©£¦©¨¨¦©Ÿ¥
èøt "äéáà úéa ìà äáLå" ,dì ìéñt àéä ìàøNéì§¦§¨¥¦¨¥¨§¨¨¤¥¨¦¨§¨

ììéëàî àì àéä ïäëì ìàøNé úa éà ,íáé úøîBL §¤¤¨¨¦©¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ©£¦
åéçàc ïéð÷ àäå ,àðîçø øîà "Btñk ïéð÷" ,dì̈¦§©©§¨©©£¨¨§¨¦§¨§¨¦
,dì ìéñt àéä ìàøNéì ïäk úa éà .ïéñeøéàäå .àeä§¨¥¦¦©Ÿ¥§¦§¨¥¦¨¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zenai(iriax meil)

yàèeòéîì ïéLLBç ïéàxaer `diy mixwn herinl miyyeg oi` - ¥§¦§¦¨
,`niiw oa xkf df `di `ly ,aexd lr mikneq `l` ,yxei oa df
okzi xkf `ed m` s`e ,daiwp wtq xkf wtq `ed xaer lk ixdy
,mipad mr cgi miyxei mpi` ltp oiae daiwp oiae ,ltp `diy
gipdy mewna okle ,hren `ed `niiw oa xkf df `diy yygde

.dnexza lek`ln micard z` lqet xaerd oi` mipa odkd
:sqep uexizøáñ÷ íìBòì ,àîéà úéòaéàåigei oa oerny iax §¦¨¥¥¨§¨¨¨©

y,àèeòéîì ïéLLBçmipa gipdy onfa oicd xwirn zn`a okle §¦§¦¨
oa xkf `ed xaerdy yygn ,dnexza milke` micard oi` xaere
oerny iax xn`y dne .micard z` lqete ,ewlg z` yxiie `niiw

meyn epiid ,milke` micard df ote`ay igei oadéì ïðéãáòc§©§¦¨¥
àzðwzqetexhet` micinrny ici lr ,miyxeil dpwz miyery - ©©§¨

miwlgne ,xaerl mbe mig`d lkl dyexid z` miwlgne xaerl
,mzngn dnexza milke` mde ,micard z` elawi mipady ote`a
`ed df oice :`xnbd dtiqen .mixg` miqkp lhep xaerd eli`e

kixacíéîBúé ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð áø ¦©©§¨¨©§¥§¨©©©§¨¨©§¥§¦
miphwíäì ïéãéîòî ïéc úéa ,íäéáà éñëða ÷Bìçì eàaLlkl - ¤¨©£§¦§¥£¦¤¥¦©£¦¦¨¤

,ohwe ohwñBtBøèBtà,eiqkp lr i`xg`d,äôé ÷ìç íäì øøBáe ©§¥¨¤¥¤¨¤
yke ,dti wlg ely ohwl xxea qetexhet` lk ,xnelkeìécâä¦§¦

,miphwdúBçîì ïéìBëéongp ax xn` jk .efd dwelgd z` lhale §¦¦§
,l`eny myadéãéc ïîçð áøåenvr zhiya -,øîàxg` s`y §©©§¨¦¥¨©

yeìécâä,minezidïéàmdúBçîì ïéìBëédyry dn lhale ¦§¦¥§¦¦§
,qetexhet`dïk íàczwelg z` lhal mileki md m`y - §¦¥
,qetexhet`däôé ïéc úéa çk äîly mzpwz gka leflf df ixd - ©Ÿ©¥¦¨¤

z` lhal minezid mileki m` ,qetexhet` mdl epiny minkg
md 'elk`i mixkf' xn`y igei oa oerny iax ixace .mzwelg
oeike ,miqkpd z` welgl qetexhet` mipnny ongp ax ixack
,eclepy mipad ly mwlgl micard z` miqetexhet`d mipzepy
j` .dnexza lek`l md mi`yx okl ,ef dwelg lhal xyt` i`e
`ed xkf xaerd m`y itl ,milke` micard oi` zepa olek m`
zeyrl jiiy oi`e ,oa yiyk zeyxei opi` zepad ixdy ,lkd yxii

i xaerdy `vnpe ,zepal xaerd oia welgl dpwzmicard z` yxe
.dnexz zlik`n mze` lqet `ede

ax ly epica igei oa oerny iax ixac z` `xnbd dzlzy oeik
.df oic mixaeq mpi` `ziixaa eilr miwlegdy rnyn ,ongp

:`xnbd zxxanàîéìdf oicy xn`p `ny -cxn`ïîçð áøepwzy ¥¨§©©§¨
,miphwl welgle qetexhet` cinrdl minkgàéä éàpzewlgp - ©¨¥¦

axk xaeq igei oa oerny iaxy ,`nw `pze igei oa oerny iax dfa
mixkf mipa yiyk okle ,xaerl qetexhet` micinrny ongp
milke` micard oi`y xaeq `nw `pze .dnexza micard milke`

.elcbiy cr welgl mi`yx mpi`e ,xaer ly ewlg iptn
:`ziixad xe`iaa ipyd uexizdn da zxfeg `xnbdàìoi` - Ÿ

`l` ,ongp ax ixaca miwleg mi`pzdáøc eäì úéà àîìò éleëc§¥¨§¨¦§§©
ïîçðqetexhet` micinrny ,ongp ax ly epic z` mixaeq lkd - ©§¨

epzpe ewlge ok eyr m` lkd ixacle ,welgl miphw minezil
.dnexza milke` micard ixd ,micard z` eclepy mipalàëäå§¨¨

xaecn ,`nw `pze igei oa oerny iax ewlgpy `ziixaa o`k -
e ,qetexhet` ecinrd `le ,ok eyr `lyàèeòéîì ïéLLBça§§¦§¦¨

,éâìôéî÷yyeg `nw `pzy ,oey`xd uexiza x`azpy enke ¨¦§§¥
`l okle ,yxeie `niiw xae xkf `ed xaerdy xyt`y herinl

i oa oerny iaxe .dnexza micard elk`i,herinl yyeg `l ige
mr cgi miyxei mpi`e miltp e` zeaiwp mixaerd aexy oeike

.dnexza milke` micard mipa yiyk okl ,mipad
lirl `ziixaa epipy(`"r):íeMî øîBà éñBé éaøa ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§©¦¥¥¦

.ìéëàî Bðéà ïaä ,[úìëàî] (ìéëàî) úaä ,åéáàdzr dxaq ¨¦©©©£¤¤©¥¥©£¦
milke` ,xaere za a`d gipd m`y xnel ezpeeky `xnbd
dywn .milke` mpi` ,xaere oa gipd m`e .dnexza micard

:`xnbdàðL éàîgipdy ote`d dpey dna -ïaep`y ,xaere ©§¨¥
mixne`ìéëàî àìcedf ixd ,dnexza micarl oadìL B÷ìç íeMî §Ÿ©£¦¦¤§¤

døaeò,ok m`e ,dnexza lek`ln mlqete yxei `edy ,micara ¨
gipdykìéëàz àì énð úamb yiy ote`a ,dnexza micarl ©©¦Ÿ©£¦

,xaerìL B÷ìç éðtîdøaeò.lek`ln makrne micara yxeiy ¦§¥¤§¤¨
:`xnbd zvxzn,éiaà øîàxnel l`rnyi iax zpeek oi` ¨©©©¥

ixdy ,zad zngn dnexza micard milke` xaere za gipdyky
`l` ,mlqet `ede dyexia wlg xaerl yi'íéèòeî íéñëð'a ,àëä̈¨¦§¨¦¨¦

,ïðé÷ñògipde a`d zn m`y `ed daezkd i`pzn cg` ,xnelk ©§¦¨
,e`ypiy cr e` exbaziy cr eiqkpn zepefip zepad ,zepae mipa
,'mihren miqkp' gipd m` mpn` .mipad miyxei oennd x`y z`e
,eipal yixedl mbe exbaziy cr eizepa z` oefl mb mda ic oi`y
.melk miyxei mipad oi`e miqkpdn zepefip zepady minkg epwiz

exaecnúa éãäa ïa àkéàc ïBâka`dy -,zae oa gipd §§¦¨¥©£¥©
z` zlhep zad minkg zpwzn eli`e ,yxei oad `ziixe`cny
l`rnyi iax xn` dfae ,melk yxei oad oi`e dizepefnl miqkpd

c ,mlqet xaerd oi`e micard z` dlik`n zadyCLôð äîdn - ©©§¨
ixde ,o`k zeidl leki yyg dfi` ,xnel jpevxàøaòîc éàä éà- ¦©§¦©§¨

ea zxaern `idy eze` m`éãò àì ,àeä ïaéà÷c éàäî óixd - ¥Ÿ¨¦¥©§¨¥
zpwz zngn melk yxei epi`y ,clep xaky oadn sicr epi`
.micard z` lqet epi` `linne ,yxei xaerd oi` ok enke ,minkg

eéàxaerd,àéä úac oeik ,zlqet dpi` ok mbäìëà éànàdn - ¦©¦©©¨§¨
on yxil miie`xd mipa yiy s` miqkpd z` zelhep zepay mrhd

wx edf ixd ,dxezdïðaøc àzðwúadpwze ,minkg zpwz zngn - §©©§¨§©¨¨
j` ,zepefn zekixve eclep xaky zepaa wx zkiiy efàìc änk©¨§Ÿ

÷ôðxaerd `vi `ly onf lk -ïðaø eðéwz àì ,íìBòä øéåàì ¨©©£¦¨¨Ÿ©¦©¨¨
micard okle ,melk zyxei dpi`e ,miqkpa zekf dl didzy
ixac xe`ia `ed jke .dclep xaky zad gkn dnexza milke`
miqkp a`d gipde oa dnr yiyk 'zlk`n zad' ,l`rnyi iax
micard oi` dfay ,mipa wx gipdyk 'lik`n epi` oad'e .mihren

eyn lek`l makrne yxei xaerdy oeik ,milke`.ewlg m
:iia` lr `xnbd dywnàzîé÷Bà éàîaz` zcnrd ote` dfi`a - §©¦§¨

ixd ,`ziixad,íéèòeî íéñëðaok m`eàôéñ àîéàx`ae xen` - ¦§¨¦¨¦¥¨¥¨
gipd m`y igei oa oerny iax xn` my ,`ziixad ly `tiqd z`

yygn ,dnexza milke` micard oi` zepa wx a`dàöné ànL¤¨¦¨¥
,íeìk ïa íB÷îa úBðaì ïéàå ,øëæ øaeòäxaer `ed oady oeike ¨¨¨¨§¥©¨¦§¥§

`ziixad m`e .dnexza milke` micard oi` ,lik`n epi`y
,mihren miqkpa zwqeríéèòeî íéñëð ,äaøcàwx,eäðéð úBðác ©§©¨§¨¦¨¦§¨¦§

.dnexza micard elk`i `l recne ,mipad ly `le
itke ,mihren miqkpa xaecn `yixa mpn` :`xnbd zvxzn

a j` ,iia` x`iay,àôéñgipd m`y igei oa oerny iax xn` my ¥¨
,milke` micard oi` zepaïàúàep`a -ìa`d yixedy ote` £¨§

,ïéaeøî íéñëð,zepad zepefn lr xzid ,mwlg z` miyxei mipady §¨¦§¦
.dnexza lek`ln micard z` lqete ,yxei xaerd jky oeike

iaxa l`rnyi iaxy ,iia` ixac lr zeywdl dkiynn `xnbd
:`xnbd dywn .mihren miqkpa epic z` xn` iqeiåikíéñëð §§¨¦

eäðéð úBðác íéèòeî,zepal mikiiy mihren miqkp m`d - ¨¦§¨¦§
,dnexza lek`l mileki micardy xne` dz` ok zngnyøîàäå§¨¨©

íéèòeî íéñëða eøëîe eîãwL ïéîBúé ,ïðçBé éaø øîà ,éqà éaø©¦©¦¨©©¦¨¨§¦¤¨§¨§¦§¨¦¨¦
,miqkpd z` reazl oic zial zepad e`ay iptl ,mdia` xi`ydy
minkg epwizy oeik ,ok zeyrl zeyx mdl oi` oicd xwirny s`
mewn lkn ,mze` miyxei mipad oi`e el` miqkpn zepefip zepady

M äîeøëî eøënmiqkpd z` mi`iven oi`e ,mzxikn dlg - ©¤¨§¨§
gwnd zernn zepefip opi` s`e ,zepad zepefnl zegewldn
zepad eidiy minkg zpwz xg` s`y gkene ,mipad elaiwy
miqkpd mikiiy mzxikn oiprl mewn lkn mihren miqkpn zepefip
dide ,ewlg z` yxei xaerd s` ok m`e ,dxezd oic xwirk ,mipal
iax xn` recne ,dnexza lek`ln micard z` leqtiy ie`x

.dnexzd on milqtp micard oi`y l`rnyi
,l`rnyi iax ixaca iia` ly exe`ian da zxfeg `xnbd

:`xnbd zx`an .xg` ote`a zx`aneéðz÷c 'úa' éàî àlàå§¤¨©©§¨¨¥
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המשך בעמוד רה



xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc zenai(iying meil)

déð÷ àäcezqex`l qex`däéåäa,el zycewn ziidpy dryn - §¨©§¨©£¨¨
xn`py dlqete(ai ak `xwie)`ed xf Wi`l didz iM odM zaE'©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¦

zryn epiide ,xfl ziidpy dryny ,'lk`z `l miWcTd znExzA¦§©©¢¨¦ŸŸ¥
.lek`l dxeq` ,oiyeciwìàøNé úa éàåzqxe`nàì ,àéä ïäëì §¦©¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ

dì ìéëàîzlke` odk zqex` `ziixe`cny s` ,dnexza qex`d ©£¦¨
,dnexzaíeMîenrh,àìeòczeaezk zkqna x`iay(:fp)exfby ¦§¨

ziaa oiicr `idy oeik dnexza lk`z `l odk zqex`y minkg
epnn dwyze ,dnexz ly qek my dl ebfni `ny miyyege ,dia`
cr ,llk dnexza lk`z `l okle ,mixf mdy dizeig`e dig`l

.odkd dlra zial qpkze `ypizy
:dpyna epipy,'Løçäå'zx`an .lik`n epi`e lqet `ed s`y §©¥¥

el epwz minkg j` ,melk yxg i`eyip oi` dxezd on :`xnbd
,okle ,oi`eyipïäk úa éàz`yipyìàøNéìyxgdì ìéñt ,àéä ¦©Ÿ¥§¦§¨¥¦¨¦¨

,dxezd on el d`eyp dpi`y s` ,dnexza lek`lndéð÷ àäc§¨©§¨
ïðaøc àzðwúaminkg zpwz gkn el diepwe ,ezy` `id ixdy - §©©§¨§©¨¨

.dnexz zlik`a opaxcn dlqtpe ,yxgl oi`eyip epwizyúa éàå§¦©
ìàøNéz`yipyïäëìyxgìéëàî àì ,àéäixdy ,dnexza dl ¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ©£¦

àðîçø øîà 'Btñk ïéð÷'xwie)(`i ak `lke` odkl iepwd wxy , ¦§©©§¨©©£¨¨
,dnexzaéàäåixd ,yxgd dfe -àeä ïéð÷ øa åàìeiyeciw oi` - §©¨©¦§¨

.dnexza zlke` dpi` okle ,dxezd on ezy` z` el mipew
:dpyna epipy,'åëå 'íéðL òLz ïáe'.lik`n epi`e lqet `ed s`y ¤¥©¨¦

:`xnbd zxne`ïézòc à÷ìñ à÷dpyndy ,dzr epizrca dlr - ¨¨§¨©§¦
zwqeríáé úøîBLadpiznn `ide ,mipa `ll dlra zny dy` - §¤¤¨¨
meailì`edy dlra ig`òLz ïamipy,ãçà íBéå`l oiicre §¤¥©§¤¨

,l`xyi maide odk za `id m`y dpynd dxn` df lre ,dnaiizd
dpi` ,odk maide l`xyi za `id m`e ,dnexzn dze` lqet `ed

:df xe`ia itl `xnbd dywn .ezngn dnexza zlke`éàîì- §©
hewpl dpynd dkxved ,rinydl dpynd d`ay oic dfi` iabl

,ynn lecb e` ynn ohw `le ,cg` meie mipy ryz oa `weecéà¦
ìñôéîìz` lqet `ed ynn lecb epi`y s`y xnel d`a m` - §¦§©

,d`ial ie`x `edy oeik ,dnexz zlik`n [odk za `idy] eznai
ixdïè÷ynnìéñt ìñôéî énðzpdkd dnaid z` lqet ok mb - ¨¨©¦¦§©¨¦

e .dnexza lek`lnéàiabl ,ryz oa ohw dpyna ehwpéìeëàì- ¦§Ÿ¥
`edy s` ,dnexza eznai z` lik`n epi` odk `ed m`y ycgl

maiy dpyna epipy ixdy ,dyw ,d`ia ez`iae ryz oaénð ìBãb̈©¦
,ìéëàî àìdpynd dkxved recne epipwk zaygp `ly meyn Ÿ©£¦

.cg` meie mipy ryz oa ohw `weec hewpl
:`xnbd zvxzn,éiaà øîàmai zxneya zwqer `l dpynd ¨©©©¥

`l` ,dnaiizp `l oiicryíáéa ,àëäodkãçà íBéå íéðL òLz ïa ¨¨§¨¨¤¥©¨¦§¤¨
déì àéð÷ àúééøBàcîc ,ïðé÷ñò Bzîáé ìò àaäez`iaa ohwd dpw - ©¨©§¦§©§¦¨§¦§©§¨©§¨¥

e ,ezy`k zeidl dnaid z`àðéîà Czòc à÷ìñleki ziid - ¨§¨©§¨£¦¨
,xnel jzrca zelrdldéì àéð÷ àúééøBàãîe ìéàBäzeidl ¦¦§©§¨©§¨¥

,ezy`kìéëBì àîéà ,äàéa Búàéáeodkd lik`iy xn`p `ny - ¦¨¦¨¥¨¦
,dnexza eznai z` ohwdïì òîLî à÷dxezd ony it lr s`y ¨©§©¨

,ohwd d`pweNòz` minkgãçà íBéå íéðL òLz ïa úàéadidzy ¨¦©¤¥©¨¦§¤¨
kenìBãâa øîàî`ll ,eznaia lecb mai dyery oiyeciw enk - §©£¨§¨

jk ,dnexza mgekn zlke` dpi`e opaxcn miliren mdy ,d`ia
mgekn zlke` dpi`e ,opaxcn miliren cg` meie ryz oa z`ia
ohwdy oicd iabl `ed dpyna xen`d 'ohw'y `vnp .dnexza
mipy ryz oa xak `edy s` dilr `ay eznai z` lik`n epi`

ly oicd iabl `l la` ,cg` meiedhwpy dn ok m`e ,'lqet'
la` ,dpyna mix`eand mipicd x`y iabl epiid 'oilqet' dpynd
z` lqet `edy jka yecig lk oi` zn`a mipy ryz oa iabl

.eznai
:iia` ly evexiz lr `xnbd dywn,éëä éà ,àáø déì øîà̈©¥¨¨¦¨¦

oicd meyn wx ,cg` meie mipy ryz oa ohw dhwp dpyndy
,dywi ,'lqet'y oicd meyn `le ,'lik`n epi`'yéðz÷c ,àôéñ- ¥¨§¨¨¥

ohw ,da epipyyBðéàL ÷ôñ ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa ÷ôñryz oa ¨¥¤¥©¨¦§¤¨¨¥¤¥
,cg` meie mipy ryz oa enk `ed oicd eiabl s`y ,cg` meie mipy

,jka yi yecig dfi` ,lik`n epi`yàzLä`edy mai m` ,dzr - ©§¨
òLz ïa éàcå,d`ia ez`iayàéòaéî ÷ôñ ,ìéëàî àìjixv ike - ©©¤¥©Ÿ©£¦¨¥¦©§¨

eznai z` lik`n epi` ynn ohw wtq ryz oa wtqy xnel
eprinydl dpynd dkxvedy jkne .heyt xacd ixde ,dnexza
zxneya xaecne ,'lqet' ly oicd iabl `ed yecigdy gken ,z`f
oa ohwy dpynd dycig dligzae ,dnaiizd `l oiicry mai
ryz oa wtq elit`y dycig jk xg`e ,lqet cg` meie mipy ryz
`xnbd ziiyew zxfeg ok m`e .lqet ok mb ryz oa epi` wtq
ixd ,lqet ryz oa ohw `weecy dpynd dhwp recn ,dpey`xd

.maid zxney z` lqet ryz oan zegtd ynn ohw mb
:xg` ote`a dpynd z` x`an `axíéðL òLz ïáa ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨§¤¥©¨¦

ðäc ãçà íBéåéðz÷ íéìeñt Cmze`n cg`a zxacn dpynd - §¤¨§¨¨§¦¨¨¥
y mileqt,oldl ehxetiïúàéáa éìñtcmz`iaa milqet mdy - §¨§¥§¦¨¨

odkl `ypidle [zpdka] dnexz zlik`ne dpedkn dy`d z`
ohw `ed leqt eze` m` s`y epzpyn dycige ,[zil`xyie diela]
dnexza lek`ln ez`iaa dy`d zlqtp ,cg` meie mipy ryz oa
oan zegt ohw la` .[zil`xyie diela] odkl `ypidle [zpdka]
did dilr `ad m`e .ez`iaa lqet epi` ,d`ia ez`ia oi`y ,ryz

.wtqn dleqty dpynd dxn` ,cg` meie mipy ryz oa wtqåoic §
`ed ez`iaa lqet cg` meie mipy ryz oa leqty ,dfàéðúãë¦§©§¨

,`ztqezaãçà íBéå íéðL òLz ïa`edy,éøöî ,éáàBîe éðBnò øb ¤¥©¨¦§¤¨¥©¦¨¦¦§¦
éúek ,éîBãàåe`,ïéúð,ldwa `al mixeq`yììçixeqi`n clepy - ©£¦¦¨¦¨¨

,dpedkøæîîeel` lk ,ldwa `al xeq`e oezig ileqtn clepy - ©§¥
äeìñt ,úéìàøNéå äiåì úðäk ìò eàaLzpdkd z` elqt - ¤¨©Ÿ¤¤§¦¨§¦§§¥¦§¨¨

zil`xyide dield z`e ,dnexza lek`lne odkl `ypidln
.mlerl odkl `ypidln

,leqt z`iaa zwqer dpyndy xnel xyt` ji` :`xnbd dywn
éðz÷cî àäåaàôéñdpynd ly(.hq oldl)yíàinl dy` dlrap §¨¦§¨¨¥¥¨¦

yíéìñBt elà éøä ,ìàøNéa àáì ïéeàø ïðéàlek`ln dze` ¥¨§¦¨Ÿ§¦§¨¥£¥¥§¦
,odkl `ypidle dnexzaììkîrnyn -àLéøcepiide ,dpynd ly ¦§¨§¥¨

,epzpyna,ïðé÷ñò íéìeñôa åàìz` cinrdl xyt` i` ok m`e ¨§§¦©§¦¨
:`xnbd zvxzn .leqta 'cg` meie mipy ryz oa' dpyna xen`d
llk zwqer `yixd oi`y `tiqay leqt oeyln wiicl oi`
ldwa `al mileqtd yi ,leqt ipte` ipy yi `l` ,mileqta
l`xyi ldwa `al mixzeny yie ,mz`iaa milqete l`xyi
ldwa `al xzeny llg epiide ,dpedk ipicl mz`iaa milqete

e ,ez`iaa lqete l`xyiàLéøa zwqer ,epzpyn -,ìä÷ éìeñt ¥¨§¥¨¨
eli`eàôéña zwqer ,d`ad dpynd -,äpeäk éìeñtmixzend ¥¨§¥§¨

.llg epiide ,l`xyi ldwl
:da dpce lirl z`aend `ziixad z` d`ian `xnbdïa ,àôeb¨¤

,ãçà íBéå íéðL òLz`edy,éúek ,éîBãàå éøöî ,éáàBîe éðBnò øb ¥©¨¦§¤¨¥©¦¨¦¦§¦©£¦¦
úðäk ìò eàaL ,øæîîe ììç ,ïéúðlr e`(ïìñô) úéìàøNéå äiåì ¨¦¨¨©§¥¤¨©Ÿ¤¤§¦¨§¦§§¥¦

,[äeìñt]s` delqt zpdk `id m`e ,odkl `ypidl dleki dpi`y §¨¨
.dnexza lek`ln,øîBà éñBé éaødy`d z` milqet el` lk `l ©¦¥¥
wx `l` ,mz`iaaìkinìeñt BòøfL`ed ,dpedknìñBt,ez`iaa ¨¤©§¨¥

j`ìeñt Bòøæ ïéàL ìk,dpedknìñBt Bðéàx`az oldle .ez`iaa ¨¤¥©§¨¥¥
.iqei iax zrcl ez`iaa lqet epi` leqt dfi` `xnbdïBòîL ïaø©¨¦§

,øîBà ìàéìîb ïamilqet mpi`y yi ,leqt mrxfy el` oian s` ¤©§¦¥¥
,llkd `ed jke ,mz`iaaìkinäzàLodkd -àNBðz`,Bzas`e ¨¤©¨¥¦

ldwa `al mileqt mdipay ia`ene ipenr xb oebk ,leqt epa m`
,zexzen mdizepae,Búðîìà àNBð äzà,ez`iaa dlqet epi`y oeik ©¨¥©§§¨

åeli`ìkleqt,Bza àNBð äzà ïéàL,dleqt `id s`yäzà éà §¨¤¥©¨¥¦¦©¨
,Búðîìà àNBð.ez`iaa dlqet `edy itl ¥©§§¨

dpedkl zlqet leqt z`iay oicd xewn z` zxxan `xnbd
:`xnbd zxxan .dnexzleéléî éðä àðî,df oic cnlp oipn - §¨¨¥¦¥

:`xnbd zx`an .dpedkl dy`d z` zlqet leqt z`iayáø øîà̈©©
àø÷ øîà ,áø øîà ,äãeäé(ai ak `xwie),'øæ Léàì äéäú ék ïäk úáe' §¨¨©©¨©§¨©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨

dleki dpi`y ,ez`iaa zexf yiy yi`l zyxcp 'xf yi`' oeyle
`l miWcTd znExzA `ed' xn`e weqtd miiq df lre ,el `ypidl¦¦§©©¢¨¦Ÿ
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המשך בעמוד עק

miwxt dyelya` cenr gq sc ± iriax wxtzenai
äéð÷ãäéåäádied zryne Ð,dliqti`."xf yi`l didz ik odk zae" :aizkckíåùî
àìåòãzlke` l`xyi za dqex` dxez xac :(a,fp) "it lr s`" wxta ,zeaezk zkqna Ð

`ny dxifb ,zlke` dpi` exn` mrh dne ,"ea lk`i `ed etqk oipw" :aizkc ,dnexza

dia` ziaa qek dl ebfnijlze.dzeg`le dig`l dwyzeïðáøã àúð÷úás` ,yxgc Ð

`ed zrc xa e`lc ab lropax dia epiwz Ð

.(a,aiw) "`ypy yxg" wxta onwl ,oi`eyipà÷
òùú ïáì íáé úøîåùá êúòã à÷ìñ`a `le Ð

,lqtinl i` ,ryz oa hwp `zkld i`nle ,dilr

zwifa dl liqt d`ial ifgc oeikc opireny`l

oinai,inp ohw elit` ,ryz oa `ixi` i`n Ð

,"dia` zia l` daye" da opixw `lcopirnyle

xiva.ryz oan'åë éìåëàì éàåikdl i`e Ð

ab lr s`c ,`zeax opireny`l ryz oa hwp

ezwifa eznai lik`n `l d`ial ifgcelit` Ð

`dc ,`ed epipw e`lc ,lik`n `l ynn lecb

.oizipznc `yixa lecba opirny`ìò àáä
åúîáéopireny`e ,ilk` ded lecb eli`c Ð

d`ia ez`iac ab lr s`c `zeax,lik`n `l Ð

oilqeteoizipzna ipzwc,i`w `x`y` Ð

d`ia `la maie xaer`oa la` ,yxge oiqexi`e

ryz.oilik`n oi`e meyn `l` dil hwp `l Ð

éëä éàdnl ,dil hwp lik`n epi` meync Ð

dryz oa `edy wtq ipzwc ,`tiq ipzinl il

epi`y wtqoa i`ce `zyd ,ryz oak inp ied Ð

.'ek ryzïéìåñômeyne .oizpe xfnn oebk Ð

oilik`n `le .dil hwp oilqet`l Ðoa`ryz

.yxge oiqexi` maie xaer :`x`y` `l` ,i`wïá
äòùú'eke ia`ene ipenr xb `edy ÐÐ

.ldwa `al oixeq`céîåãàå éøöîxec cr Ð

.dyra iyilyïéúðå éúåë`l"a Ðozgzz,"ma

.od zeix` ixib :xaqwcììç.dpedkl leqt Ð

äåìñôodk za m` Ðdiele ,dnexzd on Ð

zil`xyie.zinler dpedkl `ypil Ðéðú÷ãî
àôéñ.oizipznc Ðäðåäë éìåñô àôéñ.llg Ð

l`xyia `al oie`x opi`y ipzwc ab lr s`eÐ

`yixnc .dpedka `l` ixiin `l`pin` ded

llg z`ia la` ,ilqtc `ed ldw ileqt.`l Ð

.llg opireny`l ,`xizi dpyn `tiq ipz ikdl

äåìñô,dpedkd one `yp iac dnexzn zpdk Ð

.dpedkd on zil`xyie diel'åë øîåà éñåé éáø
onwl yxtn oerny oaxe iqei iaxc `nrh Ð

.ediizbelt i`ne ixn`w i`n ,oizrnyaåàì
ìëå"îà÷ôð "øæ."ycw lk`i `l xf lke" Ð

inp odk za jdc xaqwc jzrc `wlq `zyde

.l`xyil zqipe li`ed ,dipin rnzyn
éàä
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oica cnrc `kid `l` dizepefna aiig oi`c meyn ,dlk` `lc `kid zlke` dpi`c dpey`x

`ki` inp oetniq meyne .`zkec dl cgiin `le (a,`n zenai) "ulegd"a opixn`ck ,gxae

.gxa `le lrad iiga onf ribd `ly oeik ,mlern ezy` dzid `le oetniq yi `nyc ,yginl

lrad iiga dlk` ik :dwyz `ny meyn `nrh (a,fp zeaezk) xn`c `lerl zeywdl oi`e

`l dizepefna aiig mai oi`c oeik ,lekiz `l inp

dzkfc oeik :xninl `ki`c !`zkec dl cgiinÐ

lr s`" wxta jixt i`n ok m`c :dyw la` .dzkf

`l l`xyi ziaa odk hiwl dzrn `l` :(a,fp) "it

dnexza lk`iini lk lk` xakc hiwl ip`y Ð

`zkec dl cgiie ,onf ribdc oeikc :xnel yie !eiig

dia` ziaa`inc `le ,myn dff dpi` aey Ð

xg`ne :xn`z m`e .l`xyi ziaa odk hiwll

`ziixe`cn dlk`cdpynl dexq` dn iptn Ð

`d ,oi`eypd on dltp elit` ,lrazy cr dpexg`

oeikc :xnel yie !oetniql ez yginl `kil

dpexg` dpynl onf zrbda dqex` dxeq`cÐ

onf odizyy ,da `tlginc meyn ,dnai inp exq`

:(`,eq) lirl opiyxcc `d ,edine .xzl`l ozqipk

"etqk oipw"n dnexza dlk`c odkl l`xyi za

opiyxc (`,fp) lirl `dc .`id dxenb `yxc Ð

dlik`ny mixb za `ypy odk `kc revt :mzdn

(a,i) oiyecwc `nw wxtac ab lr s`e .dnexza

yixc d`eype ,ba ba oac xnege lwn dl iziin

dl witnc zi`e ,"jziaa xedh lk"n ixtqa

"mkziae mz`"n.`ed `zknq` ixtqc `idd Ð

mipdk zxeza yxecy `xnba yi zeyxc dnke

`d ayiizi `l ,edine .mixg` miweqtn ixtqae

mzd `ed eig`c oipw i`dc `zknq` jd iziinc

lr dl iziinc (`,gp zeaezk) "it lr s`" wxta

dn itl ,lik`n oi` maid :ipzwc ,dpey`x dpyn

jdnc ,dlk` `lc `kid `wec epiidc ,epyxity

lrad iiga dlk` elit` `yxciiga lk`z `lÐ

oipw :eyexit ikd mzdc ,mz epiax xn`e !maid

`ed opaxe ,dnexza zlke`y `pngx xn` etqk

i`de .zlke`c oldle ycg xyr mipyn oewzc

zngn lk`zy opax oewz `le ,`ed eig`c oipw

iiga dlk` xaky `l m` ,lrazy cr `l` maid

.lrad

éàdipw `dc dl liqt `id l`xyil odk za

died `dayld jezn Ð`xwnc rnyn oe

.qxhpewa yxitck ,`wtp "xf yi`l didz ik"nc

"dia` zia l` daye"n dil witn onwl ,edineÐ

"xf yi`l didz ik"e ,dlk` `l `xwirnc llkn

jd `kde .dlqt dl leqtl dlrapl opinwen

ol `wtpc e`l i`c ,hwp dheytd `yxc

jxc oke .ilqtc oiqexi`l opinwen ded "daye"n

:wgvi epiax xn` cere .zenewn dnka `xnbd

inp opiyxc "didz ik"c `xw i`dnc meync

ikdl ,weye dfgl oiqexi`c dieda zxfeg dpi`c

:`kd inp dihwpàéð÷dil`l` ,`wec e`l Ð

ikde .dil `ifg :iqxbc mixtq yie .ohw zy`l hxt ,"yi` zy`"c `xwn `ipw `lc dil oihrnn (`,hi) oiyecwc `nw wxtae ,`nlra xn`nk `l` ied `l ryz oa z`iac ,el dwewf :xnelk

dnaia dpeek opira `le ,d`ia ez`iae ,dwewf `ziixe`cnc oeik :eyexit.dl ipw `lc meyn ,`lc ol rnyn `w .likele ,`ziixe`cn dl ipwc jzrc `wlq `w Ð

àùéøldw ileqt `tiq dpedk ileqt,dpedk leqt `yix `pzc oeike :xn`z m`e .l`xyia `al ie`x epi` m`e :`tiq ipzw `dc .`kti` iqxbc mixtqk `le ,l`ppg epiax zqxib oke Ð

dinwep ,ez`iaa lqet j`id 'h oa wtqe :xn`z m`e .`wec ldw ileqt `yix xn`z `ly ,`yix` iielbl `tiq `pzc :xnel yie !`ed oky lkc ?ldw leqt `tiqa ipzinl il dnl

ep` ditn `l :(`,bi) zeaezkc `nw wxta ryedi iax xn`wck ,oiqgeil dwfg xza opilf` `lc ,`gip dpedkl ,edine !zexyk zwfga `zzi` iwepe dryz oan zegt dedc `ziinw dwfg`

ixyknc xfril` iaxe l`ilnb oaxl elit`e .dwfg` dl opinwen `le .mzd xn`ck ,dlv` mixyk aexa elit`e ,xfnne oizpl dlera zwfga `id `l` ,oiigxykl dxn`c meyn epiid Ð

dryz oa `ed m` drci `lc ,`kd la` .izlrapdnexzl la` .`l Ð,dwfg` opinwen dnexzle ,micar oiprl enk ixii` dnexz oiprl elit`c ?dwfg` edl opinwen `l i`n` ,`iyw Ð

ilekl dil iwqn ded `pic iac `zelif meyn e`l i`c rnyn .ixze ixza dl iwene ,'ek `ed dyexb oac `lw dilr wtpe ,`ed odkc i`dc dea`a ol wfgen iab (`,ek) ipy wxta zeaezka `dc

dpedkl i`c ,dnexz oiprl epiide .`nlroa i`ce ied onw iz`c `zydc oebk `kdc :xnel yie !jlnd i`pic `caer iab (`,eq) "xne`d"a oiyeciwa gkenck ,ixze ixza dil opiwqn `l Ð

dilr `ayk wtq didy it lr s` ,dryz.dil rxzi` `ziinw dwfgc ,dryz oa i`ce `edy ,`zyd xza opilf` `l` ,`ziinw dwfg` dil opinwen `l Ð
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc zenai(iying meil)

déð÷ àäcezqex`l qex`däéåäa,el zycewn ziidpy dryn - §¨©§¨©£¨¨
xn`py dlqete(ai ak `xwie)`ed xf Wi`l didz iM odM zaE'©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¦

zryn epiide ,xfl ziidpy dryny ,'lk`z `l miWcTd znExzA¦§©©¢¨¦ŸŸ¥
.lek`l dxeq` ,oiyeciwìàøNé úa éàåzqxe`nàì ,àéä ïäëì §¦©¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ

dì ìéëàîzlke` odk zqex` `ziixe`cny s` ,dnexza qex`d ©£¦¨
,dnexzaíeMîenrh,àìeòczeaezk zkqna x`iay(:fp)exfby ¦§¨

ziaa oiicr `idy oeik dnexza lk`z `l odk zqex`y minkg
epnn dwyze ,dnexz ly qek my dl ebfni `ny miyyege ,dia`
cr ,llk dnexza lk`z `l okle ,mixf mdy dizeig`e dig`l

.odkd dlra zial qpkze `ypizy
:dpyna epipy,'Løçäå'zx`an .lik`n epi`e lqet `ed s`y §©¥¥

el epwz minkg j` ,melk yxg i`eyip oi` dxezd on :`xnbd
,okle ,oi`eyipïäk úa éàz`yipyìàøNéìyxgdì ìéñt ,àéä ¦©Ÿ¥§¦§¨¥¦¨¦¨

,dxezd on el d`eyp dpi`y s` ,dnexza lek`lndéð÷ àäc§¨©§¨
ïðaøc àzðwúaminkg zpwz gkn el diepwe ,ezy` `id ixdy - §©©§¨§©¨¨

.dnexz zlik`a opaxcn dlqtpe ,yxgl oi`eyip epwizyúa éàå§¦©
ìàøNéz`yipyïäëìyxgìéëàî àì ,àéäixdy ,dnexza dl ¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ©£¦

àðîçø øîà 'Btñk ïéð÷'xwie)(`i ak `lke` odkl iepwd wxy , ¦§©©§¨©©£¨¨
,dnexzaéàäåixd ,yxgd dfe -àeä ïéð÷ øa åàìeiyeciw oi` - §©¨©¦§¨

.dnexza zlke` dpi` okle ,dxezd on ezy` z` el mipew
:dpyna epipy,'åëå 'íéðL òLz ïáe'.lik`n epi`e lqet `ed s`y ¤¥©¨¦

:`xnbd zxne`ïézòc à÷ìñ à÷dpyndy ,dzr epizrca dlr - ¨¨§¨©§¦
zwqeríáé úøîBLadpiznn `ide ,mipa `ll dlra zny dy` - §¤¤¨¨
meailì`edy dlra ig`òLz ïamipy,ãçà íBéå`l oiicre §¤¥©§¤¨

,l`xyi maide odk za `id m`y dpynd dxn` df lre ,dnaiizd
dpi` ,odk maide l`xyi za `id m`e ,dnexzn dze` lqet `ed

:df xe`ia itl `xnbd dywn .ezngn dnexza zlke`éàîì- §©
hewpl dpynd dkxved ,rinydl dpynd d`ay oic dfi` iabl

,ynn lecb e` ynn ohw `le ,cg` meie mipy ryz oa `weecéà¦
ìñôéîìz` lqet `ed ynn lecb epi`y s`y xnel d`a m` - §¦§©

,d`ial ie`x `edy oeik ,dnexz zlik`n [odk za `idy] eznai
ixdïè÷ynnìéñt ìñôéî énðzpdkd dnaid z` lqet ok mb - ¨¨©¦¦§©¨¦

e .dnexza lek`lnéàiabl ,ryz oa ohw dpyna ehwpéìeëàì- ¦§Ÿ¥
`edy s` ,dnexza eznai z` lik`n epi` odk `ed m`y ycgl

maiy dpyna epipy ixdy ,dyw ,d`ia ez`iae ryz oaénð ìBãb̈©¦
,ìéëàî àìdpynd dkxved recne epipwk zaygp `ly meyn Ÿ©£¦

.cg` meie mipy ryz oa ohw `weec hewpl
:`xnbd zvxzn,éiaà øîàmai zxneya zwqer `l dpynd ¨©©©¥

`l` ,dnaiizp `l oiicryíáéa ,àëäodkãçà íBéå íéðL òLz ïa ¨¨§¨¨¤¥©¨¦§¤¨
déì àéð÷ àúééøBàcîc ,ïðé÷ñò Bzîáé ìò àaäez`iaa ohwd dpw - ©¨©§¦§©§¦¨§¦§©§¨©§¨¥

e ,ezy`k zeidl dnaid z`àðéîà Czòc à÷ìñleki ziid - ¨§¨©§¨£¦¨
,xnel jzrca zelrdldéì àéð÷ àúééøBàãîe ìéàBäzeidl ¦¦§©§¨©§¨¥

,ezy`kìéëBì àîéà ,äàéa Búàéáeodkd lik`iy xn`p `ny - ¦¨¦¨¥¨¦
,dnexza eznai z` ohwdïì òîLî à÷dxezd ony it lr s`y ¨©§©¨

,ohwd d`pweNòz` minkgãçà íBéå íéðL òLz ïa úàéadidzy ¨¦©¤¥©¨¦§¤¨
kenìBãâa øîàî`ll ,eznaia lecb mai dyery oiyeciw enk - §©£¨§¨

jk ,dnexza mgekn zlke` dpi`e opaxcn miliren mdy ,d`ia
mgekn zlke` dpi`e ,opaxcn miliren cg` meie ryz oa z`ia
ohwdy oicd iabl `ed dpyna xen`d 'ohw'y `vnp .dnexza
mipy ryz oa xak `edy s` dilr `ay eznai z` lik`n epi`

ly oicd iabl `l la` ,cg` meiedhwpy dn ok m`e ,'lqet'
la` ,dpyna mix`eand mipicd x`y iabl epiid 'oilqet' dpynd
z` lqet `edy jka yecig lk oi` zn`a mipy ryz oa iabl

.eznai
:iia` ly evexiz lr `xnbd dywn,éëä éà ,àáø déì øîà̈©¥¨¨¦¨¦

oicd meyn wx ,cg` meie mipy ryz oa ohw dhwp dpyndy
,dywi ,'lqet'y oicd meyn `le ,'lik`n epi`'yéðz÷c ,àôéñ- ¥¨§¨¨¥

ohw ,da epipyyBðéàL ÷ôñ ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa ÷ôñryz oa ¨¥¤¥©¨¦§¤¨¨¥¤¥
,cg` meie mipy ryz oa enk `ed oicd eiabl s`y ,cg` meie mipy

,jka yi yecig dfi` ,lik`n epi`yàzLä`edy mai m` ,dzr - ©§¨
òLz ïa éàcå,d`ia ez`iayàéòaéî ÷ôñ ,ìéëàî àìjixv ike - ©©¤¥©Ÿ©£¦¨¥¦©§¨

eznai z` lik`n epi` ynn ohw wtq ryz oa wtqy xnel
eprinydl dpynd dkxvedy jkne .heyt xacd ixde ,dnexza
zxneya xaecne ,'lqet' ly oicd iabl `ed yecigdy gken ,z`f
oa ohwy dpynd dycig dligzae ,dnaiizd `l oiicry mai
ryz oa wtq elit`y dycig jk xg`e ,lqet cg` meie mipy ryz
`xnbd ziiyew zxfeg ok m`e .lqet ok mb ryz oa epi` wtq
ixd ,lqet ryz oa ohw `weecy dpynd dhwp recn ,dpey`xd

.maid zxney z` lqet ryz oan zegtd ynn ohw mb
:xg` ote`a dpynd z` x`an `axíéðL òLz ïáa ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨§¤¥©¨¦

ðäc ãçà íBéåéðz÷ íéìeñt Cmze`n cg`a zxacn dpynd - §¤¨§¨¨§¦¨¨¥
y mileqt,oldl ehxetiïúàéáa éìñtcmz`iaa milqet mdy - §¨§¥§¦¨¨

odkl `ypidle [zpdka] dnexz zlik`ne dpedkn dy`d z`
ohw `ed leqt eze` m` s`y epzpyn dycige ,[zil`xyie diela]
dnexza lek`ln ez`iaa dy`d zlqtp ,cg` meie mipy ryz oa
oan zegt ohw la` .[zil`xyie diela] odkl `ypidle [zpdka]
did dilr `ad m`e .ez`iaa lqet epi` ,d`ia ez`ia oi`y ,ryz

.wtqn dleqty dpynd dxn` ,cg` meie mipy ryz oa wtqåoic §
`ed ez`iaa lqet cg` meie mipy ryz oa leqty ,dfàéðúãë¦§©§¨

,`ztqezaãçà íBéå íéðL òLz ïa`edy,éøöî ,éáàBîe éðBnò øb ¤¥©¨¦§¤¨¥©¦¨¦¦§¦
éúek ,éîBãàåe`,ïéúð,ldwa `al mixeq`yììçixeqi`n clepy - ©£¦¦¨¦¨¨

,dpedkøæîîeel` lk ,ldwa `al xeq`e oezig ileqtn clepy - ©§¥
äeìñt ,úéìàøNéå äiåì úðäk ìò eàaLzpdkd z` elqt - ¤¨©Ÿ¤¤§¦¨§¦§§¥¦§¨¨

zil`xyide dield z`e ,dnexza lek`lne odkl `ypidln
.mlerl odkl `ypidln

,leqt z`iaa zwqer dpyndy xnel xyt` ji` :`xnbd dywn
éðz÷cî àäåaàôéñdpynd ly(.hq oldl)yíàinl dy` dlrap §¨¦§¨¨¥¥¨¦

yíéìñBt elà éøä ,ìàøNéa àáì ïéeàø ïðéàlek`ln dze` ¥¨§¦¨Ÿ§¦§¨¥£¥¥§¦
,odkl `ypidle dnexzaììkîrnyn -àLéøcepiide ,dpynd ly ¦§¨§¥¨

,epzpyna,ïðé÷ñò íéìeñôa åàìz` cinrdl xyt` i` ok m`e ¨§§¦©§¦¨
:`xnbd zvxzn .leqta 'cg` meie mipy ryz oa' dpyna xen`d
llk zwqer `yixd oi`y `tiqay leqt oeyln wiicl oi`
ldwa `al mileqtd yi ,leqt ipte` ipy yi `l` ,mileqta
l`xyi ldwa `al mixzeny yie ,mz`iaa milqete l`xyi
ldwa `al xzeny llg epiide ,dpedk ipicl mz`iaa milqete

e ,ez`iaa lqete l`xyiàLéøa zwqer ,epzpyn -,ìä÷ éìeñt ¥¨§¥¨¨
eli`eàôéña zwqer ,d`ad dpynd -,äpeäk éìeñtmixzend ¥¨§¥§¨

.llg epiide ,l`xyi ldwl
:da dpce lirl z`aend `ziixad z` d`ian `xnbdïa ,àôeb¨¤

,ãçà íBéå íéðL òLz`edy,éúek ,éîBãàå éøöî ,éáàBîe éðBnò øb ¥©¨¦§¤¨¥©¦¨¦¦§¦©£¦¦
úðäk ìò eàaL ,øæîîe ììç ,ïéúðlr e`(ïìñô) úéìàøNéå äiåì ¨¦¨¨©§¥¤¨©Ÿ¤¤§¦¨§¦§§¥¦

,[äeìñt]s` delqt zpdk `id m`e ,odkl `ypidl dleki dpi`y §¨¨
.dnexza lek`ln,øîBà éñBé éaødy`d z` milqet el` lk `l ©¦¥¥
wx `l` ,mz`iaaìkinìeñt BòøfL`ed ,dpedknìñBt,ez`iaa ¨¤©§¨¥

j`ìeñt Bòøæ ïéàL ìk,dpedknìñBt Bðéàx`az oldle .ez`iaa ¨¤¥©§¨¥¥
.iqei iax zrcl ez`iaa lqet epi` leqt dfi` `xnbdïBòîL ïaø©¨¦§

,øîBà ìàéìîb ïamilqet mpi`y yi ,leqt mrxfy el` oian s` ¤©§¦¥¥
,llkd `ed jke ,mz`iaaìkinäzàLodkd -àNBðz`,Bzas`e ¨¤©¨¥¦

ldwa `al mileqt mdipay ia`ene ipenr xb oebk ,leqt epa m`
,zexzen mdizepae,Búðîìà àNBð äzà,ez`iaa dlqet epi`y oeik ©¨¥©§§¨

åeli`ìkleqt,Bza àNBð äzà ïéàL,dleqt `id s`yäzà éà §¨¤¥©¨¥¦¦©¨
,Búðîìà àNBð.ez`iaa dlqet `edy itl ¥©§§¨

dpedkl zlqet leqt z`iay oicd xewn z` zxxan `xnbd
:`xnbd zxxan .dnexzleéléî éðä àðî,df oic cnlp oipn - §¨¨¥¦¥

:`xnbd zx`an .dpedkl dy`d z` zlqet leqt z`iayáø øîà̈©©
àø÷ øîà ,áø øîà ,äãeäé(ai ak `xwie),'øæ Léàì äéäú ék ïäk úáe' §¨¨©©¨©§¨©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨

dleki dpi`y ,ez`iaa zexf yiy yi`l zyxcp 'xf yi`' oeyle
`l miWcTd znExzA `ed' xn`e weqtd miiq df lre ,el `ypidl¦¦§©©¢¨¦Ÿ
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miwxt dyelya` cenr gq sc ± iriax wxtzenai
äéð÷ãäéåäádied zryne Ð,dliqti`."xf yi`l didz ik odk zae" :aizkckíåùî
àìåòãzlke` l`xyi za dqex` dxez xac :(a,fp) "it lr s`" wxta ,zeaezk zkqna Ð

`ny dxifb ,zlke` dpi` exn` mrh dne ,"ea lk`i `ed etqk oipw" :aizkc ,dnexza

dia` ziaa qek dl ebfnijlze.dzeg`le dig`l dwyzeïðáøã àúð÷úás` ,yxgc Ð

`ed zrc xa e`lc ab lropax dia epiwz Ð

.(a,aiw) "`ypy yxg" wxta onwl ,oi`eyipà÷
òùú ïáì íáé úøîåùá êúòã à÷ìñ`a `le Ð

,lqtinl i` ,ryz oa hwp `zkld i`nle ,dilr

zwifa dl liqt d`ial ifgc oeikc opireny`l

oinai,inp ohw elit` ,ryz oa `ixi` i`n Ð

,"dia` zia l` daye" da opixw `lcopirnyle

xiva.ryz oan'åë éìåëàì éàåikdl i`e Ð

ab lr s`c ,`zeax opireny`l ryz oa hwp

ezwifa eznai lik`n `l d`ial ifgcelit` Ð

`dc ,`ed epipw e`lc ,lik`n `l ynn lecb

.oizipznc `yixa lecba opirny`ìò àáä
åúîáéopireny`e ,ilk` ded lecb eli`c Ð

d`ia ez`iac ab lr s`c `zeax,lik`n `l Ð

oilqeteoizipzna ipzwc,i`w `x`y` Ð

d`ia `la maie xaer`oa la` ,yxge oiqexi`e

ryz.oilik`n oi`e meyn `l` dil hwp `l Ð

éëä éàdnl ,dil hwp lik`n epi` meync Ð

dryz oa `edy wtq ipzwc ,`tiq ipzinl il

epi`y wtqoa i`ce `zyd ,ryz oak inp ied Ð

.'ek ryzïéìåñômeyne .oizpe xfnn oebk Ð

oilik`n `le .dil hwp oilqet`l Ðoa`ryz

.yxge oiqexi` maie xaer :`x`y` `l` ,i`wïá
äòùú'eke ia`ene ipenr xb `edy ÐÐ

.ldwa `al oixeq`céîåãàå éøöîxec cr Ð

.dyra iyilyïéúðå éúåë`l"a Ðozgzz,"ma

.od zeix` ixib :xaqwcììç.dpedkl leqt Ð

äåìñôodk za m` Ðdiele ,dnexzd on Ð

zil`xyie.zinler dpedkl `ypil Ðéðú÷ãî
àôéñ.oizipznc Ðäðåäë éìåñô àôéñ.llg Ð

l`xyia `al oie`x opi`y ipzwc ab lr s`eÐ

`yixnc .dpedka `l` ixiin `l`pin` ded

llg z`ia la` ,ilqtc `ed ldw ileqt.`l Ð

.llg opireny`l ,`xizi dpyn `tiq ipz ikdl

äåìñô,dpedkd one `yp iac dnexzn zpdk Ð

.dpedkd on zil`xyie diel'åë øîåà éñåé éáø
onwl yxtn oerny oaxe iqei iaxc `nrh Ð

.ediizbelt i`ne ixn`w i`n ,oizrnyaåàì
ìëå"îà÷ôð "øæ."ycw lk`i `l xf lke" Ð

inp odk za jdc xaqwc jzrc `wlq `zyde

.l`xyil zqipe li`ed ,dipin rnzyn
éàä
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oica cnrc `kid `l` dizepefna aiig oi`c meyn ,dlk` `lc `kid zlke` dpi`c dpey`x

`ki` inp oetniq meyne .`zkec dl cgiin `le (a,`n zenai) "ulegd"a opixn`ck ,gxae

.gxa `le lrad iiga onf ribd `ly oeik ,mlern ezy` dzid `le oetniq yi `nyc ,yginl

lrad iiga dlk` ik :dwyz `ny meyn `nrh (a,fp zeaezk) xn`c `lerl zeywdl oi`e

`l dizepefna aiig mai oi`c oeik ,lekiz `l inp

dzkfc oeik :xninl `ki`c !`zkec dl cgiinÐ

lr s`" wxta jixt i`n ok m`c :dyw la` .dzkf

`l l`xyi ziaa odk hiwl dzrn `l` :(a,fp) "it

dnexza lk`iini lk lk` xakc hiwl ip`y Ð

`zkec dl cgiie ,onf ribdc oeikc :xnel yie !eiig

dia` ziaa`inc `le ,myn dff dpi` aey Ð

xg`ne :xn`z m`e .l`xyi ziaa odk hiwll

`ziixe`cn dlk`cdpynl dexq` dn iptn Ð

`d ,oi`eypd on dltp elit` ,lrazy cr dpexg`

oeikc :xnel yie !oetniql ez yginl `kil

dpexg` dpynl onf zrbda dqex` dxeq`cÐ

onf odizyy ,da `tlginc meyn ,dnai inp exq`

:(`,eq) lirl opiyxcc `d ,edine .xzl`l ozqipk

"etqk oipw"n dnexza dlk`c odkl l`xyi za

opiyxc (`,fp) lirl `dc .`id dxenb `yxc Ð

dlik`ny mixb za `ypy odk `kc revt :mzdn

(a,i) oiyecwc `nw wxtac ab lr s`e .dnexza

yixc d`eype ,ba ba oac xnege lwn dl iziin

dl witnc zi`e ,"jziaa xedh lk"n ixtqa

"mkziae mz`"n.`ed `zknq` ixtqc `idd Ð

mipdk zxeza yxecy `xnba yi zeyxc dnke

`d ayiizi `l ,edine .mixg` miweqtn ixtqae

mzd `ed eig`c oipw i`dc `zknq` jd iziinc

lr dl iziinc (`,gp zeaezk) "it lr s`" wxta

dn itl ,lik`n oi` maid :ipzwc ,dpey`x dpyn

jdnc ,dlk` `lc `kid `wec epiidc ,epyxity

lrad iiga dlk` elit` `yxciiga lk`z `lÐ

oipw :eyexit ikd mzdc ,mz epiax xn`e !maid

`ed opaxe ,dnexza zlke`y `pngx xn` etqk

i`de .zlke`c oldle ycg xyr mipyn oewzc

zngn lk`zy opax oewz `le ,`ed eig`c oipw

iiga dlk` xaky `l m` ,lrazy cr `l` maid

.lrad

éàdipw `dc dl liqt `id l`xyil odk za

died `dayld jezn Ð`xwnc rnyn oe

.qxhpewa yxitck ,`wtp "xf yi`l didz ik"nc

"dia` zia l` daye"n dil witn onwl ,edineÐ

"xf yi`l didz ik"e ,dlk` `l `xwirnc llkn

jd `kde .dlqt dl leqtl dlrapl opinwen

ol `wtpc e`l i`c ,hwp dheytd `yxc

jxc oke .ilqtc oiqexi`l opinwen ded "daye"n

:wgvi epiax xn` cere .zenewn dnka `xnbd

inp opiyxc "didz ik"c `xw i`dnc meync

ikdl ,weye dfgl oiqexi`c dieda zxfeg dpi`c

:`kd inp dihwpàéð÷dil`l` ,`wec e`l Ð

ikde .dil `ifg :iqxbc mixtq yie .ohw zy`l hxt ,"yi` zy`"c `xwn `ipw `lc dil oihrnn (`,hi) oiyecwc `nw wxtae ,`nlra xn`nk `l` ied `l ryz oa z`iac ,el dwewf :xnelk

dnaia dpeek opira `le ,d`ia ez`iae ,dwewf `ziixe`cnc oeik :eyexit.dl ipw `lc meyn ,`lc ol rnyn `w .likele ,`ziixe`cn dl ipwc jzrc `wlq `w Ð

àùéøldw ileqt `tiq dpedk ileqt,dpedk leqt `yix `pzc oeike :xn`z m`e .l`xyia `al ie`x epi` m`e :`tiq ipzw `dc .`kti` iqxbc mixtqk `le ,l`ppg epiax zqxib oke Ð

dinwep ,ez`iaa lqet j`id 'h oa wtqe :xn`z m`e .`wec ldw ileqt `yix xn`z `ly ,`yix` iielbl `tiq `pzc :xnel yie !`ed oky lkc ?ldw leqt `tiqa ipzinl il dnl

ep` ditn `l :(`,bi) zeaezkc `nw wxta ryedi iax xn`wck ,oiqgeil dwfg xza opilf` `lc ,`gip dpedkl ,edine !zexyk zwfga `zzi` iwepe dryz oan zegt dedc `ziinw dwfg`

ixyknc xfril` iaxe l`ilnb oaxl elit`e .dwfg` dl opinwen `le .mzd xn`ck ,dlv` mixyk aexa elit`e ,xfnne oizpl dlera zwfga `id `l` ,oiigxykl dxn`c meyn epiid Ð

dryz oa `ed m` drci `lc ,`kd la` .izlrapdnexzl la` .`l Ð,dwfg` opinwen dnexzle ,micar oiprl enk ixii` dnexz oiprl elit`c ?dwfg` edl opinwen `l i`n` ,`iyw Ð

ilekl dil iwqn ded `pic iac `zelif meyn e`l i`c rnyn .ixze ixza dl iwene ,'ek `ed dyexb oac `lw dilr wtpe ,`ed odkc i`dc dea`a ol wfgen iab (`,ek) ipy wxta zeaezka `dc

dpedkl i`c ,dnexz oiprl epiide .`nlroa i`ce ied onw iz`c `zydc oebk `kdc :xnel yie !jlnd i`pic `caer iab (`,eq) "xne`d"a oiyeciwa gkenck ,ixze ixza dil opiwqn `l Ð

dilr `ayk wtq didy it lr s` ,dryz.dil rxzi` `ziinw dwfgc ,dryz oa i`ce `edy ,`zyd xza opilf` `l` ,`ziinw dwfg` dil opinwen `l Ð
`nil
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miwxtקצד dyelyaa cenr gq sc ± iriax wxtzenai
äéôåâì äéì éòáéî éàä`id dxf e`lc jd la` ,xenb xfl Ð"odk zae" `kixhvi` Ð

.dxq`léáéúë øæ ìëå éøú`xwie) "ycw lk`i `l xf lke" Ð:aizk odk za iab cere ,(ak

odk zal e`l wetiz `kdne .(my) "ea lk`i `l xf lke lk`z dia` mgln 'ebe l` daye"

.dnexzl dlra zgz dxqe`l ,l`xyil z`ypdàðéðç éáøá éñåé éáøã,"lxrd" wxta Ð

.dnexza ope` xizdléúëàåza"c i`d Ðik odk

opireny`le ,mixenb oigewill dil irain "didz

oi` rxfe lrad zzina dia` zial zxfeg `idyk

dllek`l minly ly weye dfgl zxfeg dpi` Ð

jipae dz`" :aizkck ,zelke`d zeig` x`yk

"jizepae`xwie).(iúðäë ïçëùà`lqtinc Ð

.leqt z`iaa dnexzlàáà éáø øîàãëwxta Ð

."zexzen yi"ùøåã àáé÷ò éáøïéååoixcdpqa Ð

"za" ,ig` l`rnyi :(a,`p) "zezin rax`" wxta

.yxec ip` "zae"àåä àøéúé àø÷ úáå äéìåëÐ

'ebe ytp dpwi ik odke" :dipin lirl aizk `dc

didz ike" :dixza` azknl ivne ,"ezia cilie

."xf yi`lïìðî äðåäëìodkl cer `ypz `ly Ð

.leqt dlr `aynàì äîìà`de ,dinza Ð

dpa liaya dlk`wc dl zgkynjixhvi`e Ð

.xq`iz dl leqtl lraiz m`c opireny`lì÷
øîåçå.dieaxl "zae" jixhvi` `le Ðàéäå

úðúåðä,dieaxl jixhvi` :xnelk .`id `iyew Ð

`xeqi` dipin ztliwc `edd xnege lwc`id Ð

zpdk .xeq`l `le xizdl oicd zpzep dcnd

.'ek dteb yicwcïéãä ïî íéøéäæî éëålw oicn Ð

xenb e`la dinwe`l ,xnege?zekn) ol `niiw `d

oicd on oixidfn oi`c (a,fi!àîìòá àúìéî éåìâ
àåäe`le Ðslindpedkl e`l opitli dipin

dnexzl dlqti`c oeik `linnc ,dnexznÐ

dlqti`.dpedk zyecw epiid dnexzc ,dpedkl

úåúéøë éáééç äì ìåñôì äìòáð àîéàåm`y Ð

dig` dilr `ala` .`yp iac dnexzn dlqt Ð

iyeciw da edl iqtzc oeik ,oie`l iaiig`l Ð

olpn ,ilqtc xfnne oizpe izeke .dl ilqt?êðä
äéåä åäá úéàãÐdwt`cnoeyla d`ia jdl

,`xw irzyn oiyecw ipaa dipin rny ,died

.ilqt ikd elit`eéáééç é÷åôàìàì úåúéøë
éëä éà .ïðéñøâoiyeciw ipa `wec `xw `ni` Ð

inp ivnc oicd `ede .ilqt `l care ixkpe ,hwp

`l zezixk iaiig xninl.ilqtilmeyn `l`

.ixkp epiid ,izek ipzwc ,lirl eda ixii`c

meyn lqet card :opz (a,hq zenai) oizipznae

aizkc ,oiyecw dil zil iprpk car .d`ia

ziy`xa)"xengd mr" :(ak.xengl dnecd mr Ð

oiyeciw dil zil ixkp:(a,ap oixcdpq) opixn`c Ð

"edrx zy`"zezl`yae .mixg` zy`l hxt Ð

my) `ippg ax ipzcn dl sili i`g` axclra zlera :(a,fp`pixg` icin ,odl yi Ð.`l Ð

xhye sqk iyeciw dil zi`c o`n ,iccdl zeieed yiwn l`xyi iabeiyeciw da dil zi` Ð

xhye sqk iyeciw dil zilc ixkp la` ,d`iaiaxcn liqt :ipyne ,d`ia iyeciw dil zil Ð

opgeizezixk iaiig irnzyn diteb `xw i`dne Ð.`leqtldlrap `ni`e :iyxtnc zi`e

lirl edl ipz `lc `py i`n inp zezixk iaiig dl leqtl?aizk "didz ik" :ipyneÐ

n`pngx dwt`cdliraldied oeyladied ipac .`wec iyeciw xa `l` dnexzn liqt `l Ð

`iywe .ilqt `l zezixk iaiigc edl `xiaqe 'ek edpip died ipa e`lc zezixk iaiig iwet`l

wxta opzc (cere .oie`l iaiign zezixk iaiig ixing `dc ,`id dinzc) ,`cg :`aeh deba il

zepdk eid m` :(a,bl zenai) "oig` drax`"zliraa ,dnexzn elqtp Ðlw ,cere .yi` zy`

ilqt oie`l iaiig :xnegeilqt `l zezixk iaiig Ð?"oiqgei dxyr"a opixn` `d :cere

oiyecw)dpefc oeike .dpef d`yr ezeg` lr `ad odkc (a,fr`ipzc ,dzlqet ezlira ,`id

ziaypy diel :(`,`v zenai)diel .zlke`e xyrn dl mipzep zepf zlira dlrapy e`Ð

zpdkl dnexz la` ,oi`,lik`ne lqet xfnn :(a,hq zenai) oizipzna opz `d ,cere .`l Ð

,mz`iaa ilqt `l zezixk iaiig i`e .en` m`a `l` dl zgkyn `lexfnnc dl zgkyn

cvik .en` z` lik`ne lqet?oa el dclie ,l`xyi `ede ,dn`n dig` dilr `ay odk za

oa el dclie ,odk dn`n dig` dilr `ay l`xyi zae .dnexzd on lqet Ð,xfnn df ixd Ð

en` hwp `lcn `l` .dlik`ne.dzlqet inp ,dcli `la elit` ,dig` z`ia dpin rny Ð

åäðéð äéåä éðá åàì úåúéøë éáééç.(a,fq) "exiagl xne`d" wxta ,oiyecwa ÐäåìñôùÐ

.dnexzd onäá ïéùåøéâå úåðîìà åì ùéù éîmgln ,dia` zia l` daye" :da `xew ip` Ð

.care ixkpn `le ,"lk`z dia`
ïçëùà
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àîéìlk`z `l miycwa `id `xw`z` dcegl dnexzl i`c :yexit Ð`nil ok m` Ð

znexza" aizkcne .yixcw dnexzl `zyxt dlekc ."miycwa `id" `xw

"miycwdikdl dilekc `ni`e :xn`z m`e .`z` inp miycwd on mxenlc dpin rny Ð

ixii`c ,dnexza ixii` `xwc `hytc :wgvi epiax xn`e !weye dfgl zxfeg oi`y xnel ,`z`

.dyxtd lka da

éáøoiee yixcc `aiwrwxt oixcdpqa Ð

l`rnyi (iax) (`,`p) "zezin rax`"

.yxec ip` zae za ,ig`

ïàîëoiee yixcc `aiwr iaxkaxd dywd Ð

biltc `pz o`nc :bxeaypbixn dyn

wxt" wxta zae za iab mzd `aiwr iaxc dilr

(a,`p) "zezin rax`mzde ,l`rnyi iax Ð

i`d l`rnyi iaxe :opixn` `teb `zrny `idda

dia yixc i`n "zae za"ilra za zeaxl Ð

,uxize !iee yixc inp l`rnyi iaxc `nl` ,oinen

iwenc iee yixcc `aiwr iaxk o`nk :eyexit ikdc

za zeaxl jixvn `le ,d`eyp zeaxl "zae"c eie

diel `kd daxnc oicd `ede .oinen ilra

:mzd jixvnc l`rnyi iax la` .zil`xyie

epivny itl :xn`wck ,oinen ilra za zeaxl

oinen ilral mininz oia aezkd wligyleki Ð

zeaxl o`k jixv `di inp ikd ,odizepaa welgp

diel zeaxl dinwep `le ,oinen ilra za

opgei iax xn`wc ,jenqa :dyw zvwe .zil`xyie

lr e`ay care ixkpl oipn :l`rnyi iax meyn

diel (dil) opiaxne ,'ek zil`xyie diel zpdk

o`nk :jixte ."zae"n zil`xyie,`aiwr iaxk Ð

l`rnyi iaxc iieyw`l dil ded ith ,iee yixcc

diel "zae"n yixc ikidc ,l`rnyi iaxc`

,oinen ilra zal jixhvi` `de zil`xyie

`aiwr iax `kd hwp `lc :i"x`e !mzd yixcck

inp l`rnyi iax `dc ,l`rnyi iax iwet`l

iwet`l `l` ,iee yixciee iyxc `lc i`pz x`y

iax `niz elit` xn`w `lc ,rcz .`nlra

:xnel yi cere .opax `niz elit` `l` ,l`rnyi

xn`wc `de ,iee yixc `l l`rnyi iaxc

"zae za" i`d l`rnyi iaxe :(a ,my) oixcdpqa

dil ciar i`nayiil `l` ikd wiqn `l Ð

.iee yixcc o`nl l`rnyi iaxc `yxc

éøëðelqtil `l edpip died ipa e`lc care

ivn dedc oicd `edc :qxhpewa yxit Ð

hwp `l` ,elqtil `l zezixk iaiig inp xninl

izek ipzwc ,lirl eda ixii`c meyn care ixkp

card :opz (a,hq zenai) oizipznae ixkp epiidc

.'ek opgei iaxcn ilqtc ipyne .d`ia meyn lqet

dywe .zezixk iaiig inp irnzyn `xw i`dne

izek ipzwc `kid lkc :wgvi epiaxl.`nlra `leqtl `l` ,dil hiwp ixkp zxeza e`l Ð

zeaezk) "zexrp el`"ae .izeke iteq`e iwezy :zewtqd el` ,(`,cr oiyecw) opzc `idd ik

zizekde dpizpde zxfnnd lr `ad :opzc (`,hkgbpy xey" wxta opiwiice .qpw odl yi Ð

iax :cere .qpw odl yicn ,od zn` ixib mizek xaqwc (a,gl `nw `aa) "dynge drax`

epiaxl d`xpe ?zezixk iaiig hwp `l i`n` ,care ixkp hwpc l`rnyi iax meyn opgei

wxt xn`ck ,zezixk iaiiga ixii` "xf yi`l"c `xw xwirc cenlzdl dil `hiytc :wgvi

ied xfnn `zyd :care ixkp iab (a,dr oiyecw) "oiqgei dxyr"?`irain ez`iaa lqtin Ð

ixingc oeik mewn lkn ,zezixk iaiign xfnn ied `lc ryedi iaxl elit`eyi`l" iaiyg Ð

iaiiga `xw xwirc oeik ,`xwirn dlv` xf eed `lc zezixk iaiig mze` elit`e ."xf

!oie`l iaiig `le ,`wec zezixk iaiig dl leqtl dlrap `ni`e :jixt ikde .ixii` zezixk

opira ixing `lc oeik oie`l iaiig ,edine .oie`l iaiig zeaxl ,`pngx xn` "didz ik" :ipyne

`lc ,elqtil `l edpip died ipa e`lc care ixkp :jixte .onwlck ,`xwirn dlv` xf iedilc

e`l `l` mda oi`c ixing `le ,zexfnn mda oi`c exwi` `l inp mixfe ,"didz ik"n eaxz`

zepnl` ipac .mzdn iwtp `l zezixk iaiig la` .l`rnyi iaxcn ilqtc :ipyne ?`nlra

.irzyn edcica `xw xwire ,"xf yi`l"n `l` ,ipixg`l eed oiyexibe

éøëðcarezxfegy xnel "dyexbe dpnl`" azknl jixhvi` `de :xn`z m`e Ð

dil zilc ,ediipin cg aezkl ok m`c :xnel yie !dyxbzp e` dpnl`zpyk

ediiexz azkcne .jenqac `aiwr iaxc `zekixv,oiyexibe zepnl` el yiy inl :yixc Ð

.'ek e`vi
`ni`e
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ézkàå .éáéúk "øæ ìëå" éøz !déôeâì déì éòaéî àeää©¦¨¥¥§¥§¥§¨¨§¦¦§©©¦
ãëì déì éòaéîéñBé éaøéñBé éaø øîàc .àðéðç éaøa ¦¨¥¥§¦§©¦¥§©¦£¦¨§¨©©¦¥

!úeðéðà àìå ,Eì ézøîà úeøæ ¯ "øæ ìëå" :àðéðç éaøa§©¦£¦¨§¨¨¨¨©§¦§§Ÿ£¦
ézkàå .à÷ôð "øæ ìëå" "øæ" ïî àðéðç éaøa éñBé éaøc§©¦¥§©¦£¦¨¦¨§¨¨¨§¨§©©¦
úøæBç ¯ úøæBç àéäLk :àéðúãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©§¨§¤¦¤¤¤¤
àcñç áø øîàå .÷BLå äæçì úøæBç dðéàå ,äîeøúì¦§¨§¥¨¤¤§¨¤¨§¨©©¦§¨
úáe" :áéúëc ?àø÷ éàî :àìéL áø øa àðéáø øîà̈©¨¦¨©©¥¨©§¨¦§¦©
àì íéLãwä úîeøúa àéä øæ Léàì äéäú ék ïäkŸ¥¦¦§¤§¦¨¦¦§©©¢¨¦Ÿ
ïk íà .íéLãwä ïî íøena ìëàz àì ¯ "ìëàúŸ¥ŸŸ©©¨¦©¨¨¦¦¥
úîeøúa" éàî ,"ìëàú àì íéLãwa àéä" àø÷ áBzëì¦§§¨¦©¢¨¦ŸŸ¥©¦§©
äiåì ,úðäk ïçkLà .ézøz dpéî zòîL ¯ "íéLãwä©¢¨¦¨§©§¦¨©§¥©§©©Ÿ¤¤§¦¨
"úa" :áø øîà àaà éaø øîàãk ?ïìðî úéìàøNéå§¦§§¥¦§¨©¦§¨©©¦©¨¨©©©
,àáé÷ò éaøk ¯ ïàîk ."úáe" "úa" éîð àëä ,"úáe"©¨¨©¦©©§©§©¦£¦¨
àø÷ "úáe" délek ,ïðaø àîéz eléôà !ïéåå Léøãc§¨¥¨¦£¦¥¨©¨©¥©§¨
ehà ?ïìðî äpeäëì ,äîeøúì ïçkLà .àeä àøéúé§¥¨©§©©¦§¨¦§¨§¨©©
éàc ?eäì ïðéaøî äpeäëì àì úéìàøNéå äiåì§¦¨§¦§§¥¦¨¦§¨§©¦©§§¦
?àì änlà ?eäðéð äîeøz ìëéî úBða ¯ äîeøúì¦§¨§¥©§¨¦§©¨¨¨

¯ dða ìéáLa !dða ìéáLa äìëà÷c dì zçkLîìw ©§©©§¨§¨¨§¨¦§¦§¨¦§¦§¨©
øîBçåìéñt ,äìëà dLôðc äMeã÷ác ,úðäk äîe : ¨¤©Ÿ¤¤§¦§¨§©§¨¨§¨¨¥

¯ dða ìéáLa àlà äìëà àìc úéìàøNéå äiåì ,dì̈§¦¨§¦§§¥¦§Ÿ¨§¨¤¨¦§¦§¨
¯ dôeb Léã÷c úðäk :úðúBpä àéäå !?ïkL ìk àìŸ¨¤¥§¦©¤¤Ÿ¤¤§¨¥¨
àlà .dì ìéñt àì ¯ dôeb Léã÷ àìc àä ,dì ìéñẗ¥¨¨§¨¨¥¨¨¨¥¨¤¨

