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

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

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

 ב"ה,  כ"א אייר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מל"ג בעומר, ונהניתי במאד לקרות בו ממ"ש שהוא וזוגתו שיחיו רואים 
השגחה פרטית בעיני בשר שלהם, וצריך הי' להסביר לזוגתו תחי' את הענין בביאור יותר, אשר כיון 
שראתה במוחש איך שהשייטל הביא לה ברכה והצלחה, הרי צריכה להיות עינה טובה גם בשל אחרים 
וכמרז"ל במדות נותני צדקה ולהשפיע גם על סביבתה בכיוון זה, אשר כששומעים דברים כאלה מאשה 

שנתחנכה באויר ארצוה"ב, הנה יש לזה השפעה גדולה ביותר עליהם.

מ"ש שקונה בית במקום שאין שם בית תפלה אורטו]דו[כסית, ובמילא יתפלל בביתו בשבת, 
הנה בכלל אין זה סדר, אף אם פעמים בחדש יסע למקום אחר ליום הש"ק, וצריך הי' לחפש דרכים 
ולעשות שם עכ"פ מנין אחד, ואז יש להתיר ג"כ לקחת ספר תורה מקום שם יהי' המנין וכו', מובן 

שהדבר צריך להעשות באופן שלא יעורר מחלוקת יתירה ומה טוב מבלי מחלוקת כלל.

עם  הלימוד  חידש  וכן מאשר  יום  בכל  לימוד חסידות  בהשיעור  לו שמחזיק  נהניתי מהפ"ש 
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוהרש"ל שי' גרינבערג, ומטובו לפרוש בשלומו הטוב משמי.

מוסג"פ מה שאמרתי להתלמידים שי' בל"ג בעומר העבר, ובטח ינצל את זה באופן המתאים 
גם בסביבתו, והשי"ת יצליחו ואת כל ב"ב שי' בכל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

 זמן תחילת קידוש לבנה:
יום שני בערב, ז' סיון
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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zereayd bgl `"hily x"enc` w"k ze`xed

חז"ל  הוראת פי הפעם 1על עוד ולזרז להזכיר המקום כאן – מעשה" בשעת . . "ומזרזין דמזכירים
גרמא: שהזמן דלקמן הענינים אודות

. בפנים נאמנת ..." הוא: יצירה דספר הסיום – שראיתי הדפוסים בכל – שבועות" ליל ב"תיקון א)
בלב". ואחד בפה אחד .

כלל. מובן אינו זה נוסח הרי) טוב, בדבר סיום שחסר לזה (נוסף כי נכון. אינו דעתי, עניות ולפי

עצמו: בפני הנדפס יצירה דספר הוצאות וכמה בכמה שהוא כמו להיות, oeyll,וצריך zerx 'b .zpn`p ..."
"zn` xeaice oeyld zxinye dwizy ,oeyll zeaeh 'b .ala cg`e dta cg` xacnde oiylnde rx xeaic.

בחביבותא  "אנן רשב"י: של מאמרו בהעתקת (ועוד) בסלאוויטא שנדפס ב"תיקון" לענין: ומענין
פסוקים. ב' רק הובאו כו'", דכתיב מילתא תליא

כבזהר: `izadוצ"ל aizke ,mkz` 'd zad`n aizke ,jiwl` 'd z` zad`e aizkc `zlin `ilz `zeaiaga op`"
"'d xn` mkz`2.

רז"ל  מאמר פי על – פעמים כמה כמדובר הפרשה 3ב) את קורין היו בני לישראל, הקב"ה "אמר
כשם  – התורה" את ומקבלין סיני הר לפני עומדים אתם כאילו עליכם מעלה ואני שנה בכל הזאת
הקטני  גם וטף, נשים אנשים ישראל, עם כל בנוכחות היתה הראשונה בפעם הדברות עשרת שאמירת

ושנה, שנה בכל תורה מתן בזמן הזאת הפרשה קריאת בעת אשר להשתדל כדאי – קטנים

zexacd zxyr z`ixw zra (zegtd lkl) zqpkd ziaa eidi ,(ze)miphw iphwd mb ,l`xyi ipa lk.

" אשר עלֿידי הוא תורה מתן אשר אותנו"epipaולהעיר .4עורבים

– יום בכל צדקה בנתינת הרגילים zereaydג) bgc minid ipy cra mb epzi ,df zereayd bg axra.
קודש  שבת ערב בכל כו'5ועלֿדרךֿזה יוםֿטוב .6וערב
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כד.1) יט, יתרו (ורש"י) מכילתא
(2– ואילך שנה ס"ע נשא פ' לזהר הערות לוי"צ לקוטי עיין

אלו. פסוקים ג' ביאור
סרצ"ו).3) ברוקח (הובא השלישי בחודש פ' דר"כ פסיקתא
(א).4) ד פ"א, שהש"ר

אורחים 5) הכנסת ואצ"ל קאמר" לא שבתכם ד"פרש אף
לן  יגלה ד"ה שם א. רא, דא"ח עם סידור ב. פח, (זח"ב כביו"ט

ואילך). ג רג, –
ב).6) (מח, פל"ז תניא ועיין
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zereayd bgc '` lil .c"qa
*d"kyz'd ,(xwea zeptl)

‰ÚLa1 מלאכי אמרּו לּמרֹום, מׁשה ׁשעלה ¿»»ְְֲֵֶֶַַָָָָֹ

רּבֹונֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, לפני ְִִֵֵַַָָָהּׁשרת

להן, אמר ּבינינּו. אּׁשה ּלילּוד מה עֹולם, ִִֵֵֶֶַַָָָָׁשל

חמּדה  לפניו, אמרּו ּבא. ּתֹורה כּו'2לקּבל ּגנּוזה ְְְְְֵֶַָָָָָָָ

על  הֹוד ּתנה כּו' לבׂשרֿודם לּתנּה מבּקׁש ְְְְְִֵַַַָָָָָָָאּתה

למׁשה 3הּׁשמים  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו אמר , ְִֶַַַָָָָָֹ

ׁשל  רּבֹונֹו לפניו, אמר כּו'. ּתׁשּובה להן ְְֲִִֶֶַַָָָָָהחזיר

ּבּה ּכתיב מה לי, נֹותן ׁשאּתה ּתֹורה אנכי 4עֹולם, ְִִִֵֶַַָָָָָֹ

כּו', מצרים מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַֹה'

ׁשּוב, לכם. ּתהא לּמה ּתֹורה כּו' ירדּתם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָלמצרים

ּבּה ּכתיב ּבין 5מה אחרים, אלקים ל יהיה לא ְְְֱֲִִִִֵֵֶַָֹֹ

ׁשּוב, עבֹודהֿזרה. ׁשעֹובדין ׁשרּויין אּתם ְְֲִִִֶֶַַָָָעּמים

ּבּה ּכתיב לקּדׁשֹו,6מה הּׁשּבת יֹום את זכֹור ְְְִֶַַַַָָָ

ׁשבּות. צריכין ׁשאּתם מלאכה עֹוׂשים אּתם ְְְְִִִֶֶֶַַָָּכלּום

ּבּה ּכתיב מה יׁש7ׁשּוב, ּומּתן מּׂשא תּׂשא, לא ְִִֵַַַָָָָֹ

ּבּה ּכתיב מה ׁשּוב, ואת 8ּביניכם. אבי את ּכּבד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּבּה ּכתיב מה ׁשּוב, לכם. יׁש ואם אב ,לא 9אּמ ְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

יצר  ּביניכם, יׁש קנאה תגנב, לא תנאף לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹתרצח

ּדמׁשה  ׁשּבּתׁשּובה לֹומר, [ויׁש ּביניכם. יׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהרע

ּבכללּות. ענינים ׁשני הּמלאכים, טענת על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָרּבנּו

לכללּות  ּבנֹוגע ּתׁשּובה היא ירדּתם" ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ"למצרים

הענין ּכללּות על ׁשה ּטעם ּדכיון ּדמּתןֿהּתֹורה , ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָ

ׁש"ּלמצרים  ּכיון לכן, מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי ה' אנכי הּוא ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּתֹורה

ּכתיב  מה "ׁשּוב מֹוסיף, ּולאחריֿזה לכם. ּתהא לּמה ּתֹורה (ּבתמיהה) ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָירדּתם"

הּׁשּבת, יֹום את זכֹור ,ל יהיה (לא ׁשּבּתֹורה הּפרטים הּצּוּויים ׁשּגם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבּה",

לּמלאכים]. ולא ליׂשראל ׁשּיכים ְְְְְִִִֵַַַָָָֹוכּו')

CÈ¯ˆÂ ׁשּתּנתן היתה הּׁשמים" על הֹוד "ּתנה הּמלאכים ּדבּקׁשת להבין, ¿»ƒְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

אּתם  "ּכלּום מׁשה להם הׁשיב ּומה ּברּוחנּיּות, ׁשהיא ּכמֹו ּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלהם
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תנש"א. - השבועות חג בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר ואילך.1)*) סע"ב פח, בש"ס 2)שבת

ועוד. כאן. יעקב בעין (חמדה) כ"ה אבל חמודה, ב.3)שם: ח, ב.4)תהלים כ, ג.5)יתרו ח.6)שם, ז.7)שם, שם,8)שם,

יג.9)יב. שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בגמרא: ז"ל חכמינו אמרו

‰ÚLa1ÌB¯nÏ ‰LÓ ‰ÏÚL,מהקדושֿברוךֿהוא התורה את לקבל ¿»»∆»»…∆«»
ÏL BBa¯ ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»ƒ∆

,eÈÈa ‰M‡ „eÏÈl ‰Ó ,ÌÏBÚ ילוד למרום אלינו בא ולמה מה על »«ƒƒ»≈≈
למטה. שמקומו Ô‰Ïאשה ¯Ó‡»«»∆

למלאכי  הקדושֿברוךֿהוא להם ענה

‡e¯Óהשרת, .‡a ‰¯Bz Ïa˜Ï¿«≈»»»¿
השרת  הקדושÂÈÙÏֿמלאכי לפני ¿»»

cÓÁ2'eÎ‰ברוךֿהוא, ‰Êeb היא ∆¿»¿»
dzÏהתורה  Lw·Ó ‰z‡«»¿«≈ƒ¿»

ÏÚ E„B‰ ‰z 'eÎ Ì„ÂŒ¯N·Ï¿»»»»¿»¿«
ÌÈÓM‰3,התורה את לנו ‡Ó¯ותן «»»ƒ»«

‰LÓÏ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ«»»¿…∆
Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰ השרת למלאכי «¬ƒ»∆

¯Ó‡ .'eÎ ‰·eLz משה,ÂÈÙÏ ¿»»«¿»»
‰z‡L ‰¯Bz ,ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»»∆«»

·È˙k ‰Ó ,ÈÏ Ô˙B כתובda4 ≈ƒ«¿ƒ»
‡L¯בתורה  EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡»…ƒ¡…∆¬∆

,'eÎ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ
המלאכים  אתם ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒוכי

‡‰z ‰nÏ ‰¯Bz 'eÎ Ìz„¯È¿«¿∆»»»¿≈
·eL .ÌÎÏ,עוד·È˙k ‰Ó כתוב »∆«¿ƒ

da5ÌÈ˜Ï‡ EÏ ‰È‰È ‡Ï »…ƒ¿∆¿¡…ƒ
,ÌÈ¯Á‡ וכיÌz‡ ÌÈnÚ ÔÈa ¬≈ƒ≈«ƒ«∆
ÔÈ„·BÚLהמלאכים  ÔÈÈe¯L¿ƒ∆¿ƒ

·eL .‰¯ÊŒ‰„B·Ú,עוד‰Ó ¬»»»«
·È˙k כתובda6 בתורה˙‡ ¯BÎÊ ¿ƒ»»∆

ÌeÏk ,BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ««»¿«¿¿
Ìz‡L ‰Î‡ÏÓ ÌÈNBÚ Ìz‡«∆ƒ¿»»∆«∆

˙e·L ÔÈÎÈ¯ˆ.ממלאכה הפסקה ¿ƒƒ¿
·eL,עוד·È˙k ‰Ó כתובda7 «¿ƒ»

˙O‡בתורה  ‡Ï להישבע האיסור …ƒ»
LÈלשקר, ÔzÓe ‡OÓ ÈÎÂ«»«»≈

ÌÎÈÈa.לשבועה נזקקים שאתם ≈≈∆
·eL,עוד·È˙k ‰Ó כתובda8 «¿ƒ»

Â‡˙בתורה  EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆
,En‡ וכיÌÎÏ LÈ Ì‡Â ·‡ ƒ∆»»≈≈»∆

È˙k·עוד,eL·המלאכים. ‰Ó«¿ƒ
Ï‡בתורה da9כתוב  Áˆ¯˙ ‡Ï »…ƒ¿«…

,·‚˙ ‡Ï Û‡˙ וכיLÈ ‰‡˜ ƒ¿»…ƒ¿…ƒ¿»≈
ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰ ¯ˆÈ ,ÌÎÈÈa≈≈∆≈∆»«≈≈≈∆

השמים'. על הודך 'תנה המלאכים טענת את רבינו משה דחה אלה ובנימוקים

,ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÚË ÏÚ ea¯ ‰LÓc ‰·eLzaL ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«∆«¿»¿…∆«≈««¬«««¿»ƒ
ÌÈÈÚ ÈL שונים˙eÏÏÎa יותר בה יש בפרטיות (ואילו כללי באופן ¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»

של  טענתו עניינים). המלאכים משני כלפי ‰È‡משה "Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ"¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆ƒ
˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba ‰·eLz¿»¿≈«ƒ¿»

,‰¯Bz‰ ראוי לא כללי באופן מדוע «»
למלאכים  התורה את «≈¿ÔÂÈÎcלתת

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ÏÚ ÌÚh‰L∆««««¿»»ƒ¿»
'‰ ÈÎ‡ ‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓc¿««»»…ƒ
ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ˜Ï‡¡…∆¬∆≈ƒ≈∆∆

,ÌÈ¯ˆÓ ההסבר היא מצרים ויציאת ƒ¿«ƒ
תורה  ÔÂÈkלמתן ,ÔÎÏ»≈≈»

"Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓl"L∆¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆
‰‰ÈÓ˙a) טוען רבנו משה כלומר, ƒ¿ƒ»

ירדתם  וכי – המלאכים כלפי

z‰‡למצרים?! ‰nÏ ‰¯Bz (»»»¿≈
ÛÈÒBÓ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe .ÌÎÏ משה »∆¿«¬≈∆ƒ

וטוען, È˙k·רבנו ‰Ó ·eL"«¿ƒ
ÌÈË¯t‰ ÌÈÈeev‰ ÌbL ,"da»∆««ƒƒ«¿»ƒ

EÏ ‰È‰È ‡Ï) ‰¯BzaL איסור ∆«»…ƒ¿∆¿
זרה, ‰aM˙עבודה ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ»∆««»

בשבת, לשבות ¿eÎÂ')והמצווה
Ï‡¯NÈÏ ÌÈÎiL דווקא‡ÏÂ «»ƒ¿ƒ¿»≈¿…

.[ÌÈÎ‡ÏnÏ««¿»ƒ
˙Lw·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿«»«
ÏÚ E„B‰ ‰z" ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿»¿«
Ì‰Ï Ô˙pzL ‰˙È‰ "ÌÈÓM‰«»»ƒ»¿»∆ƒ»≈»∆
˙eiÁe¯a ‡È‰L BÓk ‰¯Bz»¿∆ƒ¿»ƒ
ונמצאים  רוחניים הם המלאכים שהרי

השמים") ("על עליונים בעולמות

את  לקבל בקשו לא ובוודאי רוחניים,

לדרגה  מדרגה שירדה כפי התורה

גשמיים, בדברים »Óe‰ונתלבשה
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ז d"kyz'd ,(xwea zeptl) zereayd bgc '` lil

מה  להבין צרי ּגם וכּו'. מלאכה" ְְְִִִַַָָָָעֹוׂשים

לא  תרצח "לא לּמצֹות ּבנֹוגע מׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹּׁשהׁשיב

יׁש הרע יצר ּביניכם יׁש קנאה תגנֹוב, לא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹתנאף

ּביניהם  קנאה אין ׁשהּמלאכים ּדכיון ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּביניכם",

לצּוֹות  צרי אין לכן הרע, יצר להם ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואין

עדיפא  ּדלכאֹורה אּלּו, מצֹות על אֹותם ְְְְְֲִִִִֵַַָָָּולהזהיר

ׁשהם  (ּכמֹו עצמם הּמצֹות ׁשּגם למימר, ליּה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָהוה

ׁשאמר  (ּכמֹו לּמלאכים ׁשּיכים אינם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבגׁשמּיּות)

וכּבּוד  תּׂשא, לא ׁשּבת , למצות ּבנֹוגע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹלפניֿזה

ואם). ֵָָאב

ÔÈÚ‰Â נּתנה ׁשהּתֹורה זה על ּדבּטעם הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִֶֶַַַַַָָ

לפי  ענינים. ׁשני ּדוקא, ּבארץ ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָלמּטה

ּכׁשּקּיּום  היא הּמצֹות ׁשעלֿידי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשההמׁשכה

קּיּום  ׁשעלֿידי  לפי וגם ּבגׁשמּיּות, הּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַהּמצֹות

הּבהמית  ּדנפׁש הּברּור נעׂשה למּטה .10הּמצֹות ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָ

מלאכה  עֹוׂשים אּתם "ּכלּום מׁשה ׁשאמר ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹוזהּו

לא  ׁשהּתֹורה ּדהּטעם ּביניכם", יׁש הרע יצר ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹכּו'

חסרים  היּו אז ּכי הּוא לּמלאכים ּבּׁשמים ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָנּתנה

מלאכה  עֹוׂשים אּתם "ּכלּום הענינים. ְְְְִִִֵֶַָָָָׁשני

ׁשּיקימּו ׁשּי אין ולכן ׁשבּות", צריכים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשאּתם

ּבנֹוגע  הּוא ועלּֿדרֿזה ּבגׁשמּיּות, ׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָמצות

ּביניכם  יׁש הרע יצר ואם. אב כּבּוד תּׂשא, 11לא ִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

הּבהמית. נפׁש ּברּור אצלם ׁשּי אין ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָולכן

הּבהמית LÈÂב) נפׁש ּדברּור ּדּבּׁשיכּות לֹומר, ¿≈ְְֲִֵֶֶַַַַַָ

למּתןּֿתֹורה, ּביניכם) יׁש הרע ְֵֵֵֵֶֶַַַָָ(יצר

ׁשּנּתנּו הּמצ ֹות קּיּום ׁשעלֿידי ענינים. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָׁשני

ּכּנזּכר  הּבהמית, נפׁש ּברּור נעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבמּתןּֿתֹורה

הכנה  ּגם הּוא הּבהמית נפׁש וׁשּברּור ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָלעיל.

לפני  העֹומר ספירת סֹופרים ׁשּלכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלמּתןּֿתֹורה.
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שמן 10) אנו אבל היו, ריחות דהאבות שהמצוות דזה ואילך, 104 ע' תש"ו וסה"מ ואילך קסז ע' תרע"ח מסה"מ להעיר

ולא  (נה"ב), הגוף מצד והסתרים העלמות היו לא האבות אצל כי ענינים: שני מצד הוא, (א)), ג פ"א, (שהש"ר שמך תורק

בגשמיות. מצוות להם ואדרבה 11)הי' ביניכם", יש הרע "יצר דוגמת הוא ע"ז" עובדין שאתם שרויין אתם עמים "בין וגם

ע"ז. יעבוד שלא להזהירו שצריך ועד שרויין), אתם עמים (בין נוכראין" משדין "שד דוגמת שהוא יצה"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎÂ "‰Î‡ÏÓ ÌÈNBÚ Ìz‡ ÌeÏk" ‰LÓ Ì‰Ï ·ÈL‰ והרי ≈ƒ»∆…∆¿«∆ƒ¿»»¿

שבו  הזה בעולם למטה, התורה את לקבל בקשה להם היתה לא מלכתחילה

מלאכה? עושים

‡Ï" ˙BˆnÏ Ú‚Ba ‰LÓ ·ÈL‰M ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆≈ƒ…∆¿≈««ƒ¿…
,·B‚˙ ‡Ï Û‡˙ ‡Ï Áˆ¯ƒ̇¿«…ƒ¿»…ƒ¿

ציוויים  לצוות אפשר אלה שאי

כלפיהם, וטען LÈלמלאכים, ‰‡ƒ̃¿»≈
"ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰ ¯ˆÈ ÌÎÈÈa≈≈∆≈∆»«≈≈≈∆

הוא  המענה ותוכן «≈¿ÔÂÈÎc(בתמיהה),
‰‡˜ ÔÈ‡ ÌÈÎ‡Ïn‰L∆««¿»ƒ≈ƒ¿»
,Ú¯‰ ¯ˆÈ Ì‰Ï ÔÈ‡Â Ì‰ÈÈa≈≈∆¿≈»∆≈∆»«
¯È‰Ê‰Ïe ˙BeˆÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÎÏ»≈≈»ƒ¿«¿«¿ƒ

el‡ ˙BˆÓ ÏÚ Ì˙B‡ ללא גם כי »«ƒ¿≈
על  שיעברו אפשרות כל אין הציווי

לתמוה, יש זו טענה ועל אלו, איסורים

dÈÏ ‰Â‰ ‡ÙÈ„Ú ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬ƒ»¬»≈
,¯ÓÈÓÏ,לו היה מזו עדיפה טענה ¿≈«

והיא  לומר, רבנו, »∆ÌbLלמשה
˙Bˆn‰ לא של תנאף, לא תרצח, לא «ƒ¿

Ì‰Lתגנוב  BÓk) ÌÓˆÚ«¿»¿∆≈
˙eiÓL‚a האלוקי שהרצון לאחר ¿«¿ƒ

והתלבש  ירד אלו דברים לאסור העליון

הזה  בעולם גשמיים ‡ÌÈבדברים (≈»
BÓk) ÌÈÎ‡ÏnÏ ÌÈÎiL«»ƒ««¿»ƒ¿
˙ÂˆÓÏ Ú‚Ba ‰ÊŒÈÙÏ ¯Ó‡L∆»«ƒ¿≈∆¿≈«¿ƒ¿«
·‡ „eaÎÂ ,‡O˙ ‡Ï ,˙aL«»…ƒ»¿ƒ»

Ì‡Â בחיים רק שייכים אלה שכל »≈
בעולמות  ייתכן לא וקיומם הזה בעולם

נמצאים  בהם העליונים הרוחניים

משה  בחר כן אם ולמה המלאכים)

מצוות  למלאכים לתת שאין לומר רבינו

שעלול  הרע יצר להם אין כי אלה

כך? לידי אותם להביא

ÌÚh·c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â הפנימי ¿»ƒ¿»¿«««
‰hÓÏ ‰z ‰¯Bz‰L ‰Ê ÏÚ«∆∆«»ƒ¿»¿«»

‡˜Âc ı¯‡a,בשמים למלאכים ולא »»∆«¿»
.ÌÈÈÚ ÈL,אחד ÈÙÏעניין ¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ

‰ÎLÓ‰‰L אלוקי אור של ∆««¿»»
למטה קיום È„ÈŒÏÚLמלמעלה ∆«¿≈

˙Bˆn‰ ÌeiwLk ‡È‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«ƒ¿
˙eiÓL‚a ‡e‰,האלוקי לרצון ˜Ìeiבהתאם È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ Ì‚Â ¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆«¿≈ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙc ¯e¯a‰ ‰NÚ ‰hÓÏ ˙Bˆn‰10 מקיים כשהאדם «ƒ¿¿«»«¬∆«≈¿∆∆««¬ƒ
הגשמית  החיות את שמקבלים גופו אברי עם הגשמי, הזה בעולם מצוות

משתתפת  הבהמית הנפש גם הבהמית, נפש היא החיונית', מ'הנפש שלהם

ונ  נברר שבה הטוב ועלֿידיֿזה המצוות מתעלית בקיום והיא מהרע פרד

LÓ‰לקדושה. ¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»«…∆
ÌÈNBÚלמלאכים  Ìz‡ ÌeÏk"¿«∆ƒ

LÈ Ú¯‰ ¯ˆÈ 'eÎ ‰Î‡ÏÓ¿»»≈∆»«≈
‰¯Bz‰L ÌÚh‰c ,"ÌÎÈÈa≈≈∆¿«««∆«»
ÌÈÎ‡ÏnÏ ÌÈÓMa ‰z ‡Ï…ƒ¿»«»«ƒ««¿»ƒ

Ê‡ Èk ‡e‰ הייתה כן התורה אילו ƒ»
למלאכים ÈLניתנת ÌÈ¯ÒÁ eÈ‰»¬≈ƒ¿≈

ÌÈÈÚ‰ האור המשכת האמורים, »ƒ¿»ƒ
הנפש  ובירור למטה מלמעלה האלוקי

רבנו  משה ענה ולכן הבהמית.

ÌÈNBÚלמלאכים, Ìz‡ ÌeÏk"¿«∆ƒ
ÌÈÎÈ¯ˆ Ìz‡L ‰Î‡ÏÓ¿»»∆«∆¿ƒƒ
CiL ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,"˙e·L¿¿»≈≈«»
˙aL ˙ÂˆÓ eÓÈ˜iL∆¿«¿ƒ¿««»
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿«∆∆∆
·‡ „eaÎ ,‡O˙ ‡Ï Ú‚Ba¿≈«…ƒ»ƒ»

Ì‡Â שייך לא אלה מצוות קיום שגם »≈
והדבר  בגשמיות. המלאכים אצל

המלאכים, כלפי משה שטען הנוסף

ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰ ¯ˆÈ11 הוא ≈∆»«≈≈≈∆
את  לתת ראוי אין מדוע השני הנימוק

להם  שאין כיוון כי למלאכים, התורה

הרע  ‡ˆÌÏיצר CiL ÔÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈«»∆¿»
.˙ÈÓ‰a‰ LÙ ¯e¯a≈∆∆««¬ƒ

˙eÎÈMac ,¯ÓBÏ LÈÂ (·¿≈«¿««»
) ˙ÈÓ‰a‰ LÙ ¯e¯·c שלכך ¿≈∆∆««¬ƒ

באמרו רבנו משה ‰¯Úהתכוון ¯ˆÈ≈∆»«
‰¯BzŒÔzÓÏ (ÌÎÈÈa LÈ עד ≈≈≈∆¿««»

תורה, למתן הסיבות אחת שזו כך כדי

ÌÈÈÚ ÈL האחד העניין שונים. ¿≈ƒ¿»ƒ
ezpL ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿∆ƒ¿
LÙ ¯e¯a ‰NÚ ‰¯BzŒÔzÓa¿««»«¬∆≈∆∆

˙ÈÓ‰a‰ לקיום שותפה שהיא ««¬ƒ
Âהמצוות, .ÏÈÚÏ ¯kÊpk העניין «ƒ¿»¿≈¿

‰ÈÓ‰a˙השני LÙ ¯e¯aL∆≈∆∆««¬ƒ
תורה שניתנה ‰Î‰קודם Ìb ‡e‰«¬»»

מישראל ואחד אחד כל ÔÎlLשל .‰¯BzŒÔzÓÏ בכל הבאות, בשנים גם ¿««»∆»≈
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mexnlח dyn dlry drya

ּברּור  הּוא העֹומר ספירת ּכי הּׁשבּועֹות, ְִִֵֶַַַָָחג

ּבחג  זֹוכים ועלֿידיֿזה הּבהמית, ּדנפׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַהּמּדֹות

למּתןּֿתֹורה  הענין 12הּׁשבּועֹות ועלּֿפיֿזה, . ְְְִִֶַַַַָָָָ

ׁשּבתׁשּובת  האחרֹון (ענין ּביניכם יׁש הרע ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדיצר

ירדּתם" ּד"למצרים הענין עלּֿדר הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹמׁשה)

ׁשּבּׁשיכּות  מׁשה), ׁשּבתׁשּובת הראׁשֹון ְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ(ענין

ׁשעלֿ ענינים. ׁשני למּתןּֿתֹורה, מצרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָּדיציאת

הוי' "אנכי וגילּוי המׁשכת מּתןּֿתֹורה, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹידי

מארץ  הֹוצאתי "אׁשר נעׂשה ,"ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַֹאלקי

והכנה 13מצרים" הקּדמה היא מצרים וׁשּיציאת , ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָ

הוי' ּב"אנכי הּפׁשּוט ּכפירּוׁש ְְְֲִֵַַַָָָָָֹלמּתןּֿתֹורה,

ּד"אׁשר  מצרים", מארץ הֹוצאתי אׁשר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹאלקי

"אנכי  על טעם הּוא מצרים" מארץ ְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהֹוצאתי

"אלקי מּתןּֿתֹורה 14הוי' ּדענין להבין, וצרי . ְְְְֱֲִִִֶַַַָָָָָֹ

"אנכי  ּדמּתןּֿתֹורה) ּבּפתיחה ׁשּכתּוב (ּכמֹו ְְְִִֶַַַָָָָֹהּוא

ועצמּותֹו, מהּותֹו הּוא ׁש"אנכי" ,"אלקי ְְֱֲִֶֶַַָָָֹֹהוי'

"אלקי "הוי' ׁשעלֿידי 15נעׂשה ׁשּי ואי , ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

המׁשכת  ּתהיה הּבהמית, נפׁש ּדברּור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהעבֹודה

ִָֹ"אנכי".

ּבּמדרׁשp‰Â‰ג) הּפסּוק 16איתא ּוספרּתם 17על ¿ƒ≈ְְְִִֶַַַַָָָ

ׁשּבתֹות  ׁשבע גֹו' הּׁשּבת מּמחרת ֳִֶֶַַַַַָָָָלכם

ּבזמן  ּתמימֹות, הן אימתי ּתהיינה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָּתמימֹות

ועלּֿפי  מקֹום. ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְְִִִֵֶֶַָָׁשּיׂשראל

מקֹומֹות  ּבכּמה רצֹונֹו18המבאר "עֹוׂשין ּדענין ְְְְְְִִַַַָָֹ

ּד"בכל  האהבה עלֿידי ּדוקא הּוא מקֹום" ְְְֲִֵֶַַַָָָָָׁשל

ּדמה  מּובן והגּבלה, מּמדידה למעלה ,"ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹמאד

ּבזמן  ּתמימֹות, הן "אימתי ּבּמדרׁש ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּׁשּכתּוב

הּוא  מקֹום " ׁשל רצֹונ ֹו עֹוׂשין ְְִִֵֶֶָָׁשּיׂשראל

האהבה  עם קׁשּורה העֹומר ּדספירת ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָּכׁשהעבֹודה 

רז"ל  אמרּו אחר ּדבמקֹום [ּולהעיר, ."מאד ׁשּבתֹות 19ּד"בכל ּד"ׁשבע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבׁשּבת  ּבאחד מתחילֹות העֹומר ּדספירת הּׁשּבתֹות ּדׁשבע הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּתמימֹות"
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ובכ"מ.12) ד. טז, במדבר סע"ב.13)לקו"ת סז, יתרו ב).14)תו"א כ, (יתרו עה"פ שם.15)פירש"י לקו"ת שם. תו"א

ג.16) פכ"ח, טו.17)ויק"ר כג, חדא"ג 18)אמור גם וראה ובכ"מ. ג. מב, שלח לקו"ת מה. מפני ד"ה עקב פ' להמגיד או"ת

ב. לה, ברכות וראה 19)מהרש"א תרמג). (רמז י שם, אמור יל"ש ג. פ"א, קה"ר פי"ח. רבתי פסיקתא פ"ח. דר"כ פסיקתא

שם). לקה"ר במ"כ (הובא סרצ"ה רוקח סתקכ"ו. פסחים ראבי"ה פ. סי' ראב"ן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשנה, שנה מידי תורה, מתן שאחרי ‰ÓBÚ¯הדורות ˙¯ÈÙÒ ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿ƒ«»∆

˙BÚe·M‰ ‚Á ÈÙÏ,תורה מתן ימי Èkיום של הרוחנית העבודה ƒ¿≈««»ƒ
¯e¯a ‡e‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒוזיכוך ‰ÈÓ‰a˙,עידון LÙc ˙Bcn‰ ¿ƒ«»∆≈«ƒ¿∆∆««¬ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂהמידות וזיכוך בבירור עוסקים העומר ספירת ÌÈÎBÊשבימי ¿«¿≈∆ƒ
ŒÔzÓÏ ˙BÚe·M‰ ‚Áa¿««»¿««

‰¯Bz12ÔÈÚ‰ ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ . »¿«ƒ∆»ƒ¿»
ÔÈÚ) ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰ ¯ˆÈc¿≈∆»«≈≈≈∆ƒ¿»
(‰LÓ ˙·eL˙aL ÔB¯Á‡‰»«¬∆ƒ¿«…∆
תינתן  התורה שאם לכך המתייחס

הרע  היצר בירור יהיה לא למלאכים

C¯cŒÏÚ ‡e‰ אל ומקביל דומה «∆∆
"Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆
˙·eL˙aL ÔBL‡¯‰ ÔÈÚ)ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿«

(‰LÓֿשהקדוש לכך המתייחס …∆
המצוות  בקיום רוצה ברוךֿהוא

ומקבילים, דומים והדברים בגשמיות,

ÌÈ¯ˆÓכיון ˙‡ÈˆÈc ˙eÎÈMaL∆««»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
.ÌÈÈÚ ÈL ,‰¯BzŒÔzÓÏ עניין ¿««»¿≈ƒ¿»ƒ

BzŒÔzÓ¯‰,אחד  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈««»
הוא  הפנימי  ועניינו »«¿»‰ÎLÓ˙שתוכנו

למטה  "‡ÈÎמלמעלה ÈeÏÈ‚Â¿ƒ»…ƒ
"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ הקדושֿברוךֿהוא ¬»»¡…∆

בעולם, "‡L¯נפעלNÚ‰בעצמו «¬∆¬∆
"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰13, ≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ

מצרים, הוא Âביציאת השני ¿העניין
‰Óc˜‰ ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆiL∆¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ«¿»»
Le¯ÈÙk ,‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Î‰Â«¬»»¿««»¿≈
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡"a ËeLt‰«»¿»…ƒ¬»»¡…∆
ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡¬∆≈ƒ≈∆∆
EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡"c ,"ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿¬∆≈ƒ
ÌÚË ‡e‰ "ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ««

‰ÈÂ'סיבה  ÈÎ‡" ÏÚ«»…ƒ¬»»
"EÈ˜Ï‡14. ¡…∆

ÔÈÚc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ התוכן ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«
של  ‰e‡הפנימי ‰¯BzŒÔzÓ««»

ŒÔzÓc ‰ÁÈ˙ta ·e˙kL BÓk)¿∆»«¿ƒ»¿««
‰¯Bz'ה דברי את הפותח בפסוק »

תורה  במתן שנאמרו הדברות )בעשרת
,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡"»…ƒ¬»»¡…∆
B˙e‰Ó ‡e‰ "ÈÎ‡"L∆»…ƒ«

B˙eÓˆÚÂ הקדושֿברוךֿהוא של ¿«¿
"‰ÈÂ'בעצמו, ‰NÚ«¬∆¬»»

"EÈ˜Ï‡15, ונעשית האדם אל למטה נמשכת האלוקות עצמיות כלומר, ¡…∆
שלך, אלוקים CiL"אלוקיך", CÈ‡Â ייתכן¯e¯·c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ¿≈«»∆«¿≈»¬»¿≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙ,נחותה בדרגה עבודה היא ‰ÎLÓ˙שלכאורה ‰È‰z ∆∆««¬ƒƒ¿∆«¿»«
,"ÈÎ‡"?האלוקות עצמיות »…ƒ

‡˙È‡ ‰p‰Â L¯„na16מובא ‚) ¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»
˜eÒt‰ ÏÚ17 העוסק בתורה ««»

העומר  ספירת ∆¿»¿Ìz¯ÙÒeבמצוות
'B‚ ˙aM‰ ˙¯ÁnÓ ÌÎÏ החל »∆ƒ»√«««»

הראשון  היום למחרת בניסן, ט"ז מיום

בניסן בט"ו שחל הפסח חג »∆Ú·Lשל
˙B˙aLשבועות˙BÓÈÓz שלימות «»¿ƒ

,˙BÓÈÓz Ô‰ È˙ÓÈ‡ ,‰ÈÈ‰zƒ¿∆»≈»«≈¿ƒ
שלמים  הם העומר ספירת ימי מתי

BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿
ÌB˜Ó ÏL.המדרש דברי כאן עד ∆»

‰nÎa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó18 החסידות ÔÈÚcבתורת ¿¿ƒ¿«

"ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ"ƒ¿∆»
‰·‰‡‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¿≈»«¬»

,"E„‡Ó ÏÎ·"c עבודת כלומר, ƒ¿»¿…∆
עלֿידי  דווקא היא לשמה ראוייה ה'

מאודך", "בכל של בדרגה ה' אהבת

גבול, בלי משמעו «¿»¿ÏÚÓÏ‰ו"מאד"
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ומזהÔ·eÓ ƒ¿ƒ»¿«¿»»»

È˙ÓÈ‡" L¯„na ·e˙kM ‰Óc¿«∆»«ƒ¿»≈»«
Ô‰,העומר ספירת של השבועות ≈

˙BÓÈÓz,ושלם מלא שלהם והתוכן ¿ƒ
BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿
‰„B·Ú‰Lk ‡e‰ "ÌB˜Ó ÏL∆»¿∆»¬»

הפנימית  ‰ÓBÚ¯הרוחנית ˙¯ÈÙÒcƒ¿ƒ«»∆
‰·‰‡‰ ÌÚ ‰¯eL˜ האדם של ¿»ƒ»«¬»

הקדושֿברוךֿהוא  «¿ÏÎ·"cƒאל
,"E„‡Ó.והגבלה ממדידה למעלה ¿…∆

¯Á‡ ÌB˜Ó·c ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒƒ¿»«≈
Ï"Ê¯ e¯Ó‡19˙B˙aL Ú·L"c »¿««¿∆««»

"˙BÓÈÓz פירושוÚ·Lc ‡e‰ ¿ƒ¿∆«
¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ˙B˙aM‰««»ƒ¿ƒ«»∆

˙aLa „Á‡a ˙BÏÈÁ˙Ó ביום «¿ƒ¿∆»««»
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ט d"kyz'd ,(xwea zeptl) zereayd bgc '` lil

ׁשּבתֹות  ׁשבע הם ׁשאז ׁשּבׁשּבת, ּבׁשּבת ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּומסימֹות

הּפירּוׁשים, ּדׁשני הּקׁשר לֹומר ויׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַּתמימֹות.

העֹומר  ּדספירת ׁשּבתֹות ׁשּׁשבע הּׁשנים ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָּדבאֹותם

ּבׁשּבת  ּומסימֹות ּבׁשּבת ּבאחד ּבנקל 20מתחילֹות , ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

ּבאֹופן  ּתהיה העֹומר ּדספירת ׁשהעבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָיֹותר,

ׁשהּׁשּיכּות  לֹומר, יׁש ולכאֹורה .["מאד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּד"בכל

("מאד ("ּבכל מקֹום" ׁשל רצֹונֹו ְְְְִֶֶָָֹּד"עֹוׂשין

היא  העֹומר ספירת ּכי היא, העֹומר ְְִִִִִִֶֶַַָָלספירת

למּתןּֿתֹורה  ׁשההכנה וכיון למּתןּֿתֹורה, ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָהכנה

ּוברּור  מצרים יציאת ענינים, ּבׁשני להיֹות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָצריכה

העֹומר  ּבספירת להיֹות צרי לכן, הּבהמית, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָנפׁש

הּבהמית, ּדנפׁש הּמּדֹות ּדברּור להענין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ(נֹוסף

מּמדידה  למעלה ,"מאד ּד"בכל העבֹודה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹּגם)

מיצר  מּלׁשֹון מּמצרים הּיציאה ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָוהגּבלה,

ּד"בכל  העבֹודה ּדלפיֿזה להבין, וצרי ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָוהגּבלה.

ּומּזה  למּתןּֿתֹורה, מּוכרחת הכנה היא "ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹמאד

ׁשעקר  מׁשמע כּו' ּתמימֹות" הן "אימתי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשאמרּו

הּוא  למּתןּֿתֹורה, הכנה העֹומר, ּדספירת ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָהענין

ּד"בכל  והעבֹודה הּבהמית, ּדנפׁש הּמּדֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָּברּור

למּתןּֿתֹורה. ההכנה לׁשלמּות רק ׁשּיכת "ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמאד

הּוא ּובי  מּתןּֿתֹורה ׁשענין ּדכיון מּובן, אינֹו ֹותר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּלמעלה  ועצמּותֹו מהּותֹו ּד"אנכי", ְְְְְִִֶַַַַָָֹהּגילּוי

הׁשּתלׁשלּות  מּגדר העבֹודה 21מעלה הרי , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָ

לכאֹורה  היא זה, ּגילּוי להמׁשכת ְְְְִִִִֶַַַַָָָהּמתאימה

מהׁשּתלׁשלּות  (למעלה "מאד ּד"בכל ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹהעבֹודה

ּדספירת  העבֹודה עקר ואףֿעלּֿפי ֿכן, ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּבאדם),

הּבהמית  ּדנפׁש הּמּדֹות ּברּור הּוא ְֲִִֵֶֶֶַַַָהעֹומר

ּדוקא  הּוא הּבהמית ּדנפׁש הּמּדֹות לברר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ[ׁשּבכדי

ּבנפׁש מתלּבׁשת האלקית ׁשּנפׁש ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹעלֿידי

ּד"אנכי".22הּבהמית  הּגילּוי נמׁש ועלֿידיֿזה ,[ ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ּׁשּכתּוב Ô·eÈÂד) מה ּבהקּדים ּכּמים 23זה ¿»ְְִִֶֶַַַַָ

לאדם, האדם לב ּכן לּפנים, ִִֵֵַַָָָָָָָָהּפנים
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(תנש"א).20) זו בשנה וכ"ה (תשכ"ה). המאמר נאמר שבה בשנה הי' שכן 21.12)להעיר, שבהערה בלקו"ת הלשון כ"ה

ובכ"מ.22) .23 ע' ה'שי"ת יט.23)סה"מ כז, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ספירת  והתחלת בשבת חל הפסח חג של הראשון היום (כאשר בשבוע ראשון

שבת), במוצאי היא aLa˙העומר ˙BÓÈÒÓe השביעי aLaL˙היום ¿«¿««»∆««»
תשכ"ה, המאמר, אמירת בשנת כמו בשבוע), ראשון ביום חל השבועות (וחג

תשפ"ב  זו, BÓÈÓz˙ובשנה ˙B˙aL Ú·L Ì‰ Ê‡L ועניין ושלימות ∆»≈∆««»¿ƒ
מיוחד. באופן מתבטא ה'תמימות'

ÈLc ¯Lw‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««∆∆ƒ¿≈
ÌÈLe¯Èt‰ שבתות ב'שבע «≈ƒ

היא  שהעבודה האחד תמימות',

והגבלה. ממדידה למעלה שלימה,

שה'תמימות' שימי והשני בכך ניכרת

ראשון  ביום מתחילים העומר ספירת

בשבת,ומסתיי  «¿Ì˙B‡·cƒמים
˙B˙aL Ú·ML ÌÈM‰«»ƒ∆∆««»
˙BÏÈÁ˙Ó ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒcƒ¿ƒ«»∆«¿ƒ
˙BÓÈÒÓe ˙aLa „Á‡a¿∆»««»¿«¿

˙aLa20,¯˙BÈ Ï˜a כוח , ניתן ¿«»¿»≈≈
לאדם  ÈÙÒc¯˙מיוחד ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿ƒ«

ÏÎ·"c ÔÙB‡a ‰È‰z ¯ÓBÚ‰»∆ƒ¿∆¿∆ƒ¿»
"E„‡Ó מעלת להם תהיה ואכן ¿…∆

ה'תמימות'].

,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈«
BBˆ¯ ÔÈNBÚ"c ˙eÎiM‰L∆««»¿ƒ¿

) "ÌB˜Ó ÏL כאשר כאמור, שהיא, ∆»
ה' אהבת מתוך היא ה' «¿"ÏÎaעבודת

¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒÏ ("E„‡Ó¿…∆ƒ¿ƒ«»∆
‡È‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ Èk ,‡È‰ƒƒ¿ƒ«»∆ƒ
ÔÂÈÎÂ ,‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Î‰¬»»¿««»¿≈»
‰ÎÈ¯ˆ ‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Î‰‰L∆«¬»»¿««»¿ƒ»
˙‡ÈˆÈ ,ÌÈÈÚ ÈLa ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«
˙ÈÓ‰a‰ LÙ ¯e¯·e ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ≈∆∆««¬ƒ

BÈ‰Ï˙לעיל,כמבואר  CÈ¯ˆ ,ÔÎÏ»≈»ƒƒ¿
ÛÒB) ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«»∆»
LÙc ˙Bcn‰ ¯e¯·c ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿≈«ƒ¿∆∆
‰„B·Ú‰ (Ìb ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«»¬»
‰ÏÚÓÏ ,"E„‡Ó ÏÎ·"cƒ¿»¿…∆¿«¿»
‰‡Èˆi‰ ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»«¿ƒ»
¯ˆÈÓ ÔBLlÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿≈«

‰Ïa‚‰Â'ה עבודת של זה עניין וגם ¿«¿»»
יציאה  האישית מתוך המציאות מגדרי

לימי  במיוחד ששייכת עבודה היא

ÔÈ·‰Ï,העומר.ספירת  CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ
ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰ ‰ÊŒÈÙÏcƒ¿ƒ∆»¬»ƒ¿»
˙Á¯ÎeÓ ‰Î‰ ‡È‰ "E„‡Ó¿…∆ƒ¬»»¿««

‰¯BzŒÔzÓÏ לבני התורה את לתת יש שלכן רבינו משה מדברי כמובן ¿««»
למלאכים, ולא e¯Ó‡Lישראל ‰fÓe בגמרא ז"ל ‰Ôחכמינו È˙ÓÈ‡" ƒ∆∆»¿≈»«≈

‰Î‰ ,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ÔÈÚ‰ ¯˜ÚL ÚÓLÓ 'eÎ "˙BÓÈÓz¿ƒ«¿«∆ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆¬»»
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙Bcn‰ ¯e¯a ‡e‰ ,‰¯BzŒÔzÓÏ עבודה שהיא ¿««»≈«ƒ¿∆∆««¬ƒ

השנים, בכל העומר בספירת השייכת

העומר, ספירת התחלת יום כאשר גם

בשבוע, ראשון ביום חל לא ניסן, ט"ז

,"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿»¿…∆
והמצרים, מההגבלות ∆∆»ÎiL˙יציאה

ŒÔzÓÏ ‰Î‰‰ ˙eÓÏLÏ ˜«̄ƒ¿≈«¬»»¿««
‰¯Bz.'ה'תמימות ענין »

ÔÂÈÎc ,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»¿≈»
ÈeÏÈb‰ ‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓ ÔÈÚL∆ƒ¿«««»«ƒ
B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ,"ÈÎ‡"c¿»…ƒ«¿«¿
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של

¯„bÓ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«¿»ƒ∆∆
˙eÏLÏzL‰21 האור שבו הסדר ƒ¿«¿¿

ממדריגה  ומשתלשל יורד האלוקי

והגבלות, צמצומים בריבוי למדריגה

‰ÓÈ‡˙n‰ ‰„B·Ú‰ È¯‰¬≈»¬»««¿ƒ»
‰Ê ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰Ï מהותו גילוי ¿«¿»«ƒ∆

‰B·Ú„‰ועצמותו, ‰¯B‡ÎÏ ‡È‰ƒƒ¿»»¬»
‰ÏÚÓÏ) "E„‡Ó ÏÎ·"cƒ¿»¿…∆¿«¿»

,Ì„‡aL ˙eÏLÏzL‰Ó אהבת ≈ƒ¿«¿¿∆»»»
מהגדרים  יציאה של ŒÏÚŒÛ‡Âה' ,(¿««

˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰ ¯˜Ú ,ÔÎŒÈtƒ≈ƒ«»¬»ƒ¿ƒ«
˙Bcn‰ ¯e¯a ‡e‰ ¯ÓBÚ‰»∆≈«ƒ
¯¯·Ï È„ÎaL] ˙ÈÓ‰a‰ LÙc¿∆∆««¬ƒ∆ƒ¿≈¿»≈
‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆««¬ƒ
˙È˜Ï‡‰ LÙpL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈∆∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙa ˙LaÏ˙Ó22 ƒ¿«∆∆«∆∆««¬ƒ
הנפש  את מחייבת זו והתלבשות

ההתגלות  את ולמעט לצמצם האלוקית

ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שלה  ידי ], על דווקא ¿«¿≈∆
ולא  הבהמית, נפש בירור של העבודה

מאודך" "בכל של העבודה ידי על

"ÈÎ‡"c ÈeÏÈb‰ CLÓ וצריך ƒ¿»«ƒ¿»…ƒ
לכאורה  והרי הדבר, טעם מהו להבין

תהיה  עצמותו שהמשכת יותר מתאים

מאודך"? "בכל של מהעבודה כתוצאה

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ („¿»∆¿«¿ƒ«
·e˙kM23 משלי ÈnkÌבספר ∆»««ƒ

Ì„‡‰ ·Ï Ôk ,ÌÈtÏ ÌÈt‰«»ƒ«»ƒ≈≈»»»
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mexnlי dyn dlry drya

ּבחסידּות  לא 24ּומבאר קאי לאדם" האדם ּד"לב ְְֲִֵֵַָָָָָָָָֹֹ

ּבאהבתֹו האדם ּדלב אדם, ּבני ׁשני על ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָרק

על  ּגם אּלא אליו, חבר ֹו אהבת מעֹורר ְֲֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָלחברֹו

העבֹודה  אֹופן ּדכפי העליֹון, ואדם הּתחּתֹון ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָאדם

הּוא  ּכן אתערּותאּֿדלת ּתא, הּתחּתֹון, אדם ְְְֲִִֵֶַַַָָָָׁשל

מאדם  ההמׁשכה האתערּותאּֿדלעילא, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָאֹופן

לּפנים" הּפנים "ּכּמים הּתחּתֹון, לאדם .25העליֹון ְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ

ל"ּמים  לאדם" האדם ּד"לב ׁשהּדמיֹון לֹומר, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָויׁש

הּוא  לּפנים" הּפנים 26הּפנים ׁשּב"ּמים ּדכמֹו , ְִִִִִֶַַַַַָָָ

ׁשהּוא  הּצּורה אֹותּה להאדם ׁשּנראה זה ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָלּפנים",

ּבּמים  הסּתּכלּותֹו ׁשעלֿידי לפי הּוא ּבּמים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַמראה

הּמסּתּכלת  הּפנים צּורת ּבּמים (נראים) ְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָנעׂשים

הּמסּתּכל, לאדם אחרּֿכ נראת זֹו וצּורה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבהם,

לאדם" האדם ּב"לב הּוא ׁשעלֿידי ּכן ּדזה , ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָ

הּתחּתֹון, אדם ׁשל והאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָהעבֹודה

מאדם  והמׁשכה אתערּותאּֿדלעילא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָנעׂשה

העבֹודה  ּכי הּוא, – הּתחּתֹון לאדם ְְֲִֶַַָָָָָָהעליֹון

לאדם  למעלה, מּלמּטה עֹולה הּתחּתֹון ְְְְְִַַַַָָָָָָָָּדאדם

זה, ענין (ּדּוגמת) ּבֹו נעׂשה ועלֿידיֿזה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָהעליֹון,

העליֹון) ּבאדם (ׁשּנעׂשה זה ענין נמׁש ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָואחרּֿכ

ּולהֹוסיף, הּתחּתֹון. לאדם למּטה, ְְְְְִִַַַַָָָָָמּלמעלה

ּבּמים  ׁשּמסּתּכל האדם ׁשּפני זה הּמים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּדבמׁשל

הרֹואה. לעין ּכן ׁשּנראה רק הּוא ּבּמים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָנראים

- הּתחּתֹון ּדאדם העבֹודה עלֿידי ְְְְֲִֵַַַַָָָָָּובּנמׁשל,

רק 27נעׂשה  (ולא העליֹון ּבאדם זה ענין (ּדּוגמת) ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּכן) .28ׁשּנראה ְִֵֶֶ

‰p‰Â29 רק (לא הּוא לאדם" האדם ׁש"ּלב ּכמֹו ¿ƒ≈ְֵֶַָָָָָָֹ

(ּבאדם  ּברּוחנּיּות ּגם אּלא) ְְִִֶַָָָָָּכפׁשּוטֹו,

ּבנֹוגע  ּגם הּוא כן ּכמֹו הּתחּתֹון), ואדם ְְְְְֵֵֶַַַַָָָהעליֹון
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להצ"צ 24) בסהמ"צ - וכו' הגהות ועם ואילך. תלה ע' ח"ב ואילך. קצד ע' ח"א תקס"ב (סה"מ תקס"ב לרוקע ד"ה ראה

ואילך. תתקסד ע' ח"ב תער"ב המשך ואילך). תעז (ע' בשלח באוה"ת לפנים הפנים כמים ד"ה ואילך). סע"ב וראה 25)קנט,

שם. ובהנסמן שכה ע' שבט, המאמרים ספר - מנחם שם.26)תורת תער"ב והמשך אוה"ת שינוי 27)ראה זה שאין אלא

.58 הערה כדלקמן העליון, באדם ב.28)(ח"ו) נד, להצ"צ סהמ"צ והמשך 29)ראה אוה"ת ראה - דלקמן ענינים בכמה

שם. תער"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ì„‡Ï הפנים וצורת שכדמות כמו "פירוש, מו) (פרק התניא בספר וכמבואר »»»

ממש  ככה עצמה. צורה אותה במים שם לו נראה כן במים, מראה שהאדם

בלב  אהבה מעוררת זו האהבה הרי אחר, לאיש באהבתו הנאמן האדם לב

חבירו  אהבת כשרואה בפרט לזה, זה נאמנים אוהבים להיות כן גם אליו חבירו

האדם  כאשר ה', באהבת וכן אליו",

ה' אהבת מתעוררת לה', אהבה מעורר

אליו.

˙e„ÈÒÁa ¯‡·Óe24·Ï"c ¿…»«¬ƒ¿≈
È‡˜ "Ì„‡Ï Ì„‡‰ הכוונה‡Ï »»»»»»»≈…

·Ïc ,Ì„‡ Èa ÈL ÏÚ ˜«̄«¿≈¿≈»»¿≈
Ì„‡‰ המרגישB¯·ÁÏ B˙·‰‡a »»»¿«¬»«¬≈
¯¯BÚÓ של הרגש ‡‰·˙את ¿≈«¬«

Ì„‡ ÏÚ Ìb ‡l‡ ,ÂÈÏ‡ B¯·Á¬≈≈»∆»««»»
ÔBzÁz‰ למטה Ì„‡Âהאדם ««¿¿»»
ÔBÈÏÚ‰,הקדושֿברוךֿהואÈÙÎc »∆¿ƒ¿ƒ

Ì„‡ ÏL ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡∆»¬»∆»»
,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ,ÔBzÁz‰««¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם, מצד מלמטה, התעוררות

לאלוקות, ‡ÔÙBלהתקרב ‡e‰ Ôk≈∆
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
על  להמשיך מלמעלה ההתעוררות

גילוי  אלוקית,האדם והארה

ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡Ó ‰ÎLÓ‰‰««¿»»≈»»»∆¿
ÌÈnk" ,ÔBzÁz‰ Ì„‡Ï»»»««¿««ƒ

"ÌÈtÏ ÌÈt‰25. «»ƒ«»ƒ
·Ï"c ÔBÈÓc‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿¿≈
ÌÈt‰ ÌÈn"Ï "Ì„‡Ï Ì„‡‰»»»»»»««ƒ«»ƒ

"ÌÈtÏ שעניין לכך הפנימי והטעם «»ƒ
את  מעורר חברו כלפי האדם שרגש זה

לגבי  והנמשל כלפיו, חברו רגש

האדם  מצד דלתתא' 'אתערותא

מצד  דלעילא' 'אתערותא שמעוררת

למים  דווקא נמשל האלוקות,

‡e‰26ÌÈn"aL BÓÎc ,ƒ¿∆««ƒ
‰‡¯pL ‰Ê ,"ÌÈtÏ ÌÈt‰«»ƒ«»ƒ∆∆ƒ¿∆

Ì„‡‰Ï שהוא מהמים השתקפות ¿»»»
בהם  e‰L‡מביט ‰¯ev‰ d˙B‡»«»∆

ÈÙÏעצמו  ‡e‰ ÌÈna ‰‡¯Ó«¿∆««ƒ¿ƒ
ÌÈna B˙eÏkzÒ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿«¿««ƒ

ÌÈ‡¯) ÌÈNÚ ומשתקפים˙ÏkzÒn‰ ÌÈt‰ ˙¯eˆ ÌÈna ( «¬ƒƒ¿ƒ««ƒ««»ƒ«ƒ¿«∆∆
BÊ ‰¯eˆÂ ,Ì‰a עצמהÏkzÒn‰ Ì„‡Ï CkŒ¯Á‡ ˙‡¯,במים »∆¿»ƒ¿≈««»»»»«ƒ¿«≈

,"Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï"a ‡e‰ Ôk,ברוחניות È„ÈŒÏÚLבנמשל ‰Êc ≈¿≈»»»»»»¿∆∆«¿≈
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Â ‰„B·Ú‰ מלמטה ‡„Ìהתעוררות ÏL »¬»¿»ƒ¿¬»ƒ¿«»∆»»

ÔBzÁz‰,מצידו‰NÚ ««¿«¬∆
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»

למטה ÎLÓ‰Â‰מלמעלה  מלמעלה ¿«¿»»
ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡Ó הקדושֿברוךֿהוא ≈»»»∆¿

Èk ,‡e‰ Y ÔBzÁz‰ Ì„‡Ï»»»««¿ƒ
‰ÏBÚ ÔBzÁz‰ Ì„‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿»»««¿»
Ì„‡Ï ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»»»»
‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«¿≈∆«¬∆

Ba כביכול למעלהÔÈÚ (˙Ó‚ec)¿«ƒ¿»
‰Ê ÔÈÚ CLÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰Ê∆¿««»ƒ¿»ƒ¿»∆
(ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡a ‰NÚpL)∆«¬»»»»»∆¿
Ì„‡Ï ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»»»»

ÔBzÁz‰ תחילה שבמשל כשם ««¿
צורתו  אחרֿכך במים, מסתכל האדם

זאת  רואה הוא ואחרֿכך בהם נשקפת

במים.

ÛÈÒB‰Ïe יש דבר של שלאמיתו ¿ƒ
לנמשל, המשל בין משמעותי הבדל

ÈtL ‰Ê ,ÌÈn‰ ÏLÓ·c¿ƒ¿«««ƒ∆∆¿≈
ÌÈ‡¯ ÌÈna ÏkzÒnL Ì„‡‰»»»∆ƒ¿«≈««ƒƒ¿ƒ
Ôk ‰‡¯pL ˜¯ ‡e‰ ,ÌÈna««ƒ«∆ƒ¿∆≈

‰‡B¯‰ ÔÈÚÏ לא שפניו מובן אבל ¿≈»∆
פניו  צורת ורק המים בתוך נמצאים

בהם. בין ÏLÓp·eמשתקפת ביחס «ƒ¿»
העליון', ו'אדם התחתון' »ŒÏÚ'אדם

- ÔBzÁz‰ Ì„‡c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿»»««¿
‰NÚ27‰Ê ÔÈÚ (˙Ó‚ec) «¬∆¿«ƒ¿»∆

ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡a למעלה יש שאכן »»»»∆¿
אל  והתקרבות המשכה של התעוררות

Ôk)האדם  ‰‡¯pL ˜¯ ‡ÏÂ)28. ¿…«∆ƒ¿∆≈
‰p‰Â29Ì„‡‰ ·l"L BÓk ¿ƒ≈¿∆≈»»»

BËeLÙk ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ "Ì„‡Ï»»»…«ƒ¿
הזה, בעולם למטה אנשים שני בין

Ì„‡a) ˙eiÁe¯a Ìb (‡l‡∆»«¿»ƒ»»»
BÓk ,(ÔBzÁz‰ Ì„‡Â ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿»»««¿¿
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ׁשּמדּבר  לּפנים", הּפנים "ּכּמים הּכתּוב ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָלהתחלת

ּבּמים  ּגם אּלא) ּכפׁשּוטם, ּבמים רק ְְִִִֶַַַַַָָֹ(לא

ּדאֹורֿאיןֿסֹוף  הּפׁשיטּות הינּו ְְְְִִֵֶַַָהעליֹונים,

הּפנים  "ּכּמים וענין אדם. מּצּיּור ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּפׁשּוט  הּוא ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף ּדהגם הּוא, ֲִֵֶַַַָָלּפנים"

ּדספירֹות, צּיּור ּבֹו ׁשּי ואין הּפׁשיטּות ְְְְְִִִִִֵַַַָּבתכלית

נּוקבין' 'מין העלאת עלֿידי  ְְֲִִִֵַַַַָָָמּכלֿמקֹום

- ספירֹות ּבֹו נעׂשים לאֹורֿאיןֿסֹוף, ְְְְֲִִִֵַַּדהּספירֹות

הּגנּוזֹות  ספירֹות הּגנּוזֹות 30עׂשר ספירֹות ועׂשר , ְְְְְִִֶֶֶֶַַ

ספירֹות  עׂשר נמׁשכים ׁשּמהם מקֹור ּכמֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָהם

הּפנים  ּד"כּמים הענינים ׁשני עלּֿדר] ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגלּויֹות

הּפנים  ׁשּדמּות ּכפׁשּוטם, ּבמים ְְְִִִִֶַַַָָָלּפנים"

מּלמּטה  העלאה ּבּמים, נראת ּבהם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמסּתּכלת

נראת  היא ּבּמים הּנראת ּוׁשהּדמּות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָלמעלה,

מלמעלה  המׁשכה הּמסּתּכל, לאדם ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָאחרּֿכ

ְַָלמּטה].

CÈ¯ˆÂ הּפנים "ּכּמים ׁשּנאמר ּדמּזה להבין, ¿»ƒְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָ

מׁשמע, לאדם" האדם לב ּכן ְִֵֵַַַָָָָָָָלּפנים,

יֹותר  ּפׁשּוט הּוא לּפנים" הּפנים "מים ְְִִִִֵַַַַָָָּדענין

האיןֿ הרי ולכאֹורה, לאדם", האדם "לב ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָמענין

("מים") ּפׁשיטּות לגּבי ("ּפנים") ּדצּיּור ְְְֲִִִִֵַַָערֹו

ּדאדם  הּצּיּור ׁשל מהאיןֿערֹו יֹותר הרּבה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּוא

[ּכּמאמר  העליֹון ּדאדם הּצּיּור לגּבי ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָהּתחּתֹון

אצילּות,31הּידּוע  לגּבי עׂשּיה מּׁשאיןֿערֹו יֹותר ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָ

ועלּֿפיֿ אֹורֿאיןֿסֹוף], לגּבי אצילּות ְְֲֲִִֵֵֵַַאיןֿערֹו

נעׂשה  נּוקבין' 'מין העלאת ׁשעלֿידי זה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָזה,

לכאֹורה  הּוא ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ּדספירֹות ְְְִִִִֵָצּיּור

ּדאדם  ׁשהּצּיּור מּזה יֹותר הרּבה ּגדֹול ְְִִִֵֵֶֶַַָָָחדּוׁש
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רא 30) - ובי' מיני' מ"ן העלאת ע"י זה הי' הגלויות, ע"ס לפני היו הגנוזות שע"ס תתקסה והגם ס"ע שם תער"ב המשך ה

תתקעב. פ"א.31)ואילך. ש"ג הפרדס על הרמון בפלח הובא - להרמ"ק אלימה ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk" ·e˙k‰ ˙ÏÁ˙‰Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«¿≈«¿«¿»««»««ƒ«»ƒ«»ƒ

(‡l‡ ,ÌËeLÙk ÌÈÓa ˜¯ ‡Ï) ¯a„nL משל מהווה Ìbהדבר ∆¿«≈…«¿«ƒƒ¿»∆»«
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eËÈLt‰ eÈ‰ ,ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈna««ƒ»∆¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈∆¿«¿»

Ì„‡ ¯eivÓ ומופשט נעלה היינו 'פשוט', שהוא גבול הבלי האלוקי האור ƒƒ»»
מדרגת  למעלה והוא הגדרה מכל

על  העליון' 'אדם הנקראת האלוקות

והגדרה  צורה 'ציור', שיש שם

ל'אדם'. שנמשלה »¿ÔÈÚÂ¿ƒמסויימת
"ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk" בנמשל ««ƒ«»ƒ«»ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L Ì‚‰c ,‡e‰«¬«∆≈
˙ÈÏÎ˙a ËeLt ‡e‰»¿«¿ƒ

˙eËÈLt‰ לחלוטין ומופשט נעלה «¿ƒ
שהוא  סוג מכל והגדרה צורה מכל

˙B¯ÈÙÒc ¯eiˆ Ba CiL ÔÈ‡Â¿≈«»ƒƒ¿ƒ
שום  בו שהן ואין ל'ספירות' שייכות

'חסד' או 'חכמה' (כמו ו'ציור' הגדרה

È„ÈŒÏÚוכד'), ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ
,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï ˙B¯ÈÙq‰c¿«¿ƒ¿≈

יש  הספירו כאשר מצד ת התעוררות

לאלוקות  ולהתקרב להתעלות

מיין  'העלאת הנקראת (התעוררות

המקבל  מצד התעוררות היינו נוקבין',

מהמשפיע הנקרא  לקבל 'נקבה',

'זכר') Baהנקרא ÌÈNÚ באיןֿסוף «¬ƒ
עצמו  והגדרה,שמצד ל'ציור' שייך לא

˙B¯ÈÙÒ הספירות שבאיןֿסוף אלא – ¿ƒ
בעולמות אינם  שהן כפי צורה באותה

של  באופן אלא יותר ∆∆NÚ¯תחתונים
˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ30, כמבואר ¿ƒ«¿

הספירות  עשר וחסידות בקבלה

בצורה  ופועלות קיימות העליונות

האצילות  מעולם החל בעיקר מוגדרת

("עשר  'נעלם' באופן אבל ומטה,

באור  גם קיימות הן הגנוזות") ספירות

בעצם  כי מהאצילות שלמעלה איןֿסוף

היא  מאלוקות והתגלות המשכה כל

הספירות, עשר ∆∆¿NÚÂ¯באמצעות
BÓk Ì‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿≈¿

¯B˜Ó לא כי וישיר אם גלוי B¯ÈÙÒ˙מקור ¯NÚ ÌÈÎLÓ Ì‰nL »∆≈∆ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ
"ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnÎ"c ÌÈÈÚ‰ ÈL C¯cŒÏÚ] ˙BÈeÏb‰«¿«∆∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿««ƒ«»ƒ«»ƒ

,ÌËeLÙk ÌÈÓa האחד Ì‰aהעניין ˙ÏkzÒn‰ ÌÈt‰ ˙eÓcL ¿«ƒƒ¿»∆¿«»ƒ«ƒ¿«∆∆»∆
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ,ÌÈna ˙‡¯ מהאדם‰ÏÚÓÏ המים,אל ƒ¿≈««ƒ«¬»»ƒ¿«»¿«¿»

Ì„‡Ï CkŒ¯Á‡ ˙‡¯ ‡È‰ ÌÈna ˙‡¯p‰ ˙eÓc‰Le¿∆«¿«ƒ¿≈««ƒƒƒ¿≈««»»»»
‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰ ,ÏkzÒn‰ מהמים‰hÓÏ האדם ].אל «ƒ¿«≈«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

·Ï Ôk ,ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk" ¯Ó‡pL ‰fÓc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆∆∆¡«««ƒ«»ƒ«»ƒ≈≈
"Ì„‡Ï Ì„‡‰ האדם לב ו"כן המשל הוא לפנים" הפנים ש"כמים כלומר »»»»»»

הנמשל  הוא ÔÈÚcלאדם" ,ÚÓLÓ«¿«¿ƒ¿«
‡e‰ "ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈÓ"«ƒ«»ƒ«»ƒ

ËeLt ומובן·Ï" ÔÈÚÓ ¯˙BÈ »≈≈ƒ¿«≈
"Ì„‡Ï Ì„‡‰,המים עניין ולכן »»»»»»

הרגש  לעניין משל מהווה הפשוט,

להבנה, קשה היותר האדם, שבלב

CB¯ÚŒÔÈ‡‰ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¬≈»≈¬
וההשוואה  היחס צורה eiˆc¯חוסר ¿ƒ

Èa‚Ïוהגדרה ("ÌÈt")»ƒ¿«≈
˙eËÈLt ולא מופשטת מהות ¿ƒ

‰e‡מוגדרת ("ÌÈÓ") פער «ƒ
BÈ˙¯ומרחק  ‰a¯‰גדולŒÔÈ‡‰Ó «¿≈≈≈»≈
CB¯Ú והעדר והריחוק הפער ¬

Ì„‡cההשוואה ¯eiv‰ ÏL∆«ƒ¿»»
Ì„‡c ¯eiv‰ Èa‚Ï ÔBzÁz‰««¿¿«≈«ƒ¿»»

ÔBÈÏÚ‰ הוא התחתון' 'אדם אמנם כי »∆¿
העליון' ו'אדם ומוגבלת מוגדרת מהות

סוף  אבל מופשטת, רוחנית מהות הוא

שיש  דרגה הוא העליון' 'אדם גם סוף

יש  כן ואם ('אדם') מסויים 'ציור' לה

הדברים  בין כלשהו «¬»»[Ó‡nk¯דימיון
Úe„i‰31וחסידות BÈ˙¯בקבלה «»«≈

Èa‚Ï ‰iNÚ CB¯ÚŒÔÈ‡MÓƒ∆≈¬¬ƒ»¿«≈
˙eÏÈˆ‡ CB¯ÚŒÔÈ‡ ,˙eÏÈˆ‡¬ƒ≈¬¬ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï,כלומר ¿«≈≈
האלוקי  האור של השתלשלות' ב'סדר

העולמות  ארבעת בין כללית חלוקה יש

יש  שבהם אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה

להאיןֿסוף  נבראים, של מציאות

מגדרי  ולמעלה אלו מעולמות שלמעלה

בין  כי שאף מבואר כך ועל המציאות,

והנעלה, הראשון האצילות, עולם

יש  והנחות האחרון העשייה לעולם

זאת  בכל שיעור, לאין מאוד, גדול פער

לאצילות  האיןֿסוף בין והפער ההבדל

יותר], הרבה גדול פער 'ÔÈÓהוא ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆∆∆«¿≈«¬»««ƒ
'ÔÈ·˜e כאמור מלמטה, Œ¯B‡aהתעוררות ˙B¯ÈÙÒc ¯eiˆ ‰NÚ ¿ƒ«¬∆ƒƒ¿ƒ¿

ÛBÒŒÔÈ‡,והגדרה 'ציור' מכל לחלוטין מופשט הוא מהותו שמצד עצמו ≈
Ì„‡c ¯eiv‰L ‰fÓ ¯˙BÈ ‰a¯‰ ÏB„b Le„Á ‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ƒ¿»ƒ»«¿≈≈ƒ∆∆«ƒ¿»»
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ׁשּנאמר  ּומּזה העליֹון, ּבאדם נעׂשה ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּתחּתֹון

לאדם" האדם לב ּכן לּפנים, הּפנים ִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ"ּכּמים

ּפׁשּוט  הּוא לּפנים" הּפנים "מים ּדענין ְְְִִִִַַַַַַָָָמׁשמע,

.32יֹותר  ֵ

ּדהּטעם B‡ÎÏÂ¯‰ה) ּבהקּדים זה לבאר אפׁשר ¿ƒ¿»ְְְְְִֵֶֶַַַַָָ

ּבּמים  ׁשּכׁשּמסּתּכלים זה ְְְִִִֶֶֶַַַַעל

הּוא  ּבהם, הּמסּתּכלת הּפנים ּדמּות ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנראת

מּכל  ׁשּפׁשּוט וצלּול ז חֹומר הם ׁשהּמים ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלפי

ׁשּיׁש33הּגונים  ּבדבר ּכׁשּמסּתּכלים [מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

סֹותר  הּוא הּדבר ׁשל (הּגון) הּצּיּור צּיּור, ִִֵֶֶַַַָָָּבֹו

ּבֹו ׁשּמסּתּכל הּפנים ׁשל הענין 34לּצּיּור ולכן, ,[ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

'מין  העלאת (ׁשעלֿידי לּפנים" הּפנים ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָּד"מים

ּפׁשּוט  הּוא ּבאֹורֿאיןֿסֹוף), צּיּור נעׂשה ְְֲִִֵֶַָנּוקבין'

זה  ּבאּור אבל לאדם". האדם ּד"לב מהענין ְְֲִֵֵֵֵֶָָָָָָָָָיֹותר

ׁשּבּדבר  זה ּדלכאֹורה, נֹוסף, לבאּור ְְְִִֵֶֶַָָָָָצרי

ּדוקא  הּוא הּצּיּורים, ּכל נראים ְְִִִִַַַָָָהּפׁשּוט

ה  הּסּוג, ּבאֹותֹו הם ּפׁשּוט' וה'ּדבר ינּוּכׁשהּגונים ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

והּפנים  הּמים (ּכמֹו ּגׁשמּיים הם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּׁשניהם

רּוחנּיים  הם ׁשּׁשניהם אֹו ּבהם) ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּמסּתּכלים

היא  ּפׁשיטּותּה ׁשּמּצד ּפׁשּוטה סברא עלּֿדר]ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

ּבצּיּור  והן ּדחסד ּבצּיּור הן להצטּיר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָיכֹולה

ּדחסד 35ּדגבּורה  והּצּיּורים (הּסברא ׁשּׁשניהם , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשּבּדבר  ׁשּי אין אבל רּוחנּיים], הם ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָּוגבּורה)

[ּכמֹו אחר ׁשּמּסּוג  צּיּורים נראים יהיּו ְְְִִִִִִֵֶַַָהּפׁשּוט

ואֹודם  ּבלֹובן ׁשּתצטּיר ׁשּי ּׁשאין ׂשכלית, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָסברא

ׁשּבמים  ׁשּי ׁשאין לאיד וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ(ּגׁשמּיים),

ּוגבּורה], ּדחסד צּיּורים נראים יהיּו ְְְְְִִִִִִִֶֶַָּגׁשמּיים
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לכאורה,32) אבל באמיתית". בו השינוי ש"אין יותר" פשוט "הדבר לפנים הפנים מים שבענין תפ), ע' (ריש שם באוה"ת

אינו  הציור שע"י (ולא בהעליון דהתחתון הציור נעשה דהתחתון מ"ן העלאת שע"י הוא דהכתוב החידוש תוכן עיקר

שהציור  העיקרי לענין בנוגע גם הוא יותר פשוט הוא לפנים הפנים שמים מהכתוב שמשמע דזה מובן, ומזה משתנה),

בהעליון. נעשה תתקסד.33)דהתחתון ע' שם תער"ב בהמשך הלשון רכז)34)כ"ה (ע' פקי"ז ח"א תער"ב מהמשך להעיר

דוקא". עליו ניכרים והציורים הגוונים כל ע"כ הגוונים, מכל פשוט שהוא לפי דוקא.. לבן גוון על מציירים הציורים "שכל

היא 35) זו וסברא ז), (שם, גו'" "אמחה לחוב טעם שהוא ה) ו, (בראשית גו'" רע רק לבו מחשבות יצר "כל כהסברא

סע"ב  קא, וירא תו"ח וראה גו'". להכות אוסיף לא ו(לכן) מנעוריו, רע האדם לב יצר "כי כא) ח, (נח כמ"ש המזכה, טעם

ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡a ‰NÚ ÔBzÁz‰ לספירות האיןֿסוף בין הפער שהרי ««¿«¬∆»»»»∆¿

העליון' ל'אדם התחתון' 'אדם שבין מזה שיעור לאין Ó‡pL¯גדול ‰fÓeƒ∆∆∆¡«
ÔÈÚc ,ÚÓLÓ "Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï Ôk ,ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk"««ƒ«»ƒ«»ƒ≈≈»»»»»»«¿«¿ƒ¿«

¯˙BÈ ËeLt ‡e‰ "ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈÓ"32 לעניין משל הוא ולכן «ƒ«»ƒ«»ƒ»≈
יותר. הנעלה לאדם' האדם 'לב

‰Ê ¯‡·Ï ¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ (‰¿ƒ¿»∆¿»¿»≈∆
ÌÚh‰c ÌÈc˜‰a הסיבה‰Ê ÏÚ ¿«¿ƒ¿««««∆

˙‡¯ ÌÈna ÌÈÏkzÒnLkL∆¿∆ƒ¿«¿ƒ««ƒƒ¿≈
Ì‰aבמים eÓc˙משתקפת »∆¿

‡e‰ ,Ì‰a ˙ÏkzÒn‰ ÌÈt‰«»ƒ«ƒ¿«∆∆»∆
CÊ ¯ÓBÁ Ì‰ ÌÈn‰L ÈÙÏ¿ƒ∆««ƒ≈∆«

ÌÈÂb‰ ÏkÓ ËeLtL ÏeÏˆÂ33 ¿»∆»ƒ»«¿»ƒ
מהצבעים  אחד באף מוגדר שאינו

ÌÈÏkzÒnLk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó]«∆≈≈¿∆ƒ¿«¿ƒ
¯eiv‰ ,¯eiˆ Ba LiL ¯·„a¿»»∆≈ƒ«ƒ

(ÔÂb‰)והצבע ‰c·¯הצורה ÏL «»∆∆«»»
ÌÈt‰ ÏL ¯eivÏ ¯˙BÒ ‡e‰≈«ƒ∆«»ƒ

Ba ÏkzÒnL34 הפנים אין ולכן ∆ƒ¿«≈
את  רואה בדבר המביט אלא בו נראות

עצמו  ‰ÔÈÚהדבר ,ÔÎÏÂ ,[¿»≈»ƒ¿»
"ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈÓ"c¿«ƒ«»ƒ«»ƒ
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL)∆«¿≈«¬»««ƒ
Œ¯B‡a ¯eiˆ ‰NÚ 'ÔÈ·˜e¿ƒ«¬∆ƒ¿
¯˙BÈ ËeLt ‡e‰ ,(ÛBÒŒÔÈ‡≈»≈
"Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï"c ÔÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»¿≈»»»»»»
ומופשטים  פשוטים שהמים כשם כי

האור  עלֿדרךֿזה וצבע, צורה מכל

ולכן  הגדרה, מכל מופשט האיןֿסוף

הן  אזי אליו, מתעלות הספירות כאשר

כך  בו, ו'משתקפות' 'מצטיירות'

לפנים' הפנים 'כמים עניין זה שבמובן

האדם  'לב מעניין יותר ומובן פשוט

כמשל. לו לשמש וראוי «¬‡·Ïלאדם'
‰Ê ¯e‡a העניין את מבאר לא עדיין ≈∆

הוא אלא e‡·Ï¯היטב CÈ¯»̂ƒ¿≈
¯·caL ‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc ,ÛÒB»¿ƒ¿»∆∆«»»

Ïk ÌÈ‡¯ ËeLt‰,ÌÈ¯eiv‰ «»ƒ¿ƒ»«ƒƒ

בהם, המסתכלת צורה כל לשקף מסוגלים ÌÈÂb‰Lkוהמים ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿∆«¿»ƒ
(הפנים) המשתקפים השונים ËeLt'הצבעים ¯·c'‰Â משתקפים הם שבו ¿«»»»

(BÓk(המים) ÌÈiÓLb Ì‰ Ì‰ÈML eÈ‰ ,‚eq‰ B˙B‡a Ì‰≈¿««¿∆¿≈∆≈«¿ƒƒ¿
ÌÈn‰ הגשמייםÌÈt‰Â הגשמיותB‡ (Ì‰a ÌÈÏkzÒnL ««ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆

Ì‰ÈML ומתקרב המביט הדבר ∆¿≈∆
מביטים  שבו מתקרבים,והדבר ואליו

[C¯cŒÏÚשניהם  ÌÈiÁe¯ Ì‰≈»ƒƒ«∆∆
‰ËeLt ‡¯·Ò ולא מופשטת ¿»»¿»

ו'מצוירת' »vnL∆ƒ„מוגדרת
d˙eËÈLt מוגדרת שאינה בגלל ¿ƒ»

ÏBÎÈ‰מסויים בציור  ‡È‰ƒ¿»
Ô‰Â „ÒÁc ¯eiˆa Ô‰ ¯iËˆ‰Ï¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿∆∆¿≈

‰¯e·‚c ¯eiˆa35, שמצינו כמו ¿ƒƒ¿»
יכולה  עצמה סברא אותה שלפעמים

נימוק  וגם לזכות נימוק גם להיות

(35 בהערה דוגמא (ראו לחובה

ÌÈ¯eiv‰Â ‡¯·q‰) Ì‰ÈML∆¿≈∆«¿»»¿«ƒƒ
Ì‰ (‰¯e·‚e „ÒÁc דברים ¿∆∆¿»≈

CiL ÔÈ‡ Ï·‡ ,[ÌÈiÁe¯ לא »ƒƒ¬»≈«»
‰ËeLtייתכן  ¯·caL עצם מצד ∆«»»«»

ˆÌÈ¯eiמהותו  ÌÈ‡¯ eÈ‰È צורות ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
‡Á¯והגדרות  ‚eqnL שהרי ∆ƒ«≈

הדברים  של וההגדרות הצורות

שונה  אחרת, מהות הן הגשמיים

של  וההגדרות מהצורות לחלוטין,

הרוחניים  Ò·¯‡הדברים BÓk]¿¿»»
,˙ÈÏÎN רוחנית מהות שהיא ƒ¿ƒ
CiLמופשטת  ÔÈ‡M ייתכן לא ∆≈«»

¯iËˆzL והגדרה צורה תקבל ∆ƒ¿«≈
Ì„B‡Â Ô·BÏa ייתכן שלא ומובן ¿∆¿∆

לבנה' כ'סברא תוגדר שכלית שסברא

של  הגדרות שהם אדומה' 'סברא או

C„È‡Ïצבעים  ÔÎÂ ,(ÌÈiÓLb)«¿ƒƒ¿≈¿ƒ»
CiL ÔÈ‡L ייתכן ÌÈÓaLלא  ∆≈«»∆¿«ƒ

ÌÈiÓLb גשמיות והגדרה צורה עם «¿ƒƒ
ÌÈ¯eiˆ ÌÈ‡¯ eÈ‰È והגדרות ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ

‰¯e·‚e „ÒÁc מהות שהם ¿∆∆¿»
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רק  לא מּופׁשט הּוא ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף ְְֵֵֶַָָֹוכיון

ּדספירֹות  מהמציאּות ּגם אּלא ּדספירֹות ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָמהּצּיּור

מהמציאּות  מּופׁשט הּוא רּוחני ׁשענין ְְְְִִִִֵֶַָָָ[ּדכמֹו

לאֹורֿאין36ּֿדגׁשמּיּות  ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַ

ּכי  ּדספיר ֹות. מהמציאּות מּופׁשט ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶַָסֹוף

ּבאיזה  נתּפסים ׁשהם הּוא ּדספירֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָהּמציאּות

ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף  וכיון וכּו'), ּבינה, (חכמה, ְְְִֵֵֶֶֶָָָָּגדר

ּבֹו ׁשּי ואין הּפׁשיטּות ּבתכלית ּפׁשּוט ְְְְִִֵַַַָָהּוא

ּדספירֹות], מהמציאּות מּופׁשט הּוא הרי ְְְְֲִִִִֵֵַָָּתפיסא,

יצטּירּו נּוקבין' 'מין העלאת ׁשעלֿידי ׁשּי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָואי

ספירֹות. ְִּבֹו

¯e‡a‰Â הּידּוע עלּֿפי ּדזה 37ּבזה, ¿«≈ְִֶֶַַַָָ

מעֹוררת  ְְְֲִִֶֶֶַָָׁשאתערּותאּֿדלתּתא

האתערּותאֿ [ּגם אתערּותאּֿדלעילא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָּוממׁשכת

הּוא  אצילּות], העליֹון, אדם ׁשּבבחינת ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּדלעילא

הּוא  ׁש'ּנברא' ּדכיון וׂשכל, טעם עלּֿפי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹלא

אין  ׂשכל עלּֿפי הרי  'ּבֹורא', לגּבי  ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַּבאיןֿערֹו

ׁשנּוי  (ּתפעֹול ּתעֹורר הּנבראים ׁשעבֹודת )38מקֹום ְְְֲִִִִֵֶַַָָ

עלה  ׁשּכן לפי אּלא ּדלמעלה, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּבהענינים

[ׁשּלפני  ּד'אדםֿקדמֹון' הּקדּומה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָּבּמחׁשבה

ּתהיה  הּנבראים עבֹודת ׁשעלֿידי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָהאצילּות]

ּומּזה  ּדאציל ּות. הענינים והמׁשכת ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָהתעֹוררּות

לּפנים",מּוב  הּפנים ּד"מים ּבענין ּבמּכלֿׁשּכן ן ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ּדבחינת  נּוקבין' 'מין העלאת ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָּדזה

אתערּותאֿ נעׂשה ּדאצילּות, ספירֹות עׂשר ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָּפנים,

ּבּפׁשיטּות  העליֹונים, מים ּבבחינת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּדלעילא

לפי  הּוא אדם, מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֶַַָָָּדאֹורֿאיןֿסֹוף

אֹורֿאיןֿסֹוף  ּבעצמּות ,יתּבר ּברצֹונֹו עלה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָׁשּכן

ּדעלֿידי  לֹומר, ויׁש מים. מּבחינת ּגם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָׁשּלמעלה
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ובכ"מ.36) קעא. ע' תרפ"ח סה"מ תתקעב.37)ראה ע' שם תער"ב המשך א). (קס, שם להצ"צ דגם 38)סהמ"צ

דלעילא), (אתערותא למעלה היא ההמשכה שתהי' ההתעוררות הרי למטה, ההמשכה שתהי' היא דלעילא כשהאתערותא

נראית  שלמעלה זה היא דלתתא, אתערותא ע"י שנתעוררה דלעילא שהאתערותא ס"ד לעיל המבואר לפני ובפרט שינוי.

האתעדל"ת. של הדמות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ËLÙeÓרוחנית  ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L ÔÂÈÎÂ לחלוטין ], Ï‡ונעלה ¿≈»∆≈¿»…

¯eiv‰Ó המסויימת ¯˜ 'חכמה'כמו B¯ÈÙÒc˙וההגדרה של ההגדרות «≈«ƒƒ¿ƒ
מוגדרת  למהות ששייכות 'חסד' B¯ÈÙÒc˙או ˙e‡ÈˆÓ‰Ó Ìb ‡l‡∆»«≈«¿ƒƒ¿ƒ

אורות  של (כוחות ספירות של המציאות מעצם גם מופשט האיןֿסוף

לפני  אפילו בכלים) המלובשים

אחרת  או כזו פרטית בהגדרה שהוגדרו

ÈÁe¯ ÔÈÚL BÓÎc] איזה ƒ¿∆ƒ¿»»ƒ
שהיא, דרגה בכל ‰e‡שיהיה,

˙e‡ÈˆÓ‰Ó ËLÙeÓ¿»≈«¿ƒ
˙eiÓL‚c36 שום עליו חלה ולא ¿«¿ƒ

גשמית, ‰e‡הגדרה ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆
‡e‰L ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï Ú‚Ba¿≈«¿≈∆
˙B¯ÈÙÒc ˙e‡ÈˆÓ‰Ó ËLÙeÓ¿»≈«¿ƒƒ¿ƒ

כזו. מציאות לו לייחס Èkƒואין
Ì‰L ‡e‰ ˙B¯ÈÙÒc ˙e‡Èˆn‰«¿ƒƒ¿ƒ∆≈

) ¯„b ‰ÊÈ‡a ÌÈÒt˙ הגדרה ƒ¿»ƒ¿≈∆∆∆
כמו  מסויימת Èa‰,פרטית ,‰ÓÎÁ»¿»ƒ»

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L ÔÂÈÎÂ ,('eÎÂ¿¿≈»∆≈
˙ÈÏÎ˙a ËeLt ‡e‰»¿«¿ƒ
Ba CiL ÔÈ‡Â ˙eËÈLt‰«¿ƒ¿≈«»

‡ÒÈÙz לו אין ‰¯Èהגדרה,כי ¿ƒ»¬≈
˙e‡ÈˆÓ‰Ó ËLÙeÓ ‡e‰¿»≈«¿ƒ

cŒÏÚL CiL CÈ‡Â ,[˙B¯ÈÙÒƒ¿ƒ¿≈«»∆«
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„È¿≈«¬»««ƒ¿ƒ

האדם, מצד למעלה, ¿»¿e¯iËˆÈƒמלמטה
˙B¯ÈÙÒ Ba שייך לא העניין כל והרי ¿ƒ

כמו  לחלוטין ממנו ומופרך כלל בו

כן  ואם צבע, אין שכלית שלסברא

הפנים  'כמים הכיצד השאלה, חוזרת

משל  מהווה אל לפנים' האדם ל'לב

הפנים  'כמים לכאורה והרי האדם'

חידוש  אלא יותר פשוט לא הוא לפנים'

באריכות)? לעיל (כמבואר יותר גדול

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ,‰Êa ¯e‡a‰Â37 ¿«≈»∆«ƒ«»«
החסידות  ∆¿Êc‰בתורת

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L האדם מצד ∆ƒ¿¬»ƒ¿«»
˙ÎLÓÓe ˙¯¯BÚÓ מלמעלה ¿∆∆«¿∆∆

מצד ‡˙ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú‡למטה ƒ¿¬»ƒ¿≈»
‰‡˙Œ‡˙e¯Úאפילו[Ìbהאלוקות «»ƒ¿¬»

˙eÏÈˆ‡ ,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡ ˙ÈÁ·aL ‡ÏÈÚÏc של ההמשכה וכלֿשכן ƒ¿≈»∆ƒ¿ƒ«»»»∆¿¬ƒ
מהאצילות  שלמעלה דלעילא' ÌÚË'אתערותא ÈtŒÏÚ ‡Ï ‡e‰ ,[…«ƒ««

,ÏÎNÂ,ודעת מטעם שלמעלה עניין ‰e‡אלא '‡¯·p'L ÔÂÈÎc ¿≈∆¿≈»∆ƒ¿»

,'‡¯Ba' Èa‚Ï CB¯ÚŒÔÈ‡a ללא הוא ו'בורא' 'נברא' בין והריחוק והפער ¿≈¬¿«≈≈
והשוואה יחס ÏÎNכל ÈtŒÏÚ È¯‰והיגיון˙„B·ÚL ÌB˜Ó ÔÈ‡ ¬≈«ƒ≈∆≈»∆¬«

ÈeL ÏBÚÙz) ¯¯BÚz ÌÈ‡¯·p‰38 קודם שהיה למצב ביחס למעלה «ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
ÏÚÓÏc‰ההתעוררות  ÌÈÈÚ‰a לכך ‡l‡באלוקות,) הסיבה ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»∆»

ומעוררת  גורמת דלתתא' ש'אתערותא

מפני  לא אכן היא דלעילא' 'אתערותא

אלא ההיגיון פי על מתחייב ÈÙÏ¿ƒשכך
‰·LÁna ‰ÏÚ ÔkL‰Óe„w‰ ∆≈»»««¬»»«¿»

'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c בחסידות כמבואר ¿»»«¿
פרטית  ומדריגה עולם שלכל שכשם

רצון  קדם ההשתלשלות' ב'סדר

ביחס  גם כן זו, ומדרגה עולם להתהוות

קדם  ההשתלשלות סדר כל לכללות

קדמון" "אדם מדרגת והוא כללי, רצון

כללי" "אור גם הנקרא ("א"ק"),

לפרטים  מהתחלקות (שלמעלה

נסקרים  הנבראים כל בו מוגדרים)

כללית אחת ≈¿ÈÙlL]∆ƒבסקירה
מעולם eÏÈˆ‡‰»¬ƒ˙],שלמעלה

הקדושֿ של ברצונו עלה זו ובמדריגה

B·Ú„˙ברוךֿהוא È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«
ÌÈ‡¯·p‰,למטה התחתונים «ƒ¿»ƒ

דלתתא', ∆¿È‰zƒ‰'באתערותא
ÌÈÈÚ‰ ˙ÎLÓ‰Â ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿¿«¿»«»ƒ¿»ƒ

,˙eÏÈˆ‡c.'דלעילא 'אתערותא «¬ƒ
ÔkLŒÏkÓa Ô·eÓ ‰fÓeֿוקל ƒ∆»¿ƒ»∆≈

‰ÌÈtוחומר ÌÈÓ"c ÔÈÚa»ƒ¿»¿«ƒ«»ƒ
È„ÈŒÏÚL ‰Êc ,"ÌÈtÏ«»ƒ¿∆∆«¿≈

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ מלמטה «¬»««ƒ¿ƒ
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ,ÌÈt ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«»ƒ∆∆¿ƒ

,˙eÏÈˆ‡c של ההגדרות כל עם «¬ƒ
‡˙Œ‡˙e¯Úהספירות ‰NÚ«¬∆ƒ¿¬»

ÌÈÓ ˙ÈÁ·a ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»ƒ¿ƒ««ƒ
Œ¯B‡c ˙eËÈLta ,ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«¿ƒ¿
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

,Ì„‡ גדול ופלא חידוש שזהו »»
בכך  והפלא מהחידוש בהרבה

אתערותא  דלתתא ש'באתערותא

זה  שדבר קלֿוחומר ‰e‡דלעילא',
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚa ,C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚ ÔkL ÈÙÏ¿ƒ∆≈»»ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿≈

ÌÈÓ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL כאן ואילו האיןֿסוף, לפשיטות משל שהם ∆¿«¿»«ƒ¿ƒ««ƒ
האיןֿסוף. מאור גם שלמעלה ית' עצמותו על מדובר
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mexnlיד dyn dlry drya

'מין  העלאת ׁשעלֿידי יתּבר ּברצֹונֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעלה

ּדאצילּות) ספירֹות (עׂשר ּפנים ּדבחינת ְְְֲִִִִִִֶֶַַָנּוקבין'

עלֿ העליֹונים, מים מּבחינת ההמׁשכה ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָּתהיה

הּפנים  לבחינת ׁשּיכּות להם נעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָידיֿזה

ׁשהם  ּכפׁשּוטם, מים ּבדּוגמת אֹותם, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשּממׁשיכים

הּסּוג. ּבאֹותֹו הם ּבהם) (ׁשּמסּתּכלים  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָוהּפנים

ׁשעלֿ הּמים ּבבחינת האתערּותאּֿדלעילא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָולכן,

רק  (לא הּוא ּדהּספירֹות נּוקבין' 'מין העלאת ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹידי

אֹורֿאיןֿסֹוף  המׁשכת ׁשּתהיה ְְְְִִֵֶֶַַָהתעֹוררּות

ּדאֹורֿאיןֿסֹוף  ׁשּבּפׁשיטּות ּגם) אּלא ְְְִִֵֶֶַַַָּבּספירֹות,

ספירֹות  עׂשר הּספירֹות, ענין נעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַעצמֹו

ּבהם  ׁשּנראת ּכפׁשּוטם, מים ּבדּוגמת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָהּגנּוזֹות,

ּבהם. הּמסּתּכלת הּפנים ְְִִֶֶֶַַַַָָָעצמם

ּברצֹונֹוLÈÂו) ׁשעלה זה על ּדהּטעם לֹומר, ¿≈ְְִֶֶַַַַַָָ

(אתערּותאֿ ּדלמעלה ְְְְֲִִֶַַַָָָָׁשההמׁשכה

ּדוקא  אתערּותאּֿדלתּתא עלֿידי ּתהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּדלעילא)

הּוא  ענין 39- (ּדעקר ּדיׂשראל הּׁשרׁש ְְְְִִִִֵֶַַַָֹּכי

ׁשל  עבֹודתם עלֿידי הּוא ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָאתערּותאּֿדלתּתא

הרב  ׁשּכתב ּוכמֹו ּבעצמּות. הּוא ְְְִֵֶַַַָָָָיׂשראל)

רז"ל 40הּמּגיד  מאמר עלּו41ּבפירּוׁש יׂשראל ְְֲִִֵֵַַַַַַָָ

ּבן, לֹו ׁשּיׁש אדם ּכמׁשל ׁשהּוא ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּבמחׁשבה,

הּבן  צּורת נחקקה אליו, אהבתֹו ּגֹודל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמּצד

יתּברך  ׁשאצלֹו וכיון והעתיד ּבמחׁשבּתֹו. העבר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּבמחׁשבּתֹו יׂשראל ׁשל צּורתם נחקקה לכן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחד,

"ּבמי  ענין ּגם ּדזהּו ׁשּנבראּו. קֹודם ּגם ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָיתּבר

צּדיקים" ׁשל ּבנׁשמֹותיהן ׁשהּתענּוג 42נמל , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַ

ּגם  היה הּצּדיקים ּבעבֹודת ְֲִִַַַַַַָָָָּדהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא

הּבריאה) היתה (ועלֿידיֿזה הּבריאה .43לפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבעצמּותֹו הּוא יׂשראל ּדעבֹודת ׁשהּתענּוג ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָוכיון

הּגילּויים  מּכל ׁשּלמעלה עלה 44יתּבר לכן , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
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רי 39) ח"ב תער"ב המשך עד"ז תתקג.ראה ע' ס"ו)40)ש - ואילך תש"מ קה"ת (בהוצאת סע"ג ב, קה"ת) (הוצאת או"ת

רלא. ע' תרס"ו המשך גם וראה תתקב. ס"ע שם הנ"ל בהמשך הובא ד.41)- פ"א, פ"ב,42)ב"ר רבה רות ז. פ"ח, ב"ר

ובי'.43)ג. מיני' מ"ן העלאת הו"ע נמלך דבמי ועוד) ופ"ו פ"ג תש"ג ר"ה המשך תתקעא. ס"ע ח"ב תער"ב (המשך בכ"מ

צריך  שאין במקום הוא נמלך דבמי בפנים, מ"ש ולפי ובי'". "מיני' שהוא אלא מ"ן, העלאת הוא נמלך במי שגם היינו,

מ"ן. העלאת ע"י תהי' שההמשכה ברצונו שעלה לזה הסיבה הוא ואדרבה, מ"ן, שההמלכה 44)להעלאת מזה גם כמובן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BBˆ¯a ‰ÏÚL È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂהקדושֿברוךֿהוא C¯a˙Èשל ¿≈«¿«¿≈∆»»ƒ¿ƒ¿»≈

ÌÈt ˙ÈÁ·c 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL צורה להם שיש ∆«¿≈«¬»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ
‰‰ÎLÓ‰והגדרה  ‰È‰z (˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ) מלמעלה ∆∆¿ƒ«¬ƒƒ¿∆««¿»»

,ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓ ˙ÈÁaÓ,צורה ללא הפשוטה ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰הדרגה ƒ¿ƒ««ƒ»∆¿ƒ«¿≈∆
Ì‰Ï ‰NÚ מכל המופשטים ל'מים' «¬∆»∆

‰ÌÈtצורה ˙ÈÁ·Ï ˙eÎiL«»ƒ¿ƒ««»ƒ
Ì˙B‡ ÌÈÎÈLÓnL וכביכול ∆«¿ƒƒ»

מסויימת, פרטית צורה ב'מים' נעשית

Ì‰L ,ÌËeLÙk ÌÈÓ ˙Ó‚e„a¿¿««ƒƒ¿»∆≈
עצמם ÌÈt‰Â¿«»ƒהמים

Ì‰ (Ì‰a ÌÈÏkzÒnL)∆ƒ¿«¿ƒ»∆≈
‚eq‰ B˙B‡a'פשוטים' שהמים אף ¿«

מדובר 'והפנים הכול אחרי מצויירים',

סוג. בנמשל,ÔÎÏÂ,באותו גם כך ¿»≈
˙ÈÁ·a ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«

ÌÈn‰ וההשפעה ההמשכה כלומר, ««ƒ
למטה  מלמעלה איןֿסוף מאור הבאה

ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬»««ƒ
˙B¯ÈÙq‰c 'ÔÈ·˜e כתוצאה ¿ƒ¿«¿ƒ

למעלה  להתקרב מלמטה מהתעוררות

הספירות  מצד ¯˜שבאה ‡Ï) ‡e‰…«
˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿∆ƒ¿∆«¿»«
‡l‡ ,˙B¯ÈÙqa ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈«¿ƒ∆»

היא  השני Ìbפעולתה )בכיוון «
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eËÈLtaL∆«¿ƒ¿≈
,˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚ ‰NÚ BÓˆÚ«¿«¬∆ƒ¿««¿ƒ
לא  הספירות איןֿסוף שבאור אלא

באצילות  כמו ו'מצויירות' מוגדרות

של  באופן הן B¯ÈÙÒ˙אלא ¯NÚ∆∆¿ƒ
˙BÊeb‰ שלהן וההגדרה והמציאות «¿

בהעלם, ÌÈÓהיא ˙Ó‚e„a¿¿««ƒ
,ÌËeLÙk הם עצמם שמצד ƒ¿»

ÌÓˆÚ'פשוטים' Ì‰a ˙‡¯pL∆ƒ¿≈»∆«¿»
'פשוטים', הם עצמם שמצד למרות

וצורת  ‰ÏkzÒn˙דמות ÌÈt‰«»ƒ«ƒ¿«∆∆
.Ì‰a»∆

‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«¿««««∆
BBˆ¯a ‰ÏÚLֿהקדושֿברוך של ∆»»ƒ¿

בעצמו  ««¿»»∆ÎLÓ‰‰L‰הוא
‰ÏÚÓÏc למטה ולגלות להשפיע ƒ¿«¿»

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ ‰È‰z (‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡)ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿∆«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
,‡˜Âc לעיל כמבואר ודעת, טעם פי על מובן זה אין שלכאורה פי על אף «¿»

-‡e‰39L¯M‰ Èk והמקורÏ‡¯NÈc באלוקות (Úc˜¯למעלה ƒ«…∆¿ƒ¿»≈¿ƒ«
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚ העלאה ידי על לאלוקות מלמטה להתקרב ƒ¿«ƒ¿¬»ƒ¿«»

Ì˙„B·Úלמעלה  È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¬»»
˙eÓˆÚa ‡e‰ (Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈»«¿
הקדושֿברוךֿהוא  של ועצמותו מהותו

‰¯·בעצמו. ·˙kL BÓÎe¿∆»«»«
„Èbn‰40 ממעזריטשLe¯ÈÙa ««ƒ¿≈

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó41 במדרשÏ‡¯NÈ «¬«««ƒ¿»≈
ÏLÓk ‡e‰L ,‰·LÁÓa eÏÚ»««¬»»∆ƒ¿«
Ï„Bb „vnL ,Ôa BÏ LiL Ì„‡»»∆≈≈∆ƒ«∆

B˙·‰‡ הבן האב,‡ÂÈÏשל אל «¬»≈»
Bz·LÁÓa Ôa‰ ˙¯eˆ ‰˜˜Á∆¿¿»««≈¿«¬«¿

האב. BÏˆ‡Lשל ÔÂÈÎÂ אצל ¿≈»∆∆¿
‰Ú·¯הקדושֿברוךֿהוא  C¯a˙Èƒ¿»≈∆»»
„Á‡ „È˙Ú‰Â למעלה הוא שהרי ¿∆»ƒ∆»
הזמן, Á˜˜‰מהגבלות ÔÎÏ»≈∆¿¿»

Bz·LÁÓa Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙¯eˆ»»∆ƒ¿»≈¿«¬«¿
e‡¯·pL Ì„B˜ Ìb ,C¯a˙Èƒ¿»≈«∆∆ƒ¿¿
במחשבתו  עלה כאשר וגם בפועל

אותם. לברוא ÔÈÚורצונו Ìb e‰Êc¿∆«ƒ¿«
במדרש  ז"ל חכמינו ÈÓa"¿ƒמאמר

CÏÓ והתייעץ ,הקדושֿברוךֿהוא ƒ¿«
העולם  את לברוא האם כביכול,

"ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰È˙BÓLa42, ¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ
הוא  העניין בפנימיות הדברים ופירוש

ŒCe¯aŒLB„w‰c ‚eÚz‰L∆««¬¿«»»
‰È‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úa ‡e‰«¬«««ƒƒ»»

‰‡È¯a‰ ÈÙÏ Ìb ועבודת «ƒ¿≈«¿ƒ»
בפועל  ∆≈¿»¿(ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הצדיקים

הקדושֿברוךֿ של והעונג הרצון בגלל

הצדיקים  מעבודת «¿«‰È˙‰הוא
‰‡È¯a‰ עולם שיהיה כדי בפועל, «¿ƒ»

הצדיקים  עבודת בו .43)שתהיה
˙„B·Úc ‚eÚz‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««¬«¬«
C¯a˙È B˙eÓˆÚa ‡e‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿ƒ¿»≈

ÌÈÈeÏÈb‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL44 ∆¿«¿»ƒ»«ƒƒ
אך  מהעצם והתפשטות הארה רק שהם

עצמו, העצם שהעונג ÔÎÏלא כיוון »≈

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



טו d"kyz'd ,(xwea zeptl) zereayd bgc '` lil

הּגילּויים) ּבבחינת (ּגם יתּבר ְְְִִִִִִֵַַַָּברצֹונֹו

עלֿידי  ּתהיה ּדלמעלה והּגילּוי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשההמׁשכה

ּגם  עלּֿדרֿזה נעׂשה ועלֿידיֿזה ּדוקא. ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעבֹודה

נּוקבין' 'מין ּדהעלאת הענין לכללּות ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּבנֹוגע

ּבזה), וכּיֹוצא ּדספירֹות נּוקבין' 'מין ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ(העלאת

ּדאֹורֿאיןֿ ׁשההמׁשכה יתּבר ּברצֹונֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשעלה

נּוקבין' 'מין העלאת עלֿידי ּתהיה ְְְֲִִִֵֶַַַַָסֹוף

ּבּמחׁשבה  ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָּדהּספירֹות.

ּבּמחׁשבה  ׁשעלה ּדזה ּד'אדםֿקדמֹון', ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָהּקדּומה

ּדלמעלה  ׁשההמׁשכה  ּד'אדםֿקדמֹון' ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָהּקדּומה

הּוא  – ּדוקא אתערּותאּֿדלתּתא עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּתהיה

אדםֿקדמֹון' ּב'עצמּות הּוא ּדיׂשראל הּׁשרׁש ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹּכי

אחר  ּבמקֹום ׁש'אדםֿקדמֹון'45[וכּמבאר ּדזה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

'אדם' ּבצּיּור הּצּיּור 46הּוא הּוא ('אדםֿקדמֹון') ְְִִַַָָָָ

הּקדּומה  ּבּמחׁשבה ׁשעלּו יׂשראל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּדנׁשמֹות

ּבּמחׁשבה  ּגם נמׁש ּומּזה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָּד'אדםֿקדמֹון'],

ׁשּכל  להׁשּתלׁשלּות, ׁשּבנֹוגע ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָּד'אדםֿקדמֹון'

לבריאהֿיצירהֿ מאצילּות [ההמׁשכה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָההמׁשכֹות

מאצילּות  מּלמעלה ההמׁשכה וגם ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָעׂשּיה,

'מין  העלאת עבֹודה, עלֿידי יהיּו ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָלאצילּות]

ְִנּוקבין'.

ּבאֹורe‡·eֿ¯ז) הּנ"ל מדרגֹות ּדׁשלׁש הענין ≈ְְְְִֵַַַָָָֹ

ׁשּלמעל  ספירֹות איןֿסֹוף מעׂשר ה ְְְִֵֵֶֶֶַָ

ּתפיסת  ׁשּיהיה ּברצֹונֹו ׁשעלה [לאחרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָהּגנּוזֹות

היא  זֹו ּדרּגא [ׁשּגם נּוקבין' 'מין להעלאת ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמקֹום

ׁשעׂשר  ּכיון הּגנּוזֹות, ספירֹות מעׂשר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלמעלה

ּבאֹורֿ ׁשּנעׂשּו "הּפנים" הם הּגנּוזֹות ְְְֲִִֵֶַַַָספירֹות

נּוקבין'], 'מין העלאת (לאחרי) עלֿידי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָאיןֿסֹוף 

הּנ"ל) רצֹון עלּית (לפני עצמֹו מּצד ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָּכמֹו

נּוקבין', 'מין העלאת ׁשּי אין זֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָׁשּבדרּגא
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ח"ו). בהכרח ולא ברצון שהם (כיון נעלים הכי גילויים על גם היא נמלך והמבואר 45)דבמי רלג. ע' תרס"ו המשך ראה

במחשבה. עלו ישראל בענין רלא ע' שם להמבואר בהמשך  הוא אדם.46)שם בשם נקרא שלכן ענינו, הוא אדם) (ציור וזה

בשם  נק' כ"א פרטי שם לו אין א"ק ופרצוף פרטים.. שמות להם יש הפרצופים "שכל רלב ע' שם תרס"ו המשך ראה

אדם".

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ממש  ה'עצמות' עד מגיע הצדיקים (Ìbמעבודת C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚ»»ƒ¿ƒ¿»≈«

ÌÈÈeÏÈb‰ ˙ÈÁ·a בגלוי ומתגלה יורד שהרצון ÎLÓ‰‰L‰כפי ( ƒ¿ƒ««ƒƒ∆««¿»»
‰ÏÚÓÏc ÈeÏÈb‰Â,למטה שמשפיעה דלעילא' 'אתערותא È‰z‰בחינת ¿«ƒƒ¿«¿»ƒ¿∆

‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ למטה ישראל בני ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰של .‡˜Âc שעלה «¿≈¬»«¿»¿«¿≈∆
ש'אתערותא  תבוא ברצונו דלעילא'

דלתתא' 'אתערותא ידי על ותומשך

האדם  ŒC¯cŒÏÚבעבודת ‰NÚ«¬∆«∆∆
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba Ìb ‰Ê∆«¿≈«ƒ¿»»ƒ¿»
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰c¿«¬»««ƒ¿ƒ
והדרגות  המקבל בחינת של התעוררות

להתעל  באלוקות, ות הנמוכות

לבחינת  והדרגות ולהתקרב המשפיע

באלוקות  למשל (הגבוהות כמו

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ מים «¬»««ƒ¿ƒ
המקבל, מצד התעוררות נקביים,

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ˙B¯ÈÙÒc להתקרב ƒ¿ƒ¿«≈»∆
שלמעלה לדרגות  סוף אין באור נעלות

BBˆ¯aמהספירות  ‰ÏÚL ,(∆»»ƒ¿
Œ¯B‡c ‰ÎLÓ‰‰L C¯a˙Èƒ¿»≈∆««¿»»¿
È„ÈŒÏÚ ‰È‰z ÛBÒŒÔÈ‡≈ƒ¿∆«¿≈
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .˙B¯ÈÙq‰c¿«¿ƒ¿«∆∆∆
‰Óe„w‰ ‰·LÁna Ìb«««¬»»«¿»

,'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c נתבאר שעניינה ¿»»«¿
LÁna·‰לעיל  ‰ÏÚL ‰Êc¿∆∆»»««¿»»

'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c ‰Óe„w‰«¿»¿»»«¿
‰È‰z ‰ÏÚÓÏc ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ¿«¿»ƒ¿∆
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
L¯M‰ Èk ‡e‰ Y ‡˜Âc«¿»ƒ«…∆
ŒÌ„‡ ˙eÓˆÚ'a ‡e‰ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈¿«¿»»

'ÔBÓ„˜ בני מושרשים שבה הדרגה «¿
ברצונו  עלה שבה הדרגה היא ישראל

הקדושֿברוךֿהוא  של ומחשבתו

על  תהיה למטה מלמעלה שההמשכה

עבודתם  ÌB˜Óaידי ¯‡·nÎÂ]¿«¿…»¿»
¯Á‡45 בחסידותŒÌ„‡'L ‰Êc «≈¿∆∆»»

'ÔBÓ„˜,כללית בחינה היותו עם «¿
פרטיים, מגדרים בכל ‰e‡שלמעלה

'‡„Ì'זאת  Ï˘ ¯eiˆa46) ונקרא ¿ƒ»»
¯eiv‰ ‡e‰ ('ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'»»«¿«ƒ

eÏÚL Ï‡¯NÈ ˙BÓLc מעבודתם והתענוג אותם לברוא והרצון ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆»
ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c'התעורר  ‰Óe„w‰ ‰·LÁna הנשמות של וה'ציור' ««¬»»«¿»¿»»«¿

קדמון' ב'אדם חקוק ŒÌ„‡'cכ'אדם' ‰·LÁna Ìb CLÓ ‰fÓe ,[ƒ∆ƒ¿»«««¬»»¿»»
˙eÏLÏzL‰Ï Ú‚BaL 'ÔBÓ„˜ כללי רצון הוא קדמון' 'אדם שהרי «¿∆¿≈««ƒ¿«¿¿

שב'סדר  אלו כולל המדריגות, לכל

‰‰BÎLÓ˙השתלשלות', ÏkL∆»««¿»
עצמו  השתלשלות' שב'סדר

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÎLÓ‰‰]««¿»»≈¬ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï שהם ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

מוגדרות  ומדריגות ספירות עם עולמות

‰‰ÎLÓ‰ו'מצויירות', Ì‚Â¿«««¿»»
˙eÏÈˆ‡Ï ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»≈¬ƒ«¬ƒ
עוברת  היא לאצילות לרדת שכדי

מוגדרות  לספירות לרדת כדי ]צמצום
˙‡ÏÚ‰ ,‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ eÈ‰Èƒ¿«¿≈¬»«¬»«

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ',למעלה מלמטה «ƒ¿ƒ
דלתתא'. 'אתערותא בחינת

LÏLc ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (Ê≈»ƒ¿»¿»…
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó«¿≈««¿≈

B¯ÈÙÒ˙עצמו, ¯NÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈∆∆¿ƒ
˙BÊeb‰ של והגדרה 'ציור' בו שאין «¿

בהעלם  לא אפילו כלל, ספירות

BBˆ¯a ‰ÏÚL È¯Á‡Ï]¿«¬≈∆»»ƒ¿
ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ«»
ÌbL] 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰Ï¿«¬»««ƒ¿ƒ∆«

BÊ ‡b¯c מקום תפיסת יש שבה «¿»
המקבל  של ÏÚÓÏ‰לעבודה ‡È‰ƒ¿«¿»

ÔÂÈk ,˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÓ≈∆∆¿ƒ«¿≈»
Ì‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚL∆∆∆¿ƒ«¿≈
ŒÔÈ‡Œ¯B‡a eNÚpL "ÌÈt‰"«»ƒ∆«¬¿≈
˙‡ÏÚ‰ (È¯Á‡Ï) È„ÈŒÏÚ ÛBÒ«¿≈¿«¬≈«¬»«

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' שהייתה קודם אבל «ƒ¿ƒ
לא  זו, לבחינה מקום ותפיסת נתינת

'פנים' בחינת איןֿסוף באור הייתה

מסויים  'ציור' e‰L‡שהיא BÓk ,[¿∆
האיןֿסוף  (ÈÙÏהאור BÓˆÚ „vÓƒ««¿ƒ¿≈

Ï"p‰ ÔBˆ¯ ˙iÏÚ מלמטה לעבודה ¬ƒ«»««
CiLלמעלה  ÔÈ‡ BÊ ‡b¯„aL (∆¿«¿»≈«»

,'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ והמדרגה «¬»««ƒ¿ƒ
יותר  ‡ŒÔÈ‡Œ¯Bהנעלית ˙eÓˆÚÂ¿«¿≈
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הענין  מּוׁשרׁש ׁשּׁשם אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִֵֶַָָָָועצמּות

יּובן  יֹותר, ּבפרטּיּות נּוקבין'] מין ְְְֲִִִִֵַַַָָָּדהעלאת

הּגנּוזֹות  ספירֹות ּדעׂשר ההעלם אֹופן .47ּבהקּדים ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַ

אֹופּנים  ׁשני יׁש ׁשּיׁשנֹו48ּדבהעלם העלם , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַ

היֹותֹו ׁשעם הּגחלת, ׁשּבתֹו אׁש ּכמֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַּבמציאּות,

ולכן  אׁש, מציאּות הּוא - ּבּגחלת ּומכּוסה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָנעלם

לטרחא  צרי אין מהעלמֹו אֹותֹו לגּלֹות ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָּבכדי

האׁש). מתּגּלה ּבּגחלת ׁשּנֹופחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ(ּדעלֿידי

ׁשּבצּור  אׁש ּכמֹו ּבמציאּות, ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶוהעלם

האׁש, ּכח ורק אׁש מציאּות ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹהחּלמיׁש,

הּכאה, עלֿידי היא מהּצּור אׁש הֹוצאת ְְִֵֵֵֵַַַַָָָָולכן

ּבין  החלּוק הּוא הּנפׁש ּובכחֹות ויגיעה. ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּבטרחא

ּבּנפׁש. הּכלּולים לכחֹות הּנעלמים ְְְִִֶֶֶַַַָֹֹּכחֹות

הּמׂשּכיל, ּכח ּכמֹו הּנעלמים, ּדכחֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשההעלם

ּדכחֹות  וההעלם ּבמציאּות, ׁשּיׁשנֹו העלם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַֹהּוא

העצמי, ההּיּולי הּׂשכל ּכח ּכמֹו ּבּנפׁש, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּכלּולים

ּדעׂשר  וההעלם ּבמציאּות. ׁשאינֹו העלם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַהּוא

ּבמציאּות  ׁשאינֹו העלם הּוא הּגנּוזֹות .49ספירֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַ

הן  מאצילּות ׁשּלמעלה ספירֹות ׁשהעׂשר זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּכי

ּבאֹורֿ ּכלּולֹות ׁשהן לפי הּוא ונעלמֹות ְְְְְְִֵֶֶָּגנּוזֹות

ּבּנפׁש, הּכחֹות התּכּללּות עלּֿדר ְְִֵֶֶֶֶַַַַֹאיןֿסֹוף,

העלם  הּוא ּבּנפׁש הּכלּולים ּדכחֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַֹוההעלם

לעיל. ּכּנזּכר ּבמציאּות, ְְְִִִֵֵֶַָׁשאינֹו

‰p‰Â איזה הּוא ּבמציאּות ׁשאינֹו העלם ּגם ¿ƒ≈ְְִִֵֵֵֶֶֶַ

זה  היא ׁשּלֹו ׁשהּמציאּות אּלא ְְִִִֶֶֶֶַָמציאּות,

ׁשּבצּור  האׁש ּכח ּוכמֹו למציאּות. מקֹור ְְְִֵֶֶַַָָֹׁשהּוא

מּובן, ּומּזה לאׁש. ּומקֹור ּכח ׁשהּוא ִִֵֶֶַַַָָָָֹהחּלמיׁש,
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תתקסח.47) ע' ח"ב תער"ב המשך ואילך. פס"ד תרל"ו רבים מים המשך ואילך. א קפב, להצ"צ סהמ"צ ראה לקמן, בהבא

ובכ"מ.48) ואילך). פ ע' תרס"ו (המשך תרס"ו זקן ואברהם ד"ה בארוכה בלי 49)ראה ע"ס מ"ז) (פ"א יצירה בספר ומ"ש

השלהבת  דוגמת הם הגנוזות וע"ס הגחלת גבי שעל שלהבת דוגמת הם הגלויות דע"ס בגחלת, הקשורה כשלהבת מה

דע"ס  ההעלם לאופן בנוגע אבל הגנוזות, ע"ס עם הגלויות דע"ס הקשר לבאר בעיקר בא זה משל כי הוא, - שבגחלת

במציאות. שאינו העלם הוא הגנוזות דע"ס ההעלם כי יותר, מכוון הוא החלמיש שבצור דאש המשל כ"ה הגנוזות, -

המשלים  דג' רג, ע' תרס"ח מסה"מ ולהעיר בהערה). ,243 ע' תש"ח בסה"מ בקיצור (נעתק שם רבים מים ובהמשך בסהמ"צ

הגנוזות. בע"ס מדריגות ג' הם - בפנים) לקמן (ראה ושמות החלמיש, צור בגחלת, הטמונה שלהבת - הגנוזות ע"ס על

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰c ÔÈÚ‰ L¯LeÓ ÌML ÛBÒ העניין אין אבל ∆»¿»»ƒ¿»¿«¬»««ƒ¿ƒ

לעיל  כמבואר בגלוי, אלו ]ניכר מדרגות שלוש בין ההבדלים והסבר

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÌÏÚ‰‰ ÔÙB‡ ÌÈc˜‰a Ô·eÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆«∆¿≈¿∆∆¿ƒ
˙BÊeb‰47'ציור' יש אחת ולכל שונות ספירות עשר יש זו בדרגה שכאמור «¿

הספירות  מציאות אבל לה, מיוחד

בהעלם. היא זו ≈¿∆¿ÌÏÚ‰·cƒבבחינה
ÌÈpÙB‡ ÈL LÈ48,שונים ≈¿≈«ƒ

,˙e‡ÈˆÓa BLiL ÌÏÚ‰ היינו ∆¿≈∆∆¿ƒ¿ƒ
וניכר  נראה ואינו נעלם הדבר שאמנם

וישנו  קיים הוא ‡Lאבל BÓk¿≈
B˙BÈ‰ ÌÚL ,˙ÏÁb‰ CB˙aL∆¿««∆∆∆ƒ¡

˙ÏÁba ‰ÒeÎÓe ÌÏÚ והאש ∆¿»¿∆««∆∆
בכל  – לגחלת מחוץ בגלוי נראית אינה

‡Lזאת ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ שזו ומובן ¿ƒ≈
במציאות, שקיימת È„Îaאש ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈

BÓÏÚ‰Ó B˙B‡ ˙Bl‚Ï ולהפוך ¿«≈≈»¿
גלוייה  לאש בגחלת שנעלמת האש את

(ŒÏÚcלעין ‡Á¯ËÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ¿ƒ¿»¿«
˙ÏÁba ÌÈÁÙBpL È„È בלבד ¿≈∆¿ƒ««∆∆

BÈ‡L ÌÏÚ‰Â .(L‡‰ ‰lb˙Óƒ¿«»»≈¿∆¿≈∆≈
¯eˆaL L‡ BÓk ,˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿≈∆¿

e‡ÈˆÓ˙אבן  BÈ‡L ,LÈÓlÁ‰««»ƒ∆≈¿ƒ
L‡בפועל יש Â¯˜קיימת אלא ≈¿«

את רק ‰‡Lבאבן Ák,בלבדÔÎÏÂ …«»≈¿»≈
¯ev‰Ó L‡ ˙‡ˆB‰האבן‡È‰ »«≈≈«ƒ

‡Á¯Ëa ,‰‡k‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»»¿ƒ¿»
‰ÚÈ‚ÈÂ כדי תועיל לא בלבד ונפיחה ƒƒ»

אל  מהכוח הזו האש את להוציא

הפועל.

‡e‰ LÙp‰ ˙BÁÎ·e בין זה הבדל ¿…«∆∆
שאינו  ל'העלם במציאות' שישנו 'העלם

ÔÈaההבדל‰eÏÁ˜במציאות' «ƒ≈
˙BÁÎÏ ÌÈÓÏÚp‰ ˙BÁk…«∆¿»ƒ¿…
ÌÏÚ‰‰L .LÙpa ÌÈÏeÏk‰«¿ƒ«∆∆∆«∆¿≈
Ák BÓk ,ÌÈÓÏÚp‰ ˙BÁÎc¿…«∆¿»ƒ¿…«

,ÏÈkNn‰ להבין הנפש של הכוח ««¿ƒ
שכל, דברי ‰ÏÚולהשכיל ‡e‰Ì ∆¿≈

˙e‡ÈˆÓa BLiL בצורה פועל שאינו אלא שכל של כוח קיים אכן בנפש כי ∆∆¿ƒ¿ƒ
וניכרת, LÙpa,גלוייה ÌÈÏeÏk‰ ˙BÁÎc ÌÏÚ‰‰Â כפי הנפש כוחות ¿«∆¿≈¿…«¿ƒ«∆∆

הנפש בתוך כלולים ‰ÈÓˆÚ,שהם ÈÏei‰‰ ÏÎO‰ Ák BÓk האפשרות ¿…««≈∆«ƒƒ»«¿ƒ
הנפש בעצם הקיימת ולהשכיל e‡ÈˆÓa˙להבין BÈ‡L ÌÏÚ‰ ‡e‰∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ

במידה  נעלם להשכיל הכוח זו בבחינה

קיימת. מציאות נחשב שאינו כזו

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈¿∆∆¿ƒ
˙BÊeb‰ באיןֿסוףÌÏÚ‰ ‡e‰ «¿∆¿≈

˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L49 והספירות ∆≈ƒ¿ƒ
שאינן  כזו במידה ונעלמות 'גנוזות'

בצור  האש (כמו במציאות קיימות

בגחלים, האש כמו ולא החלמיש,

לעיל). NÚ‰L¯כמבואר ‰Ê Èkƒ∆∆»∆∆
˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ∆¿«¿»≈¬ƒ

˙BÓÏÚÂ ˙BÊeb Ô‰ ניכרות ולא ≈¿¿∆¿»
פועלות מצידן ‰e‡ולא שהן משום לא

עליהן  שמסתיר משהו יש אלא קיימות

אלא פעולתם  Ô‰Lועל ÈÙÏ¿ƒ∆≈
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ˙BÏeÏk,עצמו ¿¿≈

˙BÁk‰ ˙eÏlk˙‰ C¯cŒÏÚ של «∆∆ƒ¿«¿«…
השכל) כוח למשל (כמו ∆∆»LÙpaהנפש

BÁÎc˙עצמה  ÌÏÚ‰‰Â ,¿«∆¿≈¿…
ÌÏÚ‰ ‡e‰ LÙpa ÌÈÏeÏk‰«¿ƒ«∆∆∆¿≈
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿≈
BÈ‡L ÌÏÚ‰ Ìb ‰p‰Â¿ƒ≈«∆¿≈∆≈
˙e‡ÈˆÓ ‰ÊÈ‡ ‡e‰ ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ≈∆¿ƒ
שאינו  ב'העלם שקיים מה גם כלומר,

קיים  דבר של לאמיתו במציאות'

מציאות, הוא מסויים «∆‡l‡ובמובן
‰Ê ‡È‰ BlL ˙e‡Èˆn‰L∆«¿ƒ∆ƒ∆

˙e‡ÈˆÓÏ ¯B˜Ó ‡e‰L ולא ∆»«¿ƒ
עצמה. והמוגדרת הניכרת המציאות

¯eˆaL L‡‰ Ák BÓÎe¿…«»≈∆¿
‡e‰L ,LÈÓlÁ‰ של מציאות לא ««»ƒ∆

הגחלת  שבתוך לאש (בניגוד אש

אלא  ממש) אש B˜Óe¯שהיא Ák…«»
L‡Ï.אש להיות היכולת את לו ויש »≈
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על  נֹוסף ּדבר הּוא האׁש ּכח ּבּצּור ׁשּיׁש ְֵֵֶֶַַַָָָָֹּדזה

ּבּנפׁש, הּכלּולים ּבּכחֹות הּוא ּוכמֹוֿכן ְְִֵֶֶַַַַֹהּצּור.

ּכמֹו ׁשהם מּזֹו, ויתרה נפׁש), (ולא ּכחֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשהם

ּדכחֹות  הּמׁשל ולכן, הּגלּויים. לּכחֹות ְְְִֵַַַָָָָֹֹמקֹור

הּוא  הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר על ּבּנפׁש ְְְִִֶֶֶֶַַַַהּכלּולים

ּדעׂשר  ּבּדרגֹות אבל ּד'עקּודים', ספירֹות ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָּבעׂשר

מ'עקּודים' ׁשּלמעלה הּגנּוזֹות אין 50ספירֹות , ְְְְֲִִֵֵֶַַָ

ּבמציאּות, ׁשאינֹו ּבהעלם ׁשהם ּגם לֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּי

(הּמּובא  ּכּלׁשֹון ּכלל, מציאּות ׁשאינם ְְִֵֶֶַַָָָָָאּלא

מקֹומֹות  זה 51ּבכּמה ּכי לגנּוזֹות. מציאּות אין ( ְְְְִִִֵֶַָ

רק  הּוא הּגנּוזֹות ספירֹות ּדעׂשר ּבענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּנתחּדׁש

ספירֹות, עׂשר התהּוּות להיֹות ׁשּיכֹול - ְְְְִִִֶֶֶֶַָיכֹולת

מציאּות  יׁשנּה לא הּספירֹות נתהּוּו ׁשּלא זמן ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹוכל

לספירֹות. ּדמקֹור מציאּות לא ּגם ְְְְִִִִִַָֹּדספירֹות,

האדם  מּׁשם הּוא זה על ּדזה 52והּמׁשל , ְְִֵֶֶַַָָָָָ

רק  הּוא ׁשם, לֹו ׁשּיׁש עלֿידי ּבאדם ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנתחּדׁש

(נמׁש) ּפֹונה יהיה ּבׁשמֹו, אֹותֹו יקראּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶָׁשּבאם

זֹו המׁשכה ׁשל ּדמציאּותּה אֹותֹו. ְְְִִִֶַַָָָלּקֹוראים

ׁשּקֹוראין  ּבעת מתחילה ּבׁשמֹו) לקֹוראיו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ(ׁשּנפנה

לא  ּבׁשמֹו אֹותֹו ׁשּקֹוראין ולפני ּבׁשמֹו, ְְְְְִִִִֵֶֹאֹותֹו

וזה  להמׁשכה, מקֹור לא ּגם ההמׁשכה, ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָֹיׁשנּה

- יכֹולת רק  הּוא  ׁשם לֹו ׁשּיׁש עלֿידי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשּנתחּדׁש

ּבׁשמֹו. לקֹוראיו ּדנפנה ההמׁשכה להיֹות ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשּיכֹולה

‰p‰Â,ראּובן) האדם לׁשם ּבנֹוגע ׁשהּוא ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְְֵֵֵֶַָָָ

לׁשמֹות  ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה ְְְִִֵֶֶֶַַׁשמעֹון),

חכם  ּבׁשם לאדם ּדכׁשּקֹוראין והּמעלה, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּתֹואר

אּלה  ׁשבחים עלֿידי ּבזה, וכּיֹוצא חסיד ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו

ׁשּיּומׁשכּו ׁשּבֹו והחסד החכמה ּכח את ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹמעֹוררים

ּומ  הּגילּוי. אל אֹור'מההעלם ּב'תֹורה 53באר ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ
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ע'50) שם תער"ב בהמשך אבל הצמצום, לפני הוא לגנוזות") מציאות ("אין שמות רק הם הגנוזות שע"ס דזה בכ"מ,

וצ"ע. זה. ענין יש הצמצום אחר שגם מפורש ואילך תתקסט.51)תתקסח ע' ח"ב תער"ב המשך קפז. ע' תרנ"ט סה"מ

ועוד. רב. ע' תרס"ח ג.52)סה"מ קג, ויחי (הוספות) תו"א גם וראה ואילך. תתקסט ע' שם תער"ב המשך בארוכה ראה

ועוד. ב. תכז, (השמטות) ויחי שם.53)אוה"ת ויחי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚ ÛÒB ¯·c ‡e‰ L‡‰ Ák ¯eva LiL ‰Êc ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»¿∆∆≈«…«»≈»»»«

¯ev‰.שלו המהות מעצם נפרד בלתי חלק ולא ‰e‡עצמו ÔÎŒBÓÎe «¿≈
,(LÙ ‡ÏÂ) ˙BÁk Ì‰L ,LÙpa ÌÈÏeÏk‰ ˙BÁka שעם כלומר «…«¿ƒ«∆∆∆≈…¿…∆∆

מציאות  נחשבים הם זאת בכל עצמה, בפני מציאות ולא בנפש כלולים היותם

ולא  הנפש כוחות הם הרי סוף וסוף

עצמה, Ì‰Lהנפש ,BfÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆≈
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ ¯B˜Ó BÓk¿»«…«¿ƒ

שלהם  הגלויים הזיקה לכוחות

כדי  עד ממשית שייכות היא המוגדרים

בצורה  ניכרת לא השייכות כי שאם כך

'כמו  הם זאת בכל וישירה, גלוייה

בגילוי. באים שהם כפי לכוחות מקור'

˙BÁÎc ÏLn‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈«»»¿…
¯NÚ ÏÚ LÙpa ÌÈÏeÏk‰«¿ƒ«∆∆«∆∆
¯NÚa ‡e‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿¿∆∆

,'ÌÈ„e˜Ú'c ˙B¯ÈÙÒ זה בעולם ¿ƒ«¬ƒ
שונות  מוגדרות, ספירות עשר יש שבו

אחד' בכלי 'עקודים שהן אלא מזו, זו

רק  הם ביניהם והשינויים וההבדלים

ומודגש  וגלוי ניכר באופן ולא בדקות

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ˙B‚¯ca Ï·‡¬»«¿»¿∆∆¿ƒ
‰ÏÚÓlL ˙BÊeb‰«¿∆¿«¿»

'ÌÈ„e˜Ú'Ó50, הן שהספירות כפי ≈¬ƒ
עצמו  ÓBÏ¯באיןֿסוף CiL ÔÈ‡≈«»«

BÈ‡L ÌÏÚ‰a Ì‰L Ìb«∆≈¿∆¿≈∆≈
ÌÈ‡L ‡l‡ ,˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ∆»∆≈»

˙e‡ÈˆÓ וניכרת ÏÏk,מוגדרת ¿ƒ¿»
‰nÎa ‡·en‰) ÔBLlk«»«»¿«»

˙BÓB˜Ó51˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡ ( ¿≈¿ƒ
˙BÊe‚Ï בתוך לגמרי כלולות אלא ƒ¿

נעלמות. הן בו והמקור Èkƒהשורש
¯NÚc ÔÈÚa LcÁ˙pL ‰Ê∆∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿∆∆

˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ חידוש והוא ¿ƒ«¿
אין  שם יותר עוד נעלות דרגות לגבי

ספירות  עשר של מציאות שונות,כלל

אבל  'גנוזות', של באופן לא אפילו

ÏBÎÈ˙החידוש  ˜¯ ‡e‰ אפשרות «¿∆
¯NÚ ˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL -∆»ƒ¿ƒ¿«∆∆
ee‰˙ ‡lL ÔÓÊ ÏÎÂ ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ¿»¿«∆…ƒ¿«

dLÈ ‡Ï ˙B¯ÈÙq‰ אין כלומר, «¿ƒ…∆¿»

˙B¯ÈÙÒc ˙e‡ÈˆÓ,כלל.˙B¯ÈÙÒÏ ¯B˜Óc ˙e‡ÈˆÓ ‡Ï Ìb ¿ƒƒ¿ƒ«…¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰Ê ÏÚ ÏLn‰Â מציאות ואינם מ'עקודים' למעלה שהן כפי הספירות על ¿«»»«∆

לספירות  כמקור ‰‡„Ìאפילו ÌMÓ ‡e‰52Ì„‡a LcÁ˙pL ‰Êc , ƒ≈»»»¿∆∆ƒ¿«≈»»»
שלו החידוש  המציאות בגדרי ¯˜נפעל ‡e‰ ,ÌL BÏ LiL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈≈«

הכול  ‡B˙Bבסך e‡¯˜È Ì‡aL∆¿ƒƒ¿¿
(CLÓ) ‰Bt ‰È‰È ,BÓLaƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»
d˙e‡ÈˆÓc .B˙B‡ ÌÈ‡¯BwÏ«¿ƒƒ¿ƒ»
‰ÙpL) BÊ ‰ÎLÓ‰ ÏL∆«¿»»∆ƒ¿∆
‰ÏÈÁ˙Ó (BÓLa ÂÈ‡¯B˜Ï¿¿»ƒ¿«¿ƒ»
,BÓLa B˙B‡ ÔÈ‡¯BwL ˙Úa¿≈∆¿ƒƒ¿
BÓLa B˙B‡ ÔÈ‡¯BwL ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿

‰ÎLÓ‰‰ dLÈ ‡Ï של והפנייה …∆¿»««¿»»
ובשלב  בשמו, לו שקורא למי האדם

אף  אבל שם, לו יש אמנם כאשר זה,

של  השם אזי בשמו, לו קורא לא אחד

פנייה  לגבי דבר פועל לא האדם

של  שלו,והמשכה Ï‡המציאות Ìb«…
‰ÊÂ ,‰ÎLÓ‰Ï ¯B˜Ó»««¿»»¿∆
BÏ LiL È„ÈŒÏÚ LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈«¿≈∆≈

Y ˙ÏBÎÈ ˜¯ ‡e‰ ÌL אפשרות ≈«¿∆
‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎiL∆¿»ƒ¿««¿»»

BÓLa ÂÈ‡¯B˜Ï ‰Ùc אבל ¿ƒ¿∆¿¿»ƒ¿
ואין  פנייה אין זה) (בשלב למעשה

המשכה.

ÌLÏ Ú‚Ba ‡e‰L BÓk ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆¿≈«¿≈
(ÔBÚÓL ,Ô·e‡¯) Ì„‡‰ שעצם »»»¿≈ƒ¿

מסויים  בשם נקרא שהאדם העובדה

של  ופנייה המשכה שום פועלת אינה

‰e‡מציאותו, ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆
¯‡Bz‰ ˙BÓLÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿««

‰ÏÚn‰Â אדם לשבח שנועדו שמות ¿««¬»
למעלתו, ביטוי ÔÈ‡¯BwLÎcƒ¿∆¿ƒולתת

„ÈÒÁ B‡ ÌÎÁ ÌLa Ì„‡Ï»»»¿≈»»»ƒ
,‰Êa ‡ˆBiÎÂ הריÈ„ÈŒÏÚ ¿«≈»∆«¿≈

עליו  ‡l‰שאומרים ÌÈÁ·L¿»ƒ≈∆
‰ÓÎÁ‰ Ák ˙‡ ÌÈ¯¯BÚÓ¿¿ƒ∆…««»¿»
eÎLÓeiL BaL „ÒÁ‰Â¿«∆∆∆∆¿¿

ÈeÏÈb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó עד אבל ≈«∆¿≈∆«ƒ
את  פועלים לא עצמן השמות שיתגלו,

והגילוי. ההמשכה
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mexnlיח dyn dlry drya

ּדרּוׁשים  הם 54ּובכּמה הּגנּוזֹות ספירֹות ּדעׂשר , ְְְְְִִֵֶֶַַָ

ּתהיה  ּבהם, הּקריאה ׁשעלֿידי ׁשמֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָעׂשרה

ּברצֹונֹו ּדכׁשעלה והינּו, הּספירֹות. ְְְְְְִִִִֶַַַָָהתהּוּות

עׂשרה  ּתחּלה האציל הּספירֹות, להּוֹות ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָיתּבר

יקראּו55ׁשמֹות  ּדכאׁשר רק הּוא ענינם ׁשּכל , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

אז  ּתתהּוה אּלה , מּׁשמֹות ּבאחד יתּבר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאֹותֹו

לׁשם  הּׁשּיכת הּספירה אֹותּה הּקריאה) ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ(עלֿידי

ּתתהּוה  חכם, ּבׁשם אֹותֹו ׁשּיקראּו [ּדעלֿידי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָזה

ּבׁשם  אֹותֹו ׁשּיקראּו ועלֿידי  החכמה, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָספירת

אדם, ּבדּוגמת - החסד] ספירת ּתתהּוה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָחסיד,

נעׂשה  וחסיד, חכם אֹותֹו ׁשּקֹוראין ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשעלֿידי

ׁשּבאדם, אּלא והחסד. החכמה ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהמׁשכת

וחסיד, חכם אֹותֹו ׁשּקֹוראין עלֿידי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָההמׁשכה

עלֿידי  ּולמעלה, הּגילּוי. אל ההעלם מן רק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָהיא

הּספירֹות, מציאּות עצם נעׂשה הּׁשמֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַקריאת

לא  ּגם ּכלל, ספירֹות היּו לא הּקריאה ְְְְִִֶַַָָָֹֹּדקֹודם

ׁשם  קריאת ׁשעלֿידי ההמׁשכה עלּֿדר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבהעלם.

ׁשּכל  ּבׁשמֹו), אֹותֹו ּכׁשּקֹוראין (ׁשּנפנה ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָהאדם

ולפני  ּבׁשם, הּקריאה עלֿידי נעׂשית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָמציאּותּה

לעיל). (ּכּנזּכר ּבהעלם היתה לא ּבׁשם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּקריאה

ּבפירּוׁשp‰Â‰ח) דֿה) (סעיף לעיל מבאר ¿ƒ≈ְְְְִֵֵָֹ

ּדכמֹו לּפנים", הּפנים "ּכּמים ְִִִִַַַַַָָָהּכתּוב

ּבהם, ההסּתּכלּות עלֿידי  ּכפׁשּוטם, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבמים

עלֿ ּבהם, ׁשּמסּתּכלת הּפנים ּדמּות ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָנראת

ּדאֹורֿ ּפׁשיטּות העליֹונים, ּבּמים הּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַָּדרֿזה

נּוקבין' 'מין העלאת ׁשעלֿידי ְְֲִִֵֵֶַַַַָאיןֿסֹוף,

ּבֹו נעׂשה לאֹורֿאיןֿסֹוף, ("ּפנים") ְְְֲִִֵֶַַָּדהּספירֹות

וזה  הּגנ ּוזֹות. ספירֹות עׂשר – הּספירֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַענין

נ  נּוקבין' 'מין העלאת ספירֹות ׁשעלֿידי עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָ

מים, [ּבדּוגמת לּספירֹות ׁשּיכּות לֹו יׁש לפניֿזה ׁשּגם מּפני הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבאֹורֿאיןֿסֹוף

הם  והּפנים ׁשהּמים לפי הּוא ּבהם, ׁשּמסּתּכלת הּפנים ּדמּות ּבהם ׁשּנראת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּדזה
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ע'54) תרס"ח סה"מ קפד. ע' תרס"ו המשך ואילך. קפו ע' תרנ"ט סה"מ ואילך. א קמט, להצ"צ סהמ"צ שם. ויחי אוה"ת

תתקע. ע' שם תער"ב המשך ס"ח.55)רב. לקמן וראה שם. בסהמ"צ כ"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ספירות  בעשר בנמשל, גם כך האדם, של ובתארים בשמות במשל, וכמו

שממשיך. כפי הגנוזות,

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Óe53 הזקן ÌÈLe¯cלאדמו"ר ‰nÎ·e54, ¿…»¿»¿«»¿ƒ
חסידות, BÓL˙מאמרי ‰¯NÚ Ì‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc של ¿∆∆¿ƒ«¿≈¬»»≈

ובחינות  עניינים באלוקות,עשרה

Ì‰a ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚL בשמות ∆«¿≈«¿ƒ»»∆
‰B¯ÈÙq˙אלו, ˙ee‰˙‰ ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿««¿ƒ

'חכם' בשם הקריאה שבמשל כשם

חכמה. ÏÚLÎc‰מעוררת ,eÈ‰Â¿«¿ƒ¿∆»»
˙Be‰Ï C¯a˙È BBˆ¯aƒ¿ƒ¿»≈¿«
‰lÁz ÏÈˆ‡‰ ,˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ»

˙BÓL ‰¯NÚ55ÌÈÚ ÏkL , ¬»»≈∆»ƒ¿»»
מציאות  אינו אלו שמות עשרה של

אלא  ספירות של ¯˜מוגדרת ‡e‰«
C¯a˙È B˙B‡ e‡¯˜È ¯L‡Îc¿«¬∆ƒ¿¿ƒ¿»≈
‰e‰˙z ,‰l‡ ˙BÓMÓ „Á‡a¿∆»ƒ≈≈∆ƒ¿«∆
d˙B‡ (‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ) Ê‡»«¿≈«¿ƒ»»
‰Ê ÌLÏ ˙ÎiM‰ ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»««∆∆¿≈∆

e‡¯˜iLולדוגמה [ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆ƒ¿¿
‰e‰˙z ,ÌÎÁ ÌLa B˙B‡¿≈»»ƒ¿«∆
È„ÈŒÏÚÂ ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««»¿»¿«¿≈
,„ÈÒÁ ÌLa B˙B‡ e‡¯˜iL∆ƒ¿¿¿≈»ƒ
- [„ÒÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ‰e‰˙zƒ¿«∆¿ƒ««∆∆
È„ÈŒÏÚL ,Ì„‡ ˙Ó‚e„a¿¿«»»∆«¿≈
,„ÈÒÁÂ ÌÎÁ B˙B‡ ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»»¿»ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ«¬∆«¿»««»¿»

‡l‡ .„ÒÁ‰Â ג הבדל בין שיש דול ¿«∆∆∆»
למעלה  לנמשל למטה מהאדם המשל

למטה,Ì„‡aLבאלוקות  ∆»»»
ÔÈ‡¯BwL È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»«¿≈∆¿ƒ
ÔÓ ˜¯ ‡È‰ ,„ÈÒÁÂ ÌÎÁ B˙B‡»»¿»ƒƒ«ƒ

ÈeÏÈb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰ רק והקריאה «∆¿≈∆«ƒ
לכן  קודם קיים היה שכבר דבר  מגלה

ŒÏÚבאלוקות,ÏÚÓÏe‰בהעלם. ¿«¿»«
‰NÚ ˙BÓM‰ ˙‡È¯˜ È„È¿≈¿ƒ««≈«¬∆
,˙B¯ÈÙq‰ ˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ∆∆¿ƒ«¿ƒ

‰‡È¯w‰ Ì„B˜c אלו בשמות ¿∆«¿ƒ»
וכד') 'חסיד' או ‰eÈ('חכם' ‡Ï…»

ÏÏk ˙B¯ÈÙÒ,במציאות‡Ï Ìb ¿ƒ¿»«…
ÌÏÚ‰a רצון התעוררות רק והייתה ¿∆¿≈

ספירות. ∆∆»C¯cŒÏÚשיהיו
‰ÎLÓ‰‰ ונמשך פונה שהאדם ««¿»»

B˙B‡ ÔÈ‡¯BwLk ‰ÙpL) Ì„‡‰ ÌL ˙‡È¯˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«≈»»»∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ
d˙e‡ÈˆÓ ÏkL ,(BÓLa ההמשכה והתרחשה ÈNÚ˙של נוצרה ƒ¿∆»¿ƒ»«¬≈

‰˙È‰ ‡Ï ÌLa ‰‡È¯w‰ ÈÙÏÂ ,ÌLa ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ אפילו «¿≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈…»¿»
.(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«ƒ¿»¿≈

ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡·Ó ‰p‰Â (Á¿ƒ≈¿…»¿≈¿ƒ
ÌÈnk" ·e˙k‰ Le¯ÈÙa (‰Œ„¿≈«»««ƒ
ÌÈÓaL BÓÎc ,"ÌÈtÏ ÌÈt‰«»ƒ«»ƒƒ¿∆¿«ƒ
˙eÏkzÒ‰‰ È„ÈŒÏÚ ,ÌËeLÙkƒ¿»«¿≈«ƒ¿«¿

האדם  המים,Ì‰aשל ¯‡˙בתוך »∆ƒ¿≈
˙ÏkzÒnL ÌÈt‰ ˙eÓc Ì‰a»∆¿«»ƒ∆ƒ¿«∆∆

Ì‰a עצמם מצד שהמים אף על וזאת »∆
צורה, שום בהם ואין 'פשוטים' הם

ÌÈna ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆««ƒ
Œ¯B‡c ˙eËÈLt ,ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿ƒ¿
˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL ,ÛBÒŒÔÈ‡≈∆«¿≈«¬»«
˙B¯ÈÙq‰c 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ'«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

("ÌÈt") מתעלות הספירות כאשר »ƒ
ומתקרבות  נמשכות ¿Œ¯B‡Ïלהיות
Ba ‰NÚ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ף באיןֿסו ≈«¬∆

‰B¯ÈÙq˙עצמו  ÔÈÚ אלא – ƒ¿««¿ƒ
שלמעלה  באיןֿסוף שמדובר שכיוון

אינן  הספירות והגדרה, 'ציור' מכל

בעולם  כמו ומוגדרות מצויירות ספירות

מאצילות  שלמטה ובעולמות האצילות

בהעלם, היא הספירות מציאות אלא

‰ÊÂ .˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ«¿¿∆
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬»««ƒ
Œ¯B‡a ˙B¯ÈÙÒ ‰NÚ 'ÔÈ·˜e¿ƒ«¬∆¿ƒ¿

ÛBÒŒÔÈ‡ איך תמוה שלכאורה אף ≈
המקבל, מצד מלמטה, ההתעוררות

עניין  העליון במשפיע לפעול יכולה

לכן, קודם בו היה שלא 'ציור' של

‰ÊŒÈÙÏ ÌbL ÈtÓ ‡e‰ קודם ƒ¿≈∆«ƒ¿≈∆
מלמטה, BÏההתעוררות LÈֿלאין ≈

עצמו  B¯ÈÙqÏ˙סוף ˙eÎiL«»«¿ƒ
ÌÈÓ ˙Ó‚e„a] המשל כפשוטם, ¿¿««ƒ

למעלה, זה pL¯‡˙לעניין ‰Êc¿∆∆ƒ¿≈
˙ÏkzÒnL ÌÈt‰ ˙eÓc Ì‰a»∆¿«»ƒ∆ƒ¿«∆∆
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יט d"kyz'd ,(xwea zeptl) zereayd bgc '` lil

ׁשּגם  ּדכיון ּבאּור, וצרי הּמציאּות]. סּוג ְְְְִִֵֵֶַַָָּבאֹותֹו

ּבּמים) הּנראים (הּפנים הּגנּוזֹות ספירֹות ְְְִִִִִֶֶַַַַַָעׂשר

ז), סעיף לעיל (ּכּנזּכר לּספירֹות יכֹולת רק ְְְְְִִִֵֵֶַַַָהם

מעׂשר  ׁשּלמעלה האֹורֿאיןֿסֹוף ּגם ,ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָּולאיד

הּפנים) נראים ׁשּבהם (הּמים הּגנּוזֹות ְְְִִִִִֶֶַַַַָָספירֹות

ׁשני  ׁשּבין החילּוק מהּו לּספירֹות, ׁשּיכּות לֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַָיׁש

הּיכֹולת  ּדענין ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהענינים.

ּדהגם  להיֹות. יכֹול ׁשהּדבר - הּוא ּדבר איזה ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָעל

זה  הּוא וענינֹו לּדבר, מקֹור אינֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָָׁשּיכֹולת

ּכח  ּבין החלּוק [ּכּידּוע יכֹול הּוא ִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהעצם

יכֹול,56ליכֹולת  הּוא ׁשהעצם זה מּכלֿמקֹום, ,[ ִִֶֶֶֶֶָָָָ

.וכ ּכ ׁשּיהיה הּוא העצם ׁשּביכֹולת - ְְִִֶֶֶֶֶֶָָָהּוא

(ּד"מים  לּספיר ֹות ּדאֹורֿאיןֿסֹוף  ְְְְִִֵַַַַָוהּׁשּיכּות

יכֹול  האֹורֿאיןֿסֹוף ׁשּמּצד (לא הּוא ִִֵֶַַָָָֹלּפנים")

הּספירֹות  ׁשּצּיּור אּדרּבה) אּלא ספירֹות, ְְְְִִִִֶֶַַַָָלהיֹות

זה  ענין ׁשּגם והגם ּבאֹורֿאיןֿסֹוף. להיֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַָָיכֹול

מּצד  ׁשהּוא ּכמֹו אֹורֿאיןֿס ֹוף לגּבי ירידה ְְְִִֵֵֶַַָהּוא

ּכלל  יחס אין עצמֹו מּצד ּדבאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִִֵֵַַַַַָעצמֹו,

ׁשהּוא  ה, סעיף לעיל [וכּנזּכר הּספירֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָלענין

עם  ׁשּיכּות ׁשּום לּה ׁשאין ׂשכלית סברא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָעלּֿדר

ׁשעלה  ׁשּלאחרי אּלא ואֹודם], לֹובן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָּגונים,

'מין  להעלאת מקֹום ּתפיסת ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָּברצֹונֹו

ׁשּיכּות  לֹו נעׂשה עלֿידיֿזה ּדהּספירֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָנּוקבין'

ה'ּתפיסת  מּכלֿמקֹום לעיל), (ּכּנזּכר ְְְְִִִִֵַַַַָָָלּספירֹות

הּוא  ּדהּספירֹות נּוקבין' 'מין ּדהעלאת ְְְְֲִִִַַַַָָמקֹום'

אצלֹו, מקֹום יתּפֹוס ׁשּלהם נּוקבין' ְְְִִִֶֶֶֶַַָָׁשה'מין

אֹורֿאיןֿסֹוף, המׁשכת ּתהיה ההעלאה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשעלֿידי 

ׁשּנעׂשית  לּספירֹות ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הּׁשּיכּות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָולכן,

ּתֹופסת  ּדהּספיר ֹות נּוקבין' 'מין ׁשהעלאת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָעלֿידי

אפׁשר  ׁשּבאֹורֿאיןֿסֹוף זה היא אצלֹו, ְְְִֵֶֶֶֶָָמקֹום
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ובכ"מ.56) .32 ע' ה'תש"ג ע. ע' תרפ"ח ואילך. א צז, ח"א קונטרסים סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e‡Èˆn‰ ‚eÒ B˙B‡a Ì‰ ÌÈt‰Â ÌÈn‰L ÈÙÏ ‡e‰ ,Ì‰a»∆¿ƒ∆««ƒ¿«»ƒ≈¿«¿ƒ

גשמית]. מציאות הם שניהם

ÌÈt‰) ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÌbL ÔÂÈÎc ,¯e‡a CÈ¯ˆÂ¿»ƒ≈¿≈»∆«∆∆¿ƒ«¿«»ƒ
˙B¯ÈÙqÏ ˙ÏBÎÈ ˜¯ Ì‰ (ÌÈna ÌÈ‡¯p‰ ספירות של מציאות ולא «ƒ¿ƒ««ƒ≈«¿∆«¿ƒ

Ê),ממש ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿ƒ
C„È‡Ïe,שני ‰‡Œ¯Bמצד Ìb ¿ƒ»«»

¯NÚÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»≈∆∆
) ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ היינו ובמשל ¿ƒ«¿

(ÌÈt‰ ÌÈ‡¯ Ì‰aL ÌÈn‰««ƒ∆»∆ƒ¿ƒ«»ƒ
e‰Ó ,˙B¯ÈÙqÏ ˙eÎiL BÏ LÈ≈«»«¿ƒ«
ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰«ƒ∆≈¿≈»ƒ¿»ƒ
הגנוזות' ספירות 'עשר גם אם כלומר,

מציאות  ולא לספירות יכולת רק הם

מופשט  לא סוף האין וגם מוגדרת,

ההבדל  מה כן אם מהספירות, לגמרי

עצמו? לאיןֿסוף הגנוזות הספירות

ÔÈÚc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿ƒ¿«
¯·c ‰ÊÈ‡ ÏÚ ˙ÏBÎi‰«¿∆«≈∆»»
מסויים  לדבר (הפוטנציאל) האפשרות

.˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ¯·c‰L - ‡e‰∆«»»»ƒ¿
‡ ˙ÏBÎiL Ì‚‰c¯B˜Ó BÈ «¬«∆¿∆≈»

¯·cÏ מאשר יותר מהדבר רחוק אלא «»»
הישר, למקורו דבר שבין היחס

BÈÚÂ'יכולת' Ê‰של ‡e‰ ¿ƒ¿»∆
Úe„ik] ÏBÎÈ ‡e‰ ÌˆÚ‰L∆»∆∆»«»«

˙ÏBÎÈÏ Ák ÔÈa ˜eÏÁ‰56 «ƒ≈…«ƒ∆
ואילו  מוגדר פרטי כוח הוא ש'כוח'

כמבואר  מהעצם, חלק היא 'יכולת'

בהערה  הנסמן תש"ג המאמרים בספר

ויכולת, כוח בין ההפרש "דזהו כאן:

מה  לפי פעולתו ופועל פרטי הוא דכוח

פרטי  הוא החכמה כוח וכמו שהוא

הוא  פעולתו ואופן להתחכם ופועל

פרטי  כוח אינה יכולת אבל בהשכלה

שיש  העצם מצד אם כי היכולת בבעל

שהעצם  דמפני והיינו וכך, כך ביכולתו

כך  ביכולתו יש הנה לכן וכך כך הוא

מצד  הם הכוחות דגם היות ועם וכך,

עצמותו  שלימות דמצד והיינו העצם

כוחות, בו להיות צריך זה משום הנה

מצד  לא הנפש כוחות הם הרי זה בכל

דיכולת  מובן וממילא עצמותו, מצד היא יכולת מהֿשאיןֿכן הנפש, עצמות

דמאחר  העצם עם הכוחות מהתאחדות יותר הרבה העצם עם מתאחד

כן  שאין מה העצם, עם ממש מתאחד הוא הרי העצם מצד הוא שהיכולת

בהתאחדות  זה אין הנה מכלֿמקום העצם עם מיוחדים היותם עם הכוחות

ÏBÎÈ,ממש"], ‡e‰ ÌˆÚ‰L ‰Ê ,ÌB˜ÓŒÏkÓ פירושו- ‡e‰ ƒ»»∆∆»∆∆»
ŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eÎiM‰Â .CÎÂ Ck ‰È‰iL ‡e‰ ÌˆÚ‰ ˙ÏBÎÈaL∆ƒ∆»∆∆∆ƒ¿∆»¿»¿««»¿≈
ÌÈÓ"c) ˙B¯ÈÙqÏ ÛBÒ«¿ƒ¿«ƒ
„vnL ‡Ï) ‡e‰ ("ÌÈtÏ«»ƒ…∆ƒ«
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰»≈»ƒ¿
¯eivL (‰a¯c‡ ‡l‡ ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ∆»«¿«»∆ƒ
Œ¯B‡a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ»ƒ¿¿

ÛBÒŒÔÈ‡ אור של שהשייכות ונמצא ≈
יותר  הרבה היא לספירות איןֿסוף

של  השייכות מאשר וקרובה ישירה

ליכולת. ÔÈÚהעצם ÌbL Ì‚‰Â«¬«∆«ƒ¿»
‰Ê שלו השייכות היינו איןֿסוף, באור ∆

‡Œ¯Bלספירות, Èa‚Ï ‰„È¯È ‡e‰¿ƒ»¿«≈
„vÓ ‡e‰L BÓk ÛBÒŒÔÈ‡≈¿∆ƒ«

,BÓˆÚ שהייתה התעוררות לפני «¿
שמעוררת  מייןֿנוקבין (העלאת מלמטה

לספירות  לשייכות איןֿסוף האור )את
ÔÈ‡Œ¯B‡·cBÓˆÚ „vÓ ÛBÒŒ ƒ¿≈ƒ««¿

˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚÏ ÏÏk ÒÁÈ ÔÈ‡≈««¿»¿ƒ¿««¿ƒ
‡e‰L ,‰ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ]¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ∆
ÔÈ‡L ˙ÈÏÎN ‡¯·Ò C¯cŒÏÚ«∆∆¿»»ƒ¿ƒ∆≈
,ÌÈÂb ÌÚ ˙eÎiL ÌeL dÏ»«»ƒ¿»ƒ

‡l‡הצבעים ,[Ì„B‡Â Ô·BÏ∆¿∆∆»
BBˆ¯a ‰ÏÚL È¯Á‡lL של ∆¿«¬≈∆»»ƒ¿

באיןֿסוף È‰iL‰הקדושֿברוךֿהוא ∆ƒ¿∆
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰Ï ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz¿ƒ«»¿«¬»««ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙B¯ÈÙq‰c 'ÔÈ·˜e¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈∆
˙B¯ÈÙqÏ ˙eÎiL BÏ ‰NÚ«¬∆«»«¿ƒ
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈ƒ»»
˙‡ÏÚ‰c 'ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz'‰«¿ƒ«»¿«¬»«

˙B¯ÈÙq‰c 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' באור «ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ·˜e'האיןֿסוף  ÔÈÓ'‰L ‡e‰∆««ƒ¿ƒ
Ì‰lLהספירות ÌB˜Óשל ÒBt˙È ∆»∆ƒ¿»

‰‡ÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚL ,BÏˆ‡∆¿∆«¿≈««¬»»
,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»«≈
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eÎiM‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈««»¿≈
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ˙B¯ÈÙqÏ«¿ƒ∆«¬≈«¿≈
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰L∆«¬»««ƒ¿ƒ
ÌB˜Ó ˙ÒÙBz ˙B¯ÈÙq‰c¿«¿ƒ∆∆»

¯LÙ‡ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡aL ‰Ê ‡È‰ ,BÏˆ‡ יכול¯eiˆ ˙BÈ‰Ï ∆¿ƒ∆∆¿≈∆¿»ƒ¿ƒ
.˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ
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לּספירֹות, הּיכֹולת ולכן, הּספירֹות. צּיּור ְְְְְִִִִֵֶַַַָלהיֹות

ׁשענינּה נקרא ּכיון ספירֹות, להיֹות ׁשּיכֹול היא ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ

ּבזה  ונאמר הּגנּוזֹות, ספיר ֹות עׂשר ספירֹות, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָּבׁשם

מהּדרּוׁשים  ז סעיף לעיל [וכּמּובא האצלה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָלׁשֹון

ּדזה  מּזה, ויתרה ׁשמֹות"], עׂשרה ְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָ"האציל

הּוא  לּספירֹות, הּיכֹולת ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְֲִֵֶֶַַַָׁשּנעׂשה

העלאת  עלֿידי  אּלא האֹורֿאיןֿסֹוף מּצד ְֲִֵֵֶַַַַָָָֹלא

ּבאֹורֿ ּכביכֹול והּירידה ּדהּספירֹות. נּוקבין' ְְְְְְְִִִִִַַַָָ'מין

'מין  העלאת ׁשעלֿידי ּבאֹופן ׁשּיהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאיןֿסֹוף

זה  אין ּדהּספירֹות, הּפנים ּבֹו נראים ְְְְִִִִִֵֶַַָנּוקבין'

האֹורֿאיןֿסֹוף  הּוא אּלא ענין, איזה ּבֹו ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנאצל

ׁשּנראת  ּכזה ּבאֹופן ׁשהם הּמים ּדּוגמת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָעצמֹו,

ּבהם. הּמסּתּכלת הּפנים ְִִֶֶֶֶַַַָָָּבהם

ּבּדרּוׁשים p‰Â‰ט) הּנראים 57מבאר ׁשהּפנים , ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַַָָֹ

הּפנים  מּצד ׁשהם מּכיון ִִִִֵֵֶַַַַָָּבּמים,

ּדבר  לא הם לכן הּמים, מּצד ולא ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹהּמסּתּכלים

הּפנים  ּדבאם עצמם. הּמים אּלא מהּמים ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָנבּדל

ּדבר  היּו אזי מהּמים, נמׁשכים היּו ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָהּנראים

ׁשּבּים). ּדגים ועלּֿדר) מהּמים ׁשּנתהּוה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּובדל

הּמים, מּצד לא הם הּנראים ׁשהּפנים ּכיון ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאבל

הּמים  אּלא מהּמים ׁשּנתהּוה נבּדל ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאינם

ּדזה  ּדכיון ּבּנמׁשל, הּוא ועלּֿדרֿזה – ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָעצמם.

הּגנּוזֹות  ספירֹות עׂשר  יׁשנם ְְְְִֵֶֶֶֶַָׁשּבאֹורֿאיןֿסֹוף

ּדהּספירֹות  נּוקבין' 'מין העלאת עלֿידי ְְְְֲִִִֵַַַַַָהּוא

ּדבר  אינם לכן מאֹורֿאיןֿסֹוף), ׁשּנתהּוּו ְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹ(ולא

אֹורֿאיןֿסֹוף  הּוא אּלא מאֹורֿאיןֿסֹוף  ְִֵֵֵֶָָנבּדל

ׁשני  - הּגנּוזֹות ספירֹות ּבעׂשר ועלּֿפיֿזה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַעצמֹו.

יכֹולת  - הּוא ענינם ּדבחיצֹונּיּות, ְְְְִִִִִִֶָָָענינים.

אֹורֿאיןֿסֹוף. – הם ּובפנימּיּות, ְְִִִִִֵֵלספירֹות.

‰p‰Â ׁשּדמּות ענינים. ׁשני לּפנים", הּפנים ּדב"ּמים ד', סעיף לעיל מבאר ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

לאדם  אחרּֿכ נראת זֹו וׁשּדמּות ּבּמים, נראת ּבּמים הּמסּתּכלת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּפנים

ּבּמים. הּנראת הּדמּות היא לאדם הּנראת ׁשהּדמּות הינּו, ּבהם. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמסּתּכל

הּתחּתֹונים', ּד'פנים נּוקבין' 'מין העלאת ׁשעלֿידי ּבּנמׁשל, הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָועלּֿדרֿזה
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ואילך.57) תעט ע' בשלח אוה"ת גם וראה ואילך. תתקסד ע' ח"ב תער"ב המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÔÎÏÂ גורם שהדבר כזה באופן באיןֿסוף מקום תופסות והספירות מאחר ¿»≈

שכך  כיוון באיןֿסוף, ספירות של ÔÂÈk'ציור' ,˙B¯ÈÙqÏ ˙ÏBÎi‰«¿∆«¿ƒ≈»
,˙B¯ÈÙÒ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ‡È‰ dÈÚLעצמה היכולת ˜¯‡הרי ∆ƒ¿»»ƒ∆»ƒ¿¿ƒƒ¿»

ÔBLÏ ‰Êa ¯Ó‡Â ,˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ,˙B¯ÈÙÒ ÌLa¿≈¿ƒ∆∆¿ƒ«¿¿∆¡«»∆¿
‰Ïˆ‡‰ על שנאמר לשון והפרשה, «¬»»

וגדר  'ציור' לה שיש התהוות

Ê ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡·enÎÂ]¿«»¿≈¿ƒ
ÌÈLe¯c‰Ó חסידות ממאמרי ≈«¿ƒ

,["˙BÓL ‰¯NÚ ÏÈˆ‡‰"∆¡ƒ¬»»≈
‰NÚpL ‰Êc ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¿∆∆«¬»
˙ÏBÎi‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a¿≈«¿∆
„vÓ ‡Ï ‡e‰ ,˙B¯ÈÙqÏ«¿ƒ…ƒ«

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰עצמו ‡l‡מצד »≈∆»
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»««ƒ¿ƒ
BÎÈ·k ‰„È¯i‰Â .˙B¯ÈÙq‰cÏ ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»

ÔÙB‡a ‰È‰iL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a¿≈∆ƒ¿∆¿∆
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬»««ƒ
ÌÈt‰ Ba ÌÈ‡¯ 'ÔÈ·˜e¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ
Ïˆ‡pL ‰Ê ÔÈ‡ ,˙B¯ÈÙq‰c¿«¿ƒ≈∆∆∆¡«

ונתהווה  ÔÈÚונוצר ‰ÊÈ‡ Ba,חדש ≈∆ƒ¿»
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ ‡e‰ ‡l‡∆»»≈
Ì‰L ÌÈn‰ ˙Ó‚ec ,BÓˆÚ«¿¿«««ƒ∆≈

Ì‰aעצמם ˙‡¯pL ‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆∆ƒ¿≈»∆
.Ì‰a ˙ÏkzÒn‰ ÌÈt‰«»ƒ«ƒ¿«∆∆»∆
ÌÈLe¯ca ¯‡·Ó ‰p‰Â (Ë57, ¿ƒ≈¿…»«¿ƒ

חסידות, האדם ÌÈt‰Lמאמרי של ∆«»ƒ
Ì‰L ÔÂÈkÓ ,ÌÈna ÌÈ‡¯p‰«ƒ¿ƒ««ƒƒ≈»∆≈

במים  ונראים ‰ÌÈtנוצרים „vÓƒ««»ƒ
,ÌÈn‰ „vÓ ‡ÏÂ ÌÈÏkzÒn‰«ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ«««ƒ
Ïc· ¯·c ‡Ï Ì‰ ÔÎÏ»≈≈…»»ƒ¿»
ÌÓˆÚ ÌÈn‰ ‡l‡ ÌÈn‰Ó≈««ƒ∆»««ƒ«¿»
הפנים  ודמות בציור משתקפים

בהם. ‰ÌÈtהמסתכלים Ì‡·cƒ¿ƒ«»ƒ
ÌÈ‡¯p‰במים ‰eÈומשתקפים «ƒ¿ƒ»

eÈ‰ ÈÊ‡ ,ÌÈn‰Ó ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ≈««ƒ¬«»
Ï„·eÓ ¯·c עצמם מהמים »»¿»

C¯cŒÏÚÂ) ÌÈn‰Ó ‰e‰˙pL∆ƒ¿«»≈««ƒ¿«∆∆
ÌiaL ÌÈ‚c מהמים חיות ששואבים »ƒ∆«»

מהמים  ונפרד נבדל דבר הם אבל

ÌÈt‰Lעצמם  ÔÂÈk Ï·‡ .(¬»≈»∆«»ƒ
ÌÈn‰ „vÓ ‡Ï Ì‰ ÌÈ‡¯p‰«ƒ¿ƒ≈…ƒ«««ƒ
הפנים  בצורת להיות צורתם את ששינו

לכן  שהיו, כפי נשארו המים אלא

Ïc· ¯·c ÌÈ‡ונפרד‰e‰˙pL ≈»»»ƒ¿»∆ƒ¿«»

ÏLÓpa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ Y .ÌÓˆÚ ÌÈn‰ ‡l‡ ÌÈn‰Ó≈««ƒ∆»««ƒ«¿»¿«∆∆∆«ƒ¿»
באלוקות, NÚ¯למעלה ÌLÈ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡aL ‰Êc ÔÂÈÎc¿≈»¿∆∆¿≈∆¿»∆∆

‡e‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ אלא האיןֿסוף, באור שהתרחש שינוי מצד לא ¿ƒ«¿
אחר, גורם מסיבת שנוצר ÔÈ·˜e'דבר ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»««ƒ¿ƒ

ee‰˙pL ‡ÏÂ) ˙B¯ÈÙq‰c¿«¿ƒ¿…∆ƒ¿«
ÔÎÏספירות  ,(ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ó≈≈»≈

ŒÔÈ‡Œ¯B‡Ó Ïc· ¯·c ÌÈ‡≈»»»ƒ¿»≈≈
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‡e‰ ‡l‡ ÛBÒ∆»≈

BÓˆÚ כלל נשתנה לא מצידו שהוא «¿
ספירות. בו כשנוצרו

,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ עשר' התהוות שאופן ¿«ƒ∆
כך  הוא איןֿסוף באור הגנוזות' ספירות

איןֿסוף  באור שינוי שום חל שלא

כי נמצא B¯ÈÙÒ˙עצמו, ¯NÚa¿∆∆¿ƒ
.ÌÈÈÚ ÈL - ˙BÊeb‰«¿¿≈ƒ¿»ƒ

,˙eiBˆÈÁ·c משתקף שהדבר כפי ƒ¿ƒƒ
הנראים  הפנים עניין (עלֿדרך לרואה

ÏBÎÈ˙במים) - ‡e‰ ÌÈÚƒ¿»»¿∆
˙B¯ÈÙÒÏ שונה שלכאורה דבר ƒ¿ƒ

איןֿסוף. אור של הפשוטה מהמהות

ŒÔÈ‡Œ¯B‡ Y Ì‰ ,˙eiÓÈÙ·eƒ¿ƒƒ≈≈
ÛBÒ ללא מהותו, מצד שהוא כפי

נשארו  שהמים (עלֿדרך שינוי

מהם  משתקפת כאשר גם בפשיטותם

צורה).

,'„ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯‡·Ó ‰p‰Â¿ƒ≈¿…»¿≈¿ƒ
ÈL ,"ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈn"·c¿««ƒ«»ƒ«»ƒ¿≈

.ÌÈÈÚ האחד eÓcL˙העניין ƒ¿»ƒ∆¿
˙‡¯ ÌÈna ˙ÏkzÒn‰ ÌÈt‰«»ƒ«ƒ¿«∆∆««ƒƒ¿≈

ÌÈna השני והעניין עצמם, ««ƒ
CkŒ¯Á‡ ˙‡¯ BÊ ˙eÓcLÂ¿∆¿ƒ¿≈««»
,eÈ‰ .Ì‰a ÏkzÒn‰ Ì„‡Ï»»»«ƒ¿«≈»∆«¿
‡È‰ Ì„‡Ï ˙‡¯p‰ ˙eÓc‰L∆«¿«ƒ¿≈»»»ƒ

‰p¯‡˙עצמה ‰eÓc˙אותה  «¿«ƒ¿≈
.ÌÈna««ƒ

ÏLÓpa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«ƒ¿»
≈¿»∆È„ÈŒÏÚLבאלוקות,למעלה 
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(עׂשר  "ּפנים" נעׂשים ּדאצילּות, ספירֹות ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָעׂשר

ּדאֹורֿאיןֿ (ּפׁשיטּות ּבּמים הּגנּוזֹות) ְְְְִִִֵַַַספירֹות

ה'ּפנים  ּומתּגּלים נמׁשכים ואחרּֿכ ְְְִִִִִַַַַָָָסֹוף),

הּגנּוזֹות) ספיר ֹות (עׂשר ׁשּבּמים ְְְִִִֶֶֶֶַַַָהעליֹונים'

'ּפנים  נעׂשים ּומּזה למּטה, ְְְֲִִִִֶַַַָָָמּלמעלה

הינּו ּדאצילּות. ספירֹות עׂשר ְְְֲִִִֶֶַַַַהּתחּתֹונים',

הּוא  (ּבפנימּיּות) הּגלּויֹות ספירֹות ּדעׂשר ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָׁשענינם

ּדמּות  ּבדּוגמת הּגנּוזֹות, ספירֹות ּדעׂשר הּגילּוי -ְְְְְְִִֶֶַַַ

ׁשהיא  ּבּמים הּמסּתּכל לאדם הּנראת ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּפנים

הּגנּוזֹות). ספירֹות (עׂשר ּבּמים הּנראת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַהּדמּות

הּמים  היא ּבּמים הּנראת ׁשהּדמּות הּנ"ל ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַועלּֿפי

(עׂשר  הּתחּתֹונים' ה'ּפנים ׁשּגם מּובן, ְְִִֶֶֶַַַַַָָָעצמם,

ּד'פנים  הּגילּוי ׁשהם ּדאצילּות), ְְֲִִִִֵֶַַָספירֹות

ּפׁשיטּות  מים, - הּוא הּפנימי ענינם ְְְְִִִִִִֶַַָָָהעליֹונים',

ּׁשּכתּוב  מה יּובן ועלּֿפיֿזה ְְִֵֶֶַַָָּדאֹורֿאיןֿסֹוף.

לאדם", האדם לב ּכן לּפנים, הּפנים ִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ"ּכּמים

עלֿידי  ּדאֹורֿאיןֿסֹוף), (ּפׁשיטּות ׁשּבמים ְְְְְִִִֵֵֶַַּדכמֹו

"ּפנים" ּבהם נעׂשה נּוקבין' 'מין ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָהעלאת

ׁשעלֿידי  העליֹון, ּבאדם הּוא ּכמֹוֿכן ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ(ספירֹות),

נעׂשה  הּתחּתֹון, ּדאדם נּוקבין' 'מין ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָהעלאת

העליֹון. ּבאדם הּתחּתֹון ּדאדם והּדמּות ְְְְְִֶַַַַָָָָָָהּצּיּור

ּדמּות  נראת  ׁשּבּמים  זה על הּטעם הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָּדלכאֹורה,

הם  ׁשּמים לפי הּוא ּבהם, הּמסּתּכלת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּפנים

ׁשּיׁש ּבדבר ּכׁשּמסּתּכלים מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפׁשּוטים,

לצּורת  סֹותר הּוא הּדבר ׁשל הּצּיּור צּיּור, ְִִֵֶַַַָָּבֹו

ה), סעיף לעיל (ּכּנזּכר ּבֹו הּמסּתּכלת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּפנים

ּדאצילּות) ספירֹות (עׂשר העליֹון' ׁש'אדם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָוכיון

הּצּיּור  ּבֹו ׁשּיהיה ׁשּי אי צּיּור, ּבחינת ְְִִִִֵֶֶַַַָהּוא

העבֹודה  ּדעלֿידי ּבזה, והּבאּור הּתחּתֹון. ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָּדאדם

ּד'אדם  הּפנימּיּות מתּגּלית הּתחּתֹון, אדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשל

- הּוא ׁשענינם ּדאצילּות, ספירֹות עׂשר ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָהעליֹון',

הּנראים  (ּפנים הּגנּוזֹות ספירֹות ּדעׂשר ְְְְִִִִִֶֶַַַָהּגילּוי

ּדאֹורֿאיןּֿבּמ (ּפׁשיטּות הּמים ׁשהם ועד ים), ְְְִִִֵֵֶַַַַַ

העבֹודה  (עלֿידי ׁשּמתּגּלה ועלֿידי עצמם. ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָסֹוף)
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'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ מלמטה ‰ÌÈBzÁz',ההתעוררות ÌÈÙ'c «¬»««ƒ¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ

˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ,האיןֿסוף אל ולהתקרב להתעלות הנמשכים ∆∆¿ƒ«¬ƒ
אחד, עניין עניינים, שני B¯ÈÙÒ˙נפעלים ¯NÚ) "ÌÈt" ÌÈNÚ«¬ƒ»ƒ∆∆¿ƒ

,(ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eËÈLt) ÌÈna (˙BÊeb‰ השני והעניין «¿««ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈlb˙Óe ÌÈÎLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ
ÌÈnaL 'ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈt'‰«»ƒ»∆¿ƒ∆««ƒ
(˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ)∆∆¿ƒ«¿
‰fÓe ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ∆
,'ÌÈBzÁz‰ ÌÈt' ÌÈNÚ«¬ƒ»ƒ««¿ƒ
eÈ‰ .˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ«¬ƒ«¿
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÌÈÚL∆ƒ¿»»¿∆∆¿ƒ
- ‡e‰ (˙eiÓÈÙa) ˙BÈeÏb‰«¿ƒ¿ƒƒ
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÈeÏÈb‰«ƒ¿∆∆¿ƒ

,˙BÊeb‰ לכאורה אם גם כלומר, «¿
הם  דאצילות ספירות שעשר נראה

דבר  של לאמיתו מוגדר, בציור ספירות

השתקפות) (ומעין גילוי אלא זה אין

הגנוזות  ספירות עשר »¿¿Ó‚e„a˙של
Ì„‡Ï ˙‡¯p‰ ÌÈt‰ ˙eÓc¿«»ƒ«ƒ¿≈»»»
˙eÓc‰ ‡È‰L ÌÈna ÏkzÒn‰«ƒ¿«≈««ƒ∆ƒ«¿

ÌÈna ˙‡¯p‰ עצמם¯NÚ) «ƒ¿≈««ƒ∆∆
.(˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿

Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ העמוקה במשמעות ¿«ƒ««
המשל  ‰p¯‡˙של ˙eÓc‰L∆«¿«ƒ¿≈

,ÌÓˆÚ ÌÈn‰ ‡È‰ ÌÈna««ƒƒ««ƒ«¿»
Ô·eÓ,בנמשל גם הוא ÌbLשכן »∆«

¯NÚ) 'ÌÈBzÁz‰ ÌÈt'‰«»ƒ««¿ƒ∆∆
Ì‰L ,(˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¬ƒ∆≈
,'ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÙ'c ÈeÏÈb‰«ƒ¿»ƒ»∆¿ƒ
,ÌÈÓ - ‡e‰ ÈÓÈt‰ ÌÈÚƒ¿»»«¿ƒƒ«ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eËÈLt ואף ¿ƒ¿≈
מצויירות  שהספירות נראה שבחיצוניות

בפנימיות  דבר, של לאמיתו ומוגדרות,

פשוטות. הן גם

·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»
·Ï Ôk ,ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk"««ƒ«»ƒ«»ƒ≈≈

,"Ì„‡Ï Ì„‡‰ הכתוב ומשמעות »»»»»»
שבהם  לפנים' הפנים ש'כמים היא

לאדם' האדם ב'לב גם כך מובן  הדבר

חידוש, הוא הדבר ¿BÓÎcƒשבזה
) ÌÈÓaL היינו eËÈLt˙ובנמשל ∆¿«ƒ¿ƒ

È„ÈŒÏÚ ,(ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c¿≈«¿≈
‰NÚ 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ«¬∆
,(˙B¯ÈÙÒ) "ÌÈt" Ì‰a»∆»ƒ¿ƒ
,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡a ‡e‰ ÔÎŒBÓk¿≈»»»»∆¿

‰NÚ ,ÔBzÁz‰ Ì„‡c 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬»««ƒ¿ƒ¿»»««¿«¬∆
ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡a ÔBzÁz‰ Ì„‡c ˙eÓc‰Â ¯eiv‰ זה ש'אדם ודבר «ƒ¿«¿¿»»««¿»»»»∆¿

הוא  האדם') אל האדם ('לב העליון' ב'אדם 'ציור' פועל פלא התחתון'

eÓc˙וחידוש. ˙‡¯ ÌÈnaL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈««««∆∆««ƒƒ¿≈¿
‡e‰ ,Ì‰a ˙ÏkzÒn‰ ÌÈt‰«»ƒ«ƒ¿«∆∆»∆
ÌÈËeLt Ì‰ ÌÈnL ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ≈¿ƒ
דמות, וכל ציור כל לשקף וביכולתם

ÌÈÏkzÒnLk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿∆ƒ¿«¿ƒ
¯eiˆ Ba LiL ¯·„a מיוחד ¿»»∆≈ƒ

משל  ÏLעצמו,ומוגדר ¯eiv‰«ƒ∆
¯·c‰ המסויים¯˙BÒ ‡e‰ «»»≈

Ba ˙ÏkzÒn‰ ÌÈt‰ ˙¯eˆÏ¿««»ƒ«ƒ¿«∆∆
(‰ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) אין ולכן «ƒ¿»¿≈¿ƒ

משתקפת  בו המביטה הפנים צורת

‰ÔBÈÏÚ'ממנו, Ì„‡'L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»∆¿
‡e‰ (˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ)∆∆¿ƒ«¬ƒ

¯eiˆ ˙ÈÁa תכונות והגדרות עם ¿ƒ«ƒ
'אדם'), (ציור CiLמסויימות CÈ‡≈«»

Ì„‡cייתכן  ¯eiv‰ Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿»»
ÔBzÁz‰ התעוררות תהיה וכאשר ««¿

ל'אדם  להתקרב התחתון' ב'אדם

את  יקבל העליון' 'אדם אזי העליון',

התחתון'? 'אדם של ההגדרות

,‰Êa ¯e‡a‰Â כאן אין שבעצם ¿«≈»∆
'אדם  של במהותו שינוי של פעולה

היה  שלא חדש דבר ויצירת העליון'

'אדם  של ההתעוררות לפני בו קיים

כפי  אפשרי, הדבר ולכן התחתון'

ומבאר, ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcשממשיך
ÔBzÁz‰ Ì„‡ ÏL ‰„B·Ú‰ לא »¬»∆»»««¿

בו  היה שלא עניין העליון' ב'אדם נוצר

אלא  ‰eiÓÈt˙כלל, ˙Èlb˙Óƒ¿«≈«¿ƒƒ
¯NÚ ,'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡'c¿»»»∆¿∆∆
ÌÈÚL ,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¬ƒ∆ƒ¿»»
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÈeÏÈb‰ - ‡e‰«ƒ¿∆∆¿ƒ
ÌÈ‡¯p‰ ÌÈt) ˙BÊeb‰«¿»ƒ«ƒ¿ƒ

ÌÈna ספירות שעשר לעיל כמבואר ,( ««ƒ
בעצם  הן דאצילות) (הספירות הגלויות

הגנוזות, הספירות של »¿ÚÂ„התגלות
Œ¯B‡c ˙eËÈLt) ÌÈn‰ Ì‰L∆≈««ƒ¿ƒ¿
È„ÈŒÏÚÂ .ÌÓˆÚ (ÛBÒŒÔÈ‡≈«¿»¿«¿≈
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ) ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆«¿≈»¬»

‡c˙eiÓÈt‰ (ÔBzÁz‰ Ì„ ¿»»««¿«¿ƒƒ
‡e‰L ,'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡'c¿»»»∆¿∆
,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eËÈLt‰«¿ƒ¿≈
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העליֹון', ּד'אדם הּפנימּיּות הּתחּתֹון) ְְְְְִִֶַַַָָָָָּדאדם

להיֹות  אפׁשר ּדאֹורֿאיןֿסֹוף , הּפׁשיטּות ְְְְִִֵֶֶַָׁשהּוא

הּתחּתֹון  ּדאדם הּצּיּור לֹומר 58ּבֹו יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְִִֵֶַַַַַָָ

על  ּובאּור טעם ּגם הּוא לּפנים" הּפנים ְִִִֵַַַַַַַַָָּד"כּמים

הּפנים  "מים ּדענין לאדם". האדם לב ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ"ּכן

מחּוץ  הּנראים הּתחּתֹונים' ׁשה'ּפנים הּוא ְְִִִִִִֶַַַַַָָלּפנים"

עם  'חד' הם  הּגלּויֹות) ספירֹות (עׂשר ְְִִִֵֶֶַַַַלּמים

ספירֹות  (עׂשר ּבּמים הּנראים העליֹונים' ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָה'ּפנים

עצמם  הּמים עם 'חד' ׁשהם ועד ְְְִִֵֶַַַַַַָהּגנּוזֹות),

"לב  על הּטעם וזהּו ּדאֹורֿאיןֿסֹוף), ְְְִֵֵֶַַַַ(ּפׁשיטּות

הּצּיּור  נעׂשה העליֹון' ׁשּב'אדם לאדם", ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהאדם

הּתחּתֹון. ְְַַָָּדאדם

,ÛÈÒB‰Ïe ּדזה ו) (סעיף לעיל המבאר ּדעלּֿפי ¿ƒְְְְְִִֵֶַַָֹ

ּדלמעלה  ׁשההמׁשכה ּברצֹונֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָׁשעלה

ׁשרׁש ּכי הּוא, אתערּותאּֿדלתּתא עלֿידי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹּתהיה

אֹורֿאיןֿסֹוף  ּבעצמּות הּוא ְְְְֲִִֵַַָָָהאתערּותאּֿדלתּתא 

מּצדֿעצמֹו ׁשהּוא ּכמֹו מהאֹור ּגם ְְְְִֵֶֶַַַַָָׁשּלמעלה

האתערּותאּֿדלתּתא, ענין ּברצֹונֹו ׁשעלה ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָקֹודם

ּדאדם  העבֹודה ׁשעלֿידי לזה ּדנֹוסף לֹומר, ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

העליֹון' ּד'אדם הּפנימּיּות מתּגּלה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָהּתחּתֹון

ּכמֹו ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הּפׁשיטּות עם 'חד' ְְְִִֵֶַַׁשהּוא

ׁשּיכּות  לֹו ׁשּיׁש [האֹור מים ּבבחינת ְִִִֵֶֶַַַָָׁשהּוא

ׁשאפׁשר  ּבאֹופן הם ּבהם, ׁשּמסּתּכלים לפני ׁשּגם ּכפׁשּוטם מים ּדּוגמת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלצּיּור,

ּדאדם  העבֹודה עלֿידי הּנה ּבהם], ׁשּמסּתּכלת הּפנים ּבהם נראה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהיֹות

ּכמֹו מהאֹור ּגם ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ּגילּוי ּגם נמׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהּתחּתֹון,

מּצדֿעצמֹו. ְִֶַַׁשהּוא

ּד'אד p‰Â59‰יו"ד) הּפנימּיּות מתּגּלה ׁשעלֿידּה היא העבֹודה העליֹון' ם ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָ

ספירֹות  ׁשעׂשר זה ּכי הּבהמית. נפׁש ּדברּור העבֹודה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבכללּות

הּגנּוזֹות, ספירֹות מעׂשר ׁשּנתהּוּו נבּדל ּדבר ּכמֹו (ּבחיצֹונּיּות) הם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּגלּויֹות

ועלֿידי  הּגלּויֹות. ספירֹות לעׂשר הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר ּבין הּפרסא מּצד ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּוא

ספירֹות  (עׂשר מאצילּות למעלה ׁשּבין הּפרסא זיּכּו נעׂשה הּבהמית נפׁש ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזּכּו
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הנראים 58) הפנים ע"ד עצמו, אדה"ע הוא אלא העליון מאדם מובדל דבר אינו העליון שבאדם התחתון דאדם והציור

ראה  - שבו התחתון דאדם הציור ע"י העליון באדם (ח"ו) שינוי שאין מובן ועפ"ז בפנים). (כנ"ל עצמם המים שהם במים

תפ. ע' בשלח אוה"ת גם וראה תתקסה. ע' ח"ב תער"ב תתקעהֿו.59)המשך ע' ח"ב תער"ב המשך ראה לקמן, בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯LÙ‡ יכולÔBzÁz‰ Ì„‡c ¯eiv‰ Ba ˙BÈ‰Ï58 שבמים כמו ∆¿»ƒ¿«ƒ¿»»««¿

באריכות. לעיל כמבואר צורה, להיות יכולה מצורה הפשוטים

‡e‰ "ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnÎ"c ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ רק לא ¿«ƒ∆≈«¿««ƒ«»ƒ«»ƒ
אלא הרוחני לעניין גשמי ‰‡„Ìמשל ·Ï Ôk" ÏÚ ¯e‡·e ÌÚË Ìb«««≈«≈≈»»»

ÌÈt‰ ÌÈÓ" ÔÈÚc ."Ì„‡Ï»»»¿ƒ¿««ƒ«»ƒ
"ÌÈtÏ הפנימית משמעותו לפי «»ƒ

'ÌÈBzÁz‰ ÌÈt'‰L ‡e‰∆«»ƒ««¿ƒ
¯NÚ) ÌÈnÏ ıeÁÓ ÌÈ‡¯p‰«ƒ¿ƒƒ««ƒ∆∆
'„Á' Ì‰ (˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿≈«

ממש אחת ‰'ÌÈtמציאות ÌÚƒ«»ƒ
ÌÈna ÌÈ‡¯p‰ 'ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«ƒ¿ƒ««ƒ
„ÚÂ ,(˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ)∆∆¿ƒ«¿¿«

'„Á' Ì‰Lממש אחת ÌÚמציאות ∆≈«ƒ
Œ¯B‡c ˙eËÈLt) ÌÓˆÚ ÌÈn‰««ƒ«¿»¿ƒ¿

,(ÛBÒŒÔÈ‡ שהספירות וכאמור ≈
הספירות  של התגלות הן הגלויות

עם  אחת מציאות גם וממילא הגנוזות,

הספירות  נמצאות שבו עצמו האיןֿסוף

"Ï·הגנוזות, ÏÚ ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆««««≈
Ì„‡'aL ,"Ì„‡Ï Ì„‡‰»»»»»»∆»»»
Ì„‡c ¯eiv‰ ‰NÚ 'ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¬∆«ƒ¿»»

.ÔBzÁz‰««¿
,ÛÈÒB‰Ïe,בזה עניין ÈtŒÏÚcעוד ¿ƒ¿«ƒ

‰Êc (Â ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰«¿…»¿≈¿ƒ¿∆
‰ÎLÓ‰‰L BBˆ¯a ‰ÏÚL∆»»ƒ¿∆««¿»»
È„ÈŒÏÚ ‰È‰z ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»ƒ¿∆«¿≈

‡e‰ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ לא ƒ¿¬»ƒ¿«»
יש  דלתתא' ל'אתערותא שאכן בגלל

דלעילא' ה'אתערותא את לעורר כוח

העניינים, שני בין איןֿערוך שהרי

אלא, לעיל, L¯Lכמבואר Èkƒ…∆
Ú˙‡‰‡z˙ÏcŒ‡˙e¯,מאד גבוה »ƒ¿¬»ƒ¿«»

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚa ‡e‰¿«¿≈
BÓk ¯B‡‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈»¿
Ì„B˜ BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰L∆ƒ««¿∆
ÔÈÚ BBˆ¯a ‰ÏÚL∆»»ƒ¿ƒ¿«

,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ זה ולפי »ƒ¿¬»ƒ¿«»
ŒÏÚL ‰ÊÏ ÛÒBc ,¯ÓBÏ LÈ≈«¿»¿∆∆«
ÔBzÁz‰ Ì„‡c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿»»««¿
Ì„‡'c ˙eiÓÈt‰ ‰lb˙Óƒ¿«»«¿ƒƒ¿»»

'„Á' ‡e‰L 'ÔBÈÏÚ‰ מציאות »∆¿∆«
ממש Œ¯B‡cאחת ˙eËÈLt‰ ÌÚƒ«¿ƒ¿

˙eÎiL BÏ LiL ¯B‡‰] ÌÈÓ ˙ÈÁ·a ‡e‰L BÓk ÛBÒŒÔÈ‡≈¿∆ƒ¿ƒ««ƒ»∆≈«»
,Ì‰a ÌÈÏkzÒnL ÈÙÏ ÌbL ÌËeLÙk ÌÈÓ ˙Ó‚ec ,¯eiˆÏ¿ƒ¿««ƒƒ¿»∆«ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆

¯LÙ‡L ÔÙB‡a Ì‰יכולÌÈt‰ Ì‰a ‰‡¯ ˙BÈ‰Ï ≈¿∆∆∆¿»ƒ¿ƒ¿∆»∆«»ƒ
‰p‰ ,[Ì‰a ˙ÏkzÒnLלכך Ì„‡cבנוסף ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ∆ƒ¿«∆∆»∆ƒ≈«¿≈»¬»¿»»

,ÔBzÁz‰,בהרבה גדול חידוש נפעל ««¿
Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb Ìb CLÓƒ¿»«ƒ«¿
¯B‡‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»«≈»

BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰L BÓk ולא ¿∆ƒ««¿
שהוא  מכפי נעלה וכמובן ציור בו שייך

מים. בחינת

‰p‰Â („"ÂÈ59‰„B·Ú‰ של ¿ƒ≈»¬»
למטה  lb˙Ó‰האדם d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿«»

'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡'c ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ¿»»»∆¿
˙eÏÏÎa ‡È‰ כללי באופן ƒƒ¿»
¯e¯·c ‰„B·Ú‰ והעלאתLÙ »¬»¿≈∆∆

¯NÚL ‰Ê Èk .˙ÈÓ‰a‰««¬ƒƒ∆∆∆∆
Ì‰ ˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿≈
Ïc· ¯·c BÓk (˙eiBˆÈÁa)¿ƒƒ¿»»ƒ¿»
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÓ ee‰˙pL∆ƒ¿«≈∆∆¿ƒ
‡Ò¯t‰ „vÓ ‡e‰ ,˙BÊeb‰«¿ƒ«««¿»
מבדיל  למסך שנמשל והעלם צמצום

'והבדילה  הפסוק על אונקלוס (כתרגום

פרסא) NÚ¯הפרוכת', ÔÈa≈∆∆
¯NÚÏ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿¿∆∆
È„ÈŒÏÚÂ .˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿¿«¿≈

CekÊ והעלאת LÙועידון ƒ∆∆
˙ÈÓ‰a‰ שבאדםCekÈÊ ‰NÚ ««¬ƒ«¬∆ƒ

‰ÏÚÓÏ ÔÈaL ‡Ò¯t‰««¿»∆≈¿«¿»
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ) ˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒ∆∆¿ƒ
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כג d"kyz'd ,(xwea zeptl) zereayd bgc '` lil

הּגלּויֹות), ספירֹות (עׂשר ואצילּות ְְְֲִִֶֶַַַהּגנּוזֹות)

ספירֹות  ּבעׂשר ּבגילּוי נרּגׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָועלֿידיֿזה

הּגנּוזֹות, ספירֹות ּדעׂשר הּגילּוי ׁשהם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַּדאצילּות

הּנראים  הם ׁשּבּמים ׁשהּפנים לעיל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוכּנזּכר

נפׁש וזּכּו ּברּור ּדעלֿידי ּולהֹוסיף, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָלהאדם.

הּזּכּו וגם הּפרסאֹות, ּכל זּכּו נעׂשה ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָהּבהמית

ּדעׂשר  החּבּור ועלֿידיֿזה, הראׁשֹון, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָּדצמצּום

הּוא  הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר עם הּגלּויֹות ְְְְִִִֶֶַַספירֹות

ּכֹולל  הּגנּוזֹות, ספיר ֹות ׁשּבעׂשר הּדרגֹות ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָעם

הּצמצּום. ׁשּלפני הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַּגם

נפׁש זּכּו ׁשעלֿידי ,לאיד הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָועלּֿדרֿזה

אצילּות  ׁשּבין הּפרסא ּגם מזּדּככת ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּבהמית,

עלֿ הּוא ההעלם [ּדעקר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּדאדם  החּבּור נעׂשה ועלֿידיֿזה זֹו], ּפרסא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָידי

ׁשעלֿידּה והעבֹודה העליֹון'. 'אדם עם ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָהּתחּתֹון

היא  אֹורֿאיןֿסֹוף ּדעצמּות הּגילּוי ְְְִִִֵַַָנמׁש

מהתלּבׁשּות  (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ׁשּמּצד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהעבֹודה

העבֹודה  הּוא ּדבכללּות הּבהמית), ונפׁש ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָּבגּוף

העבֹודה  ׁשעלֿידי זה ּכי ּדלּבא'. ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּד'רעּותא

הּוא  אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ּגילּוי נמׁש ְְְְִִִֵֵַָָּדיׂשראל

(ּכּנזּכר  ּבמחׁשבה" ּד"עלּו הּנׁשמֹות, מעלת ְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָמּצד

הּוא  זה ּגילּוי המׁשכת ולכן ו), סעיף ְְְְִִֵֵֶַַָָלעיל

ּדלּבא'. 'רעּותא ְְְִֵַָָעלֿידי

ּבמּתןּֿתֹורה p‰Â‰יא) ׁשּנתחּדׁש ּבחדּוׁש ¿ƒ≈ְְִִֵֶַַַַָ

ועלּֿדרֿזה  הראׁשֹונה, ְִֶֶֶַַַַָָ[ּבּפעם

המׁשכת  ענינים. ׁשני ׁשנה], ׁשּבכל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבמּתןּֿתֹורה

"אנכי  – ליׂשראל אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ְְְְִִִֵֵַָָֹוגילּוי

עלֿידי  הּוא זה ּגילּוי  והמׁשכת ,"אלקי ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹהוי'

ּד ּבין 'רעּותא והמחצה הּגזרה ּובטּול לּבא'. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

ותחּתֹונים  והמׁשכת 60עליֹונים העֹולמֹות. ּבכל , ְְְְְְִִֶַַַָָָָ
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ועוד.60) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,(˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ) ˙eÏÈˆ‡Â (˙BÊeb‰ המבדיל והמס ך «¿«¬ƒ∆∆¿ƒ«¿

מסתיר, ופחות זך יותר נהיה ÈeÏÈ‚aומעלים Lb¯ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»¿ƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa'ו'גדר ב'ציור' שהן ‰ÈeÏÈbלמרות Ì‰L »∆∆¿ƒ«¬ƒ∆≈«ƒ
˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc,'ו'מצוירות מוגדרות ÏÈÚÏשלא ¯kÊpÎÂ ¿∆∆¿ƒ«¿¿«ƒ¿»¿≈

ÌÈnaL ÌÈt‰L הפשוטיםÌ‰ ∆«»ƒ∆««ƒ≈
Ì„‡‰Ï ÌÈ‡¯p‰ ולא המים מתוך «ƒ¿ƒ¿»»»

שהם  במים שהביטו הפנים דמות

נבדלת. ומציאות מוגדר בציור

¯e¯a È„ÈŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿«¿≈≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙ CekÊÂ אדם כל של ¿ƒ∆∆««¬ƒ

Ïkפרטי, CekÊ ‰NÚ«¬∆ƒ»
,˙B‡Ò¯t‰ שבין הפרסא רק ולא ««¿»

הגנוזות  לספירות הגלויות הספירות

ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓˆc Cekf‰ Ì‚Â¿««ƒ¿ƒ¿»ƒ
צמצום  שהוא הצמצום כל התחלת

מאוד, שכל ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰גדול ¿«¿≈∆
אינם  וכבר מזדככים הצמצומים

הרי  ומסתירים, eaÁ‰«ƒ¯מעלימים
ÌÚ ˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc¿∆∆¿ƒ«¿ƒ
‡e‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ«¿
¯NÚaL ˙B‚¯c‰ Ïk ÌÚƒ»«¿»∆¿∆∆
Ìb ÏÏBk ,˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿≈«

נעלית, הכי B¯ÈÙÒ˙הדרגה ¯NÚ∆∆¿ƒ
ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ˙BÊeb‰«¿∆ƒ¿≈«ƒ¿
דבר  של שלאמיתו בחסידות (כמבואר

עשר  באמצעות הם והמשכה גילוי כל

ספירות  עשר המושג ובעצם ספירות,

ועד  עליונות, הכי בדרגות גם קיים

הצמצום). שלפני לבחינות

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ של שהעבודה כשם ¿«∆∆∆
של  חיבור פועלת הבהמית נפש בירור

הכי  לדרגה עד הגלויות הספירות

הגנוזות, הספירות של ‰e‡עליונה
C„È‡Ï זיכוך לגבי שני, לצד ¿ƒ»
LÙהתחתון, CekÊ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ∆∆

˙ÎkcÊÓ ,˙ÈÓ‰a‰ הפרסא רק לא ««¬ƒƒ¿«∆∆
הספירות  בין הספירות, בין המבדלת

אלא  והגנוזות ‰Ò¯t‡הגלויות Ìb«««¿»
Œ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡ ÔÈaL∆≈¬ƒƒ¿ƒ»
ÌÏÚ‰‰ ¯˜Úc] ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ««∆¿≈
לאור  הבליֿגבול האור בין והצמצום

ובנבראים  בעולמות BÊ],מוגבלים המאיר ‡Ò¯t È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»
Ì„‡' ÌÚ ÔBzÁz‰ Ì„‡c ¯eaÁ‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆«ƒ¿»»««¿ƒ»»

.'ÔBÈÏÚ‰»∆¿

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚc ÈeÏÈb‰ CLÓ d„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰Â¿»¬»∆«»»ƒ¿»«ƒ¿«¿≈
‰„B·Ú‰ ‡È‰ היא הבהמית, הנפש זיכוך של מהעבודה יותר הנעלית  ƒ»¬»

‰ÓLp‰העבודה  „vnL עצמהÛe‚a ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL) ∆ƒ««¿»»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
'‡aÏc ‡˙eÚ¯'c ‰„B·Ú‰ ‡e‰ ˙eÏÏÎ·c ,(˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ¿ƒ¿»»¬»ƒ¿»¿ƒ»
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˙eÓˆÚ ÈeÏÈb CLÓ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«¿
„vÓ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈ƒ«
eÏÚ"c ,˙BÓLp‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»¿»
ÏÈÚÏ ¯kÊpk) "‰·LÁÓa««¬»»«ƒ¿»¿≈
ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰ ÔÎÏÂ ,(Â ÛÈÚÒ¿ƒ¿»≈«¿»«ƒ
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לעורר  יכולה לא הבהמית הנפש עם

אותה.
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מישראל, ואחד אחד לכל מאיר
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גזר  שהמלך מדינות לשתי נמשל תורה

ובני  לשנייה יעלו לא האחת שבני

ואחרֿכך  לראשונה ירדו לא השנייה

תורה  במתן היה וכך הגזירה, התבטלה

במתן  ואילו ותחתונים עליונים בין חיבור אפשרה שלא מחיצה הייתה אז שעד

סיני", הר על ה' "וירד – לתחתונים ירדו עליונים (כאשר בטלה הגזירה תורה

ביטול  עם תורה, ובמתן עלה") אמר משה "ואל – לעליונים עלו ותחתונים
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ולכן  הּבהמית. נפׁש ּברּור עלֿידי הּוא זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָּגילּוי

למּתןּֿתֹורה, ההכנה ׁשהיא העֹומר, ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּבספירת

ּדנפׁש הּמּדֹות ּברּור הענינים, ׁשני להיֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָצרי

('רעּותא  "מאד ּד"בכל והאהבה ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹהּבהמית,

ְִָּדלּבא').

e‰ÊÂ מּיֹום גֹו' לכם ּוספרּתם ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְִֶֶֶַַָָ

עמר  ּדענין גֹו', הּתנּופה עמר את ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָֹֹהביאכם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא גֹו' העמר 61הּתנּופה את והניף ְְְִֵֶֶֶַָָָֹ

(ּדהאדם) זה רצֹון ועלֿידי ּדלּבא', 'רעּותא הּוא לרצֹונכם לרצֹונכם, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָגֹו'

ּבזמן  ּתמימֹות, הן "אימתי וזהּו מקֹום". ׁשל "רצֹונֹו ּוממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ"עֹוׂשים"

אמּתית  הּתמימּות, ענין הּוא זֹו ּדהמׁשכה מקֹום", ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיׂשראל

ְֵַהּׁשלמּות.
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יא.61) כג, אמור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המחיצה בטלה ותחתונים, עליונים בין המפרידה ‰BÓÏBÚ˙.הגזירה ÏÎa¿»»»

‰Ê ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰Âותחתונים עליונים e¯a¯שמחבר È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ¿«¿»«ƒ∆«¿≈≈
.˙ÈÓ‰a‰ LÙ∆∆««¬ƒ

CÈ¯ˆ ,‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Î‰‰ ‡È‰L ,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒa ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿ƒ«»∆∆ƒ«¬»»¿««»»ƒ
,ÌÈÈÚ‰ ÈL ˙BÈ‰Ï העניין ƒ¿¿≈»ƒ¿»ƒ

LÙcוזיכוך e¯a¯האחד  ˙Bcn‰ ≈«ƒ¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ המבטלת העבודה שהיא ««¬ƒ

בין  ומחברת והמחיצות הצמצומים את

ותחתונים, «¬»«¿Â‰‡‰·‰עליונים
‡˙eÚ¯') "E„‡Ó ÏÎ·"cƒ¿»¿…∆¿»

('‡aÏc המשכת את הפועלת שהיא ¿ƒ»
למטה  ("אנוכי") .עצמותו

Ìz¯ÙÒe ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿«¿∆
'B‚ ÌÎÏ החל העומר ספירת את »∆

¯ÓÚ ˙‡ ÌÎ‡È·‰ ÌBiÓƒ¬ƒ¬∆∆…∆
¯ÓÚ ÔÈÚc ,'B‚ ‰Ùez‰«¿»¿ƒ¿«…∆
BÓk ‡e‰ 'B‚ ‰Ùez‰«¿»¿

·e˙kL61¯ÓÚ‰ ˙‡ ÛÈ‰Â ∆»¿≈ƒ∆»…∆
‡e‰ ÌÎBˆ¯Ï ,ÌÎBˆ¯Ï 'B‚ƒ¿¿∆ƒ¿¿∆

ישראל נשמות של הנעלית לעבודה aÏc‡',עצמן,רמז ‡˙eÚ¯' העבודה ¿»¿ƒ»
לאלוקות, הלב רצון התעוררות (Ì„‡‰c)של ‰Ê ÔBˆ¯ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»∆¿»»»

Ô‰ È˙ÓÈ‡" e‰ÊÂ ."ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯" ÌÈÎÈLÓÓe "ÌÈNBÚ"ƒ«¿ƒƒ¿∆»¿∆≈»«≈
,"ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓÊa ,˙BÓÈÓz וזו ¿ƒƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿∆»

המדרש  דברי של הפנימית המשמעות

שספירת  המאמר בתחילת המובאים

של  ומדריגה במעלה היא העומר

שבתות  'שבע ככתוב 'תמימות',

'עושין  ישראל בני כאשר תמימות',

מקום' של BÊרצונו ‰ÎLÓ‰c¿«¿»»
הנשמות  עבודת על ה'עצמות' המשכת

דליבא' ÔÈÚב'רעותא ‡e‰ƒ¿«
.˙eÓÏM‰ ˙ÈzÓ‡ ,˙eÓÈÓz‰«¿ƒ¬ƒƒ«¿≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zenai(ycew zay meil)

.dxezd on mizn ipy zy` zaygpy in mb maiil e`eaiy eyyge
dilr `ay e` ,xn`n da dyry dy`d z` wx ,df mrh itle
dzxv la` ,minai ipy zwif dilr yiy oeik ,maiil xeq` ohwd

,dxqe`l daiq oi`y oeik maiizdl zxzenïðéòîLàådf oic `pzd §©§§¦©
ìBãâa ïécä àeäå ,ïè÷a,zxzen dzxvy xn`n da dyryéàäå §¨¨§©¦§¨§©

øîà÷cepic z` `pzdïè÷ameyn ,lecba `leéà÷ ïè÷ácmeyn - §¨¨©§¨¨¦§¨¨¨¥
.ohwa dfd oicd z` mb azk okl ,ohw z`ia ipica dzr cr wqry
ab`e ,miaxa df oipr cnlpy zra rxi`y dyrn d`ian `xnbd

:`xnbd zxne` .exne` mya xac zxin` ly oiprd x`eai jkìæà̈©
jld -,øæòìà éaøeì øîààLøãî éa àzòîLyxcnd ziaa xn` - ©¦¤§¨¨¨©¦§©§¨¥¦§§¨

,xac lkl lecba xn`nk ohw z`ia eyry ,efd drenyd z`àìå§Ÿ
ïðçBé éaøc déîMî døîàdidy s` ,opgei iax mya z`f xn` `le - ©§¨¦§¥§©¦¨¨

.epnn z`f rnye ecinlzïðçBé éaø òîLz` xn` `l xfrl` iaxy ¨©©¦¨¨
,enya drenydãt÷éà.jk lr citwd -déaâì ìeòeiptl eqpkp - ¦§©§©¥

éqà éaøå énà éaøe ,eqiitl ick,déì eøîàm`däNònä äéä Ck àì ©¦©¦§©¦©¦¨§¥Ÿ¨¨¨©©£¤
àéøáè ìL úñðkä úéáami`pzd epcykaoicøâðmiagezy gixA - §¥©§¤¤¤§¤§¨§¤¤¨¦©

,zlcd z` ea lerpl ick sewynay xega eze`BLàøa LiL¤¥§Ÿ
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,miyinyzéñBé éaøå øæòìà éaø Ba e÷ìçpLeagzl xzen m` ¤¤§§©¦¤§¨¨§©¦¥
,xqe` xfrl` iaxy ,zlcd z` lerpl ick sewynay xega zaya
epice ,yeniyl ie`xy dar y`x el yiy oeik ,xizn iqei iaxe

ok ewlgpe ,ilkk.ïúîça äøBz øôñ eòøwL ãò©¤¨§¥¤¨©£¨¨
:`xnbd ddnz ,dyrnd xetiqa `xnbd jiynzy mcew'eòø÷'¨§

Czòc à÷ìñ.micia dpeeka dxez xtq erxwy jzrca dlrz ike - ¨§¨©§¨
:`xnbd zvxznàîéà àlà,[xen`-]ïúîça äøBz øôñ òø÷pL- ¤¨¥¨¤¦§©¥¤¨©£¨¨

cg` lky jezn ,dxezd xtq rxwpy mxbp mdly gekied zngny
.eixack miweqtd on gikedl ick ea jyn

:opgei iaxl iq` iaxe in` iax ixaca dkiynn `xnbdedze`a
dry,àîñé÷ ïa éñBé éaø íL äéäeäéäé àì íà éðà déîz ,øîà ¨¨¨©¦¥¤¦§¨¨©¨¥©£¦¦Ÿ¦§¤

Bæ úñðkä úéal mewn,íéáëBk úãBáò,qrk icil ea e`ay oeik ¥©§¤¤£©¨¦

,zqpkd zian dpiky ilbx wgec qrkeäåä ïëåxg`ly ,did jke - §¥£¨
iax epeekzde .miakek zcearl mewn dfd zqpkd zia dyrp onf
`le ,dlwz icil `ian qrkdy opgei iaxl fenxl iq` iaxe in`

.xfrl` iax lr qerkl i`ck
,opgei iaxl ok exn`y xg`léôè ãt÷éà øãä,xzei citwde xfg - £©¦§©§¥

øîà,opgei iax mdléîð àúeøáçxfrl` iax z` miyer mz` ike - £©©§¨©¥
eidy iqei iaxe xfrl` iaxn di`x mi`ian mz`y ,ily xagk

okle ,mixag,dlwz icil e`ae ,ipyd lr cg` qerkl mdl did `l
.eilr qerkl il ie`xe ,`ed icinlz xfrl` iax la`

déaâì ìeòeiptl qpkp -éãéà øa á÷òé éaø,eqiitl ickdéì øîà §©¥©¦©£Ÿ©¦¦£©¥
weqta xn`p ,awri iax(eh `i ryedi)Bcáò äLî úà 'ä äeö øLàk'©£¤¦¨¤¤©§

øLà ìkî øác øéñä àì òLBäé äNò ïëå òLBäé úà äLî äeö ïk¥¦¨¤¤§ª©§¥¨¨§ª©Ÿ¥¦¨¨¦¨£¤
,'äLî úà 'ä äeö,dyn itn did ryedi dyry dn lk ,xnelk ¦¨¤¤

,le`yl yie .'d edeivy itkøîàL øác ìk ìò éëåmdlòLBäé §¦©¨¨¨¤¨©§ª©
l`xyil,'äLî éì øîà Ck' íäì øîBà äéädidy xazqn `l ixde ¨¨¥¨¤¨¨©¦¤

,okàlàdid i`ceLøBãå áLBé òLBäél`xyilíúñxnel ila - ¤¨§ª©¥§¥§¨
,mixacd z` rny inn.àéä äLî ìL BúøBzL ïéòãBé ìkäåenke §©Ÿ§¦¤¨¤¤¦

okøBãå áLBé Eãéîìz øæòìà éaø óàíúñ L,jny z` xnel `la ©©¦¤§¨¨©§¦§¥§¥§¨
ék ïéòãBé ìkäå,yxecy dn.àéä ElLe opgei iax qiitzpíäì øîà §©Ÿ§¦¦¤§¦¨©¨¤

,iq` iaxe in` iaxlñéiôì ïéòãBé ízà éà äî éðtî,ize` zevxle ¦§¥¨¦©¤§¦§©¥
kawri iax ize` dvixy en.eðéøáç éãéà ïá §¤¦¦£¥¥

:`xnbd zl`eyéàä élek ãéô÷ àîòè éàî ,ïðçBé éaøårecn - §©¦¨¨©©£¨¨¦¥©
.enya dkldd z` xfrl` iax xn` `ly lr jk lk citwd

meyn :`xnbd daiynáéúëc éàî ,áø øîà ,äãeäé áø øîàcedn - §¨©©§¨¨©©©¦§¦
mildza jlnd cec xn`y weqtd yexit(d `q)Eìäàá äøeâà'¨¨§¨¨§

,'íéîìBòdfd mlera ,zenler ipya xebiy ywia cecy rnyny ¨¦
,dyw dxe`kle ,`ad mleraeøeâì íãàì Bì øLôà éëåzg` zaa §¦¤§¨§¨¨¨

,àlà .íéîìBò éðLajkìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîà ¦§¥¨¦¤¨¨©¨¦¦§¥©¨¨¦¤
ïBöø éäé ,íìBò¨§¦¨
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המשך מעמוד רנר



כה

mexnl dyn dlry drya

ולכן  הּבהמית. נפׁש ּברּור עלֿידי הּוא זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָּגילּוי

למּתןּֿתֹורה, ההכנה ׁשהיא העֹומר, ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּבספירת

ּדנפׁש הּמּדֹות ּברּור הענינים, ׁשני להיֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָצרי

('רעּותא  "מאד ּד"בכל והאהבה ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹהּבהמית,

ְִָּדלּבא').

e‰ÊÂ מּיֹום גֹו' לכם ּוספרּתם ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְִֶֶֶַַָָ

עמר  ּדענין גֹו', הּתנּופה עמר את ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָֹֹהביאכם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא גֹו' העמר 61הּתנּופה את והניף ְְְִֵֶֶֶַָָָֹ

(ּדהאדם) זה רצֹון ועלֿידי ּדלּבא', 'רעּותא הּוא לרצֹונכם לרצֹונכם, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָגֹו'

ּבזמן  ּתמימֹות, הן "אימתי וזהּו מקֹום". ׁשל "רצֹונֹו ּוממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ"עֹוׂשים"

אמּתית  הּתמימּות, ענין הּוא זֹו ּדהמׁשכה מקֹום", ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיׂשראל

ְֵַהּׁשלמּות.
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Ìz¯ÙÒe ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿«¿∆
'B‚ ÌÎÏ החל העומר ספירת את »∆
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,zereayd bgc 'a mei .c"qa
d"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
˙ÈNÚÂ נדבת מּסת אלקי להוי' ׁשבּועֹות חג ¿»ƒ»ְֱֲִִֶַַַַָָָֹ

גֹו' ּתּתן אׁשר הּדּיּוק 1יד וידּוע ּבמה 2. ְְְֲִִֵֶַַַָָ

אל  ׁשּי הּנדיבּות ענין הרי ,יד נדבת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּכתּוב

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּומהּו3הּלב, יביאה, לּבֹו נדיב ּכל ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

ּבזה  ּדּיּוק ועֹוד ּדוקא. יד נדבת מה 4אֹומרֹו , ְְְְְִִֶַַַָָָ

מּמה  ּדהּנה, ּדוקא. הּׁשבּועֹות לחג זה ענין ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּי

חז"ל  ּדרׁשּו ,"יד נדבת "מּסת ׁשאדם 5ׁשּכתּוב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

להקריב  ׁשּצרי הינּו, החּולין, מן חֹובתֹו ְְְִִִִִֵֶַַַָָמביא

הּמעׂשר  מן יֹותר ּבריּבּוי יפה,6קרּבנֹות ּבעין , ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ּבחג  להדיא נתּפרׁש זה וענין ויּתּור. ׁשל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָּובאֹופן

צרי הּמֹועדים ׁשּבכל ילפינן ּומּמּנּו ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָהּׁשבּועֹות,

ויּתּור. ׁשל ּובאפן יפה ּבעין הּקרּבנֹות ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹלהיֹות

הּפסח, ּבחג זה ענין למימר ליּה הוה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָולכאֹורה,

לרגלים  ראׁשֹון ּכל 7ׁשהּוא על נלמד ּומּמּנּו , ְְִִִִֶֶַַָָָ

הּׁשבּועֹות  ּבחג זה ענין נאמר ולּמה ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָהּמֹועדים,

נתּפרׁש "יד נדבת "מּסת ׁשהּכתּוב ּומּזה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּדוקא.

ּבעין  הּנתינה ענין ׁשעיקר מּוכח, הּׁשבּועֹות, ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּבחג

הּׁשבּועֹות  לחג ׁשּי ויּתּור ׁשל ּובאֹופן ְְִֶֶַַַָָָָיפה

ּד"נדבת  הענין אּלא) הּלב, נדבת ענין ּכלּֿכ (לא מּודגׁש ּגּופא ּובזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּדוקא,

לעיל. ּכּנזּכר ּדוקא, "ְְְְִֵַַָָָיד

ּתח ÔÈ·‰Ïeב) להקּדים יׁש הענין, ּבהפטרה ּבאּור ּׁשּכתּוב מה ּדמּות 8ּלה ועל ¿»ƒְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

להבין  ּדצרי מּלמעלה, עליו אדם ּכמראה ּדמּות מהּו9הּכּסא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

ּגּוף  לֹו ואין הּגּוף ּדמּות לֹו אין הלא למעלה, אדם צּיּור ּובמדרׁש10ענין . ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

ועל 11רּבה  ׁשּנאמר כּו' ליֹוצרּה צּורה ׁשּמדּמין נביאים ׁשל ּכחן "ּגדֹול איתא ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

זה  ׁשענין ּכיון אמנם, מּלמעלה", עליו אדם ּכמראה ּדמּות הּכּסא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּדמּות

ׁשּכן  לֹומר צרי עלּֿכרח ּבּתֹורה, נאמר ליֹוצרּה) צּורה מדּמין ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ(ׁשהּנביאים
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ר"ה.7)עה"פ. מסכת כו.8)ריש א, יחזקאל - השבועות דחג א' (המשך 9)דיום העת"ר תשא כי ד"ה ראה - לקמן בהבא

תתצו). ס"ע ח"ב יגדל.10)תער"ב כז.11)פיוט ר"פ ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: נאמר השבועות, חג אודות

Ôzz ¯L‡ E„È ˙·„ ˙qÓ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï ˙BÚe·L ‚Á ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»«»«¬»»¡…∆ƒ«ƒ¿«»¿¬∆ƒ≈
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e˙kL·הכתוב  ‰Óa זה ‰e·È„p˙בפסוק ÔÈÚ È¯‰ ,E„È ˙·„ ¿«∆»ƒ¿«»¿¬≈ƒ¿««¿ƒ
·e˙kL BÓk ,·l‰ Ï‡ CiL3 «»∆«≈¿∆»

ישראל בתורה  שבני התרומות לגבי

וכליו  המשכן למלאכת …Ïkהביאו
B¯ÓB‡ e‰Óe ,‰‡È·È BaÏ ·È„¿ƒƒ¿ƒ∆»«¿
למה  ללב, שייכת שהנדיבות ומאחר

כאן  Âc˜‡?נאמר E„È ˙·„ƒ¿«»¿«¿»
˜eic „BÚÂ נוספת ,Êa4‰שאלה ¿ƒ»∆

‰Ê ÔÈÚ CiL ‰Ó הנדיבות של ««»ƒ¿»∆
קרבנות  ‰BÚe·M˙להביא ‚ÁÏ¿««»

‡˜Âc בכל קרבנות מביאים והרי «¿»
השנה? ימות

·e˙kL ‰nÓ ,‰p‰c זה בפסוק ¿ƒ≈ƒ«∆»
eL¯c ,"E„È ˙·„ ˙qÓ"ƒ«ƒ¿«»¿»¿

Ï"ÊÁ5B˙·BÁ ‡È·Ó Ì„‡L ¬«∆»»≈ƒ»
להביא  חייב שהוא ÔÓƒקרבן

CÈ¯vL ,eÈ‰ ,ÔÈÏeÁ‰«ƒ«¿∆»ƒ
¯˙BÈ ÈeaÈ¯a ˙Ba¯˜ ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ»¿»¿ƒ≈

¯NÚn‰ ÔÓ6, מאשר יותר הרבה ƒ««¬≈
שזהו  שברשותו מהצאן אחוזים עשרה

כי  הדין, מן להביא שעליו השיעור

קרבנות  ולנדב מעשר, להביא חובה

¯ezÈÂ ÏL ÔÙB‡·e ,‰ÙÈ ÔÈÚa¿«ƒ»»¿∆∆ƒ
ורכושו. נכסיו Ê‰על ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
‡È„‰Ï L¯t˙ מפורשת בצורה ƒ¿»≈¿∆¿»

ÔÈÙÏÈ epnÓe ,˙BÚe·M‰ ‚Áa¿««»ƒ∆»¿ƒ«
ˆ¯CÈלמדים  ÌÈ„ÚBn‰ ÏÎaL∆¿»«¬ƒ»ƒ

‰ÙÈ ÔÈÚa ˙Ba¯w‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¿»¿«ƒ»»
¯ezÈÂ ÏL ÔÙ‡·e על האדם של ¿…∆∆ƒ

ורכושו. נכסיו

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¬»≈¿≈«
הגמרא  לומדת שממנו (לפסוק לו היה

לומר  אלה) Ê‰דברים ÔÈÚ נדבת של ƒ¿»∆
יפה  בעין ‰ÁÒt,קרבנות ‚Áa¿««∆«

ÌÈÏ‚¯Ï ÔBL‡¯ ‡e‰L7, החג ∆ƒ»¿»ƒ
הפסח, (חג הרגלים משלושת הראשון

וחג  השבועות ∆epnÓeƒהסוכות)חג
הפסח  Ïkמחג ÏÚ „ÓÏƒ¿««»

?‡˜Âc ˙BÚe·M‰ ‚Áa ‰Ê ÔÈÚ ¯Ó‡ ‰nÏÂ ,ÌÈ„ÚBn‰«¬ƒ¿»»∆¡«ƒ¿»∆¿««»«¿»
L¯t˙ "E„È ˙·„ ˙qÓ" ·e˙k‰L ‰fÓe במפורש Áa‚נאמר ƒ∆∆«»ƒ«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿«

ÔÙB‡·e ‰ÙÈ ÔÈÚa ‰È˙p‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚL ,ÁÎeÓ ,˙BÚe·M‰«»»∆ƒ«ƒ¿««¿ƒ»¿«ƒ»»¿∆
‡Ùeb ‰Ê·e ,‡˜Âc ˙BÚe·M‰ ‚ÁÏ CiL ¯ezÈÂ ÏL בעניין ∆ƒ«»¿««»«¿»»∆»

כאן  הנזכר (Ï‡הנדיבות L‚„eÓ¿»…
‡l‡ ,·l‰ ˙·„ ÔÈÚ CkŒÏk»»ƒ¿«ƒ¿««≈∆»

במיוחד  "c„·˙מודגש ÔÈÚ‰ (»ƒ¿»¿ƒ¿«
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,‡˜Âc "E„È»¿«¿»«ƒ¿»¿≈
LÈ ,ÔÈÚ‰ ¯e‡a ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ≈»ƒ¿»≈
·e˙kM ‰Ó ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»«∆»

‰¯ËÙ‰a8 שהיא השבועות חג של ««¿»»
שראה  העליונה המרכבה תיאור

הנביא  ‰qk‡יחזקאל ˙eÓc ÏÚÂ¿«¿«ƒ≈
ÂÈÏÚ Ì„‡ ‰‡¯Ók ˙eÓc¿¿«¿≈»»»»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,‰ÏÚÓlÓ9 ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ

¯eiˆ ÔÈÚ e‰Ó של ודוגמה דמות «ƒ¿«ƒ
BÏ ÔÈ‡ ‡Ï‰ ,‰ÏÚÓÏ Ì„‡»»¿«¿»¬…≈

‰Ûebלקדושֿברוךֿהוא  ˙eÓc¿«
Ûeb BÏ ÔÈ‡Â10? ¿≈

¯„Ó·e‰a¯ L11‡˙È‡ מובא ¿ƒ¿««»ƒ»
ÌÈ‡È· ÏL ÔÁk ÏB„b"»…»∆¿ƒƒ

‰¯eˆ ÔÈn„nL הבריאה דבר מתוך ∆¿«ƒ»
d¯ˆBÈÏ לבוראÏÚÂ ¯Ó‡pL 'eÎ ¿¿»∆∆¡«¿«

‰‡¯Ók ˙eÓc ‡qk‰ ˙eÓc¿«ƒ≈¿¿«¿≈
,ÌÓ‡ ,"‰ÏÚÓlÓ ÂÈÏÚ Ì„‡»»»»ƒ¿»¿»»¿»
ÌÈ‡È·p‰L) ‰Ê ÔÈÚL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»∆∆«¿ƒƒ

‰¯eˆ ÔÈn„Ó נבראd¯ˆBÈÏ ¿«ƒ»¿¿»
ŒÏÚלבורא  ,‰¯Bza ¯Ó‡ (∆¡««»«
EÁ¯k בהכרחÔkL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ »¿¬»ƒ«∆≈
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d"kyz'dכו ,zereayd bgc 'a mei

לֹומר  ׁשּי אי להבין וצרי הּמציאּות. ְְְִִִֵַַַָָָהּוא

למעלה. אדם' ְְִַָָָ'צּיּור

לעיל Ô·eÈÂג) ּׁשּנתּבאר מה ּבפירּוׁש12ּבהקּדים ¿»ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ

לב 13הּכתּוב  ּכן לּפנים, הּפנים ּכּמים ִִִֵֵַַַַַָָָ

אּלא  ּכפׁשּוטם, ּבמים רק לא ׁשּקאי לאדם, ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהאדם

הּפׁשיטּות  ענין ׁשהּוא העליֹונים, ּבּמים ְְְִִִִֶֶַַַַַָּגם

והענין  אדם '. מ'ּצּיּור ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָּדאֹורֿאיןֿסֹוף

ז חֹומר  הם (ּכפׁשּוטם) הּמים ּדהּנה, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבזה,

מסּתּכל  אדם וכאׁשר ּגונים, מּכל ּופׁשּוט ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוצלּול

הּמסּתּכל  האדם ּפני ּבּמים נראים הּמים, ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּבתֹו

וׁשינּוי  ּכלל, מׁשּתּנים אינם עצמם והּמים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבהם,

הּפנים  ׁשינּוי מחמת הּוא ּבּמים הּנראים ְֲִִִִִִַַַַַַַָָהּפנים

ראּובן  הּוא הּמסּתּכל (אם ּבהם הּמסּתּכלים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשל

ּפני  ּבהם ׁשּנראים ּבׁשעה וגם כּו'), ׁשמעֹון ְְְְְִִִֵֶֶַָָָאֹו

ּבאמּתית  קנּוי הּׁשינּוי אין ּבהם, הּמסּתּכל ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהאדם

ּבלבד, הרֹואה לעיני ּכן ׁשּנראה רק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבּמים,

אּלא  אינֹו ּבּמים הּנראים הּפנים מהּות ְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָואמּתית

ּדענין  למעלה, ּגם הּוא וכן עצמם. הּמים ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָמהּות

רֹומז  העילּוי, ּבתכלית ׁשהּוא ּכמֹו העליֹונים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָמים

ה  ׁשּלפני אֹורֿאיןֿסֹוף ּפׁשּוט על ׁשהּוא ּצמצּום ְְִִֵֵֶֶַַָ

וׁשּום  רצֹון ׁשּום ּבֹו ׁשּי ולא הּפׁשיטּות, ְְְְְִִַַַָָֹּבתכלית

לברֹוא  הּפׁשּוט ּברצֹונֹו ּׁשעלה ּומה ּכלל, ְְְִִִֶַַָָָָצּיּור

נּוקבין' 'מין העלאת עלֿידי זה הרי העֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאת

הּתחּתֹונים, ּבמעׂשה ׁשּיהיה מהּתענּוג ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמיּנּהּֿובּה

ׁשל  ּבנׁשמֹותיהם נמל "ּבמי ענין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָׁשּזהּו

ּׁשעתיד 14צּדיקים" מה יתּבר לפניו ׁשעלה , ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הּתֹורה  ּבקּיּום הּצּדיקים ּבעבֹודת ְְְֲִִִִֵַַַַַַָלהתעּנג

הרצֹון  התעֹוררּות היתה ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִֵֶַָָָָּומצֹות,

העֹולם. את ְִֶָָלברֹוא
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ואילך).12) 343 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם (תורת ואילך פ"ד השבועות דחג א' דליל - למרום משה שעלה בשעה ד"ה

הנ"ל.13) שעלה בשעה בד"ה שנסמנו דרושים ואילך. תתקסד ע' שם תער"ב המשך וראה יט. כז, ז.14)משלי פ"ח, ב"ר

ג. פ"ב, רבה רות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e‡Èˆn‰ ‡e‰.ביניהם דמיון יש CiLואכן CÈ‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ «¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈«»

?‰ÏÚÓÏ 'Ì„‡ ¯eiˆ' ¯ÓBÏ«ƒ»»¿«¿»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ א'12‚) בליל שנאמר במאמר ¿»¿«¿ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈

ו) עמוד לעיל (נדפס השבועות של Le¯ÈÙaדחג חסידות פי על הפנימי ¿≈
‰e˙k‰13ÌÈt·דברי  ÌÈnk «»««ƒ«»ƒ

,Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï Ôk ,ÌÈtÏ«»ƒ≈≈»»»»»»
È‡wLמדבר ÌÈÓaהכתוב ˜¯ ‡Ï ∆»≈…«¿«ƒ

,ÌËeLÙk עצמם שמצד שלמרות ƒ¿»
הדמות  מסוימת, ודמות 'ציור' בהם אין

מהם נשקפת בהם «∆‡l‡המסתכלת
‡e‰L ,ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈna Ìb«««ƒ»∆¿ƒ∆
ŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eËÈLt‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ¿≈
'Ì„‡ ¯eiv'Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»ƒƒ»»
שהאור  לכך משל הם למעלה 'מים'

כלומר  'פשוט', הוא האיןֿסוף האלוקי

והוא  מסוים ו'ציור' מהגדרה מופשט

באלוקות  דרגה אדם', מ'ציור למעלה

שנמשלה  וה'דמות' 'ציור' יש שבה

ומבאר. שממשיך כפי ל'אדם',

ÂÌÈn‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈««ƒ
ÌËeLÙk) הגשמיים ‰Ìהמים ( ƒ¿»≈

ÏeÏˆÂ CÊ ¯ÓBÁנקיËeLÙe ∆«¿»»
ÌÈÂb ÏkÓ,צבע כל ללא מופשט ƒ»¿»ƒ

CB˙a ÏkzÒÓ Ì„‡ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆»»ƒ¿«≈¿
ÌÈ‡¯ ,ÌÈn‰ משתקפיםÌÈna ««ƒƒ¿ƒ««ƒ

,Ì‰a ÏkzÒn‰ Ì„‡‰ Èt¿≈»»»«ƒ¿«≈»∆
ÌÈpzLÓ ÌÈ‡ ÌÓˆÚ ÌÈn‰Â¿««ƒ«¿»≈»ƒ¿«ƒ

ÏÏk האדם שפני העובדה בעקבות ¿»
בהם, ‰ÌÈtמשתקפים ÈeÈLÂ¿ƒ«»ƒ

ÌÈna ÌÈ‡¯p‰ שחל השינוי «ƒ¿ƒ««ƒ
במים  שינוי לא הּוא המים במראה

אלא ÈeÈLעצמם ˙ÓÁÓ«¬«ƒ
ÏL ÌÈt‰ האנשים «»ƒ∆

Ì‡) Ì‰a ÌÈÏkzÒn‰«ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ
Ô·e‡¯ ‡e‰ ÏkzÒn‰ הפנים «ƒ¿«≈¿≈

ראובן  של פניו הם במים הנראים

‰ÚLa Ì‚Â ,('eÎ ÔBÚÓL B‡ƒ¿¿«¿»»
Ì„‡‰ Èt Ì‰a ÌÈ‡¯pL∆ƒ¿ƒ»∆¿≈»»»

,Ì‰a ÏkzÒn‰ בלבד זו לא «ƒ¿«≈»∆
במים, להביט יפסיק שהאדם שלאחר

האדם  שבה שעה באותה אפילו אלא שהיה כפי להיות יחזור המים מראה

בהם נראית פניו וצורת במים ÈzÓ‡a˙מביט Èe˜ ÈeÈM‰ ÔÈ‡≈«ƒ»«¬ƒƒ

,ÌÈnaהשתנו לא עצמם שהמים היא Ôkאלא¯˜האמת ‰‡¯pL ««ƒ«∆ƒ¿∆≈
ÌÈ‡¯p‰ ÌÈt‰ ˙e‰Ó ˙ÈzÓ‡Â ,„·Ïa ‰‡B¯‰ ÈÈÚÏ¿≈≈»∆ƒ¿««¬ƒƒ««»ƒ«ƒ¿ƒ

ÌÓˆÚ ÌÈn‰ ˙e‰Ó ‡l‡ BÈ‡ ÌÈna האמיתית המהות ואילו ««ƒ≈∆»«««ƒ«¿»
במים. נמצאת לא בכלל הפנים של

‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ,באלוקות ¿≈«¿«¿»
BÓk ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓ ÔÈÚc¿ƒ¿««ƒ»∆¿ƒ¿

,ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰L במעלה ∆¿«¿ƒ»ƒ
גבוהה  הכי ÏÚומדריגה ÊÓB¯≈«

ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆ƒ¿≈«ƒ¿
˙ÈÏÎ˙a ËeLt ‡e‰L∆»¿«¿ƒ

,˙eËÈLt‰ מכל לחלוטין מופשט «¿ƒ
והגבלה, הגדרה ומכל …¿ÏÂ‡'ציור'
ÔBˆ¯ ÌeL Ba CiL לדברים «»»

לעצמיותו  שמחוץ ומוגדרים מוגבלים

¯eiˆ ÌeLÂוצורה ÏÏk,דמות ¿ƒ¿»
ËeLt‰ BBˆ¯a ‰ÏÚM ‰Óe«∆»»ƒ¿«»

מוגדר ‰ÏÌÏBÚהלא ˙‡ ‡B¯·ƒ¿∆»»
והמוגדר, È„ÈŒÏÚהמוגבל ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ מים «¬»««ƒ¿ƒ
המקבל  מצד התעוררות כלומר נקביים,

וחסידות  בקבלה (כידוע השפע את

נמשל  והמקבל לזכר נמשל שהמשפיע

להתעוררות  הכוונה אין אבל לנקבה),

התחתונים  הנבראים ידי על שנפעלת

 ֿ באין שהתעורר רצון אלא המוגבלים

היינו d·eŒdpÈÓסוף ומתוכו, ממנו ƒ≈≈
שחוץ  מציאות מצד ולא עצמו בתוך

שהתעורר רצון ¬»»≈eÚz‰Ó‚ממנו,
‰È‰iL למעלה להיות שעתיד ∆ƒ¿∆

ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓa לכשייבראו ¿«¬≈««¿ƒ
של  ממעשיהם להיות העתיד והעונג

לברוא  הרצון את עורר התחתונים,

ÔÈÚאותם, e‰fL הפנימי התוכן ∆∆ƒ¿»
ז"ל חכמינו מאמר CÏÓשל ÈÓa"¿ƒƒ¿«

כביכול, והתייעץ, הקדושֿברוךֿהוא

העולם, את לברוא ∆≈¿Ì‰È˙BÓLa¿ƒאם
"ÌÈ˜Ècˆ ÏL14ÂÈÙÏ ‰ÏÚL , ∆«ƒƒ∆»»¿»»

‚pÚ˙‰Ï „È˙ÚM ‰Ó C¯a˙Èƒ¿»≈«∆»ƒ¿ƒ¿«≈
Ìei˜a ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úa«¬«««ƒƒ¿ƒ

,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ שייברא לאחר «»ƒ¿
העונגÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰העולם, מהתעוררות ‰˙e¯¯BÚ˙כתוצאה ‰˙È‰ ¿«¿≈∆»¿»ƒ¿¿

ÔBˆ¯‰העליון.ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡B¯·Ï »»ƒ¿∆»»
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כז jiwl` 'iedl zereay bg ziyre

Û‡Â התעֹוררּות להיֹות צריכה ׁשּתחלה ׁשּידּוע ¿«ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

ענין  להיֹות יכֹול ואחרּֿכ ְְְִִַַַָָָָהרצֹון,

קֹודם  מהּֿׁשאיןּֿכן כּו'), נמל (ּבמי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָההמלכה

ההמלכה, ענין ׁשּי לא ּבּדבר הרצֹון ְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹהתעֹוררּות

כּו' נּוקבין' 'מין העלאת קֹודם ּגם הרי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָואםּֿכן

 ֿ מּכל עצמֹו, מּצד הרצֹון התעֹוררּות ּכבר ְְְְְִִִַַָָָָָָהיתה

על  הרצֹון התעֹוררּות לאחרי ׁשּגם ּכיון ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָמקֹום

אם  ההמלכה ענין להיֹות צרי העֹולם ְְְְִִִִִַַַַָָָָָּבריאת

על  יּוחלט ההמלכה ּבעת ואם לאו, אם ְְְְְְִִֵַַַַַָָָלבראֹו

ּוכלל  ּכלל ּבזה נתעֹורר לא ּכאילּו זה יהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹלאו,

לזה  רצֹונֹו את ׁשּמֹוסר ההמלכה ענין ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ(ׁשּזהּו

ּכאלּו הרצֹון יהיה לאו, יאמר ׁשאם אּתֹו, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּנמל

ּבעת  הן על ׁשההחלט נמצא, ּכלל), היה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלא

הרצֹון. התעֹוררּות ּתחּלת ּכמֹו הּוא ְְְְְִִַַַָָָָההמלכה

(ׁשּלפני  הרצֹון התעֹוררּות ׁשּתחּלת ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָוהינּו,

הן  ולכן עדין, רצֹון ּבבחינת אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָההמלכה)

ּבבחינת  נעׂשה ההמלכה עלֿידי ורק ׁשוין, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָולאו

נּוקבין'15רצֹון  'מין העלאת ּדענין זאת, ועֹוד . ְְְְֲִִִַַַַָָֹ

הּצּדיקים, ׁשּבעבֹודת הּתענּוג לפניו ְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָ(ׁשעלה

קֹודם  עֹוד יׁשנֹו כּו') "נמל "ּבמי ענין ְְְְִִִֶֶֶַַׁשהּוא

ּבהעלם  ׁשהּוא אּלא הרצֹון, ְְְְִֵֶֶֶָָָהתעֹוררּות

אל  "ה"ּנמל קֹודם ּובהעלם ְְְְִֵֵֶֶַַַָּבעצמּותֹו,

ׁשהּסדר ההת  היֹות ּדעם והינּו, כּו'. עֹוררּות ְְְְְֱִִֵֶֶַַַ

התעֹוררּות  ּבאה ׁשּתחלה הּוא ּובגלּוי ְְְְְִִֶַָָָָּבפֹועל

 ֿ מּכל כּו', ההמלכה נעׂשית ואחרּֿכ ְְֲִֵַַַַַָָָָָָהרצֹון,

להיֹות  צריכה הרצֹון התעֹוררּות לפני עֹוד ְְְְְִִִִֵָָָָמקֹום

'מין  ּדהעלאת ׁשהענין ּבעצמּותֹו, ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָההׁשרׁשה

עבֹודת  ׁשהרי אצלֹו, מקֹום ּתֹופס יהיה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָנּוקבין'

מקֹום  ּתפיסת ׁשּום ל ּה אין מּצדֿעצמּה ְְְִִִִֵַַַַָָָָהּנבראים

ׁשּיאיר  צרי ולכן אֹורֿאיןֿסֹוף, עצמּות ְְְִִֵֵֵֶַַָָָלגּבי

ּבזה  ויתעּנג ׁשּיחּפֹוץ עצמֹו מּצד עליֹון חסד ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָאֹור
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÁzL Úe„iL Û‡Â העליון ¿«∆»«∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»»

עולמות, כזהCkŒ¯Á‡Âלברוא רצון קיים כבר ÔÈÚכאשר ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ¿««»»ƒ¿ƒ¿«
‰ÎÏÓ‰‰ עולמות ולברוא הרצון את למלא האם כביכול ההתייעצות, ««¿»»

‰˙e¯¯BÚ˙בפועל Ì„B˜ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,('eÎ CÏÓ ÈÓa)¿ƒƒ¿««∆≈≈∆ƒ¿¿
ÔÈÚ CiL ‡Ï ¯·ca ÔBˆ¯‰»»«»»…«»ƒ¿«

‰ÎÏÓ‰‰ אין רצון, אין אם שהרי ««¿»»
להתייעץ, מה Ìbעל È¯‰ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬≈«

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ Ì„B˜∆«¬»««ƒ¿ƒ
מצד  מלמטה, התעוררות נקביים, מים

הנבראים  היינו ‰È˙‰המקבל, 'eÎ»¿»
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ¯·k העליון ¿»ƒ¿¿»»

BÓˆÚלעולמות „vÓ לא ולכאורה ƒ««¿
האמור  עם מתאימים הדברים איך מובן

היא  נוקבין' ה'מיין שהתעוררות לעיל

אלא  הרצון, התעוררות את שגורמת זו

הוא למרות ÌB˜ÓŒÏkÓההסבר ƒ»»
תחילה  הרצון התעוררות ללא שאכן

להתייעץ, מה על ÌbLאין ÔÂÈk≈»∆«
ÏÚ ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈ƒ¿¿»»«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»»ƒƒ¿
Ì‡ B‡¯·Ï Ì‡ ‰ÎÏÓ‰‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»»ƒ¿»¿ƒ
‰ÎÏÓ‰‰ ˙Úa Ì‡Â ,Â‡Ï«¿ƒ¿≈««¿»»

,Â‡Ï ÏÚ ËÏÁeÈ ומסקנת ¿«««
את  לברוא לא תהיה ההתייעצות

Ï‡העולם, eÏÈ‡k ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆¿ƒ…
e‰fL) ÏÏÎe ÏÏk ‰Êa ¯¯BÚ˙ƒ¿≈»∆¿»¿»∆∆

‰ÎÏÓ‰‰ ÔÈÚ המשמעות זו שהרי ƒ¿«««¿»»
התייעצות  המתייעץ ÒBnL¯של ∆≈

,Bz‡ CÏÓpL ‰ÊÏ BBˆ¯ ˙‡∆¿¿∆∆ƒ¿»ƒ
ÔBˆ¯‰ ‰È‰È ,Â‡Ï ¯Ó‡È Ì‡L∆ƒ…««ƒ¿∆»»
,‡ˆÓ ,(ÏÏk ‰È‰ ‡Ï eÏ‡k¿ƒ…»»¿»ƒ¿»

Ô‰ ÏÚ ËÏÁ‰‰L כן המסקנה ∆«∆¿≈«≈
העולמות  את ≈¿Úa˙לברוא

˙lÁz BÓk ‡e‰ ‰ÎÏÓ‰‰««¿»»¿¿ƒ«
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ עד שהרי ƒ¿¿»»

את  לברוא כן המסקנה שתתקבל

יכולה  הרצון התעוררות העולם,

הייתה. לא כאילו ¿»¿eÈ‰Â,להתבטל
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ˙lÁzL∆¿ƒ«ƒ¿¿»»
BÈ‡ (‰ÎÏÓ‰‰ ÈÙlL)∆ƒ¿≈««¿»»≈

ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·aוממשי ÔÈ„Úברור ƒ¿ƒ«»¬«ƒ
בלבד, התחלה רק זו ≈«¿ÔÎÏÂאלא

זה ÔÈÂLבשלב Â‡ÏÂ Ô‰,הרצון את למלא לא תהיה שהמסקנה וייתכן ≈¿«»ƒ
‰ÎÏÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ ˜¯Âעולמות לברוא כן שלה NÚ‰והמסקנה ¿««¿≈««¿»»«¬∆

ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·a15.וממשי ברור ƒ¿ƒ«»
,˙‡Ê „BÚÂ התעורר תחילת שגם לכך נוסף לעולמות הסבר הרצון ות ¿…

מציאות  אין שעדיין אף מלמטה התעוררות נוקבין', 'מיין עלֿידי היא ונבראים

תחתונים, נבראים ÂÈÙÏשל ‰ÏÚL) 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««¬»««ƒ¿ƒ∆»»¿»»
הקדושֿברוךֿהוא ¬»»‰eÚz‚לפני

ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚaL שעתיד ∆«¬«««ƒƒ
הצדיקים, מעבודת לו ∆e‰L‡להיות

BLÈ ('eÎ "CÏÓ ÈÓa" ÔÈÚƒ¿«¿ƒƒ¿«∆¿
בעצם  קיימת נוקבין' ה'מיין עליית

,ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ Ì„B˜ „BÚ∆ƒ¿¿»»
‡e‰L ‡l‡ ה'מיין התעוררות עניין ∆»∆

קיים B˙eÓˆÚaנוקבין' ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿«¿
בגלוי, נרגש אינו ≈¿∆»ÌÏÚ‰·eועדיין

Ï‡ "CÏÓp"‰ Ì„B˜≈«ƒ¿»∆
'eÎ ˙e¯¯BÚ˙‰‰ שהדברים וכפי «ƒ¿¿

שלב  בגלוי, שבאו לפני בהעלם, הם

הקדושֿברוךֿהוא  שבו ה'נמלך'

הצדיקים  נשמות עם כביכול, מתייעץ,

לשלב  קודם תענוג, לו לגרום שעתידות

שיש  לאחר ורק הרצון התעוררות של

הרצון. מתעורר נוקבין' 'מיין העלאת

¯„q‰L ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆«≈∆
ÈeÏ‚·e ÏÚBÙa הם שהדברים כפי ¿«¿»

הרצון  התעוררות על כשמדובר בגילוי,

גלוי, ÏÁzL‰באופן ‡e‰ בשלב ∆¿ƒ»
‰¯ˆÔB,ראשון ˙e¯¯BÚ˙‰ ‰‡a»»ƒ¿¿»»

‰ÎÏÓ‰‰ ˙ÈNÚ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¬≈««¿»»
'eÎ,הרצון את לבצע וכיצד אם

ÈÙÏ „BÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿≈
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ובגלוי בפועל ƒ¿¿»»

‰L¯L‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿««¿»»
B˙eÓˆÚa שורש להיות צריך ¿«¿

 ֿ הקדושֿברוך של בעצמותו לדברים

עצם  כביכול, בו, להתחדש וצריך הוא,

'ÔÈÓהדבר ˙‡ÏÚ‰c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿«¬»««ƒ
'ÔÈ·˜e הנבראים È‰È‰מצד ¿ƒƒ¿∆

È¯‰L ,BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÒÙBz≈»∆¿∆¬≈
dÓˆÚŒ„vÓ ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú¬««ƒ¿»ƒƒ««¿»

עצמה שלה הערך dÏמצד ÔÈ‡≈»
ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz ÌeL ערך לה אין ¿ƒ«»

כלל  ‡Œ¯Bוחשיבות ˙eÓˆÚ Èa‚Ï¿«≈«¿
¯È‡iL CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,ÛBÒŒÔÈ‡≈¿»≈»ƒ∆»ƒ

Ó ÔBÈÏÚ „ÒÁ ¯B‡BÓˆÚ „v עצמו שהקדושֿברוךֿהוא מכך הנובע ∆∆∆¿ƒ««¿
ולהשפיע  להיטיב ורוצה חסד È‰ÈÂ‰חפץ ‰Êa ‚pÚ˙ÈÂ ıBtÁiL∆«¿¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿∆
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d"kyz'dכח ,zereayd bgc 'a mei

חסד  חפץ  ּד"ּכי ענין ׁשּזהּו ּבעיניו, נחׁשב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָויהיה

'מין 16הּוא" העלאת ּבכח יהיה ועלֿידיֿזה ,ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ

זה  וענין כּו'. הרצ ֹון התעֹוררּות לפעֹול ְְְְְְִִִִֶָָָנּוקבין'

הרצֹון, להתעֹוררּות "ה"ּנמל קֹודם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבהעלם

לבּטל  "ה"ּנמל ׁשל ׁשּבכחֹו זה על הּטעם ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּוא

ׁשּזהּו ּכלל, היתה לא ּכאלּו הרצֹון התעֹוררּות ְְְְְִִֶֶֶָָָָָֹאת

מּובן, זה ּומּכל ."ה"ּנמל קדימת ְְִִִִֶַַַָָָמּצד

מּצד  אינֹו ּבאֹורֿאיןֿסֹוף הרצֹון ְְְִִֵֵֶַָָׁשהתעֹוררּות

רצֹון  ּבגדר אינֹו ׁשהרי עצמֹו, ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָהאֹורֿאיןֿסֹוף 

נּוקבין'. 'מין העלאת מּצד רק נעׂשה אּלא ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָּכלל,

e‰ÊÂ ׁשהּפנים ּדכׁשם לּפנים", הּפנים "ּכּמים ¿∆ְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

עצמם  הּמים מּצד אינם ּבּמים ְְִִִִִֵַַַַַַַָָהּנראים

ּגם  ּכ ּבהם, הּמסּתּכלים הּפנים מּצד רק ְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָאּלא

האֹורֿאיןֿסֹוף  מּצד אינֹו ּבאֹורֿאיןֿסֹוף  ְִֵֵֵַָָָהרצֹון

נּוקבין'. 'מין העלאת מּצד רק נעׂשה אּלא ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָעצמֹו

הּוא  ּבאֹורֿאיןֿסֹוף, הרצֹון ׁשּגם מּובן ְִֵֶֶַָָָּומּזה

ּדכׁשם  ּבתכלית, הּפׁשּוט האֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִִֵֵַַַָָעצמֹו

הּמסּתּכלים  הּפנים (מּצד ּבּמים הּנראים ְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָׁשהּפנים

מהּותם  אּלא ּבפניֿעצמֹו ּדבר מהּות אינם ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהם)

 ֿ ּבאֹור הרצֹון ּגם ּכ עצמם, הּמים מהּות ְְִִַַַַַָָָָהיא

נּוקבין') 'מין העלאת עלֿידי (ׁשּנעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָאיןֿסֹוף

ּבתכלית. הּפׁשּוט האֹורֿאיןֿסֹוף עצמֹו ְְְִֵַַַָָהּוא

והינּו, למּטה, ההמׁשכה ּבענין הּוא ְְְְְְְִֵַַַַַָָָּוכמֹוֿכן

מאֹורֿאיןֿסֹוף, הּנמׁש הּקו אֹור ּגילּוי ְְִִֵֵַַַָָּכללּות

אחר  מהּות ולא אֹורֿאיןֿסֹוף ּגםּֿכן ת ׁשהּוא ְֵֵֶֶֶַַַֹ

עלֿידי  נעׂשית ׁשההמׁשכה ּבזה, והענין ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָכּו'.
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ור 16) יח. ז, ד.מיכה יא, שה"ש לקו"ת אה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk"c ÔÈÚ e‰fL ,ÂÈÈÚa ·LÁ16 לו ויש ∆¿»¿≈»∆∆ƒ¿«¿ƒ»≈∆∆

מצד  האדם עבודת של החשיבות בגלל (ולא מצידו ולתת להשפיע רצון

ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰עצמה  לגביו ), מקום ותופסת נחשבת הצדיקים שעבודת ¿«¿≈∆
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ ÁÎa ‰È‰Èהנבראים ÏBÚÙÏמצד ƒ¿∆¿…««¬»««ƒ¿ƒƒ¿

ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰למעלה.'eÎ ƒ¿¿»»
ÌÏÚ‰aL ‰Ê ÔÈÚÂ שהדברים כפי ¿ƒ¿»∆∆«∆¿≈

ב'עצמות', הנעלם בשורשם ≈˜Ì„Bהם
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰Ï "CÏÓp"‰«ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
ובגלוי, בפועל הדברים סדר כפי (שלא

לעיל), ‰ÌÚhכמבואר ‡e‰ והסיבה «««
"CÏÓp"‰ ÏL BÁÎaL ‰Ê ÏÚ«∆∆¿…∆«ƒ¿»
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ˙‡ Ïh·Ï¿«≈∆ƒ¿¿»»

ÏÏk ‰˙È‰ ‡Ï eÏ‡k שהרי ¿ƒ…»¿»¿»
שבפועל  מאחר מובן, לא לכאורה

מדוע  הרצון, של התעוררות הייתה

למלא  שלא היא ה'נמלך' מסקנת כאשר

היה  לא כאילו נחשב הדבר הרצון, את

רצון, היה כן למעשה והרי כלל , רצון

˜„ÓÈ˙אלא „vÓ e‰fL∆∆ƒ«¿ƒ«
,"CÏÓp"‰,ובהעלם בשורש כי «ƒ¿»

ומושרש  ההתעוורות לפני בא ה'נמלך'

וכיוון  פנימי, ויותר עמוק יותר במקום

יותר  ועמוק יותר נעלה שה'נמלך'

לשלילה  הנמלך מסקנת הרצון, מאשר

היה  לא כאילו הרצון את מבטלת

מלכתחילה.

˙e¯¯BÚ˙‰L ,Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆ƒ¿¿
BÈ‡ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ÔBˆ¯‰»»¿≈≈
,BÓˆÚ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ „vÓƒ«»≈«¿
ÏÏk ÔBˆ¯ ¯„‚a BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈¿∆∆»¿»
ומוגדר, מסויים מרצון מופשט אלא

˙‡ÏÚ‰ „vÓ ˜¯ ‰NÚ ‡l‡∆»«¬∆«ƒ««¬»«
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' הרצון התעוררות וכל «ƒ¿ƒ

העונג  לפניו שעלה מזה כתוצאה היא

הצדיקים. מעבודת להיות שעתיד

e‰ÊÂ" בכתוב הפנימי ÌÈnkהפירוש ¿∆««ƒ
ÌLÎc ,"ÌÈtÏ ÌÈt‰«»ƒ«»ƒƒ¿≈

ÌÈt‰L במים של המביט ‡ÌÈמשתקפים ‰ÌÈ‡¯pהאדם ÌÈna ∆«»ƒ«ƒ¿ƒ««ƒ≈»
ÌÓˆÚ ÌÈn‰ „vÓ להיות הפכו ולא שינוי בהם חל לא דבר של שלאמתו ƒ«««ƒ«¿»

מסויימת  צורה בעלי במים ‡l‡מים נראים האדם ‰ÌÈtפני „vÓ ˜¯ ∆»«ƒ««»ƒ
ÔBˆ¯‰ Ìb Ck ,Ì‰a ÌÈÏkzÒn‰ לעולמותBÈ‡ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a «ƒ¿«¿ƒ»∆»«»»¿≈≈
BÓˆÚ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ „vÓ ממשיך הרצון התעוררות לאחר שגם ƒ«»≈«¿

הגדרה  מכל מופשט 'ÔÈÓלהיות ˙‡ÏÚ‰ „vÓ ˜¯ ‰NÚ ‡l‡∆»«¬∆«ƒ««¬»««ƒ
‰fÓe .'ÔÈ·˜e שינוי שום חל לא האיןֿסוף ‰¯ˆÔBשמצד ÌbL Ô·eÓ ¿ƒƒ∆»∆«»»

˙ÈÏÎ˙a ËeLt‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ BÓˆÚ ‡e‰ ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a¿≈«¿»≈«»¿«¿ƒ
מסוימת, והגדרה 'ציור' איןֿאיןֿסוף באור שיש פירושו אין הרצון וגם

ÌÈ‡¯p‰ ÌÈt‰L ÌLÎcƒ¿≈∆«»ƒ«ƒ¿ƒ
ÌÈt‰ „vÓ) ÌÈna««ƒƒ««»ƒ

Ì‰a ÌÈÏkzÒn‰ המים מצד ולא «ƒ¿«¿ƒ»∆
לעיל  כמבואר e‰Ó˙עצמם, ÌÈ‡ (≈»«
BÓˆÚŒÈÙa ¯·c מהמים נפרד »»ƒ¿≈«¿

עליהם  ‰È‡ונוסף Ì˙e‰Ó ‡l‡∆»«»ƒ
Ìb Ck ,ÌÓˆÚ ÌÈn‰ ˙e‰Ó«««ƒ«¿»»«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ÔBˆ¯‰»»¿≈
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL)∆«¬∆«¿≈«¬»««ƒ
Œ¯B‡‰ BÓˆÚ ‡e‰ ('ÔÈ·˜e¿ƒ«¿»
˙ÈÏÎ˙a ËeLt‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ולא ≈«»¿«¿ƒ

על  ונוספת מהאיןֿסוף נפרדת מציאות

ÔÈÚaהאיןֿסוף. ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ האור של וההתגלות ««¿»»

eÏÏk˙האלוקי  ,eÈ‰Â ,‰hÓÏ¿«»¿«¿¿»
CLÓp‰ Âw‰ ¯B‡ ÈeÏÈbƒ«««ƒ¿»

,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ó בקבלה כמבואר ≈≈
 ֿ האין אור היה הבריאה לפני וחסידות,

הייתה  ולא המציאות כל את ממלא סוף

ובצמצום  העולמות, לקיום מקום נתינת

צמצם  הקדושֿברוךֿהוא הראשון

כביכול, הצידה, הגדול אורו את וסילק

ואחר  לעולמות, פנוי ומקום חלל ונוצר

הנ  מצומצם אור והאיר חזר משל כך

השתלשלות' 'סדר תחילת והוא דק לקו

האלוקי  האור והארת ירידת של

כאן  מבואר כך ועל למטה, מלמעלה

'מיין  והעלאת שהתעוררות שכשם

לעולמות  הרצון את המעוררת נוקבין'

אלא  עצמו מהרצון נפרד דבר לא היא

הצורה  (כמו עצמו ממנו חלק

ממציאות  חלק שהיא במים המשתקפת

כך  עליהם), נוסף דבר ולא עצמם המים

מאיןֿסוף, הגילוי כללות הקו, אור הארת ‡ŒÔÈ‡Œ¯Bגם ÔkŒÌb ‡e‰L∆«≈≈
˙¯Á‡ ˙e‰Ó ‡ÏÂ ÛBÒ מהאיןֿסוף ונבדלת שממשיך eÎ',השונה וכפי ¿…««∆∆

ומבאר.

‰ÎLÓ‰‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â למטה מלמעלה האלוקי האור של והגילוי ¿»ƒ¿»»∆∆««¿»»
‰‡ÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ להתקרב הלמטה מצד ההתעוררות «¬≈«¿≈««¬»»
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כט jiwl` 'iedl zereay bg ziyre

עלֿידי  ׁשּנעׂשה האֹור אֹותֹו ואםּֿכן ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָההעלאה,

ולכן, ,הּנמׁש האֹור הּוא נּוקבין' 'מין ְְְֲִִִֵַַַַָָָָהעלאת

עלֿידי  ׁשּנעׂשים העליֹונים' ׁשה'ּפנים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכׁשם

 ֿ ּבפני ּדבר מהּות אינם נּוקבין' 'מין ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהעלאת

האֹור  ּגם  ּכ מּמׁש, אֹורֿאיןֿסֹוף  הם אּלא ְֵֵֶַַַָָָָעצמֹו

אּלא  אחרת מהּות אינֹו מאֹורֿאיןֿסֹוף ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּנמׁש

ּבּמׁשל  ׁשהּוא ּוכמֹו מּמׁש. אֹורֿאיןֿסֹוף ְֵֶַַָָָהּוא

ׁשּמהּותם  ּבּמים ׁשּנעׂשים הּפנים ׁשאֹותם ְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּדהּמים,

לאדם  ונראים החֹוזרים הם הּמים, מהּות ְְְִִִִִֵַַַַָָָהיא

ּבּמים. ְִִֵַַַַהּמסּתּכל

הּפנים p‰Â‰ד) ּד"ּכּמים הענין ׁשּיׁשנֹו ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבאֹורֿאיןֿסֹוף  ׁשהּוא ּכמֹו ְְִֵֶַָלּפנים"

ׁשּלאחר  ּבּמדרגֹות ּגם הּוא ּכן הּצמצּום, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַׁשּלפני

ספירֹות  עׂשר הם העליֹונים' ׁשה'ּפנים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָהּצמצּום,

ספירֹות  עׂשר הם הּתחּתֹונים' וה'ּפנים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָהּגנּוזֹות,

ּובהקּדים  ּדאצילּות. ספירֹות עׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַהּגלּויֹות,

לעׂשר  ּדאצילּות ספירֹות עׂשר ּבין החלּוק ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַּבאּור

ּדהּנה  הּגנּוזֹות. ספירֹות 17ספירֹות עׂשר , ְְְְִִִֵֶֶַ

ּגם  ׁשהרי ּבמציאּות, ּתמיד נמצאֹות ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָּדאצילּות

אחר  ּבמקֹום המבאר מציאּות 18לפי ׁשּכל ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

וההׁשּפעה  הּפעּולה ּבעת רק היא ְְְְְִִֵַַַַַָָָהּספירֹות

את  ׁשּמה ּוה והחּיּות האֹור ּכי ְְִֶֶֶַַַָָָּבעֹולמֹות,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו החסד, מּבחינת הּוא ּכי 19העֹולמֹות ְְִִִֶֶֶַַָָָ

ּגם  צֹור יׁש ּוכמֹוֿכן יּבנה, חסד עֹולם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאמרּתי

ּכדי  העֹולמֹות, התהּוּות ּבׁשביל הּגבּורה ְְְְְִִִִֵַַַָָָּבמּדת

ּגבּול, ּבלי ׁשל ּבאֹופן התּפּׁשטּותם ּתהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָֹׁשּלא

רז"ל  ּדי,20ּכמאמר לעֹולמי ׁשאמרּתי הּוא אני ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָ

ההתּכּללּות  ׁשהיא הּתפארת ּבמּדת צֹור יׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַוכן

יׁש וכן ּוגבּורה, ֿ ּדחסד נצחֿהֹוד ּבּספירֹות צֹור ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבפֹועל  ההׁשּפעה היא ׁשעלֿידן ְְְִֶַַַַָָָָיסֹוד,
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במאמר 17) נכללו שלא השבועות, דחג א' דליל למרום משה שעלה בשעה ד"ה ממאמר פרטים כמה שולבו - זה בסעיף

קפז.18)המוגה. ע' תרנ"ט קצב. ע' תרנ"ז בסה"מ הובא - הר"ד בשם פ"ב וכלים) עצמות (שער ד שער פרדס ראה

ג.19) פט, א.20)תהלים יב, חגיגה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעלה, NÚpL‰ולהתעלות ¯B‡‰ B˙B‡ ÔkŒÌ‡Â למעלה ומתעורר ¿ƒ≈»∆«¬»

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚלמעלה ‰‡B¯מלמטה ‡e‰ «¿≈«¬»««ƒ¿ƒ»
CLÓp‰,ההתעוררות בעקבות למטה ÌÈt'‰Lמלמעלה ÌLk ,ÔÎÏÂ «ƒ¿»¿»≈¿≈∆«»ƒ

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚpL 'ÌÈBÈÏÚ‰ מלמטה »∆¿ƒ∆«¬ƒ«¿≈«¬»««ƒ¿ƒ
ŒÈÙaלמעלה ¯·c ˙e‰Ó ÌÈ‡≈»«»»ƒ¿≈

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Ì‰ ‡l‡ BÓˆÚ«¿∆»≈≈
,LnÓ,לעיל Ìbכמבואר Ck «»»«

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ó CLÓp‰ ¯B‡‰»«ƒ¿»≈≈
ההעלאה  שפעלה ההתעוררות בעקבות

‡e‰ ‡l‡ ˙¯Á‡ ˙e‰Ó BÈ‡≈««∆∆∆»
BÓÎe .LnÓ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈«»¿
,ÌÈn‰c ÏLna ‡e‰L∆«»»¿««ƒ
ÌÈNÚpL ÌÈt‰ Ì˙B‡L∆»«»ƒ∆«¬ƒ

Ì˙e‰nL ÌÈna אלו פנים של ««ƒ∆«»
במים e‰Ó˙המשתקפים ‡È‰ƒ«

ÌÈn‰,אחרת מציאות ולא עצמם ««ƒ
Ì‰הפנים הם ‰ÌÈ¯ÊBÁעצמם ≈«¿ƒ

ÏkzÒn‰ Ì„‡Ï ÌÈ‡¯Â¿ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿«≈
.ÌÈna««ƒ

ÔÈÚ‰ BLiL ÌLk ‰p‰Â („¿ƒ≈¿≈∆∆¿»ƒ¿»
BÓk "ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk"c¿««ƒ«»ƒ«»ƒ¿
ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ‡e‰L∆¿≈∆ƒ¿≈

,ÌeˆÓv‰ לברוא העליון והרצון «ƒ¿
הוא  באיןֿסוף שהוא כפי עולמות

מלמטה, ההעלאה של 'השתקפות'

באריכות, לעיל Ìbכמבואר ‡e‰ Ôk≈«
˙B‚¯„naבאלוקות¯Á‡lL ««¿≈∆¿««

ÌÈt'‰L ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆«»ƒ
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ Ì‰ 'ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ≈∆∆¿ƒ

˙BÊeb‰ וחסידות בקבלה כמבואר «¿
קיימות  העליונות הספירות עשר

החל  בעיקר מוגדרת בצורה ופועלות

באופן  אבל ומטה, האצילות מעולם

הן  הגנוזות") ספירות ("עשר 'נעלם'

שלמעלה  באורֿאיןֿסוף גם קיימות

המשכה  כל בעצם כי מהאצילות

עשר  באמצעות היא מאלוקות והתגלות

‰ÌÈBzÁz'הספירות, ÌÈt'‰Â¿«»ƒ««¿ƒ
,˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ Ì‰≈∆∆¿ƒ«¿

˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ואף ∆∆¿ƒ«¬ƒ
הספירות  בין הערך ריחוק למרות כאן,

(פנים  הגלויות הספירות מלמטה, להעלאה הגלויות, לספירות הגנוזות

שממשיך  כפי העליונים), (פנים הגנוזות הספירות על השפעה יש התחתונים),

ומבאר.

˜eÏÁ‰ ¯e‡a ÌÈc˜‰·eההבדל˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÔÈa ¿«¿ƒ≈«ƒ≈∆∆¿ƒ«¬ƒ
‰p‰c .˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÏ17˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ , ¿∆∆¿ƒ«¿¿ƒ≈∆∆¿ƒ«¬ƒ

,˙e‡ÈˆÓa „ÈÓz ˙B‡ˆÓƒ¿»»ƒƒ¿ƒ
הגדרות  עם וניכרת גלוייה כמציאות

‰Ó·‡¯ברורות, ÈÙÏ Ìb È¯‰L∆¬≈«¿ƒ«¿…»
¯Á‡ ÌB˜Óa18˙e‡ÈˆÓ ÏkL ¿»«≈∆»¿ƒ

˙Úa ˜¯ ‡È‰ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒƒ«¿≈
‰ÏeÚt‰ הספירות של «¿»

‰ÚtL‰‰Âהאלוקית˙BÓÏBÚa ¿««¿»»»»
הספירות, ‰‡B¯באמצעות Èkƒ»

˙eiÁ‰Âהאלוקית˙‡ ‰e‰nL ¿««∆¿«∆∆
˙ÈÁaÓ ‡e‰ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¿ƒ«

,„ÒÁ‰,וההשפעה הנתינה מידת «∆∆
·e˙kL BÓk19Èz¯Ó‡ Èk ¿∆»ƒ»«¿ƒ

,‰aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ שבריאת הרי »∆∆ƒ»∆
החסד, מצד היא העולם ו'בנין'

˙cÓa Ìb C¯Bˆ LÈ ÔÎŒBÓÎe¿≈≈∆«¿ƒ«
‰¯e·b‰ וההגבלה,מיד הצמצום ת «¿»

,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿«»»
Ì˙eËMt˙‰ ‰È‰z ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆ƒ¿«¿»

הנבראים העולמות ÏLשל ÔÙB‡a¿∆∆
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,Ïe·b ÈÏa20 ¿ƒ¿¿«¬«««

Èc ÈÓÏBÚÏ Èz¯Ó‡L ‡e‰ È‡¬ƒ∆»«¿ƒ¿»ƒ«
יהודה  רב "ואמר הגמרא: לשון וזה

 ֿ הקדושֿברוך שברא בשעה רב: אמר

מרחיב  [העולם] היה העולם, את הוא

שתי, של [חוטים] פקעיות כשתי והולך

הקדושֿברוךֿהוא  בו שגער עד

ירופפו  שמים 'עמודי שנאמר והעמידו,

מגערתו', ויתמהו

דכתיב  מאי לקיש: ריש דאמר והיינו

לעולם  שאמרתי הוא אני שדי, אל  'אני

ˆC¯Bדי", LÈ ÔÎÂ בריאת בשביל ¿≈≈∆
È‰L‡העולם ˙¯‡Ùz‰ ˙cÓa¿ƒ««ƒ¿∆∆∆ƒ

˙eÏlk˙‰‰ השילוב„ÒÁc «ƒ¿«¿¿∆∆
‰¯e·‚e,יחדC¯Bˆ LÈ ÔÎÂ ¿»¿≈≈∆

,„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙B¯ÈÙqa«¿ƒ≈«¿
‰ÚtL‰‰ ‡È‰ Ô„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ««¿»»

'eÎ ÏÚBÙa העליונות הספירות של ¿«
והמידות), (המוחין ‰È‡מהן ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L ÔÂÈk È¯‰¬≈≈»∆ƒ¿«»»ƒ
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d"kyz'dל ,zereayd bgc 'a mei

היא  העֹולמֹות ׁשהתהּוּות ּכיון הרי ְֲִִֵֵֶַָָָכּו',

ספירֹות  העׂשר מציאּות ּגם הּנה ְְְִִִִִֵֶֶַָּבתמידּות,

וההׁשּפעה  ההתהּוּות ּפעּולת היא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָׁשעלֿידן

הּנה  ּבאמת, א ּבתמידּות. היא ְֱִִִִֵֶֶַָָּבעֹולמֹות,

ּפעּולתן, מּצד רק לא היא הּספירֹות ְְְִִִִַַַָָֹמציאּות

עצמן  מּצד היא מציאּותן ּדכיון 21אּלא והינּו, , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ספירֹות, עׂשר להאציל יתּבר ּברצֹונֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשעלה

ספירֹות  העׂשר מציאּות יׁשנּה זה רצֹון מּצד ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָהּנה

עבֹודת  עלֿידי  ּבהם ׁשּנעׂשה והּׁשינּוי  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָּבתמידּות,

אֹו כּו' אֹור ּתֹוספת יהיה אם רק הּוא ְִִֶֶֶַָָָהאדם

הענין, לׁשרׁש ּבנֹוגע לא אבל חסֿוׁשלֹום, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹּגרעֹון

ללא  ּתמיד ׁשּיׁשנֹו הּספירֹות, מציאּות ְְְְִִִֶֶֶֶַָֹעצם

עׂשר  ׁשהן ּדאצילּות, ספירֹות עׂשר והּנה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַׁשינּוי.

ּבמציאּות, ּתמיד ׁשּנמצאֹות הּגלּויֹות, ְְְְִִִִִֶַָָספירֹות

נמצאֹות  ׁשאינן הּגנּוזֹות ספירֹות מעׂשר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשרׁשן

ׁשּלכן  ּכלל, הּמׁשל 22ּבמציאּות ּגם ּדאׁש23הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּבמציאּות  ׁשאינֹו ּבהעלם ׁשהּוא החּלמיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּבצּור

הּמים, ּבתֹו רב זמן מׁש יהיה אם ּגם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ[ׁשּלכן,

האׁש ּכמֹו (ולא ׁשּבֹו האׁש ּכח מאּומה יּוגרע ְְְְֵֵֶַַָָָֹֹֹלא

אּלא  ּבגיל ּוי, ׁשלהבת ּכאן ׁשאין ׁשאף  ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּגחלת,

העלם  זה הרי הּגחלת, ּבתֹו ּבהעלם היא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהאׁש

לפי  והינּו ּבמים), יכּבה ולכן ּבמציאּות, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָׁשּיׁשנֹו

כּו'], החֹום ּכח רק אּלא אׁש, מציאּות ְִֵֵֶֶַַַָֹׁשאינֹו

ׁשאינן  הּגנּוזֹות, ספירֹות לעׂשר מכּון מׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻאינֹו

והּמׁשל  ּכלל. ּבמציאּות הּוא 22נמצאֹות לזה ְְְְְִִִֶַָָָָ

ׁשּקֹודם  האדם, ׁשם ּכמֹו הּׁשמֹות, ְְִֵֵֵֶֶַַָָָמענין

ּבֹו נמצא הּׁשם אין ּבׁשמֹו, אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶַָׁשּקֹוראים

עצם  מּצד הּׁשם ענין ׁשּיׁשנֹו ׁשאף והינּו, ,ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכלּֿכ

הארת  מּצד ועלּֿכלּֿפנים ּומקֹורֹו, ּבׁשרׁשֹו ְְְְְִִֶַַַַָָָָנפׁשֹו

הּׁשם  אין מּכלֿמקֹום הּגּוף, את ׁשמחּיה ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש

ּכחֹות  ּכמֹו לא אפילּו ּבּנפׁש, מציאּות ְְְֲִִִִֶֶַַֹֹּבבחינת
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שם.21) וסה"מ פ"ג שם עטר"ת 22)פרדס ואילך. קפד ע' תרנ"ט סה"מ ואילך. קפג ע' תרס"ו המשך ג. קג, ויחי תו"א ראה

רל. פ"ד.23)ע' האצילות) סדר (שער ה שער פרדס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e„ÈÓ˙a,הפסק B¯ÈÙÒ˙ללא ¯NÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ Ìb ‰p‰ שהן כפי ƒ¿ƒƒ≈«¿ƒ»∆∆¿ƒ

‰‰˙‰ee˙האצילות בעולם  ˙ÏeÚt ‡È‰ Ô„ÈŒÏÚL העולמות של ∆«»»ƒ¿««ƒ¿«
‰p‰ ,˙Ó‡a C‡ .˙e„ÈÓ˙a ‡È‰ ,˙BÓÏBÚa ‰ÚtL‰‰Â¿««¿»»»»ƒƒ¿ƒ«∆¡∆ƒ≈

Ô˙ÏeÚt „vÓ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ˙B¯ÈÙq‰ ˙e‡ÈˆÓ היא ידן שעל ¿ƒ«¿ƒƒ…«ƒ«¿»»
וההשפעה, «∆‡l‡ההתהוות

Ô˙e‡ÈˆÓ עשר ‰È‡הספירות של ¿ƒ»ƒ
ÔÓˆÚ „vÓ21ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â , ƒ««¿»¿«¿¿≈»

C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚL∆»»ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÈˆ‡‰Ï ולברוא,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ¿«¬ƒ∆∆¿ƒ

‰Ê ÔBˆ¯ „vÓ ‰p‰ רצ ון שהוא ƒ≈ƒ«»∆
‰NÚ¯תמידי  ˙e‡ÈˆÓ dLÈ∆¿»¿ƒ»∆∆

ÈeÈM‰Â ,˙e„ÈÓ˙a ˙B¯ÈÙÒ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ
Ì‰a ‰NÚpL בספירותÈ„ÈŒÏÚ ∆«¬∆»∆«¿≈
Ì„‡‰ ˙„B·Ú פעולתן לאופן ביחס ¬«»»»

פעולתן  È‰È‰ומידת Ì‡ ˜¯ ‡e‰«ƒƒ¿∆
ÔBÚ¯b B‡ 'eÎ ¯B‡ ˙ÙÒBz∆∆≈»

‡·Ïבהשפעה ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¬»
על  האדם מעשי של ההשפעה

היא  L¯LÏהספירות Ú‚Ba ‡Ï…¿≈«¿…∆
e‡ÈˆÓ˙ופנימיות  ÌˆÚ ,ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆∆¿ƒ

‡ÏÏ „ÈÓz BLiL ,˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿…
.ÈeÈLƒ

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈∆∆¿ƒ
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ Ô‰L ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆≈∆∆¿ƒ

,˙BÈeÏb‰,גלויה מציאות שהן כפי «¿
˙e‡ÈˆÓa „ÈÓz ˙B‡ˆÓpL∆ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ
ניכרת  כמציאות תמיד שקיימים

B¯ÈÙÒ˙ומוגדרת, ¯NÚÓ ÔL¯L»¿»≈∆∆¿ƒ
˙B‡ˆÓ ÔÈ‡L ˙BÊeb‰«¿∆≈»ƒ¿»

,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓa שקיימות ƒ¿ƒ¿»
מוגדרת, ולא ניכרת לא כמציאות

ÔÎlL22ÏLn‰ Ìb ‰p‰23 ∆»≈ƒ≈««»»
¯eˆaL L‡c אבןLÈÓlÁ‰ ¿≈∆¿««»ƒ

BÈ‡L ÌÏÚ‰a ‡e‰L∆¿∆¿≈∆≈
˙e‡ÈˆÓa בהעלם קיימת האש שם ƒ¿ƒ

ומוגדרת  ניכרת מציאות שאינו

‰È‰È Ì‡ Ìb ,ÔÎlL] שיש האבן ∆»≈«ƒƒ¿∆
בהעלם  אש ¯·בתוכה ÔÓÊ CLÓ∆∆¿««

Ú¯‚eÈ ‡Ï ,ÌÈn‰ CB˙a¿««ƒ…¿«
BaL L‡‰ Ák ‰Óe‡Ó ועדיין ¿»…«»≈∆

כמו  בדיוק (בהעלם) באבן קיימת האש

מים  לתוך האבן את שהכניסו Û‡Lלפני ,˙ÏÁbaL L‡‰ BÓk ‡ÏÂ)¿…¿»≈∆««∆∆∆«
CB˙a ÌÏÚ‰a ‡È‰ L‡‰ ‡l‡ ,ÈeÏÈ‚a ˙·‰ÏL Ô‡k ÔÈ‡L∆≈»«¿∆∆¿ƒ∆»»≈ƒ¿∆¿≈¿

˙ÏÁb‰,שבגחלת לאש החלמיש שבצור האש בין דמיון יש לכאורה כן ואם ««∆∆
האש  של ההעלם כי ביניהם מאד גדול הבדל יש דבר של לאמתו אבל

BLiLשבגחלת  ÌÏÚ‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆¿≈∆∆¿
˙e‡ÈˆÓa נראית שלא מציאות ƒ¿ƒ

אבל  נעלמת והיא בגלוי וניכרת

ומוגדרת, ניכרת ÎÈמציאות ÔÎÏÂ‰a ¿»≈ƒ¿∆
ÈÙÏשבגחלת האש  eÈ‰Â ,(ÌÈÓa¿«ƒ¿«¿¿ƒ

BÈ‡L שבצור החלמיש האש ∆≈
Ák ˜¯ ‡l‡ ,L‡ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ≈∆»«…«

,['eÎ ÌBÁ‰ על כשמדובר ואילו «
ההעלם עשר  הרי הגנוזות, ספירות

שגם  כך כדי עד הם המציאות והעדר

החלמיש  שבצור האש ≈‡BÈעניין
ÔeÎÓ ÏLÓ בדיוק והולם מתאים »»¿À»

,˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÏ¿∆∆¿ƒ«¿
˙e‡ÈˆÓa ˙B‡ˆÓ ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ

.ÏÏk¿»
ÏLn‰Â22‰ÊÏ ספירות לעשר ¿«»»¿∆

ולא  מוחלט בהעלם שקיימות הגנוזות

כמציאות  ÔÈÚÓמוגדרות ‡e‰≈ƒ¿«
Ì„‡‰ ÌL BÓk ,˙BÓM‰ כמו «≈¿≈»»»

וכד', שמעון ∆∆Ì„BwLראובן,
,BÓLa B˙B‡ ÌÈ‡¯BwL לפני ∆¿ƒƒ¿

בשם  שימוש ‰ÌMשעושים ÔÈ‡≈«≈
CkŒÏk Ba ‡ˆÓ שזה ולמרות ƒ¿»»»

למציאות  נחשב לא השם שמו,

BLiLממשית, Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆∆¿
BLÙ ÌˆÚ „vÓ ÌM‰ ÔÈÚƒ¿««≈ƒ«∆∆«¿
ŒÏkŒÏÚÂ ,B¯B˜Óe BL¯La¿»¿¿¿«»
LÙp‰ ˙¯‡‰ „vÓ ÌÈt»ƒƒ«∆»««∆∆

,Ûeb‰ ˙‡ ‰iÁÓL,כלומר ∆¿«»∆«
בעצם  ומקור שורש יש שלשם למרות

יותר  הנחות בחלק לפחות או הנפש,

מהעצם, בלבד הארה שהוא הנפש, של

חיצוני  דבר לא הוא השם כן ואם

עצמה, מהנפש לחלוטין «ŒÏkÓƒהנפרד
˙ÈÁ·a ÌM‰ ÔÈ‡ ÌB˜Ó»≈«≈ƒ¿ƒ«

LÙpa ˙e‡ÈˆÓ הוא בנפש וקיומו ¿ƒ«∆∆
מוגדרת, ממשית מציאות בתור
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לי jiwl` 'iedl zereay bg ziyre

ונר  נּכר אינֹו ׁשּלכן העצמּיים, ּבֹוהּיּולּיים ּגׁש ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָ

וׁשּום  צֹור ׁשּום מרּגיׁש ׁשאינֹו והינּו ּכלל, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָהּׁשם

נפנה  הּוא הּׁשם ּׁשעלֿידי מה (מּלבד ּבּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָענין

אֹותֹו ּכׁשּקֹוראים ׁשּנפנה ּגּופא וזה ְְְְְְִִֶֶֶֶָָלקֹוראיו,

והּורּגל  ׁשהּוסּכם ּבגלל רק הּוא ּדוקא, ְְְְְְִִֶַַַַַָּבׁשמֹו

ׁשהּׁשם  והינּו לֹו, יקראּו אׁשר ׁשמֹו ׁשּזהּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַאצלֹו

נפנה  ולכן אליו, מתּכּון ׁשהּקֹורא סימן אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאינֹו

ׁשּנרּגׁש ּבאֹופן לא אבל עצמּותֹו, ּבכל ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹאליו

עלּֿכלּֿפנים  אֹו נפׁשֹו, לעצם נֹוגע ׁשהּׁשם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצלֹו

ּכמֹו ולא הּגּוף), את ׁשמחּיה הּנפׁש ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָֹלהארת

ׁשאינֹו לֹומר ׁשאיֿאפׁשר  העצמּיים, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּכחֹות

ׁשאיֿאפׁשר  מּובן ׁשהרי ענין, ׁשּום ּבהם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָמרּגיׁש

ּתחלה  יׁשנם אּלאֿאםּֿכן הּגלּויים ּכחֹות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹלהיֹות

ּבּׁשם  מהּֿׁשאיןּֿכן העצמּיים, הּנעלמים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּכחֹות

ׁשאינֹו לפי ּכלל, וענין צֹור ׁשּום מרּגיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָאינֹו

לעׂשר  מׁשל וזהּו ּכלל. מציאּות ּבבחינת ְְְְְִִִֶֶֶַָָָּבֹו

ּכלל, מציאּות ּבבחינת ׁשאינן הּגנּוזֹות, ְְְְְִִִִֵֶַַָָספירֹות

הּקריאה  עלֿידי רק ונעׂשים הּׁשמֹות, ְְְְֲִִֵֵַַַַַָּכמֹו

זה  על והּמׁשל  כּו'. נּוקבין' 'מין ְְְֲִִֶַַַַַָָָוהעלאת

הּוא  הּקריאה) עלֿידי  נעׂשית הּדבר ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ(ׁשּמציאּות

ּבענין  ּכּידּוע ּבזה, וכּיֹוצא חכם ׁשם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּקריאת

ׁשּמׁשּבחים  ׁשעלֿידיֿזה והּתׁשּבחֹות, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָההילּולים

ּבהיֹותֹו ּגם הּנה כּו', ּגדֹול חכם ׁשהּוא האדם ְִִֵֶֶַָָָָָָאת

החכמה, מענין (אּפגעטראגן) הבּדלה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבאֹופן

החכמה  ּכח את אצלֹו ּומגּלים מעֹוררים ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹאזי

העצמי. הּיּולי הּׂשכל לכח ועד כּו', ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּנעלמה

יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשּתלמידי ׁשּמצינּו מה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָוזהּו

ּבכדי  ׁשּזהּו ׁשבחים, ּבכּמה אֹותֹו מׁשּבחים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָהיּו

ועלֿידיֿזה  הּנעלמים, הּכחֹות את אצלֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלעֹורר

ּביֹותר, נפלאים הּתֹורה סֹודֹות להם ׁשּגילה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּפעלּו

ׁשאינם  ועד הׁשּפעה, ּבגדר אינם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמּצדֿעצמם

יׁשנֹו ׁשּבּמׁשל, אּלא לעצמֹו. אפילּו ּגילּוי ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָּבגדר

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

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈiÓˆÚ‰ ÌÈiÏei‰ ˙BÁk BÓk ‡Ï eÏÈÙ‡ קיימים הנפש כוחות ¬ƒ…¿…ƒƒƒ»«¿ƒƒ

ו'פוטנציאל' אפשרות היינו עצמיים', היוליים 'כחות בתור עצמה בנפש תחילה

יותר  הרבה בשלב (ורק מוגדרים ולא ונעלמים 'עצמיים' הם זה ובמצב לכוח

מוגדרת) מציאות עם ככוחות מתגלים הם של ÔÎlLמאוחר שקיומו כיוון ∆»≈
'בבחינת  אינו עצמה בנפש השם

Baמציאות', Lb¯Â ¯k BÈ‡≈ƒ»¿ƒ¿»
BÈ‡Lבאדם  eÈ‰Â ,ÏÏk ÌM‰«≈¿»¿«¿∆≈

ÔÈÚ ÌeLÂ C¯Bˆ ÌeL LÈb¯Ó«¿ƒ∆¿ƒ¿»
„·lÓ) ÌMaלמעטŒÏÚM ‰Ó «≈ƒ¿««∆«

‡e‰ ÌM‰ È„È האדם‰Ù ¿≈«≈ƒ¿∆
‡Ùeb ‰ÊÂ ,ÂÈ‡¯B˜Ï עצמו ¿¿»¿∆»

B˙B‡ ÌÈ‡¯BwLk ‰ÙpL∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ
‡˜Âc BÓLa הוכחה מהווה אינו ƒ¿«¿»

אלא  מציאותו, בעצם קשור השם שאכן

ÌkÒe‰L ÏÏ‚a ˜¯ ‡e‰«ƒ¿«∆¿«
BÓL e‰fL BÏˆ‡ Ïb¯e‰Â¿¿«∆¿∆∆¿
ÌM‰L eÈ‰Â ,BÏ e‡¯˜È ¯L‡¬∆ƒ¿¿¿«¿∆«≈
‡¯Bw‰L ÔÓÈÒ ‡l‡ BÈ‡≈∆»ƒ»∆«≈

ÂÈÏ‡ Ôek˙Ó,אחר למישהו ולא ƒ¿«≈≈»
‰Ù ÔÎÏÂ בשמו שקראו האדם ¿»≈ƒ¿∆

ÂÈÏ‡ בשמו לו שקרא האיש אל ≈»
B˙eÓˆÚ ÏÎa ממנו חלק רק ולא ¿»«¿

לקריאה, ונענה זה,‡·Ïפונה כל ¬»
שקרא  למי פונה שהאדם העובדה כולל

זה הרי עצמותו, בכל …Ï‡בשמו
BÏˆ‡ Lb¯pL ÔÙB‡a האדם אצל ¿∆∆ƒ¿»∆¿

ÌˆÚÏהפונה Ú‚B ÌM‰L∆«≈≈«¿∆∆
ÌÈtŒÏkŒÏÚ B‡ ,BLÙ לפחות «¿«»»ƒ

˙‡ ‰iÁÓL LÙp‰ ˙¯‡‰Ï¿∆»««∆∆∆¿«»∆
˙BÁk‰ BÓk ‡ÏÂ ,(Ûeb‰«¿…¿«…

ÌÈiÓˆÚ‰ הכוחות היינו הנפש, של »«¿ƒƒ
באו  ולא הנפש בעצם עדיין שהם כפי

וביטוי, גילוי «¿∆LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ¯לידי
Ì‰a LÈb¯Ó BÈ‡L ¯ÓBÏ«∆≈«¿ƒ»∆
ŒÈ‡L Ô·eÓ È¯‰L ,ÔÈÚ ÌeLƒ¿»∆¬≈»∆ƒ

¯LÙ‡יכולים לנפש BÈ‰Ï˙לא ∆¿»ƒ¿
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk בצורה הפועלים …«¿ƒ

וניכרת ÌLÈגלוייה ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈∆¿»
‰ÏÁz עצמה ‰BÁk˙בנפש ¿ƒ»«…

ÌÈiÓˆÚ‰ ÌÈÓÏÚp‰ שורש שהם «∆¿»ƒ»«¿ƒƒ
הגלויים, הכוחות ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óומקור

LÈb¯Ó BÈ‡ ÌMa Ôk האדם ≈«≈≈«¿ƒ
שמו  ÔÈÚÂשזהו C¯Bˆ ÌeL∆¿ƒ¿»

ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a Ba BÈ‡L ÈÙÏ ,ÏÏk למרות וכאמור, ¿»¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»
'בבחינת  אינו קיומו מסויימים, לעניינים משמש ואף קיים בהחלט שהשם

מציאות'.

e‰ÊÂנקרא הוא שבו האדם ‰BÊeb˙,הולםÏLÓשם ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÏ ¿∆»»¿∆∆¿ƒ«¿
ÌÈNÚÂ ,˙BÓM‰ BÓk ,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ÔÈ‡L מציאות ∆≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»¿«≈¿«¬ƒ

ÔÈ·˜e'מוגדרת ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰Â ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ eÎ',מלמטה ¯˜ ««¿≈«¿ƒ»¿«¬»««ƒ¿ƒ
לעיל. כמבואר

˙e‡ÈˆnL) ‰Ê ÏÚ ÏLn‰Â¿«»»«∆∆¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ ¯·c‰«»»«¬≈«¿≈

‰‡È¯w‰ במשל הוא כך וכאמור «¿ƒ»
ספירות  בעשר בנמשל וגם השם מעניין

ÌLהגנוזות  ˙‡È¯wÓ ‡e‰ (ƒ¿ƒ«≈
ÌÎÁ בתואר אדם משבחים כאשר »»
Êa‰'חכם' ‡ˆBiÎÂ נוספים בתארים ¿«≈»∆

שבח, ÔÈÚaשל Úe„ik פעולתם «»«¿ƒ¿«
BÁaLz‰Â˙,של ÌÈÏeÏÈ‰‰«ƒƒ¿«ƒ¿»

˙‡ ÌÈÁaLnL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆∆¿«¿ƒ∆
,'eÎ ÏB„b ÌÎÁ ‡e‰L Ì„‡‰»»»∆»»»
ÏL ÔÙB‡a B˙BÈ‰a Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿¿∆∆

Ô‚‡¯ËÚ‚t‡) ‰Ïc·‰ מרומם «¿»»»∆¿»¿
‡ÈÊונבדל  ,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚÓ (≈ƒ¿««»¿»¬«

כ'חכם', אותו שמשבחים מכך כתוצאה

˙‡ BÏˆ‡ ÌÈl‚Óe ÌÈ¯¯BÚÓ¿¿ƒ¿«ƒ∆¿∆
‰ÓÏÚp‰ ‰ÓÎÁ‰ Ák אצלו …««»¿»«∆¿»»

נפשו ÁÎÏבעומק „ÚÂ ,'eÎ¿«¿…«
ÈÓˆÚ‰ ÈÏei‰ ÏÎO‰ לאותה עד «≈∆ƒƒ»«¿ƒ

אין  שבה בנפש ועמוקה פנימית דרגה

השכל  עניין כל אלא שכל של גלוי כוח

אפשרות  של עצמי כוח בתור קיים

eÈˆnLלשכל. ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»ƒ
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ È„ÈÓÏzL∆«¿ƒ≈«ƒƒ¿∆
B˙B‡ ÌÈÁaLÓ eÈ‰ È‡ÁBÈ»ƒ»¿«¿ƒ

ÌÈÁ·L ‰nÎa,ביותר גדולים ¿«»¿»ƒ
˙‡ BÏˆ‡ ¯¯BÚÏ È„Îa e‰fL∆∆ƒ¿≈¿≈∆¿∆

ÌÈÓÏÚp‰ ˙BÁk‰ פנימיות בעומק «…«∆¿»ƒ
גילוי, לידי שיבואו כדי »¿ŒÏÚÂנפשו

eÏÚt ‰ÊŒÈ„È רשב"י של תלמידיו ¿≈∆»¬
‰¯Bz‰ ˙B„BÒ Ì‰Ï ‰ÏÈbL∆ƒ»»∆«»
ÌÓˆÚŒ„vnL ,¯˙BÈa ÌÈ‡ÏÙƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ««¿»

הם  אלו a‚„¯סודות ÌÈ‡≈»¿∆∆
‰ÚtL‰ ונעלים לגמרי נעלמים אלא «¿»»

גילוי, לידי ולבוא לרדת »¿ÚÂ„מכדי
eÏÈÙ‡ ÈeÏÈb ¯„‚a ÌÈ‡L∆≈»¿∆∆ƒ¬ƒ

BÓˆÚÏ נעלמים סודות כלומר, ¿«¿
רשב"י  של נפשו ופנימיות בעומק

בהעלם  להישאר נועדו עצמם שמצד

ושיבחו  היללו שהתלמידים ידי על אבל עצמו, לרשב"י אפילו להתגלות ולא

גילוי. לידי באו אלה דברים גם ÏLnaLאותו, ‡l‡ שבחים מאמירת ∆»∆«»»
החכם, על ÌÏÚ‰aקייםBLÈוהלולים ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ¯·k בעומק ∆¿¿»ƒ¿««»¿»¿∆¿≈
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d"kyz'dלב ,zereayd bgc 'a mei

ׁשם  קריאת ּופעּולת ּבהעלם, החכמה ענין ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר

הּגילּוי, אל ההעלם מן ׁשּיבא רק היא ְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹחכם

ל  הּספירֹות מהֿׁשאיןּֿכן מציאּות ּכל הּנה מעלה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

אין  ולפניֿזה כּו', הּקריאה עלֿידי רק ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָנעׂשית

ּכמֹו ּכיֿאם ּבהעלם, אפילּו ספירֹות ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶמציאּות

אפילּו ּבּנפׁש, מציאּות ּבבחינת ׁשאינם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשמֹות,

לעיל  ּכּנזּכר העצמּיים, הּיּולּיים ּכחֹות ּכמֹו .24לא ְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹ

אינֹו האדם מּׁשם הּמׁשל ּגם הּנה ּבאמת ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאמנם

לאדם  ׁשּקֹוראים קֹודם ּגם ּכי לגמרי, מכּון ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻמׁשל

 ֿ ועל נפׁשֹו, עצם מּצד הּׁשם ענין יׁשנֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַּבׁשמֹו,

הּגּוף, את המחּיה הּנפׁש הארת מּצד ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכלּֿפנים

אּלא  ּדוקא, זה ּבׁשם לקרֹותֹו צריכים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּלכן

נּכר  אינֹו ׁשּלכן ,ּכלּֿכ מציאּות ּבבחינת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו

ספירֹות  עׂשר מהּֿׁשאיןּֿכן ּכלל, ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָונרּגׁש

זה  הרי לגמרי, הּפׁשיטּות ּבתכלית ׁשהן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַהּגנּוזֹות

אין  ׁשאז ׁשם, לֹו ׁשּנֹותנים קֹודם האדם ְְִֵֵֶֶֶָָָָּכמֹו

הּפנים  "ּכּמים נאמר זה ועל ּכלל. מציאּות ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָלּׁשם

נּוקבין' 'מין העלאת ׁשעלֿידי הינּו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָלּפנים",

ּדאצילּות, ספירֹות עׂשר ׁשהם הּתחּתֹונים' ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָּד'פנים

הּגנּוזֹות, ספירֹות ּדעׂשר העליֹונים' 'ּפנים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָנעׂשים

ספירֹות  ּבעׂשר האֹור להמׁשכת מקֹור ְְְְְִִֶֶַַָָָלהיֹות

הּנה  הּצמצּום, לאחר ׁשּגם והינּו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַּדאצילּות.

עלֿידי  היא הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר ְְְְִִִֵֶֶַַמציאּות

הּוא  הּכתר ּבחינת ּכי נּוקבין', 'מין ְְֲִִִִֶֶַַַַַָהעלאת

ּדעׂשר  וגון צּיּור ׁשּום ּבֹו ואין ּבתכלית ְְְְְִִֵֶֶֶַָָּפׁשּוט

נעׂשה  נּוקבין' 'מין העלאת עלֿידי ורק ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָספירֹות,

ספירֹות  והעׂשר הּגנּוזֹות, ספירֹות עׂשר ְְְְִִֶֶֶֶַָּבֹו

ּומהם  ּפׁשיטּות, ּבבחינת ּגםּֿכן הן ְְְִִִֵֵֵֶַַַהּגנּוזֹות

ּגם  ׁשהּוא ּדאצילּות ספירֹות ּבעׂשר האֹור ְְְֲִִִֶֶֶַַָָנמׁש

אחת. מהּות ׁשהן והינּו, איןֿסֹוף, ְְְִִֵֵֶַַַַַּבבחינת
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שם.24) תרנ"ז סה"מ א. תכח, ויחי אוה"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החכם, של iL·‡נפשו ˜¯ ‡È‰ ÌÎÁ ÌL ˙‡È¯˜ ˙ÏeÚÙe הדבר ¿«¿ƒ«≈»»ƒ«∆»…

קיים ÏÚÓÏ‰שכבר ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,ÈeÏÈb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈∆«ƒ«∆≈≈¿«¿»
‰B¯ÈÙq˙באלוקות, ˙e‡ÈˆÓ Ïk ‰p‰ בעלי אלוקיים כוחות שהם ƒ≈»¿ƒ«¿ƒ

מוגדרת  ÊŒÈÙÏÂ‰מציאות ,'eÎ ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ ˜¯ ˙ÈNÚ קודם «¬≈««¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿≈∆
מיין  'העלאת עניין (שהיא הקריאה

מלמעלה) e‡ÈˆÓ˙נוקבין' ÔÈ‡≈¿ƒ
,ÌÏÚ‰a eÏÈÙ‡ ˙B¯ÈÙÒ ÏL∆¿ƒ¬ƒ¿∆¿≈

Ì‡ŒÈk רק קיים הספירות עניין אלא ƒƒ
˙ÈÁ·a ÌÈ‡L ,˙BÓL BÓk¿≈∆≈»ƒ¿ƒ«
‡Ï eÏÈÙ‡ ,LÙpa ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«∆∆¬ƒ…
,ÌÈiÓˆÚ‰ ÌÈiÏei‰ ˙BÁk BÓk¿…ƒƒƒ»«¿ƒƒ

ÏÈÚÏ ¯kÊpk24. «ƒ¿»¿≈
ÏLn‰ Ìb ‰p‰ ˙Ó‡a ÌÓ‡»¿»∆¡∆ƒ≈««»»
ספירות  עשר של המציאות לאופן

ÏLÓהגנוזות BÈ‡ Ì„‡‰ ÌMÓƒ≈»»»≈»»
ÔeÎÓוהולם ועדיין È¯Ó‚Ïמתאים ¿À»¿«¿≈

לנמשל, המשל בין הבדל Èkƒיש
האדם, שם בעניין ˜Ì„Bבמשל, Ìb«∆

BLÈ ,BÓLa Ì„‡Ï ÌÈ‡¯BwL∆¿ƒ»»»ƒ¿∆¿
,BLÙ ÌˆÚ „vÓ ÌM‰ ÔÈÚƒ¿««≈ƒ«∆∆«¿
˙¯‡‰ „vÓ ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ¿«»»ƒƒ«∆»«
,Ûeb‰ ˙‡ ‰iÁÓ‰ LÙp‰«∆∆«¿«»∆«

לעיל, יש ÔÎlLכאמור שבעצם כיוון ∆»≈
הנפש  בעומק ומקור שורש לשם

B˙B¯˜Ï ÌÈÎÈ¯ˆזה ÌLaלאדם ¿ƒƒƒ¿¿≈
BÈ‡L ‡l‡ ,‡˜Âc ‰Ê∆«¿»∆»∆≈

CkŒÏk ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a אלא ƒ¿ƒ«¿ƒ»«
מוגדרת  שאינה בצורה קיים שהשם

כ'מציאות', k¯לגמרי BÈ‡ ÔÎlL∆»≈≈ƒ»
Lb¯ÂהשםBaבאדם,ÏÏk ¿ƒ¿»¿»

לעיל, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכמבואר
Ô‰L ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ«¿∆≈
È¯Ó‚Ï ˙eËÈLt‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿≈
כל  ללא לחלוטין, מופשטת מציאות

כלל, והגדרה BÓk'ציור' ‰Ê È¯‰¬≈∆¿
BÏ ÌÈ˙BpL Ì„B˜ Ì„‡‰»»»∆∆¿ƒ
˙e‡ÈˆÓ ÌMÏ ÔÈ‡ Ê‡L ,ÌL≈∆»≈«≈¿ƒ

‰Ê ÏÚÂ .ÏÏk שעשר כך על ¿»¿«∆
בבחינת  שאינם הגנוזות ספירות

שורש  להיות הופכות כלל מציאות

(עשר  מוגדרות לספירות ומקור

דאצילות) È„ÈŒÏÚLספירות eÈ‰ ,"ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk" ¯Ó‡∆¡«««ƒ«»ƒ«»ƒ«¿∆«¿≈

¯NÚ Ì‰L 'ÌÈBzÁz‰ ÌÈÙ'c 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ∆≈∆∆
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ למעלה מלמטה להתעלות מתעוררות מצידם שהן ¿ƒ«¬ƒ

למקורם, B¯ÈÙÒ˙ולהתקרב ¯NÚc 'ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈt' ÌÈNÚ«¬ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿∆∆¿ƒ
˙BÊeb‰,כלל מציאות  הן אין עצמן ÎLÓ‰Ï˙שמצד ¯B˜Ó ˙BÈ‰Ï «¿ƒ¿»¿«¿»«

¯B‡‰ לרדת והנעלם, הגנוז האלוקי »
ולהאיר B¯ÈÙÒ˙ולהתגלות ¯NÚa¿∆∆¿ƒ

¯Á‡Ï ÌbL ,eÈ‰Â .˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿«¿∆«¿««
ÌeˆÓv‰ התהוות לצורך כאשר «ƒ¿

הנמשל  מצומצם אור מאיר העולמות

דק, NÚ¯ל'קו' ˙e‡ÈˆÓ ‰p‰ƒ≈¿ƒ∆∆
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿ƒ«¿≈

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ מעשר «¬»««ƒ¿ƒ
דאצילות, ÈÁa˙ספירות Èkƒ¿ƒ«

¯˙k‰ ס מעשר פירות שלמעלה «∆∆
הוא  כפשוטו שכתר (כשם דאצילות

האדם) של גופו וכל לראשו מעל

˙ÈÏÎ˙a ËeLt ‡e‰ מציאות »¿«¿ƒ
'ציור' כל ללא לגמרי מופשטת

Baוהגדרה ÔÈ‡Â'ב'כתרÌeL ¿≈
¯eiˆדמותÔÂ‚Âצבע¯NÚc ƒ¿»∆¿∆∆

˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ˜¯Â ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ¿««¿≈«¬»«
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ספירות מעשר «ƒ¿ƒ

Baדאצילות  ‰NÚ'ב'כתר¯NÚ «¬∆∆∆
¯NÚ‰Â ,˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿¿»∆∆

˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ שנוצרו למרות ¿ƒ«¿
ספירות  מעשר מהעלאה כתוצאה

ÈÁ·a˙המוגדרות  ÔkŒÌb Ô‰≈«≈ƒ¿ƒ«
˙eËÈLt'ציור' שום בהן ואין ¿ƒ

מוגדרת, מציאות שמאפיינים ו'גוון'

Ì‰Óe הגנוזות ספירות מעשר ≈∆
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa ¯B‡‰ CLÓƒ¿»»¿∆∆¿ƒ

‡e‰L ˙eÏÈˆ‡c,האצילות עולם «¬ƒ∆
בבחינת  כן הן שבו שהספירות למרות

מוגדרת, ÈÁ·a˙מציאות Ìb«ƒ¿ƒ«
˙e‰Ó Ô‰L ,eÈ‰Â ,ÛBÒŒÔÈ‡≈¿«¿∆≈«

˙Á‡ עשר דבר, של לאמתו כלומר, ««
העליונים') ('פנים הגנוזות ספירות

('פנים  דאצילות ספירות ועשר

בסופו  כי אחת מהות הם התחתונים')

סוף' 'אין הם העניינים שני דבר של

סוגי  שני בין משווה הכתוב (ולכן

לפנים"). הפנים "כמים ואומר ה 'פנים'
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לג jiwl` 'iedl zereay bg ziyre

לאדם",CÈLÓÓeה) האדם לב "ּכן ּבּכתּוב «¿ƒֵֵַָָָָָָָ

'אדם', ּבחינֹות ׁשּתי על ְְְִֵֵַָָָּדקאי

הּוא  עּלאה' 'אדם ּתּתאה', ו'אדם עּלאה' ְִִַָָָָָָָָָָָָ'אדם

ּבחינת  הּוא ּתּתאה' ו'אדם אנּפין', 'זעיר ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּבחינת

ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ׁשהיא ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָהּמלכּות

ּב הּוא לאדם" האדם "לב העלאת וענין חינת ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָ

לבחינת  ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה נּוקבין' ְְְְֲִִִִִִִִַַָָָ'מין

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ּדאצילּות, אנּפין' ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַ'זעיר

להיֹות  עּלאה' 'אדם ּבבחינת הּפנים ְְְִִִִִִַַַָָָָָּבחינת

לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, מאצילּות ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָההמׁשכה

ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ההמׁשכה ׁשּגם ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָוהינּו,

הּפנים  "ּכּמים אֹומרֹו וזהּו מּמׁש. אלקּות ְְֱִִִֶַַַַָָֹהיא

ׁש"ּמים  ּדכׁשם לאדם", האדם לב ּכן ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלּפנים,

לפני  הן כּו', אחרת מהּות אינם לּפנים" ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּפנים

ׁשעלֿידי  ּדאֹורֿאיןֿסֹוף (ּברצֹון ְְְִֵֵֶַַָָהּצמצּום

והמׁשכת  ,"נמל ּדב"מי נּוקבין' 'מין ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָהעלאת

ספירֹות  לעׂשר (ּבנֹוגע הּצמצּום לאחר והן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַהּקו),

נמׁש ּכמֹוֿכן ּדאצילּות), ספירֹות ועׂשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָהּגנּוזֹות

"לב  ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה, לאצילּות ּבנֹוגע ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָּגם

לּפנים" הּפנים ׁש"ּכּמים [והינּו, לאדם" ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָהאדם

ׁשעלֿידיֿזה  סּבה ּגם) אּלא ּדּוגמא, רק (לא ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹהּוא

 ֿ ּובריאהֿיצירה לאצילּות ּבנֹוגע ּגם ּכן ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָנמׁש

ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ההמׁשכה ׁשּגם ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָעׂשּיה],

היֹות  ּדעם ּבזה, והחדּוׁש מּמׁש. אלקּות ְְֱֱִִִֶַַָָֹהיא

ּפרסא  יׁש לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה אצילּות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּבין

העלאת  עלֿידי מּכלֿמקֹום  ּומעלמת, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמפסקת

ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ּגם יּומׁש נּוקבין' ְְְְֲִִִִִִַַַָָָ'מין

ההמׁשכה  ּובדּוגמת עלּֿדר מּמׁש, אלקּות ְְְֱִֶֶַַַַַָָָֹּגילּוי

אֹורֿאיןֿסֹוף  ׁשּבין הּפרסא עלֿידי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּנמׁשכת

ׁשיׁש "אבני ׁשּנקראת הּנאצלים אל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּמאציל

הרֹואה 25טהֹור" לעין נראה טהֹור ׁשיׁש ׁשאבן , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

הּמים  ּכפי 26ּכמהּות הּמסּתּכל ּפני נראים ׁשּבהם , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙ka CÈLÓÓe לפנים",‰) הפנים "כמים ‰‡„Ìלאחר ·Ï Ôk" «¿ƒ«»≈≈»»»

È‡˜c ,"Ì„‡Ïהיא '‡„Ìוהכוונה ,'Ì„‡' ˙BÈÁa ÈzL ÏÚ »»»¿»≈«¿≈¿ƒ»»»»
'‰‡lÚעליון zz‡‰'אדם Ì„‡'Â,תחתון ‰e‡אדם '‰‡lÚ Ì„‡' ƒ»»¿»»«»»»»ƒ»»

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ˙ÈÁa הנקראות העליונות האור המידות (כי זעירות' 'פנים ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
לגבי  ומועט 'קטן' הוא בהן המאיר

במוחין), המאיר ««¿Ì„‡'Âהאור
˙ÈÁa ‡e‰ '‰‡zz ספירת «»»¿ƒ«

Œ‰‡È¯·a ‡È‰L BÓk ˙eÎÏn‰««¿¿∆ƒƒ¿ƒ»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ העולמות שלושת ¿ƒ»¬ƒ»

בהם  האצילות מעולם שלמטה

מוגדרת. מציאות בבחינת הם הנבראים

"Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï" ÔÈÚÂ¿ƒ¿«≈»»»»»»
˙‡ÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ התעלות ¿ƒ««¬»«

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' מלמטה התעוררות «ƒ¿ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c לעלות ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆«¿≈∆

זו מהתעלות ÈÁa˙כתוצאה ‰NÚ«¬∆¿ƒ«
ÌÈt‰גםÌ„‡' ˙ÈÁ·a «»ƒƒ¿ƒ«»»

˙BÈ‰Ï '‰‡lÚ זעיר') זו מבחינה ƒ»»ƒ¿
המידות  ‰‰ÎLÓ‰אנפין', הארה ) ««¿»»

למטה eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒ˙מלמעלה
,eÈ‰Â ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ïƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«¿
Œ‰‡È¯·a ‰ÎLÓ‰‰ ÌbL∆«««¿»»ƒ¿ƒ»
˙e˜Ï‡ ‡È‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¡…

LnÓ.עצמו האצילות עולם כמו «»
B¯ÓB‡ e‰ÊÂ הפנימית המשמעות ¿∆¿

הכתוב דברי ‰ÌÈtשל ÌÈnk"««ƒ«»ƒ
,"Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï Ôk ,ÌÈtÏ«»ƒ≈≈»»»»»»
ÌÈt‰ ÌÈn"L ÌLÎcƒ¿≈∆«ƒ«»ƒ
˙¯Á‡ ˙e‰Ó ÌÈ‡ "ÌÈtÏ«»ƒ≈»««∆∆

,'eÎ הפנים שבמשל כשם

הסתכלות  בעקבות במים, המשתקפות

מהמים  אחרת מהות אינם במים האדם

מה  בנמשל, גם וכך עצמם ה'פשוטים'

בעקבות  למעלה ומתעורר שנפעל

אחרת, מהות אינו מלמטה ההעלאה

הדברים  באריכות, לעיל וכמבואר

‰ÌeˆÓvנכונים  ÈÙÏ Ô‰≈ƒ¿≈«ƒ¿
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÔBˆ¯a) לברוא »»¿≈

'ÔÈÓעולמות ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬»««ƒ
,"CÏÓ ÈÓ·"c 'ÔÈ·˜e¿ƒƒ¿ƒƒ¿«
¯Á‡Ï Ô‰Â ,(Âw‰ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«««¿≈¿««

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÂ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÏ Ú‚Ba) ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿≈«¿∆∆¿ƒ«¿¿∆∆¿ƒ
,(˙eÏÈˆ‡c,"לפנים הפנים "כמים נאמר אלה עניינים כל ÔÎŒBÓkועל «¬ƒ¿≈

·Ï" ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·e ˙eÏÈˆ‡Ï Ú‚Ba Ìb CLÓƒ¿»«¿≈««¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈
Ì„‡‰(אצילות בריאהֿיצירהֿעשיה)"Ì„‡Ï(העליון, (התחתון, »»»»»»

ÌÈt‰ ÌÈnk"L ,eÈ‰Â]¿«¿∆««ƒ«»ƒ
‡Ó‚ec ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ "ÌÈtÏ«»ƒ…«¿»
באיןֿסוף  העליונות מהמדרגות ומשל

 ֿ לבריאה מאצילות ההמשכה לעניין

aÒ‰יצירהֿעשיה, (Ìb ‡l‡∆»«ƒ»
Ìb Ôk CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»≈«
Œ‰‡È¯·e ˙eÏÈˆ‡Ï Ú‚Ba¿≈««¬ƒ¿ƒ»
ÌbL ,[‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»∆«
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

LnÓ ˙e˜Ï‡ ‡È‰ ‰iNÚ בדיוק ¬ƒ»ƒ¡…«»
האצילות. עולם Êa‰כמו Le„Á‰Â¿«ƒ»∆

 ֿ לבריאה מאצילות ההמשכה שגם

"כמים  של באופן היא יצירהֿעשיה

לפנים", ÔÈaLהפנים ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆≈
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»

‡Ò¯t LÈ ‰iNÚ והעלם צמצום ¬ƒ»≈«¿»
(כתרגום  מבדיל למסך שנמשל

'והבדילה  הפסוק על אונקלוס

פרסא) בין ÒÙnL˜˙הפרוכת', ∆«¿∆∆
לבריאהֿיצירהֿעשיה  אצילות

˙ÓÏÚÓe של האור על ומסתירה «¿∆∆
האצילות, ŒÏÚעולם ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„È¿≈«¬»««ƒ¿ƒ
לאצילות  מבריאהֿיצירהֿעשיה

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a Ìb CLÓeÈ¿««ƒ¿ƒ»¿ƒ»
LnÓ ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ‰iNÚ כמו ¬ƒ»ƒ¡…«»

עצמו, האצילות ∆∆»C¯cŒÏÚבעולם
˙ÎLÓpL ‰ÎLÓ‰‰ ˙Ó‚e„·e¿¿«««¿»»∆ƒ¿∆∆
Œ¯B‡ ÔÈaL ‡Ò¯t‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿»∆≈
Ï‡ ÏÈˆ‡n‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈««¬ƒ∆

ÌÈÏˆ‡p‰ פרסא היא שאמנם «∆¡»ƒ
פרסא  היא אבל ומעלמת, המפסקת

וגילוי המשכה גורמת ≈¿pL∆ƒ˜¯‡˙שגם
"¯B‰Ë LÈL È·‡"25Ô·‡L , «¿≈«ƒ»∆∆∆

ÔÈÚÏ ‰‡¯ ¯B‰Ë LÈL«ƒ»ƒ¿∆¿≈
ÌÈn‰ ˙e‰Ók ‰‡B¯‰26, כדברי »∆¿«««ƒ

נכנסו  ארבעה רבנן, "תנו הגמרא:

עקיבא, רבי להם אמר בפרדס...

טהור  שיש אבני אצל מגיעין כשאתם
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d"kyz'dלד ,zereayd bgc 'a mei

רּבי  אמר זה ׁשעל מּמׁש, הּמים מהּות ִִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהם

ׁשיׁש אבני למקֹום "ּכׁשּתּגיעּו לחבריו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָעקיבא

מים" מים ּתאמרּו אל הינּו25טהֹור, ׁשאינם 27, , ְְִִֵֶַַַַָָֹ

אחת. מהּות אּלא מים, אֹופּני ְִֵֵֶַַַַַָׁשני

רּבה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) ּבמדרׁש רז"ל מאמר יּובן ¿«ƒ∆ְְֲִַַַַַַָָ

ליֹוצרּה, צּורה "ׁשּמדּמין ְְְִֶַַַָָהּנ"ל

אדם  ּכמראה ּדמּות הּכּסא ּדמּות ועל ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנאמר

למעלה. אדם' 'צּיּור ענין ׁשהּוא מּלמעלה", ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָעליו

ּפני  נראים ּכפׁשּוטם ׁשּבּמים ּדכׁשם ּבזה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהענין

ּפני  ּבין חלּוק ׁשאין ּבאֹופן ּבהם הּמסּתּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהאדם

הענינים  ׁשּכל ּכיון ּבּמים, הּנראים לּפנים ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאדם

אּפ) זי (ׁשּפיגלען מׁשּתּקפים האדם ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּבפני

ּבּמים  ּגם הּוא ּכן ּבּמים, הּנראים ְִִִִִֵַַַַַַַָּבּפנים

ּדאֹורֿאיןֿסֹוף  הּפׁשיטּות ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַָהעליֹונים,

'מין  העלאת ׁשעלֿידי אדם', מ'ּצּיּור ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשּבעבֹודת  הּתענּוג לפניו ׁשעלה ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָנּוקבין'

נעׂשה  (ׁשעלֿידיֿזה כּו' "נמל "ּבמי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָהּצּדיקים,

ּכל  ׁשל ענינן למעלה נעׂשים הרצֹון), ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהתעֹוררּות

ואהבה  ּדלּבא' 'רעּותא ׁשּבעבֹודה, ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָהּמדרגֹות

הענין  ּכללּות ׁשּזהּו ּבכלל, ּומּדֹות ּומֹוחין ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָויראה

ּׁשאמרּו ּומה ספירֹות. עׂשר אדם', ְְְִִֶֶֶַָָָּד'צּיּור

ּדיקא, "מדּמין" ליֹוצרּה", צּורה ְְְְְִִַַַָָָ"מדּמין

ׁשהּפנים  מּפני זה הרי ּבאמת, זה ׁשאין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּדמׁשמע 

אּלא  עצמֹו, ּבפני ּדבר מהּות אינם ּבּמים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּנראים

ּבּנמׁשל, ועלּֿדרֿזה עצמם, הּמים מהּות ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָהם

עלֿידי  ׁשּנעׂשּו אדם') ('צּיּור  ספירֹות ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהעׂשר

אֹורֿאיןֿסֹוף  ּבחינת הם נּוקבין' 'מין ְְֲִִִֵֵַַַַָהעלאת

ּגם  יׁשנֹו האֹורֿאיןֿסֹוף ׁשּבפׁשיטּות אּלא ְְִִֵֶֶֶַַָָָמּמׁש,

נמל "ּבמי ענין ׁשּזהּו אדם', ּד'צּיּור ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהענין

צּדיקים". ׁשל ְְִִִֵֶֶַּבנׁשמֹותיהם

אמרּו‡ÌÓז) זה (ׁשעל הּצּורה ענין עקר »¿»ְְִִֶֶַַַַָָ

ׁשּכמֹו ליֹוצרּה", צּורה ְְְְִִֶַָָּד"מדּמין
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שם.27) חגיגה להאריז"ל הש"ס לקוטי וראה תתקסד). (ע' שם תער"ב בהמשך הובא האריז"ל כתבי ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מ  מים תאמרו אל רש"י] צלולין, כמים רש"י][מבהיק נלך, איך כאן [יש ים

עיני", לנגד יכון לא שקרים דובר שנאמר ÈtבמיםÌ‰aLמשום ÌÈ‡¯ ∆»∆ƒ¿ƒ¿≈
LnÓ ÌÈn‰ ˙e‰Ó Ì‰L ÈÙk ÏkzÒn‰ מהמים נפרד  דבר ולא «ƒ¿«≈¿ƒ∆≈«««ƒ«»

עליהם, ÂÈ¯·ÁÏונוסף ‡·È˜Ú Èa¯ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL עמו שנכנסו ∆«∆»««ƒ¬ƒ»«¬≈»
ÌB˜ÓÏל'פרדס' eÚÈbzLk"¿∆«ƒƒ¿

e¯Ó‡z Ï‡ ,¯B‰Ë LÈL È·‡«¿≈«ƒ»«…¿
"ÌÈÓ ÌÈÓ25,פעמייםeÈ‰27, «ƒ«ƒ«¿

‡l‡ ,ÌÈÓ ÈpÙB‡ ÈL ÌÈ‡L∆≈»¿≈«≈«ƒ∆»
הנראים  והפנים במים המביטים הפנים

‡Á˙מהמים, ˙e‰Ó,בענייננו וכן «««
 ֿ בריאהֿיצירה עולמות של ההתעלות

המשכה  גורמת האצילות לעולם עשיה

 ֿ בריאה לעולמות האצילות מעולם

אחת  מהות שיהיו עד יצירהֿעשיה

 ֿ בריאהֿיצירה בעולמות שגם כיוון

ממש. אלוקות גילוי יהיה עשיה

¯Ó‡Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ∆»«¬«
Ï"p‰ ‰a¯ L¯„Óa Ï"Ê¯ לעיל) ««¿ƒ¿««»««

ב) נביאים ,בסעיף של כוחם גדול

‰¯eˆ ÔÈn„nL"נבראd¯ˆBÈÏ ∆¿«ƒ»¿¿»
העליונה Ó‡pL¯בוראה, במרכבה ∆∆¡«

הנביא יחזקאל eÓc˙שראה ÏÚÂ¿«¿
Ì„‡ ‰‡¯Ók ˙eÓc ‡qk‰«ƒ≈¿¿«¿≈»»
ÔÈÚ ‡e‰L ,"‰ÏÚÓlÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»¿»∆ƒ¿«

‰ÏÚÓÏ 'Ì„‡ ¯eiˆ' והנביא ƒ»»¿«¿»
של  דמות, 'ציור', יש שלמעלה אומר

אדם.

ÌÈnaL ÌLÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈∆««ƒ
ÌËeLÙk,גשמיים ÌÈ‡¯מים ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ì‰a ÏkzÒn‰ Ì„‡‰ Èt¿≈»»»«ƒ¿«≈»∆
˜eÏÁ ÔÈ‡L ÔÙB‡aהבדלÔÈa ¿∆∆≈ƒ≈

ÌÈ‡¯p‰ ÌÈtÏ Ì„‡‰ Èt¿≈»»»«»ƒ«ƒ¿ƒ
ÌÈna,שווים נראים ÔÂÈkושניהם ««ƒ≈»

Ì„‡‰ ÈÙaL ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿≈»»»
CÈÊ ÔÚÏ‚ÈtL) ÌÈÙwzLÓƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ
ÌÈna ÌÈ‡¯p‰ ÌÈta (t‡ עד »«»ƒ«ƒ¿ƒ««ƒ

האדם  של צורתו שכל כך נראית כדי

ÌÈnaבמים, Ìb ‡e‰ Ôk≈«««ƒ
‰L ,ÌÈBÈÏÚ‰ÔÈÚ ‡e »∆¿ƒ∆ƒ¿«

˙eËÈLt‰ ה'ציור'העדרŒ¯B‡c «¿ƒ¿
¯eiv'Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒƒ
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL ,'Ì„‡»»∆«¿≈«¬»««ƒ
‚eÚz‰ ÂÈÙÏ ‰ÏÚL 'ÔÈ·˜e¿ƒ∆»»¿»»««¬

‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL) 'eÎ "CÏÓ ÈÓa" ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚaL∆«¬«««ƒƒ¿ƒƒ¿«∆«¿≈∆«¬»
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ עולמות לברוא ÔÈÚהעליון ‰ÏÚÓÏ ÌÈNÚ ,( ƒ¿¿»»«¬ƒ¿«¿»ƒ¿»»

'‡aÏc ‡˙eÚ¯' ,‰„B·ÚaL ˙B‚¯„n‰ Ïk ÏL הלב רצון ∆»««¿≈∆«¬»¿»¿ƒ»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ,ÏÏÎa ˙BcÓe ÔÈÁBÓe ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡Â¿«¬»¿ƒ¿»ƒƒƒ¿»∆∆¿»»ƒ¿»
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ,'Ì„‡ ¯eiˆ'c¿ƒ»»∆∆¿ƒ
מלמטה  התעוררות יש כאשר כלומר,

למעלה  מתעורר לאלוקות, להתעלות

וכיוון  הצדיקים, מעבודת העונג

מעניינים  מורכבת הצדיקים שעבודת

הספירות  עשר של לתוכן מקביל בתוכן

זה  הרי ויראה), אהבה מידות, (מוחין,

זה  ידי ועל אלו עניינים למעלה פועל

המשמעות  וזו אדם' 'ציור למעלה נהיה

אודות  המדרש דברי של הפנימית

עשר  (עניני הצורה בין הדמיון

עבודת  בנבראים, שהם כפי הספירות

עשר  (ענייני ליוצרה הצדיקים)

 ֿ באין הבורא, אצל שהם כפי הספירות

e¯Ó‡Mסוף). ‰Óe ז"ל חכמינו «∆»¿
ˆe¯‰במדרש  ÔÈn„Ó"¿«ƒ»

‡˜Èc "ÔÈn„Ó" ,"d¯ˆBÈÏ¿¿»¿«ƒ«¿»
דמיון, לשון 'מדמין', ואמרו ודייקו

‰Ê ÔÈ‡L ÚÓLÓc ממש שווה ¿«¿«∆≈∆
ÌÈt‰L ÈtÓ ‰Ê È¯‰ ,˙Ó‡a∆¡∆¬≈∆ƒ¿≈∆«»ƒ

ÌÈ‡¯p‰ ומשתקפיםÌÈ‡ ÌÈna «ƒ¿ƒ««ƒ≈»
BÓˆÚ ÈÙa ¯·c ˙e‰Ó נפרד «»»ƒ¿≈«¿

‰ÌÈnמהמים, ˙e‰Ó Ì‰ ‡l‡∆»≈«««ƒ
,ÏLÓpa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,ÌÓˆÚ«¿»¿«∆∆∆«ƒ¿»
¯eiˆ') ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰L∆»∆∆¿ƒƒ
È„ÈŒÏÚ eNÚpL ('Ì„‡»»∆«¬«¿≈
Ì‰ 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ≈
LnÓ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÈÁa וגם ¿ƒ«≈«»

בו  פעלה מלמטה שההעלאה לאחר

הוא  עדיין ספירות, עשר של 'ציור'

שהיה, כפי איןֿסוף «∆‡l‡נשאר
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ ˙eËÈLÙaL∆ƒ¿ƒ»≈

Ìb BLÈ עצ על נוסף דבר ם בתור ∆¿«
לגמרי  'פשוטה' שהיא «¿ÔÈÚ‰»ƒמהותו

ÔÈÚ e‰fL ,'Ì„‡ ¯eiˆ'c¿ƒ»»∆∆ƒ¿«
ÏL Ì‰È˙BÓLa CÏÓ ÈÓa"¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈∆∆

,"ÌÈ˜Ècˆ.באריכות לעיל כמבואר «ƒƒ
‰¯ev‰ ÔÈÚ ¯˜Ú ÌÓ‡ (Ê»¿»ƒ«ƒ¿««»
ומוגדרת  'מצויירת' מציאות של במובן
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לה jiwl` 'iedl zereay bg ziyre

'אדם') ליֹוצרּה קֹורין ּכ 'אדם', הּוא ְְִֶַָָָָָָָׁשהּצּורה

ּבעֹולם  למּטה ׁשהּוא ּכפי ּדהאדם הּצּורה על ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָקאי

ׁשל  ּבנׁשמֹותיהם ההמלכה ׁשהרי הּגׁשמי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּזה

הּצּדיקים, ּבעבֹודת הּתענּוג לפניו ׁשעלה ְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָצּדיקים

ּבעֹולם  ּומצֹות הּתֹורה ּדקּיּום לעבֹודה ּבנֹוגע ְְְֲִִֵַַַָָָָהּוא

ּדו  הּגׁשמי חז"ל הּזה ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו 28קא. ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשל  ׁשּמחׁשבּתן ועד ּבמחׁשבה, עלּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל

ּכדמּוכח  לּתֹורה, אפילּו ּדבר, לכל קדמה ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָיׂשראל

ּבני  את "צו אֹומרת עצמּה ׁשהּתֹורה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָמּזה

יׂשראל" ּבני אל "ּדּבר מּובן,29יׂשראל" ּומּזה , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּבני  על קאי ּבמחׁשבה" עלּו ּד"יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשהענין

ׁשּבֹו הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם ׁשהם ּכפי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיׂשראל

ּומצֹותיה. הּתֹורה את מקּימים ְְְְִִֶֶַַַָָָּדוקא

ÔÈÚ‰Â חז"ל 30ּבזה אמרּו ּדהּנה נתאוה 31, ¿»ƒ¿»ְְְֲִִֵֶַַָָָ

ּדירה  לֹו להיֹות ְִִַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּבמקֹום, אינֹו ּד"תחּתֹונים" והּפירּוׁש ְְְְְִִֵֵַַַַָּבתחּתֹונים,

אּלא  (ּוזמן), מק ֹום ּבגדר  אינֹו יתּבר הּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי

ּומדרגה, ּבמעלה הּוא ּד"תחּתֹונים" ְְְְֲִֵֵַַַַָָהּפירּוׁש

הּיֹותר  ׁשהּוא והחמרי הּגׁשמי הּזה עֹולם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזהּו

ריּבּוי  עלֿידי ׁשנתהוה ּבמדרגה, וׁשפל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּתחּתֹון

ּביֹותר. והסּתרים העלמֹות וריּבּוי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָצמצּומים

ּכונת  ּתכלית הּוא הּתחּתֹון הּזה עֹולם ְְְְִֶַַַַַַַָָָודוקא

ּב'ּתניא' ּכמבאר ׁשּתכלית 32הּבריאה, ְְְְִִֶַַַַַָָָֹ

מּמדרגה  וירידתם העֹולמֹות ְְְְִִִִֵַַָָָָָהׁשּתלׁשלּות

הֹואיל  העליֹונים עֹולמֹות ּבׁשביל אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָלמדרגה ,

יתּבר ּפניו מאֹור ירידה עֹולמֹות 33ולהם ּדהּנה, . ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

מאצילּות, ּולמעלה האצילּות עֹולם ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָהעליֹונים,

ּופרסאֹות, צמצּומים ּכּמה לאחרי ׁשּנתהּוּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָאף

ּגילּוי  ּבבחינת היא התהּוּותם ְְִִִִִִַַָָָמּכלֿמקֹום

ּבמקֹורם, ּתחלה ּכלּולים ׁשהיּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָההעלם,
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ד.28) פ"א, וש"נ.29)ב"ר ואילך. שנו ס"ע ח"ב תרל"ה סה"מ וראה שם. ב"ר גם המשך 30)ראה ראה - לקמן בהבא

.9 שבהערה ובכ"מ.31)תער"ב רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא  פל"ו.32)ראה

ואילך.33) קיב ע' תרע"ח סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯ev‰L BÓkL ,"d¯ˆBÈÏ ‰¯eˆ ÔÈn„Ó"c e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL)∆«∆»¿ƒ¿«ƒ»¿¿»∆¿∆«»

˜‡Èהמוגדרת  ('Ì„‡' d¯ˆBÈÏ ÔÈ¯B˜ Ck ,'Ì„‡' ‡e‰ הכוונה »»»ƒ¿¿»»»»≈
‰¯ev‰ ÏÚ המוגדרת ÌÏBÚaהמציאות ‰hÓÏ ‡e‰L ÈÙk Ì„‡‰c ««»¿»»»¿ƒ∆¿«»»»

ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì‰È˙BÓLa ‰ÎÏÓ‰‰ È¯‰L ,ÈÓLb‰ ‰f‰ על «∆««¿ƒ∆¬≈««¿»»¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ
היא  שמשמעותה העולם בריאת

˙„B·Úa ‚eÚz‰ ÂÈÙÏ ‰ÏÚL∆»»¿»»««¬«¬«
Ú‚Ba ‡e‰ ,ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿≈«
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜c ‰„B·ÚÏ«¬»¿ƒ«»ƒ¿
.‡˜Âc ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆««¿ƒ«¿»
Ï"ÊÁ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ28 ¿∆««∆»¿¬«

‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈ העליונה ƒ¿»≈»««¬»»
הבריאה, Ôz·LÁnLלפני „ÚÂ¿«∆«¬«¿»

,¯·c ÏÎÏ ‰Ó„˜ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈»¿»¿»»»
‰¯BzÏ eÏÈÙ‡ קדמה שגם היא ¬ƒ«»

Bz‰L¯‰לעולם, ‰fÓ ÁÎeÓ„kƒ¿»ƒ∆∆«»
Èa ˙‡ Âˆ" ˙¯ÓB‡ dÓˆÚ«¿»∆∆«∆¿≈
Èa Ï‡ ¯ac" "Ï‡¯NÈƒ¿»≈«≈∆¿≈

"Ï‡¯NÈ29:המדרש (ובלשון ƒ¿»≈
ישראל  של לכל "מחשבתן קדמה

הקדושֿברוךֿהוא  שצפה אילולי דבר...

לקבל  עתידין ישראל דורות כ"ו שאחר

צו  בתורה כותב היה לא התורה, את

ישראל"), בני אל דבר ישראל בני את

ÔÈÚ‰L ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆»ƒ¿»
"‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈ"c¿ƒ¿»≈»««¬»»

È‡˜ מכווןÈÙk Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ »≈«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ
,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa Ì‰L∆≈»»«∆««¿ƒ
˙‡ ÌÈÓi˜Ó ‡˜Âc BaL∆«¿»¿«¿ƒ∆

.‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆»
ÔÈÚ‰Â‰Êa30, דוקא איך לבאר ¿»ƒ¿»»∆

שהוא  כפי ישראל נשמות של ה'ציור'

את  ומעורר גורם הגשמי, הזה בעולם

למעלה, אדם' ה'ציור ≈p‰c¿ƒ‰עניין
Ï"ÊÁ e¯Ó‡31במדרש‰Â‡˙ »¿¬«ƒ¿«»

BÏ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ¿
,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc שדווקא ƒ»««¿ƒ

עולם  ובעיקר התחתונים, העולמות

ממנו, למטה תחתון שאין הגשמי הזה

והשראת  לגילוי ראוי מקום יהיו

≈»¿Le¯Èt‰Âהשכינה,
BÈ‡ "ÌÈBzÁ˙"c'תחתון' ¿«¿ƒ≈

(ÔÓÊe)ו'נמוך' ÌB˜Ó ¯„‚a BÈ‡ C¯a˙È ‡e‰ È¯‰L ,ÌB˜Óa¿»∆¬≈ƒ¿»≈≈¿∆∆»¿«

(וזמן), מקום של הגבול מגדרי למעלה ‰Le¯Ètאלא ‡l‡∆»«≈
e‰fL ,‰‚¯„Óe ‰ÏÚÓa ‡e‰ "ÌÈBzÁ˙"c הוא "תחתונים" ¿«¿ƒ¿«¬»«¿≈»∆∆

ÏÙLÂ ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ‡e‰L È¯ÓÁ‰Â ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆««¿ƒ¿«»¿ƒ∆«≈«¿¿»≈
‰‚¯„Óa,העולמות שאר לכל בגדרי Â‰˙L‰ביחס הנתון מוגבל כעולם ¿«¿≈»∆ƒ¿«»

וחומרי  גשמי וכעולם והזמן המקום

ÌÈÓeˆÓˆ ÈeaÈ¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ ÈeaÈ¯Â¿ƒ«¿»¿∆¿≈ƒ

¯˙BÈa שמהווה האלוקי והאור ¿≈
הוא  הגשמי הזה העולם את ומחייה

ונסתר  ונעלם ביותר ומצומם מועט

‰f‰ביותר. ÌÏBÚ ‡˜Â„Â¿«¿»»«∆
˙Âk ˙ÈÏÎz ‡e‰ ÔBzÁz‰««¿«¿ƒ«»«
של  והסופית העיקרית המטרה

'‡Èz'a ¯‡·Ók ,‰‡È¯a‰32 «¿ƒ»«¿…»««¿»
˙eÏLÏzL‰ ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒƒ¿«¿¿
‰‚¯„nÓ Ì˙„È¯ÈÂ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒƒ»»ƒ«¿≈»
ÏÈ·La BÈ‡ ,‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»≈ƒ¿ƒ
ÏÈ‡B‰ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ»»∆¿ƒƒ

Ì‰ÏÂ העליונים העולמות לגבי ¿»∆
מדרגה  האלוקי האור של ההשתלשלות

לעולם ומעולם «È¯È¿ƒ„‰לדרגה
C¯a˙Èוהתרחקות ÂÈt ¯B‡Ó33 ≈»»ƒ¿»≈

לגרום  היא הבריאה שמטרת ייתכן ולא

וממשיך  וירידה. מאלוקות ריחוק

העליונים  העולמות לגבי כיצד ומפרט

ירידה, היא ≈p‰c¿ƒ‰,הבריאה
ÌÏBÚ ,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ»»∆¿ƒ»
,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏe ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿«¿»≈¬ƒ
‰nk È¯Á‡Ï ee‰˙pL Û‡«∆ƒ¿«¿«¬≈«»

ÌÈÓeˆÓˆ האלוקי באור ƒ¿ƒ
˙B‡Ò¯Ùe שנמשלו נוספים צמצומים «¿»

מבדיל, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒלמסך
Ì˙ee‰˙‰'ו'מציאות ל'יש' מ'אין' ƒ¿«»

,ÌÏÚ‰‰ ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ«∆¿≈
‰ÏÁz ÌÈÏeÏk eÈ‰L קודם ∆»¿ƒ¿ƒ»

היו Ì¯B˜Óaשנבראו, כבר ובהעלם ƒ¿»
‰e‡בפועל Ì˙ee‰˙‰Âקיימים, ¿ƒ¿«»

Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó elb˙pM ‰Ó«∆ƒ¿«≈«∆¿≈∆
Ì˙eÏlk˙‰aL ÔÂÈÎÂ ,ÈeÏÈb‰«ƒ¿≈»∆¿ƒ¿«¿»

Ì¯B˜Óaשנבראו ‰eÈקודם ƒ¿»»
‰‰B·b ‰‚¯„Óe ‰ÏÚÓa¿«¬»«¿≈»¿»

¯˙BÈ ‰a¯‰,בפועל שנבראו לאחר e„¯Èממדרגתם Ì˙ee‰˙‰·e «¿≈≈¿ƒ¿«»»¿
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d"kyz'dלו ,zereayd bgc 'a mei

אל  מההעלם ּׁשּנתּגּלּו מה הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָוהתהּוּותם

היּו ּבמקֹורם ׁשּבהתּכּללּותם וכיון ְְְְְִִִֵֶַַָָָָהּגילּוי,

ּובהתהּוּותם  יֹותר, הרּבה ּגבֹוהה ּומדרגה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָּבמעלה

מאֹור  ירידה זֹו הרי  ּומדרגתם, מּמעלתם ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָירדּו

היא  זֹו, ּבירידה הּכּונה ותכלית .יתּבר ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּפניו

 ֿ ּבריאהֿיצירה עֹולמֹות התהּוּות ׁשּתהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָּבכדי

ּבבחינת  ׁשּזהּו יׁש, ּבבחינת ׁשהם ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָעׂשּיה,

ּובעֹולמֹות  ההעלם). ּגילּוי (ולא ּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָֹהתחּדׁשּות

סדר  יׁש ּבהם (ׁשּגם ּגּופא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

הּכּונה  ּתכלית למדרגה) מּמדרגה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות

ּבמדרגה  הּתחּתֹון ׁשהּוא הּגׁשמי הּזה עֹולם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָהיא

היתה  אלּו ׁשהרי  מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

הרּוחנּיים, ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבעֹולמֹות ְְֲִִִִִַַָָָָָָָָָהּכּונה

ׁשּנברא  ּומּזה עֹולם, עֹוד לברֹוא נצר היה ְְְִִִִֶֶָָָָָֹלא

אינּה ׁשהּתכלית מּוכח, יֹותר, ּתחּתֹון ְְִֵֵֶַַַָָָעֹולם

ּבעֹולם  ּדוקא ּכיֿאם הימּנּו, ׁשּלמעלה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּבעֹולם

ׁשהּוא  ּתחּתֹון הּיֹותר לעֹולם עד ּתחּתֹון, ְְֵֵֶַַַַַָָהּיֹותר

העֹולמֹות, ּבהׁשּתלׁשלּות הּמדרגֹות ּכל ְְְְְִֵַַַָָָסֹוף

העֹולמֹות  הׁשּתלׁשלּות היתה ּדוקא ְְְְְְִִִַַָָָָָּובׁשבילֹו

ׁשּנתאּוה  לפי  למדרגה, מּמדרגה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוירידתם

ּדוקא, הּתחּתֹון הּזה ׁשּבעֹולם ְְֶֶַַַַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא

כּו'. ּדירה לֹו ְִִֶָּתהיה

ÔÈÚÂ נעׂשה ּבּתחּתֹונים") יתּבר לֹו ("ּדירה זה ¿ƒ¿»ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּירדּו ּכפי ּדוקא יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָעלֿידי

ּתֹורה  ּומקּימים ּגׁשמי, ּבגּוף ונתלּבׁשּו ְְְְְְְְִִִַַַַָָלמּטה

עֹוׂשים  ועלֿידיֿזה הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּומצֹות

אמרּו זה ועל ּבתחּתֹונים". יתּבר לֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָָ"ּדירה

ׁשּנקראת 34רז"ל  הּתֹורה ּובׁשביל ראׁשית ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל "ּבראׁשית, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ׁש"אנכי 35ראׁשית", ּדזה ּבראתי, עליה ואדם ארץ עׂשיתי אנכי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹ

ּבׁשביל  הּוא ההׁשּתלׁשלּות) סדר ּכללּות על (ׁשּקאי ארץ" עׂשיתי - ׁשאנכי מי -ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבגימטרּיא  ּבראת"י ּבׁשביל היא האדם ׁשּבריאת ּבראתי", עליה "ואדם ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָהאדם,

הּתֹור 36ּתרי"ג  נּתנה זה ּומּׁשּום ולא . למּטה, ׁשּירדּו יׂשראל לנׁשמֹות ּדוקא ה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הּׁשמים" על הֹוד "ּתנה ׁשּבקׁשּו הּׁשרת ּדהּנה 37למלאכי הענין, ּובאּור . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
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ואילך. סע"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì˙‚¯„Óe Ì˙ÏÚnÓ,במקורם בהעלם שהיו כפי BÊלעומת È¯‰ ƒ«¬»»«¿≈»»¬≈

‰„È¯Èוהתרחקות‰„È¯Èa ‰ek‰ ˙ÈÏÎ˙Â .C¯a˙È ÂÈt ¯B‡Ó ¿ƒ»≈»»ƒ¿»≈¿«¿ƒ««»»ƒƒ»
BÊ,מאצילות שלמעלה והעולמות האצילות עולם È„Îaשירדו ‡È‰ƒƒ¿≈

˙BÓÏBÚ ˙ee‰˙‰ ‰È‰zLעולמות יותר, Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aנחותים ∆ƒ¿∆ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»
LÈ ˙ÈÁ·a Ì‰L ,‰iNÚ כי ¬ƒ»∆≈ƒ¿ƒ«≈

כמו  בהם ניכר לא לאלוקות הביטול

העליונים, המציאות e‰fLבעולמות ∆∆
'יש' בתור בריאהֿיצירהֿעשיה של

¯·c ˙eLcÁ˙‰ ˙ÈÁ·a של ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»»
מ'אין' ‰‰ÌÏÚ'יש ÈeÏÈb ‡ÏÂ)¿…ƒ«∆¿≈

Œ‰‡È¯aבלבד  ˙BÓÏBÚ·e .(¿»¿ƒ»
‡Ùeb ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ עצמם ¿ƒ»¬ƒ»»

¯„Ò LÈ Ì‰a ÌbL)∆«»∆≈≈∆
‚¯„nÓ ˙eÏLÏzL‰‰ ƒ¿«¿¿ƒ«¿≈»
‰ek‰ ˙ÈÏÎz (‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¿ƒ««»»
העולם  בריאת של העיקרית המטרה

‡e‰L ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚ ‡È‰ƒ»«∆««¿ƒ∆
‰‚¯„Óa ÔBzÁz‰ העולמות מכל ««¿¿«¿≈»

hÓÏ‰כולם ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»
‰˙È‰ eÏ‡ È¯‰L ,epnÓƒ∆∆¬≈ƒ»¿»

‰ek‰ הבריאה של המטרה ««»»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa»»¿ƒ»¿ƒ»
‰È‰ ‡Ï ,ÌÈiÁe¯‰ ‰iNÚ¬ƒ»»»ƒƒ…»»

ÌÏBÚ „BÚ ‡B¯·Ï C¯ˆ נוסף ƒ¿»ƒ¿»
ÌÏBÚעליהם, ‡¯·pL ‰fÓeƒ∆∆ƒ¿»»

¯˙BÈ ÔBzÁz,הרוחניים מהעולמות «¿≈
הגשמי, הזה «ÁÎeÓ,העולם

ÌÏBÚa dÈ‡ ˙ÈÏÎz‰L∆««¿ƒ≈»»»
epÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL גשמי ואינו ∆¿«¿»≈∆

Âc˜‡אלא Ì‡ŒÈkוחומרי, ƒƒ«¿»
„Ú ,ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ÌÏBÚa»»«≈«¿«
‡e‰L ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ÌÏBÚÏ»»«≈«¿∆
˙B‚¯„n‰ Ïk ÛBÒ»««¿≈
,˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏLÏzL‰a¿ƒ¿«¿¿»»

BÏÈ·L·eאותו לברוא Âc˜‡כדי ƒ¿ƒ«¿»
˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏLÏzL‰ ‰˙È‰»¿»ƒ¿«¿¿»»
,‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ Ì˙„È¯ÈÂƒƒ»»ƒ«¿≈»¿«¿≈»
ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰e‡˙pL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«»«»»
ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚaL ‡e‰∆»»«∆««¿
'eÎ ‰¯Èc BÏ ‰È‰z ,‡˜Âc«¿»ƒ¿∆ƒ»
מקום  יהיה הזה התחתון העולם ודווקא

אלוקות. לגילוי ראוי

C¯a˙È BÏ ‰¯Èc") ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ»ƒ¿»≈
"ÌÈBzÁza המטרה כאמור שהוא ««¿ƒ

הבריאה  של NÚ‰והתכלית בפועל ) נשלמת BÓL˙והכוונה È„ÈŒÏÚ «¬∆«¿≈ƒ¿
Ï‡¯NÈ אלא למעלה הן שהנשמות כפי e„¯iLלא ÈÙk ‡˜Âc נשמות ƒ¿»≈«¿»¿ƒ∆»¿

BˆÓe˙ישראל  ‰¯Bz ÌÈÓi˜Óe ,ÈÓLb Ûe‚a eLaÏ˙Â ‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa דוקא בגשמיות ומצוות תורה קיום »»«∆««¿ƒ¿«¿≈∆

C¯a˙È BÏ ‰¯Èc" ÌÈNBÚƒƒ»ƒ¿»≈
e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ."ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒ¿«∆»¿

Ï"Ê¯34,˙ÈL‡¯a",'ראשית 'ב' ««¿≈ƒ
את ברא שה' ÏÈ·Laƒ¿ƒהעולם להורות

'ראשית' שנקראו דברים ≈«¿Ï‡¯NÈƒב'
ÏÈ·L·e ˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL∆ƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ
,"˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰ כי «»∆ƒ¿≈≈ƒ

תורה  לומדים ישראל בני כאשר

הזה, בעולם בגשמיות מצוות ומקיימים

של  והתכלית המטרה נשלמת אזי

e˙kL·הבריאה  BÓÎe35ÈÎ‡ ¿∆»»…ƒ
‰ÈÏÚ Ì„‡Â ı¯‡ È˙ÈNÚ»ƒƒ∆∆¿»»»∆»
ÈÓ - ÈÎ‡"L ‰Êc ,È˙‡¯a»»ƒ¿∆∆»…ƒƒ

ÈÎ‡L,בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ∆»…ƒ
באלוקות  והבחינות מהדרגות למעלה

-שנקראות  שונים È˙ÈNÚ»ƒƒבשמות
È‡wL) "ı¯‡ רק לא והכוונה ∆∆∆»≈

אלא  הגשמית eÏÏk˙לארץ ÏÚ«¿»
‡e‰ (˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò≈∆«ƒ¿«¿¿
‰ÈÏÚ Ì„‡Â" ,Ì„‡‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ»»»¿»»»∆»
‡È‰ Ì„‡‰ ˙‡È¯aL ,"È˙‡¯a»»ƒ∆¿ƒ«»»»ƒ
‡i¯ËÓÈ‚a È"˙‡¯a ÏÈ·Laƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

‚"È¯z36 תרי"ג יקיים שהאדם כדי «¿«
Ê‰מצוות. ÌeMÓe שזו מאחר ƒ∆

הבריאה  של והתכלית «¿zƒ‰המטרה
Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ ‡˜Âc ‰¯Bz‰«»«¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈

‰hÓÏ e„¯iL,הגשמי הזה לעולם ∆»¿¿«»
eL˜aL ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‡ÏÂ¿…¿«¿¬≈«»≈∆ƒ¿
"ÌÈÓM‰ ÏÚ E„B‰ ‰z"37 ¿»¿««»»ƒ

משה  שעלה "בשעה הגמרא: (וכסיפור

לפני  השרת מלאכי אמרו למרום,
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לז jiwl` 'iedl zereay bg ziyre

ׁשּמלאכים 38ידּוע  לנׁשמֹות, מלאכים ּבין ההפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבֹו לפע ֹול ּכדי ּגׁשמי ּבגּוף להתלּבׁש ּבכחם ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹאין

יתעּלם  ּגׁשמי, ּבגּוף יתלּבׁשּו ואם ,וזּכּו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַּברּור

מההארה  ּבמּכלֿׁשּכן האֹור, ּבהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויסּתּתר

ּבדברים  והתלּבׁשּותּה ׁשּבירידתּה ְְְְֱִִִִִִֶַָָָָָֹהאלקית

נראה  ׁשּלא ּבהם, מתעּלמת היא הרי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹּגׁשמּיים

הּדבר  מציאּות ּכיֿאם הּפֹועל, האלקי ְֱִִִִֵַַַַָָָֹֹהּכח

הּוא  ׁשּכן ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ּבלבד, ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָהּגׁשמי

ּׁשּמצינּו ּומה נבראים. ׁשהם לּמלאכים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבנֹוגע

ּבגּופים, ּבהתלּבׁשּותם ּבעֹולם הּמלאכים ְְְְְְִִִַַַַָָָָּפעּולת

ּבדר רק זה הרי ּדאברהם, ּבּמלאכים ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

אּלא  ׁשּלהם, הּפעּולה זה ׁשאין והינּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשליחּות,

ׁשּנקראים  ּכ ּכדי ועד המׁשּלח, ּדכח ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּפעּולה

הּקדׁש' ּב'אּגרת ּכמבאר המׁשּלח, ׁשם 39על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ּכמֹו הוי', ּבׁשם נקרא נברא ׁשּמלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּמצינּו

ּכיון 40ׁשּכתּוב  גֹו', אליה הּדֹובר הוי' ׁשם וּתקרא ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשהּוא  הוי', ׁשם ּבהם מתלּבׁש הּׁשליחּות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבעת

הּמלאכים  אבל כּו'. מתעּלם ׁשאינֹו עצמי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹור

ּברּור  ולפעֹול להתלּבׁש יכֹולים אינם ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָמּצדֿעצמם

ּבדבר  יתלּבׁשּו אם ואדרּבה, ּגׁשמי, ּבדבר ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָוזּכּו

 ֿ מהּֿׁשאין כּו'. האֹור ּבהם ויסּתּתר יתעּלם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּגׁשמי

ּבכחן  עצמי, אֹור ּבחינת להיֹותן נׁשמֹות, ְְְְְִִִֵַַָָָֹּכן

ולא  ּגׁשמּיים, ּבלבּוׁשים להתלּבׁש למּטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָֹלירד

ׁשהּוא  האדם ּבגּוף להתלּבׁש ׁשּיכֹולים אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָעֹוד

חּיים' ה'ּבעלי מּגּופי יֹותר ּבמדרגה ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָנמּו

אֹור' ּב'תֹורה ּכמבאר חּיים'41והּצֹומח, ׁשה'ּבעלי ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹ

אחת, ּבבת החּיּונית ונפׁשם ּגּופם נתהּוּו ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָוהּצֹומח
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א'פט.38) ע' פינחס אוה"ת גם א.39)ראה קנט, קו"א גם וראה סע"א). (קמא, יג.40)סכ"ה* טז, ג,41)לךֿלך בראשית

ד.

(המו"ל). כבפנים ואוצ"ל כד. תתצט: ע' שם תער"ב בהמשך (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לקבל  להן: אמר בינינו? אשה לילוד מה עולם, של ריבונו הקדושֿברוךֿהוא:

וארבעה  ושבעים מאות תשע לך שגנוזה גנוזה חמודה לפניו: אמרו בא. תורה

תזכרנו  כי אנוש מה ודם, לבשר ליתנה מבקש אתה העולם שנברא קודם דורות

על  הודך תנה אשר הארץ בכל שמך אדיר מה אדונינו ה' תפקדנו כי אדם ובן

הקדושֿברוךֿהוא  לו אמר השמים?

אמר  תשובה... להן החזיר למשה:

שאתה  תורה עולם, של ריבונו לפניו:

אלוקיך  ה' אנכי בה, כתיב מה לי נותן

אמר  מצרים. מארץ הוצאתיך אשר

לפרעה  ירדתם למצרים להן:

לכם?... תהא למה תורה השתעבדתם

להקדושֿב  לו הודו רוךֿהוא...").מיד

Úe„È ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e38 ≈»ƒ¿»¿ƒ≈»«
החסידות ÔÈaבתורת L¯Ù‰‰«∆¿≈≈

ÌÈÎ‡ÏnL ,˙BÓLÏ ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒƒ¿»∆«¿»ƒ
Ûe‚a LaÏ˙‰Ï ÌÁÎa ÔÈ‡≈¿…»¿ƒ¿«≈¿
¯e¯a Ba ÏBÚÙÏ È„k ÈÓLb«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
לקדושה  והעלאתו מהרע הטוב הפרדת

CekÊÂ,החומריות Ì‡Âעידון ¿ƒ¿ƒ
eLaÏ˙È המלאכים,ÈÓLb Ûe‚a ƒ¿«¿¿«¿ƒ

¯B‡‰ Ì‰a ¯zzÒÈÂ ÌlÚ˙Èƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»∆»
פעולתו  את יפעל ולא בגלוי יאיר ולא

הגשמי, הגוף ֿ ÔkLŒÏkÓaעל וקל ¿ƒ»∆≈
‰‡È˜Ï˙וחומר ‰¯‡‰‰Ó שירדה ≈«∆»»»¡…ƒ
d˙eLaÏ˙‰Âלעולם d˙„È¯ÈaL∆ƒƒ»»¿ƒ¿«¿»

‡È‰ È¯‰ ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬≈ƒ
Ì‰a ˙ÓlÚ˙Ó הגשמיות כי ƒ¿«∆∆»∆

האלוקות, על ומסתירה …∆lL‡מעלימה
‰‡¯הגשמיים ‰Ákבנבראים ƒ¿∆«…«

ÏÚBt‰ È˜Ï‡‰ ומחייה בורא בהם, »¡…ƒ«≈
הוא Ì‡ŒÈkאותם, שניכר מה ƒƒ

,„·Ïa ÈÓLb‰ ¯·c‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«»»««¿ƒƒ¿«
ÔkL ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»∆≈
Ì‰L ÌÈÎ‡ÏnÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«««¿»ƒ∆≈

,ÌÈ‡¯· מעלימה הגשמיות אם ƒ¿»ƒ
קלֿוחומר  הבורא, על ומסתירה

יתלבשו  הם אם המלאכים על שתסתיר

ÏeÚt˙בה. eÈˆnM ‰Óeשל ÌÏBÚaהשפעה ÌÈÎ‡Ïn‰ «∆»ƒ¿«««¿»ƒ»»
Ì‰¯·‡c ÌÈÎ‡Ïna BÓk ,ÌÈÙe‚a Ì˙eLaÏ˙‰a שלושת ¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿««¿»ƒ¿«¿»»

ונראו  בגופים מלובשים היו שעה ובאותה אברהם את לבקר שבאו המלאכים

eÁÈÏL˙כאנשים, C¯„a ˜¯ ‰Ê È¯‰,הקדושֿברוךֿהוא eÈ‰Âמאת ¬≈∆«¿∆∆¿ƒ¿«¿
Ì‰lL ‰ÏeÚt‰ ‰Ê ÔÈ‡L,עצמם המלאכים של בכוח מדובר לא ∆≈∆«¿»∆»∆

‰ÏeÚt‰ ‡l‡ הפעולה דבר של לאמיתו היא המלאכים ÁÎcשל ∆»«¿»¿…«
¯‡·Ók ,ÁlLÓ‰ ÌL ÏÚ ÌÈ‡¯˜pL Ck È„k „ÚÂ ,ÁlLÓ‰«¿«≈«¿«¿≈»∆ƒ¿»ƒ«≈«¿«≈««¿…»

'L„w‰ ˙¯b‡'a39 התניא שבספר ¿ƒ∆∆«…∆
‡¯˜ ‡¯· C‡ÏnL eÈˆnL∆»ƒ∆«¿»ƒ¿»ƒ¿»
·e˙kL BÓk ,'ÈÂ‰ ÌLa40 ¿≈¬»»¿∆»

שהתגלה  לאחר שרה שפחת בהגר

מאת  מלאך ÌLה'אליה ‡¯˜zÂ«ƒ¿»≈
ÔÂÈk ,'B‚ ‰ÈÏ‡ ¯·Bc‰ 'ÈÂ‰¬»»«≈≈∆»≈»

˙eÁÈÏM‰ ˙ÚaL בשעה ∆¿≈«¿ƒ
השליחות  את ממלאים שהמלאכים

ה' מאת להם ≈»¿LaÏ˙Óƒשנמסרה
¯B‡ ‡e‰L ,'ÈÂ‰ ÌL Ì‰a»∆≈¬»»∆

ÈÓˆÚ תמיד שנשאר אלוקי אור «¿ƒ
מהותו eÎ'בעצם ÌlÚ˙Ó BÈ‡L∆≈ƒ¿«≈

אינו  במלאך מתלבש כשהוא וגם

ראתה  הגר ולכן גלוי, ונשאר מתעלם

הוי'. שם את «¬‡·Ïבמלאך
ÌÈ‡ ÌÓˆÚŒ„vÓ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒƒ««¿»≈»

LaÏ˙‰Ï ÌÈÏBÎÈ או גשמי בגוף ¿ƒ¿ƒ¿«≈
הזה בעולם גשמי ¿ÏBÚÙÏÂ¿ƒבדבר

,ÈÓLb ¯·„a CekÊÂ ¯e¯a≈¿ƒ¿»»«¿ƒ
¯·„a eLaÏ˙È Ì‡ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»ƒƒ¿«¿¿»»
Ì‰a ¯zzÒÈÂ ÌlÚ˙È ÈÓLb«¿ƒƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»∆

'eÎ ¯B‡‰ בירור יגרום לא והדבר »
אלא  הגשמי הדבר של והתעלות וזיכוך

על  נוסף והסתר העלם יגרום להיפך,

האלוקי. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהאור
¯B‡ ˙ÈÁa Ô˙BÈ‰Ï ,˙BÓL¿»ƒ¿»¿ƒ«

ÈÓˆÚ בכל מהותו בעצם שנשאר «¿ƒ
hÓÏ‰מצב, „¯ÈÏ ÔÁÎa¿…»≈≈¿«»

ÌÈiÓLb ÌÈLe·Ïa LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
הדברים  של וזיכוך בירור ולפעול

‡l‡הגשמיים, „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»
ÌÈÏBÎiLהנשמותLaÏ˙‰Ï לא ∆¿ƒ¿ƒ¿«≈

אלא סתם גשמיים בדברים ¿Ûe‚aרק
'ÌÈiÁ ÈÏÚa'‰ ÈÙebÓ ¯˙BÈ ‰‚¯„Óa CeÓ ‡e‰L Ì„‡‰»»»∆»¿«¿≈»≈ƒ≈««¬≈«ƒ

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Ók ,ÁÓBv‰Â41הזקן ÈÏÚa'‰Lלאדמו"ר ¿«≈««¿…»¿»∆««¬≈
˙ÈeiÁ‰ ÌLÙÂ ÌÙeb ee‰˙ ÁÓBv‰Â 'ÌÈiÁ את הנפש המחייה «ƒ¿«≈«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
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d"kyz'dלח ,zereayd bgc 'a mei

 ֿ ּבפני ּתחּלה ּגּופֹו ׁשּנעׂשה האדם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

הינּו, ּבתֹוכֹו, חּיּונית נפׁש ׁשּום ּבלי עפר ְְְְִִִֶֶַַָָעצמֹו

עם  ּומּכלֿמקֹום, כּו', ּדֹומם ּבבחינת ְְִִִִִֵֶַַָָָׁשנתהוה

מּמּנּו, למּטה ׁשאין ּתחּתֹון האדם ּגּוף ְְֱִֵֶֶַַָָָָהיֹות

ׁשּלא  ּבלבד זֹו ולא הּנׁשמה, ּבֹו ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹמתלּבׁשת

ּברּור  ׁשּפֹועלת אּדרּבה, אּלא אֹורּה, ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמתעּלם

ׁשּבהם  הּגׁשמּיים הּדברים ּובכל ּבּגּוף ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָוזּכּו

ועלֿידיֿזה  ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום נעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָועלֿידם 

יתּבר לֹו "ּדירה ּדעׂשית הּכּונה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָנׁשלמת

ְְִַּבתחּתֹונים".

עלֿידי BÚÂ„ח) היא הּדירה ׁשעׂשּית ּבזה, ענין ¿ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

לעיל  נתּבאר ּדהּנה, יׂשראל. ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָנׁשמֹות

ּדרּגא  על ּדקאי ּבמחׁשבה, עלּו ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּיׂשראל

ׁשּבּמחׁשבה  ׁשהם 42העליֹונה מּזה, ויתרה , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

נעלים  הּיֹותר והּגילּויים הּדרגֹות מּכל ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלמעלה

להיֹותם  הּגילּויים), ּכל הם (ּובׁשבילם ְְִִִִִֵַָָָכּו'

למעלה  ׁשהּוא ּכפי איןֿסֹוף ּבעצמּות ְְְְְְִִֵֶַַָָמּוׁשרׁשים

ׁשּזהּו עצמֹו", "ידיעת לבחינת ועד ּגילּוי, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַמּגדר

ּגילּוי  מּגדר מעלה למעלה ּבעצמּותֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּבהעלם

את  י ֹודע ּכביכֹול עצמֹו" ּב"ידיעת הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלגמרי,

כּו' נאמר 43הּנׁשמֹות זה ועל .44הּמל עם ְְֱִֶֶֶֶַַַַָ

הּמלכים  מלכי מל עם ׁשם, יׁשבּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבמלאכּתֹו

צּדיקים  ׁשל נפׁשֹות יׁשבּו ְְִִֶַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ׁשהּנׁשמֹות  ּדכיון העֹולם, את ּוברא נמל ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבהם

אמּתית  ויֹודעים יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְֲִִִִֵַָָמּוׁשרׁשֹות

התעֹוררּות  ּכללּות על ּבהם נמל לכן ְְְְְִִֵֶַַָָָרצֹונֹו,

למּטה, ּבירידתם ּגם הּנה זה ּומּׁשּום כּו'. ְִִִִֵֶַַָָָָָהרצֹון

להיֹות  יתּבר ּורצֹונֹו חפצֹו אמּתית הם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָיֹודעים

ּורצֹונֹו חפצֹו ּפֹועלים וגם ּבתחּתֹונים, ּדירה ְְְְְֲִִִֶַַָלֹו
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 ֿ האין ב'עצמות מושרשות הנשמות

גילוי מגדר שלמעלה »¿ÚÂ„סוף'
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˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ,ÌÈBzÁ˙a45. ¿«¿ƒ«¿≈ƒ«»ƒ¿
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לט jiwl` 'iedl zereay bg ziyre

הּתֹורה  קּיּום עלֿידי ּבתחּתֹונים, ּבּדירה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָיתּבר

ּדוקא,45ּומצֹות  ליׂשראל הּתֹורה ׁשּנּתנה ּגם וזהּו . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

נּצחּוני  אֹומר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכ ּכדי ְְְִִֵֵֶַַָָָועד

נּצחּוני  מּוׁשרׁשֹות 46ּבני יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּדכיון , ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

אמּתית  ּומגּלים הם יֹודעים ,יתּבר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָּבעצמּותֹו

ּומגּלים  ׁשּיֹודעים ּכמֹו ּבּתֹורה, יתּבר ְְְְְִִִֵֶַַָָרצֹונֹו

הּדירה  ּבענין יתּבר רצֹונֹו אמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָּופֹועלים

הּמל את ׁשראה מּמי לזה, והּמׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבתחּתֹונים.

ורגיל  ּובקי ׁשּיֹודע עד עּמֹו, יחד זמן מׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוׁשהה

ּובכלים  נאה ּבדירה לדּור רצֹונֹו ְְְְִִֵֶָָָָּבאֹופן

הּדירה  ּולתּקן לעׂשֹות הּוא יכֹול אזי ְְֲֲִִֵַַַַָָָמקּוׁשטים,

מי  מהּֿׁשאיןּֿכן ,הּמל רצֹון אֹופן ּכפי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַׁשּתהיה

הּמל ּוכבֹוד רצֹון ּבטבע ּומּכיר יֹודע ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשאינֹו

יּוכל  ולא ידע לא לֹו, יעׂשּו וכלים ּדירה ְְֲִִֵֵֵַַַָֹֹאיזֹו

ּבנֹוגע  כן ּוכמֹו כּו'. הּדירה ּולתּקן ְְְֲִֵֵֵַַַַָלעׂשֹות

ו"עם  ּבמחׁשבה, ׁשעלּו ׁשּכיון יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָלנׁשמֹות

אמּתית  הם יֹודעים לכן יׁשבּו", ּבמלאכּתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהּמל

ויֹודעים  ,יתּבר ּדירתֹו ּתהיה אֹופן ּבאיזה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָרצֹונֹו

ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום עלֿידי הּדירה לתּקן ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָּכיצד

והן  לאֿתעׂשה ּדׁשס"ה הּׁשמירה עלֿידי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹהן

מל ּכמׁשל מצֹותֿעׂשה, ּדרמ"ח הּקּיּום ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַעלֿידי

נאה, ּדירה לֹו לעׂשֹות ׁשרֹוצים ֲִִֶַָָָָָָָּבׂשרֿודם

לכלּו מּכל ההיכל לפּנֹות ּתחלה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָׁשּצריכים

כּו', נאים ּכלים ׁשם לסּדר ואחרּֿכ כּו' ְְְִִִֵֵַַַָָָוטנּוף

ּדׁשס"ה  ׁשהּׁשמירה האדם, ּבעבֹודת ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָודּוגמתֹו

ׁשּום  יהיה ׁשּלא הרע  לבער ענינּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלאֿתעׂשה

 ֿ מצֹות רמ"ח וקּיּום חסֿוׁשלֹום, וטנּוף ְְְְְִִִִַַַָלכלּו

כּו' נאים ּכלים וסדּור ּתקּון ענין הּוא ,47עׂשה ְְֲִִִִִֵֵַָ

ידּוע  "יתּבר לֹו ה"ּדירה וסדּור ּתקּון ְְְִִִִֵֶַַָָָואֹופן

מּוׁשרׁשים  ׁשהם לפי ּדוקא, יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָלנׁשמֹות

הּידּוע  עלּֿפי ּבזה להֹוסיף ויׁש כּו'. רצֹונֹו אמּתית ויֹודעים ּבענין 48ּבעצמּותֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ

ּבכל  הּמל מתּגּלה ׁשּבּה הּמל ּדירת ּכמׁשל ׁשהּוא ּבתחּתֹונים", ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָה"ּדירה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ck È„k „ÚÂ ,‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz‰ ‰zpL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿»«»¿ƒ¿»≈«¿»¿«¿≈»

ÈeÁv Èa ÈeÁv ¯ÓB‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L46 כסיפור ∆«»»≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ
ולמרות  אליעזר, ורבי חכמים בין בהלכה מחלוקת שהייתה ז"ל חכמינו

שהתורה  כיוון מכלֿמקום אליעזר, כרבי שהלכה השמים מן קול בת שיצאה

שהלכה  היא ההכרעה היא' בשמים 'לא

ש'אחרי  הקובע לכלל בהתאם כחכמים

שרבי  בגמרא ומסופר להטות'. רבים

עושה  מה הנביא אליהו את שאל נתן

ואמר  שעה, באותה הקדושֿברוךֿהוא

חייך  שהקדושֿברוךֿהוא אליהו לו

שהתורה  הרי נצחוני', בני 'נצחוני ואמר

דווקא, למטה ישראל לבני נמסרה

הוא לכך הפנימי «≈¿ÔÂÈÎcוהטעם
˙BL¯LeÓ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL∆ƒ¿ƒ¿»≈¿»
Ì‰ ÌÈÚ„BÈ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
C¯a˙È BBˆ¯ ˙ÈzÓ‡ ÌÈl‚Óe¿«ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈÚ„BiL BÓk ,‰¯Bza«»¿∆¿ƒ
˙ÈzÓ‡ ÌÈÏÚBÙe ÌÈl‚Óe¿«ƒ¬ƒ¬ƒƒ
‰¯Èc‰ ÔÈÚa C¯a˙È BBˆ¿̄ƒ¿»≈¿ƒ¿««ƒ»

ÌÈBzÁ˙a באריכות לעיל כמבואר ¿«¿ƒ
לעשות הבריאה תכלית את כיצד

להשראת  ראוי למקום הגשמי העולם

על  דווקא נשלמת השכינה, והתגלות

ישראל. בני ידי

˙‡ ‰‡¯L ÈnÓ ,‰ÊÏ ÏLn‰Â¿«»»¿∆ƒƒ∆»»∆
CÏn‰בעברÔÓÊ CLÓ ‰‰LÂ «∆∆¿»»∆∆¿«

È˜·e Ú„BiL „Ú ,BnÚ „ÁÈ««ƒ«∆≈«»ƒ
BBˆ¯ ÔÙB‡a ÏÈ‚¯Â המלך של ¿»ƒ¿∆¿

ÌÈÏÎ·e ‰‡ ‰¯È„a ¯e„Ï»¿ƒ»»»¿≈ƒ
‡e‰ ÏBÎÈ ÈÊ‡ ,ÌÈËLe˜Ó¿»ƒ¬«»

Ôw˙Ïe ˙BNÚÏולקשט‰¯Èc‰ «¬¿«≈«ƒ»
ÔBˆ¯ ÔÙB‡ ÈÙk ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ∆¿
ÈÓ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,CÏn‰«∆∆«∆≈≈ƒ
Ú·Ëa ¯ÈkÓe Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈««ƒ¿∆«
‰¯Èc BÊÈ‡ CÏn‰ „B·Îe ÔBˆ¿̄¿«∆∆≈ƒ»

BÏ eNÚÈ ÌÈÏÎÂ יתאימו שאכן כך ¿≈ƒ«¬
המלך, של לרצונו Ú„Èבדיוק ‡Ï…≈«

Ôw˙Ïe ˙BNÚÏ ÏÎeÈ ‡ÏÂ¿…««¬¿«≈
.'eÎ ‰¯Èc‰«ƒ»

ÔÎ BÓÎeבנמשל˙BÓLÏ Ú‚Ba ¿≈¿≈«¿ƒ¿
eÏÚL ÔÂÈkL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈»∆»

‰·LÁÓa,הקדומה העליונה ««¬»»
BzÎ‡ÏÓa CÏn‰ ÌÚ"Â¿ƒ«∆∆ƒ¿«¿

,"e·LÈ'ב'עצמותו מושרשים שהם כיוון החסידות, ÌÈÚ„BÈובלשון ÔÎÏ »¿»≈¿ƒ
C¯a˙È B˙¯Èc ‰È‰z ÔÙB‡ ‰ÊÈ‡a BBˆ¯ ˙ÈzÓ‡ Ì‰ בדיוק איך ≈¬ƒƒ¿¿≈∆∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿»≈

בתחתונים', ל'דירה העליון הרצון ‰Èc¯‰הוא Ôw˙Ï „ˆÈk ÌÈÚ„BÈÂ¿¿ƒ≈«¿«≈«ƒ»
‰¯ÈÓM‰ È„ÈŒÏÚ Ô‰ ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ הזהירות «¿≈ƒ«»ƒ¿≈«¿≈«¿ƒ»

לעבור NÚ˙Œ‡Ï‰שלא ‰"ÒLc¿»»…«¬∆
Á"Ó¯c Ìeiw‰ È„ÈŒÏÚ Ô‰Â¿≈«¿≈«ƒ¿««
CÏÓ ÏLÓk ,‰NÚŒ˙BˆÓƒ¿¬≈ƒ¿«∆∆
BÏ ˙BNÚÏ ÌÈˆB¯L Ì„ÂŒ¯Na»»»»∆ƒ«¬
‰ÏÁz ÌÈÎÈ¯vL ,‰‡ ‰¯Ècƒ»»»∆¿ƒƒ¿ƒ»
CeÏÎÏ ÏkÓ ÏÎÈ‰‰ ˙BpÙÏ¿««≈»ƒ»ƒ¿

'eÎ ÛeËÂ לזהירות משל וזהו ¿ƒ
ממצוות  אחת על מעבירה ולשמירה

כדלהלן «»»¿CkŒ¯Á‡Âלאֿתעשה,
ÌL ¯cÒÏהמלך ÌÈÏkבדירת ¿«≈»≈ƒ
'eÎ ÌÈ‡ ֿ מצוות לקיום משל שזהו »ƒ

כדלהלן B·Úa„˙עשה, B˙Ó‚e„Â¿¿»«¬«
‰"ÒLc ‰¯ÈÓM‰L ,Ì„‡‰»»»∆«¿ƒ»¿»»
Ú¯‰ ¯Ú·Ï dÈÚ ‰NÚ˙Œ‡Ï…«¬∆ƒ¿»»¿«≈»«

העולם ÌeLמן ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆
ÌBÏLÂŒÒÁ ÛeËÂ CeÏÎÏ וכך ƒ¿¿ƒ«¿»

נקיה  דירה להיות יוכל העולם

Œ˙BˆÓלאלוקות, Á"Ó¯ Ìei˜Â¿ƒ««ƒ¿
¯e„ÒÂ Ôe˜z ÔÈÚ ‡e‰ ‰NÚ¬≈ƒ¿«ƒ¿ƒ

'eÎ ÌÈ‡ ÌÈÏk47 שהעולם כדי ≈ƒ»ƒ
ומקושטת, נאה דירה ∆¿ÔÙB‡Âיהיה

BÏ ‰¯Èc"‰ ¯e„ÒÂ Ôe˜zƒ¿ƒ«ƒ»
"C¯a˙È תורה ידי על כאמור שהוא ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈומצוות, ˙BÓLÏ Úe„È»«¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈL¯LeÓ Ì‰L ÈÙÏ ,‡˜Âc«¿»¿ƒ∆≈¿»ƒ
˙ÈzÓ‡ ÌÈÚ„BÈÂ B˙eÓˆÚa¿«¿¿¿ƒ¬ƒƒ

.'eÎ BBˆ¿̄
ÈtŒÏÚ ‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆«ƒ

Úe„i‰48החסידות ÔÈÚaבתורת «»«¿ƒ¿«
‡e‰L ,"ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc"‰«ƒ»¿«¿ƒ∆
daL CÏn‰ ˙¯Èc ÏLÓkƒ¿«ƒ««∆∆∆»
,B˙eÓˆÚ ÏÎa CÏn‰ ‰lb˙Óƒ¿«∆«∆∆¿»«¿
לכך  הטעמים אחד בחסידות, כמבואר

בעולם  אלוקות וגילוי השראת שעניין

שגילוי  משום הוא 'דירה' בשם נקרא

גילוי  הוא מדובר עליו האלוקות
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d"kyz'dמ ,zereayd bgc 'a mei

יׂשראל  לנׁשמֹות זה ענין ׁשּי ולכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָעצמּותֹו,

,יתּבר ּבעצמּותֹו מּוׁשרׁשים להיֹותם ּכי ְְְְְְִִִִֵַַָָָָּדוקא,

הם  יֹודעים לעיל , ּכּנזּכר עצמֹו" ל"ידיעת ְְְְְִִִִֵֵַַַַָועד

הּדירה  נעׂשית וכיצד להיֹות צריכה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָּכיצד

ְְַלעצמּותֹו.

לעׂשֹות ‡Cט) יּוכלּו יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּכדי «ְְְְֲִִֵֵֶַָ

ּבתחּתֹונים", יתּבר לֹו "ּדירה ְְְְְִִִִֵַָָולפעֹול

יתּבר ּבעצמּותֹו ּבׁשרׁשם ׁשּבהיֹותם ּבכ ּדי ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹלא

יׁש אּלא כּו', יתּבר רצֹונֹו אמּתית הם ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָיֹודעים

הּידיעה  אצלם ּתהיה למּטה ּבירידתם ׁשּגם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָצֹור

ּובהם  ּבמלאכּתֹו הּמל עם ׁשּיׁשבּו ּבעת ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָכּו'

לּפנים, הּפנים "ּכּמים נאמר זה ועל כּו'. ְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָָנמל

האדם  ׁשּפני היינּו, לאדם", האדם לב ְְֵֵֵֶַָָָָָָָָָּכן

הּוא  העליֹונים' ּב'ּמים ׁשענינם ּבּמים, ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנראים

ׁשּיהיה  הּתענּוג לפניו ׁשעלה כּו', נמל ּבמי ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָענין

לאדם  הּנראים הּפנים הם הם  הּצּדיקים, ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָּבעבֹודת

הם  ׁשּבּמים ׁשהּפנים ׁשּכׁשם הינּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמסּתּכל,

 ֿ האֹור ּפׁשיטּות ענין ׁשהּוא עצמם, הּמים ְְְִִִֶַַַַַָָמהּות

עד  למּטה, ּבהמׁשכתם ּגם הּוא ּכן ְְְֵֵַַַַָָָָאיןֿסֹוף,

מלכּות  ּבחינת ׁשהּוא ּתּתאה אדם האדם", ְְְִֵֶַַַָָָָָָָל"לב

לאדם  ועד לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ׁשּיֹורדת ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָּכמֹו

נאמר  עליו הּתחּתֹון, הּזה אדם 49ׁשּבעֹולם נעׂשה ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מהּות  נעׂשים לא אז ּגם הּנה ּכדמּותנּו, ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹּבצלמנּו

היא  האמּתית  מהּותם אּלא עצמֹו, ּבפני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּדבר

ׁשהּנׁשמה  ענין ׁשּזהּו מּמׁש, האלקּות ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹמהּות

ּבבחינת  ׁשּנעׂשה ּכמֹו אלקּות היא ְְְֱֲִִִֶַַַָָֹלמּטה

ׁשל 50נברא  ּכחן "ּגדֹול חז"ל ׁשאמרּו וזהּו . ְְְֲִֶֶֶַָָָָֹ

ּבזה  ׁשהּפירּוׁש ליֹוצרּה", צּורה ׁשּמדּמין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָנביאים

קֹורין  ּכ אדם, הּוא ׁשהּצּורה ׁשּכמֹו רק (לא ְִֶֶַַָָָָֹהּוא

ּגם) אּלא ב), סעיף לעיל (ּכּנזּכר אדם ְְְְְִִֵֶַַָָָָָליֹוצרּה

האד  היא ׁשּצּורת ּדלמּטה האדם ׁשּצּורת הינּו, ליֹוצרּה, ּבדֹומה היא ּדלמּטה ם ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ועד  ּכדמּותנּו"), ּבצלמנּו אדם ("נעׂשה הּכּסא" ׁשעל העליֹון "אדם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבדמּות

יׂשראל  ׁשּנׁשמֹות ּכמֹו ׁשּזהּו העליֹונים', ׁשּב'ּמים הּפנים ּבדמּות ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהיא
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כו.49) א, ועוד.50)בראשית ואילך. תקמו ע' הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ד קיד, האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המדינה, כל על היא שלו וההשפעה שההארה למלך דומה והדבר ה'עצמותו'

הוא  בו היחיד המקום גם (וזה עצמותו בכל נמצא הוא דירתו בבית רק אבל

שלו) העצמיות על המכסים מלכות בגדי תמיד לובש שמדובר ÔÎÏÂלא כיוון ¿»≈
ה'עצמותו' גילוי Èkעל ,‡˜Âc Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ ‰Ê ÔÈÚ CiL«»ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿»ƒ

B˙eÓˆÚa ÌÈL¯LeÓ Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»¿»ƒ¿«¿
"BÓˆÚ ˙ÚÈ„È"Ï „ÚÂ ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿«ƒƒ««¿

,ÏÈÚÏ ¯kÊpk שהשורש כיוון «ƒ¿»¿≈
ב'עצמותו' הוא עצמם שלהם והמקור

עצמו', Èkˆ„וב'ידיעת Ì‰ ÌÈÚ„BÈ¿ƒ≈≈«
˙ÈNÚ „ˆÈÎÂ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿≈««¬≈

B˙eÓˆÚÏ ‰¯Èc‰ דווקא ולכן «ƒ»¿«¿
את  ומשלימות ממלאות ישראל נשמות

הבריאה. כוונת

Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL È„k C‡ (Ë«¿≈∆ƒ¿ƒ¿»≈
‰¯Èc" ÏBÚÙÏÂ ˙BNÚÏ eÏÎeÈ¿«¬¿ƒ¿ƒ»

"ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È BÏ ולהשלים ƒ¿»≈¿«¿ƒ
בפועל, הבריאה כוונת את …Ï‡ולמלא

ÌL¯La Ì˙BÈ‰aL CÎa Èc«¿»∆ƒ¿»¿»¿»
ˆÚaÌ‰ ÌÈÚ„BÈ C¯a˙È B˙eÓ ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ≈

,'eÎ C¯a˙È BBˆ¯ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ¿ƒ¿»≈
Ì˙„È¯Èa ÌbL C¯Bˆ LÈ ‡l‡∆»≈∆∆«ƒƒ»»

‰hÓÏ התלבשו שהנשמות לאחר גם ¿«»
גשמי  ‰ÚÈ„i‰בגוף ÌÏˆ‡ ‰È‰zƒ¿∆∆¿»«¿ƒ»
BÓk 'eÎ היו שהנשמות בשעה ¿

בשורשן, ÌÚלמעלה e·LiL ˙Úa¿≈∆»¿ƒ
BzÎ‡ÏÓa CÏn‰ הבריאה מלאכת «∆∆ƒ¿«¿

‰Ê ÏÚÂ .'eÎ CÏÓ Ì‰·e»∆ƒ¿«¿«∆
,ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk" ¯Ó‡∆¡«««ƒ«»ƒ«»ƒ
,eÈÈ‰ ,"Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï Ôk≈≈»»»»»»«¿
,ÌÈna ÌÈ‡¯pL Ì„‡‰ ÈtL∆¿≈»»»∆ƒ¿ƒ««ƒ

ÌÈÚL האדם של ה'פנים' של ∆ƒ¿»»
ÔÈÚ ‡e‰ 'ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈn'a««ƒ»∆¿ƒƒ¿«
ÂÈÙÏ ‰ÏÚL ,'eÎ CÏÓ ÈÓa¿ƒƒ¿«∆»»¿»»
˙„B·Úa ‰È‰iL ‚eÚz‰««¬∆ƒ¿∆«¬«

ÌÈ˜Ècv‰ של ה'פנים' ידי ועל ««ƒƒ
למעלה  והשתקפו עלו ישראל נשמות

העליונים', ‰ÌÈtב'מים Ì‰ Ì‰≈≈«»ƒ
,ÏkzÒn‰ Ì„‡Ï ÌÈ‡¯p‰«ƒ¿ƒ¿»»«ƒ¿«≈
ÌÈnaL ÌÈt‰L ÌLkL ,eÈ‰«¿∆¿≈∆«»ƒ∆««ƒ
,ÌÓˆÚ ÌÈn‰ ˙e‰Ó Ì‰≈«««ƒ«¿»
Œ¯B‡‰ ˙eËÈLt ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿ƒ»

ÛBÒŒÔÈ‡ יש שבמים והעובדה ≈
דבר  איננה פנים צורת של השתקפות

עצמם, המים על ותוספת מהמים נפרד

Ì˙ÎLÓ‰a Ìb ‡e‰ Ôk של ≈«¿«¿»»»

מלמעלה ה'מים  איןֿסוף, אור של הפשיטות Ú„העליונים', ,‰hÓÏ¿«»«
‰‡zz Ì„‡ ,"Ì„‡‰ ·Ï"Ï תחתון eÎÏÓ˙אדם ˙ÈÁa ‡e‰L ¿≈»»»»»«»»∆¿ƒ««¿

שהיא  כפי המלכות האצילות ספירת Œ‰‡È¯·Ïבעולם ˙„¯BiL BÓk¿∆∆∆ƒ¿ƒ»
ÂÈÏÚ ,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚaL Ì„‡Ï „ÚÂ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿«»»»∆»»«∆««¿»»

¯Ó‡49eÓÏˆa Ì„‡ ‰NÚ ∆¡««¬∆»»¿«¿≈
e˙eÓ„k פנים' בין הדמיון בגלל ƒ¿≈

התחתונים', ל'פנים ≈p‰ƒ‰העליונים'
ÌÈNÚ ‡Ï Ê‡ Ìb ה'מים «»…«¬ƒ

האיןֿסוף, של הפשיטות העליונים',

‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ¯·c ˙e‰Ó«»»ƒ¿≈«¿∆»
˙e‰Ó ‡È‰ ˙ÈzÓ‡‰ Ì˙e‰Ó«»»¬ƒƒƒ«

,LnÓ ˙e˜Ï‡‰ ֿ בבריאה וגם »¡…«»
וגם  האור יצירהֿעשיה, מאיר באדם,

לעיל, כמבואר ממש, ∆∆e‰fLדאצילות
‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰L ÔÈÚƒ¿»∆«¿»»¿«»ƒ
˙ÈÁ·a ‰NÚpL BÓk ˙e˜Ï‡¡…¿∆«¬»ƒ¿ƒ«

‡¯·50, אלוקות היא עדיין אבל ƒ¿»
הירידה  קודם שהייתה כמו ממש

למטה.

Ï"ÊÁ e¯Ó‡L e‰ÊÂ במדרש ¿∆∆»¿¬«
לעיל  ÏLהמובא ÔÁk ÏB„b"»…»∆

‰¯eˆ ÔÈn„nL ÌÈ‡È· נברא ¿ƒƒ∆¿«ƒ»
d¯ˆBÈÏ,"בוראה‰Êa Le¯Èt‰L ¿¿»∆«≈»∆

‰¯ev‰L BÓkL ˜¯ ‡Ï) ‡e‰…«∆¿∆«»
˜ÔÈ¯Bשנבראה  Ck ,Ì„‡ ‡e‰»»»ƒ

ÏÈÚÏ ¯kÊpk) Ì„‡ d¯ˆBÈÏ¿¿»»»«ƒ¿»¿≈
· ÛÈÚÒ ציור' אדם'לעניין ¿ƒ

evL¯˙מלמעלה  (Ìb ‡l‡ ,(∆»«∆«
‰hÓÏc Ì„‡‰ שנתלבש לאחר »»»ƒ¿«»

ÓB„a‰גשמי,בגוף  ‡È‰ƒ¿∆
Ì„‡‰ ˙¯evL ,eÈ‰ ,d¯ˆBÈÏ¿¿»«¿∆«»»»
Ì„‡" ˙eÓ„a ‡È‰ ‰hÓÏcƒ¿«»ƒƒ¿»»

) "‡qk‰ ÏÚL ÔBÈÏÚ‰ ככתוב »∆¿∆««ƒ≈
eÓÏˆa Ì„‡ ‰NÚ"«¬∆»»¿«¿≈

‡È‰L „ÚÂ ,("e˙eÓ„k צורת ƒ¿≈¿«∆ƒ
למטה  ‰ÌÈtהאדם ˙eÓ„aƒ¿«»ƒ

e‰fL ,'ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈn'aL∆««ƒ»∆¿ƒ∆∆
Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL BÓk¿∆ƒ¿ƒ¿»≈
,˙eÓˆÚ‰ ˙ÚÈ„Èa ÌÈL¯LeÓ¿»ƒƒƒ«»«¿
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מי jiwl` 'iedl zereay bg ziyre

עצמֹו ׁשּבידיעת העצמּות, ּבידיעת ְְְִִִִִֶַַַַָָמּוׁשרׁשים

ּגם  הּנה זה ׁשּמּׁשּום הּנׁשמֹות, את יֹודע ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכביכֹול

ּבעׂשּית  רצֹונֹו אמּתית הם יֹודעים למּטה ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָּבהיֹותם

ּומצֹות. הּתֹורה קּיּום עלֿידי "יתּבר לֹו ְְְִִִִֵֵַַַָָָה"ּדירה

ּפני e‡·e¯י) הּנה האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְְֲִִֵֵַַָָָָָ

ענין  הּוא ּבּמים, הּמסּתּכל ְְִִִֵַַַַַָָָהאדם

ּדמלּכא  ּביקרא וההסּתּכלּות ֿ 51הראּיה ׁשעלֿידי , ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּודבקּות  התקּׁשרּות ׁשל ּבאֹופן האהבה נעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָזה

ענין  והּוא אֹורֿאיןֿס ֹוף, ּבעצמּות ְְְְֲִִִֵַַאמּתית

אף  ׁשּבּמים ׁשּבּפנים ּוכׁשם ּדלּבא'. ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ'רעּותא

מּכלֿמקֹום  הּפנים, ּדצּיּור הּפרטים ּכל ְְְִִִִִִֶַַָָָָָׁשּנראים

וגון, צּיּור ּבהם ׁשאין הּמים מהּות היא ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָמהּותם

ּבּה ׁשּיׁש ׁשאף ּדלּבא', ּד'רעּותא ּבעבֹודה ּגם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּכ

 ֿ מּכל כּו', ּומּדֹות ּדמֹוחין הענינים ּפרטי ְְְִִִִִֵָָָָָּכל

ׁשהיא  ּדלּבא' ה'רעּותא היא העבֹודה עקר ְְֲִִִִֶַָָָָָָמקֹום

כּו'. מּצּיּור ׁשּלמעלה ּפׁשיטּות ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַָּבאֹופן

לאדם", האדם לב ּכן לּפנים, הּפנים ְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָו"ּכּמים

מּלמעלה  ההמׁשכה ּגם נעׂשית ּכזה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבאֹופן

עצמּות  ּגילּוי נמׁש הּמצֹות ׁשּבּמעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָלמּטה,

ׁשהן  הּמצ ֹות ּבכל ׁשּמאיר מּמׁש ְְִִֵֵֵֶֶַַָָאֹורֿאיןֿסֹוף 

ׁשּבכל  הּפׁשּוט הרצֹון ׁשּזהּו ,יתּבר ְְְִֵֶֶֶַָָָָָרצֹונֹו

ּדכל  הּברכה ּבנּוסח ּכּמּודּגׁש ּבׁשוה, ְְְְְְִֶַַַַָָָָָהּמצֹות

זה  ּומּצד וצ ּונּו, ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָהּמצֹות:

עֹול, קּבלת ׁשל ּבאֹופן הּמצֹות ּכל קּיּום ְְֲִִֶֶֶַַַַָָנעׂשה

ׁשּנמׁש ּכפי ּדלּבא' ּד'רעּותא ענין ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָׁשּזהּו

ׁשּברגל. ּבעקב ְֲִֵֶֶֶֶַַָּומתּגּלה

ּבחג ÊŒÈtŒÏÚÂ‰יא) ּׁשּנאמר מה יּובן ¿«ƒ∆ְֱֶֶַַַָ

 ֿ ּדמּתן (הּזמן ְְַַַַַָהּׁשבּועֹות

ּדהּנה, גֹו'. יד נדבת מּסת הּתֹורה) וקּבלת ְְְְִִִֵַַַַַָָָָּתֹורה

תרס"ו  ּבהמׁש ּתֹורה'52מבאר ּב'לּקּוטי ּגם עץ 53(ּובקצּור ּב'פרי ּדאיתא ( ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ל'זעיר 54חּיים' ּבׁשוה ּומאיר הּכתר, ּופנימּיּות הּכתר ּבחינת נמׁש ׁשּבׁשבּועֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

סדר  ׁשעלּֿפי ּדאף והינּו, הּמלכּות, לחיצֹונּיּות ועד המלכּות, ּוספירת ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַאנּפין'
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א.51) יג, ח"ג ב. רמז, ח"ב ב. לח, א. קצט, ח"א זוהר רמז).52)ראה (ע' הנ"ל גו' שבועות חג ועשית ראה 53)סד"ה

ואילך. א יב, במדבר פ"א.54)לקו"ת השבועות חג שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ÌeMnL ,˙BÓLp‰ ˙‡ Ú„BÈ ÏBÎÈ·k BÓˆÚ ˙ÚÈ„ÈaL בגלל ∆ƒƒ««¿ƒ¿»≈«∆«¿»∆ƒ∆

ב'ידיעת  מושרשים שהם כך כל נעלה הנשמות של והמקור שהשורש

¯ˆBBהעצמות', ˙ÈzÓ‡ Ì‰ ÌÈÚ„BÈ ‰hÓÏ Ì˙BÈ‰a Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿»¿«»¿ƒ≈¬ƒƒ¿
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ "C¯a˙È BÏ ‰¯Èc"‰ ˙iNÚa«¬ƒ««ƒ»ƒ¿»≈«¿≈ƒ«»ƒ¿

כוונת והם  את ומשלימים הממלאים

לעיל. כמבואר הבריאה, ותכלית

˙„B·Úa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (È≈»ƒ¿»«¬«
Ì„‡‰ Èt ‰p‰ ,Ì„‡‰ דלמטה »»»ƒ≈¿≈»»»

ÌÈna ÏkzÒn‰,העליונים‡e‰ «ƒ¿«≈««ƒ
˙eÏkzÒ‰‰Â ‰i‡¯‰ ÔÈÚƒ¿«»¿ƒ»¿«ƒ¿«¿
פנימית  בדרגה באלוקות ההתבוננות

להסתכלות  שנמשלה ביותר ועמוקה

‡kÏÓc ‡¯˜Èa51 של כבודו ƒ»»¿«¿»
ÈNÚ˙המלך, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬≈

האדם ‰‡‰·‰ בלב שמתעוררת לה' »«¬»
מההתבוננות, ÏLכתוצאה ÔÙB‡a¿∆∆

˙ÈzÓ‡ ˙e˜·„e ˙e¯M˜˙‰ של ƒ¿«¿¿≈¬ƒƒ
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B,האדם ˙eÓˆÚa¿«¿≈

'‡aÏc ‡˙eÚ¯' ÔÈÚ ‡e‰Â רצון ¿ƒ¿«¿»¿ƒ»
לאלוקות. הלב ≈¿ÌLÎeומשיכת

ÌÈ‡¯pL Û‡ ÌÈnaL ÌÈtaL∆«»ƒ∆««ƒ«∆ƒ¿ƒ
ÌÈt‰ ¯eiˆc ÌÈË¯t‰ Ïk»«¿»ƒ¿ƒ«»ƒ

במים, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהמביטים
Ì˙e‰Ó במים המשתקפים הפנים של «»

Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈn‰ ˙e‰Ó ‡È‰ƒ«««ƒ∆≈»∆
¯eiˆ מוגדרת מוגדר ÔÂ‚Âדמות צבע ƒ¿»∆

'פשוטים', הם Ìbאלא Ck»«
,'‡aÏc ‡˙eÚ¯'c ‰„B·Úa«¬»ƒ¿»¿ƒ»
ÈË¯t Ïk da LiL Û‡L∆«∆≈»»¿»≈
'eÎ ˙BcÓe ÔÈÁBÓc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
הלב' 'רצון של שההתעוררות וכאמור

(מוחין) התבוננות ידי על היא

(מידות), ה' באהבת והתעוררות

‰„B·Ú‰ ¯˜Ú ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«»¬»
'‡aÏc ‡˙eÚ¯'‰ ‡È‰ התעוררות ƒ»¿»¿ƒ»

עצמו הרצון ÏLשל ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆
¯eivÓ ‰ÏÚÓlL ˙eËÈLt¿ƒ∆¿«¿»ƒƒ

.'eÎ
·Ï Ôk ,ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk"Â¿««ƒ«»ƒ«»ƒ≈≈
‰Êk ÔÙB‡aL ,"Ì„‡Ï Ì„‡‰»»»»»»∆¿∆»∆
ההתעוררות  פועלת שבו אופן באותו

ה'פשיטות' את מעוררת שהיא מלמטה,

הנשמה  כי וגדר, מציור שלמעלה

הפשוט, האיןֿסוף עד מגעת למעלה, מלמטה Ìbהמתעלית ˙ÈNÚ«¬≈«
‰ÎLÓ‰‰האלוקי ‰Bˆn˙והגילוי ‰NÚnaL ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ««¿»»ƒ¿«¿»¿«»∆¿«¬≈«ƒ¿

ÏÎa ¯È‡nL LnÓ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb CLÓƒ¿»ƒ«¿≈«»∆≈ƒ¿»
Ô‰L ˙Bˆn‰ כולןBˆ¯ËeLt‰ ÔBˆ¯‰ e‰fL ,C¯a˙È B המופשט «ƒ¿∆≈¿ƒ¿»≈∆∆»»«»

מוגדר ‰Bˆn˙והלא ÏÎaL∆¿»«ƒ¿
ÁÒea Lb„enk ,‰ÂLa¿»∆«¿»¿«

˙Bˆn‰ ÏÎc ‰Î¯a‰ נוסח שהוא «¿»»¿»«ƒ¿
המצוות: לכל ˜eLcשווה ¯L‡¬∆ƒ¿»

‰Ê „vÓe ,eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ«∆
האלוקי  העליון הרצון מאיר שבמצוות

‰Bˆn˙הפשוט Ïk Ìei˜ ‰NÚ«¬∆ƒ»«ƒ¿
,ÏBÚ ˙Ïa˜ ÏL ÔÙB‡a מתוך ¿∆∆«»«

מוחלטת, ÔÈÚהתבטלות e‰fL∆∆ƒ¿»
CLÓpL ÈÙk '‡aÏc ‡˙eÚ¯'cƒ¿»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿»

Ï‚¯aL ·˜Úa ‰lb˙Óe המסמל ƒ¿«∆«¬≈∆»∆∆
שהרי  והביטול עול' ה'קבלת עניין את

כוחות  של התגלות אין שברגל בעקב

במוח  כמו הנפש של והרגש השכל

ובלב.

‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‡È¿«ƒ∆»«
˙BÚe·M‰ ‚Áa ¯Ó‡pM דווקא ∆∆¡«¿««»

הרגלים  בשאר ŒÔzÓcולא ÔÓf‰)«¿«¿««
˙qÓ (‰¯Bz‰ ˙Ïa˜Â ‰¯Bz»¿«»««»ƒ«
¯‡·Ó ,‰p‰c .'B‚ E„È ˙·„ƒ¿«»¿¿ƒ≈¿…»

Â"Ò¯˙ CLÓ‰a52 לאדמו"ר ¿∆¿≈
ÈËewÏ'aהרש"ב  Ìb ¯eˆ˜·e)¿ƒ«¿ƒ≈
'‰¯Bz53 הזקן È‡c˙‡לאדמו"ר ( »¿ƒ»

'ÌÈiÁ ıÚ È¯Ù'a54 מכתבי ƒ¿ƒ≈«ƒ
שנה BÚe·LaL˙האריז"ל  מידי ∆¿»

מלמעלה CLÓבשנה  ומתגלה ƒ¿»
‰k˙¯למטה  ˙ÈÁa'עליון 'כתר ¿ƒ««∆∆

הספירות  מעשר eiÓÈÙe¿ƒƒ˙שלמעלה
¯È‡Óe ,¯˙k‰'ה'כתר‰ÂLa «∆∆≈ƒ¿»∆

‡ÔÈt'מידה באותה  ¯ÈÚÊ'Ïƒ¿≈«¿ƒ
העליונות  »ÈÙÒe¿ƒ¯˙המידות

˙eiBˆÈÁÏ „ÚÂ ,˙eÎÏÓ‰««¿¿«¿ƒƒ
˙eÎÏn‰ לבחינות להשפיע שעניינה ««¿

ממנה, ŒÏÚLשלמטה Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆«

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



d"kyz'dמב ,zereayd bgc 'a mei

ּבחינת  המלכּות לספירת נמׁש ְְְְְְְִִִִִַַַַַָהׁשּתלׁשלּות

ההארה  ׁשּגם ּובאֹופן ּבלבד, חיצֹונית ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהארה

ּבחג  מּכלֿמקֹום ּומתעּלמת, מסּתּתרת ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָהחיצֹונית

ּגם  הּכתר ּדפנימּיּות הּגילּוי נמׁש ְְִִִִִֶֶַַַַָָהּׁשבּועֹות

הּיֹותר  ּבּדרּגא ׁשּגם הינּו, הּמלכּות, ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָלספירת

הּיֹותר  ּבדרּגא ׁשהּוא ּכמֹו האֹור מאיר ְְְִֵֵֶַַַַָָָּתחּתֹונה

ׁשּצרי האדם, ּבעבֹודת ּגם נמׁש ּומּזה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָעליֹונה.

ויּתּור, ׁשל ּובאֹופן י ֹותר ּבריּבּוי קרּבנֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָלהקריב

- הּכתר ּפנימּיּות ּובפרט הּכתר ּבחינת מּצד ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָּכי

ּגם  ולכן ּובויּתּור, ּבריּבּוי ההׁשּפעה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָנמׁשכת

צריכה  הּקרּבנֹות ּבהבאת למּטה האדם ְְְְֲִַַַַַַָָָָָָָָָהנהגת

הּכתר  ׁשּפנימּיּות ּוכׁשם ּובויּתּור. ּבריּבּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַלהיֹות

ּתחּתֹונה  הּיֹותר ּבּדרּגא ּומתּגּלה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָנמׁשכת

נמׁש הּויּתּור ענין ּגם ּכ הּמלכּות), ְְְִִִִִַַַַַָָ(חיצֹונּיּות

"נדבת  הּדּיּוק ׁשּזהּו הּגׁשמית, ּבּיד ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָּומתּגּלה

הּויּתּור  ׁשענין הינּו, ,"לּב "נדבת ולא ,"ְְְְְְִִִִֶַַַַָֹיד

רּבה  האהבה ענין ׁשהּוא הּלב, מּצד רק לא ְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹהּוא

הּגׁשמית, הּיד מּצד ּגם אּלא ּדלּבא', ְְְִִִִֶַַַַַָָָָּד'רעּותא

הּגׁשמית  ּבּיד נמׁש הּנדיבּות ׁשענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּובאֹופן

ׁשהּיד  אּלא הּלב, רגׁש אמצעּות עלֿידי ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ּומעצמּה מאליה "מּסת 55נֹותנת ׁשהּכתּוב וזהּו . ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּומּמּנּו ּדוקא, הּׁשבּועֹות ּבחג נאמר "יד ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָנדבת

ּכיון  הּסּוּכֹות, וחג הּפסח לחג ּבנֹוגע ּגם ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָלמדים

הּכ ּדפנימּיּות ההמׁשכה ּבגּלּוי ׁשעקר ׁשּתהיה תר  ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבחג  ׁשּגם ּדאף הּׁשבּועֹות, ּבחג הּוא ְְְְֶַַַַַַָָלמּטה

ז"ל  ּכאמרם ּביֹותר, נעלה ּגילּוי היה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָהּפסח

ּגדֹול  ׁשכינה"56"ּובמֹורא ּגילּוי נגלה 57זה , ְְְִִִֶָָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הּמלכים מלכי מל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָעליהם

לפי 58כּו' אּלא היה לא זה ּגילּוי מּכלֿמקֹום ,ְִִִֶֶָָָָָֹ

ּבמּתןּֿתֹורה  נעׂשה קביעּות ׁשל ּבאֹופן הּגילּוי ועקר ּבלבד, מה 59ׁשעה ׁשּזהּו , ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשהיה 60ּׁשּנאמר  ׁשהּגילּוי מצרים", מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי הוי' "אנכי ְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

קביעּות. ׁשל ּבאֹופן ונתּגּלה נמׁש ּבלבד, ׁשעה לפי מצרים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָּביציאת
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ד.55) טז, במדבר לקו"ת גם ח.56)ראה כו, חזקה.57)תבוא ביד פיסקא זו.58)הגש"פ מצה פיסקא לקו"ת 59)שם ראה

ג. כד, שה"ש א. ג, ב.60)ויקרא כ, יתרו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò Èt והרגיל ‰eÎÏÓ˙הקבוע ˙¯ÈÙÒÏ CLÓ ƒ≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«««¿

‰¯‡‰‰ ÌbL ÔÙB‡·e ,„·Ïa ˙ÈBˆÈÁ ‰¯‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«∆»»ƒƒƒ¿«¿∆∆««∆»»
,˙ÓlÚ˙Óe ˙¯zzÒÓ ˙ÈBˆÈÁ‰ ידי על אור כי נמשך המלכות «ƒƒƒ¿«∆∆ƒ¿«∆∆

ממנה  שיתהוו כדי ומצומצמת, מועטת היא זו והמשכה למטה הספירות

מוגבלים, ונבראים «ŒÏkÓƒעולמות
˙BÚe·M‰ ‚Áa ÌB˜Ó שנה מידי »¿««»

eiÓÈÙc˙בשנה  ÈeÏÈb‰ CLÓƒ¿»«ƒƒ¿ƒƒ
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ Ìb ¯˙k‰«∆∆«ƒ¿ƒ«««¿
¯˙Bi‰ ‡b¯ca ÌbL ,eÈ‰«¿∆«««¿»«≈

‰BzÁz הספירה שהיא מלכות, «¿»
הספירות  מעשר והתחתונה האחרונה

המלכות, חיצוניות עצמה, ובמלכות

‡e‰L BÓk ¯B‡‰ ¯È‡Ó≈ƒ»¿∆
‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‡b¯„a,כתר ««¿»«≈∆¿»

שלמעלה  הכתר פנימיות עצמו, ובכתר

מהספירות.

‰fÓe נמשך השבועות שבחג מכך ƒ∆
ביותר, נעלית מבחינה עליון אור למטה

הכתר, B·Úa„˙בחינת Ìb CLÓƒ¿»««¬«
·È¯˜‰Ï CÈ¯vL ,Ì„‡‰»»»∆»ƒ¿«¿ƒ
ÔÙB‡·e ¯˙BÈ ÈeaÈ¯a ˙Ba¯»̃¿»¿ƒ≈¿∆

¯ezÈÂ ÏL,וממונו נכסיו Èkעל ∆ƒƒ
Ë¯Ù·e ¯˙k‰ ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ««∆∆ƒ¿»
˙ÎLÓ - ¯˙k‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«∆∆ƒ¿∆∆

‰ÚtL‰‰ למטה מלמעלה האלוקית ««¿»»
Ìb ÔÎÏÂ ,¯ezÈÂ·e ÈeaÈ¯a¿ƒ¿ƒ¿»≈«
˙‡·‰a ‰hÓÏ Ì„‡‰ ˙‚‰‰«¿»«»»»¿«»«¬»«
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙Ba¯w‰«»¿»¿ƒ»ƒ¿
ÌLÎe .¯ezÈÂ·e ÈeaÈ¯a¿ƒ¿ƒ¿≈
˙ÎLÓ ¯˙k‰ ˙eiÓÈtL∆¿ƒƒ«∆∆ƒ¿∆∆

בחג  למטה השבועות מלמעלה

¯˙Bi‰ ‡b¯ca ‰lb˙Óeƒ¿«»««¿»«≈
‰BzÁz בספירות˙eiBˆÈÁ) «¿»ƒƒ

ÔÈÚ Ìb Ck ,(˙eÎÏn‰««¿»«ƒ¿«
„ia ‰lb˙Óe CLÓ ¯ezÈe‰«ƒƒ¿»ƒ¿«∆«»

˙ÈÓLb‰ במעשה וויתור  ריבוי  היינו ««¿ƒ
"„·˙בפועל, ˜eic‰ e‰fL∆∆«ƒƒ¿«

aÏ ˙·„" ‡ÏÂ ,"E„È"E »¿¿…ƒ¿«ƒ¿
קשור  הנדיבות עניין שלכאורה למרות

בתחילת  שהקשה כפי ללב, יותר

כך  על הוא הדגש שכאן אלא המאמר

ותוכן  בפועל, בריבוי היא שהנתינה

הוא, ה' בעבודת ¿»‰eÈ,העניין

¯ezÈe‰ ÔÈÚL האישית מציאותו ועל ממונו על האדם Ï‡של ‡e‰ ∆ƒ¿««ƒ…
'‡aÏc ‡˙eÚ¯'c ‰a¯ ‰·‰‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,·l‰ „vÓ ˜«̄ƒ««≈∆ƒ¿«»«¬»«»ƒ¿»¿ƒ»

ולא  שייתכן הלב בפועל,ברצון במעשה ביטוי לידי Ìb'נדיבות'‡l‡יבוא ∆»«
„ia CLÓ ˙e·È„p‰ ÔÈÚL ÔÙB‡·e ,˙ÈÓLb‰ „i‰ „vÓƒ««»««¿ƒ¿∆∆ƒ¿««¿ƒƒ¿»«»
È„ÈŒÏÚ ‡lL ˙ÈÓLb‰««¿ƒ∆…«¿≈

·l‰ L‚¯ ˙eÚˆÓ‡ חזק שהוא ∆¿»∆∆«≈
היד, על גם השפעה לו שיש עד כך כל

‰ÈÏ‡Ó ˙˙B „i‰L ‡l‡∆»∆«»∆∆≈≈∆»
dÓˆÚÓe55 עוד נעלית 'נדיבות' וזו ≈«¿»

יותר.

e‰ÊÂלכך הפנימי e˙k‰L·הטעם ¿∆∆«»
‚Áa ¯Ó‡ "E„È ˙·„ ˙qÓ"ƒ«ƒ¿«»¿∆¡«¿«
epnÓe ,‡˜Âc ˙BÚe·M‰«»«¿»ƒ∆
ÁÒt‰ ‚ÁÏ Ú‚Ba Ìb ÌÈ„ÓÏ¿≈ƒ«¿≈«¿««∆«
¯˜ÚL ÔÂÈk ,˙Bkeq‰ ‚ÁÂ¿««≈»∆ƒ«
¯˙k‰ ˙eiÓÈÙc ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒƒ«∆∆

‰hÓÏ Èel‚a ‰È‰zL גם ויאיר ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»
ביותר, הנמוכות Áa‚בדרגות ‡e‰¿«

‚Áa ÌbL Û‡c ,˙BÚe·M‰«»¿«∆«¿«
ÈeÏÈb ‰È‰ ÁÒt‰אלוקי‰ÏÚ «∆«»»ƒ«¬∆

Ï"Ê Ì¯Ó‡k ,¯˙BÈa שאמרו כפי ¿≈¿»¿»«
ז"ל ÏB„bחכמינו ‡¯BÓ·e"56‰Ê ¿»»∆

"‰ÈÎL ÈeÏÈb57, על אמרו וכן ƒ¿ƒ»
הפסח, בחג האלוקי «¿Ï‚ƒ‰הגילוי

ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ
'eÎ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰58, «»»

‰È‰ ‡Ï ‰Ê ÈeÏÈb ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ∆…»»
‰ÚL ÈÙÏ ‡l‡ זמני באופן ∆»¿ƒ»»

Â ,„·ÏaÈeÏÈb‰ ¯˜Ú אלוקות של ƒ¿«¿ƒ««ƒ
˜·eÚÈ˙בעולם ÏL ÔÙB‡a כך ¿∆∆¿ƒ

תוך  אל יחדור אכן האלוקי שהאור

ויאיר  המוגבלת הגשמית המציאות

ŒÔzÓaנפעלNÚ‰אותה  «¬»¿««
‰¯Bz59¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL ,60 »∆∆«∆∆¡«

עשרת  את הפותח בפסוק תורה, במתן

‡EÈ˜Ïהדברות, 'ÈÂ‰ ÈÎ‡"»…ƒ¬»»¡…∆
ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡¬∆≈ƒ≈∆∆

ÈeÏÈb‰L ,"ÌÈ¯ˆÓ האלוקי ƒ¿«ƒ∆«ƒ
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מג jiwl` 'iedl zereay bg ziyre

˜i„Óe'להוי ׁשבּועֹות חג "ועׂשית ּבּכתּוב ¿«≈ְֲִַַַָָָָָָ

ּדוקא  עׂשּיה  לׁשֹון גֹו', "61אלקי. ְְֱֲִֶַָָֹ

העׂשּיה, ענין מּודגׁש ׁשּבמּתןּֿתֹורה ּבזה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָוהענין

למּטה  יׂשראל לבני הּתֹורה ׁשּנּתנה הּטעם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּזהּו

להיֹות  ׁשּצרי ּכיון הּׁשרת, למלאכי ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבארץ,

ּדוקא, עׂשּיה ׁשל ּבאֹופן ּומצֹות הּתֹורה ְְְֲִִִֶֶַַָָָקּיּום

ׁש"ּנתאּוה  הּבריאה ּתכלית נׁשלמת ֿ זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידי

ּבתחּתֹונים". ּדירה לֹו להי ֹות ְְְִִִַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ׁשענין  הינּו ,"אלקי להוי' גֹו' "ועׂשית ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָֹוזהּו

לעילא  עׂשּיה ּביֹותר, למעלה הּוא עד 62העׂשּיה , ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָ

הּתענּוג  יתּבר לפניו ׁשעלה העילּוי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָלתכלית

עׂשּיה  ׁשל ּבאֹופן למּטה הּצּדיקים ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָּבעבֹודת

יׂשראל  לבני הּתֹורה ּדנתינת הּטעם ׁשּזהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּדוקא,

עד   יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשרׁשם מּצד ְְְְְִִֵַַַַָָָָלמּטה,

ּבירידתם  ׁשּגם ּובאֹופן עצמֹו", "ידיעת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָלבחינת

רצֹונֹו ּבאמּתית הּידיעה אצלם יׁשנּה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָלמּטה

ׁשּכל  ּכיון ,"יתּבר לֹו ה"ּדירה עׂשּית ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבאֹופן

ּבּפנים  ׁשינּוי ּפֹועלים אינם כּו' ְֲִִִֵַַַָָָהּפרסאֹות

ׁשּמּוׁשרׁשים  יׂשראל (נׁשמֹות ּבּמים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָהּנראים

ׁשּגם  ּדּלמעלה) אדם' 'צּיּור ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבעצמּות,

מּמׁש, אחת מהּות הם הרי למּטה ְְְֲֵֵַַַַַַָָָָָּבהמׁשכתם

האדם  לב ּכן לּפנים, הּפנים "ּכּמים ענין ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּזהּו

נעׂשית  זה ּומּצד ּבארּוּכה. לעיל ּכּנזּכר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָלאדם",

גֹו', "יד נדבת ּד"מּסת ּבאֹופן האדם עבֹודת ְְְְֲִִֶַַַַָָָָּגם

עלֿידי  ׁשּלא הּגׁשמית ּבּיד נמׁש הּויּתּור ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשענין

ׁשּגם  ּדיקא, "יד "נדבת הּלב, רגׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָאמצעּות

ׁשהּוא  ּכמֹו הּויּתּור ענין נמׁש הּגׁשמית ְְְְִִִִֶַַַַַָָּבּיד

ּדלּבא'. ְְִִָָּב'רעּותא

ÔÈÚÂ ׁשנה ּבכל הּׁשבּועֹות ּבחג מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ּומתּגּלה נמׁש זה ¿ƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּזהּו הּׁשנה, ימֹות ּכל על נמׁש זה הרי הּׁשבּועֹות ּומחג ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוׁשנה,

הוה  לׁשֹון הּתֹורה", "נֹותן יֹום ּבכל הּתֹורה ּבברּכת חז"ל 63ׁשאֹומרים ואמרּו ,64 ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
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ואילך.61) שפו ע' תרנ"ו סה"מ גם שצז.62)ראה ע' תרע"ח סה"מ גם וראה ב. קח, ח"ג א. קטו, ח"א של"ה 63)זוהר

ועוד. א. כג, תזריע לקו"ת א. ס"ב.64)כה, סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ו. ו, ואתחנן ופירש"י ספרי ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÚL‰העליון  ÈÙÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰Lזמני Ïa·„,באופן ∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ»»ƒ¿«

‰lb˙Â CLÓתורה ˜·eÚÈ˙.במתן ÏL ÔÙB‡a ƒ¿«¿ƒ¿«∆¿∆∆¿ƒ
·e˙ka ˜i„Óe המאמר נפתח ובו השבועות חג על "ÈNÚÂ˙במצווה ¿«≈«»¿»ƒ»

‡˜Âc ‰iNÚ ÔBLÏ ,'B‚ "EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï ˙BÚe·L ‚Á61. «»«¬»»¡…∆¿¬ƒ»«¿»
‰¯BzŒÔzÓaL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿««»
e‰fL ,‰iNÚ‰ ÔÈÚ L‚„eÓ¿»ƒ¿«»¬ƒ»∆∆
È·Ï ‰¯Bz‰ ‰zpL ÌÚh‰«««∆ƒ¿»«»ƒ¿≈
‡ÏÂ ,ı¯‡a ‰hÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»»»∆¿…

,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ הגמרא כסיפור ¿«¿¬≈«»≈
לעיל, BÈ‰Ï˙המובא CÈ¯vL ÔÂÈk≈»∆»ƒƒ¿

ÔÙB‡a ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿¿∆
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡˜Âc ‰iNÚ ÏL∆¬ƒ»«¿»∆«¿≈

‰Ê התורה קיום ידי על דווקא ∆
בגשמיות ÈÏÎz˙והמצוות ˙ÓÏLƒ¿∆∆«¿ƒ

ŒLB„w‰ ‰e‡˙p"L ‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆ƒ¿«»«»
‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ŒCe¯a»ƒ¿ƒ»

e‰ÊÂ ."ÌÈBzÁ˙a הפנימי התוכן ¿«¿ƒ¿∆
הכתוב ÈÂ‰Ï'של 'B‚ ˙ÈNÚÂ"¿»ƒ»«¬»»

‰iNÚ‰ ÔÈÚL eÈ‰ ,"EÈ˜Ï‡¡…∆«¿∆ƒ¿«»¬ƒ»
,¯˙BÈa ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ כלשון ¿«¿»¿≈

ÏÈÚÏ‡הזוהר ‰iNÚ62,למעלה ¬ƒ»¿≈»
לה  ויש ביותר נעלית העשייה כלומר,

מיוח  ÈÏÎ˙Ï˙דת,חשיבות „Ú«¿«¿ƒ
C¯a˙È ÂÈÙÏ ‰ÏÚL ÈeÏÈÚ‰»ƒ∆»»¿»»ƒ¿»≈
ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úa ‚eÚz‰««¬«¬«««ƒƒ
‰iNÚ ÏL ÔÙB‡a ‰hÓÏ¿«»¿∆∆¬ƒ»

‡˜Âc הצדיקים מעבודת זה, ותענוג «¿»
את  שעורר זה הוא בפועל, במעשה

העולם, את לברוא העליון הרצון

e‰fL לקדושֿברוךֿהוא שיש העונג ∆∆
בפועל, במעשה ומצוות תורה מקיום

È·Ï ‰¯Bz‰ ˙È˙c ÌÚh‰«««ƒ¿ƒ««»ƒ¿≈
ÌL¯L „vÓ ,‰hÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»ƒ«»¿»
˙ÈÁ·Ï „Ú C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ«
ÌbL ÔÙB‡·e ,"BÓˆÚ ˙ÚÈ„È"¿ƒ««¿¿∆∆«
ÌÏˆ‡ dLÈ ‰hÓÏ Ì˙„È¯Èaƒƒ»»¿«»∆¿»∆¿»
BBˆ¯ ˙ÈzÓ‡a ‰ÚÈ„i‰«¿ƒ»«¬ƒƒ¿
BÏ ‰¯Èc"‰ ˙iNÚ ÔÙB‡a¿∆¬ƒ««ƒ»

,"C¯a˙È באריכות לעיל כמבואר ƒ¿»≈
הכתוב  של המשמעויות אחת שזו

שההמשכה  לפנים...", הפנים "כמים

ביותר, למטה עד נמשכת מלמעלה

'eÎ ˙B‡Ò¯t‰ ÏkL ÔÂÈk שקיימים והמחיצות והמסכים הצמצומים ≈»∆»««¿»
הגשמי, הזה לעולם ועד השתלשלות' 'סדר ÈeÈLמתחילת ÌÈÏÚBt ÌÈ‡≈»¬ƒƒ

ÌÈL¯LenL Ï‡¯NÈ ˙BÓL) ÌÈna ÌÈ‡¯p‰ ÌÈta«»ƒ«ƒ¿ƒ««ƒƒ¿ƒ¿»≈∆¿»ƒ
ÌbL (‰ÏÚÓlc 'Ì„‡ ¯eiˆ' ÔÈÚ ‡e‰L ,˙eÓˆÚa»«¿∆ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«¿»∆«

Ì˙ÎLÓ‰a'ה'פנים hÓÏ‰של ¿«¿»»»¿«»
LnÓ ˙Á‡ ˙e‰Ó Ì‰ È¯‰ עם ¬≈≈««««»

עצמם, "ÌÈnkהמים ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«««ƒ
Ì„‡‰ ·Ï Ôk ,ÌÈtÏ ÌÈt‰«»ƒ«»ƒ≈≈»»»
ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,"Ì„‡Ï»»»«ƒ¿»¿≈

.‰ke¯‡a«¬»
‰Ê „vÓe האלוקי שהאור כיוון ƒ«∆

למעלה, כמו למטה מאיר העליון

Ì„‡‰ ˙„B·Ú Ìb ˙ÈNÚ«¬≈«¬«»»»
"E„È ˙·„ ˙qÓ"c ÔÙB‡a¿∆¿ƒ«ƒ¿«»¿
„ia CLÓ ¯ezÈe‰ ÔÈÚL ,'B‚∆ƒ¿««ƒƒ¿»«»

˙ÈÓLb‰ עצמהÈ„ÈŒÏÚ ‡lL ««¿ƒ∆…«¿≈
˙·„" ,·l‰ L‚¯ ˙eÚˆÓ‡∆¿»∆∆«≈ƒ¿«
„ia ÌbL ,‡˜Èc "E„È»¿«¿»∆««»

˙ÈÓLb‰ ותחתון נחות אבר שהיא ««¿ƒ
ללב ‰ezÈe¯ביחס ÔÈÚ CLÓƒ¿»ƒ¿««ƒ

'‡aÏc ‡˙eÚ¯'a ‡e‰L BÓk¿∆ƒ¿»¿ƒ»
הלב. ברצון

‰Ê ÔÈÚÂ הנעלה האור המשכת של ¿ƒ¿»∆
ביותר למטה עד «¿CLÓƒביותר

„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ‰lb˙Óeƒ¿«∆¿»∆»¿∆»
Ï‡¯NiÓ מצבו יהיה אשר יהיה ƒƒ¿»≈

ÏÎaהרוחני ˙BÚe·M‰ ‚Áa¿««»¿»
˙BÚe·M‰ ‚ÁÓe ,‰LÂ ‰L»»¿»»≈««»
˙BÓÈ Ïk ÏÚ CLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»«»¿
ÌÈ¯ÓB‡L e‰fL ,‰M‰«»»∆∆∆¿ƒ
ÌBÈ ÏÎa ‰¯Bz‰ ˙k¯·a¿ƒ¿««»¿»
‰Â‰ ÔBLÏ ,"‰¯Bz‰ Ô˙B"63, ≈«»¿…∆

שנים, אלפי לפני ניתנה שהתורה אף

Ï"ÊÁ e¯Ó‡Â64ÌBÈ ÏÎa" ¿»¿¬«¿»
„ÚÂ ,"ÌÈL„Ák EÈÈÚa eÈ‰Èƒ¿¿≈∆«¬»ƒ¿«
LnÓ "ÌÈL„Á" ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬»ƒ«»

(ÔBÈÓc‰ Û"Î ‡Ïa)65¯L‡ , ¿…»«ƒ¿¬∆
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d"kyz'dמד ,zereayd bgc 'a mei

ּבאֹופן  ועד ּכחדׁשים", ּבעיני יהיּו יֹום ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָ"ּבכל

הּדמיֹון) כ"ף (ּבלא מּמׁש "חדׁשים" אׁשר 65ׁשל , ְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ

ּכפי  הּמהּות ּבאֹותּה הּוא הרי למּטה ּבהיֹותֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָּגם

את  עֹובד זה ּובכח ,יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּמּוׁשרׁש

לבב. ּובטּוב ּבׂשמחה ּבתחּתֹונים", יתּבר לֹו "ּדירה לעׂשֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָעבֹודתֹו
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ועוד.65) טז. כו, תבוא פירש"י
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc zenai(iyiy meil)

dilr xq`pe ,xfl `ypdln eznai z` xqe`y mai oicn cenll
ezy`y oky lk ,e`l ly lw xeqi` edfy s` ,xfl dlrapyk
dzeg` lr `a m`y ,xeng xeqi`a dzeg` z` eilr dxq`y

.ezy` eilr xq`z
,jextl yi df xnege lw mb ixd :`xnbd dgecäîáél äîdzpify ©¦¨¨

,maid lr zxq`pyóebä àîèð ïkLyi` zy`k `id ixde ,ef zepfa ¤¥¦§¨©
dyrn dyrp `ly ,ezy` zeg` lr `aa ok oi`y dn ,dzpify

.dzeg`a `l` ,ezy` ly dtebaåy ,cerøeqéàdjiiy dnaid ly §¦¨
áBøa,dlra ig` caln mlerd lkl dxeq` `id ixdy ,mc` ipa §

ok oi`y dn ,maid lr zxq`p eilr dxar m`e xeng dxeqi` okle
oi`y okzie ,dzeg` lral `l` dxeq` dpi`y ,ezy` zeg`a

.ezy` z` eilr zxqe` dzaiky
:`xnbd zx`anàlàxe`iaa yiwl yix ixac z` yxtl yi ¤¨

xeqi`a ,`ziixad,ïéçàì äîáé,'xn`n' minaid cg` da dyry §¨¨¨©¦
,dilr `ay mcew eznaia maid dyery opaxc oiyeciw epiide

xy`ky ,dilr `ae eig` xfgeéàä øîàî da ãáòmaid - £©¨©£¨©
,opaxcn d`pwe ,oey`xddøñàopaxcnéàäc déìòmaid lr - ©§¨£¥§©

xy`ke ,ipydCãéà äéìò àa,opaxc xeqi` lr xare ,ipyd -døñà ¨¨¤¨¦¨©§¨
dxezd on dnailéàäc déìòeneai lg ixdy ,oey`xd lr - £¥§©

cenll yiy `ziixad dxn` df lre ,dxezd on ezy` dzyrpe
z` xq`y oey`xd maid m` ixdy ,ezy` zeg` oic z` o`kn
xeqi`a eig`l dlrapyk eznaia xq`p ,exn`na eig` lr eznai
dlral xq`iz ,dzeg` z` eilr dxq`y ezy`y oky lk ,lw

.xeng xeqi`a zeg`d lr `ayk
,minai ipya xaecny ,ok m` :df xe`ia zegcl `xnbd dqpn

,qpk ipyde xn`n dyr oey`xdyàéøéà éàîdhwp recn - ©¦§¨
`weec xaecny epiide ,'lw xeqi` lr `ay mewn' oeyl `ziixad

ote`aäéìò àaLd maid,éðLixdøîàî éîð da ãáò eléôà- ¤¨¨¤¨¥¦£¦£©¨©¥©£¨
ezwif zngn oey`xl zxq`p `id ixd ,xn`n ipyd da dyryk
xeqi`l o`kn cenll xyt` i`e ,d`iad zngn `le ,ipyd ly
dxq`p `ly okzie ,xqe`d `ed dz`ia dyrny ,ezy` zeg`

:`xnbd zvxzn .dzeg` z`iaa dlra lr dy`dàéL÷ àì àä- ¨Ÿ©§¨
zxaeq `ziixady yxtl yiy meyn ,`iyew dpi` efìàéìîb ïaøk§©¨©§¦¥

øîàc(.p lirl)yøîàî ïéàdpew dnaia dyrpyøçàdyrp xaky §¨©¥©£¨©©
øîàîoi` ,dnaia xn`n minaid cg` dyr m` jkle ,eiptl xg` ©£¨

.oey`xd lr dxqe`l cer da qtez eig` xn`n
:xg` ote`a `xnbd dgecàlàyiwl yix ixac lr zeywdl yi ¤¨

ixdy ,xg` ote`adì ïúð eléôàipyd maiddì õìç eléôàå ,èb £¦¨©¨¥©£¦¨©¨
meyn eilr zxq`py `vnpe ,oey`xd lr dxqe` `ed ixd ,ipyd
o`kn cenll oi`e ,da miliren eiyrne el s` dwewf dnaidy

.ezy` z` eilr xqe` dz`ia dyrn ezy` zeg` xeqi`ay
:xg` ote`a `ziixad z` zx`an `xnbd,ïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨

epiid `ziixaa xen`d 'lw xeqi`',äèBñxg` dlral zxq`py ¨
:`xnbd zxxan .xeqi`a dlrapyäèBñ,efïàîìdlrap inl - ¨§©

,eci lr dxq`pe lw xeqi`aàîéìéàxg`ly xn`z m` -dzpify ¦¥¨
dlrap,ìòaìxy`kyäéìò àadìòa,dxzqpy ixg`døñà ©©©¨¨¤¨©©©§¨
dlraìòBác déìòe` lrad zeni m` elit`e ,lread lr - £¥§¥

lread epiide ,'xqe`d' m`y ,xnege lwa cenll yie ,dpyxbi
dlrapyk da xq`p ,dnr xzqpyk dlra lr dy`d z` xq`y
lral xeq`y ,dyrz `l `l` epi`y lw xeqi` `edy ,dlral
zxqe`y dy`dy oky lk ,lread mr dxzqpy xg`l dilr `eal
dfa yiy ,zeg`d lr `ayk eilr xq`iz ,dzeg` z` dlra lr

.zxk xeqi`
:`xnbd dywnàéøéà éàîy `ziixad dhwp recn -äéìò àa ©¦§¨¨¨¤¨

ixd ,lrad ly ezlira zngn lreal dxq`pe ,lradïúð eléôà£¦¨©
dìdlra,èb,dzewydl leki epi` f`yåokøîà eléôàlradïéà ¨¥§£¦¨©¥

ä÷Lî éðà,lreal dxeqi`a zx`yp `id ,mixnd mind z` dze` £¦©§¤
i`e ,dixg`y lrad z`ia `le ,lreal dzxqe` dzxizqy `vnpe
z` mc`d lr zxqe` dy` zeg` z`iay o`kn cenll xyt`

.ezy`
:`xnbd zx`anàlàl opgei iax zpeekäèBñdlrapy,ìòBáì ¤¨¨§¥

yciwyk ixdy ,xnege lwn cenll yie ,dlral dfa dxq`pe
lkne ,lread lr df llkae mlerd lk lr dxq` ezy` z` lrad
lr dze` xq` lw xeqi` dfa dyre lread dilr `ayk mewn
dlral xq`iz ,dzeg` z` eilr dxq`y ezy`y oky lk ,dlra

.xeng xeqi`a zeg`d lr `ayk
:`xnbd ddnzéàäm`d ,dilr `ayk lread xary df xeqi` - ©
,àeä ì÷ øeqéà`ldeeðééäc ,àeä øeîç øeqéàlr `ay xeqi`úLà ¦©¦¨§©§¥¤
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שישי עמ' א
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc zenai(iyiy meil)

dilr xq`pe ,xfl `ypdln eznai z` xqe`y mai oicn cenll
ezy`y oky lk ,e`l ly lw xeqi` edfy s` ,xfl dlrapyk
dzeg` lr `a m`y ,xeng xeqi`a dzeg` z` eilr dxq`y

.ezy` eilr xq`z
,jextl yi df xnege lw mb ixd :`xnbd dgecäîáél äîdzpify ©¦¨¨

,maid lr zxq`pyóebä àîèð ïkLyi` zy`k `id ixde ,ef zepfa ¤¥¦§¨©
dyrn dyrp `ly ,ezy` zeg` lr `aa ok oi`y dn ,dzpify

.dzeg`a `l` ,ezy` ly dtebaåy ,cerøeqéàdjiiy dnaid ly §¦¨
áBøa,dlra ig` caln mlerd lkl dxeq` `id ixdy ,mc` ipa §

ok oi`y dn ,maid lr zxq`p eilr dxar m`e xeng dxeqi` okle
oi`y okzie ,dzeg` lral `l` dxeq` dpi`y ,ezy` zeg`a

.ezy` z` eilr zxqe` dzaiky
:`xnbd zx`anàlàxe`iaa yiwl yix ixac z` yxtl yi ¤¨

xeqi`a ,`ziixad,ïéçàì äîáé,'xn`n' minaid cg` da dyry §¨¨¨©¦
,dilr `ay mcew eznaia maid dyery opaxc oiyeciw epiide

xy`ky ,dilr `ae eig` xfgeéàä øîàî da ãáòmaid - £©¨©£¨©
,opaxcn d`pwe ,oey`xddøñàopaxcnéàäc déìòmaid lr - ©§¨£¥§©

xy`ke ,ipydCãéà äéìò àa,opaxc xeqi` lr xare ,ipyd -døñà ¨¨¤¨¦¨©§¨
dxezd on dnailéàäc déìòeneai lg ixdy ,oey`xd lr - £¥§©

cenll yiy `ziixad dxn` df lre ,dxezd on ezy` dzyrpe
z` xq`y oey`xd maid m` ixdy ,ezy` zeg` oic z` o`kn
xeqi`a eig`l dlrapyk eznaia xq`p ,exn`na eig` lr eznai
dlral xq`iz ,dzeg` z` eilr dxq`y ezy`y oky lk ,lw

.xeng xeqi`a zeg`d lr `ayk
,minai ipya xaecny ,ok m` :df xe`ia zegcl `xnbd dqpn

,qpk ipyde xn`n dyr oey`xdyàéøéà éàîdhwp recn - ©¦§¨
`weec xaecny epiide ,'lw xeqi` lr `ay mewn' oeyl `ziixad

ote`aäéìò àaLd maid,éðLixdøîàî éîð da ãáò eléôà- ¤¨¨¤¨¥¦£¦£©¨©¥©£¨
ezwif zngn oey`xl zxq`p `id ixd ,xn`n ipyd da dyryk
xeqi`l o`kn cenll xyt` i`e ,d`iad zngn `le ,ipyd ly
dxq`p `ly okzie ,xqe`d `ed dz`ia dyrny ,ezy` zeg`

:`xnbd zvxzn .dzeg` z`iaa dlra lr dy`dàéL÷ àì àä- ¨Ÿ©§¨
zxaeq `ziixady yxtl yiy meyn ,`iyew dpi` efìàéìîb ïaøk§©¨©§¦¥

øîàc(.p lirl)yøîàî ïéàdpew dnaia dyrpyøçàdyrp xaky §¨©¥©£¨©©
øîàîoi` ,dnaia xn`n minaid cg` dyr m` jkle ,eiptl xg` ©£¨

.oey`xd lr dxqe`l cer da qtez eig` xn`n
:xg` ote`a `xnbd dgecàlàyiwl yix ixac lr zeywdl yi ¤¨

ixdy ,xg` ote`adì ïúð eléôàipyd maiddì õìç eléôàå ,èb £¦¨©¨¥©£¦¨©¨
meyn eilr zxq`py `vnpe ,oey`xd lr dxqe` `ed ixd ,ipyd
o`kn cenll oi`e ,da miliren eiyrne el s` dwewf dnaidy

.ezy` z` eilr xqe` dz`ia dyrn ezy` zeg` xeqi`ay
:xg` ote`a `ziixad z` zx`an `xnbd,ïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨

epiid `ziixaa xen`d 'lw xeqi`',äèBñxg` dlral zxq`py ¨
:`xnbd zxxan .xeqi`a dlrapyäèBñ,efïàîìdlrap inl - ¨§©

,eci lr dxq`pe lw xeqi`aàîéìéàxg`ly xn`z m` -dzpify ¦¥¨
dlrap,ìòaìxy`kyäéìò àadìòa,dxzqpy ixg`døñà ©©©¨¨¤¨©©©§¨
dlraìòBác déìòe` lrad zeni m` elit`e ,lread lr - £¥§¥

lread epiide ,'xqe`d' m`y ,xnege lwa cenll yie ,dpyxbi
dlrapyk da xq`p ,dnr xzqpyk dlra lr dy`d z` xq`y
lral xeq`y ,dyrz `l `l` epi`y lw xeqi` `edy ,dlral
zxqe`y dy`dy oky lk ,lread mr dxzqpy xg`l dilr `eal
dfa yiy ,zeg`d lr `ayk eilr xq`iz ,dzeg` z` dlra lr

.zxk xeqi`
:`xnbd dywnàéøéà éàîy `ziixad dhwp recn -äéìò àa ©¦§¨¨¨¤¨

ixd ,lrad ly ezlira zngn lreal dxq`pe ,lradïúð eléôà£¦¨©
dìdlra,èb,dzewydl leki epi` f`yåokøîà eléôàlradïéà ¨¥§£¦¨©¥

ä÷Lî éðà,lreal dxeqi`a zx`yp `id ,mixnd mind z` dze` £¦©§¤
i`e ,dixg`y lrad z`ia `le ,lreal dzxqe` dzxizqy `vnpe
z` mc`d lr zxqe` dy` zeg` z`iay o`kn cenll xyt`

.ezy`
:`xnbd zx`anàlàl opgei iax zpeekäèBñdlrapy,ìòBáì ¤¨¨§¥

yciwyk ixdy ,xnege lwn cenll yie ,dlral dfa dxq`pe
lkne ,lread lr df llkae mlerd lk lr dxq` ezy` z` lrad
lr dze` xq` lw xeqi` dfa dyre lread dilr `ayk mewn
dlral xq`iz ,dzeg` z` eilr dxq`y ezy`y oky lk ,dlra

.xeng xeqi`a zeg`d lr `ayk
:`xnbd ddnzéàäm`d ,dilr `ayk lread xary df xeqi` - ©
,àeä ì÷ øeqéà`ldeeðééäc ,àeä øeîç øeqéàlr `ay xeqi`úLà ¦©¦¨§©§¥¤
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a"i ,`yp zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,oeiq
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡N'וגֹו הם ּגם ּגרׁשֹון ּבני ראׁש ּומדּיק 1את . »…ְְְְֵֵֵֵֶַַֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּזקן להבין 2רּבנּו יׁש , ְְִִֵֵֵֵַַָָָ

ּונקּודת  הם". "ּגם ּגרׁשֹון ּבבני נאמר ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָלּמה

ּבזה  הּוא 3הּבאּור ראׁש" את ּד"נׂשא ׁשהענין , ְְִֵֶֶֶַָָָָֹ

הרצֹון  לבחינת הראׁש ּבחינת את ְְְֲִִִֶַַַָָָֹלהעלֹות

זֹו העלאה ועקר  ו'ּכתר'. הּׂשכל) מן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ(ׁשּלמעלה

רצֹון  ּבחינת ׁשהיא הּתֹורה, עסק עלֿידי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָהיא

ּגם  ּבּתֹורה מעלה יׁש יֹותר, ּובפרטּיּות ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהעליֹון.

הן  העליֹון) רצֹון הן (ׁשּגם ׁשהּמצֹות מצֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָלגּבי

הּגילּוי  מאיר ואינֹו ּבלבד, מּקיף ְְְִִִִִִֵֵַַַַּבבחינת

היא  הּתֹורה אבל מּמׁש, ּפנימי אֹור ְְֲִִִִִַַַָָָּבבחינת

ּגםּֿכן  וׁשרׁשּה מּמׁש, ּפנימי אֹור ְְְְִִִִֵַַַָָָּבבחינת

ׁשהיּו קהת ּבני ּגּבי ולכן כּו'. הּכתר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּפנימּיּות

את  "נׂשא נאמר הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון את ֱֲִֶֶֶֶַַָָָֹטֹוענין

את  ׁשּנׂשאּו ּכיון ּגרׁשֹון, ּבני ּגם א ְְְֵֵֵֶֶַַָָֹראׁש".

ההמׁשכה  ּדּוגמת הּמּקיף, ּבחינת ְְְְִִִַַַַַַַָָהּיריעֹות,

את  "נׂשא ּבהם נאמר לכן הּמצֹות, ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשעלֿידי

 ֿ ּומּכל ּכתר, לבחינת ההעלאה ׁשּזהּו ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹראׁש",

ׁשאצלם  לפי הם", ּגם ּגרׁשֹון "ּבני נאמר ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָמקֹום

ענין  עקר ואלּו עדין, מּקיף ּבבחינת זה ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַהרי

את  ׁשּנׂשאּו קהת ּבבני נאמר ראׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹנׂשיאת

זאת, ועֹוד ּפנימּיּות. ּבבחינת ׁשּמאיר ְְְִִִִִֵֶַַֹהּלּוחֹות,

מּדֹות  לבחינת הּמּדֹות את מעלים ּגרׁשֹון ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַׁשּבני

ּד'ארי ּתחּתֹונֹות ז' (ּבחינת מהּׂשכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּלמעלה
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כב.1) ד, א).2)פרשתנו (כ, פרשתנו ב.3)ריש כא, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: השבוע פרשת בתחילת

'B‚Â Ì‰ Ìb ÔBL¯b Èa L‡¯ ˙‡ ‡N1˜i„Óe ¯eaושואל . »…∆…¿≈≈¿«≈¿¿«≈«≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰2, פרשיות על שלו חסידות מאמרי המכיל ספר «»≈¿ƒ≈»

השירים) (ושיר דברים ויקראֿבמדבר בחומשים nÏ‰התורה ÔÈ·‰Ï LÈ≈¿»ƒ»»
"Ì‰ Ìb" ÔBL¯b È·a ¯Ó‡∆¡«ƒ¿≈≈¿«≈
חשובים  פחות שהם שמשמעותו ביטוי

הלויים  משפחות שאר לגבי וטפלים

אלה? בפסוקים מדובר שעליהם

¯e‡a‰ ˙„e˜e הזקן רבינו של ¿««≈
‰Êa3,שם תורה' ÔÈÚ‰Lב'לקוטי  »∆∆»ƒ¿»

"L‡¯ ˙‡ ‡N"c משמעותו לפי ¿»∆…
BÏÚ‰Ï˙הפנימית  ‡e‰ לנשא ¿«¬
‰¯‡Lולרומם  ˙ÈÁa ˙‡∆¿ƒ«»…

שכל  ‰¯ˆÔBשעניינו ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»»
ÏÎO‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL) כפי ∆¿«¿»ƒ«≈∆

האדם, של הנפש בכוחות גם שרואים

ולבחינות  לספירות המקבילים

השכל  כלל שבדרך באלוקות העליונות

הרצון  אחר k'Â˙¯'נוטה בחינת ) ¿∆∆
העליון  הרצון שעניינו עליון' 'כתר

ו'חכמה' 'ראש' מבחינת שלמעלה

שכל. BÊשעניינה ‰‡ÏÚ‰ ¯˜ÚÂ¿ƒ««¬»»
הרצון  אל השכל È„ÈŒÏÚשל ‡È‰ƒ«¿≈

˜ÒÚ לימוד‡È‰L ,‰¯Bz‰ ≈∆«»∆ƒ
‰ÔBÈÏÚהתורה  ÔBˆ¯ ˙ÈÁa¿ƒ«¿»∆¿

הק  התורה בהלכות ֿ שהרי דושֿברוך

רצונו. את גילה הוא

‰ÏÚÓ LÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈«¬»
‰¯Bza העליון הרצון Ìbשהיא «»«

ÌbL) ˙Bˆn‰L ,˙BˆÓ Èa‚Ï¿«≈ƒ¿∆«ƒ¿∆«
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ô‰ לכאורה כן ואם ≈¿»∆¿

בחשיבותם  שווים והמצוות התורה

שהמצוות  אלא ‰Ôומעלתם, (≈
BÈ‡Â ,„·Ïa ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒƒ¿«¿≈
¯B‡ ˙ÈÁ·a ÈeÏÈb‰ ¯È‡Ó≈ƒ«ƒƒ¿ƒ«
‰¯Bz‰ Ï·‡ ,LnÓ ÈÓÈt¿ƒƒ«»¬»«»
ÈÓÈt ¯B‡ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ

,LnÓ וחסידות בקבלה כמבואר «»
האלוקי  האור וגילוי שהמשכת

ונקלטת  הנרגשת 'פנימית', המשכה אופנים: בשני באה ובנבראים בעולמות

ומתגלה  שמאירה 'מקיף' בדרך והמשכה איתם, ומתאחדת בפנימיות בהם

ידי  על בהמשכה שהיתרון כאן מבואר כך ועל והבדלה, רוממות של באופן

קיום  ידי שעל ההמשכה ואילו פנימית המשכה שהיא הוא התורה לימוד

בפנימיות, ובנבראים בעולמות וחודר נמשך שאינו 'מקיף' באופן היא מצוות

'eÎ ¯˙k‰ ˙eiÓÈtÓ ÔkŒÌb dL¯LÂ פנימי באור שמדובר והעובדה ¿»¿»«≈ƒ¿ƒƒ«∆∆
ממקור  נמשך זה אור גם אלא יותר נמוכה ממדריגה אור שהוא בגלל היא

אור  הוא לכן מהפנימיות, נמשך שהוא וכיוון הכתר, פנימיות מאוד, גבוה

פנימי.

eÈ‰L ˙‰˜ Èa Èab ÔÎÏÂ¿»≈«≈¿≈¿»∆»
BaL ÔB¯‡‰ ˙‡ ÔÈÚBË¬ƒ∆»»∆

,˙BÁel‰,התורה Ó‡¯עניין «∆¡«
"L‡¯ ˙‡ ‡N" של זו עבודה כי »…∆…

אל  המוחין (העלאת ראש נשיאת

התורה הרצון) ללימוד בעיקר שייכת

קהת. בני של עניינם ֿ ‡Cשהוא מכל «
ÔÂÈkמקום  ,ÔBL¯b Èa Ìb«¿≈≈¿≈»

˙BÚÈ¯i‰ ˙‡ e‡NpL של ∆»¿∆«¿ƒ
הם  שגם ‰ÛÈwn,המשכן, ˙ÈÁa¿ƒ«««ƒ

È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ ˙Ó‚ec¿«««¿»»∆«¿≈
˙Bˆn‰,לעיל Ó‡¯כמבואר ÔÎÏ «ƒ¿»≈∆¡«
Ì‰a גרשון בבני˙‡ ‡N" »∆»…∆

‰‡ÏÚ‰‰ e‰fL ,"L‡…̄∆∆««¬»»
ÌB˜ÓŒÏkÓe ,¯˙k ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆∆ƒ»»
"Ì‰ Ìb ÔBL¯b Èa" ¯Ó‡∆¡«¿≈≈¿«≈

ר  'נשיאת שעיקר של ומשמע הוא אש'

בני  של ראש הנשיאת ואילו קהת בני

קהת, לבני וטפל כתוספת היא גרשון

הם"), ÌÏˆ‡L("גם ÈÙÏ בני אצל ¿ƒ∆∆¿»
Ê‰גרשון, È¯‰'ראש ה'נשיאת ¬≈∆

המצוות) קיום ידי על (הנפעלת

eÏ‡Â ,ÔÈ„Ú ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ¬«ƒ¿ƒ
¯Ó‡ L‡¯ ˙‡ÈN ÔÈÚ ¯˜Úƒ«ƒ¿«¿ƒ«…∆¡«
˙‡ e‡NpL ˙‰˜ È·aƒ¿≈¿»∆»¿∆

,˙BÁel‰ התורה È‡nL¯עניין «∆≈ƒ
˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a.לעיל כמבואר ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

,˙‡Ê „BÚÂ לבני יש שבו נוסף עניין ¿…
נאמר  ולכן גרשון בני על יתרון קהת

הוא  הם', 'גם גרשון ≈¿∆ÈaLבבני
ÌÈÏÚÓ ÔBL¯b ומרוממים מזככים ≈¿«¬ƒ
˙Bcn‰ ÈÁ·Ï˙העליונות ‡˙ ∆«ƒƒ¿ƒ«

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙BcÓ ב'סדר ƒ∆¿«¿»≈«≈∆
והספירות  האורות של השתלשלות'

גבורה, (חסד, למידות מעל הם ודעת) בינה (חכמה השכל המוחין, העליונות,

יותר, עליונות בדרגות ומקור שורש יש למידות אבל הלאה), וכן תפארת

הוא מהשכל שלמעלה במדריגה המידות (ושורש מהשכל »ÈÁa¿ƒ˙שלמעלה
˙BBzÁz 'Ê ביחס נמוכה בדרגה הן כי 'תחתונות' הנקראות המידות שבע «¿
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d"kyz'dמו ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay

ּבחינת  את מעלים קהת ּבני אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָאנּפין'),

עבֹודת  אבל ׁשּבּכתר. החכמה לבחינת ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָהחכמה

הראׁש מן הּנמׁשכת יראה ּבבחינת היא מררי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּבני

ּבה  נאמר לא לכ ראׁש'.והּמֹוחין, 'נׂשיאת ם ְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ

לבאר  מֹורה 4ּומֹוסיף ראׁש' ּד'נׂשיאת ׁשהענין , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ענין  (והּוא ּגבּול ּבלי הלּו ּבבחינת העבֹודה ְְְְְֲִִִִִַַַָָעל

"מאד ּד"בכל ׁשּכתּוב 5העבֹודה ּכמֹו ונתּתי 6), ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ

"מהלכים" ּדפירּוׁש העֹומדים, ּבין מהלכים ְְְְְְְִִִֵֵַַָל

'רעּותא  עלֿידי האחד ,הילּו מיני ׁשני ְְְִִֵֵֵֶַָָָהּוא

ּגרׁשֹון. ּבני ענין וזהּו למעלה, מּלמּטה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּדלּבא'

למּטה  מלמעלה ּומצֹות ּתֹורה עלֿידי ,7והׁשני ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

ּבׁשניהם  נאמר ולכן קהת, ּבני עלֿידי ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוזהּו

להיֹות  צרי "מהלכים" ּובחינת ראׁש'. ְְְְְִִִִִַַַָֹ'נׂשיאת

עֹומדים" ׁשּטים "עצי ּבחינת העֹומדים", ְְְֲִִִִִֵֵַָ"ּבין

הּקרׁשים  מּׂשא היתה (ׁשעבֹודתם מררי ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּדבני

עֹומדים" ׁשּטים מ"עצי ענין 8ׁשּנעׂשּו והּוא , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַ

ּבבחינת  ׁשהיא "נפׁש ּד"בכל ְְְְֲִִִִֶַַָָָהעבֹודה

ראׁש'.5עמידה  'נׂשיאת ּבהם נאמר לא ולכן ,( ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ

להבין ‡Cב) ידּוע 9צרי הרי ענין 10, ׁשּכל «ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

וכליו  הּמׁשּכן עם יׂשראל ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָנסיעת

ירּדן  אל ּבֹואם עד מצרים מיציאת (החל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּמדּבר 

ּכדי  היה ּורחבה) טֹובה לארץ נכנסּו ׁשאז ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָירחֹו,

ואי ,ההלּו ענין יׂשראל ּבני אצל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָלפעֹול

העבֹודה  היתה לא מררי ּבני ׁשאצל לֹומר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאפׁשר

ּבני  ׁשעבֹודת היֹות ּדעם והינּו, .הלּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַּדבחינת

ׁשּמּצדֿעצמם  הּמׁשּכן קרׁשי מּׂשא היתה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמררי

צרי היה מּכלֿמקֹום עֹומדים", ׁשּטים "עצי ְֲִִִִִֵֵָָָָָהם
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ב.4) כה, סע"ד.5)שם כג, ז.6)שם ג, ואילך.7)זכרי' סט ע' אעת"ר סה"מ ואילך. סע"א ל, וישב תו"א תרומה 8)ראה

כ. לו, ויקהל טו. זה).9)כו, (ממאמר ואילך 53 ע' חי"ח לקו"ש ראה - לקמן ע"ד.10)בהבא ריש פח, מסעי לקו"ת ראה

כאן. בלקו"ת המאמר המשך וראה הליכה. בחי' שהוא - א צו, ושם ב. פט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המידות ששבע כפי המוחין, של הספירות ‡ÔÈt'לשלוש CÈ¯‡'c פנים «¬ƒ«¿ƒ

כשם  והחכמה, מהשכל שלמעלה ה'כתר' במדריגת בחינה והיא ארוכות,

הראש  מעל הוא בגשמיות ÈÁa˙שכתר ˙‡ ÌÈÏÚÓ ˙‰˜ Èa Ï·‡ ,(¬»¿≈¿»«¬ƒ∆¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ של בשייכות נרמז שהדבר לעיל (כמבואר ומדריגתם עניינם שהיא «»¿»

וללוחות) לארון קהת »ÈÁ·Ïƒ¿ƒ˙בני
¯˙kaL ‰ÓÎÁ‰ שלמעלה) «»¿»∆«∆∆

בכתר). שהן כפי Ï‡·מהמידות ¬»
È¯¯Ó Èa ˙„B·Ú כאמור שהיא ¬«¿≈¿»ƒ

המידות ÈÁ·a˙עבודת ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
‰‡¯È יראה מתוך ה' עבודת ƒ¿»

ÔÈÁBn‰Â L‡¯‰ ÔÓ ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆ƒ»…¿«ƒ
עצמם, והמוחין מהראש למטה והיא

˙‡ÈN' Ì‰a ¯Ó‡ ‡Ï CÎÏ¿»…∆¡«»∆¿ƒ«
'L‡¯ ולא המידות עבודת זו שהרי …

הראש. עבודת

ÛÈÒBÓeהזקן בהמשך Ï4·‡¯רבנו ƒ¿»≈
תורה', ב'לקוטי «¿ÔÈÚ‰L∆»ƒהמאמר

'L‡¯ ˙‡ÈN'c,כאמור שהוא, ƒ¿ƒ«…
לבחינה  והמוחין הראש העלאת

מהשכל, ÏÚשלמעלה  ‰¯BÓ∆«
‰„B·Ú‰'ה ÈÁ·a˙עבודת »¬»ƒ¿ƒ«
CeÏ‰ ממדריגה ועלייה הליכה ƒ

ÔÈÚלמדריגה ‡e‰Â) Ïe·b ÈÏa¿ƒ¿¿ƒ¿«
"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰5 »¬»ƒ¿»¿…∆

ה' את "ואהבת שמע בקריאת כנאמר

ו"מאוד' מאודך', בכל אלוקיך...

גבול  בלי BÓkמשמעותו ,(¿
·e˙kL6'ה בדבר זכריה בנבואת ∆»

הגדול הכהן EÏליהושע Èz˙Â¿»«ƒ¿
,ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa ÌÈÎÏ‰Ó«¿¿ƒ≈»¿ƒ

"ÌÈÎÏ‰Ó" Le¯ÈÙc הליכה ¿≈«¿¿ƒ
רבים  ÈÈÓבלשון ÈL ‡e‰¿≈ƒ≈

CeÏÈ‰,הליכה של סוגים שני ƒ
„Á‡‰ והתעלות È„ÈŒÏÚהליכה »∆»«¿≈

'‡aÏc ‡˙eÚ¯' הלב,רצון ¿»¿ƒ»
האדם  של מצד hÓlÓ‰התעוררות ƒ¿«»

לאלוקות,ÏÚÓÏ‰האדם  להתקרב ¿«¿»
ÔBL¯b Èa ÔÈÚ e‰ÊÂ העובדים ¿∆ƒ¿«¿≈≈¿

הלב. בעבודת בעיקר ה' והתעלות ÈL‰Âאת Bz¯‰הליכה È„ÈŒÏÚ ¿«≈ƒ«¿≈»
˙BˆÓe להאיר אלוקי אור והארת התגלות האדם הפועלים ÏÚÓÏÓ‰על ƒ¿ƒ¿«¿»
‰hÓÏ7e‰ÊÂ היא , ומצוות תורה ידי על אלוקות המשכת של זו עבודה ¿«»¿∆

Ì‰ÈLa ¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,˙‰˜ Èa È„ÈŒÏÚ והן קהת בבני בבני הן «¿≈¿≈¿»¿»≈∆¡«ƒ¿≈∆
¯‡L'גרשון  ˙‡ÈN' בדרך בעבודה (הן האופנים בשני למעשה כי ¿ƒ«…

ראש  נשיאת יש למטה) מלמעלה בדרך בעבודה והן למעלה (שעיקר מלמטה

כמבואר  הם', 'גם גרשון בבני נאמר ולכן קהת בני ידי על היא ראש' ה'נשיאת

לעיל).

"ÌÈÎÏ‰Ó" ˙ÈÁ·e אופני שני ¿ƒ««¿¿ƒ
לעיל  האמורים CÈ¯»̂ƒההליכה

,"ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa" ˙BÈ‰Ï והוא ƒ¿≈»¿ƒ
על  ÌÈhLרמז ÈˆÚ" ˙ÈÁa¿ƒ«¬≈ƒƒ

È¯¯Ó È·c "ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈¿»ƒ
‡OÓ ‰˙È‰ Ì˙„B·ÚL)∆¬»»»¿»«»

ÌÈL¯w‰ המשכן eNÚpLשל «¿»ƒ∆«¬
"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ"Ó8, ≈¬≈ƒƒ¿ƒ
ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»¬»ƒ¿»
˙ÈÁ·a ‡È‰L "ELÙ«¿¿∆ƒƒ¿ƒ«

‰„ÈÓÚ5 מסמלת שעמידה כיוון ¬ƒ»
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ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÓ התחילו שבה ƒƒ«ƒ¿«ƒ
במדבר  ישראל בני Ì‡Baמסעי „Ú«»
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È„k ‰È‰ (‰·Á¯e ‰·BË ı¯‡Ï¿∆∆»¿»»»»¿≈
ÔÈÚ Ï‡¯NÈ Èa Ïˆ‡ ÏBÚÙÏƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«

CeÏ‰‰,למדריגה ממדריגה והעלייה «ƒ
Èa Ïˆ‡L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡Â¿≈∆¿»«∆≈∆¿≈
‰„B·Ú‰ ‰˙È‰ ‡Ï È¯¯Ó¿»ƒ…»¿»»¬»

?CeÏ‰ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«ƒ
˙„B·ÚL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆¬«
ÈL¯˜ ‡OÓ ‰˙È‰ È¯¯Ó Èa¿≈¿»ƒ»¿»«»«¿≈

ÌÓˆÚŒ„vnL ÔkLn‰ הקרשים"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ" Ì‰ «ƒ¿»∆ƒ««¿»≈¬≈ƒƒ¿ƒ
במקום  לעמוד פירושה והתקדמות,ועמידה הליכה ללא ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒאחד,
ÌÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ אצל מררי גם (בני CeÏ‰‰ ÔÈÚ התקדמות »»»ƒƒ¿∆¿»ƒ¿««ƒ
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מז y`x z` `yp

ענין  מּצד (ּבליּֿגבּול) ההלּו ענין אצלם ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָלהיֹות

(ׁשעלֿידֹו הּמׁשּכן חלקי ּבכל ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנסיעה

ּבתֹוכם" ּד"וׁשכנּתי הענין ּגם 11נעׂשה ּכֹולל ,( ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

קּיּום  עקר הּוא ׁשעלֿידם הּמׁשּכן, ְְִִִֵֶַַַַָָָקרׁשי

ּבני  אצל  ׁשּגם לֹומר ,  צרי ועלּֿכרח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמׁשּכן.

("נׂשא  ּבליּֿגבּול ההלּו ענין ּכללּות היה ְְְְְִִִִַַָָָָָֹמררי

ראׁש" ּבנׂשיאת 12את ׁשעבֹודתם ּכיון אּלא ,( ְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹ

(ּדלא  עגלֹות עלֿידי רק היתה הּמׁשּכן ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹקרׁשי

מּׂשא  עבֹודת ּגם היתה ׁשאצלם ּגרׁשֹון ),13ּכבני ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

עגלֹות, ּבחינת עם קׁשּור ההלּו ענין ּגם ְְֲִִִִִֵַַַַָָהּנה

הּבהמית. הנפׁש על ֲִֵֶֶֶַַַַׁשרֹומז

ּדהלּוÔ·eÈÂג) העבֹודה ענין ּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְְְֲִִִֵַַָָ

הּירידה  עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָּבליּֿגבּול,

ּדוקא  ענינים 14למּטה ׁשלׁשה ּבזה ׁשּיׁש ענין 15, . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ענין  ׁשהּוא ּבליּֿגבּול, ההלּו עצם ְְְִִִֶֶֶֶַַָָהאחד,

ּברּורּה), (לאחר הּבהמית ּדנפׁש לה' ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָהאהבה

ה'ּתהּו' מעֹולם הּוא הּבהמית נפׁש ׁשּׁשרש  ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּדכיון

הּנה  לכן האלקית), נפׁש ׁשל מהּׁשרׁש ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ(למעלה

ּבכח  ּתבּואֹות ּד"רב הענין יׁשנֹו ּבּה ְְְְְְִֶַַַָָָָֹּדוקא

וענין 16ׁשֹור" ּגבּול. ּבלי האהבה ענין ׁשהּוא ,ְְְְְֲִִִֶַַָָָ

ׁשּיהיה  ּכדי היא ּבליּֿגב ּול ההלּו ׁשּכּונת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהׁשני,

נרּוצה" הנפׁש17"אחרי ׁשּגם רּבים, לׁשֹון , ְֲִֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשל  ּבתנּועה ּתהיה  ה'ּתקּון') (ׁשּמּבחינת ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָֹהאלקית

ׁשּנעׂשה  ׁשּלאחרי הּׁשליׁשי, וענין ּגבּול. ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָּבלי

אחרי") האלקית ּבּנפׁש ּבליּֿגבּול ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָֹההלּו

לאמּתת  האלקית הנפׁש מתעּלית אזי ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹנרּוצה"),

ענין  ׁשּזהּו לבּדּה, לּה ׁשּׁשּי ּכפי ּומקֹורּה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשרׁשּה

חדריו" הּמל יחיד) (לׁשֹון .17"הביאני ְֱֲִִִֶֶַַָָָ
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ח.11) כה, אפשר.12)תרומה עוד ד "ה פרשתנו ריש אלשיך  כט. ד, פרשתנו עה"ת מש"ך בארוכה 13)להעיר נתבאר

ואילך). 49 ע' שם (לקו"ש המאמר שלפני שם.14)בשיחות אעת"ר סה"מ ספר 15)ראה בפרטיות ראה - לקמן הבא בכל

וש"נ. נה"ב. ע"י שבה ההוספה - ה' אהבת ע' ח"א ד.16)הערכיםֿחב"ד יד, משלי - הכתוב -17)לשון הכתוב לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È˜ÏÁועלייה  ÏÎa ‰È‰L ‰ÚÈÒp‰ ÔÈÚ „vÓ (Ïe·bŒÈÏa¿ƒ¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ»∆»»¿»∆¿≈

B„ÈŒÏÚL) ÔkLn‰ כולו המשכן ידי ÈzÎLÂ"cעל ÔÈÚ‰ ‰NÚ «ƒ¿»∆«»«¬»»ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ
"ÌÎB˙a11 ישראל מבני ואחד אחד כל בתוך השכינה והמסע ),השראת ¿»

המשכן  חלקי כל Ì„ÈŒÏÚLשל ,ÔkLn‰ ÈL¯˜ Ìb ÏÏBk עלֿידי ≈««¿≈«ƒ¿»∆«»»
˜Ìeiהקרשים  ¯˜Ú ‡e‰ƒ«ƒ

EÁ¯kŒÏÚÂ .ÔkLn‰ בהכרח «ƒ¿»¿«»¿¬
Èa Ïˆ‡ ÌbL ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆«≈∆¿≈

È¯¯Ó הקרשים eÏÏk˙נושאי ‰È‰ ¿»ƒ»»¿»
‡N") Ïe·bŒÈÏa CeÏ‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿ƒ¿»…

"L‡¯ ˙‡12‡l‡ שני ), שמצד ∆…∆»
ראש' ה'נשיאת בין מהותי הבדל יש

של  לזו מררי בני גרשון של בני

קהת), בני של זו לגבי «≈ÔÂÈk(וכלֿשכן
Ì˙„B·ÚL גרשון בני של ∆¬»»

‰˙È‰ ÔkLn‰ ÈL¯˜ ˙‡ÈNaƒ¿ƒ««¿≈«ƒ¿»»¿»
È·k ‡Ïc) ˙BÏ‚Ú È„ÈŒÏÚ ˜«̄«¿≈¬»¿…ƒ¿≈
Ìb ‰˙È‰ ÌÏˆ‡L ÔBL¯b≈¿∆∆¿»»¿»«

‡OÓ ˙„B·Ú13 בעצמם‰p‰ ,( ¬««»ƒ≈
ÌÚ ¯eL˜ CeÏ‰‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««ƒ»ƒ
ÏÚ ÊÓB¯L ,˙BÏ‚Ú ˙ÈÁa¿ƒ«¬»∆≈«

,˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰ התעלות כלומר, «∆∆««¬ƒ
לברר  התעסקות מתוך והליכה

כפי  הבהמית, הנפש את ולהעלות

ומבאר. שממשיך

ÔÈÚ ¯e‡a ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (‚¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿«
CeÏ‰c ‰„B·Ú‰ רוחנית ועלייה »¬»¿ƒ

¿Ïe·bŒÈÏa¿ƒ,למדריגה ממדריגה 
‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈«¿ƒ»

‡˜Âc ‰hÓÏ14, במאמרי כמבואר ¿«»«¿»
לך  "ונתתי הנזכר, הפסוק על חסידות

האלה", העומדים בין מהלכים

הם  ו'עומדים' הנשמות הן ש'מהלכים'

זוכות  הנשמות ודווקא המלאכים,

כי  המלאכים, ולא גבול בלי להליכה

הזה  לעולם למטה יורדות הנשמות רק

מהֿשאיןֿכן  גשמי, בגוף ומתלבשות

LÏL‰המלאכים, ‰Êa LiL∆≈»∆¿…»
ÌÈÈÚ15,.ומפרט שממשיך כפי ƒ¿»ƒ

CeÏ‰‰ ÌˆÚ ,„Á‡‰ ÔÈÚƒ¿»»∆»∆∆«ƒ
‰ÈÓ‰a˙והעלייה LÙc '‰Ï ‰·‰‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,Ïe·bŒÈÏa¿ƒ¿∆ƒ¿«»«¬»«¿∆∆««¬ƒ

d¯e¯a ¯Á‡Ï) לקדושה והעלאתו מהרע שבה הטוב הפרדת ),לאחר ¿««≈»

'e‰z'‰ ÌÏBÚÓ ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ ˘¯ML ÔÂÈÎc כמבואר ¿≈»∆…∆∆∆««¬ƒ≈»«…
הדרגתי  השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית, במתכונתם העולמות וחסידות, בקבלה

לקליטתם, ראויים כלים בתוך מלובשים שלהם שהאורות ספירות ועשר ומסודר

מרובים  אורות היו בו התוהו' 'עולם קדם ול'תיקון' התיקון'. 'עולם נקראים

ל'שבירת  שגרם מצב מועטים, וכלים

קדושה  ניצוצות של ו'נפילה' הכלים'

לגבולות  שמחוץ לתחומים ואלוקות

נעלה  'תהו' הדברים ובשורש הקדושה,

הבהמית  הנפש שורש (ולכן מ'תיקון'

LÙהוא  ÏL L¯M‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«…∆∆∆∆
˙È˜Ï‡‰'ה'תיקון מעולם ),שהוא »¡…ƒ

da ‡˜Âc ‰p‰ ÔÎÏ בנפש »≈ƒ≈«¿»»
c"¯·הבהמית ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»¿«

"¯BL ÁÎa ˙B‡e·z16, וכאשר ¿¿…«
כל  לקדושה, ומתעלה מתבררת היא

עוברים  לכן קודם בה שהיו הכוחות

הבירור  שקודם וכיוון הקדושה לצד

רב  ובכוח בתוקף היא הבהמית הנפש

היא  כאשר הקדושה, היפך של בעניינים

בתוקף  היא בכוחה ה' אהבת מתבררת

ÈÏaרב, ‰·‰‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»«¬»¿ƒ
.Ïe·b¿

ÈL‰ ÔÈÚÂ גבול בלי ה' באהבת ¿ƒ¿»«≈ƒ
שלekL˙הוא, ‰‰CeÏהמטרה ∆«»««ƒ

‰È‰iL È„k ‡È‰ Ïe·bŒÈÏa¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆
מכן e¯ˆ‰"לאחר EÈ¯Á‡"17, «¬∆»»

LÙ‰ ÌbL ,ÌÈa¯ ÔBLÏ¿«ƒ∆««∆∆
'Ôe˜z'‰ ˙ÈÁanL) ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆ƒ¿ƒ««ƒ
יותר  שייכת היא עצמה מצד ולכן

והדרגה  בסדר È‰z‰לעבודה (ƒ¿∆
ÏL ‰Úe˙a'ה ÈÏaאהבת ƒ¿»∆¿ƒ

,Ïe·b מגדרי מוחלטת יציאה מתוך ¿
האישית. המציאות

È¯Á‡lL ,ÈLÈÏM‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒƒ∆¿«¬≈
Ïe·bŒÈÏa CeÏ‰‰ ‰NÚpL∆«¬»«ƒ¿ƒ¿
EÈ¯Á‡") ˙È˜Ï‡‰ LÙpa«∆∆»¡…ƒ«¬∆
LÙ‰ ˙ÈlÚ˙Ó ÈÊ‡ ,("‰ˆe¯»»¬«ƒ¿«≈«∆∆
dL¯L ˙zÓ‡Ï ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«¬ƒ«»¿»

edÏ CiML ÈÙk d¯B˜Ó¿»¿ƒ∆«»»
,dc·Ï,לעיל כאמור האלוקית, הנפש משורש למעלה ÔÈÚוהוא e‰fL ¿«»∆∆ƒ¿«

"ÂÈ¯„Á CÏn‰ („ÈÁÈ ÔBLÏ) È‡È·‰"17. ¡ƒ«ƒ¿»ƒ«∆∆¬»»
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d"kyz'dמח ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay

קהת,ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּבני ּבין החלּוק לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵֵַָָ

ׁשאצל  מררי. ּובני ּגרׁשֹון ְְְְִֵֵֵֵֶֶָּבני

העגלֹות, ּגּבי על היה ׁשּלהם ׁשהּמּׂשא מררי, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבני

הּבהמית  ּבּנפׁש רק ּבליּֿגבּול ההלּו ענין ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָהיה

ּגּופא, ּבהם ההלּו נפעל ולא עגלֹות), ְְְֲִִִֶַַַָָָֹ(ּבחינת

ּגם  נעׂשה ּגרׁשֹון, ּבני אצל ואלּו האלקית . ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבּנפׁש

 ֿ ּבלי ׁשההלּו הינּו, נרּוצה", ּד"אחרי ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָהענין

ּבעגלֹות), (מּׂשא הּבהמית ּבּנפׁש הן היה ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָּגבּול

ּבני  ואצל מּׂשא). (עבֹודת האלקית ּבּנפׁש ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוהן

ּד"הביאני  נעלה הּיֹותר הענין ּגם היה ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָקהת

ׁשּמּצד  ּבליּֿגבּול ההלּו ׁשּזהּו חדריו", ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָהּמל

ׁשּי ׁשאינֹו האלקית הנפׁש ׁשל האמּתי ֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשרׁש

עקר  היה ולכן (עגלֹות), הּבהמית לּנפׁש ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּכלל

ׁשהענין  ּכיון הּתֹורה, ענין הארֹון, - ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמּׂשאם

ּבחג  ּבמּתןּֿתֹורה נפעל חדריו" הּמל ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָּד"הביאני 

.18הּׁשבּועֹות  ַָ

ההלּוLÈÂה) ענין ׁשּכללּות ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְִִִֶֶַַָָ

הּירידה  עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָּבליּֿגבּול

ּדוקא, הּבהמית הנפׁש ּדברּור ּבעבֹודה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָלמּטה

עד  הּנׁשמה, על הּגּוף מעלת ּתתגּלה ׁשאז לעתידֿלבא, ׁשּיתּגּלה ענין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּוא

הּגּוף  מן נזֹונת ּתהיה אבל 19ׁשהּנׁשמה ּובהעלם, ּב'כח' רק זה הרי ועכׁשו , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּדאׁש ההעלם ּכמֹו (ולא הּמציאּות  אל וקרֹוב ּבמציאּות ׁשּיׁשנֹו העלם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹזהּו

ּדוקא) יגיעה מּתֹו ּבהּכאה צֹור יׁש לגּלֹותֹו ׁשּכדי החּלמיׁש, ּככל 20ׁשּבצּור , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּיבא" יֹום ּבכל לֹו ּד"אחּכה ּבאֹופן ׁשהם ּדלעתידֿלבא וּכאׁשר 21הענינים , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

נגאלין  הן מּיד ּתׁשּובה, עֹוׂשים ּבׁשעּתא 22יׂשראל הּוא  הּתׁשּובה ענין והרי , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

חדא  ּוברגעא .23חדא ְְִָָָָָ

∑

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

ד. א, ובכ"מ.18)שה"ש תש"א. (הא') משכני רד"ה וככה 19)ראה המשך פי"חֿיט. תרל"ז נח תולדות אלה ד"ה ראה

ריט. ע' תרח"ץ סה"מ פצ"אֿב. ואילך.20)תרל"ז קז ע' תרס"ו המשך ואילך. שס ע' תר"ן סה"מ "אני 21)ראה נוסח

חלק). לפרק הקדמה - סנהדרין להרמב"ם, (פיה"מ העיקרים מי"ג הי"ב עיקר ע"פ - תשובה 22)מאמין" הל' רמב"ם ראה

ה"ה. א.23)פ"ז קכט, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBL¯b Èa ,˙‰˜ Èa ÔÈa ˜eÏÁ‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆≈¿»≈«ƒ≈¿≈¿»¿≈≈¿
Èab ÏÚ ‰È‰ Ì‰lL ‡On‰L ,È¯¯Ó Èa Ïˆ‡L .È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ∆≈∆¿≈¿»ƒ∆««»∆»∆»»««≈

,˙BÏ‚Ú‰,הבהמית הנפש עם העבודה את שמסמל ÔÈÚדבר ‰È‰ »¬»»»ƒ¿«
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˜¯ Ïe·bŒÈÏa CeÏ‰‰ עצמה,(˙BÏ‚Ú ˙ÈÁa) «ƒ¿ƒ¿««∆∆««¬ƒ¿ƒ«¬»

,‡Ùeb Ì‰a CeÏ‰‰ ÏÚÙ ‡ÏÂ¿…ƒ¿««ƒ»∆»
עצמם, מררי ‰‡È˜Ï˙.בבני LÙpa«∆∆»¡…ƒ

‰NÚ ,ÔBL¯b Èa Ïˆ‡ eÏ‡Â¿ƒ≈∆¿≈≈¿«¬»
,"‰ˆe¯ EÈ¯Á‡"c ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»¿«¬∆»»
‰È‰ Ïe·bŒÈÏa CeÏ‰‰L ,eÈ‰«¿∆«ƒ¿ƒ¿»»
‡OÓ) ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa Ô‰≈«∆∆««¬ƒ«»
˙È˜Ï‡‰ LÙpa Ô‰Â ,(˙BÏ‚Úa»¬»¿≈«∆∆»¡…ƒ

.(‡OÓ ˙„B·Ú)¬««»
ÔÈÚ‰ Ìb ‰È‰ ˙‰˜ Èa Ïˆ‡Â¿≈∆¿≈¿»»»«»ƒ¿»
CÏn‰ È‡È·‰"c ‰ÏÚ ¯˙Bi‰«≈«¬∆∆¡ƒ«ƒ«∆∆

,"ÂÈ¯„Á הפסוק בהמשך האמור ¬»»
נרוצה', אחריך 'משכני ∆∆e‰fLלאחר

„vnL Ïe·bŒÈÏa CeÏ‰‰«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«
LÙ‰ ÏL ÈzÓ‡‰ L¯M‰«…∆»¬ƒƒ∆«∆∆

˙È˜Ï‡‰ במקור מושרשת שבעצם »¡…ƒ
באלוקות  ביותר CiLגבוה BÈ‡L∆≈«»

,(˙BÏ‚Ú) ˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ ÏÏk¿»«∆∆««¬ƒ¬»
Ì‡OÓ ¯˜Ú ‰È‰ ÔÎÏÂ בני של ¿»≈»»ƒ««»»

- ‰Bz¯‰,קהת ÔÈÚ ,ÔB¯‡‰»»ƒ¿««»
È‡È·‰"c ÔÈÚ‰L ÔÂÈk≈»∆»ƒ¿»∆¡ƒ«ƒ
ŒÔzÓa ÏÚÙ "ÂÈ¯„Á CÏn‰«∆∆¬»»ƒ¿«¿««

˙BÚe·M‰ ‚Áa ‰¯Bz18 כמבואר »¿««»
המפרטים  חסידות במאמרי באריכות

יציאת  של הפנימית המשמעות את

תורה  ומתן העומר ספירת מצרים,

ישראל  בני של ההתאחדות ששלימות

במתן  נפעלה הקדושֿברוךֿהוא עם

תורה.

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ»∆
ŒÈÏa CeÏ‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿««ƒ¿ƒ
‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL Ïe·b¿∆«¬∆«¿≈«¿ƒ»

‡˜Âc ˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰ ¯e¯·c ‰„B·Úa ‰hÓÏ שייך אינו ולכן ¿«»«¬»¿≈«∆∆««¬ƒ«¿»
כאמור, בנשמות, רק אלא ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,במלאכים ‰lb˙iL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…

‰È‰z ‰ÓLp‰L „Ú ,‰ÓLp‰ ÏÚ Ûeb‰ ˙ÏÚÓ ‰l‚˙z Ê‡L∆»ƒ¿«∆«¬««««¿»»«∆«¿»»ƒ¿∆
˙BÊ וחיות שפע ‰Ûebמקבלת ÔÓ19‰Ê È¯‰ ÂLÎÚÂ הגוף , מעלת ƒ≈ƒ«¿«¿»¬≈∆

הנשמה  ÌÏÚ‰·e,על 'ÁÎ'a ˜«̄¿…«¿∆¿≈
BLiL ÌÏÚ‰ e‰Ê Ï·‡¬»∆∆¿≈∆∆¿

˙e‡ÈˆÓa הוא זה שבשלב ואף ƒ¿ƒ
קיים  הוא הרי ‡Ïנעלם ·B¯˜Â¿»∆

,˙e‡Èˆn‰ שבגחלת אש כמו «¿ƒ
אש  כמו וניכרת נראית אינה שאמנם

קיימת  היא אבל BÓkגלוייה, ‡ÏÂ)¿…¿
¯eˆaL L‡c ÌÏÚ‰‰ אבן «∆¿≈¿≈∆¿

LÈ B˙Bl‚Ï È„kL ,LÈÓlÁ‰««»ƒ∆¿≈¿«≈
‰ÚÈ‚È CBzÓ ‰‡k‰a C¯Bˆ∆¿«»»ƒ¿ƒ»

‡˜Âc לא מציאותה היגיעה לולי אבל «¿»
‰20ÌÈÈÚ)ניכרת  ÏÎk ,¿»»ƒ¿»ƒ

Ì‰L ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc בזמן כעת, ƒ¿»ƒ»…∆≈
ÏÎaהגלות  BÏ ‰kÁ‡"c ÔÙB‡a¿∆«¬«∆¿»

"‡·iL ÌBÈ21¯L‡kÂ , ∆»…¿«¬∆
„iÓ ,‰·eLz ÌÈNBÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«

ÔÈÏ‡‚ Ô‰22ÔÈÚ È¯‰Â , ≈ƒ¿»ƒ«¬≈ƒ¿«
‡„Á ‡zÚLa ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»¿«¿»»»

‡„Á ‡Ú‚¯·e23 אחת בשעה ¿ƒ¿»»»
העתידים  העניינים ולכן אחד וברגע

יכולים  לעתידֿלבוא להתגלות

מיד. להתגלות

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



מט d"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay

קהת,ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּבני ּבין החלּוק לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵֵַָָ

ׁשאצל  מררי. ּובני ּגרׁשֹון ְְְְִֵֵֵֵֶֶָּבני

העגלֹות, ּגּבי על היה ׁשּלהם ׁשהּמּׂשא מררי, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבני

הּבהמית  ּבּנפׁש רק ּבליּֿגבּול ההלּו ענין ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָהיה

ּגּופא, ּבהם ההלּו נפעל ולא עגלֹות), ְְְֲִִִֶַַַָָָֹ(ּבחינת

ּגם  נעׂשה ּגרׁשֹון, ּבני אצל ואלּו האלקית . ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבּנפׁש

 ֿ ּבלי ׁשההלּו הינּו, נרּוצה", ּד"אחרי ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָהענין

ּבעגלֹות), (מּׂשא הּבהמית ּבּנפׁש הן היה ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָּגבּול

ּבני  ואצל מּׂשא). (עבֹודת האלקית ּבּנפׁש ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוהן

ּד"הביאני  נעלה הּיֹותר הענין ּגם היה ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָקהת

ׁשּמּצד  ּבליּֿגבּול ההלּו ׁשּזהּו חדריו", ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָהּמל

ׁשּי ׁשאינֹו האלקית הנפׁש ׁשל האמּתי ֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשרׁש

עקר  היה ולכן (עגלֹות), הּבהמית לּנפׁש ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּכלל

ׁשהענין  ּכיון הּתֹורה, ענין הארֹון, - ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמּׂשאם

ּבחג  ּבמּתןּֿתֹורה נפעל חדריו" הּמל ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָּד"הביאני 

.18הּׁשבּועֹות  ַָ

ההלּוLÈÂה) ענין ׁשּכללּות ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְִִִֶֶַַָָ

הּירידה  עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָּבליּֿגבּול

ּדוקא, הּבהמית הנפׁש ּדברּור ּבעבֹודה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָלמּטה

עד  הּנׁשמה, על הּגּוף מעלת ּתתגּלה ׁשאז לעתידֿלבא, ׁשּיתּגּלה ענין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּוא

הּגּוף  מן נזֹונת ּתהיה אבל 19ׁשהּנׁשמה ּובהעלם, ּב'כח' רק זה הרי ועכׁשו , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּדאׁש ההעלם ּכמֹו (ולא הּמציאּות  אל וקרֹוב ּבמציאּות ׁשּיׁשנֹו העלם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹזהּו

ּדוקא) יגיעה מּתֹו ּבהּכאה צֹור יׁש לגּלֹותֹו ׁשּכדי החּלמיׁש, ּככל 20ׁשּבצּור , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּיבא" יֹום ּבכל לֹו ּד"אחּכה ּבאֹופן ׁשהם ּדלעתידֿלבא וּכאׁשר 21הענינים , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

נגאלין  הן מּיד ּתׁשּובה, עֹוׂשים ּבׁשעּתא 22יׂשראל הּוא  הּתׁשּובה ענין והרי , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
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,˙BÏ‚Ú‰,הבהמית הנפש עם העבודה את שמסמל ÔÈÚדבר ‰È‰ »¬»»»ƒ¿«
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˜¯ Ïe·bŒÈÏa CeÏ‰‰ עצמה,(˙BÏ‚Ú ˙ÈÁa) «ƒ¿ƒ¿««∆∆««¬ƒ¿ƒ«¬»

,‡Ùeb Ì‰a CeÏ‰‰ ÏÚÙ ‡ÏÂ¿…ƒ¿««ƒ»∆»
עצמם, מררי ‰‡È˜Ï˙.בבני LÙpa«∆∆»¡…ƒ

‰NÚ ,ÔBL¯b Èa Ïˆ‡ eÏ‡Â¿ƒ≈∆¿≈≈¿«¬»
,"‰ˆe¯ EÈ¯Á‡"c ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»¿«¬∆»»
‰È‰ Ïe·bŒÈÏa CeÏ‰‰L ,eÈ‰«¿∆«ƒ¿ƒ¿»»
‡OÓ) ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa Ô‰≈«∆∆««¬ƒ«»
˙È˜Ï‡‰ LÙpa Ô‰Â ,(˙BÏ‚Úa»¬»¿≈«∆∆»¡…ƒ

.(‡OÓ ˙„B·Ú)¬««»
ÔÈÚ‰ Ìb ‰È‰ ˙‰˜ Èa Ïˆ‡Â¿≈∆¿≈¿»»»«»ƒ¿»
CÏn‰ È‡È·‰"c ‰ÏÚ ¯˙Bi‰«≈«¬∆∆¡ƒ«ƒ«∆∆

,"ÂÈ¯„Á הפסוק בהמשך האמור ¬»»
נרוצה', אחריך 'משכני ∆∆e‰fLלאחר

„vnL Ïe·bŒÈÏa CeÏ‰‰«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«
LÙ‰ ÏL ÈzÓ‡‰ L¯M‰«…∆»¬ƒƒ∆«∆∆

˙È˜Ï‡‰ במקור מושרשת שבעצם »¡…ƒ
באלוקות  ביותר CiLגבוה BÈ‡L∆≈«»

,(˙BÏ‚Ú) ˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ ÏÏk¿»«∆∆««¬ƒ¬»
Ì‡OÓ ¯˜Ú ‰È‰ ÔÎÏÂ בני של ¿»≈»»ƒ««»»

- ‰Bz¯‰,קהת ÔÈÚ ,ÔB¯‡‰»»ƒ¿««»
È‡È·‰"c ÔÈÚ‰L ÔÂÈk≈»∆»ƒ¿»∆¡ƒ«ƒ
ŒÔzÓa ÏÚÙ "ÂÈ¯„Á CÏn‰«∆∆¬»»ƒ¿«¿««

˙BÚe·M‰ ‚Áa ‰¯Bz18 כמבואר »¿««»
המפרטים  חסידות במאמרי באריכות

יציאת  של הפנימית המשמעות את

תורה  ומתן העומר ספירת מצרים,

ישראל  בני של ההתאחדות ששלימות

במתן  נפעלה הקדושֿברוךֿהוא עם

תורה.