,äpeäëìøîBçå ìwúøzenL äLeøb äîe !äLeøbî ¦§¨©¨¤¦§¨©§¨¤¤¤
¯ äîeøúa äøeñàL Bæ ,äpeäëì äøeñà ¯ äîeøúa¦§¨£¨¦§¨¤£¨¦§¨
éelb ?ïécä ïî ïéøéäæî éëå ?äpeäëì dìeñtL ïéc Bðéà¥¦¤§¨¦§¨§¦©§¦¦¦©¦¦
¯ dì ìeñôì äìòáð :àîéàå .àeä àîìòa àúléî¦§¨§¨§¨§¥¨¦§£¨§¨¨

ðä ,àðîçø øîà "äéäú ék" !úBúéøë éáéiçúéàc C ©¨¥¨¥¦¦§¤£©©£¨¨¨¨§¦
,éëä éà .äéåä éða åàì ¯ úBúéøë éáéiç ,äéåä eäa§£¨¨©¨¥¨¥¨§¥£¨¨¦¨¦

ðä !eìñôéì àì ãáòå éøëð.ìàòîLé éaøcî éìñt C ¨§¦§¤¤¨¦§§¨¨¨§¦¦§©¦¦§¨¥
ø íeMî ïðçBé éaø øîàcãáòå éøëðì ïépî :ìàòîLé éa §£©©¦¨¨¦©¦¦§¨¥¦©¦§¨§¦§¤¤

¯ äeìñtL ,äiåìe úðäk ìòå ,ìàøNé úa ìò àaL¤¨©©¦§¨¥§©Ÿ¤¤§¦¨¤§¨¨
'åâå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk úáe" :øîàpL." ¤¤¡©©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨
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יבמות. אלמנה לכהן גדול - פרק שביעי דף סח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc zenai(iying meil)

ixd :`xnbd zl`eyàeää,'Wcw lk`i `l xf lke' ,weqt eze` - ©§¨¨ŸŸ©Ÿ¤
déôeâì déì éòaéîla` ,dnexza xf zlik` xeq`l ,envrl jxvp - ¦¨¥¥§¥

dpi`e ,zpdk `id ixdy ,dxf dpi` l`xyil d`yipy odk za
zaE' weqtdn cnlp dxeqi` gxkdae .df weqtay xeqi`d llka©
dyrz `l xeqi` dilr yiy cnll ,'xf Wi`l didz iM odMŸ¥¦¦§¤§¦¨
leqtl zlrapd odk zal cenil oi` ok m`e ,dnexz zlik`a

.dlqtpy
:`xnbd zvxznéáéúk 'øæ ìëå' éøzmda xkfeny miweqt ipy - §¥§¨¨§¦¥

lk`i `l xf lke' ,cg`d ,dxeza exn`p xfl ycew zlik` xeqi`§¨¨ŸŸ©
'Wcw(i ak `xwie),dnexz zlik`a xeq`y xf lr cnll `ay , Ÿ¤

Dl oi` rxfe dWExbE dpnl` didz iM odM zaE' ipyd weqtde©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨§¤©¥¨
lk`i `l xf lke lk`Y dia` mgNn dixErpM dia` ziA l` daWe§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥§¨¨ŸŸ©

'FA(bi ak my),l`xyil z`yipy odk za oipra aezky df weqte ,
,e`l xeqi`a dnexza dxeq` l`xyil z`yipd odk zay epcnln
zlqtpy cnll xzein 'xf Wi`l didz iM odM zaE' weqtd `linne©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨

.leqt z`iaa
:`xnbd zl`eydéì éòaéî ézkàålke' weqtd jxvp oiicr ixde - §©©¦¦¨¥¥§¨

,'FA lk`i `l xféaøa éñBé éaø øîàc ,àðéðç éaøa éñBé éaøãëì ¨ŸŸ©§¦§©¦¥§©¦£¦¨§¨©©¦¥§©¦
,àðéðçweqta xn`pøæ ìëå'a wxy cenll yie ,'FA lk`i `lúeøæ £¦¨§¨¨ŸŸ©¨

Eì ézøîà,dnexz lek`l mc`l xeq`yàìåa,úeðéðàxeqi` oi`y ¨©§¦§§Ÿ£¦
cnll xzein df weqt oi`y `vnp .ope` odkl dnexz zlik`
lre ,dnexza dxeq`y l`xyil z`yipd odk zal e`l xeqi`
m`e ,'xf Wi`l didz iM odM zaE' weqtdn cnlp dxeqi`y jgxk©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨
zlqtp dl leqtl dlrapy odk zay cenll xewn oi` ok

.dnexzn
,'xf lke' weqtdn mixacd ipy z` cenll ozip :`xnbd zvxzn
dxeq` l`xyil z`yipd odk zay micnel ep` weqtd oeyln

ezyxc eli`e ,mcewn epyxcy itk dnexza,àðéðç éaøa éñBé éaøc§©¦¥§©¦£¦¨
å' 'øæ' ïîà÷ôð 'øæ ìëwx dxezd dazk `ly jkn zcnlp `id - ¦¨§¨¨©§¨

xeqi` yi xfl wxy cnln df oeyl xeziie ,'xf lke' dazk `l` 'xf'
didz iM odM zaE' weqtd `linne ,ope` odkl `le ,dnexz zlik`©Ÿ¥¦¦§¤

.leqt z`iaa zlqtpy cnll xzein 'xf Wi`l§¦¨
:`xnbd zl`eydéì éòaéî ézkàåly df weqt jxvp oiicr ixde - §©©¦¦¨¥¥

'xf Wi`l didz iM odM zaE'ì,zxg` dyxc,àéðzãëodk za ©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨§¦§©§¨
,cle dl oi`e dyxbzp e` dpnl`zpe l`xyil z`yipyàéäLk§¤¦

úøæBç,dia` zialúøæBçwxìzlik`ì úøæBç dðéàå ,äîeøúlek` ¤¤¤¤§§¨§¥¨¤¤¤
÷BLå äæçd`yipy mcew zlke` dzidy enk ,minly ly ¨¤§

.l`xyilåef `ziixa lr,àìéL áø øa àðéáø øîà ,àcñç áø øîà §¨©©¦§¨¨©¨¦¨©©¦¨
àø÷ éàî,z`f micnel okidn -øæ Léàì äéäú ék ïäk úáe' áéúëc ©§¨¦§¦©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨

,'ìëàú àì íéLãwä úîeøúa àåä'miycwd znexza' oeylne ¦¦§©©¢¨¦ŸŸ¥
,dia` zial zxfeg `id m` s`y micnelïî íøena ìëàú àìŸŸ©©¨¦

,íéLãwädpzn minlyd gafn enixdl jixvy weye dfga epiide ©¢¨¦
zal epnn cenll xyt` i` df cenill weqtd jxvpy oeike .odkl

.zlqtpy leqtl dlrapy odk
dlrapy odk za xeq`l `a df weqt mpn` :`xnbd zvxzn
,dnexza zwqer dyxtd lk ixdy ,dnexzl zlqtpy leqtl

z` mb jkn cenll yiy `l`odk zay ,`ziixaa xen`d oicd
y ,weye dfga dxeq` dia` zial zxfegyïk íàdid eli`y - ¦¥

,dnexzn zlqet leqt z`iay wx cnll `a weqtdàø÷ áBzëì- ¦§§¨
weqta aezkl ic did,'ìëàú àì íéLãwa àéä'zaiz `la ¦©¢¨¦ŸŸ¥

,dnexza zwqer dyxtd lk ixdy ,'znexza'éàîrecn - ©
dazke dxezd dtiqedézøz dpéî úòîL ,'íéLãwä úîeøúa'yi - ¦§©©¢¨¦¨§©¦¨©§¥

dfg lek`l zxfeg dpi`y mb ,zeyxcd izy z` jkn cenll
.dlqet leqt z`iay mbe ,weye

,zil`xyie diel mb zlqet leqt z`iay lirl `ziixaa x`azd
:`xnbd zxxan .odkl `ypidl dxeq`yïçkLàcenil ep`vn - ©§§¨

y jklúðäk`aenk ,dnexz zlik`n dlqtp leqtl dlrapy Ÿ¤¤
j` ,'xf Wi`l didz iM odM zaE' weqtdn ok ecnly lirläiåì ©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨§¦¨

úéìàøNéåleqtl elrapyïìðîyi :`xnbd zx`an .elqtpy §¦§§¥¦§¨¨
e ,weqt eze`n ok cenllkdn oir,áø øîà ,àaà éaø øîàãoldl) §§¨©©¦©¨¨©©

(.ft,,'úáe' 'úa'yi 'za' zaizay e"ie ze`d xeziiny ,xnelk ©©
,ztqep dyxc yexclénð àëäxnel elki'úa'xn`peúáe','odM ¨¨©¦©©Ÿ¥

cnln 'xf Wi`l didz iM odM zaE' weqtay e"ie ze`d xeziiy©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨
.leqtd z`iaa zelqtp zil`xyie diel mby

:`xnbd zxxan .e"ie xezii yxecy `pzd `ed in zxxan `xnbd
ïàîkzxne`d `ziixad zxaeqy xnel ozip `pz dfi` zrck - §©

ok eyxcy epxn` df lry ,leqt z`iaa zelqtp zil`xyie diely
edf dxe`kl ixd ,e"ie ze`d xeziinïéåå Léøãc ,àáé÷ò éaøk- §©¦£¦¨§¨¦¨¦

oixcdpqa x`eank ,eyxcl ozip e"ie ze`d xeziiy xaeqd(:`p),
dgec .ok miyxec oi`y mixaeqe eilr miwlegd opaxk `le

:`xnbdàîéz eléôàk `ed df oicy mb xnel dz` leki -,ïðaø £¦¥¨©¨¨
`l` ,e"ie ze`d z` `weeca yexcl jxev oi` o`ky meyndélek¥

ly daizd lk -úáe','odMàeä àøéúé àø÷,`ed xzein weqt - ©Ÿ¥§¨§¥¨
miyxec ef oeyl xeziine ,'xf yi`l didz ike' aezkl ic didy

.zelqtp zil`xyie diel mby
.lirl `ziixaa mixen`d mipicd z` xxal dkiynn `xnbd

:`xnbd zl`eyïçkLàiM odM zaE' weqtdn epcnly cenildn - ©§§¨©Ÿ¥¦
dy`d z` zlqet leqt z`iay wx ep`vn 'xf Wi`l didz¦§¤§¦¨

,äîeøúìzA `ed' my xn`pyla` ,'lk`z `l miWcTd znEx ¦§¨¦¦§©©¢¨¦ŸŸ¥
zlqtpyäpeäëì,odkl `ypidl -.ïìðî ¦§¨§¨¨

:`xnbd zvxzneèàike -,úéìàøNéå äiåìweqtdn epyxcy ¨§¦¨§¦§§¥¦
,zelqtpyeäì ïðéaøî äpeäëì àìzeaxl weqtd `a `l m`d - Ÿ¦§¨§©¦©§

,dpedkl zelqtp odyéàc`ed cenildy xnel dvxz m`y - §¦
zelqtpy,äîeøúìzil`xyie diel ikeeäðéð äîeøz ìëéî úBða- ¦§¨§¥©§¨¦§

mdia` ziaa dnexz zelke` od oi` ixd ,od dnexz zlik` zxeza
leqtd z`iay weqtd eprinydy okzi `le ,l`xyid e` ield
`a i`ceae ,da zexzen eid `l mlernyk ,dnexzn oze` zlqet
zpdkl oicd `ede ,dpedkl `ypidl zelqtp ody cnll weqtd

.dpedkl zlqtpy
:uexizd lr `xnbd ddnzàì änlàdiely xnel ozip `l recn - ©¨¨Ÿ

leqt z`iay xnel weqtd jxvede ,dnexz zelke` zil`xyie
ixde ,ozlqetdì úçkLî,dfk ote` `evnl yi -äìëà÷c`idy - ©§©©¨§¨¨§¨

zlke`,dða ìéáLad`eyp dzidy odkn oa dl yiy ote`a epiide ¦§¦§¨
weqtd jxvede ,ezngn dnexza lek`l zxzen `idy ,el
xzein weqtd oi`e ,dlqtp ,dl leqtl dlrap m`y eprinydl

:`xnbd zvxzn .dpedkl zlqtp `idy eprinydldða ìéáLa- ¦§¦§¨
oi` ,leqt z`iaa zlqtp dpa zngn dnexz zlke`dy cenll ick

a ok cenll yi `l` ,weqta jxevøîBçå ì÷,zpdkn,úðäk äîe ©¨¤©Ÿ¤¤
äìëà dLôðc äMeã÷ác`idy ,zlke` dteb zyecw gkny - §¦§¨§©§¨¨§¨

leqt dilr `a m` z`f lkae ,zpdk dnvrdì ìéñtlek`ln ¨¦¨
ok m` ,dnexzaìéáLa àlà äìëà àìc ,úéìàøNéå äiåì[zngn-] §¦¨§¦§§¥¦§Ÿ¨§¨¤¨¦§¦

dða,odkdn dl clepyïkL ìk àì`vnp .leqt z`iaa lqtizy §¨Ÿ¨¤¥
,dnexz zlik`n zil`xyie diel leqtl cgein weqta jxev oi`y

.dpedkn s` olqetl `ed weqtd `ay dne
:xnege lwd z` `xnbd dgecåzpdky ,xne` dz`y ef `xaq ixd ©

,dpa gkn wx zil`xyie diele dteb gkn zlke`úðúBpä àéä- ¦©¤¤
`weec zlqet leqt z`iay ,jixacn jtida xnel daiqd `id

c ,jkl mrhde ,zil`xyie diela `le zpdkadôeb Léã÷c ,úðäkŸ¤¤§¨¦¨
leqtd ixd ,dteb zyecw gkn zlke`y -dì ìéñt.ez`iaaàä- ¨¦¨¨

,zil`xyie diel la`czlke` `idyk s`,dôeb Léã÷ àì`l` §Ÿ¨¦¨
leqtd s` ok m` ,dpa zngn wx `id dzlik`dì ìéñt àìŸ¨¦¨

.elqetl jiiy `le ,yecw did `l mlern dteb ixdy ,ez`iaa
zelqtpy zil`xyie diel zeaxl ,'odk zae' weqta jxev yi okle
zl`y zxfeg ok m`e .dpedkl zeleqty cnll `a epi`e ,dnexzl

ipn `xnbd.dpedkl s` zlqet leqt z`iay o
:`xnbd dwiqn,àlàzlqet leqt z`iay df oicäpeäëìepi` ¤¨¦§¨
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קצה miwxt dyelyaa cenr gq sc ± iriax wxtzenai
äéôåâì äéì éòáéî éàä`id dxf e`lc jd la` ,xenb xfl Ð"odk zae" `kixhvi` Ð

.dxq`léáéúë øæ ìëå éøú`xwie) "ycw lk`i `l xf lke" Ð:aizk odk za iab cere ,(ak

odk zal e`l wetiz `kdne .(my) "ea lk`i `l xf lke lk`z dia` mgln 'ebe l` daye"

.dnexzl dlra zgz dxqe`l ,l`xyil z`ypdàðéðç éáøá éñåé éáøã,"lxrd" wxta Ð

.dnexza ope` xizdléúëàåza"c i`d Ðik odk

opireny`le ,mixenb oigewill dil irain "didz

oi` rxfe lrad zzina dia` zial zxfeg `idyk

dllek`l minly ly weye dfgl zxfeg dpi` Ð

jipae dz`" :aizkck ,zelke`d zeig` x`yk

"jizepae`xwie).(iúðäë ïçëùà`lqtinc Ð

.leqt z`iaa dnexzlàáà éáø øîàãëwxta Ð

."zexzen yi"ùøåã àáé÷ò éáøïéååoixcdpqa Ð

"za" ,ig` l`rnyi :(a,`p) "zezin rax`" wxta

.yxec ip` "zae"àåä àøéúé àø÷ úáå äéìåëÐ

'ebe ytp dpwi ik odke" :dipin lirl aizk `dc

didz ike" :dixza` azknl ivne ,"ezia cilie

."xf yi`lïìðî äðåäëìodkl cer `ypz `ly Ð

.leqt dlr `aynàì äîìà`de ,dinza Ð

dpa liaya dlk`wc dl zgkynjixhvi`e Ð

.xq`iz dl leqtl lraiz m`c opireny`lì÷
øîåçå.dieaxl "zae" jixhvi` `le Ðàéäå

úðúåðä,dieaxl jixhvi` :xnelk .`id `iyew Ð

`xeqi` dipin ztliwc `edd xnege lwc`id Ð

zpdk .xeq`l `le xizdl oicd zpzep dcnd

.'ek dteb yicwcïéãä ïî íéøéäæî éëålw oicn Ð

xenb e`la dinwe`l ,xnege?zekn) ol `niiw `d

oicd on oixidfn oi`c (a,fi!àîìòá àúìéî éåìâ
àåäe`le Ðslindpedkl e`l opitli dipin

dnexzl dlqti`c oeik `linnc ,dnexznÐ

dlqti`.dpedk zyecw epiid dnexzc ,dpedkl

úåúéøë éáééç äì ìåñôì äìòáð àîéàåm`y Ð

dig` dilr `ala` .`yp iac dnexzn dlqt Ð

iyeciw da edl iqtzc oeik ,oie`l iaiig`l Ð

olpn ,ilqtc xfnne oizpe izeke .dl ilqt?êðä
äéåä åäá úéàãÐdwt`cnoeyla d`ia jdl

,`xw irzyn oiyecw ipaa dipin rny ,died

.ilqt ikd elit`eéáééç é÷åôàìàì úåúéøë
éëä éà .ïðéñøâoiyeciw ipa `wec `xw `ni` Ð

inp ivnc oicd `ede .ilqt `l care ixkpe ,hwp

`l zezixk iaiig xninl.ilqtilmeyn `l`

.ixkp epiid ,izek ipzwc ,lirl eda ixii`c

meyn lqet card :opz (a,hq zenai) oizipznae

aizkc ,oiyecw dil zil iprpk car .d`ia

ziy`xa)"xengd mr" :(ak.xengl dnecd mr Ð

oiyeciw dil zil ixkp:(a,ap oixcdpq) opixn`c Ð

"edrx zy`"zezl`yae .mixg` zy`l hxt Ð

my) `ippg ax ipzcn dl sili i`g` axclra zlera :(a,fp`pixg` icin ,odl yi Ð.`l Ð

xhye sqk iyeciw dil zi`c o`n ,iccdl zeieed yiwn l`xyi iabeiyeciw da dil zi` Ð

xhye sqk iyeciw dil zilc ixkp la` ,d`iaiaxcn liqt :ipyne ,d`ia iyeciw dil zil Ð

opgeizezixk iaiig irnzyn diteb `xw i`dne Ð.`leqtldlrap `ni`e :iyxtnc zi`e

lirl edl ipz `lc `py i`n inp zezixk iaiig dl leqtl?aizk "didz ik" :ipyneÐ

n`pngx dwt`cdliraldied oeyladied ipac .`wec iyeciw xa `l` dnexzn liqt `l Ð

`iywe .ilqt `l zezixk iaiigc edl `xiaqe 'ek edpip died ipa e`lc zezixk iaiig iwet`l

wxta opzc (cere .oie`l iaiign zezixk iaiig ixing `dc ,`id dinzc) ,`cg :`aeh deba il

zepdk eid m` :(a,bl zenai) "oig` drax`"zliraa ,dnexzn elqtp Ðlw ,cere .yi` zy`

ilqt oie`l iaiig :xnegeilqt `l zezixk iaiig Ð?"oiqgei dxyr"a opixn` `d :cere

oiyecw)dpefc oeike .dpef d`yr ezeg` lr `ad odkc (a,fr`ipzc ,dzlqet ezlira ,`id

ziaypy diel :(`,`v zenai)diel .zlke`e xyrn dl mipzep zepf zlira dlrapy e`Ð

zpdkl dnexz la` ,oi`,lik`ne lqet xfnn :(a,hq zenai) oizipzna opz `d ,cere .`l Ð

,mz`iaa ilqt `l zezixk iaiig i`e .en` m`a `l` dl zgkyn `lexfnnc dl zgkyn

cvik .en` z` lik`ne lqet?oa el dclie ,l`xyi `ede ,dn`n dig` dilr `ay odk za

oa el dclie ,odk dn`n dig` dilr `ay l`xyi zae .dnexzd on lqet Ð,xfnn df ixd Ð

en` hwp `lcn `l` .dlik`ne.dzlqet inp ,dcli `la elit` ,dig` z`ia dpin rny Ð

åäðéð äéåä éðá åàì úåúéøë éáééç.(a,fq) "exiagl xne`d" wxta ,oiyecwa ÐäåìñôùÐ

.dnexzd onäá ïéùåøéâå úåðîìà åì ùéù éîmgln ,dia` zia l` daye" :da `xew ip` Ð

.care ixkpn `le ,"lk`z dia`
ïçëùà
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àîéìlk`z `l miycwa `id `xw`z` dcegl dnexzl i`c :yexit Ð`nil ok m` Ð

znexza" aizkcne .yixcw dnexzl `zyxt dlekc ."miycwa `id" `xw

"miycwdikdl dilekc `ni`e :xn`z m`e .`z` inp miycwd on mxenlc dpin rny Ð

ixii`c ,dnexza ixii` `xwc `hytc :wgvi epiax xn`e !weye dfgl zxfeg oi`y xnel ,`z`

.dyxtd lka da

éáøoiee yixcc `aiwrwxt oixcdpqa Ð

l`rnyi (iax) (`,`p) "zezin rax`"

.yxec ip` zae za ,ig`

ïàîëoiee yixcc `aiwr iaxkaxd dywd Ð

biltc `pz o`nc :bxeaypbixn dyn

wxt" wxta zae za iab mzd `aiwr iaxc dilr

(a,`p) "zezin rax`mzde ,l`rnyi iax Ð

i`d l`rnyi iaxe :opixn` `teb `zrny `idda

dia yixc i`n "zae za"ilra za zeaxl Ð

,uxize !iee yixc inp l`rnyi iaxc `nl` ,oinen

iwenc iee yixcc `aiwr iaxk o`nk :eyexit ikdc

za zeaxl jixvn `le ,d`eyp zeaxl "zae"c eie

diel `kd daxnc oicd `ede .oinen ilra

:mzd jixvnc l`rnyi iax la` .zil`xyie

epivny itl :xn`wck ,oinen ilra za zeaxl

oinen ilral mininz oia aezkd wligyleki Ð

zeaxl o`k jixv `di inp ikd ,odizepaa welgp

diel zeaxl dinwep `le ,oinen ilra za

opgei iax xn`wc ,jenqa :dyw zvwe .zil`xyie

lr e`ay care ixkpl oipn :l`rnyi iax meyn

diel (dil) opiaxne ,'ek zil`xyie diel zpdk

o`nk :jixte ."zae"n zil`xyie,`aiwr iaxk Ð

l`rnyi iaxc iieyw`l dil ded ith ,iee yixcc

diel "zae"n yixc ikidc ,l`rnyi iaxc`

,oinen ilra zal jixhvi` `de zil`xyie

`aiwr iax `kd hwp `lc :i"x`e !mzd yixcck

inp l`rnyi iax `dc ,l`rnyi iax iwet`l

iwet`l `l` ,iee yixciee iyxc `lc i`pz x`y

iax `niz elit` xn`w `lc ,rcz .`nlra

:xnel yi cere .opax `niz elit` `l` ,l`rnyi

xn`wc `de ,iee yixc `l l`rnyi iaxc

"zae za" i`d l`rnyi iaxe :(a ,my) oixcdpqa

dil ciar i`nayiil `l` ikd wiqn `l Ð

.iee yixcc o`nl l`rnyi iaxc `yxc

éøëðelqtil `l edpip died ipa e`lc care

ivn dedc oicd `edc :qxhpewa yxit Ð

hwp `l` ,elqtil `l zezixk iaiig inp xninl

izek ipzwc ,lirl eda ixii`c meyn care ixkp

card :opz (a,hq zenai) oizipznae ixkp epiidc

.'ek opgei iaxcn ilqtc ipyne .d`ia meyn lqet

dywe .zezixk iaiig inp irnzyn `xw i`dne

izek ipzwc `kid lkc :wgvi epiaxl.`nlra `leqtl `l` ,dil hiwp ixkp zxeza e`l Ð

zeaezk) "zexrp el`"ae .izeke iteq`e iwezy :zewtqd el` ,(`,cr oiyecw) opzc `idd ik

zizekde dpizpde zxfnnd lr `ad :opzc (`,hkgbpy xey" wxta opiwiice .qpw odl yi Ð

iax :cere .qpw odl yicn ,od zn` ixib mizek xaqwc (a,gl `nw `aa) "dynge drax`

epiaxl d`xpe ?zezixk iaiig hwp `l i`n` ,care ixkp hwpc l`rnyi iax meyn opgei

wxt xn`ck ,zezixk iaiiga ixii` "xf yi`l"c `xw xwirc cenlzdl dil `hiytc :wgvi

ied xfnn `zyd :care ixkp iab (a,dr oiyecw) "oiqgei dxyr"?`irain ez`iaa lqtin Ð

ixingc oeik mewn lkn ,zezixk iaiign xfnn ied `lc ryedi iaxl elit`eyi`l" iaiyg Ð

iaiiga `xw xwirc oeik ,`xwirn dlv` xf eed `lc zezixk iaiig mze` elit`e ."xf

!oie`l iaiig `le ,`wec zezixk iaiig dl leqtl dlrap `ni`e :jixt ikde .ixii` zezixk

opira ixing `lc oeik oie`l iaiig ,edine .oie`l iaiig zeaxl ,`pngx xn` "didz ik" :ipyne

`lc ,elqtil `l edpip died ipa e`lc care ixkp :jixte .onwlck ,`xwirn dlv` xf iedilc

e`l `l` mda oi`c ixing `le ,zexfnn mda oi`c exwi` `l inp mixfe ,"didz ik"n eaxz`

zepnl` ipac .mzdn iwtp `l zezixk iaiig la` .l`rnyi iaxcn ilqtc :ipyne ?`nlra

.irzyn edcica `xw xwire ,"xf yi`l"n `l` ,ipixg`l eed oiyexibe

éøëðcarezxfegy xnel "dyexbe dpnl`" azknl jixhvi` `de :xn`z m`e Ð

dil zilc ,ediipin cg aezkl ok m`c :xnel yie !dyxbzp e` dpnl`zpyk

ediiexz azkcne .jenqac `aiwr iaxc `zekixv,oiyexibe zepnl` el yiy inl :yixc Ð

.'ek e`vi
`ni`e
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ézkàå .éáéúk "øæ ìëå" éøz !déôeâì déì éòaéî àeää©¦¨¥¥§¥§¥§¨¨§¦¦§©©¦
ãëì déì éòaéîéñBé éaøéñBé éaø øîàc .àðéðç éaøa ¦¨¥¥§¦§©¦¥§©¦£¦¨§¨©©¦¥

!úeðéðà àìå ,Eì ézøîà úeøæ ¯ "øæ ìëå" :àðéðç éaøa§©¦£¦¨§¨¨¨¨©§¦§§Ÿ£¦
ézkàå .à÷ôð "øæ ìëå" "øæ" ïî àðéðç éaøa éñBé éaøc§©¦¥§©¦£¦¨¦¨§¨¨¨§¨§©©¦
úøæBç ¯ úøæBç àéäLk :àéðúãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©§¨§¤¦¤¤¤¤
àcñç áø øîàå .÷BLå äæçì úøæBç dðéàå ,äîeøúì¦§¨§¥¨¤¤§¨¤¨§¨©©¦§¨
úáe" :áéúëc ?àø÷ éàî :àìéL áø øa àðéáø øîà̈©¨¦¨©©¥¨©§¨¦§¦©
àì íéLãwä úîeøúa àéä øæ Léàì äéäú ék ïäkŸ¥¦¦§¤§¦¨¦¦§©©¢¨¦Ÿ
ïk íà .íéLãwä ïî íøena ìëàz àì ¯ "ìëàúŸ¥ŸŸ©©¨¦©¨¨¦¦¥
úîeøúa" éàî ,"ìëàú àì íéLãwa àéä" àø÷ áBzëì¦§§¨¦©¢¨¦ŸŸ¥©¦§©
äiåì ,úðäk ïçkLà .ézøz dpéî zòîL ¯ "íéLãwä©¢¨¦¨§©§¦¨©§¥©§©©Ÿ¤¤§¦¨
"úa" :áø øîà àaà éaø øîàãk ?ïìðî úéìàøNéå§¦§§¥¦§¨©¦§¨©©¦©¨¨©©©
,àáé÷ò éaøk ¯ ïàîk ."úáe" "úa" éîð àëä ,"úáe"©¨¨©¦©©§©§©¦£¦¨
àø÷ "úáe" délek ,ïðaø àîéz eléôà !ïéåå Léøãc§¨¥¨¦£¦¥¨©¨©¥©§¨
ehà ?ïìðî äpeäëì ,äîeøúì ïçkLà .àeä àøéúé§¥¨©§©©¦§¨¦§¨§¨©©
éàc ?eäì ïðéaøî äpeäëì àì úéìàøNéå äiåì§¦¨§¦§§¥¦¨¦§¨§©¦©§§¦
?àì änlà ?eäðéð äîeøz ìëéî úBða ¯ äîeøúì¦§¨§¥©§¨¦§©¨¨¨

¯ dða ìéáLa !dða ìéáLa äìëà÷c dì zçkLîìw ©§©©§¨§¨¨§¨¦§¦§¨¦§¦§¨©
øîBçåìéñt ,äìëà dLôðc äMeã÷ác ,úðäk äîe : ¨¤©Ÿ¤¤§¦§¨§©§¨¨§¨¨¥

¯ dða ìéáLa àlà äìëà àìc úéìàøNéå äiåì ,dì̈§¦¨§¦§§¥¦§Ÿ¨§¨¤¨¦§¦§¨
¯ dôeb Léã÷c úðäk :úðúBpä àéäå !?ïkL ìk àìŸ¨¤¥§¦©¤¤Ÿ¤¤§¨¥¨
àlà .dì ìéñt àì ¯ dôeb Léã÷ àìc àä ,dì ìéñẗ¥¨¨§¨¨¥¨¨¨¥¨¤¨

,äpeäëìøîBçå ìwúøzenL äLeøb äîe !äLeøbî ¦§¨©¨¤¦§¨©§¨¤¤¤
¯ äîeøúa äøeñàL Bæ ,äpeäëì äøeñà ¯ äîeøúa¦§¨£¨¦§¨¤£¨¦§¨
éelb ?ïécä ïî ïéøéäæî éëå ?äpeäëì dìeñtL ïéc Bðéà¥¦¤§¨¦§¨§¦©§¦¦¦©¦¦
¯ dì ìeñôì äìòáð :àîéàå .àeä àîìòa àúléî¦§¨§¨§¨§¥¨¦§£¨§¨¨

ðä ,àðîçø øîà "äéäú ék" !úBúéøë éáéiçúéàc C ©¨¥¨¥¦¦§¤£©©£¨¨¨¨§¦
,éëä éà .äéåä éða åàì ¯ úBúéøë éáéiç ,äéåä eäa§£¨¨©¨¥¨¥¨§¥£¨¨¦¨¦

ðä !eìñôéì àì ãáòå éøëð.ìàòîLé éaøcî éìñt C ¨§¦§¤¤¨¦§§¨¨¨§¦¦§©¦¦§¨¥
ø íeMî ïðçBé éaø øîàcãáòå éøëðì ïépî :ìàòîLé éa §£©©¦¨¨¦©¦¦§¨¥¦©¦§¨§¦§¤¤

¯ äeìñtL ,äiåìe úðäk ìòå ,ìàøNé úa ìò àaL¤¨©©¦§¨¥§©Ÿ¤¤§¦¨¤§¨¨
'åâå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk úáe" :øîàpL." ¤¤¡©©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc zenai(iying meil)

ixd :`xnbd zl`eyàeää,'Wcw lk`i `l xf lke' ,weqt eze` - ©§¨¨ŸŸ©Ÿ¤
déôeâì déì éòaéîla` ,dnexza xf zlik` xeq`l ,envrl jxvp - ¦¨¥¥§¥

dpi`e ,zpdk `id ixdy ,dxf dpi` l`xyil d`yipy odk za
zaE' weqtdn cnlp dxeqi` gxkdae .df weqtay xeqi`d llka©
dyrz `l xeqi` dilr yiy cnll ,'xf Wi`l didz iM odMŸ¥¦¦§¤§¦¨
leqtl zlrapd odk zal cenil oi` ok m`e ,dnexz zlik`a

.dlqtpy
:`xnbd zvxznéáéúk 'øæ ìëå' éøzmda xkfeny miweqt ipy - §¥§¨¨§¦¥

lk`i `l xf lke' ,cg`d ,dxeza exn`p xfl ycew zlik` xeqi`§¨¨ŸŸ©
'Wcw(i ak `xwie),dnexz zlik`a xeq`y xf lr cnll `ay , Ÿ¤

Dl oi` rxfe dWExbE dpnl` didz iM odM zaE' ipyd weqtde©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨§¤©¥¨
lk`i `l xf lke lk`Y dia` mgNn dixErpM dia` ziA l` daWe§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥§¨¨ŸŸ©

'FA(bi ak my),l`xyil z`yipy odk za oipra aezky df weqte ,
,e`l xeqi`a dnexza dxeq` l`xyil z`yipd odk zay epcnln
zlqtpy cnll xzein 'xf Wi`l didz iM odM zaE' weqtd `linne©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨

.leqt z`iaa
:`xnbd zl`eydéì éòaéî ézkàålke' weqtd jxvp oiicr ixde - §©©¦¦¨¥¥§¨

,'FA lk`i `l xféaøa éñBé éaø øîàc ,àðéðç éaøa éñBé éaøãëì ¨ŸŸ©§¦§©¦¥§©¦£¦¨§¨©©¦¥§©¦
,àðéðçweqta xn`pøæ ìëå'a wxy cenll yie ,'FA lk`i `lúeøæ £¦¨§¨¨ŸŸ©¨

Eì ézøîà,dnexz lek`l mc`l xeq`yàìåa,úeðéðàxeqi` oi`y ¨©§¦§§Ÿ£¦
cnll xzein df weqt oi`y `vnp .ope` odkl dnexz zlik`
lre ,dnexza dxeq`y l`xyil z`yipd odk zal e`l xeqi`
m`e ,'xf Wi`l didz iM odM zaE' weqtdn cnlp dxeqi`y jgxk©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨
zlqtp dl leqtl dlrapy odk zay cenll xewn oi` ok

.dnexzn
,'xf lke' weqtdn mixacd ipy z` cenll ozip :`xnbd zvxzn
dxeq` l`xyil z`yipd odk zay micnel ep` weqtd oeyln

ezyxc eli`e ,mcewn epyxcy itk dnexza,àðéðç éaøa éñBé éaøc§©¦¥§©¦£¦¨
å' 'øæ' ïîà÷ôð 'øæ ìëwx dxezd dazk `ly jkn zcnlp `id - ¦¨§¨¨©§¨

xeqi` yi xfl wxy cnln df oeyl xeziie ,'xf lke' dazk `l` 'xf'
didz iM odM zaE' weqtd `linne ,ope` odkl `le ,dnexz zlik`©Ÿ¥¦¦§¤

.leqt z`iaa zlqtpy cnll xzein 'xf Wi`l§¦¨
:`xnbd zl`eydéì éòaéî ézkàåly df weqt jxvp oiicr ixde - §©©¦¦¨¥¥

'xf Wi`l didz iM odM zaE'ì,zxg` dyxc,àéðzãëodk za ©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨§¦§©§¨
,cle dl oi`e dyxbzp e` dpnl`zpe l`xyil z`yipyàéäLk§¤¦

úøæBç,dia` zialúøæBçwxìzlik`ì úøæBç dðéàå ,äîeøúlek` ¤¤¤¤§§¨§¥¨¤¤¤
÷BLå äæçd`yipy mcew zlke` dzidy enk ,minly ly ¨¤§

.l`xyilåef `ziixa lr,àìéL áø øa àðéáø øîà ,àcñç áø øîà §¨©©¦§¨¨©¨¦¨©©¦¨
àø÷ éàî,z`f micnel okidn -øæ Léàì äéäú ék ïäk úáe' áéúëc ©§¨¦§¦©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨

,'ìëàú àì íéLãwä úîeøúa àåä'miycwd znexza' oeylne ¦¦§©©¢¨¦ŸŸ¥
,dia` zial zxfeg `id m` s`y micnelïî íøena ìëàú àìŸŸ©©¨¦

,íéLãwädpzn minlyd gafn enixdl jixvy weye dfga epiide ©¢¨¦
zal epnn cenll xyt` i` df cenill weqtd jxvpy oeike .odkl

.zlqtpy leqtl dlrapy odk
dlrapy odk za xeq`l `a df weqt mpn` :`xnbd zvxzn
,dnexza zwqer dyxtd lk ixdy ,dnexzl zlqtpy leqtl

z` mb jkn cenll yiy `l`odk zay ,`ziixaa xen`d oicd
y ,weye dfga dxeq` dia` zial zxfegyïk íàdid eli`y - ¦¥

,dnexzn zlqet leqt z`iay wx cnll `a weqtdàø÷ áBzëì- ¦§§¨
weqta aezkl ic did,'ìëàú àì íéLãwa àéä'zaiz `la ¦©¢¨¦ŸŸ¥

,dnexza zwqer dyxtd lk ixdy ,'znexza'éàîrecn - ©
dazke dxezd dtiqedézøz dpéî úòîL ,'íéLãwä úîeøúa'yi - ¦§©©¢¨¦¨§©¦¨©§¥

dfg lek`l zxfeg dpi`y mb ,zeyxcd izy z` jkn cenll
.dlqet leqt z`iay mbe ,weye

,zil`xyie diel mb zlqet leqt z`iay lirl `ziixaa x`azd
:`xnbd zxxan .odkl `ypidl dxeq`yïçkLàcenil ep`vn - ©§§¨

y jklúðäk`aenk ,dnexz zlik`n dlqtp leqtl dlrapy Ÿ¤¤
j` ,'xf Wi`l didz iM odM zaE' weqtdn ok ecnly lirläiåì ©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨§¦¨

úéìàøNéåleqtl elrapyïìðîyi :`xnbd zx`an .elqtpy §¦§§¥¦§¨¨
e ,weqt eze`n ok cenllkdn oir,áø øîà ,àaà éaø øîàãoldl) §§¨©©¦©¨¨©©

(.ft,,'úáe' 'úa'yi 'za' zaizay e"ie ze`d xeziiny ,xnelk ©©
,ztqep dyxc yexclénð àëäxnel elki'úa'xn`peúáe','odM ¨¨©¦©©Ÿ¥

cnln 'xf Wi`l didz iM odM zaE' weqtay e"ie ze`d xeziiy©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨
.leqtd z`iaa zelqtp zil`xyie diel mby

:`xnbd zxxan .e"ie xezii yxecy `pzd `ed in zxxan `xnbd
ïàîkzxne`d `ziixad zxaeqy xnel ozip `pz dfi` zrck - §©

ok eyxcy epxn` df lry ,leqt z`iaa zelqtp zil`xyie diely
edf dxe`kl ixd ,e"ie ze`d xeziinïéåå Léøãc ,àáé÷ò éaøk- §©¦£¦¨§¨¦¨¦

oixcdpqa x`eank ,eyxcl ozip e"ie ze`d xeziiy xaeqd(:`p),
dgec .ok miyxec oi`y mixaeqe eilr miwlegd opaxk `le

:`xnbdàîéz eléôàk `ed df oicy mb xnel dz` leki -,ïðaø £¦¥¨©¨¨
`l` ,e"ie ze`d z` `weeca yexcl jxev oi` o`ky meyndélek¥

ly daizd lk -úáe','odMàeä àøéúé àø÷,`ed xzein weqt - ©Ÿ¥§¨§¥¨
miyxec ef oeyl xeziine ,'xf yi`l didz ike' aezkl ic didy

.zelqtp zil`xyie diel mby
.lirl `ziixaa mixen`d mipicd z` xxal dkiynn `xnbd

:`xnbd zl`eyïçkLàiM odM zaE' weqtdn epcnly cenildn - ©§§¨©Ÿ¥¦
dy`d z` zlqet leqt z`iay wx ep`vn 'xf Wi`l didz¦§¤§¦¨

,äîeøúìzA `ed' my xn`pyla` ,'lk`z `l miWcTd znEx ¦§¨¦¦§©©¢¨¦ŸŸ¥
zlqtpyäpeäëì,odkl `ypidl -.ïìðî ¦§¨§¨¨

:`xnbd zvxzneèàike -,úéìàøNéå äiåìweqtdn epyxcy ¨§¦¨§¦§§¥¦
,zelqtpyeäì ïðéaøî äpeäëì àìzeaxl weqtd `a `l m`d - Ÿ¦§¨§©¦©§

,dpedkl zelqtp odyéàc`ed cenildy xnel dvxz m`y - §¦
zelqtpy,äîeøúìzil`xyie diel ikeeäðéð äîeøz ìëéî úBða- ¦§¨§¥©§¨¦§

mdia` ziaa dnexz zelke` od oi` ixd ,od dnexz zlik` zxeza
leqtd z`iay weqtd eprinydy okzi `le ,l`xyid e` ield
`a i`ceae ,da zexzen eid `l mlernyk ,dnexzn oze` zlqet
zpdkl oicd `ede ,dpedkl `ypidl zelqtp ody cnll weqtd

.dpedkl zlqtpy
:uexizd lr `xnbd ddnzàì änlàdiely xnel ozip `l recn - ©¨¨Ÿ

leqt z`iay xnel weqtd jxvede ,dnexz zelke` zil`xyie
ixde ,ozlqetdì úçkLî,dfk ote` `evnl yi -äìëà÷c`idy - ©§©©¨§¨¨§¨

zlke`,dða ìéáLad`eyp dzidy odkn oa dl yiy ote`a epiide ¦§¦§¨
weqtd jxvede ,ezngn dnexza lek`l zxzen `idy ,el
xzein weqtd oi`e ,dlqtp ,dl leqtl dlrap m`y eprinydl

:`xnbd zvxzn .dpedkl zlqtp `idy eprinydldða ìéáLa- ¦§¦§¨
oi` ,leqt z`iaa zlqtp dpa zngn dnexz zlke`dy cenll ick

a ok cenll yi `l` ,weqta jxevøîBçå ì÷,zpdkn,úðäk äîe ©¨¤©Ÿ¤¤
äìëà dLôðc äMeã÷ác`idy ,zlke` dteb zyecw gkny - §¦§¨§©§¨¨§¨

leqt dilr `a m` z`f lkae ,zpdk dnvrdì ìéñtlek`ln ¨¦¨
ok m` ,dnexzaìéáLa àlà äìëà àìc ,úéìàøNéå äiåì[zngn-] §¦¨§¦§§¥¦§Ÿ¨§¨¤¨¦§¦

dða,odkdn dl clepyïkL ìk àì`vnp .leqt z`iaa lqtizy §¨Ÿ¨¤¥
,dnexz zlik`n zil`xyie diel leqtl cgein weqta jxev oi`y

.dpedkn s` olqetl `ed weqtd `ay dne
:xnege lwd z` `xnbd dgecåzpdky ,xne` dz`y ef `xaq ixd ©

,dpa gkn wx zil`xyie diele dteb gkn zlke`úðúBpä àéä- ¦©¤¤
`weec zlqet leqt z`iay ,jixacn jtida xnel daiqd `id

c ,jkl mrhde ,zil`xyie diela `le zpdkadôeb Léã÷c ,úðäkŸ¤¤§¨¦¨
leqtd ixd ,dteb zyecw gkn zlke`y -dì ìéñt.ez`iaaàä- ¨¦¨¨

,zil`xyie diel la`czlke` `idyk s`,dôeb Léã÷ àì`l` §Ÿ¨¦¨
leqtd s` ok m` ,dpa zngn wx `id dzlik`dì ìéñt àìŸ¨¦¨

.elqetl jiiy `le ,yecw did `l mlern dteb ixdy ,ez`iaa
zelqtpy zil`xyie diel zeaxl ,'odk zae' weqta jxev yi okle
zl`y zxfeg ok m`e .dpedkl zeleqty cnll `a epi`e ,dnexzl

ipn `xnbd.dpedkl s` zlqet leqt z`iay o
:`xnbd dwiqn,àlàzlqet leqt z`iay df oicäpeäëìepi` ¤¨¦§¨
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc zenai(iyiy meil)

e` dpnl` wx dazk `le 'dyexbe dpnl`' dxezd dazky jkne
l d`yip m` wxy cenll yi ,dyexb wxúeðîìà Bì LiL éî¦¤¥©§§

,da ïéLeøéâål` day `id wx ,da miqtez eiyeciwy inl ,xnelk §¥¦¨
,epnn rxf dl oi`yk dnexza lek`l dia` ziaeàöédf llkn ¨§

,ïéLeøéâå úeðîìà Bì ïéàL ,ãáòå íéáëBk ãáBòzxeza mpi` ixdy ¥¨¦§¤¤¤¥©§§§¥¦
ote`ay ,dyexbe dpnl` my dilr oi` eyxib e` eznyke ,oiyeciw
cary o`k x`eane ,dnexz zlik`l dia` zial day dpi` df
dpi` okle ,dnexza lek`ln dy`d z` mz`iaa milqet iebe

.dia` zial zxfeg
:zxxane `xnbd dkiynnïçkLàjkl cenil df weqta ep`vn - ©§§¨

yúðäkj` ,car e` ieb z`iaa dnexzd on zlqtpúéìàøNéå äiåì Ÿ¤¤§¦¨§¦§§¥¦
,odkd mpa zngn zelke`yïì àðîzelqtp od s`y epl oipn - §¨¨

mb cenll yi :`xnbd zx`an .care ieb z`iaa dnexz zlik`n
ok micnle ,zpdk epnn micnly weqt eze`n zil`xyie diel

kdn oiráø øîà àaà éaø øîàã,(.ft) onwl,'úáe' 'úa'ze`dy §§¨©©¦©¨¨©©©©
,dyxcl d`ae zxzein e"ieénð àëäyexcl yi,'úáe' 'úa'jkny ¨¨©¦©©

za' wx dazk `le 'dpnl` didz iM odM zaE' dxezd dazky©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨
zngn dnexz zelke`y zil`xyie diel mby cenll yi ,'odk

.leqt z`iaa zelqtp ,mpa
:`xnbd zl`ey .ok xaeqd `pzd in `xnbd dzr zx`anïàîk- §©

diel s` zlqet leqt z`iay zxne`d `ziixad dzpyp in zrck
,zil`xyieéåå Léøãc ,àáé÷ò éaøkdxizi e"ie ze` yxecy - §©¦£¦¨§¨¦¨¥

`lye ,'odk zae' weqtay e"ied z` yexci o`k s`e ,weqtay
:`xnbd daiyn .eilr miwlegd opax zrckàîéz eléôà£¦¥¨

k zxaeq `ziixady,ïðaøc meyn ,e"ie miyxec mpi`ydìeklk - ©¨¨¨
oeyldúáe','odMàeä àøéúé àø÷dxezd dlkiy ,`ed xzein - ©Ÿ¥§¨§¥¨

ExbE dpnl` didz ike' wx aezklzaa xaecny mircei epiide ,'dW §¦¦§¤©§¨¨§¨
zaE' milind ztqede ,'odk za'a wqer mcewd weqtdy oeik ,odk©

.zelqtp zil`xyie diel mby zcnln df weqta s` 'odMŸ¥
inl dlrapy odk zay ,lirl d`aedy dyxca oecl day `xnbd
dywn .dnexza lek`ln zlqtp ,oiyexibe zepnl` el oi`y
zepnl` da el yiy in `wecy weqtdn yexcl epl oipn :`xnbd
zxfeg epnn rxf dl oi` m` okle ,dnexzn dlqet epi` oiyexibe
oiyexibe zepnl` el oi`y in la` ,dnexza lek`l dia` zial

,epnn rxf dl oi`yk elit` dlqetàîéàåweqtdy xn`p `ny - §¥¨
l d`yip m`y xnele lwdl `a,da ïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî¦¤¥©§§§¥¦¨

xn`p f` ,mda miqtez oiyeciwy oie`l iaiigl e` l`xyil epiide
c ,dxezd ly weligdòøæ déì úéì ék,epnn rxf dl oi` m`y - ¦¥¥¤©

,dyxbzp e` dpnl`zpeäìëà÷e .dnexzaòøæ déì úéà ékeli`e - ¨¨§¨¦¦¥¤©
,epnn rxf dl yi m`äìëà àìl d`yip m` j` .dnexzaïéàL éî Ÿ¨§¨¦¤¥

,da ïéLeøéâå úeðîìà Bì,car e` ieb oebkòøæ déì úéàc áb ìò óà ©§§§¥¦¨©©©§¦¥¤©
,epnnìeëéz énðmrxfy meyn ,dnexza `id zlke` ok mb - ©¦¥

.ezngn dnexza dlqetl rxf aeyg epi`e ,dnda rxfk aygp
:`xnbd zvxzn,ïk íàoi`y inl z`yipd lr lwdl aezkd `ay ¦¥

yi m` mb dia` zia znexzl zxfegy xnele ,oiyexibe zepnl` el
,rxf dlél änì úéìàøNéå äiåì ééeaødxezd dkxved recn - ©¥§¦¨§¦§§¥¦¨¨¦

inl elrap m` od s`y xnel ,df weqtn zil`xyie diel zeaxl
rxf mb mdl yiyk] dnexza zelke` oiyexibe zepnl` el oi`y
lwa z`f cenll xyt` ixde ,leqtdn rxf odl yi m` s` [odkn
diel ,leqt rxf dl yiy s` zlke` zpdk dne ,zpdkn xnege
diel zeaxl dxezd dkxvedy jkne .elk`iy i`ce zil`xyie
care ieb z`iay zpdka xingdl `a weqtdy gken ,zil`xyie
dxezd dkxved okle ,mdn rxf odl oi`yk elit`e ,oze` zlqet

.leqt z`iaa zelqtp od s`y ,zil`xyie diel mb zeaxl
`ed xf Wi`l didz iM odM zaE' (ai ak `xwie) weqta xn`p©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¦
wqer weqtdy (.gq) lirl x`azde ,'lk`z `l miWcTd znExzA¦§©©¢¨¦ŸŸ¥
ik' oeylne ,dnexzn dlqtpy ,dl leqtl dlrapy odk zaa
xnelk ,died el yiy ina xaecny (:gq my) eyxc 'didz
ik odk zae' weqtde] oie`l iaiig epiide ,ea miqtez oiyeciwy

mdiyecw oi`y zezixk iaiiga wqer 'dyexbe dpnl` didz
weqtd z` `xnbd zx`an dzr .[mz`iaa milqety ,da miqtez
dywn .oie`l iaiiga miqtez oiyecw oi`y mixaeqd zrcl

:`xnbdøîàc ,àáé÷ò éaøìey,ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLec÷ ïéà §©¦£¦¨§¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦
eeixacléàîweqtd zpeek,'øæ Léàì äéäú ék'oi`y jgxk lra ©¦¦§¤§¦¨

s`y xaeq `aiwr iax ixdy ,oie`l iaiiga xaecny xnel dpeekd
eheytk dpeekd 'didz ik' `l` ,miqtez oiyecw oi` mdaék¦

ìòaézlqet xf z`ia lky cnln weqtde ,xf yi`lelit`e ,z ¦¨¥
,dyw ok m`e ,car e` ieb z`ia'äLeøâe äðîìà',dxez dazky ©§¨¨§¨

él änìxak micnlp mdy oeik ,care ieb zeaxl jxvp df oi` ixde , ¨¨¦
welig oi`e ,miqtez oiyecw oi` mileqtd lka ixdy ,'xf yi`'n

.mdipia
zeaxl zkxvp 'dyexbe dpnl`' oeyl oi` mpn` :`xnbd zvxzn
yi m`y ,weqta xen`d oicd sebl zkxvp `id j` ,care ieb z`ia
rxf odl oi` m`e ,odia` zia znexza lek`l zexfeg opi` rxf odl

e ,dnexza lek`l zexfeg'äðîìà'ick ,aezkl dxezd dkxved ©§¨¨
,äéìò øéîçäìlek`l zxfeg dpi` rxf dl yi m`y cnlle §©§¦¨¤¨

,dnexza'äLeøâ'åick aezkl dxezd dkxved,äéìò ì÷äìcnll §§¨§¨¥¨¤¨
.dia` ziaa dnexz zlik`l zxfeg rxf dl oi`yky

:el` mipic cenila jxevd z` `xnbd zx`anàëéøöedkxved - §¦¨
,dyexb mbe dpnl` mb aezkl dxezdïðéòîLà éàcdzid m`y - §¦©§§¦¨

a wx df oic epze` zcnln dxezd,äðîìàzxfeg rxf dl oi` m`y ©§¨¨
y mixeaq epiid ,dia` zialàeä äðîìà,df oic xn`p da `weec - ©§¨¨

àéæçc íeMî ,äìëà òøæ dì úéì éëcdie`x `id oiicry -,äpeäëì §¦¥¨¤©¨§¨¦§©§¨¦§¨
,heicd odkl zxzen `id ixdy,äpeäëì àéæç àìc ,äLeøb ìáà£¨§¨§Ÿ©§¨¦§¨

,heicd odkl elit` dlqtpyàîéày xnel mewn did -áb ìò óà ¥¨©©©
,äìëà àì ,òøæ dì úéìcmb dlqtp dpedkl dlqtpy oeiky §¥¨¤©Ÿ¨§¨

dl oi` m` ,dyexb s`y yexita dxezd dazk okle ,dnexzl
.dnexza lek`l zxfeg ,rxf,äLeøb ïðéòîLà éàårxf dl yi m`y §¦©§§¦¨§¨

y mixeaq epiid ,dnexz lek`l zxfeg dpi`àeä äLeøbda wx - §¨
,df oic xn`p,äìëà àì òøæ dì úéà éëcepiideàéæç àìc íeMî §¦¦¨¤©Ÿ¨§¨¦§Ÿ©§¨

,äpeäëì,dnexzl mb dlqtp dpedkl dlqtpy oeikeäðîìà ìáà ¦§¨£¨©§¨¨
,äpeäëì àéæçc,heicd odkl zxzen `id ixdyàîéàmewn did - §©§¨¦§¨¥¨

y xnelìeëéz énð òøæ dì úéàc áb ìò óàrxf dl yi m` s`y - ©©©§¦¨¤©©¦¥
,dnexza lk`z ok mbàëéøömb rinydl dxezd dkxved okl - §¦¨

oi` m` zelke` odizyy ,dyexbd oic z` mbe dpnl`d oic z`
.rxf odl yi m` zelke` `l odizye ,rxf odl

dleqt ,dl leqtl dlrapy dy` `nw `pz zrcly lirl x`azd
didz iM odM zaE' weqtdn cnlpy (:gq) `xnbd dxn`e ,dnexzn©Ÿ¥¦¦§¤

:`xnbd dywn .oie`l iaiiga xaecny 'xf Wi`làîéàå`ny - §¦¨§¥¨
m`y ,df oicy xn`pdì ìeñôì äìòáðllek ,dnexzn dlqtóà ¦§£¨§¨¨©

y inBúLeøb øéæçîxg`l z`yipy xg`l`l xeqi`a `idy , ©£¦§¨
(:cn) lirl epipy recne ,dnexzn dlqt dilr `a m`e ,dyrz
oky lke dpedkl dxyk `idy epiidc ,'xyk dclee dxyk `id'

:`xnbd zvxzn .dnexzl,àðîçø øîà 'øæ Léàì'jkn cenll yie §¦¨¨©©£¨¨
z`iaa `l` zlqtp dpi`yàøwéòî dìöà øfL éîdid lready - ¦¤¨¤§¨¥¦¨¨

,xzid cv mda did `ly ia`ene ipenr oebk ,mlern dilr xeq`
é÷etàìdf llkn hrnle `ivedl -éàäxifgn xnelk ,df mc` - §©¥©

,ezyexb,àeä àøwéòî dìöà øæ àìcdzid dyxiby mcew ixdy §Ÿ¨¤§¨¥¦¨¨
okle ,dxezd dazky 'xf yi`' llka epi` df mc`e ,el zxzen

.eilr dxq`py xg`l s` ,ez`iaa dnexzl dlqet epi`
didz iM odM zaE' weqtd ly dyxcd xwira oecl zxfeg `xnbd©Ÿ¥¦¦§¤
dywn .dy`d z` zlqet leqt z`iay epcnl epnny ,'xf Wi`l§¦¨

:`xnbd,éëä éàz`iay 'xf yi`l didz ik' weqtdn micnely ¦¨¦
,zlqet leqt,ììç,dpedk leqtn clepyàøwéòî àeä øæ åàìc- ¨¨§¨¨¥¦¨¨

x`eank zpdk elit` `yil xzen ixdy ,'xf yi`' aygp epi`y
,(:ct) oldlìBñôì àìrecne ,dnexza lek`ln ezy` z` Ÿ¦§

zvxzn .dnexzn milqetd oia eze` dzpn (.gq) lirl `ziixad
c ,dnexzn lqet llgy cgein cenil yi :`xnbdàø÷ øîàiabl ¨©§¨
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המשך בעמוד רו

miwxt dyelya` cenr hq sc ± iriax wxtzenai
úðäë ïçëùà.car dl liqtc Ðàåä àøéúé àø÷ úáå äìåëlirlc `xwa aizk `dc Ð

."dyexbe dpnl` didz ike" :dixza` azknl ivne ,"odk zae" dipinúéàã áâ ìò óà
ìåëéú òøæ äìÐdndake.aiyg `nlraïë íàopireny`le ,aizk `lewl `xw i`dc Ð

liqt `l care ixkpc rxfc"zae" azkc il dnl dia aizkc zil`xyie diel iieax Ð

`xizi `xw?`lc opireny` dteb zpdk `zyd

zil`xyie diel ,care ixkp rxfa `lqtin

`irain?el yiy inc opireny`l meyn i`e !

rxf dl zi` ik ikd elit` ,oiyexibe zepnl`

diel xqinl jixhvi`e ,lekiz `l dipin

,odk dpa liaya dnexza zlke`d zil`xyie

aeyz `l epnn rxf dl `die xfl `ypiz ikc

dlra zzina dnexzloeikc ;ol `hiyt `d Ð

zpdkcdnexzn l`xyi rxfa `lqtin dteb

liaya zlke`d zil`xyi oky lk ,`yp iac

zil`xyie diel `xw iax ik ,i`ce `l` .dpaÐ

,dpa liaya zlke` m`y ,diiax ikdldlrape

rxf dl oi` elit` ,care ixkpl`lc ,dlqtp Ð

ol `wtpzpdknzpdk :(a,gq) lirl opixn`ck ,

.'ek dteb yicwc `idïéà øîàã àáé÷ò éáøìå
ïéñôåú ïéùåãé÷didz ik" i`de ,leqt mc`l Ð

lirlc "xf yi`l,hwp died meyn e`l Ð

`xninleina `l` zlqet leqt z`ia oi`c

.leqt meyl oiyeciw oi` `dc ,ycwl ie`xy

oileqt z`ia lr cnll `a m` "didz ik" i`de

lke ,dlira oeyl `l` epi` Ðmixfddlv`

ixkp elit` ,zlqet mz`ia `dzy rnyna

.careäùåøâå äðîìà,care ixkp opireny`l Ð

il dnl?'åë øéîçäì äðîìàe`l ,xnelk Ð

`l` .oiyexibe zepnl` el yiy in ihernl

dpnl` ,jixhvi` ditebl.dilr xingdl ick Ð

`ide l`xyi zpnl` `pin` ded ,aizk `l i`c

.rxf dl zi`c ab lr s`e ,lekiz odk za

,dilr lwdl `pngx diazkl jixhvi` dyexbe

zil ikc (lwdl l`xyin dyxbzp ikc) xninle

l`xyin rxf dlded ,diazk `l i`c ,lekiz Ð

oeikc ,lekiz `l rxf dl zilc ab lr s` :`pin`

dlqti`cdpedkninp dnexzn Ð.dlqtin

åúùåøâ øéæçî óà äì ìåñôì äìòáð àîéàåÐ

,dlv` `ed xf `dc ,xg`l z`yipyniqtzeel

ulegd"a `ipz dnl` ,oiyeciw dazenai) "

dxyk `pniwe`e ,xyk dclee dxyk `id :(a,cn

dpedkl:opiqxb ikd !dnexzl oky lke Ðììç
ìåñôéì àì àåä äìöà øæ åàìãllg `dc Ð

.zpdka elit` xzenåòøæ ùé÷îodk ly Ð

dpnl`d lqet `ed dn ,el dpnl`d on lecb

dxyr" wxta silick ,dnexzd on ez`iaa

oiyecw) "oiqgei"llgi `le" :(`,frdidy in Ð

llgd erxf s` ,dpnl`d `id efe ,llgzpe xyk

.dnexzd on ez`iaa dy` lqetàîéàåÐ

zryn ,"didz ik" oeyla `pngx dwt`cn

dy`d z` leqt yciw i` ,dieddleqt Ð

.dilr `a eli`k ,zn elit`e ,zinlerìåãâ ïäë
ìéñôã àåä äàéáá`xwie) aizkck Ð`l" :(`k

opz inp ikde ,llig rxf yiyk ,"erxf llgi

e` elnx`zp :(a,ep zenai) "eznai lr `ad"a

oi`eyipd on eyxbzpoiqexi`d on ,zeleqt ÐÐ

.zexykéðù éøöî`pzl xyk erxfe ,leqt Ð

iqei iaxl ,d`iaa dlqet leqt `edc oeik ,`nw

:opiqxb ikd .liqt `l Ðäðîìàá ìåãâ ïäë äî
éðù éîåãàå éøöî .'åë ìñåôå äøéáòá åúàéáÐ

,dxiara oz`iamixac) aizkc.ipy `le "iyily" :(bkäúàù ìë.ezpnl` `yep odk dz` ,eza `yep odk Ðéðåîò øâ,dxyk eza la` ,oileqt mlerd seq cr epa oae epae `ed Ð

leqt erxfa yie li`ed ,leqt erxfy lka `nrh ilzc iqei iaxl .zipenr `le ipenr :(a,er zenai) ol `niiwcezaa `nrh ilzc oerny iaxle ,lqet Ð.liqt `l Ðäðùîäèåùäå
oiyecwe dteg ici lr elit` Ð.oipw epipw oi`c ,lik`n `le lqet `l Ðïéìñåô åìà éøä.dl leqt z`iaa dllgzp ixdy Ðïäë úá ìò àáù ìàøùé éøä`ly ,iezita e` qpe`a Ð

.oiyeciw myl
äøáéò
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àîéàåxibe zepnl` el yiy in'ek da oiye`kde opiywn `xnegl `zkec lkac :dnizÐ

.`lewl yiwpc jixt

íàzil`xyie diel iieax okopireny`l zil`xyie diel iieaxl jixhvi` `dc :dniz Ð

rnync :xnel yie ?(`,ft zenai) "zexzen yi" seqa opixn`ck ,dpa liaya zxfegc

ixii`c ilin lkl zil`xyie diel jixhvi`c dil

ixkpd on inp rxf dl zi` ikc opireny`le ,`xw

dpa liaya lekizoeik ,jixhvi` `l Ð

.dteb yicwc zpdka opirny`c

éëlraz ik didzinp dicicl :xn`z m`e Ð

iaxl lecb odkl dpnl`a inewe`l `ki`

?aayi iaxl elit` lecb odkl dleraae ,i`niq

ilqtinc ol `wtp dpedk ileqt lkc :xnel yie

dil rnyn `l :inp i` ."llgi `l"n dnexza

`nwele :xn`z m`e .odk iab "xf yi`l" inwe`l

dyr `l` `kilc ,jxca dlra dilr `ay dheqa

,opira `xwirn dlv` xfc :xnel yie ?"d`nhpe"c

,edine .xfnn ied `lc oeik ,`aiwr iaxl elit`

lraz ik "didz ik" i`n xninl dil dnlc :dyw

jixhvi` i`n`c ,jxtinl ivn ded zehiyta Ð

,ied xfnn `zydc ?care ixkpl `aiwr iaxl `xw

dxyr" wxta xn`ck !?`irain ez`iaa `lqtin

.(mye a,dr oiyecw) "oiqgei

ïäëdcegl d`iaa dpnl`a lecbxn`ck Ð

:(`,gr oiyeciw) "oiqgei dxyr" wxta

lra`id :xn`z m`e ."llgi `l" meyn dwel Ð

gwi `l" aizk `d ?izxz opira `lc olpn dteb

jixvdl oi` odk iablc :xnel yie ?"llgi `le

lqtp oady oeike .oiyeciw `la oky lkc ,oiyeciw

.zlqtp `id mb Ð

íäéðùåodkl dpnl`n `l` decnl `l

lecbyi`l"n ied `nrh xwir Ð

i`na opitli dpnl`a lecb odknc `l` ,"xf

"xf yi`l"c `xw e`l i`e .`xw inwe`l xazqn

,llgzzy dpnl`c xnege lwn slinl `kil

.("dn" ligznd xeaic a,eh) lirl izyxitck

äúôîäådheydeohw opz `lc `d Ð

opax dil epiwz `lc ,ediicda

ohwe dhey :(a,ev zenai) `xnba ipzwck ,oi`eyip

'ek e`ypyirac meyn epiidc :wgvi iax xn` Ð

.ohwa dil ipzin `lc ,dclie :`tiqa ipzinl

àìoilik`n `le oilqetjixhvi` `l Ð

,oilik`n oi`c dztne qpe`a opireny`l

xfrl` iaxl elit`e .dihwp oilqet `l meyne

zeyi` myl `ly dieptd lr `ad iept :xn`c

dpef d`yroi`c ,dnexza dlqtin `lc d`xp Ð

.xf yi`l df
z`ype

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

ãáòå éøëð eàöé ,da ïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî¦¤¥©§§§¥¦¨¨§¨§¦§¤¤
äiåì ,úðäk ïçkLà .ïéLeøéâå úeðîìà Bì ïéàL¤¥©§§§¥¦©§©©Ÿ¤¤§¦¨

øîàãk ?ïì àðî úéìàøNéåàaà éaø"úa" :áø øîà §¦§§¥¦§¨¨¦§¨©©¦©¨¨©©©
,àáé÷ò éaøk ,ïàîk ."úáe" "úa" éîð àëä ¯ "úáe"©¨¨©¦©©§©§©¦£¦¨
àø÷ "úáe" dlek ,ïðaø àîéz eléôà ?éåå Léøãc§¨¥¨¥£¦¥¨©¨©¨©§¨
,da ïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî :àîéàå .àeä àøéúé§¥¨§¥¨¦¤¥©§§§¥¦¨
àì ¯ òøæ déì úéà ék ,äìëà÷ ¯ òøæ déì úéì ék¦¥¥¤©¨¨§¨¦¦¥¤©¨

,da ïéLeøéâå úeðîìà Bì ïéàL éî ,äìëàáb ìò óà ¨§¨¦¤¥©§§§¥¦¨©©©
äiåì ééeaø ïk íà !ìeëéz éîð ¯ òøæ déì úéàc§¦¥§©©¦¥¦¥¦¥§¦¨
ïéLec÷ ïéà :øîàc ,àáé÷ò éaøìe ?éì änì úéìàøNéå§¦§§¥¦¨¨¦§©¦£¦¨§¨©¥¦¦
ék ¯ "øæ Léàì äéäú ék" éàîe ,ïéåàì éáéiça ïéñôBz§¦§©¨¥¨¦©¦¦§¤§¦¨¦
øéîçäì äðîìà ?éì änì "äLeøâe äðîìà" ,ìòaéz¦¨¥©§¨¨§¨¨¨¦©§¨¨§©§¦
ïðéòîLà éàc ,àëéøöe .äéìò ì÷äì äLeøâe ,äéìò̈¤¨§¨§¨¥¨¤¨§¦¨§¦©§©¦©
íeMî ,äìëà òøæ dì úéì éëc àeä äðîìà ¯ äðîìà©§¨¨©§¨¨§¦¥¨¤©¨§¨¦
¯ äpeäëì àéæç àìc äLeøb ìáà ,äpeäëì àéæçc§©§¨¦§¨£¨§¨§¨©§¨¦§¨

àîéàáb ìò óàéàå .äìëà àì òøæ dì úéìc ¥¨©©©§¥¨¤©Ÿ¨§¨§¦
àì òøæ dì úéà éëc àeä äLeøb ¯ äLeøb ïðéòîLà©§©¦©§¨§¨§¦¦¨¤©Ÿ
àéæçc ,äðîìà ìáà ,äpeäëì àéæç àìc íeMî ,äìëà̈§¨¦§¨©§¨¦§¨£¨©§¨¨§©§¨

:àîéà ,äpeäëìáb ìò óàìeëéz éîð òøæ dì úéàc ¦§¨¥¨©©©§¦¨¤©©¦¥
øéæçî óà ¯ dì ìeñôì äìòáð :àîéàå .àëéøö ¯§¦¨§¥¨¦§£¨§¨¨©©£¦
dìöà øfL éî ,àðîçø øîà "øæ Léàì" !BúLeøb§¨§¦¨¨©©£¨¨¦¤¨¤§¨
éà .àeä àøwéòî dìöà øæ àìc éàä é÷etàì ,àøwéòî¥¦¨¨§©¥©§¨¨¤§¨¥¦¨¨¦

ììç ,éëäøîà !ìBñôì àì ,àøwéòî àeä øæ åàìc ¨¦¨¨§¨¨¥¦¨¨¨¦§¨©
àeä äî :Bì Bòøæ Léwî ,"åénòa Bòøæ ìlçé àì" :àø÷§¨Ÿ§©¥©§§©¨©¦©§©
àéîec ?äéåä úòMî :àîéàå .ìñBt éîð Bòøæ óà ìñBt¥©©§©¦¥§¥¨¦§©£¨¨§¨
,äàéáa ¯ äðîìàa ìBãb ïäk äî ,äðîìàa ìBãb ïäëc§Ÿ¥¨§©§¨¨©Ÿ¥¨§©§¨¨§¦¨
äéåä àkéàc ãò :àîéàå .äàéáa ¯ éîð éàä óà©©©¦§¦¨§¥¨©§¦¨£¨¨
ìBãb ïäk äîá ,äðîìàa ìBãb ïäëc àéîec !äàéáe¦¨§¨§Ÿ¥¨§©§¨¨©Ÿ¥¨
.dãeçì äàéáa éîð éàä óà ,dãeçì äàéáa ¯ äðîìàa§©§¨¨§¦¨§¨©©©¦§¦¨§¨
ïéàL ìëå ,ìñBt ¯ ìeñt BòøfL ìk :øîBà éñBé éaøå"§©¦¥¥¨¤©§¨¥§¨¤¥
éaøì àn÷ àpz ïéa àkéà éàî ."ìñBt Bðéà ¯ ìeñt Bòøæ©§¨¥¥©¦¨¥©¨©¨§©¦

øîà ?éñBéïðçBé éaøàkéà éðL éîBãàå éðL éøöî : ¥¨©©¦¨¨¦§¦¥¦©£¦¥¦¦¨
.äðîìàa ìBãb ïäkî àlà äeãîì àì íäéðLe .eäééðéa¥©§§¥¤Ÿ§¨¨¤¨¦Ÿ¥¨§©§¨¨

éñBé éaøå .ìñBt éîð éàä óà ,ìñBôe ¯ äøéáòa BúàéaL ,äðîìàa ìBãb ïäk äî :øáñ àn÷ àpz©¨©¨¨©©Ÿ¥¨§©§¨¨¤¦¨©£¥¨¥©©©¦¥§©¦¥
éøöî é÷etàì ,ìñBt ìeñt BòøfL ìk óà ,ìñBôe ìeñt BòøfL ¯ ìBãb ïäk äî ,ìBãb ïäëk :øáñ̈©§Ÿ¥¨©Ÿ¥¨¤©§¨¥©¨¤©§¨¥§©¥¦§¦

'ä ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé øLà íéða" :áéúëc ,ìeñt Bòøæ ïéàc éðL.""ïBòîL ïaø ¥¦§¥©§¨¦§¦¨¦£¤¦¨§¨¤§¦¦¨Ÿ¨¤¦§©©¨¦§
ìàéìîb ïa'åëå Búðîìà àNBð äzà Bza àNBð äzàL ìk :øîBàïéa àkéà éàî ."éñBé éaøïaøì ¤©§¦¥¥¨¤©¨¥¦©¨¥©§¨¨©¦¨¥©¦¥§©¨

ïäkî àlà äeãîì àì íäéðLe .eäééðéa àkéà éáàBîe éðBnò øb :àleò øîà ?ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¨©¨¥©¦¨¦¦¨¥©§§¥¤Ÿ§¨¨¤¨¦Ÿ¥
ìeñt BòøfL ìk óà ,ìñBôe ìeñt BòøfL ¯ äðîìàa ìBãb ïäk äî :øáñ éñBé éaø .äðîìàa ìBãb̈§©§¨¨©¦¥¨©©Ÿ¥¨§©§¨¨¤©§¨¥©¨¤©§¨

.ìñBt ¯ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøt Bòøæ ìkL ¯ äðîìàa ìBãb ïäk äî :øáñìkL óà ,ìñBôe ìeñ ¥©¨¦§¤©§¦¥¨©©Ÿ¥¨§©§¨¨¤¨©§¨¥©¤¨
éáàBî ,úéðBnò àìå éðBnò :øî øîàc ,ìeñt Bòøæ ìk ïéàc éáàBîe éðBnò é÷etàì ,ìñBôe ìeñt Bòøæ©§¨¥§©¥©¦¨¦§¥¨©§¨§¨©¨©¦§Ÿ©¦¨¦

.úéáàBî àìåäðùîàáì ïééeàø ïðéà íàå ,ïéìéëàî àìå ïéìñBt àì ¯ äèBMäå äzôîäå ñðBàä §Ÿ¨¦¨¥§©§©¤§©¤Ÿ§¦§Ÿ©£¦¦§¦¥¨§¦¨Ÿ
.äîeøúa ìëàz ¯ ïäk úa ìò àaL ìàøNé äéä ?ãöék .ïéìñBt elà éøä ¯ ìàøNéa§¦§¨¥£¥¥§¦¥©¨¨¦§¨¥¤¨©©Ÿ¥Ÿ©¦§¨
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc zenai(iyiy meil)

e` dpnl` wx dazk `le 'dyexbe dpnl`' dxezd dazky jkne
l d`yip m` wxy cenll yi ,dyexb wxúeðîìà Bì LiL éî¦¤¥©§§

,da ïéLeøéâål` day `id wx ,da miqtez eiyeciwy inl ,xnelk §¥¦¨
,epnn rxf dl oi`yk dnexza lek`l dia` ziaeàöédf llkn ¨§

,ïéLeøéâå úeðîìà Bì ïéàL ,ãáòå íéáëBk ãáBòzxeza mpi` ixdy ¥¨¦§¤¤¤¥©§§§¥¦
ote`ay ,dyexbe dpnl` my dilr oi` eyxib e` eznyke ,oiyeciw
cary o`k x`eane ,dnexz zlik`l dia` zial day dpi` df
dpi` okle ,dnexza lek`ln dy`d z` mz`iaa milqet iebe

.dia` zial zxfeg
:zxxane `xnbd dkiynnïçkLàjkl cenil df weqta ep`vn - ©§§¨

yúðäkj` ,car e` ieb z`iaa dnexzd on zlqtpúéìàøNéå äiåì Ÿ¤¤§¦¨§¦§§¥¦
,odkd mpa zngn zelke`yïì àðîzelqtp od s`y epl oipn - §¨¨

mb cenll yi :`xnbd zx`an .care ieb z`iaa dnexz zlik`n
ok micnle ,zpdk epnn micnly weqt eze`n zil`xyie diel

kdn oiráø øîà àaà éaø øîàã,(.ft) onwl,'úáe' 'úa'ze`dy §§¨©©¦©¨¨©©©©
,dyxcl d`ae zxzein e"ieénð àëäyexcl yi,'úáe' 'úa'jkny ¨¨©¦©©

za' wx dazk `le 'dpnl` didz iM odM zaE' dxezd dazky©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨
zngn dnexz zelke`y zil`xyie diel mby cenll yi ,'odk