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ»∆
ŒÈÏa CeÏ‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿««ƒ¿ƒ
‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL Ïe·b¿∆«¬∆«¿≈«¿ƒ»

‡˜Âc ˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰ ¯e¯·c ‰„B·Úa ‰hÓÏ שייך אינו ולכן ¿«»«¬»¿≈«∆∆««¬ƒ«¿»
כאמור, בנשמות, רק אלא ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,במלאכים ‰lb˙iL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…

‰È‰z ‰ÓLp‰L „Ú ,‰ÓLp‰ ÏÚ Ûeb‰ ˙ÏÚÓ ‰l‚˙z Ê‡L∆»ƒ¿«∆«¬««««¿»»«∆«¿»»ƒ¿∆
˙BÊ וחיות שפע ‰Ûebמקבלת ÔÓ19‰Ê È¯‰ ÂLÎÚÂ הגוף , מעלת ƒ≈ƒ«¿«¿»¬≈∆

הנשמה  ÌÏÚ‰·e,על 'ÁÎ'a ˜«̄¿…«¿∆¿≈
BLiL ÌÏÚ‰ e‰Ê Ï·‡¬»∆∆¿≈∆∆¿

˙e‡ÈˆÓa הוא זה שבשלב ואף ƒ¿ƒ
קיים  הוא הרי ‡Ïנעלם ·B¯˜Â¿»∆

,˙e‡Èˆn‰ שבגחלת אש כמו «¿ƒ
אש  כמו וניכרת נראית אינה שאמנם

קיימת  היא אבל BÓkגלוייה, ‡ÏÂ)¿…¿
¯eˆaL L‡c ÌÏÚ‰‰ אבן «∆¿≈¿≈∆¿

LÈ B˙Bl‚Ï È„kL ,LÈÓlÁ‰««»ƒ∆¿≈¿«≈
‰ÚÈ‚È CBzÓ ‰‡k‰a C¯Bˆ∆¿«»»ƒ¿ƒ»

‡˜Âc לא מציאותה היגיעה לולי אבל «¿»
‰20ÌÈÈÚ)ניכרת  ÏÎk ,¿»»ƒ¿»ƒ

Ì‰L ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc בזמן כעת, ƒ¿»ƒ»…∆≈
ÏÎaהגלות  BÏ ‰kÁ‡"c ÔÙB‡a¿∆«¬«∆¿»

"‡·iL ÌBÈ21¯L‡kÂ , ∆»…¿«¬∆
„iÓ ,‰·eLz ÌÈNBÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«

ÔÈÏ‡‚ Ô‰22ÔÈÚ È¯‰Â , ≈ƒ¿»ƒ«¬≈ƒ¿«
‡„Á ‡zÚLa ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»¿«¿»»»

‡„Á ‡Ú‚¯·e23 אחת בשעה ¿ƒ¿»»»
העתידים  העניינים ולכן אחד וברגע

יכולים  לעתידֿלבוא להתגלות
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.d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei
מוגה  בלתי

.Ï... השבועות לחג השייכים חסידות דרושי רז"ל 146בכמה מאמר ונתבאר הובא זמירות 147, "דוד
זמירות  "נעים המלך, דוד של ההילולא יום הוא השבועות שחג זה מצד וגם טעמים, מכמה - להו" קרית

.148ישראל"

הדברים: ותוכן

סוטה  במסכת בגמרא שנאמר 149איתא זמירות, תורה לדברי שקרא מפני דוד, נענש מה "מפני :150

בחוקיך  משתעשע הייתי מפניהם, ואגור אויבי מפני בורח (כשהייתי מגורי בבית חוקיך לי היו זמירות
בהן  שכתוב תורה דברי הקב"ה, לו אמר לשעשעני), לזמירות לי אתה 151והיו ואיננו, בו עיניך התעיף

דכתיב  אותו, יודעין רבן בית של תינוקות שאפילו בדבר מכשילך הריני זמירות, אותן קהת 152קורא ולבני
בעגלתא". אתיי' ואיהו בכתף), לשאת עליהם שיש (לפי וגו' הקודש עבודת כי עגלות) (משה נתן לא

מצינו  לא פשוטים הכי לדברים בנוגע שדוקא פעמים כמה וכמדובר ביותר, הדבר תמוה ולכאורה,
עליהם: יתעכב שמישהו

קודם  אפילו מעלתו שגדלה דוד, אודות כאן לאחרי מדובר וכמה כמה אחת ועל למלך, שנמשח
ה'" "משיח ונקרא למלך ברכות 153שנמשח במסכת בגמרא וכמסופר בלימוד 154, מעלתו גודל אודות

"זמירות"? בשם לה וקרא התורה, מעלת ידע שלא יתכן איך כן, ואם כו'. הסנהדרין עם התורה

במזמור הוא גו'" חוקיך לי היו "זמירות הפסוק עצמך: שדוד h"iwוהגע לאחרי כלומר, בתהלים,
וחלילה  חס הכיר לא שעדיין יתכן ואיך הקי"ט, לאופן שהגיע עד אופנים, בקי"ח הקב"ה את שיבח

בלבד?! "זמירות" של ענין שאינה התורה במעלת

.‡Ï הקודש מאגרת החל - חסידות בדרושי זה בענין שנתבאר מה כל לאחרי גם היא זו ,155שאלה
תורה' צדק'156ב'לקוטי לה'צמח המצוות בספר דרושים 157, ועוד ,158:

ומצב  במעמד לארץ, בחוץ בהיותו צרתו, בעת דוד אמר חוקיך" לי היו ש"זמירות - הוא הביאור תוכן
ה'" בנחלת מהסתפח היום עלֿידי 159ש"גרשוני התורה, בעסק לבו לשמח ומזמר מרנן היה ולכן ,

התורה. מעלת לגבי כלל מקום תופסים אינם - כו' צרותיו גם ובמילא - העולם עניני שכל ההתבוננות

הקודש  באגרת מעשיך 155וכמבואר רבו "מה - ותחתונים עליונים העולמות "שכל ההתבוננות, פרטי
ה'"160ה'" מעשיך גדלו עליון 161ו"מה יחוד נעשה כשר, הקרבן אם ד"מ א', מצוה בדקדוק תלויים -

שרת  בכלי שלא או ד"מ בשמאלו הדם שקיבל שינה, ואם ושפעם, חיותם לקבל העולמות כל ועולים
כו'". ושפעם וחיותם העולמות עליות נתבטלה אזי חציצה, שהיתה או כשר

העולמות, לכל החיים מקור שהם דזו"נ עליונים מוחין מתגלים כשרות בתפילין "וכן ומוסיף:
לומר  דיש - המוחין" ומסתלקין נפסלין אחד העולמות 162ובדקדוק "שכל זה שענין להדגיש שכוונתו ,

אלא  כו', כהנים עלֿידי המקדש בבית שנעשית לעבודה בנוגע רק לא הוא א'" מצוה בדקדוק תלויים כו'
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(146- תקע"א (מחה"ש ואילך א יח, במדבר לקו"ת ראה
במדבר  אדהאמ"צ מאמרי הספר). שבסוף הכת"י רשימת ראה
דרושים  אוה"ת גם וראה תקפ"ו). (מחה"ש ואילך תקכ ע' ח"ב

.67 ע' בהוספות שם קכו. ע' לשבועות
ח.147) פינחס תנחומא יב. פכ"א, כ. פ"ד, במדב"ר ראה

סע"א. לה, סוטה
פ"ד,148) שהש"ר וראה א. כג, (בתחלתה).שמואלֿב ד
(ובפרש"י).149) שם
נד.150) קיט, תהלים
ה.151) כג, משלי
ט.152) ז, נשא

כב.153) יט, שמואלֿב
ואילך.154) ב ג,
ואילך).155) סע"א (קס, להו קרית זמירות דוד ד"ה קו"א
(156.146 שבהערה
ואילך).157) א מא, (דרמ"צ בכתף הארון משא מצות
דלעיל 158) אדהאמ"צ מאמרי ואילך. ד [ריט], עח מקץ תו"ח

ועוד. ואילך. תסב ע' אור יהל .146 הערה
סע"ב.159) קי, כתובות וראה יט. כו, שמואלֿא
כד.160) קד, תהלים
ו.161) צב, שם
וש"נ.162) תטז. ע' שבט סה"מ מנחם תורת גם ראה
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הגלות  בזמן גם מקום, ובכל זמן בכל ישראל, איש כל עלֿידי שנעשית תפילין להנחת בנוגע גם הוא כן
לעיל). כנזכר לארץ, בחוץ אז שהיה עצמו דוד (כמו העמים ובארץ

צבאם, וכל העולמות שבריבוי ה' מעשי גדלו מה המתבונן "והלכך, ההתבוננות: בענין לבאר וממשיך
יתברך  וחכמתו העליונה מחשבה עומק שהוא תורה מדקדוקי א' דקדוק לגבי במציאות בטלים כולם ואיך

.. יתברך מחשבתו עומק גדולת נתבונן מזה העולמות,. כל חיות מעלות על ותכלית קץ לאין ומעלתה .
כו'". ממנה אחד מדקדוק שופע חיותם שכל

זה, על נענש כו', לי היו זמירות ואמר זו, במעלתה התורה בתהלת משתבח שהיה מה "אך ומסיים:
אחד  דקדוק לגבי בטלים העולמות שכל זו מעלתה שבאמת משום להו, קרית זמירות הקב"ה לו ואמר
בבחינת  ניתנה ש"התורה הענין בהמשך שמבאר (כפי המחשבה עומק של אחוריים מבחינת היא ממנה

כדכתיב  ואחור, ..163פנים ואחור") פנים כתובה והיא .. התורה פנימית שהוא שבעומק פנימית אבל ..
שמחת  אינה פנימיותה ובבחינת חשיבי, ממש דלא מאחר העולמות, כל חיות בתהלת כלל לשבחה אין
הבין  אלקים כי בה, שמשתעשע הקב"ה המלך ושעשוע לב שמחת כביכול אלא ושעשועיו, אנוש לבב

חי  כל מעיני נעלמה אבל כביכול עצמו בידיעת ומעלתה מקומה וידע וזש"ה .164דרכה אצלו 165. ואהיה
וכו'". דוקא אצלו שעשועים,

לפי  ממנו ונעלם אחוריים, בחינת מן הבאה בשכחה נענש לכך אחוריים, בבחינת דוד שתפס "ולפי
עבודת  אל אחוריים, בחינת שהן הכתפיים, את וליחד לחבר ישאו, בכתף עליהם הקדש עבודת מ"ש שעה

שכתוב  כמו שבארון, הלוחות נמשכו שמשם פנים, בבחינת ח"ע, היא עבריהם 166הקדש, משני כתובים
דשקלים  בירושלמי שכתוב וכמו ואחור".167כו', פנים בחינת בהן היתה שלא

מובן: אינו עדיין - הנ"ל הביאור כל לאחרי אמנם,

עלֿידי אמנם נאמר משלי שבספר שעשועים" גו' אצלו "ואהיה כבר dnlyהפסוק אבל דוד; לאחרי ,
epiaxבזמן dyn קודם דורות וארבעה ושבעים מאות תשע לך שגנוזה גנוזה "חמודה התורה על אמרו

העולם" לעולם 80שנברא תורה שקדמה שנה ש"באלפים רש"י, וכפירוש הללו 168, דורות עתידין היו
. הדבר,להבראות שברור כך, מאלף", תתקע"ד שחסרו הרי דורות, לכ"ו ונתנה בראן, ולא והעבירן .

בשייכות  שהיא כפי רק (לא התורה מעלת את ידע בודאי כו', עצומה בשקידה תורה שלמד שדוד,
למעלה שהיא כפי גם) אלא תורה, מדקדוקי אחד בדקדוק תלויים שכולם jexrלעולמות, oi`a.מעולמות

חסידות  בדרושי המבואר פי על רז"ל 169ובפרט מאמר לעולם",169בפירוש תורה קדמה שנה "אלפים
לקדימה הכוונה המגיד onfaשאין (כתורת נברא הוא הזמן גם שהרי בריאת 170, עם יחד היתה ובריאתו ,(

לקדימה היא הכוונה אלא וארץ, לגמרי.dlrnaשמים ערוך שבאין ענין שזהו מדריגות, אלפיים -

המלאכים  שביקשו  (כפי  "הודך" נקראת שהתורה בכך יותר השמים":80ומודגש על הודך -171"תנה (
d"awd ly eced.לעולמות משייכות לגמרי ערוך שבאין ענין שזהו ,

מעלתה  את להדגיש במקום העולמות", כל חיות "בתהלת משתבח היה שדוד יתכן כיצד כן ואם
לעולמות?! משייכות לגמרי ערוך שבאין התורה, של העיקרית

.·Ï בירושלמי רז"ל כמאמר - אחר במקום זה בענין המבואר פי על עניים 172ויובן תורה "דברי
אחר": במקום ועשירים אחד במקום
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יו"ד.163) ב, יחזקאל
כא.164) כח, איוב
ל.165) ח, משלי
טו.166) לב, תשא
סה"א.167) פ"ו
בתחלתה.168) פי"ט ויק"ר ד. צ, תהלים מדרש
בתחלתו 169) תשי"א דחה"ש ב' דיום שנה אלפיים ד"ה ראה

גם  וראה וש"נ. ואילך). 133 ע' ח"ג התוועדויות - מנחם (תורת
.309 ע' חמ"ב שם

ואילך.170) סע"ד עה, הק"ש שער דא"ח) (עם סידור ראה
שם.הנסמן  ח"ג התוועדויות - מנחם בתורת

ב.171) ח, תהלים
כריתות 172) תוס' טו. מדות דל"ב ברייתא סה"ה. פ"ג ר"ה

סע"א. יד,
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אור' ב'תורה גם נתבאר זה לשמח 173ענין ומרנן מזמר דוד שהיה הטעם לבאר הזקן רבינו מוסיף ושם ,
העולמות  שכל בגלל כו', אצלו מקום תופסים יהיו לא שהצרות כדי רק לא - צרתו בעת התורה בעסק לבו

כו'. המנגדים את לבטל שהוצרך מפני - זאת עוד אלא תורה, של א' דקדוק לגבי בטלים

דינים  ואין לו, שונאין שהיו מגורי, בבית - שעה לפי צריך היה השלום עליו המלך "דוד לשונו: וזה
בשרשן  אלא ממשיך 174נמתקין הוא אשר בחלקו ולשמוח להתענג - כו' העולמות התהוות בשרש דהיינו ,

ממילא שעלֿידיֿזה העולמות, וחיות לקיום mirpendבתורתו lk elhazi ממנה חיותם שמקבלים מאחר ,
היו". כלא והיו ופחד, אימתה עליהם תפול למטה, אורה וכשממשיך לגבה, בטלים והם

לבאר  שממשיך גיטין 175וכפי (במסכת חז"ל שיעצו העצה היא דהיינו 176ש"זו עליהם, והערב השכם (
מאד, ונעלה גבוה שהיא התורה עסק בבחינת דהיינו מהם, וגבוה מעלה מעלה עליהם, בבחינת שיהא

כו'". נדחים וממילא מאליהן ומתבטלין כלים הם ולכן חיותם, מקור שהיא

רז"ל  כמאמר המן, אפילו אלא ואסתר, מרדכי משה, רק לא - בתורה שרש לו יש דבר כל 177כלומר:

אויביו" כל "מכף להנצל צריך שהיה ומצב במעמד היה דוד כאשר ולכן, כו'". מניין התורה מן 178"המן

התורה  מעלת את הזכיר ולכן ומקורם, שרשם באמצעות זאת לפעול הוצרך - כו' המנגדים את ולבטל
וקיום)yxyשהיא בשרשן.zenlerd(חיות להמתיקן כדי ,

.‚Ï ולא העולמות", כל חיות "בתהלת התורה את שיבח שדוד היתכן השאלה, מתורצת זה פי ועל
לעולמות: משייכות לגמרי ערוך באין שהיא האמיתית במעלתה

לגמרי  ערוך באין "הודך", כו'", גנוזה "חמודה שהיא התורה, של האמיתית מעלתה דוד ידע בודאי
"חיות  שהיא התורה מעלת את דוקא להדגיש הוצרך מגורי ", "בבית זמן, באותו אבל, לעולמות; משייכות
כו'. המנגדים את לבטל יוכל עלֿידיֿזה שדוקא כיון שבתורה), אחור בחינת רק שזהו (אף העולמות" כל

שאל  יש שכאשר - דומה הדבר למה ללמוד משל צריך אורחֿחיים, חלק ערוך בשולחן שנידון בענין ה
יש  כאשר דידן: בנדון ודוגמתו להיפך. ועלֿדרךֿזה יורהֿדעה, חלק ולא אורחֿחיים, חלק ערוך שולחן
העולמות, ומקור שורש שהיא התורה מעלת את דוקא להדגיש צריכים אזי - כו' המנגדים את לבטל צורך
כו' המנגד עם להלחם יכולים שבאמצעותו התורה חלק זהו הרי שבתורה, אחור בחינת היותו עם אשר,

לעולמות. משייכות לגמרי ערוך באין שהיא המעלה את להדגיש יועיל ולא מלחמות), הלכות (כמו

.„Ï קרית זמירות "דוד הטענה היתה מה כן, אם גיסא: לאידך השאלה נשאלת זה פי שעל אלא
זה?! על שנענש כך כדי ועד להו",

הזקן  רבינו מבאר זה זה,173וענין בענין שלמד על "לא היה שהעונש - אחת תיבה הוספת ידי על -
המעלה בזו ששיבחם על מעלה ceglאלא למעלה גבוה הוא שבאמת העולמות, כל וחיות מקור שהוא

כו'". העולמות כל וחיות קיום מבחינת

התורה  מעלת את להדגיש הוצרך כו' המנגדים את לבטל דוד שהוצרך שעה שבאותה אמת הן כלומר:
ולהזכיר להוסיף לו היה זה, עם ביחד אבל, העולמות, כל וחיות מקור כפי mbשהיא התורה מעלת את

- פסוק - חלק נעשו דוד של דבריו כי, העולמות, כל וחיות קיום מבחינת מעלה למעלה ,dxezaשהיא
l`xyiעבור lk מנגדים לבטל צריך (שאינו לבב וטוב שמחה מנוחה, של ומצב במעמד שנמצא מי גם ,

אודות  לשכוח ישראל בני שאר עלולים שאז כיון "זמירות", בבחינת היא שהתורה לומר די לא ולכן כו'),
חי". כל מעיני "נעלמה שהיא התורה, של העיקרית מעלתה

"זמי  שבאמירת כשם נוסף: ענין יומתק בעצמו ועלֿפיֿזה דוד אצל חסרון היה לא חוקיך" לי היו רות
לאחרים, בנוגע מזה בהמסובב רק הוא והחסרון כו'), המנגדים את לבטל בשביל לכך הוצרך (שהרי
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א.173) לב, מקץ
שם.174) ובמק"מ א קנא, זח"א וראה ב). (לט, פל"א תניא

פ"א. השופר שער פע"ח
וש"נ.175) ואילך. יד ע' תמוז סה"מ מנחם תורת גם ראה

א.176) ז,
חי"ג 177) התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ב. קלט, חולין

וש"נ. .146 ע'
א.178) יח, תהלים א. כב, שמואלֿב
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. מכשילך ("הריני זה על העונש גם כך - התורה של האמיתית מעלתה את לשכוח בעגלתא")שעלולים .
והסיבה  הגורם היה שדוד אלא אחרים, אצל אם כי בעצמו, דוד אצל אירע לא שהמכשול באופן היה

לכך.

.‰Ï בענין התורה את ששיבח בכך חסרון היה לא עצמו דוד שאצל הענין ולבאר להוסיף ויש
יותר: בעומק - ה"זמירות"

אדמו"ר  וחמי מורי קדושת דכבוד ההילולא (בהמשך המבואר שלפני 179ידוע חסידות בדרושי וכן ,
הזקן 180זה  רבינו למאמרי עד נאמר 181, זה שעל הנצח, מדת במעלת ינחם 182) ולא ישקר לא ישראל "נצח

אשתני" דלא "אתר - שינויים בה ואין סובלת שאינה דרגא שזוהי להנחם", הוא אדם לא הוא 183כי וכן ,
שינויים. שייך לא שבה הנפש, בעצם  ומושרשת נטועה הנצח שמדת למטה, באדם

בזה: והענין

על  שנוסף והחכמה, השכל בכח וכמו בזה, וכיוצא לגדלות מקטנות שינויים יש הנפש כחות בכל
תנאי" לא כותחא קריב אם לי אמרה ו"אי צילותא", בעיא "הלכתא הנה לגדלות, מקטנות ,184השינויים

דרך  (ועל החיות לענין בנוגע אבל ומעשה; דיבור למחשבה בנוגע וכן הלב, להרגש בנוגע זה דרך ועל
שינויים. אין - הנפש עצם עם הקשור לחיות) הרצון בענין זה

שזהו  - "ככותבת" - הכפורים דיום אכילה לשיעור בנוגע דתורה, בנגלה גם לבאר יש [ועלֿפיֿזה
מיתבא  דבהכי כו' לרבנן להו ד"קים הבשן, מלך עוג אצל והן תינוק אצל הן לכל, השוה שיעור

:185דעתי'"

רגיל  אדם בשביל הרי - הבשן מלך עוג של דעתי'" "מיתבא דכותבת השיעור אם מובן: אינו לכאורה
מלך  עוג זקוק - דעתיה" "מיתבא שתהיה כדי לככותבת זקוק רגיל אדם ואם מזה; פחות שיעור מספיק

יותר? גדול לשיעור הבשן

שיעור  לפי נמדד שאינו הנפש, עצם שמצד החיות כללות עם קשור זה ששיעור - הוא הענין אך
הבשן]. מלך לעוג תינוק בין שינויים בו אין ובמילא, הגוף,

כל  כמו אינה הנצח מדת ולכן, הנפש, עצם עם שקשורה - הנצח שבמדת המיוחדת המעלה גם וזוהי
יגיעה  שתהיה וכדי מסויימת, מדה עד רק היא השכל שיגיעת השכל, כח וכמו בהגבלה, שהם הכחות
הנצח  מדת מהֿשאיןֿכן מיוחד; דבר איזה הבטחת או מיוחדת, תשוקה כשיש דוקא זה הרי יותר גדולה
להם  שאין דברים גם האדם עושה הנצחון ענין שבשביל במוחש, שרואים וכפי מהגבלות, למעלה היא

השכל. היפך והם בשכל מקום

ההילולא  בהמשך אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד .179ומוסיף דוקא בגדול שייך הנצחון ש"ענין ,.
רז"ל  שאמרו דרך על .186והוא חכם תלמיד אינו כנחש ונוטר נוקם שאינו חכם תלמיד שגדול כל מי וכל .

של לאופן (ועד העם מכל שגדול המלך ולכן, אצלו, ביותר הוא הנצחון מדת העם,ze`ypzdיותר, על
שכתוב  עליך"187כמו אימתו "שתהא מלך", עליך תשים .188"שום יותר,) הנצחון ענין שייך בו הנה .

נצחונו". ולהוציא וחפצו רצונו לגלות

. ומעכב המונע מנגד כשיש דוקא הוא הנצחון ש"ענין לבאר, .וממשיך כנגדו בנצחון עומד אז ..
הנאס  יקר דהון האוצרות סגולות כל מבזבז הרי המנגד ניצוח מדור ובשביל שנים כמה במשך והנקבץ ף
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(179131 ע' תש"י (סה"מ ואילך פי"א תש"י לגני באתי ד"ה
ואילך. 124 ע' תש"ט סה"מ גם וראה ואילך).

ואילך.180) תערב ע' שם אוה"ת ואילך. ד רכא, בשלח תו"ח
ועוד. ואילך. רמא ע' פר"ת ואילך. סד ע' תרכ"ט סה"מ

ואילך.181) תתקפט ע' ח"ב תקס"ה סה"מ
כט.182) טו, שמואלֿא
סע"א.183) קז, ח"ג ואילך. סע"א רכא, ח"א זהר ראה

א.184) סה, עירובין
ע'185) ח"ל התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ב. פ, יומא

וש"נ. .151
ואילך.186) סע"ב כב, שם
טו.187) יז, שופטים פ'
וש"נ.188) (במשנה). א כב, סנהדרין
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ניצוח  בעת הנה רואה, כל מעין וחתום וכמוס דבר, לשום מזה השתמש לא מעולם ואשר דור, אחר
. האוצרות כל מבזבז הוא כו'".המלחמה מנגדו המלך משליך חייו שגם  יותר, ועוד .

אור' ב'תורה כמבואר דוד, במלכות עז ויתר שאת ביתר הוא זה ממקום 189וענין נלקחה דוד ש"מלכות
נצח  וגם לשאול שמואל שאמר "וזהו כלל", שינויים שם ש"אין הוא", אדם לא כי מבחינת שהיא עליון

. כו' ינחם ולא ישקר לא ממנו".ישראל המלוכה להעביר אפשר אי לדוד ניתנה שכבר שמאחר .

דוד  ש"לכן אשתני", דלא "אתר - ינחם" ש"לא "נצח" מבחינת היא דוד שמלכות מלך 190ונמצא
וקיים" חי נאמר 191ישראל מלכותו ועל כסא192, על אני ied'"וישב בחינת "המשכת - לא 193" ה'

.194שניתי"

גם  שנמשך אלא עצמו, המלך דוד אצל התחיל זה ענין הרי שלמה, גבי נאמר זה שפסוק [ואףֿעלֿפי
שם  "היתה לולי משיחה צריך היה לא שלכן דוד, מלכות של המשך היא שמלכותו שלמה, אצל כן

נאמר 195מחלוקת" שלמה, של מלכותו שהובטחה שבשעה כך, כדי ועד ,196. המלך"יחי .cec.["לעולם

.ÂÏ:לעניננו ובנוגע

שנמשח לאחרי דוד אודות שמדובר חומר כיון גודל מובן וגו'", ישקר לא ישראל ד"נצח באופן למלך
ישראל", "נצח - המלך דוד של הנצחון במדת שנגע ענין שזהו כיון דוד, אויבי של ההתנגדות

במדרש  כדאיתא - שמואל נבואת אמיתית גם תלוי שבזה ביד 197ועד מצומצם עצמו דוד שראה "כיון
ההבטחה  אותה היא היכן למלך, ה' משחך לי ואמר שמואל אותי משח חנם על אומר, התחיל שאול,

כוזב  האדם כל בחפזי אמרתי אני כן, שאמר ומנין אותי. תתקיים 198שהבטיח דוד מלכות שאם [והיינו,
שנים  לשבע אחת המכזבין נהרות כמו "כזב", של ענין זה הרי תיפסק, כך ואחר שנים כמה במשך רק

כו'".199כו' נאמן שהוא עליו אני מעיד (בתמיה), לשמואל קורא אתה כוזב הקב"ה, לו אמר מיד .[

צריך היה שדוד מובן, הרי שכן, eaוכיון ielzd lk zeyrl וכיוצא כנחש, ונוטר נוקם להיות (ולדוגמא:
להשתמש צורך יהיה זה בשביל כאשר גם כו', המנגדים את לבטל  כדי dxezdבזה) zlrna מקור (שהיא

שלמעלה  ביותר נעלה ענין ישראל", "נצח אודות מדובר שהרי - בארוכה) כנ"ל כו', העולמות כל וחיות
אשתני". דלא "אתר הוא", אדם לא "כי בחינת כו', השתלשלות מסדר

גם  אלא ההשתלשלות, סדר של הענינים מצד לא היה המנגדים את לבטל דוד של הצורך כלומר:
הענינים שהיאdlrnlyמצד כפי התורה בחינת (היינו זה dlrnlמהשתלשלות שענין מאחר - מעולמות)

היה  לא עצמו דוד שאצל יותר עוד מובן ומזה אשתני". דלא "אתר הוא", אדם לא "כי לבחינת נוגע
זה. בענין כלל חסרון

המעלה "בזו התורה את ששיבח בגלל אור')ceglואףֿעלֿפיֿכן, ב'תורה הזקן רבינו מדברי (כנ"ל "
-cec yprp דוד" ואילו (לרעה), לו" ועלתה באחת (נכשל) ש"שאול מצינו אחרים לענינים שבנוגע [אף

(לרעה) לו" עלתה ולא בשתים נעלה 200(נכשל) הכי ענין בשביל בתורה משתמשים כאשר שגם והיינו, ,[
חי", כל מעיני "נעלמה - התורה של העיקרית מעלתה את להזכיר שלא אפשר אי ישראל", "נצח כמו

אמון" אצלו .165"ואהיה

.ÊÏ:מישראל אחד כל עלֿידי התורה ללימוד בנוגע - מזה והוראה

"נעלמה  גנוזה", "חמודה שהיא התורה להם שתינתן המלאכים ביקשו למתןֿתורה שבהקדמה כיון
ומצב  במעמד למטה, ישראל לבני דוקא אלא למלאכים, התורה ניתנה לא ואףֿעלֿפיֿכן, חי", כל מעיני
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נג d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy
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d"kyz'dנד ,zereayd bgc 'a mei zgiy

היצר  בירור לפעול הוא התורה ענין שכל לחשוב יכולים - ביניכם" יש הרע ו"יצר ירדתם" ש"למצרים
מצרים. וארץ הרע

ענין  הוא שלהם) הבירור אלא מציאותם, ביטול לא (היינו, מצרים וארץ הרע היצר שבירור גם ומה
דירה  יתברך לו להיות הקב"ה שנתאווה הבריאה, כוונת תכלית משלימים עלֿידיֿזה שהרי - ביותר נעלה

.201בתחתונים 

הידוע  עלֿפי רק 202ובפרט לא נמצאים שבה האדם, דירת כמו יתברך, לעצמותו הוא הדירה שענין
רז"ל  ממאמר כמובן האדם, לעצמיות גם היא הדירה אלא חיצוניותו, אפילו או וכליו, מי 203לבושיו "כל

אדם". אינו בית לו שאין

נעשית  שעלֿידיֿזה ומצרים), הרע (יצר העולם בבירור התורה שבפעולת העילוי גודל למרות אמנם,
ש  לידע צריך - בתחתונים יתברך לו "ואהיה דירה נאמר זה שעל התורה, ענין לאמיתית מגיע זה אין

אמון". אצלו

התורה  ללימוד בנוגע גם מובן המעשה 204ומזה את לידע כדי להיות צריך הלימוד שהתחלת שאף ,
התחלת  רק שזהו לידע צריך מכלֿמקום, בעולם), התורה פעולת עם קשור זה (שענין כו' יעשון אשר

רז"ל  במאמר נכלל זה ולימוד לשמה";26הלימוד, שלא אףֿעלֿפי ומצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם
התורה לימוד אצלו שיהיה היא התכלית כלל dnylואילו יחשוב  שלא והיינו, עצמה, התורה לשם -

ש"אורייתא  התורה, ענין עצם אודות אם כי כו'), העולם בירור אודות לא (גם העולמות מציאות אודות
חד" כולא הוא בריך .205וקודשא

בהעלותך  לפרשת מלכות בדבר דפס השיחה המשך
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במדב"ר 201) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

סה"מ ראה202) מנחם וש"נ.תורת שח. ע' שבט
שאין203) ובתוד"ה רע"א סג, יבמות גם ראה וראה שם.

התוועדויות  - מנחם (תורת סכ"ה תשכ"ב דחה"ש ב' יום שיחת

וש"נ. .(42 ס"ע חל"ד
וש"נ.204) ואילך. נט ע' אדר סה"מ מנחם תורת גם ראה
א.205) כד, ח"א זהר וראה רפכ"ג. פ"ד, בתניא הובא זהר

ועוד. א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב
ואילך.206) א כ, יתרו
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ואילך.206) א כ, יתרו

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אייר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

וידוע המובא בכ"מ בדא"ח בדיוק  יומא הילולא דרשב"י.  קבלתי מכתבו מל"ג בעומר, הוא 
לשון המורגל בזוהר הקדוש, פתח כו', שהפירוש בזה הוא שהם פתחו הצנור שעי"ז תוקל העבודה בזה 
אל כל הבאים אחריהם, ולכן לפלא שבכל מכתביו אינו מזכיר ע"ד הפצת מעיינות פנימיות התורה 
ומעיינות הבעל שם-טוב אשר יום ההילולא שלו הוא בחג השבועות זמן מתן תורתנו. ותקותי אשר אין 
זה חסר אלא בכתב, אבל הענין נעשה בהשתדלות הראוי' כראוי לגודל ערכו ובפרט שהיפך דעת העולם, 
ניתנה בנסתר וברמז בעשרת הדברות  הנה דוקא בחג השבועות זמן מתן תורתנו, הנה תורת הנגלה 

ותורת הנסתר מעשה מרכבה ראו כל ישראל בנגלה וכדאי' במדרש.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.



נה

.d"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לעיל ‡. התורה 1דובר "קבלת השבועות: לחג אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת ברכת נוסח אודות
מובן: אינו דלכאורה - ובפנימיות" בשמחה

טובים', ה'ימים בכל גם אלא תורתנו", מתן "זמן השבועות, בחג רק לא להיות צריך - השמחה ענין
לולב: הלכות בסוף  הרמב"ם שכתב וכמו ומצוות, תורה עניני ובכל לשמחה", "מועדים שנקראים

. המצוה בעשיית אדם שישמח ."השמחה היא גדולה עבודה שנאמר . בשמחה .2. אלקיך ה' את עבדת .
ולא  ומצות, התורה עניני כל קיום להיות צריך כזה שבאופן - הפנימיות לענין בנוגע וכן לבב"; ובטוב

. ממני רחק ולבו כבדוני ובשפתיו ד"בפיו מלומדה"באופן אנשים מצות הטעם 3. מהו כן, ואם .
השבועות  לחג בנוגע והפנימיות השמחה ענין את בברכתו הדגיש אדמו"ר מוריֿוחמי שכבודֿקדושת

דוקא?

יבמות  במסכת הגמרא דברי עלֿפי בזה, ישראל 4ונתבאר בני של הגירות ענין היה תורה שבמתן
כמובן  ובפנימיות, בשמחה להיות מוכרח הגירות ענין והרי סיני), בהר והזאה וטבילה במצרים, (מילה

כו' קשיים עליו ומערימים להניאו משתדלים להתגייר בא גר שכאשר שהוא5מזה רואים כאשר ורק ,utg
zn`a jka ככל ונעשה נתגייר, שכבר לאחרי מהֿשאיןֿכן אותו; מקבלים אזי - ובפנימיות בשמחה -

הרי - מתולדתו ישראל רז "ל איש לשמה,6אמרו שלא  אף ֿעלֿפי ובמצוות בתורה  אדם  יעסוק  "לעולם
בשביל שמתוך  אלא לשמה, שלא ומצות תורה כשמקיים שלעתֿעתה, אףֿעלֿפי לשמה", בא לשמה שלא

ובפנימיות. בשמחה זה אין - כו' צדדית פניה איזו

הגמרא ·. מאמר גם הדברים בין נזכר זה, בענין כשדובר לאורייתא".7והנה, רבה מודעא "מכאן

להיות  צריך גירות, של ענין הוא תורה שמתן שכיון המדובר, היפך זה הרי שלכאורה, זה, על ושאלו
zeiniptae dgnya שאם" הוא לאורייתא" רבה ד"מודעא הפירוש שהרי - לא 8דוקא למה לדין, יזמינם

תשובה, להם יש עליכם, שקבלתם מה qpe`aקיימתם delawy?"

כדלקמן. הנ"ל, הגמרא מאמר נזכר מה לגבי - הענין כללות תפסו שלא כנראה אך

ענין ‚. מצד שזהו ובפנימיות", בשמחה התורה "קבלת בענין הנ"ל הביאור על השאלה ובהקדים
הראשונה, בפעם התורה את קיבלו ישראל בני כאשר היה הגירות ענין דלכאורה: - תורה שבמתן הגירות

ושנה? שנה שבכל תורה" מתן ל "זמן שייך זה ואין

ונעשים" נזכרים האלה ש"הימים שכיון בזה, דמתן 9ונתבאר הענין ומתחדש חוזר שנה בכל הנה ,
כו' יותר נעלה חדש, אור גילוי נמשך ושנה שנה שבכל אלא עוד ולא רז"ל 10תורה, ממאמר גם וכמובן ,

שנאמר 11בגמרא  הבא, בעולם ולא הזה בעולם לא מנוחה להם אין ועד 12"צדיקים חיל". אל מחיל ילכו
ובפנימיות. בשמחה להיות צריך זה הרי ולכן הגירות. ענין בדוגמת הוא תורה דמתן החדש שהגילוי

נצחית" היא ש"התורה כיון מובן: אינו עדיין מוחלפת"13אך תהא ו"לא תורה 14, שבמתן מובן, הרי ,
הדורות, כל סוף עד זה שלאחרי השנים כל על גם) אלא אחת, לשנה רק (לא התורה את ישראל בני קיבלו 
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(1366 ע' חמ"ג מנחם (תורת בתחלתה דחה"ש ב' יום שיחת
ואילך).

מז.2) כח, תבוא
יג.3) כט, ישעי'
וש"נ.4) אֿב. מו,
אֿב.5) מז, שם
וש"נ.6) ב. נ, פסחים
א.7) פח, שבת
שם.8) פרש"י

ונת'9) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר
פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'

סי"ד.10) אגה"ק תניא ראה
הגירסא11) (ע"פ וש"נ בסופה. (יז,ברכות בהקדמה בשל"ה

הדיקנא שער עמה"מ ועוד).א). ג). (סא, פ"ח
ח.12) פד, תהלים
רפי"ז.13) תניא
רמב"ם14) וראה העיקרים. מי"ג הט' רפ"ט.עיקר יסוה"ת הל'

התשיעי. יסוד חלק פ' סנהדרין פיה"מ סה"ג. פי"א מלכים הל'

d"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

היצר  בירור לפעול הוא התורה ענין שכל לחשוב יכולים - ביניכם" יש הרע ו"יצר ירדתם" ש"למצרים
מצרים. וארץ הרע

ענין  הוא שלהם) הבירור אלא מציאותם, ביטול לא (היינו, מצרים וארץ הרע היצר שבירור גם ומה
דירה  יתברך לו להיות הקב"ה שנתאווה הבריאה, כוונת תכלית משלימים עלֿידיֿזה שהרי - ביותר נעלה

.201בתחתונים 

הידוע  עלֿפי רק 202ובפרט לא נמצאים שבה האדם, דירת כמו יתברך, לעצמותו הוא הדירה שענין
רז"ל  ממאמר כמובן האדם, לעצמיות גם היא הדירה אלא חיצוניותו, אפילו או וכליו, מי 203לבושיו "כל

אדם". אינו בית לו שאין

נעשית  שעלֿידיֿזה ומצרים), הרע (יצר העולם בבירור התורה שבפעולת העילוי גודל למרות אמנם,
ש  לידע צריך - בתחתונים יתברך לו "ואהיה דירה נאמר זה שעל התורה, ענין לאמיתית מגיע זה אין

אמון". אצלו

התורה  ללימוד בנוגע גם מובן המעשה 204ומזה את לידע כדי להיות צריך הלימוד שהתחלת שאף ,
התחלת  רק שזהו לידע צריך מכלֿמקום, בעולם), התורה פעולת עם קשור זה (שענין כו' יעשון אשר

רז"ל  במאמר נכלל זה ולימוד לשמה";26הלימוד, שלא אףֿעלֿפי ומצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם
התורה לימוד אצלו שיהיה היא התכלית כלל dnylואילו יחשוב  שלא והיינו, עצמה, התורה לשם -

ש"אורייתא  התורה, ענין עצם אודות אם כי כו'), העולם בירור אודות לא (גם העולמות מציאות אודות
חד" כולא הוא בריך .205וקודשא

בהעלותך  לפרשת מלכות בדבר דפס השיחה המשך
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במדב"ר 201) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

סה"מ ראה202) מנחם וש"נ.תורת שח. ע' שבט
שאין203) ובתוד"ה רע"א סג, יבמות גם ראה וראה שם.

התוועדויות  - מנחם (תורת סכ"ה תשכ"ב דחה"ש ב' יום שיחת

וש"נ. .(42 ס"ע חל"ד
וש"נ.204) ואילך. נט ע' אדר סה"מ מנחם תורת גם ראה
א.205) כד, ח"א זהר וראה רפכ"ג. פ"ד, בתניא הובא זהר

ועוד. א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב
ואילך.206) א כ, יתרו
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d"kyz'dנו ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

כן, ואם הראשונה, בפעם תורה במתן כבר כלולים הם הרי השנים שבמהלך החדשים הגילויים שכל כך,
ושנה? שנה בכל ובפנימיות בשמחה התורה בקבלת הצורך מהו

מודעא "מכאן רז"ל מאמר הנ"ל) (בהתוועדות הובא זה על מוכח,אך שמזה לאורייתא", רבה
התורה את ישראל בני קיבלו תורה מתן שבשעת להיות שאףֿעלֿפי יכול לא זאת לולי (שהרי בשמחה

מרצונם  חדשה קבלה להיות צריך שבהם ענינים יש לדורות גם מכלֿמקום, לעיל), כנזכר הגירות, ענין
כדלקמן. הטוב,

המפרשים „. קושיית בהקדים רז"ל 15ויובן מאמר את 7על עליהם הקדושֿברוךֿהוא שכפה "מלמד
. כגיגית מתן ההר (לפני בסיון בחמשה כבר הרי מובן: אינו דלכאורה - לאורייתא" רבה מודעא מכאן .

ה' דיבר אשר "כל באמרם הטוב, מרצונם התורה את לקבל מוכנים ישראל בני היו בסיון) בששה תורה
ונשמע" ש"מכאן 16נעשה כך, כדי עד כגיגית", ההר את עליהם הקדושֿברוךֿהוא "כפה למה כן, ואם ,

לאורייתא"?! רבה מודעא

הוא  הלומדות" ב"עולם זה על המקובל תורה 17והתירוץ על רק היתה ונשמע" "נעשה שאמירת -
כגיגית", ההר את עליהם הקדושֿברוךֿהוא ש"כפה באופן זה היה שבעלֿפה לתורה בנוגע אבל שבכתב,

דכתיב  אחשורוש, בימי קבלוה ש"הדור אלא לאורייתא", רבה מודעא "מכאן אמרו זה וקבלו 18ועל קיימו
כבר" שקיבלו מה קיימו .7היהודים,

מובן:‰. אינו עדיין אך

תורה  גם להם שתינתן ידעו בודאי שבכתב, תורה על ונשמע" "נעשה אמרו ישראל בני כאשר
היא שבעלֿפה תורה שהרי הרמב"ם yexitdשבעלֿפה, שכתב כמו שבכתב, תורה המצוות 19של "כל

שנאמר  ניתנו, בפירושן בסיני, למשה לו תורה,20שניתנו והמצוה. והתורה האבן לוחות את לך ואתנה
תורה  הנקראת היא זו ומצוה המצוה, פי על התורה לעשות וצונו פירושה. זו והמצוה, שבכתב, תורה זו

התורה. מצוות את לקיים אפשר אי ה"פירוש" שללא כך, שבעלֿפה",

הזקן  רבינו שמבאר הוא 21וכפי שבכתב שבתורה מצות בתרי"ג המלובש ברוךֿהוא העליון ש"רצון
עלֿדרךֿמשל, תפילין מצות כמו שבעלֿפה, בתורה אלא מתגלה ואינו ונעלם, טמיר ומכוסה מופלא

עיניך  בין לטוטפות והיו ידך על לאות וקשרתם שבכתב בתורה שלא 22שנאמר ונעלם, סתום מאמר והוא ,
שבעלֿפה  תורה שפירשה עד ידך, ועל עיניך בין הוא והיכן טוטפות, ומהו לקשור, ומה איך הכתוב פירש 

אלא כו', ומפורשות וידועות גלויות אינן לאֿתעשה, מצוות בין מצוותֿעשה בין שבתורה, מצוות כל וכן
שבעלֿפה". תורה עלֿידי

תורה  גם כוללת שבכתב לתורה בנוגע ונשמע" "נעשה שאמירת לומר צריך כרחך על הרי שכן, וכיון
שבעלֿפה?

.Â הגמרא דברי פי על זה לבאר בא 23ויש לא שעדיין דכיון לעולם", בא שלא דבר מקנה אדם "אין
אין  בדיבור, עצמו על מקבל כאשר גם ולכן כו', עצמו את ולשעבד להתחייב יכול אינו לעולם, הדבר

כלל. תוקף לזה

שבעלֿפה: לתורה שבכתב תורה בין החילוק - לעניננו ובנוגע

ונשמע" "נעשה אמרו ישראל בני כאשר הרי שבכתב, לתורה בנוגע שגם עדיין אף מתןֿתורה), (קודם
וכפי לעולם", בא שלא "דבר בבחינת אצלם התורה דקדמיתו היתה פזיזא "עמא צדוקי": "ההוא שטען

לאודנייכו" עליכם 7פומייכו קבלתם בה, לעמוד תוכלו ואם קשה היא היאך אותה ששמעתם (קודם
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שם.15) שבת - כפה תוד"ה
ז.16) כד, משפטים
חמ"ג 17) מנחם תורת גם וראה שם. לשבת הע"י מפרשי ראה

וש"נ. .24 ע'
כז.18) ט, אסתר

בתחלתה.19) הי"ד לספר בהקדמה
יב.20) שם, משפטים
ב).21) (קנ, סכ"ט אגה"ק תניא
ח.22) ו, ואתחנן
ועוד.23) רע"א. מג, גיטין
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היותר 8לקיימה  ומצב במעמד כבר ובהיותם תורה, דמתן המעתֿלעת בתוך כבר זה היה מכלֿמקום, ,(
הגמרא  כדברי תורה, דמתן הקבלה 24נעלה הועילה ולכן, זוהמתן", פסקה סיני הר על שעמדו "ישראל

שבכתב. תורה על ונשמע" ד"נעשה

לאחרי  ניתנה מיד) להם נוגע שהיה המקצת (מלבד דרובא רובא הרי - שבעלֿפה תורה מהֿשאיןֿכן
נדרים  במסכת בגמרא כדאיתא העגל, חומשי 25חטא חמשה אלא להם ניתן לא ישראל חטאו "אלמלא :

ביום  כדברך" ש"סלחתי (לאחרי שניות לוחות בעת העגל, חטא לאחרי ורק בלבד", יהושע וספר תורה
שניתן ),26הכיפורים  ורבא), דאביי (הוויות דאורייתא פלפולא גם (כולל שבעלֿפה תורה גם להם ניתנה

לישראל" ונתנה עין טובת בה ו"נהג עירובין 27למשה, במסכת בגמרא בפרטיות וכמבואר סדר 28), "כיצד
כדאיתא  ישראל, בני של ומצבם מעמדם שנשתנה ולאחרי שבעלֿפה); תורה ישראל למדו (כיצד המשנה"

תורה 29בזהר  במתן זוהמתן שפסקה קודם כמו לגמרי, חזרה שלא (אלא זוהמתן חזרה העגל ,30שבחטא
הגמרא  מדברי ומזלות).31וכדמוכח כוכבים דעובדי לזוהמא בנוגע

בא  שלא "דבר בבחינת דוקא שבעלֿפה תורה היתה ונשמע" "נעשה אמירת שבעת מובן, ומזה
"מלמד  רז"ל אמרו זה ועל שבעלֿפה, לתורה בנוגע ונשמע" ד"נעשה הקבלה הועילה לא ולכן, לעולם",

. כגיגית ההר את עליהם הקדושֿברוךֿהוא לאורייתא".שכפה רבה מודעא מכאן .

.Ê:ושנה שנה בכל תורה מתן לזמן בנוגע גם יובן ועלֿפיֿזה

בנוגע הועילה לא שבכתב תורה על ונשמע" "נעשה שאמירת שעל כשם כך כדי (עד שבעלֿפה לתורה
לאורייתא"), רבה מודעא "מכאן רז"ל  אמרו שבעלֿפה זה תורה היתה ונשמע" "נעשה אמירת  שבעת בגלל

שצריך  תורה דמתן הענין בכללות להעילוי בנוגע גם הוא כן - לעולם" בא שלא "דבר בבחינת עדיין
היה  שאז כיון הראשונה, בפעם תורה במתן שהיתה הקבלה מועילה לא זה שעל ושנה, שנה בכל להיות

לעולם". בא שלא "דבר בבחינת עדיין זה עילוי

על  הראשונה בפעם תורה דמתן הענין כללות ונפעל נמשך התורה נצחיות שמצד אמת הן כלומר:
אור  גילוי נמשך ושנה שנה שבכל  כיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל הדורות, כל סוף עד שלאחריֿזה השנים כל
שלגבי  מובן, הרי שבאיןֿערוך, לעילוי ועד התורה, את שמקבל האדם אצל עילוי ניתוסף זה ומצד חדש,
שעילוי  כיון שעברה, בשנה התורה קבלת מועילה לא ה'תשכ"ה, בשנת תורה מתן בזמן שמתחדש העילוי

בב  אז היה בעולם".זה שלא "דבר חינת

שמקבל  מה לכל תוקף שום אין הבאה, בשנה יהיה ומצב מעמד באיזה יודע שאינו כיון ובפשטות:
עתה. עצמו על

שבשנה  בכך די ולא ובפנימיות, בשמחה התורה קבלת להיות צריכה ושנה שנה שבכל מובן, ומזה
בבחינת  אז היה זו בשנה שנתחדש העילוי כי - ובפנימיות בשמחה התורה קבלת אצלו היתה שעברה
שבשנה  תורה דמתן החידוש ובשביל שעברה, דשנה הקבלה הועילה לא זה ועל לעולם", בא שלא "דבר

ובפנימיות. בשמחה התורה קבלת להיות צריכה - בארוכה) (כנ"ל גירות של באופן שהוא - זו

צדקנו, משיח בביאת - תורה דמתן הענין לשלימות שזוכים ועד כולה, השנה כל על נמשך ועלֿידיֿזה
ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא

***
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וש"נ.24) רע"א. קמו, שבת
ב.25) כב,
ועוד.26) יא. פקודי תנחומא
א.27) לח, שם

לב.28) לד, תשא עה"ת בפרש"י הובא - (ובפרש"י) ב נד,
קצג,29) ח"ב ב. קכו, ב. נב, סע"ב.ח"א
שם.30) ובהנסמן 52 הערה 151 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ב.31) קמה, שבת
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.Á בני על שצויתיך "כמו הם", גם גרשון בני ראש את "נשא פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
כח  בעלי שהם החשיבות, על מורה "נשא" בלשון שמנין - עבודה" לכלל שהגיעו יש כמה לראות ,32קהת

עבודת היא עבודתם שכל קהת, בני אצל בעיקר שייך זה וענין משא, לעבודת טפל yn`שראויים ובתור ;
" היה שתפקידם הם"), ("גם גרשון בני אצל -`ynle cearl נאמר שבהם מררי בני מהֿשאיןֿכן ;"33

בעצמם.zxnyn"וזאת לשאת הוצרכו לא אבל משאם ", מינוי) (לשון

בני  מכלֿמקום, בכתף), נשאו קהת בני (ורק בעגלות שניהם השתמשו מררי ובני גרשון שבני ואף
ב  היריעות את לשאת צריכים היו יכלו גרשון שלא (כיון החצר לעמודי מחוץ שעמדו לעגלות עד כתף

אמות  חמש היה שרחבן העגלות, את עם 34להעביר יחד אמות חמש היו שביניהם החצר, עמודי בין ,
את  קירבו העגלות, גבי על החצר עמודי  את שהעמיסו לאחרי מררי, בני מהֿשאיןֿכן העמוד), עובי

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - המשכן קרשי עמידת מקום עד ב'לקוטי 35העגלות
ואילך. 46 עמוד י"ח חלק שיחות'

***

.Ë.'גו ראש את נשא דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.È את "וישמע הדברות", מן אהרן את "למעט אליו", "וידבר פרשתנו, בסוף רש"י בפירוש הביאור
נפסק  היה לפתח וכשמגיע בסיני, עמו שנדבר הקול הוא הקול, את לומר תלמוד נמוך, קול "יכול הקול",
מקום  יש מועד, באוהל בהיותו גם הדברות את שמע לא שאהרן שכיון - לאוהל" חוץ יוצא היה ולא
"תלמוד  ולכן יתירה. בהתגברות היו הטבעיים שחושיו בגלל משה, רק שמעו ולכן נמוך, קול שהיה לומר
למשה. אלא נשמע היה לא נס בדרך ורק גדול, קול שהיה בסיני", עמו שנדבר הקול הוא הקול, את לומר
לאוהל". חוץ יוצא היה ולא נפסק היה לפתח "כשמגיע כי מועד, לאוהל לבוא משה הוצרך ומכלֿמקום

מתן  לאחרי בסיני הקול הפסקת כמו הוא (במקום) המשכן בפתח הקול הפסקת הענינים: ובפנימיות
שאל  בעבודה, וההוראה בתחתונים'. 'דירה לפעול וכדי חפשית, לבחירה מקום שיהיה כדי (בזמן), תורה
עיקר  אלא התורה, לימוד עלֿידי הקדושֿברוךֿהוא של קולו עם בהתאחדות בעבודתי לי די האדם יאמר
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זר"32) יקרב "שלא השמירה בשביל כח בבעלי הצורך בענין
"בקרבתם  אהרן, בני שני (ע"ד לה' ליקרב תשוקתו גודל מצד

ה'" 56לפני (הערה מליקרב למונעו יכול כח בעל ודוקא ,(*
בבתֿשחוק: שליט"א אדמו"ר כ"ק הוסיף - שבפנים) בלקו"ש

דבר  לשמוע בשביל דוקא (לאו נדחפים עתה ומה וק"ו: ובמכ"ש
להישבר  יכולים הדחיפות ומרוב שיריים... בשביל גם) אלא תורה,
עאכו"כ  - הסדר על לשמור כח בבעלי צורך ויש וכיו"ב, שולחנות
במעלת  שהיו כדברך", ש"סלחתי ולאחרי דעה, דור ההוא, בדור
שלמעלה  באופן היא שעבודתם מצדיקים, שלמעלה תשובה בעלי
ליקרב  גדולה תשוקה אצלם היתה בודאי הרי - והגבלה ממדידה
עצמותו  את הקב"ה צמצם אלו אמות שבד' בידעם מועד, לאוהל

במ"ת שמצינו וכפי ז). פ"ה, ב"ר (ראה הארון בדי צורך בין שהי'
יתקרבו לא שבנ"י מיוחדת ההר באזהרה את "הגבל - סיני להר

יוכלו  לויים אלפים שכמה שכדי ומובן, כג). יט, (יתרו וקדשתו"
הלויים  הוצרכו מועד, לאוהל מליקרב ישראל כל את לעצור

בגשמיות. גם אלא ברוחניות, רק לא ביותר, כח בעלי להיות
לא.33) ד, פרשתנו
בנוגע 34) הוא שבגמרא שהחשבון ואף - א. צט, שבת

בני שנשאו החצר לקרשים וקלעי ליריעות בנוגע ולא מררי,
יכולות שנשאו היו גרשון בני של העגלות ולכאורה, גרשון, בני

יותר  קטנות נשיאי להיות ע"י ניתנו העגלות שכל כיון הרי, ,**
נושאי  בין העגלות חלוקת תהי' אופן באיזה ידעו לא והם  ישראל,
שכל  לומר מסתבר מררי), לבני ואיזה גרשון לבני (איזה המשכן
תהי' עגלה שכל כדי אמות, ה' ברוחב - במדתם שוות היו העגלות

הקרשים. את לשאת ראוי'
תשל"ד.35) נשא ש"פ שיחת בשילוב

(*m` rci `ly iptn ,'ek ezia ipan cxtp 'id dltzd mcewy ,h"yrad zece` (x"enc` g"en w"kn eizrny `ly s`) miciqgd xetiq c"re
z` jety`e" (eh ,` `Îl`eny) y"nk ,ytpd zektzyd `ed dltzd oipry oeik ,(anÎd"lq y"aixd z`eev mb d`x) dltzd ixg`l miiga x`yi

."'ied iptl iytp
*(*ry'ziadÎlra cer el yiy in lky ,wegyÎzaa siqede .lky t"r ,"`iyw ry'ziadÎlra `" idefy ,ef `iyew lr xn` `"hily x"enc` w"k©

...dgpn cr oze` le`yle ("oR`kpiix`") sehgl leki ,zeiyew©©
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שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - העולם בכל להמשיך הוא המכוון
ואילך. 20 עמוד י"ג חלק

.‡È:יותר בפרטיות - בעבודה להוראה בנוגע להוסיף ויש

שיעס  מוטב - לעולם לצאת לו למה לטעון: יכול רז"ל יהודי אמרו זה שעל בתורה, הקורא 36וק "כל
כנגדו" ושונה קורא הקדושֿברוךֿהוא כמו 37ושונה העצמות, גילוי אצלו יש התורה לימוד שעלֿידי כך, ,

הארון  בדי שני בין עצמותו צמצם שהקדושֿברוךֿהוא מזה כמובן תורה, התורה).38במתן (ענין

מתן  שעלֿידי שזהו העולם, בגשמיות חדר תורה דמתן שהגילוי שכשם - לטעון ממשיך - גם ומה
ושקטה" יראה ש"ארץ באופן העולם קיום נעשה עלֿידי 39תורה שנעשה להגילוי בנוגע גם הוא כן ,

רז"ל  ממאמר כמובן - בגוף גם שחודר התורה, כו'",40לימוד כאן אף כו' וביראה באימה להלן "מה
הזקן  רבינו שמבאר .41וכפי זה דמיון מובן אינו את "שלכאורה רואים העם וכל סיני הר במעמד שהרי .

. אלא עצמו, בפני כשלומד אדם כל של התורה בעסק מהֿשאיןֿכן ה', דבר בפנים ופנים גם הקולות, .
כאשר  שגם והיינו, וכו'", מסיני למשה שנאמר ממש ה' דבר הוא זמן ובכל אחד שבכל התורה עסק
ישנו  ההתוועדות...), באמצע ישנים כאשר (וגם ה'תשכ"ה נשא פרשת בשבת בברוקלין, כאן נמצאים
זאת  רואה לא הוא מאי, אלא הקודש! ואופני וחיות שרפים העליונה, המרכבה עם יחד העצמות, גילוי

הפתגם  ידוע הרי המלאך?!...42- של מציאותו קיימת לא התבן, אודות חושב שהסוס בגלל וכי :

מהעולם: לצאת הנפש כלות של תנועה אצלו נעשית - התורה בלימוד שישנו העצמות גילוי ומצד
נעלית  עבודה זוהי באלקות; ("אויסגיין") נפשו שתכלה מוטב - הוא טוען - ולישון לאכול לו למה

יותר! ועריבה

לו:ועל  אומרים זה

הכתוב  ובלשון הכוונה, היפך הוא כו' הנפש כלות של שהענין לידע צריך - לראש "והזר 43לכל :
יומת"! הקרב

. ששיער ש"משורר למדים זה שמפסוק עבודה"ולהעיר, דאותה "זר להיותו במיתה", וענינו 44. .
בעבודה:

עלֿדרך  הוא - הדלתות וסוגר שפותח - ה"שוער" ענין ואילו כו'. וגעגועים בשיר עבודתו - "משורר"
להו" קרית זמירות "דוד בענין וכל 45המבואר העולמות שבריבוי ה' מעשי גדלו מה "המתבונן אודות

. תורה מדקדוקי אחד דקדוק לגבי במציאות בטלים כולם ואיך כל צבאם, עולים קל בדקדוק אשר .
חסֿושלום" להיפך או ושפעם חיותם ומקבלים סגירתה.46העולמות או הדלת פתיחת עלֿדרך -

מכלֿמקום, ה"שוער", מעבודת למעלה היא כו') וגעגועים (בשיר ה"משורר" שעבודת אף והנה,
מצד הנפש, כלות של ענין אצלו להיות יכול בזה, רגיל שאינו כיון ששיער", -yecigd"משורר שבדבר

המדברת  ציפור החידוש 47כמשל מצד מכלֿמקום, שכל, פי על האדם לדיבור בערך זה שאין שאף ,
שכתוב  וכמו הנבראים, ביטול בענין למעלה, הוא וכן המלך, אצל ותענוג שחוק מעורר זה הרי  48שבדבר,

כו' כבהמה עצמו שמשים עלֿידיֿזה ה'", תושיע ובהמה .49"אדם
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תתרלד.36) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר
במעשה 37) להקב"ה שותף ש"נעשה מארז"ל גם נזכר

וש"נ). א. יו"ד, (שבת בראשית"
(38.32 הערה לעיל נסמן
וש"נ.39) א. פח, שבת וראה ט. עו, תהלים
וש"נ.40) א. כב, ברכות
ב.41) סז, יתרו תו"א
וש"נ.42) ואילך. 270 ע' חל"ו מנחם תורת ראה

ועוד.43) נא. א, במדבר
ב.44) יא, ערכין
סע"א.45) לה, סוטה ראה
ואילך.46) סע"א קס, קו"א תניא
ובכ"מ.47) במדבר. ס"פ לקו"ת ראה
ז.48) לו, תהלים
ב.49) ה, חולין
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חייב  לכן, כו', נפשו שתכלה להיות יכול כ"משורר") עבודתו (לגבי שבדבר החידוש שמצד וכיון
כך. לידי עצמו שהביא בגלל מיתה,

לזה: ונוסף

שניתי" לא הוי' ש"אני באופן הוא תורה שבמתן העצמות שגילוי דמתן 50למרות לדיבור בנוגע הנה ,
יוצא  היה ולא נפסק היה לפתח ש"כשמגיע - שינוי יש כו') ומסכים פרסאות כמה לאחרי (שבא תורה

כו'. העולם דבירור העבודה נדרשת ושם לאוהל", חוץ

צריך  ואז התורה), (לימוד מועד" ב"אוהל העבודה מסתיימת שבו זמן שיש - האדם בעבודת ודוגמתו
צורך  ללא שם לשהות ואסור רשות, של לענין מקום אין מועד באוהל [כי, מועד" מ"אוהל ומיד 51לצאת ,

המכוון. עיקר שזהו בעולם, לפעול כדי - לצאת] צריך העבודה בגמר

רז"ל  שאמרו באיכות,52ומה היא בזה הכוונה - קבע" תורתך היא "עשה העבודה עיקר - בכמות אבל
דעהו" דרכיך "בכל הרשות, .53בעניני
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ו.50) ג, מלאכי
וש"נ).51) א. כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין שמצינו וכפי

מט"ו.52) פ"א אבות
ספ"ג.53) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
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חייב  לכן, כו', נפשו שתכלה להיות יכול כ"משורר") עבודתו (לגבי שבדבר החידוש שמצד וכיון
כך. לידי עצמו שהביא בגלל מיתה,

לזה: ונוסף

שניתי" לא הוי' ש"אני באופן הוא תורה שבמתן העצמות שגילוי דמתן 50למרות לדיבור בנוגע הנה ,
יוצא  היה ולא נפסק היה לפתח ש"כשמגיע - שינוי יש כו') ומסכים פרסאות כמה לאחרי (שבא תורה

כו'. העולם דבירור העבודה נדרשת ושם לאוהל", חוץ

צריך  ואז התורה), (לימוד מועד" ב"אוהל העבודה מסתיימת שבו זמן שיש - האדם בעבודת ודוגמתו
צורך  ללא שם לשהות ואסור רשות, של לענין מקום אין מועד באוהל [כי, מועד" מ"אוהל ומיד 51לצאת ,

המכוון. עיקר שזהו בעולם, לפעול כדי - לצאת] צריך העבודה בגמר

רז"ל  שאמרו באיכות,52ומה היא בזה הכוונה - קבע" תורתך היא "עשה העבודה עיקר - בכמות אבל
דעהו" דרכיך "בכל הרשות, .53בעניני
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ו.50) ג, מלאכי
וש"נ).51) א. כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין שמצינו וכפי

מט"ו.52) פ"א אבות
ספ"ג.53) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

אגרות קודש

 ב"ה,  ל"ו למטמונים, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

הניתוח  דבר  על  שי'  יוסף  מו"ה  וכו'  פעלים  רב  חי  איש  הנעלה  בנו האברך  ידי  על  נודעתי 
שצריך להיות לכ', והזכרתיו לרפואה שיעלה הניתוח יפה והשם יתברך ויתעלה ישלח דברו לרפואה 
קרובה ויוכל להוסיף אומץ בלימוד התורה וקיום המצוות ולהיות ממזכי הרבים אשר זכות הרבים 

תלוי בהם.

בודאי למותר להעירו אשר כשרואים נפלאות השם יתברך ויתעלה צריך להודות לשמו הגדול, 
והודאה זו הוא על ידי תוספת אומץ בתורה ומצוה, ובטח אשר גם כ' ינהג במנהג ישראל טוב זה, ויוסיף 

על שעוריו בלימוד התורה, וכן במעשה המצוות בכלל, ומצות הצדקה בפרט מתאים ליכלתו.

מהנכון שינצל ימי היותו במדריד לחזק רוח הבחורים הלומדים במכללה שיהי' חקוק בלבם 
ומוחם תמיד מקור מחצבתם דורות על דורות של בני ישראל חרדים ויראים לדבר ה' ולמצותו, ובהיות 
ידיעה זו ומחשבה זו תקועה בלבם ומוחם תמיד גם הם חזק יעמדו נגד כל הנסיונות העומדים בדרכם, 

אשר זה אך זה הוא הדרך להצלחה ואושר לכל אחד ואחת מישראל.

ואחתום השיחה מעין הפתיחה לשלום וברכה ולרפואה קרובה ממקור הטובה ולרוב נחת מבני 
ביתו שיחיו ומבנו הנעלה מר יוסף שי' בפרט.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
˙Â¯ÈÊ Ï˘ ÌÈÂ˘‰ ÌÈ‚ÂÒ‰

שבפרשתנו  נזיר יין,1בדיני לשתות איסורו כגון: –
על  לה' הזירו ימי ו"כל ראשו", על יעבור לא ו"תער
שעליו  והקרבנות ראשו גילוח וכן יבוא", לא מת נפש
הן  אמורים שהם נקבע – וכדומה נטמא, אם להביא
והן  יותר), או יום, (שלושים מוגדר לזמן נזיר לגבי

לתמיד  נזיר עולם", "נזיר .2לגבי

לתקופה 3ההבדל  שלנזיר בכך רק הוא ביניהם 
ואילו  נזירותו, ימי סוף עד להתגלח אסור מסויימת
מי"ב  שערו, הכביד כאשר להתגלח מותר עולם לנזיר

חודש  לי"ב שעל 4חודש הקרבנות את אז מביא והוא ,
כשיגלח. להביא נזיר

בתורה, מפורש שאינו נזירות של נוסף סוג ישנו
פרשתנו  בהפטרת בנביאים, מצוי "נזיר 5אך –

נאמר  שמשון על על 6שמשון". יעלה לא "ומורה :
הוא  גם הבטן". מן הנער יהיה אלקים נזיר כי ראשו

עליו חלים לא אך עולם, כי lkנזיר הנזירות, דיני
למתים  להיטמא לו נוספות 7מותר הלכות יש וכן ,
שמשון. נזיר אצל השונות

כשמשון", נזיר "הריני אומר אדם כאשר ולפיכך,
יהודה  רבי לדעת הרמב"ם 8הרי פוסק וכך אסור 9, הוא ,

למתים. להיטמא לו מותר אך ובתגלחת, ביין

.·
Ï‡ÂÓ˘ ÏÚ „ÂÓÈÏ‰ÔÂ˘Ó˘Ó

היה  "נזיר נאמר: נזיר, מסכת שבסיום במשנה
שנאמר  נהוראי, רבי כדברי יעלה 10שמואל, לא ומורה :

בשמואל  ונאמר "ומורה", בשמשון נאמר ראשו. על
אף  נזיר, בשמשון האמורה "מורה" מה "ומורה",
והלא  יוסי רבי אמר נזיר. – בשמואל האמורה "מורה"
הלא  נהוראי רבי לו אמר בשרֿודם, של אלא מורה אין

נאמר  שאול 11כבר ושמע אלך איך שמואל ויאמר :
בשרֿודם". של מורה עליו הי' שכבר והרגני,

להבין: וצריך

בדרך  נזיר, היה ששמואל לומד נהוראי שרבי מזה
היה  דעתו שלפי יוצא, משמשון, שוה' 'גזירה של

שמשון  של סוג מאותו נזיר "אין 12שמואל שהרי ,
למחצה  שוה ".13גזירה

פוסק  הרמב"ם עולם 14אבל נזיר הרמתי ש"שמואל ,
עליו חלו כלומר, נזיר lkהיה". וכאמור, הנזירות. דיני

מותר  שערו הכביד כאשר למתים, להיטמא אסור עולם
בהמות  שלוש להקריב ועליו בתער לגלחו הוא 15לו ,

ולבטלו  נדרו על "לשאול" שמשון 16יכול נזיר ואילו ,
אינו  הוא שערו מכביד כאשר למתים, להיטמא מותר

הנדר  על "שאלה" ענין לגביו קיים לא וכן .17מגלחו,

הירושלמי  בתלמוד מכך: הפסוק 18יותר מן לומדים
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נזיר. מס' וסיום (*
ואילך.1) ג, ו
הי"ב.2) פ"ג נזירות הל' רמב"ם יג*. ח. ה. שם, ספרי ראה
שם.3) רמב"ם
סע"ב.4) ד, נזיר – רבי כדעת
בהסדרה.5) עיקרית פרשה היא נזיר שפרשת מובן שמזה
בפ'6) במדב"ר וראה ה. יג, דדריש xifpשופטים ה) פ"י, (פרשתנו

מצרעה". אחד איש "ויהי שם דשופטים הפרשה כל
הי"ג.7) שם רמב"ם ואילך. סע"א שם, נזיר
ב.8) שם, נזיר
הי"ד.9) שם

יא.10) א, א שמואל
ב.11) טז, שם שמואל
וש"נ.12) א. מח, זבחים
להיות 13) שנדרה נראה פי' יא: א, א שמואל ישעי' רבי' פי' ראה

כו'. בו האמור שמשון כמו נזיר
הט"ז.14) שם נזירות הל'
הי"ב.15) שם רמב"ם (במשנה). א ד, נזיר
שם).16) (נזיר בין מה תוד"ה
הי"ד.17) שם רמב"ם א. כב, מכות א. יד, נזיר
סה"ב.18) פ"א נזיר

.d`neh oaxwn mler xifp hrnn epi` ("exfpl wqt yiy ina `l` ..d`neh oaxw ..") my ixtqa jynddc (fi ,i"t) x"acnal k"zne o`k y"lia oprx zifd 'itke (*
e"hd e"t zexifp 'ld .`"d e"t zereay 'ld m"anxd lr p"rtve ,my x"acnal e"fxdn 'itk `lce .mi`nh on oeyny xifp hrnl o`k l"xc :my epzyxt z"dr p"rtvae

.(jli`e `q 'r epzyxt z"dr p"rtva ewzrp)



ireaydסב cenild xefgn t"r ± `yp zyxt ± zegiyÎihewl

שמשון  שנזירות נזרו", תורת על יעשה "אינה 19"כן
פוסק 20תורה" והרמב"ם נזיר 21, היה לא "שמשון

– גמור"

של  ענין שמואל לגבי משמשון ללמוד ניתן וכיצד
עולם" עליו 22"נזיר חלים הנזירות דיני כל אשר ,23.

המפרשים  שמואל 24ומתרצים על שהלימוד ,
גילוי  רק אלא שוה', 'גזירה של בדרך אינו משמשון

נזירות  של ענין הוא ש"מורה" כאצל 25בעלמא בדיוק
ליראה, היא שהכוונה יוסי רבי כדעת ולא שמשון,
להזירו  התכוונה שמואל של שאמו מאליו, מובן ומכך

חייו. ימי לכל

ונאמר  ומורה בשמשון "נאמר המשנה מלשון אך
ומורה, נזירdnבשמואל בשמשון האמורה `sמורה

בדרך  המשמשת לשון נזיר", בשמואל האמורה מורה
שנאמר  מזה ובעיקר: מכך ויותר שוה', ל'גזירה כלל
ואף  תער...", מורה... "מה (ולא נזיר..." מורה... "מה
או  מתכות" של "מורה הענין בסיום ללשון בדומה לא
למשמעות  בלבד גילוי זה שאין מובן, נזירות") "של

של ענין שלומדים אלא "מורה", שמואל zexifpהמילה
zexifpn.שמשון

.‚
,¯ÈÊ 'ÒÓ ÛÂÒ· ‰˘Ó‰ ÏÚ ‡¯Ó‚‰ È¯·„

ÍÎ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â
לחייא  רב ליה "אמר בגמרא: נאמר למשנה בהמשך
(=רש"י: ובריך חטוף חייא) לבנו רב (=אמר בריה

ליה  אמר וכן זימון), ברכת ובריך ברכה של כוס חטוף
(=שמא  למימרא ובריך, חטוף בריה: לרבה הונא רב
יוסי  רבי שנינו): (=הרי והתניא עדיף, דמברך תאמר)
רבי  ליה ואמר המברך, מן יותר אמן העונה גדול אומר
גוליירים  שהרי תדע, הוא, כך השמים! נהוראי:
היא  תנאי נוצחין, וגבורים במלחמה מתגרין (=חלשים)
ואחד  המברך אחד דתניא: תנאים), מחלוקת (=זוהי

תחלה". למברך שממהרין אלא במשמע, אמן העונה

למשנה  הגמרא דברי של הקשר מהו מובן, ולא
של ענין זהו הרי נזיר? למסכת zekxaבמסכת המתאים

zekxa ברכות במסכת מובא הענין ואכן ,26.

מפרשים  מאמר 27יש להביא היא הגמרא שכוונת ,
במשנה, המובא למאמרו בהקשר נהוראי רבי של נוסף
מאד  מעט מוזכרים נהוראי רבי של מאמריו כי

מוזכרים 28בש"ס  בגמרא המובא בענין כאשר ובמיוחד ,
המדוברת. כבמשנה יוסי, רבי דברי גם

פותחת  אינה הגמרא א) כי: כך, להסביר קשה אך
המברך" מן יותר אמן העונה "גדול יוסי רבי בדברי
ליה  ב"אמר אלא מכן, לאחר האמוראים דברי ובהבאת
עם  מתחילים בגמרא הסדר לפי ב) בריה"... לחייא רב
– ובכלל ג) נהוראי. ולרבי יוסי לרבי הנוגדת הדעה
ואילו  זה, על זה יוסי ורבי נהוראי רבי חולקים במשנה

זהה. שיטתם בגמרא

אלעזר  רבי "אמר הגמרא סיום מובן בלתי מזה יותר
שלום  מרבים חכמים תלמידי חנינא: רבי אמר
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עצמו 19) שתופס במי אלא עצמו בשמשון לא מדובר בירושלמי
"אינה  שפי' סכ"ד) ח"ב ס"ד. (ח"א מהרי"ט שו"ת ראה אבל בשמשון.
גם  שזה למתים*, ליטמא שמותר עליו נזירות תורת כל דאין תורה"

עצמו. בשמשון
לא 20) דהרמב"ם הוכיחו שם לירושלמי הפנים ומראה קרבן בשירי

דוחה  שמשון שנזירות ה"ט) פ"ד (שם פסק שהרי הנ"ל, כהירושלמי ס"ל
ודאי  זה ד"מ"מ הרמב"ם דברי בפי' שם צפע"נ ראה אבל – נזירות סתם
וזה  תורה דזה הירושלמי טעם מחמת עליו.. חלה תורה) (של דהנזירות

תורה". אינו
הי"ג.21) פ"ג נזירות הל'
ובמדב"ר 22) הנזיר. תורת וזאת עה"פ (פרשתנו זוטא ספרי גם ראה

מרבה  שאתה יכול תורת ת"ל עולם נזירות הנזיר מרבה אתה ומנין יז) פ"י,
ואילך) סע"ד (פו, מהדו"ת צפע"נ וראה זאת. ת"ל שמשון נזירות הנזיר
נזיר  (משא"כ קדושה" בגדר בעצם הגוף והוה קדושה.. בו "יש עולם דנזיר
הלכה", "הוה עולם נזיר שגם אף – קדושה") עצם גדר עליו "אין שמשון
הל' הי"אֿי"ב. פ"ג נזירות הל' ב. כז, מהדו"ת (צפע"נ בפ"ע" נזירות "מין

ואילך). ס ע' פרשתנו עה"ת בצפע"נ נעתקו – ה"א פ"ו שבועות

בהמשנה 23) תויו"ט הט"ז. פ"ג שם ברמב"ם הרדב"ז שהקשה כמו
השיג  (ועוד) בסופו לנזיר מישור ובאורח תירוצו, ועיי "ש נזיר. מס' דסוף

עליו.
הרמ"ז 24) קול שם. מישור באורח ובפורש שם, רדב"ז ראה

ובכ"מ. למשניות.
ולכאורה 25) נזירות". לשון היינו דמורה "אלא שם: רדב"ז ראה

וכן  שם. הרמ"ז וקול מישור באורח (כמ"ש תער פי' דמורה הכוונה
חנה  וכשנדרה דשמשון), במורה שם) (שופטים ובפרש"י ה) (פ"י, במד"ר
לכל  נדר הוה – שמואל את תגלח שלא – ראשו" על יעלה לא "ומורה
גמור  נזיר שנעשה התגלחת מן נזיר הריני באומר כהדין שבנזיר, הענינים

ר  וראה ה"ט). פ"א שם רמב"ם ב. ג, (נזיר עליו נזירות דקדוקי לב"ג וכל
.65 הערה לקמן וראה כו'. רמז ובכאן שם: שמואל

סע"ב.26) נג,
נזיר.27) לסוף יעבץ הגהות
וראה 28) מי"ד. פ"ד אבות המסכתא. ובסיום קדושין. סוף במשנה

ב. יג, עירובין

zexifp 'ld p"rtv d`xe ."miznl `nhne oiia xeq` oeyny xifp ixdy d`neh `la zexifp ogky`c zexifpa 'ielz dpi` d`nehc" a"rx ,bt mixcp o"x d`x la` (*
.`k llk dxezl mipeiv .(dkldd seqa) my inlyexil oaxw ixiy .h"d `"t



סג ireayd cenild xefgn t"r ± `yp zyxt ± zegiyÎihewl

בניך" שלום ורב ה' למודי בניך וכל שנאמר 29בעולם

ולא  למשנה קשורים אינם לכאורה, אלו, דברים –
טוב 30לגמרא  בדבר לסיים היא המטרה אם וגם גם 31, ,

הקודם  לענין קשר איזשהו להיות צריך ובנוסף 32אז ,
ברכה  של בענין בטוב, מסיים הקודם הענין גם .33לכך,

.„
‡¯Ó‚‰ ÔÂ˘Ï· ÌÈ˜ÂÈ„

הגמרא: בלשון דיוקים כמה להבין יש לכך בנוסף

"גדול  יוסי רבי דברי על נהוראי רבי מחדש מה א)
– "השמים באמרו המברך" מן יותר אמן העונה
גוליירים  שהרי "תדע ובהוכחה הוא", כך – בשבועה

נוצחין"? וגבורים במלחמה מתגרים

בגמרא  מקומות במספר במאמר 34ב) מובא כאשר
חכמים  תלמידי חנינא רבי אמר אלעזר רבי "אמר

אותו  מסיימים בעולם..." שלום תקרי 35מרבים ב"אל
נמצא  לא נזיר מסכת בסוף ואילו בוניך", אלא בניך

זה  הגרסאות.36סיום רוב לפי ,

.‰
?¯ÈÊÏ Ï‡ÂÓ˘ ‰È‰ „ˆÈÎ

קושיית  את להקדים יש זאת, כל להבין כדי

לומר 37הרד"ק  ייתכן לא נזיר? שמואל נעשה כיצד :
ימי  כל לה' "ונתתיו – אמו חנה של נדרה עקב שזה

שמואל  א) שהרי: – ראשו" על יעלה לא ומורה חייו
עליו  חל לא והנדר בעולם, אז הי' אילו 38לא אף ב) .

להפוך  חנה נדר של בכחו אין בעולם, אז שמואל היה

ההלכה  כי לנזיר, שמואל מדיר 39את ש"האיש קובעת
בנזיר". בנה את מדירה האשה ואין בנזיר בנו את

הולדת  ולאחר נדר, נדר אלקנה שגם נאמר אם
חנה,40שמואל  נדר על מספרת שהתורה ייתכן כיצד ,

`ly את העיקר, את ומשמיטה לנזיר, שמואל את הפך

אלקנה? נדר

לומר  ייתכן לא "קיים"41כן חנה, שנדרה שלאחר

נדרה  את אלקנה, אז 42בעלה, כי תוקף, לו ונתן ,
עדיין  היה לא שמואל שהרי השאלה, נשארת
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קאי)29) אקרא תנא המסכתא: בריש (ראה בפרשתנו שגם ולהעיר
פרשת דלאחר הכתובים, המשך א)zkxaבאהxifpכ"ה שהיא: כהנים,

dkxaהכיzillk– אמן) (עניית הסכמה כולל ב) עה"פ), ספרי (ראה
" – מהמברך mikqnאברכם..ip`eשגדול d"awd,*(א מט, (חולין ידם" על

שנאמר  כו' השלום "גדול עה"פ: הספרי ע"פ ובפרט ב"שלום", מסיים ג)
א. כז, פרשתנו לקו"ת וראה בניך". שלום ורב ה' למודי בניך וכל

שם.30) בברכות הובא שלא וכמו
נדה.31) סוף בתוס' כמ"ש
שם.32) נדה אגדות חידושי ראה
יותר 33) אמן העונה דגדול ההמשך (וגם שכ' מה וראה כאן. חדא"ג

ספרים. כמה בעוד וכן הדרוש, ע"ד להמשנה) כו'
ב).34) (לב, בתמיד וגם בני"ך מסכתות בסיום
בסוף 35) ריבוע. בחצאי הוא לפנינו כריתות ובסוף ברכות. בסוף

יפה  ראה כו'". תקרי "אל שם הגי' הגרי"ב ובהגהות ליתא. לפנינו יבמות
(ובהגהות  בשטמ"ק הגירסא לפי אבל ליתא. לפנינו שם בתמיד שם. עינים

שם. איתא נתן) חק
(36.83 הערה לקמן וראה נזיר. במס' גם צ"ל הב"ח גירסת ולפי
החמישית).37) (קושיא שם באברבנאל ועד"ז יא. א, א שמואל
שאם 38) ואילך) הל"א פ"ו ערכין (הל' הרמב"ם עפמ"ש לתרץ ואין

נדרו  משום לעולם כשיבא להקדישו חייב זה הרי להקדישו עלי הרי אמר

כל' הוי ראשו" על יעלה לא ומורה לה'.. "ונתתיו שאמרה שמה (ואת"ל
חנה  את מחייב (רק) הרי"ז כי – נזיר סוף לדוד שושנים וראה הנ"ל**)

exicdlכן נדרה שחנה בקרא מצינו ולא לעולם, ודוחק f"g`lכשיבוא .
גו'". לאשה אמרה "כי כב) (פסוק שם מש"א שזהו שם) (כבשש"ל לומר
ונתתיו  עליו שנדרה כמו – עולם עד שם "וישב שם מרד"ק להעיר  אבל

לה'". קודש נזיר "שיהי' פי' יא) (פסוק ושם לה'",
נזיר  הוה מרחם הדירו "אם נזירות הל' ריש בצפע"נ לפמ"ש וגם
קודם  מרחם להדירו שייך אם צ"ע – כך" הי' ג"כ שמואל וכן עולם..
סי' (ונה"מ) קצוה"ח וראה ב). צג, (יבמות לאחר תוד"ה (ראה עיבורה

.49 הערה וראה סק"א). ר"ט
ר' אלא שמו מאיר ר' (ד"לא מאיר ר' דלדעת –i`xedpולהעיר, "

ב). כ, (ערכין לעולם בא שלא דבר מקדיש אדם ב) יג, עירובין
ב.39) כח, נזיר
הרד"ק.40) בכוונת כצ"ל לכאורה
יום 41) (בהפטורת להחיד"א שלל בצוארי הובא – יקר הכלי וכפי'

דר"ה). א' יום (בהפטורת יהונתן אהבת דר"ה). א'
אלא 42) להפר יכול אינו בלא"ה שהרי הוא צורך לאיזה צ"ע אבל

הל' רמב"ם אֿב. עט, (נדרים לבינה שבינו דברים או נפש עינוי נדרי
שם. יהונתן מאהבת ולהעיר ה"א). פי"ב נדרים

daexny d"awd ly ezkxa jkxan daxa`e znbec `ed on` dperd lecbc (a"kyz) on` dperd lecb d"c d`xe .42 'r i"g y"ewl .xteqa h"kxz l"aix` d"c d`x (*
.xwird lr

r"nq .my oikxr 'ld n"gl .jli`e f"q a"ix 'iq n"eg r"eyeh d`xe ."exac miiwl aiig df ixd ..ycwd 'idi" 'la mbc e"hd a"kt dxikn 'ld m"anx d`x la` (**
.my r"eya f"he (f"wq) j"y ,(a"kwq)
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לא 43בעולם  בעולם, שמואל היה כבר אילו ואף ?
את44מובן  "מקיים" בעל כאשר :ezy` xcp נותן הוא

אתxcplתוקף מחייב הוא לקיים xcepdזה, – אשתו –

הנדר  לדבר 45את תגרום זו שהסכמה ייתכן כיצד אך ,
אין  – האשה בנדר קיים שאיננו הבן) (הדרת חדש

בנה? את מדירה האשה

.Â
?¯ÈÊÏ ÔÂ˘Ó˘ ‰È‰ „ˆÈÎ

הרמב"ם  שמשון: לגבי לשאול ניתן לכך 21בדומה

נזיר היה לא "שמשון מובן xenbאומר מכך שחלה 46".

קדושת  רק47עליו ולא של zebdpzdנזירות, בדרך
היה zexfpideנזירות, לא שהוא אלא ומתגלחת, מיין

אלא xenb48נזיר בנזיר נדר "לא אם מובן: ואינו .

eyixtd j`lnd גרם שהמלאך ייתכן כיצד הטומאה" מן
לנזיר, הפכה שמשון של (ה"חפצא") שמציאותו לכך

יכול  שליח, המלאך, הרי – גמור נזיר אינו אם גם

וכדומה,ieeivלמסור עתידות התנהגות, דרך על מצוה ,
ובענינינו  דבר, לקדש יכול שהוא מוצאים אנו היכן אך

אדם. בן על נזירות להטיל –

הרמב"ם, לדעת ולפחות לומר, ייתכן לא כאן גם
הזירו  מנוח מפורשות 49שאביו אומר הרמב"ם כי ,

בנזיר נדר לא j`lnd"שהרי `l` מן הפרישו
.50הטומאה 

בתנ"ך: המסופר מן מוכח זה דבר מכך, יותר
לנהוג  עליה כיצד מנוח לאשת המלאך הורה בתחלה
כל  תאכלי ואל ושכר יין תשתי ואל נא השמרי "ועתה

לא "ומורה הנער לגבי וכן כי ey`xעלdlriטמא"
מכן, לאחר ואילו הבטן", מן הנער יהיה אלקים נזיר

משפט יהיה "מה המלאך את מנוח שאל xrpdכאשר
edyrne של התנהגותה אופן אודות המלאך לו ענה "

zy`צויתיה אשר "כל עונה xenyzמנוח אינו אך ,"
עצמו  לשמשון בקשר דבר ,51לו
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שם.43) האברבנאל כקושיית
ש  ובסיבתי באברבנאל שבעבורי באמרה זה ביארה שחנה תירץ ם

להדירו  בידי יכולת יש א"כ כלל), אלקנה מצד (ולא הנער נולד לבד
בהפטורת  יהונתן אהבת וראה ט'. סי' חו"מ חת"ס שו"ת גם (וראה

בהלכה. זה גדר מקור וצ"ע שמשון). לגבי פרשתנו
שם.44) שלל צוארי גם וראה
נזיר)45) סוף החיים (בעץ חאגיז הר"י בשם מביא שם שלל בצוארי

כו' בעיניך הטוב עשי אמר וכה בנזיר והדירו מלא בפה הסכים דאלקנה
אבל  – ח) ו, פרשתנו בספורנו וכ"ה נזיר. סוף לדוד בשושנים פי' (ועד"ז

" חנה לנדר אלקנה הסכמת הרי מובן: רקdxeneאינו בקרא zfnxpגו'"
לא  עולם" עד שם "וישב שם הכתוב פשטות כי גו'", בעיניך הטוב "עשי

–zexifpaאיירי צ"ע וא"כ .(38 הערה לעיל הובא שם רד"ק ראה (אבל
הפסוק הניח "האיך – הרד"ק שנדר xetqlובל' ועכצ"ל, כו'"? הנדר עיקר

שמואל.cegl–yxetndחנה נזירות שגרם הוא – בקרא
מ"ב.46) פ"א לנזיר הרמ"ז בקול וראה
(שבהערה 47) מהדו"ת מצפע"נ ולהעיר ב. ד, נזיר – לא תוד"ה ראה

כו'". דין רק קדושה עצם גדר עליו אין שמשון.. בנזיר "משא"כ :(22
שמשון. נזיר בגדר ועוד) .38 ,22 בהערות (שנסמנו בצפע"נ וראה

בשמשון 48) מצינו שלא "רש"א.. שם) (נזיר הגמרא לשון ומפשטות
z`viyנזירותeitn ס"ל ר"ש דגם משמע, סה"ב) פ"א מירושלמי (וכן "

מתוד"ה  מוכח וכן הדיבור"). מפי ("חלה שמשון על נזירות גדר שהי'
הי' לא ושמשון הואיל שמעון ("ולר' שם מאירי שם. נזיר – מצינו שלא

xecp לירושלמי קה"ע הירושלמי. בפי' כאן מישור אורח וראה ועוד. כו'").
ועוד. שם. קרבן בשירי בירושלמי פי' עוד ראה אבל מ"ט. ד"ה שם
לאו "ושמשון דגריס ושמשון) ד"ה שם (נזיר מרש"י* xifpאבל

לאו  "שמשון דגריס שם כבתוס' ודלא כלל**, נזיר הי' דלא משמע הוא",

xecp.הנוסחאות ב' בין הנפק"מ מובן ועפ"ז הוה".
בשטמ"ק  (הובא עזריאל ר' וכפי' ר"ש, לדעת רק שזהו לומר ואין
דר"ש  אליבא רק היא הוא" נזיר לאו "ושמשון הגמרא דקושיית שם)
(נסמנו  הראשונים לדעת לפרש מוכרח וכן נדור), נזיר הי' ר"י (ולדעת
(ד"ה  שפרש"י מזה כי – נדור נזיר שמשון הי' ר"י שלדעת הבאה ) בהערה

) יוסי" לר' בין יעקב לר' "בין היינו דכ"ע גבי) ד"ה ור"ש le`שאין. ר"י
בעינן  אם היא ור"ש ר"י שמחלוקת דס"ל מוכח, ראשונים), כבכמה –

שמשון), נזיר (ולגבי הנדור עצמו.le`דבר שמשון לנזירת בנוגע
וכסברא 49) הרמב"ם. בדעת הי"ג נזירות מהל' פ"ג בכס"מ כמ"ש

למנוח  חוזר דהמלאך אח"כ; נזירות עליו קבל דשמשון תירוצים: (ועוד זו
שטמ"ק, הרא"ש, בפי' ר"י) (בדעת כ' נזירות) עליו שיקבל לבנו שיצוה
בפרש"י  דמפרשי אית וראה ב. ד, לנזיר (ועוד) איוורא לחכמי שיטה
לירושלמי  פנ"מ שם. ריטב"א שמשון. נזיר ד"ה א כב, מכות (ֿריב"ן)

סה"א. פ"ז נזיר
הנער  יהי' אלקים נזיר כי דכתיב "דמאי פרש"י) (ע"פ כ' שם בכס"מ
עיבורה*** לפני הי' אז שהרי צ"ע, ולכאורה לי'". דקאמר הוא מנוח
הכס"מ  כוונת גם ואולי .(38 הערה לעיל (ראה אז להדירו אפשר ואיך

אלקים נזיר "כי –idi'שאמר (cleiykcהנער" בנזיר ידירו ****c"re
"דלמנוח  שלפנינו רש"י גי' לפי וכ"מ קנ). סי' יו"ד מהדו"ת בנו"ב מ"ש

בפרש"י. מישור אורח וראה כו'". קאמר
שם:50) וברדב"ז שם. לח"מ וראה מ"ב. פ"א בתויו"ט שהקשה כמו

נ  הי' אביו שהדירו וראה כגון שם. בנוב"י וכ"כ נזירות. דברי כל בו והג
בהערה  שהובאו התירוצים (כל כן" נראה ש"אין שכ' שם בגמרא מאירי

במפרשים. שקו"ט ראה – (וריטב"א) הריב"ן בפי' וגם ר"י). לדעת 49
פרשתנו.51) הפטורת שלל צוארי גם ראה

.i"yxn `ed xifp 'qnc 'itd m` ('d ze`) g 'iq miwqetd illk ('h jxk) g"cy d`x (*
.64 dxrd onwl d`xe ."eyixtd j`lnd" my zexifp 'ldae ."yext epipr" :(` ,c xifpl n"dita) 'k m"anxd mb ik ,"'ek miwl` xifp ik" `xwc `pyiln dyw `le (**

.my mihtey l`paxa`ae mgxd dlaw dry dze`a (d ,i"t) x"acnan xirdle (***
.my xiyr oede xeyin gxe` d`x ± cere dxrdd miptay inlyexidn eywde .'ek jepigl ribdyn wx xifpa epa z` xicdl xyt` a`dc :xifpc f"tx h"eieza (****

.dxrdd miptay i"aep d`xe .cere
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מפני  נזירותם היתה ושמואל שמשון אצל אם ועוד:
ייתכן  כיצד בנזיר", בנו את מדיר "האיש של הענין
הוא  בנזיר" בנו את מדיר ש"האיש זה, שענין לומר
ובלשון  מסיני, למשה הלכה בנזיר", היא "הלכה

אשר 52הרמב"ם  בעוד רמז", ולא בכתוב סמך לו "אין :
סיפור .53בנביאים yxetnזהו

.Ê
‰ÁÓ ‡ÏÂ Ï„‚˘ ÔË˜ ¯‚

הוא: לכך ההסבר

מפני  נזירים היו ושמואל ששמשון לומר אפשר אי
נזירות  עצמם על קבלו בעצמם אין 54שהם א) כי: ,

אומר  שמשון לגבי ב) בפסוקים. רמז לכך מוצאים
לא "שהרי במפורש בנזיר".xcpהרמב"ם

יעלה  לא ומורה "שנאמר המשנה מלשון שני, מצד
בשמואל  ונאמר ומורה בשמשון נאמר ראשו, על
שאלו  – נזיר..." בשמשון האמורה מורה מה ומורה,
חנה, ונדר המלאך ציווי בענין הכתובים הפסוקים הם
חנה, ומנדר המלאך מציווי באה אצלם שהנזירות מובן,
שענינים  לומר, הכרחי בלבד, בכך די שאין כיון אך

כדלהלן. לנזירות, גורם מעין היו אלה

לכך  בדומה דין תחלה יבואר זאת, להבין :55כדי

בית  דעת על אותו "מטבילין אשר קטן, גר לגבי
אביו  עם ביחד מתגייר הוא כאשר או קובעת 56דין", ,

וכיון 57ההלכה  למחות". יכולין "הגדילו שכאשר ,
יכולים  אינם שוב מיחו ולא אחת שעה שהגדילו

למחות.

שכאשר  למרות הוא: לכך שההסבר לומר, ויש
גר  נעשה הוא הקטן את הוא 58גיירו מדוע זאת, בכל ,

גוי  שוב ולהיות כך על למחות יותר מאוחר יכול
כבתחילה.

אך  גיור, של מעשה רק הוא בקטנותו שהגיור מפני
גדול  שנעשה עד ישראל בקדושת מתקדש הוא .59אין

ישראל  בקדושת מתקדש הוא מחה, ולא גדל כאשר אך
דם  ובהטפת בטבילה שוב חייב הוא אין ולכן למפרע,
או  הדין בית של הגיור, במעשה מסתפקים אלא ברית,

קטן  בהיותו אביו, .60של

נימול  אשר גר כל – ממש ולא – לכך בדומה
"מברך  שהוא למרות הרי טבל, לא למול 61ועדיין ...

ולילה..." יומם בריתי "למול... ושוב הגרים", את

שב  והוא זאת, כל  לבטל מכן לאחר יכול הוא
כמקודם. גוי להיות

הרמב"ן  כפירוש – מכך "62ויותר לכן –opidyn
זאת. לבטל שיוכל כדי טבילה" מצות

מילת  של במשמעותה האריכו ה"אחרונים" ובספרי
גר.

oirn:בענינינו זה

נזיר  כי ראשו על יעלה לא "ומורה המלאך ציווי
את  לקדש היה יכול לא הבטן" מן הנער יהיה אלקים
ובהנהגות  בדיני לחייבו רק אלא נזירות, בקדושת שמשון

יין 63נזירות  ישתה ולא יתגלח לא ששמשון ,64.

ראשו", על יעלה לא "ומורה חנה של נדרה גם כך
יותר  ובפרישות, בנזירות לנהוג מחייב שרק נדר הוא
יכול  הנדר היה לא נזירות הנהגות לגבי אפילו מכך,
נדרה  חנה זאת. נדר לא שמואל כי שמואל, על לחול

הנזירות dnvrעל דיני בכל ינהג ששמואל לכך לדאוג
חייו" ימי .65"כל
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מ"ו.52) פ"ד נזיר פיה"מ
לו 53) אין דהלמ"מ וכאשר ד"ה לפיה"מ בהקדמתו רמב"ם וראה

שסזֿח) (ע' הלמ"מ ערך תלמודית מאנציקלופדיא ולהעיר בקרא. רמז
כד. סי' יו"ד כ"ב בסופו. כ' סי' ח"א מהרי"ט שו"ת ראה אבל וש"נ.

שמשון.54) לענין 49 בהערה שנסמנו ראשונים ראה
שקבל 55) שמיד הוא הנזירות מחוקי א: יז, נדרים משטמ"ק להעיר

כו'. לנתגייר לגר דומה הללו ודברים נאסר נזיר להיות בעצמו אדם
בשטמ"ק 56) ורשב"א ריטב"א הגדילו. ד"ה א יא, כתובות פרש"י

ס"ז. סרס"ח יו"ד טושו"ע שם.
שם 57) יו"ד טושו"ע ה"ג. פ"י מלכים הל' רמב"ם שם. כתובות
ס"זֿח.

קטן 58) תוד"ה (בסופו). שם כתובות מטבילין (תוד"ה כמה ולדעת
הוי  שם) כתובות בשטמ"ק ורשב"א ריטב"א (בסופו). ב סח, סנהדרין

הרמב"ם". דעת "וכן בסופו שם ובריטב"א מדאורייתא. גרים
קטנות..59) של וטבילה מילה להו "דמועיל שם: סנהדרין תוס' ראה

הריטב"א  דעת לפי גם אבל קבלה". היינו מיחו ולא שנתגדלו ומתוך
מוכרח  מעכב, אינו מצות קבלת קטן דבגר קטן) גר ד"ה שם (בשטמ"ק

כבפנים. למחות, שיכולים מכיון – כבפנים לפרש
בתחלתו. א סי' אפרים) בית (משו"ת בהוספות שאג"א שו"ת וראה

הרשב"א")60) תירץ ("עוד הרשב"א בשם שם בשטמ"ק מפורש וכן
שם. סנה' ובתוס'

ס"ה.61) סרס"ח יו"ד טושו"ע
סק"ד.62) שם בט"ז הובא
ס"כ.63) ח"א מהרי"ט ראה – הנביא דברי על עובר ע"ד
לאמו 64) אמר "המלאך בפיה"מ הרמב"ם ל' בפשטות יובן ועפ"ז

ענינו כו' אלקים נזיר "המלאךyextכי נזירות: בהל' וכן ,"eyixtd מן
ולא  הפרשה, של) (הנהגה רק הי' המלאך ופעולת דבור כי הטומאה",
שהי' בכס"מ) (שהובא והריב"ל הרדב"ז דברי לפי ואילו נזירות. קדושת

"הפרישו". "פרוש" הל' הול"ל לא המלאך מצד רק נדור
התגלחת 65) שלילת – ראשו" על יעלה לא "ומורה שאמרה שזה ואף



ireaydסו cenild xefgn t"r ± `yp zyxt ± zegiyÎihewl

לנהוג  המשיכו הם מחו, ולא גדלו הם כאשר אך
הנזירות  דיני את בקדושת 66ולקיים התקדשו הם ,

שמשון 67נזירות  אצל – ביין 68למפרע אסור ש"היה
בתגלחת" "נזיר 69ואסור יהיה שהוא שמואל, ואצל ,

הנזירות. ימי לכל עולם"

באופן  להיעשות צריך נדר כי שלהם, נדר זה אין
בלב  לפחות או בדיבור, החלטה עצם 70של אבל .

אז, עד שהיה כפי נזירות של בהתנהגות המשכתם
לכך גרמו מצדם מחאה חלה zyecwyוהעדר הנזירות

.rxtnl71עליהם

חייב  הוא שאין קטן, גר לגבי לעיל לאמור בדומה
בקטנותו. שעבר הגיור במעשה ודי הגיור, במעשה שוב

.Á
Ï‡ÂÓ˘Â ÔÂ˘Ó˘ ÔÈ· '‰Â˘ ‰¯ÈÊ‚'‰

לומד  אשר נהוראי רבי של דעתו מובנת זה לפי
היה  לא ששמשון למרות משמשון, שמואל נזירות

למתים...": להיטמא מותר ו"היה גמור", "נזיר

שבמילה  משמשון אסמכתא רק לא הוא זה לימוד
שוה  גזירה זוהי אלא ל"תער", היא הכוונה "מורה"
למחצה" שוה' 'גזירה ו"אין בפשטות, המשנה כלשון

משמשון, לומד נהוראי רבי –i`yd`gnd נגד
שהיא  יעלה", לא "ומורה של באופן ההתנהגות

zebdpzd) נזירות שלle`של שנאסרים zenkתוספת ,

כן, לפני עליו אסורים היו שלא נוספים ענינים עליו
אלא) למתים, הטומאה ענין שמשון אצל שהיה כפי

פיהם  על ונהג מצווה, היה שבהם ענינים שבאותם

והוסיפה המחאה, אי השפיעה ,zeki`aלמעשה,
zebdpzdd ipicnyנהייתה נזירות של zyecwבאופן

למפרע. נזירות

על  מחאתו שאי שמואל, אצל לומדים ולכן

zebdpzddעקב אז, עד חנה אמו גרמה dxcpשנהגה ,

rxtnl.שמואל על חלה הנזירות שקדושת

.Ë
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‰˘Ó· ˙ÂÂ˘‰
נהוראי  רבי דברי ומשמעות שתמצית יוצא זה לפי

לעיקר  והמשך הסכמה רק לכאורה, שהוא, דבר היא:
הדבר  התחלת מאשר יותר משפיע – ויסודו הדבר

כשלעצמו. ויסודו

בדברי  והסבר דיון דוגמא, הגמרא מביאה ולכך

dpynd וכן ובריך, חטוף בריה לחייא רב ליה "אמר :
ובריך". חטוף בריה לרבה הונא רב ליה jxandאמר

הברכה  את מביע אשר זה רק 72הוא אמן והעונה ,

נזיר, לגבי לעיל לאמור בדומה המברך, לברכת מסכים
יותר  מאוחרת הסכמה לו ונוספת עיקרי, ענין .73שיש

שיש  ובריך", "חטוף האמוראים של מדבריהם אך
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רק הי' –xcp כהאומר שבנזיר* הענינים לכל נדר שהוי בזה אפ"ל ואיך ,
הלך  שבנדרים מפני י"ל, – (25 הערה לעיל (נסמן התגלחת מן נזיר הריני
"מיין  מהכתוב שילפינן ולאחר וש"נ) סע"ב. ל, (נדרים בנ"א לשון אחר

כשנדרה. חנה כוונת ה"ז מכולם, נזיר שהוי יזיר" ושכר
בקול 66) כ' ועד"ז שם. נוב"י לג. אות למהריק"ש נזירות הל' ראה

לשמואל). (בנוגע נזיר סוף הרמ"ז
ועוד)67) ב. כח, נזיר גילח בתוד"ה הובא ה"ט. (פ"ג נזיר בתוספתא

כשהביא  אביו נזירות הימנו בטלה בנזיר בנו את מדיר דכשהאב איתא
נזירות  קדושת עליהם הי' לא שמתחילה בנדו"ד כ"ש ועפ"ז שערות. שתי
"אפי' עליו הוי נזירתו דיעות לכמה אבל מיחו; בדלא גם דבטלה כלל,
ושמשון  ד"ה רש"י האיש. ד"ה א) (כג, סוטה רש"י ראה: – לכשיגדל"
ספ"ג  סוטה רע"ב א. ל, נזיר קאים ד"ה רש"י שם. תוס' ב. ד, נזיר –
מנ"ח  שם]. קלישר הרצ"ה חידושי רש"ש. ראה – שם בתויו"ט [ומ"ש
ס"ל  הרמב"ם דגם דאפשר בסופה, שעו מצוה שם (וראה שסח מצוה

מ" מוכרח ואינו בטלה, לא דהנזירות רש"י ובצפע"נ כדעת בתויו"ט). ש
נזיר  הירושלמי (ע"פ בטל דלא מרחם הדירו בין מחלק נזירות הל' ריש

אח"כ. הדירו או ה"ו) פ"ד
נזירות  שנתבטלה היינו הנזירות, שנתבטלה להדיעות שגם י"ל, ואולי
אבל  הי"ג), פ"ב נזירות הל' צפע"נ (ראה דאביו והקרבנות אביו שהדירו
ונזירות  עצמו כקבלת הרי"ז בנזירות, להתנהג וממשיך מיחה לא אם
ואילך. ב כט, נזיר הגמרא סוגיית וראה בפנים). המבואר (ע"ד מחדש

ואכ"מ.

נזירותו,68) על להשאיל יכול שמשון הי' דלפ"ז קשה לכאורה
לפי  נזירותו על לשאול יכול אינו שמשון דנזיר כ' הי"ד) (פ"ג וברמב"ם

שמשון dzid"שנזירות mlerl היא הרמב"ם שכוונת את"ל [גם אבל – "
)`lרקlretay אינו שמשון בנזיר כשמתפיס ולכן עולם, נזירות היתה

הכס"מ  (כפי היתה" "לעולם שמשון נזירות שבעצם כ"א) – להשאיל יכול
ומהם: אופנים בכמה אפ"ל – שם)]

בענין שייכת שאלה שאלה elekyא) מצינו לא ב) השואל. של
אינו המחאה העדר ג) גם siqenלמחצה. (או שמאשר כ"א ענין עוד

שם.`ezeמעלה) מכות (ריב"ן) רש"י ועיין – הענין
נזירות 69) (הל' הרמב"ם מפרשי קושיית עפ"ז לתרץ אפשר לכאורה

הנדור  בדבר שיתפיס בעינן והרי בשמשון להתפיס אפשר איך הי"ג) פ"ג
נזירות  הל' (ראה נדור הו"ע מחאתו העדר מצד כי – נדור לאו ושמשון

כן. משמע לא ב) ד, (נזיר שמשון בתוד"ה אבל – שם). למהריק"ש
קבלה 70) על מוכיחה בנזירות שלהם שההנהגה י"ל ש(בדוחק) אף

להזכירה. הכתוב וא"צ בלב.
והפרת 71) ונזירות נדרים הל' חגיז) (להר"מ הקמח בלקט עד"ז ראה

להשביע  יפה האב כח אין דאע"ג.. כו' הקטן בנו את שהדיר באב הבעל:
בדבריו  וקיימו שתק אביו נדר וידע שהגדיל אחר כו' מ"מ כו' ולהדיר

כו'. לקיים מה"ת וחייב בשפתיו מתחלה ביטא עצמו הוא כאילו הוי
שם).72) (כס"מ הי"א פ"א ברכות הל' הרמב"ם פי' ע"פ ובפרט
(7345 הערה לעיל הובא – פירושו (לפי לדוד בשושנים עד"ז ראה

שמואל). נזירות שפעלה היא חנה לנדר אלקנה שהסכמת –

.(liwn epi` d"c) a"n `"t xifp h"eiez d`x ± oiia mb xeq` 'id oeynyc `de (*
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את ולומר זה dkxadלהזדרז בענין שההתחלה רואים, ,
יותר. המאוחרת ההסכמה מאשר יותר חשובה

עדיף", דמברך "למימרא הגמרא וממשיכה
העונה  מן יותר תוקף ובעל חשוב המתחיל, שהמברך,
"והתניא", – הברכה את ומשלים המסיים שהוא אמן,

בשיטתם. נהוראי ורבי יוסי רבי נוקטים בכך שגם

לרבי  יוסי רבי בין המחלוקת הוא: לכך ההסבר
מחלוקת  רק אינה נזיר, היה שמואל אם במשנה נהוראי
אצל  "מורה" המילה כוונת אם הפסוק לשון בביאור

בסברא  גם אלא נזירות, היא יוסי 74שמואל רבי שיטת :
התחלת  את ולחזק להוסיף רק יכולה שהסכמה היא

ל  לגרום יכולה אינה אך ולשלימות הדבר, חידוש
סובר  הוא ולכן אמורה, היא שעליו בענין איכותית
העדר  ידי על לנזיר להיעשות היה יכול שמשון שרק

– מחאתו

באופן  מצווה שמשון היה הסכמתו לפני גם א) כי:
לא  הוא הסכמתו לאחר אף ב) נזירות. של התנהגות

xenbנהיה xifp75לו חסרה ,zenilyd קדושת של
.76הנזירות 

שהסכמה  היא, נהוראי רבי של דעתו זאת , לעומת
היא  הענין, במהות לשנות ויכולה חידוש בעצמה היא
שהיא  כך כדי עד הדבר, מהתחלת יותר באיכות חזקה
שמואל  גם נעשה ולכן בו, איכותית לשלימות גורמת
הסכמת  לפני א) ש: למרות מחאתו, העדר ידי על לנזיר
התנהגותו, אופן לגבי חובה שום עליו חלה לא שמואל

עקב חנה, חובת רק זו עלֿידי dxcpהיתה ב) ,
נזירות  בקדושת גמור לנזיר שמואל נעשה איֿמחאתו

נזיר –mler.

שהיא  אמן, עניית לגבי שיטותיהם גם הן ואלה
המברך: לברכת הסכמה

" אומר יוסי אמןlecbרבי המברך",xzeiהעונה מן
מי  של כיתרון הדבר תחילת פני על בהסכמה יתרון יש
חידוש  בכך אין אך סתם, שגדול מי פני על יותר שגדול

הברכה. באיכות ושלימות מהותי,

הוא", כך – בשבועה – "השמים אומר נהוראי רבי
בענין. שנוצר האיכותי והשינוי התוקף את להדגיש כדי
זוהי  אלא יותר", "גדול רק אינה אמן העונה של המעלה
את  מביא הוא ולכן המברך. לעומת חדשה מהות
מתגרין  (חלשים) גוליירים שהרי "תדע ההוכחה

נוצחים". וגבורים במלחמה

מי  לבין הדבר את שמתחיל מי בין ההבדל
חלשים  שבין להבדל דומה יותר, מאוחר לו שמסכים

גבוריםdnglnaהמתחילים בה,migvpnyלבין
חובה  שום הטיל לא אשר חנה, כנדר הוא "חלשים"
מושלם  אינו הענין המברך. בענין גם וכך שמואל, על
גר  כשל מחאה של אפשרות בו שתהא וייתכן (נצחון),
המסכים  אמן", ש"עונה מי ואילו אותו. המבטלות קטן

"גבורים" כמו הוא הענין, תחלת פועל 77עם הוא אין
" אלא בדבר, חיזוק ותוספת גורם oigvepהוספה הוא ,"

שמואל  גם וכך (נוצחין), בברכה לשלימות חדש, למצב
ycwzdy.עולם בנזירות

.È
"ÌÏÂÚ· ÌÂÏ˘ ÌÈ·¯Ó ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙"

"אמר  הסיום כאן מובא מדוע להבין ניתן זה לפי
מרבים  חכמים תלמידי חנינא, רבי אמר אלעזר רבי
שלום  ורב ה' למודי בניך וכל שנאמר בעולם שלום
מרבים  "חכמים לומר היה צריך ולכאורה, בניך":

חכמים"? "תלמידי בביטוי הדיוק מהו שלום",

חכמים  לבין חכמים תלמידי בין ההבדל שאת אלא,
כאן  הם 78בגמרא "חכמים" זה: באופן להסביר ניתן ,

"שנו  במשנתם", חכמים "שנו כנאמר המשנה, בעלי
המשנה" בלשון הם 79חכמים חכמים" "תלמידי .

מבעלי  לומדים אשר אלה הם החכמים, של התלמידים
בעולם. שלום מרבים הם ודוקא המשנה,

בגמרא  כנאמר היא לכך מבלי 80הסיבה "התנאים
שידיעת  כיון משנתן", מתוך הלכה שמורין עולם..
שאינם  דברים בין שידמו ייתכן מושלמת, אינה הטעמים

מוטעית  מסקנה הוראה, מכך ויסיקו כמאמר 81דומים, ,
למשנה".82חז"ל  מתלמוד הפורש זה שלום.. "אין
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כי 74) נזיר, הי' אם לשמואל בנוגע רק הוא שמחלוקתם לומר דאין
האומר  דין לברר רק הוא האריכות שכל לומר ודוחק הוה. דהוה מאי
סוף  פיהמ"ש ועי' הפלוגתא. בעצם סברא כל מבלי כשמואל" "הריני

המס'.
ולא 75) שלו, ה"חפצא" מציאותו גם – "גמור" נזיר פי' שזהו וי"ל

נזירות. בקדושת נתקדש שלו וההנהגה שהמעשה רק
נדר 76) (וע"ד נזיר דיני כל על מצווהו המלאך הי' אם שגם והיינו,

העדר  כי גמור, נזיר להיות אפשר הי' לא נזירות) דיני לכל שהי' חנה
") ויגמור שישלים א"א גמורה.oigvepהמחאה נזירות קדושת ("

שהם77) שם תוספות מגוליירים.beqראה (פרשים) אחר צבא
(78– וכיו"ב בפוסקים) (הובא ה"ז פ"ג מו"ק בירוש' משא"כ

סי"ח  ליו"ד מש"ך ולהעיר וכו'. ת"ח לגבי חכם ודרגת במעלת המדברים
חיו"ד. לשו"ע לפי' החוו"ד מהקדמת ועוד. שם). אדה"ז (ובשו"ע סקכ"ט

ואכ"מ.
דאבות.79) רפ"ו
א.80) כב, סוטה
שמורין.81) ד"ה שם פרש"י
שם.82) פרש"י וראה א. י, חגיגה
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ורבי  יוסי רבי לדעת בדומה ההסבר מודגש בכך
נהוראי:

ושמשון  שמואל נזירות לגבי במשנה לנאמר בדומה
למרות  המברך: אחר אמן העונה לגבי ובגמרא

ולציווי  חנה לנדר זקוקים היו ושמשון ששמואל

גרמה  לכך, הסכמתם "פעולתם", זאת בכל המלאך,
הענין.למעלה  התחלת מאשר יותר איכותי ולחידוש

מסכים  רק והוא למברך, זקוק אמן העונה גם וכך

המברך  מאשר יותר משפיע הוא זאת בכל אך לברכתו,
עצמו.

תלמידים  שהם למרות חכמים, תלמידי לגבי גם וכך
הם  זאת בכל המשנה, ולבעלי לחכמים ונזקקים בלבד

שלום  ומרבים עצמם, החכמים מאשר יותר משפיעים

mlera שאין בלבד זו לא אשר עצמם, החכמים לעומת ,
כאמור, הם מכך, יותר אלא בעולם, שלום מרבים הם

העולם" .83"מבלי

.‡È
‡„ÂÁÈ Y "ÔÓ‡ ‰ÂÚ" ;‰‡ÏÈÚ ‡„ÂÁÈ Y "Í¯·Ó"

‰‡˙˙
לבין  הגמרא דברי שבין הקשר את להבין כדי

מדוע  ולבאר להקדים יש הענינים, בפנימיות המשנה
יותר  ומשפיעה מוסיפה שהסכמה זה, ענין מוסבר

הנזיר: בענין דוקא הדבר, התחלת מאשר

מצווה שהתורה והגבלות איסורים dnvrיש cvn.
מציווי  יותר והגבלות, איסורים עצמו על מקבל נזיר
בו  קדושה נוספת ועלֿידיֿזה כשלעצמה, התורה

בכלל  החסידות 84ובעולם בתורת כמוסבר שנזיר 85. ,
ומוסיף שפע jeza"ממשיך" ההשתלשלות סדר

השתלשלות.dlrnlשמקורו מסדר

והתוספת  המעלה עצמו הנזיר אצל מודגשת ולכן
המשפיע  ידי על מאשר יותר – המקבל ידי על הנוצרת

הענין. את והמתחיל

פני  על אמן" ה"עונה מעלת של המשמעות וזוהי
:86ה"מברך"

וההמשכה  הברכה את יוצר אשר זה הוא ה"מברך"
בעולם. עילאה' ל'יחודא וגורם למטה, מלמעלה
האור  גילוי מצד אתהפכא של ענין נוצר כלומר,

מלמעלה.

למטה  שגם לברכה, המסכים הוא אמן" ה"עונה
מלמטה  תתאה', כ'יחודא מלמעלה, להמשכה יסכימו

ענ  רוחנית.למעלה, בעבודה אתכפיא של ין

מן  יותר אמן העונה "גדול זאת למרות אך
(מקבל  תתאה' 'יחודא של המעלה מצד )87המברך",

ואתהפכא.88ואתכפיא  (משפיע) עילאה' 'יחודא פני על
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אם א 83) ור"נ, דר"י שיטות ב' יש ובגמרא במשנה שלפנ"ז מכיון בל
נוסף, חדש ענין שהוא או יותר גדול רק הוא – אמן" "עונה – הסכמה
וי"ל  הדיעות. ב' נרמזות הגמרא בסיום שגם י"ל ההלכה, כאן נפסקה ולא

לא: או בוניך", אלא בניך "א"ת ההוספה ישנה באם הנפק"מ שזהו
מאחר  מיותר הכתוב (שבסוף בניך "תיבת כי טעמו כו'", בניך "א"ת
חלק  (של"ה שלומם" ורב לומר.. לו די ה' למודי בניך וכל ברישא שאמר

ד"בניך" מיותר, הב' "בניך" אין ולפ"ז ב). תג, ה"בוניך"mdתושבע"פ
שהם  חכמים, תלמידי – א' בסוג מדבר הכתוב וכל א). קיד, שבת (ראה
על  (ת"ח) אמן העונה שמעלת ר"נ כדעת – בעולם שלום מרבים דוקא

חדש. בענין הוא (חכמים) המברך
רק  והובא כו'" בניך "א"ת כאן שליתא הדפוסים רוב לפי משא"כ

מדבר הכתוב הרי בניך ipyaהכתוב, "וכל א) "בניך": נק' א' שכל סוגים,
icenl– –icinlzה'" השני "בניך" ב) שם), במצו"ד (וכמ"ש חכמים

" שרק ר"י כדעת והוא בעולם. שלום מרבים הם שגם העונה lecbחכמים
הםxzeiאמן העיקר שמ"מ [אלא כנ"ל. חדש גדר לא אבל icinlzכו'",

" (בדוגמת רק lecbחכמים מזכיר אר"ח ר"א א) שלכן: כו'"), העונה
icinlz בוא"ו רק הוא שלום מרבים שחכמים זה בהכתוב, גם ב) חכמים.

המוסיף*].

נדרי 84) מכלל נדר הוא "הנזירות (שגם בכלל הנדרים ענין וע"ד
ממה  יותר וסייגים גדרים ע"ע שמוסיף נזירות הל' ריש רמב"ם – איסור"
[המתורגם] לקו"ש (ראה יותר נעלה גילוי עי"ז ונמשך התורה, שאסרה
(ראה  חפצא איסור הוא (בגלוי) הרי שבנדרים אלא וש"נ). 58 ע' ח"ד
הרי  ונזירות ,12 הערה שם לקו"ש ראה – בהחפץ קדושה ב) ב, נדרים

בקדושת קדוש נעשה צפע"נ sebd(בגילוי) ראה ח. בפסוק (כבספרי
נג). סי' ח"א מהרי"ט שו"ת (ראה נאסר וממילא ,(22 שבהערה

אוה"ת 85) וראה ד. לו, שה"ש ואילך. ד לא, אמור לקו"ת ראה
מא"א. שמשון נזירות א'רלו: ע' משפטים

וש"נ.86) ואילך. תקיח ע' עקב אוה"ת רע"ד. ב, ויקרא לקו"ת ראה
אמן  העונה גדול ד"ה וראה ועוד. תקעה. ע' עקב (להצ"צ) ביאוה"ז

תשכ"ב.
חכמה  בחי' שהוא בבי"ת מתחיל דברוך שם: ובביאוה"ז באוה"ת
לנזיר  השייכות ביותר מובנת ועפ"ז כו'. כתר שהוא באל"ף מתחיל ואמן

הקודמת. שבהערה כבלקו"ת הכתר, מבחי' שממשיך
ובכ"מ.87) שם. תו"ח ויגש. ר"פ תו"א ראה
ד.88) קיד, ג. פט, ויקהל מתו"א להעיר

,"'d icenl" eidi (`) "jipa lk"c `xwc eheyt :zvw xg` oepbqa (a ,eiptl` (mb) i`w "mely axe"c l"i ixd ± "jipa mely axe" 'ad jipaa xn`p "mely"y s`e (*©
.(ixwz l`c cenild ote` c"re) minkg ± (l"pdl xzeia aexwd) beq cer daxn jipac xezid "mnely" 'ek xviw `lcne ."(jipa) mely ax" (a)e cere
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"ÔÓ‡
בזמן  דרגות: שתי יש אמן" ה"עונה במעלת אך
והאתכפיא  הבירורים בעבודת מעלה יש אמנם הזה,
השלימות, בשיא אינה זו שעבודה כיון אך שלמטה,

אתכפיא. פני על באתהפכא היא העיקרית המעלה

דוקא  תתגלה שאז לבוא, לעתיד תהיה אחרת דרגא
ה"מטה" עבודת של והבירור 81החשיבות הזיכוך כי ,

לחלוטין  מושלם אעביר 89יהיה הטומאה רוח ואת –
תהיה  ולכן מאתכפיא, שנובעת אתהפכא – הארץ מן

הגוף  מן ניזונית ונשמה בגוף, נשמה .90דוקא

נהוראי: ורבי יוסי רבי של השיטות שתי הן ואלה

אלקים iqeiרבי בגימטריא (בגימטריא 91–
המברך",92הטבע  מן יותר אמן העונה "גדול אומר – (

איֿמחאתו  עלֿידי נזירותו בקדושת הוסיף ושמשון
יש  ואמנם, המלאך, ציווי מצד היתה שהיא מכפי יותר
ה"מברך" פני על ה"מטה" ובעבודת באתכפיא מעלה

קשור  זאת עם יחד אך מלמעלה. המשכה "יוסי"93–
המשכה  על המצביע הקודש, בלשון "יוסף" לשם

מלמעלה  .94וגילוי

הזה, בזמן המעלה על יוסי רבי מדבר ולכן

פני  על נעלים אינם ואתכפיא תתאה' ש'יחודא
איןֿ של באופן ואתהפכא, עילאה' 'יחודא ה"מברך",
בהמשכה  מעלה יש כי גמור), נזיר אינו (שמשון ערוך

לאתהפכא. הגורמת מלמעלה

רבי זאת –i`xedpלעומת הקודש בלשון שם אינו
מצד  שהיא כפי התורה של גילוי על המצביע דבר

מלמ  של עצמה – התרגום בשפת שם זהו אלא – עלה
שם  להיות ומתעלה ש"מתברר" כפי אומות, שבעים

.95בתורה 

רבי של השם משמעות זאת, עם היא i`xedpיחד
xe`96"מאיר" הקודש בלשון לא אך בלשון 97, אלא ,

התרגום.

אמן  העונה של מעלתו אודות מדבר הוא לפיכך
המברך  פני על לאיןֿערוך נעלית שהיא לבוא, לעתיד

" –minyd" ,"oigvepe בשלימותה תתגלה אז כי – "
ה"מטה" עבודת הבירורים, עבודת של ,98המעלה

אומות  שבעים של והלשונות העולם עניני עד 99בירור ,
גילוי  של המעלה גם ה"מטה" בעבודת תהיה אשר
עלֿידי  הבאה אתהפכא אתהפכא. של נהוראי, אור,

תתאה  ויחודא עילאה יחודא של הצירוף .100אתכפיא,

(*d"kyz `"pn 'd ,fenz a"i zegiyn)

•

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

ובכ"מ.89) פל"ז. תניא ראה
תרנ"ט.90) תכלה לכל ד"ה וראה פצ"אֿב. תרל"ז וככה המשך ראה
יום).91) בכל ד"ה ובפרש"י רע"א נו, סנהדרין (וראה א רכג, זח"ג

פ"פ. שם וככה המשך
פ"ב.92) י"ב שער פרדס
גיטין).93) (הל' שמות בדיני ראה
א.94) מד, ויגש תו"א
ואילך.95) ד עז, משפטים תו"א
חכמים.96) עיני שמנהיר נהוראי ר' ב): (יג, עירובין ראה
נהוראי".97) ר' אלא שמו ר"מ "לא שם עירובין ראה

במחלוקת  משא"כ ר"נ, כאן שנקרא מה ויומתק יובן ועפ"ז
דשם  יוסי, ור' מאיר ר' שם איתא א) כח, (תענית העצים נדבת במשפחות

המעל  ר"מ שבתורהמדגיש הביטול בענין שם `xeה איתא ולכן דוד, –
אורxi`n"רבי – "w"dla,מאיר לגבי יוסף) משם קיצור (שהוא יוסי ורבי ,

.87 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה – יואב שבבירורים, המעלה מדגיש
בלקו"ת 98) מ"ש ע"פ שמואל לנזירת השייכות ביותר ויומתק

הבירורים  מעלת שזהו"ע ס"ג, בגימט' שחנה בתחלתו) (שמואל להאריז"ל

הובא  – (ע"ח ממ"ה למעלה בס"ג יתעלה דב"ן לעת"ל, שיהי' ואתעדל"ת
א). ו, במדבר שם וראה ובכ"מ. ג. מז, בחקותי בלקו"ת ונתבאר

עשתה חנה שבנדו"ד שםjxandעניןdlgzddואף –d"n(דוגמת (
אמן) עונה שעליו – (שלו המברך מן יותר  אמן העונה גדול אמרו הרי
בחילוק  ואילך), ד קיט, (עקב ביאוה"ז גם (וראה במברך דרגות וכמה
שמואל  דנזירות לנדו"ד מיוחדת ושייכות וכו'), המצות ברכת דברה"נ,
גבר, תסובב – שסו"ס בנקבה, התחלתן דשניהם זמ"ז) (דלמדין ודשמשון

לעת"ל.
כענין99) אמן עניית תתקפ: ע' תצא אוה"ת בירור mebxzראה שהוא

בקדושה. שיוכלל ק"נ
(100.1724 ע' ויצא שם. עקב פ' שם. אוה"ת ראה

במעלת המס' בסיום גם יובן הנ"ל יחו"ת,icinlzע"פ מקבל, – חכמים
(ראה  ויחו"ת יחו"ע יחוד בעולם, שלום מרבים שהם יחו"ע, – חכמים לגבי
בניך  "א"ת הלימוד מפורש אינו הנוסחאות שלרוב א), כז, פרשתנו לקו"ת
שבמעלת  האי"ע בגילוי (מאיר) מפורש אינו עדיין עכשיו כי בוניך", אלא

שלעת"ל. יחו"ת

.98 dxrd lirl d`xe .`"hily x"enc` w"k ± h"glai ± ly en` ± d"r dpg zxn zipwcvd zipaxd ixg` yicw zxin` meiq mei (*
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

Ì‰ÈÈ· ¯„Ò‰Â ,"Ì‰Ï ¯ÂÓ‡"Ï È"˘¯ È˘Â¯ÈÙ

ישראל  בני את תברכו "כה כהנים ברכת על בציווי
להם" "1אמור המילים את רש"י מפרש ,mdl xen`,

דישנ"ט  בלע"ז שמור זכור mdl.2כמו xen` שיהיו ,
שומעים. בחפזון `xenכולם תברכם לא מלא, ,

שלם". ובלב בכוונה אלא ובבהלות

רש"י  מצטט הפירושים משלושת אחד שבכל מזה
ו"אמור" (פעמיים) להם" "אמור המילים את הפסוק מן

ענין  מסביר הפירושים מן אחד שכל מובן, אחת), (פעם
המצוטט. בביטוי אחר

מפרש  הראשונות הפעמים בשתי להבין: יש אך
הוא  השלישי ובקטע "להם", המילה את גם רש"י
היה  הוא כך, ואם בלבד, "אמור" המילה את מפרש
הפירושים  שני לפני השלישי הפירוש את להקדים צריך

הראשונים.

בפני  ענין הוא פירוש שכל שלמרות מובן, מזה
כי  זה, בסדר להופיע צריכים הם זאת בכל עצמו,

רק  מתעורר השלישי הפירוש מבאר שאותו הקושי
הקודמים. הפירושים שני לאחר

.·

ÂÈÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â È"˘¯ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ Â˘Â¯ÈÙ

זכור  "כמו – רש"י של הראשון הפירוש לגבי
המפרשים  יש – את 3שמור" לתרץ מתכוון שרש"י ,

אלא  ציווי, בלשון שאיננה "אמור", במילה הקושי
מנוקדת  איננה ה"אל"ף" – מקור או הווה בלשון
– המילה בסוף וא"ו בתוספת בחיריק (או בסגול

בקמץ: אלא אמרו),

מסויימים  מפרשים לפי מסביר, שאכן,4ורש"י ,
" לשון אלא ציווי, איננה כאן "אמור" ",deedהמילה

ל"זכור" הדבר דומה דופן, יוצאת תופעה זו ואין

מצביעה  ציווי, במקום הבאה הווה, שלשון ו"שמור",
שכבר  כפי תמידית, להיות צריכה שהאמירה כך על

רש"י okביאר iptl"זכור" המילה לזכור 5את לב "תנו :
cinz."...

אחרים  מפרשים מסבירים זאת , שלמרות 3לעומת ,
היא  הרי ציווי, לשון איננה (בקמץ) ש"אמור"
המקור  את בתורה שמוצאים אומר, ורש"י ה"מקור",
לשונות  שהן שמור", זכור "כמו ציווי: של בשימוש

ציווי. שכוונתן למרות מקור, של

אם  אחרים: לקשיים בנוסף קשה, זה כל לפי אבל
מצטט  הוא מדוע "אמור", המילה את רק מבאר רש"י

"אמור  בקיצור: אומר ואינו "להם", המילה את –6גם
שמור"? זכור כמו

דוגמאות  שתי רש"י מביא מדוע להבין: יש כן
של בדוגמא מסתפק ואינו ו"שמור", בלבד xekf"זכור"

בלבד?xenyאו

.‚

ÂÈÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â È"˘¯ Ï˘ È˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰

כולם  שיהיו להם "אמור רש"י, של השני בפירוש
המפרשים, כדברי בפשטות, היא הכוונה שומעים",
ברכת  את לומר יכול שהכהן בטעות מחשבה למנוע

הקהל  שמיעת בלי עצמו לבין בינו אלא 7כהנים ,
"אמור להיות שומעים".mdlשצריך כולם שיהיו

את  לומד רש"י אם – נפשך ממה א) להבין: צריך
" המילה מן כולםmdlדבריו "שיהיו – "mirney אין ,"

צרי  הוכחת הוא ואם "אמור"? המילה את לצטט ך
"אמור" המילה מן גם היא צריכה dxin`dy,8רש"י

הענין  כי יותר, סביר (שזה "להם" שתגיע באופן להיות
הכהנים, אמירת על המדבר הפסוק לתוכן יותר מתאים
להתבטא  רש"י היה צריך ישראל), בני שמיעת על ולא

הגמרא  ללשון בדומה לכך, צריכה 9בהתאם שהאמירה ,
רם" "בקול .10להיות
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כג.1) ו, פרשתנו
דישנ"ט",2) "בלע"ז ליתא רש"י כת"י ובכו"כ ראשון שבדפוס להעיר

כו'. שמור זכור כמו הא' ד"ה כל ליתא שני ובדפוס
ועוד.3) רחובות. באר חיים. מים באר זכרון. ספר גו"א. ראה
כאן.4) רא"ם
ח.5) כ, יתרו
יז.6) כה, פנחס בפ' וכן שם. יתרו בפ' וכמו

ספר 7) גו"א. ראה סע"א). לח, (סוטה ובגמרא – כאן כבספרי
הזכרון.
גו"א.8) ראה
שם.9) סוטה

אמור 10) ת"ל בלחש אלא אינו או רם בקול תברכו "כה בגמרא אבל
לחבירו". שאומר כאדם להם
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הברכה  אמירת את לשלול מתכוון רש"י אם ב)
mnvr oial mpia בפירוש זאת אומר הוא אין מדוע ,

תברכם  "לא הבא: בפירושו שולל שהוא (כשם
ולכאורה, ובגמרא? ב"ספרי" שנאמר וכפי בחפזון..."),
עשר  "בן לומדים שאותם ובגמרא, בספרי אם אדרבה:
לבאר  צריך לגמרא", עשרה חמש ו"בן למשנה"
או  עצמם לבין בינם יברכום שלא היא שהכוונה

בפירושו 11בלחש  רש"י זאת לבאר צריך ודאי הרי –
למקרא". חמש ל"בן המיועד

" בביטוי רש"י משתמש מדוע שומעים"mlekג)
בהמשך  נאמר הדבר אמנם, הכוונה? למי מסביר ואינו
להם", אמור ישראל בני את תברכו "כה הפסוק ללשון
אלא  מקום, בכל ישראל בני לכל הכוונה אין הרי אך
יציין  שרש"י מתאים והיה מעמד, שבאותו ליהודים
שומע" הקהל כל "שיהיה – ב"ספרי" שנאמר כפי זאת,

וכדומה.

.„

ÂÈÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â È"˘¯ Ï˘ È˘ÈÏ˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰

בחפזון  תברכם לא מלא, "אמור, השלישי, בפירוש
א) להבין: צריך שלם", ובלב בכוונה אלא ובבהלות

של הענין הרי פעמים מספר xqgeכמוסבר `ln אינו
שרש"י מקרא של בפשוטו –aiigקושי לתרצו

שהן  בחומש המילים של המכריע ברוב ואדרבה,
אם  אלא כך, על מתעכב רש"י אין חסרות, או מלאות
הענין  ידי על המתורץ מקרא של בפשוטו קושי יש כן

הקושי מהו להבין: אפוא צריך וחסר. מלא o`kשל
ה"מלא"? שמתרץ מקרא של בפשוטו

את  יברכו שהכהנים הדעת על בכלל עולה מדוע ב)
כך? על להזהיר שצריך ובבהלות, בחפזון ישראל

הקדושֿברוךֿהוא 12במדרש  להם "אמר נאמר:
את  מברכים שתהיו לכם שאמרתי מפני לא לכהנים:
אלא  ובבהלות, באנגריא אותם מברכין תהיו ישראל
של  הפשוטה והמשמעות הלב", בכוונת מברכין תהיו

המפרשים  כדברי אלו, שהקדוש13ֿדברים שכיון היא, ,

יעשו  הם ישראל, ברכת את לכהנים מסר ברוךֿהוא
והגערה" "מהירות של באופן .14זאת

כך, שאם רש"י, מתכוון שלכך לומר אפשר אי אך
ברורות. במילים זאת אומר היה הוא

מתאימים  הדברים אין למה בפשטות ומובן
הציווי  נלמד לפניֿכן כבר כי מקרא, של 15לפשוטו

חפץ  שהכהן כשם ובדיוק כמוך", לרעך "ואהבת
בכוונה  אלא בחפזון זאת יעשו לא אותו יברכו שכאשר
את  יברך הוא כאשר ינהג ודאי הוא כך שלם, ובלב

.16ישראל 

הכהנים  לברכת שהסברא לחשוב אפשר אי גם
יתבלבלו  שהכהנים משום הוא ובבהלות בחפזון
עליהם  מצווה שהקדושֿברוךֿהוא העובדה מן ויבהלו

ישראל, את לברך

הקדושֿברוךֿהוא  של שציוויו להזהיר נחוץ אם כי
להזהיר  התורה היתה צריכה וכדומה, לבהלה יגרום לא
הקדושֿברוךֿ שמצווה הראשונות במצוות מיד זאת
ברכת  במצות עתה רק ולא וכדומה, בא בפרשת הוא,

בפרשת .yp`כהנים,

בשני  להשתמש בדיוקו רש"י כוונת מהי ג)
זאת  לוקח הוא ומנין ובבהלות", "בחפזון ?17הביטויים

שני  לגבי השאלה מתעוררת לכך בדומה ד)
שלם",הביטו  ובלב "בכוונה החיובי: בצד רש"י של יים

אחד  ביטוי רק מוזכר אכן במדרש כאשר ובמיוחד
הלב" .18"בכוונת

.‰

¯Â˜Ó ÔÂ˘Ï· ÈÂÂÈˆ "Ì‰Ï ¯ÂÓ‡"

רש"י  של ההכרח הוא: האמור לכל ההסבר
מן  נובע שמור" זכור "כמו הוא ש"אמור" להסביר
שתי  את רש"י מצטט ולכן להם", "אמור המילים

הללו: המילים

אמור" ישראל בני את תברכו "כה כתוב היה אילו
אלא  ציווי, איננו ש"אמור" בפשטות, לפרש היה ניתן
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בלחש",11) אלא אינו "או ובגמרא עצמו", לבין בינו "או בספרי
עצמם  לבין בינם הברכה "א"א כג סו"ס קכח סי' או"ח אדה"ז ובשו"ע

ואכ"מ. בלחש".
יו"ד.12) כאן תנחומא (בסופו). ד פי"א, פרשתנו רבה
ובכ"מ.13) שם. מהרז"ו ופי' מת"כ ראה
עבודתו 14) לעבדו ומצוה המדבר זה "כאדון וממשיך שם. מת"כ

נעשית  עבודה במ"ע פי' אנגריא ושם: שם, מהרז"ו וראה ומלאכתו".
כבמדרש. "באנגריא" גם אי' דפרש"י ראשון שבדפוס ולהעיר באונס.

כח.15) יט, קדושים

ישראל16) עמו את לברך הברכה פרשתנו dad`aונוסח זהר וראה .
סי"ט. קכח סי' אדה"ז שו"ע ב. קמז,

ומהירות".17) בהלה "לשון בחפזון פירש יא) (יב, בא שבפ' ובפרט
פ"ב. תרל"ז וככה המשך וראה

"שתשלוט 18) פרש"י בסיום אי' דפרש"י ובכת"י דפוסים בכמה
כוונת  דאם וצע"ג להם", נאמר "לכך ומסיים (כבמדרש) בהם" הברכה
מכת"י  ובא' פירושו. בתחילת להעתיקו הו"ל "להם" גם לפרש רש"י
"לכך  הסיום וליתא פירושו, בתחלת "להם" תיבת גם מועתקת דפרש"י

להם". נאמר
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בני  את תברכו כך היתה: הפסוק ומשמעות מקור,
באמירת  "יברכך...".19ישראל

לשון  זוהי הרי להם ", "אמור שכתוב כיוון אך
וכדומה. עתה, זה שהוזכר להם" יטמא "לא כמו ציווי,

"אמור" כתוב מדוע השאלה: מתעוררת כך, ואם
או  (בסגול, ציווי בלשון ולא (בקמץ) מקור בלשון

?20"אמרו")

ציוויxewnלשון שונים,dlertlולשון ענינים הם
הפעולה  ענין את שולל המקור .21כי

הוא  להם" ש"אמור שלמרות רש"י, מסביר לכן
(בקמץ) מקור בלשון להשתמש אפשר זאת בכל ציווי,
"זכור" שאצל כשם בדיוק שמור": זכור "כמו –

משתמשים 22ו"שמור" זאת ובכל לציווי היא הכוונה
כפי  תמידי, לענין שמתכוונים כיוון מקור, בלשון
בלשון  להם" "אמור הציווי נאמר גם כך רש"י, שמפרש

ענין היא כהנים שברכת מפני .icinzהמקור

.Â

"¯ÂÓ˘"Â "¯ÂÎÊ" ÌÈÈÂËÈ·‰ È˘Ó ‰ÁÎÂ‰‰

הן  ההוכחות, לשתי רש"י זקוק מדוע יובן זה לפי
וה  אינה "זכור" בלבד מ"זכור" ההוכחה "שמור": ן

המקור  בלשון להשתמש מתאים ב"זכור" כי מספקת,
רש"י  כפירוש תמידית, היא הזכירה כי ציווי, לצורך

לזכור לב הלב cinz"תנו לתשומת היא (הכוונה "...
"cinz xekfl"23,מסויים לזמן מוגבל שאינו ענין וזהו ,(

בזמנים  אלא תמידי, ענין אינו להם" "אמור הציווי ואילו
בשנה  של 24קבועים פשוטו שעלֿפי נאמר אם ואף .

זו  אין עדיין יום, בכל כהנים ברכת להיות צריכה מקרא
אחת  מפעם יותר לא ב"זכור", כמו ביום.25תמידיות

ומזה  מ"שמור", גם הוכחה רש"י מביא לפיכך
למה  מציין ואינו שמור" "זכור בפשטות אומר שרש"י
שמור" "זכור לביטויים היא שכוונתו מובן הכוונה,
זכור  הביטויים ואלו ביניהם, וקשורים נלמדו שכבר

שבת: לגבי ושמור

קשורה  היא תמידית, פעולה אינה שבת שמירת
בלשון  הציווי נאמר זאת בכל אך בלבד, השבת ליום
זוהי  תמידי. ענין על המצביע בקמץ) ("שמור" המקור
הזמן, כל נעשית שאינה פעולה לגבי שגם לכך הוכחה
מתאים  קבועים, ובזמנים מסויימת במחזוריות אלא

המקור. בלשון להשתמש

כי  מ"זכור", אף פחותה בלבד מ"שמור" ההוכחה
שלילה, אלא חיובית, פעולה אינה שבת" "שמירת
בלשון  השימוש מתאים אז שרק לחשוב היה וניתן

למרות כי מסויים,meiwyהמקור, בזמן הוא ה"שמור"
רגע, בכל קיימת "שמור" של השלילית המשמעות הרי
עושים  כאשר שבת מחללים אין החול בימות ואף

מלאכה.

מ"זכור", היא והעיקרית הראשונה ההוכחה לכן
תמידית  היא שאין זכירה, של חיובית פעולה שהיא
בלשון  הציווי נאמר זאת ובכל "שמור" שלילת כמו

מקור.

שברכת  שלמרות להם", "אמור לגבי מובן וכך
בכל  מסויים, לזמן קשורה אלא תמידית, אינה כהנים
להשתמש  מתאים קבועים, בזמנים שמדובר כיוון זאת
את  שמוצאים כפי תמידיות. על המורה מקור, בלשון

המנורה  אצל "תמיד" בכל 26הביטוי שדלקה כיוון
למרות היממה.לילה, כל במשך דלקה שלא

.Ê
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את  כאן מציינת התורה אין אם א) קשה: זה לפי
onfd המילים מוסיפות מה כהנים, ברכת של הקבוע

בני  את תברכו "כה שנאמר לאחר להם" "אמור
:27ישראל"

"כה  המילים לפי לחשוב היה שניתן לתרץ, וקשה
שכאשר רשות, היא כהנים שברכת evxzתברכו...",

" שזהו dkלברך מיד התורה מדגישה ולכן תברכו",
– להם" "אמור – ציווי
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כאן.19) ת"י גם ראה
קאי 20) דאמור אונקלוס) ותרגום (כהספרי מסתבר לא דבפשש"מ

ועוד. רא"ם ראה לכהנים, שיאמר החזן על
ואילך.21) 135 ע' חי"ד בלקו"ש לקמן) (ובהבא בכהנ"ל ראה
(ה,22) ואתחנן שבפ' שמור תיבת למד לא עדיין חמש שהבן דאף

שם. יתרו בפ' רש"י הביאו הרי יב),
תהא 23) יפה חפץ לך נזדמן ב"אם רק לא הוא בזה הזכירה שכוונת

ג) יג, (בא דיצי"מ הזכירה משא"כ תמיד", לזכור לב "תנו אלא מזמנו"
בכל יצי"מ שמזכירין "למד "זכור"meiדפרש"י שנאמר מפני אי"ז "
את "זכור מהלשון כ"א מקור, dfdבלשון mei שם רש"י העתיקו (שלכן "

" וכלשונו פירושו) שם.cnlבתחילת לקו"ש בארוכה וראה ."
אדה"ז 24) סידור וש"נ. סנ"ז. סקכ"ח אדה"ז שו"ע הלכה ע"ד ראה

בתחלתו. כהנים ברכת
ראה 25) – יום בכל שיברכו התורה מן מ"ע הלכה: ע"פ שהוא כפי

ר"ס  אדה"ז שו"ע שע"ח. מצוה חינוך תפלה. להל' בהכותרת רמב"ם
שו"ע  ב. כו, תענית ראה – תפלה בכל כפיהם שישאו תקנו וחכמים קכח.

שם. אדה"ז
ע'26) חי"ז [המתורגם] לקו"ש תמיד. ד"ה תצוה ר"פ פרש"י ראה

.108 ע' לקמן וראה .56
כאן.27) לדוד משכיל גם ראה
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הפוך  להיות הסדר היה צריך זה לפי תחילה 28כי :
" הפרט אחרֿכך ורק כהנים, ברכת על הכללי dkהציווי

הברכה. נוסח – תברכו"

"אמור מכך: יותר מיותר,mdlב) ביטוי רק אינו "
הברכה  נוסח הברכה: לשון את לכאורה סותר הוא אלא
אליך  יאר.. וישמרך, "יברכך... – יחיד בלשון הוא כולו

"אמור ואילו – לך" אליך.. ישא.. הוא mdlויחנך, "
רבים. בלשון

הציווי  על רק מדובר שאין לומר, רש"י מוכרח לכן
" הנוגע ענין על גם אלא הכהנים, מצד ",mdlלברכה

שומעים". כולם "שיהיו – לשומעים ישראל, לבני

בלשון  אכן היא הכהנים ברכת הוא: לכך ההסבר
כיחיד. עצמו בפני יהודי כל מברכים הם כלומר, יחיד,

"שיהיו באופן לברך הכהנים צריכים זאת, mlekעם
והיחיד האחרים שכל היחיד ernyiשומעים", כיצד

" – ככלל ".mlekמתברך,

רש"י  מתעכב זאת כל לאחר רק מדוע מובן, ובזה
בחפזון  תברכם "לא ומסביר: "אמור" המילה על
ביחד, הענינים כל להיות שצריכים כיוון ובבהלות":

והכוונה לכלל,lklהברכה והכוונה והברכה יחיד,
"בחפזון", יברך שהכהן לכך לגרום הדבר עלול

הברכה – "יברכך" בברכה ייחפז הוא ,jlכפשוטו,
אחד envrלכל ipta ליהודי להתכוון צריך הוא כי ,

– "ובהלות" – ל"כולם" וכן וכו', והשלישי השני
מרוב  להתבלבל עלול הוא ובלבול: בהול מלשון

כוונות.

כדי  "מלא", אמור שכתוב רש"י מסביר ולכן
במילואה  להיות צריכה שהאמירה במיוחד, להדגיש
להיות  צריכה – שלם" ובלב "בכוונה ובשלימותה,

dpeek ללא זאת עם וביחד לכלל, והן יחיד לכל הן
שלם". "בלב אלא בלבול,

את  לברך שעליו שכיוון לחשוב עלול הכהן כלומר,
לכן  מלבו, בחלק יהודי כל יברך הוא ישראל, עדת כל

לבו. בכל יהודי כל לברך עליו שלם", "ובלב נאמר

.Á
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זה: רש"י בפירוש תורה" של מ"יינה

– להם" ל"אמור רש"י שמביא הדוגמאות שתי
את רק מסבירות אינן – שמור" זכור milind"כמו

כהנים: לברכת הקדמה מהוות גם אלא להם", "אמור

ועל  נכסיך", "שיתברכו רש"י מפרש "יברכך" את
ליטול  שודדים עליך יבואו "שלא רש"י אומר "ישמרך"
בשר  אצל זה ענין מתרחש כיצד מרחיב (ורש"י ממונך
אבל  זו במתנה לו יש הנאה מה מתנה... שהנותן ודם)
ולכאורה  השומר". הוא הנותן הוא הקדושֿברוךֿהוא
שבאים  "כיוון רש"י בפירוש האריכות מובנת אין

ונו  ממנולסטים אותה efטלים dpzna el yi d`pd dn,"
בכך? מוסיף רש"י ומה פשוט, דבר זהו לכאורה, כי,

אינם  וישמרך" – ש"יברכך רש"י מדגיש בכך אלא
נכסיך" "שיתברכו אחת ברכה אלא שונים, ענינים שני
לולא  כי הנכסים, את שומר שהקדושֿברוךֿהוא באופן
ברכה  שום אין לו", יש הנאה "מה הרי "ישמרך",

ב"יברכך".

שלום" לך וישם אליך פניו ה' "ישא לכך בדומה
חיוב  הכוללת אחת ברכה אלא שונים, ענינים שני אינם
ה' "ישא כאשר רק ייתכן שלום" לך "וישם ושלילה.

כעסו  יכבוש – אליך" .29פניו

(אמירת  להם" "אמור על רש"י מפרש לכן
שמור" זכור "כמו היא זו שברכה הזכירה 30הברכות), :

ענין  אלא שונים, ענינים שני אינם בשבת והשמירה
אחד  בדיבור ושמור ש"זכור עדֿכדיֿכך אחד,

שמירת 31נאמרו" ישנה כאשר מושלמת היא הזכירה
שמברכים  ברכה כל להם": "אמור גם וכך שבת.
וזהו  (שלילה), ושמירה חיוב כוללת ישראל את הכהנים
הוא  נכסיך" יתברכו – ש"יברכך כדלעיל, אחד, ענין

הוא הנותן "הוא – "וישמרך" של ורק xneydבאופן ,"
מושלמת. היא הברכה אז

שיהיו  להם, "אמור רש"י מפרש לכך ובהמשך
באופן  תהיה שהברכה לכך שההכנה שומעים", כולם
כאשר  היא – ושמירה חיוב הכוללת אחת ברכה – כזה
הענינים: שני יהיו הכהנים כוונת ואצל ישראל, אצל
במיוחד, אחד לכל יחיד בלשון היא הברכה – החיוב
בני  ובהרגשת בשמיעת והן הכהנים באמירת הן

"שיהיו שני: ומצד יחיד mlekישראל. כל שומעים",
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ראה 28) ההלכה. ע"ד וכ"ה תברכו. בכה הוא שהציווי כאן גו"א ראה
את  תברכו "כה הביא שעח מצוה ובחינוך כו. מ"ע להרמב"ם ספהמ"צ

ב(שלשה) עובר לדוכן עולה שאינו כהן ש"כל ועד להם". אמור dyrבנ"י
הלכות  סוף רמב"ם ראה ב). לח, (סוטה ושמו)" להם (אמור תברכו כה

שם. משנה ובכסף כעובר", זה "הרי כפים נשיאת

עה"פ.29) פרש"י
והתוצאה  הסימן שזהו – אליך" פניו ה' "יאר השני' בברכה ועד"ז

טז). לג, תשא פרש"י (ראה ויחונך" – של
כאן.30) מרמב"ן גם להעיר
שם.31) יתרו פרש"י
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האחרים, כל ואת האחר היהודי את שמברכים שומע
מציאותו  התבטלות שלילה, של ענין וזהו כדלעיל,

העצמית.

אבינו" ל"ברכנו הכלי זהו כאחד" "כולנו ,32וכאשר
"שקול  שהוא שלום", לך "וישם הברכה לכללות עד

הכל" צדקנו 33כנגד משיח בביאת בכך לשלימות ועד ,
שמו melyש" כולם 34" עמים אל "אהפוך יהיה שאז ,

אחד" שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה 35שפה

מכסים" לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי –36.

(l"yz `yp t"y zgiyn)
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פל"ב.32) תניא ראה
(33i"yxt.ו כו, בחוקותי
זוטא.34) ארץ דרך סוף השלום פרק

ספי"א.35) מלכים הל' רמב"ם ט. ג, צפני'
ספי"ב.36) שם רמב"ם ט. יא, ישעי'

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד סיון, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי השתיקה הארוכה נעם לי לקבל מכתבו מח' סיון, וכבקשתו, הנה כשאהי' על הציון הק' 
של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכיר את כל אלו שאודותם כותב להמצטרך להם 

ואחכה לבשורות טובות בזה.

במה שכותב אודות בנו... שי', הנה נבהלתי לראות במכתבו אשר לאחר שאחז הנ"ל בלימוד 
התורה הן בנגלה והן בחסידות הנה ממשיך הוא עתה בישיבה כזו שאין שם לימוד החסידות. והנה אף 
שהי' זמן מכמה דורות מקודם שלא היתה נחיצות גמורה לכאו"א בלימוד פנימיות התורה, ידוע אשר 
בדורותינו אלה, הרי בלשון האריז"ל המובא באגה"ק לרבינו הזקן סימן כ"ו, שמותר ומצוה לגלות 
זאת החכמה, ובפרט בדורנו זה של החשך כפול ומכופל, והמצב גרוע עוד יותר ויותר עי"ז ששמים חשך 
לאור ואור לחשך )ואם נראה זה בחו"ל הרי עאכו"כ שנראה זה באה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו בב"א(, 
הרי זה חוב גמור לעשות ככל האפשרי בהענינים דיראת שמים, אשר לימוד פנימיות התורה הוא אחד 

העמודים בזה. והתורה נקנית - בדבוק חברים.

והנה כל זה הוא בכלליות, אבל בפרט בנדון דידן, כיון שכבר הי' בנו שי' בד' אמות של לימוד 
זה, הרי אם פורשים מזה ח"ו, הרי זה נכנס בגדר בזיון חלק מהתורה, אם גם הטעם שאין הלימוד 
נאה בשביל פרט זה, הרי ידוע חומר האיסור בזה כדרז"ל בעירובין ס"ד ע"א. וכנ"ל שאיני נכנס בגדר 
השאלה עד כמה קרוביו של בנו או הדורות שלפנים במשפחתו החזיקו בלימוד זה, שבודאי יש ע"ז 
איזה לימוד זכות, אבל שונה הוא לגמרי בנוגע לבנו שי' כיון שזהו כבר בגדר דשנה כו'. מובן ג"כ ופשוט 
שרואים כמה אברכים שלא זכו להמאור שבתורה זוהי פנימיות התורה, ובכ"ז הם יראים ושלמים 
פנימיות  פלוני הידיעה שיש  בן  לפלוני  וכיון שבהשגחה פרטית הגיע  לנו,  ובהדי כבשי דרחמנא למה 
התורה ועוד זאת שמכמה סיבות הרי כבר הי' נמצא במוסד חינוך ברוחה של פנימיות התורה, הרי 
דינו דין אחר לגמרי. ואיני רוצה להאריך בכ"ז, כדי שלא להכאיב ולצער את כת"ר שי', אבל לכה"פ 
שורות הנ"ל מוכרח הנני לכתוב, כיון שכל ישראל ערבים זב"ז ומי שיש בידו למחות וכו' וידוע מרז"ל 
)שבת נ"ה ע"א( אם לפניך גלוי כו'. והעיקר מבלי להכנס בחשבונות, כיון שלדעתי זה יכול להיות נוגע 
ליסודות סידור חייו של בנו שי' באתי בשורות הנ"ל. וכנ"ל - בדאפשר, הצלחת הלימוד תלוי' כשהוא 

בסביבה המתאמת דוקא.

בכבוד ובברכה שיבשר טובות בכל הנ"ל.



עה

ואראה  במצרים  אשר  אחי  אל  ואשובה  נא  לכה 
לשלום. לך  למשה  יתרו  ויאמר  חיים   העודם 
ויאמר ה' אל משה במדין לך שב מצרים כי מתו כל 

האנשים המבקשים את נפשך

לז

ביאור הטעם, דהקב"ה אמר למשה ב"מדין" דוקא, "כי 
מתו כל האנשים" דעני חשוב כמת, עפ"י הגמ' ב"מ )נט 

ע"א( שאין מריבה אלא על עסקי תבואה וכו', ולא נקראו 
ישראל דלים אלא על עסקי תבואה וכו'.

כי1 מתו כל האנשים וכו' הנהו מי מייתי, והא אמר 

שנאמר  מקום  כל  יוחאי  בן  שמעון  ר'  משום  יוחנן  ר' 

ר"ל  אמר  אלא  ואבירם,  דתן  אלא  אינן  ונצבים  נצים 

עני,  כמת,  חשובין  ארבעה  ותניא  מנכסיהן  שירדו 

ומצורע, וסומא, ומי שאין לו בנים, עני דכתיב כי מתו 

כל האנשים.
נדרים סד, ב

שכשברח  )פירוש:  נפשיך,  את  המבקשים  האנשים  כל  מתו  כי   )1

שלא  ליתרו  השביע  משה  צפורה,  ונשא  ליתרו  ובא  ממצרים  משה 

יעזוב את מדין בלי רשותו, ומשה השביע כן ליתרו, שבין כך הי' ירא 

משה לשוב למצרים מחמת אלו שביקשו להרגו, היינו דתן ואבירם 

שילשינו עליו לפרעה וכו', והקב"ה התיר את שבועת יתרו ע"י פתח 

שמתו שונאיו, שהרי אילו הי' יודע משה שימותו לא הי' נשבע ]ראה 

)וכי האנשים האלו  מייתי  מי  הנהו  והגמ' שואלת(  ר"ן רא"ש[,  גם 

יוחנן  רבי  אמר  )הרי(  והא  שבועתו?(,  שהותרה  בשעה  מתים  היו 

משום רשב"י: כל מקום שנא' )בתורה( "נצים", ו"נצבים" אינן אלא 

דתן ואבירם )והלשון "ניצים" מופיע בפסוק )שמות ב', יג( העוסק 

יצאו  ואבירם  "ודתן  כז(  טז,  )במדבר  ו"נצבים"  בשונאיו של משה, 

נטלו  ואבירם  שדתן  וידוע  ואבירם,  דתן  היו  ששונאיו  הרי  נצבים", 

חלק במחלוקת קרח, וא"כ לא מתו?(,

אלא אמר ר"ל שירדו מנכסיהן )שנעשו עניים, ועני חשוב כמת, וכבר 

לא יוכלו להזיק למשה(.

כי מתו כל האנשים, לפי שנדר משה ליתרו שלא 
את  המבקשים  האנשים  אותן  בשביל  מצרימה  לשוב 

נפשו כדמפרש לקמן ויואל משה, ופתח לו המקום בכך 

לך שוב מצרים ומותר לך כדין שבשביל אותן שנדרת 

כבר מתים הן.

ואינו אלא דתן ואבירם, ולא מתו עד מעשה קרח, 
אלא האי כי מיתו שירדו מנכסיהן כבר בשעת הנדר.

רש"י

במדין  לשבת  נדר  משה  האנשים,  כל  מתו  כי 
ושלא לשוב למצרים, ופתח לו הקב"ה פתח שאם הי' 

ליתרו  שנדר  ואע"פ  נודר,  הי'  לא  שונאיו  שמתו  יודע 

חמיו מכל מקום עיקר הנדר הי' משום דבלאו הכי לא 

הי' רשאי לשוב למצרים מפני שונאיו.

כל מקום שנאמר נצים אינם אלא דתן ואבירם, 
שכן מצינו בהם )במדבר כו, ט( אשר הצו וכתיב )שם 

טז, כז( יצאו נצבים הלכך שני אנשים עברים נצים היו 

דתן ואבירם, וכן )שמות ה, כ( ויפגעו את משה ואהרן 

נצבים כלומר הנצבים פגעו במשה ואהרן והם היו דתן 

ואבירם אלמא לא מתו.

מנכסיהם,  שירדו  לקיש  ריש  כדאמר  אלא 
יכולין להזיקו שאין דבריהם  וכיון דעניים הם לא היו 

נשמעין, ועניות לאו נולד הוא דשכיח.

והנהו לא הוו  בנים,  לו  ומי שאין  ומצורע  עני 
למשה  להזיק  יכולין  היו  היו  עשירים  דאם  מצורעים 

מן  משולחין  היו  כן  דאם  ועוד  היו,  דמצורעים  אע"ג 

העיני  טז(  )במדבר  דכתיב  היו  לא  וסומין  המחנה, 

האנשים ההם תנקר, ובנים היו להם דכתיב הם ובניהם 

]צ"ל ונשיהם ובניהם והיינו קרא פרשת קרח טז פסוק 

כז[ אלא על כרחך עניים היו.
פירוש הרא"ש

ילקוט לוי יצחק על התורה
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עו

לא  ולאחותו  לאחיו  ולאמו  לאביו   – ז  ו, 
יטמא להם במותם כי נזר אלקיו על ראשו

היין,  מן  עצמו  דפורש  קדוש,  נק'  דנזיר  ביאור 
בעין,  עור  כתנות  דגרם  גפן,  ע"י  הי'  עה"ד  דחטא 
באלף,  אור  כתנות  יהי'  לע"ל  וכן(  החטא,  )דקודם 
קודם  אדה"ר  בגדר  דהוא  עליו"  אלקיו  "נזר  וזהו 

החטא וכו'

על ראשו  אלקיו  נזר  כי  ז(  ו,  )במדבר  הנזיר  כתיב אצל 
כמו שכתוב בכהן כי נזר שמן משחת אלקיו עליו, כי הנזיר 

הוא כמו כהן שלא יטמא למת ונקרא קדוש.

אמנם יש יותר מעלה בנזיר, כי הכהן לא זכה להנזר אלא 
על ידי שמן המשחה, אבל הנזיר נזר אלקיו עליו, ודבר זה 
צריך ביאור, ויתבאר גם כן בזה מה שאמר )שם שם, ב( כי 
ונעלם  מכוסה  פירושו  מופלא  ויהי'  נזיר  נדר  לנדור  יפליא 

כמו כי לא נפלאת היא ממך.

כתנות  קדוש  גופו  הי'  אדם  חטא  לא  אילו  כי  והענין 
אור1 ועתה נעשה כתנות עור ובשר חומר והושם בגן עדן 
ועתה  זר.  הי'  לא  כי  ראוי לעבודה  הי'  כי  ולשמרה  לעבדה 
שהוא  אהרן  בוא  עד  זר  נעשה  עור  כתנות  בהתלבשות 
במקום אדם ונתקן הזרות שבו על ידי שמן משחת קודש. 
משה  בענין  מזה  שכתבתי  מה  תצוה2  בפרשת  לעיל  ועיין 
זר  הי'  שלא  כלומר  לבן,  בחלוק  משמש  שהי'  ע"ה  רבינו 
שלבסוף  עד  אורה  הבית  נתמלא  שנולד  מעת  כי  מעולם, 
חלוק  וזהו  אור,  בכתנות  מלובש  הי'  והוא  פניו  אור  קרן 
הלבן נמצא לא הי' זר ולא הוצרך לתיקון כי לא בא הזרות 
אלא לאחר שנסתלק כתנות אור המאיר, ונגנז זה האור עד 
לעתיד כמו שנגנז אור העליון, ומשה רבינו ע"ה זכה תיכף 

לאורה.

לילך  הוא  כוונתו  מהיין  עצמו  את  שפירש  הנזיר  הנה 
במופלא, כלומר במה שנתכסה להיות כאדם קודם שחטא 
מכתנות  נפשט  להיות  לאדם  שגרם  התאוה  היפך  דהיינו 
אור, והי' על ידי גפן כי גפן הי' והוא אומר הריני נזיר כלומר 
במה  זמן  וקובע  יכולתי  בכל  מהתאוות  עצמי  את  אפרוש 
שאפשר לגופו להתקיים כי מה שהוא הכרחי לקיום הגוף 
כדי שתשאר הנשמה דביקה בגוף אין זה נקרא הולך אחר 

התאוה.

נזרו  ימי  במלאת  כך  ואחר  שער  לגדל  נצטווה  והנה 

1( אדם הי' גופו קדוש כתנות אור: עיין בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בראשית סימן שמ. פרשת ויקרא סימן יב. לג. פרשת צו סימן ו. לקמן סימן קלא. 

פרשת תזריע סימן קס.

התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  שכתבתי:  מה  תצוה  בפרשת  לעיל  ועיין   )2

פרשת מצורע סימן כג אות כד. כה. לב.

לגלח, כי אין ספק שהשער הגדל ביותר אז הגלוח הגמור 
יפסיד תואר בן אדם ואינו מבקש תאוה, מה-שאין-כן בדרך 

אמצעי מסלסל בשערו.

ואיתא בנזיר ריש פרק קמא )ד, ב( אמר שמעון הצדיק 
מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא )בלשון הגמרא חוץ מאדם 
אחד שבא אלי מן הדרום יפה עינים( אלא פעם אחד בא 
אחד לפני מן הדרום ראיתיו יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו 
להשחית  ראית  מה  בני  לו  אמרתי  תלתלים,  לו  סדורות 
והלכתי  בעירי  לאבא  הייתי  רועה  לי  אמר  נאה,  זה  שערך 
בבואה שלי  ונסתכלתי  המעיין  מן  ]לשאוב[ מים  למלאות 
ופחז יצרי עלי ובקש לטורדני מן העולם, אמרתי לו רשע 
שלך  שאינו  בעולם  מתגאה  אתה  מה[  מפני  ]ריקה  למה 
ותולעה,  רמה  להיות  עתיד  שהוא  במי  להיות[  ]שסופך 
על  ונשקתיו  עמדתי  )מיד(  לשמים.  שאגלחך  העבודה 
ראשו ואמרתי לו )בני( כמותך ירבו )נודרי נזירות( ]נזירים 
יפליא  כי  ב( איש  ו,  )במדבר  בישראל[, עליך הכתוב אמר 

לנדור נדר נזיר להזיר לה', עד כאן.

הראשון  אדם  בגדר  נכנס  כלומר  עליו,  אלקיו  נזר  וזהו 
קודם שחטא שלא הי' זר ואז הי' נזר אלקיו בלי שום אמצעי 
כמו הכהן שהוצרך לשמן, וזה הנזר עליו כל זמן נזרו אבל 
בכלות הזמן וישוב להיות כשאר בני אדם אזי מסתלק ממנו 
הנזר ועל זה הוצרך להביא קרבנות דוגמא של אדם הראשון 
שהוצרך לקרבן אחר שחטא כמו שאמרו רז"ל )שבת כח, 

ב( שור שהקריב אדם, וזהו טעם קרבן הנזיר.
של"ה עה"ת

ו, כג – דבר אל אהרן ואל בניו לאמור3 כה 
תברכו את בני ישראל אמור להם

ג' ברכות של ברכת כהנים יתקיים רק לע"ל וזהו 
"אמור" בתוס' וא"ו, כשיבואו תולדות מלא וא"ו – 

משיח, ורמזים בזה

ג' ברכות של ברכת כהנים בעולם הזה לא נתקיימו כלל 
רק לעתיד לבוא, אמור להם מלא בו' כשיבואו תולדות4 מלא 
גבי נחשון, כי שמו של משיח  יתירה5  ו'  וקרבנו  כן  בו', על 
קודם שנברא העולם6, בראשי"ת שית דרגין שמעיטה בהם 

משיח וירם קרן משיחו.
מגלה עמוקות

3( כה תברכו את בני ישראל: עיין בענין ברכת כהנים, ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת תצוה סימן קנב.

4( כשיבואו תולדות מלא בו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בחוקותי 

סימן קמב, ובהנסמן שם.

5( וקרבנו ו' יתירה גבי נחשון: עיין בזה לקמן סימן קיב. )קיד(.

6( שמו של משיח קודם שנברא העולם: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בראשית סימן א, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת נשא

עסקנות דצרכי ציבור אי אפשר שתפריע ואדרבא מסייעתו.
ממכתב ח' סיוון, תשי"ד
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(áë)íúáà úéáì íä-íb ïBLøâ éða Làø-úà àNð̈À¤²Ÿ§¥¬¥«§−©¥®§¥¬£Ÿ−̈
:íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ŒÌb ÔBL¯‚ Èa L‡¯Œ˙‡ ‡N∑ קהת ּבני על ׁשּצּויתי יׁשּכמֹו ּכּמה לראֹות עבֹודה , לכלל .ׁשהּגיעּו »∆…¿≈≈¿«≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(âë)ìL ïaîíéMîç-ïa ãò äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨©²¤£¦¦¬
ãáòì àáö àáöì àaä-ìk íúBà ã÷ôz äðL̈−̈¦§´Ÿ¨®¨©¨¸¦§´Ÿ¨½̈©«£¬Ÿ

:ãòBî ìäàa äãáò£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãë):àOîìe ãáòì épLøbä úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£−Ÿ§©¨«

(äë)ãòBî ìäà-úàå ïkLnä úòéøé-úà eàNðå§¨̧§¹¤§¦³Ÿ©¦§¨Æ§¤´Ÿ¤¥½
-úàå äìòîìî åéìò-øLà Lçzä äñëîe eäñëî¦§¥¾¦§¥²©©¬©£¤¨−̈¦§¨®§¨§¤̧

:ãòBî ìäà çút Cñî̈©½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÔkLn‰ ˙ÚÈ¯ÈŒ˙‡∑ הּתחּתֹונֹות עׂשר.Œ˙‡Â ∆¿ƒ…«ƒ¿»ְֶֶַַ¿∆

„ÚBÓ Ï‰‡∑ עּזים עליו יריעֹות לאהל .העׂשּויֹות …∆≈ְְֲִִִֶָָָֹ
e‰ÒÎÓ∑ אילים Á˙t.מאּדמים עֹורֹות CÒÓ∑ וילֹון ƒ¿≈ְִִֵָָ»«∆«ִ

.הּמזרחי  ְִִַָ

(åë)Cñî-úàå øöçä éòì÷ úàå|çút|çä øòLøö §¥Á©§¥̧¤«¨¥¹§¤¨©´¤´©©´©¤«¨¥À
íäéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò øLà£¤̧©©¦§¨³§©©¦§¥̧©Æ¨¦½§¥¸¥«§¥¤½
íäì äNòé øLà-ìk úàå íúãáò éìk-ìk-úàå§¤¨§¥−£«Ÿ̈¨®§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²¨¤−

:eãáòå§¨¨«
i"yx£ÔkLn‰ŒÏÚ ¯L‡∑והּמס הּקלעים ּכלֹומר, ¬∆««ƒ¿»ְְְִַַַָָָ

הּמׁשּכן  על ּומגּנים הּסֹוככים חצר, מזּבח ׁשל ועל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
סביב  Ì‰Ï.הּנחׁשת ‰NÚÈ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְִֶַָֹ¿≈»¬∆≈»∆»∆

להֹון" יתמסר ּדי ּכל "וית ּגרׁשֹון ּכתרּגּומֹו: לבני –. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָ

(æë)épLøbä éða úãáò-ìk äéäz åéðáe ïøäà ét-ìò©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´©¥«§ª¦½
íäìò ízã÷ôe íúãáò ìëìe íàOî-ìëì§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§©§¤³£¥¤Æ

:íàOî-ìk úà úøîLîa§¦§¤½¤¥−¨©¨¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ ממּנה מהּבנים הּכהן ואיזה ּבןֿאהרן איתמר ּביד .עליהם? «ƒ«¬…»»ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ÓÈÓÏ¯:כא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È·Ï˙כב  Ôep‡ Û‡ ÔBL¯‚ Èa ÔaLÁ ˙È Ïa«̃≈»À¿«¿≈≈¿«ƒ¿≈
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿«¿¬«¿

ÔÈLÓÁכג  ¯a „Ú ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«««¿ƒ
‡ÏÈÁ ‡ÏiÁÏ È˙‡c Ïk ÔB‰˙È ÈÓz ÔÈL¿ƒƒ¿≈»¿»¿»≈¿«»»≈»

:‡ÓÊ ÔkLÓa ‡ÁÏt ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»¿»»¿«¿«ƒ¿»

ÁÏÙÓÏכד  ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«≈¿¿ƒ¿«
:ÏBhÓÏe¿«

ÔkLÓכה  ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙ÚÈ¯È ˙È ÔeÏhÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿¿»¿»«¿«
È‰BÏÚ Èc ‡B‚ÒÒ„ ‰‡ÙBÁÂ d‡ÙBÁ ‡ÓÊƒ¿»»≈¿»»¿«¿»ƒ¬ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡lÚlÓƒ¿≈»¿»¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

„ÏÚÓ‡כו  ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„ È„¯Ò ˙ÈÂ¿»¿»≈«¿»¿»¿»»¿«¬»»
‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ Èc ‡z¯c Ú¯˙cƒ¿««¿»ƒ««¿¿»¿««¿¿»
ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èeh‡ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«≈¿»»»≈
:ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰Ï ¯ÒÓ˙È Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÁÏt»¿«¿¿»»ƒƒ¿¿«¿¿ƒ¿¿

Èaכז  ÔÁÏt Ïk È‰È È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¬…¿ƒ¿≈»»¿«¿≈
ÔepÓ˙e ÔB‰ÁÏt ÏÎÏe ÔB‰ÏehÓ ÏÎÏ ÔBL¯‚≈¿¿»«¿¿…»¿«¿¿«

:ÔB‰ÏehÓ Ïk ˙È ‡¯hÓa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»»«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ek).íäì äNòé øLà ìk úàå§¥¨£¤¥¨¤¨¤
,oFdl xqnziC lM zi :FnEbxzM§©§©¨§¦§§©§
didi oM m`e .i"Wx oFWl ,oFWxb ipal¦§¥¥§¨©¦§¦¥¦§¤

"dUri"EdUrnE oFrnA Wi`e FnM ¥¨¤§§¦§¨©£¥
lnxMa(a dk `"y)`Ed xW` eiqkp , ©©§¤§¨¨£¤

,xzFi oFkPde .oda dUFrxW` lM" ¤¨¤§©¨¥¨£¤
"mdl dUrimilk iM ,gAfOle oMWOl ¥¨¤¨¤©¦§¨§©¦§¥©¦¥¦
:mdl miAxfk dxez ©¦¨¤

(fk)ìk äéäz åéðáe ïøäà ét ìò©¦©£Ÿ¨¨¦§¤¨
.épLøbä éða úãáòon df i`e £Ÿ©§¥©¥§ª¦§¥¤¦

,xnzi` ,mdilr dpEnn mipAdoFWl ©¨¦§¤£¥¤¦¨¨¨
.oxd` xiMfi dOl iM ,oFkp Fpi`e .i"Wx©¦§¥¨¦¨¨©§¦©£Ÿ

WExR la`"didY eipaE oxd` iR lr", £¨¥©¦©£Ÿ¨¨¦§¤
EPni md ,mdiR lr mzcFar didYW¤¦§¤£¨¨©¦¤¥§©
ipFlR Exn`i ,mzcFar lr iPWxBd ipA§¥©¥§ª¦©£¨¨Ÿ§§¦



yp`עח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e oey`x meil inei xeriy

(çë)ãòBî ìäàa épLøbä éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®
ñ :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ízøîLîe¦̧§©§½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

ÓÊ‡כח  ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»
:‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ÔB‰z¯hÓe««¿¿ƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

úåòåáù ìù ïåùàø íåéì äøèôä

à ÷øô ìà÷æçé

ààéäéå|ìLaäMîça éréáøa äðL íéL ©§¦´¦§¦´¨À̈¨«§¦¦¸©«£¦¨´

øák-øäð-ìr äìBbä-CBúá éðàå Lãçì©½Ÿ¤©«£¦¬§«©−̈©§©§¨®

:íéýìû úBàøî äàøàå íéîMä eçzôð¦§§¸©¨©½¦¨«¤§¤−©§¬¡Ÿ¦«

áúéLéîçä äðMä àéä Lãçì äMîça©«£¦−̈©®Ÿ¤¦µ©¨¨´©«£¦¦½

:ïéëéBé Cìnä úeìâìâé-øáã äéä äéäýBý §¨−©¤¬¤«¨¦«¨Ÿ́¨¨´§©§ÂÂ̈

íécNk õøàa ïäkä éæea-ïa ìà÷æçé-ìà¤§¤§¥̧¤¦¯©Ÿ¥²§¤¬¤©§¦−

:ýåýé-ãé íL åéìr éäzå øák-øäð-ìrãLàå ìBãb ïðr ïBôvä-ïî äàa äørñ çeø äpäå àøàå ©§©§®̈©§¦¬¨¨²−̈©§Ÿ̈«¨¥¿¤§¦¥Á¸©§¨¹̈¨¨´¦©¨À¨³̈¨¸§¥´

:Làä CBzî ìîLçä ïérk dëBzîe áéáñ Bì dâðå úçwìúîääæå úBiç òaøà úeîc dëBzîe ¦§©©½©§¬Ÿ©−¨¦®¦̧½̈§¥¬©«©§©−¦¬¨¥«¦̧½̈§−©§©´©®§¤¸

:äpäì íãà úeîc ïäéàøîå:íäì úçàì íéôðk òaøàå úçàì íéðô äraøàåæìâø íäéìâøå ©§¥¤½§¬¨−̈¨¥«¨§©§¨¨¬¨¦−§¤¨®§©§©¬§¨©−¦§©©¬¨¤«§©§¥¤−¤´¤

:ìì÷ úLçð ïérk íéööðå ìâr ìâø óëk íäéìâø óëå äøLéçìr íäéôðk úçzî íãà éãéå §¨®̈§©´©§¥¤À§©¸¤´¤¥½¤§´Ÿ§¦½§¥−§¬Ÿ¤¨¨«¦¥´¨À̈¦©̧©¸©§¥¤½©−

:ízraøàì íäéôðëå íäéðôe íäéráø úraøàèeaqé-àì íäéôðk dúBçà-ìà äMà úøáç ©§©´©¦§¥¤®§¥¤¬§©§¥¤−§©§©§¨««Ÿ§²Ÿ¦¨¬¤£−̈©§¥¤®«Ÿ¦©´

:eëìé åéðt øár-ìà Léà ïzëìáéízraøàì ïéîiä-ìà äéøà éðôe íãà éðt íäéðt úeîãe §¤§½̈¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥«§´§¥¤»§¥´¨¨¼§¥̧©§¥³¤©¨¦¸§©§©§½̈

mixn zxhrmixn zxhr
àéäéå|ìLaäðL íéLBa eìbL ïBøçàä ìáBiä úðLaéréáøaLãBça ©§¦´¦§¦´¨À̈¦§©©¥¨©£¤¨¨«§¦¦¸©¤

éòéáøäéðàå Lãçì äMîçaéúééä æàCBúáéLðàäìBbäõøàì õeç ¨§¦¦©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦¬¨¨¦¦§«©§¥©−̈§¤¤

ìàøNéøäð-ìríLaíéýìû úBàøî äàøàå íéîMä eçzôð øák ¦§¨¥©§©§¥§®̈¦§§¸©¨©½¦¨«¤§¤−©§¬¡Ÿ¦«
äðéëMä úBàøî:áLãçì äMîça,øeîàäàéääúéääðMä ©§©§¦¨©«£¦−̈©®Ÿ¤¨¨¦ µ¨§¨©¨¨´

:ïéëéBé Cìnä úeìâì úéLéîçä©«£¦¦½§¨−©¤¬¤«¨¦«
âàaä ÷eñt ìL äàønä øetéñ øçà©©¦©©§¤¤¨©¨

ìà÷æçé-ìà äBäé-øáã äéä äéä̈Ÿ́¨¨´§©§ÂÂ̈¤§¤§¥̧
ïäkä éæea-ïaíéìBbä úà íçðì ¤¦¯©Ÿ¥²§©¥¤©¦

íúBéäa íb íänò äðéëMäL eòãiL¤¥§¤©§¦¨¦¨¤©¦§¨

íécNk õøàaäàø úBàønäå §¤¬¤©§¦−§©©§¨¨

ãîòLkøák-øäð-ìrøBäè íB÷îa §¤¨©©§©§®̈§¨¨

íénä ìòýåýé-ãé íL åéìr éäzå ©©©¦©§¦¬¨¨²−̈©§Ÿ̈«
äàeápä çk:ãçeø äpäå àøàå Ÿ©©§¨¨¥¿¤§¦¥Á¸©

ìBãb ïðr ïBôvä-ïî äàa äørñ§¨¹̈¨¨´¦©¨À¨³̈¨¸
úçwìúî LàåøòBáe áäìúîdâðå §¥´¦§©©½©¦§©¥¥§¬Ÿ©

äçéøæeïérk dëBzîe áéáñ Bì §¦¨−¨¦®¦̧½̈§¥¬
ïBâkìîLçäæä Làä àeäLéìa C §©«©§©−¤¨¥©¨§¦

ïLòä:Làä CBzîädëBzîeäàø dâpä CBzîúBiç òaøà úeîc ¤¨¨¦¬¨¥«¦̧½̈¦©Ÿ©¨¨§−©§©´©®
äæåøàBzúeîc ïäéàøîóeb:äpäì íãàåíéðô äraøàåíãà §¤¸©©§¥¤½§¬¨−̈¨¥«¨§©§¨¨¬¨¦−¨¨

çeø ìëì ãçà ,øLðå øBLå äéøàåúçàì,äiç ìëìúçàì íéôðk òaøàå §©§¥§§¤¤¤¨§¨©§¤¨®§¨©¨§©§©¬§¨©−¦§©©¬
íäìóeöøt ìëì:æäøLé ìâø íäéìâøåíé÷øt íewò éìaî ,äåLóëå ¨¤«§¨©§§©§¥¤−¤´¤§¨®̈¨¨¦§¦¦§¨¦§©´

úBizçzóëk íäéìâøók úeîãk ©§¦©§¥¤À§©¸¦§©

íéööðå ìâr ìâøíéëéìLî elàk ¤´¤¥½¤§´Ÿ§¦½§¦©§¦¦

Là úBöBöéðìì÷ úLçð ïérk ¦¥§¥−§¬Ÿ¤¨¨«
÷weæî:çíéãééãéåéãékíãà §¨¨©¦¦¥´¦¥¨À̈

úraøà ìr íäéôðk úçzî¦©̧©¸©§¥¤½©−©§©´©
íäéráøíäéããöíäéðôe ¦§¥¤®§¨¥¤§¥¤¬

ízraøàì íäéôðëåíéåL eéä §©§¥¤−§©§©§¨«¨¨¦

äæk äæ úBiçä úòaøàì:èeéä íäéôðk §©§©©©©¤§¤©§¥¤¨

úøáçúBòâBðå úBøaeçî-ìà äMà «Ÿ§²Ÿ§¨§§¦¨¬¤
dúBçà,íéðtä íäa úBqëì £−̈§©¨¤©¨¦

ïzëìá eaqé-àì íäéôðkìà ãvî ©§¥¤®«Ÿ¦©´§¤§½̈¦©¤

ãöøár-ìà Léàìeîeëìé åéðt ©¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥«
çeø ìëì íéðt íäì Lé ék:éúeîãe ¦¥¨¤¨¦§¨©§´

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

"KM oipr lr xAfB didi oFWxb ipAn¦§¥¥§¦§¤¦§¨©¦§¨¨
on `Vie ,KM xrFW F` xxFWn didie§¦§¤§¥¥¨§¦¨¦
Ewxti `l rQOA mbe ,KM zFrixid©§¦¨§©©©¨Ÿ¦§§
oxd` mzF` EEviW cr EPrhi `le§Ÿ¦§©©¤§©¨©£Ÿ
dciwtl oikixv mNk dPde .eipaE¨¨§¦¥ª¨§¦¦¦§¦¨

lM lr lMxn` xfrl`e ,iEPOd `EdW¤©¦§¤§¨¨£©§¨©¨
lr xAfB xnzi`e ,mi`iUPd zWlW§¤©§¦¦§¦¨¨¦§¨©

:ixxnE oFWxB¥§§¨¦
,úøîLîa íäéìò ízã÷ôe øîàåiM §¨©§©§¤£¥¤§¦§¤¤¦

iEPOd zrA mdOr didi dWn¤¦§¤¦¨¤§¥©¦

la` ,zFxnWOd mdil` Eciwti xW`M©£¤©§¦£¥¤©¦§¨£¨
cg` lMW ,mYxnWn didY xnzi` ciA§©¦¨¨¦§¤¦§©§¨¤¨¤¨
xn`ie ,oMWOd zFpgA Fcil eilM xifgi©§¦¥¨§¨©£©¦§¨§Ÿ©
mixEqOd milM Liptl ixd Fl£¥§¨¤¥¦©§¦

:iciAgk dxez §¨¦



עט

øLð-éðôe ïzraøàì ìåàîOäî øBL-éðôe§¥¬¥«©§−Ÿ§©§©§¨®§¥¤−¤

:ïzraøàìàéúBãøt íäéôðëå íäéðôe §©§©§¨«§¥¤¾§©§¥¤¬§ª−

ézL Léàì äìrîìîíézLe Léà úBøáç í ¦§¨®§¨§¦À§©̧¦¸«Ÿ§´¦½§©´¦

:äðäéúiåb úà úBqëîáéåéðt øár-ìà Léàå §©½¥−§¦«Ÿ¥¤«¨§¦²¤¥¬¤¨−̈

eëìé úëìì çeøä änM-äéäé øLà ìà eëìé¥¥®¤´£¤Á¦«§¤¨̧¨¨³©¨¤̧¤¸¥¥½

:ïzëìa eaqé àìâéíäéàøî úBiçä úeîãe ¬Ÿ¦©−§¤§¨«§¸©«©¹©§¥¤´

àéä íéãtlä äàøîk úBøra Là-éìçâk§©«£¥¥À«Ÿ£¸§©§¥´©©¦¦½¦¾

Làä-ïîe Làì dâðå úBiçä ïéa úëläúî¦§©¤−¤¥´©«©®§´Ÿ©¨¥½¦¨¥−

:÷øá àöBéãéäàøîk áBLå àBöø úBiçäå ¥¬¨¨«§©«©−¨´¨®§©§¥−

:÷æaäåèãçà ïôBà äpäå úBiçä àøàå ©¨¨«¨¥−¤©«©®§¦¥Á©̧¤¨¬

:åéðt úraøàì úBiçä ìöà õøàaæèäàøî ¨¨²¤¥¬¤©«©−§©§©¬©¨¨«©§¥̧

úeîãe LéLøz ïérk íäéNrîe íépôBàä̈«©¦³©«£¥¤¸§¥´©§¦½§¬

øLàk íäéNrîe íäéàøîe ïzraøàì ãçà¤−̈§©§©§¨®©§¥¤¸©´£¥¤½©«£¤²

:ïôBàä CBúa ïôBàä äéäéæéúraøà-ìr ¦«§¤¬¨«©−§¬¨«¨«©©§©¬©

:ïzëìa eaqé àì eëìé ízëìa ïäéráø¦§¥¤−§¤§¨´¥¥®¬Ÿ¦©−§¤§¨«

çéíúaâå íäì äàøéå íäì dáâå ïäéaâå§©̧¥¤½§¬Ÿ©¨¤−§¦§¨´¨¤®§©ŸÀ̈

:ïzraøàì áéáñ íéðér úàìîèéúëìáe §¥¬Ÿ¥©²¦¨¦−§©§©§¨«§¤̧¤¸

úBiçä àNpäáe íìöà íépôBàä eëìé úBiçä©«©½¥«§¬¨«©¦−¤§¨®§¦¨¥³©«©¸

:íépôBàä eàNpé õøàä ìrîëeëìé úëìì çeøä íM-äéäé øLà ìr ¥©´¨½̈¤¦¨«§−¨«©¦«©´£¤Á¦«§¤¨̧¨³©¨¤̧¤¸¥¥½

:íépôBàa äiçä çeø ék íúnrì eàNpé íépôBàäå úëìì çeøä änLàëíãîráe eëìé ízëìa ¨¬¨¨−©¨¤®¤§¨«©¦À¦¨«§¸§ª¨½̈¦²¬©©«©−̈¨«©¦«§¤§¨´¥¥½§¨§−̈

:íépôBàa äiçä çeø ék íúnrì íépôBàä eàNpé õøàä ìrî íàNpäáe eãîréáëúeîãe ©«£®Ÿ§¦¨«§º̈¥©´¨À̈¤¦¨«§³¨«©¦¸§ª¨½̈¦²¬©©«©−̈¨«©¦«§º

:äìrîìî íäéLàø-ìr éeèð àøBpä çøwä ïérk ré÷ø äiçä éLàø-ìrâëíäéôðk ré÷øä úçúå ©¨¥³©«©¨¸¨¦½©§¥−©¤´©©¨®¨¬©¨«¥¤−¦§¨«§¨§©̧©¸¨«¨¦½©©§¥¤´

íézL Léàìe äpäì úBqëî íézL Léàì dúBçà-ìà äMà úBøLé:íäéúiåb úà äpäì úBqëî §¨½¦−̈¤£¨®§¦À§©³¦§©¸¨¥½¨§¦À§©³¦§©¸¨¥½¨¥−§¦«Ÿ¥¤«

ãëíãîra äðçî ìB÷k älîä ìB÷ ízëìa écL-ìB÷k íéaø íéî ìB÷k íäéôðk ìB÷-úà òîLàå̈«¤§©´¤´©§¥¤¿§Á©̧¦©¦³§«©©¸§¤§½̈¬£ª−̈§´©«£¤®§¨§−̈

mixn zxhrmixn zxhr
íäéðtåéðôì äéä úçà ,úBiçä éðt äàøîïéîiä-ìà äéøà éðôe íãà éðt §¥¤»©§¥§¥©©©©¨¨§¨¨§¥´¨¨¼§¥̧©§¥³¤©¨¦¸

íéðtäøLð-éðôe ïzraøàì ìåàîOäî øBL-éðôe ízraøàìåéøBçàî ©¨¦§©§©§½̈§¥¬¥«©§−Ÿ§©§©§®̈§¥¤−¤¥£¨

:ïzraøàìàéíäéðôeúBiçä ìLíäéôðëåeéäúBãøtúBNeøt §©§©§¨«§¥¤¾¤©©§©§¥¤¬¨§ª−§

äìrîìî,íäa úBqeëî úBéäì íäìLéàìäéä íéðt ìëìézLíézL ¦§®̈§¨¨¤¦§§¨¤§¦À§¨¨¦¨¨§©̧¦¸§¥

íéôðëúBøáçúBòâBðLéàåéçà ìà §¨©¦«Ÿ§´§¦½¤¨¦

,íéðtä íäa úBqëìíézLeézLe §©¨¤©¨¦§©´¦§¥

eéä íéôðëäðäéúiåb úà úBqëî §¨©¦¨§©½¥−§¦«Ÿ¥¤«¨
ïúôeb úà:áéLéàåúBiçäî äiç ìk ¤¨¨§¦²¨©¨¥©©

ìàìeîeëìé åéðt øáräéä ék ¤¥¬¤¨−̈¥¥®¦¨¨

,çeø ìëa íéðt íäììàíB÷näøLà ¨¤¨¦§¨©¤´©¨£¤Á
änM-äéäéìL ïBöøäçeøä ¦«§¤¨̧¨¨¨¤¨³©
eëìé úëììå eëìäeaqé àìãvî ¨¤̧¤¸¥¥½¨§§¬Ÿ¦©−¦©

ãö ìà:ïzëìaâéúBiçä úeîãe ¤©§¤§¨«§¸©«©¹
úBøra Là-éìçâk íäéàøî©§¥¤´§©«£¥¥À«Ÿ£¸

íéãtlä äàøîkä äàønäàéä §©§¥´©©¦¦½©©§¤©¦¾
äúéäúBiçä ïéa úëläúîïleëì ¨§¨¦§©¤−¤¥´©«©®§¨

àéää äàønä äéädâðåäøéúé äøàä ¨¨©©§¤©¦§´Ÿ©¤¨¨§¥¨

äéä äaeøîeïîe LàìäàøîLàä §¨¨¨¨¥½¦©§¥¨¥−
äéäàöBéïéòk:÷øáãéúBiçäå ¨¨¥¬§¥¨¨«§©«©−

eéä àlà ãçà íB÷îa eãîò àìàBöø Ÿ¨§§¨¤¨¤¨¨¨´
áBLåáø úeøéäîa:÷æaä äàøîk ¨®¦§¦©§©§¥−©¨¨«

åèàøàåìà éúìkzñäúBiçä ¨¥−¤¦§©©§¦¤©«©®
éúéàøåäpäåúeîcãçà ïôBà §¨¦¦§¦¥Á§©̧¤¨¬
õøàaúBiçä ïî ähîììöàìk ¨¨²¤§©¨¦©©¥¬¤¨

î ãçàúBiçäãçà ïôBà ãîò ¤¨¥©«©−¨©©¤¨

åéðt úraøàìïôBà àlà äéä àì §©§©¬©¨¨«Ÿ¨¨¤¨©

ãçà:æèíépôBàä äàøî ¤¨©§¥̧¨«©¦³
LéLøz ïérk íäéNrîeïeb ïéòk ©«£¥¤¸§¥´©§¦½§¥©©

æ úìëzäøáòî Ba äàøiL ãò øéäáe C ©§¥¤¨¨¦©¤¥¨¤¥¥¤

øáò ìàïzraøàì ãçà úeîãe ¤¥¤§¬¤−̈§©§©§®̈
íépôBàä úòaøàìíäéàøîeøàBz §©§©©¨©¦©§¥¤¸©

íäéðtíäéNrîeäéä íúleòôe §¥¤©´£¥¤½§¨¨¨¨

ïôBàä CBúa ïôBàä äéäé øLàk©«£¤²¦«§¤¬¨«©−§¬¨«¨«
äøæçäå áeañ éìaî çeø ìëì ìbìbúäì: §¦§©§¥§¨©¦§¦¦§©§¨¨

æéãö ìëì íéìbìbúî eéäL ïåékî-ìr ¦¥¨¤¨¦§©§§¦§¨©©

ïäéráø úraøà,ïäéããöízëìaízëì õôça:ïzëìa eaqé àì eëìé ©§©¬©¦§¥¤−§¨¥¤§¤§¨´§¥¤¤§¨¥¥®¬Ÿ¦©−§¤§¨«
çéïäéaâåíälL áâåíäì äàøéå íäì dáâåäàBøì íä íéîiàî øLà §©̧¥¤½§©¤¨¤§¬Ÿ©¨¤−§¦§¨´¨¤®£¤§ª¨¦¥¨¤

íúBàíúaâåíälL íéðéò úBaâåáéáñ íéðér úàìîçeø ìëì úBàøì ¨§©ŸÀ̈§©¥©¦¤¨¤§¥¬Ÿ¥©²¦¨¦−¦§§¨©

:ïzraøàìèéeëìé úBiçä úëìáeíbàNpäáe íìöà íépôBàä §©§©§¨«§¤̧¤¸©«©½¥«§¬©¨«©¦−¤§®̈§¦¨¥³
úBiçäïîöòõøàä ìrîúBìòì ©«©¸©§¨¥©´¨½̈¤©£

äìòîìeàNpéíb:íépôBàäëìr §©§¨¦¨«§−©¨«©¦«©´
íB÷nä ìàçeøä íM-äéäé øLà ¤©¨£¤Á¦«§¤¨̧¨³©

da áëBøä Cøaúé ìàäî ïBöøäúëìì ¨¨¥¨¥¦§¨¥¨¥¨¨¤̧¤¸
eëìéék úBiçäänLïBöø íbçeøä ¥¥½©©¦¨¬¨©§¨−©

íépôBàäå úëììøLàkeàNpé ¨¤®¤§¨«©¦À©£¤¦¨«§¸
äìòîì úBiçäíúnrìíépôBàä íb ©©§©§¨§ª¨½̈©¨©¦

eàNpéäiçä çeø ékäòe÷z ¦¨§¦²¬©©«©−̈§¨

:íépôBàaàëízëìaeëìé úòa ¨«©¦«§¤§¨´§¥¥§

úBiçäeëìéíépôBàä íbíãîráe ©©¥¥½©¨©¦§¨§−̈
õøàä ìrî íàNpäáe eãîré©«£®Ÿ§¦¨«§º̈¥©´¨À̈¤
çeø ék íúnrì íépôBàä eàNpé¦¨«§³¨«©¦¸§ª¨½̈¦²¬©

:íépôBàa äiçäáëúeîãe ©«©−̈¨«©¦«§º
Neøôe çeèMääiçä éLàø-ìrìL ©¨©¨©¨¥³©«©¨¸¤

ïérk ré÷øïeâkàøBpä çøwä ¨¦½©§¥−§©©©¤´©©®̈
úâìôä øeáòa åéàBø ìò äîéà ìéhnä©©¦¥¨©¨©£©§¨©

äéä BøäæíäéLàø-ìr éeèð ¨¢¨¨¨¬©¨«¥¤−
:äìrîìîâëré÷øä úçúå ¦§¨«§¨§©̧©¸¨«¨¦½©

íäéôðkeéä úBiçä ìLúBøLé ©§¥¤´¤©©¨§¨½
úBðeëîLéàì dúBçà-ìà äMà §ª¨¦−̈¤£®̈§¦À

eéä ãçàå ãçà ìëìúBqëî íézL §¨¤¨§¤¨¨§©³¦§©¸
äpäìeéä äæ íéðôìå ,íäìLéàìe ¨¥½¨¨¤§¦§¦¤¨§¦À

äpäì úBqëî íézLíäìúà §©³¦§©¸¨¥½¨¨¤¥−
:íäéúiåbãëìB÷-úà òîLàå §¦«Ÿ¥¤«¨«¤§©´¤´

úLòøäíéaø íéî ìB÷k íäéôðk ©§¨©©§¥¤¿§Á©̧¦©¦³
e íéôèBMäécL-ìB÷k,éðéña Bøaãa ©§¦§«©©¸§©§§¦©

ézòîL àeää ìBwäízëìakìB÷ ©©¨©§¦§¤§½̈§¬
älîäïBàLå äéîääðçî ìB÷k £ª−̈¤§¨§¨§´©«£¤®

.íò ïBîäîäðétøz íãîra ¥£¨§¨§−̈§©¤¬¨



yp`פ zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

ß oeiq 'f ipy mei ß

:ïäéôðë äðétøzäëré÷øì ìrî ìB÷-éäéå §©¤¬¨©§¥¤«©«§¦¾¥©¾¨«¨¦−©

:ïäéôðë äðétøz íãîra íLàø-ìr øLà£¤´©Ÿ®̈§¨§−̈§©¤¬¨©§¥¤«

åëäàøîk íLàø-ìr øLà ré÷øì ìrnîe¦©À©¨«¨¦̧©̧£¤´©Ÿ½̈§©§¥¬

àqkä úeîc ìrå àqk úeîc øétñ-ïáà¤«¤©¦−§´¦¥®§©¸§´©¦¥½

:äìrîìî åéìr íãà äàøîk úeîcæëàøàå|Là-äàøîk ìîLç ïérk §º§©§¥¬¨¨²¨−̈¦§¨«§¨¨¥´¤§¥´©§©À§©§¥¥³

éúéàø ähîìe åéðúî äàønîe äìrîìe åéðúî äàønî áéáñ dì-úéa¥¨¸¨¦«½¦©§¥¬¨§−̈§¨®§¨¦©§¥³¨§¨¸§©½¨¨¦̧¦¸

:áéáñ Bì dâðå Là-äàøîkçëíBéa ïðrá äéäé øLà úLwä äàøîk §©§¥¥½§¬Ÿ©−¨¦«§©§¥´©¤¿¤£¤Á¦«§¤̧¤«¨¹̈§´

ìB÷ òîLàå éðt-ìr ìtàå äàøàå ýåýé-ãBák úeîc äàøî àeä áéáñ dâpä äàøî ïk íLbä©¤À¤¥´©§¥³©Ÿ̧©¸¨¦½¾©§¥−§´§«§Ÿ̈®¨«¤§¤¸¨«¤´Ÿ©¨©½¨«¤§©−¬

:øaãîâáé:BîB÷nî ýåýé-ãBák Ceøa ìBãb Lrø ìB÷ éøçà òîLàå çeø éðàOzå §©¥«©¦¨¥´¦½©¨«¤§©´©«£©½−©´©¨®¨¬§«§Ÿ̈−¦§«

ì"åçá úåòåáù ìù éðù íåéì äøèôä

á ÷øô ÷å÷áç

áë-ìk åéðtî ñä BLã÷ ìëéäa ýåýéå©«Ÿ̈−§¥©´¨§®©¬¦¨−̈¨

:õøàäâàìr àéápä ÷ewáçì älôz ¨¨«¤§¦−̈©«£©´©¨¦®©−

:úBðéâLáýåýé éúàøé ErîL ézrîL ýåýé ¦§Ÿ«§Ÿ̈À¨©´§¦¦§£»¨¥¼¦¼§Ÿ̈À

réãBz íéðL áø÷a eäéiç íéðL áø÷a Eìrẗ«¨§¸§¤³¤¨¦¸©¥½§¤¬¤¨¦−¦®©

:øBkæz íçø æâøaâLBã÷å àBáé ïîézî dåìà §−Ÿ¤©¥¬¦§«¡¸Ÿ©̧¦¥¨´¨½§¨¬

Búläúe BãBä íéîL äqk äìñ ïøàt-øäî¥«©¨−̈¤®¨¦¨³¨©̧¦¸½§¦¨−

:õøàä äàìîãíéðø÷ äéäz øBàk dâðå ¨«§¨¬¨¨«¤§Ÿ̧©¸¨´¦«§¤½©§©¬¦

:Bfr ïBéáç íLå Bì Bãiîäøác Cìé åéðôì ¦¨−®§−̈¤§¬ª«§¨−̈¥¤́®̈¤

:åéìâøì óLø àöéååãîr|äàø õøà ããîéå §¥¥¬¤−¤§©§¨«¨©´©§´Ÿ¤¤À¤¨¨¸

úBòáb eçL ãr-éøøä eöötúiå íéBb øziå©©¥´¦½©¦§«Ÿ§¸©§¥©½©−¦§´

mixn zxhrmixn zxhr

mixn zxhrmixn zxhr

ïäéôðëìB÷ òéîLäì íäéôðëa æà eLéòøä àì:äëéäéåúBiçä eãîò éúî ©§¥¤«Ÿ¦§¦¨§©§¥¤§©§¦©©«§¦¨©¨§©©

ä äéäLk ,eLéòøä àìåìB÷àöBéíLàø-ìr øLà ré÷øì ìrîäéäLk §Ÿ¦§¦§¤¨¨©¾¥¥©¾¨«¨¦−©£¤´©Ÿ®̈§¤¨¨

ìáà ,íéàéápä ìà øaãî àeä-Ceøa íB÷näíãîraæà:ïäéôðë äðétøz ©¨¨§©¥¤©§¦¦£¨§¨§−̈¨§©¤¬¨©§¥¤«
åëíLàø-ìr øLà ré÷øì ìrnîeøéäæî øác éúéàøäàøîk ¦©À©¨«¨¦̧©̧£¤´©Ÿ½̈¨¦¦¨¨©§¦§©§¥¬

øétñ-ïáàk àeäåìrå àqk úeîc ¤«¤©¦−§¦§´¦¥®§©¸
àqkä úeîcéúéàøúeîc §´©¦¥½¨¦¦§º

:äìrîìî åéìr íãà äàøîk§©§¥¬¨¨²¨−̈¦§¨«§¨
æëäàøî úBàøì éúìkzñä øLàk©£¤¦§©©§¦¦§©§¥

àqkä ìò áLBiä íãàäàøàå| ¨¨¨©¥©©¦¥¨¥´¤
ïérkïeâkLà-äàøîk ìîLçæC §¥´§©©©§©À§©§¥¥³¨

ïéòk dì äéäå ,é÷ðåúéaLà äàøîa §¨¦§¨¨¨§¥¥§©§¥¥

áéáñ dìàeä ïkåéðúî äàønî ¨¸¨¦«½¥¦©§¥¬¨§−̈
äìrîìeìáàåéðúî äàønîe §®̈§¨£¨¦©§¥³¨§¨¸

dâðå Là-äàøîk éúéàø ähîìe§©½¨¨¦̧¦¸§©§¥¥½§¬Ÿ©
äéä äçéøæe äøàä:áéáñ Bì ¤¨¨§¦¨¨¨−¨¦«

çëäéäé øLà úLwä äàøîk§©§¥´©¤¿¤£¤Á¦«§¤̧

úeîc äàøî àeä áéáñ dâpä äàøî ïk íLbä íBéa ïðrá¤«¨¹̈§´©¤À¤¥´©§¥³©¸Ÿ©¸¨¦½¾©§¥−§´
ýåýé-ãBákòñBðå äákønä ìò áLBé Cìî úeîãk Lc÷nä úéaî òñBð §«§Ÿ̈®¥©¦¥©¦§¨¦§¤¤¥©©¤§¨¨§¥©

äàøàåæà ,äæ ìk úàéðt-ìr ìtàå'ä ìeî úBåçzLäììB÷ òîLàå ¨«¤§¤¸¤¨¤¨¨«¤´Ÿ©¨©½§¦§©£¨«¤§©−¬
øaãîéìâø ìò ãBîò íãà ïa éìà øîàiå'åâå E:áéäeö åéøác øîbL øçàì §©¥«©Ÿ¤¥©¤¨¨£©©§¤§©©¤¨©§¨¨¦¨

éða øLà íB÷nä ìà BúàNì çeøä ìà¤¨©§¥¤©¨£¤§¥

íL äìBbäòîLàå çeø éðàOzå ©¨¨©¦¨¥´¦½©¨«¤§©´
éøçàíL éúééäL äàeápä íB÷nî ©«£©½¦§©§¨¤¨¦¦¨

ìBãb Lrø ìB÷øîBà äéäLCeøa −©´©¨®¤¨¨¥¨¬
BîB÷nî ýåýé-ãBákäéäL Bîk §«§Ÿ̈−¦§«§¤¨¨

íéLãwä Lã÷ úéáa BîB÷îa BúBéäa¦§¦§§¥Ÿ¤©¢¨¦

BîB÷nî øqL ét-ìò-óà: ©©¦¤¨¦§

ëízìlçå BúBà íúéæa øLà 'ä íìeà¨£¤§¦¤§¦©§¤

,BLã÷ ìëéä éìkýåýéåàeä ïëBL ïéãò §¥¥©¨§©«Ÿ̈−£©¦¥

BLã÷ ìëéäaìk íò ,ìònî íéîMa §¥©´¨§®©¨©¦¦©©¦¨

äæñäíé÷úBLåéðtîBúîéà éðtî ¤©¬§¦¦¨−̈¦§¥¥¨

õøàä-ìkíäa çébLnä àeä ék ¨¨¨«¤¦©©§¦©¨¤

íäéNòî ìk äàBøå:àälôz §¤¨©£¥¤§¦−̈
úBðéâL ìr àéápä ÷ewáçì©«£©´©¨¦®©−¦§Ÿ«
'ä ìeî íòøúäå ââML øeáòa: ©£¤¨©§¦§©¥

áErîL ézrîL ýåýéäî §Ÿ̈À¨©´§¦¦§£»©

äpäå Bkøàå úeìbäî éì zøîàM¤¨©§¨¦¥©¨§¨§§¦¥

éúàøéäzà Enî Lwáà ïëì .ãàî ãò ¨¥¼¦¼©§Ÿ¨¥£©¥¦§©¨

Eìrt ýåýéøBîL ,ìàøNé íò §Ÿ̈À¨«¨§¸¦¦§¨¥§

éãk íäéìòíéðL áø÷aàì älàä £¥¤§¥§¤³¤¨¦¸¨¥¤Ÿ

,eìëéeäéiçíâå ,eäáéLäå eäøøBò ¦§©¥½§¥©£¦¥§©

íéðL áø÷aãçôa eðàL älàä §¤¬¤¨¦−¨¥¤¤¨§©©

réãBzóà ékæâøaæâBøä úòaíçø ¦®©¦©§−Ÿ¤§¥¨¤©¥¬
:øBkæzâàeä äzà àìädåìà ¦§«£Ÿ©¨¡¸Ÿ©̧

åNò ìò zøæç äøBzä úà ïzéì úàaLk§¤¨¨¦¥¤©¨¨©§¨©¥¨

ïîézîøçàå ,äeìa÷ àìå íBãà õøà ¦¥¨´¤¤¡§Ÿ¦§¨§©©

Ckïøàt-øäî LBã÷å àBáéõøàî ¨¨½§¨¬¥«©¨−̈¥¤¤

äeìa÷ àì íä íb ék ìàòîLéäìñ ¦§¨¥¦©¥Ÿ¦§¨¤®¨
éúîe ,íìBòìBãBä íéîL äqk §¨¨©¦¨³¨©̧¦¸½

éðéña ìàøNéì äøBzä ïzî úòa§¥©©©¨§¦§¨¥§¦©

Búläúeæà Bøäæå:õøàä äàìî §¦¨−§¨¢¨¨«§¨¬¨¨«¤
ãúBàøì eëæ äøBzä ïzîadâðå §©©©¨¨¦§§Ÿ̧©¸

Làøa úìëBà Làk 'ä ãBáë äàøî©§¥§§¥¤¤§Ÿ

øääøBàkíBiäíéðø÷ äéäzïø÷ ¨¨¨´©¦«§¤½©§©¬¦¨©

ék äLî éðt øBòBãiîúàæ àa 'ä ãiî §¥¤¦¦¨−¦©¨Ÿ

Bì,äLîìíLåéðéñaïBéáçäî ®§¤§−̈§¦©¤§¬©

äìâð àeää íBiä ãò àaçð äéäMBfr ¤¨¨¤§¨©©©¦§¨ª«
úBçelä:äõøàä Leaëaåéðôìéðôì ©§¦¨¨¤§¨−̈¦§¥

ïBøàäCìéä CìäøácâBøäì äòøöä ¨¨¥¤́¨©©®̈¤©¦§¨©£

íéðòðkä úàóLø àöéåLà éwéæ ¤©§©£¦§¥¥¬¤−¤¦¥¥

áBø÷ CìBä øácä úà íéàéáîä©§¦¦¤©¤¤¥¨

:åéìâøìåøLàkãîrõøàa ïBøàä §©§¨«©£¤¨©´¨¨¨¨¤

ìàøNé dúBà eLákõøà ããîéå ¨§¨¦§¨¥©§´Ÿ¤¤À¤
øLàk ,äcîa íéèáMì äe÷ìçåäàø §¦§¨©§¨¦§¦¨©£¤¨¨¸

õøàa Bðéò íNå ïBøàäøziåäéä ¨¨§¨¥¨¨¤©©¥´¨¨



פי

:Bì íìBò úBëéìä íìBòæéúéàø ïåà úçz ¨®£¦¬−̈«©´©½̈¤¨¦−¦

:ïéãî õøà úBòéøé ïeæbøé ïLeë éìäà̈«¢¥´®̈¦§§¾§¦−¤¬¤¦§¨«

çEtà íéøäpa-íà ýåýé äøç íéøäðáä£¦§¨¦¸¨¨´§Ÿ̈½¦©§¨¦¸©¤½

éñeñ-ìr ákøú ék Eúøár íia-íàE ¦©−̈¤§¨¤®¦³¦§©¸©¤½

éúákøî:äreLé EèEzL÷ øBòú äéør ©§§Ÿ¤−§¨«¤§¨³¥¸©§¤½

-òwáz úBøäð äìñ øîà úBhî úBòáL§ª¬©−´Ÿ¤¤®¨§¨−§©©

:õøàéïúð øár íéî íøæ íéøä eìéçé Eeàø ¨«¤¨³¨¦̧¸¨¦½¤¬¤©−¦¨¨®¨©³

:àNð eäéãé íBø BìB÷ íBäzàéçøé LîL §¸½−¨¥¬¨¨«¤¬¤¨¥−©

évç øBàì äìáæ ãîr÷øa dâðì eëläé E ¨´©§ª®¨§³¦¤̧¸§©¥½§−Ÿ©§©¬

:EúéðçáéLeãz óàa õøà-ãröz íræa £¦¤«§©−©¦§©®̈¤§©−¨¬

:íéBbâéEçéLî-úà òLéì Enr òLéì úàöé ¦«¨¨̧¨̧§¥´©©¤½§¥−©¤§¦¤®

-ãr ãBñé úBør òLø úéaî Làø zöçî̈©³§¨Ÿ¸¦¥´¨½̈¨²§¬©

:äìñ øàeöãéåéæøt Làø åéhîá zá÷ð ©−̈¤«¨¨©³§¨§©¨¸´Ÿ§¨½̈

éðr ìëàì-Bîk íúöéìr éðöéôäì eørñé¦§£−©«£¦¥®¦£¦´ª½̈§¤«¡¬Ÿ¨¦−

:øzñnaåèéñeñ íiá zëøcíéî øîç E ©¦§¨«¨©¬§¨©−̈¤®−Ÿ¤©¬¦

:íéaøæèézrîL|eììö ìB÷ì éðèa æbøzå ©¦«¨©´§¦©¦§©´¦§¦À§¸¨«§´

øLà æbøà ézçúå éîöra á÷ø àBáé éúôN§¨©½¨¬¨¨²©«£¨©−§©§©´¤§®̈£¤³

:epãeâé írì úBìrì äøö íBéì çeðàæé-ék ¨¸©̧§´¨½̈©«£−§©¬§¤«¦«

Lçk íéðôba ìeáé ïéàå çøôú-àì äðàú§¥¨´«Ÿ¦§À̈§¥³§¸©§¨¦½¦¥¸

øæb ìëà äNr-àì úBîãLe úéæ-äNrî©«£¥©½¦§¥−«Ÿ¨´¨®Ÿ¤¨©³

:íéúôøa ø÷a ïéàå ïàö äìënîçééðàå ¦¦§¨¸½Ÿ§¥¬¨−̈¨«§¨¦«©«£¦−

:érLé éýìûa äìéâà äæBìrà ýåýéaèéýåýé ©«Ÿ̈´¤«¡®¨¨¦−¨¥«Ÿ¥¬¦§¦«¡Ÿ¦´

éúBîa-ìrå úBìiàk éìâø íNiå éìéç éðãà£Ÿ¨̧¥¦½©¨³¤©§©̧¨«©¨½§©¨«©−

:éúBðéâða çöðîì éðëéøãé©§¦¥®¦©§©¥−©¦§¦«¨«

mixn zxhrmixn zxhr
÷ézòîíéBbíöøàî íLøâì íéðòðkä úàeöötúiåeøazLðåãr-éøøäéøN ©§¦¦½¤©§©£¦§¨§¨¥©§¨©¦§«Ÿ§¸§¦§©§©§¥©½¨¥

íéðòðkäeçLeìôðå eòøkíìBò úBòábøçàî ,íälL íéöéøòäå íéôéwzä ©§©£¦©−¨§§¨§¦§´®̈©©¦¦§¤¨¦¦¤¨¤¥©©

ìkLíìBò úBëéìäíìBòä éâéäðîe éëéìBîBìúBNòì àeä-Ceøa íB÷nä ìL ¤¨£¦¬−̈¦¥©§¦¥¨¨«¤©¨¨©£

BðBöøk íäa:æéãé ìò íéúòLø ïLek úBîçìîa eðì äNòL úBøeáb äzò øékæä ¨¤¦§¦§¦©¨§¤¨¨¨§¦§£©¦§¨©¦©§¥

íò ïBòãb úîçìîáe æð÷ ïa ìàéðúò̈§¦¥¤§©§¦§¤¤¦§¦

øîàå ,ïéãîïåà úçzàlL íB÷îa ¦§¨§¨©©´©½̈¤§¨¤Ÿ

úà 'ä íé÷ä ék íei÷å äãîòä íäì äéä̈¨¨¤©£¨¨§¦¦¥¦¤

íéìäà íúBà ìétäå ìàéðúòéúéàø ¨§¦¥§¦¦¨Ÿ¨¦¨¦−¦
õøà úBòéøé ïeæbøé ïLeë éìäà̈«¢¥´®̈¦§§¾§¦−¤¬¤

:ïéãîçíéøäðáäíéøäða éëå ¦§¨«£¦§¨¦¸§¦¦§¨¦

äøçóàýåýéïcøiä úà òøwLk ¨¨´©§Ÿ̈½§¤¨©¤©©§¥

ìàøNé éðôìEtà íéøäpa-íà ¦§¥¦§¨¥¦©§¨¦¸©¤½
,åéîéî áéøçäìEúøár íia-íà §©£¦¥¨¦©−̈¤§¨¤®

àlà ,íiä úà òøwLk åéîéî áéøçäì§©£¦¥¨§¤¨©¤©¨¤¨

äúéä äaqäákøú ékzáëøL éôì ©¦¨¨§¨¦³¦§©¸§¦¤¨©§¨

éñeñ-ìréúákøî EäreLé E ©¤½©§§Ÿ¤−§¨«
úëìì íénä zò÷a ïëìå Enò òéLBäì§¦©©§§¨¥¨©§¨©©¦¨¤¤

äöéìî ïéðò ìkäå .äòé÷aä Cøc: ¤¤©§¦¨§©Ÿ¦§©§¦¨

èøBòú äéørúéìâð äìâðEzL÷ ¤§¨³¥¸¦§Ÿ¦§¥©§¤½
,EúøeábúBhî úBòáLúBòeáMa §¨¤§ª¬©−©§

íéèáMì zòaLpLäìñ øîààeä ¤¦§©§¨©§¨¦´Ÿ¤¤®¨
Bîëe ,íìBòì íi÷únä øîàîúBøäð ©£¨©¦§©¥§¨§§¨−

òwázä íäì zò÷aõøàíäì úúì §©©¨©§¨¨¤¨¨«¤¨¥¨¤

íéaø íéî:éøLàkEeàøïBðøà éøä ©¦©¦©£¤¨³¨¥©§

ìàøNé éðôì øáBòeìéçéeãòøå eìç ¥¦§¥¦§¨¥¨¦̧¸¨§¨£

íéøäúà eâøäå äæì äæ eáø÷úðå ¨¦½§¦§¨§¤¨¤§¨§¤

íéøää éòé÷áa íéøzñpäíéî íøæéî ©¦§¨¦¦§¦¥¤¨¦¤¬¤©−¦¥

øàaäøáréøáàî äìòäå íéøää ïéa ©§¥¨¨®¥¤¨¦§¤¡¨¥¥§¥

ìàøNéì ñpä òéãBäì íéâeøääïúð ©£¦§¦©©¥§¦§¨¥¨©³
BìB÷ íBäzéî òéîLä ÷îBòäî §¸½¥¨¤¦§¦©¥

ñpä íñøôì BìB÷ øàaäíBøúBîîBø ©§¥§©§¥©¥−§

eäéãéíB÷nä ãé çkàNðãò æà ¨¥¬Ÿ©©©¨¨¨«¨©

åéúBàìôða eøékä ílk ék äìòîì: §©§¨¦ª¨¦¦§¦§§¨

àéòLBäé éîéaçøé LîLãçà ìk ¦¥§ª©¤¬¤¨¥−©¨¤¨

íäîäìáæ ãîràìå dlL øBãna ¥¤¨´©§ª®¨©¨¤¨§Ÿ

àlà dëìäî äëìäévç øBàìEévç ¨§¨©£¨¨¤¨§³¦¤̧¸¦¥

àeä-Ceøa íB÷nä÷øa dâðì eëläé ©¨¨§©¥½§−Ÿ©§©¬
:EúéðçáéíræaäòáL ìò Eîòæa £¦¤«§©−©§©©§©¦§¨

íéBbãrözä éáLBé zñîøõøà ¦¦§©¨©§¨§¥¨¨®¤
Leãz óàaúòáL úà zLøb:íéBb §©−¨¬¥©§¨¤¦§©¦«

âéíìBòîòLéì úàöéúà òéLBäì ¥¨¨¨̧¨̧§¥´©§¦©¤

EçéLî-úà òLéì Enreäi÷æç ©¤½§¥−©¤§¦¤®¦§¦¨

ék äãeäé CìîzöçîìkLàø ¤¤§¨¦¨©³§¨¨Ÿ¸
òLø úéaîéãé ìò áéøçðñ äðçnî ¦¥´¨½̈¦©£¥©§¥¦©§¥

CàìnäúBørä úà úélbøàeö-ãr ãBñéäðçnä ìk zãáàääìñãò ©©§¨¨²¦¦¨¤©§¬©©−̈¤¡©§¨¨©©£¤¤«¨©

íe÷ì eôéñBé àìå íìBò:ãé,áéøçðñåéhîá zá÷ðìk EhîaLàøéLðàE ¨§Ÿ¦¨©§¥¦¨©³§¨§©¨¸§©§¨´Ÿ£¨¤

éøòa íéáLBiäåéæøt,äîBç óweî íB÷î íìéëé àì åéLðà áBøî ék ,äîBç éìa ©§¦§¨¥§¨½̈§¦¨¦¥£¨¨Ÿ§¦¥¨¨¨

íäeørñéäøòñ çeøa eàaéðöéôäììáà ,úBøçà úBöøàaíúöéìróBñ ¥¦§£−¨§©§¨¨©«£¦¥®¦©£¨£¥£¨£¦´ª½̈
äéä íúçìöä úçîNBîkeáLçL elà ¦§©©§¨¨¨¨¨§¥¤¨§

ìëàìäéäL ìàøNé úàéðräpeòî ¤«¡¬Ÿ¤¦§¨¥¤¨¨¨¦−§¤

íúBlëìeøzñnaíéøöî Bîk ,øaãna §©¨©¦§¨«©¦§¨§¦§©¦

ìàøNé úà úBlëì íäéøçà eôãøL¤¨§©£¥¤§©¤¦§¨¥

íéøönî íúàöa:åèzëøczñîø §¥¨¦¦§©¦¨©¬§¨¨©§

íiáañeñéEíäéìò íéððòä íä ©−̈§¤®¥¨£¨¦£¥¤

øîçúîøòáeíéaø íéîúàa −Ÿ¤©£¥©©¬¦©¦«¨¨

íãaàìe íänò íçläì:æèøîà §¦¨¥¦¨¤§©§¨¨©

àéápäézrîLda eéäiL äøväî ©¨¦¨©´§¦¥©¨¨¤¦§¨

,âBâ àa íBéa àéää úòa ìàøNé¦§¨¥¨¥©¦§Ÿ

døeáòáeæbøzåãøçzìB÷ì éðèa ©£¨©¦§©´¤¡©¦§¦À§¸
äòeîMäeììöeãòø,éúôNáBøî ©§¨¨«§´¨£§¨©½¥

øòväá÷ø àBáéïBáwøéîöra ©©©¨¬¨¨²¦¨©«£¨©−
ézçúåéãîò íB÷î ìëaæbøà,ãøçà §©§©´§¨§¨§¦¤§¨®¤¡©

ézòîL ékçeðà øLàáeLç éúééä ¦¨©§¦£¤³¨¸©̧¨¦¦¨

úeìbäî éáeL øçà éöøàa çeðàL¤¨©§©§¦©©¦¥©¨

éúçeðî äëôäð äpäå ,éöøàìíBéì §©§¦§¦¥¤¤§¨§¨¦§´
äøöâBb áLçL íBiä àeä ékúBìrì ¨½̈¦©¤¨©©«£−
írììàøNéå íéìLeøéepãeâéàéáéå §©¬§¨©¦§¦§¨¥§¤«§¨¦

íénòä éãeãb åéìò:æéäðàú-ék ¨¨§¥¨©¦¦«§¥¨´
ìàøNéçøôú-àìäøeáb eð÷ àì ïéãò ¦§¨¥«Ÿ¦§À̈£©¦Ÿ¨§¨

íìeîì äîçìîa ãBîòì álä úeöîàå§©§©¥©£§¦§¨¨§¨

ìeáé ïéàåéøt ïéà ïéãòíéðôba §¥³§¸£©¦¥§¦©§¨¦½
LçkLeçkúBîãLe úéæ-äNrî ¦¥¸¨©«£¥©½¦§¥−

äàeáz úBãNeìëà äNr-àìïéãò §§¨«Ÿ¨´¨®Ÿ¤£©¦

ìëàî eçéîöä àìïàö äìënî øæb Ÿ¦§¦©£¨¨©³¦¦§¨¸½Ÿ
eèòî ék Bàìk íB÷nî úøëð ïàvä ïéc¦©Ÿ¦§¨¦§¦§¦¨£

íéúôøa ø÷a ïéàåìàøNé äpä §¥¬¨−̈¨«§¨¦«¦¥¦§¨¥

éàå ,eèòîúð ìááa íúBéäaìeî eãîòé C ¦§¨§¨¤¦§©£§¥©©§

äfä áøä ïBîä:çéäæ ìk íòéðàå ¨¨©©¤¦¨¤©«£¦−
ìàøNé úñðkäæBìrà ýåýéa §¤¤¦§¨¥©«Ÿ̈´¤«¡®¨

äìéâàúBøeáâáe 'ä úðòLîa çîNà ¨¦−¨¤§©§¦§¤¤¦§

:érLé éýìûaèéeðçðà ék íò ¥«Ÿ¥¬¦§¦«¦¦£©§

äpä ,èòîäéðãà äåäéíB÷îa éì ©§©¦¥¡Ÿ¦´£Ÿ¨̧¦¦§

éìâø íNiå éìéçúBl÷úBìiàk ¥¦½©¨³¤©§©̧©¨«©¨½
áéBàä øçà óBcøìéúBîa-ìrå ¦§©©¨¥§©¨«©−

éðëéøãééøãééäáb ìò óBcøì éúBà C ©§¦¥®¦©§¦¦¦§©¨§¥

,íéìLeøé úBáéáñ øLà íéøääçöðîì ¤¨¦£¤§¦§¨©¦©§©¥−©
øéLa çvðîä éåì ïáìéúBðéâðadðbðì §¤¥¦©§©¥©§¦¦§¦«¨«§©§¨

dì ézãçé øLà ïebpa: ©¦£¤¦©§¦¨



yp`פב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

(èë)ã÷ôz íúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈¦§¬Ÿ
íúà: Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(465 'nr a jxk g"nyz zegiyd xtq)

אתם ּתפקד . . מררי כט)ּבני (ד, ְְְִִֵָָֹֹ
ּובגרׁשֹון. ּבקהת ׁשּנאמר ּכפי ראׁש, נׂשיאת ּבהם נאמר ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלא
ּתנאים. ׁשני ּדרׁשה הּמׁשּכן עבֹודת ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָויׁש

ּבּטּוי מציאּות לידי ּבא וזה לב. וחכמת הּלב נדיבת – ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

חׁשּובים. הּיֹותר הּכלים את ׁשּנׂשאּו וגרׁשֹון, –ּבּטּולּבקהת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבמררי  ּבּטּוי לידי ּבא וזה איׁשּיֹות. ּפנּיֹות ּבלי לׁשמי", ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶָָ"לי
נאמר  לא לכן הּקרׁשים. את ׁשּנׂשא ּובּטּול), מרירּות ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ(לׁשֹון

והּפׁשטּות. הּבּטּול היא מעלתֹו ּכי ראׁש, נׂשיאת ְְְֲִִִִַַַַַָֹּבֹו

(ì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨−̈
ìäà úãáò-úà ãáòì àávì àaä-ìk íã÷ôz¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(àì)ìäàa íúãáò-ìëì íàOî úøîLî úàæå§ŸÆ¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤
:åéðãàå åéãenòå åéçéøáe ïkLnä éLø÷ ãòBî¥®©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

(áì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenòå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ
úîLáe íúãáò ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ

:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôz¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«
i"yx£Ì‰È¯˙ÈÓe Ì˙„˙ÈÂ∑ יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ƒ≈…»≈¿≈∆ְֲִֵֵֶֶַ

ויתדֹות  היּו; ּגרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא הּקלעים ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָּומיתרי
ׁשּלא  מּלמּטה, ולּקלעים ליריעֹות היּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּומיתרים

לעּמּודים  היּו ּומיתרים ויתדֹות הרּוח, סביב ּתגּביהם ְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
הּקלעים  ּבהם ּבכלֹונסֹות לתלֹות העליֹונה ּבׂשפתם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

הּמׁשּכן"סין וקנּד ּב"מלאכת ׁשּׁשנּויה .ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֻ

‡·‰˙‰ÔBכט  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔB‰˙È ÈÓzƒ¿≈»¿

ÔÈLÓÁל  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔepÓz ÔÈL¿ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿≈»¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt»¿««¿«ƒ¿»

ÔB‰ÁÏtלא  ÏÎÏ ÔB‰ÏehÓ ˙¯hÓ ‡„Â¿»«¿««¿¿»»¿«¿
È‰B¯·ÚÂ ‡kLÓ Ètc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»«≈«¿¿»¿«¿ƒ

:È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÔB‰ÈÎÓÒÂלב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
ÏÎÏe ÔB‰ÈÓ ÏÎÏ ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈¿»»≈¿…
˙¯hÓ ÈÓ ˙È ÔepÓz Ô‰ÓL·e ÔB‰ÁÏt»¿«¿ƒ¿»»¿«»»≈«¿«

:ÔB‰ÏehÓ«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(al)íäéðãàå áéáñ øöçä éãenòå§©¥¤¨¥¨¦§©§¥¤
.íäéøúéîe íúãúéålW ¦¥Ÿ¨¥§¥¤¤

mirlw ixzinE zFczi ixdW ,micEOr©¦¤£¥§¥¥§¥§¨¦
mixzinE zFczie .Eid oFWxb ipA `VnA§©¨§¥¥§¨¦¥¥¨¦
`NW dHnNn mirlwle zFrixil Eid̈©§¦§©§¨¦¦§©¨¤Ÿ
Eid mixzinE zFczie .gExd mdiAbi©§¦¥¨©¦¥¥¨¦¨
mirlTd mdA zFlzl aiaq micEOrl̈©¦¨¦¦§¨¤©§¨¦
,oiqcpEwe zFqpElkA dpFilrd mztUl¦§¨¨¨¤§¨¦§§§§¥¦
oFWl ,oMWOd zk`lnA EpipXW FnM§¤¨¦¦§¤¤©¦§¨¨

:i"Wx©¦
éðéàå.micEOrA zFczi EUrI dn rcFi §¥¦¥©©©£§¥¨©¦

lW zFczi EpYWP dn cFre§©¦§©§¥¤
ipal EN`W ,zFczid x`Xn micEOr©¦¦§¨©§¥¤¥¦§¥
iz`vn `le.ixxn ipal EN`e oFWxb¥§§¥¦§¥§¨¦§Ÿ¨¨¦
zFczi EidIW oMWOd zk`ln zpWnA§¦§©§¤¤©¦§¨¤¦§§¥

mW EpW KM `N` ,micEOrl(d wxt)did , ¨©¦¤¨¨¨¨¨¨
mixziOA oiqcpETd z` xAgn§©¥¤©§¥¦©¥¨¦

lW zFczi KFzA oxAgnE micEOraE¨©¦§©§¨§§¥¤
KM oMWOl zFczi EidW mWkE ,ld`d̈Ÿ¤§¥¤¨§¥©¦§¨¨

xn`PW ,xvgl zFczi Eid(hi fk zeny) ¨§¥©¨¥¤¤¡©
lke FzcFar lkA oMWOd ilM lkl§Ÿ§¥©¦§¨§Ÿ£¨§¨
.zWgp aiaq xvgd zFczi lke eizFczi§¥¨§¨¦§¤¨¥¨¦§¤

:`ziixAd oFWl df¤¨©¨©§¨
àìå.micEOrl zFczi EdIW mW dpWp §Ÿ¦§¨¨¤§§¥¨©¦

mixzinE zFczi iM ,Wxtp la £̀¨§¨¥¦§¥¥¨¦
,ixxn ipA ciA Eid xvgd irlw lW¤©§¥¤¨¥¨§©§¥§¨¦
md ld`de oMWn lW zFczie mixzinE¥¨¦¦¥¤¦§¨§¨Ÿ¤¥
mdixzin z`e" iM ,oFWxb ipA ciA EidW¤¨§©§¥¥§¦§¥¥§¥¤

"mzcFar ilM lM z`e(ek weqta)iEPM §¤¨§¥£¨¨¦
crFn ld`lE oMWOd zFrixil¦¦©¦§¨§Ÿ¤¥

wEqRd W`xA mixMfPd(dk weqta)`l , ©¦§¨¦§Ÿ©¨Ÿ
dlrnl xn` oke .xvgl(ek b)z`e" ©¨¥§¥¨©§©§¨§¥

xMfPd oMWOl fnx `EdW ,"eixzinmy) ¥¨¨¤¤¤©¦§¨©¦§¨
(dk weqt,dfl dnFce .xvgd irlwl `lŸ§©§¥¤¨¥§¤¨¤

`l gAfOd l`e WcTd ilM l` K ©̀¤§¥©Ÿ¤§¤©¦§¥©Ÿ
Eaxwi(b gi oldl)"Lia` haW" lr , ¦§¨©¥¤¨¦

oke .aFxTd "LipA" lr `l ,wFgxd̈¨Ÿ©¨¤©¨§¥
dCtY Wcg oAn eiEctE(fh weqt my)aW §¨¦¤Ÿ¤¦§¤¨

dndAd xFkA l` `l ,mc`d xFkA l ¤̀§¨¨¨Ÿ¤§©§¥¨
:miAx oke ,d`nHd©§¥¨§¥©¦

ìáà,il d`xp `ziixAd oFWl itl £¨§¦¨©¨©§¨¦§¤¦
mi`UFp oFWxb ipA Eid `NW¤Ÿ¨§¥¥§§¦
,llM mivre zWgp `l micbA `N ¤̀¨§¨¦Ÿ§¤§¥¦§¨

EpipXW `Ede:(bi wxt my)oFWxb ipAEid §¤¨¦§¥¥§¨
ilM lr mipEnn mde ,axrnA mipEnn§¦§©£¨§¥§¦©§¥
"mzFczie" WExR didi oM m`e .bEx`d̈¨§¦¥¦§¤¥¦¥¨
,xvgd icEOr lWe oMWOd lW¤©¦§¨§¤©¥¤¨¥

"mdixzinE".calA xvgd icEOr lW ¥§¥¤¤©¥¤¨¥¦§¨
dlrnl xn` oke(el b)oMWOd iWxw §¥¨©§©§¨©§¥©¦§¨

lke eilM lke eipc`e eicOre eigixaE§¦¨§©ª¨©£¨¨§¨¥¨§Ÿ
xiMfi KklE .eizFczi llkie ,FzcFar£¨§¦§Ÿ§¥¨§¨©§¦



פג `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

(âì)íúãáò-ìëì éøøî éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

(ãì)éða-úà äãòä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈¤§¥´
:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(äì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(åì)úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

(æì)ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤
ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî¥®£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−

ñ :äLî-ãéa§©¤«

(çì):íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«

(èì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(î)íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦
ìLe úBàî LLå:íéL §¥¬¥−§¦«

(àî)làãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô ä ¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«

(áî)úéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬
:íúáà£Ÿ¨«

ÔB‰ÁÏtלג  ÏÎÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈¿»ƒ¿»»¿«¿
Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»««¬…

:‡‰k«¬»

Èaלד  ˙È ‡zLÎ È·¯·¯Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Óe¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈¿ƒ¿»»¿≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰¿̃»¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁלה  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏÙÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏלו  ÔÈ¯z ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿«¿ƒ

ÔkLÓaלז  ÁÏÙc Ïk ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿»»¿»«¿«¿«
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿∆

È·Ïe˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ÈÈÓeƒ¿»≈¿≈≈¿¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁלט  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏÙÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡·‰˙‰ÔBמ  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

ÁÏÙcמא  Ïk ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈≈¿»¿»«
ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓeƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

wx zFczi xiMfi `le ,mdipWA mixzin¥¨¦¦§¥¤§Ÿ©§¦§¥©
:ixxn ipaA¦§¥§¨¦

éìk úà eã÷ôz úBîLáe íòèå§©©§¥¦§§¤§¥
.íàOî úøîLîciA ciwtIW ¦§¤¤©¨¨¤©§¦§©

ilM mzFlBlbl zFnW xRqnA Wi` lM̈¦§¦§©¥§ª§§¨§¥

on `Vi ipFlR Wi` xn`i ,m`Vn©¨¨Ÿ©¦§¦¦¨¦
on ipFltE ,xRqnA KM miWxTd©§¨¦¨§¦§¨§¦¦
`l ,xRqnA KM micEOrd F` migixAd©§¦¦¨©¦¨§¦§¨Ÿ
lM E`Ui mllkA ixxn ipA dEvIW¤§©¤§¥§¨¦¦§¨¨¦§¨
xiMfde .micEOrde mipc`de miWxTd©§¨¦§¨£¨¦§¨©¦§¦§¦

caFM xEarA ,ixxn ipaA dNgY df¤§¦¨¦§¥§¨¦©£¤
liHie F`VOn cg` lM lwi ilE` m`Vn©¨¨©¨¥¨¤¨¦©¨§©¦
zdw ipaA mB oiCd `Ede .Fxag lr©£¥§©¦©¦§¥§¨

:oFWxbebl dxez §¥§



yp`פד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

(âî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãî)ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiåíéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−
:íéúàîe¨¨«¦

(äî)äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(åî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà ìàøNé¦§¨¥−¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(æî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
ìäàa àOî úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈§¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
i"yx£‰„·Ú ˙„·Ú∑ עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר אחרת הּוא OÓ‡.לעבֹודה ˙„·ÚÂ∑ ¬…«¬…»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ«¬…««»

.ּכמׁשמעֹו ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(49 'nr gi zegiy ihewl)

מז)ּכמׁשמעֹו ד, (רש"י ְְַָ
"עבֹודה היא מּׂשא" ׁש"עבֹודת נפרׁש ׁשּלא ",למּׂשא ּכּונתֹו, ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ורׁש"י  העגלֹות. למּׂשא עבֹודה ׁשהיא העגלֹות, טעינת ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָהיינּו
לוּים  ׁשני ידי על ׁשּנעׂשית זֹו, עבֹודה ׁשּכן זה, ּפרּוׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשֹולל

לגיל  מעל ׁשהּוא לוי על־ידי ּגם להעׂשֹות יכֹולה יֹותר, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאֹו
כה)חמּׁשים ח, בהעלתך מּבן (רש"י לּמנין ׁשּיכת ואינּה , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

חמּׁשים. ּבן עד ְֲִִִֶַֹׁשלׁשים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr gi jxk y"ewl t"r)

`weC zFxFPke miYlvnA miIeNd zxiW¦©©§¦¦¦§¦§©¦§¦©§¨

ּכל־ ׁשנה ּבן־חמּׁשים ועד ומעלה ׁשנה ׁשלׁשים ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹמּבן
עבדה  עבדת לעבד ֲֲֲַַַָָֹֹֹֽהּבא

לעבֹודה  עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָהּוא
ובפרש"י)אחרת מז. (ד, ֶֶַ

ּבּפה? הּׁשירה את ּכלל מביא רׁש"י אין מּדּוע לעּין, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש
והרי  וכּנֹורֹות", "מצלּתים רק רׁש"י ּׁשהביא מה לדּיק יׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַּכן

ּכלים כו"כ ּבעֹוד מנּגנים הּלוּיים היּו הל'ּבּמקּדׁש רמב"ם (ראה ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ה"ד) פ"ג המקדש ?כלי

הּלוּיים  ׁשרק זה ּדהּנה מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻויׁש
הּמׁשּכן, לעבֹודת ראּויים היּו ׁשנה מחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָהּצעירים

רׁש"י נשא)מפרׁש ד"ה ג ד, חמּׁשים (במדבר ּבן על "הּיֹותר ּכי ְֲִִִִֵֵֶַַַָ
מכחיׁש". ְִַֹּכחֹו

וחלילים  ּבנבלים אֹו ּבּפה, ׁשירה הרי להקׁשֹות, יׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָולכאֹורה
ּכֹוח  זֹו לעבֹודה צריכים ואין ּביֹותר, קּלה עבֹודה היא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָוכיו"ב,
ּפחּותים  ׁשהם אּלּו רק זֹו לעבֹודה ראּויים מּדּוע וא"כ ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָרב,
ּבּפה, לׁשיר יכֹולים יֹותר הּמבּגרים ּגם הרי ׁשנה, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמחמּׁשים

ּונבלים? ּבחלילים לנׁשף ְְֲִִִִַָֹאֹו
ׁשירה  על ּכאן הּמדּבר אין הּפׁשט ׁשּבדר רׁש"י, מתרץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻולכן
וכּנֹורֹות", "ּבמצלּתים ּבנגינה רק אּלא ּבנבלים, אֹו ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָּבּפה
ּובפרט  יד, ּומלאכת עׂשּיה עם הּקׁשּורֹות עבֹודֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָׁשהם

מּתכת" ׁשל רחבֹות חתיכֹות "ב' ׁשהם ד"ה מצלּתים (רש"י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
ב) יג, ערכין והעבֹודה עבידתא, רק , ולכן רב. ּכח מצריכה ּבהם ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ

זֹו. למלאכה ראּויים ׁשנה" חמּׁשים מ"ּבן הּצעירים ְְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָהּלוּיים
וק"ל.

ÔÈLÓÁמג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏÙÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏמד  ‡˙Ïz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿»»«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

Ó‡מה  Èc È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒƒ¿»
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ∆¿«¬…«≈¿»«¿»ƒ»¿∆

È·¯·¯Âמו  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»ƒ¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈
˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈»≈¿«¿¬«¿¿≈

:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמז  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔÁÏÙe ‡ÁÏt ÔÁÏt ÁÏÙÓÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿ƒ¿«»¿«»¿»»»¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓa ÏehÓ«¿«¿«ƒ¿»



פה `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyily meil inei xeriy

(çî)úBàî Lîçå íéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½©«£¥¬¥−
:íéðîLe§Ÿ¦«

(èî)Léà Léà äLî-ãéa íúBà ã÷t ýåýé ét-ìò©¦̧§Ÿ̈¹¨©³¨Æ§©¤½¦¬¦²
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìòå Búãáò-ìò©£«Ÿ̈−§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«
i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ ÂÈ„˜Ùe∑ ׁשנה ׁשלׁשים "מּבן ּבּמצוה היּו הּפקדים חמּׁשים"ואֹותן ּבן .ועד ¿À»¬∆ƒ»∆…∆ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

ß oeiq 'g iyily mei ß

ä(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)òeøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©
:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëå§¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ נאמרה זֹו ּפרׁשה «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְֱֶָָָָ
ּבֹו נאמרּו ּפרׁשּיֹות ּוׁשמֹונה הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָּבּיֹום

'הּנּזקין',ּבּיֹום  ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת ס (ּכדאיתא .)דף ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ
‰Án‰ŒÔÓ eÁlLÈÂ∑ ׁשם היּו מחנֹות ּבׁשעת ׁשלׁש ƒ«¿ƒ««¬∆ְֲִַַָָָֹ

הלוּים  חנית ׁשכינה, מחנה היא הּקלעים ּתֹו ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָחניתן:
היא  – סיני" "ּבמדּבר ּבפרׁשת ׁשּמפרׁש ּכמֹו – ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹסביב
לכל  הּדגלים מחנה סֹוף ועד ּומּׁשם לוּיה. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָמחנה
נׁשּתּלח  הּצרּוע יׂשראל. מחנה היא הרּוחֹות ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָארּבע

מן  ּומׁשּלח יׂשראל ּבמחנה מּתר הּזב לכּלן; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֻֻֻחּוץ
ואינֹו לוּיה, ּבׁשל אף מּתר לנפׁש וטמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשּתים.

ׁשכינה  מּׁשל אּלא רּבֹותינּומׁשּלח ּדרׁשּו זה וכל . ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּפסחים ּבמּסכת הּמקראֹות סז)מן LÙÏ.(דף ‡ÓË∑ ְְְִִִֶֶַַָָ»≈»»∆

ׁשהּוא  אני, אֹומר דאנׁשא. נפׁשא לטמי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּדמסאב
עצמֹות  יׁשלׁשֹון והרּבה ארמי, ּבלׁשֹון אדם ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ

רּבה' אדרּיא (פע"ח)ּב'בראׁשית :– טמיא ׁשחיק נּוס ְְְְִִִִֵַַַָָָ
עצמֹות  .ׁשחיק ְֲִָ

(â)äðçnì õeçî-ìà eçlLz äá÷ð-ãò øëfî¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬©©«£¤−
ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé àìå íeçlLz§©§®§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬

:íëBúa§¨«

Ó‡‰מח  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»
:ÔÓ˙Â¿«¿»

„LÓ‰מט  ‡„Èa ÔB‰˙È ‡Ó ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»¿»»¿ƒ»¿∆
È‰BÈÓe dÏehÓ ÏÚÂ dÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b¿«¿««»¿»≈¿««≈ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È¯LÓ˙‡ב  ÔÓ ÔeÁlLÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
ÈÓËÏ ·‡ÒÓc ÏÎÂ ·‡„c ÏÎÂ ¯È‚Òc Ïk»ƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»ƒ¿≈

:‡L‡„ ‡LÙ«¿»∆¡»»

aÓÏ¯‡ג  ÔeÁlLz ‡·˜e „Ú ¯ÎcÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ»»
˙È Ôe·‡ÒÈ ‡ÏÂ ÔepÁlLz ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬»

:ÔB‰ÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL Èc ÔB‰˙È¯LÓ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(hn).äLî úà 'ä äeö øLà åéã÷ôe§ª¨£¤¦¨¤¤
oixiaqE xW` oiaizM 'd ,zxFqn̈¤§¦¦£¤§¦¦
oAn devOA Eid micEwRd ozF`e ,xW`M©£¤§¨©§¦¨©¦§¨¦¤
.i"Wx oFWl ,miXng oA cre miWlW§¦§©¤£¦¦¨©¦

didi oM m`e"eicwtE".dWnl iEPM §¦¥¦§¤§ª¨¦§¤
iM WxR `"x la`"Wi` Wi`"lr £¨¥©¦¦¦©

lkl dWn dPOW ,ixxnE zdw oFWxB¥§§¨§¨¦¤¦¨¤§¨
mYWlWn cg`F`Vn lre FzcFar lr ¤¨¦§¨§¨©£¨§©©¨

mrh dfe ,dlrnl xiMfd xW`M©£¤¦§¦§©§¨§¤©©
"eicwtE":xMfPd Wi`e Wi` lM lW , §ª¨¤¨¦¨¦©¦§¨

ïëzéådidIW"dEv xW`",FhEWtM §¦¨¥¤¦§¤£¤¦¨¦§
mig`d zWlW dPOW xn`iŸ©¤¦¨§¤¨©¦

F`Vn lre FzcFar lr cg` lM dN`d̈¥¤¨¤¨©£¨§©©¨
,dlrnl WxtOW FnMeicwtElM lW §¤§Ÿ¨§©§¨§ª¨¤¨

mdn cg`dWn z` 'd dEv xW`cwtl ¤¨¥¤£¤¦¨¤¤¦§Ÿ
dPn mzFlBlbl mzF`lre FzcFar lr ¨§ª§§¨¦¨©£¨§©

F`VnmzF` dPOW xiMfd . ©¨¦§¦¤¦¨¨
mzFlBlbl micigId dPnE ,mzFgRWnl§¦§§¨¦¨©§¦¦§ª§§¨

:F`Vn lre FzcFar lr cg` lM̈¤¨©£¨§©©¨
ïëåzFUrl i`Xx iel oA oi`W oiCd §¥©¦¤¥¤¥¦©©©£

,DA FrIql `le Fxag zk`lnA¦§¤¤£¥§Ÿ§©§¨
Exn`W FnM(h gxw ixtq)iAx WTA xakE §¤¨§§¨¦¥©¦

opgFi iAx z` rIql dippg oA rWFdi§ª©¤£©§¨§©¥©¤©¦¨¨
Fl xn` ,zFzlC ztbdA dcBcEB oA¤§§¨©£¨©§¨¨©

aiIgzn dY` xaMW ,LixFg`l xfg£Ÿ©£¤¤§¨©¨¦§©¥
on dY`e mixrFXd on ip`W ,dzin¦¨¤£¦¦©£¦§©¨¦

:mixxFWOd` dxez ©§§¦
(a).äðçnä ïî eçlLéåmiwdW xg` ¦©§¦©©£¤©©¤¥¦

mi`nHd gENWA dEv oMWOd z ¤̀©¦§¨¦¨§¦©©§¥¦
iE`xe WFcw dpgOd didIW ,dpgOd on¦©©£¤¤¦§¤©©£¤¨§¨

`ide .dpikW FA dxWYWzbdFp devn ¤¦§¤§¦¨§¦¦§¨¤¤
l`xUi dpOW xEaraE .zFxFclE cIn¦¨§©£¤¨¨¦§¨¥
mdn liCade mzFa` zial mzFgRWnl§¦§§¨§¥£¨§¦§¦¥¤

milWd ,mkFzA xW` ax axr(d weqtn) ¥¤©£¤§¨¦§¦
z` lfFBd oiC zFlfBd mW`A©£©©§¥¦©¥¤

:xBdb dxez ©¥



yp`פו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyily meil inei xeriy

(ã)õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−
éða eNò ïk äLî-ìà ýåýé øac øLàk äðçnì©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬

ô :ìàøNé¦§¨¥«

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)eNòé ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ
äîLàå ýåýéa ìòî ìòîì íãàä úàhç-ìkî¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®§¨«§−̈

:àåää Lôpä©¤¬¤©¦«
i"yx£'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ∑ ּפרׁשת ּכאן וכתב חזר הרי ƒ¿…«««ְֲֵַַַָָָָָ

וּיקרא  ּבפרׁשת האמּורה היא ׁשקר, על ונׁשּבע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּגֹוזל
ה) וגֹו'",(ויקרא ּבעמיתֹו וכחׁש ּבה' מעל "ּומעלה :ְְֲֲִִֵַַַַָָ

האחד  ּבּה: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני ּבׁשביל ּכאן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָונׁשנית

ואׁשם  חמׁש חּיב ׁשאינֹו לֹומר "והתוּדּו", ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכתּוב
הּגר  ּגזל על – והּׁשני ּבּדבר. ׁשּיֹודה עד עדים ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעלּֿפי

לּכהנים  נּתן .ׁשהּוא ֲִִֶַָֹ

(æ)-úà áéLäå eNò øLà íúàhç-úà ecåúäå§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³¤
øLàì ïúðå åéìò óñé BúLéîçå BLàøa BîLà£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤¬

:Bì íLà̈©−«
i"yx£BL‡¯a BÓL‡Œ˙‡∑(קיא הּקרן (ב"ק עליו הּוא BÏ.ׁשּנׁשּבע ÌL‡ ¯L‡Ï∑(יט לֹולמי (כתובות .ׁשּנתחּיב ∆¬»¿…ְִֶֶֶַַָָ«¬∆»«ְְִִֵֶַ

ÔB‰˙Èד  eÁlLÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿
ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ∆≈¬»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡¯Èו  ‡˙z‡ B‡ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿»¬≈
Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ ‡L‡ È·BÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»¿»√»

:‡e‰‰ ‡L‡ ·BÁÈÂ ÈÈ¿»¿≈¡»»«

È˙ז  ·˙ÈÂ e„·Ú Èc ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈ƒ¬»¿»≈»
ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙·BÁ¿≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ¿ƒ≈

:dÏ ·Á„Ïƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(e)mrhe.íãàä úàhç ìkîFnM §©©¦¨©Ÿ¨¨¨§
,z`Hg lMn mc`d dUri xW £̀¤©£¤¨¨¨¦¨©Ÿ
Wi` `hgIX dn lMn ,dPda `Fhgl©£¨¥¨¦¨©¤¤¡¨¦

:FzinrA Wgke Wi`Ä¦§¦¥©£¦
,'äa ìòî ìòîì øîàåFnWA raXIW §¨©¦§Ÿ©©©¤¦¨©¦§

xaMW itlE .eiptl mW`ie xwXl©¨¤§¤¡©§¨¨§¦¤§¨
dGd `hgd xMfEd(ek k d `xwie)`A `le §©©¥§©¤§Ÿ¨

oFWlA FA xAC ,xBd lfB `N` WCgl§©¥¤¨¤¤©¥¦¤§¨
:dxvw§¨¨
øîàåo`kA,äMà Bà Léàoi`W ipRn §¨©§¨¦¦¨¦§¥¤¥

`l ilE`e ,lfbl dX`d KxC¤¤¨¦¨¦§Ÿ§©Ÿ
mW`e WngA aEzMd DzF` aiIgi§©¥¨©¨§Ÿ¤§¨¨

:Wi`M§¦
éða éLã÷ ìëì äîeøz ìëå øékæäå§¦§¦§¨§¨§¨¨§¥§¥

ìàøNé(h weqt)m`W xnFl , ¦§¨¥©¤¦
lfFBde ,FNW didY odkl dnExYd Epzp̈§©§¨§Ÿ¥¦§¤¤§©¥
,zFlfB mW` oicA oFCp EPOn DzF`¨¦¤¦§¦£©§¥
milXdl `AW F` .o`kA mxiMfd KklE§¨¦§¦¨§¨¤¨§©§¦

`l oicr iM ,dnExzA mipdMd zxFY©©Ÿ£¦¦§¨¦£©¦Ÿ
`l Lrnce Lz`ln ,fnxA wx DxiMfd¦§¦¨©§¤¤§¥¨§§¦§£Ÿ

xg`z(gk ak zeny)Fngla Elk`i md oke , §©¥§¥¥Ÿ§§©§
(`i ak `xwie)dnExYd oiC x`A `l la` ,£¨Ÿ¥¥¦©§¨

xUrOd xiMfde .llM odkl ozPYW¤¦¨¥§Ÿ¥§¨§¦§¦©©£¥
,'dl Wcw didIW mipdM zxFY sFqA§©Ÿ£¦¤¦§¤Ÿ¤©
miWcwaE dnExzA zFEvl `A eiWkre§©§¨¨§©¦§¨§¨¨¦
EpYIW milrAd zpYnA mipdkl EidIW¤¦§§Ÿ£¦§©§©©§¨¦¤¦§
zaFHW xnFl ,mpFvxl mdl DzF`¨¨¤¦§¨©¤©

:`id milrAl d`pd£¨¨©§¨¦¦
àìåx`W mr dhFQd zgpn dxMfp §Ÿ¦§§¨¦§©©¨¦§¨

xEarA ,mipdM zxFzA zFgpOd©§¨§©Ÿ£¦©£
,dxRkl Dpi`e zF`pw zgpn `idW¤¦¦§©§¨§¥¨§©¨¨
xEarA cFre .DpiC z` o`kA milXde§¦§¦§¨¤¦¨§©£
mdl ozp ,mzFa` zial mrd z` qgIW¤¦¥¤¨¨§¥£¨¨©¨¤
ipA mpi`W mixfnOd zrcl oice zC©¨¦¨©©©©§¥¦¤¥¨§¥
alA cWg `ai xW`M mzFO` ilrA©£¥¦¨©£¤¨Ÿ£¨§¥
zFpAxTA milXd oke .FYW` lr Wi`d̈¦©¦§§¥¦§¦©¨§¨

oMWOd mwEdW ixg` iM ,xifPd oiC¦©¨¦¦©£¥¤©©¦§¨
mdixEgAn gwl ,mi`nHd mdn ElCape§¦§§¥¤©§¥¦¨©¦§¥¤
crFn ld` gzR E`av xW` mixifpl¦§¦¦£¤¨§¤©Ÿ¤¥
.FnWA KxalE FzxWl 'd iptl cnrl©£Ÿ¦§¥§¨§§¨¥¦§
Ktd zExifpA xCYW dX`d iM cFre§¦¨¦¨¤¦Ÿ¦§¦¥¤

dWxRA xn` KkitlE ,dhFQd(a e oldl) ©¨§¦¨¨©©¨¨¨
:`ilti iM dX` F` Wi ¦̀¦¨¦©§¦

eðéúBaøåcFr Exn`(.a dheq)dOl §©¥¨§¨¨
zExifp zWxR dknqp¦§§¨¨¨©§¦
dhFq d`Fxd lMW dhFq zWxtl§¨¨©¨¤¨¨¤¨
,mrHde .oiId on Fnvr xiGi DlEwlwA§¦§¨©¦©§¦©©¦§©©©

al gTi WFxize oii zEpf iM(`i c ryed). ¦§©¦§¦¦©¥
mixEgAd Ktd ,xrXd lECbe§¦©¥¨¥¤©©¦
,zF`pzdl mW`x xrU milqlqOd©§©§§¦§©Ÿ¨§¦§¨
KkitlE .Wi` alA db`C cilFi lECBde§©¦¦§¨¨§¤¦§¦¨
,d`nHd on xOYWdl Kixve WFcw `Ed¨§¨¦§¦§©¥¦©ª§¨

:eidl`l zxWOd odkM `Ed iMf dxez ¦§Ÿ¥©§¨¥¥Ÿ¨



פז `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 18 'nr gl jxk y"ewl t"r)

zillM devnM daEWY§¨§¦§¨§¨¦

עׂשּו אׁשר את־חּטאתם ז)והתוּדּו (ה, ְְֲִֶֶַַָָָֽ
הּתׁשּובה  עם אֹותם ולאמר . . העוֹונֹות על להתוּדֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹצּונּו

והתוּדּו . . אמרֹו והּוא . עג). מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ ְְְְִַָ
הרמּב"ם על מקֹומֹות ּבכּמה הקׁשּו שסד.ּכבר מצוה (מנ"ח ְְְְְִַַַַָָָ

לא ועוד) עצמּה הּתׁשּובה ואת למצוה, הּוּדּוי רק מנה מּדּוע ,ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ּובארּו ְֲִִֵַָָמנה.
הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

ׁשל  איבריו רמ"ח ּכנגד הם מצֹות־עׂשה ׁשרמ"ח חז"ל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמרּו
סע"ב)אדם כג, ּכנגד (מכות הם לא־תעׂשה מצֹות וׁשס"ה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּגידים ב)ׁשס"ה קע, ּבכל (זח"א ׁשּיׁש חסידּות, ּבספרי ּומבאר . ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹ
וחּיּות" ּכחֹות מיני "ּתרי"ג נא)נׁשמה פרק וכאׁשר (תניא , ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

הּוא  אז מצֹות, הּתרי"ג ּכל ּבׁשמירת ׁשלם הּוא ְְְִִִֵַַַָָָָָָָהאדם

חּסר  אם מה־ׁשאין־ּכן כּו', הּנפׁש איברי ּבכל וׁשלם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ"ּתמים
איבר" מחּסר נעׂשה הרי ּבּה ּפגם אֹו אחת תורה מצוה (לקוטי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ג) מה, .נצבים
ּכי  הּפגּומים, האיברים את לתּקן ּבכחּה הּתׁשּובה מצות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹא
מקֹור  ׁשהּוא הּנפׁש, ּומעצם ּדלּבא מעמקא מּגיעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּתׁשּובה
מּׁשם  נמׁש ולכן וחּיּות". ּכחֹות מיני ה"ּתרי"ג ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהחּיּות

הּפגּום. האבר לתּקן חדׁשה ְֲֵֵַַַָָָָָחּיּות
הּמצֹות  ּבמנין ׁשּבּלב הּתׁשּובה מצות נמנית לא ּכי ולכן , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

הּתׁשּובה  מצות א הּנפׁש, ּכחֹות ּכנגד ׁשהן הּמצֹות רק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנמנּו
ׁשּבכחּה עד הּנפׁש, מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש מעמק ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹמּגיעה
ּבּפה  ׁשהיא הּוּדּוי מצות ורק ׁשּבּכחֹות, הּפגמים את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹלתּקן

הּמצֹות. ּבמנין להּמנֹות ְְְְְִִִַַָָיכֹולה

(ç)íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬

:åéìò Ba-øtëé§©¤−¨¨«
i"yx£Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â∑ׁשהׁשּביעֹו הּתֹובע ׁשּמת ¿ƒ≈»ƒ…≈ְִִֵֵֶֶַַ

יֹורׁשים  לֹו ‡ÂÈÏ.ואין ÌL‡‰ ·ÈL‰Ï∑ּכׁשּנמל ְְִֵ¿»ƒ»»»≈»ְְִֶַ
עֹונֹו על להתוּדֹות לזה יׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו . ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

אֹו ּבת, אֹו ּבן, אֹו ּגֹואלים, לֹו ׁשאין ּביׂשראל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָאדם
למעלה  אביו מּמׁשּפחת הּקרֹוב ּבׂשר ׁשאר אֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאח,

הּגר  זה אּלא יעקב? יֹורׁשים עד לֹו ואין .ׁשּמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
·Len‰ ÌL‡‰∑ הּקרן Ô‰kÏ.והחמׁשזה '‰Ï∑ »»»«»ְֶֶֶֶַַֹ««…≈

הּׁשם  ׁשּבאֹותֹוקנאֹו לּכהן ּונתנֹו lÓ·„.מׁשמר , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹƒ¿«
ÌÈ¯tk‰ ÏÈ‡∑'ּב'וּיקרא להביא האמּור צרי .ׁשהּוא ≈«ƒÀƒְְְִִִֶַָָָָָ

(è)eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬
:äéäé Bì ïäkì©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â ‰Óe¯zŒÏÎÂ∑ וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿»¿»¿ְְִִִֵַַָָ
אחריה  המחּזר הּוא והלא לּכהן? מקריבין ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹּתרּומה
"אׁשרֿיקריבּו ּתלמּודֿלֹומר ּומה הּגרנֹות?! ְְְְֲִֵֶַַַַַָלבית

ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, אּלּו כג)לּכהן"? "ּתביא (שמות : ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבהם? ּיעׂשה מה יֹודע ואיני ,"אלהי ה' ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבית
ולּמד  הּכתּוב ּבא יהיה", לֹו "לּכהן ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹּתלמּודֿלֹומר:

לּכהן  נּתנין ׁשּיהיּו הּבּכּורים .על ְִִִִִֵֶַַַָֹ

dÏח  ‡˙·BÁ ‡·˙‡Ï ˜È¯t ¯·‚Ï ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»¿»≈
¯ÎcÓ ¯a ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ·˙Óc ‡˙·BÁ¿»ƒ¿≈√»¿»¿«¬»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ da ¯tÎÈ Èc ‡i¯etkƒ«»ƒ¿««≈¬ƒ

Ï‡¯NÈט  È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ ‡˙eL¯Ù‡ ÏÎÂ¿»«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿¿«¬»ƒ≈¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(h)éða éLã÷ ìëì äîeøz ìëå§¨§¨§¨¨§¥§¥
.ìàøNéxW` dnExY iM xn`i ¦§¨¥Ÿ©¦§¨£¤

xnFlM ,DzF` l`xUi ipA EWiCwi©§¦§¥¦§¨¥¨§©
iM .odMl didY ,dEWiCwie dEnixIW¤§¦¨§©§¦¨¦§¤©Ÿ¥¦
xn` ,xErW dnExYl oi`W xEarA©£¤¥©§¨¦¨©
didY dPOn EWixti xW` lM iM aEzMd©¨¦¨£¤©§¦¦¤¨¦§¤
milrAd DzF` Eaixwi xW`M odMl©Ÿ¥©£¤©§¦¨©§¨¦
,rFxfA odMd dPlhIW `l ,eil` DYzl§¦¨¥¨Ÿ¤¦§¤¨©Ÿ¥¦§©
Exn` Kke .`xwn lW FhEWR Edfe§¤§¤¦§¨§¨¨§

ixtqA(l `yp)`A xnF` `aiwr iAx , §¦§¦©¦£¦¨¥¨
lM zFUrl dvx m`W KcOll aEzMd©¨§©§¨¤¦¨¨©£¨

xIWIW calaE i`Xx dnExY FpxB̈§§¨©©¦§¨¤§©¥
:zvwn¦§¨

ãBòå,ixtqA mW EpWEaixwi xW` §¨¨§¦§¦£¤©§¦
odMlike l`rnWi iAx xn` , ©Ÿ¥¨©©¦¦§¨¥§¦

cEnlY dn ,odMl oiaixwn dnExY§¨©§¦¦©Ÿ¥©©§
xnFldidi Fl odMl Eaixwi xW`itl , ©£¤©§¦©Ÿ¥¦§¤§¦

xnF` `EdW(hi bk zeny)ixEMA ziW`x ¤¥¥¦¦¥
dUrI dn EprnW `l la` ,'ebe Lznc ©̀§¨§£¨Ÿ¨©§©©£¤

xnFl cEnlY ,mdaodMl Faixwi xW` ¨¤©§©£¤©§¦©Ÿ¥
didi FlmixEMAd lr cOle aEzMd `A , ¦§¤¨©¨§¦¥©©¦¦

:odMl oipEzp EidIW¤¦§§¦©Ÿ¥

Løôe,odMl oiaixwn dnExY ike i"Wx ¥©©¦§¦§¨©§¦¦©Ÿ¥
dilr xGgn Fnvr `Ed `lde©£Ÿ©§§©¥¨¤¨
la` .xEgn Fpi`e ,zFpxBd ziaA§¥©§¨§¥§ª¨£¨

,DWExR(iM)`l l`rnWi iAx zrC lr ¥¨¦©©©©¦¦§¨¥Ÿ
miaxwA `N` dxFYA daxwd oFWl `aïŸ¨©§¨¨©¨¤¨©§¥¦

WxC Kkitl ,gAfOd iAB lrxW`" ©©¥©¦§¥©§¦¨¨©£¤
"EaixwidtEpY oipErh mdW mixEMaA ©§¦§¦¦¤¥§¦§¨

mixEMAd lM iM aEzMd xn`i .dWBde§©¨¨Ÿ©©¨¦¨©¦¦
Eaixwi xW`,mXl milrAdodMl £¤©§¦©§¨¦©¥©Ÿ¥

aixwOddidi Flitl xn`X dnE . ©©§¦¦§¤©¤¨©§¦
ipi`e Lidl` 'd ziA `iaY xn`PW¤¤¡©¨¦¥¡Ÿ¤§¥¦



yp`פח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr g jxk zegiy ihewl)

הּגרנֹות לבית אחריה הּמחּזר הּוא ט)והלא ה, יׁש(רש"י ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָֹ
" מדּיק מּדּוע "לביתלׁשאל, נקט ולא ּבבית הּגרנֹות", ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹֹ

הּמסּיעים  . . "הּכהנים רז"ל אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹהּגרנֹות".
הּתרּומֹות), לֹו ׁשּיּתנּו ּכדי ולזרֹות (לדּוׁש הּגרנֹות ּבבית . .ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

לכן  חּללּו". ּכן עֹוׂשין ואם ּבׂשכרן, ּתרּומה להם נֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאין
" ּבזה לבית ּכתב (וגם עצמֹו הּגרנֹות ּבבית ׁשּמסּיע ולא ," ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

רׁש"י). ּבפרּוׁש לדּיק יׁש ּכּמה עד ְְְִִֵֵֵֶַַַַָנראה

(é)ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜Œ˙‡ LÈ‡Â∑ׁשּנאמרּו לפי ¿ƒ∆√»»ƒ¿ְְֱִֶֶ
ּבזרֹוע? ויּטלּום יבֹואּו יכֹול ּולוּיה, ּכהּנה ְְְְְְִִִַַָָָָֻמּתנֹות
מּגיד, יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש ְְְֳִִִֶַַַָָּתלמּודֿלֹומר:

לּבעלים  הנאתן ּדרׁשּוׁשּטֹובת הרּבה מדרׁשים ועֹוד , ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
אּגדה ּומדרׁש ּב'ּספרי'. ראה)ּבֹו פ' "ואיׁש(תנחומא : ְְְִִִֵַַַָָ

ואינֹו מעׂשרֹותיו ׁשּמעּכב מי יהיּו", לֹו ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָאתֿקדׁשיו
עֹוׂשה  ׂשדהּו ׁשאין סֹוף הּמעׂשרֹות, יהיּו לֹו ְְְִֵֵֶַַַָָָנֹותנן,

למּודה  ׁשהיתה מעׂשרה אחד ‡LÈ.לעׂשֹות אּלא ְְֲֲֵֶֶֶַָָָָָָָƒ
Ô‰kÏ ÔzÈŒ¯L‡∑לֹו הראּויֹות È‰È‰.מּתנֹות BÏ∑ ¬∆ƒ≈«…≈ְַָָƒ¿∆

הרּבה  .ממֹון ְֵַָ

ß oeiq 'h iriax mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ
:ìòî Bá äìòîe BzLà äèNú-ék¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©

i"yx£BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk LÈ‡ LÈ‡∑ למעלה ּכתּוב מה ƒƒƒƒ¿∆ƒ¿ְְַַָָ
יהיּו" לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש הענין? אּתה מן אם , ְְְֳִִִִִֶַָָָָָ

להביא  אצלֹו לבא ׁשּתצטר חּיי הּכהן, מּתנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעּכב
הּסֹוטה  את ‡LÈ.לֹו LÈ‡∑ ׁשּמֹועלת ,ללּמד ֶַָƒƒְְֶֶֶֶַ

מּלמּטה  ואיׁשּה מעלה, ׁשל מלחמה ּבאיׁש .ּבׁשּתים: ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ
BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk∑ המנאפין אין רּבֹותינּו: ׁשנּו ƒƒ¿∆ƒ¿ְֲִֵֵַַָָ

ׁשטּות  רּוח ּבהן ׁשּתּכנס עד "ּכיֿנֹואפין ּדכתיב: , ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ
ּבֹו ּוכתיב ז)תׂשטה", חסרֿלב".(משלי אּׁשה "נאף : ְְֲִִִֵֵֶַָֹ

צניעּות  מּדרכי ּתט - "ּכיֿתׂשטה" מקרא: ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָּופׁשּוטֹו
ּכמֹו ּבעיניו, ד)ותחׁשד ועבר"(שם מעליו (שם "ׂשטה ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹ

לּב"ז) אלּֿדרכיה יׂשט "אל :.ÏÚÓ B· ‰ÏÚÓe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָ»¬»»«
הּמעל? .ּומהּו ַַַַ

b·¯י  ÔB‰È dÏc dL„e˜ ¯NÚÓ ˙È ¯·‚e¿«»«¬«¿≈ƒ≈¿¿«
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ ÔzÈcƒƒ≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

b·¯יב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
:¯˜L da ¯wL˙e d˙z‡ ÈËÒ˙ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿««≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`l oicrW xnFl ,oda dUrI dn rcFi¥©©©£¤¨¤©¤£©¦Ÿ
dPdM zFpYOn EidIW mixEMaA Epcnl̈©§§¦¦¤¦§¦©§§ª¨
dNgY odilr cONW `Ed o`kaE ,llM§¨§¨¤¦¥£¥¤§¦¨

:odMl oipEzp EidIW¤¦§§¦©Ÿ¥
ìáàzWxtA d`pWe xfg ok ixg` £¨©£¥¥¨©§¨§¨§¨¨©

dPdM(bi gi oldl)xW` lM ixEMA §ª¨¦¥¨£¤
dpWe xfg mXW ,didi Ll 'ebe mvx`A§©§¨§¦§¤¤¨¨©§¨¨
llkIW icM ,miWcwe dnExY oM mB©¥§¨§¨¨¦§¥¤¦§Ÿ
oNkA zxkie cgi dPdM zFpYn lM̈©§§ª¨©©§¦§Ÿ§ª¨

gln zixA(hi weqt my)mixacl cFre . §¦¤©§¦§¨¦
xFdh lM ,dWxRA mW EWCgzPW¤¦§©§¨©¨¨¨¨¨

EPlk`i LziaA(bi weqt my)cFr Epcnle . §¥§Ÿ§¤§¨©§
xnWn iWp`l mixEMAd EdIW ,o`Mn¦¨¤§©¦¦§©§¥¦§¨
dvxIW odM lkl dpi`e ,dEaixwIW¤©§¦¨§¥¨§¨Ÿ¥¤¦§¤

:dnExzMi dxez ¦§¨

(i).eéäé Bì åéLã÷ úà LéàåoFkPd §¦¤¨¨¨¦§©¨
iWcw lMW xn`IW ,dGd aEzMA©¨©¤¤Ÿ©¤¨¨§¥
miWcTd lMW xnFl .FNW Eidi mc`d̈¨¨¦§¤©¤¨©¢¨¦
Eidi ,odMl mzF` oYl mdA dEvi `NW¤Ÿ§©¤¨¤¦¥¨©Ÿ¥¦§
iR lr s` mdA mixYn mde milrAl©§¨¦§¥ª¨¦¨¤©©¦

.Wcw E`xwPWodMl oYi xW` Wi`e ¤¦§§Ÿ¤§¦£¤¦¥©Ÿ¥
,eiziEv xW`M,didi FlmiWcTd mB iM ©£¤¦¦¦¦§¤¦©©¢¨¦

Wi odMl mYzl aEzMd dEvi xW £̀¤§©¤©¨§¦¨©Ÿ¥¥
`Edd odMl mdW ,odA zEkf milrAl©§¨¦§¨¤¤¥©Ÿ¥©

:FpFnnM Wi`d Fl mpYi xW £̀¤¦§¥¨¦§¨
äpäåxn`W irax rhpe ipW xUrn §¦¥©£¥¥¦§¤©§¨¦¤¨©

'dl Wcw EidIW aEzMd odÄ¤©¨¤¦§Ÿ¤©
(ck hi my ,l fk `xwie),FpFnnM Wi`l md¥¨¦§¨
dndA xUrn oke(al fk my)x`W la` , §¥©£©§¥¨£¨§¨

gTIe zWxtA mdA dEvi xW` miWcTd©¢¨¦£¤§©¤¨¤§¨¨©©¦©
gxw(gi oldl)xW` ,odMl md EpYIW Ÿ©¤¦§¥©Ÿ¥£¤

ElkEIW `l ,milrAd cIn Fl EpzPi¦¨§¦©©§¨¦Ÿ¤§
Epil`nE ,mdn mzF` lfbl mipdMd©Ÿ£¦¦§Ÿ¨¥¤¥¥¥
dfe .milrAl d`pd zaFHW cnlp¦§©¤©£¨¨©§¨¦§¤
lW FYrC `Ede ,FhEWtA oFkPd©¨¦§§©§¤

:qElwpE`§§
CøãëeixtqA Wxcp df(`l `yp):Exn` . §¤¤¤¦§©§¦§¦¨§

xn`PW llkA Eid miWcTd lke§¨©¢¨¦¨¦§©¤¤¡©
eiWcw z` Wi`elM aEzMd KWn ,'ebe §¦¤¨¨¨¨©©¨¨

mdn xIW `le mipdMl mpzpE miWcTd©¢¨¦§¨¨©Ÿ£¦§Ÿ¦¥¥¤
s`W ipRn gqtE minlWE dcFz `N ¤̀¨¨§¨¦¤©¦§¥¤©
aEzMd KxvEd `l la` ,milrAl md¥©§¨¦£¨Ÿ§©©¨

:llM mdA dGd`i dxez ©¤¨¤§¨



פט `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 311 cenr a jxk zegiy ihewl itÎlr)

d"ATd iEEvA zExidGd zEaiWg£¦©§¦§¦©¨¨

אׁשּתֹו ּכי־תׂשטה איׁש יב)איׁש (ה, ְְִִִִִֶֽ
ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס אלא־אם־ּכן עברה עֹובר אדם ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאין

ּכתיב "תׂשטה" אׁשּתֹו, תׂשטה ּכי איׁש איׁש (סוטה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַ
א) .ג,

כּו' עברה עֹובר אדם ּדאין לענין ׁשהראיה מה לבאר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָיׁש
סֹוטה: מּדין ְִִִָָנלמד

יׂשראל  והּנה, ּבפנּויה. ולא איׁש ּבאׁשת רק ׁשּי סֹוטה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּדין
ּכׁשרה  אּׁשה ׁש"איזֹוהי ּומּכיון לבעל, והּקּב"ה לאּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנמׁשלּו

ּבעלּה" רצֹון לׁשֹון העֹוׂשה (ּבׁשּנּוי ט ּפרק רּבא אליהּו דבי (ּתּנא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

קל,קצת) רצֹון על אפילּו לעבר ׁשּלא נֹוגע ׁשּבזה ּומּובן ,( ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
זה  אין הרי הּבעל מרצֹון קצת מׁשּנים אם אפילּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהרי
והּקדֹוׁש־ּברּו־ ּביׂשראל הּוא ּכן הרי ּבעלּה", רצֹון ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ"עֹוׂשה
קּלה  עברה על־ידי ׁשּגם מּכיון נֹוגעת, עברה ׁשּכל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּוא
לֹומדים  ולכן מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. רחמנא־לצלן ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָנפרדים
להדּגיׁש על־מנת אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי מהּפסּוק זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָענין

ּובעל. אּׁשה על־דר - נֹוגעת קּלה עברה ֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּגם

(âé)dLéà éðéòî íìòðå òøæ-úáëL dúà Léà áëLå§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈
àì àåäå da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ

:äNtúð¦§¨«¨
i"yx£LÈ‡ ·ÎLÂd˙‡∑(כו ּומי (סוטה לקטן ּפרט איׁש, ¿»«ƒ…»ְְִִָָָ

איׁש Ú¯ÊŒ˙·ÎL.ׁשאינֹו d˙‡∑(צה ׁשכיבתּה(יבמות ִֵֶ…»ƒ¿«∆«ְִָָ
אֹותּה ּפֹוסלת אחֹותּה ׁשכיבת ואין אֹותּה ,ּפֹוסלת ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָ

לזֹו זֹו ּדֹומֹות ׁשהיּו אחיֹות ּבׁשּתי ÌÏÚÂ.ּכּמעׂשה ְֲֲִֵֶֶַַָָָ¿∆¿«
dLÈ‡ ÈÈÚÓ∑(כז היה (סוטה אם הא לסּומא. ּפרט ≈≈≈ƒ»ְְִָָָָָ

הּמים רֹואה  אין ּומעלים), אחרים: (ספרים ּומעמעם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

אֹותּה ׁשּתראה ∑zÒÂ¯‰.ּבֹודקין לטמאת ׁשעּור ְִָ¿ƒ¿¿»ְְִֵֶֶַָֻ
da.ּביאה  ÔÈ‡ „ÚÂ∑ אחד עד אפּלּו ּבּה יׁש אם הא ִָ¿≈≈»ֲִִֵֵֶָָָ

ׁשֹותה  היתה לא נטמאת! da.ׁשאמר: ÔÈ‡ „ÚÂ∑ ְְִֵֶַָָָָֹ¿≈≈»
לסתירה  עדים יׁש אבל ,נאנסה ∑Nt˙‰.ּבטמאה, ְְֲִִֵֵַַָָָֻƒ¿»»ְֶֶָ

כב)ּכמֹו עּמּה"(דברים וׁשכב "ּותפׂשּה :. ְְְִַָָָָ

(ãé)àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáòå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáò-Bà äàîèð¦§¨®¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½

:äàîèð àì àéäå§¦−¬Ÿ¦§¨«¨
i"yx£ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ∑ לסתירה p˜Â‡.קדם ‰‡˜ Áe¯∑ ¿»«»»ְִֶַָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈

רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו ּבּה:(סוטה ׁשּמתרה התראה, לׁשֹון : ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ
ּפלֹוני  איׁש עם ּתּסתרי ‡ÚŒB·¯.אל ‰‡ÓË ‡Â‰Â ְְִִִִִַָ¿ƒƒ¿»»»«

'B‚Â ÂÈÏÚ∑ על ועברה ּבּה התרה הּוא ּכלֹומר, »»¿ְְְְִַַָָָָ
ידּוע  ואין לאו התראתֹו, אם נטמאה .אם ְְְְִִִֵַַָָָָָ

(åè)àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³
íéøòN çî÷ äôéàä úøéNò äéìò dðaø÷-úà¤¨§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®
úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå ïîL åéìò ÷öé-àì«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³

:ïåò úøkæî ïBøkæ úçðî àeä úàð÷§¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ
i"yx£ÁÓ˜∑ מּסלת ׁשּלא חּטים ∑ÌÈ¯ÚN.יהא ולא ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְִִֹ

יב) מאכל (סוטה וקרּבנּה ּבהמה, מעׂשה עׂשתה היא ;ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָ
ÔÓL.ּבהמה  ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï∑קרּבנּה יהא ׁשּלא ְֵָ…ƒ…»»∆∆ְְֵֶָָָֹ

"אֹור" קרּוי ׁשהּׁשמן ּבחׁשמהּדר, עׂשתה והיא ,. ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

qÎÓ‡יג  È‰ÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎL d˙È ¯·b ·kLÈÂ¿ƒ¿À¿«»«»¿««¿»ƒ≈¿«»
„È‰ÒÂ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â ‡¯nhÓe dÏÚ· ÈÈÚÓ≈≈≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡Ï ‡È‰Â da ˙ÈÏ≈«¿ƒ»ƒ¿¬»»

‡d˙zיד  ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯·Ú B‡ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡·‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

È˙טו  È˙ÈÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ d˙z‡ ˙È ‡¯·‚ È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»«¬»¿«¿≈»
ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏÚ da¯À̃¿»«¬««ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡ÁLÓ È‰BÏÚ ˜È¯È ‡Ï ÔÈ¯ÚN ‡ÁÓƒ̃¿»¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‡e‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ È¯‡ ‡z·Ï È‰BÏÚ ÔzÈƒ≈¬ƒ¿À¿»¬≈ƒ¿«ƒ¿»»

:‡·BÁ ˙¯k„Ó ‡¯Îec ˙ÁÓƒ¿«¿»»«¿»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(eh).ïîL åéìò ÷öé àì`di `NW Ÿ¦Ÿ¨¨¤¤¤Ÿ§¥
xF` iExw onXdW ,xCdn DpAxẅ§¨¨§ª¨¤©¤¤¨

.KWgA dzUr `ideeilr oYi `le §¦¨§¨©¤§Ÿ¦¥¨¨
,dpFal,dpFal zFiExw zFdO`dW §¨¤¨¦¨§§¨

xn`PW(e c y"dy),dpFaNd zraB l` ¤¤¡©¤¦§©©§¨
odikxCn dWxR Ffe(b `yp `negpz).iM §¦§¨¦©§¥¤¦

,`Ed zF`pw zgpn,dGd gnTd ¦§©§¨©¤©©¤
mFwOd z`pw ,zF`pw iYW DA zxxFrn§¤¤¨§¥§¨¦§©©¨

lrAd z`pwe(p `yp ixtq)i"Wx oFWl , §¦§©©©©¨©¦
:EpizFAx ixaCn¦¦§¥©¥

ìòåmiWxtOd lM zrCzgpn iM" §©©©¨©§¨§¦¦¦§©
,"`Ed z`pwz`GW xEarA xnFl §¨Ÿ©©£¤Ÿ



yp`צ zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
‰·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈŒ‡ÏÂ∑,"לבֹונה" נקראֹות ׁשהאּמהֹות ¿…ƒ≈»»¿…»ְְִִֶָָָָ

ד)ׁשּנאמר הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל ה): והיא (סוטה ְְְֱִִֶֶֶַַַָ
מּדרכיהן  ‰ÁÓŒÈk‡e˙.ּפירׁשה ˙‡˜∑ הּקמח ְְִִֵֶַָƒƒ¿«¿»…ֶַַ

זכר  לׁשֹון – קמח ˜‡˙.הּזה. ˙ÁÓ∑ מעֹוררת ְֶֶַַָָƒ¿«¿»…ְֶֶ
הּבעל  וקנאת הּמקֹום קנאת קנאֹות: ׁשּתי .עליה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

(æè):ýåýé éðôì dãîòäå ïäkä dúà áéø÷äå§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æé)øôòä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈
ïúðå ïäkä çwé ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLà£¤³¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬

:íénä-ìà¤©¨«¦
i"yx£ÌÈL„˜ ÌÈÓ∑,ּבּכּיֹור עב)ׁשּקּדׁשּו לפי (כתובות «ƒ¿…ƒְְִִֶַֻ

וזֹו הּצֹובאֹות, מראֹות – מּנחׁשת (הּכּיֹור) ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה
ּבמצרים  לבעליהן נבעלֹות ׁשהיּו מּדרכיהן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפירׁשה
ּבֹו ּתּבדק – לאחר קלקלה וזֹו הּתּפּוח, .ּתחת ְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

N¯ÁŒÈÏÎa∑(ז יין (סוטה הּנֹואף את הׁשקתה היא ƒ¿ƒ»∆ְְִִִֵֶַַָ
הּמרים  מים ּתׁשּתה לפיכ מׁשּבחים, ּבכֹוסֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֻֻמׁשּבח

חרס  ׁשל ּבזּויה .ּבמקדה ְְִֵֶֶֶָָ

(çé)òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ
ïBøkfä úçðî úà äétk-ìò ïúðå äMàä Làø-úà¤´Ÿ¨«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷ úçðî¦§©¬§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîä©«§¨«§¦«
i"yx£‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô∑ נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְֱֲֶַַָֹ

מּסיעין  אּלא ה'"? לפני מּמקֹום "והעמדּה אֹותּה היּו ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָ
ותֹודה  ּדעּתּה ותּטרף ליּגעּה ּכדי ∑Ú¯Ùe.למקֹום ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ»«

ספרי) יד. ׂשערּה(שם קליעת את מּכאן סֹותר לבּזֹותּה. ּכדי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הראׁש ׁשּגּלּוי יׂשראל להן לבנֹות ‰'.ּגנאי ÈÙÏ∑ ְְְִִִֵֶֶַָָָֹƒ¿≈

נּקנֹור (ספרי) ּדרּבׁשער הּמזרחי, העזרה ׁשער הּוא , ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ
הּנכנסים  ÈtkŒÏÚ‰.ּכל Ô˙Â∑ּתּטרף ליּגעּה אּולי , ְִִַָָ¿»«««∆»ְְִֵַַָָ

המיחד  ׁשם יּמחה ולא ותֹודה, הּמים ּדעּתּה .על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ
ÌÈ¯n‰∑ סֹופן ׁשם לּהעל מרים ∑‰ÌÈ¯¯‡Ó.ׁשהם «»ƒִֵֵֶַָָָ«¿»¿ƒ

לׁשֹון העֹולם, מן אֹותּה כד)המחּסרים סּלֹון (יחזקאל : ְְְִִִַַָָָ
קדֹוׁשים  ׁשהרי ארּורים, מים לפרׁש יּתכן ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹממאיר.
את  "מאררים" אּלא הּכתּוב, ּכתב "ארּורים" ולא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהן.
אּלא  "ליטיא", ּתרּגם לא אֹונקלּוס ואף ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹהאחרים.

זֹו ׁשל ּבגּופּה קללה ׁשּמראֹות ."מלטטיא", ְְְְְֶֶַַַָָָָ

ÈÈ:טז  Ì„˜ dpÓÈ˜ÈÂ ‡‰k d˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»««¬»ƒƒƒ«√»¿»

ÙÚ¯‡יז  ÔÓe ÛÒÁc ÔÓa ¯BiÎ ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»≈ƒ¿««¬»ƒ«¿»
ÔzÈÂ ‡‰k ·qÈ ‡kLÓ È„BÒÈa È‰È Ècƒ¿≈ƒ≈«¿¿»ƒ««¬»¿ƒ≈

:‡iÓÏ¿«»

È˙יח  Ú¯ÙÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»»ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿«»
˙ÁÓ ˙È ‡‰„È ÏÚ ·‰ÈÂ ‡˙z‡„ ‡LÈ≈̄»¿ƒ¿»ƒ≈«¿»»»ƒ¿«
‡‰Î„ ‡„È·e ‡È‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ ‡¯Îec¿»»ƒ¿«ƒ¿»»ƒƒ»¿«¬»

:‡iËËÏÓ ‡i¯È¯Ó ‡iÓ ÔB‰È¿«»¿ƒ«»¿«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zFidl drExB `id ,Wpr zgpn dgpOd©¦§¨¦§©Ÿ¤¦§¨¦§
dgpOd iM .dpFalE onW `lA mixFrU§¦§Ÿ¤¤§¨¦©¦§¨
zlq d`A ,'dl oFvxl DzxMf` xW £̀¤©§¨¨¨§¨©¨¨Ÿ¤

:dpFalE onWA miHg¦¦§¤¤§¨
éôìemrh ,iYrCzF`pw zgpn iM" §¦©§¦©©¦¦§©§¨

"`Ed,wEqRd W`x l` xfgi©§Ÿ¤Ÿ©¨
lr oAxTd z` Wi`d `iaIW xn`iŸ©¤¨¦¨¦¤©¨§¨©

,DnFwnA xnFlM ,FYW`zgpn iM ¦§§©¦§¨¦¦§©
`id z`pwiE`x EPpi`e ,DpFr xiMfdl §¨Ÿ¦§©§¦£¨§¥¤¨

aixwi `Ed la` ,DNXn `id EP`iaYW¤§¦¤¦¦¤¨£¨©§¦
mwpie Fz`pw z` `PwiW mXl dgpn¦§¨©¥¤§©¥¤¦§¨§¦§Ÿ

:DPOn Fznwp z ¤̀¦§¨¦¤¨
íòèåzng zxrq didYW ,mixFrVd §©©©§¦¤¦§¤©£©£©

llFgzn xrq d`vFi dng 'd¥¨§¨©©¦§¥
lilv oiprkE ,lFgi drWxd W`x lr©Ÿ¨§¨¨¨§¦§©§¦

oFrcbA xEn`d mixFrU(bi f mihtey) §¦¨¨§¦§

oke .dAx dnEdnE xrql FzF` ExzRW¤¨§§©©§¨©¨§¥
.xvFi ilkM xaXYW oniq ,qxg ilkA¦§¦¤¤¦¨¤¦¨¥¦§¦¥
.aEWY xtr l`e `id xtr iM ,xtrd oke§¥¤¨¨¦¨¨¦§¤¨¨¨
,cFq Fl Wie ,gnTd lr "`Ed" mrhe§©©©©¤©§¥

dHnl iM(gi weqta)dX`d ciA FzFidA ¦§©¨¦§§©¨¦¨
oFxMGd xiMfd dYre ,"`id" xn`̈©¦§©¨¦§¦©¦¨
zxMfn `id iM xn`e ,dNgY§¦¨§¨©¦¦©§¤¤

:oFrfh dxez ¨
(gi)íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe§©©Ÿ¥¦§¥©¨¦

.íéøøànäiM ,miWxtOd Exn` ©§¨§¦¨§©§¨§¦¦
DtFq mW lr mzF` `xFw aEzMd©¨¥¨©¥¨
mXd Dl xni iM ,dxn mda didYW¤¦§¤¨¤¨¨¦¥©¨©¥
Exn` KM EpizFAxe .DzF` Exx`ie c`n§Ÿ¦¨§¨§©¥¨¨§

ixtqA(fp `yp)mW lr mixn E`xwp : §¦§¦¦§§¨¦©¥
oixrxrnE sEBd z` mixxnOW mtFq¨¤§¨§¦¤©§©§§¦

`xnBA la` .oFrd z`(.k dheq),Exn` ¤¤¨£¨©§¨¨¨§

`Ede ,xn xaC miOA ozFp odMdW¤©Ÿ¥¥©©¦¨¨©§
E`aE" :xn`WM oM m`e ,DzF` xxFrl§¥¨§¦¥§¤¨©¨
iE`x did ,"mixnl mixx`nd miOd Dä©©¦©§¨§¦§¨¦¨¨¨
mixOd miOd Da E`aE" xn`IW¤Ÿ©¨¨©©¦©¨¦

ixtqaE ."mixx`nl(gq `yp)dgnE ,cFr ¦§¨§¦§¦§¦¨¨
mixOd in l`(bk weqt)azMdW ciBn , ¤¥©¨¦©¦¤©§©

:mixn miOd z` dUFr¤¤©©¦¨¦
ïBëpäådX`d iM ,FhEWtM ipirA §©¨§¥©¦§¦¨¦¨

EwYni miOd z` DzFzWA¦§¨¤©©¦¦§§
m`FaA ok ixg`e ,miOd x`WM Dl̈¦§¨©©¦§©£¥¥§¨
DzF` ExxFri d`nhp m` DAxwA§¦§¨¦¦§§¨§§¨

WiBxze.DAxwaE ditA zExixnd cIn §©§¦¦¨©§¦§¦¨§¦§¨
xn`W Edfe(fk weqt),miOd z` DwWde §¤¤¨©§¦§¨¤©©¦

lrn lrnYe d`nhp m` dzide§¨§¨¦¦§§¨©¦§Ÿ©©
mixx`nd miOd Da E`aE DWi`A§¦¨¨¨©©¦©§¨§¦
m`aA dIzXd ixg` iM ,mixnl§¨¦¦©£¥©§¦¨§Ÿ¨



צי `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(èé)àì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà òéaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
CLéà úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©¦¥®

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤
i"yx£‰Â'B‚Â ÚÈaL∑ הּׁשבּועה היא לא ּומה אם ? ¿ƒ¿ƒ«¿ְִִַַָֹ

אחרים: (ספרים חנקי – ׁשכב אם הא הּנקי, – ְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשכב
ׁשּמצוה  אּלא הן, ׁשֹומע אּתה לאו ׁשּמּכלל ּתּנקי), ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא

לזכּות  ּתחּלה נפׁשֹות ּבדיני .לפּתח ְְְְְִִִִֵַָָֹ

(ë)ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék zàå§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧
:CLéà éãòìaî BzáëL-úà Ca Léà¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«

i"yx£˙ÈËN Èk z‡Â∑מׁשּמׁש "אם""ּכי" .ּבלׁשֹון ¿«¿ƒ»ƒְְִִִֵַ

(àë)äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàåäòáL §¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò CBúaC §´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−
:äáö̈¨«

i"yx£‰Ï‡‰ ˙Ú·La∑ קללה ׁשל ‰'.ׁשבּועה ÔzÈ ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈
'B‚Â ‰Ï‡Ï C˙B‡∑יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ׁשּיהיּו »¿»»¿ְְְְִִִֵֶַַֹ

לפלֹונית  ׁשּבא ּכדר.‰Ú·LÏÂ∑(כד שבועות יח, (סוטה ְְִִֶֶֶָ¿ƒ¿À»
לי  יארע לא :ּבי נׁשּבעין הּכל ׁשארע ׁשּיהיּו ּכדר ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

Ï‡יט  Ì‡ ‡˙z‡Ï ¯ÓÈÈÂ ‡‰k d˙È ÈÓBÈÂ¿≈»««¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»
‡·‡zÒ‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È ¯·b ·ÈÎL¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡i¯È¯Ó ‡inÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ ¯a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»¿ƒ«»

:ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ¿«¿«»»ƒ≈

‡z·‡zÒכ  È¯‡Â CÈÏÚaÓ ¯a ˙ÈËÒ È¯‡ z‡Â¿«¿¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»¿¿
:CÈÏÚaÓ ¯a dz·ÎL ˙È CÈa ¯·b ·‰ÈÂƒ«¿«ƒ»¿À¿≈«ƒ«¬ƒ

„ËÂÏ‡כא  ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ·‰È ‡˙z‡Ï ‡‰k ¯ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈk¯È ˙È ÈÈ ·‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ditA mixnl EaEWi cIn ,DphaA§¦§¨¦¨¨§¨¦§¦¨
mixxFrnd mixaCd bdpnM ,DAxwaE§¦§¨§¦§©©§¨¦©§§¦
mzF` mizFXd ExxniW mi`iwOde§©§¦¦¤§¨§©¦¨
lRze Dpha davY ok ixg`e ,c`n§Ÿ§©£¥¥¦§¤¦§¨§¦Ÿ
xEarA "mixx`n" E`xwpe .Dkxi§¥¨§¦§§§¨§¦©£
:DzF` milNwnW mdA mignPd zFl`d̈¨©¦§¦¨¤¤§©§¦¨

eøîàåFnM "in" zNn iM ,miWxtnd §¨§©§¨§¦¦¦©¥§
mFwnA KEnq `aE ,mixOd min©¦©¨¦¨¨¦§
"miMxA min" FMtd `AW FnM ,zxkEn§¨§¤¨¤§©¦¦§¨¦

(c fn l`wfgi)KEnq "in" iM ,xn` `"xe .§¨©¦¥¨
FcFq oM m`e ,mXd x`Y "mixOd" zNnE¦©©¨¦Ÿ©©¥§¦¥
E`aE xn`W xEarA ,il oFkp Fpi`e .rEcï©§¥¨¦©£¤¨©¨

:mixnl mixx`nd miOd Dahi dxez ¨©©¦©§¨§¦§¨¦
(hi)mrheCúà Léà áëL àì íà §©©¦Ÿ¨©¦Ÿ¨

.äàîè úéèN àì íàåiYW §¦Ÿ¨¦ª§¨§¥
`l m` xn`i ,md cg` dN`d mi`pYd©§¨¦¨¥¤¤¨¥Ÿ©¦Ÿ
d`nh zihU `NW KzF` Wi` akẄ©¦¨¤Ÿ¨¦ª§¨
DzF` akW DlrA iM ,iwPd KWi` zgY©©¦¥¦¨¦¦©£¨¨©¨

:`Ed Wi`e§¦
ïëzéådidIWWi`,dricid xqg §¦¨¥¤¦§¤¦¨¥©§¦¨

Wi`d akW `l m` xn`iŸ©¦Ÿ¨©¨¦
zgY d`nh zihU `l m`e KzF`¨§¦Ÿ¨¦ª§¨©©
Wi`d lr dPriAWi iM ,llM KWi ¦̀¥§¨¦©§¦¤¨©¨¦
lre WExtA eilr `Pw xW` `Edd©£¤¦¥¨¨§¥§©

Exn` oke .llkA mixg`d(.gi dheq) ¨£¥¦¦§¨§¥¨§

:xg` Wi`n on`e df Wi`n on`k dxez ¨¥¥¦¤§¨¥¥¦©¥
(`kÎk)mrhe.úéèN ék zàåxAgn §©©§©§¦¨¦§ª¨

mr,KzF` 'd oYiY`e xn`i ¦¦¥¨Ÿ©§©§
KWi` zgY d`nh zihU xW`M©£¤¨¦ª§¨©©¦¥
z` Wi` KA oYIe z`nhp xW`ke§©£¤¦§¥©¦¥¨¦¤
KzF` 'd oYi ,KWi` icrlAn FzakW§¨§¦©§£¥¦¥¦¥¨
zEkix` xEarA la` ,drEaWle dl`l§¨¨§¦§¨£¨©££¦
zxg` mrR xn`l xfg mi`pYd©§¨¦¨©¥Ÿ©©©¤¤

,dX`d z` odMd riAWdeWxtlE §¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨§¨¥
iM WxR `"xe .dl`d zrEaW `idW¤¦§©¨¨¨§¥©¦
,"dl`A ipXde mXA oFW`xd riAWde"§¦§¦©¨¦©¥§©¥¦§¨¨
mXA iM ,oFkp EPpi`e .Wxtn `Ed xW`M©£¤§Ÿ¨§¥¤¨¦©¥

:m` oFWlA riAWi `lŸ©§¦©¦§¦
äpäåxaC dxFYd ihRWn lkA oi` §¦¥¥§¨¦§§¥©¨¨¨

,dGd oiprd izlEf qpA iElŸ§¥¨¦¨¦§¨©¤
l`xUiA dUrIW rEaw qpe `lR `EdW¤¤¤§¥¨©¤¥¨¤§¦§¨¥
,mFwn lW FpFvx miUFr mAx mzFidA¦§¨ª¨¦§¤¨
`NW miWPd xQil Fwcv ornl utg iM¦¨¥§©©¦§§©¥©¨¦¤Ÿ
zFTplE ,miOrd xzi zOfM dPUrY©£¤¨§¦©¤¤¨©¦§©
miE`x EidIW ,zExfnOd on l`xUi¦§¨¥¦©©§¥¤¦§§¦
wqR KkitlE .mkFzA dpikW zFxWdl§©§§¦¨§¨§¦¨¨©
,zFxarA ElwlwzPW drXn dGd oiprd̈¦§¨©¤¦¨¨¤¦§©§§©£¥

Exn`W FnM(.fn dheq)mit`FPd EaxXn §¤¨§¦¤¨©£¦
xn`PW ,dhFq in EwqR(ci c ryed)`l ¨§¥¨¤¤¡©Ÿ

lre dpipfz iM mkizFpA lr cFwt ¤̀§©§¥¤¦¦§¤¨§©

zFpGd mr md iM dpt`pz iM mkizFNM©¥¤¦§¨©§¨¦¥¦©Ÿ
oiai `l mre EgAfi zFWcTd mre Ecxti§¨¥§¦©§¥§©¥§¨Ÿ¨¦

:haNi¦¨¥
ïéàåmiWPd dPidYW xnF` aEzMd §¥©¨¥¤¦§¤¨©¨¦

oFrd on zFxEhR zFt`FPd©£§¦¤¨
`NW wx ,mit`Fp odilrAW xEarA©£¤©£¥¤£¦©¤Ÿ
`EdW dGd lFcBd qPd odA dUri¥¨¤¨¤©¥©¨©¤¤
mr mzFidle mcFakl mdl dUrp©£¨¨¤¦§¨§¦§¨©
`le z`Gd daFHA Epiai `l mde ,WFcẅ§¥Ÿ¨¦©¨©Ÿ§Ÿ
oiai `l mre" :xn`W Edfe .Da EvRgi©§§¨§¤¤¨©§¨Ÿ¨¦
oke .FzElkqA ckNi xnFlM ,"haNi¦¨¥§©¦¨¥§¦§§¥

haNi miztU lie`e(g i ilyn)mBxY , ¤¡¦§¨©¦¦¨¥¦§¥
DizetqA `lkqe ,inlWExid mBxzOd©§©§¥©§©§¦§©§¨§¦§¨¥

Exn`X dn mrh dfe .cg`zn(:fn dheq) ¦§©¥§¤©©©¤¨§
`d dTpedTpn Wi`dW onfA ,oFrn Wi §¦¨¨¦¥¨¦§©¤¨¦§ª¤

Wi`d oi` ,FYW` z` oiwcFA min oFrn¥¨©¦§¦¤¦§¥¨¦
z` oiwcFA miOd oi` oFrn dTpn§ª¤¥¨¥©©¦§¦¤
dilr `A `NW ,`Ed oFiTPde .FYW ¦̀§§©¦¨¤Ÿ¨¨¤¨

:dxYqpe Dl `PTXn¦¤¦¥¨§¦§§¨
LéåmEW lrAd lrA m`W ,miWxtn §¥§¨§¦¤¦¨©©©©

miOd oi` ,eini lM dxEq` dlirA§¦¨£¨¨¨¨¥©©¦
dkldd on dlFrde .DzF` oiwcFA(my), §¦¨§¨¤¦©£¨¨

`le mit`Fp eizFpaE eipA Eid ENt`W¤£¦¨¨¨§¨£¦§Ÿ
`EdW ,llMde .oiwcFA Eid `l ,ma ddM¥¨¨Ÿ¨§¦§©§©¤

:l`xUil cFake qpak dxez ¥§¨§¦§¨¥



yp`צב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
אֹומר הּוא וכן סה)לפלֹונית. ׁשמכם (ישעיה "והּנחּתם : ְְְְְִִִִֵֵֶֶַ

ּבפרענּותן  נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָֻלׁשבּועה
הּברכה לענין וכן רׁשעים, יא)ׁשל "ונברכּו(בראשית : ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

מח)וגֹו'" לאמר"(שם יׂשראל יבר ּב" :.CÎ¯ÈŒ˙‡∑ ְְְְִֵֵֵָָֹ∆¿≈≈
ּבעברה  התחילה ׁשּבּה לפי לבטן, יר הקּדים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּקללה

נפּוחה ∑ˆ·‰.ּתחּלה  .ּכתרּגּומֹו: ְִָ»»ְְְַָ

(áë)éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeúBaöì C ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬
ïîà äMàä äøîàå Cøé ìtðìå ïèa|:ïîà ¤−¤§©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«

i"yx£ÔËa ˙BaˆÏ∑ׁשּמּוׁש זהּו ּבטן. להצּבֹות ּכמֹו «¿∆∆ְְְִֶֶֶַ
ׁשהּל וכןּפּתח ּבֹו. נקּודה יג)מ"ד "לנחתם (שמות : ְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

,"א)הּדר ּתלכּוֿבּה".(דברים אׁשר ּבּדר "לראתכם : ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
את  מצּבים ׁשהּמים ,יר להנּפיל ,"יר "לנּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכן

הּיר את ּומּפילים C¯È.הּבטן ÏtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ∑ ִִֵֶֶֶַַַָ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈
נבעלת? ׁשל אּלא אינֹו אֹו ּבֹועל. ׁשל וירכֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָּבטנֹו

צבה"; ואתּֿבטנ נפלת אתֿירכ" אֹומר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹּכׁשהּוא
אמּור  נבעלת ׁשל ‡ÔÓ.הרי ÔÓ‡∑ ׁשבּועה :קּבלת ְֲִֵֶֶֶָ»≈»≈ְַַָָ

אם  "אמן" הּׁשבּועה. על "אמן" האלה, על ְִֵֵֵַַַָָָָָָָ"אמן"
ׁשּלא  "אמן" אחר. מאיׁש אם "אמן" זה, ִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹמאיׁש

ּוכנּוסה  יבם ׁשֹומרת ּונׂשּואה, ארּוסה .ׂשטיתי  ְְֲִִֶֶָָָָָָ

(âë)äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà áúëå§Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈
:íéønä éî-ìà¤¥¬©¨¦«

(ãë)íéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®
:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

i"yx£‰M‡‰Œ˙‡ ‰˜L‰Â∑,הּמעׂשה סדר זה אין ¿ƒ¿»∆»ƒ»ֲֵֵֶֶֶַַ
מנחתּה מקריב ּבתחּלה מבּׂשרׁשהרי הּכתּוב אּלא , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

,ויר ּבטן ׁשּנאמר: לפי למרים, ּבּה יבאּו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכׁשּיׁשקּנה
בּה",מּנין  "ּובאּו ּתלמּודֿלֹומר: הּגּוף? ּכל לׁשאר ְְִִִַַַַָָָָ

לפי  ?"ויר "ּבטן ּתלמּודֿלֹומר מה ּכן, אם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻּבכּלּה.
מהם  התחיל לפיכ ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן

רעים ∑ÌÈ¯ÓÏ.הּפרענּות  לּה .ּומרים להיֹות ְַָֻ¿»ƒְִִִָָָ

(äë)úàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈

:çaænä-ìà¤©¦§¥«©
i"yx£ÛÈ‰Â∑ ּומֹוריד מעלה ּומביא, היא מֹולי ואף , ¿≈ƒְֲִִִִֵֶַַ

למעלה  ׁשּידּה עּמֹו, ּכהן מניפה ׁשל È¯˜‰Â·.מּידֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ
d˙‡∑ ׁשל מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשתּה היא זֹו …»ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

מנחֹות מזּבח  ּכׁשאר קמיצה, .קדם ְְְְִִִֵֶַָָָֹ

(åë)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈§¦§¦−
:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàå äçaænä©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦

i"yx£d˙¯kÊ‡∑לגבּה לזּכרֹון ּבאה הּמנחה הקטרתֹו, ׁשעלֿידי  הּקמץ, .הּוא «¿»»»ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æë)ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà d÷Läå§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ
íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa ìòî©´©§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½
äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå dðèá äúáöå§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈

:dnò áø÷a§¤¬¤©¨«

ÈÎÈÚÓaכב  ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
¯ÓÈ˙Â ‡k¯È ‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï«¬»»¿ƒ¿«¿»»«¿»¿≈«

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ƒ¿»»≈»≈

ÙÒa¯‡כג  ‡‰k ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ ˙È ·BzÎÈÂ¿ƒ¿»¿»«»»ƒ≈«¬»¿ƒ¿»
:‡i¯È¯Ó ‡iÓÏ ˜BÁÓÈÂ¿ƒ¿¿«»¿ƒ«»

i¯È¯Ó‡כד  ‡iÓ ˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»»«»¿ƒ«»
:e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ ‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ ‡iËËÏÓ¿«¿«»¿≈¬««»¿«¿«»ƒ¿ƒ

ÁÓ˙כה  ˙È ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«
d˙È ·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÁÓ ˙È ÌÈ¯ÈÂ ‡˙‡ƒ̃¿»»ƒƒ»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈»«

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡„dz¯kכו  ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«
˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈ Ôk ¯˙·e ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»»«≈«¿≈»ƒ¿»»

:‡iÓ«»

‡zÒ‡·˙כז  Ì‡ È‰˙e ‡iÓ ˙È dp˜LÈÂ¿«¿ƒ«»«»¿≈ƒƒ¿»»«
‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ dÏÚ·a ¯˜L ˙¯wLÂ¿«»«¿»¿«¬«¿≈¬««»
ÈÒÓ˙˙Â ‡‰ÚÓ ÔeÁtÈÂ e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿≈

:dnÚ B‚a ËÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dk¯È«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿««



צג `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â∑ איני אמרה: ׁשאם לרּבֹות ¿ƒ¿»∆««ƒְְִִֵֶַָָ

המגּלה ׁשֹותה  ׁשּנמחקה לאחר אֹותּה! מערערין , ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָ
אמרה: אּלאֿאםּֿכן ּבעלּֿכרחּה, אֹותּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָּומׁשקין

אני כז)טמאה B‚Â'.(סוטה dË· ‰˙·ˆÂ∑ אףֿעלּֿפי ְֲִֵָ¿»¿»ƒ¿»¿ִַַ
ּתחּלה  יר הזּכיר אּלא ׁשּבּקללה ּבֹודקין אינן הּמים , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּה ּכניסתן ּכדר.‰Ï‡Ï ‰M‡‰ ‰˙È‰Â∑ּכמֹו ְְִֶֶָָָ¿»¿»»ƒ»¿»»ְ
ׁשּיהיּו ּבּהׁשּפרׁשּתי, אלין dnÚ.הּכל ·¯˜a∑הפרׁש ְְִִִֵֶֶַַָָֹ¿∆∆«»ְֵֶ

ׁשּנּכר  ּבמקֹום הּמתנּול אדם ּבין הּמתנּול יׁש לאדם , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
נּכר  ׁשאינֹו .ּבמקֹום ְִֵֶָָ

(çë)äúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ äòøæðå§¦§§¨¬¨«©

i"yx£‰M‡‰‰‡ÓË‡ÏŒÌ‡Â∑ זֹוּבסתירה.‰¯B‰Ëe ¿ƒ…ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ¿»
‡È‰∑ אחר ולא ∑wÂ˙‰.מּמקֹום המאררים, מּמים ƒִֵַָ¿ƒ¿»ְְְִִִַַָֹ

ּתלד עֹוד  ּבצער, יֹולדת היתה אם – זרע" "ונזרעה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא
לבנים יֹולדת ׁשחֹורים, יֹולדת היתה אם כז)ּברוח, .(סוטה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָ

(èë)úçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©
:äàîèðå dLéà¦−̈§¦§¨«¨

(ì)Là Léà Bààp÷å äàð÷ çeø åéìò øáòz ø ´¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´
äNòå ýåýé éðôì äMàä-úà ãéîòäå BzLà-úà¤¦§®§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨

:úàfä äøBzä-ìk úà ïäkä dì̈Æ©Ÿ¥½¥¬¨©−̈©«Ÿ
i"yx£LÈ‡ B‡∑כא)ּכמֹו אתֿהאּׁשה"(שמות "והעמיד לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר, נֹודע". "אֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

(àì)-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤
:dðåò£Ÿ¨«

i"yx£ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ∑ אל הּמים, ּבדקּוה אם ¿ƒ»»ƒ≈»ְִִַַַָָ
הענׁש. מן הּוא נקי ּבמיתתּה!" "חבּתי לֹומר: ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹידאג

"ונּקה  ּבהּתר אצלֹו ּתהא מּׁשּיׁשקּנה, אחר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדבר
ׁשהּסֹוטה  לבעלּהמעֹון", .(ספרי)אסּורה ְְֲֵֶַַָָָָ

å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:ýåýéì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤´¤¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ נזיר ּפרׁשת נסמכה לּמה יפריׁש. ƒ«¿ƒְְְִִִַַָָָָָָ
סֹוטה  סֹוטה לפרׁשת הרֹואה ׁשּכל :ל לֹומר ? ְְֶֶַַָָָָָָ

מ  עצמֹו יּזיר לידי ּבקלקּולּה מביא ׁשהּוא הּיין, ן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ

ב)ניאּוף ÈÊ¯.(סוטה ¯„∑ אּלא מקֹום ּבכל נזירה אין ִ∆∆»ƒְְִֵֶָָָָ
הּיין  מן ׁשּפירׁש ּכאן אף Ï‰'.ּפריׁשה, ¯Èf‰Ï∑ ְִִִִֶַַַַָָ¿«ƒ«

ׁשמים  לׁשם הּיין מן עצמֹו .להבּדיל ְְְְִִִִֵַַַַַָ

(â)äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®
íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé àì íéáðò úøLî-ìëå§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−

:ìëàé àì¬ŸŸ¥«
i"yx£¯ÎLÂ ÔÈiÓ∑,"ועּתיק חדת "מחמר ּכתרּגּומֹו: ƒ«ƒ¿≈»ְְְֲֲִֵַַַַ

יׁשן ׁשהּיין  ּכׁשהּוא צביעה ∑LÓŒÏÎÂ¯˙.מׁשּכר לׁשֹון ְְִֵֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ְְִָ
מׁשקה  ּבכל אֹו "אין ּבמים הרּבה: יׁש מׁשנה ּובלׁשֹון . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּביין" ּפּתֹו ׁשּׁשרה "נזיר וסממנים", ּדיֹו .ׁשֹורין ְְְְִִִִִֶַַָָָָ

‰È‡כח  ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ ˙·‡zÒ‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ
:ÈecÚ ÈcÚ˙Â ‰‡kÊ ˜Bt˙Â¿ƒ«»»¿«¿ƒƒ

a¯כט  ‡˙z‡ ÈËÒ˙ Èc ‡˙‡˜c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«
:·‡zÒ˙Â dÏÚaÓƒ«¬«¿ƒ¿»»

Èp˜ÈÂל  ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚ˙ Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈
dÏ „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ d˙z‡ ˙È»ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»¿«¿≈«

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ïk ˙È ‡‰k«¬»»»«¿»»»

‰‰È‡לא  ‡˙z‡Â ‡·BÁÓ ‡¯·b ‰‡kÊ È‰ÈÂƒ≈«»»«¿»≈»¿ƒ¿»«ƒ
:d·BÁ ˙È Ïa˜z¿«≈»«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Bב  ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
¯ÊÈÓÏ e¯ÈÊ ¯„ ¯cÓÏ L¯ÙÈ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿»≈¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈«

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Á„˙ג  ¯ÓÁc ÏÁ ¯fÈ ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÓ≈¬«¬«¿«ƒƒ«««¬«¬«
˙e¯˙Ó ÏÎÂ ÈzLÈ ‡Ï ˜ÈzÚ ¯ÓÁc ÏÁÂ¿««¬««ƒ»ƒ¿≈¿»«¿
‡Ï ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·Èh¯ ÔÈ·ÚÂ ÈzLÈ ‡Ï ÔÈ·pÚƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈ƒ»

:ÏeÎÈÈ≈



yp`צד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(ã)íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
:ìëàé àì âæ-ãòå§©−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÈpˆ¯Á∑(לד הּגרעינין (נזיר ּכענּבל ∑Ê‚.הם ּבתֹוכן ׁשהחרצּנים ׁשּמּבחּוץ, הּקלּפֹות .ּבּזּוג הם «¿«ƒְִִֵַַ»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(ä)BLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk̈§¥Æ¤´¤¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®
ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãò©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬

:BLàø øòN òøt¤−©§©¬Ÿ«
i"yx£‰È‰È L„˜∑(ספרי)ׁשּלֹו ׁשל הּׂשער הּפרע לגּדל , »…ƒ¿∆ְֵֵֶֶֶַַַַָ

ראׁשֹו לפי נקּוד ∑Ú¯t.ׂשער (סּגֹול), קטן ּפּתח ְַֹ∆«ְִֶַָָָָ
ּופרּוׁש ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו לׂשער ּדבּוק ְִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהּוא

וכן ׂשער. ׁשל ּגּדּול "ּפרע": כא)ׁשל ראׁשֹו(ויקרא את ְִֵֵֶֶֶֶַָֹ
יפ  ּפחֹות לא 'ּפרע' קרּוי ואין יֹום רע. .מּׁשלׁשים ְְְִִִֵֶַָָָֹֹ

(å):àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk̈§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

(æ)íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−
:BLàø-ìò åéäìà øæð ék íúîa§Ÿ¨®¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

(ç):ýåýéì àeä Lã÷ Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«
i"yx£‡e‰ L„˜ B¯Ê ÈÓÈ Ïk∑ הּגּוף קדּׁשת למתים זֹו .מּלהּטמא …¿≈ƒ¿»…ְְְִִִֵֵַַָֻ

(è)Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ
:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«

i"yx£Ú˙Ùa∑ אנס ויׁש∑Ì‡˙t.זה ׁשֹוגג. זה ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְֵֵֶ
מקרה  הּוא: אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע ׁשל אֹומרים: ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹ

ÂÈÏÚ.ּפתאם  ˙Ó ˙eÓÈŒÈÎÂ∑ ּבֹוּבאהל ÌBÈa.ׁשהּוא ְִֹ¿ƒ»≈»»ֶֶָֹ¿
B˙¯‰Ë∑הּזיתֹו ׁשהּוא ּביֹום ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו אֹו . »√»ְְִִֵֶֶַַָָָ

אי  הּׁשביעי". "ּבּיֹום ּתלמּודֿלֹומר: לגמרי? ְְְְִִִֵַַַַַָטהֹור
"ּביֹום  ּתלמּודֿלֹומר: הּזה? לא אפּלּו יכֹול ְְְֲִִִִַַָָֹׁשביעי,

.טהרתֹו" ֳָָ

(é)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ¯˙ ÈzL ‡·È ÈÈÓM‰ ÌBi·e∑ את להֹוציא ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְִֶ
קבע  הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא אינֹו אֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהּׁשביעי.

הכׁשיר זמן  ּקרבין מה לּמקריבין: זמן וקבע לּקרבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ

– מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיני ׁשמיני ׁשמיני ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָ
והלאה  .ּומּׁשמיני ְְִִִָָָ

(àé)øtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNòå§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´
íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìò àèç øLàî åéìò̈½̈¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬

:àeää©«
i"yx£LÙp‰ ÏÚ ‡ËÁ ¯L‡Ó∑ ׁשּצער אֹומר: הּקּפר אלעזר רּבי הּמת, מּטמאת נזהר הּיין ׁשּלא מן .עצמֹו ≈¬∆»»««»∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

BL‡¯Œ˙‡ Lc˜Â∑נזירּותֹו מנין ּולהתחיל .לחזר ¿ƒ«∆…ְְְְֲִִִַַַֹ

ÙbÓ‡ד  „·Ú˙Èc ÏkÓ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈ƒ…¿ƒ¿¬≈ƒÀ¿»
:ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔÈ¯evÚ „ÚÂ ÔÈˆ¯etÓ ‡¯ÓÁ„¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»≈

ÏÚה  ¯aÚÈ ‡Ï ¯tÒÓ d¯Ê ¯„ ÈÓBÈ Ïk»≈¿«ƒ¿≈«¿«»∆¿««
LÈc˜ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈc ‡iÓBÈ ÌÏLÓ „Ú dLÈ≈̄≈«ƒ¿««»¿«¿≈√»¿»«ƒ

:dLÈ¯ ¯ÚN Úe¯Ù Èa¯Ó È‰È¿≈«¿≈≈«¿«≈≈

„Ó˙‡ו  ‡LÙ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈ„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז  d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e·‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È¯‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ·‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ¯ ÏÚ«≈≈

ÈÈ:ח  Ì„˜ ‡e‰ LÈc˜ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈«ƒ√»¿»

ÒÈÂ‡·ט  eÏL ÛÎ˙a È‰BÏÚ ‡˙Ó ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿≈»¬ƒƒ¿≈»ƒ»≈
d˙eÎ„„ ‡ÓBÈa dLÈ¯ Ál‚ÈÂ d¯Ê LÈ≈̄ƒ¿≈ƒ««≈≈¿»ƒ¿≈

:‰pÁl‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ≈

‡Bי  ÔÈÈÙL ÔÈ¯z È˙ÈÈ ‰‡Èn˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k ˙ÂÏ ‰BÈ Èa ÔÈ¯¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÏÚÏ˙‡יא  „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»«¿«»»¿««¬»»
˙È Lc˜ÈÂ ‡˙Ó ÏÚ ·ÁcÓ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒƒ¿»«≈»ƒ««»

:‡e‰‰ ‡ÓBÈa dLÈ≈̄≈¿»«



צה `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(áé)BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð éîé-úà ýåýéì øéfäå§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå íLàì§¨¨®§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«

i"yx£B¯Ê ÈÓÈŒ˙‡ '‰Ï ¯Èf‰Â∑ ּכבּתחּלה נזירּותֹו וימנה eÏtÈ.יחזר ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â∑ מן יעלּו לא ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַַָֹ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿ֲִַֹ
.הּמנין  ְִַָ

(âé)àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´
:ãòBî ìäà çút-ìà BúàŸ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£B˙‡ ‡È·È∑ מּׁשלׁשה אחד וזה עצמֹו; את יביא »ƒ…ְְְִִֶֶֶַָָָֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה (ויקרא 'אתי"ם' ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכּיֹוצא כב) עצמם; את – אׁשמה" עֹון אֹותם "והּׂשיאּו :ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
לד)ּבֹו עצמֹו(דברים את קבר הּוא בּגי", אתֹו "וּיקּבר :. ְְִֶַַַַַָֹֹ

(ãé)íéîú BúðL-ïa Nák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³
äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå äìòì ãçà¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©§¨¨²§¦−̈

ì íéîz ãçà-ìéàå úàhçì:íéîìL §©¨®§©«¦¤¨¬¨¦−¦§¨¦«

(åè)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑ ּוׁשלמים עֹולה לפי ׁשל . ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְִִֶָָ
לחם  ׁשּיטעינּו – חדׁש ּבדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהיּו

ּוׁשלמים  עֹולה ּכדין נסכים ׁשּיטעינּו לכללן החזירן –. ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָָ
˙BvÓ È˜È˜¯e ˙ÏeÏa ˙lÁ∑(עז מין עׂשר (מנחות .מּכל «…¿…¿ƒƒ«ִִֶֶָ

(æè)Búàhç-úà äNòå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
:Búìò-úàå§¤«Ÿ¨«

(æé)ìñ ìò ýåýéì íéîìL çáæ äNòé ìéàä-úàå§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkä äNòå úBvnä©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«

i"yx£˙Bvn‰ ÏÒ ÏÚ '‰Ï ÌÈÓÏL Á·Ê∑ הּׁשלמים את הּלחם יׁשחט את לקּדׁש ‡˙B˙ÁÓŒ.עלֿמנת ∆«¿»ƒ«««««ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ∆ƒ¿»
BkÒŒ˙‡Â∑ איל ׁשל. ¿∆ƒ¿ִֶַ

(çé)Bøæð Làø-úà ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®
-øLà Làä-ìò ïúðå Bøæð Làø øòN-úà ç÷ìå§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçz©−©¤¬©©§¨¦«

a¯יב  ¯n‡ È˙ÈÈÂ d¯Ê ÈÓBÈ ˙È ÈÈ Ì„˜ ¯fÈÂ¿«≈√»¿»»≈ƒ¿≈¿«¿ƒƒ««
È¯‡ ÔeÏË·È È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÂ ‡ÓL‡Ï dzL«≈«¬»»¿«»«¿»≈ƒ¿¿¬≈

:d¯Ê ·‡zÒ‡ƒ¿»«ƒ¿≈

ÈÓBÈיג  ÌÏLÓ ÌBÈa ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï d˙È È˙ÈÈ d¯Êƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dzLיד  ¯a ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»À¿»≈√»¿»ƒ«««≈
dzL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â ‡˙ÏÚÏ „Á ÌÈÏL¿ƒ««¬»»¿ƒ«¿»¬»«««
˙ÒÎÏ ÌÈÏL „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ‡zÓÏL¿∆¿»¿«»»¿««¿ƒ¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

ÁLÓaטו  ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯‚ ‡zÏÒ ¯Èht ÏÒÂ¿««ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÁLÓa ÔÈÁÈLÓ„ ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

:ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈

d˙‡hÁטז  ˙È „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»«»≈
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»≈

ÏÚיז  ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ „aÚÈ ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿«»√»¿»«
˙ÈÂ d˙ÁÓ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ ‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ«»¿«ƒ«»¿«¿≈«¬»»ƒ¿»≈¿»

:dkÒƒ¿≈

¯LÈיח  ˙È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯ÈÊ Ál‚ÈÂƒ««¿ƒ»ƒ¿««¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÔzÈÂ d¯Ê LÈ¯ ¯ÚN ˙È ·qÈÂ d¯Êƒ¿≈¿ƒ«»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ≈«
:‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡„ec ˙BÁ˙ Èc ‡˙M‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ci)mFiA xifPd aixwIW z`Hgd mrhe§©©©©¨¤©§¦©¨¦§
lre .WxRzp `l ,Fxfp ini z`ln§Ÿ§¥¦§Ÿ¦§¨¥§©
FWtp `hFg dGd Wi`d iM ,hWRd KxC¤¤©§¨¦¨¦©¤¥©§
xEfp dYr `Ed iM ,zExifPd z`lnA¦§Ÿ©§¦¦©¨¨

Fl did iE`xe ,mXd zcFare FzXcwn¦§ª¨©£©©¥§¨¨¨
xifp eini lM cnrie mlFrl xiGIW¤©¦§¨§©£Ÿ¨¨¨¨¦

xn`W oiprM ,eidl`l WFcwe(`i a qenr) §¨¥Ÿ¨§¦§©¤¨©
mkixEgAnE mi`iapl mkipAn miw`ë¨¦¦§¥¤¦§¦¦¦©¥¤

,`iapl aEzMd FzF` deWd ,mixfpl¦§¦¦¦§¨©¨§¨¦
aizkckE(g weqt lirl)WFcw Fxfp ini lM §¦§¦Ÿ§¥¦§¨
,'dl `EdFaEWA dxRM Kixv `Ed dPde ©§¦¥¨¦©¨¨§

:mlFrd zFe`zA `nHdleh dxez §¦¨¥§©£¨¨



yp`צו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â∑(ספרי) יכֹול ¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈ָ

ּבּזיֹון  ּדר זה הרי ּבעזרה? הּנזיר"יגּלח "וגּלח אּלא ! ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּׁשלמים  ׁשחיטת לאחר ּבהן– ׁשּכתּוב ג), :(ויקרא ְְְִִֶֶַַַַָָָ

מֹועד" אהל ּפתח Á·Ê."ּוׁשחטֹו ˙ÁzŒ¯L‡ ְֵֶֶַָֹ¬∆««∆«

ÌÈÓÏM‰∑ּבֹו מבּׁשלן ׁשהּוא הּדּוד ׁשּׁשלמי ּתחת לפי , «¿»ƒְְְְִֵֶֶַַַַַָ
ּבעזרה  מתּבּׁשלין היּו הּזרֹוע נזיר הּכהן לּטל ׁשּצרי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

ה' לפני ּולהניף ׁשּנתּבּׁשל .אחר ְְְִִִֵֵֶַַַָ

(èé)úlçå ìéàä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧
étk-ìò ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà ävî©¨³©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpä©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«
i"yx£‰ÏLa Ú¯f‰∑ ׁשּנתּבּׁשלה לאחר. «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ

(ë)éðäåïäkä íúBà ó|Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤
äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkì àeäÆ©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§¨®

çàå:ïéé øéæpä äzLé ø §©©²¦§¤¬©¨¦−¨«¦
i"yx£Ô‰kÏ ‡e‰ L„˜∑ והּזרֹוע והרקיק –החּלה …∆«…≈ְְְִַַַַָָָ

הן  ‰Ùez‰.לּכהן ּתרּומה ‰ÊÁ ÏÚ∑ חזה מּלבד ְֵֵַָֹ«¬≈«¿»ְִֶַָ
ׁשלמים וׁשֹוק מּכל לֹו נזיר הראּויים ׁשלמי על מּוסף , ְְְִִִִֵַַָָָָָָ

ּבּכלל  נזיר ׁשלמי ׁשהיּו לפי הּזה. לּדֹון הּזרֹוע ויצאּו , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
להחזירן  הצר – זרֹוע להפרׁשת – החדׁש ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָֻּבּדבר

וׁשֹוק  ּבחזה אף לּדֹון .לכללן, ְְִִֶַָָָָ

(àë)ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ
øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìò©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ

ô :Bøæð úøBz ìò äNòé ïk¥´©«£¤½©−©¬¦§«
i"yx£B„È ‚ÈOzŒ¯L‡ „·lÓ∑ נזיר הריני אמר: ׁשאם ƒ¿«¬∆«ƒ»ֲִִִֵֶַָָ

מאה  ועל עֹולֹות מאה על לגּלח .ׁשלמים עלֿמנת ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָ
ÈÙk‰NÚÈ Ôk ¯cÈ ¯L‡ B¯„∑ ּתֹורת על מּוסף ¿ƒƒ¿¬∆ƒ…≈«¬∆ַַָ

יחּסר  ולא מּוסף הּנזיר, ּתֹורת על – אמר:נזרֹו ׁשאם , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ּבהמֹות  ג' על לגּלח עלֿמנת נזירּיֹות חמׁש נזיר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻהריני

יעׂשה" ּכן יּדר "ּכאׁשר ּבֹו: קֹורא אני אין .הּללּו, ֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)eëøáú äk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−
ñ :íäì øBîà ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«

Îec¯‡יט  ÔÓ ‡ÏLa ‡Ú¯c ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»¿»»¿≈»ƒ¿»
‚BtÒ‡Â ‡lÒ ÔÓ ‡„Á ‡z¯Èht ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»«ƒ¿»¬»ƒ«»¿ƒ¿
˙È Ál‚c ¯˙a ‡¯ÈÊ È„È ÏÚ ÔzÈÂ „Á ¯Èht«ƒ«¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»»«ƒ««»

:d¯Êƒ¿≈

˜L„e‡כ  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿«¬»¬»»√»¿»¿»
‡˜L ÏÚÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ÏÚ ‡‰ÎÏ ‡e‰¿«¬»««¿»«¬»»¿«»»
:‡¯ÓÁ ‡¯ÈÊ ÈzLÈ Ôk ¯˙·e ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»«¿»

˜„Ìכא  da¯˜ ¯cÈ Èc ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ«À¿»≈√»
Èc d¯„ ÌeÙk d„È ˜a„˙cÓ ¯a d¯Ê ÏÚ ÈÈ¿»«ƒ¿≈«ƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

:d¯Ê„ ‡˙È¯B‡ ÏÚ „aÚÈ Ôk ¯cÈƒ«≈«¿≈««¿»¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÔÈ„kכג  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¿≈
:ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈz Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÔeÎ¯·z¿»¿»¿≈ƒ¿»≈≈¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`k).øéæpä úøBz úàæ,aEzMd xErW Ÿ©©¨¦¦©¨
xcp xCi xW` xifPd zxFY z`fŸ©©¨¦£¤¦Ÿ¤¤
caNn didi Fxfp lr 'dl FpAxw ,xifp̈¦¨§¨©©¦§¦§¤¦§©
xifPd zxFY z`f ,F` .Fci biVY xW £̀¤©¦¨Ÿ©©¨¦

:Fxfp lr 'dl FpAxw zxFY z`fe§Ÿ©¨§¨©©¦§
ïëzéåxCIW xifPd zxFY z`f ,xn`IW §¦¨¥¤Ÿ©Ÿ©©¨¦¤¦Ÿ

`NW xnFlM ,Fxfp lr FpAxw z ¤̀¨§¨©¦§§©¤Ÿ
oAxw `ia` xCi wx oAxTA xaC Wxti§¨¥¨¨©¨§¨©¦Ÿ¨¦¨§¨
,xifp ipixd mzqA xn`IW F` ,ixfp lr©¦§¦¤Ÿ©¦§¨£¥¦¨¦
oAxTA `Ed xEcp xifpA xcPW oeiM iM¦¥¨¤¨©§¨¦¨©¨§¨

:xn`e xfge ,xMfPdbiVY xW` caNn" ©¦§¨§¨©§¨©¦§©£¤©¦

,"Fci.FpAxwA dAxi xiWr did m`W ¨¤¦¨¨¨¦©§¤§¨§¨
xiWr oiA zFpAxwA xCi xW` Fxcp itkE§¦¦§£¤¦Ÿ§¨§¨¥¨¦
zFAxl ,Fxfp zxFY lr dUri oM ,ipr oiA¥¨¦¥©£¤©©¦§§©

:hrnl `le§Ÿ§¨¥
øékæäåxiWr did m`W cOll df §¦§¦¤§©¥¤¦¨¨¨¦

F` ,zFpAxw zFAxdl dvxe§¨¨§©§¨§¨
sl` aixw`e xifp ipixd dNgYA xcPW¤¨©¦§¦¨£¥¦¨¦§©§¦¤¤
mFiA oNM z` `iaIW ,minlWE zFlFr§¨¦¤¨¦¤ª¨§
z` Faixwd cr oii dYWi `le z`ln§Ÿ§Ÿ¦§¤©¦©©§¦¤

okYie .Fxfp zxFY lMd iM ,mNMcaNn ª¨¦©Ÿ©¦§§¦¨¥¦§©
Fci biVY xW`dUrIWxW` Fxcp itM £¤©¦¨¤©£¤§¦¦§£¤

,xCixCl xiWrd KxC iM df xiMfde ¦Ÿ§¦§¦¤¦¤¤¤¨¦¦Ÿ
:oMak dxez ¥

(bk)øîàì åéða ìàå ïøäà ìà øac©¥¤©£Ÿ§¤¨¨¥Ÿ
.eëøáú äkxcqA iYxMfd xaM Ÿ§¨£§¨¦§©§¦§¥¤

ipinXd mFIA idie(ak h `xwie)dEv iM ©§¦©©§¦¦¦¦¨
mrd l` eici z` z`Ul oxd` z ¤̀©£Ÿ¨¥¤¨¨¤¨¨
dEv o`ke ,`Edd mFIA mzF` KxalE§¨¥¨©©§¨¦¨
dkxAd WxtE ,eipalE oxd`l zFxFcl§§©£Ÿ§¨¨¥©©§¨¨
znwdA DxiMfde ,mzF` EkxaIW¤§¨§¨§¦§¦¨©£¨©
dkxAd z` 'd dEv mW iM ,oMWOd©¦§¨¦¨¦¨¤©§¨¨
EpizFAx Exn`W FnkE .mlFrd cr miIg©¦©¨¨§¤¨§©¥



צז `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
i"yx£Ì‰Ï ¯BÓ‡∑ זכֹור דישנ"ט ּכמֹו ּבלע"ז ׁשמֹור. , »»∆ְְַַָָ

Ì‰Ï.(זאגענד) ¯BÓ‡∑(ספרי) ּכּלם .ׁשֹומעים ׁשּיהיּו »»∆ְְִִֶָֻ
¯BÓ‡∑(תנחומא),ּובבהלּות ּבחּפזֹון ּתברכם לא מלא, »ְְְְִֵֵֶָָָָֹ

ׁשלם  ּובלב ּבכּונה .אּלא ְְֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"i wlg `yp zyxt 'zegiy ihewl')

זכֹור  "ּכמֹו - להם" ל"אמֹור רׁש"י ׁשּמביא הּדגמאֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּתי
את רק מסּבירֹות אינן - אּלא הּמּלים ׁשמֹור" להם", "אמֹור ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכהנים: לברּכת הקּדמה מהּוֹות ְְְְֲִִַַַַָָֹּגם
מפרׁש "יברכ" "יׁשמר"את ועל ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו רׁש"י ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(ורׁש"י  ממֹונ ליטֹול ׁשֹודדים עלי יבֹואּו "ׁשּלא רׁש"י ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹומר
ׁשהּנֹותן  ּבׂשר־ודם) אצל זה ענין מתרחׁש ּכיצד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמרחיב
הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  אבל זֹו, ּבמּתנה לֹו יׁש הּנאה מה ְֲֵַַַַַָָָָָָָָָמּתנה...
האריכּות  מּובנת אינּה ולכאֹורה הּׁשֹומר". הּוא הּנֹותן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
מּמּנּו אֹותּה ונֹוטלים לסטים ׁשּבאים "ּכיון רׁש"י ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָּבפירּוׁש

זֹו ּבמּתנה לֹו יׁש הּנאה ּפׁשּוט,מה ּדבר זהּו לכאֹורה, ּכי, ," ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
?ּבכ מֹוסיף רׁש"י ְִִַָָּומה

ענינים  ׁשני אינם "ויׁשמר ׁש"יברכ רׁש"י מדּגיׁש ּבכ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשהּקדֹוׁש־ ּבאפן "נכסי "ׁשּיתרּבּו אחת ּברכה אּלא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹונים,
"מה  הרי ,"יׁשמר" לּולא ּכי הּנכסים, את ׁשֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּברּו־הּוא

."ּב"יברכ ּברכה ׁשּום אין לֹו", יׁש ְְְְֵֵֶַָָָָָהּנאה
ׁשני  אינם ׁשלֹום" ל ויׂשם אלי ּפניו ה' "יּׂשא לכ ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָּבדֹומה
"ויׂשם  ּוׁשלילה, חּיּוב הּכֹוללת אחת ּברכה אּלא ׁשֹונים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָענינים
ּכעסֹו. יכּבׁש - "אלי ּפניו ה' "יּׂשא ּכאׁשר רק יּתכן ׁשלֹום" ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹל
הּברכֹות), (אמירת להם" "אמֹור על רׁש"י מפרׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָלכן
ּבׁשּבת  והּׁשמירה הּזכירה ׁשמֹור": זכֹור "ּכמֹו היא זֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּברכה
ׁש"זכֹור  עד־ּכדי־ּכ אחד, ענין אּלא ׁשֹונים, ענינים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאינם

ּכאׁשר  מׁשלמת היא הּזכירה נאמרּו" אחד ּבדּבּור ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻוׁשמֹור
ּברכה  ּכל להם": "אמֹור ּגם וכ ׁשּבת. ׁשמירת ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָיׁשנּה
ּוׁשמירה  חּיּוב ּכֹוללת יׂשראל את הּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּמברכים
יתּברכּו - ׁש"יברכ ּכדלעיל, אחד, ענין וזהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ(ׁשלילה),
הּוא  הּנֹותן "הּוא - "ויׁשמר" ׁשל ּבאֹופן הּוא "ְְְְְִֵֶֶֶֶַָנכסי

מׁשלמת.הּׁשֹומר  הּברכה אז ורק ," ְְְֵֶֶַַַָָָֻ
ּכּלם  ׁשּיהיּו להם, "אמֹור רׁש"י מפרׁש ,לכ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהמׁש
ּברכה  - ּכזה ּבאפן ּתהיה ׁשהּברכה לכ ׁשההכנה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשֹומעים",
יׂשראל, אצל ּכאׁשר היא - ּוׁשמירה חּיּוב הּכֹוללת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאחת
היא  הּברכה - החּיּוב הענינים: ׁשני יהיּו הּכהנים ּכּונת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואצל
והן  הּכהנים ּבאמירת הן ּבמיחד, אחד לכל יחיד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלׁשֹון

"ׁשּיהיּו ׁשני: ּומּצד יׂשראל. ּבני ּובהרּגׁשת ּכּלם ּבׁשמיעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ואת  האחר הּיהּודי את ׁשּמברכים ׁשֹומע יחיד ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשֹומעים",
התּבּטלּות  ׁשלילה, ׁשל ענין וזהּו ּכדלעיל, האחרים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

העצמית. ְְִִַָמציאּותֹו
עד  אבינּו", ל"ּברכנּו הּכלי זהּו - ּכאחד" "ּכּלנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוכאׁשר
ּכנגד  "ׁשקּול ׁשהּוא ׁשלֹום", ל "ויׂשם הּברכה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָלכללּות

ׁש" צדקנּו מׁשיח ּבביאת ּבכ לׁשלמּות ועד "ׁשלֹום הּכל", ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
לקרא  ּברּורה ׂשפה ּכּלם עּמים אל אהּפ" יהיה ׁשאז ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻׁשמֹו,
ּדעה  הארץ מלאה "ּכי - אחד" ׁשכם לעבדֹו ה' ּבּׁשם ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּכּלם

מכּסים". לּים ּכּמים ה' ְִִֶַַַַָאת

(ãë)ñ :EøîLéå ýåýé Eëøáé§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
i"yx£EÎ¯·È∑נכסי ׁשּלא ∑E¯ÓLÈÂ.ׁשּיתּברכּו ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ֶֹ

מּתנה  ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹיבֹואּו
ׁשּבאים  וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו יכֹול אינֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָלעבּדֹו

לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָליסטים
הּוא  הּנֹותן, הּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל זֹו? ְֲֵַַַָָָָָּבמּתנה

ּב'ּספרי' ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה .הּׁשֹומר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 cenr bl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

Liqkp EkxAzIW ± Lkxai§¨¤§¤¦§¨§§¨¤

:ויׁשמר ה' ְְֶָֽיברכְְְִֶֽ
נכסי ׁשּיתּברכּו – ובפרש"י)יברכ כד. (ו, ְְְְְִֶֶֶָָָ

ּכללית  ּברכה היא "יברכ" ּברּכת ּדבפׁשטּות לעּין, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָיׁש
ּפרׁש מּדּוע ואם־ּכן עניניו, ּבכל האדם את יבר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשהּקּב"ה

הּנכסים  על ׁשהיא "נכסי "יתּברכּו היא ׁשהּברכה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָרׁש"י
ְִַּבלבד?

ּברכֹות  רּבּוי נתּפרׁשּו ּבחּקֹותי ּבפרׁשת ּדהּנה ּבזה, לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻויׁש
ּבברּכת  החּדּוׁש מה קׁשה, ואם־ּכן ּומצֹות, ּתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָלמקּימי

Cp¯hÈÂ:כד  ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(:fl dheq)dpicOaE WxtOd mXA WCwOA©¦§¨©¥©§Ÿ¨©§¦¨
DzF` mixnF` Eid WCwOA .FiEPkA§¦©¦§¨¨§¦¨
,zFkxA WlW oilEaBaE ,zg` dkxA§¨¨©©©§¦¨§¨
mXA zcgin WCwOA dkxAd iM¦©§¨¨©¦§¨§ª¤¤©¥

:cgindck dxez ©§ª¨
(fkÎck)mrhe.EøîLéå 'ä Eëøáélr §©©§¨¤§§¦§§¤©

dkxAd iM ,zn`d KxC¤¤¨¡¤¦©§¨¨

,DzF` xnWYW dxinXde ,dlrnNn¦§©§¨§©§¦¨¤¦§Ÿ¨
mXd x`i cFre .xFnWe xFkf mrhM§©©¨§¨§¨¥©¥
Exn` Kke ,LA mihiAOd eipR z` lFcBd©¨¤¨¨©©¦¦§§¨¨§

ixtqA(`n `yp)xF`n df xnF` ozp iAx §¦§¦©¦¨¨¥¤¨
oiprM ,eipirA og `VYW ,JPgie .dpikW§¦¨¦ª¤¨¤¦¨¥§¥¨§¦§©

Exn`W(c h x"a)inlFr inlFri`eld ¤¨§¨¦¨¦©§©
cFre .drW lkA iptl og zlrn `dY§¥©£©¥§¨©§¨¨¨§

,lrOn minXd l` eipR mXd `Vi¦¨©¥¨¨¤©¨©¦¦©©
Exn` Kke .LziaA lMd mFlW Ll mUie§¨¥§¨©Ÿ§¥§§¨¨§

ixtqA(an `yp)mFlW df xnF` ozp iAx §¦§¦©¦¨¨¥¤§
lFcBd inW z` EnUe .ceC ziA zEkln©§¥¨¦§¨¤§¦©¨
ip` iM ,mkxa` ip`e ,l`xUi ipA lr©§¥¦§¨¥©£¦£¨£¥¦£¦

:mFlWe ,ipPd xAcOdgk dxez ©§©¥¦¥¦§¨



yp`צח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy
ּבחּקֹותי ׁשּבפרׁשת הּברכֹות על רזא ּכהנים ּבפענח הקׁשּו (וכן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּכאן) זקנים ?ּומֹוׁשב ְִֵַָ

ׁשהיא  ,"נכסי "ּיתּברכּו היא ּכאן ׁשהּברכה רׁש"י ּפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָולכן
ּבחּקֹותי. ּבפרׁשת נכללת ׁשאינּה מיחדת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻּברכה

הּטֹוב  רּבּוי ּבענין הּוא הּברכֹות עּקר ּבחּקֹותי, ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֻּדבפרׁשת
ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום על־ידי יׂשראל לבני ׁשּיׁשּפע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּבכּמּות
ׁש"הּפרֹות  רק היא הּברכה והּפרֹות, הּתבּואה על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּוכׁשמדּבר

מׁשּתּמרין" ואכלתם)יהיּו ד"ה י שם, .(רש"י ְְְִִִַ
ּדפרּוׁשֹו ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו היא הּברכה ּכאן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמה־ׁשאין־ּכן
ויתרּבּו יתּברכּו ,("נכסי") ּכבר להאדם לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּנכסים
– ּביצחק ׁשּמצינּו על־דר וטבעם. מּדתם מּכפי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָיֹותר

ׁשערים" מאה ההיא ּבּׁשנה יב)"וּימצא כו, דאף־על־(תולדות , ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
אחת  על "עׂשתה קׁשה", והּׁשנה קׁשה ׁש"הארץ ְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּפי

מאה" שם)ׁשאמדּוה .(פרש"י ֲֵֶָָָ

(äë)ýåýé øàé|éìà åéðtñ :jpçéå E ¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ¯‡È∑ צהּבֹות ּפנים ׂשֹוחקֹות, ּפנים ל חן (ספרי)∑jÁÈÂ.יראה ל .יּתן »≈»»≈∆ְְְֲִִֶַָָֻƒÀ∆»ְִֵֵ

(åë)ýåýé àOé|éìà åéðtñ :íBìL Eì íNéå E ¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡OÈ∑ּכעסֹו .יכּבׁש ƒ»»»≈∆ְֲִַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"lyz'd ,fenz g"xc '` ,gxw zyxt zay xn`nn)

הּוא  ּכהנים ּדברּכת והחֹותם ׁשהּסּיּום זה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּמהּטעמים
לריּבּוי  ועד ּברכה, לריּבּוי הּכלי ּכי הּוא ׁשלֹום", ל ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ"ויׂשם
הּוא  ּכהנים ּדברּכת ההׁשּפעה [ּדריּבּוי מּוגּבל ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹּבלּתי
ההׁשּפעה  ׁשׁשֹורׁש וכּנ"ל מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ(ּבׁשרׁשֹו)
הּׁשלֹום, הּוא מהׁשּתלׁשלּות], למעלה הּוא ּכהנים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹּדברּכת

מצא ליׂשראל הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּד"לא ּברכה מחזיק ּכלי ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ
ּדמעלת  הּׁשּיכּות לבאר יׁש ועל־ּפי־זה הּׁשלֹום". ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאּלא
ענין  אמיּתית ּכי ּדׁשקדים, הּמהירּות לענין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָהאתהּפכא

הּוא  ּבריּבּוי היא ההׁשּפעה למּטה ׁשּגם ּדזה הּוא, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּמהירּות
אּלא  מתעּכבת אינּה ׁשּמּלמעלה ׁשההמׁשכה מּפני רק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא
ואמיּתית  ׁשּבֹו, הּׁשלֹום על־ידי לזה ּכלי הּוא ׁשהּמּטה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּגם

לטֹוב. נהּפ הּמּוטב ּכׁשּגם הּוא הּׁשלֹום ְְְְִֶֶַַַַַָָענין
לאֹוהב) נהּפ האֹויב (ׁשּגם זה ּדׁשלֹום הּׁשלימּות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוּתכלית
ׁשלֹום  יהיה ׁשאז מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיהיה
ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי ּבריּבּוי, ּוברכה ְְְְְְִִִִִֶָָָָּבריּבּוי

והגּבלֹות. מדידֹות ּבלי ירּוׁשלים", ּתׁשב ְְְְְְִִִֵֵַַָָָ"ּפרזֹות

(æë)ñ :íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìò éîL-úà eîNå§¨¬¤§¦−©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

i"yx£ÈÓLŒ˙‡ eÓNÂ∑(ספרי)המפרׁש ּבּׁשם ‡·¯ÌÎ.יברכּום È‡Â∑(מט ואסּכים (חולין הּכהנים.ליׂשראל, עם ¿»∆¿ƒְְְֵַַָָֹ«¬ƒ¬»¬≈ְְְְֲִִִִֵַַָֹ
אברכם" "ואני אחר: לּכהנים ּדבר –. ֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 'nr b"lg y"ewl t"r)

ּבאֹופן ויהי־רצֹון ּובפרט ועבֹודתנּו, מעׂשינּו ׁשעל־ידי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
את  "וׂשמּו ּכאן ּׁשּכתּוב מה יקּים הּדין, מּׁשּורת ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֻּדלפנים
אני  ּכ נכּתב ׁשאני ּכׁשם הויה, ׁשם ּגילּוי ׁשּיהיה גֹו'", ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשמי

ׁשּבמקֹום נקרא  לעֹולם", ׁשמי "זה אּלא זכרי" "זה רק לא , ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָֹ
ּבגּלּוי, הויה ׁשם יהיה העלם, מּלׁשֹון ּכתיב' 'לעלם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּיהיה
ּכמבֹואר  מּתן־ּתֹורה, ּבׁשעת זה מעין לעֹולמים היה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּוכבר
יׁש רּבים, לׁשֹון "לעֹולמים" ׁשּכתּוב ׁשּמה לֹומר ּדיׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּתניא,

אצילּות־ עֹולמֹות ּבכל הּגילּוי ׁשּנמׁש א' ּפירּוׁשים, ב' ְְֲִִִִֵֶַָָָּבֹו
לעד  נצחי, ּבאֹופן הּוא ׁשהּגילּוי ב' ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָּבריאה־יצירה־עׂשּיה,
ּכמבֹואר  הּׁשביעי, ּבאלף זה יהיה ּובגלּוי עֹולמים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּולעֹולמי
קּבלת  ּדעיקר ּדרּוׁשים) ּבכּמה (ּובארּוכה ׁשם ּבּתניא ְְְְֲִִַַַַַַַַַָָָָָָָּבהּגהה
זכּו", חּיים "טֹועמיה אמנם הּׁשביעי, ּבאלף הּוא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּׂשכר
ּבערב  הּׁשּׁשי ּבאלף ּגם ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָוטֹועמים

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָׁשּבת,

ß oeiq 'i iying mei ß

æ(à)ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈
çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©

:íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«

C˙È:כה  ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ dzÎL ÈÈ ¯‰È«¿«¿»¿ƒ¿≈¿»»ƒ««»»

ÌÏL:כו  CÏ ÈeLÈÂ C˙ÂÏ dt‡ ÈÈ ·qÈƒ«¿»«≈¿»»ƒ«≈»¿»

Ï‡¯NÈכז  Èa ÏÚ ÈÓL ˙k¯a ˙È ÔeÂLÈÂƒ«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
:ÔepÎ¯·‡ ‡‡Â«¬»¬»≈ƒ

È˙א  ‡Ó˜‡Ï ‰LÓ ÈˆÈL„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ≈≈∆«¬»»»
È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ d˙È LÈc˜Â d˙È Èa¯Â ‡kLÓ«¿¿»¿«ƒ»≈¿«ƒ»≈¿»»»ƒ
LÈc˜Â Ôepa¯Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»»»ƒ¿«ƒ¿«ƒ

:ÔB‰˙È»¿



צט `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy
i"yx£‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ∑(רבה "ּכּלֹות"(במדבר «¿ƒ¿«…∆ַ

ודּו"ק) ּבׁשוא "ּכלֹות" ולא ּבפּתח לֹומר (רצה ְְְְְְִִַַָָָָֹּכתיב
הּנכנסת  ּככּלה יׂשראל היּו הּמׁשּכן הקמת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָיֹום

LÓ‰.לחּפה  ˙Blk∑ חכם וכל ואהליאב ּבצלאל ַָֻ«…∆ְְְְֲֳִֵַַָָָ
לפי  ּבמׁשה, הּכתּוב ּותלאֹו הּמׁשּכן את עׂשּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹלב

נפׁשֹו ודבר,ׁשּמסר ּדבר ּכל ּתבנית לראֹות עליו ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
ולא  הּמלאכה לעֹוׂשי להֹורֹות ּבהר ׁשהראהּו ְְְְְְֵֶֶַָָָָָֹּכמֹו
ׁשּמסר  לפי ּבדוד, מצינּו וכן אחת. ּבתבנית ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָטעה

ׁשּנאמר: ּביתֿהּמקּדׁש, ּבנין על קלב)נפׁשֹו :(תהילים ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָ

לה' אׁשרֿנׁשּבע עּנֹותֹו ּכל את לדוד ה' ְְְֲִִֵֶַַָָֻ"זכֹור
ׁשּנאמר ׁשמֹו, על נקרא לפיכ יב)וגֹו'", א :(מלכים ְְְְֱִִֶֶַַָָ

ּדוד" בית ÌÈ˜‰Ï."ראה ‰LÓ ˙Blk ÌBÈa∑ ְְִֵֵָ¿«…∆¿»ƒ
ימי  ׁשבעת ׁשּכל מלּמד, הקים", "ּביֹום נאמר ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹולא
הּיֹום  ּובאֹותֹו ּומפרקֹו, מעמידֹו מׁשה היה ְְְֲִִִֶַַַָָָֹהּמּלּואים
מׁשה  ּכּלֹות "ּביֹום נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַָֹֹהעמידֹו
וראׁשֿחדׁש הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו ְְֲִֶַָָָָֹֹלהקים",

היה ס)ניסן הּפרה (גיטין נׂשרפה ּבּׁשני הּזּו. ּבּׁשליׁשי , ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָ
ּובּׁשביעי  ראׁשֹונה .ּגּלחּוהּזיה ְְִִִִַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 40 'nr g"kg y"ewl t"r)
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נׂשיאי  . . את־הּמׁשּכן להקים מׁשה ּכּלֹות ּביֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹויהי
על־ׁשני  עגלה . . ה' לפני את־קרּבנם וּיביאּו . . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל

א)הּנׂשאים  (ז, ְִִַ
ּתרמּו הּמׁשּכן נדבת ׁשאת מצינּו ׁשהרי הּוא, ּפלא ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָולכאֹורה
. . "דּים הּכתּוב (וכלׁשֹון ּביֹותר ּגדֹולה לב ּבנדיבּות יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבני

ז)והֹותר" לו, ּגדֹול (ויקהל ּבצמצּום יתרמּו יׂשראל נׂשיאי ודוקא ,( ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּתרּומתם  [ּובפרט נׂשיאים? ב' על אחת עגלה – ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָּכל־ּכ
עּכּובם  לתּקן מנת על ּגדֹולה, ּבזריזּות היתה זה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּביֹום

הּתרּומה]. ּבכּמּות צמצמ ּו ּומּדּוע הּמׁשּכן, מלאכת ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָּבנדבֹות
ּבּמדרׁש איתא ּבזה: טז)והּבאּור פי"ב, להם (במדב"ר נתן "ּומי : ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מׁשּכן  להם: אמרּו ׁשּכ יּׂששכר, ׁשל ׁשבטֹו הּזאת ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהעצה
ׁשּתהיּו עגלֹות התנּדבּו אּלא ּבאויר, הּוא ּפֹורח ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשעׂשיתם

ׁשעל־ידי  ׁשּכיון לֹומר, יׁש ועל־ּפי־זה ּבהם". אֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנֹוׂשאים
ּבאויר" "ּפֹורח מּמׁשּכן הּמׁשּכן נעׂשה העגלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתנּדבּות
לּמׁשּכן, לסּיּוע אמצעי איזה העגלֹות אין הרי נּׂשא, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלמׁשּכן
ׁשּנעׂשה  עצמֹו מהּמׁשּכן חלק הּותה ּתרּומתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכי־אם
מֹועד", "אהל היה ׁשהּמׁשּכן ּדכיון ּבעגלֹות, הּנּׂשא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלמׁשּכן
העגלֹות  ׁשאּלּולי הרי למקֹום, מּמקֹום נּׂשא ׁשהּוא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשענינֹו

עצמֹו. הּמׁשּכן ּבׁשלמּות חסר ְְְִִֵֵַַָָָָהיה
ּכלי  ׁשּכל ׁשּכׁשם עגלֹות, ׁשׁש רק ׁשהביאּו הּטעם יּובן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובזה
יּתּור  ּכל ללא ּבתכלית מדּיקים להיֹות הצרכּו ְְְְְְְְִִִִִַַָָָֹֻֻהּמׁשּכן
ׁשּמטרתם  ּכיון העגלֹות, על־דר־זה הּכלי, ּובגדל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבכּמּות
הּצר ּכפי הּדּיּוק ּבתכלית להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹֻׁשלמּות

ּבתרּומתם. הּנׂשיאים הפליגּו לא ּולכ ְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹּדהּמׁשּכן,
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xWt` i`e ,cgi eilr EniMqdW dGd©¤¤¦§¦¨¨©©§¦¤§¨
z` cAke ,Fxagl mcw cg` `di `NW¤Ÿ§¥¤¨Ÿ¤©£¥§¦¥¤
la` ,mini znCwdA milbcA minCwPd©¦§¨¦©§¨¦§©§¨©¨¦£¨
mdipAxw hxtaE mnWA mxiMfdl dvẍ¨§©§¦¨¦§¨¦§¨¨§¨¥¤
xiMfIW `l ,cg` lM lW FnFi xiMfdlE§©§¦¤¨¤¨Ÿ¤©§¦
oA oFWgp oAxw df" oFW`xd z` cAkie¦©¥¤¨¦¤¨§©©§¤
mi`iUPd Eaixwd oke xn`ie "acpinr£¦¨¨§Ÿ©§¥¦§¦©§¦¦
cFakA xESw df didi iM ,FnFi Wi` Wi ¦̀¦¦¦§¤¤¦¦§
ciBdl ,mllke xfg ok ixg`e .mixg`d̈£¥¦§©£¥¥¨©§¨§¨§©¦
Exn` oke .KxAzi eiptl milEwW EidW¤¨§¦§¨¨¦§¨©§¥¨§

ixtqA mW(qw `yp)mWMW aEzMd ciBn ¨§¦§¦©¦©¨¤§¥
mNk EeW KM ,zg` dvrA mNk EeXW¤¨ª¨§¥¨©©¨¨ª¨

:zEkfA¦§
úøò÷od od ,dxUr miYW sqM ©£Ÿ¤¤§¥¤§¥¥¥

odA rx` `le EaCpzdW¤¦§©§§Ÿ¥©¨¤
,mWxcnA xg` mrh dfA cFre .lEqR§§¨¤©©©¥§¦§¨¨
dlr mi`iUPdn cg` lkl iM¦§¨¤¨¥©§¦¦¨¨
gAfOl dMpg `iadl daWgnA§©§¨¨§¨¦£ª¨©¦§¥©
oFWgp la` ,xErXd dfA didYWe§¤¦§¤§¤©¦£¨©§
FzlEfe cg` mrh dGd xErWA aWg̈©©¦©¤©©¤¨§¨
iptA mrh aWg mi`iUpdn cg` lM̈¤¨¥©§¦¦¨©©©¦§¥
`iaIW oFWgp aWgW Exn` .Fnvr©§¨§¤¨©©§¤¨¦
dizFIzF` oipn didIW ,sqM zxrw©£©¤¤¤¦§¤¦§©¦¤¨

eizFpW cbpM miWlWE zF`n rWY§©¥§¦§¤¤§¨
d`nE miWlW DlwWnE ,mc` lW¤¨¨¦§¨¨§¦¥¨

zFclFY cbpMWxcOd lke ,cinrdW §¤¤§¤¤¡¦§¨©¦§¨
i"Wx FazMW FnM(hi weqt): §¤¨§©¦

Bàxg`d WxcOd itM(bi bi x"acna), §¦©¦§¨¨©¥
ciA Epia` awrIn zxFqn didW¤¨¨¨¤¦©£Ÿ¨¦§©
cr Fl rx`IX dn lM haWe haW lM̈¥¤§¥¤¨©¤¤¡©©
aixwde oFWgp ligzde ,giWOd zFni§©¨¦©§¦§¦©§§¦§¦
cbpM ,wxfnE dxrw .zEklOd xcq lr©¥¤©©§§¨¨¦§¨§¤¤
,EPOn z`vl micizrW mikln ipW§¥§¨¦¤£¦¦¨¥¦¤
dnlW mde dWAIaE mIA miklFOW¤§¦©¨©©¨¨§¥§ŸŸ

aixwd KklE .giWOd KlnE,dxrw ¤¤©¨¦©§¨¦§¦§¨¨
FNM mlFrd z` siTn `EdW mId cbpM§¤¤©¨¤©¦¤¨¨ª

.dxrwl dnFce,d`nE miWlWmFiAW §¤¦§¨¨§¦¥¨¤§
lM `Ed KExA WFcTd dewd iWilW§¦¦¦§¨©¨¨¨
"miOi" m`xwE cg` mFwnl miOId©©¦§¨¤¨§¨¨©¦
cg` mi siqFd dnlWE ,d`n `ixhnibA§¦©§¦¨¥¨§ŸŸ¦©¤¨
aFqi miWlW ewe ,WCwOd zk`lnl¦§¤¤©¦§¨§©§¦¨

FzF`(bk f `"n):miWlWE d`n ixd ,£¥¥¨§¦
,óñk ãçà ÷øæî`EdW mlFrd cbpM ¦§¨¤¨¤¤§¤¤¨¨¤

.xECkM iEUr,lwW miraWmdW ¨§©¦§¦¤¤¤¥
.zFO` miraW lr ElWnimdipW ¦§§©¦§¦ª§¥¤

,mi`ln.oNMn zFgpn mdl E`iaIW §¥¦¤¨¦¨¤§¨¦ª¨
,zlqfRA mi`Nqnd(a c dki`).dlElA Ÿ¤©§ª¨¦©¨§¨

,onXaaFh onXn mW aFh(` f zldw). ©¤¤¥¦¤¤
oFWl xgap sqM `nizC dnM ,sqM¤¤§¨§¥¨¤¤¦§¨§

wiCvyn)(k i il.,adf dxUr zg` sM ©¦©©©£¨¨¨¨
,ceC cre uxR on zFxFc dxUr cbpM§¤¤£¨¨¦¤¤§©¨¦
miUrn mi`ln miwiCv mNM EidW¤¨ª¨©¦¦§¥¦©£¦

:zxhTd gixM miaFh¦§¥©©§Ÿ¤
,ãçà øt.mdxa` cbpM,cg` li` ©¤¨§¤¤©§¨¨©¦¤¨

.wgvi cbpM,cg` UaMcbpM §¤¤¦§¨¤¤¤¨§¤¤
.awri,cg` miGr xirUlr xRkl ©£Ÿ§¦¦¦¤¨§©¥©

.eia`l zpYMd `iadW dcEdi dUrn©£¤§¨¤¥¦©ªŸ¤§¨¦
,mipW xwA minlXd gaflEceC cbpM §¤©©§¨¦¨¨§©¦§¤¤¨¦

Eide ,zEklnA EligzdW dnlWE§ŸŸ¤¦§¦§©§§¨
.dnlW zEklOd dzide miwiCvmli` ©¦¦§¨§¨©©§§¥¨¥¦

dpW ipA miUaM dXng micYr dXng£¦¨©ª¦£¦¨§¨¦§¥¨¨
,dXngEidW mikln xUr dXng cbpM £¦¨§¤¤£¦¨¨¨§¨¦¤¨

,Kln oA Kln EdIwcv cre mragx on¦§©§¨§©¦§¦¨¤¤¤¤¤
mdn mipFpA mdn mixEnB miwiCv mdn¥¤©¦¦§¦¥¤§¦¥¤
oFWgp lW FYaWgn Ff .mixEnB mirWx§¨¦§¦©§©§¤©§

:acpinr oA¤£¦¨¨
ìàðúðeFAlA oM mB aWg xrEv oA §©§¥¤¨¨©©¥§¦



קי `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 40 cenr gk jxk zegiy ihewl itÎlr)

'd zcFarl WOYWdl Kixv hxR lkA§¨§¨¨¦§¦§©¥©£©

עגלה  צב.. ׁשׁש־עגלת . . יׂשראל נׂשיאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוּיקריבּו
הּנׂשאים  ב־ג)על־ׁשני (ז, ְְִִֵַַ

נׂשיאת  לצר ּבהם הׁשּתּמׁשּו הּנׂשיאים ׁשּנדבּו אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעגלֹות
ׁשּכתּוב ּוכמֹו והּמׁשּכן, ז־ח)הּקרׁשים העגלֹות (ז, ׁשּתי "את ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

גֹו' העגלֹות ארּבע ואת עבֹודתם. ּכפי ּגרׁשֹון לבני נתן ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָגֹו'
עבֹודתם". ּכפי מררי לבני ְְְֲִִִֵַָָָָנתן

ּולבית  לּמׁשּכן ׁשּבנֹוגע ּדאף ּביֹותר, הּדבר ּתמּוּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָולכאֹורה
עׁשירּות" ּבמקֹום ענּיּות ׁש"אין ּכלל יׁש קב,הּמקּדׁש (שבת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָ

לצרב) עגלֹות ארּבע רק הּנׂשיאים נּדבּו מּכל־מקֹום ,ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ
לנׂשיאת  הסּפיקּו ּבדחק ׁשרק הּמרּבים, הּקרׁשים ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָֹֻנׂשיאת

א)הּקרׁשים צט, שבת .(עיין ְִַָ
להיֹות  צרי הּכל היה ׁשּבּמׁשּכן ּדאף ּבזה, לבאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויׁש
מנּצל  ּבּמׁשּכן ּדבר ּכל היה מּכל־מקֹום ּובעׁשירּות, ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָֻּברחבּות

אחד  ּפרט אפילּו ׁשהיה מּבלי ּפרטיו, ּובכל לתכליתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלגמרי
ּבספרי וכדאיתא פה)מיּתר. ז, הּמקּדׁש(פרשתנו ּכלי "היּו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֻ

כּו'". ריבה לא ּכאחד, ּכּלן ּבמׁשקלן ְְְְִִִֶָָָָָָֹֻֻמכּונים
הּקרׁשים, לנׂשיאת הסּפיקּו עגלֹות ׁשארּבע מּכיון ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָואם־ּכן,
אּלּו עגלֹות היּו לא עגלֹות, ּבעֹוד מׁשּתּמׁשים היּו אם ְְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָֹהרי

ּתכליתן. ּולכל לגמרי ְְְְְִֵַַָָָֻמנּצלֹות
,יתּבר הׁשם עבֹודת ּבדרכי נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּומּזה
אחד  ּדבר ּברא לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹׁש"ּכל

ב)לבּטלה" עז, הּיֹום (שבת  ׁשעֹות רב הרי האדם: יאמר ּדאל . ְְְֲֵַַַַָָָָָֹֹ
רגעים  ּכּמה ילכּו אם ּבכ ּומה ה', לעבֹודת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהקּדׁשּתי
צרי ּבחּייו ּופרט רגע ׁשּכל לדעת עליו אּלא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלבּטלה?

.יתּבר ולכבֹודֹו ה' לעבֹודת לגמרי מנּצל ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֻלהיֹות

(â)áö úìâò-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ
ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìò äìâò ø÷a øNò éðLe§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®

:ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«
i"yx£·ˆ ˙Ï‚ÚŒLL∑ וכן מחּפים, אּלא "צב" אין ≈∆¿…»ְְִֵֵֶָָֻ

סו) קרּויים (ישעיה מכּסים עגלֹות – ּובּפרדים" "ּובּצּבים :ְְְֲִִִִַַַָָֻ
‰ÔkLn."צּבים" ÈÙÏ Ì˙B‡ e·È¯˜iÂ∑ קּבל ׁשּלא ִַ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»ִֵֶֹ

לֹו ׁשּנאמר עד מּידם רּבי מׁשה אמר הּמקֹום. מּפי ֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבתחּלה, ּכאן להתנּדב הּנׂשיאים ראּו מה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָנתן:
אמרּו ּכ אּלא ּתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּובמלאכת

ּׁשּמחּסרין  ּומה ּׁשּיתנּדבּו מה צּבּור יתנּדבּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַהּנׂשיאים:
הּכל, את צּבּור  ׁשהׁשלימּו ׁשראּו ּכיון מׁשלימין, ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאנּו

לו)ׁשּנאמר אמרּו:(שמות ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְֱֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשהם  אבני את הביאּו לעׂשֹות? ּלנּו מה ְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמעּתה
ּתחּלה  ּכאן התנּדבּו לכ ולחׁשן, לאפֹוד .והּמּלּואים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(ã):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ä)ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

(å)íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìâòä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìà¤©«§¦¦«

k„ג  ÔÏ‚Ú ˙ÈL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Èa¯˜ ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»À¿»≈√»¿»ƒ∆¿»«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙Ï‚Ú ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯˙e ÔÈÙÁÓ¿«¿«¿≈¬«ƒƒ¿¿»«¿≈
Ì„˜Ï ÔB‰˙È e·È¯˜Â „ÁÏ ¯B˙Â ‡i·¯·«̄¿¿«»¿¿«¿»ƒ»¿»√»

:‡kLÓ«¿¿»

ÓÈÓÏ¯:ד  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

ÔkLÓה  ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk ¯·b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:dÁÏt»¿»≈

ÈÂ‰·ו  È¯Bz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mrh FA aWge ,df xErWA dMpg `iaIW¤¨¦£ª¨§¦¤§¨©©©
xg`(eh bi x"acna)mW lr aixwde , ©¥§¦§¦©¥

haW lW FhaW didW itl ,dxFYd©¨§¦¤¨¨¦§¤¥¤
,dxFYd znkgA xkyUi,sqM zxrw ¦¨¨§¨§©©¨©£©¤¤

:xn`PW ,mgl diExwW dxFYd cbpM§¤¤©¨¤§¨¤¤¤¤¡©
ingla Engl Ekl(d h ilyn)xn`pe , §©£§©§¦§¤¡©

mipRd mglA(hk dk zeny)ziUre §¤¤©¨¦§¨¦¨

:eizFxrT§¨¨
ïeìeáæe`ihnwxtA wqFr didW ,aixwd §¦§¦¤¨¨¥¦§©§©§¨

lW eiR KFzl ozFpe gxFhe§¥©§¥§¦¤
hFpe xkyVicbpM dxrw ,FOr xkU l ¦¨¨§¥¨¨¦§¨¨§¤¤

miOi sFgl didW mId(fh bi x"acna): ©¨¤¨¨§©¦
ïëåhaWe haW lkA WxcOA mW E`vn §¥¨§¨©¦§¨§¨¥¤§¥¤

ixErWaE FpAxwA cgin mrh©©§ª¨§¨§¨§¦¥

aEzMd mzF` deWd KklE ,oAxTd©¨§¨§¨¦§¨¨©¨
xMfd `l EN`M FnvrA cg` lM hxtl§¨¥¨¤¨§©§§¦Ÿª§©
fnxl ,cg`M mllM ok ixg`e .xg`d̈©¥§©£¥¥§¨¨§¤¨¦§Ÿ
aixwdl mYaWgnA dlr zg` zrA iM¦§¥©©¨¨§©§©§¨§©§¦
daWgOA Fxagl cg` mcw `le dMpgd©£ª¨§Ÿ¨©¤¨©£¥©©§¨¨
df lre ,oMWOd iptl d`adA `le§Ÿ©£¨¨¦§¥©¦§¨§©¤

:d`eWdA mNkl aEzMd mxiMfde dxez ¦§¦¨©¨§ª¨§©§¨¨
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(æ)úà|éðáì ïúð ø÷aä úòaøà úàå úBìâòä ézL ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´
:íúãáò éôk ïBLøâ¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«

i"yx£Ì˙„·Ú ÈÙk∑ והאדנים והעּמּודים הּקרׁשים נֹוׂשאים ׁשהיּו מררי, מּׁשל קל ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא .ׁשהיה ¿ƒ¬…»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(ç)úàå|ïúð ø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkä©Ÿ¥«

(è)íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½
:eàOé óúka©¨¥−¦¨«

i"yx£Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·ÚŒÈk∑"יּׂשאּו "ּבּכתף לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר .מּׂשא ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(é)çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´
:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå BúàŸ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְַַ
לּבם  נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשהתנּדבּו

קרּב לחנכֹולהתנּדב הּמזּבח ‰ÌÈ‡Np.נֹות e·È¯˜iÂ ְְְְְְְִִֵֵַַַַָ««¿ƒ«¿ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈÙÏ Ìa¯˜Œ˙‡∑ מּידם מׁשה קּבל לא ּכי ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ִִִֵֶָָֹֹ
לֹו ׁשּנאמר הּגבּורה עד .מּפי ְֱִִֶֶַַַָ

(àé)àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³
ñ :çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçà¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁÏ Ìa¯˜Œ˙‡ e·È¯˜È∑(כא (זבחים «¿ƒ∆»¿»»«¬À««ƒ¿≈«
ּכסדר  אם יקריבּו; האי מׁשה יֹודע היה לא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועדין

מּפי  לֹו ׁשּנאמר עד הּמּסעֹות, ּכסדר אם ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָּתֹולדֹותם,
יקריבּו יֹומֹוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: איׁש .לּמּסעֹות ְִִַַַַָָָ

(áé)ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬
:äãeäé ähîì áãðénò-ïa¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«

i"yx£ÔBL‡¯‰ ÌBia∑:עטרֹות עׂשר נטל הּיֹום אֹותֹו «»ƒֲֶֶַַָָ
וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ּבראׁשית, למעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵַַראׁשֹון

עֹולם' ּב'סדר e‰È„‰.ּכדאיתא ‰hÓÏ∑ הּכתּוב יחסֹו ְְִִֵֶָָ¿«≈¿»ֲִַָ

והקריב על  מּׁשבטֹו ׁשּגבה ולא אֹומר ׁשבטֹו, אינֹו אֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹ
ּתלמּודֿ והביא? מּׁשבטֹו ׁשּגבה אּלא יהּודה", ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ"למּטה

הביא  מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה .לֹומר: ְְִִֵֶֶַַַָ

(âé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ådì÷Lî äàîe íéL §¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL∑ נדבה למנחת. ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ

È‰·ז  È¯B˙ ‡Úa¯‡ ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ÔÈz¯z ˙È»«¿≈∆¿»»¿»«¿¿»≈¿«
:ÔB‰ÁÏt ˙qÓk ÔBL¯‚ È·Ïƒ¿≈≈¿¿ƒ«»¿«¿

È·Ïח  ·‰È È¯B˙ ‡ÈÓz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰ÁÏt ˙qÓk È¯¯Ó¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»

˜L„e‡ט  ÔÁÏÙ È¯‡ ·‰È ‡Ï ˙‰˜ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י  ‡Áa„Ó ˙kÁ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â d˙È eia¯„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

Á„יא  ‡a¯ ‡ÓBÈÏ „Á ‡a¯ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆«»«¿»«»«
:‡Áa„Ó ˙kÁÏ ÔB‰a¯˜ ˙È Ôe·¯˜È ‡ÓBÈÏ¿»¿»¿»À¿«¿«¬À««¿¿»

˜¯daיב  ˙È ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ·¯˜Óc ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿»«¿»»»À¿»≈
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ«¿««ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈ˙Ï˙eיג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜Â¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bi).äçðîì ïîMá äìeìa úìñEkPg Ÿ¤§¨©¤¤§¦§¨¦§
oipiOd lkA gAfOd z` mi`iUPd©§¦¦¤©¦§¥©§¨©¦¦

dgpn E`iad oM lr ,eilr miaxTd©§¥¦¨¨©¥¥¦¦§¨
.minlWE z`Hge dlFre zxhwE§Ÿ¤§¨§©¨§¨¦

,drW z`xFd z`Hgde zxhwde§©§Ÿ¤§©©¨¨©¨¨
milXdl la` ,dacpA mi`A mpi`W¤¥¨¨¦¦§¨¨£¨§©§¦



קג `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(ãé):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ ׁשקלי עׂשר מׁשקל ּכתרּגּומֹו: ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶַַ
ּבּההּקדׁש ˜Ë¯˙.היה ‰‡ÏÓ∑ קטרת מצינּו לא ֶַָָָֹ¿≈»¿…∆ְִֶָֹֹ

והֹוראת ליחיד  ּבלבד. זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
היתה  .ׁשעה ְָָָָ

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ ׁשּבעדרֹומיחד. «∆»ְְְֶֶָֻ

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ קבר על ברא"ם)הּתהֹוםלכּפר ספק (עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

(çé):øëùOé àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä íBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«

i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡˙ ·È¯˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

íäéðL Lãwä ì÷La|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äçðîì§¦§¨«

i"yx£Ba¯˜Œ˙‡ "הקריב"∑‰˜¯· ּתלמּודֿלֹומר מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְִִַַַ
הּׁשבטים? ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר, ׁשל ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשבטֹו
יהּודה  ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ראּובן ׁשּבא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפי
הּגבּורה  מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאחי,
אמר: לכ לדגליהם, מּסען ּכסדר ׁשּיקריבּו לי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנאמר

מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ"הקרב
"הקרב". נצטוּו: הּגבּורה ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ"הקרב"
ׁשני  ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּומהּו
יֹודעים  ׁשהיּו אחת לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּדברים

ׁשּנאמר יב)ּבּתֹורה, א בינה (דה"ב יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָ

‰È‡יד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯טו  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:טז  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ„ ‡a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

¯a‡יח  ¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ·È¯˜ ‡Èz ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט  ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oi` iM ,ok dUrp zFpAxTd lM dMpgA©£ª¨¨©¨§¨©£¨¥¦¥
zFpAxTd EN` izlEf miaixwn l`xUi¦§¨¥©§¦¦¨¦¥©¨§¨
cg` xaC mW`de z`Hgd iM ,calA¦§©¦©©¨§¨¨¨¨¨¤¨

:mdl zg` dxFze `Ed cg` mWe§¥¤¨§¨©©¨¤
äpäåzrC lr miMqd cAkPd mXd §¦¥©¥©¦§¨¦§¦©©©

dEve mi`iUPd(`i weqta)`iUp ©§¦¦§¦¨¨¦
`idW okYi KkitlE ,Eaixwi mFIl cg ¤̀¨©©§¦§¦¨¦¨¥¤¦
ziA mlFrl EkPgIW zFxFcl devn¦§¨§¤§©§§¨¥
dnlW dUr KklE .gAfOde WCwOd©¦§¨§©¦§¥©§¨¨¨§ŸŸ

aizkC ,ziAd zMpg(d f a"idc)EkpgIe £ª©©©¦¦§¦©©§§
oke .mrd lke KlOd midl`d ziA z ¤̀¥¨¡Ÿ¦©¤¤§¨¨¨§¥
aizkC ,dMpg EUr dlFcBd zqpM iWp ©̀§¥§¤¤©§¨¨£ª¨¦§¦

(fh e `xfr)i`ele `IpdM l`xUi ipa Ecare©£©§¥¦§¨¥¨£©¨§¥¨¥
`dl` ziA zMpg `zElb ipA x`WE§¨§¥¨¨£ª©¥¡¨¨

:'ebe
ïëål`wfgiA xn`PW ,giWOd zFnil §¥¦©¨¦©¤¤¡©¦§¤§¥

(fk ek bn)i zraWz` ExRki min ¦§©¨¦§©§¤
ENkie .eici E`lnE Fz` Exdhe gAfOd©¦§¥©§¦£Ÿ¦§¨¨¦©

d`lde ipinXd mFIa dide minId z ¤̀©¨¦§¨¨©©§¦¦¨¨§¨
z` gAfOd lr mipdMd EUri©£©Ÿ£¦©©¦§¥©¤
dMpg `ide ,mkinlW z`e mkizFlFr¥¤§¤©§¥¤§¦£ª¨

:mi`ENOA gAfOl©¦§¥©©¦¦
äpäåzWxR oiprM ,devOd Ff oipr didY §¦¥¦§¤¦§©©¦§¨§¦§©¨¨©

mi`nhgqtA(h oldl)ipA zWxtE §¥¦§¤©¨¨©§¥
sqFi(el oldl)zrCl mYrC dniMqdW , ¥¤¦§¦¨©§¨©©©

mdA EpiEhvpe dpFilrd̈¤§¨§¦§©¥¨¤
:zFxFclci dxez §
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להתנּדב  לּנׂשיאים עצה נתנּו ׁשהם – ואחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלעּתים",
מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבנֹות
הּׁשיאן  צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאמר

זֹו ּבגימטרּיא מנין ∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.עצה אֹותּיֹותיו ֵָ«¬«∆∆ְְְִִִִַַָָ
הראׁשֹון  אדם ׁשל ׁשנֹותיו ּכנגד ÌÈLÏL.תתק"ל, ְְִֶֶֶָָָָ¿…ƒ

dÏ˜LÓ ‰‡Óe∑ לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם על ≈»ƒ¿»»ְְֱִִֵֶֶֶַָ
ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ּבן (בראשית העֹולם, ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבדמּותֹוה) וּיֹולד ׁשנה ּומאת ׁשלׁשים אדם "ויחי :ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

ÛÒk.וגֹו'" „Á‡ ˜¯ÊÓ∑ ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ְƒ¿»∆»∆∆ְְִִֵַַָ
עׂשרים  ׁשם ועל ׁשנה, ת"ק ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנח
ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ּגזרת ׁשּנגזרה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹׁשנה

אצל ה)ׁשּפרׁשּתי ׁשנה",(שם ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
"מזרק  נאמר: ולא ּכסף" אחד "מזרק נאמר: ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפיכ
אֹותּיֹות  ׁשאף לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד" ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכסף

לּמנין  מצטרפֹות "אחד" Ï˜L.ׁשל ÌÈÚ·L∑ ּכנגד ְְְִִֶֶַָָָƒ¿ƒ∆∆ְֶֶ
מּבניו  ׁשּיצאּו אּמֹות .ׁשבעים ְְִִִֶָָָֻ

(ë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£˙Á‡ Ûk∑ ׁשל מּידֹו ׁשּנּתנה הּתֹורה ּכנגד «««ְְִִֶֶֶֶַָָָ
Ê‰·.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ‰¯NÚ∑ עׂשרת ּכנגד ַָָ¬»»»»ְֲֶֶֶֶ

˜Ë¯˙.הּדּברֹות  ‰‡ÏÓ∑"קטרת" ׁשל ּגימטרּיא ְִַ¿≈»¿…∆ְְִִֶֶַָֹ

עלֿידי  ּבדל"ת קֹו"ף ׁשּתחליף ּובלבד מצֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּתרי"ג
ד"ק  ג"ר ב"ש .א"ת

(àë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ּבֹו ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד :(בראשית «∆»ְְֱֶֶֶֶַַָָ
ּבןּֿבקר" ‡Á„."וּיּקח ÏÈ‡∑יצחק כב)ּכנגד :(שם ִֶַַָָ«ƒ∆»ְְִֶֶָ

וגֹו'" אתֿהאיל יעקב∑Á‡ŒN·k„."וּיּקח (שם ּכנגד ְִִֶַַַָ∆∆∆»ְֲֶֶַֹ
יעקב"ל) הפריד והּכׂשבים :. ְְְֲִִִַַָֹ

(áë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ּבֹו ׁשּנאמר יֹוסף, מכירת על לז)לכּפר עּזים"(שם ׂשעיר "וּיׁשחטּו :. ¿ƒƒƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr g jxk zegiy ihewl)

יֹוסף מכירת על כב)לכּפר ז, (רש"י ְְִֵֵַַַ
לכּפר, עּזים ׂשעיר ּבנימין נׂשיא ּגם הביא מּדּוע לׁשאל, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹיׁש
ויׁש יֹוסף. ׁשל למכירתֹו ּכלל קׁשּור היה לא ּבנימין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹוהרי

לֹומר, יׁש אֹו הּׁשנים. אֹותן ּכל אֹותֹו חּפׂש ׁשּלא על ִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹומר,
ּוׁשני  לׁשכם. יֹוסף את ׁשּׁשלח אביו, יעקב על לכּפר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכדי

וׁשבט. ׁשבט לכל ׁשּיכים ְְִִֵֵֶֶַַָָָָהּדברים

(âë)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−

:øòeö-ïa¤¨«
i"yx£ÌÈL ¯˜a ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏe∑ ואהרן מׁשה ּכנגד ¿∆««¿»ƒ»»¿«ƒְְֲֶֶֶַֹֹ

ׁשּבּׁשמים  לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום ‡ÌÏÈ.ׁשּנתנּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ≈ƒ
ÌÈN·k ÌÈ„zÚ∑ ּולוּים ּכהנים ּכנגד – מינים ׁשלׁשה «Àƒ¿»ƒְְְֲִִִִִֶֶָֹֹ

ׁשלׁש ּוכתּובים; נביאים ּתֹורה ּוכנגד ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָֹויׂשראלים,

הּדּברֹות  וחמׁש חּמׁשין, חמּׁשה ּכנגד ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָֻחמּׁשּיֹות
הּׁשני, על הּכתּובין וחמׁש אחד לּוח על ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהּכתּובין

הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו ּכאן .עד ְִִֶֶַַַַָָֹ

(ãë):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‡ÈN ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ היה הּׁשליׁשי ּבּיֹום ««¿ƒƒ»ƒ¿ְִִַַָָ
ּבנתנאל נׂשיא  אבל ּכּלם, וכן זבּולן, לבני הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻ

הּלׁשֹון  אחריו נֹופל נתנאל", "הקריב ּבֹו: ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנאמר
ׁשמֹו הזּכיר ׁשּכבר לפי יּׂששכר", "נׂשיא ְְְְְִִִִִֶַָָָלֹומר

נֹופל  "הקריב", ּבהן נאמר ׁשּלא – ּובּׁשאר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהקרבתֹו,
היה  הּיֹום אֹותֹו ּפלֹוני", לבני "נׂשיא זה לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעליהן

ּפלֹוני  לׁשבט הּמקריב .הּנׂשיא ְְְִִִֵֶַַַָ

„„‰·כ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯כא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡כג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ Ôa¯À̃¿«¿«¿≈«»

‡ÈÏ‡·כד  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯ ‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈



קה `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(äë)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èë)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :ïìç-ïa áàéìà¡¦−̈¤¥«Ÿ

(ì)øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−
:øeàéãL-ïa¤§¥«

(àì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(áì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(ãì):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äì)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(åì)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−
Léøeö-ïa:éc ¤¦«©¨«

ÔÈ˙Ï˙eכה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎ„ „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡כו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯כז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcכט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÏÁ ¯a ·‡ÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»«≈

‡eˆÈÏ¯ל  Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ
:¯e‡È„L ¯a«¿≈

ÔÈ˙Ï˙eלא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡לב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯לג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:לד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcלה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ«¿≈

ÔBÚÓLלו  È·Ï ‡a¯ ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL¿Àƒ≈«ƒ«»



yp`קו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iyiy meil inei xeriy

(æì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(î):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àî)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ß oeiq `"i iyiy mei ß

(áî):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«

(âî)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãî):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äî)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(åî):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æî)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈

ô :ìàeòc-ïa¤§¥«

(çî)òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éòéáMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈
:ãeäénò-ïa¤©¦«

ÔÈ˙Ï˙eלז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎc ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡לח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯לט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מ  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcמא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¿Àƒ≈«ƒ«»

a¯מב  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·Ï ‡a¯ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈ˙Ï˙eמג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡מד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯מה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡מז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ï‡eÚc ¯a ÛÒÈÏ‡ Ôa¯À̃¿«∆¿»»«¿≈

‡ÌÈ¯Ùמח  È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈∆¿»ƒ
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡¡ƒ»»««ƒ



קז `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iyiy meil inei xeriy

(èî)ðaø÷ìL úçà óñk-úøò÷ Bäàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(áð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈

ô :ãeäénò-ïa¤©¦«

(ãð)ìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

(äð)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

ô :øeöäãt-ïa¤§¨«

(ñ):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éòéLzä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

ÔÈ˙Ï˙eמט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰·נ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯נא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcנג  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbנד  ‰MÓ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

ÔÈ˙Ï˙eנה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡נו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯נז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcנט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¿ƒ≈«¿»

‡·Ô„Èס  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈLz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈÚ„b ¯a«ƒ¿…ƒ



yp`קח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iyiy meil inei xeriy

(àñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

ñ)(áúøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ãñ)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äñ)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:éðòãb-ïa ïãéáàô £¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(åñ)-ïa øæòéçà ïã éðáì àéNð éøéNòä íBia©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤
écLénò: ©¦«©¨«

(æñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çñ)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àò)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:écLénò-ïa øæòéçàô £¦¤−¤¤©¦«©¨«

(áò)ìàéòât øLà éðáì àéNð íBé øNò ézLò íBéa§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−
ïøëò-ïa: ¤¨§¨«

ÔÈ˙Ï˙eסא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡סב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯סג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:סד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcסה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈBÚ„b ¯a Ô„È·‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ»«ƒ¿ƒ

a¯סו  ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ï ‡a¯ ‰‡¯ÈNÚ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈»¬ƒ∆∆«
:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eסז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡סח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯סט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:ע  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcעא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯עב  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á ‡ÓBÈa¿»«¬«ƒ«»ƒ¿≈»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t«¿ƒ≈«»¿»



קט `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy

(âò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãò)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äò)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(åò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéòât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøëò-ïaô ¤¨§¨«

(çò)òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNò íéðL íBéa§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−
ïðéò-ïa: ¤¥¨«

(èò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ô)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àô)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(áô)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âô)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−

:ïðéò-ïaô ¤¥¨«

ß oeiq a"i ycew zay ß

(ãô)úàæ|úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç Ÿ́£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−
-é÷øæî äøNò íézL óñk úøò÷ ìàøNé éàéNð§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥

:äøNò íézL áäæ úBtk øNò íéðL óñë¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«

ÔÈ˙Ï˙eעג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«

ÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈ «¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡עד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯עה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:עו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡עז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t Ôa¯À̃¿««¿ƒ≈«»¿»

ÈÏzÙעח  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ È¯z ‡ÓBÈa¿»¿≈¬«ƒ«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

ÔÈ˙Ï˙eעט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰·פ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯פא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:פב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡פג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡ Ôa¯À̃¿«¬ƒ««≈»

ÔÓפד  d˙È eia¯c ‡ÓBÈa ‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c»¬À««¿¿»¿»¿«ƒ»≈ƒ
È¯NÚ ‡z¯z ‡tÒÎ ÈÒÈ‚Ó Ï‡¯NÈ È·¯·«̄¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿»«¿»«¿≈
‡·‰„„ ÈÎÈÊa ¯NÚ ÔÈ¯z ‡tÒÎ È˜¯ÊÓ«¿¿≈«¿»¿≈¬«»ƒ≈¿«¬»

:È¯NÚ ‡z¯z«¿»«¿≈



yp`קי zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa∑ ׁשּנמ ּבּיֹום הקריב,ּבֹו ׁשח ¿ƒ»«…ְְִִִֶַַ

ּתחּלה  ׁשּנמׁשח הּמׁשח"? "אחרי מקּים אני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּומה
זמן, לאחר – הּמׁשח" "אחרי אֹו הקריב, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָואחרּֿכ
ׁשּנמׁשח  לֹומר אּלא הּמׁשח" "ּביֹום ללמֹוד ּבא ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹולא

אֹומר ּכׁשהּוא ז)ּבּיֹום? אתם"(ויקרא מׁשחֹו "ּביֹום :, ְְְֵֶַָָֹ

"ּביֹום  ּתלמּודֿלֹומר: ּומה ּבּיֹום. ׁשּנמׁשח ְְְְִֶַַַַַַָלמדנּו
הקריב  – ׁשּנמׁשח ּבּיֹום אתֹו"? ÛÒk.הּמׁשח ˙¯Ú˜ ְְִִִִֶַַַָֹ«¬…∆∆

‰¯NÚ ÌÈzL∑(במ"ר ׁשהתנּדבּו(ספרי הם ארע הם ולא ¿≈∆¿≈ְְְִֵֵֵֶַַֹ
ּפסּול  .ּבהם ְֶָ

(äô)ìLíéòáLå óñk úçàä äøòwä äàîe íéL §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−
-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©

:Lãwä ì÷La úBàî¥−§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ˙Á‡‰ ‰¯Úw‰ ‰‡Óe ÌÈLÏL∑ מה ¿…ƒ≈»«¿»»»««¿ַ

ּומאה  "ׁשלׁשים ׁשּנאמר: לפי ְְְֱִִֵֶֶַַַָֹּתלמּודֿלֹומר?
ׁשקל  ּבאיזֹו ּפירׁש ולא ּוׁשנאּהמׁשקלּה", חזר לכ , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּקדׁש" ּבׁשקל הּכלים ּכסף "ּכל ּבכּלן וכלל .ּכאן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

'B‚Â ÌÈÏk‰ ÛÒk Ïk∑(ספרי)הּמקּדׁש ּכלי ׁשהיּו לּמד …∆∆«≈ƒ¿ְְְִִֵֶֶַָָ
ּכּלן  וׁשֹוקלן אחד אחד ׁשֹוקלן ּבמׁשקלן, ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָֻֻמכּונים

מעט ּכאחד  ולא רּבה לא ,. ְְִִֵֶָָֹֹ

(åô)äøNò úøè÷ úàìî äøNò-íézL áäæ úBtk©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯
íéøNò úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNò£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬

:äàîe¥¨«
i"yx£‰¯NÚŒÌÈzL ·‰Ê ˙Btk∑ לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְֱִֶַָָ

זהב  ׁשל היא – זהב" עׂשרה אחת "ּכף ֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר
ּכף  אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ׁשקלים עׂשרה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּומׁשקלּה

וׁשקלי  זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחת
ּתלמּודֿלֹומר  ּכסף? לׁשל ׁשוה מׁשקלם אין ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָזהב

היּו זהב ׁשל – זהב" .(ספרי)"ּכּפֹות ֶַָָָָָ

(æô)íìéà íéøt øNò íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
íúçðîe øNò íéðL äðL-éða íéNák øNò-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®

:úàhçì øNò íéðL íéfò éøéòNe§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

(çô)ø÷a ìëå|íéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä çáæ §ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzò íéML íìéà¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®

:Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæµŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«

(èô)òîLiå Bzà øaãì ãòBî ìäà-ìà äLî àááe§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧
ïøà-ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä-úà¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãòä̈«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«
i"yx£‰LÓ ‡··e∑ את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים ׁשני ¿……∆ְְְִִִֵֶֶַַ

אֹומר: אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשלי ׁשי ּבא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָזה,
א) חּוץ (ויקרא והּוא – מֹועד" מאהל אליו ה' "וידּבר :ְְֵֵֵֵֶַַָֹ

אֹומר: אחד וכתּוב כח)לּפרכת, אּת(שמות "ודּברּתי : ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
אל  ּבא מׁשה ּביניהם: והכריע זה ּבא הּכּפרת". ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעל
הּכּפרת  מעל הּבא הּקֹול את ׁשֹומע וׁשם מֹועד, .אהל ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

ÌÈ·e¯k‰ ÈL ÔÈaÓ∑ לבין הּׁשמים מן יֹוצא הּקֹול ƒ≈¿≈«¿ƒְִִֵֵַַַָ

מֹועד  לאהל יצא ּומּׁשם הּכרּובים, ּכמֹו∑acÓ¯.ׁשני ְְְִִֵֵֶַָָָֹƒ«≈ְ
ּבינֹו מדּבר ּכן: לֹומר מעלה ׁשל ּכבֹודֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָ"מתּדּבר".

מאליו  ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו, ‡ÂÈÏ.לבין ¯a„ÈÂ∑(ספרי) ְְֵֵֵֵֶַַָֹ«¿«≈≈»
הּדּברֹות  מן אהרן את ‡˙ÏBw‰Œ.למעט ÚÓLiÂ∑ ְְֲִִֵֶַַַֹ«ƒ¿«∆«

קֹול  הּוא יכֹול "אתֿהּקֹול", ּתלמּודֿלֹומר: ?נמּו ְֶַַַָָ
נפסק  היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, עּמֹו ׁשּנדּבר ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּקֹול

לאהל חּוץ יֹוצא היה רבה)ולא :(במדבר ְֵֶָָָֹֹ

Ï˜˙Ó‡פה  ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡˜¯ÊÓc ÔÈÚ·LÂ ‡tÒÎc ‡„Á ‡˙ÒÈ‚Ó„ƒ¿ƒ»»¬»¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»
‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡iÓ ÛÒk Ïk „Á«…¿«»«»¿≈«¿ƒ¿«¿«¿»

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»

˜Ë¯˙פו  ÔÈÏÓ È¯NÚ Èz¯z ‡·‰„„ ÈÎÈÊa»ƒ≈¿«¬»«¿≈«¿≈«¿«¿…∆
‡Ï˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡iÓÒea¿«»«¿«¬«ƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡ÈÎÈÊa ·‰c Ïk ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÎÈÊ·„¿»ƒ»¿ƒ¿≈¿»»¿«»ƒ«»

:ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ

ÔÈ¯Îcפז  ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯z ‡˙ÏÚÏ È¯Bz Ïk»≈«¬»»¿≈¬«ƒƒ¿ƒ
¯NÚ È¯z ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ¯NÚ È¯z¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»¿≈¬«
¯NÚ È¯z ÔÈfÚ ¯· È¯ÈÙˆe ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

ÔÈ¯NÚפח  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ È¯Bz ÏÎÂ¿…≈¿ƒ¿«¿«»«¿ƒ
ÔÈzL ÔÈ„b ÔÈzL ÔÈ¯Îc ÔÈ¯Bz ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»ƒƒ¿ƒƒƒ«¿«ƒƒ
‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c ÔÈzL ‡L Èa ÔÈ¯Ó‡ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¬À««¿¿»

:d˙È eia¯„ ¯˙a»«¿«ƒ»≈

ÏlÓÏ‡פט  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÈÏÚ „ÎÂ¿«»ƒ∆¿«¿«ƒ¿»¿«»»
ÈÂlÚÓ dnÚ ÏlÓ˙Ó„ ‡Ï˜ ˙È ÚÓLe dnÚƒ≈¿«»»»¿ƒ¿«≈ƒ≈≈ƒ»≈
ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tÎ«À¿»ƒ«¬»¿«¬»ƒ≈¿≈

Ù Ù Ù :dnÚ ÏlÓ˙Óe ‡i·e¯k¿«»ƒ¿«≈ƒ≈



קיי `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"lyz `yp t"y zgiy)

אליו וידּבר . . אליו מּדּבר הּקֹול את פט)וּיׁשמע (ז, ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּתֹורה, ּתלמּוד ּבהלכֹות ּפסק הּזקן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרּבנּו

ׁשּבּתֹורה ּובּסֹוד ּבּדרּוׁש ּברמז, ּבּפׁשט, חלק עד לֹו שם (ועיין ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מגיעים) הדברים "היכן הּפסּוק על האריז"ל ּכתב וכן ה'חלקי. ְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ראׁשי־ּתבֹות הּוא ׁש'יׂשראל' להעיר, ויׁש נפׁשי". יׁשאמרה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
לּתֹורה  אֹותּיֹות רּבֹוא אֹות ׁשּׁשים לֹו יׁש אחד ׁשּכל היינּו , ְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבּתֹורה  חלק יׁש יהּודי לכל ּכאן: נרמז והּדבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּתֹורה.
ּבלבד. אליו' ְְִֵֵֶַַָׁש'מדּבר

ã ycew zegiyn zecewp ã(`yp zyxt bi jxk zegiy ihewl)

רׁש"י: ׁשּבּפרּוׁש ּתֹורה" ׁשל ְִִֵֵֶֶַָָמ"יינּה
היה  טבע ׁשעל־ּפי מּכיון ּבאּור: ּדֹורׁש עצמֹו זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלכאֹורה
מֹועד, לאהל מחּוץ ּגם למרחֹוק נׁשמע להיֹות צרי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהּקֹול
לבֹוא  מׁשה הּוזקק ּכ (ּומּׁשּום לּפתח ּכׁשהּגיע נפסק ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹלּמה
מיחד  נס ּבזה ׁשהיה ּובפרט אּתֹו")? לדּבר מֹועד אהל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ"אל

הּקֹול! את ְְִֶַַלהפסיק
ׁשּכתב  ּבמה מבֹוארת הענינים) (ּבפנימּיּות ּבזה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָוההסּברה

ּבסיני": עּמֹו ׁשּנדּבר הּקֹול "הּוא ְְִִִִֶַַַַרׁש"י
הפסק, ׁשל ענין ּכן ּגם מּצינּו ּבסיני" עּמֹו "ׁשּנדּבר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבקֹול

לא היה זה ׁשהפסק ׁשּבמׁשּכן,ּבמקֹום אּלא ּבקֹול ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
נפסק ּבּזמן אּלא הּיֹובל", ּבמׁש" ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הּוא  הּיֹובל ּכׁשּימׁש" רׁש"י: ׁשּפרׁש ּוכמֹו ּתֹורה, דמּתן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּקֹול
ׁשכינה סּלּוק הּקֹול סימן ".והפסקת ְְְִִִַַַָָָ

הּוא, מּובן (ּבּזמן) ּתֹורה דמּתן הּקֹול הפסקת ׁשּטעם ְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָּוכׁשם

את  ׁשֹולל זה היה ּתֹורה, מּתן לאחרי ּגם נמׁש היה איּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכי
יׂשראל, ּבני ׁשל החפׁשית ּבבחירתם הּתלּויה העבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָענין

מקֹום ּבהּגלֹות ּכי אין - "אלקי - הוי' "אנכי ּגדֹול' ה'ּקֹול ְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹ
הפכי, ּבאפן ְְְִִִֶָָֹלבחירה

ׁש"הּוא  (ּבמקֹום) ׁשּבמׁשּכן הּקֹול ּבהפסקֹות ּגם הּוא ּכן -ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשל  ודּבּורֹו קֹולֹו היה איּלּו ּבסיני": עּמֹו ׁשנדּבר ְְְִִִִִֶֶַַַָָהּקֹול

ּגם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  ּובתמידּות) (ּבקביעּות ּבעֹולם נמׁש ְְְִִִִִַַַָָָָ
ּבבחינת  ּכּלֹו העֹולם נעׂשה היה אז הרי מֹועד, לאהל ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמחּוץ

חפׁשית. לבחירה ואפׁשרּות מקֹום היה ולא מֹועד, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹאהל
נתאוּה ּדירה הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ועֹוד: יתּבר לֹו להיֹות ְְְְִִִִֵַַָָָָָ

ׁשּמּצד־עצמֹוּבתחּתֹונים  ּכזה "ּתחּתֹון" ׁשּדוקא הינּו ּדוקא, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשל ודּבּורֹו קֹולֹו (ּבגיּלּוי) ּבֹו ימׁשיכּוהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אין , ְְְִִִֵֶַַָָ

עבֹודת על־ידי ויעׂשה ,יתּבר קֹולֹו את ּבֹו האדם ויגּלּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
.יתּבר לֹו ְְִִֵָָלדירה

סימן. עמו"ס פסוקים, נשא קע"ו פרשת חסלת

áôø ¯ ôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

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

.minkg deqpw dqep` `idykdéì øîà,`tt axeäðépL åàìåike - ¨©¥§¨©¦§
.dqep` zaygp dpi` el` mipte`ay epvxiz `ldéì øîà`ped ax ¨©¥

,ryedi axc dixaCBîñéìå e÷éì ééepéLàåovxzdy zngn ike - §©¦¥¥§¦§
l lkep ,zeipynd lk z` ayiil wgcpok bedpl jk lr jenq

z` ayiil ick jk lk wgcidl jxvedy jkn ixde ,dyrnl
.dpekp ef `xaq oi`y cenll yi ,eixack zeipynd,(÷ñôe)jezne ¨©

.oey`xd dlral dxizd `le `tt ax rpnp jk

ig dlray lew `vie oic zia it lr z`yip m`y zx`an `xnbd
:ipyd dlra lr dze` mixqe` oi`ïðéLééç àì àì÷ìå ,éLà áø øîà̈©©©¦§§¨¨Ÿ©§¦©

oi`e ,el miyyeg oi` ,ig dlray lew `vie oic ziaa z`yip m` -
:`xnbd zxxan .ipyd dlra lr dze` mixqe`àì÷ éä`vi izn - ¥¨¨

,ig dlray lewdïéàeOð øúác àì÷ àîéìéà`viy xn`p m` - ¦¥¨¨¨§¨©¦¦
,z`yipy xg`l lewdàðîéæ àãç éLà áø døîà àäxak ixd - ¨©§¨©©¦£¨¦§¨

,df oic zg` mrt iy` ax xn`,éLà áø øîàc§¨©©©¦
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שני עמ' ב

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

àîìòìzny ,meail dwewfk epl zwfgen dzidy dy` xizdl - §¨§¨
e` ,dnaiil ie`xd g`d zny cirn crde ,mipa `ll dlra
dwewf dpi`e dpa zn jk xg`e dligz dlra zny crd cirdy
oeyla ,lirl x`azdy dn oirk md wtqd iccve ,meaiil

,dpey`xd,ãçà ãòc àîòè éàîon`p `edy,yi` zy` xizdl ©©£¨§¥¤¨
m`d,øwLî àì ééeìbéàì àãéáòc àúléîc íeMîe,éîð àëäiabl ¦§¦§¨©£¦¨§¦§¥Ÿ§©©¨¨©¦

,weyl dnai zxzd,øwLî àìm` xxazdl xacd cizr ixdy Ÿ§©©
.dxizdl edepin`de ,`l e` mipa gipd zny drya,àîìc Bà¦§¨

ãçà ãòc àîòè`ed yi` zy` xizdl on`py,éäéàc íeMî ©£¨§¥¤¨¦§¦¦
,dy`då ,àáñpéîe à÷ééceli`àä,meaiin dxhet crdy ef dy` - ¨§¨¦©§¨§¨
y okzi,àáñpéîe à÷ééc àìmeynàeä àðñéîc Ÿ¨§¨¦©§¨§¦§¨
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המשך ביאור למס' יבמות ליום רביעי עמ' ב



קיב

יום ראשון - ו' סיון
פרק כ, מפרק לה
עד סוף פרק לח

יום רביעי - ט' סיון
פרק כ, מפרק מט
עד סוף פרק נד

יום שני - ז' סיון
פרק כ, מפרק לט
עד סוף פרק מג

יום חמישי - י' סיון
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום שלישי - ח' סיון
פרק כ, מפרק מד
עד סוף פרק מח

יום שישי - י"א סיון
פרק כ, מפרק ס
עד סוף פרק סה

שבת קודש - י"ב סיון
פרק כ

מפרק סו עד סוף פרק סח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת נשא

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

   ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



קיג oeiq 'e oey`x mei Ð ipy wlg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ו' ראשון יום
חלק שי  ,150 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéøîà éèå÷éì,er 'nr cr:äìòúéå êøáúé

ohw jepig
èwìî ,"ïè÷ Cepç" íLa àø÷pä ,éðL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤¥¦©¦§¨§¥¦¨¨§ª¨

íéøôBñ étîe íéøôñ étîly yecwd epeyl mb `ed jk ± ¦¦§¨¦¦¦§¦
mixtq itn hweln" ± oey`xd wlgd ly xrydÎsca owfd epax

itke ± "mixteq itne
Îeznyp mcewd iaxdy
eizegiya `ian ocr
laewn ,zeyecwd
ixtql "mixtq"a dpeekdy
l"xdnde yecwd d"lyd
± "mixteq"ae ,b`xtn
axdle aehÎmyÎlral

,yhixfnn cibndéLBã÷§¥
,ïãò-íúîLð ïBéìò¤§¦§¨¨¥¤
äLøt ìò ãqéî§ª¨©¨¨¨
úàéø÷ ìL äðBLàø¦¨¤§¦©

¯ *òîLepax ixac itl §©
milin ze`a ,oldl owfd
ipy xiaqdl ick el`
,'d zecg`a dpadd ipte`
rny"a mi`haznd

,xdfa xn`p mdilr ,"'ek ezekln ceak my jexa"ae "l`xyi
xzei dlrpd otd ± "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y
jenpd otd ± "d`zz `cegi" ± "my jexa"e ,'d zecg` zpada
ly ipyd wlgd cqein dl` ipy lr .'d zecg` zpada xzei

."dpen`de cegid xry" `xwpd ,"mixn` ihewl"
(owfd epax ,xagnd oeyl ok mb od el` zxzek zeln):

ðç""äpnî øeñé àì ïé÷æé ék íb ,Bkøc ét ìò øòpì C1. £Ÿ©©©©¦©§©¦©§¦Ÿ¨¦¤¨
áéúëcî ,äpäxne` weqtdy dnn ±,"Bkøc ét ìò" :- ¦¥¦¦§¦©¦©§

jxcd itl xrpd z` jpgl yiyely,dðéàL òîLîjxc ± ©§©¤¥¨
,ef,Bzîàì úîàä Cøcjxcd dpi`e ,cala xrpl jxc idef - ¤¤¨¡¤©£¦

,zizin`dàúeiìòî éàî ïk-íàå,cr jka dlrnd idn ± §¦¥©©£¦¨
?"äpnî øeñé àì ïé÷æé ék íb"L± xbaziyk ,daxc` ± ¤©¦©§¦Ÿ¨¦¤¨

jxcl ribdl ick ,"xrp"d ly ekxcn xeql eilr ok`
?ef jxcn xeqi `ly ,`eti` ,dlrnd idn .zizin`däpä ,Cà©¦¥

,úàæ úòãeî,`ed reci xac -'ä úãBáò éLøL ék ©©Ÿ¦¨§¥£©
äéúBãBñéå2,eîéçøe eìéçc ïäod 'd zad`e 'd z`xi - ¦¤¨¥§¦§¦

dxez meiwa z`haznd ,'d zcear ly zeceqide miyxyd
zeevn lkn xdfidl ± dyrne xeaic daygna zeevne

:dyrÎzeevn lk miiwle dyrzÎ`l'd z`xizlrete drityn
,dyrzÎ`l lkn xnyii icediy'd zad`ezlrete drityn

) ytpd ly inipt ybx jezn dyrÎzevn lk miiwiyw"k zxrd
`"hily x"enc`:oldl xaqend itk ,(c"tx lirlck :äàøiä©¦§¨

,"òøî øeñ"ì ãBñéå LøL ¯xeq`y dn zeyrl `ly - Ÿ¤¦§¥¨
zeyrl3,Y äáäàäå,ceqie yxey `id,"áBè äNòå"ì §¨©£¨§©£¥

äNò-úBöî ìk íei÷å§¦¨¦§£¥
,ïðaøãe àúéøBàc- §©§¨§©¨¨

,dxezd ony zeevn
,opaxcny zeevneBîk§

.ïîB÷îa øàaúiL± ¤¦§¨¥¦§¨
xtq ly oey`xd wlga
oia laewnd itk ."`ipz"d
`xaq dzid ,miciqg
df wlgy ,owfd epax lv`
("`ipz"d xtqn ipyd)
,oey`xd wlgd didi
miwxtd dylye miyinge
eidi ,oey`xd wlgd ly
`edyk ,okl .ipyd wlgd

lgl o`k qgiiznw
ynzyn `ed ,oey`xd

enk" oeyla"x`aziy
.oldlCepçä úåöîe),ohwd z` jpgl ±ïk-íb àéä ¦§©©¦¦©¥

:(âîù ïîéñ 'íéiç çøà'a áeúkL Bîk ,äNò-úåöîa- §¦§©£¥§¤¨§Ÿ©©¦¦¨
mb `l` dyrzÎ`l zeevna wx `l ohwd z` jpgl yiy oeeik
lkl ceqide yxeyd `id 'd zad`y xg`ne ,dyrÎzeevna

) dyrÎzeevn`"hily x"enc` w"k zxrddad`y f"r sqep" :
zpiga zniiwy xnel yi ("zeihxt r"n od ± d`xi oke ± dnvr

Îzeevnl ceqie yxey zynynd dad`dcvn miniiwny dyr
dad`d zbixcnl dnec dpi` ef dad` ,xnelk .jepig
mc`d iciÎlr zeyrpd dyrdÎzeevnl ceqie yxey zynynd
oeikn ,`l` .zeevna aiiegne lecb ezeida ,zeicinz ly avna
miniiwny dyrdÎzeevn meiwl yxey zynyn ef dad`y
± jepig ly beqa ef dad` mb zllkp ,cala jepig xeza oze`
xaqei oldl .cinzl dz` x`yidl xyt`y ,daivi dad` `l
xrpl jepg" xnel mi`zn dilr mby ,ef dad`l jepigd ote`
xeqi `l "oiwfi ik" mby dlrn o`k zniiw ik ,"ekxc it lr

.dpnnáéúk äáäàa ,äpäå,aezk ±:á÷ò úLøt óBña §¦¥¨©£¨§¦§¨¨©¥¤
."'Bâå 'ä úà äáäàì ,dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà"£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤©£Ÿ¨§©£¨¤§

éøöåéà ,ïéáäì CiL Cì Cäáäà éab "äiNò" ïBL`idy ± §¨¦§¨¦¥©¨§£¦¨©¥©£¨
ybx?álaL.dyrn ly xac lr mi`zn "diyr" oeyld ± ¤©¥

`idy dad` iabl diyr oeyla ynzydl mi`zn ,`eti` ,cvik
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éðù ÷ìç íéøîà éèå÷éìéòéáø íåé

ïè÷ êåðéç íùá àø÷ðä

ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
òîù úàéø÷ ìù äðåùàø äùøô ìò ãñåéî:

êåðç

àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì
åëøã éô ìò áéúëãî äðä äðîî øåñé
åúéîàì úîàä êøã äðéàù òîùî
ïé÷æé éë íâù àúåéìòî éàî ë"àå
úòãåî äðä êà .äðîî øåñé àì

äéúåãåñéå 'ä úãåáò éùøù éë úàæ
ãåñéå ùøù äàøéä åîéçøå åìéçã ïä
íåé÷å áåè äùòåì äáäàäå òøî øåñì
'áúéù åîë ïðáøãå 'úééøåàã ò"î ìë
ë"â àéä êåðéçä úåöîå) ïîå÷îá
:(â"îù ïîéñ ç"àá ù"îë ò"îá
øùà á÷ò ô"ñá áéúë äáäàá äðäå
äáäàì äúåùòì íëúà äåöî éëðà
êééù êéà ïéáäì êéøöå 'åâå 'ä úà
êà áìáù äáäà éáâ äééùò ïåùì

ו.1. כב, ˘ËÈÏ"‡2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:יל"ה הל' "ב' ונמשכים.˘¯˘: נמצאים שממנו –„ÂÒÈ המצוה מעשה בשעת שגם –
אמיתי]". קיום נמשכות... [ובפ"ד: עי"ז ˘ËÈÏ"‡3.מתקיים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.באהבה כדלקמן מל"ת" "כל כאן הוסיף שלא  "וצ"ע :

תיבה נשמטה ואולי בפ"ד. מ"ע‡Á˙וכדלעיל 'כל לקמן דאורייתא'".ÏÓÂ"˙וצ"ל
(*‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מקומות מראי ע"ז. מפאריטש מר"ה הערות תשי"ד) (קה"ת, ח"א הרמון פלח שבסו"ס להוסיף "כדאי :

(לחנוכה)". להצ"צ באוה"ת נמצאו –



oeiqקיד 'e oey`x mei Ð ipy wlg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dze` biyn mc`y dad` dpyiy ,xaqei oldl ± ?alay ybx
dad` mixxernd mipipra ezewnrzd iciÎlr ,zeppeazd iciÎlr

dad` iabl ynzydl mi`zn okl .efef± diyr ly oeyla
oeicd ixg` oldl xaqei df xac .ef dad` ekeza gztle xevil

xzei dpeilrd dbixcna
`l diably ,dad` ly
oeyla ynzydl mi`zn
ef oi`y iptn ,diyr
zlrtpe zxvepd dad`
wx `ed :mc`d iciÎlr
ef dad`y dpkd dyer

.elv` zelbzdl lkezCà©
éðL Léc ,àeä ïéðòä̈¦§¨§¥§¥
,úçàä .'ä úáäà éðéî¦¥©£©¨©©
Lôpä úBìk àéä¦§©¤¤

,dàøBa ìà dòáèa- §¦§¨¤§¨
dad` dpyi ytpd raha
."ytpd zelk" ly efk

wlg `id ,"ynn lrnn dwl` wlg" `id ziwl`d ytpd ixdy
ly efk dad` ,rahd cvn ,da yi okl ± "seqÎoi`"d mvrn
ef dad`y oaen ixd .`edÎjexa "seqÎoi`"l ,dzenvrl oeilk
`idy oeeik ± dze` xevil zleki oi` s`e ± xevil jxev oi`
ytpd ly ef dad` zelbl yi j` ;ziwl`d ytpd raha z`vnp
ytpd zelkae dad`a yibxi inybd xyad al mby ,ziwl`d

?dlbzn ok` `id cvik .el`úéìëOä Lôð øabúz øLàk©£¤¦§©¥¤¤©¦§¦
øîçä ìò,sebd ly ±,äézçz eäòéðëúå eäìétLúåxac - ©©Ÿ¤§©§¦¥§©§¦¥©§¤¨

zindad ytpd z` owzl ± ziwl`d ytpd zceara `haznd
oian lkydy iciÎlr :zilkyd ytpd iciÎlr sebd z` jkfle
zewl`a ezbyde ziwl`d ytpd ly lkyd ,oky .zewl` ipipr
eli`e ,sebd lr ritydl xy`n xzei dlrpe mnexn avna md
`ed xy`k ,mc`d ly irahd lkyd `idy zilkyd ytpd
,sebd xneg lr rityne sebl aexw xak df ixd ,zewl` oian
."xnegd lr dxevd zxabd" ly ote`a ytpd l` eripkdl

- sebd xneg zrpkde zltyd zxvei zilkyd ytpdykeéæà£©
èäìúúå áäìúz,ytpd ±,äéìàî äìBòä úáäìLa`l - ¦§©¥§¦§©¥§©§¤¤¨¨¥¥¤¨

zadly `l` ,zeppeazd iciÎlr zxvepd dad` ly zadly
,ef dad` zniiw ytpa ,oky ;dnvr ytpa zgwlznd dad` ly
dzexyt`a did `le sebd xneg dilr dqik dligzay `l`

,dlbzn `id dzre ± zelbzdl,dNBò 'äa çîNúå ìâúå§¨¥§¦§©©¨
'ä ìò âpòúúå,d"awa ±.àìôð âeðòzxg` beqn dceara ± §¦§©¥©©£¦§¨

,ef dceare dad`a eli`e ,dceard lr xkyk beprzd ynyn
.onvr dcearae dad`a `ed beprzdäáäà úìòîì íéëBfäå§©¦§©£©©£¨

,íé÷écö íéàø÷pä íä ¯ Bæ äaømiwicv ly dad`d ote` - ©¨¥©¦§¨¦©¦¦
,dgnye beprza `ed:áéúëãkaezky enk -4:eçîN" §¦§¦¦§

"'äa íé÷écödad` `ed miwicva dceard ote` ,xnelk ± ©¦¦©
cvny dad` idef ,lirl xen`ky zexnl .beprze dgnya
ixd ,jk m`e ,l`xyin cg` lka z`vnpd ziwl`d ytpd

± efk dad`l ribdl icedi lka zleki zeidl dkixv dzid
jk myl ik ,jkl ribdl leki cg` lk `ly ,oldl cin xaqen
xnegd z` jkfl ick ,c`n dlecb dceare dax dcear zyxcp

efk dad` zhilw zlekil rixti `lyäëBæ íãà ìk àì ,Cà .©Ÿ¨¨¨¤
,äæì,ef dad`l ribdl - ¨¤

,wicv zbixcna `ed f`y
éøö äæì ékCjk myl ± ¦¨¤¨¦

,yxcpøîçä Cekæly ± ¦©Ÿ¤
,sebdíâå ,ãàî ãàîa± ¦§Ÿ§Ÿ§©

cenil ,jk myl miyxcp
íéáBè íéNòîe äøBz¨©£¦¦

,äaøäickúBkæì ©§¥¦§
äðBéìò äîLðì¦§¨¨¤§¨
çeø úâøãnî äìòîlL¤§©§¨¦©§¥©©
mc`d dkef dfÎiciÎlry ±
`idy "dnyp" zbxcl
yly oia dpeilrd
,"gex" ,"ytp" :zebxcd
,alay zecna `id dceard "gex"d zbixcn cvn ,oky ,"dnyp"

,Lôðå± ler zlawa `ed zeevnd meiw ote` "ytp"d cvn - ¨¤¤
lky ly `id dceard dzpigany ,dnyp ly dbixcn ef `l`
xnegd lr ritynd ± "mpiaz icy znype" :aezkd oeylk ±

.ekkfle eripkdløòL 'äîëç úéLàø'a áúkL Bîk§¤¨©§¥¦¨§¨©©
.äáäàä± `wec dnyp ly dbixcna dxeyw efk dad`y ± ¨©£¨

mc`dy xnel mi`zn `l ef dad` lry ,oaen miptÎlkÎlr
;dze` xevil ezexyt`a oi` ,oky ± ekeza dze` xviie lrti

z` jkfle xiykdl wx leki `edenvrytpdny dad`dy jk ,
.jkl ribdl cg` lk zlekia oi` oke ,ekeza dlbzz,úéðMäå§©¥¦

dad` ly dipyd dpigad -ìëeé íãà ìkL äáäà àéä¦©£¨¤¨¨¨©
,äéìà òébäì- ,ef dad` zbixcnl ribdl leki mc` lk - §©¦©¥¤¨

- ?cvikàaìc à÷îòa áèéä ïðBaúiLk,ald wnera ± §¤¦§¥¥¥§¨§¨§¦¨
,ala d`a `idy ote`a `id zeppeazddyíéøøBònä íéøáca©§¨¦©§§¦

.ìàøNé ìk áìa 'äì äáäàä úàmixxernd mipipr mpyi ± ¤¨©£¨©§¥¨¦§¨¥
opeazi `ed xy`ke ± icedi ala d"awdl (dipyd) dad`d z`

- dl` mipipra,ììk Cøc ïä,illk ote`a opeazn `edyk mb- ¥¤¤§¨
àeä ék,d"awd ±,Lnî eðéiç-`"hily x"enc` w"k zxrd: ¦©¥©¨

,"c"nt lirl x`eank"åéiçå BLôð úà áäBà íãàä øLàëå§©£¤¨¨¨¥¤©§§©¨
àeä 'ä ék Baì ìà íéNéå ïðBaúé øLàk ,'ä úà áäàé ïk ¯¥Ÿ©¤©£¤¦§¥§¨¦¤¦¦

,Lnî åéiçå úézîàä BLôðytpd `ed d"awd ixdy - ©§¨£¦¦§©¨©¨
okl ± miizin`d eiig `ed d"awd `linne ,eytp ly zeigde
mc`d zad`k ,d"awdl dad` ea xxerz dfa zewnrzdd

,eiigle eytplEúéeà éLôð" :÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨©§¦¦¦¦
."'Bâåiptn ,"iytp" :d"awd lr dpeekd "iytp"y ,yxtn xdfd ± §

ade` ip` ,"jizie`" okl ,iige iytp `ed ,mler ly epeaix ,dz`y
jl de`zne jze`5.,èøt Cøc ïäåihxt ote`a opeaziyk mbe - §¥¤¤§¨

± "e"nt lirl x`eank" ±`"hily x"enc` w"k zxrd,ïéáiLkL¤§¤¨¦
àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìî ìL Búlãâa ìékNéå§©§¦¦§ª¨¤¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
'ä úáäà éðéî éðù ùéã àåä ïéðòä
ìà äòáèá ùôðä úåìë àéä úçàä
úéìëùä ùôð øáâúú øùàë äàøåá
äéúçú åäòéðëúå åäìéôùúå øîåçä ìò
äìåòä úáäìùá èäìúúå áäìúú éæà
äùåò 'äá çîùúå ìâúå äéìàî
íéëåæäå àìôð âåðòú 'ä ìò âðòúúå
íéàø÷ðä íä åæ äáø äáäà úìòîì
'äá íé÷éãö åçîù áéúëãë íé÷éãö
äæì éë äæì äëåæ íãà ìë àì êà
íâå ãàî ãàîá øîåçä êåëéæ êéøö
úåëæì äáøä íéáåè íéùòîå äøåú

çåø úâøãîî äìòîìù äðåéìò äîùðì
.äáäàä øòù ç"øá ù"îë ùôðå
ìëåé íãà ìëù äáäà àéä úéðùäå
à÷îåòá áèéä ïðåáúéùë äéìà òéâäì
äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá àáìã
ììë êøã ïä .ìàøùé ìë áìá 'äì
íãàä øùàëå ùîî åðééç àåä éë
úà áäàé ïë .åééçå åùôð úà áäåà
éë åáì ìà íéùéå ïðåáúé øùàë 'ä
ùîî åééçå úéúéîàä åùôð àåä 'ä
.'åâå êéúéåà éùôð ô"ò øäæá ù"îë
ìéëùéå ïéáéùëù èøô êøã ïäå

יב.4. צז, ˘ËÈÏ"‡5.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דבקות חילוקי (כ"כ) בזה שייך ואין חיים. ואהבת חיים – כללי ענין הוא "שכ"ז :



קטו oeiq 'e oey`x mei Ð ipy wlg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úéèøt Cøc`ed d"awdy ,zewl`d zelcb ihxta ,oebk ± ¤¤§¨¦
± "iaiyg `lk dinw `leke ,oinlr lk aaeqe oinlr lk `lnn"

,zelcbd ihxta opeaziyk ixdäîe BìëNa úàN ìëeé øLàk©£¤©§¥§¦§©
.BìëOî äìòîlMmze` oiai ,oiadl elky gekay mipipr ± ¤§©§¨¦¦§

mipipre ± "aeigd zrici"a
oiai ,ezpadn dlrnly
,"dlilyd zrici"a mze`
xacd z` oian `ed oi`y
itk wx `l` ,envr
mipiprn llyen xacdy
,xnelk .miniieqn mixcbe
dlrnly zewl`d ipipr
Îlkl mze` oiai ,ezpadn
d"awdy ji` zegtd
df byene oiiprn llyen
dcn mb xak yi jka ± dfe
drici ly zniieqn

;zewl`aCk-øçàå± §©©¨
ihxta opeaziy ixg`

,'d zelcbúáäàa ïðBaúé¦§¥§©£©
äàìôðå äìBãbä 'ä©§¨§¦§¨¨

,eðéìà:mipipr ihxt dnkl d`iady dad` ,l`xyi ipa -ãøéì ¥¥¥¥
,zcxl ±,"õøàä úåøò" íéøöîì,d"awd lekiak "cxi" my - §¦§©¦¤§©¨¨¤

"àøçà-àøèñ"ä àeäL ,"ìæøaä øek"î eðéúBîLð àéöBäì§¦¦§¥¦©©§¤¤©¦§¨¨¢¨
,ïìvì- àðîçøolvilÎ`pngx mirewy l`xyi ipa eid da - ©£¨¨¦§¨

,myn ep`ived jxazi `ede ± mixvna mzeidaåéìà eðáø÷ì§¨§¥¥¨
,ãçà BîLe àeäå ,Lnî BîLa eð÷áãìeepzeid iciÎlre - §¨§¥¦§©¨§§¤¨

.jxazi ea epwaczd enya miweac,eðéäc:xnelk -eðîîBøL §©§¤§¨
Búlãâe ,äMãwä úéìëúì äàîhäå úeìôMä úéìëzî¦©§¦©¦§§©ª§¨§©§¦©§ª¨§ª¨

úéìëúå õ÷ dì ïéàL Cøaúé6,z` hxetna oiaiy ixg`e - ¦§¨¥¤¥¨¥§©§¦
ipal dlecbd d"awd zad`a wnrziy ixg`le ,d"awd zelcb

- l`xyiY "íéðt ìà íéðtä íénk" éæàmc`d al" ixd £©©©¦©¨¦¤¨¦
zxfeg dad` zxxern ,ezlefl mc` ygy dad`d ,ald ,"mc`l

pipra mb jk ;eil` zlefdnd"awd d`xne d`xdy dad`d ,ep
y ,"miptl miptd mink" rityz ,l`xyi ipaläáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨

,àaìc à÷îòa äæ ïéðòa ïðBaúîe ìékNî ìk áìawnera - §¥¨©§¦¦§¥§¦§¨¤§¨§¨§¦¨
,aldBîk ,Lôðå áìa Ba ä÷áãìe ,äfò äáäà 'ä úà áäàì¤¡Ÿ¤©£¨©¨§¨§¨§¥¨¤¤§

.úeëéøàa dîB÷îa øàaúiL¤¦§¨¥¦§¨©£¦
`ede ,"miptd mink" zpigaay dad`d zece` xaecny okid ±

.h"n cr e"n miwxta "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga
Y Bæ äáäà ïéðò ,äpäå,zeppeazdn d`ad dad`däöø §¦¥¦§©©£¨¨¨

òhì íBìMä-åéìò eðaø äLî,zrhl ±,ìàøNé ìk áìa Ÿ¤©¥¨¨©¨¦©§¥¨¦§¨¥
äLøôa7éäìà 'äì ïä" :÷eñta ,"'Bâå ìàøNé äzòå" :E §¨¨¨§©¨¦§¨¥§©¨¥©¡Ÿ¤

,'Bâå íéîMämiweqtae ;'d zelcb zece` xaecn df weqta - ©¨©¦§

ly dlecbd ezad` lr mi`xnd mipipr mi`aen eixg` mi`ad
:l`xyi ipal d"awdéúBáàa ÷ø,'Bâå ízìîe ,'Bâå ÷Lç E ©©£¤¨©§©§¤§
,'Bâå Lôð íéòáLa'd jny dzre dnixvn jizea` ecxi - §¦§¦¤¤§

xne` weqtdy itk ,yxecd xac ,aexl minyd iakekk jiwl`
:ly oiprd z` ,oldl

"'Bâå záäàå8.ribdl ± §¨©§¨§
.'d zad`líiñ ïëìå§¨¥¦¥

åéøác,ef dyxta ±ìò §¨¨©
éëðà øLà" :Bæ äáäà©£¨£¤¨Ÿ¦
"dúNòì íëúà äeöî9, §©¤¤§¤©£Ÿ¨

,oaen `l dxe`kly -
lr xnel mi`zn cvik
alay ybx `idy ± dad`
,`l` ± ?diyr oeyl ±
dad` lr xaecny iptn
dilr ,zeppeazdn d`ad

`znoeyld mi
,meyn ,"dzeyrl"àéäL¤¦

-ìò ,ála äéeNò äáäà©£¨£¨©¥©
úòcäå äðéaä éãé± §¥©¦¨§©©©

,dwnrde dpaddíéøáãa¦§¨¦
.äáäàä úà íéøøBònä:le`yl xyt` dxe`kl ,mxa ± ©§§¦¤¨©£¨

weqtd lr did ,zeppeazd iciÎlr ef dad` xxerl yiy oeeikn
,cin owfd epax xirn ?opeazdl mikixvy dligza zexedl

:ok`yälçz øák äeö äæ ìòåz`ixw" ly dpey`x dyxta ± §©¤¦¨§¨§¦¨
"rnyìò íBiä Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä eéäå" :§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§©©

"Eááì10àúéàãk ,'ä úà äáäàì àáz äæ-éãé-ìòL éãk , §¨¤§¥¤©§¥¤¨Ÿ§©£¨¤¦§¦¨
`aeny itk ±äæ ÷eñt ìò 'éøôq'a11Bæ äáäà ìò ,äpäå . ©¦§¥©¨¤§¦¥©©£¨

úéðMä,zeppeazdn d`ad ±iLì C,éeeöå äåöî ïBLoeylk - ©¥¦©¨§¦§¨§¦
,ixdy ."dad`l dzeyrl mkz` devn ikp` xy`" weqtd
,ieeiv ly oeyla ef dad` iabl ynzydl mi`zn `l ,dxe`kl
ybx el yi m` :jytpÎdnne ,ald ybx ixd `id dad`y oeeik
± ?ieeivd lirei dn ,df ybx el xqg m`e ;xzein ieeivd ixd ,df

dad` iabl ,mxaefmi`zn ,zeppeazdn d`a `idy oeikn
.dad`d z` xxerie opeaziy ieeiv :ieeiv oeyla ynzydleðéäc§©§

:`id ieeivd zpeek ,xnelk ±íéøáãa Bzòãå Baì íeNì̈¦§©§¦§¨¦
,äðBLàø äáäàa ìáà .äáäàä úà íéøøBònäiabl - ©§§¦¤¨©£¨£¨§©£¨¦¨

,lirl xaec dzece` dpey`xd dad`d zbixcnúáäìL àéäL¤¦©§¤¤
,äéìàî äìBòä,dze` mixveiy dad` `id oi`e -iL àìC ¨¨¥¥¤¨Ÿ©¨

ì,ãBò àìå .ììk äåöîe éeeö ïBLzbixcny cala ef `l - §¦¦§¨§¨§Ÿ
iciÎlr xevil xyt` i` ef dpey`x dad``l okly ,zeppeazd

,ieeiv oeyl diabl mi`znàéäL àlà`id ef dad` ±ïzî ¤¨¤¦©©
,äfä íìBòa àaä íìBò ïéòî íòèì ,íé÷écö ìL ïøëN- §¨¨¤©¦¦¦§Ÿ¥¥¨©¨¨¨©¤

beprz ± "dpikyd eifn oipdp" ly oiprd ixd `ed `ad mlerd
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
úéèøô êøã ä"á÷ä ä"îî ìù åúìåãâá
äìòîìù äîå åìëùá úàù ìëåé øùàë
'ä úáäàá ïðåáúé ë"çàå åìëùî
íéøöîì ãøéì åðéìà äàìôðå äìåãâä
øåëî åðéúåîùð àéöåäì õøàä úåøò
åéìà åðáø÷ì ì"ø à"ñä àåäù ìæøáä
ãçà åîùå àåäå ùîî åîùá åð÷áãìå

ééäãúåìôùä úéìëúî åðîîåøù åð
åúìåãâå äùåã÷ä úéìëúì äàîåèäå
íéîë éæà úéìëúå õ÷ äì ïéàù 'úé
áìá äáäàä øøåòúú íéðô ìà íéðôä
à÷îåòá äæ ïéðòá ïðåáúîå ìéëùî ìë
äæò äáäà 'ä úà áåäàì àáìã
øàáúéù åîë ùôðå áìá åá ä÷áãìå
äáäà ïéðò äðäå .úåëéøàá äîå÷îá
ìàøùé ìë áìá òèéì ä"òøî äöø åæ
ïä ÷åñôá 'åâå ìàøùé äúòå äùøôá

êéúåáàá ÷ø 'åâå íéîùä êéäìà 'äì
ùôð íéòáùá 'åâå íúìîå 'åâå ÷ùç
ìò åéøáã íééñ ïëìå .'åâå úáäàå 'åâå
íëúà äåöî éëðà øùà åæ äáäà
áìá äéåùò äáäà àéäù äúåùòì
íéøøåòîä íéøáãá úòãäå äðéáä é"ò
åéäå äìçú øáë äåö æ"òå äáäàä úà
íåéä êåöî éëðà øùà äìàä íéøáãä
äáäàì àáú æ"éòù éãë êááì ìò
.äæ ô"ò éøôñá àúéàãë 'ä úà
ïåùì êééù úéðùä åæ äáäà ìò äðäå
åúòãå åáì íåùì åðééäã éååöå äåöî
ìáà äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá
äìåòä úáäìù àéäù 'ðåùàø äáäàá
ììë äåöîå éååö ïåùì êééù àì äéìàî
ìù ïøëù ïúî àéäù àìà ãåò àìå
æä"òá áä"åò ïéòî íåòèì íé÷éãö

וכו'". ˘ËÈÏ"‡6.ופרטים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ו עיין – האהבה יותר תגדל וכו' הערך ריחוק יותר בפרטיות שידע "וככל עקב 7.:
כד. – טז – טו – יד – יב א.8.י, יא, כב.9.שם ו.10.יא, ו, ˘ËÈÏ"‡11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הספרי דברי מובנים "עפ"ז :

ÌÈÓÂ˙Ò‰בכל ה"א את ואהבת שם) (ומובא מש"נ על בזה מוסיף מה – לבבך כו' ת"ל כו' יודע איני וק"ל".Í··Ïשם:



oeiqקטז 'e oey`x mei Ð ipy wlg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ef dad`a ,dfd mlera miwicv mipdp dfne ,zewl`näéìòL± ¤¨¤¨
,ef dad` zbixcn lrøîàð12úà ïzà äðzî úãBáò" : ¤¡©£©©¨¨¤¥¤

"íëúpäk13,,dlrnln dpznk `ay dcear ote` epyiy -Bîk §ª©§¤§
dîB÷îa øàaúiLdad` zbixcn zece` xaecny okid ± ¤¦§¨¥¦§¨

mibeprza.miiqn oldl
xy` z` owfd epax
dna xiaqdl ligzd
jepg" zlrn z`hazn
cr ,"ekxc it lr xrpl
xeqi `l oiwfi ik mb"y
,"oiwfi"yk ,xnelk ,"dpnn
dpeilr dbixcnl ribiyk
jxcn xeqi `l ,xzei
ly oipr `idy dceard
ick .cala "xrpl jepg"
,oiprd zpad lr lwdl
:`ed dxvwa xe`iad ixd

`id ,zeppeazd iciÎlr d`ad ,xzei dkenpd dad`dy zexnl
leki cg` lky "xrp" ly dceard jxc) "jepig" ly dpigaa
,dad` ly xzei dpeilrd dbixcnl d`eeyda (dil` ribdl
yi ixd ± (cala miwicvl zkiiyde) zicinze zizenvr `idy
,wicv zbixcna `vnpyk mby ,dlrn ("jepig" ly dad`a) da
f` mb wwcfdl eilr ± xzei dpeilrd dad`d zbixcn zllekd
wicva mb ,oky .zeppeazd iciÎlr d`ad "jepig" ly dad`dl
dad`a ely dpeilrd dbixcndy ,mrtÎi` zeidl leki
mileryky meyn cgeina ;ieliba elv` didz `l mibeprza

,dbixcnl dbixcnnyxcpdpeilrd dbixcnl miribny iptl ,
rixtz `l `idy ick z`fe ,zncewd dbixcndn zbql ,xzei
dbixcnd el dxqgyk ,f`e ± xzei dpeilrd dbixcnl ribdl

elyzbixcnn el x`ypy dna 'd z` caer `ed ,dad`a
iciÎlr d`ad "jepig" ly dad`d ,ely dpey`xd dad`d

.wicv zbixcnl ribdy iptl "jpgzd" da ,zeppeazd
:áéúëc éàî àø÷c àîòè ,íéòãBiì òeãé äpä Càmrh - ©¦¥¨©©§¦©£¨¦§¨©¦§¦

:xn`py dn weqtd"í÷å ÷écö ìBté òáL ék"14,mby - ¦¤©¦©¦¨¨
xg`l dlere ezbixcnn ltep `edy ,"dlitp"d oipr jiiy wicva
,mibeprza dad` zbixcna `ed oi`y onf epyiy ,jk ± aey okn

èøôáe`l miniieqn mipnfay yxcp dceard xcq cvny ± ¦§¨
iptn ,ezbixcna wicvd cenriàìå "Cläî" àø÷ð íãàäL¤¨¨¨¦§¨§©¥§Ÿ

,"ãîBò"dbixcnn dlere jled `ed ,"jldn" `xwp mc`d - ¥
jexrÎoi`a `id ribd dil` dbixcndy ote`ae ,dbixcnl
,"jldn" ly izin`d epipr edf ,zncewd dbixcndn dlrnl
zepeilrdyk mb e` ,zg` dbixcna cinz `vnpd "cner" `le
,dpey`xd dbixcnl miieqn qgia `id dipyd dbixcnd ly
dbixcnl ribn `edy iptly (oldl xaqeiy itk) yxcp `l f`y
,jtidl .dpey`xd ezbixcnn xeql gxken `ed ,dipyd

"jldn"a eli`e .dipyd dbixcnl zriiqn dpey`xd dbixcnd
`idy ,dipy dbixcnl zg` dbixcnn dlere jledd ,izin`
dbixcnl dpey`xd dbixcnd f` drixtn ± jxra `ly dpeilr
ezbixcnn ixnbl xeqiy gxkdd on okle ,dipyd dpeilrd
lkeiy ick ,dpey`xd

dipyd dbixcnl ribdl15,
éøöåC,jldnd mc`d ± §¨¦
Cìéì,zkll ±äâøãnî ¥¥¦©§¥¨

ãîòì àìå ,äâøãîì§©§¥¨§Ÿ©£Ÿ
,íìBòì úçà äâøãîa- §©§¥¨©©§¨

dbixcndyk mb ,xen`ky
`id dipyd (dpeilrd)
dbixcnl jxra
ze`xwp od ,dpey`xd

dbixcn odizyzg`,ïéáe¥
íøè äâøãîì äâøãî©§¥¨§©§¥¨¤¤
äðBéìò äâøãîì òébiL¤©¦©§©§¥¨¤§¨

âøãnî "äìéôð" úðéçáa àeä ,äpnî.äðBLàøä äf`y ,jk ± ¦¤¨¦§¦©§¦¨¦©§¥¨¨¦¨
.mibeprza dad` ly ddeabd ezbixcn z` el oi`ìté ék" Cà©¦¦Ÿ

áéúk "ìèeé àì16,ixnbl lhip `ed oi` ,ltep `edyk mb- Ÿ¨§¦
,ezcearnäìéôð úàø÷ð dðéàåmixne`y dn ±"leti ik" §¥¨¦§¥§¦¨

ray"eletioi` ,dlitp ly avna `ed wicvd minrtly ,"wicv
,dlitp `xwp df,äðBLàøä Búâøãî éaâì àlàd`eeyda - ¤¨§©¥©§¥¨¨¦¨

,dlitp `xwp df ,"dlitp"d iptl zncewd dlernd ezbixcnl
,íBìLå-ñç íãà ìk øàL éaâì àìådhnl dlilg didiy - §Ÿ§©¥§¨¨¨¨©§¨

,wicv zbixcna mpi`y dl`nïë-ét-ìò-óàLzexnl ± ¤©©¦¥
,ely "dlitp"døàLð ék ,BúãBáòa íãàä ìkî äìòîì àeä§©§¨¦¨¨¨¨©£¨¦¦§©

da,ezceara ±eîéLø úðéça,myex ±.äðBLàøä Búâøãnî ¨§¦©§¦¦©§¥¨¨¦¨
døwò Càf` d`a ezcear xwir ±pçúpL äáäàîìbøäå C ©¦¨¨¥©£¨¤¦§©¥§ª§©

íøèa ,åéøeòpî da,iptl ±.÷écö úâøãîì òébäL± ¨¦§¨§¤¤¤¦¦©§©§¥©©¦
dad`a ezcear dzid f`y ;dad` ly xzei dpeilrd dbixcnle
zrk mb dpd ± "jepig" ly dad`d ,zeppeazdn d`ad z`fd

.ef dad`a `ed ezcear xwir."'Bâå ïé÷æé ék íb" :áeúkL eäæå§¤¤¨©¦©§¦§
`l ezpwfa mb" xn`p `l ± ."xrp"d z` mikpgn da ,"ekxc"n ±

yw didiyk mby ,"dpnn xeqi,jpgzp da jxcdn xeqi `l yi
:xnelk ,zexbazd ly jildza `edyk ± "oiwfi ik" aezk `l`
zg` dbixcn oia ezeidae ,dbixcnl dbixcnn eziilre ezkilda
lye zexbazd ly jildza `edy ,"oiwfi ik" dfy) dipyl
jxcdn f` xeqi `l ± (xzei dpeilr dbixcnl zelrzd

.ezexrpa jpgzp da (dad`dn)íéøácä úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦©§¨¦
Y ïãBñéå äàøiäå äáäàä íéøøBònä,ixd od d`xie dad` ©§§¦¨©£¨§©¦§¨¦¨

dad`d ceqie ziy`xe ,'d zcearl ceqide yxeyd ,xen`k
d`xide17,Búecçàå Bãeçéa äðîàðå äøBähä äðeîàä àéä¦¨¡¨©§¨§¤¡¨¨§¦§©§

:älòúéå Cøaúémi`xapd lky dn epiid "ezecg`" - ¦§¨¥§¦§©¤
epiid ,dxedh dpen` ± .eil` ixnbl milhae ez` micge`n
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
úà ïúà äðúî úãåáò øîàð äéìòù
äðä êà äîå÷îá 'áúéù åîë íëúðåäë
áéúëã éàî àø÷ã àîòè íéòãåéì òåãé
íãàäù èøôáå í÷å ÷éãö ìåôé òáù éë
êìéì êéøöå ãîåò àìå êìäî àø÷ð
äâøãîá ãåîòì àìå äâøãîì äâøãîî
íøè äâøãîì äâøãî ïéáå íìåòì úçà
àåä äðîî äðåéìò äâøãîì òéâéù
éë êà 'ðåùàøä 'âøãîî äìéôð 'éçáá
úàø÷ð äðéàå áéúë ìèåé àì ìåôé

äðåùàøä åúâéøãî éáâì àìà äìéôð
ë"ôòàù å"ç íãà ìë øàù éáâì àìå
éë åúãåáòá íãàä ìëî äìòîì àåä
åúâéøãîî åîéùø 'éçá äá øàùð
êðçúðù äáäàî äø÷éò êà äðåùàøä
òéâäù íøèá åéøåòðî äá ìâøåäå
.'åâå ïé÷æé éë íâ ù"æå ÷éãö úâøãîì

äðäåúéùàøíéøáãäíéøøåòîääáäàä
äøåäèä äðåîàä àéä ïãåñéå äàøéäå
:'úéå êøáúé åúåãçàå åãåçéá äðîàðå¨

ז.12. יח, כתב13.קרח בתענוגים, אהבה מדריגת היא האדם בעבודת כהונה שבחינת הפירוש ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î אם "צע"ג :
רסי"ח". אגה"ק ויל"ע – הוא טז.14.כן כד, ˘ËÈÏ"‡15.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,פה (ב"מ כו' בבלי דלישכח צם דר"ז "בדוגמא :

כד.16.א)". לז, ˘ËÈÏ"‡17.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰זהו שלפ"ז אלא הרמון, בפלח גם הפי' (קצת) כ"מ "לכאורה :Ï"‰ ¯˙ÂÒ



קיז oeiq 'f ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ז' שי יום
פרק א  ,152 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðåîàäå ãåçéä øòù,fr 'nr cr:ãç àìåë ä"á÷å

miqtzpe lkydn dlrnly mipiprd z` dpen`a "migwel"y
qetzl dpen`d gek oipr ixd df ,oky .cala dpen`d geka
qetzl leki lkydy xac ixdy .lkydn dlrnly dn
ik ,oekpd gekae yega dqitz ef oi` ,dpen`a eze` "migwel"e
,lky ly mipipr "zgwl" jixv lkyd :"eygen qtez yeg lk"
oeeike .lkydn dlrnly mipipr "zgwl" dkixv dpen`de
mze` oiadl xyt`y dl`k mpyi mda oin`n `edy mipipray

ozipy dn mipian lkyayk `wec .dxedh dpen` ef oi` ±
`id f` ,dpadn dlrnly dna wx `id dpen`de ,dpadl
lkydy mipipr ea mpyiy ,'d zecg` oipra enk .dxedh dpen`
dlrnl mdy mipipr ea mpyie ,mze` oiadl jixve leki
lkyd zlekiay mipiprd z` xiaqdl `eti` mikixv ,dpadn
mipipra wx diwpe dxedh didz dpen`dy ick ,mpiadl

.dpadn dlrnly

äðeîàäå ãeçiä øòL©©©¦§¨¡¨
("dpen`de cegid xry"l `eank zeynyn ,oldlc zexeyd)

"'eë ìàøNé òîL"c ,øäfa áeúkM äî øòfî èòî ïéáäì§¨¦§©¦§¥©¤¨©Ÿ©¦§©¦§¨¥
íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøá"e ,äàlò àãeçé àeä ¯¦¨¦¨¨¨¥§©§§¨

àãeçé àeä ¯ "ãòå̈¤¦¨
.äàzz±w"k zxrd ©¨¨

`"hily x"enc`okez" :
dpen`de cegid xry
hrna ele ,oiadl ± "`ed
xdfa aezky dnn edyn

.` ,ai .` ,gi `"g),(cere
epiwl` 'd l`xyi rny"y
ote`d `ed "cg` 'd
zpada xzeia oeilrd
my jexa"e ,'d zecg`
"cre mlerl ezekln ceak
iteliga "cre" dlnd)
,"cg`" `id zeize`
ote`d `ed ,(xdfa xn`pk
zpada xzei oezgzd

oeilr ,'d zecg`a dpad ipte` ipy epkzi ji` ,oiadl ,'d zecg`
± mxe`iae ,oezgze

.à ÷øtaezk1:àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå íBiä zòãéå" ¤¤§¨©§¨©©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦
"ãBò ïéà ¯ úçzî õøàä ìòå ìònî íéîMa íéäìàä2± ¨¡Ÿ¦©¨©¦¦©©§©¨¨¤¦¨©¥

lrnn minya sqep lÎ` oi`y ,`ed weqtd ly heytd eyexit
.ux`l zgzne ux`d lreéøöåEzòc ìò äìòz éëå :ïéáäì C §¨¦§¨¦§¦©£¤©©§§

äøLð íéäìà LiLiexy ±éøvL ,õøàì úçzî íénaC ¤¥¡Ÿ¦¦§¤©©¦¦©©¨¨¤¤¨¦
?"Eááì ìà úáLäå" Ck-ìk øéäæäìopeazdl ,xnelk ± §©§¦¨¨©£¥Ÿ¨¤§¨¤

?jk xacd oi` ik al miyle ahidáéúk ,äpä3,'ä ,íìBòì" : ¦¥§¦§¨
:ì"æ áBè-íL-ìòaä Løôe ,"íéîMa ávð Eøácxiaqd - §¨§¦¨©¨¨¦¥©©©©¥©

dvtd ly ote`a xe`iaae ,zekix`a4:`ed weqtd yexityék¦
Eøác,d"awd ly ±"'Bâå íénä CBúa òé÷ø éäé" zøîàL- §¨§¤¨©§¨§¦¨¦©§©¨¦§

el` zeize`e xeaicny
,minyd riwx `xap
ïä ,elà úBiúBàå úBáz¥§¦¥¥
íìBòì úBãîBòå úBávð¦¨§§§¨
,íéîMä òé÷ø CBúa§§¦©©¨©¦
ìk CBúa úBLaìîe§ª¨§¨
íìBòì íéòé÷øä̈§¦¦§¨

,íúBéçäì-w"k zxrd §©£¨
`"hily x"enc`± w"le" :

xn`p xacdyxakniptl ,
- "dpy mitl` dnk

:áéúëãkaezky enk -5: §¦§¦
íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨
íéiç åéøáãe" ,"íìBòì§¨§¨¨¨¦

"'eë ãòì íéîi÷å`le ± §©¨¦¨©
mixacdy cala ef
`ave minyd) cinz miiwd ,"minya" enk `xapl miqgiizn
miiw mday hxt lk :"yi`a miniiw" 'ek gxie yny minyd
,miiw cala oind :"oina oiniiw"d) ux`d `av mb `l` ± (cinz
`xap lkay gxkdd on (mitlgzn miihxtd mi`xapd eli`e
digze xevize ,eze` d`xay ziwl`d zeigd cinz miiwzz
gxken xeaicdy ,"miny" iabl `ed xacdy itk ,ycgn eze`

,oldl x`an `edy itk ,cinz ea cenrlúBiúBàä eéä elà ék¦¦¨¨¦
,minyd z` `xay iwl`d xn`nd ly ±òâøk úB÷lzñî¦§©§§¤©

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
äàìéò àãåçé àåä 'åë ìàøùé òîùã øäæá ù"î øòæî èòî ïéáäì

é àåä å"ìîëùáå:äàúú àãåç
úòãéå à ÷øôàåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä

õøàä ìòå ìòîî íéîùá íéäìàä
.ãåò ïéà úçúîùéù êúòã ìò äìòú éëå ïéáäì êéøöå

ë"ë øéäæäì êéøöù õøàì úçúî íéîá äøùð íéäìà
áöð êøáã 'ä íìåòì áéúë äðä .êááì ìà úåáùäå

úøîàù êøáã éë ì"æ è"ùòáä 'éôå íéîùáòé÷ø éäé
úåãîåòå úåáöð ïä åìà úåéúåàå úåáéú 'åâå íéîä êåúá

íéîùä òé÷ø êåúá íìåòìíéòé÷øä ìë êåúá úåùáåìîå
íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå áéúëãë íúåéçäì íìåòì

íééç åéøáãåúåéúåàä åéä åìéà éë 'åë ãòì íéîéé÷å
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הפי' וכנראה – גו'). באבותיך (דרק – העליונה האהבה ע"י או טהורה), – ובפרט דאמונה, (היפך, כו' ודעת הבינה ע"י שבאים –
עתה) לבארם שבא וכו'. ויחו"ת (יחו"ע כו' ביחודו הטהורה האמונה בכ"ז ÍÈ‡Âשצ"ל ודעת הבינה ע"י כו'? האהוי"ר מעוררת

' הפי': ולפ"ז וכו '. כו') חייו והוא גו' חשק באבותיך  –¯‡˘È˙(ושאעפ"כ וכו' ה' גדלות חייו, (שה' ישנם 'דברים' שכמה – הדברים'
ועד"ז È˘‡¯Â˙כדלעיל) מצות'. התרי"ג כל כו' ה ' ביחוד באמונתו כו' באמונה  כו' 'כשיעמיק פל"ג מש"כ ע"ד והוא כו'. האמונה כולם

ע"י כו' בגילוי שיבוא... כדי אך כו' אחד ה' אמונת :(226 ע' סוף (דרמ"צ להצ"צ הקדמה באגה"ק ועייג"כ (עיי"ש). כו' התבוננות
התבוננות כו' האמונה חיזוק ואחר :(14 (ע' האמונה ÂÁÈÂ"˙לשער Ú"ÂÁÈ·'כו¯"ÈÂ‰‡."'לט.1.כו ד, ‡„ÂÓ"¯2.ואתחנן ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ במים אשר דגה מטה) מלמטה -) גו' תשחיתון פן יב) (ד, גו' וידבר שאז מ"ת), (בעת הראת אתה לקודמו בהמשך בא "שזה :
˙Á˙Ó."'גו השמימה עיניך תשא למעלה) (ועד פט.3.לארץ קיט, ˘ËÈÏ"‡4.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ר"פ בלקו"ת "וכמובא :

הפסוק]. [על במד"ת" היא הענין שנקודת ח.5.אחרי מ, ישעי'
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ïøB÷îì úBøæBçå íBìLå-ñçdpnny zewl`a dbxc dze`l - ©§¨§§¦§¨
,zeize`d ze`aíéîMä ìk eéä,miriwxd lk ±ñôàå ïéà ¨¨©¨©¦©¦¨¤¤

òé÷ø éäé" øîàî íã÷ Bîëe ,ììk eéä àìk eéäå ,Lnî©¨§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©£©§¦¨¦©
Lnî "'eë,riwx ly ze`ivn mey llk zniiw dziid `l f`y ± ©¨

dzid `l dzr mb jk
ly ze`ivn mey zniiw
eid zeize`d eli` riwx
oldl .epnn zewlzqn
,owfd epax xiaqn
wx `l mixen` mixacdy
xacd jk `l` ,riwx iabl

:mi`xapd lka mbïëå§¥
ìëaL íéàeøaä ìëa§¨©§¦¤§¨
íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦
õøà elôàå ,íéðBzçúå§©§¦©£¦¤¤
úðéçáe úéîLbä Bælä©¥©©§¦§¦©

,Lnî íîBcmixacd - ¥©¨
`l mday minnecd
ly drepz mey zi`xp
`l mb ,zeipgex lye zeig
"gnev"a zi`xpd zeigd
,lecbl ohwn lcbyk
enk ,"mnec"a eli`e
,dnecke mipa` ,dnc`
,zeig mey zi`xp `l
Îs` ± cala xneg `l`
"mnec"a mb okÎitÎlr
iwl`d gekd cinz miiw

,eze` `xayeéä elà¦¨
òâøk äpnî úB÷lzñî¦§©§¦¤¨§¤©
úBiúBàä íBìLå-ñç©§¨¨¦

éîé úLLa õøàä úàøáð ïäaL úBøîàî äøNòî¥£¨¨©£¨¤¨¤¦§¥¨¨¤§¥¤§¥
úéLàøa,mlerd z`ixa zligza ±äúéä,ux`d ±úøæBç §¥¦¨§¨¤¤

Lnî úéLàøa éîé úLL éðôì Bîk ,Lnî ñôàå ïéàì± §©¦¨¤¤©¨§¦§¥¥¤§¥§¥¦©¨
dziid `l jk ,ux` ly ze`ivn mey zniiw dzid `l ixd f`y

.ux` ly ze`ivn mey dzr mb zniiwáúkL eäæå6é"øàä §¤¤¨©¨£¦
,íéîe øôòå íéðáà Bîk ,Lnî íîBãa íbL ,ì"æ`l mda - ©¤©§¥©¨§£¨¦§¨¨©¦

,zeipgex meye zeig mey zi`xpúeiçå Lôð úðéça Lé¥§¦©¤¤§©
,eðéäc .úéðçeømby xg`n ,"mnec"a dpyi zipgex zeig efi` - ¨¦§©§

ef ± ?ea z`vnp dppi` ,"gnev"a zniiwy zeigdúðéça§¦©
úBiçnä úBøîàî äøNòî ,øeacä úBiúBà úeLaìúä¦§©§¦©¦¥£¨¨©£¨©§©

úBéäì ,íîBcä úà úBeäîemnecd `diy ±ñôàå ïéàî Lé §©¤©¥¦§¥¥©¦¨¤¤
úéLàøa éîé úLL éðôlLini zyy iptly avnd mewnay ± ¤¦§¥¥¤§¥§¥¦

`l` ,"mnec" ly ze`ivn mey zniiw dzid `l f`y ziy`xa
zervn`a ,"mnec" ly ze`ivn eiykr didz ± "qt`e oi`" wx

dxyr" ly zeize`d ,ok m`e ± "zexn`n dxyr" ly zeize`d
."mnec"d ly zipgexd zeigde ytpd od "zexn`n

,äøBzaL úBøîàî äøNòa "ïáà" íL økæä àlL óàå- §©¤Ÿª§©¥¤¤©£¨¨©£¨¤©¨
ly zeize`d ze`vnp "oa`"ay mixne` ep` ,`eti` ,cvik
"zexn`n dxyr"

?dxezayïë-ét-ìò-óà©©¦¥
ïáàì úeiç CLîð± ¦§¨©¨¤¤

,"zexn`n dxyr"n-ìò©
éôelçå íéôeøö éãé§¥¥¦§¦¥

,úBiúBàzg` ze` - ¦
,dipyd z` dtilgn
s"l` ze`d :dnbecl
ik ,`"d ze`a ztlgzn
,cg` `venn od odizy

,dneckeúBìbìbúnä©¦§©§§
íéðt íéøòL à"ìøa§§¨¦¨¦

,øBçàåzelblbznd - §¨
miz`n itl zetlgzne
,mipte` cg`e miyely

"xeg`e mipt" ly ote`a7,
øôñ'a áeúkL Bîk§¤¨§¥¤

ìzLnL ãò ,'äøéöéìL §¦¨©¤¦§©§¥
úBøîàî äøNòî¥£¨¨©£¨

óeøö ïäî CLîðå± §¦§¨¥¤¥
zeednd zeize`díL¥

àeäå ,"ïáà"sexiv ± ¤¤§
zelylzynd zeize`d
"zexn`n dxyr"n
,"oa`" dlnl zetxhvne

odïëå .ïáàä ìL Búeiç©¤¨¤¤§¥
,íìBòaL íéàøápä ìëa§¨©¦§¨¦¤¨¨

íäa íéàø÷pL úBîMä,mi`xapd ±ìaLãwä ïBLoeyl ± ©¥¤¦§¨¦¨¤¦§©Ÿ¤
oeyla zenyde ± mlerd `xap day oeyld `id ycewd
zetya enk `ly ± mzednl mixeyw mixacd ly ycewd
`exwl ehilgd mc` ipay ,cala dnkqdÎzety ody ,zexg`
mi`xwp mda zenyd ixd ± miieqn mya miieqn xacl

- ycewd oeyla mi`xapd,øeacä úBiúBà ïä ïä¥¥¦©¦
ìzLnäúBøîàî äøNòî äâøãîì äâøãnî úBìL ©¦§©§§¦©§¥¨§©§¥¨¥£¨¨©£¨

à"ìøa úBiúBàä úBøeîúe íéôelç éãé-ìò ,äøBzaL¤©¨©§¥¦¦§¨¦§
.BúBéçäì àøáð BúBàa úBLaìúîe úBòébnL ãò ,íéøòL§¨¦©¤©¦¦§©§§¦§¨§©£

íéàøápä éèøt ïéàL éôìenk miillkd mi`xapd `l) ± §¦¤¥§¨¥©¦§¨¦
mpi` ,miihxtd mi`xapd (`l` ,gxie yny e` ,ux` ,miny
,äøBzaL ïîöò úBøîàî äøNòî íúeiç ìa÷ì íéìBëé§¦§©¥©¨¥£¨¨©£¨©§¨¤©¨

ïäî CLîpä úeiçäL"zexn`n dxyr"n ±ìBãb ¯ ïîöò ¤©©©¦§¨¥¤©§¨¨
,íéièøt íéàøápä úðéçaî ãàîly zeigd zeidln - §Ÿ¦§¦©©¦§¨¦§¨¦¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íéîùä ìë åéä ïøå÷îì úåøæåçå å"ç òâøë úå÷ìúñî
øîàî íãå÷ åîëå ììë åéä àìë åéäå ùîî ñôàå ïéà

íéàåøáä ìëá ïëå ùîî 'åë òé÷ø éäéúåîìåòä ìëáù
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà 'éôàå íéðåúçúå íéðåéìò

åéä åìéà ùîîúåéúåàä å"ç òâøë äðîî úå÷ìúñî
éîé úùùá õøàä úàøáð ïäáù úåøîàî äøùòî

äúéä úéùàøáúùù éðôì åîë ùîî ñôàå ïéàì úøæåç
ùîî íîåãá íâù ì"æ é"øàä ù"æå ùîî úéùàøá éîé

åîëúéðçåø úåéçå ùôð 'éçá ùé íéîå øôòå íéðáà
äøùòî øåáãä úåéúåà úåùáìúä 'éçá åðééäã'åøîàî

ñôàå ïéàî ùé úåéäì íîåãä úà úååäîå úåéçîä
úéùàøá éîé úùù éðôìùïáà íù øëæåä àìù óàå

ïáàì úåéç êùîð ë"ôòà äøåúáù úåøîàî äøùòá
íéøòù à"ìøá úåìâìâúîä 'åéúåà éôåìéçå íéôåøéö é"ò
äøùòî ìùìúùîù ãò äøéöé 'ñá ù"îë øåçàå íéðô
ìù åúåéç àåäå ïáà íù óåøéö ïäî êùîðå úåøîàî
íéàø÷ðù úåîùä íìåòáù íéàøáðä ìëá ïëå ïáàä
'åìùìúùîä øåáãä úåéúåà ïä ïä ùã÷ä ïåùìá íäá
é"ò äøåúáù úåøîàî äøùòî äâøãîì äâøãîî
úåòéâîù ãò íéøòù à"ìøá úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç
éèøô ïéàù éôì åúåéçäì àøáð åúåàá úåùáìúîå
ïîöò úåøîàî äøùòî íúåéç ìá÷ì íéìåëé íéàøáðä
'éçáî ãàî ìåãâ ïîöò ïäî êùîðä úåéçäù äøåúáù
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קיט oeiq 'g iyily mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ח' שלישי יום
,fr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .á ÷øô,154 'nr cr.ïë åðéà íéîä

,mi`xapdíäa çk ïéàå,miihxtd mi`xapa ±,úeiçä ìa÷ì §¥Ÿ©¨¤§©¥©©
ìzLîe úeiçä ãøBiL éãé-ìò àlàäâøãnî ìL,dly ± ¤¨©§¥¤¥©©¦§©§¥¦©§¥¨

,äpnî äúeçt äâøãîìziyrp ef dcixie -íéôelç éãé-ìò §©§¥¨§¨¦¤¨©§¥¦¦
,úBiúBàä úBøeîúe§¨¦
ïBaLç ïäL úBàiøèîéâå§¦©§¦¨¤¥¤§

,úBiúBàä`id zeigd - ¨¦
ze` selig iciÎlr wx `l
Îlr mb `l` ,dipya zg`
,ze`d oeayg aeyig ici

ìëeiL ãòlkezy ± ©¤©
,zeigdíöîöúäì§¦§©§¥

úBeäúäìe Laìúäìe§¦§©¥§¦§©
epnî,zeigdn ±àøáð ¦¤¦§¨

øLà BîL äæå .éèøt§¨¦§¤§£¤
Bì eàø÷émyd ± ¦§§

,`xapl mi`xewyìaíöîöîä úeiçì éìk àeä ,Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤§¦©©©§ª§¨
ìzLpL ,äæ íL úBiúBàa,äøBzaL úBøîàî äøNòî ìL §¦¥¤¤¦§©§¥¥£¨¨©£¨¤©¨

íäa LiL,"zexn`n dxyr"a ±,ïéàî Lé àøáì úeiçå çk ¤¥¨¤Ÿ©§©¦§Ÿ¥¥©¦
BúBéçäìe"yi"d z` ± §©£

,`xapd,íìBòìrecn - §¨
df ixd ± ?df gk mda yi

iptn-àLã÷å àúéøBàc§©§¨§ª§¨
éøaàeä-Cdxezd ± §¦

`edÎjexaÎyecwdeàlkª¨
ãç.cg` mlek md ± ©

ly egeka yiy myke
,oi`n yi `exal d"awd
"zexn`n dxyr"l yi jk
zeigde gekd dxezay

."oi`"n "yi" `exal

.á ÷øt`xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
,oky .ycgn ezeigdle eze` `exal ,`xapa cinz miiwzdl aiig ,`xap lk

`xapd jted did ,exewnl xfeg did `xapd z` `xay iwl`d gekd m`

.`xapy iptl didy itk ,eze`ivnn lhazn did `ed ,"qt`e oi`"l

ïàkî ,äpäådnn ± §¦¥¦¨
gekdy ,dzr cr xaqedy
`xapd z` `xay iwl`d
cinz miiwzdl aiig
ezeigdle e`xal ,`xapa

,ycgníéðénä úáeLz§©©¦¦
,mipinl daeyzd ±éelâå§¦

,íúeòè LøLly - Ÿ¤¨¨
"mipin"a dpeekd .mipind
dl`l `l `id ,o`k
,mlerd yeciga mixteky
iciÎlr `xap mlerdy
,micen md jka ± `xead

`l`äçbLäa íéøôBkä©§¦§©§¨¨
úBúBàáe úéèøt§¨¦§

,äøBzä éúôBîedgbyda gibyn d"awdy jka mixtek md - §¥©¨
miztenae zeze`a mb mixteke ,xevie `xap lk lr "zihxt"
mdy zexnl ,jka mixtek ok` md recn ;dxeza miaezkd

iptn df ixd ?mlerd z` `xa d"awdy miceníéòBhL¤¦
,áæBkä íðBéîãamireh mde zafekd mz`eeyda mireh md - §¦§¨©¥

zeidl jixv zafekd mz`eeyd itl mb ,oky .jkl sqepa mb
:`ad xaqddn oaeny itk ,miayeg mdy itkn zxg`ïéîãnL¤§©¦

mieeyn mdy ±LBðà äNòîì "õøàå íéîL äNò" 'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡
Y éìk óøBvì àöé øLàk ék ,åéúBìeaçúå`vei ilkyk §©§¨¦©£¤¥¥©¥§¦

,one`d ici zgznéøö éìkä ïéà áeLék ,óøBvä éãéì C± ¥©§¦¨¦¦¥©¥¦
,ixdyåéãiL óà,one`d ly ±epîéä úB÷lñî,ilkdn ± ©¤¨¨§ª¨¥¤

øLàk Lnî Bîìöå Búéðáúa íi÷ éìkä ¯ ÷eMa Bì CìBäå§¥©©§¦©¨§©§¦§©§©¨©£¤
ïéîãî Ck ,óøBvä éãéî àöé,mieeyn ±elàä íéìëqä ¨¨¦¥©¥¨§©¦©§¨¦¨¥

.õøàå íéîL äNòîoi` ,ux`e miny `xa d"awdy ixg`y ± ©£¥¨©¦¨¨¤
md okle ,m`xea ,d"awdl ,dlilg ,xzei wwcfdl mikixv md
zihxt dgbyda mixtek
miztenae zeze`ae
mi`xnd dxezay
lr gibyn d"awdy
mb minrtle ,mi`xapd
miqp iciÎlr ,dpyn
rah z` ,miztene

.mi`xapdçè Cà©¨
,íäéðéò úBàøî,z` - ¥§¥¥¤

ïéaL ìBãbä ìcáää©¤§¥©¨¤¥
LBðà äNòî©£¥¡

àeäL ,åéúBìeaçúå± §©§¨¤
,yep`d dyrn,Liî Lé¥¦¥

xvei ,miiw xaky xacn -
itk ,ztqep dxivi mc`d
`ed sqkdy ,sqk zkizgn xvepd ilk lr ,oldl `aend lynd

,miiw xaky xacäpLnL ÷øz` one`d ±äðeîzäå äøevä ©¤§©¤©¨§©§¨
:xnegd ly ±,éìk úðeîúì óñk úëéúç úðeîzîixd - ¦§©£¦©¤¤¦§©§¦

xnegd ,ze`ivnd ixdy ,dycg ze`ivn o`k xvi `ly oeeik
dxevd mbe ;ilkd ziiyr iptl mb zniiw dzid ,ilkd ly
zn`a mda oi` ,sqkd zkizgn one`d xviy ilkd ly zipazde
zpzip `idy ,jk d`xap sqkd ze`ivn ik ,sqka yecig meyn
`l mc`dy ixd ± milk ly zeipaze zexev ipin lka aevirl
ixg` ,ilkd oi` okle ,sqkd ze`ivna izedn yecig ycig
"mipin"d eli`e ± eze` xviy mc`d icil wwcfdl jixv ,ezxivi

- ilk zxivi zeeydl xyt` i` cvik mi`ex mpi`äNòîì§©£¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

é"ò àìà úåéçä ìá÷ì íäá çë ïéàå íééèøô íéàøáðä
äúåçô äâøãîì äâøãîî ìùìúùîå úåéçä ãøåéù
úåàéøèîéâå úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç é"ò äðîî
ùáìúäìå íöîöúäì ìëåéù ãò úåéúåàä ïåáùç ïäù
åì åàø÷é øùà åîù äæå éèøô àøáð åðîî úååäúäìå
äæ íù úåéúåàá íöîåöîä úåéçì éìë àåä ÷"äìá
çë íäá ùéù äøåúáù úåøîàî äøùòî ìùìúùðù
àúééøåàã íìåòì åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úåéçå

:ãç àìåë ä"á÷å

äðäå á ÷øôùøåù éåìéâå íéðéîä úáåùú ïàëî
úéèøô äçâùäá íéøôåëä íúåòè
ïéîãîù áæåëä íðåéîãá 'éòåèù äøåúä éúôåîå 'åúåàáå
éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå 'éîù äùåò 'ä äùòî

óøåöì àöé øùàëóøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë
íéé÷ éìëä ÷åùá åì êìåäå åðîéä úå÷ìåñî åéãéù óà éë
êë óøåöä éãéî àöé øùàë ùîî åîìöå åúéðáúá
úåàøî çè êà õøàå íéîù äùòî åìàä íéìëñä ïéîãî
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
úðåîúî äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
àåäù õøàå íéîù äùòîì éìë úðåîúì óñë úëéúç
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oeiqקכ 'h iriax mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט' רביעי יום
,154 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàéøáá å"÷å ù"ëå,154 'nr cr:äàéøáä íìåòá

.ïéàî Lé àeäL ,õøàå íéîL,ux`de minyd e`xapy iptl ± ¨©¦¨¨¤¤¥¥©¦
md mzeedzd mre ,llk miniiw eid `l md ,qt`e oi` eid md
ycg xac o`k ycgzpy ixd ± iynn xac "yi" zpigaa eyrp
zizedn dxivi o`k zxvepy oeeikne .llk mcewn miiw did `ly

on ± oldl xiaqi ± dycg
gekdy ,`eti` ,gxkdd
deedi df yecig xviy
m`y ,yecigd z` cinz
xacd lhazi ± ok `l

.eze`ivnnàeäå± §
miny ly mzeedzda

,"oi`n yi" ux`eàìt¤¤
íé úòéøwî øúBé ìBãb̈¥¦§¦©©

,ìLî-Cøc-ìò óeñ- ©¤¤¨¨
iciÎlr dzidyéìBäLC ¤¦

äìélä ìk äfò íéã÷ çeøa íiä úà 'ägekd ,xnelk ± ¤©¨§©¨¦©¨¨©©§¨
micwd gexa yalzd mid z` rwayeávðå ,íénä eò÷aiå©¦¨§©©¦§¦§

,äîBçëe ãð Bîkekiynd `l mindy cala ef `ly - §¥§¨
mznixfa.dxeva dnegk ecnr mb `l` ,zirahd÷éñôä elàå§¦¦§¦

ãøBna íéøbðå íéøæBç íénä eéä - òâøk çeøä úà 'ä¤¨©§¤©¨©©¦§¦§¦¨¦©¨
,÷ôñ éìa äîBçk eî÷ àìå ,íòáèå íkøãkoi` ,xnelk - §©§¨§¦§¨§Ÿ¨§¨§¦¨¥

ixg` dnegk micner mix`yp eid mindy ,llk aeygl mewn
eid i`cea `l` ,dwfga mdilr aeypl dwiqtn dzid gexdy

.dhnl dlrnln mixbipe mrahl mixfeg mindòáhäL óà©¤©¤©
,ïéàî Lé Lcçîe àøáð ïk-íb íéna äfämewnay - ©¤©©¦©¥¦§¨§ª¨¥¥©¦

deedzp ,"yi" dyrp ± dfk rah did `ly ,"oi`" did mcewny
,mina df rahy ± `"hily iaxd yxtny itk ,xnelk .dfk rah
:"oi`n yi" `xap `ed mb ,dnegk micner mpi`e cinz mixbipd
mina `xap mby `l` ,"oi`n yi" d`xap mind ze`ivn wx `l
dwfgd gexdyk ixd .dnegk cenrl `le mixbip zeidl rahd
xac xvepy ote`a df oi` ,dnegk ecnriy mind lr drityn
mind rah) cg` "yi" iepiy wx `l` ,"oi`n yi" ,ixnbl ycg
ick ,ok it lr s`e ;(dnegk cenrl) ipy "yi"l (mixbip zeidl
lretd geky gxkdd on ,yecig ly ote`a ecnri mindy
cinz dgxken gexd ± wqtd ila yecigd z` `xai ,df yecig
df gekyke ± dnegk micner mind z` zeyrl xicq ote`ae
xacd giken ok m` .yecigd lhazn ,ef ezelirt rbxl wiqtn

mbyyeciga`l ycgnd gekdy gxkdd on ,"yi"n "yi" ly
mind rahy xaecy dn itlke .yecigd z` `exaln wiqti

± mina invr oipr `le "yin yi" d`ixa `ed mixbip zeidl
gxkdd on ,min ly ze`ivn zxvep m`y ,xn`py ,xnelk
enk) dhnl dlrnln xbipy xac `linn zeidl mdilry
,`xapa invr oipr df ixd ,mewn qtez `xapy dn oiprd ,lynl
zqitz lry ote`a
d`ixa oi` ely mewnd
`l` ,"oi`n yi" zcgein
`ed `xap zxivi mr
qtez `edy ote`a `linn
mindy dn eli`e ,mewn
rah `l` ,(jk epi` mixbip
yi" d`ixa `ed envr df
epax `ian jk lr ± "oi`n
dnn di`x oldl cin owfd
,xiw enk ,mi`xap mpyiy
wifgiy xg` gekl wwcfdl ilan mnvrn micnerd ,dneg

- mze`çeø éìa dîöòî úávð íéðáà úîBç éøäL± ¤£¥©£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦©
,dze` wifgiy;ïë Bðéà íénä òáhL ÷ørah yi minl m`e - ©¤¤©©©¦¥¥

hnl dlrnln mixbip zeidl `l` ,micner zeidl `lixd ,d
gekdy ixd ,mnvr mina "oi`n yi" d`ixa `ed df rahy
,"oi`n yi" dycg ze`ivn xevil jixv did `l ,gexay iwl`d
cg` "yi" iepiy wx `l` ,mi`xapa ok iptl did `ly ycg xac
dnegk dcinr ly rahl ,mixbip zeidl rahd on ± ipy "yi"l
jk myly cr ,lecb yecigÎ`lt meyn jka yi okÎitÎlrÎs`e ±
± e`l m`ae) yecigd z` cinz `exal ycgn gekd gxken
ly yecigay xnegeÎlwe okyÎlkn ixd ,(cin yecigd lhazn
iwl`d gekd lr ,mi`xapd lk ly mzeedzd dfy ,"oi`n yi"
"yi" eidiy ,wqtd ilae cinz yecigd z` `exal ,mze` `xay
d`eeydd itl mby ixd ± mz`ixa iptlk "oi`"l exfgi `le
("oi`n yi") ux`e miny dyrn mincn mipindy dn ,zafekd
mby xnel mikixv ,"yin yi" wx `idy mc` ly ezxivil
rahn enk) yecig ly ote`ae ipy "yi"l cg` "yi"n iepiya
gekd gxken (dnegk dcinr ly rahl ,mixbip zeidl mind
gekdy ,aiign xak envr df xac ;icinz ote`a z`f ycgl
`exale `xapa cinz cenrl aiig `xapd z` `xay iwl`d
md ,mz`eeyday afkd lr sqepy ,jk .wqtd ila cinz eze`
cinz cenrl gxken epi` ycgnd gekdy mayga ,mireh mb
on ,cala ipyl cg` "yi" iepiy ,seq mi zrixwa m`e ± yeciga
.wqtd ilae cinz yecigd z` `xai ycgnd gekdy gxkdd

øîçå-ì÷å ïkL-ìëå§¨¤¥§©¨Ÿ¤
úàéøáa,mi`xapd ±Lé ¦§¦©¥

äìòîì àéäL ,ïéàî¥©¦¤¦§©§¨
àìôå àìôäå ,òáhäî¥©¤©§©§¥¨¤¤
,óeñ íé úòéøwî øúBé¥¦§¦©©

änëå-änk-úçà-ìò©©©©¨§©¨
çk úe÷lzñäaL¤§¦§©§Ÿ©
-ñç àøápä ïî àøBaä©¥¦©¦§¨©
àøápä áeLé ¯ íBìLå§¨¨©¦§¨
àlà .Lnî ñôàå ïéàì§©¦¨¤¤©¨¤¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

î"ãò óåñ íé úòéø÷î øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé
åò÷áéå äìéìä ìë äæò íéã÷ çåøá íéä úà 'ä êéìåäù
çåøä úà 'ä ÷éñôä åìéàå äîåçëå ãð åîë åáöðå íéîä
íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä åéä òâøë
ïë íâ íéîá äæä òáèäù óà ÷ôñ éìá äîåçë åî÷ àìå
úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé ùãåçîå àøáð

ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø çåø éìá äîöòî

å"÷å ù"ëå
àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù ïéàî ùé úàéøáá
ïî àøåáä çë 'å÷ìúñäáù å"ëàò óåñ íé úòéø÷î øúåé
êéøö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé å"ç àøáðä
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קכי oeiq 'i iying mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י' חמישי יום
,gr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå â ÷øô,gr 'nr cr.úîàá åãòìá ñôà ë"à

éøöìòBtä çk úBéäì C,`xapd z` deednd ±ìòôpa± ¨¦¦§Ÿ©©¥©¦§¨
,`xapaúBiúBà úðéça ïä ïäå .Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz̈¦§©£§©§§¥¥§¦©¦

eàøáð íäaL úBøîàî äøNòî øeacäokl .mi`xapd ± ©¦¥£¨¨©£¨¤¨¤¦§§
'ied mlerl" :weqtd xne`jxac`edy ,xeaicd ± "minya avp
z` `xay iwl`d gekd
cenrl gxken ,`xapd
eze` `exal `xapa cinz

le*ycgn ezeigdäæ ìòå§©¤
:øîàðxaecy dn lr - ¤¡©

ziwl`d zeigdy ,lirl
`xapd z` d`xay
cinz cenrl zgxken
ezeigdle e`xal `xapa

weqtd xne` ,ycgn1:
"ílk úà äiçî äzàå"§©¨§©¤¤ª¨
minyd z` dign dz` ±
lk z`e ux`d z`e
± mkezay mi`xapd
,weqtd zligza mixkfpd
àlà "äiçî" éø÷z ìà©¦§¥§©¤¤¨

,"äeäî"xn`p jk - §©¤
d"lyae "dnkg ziy`x"a
zexnly (` ,r .a ,gn)

,mi`xapd z` cala dign d"awdy dpeekd oi` ,"dign" xn`py
enk ,cala miig mdl ozep wx `ed dzre mze` `xa dligzay
mb zeigdy `id dpeekd `l` ,sebl zpzep dnypdy dn

,`xapd ly eneiw z` zycgn,ïéàî Lé eðéäcmiiw xac - §©§¥¥©¦
xacd did `l ziwl`d zeigd icrlae ,miiw did `ly xacn

.miiw xac ,"yi" `ed xacd zeigd iciÎlre ,llk `vnp"äzà"å§©¨
,"dz`" dlnd ±ó"ìàî úBiúBàä úðéça ïäze`d ± ¥§¦©¨¦¥©¤

- zeize`a dpey`xd,å"éz ãòå± zeize`a dpexg`d ze`d - §©¨
,"dz`" dlnay 'zde '`d edfà"ääå,"dz`" zlnay ±àéä± §©¥¦

lr zfnex,ätä úBàöBî 'ä,xeaicd ly ze`vend zyng - §©¤
.úBiúBàä øB÷î"dz`"y ,"mlek z` dign dz`e" yexit edf ± §¨¦

,dlrnly ze`vend dyngn ze`ad ,dlrnly zeize`d ±
yi" zeedzd ly ote`a mi`xapd lk zeign od ,zeize`d xewn

cvn xwira d`a "oi`n yi" zeedzdy ,"oi`nzeize`d`le ,
xi`nd xe`d cvniciÎlr.zeize`dBì ïéàL óàå,d"awdl ± §©¤¥

Y óebä úeîczeize`d oipr miiwy ep` mixne` ,`eti` ,cvik §©
- ?"oi`n yi" zeedzdd d`a `wec odn xy`e ,dlrnléøä£¥

øac àìî àø÷î¦§¨¨¥¦¤
,"'ä øaãéå" :áeúkä©¨©§©¥

,"'ä øîàiå"ly oipr - ©Ÿ¤
,zeize` lye xeaicàéäå§¦

,'d xacie" aezky dn ±
dpeekd ,"'d xn`ie

lá"ëä úelbúä úðéça§¦©¦§©©
úBðBéìò úBiúBà¦¤§

úBLaìúîe ,íéàéápì± ©§¦¦¦§©§
,zepeilrd zeize`d

íúâOäå íìëNaly ± §¦§¨§©¨¨¨
,mi`iapdäàøîa§©§¥
,äàeápäwx `le - ©§¨

`l` ,mzbydae mlkya
,íøeaãå ízáLçîa íâå§©§©£©§¨§¦¨

áeúkL Bîk2'ä çeø" : §¤¨©
ìò Búlîe ,éa øac¦¤¦¦¨©

ìáúkL Bîëe ,"éðBL §¦§¤¨©
øòLa] ì"æ é"øàä̈£¦©§©©

.[äàeápäzekiiyd ,zeize` ly oipr dlrnl miiwy ,ixd ± ©§¨
.mi`iapd ly mxeaice mzaygna cr yalzdläæ ïéòëe± §¥¤

,jkl dnecúBiúBàä úeLaìúä àéä,dlrnly ±,íéàeøaa ¦¦§©§¨¦©§¦
:áéúëãkaezky enk -3:åét çeøáe ,eNòð íéîL 'ä øáãa" §¦§¦¦§©¨©¦©£§©¦
,e`xap ±,"íàáö ìkenk ,"dt gex"e "xeaic" ly oipr df ixd - ¨§¨¨

"'d gex"e "xeaic" ly oipr `ed d`eapayàéäL ÷ødn ± ©¤¦
`ed ,mi`xapa yalzn xeaicdyìzLä éãé-ìòúBaø úeìL ©§¥¦§©§§©

,úéðôeb äiNòì úBãøBiL ãò ,úBîeöòå,diyrd mlera - ©£©¤§©£¦¨¨¦
miipteb mi`xap lra ipteb mler `edyúâOä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¨©

àéä íéàéápämlera ±íìBòa úLaìúnä úeìéöàa ©§¦¦¦©£¦©¦§©¤¤§¨
:äàéøaä,mxa .mi`iapl dlbzne xi`n ,ef dpeilr dbixcnne - ©§¦¨

zeyalznd dlrnly zeize`d lr o`k xaecn ,mipt lk lr
.oi`n yi zeedzd ly ote`a mzeigdl mi`xapa

.â ÷øtaiig ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd lirl ¤¤
zeize`d od dl`ye ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz miiwzdl

eze` zeigne `xapa zeyalznd ,"'d it `ven"n ze`ad ,dlrnly

."oi`n yi" zeedzd ly ote`a
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ïä ïäå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë úåéäì
åàøáð íäáù úåøîàî äøùòî øåáãä úåéúåà 'éçá
àìà äéçî éø÷ú ìà íìåë úà äéçî äúàå øîàð æ"òå
ó"ìàî úåéúåàä 'éçá ïä äúàå ïéàî ùé åðééäã äåäî
úåéúåàä øå÷î äôä úåàöåî 'ä àéä à"ääå å"éú ãòå
áåúëä øáã àìî àø÷î éøä óåâä úåîã åì ïéàù óàå
úåéúåà á"ëä úåìâúä 'éçá àéäå 'ä øîàéå 'ä øáãéå
äàøîá íúâùäå íìëùá úåùáìúîå 'éàéáðì úåðåéìò
éá øáã 'ä çåø ù"îë íøåáéãå íúáùçîá íâå äàåáðä
[äàåáðä øòùá] ì"æ é"øàä ù"îëå éðåùì ìò åúìîå
áéúëãë íéàåøáá úåéúåàä úåùáìúä àéä äæ ïéòëå
àéäù ÷ø íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù 'ä øáãá
äéùòì úåãøåéù ãò úåîåöòå úåáø úåìùìúùä é"ò
úùáìúîä 'åìéöàá àéä 'éàéáðä úâùä ë"àùî úéðôåâ

:äàéøáä íìåòá
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קריעת  של בדוגמה השתמשות ידי על סוף, ים בקריעת וגם התורה במופתי הכופרים ה"מינים" את לשכנע אפשר כיצד השאלה, על (*
ענה – סוף? ˘ËÈÏ"‡ים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהמבאר המוסגר, מאמר מעין זהו כ"א – להד"ם אומרים שהרי – אליהם מכוון זה "אין :‡·ÈÏ‡

˙Ó‡„מסולקת בזה [כן וכו' גדול פלא שזהו  איך –‡È˘Â˜ שו"א עושה ה' מעשה לדמות דאין המאמינים אצל ודוקא לכאורה עצומה
שאינו]". מוכיחה ה' שהוליך שקרי"ס אלא – שבראם אחרי לגמרי עצמאים מעשיו ולכן כו' למעשה

ו.1. ט, ב.2.נחמיה כג, ב, ו.3.שמואל לג, תהלים
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סיון  י"א שישי יום
,gr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæì ìùîäå,156 'nr cr.åãòìá ñôàå øéàîä

,älàä úîàäå íéøácä éøçà ,äpäå-,lirl exaqedy §¦¥©£¥©§¨¦§¨¡¤¨¥¤
ila eze` `exale `xapa cinz "cenrl" gxken iwl`d gekdy

."yil oi`"n wqtdéà ,BøeLàì ïéáé øác ìò ìékNî ìkC ¨©§¦©¨¨¨¦©£¥
Léå àøáð ìkL,"yi"l ,"ze`ivn"l d`xp `xapdy zexnl ± ¤¨¦§¨¨¥

ixdáLçð úîàa àeä¤¡¤¤§¨
éaâì Lnî ñôàå ïéàì§©¦¨¤¤©¨§©¥

åét çeøå ìòBtä çk± Ÿ©©¥§©¦
,d"awd ly,ìòôpaL- ¤©¦§¨

,`xapd xacaäeänä©§©¤
BàéöBîe ãéîz BúBà± ¨¦¦

,wqtd ilaLnî ïéàî¥©¦©¨
.Léìdidiy mewnay ± §¥

`vnpa epi`y xac ± "oi`"
± `xapy iptl didy itk ±
± .miiw xac ,"yi" didi
jixv iwl`d gekdy oeeik
`xapd z` `exal cinz
gek icrlae ,"yi"l "oi`"n
jted `xapd did ,df
gekdy ixd ,"qt`e oi`"l
eze`ivn lk `ed iwl`d
`linne ,`xapd ly
melk `lk `ed `xapd

.`xapd ly eze`ivn z` wqtd ila `ivnnd iwl`d gekd iabl
,úeLnîe Léì eðì äàøð ìòôðå àøáð ìkM äîe-xack ©¤¨¦§¨§¦§¨¦§¤¨§¥©¨

,cala ipgex iwl` gekk `le ,iynne ize`ivnúîçî eäæ± ¤©£©
,iptnçeøå 'ä çk úà øNa éðéòa íéàBøå íéâéOî eðà ïéàL¤¥¨©¦¦§¦§¥¥¨¨¤Ÿ©§©

âéOäìe úBàøì ïéòì úeLø äðzð elà ìáà ,àøápaL åét¦¤©¦§¨£¨¦¦§¨§¨©¦¦§§©¦

'ä ét àöBnî Ba òôBMä ,àøáð ìëaL úeiðçeøå úeiçä úà¤©©§¨¦¤§¨¦§¨©¥©¦¨¦
Y åét çeøågek eze`a mipigane xya ipira mi`ex epiid eli` §©¦

."'d it `ven"n zeize`d ,`xap lka rteyd ipgex iwl`àìŸ
Lnîe Bøîçå àøápä úeiîLb äéäék ,eðéðéòì ììk äàøð B ¨¨©§¦©¦§¨§¨§©¨¦§¤§¨§¥¥¦

àeäzeynnde xnegd ±
,`xapd lyìèä¥
Lnî úeàéönaaygp ± ¦§¦©¨

,qt`kúeiçä éaâì§©¥©©
øçàî ,BaL úeiðçeøäå§¨¨¦¤¥©©

,oeeik ±éãòìanL¤¦©§£¥
úeiðçeøä,`xapay ± ¨¨¦

äéä,`xapd ±ñôàå ïéà ¨¨©¦¨¤¤
úLL íã÷ Bîk ,Lnî©¨§Ÿ¤¥¤

,Lnî úéLàøa éîé- §¥§¥¦©¨
"qt`e oi`" did f`y

;ynnòôBMä úeiðçeøäå§¨¨¦©¥©
åéìò,`xapd lr ± ¨¨

,åét çeøå 'ä ét àöBnî¦¨¦§©¦
BàéöBnä Bcáì àeä§©©¦
,Léì ïéàå ñôàî ãéîz̈¦¥¤¤¨©¦§¥

BúBà äeäîeYzeigd §©¤
z` zniiwn ziwl`d
xacl eze` dyere `xapd

,iynn.úîàa Bãòìa ñôà ïk-íàcaln ,melk zn`a `ed ± ¦¥¤¤¦§¨¤¡¤
ze`ivnd `id ,`id wxy oeik ,eze` zniiwnd zipgexd zeigd
,zipgexd zeigd on sxd `ll `xapd ,`xapd eli`e ;zizin`d
zeigdy dnn wx d`a eze`ivn lk ,oky .zizin` eze`ivn oi`

.eze`ivn z` el dwiprne cinz ea "zcner" zipgexd

äæì ìLnäåmi`xp mdy zexnl ,mi`xapdy ,mixne` ep`y ± §©¨¨¨¤
ze`ivn ,xac ly ezin`l md oi` ,"ze`ivn"e "yi"k epipira
lynd ,mday iwl`d gekd `ed mze`ivn lky oeeik ,zizin`

jklLîMä øBà ,àeä©¤¤
íéøcìå õøàì øéànä- ©¥¦¨¨¤§©¨¦

ipxw ,xnelk ,dilr
,ynydøBàå åéæ àeäL¤¦§

LîMä óebî èMtúnä©¦§©¥¦©¤¤
äàøðå,df xe` ±ïéòì §¦§¤§¥

,ìk-`edy itkøéàî Ÿ¥¦
ììçáe õøàä ìò©¨¨¤©£©
,èeLt äæ ,äpäå .íìBòä̈¨§¦¥¤¨

-,xacd i`ceåéæå øBàL¤§¦
BðLé äfäipxw ,eif eze` ± ©¤¤§

,ux`l miribny ynyd

,mi`vnp,íéîMaL Bîöò LîMä øeck øîçå óeâa ïk-íb©¥§§Ÿ¤©©¤¤©§¤©¨©¦
íàL,df xe` m` ixdy ±úî,Ck-ìk ÷Bçøîì øéàîe èMt ¤¦¦§©¥¥¦§¥¨¨¨

-,ux`l cr,Lnî BîB÷îa øéàäì ìëeiL ïkL-ìk- ¨¤¥¤©§¨¦¦§©¨
ynyd xecka ,xnelk

;envrBîB÷îa íML ÷ø©¤¨¦§
Lnîynyd xecka ± ©¨

,envräfä åéfä áLçð¤§¨©¦©¤
ék ,Lnî ñôàå ïéàì± §©¦¨¤¤©¨¦

,`edLnî ìèä¥©¨
óeb éaâì úeàéöna¦§¦§©¥

àeäL ,LîMä øeck± ©©¤¤¤
deedn ,ynyd xeck
,äfä åéfäå øBàä øB÷î§¨§©¦©¤
Bðéà äfä øBàäå åéfäL¤©¦§¨©¤¥
óebî äøéàî äøàä ÷ø©¤¨¨§¦¨¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðäå â ÷øôìéëùî ìë äìàä úîàäå 'éøáãä éøçà
àøáð ìëù êéà åøåùàì ïéáé øáã ìò
ìòåôä çë éáâì ùîî ñôàå ïéàì áùçð úîàá àåä ùéå
ùîî ïéàî åàéöåîå ãéîú åúåà äåäîä ìòôðáù åéô çåøå
åäæ 'åùîîå ùéì åðì äàøð ìòôðå àøáð ìëù äîå ùéì
'ä çë úà øùá éðéòá íéàåøå íéâéùî åðà ïéàù úîçî
úåàøì ïéòì úåùø äðúéð åìéà ìáà àøáðáù åéô çåøå
åá òôåùä àøáð ìëáù úåéðçåøå úåéçä úà âéùäìå
åøîåçå àøáðä úåéîùâ äéä àì åéô çåøå 'ä éô àöåîî
ùîî úåàéöîá ìèá àåä éë åðéðéòì ììë äàøð åùîîå
'åéðçåøä éãòìáîù øçàî åáù úåéðçåøäå úåéçä éáâì
ùîî 'éùàøá éîé úùù íãå÷ åîë ùîî ñôàå ïéà äéä
åãáì àåä åéô çåøå 'ä éô àöåîî åéìò òôåùä úåéðçåøäå
ñôà ë"à åúåà äåäîå ùéì ïéàå ñôàî ãéîú åàéöåîä

úîàá åãòìá

øéàîä ùîùä øåà àåä äæì ìùîäå
ùîùä óåâî èùôúîä øåàå åéæ àåäù íéøãìå õøàì
äæ äðäå íìåòä ììçáå õøàä ìò øéàî ìë ïéòì äàøðå
ùîùä øåãë øîåçå óåâá ë"â åðùé äæä åéæå øåàù èåùô
ë"ë ÷åçøîì øéàîå èùôúî íàù íéîùáù åîöò
åîå÷îá íùù ÷ø ùîî åîå÷îá øéàäì ìëåéù ù"ë
ìèá éë ùîî ñôàå ïéàì äæä åéæä áùçð ùîî
àåäù ùîùä øåãë óåâ éáâì úåàéöîá ùîî
÷ø åðéà äæä øåàäå åéæäù äæä åéæäå øåàä øå÷î
ììçá ÷ø ùîùä øåãë íöòå óåâî äøéàî äøàä
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סיון  י"ב קודש שבת יום
,156 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äìàä íéøáãëå,156 'nr cr:íéã÷äì êéøö

;LîMä øeck íöòå-eif `l` epi` ynyd xe`y oeeikne §¤¤©©¤¤
dx`d dlha ,ynyd seba ,exewna ezeida okl ,ynyd sebn
lk oi`e ,dly "mvr"d `edy ynyd seb iabl ze`ivna ef
my ± `l` ,ynyd xe` xi`n ynyd sebay xnel mewn

ynyd dxi`ne zniiw
,cala dnvrììça ÷ø©©£©

,íìBòä-,calaúçz ¨¨©©
,õøàä ìòå íéîMä ìk̈©¨©¦§©¨¨¤
øeck óeb ïàk ïéàL¤¥¨©
Y úeàéöna LîMä©¤¤¦§¦

`l`ynyd eif o`k miiw
,calaøBàä ïàk äàøð¦§¤¨¨

äfä åéfäå,ynyd ly ± §©¦©¤
,ìk ïéòì Lnî Léì§¥©¨§¥Ÿ
íL ïàk åéìò ìôBðå§¥¨¨¨¥

.úîàa "Lé"xac o`k `ed eifdy ,xnel zn`a mi`zn ± ¥¤¡¤
dxe` wx ,o`k z`vnp dppi` dnvr ynyd ixdy ,iynn

.deeifeàeäLk ïk-ïéàM-äî,eifd ±LîMä óeâa BøB÷îa ©¤¥¥§¤¦§§©¤¤
íL åéìò ìôBð ïéà ¯x`eza xcben epi` ±÷ø ,ììk "Lé" ¥¥¨¨¥¥§¨©

íLlyàeä úîàa ék ,"ñôà"å "ïéà",eifd ±íLjeza ± ¥©¦§¤¤¦¤¡¤¨
,ynyd xeck seb÷ø íL øéàî ïéàL ,Lnî ñôàå ïéàì§©¦¨¤¤©¨¤¥¥¦¨©

óeb àeäL ,Bcáì BøB÷î§§©¤
ñôàå ,øéànä LîMä©¤¤©¥¦§¤¤

.Bãòìazexnl ,ixd ± ¦§¨
hytznd xe`dy
i`cea `vnp ynydn
it lr s` ,dnvr ynya
aygidl leki `ed oi` ,ok
ote` dfi`a j` ."yi"k
ote`a ± ?my `vnp `ed
,ze`ivna lha `edy
in xicbdl mivex ep`yke
lr `le dnvr ynyd lr wx df ixd ± ze`ivna my `vnp

.eifde xe`d

íéàeøaä ìk íä ,íîìök íúeîãa ,Lnî älàä íéøácëå§©§¨¦¨¥¤©¨¦§¨§©§¨¥¨©§¦
,íúBà äeäîe íäéìò òôBMä ,åét çeøî éäìàä òôL éaâì§©¥¤©¨¡Ÿ¦¥©¦©¥©£¥¤§©¤¨

àeäå,d"awd ly "eit gex" ±íîöò íäå ,íøB÷î,mi`xapd ± §§¨§¥©§¨
òôBMä 'ä çeøå òôMä ïî èMtúî åéæå øBà Bîk ÷ø íðéà¥¨©§§¦¦§©¥¦©¤©§©©¥©

íëBúa Laìúîejeza ± ¦§©¥§¨
,mi`xapdïéàî íàéöBîe¦¨¥©¦

íä ïëìå ,Léì± §¥§¨¥¥
,mi`xapdíéìèa§¥¦

,íøB÷î éaâì úeàéöna¦§¦§©¥§¨
ìèaL LîMä øBà Bîk§©¤¤¤¨¥
ïéàì áLçðå úeàéöna¦§¦§¤§¨§©¦
àø÷ð Bðéàå ,Lnî ñôàå̈¤¤©¨§¥¦§¨
àeäLk ììk "Lé" íLa§¥¥§¨§¤

,BøB÷îa-xeck seb ¦§
,ynydíéîMä úçz ÷ø©©©©¨©¦

,BøB÷î íL ïéàL-my ¤¥¨§
mya eifde xe`d `xwp
seb jeza eli`e ,"yi"
`ed oi` ,ynyd xeck

.llk "yi" mya `xwpCk̈
ìôBð ïéà íéàeøaä ìk̈©§¦¥¥
,ììk "Lé" íL íäéìò£¥¤¥¥§¨
,eðlL øNa éðéòì àlà¤¨§¥¥¨¨¤¨

-iptn ?recn ."yi"k mi`xapd mi`xpíéàBø eðà ïéàL¤¥¨¦
,øB÷nä úà ììk íéâéOîe-mi`xapd ly'ä çeø àeäL ©¦¦§¨¤©¨¤©

ïëìå ,íúBà äeänäz` mibiyne mi`ex ep` oi`y iptn ± ©§©¤¨§¨¥

,mi`xapd ly mxewníéàøápä úeiîLb eðéðéòì äàøð¦§¤§¥¥©§¦©¦§¨¦
LîMä øBà äàøpL Bîk ,øeîb Lé íäL íLnîe íøîçå§¨§¨©¨¨¤¥¥¨§¤¦§¤©¤¤

BðéàLk øeîb Lé.BøB÷îalr e` mlerd llga `vnp `l` ± ¥¨§¤¥¦§
ze`ex od oi`y oeeikn ,eply xyad ipir iabl wxy ,jk .ux`d
ixd ,mi`xapd xewn z`
md mi`xapd odiabl
mxewnl uegn eid eli`k
`edyk ynyd xe` enk)
`idy ynyl uegn `vnp
,`id zn`d la` .(exewn
,mda `vnp xewndy
mi`ex ep` oi`y zexnl
zn`a md oi` okle ,eze`
md `l` ,llk ze`ivn
.mxewnl ze`ivna milha
ìLnä ïéà äæaL ÷ø©¤¨¤¥©¨¨
éøîâì ìLîpì äîBc¤©¦§¨§©§¥

,äøBàëì-,dxe`kl ,yi ¦§¨
oial lynd oia lcad

,lynpdìLnaLly ± ¤©¨¨
,ynyd iabl ynyd xe`

øB÷nä ïéà,ynyd ± ¥©¨
`vnpììk úeàéöna¦§¦§¨

,øeîb Léì BøBà íL äàøpL õøàä ìòå íìBòä ììça- ©£©¨¨§©¨¨¤¤¦§¤¨§¥¨
xe` okl ,llk my z`vnp dppi` ,xewnd ynydy oeeik ixd
d`xp `ed recn oaene ,ze`ivn zpigaa my `ed ynyd
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

óåâ ïàë ïéàù õøàä ìòå íéîùä ìë úçú íìåòä
äæä åéæäå øåàä ïàë äàøð úåàéöîá ùîùä øåãë
úîàá ùé íù ïàë åéìò ìôåðå ìë ïéòì ùîî ùéì
íù åéìò ìôåð ïéà ùîùä óåâá åøå÷îá àåäùë ë"àùî
ñôàå ïéàì íù àåä úîàá éë ñôàå ïéà íù ÷ø ììë ùé
óåâ àåäù åãáì åøå÷î ÷ø íù øéàî ïéàù ùîî

åãòìá ñôàå øéàîä ùîùä

ùîî äìàä íéøáãëå
éäìàä òôù éáâì íéàåøáä ìë íä íîìöë íúåîãá
íäå íøå÷î àåäå íúåà äåäîå íäéìò òôåùä åéô çåøî
çåøå òôùä ïî èùôúî åéæå øåà åîë ÷ø íðéà íîöò
ïëìå ùéì ïéàî íàéöåîå íëåúá ùáìúîå òôåùä 'ä
ùîùä øåà åîë íøå÷î éáâì úåàéöîá íéìèá íä
àø÷ð åðéàå ùîî ñôàå ïéàì áùçðå úåàéöîá ìèáù
ïéàù íéîùä úçú ÷ø åøå÷îá àåäùë ììë ùé íùá
ììë ùé íù íäéìò ìôåð ïéà 'éàåøáä ìë êë åøå÷î íù
ììë íéâéùîå íéàåø åðà ïéàù åðìù øùá éðéòì àìà
äàøð ïëìå .íúåà äåäîä 'ä çåø àåäù øå÷îä úà
ùé íäù íùîîå íøîåçå íéàøáðä úåéîùâ åðéðéòì
åøå÷îá åðéàùë øåîâ ùé ùîùä øåà 'àøðù åîë øåîâ
äøåàëì éøîâì ìùîðì äîåã ìùîä ïéà äæáù ÷ø
ìòå íìåòä ììçá ììë úåàéöîá øå÷îä ïéà ìùîáù
'éàåøáä ìë ë"àùî øåîâ ùéì åøåà íù äàøðù õøàä
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.ze`ivnk,ãéîz íøB÷îa íä íéàeøaä ìk ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥¨©§¦¥¦§¨¨¦
`xeae `xapd jeza cinz `vnp ,iwl`d gekd ,xewnd ixdy

"oi`"n ycgn cinz eze`
,"yi"løB÷nä ïéàL ÷ø©¤¥©¨

.øNa éðéòì äàøð,j` ± ¦§¤§¥¥¨¨
cinz mi`vnp md zn`a

- jk m`e ,mxewnaänìå§¨¨
?íøB÷îì úeàéöna íéìèa ïðéàmlehia oi` recn ± ¥¨§¥¦¦§¦¦§¨

milha md ji` d`xiiy ote`a ,mi`xapd ly ze`ivna

"yi"k mi`xapd z` ze`xl mewn zzl `l `linne ,ze`ivna
?"ze`ivn"keéøö ¯ äæ ïéáäì Cà:íéc÷äì C-owfd epax ©§¨¦¤¨¦§©§¦

xacy ,`ad wxta xiaqi
ly iwl`d gekdn `a df
dqknd mlrde mevnv
zeigd lre xe`d lr
"lret"e ,ziwl`d
zn`ay zexnl ,"ze`ivn"ke "yi"k ze`xidl elkei mi`xapdy

.ze`ivna milha md
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øùá éðéòì äàøð øå÷îä ïéàù ÷ø ãéîú íøå÷îá íä
äæ ïéáäì êà íøå÷îì úåàéöîá íéìèá ïðéà äîìå

:íéã÷äì êéøö

1

2

3

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

mle` ,mdipy e`a jk xg`e ,ezqex` zeg` z` `ype mdipyàä̈
,lqet epi` envr lr s` mixg` lr lqt `lyky iqei iax ixac -

ote`a exn`péìæàcekldy -BzLàel d`eypdBñéâå,mid zpicnl §¨§¥¦§§¦
.ezy` zeg` z` `ype mdipy ezny cg` cr cirde

:zwelgnd z` `gtp wgvi iax x`anàn÷ àpz øîà÷åjkae - §¨¨©©¨©¨
azk `le ,el zxzen `idy ,ezy` oic z` wx azk `nw `pzy
`edy gken ,eqib zy` `idy ,ezy` zeg` ly dpic z` llk

e ,mipte`d lka dey eqib zy` oicy xaeqàðL àìwelig oi`e - Ÿ§¨
ekld m`Bñéâå BzLà,mid zpicnlàðL àìåekld m`Búñeøà ¦§§¦§Ÿ§¨£¨

Bñéâåmlerl ,mid zpicnlBñéb úLàzerha el d`yipyàøéñà §¦¥¤¦£¦¨
deqpwy ,cg` cr it lr z`yipy yi` zy` oick ,dlral xefgl

,dlra lr dexq`e minkgåeli`BzLàmid zpicnn d`ayàéøL §¦§©§¨
s` ezy` e` ezqex` z` eilr xeq`l oi`y meyn ,el zxzen -

.dlra lr dxeq` eqib zy`y
éñBé éaø déì øîà÷åoial ezy` oia wlgl yiy ,`nw `pzl §¨¨©¥©¦¥

yi` zy`y minkg exn`y dny oeik ,weligd mrhe ,ezqex`
,qpw meyn epi` ,dlral xefgl dxeq` cg` cr it lr z`yipy
ipyl d`yipe oey`xdn dyxbzdy mi`exd exaqiy yygn `l`
mc`l xzeny exn`ie ,oey`xd dlral zxfeg `id dzre ,oick

ekld m` ,`linne ,z`yipy xg`l ezyexb z` xifgdlBzLà¦§
Bñéâå,cg` cr it lr eqib zy` z` `ype ,mid zpicnlcdf ote`a §¦§

øîéîì àkéìy mc` ipa exn`iy yegl oi` -déì äåä äàðz ¥¨§¥©§¨¨£¨¥
ïéàeOpa,i`pzd miiwzd `le ,ezy`l ei`eyipa i`pz did - ©¦¦

zxfeg `idy dzre ,oick d`ype el zxzen dzeg` dzid `linne
mrhde ,z`yipyn ezyexb z` xifgd dlray exn`i dlral
`linne ,oi`eyipa i`pz oi`y mircei lkdy oeik ,ok exn`i `ly

ip elhazdy okzi `lz` `ypy dny epiaie ,ezy`l ei`ey
,zerh zngn did dzeg`cok zngnøçà éãé ìò ìñBt Bðéàoi` - §¥¥©§¥©¥

s` okle ,dlra lr zxq`p eqib zy`Bîöò éãé ìò ìñBt Bðéàs` - ¥¥©§¥©§
ekld m` la` .el zxzen ezy`Bñéâå Búñeøàcirde ,mid zpicnl £¨§¦

,mdipy e`a jk xg`e ,ezqex` zeg` z` `ype ezny cg` cr
øîéîì àkéàcy exn`iy yegl yiy -ïéLecéwa déì äåä äàðz- §¦¨§¥©§¨¨£¨¥©¦¦

`linne i`pzd miiwzd `le ,i`pza el zqxe`n dzid ezqex`y
dyxbzd zeg`dy exn`ie ,dzeg` z` `yil el xzen did
`ide dzeg` z` `iven `edy e`xiyke ,el d`yipe dlran
xg`l dyexb xifgdl xzeny exn`i ,oey`xd dlral zxfeg

,xg`l d`yipyå`ed zeg`l ei`eyipay oeikíéøçà éãé ìò ìñBt §¥©§¥£¥¦
oiprl oi`eyip eliredy `vnpe ,dlra lr ezy` zeg` z` xqe` -

okle ,dfìñBt óàezy` z`Bîöò éãé ìòoeik ,eilr dxeq` `ide - ©¥©§¥©§
zizin`d ezy`e ,ezy`k zvw daiygdl s` ei`eyip eliredy

.ezyexb zeg` oicn eilr dxeq`
:iqei iaxe `nw `pz zwelgna dkldd wqt z` d`ian `xnbd

,éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàenvr ici lr lqety ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¥

l`enyy `xnbd dzr dxaqe .mixg` ici lr lqety ote`a wx
iqei iaxy ,`gtp wgvi iax ex`iay itk iqei iaxk dkld wqt
dxeq` cg` cr it lr dzeg` z` `ypy dqex`d lray xaeq
`le dqex`d iyeciwa i`pz didy exn`iy yygn ,dlral xefgl
xg` dzeg` z` `ype ,oiyeciwd elhae i`pzd miiwzp

.z`ypyn ezyexb xifgn `edy exn`i dpxifgi m`e ,dyxbzpy
:`xnbd dywné÷úîéëä ìàeîL øîà éîe ,óñBé áø dì ójk ike - ©§¦¨©¥¦¨©§¥¨¦

,oiyeciwa i`pz didy exn`iy yegl yi dqex`ay ,l`eny xn`
øîzàäåiabl ef zwelgn epipy ixde -àéä éøä ,øîà áø ,äîáé §¨¦§©§¨¨©¨©£¥¦

e .Léà úLàk dðéà øîà ìàeîLe ,Léà úLàkmzwelgn xe`iaa §¥¤¦§¥¨©¥¨§¥¤¦
,àðeä áø øîàedfyäMàä úà åéçà LcwL ïBâk,d`yp `leCìäå ¨©©¨§¤¦¥¨¦¤¨¦¨§¨©

òîLå ,íiä úðéãîì Bìcg` crn o`k `vnpd eig`åéçà únL ¦§¦©©¨§¨©¤¥¨¦
,mipa `la mid zpicna qxe`ndBzLà úà àNðå ãîòådqex`d §¨©§¨¨¤¦§

.xeqi`a eig`l d`yipy `vnpe dlra `a dzre ,dnaiil zpn lr
àéä éøä ,øîà áøcdaeygLéà úLàk,maiind lyíáiì äøeñàå §©¨©£¥¦§¥¤¦©£¨©¨¨

exn`iy yegl yiy ,maid dzr `edy oey`xd dlral -
elhae i`pzd miiwzp `le eiyeciwa i`pz did oey`xly
,eig` zy` dzid `l ixdy xzida ipyd dze` `ype ,oiyeciwd
z` `ypy exn`i ,oey`xd dlral dzr xefgl dpxizp m`e

.eig` zyexb,øîà ìàeîLedqex`dydðéàdaeygLéà úLàk §¥¨©¥¨§¥¤¦
,maiind lydéì àéøLå,oey`xd dlral xefgl zxzen `ide - §©§¨¥

ziy yegl oi`ymiiwzp `lyk elhae oiyeciwa i`pz didy el
`l` ,ievn epi`y xaca elzi `le ievn epi` i`pzy meyn ,i`pzd
epi` l`enyy ixd .micrd ederhdy zerh o`k dzidy exn`i
iqei iaxk wqty okzi cvike ,oiyeciwa i`pz didy exn`iy yyeg
`ype mdipy ezny rnye mid zpicnl eqibe ezqex` ekldyky
exn`iy yygn dlral xefgl dxeq` ,ezy` zeg` z`
,i`pza eid dqex`d iyeciwy meyne ,eid oick ipyl di`eyipy

.z`yipyn ezyexb xifgn `vnpe ,elhazde
:`xnbd zvxznééaà déì øîà,sqei axléëc éànîedny oipne - ¨©¥©©¥¦©§¦

yøîà÷ àçtð ÷çöé éaøcà ,éñBé éaøk äëìä ìàeîL øîàit lr - ¨©§¥£¨¨§©¦¥©§©¦¦§¨©¨¨¨¨©
,ok xn` `gtp wgvi iax ly eyexitøîà÷ énà éaøcà àîìc- ¦§¨©§©¦©¦¨¨©

wqt iqei iax zrc xe`iaa in` iax ly eyexit it lr `ny
llk iqei iax xaic `l df yexit itle ,ezenk dkldy l`eny
cr it lr z`yip m` elit`y xn` `l` ,oiyeciwa i`pz oipra
z` s` zxqe`e ,dlral xefgl dxeq` dzeg`e dlra ezny cg`

.i`pz o`k jiiy `ly s`e ,yciwa `weec `le dlral dzeg`éàå§¦
éîðexn`p iqei iaxk dkldy l`eny ixacy xn`z m` s`e - ©¥

àçtð ÷çöé éaøcà,iqei iax zrc xe`iaa'ìñBt'àã éànîoipn - ©§©¦¦§¨©¨¨¦©§©¥
ezqex`y ,mid zpicnl ekldy eqibe ezqex` lr s` ok xn`y
wqty o`kne ,dlral dxeq`y eqib zy` zngn eilr dleqt

,oiyeciwa i`pz didy exn`iy yegl yiy
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שישי עמ' ב



קכה היום יום . . . 