.leqt z`iaa zelqtp ,mpa
:`xnbd zl`ey .ok xaeqd `pzd in `xnbd dzr zx`anïàîk- §©

diel s` zlqet leqt z`iay zxne`d `ziixad dzpyp in zrck
,zil`xyieéåå Léøãc ,àáé÷ò éaøkdxizi e"ie ze` yxecy - §©¦£¦¨§¨¦¨¥

`lye ,'odk zae' weqtay e"ied z` yexci o`k s`e ,weqtay
:`xnbd daiyn .eilr miwlegd opax zrckàîéz eléôà£¦¥¨

k zxaeq `ziixady,ïðaøc meyn ,e"ie miyxec mpi`ydìeklk - ©¨¨¨
oeyldúáe','odMàeä àøéúé àø÷dxezd dlkiy ,`ed xzein - ©Ÿ¥§¨§¥¨

ExbE dpnl` didz ike' wx aezklzaa xaecny mircei epiide ,'dW §¦¦§¤©§¨¨§¨
zaE' milind ztqede ,'odk za'a wqer mcewd weqtdy oeik ,odk©

.zelqtp zil`xyie diel mby zcnln df weqta s` 'odMŸ¥
inl dlrapy odk zay ,lirl d`aedy dyxca oecl day `xnbd
dywn .dnexza lek`ln zlqtp ,oiyexibe zepnl` el oi`y
zepnl` da el yiy in `wecy weqtdn yexcl epl oipn :`xnbd
zxfeg epnn rxf dl oi` m` okle ,dnexzn dlqet epi` oiyexibe
oiyexibe zepnl` el oi`y in la` ,dnexza lek`l dia` zial

,epnn rxf dl oi`yk elit` dlqetàîéàåweqtdy xn`p `ny - §¥¨
l d`yip m`y xnele lwdl `a,da ïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî¦¤¥©§§§¥¦¨

xn`p f` ,mda miqtez oiyeciwy oie`l iaiigl e` l`xyil epiide
c ,dxezd ly weligdòøæ déì úéì ék,epnn rxf dl oi` m`y - ¦¥¥¤©

,dyxbzp e` dpnl`zpeäìëà÷e .dnexzaòøæ déì úéà ékeli`e - ¨¨§¨¦¦¥¤©
,epnn rxf dl yi m`äìëà àìl d`yip m` j` .dnexzaïéàL éî Ÿ¨§¨¦¤¥

,da ïéLeøéâå úeðîìà Bì,car e` ieb oebkòøæ déì úéàc áb ìò óà ©§§§¥¦¨©©©§¦¥¤©
,epnnìeëéz énðmrxfy meyn ,dnexza `id zlke` ok mb - ©¦¥

.ezngn dnexza dlqetl rxf aeyg epi`e ,dnda rxfk aygp
:`xnbd zvxzn,ïk íàoi`y inl z`yipd lr lwdl aezkd `ay ¦¥

yi m` mb dia` zia znexzl zxfegy xnele ,oiyexibe zepnl` el
,rxf dlél änì úéìàøNéå äiåì ééeaødxezd dkxved recn - ©¥§¦¨§¦§§¥¦¨¨¦

inl elrap m` od s`y xnel ,df weqtn zil`xyie diel zeaxl
rxf mb mdl yiyk] dnexza zelke` oiyexibe zepnl` el oi`y
lwa z`f cenll xyt` ixde ,leqtdn rxf odl yi m` s` [odkn
diel ,leqt rxf dl yiy s` zlke` zpdk dne ,zpdkn xnege
diel zeaxl dxezd dkxvedy jkne .elk`iy i`ce zil`xyie
care ieb z`iay zpdka xingdl `a weqtdy gken ,zil`xyie
dxezd dkxved okle ,mdn rxf odl oi`yk elit`e ,oze` zlqet

.leqt z`iaa zelqtp od s`y ,zil`xyie diel mb zeaxl
`ed xf Wi`l didz iM odM zaE' (ai ak `xwie) weqta xn`p©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¦
wqer weqtdy (.gq) lirl x`azde ,'lk`z `l miWcTd znExzA¦§©©¢¨¦ŸŸ¥
ik' oeylne ,dnexzn dlqtpy ,dl leqtl dlrapy odk zaa
xnelk ,died el yiy ina xaecny (:gq my) eyxc 'didz
ik odk zae' weqtde] oie`l iaiig epiide ,ea miqtez oiyeciwy

mdiyecw oi`y zezixk iaiiga wqer 'dyexbe dpnl` didz
weqtd z` `xnbd zx`an dzr .[mz`iaa milqety ,da miqtez
dywn .oie`l iaiiga miqtez oiyecw oi`y mixaeqd zrcl

:`xnbdøîàc ,àáé÷ò éaøìey,ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLec÷ ïéà §©¦£¦¨§¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦
eeixacléàîweqtd zpeek,'øæ Léàì äéäú ék'oi`y jgxk lra ©¦¦§¤§¦¨

s`y xaeq `aiwr iax ixdy ,oie`l iaiiga xaecny xnel dpeekd
eheytk dpeekd 'didz ik' `l` ,miqtez oiyecw oi` mdaék¦

ìòaézlqet xf z`ia lky cnln weqtde ,xf yi`lelit`e ,z ¦¨¥
,dyw ok m`e ,car e` ieb z`ia'äLeøâe äðîìà',dxez dazky ©§¨¨§¨

él änìxak micnlp mdy oeik ,care ieb zeaxl jxvp df oi` ixde , ¨¨¦
welig oi`e ,miqtez oiyecw oi` mileqtd lka ixdy ,'xf yi`'n

.mdipia
zeaxl zkxvp 'dyexbe dpnl`' oeyl oi` mpn` :`xnbd zvxzn
yi m`y ,weqta xen`d oicd sebl zkxvp `id j` ,care ieb z`ia
rxf odl oi` m`e ,odia` zia znexza lek`l zexfeg opi` rxf odl

e ,dnexza lek`l zexfeg'äðîìà'ick ,aezkl dxezd dkxved ©§¨¨
,äéìò øéîçäìlek`l zxfeg dpi` rxf dl yi m`y cnlle §©§¦¨¤¨

,dnexza'äLeøâ'åick aezkl dxezd dkxved,äéìò ì÷äìcnll §§¨§¨¥¨¤¨
.dia` ziaa dnexz zlik`l zxfeg rxf dl oi`yky

:el` mipic cenila jxevd z` `xnbd zx`anàëéøöedkxved - §¦¨
,dyexb mbe dpnl` mb aezkl dxezdïðéòîLà éàcdzid m`y - §¦©§§¦¨

a wx df oic epze` zcnln dxezd,äðîìàzxfeg rxf dl oi` m`y ©§¨¨
y mixeaq epiid ,dia` zialàeä äðîìà,df oic xn`p da `weec - ©§¨¨

àéæçc íeMî ,äìëà òøæ dì úéì éëcdie`x `id oiicry -,äpeäëì §¦¥¨¤©¨§¨¦§©§¨¦§¨
,heicd odkl zxzen `id ixdy,äpeäëì àéæç àìc ,äLeøb ìáà£¨§¨§Ÿ©§¨¦§¨

,heicd odkl elit` dlqtpyàîéày xnel mewn did -áb ìò óà ¥¨©©©
,äìëà àì ,òøæ dì úéìcmb dlqtp dpedkl dlqtpy oeiky §¥¨¤©Ÿ¨§¨

dl oi` m` ,dyexb s`y yexita dxezd dazk okle ,dnexzl
.dnexza lek`l zxfeg ,rxf,äLeøb ïðéòîLà éàårxf dl yi m`y §¦©§§¦¨§¨

y mixeaq epiid ,dnexz lek`l zxfeg dpi`àeä äLeøbda wx - §¨
,df oic xn`p,äìëà àì òøæ dì úéà éëcepiideàéæç àìc íeMî §¦¦¨¤©Ÿ¨§¨¦§Ÿ©§¨

,äpeäëì,dnexzl mb dlqtp dpedkl dlqtpy oeikeäðîìà ìáà ¦§¨£¨©§¨¨
,äpeäëì àéæçc,heicd odkl zxzen `id ixdyàîéàmewn did - §©§¨¦§¨¥¨

y xnelìeëéz énð òøæ dì úéàc áb ìò óàrxf dl yi m` s`y - ©©©§¦¨¤©©¦¥
,dnexza lk`z ok mbàëéøömb rinydl dxezd dkxved okl - §¦¨

oi` m` zelke` odizyy ,dyexbd oic z` mbe dpnl`d oic z`
.rxf odl yi m` zelke` `l odizye ,rxf odl

dleqt ,dl leqtl dlrapy dy` `nw `pz zrcly lirl x`azd
didz iM odM zaE' weqtdn cnlpy (:gq) `xnbd dxn`e ,dnexzn©Ÿ¥¦¦§¤

:`xnbd dywn .oie`l iaiiga xaecny 'xf Wi`làîéàå`ny - §¦¨§¥¨
m`y ,df oicy xn`pdì ìeñôì äìòáðllek ,dnexzn dlqtóà ¦§£¨§¨¨©

y inBúLeøb øéæçîxg`l z`yipy xg`l`l xeqi`a `idy , ©£¦§¨
(:cn) lirl epipy recne ,dnexzn dlqt dilr `a m`e ,dyrz
oky lke dpedkl dxyk `idy epiidc ,'xyk dclee dxyk `id'

:`xnbd zvxzn .dnexzl,àðîçø øîà 'øæ Léàì'jkn cenll yie §¦¨¨©©£¨¨
z`iaa `l` zlqtp dpi`yàøwéòî dìöà øfL éîdid lready - ¦¤¨¤§¨¥¦¨¨

,xzid cv mda did `ly ia`ene ipenr oebk ,mlern dilr xeq`
é÷etàìdf llkn hrnle `ivedl -éàäxifgn xnelk ,df mc` - §©¥©

,ezyexb,àeä àøwéòî dìöà øæ àìcdzid dyxiby mcew ixdy §Ÿ¨¤§¨¥¦¨¨
okle ,dxezd dazky 'xf yi`' llka epi` df mc`e ,el zxzen

.eilr dxq`py xg`l s` ,ez`iaa dnexzl dlqet epi`
didz iM odM zaE' weqtd ly dyxcd xwira oecl zxfeg `xnbd©Ÿ¥¦¦§¤
dywn .dy`d z` zlqet leqt z`iay epcnl epnny ,'xf Wi`l§¦¨

:`xnbd,éëä éàz`iay 'xf yi`l didz ik' weqtdn micnely ¦¨¦
,zlqet leqt,ììç,dpedk leqtn clepyàøwéòî àeä øæ åàìc- ¨¨§¨¨¥¦¨¨

x`eank zpdk elit` `yil xzen ixdy ,'xf yi`' aygp epi`y
,(:ct) oldlìBñôì àìrecne ,dnexza lek`ln ezy` z` Ÿ¦§

zvxzn .dnexzn milqetd oia eze` dzpn (.gq) lirl `ziixad
c ,dnexzn lqet llgy cgein cenil yi :`xnbdàø÷ øîàiabl ¨©§¨
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miwxt dyelya` cenr hq sc ± iriax wxtzenai
úðäë ïçëùà.car dl liqtc Ðàåä àøéúé àø÷ úáå äìåëlirlc `xwa aizk `dc Ð

."dyexbe dpnl` didz ike" :dixza` azknl ivne ,"odk zae" dipinúéàã áâ ìò óà
ìåëéú òøæ äìÐdndake.aiyg `nlraïë íàopireny`le ,aizk `lewl `xw i`dc Ð

liqt `l care ixkpc rxfc"zae" azkc il dnl dia aizkc zil`xyie diel iieax Ð

`xizi `xw?`lc opireny` dteb zpdk `zyd

zil`xyie diel ,care ixkp rxfa `lqtin

`irain?el yiy inc opireny`l meyn i`e !

rxf dl zi` ik ikd elit` ,oiyexibe zepnl`

diel xqinl jixhvi`e ,lekiz `l dipin

,odk dpa liaya dnexza zlke`d zil`xyie

aeyz `l epnn rxf dl `die xfl `ypiz ikc

dlra zzina dnexzloeikc ;ol `hiyt `d Ð

zpdkcdnexzn l`xyi rxfa `lqtin dteb

liaya zlke`d zil`xyi oky lk ,`yp iac

zil`xyie diel `xw iax ik ,i`ce `l` .dpaÐ

,dpa liaya zlke` m`y ,diiax ikdldlrape

rxf dl oi` elit` ,care ixkpl`lc ,dlqtp Ð

ol `wtpzpdknzpdk :(a,gq) lirl opixn`ck ,

.'ek dteb yicwc `idïéà øîàã àáé÷ò éáøìå
ïéñôåú ïéùåãé÷didz ik" i`de ,leqt mc`l Ð

lirlc "xf yi`l,hwp died meyn e`l Ð

`xninleina `l` zlqet leqt z`ia oi`c

.leqt meyl oiyeciw oi` `dc ,ycwl ie`xy

oileqt z`ia lr cnll `a m` "didz ik" i`de

lke ,dlira oeyl `l` epi` Ðmixfddlv`

ixkp elit` ,zlqet mz`ia `dzy rnyna

.careäùåøâå äðîìà,care ixkp opireny`l Ð

il dnl?'åë øéîçäì äðîìàe`l ,xnelk Ð

`l` .oiyexibe zepnl` el yiy in ihernl

dpnl` ,jixhvi` ditebl.dilr xingdl ick Ð

`ide l`xyi zpnl` `pin` ded ,aizk `l i`c

.rxf dl zi`c ab lr s`e ,lekiz odk za

,dilr lwdl `pngx diazkl jixhvi` dyexbe

zil ikc (lwdl l`xyin dyxbzp ikc) xninle

l`xyin rxf dlded ,diazk `l i`c ,lekiz Ð

oeikc ,lekiz `l rxf dl zilc ab lr s` :`pin`

dlqti`cdpedkninp dnexzn Ð.dlqtin

åúùåøâ øéæçî óà äì ìåñôì äìòáð àîéàåÐ

,dlv` `ed xf `dc ,xg`l z`yipyniqtzeel

ulegd"a `ipz dnl` ,oiyeciw dazenai) "

dxyk `pniwe`e ,xyk dclee dxyk `id :(a,cn

dpedkl:opiqxb ikd !dnexzl oky lke Ðììç
ìåñôéì àì àåä äìöà øæ åàìãllg `dc Ð

.zpdka elit` xzenåòøæ ùé÷îodk ly Ð

dpnl`d lqet `ed dn ,el dpnl`d on lecb

dxyr" wxta silick ,dnexzd on ez`iaa

oiyecw) "oiqgei"llgi `le" :(`,frdidy in Ð

llgd erxf s` ,dpnl`d `id efe ,llgzpe xyk

.dnexzd on ez`iaa dy` lqetàîéàåÐ

zryn ,"didz ik" oeyla `pngx dwt`cn

dy`d z` leqt yciw i` ,dieddleqt Ð

.dilr `a eli`k ,zn elit`e ,zinlerìåãâ ïäë
ìéñôã àåä äàéáá`xwie) aizkck Ð`l" :(`k

opz inp ikde ,llig rxf yiyk ,"erxf llgi

e` elnx`zp :(a,ep zenai) "eznai lr `ad"a

oi`eyipd on eyxbzpoiqexi`d on ,zeleqt ÐÐ

.zexykéðù éøöî`pzl xyk erxfe ,leqt Ð

iqei iaxl ,d`iaa dlqet leqt `edc oeik ,`nw

:opiqxb ikd .liqt `l Ðäðîìàá ìåãâ ïäë äî
éðù éîåãàå éøöî .'åë ìñåôå äøéáòá åúàéáÐ

,dxiara oz`iamixac) aizkc.ipy `le "iyily" :(bkäúàù ìë.ezpnl` `yep odk dz` ,eza `yep odk Ðéðåîò øâ,dxyk eza la` ,oileqt mlerd seq cr epa oae epae `ed Ð

leqt erxfa yie li`ed ,leqt erxfy lka `nrh ilzc iqei iaxl .zipenr `le ipenr :(a,er zenai) ol `niiwcezaa `nrh ilzc oerny iaxle ,lqet Ð.liqt `l Ðäðùîäèåùäå
oiyecwe dteg ici lr elit` Ð.oipw epipw oi`c ,lik`n `le lqet `l Ðïéìñåô åìà éøä.dl leqt z`iaa dllgzp ixdy Ðïäë úá ìò àáù ìàøùé éøä`ly ,iezita e` qpe`a Ð

.oiyeciw myl
äøáéò
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àîéàåxibe zepnl` el yiy in'ek da oiye`kde opiywn `xnegl `zkec lkac :dnizÐ

.`lewl yiwpc jixt

íàzil`xyie diel iieax okopireny`l zil`xyie diel iieaxl jixhvi` `dc :dniz Ð

rnync :xnel yie ?(`,ft zenai) "zexzen yi" seqa opixn`ck ,dpa liaya zxfegc

ixii`c ilin lkl zil`xyie diel jixhvi`c dil

ixkpd on inp rxf dl zi` ikc opireny`le ,`xw

dpa liaya lekizoeik ,jixhvi` `l Ð

.dteb yicwc zpdka opirny`c

éëlraz ik didzinp dicicl :xn`z m`e Ð

iaxl lecb odkl dpnl`a inewe`l `ki`

?aayi iaxl elit` lecb odkl dleraae ,i`niq

ilqtinc ol `wtp dpedk ileqt lkc :xnel yie

dil rnyn `l :inp i` ."llgi `l"n dnexza

`nwele :xn`z m`e .odk iab "xf yi`l" inwe`l

dyr `l` `kilc ,jxca dlra dilr `ay dheqa

,opira `xwirn dlv` xfc :xnel yie ?"d`nhpe"c

,edine .xfnn ied `lc oeik ,`aiwr iaxl elit`

lraz ik "didz ik" i`n xninl dil dnlc :dyw

jixhvi` i`n`c ,jxtinl ivn ded zehiyta Ð

,ied xfnn `zydc ?care ixkpl `aiwr iaxl `xw

dxyr" wxta xn`ck !?`irain ez`iaa `lqtin

.(mye a,dr oiyecw) "oiqgei

ïäëdcegl d`iaa dpnl`a lecbxn`ck Ð

:(`,gr oiyeciw) "oiqgei dxyr" wxta

lra`id :xn`z m`e ."llgi `l" meyn dwel Ð

gwi `l" aizk `d ?izxz opira `lc olpn dteb

jixvdl oi` odk iablc :xnel yie ?"llgi `le

lqtp oady oeike .oiyeciw `la oky lkc ,oiyeciw

.zlqtp `id mb Ð

íäéðùåodkl dpnl`n `l` decnl `l

lecbyi`l"n ied `nrh xwir Ð

i`na opitli dpnl`a lecb odknc `l` ,"xf

"xf yi`l"c `xw e`l i`e .`xw inwe`l xazqn

,llgzzy dpnl`c xnege lwn slinl `kil

.("dn" ligznd xeaic a,eh) lirl izyxitck

äúôîäådheydeohw opz `lc `d Ð

opax dil epiwz `lc ,ediicda

ohwe dhey :(a,ev zenai) `xnba ipzwck ,oi`eyip

'ek e`ypyirac meyn epiidc :wgvi iax xn` Ð

.ohwa dil ipzin `lc ,dclie :`tiqa ipzinl

àìoilik`n `le oilqetjixhvi` `l Ð

,oilik`n oi`c dztne qpe`a opireny`l

xfrl` iaxl elit`e .dihwp oilqet `l meyne

zeyi` myl `ly dieptd lr `ad iept :xn`c

dpef d`yroi`c ,dnexza dlqtin `lc d`xp Ð

.xf yi`l df
z`ype

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

ãáòå éøëð eàöé ,da ïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî¦¤¥©§§§¥¦¨¨§¨§¦§¤¤
äiåì ,úðäk ïçkLà .ïéLeøéâå úeðîìà Bì ïéàL¤¥©§§§¥¦©§©©Ÿ¤¤§¦¨

øîàãk ?ïì àðî úéìàøNéåàaà éaø"úa" :áø øîà §¦§§¥¦§¨¨¦§¨©©¦©¨¨©©©
,àáé÷ò éaøk ,ïàîk ."úáe" "úa" éîð àëä ¯ "úáe"©¨¨©¦©©§©§©¦£¦¨
àø÷ "úáe" dlek ,ïðaø àîéz eléôà ?éåå Léøãc§¨¥¨¥£¦¥¨©¨©¨©§¨
,da ïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî :àîéàå .àeä àøéúé§¥¨§¥¨¦¤¥©§§§¥¦¨
àì ¯ òøæ déì úéà ék ,äìëà÷ ¯ òøæ déì úéì ék¦¥¥¤©¨¨§¨¦¦¥¤©¨

,da ïéLeøéâå úeðîìà Bì ïéàL éî ,äìëàáb ìò óà ¨§¨¦¤¥©§§§¥¦¨©©©
äiåì ééeaø ïk íà !ìeëéz éîð ¯ òøæ déì úéàc§¦¥§©©¦¥¦¥¦¥§¦¨
ïéLec÷ ïéà :øîàc ,àáé÷ò éaøìe ?éì änì úéìàøNéå§¦§§¥¦¨¨¦§©¦£¦¨§¨©¥¦¦
ék ¯ "øæ Léàì äéäú ék" éàîe ,ïéåàì éáéiça ïéñôBz§¦§©¨¥¨¦©¦¦§¤§¦¨¦
øéîçäì äðîìà ?éì änì "äLeøâe äðîìà" ,ìòaéz¦¨¥©§¨¨§¨¨¨¦©§¨¨§©§¦
ïðéòîLà éàc ,àëéøöe .äéìò ì÷äì äLeøâe ,äéìò̈¤¨§¨§¨¥¨¤¨§¦¨§¦©§©¦©
íeMî ,äìëà òøæ dì úéì éëc àeä äðîìà ¯ äðîìà©§¨¨©§¨¨§¦¥¨¤©¨§¨¦
¯ äpeäëì àéæç àìc äLeøb ìáà ,äpeäëì àéæçc§©§¨¦§¨£¨§¨§¨©§¨¦§¨

àîéàáb ìò óàéàå .äìëà àì òøæ dì úéìc ¥¨©©©§¥¨¤©Ÿ¨§¨§¦
àì òøæ dì úéà éëc àeä äLeøb ¯ äLeøb ïðéòîLà©§©¦©§¨§¨§¦¦¨¤©Ÿ
àéæçc ,äðîìà ìáà ,äpeäëì àéæç àìc íeMî ,äìëà̈§¨¦§¨©§¨¦§¨£¨©§¨¨§©§¨

:àîéà ,äpeäëìáb ìò óàìeëéz éîð òøæ dì úéàc ¦§¨¥¨©©©§¦¨¤©©¦¥
øéæçî óà ¯ dì ìeñôì äìòáð :àîéàå .àëéøö ¯§¦¨§¥¨¦§£¨§¨¨©©£¦
dìöà øfL éî ,àðîçø øîà "øæ Léàì" !BúLeøb§¨§¦¨¨©©£¨¨¦¤¨¤§¨
éà .àeä àøwéòî dìöà øæ àìc éàä é÷etàì ,àøwéòî¥¦¨¨§©¥©§¨¨¤§¨¥¦¨¨¦

ììç ,éëäøîà !ìBñôì àì ,àøwéòî àeä øæ åàìc ¨¦¨¨§¨¨¥¦¨¨¨¦§¨©
àeä äî :Bì Bòøæ Léwî ,"åénòa Bòøæ ìlçé àì" :àø÷§¨Ÿ§©¥©§§©¨©¦©§©
àéîec ?äéåä úòMî :àîéàå .ìñBt éîð Bòøæ óà ìñBt¥©©§©¦¥§¥¨¦§©£¨¨§¨
,äàéáa ¯ äðîìàa ìBãb ïäk äî ,äðîìàa ìBãb ïäëc§Ÿ¥¨§©§¨¨©Ÿ¥¨§©§¨¨§¦¨
äéåä àkéàc ãò :àîéàå .äàéáa ¯ éîð éàä óà©©©¦§¦¨§¥¨©§¦¨£¨¨
ìBãb ïäk äîá ,äðîìàa ìBãb ïäëc àéîec !äàéáe¦¨§¨§Ÿ¥¨§©§¨¨©Ÿ¥¨
.dãeçì äàéáa éîð éàä óà ,dãeçì äàéáa ¯ äðîìàa§©§¨¨§¦¨§¨©©©¦§¦¨§¨
ïéàL ìëå ,ìñBt ¯ ìeñt BòøfL ìk :øîBà éñBé éaøå"§©¦¥¥¨¤©§¨¥§¨¤¥
éaøì àn÷ àpz ïéa àkéà éàî ."ìñBt Bðéà ¯ ìeñt Bòøæ©§¨¥¥©¦¨¥©¨©¨§©¦

øîà ?éñBéïðçBé éaøàkéà éðL éîBãàå éðL éøöî : ¥¨©©¦¨¨¦§¦¥¦©£¦¥¦¦¨
.äðîìàa ìBãb ïäkî àlà äeãîì àì íäéðLe .eäééðéa¥©§§¥¤Ÿ§¨¨¤¨¦Ÿ¥¨§©§¨¨

éñBé éaøå .ìñBt éîð éàä óà ,ìñBôe ¯ äøéáòa BúàéaL ,äðîìàa ìBãb ïäk äî :øáñ àn÷ àpz©¨©¨¨©©Ÿ¥¨§©§¨¨¤¦¨©£¥¨¥©©©¦¥§©¦¥
éøöî é÷etàì ,ìñBt ìeñt BòøfL ìk óà ,ìñBôe ìeñt BòøfL ¯ ìBãb ïäk äî ,ìBãb ïäëk :øáñ̈©§Ÿ¥¨©Ÿ¥¨¤©§¨¥©¨¤©§¨¥§©¥¦§¦

'ä ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé øLà íéða" :áéúëc ,ìeñt Bòøæ ïéàc éðL.""ïBòîL ïaø ¥¦§¥©§¨¦§¦¨¦£¤¦¨§¨¤§¦¦¨Ÿ¨¤¦§©©¨¦§
ìàéìîb ïa'åëå Búðîìà àNBð äzà Bza àNBð äzàL ìk :øîBàïéa àkéà éàî ."éñBé éaøïaøì ¤©§¦¥¥¨¤©¨¥¦©¨¥©§¨¨©¦¨¥©¦¥§©¨

ïäkî àlà äeãîì àì íäéðLe .eäééðéa àkéà éáàBîe éðBnò øb :àleò øîà ?ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¨©¨¥©¦¨¦¦¨¥©§§¥¤Ÿ§¨¨¤¨¦Ÿ¥
ìeñt BòøfL ìk óà ,ìñBôe ìeñt BòøfL ¯ äðîìàa ìBãb ïäk äî :øáñ éñBé éaø .äðîìàa ìBãb̈§©§¨¨©¦¥¨©©Ÿ¥¨§©§¨¨¤©§¨¥©¨¤©§¨

.ìñBt ¯ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøt Bòøæ ìkL ¯ äðîìàa ìBãb ïäk äî :øáñìkL óà ,ìñBôe ìeñ ¥©¨¦§¤©§¦¥¨©©Ÿ¥¨§©§¨¨¤¨©§¨¥©¤¨
éáàBî ,úéðBnò àìå éðBnò :øî øîàc ,ìeñt Bòøæ ìk ïéàc éáàBîe éðBnò é÷etàì ,ìñBôe ìeñt Bòøæ©§¨¥§©¥©¦¨¦§¥¨©§¨§¨©¨©¦§Ÿ©¦¨¦

.úéáàBî àìåäðùîàáì ïééeàø ïðéà íàå ,ïéìéëàî àìå ïéìñBt àì ¯ äèBMäå äzôîäå ñðBàä §Ÿ¨¦¨¥§©§©¤§©¤Ÿ§¦§Ÿ©£¦¦§¦¥¨§¦¨Ÿ
.äîeøúa ìëàz ¯ ïäk úa ìò àaL ìàøNé äéä ?ãöék .ïéìñBt elà éøä ¯ ìàøNéa§¦§¨¥£¥¥§¦¥©¨¨¦§¨¥¤¨©©Ÿ¥Ÿ©¦§¨
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קצח
miwxt dyelyaa cenr hq sc ± iriax wxtzenai

ìëàú àì äøáéò"dixerpk" :aizkc ,lqet xaer :(a,fq) lirl opitlick Ð.zxaernl hxt Ð

ìëàú äéòîá øáåòä êúçð.zne ezcli m` inp oicd `ede .cin Ðìëàú àì äøáéòÐ

`xwie) aizkck ,mlerd xie`l `viy cr zil`xyi en` z` lik`n epi` xaerdycilie" :(ak

"elk`i ezia.lik`n oi` celi oi`y ,lik`n celi Ðáà ìùî ìåãâleki `l lready Ð

e`le oiyeciw myl dilr `a `ly iptn ,dlik`dl

.dlik`n epae ,`ed epipwäàéá íåùî ìñåô ãáòä
opixn`ck ,dnexzd on dlqt zpdk lr `a m` Ð

.(a,gq) lirl `xnbaòøæ íåùî ìñåô ïéàåm` Ð

,car `edy xyk l`xyin odk zal rxf dl yi

l`xyi dlra znerxf ixd opixn` `l ,df x`ype

carc .dia` znexzl aeyz `le ,l`xyin dl yi

dl zgkyn ikid lif`e yxtne ,`ed rxf e`l i`ce

`diy.car xyk l`xyi oaùáëðåäçôùä ìòÐ

wgcp,f"rla `"yixt* = yakn oeyl .dilr wacpe

.`ed i`pb oeyleãáò äæ éøäcley Ðdgty

zeny) "diclie dy`d" :aizkc ,denk.(`käúéä
åéáà íàm` dnexza lk`z ,l`xyil odk za Ð

clec ab lr s` .miiw `ede eia` zn`nlra cle

'ek oipn drxf rxf :(`,r zenai) oxn`ck ,liqtÐ

e`le ,lif` dea` xza e`l `dc ,liqt `l i`d

epae ,odkn dpa zne ,odkl l`xyi za .`ed erxf

car `ede miiw dpa oa.dnexza lk`z `l Ð

.`ed rxf e`lcìñåô àåäù íéîòô ìåãâ ïäëÐ

.l`xyin drxf meyn ,dnexzd on odk za z`

åîà úà ìéëàî.eia` zzin xg`l Ðúà ìñåôå
åîà íàxg`l elit` Ð`ed e`l i`c en` zzin

zzin xg`l `yp iac dnexzl en` m` dxcd ded

zn :(`,ft zenai) "zexzen yi"a xn`ck ,dza

l`xyin dpa.dnexza lk`z Ðúàæå,dy`d Ð

.ezenk eaxi `l xnelk ,lecb odk ipak `l :zxne`

àøîâúåøåèô ïäéúåùðoipw oi` :`nl` Ð

.dheylïåéëopixn` dxairc ol `hiyt i`c Ð

lk`z `l dl`ad l`xyi oizipzn ipzw i`n` Ð

lk`z iezite qpe`a odk za lr?`ny yegil

dxair!ïðú àì éîiab "oig` drax`" wxta Ð

etlgedy miypoiyixtn :dtegl ozqipk zrya

oze`od zexaern `ny ,miycg dyly odilran

xyk cle oia dpgad opirae ,oixfnn zecledeclel

.opiyiig d`ia `cgl :`nl` .leqtåùùç ïéñçåéì
.wtqle zg` d`ial yegl oiqgeil eyr dlrn Ð

êéèéâ äæ éøä.l`xyi zal odk Ðìåëàì äøåñà
ãéî äîåøúá,ziin `zyd opixn` `zry lkc Ð

.wtqn dl ixq` :`nl`äáø øîà àìà`l Ð

,`witql opiyiig i`cec ,eyyg `l dnexzl `niz

uixz `l``kxitl.ikd lirlcïéàåùéðáoebk Ð

dtegl ozqipka etlgzpy`nyl eyyg Ð

,exarzp.ektd `l `dcåùùç àì úåðæá ìáàÐ

`ly ick zktdzn dpfn dy` :ol `niiwck

.wtq `kil jkld ,xarzzúîå.meia ea dlra Ð

úìáåèakyi xy` dy`e" :aizkc ,d`ia meyn Ð

`xwie) 'ebe "rxf zaky dze` yi`zxivi .(eh

.mei mirax` cledòøôîì úì÷ìå÷î àäúÐ

gkzy`c ,ynege oxw dlk`y dnexz mlyl

dxfczxn`wck i`e .bbeya dnexz dlk`e `iedzlwlewn i`n Ð?.`ied dxf e`l mirax` lk i`ce `díéòáøà ãò.mirax` mei cr rxtnl zlwlewn `dz mirax` xg`l dlk` m` Ð

uxzncnemirax` cr zlke` `cqg axdaexn onf dlv` ddy i`c ,d`ypy meia ea znc ied `ziixaa ipzwc dlra zn :dpin rny Ðxak ixdc ,`id zxaern `nlc ,dxeq` xzl`l Ð

.mei mirax`øæîî ãìåädvexte li`ed :opiyiig ,dilr `ay micen mdipyy it lr s` Ð`id,dilr `a inp xg` Ðdxari`e.dipiné÷åúùi` ol `wtqn `dc .xfnn wtq Ðqex`n,`ed

.`ed wtq xfnn jkld ,`ed `pixg` yipi`n i` ,xykeáøã äéúìéî àøáúñî.i`ce xfnn dil ieync Ðàîìòî àîééããmdy dnec ipa x`yk ixeyk`l `kilc ,mixg`n dceygy Ð

.dteg `la i`d ilek lrainl digxe` e`l ,`kd la` .lrad xg` jld zelira aex ,`id d`eypc oeik ,mzdc .mixykäãìé ïéúéðúîá éðú÷ãodkn l`xyi za dzetne dqep` Ðlk`z Ð

.odka dil opiwfgnc ,dpa meyn dnexzaàîééãã éà éîã éëéälk`z i`n` ,`nlrn inp Ð?,dicegl dipin `niicc e`l `l`opicyweilekk `xeqi` diciclc ab lr s`e .dixza` dil

`nlrle xzid qex` iablc ,dqex` oky lke ,diept ly cegi lr exfbc ,`nlr`xeqi`adil opicy dixza opixn` dicegl dipin `niicc `kid i`ce Ð.cleléâéìô àì àîìò éìåë äéìò àáá
.dilr `ay dcenc `kid Ðøæîî ãìåä.ied `pixg` yipi`ne ,dil opicy `nlrc `aex xzac ,i`ce Ð
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ãáòì úàùðådgtyd mr yakpe ipzwck ,card mr dyakpe :ipzw `lc ,dniz ÐÐ

.da ikiiy `l oi`eyipc

úåðæáeyyg `ldheye .xarzz `ly ick zktdzn dpfn dy`c ,qxhpewa yxitck Ð

el z`ypy it lr s` ,inpiy itl ,epnn xarzdl dvex oi`e ,zktdzn Ðd`x

"yxg" wxta opixn`ck ,elaeql lkez `ly

dtitka ygp mr xc mc` oi`c (a,aiw zenai)

.zg`áø'ek xfnn cled xn`dxyr" wxta Ð

`zlza ediizbelt yxtn (`,dr oiyecw) "oiqgei

.ipeeb

øîàab lr s` jl `ni` mlerl iia` dil

xfnn cled ax xn` `nlrn `niic `lc

zeaezkc `nw wxta xn`wc `d `pyil i`dle Ð

axc dinwl ez`c ezqex`e qex` `edd (a,bi)

.i`pin ,oi` :xn` `ede ,dipin :dxn` `id ,sqei

`w `dc `cg ?dl yegip i`nl :sqei ax xn`

dil zi`c iia`l .'ek dcedi ax xn`d :cere ,dcen

`niic `lc ab lr s` ,xfnn cled axlc `kd

`nlrn."cere" `la `nw `nrha mzd ibq `lÐ

àëéà`l `nlr ilek dilr `aa ixn`c

'ek ibilt`niic `lc `kid :yexit Ð

`nlrnikd `l` .xfnn cled oi`c iia` dcen Ð

dipin `niica `axe iia` ibilte ,'ek xnzi`
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¯ äéòîa øaeòä Czçð ,äîeøúa ìëàz àì ¯ äøaéò¦§¨ŸŸ©¦§¨¤§©¨¨§¥¤¨
ìëàz àì ¯ ìàøNé úa ìò àaL ïäk äéä .ìëàzŸ©¨¨Ÿ¥¤¨©©¦§¨¥ŸŸ©
àöîð .ìëàz ¯ äãìé ,ìëàz àì ¯ äøaéò ,äîeøúa¦§¨¦§¨ŸŸ©¨§¨Ÿ©¦§¨
,äàéa íeMî ìñBt ãáòä .áà ìMî ìBãb ïa ìL BçkŸ¤¥¨¦¤¨¨¤¤¥¦¦¨
úa ,ïäëì ìàøNé úa ?ãöék .òøæ íeMî ìñBt Bðéàå§¥¥¦¤©¥©©¦§¨¥§Ÿ¥©
ìò Laëðå ïaä Cìäå ,ïa epîéä äãìéå ,ìàøNéì ïäkŸ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤¥§¨©©¥§¦§©©
íà äúéä .ãáò äæ éøä ¯ ïa epîéä äãìéå ,äçôMä©¦§¨§¨§¨¥¤¤£¥¤¤¤¨§¨¥
úa ,äîeøúa ìëàz àì ¯ ïäëì ìàøNé úa åéáà̈¦©¦§¨¥§Ÿ¥ŸŸ©¦§¨©
.ìéëàîe ìñBt øæîî .äîeøúa ìëàz ¯ ìàøNéì ïäkŸ¥§¦§¨¥Ÿ©¦§¨©§¥¥©£¦
äãìéå ,ìàøNéì ïäk úáe ,ïäëì ìàøNé úa ?ãöék¥©©¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨
éøëðì Bà ãáòì úàOéðå úaä äëìäå ,úa epîéä¥¤©§¨§¨©©§¦¥§¤¤§¨§¦
úa Bnà íà äúéä .øæîî äæ éøä ¯ ïa epîéä äãìéå§¨§¨¥¤¥£¥¤©§¥¨§¨¥¦©
¯ ìàøNéì ïäk úa .äîeøúa ìëàz ¯ ïäëì ìàøNé¦§¨¥§Ÿ¥Ÿ©¦§¨©Ÿ¥§¦§¨¥

k .äîeøúa ìëàz àì,ìñBt àeäL íéîòt ,ìBãb ïä ŸŸ©¦§¨Ÿ¥¨§¨¦¤¥
äëìäå ,úa epîéä äãìéå ìàøNéì ïäk úa ?ãöék¥©©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤©§¨§¨
éab ìò LnLîe ãîBò ìBãb ïäk úBéäì éeàø äæ éøä ¯ ïa epîéä äãìéå ïäëì úqéðå úaä©©§¦¥§Ÿ¥§¨§¨¥¤¥£¥¤¨¦§Ÿ¥¨¥§©¥©©¥
ïî éðìñBt àeäL ìBãb ïäk éðák àì :úøîBà úàæ .Bnà íà ìñBôe ,Bnà úà ìéëàî ,çaænä©¦§¥©©£¦¤¦¥¥¦Ÿ¤¤Ÿ¦§¦Ÿ¥¨¤§¥¦¦

.äîeøzäàøîâc àäì àðéðzïðaø eðzúBøeèt ïäéúBLð ¯ eúîå íéLð eàNpL ïè÷å äèBL : ©§¨¨¥¨§¨§¨©¨©¤§¨¨¤¨§¨¦¨¥§¥¤§
¯ äøaéò .äîeøúa ìëàz ¯ ïäk úa ìò àaL ìàøNé äéä ?ãöék .íeaéiä ïîe äöéìçä ïî¦©£¦¨¦©¦¥©¨¨¦§¨¥¤¨©©Ÿ¥Ÿ©¦§¨¦§¨

ïúBà ïéLéøôî :ïðz àì éî !äøaéò ànL Leçéì ¯ ìëàz àì äøaéòc ïåék .ìëàz àììLäL ŸŸ©¥¨§¦§¨ŸŸ©¥¤¨¦§¨¦¨§©©§¦¦¨§¨
íéLãç.eLLç àì äîeøúì ,eLLç ïéñçeéì :àðeä áø øa äaø øîà !ïä úBøaeòî ànL ¢¨¦¤¨§¨¥¨©©¨©©¨§£¦¨§¦§¨Ÿ¨§

éhéb äæ éøä" :àéðúäå ?eLLç àì äîeøúìåìBëàì äøeñà ¯ "éúúéîì íãB÷ úçà äòL C §¦§¨Ÿ¨§§¨©§¨£¥¤¦¥¨¨©©¤§¦¨¦£¨¤¡
ïéàeOéðáe .eLLç àì ¯ úeðæa ,eLLç ¯ ïéàeOéða :àðeä áø øa äaø øîà àlà !ãiî äîeøúa¦§¨¦¨¤¨¨©©¨©©¨§¦¦¨§¦§Ÿ¨§§¦¦
øîà !áøòì äîeøúa úìëBàå úìáBè ¯ úîe ìàøNéì úàOépL ïäk úa :àéðúäå ?eLLç éî¦¨§§¨©§¨©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥¥¤¤§¤¤¦§¨¨¤¤¨©
¯ àøaòéî éàå ,àøaòéî àì àä ¯ àøaòéî àì éàc ,íéòaøà ãò úìëBàå úìáBè :àcñç áø©¦§¨¤¤§¤¤©©§¨¦§¦¨¦©§¨¨¨¦©§¨§¦¦©§¨
¯ äéòîa døaeò økeä :àôéñ àîéà ,éëä éà :ééaà déì øîà .àéä àîìòa àiî íéòaøà ãò©©§¨¦©¨§¨§¨¦£©¥©©¥¦¨¦¥¨¥¨©¨¨§¥¤¨

a Búñeøà ìò àaä ,øîzéà .íéòaøà ãò ¯ úì÷ìe÷î éàî !òøôîì úì÷ìe÷î àäz.åéîç úéá §¥§§¤¤§©§¥©©§§¤¤©©§¨¦¦§©©¨©£¨§¥¨¦
¯ áøc déúìéî àøazñî :àáø øîà .é÷eúL ãìeä :øîà ìàeîLe ,øæîî ãìeä :øîà áø©¨©©¨¨©§¥§¥¨©©¨¨§¦¨©¨¨¦§©§¨¦§¥§©
àðéîà àðî :àáø øîà .déì ïðéãL déãéc àøúa ¯ àîìòî àîééc àì ìáà ,àîìòî àîééãc§©§¨¥¨§¨£¨¨©§¨¥¨§¨©§¨¦¥¨¥©¥¨©¨¨§¨¨¦¨
àlà ?ìëàz éànà äãìé ¯ àîìòî àîééãc àîéìéà ?éîc éëéä .ìëàz äãìé :éðú÷c ¯ dì̈§¨¨¥¨§¨Ÿ©¥¦¨¥¦¥¨§©§¨¥¨§¨¨§¨©©Ÿ©¤¨
àøúa ¯ àøeqéà éàäìe àøeqéà éàäìc ,íúä äîe .àîìòî àîééc àìå àîééc dépéî ¯ åàì̈¦¥©§¨§¨©§¨¥¨§¨¨¨¨¦§©¦¨§©¦¨©§¨
,ééaà déì øîà !?ïkL ìk àì ¯ àøézéä éàäìe àøeqéà éàäìc ,àëä ,déì ïðéãL déãéc¦¥¨¥©¥¨¨¦§©¦¨§©¤¥¨Ÿ¨¤¥£©¥©©¥

dépéî àîééãc àëéä ìk :Cì àîéà íìBòìáb ìò óàãìeä áø øîà ¯ àîìòî àîééc àìc §¨¥¨¨¨¥¨§©§¨¦¥©©©§¨©§¨¥¨§¨¨©©©¨¨
,øæîîàîòè éàîïéúéðúîe .àîìòì dLôð àø÷ôà ¯ ñeøà éaâì dLôð àø÷ôàcî :ïðéøîàc ? ©§¥©©£¨§¨§¦©¦§©§§¨©§¨§©¥¨©§§¨©§¨§¨§¨©§¦¦

éâéìt àì àîìò élek ¯ äéìò àáa :éøîàc àkéà .ïéøeñàä úéáa íéLeáç íäéðL eéäL ¯¤¨§¥¤£¦§¥¨£¦¦¨§¨§¦§¨¨¤¨¥¨§¨¨§¦¦
ìàeîLe ,øæîî ãìeä :øîà áø ,äøaéòL äñeøà :øîzéà éëäå ,déì ïðéãL déãéc déøúác§©§¥¦¥¨¥©¥§¨¦¦§©£¨¤¦§¨©¨©©¨¨©§¥§¥
,àîìòî àîééãå dépéî àîééc àìc ¯ áøc déúléî àøazñî :àáø øîà .é÷eúL ãìeä :øîà̈©©¨¨§¦¨©¨¨¦§©§¨¦§¥§©§¨©§¨¦¥§©§¨¥¨§¨
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יבמות. אלמנה לכהן גדול - פרק שביעי דף סט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc zenai(iyiy meil)

m` mpn`äøaéòmdn dxarzd -,äîeøúa ìëàz àìiptn ¦§¨ŸŸ©¦§¨
.dnexza lek`ln dze` lqet xaerdy,äéòîa øaeòä Czçðixd ¤§©¨¨§¥¤¨

e ,epi`y ink `edìëàz.dnexza Ÿ©
:oilik`n opi` cvik dpynd zx`anìàøNé úa ìò àaL ïäk äéä̈¨Ÿ¥¤¨©©¦§¨¥

,dhey odk d`ypy e` ,iezita e` qpe`a oebk ,oiyeciw myl `ly
,äîeøúa ìëàú àì.mtqk oipw dpi`e ,oiyecw o`k did `ly oeik ŸŸ©¦§¨

m` s`eäøaéò,mdnìëàz àìz` lik`n epi` xaery ,dnexza ¦§¨ŸŸ©
m` la` .dnexza zil`xyid en`äãìé,mdnìëàz,dnexza ¨§¨Ÿ©

àöîðyL Bçkìdî ìBãb ïaegekìMd,áàepi` envr lread ixdy ¦§¨Ÿ¤¤¨¦¤¨
,dnexza dlik`n epa eli`e ,d`pw `ly iptn ,dnexza dlik`n

.eni` `id ixdy
:sqep oic,ãáòä,dy` lr `ayäàéa íeMî ìñBtlr `a m` - ¨¤¤¥¦¦¨

,dnexza lek`ln dlqt ,zpdkdòøæ íeMî ìñBt Bðéàåodk za - §¥¥¦¤©
oi` ,dlra zne ,car `ed rxf eze`y ,xyk l`xyin rxf dl yiy
zaygp `id `l` ,dia` zia znexzl xefgln dlqet rxf eze`
.dia` zia znexza lek`l zxfegy ,rxf `ll dlra zny ink

:dpynd zx`anãöékcar rxf dy`l didiy okzi ote` dfi`a - ¥©
d`yipy ixd ,xyk l`xyin,ïäëì ìàøNé úae`ïäk úad`yipy ©¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥

Laëðå ïaä Cìäå ,ïa epîéä äãìéå ,ìàøNéì`ae -äãìéå ,äçôMä ìò §¦§¨¥§¨§¨¥¤¥§¨©©¥§¦§©©©¦§¨§¨§¨
,ïa epîéä,dy` dze` ly ckp `edy,ãáò äæ éøäm`e ,en` enk ¥¤¥£¥¤¤¤

`ed dlran dl x`ypy rxfdy `vnp ,dgtyd lr `ay oad zn
m` ,okle ,caråéáà íà äúéäcard lyìàøNé úad`yipy,ïäëì ¨§¨¥¨¦©¦§¨¥§Ÿ¥

ef ixd ,odkd dlra zne,äîeøúa ìëàú àìzny ink `id ixdy ŸŸ©¦§¨
.erxf aygp epi`e eizea`l qgiizn card oi`y ,rxf `ll dlra

card ly eia` m` dzid m`eïäk úad`yipy,ìàøNéì`id ixd ©Ÿ¥§¦§¨¥
e dia` zial zxfeg,äîeøúa ìëàzoi`y ink zaygp `idy meyn Ÿ©¦§¨

epi`e ,eizea`l qgiizn epi` df car ixdy ,l`xyin rxf dl
.dnexzn dlqet

:sqep oic zx`ane dpynd dkiynnúa ,ãöék ,ìéëàîe ìñBt øæîî©§¥¥©£¦¥©©
ìàøNéz`yipyïäk úáe ,ïäëìz`yipy,úa epîéä äãìéå ,ìàøNéì ¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤©
äëìäådze`úàOéðå úaäEPnid dclie ,miakFM caFrl F` carl §¨§¨©©§¦¥§¤¤§¥¨¦§¨§¨¥¤

dzn m`e ,en`a miqtez eia` iyeciw oi`y oeik ,xfnn df ixd ,oA¥£¥¤©§¥
ixd ,xfnnd dpa wx x`ype ,l`xyid e` odkd zy` ly zad

m` okle ,eixedl qgiizn xfnn eze`Bnà íà äúéäxfnnd lyúa ¨§¨¥¦©
ìàøNéz`yipy,ïäkì,dlra zne,äîeøúa ìëàzrxfy meyn ¦§¨¥©Ÿ¥Ÿ©¦§¨

lek`l `id dkiynn ,odkdn rxf dl yiy oeike ,rxf aygp leqt
en` m` dzid m`e .dnexzaïäk úad`yipy,ìàøNéìzne ©Ÿ¥§¦§¨¥

,dlra,äîeøúa ìëàú àìmxeby ,l`xyin rxf dl yiy meyn ŸŸ©¦§¨
.dnexz lek`l `le ,dia` zial xefgl `ly dl

ïäkìñBt àeäL íéîòt ,ìBãb,dnexza lek`ln odk zaúa ,ãöék Ÿ¥¨§¨¦¤¥¥©©
ïäkz`yipy,úa epîéä äãìéå ,ìàøNéìdn`n zrpen za dze`e Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤©

,dlra zzin xg`l s` dia` zia znexza lek`l xefglnäëìäå§¨§¨
äæ éøä ,ïa epîéä äãìéå ïäëì úqéðå úaäoadìBãb ïäk úBéäì éeàø ©©§¦¥§Ÿ¥§¨§¨¥¤¥£¥¤¨¦§Ÿ¥¨

,çaænä éab ìò LnLîe ãîBòdpynd dxn` lecb odk eze` lre ¥§©¥©©¥©¦§¥©
`edyìéëàîdnexza,Bnà úàyiy oeik j` odkd dlra zny s` ©£¦¤¦

,dnexza dze` lik`n edixd epnn rxf dlålecb odk eze`ìñBô §¥
z`,Bnà íà,dia` zia znexza lek`le xefgln ,odk za `idy ¥¦

,l`xyid dlran dl yiy rxfd `edy oeik ,dzn dzay elit`
,dia` zia znexza lek`l zxfeg dzid rxf dl did `l eli`e

en` m`eúøîBà úàæ,znerxzaàìl`xyia eaxiéðákiza oak -, Ÿ¤¤Ÿ¦§¦
`edy s`.äîeøzä ïî éðìñBt àeäL ,ìBãb ïäkŸ¥¨¤§¥¦¦©§¨

àøîâ
`ziixa d`ian `xnbd .lik`n `le lqet `l dhey :dpyna epipy

:dhey oipraïðaø eðúc àäì àðéðzxen`d df oic epzpyna epipy - ¨¦¨§¨§¨©¨¨
,opaxcn elit` dy`a dheyl oipw oi`y ,`ziixaaïè÷å äèBL¤§¨¨

,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt ïäéúBLð ,eúîe íéLð eàNpLoeik ¤¨§¨¦¥§¥¤§¦©£¦¨¦©¦
ohwe dhey oi` ixdy ,znl ze`eyp eid `l mlern el` miypy
zlqtp dheyd zy` oi`y epzpyna x`ean ok enke ,`yil mileki

.oipw epipw oi`y oeik ,ezngn dnexza zlke` e`

:dpyna epipy.äîeøúa ìëàz ,ïäk úa ìò àaL ìàøNé äéä ,ãöék¥©¨¨¦§¨¥¤¨©©Ÿ¥Ÿ©¦§¨
ìëàú àì ,äøaéò:`xnbd dywn .ïåékote`ay,äøaéòc`ed dpic ¦§¨ŸŸ©¥¨§¦§¨

y,ìëàú àì,dxarzd m` epl reci `le dilr `ayk s` ok m` ŸŸ©
Leçéìyeygl epl yi -äøaéò ànL.dnexza xq`ize ,ef d`ian ¥¤¨¦§¨

:zg` d`ian elit` xeairl miyyegy `xnbd dgikeneïðz àì éî¦Ÿ§©
eyciwy mipy ,df oirk oic (:bl) lirl dpyna epipy `l m`d -
lky `vnpe ,miypd etlged dtegl ozqipk zryae ,miyp izy

,qpe`a yi` zy` `idy exiag zy` lr `a cg`ïúBà ïéLéøôî©§¦¦¨
ìLíéLãç äL,odilran,ïä úBøaeòî ànL,md mixfnn mdipae §Ÿ¨¢¨¦¤¨§¨¥

yi` eze`n `ed cled m` rcp `l ,dpclze oze` yixtp `l m`e
ly ze`iadn clep cledy e` ,xfnn `ede dtega dze` lray

ly xg`l wxe ,xyk `ede dtegd xg`l dze` lray dlrady
dlral xefgl dl xzen ,xkip dxaer zxaern `id m`y ,miycg
mb ok m`e ,zg` d`ian elit` xeairl miyyegy gkene .izin`d
yygn dnexza dxqe`l epl yi l`xyi dilr `ay odk zaa

:`xnbd zvxzn .d`ia dze`n dxarzdy,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨
ïéñçBéìe ,dlrn eyr ,xfnn e` xyk cled m` zrcl -eLLç`ny §¨¦¨§

la` ,zg` d`iaa dxarzd,eLLç àì äîeøúì`ly onf lk okle ¦§¨Ÿ¨§
.dnexza zxzen ,dxarzdy epl reci

:dywne `xnbd dkiynnåikeLLç àì äîeøúì`ny zewitql §¦§¨Ÿ¨§
,dnexza lek`ln dlqtp dy`d,àéðúäåd`eypd l`xyi za §¨©§¨

,dl xn`e ,hb dl ozpe ,rxf epnn dl oi`e odkléhéb äæ éøä,Clegie £¥¤¦¥
éúúéîì íãB÷ úçà äòLmiyyegy ,cIn dnExzA lFk`l dxEq` , ¨¨©©¤§¦¨¦£¨¤¡¦§¨¦¨

mcewy drya eiykr `idy `vnpe ,dry jeza dlra zeni `ny
gkene .dnexza lek`l dxeq`e dyexb `id ixde ,ezzin
yeygl yi o`k oke ,zewitql dnexza miyyegy ef `ziixan

.dnexza dze` xeq`le ,l`xyin zpdkd dxarzd `ny
,zewitql miyyeg oi` dnexzay dxn`y dnn da zxfeg `xnbd

:zeipynd izy oia xg` welig yiy zx`aneáø øa äaø øîà àlà¤¨¨©©¨©©
eLLç ,ïéàeOéða ,àðeäxarzdl dvex dy`y iptn ,xeairl ¨§¦¦¨§

zg` lke ,etlgedy miyp izy iabl lirl dpyna okle ,dlran
ekixvde ,exarzd `ny eyyg ,dlral zlrap `idy dayg odn

la` ,miycg dylyl odilran oyixtdleLLç àì úeðæa,xeairl ¦§Ÿ¨§
,xarzz `ly ick ,dlirad ixg` zktdzn dpfn dy`y iptn

.jkl miyyeg oi` ,dxarzdy epl reci `ly onf lk okle
:dywne `xnbd dkiynneLLç éî ,ïéàeOéðáeoi`eyip iabl ike - §¦¦¦¨§

,dnexza xeq`l ,xeairl eyygúàOépL ïäk úa ,àéðúäå§¨©§¨©Ÿ¥¤¦¥
úîe ,ìàøNéì,meia ea dlraúìáBèxn`py ,d`iad z`neh meyn §¦§¨¥¥¤¤

Evgxe rxf zakW Dz` Wi` aMWi xW` dX`e' (gi eh `xwie)§¦¨£¤¦§©¦Ÿ¨¦§©¨©§¨£
,'axrd cr E`nhe miOa,áøòì äîeøúa úìëBàåodk za ixdy ©©¦§¨§©¨¨¤§¤¤¦§¨¨¤¤

xi`yd `l m` ,dlra zzin xg`l dia` zia znexzl zxfeg
,dxarzd `ny miyyeg oi` l`xyil z`yipa s`y gkene ,rxf

.dnexza lek`ln dlqet xaerde
:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîàelit` xeairl yeygl yi zn`a ¨©©¦§¨

ef dy`y `ziixaa epipyy dne ,oi`eyip ly zg` d`ianúìáBè¤¤
úìëBàåy onfl wx dpeekd ,dnexzíéòaøà ãòd`yipy mein mei §¤¤©©§¨¦

,dlrapeàøaòéî àì éàc,dlira dze`nàäixd -,àøaòéî àì §¦Ÿ¦©§¨¨Ÿ¦©§¨
,dnexza zxzen `id i`ceaeås`,àøaòéî éàixdíéòaøà ãòmei §¦¦©§¨©©§¨¦

,cled zxivi lyàéä àîìòa àiîmink `l` aygp xaerd oi` - ©¨§¨§¨¦
xg` zn`ae ,dnexza en` z` xqe`y 'xaer' my el oi`e ,cala
cr ,zxaern `idy yygn dnexza dy`d zxq`p mirax`d mei
`id zxzen zxaern dpi`y xxazi m`e ,miycg dyly exariy

.dnexza
:`cqg ax ly evexiz lr dywn iia`éiaà déì øîà,`cqg axl ¨©¥©©¥

,éëä éà,zxaernl zaygp dy`d oi` mei mirax` cryàîéà ¦¨¦¥¨
àôéñdzidy ef odk za ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae xen` - ¥¨

jk xg`e ,dlra zzin xg` dnexz dlk`e ,l`xyil d`eypøkeä©
òøôîì úì÷ìe÷î àäz ,äéòîa døaeòdnexzd lr mlyl dkixv - ¨¨§¥¤¨§¥§§¤¤§©§¥©

,dnexza lek`l dxq`pe zxaern dzidy xxazd ixdy ,dlk`y
rnyne ,bbeya dnexz lk`y xf oick ,ynege oxw mlyl zaiige
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קצט miwxt dyelyaa cenr hq sc ± iriax wxtzenai
ìëàú àì äøáéò"dixerpk" :aizkc ,lqet xaer :(a,fq) lirl opitlick Ð.zxaernl hxt Ð

ìëàú äéòîá øáåòä êúçð.zne ezcli m` inp oicd `ede .cin Ðìëàú àì äøáéòÐ

`xwie) aizkck ,mlerd xie`l `viy cr zil`xyi en` z` lik`n epi` xaerdycilie" :(ak

"elk`i ezia.lik`n oi` celi oi`y ,lik`n celi Ðáà ìùî ìåãâleki `l lready Ð

e`le oiyeciw myl dilr `a `ly iptn ,dlik`dl

.dlik`n epae ,`ed epipwäàéá íåùî ìñåô ãáòä
opixn`ck ,dnexzd on dlqt zpdk lr `a m` Ð

.(a,gq) lirl `xnbaòøæ íåùî ìñåô ïéàåm` Ð

,car `edy xyk l`xyin odk zal rxf dl yi

l`xyi dlra znerxf ixd opixn` `l ,df x`ype

carc .dia` znexzl aeyz `le ,l`xyin dl yi

dl zgkyn ikid lif`e yxtne ,`ed rxf e`l i`ce

`diy.car xyk l`xyi oaùáëðåäçôùä ìòÐ

wgcp,f"rla `"yixt* = yakn oeyl .dilr wacpe

.`ed i`pb oeyleãáò äæ éøäcley Ðdgty

zeny) "diclie dy`d" :aizkc ,denk.(`käúéä
åéáà íàm` dnexza lk`z ,l`xyil odk za Ð

clec ab lr s` .miiw `ede eia` zn`nlra cle

'ek oipn drxf rxf :(`,r zenai) oxn`ck ,liqtÐ

e`le ,lif` dea` xza e`l `dc ,liqt `l i`d

epae ,odkn dpa zne ,odkl l`xyi za .`ed erxf

car `ede miiw dpa oa.dnexza lk`z `l Ð

.`ed rxf e`lcìñåô àåäù íéîòô ìåãâ ïäëÐ

.l`xyin drxf meyn ,dnexzd on odk za z`

åîà úà ìéëàî.eia` zzin xg`l Ðúà ìñåôå
åîà íàxg`l elit` Ð`ed e`l i`c en` zzin

zzin xg`l `yp iac dnexzl en` m` dxcd ded

zn :(`,ft zenai) "zexzen yi"a xn`ck ,dza

l`xyin dpa.dnexza lk`z Ðúàæå,dy`d Ð

.ezenk eaxi `l xnelk ,lecb odk ipak `l :zxne`

àøîâúåøåèô ïäéúåùðoipw oi` :`nl` Ð

.dheylïåéëopixn` dxairc ol `hiyt i`c Ð

lk`z `l dl`ad l`xyi oizipzn ipzw i`n` Ð

lk`z iezite qpe`a odk za lr?`ny yegil

dxair!ïðú àì éîiab "oig` drax`" wxta Ð

etlgedy miypoiyixtn :dtegl ozqipk zrya

oze`od zexaern `ny ,miycg dyly odilran

xyk cle oia dpgad opirae ,oixfnn zecledeclel

.opiyiig d`ia `cgl :`nl` .leqtåùùç ïéñçåéì
.wtqle zg` d`ial yegl oiqgeil eyr dlrn Ð

êéèéâ äæ éøä.l`xyi zal odk Ðìåëàì äøåñà
ãéî äîåøúá,ziin `zyd opixn` `zry lkc Ð

.wtqn dl ixq` :`nl`äáø øîà àìà`l Ð

,`witql opiyiig i`cec ,eyyg `l dnexzl `niz

uixz `l``kxitl.ikd lirlcïéàåùéðáoebk Ð

dtegl ozqipka etlgzpy`nyl eyyg Ð

,exarzp.ektd `l `dcåùùç àì úåðæá ìáàÐ

`ly ick zktdzn dpfn dy` :ol `niiwck

.wtq `kil jkld ,xarzzúîå.meia ea dlra Ð

úìáåèakyi xy` dy`e" :aizkc ,d`ia meyn Ð

`xwie) 'ebe "rxf zaky dze` yi`zxivi .(eh

.mei mirax` cledòøôîì úì÷ìå÷î àäúÐ

gkzy`c ,ynege oxw dlk`y dnexz mlyl

dxfczxn`wck i`e .bbeya dnexz dlk`e `iedzlwlewn i`n Ð?.`ied dxf e`l mirax` lk i`ce `díéòáøà ãò.mirax` mei cr rxtnl zlwlewn `dz mirax` xg`l dlk` m` Ð

uxzncnemirax` cr zlke` `cqg axdaexn onf dlv` ddy i`c ,d`ypy meia ea znc ied `ziixaa ipzwc dlra zn :dpin rny Ðxak ixdc ,`id zxaern `nlc ,dxeq` xzl`l Ð

.mei mirax`øæîî ãìåädvexte li`ed :opiyiig ,dilr `ay micen mdipyy it lr s` Ð`id,dilr `a inp xg` Ðdxari`e.dipiné÷åúùi` ol `wtqn `dc .xfnn wtq Ðqex`n,`ed

.`ed wtq xfnn jkld ,`ed `pixg` yipi`n i` ,xykeáøã äéúìéî àøáúñî.i`ce xfnn dil ieync Ðàîìòî àîééããmdy dnec ipa x`yk ixeyk`l `kilc ,mixg`n dceygy Ð

.dteg `la i`d ilek lrainl digxe` e`l ,`kd la` .lrad xg` jld zelira aex ,`id d`eypc oeik ,mzdc .mixykäãìé ïéúéðúîá éðú÷ãodkn l`xyi za dzetne dqep` Ðlk`z Ð

.odka dil opiwfgnc ,dpa meyn dnexzaàîééãã éà éîã éëéälk`z i`n` ,`nlrn inp Ð?,dicegl dipin `niicc e`l `l`opicyweilekk `xeqi` diciclc ab lr s`e .dixza` dil

`nlrle xzid qex` iablc ,dqex` oky lke ,diept ly cegi lr exfbc ,`nlr`xeqi`adil opicy dixza opixn` dicegl dipin `niicc `kid i`ce Ð.cleléâéìô àì àîìò éìåë äéìò àáá
.dilr `ay dcenc `kid Ðøæîî ãìåä.ied `pixg` yipi`ne ,dil opicy `nlrc `aex xzac ,i`ce Ð
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ãáòì úàùðådgtyd mr yakpe ipzwck ,card mr dyakpe :ipzw `lc ,dniz ÐÐ

.da ikiiy `l oi`eyipc

úåðæáeyyg `ldheye .xarzz `ly ick zktdzn dpfn dy`c ,qxhpewa yxitck Ð

el z`ypy it lr s` ,inpiy itl ,epnn xarzdl dvex oi`e ,zktdzn Ðd`x

"yxg" wxta opixn`ck ,elaeql lkez `ly

dtitka ygp mr xc mc` oi`c (a,aiw zenai)

.zg`áø'ek xfnn cled xn`dxyr" wxta Ð

`zlza ediizbelt yxtn (`,dr oiyecw) "oiqgei

.ipeeb

øîàab lr s` jl `ni` mlerl iia` dil

xfnn cled ax xn` `nlrn `niic `lc

zeaezkc `nw wxta xn`wc `d `pyil i`dle Ð

axc dinwl ez`c ezqex`e qex` `edd (a,bi)

.i`pin ,oi` :xn` `ede ,dipin :dxn` `id ,sqei

`w `dc `cg ?dl yegip i`nl :sqei ax xn`

dil zi`c iia`l .'ek dcedi ax xn`d :cere ,dcen

`niic `lc ab lr s` ,xfnn cled axlc `kd

`nlrn."cere" `la `nw `nrha mzd ibq `lÐ

àëéà`l `nlr ilek dilr `aa ixn`c

'ek ibilt`niic `lc `kid :yexit Ð

`nlrnikd `l` .xfnn cled oi`c iia` dcen Ð

dipin `niica `axe iia` ibilte ,'ek xnzi`

.`nlrn `niice
la`
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¯ äéòîa øaeòä Czçð ,äîeøúa ìëàz àì ¯ äøaéò¦§¨ŸŸ©¦§¨¤§©¨¨§¥¤¨
ìëàz àì ¯ ìàøNé úa ìò àaL ïäk äéä .ìëàzŸ©¨¨Ÿ¥¤¨©©¦§¨¥ŸŸ©
àöîð .ìëàz ¯ äãìé ,ìëàz àì ¯ äøaéò ,äîeøúa¦§¨¦§¨ŸŸ©¨§¨Ÿ©¦§¨
,äàéa íeMî ìñBt ãáòä .áà ìMî ìBãb ïa ìL BçkŸ¤¥¨¦¤¨¨¤¤¥¦¦¨
úa ,ïäëì ìàøNé úa ?ãöék .òøæ íeMî ìñBt Bðéàå§¥¥¦¤©¥©©¦§¨¥§Ÿ¥©
ìò Laëðå ïaä Cìäå ,ïa epîéä äãìéå ,ìàøNéì ïäkŸ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤¥§¨©©¥§¦§©©
íà äúéä .ãáò äæ éøä ¯ ïa epîéä äãìéå ,äçôMä©¦§¨§¨§¨¥¤¤£¥¤¤¤¨§¨¥
úa ,äîeøúa ìëàz àì ¯ ïäëì ìàøNé úa åéáà̈¦©¦§¨¥§Ÿ¥ŸŸ©¦§¨©
.ìéëàîe ìñBt øæîî .äîeøúa ìëàz ¯ ìàøNéì ïäkŸ¥§¦§¨¥Ÿ©¦§¨©§¥¥©£¦
äãìéå ,ìàøNéì ïäk úáe ,ïäëì ìàøNé úa ?ãöék¥©©¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨
éøëðì Bà ãáòì úàOéðå úaä äëìäå ,úa epîéä¥¤©§¨§¨©©§¦¥§¤¤§¨§¦
úa Bnà íà äúéä .øæîî äæ éøä ¯ ïa epîéä äãìéå§¨§¨¥¤¥£¥¤©§¥¨§¨¥¦©
¯ ìàøNéì ïäk úa .äîeøúa ìëàz ¯ ïäëì ìàøNé¦§¨¥§Ÿ¥Ÿ©¦§¨©Ÿ¥§¦§¨¥

k .äîeøúa ìëàz àì,ìñBt àeäL íéîòt ,ìBãb ïä ŸŸ©¦§¨Ÿ¥¨§¨¦¤¥
äëìäå ,úa epîéä äãìéå ìàøNéì ïäk úa ?ãöék¥©©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤©§¨§¨
éab ìò LnLîe ãîBò ìBãb ïäk úBéäì éeàø äæ éøä ¯ ïa epîéä äãìéå ïäëì úqéðå úaä©©§¦¥§Ÿ¥§¨§¨¥¤¥£¥¤¨¦§Ÿ¥¨¥§©¥©©¥
ïî éðìñBt àeäL ìBãb ïäk éðák àì :úøîBà úàæ .Bnà íà ìñBôe ,Bnà úà ìéëàî ,çaænä©¦§¥©©£¦¤¦¥¥¦Ÿ¤¤Ÿ¦§¦Ÿ¥¨¤§¥¦¦

.äîeøzäàøîâc àäì àðéðzïðaø eðzúBøeèt ïäéúBLð ¯ eúîå íéLð eàNpL ïè÷å äèBL : ©§¨¨¥¨§¨§¨©¨©¤§¨¨¤¨§¨¦¨¥§¥¤§
¯ äøaéò .äîeøúa ìëàz ¯ ïäk úa ìò àaL ìàøNé äéä ?ãöék .íeaéiä ïîe äöéìçä ïî¦©£¦¨¦©¦¥©¨¨¦§¨¥¤¨©©Ÿ¥Ÿ©¦§¨¦§¨

ïúBà ïéLéøôî :ïðz àì éî !äøaéò ànL Leçéì ¯ ìëàz àì äøaéòc ïåék .ìëàz àììLäL ŸŸ©¥¨§¦§¨ŸŸ©¥¤¨¦§¨¦¨§©©§¦¦¨§¨
íéLãç.eLLç àì äîeøúì ,eLLç ïéñçeéì :àðeä áø øa äaø øîà !ïä úBøaeòî ànL ¢¨¦¤¨§¨¥¨©©¨©©¨§£¦¨§¦§¨Ÿ¨§

éhéb äæ éøä" :àéðúäå ?eLLç àì äîeøúìåìBëàì äøeñà ¯ "éúúéîì íãB÷ úçà äòL C §¦§¨Ÿ¨§§¨©§¨£¥¤¦¥¨¨©©¤§¦¨¦£¨¤¡
ïéàeOéðáe .eLLç àì ¯ úeðæa ,eLLç ¯ ïéàeOéða :àðeä áø øa äaø øîà àlà !ãiî äîeøúa¦§¨¦¨¤¨¨©©¨©©¨§¦¦¨§¦§Ÿ¨§§¦¦
øîà !áøòì äîeøúa úìëBàå úìáBè ¯ úîe ìàøNéì úàOépL ïäk úa :àéðúäå ?eLLç éî¦¨§§¨©§¨©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥¥¤¤§¤¤¦§¨¨¤¤¨©
¯ àøaòéî éàå ,àøaòéî àì àä ¯ àøaòéî àì éàc ,íéòaøà ãò úìëBàå úìáBè :àcñç áø©¦§¨¤¤§¤¤©©§¨¦§¦¨¦©§¨¨¨¦©§¨§¦¦©§¨
¯ äéòîa døaeò økeä :àôéñ àîéà ,éëä éà :ééaà déì øîà .àéä àîìòa àiî íéòaøà ãò©©§¨¦©¨§¨§¨¦£©¥©©¥¦¨¦¥¨¥¨©¨¨§¥¤¨

a Búñeøà ìò àaä ,øîzéà .íéòaøà ãò ¯ úì÷ìe÷î éàî !òøôîì úì÷ìe÷î àäz.åéîç úéá §¥§§¤¤§©§¥©©§§¤¤©©§¨¦¦§©©¨©£¨§¥¨¦
¯ áøc déúìéî àøazñî :àáø øîà .é÷eúL ãìeä :øîà ìàeîLe ,øæîî ãìeä :øîà áø©¨©©¨¨©§¥§¥¨©©¨¨§¦¨©¨¨¦§©§¨¦§¥§©
àðéîà àðî :àáø øîà .déì ïðéãL déãéc àøúa ¯ àîìòî àîééc àì ìáà ,àîìòî àîééãc§©§¨¥¨§¨£¨¨©§¨¥¨§¨©§¨¦¥¨¥©¥¨©¨¨§¨¨¦¨
àlà ?ìëàz éànà äãìé ¯ àîìòî àîééãc àîéìéà ?éîc éëéä .ìëàz äãìé :éðú÷c ¯ dì̈§¨¨¥¨§¨Ÿ©¥¦¨¥¦¥¨§©§¨¥¨§¨¨§¨©©Ÿ©¤¨
àøúa ¯ àøeqéà éàäìe àøeqéà éàäìc ,íúä äîe .àîìòî àîééc àìå àîééc dépéî ¯ åàì̈¦¥©§¨§¨©§¨¥¨§¨¨¨¨¦§©¦¨§©¦¨©§¨
,ééaà déì øîà !?ïkL ìk àì ¯ àøézéä éàäìe àøeqéà éàäìc ,àëä ,déì ïðéãL déãéc¦¥¨¥©¥¨¨¦§©¦¨§©¤¥¨Ÿ¨¤¥£©¥©©¥

dépéî àîééãc àëéä ìk :Cì àîéà íìBòìáb ìò óàãìeä áø øîà ¯ àîìòî àîééc àìc §¨¥¨¨¨¥¨§©§¨¦¥©©©§¨©§¨¥¨§¨¨©©©¨¨
,øæîîàîòè éàîïéúéðúîe .àîìòì dLôð àø÷ôà ¯ ñeøà éaâì dLôð àø÷ôàcî :ïðéøîàc ? ©§¥©©£¨§¨§¦©¦§©§§¨©§¨§©¥¨©§§¨©§¨§¨§¨©§¦¦