ה'תש"גו סיון, א דחה"שיום רביעי
מּות. ֶפר ּתֹוָרה, ֵאין אֹוְמִרים ַאְקּדָ רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

חומש: נשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: לקוטי אמרים .. הנקרא בשם . . . ואחדותו ית'.

מֶעִזיּבּוׁש.  בֹוד ּבְ בּועֹות תק"ך, ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ָ ַחג ַהּשׁ יֹום ָהְרִביִעי א ּדְ ם־טֹוב – ּבַ ַעל־ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ִהְסּתַ
אֹורֹות. לּו ַהּמְ ּיֹום ָהְרִביִעי ִנּטְ פֶעטֶעְרּבּוְרג – ּבַ ִכְסֵלו תקנ"ט ּבְ ֵקן ָאַמר ַעל ֶזה – יֹום ד כ ּבְ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ה'תש"גז סיון, ב דחג השבועות ]בחו"ל[יום חמישי

חומש: נשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: שער היחוד . . . כולא חד.

ִים:  ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ
ֹמאל  ׂשְ ִהיא  ׁשֶ ִליִמינֹו,  רֹאׁשֹו  ֵמֵסב   - ה'  ֶאְמַצע.  ּבָ רֹאׁשֹו  ֵרְך  ְתּבָ ַהּמִ  - ְיָבֶרְכָך  ַבת  ּתֵ אֹוְמִרים  ׁשֶ ּכְ
ֶאְמַצע.  ּבָ רֹאׁשֹו   - לֹום  ׁשָ ְוכּו'.  ַהְמָבֵרְך  ְיִמין  ִהיא  ׁשֶ ֹמאלֹו  ִלׂשְ  - ָיֵאר  ֶאְמַצע.  ּבָ  - ְמֶרָך  ְוִיׁשְ ַהְמָבֵרְך. 
מֹוַע.  בֹות ָצִריְך ִלׁשְ אֹוְמִרים ַהּתֵ ׁשֶ ְוָקא, ֲאָבל ּכְ ִנים ּדַ ַהּכֲֹהִנים ְמַנּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל עֹוָלם - ּבְ ֲאִמיַרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ
 .  .  . ְוִאם   - "ְלָך"  ְלֵתַבת  ִנים  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ יק.  ּדִ ַהּצַ  .  .  . עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  אֹוְמִרים  ם",  ְל"ְוָיׂשֵ ִנים  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ְמֵרִני  ָהל[ "ְוִתׁשְ לֹום" - אֹוְמִרים ]ַהּקָ אֹוְמִרים ]ַהּכֲֹהִנים[ "ׁשָ ׁשֶ ם . . . ְלטֹוָבה. ּכְ לֹום" - ּוְכׁשֵ ע. ְל"ׁשָ ֱאִליׁשָ

ָניו. ית ַעל ּפָ ּלִ ֲעַדִין ַהּטַ ׁשֶ ת ָאֵמן, ּכְ רֹום" אֹוְמִרים ַאַחר ֲעִנּיַ ּמָ יר ּבַ ִני ְוִתְרֵצִני". "ַאּדִ ּוְתָחּנֵ

ה'תש"גח סיון, אסרו חה"ש ]בחו"ל[יום ששי

חומש: נשא, ששי.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ב. והנה . . . ־154־ אינו כן.

דער עולם הזה הגשמי איז א געמיש פון גינוניא של הקב"ה )א צוזאמענקונפט 
ּפלַאץ, וואו השי"ת כביכול קומט זיך צוזאמען מיט דעם אדם בחיר הנבראים( און גנת 
אגוז )בגימטריא חטא(. און השי"ת גיט א בחירה חפשית צום מענשען, אז דער מענש 

קען זיך אליין אויסקלייבן א וועג אין לעבען.

ּבֹו  ׁשֶ ׁש,  ִמְפּגָ )ְמקֹום  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ינּוְנָיא"  "ּגִ ל  ׁשֶ ֲערֶֹבת  ּתַ הּוא  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 
ַהּכֹוֵלל[  ִעם  'ֱאגֹוז'  ה  ּלָ ]=ַהּמִ ֱאגֹוז"  ת  ְו"ִגּנַ ְבָרִאים(  ַהּנִ ִחיר  ּבְ ָהָאָדם  ִעם  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ְבָיכֹול  ּכִ ֵרְך  ִיְתּבָ ה' 
ֶרְך  ַעְצמֹו ּדֶ ָהָאָדם ָיכֹול ִלְבֹחר ּבְ ית ָלָאָדם, ׁשֶ ִחיָרה ָחְפׁשִ ֵרְך ַמֲעִניק ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ א ֵחְטא( . ְוַהּשׁ ִגיַמְטִרּיָ )ּבְ

ים. ַחּיִ ּבַ

ה'תש"גט סיוןשבת

חומש: נשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וכ"ש . . . ־154־ הבריאה.

די וועלט דארף הָאבען טהרת האויר. טהרת האויר איז נָאר דורך אותיות התורה. 
די אותיות שבתורה זיינען א שמירה כללית און א שמירה פרטית. חלוקת הִשתא סדרי 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . קכו
וועט  ווָאס מען  "ובלכתך בדרך"'דיקער. די משנה משניות  איז א  )בעל־פה(  משנה 
חזר'ן וואו מען וועט זיין, אין ווָאס פאר א ּפלַאץ מען וועט זיין, וועט באלייכטען די 
פארבינדונג פון ישראל מיט קוב"ה. משנה איז אותיות נשמה. עס איז זייער שווער 
צו געפינען די ווערטער אויסצודריקען דעם גרעסטען תועלת בעזה"י אין דער שמירה 
כללית און דער שמירה פרטית, ווָאס דער כסדר'דיגער חזר'ן משניות וועט בעזה"י 
בריינגען. און עס פעלען אויס די ווערטער צו בַאשרייבען דעם גרויסען נחת רוח, 

ווָאס מען וועט פארשַאפען דעם בורא עולם ב"ה.

ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוָלם ָזקּוק ְלָטֳהַרת ָהֲאִויר. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ
ֶרְך".  ּדֶ ּבַ ָך  ה( ִהיא "ּוְבֶלְכּתְ ַעל ּפֶ ָנה )ּבְ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ִ ת ַהּשׁ ָרִטית. ֲחֻלּקַ ּפְ ִמיָרה  ּוׁשְ ָלִלית  ּכְ ִמיָרה  ֵהן ׁשְ
ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ָיִאירּו   – ְצאּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ְצאּו,  ּמָ ּיִ ׁשֶ ֵהיָכן  אֹוָתם  נּו  ּנְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ָניֹות  ָנה־ִמׁשְ ׁשְ ַהּמִ
יַע  ְלַהּבִ ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ִלְמֹצא  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ָמה.  ְנׁשָ אֹוִתּיֹות  ִהיא  ָנה  ִמׁשְ ִריְך־הּוא.  א־ּבְ קּוְדׁשָ ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַהֲחָזָרה  ׁשֶ ָרִטית,  ַהּפְ ִמיָרה  ּוַבׁשְ ָלִלית  ַהּכְ ִמיָרה  ׁשְ ּבַ ֵרְך,  ִיְתּבָ ֶעְזַרת ה'  ּבְ יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַהּתֹוֶעֶלת  ֶאת 
ְגְרמּו  ּיִ ים ְלָתֵאר ֶאת ּגֶֹדל ַנַחת ָהרּוַח ׁשֶ ּלִ ֵרְך, ַוֲחֵסרֹות ַהּמִ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ִביא, ּבְ ָניֹות ּתָ ל ִמׁשְ ִדיָרה ׁשֶ ַהּסְ

רּוְך־הּוא. ְלבֹוֵרא עֹוָלם ּבָ

ה'תש"גי סיוןיום ראשון

חומש: בהעלותך, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק ג. והנה . . . אפס בלעדו.

רבינו הזקן ענה לאחד בהכנסו ליחידות: ...בני ישראל ווערען ָאנגערופען נרות. א 
נר איז כלול פון כלי פתילה שמן ואש. מען מוז אבער ָאנצינדען דעם אש און דעמָאלט 
איז דָאס מאיר. בא דיר איז א גוטער נר, ָאבער עס פעלט דיר דער ָאנצינדער. דורך 
הכאה בכח אין דעם אבן של נפש הבהמית, געהט ארויס א ניצוץ אש, וועלכער צינדט 

ָאן דעם אש אלקי.

ִתיָלה,  ִלי, ּפְ לּול ִמּכְ ָרֵאל ְקרּוִיים ֵנרֹות. ֵנר ּכָ ִיׂשְ ֵני  ְנסֹו ִליִחידּות: ...ּבְ ִהּכָ ּבְ ֵקן ָעָנה ְלֶאָחד  נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ְדִליק;  ָך הּוא טֹוב, ַאְך ָחֵסר ְלָך ַהּמַ ּבְ ר ׁשֶ ית ֶאת ָהֵאׁש, ְוָאז הּוא ֵמִאיר. ַהּנֵ ִבים ְלַהּצִ ֶמן ְוֵאׁש. ַאְך ַחּיָ ׁשֶ

ית ֶאת ָהֵאׁש ָהֱאלִֹקי. ַמּצִ ז ִניצֹוץ ֵאׁש, ׁשֶ ֲהִמית, ִנּתָ ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ֶאֶבן ׁשֶ ֹכַח ּבָ ָאה ּבְ ַעל־ְיֵדי ַהּכָ

ה'תש"גיא סיוןיום שני

חומש: בהעלותך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והמשל . . . ־156־ ואפס בלעדו.

משיחות אאמו"ר: אין דער עבודה פון עבודת ה' ע"ד החסידות, זיינען פאראן אלע 
מדריגות ... די דרגא פון מת באדארף קיין סך הסבר ניט הָאבען. עס איז אבער אויך 
פאראן - ת"ל - תחית המתים אין עבודה רוחנית. א מת איז קאלט, עס איז ניטָא אזא 
קאלטע זאך ווי שכל הטבעי און שכל אנושי, און ווען דער שכל הטבעי פארשטעהט 
א השגה אלקית און די מדות שבשכל ווערען נתפעל און גערירט פון דעם געשמאק 

שכלי, איז דָאס דער אמת'ער תחית המתים.

ַהֲחִסידּות,  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ה'  ֲעבֹוַדת  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ּבְ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ִתים  ת ַהּמֵ ִחּיַ ם – ּתֹוָדה ַלה' – ּתְ ֶמת ּגַ ר ַרב. ַאְך ַקּיֶ ת ֵמת ֵאיָנּה ְזקּוָקה ְלֶהְסּבֵ ְרּגַ ל ָהָרמֹות.. ּדַ ִנְמָצאֹות ּכָ

יום 
חמישי

יום 
שישי



קכז היום יום . . . 
ֶכל  ר ַהּשֵׂ י, ְוַכֲאׁשֶ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ְבִעי ְוׂשֵ ֶכל ַהּטִ מֹו ַהּשֵׂ ְך ַקר ּכְ ל־ּכָ ָבר ּכָ ֲעבֹוָדה רּוָחִנית. ֵמת הּוא ַקר, ֵאין ּדָ ּבַ
זֹו  ֲהֵרי   – ְכִלית  ַהּשִׂ ֵמָהֲעֵרבּות  ּוְמִגיבֹות  ֲעלֹות  ִמְתּפַ ֶכל  ּשֵׂ ּבַ ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֱאלִֹקית,  ָגה  ַהּשָׂ ֵמִבין  ְבִעי  ַהּטִ

ית. ִתים ָהֲאִמּתִ ת ַהּמֵ ִחּיַ ּתְ

ה'תש"גיב סיוןיום שלישי

חומש: בהעלותך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וכדברים . . . ־156־ להקדים.

ֶסגֹול. ָקַמץ ְוֹלא ּבְ ְדָברֹו": ִנְהָיה - ַהּיּו"ד ּבְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ת "ׁשֶ ִבְרּכַ ּבְ

ֲעִמיְדָך ַעל  י ִהיא ּתַ ּקֶֹרת, ּכִ ָביו: ֱאהֹוב ֶאת ַהּבִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י. ַהּגַֹבּה ָהֲאִמּתִ

שבת 
קודש

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

,ok `id oerny iax zrc wx zn`a ixde ,df oica dcen `nw `pz
Cì àøéáñ éàdkldy xaeq dz` m`e -àîéà ,ïBòîL éaøkxen` - ¦§¦¨¨§©¦¦§¥¨

yézòîLc ,ïBòîL éaøk äëìäCm`y wqet dz`y ,jixac ixdy - £¨¨§©¦¦§¦§©§¨
,dlral xefgl zxzen micr ipy it lr z`ypäìæà÷ ïBòîL éaøk§©¦¦§¨¨§¨

.oerny iax ixack edf -àîéz éëåc ,jaila xne` dz` m`e -éà §¦¥¨¦
àðéîày xne` m`y -òîLî ,ïBòîL éaøk äëìädkldy jkn £¦¨£¨¨§©¦¦§©§©
ezenkàúéén÷a eléôà-e` dz`iay ,mipey`xd eixaca s` £¦§©©§¨

cra z`ypa elit` ,dzxv zxhet oey`x ly eig`n dzvilg
,oerny iaxk xaeq jpi` dfae ,cg`àîéàxen` -éaøk äëìä ¥¨£¨¨§©¦

äðBøçàa ïBòîLzeyxa `ly z`yipdy ,mipexg`d eixaca wx - ¦§¨©£¨
:`xnbd dwiqn .el xefgl zxzen ,micr ipy it lr `l` oic zia

àéL÷.ef oeyla dkldd dxn`p recn dyw ok` - ©§¨
it lr z`yip m`y ,'`zkld ikd' xn`y ,ax ixaca dpc `xnbd

:el xefgl zxzen micr ipyàðéîà ,úLL áø øîà,ip` xne` -ék ¨©©¥¤£¦¨¦
àúzòîL àäì døîà ,áø áéëLå íééðdhpe ax mpnpy drya - ¨¥§¨¦©©§¨§¨§©§§¨

oeyln ixdy ,ok xne` ip`y mrhde .ef dreny xn` oeyil'äëìä'£¨¨
,ax xn`yììkîrnyn -éâéìôcokle ,zwelgn dfa yiy - ¦§¨¦§¦¥

xne`y in yiy ,ok xnel okzi `le ,df oecipa dkld weqtl jxved
c ,dxeq` `idyãáòéîì dì äåä éàîdilr did dn ixdy - ©£¨¨§¤¡©

,zeyrläñðà ñðàéîmicr ipy it lr z`ypy oeik ,`id dqep` - ¥¨£¦¨
.dlra zny exn`y

ãBòåc ,xaca zwelgn oi`y jkl di`xàéðú,`ziixaaúBéøò ìk §©§¨¨£¨
äøBzaLxeqi`a eilr dxeq` `idy inl z`yipy dy` lk - ¤©¨

,dexrepîéä úBëéøö ïéàlradn -,èbodiyeciw eqtz `l ixdy ¥§¦¥¤¥
,llkúqépL Léà úLàî õeçxg`lét ìòly xzid,ïéc úéazngn ¥¥¤¦¤¦¥©¦¥¦

`idy s` ,ipydn hb minkg dekixvd dfay ,cg` cr ly zecr
cl yie .oiyeciw da eqtz `le eilr dexrz`yip `weec ,wiiét ìò©¦

,ïéc úéa,cg` cra epiideàhéb àéòác àeäepnn dkixv dfa wx - ¥¦§¨§¨¦¨
z`yip m` la` ,hbét ìòipyàhéb àéòá àì ,íéãòdkixv dpi` - ©¦¥¦Ÿ¨§¨¦¨

lrad lr xq`dl deqpw `l ok enke ,minkg deqpw `ly oeik ,hb
.oey`xd

e :ezii`xa zyy ax jiynnépî,ef `ziixa dzpyp in zrck - ©¦
àîéìéàzrcky xn`p m` -ïBòîL éaø,dyw ok m` ,`ed ¦¥¨©¦¦§

z`yipykïéc úéa ét ìò,cg` craèb àéòa éîiax xaeq ike - ©¦¥¦¦¨§¨¥
,hb dkixv `idy oernyïéc úéa eNò ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðzäå§¨©§¨©¦¦§¥¨¥¦

ïúàøBäaepiide ,`ypidl zxzen `idy oic zia dl exed m` - §¨¨¨
df ixd ,ig didy xxaede ,dlra zny cirnd cg` cr yiykïBãæk¦§

äMàa Léà.dlra lr zxq`py ,cifna yi` zy` lr `ay ink - ¦§¦¨
z`yip m`eét ìòipy,íéãòminkg de`yräMàa Léà úââLk- ©¦¥¦§¦§©¦§¦¨

ixd .dlra lr zxq`p dpi`y ,bbeya yi` zy` lr `ay ink
oerny iax zrclyéãéàå éãéàoiae cg` cr it lr z`yip oia - ¦¦§¦¦

,micr ipy it lr z`yipèb àéòá àì`le hb epnn dkixv dpi` - Ÿ¨§¨¥

zepfl mipte`d ipy z` dncn oerny iax ixdy ,minkg deqpw
.hb zekixv opi`y ,bbeya e` oecfa yi` zy` lyåàì àlài`ce - ¤¨¨

cg` cra oic zia it lr z`yipd yi` zy`y zxne`d `ziixad
zrc ,hb epnn dkixv,àéä ïðaømicen opax mby gken ok m`e ©¨¨¦

it lr z`yip m` eli`e ,hb dkixv cg` cr it lr z`yipa wxy
,eilr zxq`p dpi` mb `linne ,hb dkixvdl deqpw `l micr ipy
ipy it lr z`ypd oica zwelgn yiy ax ixac zernynk `lye

.oerny iaxk dkld weqtl jxvede ,hb dkixv m` ,micr
oldle ,`ziixadn zyy ax ly ezii`x z` dligz dgec `xnbd

(a"r):`xnbd dgec .ezxaqa mb `xnbd oeczíìBòìxnel yi §¨
micr ipy it lr z`yipay dpnn rnyny ,dpey`xd `ziixady

k ,hb dkixv dpi`,àéä ïBòîL éaøs`y mixaeq minkg eli`e ©¦¦§¦
wiicy dne .eil` xefgl dxeq`e hb dkixv micr it lr z`yipa
lr z`yipa s` oerny iax zrcly dipyd `ziixadn zyy ax
oerny iax my xn` ixdy ,hb dkixv dpi` cg` cra oic zia it

,`ziixadn df weic zegcl yi ,'dy`a yi` oecf'k dpicyõéøúå§¨¥
éëä,dipyd `ziixaa xen`d z` x`ale uxzl yi jk -ïBòîL éaø ¨¥©¦¦§

ïúàøBäa ïéc úéa eNò ,øîBàzxzen `idy oic zia dl exed m` - ¥¨¥¦§¨¨¨
didy xxaede ,dlra zny cirnd cg` cr yiyk epiide ,`ypidl

df ixd ,igäMàa Léà úðåeëkmyl diept lr `ay yi`k - §©¨©¦§¦¨
,oiyeciwàéòáe]dkixv `id okle ±,[èbz`yipyk la`ét ìò ¨§¨¥©¦

íéãòdpicäMàa Léà úðåeëa àlLkdiept dy` lr `ay yi`k - ¥¦§¤Ÿ§©¨©¦§¦¨
,oiyeciw myl `lå]okl.[èb àéòá àìz` cinrdl ozipy oeike §Ÿ¨§¨¥

,eixacl micen minkgy gken `l ok m` ,oerny iaxk `ziixad
.oerny iaxk dkld weqtl ax jxved okle

:`ziixadn zyy ax zii`x lr ztqep digc d`ian `xnbdáø©
,øîà éLàit lr z`yipy yi` zy`y zxne`d `ziixad zn`a ©¦¨©

s` minkgl la`] ,oerny iaxk zxaeq ,hb dkixv cg` cr
,[oey`xd dlra lr dxeq`e hb dkixv micr ipy it lr z`yipa
eyr oerny iaxly zxne`d `ziixadn jk lr zeywdl oi`e
,'dy`a yi` oecf'k cg` cr it lr z`ypy yi` zy` minkg

wxy meyn hb dkixv dpi`y rnyneéðz÷ àøeqéà ïéðòìexn`p - §¦§©¦¨¨¨¥
,oerny iax ixacøîà÷ éëäå,oerny iaxïúàøBäa ïéc úéa eNò §¨¦¨¨©¨¥¦§¨¨¨

,cg` cr it lr `ypidl dexizdykäMàa Léà ïBãækzy`k - ¦§¦§¦¨
,cifna xg` yi`l dlrapy yi`åokl,dìòa ìò àøñzéîla` §¦©§¨©©§¨

z`yip,íéãò ét ìòdpicäMàa Léà úââLk-dlrapy dy`k ©¦¥¦§¦§©¦§¦¨
,bbeya xg` yi`låokl,dìòa ìò àøñzéî àìxaeq zn`a j` §Ÿ¦©§¨©©§¨

rnyne ,hb epnn dkixv cg` cr it lr z`yip m`y oerny iax
minkg eli`e ,hb dkixv dpi` micr ipy it lr z`yip m`y
dkixv micr ipy it lr z`yip m` s`y mixaeq eilr miwlegd

.oerny iaxk dkld ax wqt okle ,hb
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שני עמ' א



v"ndqeקכח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä ïåéñ 'å ïåùàø íåé להתממש? הוכרח מצרים שעבוד האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ïéàL ,eðøîà øáëe§¨¨©§¤¥
ïéãéúòL íéøác àeä Ceøa LBãwä òãé Càéä òãéì íãàa çkŸ©¨¨¨¥©¥©¥©©¨¨§¨¦¤£¦¦

.úBéäì¦§
שכתב את  שנית  הרמב"ם  כאן הזכיר  מדוע  להבין : יש 

ה)לעיל  פרק הקב"ה ?(סוף של ידיעתו  את  להבין אפשר  שאי

לשאלה בהמשך באים  הדברים  כי  משנה' ה 'לחם ומבאר 

אחר המצריים , את  להעניש  ניתן כיצד כאן, הרמב "ם  שעורר 

לתירוץ ובנוסף  אותם ", וענו "עבדום  וקבע  גזר  הקב "ה  שכבר 

זו בהלכה  הכלל)שכתב  על אלא היחיד, על הייתה לא בא(שהגזירה ,

ש "אין לעיל שכתב מה  פי על נוסף , תירוץ  לתרץ הרמב "ם

הברואים כל הוא  ברוך  הקדוש  ידע  היאך  לידע כח בנו 

האדם , ביד האדם שמעשה  ספק בלא  נדע  אבל והמעשים ,

שידיעת היינו כך", לעשות  עליו גוזר  ולא  מושכו  הקב "ה  ואין

גזר שה' העובדה ולכן האדם , בחירת  את מכריחה  לא הקב"ה 

של  הרעה  ההתנהגות את  מכריחה  לא  אותם " וענו "ועבדום 

מגיע כך  ועל המוחלטת  בבחירתם  נעשה  הדבר  אלא המצרים ,

העונש . להם

ענין את לדמות  אין הרי כך: על הקשה  שמח' וה 'אור 

את מכריחה  הידיעה  שאין  לעיל שנתבארה  כפי יתברך ידיעתו 

וענו "ועבדום  שההודעה  דידן לנידון בפועל , ההתנהגות

ו "ידיעת אבינו  לאברהם  במפורש  ונאמרה  כגזירה  באה אותם "

מכרחת "! הנביאים 

לעיל  הרמב "ם דברי  פי על לבאר  ה"ד)ויש  פ"י יסוה"ת (הל'

אין דבריו  עמדו לא  אם  אומר ... שהנביא  הפורענות  "דברי  כי

בא , ולא  דבר  הנה  אומרים ואין לנבואתו הכחשה  בזה 

הרעה". על ונחם  חסד  ורב אפים  ארך  הוא  ברוך שהקדוש 

ההודעה להתקיים , מוכרחת  אינה  לרעה  שנבואה  וכיון 

אינה ישראל בבני  ישתעבדו שהמצריים  אבינו לאברהם

הרמב "ם לדברי דומה זה  והרי  בפועל יתרחש  שכך  מכריחה 

האדם התנהגות  את  מכריחה  לא  יתברך שידיעתו  (לקוטי לעיל,

(1705 עמ' תשד"מ התוועדויות .35 הע' 151 עמ' כז .שיחות

á"ôùú'ä ïåéñ 'æ éðù íåé בשותפות  כרווח - המצוות שכר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ïéNBò eðàL ïîæáe¦§©¤¨¦
ìëå ...äfä íìBòä úBáBè eðéìà eòébé ,äøBzä úBåöî ìk̈¦§©¨©¦¥¥¨¨©¤§¨
eðçéèáäå ...àaä íìBòä éiçì da äëBæ ...da áeúkä ìk äNBòä̈¤¨©¨¨¤¨§©¥¨¨©¨§¦§¦¨
eðì òétLé ...Lôð úáBèáe äçîNa dúBà äNòð íàL ,äøBza©¨¤¦©£¤¨§¦§¨§©¤¤©§¦©¨
éãk ...äøBzä úà úBNòì eðéãé úà íé÷fçîä úBáBhä ìk̈©©§©§¦¤¨¥©£¤©¨§¥

.àaä íìBòä éiçì äkæpL¤¦§¤§©¥¨¨©¨
ב מצוות  של שכרן למתן  ad`בנוסף  mler ישראל יראו בו  ,

עבודתם  ידי על הנמשך האלוקי  האור את  בעין ' "שכר 'עין  (כי

מצוה") – מצוותמצוה כל עושין "אנו שאם הקב "ה  הבטיחנו  –

ה טובות אלינו  יגיעו  – dfdהתורה  mler."

"הנותן השותפים : בדיני הלכה פי  על  זאת  לבאר  ויש 

עד  עליהם התרנגולים  להושיב  התרנגולים  לבעל ביצים 

הריוח  ויהיה  התרנגולים  בעל אותם  ויגדל האפרוחים  שיצאו

יום " בכל ומזונו  עמלו שכר לו  להעלות  חייב (הל'ביניהם ...

ה"א) פ"ח ושותפין .שלוחין

דירה הזה  העולם את  לעשות  הוא ישראל  עם  של תפקידו

יתברך  פל"ו)לו  תניא ישראל (ראה שבני  ידי על נעשית זו  ו'דירה'

הנמצאת האלוקות  את  גילוי לידי ומביאים  העולם  את  מזככים 

נעשים יתברך ' לו 'דירה  העולם  עשיית ידי ועל  בהעלם , בו

בראשית ' במעשה  לקב"ה  'שותף  ב)ישראל  קיט, .(שבת

לבעל  הביצים נותן בין שנעשתה השותפות  כמו 

שהיו האפרוחים  את  מגדל התרנגולים  שבעל התרנגולים ,

מתחלק כך  בריווח, הביצים  נותן  עם  ומשתתף 'בכח' בביצים 

כביכול, מתענג, הקב"ה  וישראל : הקב "ה בין  ה 'רווח'

"נחת חז"ל כמאמר  בתחתונים ', 'דירה  של הכוונה  מהשלמת 

רצוני " ונעשה  שאמרתי לפני ח)רוח כח, פנחס נהנים(ספרי וישראל 

עבודתם . ידי על שנפעל אלוקות ובגילוי  ה ' בנועם  'לחזות 

נותן חייב התרנגולים  בעל שמקבל  לרווח שבנוסף וכשם

ומזונו  עמלו שכר  "להעלות  meiהביצים  lkaבשכר גם כך  ,"

עשיית השלמת  לאחר  לבוא , לעתיד לרווח בנוסף  המצוות ,

הזה  בזמן  לישראל לתת 'חיוב ' ישנו יתברך , לו  (במהלך הדירה

עבודתםהעבודה) לעבוד שיוכלו  כדי  ומזונם ' 'עמלם  שכר  את 

המצוה". ולעשות  בחכמה  ללמוד "פנויים  כשהם

(140 'nr ,hk zegiy ihewl)

á"ôùú'ä ïåéñ 'ç éùéìù íåé למצוות  תורה בין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰íìBòì' :íéîëç eøîà̈§£¨¦§¨
ì àlL elôà ,äøBza íãà ÷ñòéì àlL CBznL Y dîL,dîL ©£Ÿ¨¨©¨£¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨

ì àa.'dîL ¨¦§¨
אף לעסוק יש  במצוות שגם  הרמב"ם  הזכיר  לא מדוע

הגמרא  כדברי  לשמה, ב)שלא נ, אדם(פסחים יעסוק  "לעולם  :

בא לשמה  שלא  שמתוך לשמה  שלא  אע "פ  ומצוות  בתורה

לשמה "?

מסוכטשוב : האדמו "ר  מבאר 

גם כי לשמה , שלא  גם  במצוה  לעסוק  שיש  קבעו  חז "ל

עשיית ובזכות  מתקיימת . המצוה  לשמה  שלא המצוה  בעשיית 

לשמה)המצוה  שלא שהיא לשמה .(אף לעשותה  יבוא 

ללא היא  עשייתה  הרי  לשמה  שלא  הנעשית  מצוה והנה ,

עשאה "אם  – כוונה צריכות  שמצוות  וכיון  מצוה, לשם  כוונה 

התורה " מן חובתו  ידי יצא  לא  חובתו... ידי  לצאת  כוונה בלא 

ה"ד) פ"ב שופר הל' רמב"ם וראה ס"ה, ס סי' או"ח אדה"ז כן(ש"ע ואם 

לא זו ועשיה  המצוה , את קיים לא כוונה בלא  מצוה  העושה 



קכט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

כתב לא  ולכן  ולשמה, בכוונה  המצוה  לקיום  אותו  תביא 

שגם  לשמה .zeevnaהרמב "ם  שלא  אדם  יעסוק

ובלא לשמה  שלא  לומד  אם שאף לומר  יש  בתורה  אמנם

המצוה  את  מקיים  הוא  הרי  בלימוד כוונה  לקיומה יבוא (ובזכותה

ידילשמה) שיוצא  כוונה  בלא  בפסח מצה  באוכל שמצינו וכמו ,

הנאה בהן שיש  כיון  באכילה ... התלויות  "מצוות  כי חובתו,

חובתו, ידי יצא – זו  באכילה לצאת  נתכוין שלא  אף  לגוף ,

אכילה , נקראת זו והרי מאכילה הגוף  נהנה  כרחו  על שהרי 

האכילה " מצות  שקיים  ע"פ ונמצא  סכ"ח, תעה סי' א"ח אדה"ז (ש"ע

ב) ד, ר"ה בעתהר"ן וההנאה  השמחה  – תורה  בתלמוד גם  וכך .

מצוה , לשם יתכוין  לא  אם  וגם  המצוה. מכלל היא  הלימוד

תורה . תלמוד  מצות ומקיים מהלימוד  נהנה 

שרק  הרמב "ם  דברי שלאdxezaומדויקים  אף  לעסוק יכול

ולא  לשמה ,zeevnaלשמה  שלא  אם  גם  בתורה , העוסק  כי :

מה לשמה , ללימוד תורה  תלמוד מצות  קיום  בזכות  יבוא

מצוה , קיום בזה  שאין לשמה  שלא  במצוה העוסק  כן  שאין 

לשמה . עשייתה  לידי יגיע  לא

(xtqd zncwda ,lh ilb`)

á"ôùú'ä ïåéñ 'è éòéáø íåé שמע  לקריאת וחינוך למצוות חינוך

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰íéLðíéãáòå ¨¦©£¨¦
úBø÷ì íépèwä úà ïéãnìîe ;òîL úiøwî ïéøeèt ,íépè÷e§©¦§¦¦§¦©§©§©§¦¤©§©¦¦§
.úBåöîa ïëpçì éãk ,äéøçàìe äéðôì ïéëøáîe ,dúðBòa dúBà¨§¨¨§¨§¦§¨¤¨§©£¤¨§¥§©§¨§¦§
מאשר אחרת  חינוך , מצות את כאן מגדיר הרמב "ם 

החיוב  את מייחס  הוא  כלל בדרך אחרות: envrבמצוות  ohwl,

ברכות בהלכות  ה"א),כגון  המזון(פ"ה בברכת חייבים  "הקטנים 

סוכה  ובהלכות  במצוות " לחנכן כדי  סופרים  ה"א)מדברי (פ"ו

"נשים כותב  כאן  ואילו סופרים ". מדברי בסוכה  חייב  "קטן ...

ש " אלא  שמע " מקריאת  פטורים  miphwdוקטנים  z` oicnln
אך פטור עצמו הקטן אומר: הווי  בעונתה ". a`dלקרותה 

aiig.ללמדו

החילוק : וטעם 

שכותב כפי הלב , בכוונת  הוא שמע  בקריאת  המצווה עיקר 

ה"א)הרמב "ם  פ"ב בפסוק(לעיל לבו  כיוון ולא שמע  את  "הקורא 

כלל  שייך אינו שהקטן ונמצא  חובתו", ידי  יצא  לא ראשון

בה לחייבו מקום ואין כוונה , בר  אינו  שהרי זו  מצוה לקיום 

מדרבנן. אפילו

המצוות משאר  במהותה  שונה  כאן החינוך מצות ולכן 

הוא זו במצוה  החינוך  מצות וגדר הקטן, על  חיוב חל שבהן

zexwl ohwd z` cnli a`dyקיום בזה אין  שלמעשה  אע "פ 

בגדלותו. זאת  לעשות  שיורגל  כדי מצידו , כלל  מצוה 

אף ולאחריה ", לפניה  ש "מברכין הרמב"ם  הוסיף  ולכן 

המקומות ובשאר  עליהן , מברך מקיים  שהקטן  המצוות  שבכל

זאת להזכיר לנכון  מוצא  אינו שכתב הרמב"ם  סוכה בהלכות (וכגון

שמברך) הוסיף ולא סופרים" מדברי בסוכה חייב המצוות"קטן בשאר כי ,

מדרבנן, מצוה  מקיים  הוא  בעשייתן שהרי  מברך שהקטן  ברור 

תרגול  מעשה  אלא מצוה מקיים  שאינו  שמע  בקריאת  אולם 

הרמב "ם מחדש  כך ועל  יברך שלא  לחשוב  היה  ניתן  בלבד,

רק אינן  שמע  קריאת  שברכות משום  יברך , שמכל ֿמקום 

ענין בהן יש  אלא  שמע  קריאת  מצות  על המצוות  ברכת 

את מקיים  שאינו למרות מברך, הקטן גם  ולכן  כשלעצמו,

הקריאה . מצוות 

(c ,r g"e` uari zpyn)

á"ôùú'ä ïåéñ 'é éùéîç íåé 'הביננו'? תפלת להתפלל אין מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úBîéa¦
éøvL éðtî ,'eððéáä' ìltúî Bðéà Y íéîLbääìàL øîBì C ©§¨¦¥¦§©¥£¦¥¦§¥¤¨¦©§¥¨

Bðéà Y íéáBè íéîéå úBúaL éàöBîa ïëå .íéðMä úkøáa§¦§©©¨¦§¥§¨¥©¨§¨¦¦¥
éøvL éðtî ,'eððéáä' ìltúî.úòcä ïðBça äìcáä øîBì C ¦§©¥£¦¥¦§¥¤¨¦©©§¨¨§¥©©©

הדברים  א)במקור כט, לא(ברכות מדוע הגמרא : שואלת

גשמים  שאלת המתפלל שבתות)יוסיף במוצאי חוננתנו' 'אתה (וכן,

'הביננו' באמצע  יוסיף  אם ומתרצת : 'הביננו'? תפילת  בתוך

השנה . ימות  בשאר  מהנוסח  השינוי מחמת  להתבלבל יבוא

יוסף ' ה'בית  השנה)ומבאר  וכל ד"ה קי סי' 'הביננו'(או"ח שבתפילת

כן שאין מה  לטעות , עשוי  אדם ולכן בקיצור הן  הבקשות 

חשש ואין באריכות  הן הבקשות  שמונהֿעשרה  בתפילת 

לטעות .

זה טעם  לפי מנוח: הרב  בשם  משנה ' ה 'כסף  (שאין וכתב 

להתבלבל) יבוא שמא השנים ברכת בעצמולהוסיף בטוח המתפלל אם ,

בימות 'הביננו ' תפילת להתפלל רשאי  הוא  הרי  יתבלבל, שלא

כפים נשיאת  בהלכות  שמצינו  כמו  שבתות , ובמוצאי הגשמים

הטירוף מפני  כפיו ישא לא  כהן ... שהוא  ציבור "שליח  –

בשים ולהתחיל לכוין לדעת לתפלתו לחזור יוכל  לא  שמא 

סל"ב)שלום " קלב סי' או"ח אדמוה"ז שיחזור(שו"ע מובטח  אם אך  ,

כפיו ישא  – .(שם)לתפילתו

חדש ' ה 'פרי  לדעת  סק"א)אך קי סי' שחכמים(או"ח כיון ,

שבתות)חששו ובמוצאי הגשמים בתפילת(בימות יתבלבל שמא 

להתפלל  צריך יתבלבל, שלא לו  מובטח אם  גם  – הביננו

אינו כהן  ש "ץ  כפים, בנשיאת  וגם  שמונה ֿעשרה. תפילת

שם אין  אם  ורק יתבלבל, שלא  מובטח אם  גם – כפיו נושא 

כפים . נשיאת  תתבטל שלא כדי  כפיו  ישא  הוא , אלא  כהן

הזקן  ס"א)ואדמו "ר  שם אחר (או"ח טעם  רבינו הביא  הרב (בשם

יוסף) בבית הובא שבתותיונה, במוצאי הביננו  להתפלל אין מדוע 

הבדלה מעין  בה  לכלול יכול  אינו  כי  הגשמים , ובימות 

עצמן בפני ברכות  אינן וההבדלה  שהשאלה  "לפי ושאלה 

והבדלה השנים  בברכת  שאלה  – י "ח בברכת  לכללן  תקנו אלא

הבדלה מעין בהביננו  אומר  היה  ואם  – הדעת חונן  בברכת 

כל  כמו עצמן, בפני  ברכות  כן גם שהן נראה היה  ושאלה ,

בהביננו". ואחת  אחת  כל  מעין  שאומר  האמצעיות  ברכות 
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á"ôùú'ä ïåéñ à"é éùéù íåé התפילה  קודם אכילה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰øeñà̈
.úéøçL úlôz ìltúiL ãò ...íeìk íòèiL íãàì Bì§¨¨¤¦§Ÿ§©¤¦§©¥§¦©©£¦

ב)בגמרא  י, –(ברכות הדם " על תאכלו  "לא  מהכתוב למדו 

"כל  אמרו : ועוד דמכם". על  שתתפללו  קודם  תאכלו  "לא 

'ואותי אומר  הכתוב  עליו  מתפלל, כך  ואחר  ושותה האוכל 

קיבל  זה , שנתגאה  לאחר  הקב"ה  אמר גויך'... אחר  השלכת 

הקדים שלא  משום  הוא  שהאיסור  והיינו  שמים ", מלכות  עליו

שמע . בקריאת שמים  מלכות  עול עליו  וקיבל

חינוך' ה 'מנחת  רמח)וכתב  הרמב "ם(מצוה לדעת  פ"א : (לעיל

אכילהה"א) איסור גם התורה , מן מצוה היא  יום  בכל  שתפילה

החינוך' ב 'ספר  כתב וכן התורה. מן הוא  התפילה  (שם)קודם 

דאורייתא  לאו  באיסור  נכלל  זה  תאכלו...')שאיסור  אך ('לא .

הראשונים ועוד)לדעת בהכרח (הרמב"ן מדרבנן , היא  שהתפילה 

והפסוק מדרבנן, הוא  האכילה  תאכלו')שאיסור  רק('לא הוא 

בשולחנו  אדה "ז  כתב  וכך ס"ה)אסמכתא . פט סי' `exq"(א"ח
minkgשנאמר מה  על  זה  איסור  וסמכו לשתות ... או לאכול 

הדם". על תאכלו לא 

אחרונים  תמהו הרמב "ם  לשון מנחת ועל  ע, סי' או"ח מאיר (בית

שם) :חינוך

כתב ומדוע  התפילה , קודם ושתיה  אכילה  אסרו  בגמרא 

ערוך' ב 'שלחן  גם טעימה ? אפילו  שאסור סי'הרמב "ם (או"ח

ס"ג) לשתות".פט ולא  לאכול  "לא  שאסור הוא : הלשון 

לדוד' 'קרן  כא)ובשו"ת  סי' מנהג(או"ח "ליישב כתב 

צוקר עם  קאווי  לשתות  שמקילין  מעשה  ואנשי החסידים 

קיבל  שבזה  – שמע קריאת  כבר  קרא  כאשר  התפילה  קודם 

שבזה – הברכות  מקצת  אמר וגם  שמים , מלכות עול עליו

התורה". מן  התפילה  חובת  דעות  לכמה  יוצא

הרמב "ם  כתב  ה"ב)והנה , פ"ה אינו(לעיל אם  והרעב , שהצמא

והביאו וישתה", שיאכל עד יתפלל "אל דעתו  לכוון יכול 

בשולחנו הרבי(שם)אדה "ז כתב  זה  סמך ועל  קודש . ח"י (אגרות

שכו) אפשרעמ' אי הרי התפילה , בשעת  רעב הוא  "שאם 

בתפילה... בהתבוננות נגיעה  לזה  תהיה  שלא  כערכנו  לאנשים 

רק אם – וביכולתו זה , בלבול יסולק  כשיאכל משא "כ

נעלה". ובאופן  טוב  ביותר עבודתו לעבוד – ברצונו

á"ôùú'ä ïåéñ á"é ùãå÷ úáù מוסף  לתפילת שחרית תפילת בין

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ìëå§¨
Bæ ìltúé àì Y óñeîe úéøçL elôà ,úBlôz ézL ìltúnä©¦§©¥§¥§¦£¦©£¦¨Ÿ¦§©¥
Bzòc ïðBçúzL éãk ,älôúì älôz ïéa ääLé àlà ;Bæ øçà©©¤¨¦§¤¥§¦¨¦§¦¨§¥¤¦§¥©§

.åéìò̈¨
בגמרא  ההלכה  ב)במקור  ל, בין(ברכות ישהה "כמה  נאמר :

שתתחונן כדי אמר חד חסדא, ורב  הונא  רב  לתפילה , תפילה

"כמה רש "י: ופירש  ה'...". אל ואתחנן  דכתיב  עליו , דעתו 

ולהתפלל  לחזור עליו  שיש  מי  – לתפילה  תפילה  בין ישהה 

דטעה  משום  oitqenאו  meyn e`."...לזו זו  בין ישהה  כמה  ,

ורוצה שטעה  אדם "כגון שם : התוספות  גם  כתבו וכן 

שנית  oitqendלהתפלל  zlitzl zixgy zlitz oia oke."

מביאים ותוספות שרש "י  בעוד מדוע  לתמוה: יש  ומעתה 

הרמב "ם נוספת , דוגמה  בתורת למוסף  שחרית  בין ההפסק את 

" ומוסףelit`eכתב  בשחרית  החידוש  מהו ומוסף"? שחרית 

דווקא ?

ענין דכולא דהוהֿאמינא  "משום  משנה ': ה'לחם  וביאר 

מאחר כלומר, שהיה". בעינא  לא  היא , דשחרית תפילה

שאין לומר  מקום  היה אחת , מתפילה  חלק הן ומוסף  ששחרית 

אותה של חלקים  בשני מדובר  כי ביניהם בשהייה  צורך

'אפילו' לשהות  שצריך הרמב"ם  כתב  ולכן  תפילה , חטיבת 

למוסף . שחרית בין

קרבן כנגד  היא  מוסף תפילת  אחר: באופן שביאר  מי ויש 

בתוספות  כמבואר איבעיא)המוספין , ד"ה א כו, מקום(ברכות והיה  ,

אין כי תחינה " בלשון דבריו "לערוך צריך אין שבמוסף  לומר 

אין וממילא  מוסף, קרבן  כנגד רק  והוא  רחמים  של ענין בו

למוסף שחרית  בין שאפילו  מחדש  והרמב "ם  בשהייה , צורך

לשהות  מד)צריך  עמ' שלום, .(פרדס

אגרות קודש
 ב"ה,  י"ד סיון, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ד' סיון, בו שואל חוו"ד אודות קביעות זמן החתונה של בנם... שי', 
ולפלא שאינו מזכיר במכתבו כל הצעה בזה. וכיון ששואל בשם המחותנים משני הצדדים הרי לדעתי 
לקבוע הזמן בחדש אלול או בחדש כסלו הבע"ל. ויותר נראה לי בחדש אלול הבע"ל, ובפרט אם הזכירו 
שיהי' בשנת ה'תשי"ג. ואיך שיקבעו יהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה 

כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכה.
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לך 1) שאין התשובה; את המעכבים דברים וארבעה עשרים

התשובה. בפני העומד דבר

.‡ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯·c ÌÈ¯NÚÂ ‰Úa¯‡2.‰·eLz‰ ˙‡ «¿»»¿∆¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿»
ÔÈ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â ,ÏB„b ÔBÚ Ô‰Ó ‰Úa¯‡«¿»»≈∆»»¿»∆∆»≈∆≈

˜ÈtÒÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰3ÈÙÏ ‰·eLz ˙BNÚÏ B„Èa «»»«¿ƒ¿»«¬¿»¿ƒ
ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈËÁn‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .B‡ËÁ Ï„b4; …∆∆¿¿≈≈««¬ƒ∆»«ƒ
‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ ÌÈa¯‰ ˙‡ ·kÚÓ‰ ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎ·e5. ƒ¿«»∆«¿«≈∆»«ƒƒ«¬ƒ¿»

ÔB‚k ,‰Ú¯Ï C¯„· ‰·BË C¯cÓ B¯·Á ˙‡ ‰hn‰Â (·¿««∆∆¬≈ƒ∆∆»¿∆∆¿»»¿
˙ÈÒÓ6ÁÈcÓe7‰Ú¯ ˙ea¯˙Ï ‡ˆBÈ B· ‰‡B¯‰ (‚ . ≈ƒ«ƒ«»∆¿≈¿«¿»»

‰ÁÓ el‡ - B˙eL¯a B·e ÏÈ‡B‰ ;B„Èa ‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»
Ïk ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎ·e .B‡ÈËÁÓk ‡ˆÓÂ ,L¯Bt ‰È‰ Ba»»≈¿ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿«»∆…

ÌÈ¯Á‡a ˙BÁÓÏ B„Èa ¯LÙ‡L8ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa - ∆∆¿»¿»¿««¬≈ƒ≈»ƒ≈
(„ .ÌBÏLÎa ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÌÈa«̄ƒ¿…ƒ»∆»«ƒ≈¿ƒ¿»
,‡ËÁ‡ :¯ÓB‡‰ ‰Ê ÏÏÎ·e !·eL‡Â ‡ËÁ‡ :¯ÓB‡‰Â¿»≈∆¡»¿»ƒ¿«∆»≈∆¡»

¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ9! ¿«ƒƒ¿«≈

בשם 2) האלה הדברים את הביא יומא  מסכת בסוף הרי"ף
מקור  על מתשובותיו באחת רבינו השיב וכבר ברייתא.
ולא  בגמרא אינו המניין "זה לשונו: וזה זו ברייתא
זולתו  חיברם אם אמנם וכו'. בספרא ולא בתוספתא
ובתלמוד, במשנה מוזכרים רובם אבל אפשר; מהמחברים
("תשובות  שנתבאר" ממה יוצא נתבאר שלא והשאר
תרצ"ד). ירושלים פרימן, הוצאת סז, סימן הרמב"ם"
ולא  בלב תתעורר שלא בעדה עוצרים מפריעים. - מעכבין

כמו 3)תבוא. לו, מסייעים אין השמים מן כלומר:
לטהר  "הבא כמאמרם: תשובה, לעשות הבא לכל שמסייעים
בתשובה  מעצמו שב אם אבל לח:); (יומא אותו" מסייעים
תשובה", "בעל ונקרא: מתקבלת, שתשובתו וודאי - שלימה
ה"עשרים  את חילק רבינו זה. פרק סוף לקמן כמבואר
שאין  א) הן: ואלו חלוקות, לחמש דברים" וארבעה
תשובה  דרכי הנועלים ב) תשובה, לעשות בידו מספיקים
בתשובה  לשוב אותם לעושה שאיֿאפשר ג) עושיהם. מפני
דברים  ה) מהם, לשוב חזקתו אין אותם שהעושה ד) גמורה.
המלך). (עבודת מהם לפרוש אותם העושה לאדם לו שקשה

בנפשם 4) שנתחייב ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא "כדי
עשוק  אדם יז): כח, (משלי ואומר צווח והכתוב בגיהנם"

פז.). (יומא בו יתמכו אל ינוס בור עד - נפש כמו 5)בדם
תשובה  לעשות בידו הספיקו לא גחזי: על חכמינו שאמרו
ללמוד  נתנם ולא אלישע של מישיבתו תלמידים שדחה מפני

קז:). (סנהדרין לעבודהֿזרה.6)תורה היחיד את 7)את
ב) הלכה ה, פרק כוכבים עבודת (הלכות כמבואר הרבים,
דברי  את העתיק התשובה בשער צדיקים" "ארחות ובספר

מדרך  חבירו או הרבים, את "והמטה כתוב: ושם אלה, רבינו
רעה". לדרך נד:).8)טובה ח,9)(שבת פרק (יומא

ט), ולעולם משנה מאוד, קשה תשובתו - כן המחשב כל כי
על  לו, ונסלח שישוב חושב שהוא מכיוון לחטוא, יחדל לא
התשובה). שער צדיקים", ("ארחות בעיניו קלה העבירה כן

.·ÌÈÏÚBp‰ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe10‰·eLz‰ ÈÎ¯c ≈∆¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ«¿≈«¿»
¯eav‰ ÔÓ L¯Bt‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .Ô‰ÈNBÚ ÈÙa11, ƒ¿≈≈∆¿≈≈«≈ƒ«ƒ

BÈ‡Â ,Ô‰nÚ ‰È‰È ‡Ï ‰·eLz eNÚiL ÔÓÊaL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«∆«¬¿»…ƒ¿∆ƒ»∆¿≈
È¯·c ÏÚ ˜ÏBÁ‰Â (· .ÔÈNBÚL ˙eÎfa Ô‰nÚ ‰ÎBÊ∆ƒ»≈«¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
BÈ‡Â ,Ô‰Ó L¯ÙÏ BÏ ˙Ó¯Bb Bz˜ÏÁnL ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿ƒ∆«¬À¿∆∆ƒ¿≈∆¿≈
ÔÂÈkL ,˙Bˆn‰ ÏÚ ‚ÈÚÏn‰Â (‚ .‰·eLz‰ ÈÎ¯c Ú„BÈ≈««¿≈«¿»¿««¿ƒ««ƒ¿∆≈»
Ì‡Â ;ÔNBÚ ‡ÏÂ Ô‰È¯Á‡ Û„B¯ BÈ‡ ÂÈÈÚa efa˙pL∆ƒ¿«¿≈»≈≈«¬≈∆¿…»¿ƒ
¯·cL ,ÂÈ˙Ba¯ ‰f·Ó‰Â („ ?‰kÊÈ ‰na - ‰NÚÈ ‡Ï…«¬∆«∆ƒ¿∆¿«¿«∆«»∆»»

ÈÊÁ‚k B„¯ËÏe BÙÁ„Ï BÏ Ì¯Bb ‰Ê12,„¯ËpL ÔÓÊ·e ; ∆≈¿»¿¿»¿¿≈¬ƒƒ¿«∆ƒ¿»
˙Ó‡‰ C¯c BÏ ‰¯BÓe „nÏÓ ‡ˆÓÈ ‡Ï13‡BN‰Â (‰ . …ƒ¿»¿«≈∆∆∆»¡∆¿«≈

;‰·eLz C¯c BÏ ÁÈp‰ ‡Ï È¯‰L ,˙BÁÎBz‰ ˙‡∆«»∆¬≈…ƒƒ«∆∆¿»
BÏ ÔÈÚÈ„BnL ÔÓÊaL ,‰·eLzÏ ˙Ó¯Bb ‰ÁÎBz‰L∆«»»∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«∆ƒƒ
BÓk ,‰·eL˙a ¯ÊBÁ ,B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓe ÂÈ‡ËÁ Ì„‡Ï»»»¬»»«¿ƒƒ≈ƒ¿»¿
ÌÈ¯ÓÓ" ;"ÁkLz Ï‡Â ¯ÎÊ" :‰¯Bza ·e˙kL∆»«»¿…¿«ƒ¿««¿ƒ
‡ÏÂ Ï· ÌÚ" ;"·Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙ ‡ÏÂ" ;"Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆¿…»«»∆≈«»»¿…
ÈB‰" :¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ˙‡ ÁÈÎB‰ e‰ÈÚLÈ ÔÎÂ ."ÌÎÁ»»¿≈¿«¿»ƒ«∆ƒ¿»≈¿»«

¯BL Ú„È" ;"‡ËBÁ ÈBb‰L˜ Èk ÈzÚcÓ" ;"e‰B˜ ≈»«≈ƒ«¿ƒƒ»∆
:¯Ó‡pL ,ÌÈ‡hÁÏ ÁÈÎB‰Ï Ï‡‰ e‰eˆ ÔÎÂ ."‰z‡»»¿≈ƒ»»≈¿ƒ«¿«»ƒ∆∆¡«
eÁÈÎB‰ ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÔÎÂ ."CNÁz Ï‡ ÔB¯‚· ‡¯˜"¿»¿»««¿¿≈»«¿ƒƒƒ
„ÈÓÚ‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .‰·eL˙· e¯ÊÁL „Ú Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«∆»¿ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ

ÏB„b ÌÎÁ Ï‡¯NiÓ Ï‰˜Â Ï‰˜ ÏÎa14Œ‡¯ÈÂ Ô˜ÊÂ ¿»»»¿»»ƒƒ¿»≈»»»¿»≈ƒ≈
Ì‰Ï ·e‰‡Â ÂÈ¯eÚpÓ ÌÈÓL15ÌÈa¯Ï ÁÈÎBÓ ‡‰iL , »«ƒƒ¿»¿»»∆∆¿≈ƒ«»«ƒ

BÈ‡ ˙BÁÎBz‰ ˙‡ ‡BNL ‰ÊÂ .‰·eL˙a Ô¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»ƒ¿»¿∆∆≈∆«»≈
„ÓÚÈ CÎÈÙÏ ,ÂÈ¯·c ÚÓBL ‡ÏÂ ÁÈÎBnÏ ‡a»«ƒ«¿…≈«¿»»¿ƒ»«¬…

.ÌÈ·BË ÂÈÈÚa Ì‰L ,ÂÈ˙‡hÁa¿«…»∆≈¿≈»ƒ

תשובה 10) שערי מוצא הוא לשוב, ובא מתעורר כשהוא
ומבאר. הולך שהוא כמו בפניו, נכנס 11)נעולים אינו

ישראל. מכלל אינו כאילו בתעניתם, מתענה ואינו בצרתם
הפורשים  "כל אומר: י) הלכה א, פרק אבל (הלכות ורבינו
מעל  המצוות עול שפרקו האנשים והם: הציבור. מדרכי
המצוות  בעשיית ישראל בכלל נכללים ואינם צווארם,
כבני  הם הרי אלא כנסיות... בתי וישיבת המועדות ובכיבוד

לעצמם" קז:).12)חורין נועל 13)(סנהדרין הוא ובזה
בפניו. התשובה שערי את טז.).14)בעצמו (תענית

בלעם 15) מפי להיאמר התוכחות היו "ראויות שאמרו: כמו
ישראל  היו בלעם, הוכיחם אילו אלא - משה מפי והברכות
אומות  היו משה, בירכם ואילו מוכיחנו! שונא אומרים:
הקדושֿברוךֿהוא: אמר בירכם! אוהבם אומרות: העולם
שיתבררו  ששונאם, בלעם ויברכם שאוהבם משה יוכיחם

א). פרשה (דבריםֿרבה, ישראל" ביד והתוכחות הברכות
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daeyzקלב zekld - rcnd xtq - oeiq 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚BÏ ¯LÙ‡ È‡ ,Ô˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ì‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ∆¿»
Ì„‡ ÔÈaL ˙BBÚ Ì‰L ÈÙÏ ,‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ·eLiL∆»ƒ¿»¿»¿ƒ∆≈¬∆≈»»
BÏ ¯ÈÊÁiL È„k BÏ ‡ËÁL B¯·Á Ú„BÈ BÈ‡Â ,B¯·ÁÏ«¬≈¿≈≈«¬≈∆»»¿≈∆«¬ƒ
˙‡ Ïl˜Ó‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .BÏ ÏÁÓÏ epnÓ Ï‡LÈ B‡ƒ¿«ƒ∆ƒ¿…¿≈≈«¿«≈∆
epnÓ Ï‡LiL È„k Úe„È Ì„‡ Ïl˜ ‡ÏÂ ,ÌÈa¯‰»«ƒ¿…ƒ≈»»»«¿≈∆ƒ¿«ƒ∆
‰·b Ú„BÈ BÈ‡L ÈÙlL ,·pb ÌÚ ˜ÏBÁ‰Â (· .‰¯tk«»»¿«≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈≈«¿≈»
BÏ ‡È·Óe ÌÈa¯Ï ·Bb ·pb‰ ‡l‡ ,‡È‰ ÈÓ ÏL BÊ∆ƒƒ∆»««»≈¿«ƒ≈ƒ

˜ÈÊÁÓ ‡e‰L ,„BÚÂ ;Á˜BÏ ‡e‰Â16·pb‰ „È ¿≈«»∆«¬ƒ«««»
„Ú ‰ÈÏÚ ÊÈ¯ÎÓ BÈ‡Â ‰„·‡ ‡ˆBn‰Â (‚ .B‡ÈËÁÓe«¬ƒ¿«≈¬≈»¿≈«¿ƒ»∆»«
,‰·eLz ‰NÚiLk ÔÓÊ ¯Á‡Ï - ‰ÈÏÚ·Ï d¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ»ƒ¿»∆»¿««¿«¿∆«¬∆¿»

¯BL ÏÎB‡‰Â („ .¯ÈÊÁÈ ÈÓÏ Ú„BÈ BÈ‡17ÌÈiÚ ≈≈«¿ƒ«¬ƒ¿»≈¬ƒƒ
,Ì‰ ÔÈÏÏÓ‡ Ì„‡ŒÈa el‡ ;˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙ÈÂƒƒ¿«¿»≈¿≈»»À¿»ƒ≈
ÔÈ‡Â ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÈÏB‚Â ,ÌÈÓÒ¯ÙÓe ÌÈÚe„È ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈
ep¯ÈÊÁÈÂ ‡e‰ ÈÓ ÏL ‰Ê ¯BL Ú„iL È„k ¯ÈkÓ Ì‰Ï»∆«ƒ¿≈∆≈«∆∆ƒ¿«¬ƒ∆
„Ú Ú„BÈ BÈ‡ ,ÔÈc ˙Bh‰Ï „ÁL Ïa˜Ó‰Â (‰ .BÏ¿«¿«≈…«¿«ƒ≈≈««

ÚÈb‰ ÔÎÈ‰18dÁk ‡È‰ ‰nÎÂ BÊ ‰Èh‰19È„k ≈»ƒƒ««»»¿«»ƒ…»¿≈
¯ÈÊÁiL20‡e‰L ,„BÚÂ ;ÌÈÏ‚¯ BÏŒLÈ ¯·c‰L , ∆«¬ƒ∆«»»∆«¿«ƒ»∆

.B‡ÈËÁÓe ‰Ê „È ˜ÈÊÁÓ«¬ƒ«∆«¬ƒ

דרכו 16) יעזוב לבל מעודדו הוא עימו חולק שהוא בזה
לחטוא. מעיד 17)ויוסיף וכן מנטובה. אוקספורד, בנוסח

בדלי"ת, שוד ומצא רבינו יד בכתיבת שבדק עוז" ה"מגדל
ובספרים  ו), יב, (תהלים עניים משוד הכתוב: כלשון
הראב"ד  השיג זו נוסחה ועל שור. [=כגרסתנו] אחרים:
שוד  אלא ואינו ברי"ש שור שונה שהוא דומה וכתב:
ממנו  ולוקח בחובו העני את דוחק שהוא כלומר: בדלי"ת,
"שלי  ואומר: משוויין בפחות מטלטליו או קרקעותיו את

נוטל". אין 18)אני העיניים את יעוור והשוחד הואיל
הדין. את שהיטה כלל מרגיש המשוחד הדיין

ניזוקו19) אנשים וכמה ולהזיק, שהיטה להשחית זה ידי על
הדין. ידו.20)את על שניזוקו לאלה

.„B˙˜ÊÁ ÔÈ‡ Ô˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»≈∆¿»
·eLÏ21·¯ ÈÈÚa ÌÈl˜ ÌÈ¯·c Ì‰L ÈÙÏ ,Ô‰Ó »≈∆¿ƒ∆≈¿»ƒ«ƒ¿≈≈…

.‡ËÁ ‰Ê ÔÈ‡L ‰n„È ‡e‰Â ,‡ËBÁ ‡ˆÓÂ ,Ì„‡‰»»»¿ƒ¿»≈¿¿«∆∆≈∆≈¿
˙˜tÒÓ dÈ‡L ‰„eÚqÓ ÏÎB‡‰ (‡ :Ô‰ el‡Â22 ¿≈≈»≈ƒ¿»∆≈»«¿∆∆

ÏÊb ˜·‡ ‰fL ,‰ÈÏÚ·Ï23‡lL ‰n„Ó ‡e‰Â ;‡e‰ ƒ¿»∆»∆∆¬«»≈¿¿«∆∆…
(· !B˙eL¯· ‡l‡ ÈzÏÎ‡ ÌeÏk :¯Ó‡ÈÂ ‡ËÁ»»¿…«¿»«¿ƒ∆»ƒ¿

BËB·Úa LnzLn‰24ÈÚ ÏL25ÈÚ ÏL ËB·Ú‰L , «ƒ¿«≈«¬∆»ƒ∆»¬∆»ƒ
ÔÈ‡ :BaÏa ¯Ó‡ÈÂ ,‰L¯ÁÓe Ìc¯˜ ÔB‚k ‡l‡ BÈ‡≈∆»¿«¿…«¬≈»¿…«¿ƒ≈»
ÏkzÒn‰ (‚ !B˙B‡ ÈzÏÊ‚ ‡Ï È¯‰Â ,ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ«¬≈…»«¿ƒ«ƒ¿«≈

˙BÈ¯Úa26‡e‰L ,ÌeÏk CÎa ÔÈ‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓ , «¬»«¬∆««¿∆≈¿»¿∆
Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â !dÏˆ‡ Èz·¯˜ B‡ ÈzÏÚ· ÈÎÂ :¯ÓB‡≈¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ∆¿»¿≈≈«
ÏL ÔÙe‚Ï ˙Ó¯B‚ ‡È‰L ,ÏB„b ÔBÚ ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯L∆¿ƒ«»≈«ƒ»»∆ƒ∆∆¿»∆
È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,˙BÈ¯Ú¬»∆∆¡«¿…»«¬≈¿«¿∆¿«¬≈

"ÌÎÈÈÚ27BaÏa ¯ÓB‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰ („ . ≈≈∆«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈¿ƒ
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌL „ÓBÚ B¯·Á ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‡ËÁ BÈ‡L∆≈≈¿¿ƒ∆≈¬≈≈»¿…ƒƒ«
ÌÈ·Bh‰ ÂÈNÚÓ C¯Ú ‡l‡ ,BLi· ‡ÏÂ ˙L· BÏ…∆¿…ƒ¿∆»»««¬»«ƒ

‰‡¯iL È„k ,B˙ÓÎÁ B‡ B¯·Á ‰NÚÓ ÏeÓÏ B˙ÓÎÁÂ¿»¿»¿«¬≈¬≈»¿»¿≈∆≈»∆
„LBÁ‰Â (‰ .ÈeÊa B¯·ÁÂ „aÎÓ ‡e‰L BÏÏkÓƒ¿»∆¿À»«¬≈»¿«≈
:¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÙÏ ,‡ËÁ BÈ‡L BaÏa ¯ÓB‡ ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒ≈¿ƒ∆≈≈¿¿ƒ∆≈
‰NÚ ‡nL „LÁ ‡l‡ ÌL LÈ ÈÎÂ ?BÏ È˙ÈNÚ ‰Ó∆»ƒƒ¿ƒ∆»∆»¬»∆»»»
ÌÈNnL ,ÔBÚ ‰fL Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ;‰NÚ ‡Ï B‡…»»¿≈≈«∆∆»∆≈ƒ

‰¯·Ú ÏÚ·k BzÚ„a ¯Lk Ì„‡28. »»»≈¿«¿¿««¬≈»

שום 21) רואה שאינו מאחר להבא, גם זו בדרכו יאחז אלא
במעשיו. מתוך 22)עוול או בושה מתוך מזמינו שהעני

שהוא  בשעה אצלו ואוכל לו נענה והוא עימו, לסעוד נימוס
לבעליה. גם מספיקה אינה שהסעודה גזל 23)יודע לא

לעולם. זה על בתשובה יהרהר לא ולכן ממש,
להשתמש;25)במשכונו.24) אסור עשיר של בעבוטו גם

נפחתים  ודמיו ערך בעל כרגיל שהוא עשיר של עבוטו אלא
משום  בו מהשתמש ממילא נזהר הוא תשמיש, ידי על
כגון  ברזל, עשוי כרגיל שהוא עני של עבוטו כן לא גזילה;
מורה  הוא - ערך פחותי שהם וכדומה, ומחרישה קרדום
נפחתים  דמיהם אלה גם כי לב, על שם ואינו לעצמו היתר

פב:). מציעא (בבא תשמיש ערווה.26)מרוב מן ריבוי
ברכות 27) (ירושלמי, הם עבירה סרסורי שני והעין הלב

ה). הלכה א, (שבת 28)פרק זה בעוון חז"ל הפליגו וכבר
צז.).

.‰CLnÈ Ì˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ»≈
CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ô‰Ó L¯ÙÏ Ì‰ ÌÈL˜Â „ÈÓz Ì‰È¯Á‡«¬≈∆»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»ƒ

Úc Ôlk Ô‰Â ,Ô‰a ˜a„È ‡nL Ô‰Ó ¯‰f‰Ï Ì„‡˙B »»¿ƒ»≈≈∆∆»ƒ¿«»∆¿≈À»≈
˙eÏÈÎ¯ :Ô‰ el‡Â .„‡Ó „Ú ˙BÚ¯29Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,30, »«¿…¿≈≈¿ƒ¿»»«

‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÏÚ·e ,‰ÓÁ ÏÚ·e31;ÚL¯Ï ¯aÁ˙n‰Â , ««≈»«««¬»»»»¿«ƒ¿«≈»»»
‡e‰ .BaÏa ÌÈÓL¯ Ì‰Â ÂÈNÚnÓ „ÓBÏ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ«¬»¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
e¯‡a ¯·Îe ."ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â" :‰ÓÏL ¯Ó‡L∆»«¿……¿…∆¿ƒƒ≈«¿»≈«¿
Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡ Ïk CÈ¯vL ÌÈ¯·c ˙BÚc ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿…»∆

.‰·eLzŒÏÚ·Ï ¯ÓÁÂŒÏ˜ ,„ÈÓz»ƒ«»…∆¿««¿»

בעיירות.29) המחזר כרוכל זה אל מזה והולך דברים הטוען
ז,30) פרק דעות (הלכות כמבואר חבירו, בגנות המספר

ב). כלשון 31)הלכה לחבירו, להרע מחשבות החושב
בלחמו  עץ נשחיתה מחשבות: חשבו עלי כי הכתוב:

יט). יא, (ירמיה החיים מארץ ונכרתנו

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,‰·eLz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚnL32‡l‡ ;d˙B‡ ∆¿«¿ƒ∆«¿»≈¿ƒ»∆»

‰·eLzŒÏÚa ‰Ê È¯‰ ,Ô‰Ó ‰·eLz Ì„‡ ‰NÚ Ì‡33, ƒ»»»»¿»≈∆¬≈∆««¿»
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈÂ34. ¿∆≈∆»»«»

אפשרית.32) לבלתי לנמנע, אותה עושין שאמרו 33)אין
פאה  (ירושלמי, התשובה בפני העומד דבר כל אין חז"ל:

א). הלכה א, ג).34)פרק פרק (סוף לעיל כמבואר

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בחירתו 1) את שוללת אינה ה' ידיעת האדם; ביד שהבחירה
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.Klnl ziWtg dxigA DpWi m`d xwgl Wi dxigAd oiprA§¦§©©§¦¨¥©£Ÿ©¦¤§¨§¦¨¨§¦§¤¤

אחד, לכל ושייך וכו'" הוא גדול "עיקר הבחירה אחד מצד
כל  על ה' ביד מלך "לב הכתוב דיבר מלא מקרא ולאידך
השכל  מצד הוא מוכרח ענין ובנוסף, יטנו" יחפוץ אשר
"לבו  - המלך בידי הוא כולו העם של שגורלו כיון הפשוט
יפקיר  שהקב"ה יתכן לא הרי - ישראל" קהל כל לב הוא

וודאי  אלא יחיד של לבחירתו העם גורל שהנהגתו את צ"ל
בחירתו  מצד ולא וברשותו הקב"ה של בידו היא המלך של

חפשית. בחירה למלך יש אם צע"ג ולכן המלך. של
וכן  חפשית בחירה לו נתנה למלך הנוגעים בענינים וי"ל:
אגג  במעשה ה' רצון על לעבור הי' יכול ששאול מצינו
הוא  עמלק מלחמת כי הקים" לא דברי "את הכתוב ובלשון
עמלק" למלחמת קודם מלך "מינוי - למלך הקשור ענין

שאול. ידי על אלא להתקיים יכלה ולא
דוד  לו ועלתה באחת "שאול הגמ' דברי לפרש יש וכן
קשורה  היתה שאול של ה"אחת" כי לו" עלתה ולא בשתים
דוד  של השתיים משא"כ כנ"ל, ה' מאת פרטי ציווי לקיום
ישראל  עם להנהגת הקשורים ענינים הם ודהסתה" "דאורי'
מלמעלה  ההסתה וכן במלכות מורד דין לאורי' שהרי
ולכן  ישראל עם לכלל הנוגע ענין היא ישראל את למנות
בענין  למלך בחירה יש אם כנ"ל וצע"ג דוד, ע"כ נענש לא

העם. הנהגת
.n oniq rcnd xtq zekln oii

.‡BÓˆÚ ˙Bh‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰e˙ Ì„‡ ÏÎÏ ˙eL¿̄¿»»»¿»ƒ»»¿««¿
‰ˆ¯ Ì‡Â ;B„Èa ˙eL¯‰ - ˜Ècˆ ˙BÈ‰ÏÂ ‰·BË C¯„Ï¿∆∆»¿ƒ¿«ƒ»¿¿»¿ƒ»»
˙eL¯‰ - ÚL¯ ˙BÈ‰ÏÂ ‰Ú¯ C¯„Ï BÓˆÚ ˙Bh‰Ï¿««¿¿∆∆»»¿ƒ¿»»»¿

B„Èa2„Á‡k ‰È‰ Ì„‡‰ Ô‰" :‰¯Bza ·e˙kL ‡e‰ . ¿»∆»«»≈»»»»»¿««
Ì„‡ ÏL ‰Ê ÔÈÓ Ô‰ :¯ÓBÏk ;"Ú¯Â ·BË ˙Ú„Ï epnÓƒ∆»««»»¿«≈ƒ∆∆»»
,ÔÈÚ‰ ‰Êa BÏ ‰ÓBc ÈL ÔÈÓ ÔÈ‡Â ÌÏBÚa „ÈÁÈ ‰È‰»»»ƒ»»¿≈ƒ≈ƒ∆¿∆»ƒ¿»

iLBÓˆÚÓ ‡e‰ ‡‰3·Bh‰ Ú„BÈ Bz·LÁÓ·e BzÚ„a ∆¿≈≈«¿¿«¿¿«¬«¿≈««
·kÚiL ÈÓ ÔÈ‡Â ıÙÁ ‡e‰L ‰Ó Ïk ‰NBÚÂ ,Ú¯‰Â¿»«¿∆»«∆»≈¿≈ƒ∆¿«≈
Ôt" - ‡e‰ŒÔkL ÔÂÈÎÂ .Ú¯‰ B‡ ·Bh‰ ˙BNÚlÓ B„Èa¿»ƒ«¬«»»¿≈»∆≈∆

."B„È ÁÏLÈƒ¿«»

לג:),2) (ברכות שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכל
בימי  לו יארעו אשר ומאורעותיו האדם מקרי כל כלומר:
או  חכם עשיר, או עני קצר, או ארוך להיותו כגון: חייו,
- רשע או צדיק להיות אבל הוא; שמים בידי הכל - טיפש
שני  לפניו נתן האדם. ביד מסר זאת שמים, בידי אינו
- המות ודרך החיים דרך הרע, ודרך הטוב דרך דרכים:

שם). רש"י, (מלשון יבחר באשר לו יבחר את 3)והוא
עצמו  דברי לפי רבינו, שאב ממנו" "כאחד של זה פירושו
שתירגם  אונקלוס מתרגום (פ"ח), אבות למסכת בהקדמתו

" הכתוב: È„ÈÁÈאת ‰Â‰ Ì„‡ Ë·בעלמא‰‡ Ú„ÈÓÏ ‰ÈÓ≈
.˘È·Â.מאתנו כאחד הוא: הרווח שפירושו בעוד

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek Fl dpEzp mc` lM zEWx"§¨¨¨§¨

בהלכות  החופשית הבחירה ענין כתב מדוע להבין: צריך
שהם  המצוות "כל כתב שבו המדע ספר ובסוף תשובה
הוא  חפשית הבחירה והלא ע"ה" רבינו משה דת  עיקר
לכאורה  לו והי' והמצוה" התורה עמוד והוא . . גדול "עיקר

מדע. ספר שבריש התורה יסודי בהלכות לכותבו
היא  ותשובה בחירה בין שהשייכות לומר יש בפשטות
השכר  הציווי, בכלל שייך בחירה לאדם שיש מצד שרק
שלא  על במעשיו אשמה הרגשת לאדם אין ואם והעונש,
תנאי  שהיא מעשיו על חרטה גם במילא לו אין בטוב בחר

לתשובה.
בהלכות  הבחירה ענין שסידר לומר יש יותר ובעומק
האמתית  שהתשובה נוסף, ענין ולהשמיע לרמז תשובה
חיצונית  סיבה מפני ולא בחירה מתוך לבא צריכה
תשובה  שעושה כגון תשובה לעשות האדם את שהכריחה
ש"יעיד  היא האמתית התשובה כי כח" "מכשלון או מיראה
ואם  לעולם" החטא לזה ישוב שלא תעלומות יודע עליו
שלא  גמור בטחון כאן אין לתשובתו חיצונית סיבה היתה
בענין  כאן דווקא מאריך ולכן לעולם. החטא לזה ישוב
בחירתו  מצד רק באה אמתית תשובה כי חפשית הבחירה
עליו  שבאו וייסורים צרות מצד ולא האדם של החפשית

ח"ו.
אחרי  לאחיו ראובן דברי על הקושיה לישב יש עפ"ז
ראינו  אשר אחינו על אנחנו אשמים "אבל ואמרו: שהתוודו
אל  לאמר אלכם אמרתי "הלא שאמר: כו'" נפשו צרת
ולכאורה, נדרש" הנה דמו וגם שמעתם ולא בילד תחטאו
שחטאו, מודים שמצטערים, אחרי בדבריו יש תועלת מה

הדין. את עליהם ומצדיקים
לבא  צריכה האמיתית שהתשובה לאחיו לומר שרצה אלא
דרך  על כעת, עליהם שבאה צרה בגלל ולא בחירה מתוך
"בשקו  עסוק שהי' בחירה, מתוך שהיתה שלו תשובתו
צרות  עליו שיבואו עד חיכה ולא חטאו על ובתעניתו"
עתה  ומשמיעם בחירה, מתוך תשובה עשה אלא ויסורים

הנכונה. התשובה שהיא
.199 cenr 'l wlg zegiy ihewl

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

zrcl ,EPOn cg`M did mc`d od :dxFYA aEzMW `Ed . ."¤¨©¨¥¨¨¨¨¨§©©¦¤¨©©
."rxe aFh¨¨

ק  חקירה, ספרי בכמה אין מבואר שלגוי וחסידות, בלה,
"כאחד  שהוא מצד ליהודי ניתן הבחירה כח כי בחירה

ביהודי. רק שייך זה וענין ממנו"
.246 cenr a"l wlg zegiy ihewl
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.·Ê ¯·c Ez·LÁÓa ¯·ÚÈ Ï‡ÈLtË ÌÈ¯ÓB‡L ,‰ ««¬…¿«¬«¿¿»»∆∆¿ƒƒ¿≈
ÈÓÏb ·¯Â ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡4ŒLB„w‰L ,Ï‡¯NÈŒÈa À»»¿…»¿≈¿≈ƒ¿»≈∆«»

B˙i¯a ˙lÁzÓ Ì„‡‰ ÏÚ ¯ÊBb ‡e‰ŒCe¯a5˙BÈ‰Ï »≈«»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿
Èe‡¯ Ì„‡ Ïk ‡l‡ .Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡ - ÚL¯ B‡ ˜Èc«̂ƒ»»≈«»»≈∆»»»»»

ea¯ ‰LÓk ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï BÏ6ÌÚ·¯Èk ÚL¯ B‡7B‡ , ƒ¿«ƒ¿∆«≈»»¿»»¿»
ÏÎÒ B‡ ÌÎÁ8ÈÏÈÎ B‡ ,È¯ÊÎ‡ B‡ ÔÓÁ¯ B‡ ,9B‡ »»»»«¬»«¿»ƒƒ«

ÚBL10˙BÚc‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ ,11e‰tÎiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡Â .12 «¿≈¿»»«≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈
ÈMÓ „Á‡Ï BÎLBnL ÈÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ¯ÊB‚ ‡ÏÂ¿…≈»»¿…ƒ∆¿¿∆»ƒ¿≈

ÌÈÎ¯c‰13BÊŒÈ‡Ï ‰ËB BzÚcÓe BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»≈«¿ƒ«¿∆¿≈
‡Ï ÔBÈÏÚ ÈtÓ" :¯Ó‡ e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‰ˆ¯iL C¯„∆∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿¿»»«ƒƒ∆¿…

"·Bh‰Â ˙BÚ¯‰ ‡ˆ˙14ÏÚ ¯ÊBb ‡¯Ba‰ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk , ≈≈»»¿«¿«≈«≈≈«
‡e‰ŒÔkL ÔÂÈÎÂ ;Ú¯ ˙BÈ‰Ï ‡ÏÂ ·BË ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰»»»ƒ¿¿…ƒ¿«¿≈»∆≈
CÎÈÙÏe ,BÓˆÚ ˙‡ „ÈÒÙ‰ ‡e‰ ‡ËBÁ‰ ‰Ê ,‡ˆÓ -ƒ¿»∆«≈ƒ¿ƒ∆«¿¿ƒ»
‰NÚM ‰Ó ÏÚÂ ÂÈ‡ËÁ ÏÚ ÔB˜Ïe ˙Bk·Ï BÏ Èe‡»̄ƒ¿¿≈«¬»»¿««∆»»
‰Ó" :ÂÈ¯Á‡ ·e˙kL ‡e‰ .‰Ú¯ dÏÓ‚e BLÙÏ¿«¿¿»»»»∆»«¬»«

ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i15ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,"'B‚Â ƒ¿≈»»»¿¿»«¿»«ƒ
Èe‡¯ - ˙BÚ¯‰ Ïk eÈNÚ ezÚcÓe ,eÈ„Èa e˙eL¯e¿≈¿»≈ƒ«¿≈»ƒ»»»»
‰zÚ ˙eL¯‰L ,eÚL¯ ·ÊÚÏÂ ‰·eL˙a ¯ÊÁÏ eÏ»«¬…ƒ¿»¿«¬…ƒ¿≈∆»¿«»

eÈ„Èa16eÈÎ¯„ ‰NtÁ" :ÂÈ¯Á‡ ·e˙kL ‡e‰ . ¿»≈∆»«¬»«¿¿»¿»≈
."'B‚Â ‰·eLÂ ‰¯B˜ÁÂ¿«¿»¿»»¿

יסודי 4) הלכות (עיין צורה. בלי כגולם שהם מדעת, נבערים
ה"ח). פ"ד, בגורל 5)התורה המאמינים הפטליסטים, הם

בעולם, המתרחש כל של קדומה בגזירה (פטום), עיוור
ומזלו. גורלו לשנות האדם ביד מצינו 6)ושאין שכן

מעשי  יגיעו מתי לומר: חייב מישראל ואחד אחד "שכל
כה). פ' (תדב"א ויעקב יצחק אברהם, אבות: למעשי

הרבים.7) את והחטיא שחטא הקשה 8)בןֿנבט זה על
"אותו  טז:): (נדה אמרו חז"ל הלא מימוניות": "הגהות בעל
טיפה  ונוטל שמו "לילה" ההריון על הממונה מלאך
עליה: תהא מה זו "טיפה ואומר: הקב"ה לפני ומעמידה
משמע  בפירוש הרי - וכו' טיפש" או חכם חלש, או גבור
בעל  מביא הזאת הסתירה את ליישב שמים? בידי זה שגם
מרוטנברג  מאיר ר' רבו לו שתירץ התירוץ את "ההגהות"
כאן  שאמר "מה והוא: אינזיסהיים, במגדל אסור בהיותו
בסכלות, או בחכמה לאחוז - פירושו סכל" או "חכם רבינו:
עורף; להן לפנות או והחכמה, התורה על לשקוד כלומר:
(נדה  שאמרו ומה האדם. ביד וזה - ברע או בטוב לבחור
טיפש", או "חכם להיות האדם על גוזר שהקב"ה טז:),

- בהכנה טיפש או חכם לב לו לעשות בידי כוונתם: וזה
מתחילת  בכשרון מחונן יהיה שהאדם שייתכן שמים".
מחייב  זה אין אבל חכמה, לב לו עשה שה' כלומר: לידתו,
לא  לעולם למודיו, על ישקוד לא אם כי בפועל. חכם שיהא
וכן  מטבעו. בכח חכם שהוא זאת למרות בפועל חכם יהיה
בור  ימיו כל שיישאר מחייבו זה אין טיפש בלב שנולד אדם
ידועות  למעלות יגיע וילמד, יתאמץ אם אלא ועםֿהארץ;
או  מעלה בעל בטבע נולד האדם אין "כי החכמה. בסולם
מן  מלאכה בעל מטבעו נולד שאינו כמו חסרון, בעל
או  למעלה מוכן בטבע יוולד אפשר אבל המלאכות,

פ"ח). לאבות, בהקדמתו רבינו (לשון קמצן 9)לחסרון"

ה"א).10)נפרז. פ"א, דעות הלכות (ראה פזרן. נדיב
אותו.12)המידות.11) והרע.13)שיכריח הטוב
שכר 14) למתן כוונתם אין כאן, האמורים והטוב" "הרעות

של  והטובים הרעים המעשים אלא ה', מאת הבא עונש או
בחיים,15)האדם. גורלו ועל ה' על להתאונן לו שאין

לעצמו  גרם ובזה לבו, ובזדון ברצונו שעשה חטאיו על אלא
לו. הגיע אשר רשע.16)כל דרך ולעזוב במעשים לפשפש

.‚‰Ê ¯·„Â17„enÚ ‡e‰Â ,‡e‰ ÏB„b ¯wÚ18‰¯Bz‰ ¿»»∆ƒ»»¿««»
˙‡ ÌBi‰ EÈÙÏ Èz˙ ‰‡¯" :¯Ó‡pL ,‰Âˆn‰Â¿«ƒ¿»∆∆¡«¿≈»«ƒ¿»∆«∆
,"ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" :·È˙Îe ,"ÌÈiÁ‰««ƒ¿ƒ¿≈»…ƒ…≈ƒ¿≈∆«
˙BNÚÏ Ì„‡‰ ıtÁiL ÏÎÂ .ÌÎ„Èa ˙eL¯‰L ,¯ÓBÏk¿«∆»¿¿∆¿∆¿…∆«¿…»»»«¬

ÌÈÚ¯ ÔÈa ,ÌÈ·BË ÔÈa - ‰NBÚ ,Ì„‡‰ Èa ‰NÚnÓ19. ƒ«¬≈¿≈»»»∆≈ƒ≈»ƒ
‰Ê Ì··Ï ‰È‰Â ÔzÈ ÈÓ" :¯Ó‡ ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»ƒ¿»∆¡«ƒƒ≈¿»»¿»»∆

"Ì‰Ï20‡ÏÂ Ì„‡‰ È· ‰ÙBk ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏk , »∆¿«∆≈«≈∆¿≈»»»¿…
¯eÒÓ Ïk‰ ‡l‡ ,‰Ú¯ B‡ ‰·BË ˙BNÚÏ Ô‰ÈÏÚ ¯ÊB‚≈¬≈∆«¬»»»∆»«…»

.Ì‰Ï»∆

ויכלתו.17) כרצונו לעשות בידו שעליו 18)שהברירה
ומצוותיה. התורה מאליה 19)נשענת באה והברכה

רבי  שאמר הוא הרע. לעושה - והקללה הטוב, לעושה
נותן" אנכי "ראה הפסוק: על פ"ד) (דבריםֿרבה, אלעזר
"מפי  שעה באותה בסיני, הזה הדבר הקב"ה משאמר וגו':
הרעה  באה מאליה אלא - והטוב" הרעות תצא לא עליון

הטובה. עושה על - והטובה הרעה, עושה כאילו 20)על
בהם. אלא תלוי הדבר אין

.„B‡ ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰ ÏÚ ¯ÊB‚ ‰È‰ Ï‡‰ el‡ƒ»≈»»≈«»»»ƒ¿«ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ CLBnL ¯·c ÌN ‰È‰ el‡ B‡ ;ÚL»̄»ƒ»»»»»∆≈∆»»»

Bz„ÏBz ¯wÚa21ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ C¯„Ï22ÚcÓÏ B‡ ,23ÔÓ ¿ƒ««¿¿∆∆ƒ«¿»ƒ¿««ƒ
‰Ú„Ï B‡ ,˙BÚcn‰24‰NÚÓÏ B‡ ,˙BÚc‰ ÔÓ25ÔÓ ««»¿≈»ƒ«≈¿«¬∆ƒ

È¯·B‰ ÌÈLth‰ ÌalÓ ÌÈ„BaL BÓk ,ÌÈNÚn‰««¬ƒ¿∆ƒƒƒ»«ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÓL26:ÌÈ‡È·p‰ È„ÈŒÏÚ eÏ ‰eˆÓ ‰È‰ C‡È‰ - »«ƒ≈«»»¿«∆»«¿≈«¿ƒƒ

eÎÏz Ï‡Â ÌÎÈÎ¯„ e·ÈËÈ‰ !CÎ ‰NÚz Ï‡Â CÎ ‰NÚ¬≈»¿««¬∆»≈ƒ«¿≈∆¿«≈¿
,ÂÈÏÚ ¯Ê‚ ¯·k B˙i¯a ˙lÁzÓ ‡e‰Â !ÌÎÚL¯ È¯Á‡«¬≈ƒ¿¬∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«»»

Bz„ÏBz B‡27ÊeÊÏ ¯LÙ‡ È‡L ¯·„Ï B˙B‡ CLÓz «¿ƒ¿…¿»»∆ƒ∆¿»»
‰ÊŒÈ‡·e ?dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ‰È‰ ÌB˜n ‰Óe ?epnÓƒ∆«»»»¿»«»À»¿≈∆
¯ÎN ÌlLÓ B‡ ÚL¯‰ ÔÓ Ú¯Ù ËtLÓ ‰ÊÈ‡Â ÔÈ„ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»»¿«≈»»

ËtLÓ ‰NÚÈ ‡Ï ı¯‡‰ Ïk ËÙBL‰ ?˜ÈcvÏ28!? ««ƒ¬≈»»»∆…«¬∆ƒ¿»
‰Ó Ïk ‰NBÚ Ì„‡‰ ‰È‰È C‡È‰ :¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…«≈«ƒ¿∆»»»∆»«
ÌÏBÚa ‰NÚÈ ÈÎÂ - BÏ ÌÈ¯eÒÓ ÂÈNÚÓ eÈ‰ÈÂ ıtÁiL∆«¿…¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿ƒ≈»∆»»
:¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,BˆÙÁ ‡ÏÂ BB˜ ˙eL¯· ‡lL ¯·c»»∆…ƒ¿¿…∆¿¿«»≈
,Úc !?"ı¯‡·e ÌÈÓMa ‰NÚ '‰ ıÙÁ ¯L‡ Ïk"…¬∆»≈»»«»«ƒ»»∆«
ÔÈ¯eÒÓ eÈNÚnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰NÚÈ BˆÙÁk Ïk‰L∆«…¿∆¿≈»∆¿««ƒ∆«¬≈¿ƒ
Áe¯‰Â L‡‰ ˙BÈ‰Ï ıÙÁ ¯ˆBi‰L ÌLk ?„ˆÈk !eÏ»≈«¿≈∆«≈»≈ƒ¿»≈¿»«
,‰hÓÏ ÌÈ„¯BÈ ı¯‡‰Â ÌÈn‰Â ,‰ÏÚÓÏ ÌÈÏBÚƒ¿«¿»¿««ƒ¿»»∆¿ƒ¿«»

ÏbÏb‰Â29ÌÏBÚ‰ ˙Bi¯a ¯‡L ÔÎÂ ,ÏebÚa ··BÒ ¿««¿«≈¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»
Ô‚‰Ók ˙BÈ‰Ï30Ì„‡‰ ˙BÈ‰Ï ıÙÁ ‰Îk - Ba ıÙÁL ƒ¿¿ƒ¿»»∆»≈»»»≈ƒ¿»»»

,BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈ¯eÒÓ ÂÈNÚÓ ÏÎÂ B„Èa B˙eL¿̄¿»¿»«¬»¿ƒ¿…ƒ¿∆
BzÚ„·e BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ ,CLBÓ ‡ÏÂ ‰ÙBÎ ‡Ï…∆¿…≈∆»≈«¿¿«¿
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.˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡‰L Ïk ‰NBÚ ,Ï‡‰ BÏ Ô˙pL∆»«»≈∆…∆»»»»«¬
- ‰·BË ‰NÚ Ì‡ :ÂÈNÚÓ ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈc CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»»»
‡e‰ .BÏ ÔÈÚ¯Ó - ‰Ú¯ ‰NÚ Ì‡Â ;BÏ ÔÈ·ÈËÓ¿ƒƒ¿ƒ»»»»¿≈ƒ
Ìb" ;"ÌÎÏ ˙‡f ‰˙È‰ ÌÎ„iÓ" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L∆«»ƒ≈ƒ∆¿∆»¿»…»∆«
:‰ÓÏL ¯Ó‡ ‰Ê ÔÈÚ·e ."Ì‰ÈÎ¯„a e¯Áa ‰n‰≈»»¬¿«¿≈∆¿ƒ¿»∆»«¿……
E‡È·È ‰l‡ŒÏkŒÏÚ Èk Ú„Â ...E˙e„ÏÈa ¯eÁa ÁÓN"¿«»¿«¿∆¿«ƒ«»≈∆¿ƒ¬
Ák E„Èa LiL Úc :¯ÓBÏk ;"ËtLna ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ«ƒ¿»¿««∆≈¿»¿…«

ÔÈc‰ ˙‡ ÔzÏ ‰z‡ „È˙ÚÂ ,˙BNÚÏ31! «¬¿»ƒ«»ƒ≈∆«ƒ

לידתו.21) מראשית באדם הטבועה סגולה או תכונה טבעו.
רע.22) או להשקפה 23)טוב החכמות; מן לחכמה

ודעות. להקשות 24)באמונות ואין נפש. תכונת מידה,
ה"ב), פ"א, דעות (הלכות למעלה רבינו שכתב ממה
טבע  לפי ברייתו מתחילת לאדם שהן מהן "יש שבדעות
שכתב  מה לומר: שיש - כאן שכתב ממה ההיפך שזה גופו"
כגון: מצוה, או עוון בהן יפול שלא הדעות באותן יתכן שם
להוצאת  (הערה בהן וכיוצא חריפות עצלות, עצבות,

יום.25)מנטובה). יום אדם בידי החוזים 26)העשויים
ואין  האדם נולד שבו במזל תלוי הכל האומרים בכוכבים

ומזגו.27)לשנותו. טוב 28)טבעו שכר ישלם למה
מדעתו  שלא שעשה מעשים על יענישהו למה או לאדם,
רבינו  כותב - יודע "ואני קדומה. גזירה בהכרח אלא ורצונו,
מחכמי  יחידים דברי שתמצאו שאפשר - מאגרותיו באחת
ובמשנה  קנו.), (שבת כגון: בתלמוד, ע"ה רבותינו האמת,
גרמו  אדם של לידתו שבעת מהם שמשמע ובמדרשות,
לאדם  ראוי ואין בעיניכם... זה יקשה אל - וכך כך הכוכבים
ויתלה  בהן הראיות נתאמתו שכבר דעת של דברים להניח
דבר, ממנו שנתעלם שאפשר ע"ה, החכמים מן יחיד בדברי
מן  פסוקים שכמה תראו הלא וכדומה. רמז בהם שיש או
שאי  דעת של בראיות שנודע ולפי כפשוטם; אינם התורה
(אונקלוס) המתרגם תרגמו כפשוטו, הדבר שיהיה אפשר

ולעולם אותו, סובלת שהדעת „Â˙Úענין Ì„‡ ÍÈÏ˘È Ï‡
"¯ÂÁ‡Ï ‡ÏÂ ÌÈÙÏ Ô‰ ÌÈÈÚ‰ ÈÎ ,ÂÈ¯Á‡,הרמב"ם (אגרות

כו). עמ' ליפסיאה, המקיף 29)דפוס התשיעי הגלגל הוא
וארבע  עשרים במשך המהירה בתנועתו העולם כל את
יסודי  (הלכות כמבואר היומי, הגלגל גם ונקרא שעות,

ה"א). פ"ג, מששת 30)התורה בהן שהטביע טבען כפי
(פ"ח). אבות למסכת רבינו הקדמת השווה בראשית. ימי

סג:).31) (שבת

.‰Ïk Ú„BÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‡Ï‰Â :¯Ó‡z ‡nL∆»…««¬…«»»≈«»
B‡ ˜Ècˆ ‰È‰È ‰fL Ú„È ‰È‰iL Ì„˜Â ,‰È‰iM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿∆»«∆∆ƒ¿∆«ƒ
È‡ - ˜Ècˆ ‰È‰i ‡e‰L Ú„È Ì‡ :Ú„È ‡Ï B‡ ÚL»̄»…»«ƒ»«∆ƒ¿∆«ƒƒ

˜Ècˆ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡32‰È‰iL Ú„iL ,¯Ó‡z Ì‡Â ; ∆¿»∆…ƒ¿∆«ƒ¿ƒ…«∆»«∆ƒ¿∆
ÏÚ ¯·c‰ Ú„È ‡Ï È¯‰ - ÚL¯ ‰È‰iL ¯LÙ‡Â ,˜Èc«̂ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆»»¬≈…»««»»«

BÈ¯a33‰cÓ ı¯‡Ó ‰k¯‡ BÊ ‰Ï‡L ˙·eLzL ,Úc ?34 À¿«∆¿«¿≈»¬À»≈∆∆ƒ»
ÌÈÓ¯ ÌÈ¯¯‰Â ÌÈÏB„b ÌÈ¯wÚ ‰nÎÂ ,ÌÈ ÈpÓ ‰·Á¯e¿»»ƒƒ»¿«»ƒ»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»ƒ
‰Ê ¯·„a ÔÈ·‰Ïe Ú„ÈÏ ‰z‡ CÈ¯ˆ Ï·‡ ;da ÌÈÈeÏz¿ƒ»¬»»ƒ«»≈«¿»ƒ¿»»∆

ÈL ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k :¯ÓB‡ È‡L35È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ∆¬ƒ≈¿»≈«¿¿∆∆≈ƒ≈ƒ¿¿≈
‡È‰L ‰ÚcÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ,‰¯Bz‰«»∆«»»≈≈«ƒ≈»∆ƒ
‡e‰ ‡l‡ ;ÌÈL ÌzÚ„Â Ì‰L Ì„‡ŒÈ·k epnÓ ıeÁƒ∆ƒ¿≈»»∆≈¿«¿»¿«ƒ∆»

Ì„‡ ÏL BzÚc ÔÈ‡Â ,„Á‡ BzÚ„Â BÓL ,‰lÚ˙Èƒ¿«∆¿¿«¿∆»¿≈«¿∆»»
Ák ÔÈ‡L ÌLÎe .BÈ¯a ÏÚ ‰Ê ¯·c ‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«ƒ»»∆«À¿¿≈∆≈…«

˙zÓ‡ ‡ˆÓÏÂ ‚ÈN‰Ï Ì„‡a36Èk" :¯Ó‡pL ,‡¯Ba‰ »»»¿«ƒ¿ƒ¿…¬ƒ««≈∆∆¡«ƒ
‚ÈN‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ Ck - "ÈÁÂ Ì„‡‰ È‡¯È ‡Ï…ƒ¿«ƒ»»»»»»≈…«»»»¿«ƒ

BzÚc ‡ˆÓÏÂ37Èk" :¯Ó‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .‡¯Ba ÏL ¿ƒ¿…«¿∆≈∆«»ƒ»«ƒ
."ÈÎ¯c ÌÎÈÎ¯„ ‡ÏÂ ÌÎÈ˙B·LÁÓ È˙B·LÁÓ ‡Ï…«¿¿««¿¿≈∆¿…«¿≈∆¿»»

ÔkL ÔÂÈÎÂ38Ú„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ák ea ÔÈ‡ - ‡e‰ ¿≈»∆≈≈»…«≈«≈«≈«
Ï·‡ ;ÌÈNÚn‰Â ÌÈ‡e¯a‰ Ïk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»»«¿ƒ¿««¬ƒ¬»
ÔÈ‡Â ,Ì„‡‰ „Èa Ì„‡‰ ‰NÚnL ,˜ÙÒ ‡Ïa Ú„≈«¿…»≈∆«¬≈»»»¿«»»»¿≈
˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ¯ÊB‚ ‡ÏÂ BÎLBÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿¿…≈»»«¬

Ck39„·Ïa ˙c‰ ˙Ïa˜ ÈtÓ ‡ÏÂ .40,‰Ê ¯·c Ú„B »¿…ƒ¿≈«»««»ƒ¿««»»∆
‰Ê ÈtÓe .‰ÓÎÁ‰ È¯·cÓ ˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ‡l‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«»¿»ƒ¿≈∆
ÈÙk ÂÈNÚÓ ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcL ,‰‡e·pa ¯Ó‡∆¡««¿»∆»ƒ∆»»»««¬»¿ƒ
È¯·c ÏkL ¯wÚ‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú¯ Ì‡Â ·BË Ì‡ ÂÈNÚÓ«¬»ƒ¿ƒ«¿∆»ƒ»∆»ƒ¿≈

.Ba ÔÈÈeÏz ‰‡e·p‰«¿»¿ƒ

בהכרח,32) זאת מחייבת הקדושֿברוךֿהוא של ידיעתו כי
ברצונו? תלוי והכל בבחירתו חפשי שהאדם אמרנו והרי

שלם 33) שהוא הקדושֿברוךֿהוא אצל כזה דבר ייתכן ולא
השלימות. יא,34)בתכלית (איוב הכתוב כלשון מידתה,

שם.35)ט). בביאורנו וראה י, מציאותו 36)הלכה
האמתית. ידיעתו.37)ומהותו באדם 38)אופן כח שאין

והראב"ד  הבורא. של ידיעתו ואופן דעתו ולהבין להשיג
אדם  שאין חכמים: מנהג המחבר זה נהג "לא ואמר: השיג
בשאלות  החל והוא להשלימו. ידע ולא בדבר מתחיל
היה  וטוב לאמונה; והחזירו בקושיא הדבר והניח קושיות
ויניח  לבם יעורר ולא התמימים בתמימות הדבר להניח לו
זה". על בלבם הרהור יבוא אחת שעה ואולי בספק, דעתם
ליישב  כחו את עצמו הראב"ד מנסה השגתו את שגמר אחר
"וכל  ואומר: מסיים הוא אבל הנדונה, החמורה השאלה את
השאלה  את לסתור התאמצות כל כלומר: שוה", איננו זה
לעורר  כלל כדאי ואין הן רפויות התשובות היא. לשוא
מצאה  הראב"ד השגת בהפסדן. יוצא ששכרן כאלה שאלות
נכתבה  שלימה וספרות והמחקרית, התלמודית בספרות הד
הריב"ש, שו"ת (ראה הסתומה. רבינו תשובת את לבאר
מגין  וה"כסףֿמשנה" מ"טו). פ"ג, אבות תיו"ט, קיח; סימן
נתכוון, שרבינו לתרץ "ויש ואומר: זו רבינו תשובת על
לכן  דעתו, ותבלבל זו קושיא לו תקשה אדם איזה שאם
זו  שאלה מטבע שאין שידע כדי אלה דברים לפניו הציע

היות - כאלה שאלות לשאול אין ולכן ·ÁÎÂליישבה, ÔÈ‡˘
Ú„ÂÈ ÍÈ‡ :Ú„ÈÏ ובעל ומעשיהם". הברואים כל הקב"ה

שרבינו  ואומר, הנידון הענין את יפה מסביר המלך" "עבודת
ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó Ô‡Î ‚‰- בקושיא הדבר הניח שלא רק ולא

משרשה: השאלה את עקר אלא - הראב"ד משיגו כדברי
מההשגה  למעלה שהם דברים לבאר כאן בא לא רבינו
(דבר  ה"נמנע" בגדר שהוא ענין על פה עמד אלא האנושית,
ש"הידיעה" אפשר איך והוא: להיות), אפשר שאי
כפול  שתים תאמר: כאילו זה הלא יחד, יתאימו ו"הבחירה"
הוא  נמנע דבר וכל "נמנע", דבר שזה שלש, - הן שתים
לפי  "נמנע" דבר זה אמת, רבינו: השיב זה ועל שקר?
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כבר  שהוכח מאחר אולם האנושית; השגתנו וכח ידיעתנו
ושה  הקב"ה, של ידיעתו כידיעתנו לא למעלה כי יא

"נמנע" שאלת כאן אין שוב - מציאותו כידיעת מהשגתנו
עסק  לנו אין זו ובכגון מהשגתנו, למעלה שהיא שאלה אלא

פתרונן. למצוא בןֿאדם בהן ילאה לשוא כי הוא 39)כלל,
והרשות  צפוי "הכל מ"טו): פ"ג, (אבות עקיבא רבי שאמר
בניֿאדם, מעשי כל ויודע צופה שה' פי על שאף - נתונה"
כרצונו  רשע או צדיק להיות לאדם נתונה הרשות זאת בכל
רבינו, (מפירוש בחירתו את שוללת הקב"ה של ידיעתו ואין

גרידא.40)שם). שבלב אמונה מתוך
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didIX dn lM rcFi `Ed KExA WFcTd `lde :xn`Y `OW"¤¨Ÿ©©£Ÿ©¨¨¥©¨©¤¦§¤
.'Ek didIW mcwŸ¤¤¦§¤

מדה  מארץ ארוכה זו שאלה ש"תשובת כתב ובהמשך
דבר  להשיג יכולה אדם של דעתו ואין . . ים מני ורחבה
כל  הקב"ה ידע היאך לידע כח בנו אין בוריו על זה

כו'". והמעשים הברואים
המחבר  זה נהג ש"לא הראב"ד קושית א: קשה ולכאורה

כו'". . . בקושיא הדבר והניח . . החכמים מנהג
במפרשים  ומבוארת פשוטה זו לקושיא התשובה הרי ב:
להיפך  ולא מהמעשה מסובבת הידיעה הקב"ה אצל שגם
ממילא, כאחד ועתיד הווה עבר ית' שאצלו מכיון אלא
שוללת  שידיעתו לא אבל הבחירה היתה כבר ית' לגביו
כח  בנו אין זו שאלה שתשובת כתב מדוע וא"כ הבחירה,

כו'. לידע
מסובבת  שהידיעה הנ"ל הכלל בזה: הביאור לומר ויש
שהקב"ה  אחר ושייכת השכל גדרי פי על הוא מהדבר
ידיעתו  הרי הצמצום קודם אבל השכל, בגדרי עצמו צמצם
הדבר  שיודע מכיון אלא מהדבר שמסובבת בגלל אינה
בתירוצם  הנ"ל שהמפרשים י"ל ועפ"ז עצמו. שיודע מצד
כאן  הרמב"ם שכתב מה אבל הצמצום שאחר בידיעה דברו
בענין  מדבר כו' מדה מארץ ארוכה זה דבר  שתשובת
הדבר  יודע שהקב"ה זה וענין הצמצום, שלפני הידיעה
יכולה  אדם של דעתו שאין דבר הוא עצמו, שיודע מצד

בוריו. על להשיגו
.an oniq rcn xtq zekln oii

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
האדם 1) היות לכאורה, שמשמעותם, הפסוקים ביאור

במעשיו. מוכרח

.‡Ô‰L ,ÌÈ‡È· È¯·„·e ‰¯Bza LÈ ‰a¯‰ ÌÈ˜eÒt¿ƒ«¿≈≈«»¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈
‰Ê ¯wÚ ÔÈ¯˙BÒk ÔÈ‡¯2,Ì„‡‰ ·¯ Ô‰a ÔÈÏLÎÂ , ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»∆…»»»

¯ÊB‚ ‡e‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L Ô‰Ó ÔzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ¿«¬∆««¿»≈∆∆«»»≈
ÏL BaÏ ÔÈ‡LÂ ,‰·BË B‡ ‰Ú¯ ˙BNÚÏ Ì„‡‰ ÏÚ«»»»«¬»»»¿∆≈ƒ∆
È‡ È¯‰Â .‰ˆ¯È ¯L‡ ÏÎÏ B˙Bh‰Ï BÏ ¯eÒÓ Ì„‡»»»¿«¿…¬∆ƒ¿∆«¬≈¬ƒ
Ô˙B‡ Ïk Le¯t Ú„z epnnL ,ÏB„b ¯wÚ ¯‡·Ó¿»≈ƒ»»∆ƒ∆≈«≈»»
‰È„Ó ÈL‡ B‡ „Á‡ Ì„‡L ÔÓÊa :ÌÈ˜eÒt‰«¿ƒƒ¿«∆»»∆»«¿≈¿ƒ»

BzÚcÓ ‰NBÚL ‡ËÁ ‡ËBÁ‰ ‰NBÚÂ ,ÌÈ‡ËBÁ¿ƒ¿∆«≈≈¿∆∆ƒ«¿
Ú¯t‰Ï Èe‡¯ - eÚ„B‰L BÓk BBˆ¯·e3,epnÓ ƒ¿¿∆«¿»¿ƒ»«ƒ∆

,‡ËÁ LÈ .Ú¯tÈ CÈ‡ Ú„BÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â¿«»»≈«≈ƒ»≈≈≈¿
‰f‰ ÌÏBÚa B‡ËÁ ÏÚ epnÓ ÌÈÚ¯ÙpL Ô˙B ÔÈc‰L∆«ƒ≈∆ƒ¿»ƒƒ∆«∆¿»»«∆

BÙe‚a4BBÓÓa B‡5ÌÈpËw‰ ÂÈ·a B‡6ÏL ÂÈaL ; ¿¿»¿»»«¿«ƒ∆»»∆
ÏÏÎÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ˙Úc Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈpËw‰ Ì„‡»»«¿«ƒ∆≈»∆««¿…ƒƒƒ¿«
- "˙eÓÈ B‡ËÁa LÈ‡" :·È˙Îe ,Ô‰ BÈ˜k ,˙BˆÓƒ¿¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆¿»

LÈ‡ ‰NÚiL „Ú7ÔÈÚ¯ÙpL Ô˙B ÔÈc‰L ,‡ËÁ LÈÂ . «∆≈»∆ƒ¿≈≈¿∆«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ
˜Ê ÌeL ÂÈÏÚ ¯·BÚÏ ÔÈ‡Â ,‡a‰ ÌÏBÚÏ epnÓƒ∆»»«»¿≈»≈»»∆∆
‰f‰ ÌÏBÚa epnÓ ÔÈÚ¯ÙpL ,‡ËÁ LÈÂ .‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈¿∆ƒ¿»ƒƒ∆»»«∆

‡a‰ ÌÏBÚÏÂ8. ¿»»«»

כרצונו:2) ולהיות לחיות האדם של החפשית הבחירה עיקר
רשע. או צדיק טוב, או ואשלמה 3)רע כפעלו. לו לשלם

להון. ואפרע יונתן: מתרגם יא), מא, (תהלים להם
שונים.4) וחליים מיחושים עליו נפסדים 5)שבאים נכסיו

וכלים. לטמיון יורדים אבותם.6)או בעוון שמתים
בעוון 7) שימות לו אפשר "איש" לכלל הגיע שלא זמן וכל

- יומתו" בחטאו "איש תצא): (ספרי, אמרו וכן אבותיו.
וכן  אבותם. בעוון מתים קטנים עצמם: בעוון מתים גדולים
ובנותיו  בניו מכעס וינאץ ה' וירא ע"ב: ח, כתובות במסכת
על  כועס - לקב"ה מנאצים שאבות דור יט) לב, (דברים

קטנים. כשהם ומתים ובנותיהם עולם 8)בניהם הוא
אלא  שם ושאין מותו, אחרי לאדם הבא העולם, הנפשות:

ה"ח). (פ"ח, לקמן כמבואר בלבד, נפש חיי

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na9;‰·eL˙ ‰NÚ ‡lL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…»»¿»
ÒÈ¯˙k ‰·eLz‰ - ‰·eL˙ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡10ÈÙa ¬»ƒ»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈

˙eÚ¯t‰11,BBˆ¯·e BzÚcÓ ‡ËBÁ Ì„‡‰L ÌLÎe . «À¿»¿≈∆»»»≈ƒ«¿ƒ¿
BBˆ¯·e BzÚcÓ ‰·eL˙ ‰NBÚ ‡e‰ Ck12. »∆¿»ƒ«¿ƒ¿

חטאותיו.9) על ממנו מגן 10)שנפרעים יקדמנה ולא מגן.
בתריסין. יקדמינה ולא תרגומו: לב), יט, (מלכיםֿב

מ"יא).11) פ"ד, חיצוני.12)(אבות מכריח וכח אונס ללא

.‚ÌÈ‡ËÁ B‡ ÏB„b ‡ËÁ Ì„‡ ‡ËÁiL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆∆¡»»»≈¿»¬»ƒ
‡‰iL ,˙Ó‡‰ Ôic ÈÙÏ ÔÈc‰ ÔziL „Ú ,ÌÈa«̄ƒ«∆ƒ≈«ƒƒ¿≈««»¡∆∆¿≈

ÔBÚ¯t‰13‰NÚL el‡ ÌÈ‡ËÁ ÏÚ ‡ËBÁ‰ ‰fÓ «≈»ƒ∆«≈«¬»ƒ≈∆»»
ÔÈ‡Â ‰·eLz‰ epnÓ ÔÈÚBnL ,BzÚcÓe BBˆ¯aƒ¿ƒ«¿∆¿ƒƒ∆«¿»¿≈
„·‡ÈÂ ˙eÓiL È„k ,BÚL¯Ó ·eLÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿»≈ƒ¿¿≈∆»¿…«
¯Ó‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ‡e‰ .‰NÚiL B‡ËÁa¿∆¿∆«¬∆∆«»»»«

"'B‚Â ‰f‰ ÌÚ‰ ·Ï ÔÓL‰" :e‰ÈÚLÈ È„ÈŒÏÚ14ÔÎÂ , «¿≈¿«¿»«¿≈≈»»«∆¿¿≈
Ó eÈ‰iÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏ ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ
ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c ÌÈÊB·e15˙ÓÁ ˙BÏÚ „Ú ÂÈ‡È·a ƒ¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»«¬¬«

ÌBˆ¯a e‡ËÁ :¯ÓBÏk ;"‡t¯Ó ÔÈ‡Ï „Ú BnÚa '‰¿««¿≈«¿≈¿«»¿ƒ¿»
,‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏ e·iÁ˙pL „Ú ,ÚLÙÏ ea¯‰Â¿ƒ¿ƒ¿…««∆ƒ¿«¿ƒ¿…«≈∆«¿»
˜fÁ‡ È‡Â" :‰¯Bza ·e˙k CÎÈÙÏ .‡t¯n‰ ‡È‰L∆ƒ««¿≈¿ƒ»»«»«¬ƒ¬«≈
Ú¯‰Â ‰lÁz BÓˆÚÓ ‡ËÁL ÈÙÏ - "‰Ú¯t ·Ï ˙‡∆≈«¿…¿ƒ∆»»≈«¿¿ƒ»¿≈«
‰ÓkÁ˙ ‰·‰" :¯Ó‡pL ,Bˆ¯‡a ÌÈ¯b‰ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«»ƒ¿«¿∆∆¡«»»ƒ¿«¿»

ÚÓÏ ÔÈc‰ Ô˙ - "BÏ16Ú¯ÙpL „Ú epnÓ ‰·eLz‰ »««ƒƒ¿…««¿»ƒ∆«∆ƒ¿«
‰ÓÏÂ .BaÏ ˙‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˜fÁ CÎÈÙÏ ,epnÓƒ∆¿ƒ»ƒ≈«»»∆ƒ¿»»
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‰NÚÂ ÁlL :¯ÓB‡Â ‰LÓ „Èa BÏ ÁÏBL ‰È‰»»≈«¿«∆¿≈«««¬≈
‰z‡ ÔÈ‡ :‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ¯·Îe !‰·eLz¿»¿»»««»»≈«»
ÌÏe‡Â .'B‚Â ÈzÚ„È EÈ„·ÚÂ ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,ÁlLÓ¿«≈«∆∆¡«¿«»«¬»∆»«¿ƒ¿¿»
,ÌÏBÚ‰ È‡·Ï ÚÈ„B‰Ï È„k ?"EÈz„ÓÚ‰ ˙‡Ê ¯e·Úa«¬…∆¡«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿»≈»»
,‡ËBÁÏ ‰·eLz‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÚBnL ÔÓÊaL∆ƒ¿«∆≈««»»«¿»«≈
‰lÁza ‰NÚL BÚL¯a ˙eÓÈ ‡l‡ ,·eLÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»»∆»»¿ƒ¿∆»»«¿ƒ»

BÏ eÈ‰L ˙BBÚ ÈÙÏ ,ÔBÁÈÒ ÔÎÂ .BBˆ¯a17·iÁ˙ , ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿«≈
EÈ˜Ï‡ '‰ ‰L˜‰ Èk" :¯Ó‡pL ,‰·eLz‰ ÔÓ BÚÓÏ¿»¿ƒ«¿»∆∆¡«ƒƒ¿»¡…∆

"B··Ï ˙‡ ın‡Â BÁe¯ ˙‡18ÈÙÏ ,ÌÈÚk‰ ÔÎÂ . ∆¿ƒ≈∆¿»¿≈«¿«¬ƒ¿ƒ
‰ÓÁÏÓ eNÚL „Ú ,‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓ Ô‰È˙B·ÚBz¬≈∆»«≈∆«¿»«∆»ƒ¿»»
˙‡ ˜fÁÏ ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó Èk" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÌÚƒƒ¿»≈∆∆¡«ƒ≈≈»¿»¿«≈∆
."ÌÓÈ¯Á‰ ÔÚÓÏ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‰ÓÁÏn‰ ˙‡¯˜Ï ÌaÏƒ»ƒ¿««ƒ¿»»ƒƒ¿»≈¿«««¬ƒ»
ÚÓ ,ÚLÙÏ ea¯‰L ÈÙÏ ,e‰iÏ‡ ÈÓÈa Ï‡¯NÈ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»≈ƒ≈≈ƒ»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿…«»«
‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,‰·eLz ÚLÙÏ ÌÈa¯n‰ Ô˙B‡Ó≈»««¿ƒƒ¿…«¿»∆∆¡«¿«»
Ô‰Ó zÚÓ :¯ÓBÏk ,"˙Èp¯Á‡ ÌaÏ ˙‡ ˙aÒ‰¬ƒ…»∆ƒ»¬…«ƒ¿«»«¿»≈∆

‰·eLz‰19‰Ú¯t ÏÚ Ï‡‰ ¯Ê‚ ‡lL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»ƒ¿≈»≈∆…»«»≈««¿…
‡ÏÂ ,Bˆ¯‡a ‡ËÁÏ ÔBÁÈÒ ÏÚ ‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈÏ Ú¯‰Ï¿»«¿ƒ¿»≈¿…«ƒ«¬…¿«¿¿…

·ÈÚ˙‰Ï ÌÈÚk‰ ÏÚ20„·ÚÏ Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡ÏÂ , ««¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»≈«¬…
e·iÁ˙ ÌlÎÂ ,ÔÓˆÚÓ e‡ËÁ Ôlk ‡l‡ - Ì"ekÚ«∆»À»»¿≈«¿»¿À»ƒ¿«¿

.‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏƒ¿…«≈∆«¿»

שלא 14)העונש.13) כדי יבין, ולא נכוחות יראה שלא
הקב"ה  אין שלפעמים בזה אנו רואים יירפא. ולא ישוב

רשעתם.רוצ  גודל מפני וזהו החוטאים, של בתשובתם ה
שלא 16)ומתקלסים.15) הקב"ה שראה "כיון ומצינו:

אמר  - ואילך מכאן הראשונות, המכות מחמש בו חזר
שאפרע  כדי לבו, מחזיק אני לשוב ירצה אם אפילו - הקב"ה
פ"יג) (שם, דרשו וכן פ"יא). (שמותֿרבה, ממנו" הדין כל
יוחנן: רבי אמר - לבו" את הכבדתי אני "כי הפסוק: על
שיעשה  ממנו היתה "לא לומר: למינים פה פתחון מכאן
שיעשה  - לבו?!" את הכבדתי אני כי נאמר: שהרי תשובה,
לו  אמר לבו?!" את הכבדתי אני כי נאמר: שהרי תשובה,
הוא  - ללצים אם אלא מינים! של פיהם ייסתם לקיש: ריש
ראשונה, פעם באדם בו מתרה "הקב"ה לד): (משליג, יליץ
התשובה, מן לבו נועל והוא - בו חוזר ואינו שלישית שניה,

שחטא". מה ממנו לפרוע שבאו 17)כדי בטרם עוד
לגבולו. על 18)בניֿישראל ישראל בידי אותו תת למן

היה: חטאו שכל החושבים כרבים לא המרובים. עוונותיו
הם  תמהים ולכן בגבולו, עבור לבניֿישראל נתן שלא
את  אימצו השמים מן הלא סיחון, נענש מדוע ושואלים:
לבו  את אימץ וה' מכבר קשה עונש שנתחייב אלא - לבבו?
חובו, ממנו לגבות מקום למצוא כדי בישראל גם להתגרות
רבינו  (מדברי הקודמים חטאיו על ישראל בידי ונהרג

פ"ח). לאבות, האדם 19)בהקדמתו מן התשובה ומניעת
גופו  אברי תנועת של וביטולה כמניעתה היא רצונו וביטול
אצל  שמצינו כמו כרצונו, להניעם יוכל שלא עונש בתור
(מלכיםֿ אליו להשיבה יכול ולא ידו שיבשה בןֿנבט ירבעם
בסנוורים  שהוכו י) יט, (בראשית סדום באנשי וכן ד). יג, א
שם). רבינו, (מדברי הפתח את למצוא יכלו ולא

תועבה.20) מעשי לעשות

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã
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פרעה  של מעשיו חומרת לתאר רצה אם להבין: צריך
הפסוקים  לציין הי' צריך תשובה ממנו נמנעה שבגללם
הבן  "כל ישראל עם כלפי החמורים פשעיו את המתארים
"הבה  שאמר ומה וכד' כו'" תשליכוהו היאורה הילוד
נטילת  המצדיק כך כל חמור ענין אינו לו" נתחכמה

ממנו. הבחירה
בו  שנהגו פרעה של המיוחד עונשו מסביר שבזה אלא,

"שה  כיון מידה" כנגד ואמר "מידה ". . כנגדי והתריס רשיע
נלקחה  לכן, ית' במציאותו כפר בקולו" אשמע אשר ה' "מי
ומצד  לפרעה, לו" "נתחכמה של באופן הבחירה ממנו
ההתחכמות) (שהו"ע אדם" בני על עלילה "נורא ית' שהוא
ממנו  נלקחה אדם של ובמחשבותיו בבחירתו גם השולט
בו  שנזרקה הרעה שהמחשבה הרגיש שלא עד הבחירה
בחירתו  מצד ולא מלמעלה לו" נתחכמה "הבה מצד היא
שהראהו  ה' במציאות כפירתו על עונש והוא החפשית

ובחירתו. מחשבתו את גם ומכוון שנמצא
.37 dxrd 63 cenr 'e wlg zegiy ihewl

.„Ì˙lÙ˙a ÌÈ‡È·p‰Â ÌÈ˜Ècv‰ ÔÈÏ‡BL ‰Ê ÔÈÚÎe¿ƒ¿»∆¬ƒ««ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ»»
Ì¯ÊÚÏ '‰ ˙‡Ó21:„Âc ¯Ó‡L BÓk ;˙Ó‡‰ ÏÚ ≈≈¿»¿»«»¡∆¿∆»«»ƒ

C¯c È‡ËÁ ÈeÚÓÈ Ï‡ :¯ÓBÏk ,"Ek¯c '‰ È¯B‰"≈ƒ«¿∆¿««ƒ¿»ƒ¬»«∆∆
„eÁÈÂ Ek¯c Ú„‡ ‰pnnL ,˙Ó‡‰22‰Ê ÔÎÂ .EÓL »¡∆∆ƒ∆»≈««¿¿¿ƒ¿∆¿≈∆

Ò˙ ‰·È„ Áe¯Â" :¯Ó‡LÈÁe¯ ÁÈpz :¯ÓBÏk ,"ÈÎÓ ∆»«¿«¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿««ƒ«ƒ
EÈˆÙÁ ˙BNÚÏ23ÈÚÓÏ È‡ËÁ ÈÏ eÓ¯‚È Ï‡Â , «¬¬»∆¿«ƒ¿¿ƒ¬»«¿»¿≈ƒ

È„Èa ˙eL¯‰ ‰È‰z ‡l‡ ,‰·eLzÓ24¯ÊÁ‡L „Ú ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿¿»ƒ«∆∆¡…
‰ÓBc‰ Ïk BÊ C¯c ÏÚÂ .˙Ó‡‰ C¯c Ú„‡Â ÔÈ·‡Â¿»ƒ¿≈«∆∆»¡∆¿«∆∆»«∆

.el‡ ÌÈ˜eÒÙÏƒ¿ƒ≈

הנכונה.21) הדרך את למצוא אותם של 22)לסייע כסופו
שמך". ליראה לבבי "יחד חפצה.23)הפסוק: ונו"א:

טוב.24) מרצון מעשיה העושה נדיבה", "רוח של כמשמעה

.‰‰¯BÈ Ôk ÏÚ ,'‰ ¯LÈÂ ·BË" :„Âc ¯Ó‡L ‰Ê e‰Óe«∆∆»«»ƒ¿»»«≈∆
"'B‚Â ÌÈÂÚ C¯„È .C¯ca ÌÈ‡hÁ25ÁÏML ‰Ê ? «»ƒ«»∆«¿≈¬»ƒ¿∆∆»«

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe '‰ ÈÎ¯c ÌÈÚÈ„BÓ Ì‰Ï ÌÈ‡È·¿ƒƒ»∆ƒƒ«¿≈«¬ƒƒ»
;ÔÈ·‰Ïe „ÓÏÏ Ák Ì‰a Ô˙pL ,„BÚÂ .‰·eL˙aƒ¿»»∆»«»∆…«ƒ¿…¿»ƒ
ÈÎ¯„a CLÓ ‡e‰L ÔÓÊ ÏkL ,Ì„‡ ÏÎa BÊ ‰cnL∆ƒ»¿»»»∆»¿«∆ƒ¿»¿«¿≈
‡e‰Â .Ì˙B‡ Û„B¯Â Ô‰Ï ‰e‡˙Ó - ˜„v‰Â ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«∆∆ƒ¿«∆»∆¿≈»¿
- ¯‰hÏ ‡a :‰Î¯·Ï ÌB¯ÎÊ eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó«∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ«≈

B˙B‡ ÔÈÚiÒÓ26.¯·c‰ ÏÚ ¯ÊÚ BÓˆÚ ‡ˆÓÈ :¯ÓBÏk , ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿∆¿»««»»
È¯‰ - "Ì˙‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ" :‰¯Bza ·e˙k ‡BÏ‰Â«¬»«»«¬»¿ƒ…»¬≈

¯Ê‚27ÌÚ‰ Ì˜Â" :·È˙Îe ?Ú¯ ˙BNÚÏ ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ »«««ƒ¿ƒƒ«¬»¿ƒ¿»»»
ÏÚ ¯Ê‚ È¯‰ - "ı¯‡‰ ¯Î È‰Ï‡ È¯Á‡ ‰ÊÂ ‰f‰«∆¿»»«¬≈¡…≈≈«»»∆¬≈»««

Ï‡¯NÈ28?Ô‰Ó Ú¯Ù ‰nÏÂ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÏ ƒ¿»≈«¬…»ƒ«»¿»»ƒ¿«≈∆
‡e‰ ‰È‰iL ,Úe„i‰ ÈBÏt LÈ‡ ÏÚ ¯Ê‚ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…»««ƒ¿ƒ«»«∆ƒ¿∆
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„·ÚÏ ÌÈBf‰ Ô˙B‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,‰Bf‰«∆∆»»∆»¿∆»≈»«ƒ«¬…
‰È‰ ‡Ï ,„·ÚÏ ‰ˆ¯ ‡Ï el‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ…»»«¬……»»

BÚÈ„B‰ ‡ÏÂ ,„·BÚ29ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó ‡l‡ ‡¯Ba‰30. ≈¿…ƒ«≈∆»ƒ¿»∆»
Ô‰· ‰È‰È ‰f‰ ÌÚ‰ :¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆∆»≈»»«∆ƒ¿∆»∆
¯Ê‚ ¯·k ÚL¯‰ ¯Ó‡È ‰Ê ÈtÓ ‡Ï .ÌÈÚL¯e ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿≈∆…«»»»¿»ƒ¿«
eÈ‰iL ‰LÓÏ ÚÈ„B‰L ÈtÓ ,ÚL¯ ‰È‰iL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿∆»»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ¿
ÔBÈ·‡ ÏcÁÈ ‡Ï Èk ¯Ó‡pL ÔÈÚk .Ï‡¯NÈa ÌÈÚL¿̄»ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»∆∆¡«ƒ…∆¿«∆¿

ı¯‡‰ ·¯wÓ31Ô˙B‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÈi¯ˆn‰ ÔÎÂ . ƒ∆∆»»∆¿≈«ƒ¿ƒƒ»∆»¿∆»≈»
Ú¯‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï el‡ ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈÚ¯n‰Â ÌÈ¯ˆn‰«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ…»»¿»«
‡l‡ ,Úe„È LÈ‡ ÏÚ ¯Ê‚ ‡lL ;B„Èa ˙eL¯‰ ,Ì‰Ï»∆»¿¿»∆…»««ƒ»«∆»
.Ì‰Ï ‡Ï ı¯‡a „aÚzL‰Ï „È˙Ú BÚ¯Ê ÛBqL BÚÈ„B‰ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈¿∆∆…»∆

e¯Ó‡ ¯·Îe32Ú„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ì„‡a Ák ÔÈ‡L , ¿»»«¿∆≈…«»»»≈«≈«≈«
.˙BÈ‰Ï ÔÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿»ƒ»¬ƒƒƒ¿

בבחירתו 25) לא כי משמע, האלה הכותבים מתוך הלא
דרכו? תלויה האדם של לח:).26)החפשית (יומא

גזר 27) "שלא שאמר: (ה"ג), למעלה רבינו דברי על מוסב
ומרצונו  מעצמו שחטא אלא לישראל", להרע פרעה על האל
שה' אנו רואים הלא - התשובה את ממנו למנוע הדין ונתן

במצרים? ועינויים בניֿישראל עבדות על זה 28)גזר גם
ישראל  "וכן שם: שנאמר ההיא, ההלכה דברי על מוסב
- התשובה" את לפשוע המרבים מאותם מנע אליהו בימי
לעבוד  מכבר זה עליהם גזר ה' כי משמע, זה ממקרא הלא

אותם? ענש ומדוע הארץ, נכר רבינו.29)אלוהי למשה
ורשעים 30) ה' עובדי צדיקים ורעים: טובים בו שיהיו

ע"ז. הכרח 31)עובדי מזה אין אבל עולם: של כמנהגו
המצרים  "וענין יאמר: הראב"ד אביון. יהיה אחד שכל כלל,
אמר: הבורא כי הוא: מהם אחד עמו. ונימוקיו שאלה" אינה
וטיבעו  מהם והמיתו בפרך בהם עבדו והם - אותם" "ועינו
לרעה  עזרו והם מעט קצפתי אני שנאמר: כענין מהם,
מוצאים  אנו כזה נתחייבו. ולפיכך - טו) א, (זכריה
ישראל  שיהיו הקב"ה גזר "כך פ"ל): (שמותֿרבה
עליהם  עמדו - ויחזירם שירצה עד במצרים משועבדים
כבעבדים  בהם לנהוג היה ה': להם אמר בחוזק. ושיעבדום
מעט  קצפתי אני אלא - הגזירה שתשלם עד צרכיהם ויעשו

לרעה". עזרו הגדולה 32)והם שאלתו על רבינו חוזר כאן
והבחירה": "הידיעה שאלת היא ה"ה): (פ"ה, לעיל הנזכרת
כבר  ידע שה' אחרי ברע. טו בטוב לבחור לאדם אפשר איך
שוללת  ה' ידיעת הלא רשע. או צדיק יהיה שזה מראש
צדיק  להיות לאדם לו אפשר ואי האדם, בחירת את בהכרח
שכן, נאמר: ואם רשע? שיהיה מראש ה' שידע אחרי
ואינה  בוריה על אינה ה' שידיעת יוצא הרי - שאפשר
שאם  לומר: ברצותו זו לשאלה רבינו כאן וחזר שלימה?
האיש  את מחייבת ה' גזירת שאין להוכיח הצלחנו אמנם
סוף  סוף שוללת המוקדמת ידיעתו אבל רשע, להיות הפרטי
אמרנו  וכבר משיב: הוא זה ועל כרחו? בעל  בחירתו את
רבינו  דברי והשווה (שם), לעיל עיין וכו'. באדם כח שאין
ראיותיו  את רבינו סיכם זה פרק סיום עם כ). ח"ג, (מו"נ
הרע  או הטוב לעשות בבחירתו חפשי שהאדם המכריעות,
הדרכים. משני לאחד וימשכנו שיכפהו מי ואין כרצונו,

עד  רבינו בעיני מבוססת כך כל היא זו מוסכמת הנחה
דברים  המניח "וכל מתשובותיו: באחת עליה שיאמר
שחיברנו, המדע" וב"ספר אבות למס' בפרושנו שביארנו
מן  בהגדה ומחפש הולך והוא עולם, יסודי על בנויים שהם
מן  אחד בדברי או המדרשים, מן במדרש או ההגדות,
דברינו  על בה שישיב אחת מילה שימצא עד ז"ל הגאונים
ודי  לדעת, עצמו מאבד אלא אינו - ותבונה דעת דברי שהם
דפוס  קנט, סימן הרמב"ם (תשובות לנפשו" שעשה מה לו

ליפסיא).

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."?odn rxtp dOle .dxf dcFar carl l`xUi lr xfB ixd"£¥¨©©¦§¨¥©£Ÿ£¨¨¨§¨¨¦§©¥¤

ה' פרק תשובה בהלכות זו שאלה תירץ כבר ולכאורה
יודע  שיהיה וקודם שיהיה מה כל יודע שהקב"ה "שאף
ידיעתו  אין כי מכרחת ידיעתו שאין כו' צדיק יהיה שזה
עליו". גוזר ולא מושכו הקב"ה (ידיעת) ואין כו' כידיעתנו
של  בדיבורו בא הדבר כשאין דווקא שזהו לומר ויש
הרמב"ם  כלשון בו" "גזר הרי בדיבור בא אם אבל הקב"ה
ידוע  איש על גזר "שלא האחר לתירוץ כאן הוצרך ולכן כאן

כו'".
.3 dxrd 132 cenr 'd wlg zegiy ihewl

á"ôùú'ä ïåéñ 'æ éðù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעלת 1) מעולה כמה תשובה; בעל אדם התנהגות

התשובה.

.‡,e¯‡aL BÓk BÏ ‰e˙ Ì„‡ Ïk ˙eL¯e ÏÈ‡B‰ƒ¿»»»¿»¿∆≈«¿
ÂÈÙa ˙BcÂ˙‰Ïe ‰·eLz ˙BNÚÏ Ì„‡ ÏczLÈƒ¿«≈»»«¬¿»¿ƒ¿«¿ƒ

ÂÈtk ¯ÚÏÂ ÂÈ‡ËÁÓ2‡e‰Â ˙eÓiL È„k ,ÂÈ‡ËÁÓ ≈¬»»¿ƒ¿…«»≈¬»»¿≈∆»¿
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈÂ ,‰·eLzŒÏÚ·««¿»¿ƒ¿∆¿«≈»»«»

לג,2) (ישעיה בשוחד מתמוך כפיו נוער הכתוב: מלשון
גם  אלא לבד, שפתיים" ב"וידוי די לא כלומר: טו),

ועוון. חטא מכל להתרחק

.·,˙eÓÏ ‰ËB ‡e‰ el‡k BÓˆÚ Ì„‡ ‰‡¯È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆»»«¿¿ƒ∆»
B˙ÚLa ˙eÓÈ ‡nLÂ3CÎÈÙÏ ,B‡ËÁa „ÓBÚ ‡ˆÓÂ ¿∆»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿¿ƒ»
„iÓ ÂÈ‡ËÁÓ ·eLÈ4,·eL‡ ÔÈ˜Ê‡Lk ,¯Ó‡È ‡ÏÂ ; »≈¬»»ƒ»¿……«¿∆«¿ƒ»

¯Ó‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .ÔÈ˜ÊiL Ì¯Ë ˙eÓÈ ‡nL∆»»∆∆∆«¿ƒ∆¿……»«
"ÌÈ·Ï EÈ„‚· eÈ‰È ˙Ú ÏÎa" :B˙ÓÎÁa5. ¿»¿»¿»≈ƒ¿¿»∆¿»ƒ

עוד 3) שהספיק ובטרם כחוטא, בה עומד שהוא זו בשעה
בתשובה. יום 4)לחזור "שוב י) משנה ב, פרק (אבות

את  תלמידיו "שאלו קנג.): (שבת ואמרו מיתתך". לפני אחד
וכל  להם: אמר ימות? יום איזהו יודע אדם וכי אליעזר: רבי
ימיו  כל ונמצא מחר ימות שמא היום, ישוב שכן!

שיקראוך,5)בתשובה". עת בכל ומזומן מוכן שתהא כדי
במעשה  שעה בכל עצמך "התקן אומר: בפירושו ז"ל ורש"י
החכם  שלמה ומשל בשלום. תיכנס - היום תמות שאם טוב,
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לו  קבע ולא לסעודה המלך שהזמינו לאדם הזה הדבר את
וסך. ורוחץ כסותו מכבס מיד - פיקח או הוא חכם אם זמן,
שעה  כל יהיו וכן - הסעודה אל ייקרא עת עד מחר יום וכן
במסכת  רבותינו דרשוהו כך וסך. רחוץ והוא לבנים בגדיו

(שם). שבת"

.‚Ô‰a LiL ˙B¯·ÚÓ ‡l‡ ‰·eLz ÔÈ‡L ¯Ó‡z Ï‡«…«∆≈¿»∆»≈¬≈∆≈»∆
CÈ¯ˆL ÌLk ‡l‡ ;‰·‚e ÏÊ‚Â ˙eÊ ÔB‚k ,‰NÚÓ«¬∆¿¿¿»≈¿≈»∆»¿≈∆»ƒ
˙BÚ„a NtÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰ Ck ,el‡Ó ·eLÏ Ì„‡6 »»»≈≈»»ƒ¿«≈¿≈

k‰ ÔÓ ·eLÏÂ ,BÏ LiL ˙BÚ¯ÔÓe ‰·È‡‰ ÔÓe ÒÚ »∆∆¿»ƒ«««ƒ»≈»ƒ
Ïez‰‰ ÔÓe ‰‡w‰7„B·k‰Â ÔBÓn‰ ˙ÙÈ„¯Óe «ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿ƒ««»¿«»
˙BÏÎ‡n‰ ˙ÙÈ„¯Óe8CÈ¯ˆ Ïk‰ ÔÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈¿ƒ«««¬»¿«≈»∆ƒ«…»ƒ

LiL Ô˙B‡Ó ÌÈL˜ ˙BBÚ‰ el‡Â .‰·eL˙a ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»¿≈»¬»ƒ≈»∆≈
‡e‰ ‰L˜ ,el‡a Ú˜L Ì„‡L ÔÓÊaL ,‰NÚÓ Ô‰a»∆«¬∆∆ƒ¿«∆»»ƒ¿»¿≈»∆
Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .Ì‰Ó L¯ÙÏƒ¿…≈∆¿≈≈«¬…»»«¿

'B‚Â9." ¿

מגונות.6) הלהוט 8)ליצנות.7)מידות וסובא כזולל
הבריות. את ללסטם גם וסופו והשתייה, האכילה אחר

כגון:9) מחשבה, רק מעשה, בהן שאין עבירות כלומר:
ומושחתות. רעות מידות

.„˜Á¯Ó ‡e‰L ‰·eLzŒÏÚa Ì„‡ ‰n„È Ï‡Â¿«¿«∆»»««¿»∆¿À»
- ‰NÚL ˙B‡hÁ‰Â ˙BBÚ‰ ÈtÓ ÌÈ˜Ècv‰ ˙ÏÚnÓƒ«¬«««ƒƒƒ¿≈»¬¿««»∆»»
‡¯Ba‰ ÈÙÏ ‡e‰ „ÓÁÂ ·e‰‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡≈«»»≈∆»»¿∆¿»ƒ¿≈«≈
B¯ÎNL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÌÏBÚÓ ‡ËÁ ‡Ï el‡k¿ƒ…»»≈»¿…∆»∆¿»
L·ÎÂ epnÓ L¯Ùe ‡ËÁ‰ ÌÚË ÌÚË È¯‰L ,‰a¯‰«¿≈∆¬≈»««««≈¿≈«ƒ∆¿»«
,ÔÈ„ÓBÚ ‰·eL˙ŒÈÏÚaL ÌB˜Ó :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .B¯ˆÈƒ¿»¿¬»ƒ»∆«¬≈¿»¿ƒ

Ba „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡10:¯ÓBÏk , ≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¬…¿«
,ÌÏBÚÓ e‡ËÁ ‡lL el‡ ˙ÏÚnÓ ‰ÏB„b Ô˙ÏÚÓ«¬»»¿»ƒ«¬«≈∆…»¿≈»

.Ì‰Ó ¯˙BÈ Ì¯ˆÈ ˙‡ ÌÈL·Bk Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆

אמר 10) ולקרוב לרחוק שלום שלום שנאמר: לד:) (ברכות
ל"רחוק" שלום לומר: ה' הקדים יט). נז, (ישעיה ה'
שלום  שאמר בטרם עוד תשובה לבעל כלומר: שנתקרב,

אליו. קרוב תמיד שהיה גמור צדיק זהו ל"קרוב",

.‰Ï‡¯NÈ ÔÈ‡Â ,‰·eLz‰ ÏÚ eeˆ Ôlk ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒÀ»ƒ««¿»¿≈ƒ¿»≈
‰·eL˙· ‡l‡ ÔÈÏ‡‚11ÛBqL ,‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ ¯·Îe . ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆

,ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓe Ô˙eÏb ÛBÒa ‰·eLz ˙BNÚÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬¿»¿»»ƒ»≈ƒ¿»ƒ
,'B‚Â ÌÈ¯·c‰ Ïk EÈÏÚ e‡·È Èk ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»ƒ»…»∆»«¿»ƒ¿

."'B‚Â EÈ˜Ï‡ '‰ ·LÂ ...EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú z·LÂ¿«¿»«¡…∆¿»¡…∆¿

(11- תשובה עושים ישראל "אם אומר: אליעזר רבי
אם  יהושע: רבי לו אמר נגאלים. אין - לאו ואם נגאלים;
הקדושֿ אלא נגאלים?! אין - תשובה עושים ישראל אין
וישראל  כהמן קשות שגזירותיו מלך להם מעמיד ברוךֿהוא

למו  ומחזירם תשובה צז:).עושים (סנהדרין טב"

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."Liwl` 'd cr YaWe"§©§¨©¡Ÿ¤

במנין  התשובה מצות הרמב"ם מנה לא מדוע שהקשו יש

למצות  החיוב לכאורה מוכח זה מפסוק והלא המצוות
התשובה.

הנ"ל  שהפסוק כאן מבאר עצמו הרמב"ם בזה: והביאור
יעשו  גלותן שבסוף לישראל והבטחה דברים סיפור הוא
- המקרא סגנון פשט הוא כן כי עמו שטעמו וי"ל תשובה

הימים. באחרית יקרא אשר הדברים סיפור
בספרים  לע"ע מצאתי שלא ממה דמסתפינא ולולא
התשובה  על שהציווי בפשיטות י"ל לפענ"ד הנה בפירוש,
תקשו  לא וערפכם לבבכם ערלת את "ומלתם בפסוק הוא
את  ולהסיר הלב ערלת את למול ציווי שפירושו עוד"
כבר  אם הכתוב הגדיר ולא כבר. שישנה הערף קשיות
נכללו  ובמילא לא, או התשובה) (ענין בפועל לעבירה גרמו

זה.שני בציווי הענינים
הוא  המצוות במנין התשובה מצות הרמב"ם מנה שלא ומה
שהרי  כולה התורה לכל כולל ציווי היא שתשובה מפני
ומצות  התורה, מצוות כל לקיים האדם החלטת הוא עניינה
ד' שורש בסהמ"צ שכתב כמו הרמב"ם מנה לא כלליות

גו'. ומלתם הציווי ג"כ שם ומביא
.166 cenr h"l wlg .532 cenr h"i wlg zegiy ihewl

.Â‰ÈÎMÏ Ì„‡‰ ˙‡ ˙·¯˜nL ,‰·eLz ‰ÏB„b12, ¿»¿»∆¿»∆∆∆»»»«¿ƒ»
:¯Ó‡Â ,"EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¿»≈«¡…∆¿∆¡«
·eLz Ì‡" :¯Ó‡Â ,"'‰ Ì‡ È„Ú Ìz·L ‡ÏÂ"¿…«¿∆»«¿À¿∆¡«ƒ»
¯ÊÁz Ì‡ :¯ÓBÏk ,"·eLz ÈÏ‡ ,'‰ Ì‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿À≈«»¿«ƒ«¬…
˙‡ ˙·¯˜Ó ‰·eLz‰ .˜a„˙ Èa - ‰·eL˙aƒ¿»ƒƒ¿»«¿»¿»∆∆∆
,ÌB˜n‰ ÈÙÏ Èe‡N ‰Ê ‰È‰ LÓ‡ :ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒ∆∆»»∆»ƒ¿≈«»
,„ÓÁÂ ·e‰‡ ‡e‰ ÌBi‰Â ,‰·ÚB˙Â ˜Á¯Óe ıwLÓ¿À»¿À»¿≈»¿«»¿∆¿»

„È„ÈÂ ·B¯˜13ŒLB„w‰L ÔBLlaL ,‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ . »¿»ƒ¿≈«»≈∆«»∆«»
˙‡ ·¯˜Ó da ,ÌÈ‡ËBÁ‰ ˜ÈÁ¯Ó ‡e‰ŒCe¯a»«¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆
‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈa¯ ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa - ÌÈ·M‰«»ƒ≈»ƒ≈«ƒ∆∆¡«¿»»
Ì‰Ï ¯Ó‡È Ìz‡ ÈnÚ ‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡È ¯L‡ ÌB˜Óaƒ¿¬∆≈»≈»∆…«ƒ«∆≈»≈»∆

"ÈÁ Ï‡ Èa14e·˙k" :B˙ÚL¯a e‰ÈÎÈa ¯Ó‡Â . ¿≈≈»¿∆¡«ƒ»¿»¿ƒ¿»ƒ¿
È¯È¯Ú ‰f‰ LÈ‡‰ ˙‡15;"ÂÈÓÈa ÁÏˆÈ ‡Ï ¯·b ∆»ƒ«∆¬ƒƒ∆∆…ƒ¿«¿»»

Ì˙BÁ ‰„e‰È CÏÓ ÌÈ˜ÈB‰ÈŒÔ· e‰Èk ‰È‰È Ì‡"16 ƒƒ¿∆»¿»∆¿»ƒ∆∆¿»»
E˜z‡ Ì˘Ó Èk ÈÈÓÈ „ÈŒÏÚ17·ML ÔÂÈÎÂ ."'B‚Â ««¿ƒƒƒƒ»∆¿∆¿¿¿≈»∆»
Ba Ï·a¯Êa ¯Ó‡ ,B˙eÏ‚a18Ì‡ ‡e‰‰ ÌBia" : ¿»∆¡«ƒ¿À»∆¿««¿À

Ì‡ Èc·Ú Ï‡ÈzÏ‡LŒÔa Ï·a¯Ê EÁw‡ ˙B‡·ˆ '‰¿»∆»¬¿À»∆∆¿«¿ƒ≈«¿ƒ¿À
"Ì˙BÁk EÈzÓNÂ '‰19. ¿«¿ƒ«»

פו.).12) כל 13)(יומא מה): תהילים (ילקוט, מצינו וכן
מוסיף  הקדושֿברוךֿהוא שבידו מעבירה תשובה העושה
תשובה  משעשו קורח, בבני וראה בוא חביב. שם לו וקורא
לבני  שושנים על למנצח שנאמר: וידידים, שושנים נקראו:

א). מה, (תהילים ידידות שיר משכיל ובפסוק 14)קורח
רבתי, (פסיקתא אמרו וכן עמי". לאחיכם: "אמרו שלאחריו:
א, (הושע עמי לא אתם כי שאמר: הפה "הוא מד): פרק
(שם  אתה עמי - עמי ללא ואמרתי ואמר: וריפא חזר ט),
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כה). בנים 15)ב, לו יש אם בנים. מחוסר וגלמוד, בודד
(רד"ק). לו יהיה לא - לו אין ואם בחייו; ימותו -

והיא 16) "חותם", נקראת: הכתבים בה שחותמים הטבעת
בלילה. ולא ביום לא האדם מיד תסור אנתק 17)לא

משם. היה 18)ואסירך זרובבל שהרי דווקא, לאו בנו
בספר  כמפורש בןֿיכניה, בןֿאסיר, בןֿשאלתיאל, בןֿפדייה,
כבנים. הם הרי בנים בני אלא - יז) ג, (דבריֿהימיםֿא

בילקוט,19) הובאת כהנא, דרב (פסיקתא חז"ל ואמרו
וביטלה  הגזירה שביטלה תשובה "גדולה כב): ירמיה
ה', נאום אני, "חי שנאמר: - מניין? השבועה את השבועה,
משם  ימיני... יד על חותם בןֿיהויקים כניהו יהיה אם כי
מניין? הגזירה את וגו'. אקחך" ההוא ביום וכתיב: אתקנך;
"ובני  וכתיב: ערירי". הזה האיש את "כתבו שנאמר: -

וגו'. שאלתיאל" אסיר, יכניה:

.Ê‰lÚÓ ‰nk20‰Ê ‰È‰ LÓ‡ - ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ «»¿À»«¬««¿»∆∆»»∆
eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰Ó Ïc·ÓÀ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈∆∆¡«¬≈∆»
,‰Ú BÈ‡Â ˜ÚBˆ ;"ÌÎÈ‰Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa ÌÈÏÈc·Ó«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆≈¿≈«¬∆
˙BˆÓ ‰NBÚÂ ;"'B‚Â ‰lÙ˙ ea¯˙ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿¿ƒ»¿¿∆ƒ¿

ÔÈÙ¯BËÂ21˙‡Ê Lw· ÈÓ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÙa Ô˙B‡ ¿¿ƒ»¿»»∆∆¡«ƒƒ≈…
ÌÈ˙Ïc ¯bÒÈÂ ÌÎa Ì‚ ÈÓ" ;"È¯ˆÁ ÒÓ¯ ÌÎ„iÓƒ∆¿∆¿…¬≈»ƒ«»∆¿ƒ¿…¿»«ƒ
Ìz‡Â" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎMa ˜a„Ó ‡e‰ ÌBi‰Â ;"'B‚Â¿¿«À¿»«¿ƒ»∆∆¡«¿«∆
:¯Ó‡pL ,„iÓ ‰ÚÂ ˜ÚBˆ ;"ÌÎÈ‰Ï‡ '‰a ÌÈ˜·c‰«¿≈ƒ«¡…≈∆≈¿«¬∆ƒ»∆∆¡«
˙BˆÓ ‰NBÚÂ ;"‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â"¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆¿∆ƒ¿
¯·Î Èk" :¯Ó‡pL ,‰ÁÓNÂ ˙Áa Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒ»¿««¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ."EÈNÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‰ˆ»̄»»¡…ƒ∆«¬∆¿…∆»
‰„e‰È ˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ÌÈe‡˙nL∆ƒ¿«ƒ»∆∆∆¡«¿»¿»«ƒ¿«¿»

ÌÏBÚ ÈÓÈk ,ÌÈÏLe¯ÈÂ22"˙BiÓ„˜ ÌÈLÎe23. ƒ»»ƒƒ≈»¿»ƒ«¿…ƒ

הלשון.20) על נופל כמו:21)לשון ומרסקים, חובטים
ועולליהם  ג). משנה ג, פרק (חולין בכותל וטרפה דרסה
יטרפון  ועולמהון יונתן: תרגם א), יד, (הושע ירוטשו

משה.22)(הערוך). ה'23)בימי שקיבל שלמה, בימי
על  רבוצה הייתה מעלה של ואש ברצון קרבנותיהם את

כא:). (יומא כארי המזבח

.ÁÌÈÂÚÂ ÌÈÏÙL ˙BÈ‰Ï Ôk¯c ,‰·eL˙ŒÈÏÚa«¬≈¿»«¿»ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ
Ì‰ÈNÚÓa ÌÈÏÈÒk‰ Ô˙B‡ eÙ¯Á Ì‡ .¯˙BÈa¿≈ƒ≈¿»«¿ƒƒ¿«¬≈∆
,CÎÂ Ck ‰NBÚ ˙ÈÈ‰ LÓ‡ :Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿»¿»∆∆∆»ƒ»∆»»»

eLÈb¯È Ï‡ - CÎÂ Ck ¯ÓB‡ ˙ÈÈ‰ LÓ‡Â24‡l‡ ,Ô‰Ï ¿∆∆»ƒ»≈»»»««¿ƒ»∆∆»
ÔÓÊ ÏkL ;Ì‰Ï ˙eÎÊ BfL ÔÈÚ„BÈÂ ÌÈÁÓNe ÔÈÚÓBL¿ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ∆¿»∆∆»¿«
- Ô‰Ó ÌÈÓÏÎÂ e¯·ÚL Ì‰ÈNÚnÓ ÌÈLBa Ì‰L∆≈ƒƒ«¬≈∆∆»¿¿ƒ¿»ƒ≈∆
‡e‰ ¯eÓb ‡ËÁÂ .˙Ïcb˙Ó Ì˙ÏÚÓe ‰a¯Ó Ì˙eÎÊ¿»¿À»«¬»»ƒ¿«∆∆¿≈¿»

ÌÈBL‡¯‰ EÈNÚÓ ¯ÎÊ :‰·eLzŒÏÚ·Ï ¯ÓBÏ25B‡ ! «¿««¿»¿…«¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯·c ¯ÈkÊ‰Ï B‡ ,BLi·Ï È„k ÂÈÙÏ Ô¯ÈkÊ‰Ï¿«¿ƒ»¿»»¿≈¿«¿¿«¿ƒ¿»ƒ
Ïk‰ - ‰NÚ ‰Ó B¯ÈkÊ‰Ï È„k Ì‰Ï ÔÈÓBc‰ ÌÈÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ«ƒ»∆¿≈¿«¿ƒ∆»»«…
‰¯È‰Ê‰L ,ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ÏÏÎa ÂÈÏÚ ¯‰ÊÓe ,¯eÒ‡»À¿»»»ƒ¿«»«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
."B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÏÚ ‰¯Bz»»∆»∆∆¡«¿…ƒ∆¬ƒ

להם.24) לב ישימו נח:).25)אל מציעא (בבא

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
גוף 1) יש אם הבא; בעולם הרשעים ופירעון הצדיקים שכר

וכדומה. ושתייה אכילה או הבא, בעולם

.‡,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡È‰ ÌÈ˜ÈcvÏ ‰eÙv‰ ‰·Bh‰«»«¿»««ƒƒƒ«≈»»«»
dnÚ ÔÈ‡L ‰·Bh‰Â ,Ô‰nÚ ˙ÂÓ ÔÈ‡L ÌÈiÁ‰ ,‡È‰Â¿ƒ««ƒ∆≈»∆ƒ»∆¿«»∆≈ƒ»
zÎ¯‡‰Â CÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :‰¯Bza ·e˙kL ‡e‰ .‰Ú»̄»∆»«»¿««ƒ«»¿«¬«¿»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ."ÌÈÓÈ2- "CÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :e„ÓÏ »ƒƒƒ«¿»»¿¿««ƒ«»
BlkL ÌÏBÚÏ - "ÌÈÓÈ zÎ¯‡‰Â" ;·BË BlkL ÌÏBÚÏ»»∆À¿«¬«¿»»ƒ¿»∆À

C¯‡3,‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰ ¯ÎN .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ‡e‰ e‰ÊÂ , »…¿∆»»«»¿«««ƒƒ
ÔBÚ¯Ùe ;BÊ ‰·BËa eÈ‰ÈÂ ‰Ê ÌÚÏ ekÊiL4ÌÈÚL¯‰ ∆ƒ¿¿…«∆¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÏÎÂ .e˙eÓÈÂ e˙¯kÈ ‡l‡ ,el‡ ÌÈiÁÏ ekÊÈ ‡lL ,‡e‰∆…ƒ¿¿«ƒ≈∆»ƒ»¿¿»¿»
ÈÁ BÈ‡L ˙n‰ ‡e‰ ,el‡ ÌÈiÁÏ ‰ÎBÊ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¿«ƒ≈«≈∆≈«
˙¯k e‰ÊÂ ,‰Ó‰ak „·‡Â BÚL¯a ˙¯Î ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ¿»∆»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««¿≈»¿∆»≈
LÙp‰ ˙¯kz ˙¯k‰" :¯Ó‡pL ,‰¯Bza ‰·e˙k‰«¿»«»∆∆¡«ƒ»≈ƒ»≈«∆∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"‡È‰‰5ÌÏBÚa - "˙¯k‰" :6 «ƒƒƒ«¿»»¿ƒ»≈»»
d˙B‡L ,¯ÓBÏk ;‡a‰ ÌÏBÚÏ - "˙¯kz" ,‰f‰«∆ƒ»≈»»«»¿«∆»
‰ÎBÊ dÈ‡ ,‰f‰ ÌÏBÚa Ûeb‰ ÔÓ ‰L¯tL LÙp‰«∆∆∆»¿»ƒ«»»«∆≈»»
˙˙¯Î ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ìb ‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ7. ¿«≈»»«»∆»«ƒ»»«»ƒ¿∆∆

ה"ד).2) פ"ה, התורה יסודי (הלכות למעלה עיין
לט:).3) ענשם.4)(קידושין כלומר: חובם, שטר שילום
סד:).5) וערירי.6)(סנהדרין זמנו קודם מרן 7)שימות

ממה  וכן כאן, רבינו שכתב "ממה אומר: ה"כסףֿמשנה"
ממנה" גדולה נקמה שאין "הנקמה (ה"ה): להלן שכתב
הזה  ה"כרת" אלא לרשע אחר וצער עונש שום שאין נראה,
דברי  כפי ולא התורה דברי כפי לא אינו זה ודבר בלבד;
- כרת אלא אדם עונש אין האלה הדברים לפי שהרי רז"ל.
פוטר  ונמצאת אדם, לכל כרת מחייבת התורה אין והלא
כל  על התשובה העונש?! מן החוטאים כל את זו בטענה
בביאור). ה"ה, (סוף בפרקנו לקמן ראה ז"ל. הרמב"ן נתן זה

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek `Ad mlFrd iIg `id ,miwiCSl dpEtSd daFHd"©¨©§¨©©¦¦¦©¥¨¨©¨

הצפונה  הטובה ענין שהביא הטעם לומר יש בפשטות
בהלכות  הזכירה שכבר (אף תשובה בהלכות לצדיקים
ידי  שעל כיון תורה) משנה וחתימת בסיום וגם מלכים

הבא. העולם ולחיי הנ"ל לטובה זוכים התשובה
.257 cenr 'i wlg zegiy ihewl

.·˙BLÙ ‡l‡ ,‰iÂ‚e Ûeb Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»≈¿ƒ»∆»«¿
ÏÈ‡B‰ .˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓk Ûe‚ ‡Ïa „·Ïa ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒƒ¿«¿…¿«¿¬≈«»≈ƒ
‡ÏÂ ‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ - ˙BiÂb Ba ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ≈…¬ƒ»¿…¿ƒ»¿…
Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ì„‡ŒÈa ˙BÙe‚L ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ ¯·„»»ƒ»«¿»ƒ∆¿≈»»¿ƒƒ»∆

Ú¯‡È ‡ÏÂ .‰f‰ ÌÏBÚa8ÌÈ¯·c‰ ÔÓ Ba ¯·c »»«∆¿…∆¡«»»ƒ«¿»ƒ
‰„ÈÓÚÂ ‰·ÈLÈ ÔB‚k ,‰f‰ ÌÏBÚa ˙BÙebÏ ÔÈÚ¯‡nL∆¿…¿ƒ«»»«∆¿¿ƒ»«¬ƒ»
e¯Ó‡ Ck .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜BÁNe ·ˆÚÂ ‰˙ÈÓe ‰LÂ¿≈»ƒ»¿∆∆¿¿«≈»∆»»¿

ÌÈÓÎÁ9‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ :ÌÈBL‡¯‰ ¬»ƒ»ƒƒ»»«»≈…¬ƒ»
ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ ‡l‡ ,LÈÓL˙ ‡ÏÂ ‰i˙L ‡ÏÂ¿…¿ƒ»¿…«¿ƒ∆»«ƒƒ¿ƒ
È¯‰ .‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰Â Ô‰ÈL‡¯a Ì‰È˙B¯ËÚÂ¿«¿≈∆¿»≈∆¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»¬≈
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‰ÏÈÎ‡ ÌL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ûeb ÌL ÔÈ‡L EÏ ¯¯a˙ƒ¿»≈¿∆≈»¿ƒ∆≈»¬ƒ»
C¯c - "ÌÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ" :e¯Ó‡L ‰ÊÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿∆∆»¿«ƒƒ¿ƒ∆∆

‰„ÈÁ10‡Ïa ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ˜Ècv‰ :¯ÓBÏk ,e¯Ó‡ ƒ»»¿¿«««ƒƒ¿ƒ»¿…
‰ÚÈ‚È ‡Ï·e ÏÓÚ11Ô‰È˙B¯ËÚ" :e¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ . »»¿…¿ƒ»¿≈∆∆»¿«¿≈∆

eÚ„iL ˙Úc :¯ÓBÏk ,"Ô‰ÈL‡¯a12eÎÊ dÏÏ‚aL - ¿»≈∆¿«««∆»¿∆ƒ¿»»»
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ13‰¯ËÚ‰ ‡È‰Â ,Ô‰nÚ ‰ÈeˆÓ - ¿«≈»»«»¿»ƒ»∆¿ƒ»¬»»

‰¯ËÚa" :‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰lL14BlŒ‰¯hÚL ∆»∆»ƒ¿»∆»«¿……»¬»»∆ƒ¿»
ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â ."Bn‡ƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»«

ÁezL È„k Ûe‚ ‰ÁÓN‰ ÔÈ‡Â ,"ÌL‡¯15;L‡¯‰ ÏÚ …»¿≈«ƒ¿»¿≈∆»««»…
Ô‡k ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰¯ËÚ Ck16e‰Óe .‰ÚÈ„È‰ ‡È‰ »¬»»∆»¿¬»ƒ»ƒ«¿ƒ»«

ÌÈÚ„BiL - "‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰" :e¯Ó‡L e‰Ê∆∆»¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
ÌÈ‡M ‰Ó ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙zÓ‡Ó ÔÈ‚ÈNÓe«ƒƒ≈¬ƒ««»»«∆≈»

ÏÙM‰ ÏÙ‡‰ Ûeba Ì‰Â ÌÈÚ„BÈ17. ¿ƒ¿≈«»»≈«»≈

יארע.8) בקל: אותו שמנקדים יז:).9)ויש (ברכות
משל.10) המנוחה 11)דרך סמל היא "ישיבה" שהרי

עטרת 12)והשלוה. היא בחייהם להם שקנו הדעת
שבראשם. הבורא,13)תפארת להכרת הגיעו שבה מפני

עוה"ב. לחיי ממש,14)המביאה לעטרה הכוונה שאין
כל  על חזרנו יצחק: ר' אמר רבה) (שה"ש מצינו שכן
בנה", לשלמה עטרה בתֿשבע שעשתה מצינו ולא המקרא

ה"ג). (פ"י, לקמן ראה וסמל. משל כולו שהרי 15)אלא
הוא. מופשט שם בראשיהם"16)"שמחה" "ועטרותיהם

עמהם. אשר והדעת החכמה את ומסמל הוא, משל
לשון17) רבינו בעוה"ז. על משיג הראב"ד לשון. על נופל

אין  שאומר: למי קרובים בעיני הזה האיש "דברי ואומר:
לא  ראשי! וחיי בלבד. לנשמות אלא לגופות המתים תחיית
הצדיקים  "עתידים אמרו: שהרי זה. על חז"ל דעת היתה
"צדיקים  אמרו: וכן קיא:); (כתובות בלבושיהם" שיעמדו
עומדים  אלא לעפרם, חוזרים אינם להחיותם הקב"ה שעתיד
אלה  וכל כיו"ב. הרבה ועוד צב.), (סנהדרין בגוייתם"
שהבורא  אפשר אבל חיים; עומדים הם בגוויתם כי מוכיחים
וכגווית  המלאכים כגוויות ובריאות חזקות גויותיהם ישים
ולא  וכפשוטן כמשמען העטרות ויהיו לטוב, זכור אליהו
הראב"ד  ובין רבינו בין מפשר וה"כסףֿמשנה" משל"? יהיה
ואין  והראב"ד רבינו בין חילוק שאין נראה "לי ואומר:
העולם  - לרבינו בלבד: בשמות אלא בשיטותיהם הבדל
בסוף  בדבריו כמבואר הבא", "עולם יקרא: המות שלאחר
הביאם  שהראב"ד חז"ל, מאמרי אותם וכל זה. פרק

התחיה", ל"עולם הם בהם, את להסתייע יפקוד כשהבורא
התחיה: לעולם קורא שהראב"ד אלא אותם, להחיות המתים
דברי  ואלו ואלו כהוגן, שניהם דברי עלו ובכך הבא. עולם
"עולם  זה בפרק רבינו הזכיר שלא פי על ואף חיים ". אלהים
לעיל  המתים בתחיית אמונתנו על דיבר כבר אולם התחיה",
בין  היהדות בתורת גדול כיסוד אותה וקבע ה"ו), (פ"ג,
פ"י), (סנהדרין למשנה בפירושו הדת עיקרי שלשהֿעשר
משה  מיסודי יסוד הוא המתים "ותחיית שם: דבריו ואלה
שלא  למי יהודית בדת דבקות ואין דת ואין ע"ה; רבינו

בזה". יאמין

.‚‰Ê ÔÈÚa ‰¯eÓ‡‰ LÙ Ïk18‰ÓLp‰ dÈ‡ , »∆∆»¬»¿ƒ¿»∆≈»«¿»»

ÛebÏ ‰ÎÈ¯v‰19LÙp‰ ˙¯eˆ ‡l‡ ,20‰L ,‰Úc‰ ‡È «¿ƒ»¿∆»««∆∆∆ƒ«≈»
˙BÚc‰ d‚ÈN‰Â ,dÁÎ ÈÙk ‡¯Ba‰Ó ‰‚ÈN‰L∆ƒƒ»≈«≈¿ƒ…»¿«ƒ»«≈

˙B„¯Ùp‰21ÌÈNÚn‰ ¯‡Le22e¯‡aL ‰¯ev‰ ‡È‰Â ; «ƒ¿»¿»««¬ƒ¿ƒ«»∆≈«¿
‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ÈÚÈ·¯ ˜¯Ùa dÈÚ23‡È‰ , ƒ¿»»¿∆∆¿ƒƒ≈ƒ¿¿≈«»ƒ

ÔÈ‡L ÈÙÏ - el‡ ÌÈiÁ .‰Ê ÔÈÚa LÙ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ≈¿ƒ∆≈
,Ûeb‰ ˙BÚ¯B‡nÓ ‡l‡ ˙Ân‰ ÔÈ‡L ,˙ÂÓ Ì‰nÚƒ»∆»∆∆≈«»∆∆»ƒ¿¿«
‰˙È‰Â ¯Ó‡pL ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆ e‡¯˜ Ûeb ÌL ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿¿««ƒ∆∆¡«¿»¿»

ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆa ‰¯e¯ˆ È„‡ LÙ24ÔÈ‡L ¯ÎN‰ e‰ÊÂ . ∆∆¬…ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿∆«»»∆≈
‰·BË ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ‰·Bh‰Â epnÓ ‰ÏÚÓÏ ¯ÎN»»¿«¿»ƒ∆¿«»∆≈«¬∆»»

ÌÈ‡È·p‰ Ïk dÏ ee‡˙‰L ‡È‰Â25. ¿ƒ∆ƒ¿«»»«¿ƒƒ

וכדומה.18) כט) כה, (שמואלֿא אדוני נפש והיתה כגון:
לגוף 19) הצריכה למינהו חי כל נחלת החיונית הנשמה היא

היא. גם תאבד מותו ושעם בו, הנפש 20)ותלויה צורת
החיונית. הנשמה נשמת מעלה 21)החיונית, מלאכי הם

"שכלים  או נפרדות, צורות ונקראים: השונות, למדרגותיהם
בגוף, מחוברות שאינן רוחניות צורות שהם מפני נפרדים",
ה"ג). פ"ב, התורה יסודי (הלכות לעיל כמבואר

מרכבה.22) ומעשה בראשית ח"ט).23)מעשה (הלכות
בתרגום 24) וכן יפרדו. ולא לעד הצרורים הנצחיים החיים

עלמא. חיי בגנז גניזא דרבוני נפשא ותהא שם: יונתן
כ)25) לא, (תהלים ליראיך צפנת אשר טובך רב מה כמו:

(ה"ז). בסמוך לקמן כמבואר וכדומה,

.„dÏ e‡¯˜ ˙BÓL ‰nÎÂ26ÏLÓ C¯c .27,"'‰ ¯‰" : ¿«»≈ƒ¿¿»∆∆»»«
,"'‰ ˙B¯ˆÁ"Â ,"L„w‰ C¯„"Â ,"BL„˜ ÌB˜Ó"e¿»¿¿∆∆«…∆¿«¿
,"'‰ ˙È·"e ,"'‰ ÏÎÈ‰"Â ,"'‰ Ï‰‡"Â ,"'‰ ÌÚ"Â¿…«¿…∆¿≈«≈
‰·BËÏ ,ÏLÓ C¯c dÏ e‡¯˜ ÌÈÓÎÁÂ ."'‰ ¯ÚL"Â¿«««¬»ƒ»¿»∆∆»»¿»

‰„eÚÒ :ÌÈ˜ÈcvÏ ˙nÊÓ‰ BÊ28ÏÎa dÏ ÔÈ¯B˜Â , «¿À∆∆««ƒƒ¿»¿ƒ»¿»
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ :ÌB˜Ó»»»«»

זו.26) שאינה 27)לטובה האוזן את לשבר כדי ודמיון,
מגשמיות. מופשטים דברים פ"ג,28)שומעת (אבות

הבא. עולם לחיי שכוונתה: לסעודה", מתוקן "והכל מ"טו)
של  כוס כאן אין - הסעודה היא זו "ואם משיג: הראב"ד
עתיד  קיט:): (פסחים חז"ל שאמרו למה כוונתו ברכה".
לזרעו  חסדו שיגמול ביום לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה
של  כוס הקב"ה נוטל ושותים שאוכלים לאחר יצחק, של
נוטל  והוא לדוד שמגיע עד האבות... כל על ומחזר ברכה
אין  הלא רבינו, כדברי הוא אם שואל: הוא ולכן ומברך".
"אותה  מתרץ: והכס"מ מניין? ברכה של וכוס - סעודה כאן
ששנינו: ומה התחיה"; ל"עולם מיועדת ברכה של כוס
המות, שאחר הבא" "עולם היינו - לסעודה" מתוקן "והכל
הבא  עולם היא: רבינו שיטת כי הנפשות". "עולם שהוא
גוף  בו אין עוה"ב הם. שונים דברים שני המתים ותחיית
שתיה  ולא אכילה לא בו אין ולכן לנפשות, אלא ואינו כלל
היא  שהתורה - גוף שיש ודאי התחיה בעולם אבל וכדומה;
מפורש  רבינו וכדברי ושתיה. אכילה שם ויש - לגופות גם
לבוא  לעתיד הצדיקים "סעודת קלה): (בראשית, בזוהר גם
וישתו  ויאכלו האלהים את ויחזו הכתוב: עלֿדרך תהיה
השגה  שישיגו עד ניזונים שזכו הצדיקים יא). כד, (שמות
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הסעודה. וזוהי - זו אלא ושתיה אכילה ואין ה', בזיו שלימה
יום  ארבעים ה' עם שם ויהי בו: שכתוב ממשה, - ומניין?
לד, (שמות שתה לא ומים אכל לא לחם לילה, וארבעים
של  מזיו ניזון שהיה מפני - שתה? ולא אכל לא מדוע כח).

אמר מעלה  לבוא, לעתיד הצדיקים סעודת תהא זו ובדרך .
העם  להמוני - הבר? שור ומהו לויתן, מהו כן אם יהודה: ר'
ישראל  ביד כח ואין נמשכת שהגלות החכמים שראו תוקנו.
וחיזקום  שבתורה פסוקים על סמכו הצרות, עול לסבול
גדולה  בסעודה ולשתות לאכול הם שמזומנים ועודדום
עול  וסובל נושא ההמון רוב זה ועל - להם יתקן שהקב"ה
בה', לשמוח הוא: וכיסופם הצדיקים אמונת אבל הגלות.
ולא  "בך" - ד) א, (שה"ש בך ונשמחה נגילה ככתוב:

באכילה.

.‰˙¯kzL - ‰pnÓ ‰ÏB„b ‰Ó˜ ÔÈ‡L ,‰Ó˜p‰29 «¿»»∆≈¿»»¿»ƒ∆»∆ƒ»≈
˙¯k‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈiÁ‰ Ô˙B‡Ï ‰kÊ˙ ‡ÏÂ LÙp‰«∆∆¿…ƒ¿∆¿»««ƒ∆∆¡«ƒ»≈

"d· ‰BÚ ‡È‰‰ LÙp‰ ˙¯kz30ÔBc·‡‰ e‰ÊÂ .31‡e‰ ƒ»≈«∆∆«ƒ¬»»¿∆»¬«
"˙ÁLŒ¯‡a" :ÏLÓ C¯c ÌÈ‡È·p‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL32, ∆ƒ«¿ƒƒ∆∆»»¿≈««

"ÔBc·‡"Â33"‰zÙ˙"Â ,34"‰˜eÏÚ"Â ,35ÔBLÏ ÏÎÂ , «¬«¿»¿∆«¬»¿»¿
ÔÈ‡L ‰ÈÏk‰ ‡È‰L ÈÙÏ ,BÏ ÔÈ‡¯B˜ ‰˙ÁL‰Â ‰ÈÏk¿»»¿«¿»»¿ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»∆≈

ÌÏBÚÏ ¯ÊBÁ BÈ‡L „ÒÙ‰‰Â ,‰Óe˜z ‰È¯Á‡36. «¬∆»¿»¿«∆¿≈∆≈≈¿»

החיים.29) עץ האילן מן הנכרת עשה 30)כענף כשלא
יג.). (שבועות עמו ועוונו תשובה, הנאמר 31)החוטא

(ויקרא  עמה מקרב ההיא הנפש את והאבדתי כרת: בעונש
לו  ראויה שהיתה הגדול הנועם את הנפש שאבדה ל), כג,
כבוד  ממקום שלוקחה וטהורה, זכה שהיתה מפאת
חמור. ואבדון גדול עונש וזה - מהם למעלה או המלאכים

כד).32) נה, יב).33)(תהלים פח, ל,34)(שם (ישעיה
בניֿבןֿ השריפה מקום תופת: מן ונגזר אש, מדורת לג).
בניהם  את מעבירים היו ששם ירושלים, של בדרומה הנוס
יהודה  מלך יאשיה מימות היה מקום שאותו ולפי באש.
- טמא וכל נבילות שם שהשליכו שבמקומות, הפחות
שכר  שנקרא כמו וגיהנם. תופת הרשעים: דין נקרא לפיכך
שורש  (רד"ק, המקומות כל מבחר להיותו גןֿעדן, הצדיקים:

יט.). (עירובין ראה מים 35)תופת). תולעת טו) ל, (משלי
מוצצת  חיה בצורת רעה רוח מפרשים: ויש דם. המוצצת

טרּפּה. רבינו 36)דם כאילו לטעות, מקום נתנה זו הלכה ְַָ
וכך  בביאורנו), ה"א למעלה (עיין גיהנם של בדינה כופר
העונש  את המתאר ז"ל, רבינו מדברי צרפת רבני הבינו
הבא  עולם מחיי וכריתתה הנפש באבדן ביותר הגדול
"ספר  את לגנוז שרצו וכמעט גיהנם. של מדינה ומתעלם
צרפת  לרבני אגרת וערך ז"ל הרמב"ן קם לולא המדע",
תובע  הוא ובה העולם), לבריאת תתקצ"ב ד"א (בשנת
מה  הודיעונו רבותינו, "ומחסדכם, ושואל: רבינו של עלבונו
ככופר  הוא כי אומרים, שאתם שמענו כי ההוא? ולספר לכם
ממנה  למעלה שאין "הנקמה שאמר: מפני גיהנם, של בדינה
כי  לשמועה האמנתי לא ואני - הנפש" שתיכרת היא:
לשון  באותה אמרוה רבותינו הלא מלא. אחריו קראתם
ואיני  מקום, בכל "כרת" אומר שהוא "לפי אמור): (ספרא,
כג, (ויקרא הנפש את והאבדתי אומר: כשהוא מהו; יודע
מלכפור  וחסֿושלום אבדון. אלא שאינו הכרת על לימד - ל)

תלמידכם: צעיר אני בעיני הוא וכך ותפתה... גיהנם שיש
בה  ונידונים לגיהנם תחילה יורדים כריתות חייבי כל
וזהו  לה. והולכת ומתבטלת כלה ונפשם חודש, שניםֿעשר

ז"ל  כלה שאמרו גופם חודש, שניםֿעשר "לאחר יז.): (ר"ה
הצדיקים", רגלי כפות תחת מפזרתם ורוח נשרפת ונשמתם
במקום  ולא דין במקום אינה ואילך שעה מאותה כלומר:
ומה  קיימים. הרב דברי ונמצאו - ואובדת בטלה אלא תענוג,
האבדון", הוא - נקמה אחריה שאין "הנקמה שאמר:
תחילה  שנתייסר אחרי ותכליתו, האבדון לסוף כוונתו:
שבתחילתה, הראשון בדין שיכפור לו וחלילה גיהנם. בעונש
- חטאיהם" כפי אותם "דנים ה"ה): פ"ג, (לעיל אמר שהרי
זוהי  העוברים... חטאת להתם נידונים הם בגיהנם ובודאי
ושמנוהו  כפים, על נשאנוהו לכן הזה. הספר בדברי דעתנו
אברהם  הגדול והרב לוניל בני כל ראו וכבר העינים. בין
אחד  ואין לגנזו. ציוו ולא ההוא הספר (הראב"ד) דוד בר'
בו  וחזו לו איוּו כולם אבל חוגר; חרבו לומדיו על מהם
קנאות", "אגרות קובץ הרמב"ן, (אגרת סוגר" ואין ופתחו

לפסיאה).

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek . . dPOn dlFcB dnwp oi`W dnwPd"©§¨¨¤¥§¨¨§¨¦¤¨

אי  והלא בגהינום אדם להעניש יתכן איך ששאלו יש
בר  אינו כי משיגו האדם אין שהרי עליו להתריע אפשר
בנוגע  מובן (ומזה לשכר בנוגע שכתב ע"ד כלל השגה

להש  בעוה"ז דרך שום "ואין יגה".לעונש)
יודע  אינו בה שגם מיתה על התראה דרך על שהוא וי"ל
מספיק  זאת ובכל בפועל המיתה צער ואיכות מהות

וכו'. בערך אינו המיתה שצער בו שמתרים
.241 cenr e"l wlg zegiy ihewl

.Â¯ÎN ÔÈ‡L ,‰n„˙e ,BÊ ‰·BË EÈÈÚa Ï˜z ‡nL∆»≈«¿≈∆»¿«∆∆≈¿«
‡l‡ ,˙Ó‡‰ ÈÎ¯„a ÌÏL Ì„‡‰ ˙BÈ‰Â ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿»»»»≈¿«¿≈»¡∆∆»
˙B¯eˆ ÏÚB·e ,˙B·BË ˙BÏÎ‡Ó ‰˙BLÂ ÏÎB‡ B˙BÈ‰Ïƒ¿≈¿∆«¬»≈
,ÔLŒÈÏ‰‡a ÔÎBLÂ ,‰Ó˜¯Â LL È„‚a L·BÏÂ ,˙B‡»¿≈ƒ¿≈≈¿ƒ¿»¿≈¿»√≈≈
,el‡Ï ÌÈÓBc‰ ÌÈ¯·„e ,·‰ÊÂ ÛÒÎ ÈÏÎa LnzLÓeƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆¿»»¿»ƒ«ƒ»≈
ÌÈÏÈÂ‡‰ ÌÈLth‰ ÌÈi·¯Ú‰ el‡ ÔÈn„nL BÓk¿∆¿«ƒ≈»«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ»¡ƒƒ

‰nÊa ÌÈÙeËM‰37,eÚ„È ‰Ú„ŒÈÏÚ·e ÌÈÓÎÁ‰ Ï·‡ . «¿ƒ¿ƒ»¬»«¬»ƒ«¬≈≈»≈¿
Ì‰a ÔÈ‡Â ,Ì‰ Ï·‰Â È‡·‰ È¯·c el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL∆»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈¬«»∆∆≈¿≈»∆

dÈ‡Â .˙ÏÚBz;‰f‰ ÌÏBÚa eÏˆ‡ ‰ÏB„‚ ‰·BË ∆∆¿≈»»¿»∆¿≈»»«∆
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ ,‰iÂ‚e Ûe‚ ÈÏÚa e‡L ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆»«¬≈¿ƒ»¿»«¿»ƒ

el‡‰38Ì‰Ï ‰e‡˙Ó LÙp‰ ÔÈ‡Â Ì‰ Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ »≈»¿≈«≈¿≈«∆∆ƒ¿«»»∆
BˆÙÁ ‡ˆÓiL È„k Ûeb‰ C¯ˆ ÈtÓ ‡l‡ ,Ôz„nÁÓe¿««¿»∆»ƒ¿≈…∆«¿≈∆ƒ¿»∆¿

BÈ¯a ÏÚ „ÓÚÈÂ39Ïk e‡ˆÓ ,Ûeb ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ; ¿«¬…«À¿ƒ¿«∆≈»ƒ¿¿»
da ‰È‰zL ‰ÏB„b‰ ‰·Bh‰ .ÌÈÏËa el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿≈ƒ«»«¿»∆ƒ¿∆»
‰f‰ ÌÏBÚa C¯c ÌeL ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚa LÙp‰«∆∆»»«»≈∆∆»»«∆
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L .d˙B‡ Ú„ÈÏÂ d‚ÈN‰Ï¿«ƒ»¿≈«»∆≈»¿ƒ»»«∆
d˙B‡ Ï·‡ ;ÔÈe‡˙Ó e‡ dÏÂ Ûeb‰ ˙·BË ‡l‡∆»««¿»»ƒ¿«ƒ¬»»

C¯Ú dÏ ÔÈ‡Â ,„‡Ó „Ú ‰ÏB„b ‰·Bh‰40˙B·BËa «»¿»«¿…¿≈»≈∆¿
,˙Ó‡‰ C¯„a Ï·‡ ;ÏLÓ C¯c ‡l‡ ‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆∆»∆∆»»¬»¿∆∆»¡∆
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קמג daeyz zekld - rcnd xtq - oeiq 'f ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ûeb‰ ˙B·BËa ‡a‰ ÌÏBÚa LÙp‰ ˙·BË C¯ÚpL∆«¬…««∆∆»»«»¿«
ÔÎ BÈ‡ - ‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa ‰f‰ ÌÏBÚa41‡l‡ ; »»«∆¿«¬»¿ƒ¿∆≈≈∆»

C¯Ú dÏ ÔÈ‡Â ¯˜Á ÔÈ‡ „Ú ‰ÏB„b ‰·Bh‰ d˙B‡»«»¿»«≈≈∆¿≈»≈∆
zÙˆ ¯L‡ E·eË ·¯ ‰Ó" :„Âc ¯Ó‡L ‡e‰ .ÔBÈÓ„Â¿ƒ¿∆»«»ƒ»«¿¬∆»«¿»

.'B‚Â EÈ‡¯Èlƒ≈∆¿

תשעה 37) לעולם: ירדו זנות קבים עשרה מט:): (קידושין
וכו'. ערביא ודומיהן.38)נטלה ושתייה על 39)אכילה

השלימה. גופו ומה 40)בריאות מלשון: ודמיון, שיווי
יח). מ, (ישעיה לו תערכו שום 41)דמות שאין מפני

רבינו  יאמר וכן רחוק, דמיון גם ולו ביניהם, כלל דמיון
שלא  כמו כי יודע, "הוי פ"י): (סנהדרין למשנה בפירושו
כן  - הקולות משיג החרש ואין הצבעים, עין הסומא ישיג
אינם  שהדגים וכמו הנפשיים. התענוגים הגופות ישיגו לא
הפכי  שהוא המים ביסוד היותם לפי האש, יסוד את יודעים
וכן  הרוחני. העולם תענוג הגופני הזה בעולם נודע אין כן -
מותו  אחרי מעלה לאותה ויעלה מאתנו מי כשיזכה אנחנו

בהם". רוצה ואינו הגופניים התענוגים משיג אינו -

.Ê,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰e‡˙‰Â „Âc dÓk ‰nÎÂ¿«»»«»ƒ¿ƒ¿«»¿«≈»»«»
‡ÏeÏ" :¯Ó‡pL42ı¯‡a '‰ ·eËa ˙B‡¯Ï ÈzÓ‡‰ ∆∆¡«≈∆¡«¿ƒƒ¿¿¿∆∆

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ eeÚÈ„B‰ ¯·k ."ÌÈiÁ43, «ƒ¿»ƒ«¬»ƒ»ƒƒ
ÏÚ d‚ÈN‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ˙·BhL∆«»»«»≈…«»»»¿«ƒ»«

dÈ¯a44dÓˆÚÂ dÈÙÈÂ dÏ„b Ú„BÈ ÔÈ‡Â ,45‡l‡ À¿»¿≈≈«»¿»¿»¿»¿»¿»∆»
ÌÈ‡a˙nL ˙B·Bh‰ ÏkLÂ ;Bc·Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿«¿∆»«∆ƒ¿«¿ƒ
,ÛebaL ÌÈ¯·„Ï ‡l‡ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈÏ ÌÈ‡È·p‰ Ì‰a»∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«

ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ Ï‡¯NÈ Ô‰a ÔÈ‰pL46·eLzL ÔÓfa ∆∆¡ƒ»∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ««¿«∆»
ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ˙·BË Ï·‡ ;Ï‡¯NÈÏ ‰ÏLÓn‰«∆¿»»¿ƒ¿»≈¬»««≈»»«»≈

ÌÈ‡È·p‰ ‰en„ ‡ÏÂ ,ÔBÈÓ„Â C¯Ú dÏ47‡lL È„k , »≈∆¿ƒ¿¿…ƒ»«¿ƒƒ¿≈∆…
ÔÈÚ" :¯Ó‡ e‰ÈÚLiL ‡e‰ .ÔBÈÓca d˙B‡ e˙ÁÙÈƒ¿¬»«ƒ¿∆¿«¿»»««ƒ
,"BÏŒ‰kÁÓÏ ‰NÚÈ E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡¯Œ‡Ï…»»»¡…ƒ»¿«¬∆ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,‡È· ÔÈÚ d˙B‡ ‰˙‡¯ ‡lL ‰·Bh‰ :¯ÓBÏk¿««»∆…»¬»»≈»ƒ¿…
ÌÈ‰Ï‡‰ d˙B‡ ‰NÚ - ÌÈ‰Ï‡ ‡l‡ d˙B‡ ‰‡»̄»»∆»¡…ƒ»»»»¡…ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BÏ ‰kÁnL Ì„‡Ï48ÌÈ‡È·p‰ Ïk : »»»∆¿«∆»¿¬»ƒ»«¿ƒƒ
Ï ‡l‡ e‡a ‡Ï Ôlk‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ï·‡ ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈ À»…ƒ¿∆»ƒ«»ƒ«¬»»»«»

.E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ -«ƒ…»»»¡…ƒ»∆

נקוד 42) "למה ד.): (ברכות חז"ל שאמרו למה כיוון רבינו
שאתה  בך אני מובטח הקב"ה: לפני דוד אמר לולא? על
אם  יודע איני אבל לבוא, לעתיד לצדיקים טוב שכר משלם

לאו". אם ביניהם חלק לי לד:).43)יש כמו 44)(שם,
באמת. ויקרא).45)שהיא (פ' תנחומא כלשון תקפה.

ראה 46) לבד. מלכות שעבוד אלא עוה"ז ובין ביניהם שאין
ה"ב). (פ"ט, שנאמר:47)לקמן כמו ומשלים, בדמיונות

יא). יב, (הושע אדמה הנביאים לד:).48)וביד (ברכות

.ÁÈtÓ ‡Ï ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÌÈÓÎÁ B˙B‡ e‡¯wL ‰Ê∆∆»¿¬»ƒ»»«»…ƒ¿≈
„·B‡ ÌÏBÚ‰ ‰ÊÂ ,‰zÚ ÈeˆÓ BÈ‡L49CkŒ¯Á‡Â ∆≈»«»¿∆»»≈¿««»

‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ;Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡ - ÌÏBÚ‰ B˙B‡ ‡B·È»»»≈«»»≈∆»¬≈
zÙˆ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,„ÓBÚÂ ÈeˆÓ50zÏÚt EÈ‡¯Èl »¿≈∆∆¡«¬∆»«¿»ƒ≈∆»«¿»

Ô˙B‡L ÈtÓ ‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ e‰e‡¯˜ ‡ÏÂ ."'B‚Â¿¿…¿»»«»∆»ƒ¿≈∆»

e‡L ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ¯Á‡ Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡a ÌÈiÁ‰««ƒ»ƒ»»»«««≈»»«∆∆»
Ì„‡ ÏÎÏ ‡ˆÓp‰ e‰ÊÂ ,LÙÂ Ûe‚a Ba ÌÈÓi«̃»ƒ¿»∆∆¿∆«ƒ¿»¿»»»

.‰BL‡¯a»ƒ»

לתהו 49) חוזר העולם שאין כמכחיש נראה הראב"ד: אומר
(סנהדרין  אמרו והרי עולמו, מחדש והקדושֿברוךֿהוא ובהו
שהוא  ונמצא חריב", וחד עלמא הוה שנין אלפי שיתא צז.):
שאין  ביארנו כבר ה"כסףֿמשנה": ומתרץ חדש? עולם
שקיבלו  והקבלה המות, אחר שהוא בעולם אלא מדבר רבינו
הבא. עולם על רבינו לדברי ענין אינה יחרב, שהעולם חז"ל

ח). אות (ויקרא, בתנחומא מפורש רבינו הרי 50)וכדברי
ועומד. צפון קיים, הוא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הצדיקים 1) שכר כאילו מהם, שנראה הפסוקים ביאור

הזה. בעולם הכול הרשעים ופירעון

.‡‰·Bh‰Â ,˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎN ÔznL Ú„BpL ¯Á‡Ó≈««∆»∆««¿»»∆ƒ¿¿«»
‡È‰ ,‰¯Bza ·e˙k‰ '‰ C¯c e¯ÓL Ì‡ dÏ ‰kÊpL∆ƒ¿∆»ƒ»«¿∆∆«»«»ƒ

·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ2zÎ¯‡‰Â CÏ «≈»»«»∆∆¡«¿««ƒ«»¿«¬«¿»
e·ÊÚL ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ÌÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰Â ;"ÌÈÓÈ»ƒ¿«¿»»∆¿ƒƒ»¿»ƒ∆»¿
:¯Ó‡pL ,˙¯k‰ ‡È‰ ‰¯Bza ˙B·e˙k‰ ˜„v‰ ˙BÁ¯‡»¿«∆∆«¿«»ƒ«»≈∆∆¡«

˙¯k‰"3‰Ê e‰Ó - "d· dBÚ ‡È‰‰ LÙp‰ ˙¯kz ƒ»≈ƒ»≈«∆∆«ƒ¬»»«∆
ÌÎÏ ÚÈbÈ - eÚÓLz Ì‡ :dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ·e˙kL∆»¿»«»À»ƒƒ¿¿«ƒ«»∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ ;Ck Ìk˙‡ ‰¯˜È - eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,Ck»¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿∆∆¿»»¿»»
‰ÓÁÏÓe ,·Ú¯Â Ú·N ÔB‚k ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»»«∆¿«¿»»ƒ¿»»
,˙eÏ‚Â ı¯‡‰ ˙·ÈLÈÂ ,˙eÏÙLÂ ˙eÎÏÓe ,ÌBÏLÂ¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ«»»∆¿»

B„ÒÙ‰Â ‰NÚÓ ˙ÁÏˆ‰Â4˙È¯a‰ È¯·c Ïk ¯‡Le ,5- ¿«¿»««¬∆¿∆¿≈¿»»ƒ¿≈«¿ƒ
e‡L ÔÓÊ·e .eÈ‰ÈÂ eÈ‰ ˙Ó‡ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ Ïk»»«¿»ƒ¡∆»¿ƒ¿ƒ¿«∆»
ÌÏBÚ‰ ˙B·BË eÈÏ‡ eÚÈbÈ ,‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ÌÈNBÚƒ»ƒ¿«»«ƒ≈≈»»
‰‡¯˜z ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ e‡L ÔÓÊ·e ;Ôlk ‰f‰«∆À»ƒ¿«∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿∆»
Ô˙B‡ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .˙B·e˙k‰ ˙BÚ¯‰ e˙B‡»»»«¿¿««ƒ≈≈»
Ô˙B‡ ‡ÏÂ ˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎN ÔzÓ ÛBÒ Ô‰ ˙B·Bh‰«≈««¿»»∆ƒ¿¿…»
Ïk ÏÚ ¯·BÚÓ ÔÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰ ÛBÒ Ô‰ ˙BÚ¯‰»»≈«¿»»∆¿ƒ≈≈«»

Ú¯Î‰ ‡e‰ Ck ‡l‡ .˙Bˆn‰6LB„w‰ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk «ƒ¿∆»»∆¿«»«¿»ƒ«»
ıÚ ,BÊ ‰¯Bz eÏ Ô˙ ‡e‰ Ce¯aÏÎÂ ,‡È‰ ÌÈiÁŒ »»«»»≈«ƒƒ¿»

BÚ„BÈÂ da ·e˙k‰ Ïk ‰NBÚ‰7‰BÎ ‰¯eÓ‚ ‰Úc8, »∆»«»»¿¿≈»¿»¿»
·¯Â ÂÈNÚÓ Ï„b ÈÙÏe .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ da ‰ÎBÊ∆»¿«≈»»«»¿ƒ…∆«¬»¿…
‰NÚ Ì‡L ,‰¯Bz· eÁÈË·‰Â .‰ÎBÊ ‡e‰ B˙ÓÎÁ»¿»∆¿ƒ¿ƒ»«»∆ƒ«¬∆
,„ÈÓz d˙ÓÎÁa ‰b‰Â LÙ ˙·BË·e ‰ÁÓNa d˙B‡»¿ƒ¿»¿«∆∆¿∆¿∆¿»¿»»»ƒ
,d˙BNÚlÓ e˙B‡ ÌÈÚBn‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk epnÓ ¯ÈÒiL∆»ƒƒ∆»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«¬»
eÏ ÚÈtLÈÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ·Ú¯Â ‰ÓÁÏÓe ÈÏÁ ÔB‚k¿…ƒƒ¿»»¿»»¿«≈»∆¿«¿ƒ«»
,‰¯Bz‰ ˙BNÚÏ eÈ„È ˙‡ ˙B˜ÈÊÁn‰ ˙B·Bh‰ Ïk»«««¬ƒ∆»≈«¬«»
˜ÒÚ ‡lL È„k ,·‰ÊÂ ÛÒk Èea¯Â ÌBÏLÂ Ú·N ÔB‚k¿«¿»¿ƒ∆∆¿»»¿≈∆…«¬…
·L ‡l‡ ,Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„a eÈÓÈ Ïk»»≈ƒ¿»ƒ∆«»ƒ»∆∆»≈≈
‰kÊpL È„k ,‰Âˆn‰ ˙BNÚÏÂ ‰ÓÎÁa „ÓÏÏ ÌÈÈet¿ƒƒ¿…¿»¿»¿«¬«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿∆
¯Á‡ ,‰¯Bza ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»¿≈≈«»««
elŒ‰È‰z ‰˜„ˆe" :‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙B·BËa ÁÈË·‰L∆ƒ¿ƒ«¿»»«∆¿»»ƒ¿∆»

"'B‚Â9‰¯Bz‰ ·ÊÚ Ì‡L ,‰¯Bza eÚÈ„B‰ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»«»∆ƒ«¬…«»
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˙ÚcÓ10ÔÓLiÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ˜ÒÚÂ ƒ««¿«¬…¿«¿≈«¿«»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«
Ïk ÌÈ·ÊBÚ‰ ÔÓ ¯ÈÒÈ ˙Ó‡‰ ÔicL ,"ËÚ·iÂ Ôe¯LÈ¿À«ƒ¿»∆««»¡∆»ƒƒ»¿ƒ»

ËÚ·Ï Ì‰È„È e˜fÁ Ô‰L ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙B·BË11, »»«∆∆≈ƒ¿¿≈∆ƒ¿…
˙B˜lÓ Ô˙B‡ ÌÈÚBn‰ ˙BÚ¯‰ Ïk Ì‰ÈÏÚ ‡È·Óe≈ƒ¬≈∆»»»«¿ƒ»ƒƒ¿
·e˙kL ‡e‰ .ÌÚL¯a e„·‡iL È„k ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈∆…¿¿ƒ¿»∆»
z„·ÚÂ .'B‚Â '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :‰¯Bza«»««¬∆…»«¿»∆¿¿»«¿»
Ïk Le¯t ‡ˆÓ ."Ca '‰ epÁlLÈ ¯L‡ EÈ·È‡ ˙‡∆…¿∆¬∆¿«¿∆»ƒ¿»≈»
Ì‡ :¯ÓBÏk ,BÊ C¯c ÏÚ ˙BÏÏw‰Â ˙BÎ¯a‰ Ô˙B‡»«¿»¿«¿»«∆∆¿«ƒ
ÚÈtLÓ - Bk¯c Ìz¯ÓLe ‰ÁÓNa '‰ ˙‡ Ìz„·Ú¬«¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿∆«¿«¿ƒ«
„Ú ,ÌkÓ ˙BÏÏw‰ ˜ÈÁ¯Óe el‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÌÎÏ»∆«¿»»≈«¿ƒ«¿»ƒ∆«
È„k da ˜ÒÚÏÂ ‰¯Bza ÌkÁ˙‰Ï ÌÈÈeÙ eÈ‰zL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»¿«¬…»¿≈
BlkL ÌÏBÚÏ - EÏ ·ËÈÈÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊzL∆ƒ¿¿«≈»»«»¿ƒ«¿¿»∆À
Ì˙‡ˆÓÂ ,C¯‡ BlkL ÌÏBÚÏ - ÌÈÓÈ CÈ¯‡˙Â ,·BË¿«¬ƒ»ƒ¿»∆À»…¿ƒ¿≈∆
,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈiÁÏ :˙BÓÏBÚ‰ ÈLÏ ÌÈÎBÊƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ»»«∆
‰t ‰˜È ‡Ï Ì‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ‡È·n‰«¿ƒƒ¿«≈»»«»∆ƒ…ƒ¿∆…
:¯Ó‡pL ,‰kÊÈ ‰na BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰ÓÎÁ»¿»«¬ƒƒ≈«∆ƒ¿∆∆∆¡«

"ÏB‡La ‰ÓÎÁÂ ˙Ú„Â ÔBaLÁÂ ‰NÚÓ ÔÈ‡ Èk"12. ƒ≈«¬∆¿∆¿¿««¿»¿»ƒ¿
Ì˙È‚Le '‰ ˙‡ Ìz·ÊÚ Ì‡Â13‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa ¿ƒ¬«¿∆∆¿ƒ∆¿«¬»¿ƒ¿∆

˙eÊe14˙BÏÏw‰ Ïk ÌÎÈÏÚ ‡È·Ó - Ì‰Ï ‰ÓB„Â ¿¿∆»∆≈ƒ¬≈∆»«¿»
‰Ï‰·a ÌÎÈÓÈ eÏÎiL „Ú ,˙BÎ¯a‰ Ïk ¯ÈÒÓe el‡‰»≈≈ƒ»«¿»«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»»

Â˙BNÚÏ ÌÏL Ûeb ‡ÏÂ Èet ·Ï ÌÎÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,„ÁÙ»««¿…ƒ¿∆»∆≈»¿…»≈«¬
‡ˆÓÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÓ e„·‡zL È„k ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿≈∆…¿≈«≈»»«»¿ƒ¿»
ÌÏBÚa „e¯Ë Ì„‡L ÔÓÊaL .˙BÓÏBÚ ÈL Ìz„a‡L∆ƒ«¿∆¿≈»∆ƒ¿«∆»»»»»
‡Ï ,˜qÚ˙Ó BÈ‡ ,ÔB·Ú¯e ‰ÓÁÏÓ·e ÈÏÁa ‰f‰«∆»…ƒ¿ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«≈…
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈÎBÊ Ô‰aL ,˙BˆÓ· ‡ÏÂ ‰ÓÎÁ·¿»¿»¿…¿ƒ¿∆»∆ƒ¿«≈»»«»

ליום 2) - לך" ייטב "למען לט:): (קידושין חז"ל ואמרו
וכו'. טוב בעוה"ז:3)שכולו - "הכרת" סד:) (סנהדרין

הקודם. בפרק כמבואר לעוה"ב, - המפורשים 4)"תכרת"
כח). דברים, כו: (ויקרא, התוכחה כוונתו 5)בפרשיות

אלה  מכל והלא סט), (שם, וגו' הברית דברי אלה לכתוב:
בעולם  ולפרט, לכלל לאדם, מיועד והעונש שהשכר משמע

הקודמים? לדברינו סותר וזה - הדברים 6)הזה סדר
הציע. אוקספורד: ונוסח בתורה.7)והצעתם. הכתוב כל את

שלא 8) בתורה פנים מגלה ואינו הכתובים את מעקם שאינו
לצדקה.9)כהלכה. לנו תהיה עוה"ז טובת כלומר:

נצחים  לחיי זה ידי על לזכות ולעשות, לשמור לנו שתאפשר
האנושי. למין והתכלית העיקר שהם הנפשות, בעולם

והכרח.10) אונס בלי שכחו 11)במתכוון, טובה מרוב כי 
מיטיבם. ה' במתים 12)את לא.): (שבת חכמינו אמרו שכן

מן  חפשי נעשה אדם שמת "כיון - ו) פח, (תהלים חפשי
בדברים 13)המצוות". עצמית ובשכחה בהתמסרות ועסקתם

שולל. האדם את ויין 14)המוליכים זנות הכתוב: כדברי
יא). ד, (הושע לב יקח ותירוש

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

`N` ,odl Kixv sEBdW mixacA Epini lM wqrp `NW icM"§¥¤Ÿ©£Ÿ¨¨¥¦§¨¦¤©¨¦¨¤¤¨
."'Ek devOd zFUrle ,dnkgA cnll oiiEpR aWp¥¥§¦¦§Ÿ§¨§¨§©£©¦§¨

נעסוק שלא רק מיעט epiniכאן lk,כן שמקצת ומשמעו

לצורך  עסק מיעוט להיות שצריך הזה בזמן מדבר כי
כל  עסק יהי' "לא כתב לבא לעתיד בנוגע משא"כ פרנסתו

zrclהעולם `l` אכילה שתהי' זה כי בלבד" ה' את
של  באופן יהי' לא - מחייתם למצוא מעט" ו"עמל ושתיה

והשתדלות. ביגיעה עסק
.239 cenr f"k wlg zegiy ihewl

.·,Ì‰ÈÓÎÁÂ Ì‰È‡È· ,Ï‡¯NÈ Ïk ee‡˙ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ¿«»ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿«¿≈∆
˙BiÎÏnÓ eÁeiL È„k ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ15ÔÈ‡L , ƒ«»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿À∆≈»

e‡ˆÓÈÂ ,Ô‚‰k ˙BˆÓ·e ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ Ô‰Ï ˙BÁÈpÓ«ƒ»∆«¬…¿»¿ƒ¿«…∆¿ƒ¿¿
ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊiL È„k ,‰ÓÎÁ· ea¯ÈÂ ÚBb¯Ó Ì‰Ï»∆«¿«¿«¿¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿«≈»»
‰ÓÎÁ‰Â ‰Úc‰ ‰a¯z ÌÈÓi‰ Ô˙B‡aL ÈÙÏ .‡a‰«»¿ƒ∆¿»«»ƒƒ¿∆«≈»¿«»¿»
,"'‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk" :¯Ó‡pL ,˙Ó‡‰Â¿»¡∆∆∆¡«ƒ»¿»»»∆≈»∆
˙‡ LÈ‡Â ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ e„nÏÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡Â¿∆¡«¿…¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ∆
."ÌÎ¯NaÓ Ô·‡‰ ·Ï ˙‡ È˙¯ÈÒ‰Â" :¯Ó‡Â ,"e‰Ú≈̄≈¿∆¡««¬ƒ…ƒ∆≈»∆∆ƒ¿«¿∆
‰ÓÎÁ ÏÚa ,„Âc Ú¯fÓ „ÓÚiL CÏn‰ B˙B‡L ÈtÓƒ¿≈∆«∆∆∆«¬…ƒ∆«»ƒ««»¿»
‰LÓÏ ·B¯˜ ‡e‰ ÏB„‚ ‡È·Â ,‰ÓÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰Èƒ¿∆≈ƒ¿……¿»ƒ»»¿∆

ea¯16,'‰ŒC¯c Ì˙B‡ ‰¯BÈÂ ÌÚ‰ Ïk „nÏÈ CÎÈÙÏe ; «≈¿ƒ»¿«≈»»»¿∆»∆∆
˙È¯Á‡a ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,BÚÓLÏ ÌÈÈBb‰ Ïk e‡B·ÈÂ¿»»«ƒ¿»¿∆∆¡«¿»»¿«¬ƒ
ÛBÒÂ ."ÌÈ¯‰‰ L‡¯a '‰ ˙Èa ¯‰ ‰È‰È ÔBÎ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒ¿∆«≈¿…∆»ƒ¿

Blk ¯ÎN‰ Ïk17˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ‰B¯Á‡‰ ‰·Bh‰Â »«»»À¿«»»«¬»∆≈»∆¿≈
ÁÈLn‰ ˙BÓÈ Ï·‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡e‰ ,ÔBÚ¯‚Â¿≈»«≈»»«»¬»¿«»ƒ«
‡l‡ ,CÏB‰ B‚‰Ók ÌÏBÚÂ ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ‡e‰»»«∆¿»¿ƒ¿»≈∆»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ¯·Îe .Ï‡¯NÈÏ ¯ÊÁz ˙eÎÏn‰L∆««¿«¬…¿ƒ¿»≈¿»»¿¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰18ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡" : »ƒƒ≈≈»»«∆ƒ«»ƒ«
"„·Ïa ˙BiÎÏÓ „eaÚL ‡l‡19. ∆»ƒ¿«¿Àƒ¿»

מלכויות.15) הנה 16)משעבוד יד) אות תולדות (מדרש
כולו  - יג) נב, (ישעיה מאד וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל
ונישא  האבות מן גדול שיהיה בןֿדוד: משיח על נאמר
הנבואה). במובן למשה וקרוב השררה, (במובן ממשה

התכליתי.17) הסופי, השכר עדיין אינו זה כל כלומר:
סג.).18) הגויים.19)(שבת עול צוארנו מעל שנפרוק

ביתר  זה כל מבואר וכן יג). פרק מלכים, (הלכות השווה
פ"י). (סנהדרין למשנה רבינו בפירוש שאת

á"ôùú'ä ïåéñ 'ç éùéìù íåé

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ועמי 1) לקטנים והמלמד מיראה; או מאהבה ה' עבודת

לשמה. בתורה העסק ילמדם; דרך איזה על הארץ,

.‡‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ‰NBÚ ÈÈ¯‰ :Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡«…«»»¬≈ƒ∆ƒ¿«»
BÚÂÏa˜‡L È„k d˙ÓÎÁa ˜Ò2˙B·e˙k‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk ¿≈¿»¿»»¿≈∆¬«≈»«¿»«¿

ÔÓ L¯Ù‡Â ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊ‡L È„k B‡ ,da»¿≈∆∆¿∆¿«≈»»«»¿∆¿ƒ
ÔÓ Ïˆp‡L È„k Ô‰Ó ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰L ˙B¯·Ú‰»¬≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆¿≈∆ƒ»≈ƒ
ÈiÁÓ ˙¯k‡ ‡lL È„k B‡ ‰¯Bza ˙B·e˙k‰ ˙BÏÏw‰«¿»«¿«»¿≈∆…ƒ»≈≈«≈
,‰f‰ C¯c‰ ÏÚ '‰ ˙‡ „·ÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»≈»«¬…∆««∆∆«∆
˙ÏÚÓ dÈ‡Â ‰‡¯iÓ „·BÚ ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚ „·BÚ‰L∆»≈«∆∆∆≈ƒƒ¿»¿≈»«¬«
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ÏÚ '‰ ÌÈ„·BÚ ÔÈ‡Â ;ÌÈÓÎÁ‰ ˙ÏÚÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ¿…«¬««¬»ƒ¿≈¿ƒ«
ı¯‡‰ŒÈnÚ ‡l‡ ‰Ê C¯c3,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰Â ∆∆∆∆»«≈»»∆¿«»ƒ¿«¿«ƒ

ÔzÚ„ ‰a¯zL „Ú ,‰‡¯iÓ „·ÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÎpÁnL∆¿«¿ƒ»«¬…ƒƒ¿»«∆ƒ¿∆«¿»
‰·‰‡Ó e„·ÚÈÂ4. ¿««¿≈«¬»

ג).2) משנה א, פרק תורה 3)(אבות בידם שאין עם המוני
המועילים  נאים ובהרגלים במידות מנומסים אבל וחכמה,
הארץ" "עמי נקראו: ולפיכך הארץ. ויישוב החברה לחיזוק
לרבינו, המשנה פירוש פי (על הארץ ליישוב טובה שחברתם

ז). משנה ה, פרק בפירוש 4)אבות רבינו יאמר וכה
עושה  האדם שאין "לפי א): משנה י, פרק (סנהדרין המשנה
ממנו  שיסור או תועלת, ממנו לו שתגיע כדי אלא מעשה
הבל  המעשה אותו אצלו יהיה כן, אינו ואם הפסד; איזה
לא  המעשים אלה עשה תורה: לבעל ייאמר היאך וריק.
שכר  לנחול כדי ולא יתברך, השם מאת העונש יראת מחמת
משיגים  בניֿאדם כל שלא לפי מאוד, עד קשה דבר זה טוב?
התירו  לכן מאהבה). ה' את (שעבד אבינו כאברהם האמת את
- המצוות את לעשות אמונתם, על שיתיישבו כדי להמון
העונש, מיראת - העבירות מן ולהינזר שכר; לתקוות

וידעוה". האמת את שישיגו עד זה על אותם "מזרזים

.·CÏB‰Â ˙BˆÓ·e ‰¯Bza ˜ÒBÚ ,‰·‰‡Ó „·BÚ‰»≈≈«¬»≈«»¿ƒ¿¿≈
ÈtÓ ‡ÏÂ ÌÏBÚa ¯·c ÈtÓ ‡Ï ,‰ÓÎÁ‰ ˙B·È˙aƒ¿ƒ«»¿»…ƒ¿≈»»»»¿…ƒ¿≈
‰NBÚ ‡l‡ ;‰·Bh‰ L¯ÈÏ È„k ‡ÏÂ ‰Ú¯‰ ˙‡¯Èƒ¿«»»»¿…¿≈ƒ««»∆»∆

‡·Ï ‰·Bh‰ ÛBÒÂ ,˙Ó‡ ‡e‰L ÈtÓ ˙Ó‡‰5.dÏÏ‚a »¡∆ƒ¿≈∆¡∆¿«»»…ƒ¿»»
ÌÎÁ Ïk ÔÈ‡Â ,„‡Ó ‰ÏB„‚ ‰ÏÚÓ ‡È‰ BÊ ‰ÏÚÓe«¬»ƒ«¬»¿»¿…¿≈»»»

eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ˙ÏÚÓ ‡È‰Â ,dÏ ‰ÎBÊ6B‡¯wL , ∆»¿ƒ«¬««¿»»»ƒ∆¿»
B·‰B‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰7‡l‡ „·Ú ‡lL ÈÙÏ , «»»¬¿ƒ∆…»«∆»

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ da eevL ‰ÏÚn‰ ‡È‰Â .‰·‰‡Ó≈«¬»¿ƒ««¬»∆ƒ»»«»»
."EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆
„iÓ ,‰Èe‡¯‰ ‰·‰‡ '‰ ˙‡ Ì„‡ ·‰‡iL ÔÓÊ·eƒ¿«∆∆¡«»»∆«¬»»¿»ƒ»

.‰·‰‡Ó ˙Bˆn‰ Ïk ‰NÚÈ«¬∆»«ƒ¿≈«¬»

וסוף 5) מאהבה "למוד סב.): (נדרים שאמרו כמו מאליה,
לבוא". לא.).6)הכבוד מא,7)(סוטה (ישעיה שנאמר

אוהבי. אברהם זרע ח):

.‚˙‡ ·‰‡iL ,‡e‰ ?‰Èe‡¯‰ ‰·‰‡‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»«¬»»¿»∆∆¡«∆
BLÙ ‡‰zL „Ú ,„‡Ó ‰fÚ ,‰¯˙È ,‰ÏB„‚ ‰·‰‡ '‰«¬»¿»¿≈»«»¿…«∆¿≈«¿

‰‚BL ‡ˆÓÂ ,'‰ ˙·‰‡a ‰¯eL˜8el‡k „ÈÓz d· ¿»¿«¬«¿ƒ¿»∆»»ƒ¿ƒ
d˙B‡ ˙·‰‡Ó ‰Èet BzÚc ÔÈ‡L ,‰·‰‡‰ ÈÏÁ ‰ÏBÁ∆√ƒ»«¬»∆≈«¿¿»≈«¬«»
ÔÈa ,Bz·La ÔÈa - „ÈÓz d· ‰‚BL ‡e‰Â ‰M‡ƒ»¿∆»»ƒ≈¿ƒ¿≈
‰fÓ ¯˙È - ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L ‰ÚLa ÔÈa ,BÓe˜a¿≈¿»»∆≈¿∆»≈ƒ∆
BÓk ,„ÈÓz da ÌÈ‚BL ÂÈ·‰B‡ ·Ïa '‰ ˙·‰‡ ‰È‰zƒ¿∆«¬«¿≈¬»ƒ»»ƒ¿
‰ÓÏML ‡e‰Â ."ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa" :eevL∆ƒ»¿»¿»¿¿»«¿¿¿∆¿……
ÏÎÂ ;"È‡ ‰·‰‡ ˙ÏBÁ Èk" :ÏLÓ C¯c ¯Ó‡»«∆∆»»ƒ««¬»»ƒ¿»

‰Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ ÏLÓ ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈL9. ƒ«ƒƒ»»¿ƒ¿»∆

בה.8) ועוסק שם,9)הוגה האמורים אהבה דברי שכל
האהובה  כנסתֿישראל בין ה' לאהבת משל אלא אינם

שבשמים. אביה לאוהבה

.„ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡10ÈÈ¯‰ ,¯Ó‡˙ ‡nL : »¿¬»ƒ»ƒƒ∆»…«¬≈ƒ
‡¯w‡L ÏÈ·La ,¯ÈLÚ ‰È‰‡L ÏÈ·La ‰¯Bz „ÓÏ»≈»ƒ¿ƒ∆∆¿∆»ƒƒ¿ƒ∆∆»≈
„eÓÏz - ‡a‰ ÌÏBÚa ¯ÎN Ïa˜‡L ÏÈ·La ,Èa«̄ƒƒ¿ƒ∆¬«≈»»»»«»«¿
,ÌÈNBÚ Ìz‡M ‰Ó Ïk - "'‰ ˙‡ ‰·‰‡Ï" :¯ÓBÏ«¿«¬»∆»«∆«∆ƒ

‰·‰‡Ó ‡l‡ eNÚ˙ ‡Ï11ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ „BÚÂ .12: …«¬∆»≈«¬»¿»¿¬»ƒ
eÈ‰ ÔÎÂ .ÂÈ˙BˆÓ ¯ÎNa ‡ÏÂ - "„‡Ó ıÙÁ ÂÈ˙BˆÓa"¿ƒ¿»»≈¿…¿…ƒ¿«ƒ¿»¿≈»
Ì‰È„ÈÓÏ˙ ÈB·Ï ÌÈeˆÓ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b¿≈«¬»ƒ¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ≈∆

„eÁÈa Ì‰ÈÏÈkNÓe13ÌÈ„·Úk eÈ‰z Ï‡" : «¿ƒ≈∆¿ƒ«ƒ¿«¬»ƒ
·¯‰ ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ ,"'eÎÂ ·¯‰ ˙‡ ÌÈLnLÓ‰«¿«¿ƒ∆»«¿∆»ƒ¿≈∆»«

.‰·‰‡Ó e„·Ú :¯ÓBÏk ,BLnLÏ Èe‡»̄¿«¿¿«ƒ¿≈«¬»

סב.).10) נדרים מח; אות עקב ה'11)(ספרי, אהבת
יאמר  וכה טוב. שכר פרס, לקבל מנת על ולא ומצוותיו,
המעיין, ואתה, י): פרק (סנהדרין למשנה בפירושו רבינו
קטן  נער כי בדעתך שים לך: ממשיל שאני המשל זה הבן
לו  הגדול הטוב וזהו תורה, ללמדו המלמד אצל הביאוהו
שניו  למיעוט שהוא, אלא השלימות. מן שישיג מה לעניין
ולפיכך  הטוב... אותו מעלת מבין אינו שכלו, וחולשת
אהובים  שהם בדברים אותו לזרז המלמד יצטרך בהכרח
או  אגוזים לך ואתן קרא לו: ויאמר שניו, לקטנות אצלו
לפי  - הקריאה לעצם לא ומשתדל, קורא הוא ובזה תאנים.
המגדים, אותם לו שיתנו כדי אלא - מעלתה יודע שאינו

את È˜¯‰שאכילתם חושב ולפיכך הקריאה. מן יותר אצלו
עמל  באותו שישיג כדי בה, עמל הוא ויגיעה עמל הלימוד
מעט  או אחד, אגוז - והיא אצלו, האהובה התכלית את
שהיה  הדבר אותו בעיניו וייקל שכלו ויחזק וכשיגדל דבש.
חמוד  אחר בדבר חפצו ויעוררו יזרזוהו לפנים, נכבד אצלו
או  יפים, מנעלים לך ואקח קרא לו: יאמר ומלמדו יותר,
הלימוד, עצם לשם לא לקרוא ישתדל ובזה חמודים. בגדים
מן  יותר בעיניו נכבד ההוא והבגד המלבוש, לאותו  אלא
בעיניו  ויתבזה בשכלו, שלם יותר יהיה וכאשר התורה.
לו  ויאמר ממנו, גדול שהוא למה נפשו ישים הזה, הדבר
הוא  וכך שניים. או אחד דינר לך ואתן זו פרשה למוד רבו:
יותר  אצלו נכבד והוא הממון, אותו ולוקח ומשתדל קורא
הדינר  את שישיג אצלו, הלימוד שתכלית לפי - הלימוד מן

גדולה דעתו וכשתהיה זה שהבטיחוהו. בעיניו ונקלה
למוד, רבו; לו ויאמר נכבד יותר שהוא למה יתאווה השיעור
מפניך. ויקומו אדם בני ויכבדוך ודיין, ראש שתהיה כדי
ותהיה  הכבוד, מעלת להשיג כדי ומשתדל קורא והוא
וינשאו  אדם בני שיכבדוהו הכבוד אצלו: הלימוד תכלית
יאמרו  כזה לימוד ועל מגונה. זה וכל וישבחוהו. אותו
וישתדל  המצוות שיעשה כלומר: לשמה", "שלא החכמים:
דבר  בשביל אלא (החכמה), בעצמו הדבר לאותו לא בתורה
(אבות  ואמרו זה על חכמינו והזהירונו החכמה. זולת אחר
ולא  בה להתגדל עטרה תעשם "אל ה): משנה ד, פרק
החכמה  לימוד תכלית אצלו תהיה ולא בה... לחפור קרדום
שידע  אלא האמת תכלית אין וכן בלבד. אותה לדעת אלא
לעשותה. - ידיעתה ותכלית אמת, והתורה אמת שהוא
שהן  - המצוות אלה כשאעשה לומר: השלם לאדם ואסור
המידות  שהן - העבירות מן ואתרחק הטובות, המידות
שיאמר  כמו שזה לפי עליהן? שאקבל הגמול מה הרעות,
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דבר  לו: אומרים והם קורא? כשאני לי יתנו מה הנער:
מבקש  שהוא - שכלו מיעוט רואים שאנו לפי פלוני.
כמו  כסכלתו, לו משיבים אנו - אחרת תכלית לתכלית,

כאיוולתו". כסיל "ענה יט.).12)שנאמר: (עבודהֿזרה
אחרים 13) כי לכולם, ולא דווקא ולמשכילים לנבונים

עונש, ולא גמול לא בשמים שאין ולחשוב לטעות עלולים
ג. משנה א, פרק (אבות סוכו איש באנטיגנוס שקרה כמו
את  המשמשים כעבדים תהיו "אל תלמידיו: לפני שדרש
ה' את לעבוד הייתה כוונתו פרס". לקבל מנת על הרב
אמר  ובייתוס, צדוק תלמידיו שני וטעו מיראה. ולא מאהבה
גמול  לאדם שאין בפירוש, אמר הרב הנה לחבירו: האחד
האחד  וסמך כוונתו. הבינו לא כי כלל תקווה ואין עונש ולא
בתורה  הכופרות כיתות ויסדו החכמים מן ופרשו חבירו את
על  ובייתוסים צדוקים ונקראו: החכמים, ובקבלת שבעלֿפה
"חכמים, י"א): משנה (שם, מזהיר שהתנא הוא שמם.

שם). רבינו, פירוש פי (על בדבריכם"! היזהרו

.‰‡lL È„k B‡ ¯ÎN Ïa˜Ï È„k ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈«»¿≈¿«≈»»¿≈∆…
ÏÎÂ .dÓLÏ ‡lL ˜ÒBÚ ‰Ê È¯‰ - ˙eÚ¯t ÂÈÏÚ ÚÈb«̇ƒ«»»À¿»¬≈∆≈∆…ƒ¿»¿»
ÈtÓ ‡l‡ ,¯ÎN Ïa˜Ï ‡ÏÂ ‰‡¯ÈÏ ‡Ï ,da ˜ÒBÚ‰»≈»…¿ƒ¿»¿…¿«≈»»∆»ƒ¿≈
da ˜ÒBÚ ‰Ê È¯‰ - d· ‰evL ı¯‡‰ Ïk ÔB„‡ ˙·‰‡«¬«¬»»»∆∆ƒ»»¬≈∆≈»
‰¯Bza Ì„‡ ˜ÒÚÈ ÌÏBÚÏ" :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .dÓLÏƒ¿»¿»¿¬»ƒ¿»«¬…»»«»
‡a dÓLÏ ‡lL CBznL ,dÓLÏ ‡lL elÙ‡Â«¬ƒ∆…ƒ¿»∆ƒ∆…ƒ¿»»

"dÓLÏ14˙‡Â ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏnLk CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»¿∆¿«¿ƒ∆«¿«ƒ¿∆
Lp‰‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡ ,ı¯‡‰ŒÈnÚ ÏÏÎe ÌÈ «»ƒ¿»«≈»»∆≈¿«¿ƒ»∆»

ÔzÚ„ ‰a¯zL „Ú ;¯ÎN Ïa˜Ï È„Îe ‰‡¯iÓ „·ÚÏ«¬…ƒƒ¿»¿≈¿«≈»»«∆ƒ¿∆«¿»
ËÚÓ ËÚÓ ‰Ê Ê¯ Ì‰Ï ÌÈl‚Ó ,‰¯˙È ‰ÓÎÁ eÓkÁ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿≈»¿«ƒ»∆»∆¿«¿«

ÔÈÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÏÈb¯Óe15e‰e‚ÈNiL „Ú ,˙Áa ‰Ê «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆¿«««∆«ƒ
.‰·‰‡Ó e‰e„·ÚÈÂ e‰eÚ„ÈÂ¿≈»¿««¿≈«¬»

(14- חביריו את לקנטר מנת על ללמוד אבל נ:) פסחים
לו  נוח לשמה שלא העושה יז.): (ברכות אמרו ועליו אסור,
שלא  בתורה העוסק "כל ז.): (תענית אמרו וכן נברא. שלא

המוות". סם לו נעשית - הנכונה 15)לשמה הדרך זו שלא
פרס. לקבל מנת על ללמוד

.Â‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙·‰‡ ÔÈ‡L ,¯e¯·e Úe„È ¯·c»»»«»∆≈«¬««»»
‰bLiL „Ú Ì„‡ ÏL BaÏa ˙¯L˜16Èe‡¯k „ÈÓz d· ƒ¿∆∆¿ƒ∆»»«∆ƒ¿∆»»ƒ»»

‰evL BÓk ,‰pnÓ ıeÁ ÌÏBÚaM ‰Ó Ïk ·ÊÚÈÂ¿«¬…»«∆»»ƒ∆»¿∆ƒ»
·‰B‡ BÈ‡ ."ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa" :¯Ó‡Â¿»«¿»¿»¿¿»«¿¿≈≈

e‰Ú„iL ˙Úca ‡l‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰17Èt ÏÚÂ ; «»»∆»«««∆≈»≈¿«ƒ
‰a¯‰ Ì‡Â ,ËÚÓ - ËÚÓ Ì‡ :‰·‰‡‰ ‰È‰z ‰Úc‰«≈»ƒ¿∆»«¬»ƒ¿«¿»¿ƒ«¿≈
ÔÈ·‰Ï BÓˆÚ „ÁÈÏ Ì„‡‰ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .‰a¯‰ -«¿≈¿ƒ»»ƒ»»»¿«≈«¿¿»ƒ
,BB˜ ˙‡ BÏ ÌÈÚÈ„Bn‰ ˙Be·˙e ˙BÓÎÁa ÏÈkN‰Ïe¿«¿ƒ¿»¿¿«ƒƒ∆
e¯‡aL BÓk ,‚ÈN‰Ïe ÔÈ·‰Ï Ì„‡a LiL Ák ÈÙk¿ƒ…«∆≈»»»¿»ƒ¿«ƒ¿∆≈«¿

‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a18. ¿ƒ¿¿≈«»

תשגה 16) באהבתה הכתוב: מלשון תמיד, בה שיעסוק
ברש"י, (הובא הדרשן משה רבי לפי יט). ה, (משלי תמיד
פירש: והראב"ד עסוק. והוראתו: בערבית, המלה מקור שם)

ש  - שגיאה בענייניו מלשון ישגה לה', אהבתו בכלל

נד:) (עירובין אמרו וכן לב. אליהם ישים שלא היוםֿיומיים
בשוק  בתורה ועוסק יושב שהיה בןֿפדת, אלעזר רבי על
העליון  בשוק מוטל בו שהתעטף וסדינו ציפורי, של התחתון
תשגה  "באהבתה הפסוק: את עליו וסמכו ציפורי, של
עצמך  תעשה אהבתה "בשביל שם: רש"י, וכפירוש תמיד",
וראה  הלכה". לדבר ולרוץ עסקיך להניח ופתי שוגה
היה  לקיש "ריש א). הלכה סוף ה, פרק (ברכות בירושלמי
הרגיש. ולא בשבת לתחום מחוץ ויצא תורה בדברי מהרהר

תמיד". תשגה "באהבתה שנאמר: מה כפי 17)לקיים
יודעים  שאין דבר לאהוב אפשר שאי לפי אהבתו, - ידיעתו

אותו. יב).18)ומכירים הלכה ד, (פרק

È˙ÁÈO ‡È‰ ÌBi‰ Ïk E˙¯B˙ Èz·‰‡ ‰Ó»»«¿ƒ»∆»«ƒƒ»ƒ

dad` xtq `Ede ipW xtq¥¤¥¦§¥¤©£¨
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»

˙k¯·e ‰lÙz ˙BÎÏ‰ .· .ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿¿ƒ«¿«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«
.„ .‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓ ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ‰k…¬ƒƒ¿¿ƒƒ¿»¿≈∆»
.‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ .Â .˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ .‰ .˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
.ÌÓB˜Óa Ì˙BÓLa ÌÈL¯ÙÓ Ì‰a ÌÈÏÏÎp‰ ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ»∆¿…»ƒƒ¿»ƒ¿»

-dad̀xtqrnW z`ixw zFkld¦§§¦©§©
ÌÈÓÚt ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ,‡È‰Â ˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e .ÌBia«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ומי 1) שמע קריאת ברכות נוסח קורא; הוא פרשיות כמה

ובבוקר. בערב קריאתה זמן תיקנן;

.‡·¯Úa :ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈ‡¯B˜ ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt«¬«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿«»∆∆
¯˜a·e2EaÎL·e' :¯Ó‡pL ,3‰ÚLa - 'EÓe˜·e «…∆∆∆¡«¿»¿¿¿∆¿»»

‰ÚL·e ;‰ÏÈÏ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ·ÎBL Ì„‡ŒÈa C¯cL∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿∆«¿»¿»»
ÌBÈ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈa C¯cL4. ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿∆

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

.daEWY zFkldl rnW zixw zFkld zEkinq§¦¦§¦§©§©§¦§§¨

ל  תשובה הלכות הוראה בסמיכות נרמזת ק"ש הלכות
ממדידה  למעלה היא התשובה שתנועת שאף למעשה:
ק"ש  חיוב – הזמן גדרי בתוך להחדירה יש והגבלה

יום. בכל פעמיים
הוא  התשובה היא "ומה כתב: תשובה הלכות בתחילת
שלא  בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא שיעזוב
יודע  עליו ויעיד . . שעבר על יתנחם וכן . . עוד יעשהו

לעולם". החטא לזה ישוב שלא תעלומות
תנועה  היא בתוכנה התשובה שעבודת אע"פ כלומר:
ברגע  מהתעוררות הבאה לגמרי והגבלה ממדידה שלמעלה
צריך  מקום מכל חדא" וברגעא חדא "בשעתא מיוחד
ישוב  "שלא – כן שלאחרי הזמן בגדרי ולהחדירה לחברה

לעולם". החטא לזה
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אלא  ולהבא מכאן רק לא פועלת מאהבה תשובה בנוסף,
מהנפק"מ  כמודגש שינוי בו שנעשה העבר זמן על גם
שאם  עבירות עליה שאין מנת על אשה במקדש להלכה
שהעבירות  כיון מקודשת אינה מיראה תשובה עשתה
עשתה  אם אבל נעקרו, לא קידושין בשעת עליה שהיו
כיון  מקודשת, מתחילתו" עונו "נעקר שאז מאהבה תשובה
כיון  כלל עבירות עליה היו לא הקידושין שבשעת

העבר. על גם פעלה שתשובתה
.ap oniq rcn xtq zekln oii

אחר 2) ונמשך העולם הבלי אחר נפתה שהאדם מפני
הוא  צריך - וביחוד תאוותו שמים במלכות תמידי לזכרון

וציוונו  לזּכותנו, ה' מחסדי היה כן על החטא. מן לשמרו ַה'
אחת  האלה: העתים בשתי גמורה ובכוונה בקביעות לזכרו
האדם  בהיות כי היום, במשך מעשינו לכל להועיל ביום
ה' עיני כי לבו אל ויתן ומלכותו, ה' אחדות בבוקר זוכר
מחשבה  לו תהיה - יספור צעדיו וכל דרכיו כל על פקוחות
היום  כל יחטא שלא למשמר, הזה בדבר פיו והודאת זו
כל  עליו לשמור בלילה, זו הודאתו לו תועיל וכן ההוא.