éâéìt àì àîìò élek ¯ äéìò àáa :éøîàc àkéà .ïéøeñàä úéáa íéLeáç íäéðL eéäL ¯¤¨§¥¤£¦§¥¨£¦¦¨§¨§¦§¨¨¤¨¥¨§¨¨§¦¦
ìàeîLe ,øæîî ãìeä :øîà áø ,äøaéòL äñeøà :øîzéà éëäå ,déì ïðéãL déãéc déøúác§©§¥¦¥¨¥©¥§¨¦¦§©£¨¤¦§¨©¨©©¨¨©§¥§¥
,àîìòî àîééãå dépéî àîééc àìc ¯ áøc déúléî àøazñî :àáø øîà .é÷eúL ãìeä :øîà̈©©¨¨§¦¨©¨¨¦§©§¨¦§¥§©§¨©§¨¦¥§©§¨¥¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc zenai(iyiy meil)

m` mpn`äøaéòmdn dxarzd -,äîeøúa ìëàz àìiptn ¦§¨ŸŸ©¦§¨
.dnexza lek`ln dze` lqet xaerdy,äéòîa øaeòä Czçðixd ¤§©¨¨§¥¤¨

e ,epi`y ink `edìëàz.dnexza Ÿ©
:oilik`n opi` cvik dpynd zx`anìàøNé úa ìò àaL ïäk äéä̈¨Ÿ¥¤¨©©¦§¨¥

,dhey odk d`ypy e` ,iezita e` qpe`a oebk ,oiyeciw myl `ly
,äîeøúa ìëàú àì.mtqk oipw dpi`e ,oiyecw o`k did `ly oeik ŸŸ©¦§¨

m` s`eäøaéò,mdnìëàz àìz` lik`n epi` xaery ,dnexza ¦§¨ŸŸ©
m` la` .dnexza zil`xyid en`äãìé,mdnìëàz,dnexza ¨§¨Ÿ©

àöîðyL Bçkìdî ìBãb ïaegekìMd,áàepi` envr lread ixdy ¦§¨Ÿ¤¤¨¦¤¨
,dnexza dlik`n epa eli`e ,d`pw `ly iptn ,dnexza dlik`n

.eni` `id ixdy
:sqep oic,ãáòä,dy` lr `ayäàéa íeMî ìñBtlr `a m` - ¨¤¤¥¦¦¨

,dnexza lek`ln dlqt ,zpdkdòøæ íeMî ìñBt Bðéàåodk za - §¥¥¦¤©
oi` ,dlra zne ,car `ed rxf eze`y ,xyk l`xyin rxf dl yiy
zaygp `id `l` ,dia` zia znexzl xefgln dlqet rxf eze`
.dia` zia znexza lek`l zxfegy ,rxf `ll dlra zny ink

:dpynd zx`anãöékcar rxf dy`l didiy okzi ote` dfi`a - ¥©
d`yipy ixd ,xyk l`xyin,ïäëì ìàøNé úae`ïäk úad`yipy ©¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥

Laëðå ïaä Cìäå ,ïa epîéä äãìéå ,ìàøNéì`ae -äãìéå ,äçôMä ìò §¦§¨¥§¨§¨¥¤¥§¨©©¥§¦§©©©¦§¨§¨§¨
,ïa epîéä,dy` dze` ly ckp `edy,ãáò äæ éøäm`e ,en` enk ¥¤¥£¥¤¤¤

`ed dlran dl x`ypy rxfdy `vnp ,dgtyd lr `ay oad zn
m` ,okle ,caråéáà íà äúéäcard lyìàøNé úad`yipy,ïäëì ¨§¨¥¨¦©¦§¨¥§Ÿ¥

ef ixd ,odkd dlra zne,äîeøúa ìëàú àìzny ink `id ixdy ŸŸ©¦§¨
.erxf aygp epi`e eizea`l qgiizn card oi`y ,rxf `ll dlra

card ly eia` m` dzid m`eïäk úad`yipy,ìàøNéì`id ixd ©Ÿ¥§¦§¨¥
e dia` zial zxfeg,äîeøúa ìëàzoi`y ink zaygp `idy meyn Ÿ©¦§¨

epi`e ,eizea`l qgiizn epi` df car ixdy ,l`xyin rxf dl
.dnexzn dlqet

:sqep oic zx`ane dpynd dkiynnúa ,ãöék ,ìéëàîe ìñBt øæîî©§¥¥©£¦¥©©
ìàøNéz`yipyïäk úáe ,ïäëìz`yipy,úa epîéä äãìéå ,ìàøNéì ¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤©
äëìäådze`úàOéðå úaäEPnid dclie ,miakFM caFrl F` carl §¨§¨©©§¦¥§¤¤§¥¨¦§¨§¨¥¤

dzn m`e ,en`a miqtez eia` iyeciw oi`y oeik ,xfnn df ixd ,oA¥£¥¤©§¥
ixd ,xfnnd dpa wx x`ype ,l`xyid e` odkd zy` ly zad

m` okle ,eixedl qgiizn xfnn eze`Bnà íà äúéäxfnnd lyúa ¨§¨¥¦©
ìàøNéz`yipy,ïäkì,dlra zne,äîeøúa ìëàzrxfy meyn ¦§¨¥©Ÿ¥Ÿ©¦§¨

lek`l `id dkiynn ,odkdn rxf dl yiy oeike ,rxf aygp leqt
en` m` dzid m`e .dnexzaïäk úad`yipy,ìàøNéìzne ©Ÿ¥§¦§¨¥

,dlra,äîeøúa ìëàú àìmxeby ,l`xyin rxf dl yiy meyn ŸŸ©¦§¨
.dnexz lek`l `le ,dia` zial xefgl `ly dl

ïäkìñBt àeäL íéîòt ,ìBãb,dnexza lek`ln odk zaúa ,ãöék Ÿ¥¨§¨¦¤¥¥©©
ïäkz`yipy,úa epîéä äãìéå ,ìàøNéìdn`n zrpen za dze`e Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤©

,dlra zzin xg`l s` dia` zia znexza lek`l xefglnäëìäå§¨§¨
äæ éøä ,ïa epîéä äãìéå ïäëì úqéðå úaäoadìBãb ïäk úBéäì éeàø ©©§¦¥§Ÿ¥§¨§¨¥¤¥£¥¤¨¦§Ÿ¥¨

,çaænä éab ìò LnLîe ãîBòdpynd dxn` lecb odk eze` lre ¥§©¥©©¥©¦§¥©
`edyìéëàîdnexza,Bnà úàyiy oeik j` odkd dlra zny s` ©£¦¤¦

,dnexza dze` lik`n edixd epnn rxf dlålecb odk eze`ìñBô §¥
z`,Bnà íà,dia` zia znexza lek`le xefgln ,odk za `idy ¥¦

,l`xyid dlran dl yiy rxfd `edy oeik ,dzn dzay elit`
,dia` zia znexza lek`l zxfeg dzid rxf dl did `l eli`e

en` m`eúøîBà úàæ,znerxzaàìl`xyia eaxiéðákiza oak -, Ÿ¤¤Ÿ¦§¦
`edy s`.äîeøzä ïî éðìñBt àeäL ,ìBãb ïäkŸ¥¨¤§¥¦¦©§¨

àøîâ
`ziixa d`ian `xnbd .lik`n `le lqet `l dhey :dpyna epipy

:dhey oipraïðaø eðúc àäì àðéðzxen`d df oic epzpyna epipy - ¨¦¨§¨§¨©¨¨
,opaxcn elit` dy`a dheyl oipw oi`y ,`ziixaaïè÷å äèBL¤§¨¨

,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt ïäéúBLð ,eúîe íéLð eàNpLoeik ¤¨§¨¦¥§¥¤§¦©£¦¨¦©¦
ohwe dhey oi` ixdy ,znl ze`eyp eid `l mlern el` miypy
zlqtp dheyd zy` oi`y epzpyna x`ean ok enke ,`yil mileki

.oipw epipw oi`y oeik ,ezngn dnexza zlke` e`

:dpyna epipy.äîeøúa ìëàz ,ïäk úa ìò àaL ìàøNé äéä ,ãöék¥©¨¨¦§¨¥¤¨©©Ÿ¥Ÿ©¦§¨
ìëàú àì ,äøaéò:`xnbd dywn .ïåékote`ay,äøaéòc`ed dpic ¦§¨ŸŸ©¥¨§¦§¨

y,ìëàú àì,dxarzd m` epl reci `le dilr `ayk s` ok m` ŸŸ©
Leçéìyeygl epl yi -äøaéò ànL.dnexza xq`ize ,ef d`ian ¥¤¨¦§¨

:zg` d`ian elit` xeairl miyyegy `xnbd dgikeneïðz àì éî¦Ÿ§©
eyciwy mipy ,df oirk oic (:bl) lirl dpyna epipy `l m`d -
lky `vnpe ,miypd etlged dtegl ozqipk zryae ,miyp izy

,qpe`a yi` zy` `idy exiag zy` lr `a cg`ïúBà ïéLéøôî©§¦¦¨
ìLíéLãç äL,odilran,ïä úBøaeòî ànL,md mixfnn mdipae §Ÿ¨¢¨¦¤¨§¨¥

yi` eze`n `ed cled m` rcp `l ,dpclze oze` yixtp `l m`e
ly ze`iadn clep cledy e` ,xfnn `ede dtega dze` lray

ly xg`l wxe ,xyk `ede dtegd xg`l dze` lray dlrady
dlral xefgl dl xzen ,xkip dxaer zxaern `id m`y ,miycg
mb ok m`e ,zg` d`ian elit` xeairl miyyegy gkene .izin`d
yygn dnexza dxqe`l epl yi l`xyi dilr `ay odk zaa

:`xnbd zvxzn .d`ia dze`n dxarzdy,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨
ïéñçBéìe ,dlrn eyr ,xfnn e` xyk cled m` zrcl -eLLç`ny §¨¦¨§

la` ,zg` d`iaa dxarzd,eLLç àì äîeøúì`ly onf lk okle ¦§¨Ÿ¨§
.dnexza zxzen ,dxarzdy epl reci

:dywne `xnbd dkiynnåikeLLç àì äîeøúì`ny zewitql §¦§¨Ÿ¨§
,dnexza lek`ln dlqtp dy`d,àéðúäåd`eypd l`xyi za §¨©§¨

,dl xn`e ,hb dl ozpe ,rxf epnn dl oi`e odkléhéb äæ éøä,Clegie £¥¤¦¥
éúúéîì íãB÷ úçà äòLmiyyegy ,cIn dnExzA lFk`l dxEq` , ¨¨©©¤§¦¨¦£¨¤¡¦§¨¦¨

mcewy drya eiykr `idy `vnpe ,dry jeza dlra zeni `ny
gkene .dnexza lek`l dxeq`e dyexb `id ixde ,ezzin
yeygl yi o`k oke ,zewitql dnexza miyyegy ef `ziixan

.dnexza dze` xeq`le ,l`xyin zpdkd dxarzd `ny
,zewitql miyyeg oi` dnexzay dxn`y dnn da zxfeg `xnbd

:zeipynd izy oia xg` welig yiy zx`aneáø øa äaø øîà àlà¤¨¨©©¨©©
eLLç ,ïéàeOéða ,àðeäxarzdl dvex dy`y iptn ,xeairl ¨§¦¦¨§

zg` lke ,etlgedy miyp izy iabl lirl dpyna okle ,dlran
ekixvde ,exarzd `ny eyyg ,dlral zlrap `idy dayg odn

la` ,miycg dylyl odilran oyixtdleLLç àì úeðæa,xeairl ¦§Ÿ¨§
,xarzz `ly ick ,dlirad ixg` zktdzn dpfn dy`y iptn

.jkl miyyeg oi` ,dxarzdy epl reci `ly onf lk okle
:dywne `xnbd dkiynneLLç éî ,ïéàeOéðáeoi`eyip iabl ike - §¦¦¦¨§

,dnexza xeq`l ,xeairl eyygúàOépL ïäk úa ,àéðúäå§¨©§¨©Ÿ¥¤¦¥
úîe ,ìàøNéì,meia ea dlraúìáBèxn`py ,d`iad z`neh meyn §¦§¨¥¥¤¤

Evgxe rxf zakW Dz` Wi` aMWi xW` dX`e' (gi eh `xwie)§¦¨£¤¦§©¦Ÿ¨¦§©¨©§¨£
,'axrd cr E`nhe miOa,áøòì äîeøúa úìëBàåodk za ixdy ©©¦§¨§©¨¨¤§¤¤¦§¨¨¤¤

xi`yd `l m` ,dlra zzin xg`l dia` zia znexzl zxfeg
,dxarzd `ny miyyeg oi` l`xyil z`yipa s`y gkene ,rxf

.dnexza lek`ln dlqet xaerde
:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîàelit` xeairl yeygl yi zn`a ¨©©¦§¨

ef dy`y `ziixaa epipyy dne ,oi`eyip ly zg` d`ianúìáBè¤¤
úìëBàåy onfl wx dpeekd ,dnexzíéòaøà ãòd`yipy mein mei §¤¤©©§¨¦

,dlrapeàøaòéî àì éàc,dlira dze`nàäixd -,àøaòéî àì §¦Ÿ¦©§¨¨Ÿ¦©§¨
,dnexza zxzen `id i`ceaeås`,àøaòéî éàixdíéòaøà ãòmei §¦¦©§¨©©§¨¦

,cled zxivi lyàéä àîìòa àiîmink `l` aygp xaerd oi` - ©¨§¨§¨¦
xg` zn`ae ,dnexza en` z` xqe`y 'xaer' my el oi`e ,cala
cr ,zxaern `idy yygn dnexza dy`d zxq`p mirax`d mei
`id zxzen zxaern dpi`y xxazi m`e ,miycg dyly exariy

.dnexza
:`cqg ax ly evexiz lr dywn iia`éiaà déì øîà,`cqg axl ¨©¥©©¥

,éëä éà,zxaernl zaygp dy`d oi` mei mirax` cryàîéà ¦¨¦¥¨
àôéñdzidy ef odk za ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae xen` - ¥¨

jk xg`e ,dlra zzin xg` dnexz dlk`e ,l`xyil d`eypøkeä©
òøôîì úì÷ìe÷î àäz ,äéòîa døaeòdnexzd lr mlyl dkixv - ¨¨§¥¤¨§¥§§¤¤§©§¥©

,dnexza lek`l dxq`pe zxaern dzidy xxazd ixdy ,dlk`y
rnyne ,bbeya dnexz lk`y xf oick ,ynege oxw mlyl zaiige
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המשך בעמוד ק



xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc zenai(ycew zay meil)

dépî àîééc ìáà,qex`d dilr `ay reci m` j` -áb ìò óà £¨©§¨¦¥©©©
àîìòî àîééãc` mr mb dzpify dilr mippxny it lr s` -,mixg §©§¨¥¨§¨

déì ïðéãL déãéc déøúareciy iptn ,qex`l cled z` miqgiin - ©§¥¦¥¨¦©¥
.dilr `a xg`y reci oi`e ,dilr `a qex`dy

:dpyndn eixack giken `axéðz÷c ,dì àðéîà àðî ,àáø øîà̈©¨¨§¨£¦¨¨§¨¨¥
j` ,dnexza lk`z `l zepfa l`xyi za lr `ay odk ,epzpyna

m`ìëàz ,äãìé,xxal yie .dnexzaàîééãc àîéìéà ,éîc éëéä ¨§¨Ÿ©¥¦¨¦¦¥¨§©§¨
dépî,dilr `a odkd m` -àîìòî àîééc àìådilr mippxn `le - ¦¥§Ÿ©§¨¥¨§¨

,mixg` mr dzpifyìeëéúc øîéîì àëéøöjxev yi ike - §¦¨§¥©§¥
`ede ,odkdn `ed oad i`ce ixd ,dnexza zlke`y eprinydl

,en` z` lik`nåàì àlàote`a dpynd zwqer i`ce -àîééãc ¤¨¨§©§¨
,àîìòî énðreciy oeik ,odka cled z` milez ok it lr s`e ©¦¥¨§¨

.dilr `a `edy
:dxairy dqex` iabl ezii`x z` `ax miiqn,íúä äîe,epzpyna ¨¨¨

éàäìcyi envr odkly -,àøeqéà,ezy` dpi` ixdyéàäìes`e - ¦§©¦¨§©
yi xg` mc`l,àøeqéàmewn lknedéì ïðéãL déãéc déøúa- ¦¨©§¥¦¥¨¦©¥

oky lk ,dilr `ay reciy oeik ,odkdn `a cledy milez,àëä̈¨
,qex`aéàäìcyi ,qex`dn ueg ,xg` mc`ly -éàäìe ,àøeqéà- ¦§©¦¨§©
qex`leàøézéä,dxezd on zxzen `id -àìïkL ìkzelzl yiy ¤¥¨Ÿ¨¤¥

dilr mippxny s`e ,dilr `a i`ceay qex`dn `a cledy
.mixg`n

:ax zhiy xe`iaa `ax lr wleg iia`éiaà déì øîàyi ,`axl ¨©¥©©¥
,di`xd z` zegclCì àîéà íìBòìcóà ,àîìòî àîééãc àëéä ìk §¨¥¨¨¨¥¨§©§¨¥¨§¨©

áø øîà ,dépî àîééãc áb ìòy,øæîî ãìeäcledy milezy oeik ©©§©§¨¦¥¨©©©¨¨©§¥
,mdnr dzpify mc` ipa x`yn `aïéúéðúîex`eand eli`e - ©§¦¦

epiid ,mixg`a `le odka cled z` milezy ,epzpynaaote`àìã §§Ÿ
ììk àîééc,mixg`n `le odkdn `l ,llk dilr eppix `ly - ©§¨§¨

`ay dcigi d`ia dze`a xeaird z` milezy zycgn dpynde
zlke` `id ixd ,odkd ly epa `ed cledy oeike ,odkd dilr

.dnexza
:dpyna epipy'åë äàéa íeMî ìñBt ãáòä'.rxf meyn lqet epi`e ¨¤¤¥¦¦¨

jlde ,oa epnid dclie ,l`xyil odk za ,odkl l`xyi za ,cvik
m` dzid ,car df ixd ,oa epnid dclie dgtyd lr yakpe oad
,l`xyil odk za .dnexza lk`z `l ,odkl l`xyi za eia`

:`xnbd zl`ey .'dnexza lk`zàîòè éàîrxf eze` recn - ©©£¨
`n epi`e ,dnexzn odk za lqet epi`daiyn .l`xyi za lik

:`xnbdàø÷ øîà,ziprpk dgty eax el xqny ixar car iabl ¨©§¨
(c `k zeny) zexigl card `vie'åâå äéäz äéãìéå äMàä'dipc`l ¨¦¨¦¨¤¨¦§¤©Ÿ¤¨

dgtyl miqgizn miclidy dxezd o`k dcnile ,'FRba `vi `Ede§¥¥§©
dgtyn ciled dy` dze` ly dpay oeik o`k s` okle ,ziprpkd
aygp epi`e ,dgtyd en`l `l` eil` qgizn oad oi` ,ziprpk

.dnexza lik`n e` lqetd 'rxf'
:dpyna epipy.ìéëàîe ìñBt øæîî`ziixa d`ian `xnbd ©§¥¥©£¦

:weqtdn df oic zyxecy,ïðaø eðzodk za iabl dxeza xn`p ¨©¨¨
dpnl` didz iM odM zaE' (bi ak `xwie) l`xyil d`yipy©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨

dWExbEdì ïéà òøæådia` mgNn dixErpM dia` ziA l` daWe §¨§¤©¥¨§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨
dze` lqet ,l`xyin dy`l yiy rxfy weqta x`eane ,'lk`YŸ¥

:`ziixad zxxan .dnexza lek`l dia` zial xefglnéì ïéà¥¦
ïépî dòøæ òøæ ,dòøæ àlà,drxf zn xaky ote`a ,lqet `edy ¤¨©§¨¤©©§¨¦©¦

.íB÷î ìkî 'dì ïéà òøæå' ,øîBì ãeîìz:zyxece `ziixad dkiynn ©§©§¤©¥¨¦¨¨
,øLk òøæ àlà éì ïéà,dnexza lek`ln dze` lqet `edyòøæ ¥¦¤¨¤©¨¥¤©

,ìeñt,xfnn oebkïépî,lqet `ed s`y,'dì ïéà òøæå' ,øîBì ãeîìz ¨¦©¦©§©§¤©¥¨
,dìò ïéiò.dnexz zlik`n dze` leqti dl `vnzy rxf lke ©¥©¨

,lqet leqt rxf mby 'oi`' zaizn cenll ozip ji` :`xnbd dywn
z÷étà àäådéef dyxc z`ved xak ixde -ìy cenldòøæ òøæ §¨©¦§¥¦¤©©§¨

y ,df oic :`xnbd zvxzn .`ziixad zligza x`eank ,lqetòøæ¤©
dòøæ,lqetéøèöéà àìàø÷ C,z`f cnll ick weqt jixvn epi` - ©§¨Ÿ¦§§¦§¨

y epicia laewn ixdyíéðák ïä éøä íéða éðae ,éøèöéà ékàø÷ C §¥¨¦£¥¥§¨¦¦¦§§¦§¨
,'dl oi`' lyìy cnlìeñt òøæ.lqet §¤©¨

dclie miakek caerl e` carl z`yipe zad dkld :dpyna epipy

.'eke xfnn df ixd ,oa epnidïàîk ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîà̈©¥¥¨¦§©¦¨¨§©
za lr e`ay ieb e` cary zxaeqd ,epzpyn diepy in zrck -

epiid dxe`kl ,xfnn cled ,l`xyiøîàc ,àáé÷ò éaøkyøæîî Lé §©¦£¦¨§¨©¥©§¥
ïéåàì éáéiçîexn`e ,(.hn) lirl dpyna minkg eilr ewlgpe , ¥©¨¥¨¦

ign e` zezixk iaiign wx `ed xfnnyel xn` .oic zia zezin iai
:opgei iaxàîéz eléôàzxaeq epzpyny mb xnel dz` leki - £¦¥¨

k,ïðaøiaiiga `l` z`f exn` `l mdy ,oie`l iaiign xfnn oi`y ©¨¨
la` ,oiyeciw mda miqtezy oie`leãBî ãáòå íéáëBk ãáBòaopax §¥¨¦§¤¤

mda miqtez `ly oeiky ,xfnn mdn cledy `aiwr iaxl
:xacl di`xe .xfnn mdn cledy zezixk iaiigk mpic ,oiyeciw

éîéc áø àúà éëc,l`xyi ux`nøîàmya,éîécáà øa ÷çöé éaø §¦¨¨©¦¦¨©©¦¦§¨©©§¦¦
eðéaø íeMî,iax -ãìeä ìàøNé úa ìò àaä ãáòå íéáëBk ãáBò ¦©¥¥¨¦§¤¤©¨©©¦§¨¥©¨¨

,øæîîx`eank ,oie`l iaiign xfnn oi`y xaeq envr iaxy s`e ©§¥
iaxl dcen `ed care miakek caer iabl mewn lkne ,(:ap) lirl

.xfnn cledy `aiwr
:dpyna epipyìñBtL íéîòt ìBãb ïäkd`ian `xnbd .'eke Ÿ¥¨§¨¦¤¥

:df oipra `ziixa,ïðaø eðz,zxne` dy`dy minrtúøtk éðéøä ¨©¨¨£¥¦©¨©
àæek éza ïaoa ly eizepeer lr dxtk eidi ilr mi`ad mixeqi - ¤¦¦¨

,ohw ilk `edy ,'`fek'k ,aeyg `le ohw `edy s` ,xfnnd iza
iptn,äîeøza éðìéëànLodkd dlran x`ypy rxfd `edy ¤©£¦¥¦©§¨

,eipa zzin xg`le ezzin xg`làck éza ïa úøtk éðéàåaeygd - §¥¦©¨©¤¦¦©¨
iptn ,lecb odk `edy epiide ,lecb ilk `edy ,ckkL`edéðìñBt ¤§¥¦

,äîeøzä ïî`edy oeikyixd l`xyid dlran dl x`ypy rxfd ¦©§¨
.dia` zia znexza lek`ln dlqet `ed

äðîìà êìò ïøãä

ìøòä ¯ éðéîù ÷øô

äðùî
mixzend oipra oecl epzpyn dtiqen ,mcewd wxtl jynda

:dnexz zlik`a mixeq`deìøòäezny zngn lenip `ly odk - ¤¨¥
,dlin zngn eig`íéàîhä ìëå,e`nhpy mipdk -eìëàé àì §¨©§¥¦ŸŸ§

.äîeøúala`ïäéãáòå ïäéLð`nhde lxrd ly.äîeøúa eìëàé ¦§¨§¥¤§©§¥¤Ÿ§¦§¨
jk meyn `vei epi` ,`nh e` lxr `edy s` odky itl ,mrhde
e` envr z` lenl ,dpwz jixv `edy `l` ,dpedk llkn

.xdhidl
äëôL úeøëe àkc òeöt,mipdk mdyeìëàé ïäéãáòå ïä,dnexza §©©¨§¨§¨¥§©§¥¤Ÿ§

åeli`eìëàé àì ïäéLðdkty zexke `kc revty itl ,dnexza §§¥¤ŸŸ§
zlqtpe dllg ziyrp `id mz`iaae ,l`xyi za z`yl mixeq`

.dnexza lek`lníàå`kc revt dyrpy mcew el d`eyp dzid §¦
e ,dkty zexk e`dòãé àìdilr `a `le -àkc òeöt äNòpMî Ÿ§¨¨¦¤©£¨§©©¨

elà éøä ,äëôL úeøëeodiyp -eìëàé.dnexza §¨§¨£¥¥Ÿ§
:dkty zexke `kc revt md dn zyxtn dpyndòeöt eäæ éàå§¥¤§©

BlL íéöéaä eòöôpL ìk ,àkcleki epi` aeye ,odn zg` ENit`e , ©¨¨¤¦§§©¥¦¤©£¦©©¥¤
.ciledlãébä úøëpL ìk ,äëôL úeøëecvl dlrnle dxhrdn §¨§¨¨¤¦§©©¦

epi`e zzeye jtey `l` rxf geliw dxei epi` ok zngny ,sebd
.cileníàåe ,dhnle dxhrdn zxkpèeçk eléôà äøèòî øéizLð §¦¦§©¥¥£¨¨£¦§
äøòOä,cibl aiaqøLk`l` dpi` dxhrdy itl ,ldwa `eal ©©£¨¨¥

cvl dlrnle dxhrdn epiidc ,dxez dcitwd eilry cibde ,xya
.mly x`yp ,sebd

àøîâ
:dnexz zlik`a xeq` lxry oipn zx`an `xnbdéaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦

øæòéìà] (øæòìà)odk lxrl oiPn ,[áLBz' øîàð ,äîeøúa ìëBà ïéàL ¡¦¤¤¦©¦¤¨¥¤¥¥¦§¨¤¡©¨
a 'øéëNåoaxw zlik` oiprçñôkUe aWFY' xn`pe ,oiprA 'xi §¨¦§¤©§¤¡©©§¨¦§

zlik`äîeøú,gqtn dnexz dey dxifba micnle ,áLBz' äî §¨©©
,Ba øeñà ìøò çñôa øeîàä 'øéëNålke' (gn ai zeny) xn`py §¨¦¨¨§¤©¨¥¨§¨

,'FA lk`i `l lxr.Ba øeñà ìøò äîeøúa øeîàä 'øéëNå áLBz' óà ¨¥ŸŸ©©©§¨¦¨¨§§¨¨¥¨
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המשך בעמוד עו

miwxt dyelya` cenr r sc ± iriax wxtzenai
:opiqxb ikdìåëéúã øîéîì àëéøö àîìòî àîééã àìå äéðî àîééãã àîéìéà éîã éëéä

.àîìòî éîð àîééãã åàì àìàïëù ìë àì,`nlrne dipn `niic i`c Ðdicic dixzac

.dil opicyììë àîééã àìãá ïéúéðúîåjkld .`nlrn e`le dipn e`l ,ikd inwn Ð

.dxarzp d`ia jda opixn`c ,lk`zc opireny`l jixhvi`íéðáë ïä éøä íéðá éðáÐ

zenai) "eznai lr `ad" wxta.(a,aqïàîë
àáé÷ò éáøë`ad care ixkp :ipzwc oizipzn Ð

.xfnn cled l`xyi za lråðéáø íåùî,iax Ð

biltc opirnyc ab lr s`ewxta `aiwr iaxc`

mixac oi` :xn`c ,(a,ap zenai) "l`ilnb oax"

`l dile ,`aiwr iax ixacl `l` mixen` elld

,dcen care ixkpa ,ikd elit` ,dil `xiaq

zenai) "ulegd"a xn`ck`l" ixkp :(`,dn

."dycw didz `l" care ,"ozgzzàæåëilk Ð

.rexb `edy xfnn ,xnelk .ohwàãëilk Ð

.lecb odk ,xnelk .aeyg

ïøãääðîìà êìò

äðùîìøòäzngn eig` ezny odkÐ

.dliníäéùðíäéãáòååìëàéÐ

llkn iwtp `l d`nehe zelxr meyn `dc

ediiteb edpi`c `l` ,mipdkixqgn.`zpwz

íäéùðzexke `kc revt ly Ð`l dkty

dlrap ixdy ,oz`iaa dllg deieeyc elk`i

.dl leqtläòãé àì íàåixg` dilr `a `l Ð

.okl mcew el d`eyp dzide ,okøééúùð íàå
äøèòîzxkpy Ðdxhrnjli`e,xyk Ð

cib oi`y ,cib `le `ed `nlra `xyia mzdc

zxey dxhr .sebd cvl jli`e dxhrn `l`

xya,daeba dlind mewna ztwndrteye

.dteq cr cxeieàøîâáùåúäîåøúá øéëùå
odk ayez" :aizkc Ð."ycw lk`i `l xikye

úåáøì áæ åà òåøö àåäå ïøäà òøæî ùéà ùéà
ìøò`xw i`dac ,dnexz zlik` lv` `nhk Ð

`xwie) aizkc ,aizk dnexzynyd `ae" :(ak

,dnexz epiide ,"miycwd on lk`i xg`e xdhe

.yny axrda dil ibqcåéìò ïéáééç ïëùÐ

e` xzep e` lebt elk` m` ,z`hg oaxw

.`ed miycw `dc ,zxka edlekc .sebd z`neha

íìåò ïéð÷ éåð÷`ae .rvxpd ixar car Ð

df odkl iepw eteb oi`y ,jcnll aezkd

.iprpkk dnexza edlik`iyíéðù ïéð÷mzq Ð

.mipy yya `veiy ,carïë åìéàxn`p `lc Ð

.ayez `l`ïéð÷ éåð÷ äæ áùåú øîåà éúééä
íéðùxiky `a ,dnexza xeq` ikd meyn Ð

.`z` rvxpl `xw i`dc jgxk lr cnile `xizi

iaizk ixzc oeikeayezc `xazqn Ðdf Ð

xikye ,daexn onfl elv` ayeindcnerd df Ð

.z`vléðôåî çñôã àìàayeze xiky i`d Ð

."ea elk`i `l" :aizkc ,gqtcéà åäðéð éàî
ùîî øéëùå áùåú àîéðe` ,mipy oipw iepw Ð

.rvxp
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ìáàdil opicy dicic xza `nlrn inp `niicc ab lr s` dipin `niic`niic :yexit Ð

dipin`nlrn `niice ,i`cea dilr `ay Ðinp dipin `niic i`c ,rx my epiid Ð

`nlra rx myxza ikd meyn ,i`ce dilr `a mzdc ?oizipznn `ax iziin i`n ok m` Ð

.dil opicy dicic

ïøãääðîìà êìò

ìøòäzngn eig` ezny :qxhpewa yxit

dlxrl inc `lc ,d`xp oke .dlin

(`,`r zenai) `xnba ol `irainc dpnfa `lyi`

dlin xa ied `l ea `veik mzdc .dlxr `ied

i`c ab lr s` ,dpeny xg` la` .mewn meya

dpkqd iptn lenl el xyt`oeik ,lxr ied Ð

`xnba dil hiyt `lc ,rcz .onfd ribdy

`ly dlxr` dnexza lke` oi`y mehnehn

,lenle rexwl aiig oi`c ab lr s` ,dpnfa

edpzi`c eixkf :xn`wc ,(a ,my) `xnba gkenck

diyr zrya edpzile dlik` zryazgkyn Ð

`lc ,xkf `vnpe ipia ipia rxwpy mehneha dl

axwi f`e xkf lk el lend" diyr zrya dia opixw

`nw wxtae .lenle rexwl aiigin `lc "ezeyrl

"jxekf" :xn` inp (`,c) dbibgc`ivedl Ð

dl iwene ,di`xd on xehty ,qepibexcp`e mehneh

di`x iziin inlyexiae .uegan eiviayk

lenl el oipiznnc dng ezfg`` oizipznn

oizipznc rnyn ,dnexza xeq`c ,mei miyly

`icdae .dlin zngn eig` ezny lxra ixii`

oiae dpnfa `ly zelxr oia inlyexia wlgn

`l` .el `id dpkqy `l` lenl epnf ribdy

dil `hiyt mzdc :eply cenlzd lr wleg dfay

lik`e ,zelxr `ied `l dpnfa `ly zelxrc

`xnba `id `ira eply cenlzae ,dnexza

.`hiyti` `le (`,`r)äîxikye ayez

gqta xen`ddnexz lke`a :xn`z m`e Ð

,iwlilc dey dxifb i`da slip dnvr z`neha

dyr `l` da zilc opixn` (a,br) onwle

"eplk`z jixrya"xne`e !xg`l `le dfl Ð

oiprl `l` dpzip `l dey dxifb jdc :wgvi epiax

.ea `veike ope`e lxr oebk ,lke`d mc`d leqt

dnvr z`neh oebk ,dteb leqt oiprl la`.`l Ð

dilr dwliy mixekan slip izk`c :dyw la`

mixeka (my) opitlic ikid ikc ,dnvr z`neha

`pngx edpixw dnexzc meyn dnexznikd Ð

"ahexde xerd"a `dc ,mixekan dnexz silip inp

oiprl mixekan dnexz opixnb (a,kw oileg)

.ozenk odn oi`veid oiwyncùéàzeaxl yi`

lxrd(a,c dbibg) izkec lka opixn` `kdn Ð

mewn lkne .`nh ik lxr daxn `aiwr iaxc

aizkc e`l i`c ,gqta lxr azknl jixhvi`

`nhk `edy mewn meyn `icdaded `l Ð

eixkf zlinc ab lr s` ,yi` yi`n dil opiaxn

.gqta ezakrn eicareäîoiaiig oky gqtl

`nhe xzep lebt meyn eilr`lc mixtq yi Ð

.d`neh xeqi` `ki` inp dnexzac ,`nh iqxb

lke`l zxk `ki` gqtac meyn ,dil qxbc zi`e

qxhpewae .dnexza ok oi`y dn sebd z`neha

oicd `ede .xn`w z`hg eilr miaiigc yxit inp

.q"kr w"pt lkn jxtinl ivn iedc
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc zenai(ycew zay meil)

dépî àîééc ìáà,qex`d dilr `ay reci m` j` -áb ìò óà £¨©§¨¦¥©©©
àîìòî àîééãc` mr mb dzpify dilr mippxny it lr s` -,mixg §©§¨¥¨§¨

déì ïðéãL déãéc déøúareciy iptn ,qex`l cled z` miqgiin - ©§¥¦¥¨¦©¥
.dilr `a xg`y reci oi`e ,dilr `a qex`dy

:dpyndn eixack giken `axéðz÷c ,dì àðéîà àðî ,àáø øîà̈©¨¨§¨£¦¨¨§¨¨¥
j` ,dnexza lk`z `l zepfa l`xyi za lr `ay odk ,epzpyna

m`ìëàz ,äãìé,xxal yie .dnexzaàîééãc àîéìéà ,éîc éëéä ¨§¨Ÿ©¥¦¨¦¦¥¨§©§¨
dépî,dilr `a odkd m` -àîìòî àîééc àìådilr mippxn `le - ¦¥§Ÿ©§¨¥¨§¨

,mixg` mr dzpifyìeëéúc øîéîì àëéøöjxev yi ike - §¦¨§¥©§¥
`ede ,odkdn `ed oad i`ce ixd ,dnexza zlke`y eprinydl

,en` z` lik`nåàì àlàote`a dpynd zwqer i`ce -àîééãc ¤¨¨§©§¨
,àîìòî énðreciy oeik ,odka cled z` milez ok it lr s`e ©¦¥¨§¨

.dilr `a `edy
:dxairy dqex` iabl ezii`x z` `ax miiqn,íúä äîe,epzpyna ¨¨¨

éàäìcyi envr odkly -,àøeqéà,ezy` dpi` ixdyéàäìes`e - ¦§©¦¨§©
yi xg` mc`l,àøeqéàmewn lknedéì ïðéãL déãéc déøúa- ¦¨©§¥¦¥¨¦©¥

oky lk ,dilr `ay reciy oeik ,odkdn `a cledy milez,àëä̈¨
,qex`aéàäìcyi ,qex`dn ueg ,xg` mc`ly -éàäìe ,àøeqéà- ¦§©¦¨§©
qex`leàøézéä,dxezd on zxzen `id -àìïkL ìkzelzl yiy ¤¥¨Ÿ¨¤¥

dilr mippxny s`e ,dilr `a i`ceay qex`dn `a cledy
.mixg`n

:ax zhiy xe`iaa `ax lr wleg iia`éiaà déì øîàyi ,`axl ¨©¥©©¥
,di`xd z` zegclCì àîéà íìBòìcóà ,àîìòî àîééãc àëéä ìk §¨¥¨¨¨¥¨§©§¨¥¨§¨©

áø øîà ,dépî àîééãc áb ìòy,øæîî ãìeäcledy milezy oeik ©©§©§¨¦¥¨©©©¨¨©§¥
,mdnr dzpify mc` ipa x`yn `aïéúéðúîex`eand eli`e - ©§¦¦

epiid ,mixg`a `le odka cled z` milezy ,epzpynaaote`àìã §§Ÿ
ììk àîééc,mixg`n `le odkdn `l ,llk dilr eppix `ly - ©§¨§¨

`ay dcigi d`ia dze`a xeaird z` milezy zycgn dpynde
zlke` `id ixd ,odkd ly epa `ed cledy oeike ,odkd dilr

.dnexza
:dpyna epipy'åë äàéa íeMî ìñBt ãáòä'.rxf meyn lqet epi`e ¨¤¤¥¦¦¨

jlde ,oa epnid dclie ,l`xyil odk za ,odkl l`xyi za ,cvik
m` dzid ,car df ixd ,oa epnid dclie dgtyd lr yakpe oad
,l`xyil odk za .dnexza lk`z `l ,odkl l`xyi za eia`

:`xnbd zl`ey .'dnexza lk`zàîòè éàîrxf eze` recn - ©©£¨
`n epi`e ,dnexzn odk za lqet epi`daiyn .l`xyi za lik

:`xnbdàø÷ øîà,ziprpk dgty eax el xqny ixar car iabl ¨©§¨
(c `k zeny) zexigl card `vie'åâå äéäz äéãìéå äMàä'dipc`l ¨¦¨¦¨¤¨¦§¤©Ÿ¤¨

dgtyl miqgizn miclidy dxezd o`k dcnile ,'FRba `vi `Ede§¥¥§©
dgtyn ciled dy` dze` ly dpay oeik o`k s` okle ,ziprpkd
aygp epi`e ,dgtyd en`l `l` eil` qgizn oad oi` ,ziprpk

.dnexza lik`n e` lqetd 'rxf'
:dpyna epipy.ìéëàîe ìñBt øæîî`ziixa d`ian `xnbd ©§¥¥©£¦

:weqtdn df oic zyxecy,ïðaø eðzodk za iabl dxeza xn`p ¨©¨¨
dpnl` didz iM odM zaE' (bi ak `xwie) l`xyil d`yipy©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨

dWExbEdì ïéà òøæådia` mgNn dixErpM dia` ziA l` daWe §¨§¤©¥¨§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨
dze` lqet ,l`xyin dy`l yiy rxfy weqta x`eane ,'lk`YŸ¥

:`ziixad zxxan .dnexza lek`l dia` zial xefglnéì ïéà¥¦
ïépî dòøæ òøæ ,dòøæ àlà,drxf zn xaky ote`a ,lqet `edy ¤¨©§¨¤©©§¨¦©¦

.íB÷î ìkî 'dì ïéà òøæå' ,øîBì ãeîìz:zyxece `ziixad dkiynn ©§©§¤©¥¨¦¨¨
,øLk òøæ àlà éì ïéà,dnexza lek`ln dze` lqet `edyòøæ ¥¦¤¨¤©¨¥¤©

,ìeñt,xfnn oebkïépî,lqet `ed s`y,'dì ïéà òøæå' ,øîBì ãeîìz ¨¦©¦©§©§¤©¥¨
,dìò ïéiò.dnexz zlik`n dze` leqti dl `vnzy rxf lke ©¥©¨

,lqet leqt rxf mby 'oi`' zaizn cenll ozip ji` :`xnbd dywn
z÷étà àäådéef dyxc z`ved xak ixde -ìy cenldòøæ òøæ §¨©¦§¥¦¤©©§¨

y ,df oic :`xnbd zvxzn .`ziixad zligza x`eank ,lqetòøæ¤©
dòøæ,lqetéøèöéà àìàø÷ C,z`f cnll ick weqt jixvn epi` - ©§¨Ÿ¦§§¦§¨

y epicia laewn ixdyíéðák ïä éøä íéða éðae ,éøèöéà ékàø÷ C §¥¨¦£¥¥§¨¦¦¦§§¦§¨
,'dl oi`' lyìy cnlìeñt òøæ.lqet §¤©¨

dclie miakek caerl e` carl z`yipe zad dkld :dpyna epipy

.'eke xfnn df ixd ,oa epnidïàîk ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîà̈©¥¥¨¦§©¦¨¨§©
za lr e`ay ieb e` cary zxaeqd ,epzpyn diepy in zrck -

epiid dxe`kl ,xfnn cled ,l`xyiøîàc ,àáé÷ò éaøkyøæîî Lé §©¦£¦¨§¨©¥©§¥
ïéåàì éáéiçîexn`e ,(.hn) lirl dpyna minkg eilr ewlgpe , ¥©¨¥¨¦

ign e` zezixk iaiign wx `ed xfnnyel xn` .oic zia zezin iai
:opgei iaxàîéz eléôàzxaeq epzpyny mb xnel dz` leki - £¦¥¨

k,ïðaøiaiiga `l` z`f exn` `l mdy ,oie`l iaiign xfnn oi`y ©¨¨
la` ,oiyeciw mda miqtezy oie`leãBî ãáòå íéáëBk ãáBòaopax §¥¨¦§¤¤

mda miqtez `ly oeiky ,xfnn mdn cledy `aiwr iaxl
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רב
miwxt dyelyaa cenr r sc ± iriax wxtzenai

éð÷ àì éîð àëä.gqta aiige ,`ed `ilrn l`xyie ,diaxl diteb Ðéáøì äéì ïðéòîùå
ïéãîì ãçà ãöî äðôåî øîàã øæòéìàaiydl yi m`e .aiydl oi` m` Ð.oiaiyn Ð

gqtl dn :daeyz yi o`ke"dvilg zevn" wxta onwle .lirlck ,'ek eilr oiaiig oky Ð

cg` cvn dpten :xn`c xfril` iaxl opirny (`,cw)dvlg :ipzwc .oiaiyne oicnl Ð

:opixn`e .xiykn xfril` iaxe ,dleqt l`nya

`nw `pzc `nrh i`n'lbx' 'lbx' sili Ð

,"zipnid elbx oda lr" :dia aizkc ,rxevnn

,"my`d mc lr" :aizkc oeikc ,`ed `xizi `xwe

ira ied `le ,zipni lbxa aizk my`d mcae

,onya diazkne xcdinlwxta zegpna opixn`e

'ci' 'ci' ,diyxcnl `ed dpten :(`,i) `nw

'ofe`' 'ofe`' ,dvilgl 'lbx' 'lbx' ,dvinwl

,l`nya dvilg xiykn xfril` iaxe .drivxl

dn :jxtinl `ki`c ,rxevnn xnb `lc

.zrlez ipye aef`e fx` ur oerh oky rxevnl

`l xfril` iaxe :(`,cw zenai) mzd opiywne

rxevnn 'lbx' 'lbx' sili?oipn :`ipzde

'ofe`' 'ofe`' :opipyne ,'ek oinia `idy drivxlÐ

'lbx' 'lbx' ,dptenab lr s`e .dpten `l Ð

lbxc ,`ed cg` cvn dpten dey dxifbc

dpten `l dvilgc lbxe li`ed ,dpten rxevnc

.opikxt Ðêéøö àì äéôåâìã ïåéëayez `l Ð

xyt` `lc ,xiky `leedpinwe`lediihytk

.ixizi i`xw ixz dil ded ,llkãîìà ãç éãù
ãîìîà ãçåe Ðlkd ixac miccv ipyn dpten

.aiydl yi elit` ,oiaiyn oi`e oicnlçñô äî
'åë ïðåàedlekl (`,br zenai) opitlic Ð

.xyrnn xnege lw miycwíéùòîíéúåøë
ãáòä øáãá.dil yxtne ,`ed `pniq Ðùåðòå

úøë.dlind lr Ðåéãáòå åéøëæ úìéîåm` Ð

a`d xeq` ,lenl car e` ,lenl ie`x oa el yi

aizkc ,eln ok m` `l` gqta lek`l oec`d e`

zeny)iabe ,"axwi f`e xkf lk el lend" :(ai

yi`d "ea lk`i f` eze` dzlne" :aizk car

car meyn i`c ,eilra`l lxr lk" :azk `d Ð

"ea lk`i.úåðéðà äáøãàith lqt Ð.zelxrn

el zny dry lk bdepy ,`xneg dia zi` `dc

lnyn ,ditebc zelxr la` .znzg` mrtÐ

.eilr zxfeg dpi` aeyúøîà úéöî àìÐ

`xw iwene ,zepip` oiprl gqtn dnexz slipc

`herinc.zelxrláéúëã úåìøò ïðé÷áù
çñôã äéôåâádnexzn dl opixnbn `le Ð

ayezc dey dxifba.'ek zepip` opitlie ,xikye

øîâ øùòîîikd .(`,br) oiwxta onwl Ð

iieaxl dil ded ditebc zelxr `xazqn :opiqxb

.'ek
úøîä
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àîìàdiax dil ipw `liepw eteb ixar carc (`,fh) oiyeciwc `nw wxta xn`c `de Ð

zevn oiprl la` .`nlra dxin`a `vei oi`e xexgy hb jixvy oiprl epiid ÐÐ

ziprpk dgtya ixyc `de .`l,dlila oia meia oia eax z` ceariy jixvy meyn epiid Ð

:xn`z m`e .`pngx diixw xikyc ,"jcar xiky xky dpyn ik" :(eh mixac) aizkck

,xhtil el yi diax dil ipwc `nrhnc rnync

xn`c o`nl gqta aiig eteb iprpk car `lde

o`nl elit`e ,daeg oey`xa miyp (a,`v migqt)

zeyx (my) xn`c,gqt lek`l ixy mewn lkn Ð

ipw ded i`c :xnel yie !"ea lk`i `l" :aizk `kde

cark ,eax z`pnda `l` lik` ded `l diax dil

.mixg` z`pnda `le ,iprpk

àìàiiept`lliaya ike :xn`z m`e Ð

"ea lk`i `l" :azkc ?xwy azk iiept`l

inwe`l `ki`c :wgvi epiax xn`e !oilke` mde

`l ditebl mewn lkne .ixkp ayeze xikya `xw

yixc `icdae .xkp oae lxrn sicr `lc ,jixhvi`

ayez :ikd `zliknaxiky ,ayez xb df Ðdf Ð

,jixhvi` `l ixkplc oeik :xn`z m`e .ixkpd

aezkl,l`xyia dinwepe "ea lk`i xikye ayez"

rnyn ded ok m`c :wgvi epiax xn`e !iiept`le

xizdl dey dxifb opiyxc dede ,lwdl dey dxifb

xeq` ope`c (`,br) onwl opitlic `de .gqta ope`

xyrnn "epnn" "epnn"c dey dxifbn gqta`l Ð

lxr xeq`l opinwen ded `l` ,ikd iyxc ied

.(`,cr) onwlck ,xyrnaéãùcge cnl` cg

cnln``ly ayez `kd aizk eli`k iede Ð

ab lr s`e .jxevl `ly xiky `kde ,jxevl

xiky `kde ayez `kdcdxifb xity `ied Ð

`id ef :(a,fi lirl) l`rnyi iax iac ipzck ,dey

.d`ia `id ef daiyéàea xeq` ope` gqt dn

wxta opzc it lr s` :wgvi epiax xn` Ð

egqt lke`e laeh ope`c (a,`v) migqta "dy`d"

zepip` xn`c o`nk `xnba dil opinwene ,axrl

zxk mewna mdixac ecinrd `le ,opaxc dlilÐ

o`nc `ail` elit` `iz`c xninl ivn `kd

`l` opaxc ied `lc .opaxcn dlil zepip` xn`c

xza lif`c o`nl ,meia xawp e` meia znyk

m` la` .`ziixe`cn enr elil qitz `lc ,dxeaw

dlila zn.xn meik epiidc ,meia znk ope` ied Ð

xaqe :(a,hv migaf) "mei leah" wxta jixtc `de

iax :`ipzde ?opaxc dlil zepip` oerny iax

"minly" xne` oerny`ed mly `edyk Ð

,'ek dcez zeaxl oipn ,ope` `edyk `le ,`ian

`l mzd !gqt `din ipzw .'ek gqt zeaxl oipn

iaxnc dil rnync ,dlila znyk iiepyl ivn

.ope` `edyk `iadl leki oi`c ,d`ad oiprl dil

gqt z`ad zrya ope` ied ik jixt ikdleÐ

.`iadl xeq` i`n`e ,ezlik` onf zlgzd `edy dlild cr zepip`d weqtióàda xeq` ope` dnexzdnexz ywzi`cn ,dnexza ope` xqzilc jxtinl ivn ded dey dxifb `la Ð

e .xyrnl mixekae (a,br) onwl mixekal.xn`w `le jinrhile xnel leki zenewn dnka ,edinïëùmizexk miyrn.zezixa dxyr yly dilr ezxkp oky xninl ivn ded Ð

êðäoyitp.(a,br) onwlck ,dil `ticr zxkc xninl ivn ded inp "oyitp jpd" `la Ðçñôãxnb xyrnn diteblk x`ye :xn`z m`e ."epnn" "epnn"c dey dxifba :yexit Ð

xyrnl dn :jxtinl `ki` xnege lw`e ,xyrnn xnege lwn (`,`w) "mei leah" wxta migafa xn`ck ?ope`l mixeq` miycwd lkc olpn miycwd`ax jixt ikdc ,dxev sqk oerh oky Ð

yewzi` mzdc ,"dxezd z`f"c `ywida gqtn opixnb miycw x`yc :xnel yie ?xyrnn xnege lwa dnegl ueg minlye dcez lke`a zewln silic `d iab (a,fi) zeknc `xza wxta diteb

"ezeev meia" opiyxcc ,gqt inp aizk `xw `eddae (a,at) "dcezd" seqa zegpnae (a,c) migafc `nw wxta xn`ck ,miycwd lkinp `xw `eddac ab lr s`e .gqte xyrne xeka df Ð

(`,`w migaf) "mei leah" wxta gkenck ,zepip`a milk`p dry iycwe ,dry iycw mdy "mi`elinle" aizkmzd eda ixii`c edpda `l` ,zepip`a oilk`pc xn`w dry iycw lka e`l Ð

`ywida cnlne xfeg m` dey dxifba cnld xaca `zbelt iedc (`,p) "onewn edfi`" wxta rnync `de .`wecmdipy eed ikc `wec mzd xn`c o`nl `ki`e ,ycew cnlnc `kid epiid Ð

`ed oileg obc xyrnc ,`kd la` ,cnlne xfeg oi`c ycewminlye ,minlyl ywz`cn xyrnd on d`ay dcezl epcnly `icda mzd ogky`ck ,ywida cnlne xfez `nlr ilekl Ð

.xyrnn "my" "my" ixnb ediitebéà'ek ezakrn eicare eixkf zlin gqt dnmc` zakrn oi` eicar zlinc `zlikna yixc diteb xfril` iaxe ,xfril` iaxk `ibeq jd `dc :dniz Ð

"ea lk`i f`" yixce ,gqta lek`ln"ea lk`i f`" yixcc ,`aiwr iaxk hwp `hidx metl `xnbc :wgvi epiax xn`e !card Ð.jixt "eixkf"n xfril` iaxle ,oec`d Ðåála` lke` epi`

dnexza `ed lke`dia aizkc "ea"e ,"xikye ayez"c dey dxifba dnexza zakrn eicare eixkf zlin la` Ð.xexne dvna zakrn dpi`c xninl `z` Ðéëä)`l lxr lk" opiqxb

"il dnl ea lk`i.(ixnbl dihytn dil `pxwre ,dey dxifbl 'ek `xw `pniwe` `dc ,"xikye ayez" opiqxb `le Ð
ea
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déì éð÷ àì éîð àëä ,déaø déì éð÷ àì ¯ àîìà©§¨¨¨¥¥©¥¨¨©¦¨¨¥¥
ãçà ãvî äðôeî ,ézkàå ¯ ééeðôàì àlà .déaø©¥¤¨§©§¥§©©¦§¤¦©¤¨
ãvî äðôeî :øîàc øæòìà éaøì déì ïðéòîLå ,àeä§¨§¦©¥§©¦¤§¨¨§¨©§¤¦©
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ézøîà úeøæ "øæ ìëå" "øæ" :àø÷ øîà :àðéðç£¦¨¨©§¨¨§¨¨¨¨©§¦
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äåä úeìøò ,àøazñî ?úéàø äîe ,"øéëNå áLBz"¨§¨¦¨¨¦¨¦§©§¨£¥£¨
(ã"áòä ø"áãá í"éúåøë í"éùòî) ïkL ééeaøì déì¥§©¥¤¥

,Bôeâa äNòîe ,äNòî øqeçîBðLéå ,úøk Leðòå §©©£¤©£¤§§¨¨¥§¤§
,äaøcà .úákòî åéãáòå åéøëæ úìéîe ,øeacä éðôì¦§¥©¦¦©§¨¨©£¨¨§©¤¤©§©¨
,äòL ìëa dðLé :ïkL ,ééeaøì déì äåä úeðéðà£¦£¨¥§©¥¤¥¤§¨§¨¨¨
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ðäðä" àìa :øîà àáø .ïLéôð Càì éîð "ïLéôð C ¨¨§¦¨¨¨¨©§Ÿ¨¨§¦¨©¦¨
çñôc déôeâa áéúëc úeìøò ïðé÷áL ,zøîà úéöî̈¥¨§©§¨§¦©£¥¦§¦§¥§¤©
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ìëàé àì ìøò ìk" :àîéà éëä éà .äîeøúa úákòî§©¤¤¦§¨¦¨¦¥¨¨¨¥ŸŸ©
àä !äîeøúa àeä ìëBà ìáà ,ìëBà Bðéà Ba ,"Ba¥¥£¨¥¦§¨¨
úeìøò :àøazñî ?úéàø äîe ."øéëNå áLBz" áéúk§¦¨§¨¦¨¨¦¨¦§©§¨£¥
Leðòå ,Bôeâa äNòî ïkL ,ééeaøì déì äåä déôeâc§¥£¨¥§©¥¤¥©£¤§§¨
,ééeaøì déì äåä åéãáòå åéøëæ úìéî ,äaøcà .úøk̈¥©§©¨¦©§¨¨©£¨¨£¨¥§©¥

ðä !äòL ìëa dðLé ïkL:àîéà úéòaéàå .ïLéôð C ¤¥¤§¨§¨¨¨¨¨§¦¨§¦¨¥¥¨
ðä] àìaéãéî àkéà éî ,zøîà úéöî àì éîð ïLéôð [C §Ÿ¨¨§¦¨©¦¨¨¥¨§©§¦¦¨¦¥

éðéøçàc úeìøò ,déa àákòî àì déôeâc úeìøòc©£¥§¥¨§©§¨¥£¥§©£¦¥
àeä äLøãì "Ba" zøîàc àzLä !?déa àákòî§©§¨¥¨§¨§¨§©§¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc zenai(ycew zay meil)

déaø déì éð÷ àì àîìàcard ly eteba oipw oec`l oi`y gken - ©§¨Ÿ¨¥¥©¥
,dnexza elik`dl iprpk cark epi`e ,ixardénð àëäoaxw oiprl ¨¨©¦

gqt,déaø déì éð÷ àìexhetl daiq oi`e ,`ed xenb l`xyi `l` Ÿ¨¥¥©¥
gqta 'xikye ayez' dxezd dazk `ly jgxk lre .gqt oaxwn

ééeðôàì àlàdidi ozip `l aeye dpten `dz dey dxifbdy ick - ¤¨§©§¥
.dze` jextl

:`xnbd dywnézkàådey dxifbd [oiicre-],àeä ãçà ãvî äðôeî §©©¦§¤¦©¤¨
itk xzein epi` dnexz oipra azkpy 'xiky ayez' ixdy

,(`"r) lirl x`azdyøæòéìà] (øæòìà) éaøì déì ïðéòîLå,xn`C [ §©§¦¨¥§©¦¤¦¤¤§¨©
d dey dxifbäðôeîwxå ,ïéãîì ,ãçà ãvîdilr aiydl ozip m` §¤¦©¤¨§¥¦§

,`kxitïéáéLîmicnl oi`eaiydl yi ef dey dxifb lr ixde . §¦¦
,'`nhe xzepe lebit meyn eilr miaiig oky gqtl dn' lirlck

.dnexza xeq` lxry xfril` iaxl oipn ok m`e
:`xnbd zvxznéøö àì déôeâìc ïåékC'ayez' zeaizy xg`n - ¥¨¦§¥Ÿ¨¦

ode ohytk ocinrdl ozip `l gqt oipra eazkpy 'xiky'e
,zexzeinéãL[wexf-]ãçzeaizdnãîlà,zcnlpd dnexz lr - §¥©©¨¥

ãç éãLezeaizdnãnìnàmby lekiak aygpe ,cnlnd gqt lr - §¥©©§©¥
,zxzein daiz yi dnexza mbe gqtaäðôeî äåL äøéæb déì äåäå©£¨¥§¥¨¨¨§¤

,ïéããö éðMîyi m` s` miaiyn oi`e dpnn micnl zercd lkly ¦§¥§¨¦
.`kxit

[xfril` iax ly] ef dey dxifbn micnl oi` recn dpc `xnbd
:`xnbd dywn .dnexzl gqtn ztqep dkldéàzniiwy jk m` - ¦

xn`p ,dey dxifbïðBà ,çñt äîoiicre eiaexwn cg` zny in-] ©¤©¥
[xawp `lBa øeñà`di dnExY s` ,,da øeñà ïðBà`id dkld ixde ¨©§¨¥¨¨

xzen ope`y.dnexza
:`xnbd zvxznàø÷ øîà ,àðéðç øa éñBé éaø øîàdnexz zyxta ¨©©¦¥©£¦¨¨©§¨

,(bi ak `xwie)øæ ìëå' (øæ)ixdy xzein df weqte ,'FA lk`i `l ¨§¨¨ŸŸ©
cnll `a `l` ,'Wcw lk`i `l xf lke' (i ak my) xn`p xak§¨¨ŸŸ©Ÿ¤

`weecyEì ézøîà úeøæ,dnexza zlqetyúeðéðà àìå. ¨¨©§¦§§Ÿ£¦
:`xnbd dywnàîéàjl izxn` zexf ,'xf lke' yexcz `ny - ¥¨

dnexza zlqety,úeìøò àìå,dnexz zlik`a xzen didi lxre §Ÿ£¥
:`xnbd zvxzn .dnexza xeq` lxry dpyna `pzl oipneàä̈

'øéëNå áLBz' áéúkgqtn dey dxifb micnle ,dnexzae gqta §¦¨§¨¦
.ea xeq` lxry yexita ea xn`py

:`xnbd dywnúéàø äîe,dey dxifbn dnexza lxr leqtl ¨¨¦¨
weqtdy ,jtidl xn`z `ny ,'xf lke' weqtdn ope` xiykdle
d`a dey dxifbde ,dnexz zlik`a lxr xiykdl `a 'xf lke'

:`xnbd zvxzn .ope` leqtlàøazñîleqtydéì äåä úeìøò ¦§©§¨£¥£¨¥
ééeaøì,dey dxifbdnïkL,mixac dnka zepip`n dxeng zelxr §©¥¤¥

mpniqe(ã"áòä ø"áãa í"éúeøk í"éNòî)`ed lxräNòî øqeçî ©£¦§¦¦§©¨¤¤§©©£¤
,dlind dyrn -äNòîedyrp dlindBôeâa`l m` zxM WEpre . ©£¤§§¨¨¥

.envr z` lnøeacä éðôì BðLéåozn iptl dpzip dlin zevn - §¤§¦§¥©¦
.dxezúákòî åéãáòå åéøëæ úìéîeiprpk car e` oa mc`l yi m` - ¦©§¨¨©£¨¨§©¤¤

`vnp ,mze` leniy cr gqta lek`l i`yx epi` ,mlenl jixvy
eipa zelxr mb `l` ,gqt zlik`n ezakrn eteb zelxr wx `ly
xazqn okle ,zepip`a zeniiw opi` zexnegd el` lk .eicare

.'xf lke'n ope` xiykdle ,dey dxifbn dnexza lxr leqtl
:`xnbd dywnäaøcàleqty ,jtidl xnel yidéì äåä úeðéðà ©§©¨£¦£¨¥

ééeaøìoi`y zexneg da yiy itl ,dnexza xeq`l dey dxifbdn §©¥
,zelxradðLé ïkLzepip`l,äòL ìëael zny mrt lkay epiide ¤¥¤§¨§¨¨¨

xfeg epi` envr lny oeik ,eteb zelxr eli`e ,ope` zeidl xfeg ,zn
.lxr zeidlåzepip`úâäBðoiae íéLðàaa oia,íéLðzelxr eli`e §¤¤©£¨¦¨¦

.miyp`a `l` dpi`åope`,Bîöò úà ïwúì Bãéa ïéàlxr eli`e §¥§¨§©¥¤©§
.envr z` lenl ecia

:`xnbd zvxznðäïLéôð Cdaexn lxra yiy zexnegd oipn - ¨¨§¦¨
dey dxifbdy xnel xazqn okle ,ope`a yiy zexnegd oipnn

.ope`d z` `le dnexza lxrd z` leqtl d`a
lxrd z` dnexza leqtl oekp recn sqep uexiz d`ian `xnbd

:ope`d z` `leðä' àìa ,øîà àáøzøîà úéöî àì énð 'ïLéôð C- ¨¨¨©§Ÿ¨¨§¦¨©¦Ÿ¨¦¨§©§
ly zexnegd oipnl dey did ope`d ly zexnegd oipn m` mb
ope`d z` leqtl d`a dey dxifbdy xnel leki jpi` ,lxrd

,denzl yi ok m`y ,lxrd z` `le dnexzaáéúëc úeìøò ïðé÷áL©§¦¨£¥¦§¦
çñôc déôeâa`le ,gqt zyxta aezky zelxr leqt gipp ike - §¥§¤©

,dey dxifba dnexzl epyxcpïðéôìéåleqt cnlp jci`ne -úeðéðà §©§¦¨£¦
dnexza,çñtîzepip`y ceradéôeb çñôc,dyxta daezk dpi` ¦¤©§¤©¥

`l`øNònîipyïðéøîbdey dxifbd yexcl xazqn i`ce `l` . ¦©£¥©§¦¨
dpi`y zepip` oiprl `le dyxtd seba daezky zelxr oiprl

.daezk
iax ly] dey dxifbdn micnl oi` recn zeywdl dtiqen `xnbd

:`xnbd dywn .dnexzl gqtn ztqep dkld [xfril`éàjk m` - ¦
xn`p ,dey dxifb zniiwyåéãáòå åéøëæ úìéî çñt äîelenip `ly ©¤©¦©§¨¨©£¨¨

úákòî,ezlik`n oec`d e` a`d z`,äîeøz óà`dzåéøëæ úìéî §©¤¤©§¨¦©§¨¨
úákòî åéãáòå.dzlik`n eze` ©£¨¨§©¤¤

:`xnbd zvxznàø÷ øîàzakrnd eicare eixkf zlin oipra ¨©§¨
,(cn ai zeny) gqta,'Ba ìëàé æà Búà äzìîe'yi 'ea' zaizn ©§¨Ÿ¨Ÿ©

y wiiclúìéî ïéàå ,çñôa ìBëàlî Ba úákòî åéãáòå åéøëæ úìéî¦©§¨¨©£¨¨§©¤¤¦¤¡§¤©§¥¦©
úákòî åéãáòå åéøëælek`ln ea.äîeøúa §¨¨©£¨¨§©¤¤¦§¨

:`xnbd dywnàîéà ,éëä éàe' (gn ai my) xn`p ixd ok enkyìë ¦¨¦¥¨§¨
'Ba ìëàé àì ìøò`wecy rnyne'Ba'lxr [gqt oaxwa-]Bðéà ¨¥ŸŸ©¥

.äîeøúa àeä ìëBà ìáà ,ìëBà:`xnbd zvxznáLBz' áéúk àä ¥£¨¥¦§¨¨§¦¨
'øéëNålxry gqtn dey dxifba dnexz micnle dnexzae gqta §¨¦

.da lke` epi`
:`xnbd dywnúéàø äîe,dey dxifbn dnexza lxr odk leqtl ¨¨¦¨

xn`z `ny ,'ea' zaizn milxr eicar e` eipayk da exizdle
y dxifbdny ,jtidl`ed ,milxr eicar e` eixkfy odky cnlp de

xzen ,lxr envr odkdyk eli`e ,dnexza lek`ln akern
:`xnbd zvxzn .'ea' zaizn dnexzadéôeâc úeìøò ,àøazñî- ¦§©§¨£¥§¥

envr elyééeaøì déì äåäezlqety dey dxifbdn zeaxl yi - £¨¥§©¥
,dnexznïkLxqegn `edBôeâa äNòî,dlind epiidc -Leðòå ¤¥©£¤§§¨

úøkepi` dyrnd eicare eixkf zlin eli`e ,envr z` ln `l m` ¨¥
.mze` ln `l m` zxk yepr epi` oke ,eteba

:`xnbd dywnééeaøì déì äåä åéãáòå åéøëæ úìéî ,äaøcà©§©¨¦©§¨¨©£¨¨£¨¥§©¥
,dnexza lek`ln eze` zakrnyïkLeicare eixkf zlindðLé ¤¥¤§¨

äòL ìëaowizy oeik lxr eli`e ,car dpewy e` oa el clepy §¨¨¨
:`xnbd zvxzn .lxr zeidl xfeg epi` aey zg` mrt envrðäC ¨¨

ïLéôðyiy zexnegd xtqnn daexn lxray zexnegd xtqn - §¦¨
.eicare eixkf zelxra

:sqep uexiz d`ian `xnbdðä'] àìa ,àîéà úéòa éàåénð 'ïLéôð [C §¦¨¥¥¨§Ÿ¨¨§¦¨©¦
úøîà úéöî àìeipa zelxra dey did zexnegd xtqn m` mb - Ÿ¨¦¨§©

eakrz `l envr zelxry xnel oi` ,envr zelxrae eicare
ixdy ,eakrz eicare eipa zelxre dnexz zlik`néãéî àkéà éî¦¦¨¦¦

xacd okzi ike -,déa àákòî àì déôeâc úeìøòce,éðéøçàc úeìøò ©£¥§¥Ÿ§©§¨¥£¥§©£¦¥
eicare eixkf xnelk,déa àákòîlre ,llk xazqn `l df ixd §©§¨¥

dnexza lek`ln eakrz envr zelxry dxezd zpeeky jgxk
.eakrz `l eicare eipa zelxre

:`xnbd dywnúøîàc àzLäzaizy,àúàc àeä äLøãì 'Ba' ©§¨§¨§©¦§¨¨§¨¨
llok m` ,dnexza zelqet opi` eicare eipa zelxre zepip`y cn

(bn ai my) weqtd'Ba ìëàé àì øëð ïa ìk'l`xyiy cnlnd ¨¤¥¨ŸŸ©
,gqta lk`i `l minyay eia`l eiyrn exkpzpe ezc xindyänì̈¨

élyi df oipra mb :`xnbd zvxzn .cnll 'ea' zaiz d`a dn - ¦
`wecy yexcl'Ba',gqta
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רג
miwxt dyelyaa cenr r sc ± iriax wxtzenai

éð÷ àì éîð àëä.gqta aiige ,`ed `ilrn l`xyie ,diaxl diteb Ðéáøì äéì ïðéòîùå
ïéãîì ãçà ãöî äðôåî øîàã øæòéìàaiydl yi m`e .aiydl oi` m` Ð.oiaiyn Ð

gqtl dn :daeyz yi o`ke"dvilg zevn" wxta onwle .lirlck ,'ek eilr oiaiig oky Ð

cg` cvn dpten :xn`c xfril` iaxl opirny (`,cw)dvlg :ipzwc .oiaiyne oicnl Ð

:opixn`e .xiykn xfril` iaxe ,dleqt l`nya

`nw `pzc `nrh i`n'lbx' 'lbx' sili Ð

,"zipnid elbx oda lr" :dia aizkc ,rxevnn

,"my`d mc lr" :aizkc oeikc ,`ed `xizi `xwe

ira ied `le ,zipni lbxa aizk my`d mcae

,onya diazkne xcdinlwxta zegpna opixn`e

'ci' 'ci' ,diyxcnl `ed dpten :(`,i) `nw

'ofe`' 'ofe`' ,dvilgl 'lbx' 'lbx' ,dvinwl

,l`nya dvilg xiykn xfril` iaxe .drivxl

dn :jxtinl `ki`c ,rxevnn xnb `lc

.zrlez ipye aef`e fx` ur oerh oky rxevnl

`l xfril` iaxe :(`,cw zenai) mzd opiywne

rxevnn 'lbx' 'lbx' sili?oipn :`ipzde

'ofe`' 'ofe`' :opipyne ,'ek oinia `idy drivxlÐ

'lbx' 'lbx' ,dptenab lr s`e .dpten `l Ð

lbxc ,`ed cg` cvn dpten dey dxifbc

dpten `l dvilgc lbxe li`ed ,dpten rxevnc

.opikxt Ðêéøö àì äéôåâìã ïåéëayez `l Ð

xyt` `lc ,xiky `leedpinwe`lediihytk

.ixizi i`xw ixz dil ded ,llkãîìà ãç éãù
ãîìîà ãçåe Ðlkd ixac miccv ipyn dpten

.aiydl yi elit` ,oiaiyn oi`e oicnlçñô äî
'åë ïðåàedlekl (`,br zenai) opitlic Ð

.xyrnn xnege lw miycwíéùòîíéúåøë
ãáòä øáãá.dil yxtne ,`ed `pniq Ðùåðòå

úøë.dlind lr Ðåéãáòå åéøëæ úìéîåm` Ð

a`d xeq` ,lenl car e` ,lenl ie`x oa el yi

aizkc ,eln ok m` `l` gqta lek`l oec`d e`

zeny)iabe ,"axwi f`e xkf lk el lend" :(ai

yi`d "ea lk`i f` eze` dzlne" :aizk car

car meyn i`c ,eilra`l lxr lk" :azk `d Ð

"ea lk`i.úåðéðà äáøãàith lqt Ð.zelxrn

el zny dry lk bdepy ,`xneg dia zi` `dc

lnyn ,ditebc zelxr la` .znzg` mrtÐ

.eilr zxfeg dpi` aeyúøîà úéöî àìÐ

`xw iwene ,zepip` oiprl gqtn dnexz slipc

`herinc.zelxrláéúëã úåìøò ïðé÷áù
çñôã äéôåâádnexzn dl opixnbn `le Ð

ayezc dey dxifba.'ek zepip` opitlie ,xikye

øîâ øùòîîikd .(`,br) oiwxta onwl Ð

iieaxl dil ded ditebc zelxr `xazqn :opiqxb

.'ek
úøîä
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àîìàdiax dil ipw `liepw eteb ixar carc (`,fh) oiyeciwc `nw wxta xn`c `de Ð

zevn oiprl la` .`nlra dxin`a `vei oi`e xexgy hb jixvy oiprl epiid ÐÐ

ziprpk dgtya ixyc `de .`l,dlila oia meia oia eax z` ceariy jixvy meyn epiid Ð

:xn`z m`e .`pngx diixw xikyc ,"jcar xiky xky dpyn ik" :(eh mixac) aizkck

,xhtil el yi diax dil ipwc `nrhnc rnync

xn`c o`nl gqta aiig eteb iprpk car `lde

o`nl elit`e ,daeg oey`xa miyp (a,`v migqt)

zeyx (my) xn`c,gqt lek`l ixy mewn lkn Ð

ipw ded i`c :xnel yie !"ea lk`i `l" :aizk `kde

cark ,eax z`pnda `l` lik` ded `l diax dil

.mixg` z`pnda `le ,iprpk

àìàiiept`lliaya ike :xn`z m`e Ð

"ea lk`i `l" :azkc ?xwy azk iiept`l

inwe`l `ki`c :wgvi epiax xn`e !oilke` mde

`l ditebl mewn lkne .ixkp ayeze xikya `xw

yixc `icdae .xkp oae lxrn sicr `lc ,jixhvi`

ayez :ikd `zliknaxiky ,ayez xb df Ðdf Ð

,jixhvi` `l ixkplc oeik :xn`z m`e .ixkpd

aezkl,l`xyia dinwepe "ea lk`i xikye ayez"

rnyn ded ok m`c :wgvi epiax xn`e !iiept`le

xizdl dey dxifb opiyxc dede ,lwdl dey dxifb

xeq` ope`c (`,br) onwl opitlic `de .gqta ope`

xyrnn "epnn" "epnn"c dey dxifbn gqta`l Ð

lxr xeq`l opinwen ded `l` ,ikd iyxc ied

.(`,cr) onwlck ,xyrnaéãùcge cnl` cg

cnln``ly ayez `kd aizk eli`k iede Ð

ab lr s`e .jxevl `ly xiky `kde ,jxevl

xiky `kde ayez `kdcdxifb xity `ied Ð

`id ef :(a,fi lirl) l`rnyi iax iac ipzck ,dey

.d`ia `id ef daiyéàea xeq` ope` gqt dn

wxta opzc it lr s` :wgvi epiax xn` Ð

egqt lke`e laeh ope`c (a,`v) migqta "dy`d"

zepip` xn`c o`nk `xnba dil opinwene ,axrl

zxk mewna mdixac ecinrd `le ,opaxc dlilÐ

o`nc `ail` elit` `iz`c xninl ivn `kd

`l` opaxc ied `lc .opaxcn dlil zepip` xn`c

xza lif`c o`nl ,meia xawp e` meia znyk

m` la` .`ziixe`cn enr elil qitz `lc ,dxeaw

dlila zn.xn meik epiidc ,meia znk ope` ied Ð

xaqe :(a,hv migaf) "mei leah" wxta jixtc `de

iax :`ipzde ?opaxc dlil zepip` oerny iax

"minly" xne` oerny`ed mly `edyk Ð

,'ek dcez zeaxl oipn ,ope` `edyk `le ,`ian

`l mzd !gqt `din ipzw .'ek gqt zeaxl oipn

iaxnc dil rnync ,dlila znyk iiepyl ivn

.ope` `edyk `iadl leki oi`c ,d`ad oiprl dil

gqt z`ad zrya ope` ied ik jixt ikdleÐ

.`iadl xeq` i`n`e ,ezlik` onf zlgzd `edy dlild cr zepip`d weqtióàda xeq` ope` dnexzdnexz ywzi`cn ,dnexza ope` xqzilc jxtinl ivn ded dey dxifb `la Ð

e .xyrnl mixekae (a,br) onwl mixekal.xn`w `le jinrhile xnel leki zenewn dnka ,edinïëùmizexk miyrn.zezixa dxyr yly dilr ezxkp oky xninl ivn ded Ð

êðäoyitp.(a,br) onwlck ,dil `ticr zxkc xninl ivn ded inp "oyitp jpd" `la Ðçñôãxnb xyrnn diteblk x`ye :xn`z m`e ."epnn" "epnn"c dey dxifba :yexit Ð

xyrnl dn :jxtinl `ki` xnege lw`e ,xyrnn xnege lwn (`,`w) "mei leah" wxta migafa xn`ck ?ope`l mixeq` miycwd lkc olpn miycwd`ax jixt ikdc ,dxev sqk oerh oky Ð

yewzi` mzdc ,"dxezd z`f"c `ywida gqtn opixnb miycw x`yc :xnel yie ?xyrnn xnege lwa dnegl ueg minlye dcez lke`a zewln silic `d iab (a,fi) zeknc `xza wxta diteb

"ezeev meia" opiyxcc ,gqt inp aizk `xw `eddae (a,at) "dcezd" seqa zegpnae (a,c) migafc `nw wxta xn`ck ,miycwd lkinp `xw `eddac ab lr s`e .gqte xyrne xeka df Ð

(`,`w migaf) "mei leah" wxta gkenck ,zepip`a milk`p dry iycwe ,dry iycw mdy "mi`elinle" aizkmzd eda ixii`c edpda `l` ,zepip`a oilk`pc xn`w dry iycw lka e`l Ð

`ywida cnlne xfeg m` dey dxifba cnld xaca `zbelt iedc (`,p) "onewn edfi`" wxta rnync `de .`wecmdipy eed ikc `wec mzd xn`c o`nl `ki`e ,ycew cnlnc `kid epiid Ð

`ed oileg obc xyrnc ,`kd la` ,cnlne xfeg oi`c ycewminlye ,minlyl ywz`cn xyrnd on d`ay dcezl epcnly `icda mzd ogky`ck ,ywida cnlne xfez `nlr ilekl Ð

.xyrnn "my" "my" ixnb ediitebéà'ek ezakrn eicare eixkf zlin gqt dnmc` zakrn oi` eicar zlinc `zlikna yixc diteb xfril` iaxe ,xfril` iaxk `ibeq jd `dc :dniz Ð

"ea lk`i f`" yixce ,gqta lek`ln"ea lk`i f`" yixcc ,`aiwr iaxk hwp `hidx metl `xnbc :wgvi epiax xn`e !card Ð.jixt "eixkf"n xfril` iaxle ,oec`d Ðåála` lke` epi`

dnexza `ed lke`dia aizkc "ea"e ,"xikye ayez"c dey dxifba dnexza zakrn eicare eixkf zlin la` Ð.xexne dvna zakrn dpi`c xninl `z` Ðéëä)`l lxr lk" opiqxb

"il dnl ea lk`i.(ixnbl dihytn dil `pxwre ,dey dxifbl 'ek `xw `pniwe` `dc ,"xikye ayez" opiqxb `le Ð
ea
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ðä] àìaéãéî àkéà éî ,zøîà úéöî àì éîð ïLéôð [C §Ÿ¨¨§¦¨©¦¨¨¥¨§©§¦¦¨¦¥

éðéøçàc úeìøò ,déa àákòî àì déôeâc úeìøòc©£¥§¥¨§©§¨¥£¥§©£¦¥
àeä äLøãì "Ba" zøîàc àzLä !?déa àákòî§©§¨¥¨§¨§¨§©§¦§¨¨
"Ba" ?éì änì "Ba ìëàé àì øëð ïa ìk" ,àúàc§¨¨¨¤¥¨ŸŸ©¨¨¦
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déaø déì éð÷ àì àîìàcard ly eteba oipw oec`l oi`y gken - ©§¨Ÿ¨¥¥©¥
,dnexza elik`dl iprpk cark epi`e ,ixardénð àëäoaxw oiprl ¨¨©¦

gqt,déaø déì éð÷ àìexhetl daiq oi`e ,`ed xenb l`xyi `l` Ÿ¨¥¥©¥
gqta 'xikye ayez' dxezd dazk `ly jgxk lre .gqt oaxwn

ééeðôàì àlàdidi ozip `l aeye dpten `dz dey dxifbdy ick - ¤¨§©§¥
.dze` jextl

:`xnbd dywnézkàådey dxifbd [oiicre-],àeä ãçà ãvî äðôeî §©©¦§¤¦©¤¨
itk xzein epi` dnexz oipra azkpy 'xiky ayez' ixdy

,(`"r) lirl x`azdyøæòéìà] (øæòìà) éaøì déì ïðéòîLå,xn`C [ §©§¦¨¥§©¦¤¦¤¤§¨©
d dey dxifbäðôeîwxå ,ïéãîì ,ãçà ãvîdilr aiydl ozip m` §¤¦©¤¨§¥¦§

,`kxitïéáéLîmicnl oi`eaiydl yi ef dey dxifb lr ixde . §¦¦
,'`nhe xzepe lebit meyn eilr miaiig oky gqtl dn' lirlck

.dnexza xeq` lxry xfril` iaxl oipn ok m`e
:`xnbd zvxznéøö àì déôeâìc ïåékC'ayez' zeaizy xg`n - ¥¨¦§¥Ÿ¨¦

ode ohytk ocinrdl ozip `l gqt oipra eazkpy 'xiky'e
,zexzeinéãL[wexf-]ãçzeaizdnãîlà,zcnlpd dnexz lr - §¥©©¨¥

ãç éãLezeaizdnãnìnàmby lekiak aygpe ,cnlnd gqt lr - §¥©©§©¥
,zxzein daiz yi dnexza mbe gqtaäðôeî äåL äøéæb déì äåäå©£¨¥§¥¨¨¨§¤

,ïéããö éðMîyi m` s` miaiyn oi`e dpnn micnl zercd lkly ¦§¥§¨¦
.`kxit

[xfril` iax ly] ef dey dxifbn micnl oi` recn dpc `xnbd
:`xnbd dywn .dnexzl gqtn ztqep dkldéàzniiwy jk m` - ¦

xn`p ,dey dxifbïðBà ,çñt äîoiicre eiaexwn cg` zny in-] ©¤©¥
[xawp `lBa øeñà`di dnExY s` ,,da øeñà ïðBà`id dkld ixde ¨©§¨¥¨¨

xzen ope`y.dnexza
:`xnbd zvxznàø÷ øîà ,àðéðç øa éñBé éaø øîàdnexz zyxta ¨©©¦¥©£¦¨¨©§¨

,(bi ak `xwie)øæ ìëå' (øæ)ixdy xzein df weqte ,'FA lk`i `l ¨§¨¨ŸŸ©
cnll `a `l` ,'Wcw lk`i `l xf lke' (i ak my) xn`p xak§¨¨ŸŸ©Ÿ¤

`weecyEì ézøîà úeøæ,dnexza zlqetyúeðéðà àìå. ¨¨©§¦§§Ÿ£¦
:`xnbd dywnàîéàjl izxn` zexf ,'xf lke' yexcz `ny - ¥¨

dnexza zlqety,úeìøò àìå,dnexz zlik`a xzen didi lxre §Ÿ£¥
:`xnbd zvxzn .dnexza xeq` lxry dpyna `pzl oipneàä̈

'øéëNå áLBz' áéúkgqtn dey dxifb micnle ,dnexzae gqta §¦¨§¨¦
.ea xeq` lxry yexita ea xn`py

:`xnbd dywnúéàø äîe,dey dxifbn dnexza lxr leqtl ¨¨¦¨
weqtdy ,jtidl xn`z `ny ,'xf lke' weqtdn ope` xiykdle
d`a dey dxifbde ,dnexz zlik`a lxr xiykdl `a 'xf lke'

:`xnbd zvxzn .ope` leqtlàøazñîleqtydéì äåä úeìøò ¦§©§¨£¥£¨¥
ééeaøì,dey dxifbdnïkL,mixac dnka zepip`n dxeng zelxr §©¥¤¥

mpniqe(ã"áòä ø"áãa í"éúeøk í"éNòî)`ed lxräNòî øqeçî ©£¦§¦¦§©¨¤¤§©©£¤
,dlind dyrn -äNòîedyrp dlindBôeâa`l m` zxM WEpre . ©£¤§§¨¨¥

.envr z` lnøeacä éðôì BðLéåozn iptl dpzip dlin zevn - §¤§¦§¥©¦
.dxezúákòî åéãáòå åéøëæ úìéîeiprpk car e` oa mc`l yi m` - ¦©§¨¨©£¨¨§©¤¤

`vnp ,mze` leniy cr gqta lek`l i`yx epi` ,mlenl jixvy
eipa zelxr mb `l` ,gqt zlik`n ezakrn eteb zelxr wx `ly
xazqn okle ,zepip`a zeniiw opi` zexnegd el` lk .eicare

.'xf lke'n ope` xiykdle ,dey dxifbn dnexza lxr leqtl
:`xnbd dywnäaøcàleqty ,jtidl xnel yidéì äåä úeðéðà ©§©¨£¦£¨¥

ééeaøìoi`y zexneg da yiy itl ,dnexza xeq`l dey dxifbdn §©¥
,zelxradðLé ïkLzepip`l,äòL ìëael zny mrt lkay epiide ¤¥¤§¨§¨¨¨

xfeg epi` envr lny oeik ,eteb zelxr eli`e ,ope` zeidl xfeg ,zn
.lxr zeidlåzepip`úâäBðoiae íéLðàaa oia,íéLðzelxr eli`e §¤¤©£¨¦¨¦

.miyp`a `l` dpi`åope`,Bîöò úà ïwúì Bãéa ïéàlxr eli`e §¥§¨§©¥¤©§
.envr z` lenl ecia

:`xnbd zvxznðäïLéôð Cdaexn lxra yiy zexnegd oipn - ¨¨§¦¨
dey dxifbdy xnel xazqn okle ,ope`a yiy zexnegd oipnn

.ope`d z` `le dnexza lxrd z` leqtl d`a
lxrd z` dnexza leqtl oekp recn sqep uexiz d`ian `xnbd

:ope`d z` `leðä' àìa ,øîà àáøzøîà úéöî àì énð 'ïLéôð C- ¨¨¨©§Ÿ¨¨§¦¨©¦Ÿ¨¦¨§©§
ly zexnegd oipnl dey did ope`d ly zexnegd oipn m` mb
ope`d z` leqtl d`a dey dxifbdy xnel leki jpi` ,lxrd

,denzl yi ok m`y ,lxrd z` `le dnexzaáéúëc úeìøò ïðé÷áL©§¦¨£¥¦§¦
çñôc déôeâa`le ,gqt zyxta aezky zelxr leqt gipp ike - §¥§¤©

,dey dxifba dnexzl epyxcpïðéôìéåleqt cnlp jci`ne -úeðéðà §©§¦¨£¦
dnexza,çñtîzepip`y ceradéôeb çñôc,dyxta daezk dpi` ¦¤©§¤©¥

`l`øNònîipyïðéøîbdey dxifbd yexcl xazqn i`ce `l` . ¦©£¥©§¦¨
dpi`y zepip` oiprl `le dyxtd seba daezky zelxr oiprl

.daezk
iax ly] dey dxifbdn micnl oi` recn zeywdl dtiqen `xnbd

:`xnbd dywn .dnexzl gqtn ztqep dkld [xfril`éàjk m` - ¦
xn`p ,dey dxifb zniiwyåéãáòå åéøëæ úìéî çñt äîelenip `ly ©¤©¦©§¨¨©£¨¨

úákòî,ezlik`n oec`d e` a`d z`,äîeøz óà`dzåéøëæ úìéî §©¤¤©§¨¦©§¨¨
úákòî åéãáòå.dzlik`n eze` ©£¨¨§©¤¤

:`xnbd zvxznàø÷ øîàzakrnd eicare eixkf zlin oipra ¨©§¨
,(cn ai zeny) gqta,'Ba ìëàé æà Búà äzìîe'yi 'ea' zaizn ©§¨Ÿ¨Ÿ©

y wiiclúìéî ïéàå ,çñôa ìBëàlî Ba úákòî åéãáòå åéøëæ úìéî¦©§¨¨©£¨¨§©¤¤¦¤¡§¤©§¥¦©
úákòî åéãáòå åéøëælek`ln ea.äîeøúa §¨¨©£¨¨§©¤¤¦§¨

:`xnbd dywnàîéà ,éëä éàe' (gn ai my) xn`p ixd ok enkyìë ¦¨¦¥¨§¨
'Ba ìëàé àì ìøò`wecy rnyne'Ba'lxr [gqt oaxwa-]Bðéà ¨¥ŸŸ©¥

.äîeøúa àeä ìëBà ìáà ,ìëBà:`xnbd zvxznáLBz' áéúk àä ¥£¨¥¦§¨¨§¦¨
'øéëNålxry gqtn dey dxifba dnexz micnle dnexzae gqta §¨¦

.da lke` epi`
:`xnbd dywnúéàø äîe,dey dxifbn dnexza lxr odk leqtl ¨¨¦¨

xn`z `ny ,'ea' zaizn milxr eicar e` eipayk da exizdle
y dxifbdny ,jtidl`ed ,milxr eicar e` eixkfy odky cnlp de

xzen ,lxr envr odkdyk eli`e ,dnexza lek`ln akern
:`xnbd zvxzn .'ea' zaizn dnexzadéôeâc úeìøò ,àøazñî- ¦§©§¨£¥§¥

envr elyééeaøì déì äåäezlqety dey dxifbdn zeaxl yi - £¨¥§©¥
,dnexznïkLxqegn `edBôeâa äNòî,dlind epiidc -Leðòå ¤¥©£¤§§¨

úøkepi` dyrnd eicare eixkf zlin eli`e ,envr z` ln `l m` ¨¥
.mze` ln `l m` zxk yepr epi` oke ,eteba

:`xnbd dywnééeaøì déì äåä åéãáòå åéøëæ úìéî ,äaøcà©§©¨¦©§¨¨©£¨¨£¨¥§©¥
,dnexza lek`ln eze` zakrnyïkLeicare eixkf zlindðLé ¤¥¤§¨

äòL ìëaowizy oeik lxr eli`e ,car dpewy e` oa el clepy §¨¨¨
:`xnbd zvxzn .lxr zeidl xfeg epi` aey zg` mrt envrðäC ¨¨

ïLéôðyiy zexnegd xtqnn daexn lxray zexnegd xtqn - §¦¨
.eicare eixkf zelxra

:sqep uexiz d`ian `xnbdðä'] àìa ,àîéà úéòa éàåénð 'ïLéôð [C §¦¨¥¥¨§Ÿ¨¨§¦¨©¦
úøîà úéöî àìeipa zelxra dey did zexnegd xtqn m` mb - Ÿ¨¦¨§©

eakrz `l envr zelxry xnel oi` ,envr zelxrae eicare
ixdy ,eakrz eicare eipa zelxre dnexz zlik`néãéî àkéà éî¦¦¨¦¦

xacd okzi ike -,déa àákòî àì déôeâc úeìøòce,éðéøçàc úeìøò ©£¥§¥Ÿ§©§¨¥£¥§©£¦¥
eicare eixkf xnelk,déa àákòîlre ,llk xazqn `l df ixd §©§¨¥

dnexza lek`ln eakrz envr zelxry dxezd zpeeky jgxk
.eakrz `l eicare eipa zelxre

:`xnbd dywnúøîàc àzLäzaizy,àúàc àeä äLøãì 'Ba' ©§¨§¨§©¦§¨¨§¨¨
llok m` ,dnexza zelqet opi` eicare eipa zelxre zepip`y cn

(bn ai my) weqtd'Ba ìëàé àì øëð ïa ìk'l`xyiy cnlnd ¨¤¥¨ŸŸ©
,gqta lk`i `l minyay eia`l eiyrn exkpzpe ezc xindyänì̈¨

élyi df oipra mb :`xnbd zvxzn .cnll 'ea' zaiz d`a dn - ¦
`wecy yexcl'Ba',gqta
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc zenai(iriax meil)

e ,micard z` miyxeiíéìëBàdnexza micardíeMîd,íéða §¦¦¨¦
z` lqet epi` ,xfk epic m` s` okle ,llk yxei epi` xaerd eli`e

m`e .dnexzn micardBì ïéàzny odklíéðacaln mixg` ¥¨¦
,xaerdíéìëBàdnexza micardíeMîdíéçàmdy ,znd ly §¦¦©¦

epi` xaerd eli`e ,mzngn milke` micarde ,eiyxei mde mipdk
m`e .cleeiy cr yxei epi`y oeik lqetBì ïéàzny odkl,íéçà ¥©¦

íéìëBàdnexza micardíeMîd,dlek äçtLîcg` oi`y §¦¦¦§¨¨¨
zgtyn ipa ,xaerd clep `ly onf lke ,miyxei el oi`y l`xyin
milke` ,mipdk mdy oeike ,miyxeid md eil` miaexwd eia`

.mzngn micard
y l`eny ly epeyln rnyn :`xnbd dywnBæ','iqei iax ixac

åenvr l`eny eli`déì àøéáñ àì`l` ,yxei xaery ezenk §Ÿ§¦¨¥
,dywe ,yxei xaer oi`y minkgkàðç áøì ìàeîL déì øîà àä̈¨©¥§¥§©¨¨

äàúcâa,dcb` lra -äøNò éa éì éúééà ÷Btdxyr il `ade `v - ©§¨¨¨©§¦¦¥£¨¨
,xacd z` mqxtl ick ,mc` ipaeäéétðàa Cì àîéàcjl xne`y - §¥¨¨§©§©§

,mdiptaäkæîäutgøaeòì,en` irnayäð÷lk ok m`e .xaerd ©§©¤§¨¨¨
,iqei iaxk l`eny xaeqy ixd ,eia` iqkp yxil xaerd lekiy oky
l`eny ly epeyln wiicl oi` :`xnbd zvxzn .xaerl dikf yiy

,iqei iaxk xaeq epi`yàlày ezpeekBæxaerdy iqei iax ixac ¤¨
,yxeidéì àøéáñe.ezenk l`enyl §¦¨¥

ok m` ,iqei iaxk xaeq l`eny ok` m` :`xnbd dywnà÷ éàî©¨
ïì òîLîiqei iax ixac `lde ,iqei iax ixac ef xn`y l`eny ©§©¨

ycgl `a l`eny :`xnbd zvxzn .dpyna miyxetnïðaø éâéìôc¦§¦¥©¨¨
,éñBé éaøc déìò.dyexia dkef xaerd oi`y mixaeqe £¥§©¦¥

:dywne `xnbd dkiynnéâéìt éîeiqei iaxe minkg ewlgp ike - ¦§¦¥
,df xaca,éàkæ éaø áéúîz` yxei xaery df oic ,`ziixaa epipy ¥¦©¦©©

,dnexzn mlqete eia` icarúeãò BæyäéòîL étî éñBé éaø ãéòä ¥¥¦©¦¥¦¦§©§¨
Bì eãBäå ,ïBéìèáàåewlgp minkgy l`eny ixack `lye ,minkg §©§©§§

:`xnbd zvxzn .eilr,éMà áø øîà,`iyew ef oi`éðz÷ éîike - ¨©©©¦¦¨¨¥
`ziixaa aezkeìa÷å'`id ef oeyl zernyny ,'eixac z` minkg §¦§

oeyl `l` ,ok aezk `l ixde ,xn`y oicl enikqdy'Bì eãBäå'§
éðz÷eixacl ecedy `l` ,eilr ewlg minkgy rnyne ,dpyna ¨¨¥

déîòè øazñîc,dkef xaerd m`y ,iqei iax ly ezxaq zi`xpy - §¦§©©©£¥
dlaw minkgl did mewn lkn j` ,dnexza milke` micard oi`
epi` xaerdy mixaeqe ,mzlaw z` egipd `le ,dikf el oi` xaery

.dnexza milke` a`d yixedy micarde yxei
oica mi`pz zehiy dnk da ex`azpy `ziixa d`ian `xnbd

:dnexza milke` m` ,xaer gipde zny odk icarïðaø eðz̈©¨¨
icare beln icar el dqipkde l`xyi za `ypy odk ,`ziixaa

e zne ,lfxa o`víéða çépä,zxaern dpi` `ideelàå elàicar - ¦¦©¨¦¥§¥
,lfxa o`v icare belníéìëBà`ed beln icara mrhde ,dnexza §¦

,[dipa zngn] zlke` dnvr `idy xg`ne ,dy`d oenn mdy oeik
zngn `ed lfxa o`v icara mrhde .dzngn milke` dicar s`
z` milik`ne md mipdk mnvr mipade ,mipad oenn mdy

y `l` mipa `ll zn m`e .mdicarïéà elàå elà ,úøaeòî dçépä¦¦¨§¤¤¥¨¥¥
íéìëBà,dy`d ly mdy oeik ,milke` mpi` beln icar .dnexza §¦

,mipa `ll dlra zny ixg` dnexza zlke` dpi` dnvr `ide
oeik ,milke` mpi` lfxa o`v icare .milke` mpi` dicar mb okle
lik`n epi` j` ,ely md ixde ,eia`n micard z` yxei xaerdy

m`e .dnexza eicarlå íéða çépämbãáò ,úøaeòî dçépäâBìî é ¦¦©¨¦§¦¦¨§¤¤©§¥§
,oda wlg xaerl oi`e ,dly mdy,úìëBà àéäL Cøãk íéìëBà§¦§¤¤¤¦¤¤

j` ,dipa zngn zlke` `ide,ìæøa ïàö éãáòmikiiy mdy ©§¥Ÿ©§¤
,miyxeiløaeò ìL B÷ìç éðtî ,eìëàé àì,miqkpa ewlg z` yxeiy ŸŸ§¦§¥¤§¤¨

xaerl leti wlg dfi` reci `ly oeike ,dnexza lik`n epi`e
,mixeq` micardìñBt øaeòäLodk za `idy ote`a ,en` z` ¤¨¨¥

dia` zial day dpi` xaerd zngny ,l`xyin zxaernd
,dnexza lek`lìéëàî Bðéàål`xyi za `idy ote`a ,en` z` §¥©£¦

el` ,dnexza eicar z` s` lik`n epi` ok enke ,odkn zxaernd
.éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥

mipa gipd ly ,oexg`d oicd lr miwlegd mi`pz d`ian `ziixad
:zxaern dgipde,åéáà íeMî øîBà éñBé éaøa ìàòîLé éaøote`a ©¦¦§¨¥§©¦¥¥¦¨¦

,zae xaer odkd gipdyúìëàî úaä.dnexza lfxa o`v icarl ©©©£¤¤
,oae xaer gipd m` j`ìéëàî Bðéà ïaäx`eai oldle ,micarl ©¥¥©£¦

.enrh,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaømipa odkd gipd m`íéøëæ,xaere ©¦¦§¤©¥§¨¦
eìëàéoldle] mipal mikiiy mdy zngn dnexza lfxa o`v icar Ÿ§

gipd m`e .[lqet xaerd oi` recn x`eaiúBá÷ð ïlek,xaereàì ¨§¥Ÿ
eìëàéyegl yiy oeik ,dnexza micardàöné ànLd,øëæ øaeò Ÿ§¤¨¦¨¥¨¨¨

úBðaì ïéàådyexia,íeìk ïaä íB÷îamikiiy dzry `vnpe §¥©¨¦§©¥§
.dnexza eicarl lik`n xaer oi`e ,xaerl micard

:`xnbd dywn .igei oa oerny iax ixac z` dzr zxxan `xnbd
oi`y igei oa oerny iax xn`y ,xaere zepa gipdy ote`a

,xkf xaerd `vniy yygn dnexza milke` micardàéøéà éàî©¦§¨
`ed mrhdy hwp recn -,øëæ øaeò àöné ànL,cal yxei `ede ¤¨¦¨¥¨¨¨

äìñt énð äá÷ðc déì ÷etéz`id daiwp xaerd m` s` ixd - ¥¥¦§¥¨©¦¨§¨
zepad x`yk dyexia wlg dl yi ixdy ,micard z` zlqet
,dnexza eicar z` lik`n xaer oi`e ,mipa gipd `l ixdy

:`xnbd zvxzn .lik`n epi`e yxei xaerdyøîà÷ ãBòå àãç- £¨§¨¨©
oi` ,daiwp `ed m` oiae xkf xaerd m` oiay xnel `pzd zpeek

,dnexza milke` micard,àãçxn`p m`ycxaerdénð ,äá÷ð £¨§§¥¨©¦
äìñt,dnexza lek`ln micard z` zlqet `id df ote`a mb - ¨§¨

.lik`n xaerd oi`yàöné ànL ,ãBòådúBðaì ïéàå ,øëæ øaeò §¤¨¦¨¥¨¨¨§¥©¨
,íeìk ïaä íB÷îaz` lik`dl leki epi`e ,lkd yxei xaerde ¦§©¥§

.dnexza eicar
oa oerny iax ixaca `ziixaa epipy :zxxane `xnbd dkiynn

mipa gipd m`y ,igeiíéøëæ,xaereeìëàé.dnexza micard §¨¦Ÿ§
nmilke` micard recn :`xnbd dywàkéàäåz` yi ixde - §¨¦¨
d,øaeò,eig` mr cgi micara wlg yxei `ed ixd xkf `ed m`e ¨

:`xnbd zvxzn .dnexza mlik`n epi`eøáñ÷igei oa oerny iax ¨¨©
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xcde"המשך ביאור למסכת יבמות ליום רביעי עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zenai(iriax meil)

,`ziixaaíàzad' l`rnyi iax xn` dilry ,odkd zpnl` - ¥
yiy oebk ,dnexza zlke`d odk zpnl`y xnel ezpeeke ,'zlk`n
,dnexza dly belnd icar z` dlik`n ,odkd dlran mipa dl

lirl x`eanke ,dly mdy oeik(.eq)'lik`n epi` oad' xn`y dne .
,dnexza lfxa o`v icarl lik`n epi`y ,odkd ly epal dpeekd
dpi` zad s` dfk ote`a zn`ae ,dyexia xaerd ly ewlg iptn

.xaer ly ewlg iptn ,dlik`n
:`xnbd ddnz,éëä éà,za zyexil oa zyexi oia welig oi`y ¦¨¦

,xaerd zngn dnexza milke` micard oi` mlerleéaø eðééä©§©¦
éñBéeia` iqei iax ixacl miey iqei iaxa l`rnyi iax ixac - ¥

`id ,zlke` odkd zy`y ote`a mdipy ixacly ,`ziixaa
mpi` lfxa o`v icar eli`e ,dly beln icard z` dlik`n
rnyn `ziixaae ,xaer ly ewlg meyn ,zxaern `idyk milke`

e ,zwelgn o`k oi` zn`a :`xnbd zvxzn .miwleg mdydlek- ¨
`ziixad lkdì éðz÷ éñBé éaøa ìàòîLé éaøiaxa l`rnyi iax - ©¦¦§¨¥§©¦¥¨¨¥¨

.eia` iqei iax mya efd `ziixad lk z` dpy iqei

äðùî
lek`ln dy`d dxeq` mday mipte` dnk d`ian epzpyn
l`xyi zaa oiae l`xyil z`yipy odk zaa oia ,dnexza

:odkl z`yipyøaeòädgipde lrad zny ,dy`d irnay ¨¨
.xaerd `l` epnn mipa dl oi`e ,zxaerníáiäådlra zny - §©¨¨

.eig`n dvilg e` meail dwewf `ide ,mipa `llïéñeøéàäå- §¨¥¦
.z`yip `l oiicre dlral dycwzdyLøçäå,yxgl d`eypd - §©¥¥

.opaxcn wx miqtez ei`eyipyãçà íBéå íéðL òLz ïáeepiipry] ¤¥©¨¦§¤¨
z`yipy odk za `id dy`d m` ,el` lk ,[`xnba x`eai

md ixd ,l`xyilïéìñBt,dnexza lek`ln dze`åza `id m` §¦§
md ixd ,odkl z`yipy l`xyiïéìéëàî àì.dnexza dze` Ÿ©£¦¦

meie mipy ryz oa `edy ohw wx `l :zxne`e dpynd dtiqen
ea yiy ohw s` `l` ,lqet cg`íBéå íéðL òLz ïa àeäL ÷ôñ̈¥¤¤¥©¨¦§

BðéàL ÷ôñ ,ãçàdn oke .lqet `ed mb ,cg` meie mipy ryz oa ¤¨¨¥¤¥
zrya m` s` edf ,milik`n mpi`e milqet oiqexi`y x`azdy

yi oiqexi`÷ôñm`àéáäqex`dúBøòN ézLeiyeciwe lecb `ede ¨¥¥¦§¥§¨
,oiyeciwàéáä àlL ÷ôñålqet `ed wtqn ,ohw `ede zexry izy §¨¥¤Ÿ¥¦

.[lqet epi`e ,oiqexi` eiqexi` oi` ,i`ce ohw `ed m` la`]
oic dpynd zhwep ,wtqn mda mixingny mipexg`d mipicd ab`
odn zg`e ,miyp izy el yiy mc` :wtqn `xneg ea yiy sqep

e ,mipa el oi`e ,eig` za `idìòå åéìò úéaä ìôð`idy ezy`úa ¨©©©¦¨¨§©©
,åéçà,meaia zaiig dipyd ezy` m`d `ed oecipde ,ezneïéàå ¨¦§¥

äæ éà òeãémdipyn,ïBLàø úî`vnpe dligz zn yi`d m`d ¨©¥¤¥¦

dia` lr dxeq` eig` zay oeike ,meail miypd izy eltpy
lirl x`eank ,meain zxhtp dzxv s` ,meain dxehte(.a)zxvy

znyky `vnpe ,dligz eig` za dzny e` .meain dxeht dexr
zaiig `ide ,ezaexw dpi`y dipyd dy`l wx ieyp did yi`d
oeike .meain dpxhtzy mail daexwd dxv dl oi` ixdy ,meaia

,wtq `edy,úöìBç dúøös`e] dligz eig` za dzny yygn ¨¨¨¤¤
xeqi` lk oi` ,meain dxeht dzxve dligz dzn `l m`

,[dvilga,úîaééúî àìådxvd `linne dligz zn `edy yygn §Ÿ¦§©¤¤
.devn mewna `ly g` zy` oick eilr dxeq`e ,meain dxeht

àøîâ
:dpyna epipy,'øaeòä'z` `xnbd zx`an .lik`n epi`e lqet ¨¨

:dpynd zpeekïäk úa éàz`yipy,àéä ìàøNéì,dlra zne ¦©Ÿ¥§¦§¨¥¦
xaerddì ìéñtxn`py oeik ,dnexza lek`l dia` zial aeyln ¨¦¨

dyxbzd e` dpnl`zdy l`xyil d`eypd odk za iablak `xwie)

(biziA l` daWe Dl oi` rxfe dWExbE dpnl` didz iM odM zaE'©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨§¤©¥¨§¨¨¤¥
oeylne ,'lk`Y dia` mgNn dixErpM dia`'äéøeòðk'cenll yi ¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥¦§¤¨

,dnexza lek`l day `id dixerp onfl dnec `idy onfa `weecy
,úøaeòîì èøtday dpi` ,dixerp onfl dnec dpi`y oeiky §¨¦§¤¤

e .dnexza lek`lìàøNé úa éàz`yipy,àéä ïäëìmipa dl oi`e ¦©¦§¨¥§Ÿ¥¦
,xaerd `l`dì ìéëàî àìwxy oeik ,dnexza xaerdãeìéin - Ÿ©£¦¨¨
,clep xakyìéëàîin eli`e ,dnexza en` z`,ãeìé BðéàLepiide ©£¦¤¥¨

,xaerìéëàî Bðéà.dnexza ¥©£¦
:dpyna epipy,'íáiä'zx`an .lik`n epi`e lqet `ed s`y ©¨¨

:`xnbdïäk úa éàz`yipy,àéä ìàøNéìdltpe ,mipa `ll zne ¦©Ÿ¥§¦§¨¥¦
,l`xyid eig` iptl meaildì ìéñtdia` zial xefgln maid ¨¦¨

xn`py ,dnexza lek`l(my)dWExbE dpnl` didz iM odM zaE'©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨
,Dl oi` rxfeáà úéa ìà äáLåäé,'lk`Y dia` mgNn dixErpM §¤©¥¨§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥

,dnexza zlke` dia` zial dayd `weecy eyxceì èøtúøîBL §¨§¤¤
íáé.maia dceb`e dwewf ixdy dia` zial aeyl dleki dpi`y ¨¨

eìàøNé úa éàz`yipy,àéä ïäëìmaid ,mipa `ll zneìéëàî àì ¦©¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ©£¦
dìc meyn ,odk `edy s` ,dnexzaàðîçø øîà 'Btñk ïéð÷'oic - ¨¦§©©§¨©©£¨¨

weqtdn cnlp dnexza zlke` dy`dy df(`i ak my)iM odke'§Ÿ¥¦
oipw enk zaygp ezy` s`e ,'FA lk`i `Ed FRqM oipw Wtp dpwi¦§¤¤¤¦§©©§Ÿ©

,etqkàäå`l` ,etqk oipw dpi` eneail dwewfd eli`e -ïéð÷ §¨¦§©
,àeä åéçàc.dnexza zlke` dpi`e §¨¦

:dpyna epipy,ïéñeøéàäå':`xnbd zx`an .'oilik`n oi`e oilqet §¨¥¦
ïäk úa éàzqxe`ndì ìéñt ,àéä ìàøNéìlek`ln qex`d ¦©Ÿ¥§¦§¨¥¦¨¦¨
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אגרות קודש
 ב"ה,  ימי החנוכה, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר דניאל שי' הכהן

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפ"ש ממנו ע"י הטלפון.

 - עניניהם  בכל  שיהי'  שיחיו  ביתו  בני  ולכל  למר  לאחל  הנני  ובהירים אלה  ובימים מאירים 

כהוראת ימי חנוכה ונרות חנוכה - הולך ומוסיף באור, וגם כהוראת ימי חנוכה "על פתח ביתו מבחוץ" 

- שגם בפעולותיו מחוץ לביתו, כלומר בעסקנות ציבורית והפצת נר מצוה ותורה אור בכלל, יהי' מוסיף 

בנר ואור מיום ליום.

בברכה להצלחה בכל האמור ולבשורות טובות.



רה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc zenai(iriax meil)

e ,micard z` miyxeiíéìëBàdnexza micardíeMîd,íéða §¦¦¨¦
z` lqet epi` ,xfk epic m` s` okle ,llk yxei epi` xaerd eli`e

m`e .dnexzn micardBì ïéàzny odklíéðacaln mixg` ¥¨¦
,xaerdíéìëBàdnexza micardíeMîdíéçàmdy ,znd ly §¦¦©¦

epi` xaerd eli`e ,mzngn milke` micarde ,eiyxei mde mipdk
m`e .cleeiy cr yxei epi`y oeik lqetBì ïéàzny odkl,íéçà ¥©¦

íéìëBàdnexza micardíeMîd,dlek äçtLîcg` oi`y §¦¦¦§¨¨¨
zgtyn ipa ,xaerd clep `ly onf lke ,miyxei el oi`y l`xyin
milke` ,mipdk mdy oeike ,miyxeid md eil` miaexwd eia`

.mzngn micard
y l`eny ly epeyln rnyn :`xnbd dywnBæ','iqei iax ixac

åenvr l`eny eli`déì àøéáñ àì`l` ,yxei xaery ezenk §Ÿ§¦¨¥
,dywe ,yxei xaer oi`y minkgkàðç áøì ìàeîL déì øîà àä̈¨©¥§¥§©¨¨

äàúcâa,dcb` lra -äøNò éa éì éúééà ÷Btdxyr il `ade `v - ©§¨¨¨©§¦¦¥£¨¨
,xacd z` mqxtl ick ,mc` ipaeäéétðàa Cì àîéàcjl xne`y - §¥¨¨§©§©§

,mdiptaäkæîäutgøaeòì,en` irnayäð÷lk ok m`e .xaerd ©§©¤§¨¨¨
,iqei iaxk l`eny xaeqy ixd ,eia` iqkp yxil xaerd lekiy oky
l`eny ly epeyln wiicl oi` :`xnbd zvxzn .xaerl dikf yiy

,iqei iaxk xaeq epi`yàlày ezpeekBæxaerdy iqei iax ixac ¤¨
,yxeidéì àøéáñe.ezenk l`enyl §¦¨¥

ok m` ,iqei iaxk xaeq l`eny ok` m` :`xnbd dywnà÷ éàî©¨
ïì òîLîiqei iax ixac `lde ,iqei iax ixac ef xn`y l`eny ©§©¨

ycgl `a l`eny :`xnbd zvxzn .dpyna miyxetnïðaø éâéìôc¦§¦¥©¨¨
,éñBé éaøc déìò.dyexia dkef xaerd oi`y mixaeqe £¥§©¦¥

:dywne `xnbd dkiynnéâéìt éîeiqei iaxe minkg ewlgp ike - ¦§¦¥
,df xaca,éàkæ éaø áéúîz` yxei xaery df oic ,`ziixaa epipy ¥¦©¦©©

,dnexzn mlqete eia` icarúeãò BæyäéòîL étî éñBé éaø ãéòä ¥¥¦©¦¥¦¦§©§¨
Bì eãBäå ,ïBéìèáàåewlgp minkgy l`eny ixack `lye ,minkg §©§©§§

:`xnbd zvxzn .eilr,éMà áø øîà,`iyew ef oi`éðz÷ éîike - ¨©©©¦¦¨¨¥
`ziixaa aezkeìa÷å'`id ef oeyl zernyny ,'eixac z` minkg §¦§

oeyl `l` ,ok aezk `l ixde ,xn`y oicl enikqdy'Bì eãBäå'§
éðz÷eixacl ecedy `l` ,eilr ewlg minkgy rnyne ,dpyna ¨¨¥

déîòè øazñîc,dkef xaerd m`y ,iqei iax ly ezxaq zi`xpy - §¦§©©©£¥
dlaw minkgl did mewn lkn j` ,dnexza milke` micard oi`
epi` xaerdy mixaeqe ,mzlaw z` egipd `le ,dikf el oi` xaery

.dnexza milke` a`d yixedy micarde yxei
oica mi`pz zehiy dnk da ex`azpy `ziixa d`ian `xnbd

:dnexza milke` m` ,xaer gipde zny odk icarïðaø eðz̈©¨¨
icare beln icar el dqipkde l`xyi za `ypy odk ,`ziixaa

e zne ,lfxa o`víéða çépä,zxaern dpi` `ideelàå elàicar - ¦¦©¨¦¥§¥
,lfxa o`v icare belníéìëBà`ed beln icara mrhde ,dnexza §¦

,[dipa zngn] zlke` dnvr `idy xg`ne ,dy`d oenn mdy oeik
zngn `ed lfxa o`v icara mrhde .dzngn milke` dicar s`
z` milik`ne md mipdk mnvr mipade ,mipad oenn mdy

y `l` mipa `ll zn m`e .mdicarïéà elàå elà ,úøaeòî dçépä¦¦¨§¤¤¥¨¥¥
íéìëBà,dy`d ly mdy oeik ,milke` mpi` beln icar .dnexza §¦

,mipa `ll dlra zny ixg` dnexza zlke` dpi` dnvr `ide
oeik ,milke` mpi` lfxa o`v icare .milke` mpi` dicar mb okle
lik`n epi` j` ,ely md ixde ,eia`n micard z` yxei xaerdy

m`e .dnexza eicarlå íéða çépämbãáò ,úøaeòî dçépäâBìî é ¦¦©¨¦§¦¦¨§¤¤©§¥§
,oda wlg xaerl oi`e ,dly mdy,úìëBà àéäL Cøãk íéìëBà§¦§¤¤¤¦¤¤

j` ,dipa zngn zlke` `ide,ìæøa ïàö éãáòmikiiy mdy ©§¥Ÿ©§¤
,miyxeiløaeò ìL B÷ìç éðtî ,eìëàé àì,miqkpa ewlg z` yxeiy ŸŸ§¦§¥¤§¤¨

xaerl leti wlg dfi` reci `ly oeike ,dnexza lik`n epi`e
,mixeq` micardìñBt øaeòäLodk za `idy ote`a ,en` z` ¤¨¨¥

dia` zial day dpi` xaerd zngny ,l`xyin zxaernd
,dnexza lek`lìéëàî Bðéàål`xyi za `idy ote`a ,en` z` §¥©£¦

el` ,dnexza eicar z` s` lik`n epi` ok enke ,odkn zxaernd
.éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥

mipa gipd ly ,oexg`d oicd lr miwlegd mi`pz d`ian `ziixad
:zxaern dgipde,åéáà íeMî øîBà éñBé éaøa ìàòîLé éaøote`a ©¦¦§¨¥§©¦¥¥¦¨¦

,zae xaer odkd gipdyúìëàî úaä.dnexza lfxa o`v icarl ©©©£¤¤
,oae xaer gipd m` j`ìéëàî Bðéà ïaäx`eai oldle ,micarl ©¥¥©£¦

.enrh,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaømipa odkd gipd m`íéøëæ,xaere ©¦¦§¤©¥§¨¦
eìëàéoldle] mipal mikiiy mdy zngn dnexza lfxa o`v icar Ÿ§

gipd m`e .[lqet xaerd oi` recn x`eaiúBá÷ð ïlek,xaereàì ¨§¥Ÿ
eìëàéyegl yiy oeik ,dnexza micardàöné ànLd,øëæ øaeò Ÿ§¤¨¦¨¥¨¨¨

úBðaì ïéàådyexia,íeìk ïaä íB÷îamikiiy dzry `vnpe §¥©¨¦§©¥§
.dnexza eicarl lik`n xaer oi`e ,xaerl micard

:`xnbd dywn .igei oa oerny iax ixac z` dzr zxxan `xnbd
oi`y igei oa oerny iax xn`y ,xaere zepa gipdy ote`a

,xkf xaerd `vniy yygn dnexza milke` micardàéøéà éàî©¦§¨
`ed mrhdy hwp recn -,øëæ øaeò àöné ànL,cal yxei `ede ¤¨¦¨¥¨¨¨

äìñt énð äá÷ðc déì ÷etéz`id daiwp xaerd m` s` ixd - ¥¥¦§¥¨©¦¨§¨
zepad x`yk dyexia wlg dl yi ixdy ,micard z` zlqet
,dnexza eicar z` lik`n xaer oi`e ,mipa gipd `l ixdy

:`xnbd zvxzn .lik`n epi`e yxei xaerdyøîà÷ ãBòå àãç- £¨§¨¨©
oi` ,daiwp `ed m` oiae xkf xaerd m` oiay xnel `pzd zpeek

,dnexza milke` micard,àãçxn`p m`ycxaerdénð ,äá÷ð £¨§§¥¨©¦
äìñt,dnexza lek`ln micard z` zlqet `id df ote`a mb - ¨§¨

.lik`n xaerd oi`yàöné ànL ,ãBòådúBðaì ïéàå ,øëæ øaeò §¤¨¦¨¥¨¨¨§¥©¨
,íeìk ïaä íB÷îaz` lik`dl leki epi`e ,lkd yxei xaerde ¦§©¥§

.dnexza eicar
oa oerny iax ixaca `ziixaa epipy :zxxane `xnbd dkiynn

mipa gipd m`y ,igeiíéøëæ,xaereeìëàé.dnexza micard §¨¦Ÿ§
nmilke` micard recn :`xnbd dywàkéàäåz` yi ixde - §¨¦¨
d,øaeò,eig` mr cgi micara wlg yxei `ed ixd xkf `ed m`e ¨

:`xnbd zvxzn .dnexza mlik`n epi`eøáñ÷igei oa oerny iax ¨¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zenai(iriax meil)

,`ziixaaíàzad' l`rnyi iax xn` dilry ,odkd zpnl` - ¥
yiy oebk ,dnexza zlke`d odk zpnl`y xnel ezpeeke ,'zlk`n
,dnexza dly belnd icar z` dlik`n ,odkd dlran mipa dl

lirl x`eanke ,dly mdy oeik(.eq)'lik`n epi` oad' xn`y dne .
,dnexza lfxa o`v icarl lik`n epi`y ,odkd ly epal dpeekd
dpi` zad s` dfk ote`a zn`ae ,dyexia xaerd ly ewlg iptn

.xaer ly ewlg iptn ,dlik`n
:`xnbd ddnz,éëä éà,za zyexil oa zyexi oia welig oi`y ¦¨¦

,xaerd zngn dnexza milke` micard oi` mlerleéaø eðééä©§©¦
éñBéeia` iqei iax ixacl miey iqei iaxa l`rnyi iax ixac - ¥

`id ,zlke` odkd zy`y ote`a mdipy ixacly ,`ziixaa
mpi` lfxa o`v icar eli`e ,dly beln icard z` dlik`n
rnyn `ziixaae ,xaer ly ewlg meyn ,zxaern `idyk milke`

e ,zwelgn o`k oi` zn`a :`xnbd zvxzn .miwleg mdydlek- ¨
`ziixad lkdì éðz÷ éñBé éaøa ìàòîLé éaøiaxa l`rnyi iax - ©¦¦§¨¥§©¦¥¨¨¥¨

.eia` iqei iax mya efd `ziixad lk z` dpy iqei

äðùî
lek`ln dy`d dxeq` mday mipte` dnk d`ian epzpyn
l`xyi zaa oiae l`xyil z`yipy odk zaa oia ,dnexza

:odkl z`yipyøaeòädgipde lrad zny ,dy`d irnay ¨¨
.xaerd `l` epnn mipa dl oi`e ,zxaerníáiäådlra zny - §©¨¨

.eig`n dvilg e` meail dwewf `ide ,mipa `llïéñeøéàäå- §¨¥¦
.z`yip `l oiicre dlral dycwzdyLøçäå,yxgl d`eypd - §©¥¥

.opaxcn wx miqtez ei`eyipyãçà íBéå íéðL òLz ïáeepiipry] ¤¥©¨¦§¤¨
z`yipy odk za `id dy`d m` ,el` lk ,[`xnba x`eai

md ixd ,l`xyilïéìñBt,dnexza lek`ln dze`åza `id m` §¦§
md ixd ,odkl z`yipy l`xyiïéìéëàî àì.dnexza dze` Ÿ©£¦¦

meie mipy ryz oa `edy ohw wx `l :zxne`e dpynd dtiqen
ea yiy ohw s` `l` ,lqet cg`íBéå íéðL òLz ïa àeäL ÷ôñ̈¥¤¤¥©¨¦§

BðéàL ÷ôñ ,ãçàdn oke .lqet `ed mb ,cg` meie mipy ryz oa ¤¨¨¥¤¥
zrya m` s` edf ,milik`n mpi`e milqet oiqexi`y x`azdy

yi oiqexi`÷ôñm`àéáäqex`dúBøòN ézLeiyeciwe lecb `ede ¨¥¥¦§¥§¨
,oiyeciwàéáä àlL ÷ôñålqet `ed wtqn ,ohw `ede zexry izy §¨¥¤Ÿ¥¦

.[lqet epi`e ,oiqexi` eiqexi` oi` ,i`ce ohw `ed m` la`]
oic dpynd zhwep ,wtqn mda mixingny mipexg`d mipicd ab`
odn zg`e ,miyp izy el yiy mc` :wtqn `xneg ea yiy sqep

e ,mipa el oi`e ,eig` za `idìòå åéìò úéaä ìôð`idy ezy`úa ¨©©©¦¨¨§©©
,åéçà,meaia zaiig dipyd ezy` m`d `ed oecipde ,ezneïéàå ¨¦§¥

äæ éà òeãémdipyn,ïBLàø úî`vnpe dligz zn yi`d m`d ¨©¥¤¥¦

dia` lr dxeq` eig` zay oeike ,meail miypd izy eltpy
lirl x`eank ,meain zxhtp dzxv s` ,meain dxehte(.a)zxvy

znyky `vnpe ,dligz eig` za dzny e` .meain dxeht dexr
zaiig `ide ,ezaexw dpi`y dipyd dy`l wx ieyp did yi`d
oeike .meain dpxhtzy mail daexwd dxv dl oi` ixdy ,meaia

,wtq `edy,úöìBç dúøös`e] dligz eig` za dzny yygn ¨¨¨¤¤
xeqi` lk oi` ,meain dxeht dzxve dligz dzn `l m`

,[dvilga,úîaééúî àìådxvd `linne dligz zn `edy yygn §Ÿ¦§©¤¤
.devn mewna `ly g` zy` oick eilr dxeq`e ,meain dxeht

àøîâ
:dpyna epipy,'øaeòä'z` `xnbd zx`an .lik`n epi`e lqet ¨¨

:dpynd zpeekïäk úa éàz`yipy,àéä ìàøNéì,dlra zne ¦©Ÿ¥§¦§¨¥¦
xaerddì ìéñtxn`py oeik ,dnexza lek`l dia` zial aeyln ¨¦¨

dyxbzd e` dpnl`zdy l`xyil d`eypd odk za iablak `xwie)

(biziA l` daWe Dl oi` rxfe dWExbE dpnl` didz iM odM zaE'©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨§¤©¥¨§¨¨¤¥
oeylne ,'lk`Y dia` mgNn dixErpM dia`'äéøeòðk'cenll yi ¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥¦§¤¨

,dnexza lek`l day `id dixerp onfl dnec `idy onfa `weecy
,úøaeòîì èøtday dpi` ,dixerp onfl dnec dpi`y oeiky §¨¦§¤¤

e .dnexza lek`lìàøNé úa éàz`yipy,àéä ïäëìmipa dl oi`e ¦©¦§¨¥§Ÿ¥¦
,xaerd `l`dì ìéëàî àìwxy oeik ,dnexza xaerdãeìéin - Ÿ©£¦¨¨
,clep xakyìéëàîin eli`e ,dnexza en` z`,ãeìé BðéàLepiide ©£¦¤¥¨

,xaerìéëàî Bðéà.dnexza ¥©£¦
:dpyna epipy,'íáiä'zx`an .lik`n epi`e lqet `ed s`y ©¨¨

:`xnbdïäk úa éàz`yipy,àéä ìàøNéìdltpe ,mipa `ll zne ¦©Ÿ¥§¦§¨¥¦
,l`xyid eig` iptl meaildì ìéñtdia` zial xefgln maid ¨¦¨

xn`py ,dnexza lek`l(my)dWExbE dpnl` didz iM odM zaE'©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨
,Dl oi` rxfeáà úéa ìà äáLåäé,'lk`Y dia` mgNn dixErpM §¤©¥¨§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥

,dnexza zlke` dia` zial dayd `weecy eyxceì èøtúøîBL §¨§¤¤
íáé.maia dceb`e dwewf ixdy dia` zial aeyl dleki dpi`y ¨¨

eìàøNé úa éàz`yipy,àéä ïäëìmaid ,mipa `ll zneìéëàî àì ¦©¦§¨¥§Ÿ¥¦Ÿ©£¦
dìc meyn ,odk `edy s` ,dnexzaàðîçø øîà 'Btñk ïéð÷'oic - ¨¦§©©§¨©©£¨¨

weqtdn cnlp dnexza zlke` dy`dy df(`i ak my)iM odke'§Ÿ¥¦
oipw enk zaygp ezy` s`e ,'FA lk`i `Ed FRqM oipw Wtp dpwi¦§¤¤¤¦§©©§Ÿ©

,etqkàäå`l` ,etqk oipw dpi` eneail dwewfd eli`e -ïéð÷ §¨¦§©
,àeä åéçàc.dnexza zlke` dpi`e §¨¦

:dpyna epipy,ïéñeøéàäå':`xnbd zx`an .'oilik`n oi`e oilqet §¨¥¦
ïäk úa éàzqxe`ndì ìéñt ,àéä ìàøNéìlek`ln qex`d ¦©Ÿ¥§¦§¨¥¦¨¦¨

,dnexza
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום רביעי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ימי החנוכה, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ועד כפר חב"ד אשר באה"ק ת"ו ע"י מ"צ ב"ב ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

זה מזמן רב שלא נתקבלו הדו"חים שלהם. והלואי ויהי רצון שיהי' זה סימן שעושים הרבה 

לטובת כפר חב"ד בכל עניניו ובגשמיות וברוחניות גם יחד ועד שמפני רוב המעשה בזה לא מספיק הזמן 

כלל לכתיבה והודעה וכו'.

ובפרט שזכות הרבים מסייעתם להצלחה רבה בכל הענינים והפעולות לבסס ולחזק ולהרחיב 

את כפר חב"ד הן בכמות והן באיכות. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור ועוד יותר מהמשוער.



רו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc zenai(iyiy meil)

(eh `k `xwie) dyexbe dpnl` `yil `ly xdfend lecb odkàì'Ÿ
'åénòa Bòøæ ìlçéaezkd WiTn ,Bòøæodkd lyBì,envr odkl - §©¥©§§©¨©¦©§

àeä äî,el dxeq`d dpnl` `ypy lecb odkd -ìñBtdze` ©¥
,dnexza lek`ln,Bòøæ óà,llg `edyìñBt énðz` ez`iaa ©©§©¦¥

.dnexzd on ezy`
ipenr xb ,cg` meie mipy ryz oa :(.gq) lirl `ztqeza epipy
zpdk lr e`ay ,xfnne llg ,oizp ,izek ,inec`e ixvn ,ia`ene

:`xnbd dywn .delqt ,zil`xyie dielàîéàåxaky ,xn`pe - §¥¨
äéåä úòMîzn m` s`e ,dlqtp xak leqtl dycwzdy dryn - ¦§©£¨¨

rnyne ,'xf yi`l didz ik' `ed weqtd oeyl ixdy ,dilr `a `le
daiyn .dlqtp ,oiyecwd onfn epiide ,xf yi`l dzied onfny

`ed df leqty cenll yi :`xnbdàéîecleqtl dnec -ìBãb ïäëc §¨§Ÿ¥¨
äðîìàa ìBãb ïäk äî ,äðîìàawx dlqet,äàéáa`le' xn`py §©§¨¨©Ÿ¥¨§©§¨¨§¦¨

,erxf ea llgziy dyrn ici lr `wecy rnyne ,'erxf llgi
`ed ,d`iaa xnelk,dy`d z` lqeténð éàä óàmileqtd lk - ©©©¦

wx milqet ok mb.äàéáa§¦¨
d`iay lecb odkn epcnl mpn` :zl`eye `xnbd dkiynn

,zlqetàîéàåelqti `l mileqtd x`yy xn`p `ny -àkéàc ãò §¥¨©§¦¨
äàéáe äéåäik' oeyln cnlpy ,xnelk ,d`ia mbe oiyeciw mb - £¨¨¦¨

mb jxev yiy lecb odkn cnlpe ,oiyecwa jxev yiy 'didz
daiyn .zlqet dpi` oiyecw `ll cal d`ia eli`e ,'d`ia'a

:`xnbdäî ,äðîìàa ìBãb ïäëc àéîecy myk -äðîìàa ìBãb ïäk §¨§Ÿ¥¨§©§¨¨©Ÿ¥¨§©§¨¨
lqetdãeçì äàéáa,(.gr) oldl x`eanke ,oiyeciw `ll ,dcal - §¦¨§¨

énð éàä óàmilqet mileqtd lk mb -,dãeçì äàéáa`ll s`e ©©©¦§¦¨§¨
.oiyeciw

:lirl d`aedy `ztqezd jynda epipyìk ,øîBà éñBé éaøå§©¦¥¥¨
ìeñt BòøfL,dpedkdnìñBtkdn ezy` z` ez`iaa,dpedìëå ¤©§¨¥§¨

ìeñt Bòøæ ïéàL,dpedkdnìñBt Bðéà.ez`iaa ¤¥©§¨¥¥
:`xnbd zxxanàkéà éàîoica weligd dn -éaøì àn÷ àpz ïéa ©¦¨¥©¨©¨§©¦

.éñBé:`xnbd zx`anéðL éøöî ,ïðçBé éaø øîàxb ly ipy xec - ¥¨©©¦¨¨¦§¦¥¦
,ixvnéðL éîBãàå,dy` elrayeäééðéa àkéàwelig mpica yi - ©£¦¥¦¦¨¥©§

ldwa `al mixeq` mnvr mdy oeik ,iqei iaxl `nw `pz oia
Lig` iM inc` arzz `l' (h-g bk mixac) xn`py ,xzen mrxfeŸ§©¥£Ÿ¦¦¨¦
xFC mdl EclEi xW` mipA ,Fvx`a ziid xb iM ixvn arzz `l `EdŸ§©¥¦§¦¦¥¨¦¨§©§¨¦£¤¦¨§¨¤
ipy inec`e ixvn s`y xaeq `nw `pz ,''d ldwA mdl `ai iWilW§¦¦¨Ÿ¨¤¦§©
iax eli`e .ldwa `al mileqt mnvr mdy oeik ,mz`iaa milqet
mrxf mby oeik ,milqet oey`x inec`e ixvn `weecy xaeq iqei
.mz`iaa milqet mpi` ,xyk mrxfy ,ipy inec`e ixvn j` ,leqt

:el` mipicl xewnd z` `xnbd zx`aníäéðLeiaxe `nw `pz - §¥¤
,iqeiäðîìàa ìBãb ïäkî àlà äeãîì àì,dnexzn dlqety ,àpz Ÿ§¨¨¤¨¦Ÿ¥¨§©§¨¨©¨

øáñ àn÷,jk `ed cenildyBúàéaL ,äðîìàa ìBãb ïäk äî ©¨¨©©Ÿ¥¨§©§¨¨¤¦¨
,äøéáòa,el dxeq` `id ixdyìñBôe,dnexza lek`ln dze`óà ©£¥¨¥©

éàä,dxiara mz`iay ipy inec`e ipy ixvn mb -éaøå .ìñBt énð ©©¦¥§©¦
,øáñ éñBémpic mileqtd lkyìBãb ïäëk,dpnl`a,ìBãb ïäk äî ¥¨©§Ÿ¥¨©Ÿ¥¨

,dpnl` `yepd,ìeñt BòøfL,erxf z` llgn `ed ixdyìñBôez` ¤©§¨¥
,dnexza lek`ln dpnl`dìk óàleqtìñBt ,ìeñt BòøfL ©¨¤©§¨¥

,ezy` z` mb ez`iaaé÷etàìdf llkn `ivedl -ïéàc ,éðL éøöî §©¥¦§¦¥¦§¥
,ìeñt Bòøæ,ldwa xzen iyily ixvn ixdyáéúëc(my)íéða' ©§¨¦§¦¨¦

,''ä ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé øLàiqei iax xaeqe £¤¦¨§¨¤§¦¦¨Ÿ¨¤¦§©

oeik ,dy`d z` s` zlqet dpi` ,erxf z` zlqet dpi`y d`iay
.dpnl`a lecb odk z`ial dnec ef d`ia oi`y

.(.gq) lirl d`aedy `ziixad jynd z` dzr zx`an `xnbd
:`ziixaa epipyäzàL ìk ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø[odkd-] ©¨¦§¤©§¦¥¥¨¤©¨

àNBðz`àNBð äzà ,Bzaz`'åëå Búðîìà`yep dz` i`y lke ¥¦©¨¥©§§¨
.ezpnl` z` `yep dz` i` ,eza z`:`xnbd zxxanàkéà éàî- ©¦¨

oicd oiprl weligd dn,éñBé éaø ïéa,leqt erxfy lky xne`d ¥©¦¥
,lqetìoia,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøs` dleqt ezay iny xne`d §©¨¦§¤©§¦¥

:`xnbd zx`an .dpedkl zlqtp ezy`éðBnò øb ,àìeò øîà̈©¨¥©¦
,eäééðéa àkéà éáàBîemdizepae ldwa `al mileqt mdipay ¨¦¦¨¥©§

s` leqt erxf m`y xne`d iqei iax zrcl .dpedkl elit` zexyk
eipay oeik ,ezy` z` lqet ia`ene ipenr xb ,zlqtp ezy`
mb ielz dy`d oic l`ilnb oa oerny oax zrcl eli`e .mileqt
,dpedkl elit` dxyk ia`ene ipenr xb ly ezay oeike ,zad oica

.ez`iaa zlqtp ezy` oi`
:el` mipic ecnl okidn `xnbd zx`aneíäéðLeoaxe iqei iax - §¥¤

,l`ilnb oa oernyäðîìàa ìBãb ïäkî àlà äeãîì àìmdipy - Ÿ§¨¨¤¨¦Ÿ¥¨§©§¨¨
dlqety ,dpnl` `ypy lecb odk oicn mdixac z` egiked

,dnexz zlik`nøáñ éñBé éaø,jk cenll yiyìBãb ïäk äî ©¦¥¨©©Ÿ¥¨
,ìeñt BòøfL äðîìàa,llg `edyìñBôelek`ln dpnl`d z` §©§¨¨¤©§¨¥

,dnexza,ìñBt ,ìeñt BòøfL ìk óà,ia`ene ipenr xb mb okle ©¨¤©§¨¥
eli`e .mz`iaa milqet ,ldwa `al leqt mrxfyïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤

øáñ ìàéìîb,jk cenll yiyBòøæ ìkL äðîìàa ìBãb ïäk äî ©§¦¥¨©©Ÿ¥¨§©§¨¨¤¨©§
,ìeñt,zepa oiae mipa oiaìñBôe,ez`iaa dpnl`d z`óàinìkL ¨¥©¤¨

ìñBôe ,ìeñt Bòøæ,ez`iaaé÷etàìdf llkn `ivedl -éðBnò ©§¨¥§©¥©¦
,ìeñt Bòøæ ìk ïéàc ,éáàBîe,dpedkl elit` dxyk eza ixdy ¨¦§¥¨©§¨

øîàcøîipFOr `ai `l' (c bk mixac) weqta xn`p ,`ziixaa §¨©©Ÿ¨Ÿ©¦
`weecy yexcl yie ,''d ldwA ia`FnE'éðBnò',ldwa `eal lqtp ¨¦¦§©©¦

,úéðBnò àìåoke'éáàBî',lqtp,úéáàBî àìåerxf lk oi`y oeike §Ÿ©¦¨¦§Ÿ¨¦
,lecb odkl dnec epi`y `vnp ,zexzen mdizepa ixdy ,leqt

.ezy` z` lqet epi`e

äðùî
l`xyi za e` odk za ote` dfi`a hxtl dkiynn dpynd

l`xyi :zelke` opi` ote` dfi`ae ,dnexza zelke`ñðBàä̈¥
äzôîäå,odk zaäèBMäå,odk za `ypyïéìñBô àìdze` §©§©¤§©¤Ÿ§¦

oiyeciw jxca `ly xyk l`xyi z`iay oeik ,dnexza lek`ln
md leqt z`ia e` xyk l`xyi ly oiyeciw wx `l` ,zlqet dpi`

.dnexzd on dze` milqetyå,l`xyi za dzit e` qp`y odk ok §
,d`ypy dhey odk e`ïéìéëàî àìo`k oi`y oeik ,dnexza dze` Ÿ©£¦¦

.dnexza dlik`n dcal d`iad oi`e ,zeyi` oipwíàåodk za §¦
y inl dlrapìàøNéa àáì ïééeàø ïðéàdze` oilqFR EN` ixd , ¥¨§¦¨Ÿ§¦§¨¥£¥¥§¦

.dnexza lek`ln
:dpynd zx`anãöék,oilqet opi`äéäodM zA lr `AW l`xUi ¥©¨¨¦§¨¥¤¨©©Ÿ¥

,dhey l`xyi d`yp m` oke ,iezita e` qpe`a ,oiyecw myl `ly
,äîeøúa ìëàzepi` dheye ,oiyecw oi` iezite qpe`a ixdy Ÿ©¦§¨

mpi`y oeik ,dze` zlqet dpi` mz`iae ,d`pw `le oiyecw zxeza
.ldw ileqt
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שישי עמ' א

אגרות קודש

]ח"י כסלו, תשט"ו[

...הנה לפלא שאין מזכיר שלומדים עם התלמידים הלכות הצריכות בחיי היום יומים מתאים 

להשגתם. ומובן שיש להתחיל באותן ההלכות שפוגעים בהם לעתים תכופות ביותר ולפני החג בהלכות 

החג, ובטח אין זה אלא חסרון בכתיבה אבל לא בפועל.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc zenai(oey`x meil)

dén÷ äåä àãáeòeiptl dyrn `a -ïBòîc àzLéðëa ïðçBé éaøc- ¨¨£¨©¥§©¦¨¨¦§¦§¨§¨
oern xird ly zqpkd ziaa,úaLa úBéäì ìçL íéøetkä íBéa§©¦¦¤¨¦§§©¨

äìîed zeg`däðBLàødpa z`,úîed zeg`d okeäiðLz` dln ¨¨¦¨¥§¦¨
dpa,úîedeåéðôì äàa úéLéìLe ,dpa z` lenl m`d le`yløîà ¥§¦¦¨¨§¨¨¨©

éìeîe éëì dì.zaye mixetkd mei meidy s`eéiaà déì øîàaxl ¨§¦¦¨©¥©©¥
,wgviúéøL÷c éæçjpd ,df dyrn lr cirn dz`y jkay d`x - £¦§¨¨¦
xiznàøeqéàmixetikd meie zay lyål mxeb,àzðkñdwfg m`y ¦¨§©©§¨

,zeni `ny ,dpa z` lenl ziyilyl xeq` minrt izya zrawp
,mixetikd meie zayd z` dgec dpi`e dpnfa `ly dlny `vnpe
ok it lr s`e .dlin zngn eig` ezny wepiz lenl dpkq ef oke

éiaà dìò Cîñ,dkldldáñð ìæàådy`l `ype jlde -äîeçì ¨©£¨©©¥©£©§©©§¨
àzøa[eza-]dáñðc ,äãeäé áøc déøa ÷çöé áøc déøa éñéàc- §©¨§¦¦§¥§©¦§¨§¥§©§¨§§©©

d`yp xakyàúéãaîeôc àáçø[`zicaneta xc didy-]áéëLe ©£¨§§§¦¨§¦
d`yp eixg`e ,[xhtpe-]áéëLe ,äðç øa øa äaøc déøa ÷çöé áø©¦§¨§¥§©¨©©¨¨§¦

,xhtp `ed s`e -àeä dáñðe,iia` d`yp okn xg`le -áéëLe §©©§¦
ipy ezny xg`l iia` d`ypy `vnpe .xhtp `ed mb seqale

.dilra
:`xnbd dywnéàä ék déLôða àãáeò ãéáòc àkéà éîe ,àáø øîà̈©¨¨¦¦¨§¨¦¨¨§©§¥¦©

,dfk okeqn dyrn envra dyerd mc` yi ike -øîàc eäéà àäå§¨¦§¨©
,xn` envr iia` ixde -àëîñc ïéáàiax mya oia` ixac lr - ¨¦¦§¨¨

ixac lr j` ,xn` jk ok`y jenql ozip opgeià÷neñ ÷çöé¦§¨¨¨
sqei xa wgvi ax `edy [mec`d-]àëîñ øa åàìozip `l - ¨©§¨¨

oky ,jenqläøæça BðLé ïéáàz` aeh xkfe ecenlz lr xfg - ¨¦¤§©£¨¨
eli`e ,opgei iax ixn`näøæça Bðéà à÷neñ ÷çöéxfeg did `l - ¦§¨¨¨¥©£¨¨

zngn oekp epi`y xac opgei iax mya xne`y okzie ,ecenlz lr
.dgky,ãBòåixdyéâéìôc øîéàoaxe iax ewlgpy xnel yi - §¥©¦§¦¥

wx l`ilnb oa oerny,äìéî ïéðòìj`ïéàeOéða,iia` bdpy itkéî §¦§©¦¨§¦¦¦
éâéìtl`ilnb oa oerny oax s`y okzie .dfa ewlgpy epivn ike - §¦¥

.dwfg zrawp minrt izyay dcen
:dipyd `iyewd z` `xnbd zvxznïéàmb ewlgpy epivn ok` - ¦

,oi`eyip oipraàéðzäå,`ziixaa epipy jke -úqéðdy`dïBLàøì §¨©§¨¦¥¨¦
,úîeaey d`yipeå éðMì`ed mb.éaø éøác ,àNpú àì éLéìMì ,úî ¥©¥¦§¥©§¦¦Ÿ¦¨¥¦§¥©¦

,àNpz éLéìMì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøj`.àNpú àì éòéáøì ©¨¦§¤©§¦¥¥©§¦¦¦¨¥¨§¦¦Ÿ¦¨¥
.oi`eyipa s` ewlgpy yxetne

:`xnbd zxxanàîìLal oaen mpn` -äìéî éabmig`d ezn m`y ¦§¨¨©¥¦¨
oky ,mdig` z` lenl xeq` dzngnàîc éôøc äçtLî àkéà- ¦¨¦§¨¨§¨¥§¨

,mixai`a rlap epi`e jx mzcill jenq mdicli mcy zegtyn yi
,dphw dkn jxc elek `veieàîc èéî÷c äçtLî àkéàåyie - §¦¨¦§¨¨§¨¦§¨

okle ,cin `vei epi`e mixai`a rlape xvrp mdicli mcy zegtyn
dwfged ,ezne dgtynd ipan dnk elenp m`e .mizn mpi`
.dipa x`y z` lenl oi` okle ,rlap epi` mdicli mcy mzgtyn

àlàaïéàeOéðxeq` ezne dyly e` mipyl d`yipy dy`y ¤¨¦¦

,dp`yil xg` mc`l.àîòè éàî©©§¨
:`xnbd daiynéîéáà øîà éëä ,éLà áøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§©©¦¨¥¨©£¦¦

,àðeä áøc déîMî àéðBøâäîdïéòîdy`d lyíøBb,zenl dlral ¥©§§¨¦§¥§©¨©§¨¥
.jka dwfged dilra ezny xg`le,øîà éLà áøådìfîdy`d ly §©©¦¨©©¨

íøBb:`xnbd zxxan .zenl dilraleäééðéa éàîlcadd dn - ¥©¥©§
:`xnbd daiyn .el` minrh oia dkldleäééðéa àkéàlcad yi - ¦¨¥©§

ote`adñøéàcd`yp `le iyilyd lradénð éà ,úéîemb e` - §¥§¨¦¦©¥
ote`aàì÷écî ìôðcltpe lwcl dlr -,úéîei`ce el` mipte`ay §§©¦¦§¨¦

ltpyke ,dilr `a `l oiicr dqex`y ,ezenl mxb dpiirn `l
.ezenl mxb dlfny okzi mdipya j` ,ilegn zn `l lwcn

:df oipra dyrn d`iane dkldd dn dpc `xnbdáø déì øîà̈©¥©
óñBé áøî dépéî éòa ,àáøì àáøc déøa óñBésqei ax z` izl`y - ¥§¥§¨¨§¨¨¨¦¦¥¥©¥

m`déaøk äëìä,minrt izya zrawp dwfgyïéà éì øîàå.[ok-] £¨¨§©¦§¨©¦¦
m`d eizl`y zxg` mrtaeìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìädwfgy £¨¨§©¨¦§¤©§¦¥

,minrt ylya zrawp.ïéà éì øîàådkldy okzi `ly oeike §¨©¦¦
,mdipykéçà éëeçàéa C.ia wgyy il d`xp -déì øîà,`ax,àì ©¥©¥¦¨©¥Ÿ

`l`àéä éîúñ`pzd my `la mzqa epypy zeipyn dnk yi - §¨¥¦
oa oerny oaxk ewqty yie iaxk ewqty mdn yie ,m`pyy

,jk dkldy minrte jk dkldy minrty epiide ,l`ilnbèéLôå§¨¦
CìoiprlïéàeOéðdwfged minrt izyay x`eankeoiprlúBi÷ìî ¨¦¦©§ª

x`aziy itk miinrt dwly mc`a epiidc,éaøkminrt izyay §©¦
zriaw oiprl j` .oldlcke dpyn mzqa epipy jky ,dwfg zrawp

úBúñåe` ycega mei eze`a dzqe mc d`ex m`y ,dy` ly §¨
yeygl dilr ,zncewd dii`xdn mini zbltd xeriy eze`a

,mc d`xz aey `ad ycega df meiayeoiprlãòenä øBLeilray ©¨
dkld ,[wfp ivg `le] mly wfp ezgibp lr mlynïa ïBòîL ïaøk§©¨¦§¤

ìàéìîbepipy jk mby x`aziy ,dwfg zrawp minrt ylya wxy ©§¦¥
eze`a iax mzqy dn itl sqei ax wqt mewn lkae .dpyn mzqa

.oipr
oipra :el` zekld mzqa epy oday zeipynd z` d`ian `xnbd

ïéàeOéðitk `ed dpyn mzqïøîàc àäepipyy ,epxn`y dn - ¦¦¨©£¨¨
rnyne ,ipyl `ypz mipy xyr xg` dcli `ly dy`y epzpyna

oiprae .iaxk epiide ,iyilyl `le ipyl wxyúBi÷ìîmzq epipy ©§ª
,dpynïðúcdpyna(:`t oixcdpq)äðLå ä÷lL éîmiinrt dwly - ¦§©¦¤¨¨§¨¨

aey xar m`e ,ryxk wfged ,zxk dilr miaiigy dxiar lr
`l` ,aey eze` oiwln oi` ,ef dxiarätékì BúBà ïéñðBk ïéc úéa¥¦§¦©¦¨

milik`n dligzae ,xzei `le mc` znew xeriyk ohw mewn -
,eirn ipa ephweiy ick mine mgl hrn wx eze`eokn xg`l

íéøBòN BúBà ïéìéëàîeirn ipaa egtpziy ickBñéøë àäzL ãò ©£¦¦§¦©¤§¥§¥
úò÷áð,ryxk wfged dwly minrt izya xaky x`eane .zne ¦§©©

oipra dpyn mzq epipy mpn` .iaxk epiideúBúñå,dy`dïðúc §¨¦§©
dpyna(:bq dcp),äMàä ïéà¥¨¦¨
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רז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc zenai(iyiy meil)

(eh `k `xwie) dyexbe dpnl` `yil `ly xdfend lecb odkàì'Ÿ
'åénòa Bòøæ ìlçéaezkd WiTn ,Bòøæodkd lyBì,envr odkl - §©¥©§§©¨©¦©§

àeä äî,el dxeq`d dpnl` `ypy lecb odkd -ìñBtdze` ©¥
,dnexza lek`ln,Bòøæ óà,llg `edyìñBt énðz` ez`iaa ©©§©¦¥

.dnexzd on ezy`
ipenr xb ,cg` meie mipy ryz oa :(.gq) lirl `ztqeza epipy
zpdk lr e`ay ,xfnne llg ,oizp ,izek ,inec`e ixvn ,ia`ene

:`xnbd dywn .delqt ,zil`xyie dielàîéàåxaky ,xn`pe - §¥¨
äéåä úòMîzn m` s`e ,dlqtp xak leqtl dycwzdy dryn - ¦§©£¨¨

rnyne ,'xf yi`l didz ik' `ed weqtd oeyl ixdy ,dilr `a `le
daiyn .dlqtp ,oiyecwd onfn epiide ,xf yi`l dzied onfny

`ed df leqty cenll yi :`xnbdàéîecleqtl dnec -ìBãb ïäëc §¨§Ÿ¥¨
äðîìàa ìBãb ïäk äî ,äðîìàawx dlqet,äàéáa`le' xn`py §©§¨¨©Ÿ¥¨§©§¨¨§¦¨