ת"כ). מצוה ה'חינוך', (מלשון החטא מן הקדים 3)הלילה
העולם  בריאת כסדר ערבית, של קריאתֿשמע הכתוב
יום  בוקר ויהי ערב ויהי ככתוב: הלילה, מן היום שהתחיל

ה). א, (בראשית מ"ג.4)אחד פ"א, ברכות

.·:Ô‰ el‡ ,˙BiL¯t LÏL ?‡¯B˜ ‡e‰ ‰Óe«≈»»»ƒ≈≈
'ÚÓL'5'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ,6'¯Ó‡iÂ' ,7ÔÈÓÈc˜Óe . ¿«¿»»ƒ»…««…∆«¿ƒƒ

ÌM‰ „eÁÈ da LiL ÈtÓ ,'ÚÓL' ˙L¯t ˙B¯˜Ï8 ƒ¿»»«¿«ƒ¿≈∆≈»ƒ«≈
B˙·‰‡Â9B„eÓÏ˙Â10‡e‰L ,11Ïk‰L ÏB„b‰ ¯wÚ‰ ¿«¬»¿«¿∆»ƒ»«»∆«…
Ba ÈeÏz12Èeeˆ da LiL ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' - ‰È¯Á‡Â . »¿«¬∆»¿»»ƒ»…«∆≈»ƒ

˙Bˆn‰ Ïk ¯‡L (˙¯ÈÎÊ) ÏÚ13˙L¯t - CkŒ¯Á‡Â . «¿ƒ«¿»»«ƒ¿¿««»»»«
˙ˆÈˆ14˙Bˆn‰ Ïk ˙¯ÈÎÊ Èeeˆ da LÈ ‡È‰ ÌbL ,15. ƒƒ∆«ƒ∆»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿

ד.5) ו, יג.6)דברים יא, לז.7)שם, טו, האמונה 8)במדבר
אחד". ה' אלהינו "ה' - לו שני ואין אחד שהוא בה'

אלהיך".9) ה' את "ואהבת ככתוב: לאהבו, שעלינו
ודברת 10) לבניך "ושננתם ככתוב: - תורה תלמוד מצות

ה'.11)בם". יחוד אל יסודי 12)חוזר בהל' רבינו כלשון
אלוה  שם שיש דעתו על המעלה "וכל ה"ו): (פ"א, התורה
הגדול  העיקר הוא שזה - בעיקר כופר מזה... חוץ אחר
יש  "שמע" שפרשת לומר: רבינו וכוונת בו". תלוי שהכל

גם ותלמודו, ה' אהבת מלבד ‰'בה „ÂÁÈ ˙ÂˆÓ ולפיכך ,
עיקר  בה שאין שמוע" אם "והיה פרשת לפני אותה קוראים
ה' את "לאהבה ככתוב: ה', אהבת בה שיש אע"פ זה, גדול
בניכם" את אותם "ולמדתם ככתוב: תלמוד, וכן אלהיכם:

וילנה). דפוס לרמב"ם רב" "מעשה ככתוב:13)(הגהות
מצוותי". אל תשמעו שמוע אם פרשת 14)"והיה היא

ציצית. במצות המדברת כל 15)"ויאמר" את "וזכרתם
להקדימה  שמוע" אם "והיה פרשת היא וראויה ה'", מצוות
ב"והיה  הנאמרים ותלמודו, ה' "אהבת בה שאין ל"ויאמר"
אות  ח"א הרדב"ז, בזה קדמו וכבר רב). (מעשה שמוע" אם

הרמב"ם". ב"לשונות נ"ו

.‚‰ÏÈla ˙‚‰B ˙ˆÈˆ ˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡16- ««ƒ∆≈ƒ¿«ƒƒ∆∆««¿»
‰ÏÈla d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜17˙‡ÈˆÈ ÔB¯ÎÊ da LiL ÈtÓ , ¿ƒ»««¿»ƒ¿≈∆∆»ƒ¿¿ƒ«

ÌÈ¯ˆÓ18ÌBia ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÈkÊ‰Ï ‰ÂˆÓe , ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«
ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ ¯kÊz ÔÚÓÏ' :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl·e««¿»∆∆¡«¿««ƒ¿…∆≈¿≈∆∆

Ïk ÌÈ¯ˆÓ19el‡ ˙BiL¯t LÏL ˙‡È¯˜e .'EÈiÁ ÈÓÈ ƒ¿«ƒ…¿≈«∆¿ƒ«»»»ƒ≈
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰Ê ¯„Ò ÏÚ20. «≈∆∆ƒ«ƒ¿≈¿ƒ«¿«

הוא.16) ראיה זמן לאו ולילה אותו", "וראיתם בה שנאמר
לילה.17) של אשר 18)בקריאתֿשמע אלהיכם ה' "אני

מצרים". מארץ אתכם לרּבות 19)הוצאתי באה "כל" ַהמלה
חלה  מצרים שיציאת אףֿעלֿפי כי יב:), (ברכות הלילות את
וגו' ישראל" בני יצאו הפסח "ממחרת ככתוב: ביום,
שבלילה  היתה, בלילה הגאולה התחלת - ג) לג, (במדבר
ולאהרן  למשה "ויקרא ככתוב: לצאת, הרשות להם ניתנה
והוא  לא), יב, (שמות עמי" מתוך צאו קומו ויאמר: לילה,
ממצרים  אלהיך ה' "הוציאך א): טז, (דברים הכתוב שאמר

ס.). (ברכות ובירושלמי 20)לילה" מ"ב). ב' פרק (ברכות
פרשיות  שלש קוראים מה "מפני אמרו: ה"ה) פ"א, (ברכות
כלולין  הדברות שעשרת מפני לוי, רבי אמר יום? בכל אלו

בהן".

.„˜eÒt ¯ÓB‚ ‡e‰Lk - ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰«≈¿ƒ«¿«¿∆≈»
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a' LÁÏa ¯ÓB‡ ,ÔBL‡ƒ̄≈¿««»≈¿«¿

Bk¯„k ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,'„ÚÂ ÌÏBÚÏ21'‰ ˙‡ z·‰‡Â' ¿»»∆¿≈¿≈¿«¿¿»«¿»≈
Ôk ÔÈ¯B˜ ‰nÏÂ .dÙBÒ „Ú 'EÈ‰Ï‡22‡È‰ ˙¯ÒÓ ? ¡…∆«»¿»»ƒ≈»…∆ƒ

ÂÈa ˙‡ eÈ·‡ ·˜ÚÈ ı·wL ‰ÚLaL ,eÈ„Èa¿»≈∆¿»»∆»««¬…»ƒ∆»»
,ÌM‰ „eÁÈ ÏÚ ÌÊ¯ÊÂ Ìeˆ ,B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ»ƒ»¿≈¿»«ƒ«≈
Ï‡LÂ .ÂÈ·‡ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ da CÏ‰L '‰ C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆»«»«¿»»¿ƒ¿»»ƒ¿»«

˙eÏÒt ÌÎa LÈ ‡nL ,Èa :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì˙B‡23ÈÓ , »¿»«»∆»«∆»≈»∆«¿ƒ
eÏ ¯Ó‡L ÔÈÚk ;ÌM‰ „eÁÈa ÈnÚ „ÓBÚ BÈ‡L∆≈≈ƒƒ¿ƒ«≈»ƒ¿»∆»«»
eÚ ?'B‚Â '‰M‡ B‡ LÈ‡ ÌÎa LÈ Ôt' :ea¯ ‰LÓ∆«≈∆≈»∆ƒƒ»¿»
,'„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL' :e¯Ó‡Â ÌlÎÀ»¿»¿¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»
'‰ eÈ‰Ï‡ '‰ - Ï‡¯NÈ eÈ·‡ ,epnÓ ÚÓL :¯ÓBÏk¿«¿«ƒ∆»ƒƒ¿»≈¡…≈

„Á‡24B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a' :¯Ó‡Â Ô˜f‰ Á˙t . ∆»»««»≈¿»«»≈¿«¿
'„ÚÂ ÌÏBÚÏ25Á·L ¯ÓBÏ Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¿ƒ»»¬»ƒ¿»≈«∆«

‰Ê ˜eÒt ¯Á‡ Ô˜f‰ Ï‡¯NÈ Ba ÁaML26. ∆ƒ«ƒ¿»≈«»≈««»∆

('טור'21) ל"ואהבת" ועד" "עולם בין מעט להפסיק וצריך
קבלת  בין ריוח ליתן כדי והטעם: סא), סימן אורחֿחיים
מלכותו  כבוד שם ו"ברוך אחרים, לדברים שמים מלכות
פסחים  (ראה הוא, שמים מלכות קבלת מכלל ועד" לעולם

ענינו 22)נו.). ומה "שמע", מפרשת פסוק זה אין הלא
ובאחדותו.23)לכאן? בה' באמונתכם ופגם פסול

בלבנו 24) אין כך אחד, אלא בלבך שאין "כשם נו.) (פסחים
אחד". בהם 25)אלא ואין צדיקים, שבניו לה' הודאה דברי

לאמרו 26)פסול. התקינו אמרו, לא רבינו שמשה מתוך אבל
זרזם  שיעקב מצינו היכן שואל: והכסףֿמשנה (שם). בלחש
אלא  אמרו לא שם) (פסחים, בגמרא והלא ה', יחוד על
על  שאלם ולא לבניו, הימין קץ את לגלות יעקב שביקש
ב'ספרי' הדברים מקור מראה והוא ה'? ביחוד אמונתם
והדברים  וגו'. ישראל שמע הפסוק על ואתחנן פרשת

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



rnyקמח z`ixw zekld - dad` xtq - oeiq 'g iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וכן  צח). (פ' בראשית רבה' ב'מדרש יותר מפורשים
לקריאתֿשמע? ישראל זכו "מהיכן (פ"ב) רבה' ב'דברים
להם: ואמר השבטים לכל קרא למיתה, יעקב שנטה בשעה
לאלוה  משתחווים אתם העולם מן נפטר משאני שמא

אמר והוא ישראל... שמע לו: אמרו ברוך ·ÈÁÏ˘‰:אחר...
הכיפורים  ביום לאמרו נוהגים מה ומפני וגו'. כבוד שם

ת  (סימן או"ח ה'טור' כתב רם? ה'מדרש בקול עלֿפי רי"ט)
למלאכי  שמע למרום, משה שעלה "בשעה (שם) רבה'
אותה  והוריד וגו', שם ברוך להקב"ה אומרים שהיו השרת
שמשה  מפני בפרהסיא, אותו אומרים אין (אבל לישראל.
וביום  בנו). ויקנאו המלאכים ידעו שלא בסתר, לקחו
אותו  אומרים השרת, כמלאכי נקיים שאנו הכיפורים

בפרהסיא.

.‰.‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Ó ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰«≈¿ƒ«¿«¿»≈¿»∆»¿«¬∆»
ÌÈzL C¯·Ó ÌBia27‰ÏÈl·e ;‰È¯Á‡Ï ˙Á‡Â ‰ÈÙÏ «¿»≈¿«ƒ¿»∆»¿««¿«¬∆»««¿»

‰È¯Á‡Ï ÌÈzLe ‰ÈÙÏ ÌÈzL C¯·Ó28. ¿»≈¿«ƒ¿»∆»¿«ƒ¿«¬∆»

ברכות.27) אלו 28)שתי ברכות ושבע מ"ד. פ"א, ברכות
ביום  "שבע קסד) קיט, (תהלים הפסוק על חז"ל סמכון

ה"ה). פ"א, ברכות (ירושלמי הללתיך"

.Â‡¯B·e ¯B‡ ¯ˆBÈ' - ÌBia ‰ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆¿»∆»«≈≈
ÌÏBÚ ˙·‰‡' - ‰iL ‰Î¯·e ,'eÎÂ 'CLÁ29.'ez·‰‡ ∆¿¿»»¿ƒ»«¬«»¬«¿»

‰BL‡¯ ‰Î¯·e .'·ÈvÈÂ ˙Ó‡' - ‰È¯Á‡ ÏLÂ¿∆«¬∆»¡∆¿«ƒ¿»»ƒ»
- dÏ ‰iL ,'eÎÂ 'ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ' - ‰ÏÈla ‰ÈÙlL∆¿»∆»««¿»«¬ƒ¬»ƒ¿¿ƒ»»
‰Î¯·e .'eÎÂ 'z·‰‡ EnÚ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÌÏBÚ ˙·‰‡'«¬«»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿¿»»
- dÏ ‰iL ,'‰eÓ‡Â ˙Ó‡' - ‰È¯Á‡ ÏL ‰BL‡ƒ̄»∆«¬∆»¡∆∆¡»¿ƒ»»

.'e·ÈkL‰'«¿ƒ≈

שמואל,29) על החולקים יא:) (ברכות החכמים כדעת
להם, מסייע ומקרא רבה", "אהבה הוא שהנוסח האומר:
והגאונים  ב). לא, (ירמיה אהבתיך" עולם "ואהבת שנאמר:
"אהבת  - וערבית רבה", "אהבה - שחרית לומר הכריעו
('טור' האשכנזי. המנהג וכן שניהם, ידי לצאת כדי עולם",

ס). סי' או"ח

.Ê,‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,‰ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆¿»∆»≈«≈««¿»
Ì˙BÁÂ 'Ce¯·'a da Á˙Bt30'Ce¯·'a da31¯‡Le ; ≈«»¿»¿≈»¿»¿»

Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,'Ce¯·'a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁ - ‰È˙BÎ¯aƒ¿∆»≈¿»««≈∆¿»¿≈»∆
'Ce¯·'a ‰ÁÈ˙t32Ïk ¯‡L ÌÚ ,el‡ ˙BÎ¯a . ¿ƒ»¿»¿»≈ƒ¿»»

˙BÎ¯a‰33¯ÙBq‰ ‡¯ÊÚ - Ï‡¯NÈ Ïk ÈÙa ˙BÎe¯Ú‰ «¿»»¬¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿»«≈
Ìewz BÈcŒ˙È·e34Ì‰Ó ˙BÁÙÏ È‡M¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â ; ≈ƒƒ¿¿≈»»««ƒ¿≈∆

ÁÏ eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó .Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ'Ce¯·'a Ìz ¿…¿ƒ¬≈∆»∆ƒ¿ƒ«¿…¿»
‡lL eÈ˜˙‰L ÌB˜Óe ;ÌzÁÏ ‡lL È‡M¯ BÈ‡ -≈««∆…«¿…»∆ƒ¿ƒ∆…

ÌzÁÏ35ÌzÁÏ È‡M¯ BÈ‡ -36‡lL eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó . «¿…≈«««¿…»∆ƒ¿ƒ∆…
eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó ;ÁzÙÏ È‡M¯ BÈ‡ - 'Ce¯·'a ÁzÙÏƒ¿…«¿»≈««ƒ¿…«»∆ƒ¿ƒ

ÁzÙÏ ‡lL È‡M¯ BÈ‡ - ÁzÙÏ37:¯·c ÏL BÏÏk . ƒ¿…«≈««∆…ƒ¿…«¿»∆»»
ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ Ïk38È¯‰ - ˙BÎ¯aa ÌÈÓÎÁ eÚ·hL »«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿¬»ƒ«¿»¬≈

ÚaËnk C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,‰ÚBË ‰Ê39¯ÓB‡ BÈ‡L ÏÎÂ . ∆∆¿≈¿»≈««¿≈«¿…∆≈≈
‡Ï ,˙È·¯Úa '‰eÓ‡Â ˙Ó‡'Â ˙È¯ÁLa '·ÈˆÈÂ ˙Ó‡'¡∆¿«ƒ¿«¬ƒ∆¡∆∆¡»¿«¿ƒ…

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ40. »»¿≈»

בערב 31)ומסיים.30) וכן המאורות; יוצר ה' אתה ברוך
ערבים". המעריב ה' אתה "ברוך מסיים שהן 32)הוא מפני

לחברתה  הסמוכה ברכה "כל הוא וכלל לזו, זו סמוכות
שחתם  מפני מו.), (ברכות בברוך" פותחת אינה (שלפניה)
הברכה  וגם בשניה. בו לפתוח צריך אינו בברוך, בראשונה
לחברתה, סמוכה נקראת ויציב), (אמת קריאתֿשמע שלאחר
בשבילה  והברכות הואיל הפסק, נחשבת קריאתֿשמע אין כי

שם). (רש"י יש 33)תוקנו, שהרי דוקא, לאו הברכות כל
והמטיב", "הטוב ברכת כגון: תקנון, המשנה שחכמי ברכות
(ברכות  לקבורה שניתנו ביתר הרוגי כנגד ביבנה שתקנוה

אלא ה"א) פ"ב, ברכות הלכות (וראה הברכות ¯Â·מח:),
רוקח). ע"א.34)(מעשה לג הפירות,35)ברכות ברכת כגון:

בברוך. חותמות שאינן ע"א.36)והמצוות, יא, ברכות
לקצר;37) רשאי אינו - להאריך שאמרו "מקום (שם):

ברכה  "כל שם, רבינו ופירש להאריך". רשאי אינו - לקצר
ארוכה; נקראת: ברוך, ובסופה ברוך בתחילתה שיש
המשנה  פירוש איפוא ויהיה קצרה". נקראת: כן, ושאינה
בברוך  ולחתום לפתוח להאריך: שאמרו מקום רבינו: לדעת
לחתום  שלא או להתחיל, שלא כלומר: לקצר, רשאי אינו -

קבע.38)בברוך. של ונוסח צורה - ששינה 39)מטבע דוקא
שתיקנו  במקום שחתם כגון בחתימתה, או הברכה בפתיחת
שאמרה  הברכה, בנוסח רק שינה אם אבל לחתום; שלא
חוזר  אינו - הכוונה שינוי משום בהן שאין אחרות במלים
וכביאור  ה"ו), (פ"א, ברכות הל' לקמן רבינו כדברי ומברך,

שם. אמר 40)הכסףֿמשנה אפילו כלומר: יב., ברכות
או  ויציב", "אמת בהן התחיל שלא אלא האלו, הברכות
כראוי  הברכות קריאת ידי יצא לא - ואמונה" "אמת
יתירה, חשיבות להן יש האלו הברכות ושתי (כסףֿמשנה),
חסדך  בבוקר "להגיד ג) צב, (תהלים הפסוק: על ונוסדו
"ברכת  שם): (ברכות רש"י וכפירוש בלילות", ואמונתך
היא, אבותינו עם שעשה החסד על כולה - ויציב אמת
אמת  וברכת והעבירם; הים להם ובקע ממצרים שהוציאם
שיקיים  מצפים שאנו העתידות, על אף בה מדובר ואמונה
עריצים". ומיד מלכים מיד לגאלנו ואמונתו הבטחתו לנו
חובת  ידי יצא לא הברכות, בנוסח אמרן לא אם ולפיכך
אימת  שהקב"ה לומר ניתקנו שעיקרן לפי כראוי, ִֵהברכה
(כסףֿ לעתידֿלבוא לנו לאמתּה ועתיד במצרים, ְְַָהבטחתו

משנה).

.ÁÌBia ÔÈa - ‰BL‡¯ ‰Î¯·Ï ‰iL ‰Î¯a ÌÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ»≈«
ÈÙÏ ,‡ˆÈ - ‰È¯Á‡Ï ÔÈa ‰ÈÙÏ ÔÈa ,‰ÏÈla ÔÈa≈««¿»≈¿»∆»≈¿«¬∆»»»¿ƒ

˙BÎ¯aa ¯„Ò ÔÈ‡L41'¯B‡ ¯ˆBÈ' Á˙t ˙È¯ÁLa . ∆≈≈∆«¿»¿«¬ƒ»«≈
'ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ' ÌiÒÂ42·È¯ÚÓ'a Á˙t .‡ˆÈ ‡Ï - ¿ƒ≈«¬ƒ¬»ƒ…»»»«¿«¬ƒ

'ÌÈ·¯Ú43Á˙t ·¯Ú·e .‡ˆÈ - '¯B‡ ¯ˆBÈ'a ÌiÒÂ ¬»ƒ¿ƒ≈¿≈»»»∆∆»«
Á˙t .‡ˆÈ ‡Ï - '¯B‡ ¯ˆBÈ'a ÌiÒÂ 'ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ'a¿«¬ƒ¬»ƒ¿ƒ≈¿≈…»»»«

È¯ÚÓ'a ÌiÒÂ '¯B‡ ¯ˆBÈ'aÏkL ;‡ˆÈ - 'ÌÈ·¯Ú · ¿≈¿ƒ≈¿«¬ƒ¬»ƒ»»∆»
Ô˙ÓÈ˙Á ¯Á‡ ˙BÎÏB‰ ˙BÎ¯a‰44. «¿»¿««¬ƒ»»

ע"א.41) יב, חתם 42)ברכות המאורות", "יוצר שבמקום
ערבים". "המעריב אור".43)בברכת "יוצר שם.44)במקום

.Ë˙ÚMÓ d˙ÂˆÓ ?‰ÏÈla ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÓÊ e‰ÊŒÈ‡≈∆¿«¿ƒ«¿«««¿»ƒ¿»»ƒ¿«
ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ÈˆÈ45¯Á‡Â ¯·Ú Ì‡Â .‰ÏÈl‰ ÈˆÁ „Ú ¿ƒ««»ƒ«¬ƒ««¿»¿ƒ»«¿≈«
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¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚ ‡lL „Ú ‡¯˜Â46È„È ‡ˆÈ - ¿»»«∆…»»««««»»¿≈
B˙·BÁ47e¯Ó‡ ‡lL ;48˜ÈÁ¯‰Ï È„k ‡l‡ ,˙BˆÁ „Ú »∆…»¿«¬∆»¿≈¿«¿ƒ

‰ÚÈLt‰ ÔÓ Ì„‡49. »»ƒ«¿ƒ»

"ובשכבך".45) אמרה והתורה שכיבה, זמן מתחיל שמאז
בכדי 46) השמש, עלות קודם מזרח בפאת הנוצץ האור הוא

ברכות  למשנה בפירושו רבינו (מלשון שעה וחומש שעה
מ"א). קריאת 47)פ"א, זמן הוא הלילה כל התורה, שמן

שוכבים  אדם שבני זמן כל "בשכבך", נאמר: שהרי שמע,
הלילה. כל והוא פ"א,49)החכמים.48)- (ברכות העבירה,

שלא  כדי לדבריהם, סייג עשו "חכמים ששנינו: כמו מ"א).
ואוכל  לביתי, אלך ואומר: בערב, השדה מן בא אדם יהא
ואתפלל, קריאתֿשמע אקרא ואח"כ קימעא ואישן קמעא
מן  בא אדם אבל הלילה. כל ישן ונמצא שינה, וחוטפתו
- לקרות רגיל אם - הכנסת לבית נכנס - בערב השדה
ומברך" פתו ואוכל ומתפלל. קריאתֿשמע וקורא קורא...
שאדם  שבזמן רבינו, שכתב ה'פשיעה' וזוהי ד:). (ברכות
שינה  לידי בא הוא הרי קריאתֿשמע, לפני ושותה אוכל
לקרותה  זהיר יהיה לפיכך קריאתֿשמע, מצות מבטל ונמצא

(כסףֿמשנה). הכוכבים צאת אחר מיד שיאכל, קודם

.È‰ÏÚiL ¯Á‡ ˙È·¯Ú ÏL ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰«≈¿ƒ«¿«∆«¿ƒ««∆«¬∆
ı‰ Ì„˜ ,¯ÁM‰ „enÚ50È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ‰nÁ‰ ««««…∆»≈««»…»»¿≈

¯BkL ÔB‚k ,Òe‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;B˙·BÁ51B‡ »∆»ƒ≈»»»¿ƒ
¯ÓB‡ BÈ‡ ‰Ê ˙Úa ‡¯wL Òe‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏBÁ∆¿«≈»∆¿»∆»»¿≈∆≈≈

'e·ÈkL‰'52. «¿ƒ≈

השעה 50) והיא יא). ו, השירים (שיר הרימונים הנצו מלשון
יונה). (רבינו ההרים בראשי לזרוח מתחילה שהשמש

במזיד 51) ואיחר עבר אם אבל השחר; עמוד לאחר ונרדם
בין  לחלק שיש והטעם ט.). (ברכות חובתו ידי יצא לא -
בשעה  - "ובשכבך" אמרה שהתורה הוא: לאונס, מזיד
עד  שיפרשו לחכמים הדבר ומסרה שוכבים, אדם בני שדרך
הוא  שכיבה זמן שעיקר פירשו והם שכיבה. זמן הוא אימתי
במזיד  שאיחר מי אפילו ולפיכך השחר. עמוד שיעלה עד
השחר, עמוד שיעלה עד לקראה יכול חצות, עד קראה ולא
הנץ  קודם השחר עלות אחר גם השוכבים אנשים שיש ולפי
לא  אבל אנוסים, לגבי הוא קריאה זמן שעדיין אמרו החמה,

(כסףֿמשנה). מזידים זמן 52)לגבי תחילת עתה שאין
וברש"י). (שם, שכיבה זמן סוף אלא שכיבה

.‡ÈÏÈÁ˙iL d˙ÂˆÓ ?ÌBia dpÓÊ ‡e‰ ‰ÊŒÈ‡Â¿≈∆¿«»«ƒ¿»»∆«¿ƒ
‰nÁ‰ ı‰ Ì„˜ ˙B¯˜Ï53C¯·Ïe ˙B¯˜Ï ¯Ó‚iL È„k , ƒ¿…∆»≈««»¿≈∆ƒ¿…ƒ¿¿»≈

‰B¯Á‡ ‰Î¯a54‰nÁ‰ ı‰ ÌÚ55‰Ê ¯eÚLÂ .56- ¿»»«¬»ƒ»≈««»¿ƒ∆
‰ÚL [¯eNÚ] BÓk57LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„˜58Ì‡Â . ¿ƒ»»…∆∆«¬∆«∆∆¿ƒ

‡ˆÈ - LÓM‰ ‰ÏÚzL ¯Á‡ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜Â ¯Á‡≈«¿»»¿ƒ«¿«««∆«¬∆«∆∆»»
ÌBia ˙BÚL LÏL ÛBÒ „Ú d˙BÚL ,B˙·BÁ È„È59ÈÓÏ ¿≈»∆»»«»»«¿ƒ

¯Á‡Â ¯·ÚL60. ∆»«¿≈«

השחר.53) עלות המסיימת 54)אחרי קריאתֿשמע של
ישראל". הגמרא 55)ב"גאל וכדברי השמש, יציאת התחלת

מצוה) ומחבבי טובות מדות (בעלי "ותיקין ט:): (ברכות
גאולה  שיסמוך כדי החמה, הנץ עם אותה גומרים היו

לדבריֿ החמה הנץ (שזמן ביום", מתפלל ונמצא לתפילה
הידוע. ותיקין מנהג וזהו - הוא) יום תחילת 56)הכל של

החמה. דקות.57)נץ כשש כולו 58)שהוא השמש גוף
"היא  החמה, הנץ שעם בעוד הארץ, פני כל על הנראה
הירושלמי  (כלשון ההרים" ראשי על (זורחת) מטפטפת
שוינצינו  דפוס שגירסת להעיר וכדאי ה"ה). פ"א, ברכות
והרמ"א  השמש". שתעלה קודם שעה שיעור "כמו היא
היודע  שכל ואומר: זו בגירסא תומך נח, סימן או"ח ב'טור'
שהוא  החמה הנץ ששיעור יודע, התכונה בחכמת מעט
הוא  השמש גוף כל שיעלה עד השמש זריחת תחילת

מלאה". שעה מלכים 59)כשיעור דרך "שכן ט:) (ברכות
זמן  שהוא "ובקומך", בכלל זה והרי שעות", בשלוש לעמוד
רבע  הוא שעות שלש ושיעור שחרית. של קריאתֿשמע
מ"ג): פ"א, (ברכות למשנה בפירושו רבינו כדברי היום,
הזמניות". השעות הן בכל, הנזכרות השעות כל כי "ודע
וי"ב  ביום, שעות י"ב מהן שיש השעות הן ה'זמניות' וענין
עד  אמר כאילו שעות" שלש "עד שאמר ומה בלילה. שעות
שיהיה  בין תמוז, תקופת יום שיהיה בין היום, רביע כלות

טבת. תקופת כמנהג 60)יום לקרות מצוה - לכתחילה אבל
לעיל. האמור ותיקין

.·È˙È¯ÁL ÏL ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜Â ÌÈc˜‰L ÈÓƒ∆ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ì„˜ ÌÈÏL‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡««∆«¬∆««««««ƒ∆ƒ¿ƒ…∆

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ‰nÁ‰ ızL61,˜Ác‰ ˙ÚL·e . ∆»≈««»»»¿≈»ƒ¿««¿«
C¯cÏ ˙‡ˆÏ ÌÈkLÓ ‰È‰L ÔB‚k62‰lÁzÎÏ ‡¯B˜ - ¿∆»»«¿ƒ»≈«∆∆≈¿«¿ƒ»

¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚLÓ63. ƒ∆»»««««

זה,61) בזמן משנתם הקמים אנשים ויש הואיל , ה: ברכות
"ובקומך". נקרא: ג"כ זה לכוין 62)הרי יוכל שלא וחושש

בקריאתֿשמע. שם הדין 63)לבו שכן מנוח, הרב וכתב שם.
הערבה  ביום וכן מילה, ברית או המת, קבורת בעיר יש אם
מיד  לקרותה יכולים בתחנונים, בו שמרבים רבה) (הושענא

השחר. עמוד אחר

.‚ÈÒe‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌBia ˙BÚL LÏL ¯Á‡ ‡¯Bw‰«≈««»»«¬ƒ»»»
B˙BÚa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï -64‡l‡ , …»»¿≈«¿ƒ«¿«¿»∆»

‰¯Bz· ‡¯B˜k ‡e‰ È¯‰65‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe . ¬≈¿≈«»¿»≈¿»∆»¿«¬∆»
˙BÚL LÏL ¯Á‡ ‡¯˜Â ¯Á‡ elÙ‡ ,ÌBi‰ Ïk66. »«¬ƒ≈«¿»»««»»

הקורא 65)בזמנה.64) אדם כל משאר גרוע אינו שהרי
קריאתֿשמע  הקורא שכר שגדול אלא בתורה, פרשה

י:). (ברכות בתורה מהעוסק יותר (שם),66)בעונתה
של  קריאתֿשמע זמן יהיה לא למה מקשה: והכסףֿמשנה
"ובקומך" התורה לשון שמשמעות ונאמר היום, כל שחרית
שזמן  כמו היום, כל דהיינו קמים, אדם שבני זמן כל
שאנו  מפני הלילה, כל הוא ערבית של קריאתֿשמע
על  שוכבים אדם שבני זמן כל "ובשכבך" מלת  מפרשים
בשולחןֿ זהב' ה'טורי תירץ ויפה הלילה? כל והוא מיטתם,
אומרים  אנו בשכיבה שדוקא ד), ס"ק נ"ח (סימן או"ח ערוך
זמן  כל שהרי הלילה. כל והוא שוכבים, אדם שבני בשעה
ב"קימה" כן לא "שכיבה"; שם ישתנה לא ֵששוכב
קימה, נקראת ואין והילוך, לישיבה קימה שם שמשתנה

היום. בתחילת והוא ממיטתו כשקם אלא
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ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) הפועלים מעכבת; היא היכן עד שמע קריאת כוונת

באותיותיה  לדקדק שצריך שמע; לקריאת מלאכתם מבטלים
הפרקים. בין שלום לומר מותר למי ידקדק; וכיצד

.‡ÔBL‡¯ ˜eÒÙa BaÏ ÔeÎ ‡ÏÂ ÚÓL ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆¿«¿…ƒ≈ƒ¿»ƒ
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - 'Ï‡¯NÈ ÚÓL' ‡e‰L2; ∆¿«ƒ¿»≈…»»¿≈»

‡¯B˜ ‰È‰ elÙ‡ .‡ˆÈ - BaÏ ÔeÎ ‡Ï Ì‡ ,¯‡M‰Â¿«¿»ƒ…ƒ≈ƒ»»¬ƒ»»≈
Bk¯„k ‰¯Bza3dÈbÓ B‡4˙BÚa el‡‰ ˙BiL¯t‰ ˙‡ «»¿«¿«ƒ«∆«»»ƒ»≈¿«

‡ˆÈ - ‰‡È¯˜5‡e‰Â ;6.ÔBL‡¯ ˜eÒÙa BaÏ ÔekL ¿ƒ»»»¿∆ƒ≈ƒ¿»ƒ

והוא 2) ה', ביחוד מדבר הראשון שהפסוק , יג: ברכות
הלב. כוונת צריך ולפיכך שמים, מלכות קבלת עיקר

בעלמא.3) לימוד יש 4)לשם אם לראות הספר את בודק
מתכוין. אינו לקריאה שאפילו טעות, יג.5)בו שם,

ובלבד.6)

.·Ôk¯„k ÔÈ¯B˜ Ì„‡ Ïk7ÔÈa ,ÔÈ„ÓBÚ ÔÈa - »»»ƒ¿«¿»≈¿ƒ≈
ÔÈ·ÎBL ÔÈa ,ÔÈÎl‰Ó8‰Ó‰· Èab ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ÔÈa ,9. ¿«¿ƒ≈¿ƒ≈¿ƒ««≈¿≈»

ÂÈÙe ÏËeÓ ‡e‰Â ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿¿ƒ«¿«¿»»»
˙BÁeË10Ú˜¯wa11ÏÚÓÏ ÂÈÙe Bab ÏÚ CÏLÓ B‡ ,.‰ ««¿«À¿»««»»¿«¿»

ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .Bcˆ ÏÚ ·ÎBL ‡e‰Â ‡e‰ ‡¯B˜ Ï·‡¬»≈¿≈«ƒ¿ƒ»»««
‰È‰L B‡ ,Bcˆ ÏÚ Ct‰˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰a¯‰ ¯Na»»«¿≈¿≈»¿ƒ¿«≈«ƒ∆»»

‡¯B˜Â BcˆÏ ËÚÓ ‰ËB - ‰ÏBÁ12. ∆∆¿«¿ƒ¿≈

למצב 7) מכוונים אינם ובקומך" "ובשכבך התורה דברי כי
כלומר: וקימה, שכיבה לזמן אלא עמידה או שכיבה של
ומתפללים, שיושבים ואלה י:). (ברכות ובבוקר בערב
על  להחמיר ומתכוונים קמים, הם לקריאתֿשמע וכשמגיעים
בידם, היא טעות - בעמידה שמים מלכות לקבל עצמם
כדרכו" קורא אדם "כל (שם) ביתֿהלל אמרו בפירוש שהרי
סג, סימן או"ח בשו"ע וכן רש"י, בשם מיימוניות (הגהות

ב'). בסמוך.8)סעיף כמבואר צדם, ל.:9)על ברכות
במקומו  ישב תפילה... זמן והגיע החמור על רוכב "היה
בקריאתֿ כך, – כוונה צריכה שכולה בתפילה ואם ויתפלל".
– בלבד הראשון בפסוק אלא כוונה, צורך בה שאין שמע
מקורו  מציין והכסףֿמשנה (קובץ). עלֿאחתֿכמהֿוכמה

(לג:). כלפי 10)בקידושין שפניו כלומר: דבוקות,
דרך 11)הקרקע. שמים מלכות לקבל אסור כי יג:, ברכות

"פרקדן". הגמרא בלשון נקראת זו ושכיבה וגאוה. שררה
שם.12)

.‚˜eÒÙa „ÓBÚ - ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿«≈««¿»≈¿»
ÔBL‡¯13ÔLÈ ‰È‰ .Cl‰Ó ‡e‰Â ‡¯B˜ ¯‡M‰Â ,14- ƒ¿«¿»≈¿¿«≈»»»≈

˜eÒt ‡¯˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÈÚÓe B˙B‡ ÔÈ¯ÚˆÓ¿«¬ƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿»»
ÔBL‡¯15ÔÈ¯ÚˆÓ ÔÈ‡ ,‰L ezÒ‡ Ì‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓe . ƒƒ»¿≈»ƒ¬»«≈»≈¿«¬ƒ

B˙B‡16.

ואינו 13) מהלך, כשהוא כלֿכך בדעתו מיושב שאינו לפי
ובמדרש  ה"א), פ"ב, ברכות (ירושלמי כראוי לכוין יכול
מלכות  עליו לקבל "אסור אמרו: א) אות (לך, תנחומא
לבו  ויכוין אחד, במקום יעמוד אלא מהלך, כשהוא שמים

ויקרא ה', ביחוד ובזיע, ברתת וביראה באימה שמע לשמים

וכשמתחיל  וכו', כבוד שם ברוך ואחרֿכך ישראל...
עומד". רצה מהלך, רצה - אףֿעל14ֿ)"ואהבת" מנמנם,

ממש. ישן שאינו כשהוא 16)בכוונה.15)פי קורא אלא
יג:). (ברכות כראוי בה מכוין שאינו ואףֿעלֿפי מנמנם,

.„‡¯˜iL „Ú ˜ÈÒÙÓ - ‰Î‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»»«¿ƒ«∆ƒ¿»
dlÎ ‰BL‡¯ ‰L¯t17ÔÈn‡‰ ÔÎÂ .18ÔÈÏËa »»»ƒ»À»¿≈»À»ƒ¿≈ƒ

Ô˙‡È¯˜ ‡‰˙ ‡lL È„k ,‰BL‡¯ ‰L¯Ùa ÔzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿»¿»»»ƒ»¿≈∆…¿≈¿ƒ»»
‡e‰ ‡¯B˜ - ¯‡M‰Â ;È‡¯Ú19˜ÒBÚÂ Bk¯„k ¬«¿«¿»≈¿«¿¿≈

L‡¯a B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a „ÓBÚ ‰È‰ elÙ‡ .BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿¬ƒ»»≈¿…»ƒ»¿…
Ï˙k‰20‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe BÓB˜Óa ‡¯B˜ -21. «…∆≈ƒ¿¿»≈¿»∆»¿«¬∆»

כוונה 17) צריכה הפרשה כל שאין ואףֿעלֿפי טז.), (שם
קריאתו  תהא שלא כדי זאת בכל בלבד, ראשון פסוק אלא
להפסיק  החכמים הצריכוהו עראי" כ"קריאת נראית

הרי"ף). בשם (כסףֿמשנה ולקרוא. פועלים 18)ממלאכתו
משום  בקריאתם שיש אע"פ אחרים, במלאכת העוסקים
בעליהם. למלאכת משועבדים והם מלאכה, ביטול

עצמו.19) במלאכת שעוסק זה דעתו 20)אפילו ואין
יפול. שמא הוא מפחד שהרי כלֿכך, עליו מיושבת

(שם).21) ולקרוא למטה לירד החכמים הטריחוהו ולא
אלא  במלאכה, עוסק שאינו הבית "בעל מנוח: הרב וכתב

וקורא". למטה יורד - בעבודה לזרום פועליו על עומד

.‰Œ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰Â ‰¯Bz „eÓÏ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰»»≈¿«¿»¿ƒƒ«¿«¿ƒ«
‡¯B˜Â ˜ÒBt - ÚÓL22‰È‰ .‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe ¿«≈¿≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»»»

˜ÒÙÈ ‡Ï - ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆa ˜ÒBÚ23Ô‰È˜ÒÚ ¯Ó‚È ‡l‡ , ≈¿»¿≈«ƒ…ƒ¿…∆»ƒ¿…ƒ¿≈∆
˙B¯˜Ï ˙Ú ¯‡L Ì‡ ,‡¯˜ÈÂ24. ¿ƒ¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿

שקריאתֿשמע22) יא.), וקודמת (שבת קבוע, זמן לה יש
מצוותה  היום כל אלא קבוע, זמן לה שאין תורה לתלמוד
קריאתֿשמע  הקורא "גדול י:): (ברכות אמרו וכן היא,

בתורה". מהעוסק יותר במצוה 23)בעונתה, עוסק שהרי
על  יא.) (ברכות אמרו וכן מקריאתֿשמע, ופטור הוא,
חייב  אתה (הפרטית) שלך בלכת בדרך" "ובלכתך הפסוק:
הרבה  (לחםֿמשנה). מצוה בדרך בלכתך ולא שמע לקרות
ויפה  זו, להלכה ישיר מקור למצוא הרמב"ם מפרשי נתלבטו
(אדר"ת), תאומים רבינוביץ דוד אליהו ר' הגאון הראה
ברבי  "מעשה פ"א): (ברכות בתוספתא מפורשים שהדברים
מפני  קראו ולא קריאתֿשמע זמן והגיע אליעזר, ורבי עקיבא

וכו'. היו" ציבור בצרכי שאפילו 24)שעסוקים משמע
יפסיק  לא ציבור, בצרכי עוסק בעודו קריאתֿשמע זמן יעבור

(כסףֿמשנה).

.Â‰ÏÈÎ‡a ˜ÒBÚ ‰È‰25B‡ ,ıÁ¯Óa ‰È‰L B‡ , »»≈«¬ƒ»∆»»¿∆¿»
˙¯tÒ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰L26˙B¯BÚa Ct‰Ó ‰È‰L B‡ ,27, ∆»»≈¿ƒ¿…∆∆»»¿«≈¿

ÔÈ„a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰L B‡28‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â ,¯ÓBb - ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿««»≈
ÚÓLŒ˙‡È¯˜29ÔÓÊ ¯·ÚÈ ‡nL ‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ«¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈∆»«¬…¿«

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‡¯˜Â ˜ÒÙe ‰‡È¯˜30. ¿ƒ»»«¿»»¬≈∆¿À»

קריאתֿשמע.25) זמן קודם בהיתר, באכילתו שהתחיל
שערו.26) כתיקונם.27)בגילוח עובדו אם לבדוק
בדין.28) היושבים שהות 29)דיינים יש ועדיין הואיל
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הדבר  וטעם לח.). (סוכה להפסיק מחוייב אינו לקרוא,
בדברי  ואילו פוסק, אינו וכו' ותספורת רחיצה שבאכילה,
שהמפסיק  משום - ה"ד) (לעיל וקורא? פוסק הוא תורה
שגם  גמור, הפסק הפסקו אין לקריאתֿשמע תורה מתלמוד
באכילה  העוסק אבל היא; תורה תלמוד בכלל קריאתֿשמע

יפסיק  והוא בה, זה וכיוצא הרי לקריאתֿשמע, מאכילה
(כסףֿמשנה). ממש שם.30)הפסק סוכה,

.ÊÏaËÏ „¯iL ÈÓ31˙Bqk˙‰Ïe ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ - ƒ∆»«ƒ¿…ƒ»«¬¿ƒ¿«
‰nÁ‰ ızL Ì„˜32‰È‰ Ì‡Â .‡¯˜ÈÂ ‰qk˙ÈÂ ‰ÏÚÈ , …∆∆»≈««»«¬∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¿»¿ƒ»»

‰qk˙È - ‡¯˜iL Ì„˜ ‰nÁ‰ ız ‡nL ‡¯È˙Óƒ¿»≈∆»»≈««»…∆∆ƒ¿»ƒ¿«∆
‡Ï ,‰qk˙È ‡ÏÂ .‡¯˜ÈÂ Ô‰a „ÓBÚ ‡e‰L ÌÈna««ƒ∆≈»∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿«∆…

ÔÁÈ¯L ÌÈÚ¯‰ ÌÈÓ·33‰¯Ln‰ ÈÓ· ‡ÏÂ ,Ú¯34‡ÏÂ , ¿«ƒ»»ƒ∆≈»«¿…¿≈«ƒ¿»¿…
ÌÈÏeÏˆ ÌÈÓ·35tÓ ,Ô‰a ˙È‡¯ B˙Â¯ÚL È36Ï·‡ . ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»∆¬»

ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓa ‡e‰ ‰qk˙Ó37‡¯B˜Â ,Ú¯ ÔÁÈ¯ ÔÈ‡L , ƒ¿«∆««ƒ¬ƒ∆≈≈»«¿≈
.BÓB˜Ó·ƒ¿

ותיקין 32)מטומאתו.31) שמעֿשל קריאת זמן שהוא
ובביאורנו). הי"א פ"א לעיל לקרוא 33)(ראה שאסור

וחכמינו  בזיון, משום רע ריח שיש במקום תורה דברי
ה' דבר "כי הפסוק: את כן העושה על קראו כד:) (ברכות

בהם 34)בזה". ששורים וקנבוס מים רע.פשתן וריחם
ושקופים.35) בך 36)זכים יראה "ולא אמרה והתורה

טו). כג, (דברים מאחריך" ושב דבר שאינם 37)ערות
כה:). (ברכות צלולים

.ÁÊÓ¯È ‡Ï ,ÚÓL ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰38‡ÏÂ ÂÈÈÚa «≈¿ƒ«¿«…ƒ¿…¿≈»¿…
ÂÈ˙BÚaˆ‡a ‰‡¯È ‡ÏÂ ,ÂÈ˙ÙNa ı¯˜È39‡lL È„k , ƒ¿…ƒ¿»»¿…≈¿∆¿∆¿¿»¿≈∆…

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â .È‡¯Ú B˙‡È¯˜ ‰È‰ƒ̇¿∆¿ƒ»¬«¿ƒ»»≈««ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆiL40ÚÈÓL‰Ï CÈ¯ˆÂ .41 ∆»»¿≈»¬≈∆¿À∆¿»ƒ¿«¿ƒ«

.‡ˆÈ - BÊ‡Ï ÚÈÓL‰ ‡Ï Ì‡Â .‡¯B˜ ‡e‰Lk BÊ‡Ï¿»¿¿∆≈¿ƒ…ƒ¿ƒ«¿»¿»»
‡ˆÈ - ˜c˜„ ‡Ï Ì‡Â ;ÂÈ˙Bi˙B‡a ˜c˜„Ï CÈ¯ˆÂ42. ¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿≈»»

הקריאה.38) מענין שלא אחר דבר לצורך שהוא רמז
על 39) נופל שזה אלא הן, אחת לשון "וכולן יט: יומא

קורץ  יג): ו, (משלי שנאמר האצבעות, על נופל וזה העינים,
שם). רש"י (לשון באצבעותיו" מורה ברגליו, מולל בעיניו

כב):40) מג, (ישעיה אומר הכתוב עליו כן, העושה ועל
אלי,‡È˙Â"ולא בקריאתך מכוין אינך כלומר: יעקב", קראת

ולא  (תדירי קבע אותם עשה בם" "ודברת אומר והכתוב
שם). (יומא, וטפל) (מקרי ארעי תעשם ואל מקרי)

(כסף41ֿ) בלבו שיקרא לא בשפתיו, קריאתו שיחתוך
מה  לאזנך השמע - ישראל" "שמע שנאמר משום משנה),

טו.). (ברכות מפיך מוציא טו:42)שאתה ברכות

.Ë˜ÊÁ‰ ‰t¯È ‡lL ¯ÓLÈ ?˜c˜„È „ˆÈk43‡ÏÂ , ≈«¿«¿≈ƒ¿…∆…¿«∆∆»»¿…
‰Ù¯‰ ˜fÁÈ44„p‰ ÁÈÈ ‡ÏÂ ;45Áp‰ „ÈÈ ‡ÏÂ ,46. ¿«≈»»∆¿…»ƒ««»¿…»ƒ«»

CÎÈÙÏ47ÈzL Ïk ÔÈa ,ÌÈ˜·c‰ ÔÈa ÁÂ¯ ÔzÏ CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒƒ≈∆«≈«¿≈ƒ≈»¿≈
˙¯Á‡‰Â ‰·z ÛBÒ Ô‰Ó ˙Á‡L ,˙BÓBc‰ ˙Bi˙B‡ƒ«∆««≈∆≈»¿»«∆∆
‡¯B˜ - 'E··Ï ÏÎa' ÔB‚k ;dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰·z ˙lÁz¿ƒ«≈»«¿»»¿¿»¿»¿≈
ÔÎÂ ;"E··Ï" ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,‰‰BLÂ "ÏÎa"¿»¿∆¿≈¿≈¿»¿¿≈

'ÏÈ˙t Ûk‰' ;'‰¯‰Ó Ìz„·‡Â'48Ô"ÈÊ ¯‡·Ï CÈ¯ˆÂ . «¬«¿∆¿≈»«»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈«ƒ

'e¯kÊz' ÏL49,'„Á‡' ÏL ˙"Ï„a CÈ¯‡‰Ï CÈ¯ˆÂ . ∆ƒ¿¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆∆∆»
˙BÁe¯ Úa¯‡·e ı¯‡·e ÌÈÓMa e‰ÎÈÏÓiL È„k50. ¿≈∆«¿ƒ≈«»«ƒ»»∆¿«¿«

¯ÓB‡k ‡‰È ‡lL È„k ,˙"ÈÁa ÛËÁÈ ‡lL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆…«¬…¿≈¿≈∆…¿≈¿≈
"„Á È‡"51. ƒ«

כגון:43) כרפויה, הדגושה האות את יבטא שלא הדגוש.
"ּב"שדך. במקום ּב"ב"יתך.44)"ב"שדך במקום ּב"ּב"יתך

במקום 45) ֿלבב כגון: נח, כשהוא שואֿנע יבטא ְְָשלא
.במקום 46)לבֿב ואהֿבּת כגון: כשואֿנע, שואֿנח ְְְַָָָ

א' לשואֿנע: סימן נתן בחור אליהו ר' והמדקדק ְְַָָואהבּֿת.
אלה: אופנים בחמשה נע הוא השוא כלומר: ה', ד' ג' ב'
שני  - ב דברים. שלמה, שבמילה: הראשונה באות - ְְָֹא
,ּבׁשכּב מׁשּפטי, כגון: המילה, באמצע רצופים ְְְְְִֵָשואים
כגון: גדולה, תנועה אחרי גדולה, - ג נע. הוא השני השוא
- ה הּברכה. ידּברּו, דגושה, אות - ד ּכתבה. ְְְְִַַָָָָשֹומרים,
וזולת  קללת; רננת, כגון: דומות, אותיות שתי ְְִִַַהדומות,

א  וב"מגן נח. הוא השוא יג)אלה, ס"ק ס"א (או"ח ברהם"
הנקודות  אלה כל חֹותם" "ּפיּתּוחי גדולה לתנועה סימן ִֵָנתן
(מגדל  אחרים מפרשים ולדעת קטנות. הן והיתר גדולות, הן

ונד" "נח רבינו בדברי הכוונה ועוד) ‡Â˙עוז, ÏÎ ÏÚ נחה
של  הלמ"ד לבבך" "בכל כגון: להיפך, וכן יניעה שלא
של  והלמ"ד המילה, בסוף היא שכן נחה, היא "בכל"
הוא  הרי "בכל" של הלמ"ד את יניע ואם נדה, היא "לבבך"
לבבך", "בכה כאומר ויראה "לבבך", של בלמ"ד מבליעה

להיפך. ולהבחין 47)וכן באותיותיה, לדקדק וצריך הואיל
לנח. נע הפסוק:48)בין על חז"ל וסמכו . טו: ברכות

הדבקים. בין ריוח שיתן תם, למודך שיהא "ולמדתם"
"וחרה  בין ריוח ליתן שצריך הוסיף: סא) (או"ח וב'טור'
להקפיד  צריך וכן "וחרף". כקורא נראה יהא שלא אף"
מילה  אחרי הבאה באל"ף המתחילה מילה בכל להפסיק
נראה  יהא שלא אותם" "ולמדתם כגון: במ"ם, המסיימת
ועוד. אותם", "וראיתם את" "ושמתם וכן "מותם", כקורא

כקורא 49) נראה יהא שלא ה"ד. פ"ב, ברכות ירושלמי
בניגוד  ושכר, פרס לקבל עלֿמנת ה' את שתעבדו "תשכרו"

מ"ג). (פ"א, באבות חכמינו כל 50)לדברי יג: ברכות
ושנותיו. ימיו לו מאריכים באחד, הוא 51)המאריך שאם

"איֿחד" כאומר הוא הרי באל"ף, ומאריך בחי"ת מקצר
הרי  באל"ף, גם חוטף הוא ואם שנים; אלא חד אינו כלומר

(כסףֿמשנה). שהיא מילה שום אומר אינו

.ÈdÈ·Ó ‰È‰iL ÔBLÏ ÏÎa 'ÚÓL' ˙‡ Ì„‡ ‡¯B˜52. ≈»»∆¿«¿»»∆ƒ¿∆¿ƒ»
LeaL È¯·cÓ ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,ÔBLÏ ÏÎa ‡¯Bw‰Â¿«≈¿»»»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈ƒ

ÔBLl‰ B˙B‡a ˜c˜„Óe ;ÔBLl‰ B˙B‡aL53BÓk ∆¿«»¿«¿≈¿«»¿
.L„w‰ ÔBLÏa ˜c˜„nL∆¿«¿≈ƒ¿«…∆

שומע.52) שאתה לשון בכל "שמע" שנאמר יג., ברכות
לתוכן 53) שיתאימו ונכונים, אמיתיים בביטויים שישתמש

שאינם  בביטויים ישתמש ולא בעברית, שמע" "קריאת
שמע" "קריאת תוכן של הנכונה המשמעות את הולמים

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÓÏ ‡¯Bw‰Ú¯Ù54‡ˆÈ ‡Ï -55ÌÈ¯·c ‰na . «≈¿«¿≈«…»»«∆¿»ƒ
‰L¯t ÌÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ˜eÒt‰ ¯„Òa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿≈∆«¿ƒ¬»ƒƒ¿ƒ»»»
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È‡M¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰L¯ÙÏ56¯ÓB‡ È‡ , ¿»»»««ƒ∆≈««¬ƒ≈
‰¯Bza dÏ ‰ÎeÓÒ dÈ‡L ÈÙÏ ,‡ˆiL57,˜eÒt ‡¯˜ . ∆»»¿ƒ∆≈»¿»»«»»»»

‰lÓ ‡¯˜ .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt B‡¯˜e ¯ÊÁÂ¿»«¿»««¿ƒ»¬≈∆¿À∆»»ƒ»
ÔÈ˜zLÓ - "ÚÓL ÚÓL" ‡¯wL ÔB‚k ,dÏÙÎe ˙Á‡««¿»»¿∆»»¿«¿«¿«¿ƒ

B˙B‡58.

למוקדם.54) המאוחר הפסוק לקרוא שמקדים הפוך, בסדר
ע"א.55) טו, להקדים 56)ברכות צריך שלכתחילה

שמוע" אם ל"והיה שמים, מלכות קבלת בו שיש "שמע"
ה"ב). (פ"א, לעיל וכמבואר המצוות, קבלת בו שיש

סדורות 57) ואינן מזו, זו רחוקות הן בתורה מקומן לפי שגם
בתורה  קודמת "ציצית" פרשת שהרי קריאתנו, סדר כפי

האחרונה. היא קריאתנו ובסדר לג:)58)לכולן, (ברכות
הן. רשויות שתי וכאילו מלכיות, שתי עליו כמקבל שנראה
משתקין  אין אבל מגונה, אלא אינו שלם, פסוק הכופל ברם

מלכויות  שתי עליו למקבל דומה זה שאין אלא אותו;
פ"ה, (ברכות ובירושלמי שם). רש"י (ע"פ בעלמא למתלוצץ

אמרו: אבל ה"ג) בציבור, אלא אמורים הללו הדברים "אין
שקורא  "אע"פ מעיר: והכסףֿמשנה הם". תחנונים - ביחיד
לכוין  יותר עדיף זאת בכל מגונה", זה הרי - וכופלו פסוק
אם  אותה ולכפול כתיקונה קריאתֿשמע מצות ולקיים לבו
"מגונה". יקרא אם לנו איכפת ולא הראשונה, בפעם כיון לא
ביום  פעמים שבע האלהים" הוא "ה' אומרים שאנו ומה
הוא, כשר מנהג רבה) (הושענא הערבה וביום הכיפורים
וגם  רקיעים, משבעה למעלה שדר ה', את שמשבחים
(תוספות  פעמיים זה פסוק נכפל לט) יח, (מלכיםֿא, במקרא

יב). סעיף סא, סימן או"ח ושו"ע לד, ברכות

.·ÈÔÈ‚e¯Ò d‡¯˜59‚e¯Ò ÔÈa ‰‰L elÙ‡ ;‡ˆÈ - ¿»»≈ƒ»»¬ƒ»»≈≈
dlk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‚e¯ÒÏ60ÏÚ ‡¯˜iL ‡e‰Â ;‡ˆÈ , ¿≈¿≈ƒ¿…∆À»»»¿∆ƒ¿»«

‡ÏÂ ¯Ú BÈ‡L ÈÓ ‡e‰Â ,ÌÓ˙Ó d‡¯˜ .¯„q‰«≈∆¿»»ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈≈¿…
‡ˆÈ - ‰La Ìc¯61˜eÒÙa ¯Ú ‰È‰iL „·Ï·e ; ƒ¿»¿≈»»»ƒ¿«∆ƒ¿∆≈¿»

ÔBL‡¯62. ƒ

וחוזר 59) ושוהה, מעט קורא כלומר: הפסקות, בהפסקות
מ"ב). פ"ב, מגילה (רע"ב, ושוהה מעט ברכות 60)וקורא

לד: ר"ה יג:61)כד: בכוונה,62)ברכות שיקראנו כדי
(ה"ג). לעיל וכמבואר

.‚È¯ÊBÁ - ‡¯˜ ‡Ï ˜ÙÒ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜ ˜ÙÒ»≈»»¿ƒ«¿«»≈…»»≈
‡¯B˜Â63¯·Óe ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C64Ú„È Ì‡ Ï·‡ . ¿≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¬»ƒ»«

‡Ï B‡ ‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯a Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ,‡¯wL∆»»¿ƒ¿«≈ƒ≈«¿»∆»¿«¬∆»…
¯ÊBÁ BÈ‡ - C¯·65‰ÚËÂ ‡¯˜ .C¯·Óe66¯ÊÁÈ - ≈«≈≈¿»≈»»¿»»«¬…

‰ÚhL ÌB˜nÏ67,‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈa epnÓ ÌÏÚ . «»∆»»∆¿«ƒ∆≈»»»¿»»»
CÈ¯ˆ BÊŒÈ‡Â ÌÈÏL‰ ‰L¯t BÊŒÈ‡ Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈«≈»»»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ

ÏÈÁ˙‰Ï68z·‰‡Â' ‡e‰L ,‰BL‡¯ ‰L¯ÙÏ ¯ÊBÁ - ¿«¿ƒ≈¿»»»ƒ»∆¿»«¿»
'B‚Â EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡69. ≈¡…∆¿

היא.63) התורה מן קריאתֿשמע שמצות מפני כא. ברכות
הספק. מידי לצאת ולקרוא לחזור עליו אע"פ 64)לפיכך

חוזר  זאת בכל סופרים, מדברי אלא אינן עצמן שהברכות
שחייב  שכל מתחילה, החכמים תקנת היתה כך כי ומברך,

הרשב"א  (תשובת ברכותיה עם קוראה שמע, את לקרוא
בכסףֿמשנה). הובאה ש"ך, אינן 65)סימן הברכות כי

בדבר  מספק ומברכים חוזרים ואין סופרים מדברי אלא
הת  מן הי"ב).שאינו פ"ח, ברכות הל' לקמן (ראה ורה

אחת.66) מילה על אפילו או אחד, פסוק על שדילג
זה 67) הרי הלאה, יקרא לא שאם הסדר, על ויקרא ויגמור

למפרע  יצא.כקורא שלא את 68), לקרוא שהתחיל שיודע
הספיק  מה יודע ואינו הספק, במקום עצמו ומוצא שמע,

קרא. לא עדיין ומה להשלים, הראשון 69)כבר ההפסק כי
לפסוק  הנמשך ועד" "לעולם בין הוא בקריאתֿשמע
שהוא  "ואהבת" ובין שמים, מלכות קבלת שענינו "שמע",

סד). סי' או"ח ב"י וראה טז, (ברכות חדש ענין

.„È- ˜Òt ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ BÈ‡Â ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a ‰ÚË»»¿∆¿««∆∆¿≈≈«¿≈»»«
˜¯t‰ L‡¯Ï ¯ÊBÁ70BÈ‡Â ,'Ìz·˙Îe' ‡¯B˜ ‰È‰ . ≈¿…«∆∆»»≈¿«¿»¿≈

'Ìz·˙Îe'a B‡ 'ÚÓL' ÏL 'Ìz·˙Îe'a ‡e‰ Ì‡ Ú„BÈ≈«ƒ¿¿«¿»∆¿«¿¿«¿»
.'ÚÓL' ÏL 'Ìz·˙Îe'Ï ¯ÊBÁ - 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â'aL∆¿¿»»ƒ»…«≈¿¿«¿»∆¿«
- 'ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ' ‡¯wL ¯Á‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡Â¿ƒƒ¿«≈««∆»»¿««ƒ¿¿≈∆

CÏB‰ ‡e‰ BBLÏ Ïb¯‰ ÏÚL ,¯ÊBÁ BÈ‡71. ≈≈∆«∆¿≈¿≈

מהפרק;70) פסוק איזה קרא אם יודע שאינו ודוקא שם.
טעה  ואח"כ שנים, או אחד פסוק שקרא לו ברי אם אבל
שדילג  ממקום אלא להתחיל צריך אינו - פסוק איזה ודילג

(כסףֿמשנה). "וקשרתם"71)בלבד בין אבל שם. ברכות,
אי  שמוע", אם "והיה של "וקשרתם" לבין "שמע", של
והשני  וקשרּתם, בקמ"ץ שהראשון להסתפק, לו ָאפשר
מהר"ל  בשם ס"ד סימן או"ח (ט"ז וקשרּתם ֶבסגו"ל

מפראג).

.ÂËÌÈ¯Á‡ B· eÚ‚Ù B‡ ,ÌÈ¯Á‡a Ú‚Ùe ‡¯B˜ ‰È‰»»≈»««¬≈ƒ»¿¬≈ƒ
Ï‡BLÂ ÏÈÁ˙Óe ,˜ÒBt ,˜¯ÙÏ ˜¯t ÔÈa ‰È‰ Ì‡ -ƒ»»≈∆∆¿∆∆≈«¿ƒ¿≈

ÌBÏL72ÂÈ·‡a Ú‚tL ÔB‚k ;B„B·Îa ·iÁ ‡e‰L ÈÓ ¿ƒ∆«»ƒ¿¿∆»«¿»ƒ
·ÈLÓe ;‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ B‡ Ba¯ B‡«ƒ∆»ƒ∆¿»¿»≈ƒ

BÏL BÏ Ô˙pL Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏLÌ73. »¿»»»∆»«»

לו 72) שמותר לומר צריך ואין בשלומם, לשאול מקדים
שלום. לו לומר הקדימו הם אם להתחיל 73)להשיב אבל

יג:). (ברכות לו אסור - שלום בשאילת

.ÊË˜ÒBÙ BÈ‡ - ‰L¯t‰ ÚˆÓ‡a ‡¯B˜ ‰È‰»»≈¿∆¿««»»»≈≈
‡¯È˙Ó ‡e‰L ÈÓ ÌBÏLa ‡l‡ Ï‡LÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿…∆»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈

epnÓ74Òp‡ B‡ CÏÓ ÔB‚k ,75ÈÓ Ï·‡ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ƒ∆¿∆∆«»¿«≈»∆¬»ƒ
BÏ Ô˙ Ì‡ - Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ ÔB‚k ,B„B·Îa ·iÁ ‡e‰L∆«»ƒ¿¿»ƒ«ƒ»«

.ÌBÏL BÏ ·ÈLÓe ˜ÒBt ,‰lÁz ÌBÏL»¿ƒ»≈≈ƒ»

ראשון 74) מפסוק חוץ הפסוק, באמצע ואפילו שם.
הסכנה  מפני לא אם מפסיק, שאינו שבקריאתֿשמע
לקדושה  לקדיש, ובנוגע ה"א). פ"ב, ברכות (ירושלמי
אפילו  להפסיק לו שמותר הפוסקים, הסכימו ולברכו,
מפני  שמפסיק ממה גרוע זה אין שהרי הפסוק, באמצע
ג). סעיף סו סימן או"ח (שו"ע הכבוד מפני ומשיב היראה
להפסיק  ראוי "אין אומר: בתשובותיו, שרבינו להעיר וכדאי
עוסק  שהוא לפי - הברכות באחת אפי' דבר, בשום ביניהם
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(תשו' אחרת" מצוה בעד ממנה יפסיק ולמה במצוה,
לא). סי' פריימן הוצ' רק 75)הרמב"ם ולא חמסן.

לו  מותר שיצערנו, מתיירא אפי' אלא שיהרגנו, שמתיירא
(כסףֿמשנה). להפסיק

.ÊÈ‰BL‡¯ ‰Î¯a ÔÈa :ÌÈ˜¯t‰ ÔÈa Ô‰ eÏ‡Â¿≈≈≈«¿»ƒ≈¿»»ƒ»
‰iLÏ76Ì‡ ‰È‰Â'Ï 'ÚÓL' ÔÈa ;'ÚÓL'Ï ‰iL ÔÈa ; ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿«≈¿«ƒ¿»»ƒ

ÌÈ˜¯t‰ ÔÈa .'¯Ó‡iÂ'Ï 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ÔÈa ;'ÚÓL»…«≈¿»»ƒ»…«¿«…∆≈«¿»ƒ
.Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL ·ÈLÓe ,„B·k‰ ÈtÓ Ï‡BL ,el‡‰»≈≈ƒ¿≈«»≈ƒ»¿»»»
ÚˆÓ‡k ‰Ê È¯‰ - '·ÈvÈÂ ˙Ó‡'Ï '¯Ó‡iÂ' ÔÈa Ï·‡¬»≈«…∆∆¡∆¿«ƒ¬≈∆¿∆¿«

˜ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,˜¯t‰77‰‡¯i‰ ÈtÓ Ï‡LÏ ‡l‡ «∆∆¿…«¿ƒ∆»ƒ¿…ƒ¿≈«ƒ¿»
.„B·k‰ ÈtÓ ·ÈL‰Ïe¿»ƒƒ¿≈«»

במוספנו 76) ראה עולם". ל"אהבת המאורות" "יוצר בין
רבינו". אלהים 77)"תשובות וה' י) י, (ירמיה כתוב שכן

ה'אמת, "אני ויאמר: פרשת סוף בין מפסיקים אין לפיכך
יד:). (ברכות ויציב לאמת אלהיכם"

á"ôùú'ä ïåéñ 'è éòéáø íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להפריש 1) לו נזדמן אם בהם; קוראים שאין המקומות

איזה  כנגד מפרישו; כיצד המרחץ בבית האסור מדבר חבירו
לקרות. אסור ערווה

.‡ÂÈ„È ıÁB¯ ,ÚÓL ˙‡ ‡¯Bw‰2.‡¯˜iL Ì„˜ ÌÈÓa «≈∆¿«≈»»¿«ƒ…∆∆ƒ¿»
- ‡¯˜iL Ì„˜ ÌÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ»»¿…»»«ƒ…∆∆ƒ¿»
ÂÈ„È Áp˜Ó ‡l‡ ,ÌÈÓ Lw·Ï CÏÈÂ d˙‡È¯˜ ¯Á‡È ‡Ï…¿«≈¿ƒ»»¿≈≈¿«≈«ƒ∆»¿«≈«»»

¯B¯ˆ· B‡ ¯ÙÚa3‰¯B˜· B‡4‡¯B˜Â Ô‰· ‡ˆBiÎÂ5. ¿»»ƒ¿¿»¿«≈»∆¿≈

עליו 2) מצוה - מלוכלכות ידיו שאין פי על אף טו.) ברכות
במקומות  נגעו ושמא הן, עסקניות ידיים שכן לרחצן,
על  זו רחיצה סמכו וחז"ל מזוהם; בדבר או בגוף, המכוסים
(תהילים  ה' מזבחך את ואסובבה כפי, בנקיון ארחץ הפסוק:

ו). בתנ"ך 3)כו, ונמצא ל"צור", נרדף שם והוא אבן,
ט). ט, עמוס יג; יז, ממנו 4)(שמואלֿב שעושים העץ

(הערוך). כתוב 5)התקרה לא כי מעכבים, המים ואין
מנקה  שהוא דבר בכל - כפי בנקיון ארחץ אלא במים ארחץ
לקמן  (ראה לתפילה ידיים נטילת ולעניין שם). (ברכות

ד). הלכה ד, פרק תפילה הלכות

.·‡qk‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡Ï ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡6, ≈ƒ…¿≈«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈
‡ÏÂ ˙B¯·w‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ;‰‡Bˆ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿…¿≈«¿»¿…

˙n‰ „ˆa7¯·w‰ ÔÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .BÓˆÚ ¿««≈«¿¿ƒƒ¿ƒ«¿««ƒ«∆∆
˙B¯˜Ï ¯zÓ - ˙n‰ ÔÓ B‡8ÌB˜Óa ‡¯wL ÈÓ ÏÎÂ . ƒ«≈À»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

‡¯B˜Â ¯ÊBÁ - Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L9. ∆≈ƒ≈¿≈

בקרב 6) מתהלך אלוקיך ה' "כי שכתוב: לפי כו.) (ברכות
אלה  ומקומות טו), כג, (דברים קדוש" מחניך והיה מחניך...
קדוש". "מחניך בהם קורא אתה אין הם, שמזוהמים

עושהו"7) חרף לרש "לועג שנאמר: משום יח.) (ברכות
למתים, לועג כאילו הקברות בבית והקורא ה), יז, (משלי

לקרוא. יכולים על 9)(שם).8)שאינם שעבר כיוון
כדי  שוגג, היה ואפילו ולקרוא, לחזור קנסוהו חכמים דברי

כב:): (ברכות אמרו וכן (כסףֿמשנה). אחרת בפעם שייזהר
פי  על אף במקומו), צואה ומצא (שהתפלל וחטא "הואיל

תועבה". תפילתו שהתפלל,

.‚Ba LnzL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÔÎe‰L L„Á‰ ‡qk‰Œ˙Èa≈«ƒ≈∆»»∆««¬«ƒ…ƒ¿«≈
BÎB˙· ‡Ï Ï·‡ ,Bc‚Ï ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯zÓ -10. À»ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿¬»…¿

L„Á‰ ıÁ¯Ó11BÎB˙a ˙B¯˜Ï ¯zÓ ,12ÈL eÈ‰ . ∆¿»∆»»À»ƒ¿¿»¿≈
:ÈM‰ ÏÚ ¯Ó‡Â ,‡qk‰ ˙È·Ï Ì‰Ó „Á‡ ÔnÊ ;ÌÈz·»ƒƒ≈∆»≈∆¿≈«ƒ≈¿»«««≈ƒ

CÎÏ BÈÓÊ‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÈM‰ È¯‰ - '‰ÊÂ'13‡Ï Ì‡14. ¿∆¬≈«≈ƒ»≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ…
‰lÁzÎÏ Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ15‡ˆÈ - ‡¯˜ Ì‡Â ;16. ¿ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»»»»

ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡Â ,ÔÈnÊÓ Ì‰ÈL È¯‰ - '‰Ê Ìb' :¯Ó‡»««∆¬≈¿≈∆¿À»ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,ıÁ¯n‰ ¯ˆÁ .Ô‰·»∆¬««∆¿»¿«»∆¿≈»»¿ƒ

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ Ba ˙B¯˜Ï ¯zÓ - ÔÈLe·Ï Ba17. ¿ƒÀ»ƒ¿¿ƒ«¿«

פוסלתו 10) כסא לבית המקום את שהזמין ההזמנה שעצם
ב; עמוד י דף (שבת ומאוס מגונה ושמו הואיל בו, מלקרות

א). עמוד כו דף מעולם.11)ברכות אדם בו רחץ שלא
אינו 12) שמו וגם מעולם, זוהמא בו הייתה ולא הואיל

(שם). כך כל הכסא.13)מגונה אפשר 14)לבית כי
א), עמוד ז דף (נדרים אחר לתשמיש "וזה" לומר שהתכוון
התלמוד  בלשון נקרא צרכו כל מבואר שאינו כזה ודיבור

"יד  אלא (שם) הכלי עיקר אינה הכלי שיד כשם כי ,"
אלא  פירש לא זה אף עימה, מיטלטל הכלי כל בה שהאוחז

ממילא. משתמע והיתר דבריו בית 15)מקצת "יד שמא כי
הכסא". כבית אינה 16)הכסא גרידא והזמנה הואיל

כלל  כי הזמנה, בספק החמירו לא מדרבנן, אלא מועילה
שם). (ר"ן להקל" דרבנן "ספיקא י 17)הוא: דף (שבת

אין  ערומים, שם עומדים אדם בני שאין מכיוון א) עמוד
מחניך  "והיה בו: קורא ואתה שם, נראית דבר ערוות

קדוש".

.„‡e‰L ÔÈÚ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿«ƒ¿»∆»»ƒ¿»∆
L„w‰ È¯·cÓ18Œ˙È··e ıÁ¯n‰Œ˙È·a B¯Ó‡Ï ¯eÒ‡ , ƒƒ¿≈«…∆»¿»¿¿≈«∆¿»¿≈

,„·Ïa B¯Ó‡Ï ‡ÏÂ .ÏÁ ÔBLÏa B¯Ó‡ elÙ‡Â ,‡qk‰«ƒ≈«¬ƒ¬»ƒ¿…¿…¿»¿ƒ¿»
‡qk‰Œ˙È·a ‰¯B˙ŒÈ¯·„a BaÏa ¯‰¯‰Ï elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈«ƒ≈
LiL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,˙Ùph‰ ÌB˜Ó·e ıÁ¯n‰Œ˙È··e¿≈«∆¿»ƒ¿«ƒ…∆¿«»∆∆

¯eÒ‡ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe ‰‡Bˆ Ba19. »≈«¿«ƒ»

ותפילה.18) תורה דברי עמוד 19)כגון: כד דף (ברכות
המטונפים, במקומות תורה דברי הקורא כל שם: אמרו ב)
פסוק  טו פרק (במדבר בזה" ה' דבר "כי אומר: הכתוב עליו
להרהר  איסור שאין משנה, בכסף הובא הראב"ד, וכתב לא).
לכוון  כלומר: לכתחילה, אלא אלו במקומות תורה בדברי
תלמודו  היה אם אבל אסור; - תורה בדברי וליבו מחשבתו
בזבחים  כמבואר כלום, בכך אין - לאונסו והרהר בפיו שגור
תקמ"ו: סימן חסידים בספר וכתוב ב). עמוד קב (דף
בבית  החילוניים חשבונותיו לחשב לאדם ראוי שלפיכך
והכתוב  תורה, בדברי בו להרהר יבוא שלא כדי הכסא,
אמרות  ה' "אמרות ז) פסוק יב, פרק (תהילים אומר:

טהור. מקום אלא להם ראוי ואין טהורות",

.‰L„˜ ÔBLÏa Ô¯Ó‡Ï ¯zÓ ,ÏÁ ÏL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆…À»¿»¿»ƒ¿…∆
‡qk‰Œ˙È·a20ÌÈÈepk‰ ÔÎÂ .21'ÔepÁ'Â 'ÌeÁ¯' ÔB‚k , ¿≈«ƒ≈¿≈«ƒƒ¿«¿«
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‡qk‰Œ˙È·a Ô¯Ó‡Ï ¯zÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÔÓ‡'Â22. ¿∆¡»¿«≈»∆À»¿»¿»¿≈«ƒ≈
ÔÈ‡L ˙BÓM‰ Ô‰Â ,ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ Ï·‡¬»«≈«¿À»ƒ¿≈«≈∆≈»

ÔÈ˜ÁÓ23‡qk‰Œ˙È·a Ô¯ÈkÊ‰Ï ¯eÒ‡ -24Œ˙È··e ƒ¿»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«ƒ≈¿≈
ÔLÈ ıÁ¯n‰25¯·c ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï BÏ ÔncÊ Ì‡Â . «∆¿»»»¿ƒƒ¿«≈¿«¿ƒƒ»»

¯eÒ‡‰26LÈ¯ÙÓ - ‡qk‰Œ˙È·a B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·a27, »»¿≈«∆¿»¿≈«ƒ≈«¿ƒ
L„˜ ÈÈÚ·e L„˜ ÔBLÏa elÙ‡Â28. «¬ƒƒ¿…∆¿ƒ¿¿≈…∆

שלא 20) להחמיר היא חסידות ומידת ב) עמוד מ דף (שבת
הקודש, בלשון חול של דברים אפילו הכסא בבית לומר
אורח  אברהם" ב"מגן הובא תתקצ"ד, סימן חסידים (ספר

ב'). קט סעיף פ"ה סימן שמשבחים 21)חיים השמות
המיוחדים  שמותיו ואינם בלבד, הכינוי דרך על ה' את בהם

ה). הלכה ו פרק התורה יסודי הלכות דף 22)(ראה (שבת
ב). עמוד ואיבדתם 23)י שנאמר: משום למחקם, שאסור

ושבעה  ד) יב, פרק (דברים לה'... כן תעשון לא שמם... את
אֿלוה, אֿל, אדנ"י, או: יהו"ה, נמחקים: שאינם הם שמות
התורה  יסודי הלכות (ראה צבֿאות, שֿדי, אהיֿה, אלוקים,

ב). הלכה ו, כסף 24)פרק ובעל ב). עמוד י דף (שבת
"שלום" לומר שאסור רבינו הזכיר שלא תמה: משנה
ו, פרק (שופטים שנאמר משום אלה, במקומות לחבירו
שבת  במסכת כמבואר שלום", ה' לו "ויקרא כד) פסוק
הסוגיא  כאותה הלכה שאין סובר שרבינו לומר: ויש (שם)?
שכל  א): עמוד י (דף בסוטה נאמר שהרי שבת. שבמסכת
אלא  הקדושֿברוךֿהוא של שמו אינו להימחק הניתן שם
לה  דף (שבועות ז"ל חכמינו מנו ולא והואיל שמו; "מעין"
שאינם  השמות אלה בכלל "שלום" השם את א) עמוד
כינוי  אלא אינו ש"שלום" אומר אתה כורחך על - נמחקים,
אולם  יהודה). (לחם הכסא בבית לאמרו ומותר בלבד
"אלא") המתחיל דיבור א, עמוד י דף (סוטה בתוספות
(דף  בשבועות הברייתא ומסדר נמחק, אינו ש"שלום" כתבו:
אורח  אברהם" ה"מגן פסק לפיכך ושייר, תנא א) עמוד לה
להזכיר  אסור "שלום" שגם ג), קטן (סעיף פ"ה סימן חיים

הכסא. בית 25)בבית אבל המרחץ, בית על רק מוסב
כמבואר  שמים, שם בו להזכיר אסור חדש אפילו הכסא

ג). (הלכה דבר 26)לעיל שם לעשות רוצה שחבירו כגון
מזה. להרחיקו רוצה והוא במסכת 27)איסור, כמסופר

מאיר  רבי של בתלמידו "מעשה ב): עמוד מ דף (שבת
הקרקע. להדיח וביקש (בשבת) המרחץ לבית אחריו שנכנס
שברצפה  הגומות ישווה (שמא מדיחין" אין לו: אמר
נמנע  לא המרחץ בבית שאף הרי - חורש) משום ויתחייב
כדי  שבת, בענייני דין לתלמידו מלהורות מאיר רבי

מאיסור. עניין 28)להפרישו לתלמידו שהורה מאיר כרבי
הקודש. ובלשון קודש (דין)

.ÂLiL ÔÓÊa ÔÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk ˙‡BˆÂ Ì„‡‰ ˙‡Bˆ«»»»¿«¿»ƒ«¬ƒƒƒ¿«∆≈
˙B¯BÚ ÔÎB˙a29el‡ ÔB‚k Ú¯ dÁÈ¯L ‰‡Bˆ ÏÎÂ ,30- ¿»¿»»∆≈»«¿≈

Ôc‚k ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡31ŒÈÓ „‚k ÔÎÂ ; »ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿»¿≈¿∆∆≈
ÔÈ¯B˜ ,‰Ó‰a ÏL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ Ï·‡ .Ì„‡ ÏL ÌÈÏ‚«̄¿«ƒ∆»»¬»≈«¿«ƒ∆¿≈»ƒ

Ôc‚k32Ô‚c ˙Èfk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÔË˜ .33È„Îa34 ¿∆¿»»»∆≈»∆¡…««ƒ»»ƒ¿≈
‡Ï ,ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡ - Ô‚„ ÈˆÈ· ‰LÏLk ÏB„b‰ ÏÎ‡iL∆…««»ƒ¿»≈≈»»≈«¿ƒƒ…

ÂÈÏ‚¯ ÈnÓ ‡ÏÂ B˙‡BvÓ35. ƒ»¿…ƒ≈«¿»

אותה 29) לתת שנוהגים וחזירים, כלבים צואת על מוסב זה
אדם  צואת אבל רע; ריחה ואז עיבודם בשעת  בעורות
שמע  לקרות אסור - עורות בלא אפילו אופן בכל רע שריחה

(כסף 30)כנגדה. תרנגולין של אדומה צואה כגון:
פרק 31)משנה). שם ירושלמי א; עמוד כה דף (ברכות

ה). הלכה איסור 32)ג, להם מצינו ולא רע, ריחם שאין
"מי  נאמר: הנ"ל שבירושלמי משיג: והראב"ד מקום. בשום
ברם, כנגדן". לקרוא אסור הדרך מן שבא חמור של רגליים
חמור". "מגללי היה רבינו של הירושלמי שנוסח נראה
בירושלמי  אגב, שלפנינו. בירושלמי הגירסה היא כן ואמנם
ובלבד  התרנגולים, מצואת "מרחיקים הוסיפו: (שם)
נסתפקו  א) עמוד כה (דף בברכות והתוספות באדומים",
"ספר  בעל של פירושו ומעניין "אדומים", המלה בפירוש
היו  אדום שבארץ לפי אדום, מארץ - אדומים החרדים":
ב), עמוד סד (דף בכתובות כמבואר מאוד, רעות השעורים
וכן  מסרחת, וצואתם שעורים התרנגולים מאכילים והיו

ע"ט). סימן חיים (אורח מיני 33)בב"ח לחמשת כולל שם
שועל  שיבולת כוסמין, שעורים, חיטים, והם: תבואה,

הזמן.34)ושיפון. שיעור עמוד 35)בתוך מב דף (סוכה
רע. ריחם שאין - והטעם ב),

.Êdc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ,O¯Ák ‰L·È ‰‡Bˆ ‰˙È‰36. »¿»»¿≈»¿∆∆»ƒ¿¿∆¿»
d˜¯Ê Ì‡L „Ú ,O¯ÁÓ ¯˙BÈ ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿≈»≈≈∆∆«∆ƒ¿»»

C¯t˙z37dc‚k ˙B¯˜Ï ¯zÓe ,¯ÙÚk ‡È‰ È¯‰ -38. ƒ¿»≈¬≈ƒ¿»»À»ƒ¿¿∆¿»
„i‰ ÔÈ·ÈË¯Ó eÈ‰ Ì‡ :Ú˜¯w· eÚÏ·pL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ39 ≈«¿«ƒ∆ƒ¿¿««¿«ƒ»«¿ƒƒ«»

¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ôc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ -40. »ƒ¿¿∆¿»¿ƒ«À»

עליה 36) צואה שם עדיין כחרס כבר שנתייבשה פי על אף
א). עמוד כה דף אבל 37)(ברכות רבים. לשברים תישבר

(על  בגלילה שנפרכת פי על אף בזריקה, נפרכת אינה אם
שאם  "עד רבינו: שכתב וזהו כעפר, נידונית אינה הרגל), ידי
משנה). (כסף גלילה ידי על נפרכת למעט - וכו' זרקה"

כ"ריח 38) היא הרי כן, לא שאם רע, ריח לה שאין ודווקא
(הלכה  בסמוך כמבואר ידו, על לקרוא ואסור עיקר" לו שיש

מנת 39)י"ב). על "טופח זו בהרטבה שאין פי על ואף
כדי  בה אין הנרטבת זו שיד כלומר: (ללחלח), להטפיח"
כה  דף (ברכות כנגדם לקרוא אסור - אחרים גם להרטיב

א). (שם).40)עמוד בקרקע ניכר שרישומם פי על אף

.ÁCkŒ¯Á‡Â ÌÈÏ‚¯ŒÈnÓe ‰‡BvÓ Ì„‡ ˜ÈÁ¯È ‰nk«»«¿ƒ»»ƒ»ƒ≈«¿«ƒ¿««»
˙Bn‡ Úa¯‡ ?‡¯˜È41ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»«¿«««∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«

ÂÈt „‚k eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈcvÓ B‡ ÂÈ¯BÁ‡lÓ Ì‰L∆≈ƒ«¬»ƒƒ»¬»ƒ»¿∆∆»»
CkŒ¯Á‡Â ,Ô˙B‡ ‰‡¯È ‡lL „Ú Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒ≈∆«∆…ƒ¿∆»¿««»

‡¯˜È42. ƒ¿»

כב:).41) שמתיר 42)(שם שמה להעיר, וראוי כו.). (שם
אלא  אינו "מצידיו", שהם בזמן אמות ארבע בהרחקת רבינו
כגון  לפניו, הליכה ידי על לאחוריו לסלקם לו אפשר כשאי
כ"לפניו" הם הרי - כשאפשר אבל לפניו, שוטף שנהר

משנה). (כסף עיניו כמלוא מהם להרחיק וצריך

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43˙Èaa Ô‰nÚ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ»∆««ƒ
Ô‰Ó d·b ÌB˜Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÂL ÌB˜Óa¿»»∆¬»ƒ»»»»»…«≈∆
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·LBÈ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ Ì‰Ó CeÓ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ»≈∆¬»»¿»ƒ≈
‡¯B˜Â ÌB˜n‰ „ˆa44‡e‰Â .Ì‰ÈÈa ˜ÒÙ È¯‰L ,45, ¿««»¿≈∆¬≈ƒ¿«≈≈∆¿

Ú¯ ÁÈ¯ BÏ ÚÈbÈ ‡lL46‰‡Bv‰ ÏÚ ÈÏk ‰Ùk Ì‡ ÔÎÂ . ∆…«ƒ«≈«»¿≈ƒ»»¿ƒ««»
,˙Èaa BnÚ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓÈÓ ÏÚ B‡«≈≈«¿«ƒ««ƒ∆≈ƒ««ƒ

ÔÈ¯e·˜k el‡ È¯‰47Ôc‚k ˙B¯˜Ï ¯zÓe ,48. ¬≈≈ƒ¿ƒÀ»ƒ¿¿∆¿»

מהם.43) להתרחק אחד 44)שצריך בבית כשהם ואפילו
כה:). (ברכות אחרת כברשות הם הרי ובלבד.45)עימו,

ממקום 46) רע ריח ומריח בביתו מתפלל כשהוא זה ולפי
שיעבור  עד ולשהות בתפילתו להפסיק הוא צריך אחר,

(כסףֿמשנה). ככתוב:47)הריח מכוסים, שהם מכיוון
יד). כג, דברים צאתך" את וכיסית בה... "וחפרת

כה:).48) (ברכות

.È- ˙ÈÎeÎÊ ÏL ‰vÁÓ ‰‡Bv‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰»»≈≈«»¿ƒ»∆¿ƒ
¯zÓ ,˙ÈÎeÎf‰ È¯Á‡Ó d˙B‡ ‰‡B¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆∆»≈«¬≈«¿ƒÀ»

dcˆa ˙B¯˜Ï49ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ CB˙Ï ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ Ô˙ . ƒ¿¿ƒ»»«¿ƒƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ
˙Á‡ ÌÚt ÏL50Úa¯‡ CB˙a Ô‰nÚ ˙B¯˜Ï ¯zÓ - ∆««««À»ƒ¿ƒ»∆¿«¿«

˙Bn‡51. «

הכתוב:49) כלשון בכיסוי, אלא בראייה תלוי הדבר שאין
עליה  מכסה הזכוכית מחיצת והרי - צאתך" את "וכיסית

שם). לעולם.50)(ברכות וכן רביעיות שתי פעמים ולשתי
אותם 51) מבטלים הם אין הרגליים, למי המים קדמו ואפילו

בטל", ראשון "ראשון, אומרים: ואין מרביעית. בפחות
- בנפילתה תיכף מתבטלת למים, הנופלת טיפה כל כלומר:

(שם). במים רביעית שיעור שיהיה צריך תמיד ¯·ÈÚÈ˙אלא
ברש"י). עו: (שבת וחצי ביצה כשיעור והיא: הלוג רביעית -
וחצי  אצבעים ברום אצבעים על "אצבעים רבינו: ובלשון
דברי  פי על ד, הלכה ט"ו פרק כפיים נשיאת (הלכות אצבע"
ממלא  - וחצי? ביצה משערים וכיצד קט.). פסחים התלמוד
הראשון  לכלי וייתן אחר, לכלי המים את ומערה במים כלי
השני, מהכלי המים את לתוכו יערה כך ואחר ביצים, שלוש
של  שיעור הוא - השני בכלי שנשארו ההם המים ומחצית

תנ"ו). סימן אורחֿחיים טור פי (על וחצי ביצה

.‡È‡nb‰ ÏÚ BlcÒa „ÓBÚ - ‡n‚a ‰‡Bˆ ‰˙È‰»¿»»¿À»≈¿«¿»««À»
‡¯B˜Â52‡e‰Â ;53da Ú‚B BlcÒ ‰È‰È ‡lL54‰˙È‰ . ¿≈¿∆…ƒ¿∆«¿»≈«»»¿»

‰ÈÏÚ ˜˜B¯ - ‰tË BÓk ,¯˙BÈa ‰ËeÚÓ ‰‡Bˆ Bc‚k¿∆¿»¿»¿≈¿ƒ»≈»∆»
‡¯B˜Â ‰qk˙zL „Ú ‰·Ú ˜¯55‰‡Bˆ ˙LÈË ‰˙È‰ . …»∆«∆ƒ¿«∆¿≈»¿»¿ƒ«»

B¯Na ÏÚ56‰È‰ ‡ÏÂ ,‡qk‰Œ˙ÈaÓ ˙BÙpËÓ ÂÈ„È B‡ , «¿»»»¿À»ƒ≈«ƒ≈¿…»»
¯zÓ - Ô˙eL·È B‡ ÔË˜ ÈtÓ ÏÏk Ú¯ ÁÈ¯ Ô‰Ï»∆≈««¿»ƒ¿≈»¿»«¿»À»

ÁÈ¯ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙B¯˜Ï57‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ú¯ ƒ¿¿ƒ∆≈»∆≈«»¬»ƒ»¿»
dÓB˜Óa58„ÓBÚ ‡e‰Lk ˙È‡¯ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»««ƒ∆≈»ƒ¿≈¿∆≈

„Ú ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ,·LBÈ ‡e‰Lk ˙È‡¯Â ÏÈ‡B‰ -ƒ¿ƒ¿≈¿∆≈»ƒ¿«
dÏ LÈÂ ‡È‰ ‰ÁÏ ‰‡Bv‰L ÈtÓ ,‰ÙÈ ‰ÙÈ Áp˜iL∆¿««»∆»∆ƒ¿≈∆«»«»ƒ¿∆»

ÁÈ¯59ÌÈB‡‚ ‰nÎÂ .Ú¯60˙B¯˜Ï BÏ ¯eÒ‡L ,e¯B‰ ≈«»¿«»¿ƒ∆»ƒ¿
˙BNÚÏ Èe‡¯ CÎÂ ;˙BÙpËÓ ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡61. ƒ»»»¿À»¿»»«¬

סנדלו.52) ידי על מכוסה היא ובלבד.53)שהרי
(שם).54) כמלבושו נידון לאלתר 55)שסנדלו ודווקא

היא  הרי - בצואה נבלע שהרוק לאחר אבל בעביו, כשהרוק

לקרוא  ואסור הלכה ·ˆÈ„‰מגולה, ג, פרק ברכות (ירושלמי
כל 56)ה). פני על נטושים והינם מלשון: התפשטות,

שם  שאין ועניינה: ט"ז). פסוק ל, פרק (שמואלֿא הארץ
הצואה. ממראה ומלוכלך מטושטש הגוף אלא צואה, עיקר

(תהילים 57) יה" תהלל הנשמה "כל לזה ורמז כה.), (ברכות
ולא  ההילול, בכלל הנושמים) (אברים והחוטם הפה ו) קנ,

שם). רש"י (מלשון האיברים הטבעת.58)שאר בפי
ל.).59) הובאו 60)(יומא אחרים, ומפרשים גאון האי רב

ג). (פרק לברכות יונה" "רבינו פי 61)בפירוש על שאף
מטונפות, שידיו בשעה הקריאה, לאסור אין הדין שמצד
קריאת  לקרוא הוא מגונה זאת בכל - רע ריח להם ואין הואיל
על  סמכו כה.) (ברכות ז"ל וחכמינו מטונפות. בידיים שמע
ו), לה, (תהילים כמוך" מי ה' תאמרנה עצמותי "כל הפסוק:
והחוטם, הפה כמו נושמים שאינם האברים גם כלומר:

ה'. אל קריאתנו בשעת ונקיים טהורים להיות צריכים

.·È¯wÚ BÏ LiL Ú¯ ÁÈ¯62˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯Ó -63 ≈««∆∆ƒ»«¿ƒ«¿««
˜ÈÁ¯Ó - ÁÈ¯‰ ˜ÒÙ ‡Ï Ì‡Â ;ÁÈ¯‰ ˜Òt Ì‡ ,‡¯B˜Â¿≈ƒ»«»≈«¿ƒ…»«»≈««¿ƒ
ÈÓ ÔB‚k ,¯wÚ BÏ ÔÈ‡LÂ .ÁÈ¯‰ ˜ÒtL ÌB˜Ó „Ú«»∆»«»≈«¿∆≈ƒ»¿ƒ
ÌB˜Ó „Ú ˜ÈÁ¯Ó - ‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‡ˆiL∆»»ƒ∆«ƒ¿«»«¿ƒ«»

ÁÈ¯‰ ‰ÏÎzL64‡¯B˜Â65ÏL ËÈ·ÚÂ ÈÚ¯ ÏL Û¯b . ∆ƒ¿∆»≈«¿≈¿»∆¿ƒ¿»ƒ∆
ÌÈÏ‚¯ŒÈÓÈÓ66,Ôc‚k ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ , ≈≈«¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿»

,Ú¯ ÁÈ¯ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÌeÏk Ì‰a ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»∆¿¿≈»∆≈««
‡qk‰Œ˙È·k Ì‰L ÈtÓ67. ƒ¿≈∆≈¿≈«ƒ≈

רע.62) ריח ומעלה שם מונחת כשהיא 63)שצואה
צריך  היה לפניו, ומונחת מגולה הייתה שאילו מכוסה;
ח). (הלכה לעיל כמבואר עיניו, כמלוא ממנה להרחיק

שפסק 64) ממקום אמות ארבע להרחיק צריך אינו אבל
להרחיק  שצריך וסובר משיג והראב"ד כד.). (ברכות הריח
בגמרא  חסדא רב כדעת הריח, שפסק ממקום אמות ארבע
(סימן  חיים אורח ערוך בשולחן ההלכה נפסקה וכן (שם),

א). סעיף שם).65)ע"ט, חרס 66)(ברכות, כלי שניהם
עביט, קרוי: רגליים מי ושל גרף, קרוי: רעי אלא הם,

כה:). (ברכות רש"י לכך,67)מלשון ומיוחדים הואיל
בית  כל כדין מועילה, אינה מים רביעית לתוכם יתן ואפילו
ואין  יפה ורחוצים מתכת של או זכוכית של הם ואם כיסא.
(שולחן  בצידם שמע קריאת לקרות מותר - רע ריח בהם

א). סעיף ז, פרק חיים אורח ערוך

.‚ÈÌÈn‰ ÈtŒÏÚ ‰ËL ‰˙È‰L ÔB‚k ,˙¯·BÚ ‰‡Bˆ68 »∆∆¿∆»¿»»»«¿≈««ƒ
dc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ -69˙¯·BÚ ‰‡Bˆk - ¯ÈÊÁ ÈÙe . »ƒ¿¿∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆∆

ÈÓc70Úa¯‡ epnÓ e¯·ÚiL „Ú Bc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â , »≈¿»ƒ¿¿∆¿«∆««¿ƒ∆«¿«
˙Bn‡71. «

בה.68) וכיוצא רעי של גרף לפניו שהעבירו עד 69)או
ח). (הלכה לעיל כמבואר אמות, ארבע לאחוריו שיעבירוה

(ברכות 71)דומה.70) בצואה תמיד מלוכלך שפיו מפני
כלומר: הנהר", מן עולה "אפילו הוסיפו: בגמרא ושם כה.).
כנגדו, לקרוא אסור ֿ בנהר התרחץ עכשיו שרק פי על אף
רעי", של "גרף של דין לו יש תמיד, מלוכלך שפיו מכיוון

י"ב). (הלכה לעיל כמבואר הכיסא, כבית הנידון

.„È˙Ùph‰ ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰Â ‡¯B˜ ‰È‰72ÁÈpÈ ‡Ï - »»≈¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ…∆…«ƒ«
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ÂÈt ÏÚ B„È73‡¯˜ÈÂ74B˙B‡Ó ¯·ÚiL „Ú ˜ÈÒÙÈ ‡l‡ , »«ƒ¿ƒ¿»∆»«¿ƒ«∆«¬…≈
- ‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‰˙ˆiL ‡¯Bw‰ ÔÎÂ .ÌB˜Ó»¿≈«≈∆»¿»ƒ∆«ƒ¿«»

dL‡a ‰ÏÎzL „Ú ˜ÈÒÙÈ75ÔÎÂ ;B˙‡È¯˜Ï ¯ÊBÁÂ , «¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B¯·ÁÓ Áe¯ ‰˙ˆÈ .‰¯B˙ŒÈ¯·„a¿ƒ¿≈»»¿»«≈¬≈««ƒ

‰¯B˙ŒÈ¯·„Ï ˜ÒBÙ BÈ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ˜ÈÒÙnL76. ∆«¿ƒƒ¿ƒ«¿«≈≈¿ƒ¿≈»

רגליים.72) מי או צואה שלא 73)מקום בלחש, שיקרא
חיים  אורח לטור (פרישה, בשפתיו שמרחש כלל ניכר יהא

פ"ה). כד 74)סימן מלשון 75)(ברכות הרע, ריח
צחנתו". ותעל באשו "ועלה כ) ב, (יואל הכתוב

לו 76) אפשר אי תורה בדברי כי - והטעם כה.), (ברכות
שמע  בקריאת אבל בחוץ; וללמוד המדרש בית את לעזוב

שם). רש"י (מפירוש ויקרא לחוץ יצא -

.ÂËÌ‡ BÏ ˜tzÒÂ ,˙Èaa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯B˜ ‰È‰»»≈¿ƒ«¿«««ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
‰Ê È¯‰ - ÌL ÔÈ‡ B‡ ÌÈÏ‚¯ŒÈÓÈÓ B‡ ‰‡Bˆ ÌL LÈ≈»»≈≈«¿«ƒ≈»¬≈∆

˙B¯˜Ï ¯zÓ77Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ,‰tL‡· ‡¯B˜ ‰È‰ . À»ƒ¿»»≈»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ
,˜c·iL „Ú ‡¯˜È ‡Ï - ÌL ÔÈ‡ B‡ ‰‡Bˆ ÌL LÈ≈»»≈»…ƒ¿»«∆ƒ¿…
˜ÙÒ Ï·‡ .˙Ùph‰ ÌB˜Ó ‡È‰L ‰tL‡‰ ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«¿»∆ƒ¿«ƒ…∆¬»¿≈

˙B¯˜Ï ¯zÓ ,‰tL‡· elÙ‡ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ78. ≈«¿«ƒ¬ƒ»«¿»À»ƒ¿

נקי.77) בחזקת הוא  בית סתם שם),78)כי (ברכות,
אלא  רגליים מי בצד לקרות תורה אסרה לא כי - והטעם
זרימת  בשעת אומרת: (זאת בלבד הקילוח עמוד כנגד
למחנה  מחוץ לך תהיה "ויד יג) כג, (דברים ככתוב: השתן),
אלא  כיסוי, בהם נאמר לא כלומר: חוץ", שמה ויצאת
הקילוח. עמוד כנגד אחרים יקראו שלא כדי לחוץ יציאה
נפילתם  אחרי גם בצידם לקרות שלא גזרו החכמים ברם
אבל  ספיקם; על ולא וודאם על אלא גזרו לא אבל לארץ,
יש  יד) (שם, צאתך" את "וכסית בה: שנאמר בצואה

בספיקא. אפילו להחמיר

.ÊË„Ú ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe ‰‡Bˆ „‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»ƒ¿¿∆∆»≈«¿«ƒ«
‰Â¯Ú‰ „‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ Ck ,˜ÈÁ¯iL79„Ú ∆«¿ƒ»»ƒ¿¿∆∆»∆¿»«

¯ÈÊÁiL80È˙ek elÙ‡ .ÂÈt81„‚k ‡¯˜È ‡Ï ,ÔË˜ B‡ ∆«¬ƒ»»¬ƒƒ»»…ƒ¿»¿∆∆
ÏÈ‡B‰ - ˙˜ÒÙÓ ˙ÈÎeÎÊ ÏL ‰vÁÓ elÙ‡ ,Ô˙Â¯Ú∆¿»»¬ƒ¿ƒ»∆¿ƒ«¿∆∆ƒ
.ÂÈt ¯ÈÊÁiL „Ú ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ,d˙B‡ ‰‡B¯ ‡e‰Â¿∆»»ƒ¿«∆«¬ƒ»»
Ûe‚a ÏkzÒÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .‰Â¯Ú ‰M‡‰ Ûeb ÏÎÂ¿»»ƒ»∆¿»¿ƒ»…ƒ¿«≈¿
‰l‚Ó ‰È‰ Ì‡Â .BzL‡ elÙ‡Â ,‡¯B˜ ‡e‰Lk ‰M‡‰»ƒ»¿∆≈«¬ƒƒ¿¿ƒ»»¿À∆

ÁÙË82dc‚k ‡¯˜È ‡Ï ,dÙebÓ83. ∆«ƒ»…ƒ¿»¿∆¿»

ולא 79) קדוש מחניך "והיה טו): כג, (דברים שנאמר משום
מאחריך". ושב דבר ערוות בך צריך 80)ייראה אינו אבל

אל  התורה הקפידה לא כי בצואה, כמו אמות ד' להרחיק
בלילה, או עיניו, את עצם אם זה ולפי בלבד, הראייה על
קריאת  לקרות מותר - הערווה את רואה שאינו סומא או
רואה  כשאינו אפילו בצואה, כן שאין מה כנגדה, שמע
כנגדה. לקרות אסור - וכדומה עיניו את שעצם כגון אותה,

זמן ÍÏÎÂÏÓשכל ÌÂ˜Ó‰˘ מחניך "והיה בו קורא אתה אין
א  ערוך (שולחן חיי קדוש" סימן ורח א; סעיף ע"ט סימן ם

ו). סעיף הואיל 81)ע"ו לומר: יכול שהייתי כה:) (ברכות
בעלי  כשאר דינם כ), כג, (יחזקאל בשרם" חמורים "ובשר
העמים  אל זה "ומכוון שאסור. לן משמע קא - חיים

כחייתו  ערומים והולכים הסלעים בנקיקי השוכנים הפראים
ע"ד). אות תצא פרשת תמימה" ("תורה שדה"

מכוסה.82) להיות שדרכו כה.),83)ממקום (ברכות
טפח, צריך באשתו שדווקא מיימוניות" ב"הגהות והעירו

לקר  ואסור ערווה נקרא מטפח פחות אחרת באשה ות אבל
כנגדה.

.ÊÈ‡e‰ Ck ,ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯Ú „‚k ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆»¿∆∆∆¿«¬≈ƒ»
B˙Â¯Ú „‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡84,Ì¯Ú ‡e‰Lk ‡¯˜È ‡ÏÂ ; »ƒ¿¿∆∆∆¿»¿…ƒ¿»¿∆»…

B‡ ¯BÚ B‡ „‚a ÏL ‰¯B‚Á ‰˙È‰ .B˙Â¯Ú ‰qÎiL „Ú«∆¿«∆∆¿»»¿»¬»∆∆∆
ÂÈ˙Ó ÏÚ ˜N85¯zÓ - Ì¯Ú BÙeb ¯‡ML ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ««»¿»««ƒ∆¿»»…À»

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï BÏ86B·˜Ú ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â ;87 ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆…ƒ¿∆¬≈
ıˆBÁ - Ì¯Ú ‰È‰Â B˙ÈlËa ÔLÈ ‰È‰ .B˙Â¯Úa Ú‚B≈«¿∆¿»»»»≈¿«ƒ¿»»»…≈

BaÏ ˙ÁzÓ B˙ÈlËa88B¯‡eˆ ıÁÈ ‡Ï Ï·‡ .‡¯B˜Â ¿«ƒƒ««ƒ¿≈¬»…»…«»
ÈÓk ‡ˆÓÂ ,‰Â¯Ú‰ ˙‡ ‰‡B¯ BalL ÈtÓ ,‡¯˜ÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ∆∆»∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ

.‰¯B‚Á ‡Ïa ‡¯BwL∆≈¿…¬»

כה:).84) ולמטה.85)(ברכות ממתניו מכוסה והוא
כד:).86) תחתיו.87)(שם מקופלות ורגליו יושב כשהוא

קריאתו, בעת בבשרו יגעו שלא איבריו לשאר הדין והוא
בערוותו  נוגע אינו שאם לרבותא: משמיענו "עקבו" אלא
מותר  אותה, ורואה ערוותו נגד מכוון שהוא פי על אף

לברכות). יונה (רבינו נגדו לא 88)לקרוא שאם כד:) (שם
הערווה  את רואה ליבו הרי ליבו מתחת בטליתו יפסיק
אברים, לשאר רואה" "ליבו בין חז"ל שחילקו ומה ואסור.
א, (קהלת ככתוב "ראייה", לשון בלב שמצינו משום אפשר
תצא  פרשת תמימה" ("תורה חכמה הרבה ראה "וליבי טו):

ע"ה). אות

.ÁÈÏk - ˙Á‡ ˙ÈlËa ÌÈLÈ eÈ‰L ÌÈLÔ‰Ó „Á‡ ¿«ƒ∆»¿≈ƒ¿«ƒ««»∆»≈∆
˙ÁzÓ ‰qÎiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯˜Ï ¯eÒ‡89„Ú ;BaÏ »ƒ¿««ƒ∆¿«∆ƒ««ƒ«

‰Ê ¯Na ÚbÈ ‡lL „Ú ,Ô‰ÈÈa ˙˜ÒÙÓ ˙ÈlË ‡‰zL∆¿≈«ƒ«¿∆∆≈≈∆«∆…ƒ«¿«∆
‰hÓÏe ÂÈ˙nÓ ‰Ê ¯N·a90BzL‡ ÌÚ ÔLÈ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«∆ƒ»¿»¿«»¿ƒ»»»≈ƒƒ¿

ÌÈpËw‰ B˙È·ŒÈ·e ÂÈ· B‡91,BÙe‚k ÔÙe‚ È¯‰ - »»¿≈≈«¿«ƒ¬≈»¿
Ú‚B B¯NaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ CÎÈÙÏ .Ô‰Ó LÈb¯Ó BÈ‡Â¿≈«¿ƒ≈∆¿ƒ»««ƒ∆¿»≈«

ÂÈt ¯ÈÊÁÓ ,Ì‰a92BaÏ ˙ÁzÓ ıˆBÁÂ93‡¯B˜Â94. »∆«¬ƒ»»¿≈ƒ««ƒ¿≈

עצמו.89) ערוות את רואה ליבו יהא לא 90)ולא שאם
(ברכות  עבירה הרהור לידי ויבואו בזה נוגע זה בשר הרי כן

הרהור.91)כד.). לידי יביאוהו ולא בהם רגיל שהוא
בה.92) להרהר יבוא שלא אפשר אי פניו יחזיר לא אם אבל
עצמו.93) ערוות את רואה ליבו יהא (שם).94)שלא

.ËÈ‡‰iL „Ú ?‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈpË˜ Ì‰ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«≈¿«ƒ¿ƒ¿»∆«∆¿≈
˙a ‰·˜p‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚŒÌÈzL Ôa ¯Îf‰«»»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»¿«¿≈»«

‰L ‰¯NÚŒ˙Á‡95Ì˙È·˙ ‡‰iL ‡e‰Â ;„Á‡ ÌBÈÂ ««∆¿≈»»¿∆»¿∆¿≈«¿ƒ»
Ánˆ C¯ÚNe eÎ ÌÈ„L ,ÌÈÏB„b ˙È·˙k96Œ¯Á‡Â ; ¿«¿ƒ¿ƒ»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«¿««

Ì‡ Ï·‡ .Ô‰ÈÈa ˙ÈlË ˜ÈÒÙzL „Ú ‡¯˜È ‡Ï Ck»…ƒ¿»«∆«¿ƒ«ƒ≈≈∆¬»ƒ
Ô‰nÚ ‡¯B˜ - Ánˆ C¯ÚNe eÎ ÌÈ„L eÈ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«≈ƒ»∆
Ôa ¯Îf‰ ‰È‰iL „Ú ,˜ÒÙ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ¯Na ·e¯˜a¿≈»»¿≈»ƒ∆¿≈«∆ƒ¿∆«»»∆
ŒÌÈzL ˙a ‰·˜p‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚŒLÏL¿∆¿≈»»¿∆»¿«¿≈»«¿≈

„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ97. ∆¿≈»»¿∆»

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



קנז rny z`ixw zekld - dad` xtq - oeiq 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להם.95) מתאווה אדם ואין ביאה לכלל באו לא אז שעד
השער 96)(שם). והוא ז), טז, (יחזקאל הכתוב מלשון

וסימן  לבת, נערות סימן מהווה והוא הערווה במקום הגדל
מבוארים  וכן א), משנה ו, (פרק בנידה ומפורש לבן גדלות
פרק  אישות (הלכות תורה" ב"משנה הנערות סימני פרטי

דידן:97)ב). בנידון הם נקראים ואילך זה מגיל כי
ולא  בגופם מפותחים כשאינם ואפילו כד.); (ברכות גדולים

נערות". "סימני הביאו

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חייבים 1) הטמאים אם שמע; מקריאת הפטורים הם מי

דינו  ובית עזרא תקנת וברכותיה, שמע קריאת לקרות
שבטלה.

.‡ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2ÌÈpË˜e3ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ÌÈ¯eËt4. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿«
ÔÈÎ¯·Óe ,d˙BÚa d˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ∆«¿«ƒƒ¿»¿»»¿»¿ƒ

ÔÎpÁÏ È„k ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ5BaÏ ‰È‰L ÈÓ .˙BˆÓa ¿»∆»¿«¬∆»¿≈¿«¿»¿ƒ¿ƒ∆»»ƒ
˙Bˆn‰ ÏkÓ ¯eËt - ‰ÂˆÓ ¯·„Ï ÊtÁÂ „e¯Ë6 »¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ»«ƒ¿

ÚÓLŒ˙‡È¯wÓe7¯eËt ,‰Ïe˙· ‡NpL Ô˙Á CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»»»∆»»¿»»
BzÚc ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÈÏÚ ‡·iL „Ú ÚÓLŒ˙‡È¯wÓƒ¿ƒ«¿««∆»…»∆»¿ƒ∆≈«¿

ÌÈÏe˙a dÏ ‡ˆÓÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÈeÙ8„Ú ‰‰L Ì‡Â . ¿»∆»…ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»»«
È‡ˆBÓ9˙aLŒÈ‡ˆBnÓ ˙B¯˜Ï ·iÁ - ÏÚ· ‡ÏÂ ˙aL »≈«»¿…»««»ƒ¿ƒ»≈«»

‰a Ò‚ BaÏÂ BzÚ„ ‰¯¯˜˙ È¯‰L ,CÏÈ‡Â10ŒÏÚŒÛ‡ ¿≈»∆¬≈ƒ¿»¿»«¿¿ƒ«»««
ÏÚ· ‡lL Èt11. ƒ∆…»«

המצוות 2) בכל ומחוייבים לישראל, שנמכרו כנענים,
בהן. חייבות ואע"פ 3)שהנשים שנה. מי"ג הפחותים

"לקרותה  ללמדם מצּווה והאב במצוות, לחינוך הגיעו ֶשכבר
כבסמוך. ועבדים 4)בעונתה" שנשים והטעם כ., ברכות

נוהגת  קריאתֿשמע שמצות מפני - מקריאתֿשמע פטורים
"שהזמן  מצותֿעשה וכל היום, מן ידועות בשעות רק
עבודהֿזרה  (הלכות ממנה פטורים ועבדים נשים גרמא",
אמרו: ה"ג) (פ"ג, ברכות ובירושלמי ג). הלכה י"ב, פרק
את  - אחד" ה' ישראל... "שמע שנאמר: מניין? "עבדים
אחר". אדון לו שיש העבד יצא הקב"ה, אלא אדון לו שאין

אבל 5) המצוות, בכלל הקטנים אין התורה שמן אףֿעלֿפי
האב  חייב ולפיכך - במצוות לחנכם הוא סופרים מדברי
במצוות, לחנכו כדי בזמנה, לקרותה הקטן בנו את ללמד
גם  דרכו, פי על לנער "חנוך ו): כב, (משלי שלמה אמר וכן

ממנה". יסור לא יזקין "העוסק 6)כי היא: הלכה שכן
כה.). (סוכה המצוה" מן פטור אףֿעלֿפי 7)במצות

שמים. מלכות עול קבלת בה שיש מאד, והרי 8)שחשובה
מצוה. לדבר כטרוד החמישי 9)הוא היום כבר שהוא

כדברי  רביעי, ביום היה נשואיהם זמן שהרי לנשואיו,
ליום  נישאת "בתולה א) משנה פ"א, (כתובות המשנה

טרדת 10)הרביעי". עליו אין שוב בה, שנתרגל מתוך
ע"א.11)ין.הנישוא  טז, ברכות

.·˜ÒBÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏeÚa‰ ˙‡ ‡NBp‰ Ï·‡¬»«≈∆«¿»««ƒ∆≈
ÏaÏ·nL ¯·„ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯˜Ï ·iÁ - ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»ƒ¿ƒ¿≈»»∆¿«¿≈

BzÚc12.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿¿≈»«≈»∆

בתולים.12) עסק על מחשב אינו שהרי

.‚Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙Ó BÏ ˙nL ÈÓ13- ÂÈÏÚ ƒ∆≈≈∆«»¿ƒ¿«≈»»
BzÚc ÔÈ‡L ÈtÓ ,ep¯a˜iL „Ú ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËt»ƒ¿ƒ«¿««∆ƒ¿¿∆ƒ¿≈∆≈«¿

˙B¯˜Ï ‰Èet14- ˙n‰ ˙‡ ¯nLÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿«≈∆«≈
ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËt ,B˙Ó BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡15Ì‡Â . ««ƒ∆≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ

ËÓL ÈM‰Â ,¯nLÓ „Á‡‰ - ÌÈL ÌÈ¯ÓBM‰ eÈ‰16 »«¿ƒ¿«ƒ»∆»¿«≈¿«≈ƒƒ¿»
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ17¯Á‡‰ ËÓLÂ ,¯nLÓe ¯ÊBÁÂ ,‡¯B˜Â ¿»«≈¿≈¿≈¿«≈¿ƒ¿»»«≈

‡¯B˜Â18Œ˙‡È¯wÓ ¯eËt ,˙ÓÏ ¯·˜ ¯ÙBÁ‰ ÔÎÂ . ¿≈¿≈«≈∆∆¿≈»ƒ¿ƒ«
ÚÓL19. ¿«

(ויקרא 13) אמור בפרשת המנויים קרוביו מששת אחד כגון
בֿד). בכל 14)כא, שישתדל מי כשיש אפילו כלומר:

דעתו  אין כי מקריאתֿשמע, האבל פטור המת, צרכי
ה"א). ג, פרק ברכות (ירושלמי אבלו מפני עליו מיושבת
צאתך  יום את תזכור למען הפסוק על ז"ל חכמינו וסמכו
שאתה  "ימים - ג) טז, (דברים חייך ימי כל מצרים מארץ

בהם במתים"·ÌÈÈÁ,עוסק בהם עוסק שאתה ימים ולא
אחרת.15)(שם). ממצוה פטור במצוה, שהעוסק משום

מת 17)מסתלק.16) של אמות ארבע בתוך לקרוא שאסור
מצוות, בכלל אינו והמת הואיל לרש", "לועג משום -
ה). יז, (משלי עושהו" חרף לרש "לועג אומר: והכתוב

ע"א.18) יח, ע"ב.19)ברכות יד, שם

.„ÔÓÊÏ CeÓÒ B¯·˜Ï ˙n‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ∆«≈¿»¿»ƒ¿«
ÚÓLŒ˙‡È¯˜20ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,21Ì‡Â . ¿ƒ«¿«∆»ƒ≈»»»»»¿ƒ

˙‡ ÔÈeÏÓ Ô‰Â ,‰‡È¯w‰ ÔÓÊ ÚÈb‰Â e‡ÈˆB‰Â eÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿««¿ƒ»¿≈¿«ƒ∆
‰hn‰ È‡NB ÔB‚k ,Ô‰a C¯ˆ ‰hnÏ LiL Ïk - ˙n‰«≈…∆≈«ƒ»…∆»∆¿¿≈«ƒ»

Ô‰ÈÙelÁ ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÙelÁÂ22ÈÙÏ eÈ‰L ÔÈa , ¿ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ≈∆≈∆»ƒ¿≈
¯‡Le .ÔÈ¯eËt - ‰hn‰ ¯Á‡Ï eÈ‰L ÔÈa ,‰hn‰«ƒ»≈∆»¿«««ƒ»¿ƒ¿»

Ô‰a C¯ˆ ‰hnÏ ÔÈ‡L ,ÔÈeÏÓ‰23ÔÈ·iÁ -24. «¿«ƒ∆≈«ƒ»…∆»∆«»ƒ

בזמנה.20) מקריאתֿשמע יתבטלו ע"א.21)שלא יט, שם
דבר  בשום שיתעסקו כבודו אין הוא חשוב ואדם הואיל
יוסף' ('בית בכבוד שיקברוהו עד בקריאתֿשמע, ואפילו
לא  ערוך' שב'שולחן להעיר וכדאי ע"ז). סימן או"ח 'טור'
בין  לחלק כתב לא ה'טור' וכן להלכה; זה חילוק הביאו
בדורותינו  שאין מפני - והטעם חשוב, לאדם פשוט אדם
בגללו  קריאתֿשמע יקראו שלא ראוי שיהא כזה, חשוב אדם

שם). יוסף', ('בית שיקברוהו להתחלף 22)עד היו רגילים
בה. לזכות חפצים שהכל המת, מיטת אלא 23)בנשיאת

בלבד. כבודו משום המת את ע"ב.24)מלווים יז, ברכות

.‰„tÒ‰a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰25,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰Â »¿ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«
„Á‡ „Á‡ ÌÈËÓL - Ô‰ÈÙÏ ÁpÓ ˙n‰L ÔÓÊa26 ƒ¿«∆«≈À»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»∆»
Ì‰ÈÙÏ ÏËeÓ ˙n‰ ÔÈ‡ .„tÒ‰Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈ‡¯B˜Â27 ¿¿ƒ¿¿ƒ«∆¿≈≈«≈»ƒ¿≈∆

·LBÈ Ï·‡‰Â ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈ¯B˜ ÌÚ‰ Ïk -»»»ƒ¿ƒ«¿«¿»»≈≈
ÌÓB„Â28˙‡ ¯a˜iL „Ú ˙B¯˜Ï ·iÁ BÈ‡L ÈÙÏ , ¿≈¿ƒ∆≈«»ƒ¿«∆ƒ¿…∆

.B˙Ó≈

('טור'25) המספידים החזנים מפי הספד דברי שומע שהעם
ע"ב). סימן משום 26)או"ח אחת, בבת כולם לא אבל

המת. מספידים 27)כבוד והם אחר בבית שהמת כגון
אחר  לצד החדר) (באותו נתון המת שהיה או כאן, אותו
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יט.). ברכות רש"י יט.)28)(מלשון (ברכות ובגמרא
אתה  "צדיק ואומר: הדין, את עליו מצדיק שהאבל אמרו,
פרצותי  את שתגדור מלפניך רצון יהי עלי; הבא כל על ה'
ברי"ף  הוא וכן ברחמים". ישראל עמך כל פרצות ואת

וברא"ש.

.Â,ÔÈÓeÁz Ïa˜Ï ÌÈÏ·‡‰ e¯ÊÁÂ ,˙n‰ ˙‡ e¯·»̃¿∆«≈¿»¿»¬≈ƒ¿«≈«¿ƒ
ÌB˜nÏ ¯·w‰ ÌB˜nÓ Ì‰È¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»¿ƒ«¬≈∆ƒ¿«∆∆«»

‰¯eL ˙BNÚÏ ÌÈÏ·‡‰ Ba ÌÈ„ÓBÚL29Ïa˜Ï ∆¿ƒ»¬≈ƒ«¬»¿«≈
elÙ‡ ¯Ó‚ÏÂ ÏÈÁ˙‰Ï ÌÚ‰ ÌÈÏBÎÈ Ì‡ :ÌÈÓeÁz«¿ƒƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ¿ƒ¿…¬ƒ

„Á‡ ˜eÒt30Ì‡Â ;eÏÈÁ˙È - ‰¯eMÏ eÚÈbiL Ì„˜ »∆»…∆∆«ƒ«»«¿ƒ¿ƒ
ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ eÓÁÈ ‡l‡ ;eÏÈÁ˙È ‡Ï - Â‡Ï31¯Á‡Â , »…«¿ƒ∆»¿«¬∆»¬≈ƒ¿««

˙B¯˜Ï eÏÈÁ˙È Ô‰Ó e¯ËtiL32ÌÈ„ÓBÚ‰ Ì„‡ŒÈa . ∆ƒ»¿≈∆«¿ƒƒ¿¿≈»»»¿ƒ
‰¯eMa33,ÌÈÏ·‡‰ Èt ÔÈ‡B¯ Ô‰L ,ÌÈiÓÈt‰ - «»«¿ƒƒƒ∆≈ƒ¿≈»¬≈ƒ

ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBˆÈÁ‰Â ;ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿ƒ«¿«¿«ƒƒƒ¿≈»
ÔÓB˜Óa ÚÓLŒ˙‡È¯˜a ÔÈ·iÁ - ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯34. ƒ∆»¬≈ƒ«»ƒƒ¿ƒ«¿«ƒ¿»

ביניהם 29) עובר והאבל ומכאן, מכאן בשורה עומד שהעם
אותו. קריאת30ֿ)ומנחמים של הראשון הפסוק הוא

שמים. מלכות עול קבלת עיקר בו שיש (ברכות 31)שמע,
גמילות  ובכלל היא. התורה מן מצוה אבלים, שתנחומי יז:)
וגמילות  כאחד. ולמתים לחיים חסד שגומל היא, חסדים
ל:): מציעא (בבא חז"ל שאמרו כמו היא, התורה מן חסדים
"את  כ) יח, (שמות וגו' בה ילכו הדרך את להם והודעת
בהקדושֿברוךֿהוא  מצינו וכן חסדים, גמילות זו - הדרך"
מות  אחרי "ויהי יא): כה, (בראשית שנאמר אבלים, שניחם
יד.). סוטה (ראה בנו" יצחק את אלהים ויברך אברהם
אמרנו: שכבר מקריאתֿשמע, המנחמים פטורים ולפיכך

יונה). (רבינו המצוה מן פטור במצוה מדברי 32)העוסק
שהות  עוד כשיש אלא אמורים הדברים שאין משמע  רבינו
אופן, בכל יתחילו - לקרוא שהות עוד אין אם אבל לקרוא,
(כסףֿמשנה, תנחומין במצוות התחילו לא שעדיין כיון

ע  סי' או"ח מגןֿאברהם סק"ד).וראה אחר:33)"ז ונוסח
שאין 34)בשורות. וסובר חולק, והראב"ד ע"ב. יז, ברכות

שהם  כל אלא רבינו, דברי כמשמעות "פנימיים" הפירוש
"פנימיים", הנקראים: הם לראותו, הצריכים האבל קרובי
שאינם  וכל החיצונה; בשורה עומדים כשהם ואפילו
נקראים: לראותו, צריכים ואינם האבל ממשפחת
קרוב  הפנימית בשורה עומדים הם ואפילו "חיצוניים",

לאבל.

.ÊÌ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜lÓ ¯eËÙ ‡e‰L ÈÓ Ïk»ƒ∆»ƒƒ¿¿ƒ«¿«ƒ
,‡e‰Â ;‡¯B˜ - ˙B¯˜Ï BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆ»̄»¿«¿ƒ««¿ƒ¿≈¿

ÂÈÏÚ ‰Èet BzÚ„ ‡‰zL35¯eËt‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆¿≈«¿¿»»»¬»ƒ»»∆«»
Ï‰·Ó ˙B¯˜lÓ36·MÈ˙zL „Ú ˙B¯˜Ï È‡M¯ BÈ‡ - ƒƒ¿¿…»≈««ƒ¿«∆ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ BzÚc37. «¿»»

הראשון 35) בלילה "שקרא גמליאל ברבן שמצינו כמו
שה  - לתלמידיו ואמר (אשה), "איני שנשא" - כך על לו עירו

אחת" שעה אפילו שמים מלכות ממני לבטל לכם שומע
מ"ה). פ"ב, מיושב.36)(ברכות בלתי כדי 37)נרעש,

בכך  ומה שואל: והראב"ד בכוונה. ק"ש לקרוא שיוכל

יהיה  ולא בתורה, כקורא ויהא יקרא לכוין), יכול (שאינו
לקרות  חתן כל צריך ולדעתו מעליו? שמים שם כפורק
שבזמן  יז:): (ברכות ה'תוספות' כתבו וכבר קריאתֿשמע.
גם  יום, בכל שמע את בקראנו היטב מכוונים אנו שאין הזה
בה  יכוין שלא ואףֿעלֿפי לקרוא, צריך נשואיו בליל החתן
כאילו  כיהירות, נראה זה הרי יקרא, לא אם כי כראוי;
בטוח  איני היום ורק בקריאתי, מכוין אני פעם כל אומר:
סימן  (או"ח בשו"ע ההלכה נפסקה וכן כראוי, בה אכוין אם

ג). סעיף ע,

.ÁÔÈÎ¯·Óe ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ«»ƒƒ¿ƒ«¿«¿»¿ƒ
Ô˙‡ÓËa Ô‰Â ‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ38¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»∆»¿«¬∆»¿≈¿À¿»»««ƒ∆∆¿»

Ô˙‡ÓhÓ ˙BÏÚÏ Ô‰Ï39a ÔÈÚ‚Bp‰ ÔB‚k ,ÌBi· Baı¯L »∆«¬ƒÀ¿»»«¿«¿ƒ¿∆∆
d·kLÓe ‰·ÊÂ ‰c· B‡40Ô‰· ‡ˆBiÎÂ41‡¯ÊÚÂ . ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»¿«≈»∆¿∆¿»

ewz BÈcŒ˙È·e42ŒÏÚa ‰¯B˙ŒÈ¯·„· ‡¯˜È ‡lL , ≈ƒƒ¿∆…ƒ¿»¿ƒ¿≈»««
È¯˜43ÔÈ‡Óh‰ ¯‡L ÏÏkÓ e‰e‡ÈˆB‰Â ,Bc·Ï44„Ú ∆ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»«¿≈ƒ«

ÏaËiL45‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿…¿…»¿»«»»¿»ƒ¿»≈¿…
‰ÏËa CÎÈÙÏ ,da „ÓÚÏ ¯eav‰ ·¯a ÁÎ ‰È‰46. »»…«¿…«ƒ«¬…»¿ƒ»»¿»

Œ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ ‰¯Bza ˙B¯˜Ï Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe¿»»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒ«
ÚÓL47ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚa Ô‰Â48‰¯B˙ŒÈ¯·c ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿≈«¬≈¿»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó49,ÌÏBÚÏ Ô˙¯‰Ëa ÔÈ„ÓBÚ ‡l‡ , ¿«¿ƒÀ¿»∆»¿ƒ¿»√»»¿»
L‡ ‰Ó - 'ÈÈ Ì‡ L‡k È¯·„ ‰Î ‡BÏ‰' :¯Ó‡pL∆∆¡«¬…¿»ƒ»≈¿À¿»»≈
ÔÈÏa˜Ó ÌÈ‡ ‰¯B˙ŒÈ¯·c Û‡ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡≈»¿«∆∆À¿»«ƒ¿≈»≈»¿«¿ƒ

‰‡ÓË50. À¿»

עליהם.38) טומאתם שעדיין עלֿידי 39)אףֿעלֿפי
מים. במקוה ועוד.40)טבילה רוקח" "מעשה בעל כנוסח

"ומשכבה". אחר: בטמא 41)ונוסח או בזה הנוגע כגון
מותרים  זאת בכל - נטהרים טבילתם אחרי שמיד מת,
אפילו  שהרי עליהם, טומאתם בעוד תורה בדברי לקרוא
(ברכות  סיני בהר התורה את קיבלו עצמם ומצורעים זבים

ע"ב.42)כב.). פב, לילה,43)בבאֿקמא מקרה בעל
טז). טו, ויקרא וראה יא. כג, (דברים הכתוב כלשון

לקרוא.44) באה 45)המותרים טומאתו אין קרי בעל כי
עליו  גזרו לפיכך הדעת, וזחות ראש קלות מתוך אלא לו
לתקנה  סמך מצאו ז"ל וחכמינו שם). וברש"י כב. (ברכות
וסמוך  בניך", ולבני לבניך "והודעתם תורה: בדברי נאמר זו.
(דברים  בחורב" אלהיך ה' לפני עמדת אשר "יום נאמר: לו
תורה  מתן קודם (שהרי אסורין קריין בעלי להלן מה טֿי) ד,
בעלי  כאן אף טו), יט, שמות ראה מנשותיהם, לפרוש נצטוו

כא:). (ברכות אסורים מעצמה 46)קריין בטלה כלומר:
את  לבטל יכול ביתֿדין "אין שהרי ביתֿדין, שביטלוה ולא
בחכמה  ממנו גדול אלאֿאםֿכן חבירו ביתֿדין דברי
עזרא  של ביתֿדינו ואחרי ה), משנה א, פרק (עדיות ובמנין"
ברוב  כח היה שלא מתוך אלא כמוהו, ביתֿדין עוד קם לא
קיום  על העם את ביתֿדין כפה לא בה, לעמוד הציבור
האיסור  פשט שלא כל הוא: וכלל מאליה. ובטלה התקנה
האיסור  הרי - בו לעמוד כח בו שאין מחמת הציבור ברוב
לבטלו  שיבוא אחר בביתֿדין אפילו צורך ואין מאליו, בטל
ה"ו). פ"א, ממרים הלכות (וראה לו.); (עבודהֿזרה

שאסור 47) ה"ד), (פ"ג, לעיל רבינו לדברי סותר זה ואין
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המטונפים  במקומות תורה בדברי להרהר וכן "שמע" לקרוא
שאנו  או לעינינו, המונח נמאס בדבר מדובר שם כי -
דברי  שאומרים בזיון משום בזה ויש הרע, בריחו מרגישים
דבר  איננה כאן האמורה הטמאים טומאת אבל שם; תורה
הוא  טמא זה שאיש הוא: עיוני דבר אלא ומוחש, מורגש
מקבלים  תורה דברי "אין נאמר: זה ועל התורה, גזירת מצד

(כסףֿמשנה). קרי.48)טומאה" מטומאת טבלו שלא
הלכה 49) (פ"ד, תפילה הלכות לקמן ראה לתפילה, ובנוגע

שם). ובביאורנו "מעשה 50)דֿו שם: ואמרו כב., ברכות
בצחות, תלמודו את ביטא (לא מגמגם שהיה אחד בתלמיד
לו: אמר בתירא, בן יהודה מרבי למעלה היה) קרי בעל כי
מקבלים  תורה דברי שאין דבריך, ויאירו פיך פתח בני!

טומאה".

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿¿ƒ«¿«

dNtY zFkld1mipdM zMxaE
ספראהבה-הלכותתפילה

¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
ÏÎa '‰ ˙‡ „·ÚÏ (‡ .‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈«¬…∆¿»
.ÌBÈ ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k C¯·Ï (· .‰lÙ˙a ÌBÈƒ¿ƒ»¿»≈…¬ƒ∆ƒ¿»≈¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."dNtzA 'd z` carl"©£Ÿ¤¦§¦¨

כי  דיבור לשון שהוא "להתפלל" כתב המצוות במנין אבל
או  ודיבור מחשבה, – חלקים משני המורכבות במצוות
את  ולא שבה והמעשה הדיבור חלק את מונה מעשה,
ואף  שבתפילה. הדיבור על הוא שהחיוב המחשבה,
של  הרגש ובלי תפילה" אינה בכוונה שאינה ש"תפילה
מכל  התפילה, מילות לאמירת משמעות אין ובקשה תחינה

שבדיבור. כמצוה התפילה מצות נחשבת מקום
מנה  לא מדוע הידועה השאלה גם תתיישב זה ביסוד
שני  ישנם בה שגם כיון המצוות, במנין התשובה מצות
בלב, הקבלה הוא והאחר בדיבור, הוידוי הוא האחד חלקים
והמעשה  הדיבור חלק רק מונה כאלו שבמצוות ומכיון
שעיקרה  התשובה ולא כמצוה הוידוי רק מנה לכן שבהם

ובמחשבה. בלב
מברך  דאינו בשו"ע דקי"ל תורה תלמוד במצות מצינו עד"ז
של  המצוה שמעשה דמי, כדבור דלאו משום הרהור על
מה  מבין אינו אם שבתושבע"פ אע"פ הדיבור הוא ת"ת

כלל. ללימוד נחשב זה אין שאומר
.26-27 zexrde 20 cenr g"l wlg zegiy ihewl

אלהים 1) ופללו כמו: שפוט, - וענינו פלל. משורש
כב), כא, (שמות בפלילים ונתן כה): ב, (שמואלֿא
שישפטנו  כלומר: ומשפט, פלילה ה' מאת מבקש והמתפלל
במשפט  אך ה' יסרני כד): י, (ירמיה הנביא כדברי ברחמים,

תמעיטני. פן באפך אל

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
להוסיף 1) מותר אם התורה; מן וזמנן התפילות מניין אם

נדבה. תפילת להתפלל לציבור מותר אם התפילות; במניין

.‡:¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa Ïlt˙‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈¿»∆∆¡«
'ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ Ìz„·ÚÂ'2‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .3,e„ÓÏ «¬«¿∆∆¿»¡…≈∆ƒƒ«¿»»¿

ÏÎa B„·ÚÏe' :¯Ó‡pL ,‰lÙ˙ ‡È‰ BÊ ‰„B·ÚL∆¬»ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»¿¿»
'ÌÎ··Ï4ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ -5‰„B·Ú ‡È‰ BÊŒÈ‡ : ¿«¿∆»¿¬»ƒ≈ƒ¬»

‰lÙz BÊ ?·laL6˙BlÙz‰ ÔÈÓ ÔÈ‡Â .7;‰¯Bz‰ ÔÓ ∆«≈¿ƒ»¿≈ƒ¿««¿ƒƒ«»
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙‡f‰ ‰lÙz‰ ‰LÓ ÔÈ‡Â8‰lÙzÏ ÔÈ‡Â ; ¿≈ƒ¿≈«¿ƒ»«…ƒ«»¿≈«¿ƒ»

Úe·˜ ÔÓÊ9.‰¯Bz‰ ÔÓ ¿«»«ƒ«»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

lkA FcarlE" :xn`pe . . mFi lkA lNRzdl dUr zevn"¦§©£¥§¦§©¥§¨§¤¡©§¨§§¨
."dNtY Ff ?aNAW dcFar `id Ffi` :minkg Exn` ;"mkaal§©§¤¨§£¨¦¥¦£¨¤©¥§¦¨

שתי  בספרי הובאו לבבכם" בכל "ולעבדו הפסוק על
"ולעבדו  והשניה: תלמוד" זה - "ולעבדו הראשונה: דרשות:

תפילה". זו -
"ולעבדו  הראשונה כדרשה פסקו דרבנן שתפלה הסוברים
היכול  בתורה היחיד בפסוק והשתמשו תלמוד" זה
ולכן  תורה תלמוד חיוב ממנו ללמוד לתפילה, להתפרש

מדרבנן. הוא התפילה חיוב
תפילה" זו "ולעבדו הלימוד כאן הביא הרמב"ם אבל
במצוות  בספר וגם דאורייתא שתפלה לשיטתו המתאים
אלא  תפלה". זו "ולעבדו הדרשה והביא לשיטתו הלך
ולעבדו  אמרו "וכן הוסיף: שם דבריו בסיום מדוע שקשה
שיטתו, היפך היא והרי זו דרשה הביא ומדוע תלמוד" זה

דרבנן! תפילה הרי זו לדרשה שהרי
השניה  כדרשה סובר אכן הרמב"ם בזה, הביאור לומר ויש
שתפילה  ופוסק תפילה" זו לבבכם בכל "ולעבדו בספרי
- הראשונה הדרשה גם הוסיף שבסהמ"צ ומה דאורייתא,
שתפילה  ראיה להביא הוא תלמוד" זה ולעבדו אמרו "וכן

דאורייתא:
וכן  התוספת ללא תפילה" זו "ולעבדו הדרשה הביא אילו
שעדין  לחשוב היינו יכולים תלמוד" זה "ולעבדו אמרו
זו  לבבכם בכל "ולעבדו והדרשה יתכן כי דרבנן, תפילה
הפסוק, על חכמים שסמכו אסמכתא רק היא תפילה"
ולעבדו  אמרו "וכן וכתב הוסיף לכן דרבנן. תפילה וממילא
אינה  תלמוד על שהדרשה שכמו להוכיח תלמוד" זה
אלא  מדבריהם למצוה חכמים של באסמכתא מדברת
גם  כך לכ"ע, דאורייתא ת"ת שהרי דאורייתא בחיוב
מדברת  תפילה" זו לבבכם בכל "ולעבדו השניה הדרשה
הפסוק. על שסמכוה דרבנן במצוה ולא דאורייתא בחיוב

ואיחר  תפילה" "זו השניה הדרשה הקדים זה מטעם
הסדר  (היפך תלמוד" זה "ולעבדו הראשונה הדרשה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



dlitzקס zekld - dad` xtq - oeiq 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הדרשה  היא תפילה" זו "ולעבדו שלשיטתו כיון בספרי)
והדרשה  דאורייתא, שתפילה למדנו וממנה העיקרית
שתפילה  לראיה רק היא תלמוד" זה "ולעבדו - השניה

כנ"ל. דאורייתא
.` oniq dad` xtq zekln oii

ואףֿעלֿפי 2) קז:). (בבאֿמציעא ותפילה קריאתֿשמע זו
ב  הוא תפילה שחיוב זה בפסוק נתפרש הדעת שלא - יום כל

בכל  אחת פעם שהיא לומר נבוא כן, לא שאם זאת; מחייבת
(כסףֿמשנה). הדעת תסבלהו שלא דבר זהו - חייו ימי
ולעמוד  שנאמר: לדבר, זכר - לדבר ראיה שאין ואףֿעלֿפי
כג, הימיםֿא (דברי לערב וכן לה' ולהלל להודות בבוקר
את  "וברך נאמר: זה פסוק ובסוף הואיל אומרים: ויש ל).
חיוניים  צרכים הם ומים לחם והרי מימיך", ואת לחמך
שאדם  התפילה גם לפיכך - יום בכל להם צריך שהאדם

ספר'). ('קרית יום בכל היא צרכיו, בה דבר 3)שואל כל
למשה  עד איש מפי איש חז"ל שקיבלוהו שבעלֿפה מתורה
"מפי  רבינו: קוראו - בקרא אסמכתא לו ויש רבינו,

מלאכי"). ("יד הקודם 4)השמועה" הפסוק ומן הואיל
שבו ‰'"ועבדתם" ˙„Â·Ú ÏÚ ÂÈÂËˆ זו עבודה נתפרש לא

ה' שעבודת זה פסוק להביא רבינו הוצרך לפיכך טיבה. מה
אינו  הזה שהפסוק ומאחר תפילה. - וזו שבלב, עבודה היא

מצוה  בתורת אם מדבר דברים: סיפור דרך אלא ומחייב ְֶַ
ונתתי  - לבבכם בכל ולעבדו ה' את לאהבה תשמעו... שמוע
למצות  המקור "ועבדתם" הפסוק משמש לכן ארצכם, מטר

(כסףֿמשנה). ע"א.5)תפילה ב, המביעה 6)תענית
א  הלכה סוף כאן - קונו. לפני שיחו ושפך האדם לב רחשי
אומר: תל"ג) (מצוה וה'חינוך' שכ"ו). מנטובה, דפוס (לפי
אדם  בני על יחולו והטובות שהברכות לך הקדמתי "כבר
הדריכם  שבראם הכל ואדון לבבם. וטוב פעולתם כפי
כל  בו ישיגו אשר פתח להם ופתח בהן, שיזכו במצוותיו
אשר  ברוךֿהוא, ממנו שיבקשו והוא: לטוב, משאלותיהם
יענה  הוא כי חסרונם, כל את למלא והיכולת הסיפוק בידו

באמת". יקראוהו אשר חז"ל 7)לכל אלא יום. שבכל
ה). (הלכה בסמוך כמבואר מנינם, באיזה 8)קבעו אלא

מלשון  נוסח, - משנה יתפלל. - לאדם לו שיזדמן נוסח
שתרגומו: יח) יז, (דברים הזאת התורה משנה הכתוב:
(כסףֿמשנה  נוסח - פתשגן ופירוש הדא. אורייתא פתשגן
גורסים: ויש פתשגן, ערך: 'הערוך', וכן מנוח). ה"ר בשם

התפילה". היא,9)"מטבע תפילה זמן זו שעה לומר:
כשרות  השעות כל אלא זמנה; עבר - השעה וכשעברה
ובקומך". "בשכבך קבוע שזמנה כקריאתֿשמע לא לתפילה,
ברכות  (תוספתא ששנינו כמו זמנה, קבעו ז"ל חכמינו אבל
נתנו  כך לקריאתֿשמע, קבע תורה שנתנה "כשם פ"ג):

לתפילה". קבע חכמים

.·CÎÈÙÏe10ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL11ÈÙÏ ,‰lÙza ÔÈ·iÁ ¿ƒ»»ƒ«¬»ƒ«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ
‰ ‡lL ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L‡Ó¯b ÔÓf12·eiÁ ‡l‡ . ∆ƒƒ¿«¬≈∆…«¿«¿»»∆»ƒ

‡e‰ Ck BÊ ‰ÂˆÓ13Ïlt˙Óe ÔpÁ˙Ó Ì„‡ ‡‰iL - ƒ¿»»∆¿≈»»ƒ¿«≈ƒ¿«≈
,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL BÁ·L „ÈbÓe ,ÌBÈ ÏÎa¿»«ƒƒ¿∆«»»

ÂÈÎ¯ˆ Ï‡BL CkŒ¯Á‡Â14‰Lw·a ,Ì‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L , ¿««»≈¿»»∆»ƒ»∆¿«»»

‰È„B‰Â Á·L Ô˙B CkŒ¯Á‡Â ,‰pÁ˙·e15ÏÚ '‰Ï ƒ¿ƒ»¿««»≈∆«¿»»««
BÁÎ ÈÙÏ „Á‡ Ïk ,BÏ ÚÈtL‰L ‰·Bh‰16. «»∆ƒ¿ƒ«»∆»¿ƒ…

קבוע.10) זמן לתפילה ואין מכל 11)הואיל פטורים שהם
ה"ג). פי"ב, ע"ז הלכות (ראה גרמא. שהזמן מצוותֿעשה
שנשים  במצוות שחייבים כאן מדובר כנענים ובעבדים

ד.). (חגיגה (ברכות 12)חייבות היא זמנה התורה מן כי
מ"ג). התפילות 13)פ"ג, מטבע שאין מכיון כלומר:

וכמה  להתפלל? נתחייבנו מה א"כ התורה, מן ומנינן
ובהלכה  כאן רבינו לבאר הולך זה את להתפלל? נתחייבנו
(כסףֿמשנה). וכו' מתחנן אדם שיהא ומיישב: הבאה,

אדם 14) יסדר לעולם שמלאי: רבי "דרש ע"א: לב, ברכות
(יבקש  יתפלל ואחרֿכך הקדושֿברוךֿהוא של שבחו
החילות  אתה ה'... אל ואתחנן במשה: מצינו שכן צרכיו),
יעשה  אשר ובארץ בשמים אל מי אשר עבדך... את להראות
הארץ  את ואראה נא אעברה אחריו: וכתוב כמעשיך...
של  שבחו משה הקדים הרי - כדֿכה) ג (דברים, הטובה

בקשתו. את לפניו שהציע קודם לזה 15)מקום המקור
משעיר" וזרח בא מסיני ה' "ויאמר: ברכה) (פרשת ב'ספרי'
ישראל  של בצרכם פתח לא משה שכשפתח הכתוב, מגיד -
ה' ויאמר שנאמר: מקום, של בשבחו שפתח עד תחילה
שנאמר: ישראל, של בצרכם פתח ואח"כ וגו', בא מסיני
שנאמר: מקום, של בשבחו וחתם וחזר מלך, בישורון ויהי
בפתיחתו  מגדים' ('פרי כו). לג, (דברים ישורון כאל אין

לד.). (ברכות לזה סמוכים וראה או"ח). כח 16)לשו"ע
ויכלתו. השגתו

.‚ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡17Ì‡Â ;‰Lw·e ‰pÁ˙· ‰a¯Ó - ƒ»»»ƒ«¿∆ƒ¿ƒ»«»»¿ƒ
ÌÈ˙ÙN Ï¯Ú ‰È‰18˙Ú ÏÎ·e ,BzÏÎÈ ÈÙk ¯a„Ó - »»¬«¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿¿»≈

:BzÏÎÈ ÈÙk „Á‡ Ïk - ˙BlÙz‰ ÔÈÓ ÔÎÂ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿««¿ƒ»∆»¿ƒ¿»¿
ÌÈÓÚt ÔÈÏÏt˙Ó LÈÂ ,ÌBia ˙Á‡ ÌÚt Ïlt˙Ó LÈ≈ƒ¿«≈«««««¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ

Lc˜n‰ ÁÎ ÔÈÏÏt˙Ó eÈ‰È Ïk‰Â .‰a¯‰19ÏÎa , «¿≈¿«…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ…««ƒ¿»¿»
‰È‰iL ÌB˜Ó20„ÈÓz ¯·c‰ ‰È‰ ÔÎÂ .21ea¯ ‰LnÓ , »∆ƒ¿∆¿≈»»«»»»ƒƒ∆«≈

‡¯ÊÚ „ÚÂ22. ¿«∆¿»

צחות.17) לדבר לימודים לשון לו כלומר:18)שיש
ותשבחות. תפילות לערוך רגיל שיעמוד 19)שאינו

עומד  שביתֿהמקדש רוח לאותה מכוונים כשפניו בתפילה
יוסי  רבי של בנו אליעזר רבי של ב"משנתו שדרשו כמו שם,
תעבוד" ואותו תירא אלהיך ה' "את הפסוק: על  הגלילי"
כלומר: במקדשו, עבדהו בתורתו, עבדהו יג): ו, (דברים
אמרו: (ל.) ובברכות (כסףֿמשנה). המקדש נוכח התפלל
ו, (ד"הֿב שנאמר ביתֿהמקדש? כנגד לבו את שיכוין מניין
לרבינו  המצוות ספר (השווה הזה, הבית אל והתפללו לב):

ה). בין 20)מצוה בארץ שיהיה בין המתפלל: אל חוזר
שיהיה  בין המקדש: על שמוסב או לארץ. בחוץ שיהיה
לעולם  - בירושלים שיהיה ובין בגלגל שיהיה בין במדבר,

(כסףֿמשנה). נכחו מתפלל 21)יתפללו אחד כל שהיה
יכלתו. ובקיאים 22)כפי הקודש בלשון מדברים שהיו

בה.

.„,ÚL¯‰ ¯v„Îe· ÈÓÈa Ï‡¯NÈ eÏbL ÔÂÈk≈»∆»ƒ¿»≈ƒ≈¿«¿∆«»»»
˙Bn‡‰ ¯‡Le ÔÂÈÂ Ò¯Ùa e·¯Ú˙23Ì‰Ï e„ÏBÂ , ƒ¿»¿¿»«¿»»¿»»À¿¿»∆
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קסי dlitz zekld - dad` xtq - oeiq 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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,Ì˙ÙN eÏaÏa˙ ÌÈa‰ Ô˙B‡Â ,ÌÈBb‰ ˙Bˆ¯‡a ÌÈa»ƒ¿«¿«ƒ¿»«»ƒƒ¿«¿¿¿»»
˙BBLlÓ ˙·¯ÚÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙ÙN ‰˙È‰Â¿»¿»¿«»∆»¿∆»¿…∆∆ƒ¿

‰a¯‰24Ïk ¯a„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,¯a„Ó ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ; «¿≈¿≈»∆»»¿«≈≈»¿«≈»
Ì‰È·e' :¯Ó‡pL ,LeaLa ‡l‡ ,˙Á‡ ÔBLÏa Bk¯»̂¿¿»««∆»¿ƒ∆∆¡«¿≈∆
¯a„Ï ÌÈ¯ÈkÓ ÌÈ‡Â ,'B‚Â '˙È„BcL‡ ¯a„Ó ÈˆÁ¬ƒ¿«≈«¿ƒ¿¿≈»«ƒƒ¿«≈
„Á‡ ‰È‰Lk ,‰Ê ÈtÓe .ÌÚÂ ÌÚ ÔBLÏÎÂ ˙È„e‰È¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒ¿≈∆¿∆»»∆»
„Èb‰Ï B‡ ÂÈˆÙÁ Ï‡LÏ BBLÏ ¯ˆ˜z ,Ïlt˙Ó Ô‰Ó≈∆ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒ¿…¬»»¿«ƒ
e·¯ÚiL „Ú ,L„w‰ ÔBLÏa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Á·L∆««»»ƒ¿«…∆«∆¿»¿
BÈcŒ˙È·e ‡¯ÊÚ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ .˙B¯Á‡ ˙BBLÏ dnÚƒ»¿¬≈¿≈»∆»»∆¿»≈ƒ

ew˙Â e„ÓÚ ,Ck25ÏÚ ˙BÎ¯· ‰¯NÚŒ‰BÓL Ì‰Ï »»¿¿ƒ¿»∆¿∆∆¿≈¿»«
¯„q‰26˙BBL‡¯ LÏL :27LÏLÂ ,'‰Ï Á·L - «≈∆»ƒ∆««¿»

˙BB¯Á‡28Ïk ˙Ï‡L Ô‰a LÈ - ˙BiÚˆÓ‡Â ,‰È„B‰ - «¬»»¿∆¿»ƒ≈»∆¿≈«»
˙B·‡ BÓk Ô‰L ,ÌÈ¯·c‰29LÈ‡Â LÈ‡ ÈˆÙÁ ÏÎÏ «¿»ƒ∆≈¿»¿»∆¿≈ƒ»ƒ

¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏe30Ïk‰ ÈÙa ˙BÎe¯Ú eÈ‰iL È„k ,Ôlk ¿»¿≈«ƒÀ»¿≈∆ƒ¿¬¿ƒ«…
ÌÈ‚lÚ‰ el‡ ˙lÙz ‰È‰˙Â ,Ô˙B‡ e„ÓÏÈÂ31‰lÙz ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»

‰Ê ÔÈÚ ÈtÓe .‰Áv‰ ÔBLl‰ ÈÏÚa ˙lÙ˙k ,‰ÓÏL¿≈»ƒ¿ƒ««¬≈«»«∆»ƒ¿≈ƒ¿»∆
Ó ˙BlÙz‰Â ˙BÎ¯a‰ Ïk ewz,Ï‡¯NÈ Ïk ÈÙa ˙B¯cÒ ƒ¿»«¿»¿«¿ƒ¿À»¿ƒ»ƒ¿»≈

.‚lÚ‰ ÈÙa Ce¯Ú ‰Î¯a Ïk ÔÈÚ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈ƒ¿«»¿»»»¿ƒ»ƒ≈

בקרבם.23) בלע"ז.24)ישבו ז'רגון בלולה, שפה
כמה 25) ובהם - זקנים ועשרים "מאה ע"ב: יז, מגילה

הסדר". על ברכות שמונהֿעשרה תיקנו - לפי 26)נביאים
המאוחר. ולאחר המוקדם להקדים המקראות, סדר

וקדושה.27) גבורות, אבות, עבודה,28)שהן: שהן:
שלום. ושים עיקריים.29)הודאה וכמו 30)דברים

שמסדר  לעבד דומות - "ראשונות לד.): (ברכות שאמרו
פרס  שמבקש לעבד דומות - אמצעיות רבו, לפני שבח
ונפטר  מרבו פרס שקבל לעבד דומות - אחרונות מרבו,

לו". כראוי,31)והולך בקשתם להביע יכולים שאינם
לדבר  תמהר עלגים "ולשון ד): לב, (ישעיה הכתוב מלשון

צחות".

.‰ewz ÔÎÂ32ÔÈÓk ˙BlÙz‰ ÔÈÓ ‡‰iL , ¿≈ƒ¿∆¿≈ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«
ÈL „‚k - ÌBÈ ÏÎa ˙BlÙ˙ ÈzL :˙Ba¯w‰«»¿»¿≈¿ƒ¿»¿∆∆¿≈

ÔÈ„ÈÓ˙33ÛÒeÓ Ôa¯˜ LiL ÌBÈ ÏÎÂ ;34B· ewz , ¿ƒƒ¿»∆≈»¿«»ƒ¿
ÛÒeÓ Ôa¯˜ „‚k ˙ÈLÈÏL ‰lÙz35‡È‰L ‰lÙ˙e . ¿ƒ»¿ƒƒ¿∆∆»¿«»¿ƒ»∆ƒ

;¯ÁM‰ ˙lÙz ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,¯˜a ÏL „ÈÓz „‚k¿∆∆»ƒ∆…∆ƒ«ƒ¿≈¿ƒ««««
˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz „‚kL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆¿∆∆»ƒ∆≈»«¿«ƒƒ«ƒ¿≈

‰ÁÓ ˙lÙz36˙‡¯˜ ‡È‰ ,ÔÈÙÒen‰ „‚kL ‰lÙ˙e ; ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»∆¿∆∆«»ƒƒƒ¿≈
.ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz¿ƒ««»ƒ

הגדולה.32) כנסת ליום 33)אנשי שנים במקדש שהקריבו
כח, (במדבר הערבים בין והשני בבוקר, אחד תמיד; עולה

חדשים.34)גֿד). ובראשי בשבתות ברכות 35)כגון:
ע"ב. מנוחת 36)כו, בעת שהוא תפילתה זמן שם על

ח) ג, (בראשית היום" "לרוח הגדול. אורה והשקט השמש
ו); יב, לשמות (רמב"ן יומא" "למנח אונקלוס: ְִַָמתרגם

מ"א). פ"ד (ברכות לרבינו המשנה" ב"פירוש זה ומעין

.Â˙Á‡ ‰lÙz Ïlt˙Ó Ì„‡ ‡‰iL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈»»ƒ¿«≈¿ƒ»««
‰ÏÈla37ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙ È¯·È‡ È¯‰L , ««¿»∆¬≈≈¿≈»ƒ∆≈»«¿«ƒ

ÔÈÏkÚ˙Ó38‡È‰' :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»««¿»∆∆¡«ƒ
·¯Ú' :¯Ó‡pL ÔÈÚk ;'B‚Â '‰ÏÚ‰39ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â »…»¿»ƒ¿»∆∆¡«∆∆»…∆¿»√«ƒ

˙È·¯Ú ˙lÙz ÔÈ‡Â .'ÈÏB˜ ÚÓLiÂ ‰Ó‰‡Â ‰ÁÈN‡»ƒ»¿∆¡∆«ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒ««¿ƒ
‰ÁÓe ˙È¯ÁL ˙lÙ˙k ‰·BÁ40e‚‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »ƒ¿ƒ««¬ƒƒ¿»¿««ƒ≈»¬

Ïlt˙‰Ï Ì‰È˙B·LBÓ ˙BÓB˜Ó ÏÎa Ï‡¯NÈ ÏÎ»ƒ¿»≈¿»¿¿≈∆¿ƒ¿«≈
‰·BÁ ˙lÙ˙k Ì‰ÈÏÚ ‰eÏa˜Â ,˙È·¯Ú41. «¿ƒ¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿ƒ«»

ערבית.37) תפילת הנקראת: ונשרפים.38)והיא נקטרים
לא.).39) ברכות (וראה תפילה יש בערב שגם הרי
להעיר 40) ויש רשות". ערבית "תפילת ע"ב: כז, שם

אין  (שם) ה'תוספות' שיכול שלדעת ב"רשות" הכוונה
ביחס  "רשות" נחשבת היא אלא שירצה, מתי לבטלה
ערבית  תפילת תידחה אז עובר, שזמנה אחרת למצוה

לבטלה. אין בחינם אבל דברכות.41)מפניה, פ"ד רי"ף
בקול  שמונהֿעשרה תפילת על חוזר הש"ץ אין ומכלֿמקום,
תפילת  שאין מפני - התפילות בשאר חוזר שהוא כמו רם,
אין  שהרי לבטלה; ברכות לברך אין ולפיכך חובה, ערבית
מדברי  חובתו. ידי להוציאו כדי בה, שנתחייב אדם כאן

ה"ט). (פ"א רבינו

.ÊCeÓÒ ,‰ÁÓ ˙lÙz ¯Á‡ ‰lÙz ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿¿ƒ»««¿ƒ«ƒ¿»»
„·Ïa ˙ÈÚz‰ ÌBÈa ,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ42ÛÈÒB‰Ï È„k , ƒ¿ƒ«««»¿««¬ƒƒ¿»¿≈¿ƒ

‰lÙz‰ ‡È‰ BÊÂ ;˙ÈÚz‰ ÈtÓ ‰Lw·e ‰pÁz¿ƒ»«»»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ«¿ƒ»
‰ÏÈÚ ˙lÙz ˙‡¯˜p‰43È¯ÚL eÏÚ - ¯ÓBÏk , «ƒ¿≈¿ƒ«¿ƒ»¿«ƒ¿¬«¬≈

ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯zÒÂ LÓM‰ „Úa ÌÈÓL»«ƒ¿««∆∆¿ƒ¿¿»¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ ‡l‡ d˙B‡44. »∆»»ƒ¿ƒ«««»

שגוזרים 42) ציבור תעניות ושאר כיפור צום יום כמו
גשמים  עצירת על כגון: תבוא, שלא צרה כל על ביתֿדין
זכר  רק שהם בתמוז, ובי"ז באב בט' לא אבל וכדומה;
הלכה  י"ד, (פרק לקמן ראה לפנים, בהם שאירעו למאורעות

"מנין 43)ב). אמרו: ה"א) פ"ד, (ברכות ובירושלמי
(ישעיה  תפילה. תרבו כי גם נאמר: לוי: רבי אמר לנעילה?
אף  כלומר: נענה", - בתפילה המרבה שכל מכאן: טו) א,

תקנוה. תפילה לריבוי נעילה, כלומר:44)תפילת
ולכשתגמר  האילנות, ראשי על השמש בעוד אותה מתחילים

ה"א). פ"ד, ברכות (ירושלמי השמש תשקע

.Á˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Ú :LÏL ÌBÈ ÏÎa ˙BlÙz‰ e‡ˆÓƒ¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¬ƒ
‡¯·e ÌÈ„ÚBn·e ˙B˙aM·e ;‰ÁÓe- ÌÈL„ÁŒÈL ƒ¿»««»«¬ƒ¿»≈√»ƒ

ŒÌBÈ·e ;ÔÈÙÒen‰ ˙lÙ˙e ,ÌBÈ Ïk ÏL LÏL :Úa¯‡«¿«»∆»¿ƒ««»ƒ¿
.‰ÏÈÚ ˙lÙ˙e ,el‡ Úa¯‡ :LÓÁ - ÌÈ¯etk‰«ƒƒ»≈«¿«≈¿ƒ«¿ƒ»

.ËÔÈÙÈÒBÓ Ï·‡ ,Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,el‡ ˙BlÙz¿ƒ≈≈¬ƒ≈∆¬»ƒƒ
- Blk ÌBi‰ Ïk Ïlt˙‰Ï Ì„‡ ‰ˆ¯ Ì‡ .Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»»»»¿ƒ¿«≈»«À

˙eL¯‰45BÓk - ÛÈÒBiL ˙BlÙz‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .B„Èa »¿¿»¿»»«¿ƒ∆ƒ¿
LcÁiL CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˙B·„ ·È¯˜Ó46ÏÎa ¯·c «¿ƒ¿»¿ƒ»»ƒ∆¿«≈»»¿»

˙BÎ¯a‰ ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ‰Î¯·e ‰Î¯a47Ì‡Â . ¿»»¿»»ƒ»∆¿»ƒ≈≈«¿»¿ƒ
‡È‰L ÚÈ„B‰Ï È„k ,Bic - ˙Á‡ ‰Î¯·a elÙ‡ LcÁƒ≈¬ƒƒ¿»»«««¿≈¿ƒ«∆ƒ
,˙BB¯Á‡ LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏLÂ .‰·BÁ ‡ÏÂ ‰·„¿»»¿…»¿»ƒ¿»«¬
ÔÈ‡Â Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBÙ ‡ÏÂ Ô‰a ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»∆¿…¬ƒ≈∆¿≈

¯·c Ô‰a ÔÈpLÓ48. ¿«ƒ»∆»»
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ע"א.45) כא, נראית 46)ברכות תפילתו תהא שלא כדי
לברכות  ברא"ש הובאה גאון. האי רבינו דעת והיא כחובה,

ט"ו). אות מבקש 47)(פ"ג, - חולה לו היה אם כגון:
פ"ו, (לקמן לשונו צחות כפי "רפאנו", בברכת רחמים עליו

ימי 48)ה"ג). בעשרת נוהגים שאנו ומה ע"א. לד, ברכות
אב  כמוך "מי "זכרנו" הראשונות: בשלוש להוסיף תשובה
בקשות  שהן מפני - ועוד "וכתוב" ובאחרונות: הרחמים",
אלו, בברכות מוסיפין אין יחיד בצרכי אבל רבים, בצרכי

ה"ג). (פ"ו, לקמן ראה

.ÈÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰·„ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Ó ¯eav‰ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ∆≈
‰·„ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ¯eav‰49elÙ‡ ,Ïlt˙È ‡ÏÂ . «ƒ¿ƒƒ»¿«¿»»¿…ƒ¿«≈¬ƒ

,‰·„ ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙·BÁ ˙Á‡ :ÌÈzL ÛÒeÓ ,„ÈÁÈ»ƒ»¿«ƒ««««¿««¿»»
ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÔÈ·c˙Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ50ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ . ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ»¿«»¿≈ƒ«¿ƒ

˙B˙aLa ‰·„ ˙lÙz Ïlt˙‰Ï ¯eÒ‡L ,‰¯B‰L ÈÓƒ∆»∆»¿ƒ¿«≈¿ƒ«¿»»¿«»
‡l‡ ,‰·„ Ô‰a ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ¿»ƒƒ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»∆¿»»∆»

„·Ïa ÌBi‰ ˙·BÁ51. ««ƒ¿»

הם.49) חובה קרבינות הציבור, קרבינות אלא 50)שכל
סג). ברכות הרי"ף, (דעת הציבור מטעם חובה בא היה
מוסף  להתפלל אסור זה טעם בלי גם הראב"ד, ולדעת
(ברכות  היום" כל אדם ויתפלל "הלואי אמרו: שלא בנדבה,
תפילת  שהיא חול של שמונהֿעשרה בתפילת אלא כא.),
בה  ולהוסיף לכופלה הוא יכול לפיכך ותחנונים, רחמים
הודאה  אלא שאינה ויוםֿטוב שבת בתפילת אבל בקשות;
תהא  שלא ולהודות, ולחזור להודות אסור ודאי - לה' ושבח
והפירות. המצוות ברכות בכל וכן לבטלה. ברכתו

האדם 51) שיהא "צריך ד): (כלל בתשובותיו הרא"ש וכתב
לכוין  שיוכל בדעתו, ואמיד וזהיר וזריז עצמו את מכיר
עולות  לב נדיב בו: קוראים אז - סוף ועד מראש בתפלתו
- יפה לכוין יכול אין אם אבל לא); כט, הימיםֿב (דברי
והלואי  יא). א, (ישעיה זבחיכם רוב לי למה בו: קרינן
וכן  ליום". הקבועות תפילות בשלש יפה לכוין שיוכל

ס"ד. ק"ז, סימן או"ח ערוך' ב'שולחן להלכה הוסכם

á"ôùú'ä ïåéñ 'é éùéîç íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מתי 1) (הביננו) קצרה תפילה תקנוה; למה המינים ברכת

וכל  טובים, וימים שבתות תפילות סדר בה; יוצאים
השנה. מאורעות

.‡Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ÈÓÈa2ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ea¯3,Ï‡¯NÈa ƒ≈«»«¿ƒ≈«»∆ƒƒ¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈÏ ÌÈ¯ˆÓ eÈ‰Â4È¯Á‡Ó ·eLÏ Ô˙B‡ ÔÈ˙ÈÒÓe ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ»»≈«¬≈

BfL ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ .ÌM‰5Ì„‡ŒÈa ÈÎ¯ˆ ÏkÓ ‰ÏB„‚ «≈¿≈»∆»»∆¿»ƒ»»¿≈¿≈»»
˙È·e ‡e‰ „ÓÚ -6‰È‰zL ˙Á‡ ‰Î¯a ÔÈ˜˙‰Â BÈc- »«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»««∆ƒ¿∆

Ú·˜Â ,ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ „a‡Ï ÌM‰ ÈÙlÓ ‰Ï‡L d·»¿≈»ƒƒ¿≈«≈¿«≈»∆ƒƒ¿»«
‰lÙza d˙B‡7e‡ˆÓ .Ïk‰ ÈÙa ‰Îe¯Ú ‰È‰zL È„k , »«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆¬»¿ƒ«…ƒ¿¿

‰¯NÚŒÚLz - ‰lÙzaL ˙BÎ¯a‰ Ïk8.˙BÎ¯· »«¿»∆«¿ƒ»¿«∆¿≈¿»

הוא 2) - הדורות" "סדר ובעל "היוחסין" ספר בעל לדעת
חכמי  לדעת אולם הזקן. הלל של בנו בן הזקן גמליאל רבן

אחר  שחי דיבנה השני גמליאל רבן הוא - האחרונים ישראל
הזקן. גמליאל רבן של נכדו והיה כנוסח 3)החורבן,

"המינים". הראשונים ונוסח האחרונים; הדפוסים
והדת  האמת מדרך שנטו ידועה כת "בני הם - וה"מינים"

לעצמם: וקראום:ÌÈÈÓ‡Óוקראו המלה קטעו וחז"ל ,
ÌÈÈÓ וכן (הערוך). שונים ממינים מינים ביניהם יש כי ,

:(31 עמוד והעבודה" התפילה ("תולדות בספר כתוב
ואפיקורסות: כפירה מיני כל כוללים ו'מינות' 'מין' "השמות
אליהו  רבי והמדקדק בהם". וכיוצא 'בייתוסים' 'צדוקים',
היו  ואפיקורס מין יאמר: פקר) ערך ("תשבי", בספרו בחור
נקראים  ותלמידיהם ודת, אמונה בעלי היו שלא אנשים שני
כמו: מינים, אומרים: ויש ואפיקורסים. מינים שמם: על
ישראל"). ("עבודת באמונה הממאנים י) יג, (ירמיה מאנים
ז). הלכה ג, פרק תשובה (הלכות ראה למיניהם המינים על

הרומי.4) השלטון אצל ודילטוריא מלשינות ידי על
הזאת.5) הצרה שביבנה.6)הרחקת ישראל חכמי
השתים 7) הברכה תקווה", תהי אל "ולמלשינים ברכת היא

המינים" "ברכת ונקראת: עשרה שמונה שבתפילת עשרה
כח:). על 8)(ברכות עשרה" "שמונה אותה: קוראים ואנו
תחילתה. שם

.·‰¯NÚŒÚLz Ì„‡ Ïlt˙Ó ÌBÈ ÏÎaL ‰lÙz ÏÎa¿»¿ƒ»∆¿»ƒ¿«≈»»¿«∆¿≈
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯„q‰ ÏÚ el‡ ˙BÎ¯·9? ¿»≈««≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ

˙eÎÓ BzÚ„ ‡ˆnLk10Ï·‡ .˙B¯˜Ï ¯‰Óz BBLÏe ¿∆»»«¿¿À∆∆¿¿«≈ƒ¿¬»
˜eÁ„Â „e¯Ë ‰È‰ Ì‡11Ïlt˙‰Ó BBLÏ ‰¯ˆwL B‡ , ƒ»»»¿»∆»¿»¿≈ƒ¿«≈

Ïk ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯·e ,˙BBL‡¯ LÏL Ïlt˙È -ƒ¿«≈»ƒ¿»»««≈≈»
˙BiÚˆÓ‡‰12B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ,˙BB¯Á‡ LÏLÂ ,13. »∆¿»ƒ¿»«¬¿»»¿≈»

שהן.9) כמו כולן אותן אדם צלולה 10)שיתפלל שהיא
ולכוון. להתרכז יכול יכול 11)והוא ואינו קצרה שרוחו

הכוללת 12)לכוון. כלומר: בתכנה, להן דומה שהיא
האמצעיות. הברכות עשרה שלוש כל של תמציתן

כט.).13) (ברכות

.‚:˙BiÚˆÓ‡‰ Ïk ÔÈÚÓ ewzL ‰Î¯a‰ È‰BÊÂ¿ƒ«¿»»∆ƒ¿≈≈»»∆¿»ƒ
EÈÎ¯c ˙‡ ˙Ú„Ï eÈ‰Ï‡ ÈÈ eÈ·‰"14˙‡ ÏBÓe , ¬ƒ≈¿»¡…≈»««∆¿»∆∆

E˙‡¯ÈÏ e··Ï15ÁÏÒÏ ,16ÌÈÏe‡b ˙BÈ‰Ï eÏ ‰È‰ .17, ¿»≈¿ƒ¿»∆ƒ¿…«¡≈»ƒ¿¿ƒ
·B‡ÎnÓ e˜Á¯18eM„Â ,19˙B‡a ekLÂ20,Eˆ¯‡ «¬≈ƒ«¿¿«¿≈¿«¿≈ƒ¿«¿∆

Úa¯‡Ó ÌÈˆeÙe21ÌÈÚBz‰Â ,ıa˜z22EzÚ„a ¿ƒ≈«¿«¿«≈¿«ƒ¿«¿¿
eËÙMÈ23E„È ÛÈz ÌÈÚL¯‰ ÏÚÂ ,24ÌÈ˜Ècˆ eÁÓNÈÂ , ƒ»≈¿«»¿»ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿¿«ƒƒ

EÏÎÈ‰ Ôew˙·e E¯ÈÚ ÔÈ·a25„Â„Ï Ô¯˜ ˙ÁÈÓˆ·e ¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ≈»∆ƒ¿ƒ«∆∆¿»ƒ
¯ ˙ÎÈ¯Ú·e Ec·Ú26‡¯˜ Ì¯Ë .EÁÈLÓ ÈLÈ Ô·Ï «¿∆«¬ƒ«≈¿∆ƒ«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»

È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â' :¯Ó‡pL ¯·ck ,‰Ú˙ ‰z‡«»«¬∆«»»∆∆¡«¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ
‡e‰ ‰z‡ Èk .'ÚÓL‡ È‡Â ÌÈ¯a„Ó Ì‰ „BÚ ,‰Ú‡∆¡∆≈¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿»ƒ«»

‰˜eˆ ÏkÓ ÏÈvÓe ‰„Bt ,˙Ú ÏÎa ‰BÚ27‰z‡ Ce¯a . ∆¿»≈∆«ƒƒ»»»«»
."‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ¿»≈«¿ƒ»

דעת".14) לאדם חונן "אתה ברכת כנגד כנגד 15)מכוונת
לתורתך". אבינו לנו".16)"השיבנו "סלח כנגד

ישראל".17) "גואל ברכת  "רפאנו".18)כנגד כנגד
ה).19) כג, (תהילים ראשי בשמן דישנת לשון 20)מלשון:

"ברך  ברכת כנגד ב), כג, (שם ירביצני דשא בנאות כמו: נווה,
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גדול 21)עלינו". בשופר "תקע כנגד הארץ, כנפות
ונשפטים 22)לחרותינו". הגויים בין התועים ישראל הם

כתורתך. לא אשר במשפטים מלכיהם ידי רצון 23)על יהי
סימן  יוסף" ("בית התורה משפטי שהם דעתך, על שיישפטו

כבראשונה". שופטנו "השיבה ברכת כנגד והיא ק"י),
עליהם 24) ידי את מניף הנני מלשון: כרשעתם, לייסרם

תקווה". תהי אל "ולמלשינים ברכת כנגד והוא יג). ב, (זכריה
עירך".25) ולירושלים הצדיקים", "על הברכות: כנגד
למשיחי 26) נר ערכתי לדוד קרן אצמיח שם הכתוב: כלשון

סמל  - ונר והחוזק; השילטון סמל - קרן יז), קלב, (תהילים
(תהילים  הרד"ק פירוש ראה לעמו. מאיר המלך כי המלכות,

דוד". צמח "את כנגד והיא קולנו".27)שם), "שמע כנגד

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28Ï·‡ ;‰nÁ‰ ˙BÓÈa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»
CÈ¯vL ÈtÓ ,'eÈ·‰' Ïlt˙Ó BÈ‡ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ¿«≈¬ƒ≈ƒ¿≈∆»ƒ

‰Ï‡L ¯ÓBÏ29ÌÈM‰ ˙k¯·a30˙B˙aL È‡ˆBÓa ÔÎÂ . «¿≈»¿ƒ¿««»ƒ¿≈¿»≈«»
CÈ¯vL ÈtÓ ,'eÈ·‰' Ïlt˙Ó BÈ‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ¿»ƒƒ≈ƒ¿«≈¬ƒ≈ƒ¿≈∆»ƒ

‰Ïc·‰ ¯ÓBÏ31.'˙Úc‰ ÔBÁ'a ««¿»»¿≈«»«

"הביננו".28) בתפילת תפילה חובת ידי היא 29)שיוצאים
לברכה". ומטר טל "ותן הגשם: על ברכת 30)הבקשה היא

עלינו". המדברת 31)"ברך חוננתנו", "אתה תפילת היא
את  אלה: שתי את ולכלול וכו'. לחול קודש בין ה' בהבדלת
חז"ל  אמרו "הביננו" בתפילת וה"הבדלה" "השאלה"
רגילה  בלתי תפילה שהיא מפני אפשר, שאי כט.) (ברכות
ידי  על המתפלל יתבלבל שמא - הדחק בשעת רק שמתפללים

ויטעה. זו הכללה

.‰ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aL·e32˙BÎ¯a Ú·L Ïlt˙Ó , ¿«»¿»ƒƒƒ¿«≈∆«¿»
ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ˙BlÙz Úa¯‡Ó ‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa33: ¿»¿ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ∆«

˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·e ,˙BB¯Á‡ LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL»ƒ¿»«¬¿»»∆¿»ƒ
ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈÚÓ34‰Î¯·a ÔÈÓ˙BÁ ˙B˙aMa . ≈≈«««»¿ƒƒ¿»»

Lc˜Ó' da Ì˙BÁ ÌÈÏ‚¯·e ,'˙aM‰ Lc˜Ó' ˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ¿«≈««»»¿»ƒ≈»¿«≈
'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ35- ·BËŒÌBÈÂ ˙aL ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»»«»¿

Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' :da ÌÈÓ˙BÁ36.'ÌÈpÓf‰Â ¿ƒ»¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ
,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :da ÔÈÓ˙BÁ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿ƒ»∆∆«»»»∆

'ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó37Ì˙BÁ ,˙aL ‰È‰ Ì‡Â . ¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒ»¿ƒ»»«»≈
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :da»∆∆«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿

.'ÔB¯kf‰«ƒ»

הם.32) ושמחה מנוחה ימי באשר ובקשה, תחינה ימי שאינם
ח).33) הלכה א, (פרק לעיל היום.34)כמבואר מעניין
המועדים 35) שכל מפני - זמנים ונקראים: המועדים, הם

האביב; בזמן - הפסח חג ידועים: בזמנים תלויים שבתורה
האסיף  בזמן - הסוכות חג חיטים; קציר בזמן - השבועות חג
לשל  ישראל קדושת והקדים בא). פרשת סוף בחיי, (רבינו
של  בקדושתם תלוייה הזמנים שקדושת מפני - זמנים
השנה  (ראש ששנינו כמו אותם. מקדש דין שבית ישראל:
אתם  תקראו אשר ה' מועדי אלה כתוב: ט) משנה ב, פרק
תקראו, אּתם אשר אלו" אלא מועדות לי "אין - ו') ֶַ(חסר
רבינו  לשון וזה (ברטנורא). הכתוב תלה דין בית ובקריאת
מסור  הדבר "שאין י): הלכה ב, פרק החודש קידוש (הלכות

לסמוך  ציווה הוא המועדות לשמור שציווה ומי להם; אלא
לקדושת 36)עליהם". השבת קדושת כאן ומקדימין

מששת  מאז וקיימת עומדת השבת שקדושת מפני - ישראל
בראשית  Ï‡¯˘Èימי Ï˘ Ì˙˘Â„˜· ‰ÈÈÂÏ˙ ‰È‡Â שהם ,

יז.). (ביצה דין בית קביעות ידי על (מסכת 37)יקדשוה
מתפללים  אנו הזה ביום כי ה), הלכה י"ט, פרק סופרים
השנה  (ראש לטובה הקדושֿברוךֿהוא לפני זיכרוננו שיעלה

טז.).

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Ú ˙lÙ˙a ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿«¬ƒ
‰M‰ŒL‡¯ ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz Ï·‡ ,‰ÁÓeƒ¿»¬»¿ƒ««»ƒ∆…«»»
LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL :˙BÎ¯a ÚLz Ïlt˙Óƒ¿«≈≈«¿»»ƒ¿»
ÔÓ ‰BL‡¯ .˙BiÚˆÓ‡ LÏLÂ ,ÌBÈ Ïk ÏL ˙BB¯Á‡«¬∆»¿»∆¿»ƒƒ»ƒ

˙BiÎÏÓ dÈÚ ,˙BiÚˆÓ‡‰39˙BB¯ÎÊ - ‰iL ;40; »∆¿»ƒƒ¿»»«¿À¿ƒ»ƒ¿
˙B¯ÙBL - ˙ÈLÈÏL41Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ . ¿ƒƒ»¿≈¿»««≈∆

dÈÚÓ42. ≈ƒ¿»»

בלבד.38) ברכות שבע השנה בראש שמתפללים
באי 39) שכל שדי: במלכות עולם תיקון על שמתפללים

מלכותו. עול את עליהם יקבלו בזיכרון 40)עולם שניזכר
לפניו. וממקראות 41)טוב לחירותינו. גדול בשופר שיתקע

וסמוך  כב), כג, (ויקרא אלוקיכם ה' אני כתוב: זאת, דרשו
והעברת  כד) (שם, וגו' תרועה זיכרון השביעי..., בחודש לזה:
אלו: - אלוקיכם" ה' "אני ט), כה, (שם תרועה שופר
תרועה" "שופר זיכרונות; אלו: - תרועה" "זיכרון מלכויות;
פרק  השנה ראש ירושלמי לב, השנה (ראש שופרות אלו: -

ח). הלכה על 42)ג, מלך ה' אתה ברוך - מלכויות חתימת
הברית; זוכר ה' אתה ברוך - זיכרונות חתימת וכו'; הארץ כל
לקמן  ראה תרועה. שומע ה' אתה ברוך - שופרות חתימת

השנה,). כל תפילות ("סדר

.ÊLÓÁÓ ‰lÙz ÏÎa Ïlt˙Ó ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa43 ¿«ƒƒƒ¿«≈¿»¿ƒ»≈»≈
˙BÎ¯a Ú·L ˙BlÙz44LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL : ¿ƒ∆«¿»»ƒ¿»

˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ ;ÌBi‰ ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡Â ,˙BB¯Á‡«¬¿∆¿»ƒ≈≈«¿≈¿»««
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :Ô‰Ó≈∆∆∆«»»»∆¿«≈ƒ¿»≈¿

'ÌÈ¯etk‰45ÏÎa Ì˙BÁ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â . «ƒƒ¿ƒ»ƒ¿¿«»≈¿»
˙aM‰ Lc˜Ó ,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :Ô‰Ó ‰lÙz¿ƒ»≈∆∆∆«»»»∆¿«≈««»

.'ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿«ƒƒ

מוסף,43) שחרית, כיפורים, יום בליל ערבית תפילת והן
ונעילה. פז:).44)מנחה (פרק 45)(יומא סופרים מסכת
ו). הלכה י"ט,

.Á‰L Ïk ÏL ÌBˆ ÌBÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»
,‰LÂ˙lÙz Ïlt˙Ó Ï·Bi‰ ˙L ÏL ÌBˆ ÌBÈa Ï·‡ ¿»»¬»¿∆¿««≈ƒ¿«≈¿ƒ«

ŒL‡¯ ÛÒeÓa Ïlt˙‰L BÓk ,˙BÎ¯a ÚLz ÌÈÙÒen‰«»ƒ≈«¿»¿∆ƒ¿«≈¿«…
ÔÓˆÚ ˙BÎ¯a‰ Ô˙B‡ Ì‰Â ;‰M‰46‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ï , «»»¿≈»«¿»«¿»…»¿…

Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡Â .¯˙BÈ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ¿«∆«≈
‚‰B47. ≈

לתקיעה 46) השנה לראש היובל "שווה ששנינו: כמו
שופר  והעברת ביובל: נאמר כו:). השנה (ראש ולברכות"
הכיפורים  ביום לחודש בעשור השביעי בחודש תרועה
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שהרי  השביעי, בחודש לומר תלמוד שאין ט) כה, (ויקרא
כל  לך: לומר - השביעי בחודש הכיפורים שיום כבר נאמר
הוי  השביעי, בחודש שהוא השנה בראש עושה שאתה מה
ושופרות  זיכרונות מלכויות, כאן מה לחודש: בעשור עושה
השנה  ראש (ירושלמי ושופרות זיכרונות מלכויות, כאן אף -

ה). הלכה ג, יושבים 47)פרק ישראל שבטי כשכל - והוא
וחצי  גד ראובן, גלות לפני ראשון בית בימי כגון: בארץ,
היובל, פסק שאז כו) ה, (דבריֿהימיםֿא מנשה שבט

בארץ דרור וקראתם È·˘ÂÈ‰שנאמר: ÏÎÏ,(י כה, (ויקרא
ולא  עליה, יושביה שכל בזמן לב:): (ערכין חז"ל ואמרו
שמיטה  הלכות תורה, (משנה ראה מקצתם. שגלו בזמן

ח). הלכה י, פרק ויובל

.Ë‰Î¯·Ï Ì„˜ Á˙Bt ˙BlÙz‰Ó ‰lÙz ÏÎa¿»¿ƒ»≈«¿ƒ≈«…∆ƒ¿»»
'E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN ÈÈ' :‰BL‡¯48. ƒ»¿»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ»∆
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È' :¯ÓB‡ ‰lÙz‰ ÛBÒa Ì˙BÁ ‡e‰LÎe49 ¿∆≈¿«¿ƒ»≈ƒ¿¿»

ÂÈ¯BÁ‡Ï „ÚBˆ CkŒ¯Á‡Â ,'B‚Â 'ÈÙ È¯Ó‡50. ƒ¿≈ƒ¿¿««»≈«¬»

זבח 48) תחפוץ לא "כי שלאחריו והמקרא יח), נא, (תהילים
קרבן  שאין במזיד שעשה עוון על היא דוד תפילת ואתנה".
פיו  עם שיהא לה' התפלל והוא שבע. בת עוון - עליו מכפר
לפניו  לרצון תעלה שתפילתו כדי שידבר, מה להורותו
שיכפרו  וקרבינות מזבח לנו שאין אנו וגם עוונו. ויכופר
ממנו  לבקש אלה דוד בדברי תפילתנו את פותחים בעדינו,
א). פרק לברכות יונה רבינו פי (על התפילה בכוונת סיוע
שמונה  לתפילת ישראל" "גאל ברכת בין הפסק זה ואין
הוא  הרי בתפילה לאמרו קבועוהו שחכמינו כיוון עשרה,

ט:). (ברכות ארוכה כתפילה טו),49)נידון יט, (תהילים
שני  כי - פרקים עשר שמונה אחר אמרו שדוד ומתוך
גויים" רגשו ו"למה האיש" "אשרי הראשונים: הפרקים
תיקנוהו  - נחשבים לאחד בו" חוסי כל ב"אשרי המסיים
(ברכות, התפילה ברכות עשרה שמונה אחרי לאמרו חכמינו

נג:).50)שם). (יומא פסיעות שלוש

.È,˙È·¯Ú Ïlt˙Ó „ÚBÓŒÏLŒBlÁ·e ÌÈL„ÁŒÈL‡¯a¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ¿«≈«¿ƒ
,ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ˙BÎ¯· ‰¯NÚŒÚLz ,‰ÁÓe ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿»¿«∆¿≈¿»ƒ¿»«»ƒ

'‰„B·Ú'a ¯ÓB‡Â51‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡' : ¿≈»¬»¡…≈≈…≈¬≈«¬∆
˙lÙz Ïlt˙Ó ,„ÚBÓŒÏLŒBlÁa ,ÛÒeÓa .'‡B·ÈÂ¿»¿»¿À∆≈ƒ¿«≈¿ƒ«

ÛÒen‰52ÌÈL„ÁŒÈL‡¯·e .·BËŒÌBÈa Ïlt˙nL BÓk «»¿∆ƒ¿«≈¿¿»≈√»ƒ
LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL :˙BÎ¯a Ú·L Ïlt˙Óƒ¿«≈∆«¿»»ƒ¿»

ÔÈÚÓ ˙ÈÚˆÓ‡Â ,˙BB¯Á‡53Ì˙BÁÂ ,L„ÁŒL‡¯ Ôa¯˜ «¬¿∆¿»ƒ≈≈»¿«……∆¿≈
'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó' ‰a54. »¿«≈ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ

רצה.51) בחול 52)בברכת שהקריבו מוסף קרבן כנגד
כד.). (שבת מט.).54)מעניין.53)המועד (ברכות

.‡ÈL„ÁŒL‡¯ ÔÎÂ ,„ÚBÓŒÏLŒBlÁa ‰ÏÁL ˙aL«»∆»»¿À∆≈¿≈……∆
‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Ú Ïlt˙Ó - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿¿«»ƒ¿«≈«¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»
'‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÓB‡Â ,˙B˙aM‰ ¯‡Lk ˙BÎ¯a Ú·L∆«¿»ƒ¿»««»¿≈«¬∆¿»

˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙Ó ÛÒeÓa .‰„B·Úa55ÔÈÚa «¬»¿»«¿ƒƒ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÏLÓe ,˙aL56ÌBi‰ ˙M„˜ ¯ÓB‡Â ,˙aL ÔÈÚa «»«¿ƒ¿ƒ¿««»¿≈¿À««

Lc˜Ó' :ÌÈL„ÁŒÈL‡¯a da Ì˙BÁÂ ,‰Î¯a ÚˆÓ‡a¿∆¿«¿»»¿≈»¿»≈√»ƒ¿«≈
'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰57„ÚBÓŒÏLŒBlÁ·e , ««»¿ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈

˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BËŒÌBÈa Ì˙BÁ ‡e‰L BÓk ,da Ì˙BÁ≈»¿∆≈¿∆»ƒ¿
.˙aLa¿«»

יצרת...55) "אתה שמתחיל: ראשֿחודש, בשבת כגון,
השביעי". ביום מלאכתך בשל 56)כילית חותם שהוא לא

כגון  שבת של עניין איזה הברכה בסוף שאומר אלא שבת,
הברכה  בסוף אומר הוא וכן וכדומה. במלכותך" "ישמחו
יז., (ביצה הודעת" להם קדשך "ושבת החתימה: לפני

הכסףֿמשנה). מט.).57)וכפירוש (ברכות

.·ÈÏlt˙Ó ,˙aLa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BËŒÌBÈÂ¿∆»ƒ¿¿∆»¿«»ƒ¿«≈
eÚÈ„BzÂ" :‰ÏÈla ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a58E˜„ˆ ÈËtLÓ ƒ¿»»¿ƒƒ««¿»«ƒ≈ƒ¿¿≈ƒ¿∆

eÈ‰Ï‡ ÈÈ eÏŒÔzzÂ .EBˆ¯ ÈwÁ ˙BNÚÏ e„nÏzÂ«¿«¿≈«¬À≈¿∆«ƒ∆»¿»¡…≈
„ÚBÓ „B·Îe ˙aL ˙M„˜59Ï‚¯‰ ˙‚È‚ÁÂ60ÔÈa . ¿À««»¿≈«¬ƒ«»∆∆≈

zÏc·‰ ·BË ÌBÈ ˙M„˜Ï ˙aL ˙M„˜61ÌBÈ ˙‡Â , ¿À««»ƒ¿À«ƒ¿«¿»¿∆
zLc˜‰ ‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LMÓ ÈÚÈ·M‰62zÏc·‰Â) «¿ƒƒƒ≈∆¿≈««¬∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

E˙M„˜a Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ zLc˜‰Â63ÈÈ eÏŒÔzzÂ .( ¿ƒ¿«¿»∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿À»∆«ƒ∆»¿»
ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ,‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡¡…≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»
Ïk ÏL ·BËŒÌBÈŒÈ‡ˆBÓ·e ˙aLŒÈ‡ˆBÓ·e ."'eÎÂ¿¿»≈«»¿»≈∆»

'ÔBÁ ‰z‡'a ÏÈc·Ó ‰M‰64‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «»»«¿ƒ¿«»≈««ƒ∆
ÒBk‰ ÏÚ ÏÈc·Ó65. «¿ƒ««

לג:).58) ומצוה 59)(ברכות מלאכה, בעשיית שאסור
בזה. וכיוצא נקייה בכסות שלמי 60)לכבדו הקרבת היא

החג. בימי צרכי 61)חגיגה מלאכת מותרת טוב שביום
מלאכה  כל ובשבת ובישול, אפייה כגון: נפש", "אוכל

נפש". "אוכל מלאכת ואף ברך 62)אסורה, כן על ככתוב:
הרא"ש  ולדעת יא). כ, (שמות ויקדשהו השבת יום את ה'
עצרת", "שמיני לחג בזה הכוונה י"א). אות י, פרק (פסחים
סוכות. של המועד חול ימי לששת השביעי היום שהוא
האבד" "דבר מלאכת מותרת שבהם בזה: מהם הוא וקדוש
האבד". "דבר גם אסורה. עבודה מלאכת כל ובו

מובדלים 63) והלויים מהלויים, מובדלים שהכהנים
שבט  קדושת בין הבדל יש עצמם שבישראל הרי מישראל.

שם). ובתוספות קד. (פסחים י"ח.64)לשבט שבתפילת
בין  להבחין יודע שהחכם - בחכמה תלוייה שהבדלה ומפני
היא  חכמה, בברכת קבעוה - לטהור טמא ובין לחול קודש
(ברכות  בירושלמי אמרו וכן לג.). (ברכות הדעת" "חונן
מניין"? הבדלה - דעת אין "אם ב) הלכה ה, פרק

לאמרה 65) הייתה הגדולה כנסת אנשי בימי התקנה שעיקר
ולא  היו, שעניים מפני הכוס על תיקנוה ולא תפילה; בשעת
על  גם לומר תיקנוה - וכשהעשירו יין; לקנות בידם היה
ויענו  שישמעוה הבית ואנשי התינוקות בה לזכות כדי הכוס,

שם). (ירושלמי, אחריה אמן

.‚ÈÏÚ' :'‰‡„B‰'a ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»¿ƒƒƒ¿»»«
'ÌÈqp‰66ÏÚ' ¯ÈkÊÓ - ‰kÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL ˙aL . «ƒƒ«»∆»»ƒ¿«¬À»«¿ƒ«

˙BlÙz ¯‡La ¯ÈkÊnL BÓk ,ÛÒeÓa 'ÌÈqp‰67. «ƒƒ¿»¿∆«¿ƒƒ¿»¿ƒ

כד.).66) לחנוכה,67)(שבת מוסף שאין פי על אף
זאת  בכל זו, תפילה לידי בא היה לא השבת יום ואלמלא
מכל  לשנות שלא במוסף, גם חנוכה של להזכיר מחוייבים

(שם). היום תפילות שאר
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.„È‰pÚ˙‰L „ÈÁÈ elÙ‡ ,˙ÈÚz‰ ÈÓÈa68ÛÈÒBÓ , ƒ≈««¬ƒ¬ƒ»ƒ∆ƒ¿«»ƒ
'‰lÙz ÚÓBL'a69d¯ÓB‡ ¯eaˆŒÁÈÏLe .'eÎÂ 'eÚ' : ¿≈«¿ƒ»¬≈¿¿ƒ«ƒ¿»

:da Ì˙BÁÂ ,'‡ÙB¯'Ï 'Ï‡Bb' ÔÈa dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a¿»»ƒ¿≈«¿»≈≈¿≈¿≈»
‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰'70Ïlt˙Ó ‡ˆÓÂ ;'(ÚÈLBÓe) »∆¿≈»»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«≈

‰B·'a ÔÈÙÈÒBÓ ·‡a ‰ÚL˙a .˙BÎ¯a ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈
ÌÁ¯' :'ÌÈÏLe¯È71EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ¿»»ƒ«≈¿»¡…≈»≈¿«ƒ¿»≈«∆

.'eÎÂ '‰Ï·‡‰ ¯ÈÚ‰ ÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ¿«¿»«ƒƒ∆¿«»ƒ»¬≈»¿

וכדומה.68) חלום תענית להתענות עליו היא 69)שקיבל
ואין  תפילה". ב"שומע בה שחותם קולנו" "שמע תפילת
לשליח  כמו נוספת מיוחדת ברכה לו שיקבעו חשוב היחיד

יג:). (תענית הלכה 70)ציבור ב, פרק (תענית ירושלמי
"נחם",71)ב). שלפנינו התפילה ובנוסח (שם), ירושלמי

המתחיל: דיבור ברש"י מח: (ברכות ראה הך. והיינו
סימן  חיים אורח יוסף" ב"בית (הובא והריטב"א "ובשבת").
אותה  אומרים המאורע דמשום כיוון "דעתי, כותב: תקנ"ז)
ערבית  היום: תפילות בכל לאומרה צריך הירושלמי, פי על
שמתו  כ'מי שהוא ושחרית שבערבית אלא ומנחה, שחרית
ולמנחה  'רחם': אומרים: בנחמה ואינו לפניו' מוטל

למי שדומה 'נחם', נוהגים ˘˜·¯אומרים: ואנו מתו".
תמה  וכבר בלבד. מנחה בתפילת באב בט' זו תפילה לומר
מזכירים  אנו אין למה ל"ד) אות ד, פרק (תענית הרא"ש
שמזכירים  כשם באב, תשעה של התפילות בכל אותה
ממוסף)? (חוץ חודש ראש תפילות בכל ויבוא" "יעלה
ששנינו  מה פי על המנהג מצדיק ז"ל קארו יוסף ורבינו
הציתו  לחשיכה סמוך שבתשיעי כט.): (תענית בברייתא
מזכירין  שעה באותה הלכך וכו' המקדש בית את האויבים
תנחומיה  על ומתפללים ואבליה ירושלים שפלות במנחה

תקנ"ז).(בית  סימן חיים אורח יוסף

.ÂË‰iL ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ Ïk72„È¯BÓ' »¿«¿»ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈ·e ,'ÌLb‰73'Ïh‰ „È¯BÓ' -74È˙ÓÈ‡Ó . «∆∆ƒ««»ƒ«»≈≈»«

ŒÌBÈ ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙzÓ ?'ÌLb‰ „È¯BÓ' ¯ÓB‡≈ƒ«∆∆ƒ¿ƒ««»ƒ∆
‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË75ÏL ˙È¯ÁL ˙lÙz „Ú , »«¬∆««¿ƒ««¬ƒ∆

ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ76ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙzÓe , »ƒ∆∆«ƒ¿ƒ««»ƒ∆
'Ïh‰ „È¯BÓ' ¯ÓB‡ ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ77. »ƒ∆∆«≈ƒ«»

"תחיית 72) ברכת גם: הנקראת "גבורות", ברכת היא
(שאם  המתים כתחיית שקולים שהגשמים ומתוך המתים".
לג.). (ברכות המתים בתחיית קבעוה יבול), אין גשמים אין

בהם.73) צורך ואין ישראל בארץ יורדים גשמים שאין
הגשמים 74) בימות בין לעולם: המתבקש דבר הוא שהטל

להיעצר  מטבעו שאין ומפני ד.). (תענית החמה בימות בין
להזכיר  חייבוהו לא - מתקיים העולם אין הוא שאלמלא -
העלול  לגשם אז בקשתינו שעיקר הגשמים בימות אף

ח). הלכה י (פרק לקמן וראה שמיני 75)להיעצר. הוא
בו  שנידונים פי על אף - הסוכות חג ימי בכל אבל העצרת.
של  המוספים מתפילת להזכירו היה הראוי ומן הגשמים, על
הטל" "מוריד שמזכירים כמו הסוכות. חג של הראשון יום
בכל  - הפסח חג של הראשון יום של המוספים מתפילת
קללה  סימן שהוא מפני הגשם, את בהם מזכירין אין זאת
וחכמינו  בה. ולאכול בסוכה לשבת צריכים שהרי החג, בימי

כוס  למזוג שבא לעבד דומה? הדבר למה "משל משלּו: ְָז"ל
צא  כלומר: כט.), (סוכה פניו" על קיתון רבו לו ושפך לרבו
הזכרת  זמן התחלת ולפיכך - בשימושך אפשי אי מלפני,
סוכה. זמן שאינו העצרת משמיני אלא אינה הגשמים

ב.).76) (תענית קללה סימן אלא הגשמים אין והלאה שמאז
ב):77) הלכה א, פרק (תענית בירושלמי מפורש והטעם

הוא  שהטל מפני כלומר: בטל", המועדות כל שיצאו "כדי
פסח  של הראשון מיום שיזכרוהו התקינו לעולם, יפה סימן
עצרת  שמיני של מוספין תפילת עד מועדות, כל ראש שהוא

בטל. החגים כל יצאו ואז המועדות, אחרון שהוא

.ÊËÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÂLÁ¯Óa ÌÈÓÈ ‰Ú·MÓ78 ƒƒ¿»»ƒ¿«¿∆¿»¬ƒ∆«¿»ƒ
ÌÈL ˙k¯·a79ÌLb‰ ¯ÈkÊnL ÔÓÊ Ïk ,80‰na . ¿ƒ¿«»ƒ»¿«∆«¿ƒ«»∆«∆

¯ÚLa Ï·‡ ;Ï‡¯NÈŒı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c81 ¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»
el‡Ï ˙BÎeÓq‰ ˙BÓB˜n·e ÌÈ¯ˆÓ·e ‡È¯eÒ·e¿¿»¿ƒ¿«ƒ«¿«¿»≈

‰ÂÌÈML ÌBÈa ÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ,Ô‰Ï ÔÈÓBc ¿«ƒ»∆¬ƒ∆«¿»ƒ¿ƒƒ
È¯Lz ˙Ùe˜z ¯Á‡82. ««¿«ƒ¿≈

"ותן 78) הבקשה: והיא ברכה, גשמי שיוריד לה' מתפללים
גבורות  להזכיר רק מתחילים עצרת ובשמיני ומטר"; טל
ובתענית  ומרצה. מקדים המבקש שכל - ריצוי דרך גשמים,
לנהר  שבישראל אחרון שיגיע "כדי אמרו: ג) משנה א, (פרק
ז' לפני הגשמים את שואלים אין לפיכך כלומר: פרת",
לשוב  הספיקו לא שעוד הרגל עולי מפני במרחשון,
במרחשוון, משבעה אבל הגשם, יטרידם שלא לבתיהם,
לשוב  כולם הספיקו כבר החג, אחר יום עשר חמישה שהוא
עיר  מירושלים ביותר הרחוק המקום שהוא פרת לנהר עד

מתוך 79)הקודש. עלינו", "ברך ברכת היא לג.) (ברכות
פרנסה. בברכת קבעום פרנסה, עד 80)שהגשמים היינו:
לעיל. כאמור הפסח, חג של הראשון בבל,81)יום היא

"בארעא  אונקלוס: מתרגם יב) יא, (בראשית שנער: "בארץ
נמוכים 82)דבבל". האלה שהמקומות מתוך י.), (תענית

את  שואלים לפיכך - למטר מהר כך כל צריכים ואינם
לתקופת  השישים יום שהוא זה מאוחר בתאריך הגשמים
שש  שהוא יום ורביע יום שס"ה שהיא החמה שנת תשרי.
תמוז, תקופת ניסן, תקופת תקופות: לארבע מתחלקת שעות,
אלא  לתקופה תקופה בין ואין טבת. ותקופת תשרי תקופת
הלכות  נו.; (עירובין וחצי שעות ושבע יום, ואחד תשעים

ב). הלכה ט, פרק החודש קידוש

.ÊÈ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÓL‚Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ˙BÓB˜Ó¿∆≈¿ƒƒƒ¿»ƒƒ««»
˙Úa ÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL - ÌÈ˜BÁ¯‰ Ìi‰ Èi‡ ÔB‚k¿ƒ≈«»»¿ƒ¬ƒ∆«¿»ƒ»≈

Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L83'‰lÙz ÚÓBL'a84Ô‰L ˙BÓB˜Óe . ∆≈¿ƒƒ»∆¿≈«¿ƒ»¿∆≈
ÌÈÓÈ ÈL ·BËŒÌBÈ ÔÈNBÚ85'ÌLb‰ „È¯BÓ' ¯ÓB‡ , ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆∆

˙¯ˆÚŒÈÈÓL ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈ ÏL ÛÒeÓ ˙lÙ˙a86, ƒ¿ƒ«»∆ƒ∆¿ƒƒ¬∆∆
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ Ïk CÏB‰Â Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿≈»¿«¿»ƒ

"שהרי 83) - ישראל ארץ כמנהג במרחשוון בז' ולא
ממיתים  אלא להם, טובים אינם ההן בארצות הגשמים
זה  הלא במרחשוון, המקום זה אנשי ישאלו ואיך ומאבדים;
א, פרק תענית לרבינו המשנה (פירוש והאיוולת? השקר מן

ג). ב"שומע 84)משנה צרכיו את השואל יחיד ככל
שואלים  ולא ח.). (עבודהֿזרה הברכה חתימת לפני תפילה"
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העולם  לרוב מזיק והמטר הואיל השנים", ב"ברכת אותה
נידונים  הם ולכן ציבור, שאילת זמן זה אין - תמוז בתקופת
תפילה" ב"שומע אלא צרכיהם את מבקשים שאין כיחידים

יד:). בית 85)(תענית ששלוחי לארץ, שבחוץ המקומות
היו  לא החודש) קביעת יום על (המודיעים לתשרי דין
מפני  ימים שני טוב יום עושים היו שם אליהם, מגיעים
כיום  ואפילו גלויות. של שני טוב יום והוא: הספק,
משנים  אינם ידוע, חשבון פי על החודש בקביעות שבקיאים

ד:). (ביצה אבותיהם ממנהג ספק 86)מנהגם שהוא
המוסף  בתפילת בבוקר שהתחיל ומכיוון שמיני. ספק שביעי
לחוש  שיש פי על אף ובערבית, במנחה גם פוסק אינו שוב

ה.). (תענית הוא שביעי שמא

.ÁÈÏ‡‰' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a Ì˙BÁ dlk ‰M‰ Ïk»«»»À»≈ƒ¿»»¿ƒƒ»≈
‰˜„ˆ ·‰B‡ CÏÓ' - ‰¯NÚŒÈzLÚ ˙k¯··e ,'LB„w‰«»¿ƒ¿««¿≈∆¿≈∆∆≈¿»»
„Ú ‰M‰ŒL‡¯nL ÌÈÓi‰ ˙¯NÚ·e ;'ËtLÓeƒ¿»«¬∆∆«»ƒ∆≈…«»»«
CÏn‰' ˙ÈLÈÏMa Ì˙BÁ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ È‡ˆBÓ87 »≈«ƒƒ≈«¿ƒƒ«∆∆

'ËtLn‰ CÏn‰' - ‰¯NÚŒÈzLÚ·e ,'LB„w‰88. «»¿«¿≈∆¿≈«∆∆«ƒ¿»

מלכותו 87) מראה הוא אלו שבימים לפי יב:) (ברכות
העולם. את זה 88)לשפוט ואין העולם; את שופט שהוא

ומשפט", צדקה אוהב "מלך של החתימה למובן דומה
ובמשפט. בצדק יתנהגו שברואיו אוהב שהוא שפירושה:
שהוא  יד) ג, (יהושע הברית ארון נושאי וכן המשפט: המלך
שרבינו  להעיר: וראוי שם). רד"ק, (ראה הברית" "ארון כמו
בכל  החתימה שנוסח יאמר, ערבית) (בלשון בתשובתו
צריך  "ואינו ומשפט צדקה אוהב ה' אתה ברוך הוא: השנה
קובץ  (ראה בלבד תשובה ימי בעשרת אלא "מלך" להזכיר
א  דף רוקח" ב"מעשה וכן צ"ז, סימן הרמב"ם" "תשובות

ב). עמוד

.ËÈel‡ ÌÈÓÈ ˙¯NÚa ÛÈÒB‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬¿ƒ«¬∆∆»ƒ≈
ÈÓ' - ‰iM·e ,'eÎÂ 'ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' :‰BL‡¯ ‰Î¯·aƒ¿»»ƒ»»¿≈¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒ
'EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ' - ‰‡„B‰·e ,'eÎÂ 'ÌÈÓÁ¯‰ ·‡ EBÓÎ»«»«¬ƒ¿«»»¿…«¬∆

'ÌÈiÁ ¯ÙÒa' ‰B¯Á‡ ‰Î¯·a ÔÈÙÈÒBÓe ,'eÎÂ89.'ÂÎÂ ¿ƒƒƒ¿»»«¬»¿≈∆«ƒ¿
el‡ ÌÈÓÈ ˙¯NÚa ÛÈÒB‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ ÔÎÂ¿≈≈¿∆»¬¿ƒ«¬∆∆»ƒ≈
Ï·‡ 'BÎ ÔÎ·e ...EcÁt Ôz ÔÎ·e' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·aƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈«¿¿¿≈¬»
‡e‰ ËeLt ‚‰Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒƒ¿»»

.'ÂÎÂ 'EcÁt Ôz ÔÎ·e' ,˙ÈLÈÏMa ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«¿ƒƒ¿≈≈«¿¿¿

זה 89) אמרו ששם אלא ח) הלכה י"ט, פרק סופרים (מסכת
ימי  לעשרת ולא הכיפורים ויום השנה ראש לעניין רק
בשלוש  צרכיו אדם ישאל "אל שאמרו: פי על ואף תשובה.
צרכי  אבל יחיד, בצרכי אלא זה אין - ואחרונות" ראשונות
המתחיל: דיבור שם ובתוספות לד., (ברכות שואלים רבים

ובביאורנו). ג הלכה ו, (פרק לקמן וראה ישאל"), "אל

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומי 1) וקטנה, גדולה מנחה זמן השחר; תפילת זמן מאימתי

דינו. מה התפלל ולא התפילה זמן שעבר

.‡ı‰ ÌÚ Ïlt˙‰Ï ÏÈÁ˙iL d˙ÂˆÓ ¯ÁM‰ ˙lÙz¿ƒ««««ƒ¿»»∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»≈
‰nÁ‰2˙ÈLÈÏL ‡È‰L ˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚL ÛBÒ „Ú ‰pÓÊe . ««»¿«»«»»¿ƒƒ∆ƒ¿ƒƒ

ÌBi‰3„Ú Úa¯‡ ¯Á‡ Ïlt˙‰Â ‰ÚË B‡ ¯·Ú Ì‡Â . «¿ƒ»«»»¿ƒ¿«≈«««¿««
‰lÙz ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ÌBi‰ ˙BˆÁ4È„È ‡ˆÈ ‡Ï Ï·‡ ¬«»»¿≈«¿ƒ»¬»…»»¿≈

ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰lÙzL ÌLkL .‰pÓÊa ‰lÙz ˙·BÁ«¿ƒ»ƒ¿«»∆¿≈∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ
‰pÓÊa d˙B‡ Ïlt˙‰Ï Ì‰È¯·cÓ ‰ÂˆÓ Ck ‰¯Bz‰«»»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈»ƒ¿«»

ÌÈ‡È·e ÌÈÓÎÁ eÏ ewzL BÓk5. ¿∆ƒ¿»¬»ƒ¿ƒƒ

וראה 2) ההרים. בראשי לזרוח מתחילה שהחמה משעה
וחכמינו  י"א). הלכה (פ"א, קריאתֿשמע הלכות בביאורנו
ייראוך  ה) עב, (תהלים הפסוק על זה סמכו ט:) (ברכות ז"ל
"עם  עליהם? מוראך מקבלים מתי כלומר: וגו'. שמש עם
שם). (רש"י החמה הנץ עם וזה - יוצאת כשהשמש שמש",

האמורות 3) שעות וכל שעות. שתיםֿעשרה שהיום בזמן
(הלכות  שביארנו כמו זמניות", "שעות הן אלו, בענינים
כו:) (ברכות ז"ל וחכמינו י"א). הלכה פ"א, שמע קריאת
שהרי  - שעות? ארבע עד השחר תפילת מה "מפני אמרו:
רבי  העיד וכן שעות, ארבע עד והולך קרב שחר של תמיד
שקרב  שחר של תמיד "על מ"א) פ"ו, (עדיות בבא בן יהודה
לתמידים  כבשים להם היו לא אחת שפעם שעות". בארבע
הקב"ה  להם שהאיר עד התמיד, להקריב (נתעכבו) ונשתהו
התמיד, בלשכת מבוקרים טלאים שני ומצאו עיניהם את
רבי  העיד שעה אותה ועל ביום, שעות בארבע והקריבום
שעות  בארבע שקרב שחר של תמיד על בבא בן יהודה

ה"א). פ"ד, ברכות ולדעת 4)(ירושלמי ע"א. כו, ברכות
זמן  שהוא וחצי, שעות שש עד והולך מתפלל הכסףֿמשנה,
לו  אין מנחה זמן הגיע שלא עוד שכל המנחה. תפילת
חובתו'; ידי ויצא שחרית, תפילת מלהתפלל להמנע

דוקא. לאו היא כאן, האמורה תוספתא 5)ו"חצות"
פ"ב). (ברכות,

.·e¯Ó‡ ¯·k6ÔÈa ÏL „ÈÓz „‚k ‰Án‰ ˙lÙzL ¿»»«¿∆¿ƒ««ƒ¿»¿∆∆»ƒ∆≈
ÏÎa ·¯˜ „ÈÓz‰ ‰È‰L ÈÙÏe .dpÓÊ ewz ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒƒ¿¿«»¿ƒ∆»»«»ƒ»≈¿»

‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚL˙a ÌBÈ7˙BÚL ÚLzÓ ‰pÓÊ ewz ¿≈«»∆¡»ƒ¿¿«»ƒ≈«»
'‰pË˜ ‰ÁÓ' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â .‰ˆÁÓe8·¯ÚaL ÈÙÏe . ∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿«»¿ƒ∆¿∆∆

˙‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÁÒt‰«∆«∆»ƒ¿¿∆∆«»»¬ƒ∆
‰ˆÁÓe ˙BÚL LLa „ÈÓz‰9Ïlt˙n‰L e¯Ó‡ «»ƒ¿≈»∆¡»»¿∆«ƒ¿«≈

‰Ê ÔÓÊ ÚÈb‰MÓe .‡ˆÈ ‰ˆÁÓe ˙BÚL LL ¯Á‡Ó≈««≈»∆¡»»»ƒ∆ƒƒ«¿«∆
'‰ÏB„‚ ‰ÁÓ' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .d·eiÁ ÔÓÊ ÚÈb‰10. ƒƒ«¿«ƒ»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿»

ה"ה).6) (פ"א, אףֿעלֿפי 7)לעיל מ"א). (פ"ה, פסחים
שעות  בשש שהוא ערב צללי משינטו הוא שחיטתו שזמן
כדי  - וחצי לשמונה שחיטתו זמן את מאחרים היו וחצי,
היחידים  שהיו והנדבות הנדרים כל לפניו להקריב שיספיקו
ועד  הערבים. בין של תמיד אחרי להקריבם שאסור מביאים,
תשע  שעה הגיעה כבר המזבח, על להקרבה אותו שהכינו

נח.). (פסחים אלא 8)וחצי אינו זמנה כי ע"ב. כו, ברכות

בלבד. ורבע את 9)שעה אחריו לשחוט שיספיקו כדי
את  דוחה צלייתו שאין יום, מבעוד ולצלותו הפסח קרבן

נח.). (פסחים משש 10)השבת זמנה כי ע"ב. כו, ברכות
של  מזמנה יותר וגדול וחצי. שעות תשע עד וחצי שעות
הובא  כו: לברכות חננאל רבינו (מפירוש קטנה מנחה

.(31 עמוד הגאונים" ב"אוצר

.‚‰pË˜e ‰ÏB„b Ïlt˙‰Ï ‰a¯‰ ÌÈL‡ e‚‰»¬¬»ƒ«¿≈¿ƒ¿«≈¿»¿«»
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Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰Â .˙eL¯ ˙Á‡‰Â¿»««¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈»
ÈtÓ .Ô˙B ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰ÏB„b‰ ‡l‡ ˙eL¯ Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿∆»«¿»¿≈«ƒ≈ƒ¿≈

ÌBÈ ÏÎa ¯È„˙ BÈ‡L ¯·c „‚k ‡È‰L11Ì‡Â . ∆ƒ¿∆∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒ
‡l‡ ‰pË˜ Ïlt˙È ‡Ï ‰·BÁ ‰ÏB„b‰ Ïlt˙‰ƒ¿«≈«¿»»…ƒ¿«≈¿«»∆»

˙eL¯12. ¿

התמיד 11) את שחטו שבת, בערב פסח ערב כשחל שרק
וחצי. שעות באחת 12)בשש דבר, בה לחדש וצריך

כמבואר  חובה. ולא נדבה שהיא להודיע כדי מברכותיה,
ה"ט). א, (פרק לעיל

.„˙BÚL LLÓ ‰ÏB„‚ ‰ÁÓ ÔÓÊL z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆¿«ƒ¿»¿»ƒ≈»
‰pË˜ ‰ÁÓ ÔÓÊe .‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚLz „Ú ‰ˆÁÓe∆¡»«≈«»∆¡»¿«ƒ¿»¿«»
‰ÚL ÌBi‰ ÔÓ ¯‡MiL „Ú ‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚLzÓƒ≈«»∆¡»«∆ƒ»≈ƒ«»»

ÚÈ·¯e13BÏ LÈÂ .14Ú˜LzL „Ú d˙B‡ Ïlt˙‰Ï ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«≈»«∆ƒ¿«
‰nÁ‰15. ««»

יהודה 13) רבי כדעת רבעים, ושלשה שעות בעשר שהוא
בין  של הקטורת הקטרת כנגד מכוון זה וזמן כו:). (ברכות
רבעים. ושלשה עשר עד וחצי שעות מתשע שהיתה הערבים

תפילתי תכון ב): קמא, (תהלים אומר הכתוב ˜Ë¯˙וכן
כפי משאת מכוונת ÁÓ˙לפניך מנחה שתפילת הרי - ערב

לחםֿמשנה). ע"ב; כו, ברכות ('תוספות' הקטורת כנגד
(שם)14) החכמים שהרי פסוקה, הלכה בזה אין כלומר:

שם  בגמרא הכריעו ולא והואיל הערב; עד שזמנה סוברים
עושה; - כזה "העושה כז.): (שם, ואמרו מי, כדברי הלכה

לפיכך עושה", - כזה כדעת והעושה לתפוס שרוצה מי
החמה. שקיעת עד להתפלל יכול - כזמן 15)החכמים

ומעלה, החמה משקיעת אבל דמו; וזריקת התמיד הקרבת
מנחה, להתפלל אסור - הכוכבים יצאו לא שעדיין אע"פ
כמבואר  ומעלה, החמה משקיעת נפסלת הדם זריקת שגם

מ"א). (פ"ד, לברכות יונה רבינו דעת וכן נו.). (זבחים

.‰„Ú ¯ÁM‰ ˙lÙz ¯Á‡ dpÓÊ ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz¿ƒ««»ƒ¿«»««¿ƒ«««««
ÌBia ˙BÚL Ú·L16Ú·L ¯Á‡ ‰˙B‡ Ïlt˙n‰Â . ∆«»«¿«ƒ¿«≈»««∆«

ÚLtL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙BÚL17ÈtÓ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ »««ƒ∆»«»»¿≈»ƒ¿≈
ÌBi‰ Ïk dpÓfL18. ∆¿«»»«

שנאמר 16) שעות, בשש היה מוסף קרבן הקרבת זמן שכן
"בבוקר" נאמר ולא ביומו, יום דבר לז): כז, (ויקרא במוסף
הקדמה  משמע ש"בוקר" כשם איחור, משמע "יום" וכל -

נח.). פסחים רש"י זמן 17)(מלשון ואיחר שהתעצל על
להעיר: וראוי כח.) (ברכות מצותה עיקר לפי התפילה
ראה  "עצל", במובן גם בתלמוד משמעותו "פושע" שהמונח
שלא  - באחרונה לביתֿהמדרש יכנס "אל מג:) (ברכות
וכן  שם); רש"י (כפירוש מתעצל כלומר: פושע", לו: יקראו
תעשם  מהם ומי פושעים תעשם מהם "מי (ז:): בחגיגה
היסוד  היא שה'זריזות' כשם כי אדר"ת). (הגהות זריזים",
יאיר  בן פנחס רבי כדברי ונכונה, טובה מדה לכל והשורש
וכו' נקיות" לידי מביאה "זריזות ט"ו): משנה פ"ט, (סוטה
ופשע. חטא כל אם היא העצלות כך - הקודש לרוח עד

מקדימים 18) שזריזים אלא היום, כל וקרב הולך מוסף שכן

הקרבינות  מעשה הלכות וראה ע"ב; כ, (מגילה למצוות
ה"ו). פ"ד,

.ÂÏlt˙n‰ - ‰·BÁ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·¯Ú‰ ˙lÙz¿ƒ«»∆∆««ƒ∆≈»»«ƒ¿«≈
„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ dpÓÊ ,d˙B‡»¿«»ƒ¿ƒ«««¿»«∆«¬∆«

¯ÁM‰19d˙B‡ ÌÈÏLiL È„k - dpÓÊ ‰ÏÈÚ ˙lÙ˙e . «««¿ƒ«¿ƒ»¿«»¿≈∆«¿ƒ»
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ20. »ƒ¿ƒ«««»

כל 19) והולכים מתעכלים הערבים בין של תמיד אברי שכן
ה" (פ"א, לעיל וכמבואר ברכות 20)ו).הלילה, ירושלמי

ה"ו). א, (פרק בביאורנו לעיל ומבואר ה"א. פ"ד,

.Ê,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - dpÓÊ Ì„˜ ‰lÙz Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»…∆¿«»…»»¿≈»
˙lÙz Ïlt˙‰ Ì‡Â .dpÓÊa ‰˙B‡ Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ¿≈ƒ¿«≈»ƒ¿«»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ«

˜Ác‰ ˙ÚLa ˙È¯ÁL21¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL ¯Á‡22- «¬ƒƒ¿««¿»««∆»»««««
‡ˆÈ23BÏŒLÈÂ .24ŒÈÏÈÏ ÏL ˙È·¯Ú ˙lÙz Ïlt˙‰Ï »»¿∆¿ƒ¿«≈¿ƒ««¿ƒ∆≈≈

‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ,˙aLŒ·¯Úa ˙aL25Ïlt˙È ÔÎÂ . «»¿∆∆«»…∆∆ƒ¿«««»¿≈ƒ¿«≈
˙aLa ˙aLŒÈ‡ˆBÓ ÏL ˙È·¯Ú26˙lÙzL ÈÙÏ , «¿ƒ∆»≈«»¿«»¿ƒ∆¿ƒ«

˙eL¯ ˙È·¯Ú27‡¯˜iL „·Ï·e ;dpÓÊa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡ , «¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒƒ¿«»ƒ¿«∆ƒ¿»
ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ dpÓÊa ÚÓLŒ˙‡È¯˜28. ¿ƒ«¿«ƒ¿«»««≈«»ƒ

לדרך.21) לצאת צריך שהיה שעיקר 22)כגון אףֿעלֿפי
החמה. הנץ משעת ע"א.23)מצוותה ל, ברכות

מחוייב.24) אינו אבל הוא, מנחה 25)יכול זמן מסוף
ולרבי  הואיל שעה, רבעי ושלשה שעות בעשר שהוא קטנה
מכאן  להתחיל לו מותר - מנחה זמן סוף הוא זה יהודה
עליו  שיקבל וצריך כז:). (ברכות מעריב תפילת והלאה
(שם). ואילך שעה מאותה מלאכה יעשה שלא שבת קדושת

ואין 26) חול. ועושהו בקודש כמקצר שנראה אףֿעלֿפי
כגון: מצוה, לדבר אנוס שהוא במי אלא אמורים, הדברים
חתן  עסקי על או המת, עסקי על התחום על להחשיך שצריך
בעשיית  אסור וכן הנר; על מברך ואינו מבדיל והוא וכלה.
אינו  - מצוה לדבר שלא אבל הכוכבים. צאת עד מלאכה
הובא  גאון, האי (רב הכוכבים יציאת עד חול של מתפלל
שם). לברכות ב'תוספות' וכן רצ"ג; סימן או"ח, ב'טור'

אבל 27) בשבת, שבת מוצאי תפילת על רק מוסב זה
מצוה  שהרי - זה בטעם צורך אין שבת, בערב שבת לתפילת
סוף  היא זו ששעה ומכיון הקודש, על מחול להוסיף היא
תפילת  בה להתפלל לו ראוי יהודה, לרבי קטנה מנחה

שבת. של ה"א:28)מעריב א, פרק ברכות ירושלמי
ידי  יצא לא - הכוכבים) צאת (לפני לכן קודם "הקורא

חובתו".

.Á- Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰lÙz ÔÓÊ ÂÈÏÚ ¯·ÚL ÈÓ Ïk»ƒ∆»«»»¿«¿ƒ»¿…ƒ¿«≈
‰w˙ BÏ ÔÈ‡ ,„ÈÊÓa29‚‚BLa .ÌlLÓ BÈ‡Â ,30B‡ , ¿≈ƒ≈«»»¿≈¿«≈¿≈

ÌlLÓ - „e¯Ë B‡ Òe‡ ‰È‰L31ÔÓÊa ‰lÙz d˙B‡ ∆»»»»¿«≈»¿ƒ»ƒ¿«
,dpÓÊaL ‰lÙz ÌÈc˜Óe ;dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰lÙz¿ƒ»«¿»»«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«»

ÔÈÓeÏLz‰ ˙‡ Ïlt˙Ó ‰È¯Á‡Â32. ¿«¬∆»ƒ¿«≈∆««¿ƒ

(קהלת 29) לתקון יוכל לא מעוות ז"ל: חכמינו אמרו ועליו
תפילה  או ערבית, של תפילה (במזיד) שביטל זה - טו) א,

כו.). (ברכות שחרית להתפלל.30)של ששכח
שחייב.31) מה הפורע שם.32)כאחד
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.ËÈˆÁ ¯·ÚÂ ,˙È¯ÁL Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË ?„ˆÈk33 ≈«»»¿…ƒ¿«≈«¬ƒ¿»«¬ƒ
˙lÙz - ‰BL‡¯ :ÌÈzL ‰ÁÓ Ïlt˙È - ÌBi‰«ƒ¿«≈ƒ¿»¿«ƒƒ»¿ƒ«
Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË .˙È¯ÁL ÈÓeÏLz - ‰iM‰Â ,‰ÁÓƒ¿»¿«¿ƒ»«¿≈«¬ƒ»»¿…ƒ¿«≈

ÌÈzL ˙È·¯Ú Ïlt˙È - ‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú ‰ÁÓ34: ƒ¿»«∆»¿»««»ƒ¿«≈«¿ƒ¿«ƒ
‰ÚË .‰ÁÓ ÈÓeÏLz - ‰iLe ,˙È·¯Ú - ‰BL‡ƒ̄»«¿ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿»»»
Ïlt˙Ó ,¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL „Ú ˙È·¯Ú Ïlt˙‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«≈«¿ƒ«∆»»««««ƒ¿«≈
- ‰iM‰Â ,˙È¯ÁL - ‰BL‡¯ :ÌÈzL ˙È¯ÁL«¬ƒ¿«ƒƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ»

˙È·¯Ú ÈÓeÏLz35. «¿≈«¿ƒ

הגיע 33) שאז שעה חצי ועוד היום חצי אלא דוקא, לאו
זמן  עדיין הגיע שלא כיון כן, לא שאם מנחה; זמן כבר
(כסףֿמשנה). מנחה? תפילת ראשונה יתפלל איך מנחה,

אומרים 34) אנו ואין 'שמונהֿעשרה'. תפילת פעמים שתי
וכל  הוא, רחמים - תפילה כי קרבינו", בטל יומו "עבר

כו.). (ברכות הוא זמנו מתפלל שהוא אם 35)אימת אבל
להתפלל  בערב חוזר אינו - ביומו מוסף התפלל ולא טעה
ואיך  היום, קרבינות הזכרת אלא אינו מוסף שהרי שתים,
('הגהות  זמנם? עבר שכבר היום קרבינות את בערב יזכור

שם). ברכות ה'תוספות', בשם מיימוניות'

.È‰lÙ˙ ‡ÏÂ BÊ ‰lÙ˙ ‡Ï ,Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË»»¿…ƒ¿«≈…¿ƒ»¿…¿ƒ»
.„·Ïa ‰B¯Á‡ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ - dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»≈¿«≈∆»«¬»ƒ¿»
- ‰ÁÓ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ‡Ï ,Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË ?„ˆÈk≈«»»¿…ƒ¿«≈…«¬ƒ¿…ƒ¿»
‰B¯Á‡‰Â ,˙È·¯Ú - ‰BL‡¯ :ÌÈzL ˙È·¯Ú Ïlt˙Óƒ¿«≈«¿ƒ¿«ƒƒ»«¿ƒ¿»«¬»
,ÔÈÓeÏLz dÏ ÔÈ‡ ˙È¯ÁL Ï·‡ .‰ÁÓ ÈÓeÏLz -«¿≈ƒ¿»¬»«¬ƒ≈»«¿ƒ

dpÓÊ ¯·Ú ¯·kL36.˙BlÙz ¯‡La ÔÎÂ . ∆¿»»«¿«»¿≈ƒ¿»¿ƒ

ארוכה 36) לשהיה תשלומים שיועילו בתלמוד מצינו שלא
טעה  אם והואֿהדין שם), (ברכות ה'תוספות' דעת וכן כזו,
בזמנה; מנחה תפילת והתפלל שחרית, התפלל ולא
תשלומין, לה אין - שחרית התפלל שלא נזכר ובשלישית
בתפילה  אלא תשלומין תיקנו שלא כלֿכך; ששהה כיון
ההם, המקרים שבכל להעיר: וראוי (לחםֿמשנה). הסמוכה

ב" להתפלל רוצה „·‰אם ˙¯Â˙ כפי דבר, בה ושיחדש "
כן  לעשות ונכון בידו, הרשות - ה"א) (פ"א, לעיל המבואר

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÔÈÙÒeÓ ÏLÂ ‰ÁÓ ÏL ,˙BlÙ˙ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰37 »¿»»¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¿∆»ƒ
ÏL Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â ,‰ÁÓ ÏL Ïlt˙Ó -ƒ¿«≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿«≈∆

ÔÈÙÒeÓ38,Ôk ¯eaˆa ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ,‰¯BnL ÈÓ LÈÂ . »ƒ¿≈ƒ∆∆∆≈ƒ¿ƒ≈
eÚËÈ ‡lL È„k39. ¿≈∆…ƒ¿

התפלל 37) לא ועדיין מנחה, תפילת זמן שהגיע כגון
מוסף. היא 38)תפילת מנחה שתפלת ע"א. כח, ברכות

והלכה  תדירה, אינה מוסף ותפילת יום), בכל (נוהגת תדירה
קודם". תדיר - תדיר ושאינו "תדיר ויבואו 39)היא:

תפילת  מנחה, זמן שיגיע קודם אפילו אחר, ביום להקדים
שאנו  המנהג את לתרץ רבינו ונתכוין מוסף. לתפילת מנחה
אפילו  למנחה מוסף תפילת להקדים הכיפורים ביום נוהגים
והעיר  יטעו". "שלא כדי שזה - מנחה זמן הגיע כשכבר
בפיוטים  הכיפורים ביום לקצר שמהראוי הכסףֿמשנה:
זמן  שיגיע קודם מוסף להתחיל כדי שחרית, שבתפילת

מנחה. תפלת

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במקום 1) המהלך התפילה; את המעכבים דברים חמישה

יתפלל. מה סכנה

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰lÙz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒ»««ƒ
˙¯‰ËÂ ,‰Â¯Ú‰ ÈeqÎÂ ,ÌÈ„È ˙¯‰Ë :dpÓÊ ÚÈb‰L∆ƒƒ«¿«»»√«»«ƒ¿ƒ»∆¿»¿»√«

ÌÈÊÙBÁ‰ ÌÈ¯·„e ,‰lÙz ÌB˜Ó2.·l‰ ˙eÎÂ ,B˙B‡ ¿¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ¿«»««≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

iEQke ,micId zxdh . . dNtYd z` oiaMrn mixaC dXng£¦¨§¨¦§©§¦¤©§¦¨¨¢©©¨©¦§¦
zpEke ,FzF` oiftFgd mixacE ,dNtYd mFwn zxdhe ,dexrd̈¤§¨§¨¢©§©§¦¨§¨¦©§¦§©¨©

."aNd©¥

הלב  בכוונת שהעיכוב משמע שמכאן בזה השקו"ט ידועה
שכתב  למה בסתירה הוא וא"כ כולה התפילה לכל נוגע
יחזור  לבו, את כיון ולא שהתפלל "מי שלאח"ז בהלכות
אינו  שוב ראשונה בברכה לבו את כיון ואם בכוונה, ויתפלל
בברכה  אלא מעכבת אינה התפלה שכוונת היינו צריך"

ראשונה.
הכללי  הגדר גדרים: שני ישנם הלב בכוונת בזה: והביאור
שישנם  דרך על זו. תפילה של הפרטי וגדרה תפילה של
הכללי  הגדר שמצד שמים מלכות עול בקבלת גדרים שני
ה', ציווי עול קבלת בגלל שנעשות המצוות בכל תנאי הוא
עול  קבלת הוא שמע קריאת מצות של הפרטי גדרה אבל
מצוות  עול וקבלת ראשונה) (בפרשה שמים מלכות
הוא  בק"ש עול הקבלת שרגש ומובן שניה). (בפרשה

המצוות. כל בקיום הקב"ע רגש מאשר אחר באופן
הלב" ש"כוונת זה בתפילה: הלב כוונת בעניין הוא כמו"כ
בגדרה  הוא התפילה את המעכבים מהדברים אחד היא
"טהרת  כגון כאן שנמנו הדברים כשאר התפילה של הכללי
לתפילה  הראוי במקום להתפלל שצריך התפלה" מקום
ראוי  יהיה שהלב הכללי בגדרה הלב" "כוונת ועד"ז
כוונת  היא "כיצד שלאח"ז בהלכה שממשיך כפי לתפילה
כאלו  עצמו ויראה המחשבות מכל לבו את שיפנה הלב
כל  במשך להיות צריכה זו וכוונה השכינה" לפני עומד הוא

התפילה.
צריך" אינו שוב ראשונה בברכה לבו כיון ש"אם שכתב ומה
שצריכה  ראשונה") ("ברכה פרטית בתפילה כוונה היינו

זו. תפילה בתוכן כוונה להיות
.'e oniq dad` xtq zekln oii

שהוא 2) כגון: בתפילתו, ונמהר נחפז להיות אתו המביאים
י). (הלכה בסמוך כמבואר לנקביו, צריך

.·˜¯t‰ „Ú ÌÈÓa ÂÈ„È ıÁB¯ ,„ˆÈk ÌÈ„È ˙¯‰Ë3 »√«»«ƒ≈«≈»»¿«ƒ««∆∆
Ïlt˙È Ck ¯Á‡Â4ÔÓÊ ÚÈb‰Â C¯ca Cl‰Ó ‰È‰ . ¿««»ƒ¿«≈»»¿«≈«∆∆¿ƒƒ«¿«

ÌÈn‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰ Ì‡ - ÌÈÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰lÙz¿ƒ»¿…»»«ƒƒ»»≈≈««ƒ
„Ú CÏB‰ ,‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙BÓL Ì‰L ,ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ∆≈¿«¬»ƒ«»≈«

Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,ıÁB¯Â ÌÈn‰ ÌB˜Ó5BÈa ‰È‰ . ¿««ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈»»≈
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¯ÙÚ· B‡ ¯B¯ˆa ÂÈ„È Áp˜Ó - Ôk ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈn‰ ÔÈ·e≈««ƒ≈«≈¿«≈«»»ƒ¿∆»»
‰¯B˜· B‡6.Ïlt˙Óe ¿»ƒ¿«≈

מ"ג;3) פ"ב, ידים מס' (וראה והזרוע, היד כף חיבור מקום
קו:). ו):4)חולין כו, (תהלים שנאמר ע"א. טו, ברכות

רבינו  וכתב ה'. מזבחך את ואסובבה כפי, בנקיון ארחץ
בין  ידיו הנוטל "כל ב): הלכה ו, פרק ברכות (הלכות

ÏÈÙ˙Ï‰לאכילה ÔÈ· במצותיו קדשנו אשר תחילה: מברך -
כשאין  אף - היא חובה זו ונטילה ידים". נטילת על וצונו
- פת לאכילת ידיו ליטול צריך שהוא כשם מלוכלכות, ידיו

(כסףֿמשנה). נקיות שידיו וכן 5)אף שם; ברכות
ע"א. מו, הגירסא:6)בפסחים טו.) (ברכות ובגמרא

ובקסמית". ובצרור "בעפר,

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na7ÂÈÙÏ ?8‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»¬»ƒ»»
¯ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÂÈ¯BÁ‡Ï ÌÈn‰ ÌB˜Ó¿««ƒ«¬»≈¿«¿ƒ«¬…
¯˙BÈ ÌÈn‰ ÔÓ ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ .ÏÈÓ „Ú ‡l‡ ,ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»∆»«ƒ¬»ƒ»«ƒ««ƒ≈

¯ÊÁÏ ·iÁ BÈ‡ -9‰na .Ïlt˙Óe ÂÈ„È Áp˜Ó ‡l‡ , ≈«»«¬…∆»¿«≈«»»ƒ¿«≈«∆
ÂÈ„È ‡l‡ ‰lÙ˙Ï ¯‰ËÓ BÈ‡L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆»»»
Ï·‡ ;˙È¯ÁL ˙lÙzÓ ıeÁ ˙BlÙz ¯‡La ?„·Ïaƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ««¬ƒ¬»

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB¯ ,˙È¯ÁL10.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â «¬ƒ≈»»»»¿«¿»¿««»ƒ¿«≈
„·Ïa ÂÈ„È Áp˜Ó - ÌÈn‰ ÔÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ««ƒ¿«≈«»»ƒ¿»

.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"eilbxe eici eipR ugFx - zixgW la`." £¨©£¦¥¨¨¨¨§©§¨

המגדל  ותירץ למה" רגליו ידעתי "לא בראב"ד עליו והשיג
במה  דפרק בברייתא שנוי אותו מצאתי תלמידו "ואני עז
משום  קונהו בשביל ורגליו ידיו פניו אדם רוחץ . . טומנין
שבוודאי  כתב משנה" ו"בכסף למענהו". ה' פעל כל שנאמר
בתפילה  מדברת שאינה כיון אלא, זו ברייתא הראב"ד ראה
עצמו, ליפות כדי ורגליו ידיו פניו לרחוץ בהיתר אם כי

למה". רגליו ידעתי "לא וכתב הרמב"ם על הקשה
כת"י  גרסת פי על הרמב"ם שיטת לבאר הוסיפו האחרונים

שבת הכון בש "ס שנאמר משום ורגליו ידיו פניו "רוחץ שם
כך  גרס שהרמב"ם כו'", פעל כל . . ישראל אלקיך לקראת
אלקיך  לקראת הכון "שנאמר משום היא זו שרחיצה בש"ס
ואילו  תפילה, לענין שנוי' שהברייתא מפרש ולכן ישראל"
"כל  הפסוק רק הובא שבא שלפנינו הגרסא היתה לראב"ד
לענין  הברייתא כוונת שאין פירש ולכן למענהו" ה' פעל

עצמו. את ליפות ההיתר לעניין אלא תפילה
צ"ל: שא"כ אלא

לחידוש  המקור שהוא הפסוק את כאן הביא לא מדוע א.
לקמן  שהביאו ע"ד ישראל" אלקיך לקראת "הכון – זה דין

קרי. בעל תפילת לענין
תפילת  בין לכאורה חילוק אין בברייתא זו גרסא לפי ב.
אלקך  לקראת "הכון צ"ל בהם שגם וערבית למנחה שחרית

בשחרית. רק זה דין כתב ומדוע ישראל"
כשל  הוא הרמב"ם של שטעמו ביאר הכהן" "ושב בשו"ת
אנו  שבשחר "לפי בשחרית החיוב בטעם שכתב: הרשב"א
להתקדש  צריכים אנו ולפיכך . . חדשה כברי' נעשים
מן  ידיו שמקדש ככהן הכלי מן ידינו וליטול בקדושתו
צריך  כהן ו"כל שהואיל מבאר ועפ"ז עבודתו" קודם הכיור
רגליו  תיקנו לא לכן העבודה קודם ורגליו ידיו לקדש

הן". שעסקניות מפני ידים נטילת רק תפילות בשאר
הביא  ברשב"א, הנ"ל מהטעם התפילה לפני נט"י דין והנה,
אינו  "אפילו שהוסיף אלא נט"י בהלכות בשו"ע אדה"ז
היא  שהנטילה והיינו שעות" כמה לאחר עד להתפלל רוצה
רק  החיוב כתב ובנוסף, היום, עבודת לכל כללית הכנה
וי"ל  דכהן. לקידוש שייך החיוב שטעם אף הידים לרחיצת
גו' ובניו אהרן "ורחצו ובחיוב זב"ז, תלויים השינויים ששני

עניינים: שני ישנם גו' ורחצו
הרמב"ן  (כמ"ש זו רחיצה טעם מעלה,א: של כבוד "דרך (

כו'" ידיו רוחץ כו' לשרתו המלכים לשולחן הקרב כל כי
בגדר  שהיא אלא כפשוטה ידיו רחיצת רק שאינה והיינו

טבילה. שע"י מטומאה טהרה כמו טהרה
ידים  "קידוש חז"ל ומלשון "ויקדשון" התרגום כלשון ב:
שיש  אלא בלבד טהרה של ענין זה שאין משמע, ורגלים"

זו. רחיצה ע"י קדושה תוס' כאן
ולרגלים  לידים אחד דין ישנו טהרה לענין בניהם: והנפק"מ
טהרה  לענין כך גופו, כל לטבול צריך שבטבילה וכשם
לחצאין, טהרה ואין אחת כמציאות הם והרגלים הידים
בידים  עיקרו ורגלים ידים שבקידוש קדושה דין משא"כ

המקדש. עבודות בפועל נעשות שבהן
שו"ת  (לפירוש ברמב"ם ההלכה בין החילוק יובן מעתה
רחיצת  הרמב"ם לדעת אדה"ז: בשו"ע והדין הכהן) ושב
ידים  שבקידוש טהרה מעין היא הזה בזמן כו' הידים
התפלה" את (ש)מעכבים דברים "חמשה וכלשונו: ורגלים

די טהרת – אינו שלשחרית מוסיף גופא ובזה כו'" ידים
כקידוש  ורגליו פניו רחיצת גם צ"ל אלא הידים בטהרת

במקדש. עבודתו לפני הכהן של ורגלים ידים
אינה  זו שתקנה הרשב"א, דברי בפירוש ס"ל האדה"ז אבל
הרשב"א  בלשון וכמודגש קדושה, מצד אם כי טהרה מצד

צריכים אנו מן להתקדש "לפיכך ידינו וליטול בקדושתו
ולכן  טהרה של לשון הזכיר ולא כו'", שמקדש ככהן הכלי
בקידוש  שגם כיון בלבד ידים בקידוש מתקיים שזה ס"ל

בידים. הקידוש עיקר הי' שבמקדש ורגלים ידים
התפלות  מפני הוא לרמב"ם בניהם: החילוק יסוד וי"ל
הכהן  עבודת כעין היא ותפילה תיקנום קרבנות שכנגד
כי  הגברא מצד בעיקר הוא שבו טהרה שדין במקדש
הוא  קדושה דין משא"כ לעבודה. ראוי אינו טהור שאינו
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קדושת עבודה המקדש מצד עושה או שנכנס שקודם
שהיא  הרמב"ם טעם וזהו קדושה. של במצב צ"ל במקדש

תמ  במקום שהתפילה זה אבל טהרה ממשיך מעין אינו ידין
טהרת  מצד רק היא וההשוואה כבמקדש קדושה עליו
וקדושה  קודם ממצב יציאת היא טהרה בנוסף, הגברא.
החיוב  תוכן הרמב"ם שלשיטת וכיון עתידי לענין הכנה היא
ישראל" אלקך לקראת "הכון הפסוק הביא לא טהרה הוא

עתידי. לענין הכנה שמשמעותו
תפילה  מצד אינו הכהן לעבודת הדמיון לאדה"ז משא"כ
עיפה  נשמתו מפקיד שהאדם מפני אלא קרבן שבמקום
השי"ת, את לעבוד כדי ורגועה חדשה לו מחזירה והקב"ה
היא  טהרה כי טהרה בגדר הרחיצה שאין ס"ל זה ומטעם
היום, כל עובד שאדם זה משא"כ מסויימת לעבודה הכנה
בכדי  שאינה ורגלים ידים שבקידוש קדושה דין מעין שזהו
לעבוד  שיוכל בכדי הקודם ממצבו ולהבדילו לטהרו
סבר  ולכן ושירות, ועבודה הכשרה כעין הוא אלא ולשרת,

קדושה  היא זו רחיצה .שגדר
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המים.7) מקום עד מילין ד' ללכת שהמים 8)שמחוייב
שלפניו. בדרך הגמרא 9)נמצאים וגירסת ע"א. טו, ברכות

חוזר"; - ממיל פחות חוזר, אינו - "מיל היא: שלפנינו
אבל  חוזר, אינו ממיל "יותר לו: היתה אחרת גירסא ורבינו
מדת  רומית: בלשון - מיל צ"ב). סי' או"ח, (ב"י חוזר" מיל
אמה  ואלפים אמות, שתי - והפסיעה פסיעות. אלף של ארץ
ה'ערוך'. עלֿפי מ"ח), פ"ו, (יומא במשנה ונזכר המיל, -

יום 10) בכל ורגליו ידיו פניו אדם "רוחץ ע"ב: נ, שבת
(כלומר, למענהו" ה' פעל כל שנאמר: משום קונו, בשביל
יותר  קונו" "כבוד לך שאין רבינו: וסובר לכבודו), ברא הכל
בתפילת  זו רחיצה ותיקנו רוקח). (מעשה התפילה מבשעת
חדשה, כבריה נעשים אנו שבשחר לפי - בלבד שחרית
אמונתך, רבה לבקרים חדשים כח): ג, (איכה ככתוב
לשרתו  לכבודו, מחדש שבראנו לה' להודות אנו וצריכים
קצ"א). סימן תשובה הרשב"א (מלשון בשמו ולברך
לרחוץ  לו למה כלומר: למה? רגליו ושואל: משיג והראב"ד
יחפים, בו שהולכים במקום מדבר רבינו אולם רגליו? את
רגליו  שאין במקום אבל ה), הלכה (פ"ה, לקמן וכמבואר

אבן'). ('טורי ברחיצתן צורך אין - מגולות

.„ÔÈ¯B‰hk „·Ïa Ô‰È„È ÔÈˆÁB¯ ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ¬ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿ƒ
ÌÈÏÏt˙Óe11ÏaËÏ Ì‰Ï ¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆∆¿»»∆ƒ¿…

¯·Îe .˙·kÚÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡ ,Ô˙‡ÓhÓ ˙BÏÚÏÂ¿«¬ƒÀ¿»»≈«¿ƒ»¿«»∆¿»
e¯‡a12„·Ïa È¯˜ŒÏÚa ‡¯˜È ‡lL Ôw˙ ‡¯ÊÚL , ≈«¿∆∆¿»ƒ≈∆…ƒ¿»««∆ƒƒ¿»

ÏaËiL „Ú ‰¯B˙ŒÈ¯·„a13Œ¯Á‡ e„ÓÚL ÔÈcŒ˙È·e ; ¿ƒ¿≈»«∆ƒ¿…≈ƒ∆»¿««
‰lÙ˙Ï Û‡ eÈ˜˙‰ Ôk14È¯˜ŒÏÚa Ïlt˙È ‡lL , ≈ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆…ƒ¿«≈««∆ƒ

eÚ‚ ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÈtÓ ‡ÏÂ .ÏaËiL „Ú „·Ïaƒ¿»«∆ƒ¿…¿…ƒ¿≈À¿»¿»√»»¿
d·15ÌÈÈeˆÓ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ eÈ‰È ‡lL È„k ‡l‡ , »∆»¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ

Ì‰È˙BL Ïˆ‡16ÌÈÏB‚¯˙k17ewz ‰Ê ÈtÓe , ≈∆¿≈∆¿«¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿
.ÔÈ‡Óh‰ ÏÏkÓ e‰e‡ÈˆB‰Â ,Bc·Ï È¯˜ŒÏÚ·Ï ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿««∆ƒ¿«¿ƒƒ¿««¿≈ƒ

טבילה,11) צריכים וכו' קרי שראה "זב מ"ו: פ"ג, ברכות
הכל  - קרי ראה לא שאילו משם, משמע פוטר", יהודה ורבי
זובו  מחמת טומאתו למרות טבילה, צריך שאינו מודים

שם). ה"ח.12)(הרי"ף, פ"ד, שמע קריאת הלכות
בה 13) החמיר ראש, קלות מחמת לו באה זו שטומאה מפני

שם). וברש"י כב. לתפילה,14)(ברכות גזר לא עזרא כי
לטבילה  מים ימצא לא ושמא ותחנונים, רחמים שהיא משום
פ"ג, (ברכות בירושלמי אמרו וכן מלהתפלל. נמנע ונמצא
הטבילה  את התקינו לא עצמן כל חייא, רבי "אמר ה"ד):
שהוא  לו אומר אתה שאם תורה. תלמוד מפני אלא הזאת
ואעשה  אלך אומר: הוא אף טבילה) בלא (ללמוד מותר
אבן' 'טורי ובעל שם). פנים' (ב'מראה וראה וכו'. צרכי
עזרא  כלומר: לתפילה", "אך וגורס "אף", תיבת כאן מגיה
- לתורה בטלוה שאחריו וביתֿדין ולתפילה, לתורה תיקן
לתפילה. אך והעמידוה - טומאה מקבלים תורה דברי שאין
הכסףֿמשנה  דעת גם והיא (פ"ג). לברכות הרי"ף סובר וכן
(ה"ה), בסמוך עצמו רבינו מדברי לדבריו סמוכין ויש כאן.

שנבאר. טומאה,15)כמו מקבלים תורה דברי אין שהרי
ה"ח). פ"ד, ק"ש (הלכות לעיל טורח 16)כמבואר ומשום

ימנעו. לא 17)טבילה, שהתרנגול אריסטו, בספרי וכתוב
לעולם. תאוותו ישביע

.‰·Ê elÙ‡L ,BÊ ‰wz ÔÓÊa ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒƒ¿««»»∆¬ƒ»
È¯˜ ‰‡¯L18˙·ÎL ‰ËÏtL ‰cÂ ,19˙LnLÓe ,Ú¯Ê ∆»»∆ƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«¿«∆∆

‰cŒÌc ‰˙‡¯L20ÔÎÂ ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ , ∆»¬»«ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿≈
ÔÈ‡ÓË Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,È¯w‰ ÈtÓ ‰lÙ˙Ï21ÔÎÂ ; ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«∆ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ¿≈

Ô˙B ÔÈc‰22ÈtÓ ‡l‡ ,‰¯‰Ë ÈtÓ BÊ ‰ÏÈ·Ë ÔÈ‡L , «ƒ≈∆≈¿ƒ»ƒ¿≈»√»∆»ƒ¿≈
„ÈÓz Ô‰È˙BL Ïˆ‡ ÔÈÈeˆÓ eÈ‰È ‡lL ,‰¯Êb‰23. «¿≈»∆…ƒ¿¿ƒ≈∆¿≈∆»ƒ

‡lL ÈÙÏ ,‰lÙz ÏL BÊ ‰wz Ìb ‰ÏËa ¯·Îe¿»»¿»««»»∆¿ƒ»¿ƒ∆…
„ÓÚÏ ¯eava ÁÎ ‰È‰ ‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÎ· ‰ËLÙ»¿»¿»ƒ¿»≈¿…»»…««ƒ«¬…

da24. »

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"lkA dhWR `NW itl ,dNtY lW Ff dpTY mB dlhA xakE§¨¨§¨©©¨¨¤§¦¨§¦¤Ÿ¨§¨§¨
l`xUi." ¦§¨¥

הטבילה  תקנת הרמב"ם ביטל לא מעולם אעפ"כ,
שאע"פ  משולם ב"ר פינחס לרבי הידועה וכתשובתו
לא  מעולם התפילה, את מעכבת אינה שטבילה שפסק

עזרא. טבילת ביטל
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הוא 18) טמא שהרי מזובו, מטהרתו לקריו טבילתו שאין
זובו. מחמת ימים ימים 19)שבעת שלשה בתוך

קרי. כטומאת מטמאתה שפליטתה אחרי 20)לתשמישה,
טמאים 21)התשמיש. עדיין - לקרים טבילתם אחרי ְְִָשגם

האחרת. טומאתם מחמת ימים שבעת שלמרות 22)הם
לקרים. יטבלו הנשארת, חכמים 23)טומאתם חילקו ולא ְְִָ

לקרי. קרי לעיל 24)בין בביאורנו וראה ע"א. כב, ברכות
"וכבר  כאן: רבינו מלשון ה"ח). (פ"ד, שמע קריאת הלכות

ÂÊ ‰˜˙ Ì‚ ‰ÏË· שבהלכה אבן' ה'טורי כדברי משמע "
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ואחרֿכך  לתורה, עזרא תקנת ביטלו שמקודם הקודמת,
לתפילה. הטבילה גם ביטלו

.ÂÈ¯˜ŒÏÚa ÔÈ‡L ,„¯ÙÒ·e ¯ÚLa ËeLt ‚‰Óƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»«∆≈««∆ƒ
ÌÈna B¯Na Ïk ıÁB¯L „Ú Ïlt˙Ó25ÔBk‰' ÌeMÓ , ƒ¿«≈«∆≈»¿»««ƒƒƒ

'Ï‡¯NÈ EÈ‰Ï‡ ˙‡¯˜Ï26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿«¡…∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ
È¯˜ ‰‡¯L ‰ÏBÁ Ï·‡ ;ÏÚaL ‰ÏBÁ· B‡ ‡È¯·a¿»ƒ¿∆∆»«¬»∆∆»»∆ƒ

BÒ‡Ï27‰ˆÈÁ¯‰ ÔÓ ¯eËt ,28‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,29Â .ÔÎ ¿»¿»ƒ»¿ƒ»¿≈»∆ƒ¿»¿≈
Ô‰a ÔÈ‡ - Ú¯ÊŒ˙·ÎL ‰ËÏtL ‰cÂ È¯˜ ‰‡¯L ·Ê»∆»»∆ƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«≈»∆

‚‰Ó30Ô‰È„È ÔÈˆÁB¯Â ÔÓˆÚ ÔÈÁp˜Ó ‡l‡ , ƒ¿»∆»¿«¿ƒ«¿»¿¬ƒ¿≈∆
.ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ

(כב.).25) בברכות כמבואר קבים, כלומר:26)בתשעה
זאת  בכל לתפילה. טבילה של תקנה בטלה שכבר אףֿעלֿפי
כבוד  משום גופם כל את לרחוץ עצמם על הם מחמירים
ה'. לפני בעמדנו וטהרתו הגוף הכנת הדורשת התפילה,

כג.). ברכות לילה.27)(וראה מקרה כגון רצונו, נגד
גם 28) לפיכך מכלום, פטור היה התקנה ביטול לפני גם כי

(כסףֿמשנה). בו החמירו לא התקנה ביטול אחרי
שהחולה 29) שהוא, מקום באיזה כשנהגו אפילו כלומר:

כי  בטל, והוא זו למנהג תוקף אין - ירחץ לאנסו קרי שראה
פטור  היה התקנה בזמן וגם הואיל הוא, שטות מנהג
שרוחץ  ודאי - לאנסו שראה הבריא אבל ומרחיצה. מטבילה
בריא  בין לחלק שיש והמקור וספרד. שנער מנהג לפי הוא,

ע"ב. כב, ברכות במס' הוא וכו', אינם 30)לחולה כלומר:
בטומאתם, ישארו הרחיצה אחרי וגם הואיל לרחוץ. נוהגים
באיזה  נהגו אם אבל וכו'. מקנחין אלא לרחוץ נהגו לא
בזמן  שהרי תוקף, לו ויש בטל מנהג זה אין - לרחוץ מקום

(לחםֿמשנה). בטבילה. מחוייבים היו התקנה

.ÊB˙Â¯Ú ‰qkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ?„ˆÈk ‰Â¯Ú‰ Èeqkƒ»∆¿»≈«««ƒ∆ƒ»∆¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ÔÈqÎnL C¯„k31„Ú Ïlt˙È ‡Ï - ¿∆∆∆¿«ƒƒ¿ƒ«¿«…ƒ¿«≈«

BaÏ ˙‡ ‰qÎiL32ÔÈ‡Â Ò‡pL B‡ ,BaÏ ‰qÎ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«∆∆ƒ¿ƒ…ƒ»ƒ∆∆¡«¿≈
.‡ˆÈ ,Ïlt˙‰Â B˙Â¯Ú ‰qÎÂ ÏÈ‡B‰ - ‰qÎÈ ‰na BÏ«∆¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ¿«≈»»

.‰NÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏe¿«¿ƒ»…«¬∆

כמבואר 31) מתניו, על חגורה עור של או בגד של שטלית
י"ז). הלכה פ"ג, שמע קריאת (הלכות ברכות 32)לעיל

לפני  כעומד עצמו להראות הוא "צריך בתפילה כי ע"א. כה,
לפני  מדבר אינו בקריאתֿשמע אבל באימה, ולעמוד המלך

שם). רש"י, (לשון המלך"

.ÁÌB˜Óa Ïlt˙È ‡Ï ?„ˆÈk ‰lÙz‰ ÌB˜Ó ˙¯‰Ë»√«¿«¿ƒ»≈«…ƒ¿«≈ƒ¿
˙Ùph‰33‡ÏÂ ,‡qk‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ,ıÁ¯n· ‡ÏÂ , «ƒ…∆¿…«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÈ‡L ÌB˜Óa ‡ÏÂ ,‰tL‡·34„Ú , »«¿»¿…¿»∆≈¿∆¿«»√»«
Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .ep˜c·iL∆ƒ¿¿∆¿»∆»»»»∆≈ƒ
ÔÈ˜ÈÁ¯nL ÌLÎe .Ba ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«≈ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ

ÌÈÏ‚¯ŒÈnÓe ‰‡BvÓ35˙i‡¯Óe ˙n‰ ÔÓe Ú¯ ÁÈ¯Â ƒ»ƒ≈«¿«ƒ¿≈««ƒ«≈≈¿ƒ«
‰Â¯Ú‰36‰lÙ˙Ï ÔÈ˜ÈÁ¯Ó Ck ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï37. »∆¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿ƒƒƒ¿ƒ»

קריאת 33) הלכות רבינו כלשון צואה, בו שיש המקום הוא
ה"ד). (פ"ג, שם 34)שמע שיש ולתלות להסתפק שיש

-35)צואה. ומלפניו מלאחריו, שהם בזמן אמות ד'

עיניו. כנגד 36)כמלוא לקרות ולא פניו להחזיר שצריך
הט"ז). (פ"ג, ק"ש הלכות לעיל הכל כמבואר הערוה,

לתפילה".37) "וכן - שם אמרו ע"א. כו, ברכות

.Ë,‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰ - BÓB˜Óa ‰‡Bˆ ‡ˆÓe Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈»»»ƒ¿ƒ¿»»
˜„· ‡lL ÈtÓ38Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ ,Ïlt˙‰ ‡lL „Ú ƒ¿≈∆…»««∆…ƒ¿«≈≈ƒ¿«≈

ÌB˜Óa39‰‡Bˆ ‡ˆÓe ‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰ .¯B‰Ë ¿»»»»≈ƒ¿ƒ»»»»
‰p˜¯ÊiL È„k ÂÈÙÏ Cl‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :Bc‚k40ÂÈ¯Á‡Ï ¿∆¿ƒ»¿«≈¿»»¿≈∆ƒ¿¿∆»¿«¬»

Â‡Ï Ì‡Â ;Cl‰È - ˙Bn‡ Úa¯‡41‰p˜lÒÈ - «¿««¿«≈¿ƒ»¿«¿∆»
ÔÈ„„ˆÏ42ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .˜ÈÒÙÈ - ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»«¿ƒ¿≈«¬»ƒ

¯ÎL Ba LiL ˙È·a ÌÈÏÏt˙Ó eÈ‰ ‡Ï43˙È·· ‡ÏÂ …»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆≈≈»¿…¿«ƒ
ÒÈ¯eÓ Ba LiL44eLetÚ ˙Úa45,Ú¯ BÁÈ¯L ÈtÓ , ∆≈¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈«

.¯B‰Ë ÌB˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«»»

(כסףֿמשנה).38) כאן ידובר טהרה" בחזקת "שאינו במקום
(39- שהתפלל "אע"פ שם: אמרו שכן ע"ב. כב, ברכות

תועבה" רשעים "זבח כזו: לתפילה וקראו תועבה". תפילתו
נז). כא, שישאירנה.40)(משלי שנהר 41)כלומר, כגון

שלפניו. הכיוון בכל צואה שיש או לפניו, מושך
ד'42) ממנה שיתרחק עד לצדדים ילך כלומר: שם. ברכות,

כנגד  ומתפלל הואיל פניו, יחזיר אל לאחריו אבל אמות;
רבינו  בשם ('פרישה', מערב נגד פניו להפוך לו אסור מזרח,

שם). לברכות, השכר 43)יונה ריח כי ע"א. סה, עירובין
וטורדו. ופירושה:44)משכרו רומית. מלה - מורייס שם.

כן  נקרא וביחוד מאכל; דבר בהם לכבוש במים ניתך מלח
('הערוך'). כבוש מדג היוצא מעלה 45)הציר כשהוא

רע. וריחו גבו על לבנוני עיפוש

.ÈCÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk B˙B‡ ÌÈÊÙBÁ‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«¿ƒ≈«ƒ»»»ƒ
- Ïlt˙‰Â ÂÈ·˜Ï CÈ¯v‰ ÏÎÂ ;Ïlt˙È ‡Ï - ÂÈ·˜Ïƒ¿»»…ƒ¿«≈¿»«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«≈

‰·ÚBz B˙lÙz46‰NÚiL ¯Á‡ Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ , ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿«≈««∆«¬∆
‰Ò¯Ù È„k BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡Â .ÂÈÎ¯ˆ47- ¿»»¿ƒ»¿«¬ƒ«¿¿≈«¿»

Ïlt˙È ‡Ï ‰lÁzÎÏ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰lÙz B˙lÙz¿ƒ»¿ƒ»¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…ƒ¿«≈
ÂÈ·˜ ˜c·ÈÂ .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜c·iL „Ú48¯ÈÒÈÂ , «∆ƒ¿…«¿»∆»∆¿ƒ¿…¿»»¿»ƒ

BÁÈk49B„¯Bh‰ ¯·c ÏÎÂ BÚÈÂ50.Ïlt˙È CÎŒ¯Á‡Â , ƒ¿ƒ¿»»»«¿»««»ƒ¿«≈

שאר 46) גם להוציא שאסור והואֿהדין ע"א. כג, ברכות
נקביו  שיהוי מחמת משוקץ שגופו זמן כל מפיו, תורה דברי

מיימוניות). ארבעה 47)(הגהות של מרחק - פרסה שם.
(צד.). בפסחים כמבואר בברכות 48)מילין, ורבותינו

תלך  כאשר רגלך שמר יז): ד, (קהלת הפסוק את דרשו (שם)
עומד  שאתה בשעה נקביך "שמור לומר: האלהים, בית אל

לפני". הגרון 49)בתפילה מן היוצא העבה הרוק הוא
שהוא  כל נענוע עלֿידי הפה מן היוצא הוא - ניעו בכח.
ונזכרים  וניעו") "כיחו ד"ה ג: בבאֿקמא ('תוספות'

נה:). (נדה בתפילתו.50)בברייתא אותו ומפריע

.‡È˜‰bL ÈÓ51˜‰Ùe52LhÚ˙Â53Ì‡ - B˙lÙ˙a ƒ∆ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ
Ïlt˙iL Ì„˜ BÙeb ˜„a Ì‡Â ;‰‚Ó ‰Ê È¯‰ ,BBˆ¯Ïƒ¿¬≈∆¿À∆¿ƒ»«…∆∆ƒ¿«≈

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - BÒ‡Ï ‡·e54B˙lÙ˙a ˜¯ BÏ ÔncÊ . »¿»¿≈¿»¿ƒ¿«≈…ƒ¿ƒ»
¯ÚËˆÓ ‰È‰ Ì‡Â .B„‚·a B‡ B˙ÈlËa BÚÈÏ·Ó -«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿«≈

CÎa55B„È· B˜¯BÊ -56¯ÚËˆÈ ‡lL È„k ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ¿»¿¿»«¬»¿≈∆…ƒ¿«≈
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„e¯Ë ‡ˆÓÂ ‰lÙza57,‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‡ˆÈ . «¿ƒ»¿ƒ¿»»»»ƒ∆«ƒ¿«»
„Ú ‰‰BL - BzÚ„Ï ‡lL ,‰lÙza „ÓBÚ ‡e‰Lk¿∆≈«¿ƒ»∆…¿«¿∆«

B˙lÙ˙Ï ¯ÊBÁÂ ,Áe¯‰ ‰ÏÎzL58. ∆ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿ƒ»

בקול.51) הפה דרך מהקיבה רוח פיו 52)שהוציא שפתח
שעמד  אחרי או לישון, שרוצה כאדם גדולה בהרחבה
כלומר: הקים, גו - גיהוק נוטריקון: דורשין ויש משנתו.

- פיהוק למעלה. גופו ופושט פיו מקים שפותח הקים, פה
כד.). ברכות (רש"י, התפרצות 53)הרבה הזרירה: הוא

תהל  עטישותיו י) מא, (איוב במקרא ונזכר מהנחירים, הרוח
לחולה". יפה "עיטוש : ע"ב נז, (ברכות אמרו וכן אור.

תראה 54) שלא פיו על ידו שישים אלא ע"ב. כד, ברכות
צ"ז). סימן או"ח ('טור' המלאה אנין 55)פתיחתו שהוא

בטליתו. רוקו להבליע לו וקשה בפיו,56)הדעת, לא אבל
ראש. קלות בתפילתו.57)משום לכוין יכול שאינו

ע"א.58) כד, דף ברכות, במסכת הכל

.·ÈBÈ‡Â ‰a¯‰ ¯ÚËˆÂ ,‰hÓlÓ Áe¯ ‡ÈˆB‰Ï Lwaƒ≈¿ƒ«ƒ¿«»¿ƒ¿«≈«¿≈¿≈
BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ59ÂÈ¯Á‡Ï Cl‰Ó -60Úa¯‡ »¿«¬ƒ«¿¿«≈¿«¬»«¿«

Ïk ÔBa¯" :¯ÓB‡Â ,Áe¯‰ ‰ÏÎzL „Ú ÔÈzÓÓe ˙Bn‡««¿ƒ«∆ƒ¿∆»«¿≈ƒ»
ÌÈ·˜ ez¯ˆÈ ,ÌÈÓÏBÚ‰61,ÌÈÏeÏÁ ÌÈÏeÏÁ ÌÈ·˜ »»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ¬ƒ

nÏÎe ‰t¯Á ;e˙nÏÎe e˙t¯Á EÈÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb‰ »¿»«¿»∆∆¿»≈¿ƒ»≈∆¿»¿ƒ»
BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁÂ ."e˙˙ÈÓa ‰n¯Â ‰ÚÏBz ,eÈiÁa¿«≈≈»¿ƒ»¿ƒ»≈¿≈ƒ¿

.Ïlt˙Óeƒ¿«≈

שצריך 60)להתאפק.59) מפני לפניו, מהלך אינו אבל
מהלך  היה ואם להתפלל. שהתחיל המקום כנגד פניו שיהיו
שאין  לגמרי, שפוסק כמי ודומה לאחריו מניח היה לפניו,

יונה). (רבינו לתפילתו לחזור ע"ב.61)כוונתו כד, ברכות
הלב, כגון: - חלולים והאזנים. החוטם הפה, כגון: - נקבים

שם). וברש"י ס: ברכות (ראה והמעים הכרס

.‚È- ÂÈk¯a ÏÚ ÂÈÏ‚¯ŒÈÓ eÙËÂ ‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰»»≈ƒ¿ƒ»¿»¿≈«¿»«ƒ¿»
ÌÈn‰ eÏÎiL „Ú ÔÈzÓÓ62Ì‡Â .˜ÒtL ÌB˜nÏ ¯ÊBÁÂ «¿ƒ«∆ƒ¿««ƒ¿≈«»∆»«¿ƒ

.L‡¯Ï ¯ÊBÁ - ‰lÙz‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰L»»¿≈ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿…

הובאה 62) צ"ח (סימן הרמ"א וכתשובות ע"א. כג, ברכות
חולי  לו שיש "מי כתב: ע"ח) סימן או"ח במגןֿאברהם
כדי  יעשה מה לאנסו, תמיד מטפטפים רגליו שמי האבן,
אברו, סביב בגד לו לעשות להתיר יש להתפלל? שיוכל
ויתפלל; הכנסת לבית ויכנס נקיים, יהיו העליונים והבגדים

יפסיק". - רגלים מי הטפת ובשעת

.„ÈÚa¯‡ Cel‰ È„k ‰‰BL ,ÌÈÓ ÔÈzLn‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«ƒ∆¿≈ƒ«¿«
˙Bn‡63¯Á‡ ‰‰BL - Ïlt˙‰MÓe .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â , «¿««»ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈∆««

,ÔÈzLÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ Cel‰ È„k B˙lÙz¿ƒ»¿≈ƒ«¿««¿««»«¿ƒ
ÂÈtÓ ‰lÙz‰ È¯·c ˜ÒÙiL È„k64. ¿≈∆ƒ¿…ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ

יטנפו 63) שלא רגליו מי ניצוצות משום ע"ב. כז, מגילה
ארבע 64)בגדיו. הילוך (כדי אמות, ארבע "שכל שם:

ועדיין  בפיו, (שגורה) סדורה תפילתו התפילה). אחר אמות
מרחשות.שפתי  ו

.ÂË,‰eÎa dÈ‡L ‰lÙz Ïk ?„ˆÈk ·l‰ ˙ek«»««≈≈«»¿ƒ»∆≈»¿«»»

‰lÙz dÈ‡65¯ÊBÁ - ‰eÎ ‡Ïa Ïlt˙‰ Ì‡Â ; ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«≈¿…«»»≈
Ïlt˙Óe66˙LaLÓ BzÚ„ ‡ˆÓ .‰eÎa67„e¯Ë BaÏÂ ƒ¿«≈¿«»»»»«¿¿À∆∆¿ƒ»

‡a‰ CÎÈÙÏ .BzÚc ·MÈ˙zL „Ú Ïlt˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡ -»¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ»«»
¯ˆÓ B‡ ÛÈÚ ‡e‰Â C¯c‰ ÔÓ68„Ú Ïlt˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡ , ƒ«∆∆¿»≈≈≈»¿ƒ¿«≈«

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BzÚc ·MÈ˙zL69ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‰LÈ : ∆ƒ¿«≈«¿»¿¬»ƒƒ¿∆¿»»ƒ
.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,BzÚc ¯¯˜˙˙Â ÁeiL „Ú«∆»«¿ƒ¿»≈«¿¿««»ƒ¿«≈

שער 65) הלבבות" "חובת בספרו בחיי רבינו לשון וזה
המילות  כי "ודע תשיעי) חשבון ג, (פרק הנפש חשבון
- ותפילה כלב. - במילות והעיון כקליפה, - בלשון תהיינה
בלשונו  המתפלל וכשיתפלל כרוח. - (הכוונה) והעיון כגוף;
בלא  גוף תפילתו תהיה התפילה, עיון בזולת טרוד ולבו
יען  יג): כט, (ישעיה הכתוב אמר וכן לב. בלא וקליפה רוח,
ממני  רחק ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו הזה, העם נגש כי
יאמר: נא) פרק ג, (חלק ה"מורה" בספר ורבינו וכו'. וכו'
ואתה  הכותל, אל ופניך שפתיך בהנעת תתפלל אם "אבל
אבל  לתכלית, שהגעת תחשוב לא וממכרך... במקחך חושב
אתה  קרוב ב) יב, (ירמיה בהם שנאמר למי קרוב אז תהיה

וכו'. מכליותיהם ורחוק וראה 66)בפיהם ע"ב. ל, ברכות
א). הלכה י, (פרק לקמן רבינו מיושבת.67)דברי בלתי

טו):69)מצטער.68) ח, (עזרא שנאמר ע"א. סה, עירובין
שם ונחנה אהוה אל הבא הנהר אל ÌÈÓÈואקבצם ‰˘Ï˘,

להתבונן  התחיל לא עזרא שגם הרי - וגו' בעם ואבינה
דעתו. נתישבה שאז ימים, שלשה אחרי רק הדרך מן כשבא
אנו  אין כך בין כי הזה, בזמן אלה  בכל נזהרים אנו ואין

מיימוניות). (הגהות בתפילה כ"כ מכוונים

.ÊËÏkÓ BaÏ ˙‡ ‰pÙiL ?‰ek‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ««»»∆¿«∆∆ƒƒ»
ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰ el‡k BÓˆÚ ‰‡¯ÈÂ ,˙B·LÁn‰««¬»¿ƒ¿∆«¿¿ƒ≈ƒ¿≈

‰ÈÎM‰70‰lÙz‰ Ì„˜ ËÚÓ ·LÈÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . «¿ƒ»¿ƒ»»ƒ≈≈¿«…∆«¿ƒ»
˙Áa Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,BaÏ ˙‡ ÔeÎÏ È„k¿≈¿«≈∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿««
‡NB ‰È‰L ÈÓk B˙lÙ˙ ‰NÚÈ ‡ÏÂ .ÌÈeÁ˙·e¿«¬ƒ¿…«¬∆¿ƒ»¿ƒ∆»»≈

ÈB‡NÓ71CÎÈÙÏ .BÏ CÏB‰Â BÎÈÏLÓe72·LÈÏ CÈ¯ˆ ««¿ƒ¿≈¿ƒ»»ƒ≈≈
ÌÈ„ÈÒÁ .¯ËtÈ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÙz‰ ¯Á‡ ËÚÓ¿««««¿ƒ»¿««»ƒ»≈¬ƒƒ
‰ÚLÂ ‰lÙz Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL ÔÈ‰BL eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»ƒ»»««…∆¿ƒ»¿»»

‰ÚL ‰lÙza ÔÈÎÈ¯‡Óe ,‰lÙz ¯Á‡Ï ˙Á‡73. ««¿««¿ƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»»»

תמיד 70) לנגדי ה' שויתי שנאמר: ע"א, כב, סנהדרין
ח). טז, ע"ב.71)(תהלים כט, יהא 72)ברכות שלא כדי

למשוי. עליו דומה תפילתו כאילו ע"ב.73)נראה לב, שם

.ÊÈBÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ïlt˙È Ï‡ - ¯BkL74Ì‡Â .‰ek ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿≈∆≈«»»¿ƒ
‰·ÚBz B˙lÙz ,Ïlt˙‰75Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ CÎÈÙÏ . ƒ¿«≈¿ƒ»≈»¿ƒ»≈ƒ¿«≈

kÔ˜B¯˙iL76Èe˙L .B˙e¯ÎMÓ77Ì‡Â .Ïlt˙È Ï‡ - ¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿»«ƒ¿«≈¿ƒ
‰lÙz B˙lÙz - Ïlt˙‰78BÈ‡L ‰Ê ?¯BkL ‰ÊŒÈ‡ . ƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒ»≈∆ƒ∆∆≈

ÈÙa ¯a„Ï ÏBÎÈ - ?Èe˙L .CÏn‰ ÈÙÏ ¯a„Ï ÏBÎÈ»¿«≈ƒ¿≈«∆∆»»¿«≈ƒ¿≈
LazLÓ BÈ‡Â CÏn‰79ÏÈ‡B‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ; «∆∆¿≈ƒ¿«≈««ƒ≈ƒ

BÈÈ ¯ÈÒiL „Ú Ïlt˙È ‡Ï ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙LÂ¿»»¿ƒƒ«ƒ…ƒ¿«≈«∆»ƒ≈
ÂÈÏÚÓ80. ≈»»

עליו.74) מיושבת דעתו ע"א.75)שאין סד, עירובין
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רוקח")76) "מעשה קושטא, (שונצינו, ראשונים ובדפוסים
מתרונן  כגבור הכתוב: כלשון מיינו", "כשיתרונן הנוסח:
יינו  שכרון מסיר שהוא ופירושו: סה), עח, (תהלים מיינו
יונתן: וכתרגום ששתה, בטרם שהיה כמו פקח ונעשה
שהוא  שם: פירש ורש"י חמרא. מן דמתפקח כגבור

מיינו". להקיץ בדיבור ומתגבר יין 77)"מתעורר ששתה
לשכרה. לא אבל שם.78)ושכר, מתבלבל 79)עירובין,

ושינה 80)וטועה. מיל, "דרך שם: ואמרו ע"ב. סד, שם,
כששתה  אמורים? דברים במה היין. את מפיגים - שהיא כל
טורדתו  שדרך כלֿשכן מרביעית, יותר שתה אבל רביעית;
'ו'ש'כ'ר  צ"ט): סימן (או"ח ה'טור' וכתב משכרתו". ושינה

" תיבות: ראשי ט), י, (ויקרא 'ת'ש'ת È„Î'א'ל ‰˙˘ Ì‡Â
‰·ÚÂ˙ ¯ÂÎÈ˘ ˙ÏÈÙ˙ :ÏÏÙ˙‰Ï ¯ÂÒ‡ - ˙ÈÚÈ·¯."

.ÁÈ‡ÏÂ ˜BÁN CBzÓ ‡Ï ,Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿«≈…ƒ¿¿…
‰ÁÈN CBzÓ ‡ÏÂ ,L‡¯Œ˙el˜ CBzÓ81CBzÓ ‡ÏÂ , ƒ«…¿…ƒƒ»¿…ƒ

‰¯B˙ŒÈ¯·c CBzÓ ‡l‡ ,ÒÚk CBzÓ ‡ÏÂ ,‰·È¯Ó82. ¿ƒ»¿…ƒ««∆»ƒƒ¿≈»
ÔÈc CBzÓ ‡ÏÂ83‰ÎÏ‰Â84ŒÈ¯·c Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿…ƒƒ«¬»»««ƒ∆≈ƒ¿≈

CBzÓ ‡l‡ ;‰ÎÏ‰a „e¯Ë BaÏ ‡‰È ‡lL È„k ,‰¯B˙»¿≈∆…¿≈ƒ»«¬»»∆»ƒ
˙B˜eÒt ˙BÎÏ‰ ÔB‚k ,ÔeiÚ da ÔÈ‡L ‰¯B˙ŒÈ¯·c85. ƒ¿≈»∆≈»ƒ¿¬»¿

ע"א.82)ליצנות.81) לא, בדין,83)ברכות ישיבה
בדין. שיושבים הדיינים הלכתי,84)כגון: ומתן משא

יוכל  ולא תפילתו בעת בהם להרהר ויבוא עיון, הדורש
הלכה. דין אחר: ונוסח מחלוקת 85)לכוין. בהן שאין

(שם). והרהור עיון צריכות ואינן

.ËÈÌÈ˜¯t‰ ˙BlÙz86ŒL‡¯ ÛÒeÓ ˙lÙz ÔB‚k , ¿ƒ«¿»ƒ¿¿ƒ««…
L„Á87Œ¯Á‡Â B˙lÙz ¯ÈcÒ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙B„ÚBÓ ˙lÙ˙e …∆¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿««

da ÏLkÈ ‡lL È„k ,Ïlt˙Óe „ÓBÚ Ck88Cl‰Ó ‰È‰ . »≈ƒ¿«≈¿≈∆…ƒ»≈»»»¿«≈
È„e„b ÌB˜Ó ÔB‚k ,‰kÒ ÌB˜Óa89,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ ƒ¿«»»¿¿¿≈«¿ƒ¿ƒ

:‡È‰ BÊÂ ,˙Á‡ ‰Î¯a Ïlt˙Ó - ‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â¿ƒƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿«≈¿»»««¿ƒ
‰¯ˆ˜ ÌzÚ„Â ÌÈa¯Ó Ï‡¯NÈ EnÚ ÈÎ¯ˆ"90ÔBˆ¯ È‰È . »¿≈«¿ƒ¿»≈¿Àƒ¿«¿»¿»»¿ƒ»

È„k „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔzzL ,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓƒ¿»∆¿»¡…≈∆ƒ≈¿»∆»¿∆»¿≈
·Bh‰Â ,d¯BÒÁÓ Èc ‰iÂ‚e ‰iÂb ÏÎÏe B˙Ò¯Ù«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»¿«

EÈÈÚa91"‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰NÚ92. ¿≈∆¬≈»«»¿»≈«¿ƒ»
ÏBÎÈ Ì‡Â ;Cl‰Ó ‡e‰Lk C¯ca d˙B‡ Ïlt˙Óeƒ¿«≈»«∆∆¿∆¿«≈¿ƒ»
BzÚc ¯¯˜˙˙Â ·eMÈÏ ÚÈbÓ ‡e‰LÎe .„ÓBÚ - „ÓÚÏ«¬…≈¿∆«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿
¯NÚŒ‰ÚLz ,d˙w˙k ‰lÙz Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ -≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿«»»»ƒ¿»»»

˙BÎ¯a93. ¿»

תדירות.86) ולא ידועים לזמנים פעם 87)שהן שהיא
יום. לה.).88)לשלשים (ר"ה בהן רגיל שאינו מתוך

צרכיהם.90)קבוצות.89) לפרש יודעים שאינם
התכלית 91) תהיה לא אולי בעינינו. שטוב מה לנו תתן "לא

לנו" עשה הגמור, הטוב שהוא בעיניך, הטוב אלא טובה;
עשה  במקרא: מצינו וכן מנוח), רבינו בשם (כסףֿמשנה

טו). י, (שופטים בעיניך הטוב ככל לנו ברכות 92)אתה
ע"ב. "הביננו"93)כט, תפילת בין וזה ע"א. ל, שם

ברכות  שלוש צריכה "הביננו" תפילת קצרה": ל"תפילה
אותה  ומתפלל האחרונות, ברכות ושלוש הראשונות
ומתפלל. חוזר אינו - עליו מתיישבת וכשדעתו מעומד;

- סכנה במקום אלא אותה מתפללים שאין קצרה ותפילה
ומתפלל  והאחרונות, ראשונות ברכות שלש צריכה אינה
הוא  - לביתו בא וכשהוא מעומד; ובין מהלך בין אותה

ומתפלל. חוזר

á"ôùú'ä ïåéñ à"é éùéù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בהם;1) להיזהר צריך שהמתפלל דברים שמונה

ומנהגיה. אפיים נפילת ודיניהן; וקידה כריעה השתחווייה,

.‡Ô‰a ¯‰f‰Ï Ïlt˙n‰ CÈ¯ˆ ÌÈ¯·„ ‰BÓL¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ»≈»∆
˜eÁ„ ‰È‰ Ì‡Â ,Ô˙BNÚÏÂ2Ò‡ B‡3¯·ÚL B‡ ,4‡ÏÂ ¿«¬»¿ƒ»»»∆¡»∆»«¿…
.ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ,Ô˙B‡ ‰NÚ5ÁÎÂ ,‰„ÈÓÚ :Ô‰ el‡Â »»»≈¿«¿ƒ¿≈≈¬ƒ»¿…«

Ôew˙Â ,ÌÈLeaÏn‰ Ôew˙Â ,Ûeb‰ Ôew˙Â ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ
‰ÈÂÁzL‰Â ,‰ÚÈ¯k‰Â ,ÏBw‰ ˙ÈÂL‰Â ,ÌB˜n‰6. «»¿«¿»««¿«¿ƒ»¿ƒ¿«¬»»

כמבואר 2) בהם, להיזהר לו וקשה דחוק במצב שנמצא
ב). (הלכה בו.3)בסמוך וכיוצא חולי בלי 4)מחמת
במזיד. סיבה, בפרק 5)שום המנויים הדברים כחמשת לא

לפעמים  לחזור המתפלל ועל התפילה, את המעכבין הקודם
רבינו 6)ולהתפלל. יבארם האלה הדברים שמונת כל

הבאות. בהלכות

.·„ÓÚÓ ‡l‡ Ïlt˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈk ‰„ÈÓÚ7‰È‰ . ¬ƒ»≈«≈ƒ¿«≈∆»≈…∆»»
;„ÓÚÈ ,„ÓÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ - ‰Ï‚Ú· B‡ ‰ÈÙÒa ·LBÈ≈ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ»«¬…«¬…

Â‡Ï Ì‡Â8Ïlt˙Ó ‰ÏBÁ .Ïlt˙ÈÂ BÓB˜Óa ·LÈ , »ƒ»≈≈ƒ¿¿ƒ¿«≈∆ƒ¿«≈
BzÚc ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎiL ‡e‰Â ;Bcˆ ÏÚ ·ÎBL elÙ‡9. ¬ƒ≈«ƒ¿∆»¿«≈∆«¿

Ba LÈ Ì‡ ;ÌÈÏBÁ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,·Ú¯‰Â ‡Óv‰ ÔÎÂ¿≈«»≈¿»»≈¬≈≈ƒ¿«ƒƒ≈
Ï‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ïlt˙È - BzÚc ˙‡ ÔeÎÏ ˙ÏÎÈ¿…∆¿«≈∆«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«

Ïlt˙È10,‰Ó‰a‰ ÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰ .‰zLÈÂ ÏÎ‡iL „Ú ƒ¿«≈«∆…«¿ƒ¿∆»»≈««¿≈»
„¯È ‡Ï - BzÓ‰a ÊÁ‡iL ÈÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡11, ««ƒ∆∆ƒ∆…¬¿∆¿…≈≈
MÈÓ BzÚ„ ‡‰zL È„k ,Ïlt˙ÈÂ BÓB˜Óa ·LÈ ‡l‡˙· ∆»≈≈ƒ¿¿ƒ¿«≈¿≈∆¿≈«¿¿À∆∆

.ÂÈÏÚ»»

שכתוב:7) כמו ה', עבודת היא התפילה כי ל.) (ברכות
בעמידה, להיות צריכה ה' ועבודת - לבבכם" בכל "ולעבדו
אורח  (טור לשרתו ה' לפני לעמוד ח): י, (דברים שנאמר
עשרה" "שמונה תפילת נקראת ולפיכך צ"ח). סימן חיים
טז, פרק סופרים (מסכת "עמידה" בשם: גם החכמים בפי

י"ב). יוסף 8)הלכה (בית הספינה וכן מתנועעת שהעגלה
צד). חיים בשעת 9)אורח להתפלל שלא נוהג היה ורש"י

ואמרו  מיימוניות,). (הגהות שמע קריאת רק וקרא חליו,
בבית  להתפלל אמרתי אני הוא: הקדושֿברוך אמר חז"ל:
על  התפלל - לילך יכול אתה אין ואם שבעירך; הכנסת
שתדום  ובלבד בלבבך, הרהר - יכול אתה אין ואם מיטתך;
על  בלבבכם אימרו ה): ד, (תהילים שנאמר שבך, מעבירה
שמעוני). בילקוט הובאת (פסיקתא, סלה ודומו משכבכם

אסור 10) - "המיצר א) הלכה ה, פרק ברכות (ירושלמי
עליו. מיושבת דעתו שאין מפני אם 11)להתפלל", כי

דעתו. ותיטרד הדרך עיכוב עליו קשה ירד,

.‚- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÓBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk Lc˜n‰ ÁÎ…««ƒ¿»≈«»»≈¿»»»∆
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Ïlt˙Óe Ï‡¯NÈŒı¯‡ ÁÎ ÂÈt ¯ÈÊÁÓ12„ÓBÚ ‰È‰ . «¬ƒ»»…«∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈»»≈
ÌÈÏLe¯È „‚k ÂÈt ˙‡ ÔeÎÓ - ı¯‡a13„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆¿«≈∆»»¿∆∆¿»»ƒ»»≈
Lc˜n‰ „‚k ÂÈt ÔeÎÓ - ÌÈÏLe¯Èa14„ÓBÚ ‰È‰ . ƒ»«ƒ¿«≈»»¿∆∆«ƒ¿»»»≈

Lc˜naÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „‚k ÂÈt ÔeÎÓ -15. «ƒ¿»¿«≈»»¿∆∆≈…∆«√»ƒ
˙BÁe¯‰ ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎÈ ‡lL ÈÓe ,‡ÓeÒ16Cl‰Ó‰Â , »ƒ∆…»¿«≈∆»¿«¿«≈

‰ÈÙÒa17BaÏ ˙‡ ÔeÎÈ -18.Ïlt˙ÈÂ ‰ÈÎM‰ „‚k ƒ¿ƒ»¿«≈∆ƒ¿∆∆«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

אליך 12) והתפללו מח): ח, (מלכיםֿא שנאמר ל.), (ברכות
לאבותם. נתת אשר ארצם (שם,13)דרך שנאמר (שם),

בה. בחרת אשר העיר דרך ה' אל והתפלל מד):
הזה.14) הבית אל והתפללו לב): ו, הימיםֿב (דברי שנאמר
בית 15) הוא הזה, המקום אל והתפללו כו): (שם, שנאמר

השכינה. משכן מקום הקדשים הוא 16)קודש שאין
ירושלים. או ישראל ארץ נמצאת צד באיזה מבחין

לירושלים 17) פניו להחזיר לו אפשר שאי כאן ידובר בסירה
אחר. בכיוון הזורמים המים פחד ליבו 18)מפני "יפנה

בפירוש  רבינו הקדשים. קודש כנגד שפניו ויחשוב ורעיוניו
ה). משנה ד, פרק (ברכות המשנה

.„CÈ¯ˆ ,‰lÙ˙a „ÓBÚ ‡e‰Lk ?„ˆÈk Ûeb‰ Ôewzƒ«≈«¿∆≈ƒ¿ƒ»»ƒ
BÊ „ˆa BÊ ÂÈÏ‚¯ ˙‡ ÔeÎÏ19,‰hÓÏ ÂÈÈÚ Ô˙BÂ , ¿«≈∆«¿»¿«¿≈≈»¿«»

,‰ÏÚÓÏ ÈeÙ BaÏ ‰È‰ÈÂ ;ı¯‡Ï ËÈaÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿∆ƒ»¿«¿»
ÌÈÓMa „ÓBÚ ‡e‰ el‡k20BaÏ ÏÚ ÂÈ„È ÁÈpÓe . ¿ƒ≈«»»ƒ«ƒ«»»«ƒ

ÔÈ˙eÙk21˙ÈÏ‡ÓN‰ ÏÚ ˙ÈÓÈ‰ ,22„·Úk „ÓBÚÂ , ¿ƒ«¿»ƒ««¿»ƒ¿≈¿∆∆
„ÁÙÂ ‰‡¯Èa ,‰ÓÈ‡a ,Ba¯ ÈÙÏ23ÏÚ ÂÈ„È ÁÈpÈ ‡ÏÂ . ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»»««¿…«ƒ«»»«

ÂÈˆÏÁ24. ¬»»

ז)19) א, (יחזקאל ישרה רגל ורגליהם שנאמר: י:), (ברכות
צריך  השכינה, עם לדבר שעומד מכיוון כי אחת, כרגל נראין
מלאך  הוא כאילו ולדמות מליבו החוץ מחשבות כל לסלק
לברוח, התנועה ממנו שנסתלקה רמז אחר: וטעם השרת.
חיים  אורח יוסף (בית ה' מבלעדי חפץ שום להשיג ולא

צה). והיו 20)סימן ג): ט, (מלכיםֿא אומר אחד כתוב
אומר  אחד וכתוב הימים; כל המקדש) (בבית שם וליבי עיני
מלמד: כיצד? הא - כפיים אל לבבנו נישא מא): ג, (איכה
ישראל, ארץ (כלפי למטה עיניו שייתן צריך "שהמתפלל
הללו" המקראות שני שיתקיימו כדי למעלה, וליבו רש"י)

קה:). הן 21)(יבמות כאילו ברעותה אחת חבוקות
בצד 22)קשורות. נרמז שהוא הרע יצר להכנעת רמז

צ"ה). סימן יוסף (בית "רבא 23)שמאל שמצינו: כמו
י.). (שבת מריה" קמיה כעבדא אמר: ומצלי, ידיה פכר

נשען 24) יהא לא וכן ראש. בקלות ה' לפני כעומד שנראה
אחר  נמשך רבינו מיימוניות"). ("הגהות דבר לשום ונסמך
על  ידו מניח היה "ולא (כד:): בברכות הגורס הרי"ף גירסת
כמו: צידו, - סנטרו הערוך ופירוש התפילה) (בשעת סנטרו"

צ"ה). סימן יוסף, (בית נוספת והנו"ן "סטרו,

.‰,‰lÁz ÂÈLeaÏÓ Ôw˙Ó ?„ˆÈk ÌÈLeaÏn‰ Ôewzƒ««¿ƒ≈«¿«≈«¿»¿ƒ»
ÔiˆÓe25'‰Ï eÂÁzL‰' :¯Ó‡pL ,¯c‰Óe BÓˆÚ ¿«≈«¿¿«≈∆∆¡«ƒ¿«¬«

B˙cÙ‡a ‰lÙza „ÓÚÈ ‡ÏÂ .'L„˜ ˙¯„‰a26‡ÏÂ , ¿«¿«…∆¿…«¬…«¿ƒ»«¬À¿»¿…
‰l‚Ó L‡¯a27˙Bl‚Ó ÌÈÏ‚¯a ‡ÏÂ28ÈL‡ C¯c Ì‡ , ¿…¿À∆¿…¿«¿«ƒ¿Àƒ∆∆«¿≈

Èz·a ‡l‡ ÌÈÏB„b‰ ÈÙa e„ÓÚÈ ‡lL ,ÌB˜n‰«»∆…««¿ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿»≈
ÌÈÏ‚¯‰29B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡È ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏÎ·e . »«¿»ƒ¿»»…∆¡…¿ƒƒ¿»

„e¯Ë BalL ÈtÓ ,Ïlt˙ÈÂ BÚB¯Êa ‰¯BzŒ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆ƒ»
Ô‰a30B„Èa ˙BÚÓe ÌÈÏk ÊÁ‡È ‡ÏÂ .31Ïlt˙Ó Ï·‡ . »∆¿…∆¡…≈ƒ»¿»¬»ƒ¿«≈

˙ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‚Á‰ ˙BÓÈa B„Èa ·ÏeÏÂ ‡e‰¿»¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«
ÌBi‰32- ‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â ,BL‡¯ ÏÚ ÈBNÓ ‰È‰ . «»»««…¿ƒƒ«¿«¿ƒ»

ÂÈ¯BÁ‡Ï BÏÈLÙÓ ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‰È‰ Ì‡33 ƒ»»»≈«¿»»«ƒ«¿ƒ«¬»
ÈabŒÏÚ BÁÈpÓ - ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ‰È‰ .Ba Ïlt˙Óeƒ¿«≈»»«¿»»«ƒ«ƒ««≈

,Ú˜¯˜34ÌÈÓÎÁ‰ Ïk C¯c .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â «¿«¿««»ƒ¿«≈∆∆»«¬»ƒ
ÌÈÙeËÚ Ô‰Lk ‡l‡ eÏÏt˙È ‡lL ,Ì‰È„ÈÓÏ˙Â35. ¿«¿ƒ≈∆∆…ƒ¿«¿∆»¿∆≈¬ƒ

"רב 25) ל:): (ברכות אמרו וכן בבגדיו, עצמו ומקשט
מצלי". והדר נפשיה, מציין הווה שילבש 26)יהודה בגד

החמודים  בגדיו יטנף שלא בו, להזיע בשרו על האדם
עליו  שילבש עד לבדו בו לצאת האדם מנהג ואין בזיעה;
ה). משנה ט, פרק ברכות לרבינו, המשנה (פירוש אחר. בגד

מגולה"27) כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי "שאינו
ט"ו). הלכה י"ד, פרק סופרים יג:):28)(מסכת (חגיגה

רבו. לפני רגליו לגלות הוא ארץ דרך נתכוון 29)"לאו
לפני  העומדים ערב מדינות בני כל להוציא בזה רבינו
ברגליים  להתפלל מותר שלהם - מגולות ברגליים גדוליהם

משנה). (כסף ויתבזו 30)מגולות הארץ על יפלו שלא
כג:). הכלים 31)(ברכות מידו; יפלו שמא טרוד, ליבו כי

(שם). ויאבדו יתפזרו והמעות שחביבה 32)יישברו ומתוך
מא: (סוכה נטרד ואינו עליו כבד משאה אין המצוה, עליו
בידו  תפילות מחזור לאחוז מותר זה ומטעם שם) וברש"י
עצמה  תפילה לצורך תופסו והוא הואיל שמתפלל. בשעה
והרי  נטרד, ואינו כבד משאו אין ובדיוק, בעיון להתפלל כדי
חיים  אורח ערוך ובשולחן יונה; (רבינו ללולב דומה זה

ב). סעיף צ"ו, מונעו 33)סימן המשא כובד אין שאז
מציעא  (בבא ראשו על בעודו כן לא בתפילתו, מלכוון

משאו  "הנושא הנוסחא ששם אלא ÂÙÈ˙Îקה:), ÏÚ ורבינו "
צ"ז). סימן חיים אורח יוסף, (בית ראשו" "על גורס

בתפילתו.34) מלכוון מונעו המשא כובד כי (שם)
(הלכות 35) לקמן רבינו דברי ואלה י.). (שבת בטליתם

חכמים  לתלמידי הוא גדול "גנאי י"א): הלכה ג, פרק ציצית
סימן  חיים (אורח הב"ח וכתב עטופים. אינם והם שיתפללו
גאווה. דרך שזה ידיו, על וכסיות להתפלל נכון שלא צ"א)
אל  רשעים ויד גאווה רגל תבואני אל אומר: הכתוב ועליו

יב). לו, (תהלים תנידני

.ÂCeÓ ÌB˜Óa „ÓÚÈ ?„ˆÈk ÌB˜n‰ Ôewz36¯ÈÊÁÈÂ , ƒ«»≈««¬…¿»»¿«¬ƒ
Ï˙kÏ ÂÈt37„‚k ÌÈÁ˙Ù B‡ ˙BBlÁ ÁzÙÏ CÈ¯ˆÂ . »»«…∆¿»ƒƒ¿…««¿»ƒ¿∆∆

ÔÈeÎÂ' :¯Ó‡pL ,Ôc‚k Ïlt˙‰Ï È„k ,ÌÈÏLe¯È38 ¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿∆¿»∆∆¡«¿«ƒ
'ÌÏ˘e¯È „‚ d˙ÈlÚa dÏ ÔÁÈ˙t39Ú·B˜Â .'B‚Â ¿ƒ»≈¿ƒƒ≈∆∆¿¿≈¿¿≈«

„ÈÓz B˙lÙ˙Ï ÌB˜Ó40‰a¯Áa Ïlt˙Ó ÔÈ‡Â .41‡ÏÂ , »ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿«≈¿À¿»¿…
È¯BÁ‡42Œ˙È·Ï ÂÈt ¯ÈÊÁ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙Òk‰Œ˙Èa ¬≈≈«¿∆∆∆»ƒ≈∆¡ƒ»»¿≈

‰lÙ˙a „ÓBÚ‰ „ˆa ·LÈÏ ¯eÒ‡Â .˙Òk‰43¯·ÚÏ B‡ «¿∆∆¿»≈≈¿«»≈ƒ¿ƒ»«¬…
.˙Bn‡ Úa¯‡ epnÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈÙÏ¿»»«∆«¿ƒƒ∆«¿««
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ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

icM ,milWExi cbpM migzR F` zFpFNg gYtl Kixve . ."§¨¦¦§Ÿ©©§¨¦§¤¤§¨©¦§¥
."oCbpM lNRzdl§¦§©¥§¤§¨

לבו  שיכוון לו ש"גורמין משום רק אינו בחלונות הצורך
שיעברו  כדי אלא נכנע" ולבו שמים כלפי מסתכל שהוא
צריכים  שהחלונות מזה כדמוכח ירושלים דרך תפילותיו
עם  קשורה ברוחניות העליה כי ירושלים" "כנגד להיות

בגשמיות. העליה
שלדעת  ביוה"כ הקטורת בהקטרת מצינו לדבר דוגמא
(וענינו) ששמו העשב את בקטורת נתן לא אם הרמב"ם
השנה. כל של בקטורת משא"כ מיתה חייב עשן" "מעלה
"ישימו  מפרש באפך" קטורה "ישימו הפסוק על ובספרי
ולפנים" לפני ביוה"כ) מכניסים ש(היו קטורת זו קטורה
נעשית  הקטורת עשן ועלית "באפך", הקטורת עלית היינו
לעיכובא  הוא שאז ביוה"כ שעיקרו עשן" ה"מעלה ידי על
(ישימו  ברוחניות העליה קשורה בזה שגם מיתה. ובחיוב

עשן"). ("מעלה בגשמיות העליה עם באפך") קטורה
.1 dxrd 128 cenr c"i wlg y"ewl

הכתוב 36) וכן י:). (ברכות המקום לפני גבהות שאין לפי
ה'. קראתיך ממעמקים א): קל, (תהילים אומר

פניו 37) חזקיהו ויסב ב): לח, (ישעיה שנאמר ה:) (ברכות
הקיר  יוסף אל בבית (הובאת בתשובתו ורבינו ויתפלל.

אל  להתקרב שהצריכו שהטעם כתב: צ) סימן חיים אורח
המבטל  דבר לפניו יהא שלא כדי התפילה, בעת הקיר

שם).38)כוונתו. עזרא, (אבן ערבית בלשון חלונות
שעליו 39) ביתֿהמקדש, נגד מכוונת תפילתו שתהא כדי

הימים  כל שם וליבי עיני והיו ג): ט, (מלכיםֿא שלמה אמר
(ברכות  ורש"י שם). לדניאל, בפירושו גאון סעדיה (רבינו
מסתכל  שהוא ליבו: שיכוון לו גורמים "חלונות כתב: לד:)
רבינו". "תשובות במוספינו וראה ליבו". ונכנע שמים כלפי
חלונות  עשר שנים מצריך רנ"א) (עמוד פקודי פרשת ובזוהר
בשולחן  להלכה נפסק וכן כמוס, סוד פי על הכנסת לבית

ד). סעיף צ, סימן חיים (אורח (ברכות 40)ערוך כמאמרם
שכן  בעזרו, אברהם אלוקי - לתפילתו מקום הקובע כל ו:):
אל  בבוקר אברהם וישכם כז): יט, (בראשית בו נאמר
שיתפלל  רק ולא שם). התפלל (שכבר שם עמד אשר המקום
מקום  יקבע עצמו הכנסת בבית גם אלא קבוע, כנסת בבית
בירושלמי  אמרו וכן מיימוניות). (הגהות לתפילתו קבוע
ויהי  לב): טו, (שמואלֿב כתוב ד) הלכה ד, פרק (ברכות
לאלוקים. שם ישתחווה אשר הראש עד בא דוד
אדם  שצריך מכאן - "ישתחווה" אלא נאמר לא "השתחווה"

להתפלל. הכנסת בבית מקום לו כמאמרם 41)לייחד
לחורבה: נכנסים אין דברים ג' מפני א): עמוד ג, דף (ברכות
רבינו  ובא - המזיקין ומפני המפולת, מפני החשד, מפני
ומתיירא  בדרך כשהוא לתפילה, שאפילו רבותא: להשמיענו
לחורבה  ייכנס לא כן גם - דרכים עוברי יפסיקוהו שמא

משנה). היו 42)(לחם הכנסת בתי פתחי ו:) (ברכות
ואחוריהם  למערב פניהם ובמשכן: במקדש כמו במזרח,

לבית  פניו מחזיר ואינו הכנסת בית אחורי והמתפלל למזרח,
(רש"י  לפניו, מתפלל שהציבור במי ככופר נראה הכנסת
סביב  הפסוק: את עליו קראו (שם) ז"ל וחכמינו שם).

ט). יב, (תהילים יתהלכון עמוד 43)רשעים לא דף (שם
שמים, מלכות עליו מקבל חבירו כאילו שנראה מפני ב)
הדברים  שאין גאון האי רבינו וכתב מקבל. אינו והוא
או  בתפילה, עוסק אם אבל בטל, כשיושב אלא אמורים
מעליו  כפורק נראה זה שאין מותר, - ושבח שיר דברי שאר
למדוה  ז"ל ורבותינו מיימוניות). (הגהות שמים מלכות
עימכה  הניצבת האשה אני הכהן: לעלי שאמרה מחנה (שם)

שהיא שמשמע כו) א, (שמואלֿא ה' אל להתפלל ÓÚ„‰בזה
הוא בתוך ÓÚ„וגם לישב שאסור מפני אמותיה, ארבע בתוך

העמידה  ולא הישיבה, אלא אסרו ולא תפילה, של אמות ד'
שם). לברכות, יונה (רבינו

.ÊÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL d·b ÌB˜Óa „ÓÚÈ ‡Ï¯˙B …«¬…¿»»…«¿»¿»ƒ≈
Ïlt˙ÈÂ44,ÏÒÙÒ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ ,‰hÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ ; ¿ƒ¿«≈¿…««≈ƒ»¿…««≈«¿»

‡qÎ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ45Ba LÈ Ì‡ - d·b ÔÈa ‰È‰ . ¿…««≈ƒ≈»»ƒ¿»»…«ƒ∆
,˙Èa‰ ¯eÚL ‡e‰L ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««∆ƒ««ƒ
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba Ïlt˙‰Ï ¯zÓe ‰iÏÚk ‡e‰ È¯‰¬≈«¬ƒ»À»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ»»
Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ ˙BvÁÓ ÛwÓÀ»¿ƒƒ»»««ƒ∆≈
,Ba Ïlt˙‰Ï ¯zÓ - ˙Bn‡ Úa¯) ‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««À»¿ƒ¿«≈

BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁ È¯‰L ,¯k B‰·b ÔÈ‡L ÈtÓ46. ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»∆¬≈»«¿¿«¿

לפני 44) גבהות שאין "לפי ב') עמוד י' דף (ברכות
הרי  טפחים, שלושה גבוה המקום אין אם אבל המקום";

ומותר. הקרקע כגוף נידון מגובה 45)הוא פחותים אפילו
עליהם, עומד כשהוא להתפלל אסור - טפחים שלושה
על  לעבוד לו אסור המקדש בעבודת שהרי חציצה; משום
(פרישה  היא עבודה במקום ותפילה - חציצה משום כלי גבי
צ"ח). סימן (שם, בטור מבואר וכן צ). סימן חיים לאורח
(מסכת  מגולה" כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי "שאינו

ט"ו). הלכה י"ד, פרק כרשות 46)סופרים נידון זה והרי
לעמוד  ציבור לשליח מותר זה ומטעם לעצמה. נפרדת
שהיא  פי על אף הכנסת, שבבית הבימה על ולהתפלל
חלוקה  רשות והיא הואיל טפחים, משלושה יותר גבוהה

עוז"). ("מגדל לעצמה

.Á‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÔÈn‡‰47B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a »À»ƒ∆»ƒ¿»»¿…»ƒ»
Ca„p‰ L‡¯a48‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â ,Ï˙k‰ L‡¯a B‡ ¿…«ƒ¿»¿…«…∆¿ƒƒ«¿«¿ƒ»

ÔÈÏÏt˙Óe ‰hÓÏ ÔÈ„¯BÈ -49Ì‡Â .ÔzÎ‡ÏÓÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ , ¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
ÔÈÏÏt˙Ó - ‰‡z‰ L‡¯a B‡ ˙Èf‰ L‡¯a eÈ‰»¿…««ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ

ÔÁ¯hL ÈtÓ ,ÔÓB˜Óa50t˙Ó Ô‰ ‰Óe .‰a¯Ó?ÔÈÏÏ ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿À∆«≈ƒ¿«¿ƒ
„·Ïa Ô˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡51LÏL ÔÈÏÏt˙Ó - ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»
˙BÎ¯a ¯NÚŒ‰ÚLz ÏL ˙BlÙz52Ô¯ÎNa ÔÈNBÚ eÈ‰ . ¿ƒ∆ƒ¿»»»¿»»ƒƒ¿»»

'eÈ·‰' ÔÈÏÏt˙Ó -53ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e . ƒ¿«¿ƒ¬ƒ≈≈»≈»≈¿ƒ
‰·z‰ ÈÙÏ54Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â55. ƒ¿≈«≈»¿≈¿ƒ∆«≈∆

עבודה.47) נותן במלאכת אלא עצמן, במלאכת לא
נדבכין 48) ד): ו, (עזרא בתנ"ך ונזכרת החומה בניין שורת

יונתן: תירגם טו) ב, (חגי אבן על אבן וכן גלל. אבן די
(ברכות  המשנה בפירוש ורבינו (הערוך). נדבך" על "נדבך
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להציב  בעפר הקירות בוני "מנהג יאמר: ד) משנה ב, פרק
עץ  בכלי אותם וירקעו באמצע העפר ומשליכים לוחות, שני
הלוחות  מסירים כך ואחר ויקשר, הקיר תבנית יאחז עד יד
ליציקת  כיום הבונים שעושים (כמו בנו אשר הבניין מן ההם
ויכונן  יבנה בם אשר השניים מאלו האחד והלוח מלט).
על  המלה פירוש וזה "נדבך", אותו: קוראים הקיר

בעמדם 49)אמיתתה". בתפילתם לכוון להם אפשר אי כי
א). עמוד ט"ז דף (ברכות יפלו שמא הפחד מפני למעלה,

האילנות 50) שאלה מפני ה). הלכה ב, פרק שם (ירושלמי
בעלייתם  טורח ויש האילנות, משאר יותר הם ענפים מרובי
יבטלו  ולא במקומם יתפללו אמרו: לפיכך ובירידתם,

שם). לברכות יונה (רבינו הבית בעל שהיו 51)ממלאכת
עבודתם. בשכר מזונות רק אנו 52)מקבלים אין כי

מועט  ושכרם הואיל הבית. בעל מלאכת לביטול חוששים
שם). ג).53)(ברכות, הלכה ב, (פרק לעיל אין 54)ראה

אין  כלומר: התיבה, לפני (חזן) ציבור שליח מעמידים
מדי. יותר מלאכה ביטול בזה שיש מפני בציבור, מתפללים

(שם).55) כהנים לברכת

.ËB˙lÙ˙a BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï ?„ˆÈk ÏBw‰ ˙ÈÂL‰«¿»««≈«…«¿ƒ«ƒ¿ƒ»
BaÏa Ïlt˙È ‡ÏÂ56ÂÈ˙ÙNa ÌÈ¯·c‰ CzÁÓ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈¿ƒ∆»¿«≈«¿»ƒƒ¿»»

LÁÏa ÂÈÊ‡Ï ÚÈÓLÓe57BÏB˜ ÚÈÓLÈ ‡ÏÂ .58Œ‡l‡ , «¿ƒ«¿»¿»¿««¿…«¿ƒ«∆»
„Ú BaÏ ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L B‡ ,‰ÏBÁ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈»»∆∆≈»¿«≈∆ƒ«
‡‰È ‡lL „·Ï·e ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÏB˜ ÚÈÓLiL∆«¿ƒ«¬≈∆À»ƒ¿«∆…¿≈

BÏBwÓ ÔzÚc Û¯h˙ ‡lL È„k ,¯eaˆa59. ¿ƒ¿≈∆…ƒ»≈«¿»ƒ

דיבור.56) וחיתוך שפתיים הנעת דף 57)בלי (ברכות
פרק  (שמואלֿא אלקנה אשת בחנה שנאמר א) עמוד ל"א
שיחתוך  למתפלל מכאן - נעות שפתיה רק יג): פסוק א,

לא וקולה להגביה בשפתיו; שאסור מכאן - (שם) יישמע
"מפני  ב): עמוד ל"ב דף (סוטה אמרו וכן בתפילתו. קולו
עוברי  את לבייש שלא כדי בלחש? תפילה תיקנו מה
שבידם). עבירות על בתפילתם (המתוודים עבירה"

קולו 58) "המשמיע ב): עמוד כ"ד דף (ברכות חז"ל אמרו
הקדושֿברוךֿ אין (כאילו אמונה מקטני זה הרי - בתפילתו
רם  (בקול בתפילתו קולו המגביה לחש); תפילת שומע הוא
יח, (מלכיםֿא בהם שנאמר השקר" מנביאי זה הרי - יותר)

גדול. בקול ויקראו והמנהג 59)כח): שם) (ברכות
עורר  הכיפורים ויום השנה ראש בתפילות קול להשמיע
וה"בית  זה. על תגר שקראו ויש הפוסקים, בין רב תימהון
הואיל  ואומר: עליו ממליץ ק"א) סימן חיים (אורח יוסף"
ימי  האלה שהימים וגם אלו; בברכות רגילים אנו ואין
לחוש  ואין יותר. לכוון כדי קולנו משמיעים אנו הם, תשובה
נותנים  התפילה להם שחביבה מתוך כי הציבור, לטירדת
בידם  מצויים וגם הקול. שמיעת למרות יטעו ולא דעתם,

יתבלבלו. ולא מחזורים

.ÈÏÎa ˙BÚÈ¯k LÓÁ Ú¯Bk Ïlt˙n‰ ?„ˆÈk ‰ÚÈ¯k¿ƒ»≈««ƒ¿«≈≈«»≈¿ƒ¿»
ÛBq·e ‰lÁza ,‰BL‡¯ ‰Î¯·a :‰lÙ˙e ‰lÙz60; ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ»«¿ƒ»«

- ‰lÙz‰ ¯ÓBbLÎe ;ÛBq·e ‰lÁza - '‰È„B‰'·e«»»«¿ƒ»«¿∆≈«¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙BÚÈÒt LÏL ÚÒBÙe Ú¯Bk61‡e‰LÎe . ≈«≈«»¿ƒ«¬»¿∆

Ú¯Bk62CkŒ¯Á‡Â ,BÓˆÚ Ï‡ÓNÓ ÌBÏL Ô˙B - ≈«≈»ƒ¿…«¿¿««»

BÓˆÚ ÔÈÓÈÓ63.‰ÚÈ¯k‰ ÔÓ BL‡¯ dÈa‚Ó CkŒ¯Á‡Â , ƒƒ«¿¿««»«¿ƒ«…ƒ«¿ƒ»
'Ce¯·'a Ú¯Bk - ˙BÚÈ¯k‰ Úa¯‡a Ú¯Bk ‡e‰LÎe64; ¿∆≈«¿«¿««¿ƒ≈«¿»

'ÌM'a Û˜BÊ ,Û˜BÊ ‡e‰LÎe65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿∆≈≈«≈«∆¿»ƒ¬ƒ
‰Î¯a Ïk ˙lÁ˙a Ú¯Bk ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ;ËBÈ„‰a¿∆¿¬»…≈»≈«ƒ¿ƒ«»¿»»
,‰BL‡¯a ‰ÁML ÔÂÈk - CÏn‰Â .‰Î¯a Ïk ÛBÒ·e¿»¿»»¿«∆∆≈»∆»»»ƒ»

B˙lÙz Ïk ¯ÓBbL „Ú BL‡¯ dÈa‚Ó BÈ‡66. ≈«¿ƒ«…«∆≈»¿ƒ»

א).60) עמוד ל "ד דף ב)61)(ברכות עמוד נ"ג דף (יומא
מרבו. הנפטר יד 62)כתלמיד בכתב וכן שונצינו בנוסח

וכו'". שלום ונותן כורע "כשהוא מבואר 63)התימנים:
י"א). (הלכה אתה".64)בסמוך "ברוך אומר: כשהוא

ה'65) שנאמר: א), עמוד י"ב דף (ברכות ה' אומר: כשהוא
ח). פסוק קמ"ו, פרק (תהילים כפופים (ברכות 66)זוקף

ולהשפיל  להכניע צריך ביותר גדול שהוא מה "כל לד:)
שם). רש"י, (לשון עצמו"

.‡ÈÈtÓ ?‰lÁz BÏ‡ÓNÏ ÌBÏL Ô˙B ‰nÏÂ¿»»≈»ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿≈
‡e‰Lk - ¯ÓBÏk ;ÂÈt „‚kL ÔÈÓÈ ‡e‰ BÏ‡ÓNL∆¿…»ƒ∆¿∆∆»»¿«¿∆

ÔÈÓÈÏ ÌBÏL Ô˙B ,CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ67,CÏn‰ ≈ƒ¿≈«∆∆≈»ƒƒ«∆∆
ÔÓ ¯ËtiL ,eÚ·˜Â ;CÏn‰ Ï‡ÓNÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿…«∆∆¿»¿∆ƒ»≈ƒ

Ùz‰CÏn‰ ÈÙlÓ ÔÈ¯ËÙpL BÓk ‰l68. «¿ƒ»¿∆ƒ¿»ƒƒƒ¿≈«∆∆

הוא 67) וכן נג:), יומא (ראה יותר חשובה היא שהימין
למו. דת אש מימינו ב): לג, (דברים שנותנים 68)אומר

כאילו  עצמו רואה המתפלל וגם ממנו. כשנפטרים שלום לו
ח): פסוק ט"ז פרק (תהילים שנאמר פניו, ממול שכינה
שם). וברש"י ב עמוד נ"ג דף (יומא תמיד לנגדי ה' שיויתי

.·È„Ú Ô‰a Ú¯ÎÈL CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÚÈ¯k‰ Ïk»«¿ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿«»∆«
e˜wt˙iL69BÓˆÚ ‰NÚÈÂ ,‰¯„MaL ˙BÈÏÁ Ïk ∆ƒ¿«¿»À¿∆«ƒ¿»¿«¬∆«¿

˙L˜k70Ú¯BÎk ‰‡¯Â ,BÓˆÚ ¯ÚˆÂ ËÚÓ ‰ÁL Ì‡Â . ¿∆∆¿ƒ»»¿«¿ƒ≈«¿¿ƒ¿∆¿≈«
BÁk ÏÎa71LLBÁ BÈ‡ -72. ¿»…≈≈

(רש"י 69) חוליותיו שבפרקי הקשרים הם הפקקים, שיראו
הפקק  מן "ובגפנים מלשון ב). עמוד כ"ח דף ברכות

ב). עמוד פ' דף בתרא (בבא להעיר 70)ולמעלה" וכדאי
איסר  שיראה "עד אלא "כקשת", נזכר לא שם, שבתלמוד
האדר"ת  הרב ואמר ביאור. שם ברש"י וראה ליבו". כנגד
שיראה  עד שם: בתלמוד רבינו נוסחת הייתה דעתו שלפי
ואז  כקשת" עצמו "שיעשה כתב: כן ועל ליבו, כנגד יתר

הקשת. גבי על המתוח כיתר ליבו נגד כלומר:71)יראה
חולה. או זקן כגון: בה, ומצטער עליו קשה שהכריעה

בראשו 72) שנענע "כיוון כאמרם: חובתו, ידי יצא כבר כי
שם). (ברכות, צריך" אינו שוב -

.‚È‰ÚÈ¯kÓ BL‡¯ dÈa‚nL ¯Á‡ ?„ˆÈk ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»≈«««∆«¿ƒ«…ƒ¿ƒ»
ÂÈt ÏÚ ÏÙBÂ ,ı¯‡Ï ·LÈ ,˙ÈLÈÓÁ73‰ˆ¯‡ ¬ƒƒ≈≈»»∆¿≈«»»«¿»

‰ˆ¯iL ÌÈeÁz‰ ÏÎa ÔpÁ˙Óe74‰¯eÓ‡‰ ‰ÚÈ¯k . ƒ¿«≈¿»««¬ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»¬»
ÌÈk¯a ÏÚ - ÌB˜Ó ÏÎa75ÌÈt‡ ÏÚ - ‰„È˜ ;76; ¿»»«ƒ¿«ƒƒ»«««ƒ

‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMt ‰Ê - ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»∆ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ«∆ƒ¿»
‰ˆ¯‡ ÂÈt ÏÚ ÏËeÓ77. »«»»»¿»
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וגו'73) ה' לפני ואתנפל בו: שנאמר משה, שעשה כמו
ארצה  פניו על ויפול ביהושע: מצינו וכן כה); ט, (דברים
כ"ב  דף (מגילה בתלמוד מצינו וכן ו); ז, פרק (יהושע וגו'
נפל  הציבור וכל הכנסת... לבית לבבל הגיע "רב ב): עמוד
סדרים: בשלושה תפילתו שיסדר כדי והטעם: פניו", על
ואחר  שמע, וקריאת דזמרה בפסוקי מיושב מתפלל תחילה
מתפלל  כך ואחר מעומד, עשרה" "שמונה מתפלל כך
בהר  ואשב בו: שכתוב רבינו משה תפילת כסדר - בנפילה
י  פרק (שם בהר עמדתי ואנוכי ט); פסוק ט פרק (דברים
אורח  טור יח) פסוק ט פרק (שם ה', לפני ואתנפל י); פסוק

קל"א). (סימן ה"טור"74)חיים בימי ואפילו רבינו בימי
לתפילת  קבועה נוסחה הייתה לא עוד שם) טור (ראה

התחנן אחד וכל בנוסח ÂÂˆ¯Î"תחנון" קבעוה כך ואחר .
וחנו  "רחום כיום: אותו אומרים שאנו חטא ידוע לפניך"ן תי

על 75)וכו'. מכרוע שנאמר: ב), עמוד לד דף (ברכות
כריעה  שלשון הרי - נ"ד) פסוק ח, פרק (מלכיםֿא ברכיו

ברכיים. כריעת על מטה 76)נופלת אלא אינו הפנים, על
(מלכיםֿא  שנאמר ברכיו. על כורע ואינו הארץ כלפי פנים

ארץ. אפיים שבע בת ותיקוד ל"א): פסוק א כמו 77)פרק
ואמך  אני נבוא הבוא י): פסוק לז, פרק (בראשית שנאמר

ארצה). שטוח כולו (משמע ארצה לך להשתחוות ואחיך

.„ÈÈÓ LÈ - ‰lÙz ¯Á‡ ÌÈt ˙ÏÈÙ ‰NBÚ ‡e‰Lk¿∆∆¿ƒ«»ƒ««¿ƒ»≈ƒ
.‰ÈÂÁzL‰ ‰NBÚ ‡e‰L ÈÓ LÈÂ ,‰„È˜ ‰NBÚ ‡e‰L∆∆ƒ»¿≈ƒ∆∆ƒ¿«¬»»

ÌÈ·‡‰ ÏÚ ‰ÈÂÁzL‰ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡Â78‡l‡ , ¿»«¬ƒ¿«¬»»«»¬»ƒ∆»
Lc˜na79ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,80. «ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿¬«»ƒ

ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,ÂÈt ÏÚ ÏtÏ È‡M¯ ·eLÁ Ì„‡ ÔÈ‡Â¿≈»»»««ƒ…«»»∆»ƒ≈
ÚLB‰Èk ˜Ècˆ ‡e‰L BÓˆÚa Ú„BÈ ‡e‰81‰hÓ Ï·‡ . ≈«¿«¿∆«ƒƒÀ«¬»«∆
Ú˜¯wa Ô˙B‡ L·BÎ BÈ‡Â ,ËÚÓ ÂÈÙ82Ì„‡Ï ¯zÓe . »»¿«¿≈≈»««¿«À»¿»»

¯Á‡ ÌB˜Óa ÂÈt ÏÚ ÏtÏÂ ‰Ê ÌB˜Óa Ïlt˙‰Ï83. ¿ƒ¿«≈¿»∆¿ƒ…«»»¿»«≈

לא 78) משכית ואבן א): פסוק כ"ו פרק (ויקרא שנאמר
להשתחוות  שאסור מכאן - עליה להשתחוות בארצכם תתנו

ב). עמוד כ"ב דף (מגילה אבנים של רצפה (שם)79)על
אבל  משתחווה, אתה אי (בגבולין) - "בארצכם" שנאמר:

המקדש". בית של אבנים על משתחווה ו 80)אתה (פרק
ז). בזכות 81)הלכה בתפילתו שייענה הוא שמובטח

ויאמר  י): פסוק ז, פרק (יהושע בו שנאמר כיהושע, מעשיו
שאם  פניך. על נופל אתה זה למה לך, קום יהושע: אל ה'
ויחרפוהו  ייענה לא שמא - ייפול לא בצידקתו מובטח אינו
הלכה  ב, פרק (תענית ובירושלמי ב). עמוד י"ד דף (תענית
היא  שבושה הציבור, עם כשמתפלל אלא זה שאין אמרו: ו)
בינו  אבל להיענות, ראוי שאינו אחריו יהרהר שהקהל לו

מותר. - עצמו כיום 82)לבין עושים שאנו כמו אלא
ב). עמוד ל"ד דף כ"ב 83)(ברכות (דף במגילה מקורו

להתחנן  פניו על נפל שלא רב על שם שמסופר ב), עמוד
שם  ואמרו נפל, הכנסת שבבית הקהל וכל "תחנון" תפילת
ואסור  אבנים של ריצפה הייתה שבמקומו מפני הטעם:
למקום  לילך לו היה שם: הגמרא ושואלת עליה, להשתחוות
הרי  וכו' וכו' עימהם? פניו על וייפול עומד שהציבור
אחר  במקום פניו על וליפול אחד במקום להתפלל שאפשר

משנה). (לחם

.ÂËËeLt ‚‰Ó84ÌÈt‡ ˙ÏÈÙ ÔÈ‡L ,Ï‡¯NÈ ÏÎa ƒ¿»»¿»ƒ¿»≈∆≈¿ƒ«««ƒ
ŒÈL‡¯· ‡ÏÂ ‰M‰ŒL‡¯· ‡ÏÂ ,ÌÈ„ÚBn·e ˙B˙aMa««»«¬ƒ¿…¿…«»»¿…¿»≈
È·¯Ú ÏL ‰ÁÓ· ‡ÏÂ ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á√»ƒ«¬À»¿ƒ¿…¿ƒ¿»∆«¿≈

ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL85˙È·¯Ú· ‡ÏÂ ,86.ÌBÈ ÏÎaL «»¿»ƒƒ¿…¿«¿ƒ∆¿»
ŒÌBÈ·e .˙È·¯Úa Ì‰Èt ÏÚ ÌÈÏÙBpL ÌÈ„ÈÁÈ LÈÂ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ«¿≈∆¿«¿ƒ¿
‰lÙz ÏÎa Ì‰Èt ÏÚ ÌÈÏÙB „·Ïa ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿»¿ƒ«¿≈∆¿»¿ƒ»

‰lÙ˙e87.˙ÈÚ˙Â ‰Lw·e ‰pÁz ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»«»»¿«¬ƒ

ישראל.84) בכל ומועד,85)שנתקבל חג ימי אלה כל כי
בתחנונים. בהם מרבים רומזת 86)ואין אפיים נפילת כי

לפי  בלילה השוררים קשים לדינים סמל שהיא לילה, למידת
שהיא  בלילה קשים דינים לעורר ראוי ואין הקבלה, תורת
"ספר  בשם קל"א סימן יוסף (בית דין אומרת כולה
הוסיפו  קל"א) (סימן חיים אורח ערוך ובשולחן צרורות").
ועוד, חתן ובבית האבל, בבית "תחנון" אומרים שאין עוד

שם. בשום 87)ראה פנינו על נופלים אנו שאין ומנהגנו:
כשאומר: ציבור, השליח בחזרת מוסף מתפילת חוץ תפילה,

רוקח). (מעשה וכו' והעם והכהנים

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בו 1) מתפלל שהציבור בשעה הכנסת בית אחורי העובר

המלאכות  התפילה, קודם לטעום מותר אם יתנהג; איך
הפטורים  הם מי התפילה; זמן לפני לעשות שאסור

מתפילה.

.‡È¯BÁ‡ ¯·ÚÏ Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡2‰ÚLa ˙Òk‰Œ˙È· »¿»»«¬…¬≈≈«¿∆∆¿»»
ÔÈÏÏt˙Ó ¯eav‰L3‡NB ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ∆«ƒƒ¿«¿ƒ∆»ƒ≈»»≈

ÈB‡NÓ4ÈLa ÌÈÁ˙Ù ÈL ˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰È‰L B‡ , «∆»»¿≈«¿∆∆¿≈¿»ƒƒ¿≈
Á˙tÓ ÒkÈÂ CÏÈ ‡nL ,¯ÓB‡ ‰‡B¯‰L ;˙BÁe¯∆»∆≈∆»≈≈¿ƒ»≈ƒ∆«
¯Ó‡È ,˙BiÒÎŒÈz· ÈL ¯ÈÚ· ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯Á‡‰»«≈¿≈ƒ»»»ƒ¿≈»≈¿≈ƒ…«
LÈ Ì‡Â .Ba ÏÈ‚¯‰ ˙Òk‰Œ˙È·Ï CÏÈ ‡nL :‰‡B¯‰»∆∆»≈≈¿≈«¿∆∆»»ƒ¿ƒ∆
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,¯·ÚÏ BÏ ¯zÓ ,BL‡¯a ÔÈlÙz BÏ¿ƒƒ¿…À»«¬…¿««ƒ∆≈
‡e‰L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ÔÈlÙz‰L ;el‡ ÏkÓ „Á‡ ÌL»∆»ƒ»≈∆«¿ƒƒƒƒ»»∆

‰lÙ˙ ÈÏh·nÓ BÈ‡Â ˙BˆÓ ¯Á‡ Û„B¯5. ≈««ƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈¿ƒ»

הפתח.2) שבו הצד שכיון 3)באותו ע"א, סא ברכות
(רש"י). הכנסת בית ומבזה עול כפורק נראה נכנס, שאינו

מלהכניס.4) נמנע משאו שמפני ניכר אז שם.5)כי

.·‡ CÈ¯‡È ‡Ï ,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙n‰¯˙BÈ B˙lÙz ˙ «ƒ¿«≈ƒ«ƒ…«¬ƒ∆¿ƒ»≈
B„Èa ˙eL¯‰ - BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa Ï·‡ ;È‡cÓ6Ì‡Â . ƒ«¬»≈¿≈«¿»¿¿»¿ƒ

B˙lÙz ¯Á‡ ¯ÓBÏ ‡a7ŒÌBÈ ÈecÂ ¯„Òk elÙ‡ »«««¿ƒ»¬ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈ¯etk‰8‰Î¯a ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÓB‡ - «ƒƒ≈¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿»»

ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ‰Î¯·e9ÛÈÒBÓ - ‰Î¯a‰10. ¿»»ƒ»∆¿»ƒ≈≈«¿»»ƒ

כשהיה 6) עקיבא: רבי של מנהגו היה "כך לא.: ברכות
הציבור; טורח מפני ועולה מקצר היה הציבור עם מתפלל
זו  בזוית מניחו אדם עצמו, לבין בינו מתפלל וכשהיה
והשתחוויות". כריעות מפני - אחרת בזוית ומוצאו

"שמונהֿעשרה".7) תפילת גמר ארוך 8)אחרי שהוא
(שם). ע"א.10)מענין.9)מאד ח, ע"ז

.‚˙k¯·a ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ Lw·Ó ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»∆¿«≈»»«¬ƒ¿ƒ¿«
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ÌÈÏBÁ11BBLÏ ˙eÁˆ ÈÙk12- ‰Ò¯ÙÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ . ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿«¿»»
ÌÈM‰ ˙k¯·a ‰Lw·e ‰pÁz ÛÈÒBÓ13‰Ê C¯c ÏÚÂ , ƒ¿ƒ»«»»¿ƒ¿««»ƒ¿«∆∆∆

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa14ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ï‡LÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿»««≈∆¿ƒ»»ƒ¿…»¿»»
'‰lÙz ÚÓBL'a15‡Ï ,Ï‡LÈ ‡Ï Ï·‡ ;Ï‡BL - ¿≈«¿ƒ»≈¬»…ƒ¿«…

˙BB¯Á‡ LÏL· ‡ÏÂ ˙BBL‡¯ LÏL·16. ¿»ƒ¿…¿»«¬

"רפאנו".11) ברכת ויכלתו.12)היא ידיעתו לפי
השנה 13) בתבואת המדברת עלינו" "ברך ברכת היא

ח.). (עבודהֿזרה שוכח 14)וביבולה היה אם כגון:
- הוא תשובה בעל אם הדעת"; ב"חונן מאריך - תלמודו

שם). (רש"י, ב"השיבנו" כל 15)מאריך כוללת שהיא
(שם). לעבד 16)הבקשות דומה - "ראשונות לד.: ברכות

אמ  רבו; לפני שבח שמבקש שמסדר לעבד דומה - צעיות
פ  שקבל לעבד דומה - אחרונות מרבו; מרבו",פרס רס

לעיל  וראה קיב). סימן או"ח ('טור' לו והולך שמשבחו
אבל  בהן, שואלים אין יחיד" "צרכי ודוקא ה"ד). (פ"א,
האחרונות, שלש כל תוכן שהרי שואלים, רבים" "צרכי
"יעלה  אומרים: אנו זה ומטעם הוא, רבים צרכי בקשת
רבו, שבח בהן שמסדר בראשונות, וכן "בעבודה". ויבוא"
שרבים  לרב וכבוד שבח שזה רבים" "צרכי לשאול יכול
"מי  לחיים", "זכרנו בהן: אומרים אנו ולפיכך לו. צריכים
לומר  מותר וכן תשובה. ימי בעשרת - הרחמים" אב כמוך
בהן  אומרים אנו ולפיכך היום, וכבוד שבח דברי שאר בהן
דברי  עלֿפי מיימוניות" ("הגהות פיוט דברי "קרובץ",

ועוד). הגאונים

.„ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡17‰NÚiL B‡ »¿»»∆ƒ¿«¿∆«¬∆
Î‡ÏÓ‰18Ïlt˙iL „Ú ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡Ó , ¿»»≈««∆«¬∆«««««∆ƒ¿«≈

Ï‡LÏ B¯·Á Á˙ÙÏ ÌÈkLÈ ‡Ï ÔÎÂ .˙È¯ÁL ˙lÙz¿ƒ««¬ƒ¿≈…«¿ƒ¿∆«¬≈ƒ¿…
˙È¯ÁL ˙lÙz Ïlt˙iL Ì„˜ BÓBÏLa19‡ˆÈ ‡ÏÂ . ƒ¿…∆∆ƒ¿«≈¿ƒ««¬ƒ¿…≈≈

ÌÚBË Ï·‡ ;Ïlt˙iL Ì„˜ C¯c·20‰Î‡ÏÓ ‰NBÚÂ «∆∆…∆∆ƒ¿«≈¬»≈¿∆¿»»
‰ÁÓ Ì„˜Â ÛÒeÓ Ïlt˙iL Ì„˜21BÈ‡ Ï·‡ ; …∆∆ƒ¿«≈»¿…∆ƒ¿»¬»≈

„ÚBÒ22‰ÁÓÏ CeÓÒ23. ≈»¿ƒ¿»

עליו 17) שיתפלל, קודם ושותה האוכל "כל ע"ב: י, ברכות
ט), יד, (מלכיםֿא גוך אחרי השלכת ואותי אומר: הכתוב
לאחר  הוא: ברוך הקדוש אמר "גאיך", אלא - גוך תקרא אל
(דברים  ככתוב גאוה, לידי גורמת (שהאכילה זה שנתגאה
עליו  קיבל וגו') לבבך ורם ושבעת... תאכל פן יבֿיד): ח,
אין  כי התפילה. לפני מים לשתות ומותר שמים". מלכות
חדש' ה'פרי התיר וכן (כסףֿמשנה). גאות משום בשתייתם
דעתו  לכוין שיוכל כדי קפה, לשתות פ"ט) סימן (או"ח
מתיישבת  הדעת שאין המזרח בארצות וביחוד ולהתפלל,

הדברים ורק קפה; אסורים.‰ÌÈ¯Î˘Óבלי ברכות 18)הם
לדרך  וישם יהלך, לפניו צדק יד): פה, (תהלים שנאמר יד.:
לברואו, אותו המצדיקה התפילה קודם יתפלל - פעמיו

לחפציו. יפנה כב):19)ואחרֿכך ב, (ישעיה שנאמר שם.
לכם  כשיש האדם, בכבוד תתעסקו (אל האדם מן לכם חדלו
הוא? נחשב במה כי - באפו נשמה אשר ה') בכבוד לעסוק
כבודו  שהקדמת לאלוה ולא (האדם) לזה חשבתו במה

שואל. - בדרך כשמצאו אבל ה'? אכילת 20)לכבוד כגון
הלב, את לסעוד כדי בו שיש מועטת, פת אפילו או פירות,

ג). סעיף רפ"ו, (סימן בשו"ע כח,21)כמבואר ברכות
קבועה.22)ע"ב. למנחה 23)סעודה  קודם  שעה חצי

שם). ובר"ן ט: (שבת

.‰‰ÏB„‚ ‰ÁÓ ÔÓÊ ÚÈb‰L ÔÂÈk24ÒkÈ ‡Ï , ≈»∆ƒƒ«¿«ƒ¿»¿»…ƒ»≈
ÚÈf‰Ï elÙ‡ ,ıÁ¯ÓÏ25ÛlÚ˙È ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú ,26 «∆¿»¬ƒ¿«ƒ««∆ƒ¿«≈∆»ƒ¿«≈

,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ elÙ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ .‰lÙz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ»¿…∆¡…¬ƒ¬ƒ«¬«
‰ÏÈÎ‡a CLnÈ ‡nL27,ÔÈcŒ¯Ó‚a elÙ‡ ,Ôe„Ï ‡ÏÂ . ∆»ƒ»≈»¬ƒ»¿…»¬ƒƒ¿«ƒ

¯˙qÈ ‡nL28ÔÎÂ .‰lÙz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ ,CLnÈÂ ÔÈc‰ ∆»ƒ»≈«ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ»¿≈
ËBÈ„‰ ˙¯tÒz elÙ‡ ,¯tÒÏ ¯tq‰ ÈÙÏ ·LÈ ‡Ï29, …≈≈ƒ¿≈««»ƒ¿…¬ƒƒ¿…∆∆¿

‚ef‰ ¯·MÈ ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú30ÒkÏ ‡ÏÂ . «∆ƒ¿«≈∆»ƒ»≈«¿…ƒ»≈
È˜Ò¯·Ï31‰‡¯È ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú ‰ÁÓÏ CeÓÒ ¿À¿¿ƒ»¿ƒ¿»«∆ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆

zÎ‡ÏÓa „ÒÙ‰.‰lÙz‰ ÔÓ ·kÚ˙ÈÂ ,da ˜qÚ˙ÈÂ B ∆¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ»
el‡Ó ˙Á‡a ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â32,¯ÓBb ‡l‡ ,˜ÈÒÙÈ ‡Ï - ¿ƒƒ¿ƒ¿««≈≈…«¿ƒ∆»≈

‰ÁÓ ˙lÙz Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â33. ¿««»ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»

ה"ב).24) פ"ג, לעיל (כמבואר וחצי שעות בשש שהוא
ובצוננים.25) בחמים וישתטף שיתרחץ מבלי בלבד,
ט:).26) (שבת הזיעה מרוב התפילה.27)יחלש מן ויבטל
בו 28) יחזור ביתֿדין הדין, בעלי של חדשות טענות עלֿידי

הוא  כאילו מחדש, בדין לעיין ויתחיל הקודמת מהחלטתו
דין. של 29)בהתחלת כתספורת אמנותית שאינה רגילה,

ש"ראשו  רב: זמן ודורשת מיוחדת תספורת שהיא כהןֿגדול
שלא  כלומר: נא.), (נדרים זה" של עיקרו בצד זה שער של
קצת, השערות כל מניח אלא לגמרי, ראשו כל מספר היה
השני  של עיקרו בצד אחד שער של ראשו שיהיה כדי
ה"ו). ה, פרק המקדש כלי הלכות (ראה לו. הסמוך

אחר.30) זוג אחר לחזר ויצטרך המספרים, בית 31)של
עורות. בזמן 32)עיבוד שהוא באיסור כשהתחיל אפילו

הערב 33)מנחה. עד להתפלל שהות עוד לו ויש הואיל
יפסיק  - להתפלל שהות עוד לו כשאין אבל  שם), (שבת,

ויתפלל.

.Â˙¯tÒz ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Ó34˙¯tÚÓ ÁÈpiMÓ ?35ÏL ≈≈»««¿»«ƒ¿…∆ƒ∆«ƒ««¿…∆∆
?ıÁ¯Ó ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .ÂÈk¯a ÏÚ ÔÈ¯tÒ«»ƒ«ƒ¿»≈≈»««¿»«∆¿»
˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .B¯N·Ï CeÓq‰ „‚a‰ ËLÙiMÓƒ∆ƒ¿…«∆∆«»ƒ¿»≈≈»««¿»«
ÔÈn‡‰L BÓk ,ÂÈÙ˙k ÔÈa „‚a ¯L˜iMÓ ?È˜Ò¯a‰«À¿¿ƒƒ∆ƒ¿…∆∆≈¿≈»¿∆»À»ƒ
Œı¯‡ È·Ï ?‰ÏÈÎ‡ ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .ÔÈNBÚƒ≈≈»««¿»«¬ƒ»ƒ¿≈∆∆

Ï‡¯NÈ36Ï·a È·ÏÂ ,ÂÈ„È ÏhiMÓ -37¯ÈziMÓ - ƒ¿»≈ƒ∆ƒ…»»¿ƒ¿≈»∆ƒ∆«ƒ
eÙhÚ˙iMÓ ?ÔÈc‰ ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .B¯B‚Á38 ¬≈≈»««¿»««ƒƒ∆ƒ¿«¿

ÔÈ·LBÈ eÈ‰ Ì‡Â .e·LÈÂ ÌÈic‰39eÏÈÁ˙iMÓ - ««»ƒ¿≈≈¿ƒ»¿ƒƒ∆«¿ƒ
.ÔÚËÏ ÔÈÈ„ŒÈÏÚa«¬≈ƒƒƒ¿…

מנחה.34) לתפילת מפסיק אינו בה התחיל הוא 35)שאם
השער  יפול שלא המסתפרים, את מכסים שהסּפרים הסדין
"סודר  - מעפורת מפרש: "הערוך" ובעל בגדיהם, על הגזוז
שם  שיפול ברכיו על מניחו וכשמגלח ראשו; שמעטף
מתרגם  לח) כ, (מלכיםֿא עיניו על ּבאפר ויחפש  שערו".

עינוהי. במעפרא וכריך לחגור 36)יונתן: רגילים שאינם
בחוזק. וכן 37)עצמם באזור, עצמם את חוגרים שהיו

אזור  חגורי טו): כג, (יחזקאל הכתוב עליהם מעיד
להתירו. צריכים אוכלים וכשהם בטליתם.38)במתניהם,
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השכינה,כ  מאימת בטליתם להתעטף הדיינים של דרכם כן י
דעתם  תהא למען ולכאן, לכאן ראשם להפנות ושלא

י.). שבת רש"י (מלשון עליהם ועסקו 39)מיושבת כבר,
הדין  ממושב מעוטפים והיו זה, אחר זה שונים בדינים

הראשון.

.Ê˙eL¯ ˙È·¯Ú ˙lÙzL ÈtŒÏÚŒÛ‡40‡B·È ‡Ï - ««ƒ∆¿ƒ««¿ƒ¿…»
ËÚÓ ÔLÈ‡Â ,ËÚÓ ÏÎ‡ :¯Ó‡ÈÂ BzÎ‡ÏnÓ Ì„‡41, »»ƒ¿«¿¿…«…«¿«¿ƒ«¿«

Ò‡z ‡nL ;Ïlt˙‡ CkŒ¯Á‡Â42‡ˆÓÂ ,‰L B˙B‡ ¿««»∆¿«≈∆»∆¡…≈»¿ƒ¿»
CkŒ¯Á‡Â ,˙È·¯Ú Ïlt˙Ó ‡l‡ .‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ»≈»««¿»∆»ƒ¿«≈«¿ƒ¿««»

ÔLÈ B‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡43ÒkÏÂ ¯tzÒ‰Ï ¯zÓe . ≈¿∆»≈À»¿ƒ¿«≈¿ƒ»≈
CeÓÒ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ÈtÓ ,˙È¯ÁLÏ CeÓÒ ıÁ¯nÏ«∆¿»»¿«¬ƒƒ¿≈∆…»¿∆»»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L ,‰ÁÓÏ44ÌL ÔÈÒÎ ÌÚ‰ ·¯L , ¿ƒ¿»∆»»«»∆…»»ƒ¿»ƒ»
B· e¯Ê‚ ‡Ï ,ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ,¯ÁLa Ï·‡ ;ÌBia45. «¬»«««»»∆≈»…»¿

ו).40) הלכה א, (פרק לעיל מעט.41)ראה
ע"ב.43)תתקפהו.42) ד, על45ֿ)רגיל.44)ברכות

החכמים" בו גזרו לא - שכיח שאינו "דבר הידוע: הכלל פי
סג:). (עירובין

.ÁÔÓÊ ÚÈb‰Â ‰¯BzŒ„eÓÏ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈¿«¿»¿ƒƒ«¿«
Ïlt˙Óe ˜ÒBt - ‰lÙz‰46B˙¯B˙ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿»»

B˙en‡47˜ÒBÚ ‰È‰Â ,ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ BÈ‡Â À»¿≈∆¿»»¿»¿»»≈
˜ÒBÙ BÈ‡ - B˙lÙz ˙ÚLa ‰¯Bza48˙ÂˆnL , «»ƒ¿«¿ƒ»≈≈∆ƒ¿«

‰lÙz ˙ÂˆnÓ ‰ÏB„b ‰¯BzŒ„eÓÏz49˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ . «¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿»»≈
‰¯B˙ŒÈ¯·„a ˜ÒBÚk ,ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆa50. ¿»¿≈«ƒ¿≈¿ƒ¿≈»

כלֿשכן 46) למלאכתנו, תורתנו מפסיקים אנו אם כי
לתפילה. וחבריו.47)שנפסיק יוחאי בן שמעון רבי כגון

ע"א.48) יא, ה"ג)49)שבת ג, (פרק ת"ת בהל' ורבינו
כנגד  שקולה שהיא כולן המצוות בכל מצוה לך "אין אומר:
לפיכך  - מעשה לידי מביא שהתלמוד תורה... תלמוד

מקום". בכל למעשה קודם שתורתו 50)התלמוד
פ"ה, ברכות (ירושלמי לתפילה מפסיק ואינו אומנותו,

ה"א).

.Ë˙kÒ ÈtÓ ‡l‡ ,B˙lÙz ˜ÈÒÙÓ Ïlt˙n‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿≈«»«
Ï‡¯NÈ CÏÓ elÙ‡Â .„·Ïa ˙BLÙ51BÓBÏLa Ï‡BL ¿»ƒ¿»«¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿

ep·ÈLÈ ‡Ï -52ÍÏÓÏ ‡e‰ ˜ÒBt Ï·‡ ;,ÌÈ·ÎBk „·BÚ …¿ƒ∆¬»≈¿∆∆¿≈»ƒ
„·BÚ CÏÓ ‰‡¯Â ,‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰ .ep‚¯‰È ‡nL∆»««¿∆»»≈ƒ¿ƒ»¿»»∆∆≈

Òp‡ B‡ ÌÈ·ÎBk53¯v˜È - Bc‚Î ‡a54BÈ‡ Ì‡Â ; »ƒ«»»¿∆¿¿«≈¿ƒ≈
ÏBÎÈ55ÌÈ‡a ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .˜ÈÒÙÈ - »«¿ƒ¿≈ƒ»»¿»ƒ¿«¿«ƒ»ƒ

Ô˙B‡a Ôk¯„ ‰È‰Â ,ÂÈÏ‡ eÚÈb‰ Ì‡ - Bc‚k¿∆¿ƒƒƒ≈»¿»»«¿»¿»
˜ÒBt - ÔÈ˙ÈÓÓ Ô‰L ˙BÓB˜n‰56‡Ï Ì‡Â ;Á¯B·e «¿∆≈¿ƒƒ≈≈«¿ƒ…

.˜ÒBÙ BÈ‡ - ˙ÈÓ‰Ï Ôk¯„ ‰È‰»»«¿»¿»ƒ≈≈

לכבדו.51) וחייב כבודו שעומד 52)שגדול בשעה כי
לכבוד  להפסיק לו אין הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני
לג.). (ברכות בקבר ומחר כאן שהיום בשרֿודם, מלך

זרוע.53) ובעל מציק, פתיחות 54)איש רק שיאמר
וחתימתן. למרות 55)הברכות תפילתו לגמור יספיק שלא

(שם). וראוי 56)קיצורו ה"א. פ"ה, ברכות ירושלמי
ששת: רב אמר מצינו: לג.) (ברכות בבלי שבתלמוד להעיר,

כ"כ  מוכן הנחש (שאין פוסק אינו - נחש פוסק, - עקרב
דברי  אולם לעקרב. נחש להשוות אין א"כ כעקרב). לישוך
בשבת... נחש "הצד קז.): (שבת שאמרו ע"ז מיוסדים רבינו
על  קערה כופין דתנן: מניין? ומותר. פטור - ישכנו שלא
לעקרב  נחש בין לחלק שאין הרי - תישוך" שלא עקרב
אות  פי"ג, שבת למסכת הרא"ש על נתנאל (קרבן הם ושוים

א).

.ÈÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL57‰lÙza ÔÈ·iÁ58LÈ‡ ÏÎÂ . »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËtL59‰lÙz‰ ÔÓ ¯eËt ,60ÏÎÂ . ∆»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ«¿ƒ»¿»

C¯ˆ ‰hnÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰«¿«ƒ∆«≈««ƒ∆≈«ƒ»…∆
Ô‰a61‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,62. »∆¿ƒƒ«¿ƒ»

לחנכו 57) מחוייב אביו - וקטן חינוך. לכלל שהגיעו
מקריאת 58)בתפילה. פטורים ועבדים שנשים ואףֿעלֿפי

משום  ה"א), פ"ד, ק"ש (הלכות לעיל כמבואר שמע,
מפני  בתפילה, הם חייבים - היא גרמא שהזמן שמצותֿעשה
יהיו  אלה שאף חכמינו ותיקנו היא, "רחמים" שהתפילה
(פ"א, לעיל רבינו ולדעת כ:). (ברכות רחמים מבקשי בכלל
מ"ע  שתפילה משום - התורה מן בתפילה הם חייבים ה"ב)

היא. גרמא הזמן המת,59)שלא שומר או אונן, כגון
פ"ד, שמע קריאת (הלכות לעיל המנויים המטה ונושאי

ע"ב.60)ה"גֿו). יז, בקריאתֿשמע,61)ברכות וחייבים
(שם). לעיל אמרנו,62)כמבואר וכבר לבם. טרדת מפני

שם). (ברכות, יתפלל אל - עליו מיושבת דעתו שאין שכל
אינם  והמלוים עמידה, צריכה שתפילה מפני מפרשים: ויש
לאמרה  יכולים קריאתֿשמע אבל ולעמוד; לשהות יכולים
ואינם  בעמידה. ראשון פסוק לקרות להם ודי בדרך. בלכתם

שם). יונה, (רבינו כ"כ מתעכבים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיניהן.1) סדרן יום, בכל לברך אדם חייב ברכות כמה

.‡˙BÎ¯· ewz ,el‡ ˙BlÙ˙ È¯·c ÌÈÓÎÁ ewzLk¿∆ƒ¿¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿¿»
Ì„‡ ÒkiLk :Ô‰ el‡ .ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ C¯·Ï ˙B¯Á‡¬≈¿»≈»¿»≈≈¿∆ƒ»≈»»
eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,‰ÏÈla ÔLÈÏ B˙hÓÏ¿ƒ»ƒ…««¿»¿»≈»«»¿»¡…≈

ÈÏ·Á ÏÈtn‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ2ÚÈ˜Ln‰Â ,ÈÈÚ ÏÚ ‰L ∆∆»»««ƒ∆¿≈≈»«≈»¿««¿ƒ«
ÔÈÚŒ˙a ÔBLÈ‡Ï ¯È‡n‰Â ,‰Óc¯z ˙L3ÔBˆ¯ È‰È . ¿««¿≈»¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ»

Ï‡Â ,Ú¯ Ú‚tÓe Ú¯ ¯ˆiÓ ÈÏÈvzL È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓƒ¿»∆¿»¡…«∆«ƒ≈ƒƒ≈∆«ƒ∆««¿«
ÌÈ¯e‰¯‰ ‡ÏÂ ÌÈÚ¯ ˙BÓBÏÁ ÈeÏ‰·È4‡‰˙e ,ÌÈÚ¯ ¿«¬ƒ¬»ƒ¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

‰ÓÏL È˙hÓ5ÌÈiÁÏ ‰pnÓ È„ÈÓÚ˙Â ,EÈÙÏ ƒ»ƒ¿≈»¿»∆¿«¬ƒ≈ƒƒ∆»¿«ƒ
˙Ân‰ ÔLÈ‡ Ôt ÈÈÚ ‰¯È‡‰Â ,ÌBÏLÏe6‰z‡ Ce¯a . ¿»¿»ƒ»≈«∆ƒ««»∆»«»

"B„B·Îa Blk ÌÏBÚÏ ¯È‡n‰ ,ÈÈ7. ¿»«≈ƒ»»Àƒ¿

מדי 2) יותר הער כי יג), יג, (הושע יולדה חבלי מלשון
ויש  חבלי. ניקודו: ולפ"ז שיישן, עד וחבלים צירים ֶיאחזוהו
השינה  ע"י כי ו), א, (אסתר בוץ חבלי מענין מפרשים,
חבלי  ניקודו: יהיה ולפ"ז חזקים, כביתרים העינים ַתאסרנה

התפילות"). "אוצר לסדור תפילה" "עיון מלשון 3)(מתוך
בו; תלוי שהאור שבעין השחור והוא ח). יז, (תהלים הכתוב
לילה  אישון כמו: חושך לשון אישון, קרוי: שחרוריתו וע"ש

שם). (רש"י, ט) ז, (משלי מלשון 4)ואפלה מחשבות,
ב). ד, (דניאל בזרעי.5)הכתוב פסול יהא שלא

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



dlitzקפ zekld - dad` xtq - oeiq `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לישון 6) בשנתי אמות שלא ד) יג, (תהלים הכתוב מלשון
שנת  וישנו שינה: היא גם נקראת המיתה כי המות, שנת

נז). נא, (ירמיה האירה 7)עולם והארץ הכתוב: שם על
הבריות  מעמיד השינה שאחרי ב). מג, (יחזקאל מכבודו
זו  ברכה ונוסח (אבודרהם). לעסקיהם ללכת היום לאור

(ס:). ברכות במסכת קלים בשינויים נמצא

.·ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ‰BL‡¯ ‰L¯t ‡¯B˜Â8,ÔLÈÂ ¿≈»»»ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿»≈
nÚ ‰LÈ BzL‡ elÙ‡ÂB9B‡ ÔBL‡¯ ˜eÒt ‡¯B˜) «¬ƒƒ¿¿≈»ƒ≈»ƒ

- ‰L ezÒ‡ Ì‡Â ;(ÔLÈÈ CkŒ¯Á‡Â ,ÌÈÓÁ¯ È˜eÒt¿≈«¬ƒ¿««»ƒ»¿ƒ¬»«≈»
ÌÈÓÁ¯ È˜eÒt B‡ ÔBL‡¯ ˜eÒt elÙ‡ ‡¯B˜10, ≈¬ƒ»ƒ¿≈«¬ƒ

.ÔLÈÈ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ»

קריאתֿשמע 8) אדם שקרא "אףֿעלֿפי ע"ב: ד, ברכות
להעיר, וראוי מיטתו". על לקרותה מצוה - הכנסת בבית
לברכת  קריאתֿשמע הקדימו ס:) (ברכות התלמוד שבנוסח
- לקריאתֿשמע "המפיל" ברכת מקדים ורבינו "המפיל",
האומר: ה"א) פ"א, (ברכות הירושלמי על סומך שהוא מפני
שהיה  עד וקורא וחוזר שמע, את קורא היה זעירא "רבי
צריכה  שקריאתֿשמע משמע: מכאן בשינה". משתקע
נסים  רב בשם מיימוניות" ("הגהות לשנתו סמוכה להיות

יח).9)גאון). הלכה פ"ג, ק"ש (הלכות לעיל כמבואר
הזה. המשפט אין התימנים "בידך 10)ובכת"י כגון:

(ה.). בברכות נאמר וכך ו) לא, (תהלים וגו' רוחי אפקיד
ה' כגון: רחמים, של פסוקים עוד הוסיפו (טו:) ובשבועות
היה  לוי בן יהושע שרבי ב), ג, (תהלים וגו' צרי רבו מה

שנתו. לפני קוראם

.‚B˙L ÛBÒa ı˜ÈiL ‰ÚLa11ÏÚ ‡e‰Â C¯·Ó , ¿»»∆ƒ«¿¿»¿»≈¿«
‰¯B‰Ë Èa z˙pL ‰ÓL ,È‰Ï‡" :Ck B˙hÓ12‰z‡ . ƒ»»¡…«¿»»∆»«»ƒ¿»«»

dzÁÙ ‰z‡Â dz¯ˆÈ ‰z‡Â d˙‡¯·13‰z‡Â Èa ¿»»¿«»¿«¿»¿«»¿«¿»ƒ¿«»
Èa¯˜a d¯nLÓ14‰z‡Â ,ÈpnÓ ‰ÏhÏ „È˙Ú ‰z‡Â , ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿«»

„È˙ÚÏ Èa d¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú15‰ÓLp‰L ÔÓÊ Ïk .‡B·Ï »ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆»ƒ»»¿«∆«¿»»
Ïk ÔBa¯ ,È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ ,Èa¯˜a ‰ÈeÏ¿̇»¿ƒ¿ƒ∆¬ƒ¿»∆¿»¡…«ƒ»
ÌÈ¯‚ÙÏ ˙BÓL ¯ÈÊÁn‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÌÈNÚn‰16 ««¬ƒ»«»¿»««¬ƒ¿»ƒ¿»ƒ

."ÌÈ˙Ó≈ƒ

שנתו.11) באמצע למתעורר פרט עוד, לישון בדעתו שאין
האלהים 12) אל תשוב והרוח קנב:): (שבת ז"ל וכמאמרם

מה  לך שנתנה כמו לו, "תנה - ז): יב, (קהלת נתנה אשר
ונוסח  בטהרה". לו החזירה אתה אף בטהרה, לך נתנה הוא
הרווח: והנוסח ס:). (ברכות התלמוד כגירסת הוא רבינו
נשמתו  על חוטא אדם יאמר איך כי מוטעה, היא", "טהורה
אין  ס"ה): גודל (קשר החיד"א החליט וכן טהורה? שהיא

טהורה. אלא: - היא" "טהורה ג'13)אומרים כנגד
(בראשית  האדם את אלהים ויברא האדם: שבבריאת לשונות
באפיו  ויפח ז); ב, (שם האדם את אלהים ה' וייצר כז); א,

(שם).נש  חיים זמנה.14)מת לפני תצא בעת 15)שלא
ל, (יחזקאל וחייתם בכם רוחי ונתתי ככתוב: המתים, תחיית

מתים 16)יד). כשהם בעליֿחיים או אדם בני גופות
ז"ל: כמאמרם לישנים, כינוי וכאן לה). יט, (מלכיםֿב
זה  ברכה וסיום נז:). (ברכות למיתה" מששים אחד - "שינה
השינה; מן היקיצה על הודאה - האחד פירושים: ב' סובל

לעת  המתים תחיית על - שמחזיר והב' כמו כי ידֿלבוא.
לישני  הנשמות יחזיר כן בוקר, בכל לאדם הנשמות הקב"ה
ז"ל  חכמינו ממליצת היא ולקוחה לעתידֿלבוא, עפר
נשמות  מחזיר שהקב"ה בשעה "אפילו קח.): (סנהדרין

ישראל"). ("עבודת מתים לפגרים

.„‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÌÈÏB‚¯z‰ ÏB˜ ÚÓBMLk¿∆≈«««¿¿ƒ¿»≈»«»
ÈÂÎNÏ Ô˙Bp‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ17ÔÈÁ·‰Ï ‰È· ¿»¡…≈∆∆»»«≈«∆¿ƒƒ»¿«¿ƒ

Ce¯a" :C¯·Ó ,ÂÈ„‚a L·BlLk ."‰ÏÈÏ ÔÈ·e ÌBÈ ÔÈa≈≈»¿»¿∆≈¿»»¿»≈»
."ÌÈne¯Ú LÈaÏÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡«»¿»¡…≈∆∆»»«¿ƒ¬ƒ
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,BL‡¯ ÏÚ BÈ„Ò ÁÈpnLk¿∆«ƒ«¿ƒ«…¿»≈»«»¿»

"‰¯‡Ù˙a Ï‡¯NÈ ¯ËBÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡18. ¡…≈∆∆»»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ¯È·ÚnLk19"ÌÈ¯ÂÚ Á˜Bt" C¯·Ó ,20. ¿∆«¬ƒ»»«≈»¿»≈≈«ƒ¿ƒ

"ÌÈ¯eÒ‡ ¯ÈzÓ" C¯·Ó ,B˙hÓ ÏÚ ·LiLk21. ¿∆≈≈«ƒ»¿»≈«ƒ¬ƒ
,Ú˜¯˜ ÈabŒÏÚ ÌÁÈpÓe ‰hn‰ ÔÓ ÂÈÏ‚¯ „È¯BnLk¿∆ƒ«¿»ƒ«ƒ»«ƒ»««≈«¿«

"ÌÈn‰ ÏÚ ı¯‡‰ Ú˜B¯" C¯·Ó22C¯·Ó ,„ÓBÚLk . ¿»≈«»»∆««»ƒ¿∆≈¿»≈
"ÌÈÙeÙk Û˜BÊ"23¯L‡" C¯·Ó ,ÂÈ„È ÏËBpLk . ≈¿ƒ¿∆≈»»¿»≈¬∆

ıÁB¯Lk ."ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»ƒ¿∆≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÂÈt»»¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
È‰È .ÈtÚÙÚÓ ‰Óe˙e ÈÈÚÓ ‰L ÈÏ·Á ¯È·Ún‰««¬ƒ∆¿≈≈»≈≈«¿»≈«¿«»¿ƒ
ÈÏÈ‚¯zL ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¿»¡…«≈…≈¬«∆«¿ƒ≈ƒ
ËÏL˙Â .ÔBÚÂ ‰¯·Ú ¯·„Ï ÈÏÈ‚¯z Ï‡Â ‰ÂˆÓ ¯·„Ïƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ≈ƒƒ¿«¬≈»¿»¿«¿∆

Ú¯ ¯ˆÈ Èa ËÏLÈ Ï‡Â ,·BË ¯ˆÈ Èa24È˜fÁ˙e . ƒ≈∆¿«ƒ¿…ƒ≈∆»¿«¿≈ƒ
„ÒÁÏe ÔÁÏ Èz˙Â ,E˙¯B˙a È˜ÏÁ Ô˙Â ,EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈∆¿ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿≈¿∆∆
ÌÈ„ÒÁ ÈÏÓ‚˙Â ,È‡B¯ ÏÎ ÈÈÚ·e EÈÈÚa ÌÈÓÁ¯Ïe¿«¬ƒ¿≈∆¿≈≈»«¿ƒ¿¿≈ƒ¬»ƒ

ÌÈ·BË25."ÌÈ·BË ÌÈ„ÒÁ ÏÓBb ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a . ƒ»«»¿»≈¬»ƒƒ

שכוי 17) - לתרנגול ידועים במקומות קוראים שכן תרנגול.
אומר: כ"ג) אות (פ"ט לברכות והרא"ש כו.). השנה (ראש
נתן  מי לו): לח, (איוב המקרא בלשון שכוי נקרא: "הלב
מבחין  אדם הבינה ידי ועל המבין. הוא והלב בינה, לשכוי
בין  להבחין כן גם מבין שהתרנגול ומפני ללילה. יום בין
התקינו  בקול), קורא הוא הבוקר (שבאשמורת ללילה יום
לא  אם אף אולם התרנגול. קול בשמיעת זו ברכה לומר
הודאה  אלא שאינה זו, ברכה לברך יכול התרנגול קול שמע
יישן  אם שאף צרכינו: כל לנו וברא בינה, לנו שנתן לה'
התרנגול". קול ידי על היום בביאת יבחין - אפל בבית אדם

ביד 18) תפארת עטרת והיית ג): סב, (ישעיה הכתוב מלשון
כמבואר  ראש, בגלוי לילך שאסור לפי זו: ברכה ומעם ה'.
משום  אלא זה שאין המפרשים לדעת ואפילו (קיח:). בשבת
לכסות  הוא הנכון שמן מודים הכל אבל חסידות, מדת
נצטוו  שישראל ומכיון שמים. מורא עלינו שיהיה כדי הראש
סימן  או"ח יוסף (בית וכו' ישראל עוטר מברכים אנו כך, על
שם) יוסף בבית (הובא קכ"ב דף נשא פרשת ובזוהר מו).
אסור  האדם, של לראשו מעל היא שהשכינה "מתוך נאמר:

ראש. בגילוי אמות ארבע ללכת שהעינים 19)לו בעוד
שעלֿידיֿזה  עליהן, ידיהם להעביר הבריות דרך עצומות

מעבירים  הם או"ח כאילו ('פרישה', מעיניהם שינה חבלי
לו  אפשר איך הרמב"ם: מפרשי תמהו וכבר מ"ו). סימן
(שבת  אמרו בפירוש הלא ידיו, שנטל טרם בעיניו ליגע
נטילת  קודם בעין לנגוע שאסור תיקצץ" - לעין "יד קח:):
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אומר  א) ס"ק מ"ו (סימן באו"ח אברהם" וה"מגן היד?
מותר. וזה מפית, עלֿידי בעיניו הכתוב 20)שנוגע מלשון

(ברכות  שלנו שבתלמוד להעיר, וכדאי יח). קמו, (תהלים
אלא  עורים", פוקח יאמר... עיניו "כשפותח כך: כתוב ס:)

(שם). הרי"ף כגירסת היא רבינו הנעת 21)שגירסת בגלל
הלילה. במשך אסורים שהיו הכתוב 22)אבריו מלשון

פני  על הארץ ששטח לה' שבח הבעת והיא ו), קלו, (תהלים
מקיפים  המים היסודות טבע לפי שהרי הטבע, היפך המים,
את  הפך בארץ, יהלכו שהבריות רצה ה' אבל הארץ; את

(לבוש). הארץ את והשקיע ח)23)הטבע קמו, (תהלים
כפופה. קומתו במיטתו האדם בהיות אףֿעלֿפי 24)כי

בי  "הכל לג:): (ברכות ז"ל חכמינו חוץ שאמרו שמים די
בי  ישלוט "ואל לתפילה: מקום איפוא ואין שמים" מיראת
זאת  בכל בעצמו? בו אלא תלוי זה אין שהרי הרע", יצר
המונעים  כל ממנו שיסיר מה' לבקש לאדם לו ראוי

ישראל"). ("עבודת אותו לעבוד אותו על25ֿ)המעכבים
ואחד  טוב. ורב ה'... חסדי ז): סג, (ישעיה הכתוב לשון פי
וחידש  מעיניו שנתו העביר שהקב"ה הוא: החסדים מאלה
הפסוק  על כ"ה פרק תהלים במדרש שדרשו וכמו כוחותיו,
ערב  בכל מפקיד "אדם כג): ג, (איכה לבקרים חדשים
והקב"ה  היום, כל קשה מעבודה עייפה הקב"ה ביד נשמתו

ורגועה". חדשה לו מחזירה

.‰:ÒkiL Ì„˜ ¯ÓB‡ ,‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈≈…∆∆ƒ»≈
ÌÈ„aÎÓ e„ak˙‰"26Èe¯ÊÚ .ÔBÈÏÚ È˙¯LÓ ,ÌÈLB„˜ , ƒ¿«¿¿À»ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

Èe¯ÓL Èe¯ÓL ,Èe¯ÊÚ27Òk‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆»≈
"Ì„‡ŒÈa ÏL Ôk¯„ ‰fL ,‡ˆ‡Â28‡ˆiL ¯Á‡Â . ¿≈≈∆∆«¿»∆¿≈»»¿««∆»»

¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÈ·˜ ÌÈ·˜ B· ‡¯·e ,‰ÓÎÁa Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ29 »«∆»»»¿»¿»»»¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÏeÏÁ ÌÈÏeÏÁ30,E„B·Î ‡qÎ ÈÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb . ¬ƒ¬ƒ»¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿∆
Ì‰Ó „Á‡ Ì˙qÈ Ì‡L31Ì‰Ó „Á‡ Á˙tÈ Ì‡ B‡32, ∆ƒƒ»≈∆»≈∆ƒƒ»≈«∆»≈∆

,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ Ìi˜˙‰Ï ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈¬ƒ»»∆»»«»¿»
¯Na ÏÎ ‡ÙB¯33"˙BNÚÏ ‡ÈÏÙÓe34. ≈»»»«¿ƒ«¬

יב):26) צא, (תהלים שכתוב כמו אותו, המלוים למלאכים
ס:). ברכות (רש"י כן אומר הוא - וגו' לך יצוה מלאכיו כי

להם: הכסא ‰˙Â„·Îואומר לבית אתו ויכנסו יתבזו שאל -
סימן  לאו"ח (פרישה מבחוץ וישארו כבודם על ישמרו אלא

(שם).27)ג). הטינופת במקום המצויים המזיקים מן
דרך 28) כן כי לטורח, לכם זה יהי ואל בחוץ תחכו כלומר

בקשה  נוסח וכל (שם), בהליכתי פושע אני ואין האדם בני
שאין  אבודרהם, דוד הרב העיר וכבר (ס:). ברכות במסכת זו
עליו, שורה שהשכינה וחסיד שמים לירא אלא זה לומר
זה, ומטעם כיהירות. נראה שזה מפני לא, אחר איש אבל
בדורות  אמירתו נתבטלה ג), סימן (או"ח יוסף" ה"בית אומר

על 29)הללו. להורות אותם וכפל וכו' החוטם הפה כגון
חלולים,30)רבויים. אברים שהם והמעים הלב כגון

על  לא חלולים, שהם האברים על נופלת "בריאה" ולשון
עצמם אין החללים שהרי בריאה, לשון תיצדק לא שבהם

חללים, שלפנינו: התלמוד שגירסת ואףֿעלֿפי ממש. בהם
הגורס: שם הרי"ף אחרי רבינו נמשך ס:), ברכות (ראה
ו). סימן לאו"ח (ב"י כד: בברכות הגירסא וכן  חלולים.

כרוב, משקל על חלּול היחיד מן רבים מספר שם - ַוחלולים
ישראל"). ("עבודת הפתוחים.31)זבול הנקבים מן ְ

החלולים.32) האברים שהיא 33)מן ליציאה הכוונה
ס:). לברכות (רש"י הגוף כל עושה 34)רפואת כשאדם

מתוכו  יוצאת הרוח מחט, מלא אחד נקב בו יש אפילו נאד,
רבים, נקבים באדם ברא והקב"ה בתוכו; נשמר היין ואין
פליאה  וזוהי חייו, ימי כל בתוכו הרוח ואףֿעלֿפיֿכן

פ"א). ב"ר מדרש (עלֿפי וחכמה

.ÂÏ‡¯NÈ ¯ÊB‡" C¯·Ó ,B¯B‚Á ¯‚BÁLk35."‰¯e·‚a ¿∆≈¬¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÈNÚL" C¯·Ó ,ÂÈÏÚ L·BlLk36"Èk¯ˆ Ïk Èl37. ¿∆≈¿»»¿»≈∆»ƒ»ƒ»»¿ƒ

È„ÚˆÓ ÔÈÎn‰" C¯·Ó ,C¯cÏ ˙‡ˆÏ Cl‰nLk¿∆¿«≈»≈«∆∆¿»≈«≈ƒƒ¿¬≈
"¯·‚38ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :ÌBÈ ÏÎa Ì„‡ C¯·Óe . »∆¿»≈»»¿»»«»¿»

"ÈBb ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡39Ce¯a" ; ¡…≈∆∆»»∆…»«ƒ»
"‰M‡ ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡40; «»¿»¡…≈∆∆»»∆…»«ƒƒ»

ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»∆…»«ƒ
"„·Ú41. »∆

להתנועע 35) האדם יוכל במתניו, החגור האזור ידי על כי
כגבר  נא אזר ג): לח, (איוב ככתוב וגבורה, כח ביתר

בתלמוד 36)חלציך. הנוסח וכן התימנים. כת"י כנוסח
אחר: ונוסח אלו. לברכות המקור ששם ס:) (ברכות

לצאת 37)"שעשית". יכול אינו יחף שהוא זמן שכל
(אבודרהם). ועסקיו צרכיו הכתוב 38)ולעשות ע"פ

כג). לז, מצוות 39)(תהלים בשבע אלא מחוייב שאינו
בלבד. נח בני במצוותֿעשה 40)של מחוייבת שאינה

מ  הנשים שנפטרו "והטעם גרמן. שהזמן שהזמן מצוותֿעשה
לבעלה  משועבדת שהאשה לפי - אבודרהם יאמר - גרמן
במצותֿעשה  מחוייבת היתה ואם ומצוותיו; צרכיו לעשות
יצוה  המצוה, את עושה שהיא שבשעה אפשר גרמא, שהזמן
לפיכך  אז? לעשות עליה ומה - מצותו לעשות בעלה עליה
בעלה. עם שלום לה להיות כדי ממצוותיו, הבורא פטרה
נמחה  ובטהרה בקדושה הנכתב הגדול שהשם מצינו, שכן

לבעלה". אשה בין שלום להטיל כדי המים, שגם 41)על
ומזולזל  אותן, גורם שהזמן מצוותֿעשה מכל פטור הוא
בקהל. לבוא לו אסור וגם אבות, זכות לו שאין ביותר: הוא
(מג:). מנחות במסכת מקורן האחרונות ברכות שלש ואלה
כגון: חיוב בדרך ולא שלילה בדרך אלו ברכות ונתקנו
שאמרו  לפי - בהם וכיוצא איש" "שעשני ישראל", "שעשני
נברא  שלא לאדם לו שנוח וגמרו: "נמנו ז"ל: חכמינו
אלו: בברכות הכוונה תהיה כן אם יג:), (עירובין משנברא"
ה' את אברך - שעשני ועכשיו עיקר, כל עשני שלא יתן מי
סעיף  מו, (סימן בב"ח וראה ("לבוש"). וכו' גוי עשני שלא
הוא: מו) (סימן ב'טור' אלו ברכות שסדר להעיר, וראוי ז).
על  מברך הוא שבתחילה מחייב השכל וכן אשה; עבד, גוי,
ולבסוף  מגוי, עדיף שהוא העבד על ואחרֿכך יותר, הגרוע
מהעבד. חשובה שהיא מפני אשה" עשני "שלא מברך הוא
ואולי: (מג:). במנחות התלמוד גירסת אחר נמשך ורבינו
בעוד  לעולם, מצוות לתרי"ג תבוא לא שהאשה מפני
כבן  להיות יושלם חורין לבן ויהא ישתחרר רק אם שהעבד
שבכת"י  ומעניין רוקח"). ("מעשה דבריו לכל ישראל

אשה. לפני עבד נזכר התימנים
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.Ê¯„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ el‡ ˙BÎ¯a ‰¯NÚŒ‰BÓL42‡l‡ , ¿∆∆¿≈¿»≈≈»∆≈∆∆»
BÏÈ·La ‰Î¯a‰L ¯·c ÏÚ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk C¯·Ó¿»≈»««≈∆«»»∆«¿»»ƒ¿ƒ
,B˙hÓ ÏÚ ‡e‰Â B¯B‚Á ¯‚ÁL È¯‰ ?„ˆÈk .B˙ÚLaƒ¿»≈«¬≈∆»«¬¿«ƒ»
ÏB˜ ÚÓL ;"‰¯e·‚a Ï‡¯NÈ ¯ÊB‡" C¯·Ó¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»»«

ÏB‚¯z‰43‰Î¯a ÏÎÂ ."‰È· ÈÂÎNÏ Ô˙Bp‰" C¯·Ó , ««¿¿¿»≈«≈«∆¿ƒƒ»¿»¿»»
.d˙B‡ C¯·Ó BÈ‡ - da ·iÁ˙ ‡lL Ô‰Ó≈∆∆…ƒ¿«≈»≈¿»≈»

הסדר.42) פי על אחד בהמשך לאמרן ודעת 43)שיתחייב
- התרנגול קריאת שמע לא שאפילו ס:) (ברכות ה'תוספות'
שהתרנגול  האורה הנאת על אלא זו ברכה שאין מברך,

האורה  מן נהנה והוא "שמיעת מבחין בתלמוד הוזכרה ולא .
שם  שאין במדבר שנמצא מי להוציא אלא התרנגול", קול
("הגהות  כלל שומע שאינו החרש את או כלל, תרנגול
בצירוף  הוא אלו, ברכות שמונהֿעשרה ומנין מיימוניות").

"ÏÈÙÓ‰ ˙Î¯· שנתבארה בלילה שנתו לפני מברך שאדם "
וכו' רצון יהי שברכת להעיר, ראוי כן (ה"א). לעיל
אלא  לעצמה, מיוחדת ברכה אינה ד) (הלכה לעיל המבוארת
שינה  חבלי המעביר ברכת - הקודמת הברכה של המשכה
לומר  נוהגים ואנו טובים". חסדים ב"גומל נחתמת והיא -
היא  וכן הקודמת. הברכה המשך שזה להורות רצון" "ויהי
אחר  אמן לענות אין כן על אשר ס:), (ברכות הגמרא נוסחת
להלכה  נפסק וכך ברכה. סוף שאינה וכו' שינה" "המעביר

מו). (סימן אורחֿחיים ב'טור'

.ÁÚLk C¯·Ó BÈ‡ - B˙eÒÎa ÔÏ ?„ˆÈk„ÓB ≈«»ƒ¿≈¿»≈¿∆≈
˙ÈNÚL" C¯·Ó BÈ‡ - ÛÁÈ CÏ‰ ;"ÌÈne¯Ú LÈaÏÓ"«¿ƒ¬ƒ»«»≈≈¿»≈∆»ƒ»
ÔÈ‡L ,·‡a ‰ÚL˙·e ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ."Èk¯ˆ Ïk Èlƒ»»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»¿»∆≈
‡ÏÂ ,"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó BÈ‡ - ‰ˆÈÁ¯ ÌL»¿ƒ»≈¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿…

"‰L ÈÏ·Á ¯È·Ún‰"44‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎ ‡Ï Ì‡ ; ««¬ƒ∆¿≈≈»ƒ…ƒ¿«¿≈«ƒ≈
¯‡L ÔÎÂ ;"Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡" C¯·Ó BÈ‡ -≈¿»≈¬∆»«∆»»»¿≈¿»

.el‡ ˙BÎ¯a¿»≈

לעיל 44) כמבואר פניו, שרחץ אחרי אלא אומרה שאינו
עשור" "שביתת בהלכות לשיטתו נאמן רבינו ד). (הלכה
בבוקר, הכיפורים ביום ידים נטילת שאין ה"ב) ג, (פרק
שאר  אבל וכדומה. בטיט ידיו נתלכלכו אלאֿאםֿכן
ביום  ידיו אדם שנוטל סוברים: בראשם והראב"ד הפוסקים
הן  והרי עליהן השורה רעה רוח משום בבוקר, הכיפורים
אף  אלו לברכות מקום יש ולדבריהם בטיט; כמלוכלכות

מיימוניות). (הגהות הכיפורים ביום

.Ë¯Á‡ BÊ el‡ ˙BÎ¯a C¯·Ï eÈ¯Ú ·¯a ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿…»≈¿»≈¿»≈««
e·iÁ˙ ‡Ï ÔÈa ,Ô‰· e·ÈÁ˙ ÔÈa ,˙Òk‰Œ˙È·a BÊ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿«¿»∆≈…ƒ¿«¿
C¯·È ‡ÏÂ ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ˙eÚËÂ - Ô‰·»∆¿»¿≈»«¬≈¿…¿»≈

da ·ÈÁ˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰Î¯a45. ¿»»∆»ƒ≈ƒ¿«≈»

טועה 45) טעויות שתי רבינו, בדעת הכסףֿמשנה פירוש לפי
פניו  רוחץ (שהרי עשייתם זמן אחר שמברך - אחד העם:
נטילת  על בביתֿהכנסת מברך הוא זמן ולאחר בביתו,
בה. נתחייב אלאֿאםֿכן ברכה לברך שאין - שנית ידים);
בבית  זו אחר זו הברכות כל לסדר המנהג פשט כבר אבל
לברך  יודעים אינם הארצות מעמי שרבים מפני הכנסת,

אחריהן  אמן ויענו בביתֿהכנסת, שיסדרון תקנו כראוי,
רב  והגאונים: מו). סימן או"ח ('טור' חובתן ידי ויצאו
נימקו  שם) יוסף' ב'בית דבריהם (הובאו עמרם ורב נטרונאי
עצמו  על לא כי - בעצמו נתחייב כשלא אפילו לברך שיש
ה' את מברך הוא העולם כל על אלא מברך הוא בלבד
להקפיד  אין וכן לכל. תמיד והחסדים הטובות כל שעשה
אלא  נאמר לא זה כלל כי עשייתן, זמן אחר שמברך זה על
לולב  נטילת או שופר, תקיעת כגון: המצוות, בברכות
הודאה  בברכות אבל לעשייתן; קודם לברכן שיש וכדומה,
ראוי  תמיד כי - זמנן עבור אחר אפילו לברך יכול ושבח

לו. להודות

.ÈŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜iL Ì„˜ ‰¯Bz· ‡¯˜Ï ÌÈkLn‰««¿ƒƒ¿…«»…∆∆ƒ¿»¿ƒ«
ÚÓL46‰¯B˙a ‡¯˜ ÔÈa ,·˙ÎaL ‰¯B˙a ‡¯˜ ÔÈa - ¿«≈»»¿»∆ƒ¿»≈»»¿»

,˙BÎ¯a LÏL C¯·Óe ‰lÁz ÂÈ„È ÏËB - ‰tŒÏÚaL∆¿«∆≈»»¿ƒ»¿»≈»¿»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :Ô‰ el‡Â .‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈¿≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

‡ ·¯Ú‰Â" ;"‰¯B˙ È¯·c ÏÚ eeˆÂ47˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ¿ƒ»«ƒ¿≈»¿«¬∆»¿»¡…≈∆
,Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk EnÚ ˙BiÙÈÙ·e eÈÙa E˙¯B˙ È¯·cƒ¿≈»¿¿ƒ¿ƒƒ«¿»≈ƒ¿»≈

eÈ‡ˆ‡ˆÂ eÁ‡ ‰È‰Â48EÓL ÈÚ„BÈ EnÚ È‡ˆ‡ˆÂ49 ¿ƒ¿∆¬«¿¿∆¡»≈¿∆¡»≈«¿¿≈¿∆
BnÚÏ ‰¯Bz „nÏÓ‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .E˙¯B˙ È˜ÒBÚÂ¿¿≈»∆»«»¿»«¿«≈»¿«

"Ï‡¯NÈ50,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" . ƒ¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
.B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ea ¯Áa ¯L‡¬∆»«»ƒ»»«ƒ¿»«»∆»

."‰¯Bz‰ Ô˙B ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»≈«»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."dxFY ixaC lr EpEve eizFevnA EpWCw xW`"£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§¥¨

שם  "כי מהפסוק התורה לברכת מיוחד לימוד ישנו בגמרא
במה  נכלל שלא הטעם לאלוקינו". גודל הבו אקרא ה'
המהותי  החילוק מפני הוא המצות כל על שמברכין

שביניהם.
אותנו  שקידש על לקב"ה הודאה היא הברכה המצוות בכל
במצוותיו  קידשנו "אשר הוא בהן הנוסח ולכן במצוותיו,
התורה, לימוד עצם על היא התורה ברכת אבל וציוונו".
הנהנין  ברכת בנוסח נאמרת ולכן הנהנין ברכת דרך ועל

כו'. לנו ונתן העמים מכל בנו בחר אשר
מברכות  "נשים אדה"ז שכתב מה להבין צריך שעפ"ז אלא
לידע  שלהם מצות ללמוד חייבות שהרי התורה ברכת
בהן  מוזהרות שהן ל"ת מכל ליזהר והיאך לעשותן היאך
חיוב  מפני אינה התורה שברכת הנ"ל ולפי כו'". כאנשים
עצם  על אלא המצות) (כברכת תורה תלמוד של המצות
שנשים  הטעם ללא גם הרי תורה תלמוד של הענין
ברכה"ת  לברך צריכות כו'" שלהן מצות ללמוד "חייבות

הנ"ל. הגמרא לימוד לחול צריך עליהן גם כי לפני'
להיות  צריך היה לא שלכאורה הקושיא בהקדים ויבואר
תורה  ללמוד אדם שבא עת בכל אלא לברכה"ת קבוע זמן
אחת  פעם רק שמברך נפסק להלכה אמנם לברך, חייב היה
"אם  הא') (לדעה אדה"ז וכתב היום בתחילת הלימוד לפני
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בפרנסתו  להתעסק כשיוצא ואף ללמוד שרגיל אדם הוא
הפסק  אינו . . וללמוד לחזור כדי . . צרכיו לעשות ממהר
כו'" ארעי שנת ישן אם וכן . . ובה"כ . . למרחץ וה"ה
השחר  כברכת היא שברכה"ת הב' הדיעה מביא [ואח"כ

ביום]. פ"א שתקנוה
צרכיו  עשה ש"אם שפסק מתפילין שנא מאי וצלה"ב
וצריך  כו'" בדעתו שהיה מה כלום מועיל אינו . . בינתיים
לא  ובה"כ המרחץ התורה ברכת לענין ומדוע ולברך לחזור

הדעת. והיסח הפסק הוי
התפילין. הנחת א. ענינים: שני תפילין במצות בזה: והביאור
על  דעתו אין אם וגם הלב" "לשעבד המצוה כוונת ב.
התפילין  בהנחת והפסק הדעת היסח בגדר אי"ז התפילין
בנוגע  וגם הזמן כל מצוה מקיים עליו שמונחים בזה שהרי
ההנחה. בעת שבירך לברכה שייכותו נפסקה לא לברכה
צריך  ולכן אליהם שייכותו נפסקה התפילין כשחולץ אבל
לחזור  – עליהן דעתו אא"כ ומניחן כשחוזר ולברך לחזור

ולהניחן.
גם  אליה שייכות לאדם יש הרי התורה לגבי משא"כ
כל  במשך בפועל דעת א"צ לכו"ע ולכן בה עוסק כשאינו
החיוב  עצם כי הדעת והיסח הפסק יקרא שלא היום

למצוה. האדם את מקשר תמיד בה לעסוק
מברכות  שנשים ע"כ אדה"ז שכתב הטעם יובן בזה
והאיך  כו' שלהן מצות ללמוד חייבות "שהרי ברכה"ת
לומר  מקום שהיה אף זה טעם ללא כי כ"ו, ל"ת מכל ליזהר
הלימוד  (מצד ללימודן כהקדמה ברכה"ת מברכות שנשים
זאת  בכל הנהנין) ברכות דרך על או כו'" אקרא ה' שם "כי
שמתחילות  פעם בכל שתברכנה הדין להיות צריך היה
ולכן  מקום בשום מצאנוהו שלא חידוש זה והרי ללמוד
כשם  וכוונתו: ללמוד" חייבות "שהרי אדה"ז מבאר
של  התמידי החיוב שמצד כיון ביום פ"א מברכים שאנשים
גמור) הדעת היסח אין (אם ליום אחת ברכה מספיקה ת"ת
והיאך  כו' שלהן מצות ללמוד שחייבות מאחר בנשים עד"ז
במילא  עליהם חל היום, כל שחיובן כו'" ל"ת מכל ליזהר
ברכת  מספיקה לנשים גם ולכן היום כל הלימוד חיוב

ביום. אחת פעם התורה
.148 cenr c"i wlg y"ewl

צריך 46) אינו - ברכותיה עם קריאתֿשמע שקרא אחרי אבל
מעין  בה שיש רבה", "אהבה בברכת נפטר שכבר לברך,
דברי  כל את ולקיים ללמוד... בלבנו... "ותן התורה: ברכות

יא:). (ברכות תורתך" ונציה 47)תלמוד דפוס כגירסת
זה  ואין "והערב", אחרים: ובדפוסים רוקח"). ("מעשה ש"י
ורק  לשלפניה, שייכת ואינה היא נפרדת זו שברכה מדוייק,
גורסים  שלפניה הברכה של המשכה שזו שסוברים אלה
המתק. - הערב מו.). לברכות 'תוספות' (ראה "והערב"

מעיך.48) וצאצאי יט): מח, (ישעיה ככתוב חלצינו, יוצאי

לג).49) לא, (ירמיה אותי ידעו כולם כי הכתוב: שם על
פעולותיך. בכל גדולתך שנכיר דפוס 50)כלומר: כנוסח

מיימוניות", "הגהות לפני הנוסח היה וכן ש"י, וונציא
ישראל". לעמו תורה "המלמד אחר: ונוסח לפנינו. כמבואר
לחתום  נוהגים ואנו רבינו". "תשובות במוספנו וראה
וברי"ף  יא:) (ברכות התלמוד כגירסת וכו' תורה המלמד

שם.

.‡È,el‡ ˙BÎ¯a LÏL C¯·Ï Ì„‡ ·iÁ ÌBÈ ÏÎa¿»«»»»¿»≈»¿»≈
‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ËÚÓ ‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â51ÌÚ‰ e‚‰Â . ¿««»≈¿«ƒƒ¿≈»¿»¬»»

ÌÈ‰k ˙k¯a ‡¯˜Ï52Âˆ" :ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ; ƒ¿…ƒ¿«…¬ƒ¿≈¿∆ƒ«
"Ï‡¯NÈ Èa ˙‡53.Ô‰ÈzL ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ; ∆¿≈ƒ¿»≈¿≈¿∆ƒ¿≈∆
ÌÈ˜¯t ÔÈ¯B˜Â54˙BÎÏ‰ B‡55ÔÓe ‰Ln‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¬»ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BzÈ¯a‰56. «»«¿

עליו.51) שמברך הדבר ובין הברכה בין להפסיק שלא כדי
על  ששנה "והוא ה"ה): פ"א, (ברכות בירושלמי אמרו וכן

(מיד). לקרותה 52)אתר" נוהגים היו משמר אנשי שגם
ב  למסכת ב'תוספות' כמבואר בוקר, (שם).בכל רכות

שאמרו 53) כמו התמיד. בקרבן המדברת אֿט) כח, (במדבר
שאין  בזמן הקב"ה, את אבינו אברהם שאל כז:): (תענית
להם  תקנתי כבר א"ל: עליהם? תהא מה קיים, ביתֿהמקדש
עליהם  אני מעלה - לפני בהם שקוראים בזמן קרבינות. סדר
עוונותיהם. כל על להם מוחל ואני לפני, הקריבום כאילו

זה,54) פרק ובחרו זבחים. של מקומן איזהו כגון: שלמים.
מסיני  למשה ברורה משנה והכל מחלוקת, הפרק בכל שאין

נ.). סימן או"ח יוסף' כגון:55)('בית שלם, פרק מן חלק
המשנה  שהוא וכו', שיעור" להם שאין דברים "אלו

פאה. למסכת כל 56)הראשונה אליהו: דבי "תנא כגון:
כאלה, ברייתות ועוד וכו', יום" בכל הלכות השונה
לרבינו. השנה" כל תפילות ב"סדר זה ספר בסוף המובאות

.·ÈÌÈÓÎÁ eÁaLÂ57¯ÙqÓ ˙B¯ÈÓÊ ‡¯BwL ÈÓÏ ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈∆
'„Â„Ï ‰l‰z'Ó ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÌÈl‰z58ÛBÒ „Ú ¿ƒƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«

¯Ùq‰59Ì‰ÈÙÏ ÌÈ˜eÒt ˙B¯˜Ï e‚‰ ¯·Îe .60 «≈∆¿»»¬ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
Ì‰È¯Á‡Ïe61‡È‰Â ,˙B¯ÈÓf‰ ÈÙÏ ‰Î¯· ew˙Â . ¿«¬≈∆¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

'ÁazLÈ' ‡e‰Â ,Ì‰È¯Á‡Ï ‰Î¯·e ,'¯Ó‡L Ce¯a'62. »∆»«¿»»¿«¬≈∆¿ƒ¿««
Œ˙‡È¯˜ ‡¯B˜Â ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«¿«¿≈¿ƒ«

.ÚÓL¿«

הלל 57) מגומרי חלקי יהא יוסי ר' אמר ע"ב: קיח, שבת
התכוין. דזמרה" של"פסוקי שם והסיקו יום... בכל

קמה.58) פ"ה).59)פרק (ברכות הרי"ף כגון:60)ע"פ
וכו'. לעולם ה' כבוד אמן 61)יהי לעולם ה' ברוך כגון:

וכו'. ולדעת 62)ואמן (שם). ברי"ף הוזכרו אלו ברכות
תקנוה. הגדולה כנסת אנשי זו ברכה - ועוד זרוע" "אור בעל
בין  "המספר הירושלמי: בשם מובא מיימוניות" וב"הגהות
עליה  וחוזר בידו, היא עבירה - אור' ל'יוצר 'ישתבח'
שראה  מעיד (פ"ה) בברכות יונה ורבינו המלחמה". ממערכי
"ישתבח" בברכת מביא "אבודרהם" ובספר כן. במדרש
וגו': הלבב ורך הירא האיש מי הפסוק: על האומר מדרש
מבואר  הרי - התפילה סוף עד שאמר ברוך בין המפסיק זה
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(שם) לברכות וברי"ף אלו, ברכות הזכירו התלמוד שחכמי
נזכרת  וכן וכו'. לפניהם ברכה לומר רבנן ותקינו מפורש:
וכו' תניינא בתקונא רסו:) ויקהל (פרשת בזוהר זו ברכה

רוקח). (מעשה

.‚È¯Á‡ ,ÌBÈ ÏÎa ˙B¯˜Ï Ô‰· e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬»∆ƒ¿¿»««
'ÁazLÈ' ÔÈÎ¯·nL63ÔÈÎ¯·Ó CkŒ¯Á‡Â ,Ìi‰ ˙¯ÈL , ∆¿»¿ƒƒ¿««ƒ««»¿««»¿»¿ƒ

.'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈL ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .'ÚÓL' ÏÚ«¿«¿≈¿∆ƒƒ««¬ƒ
ÈÙÏ Ïk‰ - ˙B¯ÈM‰ ÈzL ÔÈ¯BwL ÌÈ„ÈÁÈ LÈÂ¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿≈«ƒ«…¿ƒ

.‚‰n‰«ƒ¿»

לפני 63) הים שירת אומרים אלא כן. נוהגין אין ובזמננו
שירת  במקום לומר הספרדים נוהגים באב ובתשעה ישתבח.
אבל  פורעניות). מיני בכל (המדברת האזינו שירת - הים

רוקח). (מעשה ישתבח לפני הכל

.„È‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÔÈa ˙BÎ¯· ‰‡Ó C¯·Ï Ì„‡ ·iÁ64. «»»»¿»≈≈»¿»≈«¿««¿»
˙BÎ¯a LÏLÂŒÌÈ¯NÚ ?el‡ ˙BÎ¯· ‰‡Ó Ô‰ ‰Óe«≈≈»¿»≈∆¿ƒ¿»¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÏL ˙BÎ¯a Ú·LÂ ;‰Ê ˜¯Ùa eÈnL∆»ƒ¿∆∆∆¿∆«¿»∆¿ƒ«¿«

‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ ,˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ÏL65ÛhÚ˙nLÎe ; ∆«¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿«¬∆»¿∆ƒ¿«≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,˙ˆÈva«ƒƒ¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
;"˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ
eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÔÈlÙz L·BlLÎe¿∆≈¿ƒƒ¿»≈»«»¿»¡…≈
ÁÈ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ«
Œ‰BÓL Ô‰Ó ‰lÙz ÏÎaL ,˙BlÙz LÏLÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿»¿ƒ∆¿»¿ƒ»≈∆¿∆
‡e‰LÎe ;˙BÎ¯a LLÂ ÌÈBÓL È¯‰ - ˙BÎ¯· ‰¯NÚ∆¿≈¿»¬≈¿ƒ¿≈¿»¿∆
ŒÚa¯‡ C¯·Ó ,‰ÏÈl‰Â ÌBÈ ÏL ˙B„eÚÒ ÈzL ÏÎB‡≈¿≈¿∆¿««¿»¿»≈«¿«
ÂÈ„È ÏhiLk ˙Á‡ :‰„eÚÒ ÏÎa Ú·L - ˙BÎ¯· ‰¯NÚ∆¿≈¿»∆«¿»¿»««¿∆ƒ…»»

‰lÁza ˙Á‡ ÔBÊn‰ ÏÚÂ ,‰lÁz66ÛBqa LÏLÂ67, ¿ƒ»¿««»«««¿ƒ»¿»«
ÔÈi‰ ÏÚÂ68ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ69È¯‰ .˙BÎ¯a Ú·L È¯‰ - ¿«««ƒ¿»»¿«¬»¬≈∆«¿»¬≈

.Ïk‰ ÔÈa ˙BÎ¯· ‰‡Ó≈»¿»≈«…

אדם 64) חייב אומר: מאיר רבי "היה ע"ב: מג, מנחות
ועתה  יב): י, (דברים שנאמר יום, בכל ברכות מאה לברך
אל  רש"י: ופירש וכו' מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל
וב'טור' שם. ב'תוספות' וראה "מאה". אלא "מה" תקרא
המלך  שדוד גאון, נטרונאי רב בשם מובא מו) (סימן או"ח
- על הוקם א): כג, (שמואלֿב דכתיב ברכות, מאה תיקן
פרשת  רבה במדבר מדרש פי (על מאה בגימטריא "על"

לאחריה;65)קרח). ואחת לפניה שתים מברך - שבשחר
לעיל  כמבואר לאחריה, ושתים לפניה שתים מברך - ובערב

ה). הלכה א, פרק שמע קריאת ברכת 66)(הלכות
הארץ 67)המוציא. על הכל, את הזן שהן: המזון בברכת

ירושלים. בונה המזון, מברך 68)ועל יין לו יש שאם
הכוס. על המזון מעין 69)ברכת שהיא אחרונה ברכה

ט"ו). הלכה ח, (פרק ברכות הלכות לקמן ראה שלש,

.ÂËÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ˙k¯a ewzL ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆ƒ¿ƒ¿«»∆ƒƒ
‰lÙza70ÔBÊn‰Œ˙k¯·a '·ÈËn‰Â ·Bh‰' eÙÈÒB‰Â ,71 «¿ƒ»¿ƒ«¿«≈ƒ¿ƒ¿««»

LÓÁ e‡ˆÓ -72ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa .˙B¯˙È ˙BÎ¯a ƒ¿¿»≈¿»¿≈¿«»¿»ƒ
·iÁ˙ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ,˙BÎ¯a Ú·L ‰lÙz‰L ,ÌÈ·BËƒ∆«¿ƒ»∆«¿»¿≈ƒ…ƒ¿«≈
ÔLÈ ‡lL ÔB‚k ,el‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÏÎa ÌÈÓi‰ ¯‡Laƒ¿»«»ƒ¿»«¿»»≈¿∆…»≈

‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎ ‡ÏÂ ,B¯B‚Á ¯Èz‰ ‡ÏÂ ,‰ÏÈl‰ Ïk»««¿»¿…ƒƒ¬¿…ƒ¿«¿≈«ƒ≈
ÔÓ ˙BÎ¯· ‰‡Ó ÌÈÏL‰Ï CÈ¯ˆ - el‡· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈»ƒ¿«¿ƒ≈»¿»ƒ

˙B¯t‰73. «≈

ה"א).70) (פ"ב, לעיל ברכות 71)ראה הלכות לקמן ראה
ה"א). ב, סעודות 72)(פרק לשתי המזון, בברכת שתים

היום. תפילות בשלש ושלש ע"ב.73)היום, מג, מנחות
העולים  שמברכים שהברכות כתוב: מיימוניות" וב"הגהות
בקריאת  וכן שחרית, בקריאת ברכות שתי אחד, כל לתורה
לחשבון  עולות - ברכות ז' שהן המפטיר ברכות וכן מנחה,
שישמעו  כדי רם, בקול לברך הוא נכון לפיכך לשומעיהם,
מוסף  שבתפלת ברכות שבע להוסיף ראוי כן לצאת. ויכוונו
יוסף' וב'בית שבת. שבליל אבות" "מגן ברכת וגם לשבת.
שלישית  שבסעודה ברכות שבע עוד הוסיף מו) (סימן או"ח

בשבת. אפילו ממאה יותר כבר שיש באופן לשבת,

.ÊË;ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ C¯·Óe ,˜¯È ËÚÓ ÏÎB‡ ?„ˆÈk≈«≈¿«»»¿»≈¿»»¿«¬»
C¯·Óe ‰Ê È¯tÓ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁÂ74ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ75; ¿≈¿≈ƒ¿ƒ∆¿»≈¿»»¿«¬»

.ÌBÈ ÏÎa ‰‡Ó ÌÈÏLnL „Ú ,˙BÎ¯a‰ Ïk ‰BÓe∆»«¿»«∆«¿ƒ≈»¿»

אם 74) כי כאן. ידובר עוד לאכול בדעתו היה כשלא
אסור  - הפרי מאותו זו בשעה לאכול בדעתו היה בתחילה
(לחםֿמשנה). לבטלה ברכה זו שהרי בשניה, ברכה לברך לו

ברכות 75) הלכות לקמן ראה רבות". נפשות "בורא ברכת
ה"א). (פ"ח,

.ÊÈC¯·Óe Ì„‡ ÌÈkLÓ ¯ÁMa :‡e‰ Ck ˙BlÙz ¯„Ò≈∆¿ƒ»««««¿ƒ»»¿»≈
˙B¯ÈÓf‰ ‡¯B˜Â ,el‡ ˙BÎ¯a76Ì‰ÈÙÏ C¯·Óe ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆

‰ÈÙÏ C¯·Óe 'ÚÓL' CkŒ¯Á‡ ‡¯B˜Â ;Ì‰È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆¿≈««»¿«¿»≈¿»∆»
‰BL‡¯ ‰Î¯a‰ ÔÓ ‰M„˜ ‚l„Óe ,‰È¯Á‡Ïe¿«¬∆»¿«≈¿À»ƒ«¿»»ƒ»

‰M„˜ ¯ÓB‡ „ÈÁi‰ ÔÈ‡L ,‰ÈÙlL77‡e‰LÎe ; ∆¿»∆»∆≈«»ƒ≈¿À»¿∆
‰l‡b CÓÒiL È„k ,„ÓÚÈ „iÓ ,'Ï‡¯NÈ Ï‡b' Ì˙BÁ78 ≈»«ƒ¿»≈ƒ»«¬…¿≈∆ƒ¿…¿À»
e¯Ó‡L BÓk ,„ÓÚÓ Ïlt˙Óe ,‰lÙ˙Ï79; ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈≈…∆¿∆»»¿

dÈa‚Óe ,ÔpÁ˙Óe ,ÂÈt ÏÚ ÏtÈÂ ·LÈ ,ÌÈÏLiLÎe¿∆«¿ƒ≈≈¿ƒ…«»»ƒ¿«≈«¿ƒ«
ÌÈeÁ˙ È¯·„a ,·LBÈ ‡e‰Â ,ËÚÓ ÔpÁ˙Óe BL‡¯80; …ƒ¿«≈¿«¿≈¿ƒ¿≈«¬ƒ

'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯˜È CkŒ¯Á‡Â81ÈÙk ÔpÁ˙ÈÂ ;(·LiÓ) ¿««»ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒƒ…∆¿ƒ¿«≈¿ƒ
.ÂÈNÚÓÏ ¯ËtÈÂ ,BÁÎ…¿ƒ»≈¿«¬»

דזמרה.76) כג:):77)פסוקי (מגילה ששנינו כמו
יהא  לא שבקדושה דבר כל - ישראל בני בתוך "ונקדשתי
ובנעימה" ברורה ל"בשפה כשמגיע ולפיכך מעשרה", פחות
רבינו  וכדברי יתנו. נעימות ברוך לאל ומתחיל: מדלג
יוסף' ב'בית הובא קל"ב:) (דף שמות ב'זוהר' מפורש
מובא  חיים' שב'ארחות להעיר, וראוי נ"ט. סימן לאו"ח
מזה, אביו בו שחזר הרמב"ם, של בנו אברהם רבי בשם
(כסףֿמשנה). זו קדושה אומר שהיחיד למעשה והורה
ל"מעשה  הרמב"ם בחידושי (הובאת בתשובתו ורבינו
סיפור: דרך רק היא יוצר שקדושת מנמק: א) עמוד רוקח"
אנחנו  שאין ומכיון השם, את מקדישים המלאכים איך
פחות  יהא לא שבקדושה "דבר בכלל: זה אין המקדישים,

יט):78)מעשרה". (שם שנאמר תהלים בספר רמזה ודוד
א) כ, (שם צרה ביום ה' יענך לזה: וסמוך וגואלי, צורי ה'
שאינו  "מי אמרו: א) הלכה א, (פרק ברכות ובירושלמי
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מלך  של לאוהבו דומה? הוא למה לתפלה, גאולה סומך
שהפליג  ומצאו המלך יצא מלך, של פתחו על ודפק שבא
להקב"ה  מתקרב אדם יהיה אלא הפליג" הוא אף (נתרחק)
והוא  מצרים יציאת של וקילוסים בתשבחות ומרצהו אליו
(עלֿפי  צרכיו לתבוע לו יש אליו קרוב ובעודו אליו, מתקרב

ד:). ברכות ב).79)רש"י הלכה (פ"ה, כגון:80)לעיל
תפילות  ("סדר לקמן ראה וכו'. נעשה" מה נדע לא "ואנחנו

השנה"). לדוד 81)כל תהלה האומר "כל ע"ב: ד, ברכות
שהוא  לו מובטח פעמים, שלש יום בכל קמה) פרק (תהלים,

הבא". עולם בן

.ÁÈ'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯˜Ï ÏÈÁ˙Ó ,‰Án‰ ˙lÙ˙·eƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿ƒƒ¿…¿ƒ»¿»ƒ
;‰Án‰ ˙lÙz Ïlt˙Óe „ÓBÚ CkŒ¯Á‡Â ;·LiÓƒ…∆¿««»≈ƒ¿«≈¿ƒ««ƒ¿»
BL‡¯ dÈa‚Óe ,ÔpÁ˙Óe ÂÈt ÏÚ ÏÙB ,ÌÈÏLnLÎe¿∆«¿ƒ≈«»»ƒ¿«≈«¿ƒ«…
·¯Ú‰ ˙lÙ˙·e .ÂÈNÚÓÏ ¯ËtÈÂ ,BÁÎ ÈÙk ÔpÁ˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ…¿ƒ»≈¿«¬»ƒ¿ƒ«»∆∆
CÓBÒÂ ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯B˜≈¿ƒ«¿«¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¿≈
·LÈ ,ÌÈÏLiLÎe ;„ÓÚÓ Ïlt˙Óe ,‰lÙ˙Ï ‰l‡b82 ¿À»ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈≈…∆¿∆«¿ƒ≈≈

‰Ê È¯‰ - ˙È·¯Ú ˙lÙz ¯Á‡ ÔpÁ˙n‰Â .¯ËtÈÂ ËÚÓ¿«¿ƒ»≈¿«ƒ¿«≈««¿ƒ««¿ƒ¬≈∆
ÁaLÓ83Ï‡b' ¯Á‡ 'e·ÈkL‰' C¯·nL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿À»¿««ƒ∆¿»≈«¿ƒ≈««»«

l‡b ÔÈa ˜ÒÙ‰ dÈ‡ ,'Ï‡¯NÈÈ¯‰Â ,‰lÙ˙Ï ‰ ƒ¿»≈≈»∆¿≈≈¿À»ƒ¿ƒ»«¬≈
‰k¯‡ ˙Á‡ ‰Î¯·k Ô‰ÈzL84. ¿≈∆ƒ¿»»««¬À»

מעט 82) לישב שצריך טז) הלכה ד' (פרק לעיל כמפורש
נושא  שהיה כמי תפילתו תעשה שלא כדי התפילה, אחר

לו. והולך ומשליכו רשות,83)משאוי שהיא שאףֿעלֿפי
לשבח  ראוי הוא לפיכך תחנונים, בדברי בה מאריך הוא

רוקח). אריכתא 84)(מעשה "כגאולה ע"ב: ד, ברכות
היא, הגאולה מעין ש"השכיבנו" מפני והטעם: דמיא".
מפחדים  אבותינו היו מצרים, את לנגוף ה' שעבר שבשעה
המשחית  יתן שלא דברו, לקיים עולם לבורא ומתפללים
יגרום  שמא תמיד שיראים הצדיקים שדרך בתיהם, אל לבוא
"השכיבנו", לומר התקינו התפילה אותה וכנגד החטא,
מה  כנגד לאמרה שהתקינו וכיון רע, דבר מכל ה' שיצילנו
יונה  (רבינו הגאולה מעין היא הרי - הגאולה בשעת שהיה

שם). לברכות

á"ôùú'ä ïåéñ á"é ÷"ù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בית 1) בתפילתו; הציבור עם עצמו לשתף אדם שצריך

מוציא  מי את יותר; גדול מהם מי הכנסת ובית המדרש
ציבור. שליח להיות ממנים מי את חובתו, ידי השליחֿציבור

.‡Ô‰· eÈ‰ elÙ‡Â ;„ÈÓz ˙ÚÓL ¯eav‰ ˙lÙz¿ƒ««ƒƒ¿««»ƒ«¬ƒ»»∆
ÌÈ‡ËBÁ2ÏL Ô˙lÙ˙a Ò‡BÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔÈ‡ , ¿ƒ≈«»»≈ƒ¿ƒ»»∆

ÌÈa¯3¯eav‰ ÌÚ BÓˆÚ ÛzLÏ Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .4; «ƒ¿ƒ»»ƒ»»¿«≈«¿ƒ«ƒ
„ÈÁÈa Ïlt˙È ‡ÏÂ5ÌÚ Ïlt˙‰Ï ÏBÎiL ÔÓÊŒÏk , ¿…ƒ¿«≈¿»ƒ»¿«∆»¿ƒ¿«≈ƒ

Ì„‡ ÌÈkLÈ ÌÏBÚÏe .¯eav‰6˙Òk‰Œ˙È·Ï ·È¯ÚÈÂ7, «ƒ¿»«¿ƒ»»¿«¬ƒ¿≈«¿∆∆
˙Ú ÏÎa ˙ÚÓL B˙lÙz ÔÈ‡L8.˙Òk‰Œ˙È·a ‡l‡ ∆≈¿ƒ»ƒ¿««¿»≈∆»¿≈«¿∆∆

Ba Ïlt˙Ó BÈ‡Â B¯ÈÚa ˙Òk‰Œ˙Èa BÏŒLiL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆∆≈«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«≈
Ú¯ ÔÎL ‡¯˜ ,¯eav‰ ÌÚ9. ƒ«ƒƒ¿»»≈»

א).2) עמוד ח דף (איוב 3)(תענית שנאמר ח.) (ברכות
לא  רבים (תפילת ימאס לא כביר אֿל הן ה): פסוק לו פרק

רש"י). ביחידות,4)ימאס, בביתו מתפלל כשהוא אפילו
"ואני  שנאמר: מתפללים, שהציבור בשעה להתפלל יכוון

ה' לך ¯ˆÔÂתפילתי ˙Ú,רצון של שהיא עת שיש הרי - "
שם). (ברכות, הציבור תפילת עת רמב"ם 5)וזוהי לפי

יחידי". יתפלל "ולא התימנים בן 6)כתב יהושע רבי אמר
עם  וימנה שיזכה כדי הכנסת, לבית אדם ישכים לעולם לוי,
לו  נותנים אחריו, באים מאה שאפילו הראשונים, עשרה

ב). עמוד מ"ז דף (ברכות כולם כנגד אפילו 7)שכר
ליחיד  מצוה בביתֿהכנסת, מתפללים הציבור כשאין
(ברכות  ביותר נשמעת התפילה ששם הכנסת בבית להתפלל

א). עמוד ו נשמעת 8)דף שתפילתו עת יש אמנם שאם
"בכל  אבל - מתפללים שהציבור עת וזוהי - בביתו אפילו

הכנסת. בבית אלא נשמעת איננה ח 9)עת" דף (שם,
א). עמוד

.·ıe¯Ï ‰ÂˆÓe10‰Ú„Â" :¯Ó‡pL ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ƒ¿»»¿≈«¿∆∆∆∆¡«¿≈¿»
Ï‡ ,˙Òk‰Œ˙ÈaÓ ‡ˆiLÎe ."ÈÈ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰Ùc¯ƒ¿¿»»««∆¿»¿∆≈≈ƒ≈«¿∆∆«

‰ÚÈÒt ÚÈÒÙÈ11ÒkiLÎe .ËÚÓ ËÚÓ CÏÈ ‡l‡ ,‰q‚ «¿ƒ«¿ƒ»«»∆»≈≈¿«¿»¿∆ƒ»≈
ÌÈÁ˙Ù ÈL ¯eÚL ÒkÈ ,˙Òk‰Œ˙È·a12CkŒ¯Á‡Â ¿≈«¿∆∆ƒ»≈ƒ¿≈¿»ƒ¿««»

pM ‰Ó Ìi˜Ï ,Ïlt˙È"ÈÁ˙t ˙ÊeÊÓ ¯ÓLÏ" :¯Ó‡13. ƒ¿«≈¿«≈«∆∆¡«ƒ¿…¿…¿»»

ב).10) עמוד ו דף שעיכוב 11)(שם, בעצמו שמראה לפי
שם). (רש"י, כמשא עליו דומה הכנסת שני 12)בית רוחב

בית  עיכוב עליו שנראה לפתח, סמוך ישב שלא פתחים
ח  דף (שם לצאת לפתח סמוך מזומן ויושב כמשא הכנסת
בכך  אין - הפתח אצל קבוע מקום לו יש אם אבל א), עמוד
שם). יונה, (רבינו הקבוע מקומו שזה ידוע שהדבר כלום,

כניסה 13) על לימד - ּפתחי ולא ּפתחי מזּוזת; ולא ְְְְִִַָָֹמזּוזת
ברכות  (ירושלמי פתחים שני כשיעור הכנסת בית לפנים

א). הלכה ה, פרק

.‚L¯„n‰Œ˙Èa14˙Òk‰Œ˙ÈaÓ ÏB„b15ÌÈÓÎÁÂ . ≈«ƒ¿»»ƒ≈«¿∆∆«¬»ƒ
˙BiÒÎŒÈza Ì¯ÈÚa Ì‰Ï eÈ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÏB„b¿ƒ««ƒ∆»»∆¿ƒ»»≈¿≈ƒ
ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰L ÌB˜na ‡l‡ ÔÈÏÏt˙Ó eÈ‰ ‡Ï ,‰a¯‰«¿≈…»ƒ¿«¿ƒ∆»«»∆»¿ƒ

‰¯Bza ÌL16¯eav‰ ˙lÙz ÌL Ïlt˙iL ,‡e‰Â ;17. »«»¿∆ƒ¿«≈»¿ƒ««ƒ

ברבים.14) תורה בו לתפילה 15)שמרביצים שמיוחד
א). עמוד כז דף (מגילה עמוד 16)בלבד ח דף (ברכות

עשר  שלושה להם שהיו גב על  אף אסי ורב אמי "רב א)
מדרשם  בבית אלא מתפללים היו לא בטבריה כנסת בתי
פרק  (תהילים הכתוב שאמר הוא בתורה, שם עוסקים שהיו
"אוהב  יעקב משכנות מכל ציון שערי ה' אוהב ב): פסוק פז,
כנסיות". מבתי יותר בהלכה, המצויינים שערים ה'

לבית 17) ילך עשרה, מניין המדרש בבית אין אם אבל
"זמן  כי - תורתו לביטול יחוש ואל בציבור להתפלל הכנסת
וכן  א). עמוד י דף (שבת לחוד" תורה וזמן לחוד, תפילה
צריך  חכם "שתלמיד ד): (כלל בתשובותיו הרא"ש כתב
התפילה  על יחושו ולא ממנו אחרים ילמדו שלא לחוש
לכף  אותו ידונו לא כי בטלים; כנסיות בתי ונמצא כלל,

לימודו. בשביל בא שאינו לומר זכות

.„Ïlt˙Ó „Á‡ ‰È‰È ?¯eav‰ ˙lÙz ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒ««ƒƒ¿∆∆»ƒ¿«≈
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ÌÈÚÓBL Ïk‰Â Ì¯ ÏB˜a18˙BÁÙa Ôk ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿»¿«…¿ƒ¿≈ƒ≈¿»
ÌÈÏB„‚ ‰¯NÚÓ19ÔÈ¯BÁŒÈ·e20„Á‡ ¯eaˆŒÁÈÏLe , ≈¬»»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ∆»

Ì‰Ó21È„È e‡ˆÈÂ eÏÏt˙‰ ¯·kL Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ elÙ‡Â . ≈∆«¬ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«¿¿»¿¿≈
·¯ eÈ‰iL ,‡e‰Â ;‰¯NÚÏ Ì‰Ï ÔÈÓÈÏLÓ ,Ô˙·BÁ22 »»«¿ƒƒ»∆«¬»»¿∆ƒ¿…

‡ÏÂ ,‰M„˜ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ .eÏlt˙‰ ‡lL ‰¯NÚ‰»¬»»∆…ƒ¿«¿¿≈≈¿ƒ¿À»¿…
‡ÏÂ ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ ÔÈÎ¯·Óe ‰¯Bza ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»∆»¿«¬∆»¿…

‰¯NÚa ‡l‡ ,ÌÈ‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ23. «¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»«¬»»

טֿי).18) (הלכה בסמוך עשרה 19)ראה שלוש בני
ב). עמוד כג דף (מגילה שערות שתי פרט 20)שהביאו

אינם  כנשים, במצוות שחייבים פי על שאף כנענים לעבדים
ב). עמוד לח דף (גיטין למניין הוא 21)מצטרפים שגם

תפילה. בכלל הוא וגם הואיל המניין, שישה 22)מן
נאמר  ז): הלכה י, (פרק סופרים במסכת אמרו וכן אנשים,
בהתנדב  בישראל פרעות בפרוע ב) פסוק ה פרק (שופטים
משלימים  התפללו שלא שישה שאפילו מכאן ה', ברכו עם
וכן  ברכו, עד מלים שש כאן יש שהרי לעשרה, עליהם
בתלמוד  מקומות בהרבה כמקובל ככולו, - שרובו הדין:

משנה). ב).23)(כסף עמוד כג דף (מגילה

.‰'ÚÓL' ˙k¯a C¯·Ó „Á‡ ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ24Ïk‰Â ¿≈…ƒ¿∆∆»¿»≈ƒ¿«¿«¿«…
ÌÈÚÓBL25‰ÊÂ .‰¯NÚa ‡l‡ ,'ÔÓ‡' ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚÂ ¿ƒ¿ƒ«¬»»≈∆»«¬»»¿∆

'ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt' ‡¯˜p‰ ‡e‰26LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»≈«¿«¿≈¿ƒ«ƒ
Ì‰È„È ÌÈ‡NB ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .‰¯NÚa ‡l‡27‡l‡ ∆»«¬»»¿≈«…¬ƒ¿ƒ¿≈∆∆»

ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ‰k‰Â ,‰¯NÚa28Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ ÏkL . «¬»»¿«…¬ƒƒ«ƒ¿»∆»¬»»ƒƒ¿»≈
‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú" :¯Ó‡pL ,‰„Ú ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰≈«ƒ¿»ƒ≈»∆∆¡««»«»≈»»»»

·ÏÎÂ ÚLB‰È e‡ˆÈ È¯‰L ,‰¯NÚ eÈ‰Â ,'B‚Â "˙‡f‰29. «…¿¿»¬»»∆¬≈»¿¿À«¿»≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"izn cr" :xn`PW ,'dcr' oi`xwPd od l`xUIn dxUr lMW¤¨£¨¨¦¦§¨¥¥©¦§¨¦¥¨¤¤¡©©¨©
dcrl." ¨¥¨

ענין  - במנין לתפילה שהמקור יתכן איך להבין צריך
המרגלים  והלא המרגלים מעדת דווקא נלמד - שבקדושה
תמרודו  אל בה' "אך כלב (כדברי בה' מורדים בגדר היו
"מורדים" לצרף כלל פשוט אין הלכה שע"פ ובפרט כו'")
המרגלים  מעדת שהלימוד אלא עוד ולא עשרה. למנין
שאין  פשיטא שבהם הסנהדרין למנין מקור גם משמש

כלל. רשע
נעלית  בדרגא היו שהמרגלים מבואר החסידות בתורת
הכניסה  ידי על באלוקות מדביקותם להפרד רצו ולא מאוד
עניין  אמנם העולם, גשמיות עם בהתעסקות הכרוכה לארץ
ובהקדים: שבתורה ההלכה חלק עם גם להתאים חייב זה
אדם  יאמר אל וכותב: מאריך תשובה מהלכות י' בפרק
הברכות  כל שאקבל כדי . . התורה מצות עושה "הריני
ראוי  אין . . הבא העולם לחיי שאזכה כדי או בה הכתובות
מיראה  עובד הוא זה דרך על והועבד זה דרך על לעבוד

הנביאים". מעלת ואינה
כל  נתאוו זה "ומפני ט' בפרק לפנ"ז שכתב ממה וקשה

שיזכו  כדי כו' . . המשיח ימות וחכמיהם נביאיהם ישראל
מעלת  שאינה לפנ"ז כתב ואיך הבא" העולם לחיי

הנביאים?
דבר  מפני לא . . מאהבה "העובד ממשיך י' בפרק להלן
הטובה  וסוף אמת שהוא מפי האמת עושה אלא . . בעולם
אבינו  אברהם מעלת והיא היא גדולה ומעלה בגללה לבא
מאהבה". אלא עבד שלא לפי אוהבו הקב"ה שקראו
שהעבודה  כתב בה"א כי עצמו סותר כאן גם ולכאורה
החכמים  מעלת ואינה הארץ עמי דרך היא מיראה
עבודה  על כתב וכאן מאהבה עבודה שמעלתם והנביאים

לה". זוכה חכם כל "שאין זו
העוה"ב" לחיי שיזכו "כדי בפ"ט שכתב מה בזה: והביאור
כדי  אלא הבא העולם של השכר לקבל כדי פירושו אין
בעולם  שהוא באופן ובמצוות בתורה העסק להמשך להגיע
התורה  עסק על שכר רק אינם הבא העולם חיי כי הבא
לשלימות  תמידית והתקרבות עליה המשך אלא ומצוותיה

ומצות. התורה שע"י בה' הדביקות
אדם  יאמר "אל פ"י בתחילת שכתב מה בין החילוק וזהו
העוה"ב" לחיי שאזכה כדי או . . שאקבל כדי כו' . . הריני
שכר. לקבלת בכוונה התורה מצוות עשיית שולל כאן כי

נביאיהם  ישראל כל ש"נתאוו ט' בפרק שכתב מה אבל
כוונתו  אין הבא" העולם לחיי שיזכו כדי כו' . . וחכמיהם
ושלימות  העבודה לתכלית אלא עבודתם על לפרס
ידי  על שתגרם תמיד בה לשגות בה' והדביקות האהבה

המשיח. בימות בחכמה תמיד ויוסיפו שירבו
והנביאים  החכמים מדרגת יותר נעלית דרגא ישנה אמנם,
שכאשר  אבינו אברהם של מדרגתו והיא מאהבה העובדים
לא  הוא והמצות התורה עסק הרי מאהבה היא העבודה

ע  להתקשרות התומ"צ להגיע אמצעי שהם אלא צמם
את  "עושה של בדרגא היה אאע"ה אבל בקב"ה, ודביקות
בעבודתו  אחר מבוקש כל ואין אמת" שהוא מפני האמת

לזה". זוכה חכם כל "ואין כתב כך ועל
– גדולה במעלה שהיו המרגלים עניין גם יובן ומעתה
"עדה" לענין מהם ללמוד אפשר לפיכך – מאהבה עבודה
לשלימות  להגיע חפצם וכל ה' מבקשי עדת היו כי
מביאה  ישראל לארץ הכניסה מקום ומכל בקב"ה, הדבקות
מבוקש  שום בלי ה' ציווי קיום והוא יותר נעלית לדרגא
זו  שדרגא וי"ל אמת". שהוא מפני האמת "עושה כלל,
היינו  מאד" מאד הארץ "טובה יהושע בדברי מרומזת
למעלה  היא בא"י להשיג שאפשר הרוחנית שהמעלה
המפריעים  דברים היו לא שבו שבמדבר מההשגות מעלה
ולהרבות  מרגוע להם למצוא פנויים לישב ויכלו ה' לעבודת

וכו' בחכמה
לארץ  הכניסה כי לארץ, נכנסו שלא עונשם מובן מכאן
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לה" זוכה חכם "כל שלא יותר גדולה בהתעלות כרוכה
זכו  לא מאהבה עבודה של נעלית במדרגה שהיו והגם

אמת". שהוא מפני האמת "עושה של לדרגה להגיע
.85 cenr b"l wlg y"ewl

שמע.24) שלפני -25)הברכות עימו לקרות והיודע
א). הלכה ט, (פרק בסמוך כמבואר האמור 26)קורא,

הפריסה  הוא - פורס ג). משנה ד, (פרק מגילה במסכת
והן  שמע קריאת קודם שהיא מפה, פריסת מעין וההצעה,
שם). למשנה בפירושו רבינו (מלשון ואהבה" "יוצר, ברכות
החזן, בקריאת היוצאים שאלה מפני עשרה, שצריך והטעם
אין  אמן, אחריו ועונין שומעים אלא עימו, אומרים ואינם
ורבינו  בעשרה. כשמברכים אלא להם, מועלת אמן עניית
יברך  הוא כי מברך, - פורס מפרש: ג) פרק (לברכות יונה
הוא  ארי יונתן: מתרגם יג) פסוק ט פרק (שמואלֿא, הזבח

נכסתא. על כהנים.27)יפרוס בית 28)לברכת שהרי
לאחיהם  ומברכים לדוכן עולים כולם - כהנים שכולו הכנסת
מניין, - לבדם הם ואם ב); עמוד לח דף (סוטה שבשדות

משנה). (כסף למניין שמצטרפים שכן שלא 29)כל
ושם  ב). עמוד כג דף (מגילה רעה הארץ דיבת הוציאו

ונקדשתי  נאמר: יותר, פרק ·˙ÍÂביארו (ויקרא ישראל בני
היבדלו ונאמר: לב) פסוק (במדבר ÍÂ˙Óכב הזאת העדה

מה  תוך": "תוך שווה גזירה דנים אנו כא) פסוק טז פרק
אף  - כמבואר מעשרה, פחותה עדה אין שהרי עשרה, להלן
פחות  יהא שלא שבקדושה דבר לכל מכאן עשרה. כאן

מעשרה.

.Â‰M„˜ ¯·c ÏÎÂ30‰„Ú‰ CB˙a ‡l‡ ‡‰È ‡Ï ¿»¿«¿À»…¿≈∆»¿»≈»
."Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
eÎÏ‰Â ‰¯NÚa Ì‰· eÏÈÁ˙‰ Ì‡ ,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒƒƒ¿ƒ»∆«¬»»¿»¿

ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ì˙ˆ˜Ó31e¯Ó‚È - ƒ¿»»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿¿
¯‡M‰32. «¿»

"נברך 30) אומר (שהמברך בשם הזימון ברכת כגון:
ג). משנה ז, (פרק ברכות ראה ועליהם 31)אלוקינו").

(ירושלמי  יכלו ה' ועוזבי כח): פסוק א פרק (ישעיה נאמר
ד). הלכה ד, פרק לקרוא 32)מגילה שהתחילו כגון:

לתורה  והעולה גומרים, - מקצתם ויצאו בעשרה בתורה
במוספנו  וראה שם). (ירושלמי, עשרה שם היו כאילו מברך

רבינו". "תשובות

.Ê¯eaˆŒÁÈÏLe ,„Á‡ ÌB˜Óa Ìlk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿À»¿»∆»¿ƒ«ƒ
d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜ ¯ˆÁ .„Á‡ ÌB˜Óa Ì‰nÚƒ»∆¿»∆»»≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»

‰ÏB„b ¯ˆÁÏ33‰pËwa „ÈÁÈÂ ‰ÏB„ba ‰ÚL˙ eÈ‰Â , ¿»≈¿»¿»ƒ¿»«¿»¿»ƒ«¿«»
ÔÈÙ¯ËˆÓ -34ÔÈ‡ - ‰ÏB„ba „ÈÁÈÂ ‰pËwa ‰ÚLz ; ƒ¿»¿ƒƒ¿»«¿«»¿»ƒ«¿»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ35- ‰pËwa ¯eaˆŒÁÈÏLe ‰ÏB„ba ¯eaˆ ; ƒ¿»¿ƒƒ«¿»¿ƒ«ƒ«¿«»
Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ36¯eaˆŒÁÈÏLe ‰pËwa ¯eaˆ ; ¿ƒ¿≈»»ƒ«¿«»¿ƒ«ƒ

‚ÏÙÓ ‡e‰ È¯‰L ,Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ‰ÏB„ba«¿»≈¿ƒ¿≈»»∆¬≈À¿»
‰ÏB„ba LiL ÈtÓ ;„Á‡ ÌB˜Óa Ì‰nÚ BÈ‡Â Ì‰Ó≈∆¿≈ƒ»∆¿»∆»ƒ¿≈∆≈«¿»

ÔÈqt37Ô‡kÓe Ô‡kÓ38˙‚ÏÙÓ BÓk ‡È‰ È¯‰ ,39ÔÓ «ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ¿À¿∆∆ƒ
È¯‰ ‡l‡ ,‰ÏB„b‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰pËw‰ ÔÈ‡Â ,‰pËw‰«¿«»¿≈«¿«»À¿∆∆ƒ«¿»∆»¬≈

.dlL ˙ÈÂÊŒÔ¯˜k ‡È‰ƒ¿∆∆»ƒ∆»

החצר 33) אין אבל הגדולה, לחצר כולה פתוחה היא והרי
הגדולה  קיר שחלקי מפני לקטנה במלואה פרוצה הגדולה

ביניהן. חוצים ומכאן מכאן הקטנה 34)העודפים כי
ממנה. כזוית היא והרי - הגדולה אחרי אין 35)נגררת כי

פריצת  למרות שבגדולה המיעוט אחרי נמשך שבקטנה הרוב
ב). עמוד צב דף (עירובין לזו ציבור 36)זו השליח כי
הציבור. אחרי ונמשך הוא קירות.37)יחיד מחיצות,

ומכאן 38) מכאן פסים הגדולה בקיר נשתיירו לא אילו אבל
נידונות  היו אז - ברוחבן שוות והגדולה שהקטנה כגון -

ממש. אחת הדברים 39)כחצר ואין ומבודדת. מורחקת
קדושה  עניית לעניין אבל עשרה, צירוף לעניין אלא אמורים
אף  לענות, הכנסת לבית מחוץ הנמצא יחיד כל יכול וברכו
בכלל  הוא והרי מעשרה, פחות שבקדושה דבר שאין פי על
פה  דף (פסחים לוי בן יהושע רבי כדברי שבפנים, ציבור
ישראל  בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה "אפילו ב): עמוד
עמוד  צב (דף לעירובין בתוספות וראה שבשמים". לאביהם

בגדולה". "תשעה המתחיל: דיבור ב)

.ÁÏlt˙‰Ï ¯eÒ‡ ,‰ÏB„ba ‰‡Bˆ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«¿»»¿ƒ¿«≈
‰pËwa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ40,‰pËwa ‰‡Bˆ ‰˙È‰ ; ¿ƒ¿¿ƒ«¿««¿«»»¿»»«¿«»

‡Ï Ì‡ ,‰ÏB„ba ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ Ïlt˙‰Ï ¯zÓÀ»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿ƒ«¿««¿»ƒ…
‰pnÓ ˙‚ÏÙÓ ‡È‰L ÈtÓ ,Ú¯ ÁÈ¯ ÌL ‰È‰41. »»»≈««ƒ¿≈∆ƒÀ¿∆∆ƒ∆»

הצואה 40) רואים ואנו מהגדולה, מופלגת הקטנה שאין
בקטנה. היא שאנשי 41)כאילו פי על ואף שם) (עירובין,

אוסרת  היא אין הקטנה שבחצר הצואה את רואים הגדולה
המונחת  כצואה היא הרי היא, אחרת וברשות הואיל עליהם,
אותה, שרואה פי על שאף זכוכית, של מחיצה  מאחורי
פרק  שמע קריאת (הלכות לעיל כמבואר כנגדה לקרות מותר

משנה). (כסף חלוקות שהרשויות מפני י) הלכה ג,

.Ë.Ô˙·BÁ È„È ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒƒ∆»«ƒ¿≈»»
ÔÈBÚÂ ÔÈÚÓBL Ì‰Â Ïlt˙Ó ‡e‰L ‰ÚLa ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ¿«≈¿≈¿ƒ¿ƒ
.ÔÈÏÏt˙Ók Ô‰ È¯‰ - ‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡'»≈««»¿»»¿»»¬≈≈¿ƒ¿«¿ƒ
Ï·‡ ;Ïlt˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈≈«¿ƒ¿«≈¬»

BÓˆÚ ˙lÙ˙a ‡l‡ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡ Ú„Bi‰42. «≈«≈≈¿≈»∆»ƒ¿ƒ««¿

על 42) חוזר אינו והש"ץ ב) עמוד לד דף השנה (ראש
אורח  (טור אחריו קדושה שיענו כדי אלא בקול, התפילה

רבינו". "תשובות במוספנו וראה קכד). סימן חיים

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43ıeÁ ,‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿«»»
Ï·Bi‰ ˙L ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯Ó44Ï·‡ ; ≈…«»»¿«ƒƒ∆¿««≈¬»

ÌLk ,Ú„Bi‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ¯eaˆŒÁÈÏL el‡ ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ≈¿ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈
,˙Bk¯‡ ˙BÎ¯a Ì‰L ÈtÓ ,Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡ÈˆBnL∆ƒƒ∆≈≈«ƒ¿≈∆≈¿»¬À
ŒÁÈÏLk ÔzÚc ÔeÎÏ ÔÈÏBÎÈ Ô˙B‡ ÌÈÚ„Bi‰ ·¯ ÔÈ‡Â¿≈…«¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿ƒ«

¯eaˆ45ÌÈÓÈ ÈLa CÓÒÏ Ú„Bi‰ ‰ˆ¯ Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»ƒ»»«≈«ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ
- B˙·BÁ È„È B‡ÈˆB‰Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ˙lÙz ÏÚ el‡≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿≈»

.B„Èa ˙eL¯‰»¿¿»

עצמו.43) בתפילת אלא חובתו ידי יוצא אינו שהיודע,
השנה 44) ראש כבמוסף מוסף בתפילת ברכות תשע בו שיש

ח). הלכה ב, (פרק לעיל לה 45)כמבואר דף השנה (ראש
א). עמוד
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.‡È¯eavaL ÏB„b ‡l‡ ,¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈpÓÓ ÔÈ‡≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ∆»»∆«ƒ
ÂÈNÚÓ·e B˙ÓÎÁa46ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿»¿«¬»¿ƒ»»»≈¬≈∆¿À»

BÏB˜L Ì„‡ ¯eaˆŒÁÈÏL ˙BÈ‰Ï ÔÈÏczLÓe .¯˙BÈa¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ«ƒ»»∆
È‚¯Â ·¯Ú˙B¯˜Ï Ï47B˜Ê ‡lÓ˙ ‡lL ÈÓe .48- »≈¿»ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿»

,¯eaˆŒÁÈÏL ‡‰È ‡Ï ,ÏB„b ÌÎÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»…¿≈¿ƒ«ƒ
,ÚÓL ÏÚ ‡e‰ Ò¯Bt Ï·‡ ;¯eav‰ „B·k ÈtÓƒ¿≈¿«ƒ¬»≈«¿«

ÌÈL ‰¯NÚŒLÏL ¯Á‡ ˙B¯ÚN ÈzL ‡È·iMÓ49. ƒ∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈»ƒ

עלי46) "נתנה אמרו: ושם א). עמוד טז דף ·˜ÏÂ‰(תענית
ציבור  שליח זה ח) פסוק יב, פרק (ירמיה שנאתיה כן על

התיבה". לפני היורד הגון ובנביאים 47)שאינו בתורה
תפילה  של הפסוקים שיהו הברכות, בכל בקי וכן ובכתובים,
שם  אמורים הדברים א). עמוד טז דף (תענית בפיו סדורים
ומשם  ציבור, תענית בתפילת שליחֿציבור לעניין בעיקר

יוםֿיום. לתפילות רבינו לימים 48)למד צעיר שהוא
אחד  אדם על רבינו נשאל וכבר ב). עמוד כד דף (חולין
להיות  היוכל כלל, זקן לו צמח ולא הארבעים לגיל שהגיע
אלא  השער צמיחת נצריך לא והשיב: לא? אם שליחֿציבור,
חמה", כ"סריס דינו יהיה הנזכר זה אמנם זה, שאפשר למי
זה  בדין כוונתם שאין שערו, שהפיל חולי לו שאירע מי או
"מי  לומר: להם היה כן אילו כי והיעדרו, השער מציאות
אשר  הדעת של השלימות על הכוונה אבל זקן..." לו שאין
להיות  לו ראוי ולכן וצמיחתו, הזקן עליית בעת לה יגיע
טו, סימן פריימן הרמב"ם" ("תשובות ספק בלי שליחֿציבור

אחרים). מקורות לפי לשון שינויי קצת (מגילה 49)עם
רבינו  שמונה התנאים שכל להעיר, וכדאי א). עמוד כד דף
כלשון  קבוע, בשליחֿציבור אלא אינם שליחֿציבור, במינוי
קבוע  שליחֿציבור במינוי ממנין, אין ההלכה: ְִַהתחלת
רק  אפילו ארעי, דרך התיבה לפני לעבור אבל כאן, ידובר
יכול  קטן, ואיננו הואיל שנה, י"ג אחר שערות שתי הביא

משנה). (לחם הוא

.·ÈB‡ Ô"ÈÚ Û"Ï‡Ï ‡¯BwL ÈÓ ÔB‚k ,‚lÚ‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ≈¿ƒ∆≈¿»∆«ƒ
˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,Û"Ï‡ Ô"ÈÚÏ¿«ƒ»∆¿»ƒ∆≈»¿ƒ∆

¯eaˆŒÁÈÏL B˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡ - Ôew˙k ˙Bi˙B‡‰50. »ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ
ÂÈÙÏ Ïlt˙‰Ï ÂÈ„ÈÓÏzÓ „Á‡ ‰pÓÓ ·¯‰Â¿»«¿«∆∆»ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»

¯eaˆa51ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt ‡Óeq‰ .52ŒÁÈÏL ‰NÚÂ ¿ƒ«»≈«¿«¿«¬∆¿ƒ«
¯eaˆ53‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Bl‚Ó ÂÈÙ˙kL ÈÓ Ï·‡ . ƒ¬»ƒ∆¿≈»¿À««ƒ∆

ÚÓL ÏÚ Ò¯BÙ54,‰lÙ˙Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ‰NÚ BÈ‡ , ≈«¿«≈«¬∆¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»
ÛeËÚ ‰È‰iL „Ú55. «∆ƒ¿∆»

אנשי 50) לא התיבה לפני מורידין אין ב) עמוד כד דף (שם,
לאלפי"ן  שקוראין מפני חיפה... בית אנשי ולא שאן בית
הם  כהנים לברכת (וכשמגיעים אלפי"ן ולעייני"ן עייני"ן

יש ÚÈ¯אומרים: כי הוא, קללה ולשון יאר) (במקום פניו ה' »≈
שם). (רש"י כעס, לשון המתפרשים על 51)"פנים" אף

שבציבור  גדול אלא שליחֿציבור ממנין אין כלל שבדרך פי
למנות  הרב יכול זאת בכל י"א) הלכה (לעיל כמבואר וכו'
בו  שאין פי על אף בציבור, לפניו להתפלל מתלמידיו אחד
ממסכת  להוכיח יש וכן משנה). (כסף האמורים התנאים כל

ב). עמוד לג (דף "יוצר 52)ברכות ברכת ומברך
סוף  כי השמש, אור את רואה שאינו פי על אף המאורות"

דף  (מגילה יוסי רבי של כמאמרו מהאור, הוא גם נהנה סוף
והיית  זה: מקרא על מצטער הייתי ימי "כל ב): עמוד כד
פרק  (דברים באפלה העיוור ימשש כאשר בצהריים, ממשש

בי  לעיוור לו איכפת מה וכי כט) פסוק לאורה?כח, אפילה ן
לילה  באישון מהלך הייתי אחת פעם לידי: מעשה שבא עד
לו: אמרתי בידו. ואבוקה בדרך מהלך שהיה סומא וראיתי
בידי, שאבוקה זמן כל לי: אמר לך? למה זו אבוקה בני,
ומן  הפתחים מן אותי ומצילים אותי רואים אדם בני

ד,53)הקוצים". פרק (מגילה שם במשנה אמנם לתפילה,
לפני  שעובר אבל שמע; על שפורס אלא נזכר אינו ו) משנה
דברי  על מיוסדים רבינו שדברי אלא שם, אין התיבה
קנזֿט) (סימן כד, למגילה הגאונים" ב"אוצר הובאו הגאונים
לפני  יורדים זיקנה, מרוב עיניו שכהו או "סומא, האומרים:

חובתם. ידי הרבים את ומוציאים ששנינו 54)התיבה כמו
ופירש  שמע" את פורס "פוחח ו): משנה ג, פרק (מגילה
וכתיפיו  קרועים שבגדיו מי - פוחח אלפס: רבינו שם
ויחף" ערום ישעיה עבדי הלך "כאשר ערומות, וזרועותיו

ויחף. ּפחיח יונתן: מתרגם ג) כ, פרק משום 55)(ישעיה ֵַָ
טו). הלכה י"ד פרק סופרים (מסכת הציבור כבוד

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
משתקים 1) מי את ובשבת; בחול הציבור תפילת סדר

למה  בשבת, - שבע מעין תפילת חזרת התפילה; באמצע
תיקנוה.

.‡¯eav‰ ˙BlÙz ¯„Ò2ÌÚ‰ Ïk ¯ÁMa :‡e‰ Ck ≈∆¿ƒ«ƒ»«««»»»
„¯BÈ ¯eaˆŒÁÈÏLe ,ÌÈ·LBÈ3‰·z‰ ÈÙÏ4„ÓBÚÂ , ¿ƒ¿ƒ«ƒ≈ƒ¿≈«≈»¿≈

ÌÚ‰ ÚˆÓ‡a5LÈc˜ ¯ÓB‡Â ÏÈÁ˙Óe ,6ÌÚ‰ ÏÎÂ , ¿∆¿«»»«¿ƒ¿≈«ƒ¿»»»
‡a¯ dÓL ‡‰È ,ÔÓ‡" :ÌÈBÚ7ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó ƒ»≈¿≈¿≈«»¿»«¿»«¿»¿≈

"‡iÓÏÚ8ÔÁk ÏÎa9LÈc˜ ÛBÒa 'ÔÓ‡' ÔÈBÚÂ ,10. »¿«»¿»…»¿ƒ»≈¿«ƒ
:ÌÈBÚ Ì‰Â ,"C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ eÎ¯a" :¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»¿∆¿»«¿…»¿≈ƒ

Á˙Óe ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰ ÈÈ Ce¯a"Ò¯BÙe ÏÈ11ÏÚ »¿»«¿…»¿»»∆«¿ƒ≈«
‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ÌÈBÚ Ì‰Â ,Ì¯ ÏB˜a ÚÓL¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»
„Ú ,‡¯B˜ BnÚ ˙B¯˜ÏÂ C¯·Ï Ú„Bi‰Â .‰Î¯·e¿»»¿«≈«¿»≈¿ƒ¿ƒ≈«

.'Ï‡¯NÈ Ï‡b' C¯·nL∆¿»≈»«ƒ¿»≈

יחיד,2) של תפילה בסדר רבינו דיבר ה"יז) ז, (בפרק לעיל
הציבור. תפילות סדר על מרצה הוא שמצוה 3)וכאן לפי

בו  נופלת ה"ו), (פ"ה, לעיל כמבואר נמוך, במקום להתפלל
שם). ברש"י לב. (ר"ה "יורד" שבו 4)לשון להיכל נוסף

ארוכה  תיבה היתה שבביתֿהכנסת, ספריֿתורה כל נמצאים
להתפלל  יורד הש"ץ ולפניה אחד, ספרֿתורה רק ובה וצרה
עיר  של לרחובה מוציאים זו ותיבה ק"נ). סימן לאו"ח (ב"ח
וראה  מ"א). פ"ב, (תענית במשנה כמפורש ציבור, בתענית
כיום  מנהגנו ואין שם. ובביאורנו גֿד) הלכה (פ"יא, לקמן
בהיכל  הספרים כל אלא ב"תיבה" ספרֿתורה להניח

לדרום.5)מונחים. צפון שבין האמצעי במקום כלומר:
שמו 6) וקידוש לה' שבח דברי כוללת זו שתפילה שם על

סופרים  במסכת "קדיש" בשם זו תפילה ונזכרת ברבים.
ה"יב). הגדול.7)(פ"טז, תרגם 8)שמו וכן ועד. לעולם

יח). טו, (שמות ועד לעולם ימלוך ה' הפסוק: את אונקלוס

שם. ובביאורנו לרבינו, הקדיש" ב"נוסח זה ספר בסוף וראה
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רם 9) בקול מפרשים: ויש קיט:). (שבת כוונתם בכל
כחו  בכל אמן העונה כל שם: ואמרו שם). ('תוספות'
גוי  ויבוא שערים "פתחו שנאמר: עדן, גן שערי לו פותחים
אמן. שאומרים אלא אמונים תקרא אל אמונים". שומר צדיק
אל  שהוא בוראו על (שמעיד "נאמן "מלך "אל אמן? מאי

נאמן). חמשה 10)מלך שלו, הקדיש" ב"נוסח מונה רבינו
סמך  כנראה, וכאן וקדיש; קדיש בכל שעונים "אמנים"

(לחםֿמשנה). שם שמבאר מה על לעיל 11)רבינו ראה
ה"ה). (פ"ח,

.·LÁÏa ÌÈÏÏt˙Óe „iÓ ÔÈ„ÓBÚ Ïk‰Â12ÈÓe . ¿«…¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ
Ïlt˙iL „Ú ,˜˙BLÂ „ÓBÚ - Ïlt˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«¿ƒ¿«≈≈¿≈«∆ƒ¿«≈

LÁÏa ¯eaˆŒÁÈÏL13¯Ó‚iL ÈÓ ÏÎÂ .ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ ¿ƒ«ƒ¿««ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…
,ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙BÚÈÒt LÏL ÚÈÒÙÈ ,¯eav‰ ÌÚ B˙lÙz¿ƒ»ƒ«ƒ«¿ƒ«»¿ƒ«¬»

ÂÈÏ‡ ÚÈb‰L ÌB˜na „ÓÚÈÂ14ÚÈÒÙiL ˙Úa15. ¿«¬…«»∆ƒƒ«≈»»≈∆«¿ƒ«

"שמונהֿעשרה",12) בתפילת קול להגביה שאסור משום
ה"ט). (פ"ה, לעיל של 13)כמבואר בנו אברהם ורבינו

אביו  שתיקן מה נודע שכבר בחידושיו, מעיד הרמב"ם
על  הש"ץ כשיחזור "שראה דורו: חכמי עמו והסכימו
לשמוע  קשובה אוזן העם כל יתנו לא רם, בקול התפילה
עם  זה וישיחו כרחו בעל כעומד יעמדו אלא באימה, ממנו
בהתפללם  חובתם ידי יצאו שכבר בהיות בטילה, שיחה זה
בכבוד  גדול זלזול בזה שיש ז"ל, מארי אבא וראה בלחש.
ולא  מתחילה קולו הש"ץ שיגביה תיקן לפיכך - שמים
שנוהג  כמו בתפילה המנהג וינהוג כלל, בלחש הש"ץ יתפלל
בקי. שאינו מי להוציא קולו את שמגביה שמע, על בפריסה
נמוך  בקול או בלחש, עמו יתפללו להתפלל והבקיאים
והציבור  הש"ץ ויסיים בתפילתם. עצמם להוציא מקולו
ימי  כל מצרים בארץ הזה המנהג ופשט כאחד, תפילתם
רבינו". "תשובות במוספנו וראה ז"ל". פטירתו ואחרי חייו,

חוזר 14) אם מרבו הנפטר לתלמיד "משל ע"ב: נג, יומא
לאחוריו  פסע שלא תחילתו על מוכיח שסופו וכו' לאלתר"
סי' או"ח ('טור' מיד אליו שחוזר כיון מרבו, להפטר כדי

בסמוך 15)קכ"ג). כמבואר לקדושה ש"ץ שיגיע עד

(ה"ד).

.‚˙BÚÈÒt LÏL ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈÒÙiL ¯Á‡Â¿««∆«¿ƒ«¿ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÓÚÈÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï16˙lÁzÓ Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ÏÈÁ˙Ó , «¬»¿«¬…«¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ«

Ïk‰Â .Ïlt˙‰ ‡lL ÈÓ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ,˙BÎ¯a‰«¿»¿ƒ∆ƒ∆…ƒ¿«≈¿«…
‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ÔÈBÚÂ ÌÈÚÓBLÂ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»≈««»¿»»
el‡ ÔÈa ,Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL el‡ ÔÈa - ‰Î¯·e¿»»≈≈∆…»¿¿≈»»≈≈

Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ¯·kL17. ∆¿»»¿¿≈»»

בניגוד 16) וזה פסיעותיו, שלש שכלו במקום להתפלל
להתפלל  ומתחיל למקומו חוזר שהש"ץ כיום: למנהגנו
שכוונתו  רבינו דברי לפרש אפשר אולם (כסףֿמשנה).

ÎÁÈÂ‰לומר: „ÂÓÚÈ˘ ומתחיל למקומו חוזר ומיד מעט,
הובאת  תל"ו סימן בתשובותיו הרשב"א דעת וכן להתפלל.
כת"י  וברמב"ם רוקח). (מעשה קכג סימן או"ח יוסף' ב'בית

איננה. "ויעמוד" תיבת צדק 17)התימנים, כהן רב כדעת
"אמן". ערך וב"ערוך" (נב.) לסוכה ב'תוספות' הובאה גאון,

.„ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ .˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a ‰M„˜ ¯ÓB‡Â¿≈¿À»ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈»∆ƒƒ«
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙eL¯ LÈ ,‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒƒ¿À»≈¿¿»∆»¿∆»

‰lÙza Ba „ÓÚL ÌB˜na ¯ÊÁÏ18ŒÁÈÏL ÚÈbiLÎe . «¬…«»∆»««¿ƒ»¿∆«ƒ«¿ƒ«
ÔÈÁBL ÌÚ‰ Ïk - Ú¯BÎÂ 'ÌÈ„BÓ'Ï ¯eaˆ19‡ÏÂ ,ËÚÓ ƒ¿ƒ¿≈«»»»ƒ¿«¿…

È‡cÓ ¯˙BÈ eÁLÈ20ÈÈ CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ" :ÌÈ¯ÓB‡Â , ƒ¿≈ƒ«¿¿ƒƒ¬«¿»¿»
.˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈ e¯ˆBÈ ,¯Na ÏÎ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈»»»¿≈≈¿≈ƒ
ÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÏ ˙B‡„B‰Â ˙BÎ¯a¿»¿»¿ƒ¿«»¿«»«
ÛÒ‡˙Â epÁ˙e eÈiÁz Ôk ,ezÓi˜Â e˙ÈÈÁ‰L∆∆¡ƒ»¿ƒ«¿»≈¿«≈¿»≈¿∆¡…

È˙BiÏbEL„˜ ˙B¯ˆÁÏ e21E„·ÚÏe EÈwÁ ¯ÓLÏ , »À≈¿«¿»¿∆ƒ¿…À∆¿»¿¿
ÌÏL ··Ïa EBˆ¯ ˙BNÚÏÂ ˙Ó‡a22eÁ‡L ÏÚ , ∆¡∆¿«¬¿¿¿≈»»≈«∆¬«¿

"CÏ ÌÈ„BÓ23,'ÌÈ„BÓ ÌÈ„BÓ' :¯ÓB‡‰ ÏÎÂ . ƒ»¿»»≈ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ24. ¿«¿ƒ

פ"ה).18) (סוף לברכות (פ"א,19)הרי"ף ברכות ירושלמי
בהודאה". ש"ץ עם שוחים "הכל מפני 20)ה"ה) שם.

שלא  כדי אלא עכשיו שוחים ואינם בלחש, התפללו שכבר
די  לפיכך - הש"ץ) עם יחד ישחו לא (אם ככופרים יראו

י  ששוחה ומי מעט; כיהיר שישחו נראה זה הרי מדאי, ותר
(כסףֿמשנה). הקודש,21)וגאה עיר ירושלים לחצרות

בחצרות  ישתהו "ומקבציו ט): סב, (ישעיה הכתוב כלשון
מ,22)קדשי". דף סוטה במסכת נמצא הזה הנוסח כל

מכמה  מורכב שהוא מפני דרבנן" "מודים ונקרא ע"א.
רבנן. שאמרו בך 23)"מודים" דבקים להיות בלבנו שנתת

"בעבור  מפרשים: ויש שם). רש"י, (מפירוש לך ומודים
תחיינו  לך מודים שאנו ההודאה בזכות כלומר: ההודאה",
פ"א, (ברכות ובירושלמי ישראל"). "עבודת (סדר ותקיימנו
ההודאות". אל ה' אתה "ברוך בה: חותם ה"ה)

רשויות:24) שתי עליו כמקבל שנראה מפני בו, גוערים
שם). וברש"י כה. (מגילה אלוה אחר לאלוה, שמודה
דברים  במה אומר: ה"ה) א, פרק (ברכות ובירושלמי
ולכן  עליו, מקפידים אנו אין ביחיד אבל בציבור, אמורים

הציבור. תפילות בסדר זה דין רבינו כתב

.‰ÂÈt ÏÚ ÏtÈÂ ·LÈ ,‰lÙz‰ Ïk ÌÈÏLiL ¯Á‡Â¿««∆«¿ƒ»«¿ƒ»≈≈¿ƒ…«»»
‰hÈÂ25ÏÙB ‡e‰Â ÔpÁ˙ÈÂ ,¯eav‰ ÏÎÂ ‡e‰ ,ËÚÓ26. ¿ƒ∆¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿≈

ÈÂËÚÓ ÔpÁ˙Óe ,ÌÚ‰ ¯‡Le ‡e‰ ,BL‡¯ dÈa‚ÈÂ ·L ¿≈≈¿«¿ƒ«…¿»»»ƒ¿«≈¿«
Bc·Ï ¯eaˆŒÁÈÏL „ÓÚÈ CkŒ¯Á‡Â .·LiÓ Ì¯ ÏB˜a¿»ƒ…∆¿««»«¬…¿ƒ«ƒ¿«
ÔÈBÚL C¯„k ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰iL ÌÚt LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ««¿ƒ»¿≈ƒ¿∆∆∆ƒ

‰lÁza27'ÌeÁ¯ ‡e‰Â' ¯ÓB‡Â .28'eÎÂ '‰l‰z' ,'eÎÂ «¿ƒ»¿≈¿«¿¿ƒ»¿
.BnÚ ÌÈ‡¯B˜ Ì‰Â ,ÌÈ·LBÈ Ì‰Â „ÓBÚ ‡e‰ -≈¿≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ
'˙‡Ê È‡Â' ,'eÎÂ 'Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡·e' ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»¿ƒ≈¿«¬ƒ…
,'LB„˜ ¯Ó‡Â ‰Ê Ï‡ ‰Ê ‡¯˜Â ...LB„˜ ‰z‡Â' ,'eÎÂ¿¿«»»¿»»∆∆∆¿»«»
LÏL 'LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ Ì‰Â ,‰M„w‰ ¯ÓB‚Â¿≈«¿À»¿≈ƒ»»»
¯ÓB‡Â ,Ìeb¯z ‰M„w‰ ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈¿≈«¿À»«¿¿≈
ÈÈ" ¯ÓB‡Â ,Ìeb¯z B˙B‡ ‡¯B˜Â 'eÎÂ 'Áe¯ È‡NzÂ'«ƒ»≈ƒ«¿¿≈«¿¿≈¿»
ÔÈ·‰Ï È„k ,Ìeb¯z e‰‡¯B˜Â "„ÚÂ ÌÏÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿…»»∆¿¿≈«¿¿≈¿»ƒ

ÌÚ‰29. »»

שם.25) ובביאורנו הי"ד) (פ"ה, לעיל כלומר:26)ראה
למטה. מטים שפניו ברכו,27)בשעה שלפני בקדיש
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ה"א. לעיל שני 28)כמבואר ביום רק לאמרו נוהגים אנו
קבלת  של יום שארבעים רצון: ימי שהם בלבד וחמישי
על  לישראל ומחל למשה, ה' נתרצה בהם האחרונות לוחות
ביום  ונגמרו משה עלה בו ה' ביום התחילו - העגל חטא
וירא  פ' תנחומא במדרש כמבואר ההר, מן משה ירד בו ב'
(פב.). לבבאֿקמא ב'תוספות' הובא בובר) (הוצאת טז אות
כתוב: זה, ספר בסוף לרבינו ה"קדיש" שבנוסח להעיר, ויש

אלו ופסוקים בדברים פנים בנפילת להתחנן ÌÈÓÚÙ"מנהגנו
Ì˙ˆ˜Ó· ÌÈÓÚÙÂ ÌÏÂÎ· שני בין להבדיל נתכוין ואולי ."

הימים. לשאר ארמית 29)וחמישי אלא אז שמעו שלא
בלבד.

.ÂÌÚ ‰È¯Á‡ ÏLÂ ‰M„˜ ÈÙlL ÌÈ˜eÒt‰ el‡Â¿≈«¿ƒ∆ƒ¿≈¿À»¿∆«¬∆»ƒ
‰M„˜ ¯„Ò ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,ÔÓeb¯z30CkŒ¯Á‡Â . «¿»≈«ƒ¿»ƒ≈∆¿À»¿««»

È˜eÒÙ·e ÌÈeÁ˙ È¯·„a ÔpÁ˙Ó31¯ÓB‡Â ÌÈÓÁ¯ ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒƒ¿≈«¬ƒ¿≈
.ÔÈ¯ËÙÂ Ôk¯„k ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

שונים.30) מפסוקים המלוקט לציון" "ובא שבסדר הקדושה
אין  ביתֿהמקדש שחרב "מיום מט.): (סוטה חז"ל אמרו וכך
חבירו. משל מרובה קללתו יום וכל קללה, בו שאין יום
ובאר  דסדרא". "קדושה בזכות קיים? מה בזכות עולם ואלא
בתורה  עוסקים ישראל כל שיהו אלא תקנוה "שלא רש"י:
והם  - ותרגומו קריאתו שאומר מועט: דבר יום בכל
ובעמי  בתלמידים ישראל בכל שנוהג וכיון בתורה. כעוסקים
חביב  - תורה ותלמוד השם קדושת שתים: כאן ויש הארץ;

השנה"31)הוא. כל תפילות ב"סדר לקמן ערוכים והם
הספר. שבסוף

.Ê,¯BtˆŒÔ˜ ÏÚ ÌÁ¯L ÈÓ" :ÌÈeÁza ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«««¬ƒƒ∆ƒ≈««ƒ
ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL32B˙‡ ËÁLÏ ‡lL B‡ , ∆…ƒ«»≈««»ƒ∆…ƒ¿……

„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â33ÔÈÚa ‡ˆBiÎÂ ,"eÈÏÚ ÌÁ¯È , ¿∆¿¿∆»¿«≈»≈¿«≈¿ƒ¿»
·e˙k‰ ˙¯Êb el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ‰Ê∆¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈¿≈««»

ÌÈÓÁ¯ ÔÈ‡Â Ô‰34‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÁ¯ ÈtÓ eÈ‰ el‡L ; ≈¿≈»«¬ƒ∆ƒ»ƒ¿≈«¬ƒ…»»
ÌÈÈepÎa ‰a¯È ‡Ï ÔÎÂ .¯wÚŒÏk ‰ËÈÁL eÏ ¯ÈzÓ«ƒ»¿ƒ»»ƒ»¿≈…«¿∆¿ƒƒ

L ÏL˜ÊÁ‰Â ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰ ÏB„b‰ Ï‡‰" :¯Ó‡ÈÂ Ì ∆≈¿…«»≈«»«ƒ¿«»¿∆»»
"ÊefÚ‰Â ıÈn‡‰Â35ÛBÒa ÚÈb‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»ƒ∆≈…«¿»»¿«ƒ«¿

ÂÈÏÚ ,ea¯ ‰LÓ ¯Ó‡M ‰Ó ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÂÈÁ·L¿»»∆»≈«∆»«∆«≈»»
ÌBÏM‰36. «»

ו).32) כב, (דברים בתורה ב"ויקרא"33)ככתוב ככתוב
כח). שם,34)(כב, רש"י פירוש וכפי ע"ב. לג, ברכות

לשטן  שיש בדברים אף גזרותיו חוקי ישראל על הטיל שה'
ודוקא  זו? במצוה צורך מה ולומר: עליהם להשיב ולגויים

בתפילתו כך ˙ÌÈÂÁכשאומר Í¯„ כך שכשאומר אסור, -
דרך  כך כשאומר אבל הוודאות; בכל הדבר מחליט בתפילה
שהדגיש  וזהו אותו. משתקים אין - לפסוק פירוש או דרש,

ואמר: ·˙ÌÈÂÁרבינו ¯Ó‡˘ ÈÓ מצינו ובפירוש וכו'.
אותו  שה או ושור הפסוק: על עוזיאל" בן יונתן ל"תרגום
שמתרגם: כח) כב, (ויקרא אחד ביום תשחטו לא בנו ואת
אתם  אף רחמן, שבשמים שאבינו כמו ישראל! בני עמי
ורבינו  אחד. ביום ובנו שור תשחטו ולא רחמנים תהיו בארץ
ואת  אותו לשחוט אסר "וכן יאמר: פ"מח) (ח"ג מו"נ בספרו

לעיני  הבן משניהם לשחוט ולהרחיק להשמר אחד ביום בנו
ברמב"ן  וראה מאד". גדול בזה בעליֿחיים צער כי האם,
אלו, המצוות לשתי טעם "כי שם: האומר ו) כב, (דברים

‡È¯ÊÎהוא: ·Ï ÂÏ ˙ÂÈ‰ È˙Ï·Ï.נרחם ברכות 35)ולא
ותואריו  ה' שבחי כל את סיים כבר כאילו שמראה ע"ב. לג,
למלך  "משל שבחו. למקצת אפילו הגיע לא ועדיין -
מקלסים  והיו זהב דינרי אלפים אלף לו שהיו בשרֿודם
(ח"א, במו"נ וראה לו". הוא גנאי והלא כסף, בשל אותו

הזה. המשל בכוונת יפה פירוש הגדול 36)פ"נט) האל
הגדולה  כנסת אנשי תיקנו וכן יז). י, (דברים והנורא הגבור

לב). ט, (נחמיה הסופר בעזרא שמצינו כמו בתפילתם,

.Á'E˙È· È·LBÈ È¯L‡' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓB‡ ‰ÁÓa¿ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ«¿≈¿≈≈∆
‰l‰z' ,'eÎÂ37,·LiÓ ÌÚ‰Â ‡e‰ ‡¯B˜ ,'eÎÂ '„Â„Ï ¿¿ƒ»¿»ƒ¿≈¿»»ƒ…∆

ÌÈ„ÓBÚ Ì‰Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â ¯eaˆŒÁÈÏL „ÓBÚÂ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ
Œ¯Á‡Â .LÁÏa Ìlk ÔÈÏÏt˙Óe ,Ôk¯„k ÔÈBÚÂ ÂÈ¯Á‡«¬»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒÀ»¿««¿««
C¯„k ,Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÊBÁ Ck»≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿»¿∆∆
ÌÈÏÙBÂ .‰lÙz‰ Ïk ÌÈÏLiL „Ú ,˙È¯ÁLa ‰NÚL∆»»¿«¬ƒ«∆«¿ƒ»«¿ƒ»¿¿ƒ
,Ì‰Â ‡e‰ ,BL‡¯ dÈa‚Óe ÔpÁ˙Óe ,Ì‰Èt ÏÚ«¿≈∆ƒ¿«≈«¿ƒ«…»≈
„ÓBÚÂ ,˙È¯ÁLa ‰NÚL C¯„k ·LiÓ ËÚÓ ÔpÁ˙Óeƒ¿«≈¿«ƒ…∆¿∆∆∆»»¿«¬ƒ¿≈
ÔÈ¯ËÙÂ Ôk¯„k ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ¿»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

.Ô‰ÈNÚÓÏ¿«¬≈∆

שכן 37) ביום, פעמים ג' זה מזמור אמירת להשלים תיקנו
שלש  לדוד' 'תהלה האומר "כל ד:): (ברכות חז"ל אמרו

הבא". העולם בן שהוא לו מובטח ביום, פעמים

.Ë¯ÓB‡Â „ÓBÚ ‡e‰Â ,ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰ Ïk ·¯Úa»∆∆»»»¿ƒ¿≈¿≈
‡e‰Â'38,'eÎÂ "C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ eÎ¯a" ,'eÎÂ 'ÌeÁ¯ ¿«¿»¿∆¿»«¿…»¿

ÏÈÁ˙Óe ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰ ÈÈ Ce¯a" ÔÈBÚ Ì‰Â¿≈ƒ»¿»«¿…»¿»»∆«¿ƒ
ÚÓL ÏÚ Ò¯ÙÏ39Ïk‰ CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â , ƒ¿…«¿«¿≈«ƒ¿««»«…

¯ÓB‡ ÔÈÓÈÏLnLÎe ,LÁÏa ÔÈÏÏt˙Óe ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««¿∆«¿ƒƒ≈
Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙‰Ï ¯ÊBÁ BÈ‡Â .ÔÈ¯ËÙ Ì‰Â ,LÈc«̃ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«≈¿»

‰·BÁ ˙È·¯Ú ˙lÙz ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙È·¯Ú40‡Ï CÎÈÙÏ ; «¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»…
,Ì‰a ·iÁ˙pL Ì„‡ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰Ïh·Ï ˙BÎ¯a C¯·È¿»≈¿»¿«»»∆≈»»»∆ƒ¿«≈»∆

B˙·BÁ È„È B‡ÈˆB‰Ï È„k41. ¿≈¿ƒ¿≈»

קרבינות 38) יש ובמנחה שבשחרית לפי - אמירתו וטעם
לכפר, קרבן בה שאין ערבית אבל מכפרים; שהם התמיד
שי"ט). סימן ('רוקח' עון" יכפר רחום "והוא לומר: תיקנו
רחום  והוא לומר: צריך ולערב חוטא, אדם היום שכל ועוד,

רל"ז). סימן או"ח בב"י הובא בו'. ('כל שתי 39)וגו'
כל  תפילות וב"סדר שלאחריה. ושתים שלפניה ברכות
שונים  פסוקים שאומר רבינו, כותב זה, ספר שבסוף השנה"
ואמן" אמן לעולם ה' "ברוך כגון: "השכיבנו", ברכת אחרי

נוספת. בברכה לעיל 40)וחותם כמבואר הדין, מצד
בקול. הש"ץ חזרת מתחילה תיקנו לא ולכן ה"ו), (פ"א,
לעיל  כמבואר חובה, כתפילת כך אחר שקבלוה ואףֿעלֿפי
(ב"ח  עומדת במקומה הראשונה התקנה זאת בכל (שם),

רל"ז). הש"ץ.41)או"ח, חזרת ע"י

.È¯ÊBÁ ˙B˙aL ÈÏÈÏa42Ïlt˙nL ¯Á‡ ,¯eaˆŒÁÈÏL ¿≈≈«»≈¿ƒ«ƒ««∆ƒ¿«≈
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BÈ‡ Ï·‡ .Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ,¯eav‰ ÌÚ LÁÏa¿««ƒ«ƒƒ¿«≈¿»¬»≈
Ú·L ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ‡l‡ ,Ú·L Ïlt˙Ó43ÔÎÂ . ƒ¿«≈∆«∆»¿»»««≈≈∆«¿≈

,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :¯ÓB‡ ‡e‰≈»«»¿»¡…≈≈…≈¬≈
ÏB„b‰ Ï‡‰ ,·˜ÚÈ È‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰¯·‡ È‰Ï‡¡…≈«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈«¬…»≈«»
ÌÈÓL ÂÈÓÁ¯· ‰˜ ,ÔBÈÏÚ Ï‡ ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰«ƒ¿«»≈∆¿…≈¿«¬»»«ƒ

ı¯‡Â44˙B·‡ Ô‚Ó .45ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ ,B¯·„a46,B¯Ó‡Óa »»∆»≈»ƒ¿»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÁÈn‰ .e‰BÓk ÔÈ‡L LB„w‰ Ï‡‰47˙aL ÌBÈa BnÚÏ »≈«»∆≈»«≈ƒ«¿«¿««

‰ˆ¯ Ì· Èk ,BL„˜48‰‡¯Èa „·Ú ÂÈÙÏ .Ì‰Ï ÁÈ‰Ï »¿ƒ»»»¿»ƒ«»∆¿»»«¬…¿ƒ¿»
ÔÈÚÓ „ÈÓz ÌBÈ ÏÎa BÓLÏ ‰„BÂ ,„ÁÙÂ49.˙BÎ¯a‰ »««¿∆ƒ¿¿»»ƒ≈≈«¿»

ÌBÏM‰ ÔB„‡ ,˙B‡„B‰‰ Ï‡50C¯·Óe ˙aM‰ Lc˜Ó , ≈«»¬«»¿«≈««»¿»≈
‰M„˜a ÁÈÓe ,ÈÚÈ·M‰51‚Ú ÈM„Ó ÌÚÏ52¯ÎÊ , «¿ƒƒ≈ƒ«ƒ¿À»¿«¿À¿≈…∆≈∆

˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ53‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .‡ ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È ¿«¬≈¿≈ƒ¡…≈≈…≈¬≈¿≈»
."˙aM‰ Lc˜Ó ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .'eÎÂ e˙ÁeÓ·ƒ¿»≈¿»«»¿»¿«≈««»

.ÌÚ‰ Ïk ÔÈ¯ËÙÂ ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ»»»

י"א.42) הלכה בסמוך מבואר זו, חזרה הכוללת 43)טעם
בלחש. שבתפילה הברכות שבע מלשון 44)תמצית

השלים  השביעי שביום שם על כב), יד, (בראשית הכתוב
(אבודרהם). וארץ שמים וקנה מלאכתו ברכת 45)ה' כנגד

תירא  אל א): טו, (בראשית אומר הכתוב וכן "אבות",
לך. מגן אנכי כולן.46)אברם, וכן התחיה", "ברכת כנגד

מנוחה.47) במנוחתנו".48)הנותן "רצה ע"פ 49)כנגד
"וכי  יום": יום ה' "ברוך הפסוק על מו.) (סוכה חז"ל דברי
בכל  אלא אותו? מברכים אין ובלילה אותו, מברכים ביום
של  שבת; של מעין שבת "של ברכותיו": מעין לו תן יום
מעין  הכל - יו"ט של מעין יו"ט של חול; של מעין חול
כתוב: התימנים, כת"י וברמב"ם שם). (רש"י, המאורע"
הברכות  מעון שהוא להקב"ה, והכוונה הברכות", "מעון

רב".50)ומקורן. "שלום יום 51)כנגד היא השבת
לישראל. וקדושה נה,52)מנוחה (ישעיה הכתוב מלשון

ביום  נפשם את המענגים והם נפשכם, בדשן ותתענג ב):
עונג. לשבת וקראת יג): נח, (שם ככתוב העונג, יום השבת

העולם.53) לחידוש זכר היא השבת

.‡ÈÔÈ‡a ÌÚ‰ ·¯L ÈtÓ ?‰Ê ÌÈÓÎÁ ewz ‰nÏÂ¿»»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿≈∆…»»»ƒ
ÈÓ ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙B˙aL ÈÏÈÏa ˙È·¯Ú Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿≈≈«»¿ƒ¿∆»ƒ
Bc·Ï ¯‡MÈÂ ,B˙lÙz ÌÈÏL‰ ‡ÏÂ ‡·Ï ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈»…¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«

‰kÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ ˙Òk‰Œ˙È·a54ŒÁÈÏL ¯ÊBÁ CÎÈÙÏ . ¿≈«¿∆∆¿»…ƒ≈«»»¿ƒ»≈¿ƒ«
ÌÈÏLiL „Ú ,ÌÚ‰ ÏÎ e·kÚ˙iL È„k ,Ïlt˙Óe ¯eaƒ̂ƒ¿«≈¿≈∆ƒ¿«¿»»»«∆«¿ƒ

.Ì‰nÚ ‡ˆÈÂ ¯Á‡˙n‰«ƒ¿«≈¿≈≈ƒ»∆

כנסיות 54) שבתי לישוב; מחוץ המצויים מזיקים סכנת
בלילי  רק באו (לביתֿהכנסת לעיר. מחוץ היו שלהם
והתפללו  במלאכתם עסוקים היו החול ובלילות שבתות,
שאין  ובדורותינו שם). וברש"י כד: (שבת בבתיהם) ערבית
משום  אלא אותה אומרים אנו אין מצויה, מזיקים סכנת

רס"ח). סי' או"ח ('טור' בידינו אבותינו מנהג

.·ÈŒÌBÈ B‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BËŒÌBÈ CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»ƒ¿¿«»
„¯Bi‰ ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈ‡ ,L„ÁŒL‡¯ B‡ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ……∆≈¿ƒ«ƒ«≈
Ï·‡ ,BÊ ‰Î¯·a ÌBi‰ ÔÈÚ ¯ÈkÊÓ ‰·z‰ ÈÙÏ ˙È·¯Ú«¿ƒƒ¿≈«≈»«¿ƒƒ¿««ƒ¿»»¬»

·iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ,„·Ïa '˙aM‰ Lc˜Ó' da Ì˙BÁ≈»¿«≈««»ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈
BÊ ‰Î¯·a ÌBi‰55. «ƒ¿»»

שחל 55) יו"ט בליל זו ברכה אומר ש"ץ אין שבת, שאלמלא
ולא  סכנה, משום אלא לאמרה תקנוה לא שהרי בחול,
חכמים  חשו שלא והטעם שם). (שבת, היום חובת מחמת
ואין  לבוא מקדימים כולם שביו"ט מפני לסכנה, יו"ט בלילי

יט). עשין (סמ"ג מאחרים

.‚È¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓBbLk ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ¿∆≈¿ƒ«ƒ
CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡ ,Ì¯ ÏB˜a ˙È¯ÁL ˙lÙz¿ƒ««¬ƒ¿»≈«ƒ¿««»
ÛÒeÓ ÔÈÏÏt˙Óe ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â 'eÎÂ '„Â„Ï ‰l‰z'¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ»
C¯„k ,Ì¯ ÏB˜a ÛÒeÓ Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â ,LÁÏa¿««¿««»ƒ¿«≈»¿»¿∆∆
,ÛÒeÓ ˙lÙz ¯Á‡ LÈc˜ ¯ÓB‡Â .˙È¯ÁLa ‰NÚL∆»»¿«¬ƒ¿≈«ƒ««¿ƒ«»

‰M„˜ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯ËÙ ÌÚ‰Â56¯Á‡ ÌÈeÁ˙Â ¿»»ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿À»¿«¬ƒ««
ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ˙È¯ÁL ˙lÙz57d˙B‡ ¯ÓB‡ ‡l‡ , ¿ƒ««¬ƒƒ¿»«»ƒ∆»≈»

'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯B˜ ?„ˆÈk .‰Án‰ ˙lÙz Ì„…̃∆¿ƒ««ƒ¿»≈«≈¿ƒ»¿»ƒ
ÌBi‰ ¯„Ò ¯ÓB‡Â58ÌÈeÁ˙ È¯·„Â ,59,LÈc˜ ¯ÓB‡Â , ¿≈≈∆«¿ƒ¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ

ÏB˜a ‰ÁÓ ˙lÙz ÚÈÓLÓe ¯ÊBÁÂ ,‰ÁÓ ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿»¿
.LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,Ì»̄¿≈«ƒ

(ה"ה).56) לעיל הנזכר קדושה שהאריכו 57)סדר מפני
עד  והניחוה יותר להכביד רצו לא שחרית, בתפילת הרבה
בנו  אברהם רבי השיב וכבר שס"ב). סימן ('רוקח' המנחה
בשבת  אותה אומרים שאנו קדושה סדר על רבינו של

"כי מנחה בתפילת ˙ÂÓ¯‰וביו"ט ‡È‰ אנו שאין למה
אברהם  רבי (תשובות שחרית" אחרי בבוקר אותה אומרים
פ"ח). סימן תרצ"ח, ירושלים מק"נ הוצאת ז"ל, הרמב"ם בן

מנטובה 58) (שוינצינו, כנוסח נוסחנו ו'. הלכה לעיל הנזכר
היום". "סדר אחרים: ובדפוסים ומוסיפים:59)ועוד).

סימן  או"ח ב'טור' (הובא המדרש ע"פ וגו' תפלתי" "ואני
(תהלים  שכר שותי ונגינות שער יושבי בי "ישיחו רצ"ב):
עת  ה' לך תפלתי ואני יד): סט, (שם אחריו וכתוב יג). סט,
אין  עולם! של רבונו הקב"ה: לפני דוד אמר וגו'. רצון
ומשתכרים  כששותים העולם, אומות כשאר זו אומה
באים  אנו ששתינו אע"פ אלא כן, לא ואנו ופוחזים; הולכים
העולם". על לכפר רצון עת ממך ולשאול לפניך להתפלל

.„È¯„Ò ¯ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ¿À∆≈≈≈∆
¯„Ò ¯ÓB‡ ˙aLŒÈ‡ˆBÓa .ÛÒeÓ ˙lÙz Ì„˜ ‰M„¿̃À»…∆¿ƒ«»¿»≈«»≈≈∆

ÌBi‰60·¯Ú‰ ˙lÙz ¯Á‡ Ìb61,LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡Â , ««««¿ƒ«»∆∆¿¿ƒ«ƒ
ÍkŒ¯Á‡Â.ÏÈc·Ó ¿««»¿«¿ƒ

היום".60) "סדר אחר: ונוסח ועוד. מנטובה כנוסח
גאון 61) עמרם רב בשם מביא רצ"ח סימן או"ח ה'טור'

ששבתו  לגיהנם רשעים חזרת זמן שהוא לפי בסידורו:
שישתהו  כדי קדושה" ב"סדר בנעימה מאריכים ע"כ בשבת,
לחזור, הרשעים ימהרו ולא פדריהם, בהשלמת ישראל
לגיהנם  חזרו הרוחות: על הממונה צועק שבת שבמוצאי

סדריהם. את ישראל השלימו שכבר

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
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דינו; מה בתפילתו וטל גשם הזכיר ולא טעה בכוונה;
ויבוא" "יעלה הזכיר שלא או בשבת, חול של המתפלל

דינו. מה חודש בראש

.‡Ïlt˙ÈÂ ¯ÊÁÈ - BaÏ ˙‡ ÔeÎ ‡ÏÂ Ïlt˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿…ƒ≈∆ƒ«¬…¿ƒ¿«≈
‰eÎa2‰BL‡¯ ‰Î¯·a BaÏ ˙‡ Ôek Ì‡Â ;3·eL , ¿«»»¿ƒƒ≈∆ƒƒ¿»»ƒ»

CÈ¯ˆ BÈ‡4˙BÎ¯a LÏMÓ ˙Á‡a ‰ÚhL ÈÓ . ≈»ƒƒ∆»»¿««ƒ»¿»
L‡¯Ï ¯ÊBÁ - ˙BBL‡¯‰5LÏMÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â . »ƒ≈»…¿ƒ»»¿««ƒ»

'‰„B·Ú'Ï ¯ÊÁÈ - ˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a6˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â . ¿»«¬«¬…»¬»¿ƒ»»¿««
,d· ‰ÚhL ‰Î¯a ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ - ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓƒ»∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿»»∆»»»

¯„q‰ ÏÚ B˙lÙz ÌÈÏLÓe7‰ÚhL ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÎÂ . «¿ƒ¿ƒ»««≈∆¿≈¿ƒ«ƒ∆»»
¯ÊBÁ ‡e‰ BÊ C¯c ÏÚ - Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Ó ‡e‰Lk8. ¿∆ƒ¿«≈¿»«∆∆≈

ע"ב.2) ל, אבות".3)ברכות ולהתפלל 4)"ברכת לחזור
אבות" ב"ברכת שהכוונה והטעם לד:). (שם, בכוונה
ובשעת  הראשונה, הברכה שהיא "מפני הוא: מעכבת,
תכלית  כי ועוד: בכוונה. שקידה צריכה לתפילה הכניסה
ביותר  ראויה והיא שמים, מלכות עול קבלת היא זו ברכה
ע"ט  סימן הרמב"ם בן אברהם רבי תשובת (מלשון לכוונה
חוזרים  אנו אין "וכיום תרצ"ח). ירושלים מק"נ הוצאת
יכוין, שלא הוא קרוב בחזרה שאף - כוונה חסרון בשביל

קא). סימן או"ח ('טור' יחזור"? למה לד,5)א"כ שם
הקב"ה  של שבחו לסדר הם: אחד ענין שכולן מכיון ע"א.
ארוכה. אחת ברכה של דין להן יש בתפילה, הבקשה לפני

וגם 6) האחרונות. מהשלוש הראשונה הברכה שהיא שם.
פרס  שקיבל "כעבד שהן להן: אחד ענין האחרונות אלה
(כסףֿ אחת כברכה דינן לפיכך לו", והולך ומשבחו מרבו

הסדר.7)משנה). על והלאה ממנה תפילתו וממשיך (שם)
שעבר  אחרי בה ונזכר ברכה איזו שכח שאם רבינו, וסובר
מוכרח  אלא ודיו, שזוכרה במקום אומרה שאינה מקומו,
ואילך  משם ולהתפלל ולחזור הראוי למקומה לחזור הוא

הסדר. על שיתפלל להוציא 8)כדי מכוונת שחזרתו שכיון
כדין  בחזרה דינו ה"ט), (פ"ח, לעיל ראה בקי, שאינו את

רוקח'). ('מעשה שטעה יחיד

.·Ïlt˙Ó ‡e‰Lk ¯eaˆŒÁÈÏL ‰ÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«≈
ÌÚt Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ BÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ - LÁÏa¿««¬ƒ≈∆≈≈ƒ¿«≈««

‰iL9‰lÙz‰ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡ ,¯eaˆ Á¯Ë ÈtÓ , ¿ƒ»ƒ¿≈…«ƒ∆»≈««¿ƒ»
LÏLa ‰ÚË ‡lL ,‡e‰Â .Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙nL∆ƒ¿«≈¿»¿∆…»»¿»
BÓk ,¯ÊBÁ ÌÏBÚÏ ,Ì‰· ‰ÚË Ì‡L ;˙BBL‡ƒ̄∆ƒ»»»∆¿»≈¿

¯ÊBÁ „ÈÁi‰L10. ∆«»ƒ≈

לשאר 10)בלחש.9) ראשונות" "שלש בין והחילוק
מנין  שאמרו: יז:) (מגילה התלמוד דברי על מיוסד הברכות,
(הזכירו  אלים בני לה' הבו שנאמר: - אבות? שאומרים
גבורות? שאומרים ומנין האבות). - הארץ אילי את לפניו
הבו  שנאמר: מנין? קדושות ועוז. כבוד לה' הבו שנאמר:

נאמרו שכולן הרי - קודש" בהדרת ˆÈÂÂÈלה'... ÔÂ˘Ï·
על  נשענות הברכות ששאר בעוד בהחלט, חיוב שמשמעה
שמבואר  כמו בעלמא, רמז אלא ציווי בהם שאין פסוקים
והכסףֿ שמח'), ('אור כלֿכך בהן הקפידו לא לפיכך שם,
בגירסא  רבינו דברי מביא קכ"ו או"ח שה'טור' מעיר משנה

שמתפלל באותה טעה "ואם נאמר: ושם לגמרי, ·˜ÏÂאחרת

Ì¯בתפילתו טעה אבל לעולם; חוזר -˘ÁÏ·,חוזר אינו
בכת"י  ואמנם הראשונות". השלש של בטעות אפילו
בקול  מתפלל שהוא התפילה על "סומך הגירסא: התימנים,
ההקפדה  שאין הרי - חוזר" לעולם בה טעה אם והיא רם.

בקול. התפילה על אלא

.‚,ÏÈÁ˙È ÔÎÈ‰Ó Ú„È ‡ÏÂ Ï‰·Â ‰ÚhL ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ∆»»¿ƒ¿«¿…»«≈≈»«¿ƒ
‰ÚL ‰‰LÂ11ÂÈzÁz ¯Á‡ „ÓÚÈ -12˙k¯·a ‰ÚË Ì‡Â . ¿»»»»«¬…«≈«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«

„iÓ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰13¯Á‡ „ÓÚÈ »∆ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»«¬…«≈
‰˜¯Ê ˙eÒ¯B˜Èt‡ ‡nL ,ÂÈzÁz14‡lL ,‡e‰Â ;B· «¿»∆»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿∆…

BÏ ÔÈÈzÓÓ - da ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;da ÏÈÁ˙‰15.‰ÚL ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»
Ô·¯Ò ÈM‰ ‡‰È ‡ÏÂ16‰ÚL d˙B‡a17. ¿…¿≈«≈ƒ«¿»¿»»»

ממושך.11) שתשוב 12)זמן עד לו ממתינים אנו ואין
לד.). (ברכות עליו כלל.13)דעתו שהה לא אם אפילו

אבדן 14) שענינה: זו ברכה לומר רוצה אינו ולפיכך
להעיר  וראוי עצמו. את לקלל רוצה אינו כי המינים,
קכו) סי' או"ח ה'טור' גירסת (לפי ה"ג ברכות שב'ירושלמי'
'מחיה  אמר שלא ממי חוץ אותו מסלקים אין "לכל אמרו:
לחוש  יש אלה בכל כי ירושלים' ובונה זדים, מכניע המתים,
בביאת  או המתים בתחיית מאמין ואינו הוא מין שמא

מין,15)המשיח". שאינו מתברר בה שהתחיל מאחר כי
כט.). (שם, הברכות בשאר כטועה אלא ממאן 16)ואינו

לעמוד  הציבור כבוד זה שאין משום התיבה, לפני לרדת
לד.). (שם, התפילה באמצע בשעת 17)ולחכות שלא אבל

עצמו  ולעשות לסרב, לו ראוי - התפילה באמצע טעות
ש"ץ  אינו (אם התיבה לפני יורד ואינו כדאי, אינו כאילו

(שם). פעמים. שלש בו שהפצירו אחרי אלא קבוע),

.„d· ‰ÚhL ‰Î¯a ˙lÁzÓ ?ÏÈÁ˙Ó ‡e‰ ÔÎÈ‰Óe≈≈»«¿ƒƒ¿ƒ«¿»»∆»»»
Ì‡ Ï·‡ .˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡ ,ÔBL‡ƒ̄ƒ»»¿««ƒ»∆¿»ƒ¬»ƒ
ÔÓ ÈM‰ ÏÈÁ˙Ó ,˙BBL‡¯ LÏM‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË»»¿««ƒ«»ƒ«¿ƒ«≈ƒƒ
ÈM‰ ÏÈÁ˙È ,˙BB¯Á‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â .L‡¯‰»…¿ƒ»»¿««ƒ»«¬«¿ƒ«≈ƒ

'‰„B·Ú'‰ ÔÓ18. ƒ»¬»

ה"א.18) לעיל וכאמור הטועה, יחיד כדין ע"א. לד, ברכות

.‰È„‚aL ÈtÓ ,‰·z‰ ÈÙÏ „¯BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡‰»≈≈ƒ≈ƒ¿≈«≈»ƒ¿≈∆¿»«
¯·ÚÈ ‡Ï ÌÈ·Ïa Û‡ - !ÌÈÚe·ˆ19‰lÙz d˙B‡a20. ¿ƒ«ƒ¿»ƒ…«¬…¿»¿ƒ»

Û‡ - !ÏcÒ ÈÏ‚¯a LiL ÈtÓ ,¯·BÚ ÈÈ‡ :¯Ó‡»«≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿««¿»«
¯·ÚÈ ‡Ï ÛÁÈ21. »≈…«¬…

שדרך 19) מינות, בו נזרקה שמא חוששים ע"ב. כד, מגילה
ישראל  של דרכם שאין כיון ועוד בכך. להקפיד המינים
בלבו  נכנסו שטות הרהורי שמא חוששים בכך, להקפיד

שם). (ר"ן בו נזרקה ראוי 20)ומינות אחרת לתפילה אבל
ודי  בעלמא, חשש אלא זה אין כי התיבה, לפני לעבור הוא
לעולם  גמור כמין שנחזיקהו ולא בשעתו לו לחוש לנו
התיבה  לפני יורד אינו הראב"ד, ולדעת רכד). סימן (ריב"ש

ÌÏÂÚÏ.(21.שם מגילה,

.ÂBÈ‡ - Ïlt˙‰ ‡Ï Ì‡ Ïlt˙‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿«≈ƒ…ƒ¿«≈≈
Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ22ÏÚ BÊ ‰lÙz Ïlt˙Ó ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ≈ƒ¿«≈∆»ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ»«

‰·„ ‡È‰L ˙Úc23Ïk Ïlt˙‰Ï „ÈÁÈ ‰ˆ¯ Ì‡L ; ««∆ƒ¿»»∆ƒ»»»ƒ¿ƒ¿«≈»
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Ïlt˙È ,‰·„ ˙lÙz ÌBi‰24„ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ . «¿ƒ«¿»»ƒ¿«≈ƒ∆»»≈
elÙ‡Â ,˜ÒBt - Ïlt˙‰ ¯·kL ¯kÊÂ ,‰lÙ˙aƒ¿ƒ»¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«≈≈«¬ƒ

‰Î¯a ÚˆÓ‡a25BÈ‡ - ˙È·¯Ú ˙lÙz ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆¿«¿»»¿ƒ»¿»¿ƒ««¿ƒ≈
˙Úc ÏÚ ‡l‡ ,‰lÁzÓ d˙B‡ Ïlt˙‰ ‡lL ,˜ÒBÙ≈∆…ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ»∆»«««

‰·BÁ dÈ‡L26. ∆≈»»

שהרי 22) - שנית להתפלל לו אסור התפלל כבר שמא כי
כנגד  התפילות (כי בשחרית תמידים שני כמקריב הוא
אנכי  אשר הדבר על תוסיפו לא על: ועובר תוקנו), תמידים

ב). ד, (דברים אתכם להביא 23)מצוה אדם ויכול
כרצונו. נדבה דרך "ולואי 24)קרבינותיו ע"א: כא, ברכות

דבר  איזה שיחדש ובתנאי כולו" היום כל אדם שיתפלל
לעיל  כמבואר נדבה, שהיא להודיע כדי הברכות באחת
צריך  אינו חידוש אפילו התפלל, ובספק ה"ט). (פ"א,

על 25)(לחםֿמשנה). להתפלל שהתחיל מאחר כי שם.
עוד. להתפלל לו אסור חובה, שהיא כבר 26)דעת כי

והראב"ד  רשות, ערבית שתפילת ה"ו) (פ"א, לעיל נתבאר
בתפילת  אפילו כלומר: רוח", נחת כאן "אין ואומר: משיג
כתפילת  עלינו קבלנוה וכבר הואיל לפסוק, עליו ערבית

עם להתחשב שעלינו סובר הרמב"ם אבל ˙ÏÈÁ˙חובה.
בלבד  רשות דרך על אלא ניתקנה שלא זו תפלה תיקון

(כסףֿמשנה).