,erxf ea llgziy dyrn ici lr `wecy rnyne ,'erxf llgi
`ed ,d`iaa xnelk,dy`d z` lqeténð éàä óàmileqtd lk - ©©©¦

wx milqet ok mb.äàéáa§¦¨
d`iay lecb odkn epcnl mpn` :zl`eye `xnbd dkiynn

,zlqetàîéàåelqti `l mileqtd x`yy xn`p `ny -àkéàc ãò §¥¨©§¦¨
äàéáe äéåäik' oeyln cnlpy ,xnelk ,d`ia mbe oiyeciw mb - £¨¨¦¨

mb jxev yiy lecb odkn cnlpe ,oiyecwa jxev yiy 'didz
daiyn .zlqet dpi` oiyecw `ll cal d`ia eli`e ,'d`ia'a

:`xnbdäî ,äðîìàa ìBãb ïäëc àéîecy myk -äðîìàa ìBãb ïäk §¨§Ÿ¥¨§©§¨¨©Ÿ¥¨§©§¨¨
lqetdãeçì äàéáa,(.gr) oldl x`eanke ,oiyeciw `ll ,dcal - §¦¨§¨

énð éàä óàmilqet mileqtd lk mb -,dãeçì äàéáa`ll s`e ©©©¦§¦¨§¨
.oiyeciw

:lirl d`aedy `ztqezd jynda epipyìk ,øîBà éñBé éaøå§©¦¥¥¨
ìeñt BòøfL,dpedkdnìñBtkdn ezy` z` ez`iaa,dpedìëå ¤©§¨¥§¨

ìeñt Bòøæ ïéàL,dpedkdnìñBt Bðéà.ez`iaa ¤¥©§¨¥¥
:`xnbd zxxanàkéà éàîoica weligd dn -éaøì àn÷ àpz ïéa ©¦¨¥©¨©¨§©¦

.éñBé:`xnbd zx`anéðL éøöî ,ïðçBé éaø øîàxb ly ipy xec - ¥¨©©¦¨¨¦§¦¥¦
,ixvnéðL éîBãàå,dy` elrayeäééðéa àkéàwelig mpica yi - ©£¦¥¦¦¨¥©§

ldwa `al mixeq` mnvr mdy oeik ,iqei iaxl `nw `pz oia
Lig` iM inc` arzz `l' (h-g bk mixac) xn`py ,xzen mrxfeŸ§©¥£Ÿ¦¦¨¦
xFC mdl EclEi xW` mipA ,Fvx`a ziid xb iM ixvn arzz `l `EdŸ§©¥¦§¦¦¥¨¦¨§©§¨¦£¤¦¨§¨¤
ipy inec`e ixvn s`y xaeq `nw `pz ,''d ldwA mdl `ai iWilW§¦¦¨Ÿ¨¤¦§©
iax eli`e .ldwa `al mileqt mnvr mdy oeik ,mz`iaa milqet
mrxf mby oeik ,milqet oey`x inec`e ixvn `weecy xaeq iqei
.mz`iaa milqet mpi` ,xyk mrxfy ,ipy inec`e ixvn j` ,leqt

:el` mipicl xewnd z` `xnbd zx`aníäéðLeiaxe `nw `pz - §¥¤
,iqeiäðîìàa ìBãb ïäkî àlà äeãîì àì,dnexzn dlqety ,àpz Ÿ§¨¨¤¨¦Ÿ¥¨§©§¨¨©¨

øáñ àn÷,jk `ed cenildyBúàéaL ,äðîìàa ìBãb ïäk äî ©¨¨©©Ÿ¥¨§©§¨¨¤¦¨
,äøéáòa,el dxeq` `id ixdyìñBôe,dnexza lek`ln dze`óà ©£¥¨¥©

éàä,dxiara mz`iay ipy inec`e ipy ixvn mb -éaøå .ìñBt énð ©©¦¥§©¦
,øáñ éñBémpic mileqtd lkyìBãb ïäëk,dpnl`a,ìBãb ïäk äî ¥¨©§Ÿ¥¨©Ÿ¥¨

,dpnl` `yepd,ìeñt BòøfL,erxf z` llgn `ed ixdyìñBôez` ¤©§¨¥
,dnexza lek`ln dpnl`dìk óàleqtìñBt ,ìeñt BòøfL ©¨¤©§¨¥

,ezy` z` mb ez`iaaé÷etàìdf llkn `ivedl -ïéàc ,éðL éøöî §©¥¦§¦¥¦§¥
,ìeñt Bòøæ,ldwa xzen iyily ixvn ixdyáéúëc(my)íéða' ©§¨¦§¦¨¦

,''ä ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé øLàiqei iax xaeqe £¤¦¨§¨¤§¦¦¨Ÿ¨¤¦§©

oeik ,dy`d z` s` zlqet dpi` ,erxf z` zlqet dpi`y d`iay
.dpnl`a lecb odk z`ial dnec ef d`ia oi`y

.(.gq) lirl d`aedy `ziixad jynd z` dzr zx`an `xnbd
:`ziixaa epipyäzàL ìk ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø[odkd-] ©¨¦§¤©§¦¥¥¨¤©¨

àNBðz`àNBð äzà ,Bzaz`'åëå Búðîìà`yep dz` i`y lke ¥¦©¨¥©§§¨
.ezpnl` z` `yep dz` i` ,eza z`:`xnbd zxxanàkéà éàî- ©¦¨

oicd oiprl weligd dn,éñBé éaø ïéa,leqt erxfy lky xne`d ¥©¦¥
,lqetìoia,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøs` dleqt ezay iny xne`d §©¨¦§¤©§¦¥

:`xnbd zx`an .dpedkl zlqtp ezy`éðBnò øb ,àìeò øîà̈©¨¥©¦
,eäééðéa àkéà éáàBîemdizepae ldwa `al mileqt mdipay ¨¦¦¨¥©§

s` leqt erxf m`y xne`d iqei iax zrcl .dpedkl elit` zexyk
eipay oeik ,ezy` z` lqet ia`ene ipenr xb ,zlqtp ezy`
mb ielz dy`d oic l`ilnb oa oerny oax zrcl eli`e .mileqt
,dpedkl elit` dxyk ia`ene ipenr xb ly ezay oeike ,zad oica

.ez`iaa zlqtp ezy` oi`
:el` mipic ecnl okidn `xnbd zx`aneíäéðLeoaxe iqei iax - §¥¤

,l`ilnb oa oernyäðîìàa ìBãb ïäkî àlà äeãîì àìmdipy - Ÿ§¨¨¤¨¦Ÿ¥¨§©§¨¨
dlqety ,dpnl` `ypy lecb odk oicn mdixac z` egiked

,dnexz zlik`nøáñ éñBé éaø,jk cenll yiyìBãb ïäk äî ©¦¥¨©©Ÿ¥¨
,ìeñt BòøfL äðîìàa,llg `edyìñBôelek`ln dpnl`d z` §©§¨¨¤©§¨¥

,dnexza,ìñBt ,ìeñt BòøfL ìk óà,ia`ene ipenr xb mb okle ©¨¤©§¨¥
eli`e .mz`iaa milqet ,ldwa `al leqt mrxfyïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤

øáñ ìàéìîb,jk cenll yiyBòøæ ìkL äðîìàa ìBãb ïäk äî ©§¦¥¨©©Ÿ¥¨§©§¨¨¤¨©§
,ìeñt,zepa oiae mipa oiaìñBôe,ez`iaa dpnl`d z`óàinìkL ¨¥©¤¨

ìñBôe ,ìeñt Bòøæ,ez`iaaé÷etàìdf llkn `ivedl -éðBnò ©§¨¥§©¥©¦
,ìeñt Bòøæ ìk ïéàc ,éáàBîe,dpedkl elit` dxyk eza ixdy ¨¦§¥¨©§¨

øîàcøîipFOr `ai `l' (c bk mixac) weqta xn`p ,`ziixaa §¨©©Ÿ¨Ÿ©¦
`weecy yexcl yie ,''d ldwA ia`FnE'éðBnò',ldwa `eal lqtp ¨¦¦§©©¦

,úéðBnò àìåoke'éáàBî',lqtp,úéáàBî àìåerxf lk oi`y oeike §Ÿ©¦¨¦§Ÿ¨¦
,lecb odkl dnec epi`y `vnp ,zexzen mdizepa ixdy ,leqt

.ezy` z` lqet epi`e

äðùî
l`xyi za e` odk za ote` dfi`a hxtl dkiynn dpynd

l`xyi :zelke` opi` ote` dfi`ae ,dnexza zelke`ñðBàä̈¥
äzôîäå,odk zaäèBMäå,odk za `ypyïéìñBô àìdze` §©§©¤§©¤Ÿ§¦

oiyeciw jxca `ly xyk l`xyi z`iay oeik ,dnexza lek`ln
md leqt z`ia e` xyk l`xyi ly oiyeciw wx `l` ,zlqet dpi`

.dnexzd on dze` milqetyå,l`xyi za dzit e` qp`y odk ok §
,d`ypy dhey odk e`ïéìéëàî àìo`k oi`y oeik ,dnexza dze` Ÿ©£¦¦

.dnexza dlik`n dcal d`iad oi`e ,zeyi` oipwíàåodk za §¦
y inl dlrapìàøNéa àáì ïééeàø ïðéàdze` oilqFR EN` ixd , ¥¨§¦¨Ÿ§¦§¨¥£¥¥§¦

.dnexza lek`ln
:dpynd zx`anãöék,oilqet opi`äéäodM zA lr `AW l`xUi ¥©¨¨¦§¨¥¤¨©©Ÿ¥

,dhey l`xyi d`yp m` oke ,iezita e` qpe`a ,oiyecw myl `ly
,äîeøúa ìëàzepi` dheye ,oiyecw oi` iezite qpe`a ixdy Ÿ©¦§¨

mpi`y oeik ,dze` zlqet dpi` mz`iae ,d`pw `le oiyecw zxeza
.ldw ileqt
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc zenai(oey`x meil)

dén÷ äåä àãáeòeiptl dyrn `a -ïBòîc àzLéðëa ïðçBé éaøc- ¨¨£¨©¥§©¦¨¨¦§¦§¨§¨
oern xird ly zqpkd ziaa,úaLa úBéäì ìçL íéøetkä íBéa§©¦¦¤¨¦§§©¨

äìîed zeg`däðBLàødpa z`,úîed zeg`d okeäiðLz` dln ¨¨¦¨¥§¦¨
dpa,úîedeåéðôì äàa úéLéìLe ,dpa z` lenl m`d le`yløîà ¥§¦¦¨¨§¨¨¨©

éìeîe éëì dì.zaye mixetkd mei meidy s`eéiaà déì øîàaxl ¨§¦¦¨©¥©©¥
,wgviúéøL÷c éæçjpd ,df dyrn lr cirn dz`y jkay d`x - £¦§¨¨¦
xiznàøeqéàmixetikd meie zay lyål mxeb,àzðkñdwfg m`y ¦¨§©©§¨

,zeni `ny ,dpa z` lenl ziyilyl xeq` minrt izya zrawp
,mixetikd meie zayd z` dgec dpi`e dpnfa `ly dlny `vnpe
ok it lr s`e .dlin zngn eig` ezny wepiz lenl dpkq ef oke

éiaà dìò Cîñ,dkldldáñð ìæàådy`l `ype jlde -äîeçì ¨©£¨©©¥©£©§©©§¨
àzøa[eza-]dáñðc ,äãeäé áøc déøa ÷çöé áøc déøa éñéàc- §©¨§¦¦§¥§©¦§¨§¥§©§¨§§©©

d`yp xakyàúéãaîeôc àáçø[`zicaneta xc didy-]áéëLe ©£¨§§§¦¨§¦
d`yp eixg`e ,[xhtpe-]áéëLe ,äðç øa øa äaøc déøa ÷çöé áø©¦§¨§¥§©¨©©¨¨§¦

,xhtp `ed s`e -àeä dáñðe,iia` d`yp okn xg`le -áéëLe §©©§¦
ipy ezny xg`l iia` d`ypy `vnpe .xhtp `ed mb seqale

.dilra
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום ראשון עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ימי החנוכה, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יהושע שי' פרט

שלום וברכה!

הנני בזה להודות למר בעד החוברת בחינות עיון ומחקר )מס' 3-2( וכן בעד הקודמות, ומשנה 

תודה למפרע בעד המשלוחים העתידים לבוא.

בהזדמנות טובה זו של ימי החנוכה, אאחל למר שיהי' בכל עניניו וכן בכל עניני אחינו בני ישראל 

באופן דמוסיף והולך ואור כהוראות הנרות הללו שאנו מדליקין הלוך ומוסיף בנר ואור מיום ליום.

בכבוד ובברכה.
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ï÷øåô íå÷é [åì ֿ 'יקום ברכת לומר יכול היחיד גם -

.74פורקן'
ùãçä ïéëøáîùë [æì אומרים ר"ה שקודם בשבת -

.79'אבֿהרחמים'
íéîçøä áà [çì סיון ר"ח "כשמברכין כתב בסידור -

אין  אייר מברכים שבשבת ומשמע אותו". אומרים

הרחמים  אב .80אומרים
íéîçøä áà [èì'הרחמים 'אב שאומרים משמע -

וכיו"ב  מילה יש אם גם וסיון אייר החודש כשמברכים
הכנסת  .81בבית

íéîçøä áà [î'בד גם הרחמים אב אומרים -
.82פרשיות 
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ולעוסקים 72) הקהל (לכל שברך מי רק מובא בסידור

אינו  רחמים) מלא אֿל (או יזכור נוסח אבל ציבור), בצרכי
אמנם  דא"ח, עם וסידור שקלאוו מהדורת (סידור כלל מוזכר
מוסף  לפני נשמות הזכרת נוסח מופיע אור תורה בסידור
ולענין  קסז). ע' ח"ב במסיבו המלך וראה רגלים, לשלש
ונוהגין  סי"ד: תרכא סי' לקמן הובא ביוהכ"פ נשמות הזכרת

בעבורם. צדקה ונודרים הכיפורים ביום נשמות להזכיר
בשבת  הזכרה שעושין כתב יב ס"ק פג סי' בבדה"ש והנה
כלל  הזכרה עושים אין כיום אמנם שנה, בכל היא"צ שלפני

אנ"ש. של כנסיות בבתי
פורקן,73) ביקום ס"ת אוחז שש"צ צ"ו בסי' הט"ז כ'

החדש  ולברכת יהללו, לאמירת ס"ת נוטל הש"צ וכהיום
י). ס"ק פג סי' (בדה"ש (בלבד)

רשאי 74) לציבור הקבועה תפילה כי בארמית, שהוא אף
קא). סי' (ראה ארמי בלשון היא אפילו לאומרה, היחיד גם
מי  (לפני פעמיים רבינו בסידור הובא פורקן' 'יקום ברכת
הקהל, לכל והשני בתורה העוסקים עבור הראשון שברך)
פורקן  יקום לומר צריך אינו המתפלל יחיד כתב: השני ועל
הקהל  את מברך שאינו משום והיינו שברך מי ולא זה
בבית  נמצא שאם אחרונים כתבו ולכך בתוכם, נמצא כשאינו
(מקור  ביחיד מתפלל אם אף פורקן' 'יקום יאמר הכנסת

לחו"י). חיים
לשלום  תשועה' 'הנותן תפילת רבינו בסידור הובאה כן

המלכות.
חלק 75) בתור הובא וביו"ט בשבת, רבינו בסידור הובא

נשמות. מהזכרת
צדקתך;76) שבת: של במנחה שאומרים הפסוקים שלשת

צדקתך. וצדקתך;

נפילת 77) בו אומרים שאין יום בשבת חל "אם והיינו
ובסידור: ס"ז). רצב סי' (לקמן בחול" חל היה אם אפים

אותו. אומרים אין תחנון אומרים וכשאין
בסידור.78) וכ"ה

חב"ד  סידורי בשאר וכן שקלאוו דפוס שבסידור להעיר
נכתב: כח) אות הסידור בקונטרס שמעיד (כפי הישנים

נקמת לעינינו בימינו שהושמט וינקום נוסח (שהוא דם
שלום). דרכי מפני בכ"מ

סל"ה).79) י' שער אפרים (שערי החודש מברכים שאין
דכשמברכין 80) משמע - קאפיל מהר"י בסידור כתב וכן

ימי  שהם מפני הטעם וישֿלומר אומרים. [אין] אייר ר"ח
(הערת  בא"א)". רפ"ד סו"ס או"ח פריֿמגדים (ראה ניסן
לשוע"ר  בהוספות (נדפסה הסידור פסקי על אדמו"ר כ"ק
'באופן  בטעות פיענחו ושם ,(877 ע' ח"ב הישנה מהדורה
וביאורים  (הערות אברהם' 'באשל היא הכוונה אמנם אחר'

תתקעח)). קובץ
אב 81) אומרים אין לעולם רבינו בסידור המובא לפי אמנם

הכנסת. בבית חתן או מילה כשיש הרחמים
אדמו"ר  כ' י"ד רפ"ד בסי' יג: ס"ק פג סי' בבדה"ש כתב
בימי  השבתות ובכל א"ה אומרים אייר ר"ח כשמברכין שגם
לא  בסידור אבל מילה, אירע אם אף אותו אומרים הספירה
דעתו  תחנון שא"א ניסן בחדש שהוא לפי אייר ר"ח הזכיר
הספירה  שבימי שבתות בשאר ה"ה ולפ"ז א"ה, לומר דא"צ
מוכח  וכן א"ה, א"א מילה או חתן שיש כגון תחנון כשא"א
שאומרים  מקומות יש שכ' תצ"ג סי' בלבוש ועי' בסידור,
המקומות  כל מנהג דאינו מבואר וסיון, אייר כשמברכין א"ה
לאמרו  ז"ל אדמו"ר הכריע ע"כ האחרונים, שסתמו כמו
בשאר  ולא אייר, ר"ח כשמברכין ולא סיון ר"ח כשמברכין
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החדש  כשמברכין .84המולד
החודש  ברכת אמירת בשעת לעמוד הש"ץ 85ונהגו וכן .

החודש. ברכת בשעת הס"ת אוחז
הס"ת  מוציאים אין החודש, ברכת לברך שכחו אם

ס"ת  בלא החודש ברכת יאמרו אלא .86שנית,
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שאומרים  דאע"פ תחנון, כשא"א הספירה של שבתות
לענין  עדיף תחנון שא"א יום מ"מ סיון, ר"ח כשמברכים
שנקבר  למי מזכי"נ מברכין בשבת דהא מברכין, משבת א"ה
גם  כלל, מזכי"נ אין תחנון אומרים וכשאין השבוע באותו
וכשמברכין  א"ה שא"א בסתם רמ"א כ' תחנון כשא"א
אלמא  אדמו"ר וכ"כ אותו שא"א מקומות" "ויש כ' החדש
כמו  המקומות בכל פשוט מנהג אינו החדש דכשמברכין

תחנון. כשא"א
בסידור  רבינו מלשון דייקו משוע"ר הלכות קיצור ובס'
בו  כשחל אפי' סיון מברכים בשבת הרחמים אב שאומרים
אב  לומר מיוחד טעם שיש משום והיינו וכיו"ב, מילה
שאינו  הגזירות עיקר בו שחלו סיון מברכים בשבת הרחמים

אייר, החודש במברכים
אומרים  שאין שהטעם מורה הדברים פשטות אמנם
מחמת  הוא גזירות) היו בו (שאף אייר חודש במברכים
החודש  במברכים מילה חלה אם ועפי"ז ניסן חודש שהוא
השלחן  בבדי שהבין כפי הרחמים' 'אב בו אומרים אין סיון
סוס"י  עולם' ב'פתחי רבינו בסידור הבין וכן רבינו, בסידור

רפד.
פסקי  על אדמו"ר כ"ק מהערת משמע הובאה וכן הסידור

הרחמים  אב אומרים שאם משמע בו לפמ"ג צויין שם לעיל
גם  לאמרו יש - ניסן ימי שהוא אף אייר מברכים בשבת
הרחמים, אב אמירת דוחים ניסן ימי אם אבל מילה, כשיש

מברכים  בשבת הרחמים אב תדחה מילה ברית גם כן אם
סיון.

גם  הספירה ימי של בשבת הרחמים אב לומר יש ולאידך
(קביעות  מברכים שבת אינה אם - ניסן בחודש חלה אם
לטיבותא  תרתי אין זו שבשבת בלבד) באה"ק לחול היכולה

מברכים. שבת אינה שהרי
במדינות  שהמנהג כתב (במוסגר) ס"ח תכט שבסי' ולהעיר
נכנס  ולא ניסן, חודש כל הרחמים אב אומרים שאין אלו

אייר. חודש מברכים שבת לפרט
אגרת 82) (חי"ב הריי"צ אדמו"ר כ"ק קודש באגרות

בדרך  כמ"ש דלא והוא שאומרים, שהמנהג כתב ד'תקיג)
החיים.

אם  האחרונים נחלקו פרה ופ' זכור בפ' שם: ובבדה"ש
דעתו  מוכח בסידור אדמו"ר ל' מסתימת אבל א"ה, לומר

לכו"ע. בהם נשמות מזכירין אין אבל א"ה, לומר שצריך
'אב 83) תפילת חוברה שבעקבותיהם ד'תתנו גזירות

הרחמים'.
סידור.84)

דקות  שעות ע"פ המולד זמן מכריז שהגבאי והמנהג
וחלקים.

תיז.85) סי' מג"א
חיים 86) (מקור ס"ת עם במנחה לאמרו שכתבו ויש

לחו"י).

•
zay zekld - jexr ogley

ËÈ או סכנה בו ואין למשכב חוליו מחמת שנפל חולה
כל  ממנו שנחלש עד כך כל שמצטער מיחוש לו שיש
צרכיו  הרי דומה הוא למשכב כנפל שהולך אע"פ שאז גופו
כגון  תורה של גמורות במלאכות אפילו נכרי ע"י נעשין
מאכלות  שכל ואע"פ לכך צריך אם לו לבשל או לו לאפות
שאין  לחולה אותן התירו לא סופרים מדברי אפילו האסורות
שאי  בשבת נכרים בישולי איסור לו התירו אעפ"כ סכנה בו
אלא  עצמו מחמת מותר שהוא כיון אחר בענין אפשר

האיסור. לו גורם הנכרי שמעשה

תורה  של באיסור ישראל ע"י שבת עליו מחללין אין אבל
נפש. סכנת בו שאין כל אבר סכנת בו יש אפילו

כגון  בידים סופרים דברי באיסורי ישראל עליו ולחלל
שחיקת  גזרת משום אסורה שהיא רפואה כל לו לעשות

בעשייתה  מלאכה סרך שום בעצמה בה שאין אע"פ סמנים
איסור  בעצמה בה גם יש אפילו או סופרים מדברי אפילו
שינוי  שום בלא לו לעשותה מותר בעשייתה סופרים מדברי
למשכב  נפל שלא אע"פ אבר סכנת בו יש אם החול מדרך

לא  גופו.וגם כל ממנו חלה

שמצטער  או למשכב שנפל אלא אבר סכנת בו אין אם אבל
האסור  דבר לו עושין אין גופו כל ממנו שחלה עד כך כל
וע"י  החול מדרך בשינוי אלא ישראל ע"י סופרים מדברי
הגונח  כגון גמורה מלאכה אפילו לעשות מותר שינוי
בעשייתה  שמשנה שכיון שיתבאר כמו בפיו לינק] [שמותר
לאכול  לו צריך ואם סופרים מדברי אלא אסורה אינה
איסור  בזה שיש אע"פ לרפואה שהם הניכרים מאכלים
שיתבאר  כמו סמנים שחיקת גזרת משום סופרים מדברי
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ï÷øåô íå÷é [åì ֿ 'יקום ברכת לומר יכול היחיד גם -

.74פורקן'
ùãçä ïéëøáîùë [æì אומרים ר"ה שקודם בשבת -

.79'אבֿהרחמים'
íéîçøä áà [çì סיון ר"ח "כשמברכין כתב בסידור -

אין  אייר מברכים שבשבת ומשמע אותו". אומרים

הרחמים  אב .80אומרים
íéîçøä áà [èì'הרחמים 'אב שאומרים משמע -

וכיו"ב  מילה יש אם גם וסיון אייר החודש כשמברכים
הכנסת  .81בבית

íéîçøä áà [î'בד גם הרחמים אב אומרים -
.82פרשיות 

zetqede mipeiv
ולעוסקים 72) הקהל (לכל שברך מי רק מובא בסידור

אינו  רחמים) מלא אֿל (או יזכור נוסח אבל ציבור), בצרכי
אמנם  דא"ח, עם וסידור שקלאוו מהדורת (סידור כלל מוזכר
מוסף  לפני נשמות הזכרת נוסח מופיע אור תורה בסידור
ולענין  קסז). ע' ח"ב במסיבו המלך וראה רגלים, לשלש
ונוהגין  סי"ד: תרכא סי' לקמן הובא ביוהכ"פ נשמות הזכרת

בעבורם. צדקה ונודרים הכיפורים ביום נשמות להזכיר
בשבת  הזכרה שעושין כתב יב ס"ק פג סי' בבדה"ש והנה
כלל  הזכרה עושים אין כיום אמנם שנה, בכל היא"צ שלפני

אנ"ש. של כנסיות בבתי
פורקן,73) ביקום ס"ת אוחז שש"צ צ"ו בסי' הט"ז כ'

החדש  ולברכת יהללו, לאמירת ס"ת נוטל הש"צ וכהיום
י). ס"ק פג סי' (בדה"ש (בלבד)

רשאי 74) לציבור הקבועה תפילה כי בארמית, שהוא אף
קא). סי' (ראה ארמי בלשון היא אפילו לאומרה, היחיד גם
מי  (לפני פעמיים רבינו בסידור הובא פורקן' 'יקום ברכת
הקהל, לכל והשני בתורה העוסקים עבור הראשון שברך)
פורקן  יקום לומר צריך אינו המתפלל יחיד כתב: השני ועל
הקהל  את מברך שאינו משום והיינו שברך מי ולא זה
בבית  נמצא שאם אחרונים כתבו ולכך בתוכם, נמצא כשאינו
(מקור  ביחיד מתפלל אם אף פורקן' 'יקום יאמר הכנסת

לחו"י). חיים
לשלום  תשועה' 'הנותן תפילת רבינו בסידור הובאה כן

המלכות.
חלק 75) בתור הובא וביו"ט בשבת, רבינו בסידור הובא

נשמות. מהזכרת
צדקתך;76) שבת: של במנחה שאומרים הפסוקים שלשת

צדקתך. וצדקתך;

נפילת 77) בו אומרים שאין יום בשבת חל "אם והיינו
ובסידור: ס"ז). רצב סי' (לקמן בחול" חל היה אם אפים

אותו. אומרים אין תחנון אומרים וכשאין
בסידור.78) וכ"ה

חב"ד  סידורי בשאר וכן שקלאוו דפוס שבסידור להעיר
נכתב: כח) אות הסידור בקונטרס שמעיד (כפי הישנים

נקמת לעינינו בימינו שהושמט וינקום נוסח (שהוא דם
שלום). דרכי מפני בכ"מ

סל"ה).79) י' שער אפרים (שערי החודש מברכים שאין
דכשמברכין 80) משמע - קאפיל מהר"י בסידור כתב וכן

ימי  שהם מפני הטעם וישֿלומר אומרים. [אין] אייר ר"ח
(הערת  בא"א)". רפ"ד סו"ס או"ח פריֿמגדים (ראה ניסן
לשוע"ר  בהוספות (נדפסה הסידור פסקי על אדמו"ר כ"ק
'באופן  בטעות פיענחו ושם ,(877 ע' ח"ב הישנה מהדורה
וביאורים  (הערות אברהם' 'באשל היא הכוונה אמנם אחר'

תתקעח)). קובץ
אב 81) אומרים אין לעולם רבינו בסידור המובא לפי אמנם

הכנסת. בבית חתן או מילה כשיש הרחמים
אדמו"ר  כ' י"ד רפ"ד בסי' יג: ס"ק פג סי' בבדה"ש כתב
בימי  השבתות ובכל א"ה אומרים אייר ר"ח כשמברכין שגם
לא  בסידור אבל מילה, אירע אם אף אותו אומרים הספירה
דעתו  תחנון שא"א ניסן בחדש שהוא לפי אייר ר"ח הזכיר
הספירה  שבימי שבתות בשאר ה"ה ולפ"ז א"ה, לומר דא"צ
מוכח  וכן א"ה, א"א מילה או חתן שיש כגון תחנון כשא"א
שאומרים  מקומות יש שכ' תצ"ג סי' בלבוש ועי' בסידור,
המקומות  כל מנהג דאינו מבואר וסיון, אייר כשמברכין א"ה
לאמרו  ז"ל אדמו"ר הכריע ע"כ האחרונים, שסתמו כמו
בשאר  ולא אייר, ר"ח כשמברכין ולא סיון ר"ח כשמברכין
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החדש  כשמברכין .84המולד
החודש  ברכת אמירת בשעת לעמוד הש"ץ 85ונהגו וכן .

החודש. ברכת בשעת הס"ת אוחז
הס"ת  מוציאים אין החודש, ברכת לברך שכחו אם

ס"ת  בלא החודש ברכת יאמרו אלא .86שנית,

zetqede mipeiv
שאומרים  דאע"פ תחנון, כשא"א הספירה של שבתות
לענין  עדיף תחנון שא"א יום מ"מ סיון, ר"ח כשמברכים
שנקבר  למי מזכי"נ מברכין בשבת דהא מברכין, משבת א"ה
גם  כלל, מזכי"נ אין תחנון אומרים וכשאין השבוע באותו
וכשמברכין  א"ה שא"א בסתם רמ"א כ' תחנון כשא"א
אלמא  אדמו"ר וכ"כ אותו שא"א מקומות" "ויש כ' החדש
כמו  המקומות בכל פשוט מנהג אינו החדש דכשמברכין

תחנון. כשא"א
בסידור  רבינו מלשון דייקו משוע"ר הלכות קיצור ובס'
בו  כשחל אפי' סיון מברכים בשבת הרחמים אב שאומרים
אב  לומר מיוחד טעם שיש משום והיינו וכיו"ב, מילה
שאינו  הגזירות עיקר בו שחלו סיון מברכים בשבת הרחמים

אייר, החודש במברכים
אומרים  שאין שהטעם מורה הדברים פשטות אמנם
מחמת  הוא גזירות) היו בו (שאף אייר חודש במברכים
החודש  במברכים מילה חלה אם ועפי"ז ניסן חודש שהוא
השלחן  בבדי שהבין כפי הרחמים' 'אב בו אומרים אין סיון
סוס"י  עולם' ב'פתחי רבינו בסידור הבין וכן רבינו, בסידור

רפד.
פסקי  על אדמו"ר כ"ק מהערת משמע הובאה וכן הסידור

הרחמים  אב אומרים שאם משמע בו לפמ"ג צויין שם לעיל
גם  לאמרו יש - ניסן ימי שהוא אף אייר מברכים בשבת
הרחמים, אב אמירת דוחים ניסן ימי אם אבל מילה, כשיש

מברכים  בשבת הרחמים אב תדחה מילה ברית גם כן אם
סיון.

גם  הספירה ימי של בשבת הרחמים אב לומר יש ולאידך
(קביעות  מברכים שבת אינה אם - ניסן בחודש חלה אם
לטיבותא  תרתי אין זו שבשבת בלבד) באה"ק לחול היכולה

מברכים. שבת אינה שהרי
במדינות  שהמנהג כתב (במוסגר) ס"ח תכט שבסי' ולהעיר
נכנס  ולא ניסן, חודש כל הרחמים אב אומרים שאין אלו

אייר. חודש מברכים שבת לפרט
אגרת 82) (חי"ב הריי"צ אדמו"ר כ"ק קודש באגרות

בדרך  כמ"ש דלא והוא שאומרים, שהמנהג כתב ד'תקיג)
החיים.

אם  האחרונים נחלקו פרה ופ' זכור בפ' שם: ובבדה"ש
דעתו  מוכח בסידור אדמו"ר ל' מסתימת אבל א"ה, לומר

לכו"ע. בהם נשמות מזכירין אין אבל א"ה, לומר שצריך
'אב 83) תפילת חוברה שבעקבותיהם ד'תתנו גזירות

הרחמים'.
סידור.84)

דקות  שעות ע"פ המולד זמן מכריז שהגבאי והמנהג
וחלקים.

תיז.85) סי' מג"א
חיים 86) (מקור ס"ת עם במנחה לאמרו שכתבו ויש

לחו"י).
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ËÈ או סכנה בו ואין למשכב חוליו מחמת שנפל חולה
כל  ממנו שנחלש עד כך כל שמצטער מיחוש לו שיש
צרכיו  הרי דומה הוא למשכב כנפל שהולך אע"פ שאז גופו
כגון  תורה של גמורות במלאכות אפילו נכרי ע"י נעשין
מאכלות  שכל ואע"פ לכך צריך אם לו לבשל או לו לאפות
שאין  לחולה אותן התירו לא סופרים מדברי אפילו האסורות
שאי  בשבת נכרים בישולי איסור לו התירו אעפ"כ סכנה בו
אלא  עצמו מחמת מותר שהוא כיון אחר בענין אפשר

האיסור. לו גורם הנכרי שמעשה

תורה  של באיסור ישראל ע"י שבת עליו מחללין אין אבל
נפש. סכנת בו שאין כל אבר סכנת בו יש אפילו

כגון  בידים סופרים דברי באיסורי ישראל עליו ולחלל
שחיקת  גזרת משום אסורה שהיא רפואה כל לו לעשות

בעשייתה  מלאכה סרך שום בעצמה בה שאין אע"פ סמנים
איסור  בעצמה בה גם יש אפילו או סופרים מדברי אפילו
שינוי  שום בלא לו לעשותה מותר בעשייתה סופרים מדברי
למשכב  נפל שלא אע"פ אבר סכנת בו יש אם החול מדרך

לא  גופו.וגם כל ממנו חלה

שמצטער  או למשכב שנפל אלא אבר סכנת בו אין אם אבל
האסור  דבר לו עושין אין גופו כל ממנו שחלה עד כך כל
וע"י  החול מדרך בשינוי אלא ישראל ע"י סופרים מדברי
הגונח  כגון גמורה מלאכה אפילו לעשות מותר שינוי
בעשייתה  שמשנה שכיון שיתבאר כמו בפיו לינק] [שמותר
לאכול  לו צריך ואם סופרים מדברי אלא אסורה אינה
איסור  בזה שיש אע"פ לרפואה שהם הניכרים מאכלים
שיתבאר  כמו סמנים שחיקת גזרת משום סופרים מדברי
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c"agרי i`iyp epizeax zxezn

ע"י  לעשותו לעולם אפשר שאי (דבר שהוא כיון מקום מכל
ולענין  אוסרין ויש לו התירו גופו בכל חולה והוא) נכרי

המיקל: אחר הלך סופרים בדברי הלכה

Î שנחלש עד כך כל מצטער אינו וגם למשכב נפל לא ואם
מותר  גדול) צער לו יש פנים כל על (אבל גופו כל
אפילו  בשינוי הנעשה שבות כל ישראל ידי על לו לעשות
שהם  הניכרים מאכלים לאכול לו אסור אבל מלאכה הוא
שאין  אע"פ בשינוי שלא שבותים שאר שכן וכל לרפואה
שזהו  נכרי ע"י גמורה מלאכה לעשות וכן מלאכה סרך בהם

בשינוי. שלא גמור שבות

מקצת  אלא הגוף כל הכולל חולי ולא גדול צער לו אין ואם
נכרי  ע"י סופרים מדברי שבות כל לעשות לו מותר אזי חולי
ישראל  ע"י לא אבל ש"ז בסי' כמ"ש בשינוי שלא אפילו
נכרי  ע"י מבחוץ רפואה לו לעשות מותר ולכן בשינוי אפילו
ואף  בזה מעשה עושה אינו שהוא כיון עליו שם שיניחנה
(אבל  למעלה שנתבאר כמו כלום בכך אין קצת לו שמסייע
שיתבאר). ע"ד לרפואה שהם הניכרים מאכלים לאכול אסור

בעלמא  מיחוש אלא חולי מקצת אפילו לו אין אם אבל
שהוא  הניכר דבר שום נכרי ע"י אפילו לו לעשות אסור

למעלה: שנתבאר כמו לרפואה

‡Î ע"י אפילו אסור ישראל ע"י לעשות שאסור כל
לחולה  מותר הנכרי לו כשעושה אבל בעצמו החולה
החולי  בסוף ישראל לעין הכוחל נכרי כגון קצת לסייעו
בה  שיכנס העין ולסגור לפתוח לו מותר מעט קודחת שהיא
הנכרי  יכול שהיה כל ממש בו אין שמסייע יפה הכחול
הישראל  היה שלא אלא הישראל סיוע בלא בלבדו לעשותו
עושה  כשהנכרי ואפילו למעלה שנתבאר כמו ידו על מעכב
בענין  לסייעו לחולה מותר שמותר במקום גמורה מלאכה לו

שנתבאר. זה

מדברי  גמור שבות הוא גמורה למלאכה שהמסייע (ואע"פ
הוא  עכ"פ לשבות כשמסייע ואף שמ"ו בסי' כמ"ש סופרים
אמירה  שבות שהתירו כיון כאן מקום מכל דשבות שבות
הסיוע  שבות להתיר שיש הדין הוא החולה לצורך לנכרי
הרפואה  נעשית כך ידי שעל החולה צורך ג"כ בו שיש כיון
סגירת  כגון לבדו הנכרי ע"י נעשית שהיתה ממה בטוב יותר

בו  להכניס העין פתיחת וכן יפה הכחול בו שיכנס העין
יכול  הנכרי שהיה אף השן להוציא הפה לפתיחת או הכחול
להטיל  לכך חכמים הצריכו לא מקום מכל בלבדו לעשותה
לעשותו  לו שייך שהדבר מי יעשהו ושלא הנכרי על זה
האסור  דבר שאר עושה כשהנכרי אבל בעצמו החולה דהיינו
בעשייתו  לסייעו (אחר) לישראל אין סופרים מדברי אפילו
לעשותו  יכול הנכרי שהרי בסיועו כלל צורך שאין כיון
נעשית  כך ידי שעל בסיועו צורך איזה יש אם אבל בלבדו
מותר  בלבדו הנכרי עושה שהיה ממה בטוב יותר הרפואה

קצת). לסייעו אחר לישראל אף

אף  אסור הישראל סיוע בלתי כלל להעשות אפשר אי ואם
לסייעו: עצמו לחולה

·Î מה לו שאין לקטן תבשיל לעשות לנכרי לומר מותר
בו  שאין חולה כצרכי דינם קטן צרכי שסתם לאכול
אפשר  אי אם בידים אפילו מוקצה להאכילו ומותר סכנה

אחר: בענין

‚Î לה כשצריך אלא חולה בשביל לנכרי אמירה התירו לא
שבת: מוצאי לצורך לא אבל בשבת

„Î בשבת מדורה לו ועושין היא סכנה ונצטנן דם הקיז
בו  שיש אע"פ אחר לחולה אבל תמוז בתקופת אפילו
לחממו  שאפשר לו סכנה בצינה אין מקום מכל סכנה
אם  אלא נכרים ע"י אלא מדורה לו עושין אין לכן בבגדים
שיש  חולה שכל ולהאומרים בהם לחממו בגדים שם אין כן
לו  לעשות שרגילין מה כל ישראל ע"י לו עושין סכנה בו
מקום) (מכל סכנה ההוא הדבר במניעת שאין אע"פ בחול
בחול  כדרכו ישראל ע"י מדורה כן גם לו לעשות מותר

אלו): במדינות לנהוג יש היאך למעלה נתבאר (וכבר

‰Î שמתכוין הדבר שניכר מפני העין לתוך יין נותנין אין
שאינו  מפני העין גבי על ליתנו מותר אבל לרפואה
פותח  שאינו והוא לרפואה כמתכוין ולא כרוחץ אלא נראה
ניכר  היין בה שיכנס וסוגרה פותחה אם אבל העין וסוגר
לרחוץ  דרך שאין ועכשיו ואסור לרפואה שמתכוין הדבר

לרפואה: כשמתכוין ענין בכל אסור ביין

יטֿכה  סעיפים בשבת חולה דין שכח, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: לשירת תוכןתוכןתוכןתוכן המלאכים שירת בין ההבדל

הנשמות 

íéùåã÷ àøåá øîàî éô ìò ïáåé äééìòä ïéðòå
.ãòì êîù çáúùé

ע"י  בנשמה הנפעלת העלי' את לבאר כדי
מה  ביאור להקדים יש גשמי, בגוף למטה ירידתה
ק"ש) בברכות הנ"ל הברכה (בהמשך שאומרים

לעד". שמך ישתבח קדושים "בורא

ד  יבואר, זה נשמות קדושים "[בפרק על קאי כאן "

הנשמות  עבודת מעלת גודל מתואר וכאן ישראל,

מעבודת  יותר הרבה גבוהה היא כיצד למעלה, בהיותן

" לה' מהללות הנשמות כי סלה המלאכים, יום.. ,"בכל

בזמנים  רק שירה שאומרים כמלאכים דלא הפסק, בלי

ביום. מסויימים

גדולה, באריכות לבאר ימשיך ואילך רביעי מפרק

גופא, (- שמך ישתבח קדושים בורא -) זה בלשון כיצד

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

c"ag i`iyp epizeax zxezn

שמיני  בפרק השלימות; תכלית זו אין שעדיין מודגש,

ע  בנשמה הנפעל הנפלא העילוי את יבאר י "ותשיעי

בעוה  ענין "עבודתה מבאר עשר ואחד עשירי ובפרק ז;

בעוה  הנשמה לעילוי "עבודת הגורמת היא שדוקא ז,

זה. נפלא

" ענין יבאר עשר שנים העולמות בפרק "עליית

הבחינות  שתי - האחרונים ובפרקים השבת, דיום

עילאה]. ושבת תתאה שבת בשבת,

íéøîåàù åîëå ,íéùåã÷ '÷ð úåîùðä éë
,äìñ êåììäé íåé ìëá íéùåã÷å äøùò äðåîùá

.úåîùðä ìò éà÷ã

,íéëàìîä ìù äùåã÷ øãñ íéøîåà äìçúîù
ë"çàå ,êåìîéå êåøáå ùåã÷ íéøîåàù êéà

ãåò íéøîåà לסדר בהמשך קדוש, אתה [בברכת
המלאכים] של íåé",קדושה ìëá íéùåã÷å" דזה]

úåîùðä.קאי] ìò

úùåã÷ äìçú ,äìòîì äèîìî øãñë íéøîåàå
ù"îëå ,óåâ íäì ùé íéëàìîäù ,íéëàìîä

åúéåâå"[וגופו]åéëàìî äùåò áéúëå "ùéùøúë
.èäåì ùà åéúøùî úåçåø

נוצרו  רוחניים) יצורים (שהם המלאכים גופות
לוהט") אש ("רוחות.. ואש רוח היסודות משני

רוחניים. יותר יסודות שהם

[כלומר:

שגם פשוט רוחניים,גופות זה הם המלאכים
כי  הראות, בחוש נתפסים המלאכים אין "שלכן
להיות  והמלאכים דוקא גשמי דבר תופסת ראי'
הראי' אין לכן עדיין רוחנית מציאות הוא שגופם

דמלא  וכ"ידוע אותם". מופשטים תופסת הם כים
הרוחניים  מיסודות הם שלהם הגופים דגם מגשם,
פירוש, היצירה", דעולם ורוח אש דהיינו ורוח, אש
כל  מורכב שמהם גשמיים יסודות ד' שיש כשם
יסודות  ד' יש כך האדם), גוף (כולל גשמי דבר
המלאכים  וגופות רוחניות, תכונות שהם רוחניים

ורוח מאש .רוחני הם

גוף, למלאכים יש סוף-סוף מכלֿמקום אך
(דלא  נפשם את ומגדיר המגביל רוחני כלי שהוא
למטה  ירידתן קודם למעלה, שהן כפי כנשמות

כלל)]. גוף להם שאין הזה, לעולם

ìåãâ êàìî ùéù ,íå÷î íéñôåú íéëàìîä ïëìå

,'åë íìåò ùéìùá êàìî ùéå äðù ÷"ú êìäî
úðéçáá àåäù ,ë"ë ìåãâ íäìù óåâä åðééäå

.íå÷î
שהוא  (אף "גוף" למלאכים יש שסו"ס מאחר
הם  הרי גשמי), מקום תופס שאינו רוחני גוף

מקום (היינו "מקום" בגדר כמובן),רוחני מוגדרים ,
המלאכים  גודל את שתיארו רז"ל מדברי כמוכח

מקום. של בתוארים

úðéçáá ë"â íä éøä íå÷î úðéçáá íäù øçàîå
äðéçáá íéàøáð íä íäéðù ïîæäå íå÷îäù ,ïîæ

.äøéù øîåì òåá÷ úò ïäì ùé ïëìå ,'à
מקום  בחינת הם העולם וגבולות דגדרי ידוע
ודרום  צפון ומערב מזרח הוא (מקום זמן ובחינת
דשניהם  ועתיד), הוה עבר - וזמן ומטה, מעלה

" - אחד ומהותם שכל גבולות תוכנם היינו הנברא, "
מסויים, ובמקום מסויים בזמן להמצא מוכרח נברא
ולפיכך, יחד, נבראו שניהם והמקום שהזמן וזהו
[ומאידך, זמן בגדר הוא הרי מקום בגדר שהוא כל

זמן]. בגדר גם אינו מקום בגדר שאינו כל

הם  שמלאכים דמאחר בעניננו, מובן שמזה
עבודת  גם וכך זמן, בגדר הם כן על מקום, בגדר
רק  היא - שלהם שירה אמירת שהיא המלאכים,
זמן  בגדר שמוגדר דבר שכל לפי קבועות, בעתים
אינה  המלאכים שירת ולכן וסוף, התחלה לו יש

בתמידות.

,íå÷îå ïîæ úðéçá íäì ïéà úåîùðä ë"àùî
,ìãáåî åðééä ùã÷ ,íéùåã÷ úðéçáá íäù éôì
íéìãáåî íä äìòîì àéäù åîë äîùðäù

.íå÷î úðéçáá ïðéàå éøîâì óåâ úðéçáî
שאר ה  (לעומת "קדושים" נקראות נשמות

הבדלה  לשון קדושה - מלאכים) ואפילו הנבראים,
דרק  גוף, מבחינת לגמרי מובדלת שהנשמה לפי -
קודם  משא"כ בגוף, מתלבשת היא למטה כשיורדת
רוחני, גוף לא (אף גוף שום לה אין למטה ירידתה
של  גדר שום לנשמה אין ובמילא מלאכים), כמו
מבחינת  להיותן שהנשמות (וכנ"ל) ומקום זמן

נצחיות). הן הרי תמידית שהיא מחשבה

íäìù äøéù ïë ìòå ,ïîæ úðéçáá ë"â ïðéà ïëìå
íåé ìëá íéùåã÷å åäæå ,ãéîú íåé ìëá àåä

.÷ñôä éìá äìñ íâå ,êåììäé
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ריי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ע"י  לעשותו לעולם אפשר שאי (דבר שהוא כיון מקום מכל
ולענין  אוסרין ויש לו התירו גופו בכל חולה והוא) נכרי

המיקל: אחר הלך סופרים בדברי הלכה

Î שנחלש עד כך כל מצטער אינו וגם למשכב נפל לא ואם
מותר  גדול) צער לו יש פנים כל על (אבל גופו כל
אפילו  בשינוי הנעשה שבות כל ישראל ידי על לו לעשות
שהם  הניכרים מאכלים לאכול לו אסור אבל מלאכה הוא
שאין  אע"פ בשינוי שלא שבותים שאר שכן וכל לרפואה
שזהו  נכרי ע"י גמורה מלאכה לעשות וכן מלאכה סרך בהם

בשינוי. שלא גמור שבות

מקצת  אלא הגוף כל הכולל חולי ולא גדול צער לו אין ואם
נכרי  ע"י סופרים מדברי שבות כל לעשות לו מותר אזי חולי
ישראל  ע"י לא אבל ש"ז בסי' כמ"ש בשינוי שלא אפילו
נכרי  ע"י מבחוץ רפואה לו לעשות מותר ולכן בשינוי אפילו
ואף  בזה מעשה עושה אינו שהוא כיון עליו שם שיניחנה
(אבל  למעלה שנתבאר כמו כלום בכך אין קצת לו שמסייע
שיתבאר). ע"ד לרפואה שהם הניכרים מאכלים לאכול אסור

בעלמא  מיחוש אלא חולי מקצת אפילו לו אין אם אבל
שהוא  הניכר דבר שום נכרי ע"י אפילו לו לעשות אסור

למעלה: שנתבאר כמו לרפואה

‡Î ע"י אפילו אסור ישראל ע"י לעשות שאסור כל
לחולה  מותר הנכרי לו כשעושה אבל בעצמו החולה
החולי  בסוף ישראל לעין הכוחל נכרי כגון קצת לסייעו
בה  שיכנס העין ולסגור לפתוח לו מותר מעט קודחת שהיא
הנכרי  יכול שהיה כל ממש בו אין שמסייע יפה הכחול
הישראל  היה שלא אלא הישראל סיוע בלא בלבדו לעשותו
עושה  כשהנכרי ואפילו למעלה שנתבאר כמו ידו על מעכב
בענין  לסייעו לחולה מותר שמותר במקום גמורה מלאכה לו

שנתבאר. זה

מדברי  גמור שבות הוא גמורה למלאכה שהמסייע (ואע"פ
הוא  עכ"פ לשבות כשמסייע ואף שמ"ו בסי' כמ"ש סופרים
אמירה  שבות שהתירו כיון כאן מקום מכל דשבות שבות
הסיוע  שבות להתיר שיש הדין הוא החולה לצורך לנכרי
הרפואה  נעשית כך ידי שעל החולה צורך ג"כ בו שיש כיון
סגירת  כגון לבדו הנכרי ע"י נעשית שהיתה ממה בטוב יותר

בו  להכניס העין פתיחת וכן יפה הכחול בו שיכנס העין
יכול  הנכרי שהיה אף השן להוציא הפה לפתיחת או הכחול
להטיל  לכך חכמים הצריכו לא מקום מכל בלבדו לעשותה
לעשותו  לו שייך שהדבר מי יעשהו ושלא הנכרי על זה
האסור  דבר שאר עושה כשהנכרי אבל בעצמו החולה דהיינו
בעשייתו  לסייעו (אחר) לישראל אין סופרים מדברי אפילו
לעשותו  יכול הנכרי שהרי בסיועו כלל צורך שאין כיון
נעשית  כך ידי שעל בסיועו צורך איזה יש אם אבל בלבדו
מותר  בלבדו הנכרי עושה שהיה ממה בטוב יותר הרפואה

קצת). לסייעו אחר לישראל אף

אף  אסור הישראל סיוע בלתי כלל להעשות אפשר אי ואם
לסייעו: עצמו לחולה

·Î מה לו שאין לקטן תבשיל לעשות לנכרי לומר מותר
בו  שאין חולה כצרכי דינם קטן צרכי שסתם לאכול
אפשר  אי אם בידים אפילו מוקצה להאכילו ומותר סכנה

אחר: בענין

‚Î לה כשצריך אלא חולה בשביל לנכרי אמירה התירו לא
שבת: מוצאי לצורך לא אבל בשבת

„Î בשבת מדורה לו ועושין היא סכנה ונצטנן דם הקיז
בו  שיש אע"פ אחר לחולה אבל תמוז בתקופת אפילו
לחממו  שאפשר לו סכנה בצינה אין מקום מכל סכנה
אם  אלא נכרים ע"י אלא מדורה לו עושין אין לכן בבגדים
שיש  חולה שכל ולהאומרים בהם לחממו בגדים שם אין כן
לו  לעשות שרגילין מה כל ישראל ע"י לו עושין סכנה בו
מקום) (מכל סכנה ההוא הדבר במניעת שאין אע"פ בחול
בחול  כדרכו ישראל ע"י מדורה כן גם לו לעשות מותר

אלו): במדינות לנהוג יש היאך למעלה נתבאר (וכבר

‰Î שמתכוין הדבר שניכר מפני העין לתוך יין נותנין אין
שאינו  מפני העין גבי על ליתנו מותר אבל לרפואה
פותח  שאינו והוא לרפואה כמתכוין ולא כרוחץ אלא נראה
ניכר  היין בה שיכנס וסוגרה פותחה אם אבל העין וסוגר
לרחוץ  דרך שאין ועכשיו ואסור לרפואה שמתכוין הדבר

לרפואה: כשמתכוין ענין בכל אסור ביין

יטֿכה  סעיפים בשבת חולה דין שכח, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: לשירת תוכןתוכןתוכןתוכן המלאכים שירת בין ההבדל

הנשמות 

íéùåã÷ àøåá øîàî éô ìò ïáåé äééìòä ïéðòå
.ãòì êîù çáúùé

ע"י  בנשמה הנפעלת העלי' את לבאר כדי
מה  ביאור להקדים יש גשמי, בגוף למטה ירידתה
ק"ש) בברכות הנ"ל הברכה (בהמשך שאומרים

לעד". שמך ישתבח קדושים "בורא

ד  יבואר, זה נשמות קדושים "[בפרק על קאי כאן "

הנשמות  עבודת מעלת גודל מתואר וכאן ישראל,

מעבודת  יותר הרבה גבוהה היא כיצד למעלה, בהיותן

" לה' מהללות הנשמות כי סלה המלאכים, יום.. ,"בכל

בזמנים  רק שירה שאומרים כמלאכים דלא הפסק, בלי

ביום. מסויימים

גדולה, באריכות לבאר ימשיך ואילך רביעי מפרק

גופא, (- שמך ישתבח קדושים בורא -) זה בלשון כיצד
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שמיני  בפרק השלימות; תכלית זו אין שעדיין מודגש,

ע  בנשמה הנפעל הנפלא העילוי את יבאר י "ותשיעי

בעוה  ענין "עבודתה מבאר עשר ואחד עשירי ובפרק ז;

בעוה  הנשמה לעילוי "עבודת הגורמת היא שדוקא ז,

זה. נפלא

" ענין יבאר עשר שנים העולמות בפרק "עליית

הבחינות  שתי - האחרונים ובפרקים השבת, דיום

עילאה]. ושבת תתאה שבת בשבת,

íéøîåàù åîëå ,íéùåã÷ '÷ð úåîùðä éë
,äìñ êåììäé íåé ìëá íéùåã÷å äøùò äðåîùá

.úåîùðä ìò éà÷ã

,íéëàìîä ìù äùåã÷ øãñ íéøîåà äìçúîù
ë"çàå ,êåìîéå êåøáå ùåã÷ íéøîåàù êéà

ãåò íéøîåà לסדר בהמשך קדוש, אתה [בברכת
המלאכים] של íåé",קדושה ìëá íéùåã÷å" דזה]

úåîùðä.קאי] ìò

úùåã÷ äìçú ,äìòîì äèîìî øãñë íéøîåàå
ù"îëå ,óåâ íäì ùé íéëàìîäù ,íéëàìîä

åúéåâå"[וגופו]åéëàìî äùåò áéúëå "ùéùøúë
.èäåì ùà åéúøùî úåçåø

נוצרו  רוחניים) יצורים (שהם המלאכים גופות
לוהט") אש ("רוחות.. ואש רוח היסודות משני

רוחניים. יותר יסודות שהם

[כלומר:

שגם פשוט רוחניים,גופות זה הם המלאכים
כי  הראות, בחוש נתפסים המלאכים אין "שלכן
להיות  והמלאכים דוקא גשמי דבר תופסת ראי'
הראי' אין לכן עדיין רוחנית מציאות הוא שגופם

דמלא  וכ"ידוע אותם". מופשטים תופסת הם כים
הרוחניים  מיסודות הם שלהם הגופים דגם מגשם,
פירוש, היצירה", דעולם ורוח אש דהיינו ורוח, אש
כל  מורכב שמהם גשמיים יסודות ד' שיש כשם
יסודות  ד' יש כך האדם), גוף (כולל גשמי דבר
המלאכים  וגופות רוחניות, תכונות שהם רוחניים

ורוח מאש .רוחני הם

גוף, למלאכים יש סוף-סוף מכלֿמקום אך
(דלא  נפשם את ומגדיר המגביל רוחני כלי שהוא
למטה  ירידתן קודם למעלה, שהן כפי כנשמות

כלל)]. גוף להם שאין הזה, לעולם

ìåãâ êàìî ùéù ,íå÷î íéñôåú íéëàìîä ïëìå

,'åë íìåò ùéìùá êàìî ùéå äðù ÷"ú êìäî
úðéçáá àåäù ,ë"ë ìåãâ íäìù óåâä åðééäå

.íå÷î
שהוא  (אף "גוף" למלאכים יש שסו"ס מאחר
הם  הרי גשמי), מקום תופס שאינו רוחני גוף

מקום (היינו "מקום" בגדר כמובן),רוחני מוגדרים ,
המלאכים  גודל את שתיארו רז"ל מדברי כמוכח

מקום. של בתוארים

úðéçáá ë"â íä éøä íå÷î úðéçáá íäù øçàîå
äðéçáá íéàøáð íä íäéðù ïîæäå íå÷îäù ,ïîæ

.äøéù øîåì òåá÷ úò ïäì ùé ïëìå ,'à
מקום  בחינת הם העולם וגבולות דגדרי ידוע
ודרום  צפון ומערב מזרח הוא (מקום זמן ובחינת
דשניהם  ועתיד), הוה עבר - וזמן ומטה, מעלה

" - אחד ומהותם שכל גבולות תוכנם היינו הנברא, "
מסויים, ובמקום מסויים בזמן להמצא מוכרח נברא
ולפיכך, יחד, נבראו שניהם והמקום שהזמן וזהו
[ומאידך, זמן בגדר הוא הרי מקום בגדר שהוא כל

זמן]. בגדר גם אינו מקום בגדר שאינו כל

הם  שמלאכים דמאחר בעניננו, מובן שמזה
עבודת  גם וכך זמן, בגדר הם כן על מקום, בגדר
רק  היא - שלהם שירה אמירת שהיא המלאכים,
זמן  בגדר שמוגדר דבר שכל לפי קבועות, בעתים
אינה  המלאכים שירת ולכן וסוף, התחלה לו יש

בתמידות.

,íå÷îå ïîæ úðéçá íäì ïéà úåîùðä ë"àùî
,ìãáåî åðééä ùã÷ ,íéùåã÷ úðéçáá íäù éôì
íéìãáåî íä äìòîì àéäù åîë äîùðäù

.íå÷î úðéçáá ïðéàå éøîâì óåâ úðéçáî
שאר ה  (לעומת "קדושים" נקראות נשמות

הבדלה  לשון קדושה - מלאכים) ואפילו הנבראים,
דרק  גוף, מבחינת לגמרי מובדלת שהנשמה לפי -
קודם  משא"כ בגוף, מתלבשת היא למטה כשיורדת
רוחני, גוף לא (אף גוף שום לה אין למטה ירידתה
של  גדר שום לנשמה אין ובמילא מלאכים), כמו
מבחינת  להיותן שהנשמות (וכנ"ל) ומקום זמן

נצחיות). הן הרי תמידית שהיא מחשבה

íäìù äøéù ïë ìòå ,ïîæ úðéçáá ë"â ïðéà ïëìå
íåé ìëá íéùåã÷å åäæå ,ãéîú íåé ìëá àåä

.÷ñôä éìá äìñ íâå ,êåììäé
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שאינו  דכל זב"ז, תלויים וזמן שמקום מאחר
דהיות  מזה, מובן זמן, בגדר גם אינו מקום בגדר
גם  הן הרי מקום, בגדר אינן ישראל ונשמות

זמן. מגדר למעלה

סלה", יהללוך יום בכל "וקדושים פירוש וזהו
היא  קדושים) -) הנשמות של ה"הילול" דעבודת
- גופא היום ובמשך תמיד; יום בכל בתמידיות,
שנאמר  מקום כל רז"ל (כמאמר הפסק בלי "סלה",
אינן  שנשמות לפי הפסק), לו אין ועד סלה נצח

זמן. בגדר

'ééìòå êåìéä ìëå ,ìéç ìà ìéçî åëìé øîàîë
.à÷åã øéù é"ò àåä

העבודה בענין הכוונה של התמידית עומק
היא: שירה באמירת נשמות

הנשמות  עליית על מורה שירה אמירת
השכינה, מזיו ועונג בהנאה למדריגה ממדריגה
השיר  תכונת שזוהי לפי שירה, ע"י היא זו שעלי'
ומעלהו  ממצבו האדם את מגבי' שהוא והניגון
על  הן הנשמה עליות גם ולכן יותר, גבוה לעולם

דוקא. ושיר ניגון ידי

סלה", יהללוך יום בכל "וקדושים ענין וזהו
סוף  שאין לפי - הפסק בלי היא שלהן שהשירה
מחיל  "ילכו נאמר זה ועל הנשמה, לעליות וגבול
- הליכה של במצב הן ישראל שנשמות חיל", אל

תמידית. - עלי' היינו

úåðéçá ùéù ,íéáø ïåùì íéùåã÷å äðä éë ,íâå
.úåìòîä íåø ãò äåáâ ìòî äåáâ ,íéáø íéùåã÷
הברכה  דלשון נוסף, ענין זו בברכה ומבואר
ריבוי  שיש ג"כ, משמעה רבים, ל' - "וקדושים"
ה"הבדלה") (היינו ה"קדושה" בדרגת מדריגות

שבנשמות.

קץ  אין עד מדריגות ריבוי שיש היות כי והיינו,
שכל  גבוה", מעל "גבוה הנשמות, ב"עליות"

באלקות -מדריגה ) בערך שלא למעלה היא
המדריגה  לגבי ( - ומובדל "קדוש" בבחינת

רבים". "קדושים שיש נמצא הרי ממנה, שלמטה

.äìñ êåììäé åäæå
הפסק, בלי סלה" ד"יהללוך שהענין ונמצא
(ולפיכך  זמן בגדר אינן שנשמות מחמת רק לא הוא
לפי  גם אלא הפסק), בלי נצחית, היא עבודתם

אין  למדרגה וממדרגה חיל" אל "מחיל שעלייתן
קץ. לה

תוכן יותר בעומק לבאר התמידית העלי'[וממשיך

הנשמות:] של ההילול שבעבודת

âåðòúäå äâùää úîçî àåä ìåìéää äðä éë
.'úé åúå÷ìàá

תוצאה  היא לה') (להלל ד"הילול" העבודה
אלקות, יותר משיגות שהן דככל הנשמות, מהשגת
מביא  זה ועונג באלקות, העונג אצלם מתגדל כך
הנאתן  מקור (שהוא לה' ולשבח להלל אותן

ותענוגן).

íúâùäá úåîùðä âåðòú àåäù ,ïãò-ïâä åäæå
áèåî ì"æø åøîàù êøã-ìò ,äðéëùä åéæî
ìë éàãëù ,éúàã àîìòì 'éúéìå äéðééãéìã
ïãò-ïâ âåðòú ìéáùá íâ óà íðäéâ éøåñé

.ïåúçúä
ונהנין  "יושבין ששם עדן, דגן השכר ענין זהו
ההשגה", "תענוג היא זו שהנאה השכינה", מזיו
והוא  הקב"ה", מאמיתת ומשיגים "שיודעים מה
לזכות  כדי גיהנם יסורי כל הם שכדאי עצום, תענוג
היותר  למדריגה רק לזכות כדי ואפילו זה, לתענוג
שב"גן  העונג מדריגת שהיא בלבד, שבו תחתונה

התחתון". עדן

íâä ,éåìéò øçà éåìéòá úåâøãî éåáéø ùé æ"ãòå
úåâøãî 'á ÷ø øëæð àì íéøôñáù[בגןֿעדן]

åðééä ,ïåúçúä ïãò ïâå ïåéìòä ïãò-ïâ ,ììë êøã
åðéìà åìâúð àìù[שבגןֿעדן המדריגות .[ריבוי

בהשגת  קץ אין מדריגות ריבוי שיש מאחר
ריבוי  יש כן על סוף), לו אין השי"ת (כי אלקות
פרטי  אך קץ. אין עד עדן" ב"גן מדריגות
נזכר  ולכך לנו, נתגלו לא שביניהם החילוקים
בגןֿעדן, כלליות מדריגות שתי אודות רק בספרים
נודע  באמת "אבל העליון, עדן וגן התחתון עדן גן
להו  נהירין אשר עליון קדושי סופרים מפי לנו
א' כל אשר קץ, לאין מדריגות שיש דרקיעא שבילי
. ממנה שלמטה מבחינה מעלה מעלה מעולה היא
מנוחה  להם אין ת"ח באמרם רז"ל כיוונו ולזה .

כו'").

.÷ñôä éìá äìñ êåììäé åäæå
עד  אלקות בהשגת מדריגות ריבוי שיש מאחר
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ישראל  נשמות של ההילול עבודת גם לכן קץ, אין
מתעלה  שהנשמה דככל הפסק. בלי סלה, היא
שלה) השירה (ע"י באלקות יותר עליונה למדריגה
אלקות, בהשגת יותר נעלית למדריגה באה ה"ה
יותר, נעלה באופן הקב"ה את מהללת היא ובמילא
(וכנ"ל, מתעלה היא שוב ושירה הילול ידי ועל

עליונה  למדריגה הנשמה מתעלית השירה ידי שעל
בעלי' חיל, אל מחיל עולה היא וכך תמידית יותר),

בהילול  בעבודתה ובמילא אלקות בהשגת
ותשבחות.

a wxt exnyz izezay z` d"c

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

שאמר ÚÓÂ˙‰(צד) המהירות טעם להבין יש הנה
יש  הנה אך דוקא במהירות כו' קח מהר
בעתה  אם אחישנה בעתה ע"פ מארז"ל תחלה להקדים
כו' דוקא בעתה זכו לא אחישנה זכו אלא אחישנה מהו
שהקליפות  לחשך שם קץ כתיב הנה הענין ובאור
עד  האלקי לאור ומעלים המסתיר חשך נק' וסט"א
האלקי  שאור להיות והוא כו' רמה ידינו לומר שיוכלו
שאין  עד וההעלם ההסתר בתכלית עליהם מסתתר
וחצוניות  אחוריים מבחינת רק מקבלים הקליפות
מבחי' שמקבלים אחרים אלהים נקרא ולכן דחצוניות
העליונה  השפע פסולת בחי' דהיינו דקדושה אחוריים
אך  כידוע כו' ונובלות מותרות בבחינת הנופל דקדושה
כמה  ומדה שעור יש ואחוריים פסולת לבחינת גם הנה
קו  מאמר ע"פ והיא לחצונים למטה יומשך וכמה יהיה
כידוע  ההשתלשלות לכל ושעור קצבה שנותן המדה

נתן ההשתלשלות בעל רצון ע"פ גם וזהו וקצבה חוק
זה  שאת מאחר החצונים יניקות של ושעור למדה
טו"ר  בחי' עתים כ"ח והן כו' האלהים עשה זה לעומת
דב' מכוון אינו לכאורה (וסדרן כו' למות ועת ללדת עת
והוא  לגבורות קודמים החסדים בחי' הראשונים עתים
הגבורות  להפך ואח"כ כו' לטעת ועת ללדת עת מ"ש
ספוד  עת לבכות עת לפרוץ עת להרוג עת שהן קודמים
לחבוק  עת חסדים ג' ואח"כ כו' אבנים להשליך ועת
עת  לקרוע עת גבורות ב' ואח"כ לשמור עת לבקש עת
בחי' והב' לאהוב עת חסד בחי' א' ואח"כ לחשות
להפך  בכ"ז השנייים עתים ובי"ד מלחמה עת גבורה
השמאל  בקו ומסיים חו"ג התכללות בחינת וזהו כו'
בכל  יבא ואל ע"פ בזהר וכמ"ש וד"ל) כו' שלום בעת
וגבול  וקץ שעור שיש לחשך שם קץ וזהו כו' עת
המדה  קו מאמר ע"פ להם הנמדד שפעם אור לכלות
יאבדו  כו' ה' אויביך הנה כי כמ"ש יאבדו ממילא ואז
כך  אחר להשמידם כדי הוא רשעים בפרוח ומ"ש כו'
אעביר  הטמאה רוח ואת כו' לנצח המות בלע וכמ"ש

ושוחטו  ליצה"ר הקב"ה מביאו לע"ל וכמארז"ל כו'
באופן  ההשתלשלות בעל רצון ע"פ שזהו ידוע והענין
מרפ"ח  הבירור שיושלם עד כו' נצוצות מרפ"ח הברור
חיי  לימי קצוב זמן ניתן ולזה בשבה"כ שנפלו כו'
כו' שנה שבעי' בהם שנותינו ימי כמ"ש בעוה"ז האדם
את  והוצאתי וכמ"ש הבירורים בחי' כל יושלם וכאשר
לפי  כלל יניקה להחצונים אין ממילא אז כו' מפיו בלעו
המדה  קו מאמר עפ"י כלה כבר שלהם וקץ שזמן
ימות  שזמן כו' כלו הקצין כל בענין במ"א וכמ"ש
הברור  עדיין נשלם שלא מפני כלו קצים הרבה המשיח
לחשך  שם אשר הקץ אבל ומע"ט תשובה ע"י דנוגה
לבד  נצוצין מרפ"ח אלא קיומם ואין כו' כלה כבר
תו"מ  ע"י והעלאה ברור שצריך בהם מלובש שעדיין
הימים  וקץ הימין קץ בענין בזהר (וכמ"ש ותשובה
זכו  רז"ל שאמרו וזהו כו') בשר כל קץ ג"כ שנקרא
ומע"ט  בתשובה ישראל זכו פי' בעתה זכו לא אחישנה
כל  שיוציאו עד בתכלית טו"ר דעה"ד ברור בבחי'
יניקה  תוס' בבחינת שרים לע' שנפלו דרפ"ח הנצוצות
היא  שזו הגאולה לזמן אחישנה אז להם הקצוב זמן על
יומין  ועתיק בדניאל כמ"ש דקדושה מל' התגלות בחי'
תתחבל  לא די ומלכותה כו' שלטן יהב ולה כו' יתב
קבוע  עת לה יש גאולה דזמן משמע שבדניאל ואע"פ
עד  כו' לקץ לך ואתה מסיים ובסוף קץ עת עד כמ"ש
ועת  הזמן קודם היינו אחישנה מ"ש ולזה הימין לקץ

הנית  ומע"ט קץ בתשובה ישראל זכו לא אבל לדניאל ן
יניקה  תוס' שלהם בעונות שמוסיפים אדרבה אלא
הקצובה  המדה על יתר מהקדושה שמקבלים לחצונים
קץ  עת עד הגאולה זמן שיתעכב בהכרח אזי להם
ונגלה  נודע לא וחתום סתום שהו' רק לדניאל הניתן
דבחינת  עתה ה"א עת בעתה וזהו כו' העולמות בכל
בבחינת  עליה לה להיות שלה הזמן הגיע בעת המל'
מל' בבחינת (שזהו מאד וגבה כמ"ש הכתר פנימית
עתה  בבא אך במ"א) כמ"ש כו' דא"ק שבג"ר דא"ס
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שאינו  דכל זב"ז, תלויים וזמן שמקום מאחר
דהיות  מזה, מובן זמן, בגדר גם אינו מקום בגדר
גם  הן הרי מקום, בגדר אינן ישראל ונשמות

זמן. מגדר למעלה

סלה", יהללוך יום בכל "וקדושים פירוש וזהו
היא  קדושים) -) הנשמות של ה"הילול" דעבודת
- גופא היום ובמשך תמיד; יום בכל בתמידיות,
שנאמר  מקום כל רז"ל (כמאמר הפסק בלי "סלה",
אינן  שנשמות לפי הפסק), לו אין ועד סלה נצח

זמן. בגדר

'ééìòå êåìéä ìëå ,ìéç ìà ìéçî åëìé øîàîë
.à÷åã øéù é"ò àåä

העבודה בענין הכוונה של התמידית עומק
היא: שירה באמירת נשמות

הנשמות  עליית על מורה שירה אמירת
השכינה, מזיו ועונג בהנאה למדריגה ממדריגה
השיר  תכונת שזוהי לפי שירה, ע"י היא זו שעלי'
ומעלהו  ממצבו האדם את מגבי' שהוא והניגון
על  הן הנשמה עליות גם ולכן יותר, גבוה לעולם

דוקא. ושיר ניגון ידי

סלה", יהללוך יום בכל "וקדושים ענין וזהו
סוף  שאין לפי - הפסק בלי היא שלהן שהשירה
מחיל  "ילכו נאמר זה ועל הנשמה, לעליות וגבול
- הליכה של במצב הן ישראל שנשמות חיל", אל

תמידית. - עלי' היינו

úåðéçá ùéù ,íéáø ïåùì íéùåã÷å äðä éë ,íâå
.úåìòîä íåø ãò äåáâ ìòî äåáâ ,íéáø íéùåã÷
הברכה  דלשון נוסף, ענין זו בברכה ומבואר
ריבוי  שיש ג"כ, משמעה רבים, ל' - "וקדושים"
ה"הבדלה") (היינו ה"קדושה" בדרגת מדריגות

שבנשמות.

קץ  אין עד מדריגות ריבוי שיש היות כי והיינו,
שכל  גבוה", מעל "גבוה הנשמות, ב"עליות"

באלקות -מדריגה ) בערך שלא למעלה היא
המדריגה  לגבי ( - ומובדל "קדוש" בבחינת

רבים". "קדושים שיש נמצא הרי ממנה, שלמטה

.äìñ êåììäé åäæå
הפסק, בלי סלה" ד"יהללוך שהענין ונמצא
(ולפיכך  זמן בגדר אינן שנשמות מחמת רק לא הוא
לפי  גם אלא הפסק), בלי נצחית, היא עבודתם

אין  למדרגה וממדרגה חיל" אל "מחיל שעלייתן
קץ. לה

תוכן יותר בעומק לבאר התמידית העלי'[וממשיך

הנשמות:] של ההילול שבעבודת

âåðòúäå äâùää úîçî àåä ìåìéää äðä éë
.'úé åúå÷ìàá

תוצאה  היא לה') (להלל ד"הילול" העבודה
אלקות, יותר משיגות שהן דככל הנשמות, מהשגת
מביא  זה ועונג באלקות, העונג אצלם מתגדל כך
הנאתן  מקור (שהוא לה' ולשבח להלל אותן

ותענוגן).

íúâùäá úåîùðä âåðòú àåäù ,ïãò-ïâä åäæå
áèåî ì"æø åøîàù êøã-ìò ,äðéëùä åéæî
ìë éàãëù ,éúàã àîìòì 'éúéìå äéðééãéìã
ïãò-ïâ âåðòú ìéáùá íâ óà íðäéâ éøåñé

.ïåúçúä
ונהנין  "יושבין ששם עדן, דגן השכר ענין זהו
ההשגה", "תענוג היא זו שהנאה השכינה", מזיו
והוא  הקב"ה", מאמיתת ומשיגים "שיודעים מה
לזכות  כדי גיהנם יסורי כל הם שכדאי עצום, תענוג
היותר  למדריגה רק לזכות כדי ואפילו זה, לתענוג
שב"גן  העונג מדריגת שהיא בלבד, שבו תחתונה

התחתון". עדן

íâä ,éåìéò øçà éåìéòá úåâøãî éåáéø ùé æ"ãòå
úåâøãî 'á ÷ø øëæð àì íéøôñáù[בגןֿעדן]

åðééä ,ïåúçúä ïãò ïâå ïåéìòä ïãò-ïâ ,ììë êøã
åðéìà åìâúð àìù[שבגןֿעדן המדריגות .[ריבוי

בהשגת  קץ אין מדריגות ריבוי שיש מאחר
ריבוי  יש כן על סוף), לו אין השי"ת (כי אלקות
פרטי  אך קץ. אין עד עדן" ב"גן מדריגות
נזכר  ולכך לנו, נתגלו לא שביניהם החילוקים
בגןֿעדן, כלליות מדריגות שתי אודות רק בספרים
נודע  באמת "אבל העליון, עדן וגן התחתון עדן גן
להו  נהירין אשר עליון קדושי סופרים מפי לנו
א' כל אשר קץ, לאין מדריגות שיש דרקיעא שבילי
. ממנה שלמטה מבחינה מעלה מעלה מעולה היא
מנוחה  להם אין ת"ח באמרם רז"ל כיוונו ולזה .

כו'").

.÷ñôä éìá äìñ êåììäé åäæå
עד  אלקות בהשגת מדריגות ריבוי שיש מאחר
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ישראל  נשמות של ההילול עבודת גם לכן קץ, אין
מתעלה  שהנשמה דככל הפסק. בלי סלה, היא
שלה) השירה (ע"י באלקות יותר עליונה למדריגה
אלקות, בהשגת יותר נעלית למדריגה באה ה"ה
יותר, נעלה באופן הקב"ה את מהללת היא ובמילא
(וכנ"ל, מתעלה היא שוב ושירה הילול ידי ועל

עליונה  למדריגה הנשמה מתעלית השירה ידי שעל
בעלי' חיל, אל מחיל עולה היא וכך תמידית יותר),

בהילול  בעבודתה ובמילא אלקות בהשגת
ותשבחות.
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1
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

שאמר ÚÓÂ˙‰(צד) המהירות טעם להבין יש הנה
יש  הנה אך דוקא במהירות כו' קח מהר
בעתה  אם אחישנה בעתה ע"פ מארז"ל תחלה להקדים
כו' דוקא בעתה זכו לא אחישנה זכו אלא אחישנה מהו
שהקליפות  לחשך שם קץ כתיב הנה הענין ובאור
עד  האלקי לאור ומעלים המסתיר חשך נק' וסט"א
האלקי  שאור להיות והוא כו' רמה ידינו לומר שיוכלו
שאין  עד וההעלם ההסתר בתכלית עליהם מסתתר
וחצוניות  אחוריים מבחינת רק מקבלים הקליפות
מבחי' שמקבלים אחרים אלהים נקרא ולכן דחצוניות
העליונה  השפע פסולת בחי' דהיינו דקדושה אחוריים
אך  כידוע כו' ונובלות מותרות בבחינת הנופל דקדושה
כמה  ומדה שעור יש ואחוריים פסולת לבחינת גם הנה
קו  מאמר ע"פ והיא לחצונים למטה יומשך וכמה יהיה
כידוע  ההשתלשלות לכל ושעור קצבה שנותן המדה

נתן ההשתלשלות בעל רצון ע"פ גם וזהו וקצבה חוק
זה  שאת מאחר החצונים יניקות של ושעור למדה
טו"ר  בחי' עתים כ"ח והן כו' האלהים עשה זה לעומת
דב' מכוון אינו לכאורה (וסדרן כו' למות ועת ללדת עת
והוא  לגבורות קודמים החסדים בחי' הראשונים עתים
הגבורות  להפך ואח"כ כו' לטעת ועת ללדת עת מ"ש
ספוד  עת לבכות עת לפרוץ עת להרוג עת שהן קודמים
לחבוק  עת חסדים ג' ואח"כ כו' אבנים להשליך ועת
עת  לקרוע עת גבורות ב' ואח"כ לשמור עת לבקש עת
בחי' והב' לאהוב עת חסד בחי' א' ואח"כ לחשות
להפך  בכ"ז השנייים עתים ובי"ד מלחמה עת גבורה
השמאל  בקו ומסיים חו"ג התכללות בחינת וזהו כו'
בכל  יבא ואל ע"פ בזהר וכמ"ש וד"ל) כו' שלום בעת
וגבול  וקץ שעור שיש לחשך שם קץ וזהו כו' עת
המדה  קו מאמר ע"פ להם הנמדד שפעם אור לכלות
יאבדו  כו' ה' אויביך הנה כי כמ"ש יאבדו ממילא ואז
כך  אחר להשמידם כדי הוא רשעים בפרוח ומ"ש כו'
אעביר  הטמאה רוח ואת כו' לנצח המות בלע וכמ"ש

ושוחטו  ליצה"ר הקב"ה מביאו לע"ל וכמארז"ל כו'
באופן  ההשתלשלות בעל רצון ע"פ שזהו ידוע והענין
מרפ"ח  הבירור שיושלם עד כו' נצוצות מרפ"ח הברור
חיי  לימי קצוב זמן ניתן ולזה בשבה"כ שנפלו כו'
כו' שנה שבעי' בהם שנותינו ימי כמ"ש בעוה"ז האדם
את  והוצאתי וכמ"ש הבירורים בחי' כל יושלם וכאשר
לפי  כלל יניקה להחצונים אין ממילא אז כו' מפיו בלעו
המדה  קו מאמר עפ"י כלה כבר שלהם וקץ שזמן
ימות  שזמן כו' כלו הקצין כל בענין במ"א וכמ"ש
הברור  עדיין נשלם שלא מפני כלו קצים הרבה המשיח
לחשך  שם אשר הקץ אבל ומע"ט תשובה ע"י דנוגה
לבד  נצוצין מרפ"ח אלא קיומם ואין כו' כלה כבר
תו"מ  ע"י והעלאה ברור שצריך בהם מלובש שעדיין
הימים  וקץ הימין קץ בענין בזהר (וכמ"ש ותשובה
זכו  רז"ל שאמרו וזהו כו') בשר כל קץ ג"כ שנקרא
ומע"ט  בתשובה ישראל זכו פי' בעתה זכו לא אחישנה
כל  שיוציאו עד בתכלית טו"ר דעה"ד ברור בבחי'
יניקה  תוס' בבחינת שרים לע' שנפלו דרפ"ח הנצוצות
היא  שזו הגאולה לזמן אחישנה אז להם הקצוב זמן על
יומין  ועתיק בדניאל כמ"ש דקדושה מל' התגלות בחי'
תתחבל  לא די ומלכותה כו' שלטן יהב ולה כו' יתב
קבוע  עת לה יש גאולה דזמן משמע שבדניאל ואע"פ
עד  כו' לקץ לך ואתה מסיים ובסוף קץ עת עד כמ"ש
ועת  הזמן קודם היינו אחישנה מ"ש ולזה הימין לקץ

הנית  ומע"ט קץ בתשובה ישראל זכו לא אבל לדניאל ן
יניקה  תוס' שלהם בעונות שמוסיפים אדרבה אלא
הקצובה  המדה על יתר מהקדושה שמקבלים לחצונים
קץ  עת עד הגאולה זמן שיתעכב בהכרח אזי להם
ונגלה  נודע לא וחתום סתום שהו' רק לדניאל הניתן
דבחינת  עתה ה"א עת בעתה וזהו כו' העולמות בכל
בבחינת  עליה לה להיות שלה הזמן הגיע בעת המל'
מל' בבחינת (שזהו מאד וגבה כמ"ש הכתר פנימית
עתה  בבא אך במ"א) כמ"ש כו' דא"ק שבג"ר דא"ס
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c"agריד i`iyp epizeax zxezn

לא  אז שגם שאפשר הגם הכתר בפנימית לעלות דמל'
ישראל  יזכו לא אז שגם מפני דרפ"ח הברורים יושלם
קץ  עת מזה ימנע לא עכ"ז כו' ומע"ט בתשובה
זכו  שלא דהגם בעתה. זכו לא שאמרו וזהו הגאולה

שיגאלו  אז בהכרח הגאולה קץ עת בהגיע בעתה מ"מ
מעצמו  יבוער שבלבם והיצה"ר כו' זכו שלא אע"פ
לב  לכם ונתתי מבשרכם האבן לב את והסירותי כמ"ש

וד"ל: כו' ליצה"ר שישחוט רז"ל וכמ"ש כו' בשר
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ô·ÂÈÂ בחיות בחי' שני יש הנה כי לבאר בהקדם
ובחי' ממכ"ע בחי' העולמות שמחי' אלקות
שהאור  בנפעל הפועל כח הוא ממלא בחי' סוכ"ע,
מה  וכמשארז"ל אותם ומחיה בהעולמות מתלבש
את  ממלא הקב"ה אף הגוף את ממלאה הנשמה
בבחי' הוא הגוף ממלאה שהנשמה וענין העולם,
ומתחלק  להחיותו, הגוף בתוך ממש ונתפסת התלבשות
וגוף  ראש חלקים לג' בגוף ממנה המתפשט החיות
הרבה, יותר נעלה בראש המלובש שחיות ורגל,
המחשבה  כח דהיינו החיות פנימיות כל שבראש
שבגוף  וחיות כו', ושמיעה ראי' החושים וכל והשכל
שבלב  המדות משכן ששם דהיינו זו מבחי' למטה הוא
הוא  שבידים המעשה כח וגם מהשכל למטה שהם
ושמיעה, ראי' שבפנים החושים מן במדריגה למטה
ושינוי  ההילוך, כח רק למטה יותר החיות וברגלים
להם  הנמשך החיות גילוי שינוי מצד הוא בחינותיהם
בגוף  מלובש הנפש שחיות שמחמת כנ"ל, מהנפש
שלהיות  הגוף של הכלים מהות לפי החיות ומתחלק
הם  לכך הגוף מכלי יותר נעלים הם המוחין כלי
המחשבה  כח שהוא הנפש מחיות עליונה בחי' מקבלים
העולם  ממלא שהקב"ה מה עד"ז וכמ"כ כנ"ל, והשכל
יותר  מאיר שבנשמות מדריגות, וכמה כמה ג"כ בזה יש

והיכלות  והתחתון העליון ג"ע וכן מלאכים ואח"כ
מבחבירו, יותר התגלות יש א' בכל אשר ורקיעים
שם  שבגה"ע בי"ע, עולמות ג' ג"כ יש למעלה ובכלל
הראש  עד"מ והוא ב"ה דא"ס עצמו' חב"ד בחי' גילוי
ששם  הגוף כמשל הוא וגעה"ת השכל, משכן ששם
מקננין  ספירין דשית נודע וכך בלב, המדות משכן
בחי' הוא והעוה"ז ית' מדותיו גילוי ששם ביצירה
שהחיות  ממכ"ע בחי' הוא וכ"ז רגלי, הדום והארץ
ערך  לפי החיות והתלבשות בעולמות מלובש אלקי
שהוא  ב"ה א"ס אור הוא סוכ"ע בחי' אבל העולמות,
בכלי  האור להתלבש לבוא יוכל אין ולכן גבול בלי
יכולים  העולמות שאין והלבשה גילוי לידי ולבא
שמקיף  סוכ"ע נק' ולכן ממש א"ס בחי' כלל להשיג
והקדוש  וז"ש א', בהשואה ומטה מעלה העולמות לכל
שוה  הוא ומובדל קדוש שהוא שבחי' וארץ בשמים
ותחתון  העליון ג"ע נק' ושמים וארץ וארץ, בשמים
בעולמות  נתפס שאינו גשמיים ושמים ארץ וכמו"כ
כאורה  כחשכה דקמי' אחת בהשואה ועשי' אצי' ומקיף
שום  להמשיך אפשר ואי ממש, חשיב כלא קמי' וכולא
מצות  ע"י אם כי הסוכ"ע אור מבחי' בעולמות התגלות
דאבי"ע  ע"ס תוך ומאיר דסוכ"ע מקיף אור נמשך

פנימי. האור עם ומתייחד
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ô·ÂÈÂ אשר ההקדמה ע"פ הטל ענין שורש בהקדם
הרבה  גבוהי' המשיח וימות המתים תחיית
שעה  לפי רק העליון עדן דגן העליון, עדן מגן במדריגה
שבימות  ההפרש ושורש דאתי, עלמא עוה"ב והעיקר
ירום, עבדי ישכיל וכתי' חכ', רוח כו' ונחה נא' המשיח

גבוה, היותר מדריגה בחי' והיינו עליונה, היותר עלי'
אכל, לא לחם יום שמ' למרום משה מעליית גבוה
הוצרך  שלא הגם במרום משה בהיות כי יובן והטעם
רק  גשמי' יסודות מד' הי' מ"מ גופו, ונזדכך אכילה
כמו  מא"ס הגוף חיות עיקר יהי' לע"ל אבל שנזדכך,
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התבוננות  ידי על כו' יחי' כן כו' מאכל ע"י חי שעכשיו
רוח  יהי' כי דעת, רוח עליו ונחה וזהו כו', והשגות
א"כ  עכשיו, הנפש כמו ממש הגוף לחיות בה' הדעת
עד  האלקות אל בערך קרוב הגוף כלי שיהי' מוכרח
שיחי' המתים תחיית וזהו מאלקו'. חיותו ויקבל שיחי'
מנפש  חי עכשיו גם כי והגם אלקות, מחיות הגוף
יהי' ולע"ל ושתי', דאכילה ממוצע ע"י אמנם רוחני,
בענין  המשל נודע והנה לממוצע. תצטרך שלא לאחדי'
למטה  מתעגל כן למעלה שמתעגל כמה שכל העיגול
וכמו"כ  צד, מכל עגול שהוא מאחר ממש, זה לפ"ע
ביותר, השפלתו להיות יוכל ביותר הגבוה שכל יובן
הוא  המתים תחיית ענין רואי' שאנו מאחר כאן גם וא"כ
הנפש  חיות כדרך שלא כלל, השתלשלות ע"פ שלא

כו', ובשר דם אמצעית ע"פ שזהו הגוף את שמחי'
יש  לא שבמת קטן בעצם רוחני החיות שיהי' אמנם
הרוח, בא רוחות מארבע כי רק כלל, ומכון כלי שום
גדול  דילוג כאן יש שמלמעלמ"ט רואי' שאנו ומאחר
שמצד  קטן, עצם עד כ"כ למטה אלקי חיות שיושפל
היינו  ירד, נעלה מאד גבוה שממקום מובן ההשפלה
העיגול  כמשל אבי"ע השתלשלות מסדר מלמעלה
שלמעלה  מעתיקא דנטיף טלא מבחי' והיינו הנ"ל,
האצי', שורש אבא הגלוי' וכלים אורות מבחי' הרבה
וזהו  וכו'. הסדר להפך נמשך להיות יכול משם ולכן
השתלשלות  בחי' הוא שג"ע לתחה"מ, ג"ע בין ההפרש
מאד  וגבה המל' עליית לע"ל אבל השכינה, זיו ממכ"ע

ממש. בגוף להחיות סוכ"ע מבחי' ההמשכה יהי'
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ואת זה, בפרק להלן נ"ע הרבי  מבאר הראשון האופן את
הבא. בפרק מבאר הב' האופן

ìùî êøã ìò åîëåועלול עילה  של הראשון  לסוג 
ìëùä ïî íéãìåðä úåãîáהתבוננות ידי úåãîäùעל

åîëå ,'åë áìá åãìåðù íãå÷ ìëùá íéìåìë íéàöîð
øçà íå÷îá øàáúðù13óã øáãîá øäåæä øîàî øåàéáá

íðèá àìîú êðåôöå ïéðòá 'à ãåîò ê"÷14שהפירוש
הוא הצפון  ה' של אוצרו שאת הוא, בפסוק הפשוט 

בו  החוסים לאלו ויתן פי15ימלא על מפרש  הזוהר אך ,
åë',הסוד àîéàã ïèáá àá÷åðå ïéôðà øéòæã øåáéò åäæù

הבינה, היא והאמא המידות, הם אנפין' שה 'זעיר -
עיבור. נקרא  התגלותם לפני  בבינה המידות והתכללות
שהמידות – בטנם" תמלא "וצפונך בפסוק נרמז  וזה 

הבינה. בתוך צפונות 
שתי שהן למרות בעילה, הכלול לעלול דוגמא וזה 
עניינים שני הם והמידות המוחין שהרי שונות, מהויות 
התפעלות את מגלים שהמוחין אלא לגמרי, שונים 

בהעלם. אלא קודם, אף קיימים שהיו  המידות ,
éåìéâá åàáù íãå÷ù äàøéå äáäà úåìòôúä ïéðòë àåäå

úåððåáúääá íéìåìë äìçú åéä áìá כלומר השכלית ,
עצמי , קיום להם  יש אלא  למוחין, ישיר המשך זה אין

,áìá êë øçà ïäù åîë ùîî íúåàéöîá åéäù
äàøéå äáäà úåìòôúä ùéù ùåçá äàøðëåגםçåîá

éàãåáå ,'åëבמוח שהן כפי  úå÷ãהמידות úðéçáá ïä
áìá ïäù åîëî øúåéומורגשות גלויות הם שבלב -

íéðôיותר, ìë ìò ïäù ÷øבמוח úðéçááבהתכללותם
.'åë úåãî úåàéöîכשהם כפי  גם  שכלי, ענין הם ואין

אלא שונות מהויות שתי שהם  ומכאן במוח. כלולים 
השניה. ידי  על מתגלית  שאחת

â"ì ÷øô ìéòì øàáúðù åîëåגם התפעלות שיש 
אלא úåìòôúäìבמוחין, úåãîä úåìòôúä ïéá ùøôää

ìòôúîù éîöò ùâøäá àåä úåãîä úåìòôúäã ìëùä
÷ø ìòôúîù àåä ìëùä úåìòôúäå ,øáãä áåè åìù äî

,'åë åîöò øáãäã áåèä ìòבעצם השגה שיש  היינו ,
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תתקה:13. עמ' ג', כרך במדבר התורה אור dpiaראה la`
dbydd i"r ieliba miclepe mi`ay zecnl xewn `ede ieliba dbyd `ed
'wp zecnd eedzpy xg` dpde ,d`xie dad` clep df ici lry zeppeazdde

lala ielib icil oiicr e`a `le elkya zeppeazda mdyk la` ieliba dci
dpiad 'wp k"r f"ht `ipza dfn oiire `ni` ohaa xeair zpigaa md ik

edfe 'ek my xebqe daiza gpend xac enk my mipetv md zecndy oetv
mpha `lnz jpetve.

יד.14. יז, תהילים

זה.15. פסוק על נוספות דרשות ע"ב, ה דף ברכות וראה
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לא  אז שגם שאפשר הגם הכתר בפנימית לעלות דמל'
ישראל  יזכו לא אז שגם מפני דרפ"ח הברורים יושלם
קץ  עת מזה ימנע לא עכ"ז כו' ומע"ט בתשובה
זכו  שלא דהגם בעתה. זכו לא שאמרו וזהו הגאולה

שיגאלו  אז בהכרח הגאולה קץ עת בהגיע בעתה מ"מ
מעצמו  יבוער שבלבם והיצה"ר כו' זכו שלא אע"פ
לב  לכם ונתתי מבשרכם האבן לב את והסירותי כמ"ש

וד"ל: כו' ליצה"ר שישחוט רז"ל וכמ"ש כו' בשר
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Ô·ÂÈÂ בחיות בחי' שני יש הנה כי לבאר בהקדם
ובחי' ממכ"ע בחי' העולמות שמחי' אלקות
שהאור  בנפעל הפועל כח הוא ממלא בחי' סוכ"ע,
מה  וכמשארז"ל אותם ומחיה בהעולמות מתלבש
את  ממלא הקב"ה אף הגוף את ממלאה הנשמה
בבחי' הוא הגוף ממלאה שהנשמה וענין העולם,
ומתחלק  להחיותו, הגוף בתוך ממש ונתפסת התלבשות
וגוף  ראש חלקים לג' בגוף ממנה המתפשט החיות
הרבה, יותר נעלה בראש המלובש שחיות ורגל,
המחשבה  כח דהיינו החיות פנימיות כל שבראש
שבגוף  וחיות כו', ושמיעה ראי' החושים וכל והשכל
שבלב  המדות משכן ששם דהיינו זו מבחי' למטה הוא
הוא  שבידים המעשה כח וגם מהשכל למטה שהם
ושמיעה, ראי' שבפנים החושים מן במדריגה למטה
ושינוי  ההילוך, כח רק למטה יותר החיות וברגלים
להם  הנמשך החיות גילוי שינוי מצד הוא בחינותיהם
בגוף  מלובש הנפש שחיות שמחמת כנ"ל, מהנפש
שלהיות  הגוף של הכלים מהות לפי החיות ומתחלק
הם  לכך הגוף מכלי יותר נעלים הם המוחין כלי
המחשבה  כח שהוא הנפש מחיות עליונה בחי' מקבלים
העולם  ממלא שהקב"ה מה עד"ז וכמ"כ כנ"ל, והשכל
יותר  מאיר שבנשמות מדריגות, וכמה כמה ג"כ בזה יש

והיכלות  והתחתון העליון ג"ע וכן מלאכים ואח"כ
מבחבירו, יותר התגלות יש א' בכל אשר ורקיעים
שם  שבגה"ע בי"ע, עולמות ג' ג"כ יש למעלה ובכלל
הראש  עד"מ והוא ב"ה דא"ס עצמו' חב"ד בחי' גילוי
ששם  הגוף כמשל הוא וגעה"ת השכל, משכן ששם
מקננין  ספירין דשית נודע וכך בלב, המדות משכן
בחי' הוא והעוה"ז ית' מדותיו גילוי ששם ביצירה
שהחיות  ממכ"ע בחי' הוא וכ"ז רגלי, הדום והארץ
ערך  לפי החיות והתלבשות בעולמות מלובש אלקי
שהוא  ב"ה א"ס אור הוא סוכ"ע בחי' אבל העולמות,
בכלי  האור להתלבש לבוא יוכל אין ולכן גבול בלי
יכולים  העולמות שאין והלבשה גילוי לידי ולבא
שמקיף  סוכ"ע נק' ולכן ממש א"ס בחי' כלל להשיג
והקדוש  וז"ש א', בהשואה ומטה מעלה העולמות לכל
שוה  הוא ומובדל קדוש שהוא שבחי' וארץ בשמים
ותחתון  העליון ג"ע נק' ושמים וארץ וארץ, בשמים
בעולמות  נתפס שאינו גשמיים ושמים ארץ וכמו"כ
כאורה  כחשכה דקמי' אחת בהשואה ועשי' אצי' ומקיף
שום  להמשיך אפשר ואי ממש, חשיב כלא קמי' וכולא
מצות  ע"י אם כי הסוכ"ע אור מבחי' בעולמות התגלות
דאבי"ע  ע"ס תוך ומאיר דסוכ"ע מקיף אור נמשך

פנימי. האור עם ומתייחד
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a"lxz - l`eny zxez

Ô·ÂÈÂ אשר ההקדמה ע"פ הטל ענין שורש בהקדם
הרבה  גבוהי' המשיח וימות המתים תחיית
שעה  לפי רק העליון עדן דגן העליון, עדן מגן במדריגה
שבימות  ההפרש ושורש דאתי, עלמא עוה"ב והעיקר
ירום, עבדי ישכיל וכתי' חכ', רוח כו' ונחה נא' המשיח

גבוה, היותר מדריגה בחי' והיינו עליונה, היותר עלי'
אכל, לא לחם יום שמ' למרום משה מעליית גבוה
הוצרך  שלא הגם במרום משה בהיות כי יובן והטעם
רק  גשמי' יסודות מד' הי' מ"מ גופו, ונזדכך אכילה
כמו  מא"ס הגוף חיות עיקר יהי' לע"ל אבל שנזדכך,
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התבוננות  ידי על כו' יחי' כן כו' מאכל ע"י חי שעכשיו
רוח  יהי' כי דעת, רוח עליו ונחה וזהו כו', והשגות
א"כ  עכשיו, הנפש כמו ממש הגוף לחיות בה' הדעת
עד  האלקות אל בערך קרוב הגוף כלי שיהי' מוכרח
שיחי' המתים תחיית וזהו מאלקו'. חיותו ויקבל שיחי'
מנפש  חי עכשיו גם כי והגם אלקות, מחיות הגוף
יהי' ולע"ל ושתי', דאכילה ממוצע ע"י אמנם רוחני,
בענין  המשל נודע והנה לממוצע. תצטרך שלא לאחדי'
למטה  מתעגל כן למעלה שמתעגל כמה שכל העיגול
וכמו"כ  צד, מכל עגול שהוא מאחר ממש, זה לפ"ע
ביותר, השפלתו להיות יוכל ביותר הגבוה שכל יובן
הוא  המתים תחיית ענין רואי' שאנו מאחר כאן גם וא"כ
הנפש  חיות כדרך שלא כלל, השתלשלות ע"פ שלא

כו', ובשר דם אמצעית ע"פ שזהו הגוף את שמחי'
יש  לא שבמת קטן בעצם רוחני החיות שיהי' אמנם
הרוח, בא רוחות מארבע כי רק כלל, ומכון כלי שום
גדול  דילוג כאן יש שמלמעלמ"ט רואי' שאנו ומאחר
שמצד  קטן, עצם עד כ"כ למטה אלקי חיות שיושפל
היינו  ירד, נעלה מאד גבוה שממקום מובן ההשפלה
העיגול  כמשל אבי"ע השתלשלות מסדר מלמעלה
שלמעלה  מעתיקא דנטיף טלא מבחי' והיינו הנ"ל,
האצי', שורש אבא הגלוי' וכלים אורות מבחי' הרבה
וזהו  וכו'. הסדר להפך נמשך להיות יכול משם ולכן
השתלשלות  בחי' הוא שג"ע לתחה"מ, ג"ע בין ההפרש
מאד  וגבה המל' עליית לע"ל אבל השכינה, זיו ממכ"ע

ממש. בגוף להחיות סוכ"ע מבחי' ההמשכה יהי'

.a"l ,xekf 't `xwie t"y .c"qa
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ואת זה, בפרק להלן נ"ע הרבי  מבאר הראשון האופן את
הבא. בפרק מבאר הב' האופן

ìùî êøã ìò åîëåועלול עילה  של הראשון  לסוג 
ìëùä ïî íéãìåðä úåãîáהתבוננות ידי úåãîäùעל

åîëå ,'åë áìá åãìåðù íãå÷ ìëùá íéìåìë íéàöîð
øçà íå÷îá øàáúðù13óã øáãîá øäåæä øîàî øåàéáá

íðèá àìîú êðåôöå ïéðòá 'à ãåîò ê"÷14שהפירוש
הוא הצפון  ה' של אוצרו שאת הוא, בפסוק הפשוט 

בו  החוסים לאלו ויתן פי15ימלא על מפרש  הזוהר אך ,
åë',הסוד àîéàã ïèáá àá÷åðå ïéôðà øéòæã øåáéò åäæù

הבינה, היא והאמא המידות, הם אנפין' שה 'זעיר -
עיבור. נקרא  התגלותם לפני  בבינה המידות והתכללות
שהמידות – בטנם" תמלא "וצפונך בפסוק נרמז  וזה 

הבינה. בתוך צפונות 
שתי שהן למרות בעילה, הכלול לעלול דוגמא וזה 
עניינים שני הם והמידות המוחין שהרי שונות, מהויות 
התפעלות את מגלים שהמוחין אלא לגמרי, שונים 

בהעלם. אלא קודם, אף קיימים שהיו  המידות ,
éåìéâá åàáù íãå÷ù äàøéå äáäà úåìòôúä ïéðòë àåäå

úåððåáúääá íéìåìë äìçú åéä áìá כלומר השכלית ,
עצמי , קיום להם  יש אלא  למוחין, ישיר המשך זה אין

,áìá êë øçà ïäù åîë ùîî íúåàéöîá åéäù
äàøéå äáäà úåìòôúä ùéù ùåçá äàøðëåגםçåîá

éàãåáå ,'åëבמוח שהן כפי  úå÷ãהמידות úðéçáá ïä
áìá ïäù åîëî øúåéומורגשות גלויות הם שבלב -

íéðôיותר, ìë ìò ïäù ÷øבמוח úðéçááבהתכללותם
.'åë úåãî úåàéöîכשהם כפי  גם  שכלי, ענין הם ואין

אלא שונות מהויות שתי שהם  ומכאן במוח. כלולים 
השניה. ידי  על מתגלית  שאחת

â"ì ÷øô ìéòì øàáúðù åîëåגם התפעלות שיש 
אלא úåìòôúäìבמוחין, úåãîä úåìòôúä ïéá ùøôää

ìòôúîù éîöò ùâøäá àåä úåãîä úåìòôúäã ìëùä
÷ø ìòôúîù àåä ìëùä úåìòôúäå ,øáãä áåè åìù äî

,'åë åîöò øáãäã áåèä ìòבעצם השגה שיש  היינו ,
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תתקה:13. עמ' ג', כרך במדבר התורה אור dpiaראה la`
dbydd i"r ieliba miclepe mi`ay zecnl xewn `ede ieliba dbyd `ed
'wp zecnd eedzpy xg` dpde ,d`xie dad` clep df ici lry zeppeazdde

lala ielib icil oiicr e`a `le elkya zeppeazda mdyk la` ieliba dci
dpiad 'wp k"r f"ht `ipza dfn oiire `ni` ohaa xeair zpigaa md ik

edfe 'ek my xebqe daiza gpend xac enk my mipetv md zecndy oetv
mpha `lnz jpetve.

יד.14. יז, תהילים

זה.15. פסוק על נוספות דרשות ע"ב, ה דף ברכות וראה
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שזה הדבר "טוב" השגת ויש בעצם, המוחין  וזה הדבר
וזה טוב " "לי  הדבר איך השגת ויש שבמוחין , המידות

כשלעצמם. המידות 
במהות מתבוננים אם  הנה בדבר, כשמתבוננים והיינו,

מתבוננים ואם בעצם. מוחין זה – הדבר של מרכיביו 
ואם שבמוחין, התפעלות  זה זה, בדבר יש תועלת כמה
להפיק מסוגל שהוא האישית ההנאה אל מתייחסים

שבמידות. התפעלות זה הרי  ממנו,

a"xrz irqn zehn zyxt zay
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ּכתיב e‡·e¯יב) ּדהּנה הּוא, לנּו122הענין צּוה "ּתֹורה ≈ְְְִִִִֵָָָָָ
רּבֹותינּו ואמרּו יעקב", קהּלת מֹורׁשה ְְְֲִֵֶַַַָָָֹמׁשה

ב)ז"ל עּמּוד מט ּדף אּלא (ּפסחים מֹורׁשה ּתקרי "אל : ְְִִִֶַַַַָָָָ
עּקר  וכל ליׂשראל, מאֹורסה היא ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹמארׂשה",
ּגם  ּדהרי הּמצות, קּיּום ּבׁשביל הּוא הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָֹענין

ּובהּפלּוגּתא  מצוה, הּוא ּגּופא הּתֹורה ּתלמּוד יז לּמּוד אם ְְְְְִִִַַַָָָָ
ׁשּמביא  ּגדֹול ּדתלמּוד וגמרּו נּמנּו ּגדֹול מעׂשה אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּגדֹול

מעׂשה  הּוא 123לידי הּתֹורה לּמּוד ענין ּדעּקר הרי , ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָ
חתן  מּסעּודת נהנה ּכאׁשר ולכן הּמצות, קּיּום ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבׁשביל
ויתעּנג  ׁשּיהנה ּדוקא ׁשניהם להיֹות ּדצרי ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומׂשּמחֹו,
הּטֹובים, מּדֹותיו על הֹוראה ׁשּזהּו וכּלה, חתן ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָמּסעּודת

לעיל  ׁשּנתּבאר רע האיׁש טבעֹו124הפ ּבעצם רע ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּוא  טֹובֹות מּדֹות ּבעל אבל אחרים, ּבׁשל רעה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָועינֹו
הּוא  וכאׁשר מצוה, מּסעּודת ּולהתעּנג להנֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּצרי
והינּו לתֹורה, זֹוכה ּומׂשּמחם וכּלה חתן מּסעּודת ְְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָנהנה
עלֿידיֿזה  הּנה ׁשּלמּטה, וכּלה חתן ׁשּמׂשּמח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעלֿידי
אֹור  המׁשכת ענין ׁשהּוא ׁשּלמעלה וכּלה להחתן ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָזֹוכה
חתן  וׂשמחה ׂשׂשֹון ּברא "אׁשר וזהּו ּבּתֹורה, ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָאיןֿסֹוף
וכּלה, לחתן וׂשמחה הּׂשׂשֹון ּׁשהקּדים מה וזה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָוכּלה",
ׁשרּוּיים  יהיּו וכּלה ׁשהחתן ּבכדי הּוא הּדבר טעם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנה
מּלמעלה. אֹותם ּומברכין אֹותם ׁשּמׂשּמחין ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָּבׂשמחה,

ּכתיב  ּדהּנה הּוא, ּבזה ליעקב 125והענין ּדבריו "מּגיד ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּבּמדרׁש ואיתא ליׂשראל", ּומׁשּפטיו ּפרׁשה חּקיו (ׁשמֹות ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָֻ

ּכמּדת 126ל  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל מּדֹותיו ׁשאין לפי (ְְִִִֵֶֶַַָָָ
והּוא  לעׂשֹות לאחרים מֹורה ּבׂשרֿודם מּדת ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָּבׂשרֿודם,
מה  אּלא ּכן, אינֹו והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכלּום, עֹוׂשה ְְֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו

ולכן  ולׁשמר, לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר הּוא עֹוׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּׁשהּוא
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּברא הּנבראים התהּוּות ּבסדר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנה
ׁשהחתן  ּבכדי וכּלה, חתן ואחרּֿכ ּתחּלה וׂשמחה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָׂשׂשֹון
קּיּום  ענין והּוא וׂשמחה, ּבׂשׂשֹון ׁשרּויין יהיּו ְְְְְְְְִִִִִַַָָָוכּלה
ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ְִֶֶַַַָָָָֹהּמצות

מצו  ֿ מקּים ׁשהּקדֹוׁש ּוכׁשם וכּלה, החתן את לׂשּמח ת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבציצית  מתעּטף מניח 127ּברּוֿהּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא , ְְִִִִֵֵַַַָָָ

צלֹותיּה128ּתפּלין  ּומאי מצלי, קּודׁשאּֿבריֿהּוא –יח , ְְְְְִִִֵֵַַָ
ּכעסי  את רחמי ׁשּיכּבׁשּו רצֹון ֿ 129יהי ׁשהּקדֹוׁש והינּו , ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הּנה הּמצות, ּכל מקּים ְְִִֵֵַַַָָָָֹּברּוֿהּוא
התהּוּות  ּבסדר ולכן וכּלה, חתן לׂשּמח מצות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמקּים
חתן  ּברא ואחרּֿכ וׂשמחה ׂשׂשֹון ּתחּלה ּברא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָָָהּנבראים
וזהּו ּבׂשמחה, ׁשרּוּיים יהיּו וכּלה ׁשחתן ּבכדי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָוכּלה,
הּגּלּוי, ענין הּוא ּד"ברא" ורעּות", כּו' ׂשׂשֹון ּברא ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ"אׁשר

ׁשביעאה" "האי ׁשהיא יט וזהּו הּׁשביעית ּברכה – ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
ּכּלא" מקּים "איהּו – הּמלכּות הּספירֹות כ ּבספירת ּדכל , ְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹ

ּדהּגדּלה  מקֹום הּוא וׁשם הּמלכּות, ּבספירת ְְְְְְִִִִַַַַַָָָֻמׁשּפיעים
ּכּלא  מתּברכאן ׁשביעאה מהאי ולזאת ורּבּוי, כא ּבתֹוספת ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

הּוא, ּברּו ּבהעצמּות מׁשרׁשת היא ׁשהּמלכּות לפי ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֻוּדאי,
הּדּברֹות  עׂשרת עּלא ּכליל ּדדא ּבגין אמירן, ּדעׂשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכללא
זיני  עׂשר ּבהאי ּכליל ּדא ועל מאמרֹות, עׂשרה ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָותּתא

ּבבריאת כב ּדחדוה  האמּתית הּכּונה נׁשלם ׁשאז לפי , ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
זֹו ּוברכה העֹולמֹות, ּברא")והתהּוּות "אׁשר היא (ּדברּכת ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

יׂשראל  אינּון ּדזּכאין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא והֹודאה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשבח
מאכין  יׂשראל נׁשמֹות ּדלעּלא, ּכגונא לתּתא זכּו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּדאינּון
ּכגונא  והחמרי[ת] הּגׁשמי[ת] הּלזֹו ארץ ּדעם קלאר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָריין
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ד.122) לג, ברכה
א.123) יז, ב"ק ב. מ, קידושין
ואילך.124) ה פרק
יט.125) קמז, תהלים

ט.126) פיסקא
ב.127) יז, ר"ה ראה
א.128) ו, ברכות
ע"א.129) ריש ז, ברכות

תפילתו?.יח.ובמחלוקת.יז. ומהי מתפלל, הוא ברוך (שהכוונה).יט.הקדוש הזאת הכל.כ.השביעית מקיימת היא
הכל.כא. מתברכים הזאת ותחתון כב.מהשביעית הדברות) (עשרת עליון כולל שזה מכיון מאמרות, עשרה של הכלל

אלו. שמחה מיני עשרה כלולים ולכן מאמרות), (עשרה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּכתיב  עלייהּו ּכעּמכג ּדלעּלא, אחד "ּומי ּגֹוי ּכיׂשראל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
הּלזֹו ּבארץ ּדגם הּממׁשיכים הם ּדיׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבארץ",
ׁשבעה  הּוא ּדאחד אחד, ּבחינת ּגּלּוי יהיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּגׁשמית

וארץ  העֹולם,130רקיעים רּוחֹות ארּבע הּוא ד וה[אֹות] , ְְְְִִֶֶַַָָָ
עֹולם  ׁשל אּלּופֹו להאֹורֿאיןֿסֹוף ּבטלים ׁשּכּלם 130אי, ְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ

ההתעּסקּות  עלֿידי ּדיׂשראל ּבארץ", אחד "ּגֹוי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוזהּו
הּׁשלׁשה  ׁשהם הּמצות, וקּיּום עבֹודה ּבתֹורה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלהם
הם  עלֿידיֿזה הּנה עֹומד, העֹולם ׁשעליהם ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָעּמּודים
יׂשראל  אינּון וזּכאין אחד, ּדבחינת הּגּלּוי ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָממׁשיכים
ׁשּלמּטה  הענינים ּדבכל ּדלעּלא, ּכגונא לתּתא זכּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָּדאינּון
אֹור  ּגּלּוי ממׁשיכים אז הּתֹורה ּפי על אֹותם ְְִִִִִֶַַַָָָּכׁשעֹוׁשים
מיני  והעׂשרה העליֹונים, ּבעֹולמֹות ּגם הּוא ּברּו סֹוף ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָאין
העֹולם  מקּימים ׁשהם לפי וכּלה חתן ּבׂשמחת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָׂשמחה
עֹוסקים  ּדֹורֹות ּולהעמיד מאמרֹות ּבעׂשרה ְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָׁשּנברא

הּדּברֹות ּבאּבּודרהם ּבעׂשרת ׁשּמבאר וזהּו121(ּכמֹו ,( ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכן  ּגם למּטה ּׁשּנברא מה יתּבר אֹותֹו ׁשּמׁשּבחין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשבח
וכּלה  החתן ׁשּמׂשּמחים הּׂשמחה ּדעלֿידי וכּלה, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָחתן
"ותֹורה  להיֹות ׁשּלמעלה וכּלה חתן ּבחינת ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָמעֹוררים

ּפניו 131אֹור" ה' ויאר עֹולם,132, ּבׂשמחת יׂשראל לכל ְְְְְִִֵֵַָָָָָָ
ּובמצוֹות. ּבתֹורה עֹוסקים ּבנים ּובני ּבבנים ְְְְְְְִִִִֵַָָָָלזּכֹותם

.¯ev˜ נהנה וכאׁשר ליׂשראל, מאֹורסה היא הּתֹורה ƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּמּדֹותיו  הֹוראה זה הרי ּומׂשּמחֹו חתן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמּסעּודת
לתֹורה, זֹוכה לכן הּתֹורה, ּדרכי ּפי על טֹובים ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהם

ׂשׂש הקּדמת ּובהירה. זּכה היא ׁשּלֹו וׂשמחה ּדהּתֹורה ֹון ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
ּבׂשמחה, ׁשרּוּיים יהיּו וכּלה ׁשהחתן ּבכדי וכּלה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלחתן
ּוכמֹו וכּלה, החתן את מׂשּמח ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
יׂשראל  אינּון וזּכאין ליעקב", ּדבריו "מּגיד ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּכתּוב

ּדלעּלא. ּכגונא ׁשּיהיה הּמּטה את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמבררים
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סמ"ק).130) כתב (ד"ה סא סימן או"ח בב"י הובא סמ"ק ראה
וראה  ג. כג, תזריע לקו"ת ס"ו. שם או"ח ודאדה"ז או"ח שו"ע

ב. יג, ברכות

כג.131) ו, משלי – הכתוב לשון ע"פ
כו.132) ו, נשא – הכתוב לשון ע"פ

ת כג. ו, כ, ז, מלשון הוא (זכות וברורה זכה עושים ישראל נשמות שלמעלה, כדוגמא למטה זכו שהם ישראל אשריהם
כתוב. עליהם שלמעלה, כדוגמא והחומרית הגשמית הלזו הארץ את כנ"ל)

•
mixeaic ihewl

.‚ ˜¯Ù
˙ÂÈÁ Ï˘ ÌÈ„È· ÏÙÂ È·¯‰‡¯Ù

הרבה  וכתבו. עישנו שם, ישבו בחורות עשרות
לתורם. וחיכו ישבו אסירים

אותו  וביקשה שאלון לרבי הגישה הבחורות אחת
תשובותיו. לכתוב

השאלון. את ימלא שלא לה אמר הרבי ואילו
עבורו. זאת תעשה שהיא אמרה והבחורה

מה  שאלה: והכתובת, השם את שכתבה אחרי
תוארכם?

הרבי. ענה – לדורותיו נכבד אזרח 
עיסוקכם? מה כזה. תואר יותר אצלנו קיים לא

ודיני  חסידות, – האלקי הלימוד תורה, לומד אני 
היהודית. הדת

זאת  – לעצמה הבחורה אמרה – אלקות... דת,
לכתוב. יכולה אינני

מיד  שניגש הגבוהים הפקידים לאחד פנתה היא
ואמר: ברבי התבונן הלז אליהם.

כאן  נמצאים, אתם היכן לשכוח לכם אסור
שמצווים. מה לכל שמצייתים רגילים

נציגיכם, של הבטחתו אם לדעת, אני רוצה 
הרבי. שאל – כאן? מקיימים

בתמיהה. הפקיד שאל – אזרח? כוונתכם, מה
לי  שירשה לי, הבטיח אותי, שאסר זה נציגכם, 
רוצה  אני דתי, יהודי אני תפילין, ולהניח להתפלל

תפילין... להניח לי שירשו
תשבו. שם המחלקה במנהל תלוי זה

את  לרשום לבחורה הורה הגבוה הפקיד
מספר  הרבי קיבל ומיד עונה, שהרבי כפי התשובות

"יארליק". שם הנקרא
.26818 היה מספרו

– למשפחתכם משהו למסור רוצים אתם אם
להם. ואמסור לי אימרו – בלחש הבחורה אמרה

מאומה. לה ענה ולא בפרובוקציה, חשד הרבי אך
שבחורות  בהאמינם בפח נפלו שרבים היא עובדה
דברים  דרכן מוסרים והיו עליהם, מרחמות המשרד

נגדם. מכן לאחר שנוצל דבר למשפחותיהם,
מפינות  באחת המונחת בחבילתו הבחין הרבי
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שזה הדבר "טוב" השגת ויש בעצם, המוחין  וזה הדבר
וזה טוב " "לי  הדבר איך השגת ויש שבמוחין , המידות

כשלעצמם. המידות 
במהות מתבוננים אם  הנה בדבר, כשמתבוננים והיינו,

מתבוננים ואם בעצם. מוחין זה – הדבר של מרכיביו 
ואם שבמוחין, התפעלות  זה זה, בדבר יש תועלת כמה
להפיק מסוגל שהוא האישית ההנאה אל מתייחסים

שבמידות. התפעלות זה הרי  ממנו,

a"xrz irqn zehn zyxt zay

•
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h"Rxz'd - mixn`nd xtq

ּכתיב e‡·e¯יב) ּדהּנה הּוא, לנּו122הענין צּוה "ּתֹורה ≈ְְְִִִִֵָָָָָ
רּבֹותינּו ואמרּו יעקב", קהּלת מֹורׁשה ְְְֲִֵֶַַַָָָֹמׁשה

ב)ז"ל עּמּוד מט ּדף אּלא (ּפסחים מֹורׁשה ּתקרי "אל : ְְִִִֶַַַַָָָָ
עּקר  וכל ליׂשראל, מאֹורסה היא ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹמארׂשה",
ּגם  ּדהרי הּמצות, קּיּום ּבׁשביל הּוא הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָֹענין

ּובהּפלּוגּתא  מצוה, הּוא ּגּופא הּתֹורה ּתלמּוד יז לּמּוד אם ְְְְְִִִַַַָָָָ
ׁשּמביא  ּגדֹול ּדתלמּוד וגמרּו נּמנּו ּגדֹול מעׂשה אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּגדֹול

מעׂשה  הּוא 123לידי הּתֹורה לּמּוד ענין ּדעּקר הרי , ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָ
חתן  מּסעּודת נהנה ּכאׁשר ולכן הּמצות, קּיּום ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבׁשביל
ויתעּנג  ׁשּיהנה ּדוקא ׁשניהם להיֹות ּדצרי ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומׂשּמחֹו,
הּטֹובים, מּדֹותיו על הֹוראה ׁשּזהּו וכּלה, חתן ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָמּסעּודת

לעיל  ׁשּנתּבאר רע האיׁש טבעֹו124הפ ּבעצם רע ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּוא  טֹובֹות מּדֹות ּבעל אבל אחרים, ּבׁשל רעה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָועינֹו
הּוא  וכאׁשר מצוה, מּסעּודת ּולהתעּנג להנֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּצרי
והינּו לתֹורה, זֹוכה ּומׂשּמחם וכּלה חתן מּסעּודת ְְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָנהנה
עלֿידיֿזה  הּנה ׁשּלמּטה, וכּלה חתן ׁשּמׂשּמח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעלֿידי
אֹור  המׁשכת ענין ׁשהּוא ׁשּלמעלה וכּלה להחתן ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָזֹוכה
חתן  וׂשמחה ׂשׂשֹון ּברא "אׁשר וזהּו ּבּתֹורה, ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָאיןֿסֹוף
וכּלה, לחתן וׂשמחה הּׂשׂשֹון ּׁשהקּדים מה וזה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָוכּלה",
ׁשרּוּיים  יהיּו וכּלה ׁשהחתן ּבכדי הּוא הּדבר טעם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנה
מּלמעלה. אֹותם ּומברכין אֹותם ׁשּמׂשּמחין ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָּבׂשמחה,

ּכתיב  ּדהּנה הּוא, ּבזה ליעקב 125והענין ּדבריו "מּגיד ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּבּמדרׁש ואיתא ליׂשראל", ּומׁשּפטיו ּפרׁשה חּקיו (ׁשמֹות ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָֻ

ּכמּדת 126ל  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל מּדֹותיו ׁשאין לפי (ְְִִִֵֶֶַַָָָ
והּוא  לעׂשֹות לאחרים מֹורה ּבׂשרֿודם מּדת ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָּבׂשרֿודם,
מה  אּלא ּכן, אינֹו והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכלּום, עֹוׂשה ְְֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו

ולכן  ולׁשמר, לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר הּוא עֹוׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּׁשהּוא
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּברא הּנבראים התהּוּות ּבסדר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנה
ׁשהחתן  ּבכדי וכּלה, חתן ואחרּֿכ ּתחּלה וׂשמחה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָׂשׂשֹון
קּיּום  ענין והּוא וׂשמחה, ּבׂשׂשֹון ׁשרּויין יהיּו ְְְְְְְְִִִִִַַָָָוכּלה
ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ְִֶֶַַַָָָָֹהּמצות

מצו  ֿ מקּים ׁשהּקדֹוׁש ּוכׁשם וכּלה, החתן את לׂשּמח ת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבציצית  מתעּטף מניח 127ּברּוֿהּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא , ְְִִִִֵֵַַַָָָ

צלֹותיּה128ּתפּלין  ּומאי מצלי, קּודׁשאּֿבריֿהּוא –יח , ְְְְְִִִֵֵַַָ
ּכעסי  את רחמי ׁשּיכּבׁשּו רצֹון ֿ 129יהי ׁשהּקדֹוׁש והינּו , ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הּנה הּמצות, ּכל מקּים ְְִִֵֵַַַָָָָֹּברּוֿהּוא
התהּוּות  ּבסדר ולכן וכּלה, חתן לׂשּמח מצות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמקּים
חתן  ּברא ואחרּֿכ וׂשמחה ׂשׂשֹון ּתחּלה ּברא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָָָהּנבראים
וזהּו ּבׂשמחה, ׁשרּוּיים יהיּו וכּלה ׁשחתן ּבכדי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָוכּלה,
הּגּלּוי, ענין הּוא ּד"ברא" ורעּות", כּו' ׂשׂשֹון ּברא ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ"אׁשר

ׁשביעאה" "האי ׁשהיא יט וזהּו הּׁשביעית ּברכה – ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
ּכּלא" מקּים "איהּו – הּמלכּות הּספירֹות כ ּבספירת ּדכל , ְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹ

ּדהּגדּלה  מקֹום הּוא וׁשם הּמלכּות, ּבספירת ְְְְְְִִִִַַַַַָָָֻמׁשּפיעים
ּכּלא  מתּברכאן ׁשביעאה מהאי ולזאת ורּבּוי, כא ּבתֹוספת ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

הּוא, ּברּו ּבהעצמּות מׁשרׁשת היא ׁשהּמלכּות לפי ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֻוּדאי,
הּדּברֹות  עׂשרת עּלא ּכליל ּדדא ּבגין אמירן, ּדעׂשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכללא
זיני  עׂשר ּבהאי ּכליל ּדא ועל מאמרֹות, עׂשרה ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָותּתא

ּבבריאת כב ּדחדוה  האמּתית הּכּונה נׁשלם ׁשאז לפי , ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
זֹו ּוברכה העֹולמֹות, ּברא")והתהּוּות "אׁשר היא (ּדברּכת ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

יׂשראל  אינּון ּדזּכאין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא והֹודאה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשבח
מאכין  יׂשראל נׁשמֹות ּדלעּלא, ּכגונא לתּתא זכּו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּדאינּון
ּכגונא  והחמרי[ת] הּגׁשמי[ת] הּלזֹו ארץ ּדעם קלאר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָריין
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ד.122) לג, ברכה
א.123) יז, ב"ק ב. מ, קידושין
ואילך.124) ה פרק
יט.125) קמז, תהלים

ט.126) פיסקא
ב.127) יז, ר"ה ראה
א.128) ו, ברכות
ע"א.129) ריש ז, ברכות

תפילתו?.יח.ובמחלוקת.יז. ומהי מתפלל, הוא ברוך (שהכוונה).יט.הקדוש הזאת הכל.כ.השביעית מקיימת היא
הכל.כא. מתברכים הזאת ותחתון כב.מהשביעית הדברות) (עשרת עליון כולל שזה מכיון מאמרות, עשרה של הכלל

אלו. שמחה מיני עשרה כלולים ולכן מאמרות), (עשרה
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ּכתיב  עלייהּו ּכעּמכג ּדלעּלא, אחד "ּומי ּגֹוי ּכיׂשראל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
הּלזֹו ּבארץ ּדגם הּממׁשיכים הם ּדיׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבארץ",
ׁשבעה  הּוא ּדאחד אחד, ּבחינת ּגּלּוי יהיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּגׁשמית

וארץ  העֹולם,130רקיעים רּוחֹות ארּבע הּוא ד וה[אֹות] , ְְְְִִֶֶַַָָָ
עֹולם  ׁשל אּלּופֹו להאֹורֿאיןֿסֹוף ּבטלים ׁשּכּלם 130אי, ְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ

ההתעּסקּות  עלֿידי ּדיׂשראל ּבארץ", אחד "ּגֹוי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוזהּו
הּׁשלׁשה  ׁשהם הּמצות, וקּיּום עבֹודה ּבתֹורה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלהם
הם  עלֿידיֿזה הּנה עֹומד, העֹולם ׁשעליהם ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָעּמּודים
יׂשראל  אינּון וזּכאין אחד, ּדבחינת הּגּלּוי ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָממׁשיכים
ׁשּלמּטה  הענינים ּדבכל ּדלעּלא, ּכגונא לתּתא זכּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָּדאינּון
אֹור  ּגּלּוי ממׁשיכים אז הּתֹורה ּפי על אֹותם ְְִִִִִֶַַַָָָּכׁשעֹוׁשים
מיני  והעׂשרה העליֹונים, ּבעֹולמֹות ּגם הּוא ּברּו סֹוף ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָאין
העֹולם  מקּימים ׁשהם לפי וכּלה חתן ּבׂשמחת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָׂשמחה
עֹוסקים  ּדֹורֹות ּולהעמיד מאמרֹות ּבעׂשרה ְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָׁשּנברא

הּדּברֹות ּבאּבּודרהם ּבעׂשרת ׁשּמבאר וזהּו121(ּכמֹו ,( ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכן  ּגם למּטה ּׁשּנברא מה יתּבר אֹותֹו ׁשּמׁשּבחין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשבח
וכּלה  החתן ׁשּמׂשּמחים הּׂשמחה ּדעלֿידי וכּלה, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָחתן
"ותֹורה  להיֹות ׁשּלמעלה וכּלה חתן ּבחינת ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָמעֹוררים

ּפניו 131אֹור" ה' ויאר עֹולם,132, ּבׂשמחת יׂשראל לכל ְְְְְִִֵֵַָָָָָָ
ּובמצוֹות. ּבתֹורה עֹוסקים ּבנים ּובני ּבבנים ְְְְְְְִִִִֵַָָָָלזּכֹותם

.¯ev˜ נהנה וכאׁשר ליׂשראל, מאֹורסה היא הּתֹורה ƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּמּדֹותיו  הֹוראה זה הרי ּומׂשּמחֹו חתן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמּסעּודת
לתֹורה, זֹוכה לכן הּתֹורה, ּדרכי ּפי על טֹובים ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהם

ׂשׂש הקּדמת ּובהירה. זּכה היא ׁשּלֹו וׂשמחה ּדהּתֹורה ֹון ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
ּבׂשמחה, ׁשרּוּיים יהיּו וכּלה ׁשהחתן ּבכדי וכּלה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלחתן
ּוכמֹו וכּלה, החתן את מׂשּמח ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
יׂשראל  אינּון וזּכאין ליעקב", ּדבריו "מּגיד ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּכתּוב

ּדלעּלא. ּכגונא ׁשּיהיה הּמּטה את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמבררים

.qrnx`e xriily zcerqa ,[h"txz] elqk e"h ,'c lil
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סמ"ק).130) כתב (ד"ה סא סימן או"ח בב"י הובא סמ"ק ראה
וראה  ג. כג, תזריע לקו"ת ס"ו. שם או"ח ודאדה"ז או"ח שו"ע

ב. יג, ברכות

כג.131) ו, משלי – הכתוב לשון ע"פ
כו.132) ו, נשא – הכתוב לשון ע"פ

ת כג. ו, כ, ז, מלשון הוא (זכות וברורה זכה עושים ישראל נשמות שלמעלה, כדוגמא למטה זכו שהם ישראל אשריהם
כתוב. עליהם שלמעלה, כדוגמא והחומרית הגשמית הלזו הארץ את כנ"ל)

•
mixeaic ihewl

.‚ ˜¯Ù
˙ÂÈÁ Ï˘ ÌÈ„È· ÏÙÂ È·¯‰‡¯Ù

הרבה  וכתבו. עישנו שם, ישבו בחורות עשרות
לתורם. וחיכו ישבו אסירים

אותו  וביקשה שאלון לרבי הגישה הבחורות אחת
תשובותיו. לכתוב

השאלון. את ימלא שלא לה אמר הרבי ואילו
עבורו. זאת תעשה שהיא אמרה והבחורה

מה  שאלה: והכתובת, השם את שכתבה אחרי
תוארכם?

הרבי. ענה – לדורותיו נכבד אזרח 
עיסוקכם? מה כזה. תואר יותר אצלנו קיים לא

ודיני  חסידות, – האלקי הלימוד תורה, לומד אני 
היהודית. הדת

זאת  – לעצמה הבחורה אמרה – אלקות... דת,
לכתוב. יכולה אינני

מיד  שניגש הגבוהים הפקידים לאחד פנתה היא
ואמר: ברבי התבונן הלז אליהם.

כאן  נמצאים, אתם היכן לשכוח לכם אסור
שמצווים. מה לכל שמצייתים רגילים

נציגיכם, של הבטחתו אם לדעת, אני רוצה 
הרבי. שאל – כאן? מקיימים

בתמיהה. הפקיד שאל – אזרח? כוונתכם, מה
לי  שירשה לי, הבטיח אותי, שאסר זה נציגכם, 
רוצה  אני דתי, יהודי אני תפילין, ולהניח להתפלל

תפילין... להניח לי שירשו
תשבו. שם המחלקה במנהל תלוי זה

את  לרשום לבחורה הורה הגבוה הפקיד
מספר  הרבי קיבל ומיד עונה, שהרבי כפי התשובות

"יארליק". שם הנקרא
.26818 היה מספרו

– למשפחתכם משהו למסור רוצים אתם אם
להם. ואמסור לי אימרו – בלחש הבחורה אמרה

מאומה. לה ענה ולא בפרובוקציה, חשד הרבי אך
שבחורות  בהאמינם בפח נפלו שרבים היא עובדה
דברים  דרכן מוסרים והיו עליהם, מרחמות המשרד

נגדם. מכן לאחר שנוצל דבר למשפחותיהם,
מפינות  באחת המונחת בחבילתו הבחין הרבי
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לא  הקשות, מהחוויות נרעש בהיותו אלא המשרד.
אותה. לקח

לקחה  הבחורה בוקר. לפנות חמש היתה השעה
בואו. לרבי: ואמרה הניירות את

שלו  בחבילה הרבי נזכר למשרד מחוץ בהיותם
החבילה. את ולקחת לחזור רוצה שהוא לבחורה ואמר
להגיש  תצטרכו הבחורה, אמרה – לכם אסור זה
לקחת  אלך שאני אלא זאת, לכם להרשות בקשה
מראה  נקרא כבר זה כי מפחדת, אני אך אותה,
אתם  כמוכם, לאסיר גם ומה לאסיר, ידידותי

מאד. חמור מצבכם חמור, בפשע נאשמים
בה  שהתעוררו או אותו, להפחיד ברצונה האם
החל  ראשו קשה, מאד רגע זה היה אנוש! רגשות

ועי  לו כבפטישים להסתובב דפק הלב  הסתחררו, ניו
פסיעה. כל לו עלתה רב  ובקושי כבדים,

אמרה  – הלילה הביאו דת אנשים עשרה שתים
הנכם  אתם פולנים, לותרנים, רוסים, – הבחורה
– זה פרוזדור דרך אותם הביאו היחיד. היהודי
הצ'קיסטים  הובילו בו פרוזדור אותו על בהצביעה
את  לרשום רק לנו והורו – הרבי את היהודיים
לא  שאלון, למלא שמצווים כמוכם, אלה, שמותיהם.
חקירה  בתחילה להם עורכים אלא מיד, בהם יורים

ודרישה.
ופרוזדורים  חדרים דרך הרבי את הובילה היא
לא  שהשומר אחד, מעבר דרך הגיעו הם שונים.
אחד  של לבואו עד דרכו, לעבור להם הרשה

הגבוהים. הפקידים
הבחורה. נשאלה – רוצה? את מה

האסיר  את להוביל – הבחורה אמרה – לי הורו
הרביעית. המחלקה של החוקר אל הזה

באותו  הרבי של הרגשתו את ולדמיין לתאר קשה
רגע.

אנשים  שני ישבו בו לחדר הרבי את הכניסה היא
על  הניירות את ובהניחה מהם אחד אל ניגשה ועבדו,

."26818 "יארליק הבאתי אמרה: השולחן,
האם  – הרבי אמר – במשרד נשארו חפציי

להביאם? מישהו לשלוח יכולים
שם? לכם יש מה האסירים, עבור משרתים לנו אין
אותם. שיביא למי אשלם דת. צרכי – הפקיד. שאל –
אמר  – משרתים! להם סיפקו בורגנים, מנהגי 
חפציכם  להביא הייתם חולים האם – הפקיד
בבית  להחזיק אסור דת צרכי ובכלל, בעצמכם!
על  שיכחו מכם, אותם יקח כה בין הנצ'לניק הסוהר.

אסיר. שאתם זיכרו השטויות,
דיבר  – הדתיות! רגשותיי להעליב לכם אסור 
חפציי  את לדרוש לי מרשה החוק – בסערה הרבי

ולהתפלל.
המדבר  האסיר על בתמהון הסתכלו הפקידים שני
היכנסו  ואמר: דלת פתח מהם ואחד כאלה, דיבורים

לכם. שיקראו עד שם חיכו זה, לחדר
ולפתע  הדלת. את נעל והאיש לחדר, נכנס הרבי
בו  הפטרופובלבסקי" ה"מבצר הרבי של ברעיונו עלה

פאוועל. הצאר של משטרו תחת הזקן הרבי ישב
על  הצביע הפקיד לרבי. וקראו נפתחה, הדלת
החבילה  היא זו האם שאל: כעס ובחרדת חבילה,

שלכם?
הרשו  ביקש: תחנונים ובקול – הרבי ענה – כן 
התפילין  הוציא והרבי – השני בחדר תפילין להניח לי

מהחבילה.
כאן  לעשות רוצים אתם מה? בכעס: קפץ הפקיד
שעון, כסף, לכם, יש אשר כל לי תנו הבה, כנסת! בית
הכל, לכם יחזירו אתכם ישחררו אם לי. הגישו הכל
למשפחתכם... הדברים את ימסרו – אתכם ימיתו ואם
רובל. ושמונה וחמשים פשוט שעון לו מסר הרבי
והפקיד  ירכו על וחרב  בידו אקדח חייל נכנס
אותו  הוביל ,26818 יארליק לך הרי לו: הורה
שלו, החבילה את שא חולה, הוא הששית, למחלקה

יברח  לא הוא הנשק, את להניח יכול באצבע אתה ,
למוללו. תוכל אחת

ונילווה  בכיסו התפילין את הרבי הכניס בינתיים
החייל. אל

הלך  החייל וחשוך. ארוך לפרוזדור נכנסו הם
והחל  הספורים הרגעים את לנצל רצה הרבי בראש.

תפילין. להניח
כשהחייל  יד" ה"של את להניח הספיק הרבי
קפץ  התפילין, את ובראותו הרבי לעבר הסתובב

הרבי. את והכה טורפת כחיה
ובהכותו  מהרבי, התפילין את לתלוש החל החייל

הרבי. נפל – שוב
אותו  תפס והחייל מתעלף רגעים כמה שכב הרבי

וסחבו. במפרקתו
של  הקשות לחיצותיו לו שגרמו הקשים הכאבים

מעלפונו. הרבי את עוררו – החייל
בשעת  גופו. חלקי בכל נוראים ביסורים חש הרבי

עמוק. בפצע ונפצע חד ברזל בו פגע  נפילתו
חכה, חכה, וצעק: קילל הרבי, את פצע החייל
בבוץ, העכברים, עם בחושך, בצינוק, ימים כמה תשכב
כנסת. בית לעשות יכול אינך שב"שפלרקה" תדע אז

יכל, לא אך מדריגות, על לעלות היה הרבי על
נסבלים. בלתי היו יסוריו

השליבות, על הרבי טיפס האחרונים בכוחותיו
יקר, הזמן בו: האיץ אותו, לקבל צריך שהיה והפקיד
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יותר!. מהר זאת עשו זקן, נסחבים! אתם מה
החייל. אמר – 26818 יארליק 

אמר  – הסחורה את הגש  (טוב) חאראשא!
וברנש  הפקיד, קרא פעטיא! אתם. שמח הפקיד,
בעיניו  הרבי את מדד הוא פעטיא. זה היה ניגש. פרוע
כאן! להביא החלו כזו סחורה לך! יש הנה ואמר:
לחיפוש, זקן הנה בוא מזוקן! יהודי נאה, פאראזיט

אותך. נפרק לעצמות אותה, ננקה
צולע. כשהוא ניגש הרבי

מוצא  לא האם – פעטיא אומר – צולע? אתה מה
להריח, לך ניתן הרי שפלרקה? של האויר בעיניך חן
נותנים  כשאנחנו אה, אפך, על תיפול שמיד
ימים. כמה שוכבים הם להריח, כאלה לפאראזיטים
הנך  , פעטיא שוב שאל – חיוור? כך כל הנך מה
מותר  החיפוש אחרי נו, כך, נראה הנך באמת, חולה
לך, יפריע לא אחד אף מאד, שקט כאן למות. לך
הנצ'לניק  ירשום, הרופא אחד, אף ידע לא בביתך

לבור. אותך וישליכו החותמת את ישים
זמן  ובאותו יסורים, מרוב בתוכו התקפל הרבי
הבא  נעלמת, היכן פעטיא! צעקה: הממונה השמיע

לחכות. לי נמאס ,26818 יארליק הנה
כן  גם ואמר: הממונה אל הרבי את קירב פעטיא

חי  הוא בקושי  בצחוק.סחורה... פרץ והממונה
של  חבילתו את לחפש החל והממונה יצא פעטיא

הרבי.
הממונה, עיסוק של ההזדמנות, את ניצל הרבי
בתפילת  והחל שמע קריאת אמר תפילין, והניח

עשרה. שמונה
ונסוב  חיפושיו את הממונה סיים רגע באותו אך,
עלה  תפילין, חבוש הרבי את בראותו הרבי. לעבר
החל  ידיו ובשתי הרבי על קפץ כחיה בפרצופו... הדם
"זשידאווסקאיא  צעקה: תוך ראש" ה"של את לתלוש

משחת! שד אח, פניך, על לך אסטור מארדא"!
לעברו: צעק והממונה התפילין, הנחת סיים הרבי
שפתיך  החיוורות, פניך מיד! תמות כה בין אה,

תהיה  רב  לזמן שלא המובהק הסימן הן השחורות,
מחלתך? היא מה אמור, כאן.

הגדול  שתענוגם לדעת נוכח הוא לו. ענה לא הרבי
קרבנותיהם. את לענות הוא ביותר

הרוקדים  הפרועים האפריקאיים הקניבאלים כמו
את  ואוכלים אותו צולים שהם לפני קרבנם, סביב 
בידיהם. הנופלים את הצ'קיסטים מענים כך – בשרו
"זשיד  הצועקים אלה, טורפות  חיות בידי
מסרו  – מארדא!" "זשידאווסקאיא בראדאטי!",

שלהם... הרבי את היהודיים הצ'קיסטים
להתעסק  כך כל מה לשם ואמר: חזר, פעטיא
מיום־יומיים, יותר ימשוך לא הרי עליו? ולהתייגע 
אחת  יריה (להריגה), ראסכאד" "נא אותו וניקח הבה

וחסל.
אם  – הממונה אמר – הגבוהים לממונים שייך זה
– להריגה הסחורה את להוציא הפקודה מהם תבוא

בו. ונירה זאת נבצע
לא  הרבי של ותחנוניו התפילין, את לקח הממונה

הועילו.
מאסרו. לתא אותו להוביל הרבי את נטל פעטיא
מהשני, איום אחד שונים, סיפורים לרבי סיפר בדרך
גסס, עדיין מהם אחד לבור, גופות הרבה השליך איך
את  הלז נפח ומיד נאמנות מכות כמה בו הכניס

נשמתו.
אתה  הרי נפרד, תא לך לתת צריכים בעצם 

נפרד. תא לך ומגיע מת אדם כמעט
את  פתח פעטיא, עמד ,160 מספר ברזל, דלת ליד

התא. זהו ואמר: המנעולים, שני
אל  והשליכו ידיו בשתי הרבי את תפס בפראות

התא. תוך
של  הברוטאלית מדחיפתו בכאב חש הרבי

פעטיא.
הרבי  חש והלך, הדלת את נעל שפעטיא אחרי רק

לענותו. הפסיקה החיה בהקלה,
zihiiaeqd diqexa yhiee`aeiln iaxd ly eixeqi
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תרפ"ג] אלול [אמצע

דבר  גראוסמאן, מהרב מאטשאקוב, מכ' קבלתי ...

כי  חנם, ליתן לי אפשר אי כי להם ועניתי סאמאוארין,

בל"נ  להם אתן כי עשה זאת אמנם זה. על עזר שום לי אין

ואם  זה, בענין לכבודם שיכתבו והיינו המחיר. במחצית

וא' למקוה א' שנים או למקוה, רק א' להם דרוש

הא' (המחצית המחיר חצי בעד להם יותן לאמבטיאות,

כי  יודיעום ומפה לפה ישלחו כי או בקרעמענ', ישלמו

הוצאות  בקרעמענ'). ישלמו אשר יותר וטוב התקבל,

חשבוני. על המשלוח,

ליתן  כאמור לעשות יוכלו מהנ"ל מכ' יקבלו באם ולזאת

מחיר. חצי בעד שלם קאמפלעקט או א' סאמ[א]ואר להם
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לא  הקשות, מהחוויות נרעש בהיותו אלא המשרד.
אותה. לקח

לקחה  הבחורה בוקר. לפנות חמש היתה השעה
בואו. לרבי: ואמרה הניירות את

שלו  בחבילה הרבי נזכר למשרד מחוץ בהיותם
החבילה. את ולקחת לחזור רוצה שהוא לבחורה ואמר
להגיש  תצטרכו הבחורה, אמרה – לכם אסור זה
לקחת  אלך שאני אלא זאת, לכם להרשות בקשה
מראה  נקרא כבר זה כי מפחדת, אני אך אותה,
אתם  כמוכם, לאסיר גם ומה לאסיר, ידידותי

מאד. חמור מצבכם חמור, בפשע נאשמים
בה  שהתעוררו או אותו, להפחיד ברצונה האם
החל  ראשו קשה, מאד רגע זה היה אנוש! רגשות

ועי  לו כבפטישים להסתובב דפק הלב  הסתחררו, ניו
פסיעה. כל לו עלתה רב  ובקושי כבדים,

אמרה  – הלילה הביאו דת אנשים עשרה שתים
הנכם  אתם פולנים, לותרנים, רוסים, – הבחורה
– זה פרוזדור דרך אותם הביאו היחיד. היהודי
הצ'קיסטים  הובילו בו פרוזדור אותו על בהצביעה
את  לרשום רק לנו והורו – הרבי את היהודיים
לא  שאלון, למלא שמצווים כמוכם, אלה, שמותיהם.
חקירה  בתחילה להם עורכים אלא מיד, בהם יורים

ודרישה.
ופרוזדורים  חדרים דרך הרבי את הובילה היא
לא  שהשומר אחד, מעבר דרך הגיעו הם שונים.
אחד  של לבואו עד דרכו, לעבור להם הרשה

הגבוהים. הפקידים
הבחורה. נשאלה – רוצה? את מה

האסיר  את להוביל – הבחורה אמרה – לי הורו
הרביעית. המחלקה של החוקר אל הזה

באותו  הרבי של הרגשתו את ולדמיין לתאר קשה
רגע.

אנשים  שני ישבו בו לחדר הרבי את הכניסה היא
על  הניירות את ובהניחה מהם אחד אל ניגשה ועבדו,

."26818 "יארליק הבאתי אמרה: השולחן,
האם  – הרבי אמר – במשרד נשארו חפציי

להביאם? מישהו לשלוח יכולים
שם? לכם יש מה האסירים, עבור משרתים לנו אין
אותם. שיביא למי אשלם דת. צרכי – הפקיד. שאל –
אמר  – משרתים! להם סיפקו בורגנים, מנהגי 
חפציכם  להביא הייתם חולים האם – הפקיד
בבית  להחזיק אסור דת צרכי ובכלל, בעצמכם!
על  שיכחו מכם, אותם יקח כה בין הנצ'לניק הסוהר.

אסיר. שאתם זיכרו השטויות,
דיבר  – הדתיות! רגשותיי להעליב לכם אסור 
חפציי  את לדרוש לי מרשה החוק – בסערה הרבי

ולהתפלל.
המדבר  האסיר על בתמהון הסתכלו הפקידים שני
היכנסו  ואמר: דלת פתח מהם ואחד כאלה, דיבורים

לכם. שיקראו עד שם חיכו זה, לחדר
ולפתע  הדלת. את נעל והאיש לחדר, נכנס הרבי
בו  הפטרופובלבסקי" ה"מבצר הרבי של ברעיונו עלה

פאוועל. הצאר של משטרו תחת הזקן הרבי ישב
על  הצביע הפקיד לרבי. וקראו נפתחה, הדלת
החבילה  היא זו האם שאל: כעס ובחרדת חבילה,

שלכם?
הרשו  ביקש: תחנונים ובקול – הרבי ענה – כן 
התפילין  הוציא והרבי – השני בחדר תפילין להניח לי

מהחבילה.
כאן  לעשות רוצים אתם מה? בכעס: קפץ הפקיד
שעון, כסף, לכם, יש אשר כל לי תנו הבה, כנסת! בית
הכל, לכם יחזירו אתכם ישחררו אם לי. הגישו הכל
למשפחתכם... הדברים את ימסרו – אתכם ימיתו ואם
רובל. ושמונה וחמשים פשוט שעון לו מסר הרבי
והפקיד  ירכו על וחרב  בידו אקדח חייל נכנס
אותו  הוביל ,26818 יארליק לך הרי לו: הורה
שלו, החבילה את שא חולה, הוא הששית, למחלקה

יברח  לא הוא הנשק, את להניח יכול באצבע אתה ,
למוללו. תוכל אחת

ונילווה  בכיסו התפילין את הרבי הכניס בינתיים
החייל. אל

הלך  החייל וחשוך. ארוך לפרוזדור נכנסו הם
והחל  הספורים הרגעים את לנצל רצה הרבי בראש.