.Ê‡ˆÈ ‡Ï - ˙aLa ÏÁ ÏL Ïlt˙‰Â ‰ÚhL ÈÓ27. ƒ∆»»¿ƒ¿«≈∆…¿«»…»»
¯ÓBb - ‰lÙz‰ CB˙a ‡e‰Â ¯kÊ Ì‡Â28‰Î¯a ¿ƒƒ¿«¿¿«¿ƒ»≈¿»»

ÌÈ¯·c ‰na .˙aL ÏL Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ ,da ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«≈∆«»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡29Ï·‡ ;‰ÁÓ· B‡ ˙È¯ÁL· B‡ ˙È·¯Úa ? ¬ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»¬»

‰Î¯a‰ ÚˆÓ‡a elÙ‡ ˜ÒBt ÛÒeÓa30Ì‡ ÔÎÂ . ¿»≈¬ƒ¿∆¿««¿»»¿≈ƒ
˙Úc ÏÚ ÏÁ ÏL ‰lÙz ÌÈÏL‰31¯ÊBÁ - ÛÒeÓ ‡e‰L ƒ¿ƒ¿ƒ»∆…«««∆»≈

„Á‡Â ·BËŒÌBÈ „Á‡Â ˙aL „Á‡ .ÛÒeÓ Ïlt˙Óeƒ¿«≈»∆»«»¿∆»¿∆»
.L„ÁŒL‡…̄…∆

בתפילתו.27) שבת של הזכיר לא כא,28)שהרי ברכות
ובדין  הואיל הברכה, באמצע להפסיק מחוייב ואינו ע"א.
שבת  כבוד משום אלא ברכות, י"ח יתפלל בשבת שגם הוא
חייבוהו  לא לפיכך כך, כל להאריך החכמים הטריחוהו לא

באמצע. בה.29)להפסיק שנזכר ברכתו את שגומר
בחול,30) אפילו ברכות י"ח של מוסף תפלת ואין הואיל

חיובו. ממין זה אין כי יפסיק לפיכך וחוה"מ, ר"ח כגון
בחשבו.31)

.Á„È¯BÓ' ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰ÚhL ÈÓƒ∆»»ƒ«¿»ƒ¿…»«ƒ
L‡¯Ï ¯ÊBÁ - 'Ïh‰ „È¯BÓ' ‡ÏÂ 'ÌLb‰32Ì‡Â ; «∆∆¿…ƒ«»≈»…¿ƒ

Ïh‰ ¯ÈkÊ‰33¯ÊBÁ BÈ‡ ,34‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰ÚË Ì‡Â . ƒ¿ƒ««≈≈¿ƒ»»ƒ««»
b‰ „È¯BÓ' ¯Ó‡ÂL‡¯Ï ¯ÊBÁ - 'ÌL35‡Ï Ì‡Â ; ¿»«ƒ«∆∆≈»…¿ƒ…

¯ˆÚ Ïh‰ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ÏË ¯ÈkÊ‰36 ƒ¿ƒ«≈«¬ƒƒ∆≈««∆¡»
‰Lwa CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â37. ¿≈»ƒ«»»

התפילה.32) התחלת שהיא אבות" אע"פ 33)ל"ברכת
חיובה. עיקר שזו הגשם" "מוריד הזכיר שגם 34)שלא

הארץ, על מים המשפיע הקב"ה של גבורתו מסמל הטל
הגשם" "ירידת הזכרת חסרון את ידועה במדה ממלא והוא

ה"א). פ"א, תענית החמה 35)(ירושלמי בימות שהגשמים
(שם). מקלל אלא מברך זה ואין הם, קללה סימן

ג.)36) (תענית מתקיים העולם היה לא נעצר שאלמלי
חי  א): יז, (מלכיםֿא לאחאב שאמר אליהו מדברי ולמדוהו

האלה השנים יהיה אם ËÓÂ¯ה'... ÏË,דברי לפי אם כי
הראה  לך לאמור: אליהו אל ה' דבר היה רבים ימים ואחרי

ואתנה אחאב ולא ËÓ¯אל א) יח, (שם, האדמה פני על
באותן  ואפילו נעצר, הטל שאין מזה סימן כלל, טל הזכיר

מטר. ירד שלא אותו,37)השנים מזכיר לכתחילה אבל
השנה" כל תפילות ב"נוסח רבינו קבעו וכן בקשה, דרך בלי
שאומר: ט"ו), הלכה (פ"ב, לעיל וראה הספר. שבסוף
ה"א) (פ"א, תענית ובירושלמי הטל". מוריד החמה: "בימות
כל  הגשם, מוריד הזכיר אם יודע ואינו התפלל אמרו:
(וצריך  לאמרו למוד שלא חזקה הראשונים יום שלשים
אליו  וחזקה לומר, הוא למוד ואילך, מכאן ולהזכיר), לחזור
מתקופה  להזכירם שצריך הדברים בכל וכן שהזכיר.
זו  דרך על הכל לא, אם הזכירם אם בידו וספק לתקופה,

מיימוניות"). ("הגהות הולך

.Ë˙k¯·a ‰Ï‡L ÁÎML ÈÓ38¯kÊ Ì‡ :ÌÈM‰ ƒ∆»«¿≈»¿ƒ¿««»ƒƒƒ¿«
ÚÓBL'a ÌÈÓLb‰ ˙‡ Ï‡BL - '‰lÙz ÚÓBL' Ì„…̃∆≈«¿ƒ»≈∆«¿»ƒ¿≈«

'‰lÙz39¯ÊBÁ - '‰lÙz ÚÓBL' C¯aL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ««∆≈«≈«¿ƒ»≈
ÌÈM‰ ˙k¯·Ï40Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ¯kÊ ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆ƒ¿ƒ»

‰iL Ïlt˙Óe L‡¯Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz41. ¿ƒ»≈»…ƒ¿«≈¿ƒ»

לברכה".38) ומטר טל "ותן בה: סוף 39)ששואל שהיא
כמבואר  בקשות, מיני כל כוללת והיא האמצעיות ברכות

ג). הלכה ו, (פרק ע"א.40)לעיל כט, ואין 41)ברכות
המתפלל  אבל ביחיד, כשמתפלל אלא אמורים הדברים
בקול  ציבור שליח מתפילת שומעה שהרי חוזר, אינו בציבור
מסוגיית  מבואר וכן כהן). משה ר' בשם (כסףֿמשנה

שם). (ברכות, התלמוד

.È'‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚË42Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ : »»¿…ƒ¿ƒ«¬∆¿»ƒƒ¿«…∆
Ì‡Â ;¯ÈkÊÓe '‰„B·Ú'Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz ÌÈÏLiL∆«¿ƒ¿ƒ»≈»¬»«¿ƒ¿ƒ

L‡¯Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz ÌÈÏL‰L ¯Á‡ ¯kÊ43Ì‡Â ; ƒ¿«««∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»…¿ƒ
B˙lÙz ¯Á‡ ÌÈeÁz ¯ÓBÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰44¯Á‡ ¯kÊÂ , »»»ƒ««¬ƒ««¿ƒ»¿ƒ¿«««

¯ÊBÁ - ÂÈÏ‚¯ ¯˜ÚiL Ì„˜ ,B˙lÙz ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»…∆∆«¬…«¿»≈
'‰„B·Ú'Ï45. »¬»

ה"עבודה".42) ע"ב.43)בברכת כט, כגון:44)ברכות
אחר  בעמידה אומרים שאנו מרע" לשוני נצור "אלהי

עקר 45)התפילה. לא אפילו רגיל, אינו אם אבל (שם)
לראש  וחוזר תפילתו כהשלים הוא הרי - רגליו עדיין

(כסףֿמשנה).

.‡ÈB‡ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À∆≈
˙È·¯Ú Ï·‡ ;ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÏL ‰ÁÓ·e ˙È¯ÁL·¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆»≈√»ƒ¬»«¿ƒ

¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡ ,L„ÁŒL‡¯ ÏL46. ∆……∆ƒ…ƒ¿ƒ≈≈

(ברכות 46) בלילה החודש את מקדשים ביתֿדין שאין לפי
אחאי": דרב ב"שאילתות וכן גדולות" ב"הלכות וכתב ל:).
שצריך  דבר כל או ויבוא", "יעלה אמר ולא ששכח מי
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מהשליחֿ וישמע דעתו יכוין - ולהתפלל בשבילו לחזור
בהתאם  חובתו ידי ויוצא סוף ועד מראש ברכות י"ח ציבור
את  מוציא ש"ץ לד:): (ר"ה האומר גמליאל רבן לדברי
את  גם ומה בקי; שאינו את שמוציא כשם להתפלל, הבקי
('הגהות  מתפילתו דבר ששכח אלא בעצמו שהתפלל זה
ס"י). קכד (סי' או"ח בשו"ע להלכה נפסק וכן מיימוניות'),

.·È¯eaˆŒÁÈÏL ,Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ „ÈÁi‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆«»ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ
ÏB˜a Ïlt˙nL ˙Úa B˙BÓÎ ‰ÚË Ì‡ ,Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ≈ƒ¿«≈ƒ»»¿¿≈∆ƒ¿«≈¿
ÁÎL Ì‡L ,L„ÁŒL‡¯ ÏL ˙È¯ÁMÓ ıeÁ ,Ì»̄ƒ«¬ƒ∆……∆∆ƒ»«
ÌÈÏL‰L „Ú '‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿ƒ«¬∆¿»«∆ƒ¿ƒ

B˙lÙz47¯eaˆ Á¯Ë ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ -48; ¿ƒ»≈«¬ƒƒƒ¿≈…«ƒ
da ¯ÈkÊÓ ‡e‰L ,ÂÈÙÏ ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz È¯‰L∆¬≈¿ƒ««»ƒ¿»»∆«¿ƒ»

L„ÁŒL‡¯49. ……∆

חוזר 47) ואינו הואיל תפילתו, השלים לא עדיין אם אבל
לעבודה. ויחזור מרובה טורח זה אין לעבודה, אלא

אין 48) בשחרית, ר"ח של הזכיר ולא טעה ע"ב: ל, ברכות
יוחנן  רבי אמר במוסף. לאמרה שיכול מפני אותו מחזירים

.ÂÈ˘ ¯Â·Èˆ·Â משום שנינו, ציבור בשליח הרי"ף: ופירוש
הצבור. אותו,49)טורח מחזירים - במוסף כשטעה אבל

להתפלל  נוהגים שאין מפני לפניו, מנחה הרי אומרים ואין
מנחה  "הרי בזה: לומר שייך ולא כאחד, ומנחה מוסף
שלפנינו  התלמוד וגירסת שם). לברכות (הרא"ש לפניו"
ומכאן  שם. הרי"ף גירסת ע"פ מכוונים ודברינו משובשת,
שטעה  "ש"ץ שגם: ה"א) (לעיל, רבינו לדברי המקור
בביאורנו  שרמזנו וכמו חוזר", - רם בקול מתפלל כשהוא

שם.

.‚È,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „Ú ‰M‰ŒL‡¯nL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ∆≈…«»»««ƒƒ
'LB„w‰ Ï‡‰' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a Ì‰a Ì˙ÁÂ ‰ÚË50- »»¿»«»∆ƒ¿»»¿ƒƒ»≈«»

·‰B‡ CÏÓ' ‰¯NÚŒÈzLÚa Ì˙ÁÂ ‰ÚË .L‡¯Ï ¯ÊBÁ≈»…»»¿»«¿«¿≈∆¿≈∆∆≈
'ËtLÓe ‰˜„ˆ51da Ì˙BÁÂ ,‰Î¯a‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ - ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ««¿»»¿≈»

Â ;¯„q‰ ÏÚ CÏB‰Â Ïlt˙Óe ,'ËtLn‰ CÏn‰'Ì‡ «∆∆«ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈««≈∆¿ƒ
¯ÊBÁ ,B˙lÙz Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ‡l‡ ¯kÊ ‡Ï…ƒ¿«∆»«∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈

L‡¯Ï52.¯eaˆŒÁÈÏL „Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ . »…∆»»ƒ¿∆»¿ƒ«ƒ

הקדוש".50) "המלך "המלך 51)במקום במקום
יח). הלכה ב, (פרק לעיל ראה יב,52)המשפט", ברכות

"וכתוב", או "זכרנו", אלה בימים אמר ולא שכח ואם ע"ב.
בתלמוד: נזכרו לא כי אותו מחזירין אין חיים" "בספר או
בפירוש  בתלמוד שהוזכרו דברים על אלא מחזירים ואין

כ'). אות ב פרק לעיל מיימוניות' ('הגהות

.„ÈÔBÁ'a ‰Ïc·‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚË53- '˙Úc‰ »»¿…ƒ¿ƒ«¿»»¿≈«»«
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â B˙lÙz ÌÈÏLÓ54‡lL ÈÓ ÔÎÂ . «¿ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬…¿≈ƒ∆…

˙lÙ˙a 'eÚ'Â ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa 'ÌÈqp‰ ÏÚ' ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ««ƒƒ«¬À»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ«
Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ˙ÈÚz55„Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ . «¬ƒ≈≈ƒ¿«≈∆»»ƒ¿∆»

,ÂÈÏ‚¯ ˙‡ ¯˜ÚiL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡Â .¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿ƒƒ¿«…∆∆«¬…∆«¿»
eÚ" :¯ÓB‡56ÏÈvÓe ‰„Bt ,‰lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ≈¬≈ƒ«»≈«¿ƒ»∆«ƒ

'B‚Â "ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È - ‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙Ú ÏÎa57. ¿»≈»»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿

בה 53) שאומר ויוםֿטוב שבת למוצאי מעריב בתפילת

התפילות  כנוסח וכו' הבדלת" "אתה או חוננתנו", "אתה
יב). הלכה ב, (פרק לעיל וכמבואר יכול 54)לרבינו, שהרי
כט.). (ברכות הכוס על אחרֿכך הוא,55)לאמרה שכלל

לא  אם ופורים חנוכה כגון: מוסף, קרבן בהם שאין ימים
והטעם: כד.). (שבת אותו מחזירים אין המאורע מעין אמר

חכמים. מתקנת אלא התורה, מן שאינם כדעת 56)מפני
פ"א). (תענית לא 57)הרי"ף כי בברכה, חותם ואינו

אבל  במקומה, אותה כשאומרים אלא הברכה תוקנה
הרי  - הקבוע במקומה שלא התפילה, אחר אותה כשאומרים
אבל  תקס"ה). סימן או"ח ו'טור' (מהרל"ח, לבטלה ברכה זו
רגליו, שיעקור קודם כשנזכר אפילו אומר אינו הנסים" "על
עננו" "תפלת כן לא ושבח; הודאה אלא שאינה משום
('מעשה  יותר בה מקפידים אנו ה', מאת בקשה שהיא

רוקח').

.ÂËÏlt˙È - ˙aLŒ·¯Úa ‰ÁÓ Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿«≈ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿«≈
‡ÏÂ ÁÎL .·BËŒÌBÈa ÔÎÂ ,˙aL ÏL ÌÈzL ˙È·¯Ú«¿ƒ¿«ƒ∆«»¿≈¿»«¿…
Ïlt˙Ó ,·BËŒÌBÈ· B‡ ˙aLa ‰ÁÓ Ïlt˙‰ƒ¿«≈ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«≈

ÏÁ ÏL ÌÈzL ˙È·¯Ú Ô‰È‡ˆBÓa58ÏÈc·Ó - ¿»≈∆«¿ƒ¿«ƒ∆…«¿ƒ
‰BL‡¯a59‰iMa ÏÈc·Ó BÈ‡Â60ÏÈc·‰ Ì‡Â ; »ƒ»¿≈«¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡a ÏÈc·‰ ‡Ï B‡ Ô‰ÈzLa61‡ˆÈ -62Ï·‡ ; ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ¿««≈∆»»¬»
‰iMa ÏÈc·‰Â ‰BL‡¯a ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡63¯ÊBÁ - ƒ…ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈

‡Ï ‰BL‡¯‰L ÈtÓ ,˙ÈLÈÏL ‰lÙz Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ»…
˙È·¯Ú ˙lÙ˙Ï dÓÈc˜‰L ÈtÓ ,BÏ ‰˙ÏÚ64ÏÎÂ . »¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»

ÈzL Ïlt˙n‰65ÛÒeÓe ˙È¯ÁL elÙ‡ ,˙BlÙ˙66‡Ï - «ƒ¿«≈¿≈¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»…
‰lÙ˙Ï ‰lÙz ÔÈa ‰‰LÈ ‡l‡ ,BÊ ¯Á‡ BÊ Ïlt˙Èƒ¿«≈««∆»ƒ¿∆≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ÔBÁ˙zL È„k67.ÂÈÏÚ BzÚc ¿≈∆ƒ¿≈«¿»»

ע"ב.58) כו, בזמנה.59)ברכות מעריב תפילת שהיא שם.
הבדלה.60) בה שאין שבת, תפילת לתשלום אלא שאינה
כלל.61) בתפילה הבדיל להבדיל ש 62)שלא עתיד הרי

ה"יד. לעיל וכאמור הכוס. שהיא 63)על דעתו גילה
בזמנה. מעריב תפילת שתפילת 64)לחובת הוא וכלל

ה"ח). (פ"ג, לעיל כמבואר לבסוף, באה התשלומין
שתים.65) עכשיו ומתפלל להתפלל, ששכח כגון
טעות.66) מחמת לא כרגיל, שתים שתהא 67)שמתפלל

ל:). (ברכות תחינה דרך תפילתו לערוך מיושבת דעתו
הילוך  כדי שיעור: לה נתנו ה"ו) פ"ד, (שם, ובירושלמי

אמות. ארבע

.ÊËB˙lÙz ÌÈc˜iL ¯eaˆa Ïlt˙nÏ BÏ ¯eÒ‡»«ƒ¿«≈¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»
¯eav‰ ˙lÙ˙Ï68¯eaˆ ‡ˆÓe ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎp‰ . ƒ¿ƒ««ƒ«ƒ¿»¿≈«¿∆∆»»ƒ

„Ú ¯Ó‚ÏÂ ÏÈÁ˙‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :LÁÏa ÔÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿…«
Â‡Ï Ì‡Â ;Ïlt˙È - ‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈbÈ ‡lL∆…«ƒ«¿ƒ«ƒƒ¿À»ƒ¿«≈¿ƒ»

ÔÈzÓÈ -69¯eaˆŒÁÈÏL ÏÈÁ˙iL „ÚÏB˜a Ïlt˙‰Ï «¿ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈¿
ÚÈbiL „Ú ‰lÓ· ‰lÓ LÁÏa BnÚ Ïlt˙ÈÂ ,Ì»̄¿ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»«∆«ƒ«

¯eav‰ ÌÚ ‰M„˜ ‰BÚÂ ,‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL70, ¿ƒ«ƒƒ¿À»¿∆¿À»ƒ«ƒ
Ïlt˙‰Ï ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .BÓˆÚÏ ‰lÙz ¯‡L Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿»¿ƒ»¿«¿¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
‡Ï - ‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈb‰Â ,¯eaˆŒÁÈÏL Ì„…̃∆¿ƒ«ƒ¿ƒƒ«¿ƒ«ƒƒ¿À»…
ÔÓ‡' ‰ÚÈ ‡Ï ÔÎÂ .Ô‰nÚ ‰M„˜ ‰ÚÈ ‡ÏÂ ˜ÈÒÙÈ«¿ƒ¿…«¬∆¿À»ƒ»∆¿≈…«¬∆»≈
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קצה milk zekld - dxdh xtq - oeiq 'e oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

'C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È71‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰ÂÔÈ‡Â ,‰lÙz ¿≈¿≈«»¿»«¿¿∆¿««¿ƒ»¿≈
˙BÎ¯a‰ ¯‡La ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ72. »ƒ«ƒ¿»«¿»

הציבור 68) שתפילת הציבור, עם שיתפלל כדי ימתין אלא
כח:). (ברכות ה' לפני יותר ימתין 69)רצויה לא אם כי

להפסיק  לו שאסור הצבור עם קדושה לענות יוכל לא
אומרים  שאין לאמרה יוכל לא ביחיד וגם תפילתו, באמצע

כא:). (שם, מעשרה פחות האי 70)קדושה רב כדעת

שם. לברכות ברי"ף הובאה קדיש 71)גאון, שבתפילת
שהיא 72)(שם). ברכה איזו באמצע עומד כשהוא

להפסיק  לו שאסור הנהנין ברכות או המצוות, מברכות
להפסיק  לו אסור תפילה באמצע שאם וכו'. אמן לעניית

Î¯·Ï‰אפילו ‰Î¯· ÔÈ· כלֿשכן לא הברכה באמצע ,
לעניית  בתפילתו יפסיק שלא מפרשים: ויש (כסףֿמשנה).

(לחםֿמשנה). הברכות לשאר אמן



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeiq a"iÎ'e -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïåéñ 'å ïåùàø íåé

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦
עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨

יקבל 1) ולא מתכת כלי שיישבר השבר שיעור כמה יבאר
שניקבו. מתכת כלי ודין טומאה.

.‡¯·M‰ ¯eÚL ‰nk2Ïa˜È ‡ÏÂ ˙ÎzÓ ÈÏk ¯·MiL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ«∆∆¿…¿«≈
?B˙‡ÓhÓ ¯‰ËÈ B‡ ‰‡ÓË3‡e‰M ‰Ó ÈÙÏ Ïk‰4. À¿»ƒ¿«ƒÀ¿»«…¿ƒ«∆

מ"א.2) פי"ד שנשבר.3)כלים לפני עליו אין 4)שירדה
יתבארו  השונים השיעורים הכלים, לכל אחיד שיעור

הבאות. בהלכות

.·ÔÓÊ Ïk5BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ÈÏk‰L6- »¿«∆«¿ƒ»«¬≈≈¿«¿
ÏL ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÏL ÈÏk ·eLÁÂ ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈«¿ƒ∆

˙ÎzÓ7È¯‰ - Ba ˙B‡lÓÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ¯aLpL «∆∆∆ƒ¿««¬≈»¿«…¬≈
.ÔÈnÁ Ba ÌÁÏ È„k - Ìe˜Ów‰ .‰È‰Lk ÈÏk ‡e‰¿ƒ¿∆»»«À¿¿≈»…«ƒ

ÌÁn‰8ÌÈÚÏÒ Ïa˜Ï È„k -9ÒÙl‰ .10Ïa˜Ï È„k - «≈«¿≈¿«≈¿»ƒ«∆∆¿≈¿«≈
˙BB˙È˜11Ïa˜Ï È„k - ÔB˙Èw‰ .˙ÎzÓ ÏL ƒ∆«∆∆«ƒ¿≈¿«≈
˙BËe¯t12ÔÈi‰ ˙BcÓ .13ÔÈi‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -14ÔÎÂ . ¿ƒ««ƒ¿≈»…»∆««ƒ¿≈

ÔÓM‰ ˙BcÓ15ÒÓ .ÔÓM‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -ÏL ˙p ƒ«∆∆¿≈»…»∆«∆∆¿«∆∆∆
Ïc¯Á16‰hÓlÓ ÌÈ·˜ ‰LÏL da eˆ¯ÙpL17‰Ê «¿»∆ƒ¿¿»¿»¿»ƒƒ¿«»∆

‰Ê CB˙Ï18‰¯B‰Ë -19ÔÈÚÓ ˙LnLÓ dÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆¿»¿ƒ∆≈»¿«∆∆≈≈
‰Ù¯‚Ó .dzÎ‡ÏÓ20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dtk ‰ÏhpL ¿«¿»«¿≈»∆ƒ¿»«»««ƒ∆ƒ

dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ dÈ‡L ;‰¯B‰Ë - Ò¯e˜k¿¿»¿»∆≈»»≈≈¿«¿»
da Ú˜˙Ï ˙ÈOÚ ‡Ï ‡È‰Â ,Ò¯ew‰ ÔÈÚÓ ‡l‡∆»≈≈«¿»¿ƒ…«¬≈ƒ¿…«»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ò¯e˜k21. ¿¿»¿≈…«≈»∆

שבירתו.6)שם.5) רבינו 7)שלפני וגם "דלי". במשנה:
מים. מילוי היא הקבועה שמלאכתו לדלי מתכוון

מקומקום.8) יותר גדול הנקב.9)שהוא דרך יפלו ולא
כלי  שהוא מפני ה"י). פ"ט (ראה עתיק כסף מטבע = סלע
להשתמש  היו שרגילים נראה גדול, שיעור לו נתנו גדול
אינו  הרי - כן לא שאם סלעים, בו להניח במיחם לפעמים

ישראל'). ('תפארת הראשונה למלאכתו כלי 10)ראוי

קטנים. כלים בו ומנקים מים בו שמחממים מאוד גדול
קטנות.12)כדים.11) מטבעות בו הניחו שלם כשהוא גם

פירוש  כשנתרועעו, מדובר וקומקום שבדלי מפרש [הר"ש
ומסתמך  בניקבו. - ואילך וממיחם ונחלשו, שנשחקו
בהלכה  וגם ה"א. פ"ד שם התוספתא, על זה בפירושו
עצמו, קלקול באותו הכלים כל את לפרש אין שלפנינו
מתאימים  שיעורים ונותן "שנשבר" מתחיל רבינו שהרי
שיעורים  קובע הוא מכאן ואחר וקומקום, בדלי שבור לכלי
ונראה  שניקבו. לכלים מתאימים שהם מטבעות, קיבול של
מקום  בדלי ונשאר שנשברו, וקומקום דלי מפרש שרבינו
האחרים  ובכלים מים, בו לחמם כדי ובקומקום מים, לשאוב

ישראל')]. 'תפארת (ראה כשניקבו כלים 13)מדובר
שניקבו. יין למדידת דרך 14)המיוחדים יוצא היין אין אם

אם  שאפילו מפרשים, [יש טומאה. מקבל הכלי הנקב, אותו
מקבל  הכלי - הנקב דרך לאט לאט מתמצות זעירות טיפות
בכלי  מתעכב שהיין למדידה מפריע שאינו מפני טומאה,

קצר]. אלא 15)זמן יוצא ואינו מיין, סמיך יותר הוא שמן
גדול. יותר נקב החרדל 16)דרך את לשרות היו רגילים

של  אריגה ששוליה מסננת דרך ולהעבירו בחומץ או במים
מתכת. מקומות 17)חוטי בשלושה האריגה חוטי נקרעו

לזה. זה גדול 18)סמוכים לחור התלכדו הנקבים שלושת
החור. דרך נופל והחרדל לקבל 19)אחד, שיכולה אע"פ

מחרדל. יותר גסים ופירש 20)דברים מ"ד. פי"ג כלים
שלו  יד ובית התבשיל, את בו שבוחשים גדול תרווד רבינו,
לתקוע  בו להשתמש ואפשר (פטיש) קורנס בתבנית עשוי

ראוי 21)מסמרים. ואינו שנשבר כלי כל לזה, הדומה כל
שהאדם  אףֿעלֿפי טומאה, מקבל אינו הראשונה למלאכתו

אחרת. למלאכה בו משתמש

.‚˜¯ÒÓ22¯Óˆ ÏL23Ba ¯izL Ì‡ ,ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«≈
„Á‡ ÌB˜Óa LÏL24‰BˆÈÁ‰ ‰˙È‰ .‡ÓË -25˙Á‡ »¿»∆»»≈»¿»«ƒ»««

Ba ˜¯ÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,¯B‰Ë - LÏM‰ ÔÓƒ«»»¿ƒ∆≈»ƒ¿…
ÔzLt26BÈ‡L ÏÎÂ ,˜¯ÒÏ ˙ÏÚBÓ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰L , ƒ¿»∆«ƒ»≈»∆∆ƒ¿…¿…∆≈

ÔÓ eÏh .¯B‰Ë - ˙ÎzÓ ÈÏÎa BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ∆≈≈¿«¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ¿ƒ
Ô‡OÚÂ ÌÈzL ˜¯Òn‰27˙Ë˜ÏÓÏ28˙Á‡ .˙B‡ÓË -29 ««¿≈¿«ƒ«¬»»¿«¿∆∆¿≈««

¯pÏ dÈ˜˙‰Â30ÛtÏÏ B‡31- Ìew¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ¿ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿…»∆»«ƒƒ
Û‡ ,‰ÏB„‚e ‰·Ú ÔM‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»¿»«≈»»¿»«
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milkקצו zekld - dxdh xtq - oeiq 'e oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈÙa ˙‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - dÈ˜˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿ƒ»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿≈
dÓˆÚ32. «¿»

מ"ח.22) פי"ג היד 23)שם בית הצמר. את בו שסורקים
בו. תחובות ברזל של ומחטים מעץ, עשוי המסרק של

בו.24) לסרוק עדיין הוא שהיא 25)ראוי החיצונה השן
בה. לסרוק ראויה ואינה נשתרבבה 26)רחבה זו תיבה

דקות, שמחטיו צמר של מסרק למוחקה. ויש בטעות לכאן
פשתן. בו לסרוק כלל ראוי המחטים.27)אינו שתי את

הגוף.28) מן השיער את בהן להוריד מלקחיים כעין
אחת.29) שן מתאימה 30)ניטלה בתבנית אחד קצה כפף

מהנר. הפתילה את  בה מפני 32)לכרוך.31)להוציא
פפא  כרב שעווה. של לוח על בה לכתוב ראויה שהיא

כסףֿמשנה). (ראה א מג, ביבמות

.„˜¯ÒÓ33ÔzLt ÏL34Ba ¯izLÂ ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
‡ÓË - ÌÈzL35¯B‰Ë - ˙Á‡ Ba ¯izL ;36. ¿«ƒ»≈ƒ¿«≈««»

המסרק 34)שם.33) ושיני עבים, יותר הם הפשתן חוטי
צמר. של מבמסרק יותר מזו זו ומרוחקות ראוי 35)עבות

פשתן. בו לסרוק עדיין וֿד'36)הוא ג' אלו הלכות שתי
ב'כסף  זה על העיר (שם. ביבמות הסוגיא לשיטת מנוגדות

שם). ראה הקודמת. בהלכה משנה'

.‰ÌÈÓe„k‰37ÈÏ˜e‡Â e¯aLpL38- ˙Ói˜ Ô‰lL «¿ƒ∆ƒ¿¿¿¿¿ƒ∆»∆«∆∆
ÔÈ‡ÓË39ÔÓ ÈÏc‰ Ô‰a ‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ È¯‰L , ¿≈ƒ∆¬≈∆¿»¿ƒ»∆«¿ƒƒ

¯‡a‰40.Ì„wÓ eÈ‰Lk «¿≈¿∆»ƒ…∆

האשקלוניים.37) הכדומים מ"ז: עם 38)שם השלשלת
זה 39)הווים. בכלי להשתמש רגילים היו באשקלון

ברזל  של שלשלאות קבועות ובו ארוך, עץ ממוט המורכב
שנפלו  כלים מוציאים זה בכלי כפופים, ווים שבראשיהן
פשוט, עץ הוא שהמוט אףֿעלֿפי טומאה מקבל והוא לבור.
משמש  והעץ הכלי, עיקר הם והווים שהשלשלאות מפני

חבל.40)אותם. בה יקשור אם או עמוקה אינה כשהבאר

.Â‰¯‚Ó41ÌÈ˙ÈaÓ ˙Á‡ ÔL ‰ÏhpL42‰¯B‰Ë -43. ¿≈»∆ƒ¿»≈««ƒ≈¿«ƒ¿»
da ¯izL44ËÈq‰ ‡ÏÓ45,‰‡ÓË - „Á‡ ÌB˜Óa ƒ¿«≈»¿…«ƒ¿»∆»¿≈»

¯‚Ï ¯LÙ‡ È¯‰L46.¯‡Lpa ∆¬≈∆¿»»…«ƒ¿»

מ"ד).41) (שם ניטלה 42)משור שיניים שתי כל מבין
בלי  שיניים שתי נשארו ולא ניטלה, שנייה שן [כל אחת

ביניהן]. בה.43)הפסק לנסר איֿאפשר מקום 44)כי
שיניה. ניטלו רבינו 45)שלא אגודלים. ארבעה כשיעור

הסיט  מלוא בין הבדל שיש מבאר, למשנתינו בפירושו
ורוחב  שאמרנו, כמו שיעורו הסיט מלוא הסיט, לרוחב
האצבע  וראש האגודל ראש בין המרחק הוא הסיט
[בפירושו  האפשרות. קצה עד מזו זה אותן כשמרחיקים
שתות  הוא הסיט שמלוא רבינו, כותב - ב קה, שבת למשנה
כאן, האמור השיעור מחצי פחות הוא זה ושיעור הזרת,
(לא  אצבעות עשרה שתים = אמה חצי הוא הזרת שהרי
מ"ב]. פ"ג לערלה פירושו ראה וצע"ג, אגודלים),

לנסר.46)

.Ê„ˆÚn‰47ÏÓÊ‡‰Â48˙ÏÒÙn‰Â49Ác˜n‰Â50 ««¬»¿»ƒ¿≈¿««¿∆∆¿««¿≈«

eÓbÙpL51‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ„Ú -52ÔÓeqÁ Ïh .53- ∆ƒ¿¿¬«ƒ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë54ÌÈLÏ e˜ÏÁpL ÔlÎÂ .55ÔÈ‡ÓË -56ıeÁ ; ¿ƒ¿À»∆∆¿¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ

Ba ·˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ác˜n‰ ÔÓ57È˜e¯‰Â .58 ƒ««¿≈«∆¬≈≈»ƒ¿…¿»¿ƒ
‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»≈»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ

.ÈÏk ˙ˆ˜Óƒ¿»¿ƒ

נגרים.47) בו שמשתמשים גרזן שם . רבינו 48)כלים,
והנגר  התחתון, בקצהו מחודד ארוך ברזל מפרש: במשנה

העצים. את בו וחותך ידיו בשתי אותו סכין 49)אוחז
הקרשים. את בה ומחליקים עץ, של יד בבית מורכבת חדה

הערה 50) לקמן ראה בעץ, נקבים בו קודחים שהנגרים כלי
[פירש  רבינו נו. פירוש ע"פ למעלה האמורים הכלים כל נו

לכלים  אלה במונחים משתמשים כיום אולם במשנה,
ראויים 52)נסדקו.51)אחרים]. עדיין שהם מפני

עשויים  האלה הכלים שכל מפרש, שם רבינו למלאכתם.
פשוט, ברזל הוא האחד לזה, זה מרותכים חלקים משני
קשה  יותר מברזל עשוי – וינקבו יחתכו שבו החלק – והשני
שאינו  החלק נסדק ואם לפלדה). הכוונה (כנראה חזק ויותר
כאילו  הקשה, הברזל גבול את עובר הסדק אין כלֿכך חזק
"חיסום". זה חלק נקרא ולפיכך המעבר, את חוסם זה

הקשה.53) הכלי.54)הברזל עיקר הוא זה חלק
ראוי 56)לארכן.55) עדיין שהוא קטן כלי נשאר שהרי

הראשונה. בפירוש 57)למלאכתו שלנו בדפוסים
הוכחה  מכאן אולם המקבת", שם "ומקדח כתוב: המשניות,
"מנקבת". וצ"ל היא, המעתיק או הדפוס שטעות

אולם 58) העצים, בו שמחליקים הכלי שהוא מפרש ה'ערוך'
ביאר  ולא במשנתינו, שנאמרה "מפסלת" כך פירש רבינו
חלקים  משני מורכב כלי שהוא רק וכתב הוא, מה רונקי כאן
טומאה. מקבל אינו ולכן שלם כלי אינו עצמו בפני חלק וכל

.ÁÛÈq‰59ÏbÓ BÓk Ì˜Ú‰ ÔÈkq‰Â ,ÔÈkq‰Â60, ««ƒ¿««ƒ¿««ƒ∆»…¿«»
„È ÏbÓe ÁÓ¯‰Â61¯Èˆ˜ ÏbÓe62ÌÈpË˜ ÌÈ¯tÒÓ ‚eÊÂ ¿»…«««»««»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ

ÌÈ¯tÒ ÏL ÌÈÏB„b ÌÈ¯tÒÓ ‚eÊÂ ÌÈza ÈÏÚa ÏL63 ∆«¬≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ∆«»ƒ
e˜ÏÁpL64‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó Ô‰Ó ˜ÏÁ Ïk - ∆∆¿¿»≈∆≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆

BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ65. ∆≈≈¿«¿

מ"א.59) במשנה.60)שם שנאמר פגיון כך מפרש רבינו
פיות. שני לו שיש סכין מפרש שמשתמשים 61)והר"ש

הבית. תבואה.62)לצרכי בו מדובר 63)שקוצרים
המחובר  יד בית להם שיש או מחוברות חוליות של בכלים

אחרונה'. 'משנה ראה ולא 64)בהם. בחלקים נתפרקו
מהם.65)נשברו. חלק בכל שערות לחתוך אפשר

.ËÌÈ¯tÒÓ66ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL67ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - ƒ¿»«ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ
¯ÚO‰ ˙‡ ˙¯·ÚÓ dÈ‡L68.˜Á„a ‡l‡ ∆≈»«¬∆∆∆«≈»∆»¿…«

משני 66) מורכב אינו זה כלי "מספרת". כתוב במשנה
של  דק) (טס רדיד "יביאו מפרש: גאון, האי רב סכינים.
אחד". לצד אותו ומכפלים ראשיו משני אותו ויחודו ברזל

פ"ג 68)נשברה.67) שם [בתוספתא, סבוכות. שערות
כבתחילתו, שהוא מפני מטמא, יהודה "רבי אמרו: ה"ב,
הסבך, את בה חותך ועכשיו הסבך את בה  חותך בתחילה
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קצז milk zekld - dxdh xtq - oeiq 'e oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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אילנות, סבכי חותך הגר"א שם ופירש מטהרים". וחכמים
שערות. סבכי מפרש ורבינו

.ÈÔBÈ¯L69¯B‰Ë - Bk¯‡Ï ˜ÏÁpL70BaÁ¯Ï ;71Ì‡ , ƒ¿∆∆¡«¿»¿»¿»¿ƒ
È˙ÓÈ‡Ó .‡ÓË - ‰BL‡¯ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»»≈≈≈»«

‰Ï·iMÓ ?B˙¯‰Ë72.BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ BÈ‡Â »√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈≈≈¿«¿
‰ÏÚÓÏÓ Ì‡ :Ba¯ Ba ¯izLÂ ‰Ïa73‡ÓË -74Ì‡Â , »»¿ƒ¿«≈Àƒƒ¿«¿»»≈¿ƒ

˜ .¯B‰Ë - ‰hÓlÓËÈLÎ˙Ï ‡ÈÏÁ ‰OÚÂ epnÓ ıv ƒ¿«»»ƒ≈ƒ∆¿»»À¿»¿«¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ -75. ¬≈¿«∆∆À¿»

פ"ג.69) בבאֿמציעא כלים להגן,70)תוספתא, ראוי אינו
הגוף. רוחב כל מכסה אינו מכסה 71)שהרי חלק ונשתייר

רחבו. לכל הגוף של חלידה.72)חלקו עלֿידי
נשאר.73) העליון הלב 74)החלק את מכסה שהוא מפני

החזה. שהוא 75)ואת אדם תכשיט – לכאן בא חדש כלי
ה"ו). פ"ח למעלה (ראה טומאה מקבל

.‡È˙¯ÙBÙL76ÌÈ·‰Ê ÏL77ÔÈ‚BÊ ÏLÂ78ÏLÂ ¿∆∆∆∆»ƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÈÁt79˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ ÏLÂ80- dk¯‡Ï ‰˜ÏÁpL «»ƒ¿∆≈¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿»

dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë¿»¿»¿»ƒ¿«∆∆≈≈¿«¿»
.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - ‰BL‡ƒ̄»¿≈»¿ƒ»¿»

ה"ו.76) שם בו 77)תוספתא, שמנפחים קטן מפוח
הזהב. את להתך כדי זגגין.78)הגחלים כתוב: בתוספתא

ברזל.79) לליבון "עושי 80)מפוח בתוספתא גורס הגר"א
את  המהתכים הם שזגגים מפרש שהוא נראה זכוכית". כלי
זכוכית  כלי ועושי גדולים, במפוחים ומשתמשים הזכוכית

רכה. או מהותכת בזכוכית משתמשים

.·È‡i·Ïk81ÌÈ¯tÒ ÏL82ÈOBÚ ÏLÂ ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ¿»ƒ»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆≈
‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL ˙ÈÎeÎÊ83ÌÈÁt ÏLÂ ;84 ¿ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿∆«»ƒ

˙‡ da ‰˙BÁ] ‰lÁza ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË -¿≈»ƒ¿≈∆«¿ƒ»∆»∆
[ÌÈÏÁb‰85.ÌÈÏÁb‰ ˙‡ da ‰˙BÁ ÂLÎÚÂ «∆»ƒ¿«¿»∆»∆«∆»ƒ

שם.81) הכלים 82)תוספתא, את בו להניח מיוחד כלי
זכוכית  ועושי ספרים רופאים, בהם שמשתמשים השונים

מלאכה. הכלים 83)בשעת את לקבץ הוא תשמישה עיקר
לשניים  נחלקה ואם לחפשם, יצטרך שלא כדי אחד במקום

ומתפזרים. מתוכה הכלים נופלים השלם'84)- ב'ערוך
בראשיהם, מעוקמים מסמרים בו שתחובים כלי מפרש,

הכור. מן החם הברזל מוציאים רוצה 85)ובהם כשהנפח
הגחלים  את חותה הוא הכור, מן החם הברזל את להוציא

ומצדדיו. גביו שעל

.‚È‰‡¯Ó86‰LËLhpL B‡ ‰¯aLpL ˙ÎzÓ ÏL87: «¿»∆«∆∆∆ƒ¿¿»∆ƒ«¿¿»
‰‡¯Ó ‰˙È‰ ;‰¯B‰Ë - ÌÈt‰ ·¯ ‰‡¯Ó dÈ‡ Ì‡ƒ≈»«¿»…«»ƒ¿»»¿»«¿»

‰˙È‰Lk ÈÏk ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈt‰ ·¯88. …«»ƒ¬«ƒƒ¿ƒ¿∆»¿»

ו.86) פי"ד, כלים ואינה 87)משנה, מבריקה אינה
ברורה. תמונה להשתמש 88)מחזירה שאפשר מפני

כזו. קטנה במראה

.„ÈËÁÓ89- dˆ˜Ú B‡ ·e˜p‰ d˙ˆ˜ ÏhpL ««∆ƒ«¿»»«»À¿»
‰¯B‰Ë90dÈ˜˙‰ Ì‡Â .91ÛtÏÏ92Ì˜¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ¿»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿…»∆»«ƒ¿…

da93‰‡ÓË -94ÔÈwO ÏL ËÁÓ Ï·‡ .95d˙ˆ˜ ÏhpL »¿≈»¬»««∆«ƒ∆ƒ«¿»»
ÌLB¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË - ·e˜p‰96ÈM‰ ‰ˆwa97. «»¿≈»ƒ¿≈∆≈«»∆«≈ƒ

מ"ה.89) פי"ג שם לתפירה.90)משנה, ראוייה אינה
להתאימה.91) כדי מעשה בה לכרוך.92)עשה
לרקום.93) יותר נוח עגול, חפץ איזה על כרוך כשהחוט
מועיל 94) - הראשונה למלאכתה ראוייה שאינה אע"פ

מאד.95)התיקון. עבה רך.96)שהיא בחומר חורט
לרשום,97) בה משתמשים הנקוב הקצה שנשבר לפני גם

שבירתה. שלפני למלאכתה היא ראויה כן ואם

.ÂËËÁn‰98‰ÈÏÚ ÔÈÙÙBlL99ÈM‰100·‰f‰ B‡ «««∆¿ƒ»∆»«»ƒ«»»
ÏhpL ÔÈa ,ÔÈÓ˜B¯‰ ÔÈOBÚL C¯„k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿∆∆∆ƒ»¿ƒ≈∆ƒ«
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË - dˆ˜Ú ÏhpL ÔÈa dlL ·e˜p‰«»∆»≈∆ƒ«À¿»¿≈»∆≈

‰¯ÈÙz‰ d˙Î‡ÏÓ101. ¿«¿»«¿ƒ»

ולפעמים 99)שם.98) כך, לשם בעיקרה שנעשתה
ובעוקצה. בחודה גם בה צבוע 100)משתמשים צמר

הליפוף,101)אדום. אלא התפירה אינה מלאכתה עיקר
הם  זהב וחוטי שני חוטי השבירה. אחר גם ראויה היא ולזה

דקים. מחטים על אותם לופפים ולכן מאד, דקים

.ÊËËÁÓ102‰¯ÈÙz‰ ˙·kÚÓ Ì‡ :‰„eÏÁ ‰˙ÏÚ‰L ««∆∆∆¿»¬»ƒ¿«∆∆«¿ƒ»
.‰‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯B‰Ë -¿»¿ƒ»¿≈»

שם.102)

.ÊÈÛÈq‰103;ÔÈ¯B‰Ë - ‰„eÏÁ eÏÚ‰L ÔÈkq‰Â ««ƒ¿««ƒ∆∆¡¬»¿ƒ
Ô‡ÙL104ÔÊÈÁL‰Â105ÔÎÂ .‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ -106 »»»¿ƒ¿ƒ»»¿¿À¿»»«¿»»¿≈
‡¯Bpˆ107dËLtL‰¯ÊÁ - dÙÙk ;‰¯B‰Ë - ƒ»∆¿»»¿»¿»»»¿»

.‰LÈ‰ d˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»

ה"ו.103) פ"ג בבאֿמציעא שם נמשך 104)תוספתא,
רבינו 105)לסייף. כתב ה"ב פ"ח למעלה לסכין. נמשך

הסכין  ושל משישופנה, הוא הסייף מלאכת שגמר
ולבאר  לחלק מוכרחים אנו כך ומשום משישחיזנה,
שסייף  מבאר, התוספתא על ביכורים' ב'מנחת כלמעלה.
סכין  אולם בכוח, בה שמכים מפני השחזה טעונה אינה

ההשחזה]. לפני למלאכתה ראויה שם 106)אינה משנה,
ה. ואם 107)פי"ג מעוקם, וראשו הפלך ראש שעל הברזל

גאון. האי רב פירוש (ע"פ לטוויה ראוי אינו העיקום נפשט
הניצלה  הבשר את בו שמהפכים מעוקם מזלג מפרש והר"ש

גחלים). על

.ÁÈÁzÙÓ108‰aÎ¯‡ BÓk Ì˜Ú109CBzÓ ¯aLpL «¿≈«»…¿«¿À»∆ƒ¿«ƒ
¯B‰Ë - ;ÂÈ˙BaÎ¯‡110Ìb ÔÈÓk ÈeOÚ‰ ÁzÙÓ ÔÎÂ .111 «¿À»»¿≈«¿≈«∆»¿ƒ«

ÁzÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L .¯B‰Ë - Bnb CBzÓ ¯aLpL∆ƒ¿«ƒ«»∆¬≈≈»ƒ¿…«
da eÈ‰ .ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡ È¯‰Â ,Ô‰a112 »∆«¬≈≈»¿«¿ƒ≈≈¿«¿»»»

ÌÈpL113ÌÈ·˜e114ÁzÙÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚL ,‡ÓË -115. ƒ«ƒ¿»ƒ»≈∆¬«ƒ«¿≈«
ÌÈ·˜p‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈpM‰ eÏh116eÓzÒ ; ƒ¿«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿¿

eÓzÒÂ ÌÈpM‰ eÏh .ÌÈpM‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈ·˜p‰«¿»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ«ƒƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿
‰Ê CB˙Ï ‰Ê ÌÈ·˜p‰ eˆ¯ÙpL B‡ ÌÈ·˜p‰117.¯B‰Ë - «¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿∆»

מ"ח.108) פי"ד כמו 109)שם עגול הוא העקימה שמקום
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milkקצח zekld - dxdh xtq - oeiq 'e oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ישראל'). ('תפארת קצת 110)ברך שנשאר אףֿעלֿפי
מגיע  אינו שהעיקום מפני והטעם, השבירה. במקום עיקום

ממקומו. יעתיקו ולא הבריח מקום יוונית 111)עד אות
? כך: השבור.112)שצורתה בחלק פירוש בו, צ"ל

ולהעתיקו.113) הבריח את בהן לאחוז שאפשר בליטות
להם 114) היו ולהעתיקו. הבריח את בהם להכניס ואפשר

המסיע  המפתח לנקבי נכנס הסוגר הבריח שקצה מנעולים
שבמפתח  שיניים ידי על נפתח שני וסוג ממקומו, אותו

שלנו. המפתחות מנעול 115)כדוגמת בו לפתוח אפשר
הנקבים. או השיניים בעזרת עדיין 116)בדוחק ראוי

שאמרנו. הראשון מהסוג מנעול בו ונעשה 117)לפתוח
ממקומו. הבריח את להזיז ראוי שאינו גדול אחד חור

.ËÈÈÏk118Ba ÌÈ¯‰Ï Ûk „Á‡‰ BL‡¯a LiL ¿ƒ∆≈¿…»∆»«¿»ƒ
ÔLc‰119:¯Oa‰ Ba ˙BÏˆÏ ‚ÏÊÓ ÈM‰ BL‡¯·e «∆∆¿…«≈ƒ«¿≈ƒ¿«»»

Btk ‰Ïh120ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË -121- ÂÈpL eÏh ; ƒ¿»«»≈ƒ¿≈ƒ»ƒ¿ƒ»
ÏBÁÎÓ ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË122ÔÈÙ¯BbL Btk ‰ÏhpL »≈ƒ¿≈«¿≈ƒ¿∆ƒ¿»«∆¿ƒ

ÏBÁk‰ da123¯Îf‰ ÈtÓ ‡ÓË -124Ba ÌÈÏÁBkL »«¿»≈ƒ¿≈«»»∆¬ƒ
.Ûk‰ ÈtÓ ‡ÓË - ¯Îf‰ Ïh ;ÔÈÚ‰»«ƒƒ««»»»≈ƒ¿≈««

מ"ב.118) פי"ג "קוליגריפון"119)שם כך מפרש רבינו
במשנה. האפר.120)שנאמר את בו לגרוף ראוי ואינו

כלי 121) תורת ועדיין בשר, לצלות בהן להשתמש שאפשר
קצהו 122)עליו. העיניים, את לצבוע שתשמישו כלי

השני  וקצהו הצבע, את נוטלים ובה קטנה ככף עגול האחד
שבו 124)הצבע.123)ישר. המכחול, של הישר הקצה

העין. לתוך הצבע את מכניסים

.ÎÈÏk125‰Î·Òk Ûk „Á‡ BL‡¯aL126ÂÈÏÚ ˙BÏˆÏ ¿ƒ∆¿…∆»«ƒ¿»»ƒ¿»»
‰¯„w‰ ÔÓ ¯Oa‰ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈpL ÈM‰ ‰ˆw·e«»∆«≈ƒƒ«ƒ¿ƒ≈∆«»»ƒ«¿≈»

L‡‰ ÏÚÓ B‡127;ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË - Btk ‰Ïh : ≈«»≈ƒ¿»«»≈ƒ¿≈ƒ»
˙ÎzÓ ÏL ËÚ ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË - ÂÈpL eÏh128 ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈«¿≈≈∆«∆∆
ÔÈ˜ÁBÓ ÈM‰ BL‡¯·e „Á‡‰ BL‡¯a ÔÈ·˙BkL129: ∆¿ƒ¿…»∆»¿…«≈ƒ¬ƒ

- ˜ÁBn‰ Ïh ;˜ÁBn‰ ÈtÓ ‡ÓË - ·˙Bk‰ Ïhƒ««≈»≈ƒ¿≈«≈ƒ««≈
‰È‰iL ‡e‰Â .el‡· ‡ˆBik ÔÎÂ .·˙Bk‰ ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈«≈¿≈«≈»≈¿∆ƒ¿∆
ËÚ ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ¯‡Lp‰«ƒ¿»»«¬≈≈¿«¿≈«≈
Bk¯‡Ó ¯‡L Ì‡ ,·˙Bk‰ ¯‡LÂ BlL ˜ÁBn‰ ÏhpL∆ƒ««≈∆¿ƒ¿««≈ƒƒ¿«≈»¿

ÂÈ˙BÚaˆ‡ È¯L˜Ï ÚÈbiL È„k130È¯‰L ,‡ÓË - ¿≈∆«ƒ«¿ƒ¿≈∆¿¿»»≈∆¬≈
¯‡LÂ ·˙Bk‰ Ïh .Ba ·zÎÈÂ Ba ÊÁ‡iL ¯LÙ‡∆¿»∆…«¿ƒ¿…ƒ««≈¿ƒ¿«

B„È Òt ‡BÏÓ Bk¯‡Ó ¯‡L Ì‡ ,˜ÁBn‰131,‡ÓË - «≈ƒƒ¿«≈»¿¿«»»≈
- ‰fÓ ˙BÁt ¯‡L .Ba ˜ÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»ƒ¿…ƒ¿«»ƒ∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯B‰Ë»¿≈…«≈»∆

ונותנים 126)שם.125) הבשר את עליה מניחים רשת.
אש. גחלי על לסטרא"127)אותה "זומא רבינו לדעת זהו

הסבירו, משנה' ה'כסף וכן [הראב"ד במשנה. שנאמרה
של  כ' והלכה לסטרא, זומא של פירוש היא יט שהלכה
אלו, למשניות פירוש לידם הגיע לא כנראה "קוליגריפון".

כאן]. פירושנו מסתמך על 128)שעליו בו שכותבים
אחר. רך חומר או קצת 129)השעווה רחב הוא זה ראשו

אותיות. בה שחרטו השעווה את בו ומחליקים

היד.130) לפס מחוברות שהאצבעות כדי 131)למקום
בו. ולמחוק היד בכף המכתב את לאחוז שיוכל

.‡ÎÌc¯˜132BtLÚ ÏhpL133L¯Á‰L „v‰ ‡e‰Â , À¿…∆ƒ«À¿¿««∆∆»»
BÚewa ˙Èa Ïh ;BÚewa ˙Èa ÈtÓ ‡ÓË - Ba ¯bÓ¿«≈»≈ƒ¿≈≈ƒƒ«≈ƒ

BÙBwÓ ¯aL .BtLÚ ˙Èa ÈtÓ ‡ÓË -134¯B‰Ë -135. »≈ƒ¿≈≈À¿ƒ¿««»

מ"ג.132) מחודדים,133)שם קצותיו שני הקורדום
ומעוגל  קצר והשני הנגרים, בו ומשתמשים מאד רחב האחד
עושף, נקרא הראשון הבית. במשק עצים בו ומבקעים קצת
יג, (שמואלֿא ["במחרשתו" למחרישה דומה שהוא מפני
ביקוע". "בית נקרא והשני עושפיה], יונתן מתרגם כ)

טהורים'134) מים 'הגהות (ראה הקת של קיבולו בית
שם). המשניות, למלאכתו.135)לפירוש ראוי שאינו מפני

.·Î¯BÁ¯Á136ÌbÙpL137ÏËpiL „Ú ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿∆ƒ¿«¬«ƒ¿ƒ«∆ƒ»≈
Ba¯138BÙBwÓ ¯aL .139.¯B‰Ë - Àƒ¿««»

את 136) בו ומנערים המרדע ראש בו שמכניסים הברזל
כג. הלכה ראה שרשים, בו חותכים וגם המחרישה מן העפר

מחודו.137) חלק החוד.138)נטל ראה 139)של
"קופו"]. רבינו גורס למשנתינו, [בפירושו הקודמת. בהלכה

.‚ÎÚc¯n‰140„ÓÏn‰ ‡e‰141.·Ú C¯‡ ıÚ ‡e‰Â , ««¿≈«««¿»¿≈»…»
ÏÊ¯a‰ ‰ÊÂ ,‰ÏÚÓÏÓ B˙ˆ˜a Úe˜z „Á ¯ÓÒÓ BÓÎe¿«¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿∆««¿∆
ÁÓ¯ BÓk ÏÊ¯a ‰hÓÏÓ ÈM‰ ‰ˆw·e .Ô·¯„ ‡¯˜ƒ¿»»¿»«»∆«≈ƒƒ¿«»«¿∆¿…«

Ba ÒÎ ıÚ‰Â142.¯BÁ¯Á ‡¯˜ ÏÊ¯a‰ ‰ÊÂ , ¿»≈ƒ¿«¿∆««¿∆ƒ¿»«¿

ראם 140) (בדפוס ה"ה פ"ג בבאֿמציעא כלים תוספתא,
"מרדע"). וצ"ל "מרדה". כתוב על 141)וילנא, שנותנים

הילוכה. ליישר הבהמה רומא.142)צואר דפוס ע"פ
"בו". המילה הושמטה מאוחרים, בדפוסים

.„Î˙˜ÈÓ143˙¯ÙBÙL BÓk ‡È‰L ,˙ÎzÓ ÏL144, ¿ƒ»∆«∆∆∆ƒ¿¿∆∆
ÏwÓa ‰pÚa˜iMÓ - ‰‡ÓËpL145˙Ï„· B‡146 ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿»∆»¿«≈¿∆∆

‰p¯aÁÈÂ147¯‰Ëz ıÚ‰ ÌÚ148dÚ·˜e ‰‡ÓË ‡Ï . ƒ«¿∆»ƒ»≈ƒ¿«…ƒ¿¿»¿»»
ÏwÓa149˙Ïca B‡150‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ¿«≈«∆∆¬≈¿«∆∆À¿»

dÓB˜Óa151B‡ ‰¯Bwa ÌÚ·wL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏkL ; ƒ¿»∆»¿≈«»∆¿»»«»
‰pLiL „Ú eÈ‰Lk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ï˙ka152˙‡ «…∆¿«¿ƒÀ¿»¿∆»«∆¿«∆∆

ÔÈÓBzÁ ÏL Ûc ,CÎÈÙÏ .Ì‰ÈOÚÓ153˙ÎzÓ ÏL «¬≈∆¿ƒ»«∆«¿ƒ∆«∆∆
‡ÓË - Ï˙ka BÚ·wL154¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿»«…∆»≈¿≈…«≈»∆ƒ¿»
eÚa˜pL ˙BÎzÓ ÈÏk155Ô‰ÈËeLt ÔÈa Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa , ¿≈«»∆ƒ¿¿≈¿«¿≈∆≈¿≈∆

.eÈ‰Lk ‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»¿∆»

מ"ב.143) פי"ד מן 144)שם יין לשאוף בה שמשתמשים
מתכת 145)החבית. של שפופרת שמרכיבים אנשים יש

לנוי. – מקל על שנותנים 146)קטנה מפרשים [ויש לנוי,
ירקב]. שלא העץ על לשמור כדי הדלת, תחת אותה

למשנתינו).147) בפירושו (רבינו מפני 148)במסמרים
בה  שתקע ממש, בגופה במעשה תשמישה שינה שהאדם
העץ. את משמשת היא ועכשיו וניקבה, מסמרים

במסמרים.149) חיברה ולא המקל את בה תחב
במסמרים.150) קבעה ולא שבדלת בחריץ הכניסה
טומאתה.151) ממנה פקעה לא נטמאה, אם ומכלֿשכן
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קצט milk zekld - dxdh xtq - oeiq 'f ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לקובעה  בכוונה לכתחילה השפופרת עשה כשלא ומדובר
לא  - כך לשם לכתחילה עשאה אם אבל במקל, או בדלת
טומאה. מקבלת אינה ולפיכך כלי, תורת עליה ירד

על 152) מיוסד זו הלכה פירוש [כל בגופם. מעשה ע"י
למשנתינו]. רבינו את 153)פירוש עליו עורך שהנחתום

מעשה 154)הלחם. עשה שלא מפני טומאה, מקבל
בגופם.155)בגופו. שינוי נעשה ולא

á"ôùú'ä ïåéñ 'æ éðù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
כלי.1) משבריהם ועשה שנשברו ועצם ועור עץ כלי יבאר

שבללו  טמא ברזל הישנה. לטומאתם מתכות כלי חזרת ודין
אם  ונשברו שנטמאו זכוכית כלי ודין וכו'. טהור ברזל עם
כל  ודין טומאה. מקבלים אם ושבריהם הכלים. בכל טהרו

מקבלים. ושאין טומאה המקבלים זכוכית כלי

.‡ıÚ ÈÏk2e¯‰Ë - e¯aLpL ÌˆÚ ÈÏÎe ¯BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆∆ƒ¿¿»¬
ÈÏk ‰OÚÂ ¯ÊÁ .Ô˙‡ÓhÓ3˙‡ ıawL B‡ Ì‰È¯·MÓ ƒÀ¿»»»«¿»»¿ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ≈∆

‰È¯·L¯‡Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ Ô ƒ¿≈∆¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿»
Ì„wÓ e‡ÓË ‡lL ÌÈ¯B‰h‰ ÌÈÏk‰4ÔÈÏa˜Ó Ô‰L , «≈ƒ«¿ƒ∆…ƒ¿¿ƒ…∆∆≈¿«¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÎÂ .‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË5¯Á‡ e¯aLpL À¿»ƒ»¿«»¿≈¿≈«»∆ƒ¿¿««

ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ ÔÎÈz‰ .e¯‰Ë - e‡ÓËpL∆ƒ¿¿»¬ƒƒ»¿»«¿»»≈∆≈ƒ
ÌÈ¯Á‡6˙BÎzÓ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ e¯ÊÁ - ¬≈ƒ»¿«À¿»«¿»»¿≈ƒ¿≈«»

‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë7ÌÈÓÏL Ì‰Lk ‰Â˜Óa ÌÏÈaËiL „Ú8 »√»¿»«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿∆≈¿≈ƒ
.ÌÈ¯e·L e¯‡MÈ B‡ƒ»¬¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

xfg oz`nehn exdh exaypy mvr ilke xer ilke ur ilk"
."mixedh milkd .. mdixayn ilk dyre

ואחד  אחד כל על רומזים עצם וכלי עור כלי עץ, כלי
מציאות  שאינו ועור השדה", עץ האדם "כי - עץ מישראל,
ש"אני  יהודי על מרמז עליו, ומגן לבשר טפל אלא לעצמו
של  עצמיותו על מרמז ועצם קוני", את לשמש נבראתי

נחלתו". חבל יעקב עמו ה' "חלק - יהודי
שירד  אלא לאלוקות, כלי שהוא כיהודי כלים הם וכולם
אצלו  להיות יכול זה ובגלל וכו' הרע יצר לו ויש לעוה"ז
"לב  ענין שהוא הכלי שבירת לזה והעצה הטהרה. היפך
אין  אמנם מטומאתן". "טהרו ואז התשובה עבודת - נשבר"
צריכים  הקדושה ענייני וכל שבור, להשאר צריך הכלי
להיות  צריך האדם גם וכך ומלאים, שלמים בכלים להיות
רויחא. ומזונא חיי בני - הגשמיים בענייניו גם שלם כלי
חוזר  משבריהם" כלי ועשה "חזר השבירה: אחרי ולכן
שהיה  ממה יותר נעלה ובאופן שלם כלי להיות והופך
מקודם. נטמאו שלא הטהורים כלים כשאר השבירה קודם
(gk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) משנה טו ופרק א משנה ב פרק שהיה 3)כלים כמו
שבירתו. ואינה 4)לפני לחלוטין פקעה הישנה הטומאה

בלבד 5)חוזרת. טהרו" "נשברו לדין נמשכת "וכן" המלה

כלי". ועשה "חזר לדין כדוגמת 6)ולא שלא אפילו
שנשברו. לעולמים,7)הכלים חוזרת שאינה מוחלטת,

חדשים. כלים ועשיית היתוך ידי על טבילת 8)אפילו
אינה אין השברים טהורים שהם מפני הטומאה, חזרת מונעת

גורעת. ולא מוסיפה טבילתם

.·È¯·cÓ - ‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ ˙BÎzÓ ÈÏk ˙¯ÊÁÂ«¬»«¿≈«»¿À¿»»«¿»»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ9e¯ÊÁiL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‰Ó ÈtÓe . ¿ƒƒ¿≈»»¿«¿≈«»∆«¿¿

ÈÏk BÏ ‡ÓhÈ ‡nL ‰¯Êb ?‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»¿≈»∆»ƒ»≈¿ƒ
¯Ó‡È Ì‡ .ÌBia Ba ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÈÂ epÎÈzÈÂ¿«ƒ∆¿«¬∆ƒ∆¿ƒ«≈«ƒ…«
‰¯È·M‰ :¯ÓBÏ ‡B·È ,‰¯Bz ÔÈ„k ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿ƒ»»««¿ƒ»
¯aL Ì‡L ÌLk ;˙¯‰ËÓ ‰ÏÈ·h‰Â ˙¯‰ËÓ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿«∆∆¿≈∆ƒƒ¿«
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ BÎÈz‰Â¿ƒƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿∆»»¬≈»

ÌBia Ba10‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏÈaË‰ Ì‡ Ck , «»ƒƒ¿ƒ««ƒ∆
¯ÓBÏ e‡B·ÈÂ ,ÌBia Ba ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk¿∆»»¬≈»«¿»«
LLÁ‰ ‰Ê ÈtÓ .LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L∆≈«≈ƒ¿ƒƒ∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆«¬»

Ì‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb11. »¿À¿»¬≈∆

חכמים.9) שמש.10)גזירת הערב שם.11)לפני כרבא
לה", עולה יומה בת טבילה יאמרו "שמא רבא: [לשון
שנטמא  ביום בכלי שמשתמשים הרואה שם, רש"י ומפרש
בו  ומשתמשים שהטבילוהו יחשוב שהתיכוהו יודע ואינו
כאן]. כאמור פירש במשנתנו רבינו אולם שמש. הערב לפני
שעשתה  המלכה בשלומציון מעשה אמרו: שם בגמרא
לצורף  ונתנתן ושברתם הכלים כל ונטמאו לבנה משתה
יחזרו  חכמים ואמרו חדשים כלים מהן ועשה וריתכן

ישנה. לטומאתן

.‚B‡ ˙Óa ‡ÓËpL ÈÏk „Á‡12˙B‡Óh‰ ¯‡La13, ∆»¿ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»«À¿
.ÏÈaËiL „Ú ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ - BÎÈz‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿À¿»«¿»»«∆«¿ƒ

ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓË14BÎÈz‰ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿««»ƒƒ
- BÏÈaË‰Â ÈÚÈ·Ma ÂÈÏÚ ‰f‰Â ¯Á‡ ÈÏk e‰‡OÚÂ«¬»»¿ƒ«≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙Ù¯ËˆÓ Cez‰ Ì„wL ‰Èf‰ ÔÈ‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈«»»∆…∆ƒƒ¿»∆∆
ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â .Cez‰ ¯Á‡L ‰‡f‰Ï¿«»»∆««ƒ¿≈»√»«∆«∆»»
B‡ ,‰¯È·L Ì„˜ ÈÏk ‡e‰Lk ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»

epÎÈziL ¯Á‡ ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰fÈ15. «∆»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ««∆«ƒ∆

ובין.12) ... טומאת 13)בין על אלא גזרו שלא כחכמים,
אדומה  פרה אפר מי הזאת תיבטל שלא כדי בלבד, מת
שבעה  לחכות ירצה לא במת שנטמאו הכלים בעל כי בכלים,
ולהתיכם  לשוברם ויעדיף פעמיים ולהזות ולטרוח ימים
שאינן  טומאות בשאר אינו זה וחשש חדשים, כלים ולעשות

הזאה. מי 14)צריכות עליו להזות צריך במת שנטמא כלי
השביעי. וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה פרה אפר

המהותכים 15) השברים את וטבל הזה שאם משמע, מלשונו
י"ד  פרק (שם למשנה בביאורו בפירוש כתב וכן ניטהרו. -
וזה  הנתך, על או הכלי על ושביעי שלישי הזאת ויצטרך ז):
כשהם  במקווה "שיטבילם א: בהלכה לדבריו מנוגד
כלים  ויעשה שיתיכנו עד כאן שכוונתו ונראה שלמים".
(שם  במשנה יהושע רבי של ללשונו יתאים וזה חדשים
המלה  תתפרש וכן שלמים" אלא מיטהרין "אין ז) משנה

למעלה. שהבאנו "נתך"
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.„¯B‰Ë ÏÊ¯a ÌÚ BÏÏaL ‡ÓË ÏÊ¯a16ÔÓ ·¯ Ì‡ : «¿∆»≈∆¿»ƒ«¿∆»ƒ…ƒ
‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë - ¯B‰h‰ ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;‡ÓË - ‡Óh‰«»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»∆¡»

‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ17ËÈË ÔÎÂ .18ÌÈÏÏ‚a BÏÏaL19Û¯OÂ ¿∆¡»»≈¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»«
È¯‰ - ËÈh‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ :ÈÏk e‰‡OÚÂ ÔL·Îa Ïk‰«…¿ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¬≈
ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;Ò¯Á ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¿ƒ…ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÌÈÏÏb‰«¿»ƒ≈¿«≈À¿»

כלי.16) מהם ועשה יחד שהברזל 17)התיכם פי על אף
טומאה  חכמים גזרו התכתו, ידי על התורה מן נטהר הטמא

למחצה. מחצה על גם שרוף 18)ישנה מטיט העשוי כלי
טומאה. ומקבל חרס כלי הוא בהמה.19)בכבשן צפיעי

מקבלים  אינם גללים שכלי ו), הלכה א (פרק למעלה נתבאר
טומאה.

.‰ÔÎ‡L ÔÈ¯B‰h‰ ˙BÎzÓ ÈÏk20C‡a21- ‡ÓË ¿≈«»«¿ƒ∆¬»»«¬»»≈
È¯‰ - ‡Óh‰ C‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»»∆≈ƒƒ»¬»«»≈¬≈

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰22. ≈¿ƒ

אותם.20) ציפוי.21)ציפה למלאכת מתוקנת מתכת
"טהורין"22) כתוב ברישא הגירסא: מוחלפת בתוספתא

לגירסת  כאן רבינו דברי את להתאים ויש "טמאין", ובסיפא
לשיטת  טהורים הם - אנכם הדברים: וביאור התוספתא.
ובסיפא  טומאה. מקבלים אינם מצופים שכלים רבינו,
ולא  לציפוי עומדת שבעיקרה שמתכת התוספתא, מלמדת
עשה  אם הישנה לטומאתה חוזרת כן גם כלים, ממנה לעשות

כלי. ממנה

.ÂBtLÚ ‰OÚÂ ¯B‰h‰ ÏÊ¯a‰ ÔÓ e‰‡OÚL Ìc¯À̃¿…∆¬»»ƒ««¿∆«»¿»»»¿
¯B‰h‰ ÔÓ BtLÚ ‰OÚ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡Óh‰ ÔÓƒ«»≈¬≈∆»≈»»»¿ƒ«»
CÏB‰ Ïk‰L .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡Óh‰ ÔÓ Ìc¯w‰Â¿«À¿…ƒ«»≈¬≈∆»∆«…≈

.‰Î‡Ïn‰ ‰OBÚ ¯Á‡««∆«¿»»

.ÊBÓÒÁL ¯B‰Ë Ìc¯˜23¯B‰Ë - ‡ÓË ÏÊ¯·a24. À¿…»∆¬»¿«¿∆»≈»

(=פלדה).23) קשה בברזל חודו את דק 24)ציפה ציפוי
הכלי. לגבי בטל זה

.ÁÔB˙È˜25¯B‰h‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ‡Óh‰ ÔÓ e‰‡OÚL ƒ∆¬»»ƒ«»≈¿»ƒ«»
- ‡Óh‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ¯B‰h‰ ÔÓ e‰‡OÚ .¯B‰Ë -»¬»»ƒ«»¿»ƒ«»≈

Ïa˜Ó‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰L .‡ÓË26‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰27. »≈∆«…≈«««¿«≈»∆¿»»

גדולה.25) העיקריים.26)כוס המקבלים הם השוליים
הקיבול.27) מלאכת

.ËÈ¯·cÓ ‡È‰L ‰‡ÓËa ‡ÓËpL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ¿»¿À¿»∆ƒƒƒ¿≈
,da ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Úa ‡ÓËpL ÔB‚k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿∆ƒ¿»«¬»»»¿«≈»
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ BÎÈz‰Â ¯aLÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ«≈¬≈∆

.¯ÊÁ ‡Ï B‡ ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒ»«¿À¿»«¿»»…»«

.ÈÏÎk e¯‰Ë - e¯aLÂ e‡ÓËpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬¿»
- ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ÔÎÈz‰ elÙ‡Â .ÌÈÏk‰«≈ƒ«¬ƒƒƒ»¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ
Ì˙‡ÓË ¯wÚL ÈÙÏ ;‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ ÌÈ¯ÊBÁ ÌÈ‡≈»¿ƒ«À¿»«¿»»¿ƒ∆ƒ«À¿»»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ28Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,e¯‡aL BÓk , ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿…»¿¬≈∆

ÏÚ Û‡ ,e¯aLpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÔÎÂ .‰LÈ ‰‡ÓËa¿À¿»¿»»¿≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿««
ÌÈÏk Ô‰È¯·ML Èt29ÏÈ‡B‰ ,LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯e ƒ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÏk È¯·L Ì‰Â30ÈÙÏ , ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ
Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈÓBc ÔÈ‡L31ÏL ‰¯Ú˜ ?„ˆÈk . ∆≈»ƒƒ¿≈∆∆≈«¿»»∆

ÌÈÏeL ÔÈ˜˙‰Â ‰¯aLpL ˙ÈÎeÎÊ32ÔÈ‡ - LÈÓL˙Ï ¿ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏeM‰.‰¯Ú˜k ««ƒ¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»

ÌÒ¯˜ Ì‡Â33ÔÈÙBLa BÙLÂ ¯·M‰ ÌB˜Ó ˙‡34- ¿ƒƒ¿≈∆¿«∆∆¿»¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰35. ¬≈¿«∆∆À¿»

חכמים,28) גזירת היא זכוכית כלי טומאת עיקר כלומר,
מן  טומאה מקבלים אינם במת או בשרץ נגעו אם שאפילו
ההבדל  את להסביר רבינו התכוון "שעיקר" באמרו התורה.
עיקר  מתכת שכלי ואומר זו, ובין הקודמת ההלכה בין
כשנטמאו  המדובר שכאן אלא התורה, מן היא טומאתם
טומאה  על חכמים בהם שגזרו אפשר ולפיכך דרבנן בטומאה
התוספות  גם הסבירו (וכן זכוכית בכלי כן שאין מה ישנה,
דיבור  א טז, ושבת תיבעי המתחיל דיבור שם זרה עבודה

בטומאה). כמו 29)המתחיל בהם להשתמש שאפשר
נשאר  ממנו וחלק דופנו שנשבר כד כגון שלמים, בכלים
שבירתו. שלפני כשיעורו לא אמנם משקין, לקבל הוא וראוי

חרס.30) כלי כדין להשתמש 31)שלא אדם של דרכו אין
לפצוע  ועלול חד השבר שמקום משום שבור זכוכית בכלי

בו. האוחזת היד שפה 32)את שלהם בשוליים המדובר
בבית  להשתמש אפשר פיו על הכלי את וכשהופכים סביב

שלהם. שבמקום 33)הקיבול הגבשושיות את הוריד
דקה.34)השבר. בפצירה שאפשר 35)החליקו מפני

פציעה.להשתמש סכנת ללא בשוליים

.‡È˙ÈÁBÏˆ36- ‰Èt ÏhpL ˙Á‡ „Èa ˙Ïhp‰ ‰pË˜ ¿ƒ¿«»«ƒ∆∆¿»««∆ƒ«ƒ»
‡l‡ dÎB˙Ï „i‰ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ«»¿»∆»

‰pnÓ ˜ˆBÈ37ÏhpL ÌÈ„È ÈzLa ˙Ïhp‰ ‰ÏB„b Ï·‡ . ≈ƒ∆»¬»¿»«ƒ∆∆ƒ¿≈»«ƒ∆ƒ«
‰ÚLa „ia ˙Ï·BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë - ‰Ètƒ»¿»ƒ¿≈∆ƒ∆∆«»¿»»

ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆ ÔÎÂ .dÎB˙Ï B„È ÒÈÎnL38Û‡ , ∆«¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ∆«¿»«
ÈtÓ ,‰¯B‰Ë - ‰Èt Ïh Ì‡ ,‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«»ƒƒ«ƒ»¿»ƒ¿≈
.dÎBzÓ ÌOa‰ ‡ÈˆBnL ‰ÚLa BÚaˆ‡a ˙Ï·BÁL∆∆∆¿∆¿»¿»»∆ƒ«…∆ƒ»

פציעה.ואפש 37)בקבוק.36) חשש ללא בה להשתמש ר
להוציאו 38) וצריך מעצמו נשפך ואינו סמיך בושם מין

באצבע.

.·È,ÌÈÏk Ô‰ ÔÈ„Ú - Ô‰Èt ÏhpL ÔÈÏB„b‰ ÌÈÈ‚Ï¿ƒƒ«¿ƒ∆ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈≈ƒ
ÌÈL·ÎÏ ‡e‰ ÌÈ˜˙nL ÈtÓ39. ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

שם 39) נשארים והם ופירות ירקות לכבוש בהם משתמש
טיפול. כל ללא רב זמן

.‚ÈÒBk40Ba¯ ÌbÙpL41LÈÏL Ba ÌbÙ .¯B‰Ë - ∆ƒ¿«À»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰Ë - B‰·b ·¯a BÙw‰42ıÚ·a ÔÈa ,BÓ˙Òe ·w . ∆≈¿…»¿»ƒ«¿»≈¿««

ÔÈa ,e·wpL ˙ÈÁBÏv‰Â ÒBk‰Â .¯B‰Ë - ˙ÙÊa ÔÈa≈¿∆∆»¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿≈
.ÔÈ¯B‰Ë - ‰hÓlÓ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈ƒ¿«»¿ƒ

זכוכית.40) השפה.41)של היקף אדם 42)רוב אין
שכזה. פגום בכלי משתמש
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.„ÈÈeÁÓz‰43- ‰ÏÚÓÏÓ :e·wpL ‰¯Úw‰Â ««¿¿«¿»»∆ƒ¿ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ÓË44ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :e˜cÒ .ÔÈ¯B‰Ë - ‰hÓlÓ , ¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ

ÏÔÈBvk ÔÈnÁ‰ ˙‡ Ïa˜45- Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ‡ÓË - ¿«≈∆««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

גדולה.43) בחלק 44)קערה להשתמש אפשר שהרי
חמים 45)השלם. לתוכו ונותנים בכלי ביקוע יש אם

מקבל  אינו ולכן מתפוצץ הוא ולפעמים הסדק מתרחב
חמים. לקבל וראוי חזק או עבה הכלי כן אם אלא טומאה,

.ÂËÔÈÎe˙Á‰ ˙BÒBk‰46Ì‰È˙B˙ÙOL Èt ÏÚ Û‡ , ««¬ƒ««ƒ∆ƒ¿≈∆
ÔÈÎ¯BÒ47‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó - ‰t‰ ˙‡48. ¿ƒ∆«∆¿«¿ƒÀ¿»

כך.46) כל חלקה ואינה חתוכה קצת.47)השפה מסרטים
ממשית.48) חבלה גורמות שאינן מפני לשימוש, הן ראויות

.ÊËÒk¯Ù‡‰49BÓk ‡e‰ È¯‰L ,¯B‰Ë - ˙ÈÎeÎÊ ÏL »¬«¿≈∆¿ƒ»∆¬≈¿
.Ïa˜Ó BÈ‡L ıÁÓ««∆≈¿«≈

מלמטה.49) וצר מלמעלה רחב גדול משפך

.ÊÈ‰‡¯ÓÏ d˙B‡ ÔÈOBÚL ˙ÈÎeÎÊ50ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë - ¿ƒ∆ƒ»¿«¿»»««
˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt51.‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ , ƒ∆ƒ¿«∆∆¿ƒ∆…«¬≈¿«»»

Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó ‡e‰L ˙ÈÎeÎÊ ÏL „Â¯z‰««¿»∆¿ƒ∆¿«≈««ƒ
Bcˆ ÏÚ Ct‰ ÔÁÏM‰ ÏÚ BÁÈpnLkL52Ïa˜Ó BÈ‡Â ∆¿∆«ƒ««À¿»∆¿««ƒ¿≈¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»

כך.50) לשם מלכתחילה לגמרי 51)נעשתה שטוחה אינה
לתוכה. שנותנים מה מקבלת והיא שקערורה, בה יש אלא

עגול.52) שהוא מפני

.ÁÈ‰‡¯Ó B‡OÚL ˙ÈÎeÎÊ ÏL ÈeÁÓz53Ïa˜Ó - «¿∆¿ƒ∆¬»«¿»¿«≈
‰‡ÓË54eÈ‰iL È„k ‰‡¯ÓÏ e‰‡OÚ ‰lÁzÓ Ì‡Â . À¿»¿ƒƒ¿ƒ»¬»»¿«¿»¿≈∆ƒ¿

ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈ‡¯ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈ¯·„55‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ∆«ƒƒƒ¿ƒ≈¬»¬≈∆
„Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÏÎÂ .¯B‰Ë»¿»¿≈¿ƒ≈¿«¿ƒÀ¿»«

.ÌÈÏk‰ ÏÎk ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿»«≈ƒ

בו 53) להשתמש ייחדו ואחרֿכך לתבשיל נעשה מתחילה
שינוי 54)כבמראה. עשה לא שהרי כלי, מתורת יצא לא

קבלת  מידי יוצא אינו טומאה המקבל ודבר ממש בגופו
מחשבה. ידי על "אספקלריא"55)טומאה כתוב במשנה

מעוגל  ששיטחה ומפני שקופה זכוכית שם: מפרש ורבינו
מוקטנת  או מוגדלת בתבנית שמאחריה הדברים את רואים
הצובאות  למראות דומה זו מראה ואין במקומם, ושלא

המחזירו  ב) לח, שהיא.(שמות כמו התמונה את ת

á"ôùú'ä ïåéñ 'ç éùéìù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בכל 1) והטהור הכלים, בכל טהור חרס בכלי שהטמא יבאר

כלים  מטמא חרס כלי אם ודין חרס. בכלי טמא הכלים
שנגע  חרס כלי הכלים. בתוך משקין היו ואם מאוירו
הטומאה  על שכפאו חרס כלי מאחוריו. טמאים במשקין
כלי  וכפה בתוכה מונח השרץ שהיה גומא בארץ. המונחת
כירה, של בעין תנור, של בעין שנמצא השרץ עליה. חרס

לפנים  זו שפיות שלוש לו שהיו חרס כלי כופח. של בעין
ושרץ  שוות ושפתותיהם זה בתוך זה אילפסים וכו'. מזו
לא  להזייה, ולא לטומאה חיבור הנקרא וכו'. בעליון

ולזה. לזה או להזייה ולא לטומאה

.‡Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿«»¿∆≈¿ƒ∆∆
B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó2·f‰ Ëq‰a B‡3Ïk ¯‡Le ; ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆≈«»¿»»

‰ÒÎ Ì‡Â ,e‡ÓË - ‰‡Óh‰ Ô‰a ‰Ú‚pL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»¿»»∆«À¿»ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿»
.ÔÈ¯B‰Ë Ì‰ È¯‰ - Ô‰a ‰Ú‚ ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓËÀ¿»«¬ƒ»¿…»¿»»∆¬≈≈¿ƒ

‡ˆÓ4ÌÈÏka ¯B‰Ë - Ò¯Á ÈÏÎa ‡Óh‰5‡Óh‰Â , ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ∆∆»«≈ƒ¿«»≈
ÈÏk ÔÈ‡L ÔÈpÓe .Ò¯Á ÈÏÎa ¯B‰Ë - ÌÈÏk‰ ÏÎa¿»«≈ƒ»ƒ¿ƒ∆∆ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó Ò¯Á∆∆ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡e‰ BÎBzÓ - ¯ÓB‚Â BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡¬∆ƒ…≈∆∆¿≈ƒ

ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡Ï ,‡nË˙Ó6. ƒ¿«≈…≈¬»

בדופן 2) נגעה לא ואפילו הכלי, לתוך הטומאה נכנסה אם
אוירו.3)הכלי. את גם הזיז שהרי ממקומו, הזב הזיזו אם

ב.4) כד האחרים.5)חולין הכלים זו 6)בכל דרשה
בחולין  ה"ה. ז פרשתא שמיני פרשת כהנים' ב'תורת נאמרה
כלי  "וכל טו): יט, (במדבר הכתוב מן זה דין למדו א כה,
יותר  שהיא כהנים' ה'תורת דרשת העדיף ורבינו פתוח",

פשוטה.

.·ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ Ck ,B¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙nL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿«≈≈¬ƒ»¿«≈√»ƒ
eÒÎÂ ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .B¯ÈÂ‡Ó ÔÈ˜LÓe«¿ƒ≈¬ƒ≈«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿¿
- Ba eÚ‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ÈÂ‡Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¿ƒ«¬ƒ««ƒ∆…»¿
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ;ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰7. ¬≈≈¿≈ƒ∆∆¡«…¬∆¿ƒ¿»

ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ ¯‡L Ï·‡¬»¿»«≈ƒ«¿≈ƒ≈»¿«¿ƒ√»ƒ
.Ô‰a eÚbiL „Ú ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«∆ƒ¿»∆

חרס,7) כלי על העידה "התורה יונתן ר' מבאר שם בחולין
הנמצא  שכל אמרה, התורה פירוש, חרדל". מלא ואפילו
שרק  כחרדל, קטנים גרעינים אפילו נטמא, - טמא חרס בכלי

בכלי. נוגע מהם קטן חלק

.‚Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡8B¯ÈÂ‡Ó ÌÈÏk ‡nËÓ9ÈÏk ÔÈa , ≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ≈¬ƒ≈¿≈
eÈ‰L ÏB„b Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÈÏk ¯‡L ÔÈa Ò¯Á∆∆≈¿»≈ƒ≈«¿ƒ∆∆»∆»
ÏÎÂ ‡ÓË ‡e‰ - B¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ÌÈÏk BÎB˙a¿≈ƒ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ»≈¿»
BÎB˙aL ÌÈÏka ÔÈ˜LÓ eÈ‰ .ÔÈ¯B‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿¿ƒ»«¿ƒ«≈ƒ∆¿
˙‡ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ,B¯ÈÂ‡Ó ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓË -ƒ¿¿««¿ƒ≈¬ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÈÏk‰10¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰Â .11EÈ‡nËÓ :12,Èe‡nË ‡Ï «≈ƒ«¬≈∆≈¿«¿∆…ƒ¿ƒ
.È˙‡nË ‰z‡Â¿«»ƒ≈«ƒ

מ"ד.8) פ"ח פ"ט 9)כלים שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מיטמאים  הכלים אף לחשוב) (אפשר יכול דרשו: ה"א,
"כל  שנאמר (אחר "האוכל" לומר: תלמוד חרס? כלי באויר
האוכל  מכל ואומר: הכתוב ממשיך יטמא", בתוכו אשר
כלים  ואין חרס, כלי באוויר מיטמאין אוכלים יאכל), אשר

חרס. כלי באויר שמשקין 10)מיטמאין חכמים גזרו
ה"ב). פ"ז הטומאות אבות הלכות (ראה כלים יטמאו

למשקין.11) אומר אותך.12)הכלי שטימא הכלי

.„Ò¯Á ÈÏk13„·Ïa ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ¿ƒ∆∆∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿«
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ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Lk ,ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË -14ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿¿¬»ƒ¿»»«≈ƒ«∆¿»ƒ
CBz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;CBz BÏ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»¬»ƒ≈

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ba eÚ‚Â15ÏkL ; ¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»∆…
ÔÈ‡nË˙Ó ÂÈ¯BÁ‡ ÔÈ‡ - Ò¯Á ÈÏÎa CBz BÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ∆∆≈¬»ƒ¿«¿ƒ

‡a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚ .ÔÈ˜LÓaÒ¯Á ÈÏk È¯BÁ ¿«¿ƒ»¿√»ƒ«¿ƒ«¬≈¿ƒ∆∆
ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ‡Óh‰16„Á‡Â Ò¯Á ÈÏk „Á‡Â . «»≈¬≈≈¿≈ƒ¿∆»¿ƒ∆∆¿∆»

ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ ÏkL .‰Ê ¯·„a ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L¿»»«≈ƒ¿»»∆∆»«≈ƒ«¿≈ƒ
ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚pL∆»¿√»ƒ«¿ƒ»∆≈ƒ»≈

.e‡ÓË - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿¿

וה"ג,13) ה"ב הטומאות אבות מהלכות פ"ז ראה
שם. נטמא.14)ובהערותינו לא תוכו ב'תורת 15)אבל

"כל  גמליאל: רבן בשם אמרו ה"ד, ז פרשתא של כהנים'
חרס  כלי פירוש, אחוריים". לו אין חרס, בכלי תוך לו שאין
במשקין  כשנגע אפילו כלל, טומאה מקבל אינו תוך לו שאין

"מטמאים 16)טמאים. חרס שכלי אמרו, מ"א פ"ב בכלים
מאוירם  שנטמאו חרס שכלי רבינו, ומפרש מאחוריהם",
מפרש, שם [הר"ש מאחוריהם. בהם הנוגע את גם מטמאים
הכלי  ששולי כגון הכלי, שבאחורי קיבול לבית שהכוונה

מבחוץ]. שפה מוקפים

.‰e‰ÙkL B‡ B¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎpL Ò¯Á ÈÏk „Á‡∆»¿ƒ∆∆∆ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ∆»»
‰ÈÏÚ Ï‰‡ ‰OÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ˙Ápn‰ ‰‡Óh‰ ÏÚ17, ««À¿»«À«««»»∆¿«¬»…∆»∆»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .BÎB˙a ‰‡Óh‰ È¯‰L18‰fL ,e„ÓÏ ∆¬≈«À¿»¿ƒƒ«¿»»¿∆∆
BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL19.ÌÈÏ‰‡‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - ∆∆¡«∆¿«∆»…»ƒ

ה"א.17) שם כהנים' משה 18)'תורת עד איש מפי איש
חרס".19)רבינו. כלי "וכל מן למדו שם כהנים' ב'תורת

.Â‡nb20Ò¯Á ÈÏk ‰ÙÎÂ dÎB˙a ÁpÓ ı¯M‰ ‰È‰L À»∆»»«∆∆À»¿»¿»»¿ƒ∆∆
„Ú - BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL ;‡ÓË ‡Ï - ‡nb‰ ÏÚ««À»…ƒ¿»∆∆¡«∆«

BÎB˙a ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚ ÒkzL21ı¯M‰ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ»≈«¿»∆À¿»¿¿ƒ»«∆∆
¯epz ÏL BzLÁÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓpL22˙ÈÚ˜¯˜ ‡È‰L , ∆ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆«∆ƒ«¿»ƒ

˙Ó ÂLÎÚÂ ,ÏÙ ÈÁ :¯ÓB‡ È‡L ;¯B‰Ë ¯epz‰ -««»∆¬ƒ≈«»«¿«¿»≈
BÊ ‡nb CB˙a23˙ÚaË B‡ ËÁÓ ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»¿≈ƒƒ¿≈«««««

ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,BzLÁÓ ‰hÓÏ24 ¿«»ƒ¿À¿««ƒ∆»«≈ƒ«ƒ¿»ƒ
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ‡ÓË -25¯B‰Ë ¯epz‰ È¯‰ ,26È‡L ; ¿≈ƒ¿∆≈«¿¬≈««»∆¬ƒ

‰· ¯epz‰Â ,¯epz‰ ‡a ‡lL „Ú eÈ‰ ÌL :¯ÓB‡≈»»«∆…»««¿««ƒ¿»
ÔLca e‡ˆÓ .BÎB˙a eÏÙ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ27È¯‰ - ¬≈∆¿…»¿¿ƒ¿¿«∆∆¬≈
‰Ï˙È ‰Óa BÏ ÔÈ‡L ,‡ÓË ¯epz‰28e‡ˆÓ . ««»≈∆≈¿«ƒ¿∆ƒ¿¿

BzLÁa29¯epz ÏL30ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ Ï·‡ ÔÈ‡¯ ƒ¿À¿∆«ƒ¿ƒ¬»≈»¿ƒ
Ô‰a Ú‚B ‡e‰Â ˜ˆa‰ ˙‡ ‰ÙB‡ Ì‡ :B¯ÈÂ‡Ï31- «¬ƒƒ∆∆«»≈¿≈«»∆

- Â‡Ï Ì‡Â ;B¯ÈÂ‡ CB˙· eÈ‰ el‡k ¯epz‰ ‡ÓËƒ¿»««¿ƒ»¿¬ƒ¿ƒ»
˜ˆa ‰Ê È‡a .BzLÁpÓ ‰hÓÏ eÈ‰ el‡k ¯B‰Ë ¯epz‰««»¿ƒ»¿«»ƒ¿À¿¿≈∆»≈

‰L˜ ‡ÏÂ ¯˙BÈa C¯ BÈ‡L ,ÈBÈa‰ ˜ˆ·a ?e¯Ó‡32. »¿¿»≈«≈ƒ∆≈«¿≈¿…»∆

מ"ג.20) פ"ט למטה 21)כלים מונחת הטומאה וכאן
באווירה. ולא הכלי לו 22)מדופני שאין בתנור המדובר

עליו  עומד שהתנור והמקום הקרקע, על ועומד שוליים
תנור". של "נחושתו היה 23)נקרא הרי מת, נפל שאם

נפילה. בשעת התנור אם 24)באוויר יודעים אנו ואין

טמאים. או הטומאות 25)טהורים אבות מהלכות בפי"ג
והטבעת.26)הי"ג. המחט מן נטמא על 27)ולא המונח

התנור. לאויר 28)קרקעית נכנסו לא שמעולם לומר,
מ"א.29)התנור. ואינן 30)שם התנור, בקרקע תחובות

משטחו. למעלה לתוך 31)בולטות ונדחק רך, הוא הבצק
והטבעת. המחט שעל הזעירה בסדק 32)הגומא ונדחק

דק.

.Êı¯M‰33¯epz ÏL ÔÈÚa ‡ˆÓpL34a ,,‰¯Èk ÏL ÔÈÚ «∆∆∆ƒ¿»»«ƒ∆«»«ƒ∆ƒ»
˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,Átk ÏL ÔÈÚa»«ƒ∆À»ƒƒ¿»ƒ«»»«¿ƒƒ

ıeÁÏÂ35ÔÈÚ‰ ¯ÈÂ‡a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë -36- ¿«»¿≈ƒƒ¿»«¬ƒ»«ƒ
B‡ ‰¯Èk‰ B‡ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÒÎ ‡Ï È¯‰L ;¯B‰Ë»∆¬≈…ƒ¿««¬ƒ«««ƒ»
elÙ‡Â .ÈeÏz ‡e‰ Ô‰È˙BÙ„ È·Ú ˙Áz ‡l‡ ,Átk‰«À»∆»««√ƒ»¿≈∆»«¬ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÌL ‰È‰37‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; »»»¿«ƒƒ«≈¿ƒ∆»ƒ≈»»
ÁÙË Á˙Bt ÔÈÚ‰ È·Úa38‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó È¯‰L , »√ƒ»«ƒ≈«∆«∆¬≈≈ƒ∆«À¿»

¯‡a˙pL BÓk ,¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï39.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa «¬ƒ««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿«≈

רחבה.33) לגומא אלא נכנס מ"ז.34)שאינו פ"ח שם
אותו 35) וסותמים העשן, יוצא שדרכו שבתנור, חור

החום. שיישמר כדי אפיה בשעת התנור 36)מבפנים דופן
שטח  נשאר מבפנים, העין את וכשסותמים עבה, הוא
שאם  רבינו ואומר לסתימה, מחוץ התנור קירות של מסויים
לקמן  (ראה התנור נטמא לא - שטח באותו שרץ נמצא
בתבניות  עשויים תנורים שלשתם וכופח, כירה תנור ה"ט).

פ"ג). שבת הלכות זמנים ספר (ראה לא 37)שונות
באויר  כן גם הוא השרץ שם בנמצא הרי כוונתו, לי נתבארה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה ומה 38)הכלי? התנור
ולפיכך  עצמו, בפני ככלי נידון החור דופן עובי שבתוכו,

זו. מנגיעה התנור נטמא זה לא שחלק נאמר אם ואפילו
אינו  חרס שכלי מפני התנור, את לטמא בכוחו אין נטמא,
לטומאה  ראשון הוא שהרי מאוירו, אפילו כלים מטמא
ה"ח). פ"י הטומאות אבות הלכות (ראה במת נגע אפילו

טפח.39) ברום טפח על טפח

.Á‡ˆÓ40ÌÈˆÚ‰ ˙Áp‰ ÌB˜Óa ı¯M‰41‰ÙO‰ ÔÓ ƒ¿»«∆∆ƒ¿«»«»≈ƒƒ«»»
¯B‰Ë - ıeÁÏÂ ˙ÈÓÈt‰42˙·ÈLÈ ÌB˜Óa ‡ˆÓ . «¿ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«

Ôla‰43È˜ÏBL ˙·ÈLÈ ÌB˜Óa ,Úav‰ ˙·ÈLÈ ÌB˜Óa , ««»ƒ¿¿ƒ«««»ƒ¿¿ƒ«¿≈
ÌÈ˙Èf‰44.¯B‰Ë Ïk‰ - «≈ƒ«…»

מת 40) בטומאת נאמר זה ודין מת. טומאות מהלכות בפי"ב
בפותח  אפילו נכנסת אינה וכדומה שרץ טומאת אבל בלבד,

מ"ח.41)טפח. זה 42)שם מקום היה גדולים, בתנורים
התנור. לחלל מחוץ כדין 43)משוך דינו שם. כחכמים

מפני  אחת? בבת הדינים שני רבינו כלל לא ולמה עיין,
ר' חולק עצים הנחת במקום אבל מחלוקת, כל אין שבעיין

ולפנים. החיצונה השפה מן ומטמא המחמם 44)יהודה,
המרחץ. בבית המים את

.Ë¯epz‰ ÔÈ‡45˙BÓB˜Ó ¯‡L ‡ÏÂ ‰¯Èk‰ ‡ÏÂ ≈««¿…«ƒ»¿…¿»¿
„B˜È‰46˙‡ˆÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈ‡nË˙ÓÔÓ ‰‡Óh‰ «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

‰ÓÈ˙q‰47ÌÈÙÏÂ48. «¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

מספיק 45) מקום ויש מלמטה, מאוד רחבים אלה תנורים
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להיכוות. ולא לשבת שם.46)לאומנים המשנה סיום
יוקדת.47) שהאש מפרש,48)מקומות ישראל התפארת

שקע  ועושים מאוד, עבים הם האלה התנורים שקירות
ישיבת  מקום הוא זה ושקע אדם, של כרחבו במזוזותיהם

האומנים.

.ÈÒ¯Á ÈÏk49,ÌÈn‰ ÌÈza ÈÏÚa Ba ÔÈ˙BML ¿ƒ∆∆∆ƒ«¬≈»ƒ««ƒ
BÚˆÓ‡aL50ÔÓ ‰ÏÚÓlL B˙ÙOe Ò¯Á ÏL ˙L¯ BÓk ∆¿∆¿»¿∆∆∆∆∆¿»∆¿«¿»ƒ

˜¯ÒÓ BÓk ˙L¯‰51‰ÒÎ Ì‡ ,¯eˆ¯ˆ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , »∆∆¿«¿≈¿∆«ƒ¿»«¿ƒƒ¿¿»
‡ÓË - ˙L¯‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯Òn‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ««¿≈¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿»

Blk52.‰Ê ÈÏk ÏL BÎBz e‰fL , À∆∆∆¿ƒ∆

הפנימית 49) השפה שמן החלקים גם ונטמאו התנור, ונטמא
השלמות). (ראה מ"ח.50)ולחוץ פ"ב נראה 51)שם

והברטנורא. הר"ש פירשו וכן הכלי, לפי שהכוונה
מסרק.52) כמו ונראית השפה, כל סביב רבות פגימות

לנוי. בכוונה נעשו האלו הפגימות

.‡ÈÒ¯Á ÈÏk53˙BÈÙO LÏL BÏ ‰È‰L54ÌÈÙÏ BÊ ¿ƒ∆∆∆»»»¿»ƒ¿ƒ
˙Ù„BÚ ˙ÈÓÈt‰ ‰˙È‰ :BfÓ55¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ƒ»¿»«¿ƒƒ∆∆¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ

˙ÈÓÈt‰56ÔÈaL ¯ÈÂ‡aL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk - «¿ƒƒ»»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¬ƒ∆≈
ÔÈ¯B‰Ë ‰BˆÈÁ‰Â ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈ·e ˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰57. «»»«¿ƒƒ≈»∆¿»ƒ¿«ƒ»¿ƒ

d¯ÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰˙È‰58‰pnÓ - »¿»»∆¿»ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»ƒ∆»
ÌÈÙÏÂ59‡ÓË60¯B‰Ë ıeÁÏÂ ‰pnÓ ,61‰˙È‰ . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆»¿«»»¿»

‡ÓË Ïk‰ - d¯ÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ‰BˆÈÁ‰62eÈ‰ . «ƒ»∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»«…»≈»
¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,‰‡ÓË d¯ÈÂ‡ ‡ÓËpL Ïk - ˙BÂL63. »…∆ƒ¿»¬ƒ»»≈»¿«¿»»

שם.53) מ"ד.54)כחכמים פ"ד דפנות,55)שם
רבינו  שבפירוש (הציור ציור יש כאן כזה: ריווח וביניהם
שלוש  מדגים הוא כי מדוייק, אינו ראם הוצאת למשנה

זו). בתוך זו השפיות 56)קדירות משתי יותר גבוהה
הקדירה.57)האחרות. אלה 58)לאוויר מקומות

מגבו. טומאה מקבל אינו חרס וכלי הכלי, כגב נידונים
הפנימית.59) ובין שבינה לרווח טומאה כל 60)נכנסה

עצמה. בקדירה הנמצא וכן הזה, הרווח במקום הנמצא
זו.61) שפה של אווירה בתוך נמצא זה שכל מפני
בתוכו.62) שהטומאה הכלי גב שזה מפני 63)מפני

את  מטמא והשרץ לגובהה, עד עולה הקדירה כל שאוויר
כולו.

.·ÈÌÈÒtÏ‡64ı¯M‰Â ˙BÂL Ô‰È˙B˙ÙOÂ BÊ CB˙a BÊ ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«∆∆
‰BÈÏÚa65‰BzÁza B‡66,‰‡ÓË ı¯M‰ da LiL BÊ - »∆¿»««¿»∆≈»«∆∆¿≈»

Ô‰aL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë ÔÈÒtÏ‡‰ ¯‡Le67‰È‰ . ¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»»√»ƒ∆»∆»»
‰˜LÓ ÒBÎa ‰·e˜ Ô‰Ó ÒtÏ‡ Ïk68ı¯M‰Â »ƒ¿»≈∆¿»¿≈«¿∆¿«∆∆

ÌÈÒtÏ‡‰ ÏÎaL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk - ‰BÈÏÚa»∆¿»»»√»ƒ¿««¿ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡ÓË69¯‡a˙iL BÓk ,Ôlk ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰L ;70. ¿≈ƒ∆«À¿»«¬ƒÀ»¿∆ƒ¿»≈

‰BzÁza ı¯M‰ ‰È‰71;˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ‰‡ÓË ‡È‰ - »»«∆∆««¿»ƒ¿≈»¿À»¿
‰BÈÏÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ı¯L ÒÎ ‡Ï È¯‰L72˙ÙO ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«∆∆«¬ƒ»∆¿»¿≈¿«

ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ‡nËÏ È„k ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆¿≈¿«≈»»√»ƒ¿««¿ƒ
dÎB˙aL73‰BÈÏÚa ı¯M‰ ‰È‰ .74˙ÙO ‰˙È‰Â ∆¿»»»«∆∆»∆¿»¿»¿»¿«

ı¯M‰L ,‰‡ÓË ‰BÈÏÚ‰ - ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆»∆¿»¿≈»∆«∆∆
È¯‰ ˙Ù„BÚ d˙ÙOL ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÔÎÂ ;dÎB˙a¿»¿≈««¿»ƒ¿≈∆¿»»∆∆¬≈

ÔÈÒtÏ‡‰ ¯‡Le ;d¯ÈÂ‡a ı¯M‰75‰BzÁz‰ CB˙aL «∆∆«¬ƒ»¿»»ƒ¿»ƒ∆¿««¿»
ÔÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë76BÎB˙aL ÌÈÏk ‡nËÓ Ò¯Á ÈÏk77. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ∆¿

ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â78‰˜LÓ da LiL Ïk - ¿ƒ»»≈≈∆«¿∆≈«…∆≈»«¿∆
‰‡ÓË ÁÙBË79‰BzÁz‰ ¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙Ó ‰˜Ln‰L ; ≈«¿≈»∆««¿∆ƒ¿«≈≈¬ƒ««¿»

.ÒtÏ‡‰ ˙‡ ‡nËÓe ¯ÊBÁÂ ˙Ù„BÚ‰»∆∆¿≈¿«≈∆»ƒ¿»

שם.64) במשנה קערות 65)כחכמים מ"ח. פ"י שם
החיצונה.67)הפנימית.66)גדולות. שהיא

חרס 68) כלי אפילו - שכלי מפני טהורים, עצמם האילפסים
נמצא  אינו השרץ והרי חרס, כלי מאוויר מיטמא אינו -
כלי  בתוך נמצאים שאינם מפני טהורים, והאוכלין באווירם,
"אל  אמרה והתורה בו, הנמצא בכלי אלא בתוכו שהטומאה
('תורת  חכמים ודרשו לג), יא, (ויקרא יטמא" . . . תוכו
תוכו. תוך ולא תוכו" "אל ה"ז): ז פרשתא שמיני כהנים'

נקב 69) דרך לכלי ייכנס משקה, על הנקב מקום יתנו אם
שיצאו 70)זה. מפני טהורים, עצמם האילפסים אבל

מטהר  שהנקב בכלים שהמדובר מפרש [רבינו כלי. מתורת
על 71)אותם]. מציל אינו נקוב שכלי ה"ט, בפי"ד לקמן

בכלי  מונחים כאילו הם והרי שבתוכו, והמשקין האוכלין
בתוכו. החיצונה.72)שהשרץ אינה 73)שהיא הטומאה

הכלי. פי דרך אלא השוליים דרך אילמלי 74)נכנסת
באילפסים  הנמצא כל היה עודפת, החיצונה היתה
הדפנות  של באוויר מונח הוא כאילו נמוכים, שדפנותיהם

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו ואילך 75)הגבוהים, מכאן
שלם. בכלי העליונה.76)המדובר לשפת שוה שפתם אם

לא 77) שהכלים ואףֿעלֿפי ג, בהלכה למעלה כמבואר
ניצולים  ואינם שבתוכם. והמשקין האוכלין נטמאו - נטמאו
אותם  רואים עודפת, שהתחתונה מפני תוכו, תוך מכוח

ממש. באוירה מונחים הם האצבע 78)כאילו את מרטיב
בו. ושוליו 79)הנוגעת בו המונח לאילפס והואֿהדין

מגבו, חרס כלי מטמאים משקין שהרי במשקה, נוגעים
ראה  ה"ג. הטומאות אבות מהלכות בפ"ז רבינו לדעת

והשלמות. ראב"ד

.‚È‡Ï·Ë80¯Á ÏLda ˙B˜e·c ˙B¯Ú˜ eÈ‰L Ò «¿»∆∆∆∆»¿»¿»
‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙a81˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,„Á‡ ÈÏk Ïk‰ È¯‰Â ƒ¿ƒ««¬∆»«¬≈«…¿ƒ∆»¿ƒ¿»««

Ôlk e‡ÓË ‡Ï - Ô‰Ó82ÔÙc ‡Ï·hÏ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆…ƒ¿¿À»¿ƒ»»««¿»…∆
Û„BÚ83˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,BÎB˙a ˙B¯Úw‰ Ïk e‡ˆÓpL , ≈∆ƒ¿¿»«¿»¿¿ƒ¿»««

Ôlk e‡ÓË - Ô‰Ó84ÔÈÏ·z‰ ˙È·a ÔÈc‰ ÔÎÂ .85ÏL ≈∆ƒ¿¿À»¿≈«ƒ¿≈«¿»ƒ∆
.B· ‡ˆBÈk ˙BÓÈ‡˙n‰ ÔÈ¯ÈÓÏ˜Â ,Ò¯Á∆∆¿«¿ƒƒ««¿ƒ«≈

מ"ז.80) פ"ב מטיט 81)שם טבלא עושים לפעמים
אולם  קטנות, קערות לה מדביקים ואחרֿכך אותה, ושורפים
עם  טבלא מטיט מלכתחילה עשה כשהאומן המדובר כאן

בכבשן. יחד ונשרפו בה דבוקות קערה 82)קערות כל
עצמו. בפני ככלי על 83)נידונית עודפת גבוהה שפה

בה. הדבוקות הקערות כלי 84)שפת כולן עושה השפה
בהם 85)אחד. שנותנים רבים, קיבול בתי עם טבלא

שונים. תבלינים

.„ÈÂÈzaÓ „Á‡ ‡ÓËpL ıÚ ÏL ÔÈÏ·z‰ ˙Èa≈«¿»ƒ∆≈∆ƒ¿»∆»ƒ»»
ÌÈza‰ ¯‡L e‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa86BÏ LÈ Ì‡Â . ¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿»«»ƒ¿ƒ≈

„Á‡ ‡ÓËÂ ,BÎB˙a ÌÈza‰ Ïk e‡ˆÓpL ,Û„BÚ ÔÙ„…∆≈∆ƒ¿¿»«»ƒ¿¿ƒ¿»∆»
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Ïk‰L ;Ôlk e‡ÓË - ÔÈ˜LÓa ÂÈzaÓ87„Á‡ ÈÏÎk88, ƒ»»¿«¿ƒƒ¿¿À»∆«…ƒ¿ƒ∆»
ÂÈza eÈ‰ .Blk ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa BÎBz ‡ÓËpL ÈÏÎe¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»À»»»

¯ÓÒÓa ÔÈÚe·˜89‰‡ÓËÏ ‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿«¿≈¬≈≈ƒ∆»∆¿À¿»
‰Èf‰Ïe90„·Ïa ÔÈÚe˜z eÈ‰ .91¯eaÁ el‡ È¯‰ - ¿«»»»¿ƒƒ¿«¬≈≈ƒ

ÔÈzÂ ÔÈÏh ÂÈza eÈ‰ Ì‡Â .‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ92- ¿À¿»¿…¿«»»¿ƒ»»»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ
.‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ ÔÈ‡≈»ƒ…¿À¿»¿…¿«»»

נטמא 86) אם אבל טמאים. במשקין כשנטמא ודווקא
בטבלא  עודף. דופן שם כשאין אפילו כולם, נטמאו בשרץ,
את  הגביל ולא "ונטמאת", סתם כתב יג) (בהלכה חרס של
אינו  שרץ שאפילו משמע בלבד, משקין לטומאת הדין
רבינו  בפירוש נתבאר הזה ההבדל וטעם כולן. את מטמא
נגעה  וכאשר מגבו, טומאה מקבל אינו חרס כלי למשנתנו,

אפי  - של הטומאה בתוכו - התורה מן שטומאתו שרץ לו
כנגיעה  זו נגיעה לדון יש הבתים שאר לגבי הרי אחד בית
לבזבז  לטבלא יש אלאֿאםֿכן נטמאו, לא ולפיכך בגבם,
תוך  משמשת הטבלא של תוכה שאז הכלים, שפת על עודף
בכלי  אבל חרס, של בטבלא זה וכל הכלים. לכל משותף
השרץ  נגיעת ע"י הבתים כל נטמאו מגבו, מטמא שהוא עץ
אולם  שרץ, בטומאת זאת וכל בגבם. נגע כאילו מהם באחד
מהלכות  (בפ"ז כבר נתבאר טמאים, במשקין כשנטמאו
נטמא  לא - כלים באחורי נגעו שאם ה"ג) הטומאות אבות
בטומאה) שנגע (הבית זה של שתוכו שאמרו, ומכיון תוכם.
אלה  במשקין נטמאו לא הבתים שאר הרי לחבירו, גב נעשה

הבתים.87)כלל. שבין הטבלא חלקי וגם הבתים, כל
עצמה.88) בטומאה מנגיעה נטמא בית ללא 89)וכל

עשייתם. מתחילת טבעי והזה 90)חיבור במת, נטמאו אם
בדופן  והמדובר כולם. נטהרו - מהם אחד על פרה אפר מי

מסמרים.91)עודף. חיבור מוציאים 92)בלי לפרקים
מחזירים  ולפעמים בהם, תקועים שהם מהחורים אותם

אותם.

á"ôùú'ä ïåéñ 'è éòéáø íåé

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מציל 1) – המת באוהל פתיל בצמיד המציל שכל יבאר

לטומאת  פתיל צמיד טומאת שאין כשם ודין חרס. בכלי
אם  בחי הבלועים ודין חרס. כלי באויר הוא כך אוהל
תוכו  ודין כבלועים. הם מקום זה ובאי חרס כלי מיד מצילים
חרס. כלי מיד זפת בסתימת שמציל והדבר תוכו תוך ולא

.‡ÏÈvn‰ Ïk2ÏÈ˙t „ÈÓˆa3˙n‰ Ï‰‡a4ÏÈvÓ - »««ƒ¿»ƒ»ƒ¿…∆«≈«ƒ
Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡a ÏÈ˙t „ÈÓˆa5˙Óa ÏÈv‰ Ì‡ . ¿»ƒ»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒƒƒ¿≈

¯eÓÁ‰6Ò¯Á ÈÏÎa ÏÈviL ‡e‰ ÔÈc ,7Ïw‰8ÏÎÂ . ∆»ƒ∆«ƒƒ¿ƒ∆∆««¿…
ÈÏk ¯ÈÂ‡a ÏÈvÓ BÈ‡ - ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvÓ BÈ‡L∆≈«ƒ¿…∆«≈≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ

.Ò¯Á∆∆

מ"א.2) פ"ח ומהודק.3)כלים מחובר כיסוי 
"וכל 4) טו): יט, (במדבר תורה אמרה המת, אוהל בטומאת

ומכאן  הוא", טמא עליו פתיל צמיד אין אשר פתוח כלי
טהורים. שבתוכו מה וכל הוא – פתיל צמיד עליו יש שאם

המוטל 5) פתיל צמיד חרס בכלי הנמצאים ומשקין אוכלין

נטמאו. לא – בתוכו שטומאה גדול חרס כלי בתוך
ימים.6) שבעה טומאת כלי 7)שמטמא של תוכו בטומאת

שכלי 8)חרס. פעמים, כמה כבר נתבאר אחד. יום טומאת
במת. נגע אם אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס

.·‰‡ÓhÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡L ÌLÎe9Ï‰‡a ¿≈∆≈»ƒ»ƒ«À¿»¿…∆
˙n‰10ÈÏk ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓhÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ Ck , «≈»≈»ƒ»ƒ«À¿»«¬ƒ¿ƒ

ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰¯„˜ ?„ˆÈk .Ò¯Á∆∆≈«¿≈»∆ƒ¿≈»√»ƒ«¿ƒ
¯epz‰ CB˙a ‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe11‡Óh‰ À∆∆»ƒ»ƒ¿»¿«««»≈

ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‰¯„w‰ È¯‰ -12‰È‰ . ¬≈«¿≈»¿…«∆¿»¿ƒ»»
„ÈÓˆ ˙ÙwÓe dÎB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ B‡ ı¯M‰«∆∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»À∆∆»ƒ

¯epz‰ ‡ÓË - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡a ‰e˙e ÏÈ˙t13ÔÎÂ] . »ƒ¿»«¬ƒ««ƒ¿»««¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

את 9) ותטמא לתוכו הטומאה תיכנס שלא מציל פתיל צמיד
הטומאה  על מעכב אינו אבל בו, הנמצא הטהור הדבר

מלצאת. בו צמיד 10)הנמצאת בכלי סגור המת מן כזית
הנמצא  כל ומטמאה חודרת טומאתו באוהל, המוטל פתיל

חרס.11)באוהל. על 12)של עיכב הסגור הכלי
מלהיכנס. פתיל 13)הטומאה מהצמיד יצאה הטומאה

כלים  (תוספתא, שבתוכו מה כל את וגם התנור את וטימאה
ה"ו). פ"ו

.‚˙ÚaË14ËÁÓ B‡ ‰·l‰ CB˙a ˙ÚÏ·nL ‰‡ÓË «««¿≈»∆À¿««¿«¿≈»««
Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï eÏÙÂ ıÚ‰ CB˙a ˙ÚÏ·nL ‰‡ÓË¿≈»∆À¿««¿»≈¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆

‡ÓË -15‰Ê ıÚa ‰Óe¯z ¯kk Ú‚ Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»««ƒ∆ƒ»«ƒ«¿»¿≈∆
¯B‰Ë - BÊ ‰·Ïa B‡16Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈»»¬≈≈¿«¿ƒ¿ƒ∆∆

B¯ÈÂ‡Ó17. ≈¬ƒ

מ"ו.14) פ"ט, שם שבתוכו.15)משנה, וכל החרס כלי
הטמא 16) בין חוצץ דבר כשאין ישירה, נגיעה שרק מפני

מטמאה. – מיטמא 17)לטהור חרס שכלי מפני
כאן  והרי כלל, נגיעה בלי באווירו, נמצאת כשטומאה

נגיעה. בטומאת מהֿשאיןֿכן באווירו, נמצאת הטומאה

.„ÏB‚¯z18¯ÈÂ‡Ï ÏÙÂ ˙Ó ¯Oa B‡ ı¯L ÚÏaL «¿¿∆»«∆∆¿«≈¿»««¬ƒ
¯epz‰19¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -20- ÏB‚¯z‰ ÌL ˙Ó Ì‡Â . ««¬≈∆»¿ƒ≈»««¿¿

¯epz‰ ‡ÓË21ÈÏk „iÓ ÔÈÏÈvÓ ÈÁa ÔÈÚeÏa‰L . ƒ¿»««∆«¿ƒ«««ƒƒƒ«¿ƒ
Ò¯Á22˙n‰ Ï‰‡a ÔÈÏÈvnL C¯„k ,23. ∆∆¿∆∆∆«ƒƒ¿…∆«≈

מ"ה.18) פ"ח חי.19)שם כשהוא מבואר 20)ויצא
מטמאה. אינה חי בגוף בלועה שטומאה ההלכה, בסוף

אינו 21) עצמו התרנגול התרנגול. שבמעי הטומאה מן
של  הבליעה בבית רק מטמאה טהור עוף נבלת כי מטמא,
ה"א). פ"ג הטומאות אבות הל' (ראה האוכלה האדם

נגיעה.22) בלי אפילו שמטמא חרס כלי אוויר מטומאת
מטמאה. אינה שנגיעתה טומאת 23)וכלֿשכן הל' ראה

ה"אֿב. פ"כ מת

.‰ÌÈ¯·c24ÔÈËÓw‰ CB˙a B‡ ‰t‰ CB˙aL25ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆¿«∆¿«¿»ƒ≈»
ÂÈt CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÈ‰L Ì„‡ ?„ˆÈk .ÔÈÚeÏ·kƒ¿ƒ≈«»»∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ıÙ˜Â26.e‰‡nË - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ ÒÈÎ‰Â ÂÈt ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ…«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»
ÒÈÎ‰Â ÂÈt CB˙Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ eÈ‰L ¯B‰Ë ÔÎÂ¿≈»∆»√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
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רה milk zekld - dxdh xtq - oeiq 'h iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÂÈÙaL ÌÈÏÎ‡ e‡ÓË - ‡ÓË ¯epz ¯ÈÂ‡Ï BL‡…̄«¬ƒ«»≈ƒ¿¿√»ƒ∆¿ƒ
‰L„Úk BËÓ˜ CB˙a BÏ ‰È‰27BÒÈÎ‰Â ı¯M‰ ÔÓ »»¿À¿«¬»»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ

‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯epz‰ ‡ÓË - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ««ƒ¿»««««ƒ∆«À¿»
ËÓw‰ CB˙a28. ¿«∆∆

מ"י.24) ב).25)שם מב, (נדה חי בעל סגר.26)שבגוף
מטמא.27) – כעדשה השרץ שקמט 28)בשר שם, כרבא

כבלוע  ולא חרס, כלי באוויר שמטמא הסתרים כבית נידון
חי. בבעל

.Â‚BÙÒ29‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ÚÏaL ¿∆»««¿ƒ¿≈ƒ««ƒ∆
,e‰‡nË - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÏÙ Ì‡ ,ıeÁaÓ ·e‚»ƒ«ƒ»««¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»

˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL30˙ÙÏ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÔÎÂ .31ÏLÂ ∆«¿∆»≈¿≈¬ƒ»∆∆∆¿∆
ÈÓb32e·bÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ô‰a eLnzLpL ÌÈÒ¯Á . ∆ƒ¬»ƒ∆ƒ¿«¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

e‰e‡nË ‡Ï - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï eÏÙÂ33¯epzÏ eÏÙ .34 ¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆…ƒ¿»¿««
˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL ,‡ÓË - ˜q‰Â35ÌÈ¯·c ‰na . ¿À«ƒ¿»∆«¿∆»≈«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡36ÔÈl˜ ÔÈ˜LÓa37Ìc ÔB‚k ,ÔÈ¯eÓÁa Ï·‡ ; ¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ¬»«¬ƒ¿«
‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ‰cp‰38˙‡ˆÏ ÔÈÏBÎÈ eÈ‰ Ì‡ ,39 «ƒ»≈≈«¿∆»ƒ»¿ƒ»≈

ÏÚ Û‡ ¯epz‰ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ‡ˆiL ÂÈÏÚ „Èt˜‰Â¿ƒ¿ƒ»»∆≈≈¬≈∆¿«≈««««
‡nËÓ BÈ‡ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â ;˜q‰ ‡lL Ètƒ∆…À«¿ƒ≈«¿ƒ»»≈¿«≈

‰˜Ln‰ ‡ˆÈÂ ˜qiL „Ú40˙Ù‚a ÔÎÂ .41‰L„Á42 «∆À«¿≈≈««¿∆¿≈¿∆∆¬»»
,‡ÓË - ¯epz‰ da ˜q‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰‡a‰«»»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ∆À«»««ƒ¿»

¯B‰Ë - ‰LÈa Ï·‡ ;˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL43BÊÈ‡ . ∆«¿∆»≈¬»ƒ»»»≈
Úe„È Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï ?‰LÈ ‡È‰ƒ¿»»¿««¿≈»»…∆¿ƒ»«

˜q‰ ˙ÚLa ‰˜LÓ ‰pnÓ ‡ˆBiL44¯Á‡Ï elÙ‡ ∆≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿«∆≈¬ƒ¿««
ÌÈL LÏL45.˜qiLk ¯epz‰ ‡ÓË - »»ƒƒ¿»««¿∆À«

מ"ד.29) פ"ט ועוד,30)שם לסחיטה. עומד הספוג
[בתוספתא, טיפה. אחר טיפה מאליהם יוצאים שהמשקין
ונראה  ולהוציא". להכניס שעשוי "מפני אמרו: ה"י, פ"ו שם

זה]. את זה משלימים הנימוקים הראב"ד 31)ששני
את  ומוציאים הלפת את שסוחטים מפרש כאן בהשגותיו
את  מוצץ והוא המכה על היבש הלפת את ומניחים המשקה

שעושי 32)הליחה. מפני תנאֿקמא, מנמק שם בתוספתא
את  לבדוק כדי בו, הנבלע את וסוחטים ביין גמי נותנים יין

היין. בלועה 33)טיב טומאה רבינו, שלדעת אףֿעלֿפי
בלועים  אמרו שלא מפני דבר, של וטעמו מטמאה. בכלי
שהיתה  כמו נשארה הבלועה כשהטומאה אלא מצילים אינם
משקין  אבל צד, מכל מחופה שהיא אלא שנבלעה, לפני
עמידתם  לגמרי ובטלה עמהם מתלכדים בחרסים שנבלעו

בכלים. אפילו מציל כזה מ"ה.34)העצמית, שם
החום.35) ידי התנור.36)על היסק בלי מטמאים שאין
קלה.37) הטומאה.38)שטומאתם אב אם 39)שהם

היסק. ידי על להוציאם נחלקו 40)אפשר - ב סב, בנידה
אומר: לקיש ריש המשנה. בפירוש לקיש וריש יוחנן רבי
אףֿעלֿפי  חמורים משקין אבל קלים, משקין אלא שנו "לא
משקין  "אחד אמר: יוחנן ורבי טמא". התנור הוסק שלא
אי  (כן), אין – התנור הוסק אם חמורים, משקין ואחד קלים
והקפיד  לצאת "יכול פפא רב אמר שם ובמסקנא לא". – לא
וריש  יוחנן רבי נחלקו (במה פליגי כי טמא, דבריֿהכל עליו,
ריש  (דעת סבר מר עליו, הקפיד ולא לצאת ביכול לקיש)

טמא, – הקפיד שלא אףֿעלֿפי לצאת דיכול כיוון לקיש),
אם  לצאת, דיכול אףֿעלֿגב יוחנן) רבי (דעת סבר ומר
– לא אי היסק) בלי אפילו טמא, פירוש (כן, אין – הקפיד
יוחנן. כרבי רבינו ופסק חמורים, במשקין שם מדובר לא".

שמנם.41) שנסחט אחר זיתים נתייבשה.42)פסולת שלא
שבה.43) המשקה כל נתייבש שכבר רואים 44)מפני

להוציא. מסוגל שהחום בכמות לחלוחית עוד בה שיש
שנים.45) משלוש יותר ואפילו רב, זמן לאחר כלומר

.ÊÒ¯Á ÈÏk46„Ú B˙ÙOÓ ‰ˆÈÁÓa B˜lÁL ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»«
ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈMÓ „Á‡ ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ,B˙ÈÚ˜¯«̃¿»ƒ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ∆»ƒ¿≈«¬»ƒ
˜lÁÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Blk ÈÏk‰ ‡ÓË -ƒ¿»«¿ƒÀ¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»¿«≈

Ò¯Á ÈÏk47ÁL C¯„kÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ˜ÏB48¯epz ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆∆¿∆∆∆¿ƒ»…»ƒ¿ƒ»«
ÌB˜Óa ı¯M‰ ‡ˆÓÂ ,˙BÚÈ¯Èa B‡ ÌÈ¯Òa BˆˆÁL∆¬»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ¿»«∆∆¿»

.‡ÓË Ïk‰ - „Á‡∆»«…»≈

מ"א.46) פ"ח במשנה,47)כלים תנאֿקמא של נימוקו
מחיצה 48)שם. מועילה המת שבאוהל אףֿעלֿפי כלומר,

מה  מטמא אינו המחיצה של זה מצד הנמצא ומת שכזו,
להעמיד  אדם בני של דרכם שאין בכלים למחיצה, שמעבר

מועילה. אינה – מחיצה בתוכם

.Á¯ÈÂ‡Ï ÈÏk‰ ÒÈÎ‰Â ,BÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÈÏk¿ƒ∆»¿»«À¿»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ
Ò¯Á ÈÏk49Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎÏ ıeÁ ‡Óh‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe , ¿ƒ∆∆¿««¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ∆∆«

Ò¯Á ÈÏk CB˙a ˙eÎÓ ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ50‰Ê È¯‰ - «ƒ∆«À¿»¿À∆∆¿¿ƒ∆∆¬≈∆
¯B‰Ë51BÎBz CBz Ï‡ ‡Ï - BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL ;52. »∆∆¡«∆…∆

בחלק 50)טהור.49) נמצאת הפנימי שבכלי הטומאה
החרס. כלי דפנות בין נטמא.51)השקוע לא החרס כלי

ה"ח.52) ז פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת

.ËÔÎÂ53ÈÏk B¯ÈÂ‡Ï ÒÈÎ‰Â ‡ÓË Ò¯Á ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»»¿ƒ∆∆»≈¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ
¯Á‡‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe ,ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ Ba LiL ¯Á‡«≈∆≈√»ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ»«≈
ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎÏ ıeÁƒ¿ƒ∆∆««ƒ∆»√»ƒ¿««¿ƒ

‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk CB˙a ÔÈeÎÓ54;ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ¿À»ƒ¿¿ƒ∆∆«»≈¬≈≈¿ƒ
CB˙aL ‡ÏÂ - ‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆¿ƒ¿»¿…∆¿

BÎBz55‰t˜ B‡ ˙¯ek ?„ˆÈk .56˙ÓÁ B‡ ‰¯„˜ B‡57 ≈««∆∆À»¿≈»≈∆
‰tw‰ ÏLÏLÂ ,dÎB˙a ı¯M‰ ‰È‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»»«∆∆¿»¿ƒ¿≈«À»
ı¯M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ ˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ∆»ƒ«¬ƒ««««ƒ∆«∆∆
B‡ ‰tw‰ ˙ÙOe ÏÈ‡B‰ ,˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡ CB˙a ÔeÎÓ¿À»¿¬ƒ∆»ƒƒ¿««À»
- ¯epz‰ ˙ÙOÓ B‡ ˙È·Á‰ ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÓÁ‰«≈∆¿«¿»ƒ¿«∆»ƒƒ¿«««

el‡ È¯‰58CB˙a B‡ ˙ÓÁ‰ CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B‰Ë ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»¿«≈∆¿
ÔÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„w‰«¿≈»¿«≈»∆√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿»

ÔÈ‡Óh‰ ˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï59Ô‰ È¯‰ - «¬ƒ«««¬ƒ∆»ƒ«¿≈ƒ¬≈≈
‡ˆBiÎÂ ˙ÓÁ‰ B‡ ‰tw‰ B‡ ˙¯ek‰ ‰˙È‰ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»««∆∆«À»«≈∆¿«≈

ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ÔÈ·e˜ Ô‰a60ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ; »∆¿ƒ≈»«ƒƒ∆»ƒ»»«∆∆
,‡ÓË - ¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ ÔÎB˙Ï¿»¿ƒ¿¿»«¬ƒ¿ƒ∆∆«»ƒ¿»
¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ ÔÎB˙Ï ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¬ƒ
Ì‡ ?·˜pa ‰È‰È ‰nÎÂ .e‡ÓË - ‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿¿¿«»ƒ¿∆«∆∆ƒ

ÛËL ÈÏÎa ‰È‰61ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa -62ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡Â . »»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ
ÔÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ :Ò¯Á63ÈeOÚ‰Â ;ÌÈ˙ÈÊa B¯eÚL - ∆∆∆»¿√»ƒƒ¿≈ƒ¿∆»
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milkרו zekld - dxdh xtq - oeiq 'i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

CÎÂ CÎÏ ÈeOÚ‰Â ;‰˜LÓ ÒBÎa B¯eÚL - ÔÈ˜LÓÏ64 ¿«¿ƒƒ¿≈«¿∆¿∆»¿»»»
ÒBÎa ‰Ê Ò¯Á ÈÏk ·˜piLÎe ,B¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ -«ƒƒ¿À¿¿∆ƒ»≈¿ƒ∆∆∆¿≈

Ò¯Á ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ BÈ‡ - ‰˜LÓ65. «¿∆≈«ƒƒ«¿ƒ∆∆

מ"ב.53) פ"ח למטה 54)כלים שהוא במקום מונחים
הטמא. הכלי אינם 55)משפת ומשקין האוכלין והרי

הכל  של (בתוכו) באווירו ישר באופן אלא מונחים הטמא י
תוכו. תוך נקרא וזה הטמא, של בתוכו הנמצא כלי בתוך

עץ.56) עור.57)כלי כלי – והתנור 58)נוד החבית
שבהם. והמשקין מדובר,59)והאוכלין זו בבבא גם

והקדירה. החמת משפת נמוכה התנור או החבית כששפת
הכתוב.60) מן זה למדו (שם) כהנים' כלים 61)ב'תורת

אותם. מטהרת במקווה נופלים 62)שטבילה שזיתים נקב
השלמות). ראה שם, כהנים' ('תורת שם.63)דרכו משנה,

ולמשקין.64) קובע 65)לאוכלין טומאה קבלת ולענין
מקבל  עודנו - משקה ככונס ניקב ואם יותר, הגדול השיעור

לאוכלין. העשוי כמו טומאה

.ÈÌ˙Ò66ÈÏÎa ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡ :˙ÙÊa Ò¯Á ÈÏk ·˜ »«∆∆¿ƒ∆∆¿∆∆ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ
‡ÓË - ¯B‰h‰ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï BÏLÏLÂ ‰Ê67ÔÈ‡L ; ∆¿ƒ¿¿«¬ƒ«««»ƒ¿»∆≈

e¯‡aL BÓk ,‡nËlÓ ‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈvÓ „ÈÓv‰68. «»ƒ«ƒ««À¿»ƒ¿«≈¿∆≈«¿
BÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‰Ê ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»ƒ¿ƒ∆√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿
·˜p‰ È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‡Óh‰ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ«««»≈¬≈≈¿ƒ∆¬≈«∆∆

Ìe˙Ò69Ba ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊa ÔÓ˙qL ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Le . »¿»»«≈ƒ∆¿»»¿∆∆¿«≈
ÏÈvÓ BÈ‡ -70Ò¯Á ÈÏk „iÓ71. ≈«ƒƒ«¿ƒ∆∆

החיצונה 66) ששפתם פתוחים בכלים מדברת אינה זו הלכה
פתיל. צמיד ובדין וסתום שלם כלי בשילשל אלא עודפת,

שלאחריו.67) לבבא מבוא כעין ונאמר פשוט, זה דין
של 68) השגתו מיישב זה [פירושנו ה"ב. פי"ד למעלה

לקמן 69)הראב"ד]. (ראה החרס עם יפה מתחבר זפת
הי"ד). אלה,70)פי"ט כלים עם יפה מתחבר אינו הזפת

כנקובים. נקוב 71)ודינם חרס) (שאינו כלי שילשל אם
ששרץ  חרס כלי לתוך בתוכו ומשקין שאוכלין בזפת סתום

החרס. כלי מאוויר והמשקין האוכלין נטמאו – בתוכו

.‡È˙¯ek72‰˙eÁt73L˜a ˙Át‰ Ì˙qL Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆¿»««ƒ∆»««¿»¿«
Ò¯Á ÈÏk „iÓ ˙ÏvÓ dÈ‡ -74.ÈÏk dÈ‡ È¯‰L , ≈»«∆∆ƒ«¿ƒ∆∆∆¬≈≈»¿ƒ

(רבינו 73)שם.72) חלון כעין ונשאר ממנה חתיכה נפלה
ההערות 74)בפירושו). [ראה הקודמת. ההלכה סוף ראה

יב]. להלכה

.·È˙ÓÁ‰75‰LÈÙk‰Â76Û‡ ,ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa e˙ÁÙpL «≈∆¿«¿ƒ»∆ƒ¿¬¿ƒƒ«
ÈÏk ˙¯BzÓ eÏËaL Èt ÏÚ77„iÓ ÔÈÏÈvÓ el‡ È¯‰ - «ƒ∆»¿ƒ«¿ƒ¬≈≈«ƒƒƒ«

Ò¯Á ÈÏk78ÈÏk ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Át‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿ƒ∆∆¿∆ƒ¿∆«¿»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ
ıeÁaÓ Ò¯Á79CB˙Ï ÏLÏLÓ Ô‰lL Ïea˜ ˙Èa ‰È‰ÈÂ ∆∆ƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ∆»∆¿À¿»¿

Ò¯Á ÈÏk80. ¿ƒ∆∆

ה"ו.75) פ"ו בבאֿקמא כלים פ"ה 76)תוספתא, באהלות
השטח". על ניצבת שפה לו אשר "כלי רבינו: פירש מ"ו,

טומאה.77) קבלת חרס 78)לענין לכלי אותם שלשלו אם
שבתוכם. מה נטמא לא בתוך 79)טמא, אינו ואווירו

משפת  למטה כשהפחת אבל תוכו, בתוך אלא הטמא הכלי
הטמא. החרס כלי אוויר עם החמת אוויר מתחבר - הכלי

הכלי 80) בתוך נמצא הקיבול שבית אףֿעלֿפי כלומר,
יהיה  אם אפילו – כאן מתפרשת "ויהיה" המילה  הטמא.

ה"ט). למעלה (ראה

.‚È¯BÚ81ËeLt82¯ÈÂ‡Ï Úe˜L ‰È‰L Ba ‡ˆBiÎÂ »¿«≈∆»»»««¬ƒ
¯BÚ‰ CB˙a ı¯M‰Â ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ Ò¯Á ÈÏk83- ¿ƒ∆∆«¬ƒ««¿«∆∆¿»

ÔÈÏÎ‡ - ¯epza ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ¯epz‰ È¯‰¬≈««»≈¿ƒ»»«∆∆««√»ƒ
ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÔÈ‡ÓË ¯BÚ‰ CB˙aL ÔÈ˜LÓe«¿ƒ∆¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ«¿ƒ

CBz Ô‰Ï LiL ÌÈÏk ‡l‡ Ò¯Á84‰tw‰Â Ïq‰ ÔB‚k , ∆∆∆»≈ƒ∆≈»∆¿««¿«À»
.˙ÓÁ‰Â¿«≈∆

ה"ב.81) תוך.82)שם לו מכל 83)שאין ומכוסה כרוך
טו)84)צד. יט, (במדבר בתורה כתוב פתיל, צמיד דין

אבל  טומאה, לענין נאמר שם אמנם פתוח". "כלי בלשון
להצלה. למדנו ממנו

.„ÈÒ¯Á ÈÏk85Ò¯Á ÈÏk ‰È‰Â ,BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰L ¿ƒ∆∆∆»¿»À¿»¿¿»»¿ƒ∆∆
ÈÏk‰ ‰È‰L B‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ Èt ÏÚ ÈeÙk ¯B‰Ë»»«ƒ«¿ƒ«»≈∆»»«¿ƒ
,¯B‰h‰ ÈÏk‰ Èt ÏÚ ÈeÙk BÎB˙a ‰˜e·„ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿»«ƒ«¿ƒ«»

·¯ÚÓ Ô‰ÈL ¯ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡86B˙‡ÓËa ‡Óh‰ - ««ƒ∆¬ƒ¿≈∆¿…»«»≈¿À¿»
dÓˆÚ ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ‡Ï È¯‰L ,B˙¯‰Ëa ¯B‰h‰Â87 ¿«»¿»√»∆¬≈…ƒ¿¿»«À¿»«¿»

¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï88‰˙È‰L ˙È·Á ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ¿ƒ∆∆«»¿ƒ»»ƒ∆»¿»
BzLÁpÓ ‰hÓÏ ‰e˙e ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ89ÏL ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆

L ÏÙÂ ,¯epz˙È·Á‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ı¯ «¿»«∆∆¿««¬≈∆»ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â90·¯ÚÓ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿ƒ¿ƒ««ƒ∆¬ƒ««¿…»

ÏÚ ‰ÈeÙk ˙È·Á‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡ ÌÚƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»¿»∆»ƒ¿»«
¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰ÈÙe ¯epz‰ Èt91‰˜Ln‰ elÙ‡ - ƒ««ƒ»«¬ƒ««¬ƒ««¿∆
˙È·Á‰ ÈÏeLaL92.¯B‰Ë ∆¿≈∆»ƒ»

ג.85) פ"ח כלים זה 86)משנה, נוגעים האווירים פירוש,
בכלי.87)בזה. פחת 88)המונחת שאם למדנו בהי"ב

ואין  שבחמת, מה נטמא – הטמא הכלי משפת למטה החמת
את  מקיפין הכלי דפנות שם כי כאן, לנידון סתירה בזה
תוך  בכלל זה אין ולכן הדפנות, בתוך אוירה ונמצא הפחת

שלפנינו. בהלכה מהֿשאיןֿכן התנור.89)תוכו, משולי
דפנות 90) אלא שוליים להם היו לא הגדולים התנורים

שאם  כאן, ומשמיענו הקרקע. על אותם ומעמידים בלבד,
גומא  ובאותה עליו, עומד שהתנור במקום גומא היתה
הדפנות  מראשי למטה וכולה טהורה, חבית מונחת

החבית. נטמאה לא – התנור של למעלה.91)התחתונים
ה"ו 92) פי"ג למעלה (ראה תוך להם ויש שפה המוקפים

בגומא). שרץ בדין

á"ôùú'ä ïåéñ 'é éùéîç íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
מלאכתו,1) שתיגמר עד טומאה מקבל חרס כלי שאין יבאר

של  או אבן של וכיריים תנור מלאכתו. גמר הוא ומאימתי
שלש  כירה. משום או תנור משום טומאה המקבל כל מתכת.

וכו'. כירות שתי ועשאן בטיט שחברן אבנים
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.‡Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡2.BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ≈¿ƒ∆∆¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿«¿
eÙ¯viMÓ ?BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe3ÔL·ka4. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿»

ep˜ÈqiMÓ - ¯epz‰5ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k6‰¯Èk‰ .7 ««ƒ∆«ƒ∆¿≈∆¡À¿»ƒ«ƒ»
ÔÈÏB‚¯z‰ ˙ˆÈa ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k ‰p˜ÈqiMÓ -8 ƒ∆«ƒ∆»¿≈¿«≈»∆»≈«««¿¿ƒ

‰Ùe¯Ë9ÒtÏ‡a ‰e˙e10Átk‰ .11e‰‡OÚ Ì‡ : ¿»¿»¿ƒ¿»«À»ƒ¬»»
B¯eÚL - ÏeM·Ï e‰‡OÚ ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï«¬ƒ»ƒ¿«¬»»¿ƒƒ

.‰¯ÈÎk¿ƒ»

ד.2) משנה ד פרק מטיט 3)כלים עשויים חרס כלי
נקראת  בכבשן השריפה לחזקם. כדי בכבשן, ושרופים

מלאכתו,4)"צירוף". כל עדיין נגמרה שלא פי על ואף
הבליטות  את מסיר וגם ומחליק משפשף האומן שהרי

למכירה. שמוציאו לפני הכלי על 5)שבשפת אף מלמדנו,
וכופח  כירה בתנור, - חרס כלי בשאר מספיק שהצירוף פי

מספיק. ההיסק.6)אינו לפני צירוף צריך ואינו
קדרות.7) שתי המעמיד מקום בה ויש לבישול משמשת
פ,8) שבת ובגמרא שבביצים" קלה "ביצה כתוב: במשנה

מהר. שמתבשלת תרנגולת לביצת שהכוונה פירשו ב
בשמן.10)מעורבבת.9) בו 11)מרוחה ויש מכירה קטן

בלבד. אחת לקדירה מקום

.·B˙B·Ï ÏÈÁ˙‰L ¯epz12- ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡ : «∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Ba ÏÈÁ˙iMÓ13Ïa˜Ó ep˜ÈqÈÂ ƒ∆«¿ƒ«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆¿«≈

ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â ;‰‡ÓË14ÁÙË Ba ÏÈÁ˙iMÓ -15 À¿»¿ƒ»»»»ƒ∆«¿ƒ∆«
˙BÚaˆ‡ LÏL da ÏÈÁ˙iMÓ - ‰¯Èk‰ .ep˜ÈqÈÂ¿«ƒ∆«ƒ»ƒ∆«¿ƒ»»∆¿»

‡Ï e‰‡OÚ Ì‡ :Átk‰ .‰p˜ÈqÈÂ‡e‰ È¯‰ - ‰iÙ ¿«ƒ∆»«À»ƒ¬»»«¬ƒ»¬≈
.‰¯ÈÎk ‡e‰ È¯‰ - ÏM·Ï Ì‡Â ,¯ep˙k¿«¿ƒ¿«≈¬≈¿ƒ»

על 12) עומדות גדולות כקדירות תבניתם שלהם התנורים
לה): יא, (ויקר אמרה והתורה בטיט. לו ומחוברות הקרקע
מחוברים  שהם פי על שאף ללמד יותץ" וכיריים "תנור
א). קכה, (שבת טומאה ומקבלים לגבו בטלים אינם בקרקע

פי 13) על אף שלם כתנור דינו זה לשיעור מגיע כשגבהו
כמה. פי עליו להוסיף חכמים:14)שבדעתו אמרו במשנה

שם  פירש לא ורבינו וכו'". שהוא בכל תחילתו בקטן "אבל
גדול  שנעשה לפני תנור כל והרי הוא, מה קטן כאן, ולא
קכד, בחולין רש"י טפחים? ארבעה הצריכו ולמה קטן היה
לאפות  (הכוונה בו לשחק לתינוקות שעושים תנור מפרש א
דין  עליו אין לאפייה נעשה לא שאם קטנות, עוגות בו
בתבנית  נעשו קטנים שתנורים מפרש כאן והר"ש תנור).

"כל 15)מיוחדת. אמרו: במשנה אצבעות, ארבע = טפח
שכן  טפח, - ינאי רבי דבי "אמרו שם: ובחולין שהוא"

טפח". בנות תנורים עושים

.‚ÂÈ¯BÁ‡Ó ˜q‰L ¯epz16Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ˜q‰L B‡17 «∆À«≈¬»∆À«ƒ≈»À»
˙Ú„Ï ‡lL ˜q‰L B‡18- ÌB˜Ó ÏkÓ ˜q‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆À«∆…¿««ƒ¿À«ƒ»»

‰OÚÓ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰19¯ep˙a ‰˜Ï„ ‰ÏÙpL ¬≈∆¿«≈À¿»«¬∆∆»¿»¿≈»¿«
:e¯Ó‡Â ÔÈc ˙Èa ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ,ÌÈ¯Ùk‰ ÔÓ ¯ÙÎaƒ¿»ƒ«¿»ƒ»«¬∆ƒ¿≈≈ƒ¿»¿

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

סביבו 16) שלהבת הדליק אלא בפנים אש הכניס לא
בו.17)מבחוץ. לאפות כדי הוסק כוונה 18)ולא בלי

רבן 19)להסיקו. "וטימאן ומסתיים: במשנתנו מובא זה
חביריו. עליו חלקו שלא סובר ורבינו גמליאל".

.„Ba ‰ÏBˆ ˙BÈ‰Ï B˜Èq‰L ¯epz20Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - «∆ƒƒƒ¿∆¬≈∆¿«≈
ÔzLt ÏL ÔÈe‡ Ba ÔaÏÏ .‰‡ÓË21ÔÈ‡L ;¯B‰Ë - À¿»¿«≈ƒ∆ƒ¿»»∆≈

¯epz‰ Ûe‚a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‰Ê22. ∆∆¿»»¿««

לאפייה.20) התכוון מנופץ.21)ולא פשתן אגודות
בחום. ומתלבן כהה מראהו צריך 22)הפשתן אינו הפשתן

מוסק  לתנור יתנוהו ואם נמוך, לחום אלא תנור, של לחומו
יישרף. - מצונן בלתי

.‰BˆˆÁL ¯epz23ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ ˜Èq‰Â ÌÈLÏ «∆¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆»≈¬»»
ÔÈ˜LÓa ‡ÓËÂ24¯B‰Ë B¯·ÁÂ ‡ÓË ‡e‰ -25‡ÓË . ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«¬≈»ƒ¿»

‡ÓË Ïk‰ - ‰¯Bz ÏL ˙B‡ÓhÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ı¯La26, ¿∆∆¿«≈ƒÀ¿∆»«…»≈
Ô‰ÈÈaL È·ÚÂ27Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈL e˜q‰ .‡ÓË »√ƒ∆≈≈∆»≈À¿¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈∆

LnLÓ‰ :BÈ·Ú ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ¯ÈÂ‡a ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ∆»¿«¿«≈
‡ÓhÏ28‡ÓË -29¯B‰Ë - ¯B‰hÏ ,30ÌÈ¯·c ‰na . «»≈»≈«»»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;B˜Èq‰ Ck ¯Á‡Â BˆˆÁL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆¬»¿««»ƒƒ¬»
BˆˆÁ Ck ¯Á‡Â B˜Èq‰31elÙ‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ , ƒƒ¿««»¬»¿ƒ¿»∆»≈∆¬ƒ

Ïk‰ ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa32. ¿«¿ƒƒ¿»«…

במחיצה.23) טמאים 24)חילקו משקין על גזרו חכמים
הכלים. את מלאכתו.25)שיטמאו נגמרה שלא מפני

החלק 26) על גם טומאה חכמים גזרו דאורייתא בטומאה
הוסק. המחיצה.27)שלא הפונה 28)עובי העובי חצי

הטמא. החלק כדופן 29)לצד נידון המחיצה של זה חלק
משנה). כסף (ראה הטמא אחד 30)התנור בהסיק למעלה

כאן. כן שאין מה אחריו, נגררת המחיצה כל מהם,
כלי 31) כולו היה ההסקה ידי על מלאכתו שנגמרה ובשעה

טומאה. לקבל ומוכשר אחר 32)אחד המחיצה העמדת
עליו  שירדה טומאה קבלת תורת מפקיעה אינה מלאכה גמר

מלאכה. גמר בשעת

.ÂÌÏBÚÏ ÔÈ¯B‰Ë - Ô·‡ ÏL ‰¯Èk B‡ ¯epz33ÏLÂ . «ƒ»∆∆∆¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÌeMÓ ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓ34ızÈ :¯Ó‡pL , «∆∆¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ∆∆¡«À»

.˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓe ,‰ˆÈ˙ BÏ LiL ˙‡ -≈∆≈¿ƒ»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»
ÁÓa ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ó ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈkÚ˜¯wÏ ¯a ≈«≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ»¿…ƒ¿À»««¿«

elÙ‡ ,‰‡ÓË Ô‰a ‰Ú‚ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙k¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»»∆À¿»¬ƒ
Ì‡Â ;˙BÎzÓ ÈÏk ¯‡Lk ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«»¿ƒ

‰‡ÓË ·‡ ÔÈOÚ - ˙Óa e‡ÓË35ÈÏk ¯‡Lk ƒ¿¿¿≈«¬ƒ«À¿»ƒ¿»¿≈
‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈÂ ;˙BÎzÓ36. «»¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆

א 33) בפרק למעלה נתבאר בכלל. טומאה מקבלים אינם
הוסקו) (שלא אדמה וכלי גללים כלי אבנים, שכלי ו, הלכה

מתטמאים. שתנור 34)אינם ב בהלכה למעלה נתבאר
זה  אין לקרקע המחובר וכל לקרקע מחוברים הם וכיריים
וכיריים  שתנור ואמרה תורה שחידשה אלא טומאה, מקבל
מחוברים  שהם פי על אף ומטמאין, הכלל מן יוצאים הם
בתורה  האמורים וכיריים שתנור רבינו, ומלמדנו לקרקע,
חידשה  לא מתכת בתנורי אבל חרס, כלי הם טומאה לעניין

מתכת. כלי ככל ודינם מיוחד דין של 35)תורה תנור אבל
כמבואר  במת, נגע אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס

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



milkרח zekld - dxdh xtq - oeiq 'i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ו. הלכה ה פרק מת טומאת במקווה 36)בהלכות טבילתם
שאין  מה מטומאתם אותם מטהרת סאה ארבעים בה שיש
חרש  כלי "וכל לג): יא, (ויקרא תורה שאמרה חרס, בכלי כן
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו אל מהם יפול אשר

תשברו".

.ÊÌbÙ B‡ ·wpL ˙ÎzÓ ÏL ¯epz37BÓ˙Òe ˜cÒ B‡ «∆«∆∆∆ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚL B‡ ËÈËa38ÛÒeÓ B‡ ËÈË ÏL39ÏL ¿ƒ∆»»¿≈»∆ƒ»∆

¯epz ÌeMÓ ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - ËÈË40‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ«¿«»ƒ¿∆
·˜pa41¯e‡‰ Ba ‡ˆiL È„k ?42Ì‡Â .‰¯ÈÎa ÔÎÂ . «∆∆¿≈∆≈≈»¿≈¿ƒ»¿ƒ

ÌÈËetËt ‰¯ÈkÏ ‰OÚ43ÌeMÓ ‰‡nË˙Ó - ËÈË ÏL »»«ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿«¿»ƒ
ËÈËa dÁ¯Ó .‰¯Èk44- ıeÁaÓ ÔÈa ÌÈÙaÓ ÔÈa , ƒ»≈¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ«

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ ÔÈ„Ú45. ¬«ƒ≈»¿«∆∆À¿»

לשימוש.37) נוח ואינו נפגמה עליו 38)שפתו הדביק
בתוך  טיט הכנסת = [סתימה הסדק. או הנקב במקום טיט
הסדק  במקום הדופן על טיט מריחת אבל והסדק. הנקב

כסתימה]. נידונית שפת 39)אינה על טיט שכבת הוסיף
קיבולו. בית את והגדיל את 40)התנור תיקן שהטיט מפני

והמדובר  טיט. של כתנור נידון הוא הרי הגדילו או התנור
הטיט. הדבקת אחר התנור את שסתימתו 41)כשהסיק כדי

טומאה. לעניין וכיריים תנור תורת התנור על תוריד בטיט
התנור 42) של חומו להורדת גורם וזה דרכו תצא שהאש

ואומר: מדייק [רבינו החום. על שומרת טיט של והסתימה
כמה  שואל ואינו במשנה) גם כתוב (וכן בנקב" יהיה "כמה
אחרונה, משנה בעל למד זה לשון משינוי בסדק. יהיה
כל  - סדק וסתם התנור של אורכו לכל הכוונה שנסדק

שיעורו]. על שאלו לא ולפיכך בשפת 43)שהוא, בליטות
בכירה  והמדובר הקדירה. את עליהן להעמיד כדי הכירה,

שלימה.44)שלימה. בכירה של 45)המדובר כירה
אינו  והמירוח לבישול מספיק חומה שהיא, כמות מתכת

מתכת. ככלי דינה ולפיכך תועלת מוסיף

.Á¯epz46¯‡eˆa ÈeÏz elÙ‡ ,ı¯‡a ¯aÁÓ BÈ‡L «∆≈¿À»»»∆¬ƒ»¿««
¯epz ÌeMÓ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÏÓb‰47:¯Ó‡pL ; «»»¬≈∆»≈ƒ«∆∆¡«
.ÌB˜Ó ÏÎa - Ì‰ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿»»

חרס.46) ובמצב 47)של מלמטה פתוח שהוא פי על אף
ו  ה פרק כלים במשנה כרבנן פסק בו, לאפות אפשר אי זה
לא  אם שאפילו א, קכה, בשבת עולא של המסקנה ולפי
טומאה  מקבל הוא - הקרקע על עומד כשהוא מעולם הוסק

הכתוב. גזירת הוא זה ודבר שהוא, מקום בכל היסק אחר

.Ë˙BÎzÓ ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek48‰˙ÈÙL ˙Èa Ba LiL49 ∆¿≈«»∆≈≈¿ƒ»
‰¯ÈÎk ‡nË˙Ó -50LÈ Ì‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ ÏL ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿ƒ»¿≈∆≈¿ƒƒ≈

.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰˙ÈÙL ˙Èa Ba≈¿ƒ»¿«≈À¿»

ששוליה 48) בקרקע בחפירה המתכות את מתיכים הצורפים
"כור". נקראת זו חפירה בטיט, טוחים שקע 49)ודפנותיה

שבתוכה  מה ולבשל קדירה בו להעמיד כדי הכור, בדופן
"שפיתה", נקראה בישול לצורך כירה על קדירה (העמדת
הגדולה"). הסיר "שפות לח): ד, (מלכיםֿב המקרא מלשון

תנור 50) תורת עליו מוריד אינו מתכת להתכת השימוש
כירה. אותו עושה בישול לצורך השקע אבל וכיריים,

לעמוד  יכול החפירה דפנות על המרוח כשהטיט והמדובר
מקבלת  אינה לעצמה כשהיא החפירה כי עצמו, בפני
הוא  עצמו בפני לעמוד יכול אינו ואם הטיט אלא טומאה
של  תנור בדין י משנה ה פרק שם ראה קרקע. לגבי בטל
אמרו: ט הלכה ו פרק קמא בבא כלים בתוספתא דינאי. בית
בית  פירוש, הצורך". את המשמש אלא טמא "ואינו

טהורה. עצמה והחפירה טומאה מקבל בלבד השפיתה

.ÈÔÈ„iÒ ÏL ÔL·k51ÔÈ‚‚BÊ ÏLÂ52ÔÈ¯ˆBÈ ÏLÂ53- ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈ¯B‰Ë54‰¯et‰ .55ÔÙc dÏ LÈ Ì‡ ,56‰‡nË˙Ó -57. ¿ƒ«¿»ƒ≈»…∆ƒ¿«¿»

לסיד.51) אבנים בו או 52)ששורפים זכוכית כלי עושי
שבהלכה  זכוכית" ["עושי לחלונות. שקופות זגוגיות
עושים  שמהם הגלמיים החומרים את המתיכים הם הקודמת
נעשית  זו ראשונה התכה העזר. וחמרי החול היינו זכוכית,
הפסולת  ושאר העפר את מפרידה והיא בטיט, מוטח בכור
בחום  הזה הגוש מרככים והזוגגים נקי, זכוכית גוש ונשאר
זה  שני חימום הרצוי. לטיפול נוח נעשה שהוא עד גבוה

מוטח. בלתי בתנור חרס.53)עושים כלי עושי
בטיט.54) טוחים שאינם בצידו,55)מפני שפתחו תנור

את  ומעמידים הפת את ומדביקים שלנו תנורים כמו
התלמוד  שבתקופת וכירות [בתנורים הקרקע. על הקדירות
הקדירות  את ושופתים דפנותיהם על הפת את מדביקים היו
לכך]. מיוחדות בליטות על או פיהם על למעלה

על 56) עומד עבה דופן רבינו ומפרש "לבזבז", במשנה:
מעמידים  זה דופן ועל הפורנא של גגה על  או השוליים

פת. ומדביקים שפורנא 57)קדירות אמרו שם בתוספתא
רבי  הקרקע. עם לשמש אלא נעשית שלא "מפני טהורה
= (לבזבז ליזבז לה יש אם גמליאל: רבן בשם אומר מאיר
לבזבז  בלי פורנא טמאה".פירוש נמוך) דופן - מסגרת
ולא  בקרקע היינו בשוליה שמשתמשים מפני טהורה,
ואפשר  דופן לה יש שאם מאיר, רבי ואומר עצמה, בפורנא
להשתמש  מבלי הפת ואת הקדירות את עליו להעמיד
רבינו  פסק דבריו על חולק שאין ומפני טמא. - בקרקע

כמותו.

.‡È‰OÚ Ì‡ :¯epz Ô‡OÚÂ BÊÏ BÊ Ô¯aÁL ÌÈ·‡¬»ƒ∆ƒ¿»»«¬»»«ƒ»»
‰ÏÙË BÏ58ÏÎÏ ¯ep˙k ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ ¿≈»ƒƒ¿ƒƒ«¬≈∆¿«¿»

B¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙Óe ¯·c59- „·Ïa ıeÁaÓ BÏÙË Ì‡Â ; »»ƒ¿«≈≈¬ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
Ë˙ÓÚbÓa ‡n60¯ÈÂ‡a ‡ÏÂ61¯ep˙Ï ÌÈ·‡ ¯aÁ . ƒ¿«≈¿«»¿…»¬ƒƒ≈¬»ƒ¿«

¯epz‰ ÌÚ ˙B‡nË˙Ó - BÊÏ BÊ Ô¯aÁ ‡ÏÂ62BÊ Ô¯aÁ . ¿…ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»
ı¯‡a ¯ÙÁ .‰¯ÈËk Ô‰ È¯‰ - ¯epzÏ Ô¯aÁ ‡ÏÂ BÊÏ»¿…ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ»»«»»∆

¯B‰Ë - ‰¯ÈË ‰OÚÂ63‰¯Èk‰ ˙¯ÈËÂ .64¯B‰Ë -65. ¿»»ƒ»»¿ƒ««ƒ»»

טיט.58) כירה 59)של או "תנור למדנו: ו בהלכה למעלה
טיט  של שהטפילה כאן ומלמדנו לעולם" טהורין אבן של

חרס. של תנור תורת עליו בפנים 60)מורידה שרץ נגע אם
נטמא. - חרס 61)התנור שכלי פעמים, כמה כבר נתבאר

הכלי  לאוויר טומאה נכנסה אם פירוש, מאווירו, מטמא
של  תנור אולם בדופנותיו, נגעה שלא פי על אף נטמא,
שתיגע  עד טומאה מקבל אינו בטיט מבחוץ שטחוהו אבנים
כלים  במשנה מצאנו לזה דומה דין עצמו. בכלי הטומאה
שבכירה. הנר ובית התבלין ובית הפך בית גבי ג ה, פרק
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חיבור  אינם התורה שמן מפני נימקוהו, ב מח, ובשבת
היכר, לשם בטומאתם הקילו חכמים, מגזירת אלא לטומאה
בטומאה  שיתטמאו וקדשים תרומה וישרפו יטעו שלא כדי

כאן. בנידון גם יפה כוחו הנימוק ואותו נטמא 62)זו. אם
ואף  האבנים גם נטמאו - אינם התנור אבנים שכלי פי על

מפני  והטעם, ו). הלכה למעלה (ראה כלל טומאה מקבלים
התנור. לטלטול בהן משתמשים שהרי לתנור כיד שהן

כשהוא 63) אפילו מתטמא אינו קרקע טומאה. מקבלת אינה
הכלים. את כתוב:64)משמש ג ה פרק כלים במשנה שם.

הן  אחת כירה וטירת כירה שעטרת ונראה הכירה". "עטרת
את  בתוכו להעמיד הכירה ראש על קטן בניין היינו (ר"ש)
האש. מן הסרתן אחר התבשיל יצטנן שלא כדי הקדירות,
בראש  ונתון מעוגל שהוא מפני "עטרה", קראו זה לבניין
של  בצידו בנוייה התנור וטירת בפירושו). (רבינו הכירה

טירה 65)התנור. לעשות אדם בני של דרכם שאין מפני
בתנור  כן שאין מה בישולו צורך שאינה מפני או לכירה
בטירה. אותה מניחים הרדייה ואחר פת בו שאופים

לכירה. מחוברת כשאינה והמדובר,

.·ÈÈLe ˙Bi·Á ÈzL66ÔÈÒtÏ‡67‰¯Èk Ô‡OÚL68- ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¬»»ƒ»
¯ÈÂ‡a ÔÈ‡nË˙Ó69ÚbÓ·e70˙Bi·Á ÏL ÔÎB˙Â .71- ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ¿«»¿»∆»ƒ

¯B‰Ë72˙Bi·Á‰ È·ÚÂ .73˙‡ LnLÓ‰ :B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ »»√ƒ∆»ƒ¿ƒ«¿«≈∆
.¯B‰Ë - ˙È·Á‰ CBz ˙‡ LnLÓ‰Â ,‡ÓË - ‰¯Èk‰«ƒ»»≈¿«¿«≈∆∆»ƒ»

שני.66) או גדולות.67)פירוש זו 68)קערות העמידן
על  השעין הקדירות ואת ביניהן אש והדליק מזו רחוק לא

האילפסים. או החביות טומאה 69)דפנות נכנסה אם
שם. הנמצאים האוכלים נטמאו - החביות שבין לאוויר

בתוך 70) מגע אין שהרי מגע, טומאת להשמיענו צריך אינו
חרס, כלי מטמא אינו בגבו ומגע לאוויר, כניסה בלי הכלי
ולא  "במגע בהן: שנאמר הלכות כמה שלמדנו מפני אלא

ובאוויר". "במגע כאן כתב שם 71)באוויר", נכנסה שלא
גב 72)הטומאה. הוא החביות של הפנימי שצידם מפני

מגבו. מטמא אינו חרס וכלי הדפנות.73)התנור עובי

.‚ÈÔÈËetËt ‰LÏL ‰OBÚ‰74ı¯‡a75ËÈËa Ô¯aÁÂ »∆¿»ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¬≈∆∆«¿≈»¬≈¿≈»

ÔÈ¯ÓÒÓ ‰LÏL Ú·˜ .‰¯Èk ÌeMÓ76˙BÈ‰Ï ı¯‡a ƒƒ»»«¿»«¿¿ƒ»»∆ƒ¿
ÔL‡¯a ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL≈¬≈∆∆«¿≈»««ƒ∆»»¿…»
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰¯„w‰ ·LzL ËÈËa ÌB˜Ó77 »¿ƒ∆≈≈«¿≈»¬≈¿»

˙ÎzÓ ÏL ‰¯ÈÎk78ËÈËa ÌÁ¯Ó ‡lL ÌÈ·‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»∆«∆∆¿≈¬»ƒ∆…≈¿»¿ƒ
el‡k ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ‡e‰L∆≈¬≈∆≈»¿«¿À¿»¿ƒ

È‰.Ô·‡ ÏL ‰¯Èk ‡ ƒƒ»∆∆∆

רגליים.74) סגול.75)כעין בצורת הארץ על העמידם
מתכת.76) טומאה.77)של מקבלת אינה
הכלי.78) עיקר הם שהמסמרות

.„ÈÔ¯aÁÂ ‰¯Èk ÌÈ·‡ ÈzL ‰OBÚ‰79- ËÈËa »∆¿≈¬»ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ
d¯aÁ ‡Ï ‰iM‰Â ËÈËa ˙Á‡‰ ˙‡ ¯aÁ .‰‡nË˙Óƒ¿«¿»ƒ≈∆»««¿ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -≈»¿«∆∆À¿»

מפרשים79) [ויש פטפוטים לקרקע. בראשן]. לזו זו חיברן

שלושה, על אלא כירה, תורת שניים על אין קטנים שהם

שתיים. מספיקות רחבות, שהן אבנים אבל

.ÂË‰ÈÏÚ ˙ÙBL ‡e‰L Ô·‡‰80¯epz‰ ÏÚÂ81‰ÈÏÚ , »∆∆∆≈»∆»¿«««»∆»
‰‡ÓË - Átk‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ,‰¯Èk‰ ÏÚÂ82ÏÚÂ ‰ÈÏÚ . ¿««ƒ»»∆»¿««À»¿≈»»∆»¿«

Ï˙k‰83ÚÏq‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ,84‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -85. «…∆»∆»¿««∆«≈»¿«∆∆À¿»

בטיט.המ 80) המחוברת באבן מרוחקת 81)דובר האבן
שניהם. על עומדת והקדירה התנור מן שתי 82)קצת כמו

שלא  משמיענו הקודמת. שבהלכה בטיט שחיברן אבנים
כירה, להיות מצטרפות אבנים שתי שדווקא לומר תטעה

כבר. הקיימת לכירה מצטרפת אינה אבן הבעיר 83)אבל
כשהיא  האבן על הקדירה את והושיב והאבן הכותל בין אש

הכותל. על מתחילת 84)שעונה במקומה קבועה אבן
וכיריים 85)בריאתה. "תנור כתוב: לד) יא, (ויקרא בתורה

לו  יש - נתיצה לו שיש "את כהנים: בתורת ודרשו יותץ"
וסלע  ובכותל טומאה", לו אין - נתיצה לו שאין את טומאה,

נתיצה. דין אין

.ÊËÌÈÁah‰ ˙¯Èk86Ô·‡ „ˆa Ô·‡ Ô˙B ‡e‰L , ƒ«««»ƒ∆≈∆∆¿«∆∆
e‡ÓË ‡Ï - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓË ,ËÈËa ˙B¯aÁÓ ÔlÎÂ¿À»¿À»¿ƒƒ¿»««≈∆…ƒ¿¿

Ôlk87. À»

אבנים 86) הרבה לקרקע לחבר ודרכם מבושל, בשר מוכרי
אבנים. שתי על קדירה כל ומעמידים מזו זו קצת מרוחקות

בה.87) דבוקות שקערות לטבלא דומה וזה

.ÊÈ˙B¯Èk ÈzL Ô‡OÚÂ ËÈËa Ô¯aÁL ÌÈ·‡ LÏL88, »¬»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿≈ƒ
Ô¯aÁL ÔÈa Ú˜¯wÏ Ô¯aÁ ‡ÏÂ BÊÏ BÊ Ô¯aÁL ÔÈa≈∆ƒ¿»»¿…ƒ¿»««¿«≈∆ƒ¿»
È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,BÊÏ BÊ Ô¯aÁ ‡ÏÂ Ú˜¯wa««¿«¿…ƒ¿»»ƒƒ¿»««ƒ¿≈

˙B¯Èk‰89‰¯ÈkÏ ‰pnÓ LnLÓ‰ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ - «ƒ»∆∆»∆¿»ƒ«¿«≈ƒ∆»«ƒ»
‰‡Óh‰90‰Â ,‡ÓË‰¯B‰h‰ ‰¯ÈkÏ ‰pnÓ LnLÓ «¿≈»»≈¿«¿«≈ƒ∆»«ƒ»«¿»

- ‰¯B‰h‰ ‰¯Èk ÏL ‰BˆÈÁ‰ Ô·‡‰ ‰Ïh .¯B‰Ë»ƒ¿»»∆∆«ƒ»∆ƒ»«¿»
‰‡ÓËÏ ‰lk ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰91‰BˆÈÁ‰ ‰Ïh . »¿¿»»∆¿»ƒÀ»¿À¿»ƒ¿»«ƒ»

dlk ˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ ‰¯‰Ë - ‰‡Óh‰ ‰¯Èk ÏL92. ∆ƒ»«¿≈»»¬»»∆∆»∆¿»ƒÀ»
˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :˙BBˆÈÁ‰ ÈzL e‡ÓËƒ¿¿¿≈«ƒƒ»¿»»∆∆»∆¿»ƒ

‰˙ÈÙL È„k BÊ ‰¯ÈÎÏ ‰pnÓ Ô˙B - ‰ÏB„b93dcvÓ ¿»≈ƒ∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒƒ»
Ô‡kÓ ‰˙ÈÙL È„k ‰iM‰ ‰¯ÈkÏÂ94¯‡M‰Â ,95;¯B‰Ë ¿«ƒ»«¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒ»¿«¿»»

‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡Â96:˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰Ïh .‡ÓË Ïk‰ - ¿ƒ»¿»¿«»«…»≈ƒ¿»»∆¿»ƒ
È¯‰ - ‰ÏB„‚ ‰¯BÈ ˙BBˆÈÁ ÌÈzL ÏÚ ˙tLÏ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿…«¿«ƒƒ»¿»¬≈

‰fÓ ¯˙È ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ;‰‡ÓË ‡È‰97¯ÈÊÁ‰ .‰¯B‰Ë - ƒ¿≈»»¿À»ƒ»≈ƒ∆¿»∆¡ƒ
˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡98‰È‰Lk ¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ -99dÁ¯Ó . ∆»∆¿»ƒ¬≈«…»¿∆»»≈¿»

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa100‡e‰Â . ¿ƒ¿«≈À¿»ƒ»¿«»¿
˙‡ ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰p˜ÈqiL∆«ƒ∆»¿»««≈∆¿≈¿«≈»∆»∆

‰ˆÈa‰101. «≈»

לשפות 88) אפשר שהרי ככירה, לאבן אבן שבין ריווח כל
קדירה. לאווירה.89)שם שרץ שנכנס חצי 90)כגון

החבית. עובי בדין י"ב הלכה כלמעלה זמן 91)עובייה, כל
משמשת  האמצעית הרי במקומה הטהורה החיצונה שהאבן
כל  שייכת החיצונה כשניטלת אבל הטהורה הכירה את גם

הטמאה. לכירה את 92)האמצעית משמשת היא כי
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בלבד. קדירה.93)הטהורה שם להעמיד מקום
טמאות.94) אלו שפיתה כדי ושתי השני, מצידה
שפיתה.95) מקומות שני בין באמצע שנשאר החלק
ועוד.96) שפיתות כשתי בה להשעין 97)ואין אפשר ואי

שתיהן. על היורה החיצוניות.98)את שתי בין למקומה
למקומה 99) האבן והחזרת טומאתן, ופקעה נתפרקו הכירות

טו  מביאה חדשה.100)מאה.אינה נתבאר 101)ככירה
שיסיקנה  עד טומאה מקבלת אינה שכירה א, בהלכה למעלה
צריכה  - חדשה ככירה נידונית שזו ומכיוון זה, שיעור כדי

חדשות. לכירות הקבוע בשיעור היסק

.ÁÈÔ·‡Ï CÓÒÂ ,˙‡ÓËÂ ‰¯Èk Ô‡OÚL ÌÈ·‡ ÈzL¿≈¬»ƒ∆¬»»ƒ»¿ƒ¿»¿»«¿∆∆
‰pnÓ BÊ102Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡ BÊÏÂ Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡103 ƒ∆»∆∆««ƒ»¿»∆∆««ƒ»

‰BL‡¯‰ ‰¯Èk‰ È·‡ È˙MÓ Ô·‡ Ïk ÈˆÁ È¯‰ -104 ¬≈¬ƒ»∆∆ƒ¿≈«¿≈«ƒ»»ƒ»
¯B‰Ë Ô·‡‰ ÈˆÁÂ ,‡ÓË105˙B¯B‰h‰ ÌÈzL‰ eÏh . »≈«¬ƒ»∆∆»ƒ¿«¿«ƒ«¿

Ô˙‡ÓËÏ ‰¯Èk ÏL ÌÈzL‰ e¯ÊÁ - CÓqL106. ∆»«»¿«¿«ƒ∆ƒ»¿À¿»»

הכירה.102) כירות 103)מן שלוש כאן ויש בטיט ומירחן
טהורות. החיצונות ושתי טמאה האמצעית חצייה 104)-

כירות 105)החיצון. משמשים החיצוניים שהחצאים מפני
יז. בהלכה שלמעלה האמצעית לדין דומה זה והרי טהורות

שבסוף 106) האמצעית את החזיר לדין דומה זה ואין
לא  שכאן מפני כשהיה, טהור שהכול הקודמת ההלכה
האבנים  שניטלו לפני ואפילו הטמאה, הכירה נותצה
הפנימיות, האבנים מן לגמרי הטומאה פקעה לא החיצוניות
משמשות  כשהן עכשיו, ולפיכך טמאות, נשארו חציין שהרי
אבל  כולן, על טומאה חלה בלבד, הטמאה הכירה את רק
ומהיכן  נטהר, והכול הכירה נותצה הרי אבנים שלוש בדין

החזרתן? אחרי לאבנים טומאה תבוא

.ËÈÒ¯Á ÏL ÔÎec107˙B¯„w‰ Ïeaw ˙Èa BÏ LiL108 »∆∆∆∆≈≈ƒ«¿≈
ıÓ¯‰Â109‰¯Èk ÌeMÓ ¯B‰Ë - BÎB˙a Ôe˙110‡ÓËÂ ¿»∆∆»¿»ƒƒ»¿»≈

- ı¯‡a ¯aÁÓ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»¿À»»»∆
ÌÈÏk‰ ¯‡Lk ¯B‰Ë111Ïa˜Ó BÈ‡ - ·w Ì‡Â , »ƒ¿»«≈ƒ¿ƒƒ«≈¿«≈

Ïea˜ ÈÏÎk ‰‡ÓË112ÔÈ„„v‰ .‰¯ÈÎa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . À¿»ƒ¿ƒƒ«∆≈≈¿ƒ»«¿»ƒ
Ô‰a Ú‚Bp‰ ,BlL113‰¯Èk ÌeMÓ ‡ÓË BÈ‡ -114. ∆«≈«»∆≈»≈ƒƒ»

BlL ·Á¯‰115‡nË˙Ó - ÏeMa ˙ÚLa ÂÈÏÚ ÔÈ·LBiL »««∆∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒƒ¿«≈
‰ÙBk‰ ÔÎÂ .ÔÎec‰ ‡ÓË Ì‡116Ïq‰ ˙‡117‰·e ƒƒ¿»«»¿≈«∆∆««»»

dab ÏÚ ‰¯Èk118BÊ È¯‰ -119ÈÏk ÌeMÓ ‰‡ÓË ƒ»««»¬≈¿≈»ƒ¿ƒ
ıÚ120‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ CÎÈÙÏ .‰¯Èk ÌeMÓ ‡Ï , ≈…ƒƒ»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»

.‰¯ÈÎk d¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»

אורך 107) לא ארוך, מרובע תמונת מחרס עושים "היו
מתוכו  חלול והוא וגג), דפנות לו יש (פירוש, וגובה ורוחב

נק  נקוב העליון וימלא ושטחו השני לפני אחד עגולים בים
כלים  יעמיד (פירוש, בראשה כלים וירכיב החם באפר מתוכו
הן". אחת ודוכן ודכון דכון, וייקרא שבגגו) הנקבים גבי על
באופן, הכירה ליד אותו ומעמידים דפנות שלושה שלדוכן

רביעי. דופן לו משמש הכירה את 108)שדופן מעמידים
חומן. שיישמר כדי שבגגו, בנקבים אפר 109)הקדירות

לוחשות. גחלים קצת בו שמעורבות נידון 110)חם אינו
טומאה. קבלת לעניין שחידשה 111)ככירה הוא חידוש

מחוברים  שהם פי על אף שייטמאו וכיריים, בתנור תורה
שא  מה כלים.לקרקע, בשאר כן כשיעור 112)ין ניקב שאם

טומאה. מקבלת נקובה כירה אבל טומאה, מקבל אינו הקבוע
בהם.113) טומאה נגעה קיבול 114)אם כלי משום אלא

לקרקע. מחובר רחב 115)כשאינו יותר שטח הדוכן, של
הבישול. בעת בו וישבו אליו מחובר על 116)ממנו הופכו

למעלה. ושוליו ככלי 117)פניו ודינו עצים מענפי קלוע
כן.118)עץ. כאן גם לגרוס רצוי גביו". "על במשנה:

(משנה 119) זה" "הרי ולכתוב לתקן יש ולכן לסל, הכוונה
אומרים 120)אחרונה). אנו ואין טומאה בו נגעה אם

משום  מיטמאה עצמה הכירה אבל כירה, לגבי בטל שהסל
כל  אין כי אחרונה). (משנה לתוכה טומאה נכנסה אם כירה

הסל. לגבי שתיבטל לדבר, נימוק

á"ôùú'ä ïåéñ à"é éùéù íåé

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שיריו 1) והקטן טפחים ארבעה שיריו גדול שתנור יבאר

שנטמא תנור לבישול. או לאפייה שעשאו הכופח ולא רובו.
וטהורה  שנידה תנור אותו. מטהרים כיצד לכתתו רצה
ויורת  האומן מבית מחותך שבא תנור טהור. והוא אופות
שראוי  והדבר בזה. זה ודבקם חרס שברי המביא הערביים.
שנחלקה  וכירה חציו עד עפר בו שנתן תנור הסדקים. לחבר
שנפחתו  בתים בעלי של הקלתות לרוחבה. או לאורכה

קרקעותיהן.

.‡¯epz2- ÔËw‰Â ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÂÈ¯ÈL - ÏB„b «»¿»»«¿»»¿»ƒ¿«»»
¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .Ba¯ ÂÈ¯ÈL3‰Úa¯‡ ÏB„ba4 ¿»»À≈«ƒƒ¿««»«¿»»

ÔËw·e5‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba¯6BÈ‡ - Ô‡kÓ ˙BÁt ; «»»À¿«≈À¿»»ƒ»≈
Ba ¯iML „Ú Bˆ˙Â ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈ƒƒ¿»¿¿»«∆ƒ≈

¯‡Ó ˙BÁt¯B‰Ë - ÔËwa ·¯Ó ˙BÁt B‡ ÏB„ba ‰Úa7. »≈«¿»»«»»≈…«»»»
.B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÔËwa ·¯ B‡ ‰Úa¯‡ Ba ¯‡Lƒ¿««¿»»…«»»¬«ƒ¿À¿»

‰¯Èk‰Â8˙BÚaˆ‡ LÏL ‰È¯ÈL -9e‰‡OÚL Átk‰ . ¿«ƒ»¿»∆»»∆¿»«À»∆¬»»
‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï10. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

מ"א.2) פ"ה ונשאר".3)כלים "נשבר שצ"ל נראה
ה"ב.5)בגבהו.4) פט"ו למעלה שראוי 6)ראה מפני

למלאכתו. עדיין למנוע 7)הוא רק לא מועילה כזו שבירה
טומאה. להפקיע גם אלא טומאה, מ"ב.8)קבלת שם

בפחות 9) למלאכתו ראוי אינו לחם, לאפיית שמלאכתו תנור
לבישול, בה שמשתמשים כירה, אבל טפחים. מארבעה

אצבעות. שלוש של גובה ה"ב.10)מספיק פט"ו ראה

.·‡ÓËpL ¯epz11B˙zÎÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ12ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk , «∆ƒ¿»¿…»»¿«¿≈«¿«¬ƒ
B˜ÏBÁ ?B˙B‡13¯¯B‚Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ14˙‡ ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆

‰ÏÙh‰15Ô‰Ó Ò¯Á Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈÒ¯Á‰ ÏÚL «¿≈»∆««¬»ƒ«∆ƒ¿»»∆∆≈∆
ÂÈab ÏÚ ËÈË ‡Ïa ı¯‡‰ ÏÚ „ÓBÚ16,ÌÈLÏ B˜lÁ . ≈«»»∆¿…ƒ««»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÏB„b‰ - ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡17.¯B‰Ë ÔËw‰Â ∆»»¿∆»»»«»»≈¿«»»»

‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ‰ÂLa ÌÈLÏ B˜lÁ18È‡L ÈÙÏ , ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»≈∆»≈¿ƒ∆ƒ
ÔeÎÏ ¯LÙ‡19ÔÙc dÏ LiL Ò¯Á ÏL ‡Ï·Ë Ï·‡ . ∆¿»¿«≈¬»«¿»∆∆∆∆≈»…∆

‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL20ÏB„b „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»»∆»»
b‰ - ÔË˜ „Á‡Â.‡ÓË ÏB„ ¿∆»»»«»»≈
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ריי milk zekld - dxdh xtq - oeiq `"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מ"ז.11) לרסיסים.12)שם מלמעלה 13)לשברו
וגורד.14)למטה. על 15)צ"ל שמירחה טיט שכבת

לאפייה. היסקו ולפני בכבשן צירופו אחר מבחוץ, התנור
לא 16) שאם החתכים, שבמקום לטפילה שהכוונה נראה

כשהיא  ומיטמאה שלימה, טיט של הטפילה הרי הסירה
ה  את גם חתך אם אבל עצמה, בפני לעמוד טפילה יכולה

עדיפה  אינה הטיט שכבת כי טהור, הכל - חלקים לשלושה
עצמו. הכלי.17)מהתנור רוב שהוא 'תורת 18)מפני

ה"ג. פ"י שמיני פרשת חלקים 19)כהנים' לשני לחלק
לצמצם"). אפשר "אי הגמרא: (בלשון בהחלט שווים

ופסק 20) פי"ב, כלים במשנה וחכמים גמליאל רבן מחלוקת
מפרש  ורבינו "טבלא", סתם כתוב במשנה כרבים.
בין  ההבדל של טעמו ביאר ולא חרס, של בטבלא שהמדובר
שם  טוב' יום [ב'תוספות השלמות). (ראה לטבלא תנור
דבריו  אולם בצמצום. לחלק יותר קל שטבלא לומר, מצדד
חרס, כלי "שאני ב) יז, (בכורות שאמרו למה מנוגדים
כמו  חלק אינו החתך מקום פירוש, גומות". בו ויש הואיל
ולפיכך  ושקיעות, בליטות בו יש אלא מתכת, או עץ בכלי
שקיעות  יש שבורה בטבלא גם והרי לצמצם, אפשר אי
שנחלקה  שטבלא מפרש, ישראל ובתפארת ובליטות.
שאיֿ ומפני צידיה, מכל לבזבז לה אין מדרבנן, טומאתה
הגדול, הוא שמא חלק, בכל להסתפק יש לצמצם אפשר

טהור. - דרבנן טומאה וספק

.‚¯epz21B˜lÁL22- ÌÈLk ÏB„b „Á‡Â ‰LÏLÏ «∆ƒ¿ƒ¿»¿∆»»ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÏB„b‰23BÎ˙Á .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈpËw‰ ÌÈM‰Â , «»»≈¿«¿«ƒ«¿«ƒ¿ƒ¬»

˙BÈÏÁ24BaÁ¯Ï25‡ÈÏÁÂ ‡ÈÏÁ Ïk d·‚ ‰È‰ Ì‡ , À¿¿»¿ƒ»»…«»À¿»¿À¿»
¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt26˙BÈÏÁ‰ ¯cÒÂ ¯ÊÁ . »≈«¿»»¿»ƒ»»«¿ƒ≈«À¿

¯epz B¯ÈÊÁ‰Â ËÈËa Ì‰ÈÏÚ ÁÈ¯Ó‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ««≈¿ƒ¿ƒ«¬≈∆¿ƒ¿∆¡ƒ«
¯Á‡ ¯epz ‰OÚL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‰È‰Lk27BÈ‡Â , ¿∆»»¬≈∆¿∆»»««≈¿≈

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó28ep˜ÈqiL ‡e‰Â . ¿«≈À¿»∆»ƒ»¿«»¿∆«ƒ∆
BÁ¯nL ¯Á‡ ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k29epnÓ ˜ÈÁ¯‰ . ¿≈∆¡À¿»ƒ««∆≈¿ƒ¿ƒƒ∆

‰ÏÙh‰ ˙‡30ÔÈ·e ˙BÈÏÁ‰ ÔÈa ˙B¯B¯ˆ B‡ ÏBÁ Ô˙Â ∆«¿≈»¿»«¿≈«À¿≈
‰ÏÙh‰31ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -32e‰ÊÂ . «¿≈»≈¿«≈À¿»¿»¿∆

.¯B‰Ë ‡e‰Â Ba ˙BÙB‡ ‰¯B‰h‰Â ‰cp‰ :e¯Ó‡L∆»¿«ƒ»¿«¿»¿»
Ba ‰˙È‰33- ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ da LiL ˙Á‡ ‡ÈÏÁ »¿»À¿»««∆≈»«¿»»¿»ƒ

¯ÈÂ‡a ‰‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÚbÓa ‰‡nË˙Ó ‡È‰34¯‡Le , ƒƒ¿«¿»¿«»¿…ƒ¿«¿»»¬ƒ¿»
.˙B¯B‰Ë ˙BÈÏÁ‰«À¿¿

מ"ז.22)טמא.21) פ"ה גדול 23)כלים הוא אם ודווקא
גם  - יותר גדולים ביחד השניים אם אבל האחרים, כשניים

טהור. מ"ח.24)הגדול תנורים 25)שם כמה כאן ויש
טהורים 26)נמוכים. גדול תנור ששיירי א, בהלכה נתבאר

טפחים. מארבעה פחותים הם חדש 27)אם כתנור דינו
כלי. מתורת בטל הראשון התנור כי אבל 28)לגמרי,

חוזרת. ואינה פקעה הראשונה בהתאם 29)הטומאה
חדש. תנור גבי א בהלכה למעלה הטיט.30)להאמור את

תבנית  עשה אלא עצמו, התנור דופן על הטיט את מרח לא
התנור  בין מפסיק ואויר החתוך, התנור סביב מטיט תנור

הטיט. ובין ומתוך 31)הישן שביניהם, הרווח את ומילא
אחד. לכלי נתחברו נתחברו 32)כך לא שהחוליות מפני

ה"ח.33)בטיט. פ"ד ב"ק שם גירסת 34)תוספתא
'סדרי  בעל גורס וכן ובאוויר", במגע "מטמאית שם הגר"א
ולא  כאן, שכתב כמו גורס - כנראה - רבינו אולם טהרות'.
שיעור  בעצמה בה כשיש באוויר מיטמאית אינה למה נתברר
מה  ושאל כן, גם שתמה במשנתנו, ר"ש [ראה גדול. תנור

יישוב]. מצא ולא לאוויר, מגע בין

.„¯epz35CzÁÓ ‡aL36BÏ ‰OÚÂ Ôn‡‰ ˙ÈaÓ «∆»¿À»ƒ≈»À»¿»»
ÔÈÎBÓÒ37ÂÈÏÚ Ì˙e „Á‡k ˙BÈ‰Ï B˙B‡ ÔÈˆa˜nL »ƒ∆¿«¿ƒƒ¿¿∆»¿»»»»

¯B‰Ë ‡e‰Â38‡ÓËÂ39B˙B‡ ÔÈÎÓBq‰ ˙‡ ¯ÈÒiLk - ¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ∆«¿ƒ
¯‰ËÈ40¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ô¯ÈÊÁ‰ elÙ‡Â .41BÁ¯Ó . ƒ¿««¬ƒ∆¡ƒ»¬≈»≈¿

‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa,B˜Èq‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .‡a‰Ï ‰ ¿ƒ¿«≈À¿»¿«»¿≈»ƒ¿«ƒ
˜q‰ ¯·kL42. ∆¿»À«

ט.35) פ"ה, שם כמו 37)לארכו.36)משנה חישוקים
עץ. של חביות דפי את שמחברים עודנו 38)אלה התנור

עליהם  שנתן לפני בטומאה חלקיו נגעו אם אפילו טהור,
החישוקים. לשם 39)את מתחילה עשהו שהאומן מפני

אףֿעלֿפי  טומאה מקבל זה הרי בחישוקים, שיחברוהו כך
ובעל  אחת, מחתיכה שנעשה תנור אבל בטיט. מירחו שלא
את  שימרח עד טומאה מקבל אינו לארכו, חתכו הבית

ג. בהלכה כמבואר בטיט, החישוקים 40)חלקיו הסרת
התנור. נתיצת אלא 41)היא עוד ולא טומאתו, חזרה לא

כי  בטיט, שימרחנו ולהבא מכאן טומאה מקבל שאינו
הראשונה  בפעם שלם כתנור לדונו מועילים החישוקים
ונותץ  שהסירם אחר אבל האומן. מבית כשבאו בלבד
דינו  שנתבאר הבית, בעל שחילקו כתנור הוא הרי התנור,

ג. ומירחהו 42)בהלכה הבית בעל לחילקו דומה ואינו
מפני  והטעם, חדש. היסק שצריך בה"ג שאמרנו בטיט,
נשתנה  ולא דפים דפים עשוי כשהוא האומן ע"י שהוסק

בגופם. כלום

.‰BÎ˙ÁL ¯epz43‡ÈÏÁÏ ‡ÈÏÁ ÔÈa ÏBÁ Ô˙Â ˙BÈÏÁ «∆¬»À¿¿»«≈À¿»¿À¿»
Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓ Ïk‰ ÏÚ ËÈËa ÁËÂ¿»¿ƒ««…ƒ«¬≈∆¿«≈

‰‡ÓË44. À¿»

י.43) משנה החוליות 44)שם וכל לרחבו, נחתך אפילו
ומטהר  אליעזר ר' חולק במשנה טפחים. מארבעה פחותות
מועיל. המירוח אין החוליות, בין מפסיק שהחול מפני
המחלוקת  על באריכות מסופר א נט, מציעא [בבבא
היו  שתוצאותיה זו, בבעיא בביתֿהמדרש שפרצה העצומה

מאוד. חמורות

.ÂÌÈi·¯Ú‰ ˙¯BÈ45ÁËÂ ı¯‡a ¯ÙBÁ ‡e‰L , «»«¿ƒƒ∆≈»»∆¿»
ËÈËa46Ïa˜Ó - BÓˆÚ ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ : ¿ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈«¿¿«≈

‰‡ÓË47¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,48. À¿»¿ƒ»»

הבור.46)שם.45) כותלי טומאה 47)את נגעה אם
טומאה.48)בטיט. מקבלת אינה באדמה חפירה

.Ê‡È·n‰49,¯epz Ô‡OÚÂ ‰Êa ‰Ê Ô˜a„Â Ò¯Á È¯·L «≈ƒƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»∆»∆«¬»»«
‰Ê È¯‰ - B˜Èq‰Â ıeÁaÓe ˙ÈaÓ ‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ¿»»¿≈»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ¬≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»««ƒ∆≈¿»∆»≈∆

¯eÚMk50. «ƒ
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ה"א.49) פ"ג שם למדנו,50)תוספתא ג בהלכה למעלה,
אותם  את דיבק מכאן ולאחר חלקים, לכמה תנור חילק שאם
וכאן  טומאה. מקבלים - בטיט ומירחם עצמם החלקים
היו  שלא חרס שברי נטל שאפילו ומשמיענו, רבינו מוסיף

שלם. כתנור דינם - ומירחם ודיבקם מעולם מחוברים

.ÁÒht51BÏÊ¯wL52‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚÂ ƒ»∆ƒ¿¿«¬»»«¿»»¿≈»
¯eÚMk ÂÈ˙BÙc ÏÚ Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁÓ53- ƒ««ƒ∆¿«≈«»¿»«ƒ

¯‰hL Ò¯Á ÈÏkL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰54‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ - ¬≈∆»∆¿ƒ∆∆∆»«≈À¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ55 ¿»∆»ƒ≈¬»»«¿»»¿≈»

ıeÁaÓe ˙ÈaÓ56. ƒ«ƒƒ«

ה"ח).51) פ"ד (שם חרס של גדולה שברו 52)חבית
כמו  פיטס הגג. ואת השוליים את חתך פירוש, (הגר"א),
והגג. השוליים שבר אם אלא לאפיה מתאים אינו שהוא,

להכניס 53) ואפשר מבפנים, שקערורים הם הפיטס דפנות
הי"ג. בפי"ח לקמן האמור כשיעור משקין שהיה 54)בהם

לכך. ראוי בלתי ונעשה ונשבר טומאה, לקבל ראוי
בכבשן.55) וצירפו טיט שכבת עליו וכלי 56)הדביק

חרס  כלי ששברי יתבאר, ה"י בפי"ח [לקמן לכאן. בא חדש
אינם  הפיטס דפנות ולמה מקבלים, הם אם טומאה מקבלים
וכולו  וגגו שוליו שניטלו שהפיטס נראה, טומאה? מקבלים
הדבר, תמוה אולם לקבלה. בו להשתמש איֿאפשר שלם,
כדי  ויישאר יישברו ואם שלמים, כשדופנותיו מיטמא שאינו
בדופנותיו  קיבול בית כשיש הכוונה ואולי ייטמא. - לקבלה
נעשה  שלא מפני טומאה מקבל אינו ואעפ"כ מבחוץ,

לקבלה].

.Ë¯epz57ÔÈ˜„Ò ÏL58„Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÙË ‰OÚL «∆¿»ƒ∆»»¿≈»¿»∆»
„Á‡Â59‰l‚Ó ÔÈ˜„q‰ ÌB˜Óe60Ïa˜Ó BÈ‡ - ¿∆»¿«¿»ƒ¿À∆≈¿«≈
‰‡ÓË61ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ B‡ ËÈË Ô˙ .62ÔÈ˜„q‰ Èab ÏÚ À¿»»«ƒƒƒ¿ƒ««≈«¿»ƒ

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ -63˙ÈÒ¯Á Ô‰ÈÏÚ Ô˙ .64˙ÙÊ B‡ ¬≈∆ƒ¿«≈»«¬≈∆«¿ƒ∆∆
‰Ê .¯B‰Ë - ÌÈÏÏ‚ B‡ ˜ˆa ,ÌÈ¯ÓLe ‰ÂÚL ,˙È¯Ù‚Â¿»¿ƒ«¬»¿»ƒ»≈¿»ƒ»∆
˙‡ ¯aÁÓ BÈ‡ - ¯epz epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ¯·c :ÏÏk‰«¿»»»∆≈ƒƒ∆«≈¿«≈∆

.ÔÈ˜„q‰«¿»ƒ

ה"ז.57) זו 58)שם מחוברות חרס מחתיכות העשוי תנור
החתיכות. בין סדקים ונשארו כל 59)לזו, על טיט מרח

וחתיכה. הסדקים.60)חתיכה מקום על מרח לא
מודבקים.61) אינם התנור שחלקי גבס.62)מפני
החרסים.63) על מירח שלא כתוש 64)אףֿעלֿפי חרס

אולם  מ"ב, פ"י לכלים בפירושו (רבינו במים שנילוש
ידוע  והוא האדמה, "טיט כתב: מ"ד פ"ח לשבת בפירושו

הרופאים"). אצל

.È˜„Ò65˙ÈÂÊ ÈtÏk B˙pL ¯epz66ÔÓ ËÈËa Á¯Óe ∆∆«∆¿»¿«≈»ƒ≈«¿ƒƒ
v‰ÔÈ„„67¯B‰Ë -68. «¿»ƒ»

נוגע 66)שם.65) והוא הבית, בזווית התנור את העמיד
הקירות  שבין בחלול נמצא שהסדק באופן הקירות בשני

לתוספתא). הגר"א (ביאור שדופנות 67)והתנור במקום
הבית. בקירות נוגעים שהמירוח 68)התנור אףֿעלֿפי

יתפרק. שלא התנור את ומעמיד מחזק

.‡ÈÛc69˙ÈÂÊa B˙pL ¯epz ÏL70Ba ‰ÙB‡ ˙BÈ‰Ï71 «∆«∆¿»¿»ƒƒ¿∆
·¯ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë -72.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯epz »¿ƒ≈…«¿«≈À¿»

המבואר 70)שם.69) באופן הבית, בזווית אותו העמיד
הקודמת. הדף 71)בהלכה שבין הפנוי במקום להסיק

בדף.72)והקירות. פת להדביק

.·È¯epz73‡ÓË Ì‡ :BÈˆÁ „Ú ¯ÙÚ Ba Ô˙pL «∆»«»»«∆¿ƒƒ¿»
‡Ó„·Ïa B¯ÈÂ74¯ÙÚÓ ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡ - ≈¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈∆»≈»»

‰ÏÚÓÏe75Ba ‰‡ÓË ‰Ú‚Â ÚbÓa ‡ÓË Ì‡Â ; ¿«¿»¿ƒƒ¿»¿«»¿»¿»À¿»
BÎBzÓ76‰hÓÏe ¯ÙÚÓ Û‡ Blk ‡ÓË -77. ƒƒ¿»À«≈»»¿«»

ו.73) פ"ה, כלים נגע 74)משנה ולא באווירו נתלה שרץ
מן 75)בתנור. למעלה בתנור הנמצאים ומשקין אוכלין

נטמאו  לא העפר בתוך הטמונים אבל מתטמאים, העפר
למשנה). בפירושו לנגע 76)(רבינו הכוונה אם נתבאר לא

בתוכו  נגע אם אפילו או בלבד העפר מן למעלה בתוכו
העפר. מן שכל 77)למטה רבינו, כותב ה"ה בפי"ז לקמן

באוויר  ולא במגע מטמאים חרס בכלי בהם שנאמר הדברים
כדי  בטומאתם, הקילו ולפיכך חכמים, מגזירת טומאתם -
אמנם  שם זו. טומאה על וקדשים תרומה ישרפו שלא
ויוצא  לכאן. משם ללמוד יש אבל חיבור, בענין המדובר
שהעפר  הכלי חלק את העפר ביטל רבינו שלדעת מזה,
חכמים  אלא כלל, התורה מן טומאה מקבל ואינו בתוכו,
"מעפר  כתוב: [במשנתנו האוויר. על ולא המגע על גזרו
ומפרש  באוויר". מטמא ולמעלן מעפר במגע, מטמא ולמטן
העפר. בתוך הנמצאים הדברים היינו ולמטן", "מעפר רבינו,
העפר. מן למעלה שנמצא מה פירושו ולמעלן", "ומעפר
נמצא  שהשרץ היינו ולמטן", "מעפר מפרש: רבה ובאליהו
לא  ואם התנור, כל נטמא - התנור בשולי ונגע ולמטן מעפר
השרץ  פירושו ולמעלן", "ומעפר כלל; מטמא אינו נגע
מקשה, הוא אגב, הכלי. כל מטמא - הפנוי באוויר נמצא
לפני  השרץ לתוכו כשנכנס מאווירו נטמא התנור הלא
בתוך  נמצא כשהשרץ שהמדובר, ותירץ, לעפר? שהגיע
את  שם שהעמידו לפני הקרקע על מוטל שהיה העפר,
ראה  שוליים). היו לא שלהם שלתנורים כבר (נתבאר התנור

ישראל]. תפארת

.‚È‰¯Èk‰78˙˙ÈÙL ÌB˜Ó -79Átk‰Â ;˙B¯„˜ ÈzL «ƒ»¿¿ƒ«¿≈¿≈¿«À»
‰˜ÏÁpL ‰¯Èk ,CÎÈÙÏ .˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó -¿¿ƒ«¿≈»««¿ƒ»ƒ»∆∆¿¿»

dk¯‡Ï80daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë -81.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú - ¿»¿»¿»¿»¿»¬«ƒ¿«∆∆À¿»
¯B‰Ë - BaÁ¯Ï ÔÈa Bk¯‡Ï ÔÈa ,˜ÏÁpL Átk‰82. «À»∆∆¡«≈¿»¿≈¿»¿»

מ"ג.78) פ"ז נקראת 79)שם הכירה על קדירה העמדת
לח). ד, (מלכיםֿב, הגדולה" הסיר "שפות מלשון שפיתה,

ראוייה 80) הכירה ואין השפיתה, מקומות שני ונחלקו
שלמים 81)למלאכתה. נשארו השפיתה מקומות ושני

לזה. זה מחוברים שאינם כל 82)אלא נשאר שלא משום
קדירה. לשפיתת שהוא מקום

.„È˙e˙lw‰83:d˙ÈÚ˜¯˜ ‰˙ÁÙpL ÌÈza ÈÏÚa ÏL ««»∆«¬≈»ƒ∆ƒ¿¬»«¿»ƒ»
È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ˙Át‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»…∆«¿»»ƒ¿»¿»ƒ¬≈
- ‰hÓlÓ ˙Áta ˜ÈqÈ Ì‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»∆ƒ«ƒ«¿»ƒ¿«»
‰LÏL ˜ÓÚ ˙Át‰ ‰È‰ .‰ÏÚÓÏÓ ‰¯„w‰ ÏMa˙zƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿«¿»»»«¿»»…¿»
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ריג milk zekld - dxdh xtq - oeiq a"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

L‡‰ È¯‰L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ¯˙È B‡84‰˜BÁ¯ »≈≈»¿«∆∆À¿»∆¬≈»≈¿»
Èt ÏÚ ¯B¯ˆ B‡ Ô·‡ Ô˙ .‰ÏLa dÈ‡Â ‰¯„w‰ ÔÓƒ«¿≈»¿≈»¿≈»»«∆∆¿«ƒ

˙Át‰85d˙¯‰Ëa ‡È‰ ÔÈ„Ú -86- ËÈËa BÁ¯Ó . «¿»¬«ƒƒ¿»√»»≈¿¿ƒ
˙Ïa˜Óe ‰¯Èk‰ Ú˜¯˜ Ô·‡‰ ˙OÚ87Ô‡kÓ ‰‡ÓË «¬»»∆∆«¿««ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»

.‡a‰Ïe¿«»

הכירה.83) את עליו שמעמידים חרס של בסיס
הפחת.84) בקרקעית על 85)הנמצאת  להסיק ואפשר

לקדירה. האש ותגיע אינם 86)האבן והצרור שהאבן מפני
הכירה. הכירה.87)קרקעית

á"ôùú'ä ïåéñ á"é ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
בעלי 1) של תנור מוסף ככלים. הן אם הכלים ידות יבאר

גבוהה  שהיא בזמן הכירה חצר נחתומים. של או בתים
וכו'. אצבעות שלוש

.‡ÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk2‡ÓË Ì‡Â ,ÌÈÏkk Ô‰ È¯‰ - »¿«≈ƒ¬≈≈«≈ƒ¿ƒƒ¿»
dÏ CÈ¯v‰ B„È ‰‡ÓË - ÈÏk‰3BLÈÓL˙a4ÔÈ‡LÂ ; «¿ƒƒ¿¿»»«»ƒ»¿«¿ƒ¿∆≈

¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - dÏ CÈ¯ˆ5Ô·‡‰ ,CÎÈÙÏ .6 »ƒ»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»∆∆
˙BÚaˆ‡ LÏL ‰¯Èk‰ ÔÓe ÁÙË ¯epz‰ ÔÓ ˙‡ˆBi‰«≈ƒ««∆«ƒ«ƒ»»∆¿»

¯eaÁ -7ÌÈ·‡ e‡ÓË - ‰¯Èk‰Â ¯epz‰ ‡ÓË Ì‡Â , ƒ¿ƒƒ¿»««¿«ƒ»ƒ¿¿¬»ƒ
.e‡ÓË - el‡ ÌÈ·‡a ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Â .el‡≈»√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»¬»ƒ≈ƒ¿¿
LÏLÏ ıeÁa B‡ ¯epz ÏL ÁÙËÏ ıeÁa eÚ‚ Ì‡Â¿ƒ»¿¿¿∆«∆«¿¿»

ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯Èk ÏL ˙BÚaˆ‡8. ∆¿»∆ƒ»¿ƒ

לצורך 2) הכלי את משמש והוא לכלי המחובר דבר כל
הכלי. יד נקרא – לה.3)מלאכתו צריך שהכלי

לח):4) יא, (ויקרא הכתוב מן זה למדו - א קיח, בחולין
טומאת  הל' (ראה שבצרכיכם לכל – לכם" הוא "טמא

פ"ה). זה.5)אוכלין בפרק מ"ב.6)לקמן פ"ה כלים
והכירה.7) התנור מן כחלק האבן 8)נידונות חלק

מן  אצבעות משלש יותר או התנור מן מטפח יותר המרוחק
מוסיף  אינו זה שחלק מפני עמהם, מתטמא אינו הבירה,

להם. יד אינו – והכירה התנור תשמיש לצורך כלום

.·Átk‰9B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï e‰‡OÚ :10;¯ep˙k «À»¬»»«¬ƒ»ƒ¿«
.‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï e‰‡OÚ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

הי"ג.9) פט"ז למעלה שלו.10)ראה היד שיעור

.‚¯epz‰ ÛÒeÓ11¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏL12ÏLÂ ; «««∆«¬≈»ƒ»¿∆
ÂÈÏÚ CÓBqL ÈtÓ ,¯epz‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË - ÔÈÓBzÁ«¿ƒ»≈¿À¿«««ƒ¿≈∆≈»»

„etM‰ ˙‡13ÌÈ˙ÈÊ È˜ÏBL ÏL ‰¯BÈ ÛÒeÓ :Ba ‡ˆBik . ∆«««≈«»∆¿≈≈ƒ
‡ÓË -14¯B‰Ë - ÌÈÚaˆ ÏLÂ ,15. »≈¿∆«»ƒ»

שפת 11) על טיט שיכבת מוסיפים לפעמים מ"ה. שם
"מוסף  זו שיכבה חומו. וישמור להגביהו כדי התנור,

שמה. האפייה,12)התנור" למלאכת עוזר אינו זה מוסף
עצמו. התנור של גבהו מספיק כלל שצולים 13)ובדרך

עליו  משעין למכירה בתנור בשר הצולה והנחתום בשר, בו
נידון  ולפיכך שעליו, הבשר יצטנן שלא כדי השפוד, את

למלאכתו. היורה,14)כצריך במוסף גם להשתמש דרכם

לבשל. זיתים הרבה להם נזהרים 15)כשיש צבעים
עלֿידיֿזה. מתקלקל שהצבע מפני במוסף, מלהשתמש

.„˙¯ËÚ16‰¯Èk‰17‰¯B‰Ë -18‡e‰Â ,¯epz‰ ˙¯ÈËÂ . ¬∆∆«ƒ»¿»¿ƒ«««¿
˙Úa ˙t‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL Bcˆa Èea‰ ÌB˜n‰«»«»¿ƒ∆«ƒƒ∆««¿≈
‰‡ÓË - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa :d˙i„¿̄ƒ»»ƒ¿«∆ƒ¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»

¯epz‰ ˙‡ÓËa19- ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ; ¿À¿«««»≈«¿»»¿»ƒ
‰¯B‰Ë20BÏ ¯eaÁ dÈ‡L ÈÙÏ ,21,¯epzÏ d¯aÁ Ì‡Â . ¿»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒƒ¿»««

ÌÈ·‡ LÏL ÏÚ elÙ‡22.‰‡ÓË - ¬ƒ«»¬»ƒ¿≈»

מ"ג.16) מעוגל 17)שם מקום עשו הכירה בראש
"עטרת  ונקרא האש, מן שהורידו הקדירה את עליו להעמיד

עטרתה.18)הכירה". נטמאה לא הכירה, נטמאה אם
מלאכת 19) משמשת שהיא מפני נטמאה, – התנור כשנטמא

את 20)האפייה. בה להניח ראוייה אינה קטנה טירה
בנין 21)הפת. כתחילת טפחים ארבעה גבהה רגילה טירה

לתנור, מחוברת ואינה ה"א) פט"ז למעלה (ראה התנור
משלימה  שהיא מפני התנור, בטומאת נטמאת היא ואעפ"כ
ולפיכך  משתמשים, אין זה משיעור בנמוכה האפייה. את
לו. מחוברת כשאינה התנור מן כחלק דינה אין

חיברן,22) ולא התנור צידי לשלושת אבנים שלושה העמיד
לתנור. וחיברה הטירה את עליהן והעמיד

.‰˙Èa23Ct‰24ÔÈÏ·z‰ ˙È·e25¯p‰ ˙È·e26 ≈««≈«¿»ƒ≈«≈
ÚbÓa ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ :‰¯ÈkaL27,Ôlk e‡ÓË - ∆«ƒ»ƒƒ¿»«ƒ»¿«»ƒ¿¿À»

¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â28¯eaÁ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;e‡ÓË ‡Ï - ¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿¿ƒ∆≈»ƒ
È„k ¯k‰ Ô‰Ï eOÚ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆∆≈¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÚbÓ ÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL29Ïk ÔÎÂ . ∆…ƒ¿¿««»»¿»¿»»ƒ¿≈…
BÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ‡e‰L ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÓB‡ e‡L∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈¿«»¿≈
eOÚÂ ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ¯eaÁ BÈ‡ - ¯ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒ≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿»
‡l‡ ,ÌÈL„˜ ÂÈÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL È„k ‰Ê ¯k‰ BÏ∆≈∆¿≈∆…ƒ¿¿»»»»ƒ∆»

.ÔÈÏBzƒ

קטנים.23) כלים לכירה היו מחוברים מקום 24)שם.
השמן. פך בו לצורך 25)להעמיד תבלין בו שמשימים

משמשים 26)התבשיל. אינם הכלים אלה כל נר. בו לשום
מן  לכירה חיבור אינם ולפיכך ממש, הבישול פעולת את
(שבת  כמחוברים נידונים שיהא גזרו חכמים אלא התורה,

ב). בתוכה.27)מח, שרץ שרץ 28)כשנגע  נכנס
בדופנה. נגע ולא פט"ו 29)לאווירה למעלה ראה שם.

ע. הערה הי"א

.Â¯ˆÁ30‰¯Èk‰31LÏL ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa , ¬««ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿»»
˙BÚaˆ‡32B‡ ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;¯eaÁ BÊ È¯‰ - ∆¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ»

‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa ÔÈa ¯ÈÂ‡a ÔÈa ,d¯ˆÁ33. ¬≈»≈»¬ƒ≈¿«»ƒ¿»«¿ƒ»
Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓËÂ Ô‡kÓ ‰˙eÁt ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰»¿»∆»≈¿»ƒ»¿ƒ¿»««≈∆
˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa¿«»ƒ¿»«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»««
ÈÙÏ ,‰‡ÓË dz¯·Á ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó Ô‰Ó≈∆≈¬ƒ»ƒ¿«≈¬∆¿»¿≈»¿ƒ

Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ¯eaÁ dÈ‡L34¯ˆÁ ‰˙È‰ . ∆≈»ƒ»∆»ƒƒ¿≈∆»¿»¬«
˙L¯ÙÓ ‰¯Èk‰35‰pnÓ36‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa : «ƒ»À¿∆∆ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿»

˙‡ÓËÏ ÔÈa dÏ ¯eaÁ BÊ È¯‰ - ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»¬≈ƒ»≈¿À¿«
B‡ ,Ô‡kÓ ˙BÁÙ ‰˙È‰ ;¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÏ ÔÈa ÚbÓ«»≈¿À¿«¬ƒ»¿»»ƒ»
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oeiqריד 'e oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

¯eaÁ ÔÈ‡ - ‰ÙO dÏ ÔÈ‡Â ‰˜ÏÁ ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰L∆»¿»∆»≈¬»»¿≈»»»≈ƒ
ÚbÓa ÔÈa d¯ÈÂ‡Ó ÔÈa ,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;dÏ»¿ƒƒ¿»«ƒ»≈≈¬ƒ»≈¿«»
‰¯Èk‰ - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ¯ˆÁ‰ -∆»≈¿»¿≈ƒƒ¿»∆»≈«ƒ»

.‰¯B‰Ë¿»

מ"ג.30) פ"ז המוקד.31)שם פי שכנגד שטח – חצר
ה"א).32) פט"ז למעלה (ראה כירה של בניינה כתחילת
להיפך.33) וכן החצר, נטמאה הכירה נטמאה אם
התנור.34) טירת גבי הקודמת בהלכה שם 35)נתבאר

הקודמות 36)מ"ד. שבבבות מכאן לכירה. מחוברת אינה
אלא  מועיל התנור אין ואףֿעלֿפיֿכן במחוברות, מדובר

מגע. לטומאת

.Ê‰¯Èk ÈËetËt37‰LÏL -38„Á‡ Ïk d·‚ ‰È‰ . ƒ¿≈ƒ»¿»»»…«»∆»
,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ ,˙BÁt B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ô‰Ó≈∆»∆¿»»ƒƒ¿»«ƒ»

ÔzLÏL e‡ÓË - ¯ÈÂ‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa39eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«»≈»¬ƒƒ¿¿¿»¿»¿≈ƒ»
Ïh .‰Úa¯‡40Ô‰Ó „Á‡41‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ : «¿»»ƒ«∆»≈∆ƒƒ¿»«ƒ»

Ì‡Â ,e¯‡LpL ÌÈËetËt‰ ÈL e‡ÓË - ÚbÓa¿«»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬¿ƒ
dnÚ e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË42ÈL dÏ ‰OÚ . ƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿ƒ»»»»¿≈

ÌÈËetËt‰43‰Ê „‚k ‰Ê44‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ : «ƒ¿ƒ∆¿∆∆∆ƒƒ¿»«ƒ»
e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â ,e‡ÓË - ÚbÓa45. ¿«»ƒ¿¿¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿

ÔÈ‰B·b ÌÈËetËt‰ eÈ‰46‰hÓÏe ˙BÚaˆ‡ LÏMÓ47 »«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆¿»¿«»
˙‡ÓËpL ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó -ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈∆ƒ¿≈
Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ‰ÏÚÓÏe LÏMÓe ;¯ÈÂ‡a»¬ƒƒ»¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ
ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ,ÚbÓa ˙‡ÓËƒ¿≈¿«»¬»ƒƒ¿≈≈¬ƒ»ƒ¿«≈

‰ÙO‰ ÔÓ ÔÈÎeLÓ eÈ‰ .dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó48LÏL CB˙a ƒ¿«¿ƒƒ»»¿ƒƒ«»»¿»
˙BÚaˆ‡49ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ∆¿»ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈

- ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁ eÈ‰ ;¯ÈÂ‡a ˙‡ÓËpL∆ƒ¿≈»¬ƒ»¿»∆¿»

˙‡ÓË Ì‡Â ,ÚbÓa ˙‡ÓË Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿«»¿ƒƒ¿≈
dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - „·Ïa ¯ÈÂ‡a50ÔÈ‡Â . »¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ»¿≈

ÔÈ˜c˜„Ó51È¯·cÓ Ô‰ ÔlkL ,el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ¿»«ƒƒ»≈∆À»≈ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

בראש 38)שם.37) בליטות שלוש לעשות האומנים דרך
הקדירה. את מעמידים ועליהן סגול, בצורת מסודרות הכירה
ולפיכך  קדירות, שתי לשפיתת מקום שבכירה כבר [נתבאר
שפיתה]. מקום לכל בליטות שלוש שעשו להניח יש

עצמה.39) מהכירה חלק הן מ"ה.40)כי שם
פטפוטים.41) שלושה של בכירה אפשר 42)מדובר

עם  מתטמאים אינם התורה ומן בדוחק, בהם להשתמש
(ראה  האוויר על ולא המגע על טומאה גזרו וחכמים הכירה,

הל"ה). פטפוטים.43)למעלה שני רק עשה האומן
קדירות.44) עליהם לשפות ששינה 45)ואפשר מפני

אלא  התורה מן מתטמאים הפטפוטים אין העולם, מדרך
ספרי  [בכל במשנתינו). אחרונה' ('משנה חכמים מגזירת
ובאוויר". במגע "מטמאין הגירסא: שבידינו, המשניות
יוםֿטוב')]. ('תוספות באוויר" "ולא גורס רבינו אולם

אצבעות.46) משלוש מגובה 47)יותר הפטפוטים חלק
משלוש  אצבעות, "משלוש כתוב: (במשנה לכירה עד שלוש
"משלוש", התיבה את כאן גם להוסיף ורצוי ולמטה".

הסגנון). בזה  החוץ.48)וישופר בין 49)לצד  המרחק
משלוש. פחות הוא השפה, לבין הדינים 50)הפטפוט כל

רבי  במחלוקת שנויים מהן", אחד מ"ניטל החל זו, שבהלכה
מאיר. כרבי ופסק שמעון, ורבי פירש,51)מאיר לא רבינו

תנאים  ובאיזה שנקבעו מהשיעורים לסטות אפשר כמה עד
רבן  דברי על מסתמך שרבינו כתב, יוםֿטוב' [ב'תוספות

עיי"ש]. במשנתינו, גמליאל בן שמעון
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― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ
יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו mdilr)ּבחטאים zecezdl),ּבדּבּור ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

"אּנא ׁשּיאמר: וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּנׁשּוב
וירחיב ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָהּׁשם!
ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ּכּפרה ויבּקׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאתֿהּדּבּור
האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ׁשחּיבים החטאים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאפּלּו
ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם מּקדם, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנזּכרּו
ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם עלּֿכלּֿפנים צרי ― לֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָנתּכּפר
איׁש יׂשראל אלּֿבני "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהקרבתם.
אתֿ והתוּדּו וגֹו' האדם מּכלֿחּטאת יעׂשּו ּכי ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹאֹוֿאּׁשה

עׂשּו" אׁשר fÎe)חּטאתם ,d xacna)הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְֲִֶַַָָָָ
לאחת כיֿיאׁשם '[והיה ׁשּנאמר: "לפי זה: ּפסּוק ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש

חטא' אׁשר והתוּדה d)מאּלה] ,d `xwie)על יתוּדה ― ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
קּימת, ּכׁשהיא החּטאת על ― 'עליה' חטא; אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחטא
על אּלא הּיחיד ׁשּיתוּדה ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא
יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּביאת

עליה" חטא ּבמטּמא(my)"אׁשר וּיקרא ּבפרׁשת נאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו miaiigyמקּדׁש mi`hg zveaw) ְְְְִִִִַָָָָָ

(cxeie dler ,z`hg oaxw mdilrּבארנּו ׁשּכבר (devnּכמֹו ְְְֵֶַָ
(vw xeriy Ð arהיינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ּכאן אמר לפיכ ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ

מקּדׁש למטּמא הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדים
(cala beq eze`n mi`hgd zveaw)ׁשאר מרּבה אּתה "מּנין ;ְְִִֶַַַָָ

אמר xacna)ּכלֿהּמצות? ynega sqep weqt)ּבני אל ּדּבר : ְְִֵֵֶַַַָָֹ
אמר: ּוכרתֹות? מיתֹות אף ּומּנין והתוּדּו. ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָיׂשראל
ּכי לאֿתעׂשה; מצות לרּבֹות ― ּכלֿחּטאתם ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹחּטאתם,
"'מּכלֿ עֹוד: אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ― ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹיעׂשּו
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הּגנבֹות על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹחּטאת
הּנׁשּבע לרּבֹות ― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹועל
ּכלֿ לרּבֹות ― הּנפׁש' 'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשם
זֹוממין? עלּֿפי הּנהרגין אף יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָחּיבי
חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש 'ואׁשמה אּלא אמרּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם עדילהתוּדֹות עליו ידּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
החמּורים החטאים ּכלֿסּוגי ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשקר".
ּולפי וּדּוי, עליהם חּיבים עׂשה מצות על ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּקּלים
חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַׁשּנאמר
לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות יכֹול היה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקרּבן,
הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא אתֿזה לבאר הצרכּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻלפיכ

מביאין ׁשהם ׁשאין(oaxw)ּבזמן ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל אלּֿבני ּדּבר אמר: avn)מביאין? lka). ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ּבמׁשמע ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאין
אבתם" ואתֿעון אתֿעונם n)והתוּדּו ,ek my)ּדנּיאל וכן . ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה אדני ל" f)אמר: ,h l`ipc). ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי מהּֿׁשהזּכרנּו, מּכל ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּנה
ּבין ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על וחֹובה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמּה
ׁשּלא ּובין קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבארץ
"והתוּדּו יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהביא

ספרא ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר k`,אתֿחּטאתם ,fh `xwie) ְְֲִֶֶַָָָָ
(zen ixg` zyxt."ּדברים וּדּוי זה ― "והתוּדה ְְְִִִֵֶַַָָּגםּֿכן:

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(ft:)ּוכבר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָ

á"ôùú'ä ïåéñ 'æ éðù íåé
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הקודם ביום נדפס הע"ג ְִַָָהּמצוה

á"ôùú'ä ïåéñ 'ç éùéìù íåé
.é .âò äùò úåöî

ראשון ביום נדפס הע"ג ְִַָָהּמצוה
― העׂשירית קריאתהּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ּבכלֿיֹום ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע
"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת a)יתעּלה: ,e mixac)ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(k`.)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדאֹוריתא ׁשמע dxezd)ׁשּקריאת on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ

(zekxac b wxt yix)קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ

ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָלקריאת
עצמּה הּתפּלה מצות אבל מןֿהּתֹורה; אינם הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָזמּני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, d)היא dyr zevn)וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין וזהּו ― זמּנים לּה ek.)ּתּקנּו zekxa)ּתפּלֹות" : ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּכנגד
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ְְִִֵַַַַָָָָָָההקרבה.

á"ôùú'ä ïåéñ 'è éòéáø íåé
.ä .é äùò úåöî

הקודם ביום נדפסה העׂשירית .הּמצוה ְֲִִִַָָ
― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.
אלהיכם" ה' dk)את ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ

(d ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ
bi)"ּולעבדֹו" ,`i my)הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי . ְְְִִֶֶַַַַַָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים (yxeya)מןֿהּצּוּוים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי

ספרי bi)ּולׁשֹון ,`i mixac)."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתירא(o`kn)ּתפּלה אלהי אתֿה' : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― (ycwna)ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ecbpl)ונכחֹו e`)ׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְְְִֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨

,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd©¤©©¦©¤
(hi.(

á"ôùú'ä ïåéñ 'é éùéîç íåé
.ä äùò úåöî

הקודם ביום נדפסה החמּׁשית ְֲִִִַַָהּמצוה

á"ôùú'ä ïåéñ à"é éùéù íåé
.ä äùò úåöî

הקודם ביום נדפסה החמּׁשית ְֲִִִַַָהּמצוה

á"ôùú'ä ïåéñ á"é ÷"ù íåé
.ä äùò úåöî
ïåéñá"é-'æùãå÷-úáù-éðùíåé

הקודם ביום נדפסה החמּׁשית ְֲִִִַַָהּמצוה
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לכל אחד ניתנה היכולת הכוח והאפשריות לילך בדרך התורה והמצווה ולילך מחיל אל חיל.
ממכתב כ"ג סיוון, תשי"ח
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ã-÷øô à íéîéä éøáãbnÎdl

äì:ìàéNò-ïa äéøN-ïa äéáLBé-ïa àeäéå ìàBéååììàîéNéå ìàéãòå äéNòå äéçBLéå äá÷òéå éðéòBéìàå §¥®§¥Æ¤´¦§½̈¤§¨−̈¤£¦¥«§¤§¥©¿§«©£¿Ÿ¨¦Â¨¨©£¨¨¯©£¦¥²¦¦¦¥−
:äéðáeæì:äéòîL-ïa éøîL-ïá äéãé-ïa ïBlà-ïá éòôL-ïá àæéæåçìíéàéNð úBîLa íéàaä älà §¨¨«§¦¨̧¤¦§¦¯¤©²¤§¨¨¬¤¦§¦−¤§©«§¨«¥µ¤©¨¦´§¥½§¦¦−

:áBøì eöøt íäéúBáà úéáe íúBçtLîaèì:íðàöì äòøî Lwáì àébä çøæîì ãò øãâ àBáîì eëìiå §¦§§¨®¥Æ£´¥¤½¨§−¨«©¥§Æ¦§´§½Ÿ©−§¦§©´©¨®§§©¥¬¦§¤−§Ÿ¨«
î:íéðôì íL íéáLiä íç-ïî ék äåìLe úè÷Lå íéãé úáçø õøàäå áBèå ïîL äòøî eàöîiå©«¦§§³¦§¤Æ¨¥´¨½§¨Æ̈¤Æ©£©´¨©½¦§Ÿ¤−¤§¥¨®¦´¦½̈©Ÿ§¦¬−̈§¨¦«

àî(íéðéòîä)-úàå íäéìäà-úà ekiå äãeäé-Cìî eäi÷æçé | éîéa úBîLa íéáeúkä älà eàáiå©¨¿Ÿ¥¤Á©§¦̧§¥¹¦¥´§¦§¦¨´¤«¤§À̈©©¸¤¨¢¥¤¹§¤
:íL íðàöì äòøî-ék íäézçz eáLiå äfä íBiä-ãò íîéøçiå änL-eàöîð øLà íéðeònäáîíäîe ©§¦̧£¤³¦§§Æ̈¨Æ©©£¦ªÆ©©´©¤½©¥§−©§¥¤®¦«¦§¤¬§Ÿ−̈¨«¥¤´

:íLàøa éòLé éða ìàéfòå äéôøe äéøòðe äéèìôe úBàî Lîç íéLðà øéòN øäì eëìä ïBòîL éða-ïî |¦§¥´¦§À¨§Æ§©´¥¦½£¨¦−£¥´¥®§©§¿̈Â§©§¨§¨¨¯§ª¦¥²§¥¬¦§¦−§Ÿ¨«
âî(ô) :äfä íBiä ãò íL eáLiå ÷ìîòì äèìtä úéøàL-úà ekiå©©¾¤§¥¦¬©§¥−̈©£¨¥®©¥´§½̈©−©¬©¤«

ä-÷øô à íéîéä éøáã`

ààìå ìàøNé-ïa óñBé éðáì Búøëa äðzð åéáà éòeöé Bìlçáe øBëaä àeä ék ìàøNé-øBëa ïáeàø éðáe§¥̧§¥¬§«¦§¨¥»¦´´©§¼«§©§Æ§¥´¨¦½¦§¨Æ§´Ÿ̈½¦§¥¬¥−¤¦§¨¥®§¬Ÿ
:äøëaì Nçéúäì§¦§©¥−©§Ÿ̈«

i"yx
(ÁÏ).íéàáä äìà:במשפחותם נשיאים úéáåבשמות

.áåøì åöøô íäéúåáà:לישב מקום להם היה לא
(ËÏ).åëìéå מרעה לבקש וגו' גדור למבוא כן על

íéðôì.(Ó)לצאנם: íù íéáùåéä íç ïî éë בשקט
לפיכך  להם להרע אדם בא ולא יושבים היו ובשלוה
בשופטים  ודוגמתו להלחם עליהם כשבאו נזהרו לא
להם  אין ודבר וגו' ובוטח שקט עם על ליש על ויבאו
כרתו  ולא יראים היו לא שקטים שהיו לפי אדם עם
חמש  אותם נצחום לפיכך לעזרם אדם שום עם ברית
ובוטח  שקט צידונים כמשפט לשם כתיב וגם מאות

äèéìôä.(Ó‚)וגו': úéøàù úà åëéå כי דוד מהכרתת
באדום: זכר כל הכרית דוד

(‡).ìàøùé øåëá ïáåàø éðáå שהיה כן אם תאמר ואם
הבכור  בודאי הוא כי מלכות ממנו יצא לא למה בכור
תאמר  ואם יוסף לבני בכורתו נתנה אביו יצועי ובחללו
להתייחס  ולא אמר לכך יוסף בני מלכו לא למה כן אם
לא  אפילו יהודה כי בכור ולא בכורות חלק לבכורה
היה  הכי אפילו ממנו נלקחה ולא הבכורה ראובן חילל

למלוך: יהודה הגון

cec zcevn
(‰Ï).˙ÂÓ˘· ÌÈ‡·‰ ‰Ï‡בשמותם הנזכרים אלה לומר רצה 

רב עם להיות  התחזקו אבותיהם  ובית  במשפחות ' נשיאי' היו
הנשאר: בהמחוז  לשבת יכלו עד ÂÎÏÈÂ.(ËÏ)ולא  הלכו ולזה 

מרעה: מקום לבקש  וכו' גדר אל  בה  שבאים המקום 
(Ó).ÌÈ„È ˙·Á¯:וגדולות רחבות ÂÏ˘Â‰.מקומות ˙Ë˜Â˘Â

המלחמה : מן נשמרת ואינה  בהשקט יושבת ÌÁ.עמה ÔÓ ÈÎ
המלחמה: מן נשמרים להיות ארצם  על  מערער מי היה ולא קדמונים  מימים  שמה היושבים חם מבני המה ‰ÌÈ·Â˙Î(Ó‡)כי 

.˙ÂÓ˘·:'וכו וימלך שובב  ‡‰Ì‰ÈÏ.הם האהלים :‡˙ יושבי  לומר מעון :‰ÌÈÂÚÓ.רצה אומה  ‰Ê‰.שם ÌÂÈ‰ „Úלומר רצה
מארצם: ישראל שגלו לאחר אף לה חזרו ולא הזה  היום  עד  משם ונאבדו  במקומםÂ·˘ÈÂ.נחרמו ישבו שהחרימום  בעת אז

בעיניהם : והוטב  היא  מרעה מקום שמעון :Ì‰ÓÂ.(Ó·)כי בני מן ומפרש  להם :·¯‡˘Ò.וחוזר הראשים  היו ‡˙(Ó‚)המה 
.‰ËÏÙ‰ ˙È¯‡˘מבני הוא  ועמלק  י"א) (מ"א באדום זכר כל  הכרית  עד  בו שנאמר  ודוד  שאול  החרימם  שלא מה הנשארה

‰Ê‰.אדום: ÌÂÈ‰ „Ú: מבבל שבו  כאשר  בה לשבת חזרו  כי
(‡).¯ÂÎ·‰ ‡Â‰ ÈÎ: ראשון יחוסו  להזכיר  מהראוי א"כ  והיה הבכור  הוא  כי עם יצועיÂÏÏÁ·Â.ר"ל וביזה  שחילל בעת אבל

בניו להיות כבכור שנים  פי נוטל  להיות  ליוסף וניתנה מעמו הבכורה  נלקחה אז בלהה  אצל תדיר מצוי יהא  לבל  ובלבלה אביו 
שבטים: לשני ÂÎ·Ï¯‰.נחלקים ˘ÁÈ˙‰Ï ‡ÏÂ:המלכות גם ממנו לשיצא וכל  מכל  לבכורה מיוחש יוסף שיהיה לא 

oeiv zcevn
(ÁÏ).Âˆ¯Ù:(ל "ה (בראשית  פרצת מה כמו התחזקות  ענין
(Ó).ÌÈ„È:( יח (ש"ב אבשלום  יד  כמו מקומות

(‚Ó).‰ËÏÙ‰:('ח (יהושע ופליט  שריד  כמו שיור ענין
(‡).ÂÏÏÁ·Â: ובזיון חולין וכןÈÚÂˆÈ.מלשון המיטה מצעת 

קל "ב): (תהלים  יצועי  ערש על 

`k wxt l`wfgi - mi`iap

àë-÷øô ìà÷æçédkÎk

ëähòî ÷øáì äéeNò çà áøç-úçáà ézúð íäéøòL-ìk ìò íéìLënä äaøäå áì âeîì | ïòîì§©´©¨´¥À§©§¥Æ©¦§Ÿ¦½©µ¨©´£¥¤½¨©−¦¦§©¨®¤¨²£¨¬§¨−̈§ª¨¬
:çáèìàëéðt äðà éìéîNä éîéNä éðîéä éãçàúä:úBãòî Cáëéúçðäå étk-ìà étë äkà éðà-íâå §¨«©¦§©£¦¬¥¦−¦¨¦´¦©§¦®¦−̈¨¨©¬¦ª¨«§©£¦À©¤³©¦Æ¤©¦½©£¦Ÿ¦−

(ô) :ézøac ýåýé éðà éúîçâë:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåãëíéëøc íéðL | Eì-íéN íãà-ïá äzàå £¨¦®£¦¬§−̈¦©«§¦©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ§©¨̧¤¨¹̈¦§´§©´¦§¨¦À
:àøa øéò-Cøc Làøa àøa ãéå íäéðL eàöé ãçà õøàî ìáa-Cìî áøç àBáìäëàBáì íéNz Cøc ¨Æ¤´¤¤«¤¨¤½¥¤¬¤¤−̈¥§´§¥¤®§¨´¨¥½§¬Ÿ¤«¤¦−¨¥«¤´¤¨¦½¨´
:äøeöa íìLeøéá äãeäé-úàå ïBnò-éða úaø úà áøç¤½¤¥−©©´§¥«©®§¤§¨¬¦¨©−¦§¨«

i"yx
(Î).âåîì:נמס דבר לשון אחר לשון הנעה. לשון

.íéìåùëîä äáøäå הרבה כל וכן המכשולים והרבות
פעול: לשון הוא הרבות לשון áøç.שבמקרא úçáà

ויש  ב"ח בא"ט אל"ף תחת טי"ת טבחת פותרין יש
התיו  כי יתכן ולא בעתה לשון אבעת כמו  פותרין
והתי"ו  לסמיכה אלא באה ולא יסוד אינה באבחת
קול  השמעת חרב אבחת אומר ואני היסוד מן בבעתה
נו"ן  כי בלע"ז שמינ"ט גלאפ"י נביחה לשון חרב הרוגי
אל"ף  ותבא בנשיכה נו"ן כמו הוא נופל יסוד בנביחה

כמו יג)במקומה שמן (איוב  אסוך באזניכם ואחותי
יד ) ב  דמיון (מלכים לו ואין חרב אימת כמו פירש ומנחם

עניינו: לפי פתרונו øáì÷.אלא äéåùò çà כי ואח אוי
ומוברקת: מרוטה ללהט היא çáèì.עשויה äèòî

המלחמ' ביום לטבח בכף תתפש עד בשמלה ועטויה
כשמשננין  שמתמעטת מיעוט ל' על מעטה פותרין ויש
הטי"ת  ודגשות הוי"ו חסרון כי בידם הוא וטעות אותה
של  כמ"ם בתיבה שורש המ"ם אין כי עליה יורה

ספירי' ומעולפת ומעוט' ומשונה ה)מעונה ומנחם (שיר
כמו מחשבה לשון מעטה ב)חבר עיטה (דניאל  התיב

כשלמ' אור עוטה כמו אותו פתר דונש אבל וטעם,
קד ) לימין éãçàúä.(Î‡):(תהלים או אחד מקום אל

לשמאל: éôë(Î·)מזומנות:úåãòåî.או äëà éðà íâå
.éôë ìà כמוך אני וגם כף אל כף הכה לך אומר אני

בי  בוערת חמתי אך כפי אל כפי ואכה עליהם מקונן
אותה: íéëøã.(Î„)והניחותי íéðù êì íéù שהוא כמו
המקרא: øéò.מסיים êøã ùàøá àøá ãéå מקום לך פנה

מפוצלת  דרך כמין לך עשה בה שאתה דרך בראש
לשמאל. פונה ואחד לימין פונה אחד דרכים לפרשת

íäéðù åàöé:הדרכים שני ..àøá ãéå מן פנוי מקום
בספר  ודוגמתו בלע"ז אישרטי"ר והברקני' הקוצים

הר (יז)יהושע כי ועוד שמה לך ובראת היערה לך עלה
ובראת הוא יער כי לך כולם (שם)יהיה חברם ומנחם

איש לכם ברו כמו ברירה יז)לשון א ברא (שמואל
בלעז: åâå'.(Î‰)לישנ"ט àåáì íéùú êøã שתי סי'

לילך  מנת על מארצו היוצא בבל למלך הללו דרכים
א  לירושלים שיפול או משתיהן לאיזה עמון בני לרבת ו

בבל  מלך עמד כי שמפורש כמו עליה בקסמיו גורל לו
וגו':

cec zcevn
(Î).·Ï ‚ÂÓÏ ÔÚÓÏהאנשים לב המס למען תהיה הביאה 

כי חרב טבחת  אתן עריהם שערי כל  ועל  המכשולים ולהרבות
בחרב: יהרגו עריהם Ï·¯˜.בכל  ‰ÈÂ˘Úלטושה עשויה  החרב

לבל  בבגד  מעופפת  והיא אנשים  להבהיל זוהר לה היות למען
בה: לטבוח נכונה  להיות החדוד  כאילו‰˙‡È„Á.(Î‡)יסור

מן באחד  לך  מבבל  היוצאת החרב אתה יאמר  החרב  אל
בימין היושב ליהודה ר "ל  הימין אל עצמך  פנה או הדרכים
היושב עמון בני לרבת  ר"ל השמאל  אל  עצמך תשימי או 

Â„ÚÂÓ˙.בשמאל : ÍÈÙ ‰‡: ללכת ‡È(Î·)ומזומנות Ì‚Â
.'Â‚Âגם כן  כף  אל כף  והך הנבא לך שצויתי כמו  אבל  כאומר

ובזה החרב תלך יהודה  שעל  ידעתי כי כפי  על כפי אכה אני
עליהם: קצפתי מאשר חמתי  „·¯˙È.תנוח  '‰ È‡:יהיה וכן

(„Î).ÍÏ ÌÈ˘:בבל מלך חרב מהם באחד  לבוא דרכים שני לך  ‡Á„.עשה ı¯‡Ó:בבל ·¯‡.הוא  „ÈÂ על מיוחד  מקום  ברור 
ברור : הזה המקום  את ר"ל  ברור  שם  העיר מן  היוצא  דרך ובהתחלת ההם ˙˘ÌÈ.(Î‰)הדרכים Í¯„לבוא תהיה  אחד  דרך 

עמון: בני רבת אל  החרב Â‰È„‰.בה  ˙‡Â:בה להשגב וחושב  הבצורה  בירושלים  היושב יהודה אל  דרך  תשים וגם  ר"ל

oeiv zcevn
(Î).‚ÂÓÏ:המסה ונפילת‰ÌÈÏÂ˘ÎÓ.ענין התשות ענין

בטי"ת‡·Á˙.הכח: אל"ף בחלוף טבחת כמו עניינו
יללה:‡Á.באטב"ח : לשון  ענין והוא האח  עניןËÂÚÓ‰.כמו

תהלה מעטה  כמו וכריכה  סא)עטיפה  ‰˙‡È„Á.(Î‡):(ישעי'
אחד: שימה :‰˘ÈÓÈ.מל ' שמאל:‰˘ÈÏÈÓ.מל' ‡‰.מל'

ה 'Â„ÚÂÓ˙.להיכן: היכל  לפני מועדים  דמו (ירמיה מזומנות 

הכעסÈ˙ÂÁÈ‰Â.(Î·):כ"ד) השקטת על  ויאמר מנוחה  מלשון
בך  חמתי  והניחותי טז)וכן יד ÈÂ„.(Î„):(לעיל כמו מקום 

יח)אבשלום איש ·¯‡.:(ש"ב לכם ברו כמו ברירה  (ש"א מל '

¯·˙.(Î‰):יז) אל ‡˙ וירדפו כמו יהודה  ואת וכן רבת  אל
ז)מדין מבצר:·ˆÂ¯‰.:(שופטים מל'
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ã-÷øô à íéîéä éøáãbnÎdl

äì:ìàéNò-ïa äéøN-ïa äéáLBé-ïa àeäéå ìàBéååììàîéNéå ìàéãòå äéNòå äéçBLéå äá÷òéå éðéòBéìàå §¥®§¥Æ¤´¦§½̈¤§¨−̈¤£¦¥«§¤§¥©¿§«©£¿Ÿ¨¦Â¨¨©£¨¨¯©£¦¥²¦¦¦¥−
:äéðáeæì:äéòîL-ïa éøîL-ïá äéãé-ïa ïBlà-ïá éòôL-ïá àæéæåçìíéàéNð úBîLa íéàaä älà §¨¨«§¦¨̧¤¦§¦¯¤©²¤§¨¨¬¤¦§¦−¤§©«§¨«¥µ¤©¨¦´§¥½§¦¦−

:áBøì eöøt íäéúBáà úéáe íúBçtLîaèì:íðàöì äòøî Lwáì àébä çøæîì ãò øãâ àBáîì eëìiå §¦§§¨®¥Æ£´¥¤½¨§−¨«©¥§Æ¦§´§½Ÿ©−§¦§©´©¨®§§©¥¬¦§¤−§Ÿ¨«
î:íéðôì íL íéáLiä íç-ïî ék äåìLe úè÷Lå íéãé úáçø õøàäå áBèå ïîL äòøî eàöîiå©«¦§§³¦§¤Æ¨¥´¨½§¨Æ̈¤Æ©£©´¨©½¦§Ÿ¤−¤§¥¨®¦´¦½̈©Ÿ§¦¬−̈§¨¦«

àî(íéðéòîä)-úàå íäéìäà-úà ekiå äãeäé-Cìî eäi÷æçé | éîéa úBîLa íéáeúkä älà eàáiå©¨¿Ÿ¥¤Á©§¦̧§¥¹¦¥´§¦§¦¨´¤«¤§À̈©©¸¤¨¢¥¤¹§¤
:íL íðàöì äòøî-ék íäézçz eáLiå äfä íBiä-ãò íîéøçiå änL-eàöîð øLà íéðeònäáîíäîe ©§¦̧£¤³¦§§Æ̈¨Æ©©£¦ªÆ©©´©¤½©¥§−©§¥¤®¦«¦§¤¬§Ÿ−̈¨«¥¤´

:íLàøa éòLé éða ìàéfòå äéôøe äéøòðe äéèìôe úBàî Lîç íéLðà øéòN øäì eëìä ïBòîL éða-ïî |¦§¥´¦§À¨§Æ§©´¥¦½£¨¦−£¥´¥®§©§¿̈Â§©§¨§¨¨¯§ª¦¥²§¥¬¦§¦−§Ÿ¨«
âî(ô) :äfä íBiä ãò íL eáLiå ÷ìîòì äèìtä úéøàL-úà ekiå©©¾¤§¥¦¬©§¥−̈©£¨¥®©¥´§½̈©−©¬©¤«

ä-÷øô à íéîéä éøáã`

ààìå ìàøNé-ïa óñBé éðáì Búøëa äðzð åéáà éòeöé Bìlçáe øBëaä àeä ék ìàøNé-øBëa ïáeàø éðáe§¥̧§¥¬§«¦§¨¥»¦´´©§¼«§©§Æ§¥´¨¦½¦§¨Æ§´Ÿ̈½¦§¥¬¥−¤¦§¨¥®§¬Ÿ
:äøëaì Nçéúäì§¦§©¥−©§Ÿ̈«

i"yx
(ÁÏ).íéàáä äìà:במשפחותם נשיאים úéáåבשמות

.áåøì åöøô íäéúåáà:לישב מקום להם היה לא
(ËÏ).åëìéå מרעה לבקש וגו' גדור למבוא כן על

íéðôì.(Ó)לצאנם: íù íéáùåéä íç ïî éë בשקט
לפיכך  להם להרע אדם בא ולא יושבים היו ובשלוה
בשופטים  ודוגמתו להלחם עליהם כשבאו נזהרו לא
להם  אין ודבר וגו' ובוטח שקט עם על ליש על ויבאו
כרתו  ולא יראים היו לא שקטים שהיו לפי אדם עם
חמש  אותם נצחום לפיכך לעזרם אדם שום עם ברית
ובוטח  שקט צידונים כמשפט לשם כתיב וגם מאות

äèéìôä.(Ó‚)וגו': úéøàù úà åëéå כי דוד מהכרתת
באדום: זכר כל הכרית דוד

(‡).ìàøùé øåëá ïáåàø éðáå שהיה כן אם תאמר ואם
הבכור  בודאי הוא כי מלכות ממנו יצא לא למה בכור
תאמר  ואם יוסף לבני בכורתו נתנה אביו יצועי ובחללו
להתייחס  ולא אמר לכך יוסף בני מלכו לא למה כן אם
לא  אפילו יהודה כי בכור ולא בכורות חלק לבכורה
היה  הכי אפילו ממנו נלקחה ולא הבכורה ראובן חילל

למלוך: יהודה הגון

cec zcevn
(‰Ï).˙ÂÓ˘· ÌÈ‡·‰ ‰Ï‡בשמותם הנזכרים אלה לומר רצה 

רב עם להיות  התחזקו אבותיהם  ובית  במשפחות ' נשיאי' היו
הנשאר: בהמחוז  לשבת יכלו עד ÂÎÏÈÂ.(ËÏ)ולא  הלכו ולזה 

מרעה: מקום לבקש  וכו' גדר אל  בה  שבאים המקום 
(Ó).ÌÈ„È ˙·Á¯:וגדולות רחבות ÂÏ˘Â‰.מקומות ˙Ë˜Â˘Â

המלחמה : מן נשמרת ואינה  בהשקט יושבת ÌÁ.עמה ÔÓ ÈÎ
המלחמה: מן נשמרים להיות ארצם  על  מערער מי היה ולא קדמונים  מימים  שמה היושבים חם מבני המה ‰ÌÈ·Â˙Î(Ó‡)כי 

.˙ÂÓ˘·:'וכו וימלך שובב  ‡‰Ì‰ÈÏ.הם האהלים :‡˙ יושבי  לומר מעון :‰ÌÈÂÚÓ.רצה אומה  ‰Ê‰.שם ÌÂÈ‰ „Úלומר רצה
מארצם: ישראל שגלו לאחר אף לה חזרו ולא הזה  היום  עד  משם ונאבדו  במקומםÂ·˘ÈÂ.נחרמו ישבו שהחרימום  בעת אז

בעיניהם : והוטב  היא  מרעה מקום שמעון :Ì‰ÓÂ.(Ó·)כי בני מן ומפרש  להם :·¯‡˘Ò.וחוזר הראשים  היו ‡˙(Ó‚)המה 
.‰ËÏÙ‰ ˙È¯‡˘מבני הוא  ועמלק  י"א) (מ"א באדום זכר כל  הכרית  עד  בו שנאמר  ודוד  שאול  החרימם  שלא מה הנשארה

‰Ê‰.אדום: ÌÂÈ‰ „Ú: מבבל שבו  כאשר  בה לשבת חזרו  כי
(‡).¯ÂÎ·‰ ‡Â‰ ÈÎ: ראשון יחוסו  להזכיר  מהראוי א"כ  והיה הבכור  הוא  כי עם יצועיÂÏÏÁ·Â.ר"ל וביזה  שחילל בעת אבל

בניו להיות כבכור שנים  פי נוטל  להיות  ליוסף וניתנה מעמו הבכורה  נלקחה אז בלהה  אצל תדיר מצוי יהא  לבל  ובלבלה אביו 
שבטים: לשני ÂÎ·Ï¯‰.נחלקים ˘ÁÈ˙‰Ï ‡ÏÂ:המלכות גם ממנו לשיצא וכל  מכל  לבכורה מיוחש יוסף שיהיה לא 

oeiv zcevn
(ÁÏ).Âˆ¯Ù:(ל "ה (בראשית  פרצת מה כמו התחזקות  ענין
(Ó).ÌÈ„È:( יח (ש"ב אבשלום  יד  כמו מקומות

(‚Ó).‰ËÏÙ‰:('ח (יהושע ופליט  שריד  כמו שיור ענין
(‡).ÂÏÏÁ·Â: ובזיון חולין וכןÈÚÂˆÈ.מלשון המיטה מצעת 

קל "ב): (תהלים  יצועי  ערש על 

`k wxt l`wfgi - mi`iap

àë-÷øô ìà÷æçédkÎk

ëähòî ÷øáì äéeNò çà áøç-úçáà ézúð íäéøòL-ìk ìò íéìLënä äaøäå áì âeîì | ïòîì§©´©¨´¥À§©§¥Æ©¦§Ÿ¦½©µ¨©´£¥¤½¨©−¦¦§©¨®¤¨²£¨¬§¨−̈§ª¨¬
:çáèìàëéðt äðà éìéîNä éîéNä éðîéä éãçàúä:úBãòî Cáëéúçðäå étk-ìà étë äkà éðà-íâå §¨«©¦§©£¦¬¥¦−¦¨¦´¦©§¦®¦−̈¨¨©¬¦ª¨«§©£¦À©¤³©¦Æ¤©¦½©£¦Ÿ¦−

(ô) :ézøac ýåýé éðà éúîçâë:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåãëíéëøc íéðL | Eì-íéN íãà-ïá äzàå £¨¦®£¦¬§−̈¦©«§¦©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ§©¨̧¤¨¹̈¦§´§©´¦§¨¦À
:àøa øéò-Cøc Làøa àøa ãéå íäéðL eàöé ãçà õøàî ìáa-Cìî áøç àBáìäëàBáì íéNz Cøc ¨Æ¤´¤¤«¤¨¤½¥¤¬¤¤−̈¥§´§¥¤®§¨´¨¥½§¬Ÿ¤«¤¦−¨