תפילין. להניח
כשהחייל  יד" ה"של את להניח הספיק הרבי
קפץ  התפילין, את ובראותו הרבי לעבר הסתובב

הרבי. את והכה טורפת כחיה
ובהכותו  מהרבי, התפילין את לתלוש החל החייל

הרבי. נפל – שוב
אותו  תפס והחייל מתעלף רגעים כמה שכב הרבי

וסחבו. במפרקתו
של  הקשות לחיצותיו לו שגרמו הקשים הכאבים

מעלפונו. הרבי את עוררו – החייל
בשעת  גופו. חלקי בכל נוראים ביסורים חש הרבי

עמוק. בפצע ונפצע חד ברזל בו פגע  נפילתו
חכה, חכה, וצעק: קילל הרבי, את פצע החייל
בבוץ, העכברים, עם בחושך, בצינוק, ימים כמה תשכב
כנסת. בית לעשות יכול אינך שב"שפלרקה" תדע אז

יכל, לא אך מדריגות, על לעלות היה הרבי על
נסבלים. בלתי היו יסוריו

השליבות, על הרבי טיפס האחרונים בכוחותיו
יקר, הזמן בו: האיץ אותו, לקבל צריך שהיה והפקיד
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יותר!. מהר זאת עשו זקן, נסחבים! אתם מה
החייל. אמר – 26818 יארליק 

אמר  – הסחורה את הגש  (טוב) חאראשא!
וברנש  הפקיד, קרא פעטיא! אתם. שמח הפקיד,
בעיניו  הרבי את מדד הוא פעטיא. זה היה ניגש. פרוע
כאן! להביא החלו כזו סחורה לך! יש הנה ואמר:
לחיפוש, זקן הנה בוא מזוקן! יהודי נאה, פאראזיט

אותך. נפרק לעצמות אותה, ננקה
צולע. כשהוא ניגש הרבי

מוצא  לא האם – פעטיא אומר – צולע? אתה מה
להריח, לך ניתן הרי שפלרקה? של האויר בעיניך חן
נותנים  כשאנחנו אה, אפך, על תיפול שמיד
ימים. כמה שוכבים הם להריח, כאלה לפאראזיטים
הנך  , פעטיא שוב שאל – חיוור? כך כל הנך מה
מותר  החיפוש אחרי נו, כך, נראה הנך באמת, חולה
לך, יפריע לא אחד אף מאד, שקט כאן למות. לך
הנצ'לניק  ירשום, הרופא אחד, אף ידע לא בביתך

לבור. אותך וישליכו החותמת את ישים
זמן  ובאותו יסורים, מרוב בתוכו התקפל הרבי
הבא  נעלמת, היכן פעטיא! צעקה: הממונה השמיע

לחכות. לי נמאס ,26818 יארליק הנה
כן  גם ואמר: הממונה אל הרבי את קירב פעטיא

חי  הוא בקושי  בצחוק.סחורה... פרץ והממונה
של  חבילתו את לחפש החל והממונה יצא פעטיא

הרבי.
הממונה, עיסוק של ההזדמנות, את ניצל הרבי
בתפילת  והחל שמע קריאת אמר תפילין, והניח

עשרה. שמונה
ונסוב  חיפושיו את הממונה סיים רגע באותו אך,
עלה  תפילין, חבוש הרבי את בראותו הרבי. לעבר
החל  ידיו ובשתי הרבי על קפץ כחיה בפרצופו... הדם
"זשידאווסקאיא  צעקה: תוך ראש" ה"של את לתלוש

משחת! שד אח, פניך, על לך אסטור מארדא"!
לעברו: צעק והממונה התפילין, הנחת סיים הרבי
שפתיך  החיוורות, פניך מיד! תמות כה בין אה,

תהיה  רב  לזמן שלא המובהק הסימן הן השחורות,
מחלתך? היא מה אמור, כאן.

הגדול  שתענוגם לדעת נוכח הוא לו. ענה לא הרבי
קרבנותיהם. את לענות הוא ביותר

הרוקדים  הפרועים האפריקאיים הקניבאלים כמו
את  ואוכלים אותו צולים שהם לפני קרבנם, סביב 
בידיהם. הנופלים את הצ'קיסטים מענים כך – בשרו
"זשיד  הצועקים אלה, טורפות  חיות בידי
מסרו  – מארדא!" "זשידאווסקאיא בראדאטי!",

שלהם... הרבי את היהודיים הצ'קיסטים
להתעסק  כך כל מה לשם ואמר: חזר, פעטיא
מיום־יומיים, יותר ימשוך לא הרי עליו? ולהתייגע 
אחת  יריה (להריגה), ראסכאד" "נא אותו וניקח הבה

וחסל.
אם  – הממונה אמר – הגבוהים לממונים שייך זה
– להריגה הסחורה את להוציא הפקודה מהם תבוא

בו. ונירה זאת נבצע
לא  הרבי של ותחנוניו התפילין, את לקח הממונה

הועילו.
מאסרו. לתא אותו להוביל הרבי את נטל פעטיא
מהשני, איום אחד שונים, סיפורים לרבי סיפר בדרך
גסס, עדיין מהם אחד לבור, גופות הרבה השליך איך
את  הלז נפח ומיד נאמנות מכות כמה בו הכניס

נשמתו.
אתה  הרי נפרד, תא לך לתת צריכים בעצם 

נפרד. תא לך ומגיע מת אדם כמעט
את  פתח פעטיא, עמד ,160 מספר ברזל, דלת ליד

התא. זהו ואמר: המנעולים, שני
אל  והשליכו ידיו בשתי הרבי את תפס בפראות

התא. תוך
של  הברוטאלית מדחיפתו בכאב חש הרבי

פעטיא.
הרבי  חש והלך, הדלת את נעל שפעטיא אחרי רק

לענותו. הפסיקה החיה בהקלה,
zihiiaeqd diqexa yhiee`aeiln iaxd ly eixeqi
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תרפ"ג] אלול [אמצע

דבר  גראוסמאן, מהרב מאטשאקוב, מכ' קבלתי ...

כי  חנם, ליתן לי אפשר אי כי להם ועניתי סאמאוארין,

בל"נ  להם אתן כי עשה זאת אמנם זה. על עזר שום לי אין

ואם  זה, בענין לכבודם שיכתבו והיינו המחיר. במחצית

וא' למקוה א' שנים או למקוה, רק א' להם דרוש

הא' (המחצית המחיר חצי בעד להם יותן לאמבטיאות,

כי  יודיעום ומפה לפה ישלחו כי או בקרעמענ', ישלמו

הוצאות  בקרעמענ'). ישלמו אשר יותר וטוב התקבל,

חשבוני. על המשלוח,

ליתן  כאמור לעשות יוכלו מהנ"ל מכ' יקבלו באם ולזאת

מחיר. חצי בעד שלם קאמפלעקט או א' סאמ[א]ואר להם
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אגרות קודשרכ

 ב"ה,  י"ט כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מא' וישלח, בו כותב שהוקשה לו בחלק הראשון ממכתבי )מענה על מכתבו( 

אשר איך אפשר שהלומד תורה אם ימצא לזה סתירה בספר שנתקבל בתוככי ישראל יבטל הנאמר 

בספר.

והנה כבר ביארתי במכתבי די באר הסיבות לזה, ואפילו אם לא היו ידועות הסיבות הרי זה 

מעשים לעתים תכופות וביותר בתוככי חניכי ישיבות ידועות אשר לימודם חסר לימוד פנימיות התורה 

שמבטלים דעת ספרים וסופרים מהאחרונים וגם כו' ואין רצוני לפרש בשם המבטלים )ומה התועלת 

בדבר( אף שעושים את זה בפומבי, וסוג אלו שמבטלים אותם הם מגן אברהם, חתם סופר כו' וכו'.

ב( כן מה שהוא נבוך: שבאיזה אופן אפשר לכווין את הקישור פנימי בין נשמת התלמיד והרב, 

ואיך יהי' בטוח שמצא את הנכון. ולדעתו אפשר שיבוא זה קשר פנימי דוקא לאחר שיהי' קשר חיצוני. 

- הנה בנוגע להאחריות הרי גדולה מזו רואים בכל יום ויום והוא בעניני שידוכין שמבואר בזהר )חלק 

א' דף פ"ה ע"ב( אשר נשמת הבעל והאשה הן חצאי נשמה אחת שבירידתה למטה נתלבשה לחצאין זו 

בגוף הבעל וזו בגוף האשה, והרי מובן שהתאחדות שני חצאי נשמה אחת שבלא זה פלגא גופא הוא, 

אחריות עוד גדולה מאשר קירוב נשמה פרטית לנשמה הכללית שלה, ובכל זה נעשים שידוכים בכל 

וכשעושה האדם  פרטית,  בו בהשגחה  ומשגיח  וע"כ צ"ל אשר השי"ת הוא המנהיג את העולם  יום, 

כל המוטל עליו ע"פ תורה מסייעים בידו מלמעלה ומוליכים אותו למחוז חפצו ולמטרתו הוא. וה"ה 

בקשר שבין תלמיד לרב וחסיד לרבו.

כי הלא  זו תמוה,  גם שאלה  - הנה  פנימיות התורה  לומדים  דרך  ג( בהנוגע לשאלתו באיזה 

פנימיות התורה היא חלק מהתורה וכשמה, ובמילא לימודה הוא ע"ד לימוד כל החלקים שבתורה, 

בפעמים  ובמילא  עבדך(  שומע  כי  דבר  מלשון  והשגה  הבנה  )שפירושו  לנשמע  נעשה  בהקדמת  היינו 

הראשונות קולטים רק שטחיות הענינים וכשלומדים שלא ע"מ לקנתר וחפצים באמת להבין תורתו 

וכמרז"ל לאסוקי שמעתתא  ומבינים הענינים לאשורם  של הקב"ה אז מצליחים מלמעלה שיודעים 

אליבא דהלכתא צריך סייעתא דשמיא, וכמרז"ל )סנהדרין צג, ע"ב( שהלכה כמותו מפני שהוי' עמו. 

וה"ה בנדון דידי' שילמוד תורת החסידות בשופי ולא יתעכב בתחלת הלימוד על הפרטים שבזה, וכמו 

שעשה כשהתחיל ללמוד גמרא, ואז במשך הזמן יצליח.

מהלעו"ז  ובאים  היצה"ר  הסתת  הם  והשקו"ט  שלו  הקושיות  שכל  מכיר  שאינו  ולפלא  ד( 

מבלבלו  ובמילא  התורה  פנימיות  בלימוד  להתחיל  יזכה  בו  הזמן  את  לדחות  הדרכים  בכל  שמנסה 

היינו שעברו  עדיין ממשש באפלה,  עתה  ועד  בעצמו במכתבו שמאז  וכמו שכותב  ושקו"ט  בקושיות 

יום עכ"פ איזה שורות מפנימיות התורה אילנא דחיי ותמורת  שבעה חדשים שיכול הי' ללמוד בכל 

זה עסק בשקו"ט הכדאי ללמוד, האפשר ללמוד כו' וכו'. ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא ינצל זמנו כדבעי 

וכטוב לפניו באמיתית.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 



רכי אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א כסלו. הנה ידוע שקבלת התורה בכללותה היתה באמירת נעשה ונשמע 

וביארו רז"ל שזהו דוקא על ידי הקדמת נעשה לנשמע )שפירושו הבנה והשגה ומלשון דבר כי שומע 

עבדך(, היינו הענין דקבלת עול. ודבר זה צריך להיות נשנה בכל יום ויום וכפסק המשנה )ברכות ריש 

פרק ב'( בנוגע למצות קריאת שמע שמחויב בה פעמיים בכל יום וענינה קבלת עול מלכות שמים וקבלת 

עול מצות.

וה"ה בנוגע אליו ולחבריו אשר בני ישראל הכשרים בודאי רצונם להצליח בלימוד תורתנו הק' 

ואין לזה דרך אחרת כי אם בהקדמת קבלת עול, היינו לשמוע להנהלת המוסד הק' בו לומדים לאחרי 

שיציעו לפניהם הטעמים והנימוקים שלהם, אבל אז עליהם להשמע להחלטתם וזוהי הדרך להצלחה, 

ובודאי ימסור כל זה גם לחבריו, ויה"ר שיהי' שליח טוב לבשרני טובות בכל זה.

בברכה.

 ב"ה,  כ"א כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאור לי"א כסלו. וכבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על 

הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ובפרט שימים האלו הם ימי סגולה ועת 

רצון וע"ד מ"ש רבנו הזקן בסוף אגרת התשובה )ק, א(. ימים שמברכים בשם ומלכות בפשיטות שאין 

כאן שום ספק כלל שעשה נסים לאבותינו בימים ]ההם ו[ בזמן הזה שבכמה מקומות בדא"ח מפרשים 

בזמן הזה היינו בזמננו ובימינו.

מ"ש בסיום מכתבו אם לפנות לרופא יותר מומחה מאשר ד"ר... והחשש הוא אפשר תהי' לו 

דיעה אחרת ואז איך להכריע.

הרי דיו לחשש זה בזמנו כיון שעכ"פ מגדר ספק לא יצא וההכרעה בכגון דא ה"ה או הרגש 

השואל בעצמו. וכפסק השו"ע אשר בענינים כמו אלו לב יודע גו'. או שמציעים שתי הדיעות לפני רופא 

ניטרלי, וינחהו השי"ת בדרך הטובה לפניו.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל בקשר ליום הבהיר י"ט כסלו, ובטח יזכה בו את הרבים.

ומצותיו,  לתורה  להקב"ה  ער  ולבי  בגלותא  ישנה  דאני  מרז"ל  קאי  כולה  השנה  כל  על  ואם 

עאכו"כ בימי סגולה - כשפותחים )ע"י תעמולה מתאימה( באיש הישראלי אפילו כחודה של מחט פותח 

נוסף  הי'  ובמילא  היו דלתות,  בזה, שלאולם לא  וכמבואר בדא"ח הדיוק  הקב"ה כפתחו של אולם, 

על העילוי בכמות גם עילוי באיכות, שהי' תמיד פתוח ובלבד שישתדלו להכנס לעזרה והרי בין עזרת 

ישראל וכהנים לא היתה מחיצה מפסקת אף שצריכים היו לעלות במעלות מזו לזו, והנמשל מובן.

בכבוד ובברכה.
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¯·c‰ ˙‡ ¯ÓL ÂÈ·‡Â(יא È˙Ó(לז, ‰tˆÓe ÔÈzÓÓ ‰È‰ ¿»ƒ»«∆«»»»»«¿ƒ¿«∆»«

‡B·È(רש"י) אחיו על ימל ׁשּיֹוסף ּבזה העּלּוי מהּו לׁשאל, יׁש »ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ממּתין  היה ׁשּיעקב ּכ ּכדי ועד ארצה, לֹו יׁשּתחוּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוהם

יֹוסף, ׁשל למלכּותֹו המּתין ׁשּיעקב לֹומר, ויׁש .לכ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומצּפה

ּדוד.ÁÈLÓהיינּו ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ׁשּבא יֹוסף, ּבן ְַ»ƒ«ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

,ïåùàø
éðùáéíäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−

:íëLaâééçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåE ¦§¤«©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧Æ
Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa íérøŸ¦´¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−

:éðpäãééçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiåE ¦¥«¦©´Ÿ¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ
÷îrî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL-úàå§¤§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤

:äîëL àáiå ïBøáçåèärú äpäå Léà eäàöîiå ¤§½©¨−Ÿ§¤«¨©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−
:Lwáz-äî øîàì Léàä eäìàLiå äãOa©¨¤®©¦§¨¥¯¨¦²¥−Ÿ©§©¥«

æèéì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½
:íérø íä äôéàæéék äfî eòñð Léàä øîàiå ¥−Ÿ¥¬Ÿ¦«©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³

øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð íéøîà ézrîL̈©̧§¦Æ«Ÿ§¦½¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´
:ïúãa íàöîiå åéçàçéíøèáe ÷çøî Búà eàøiå ¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ

Búéîäì Búà eìkðúiå íäéìà áø÷é:èéeøîàiå ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬Ÿ−©«£¦«©«Ÿ§−
:àa äælä úBîìçä ìra äpä åéçà-ìà Léà¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−¨«

ëúBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì | äzrå§©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà ärø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìçàëøîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå £«ŸŸ¨«©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨®̈©¾Ÿ¤
:Lôð epkð àìáë-ìà ïáeàø | íäìà øîàiå ¬Ÿ©¤−¨«¤©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©

øLà äfä øBaä-ìà Búà eëéìLä íã-eëtLz¦§§¨¼©§¦´ŸÀ¤©³©¤Æ£¤´
Búà ìévä ïrîì Bá-eçìLz-ìà ãéå øaãna©¦§½̈§−̈©¦§§®§©À©©¦³ŸÆ

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr dl zegiy ihewl)

Ô˙„a Ì‡ˆÓiÂ ÂÈÁ‡ ¯Á‡ ÛÒBÈ CÏiÂ(יז הּׁשל"ה:(לז, ּכתב «≈∆≈««∆»«ƒ¿»≈¿…»ְַַָָ

לֹו. היתה ּגדֹולה ׁשּסּכנה אףֿעלּֿפי . . לאביו ׁשמע ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָיֹוסף

לא  ׁשּבת לחּלל ל אֹומר אבי אם רז"ל ׁשאמרּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואףֿעלּֿגב

הּׁשּי ּבדבר זהּו - ּבכבֹודי חּיבים ואבי אּתה ּכי אליו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּתׁשמע

אנפׁשיּה מחיל לעצמֹו הּנֹוגע אבל הּמקֹום, לבין אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָלבין

ׁשל  נפׁשֹו אין ׁשהרי עּיּון, וצרי עכ"ל. אביו, רצֹון ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות

(ראה  הּנה לי והּנפׁשֹות ׁשּנאמר הקּב"ה, קנין אּלא קנינֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאדם

ס"ד). ונפש גוף נזקי הלכות חו"מ הזקן אדמו"ר ערוך שלחן
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óñBé-úà eìriå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ
íéìàrîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−
:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNra§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨

èëøBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iåìãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå ©¦§©−¤§¨¨«©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́

:àá-éðà äðà éðàå epðéààìúðúk-úà eç÷iå ¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«©¦§−¤§´Ÿ¤
úðzkä-úà eìaèiå íéfr øérN eèçLiå óñBé¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤

:ícaáì-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå ©¨«©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤
úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiå íäéáà£¦¤½©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤

ða:àì-íà àåä Eâìéða úðúk øîàiå døékiå ¦§²¦−¦«Ÿ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½
:óñBé óøè óøè eäúìëà ärø äiçãìòø÷iå ©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬ŸŸ©−¥«©¦§©³

-ìr ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷ré©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§®̈©¦§©¥¬©
:íéaø íéîé Bðaäìåéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå §−¨¦¬©¦«©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈

éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì ïàîéå Bîçðì§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²
:åéáà Búà jáiå äìàL ìáàåìeøëî íéðãnäå ¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬

øN äòøt ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà BúàŸ−¤¦§®̈¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ©−
:íéçahäô ©©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â(כד LÈ(לז, ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡ ¿«≈≈»ƒ¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈
Ba(רש"י) היה ּכן מה ּבמפרׁש נאמר לא מּדּוע לׁשאל, ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיׁש

ּבֹו אין מים, ּבֹו "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָּבּבֹור.

ּבּבֹור  ׁשהיּו לפרׁש צר אין ולכן למים". ׁשּנמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדברי

ּבֹו יׁש ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ׁשּמי מּׁשּום ועקרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָנחׁשים

‡ÏÈnÓ C¯„aּפרּוׁש ועלּֿדר לּתֹורה. המנּגדים ּדברים ¿∆∆ƒ≈»ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

האדם  "ּכאׁשר ועבדּתם: וסרּתם הּפסּוק על טֹוב ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּבעלֿׁשם

ולא  זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד מהשי"ת, עצמֹו את ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹמפריד

ממּצע". ּדבר ְֵֶָָָֻׁשּיׁש

éòéáøçìàúàî äãeäé ãøiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´
:äøéç BîLe éîlãr Léà-ãr èiå åéçàá-àøiå ¤¨®©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«©©§

äçwiå reL BîLe éðrðk Léà-úa äãeäé íL̄̈§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨
:äéìà àáiåâBîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå ©¨¬Ÿ¥¤«¨©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ørãBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå ¥«©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ïðBàäBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå ¨«©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−
:Búà dzãìa áéæëá äéäå äìLåäãeäé çwiå ¥¨®§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«©¦©¯§¨²

:øîz dîLe BøBëa ørì äMàæøBëa ør éäéå ¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«©§¦À¥µ§´
:ýåýé eäúîéå ýåýé éðéra òø äãeäéçøîàiå §½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−§Ÿ̈«©³Ÿ¤

éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäédúà íaéå E §¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´Ÿ¨®
éçàì òøæ í÷äå:Eèäéäé Bì àl ék ïðBà òãiå §¨¥¬¤−©§¨¦«©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´

úçLå åéçà úLà-ìà àa-íà äéäå òøfä©®̈©§¨º̈¦¨̧¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´
:åéçàì òøæ-ïúð ézìáì äöøàééðéra òøiå ©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©§¨¦«©¥²©§¥¥¬

:Búà-íb úîiå äNr øLà ýåýéàéøîàiå §Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«©´Ÿ¤
éáà-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäéC §¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«¨¦À
eä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãrà ©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàkáéeaøiå §¤®̈©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨©¦§Æ
íçpiå äãeäé-úLà reL-úa úîzå íéîiä©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
eärø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìr ìriå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬

:äúðîz éîlãräâéäpä øîàì øîúì ãbiå ¨«£ª¨¦−¦§¨«¨©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬
éîç:Bðàö æâì äúðîú äìò Cãééãâa øñzå ¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬ŸŸ«©Á̈©Á¦§¥¸

érva ñëzå äéìrî dúeðîìàólrúzå ó ©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
äúðîz Cøc-ìr øLà íéðér çúôa áLzå©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−

:äMàìåèék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå §¦¨«©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§®̈¦¬
:äéðt äúqëæèøîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå ¦§−̈¨¤«¨©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ

éìà àBáà àp-äáäBúlë ék òãé àì ék C ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−
:éìà àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzå àåä¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−¥¨«

æéïàvä-ïî íéfr-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ
:EçìL ãr ïBáør ïzz-íà øîàzåçéøîàiå ©¾Ÿ¤¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«©ÀŸ¤

Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáørä äî́̈¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzåèéäéìrî dôérö øñzå Cìzå í÷zå ©©¬©«©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨
:dúeðîìà éãâa Laìzåëäãeäé çìLiå ©¦§©−¦§¥¬©§§¨«©¦§©̧§¹̈

úç÷ì éîlãrä eärø ãéa íéfrä éãb-úà¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½¨©¬©
î àìå äMàä ãiî ïBáørä:dàöàëìàLiå ¨¥«¨−¦©´¨«¦®̈§−Ÿ§¨¨«©¦§©º

àåä äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²¦¬



רכג iyily ,ipy ,oey`x - fl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áùéå úùøô
æìàáLiåõøàa åéáà éøeâî õøàa á÷ré ©¥´¤©«£½Ÿ§¤−¤§¥´¨¦®§¤−¤

:ïrðká-òáL-ïa óñBé á÷ré úBãìz | älà §¨«©¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©
àeäå ïàva åéçà-úà ärø äéä äðL äøNr¤§¥³¨¨Æ¨¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´
åéáà éLð ätìæ éða-úàå ääìá éða-úà ørð©À©¤§¥¬¦§¨²§¤§¥¬¦§−̈§¥´¨¦®
:íäéáà-ìà ärø íúac-úà óñBé àáiå©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬¨−̈¤£¦¤«

âíéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNrå Bì àeä(éåì)ãåéçà eàøiå −®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«©¦§´¤À̈

Búà eàðNiå åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈©¦§§−Ÿ®
ì Bøac eìëé àìå:íìLäíBìç óñBé íìçiå §¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ©©«£³Ÿ¥Æ£½

:Búà àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiååøîàiå ©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬ŸŸ«©−Ÿ¤
:ézîìç øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬¨¨«§¦

æäãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½
äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷ äpäå§¦¥²¨¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ

:éúnìàì ïéåçzLzå íëéúnìà(ìàøùé)çeøîàiå £ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«©³Ÿ§
ìLîz ìBLî-íà eðéìr Cìîz Cìîä åéçà BìÆ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬¦§−Ÿ
-ìrå åéúîìç-ìr Búà àðN ãBò eôñBiå eðä®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈§©

åéøác:èBúà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå §¨¨«©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−
äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä øîàiå åéçàì§¤¨®©ÀŸ¤¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯
íéåçzLî íéáëBk øNr ãçàå çøiäå LîMä©¤´¤§©¨¥À©§©©³¨¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−

:éìéåéáà Ba-ørâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå ¦«©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½
àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì øîàiå©´Ÿ¤½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´

éçàå Enàå éðà àBáð:äöøà Eì úåçzLäì E ¨À£¦Æ§¦§´§©¤½§¦§©«£−Ÿ§−¨«§¨
àé:øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(161 'nr dl zegiy ihewl)

¯·c‰ ˙‡ ¯ÓL ÂÈ·‡Â(יא È˙Ó(לז, ‰tˆÓe ÔÈzÓÓ ‰È‰ ¿»ƒ»«∆«»»»»«¿ƒ¿«∆»«

‡B·È(רש"י) אחיו על ימל ׁשּיֹוסף ּבזה העּלּוי מהּו לׁשאל, יׁש »ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ממּתין  היה ׁשּיעקב ּכ ּכדי ועד ארצה, לֹו יׁשּתחוּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוהם

יֹוסף, ׁשל למלכּותֹו המּתין ׁשּיעקב לֹומר, ויׁש .לכ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומצּפה

ּדוד.ÁÈLÓהיינּו ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ׁשּבא יֹוסף, ּבן ְַ»ƒ«ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

,ïåùàø
éðùáéíäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−

:íëLaâééçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåE ¦§¤«©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧Æ
Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa íérøŸ¦´¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−

:éðpäãééçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiåE ¦¥«¦©´Ÿ¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ
÷îrî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL-úàå§¤§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤

:äîëL àáiå ïBøáçåèärú äpäå Léà eäàöîiå ¤§½©¨−Ÿ§¤«¨©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−
:Lwáz-äî øîàì Léàä eäìàLiå äãOa©¨¤®©¦§¨¥¯¨¦²¥−Ÿ©§©¥«

æèéì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½
:íérø íä äôéàæéék äfî eòñð Léàä øîàiå ¥−Ÿ¥¬Ÿ¦«©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³

øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð íéøîà ézrîL̈©̧§¦Æ«Ÿ§¦½¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´
:ïúãa íàöîiå åéçàçéíøèáe ÷çøî Búà eàøiå ¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ

Búéîäì Búà eìkðúiå íäéìà áø÷é:èéeøîàiå ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬Ÿ−©«£¦«©«Ÿ§−
:àa äælä úBîìçä ìra äpä åéçà-ìà Léà¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−¨«

ëúBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì | äzrå§©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà ärø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìçàëøîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå £«ŸŸ¨«©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨®̈©¾Ÿ¤
:Lôð epkð àìáë-ìà ïáeàø | íäìà øîàiå ¬Ÿ©¤−¨«¤©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©

øLà äfä øBaä-ìà Búà eëéìLä íã-eëtLz¦§§¨¼©§¦´ŸÀ¤©³©¤Æ£¤´
Búà ìévä ïrîì Bá-eçìLz-ìà ãéå øaãna©¦§½̈§−̈©¦§§®§©À©©¦³ŸÆ

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr dl zegiy ihewl)

Ô˙„a Ì‡ˆÓiÂ ÂÈÁ‡ ¯Á‡ ÛÒBÈ CÏiÂ(יז הּׁשל"ה:(לז, ּכתב «≈∆≈««∆»«ƒ¿»≈¿…»ְַַָָ

לֹו. היתה ּגדֹולה ׁשּסּכנה אףֿעלּֿפי . . לאביו ׁשמע ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָיֹוסף

לא  ׁשּבת לחּלל ל אֹומר אבי אם רז"ל ׁשאמרּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואףֿעלּֿגב

הּׁשּי ּבדבר זהּו - ּבכבֹודי חּיבים ואבי אּתה ּכי אליו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּתׁשמע

אנפׁשיּה מחיל לעצמֹו הּנֹוגע אבל הּמקֹום, לבין אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָלבין

ׁשל  נפׁשֹו אין ׁשהרי עּיּון, וצרי עכ"ל. אביו, רצֹון ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות

(ראה  הּנה לי והּנפׁשֹות ׁשּנאמר הקּב"ה, קנין אּלא קנינֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאדם

ס"ד). ונפש גוף נזקי הלכות חו"מ הזקן אדמו"ר ערוך שלחן

éùéìùâëeèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³
øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé-úà¤¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬

:åéìrãë÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå ¨¨«©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½
:íéî Ba ïéàäëíäéðér eàNiå íçì-ìëàì eáLiå ¥¬−¨«¦©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ

ãrìbî äàa íéìàrîLé úçøà äpäå eàøiå©¦§½§¦¥Æ«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§®̈
íéëìBä èìå éøöe úàëð íéàNð íäélîâe§©¥¤´«Ÿ§¦À§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−

:äîéøöî ãéøBäìåë-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå §¦¬¦§¨«§¨©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©
Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà âøäð ék òöa:æëeëì ¤À©¦³©«£ŸÆ¤¨¦½§¦¦−¤¨«§º

iriax - gl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-ék Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàrîLiì epøkîðå§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½¦«
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçàçëeøáriå ¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«©©«©§Á

óñBé-úà eìriå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ
íéìàrîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−
:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNra§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨

èëøBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iåìãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå ©¦§©−¤§¨¨«©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́

:àá-éðà äðà éðàå epðéààìúðúk-úà eç÷iå ¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«©¦§−¤§´Ÿ¤
úðzkä-úà eìaèiå íéfr øérN eèçLiå óñBé¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤

:ícaáì-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå ©¨«©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤
úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiå íäéáà£¦¤½©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤

ða:àì-íà àåä Eâìéða úðúk øîàiå døékiå ¦§²¦−¦«Ÿ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½
:óñBé óøè óøè eäúìëà ärø äiçãìòø÷iå ©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬ŸŸ©−¥«©¦§©³

-ìr ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷ré©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§®̈©¦§©¥¬©
:íéaø íéîé Bðaäìåéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå §−¨¦¬©¦«©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈

éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì ïàîéå Bîçðì§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²
:åéáà Búà jáiå äìàL ìáàåìeøëî íéðãnäå ¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬

øN äòøt ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà BúàŸ−¤¦§®̈¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ©−
:íéçahäô ©©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â(כד LÈ(לז, ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡ ¿«≈≈»ƒ¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈
Ba(רש"י) היה ּכן מה ּבמפרׁש נאמר לא מּדּוע לׁשאל, ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיׁש

ּבֹו אין מים, ּבֹו "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָּבּבֹור.

ּבּבֹור  ׁשהיּו לפרׁש צר אין ולכן למים". ׁשּנמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדברי

ּבֹו יׁש ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ׁשּמי מּׁשּום ועקרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָנחׁשים

‡ÏÈnÓ C¯„aּפרּוׁש ועלּֿדר לּתֹורה. המנּגדים ּדברים ¿∆∆ƒ≈»ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

האדם  "ּכאׁשר ועבדּתם: וסרּתם הּפסּוק על טֹוב ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּבעלֿׁשם

ולא  זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד מהשי"ת, עצמֹו את ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹמפריד

ממּצע". ּדבר ְֵֶָָָֻׁשּיׁש

éòéáøçìàúàî äãeäé ãøiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´
:äøéç BîLe éîlãr Léà-ãr èiå åéçàá-àøiå ¤¨®©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«©©§

äçwiå reL BîLe éðrðk Léà-úa äãeäé íL̄̈§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨
:äéìà àáiåâBîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå ©¨¬Ÿ¥¤«¨©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ørãBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå ¥«©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ïðBàäBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå ¨«©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−
:Búà dzãìa áéæëá äéäå äìLåäãeäé çwiå ¥¨®§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«©¦©¯§¨²

:øîz dîLe BøBëa ørì äMàæøBëa ør éäéå ¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«©§¦À¥µ§´
:ýåýé eäúîéå ýåýé éðéra òø äãeäéçøîàiå §½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−§Ÿ̈«©³Ÿ¤

éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäédúà íaéå E §¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´Ÿ¨®
éçàì òøæ í÷äå:Eèäéäé Bì àl ék ïðBà òãiå §¨¥¬¤−©§¨¦«©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´

úçLå åéçà úLà-ìà àa-íà äéäå òøfä©®̈©§¨º̈¦¨̧¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´
:åéçàì òøæ-ïúð ézìáì äöøàééðéra òøiå ©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©§¨¦«©¥²©§¥¥¬

:Búà-íb úîiå äNr øLà ýåýéàéøîàiå §Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«©´Ÿ¤
éáà-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäéC §¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«¨¦À
eä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãrà ©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàkáéeaøiå §¤®̈©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨©¦§Æ
íçpiå äãeäé-úLà reL-úa úîzå íéîiä©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
eärø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìr ìriå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬

:äúðîz éîlãräâéäpä øîàì øîúì ãbiå ¨«£ª¨¦−¦§¨«¨©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬
éîç:Bðàö æâì äúðîú äìò Cãééãâa øñzå ¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬ŸŸ«©Á̈©Á¦§¥¸

érva ñëzå äéìrî dúeðîìàólrúzå ó ©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
äúðîz Cøc-ìr øLà íéðér çúôa áLzå©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−

:äMàìåèék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå §¦¨«©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§®̈¦¬
:äéðt äúqëæèøîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå ¦§−̈¨¤«¨©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ

éìà àBáà àp-äáäBúlë ék òãé àì ék C ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−
:éìà àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzå àåä¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−¥¨«

æéïàvä-ïî íéfr-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ
:EçìL ãr ïBáør ïzz-íà øîàzåçéøîàiå ©¾Ÿ¤¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«©ÀŸ¤

Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáørä äî́̈¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzåèéäéìrî dôérö øñzå Cìzå í÷zå ©©¬©«©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨
:dúeðîìà éãâa Laìzåëäãeäé çìLiå ©¦§©−¦§¥¬©§§¨«©¦§©̧§¹̈

úç÷ì éîlãrä eärø ãéa íéfrä éãb-úà¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½¨©¬©
î àìå äMàä ãiî ïBáørä:dàöàëìàLiå ¨¥«¨−¦©´¨«¦®̈§−Ÿ§¨¨«©¦§©º

àåä äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²¦¬



iyyרכד ,iying - hl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìr íéðérá̈«¥©−¦©©®̈¤©´Ÿ§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−
:äLã÷áëàì øîàiå äãeäé-ìà áLiå §¥¨«©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ

äúéä-àì eøîà íB÷nä éLðà íâå äéúàöî§¨¦®¨§©̧©§¥³©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬
:äLã÷ äæáâëäéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå ¨¤−§¥¨«©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´

àì äzàå äfä éãbä ézçìL äpä æeáì̈®¦¥³¨©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ
:dúàöîãëìLîk | éäéåãbiå íéLãç L §¨¨«©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧

äpä íâå Eúlk øîz äúðæ øîàì äãeäéì¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬
:óøOúå äeàéöBä äãeäé øîàiå íéðeðæì äøä̈−̈¦§¦®©Ÿ́¤§½̈«¦−¨§¦¨¥«

äëøîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ
ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì àð-økä©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−

:älàäåëépnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå ¨¥«¤©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦
ì äézúð-àì ïk-ìr-ékãBò óñé-àìå éðá äìL ¦«©¥¬«Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−

:dzrãìæëíéîBàú äpäå dzãì úra éäéå §©§¨«©§¦−§¥´¦§®̈§¦¥¬§¦−
:dðèáaçëçwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå §¦§¨«©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´

àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìr øL÷zå úãléîä©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬
:äðLàøèëåéçà àöé äpäå Bãé áéLîk | éäéå ¦«Ÿ¨«©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½

éìr zöøt-äî øîàzåBîL àø÷iå õøt E ©¾Ÿ¤©¨©−§¨¨¤´®̈¤©¦§¨¬§−
:õøtìøçàåéðMä Bãé-ìr øLà åéçà àöé ¨«¤§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®

:çøæ BîL àø÷iåñ ©¦§¨¬§−¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr l zegiy ihewl)

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ . . ı¯t BÓL ‡¯˜iÂ(כט-ל –Á¯Ê(לח, «ƒ¿»¿»∆«ƒ¿»¿»«∆«
ּבאפן  זֹורח ועבֹודתם ּתֹורתם ׁשאֹור הּצּדיקים, לעבֹודת ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹרֹומז

וקבּוע. ׁשעבֹודתם ı¯tּתמידי ּתׁשּובה, ּבעלי לעבֹודת רֹומז – ְְִִַָ∆∆ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָ

האדם  ׁשל מהגּבלֹותיו יציאה ּגדר, ּפריצת ּבדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיא

ׁשּנאמר  מׁשיח, זה "ּפרץ רז"ל ׁשאמרּו זהּו ה'. אל ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוהתקרבּות

עבֹודת  הּוא מׁשיח ׁשל חּדּוׁשֹו ּכי לפניהם", הּפֹורץ ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָעלה

ּבתיּובּתא". צּדיקּיא לאתבא אתא "מׁשיח ּכמאמר ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּובה,

éùéîçèìàeäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§®̈§¨©¦§¥¿
éøöî Léà íéçahä øN äòøt ñéøñ øôéèBt«¦©Á§¦¸©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½

:änL eäãøBä øLà íéìàrîLiä ãiîáéäéå ¦©Æ©¦§§¥¦½£¤¬«¦ª−¨«¨©§¦³
úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−

:éøönä åéðãàâìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå £Ÿ¨¬©¦§¦«©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ
Bãéa çéìöî ýåýé äNò àeä-øLà:ãàöîiå £¤´Ÿ¤½§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«©¦§¨̧

Búéa-ìr eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéra ïç óñBé¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ©¥½
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëåäBúà ãé÷ôä æàî éäéå §¨¤−¨©¬§¨«©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹

-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé øLà-ìk ìrå Búéáa§¥À§©Æ¨£¤´¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤
ýåýé úkøa éäéå óñBé ììâa éøönä úéa¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

åBzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæriå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´

:äàøî äôéå øàú-äôé óñBé¥½§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr dk zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ(א Ú„(לט, ÌiÓ c¯ÈÂ ‡"„Ó‰ ,ÔeL·k ¿≈«ƒ¿»¿»¿»¿≈¿¿ƒ»«

¯‰p‰ ¯·Ú ÏÎa ‰„B¯ ‡e‰ Èk ‡"„Ó‰ ,ÔB‰a ËÏL .ÌÈ»»«¿ƒ∆¿»≈∆«»»

רבה) העּלּוי (בראשית היא מצרים ּגלּות ׁשל והּמּטרה ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּגאּולה. ידי על ּברכּוׁשeiÓL‚a˙ׁשּבא יצאּו כן "ואחרי - ְְֵֶַַָָ¿«¿ƒְְְֲִֵֵֵַ

ּבדברי eiÁe¯a˙ּגדֹול". רֹואים וכ הּתֹורה. לקּבלת הכנה - ָ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

אּתם  לא . . לפניכם אלקים ׁשלחני למחיה "ּכי לאחיו: ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיֹוסף

ּבפסּוקנּו: ּגם מדּגׁש והּדבר האלקים". ּכי הּנה אֹותי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻׁשלחּתם

"הּורד", ׁשּנאמר מּמה נלמדת מצרים על יֹוסף ׁשל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשליטתֹו

זֹו. ירידה ׁשל והּמּטרה הּכּונה ׁשּזֹוהי ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהיינּו

éùùæ-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤
:énr äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðér-úà åéðãà£Ÿ¨²¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

çéðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå | ïàîéå©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½
ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà òãé-àì«Ÿ¨©¬¦¦−©©®̈¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬

:éãéaèCNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà §¨¦«¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³
BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàî épnî¦¤̧¦Æ§½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®

éàåéúàèçå úàfä äìãbä ärøä äNrà C §¥̧¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦
:íéýìûìéíBé | íBé óñBé-ìà døaãk éäéå ¥«Ÿ¦«©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®

ì äéìà òîL-àìå:dnr úBéäì dìöà ákL §«Ÿ¨©¬¥¤²¨¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«
àéúBNrì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´

:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå Bzëàìî§©§®§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦
áéáæriå énr äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ

:äöeçä àöiå ñðiå dãéa BãâaâédúBàøk éäéå ¦§Æ§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨©«§¦Æ¦§½̈
:äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áær-ékãéàø÷zå ¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨©¦§º̈

eðì àéáä eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À¥¬¦¨²
ì éìà àa eða ÷çöì éøár Léàénr ákL ¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´¦¦½

iriay - n - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ìBãb ìB÷a àø÷àååèéúîéøä-ék BòîLë éäéå ¨«¤§−̈§¬¨«©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦
àöiå ñðiå éìöà Bãâa áæriå àø÷àå éìB÷¦−¨«¤§®̈©©«£³Ÿ¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬

:äöeçäæèåéðãà àBa-ãr dìöà Bãâa çpzå ©«¨©©©¬¦§−¤§®̈©¬£Ÿ−̈
:Búéa-ìàæéøaãzåøîàì älàä íéøáck åéìà ¤¥«©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ

øárä ãárä éìà àa÷çöì eðl úàáä-øLà é ¨´¥©º¨¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤
:éaçéBãâa áæriå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå ¦«©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§®̈©©«£¬Ÿ¦§²

:äöeçä ñðiå éìöàèéåéðãà rîLë éäéå ¤§¦−©¨¬̈©«¨©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈
øîàì åéìà äøac øLà BzLà éøác-úà¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³¥¨Æ¥½Ÿ
:Btà øçiå Ecár éì äNr älàä íéøáck©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©©«

ëøäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
-øLà íB÷îáéúëéøåñàéø÷Cìnä éøéñà §¾£¤£¦¥¬©¤−¤

:øäqä úéáa íL-éäéå íéøeñààëýåýé éäéå £¦®©«§¦−̈§¥¬©«Ÿ©©§¦³§Ÿ̈Æ
øN éðéra Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½§¥¥−©¬

:øäqä-úéaáëóñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå ¥«©«Ÿ©©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½
úàå øäqä úéáa øLà íøéñàä-ìk úà¥µ¨¨´£¦¦½£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧

:äNò äéä àeä íL íéNò øLà-ìkâë| ïéà ¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−¨¨¬Ÿ¤«¥´
Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½

àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàaýåýé äNò ©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬
:çéìöîô ©§¦«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh jxk zegiy ihewl)

dnÚ ÂÈÎ¯ˆ ˙BNÚÏ . . LnÓ BzÎ‡ÏÓ(יא לט, רב (רש"י ¿«¿«»«¬¿»»ƒ»ַ

לּמקֹום; אדם ּבין ׁשהּוא והּתר, אּסּור ּבהֹוראת מדקדק ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה

לחברֹו אדם ּבין ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל היה ׁשמּואל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹואּלּו

לפרׁש ליּה ניחא לא רב זה: ּולפי ס"ד). פ"ד ב"ק ְְִִֵֵֶַָָֹ(רא"ש

מׁשמע  ׁשּכן (אף ׁשמּיא ּכלּפי אּסּור על לעבר ּבא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיֹוסף

ואּלּו ּבּבית"). ׁשם הּבית מאנׁשי איׁש "ואין הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָמהֹוספת

ּכאׁשר  ּדוקא עּמּה צרכיו לעׂשֹות ׁשּבא מה ימּתק ׁשמּואל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻלפי

- לחברֹו אדם ּבבין ּפגיעה אין ּכ ּכי ריק, היה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּבית

ּביתֹו". על ּב"וּיפקידהּו לפֹוטיפר יֹוסף ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַׁשעּבּודֹו

éòéáùîàeàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²
Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî ä÷Lî©§¥¬¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤

:íéøöîáøN ìr åéñéøñ éðL ìr äòøt óö÷iå ¦§¨«¦©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´
:íéôBàä øN ìrå íé÷LnäâïziåøîLîa íúà ©©§¦½§©−©¬¨«¦«©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À

øLà íB÷î øäqä úéa-ìà íéçahä øN úéa¥²©¬©©¨¦−¤¥´©®Ÿ©§¾£¤¬
:íL øeñà óñBéãóñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå ¥−¨¬¨«©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²

:øîLîa íéîé eéäiå íúà úøLéå ízà¦−̈©§¨´¤Ÿ®̈©¦«§¬¨¦−§¦§¨«
äãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈

Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤
:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöîåàáiå ¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©©¨¯Ÿ

:íéôræ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
æøîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²

:íBiä íérø íëéðt recî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«
çBúà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®

íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½
:éì àð-eøtñèBîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå ©§−̈¦«©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−

:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça Bì øîàiå óñBéìéïôbáe §¥®©Ÿ́¤½©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«©¤−¤
ìLdvð äúìr úçøôë àåäå íâéøN äL §¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈

:íéáðr äéúìkLà eìéLáäàééãéa äòøt ñBëå ¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«§¬©§−Ÿ§¨¦®
ñBk-ìà íúà èçNàå íéáðrä-úà çwàå̈«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³Ÿ¨Æ¤´

:ärøt ók-ìr ñBkä-úà ïzàå äòøtáéøîàiå ©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬©§«Ÿ©³Ÿ¤
ìL Bðøút äæ óñBé BììL íéâøOä úLíéîé úL Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½§¬¤¨¦−

:íäâéìL | ãBòa-úà äòøô àOé íéîé úL ¥«§´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤
pk-ìr EáéLäå ELàøBãéa äòøt-ñBë zúðå E Ÿ¤½©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½

:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä ètLnkãéék ©¦§¨Æ¨«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«¦¯
àp-úéNrå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnr¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaäåèíéøárä õøàî ézápb ápâ-ék ©©¬¦©¤«¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNr-àì ät-íâå§©ŸÆ«Ÿ¨¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

æèóñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨®̈©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà-ìr éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©

:éLàøæéïBéìrä ìqáeäNrî äòøt ìëàî ìkî Ÿ¦«©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´
:éLàø ìrî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå äôàŸ¤®§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

çéìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïriåúLíélqä ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úLèéìL | ãBòaàOé íéîé úL §¬¤¨¦−¥«§´§´¤¨¦À¦¨̧

éìrî ELàø-úà äòøôõr-ìr EúBà äìúå E ©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®
éìrî EøNa-úà óBòä ìëàå:EëíBia | éäéå §¨©¬¨²¤§¨«§−¥«¨¤«©§¦´©´

äzLî Nriå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©¦§¤−
íé÷Lnä øN | Làø-úà àOiå åéãár-ìëì§¨£¨®̈©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À



רכה iyy ,iying - hl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìr íéðérá̈«¥©−¦©©®̈¤©´Ÿ§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−
:äLã÷áëàì øîàiå äãeäé-ìà áLiå §¥¨«©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ

äúéä-àì eøîà íB÷nä éLðà íâå äéúàöî§¨¦®¨§©̧©§¥³©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬
:äLã÷ äæáâëäéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå ¨¤−§¥¨«©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´

àì äzàå äfä éãbä ézçìL äpä æeáì̈®¦¥³¨©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ
:dúàöîãëìLîk | éäéåãbiå íéLãç L §¨¨«©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧

äpä íâå Eúlk øîz äúðæ øîàì äãeäéì¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬
:óøOúå äeàéöBä äãeäé øîàiå íéðeðæì äøä̈−̈¦§¦®©Ÿ́¤§½̈«¦−¨§¦¨¥«

äëøîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ
ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì àð-økä©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−

:älàäåëépnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå ¨¥«¤©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦
ì äézúð-àì ïk-ìr-ékãBò óñé-àìå éðá äìL ¦«©¥¬«Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−

:dzrãìæëíéîBàú äpäå dzãì úra éäéå §©§¨«©§¦−§¥´¦§®̈§¦¥¬§¦−
:dðèáaçëçwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå §¦§¨«©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´

àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìr øL÷zå úãléîä©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬
:äðLàøèëåéçà àöé äpäå Bãé áéLîk | éäéå ¦«Ÿ¨«©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½

éìr zöøt-äî øîàzåBîL àø÷iå õøt E ©¾Ÿ¤©¨©−§¨¨¤´®̈¤©¦§¨¬§−
:õøtìøçàåéðMä Bãé-ìr øLà åéçà àöé ¨«¤§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®

:çøæ BîL àø÷iåñ ©¦§¨¬§−¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr l zegiy ihewl)

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ . . ı¯t BÓL ‡¯˜iÂ(כט-ל –Á¯Ê(לח, «ƒ¿»¿»∆«ƒ¿»¿»«∆«
ּבאפן  זֹורח ועבֹודתם ּתֹורתם ׁשאֹור הּצּדיקים, לעבֹודת ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹרֹומז

וקבּוע. ׁשעבֹודתם ı¯tּתמידי ּתׁשּובה, ּבעלי לעבֹודת רֹומז – ְְִִַָ∆∆ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָ

האדם  ׁשל מהגּבלֹותיו יציאה ּגדר, ּפריצת ּבדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיא

ׁשּנאמר  מׁשיח, זה "ּפרץ רז"ל ׁשאמרּו זהּו ה'. אל ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוהתקרבּות

עבֹודת  הּוא מׁשיח ׁשל חּדּוׁשֹו ּכי לפניהם", הּפֹורץ ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָעלה

ּבתיּובּתא". צּדיקּיא לאתבא אתא "מׁשיח ּכמאמר ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּובה,

éùéîçèìàeäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§®̈§¨©¦§¥¿
éøöî Léà íéçahä øN äòøt ñéøñ øôéèBt«¦©Á§¦¸©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½

:änL eäãøBä øLà íéìàrîLiä ãiîáéäéå ¦©Æ©¦§§¥¦½£¤¬«¦ª−¨«¨©§¦³
úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−

:éøönä åéðãàâìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå £Ÿ¨¬©¦§¦«©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ
Bãéa çéìöî ýåýé äNò àeä-øLà:ãàöîiå £¤´Ÿ¤½§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«©¦§¨̧

Búéa-ìr eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéra ïç óñBé¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ©¥½
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëåäBúà ãé÷ôä æàî éäéå §¨¤−¨©¬§¨«©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹

-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé øLà-ìk ìrå Búéáa§¥À§©Æ¨£¤´¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤
ýåýé úkøa éäéå óñBé ììâa éøönä úéa¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

åBzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæriå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´

:äàøî äôéå øàú-äôé óñBé¥½§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr dk zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ(א Ú„(לט, ÌiÓ c¯ÈÂ ‡"„Ó‰ ,ÔeL·k ¿≈«ƒ¿»¿»¿»¿≈¿¿ƒ»«

¯‰p‰ ¯·Ú ÏÎa ‰„B¯ ‡e‰ Èk ‡"„Ó‰ ,ÔB‰a ËÏL .ÌÈ»»«¿ƒ∆¿»≈∆«»»

רבה) העּלּוי (בראשית היא מצרים ּגלּות ׁשל והּמּטרה ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּגאּולה. ידי על ּברכּוׁשeiÓL‚a˙ׁשּבא יצאּו כן "ואחרי - ְְֵֶַַָָ¿«¿ƒְְְֲִֵֵֵַ

ּבדברי eiÁe¯a˙ּגדֹול". רֹואים וכ הּתֹורה. לקּבלת הכנה - ָ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

אּתם  לא . . לפניכם אלקים ׁשלחני למחיה "ּכי לאחיו: ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיֹוסף

ּבפסּוקנּו: ּגם מדּגׁש והּדבר האלקים". ּכי הּנה אֹותי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻׁשלחּתם

"הּורד", ׁשּנאמר מּמה נלמדת מצרים על יֹוסף ׁשל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשליטתֹו

זֹו. ירידה ׁשל והּמּטרה הּכּונה ׁשּזֹוהי ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהיינּו

éùùæ-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤
:énr äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðér-úà åéðãà£Ÿ¨²¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

çéðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå | ïàîéå©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½
ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà òãé-àì«Ÿ¨©¬¦¦−©©®̈¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬

:éãéaèCNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà §¨¦«¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³
BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàî épnî¦¤̧¦Æ§½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®

éàåéúàèçå úàfä äìãbä ärøä äNrà C §¥̧¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦
:íéýìûìéíBé | íBé óñBé-ìà døaãk éäéå ¥«Ÿ¦«©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®

ì äéìà òîL-àìå:dnr úBéäì dìöà ákL §«Ÿ¨©¬¥¤²¨¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«
àéúBNrì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´

:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå Bzëàìî§©§®§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦
áéáæriå énr äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ

:äöeçä àöiå ñðiå dãéa BãâaâédúBàøk éäéå ¦§Æ§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨©«§¦Æ¦§½̈
:äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áær-ékãéàø÷zå ¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨©¦§º̈

eðì àéáä eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À¥¬¦¨²
ì éìà àa eða ÷çöì éøár Léàénr ákL ¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´¦¦½

iriay - n - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ìBãb ìB÷a àø÷àååèéúîéøä-ék BòîLë éäéå ¨«¤§−̈§¬¨«©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦
àöiå ñðiå éìöà Bãâa áæriå àø÷àå éìB÷¦−¨«¤§®̈©©«£³Ÿ¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬

:äöeçäæèåéðãà àBa-ãr dìöà Bãâa çpzå ©«¨©©©¬¦§−¤§®̈©¬£Ÿ−̈
:Búéa-ìàæéøaãzåøîàì älàä íéøáck åéìà ¤¥«©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ

øárä ãárä éìà àa÷çöì eðl úàáä-øLà é ¨´¥©º¨¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤
:éaçéBãâa áæriå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå ¦«©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§®̈©©«£¬Ÿ¦§²

:äöeçä ñðiå éìöàèéåéðãà rîLë éäéå ¤§¦−©¨¬̈©«¨©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈
øîàì åéìà äøac øLà BzLà éøác-úà¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³¥¨Æ¥½Ÿ
:Btà øçiå Ecár éì äNr älàä íéøáck©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©©«

ëøäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
-øLà íB÷îáéúëéøåñàéø÷Cìnä éøéñà §¾£¤£¦¥¬©¤−¤

:øäqä úéáa íL-éäéå íéøeñààëýåýé éäéå £¦®©«§¦−̈§¥¬©«Ÿ©©§¦³§Ÿ̈Æ
øN éðéra Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½§¥¥−©¬

:øäqä-úéaáëóñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå ¥«©«Ÿ©©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½
úàå øäqä úéáa øLà íøéñàä-ìk úà¥µ¨¨´£¦¦½£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧

:äNò äéä àeä íL íéNò øLà-ìkâë| ïéà ¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−¨¨¬Ÿ¤«¥´
Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½

àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàaýåýé äNò ©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬
:çéìöîô ©§¦«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh jxk zegiy ihewl)

dnÚ ÂÈÎ¯ˆ ˙BNÚÏ . . LnÓ BzÎ‡ÏÓ(יא לט, רב (רש"י ¿«¿«»«¬¿»»ƒ»ַ

לּמקֹום; אדם ּבין ׁשהּוא והּתר, אּסּור ּבהֹוראת מדקדק ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה

לחברֹו אדם ּבין ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל היה ׁשמּואל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹואּלּו

לפרׁש ליּה ניחא לא רב זה: ּולפי ס"ד). פ"ד ב"ק ְְִִֵֵֶַָָֹ(רא"ש

מׁשמע  ׁשּכן (אף ׁשמּיא ּכלּפי אּסּור על לעבר ּבא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיֹוסף

ואּלּו ּבּבית"). ׁשם הּבית מאנׁשי איׁש "ואין הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָמהֹוספת

ּכאׁשר  ּדוקא עּמּה צרכיו לעׂשֹות ׁשּבא מה ימּתק ׁשמּואל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻלפי

- לחברֹו אדם ּבבין ּפגיעה אין ּכ ּכי ריק, היה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּבית

ּביתֹו". על ּב"וּיפקידהּו לפֹוטיפר יֹוסף ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַׁשעּבּודֹו

éòéáùîàeàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²
Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî ä÷Lî©§¥¬¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤

:íéøöîáøN ìr åéñéøñ éðL ìr äòøt óö÷iå ¦§¨«¦©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´
:íéôBàä øN ìrå íé÷LnäâïziåøîLîa íúà ©©§¦½§©−©¬¨«¦«©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À

øLà íB÷î øäqä úéa-ìà íéçahä øN úéa¥²©¬©©¨¦−¤¥´©®Ÿ©§¾£¤¬
:íL øeñà óñBéãóñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå ¥−¨¬¨«©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²

:øîLîa íéîé eéäiå íúà úøLéå ízà¦−̈©§¨´¤Ÿ®̈©¦«§¬¨¦−§¦§¨«
äãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈

Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤
:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöîåàáiå ¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©©¨¯Ÿ

:íéôræ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
æøîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²

:íBiä íérø íëéðt recî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«
çBúà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®

íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½
:éì àð-eøtñèBîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå ©§−̈¦«©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−

:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça Bì øîàiå óñBéìéïôbáe §¥®©Ÿ́¤½©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«©¤−¤
ìLdvð äúìr úçøôë àåäå íâéøN äL §¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈

:íéáðr äéúìkLà eìéLáäàééãéa äòøt ñBëå ¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«§¬©§−Ÿ§¨¦®
ñBk-ìà íúà èçNàå íéáðrä-úà çwàå̈«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³Ÿ¨Æ¤´

:ärøt ók-ìr ñBkä-úà ïzàå äòøtáéøîàiå ©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬©§«Ÿ©³Ÿ¤
ìL Bðøút äæ óñBé BììL íéâøOä úLíéîé úL Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½§¬¤¨¦−

:íäâéìL | ãBòa-úà äòøô àOé íéîé úL ¥«§´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤
pk-ìr EáéLäå ELàøBãéa äòøt-ñBë zúðå E Ÿ¤½©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½

:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä ètLnkãéék ©¦§¨Æ¨«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«¦¯
àp-úéNrå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnr¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaäåèíéøárä õøàî ézápb ápâ-ék ©©¬¦©¤«¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNr-àì ät-íâå§©ŸÆ«Ÿ¨¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

æèóñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨®̈©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà-ìr éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©

:éLàøæéïBéìrä ìqáeäNrî äòøt ìëàî ìkî Ÿ¦«©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´
:éLàø ìrî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå äôàŸ¤®§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

çéìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïriåúLíélqä ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úLèéìL | ãBòaàOé íéîé úL §¬¤¨¦−¥«§´§´¤¨¦À¦¨̧

éìrî ELàø-úà äòøôõr-ìr EúBà äìúå E ©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®
éìrî EøNa-úà óBòä ìëàå:EëíBia | éäéå §¨©¬¨²¤§¨«§−¥«¨¤«©§¦´©´

äzLî Nriå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©¦§¤−
íé÷Lnä øN | Làø-úà àOiå åéãár-ìëì§¨£¨®̈©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À



xihtnרכו - n - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:åéãár CBúa íéôàä øN Làø-úàåàëáLiå §¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«©¨²¤
-ìr ñBkä ïziå eä÷Lî-ìr íé÷Lnä øN-úà¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−©

:ärøt ókáëøLàk äìz íéôàä øN úàå ©¬©§«Ÿ§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨®̈©«£¤¬
:óñBé íäì øútâëíé÷Lnä-øN øëæ-àìå ¨©²¨¤−¥«§«Ÿ¨©¯©©©§¦²

:eäçkLiå óñBé-úà¤¥−©¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(166 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÈ·Ú ‰È˙BÏkL‡ eÏÈL·‰ ,dv ‰˙ÏÚ(י dv(מ, ‰˙ÏÚ »¿»ƒ»ƒ¿ƒ«¿¿∆»¬»ƒ»¿»ƒ»
ÌÈ·Ú ‰È˙BÏkL‡ eÏÈL·‰ .Ï‡‚ÈÏ Ï‡¯NÈ ÏL ÔpÓÊ ÚÈb‰ Yƒƒ«¿«»∆ƒ¿»≈ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿¿∆»¬»ƒ

‰ÏÚ¯z‰ ÒBk ˙BzLÏ ÌÈ¯ˆÓ ÏL dpÓÊ ÚÈb‰ Y(א צב, (חולין ƒƒ«¿«»∆ƒ¿«ƒƒ¿««¿≈»
ׁשֹותה  ּתחּלה :הפּו להיֹות צרי הּסדר היה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלכאֹורה

יׂשראל  נגאלים מּכן ּולאחר הּתרעלה, ּכֹוס את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמצרים

על  יׂשראל מתּגּברים הראׁשֹון ׁשּבּׁשלב לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּמצרים.

מּמּנה ויֹוצאים מצרים ‚„מצרים הּׁשני ּבּׁשלב ואּלּו רצֹונּה. ְְְִִִִֶַָ∆∆ְְְִִִִֵַַַָָָ

לׁשכרּות  מביאה יין ׁשּׁשתּית ּכׁשם לטֹוב: הֹופכת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָעצמּה

מבּטלת  הּתרעלה ּכֹוס ׁשתּית ּגם ּכ האדם), מציאּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ(ּבּטּול

לטֹוב. אֹותּה והֹופכת הּקֹודמת מציאּותם ְְְִֶֶֶֶֶַָָאת

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîë-úà úãlä íBé éLéìMä íBia | éäéå©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤
àOiå åéãár-ìëì äzLî Nriå äòøt©§½Ÿ©©¬©¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈
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יׂשראל  נגאלים מּכן ּולאחר הּתרעלה, ּכֹוס את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמצרים
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מּמּנה ויֹוצאים מצרים ‚„מצרים הּׁשני ּבּׁשלב ואּלּו רצֹונּה. ְְְִִִִֶַָ∆∆ְְְִִִִֵַַַָָָ

לׁשכרּות  מביאה יין ׁשּׁשתּית ּכׁשם לטֹוב: הֹופכת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָעצמּה

מבּטלת  הּתרעלה ּכֹוס ׁשתּית ּגם ּכ האדם), מציאּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ(ּבּטּול

לטֹוב. אֹותּה והֹופכת הּקֹודמת מציאּותם ְְְִֶֶֶֶֶַָָאת
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י כסלו, תשט"ו 

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה' משה שי'

שלום וברכה!

בכתות  התלמידים  ומהות  הלימוד  סדר  אודות  כותב  בו  כסלו,  מח'  מכתבו  לקבל  לי  נעם 

הנכון.  ע"י החינוך  לאבינו שבשמים  בנ"י  יצליחו למלאות תפקידו לקרב לבם של  והשי"ת  השונות. 

וכבר ידוע פס"ד של רבנו הזקן אשר עי"ז נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה.

מ"ש אודות הלימוד בליל שבת, הרי, אם יש מקום, צריך הי' לסדר שאז ילמדו פרשת השבוע 

עם פירוש רש"י, וקיצור שו"ע הלכות שבת, ודא"ח המתאים לפי השגת התלמידים. וכבר ידועה הצעתי 

לכמה מוסדות חינוך - שיקבעו שיעור בהלכות הצריכות בחיי היום יומים, ולהתחיל באותם הענינים 

התכופים ביותר וכמו ברכות הנהנין וכו', שהרי סו"ס זהו כל האדם את האלקים ירא ואת מצותיו 

שמור.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה.



לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם רל
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:266:318:218:248:579:019:509:5316:3816:3917:0617:0816:1917:19באר שבע )ח(

6:296:348:218:258:589:029:519:5416:3716:3817:0217:0416:0817:15חיפה )ח(

6:266:308:208:238:569:009:499:5216:4016:4117:0417:0516:0117:16ירושלים )ח(

6:286:338:228:258:589:029:519:5416:3716:3817:0517:0616:1817:17תל אביב )ח(

7:317:378:488:529:369:4110:2110:2516:0116:0016:3916:3915:4216:54אוסטריה, וינה )ח(

5:515:528:428:439:299:3110:4510:4720:3320:3821:0521:1020:1921:24אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:277:328:498:539:359:4010:2110:2516:1016:1016:4716:4715:5217:01אוקראינה, אודסה )ח(

7:047:108:228:269:109:149:559:5915:3615:3616:1416:1415:1716:29אוקראינה, דונייצק )ח(

7:177:238:338:379:229:2610:0610:1015:4515:4516:2416:2415:2716:38אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:507:579:009:059:519:5610:3510:3816:0316:0216:4416:4315:4416:59אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:447:508:538:579:449:4910:2710:3115:5515:5416:3516:3515:3616:50אוקראינה, קייב )ח(

7:497:559:149:1810:0010:0410:4610:5016:4316:4317:1617:1616:2517:30איטליה, מילאנו )ח(

6:016:048:318:339:029:0410:0410:0718:1018:1218:3418:3617:5418:46אקוואדור, קיטו )ח(

5:345:358:248:259:089:0910:2110:2419:5820:0220:2820:3319:4420:46ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:066:068:588:589:499:5111:0711:0821:0821:1321:4321:4920:5422:04ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:137:188:538:569:339:3710:2310:2616:4316:4417:1517:1616:2517:28ארה״ב, בולטימור )ח(

7:067:118:438:479:259:2810:1310:1716:2816:2917:0117:0216:1117:14ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:077:128:448:479:259:2910:1410:1816:2916:2917:0117:0216:1117:15ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:487:539:219:2510:0410:0810:5210:5517:0017:0017:3317:3416:4217:47ארה״ב, דטרויט )ח(

7:047:089:019:049:369:4010:3010:3317:2317:2417:5017:5117:0618:02ארה״ב, האוסטון )ח(

6:446:488:348:389:129:1510:0410:0716:4316:4417:1217:1416:2617:25ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:556:598:579:019:319:3510:2610:3017:3017:3217:5717:5817:1318:09ארה״ב, מיאמי )ח(

7:047:098:398:439:219:2510:1010:1416:2216:2316:5516:5616:0517:09ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:057:108:398:429:219:2510:0910:1316:1916:2016:5316:5316:0217:06ארה״ב, שיקגו )ח(

5:525:548:328:359:069:0810:1310:1618:5619:0019:2219:2518:4119:35בוליביה, לה-פס )ח(

8:328:389:389:4210:3110:3511:1311:1716:3516:3517:1717:1716:1717:32בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:308:379:389:4210:3010:3511:1311:1716:3716:3717:1917:1816:1917:34בלגיה, בריסל )ח(

5:125:147:577:598:338:359:439:4518:4918:5319:1119:1518:3419:26ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:025:037:467:488:228:249:319:3418:3118:3518:5819:0118:1619:12ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:517:588:579:019:499:5410:3210:3615:5415:5316:3416:3415:3816:50בריטניה, לונדון )ח(

8:108:179:079:1110:0310:0810:4310:4815:5015:4916:3516:3515:3416:51בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:028:099:049:089:5810:0310:3910:4315:5515:5416:3716:3615:3616:52גרמניה, ברלין )ח(

8:108:169:209:2410:1110:1610:5410:5816:2416:2317:0417:0416:0517:19גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:075:087:537:558:318:339:419:4418:5819:0219:1819:2218:4319:34דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:597:039:109:139:429:4610:4010:4318:0118:0318:2618:2817:4418:38הודו, מומבאי )ח(

6:546:589:069:099:389:4110:3510:3817:5818:0018:2318:2517:4118:35הודו, פונה )ח(

7:177:238:368:409:249:2810:0910:1315:5315:5316:3116:3115:3416:45הונגריה, בודפשט )ח(

7:117:168:488:519:309:3310:1810:2216:3216:3217:0517:0516:1417:18טורקיה, איסטנבול )ח(

7:277:329:109:149:509:5410:4010:4417:0517:0617:3717:3716:4817:49יוון, אתונה )ח(

7:367:428:579:019:449:4810:2910:3316:1616:1516:5316:5315:5717:07מולדובה, קישינב )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:577:019:089:119:409:4310:3710:4017:5717:5918:2318:2517:4118:35מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:354:347:247:248:268:279:459:4720:0720:1320:4720:5319:5421:10ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:416:458:418:449:169:1910:1010:1417:0917:1017:3617:3716:5217:48נפאל, קטמנדו )ח(

6:546:579:229:259:539:5610:5510:5818:5719:0019:2119:2418:4219:34סינגפור, סינגפור )ח(

7:307:378:338:379:279:3210:0810:1215:2415:2316:0716:0715:0516:23פולין, ורשא )ח(

5:365:388:138:158:468:489:529:5418:2418:2718:4918:5218:0919:02פרו, לימה )ח(

8:088:139:329:3610:1810:2211:0411:0816:5616:5617:3317:3316:3817:47צרפת, ליאון )ח(

8:308:369:459:4910:3410:3811:1811:2216:5616:5617:3317:3316:3817:48צרפת, פריז )ח(

5:525:558:178:208:488:519:499:5217:4417:4618:0818:1017:2818:20קולומביה, בוגוטה )ח(

7:377:439:079:119:519:5510:3810:4216:4416:4417:1517:1616:2617:29קנדה, טורונטו )ח(

7:207:268:458:499:319:3510:1710:2116:1216:1216:4716:4715:5417:01קנדה, מונטריאול )ח(

6:406:448:288:329:069:109:5810:0116:3416:3517:0417:0516:1717:16קפריסין, לרנקה )ח(

9:059:129:5610:0010:5410:5911:3311:3716:3016:2917:1717:1616:1117:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:448:519:309:3410:3010:3511:0811:1316:0216:0016:4716:4615:4217:04רוסיה, מוסקבה )ח(

7:537:599:149:1710:0110:0510:4610:5016:3116:3117:0917:0916:1317:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:598:059:189:2210:0610:1010:5110:5516:4016:4017:1317:1316:2217:27שוויץ, ציריך )ח(

6:296:328:468:499:179:2010:1610:1917:5017:5218:1418:1717:3418:26תאילנד, בנגקוק )ח(



רלי לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:266:318:218:248:579:019:509:5316:3816:3917:0617:0816:1917:19באר שבע )ח(

6:296:348:218:258:589:029:519:5416:3716:3817:0217:0416:0817:15חיפה )ח(

6:266:308:208:238:569:009:499:5216:4016:4117:0417:0516:0117:16ירושלים )ח(

6:286:338:228:258:589:029:519:5416:3716:3817:0517:0616:1817:17תל אביב )ח(

7:317:378:488:529:369:4110:2110:2516:0116:0016:3916:3915:4216:54אוסטריה, וינה )ח(

5:515:528:428:439:299:3110:4510:4720:3320:3821:0521:1020:1921:24אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:277:328:498:539:359:4010:2110:2516:1016:1016:4716:4715:5217:01אוקראינה, אודסה )ח(

7:047:108:228:269:109:149:559:5915:3615:3616:1416:1415:1716:29אוקראינה, דונייצק )ח(

7:177:238:338:379:229:2610:0610:1015:4515:4516:2416:2415:2716:38אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:507:579:009:059:519:5610:3510:3816:0316:0216:4416:4315:4416:59אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:447:508:538:579:449:4910:2710:3115:5515:5416:3516:3515:3616:50אוקראינה, קייב )ח(

7:497:559:149:1810:0010:0410:4610:5016:4316:4317:1617:1616:2517:30איטליה, מילאנו )ח(

6:016:048:318:339:029:0410:0410:0718:1018:1218:3418:3617:5418:46אקוואדור, קיטו )ח(

5:345:358:248:259:089:0910:2110:2419:5820:0220:2820:3319:4420:46ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:066:068:588:589:499:5111:0711:0821:0821:1321:4321:4920:5422:04ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:137:188:538:569:339:3710:2310:2616:4316:4417:1517:1616:2517:28ארה״ב, בולטימור )ח(

7:067:118:438:479:259:2810:1310:1716:2816:2917:0117:0216:1117:14ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:077:128:448:479:259:2910:1410:1816:2916:2917:0117:0216:1117:15ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:487:539:219:2510:0410:0810:5210:5517:0017:0017:3317:3416:4217:47ארה״ב, דטרויט )ח(

7:047:089:019:049:369:4010:3010:3317:2317:2417:5017:5117:0618:02ארה״ב, האוסטון )ח(

6:446:488:348:389:129:1510:0410:0716:4316:4417:1217:1416:2617:25ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:556:598:579:019:319:3510:2610:3017:3017:3217:5717:5817:1318:09ארה״ב, מיאמי )ח(

7:047:098:398:439:219:2510:1010:1416:2216:2316:5516:5616:0517:09ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:057:108:398:429:219:2510:0910:1316:1916:2016:5316:5316:0217:06ארה״ב, שיקגו )ח(

5:525:548:328:359:069:0810:1310:1618:5619:0019:2219:2518:4119:35בוליביה, לה-פס )ח(

8:328:389:389:4210:3110:3511:1311:1716:3516:3517:1717:1716:1717:32בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:308:379:389:4210:3010:3511:1311:1716:3716:3717:1917:1816:1917:34בלגיה, בריסל )ח(

5:125:147:577:598:338:359:439:4518:4918:5319:1119:1518:3419:26ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:025:037:467:488:228:249:319:3418:3118:3518:5819:0118:1619:12ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:517:588:579:019:499:5410:3210:3615:5415:5316:3416:3415:3816:50בריטניה, לונדון )ח(

8:108:179:079:1110:0310:0810:4310:4815:5015:4916:3516:3515:3416:51בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:028:099:049:089:5810:0310:3910:4315:5515:5416:3716:3615:3616:52גרמניה, ברלין )ח(

8:108:169:209:2410:1110:1610:5410:5816:2416:2317:0417:0416:0517:19גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:075:087:537:558:318:339:419:4418:5819:0219:1819:2218:4319:34דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:597:039:109:139:429:4610:4010:4318:0118:0318:2618:2817:4418:38הודו, מומבאי )ח(

6:546:589:069:099:389:4110:3510:3817:5818:0018:2318:2517:4118:35הודו, פונה )ח(

7:177:238:368:409:249:2810:0910:1315:5315:5316:3116:3115:3416:45הונגריה, בודפשט )ח(

7:117:168:488:519:309:3310:1810:2216:3216:3217:0517:0516:1417:18טורקיה, איסטנבול )ח(

7:277:329:109:149:509:5410:4010:4417:0517:0617:3717:3716:4817:49יוון, אתונה )ח(

7:367:428:579:019:449:4810:2910:3316:1616:1516:5316:5315:5717:07מולדובה, קישינב )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:577:019:089:119:409:4310:3710:4017:5717:5918:2318:2517:4118:35מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:354:347:247:248:268:279:459:4720:0720:1320:4720:5319:5421:10ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:416:458:418:449:169:1910:1010:1417:0917:1017:3617:3716:5217:48נפאל, קטמנדו )ח(

6:546:579:229:259:539:5610:5510:5818:5719:0019:2119:2418:4219:34סינגפור, סינגפור )ח(

7:307:378:338:379:279:3210:0810:1215:2415:2316:0716:0715:0516:23פולין, ורשא )ח(

5:365:388:138:158:468:489:529:5418:2418:2718:4918:5218:0919:02פרו, לימה )ח(

8:088:139:329:3610:1810:2211:0411:0816:5616:5617:3317:3316:3817:47צרפת, ליאון )ח(

8:308:369:459:4910:3410:3811:1811:2216:5616:5617:3317:3316:3817:48צרפת, פריז )ח(

5:525:558:178:208:488:519:499:5217:4417:4618:0818:1017:2818:20קולומביה, בוגוטה )ח(

7:377:439:079:119:519:5510:3810:4216:4416:4417:1517:1616:2617:29קנדה, טורונטו )ח(

7:207:268:458:499:319:3510:1710:2116:1216:1216:4716:4715:5417:01קנדה, מונטריאול )ח(

6:406:448:288:329:069:109:5810:0116:3416:3517:0417:0516:1717:16קפריסין, לרנקה )ח(

9:059:129:5610:0010:5410:5911:3311:3716:3016:2917:1717:1616:1117:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:448:519:309:3410:3010:3511:0811:1316:0216:0016:4716:4615:4217:04רוסיה, מוסקבה )ח(

7:537:599:149:1710:0110:0510:4610:5016:3116:3117:0917:0916:1317:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:598:059:189:2210:0610:1010:5110:5516:4016:4017:1317:1316:2217:27שוויץ, ציריך )ח(

6:296:328:468:499:179:2010:1610:1917:5017:5218:1418:1717:3418:26תאילנד, בנגקוק )ח(



רלב
 

                 
                  

             
              

           
             

             


 

  

 

  
  

  
 

 
 

     



אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 P.O.Bת.ד. 373 Kfar Chabad 60840 Israel
USA@DvarMalchus.OrgE-mail: Israel@DvarMalchus.Org

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנוייםומנוייםומנוייםומנויים:::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים: להורדת

Internet: www.DvarMalchus.Org
www.otzar770.com * www.lahak.org * www.Chasidut.TV

      

ל: לשלוח ניתן ותיקונים הערות

www.chazak.co.il-E-mail: chazak@zahav.net.il

Dvar Malchus
Issue # 00455
07/12/2014

P.P.


1949
 


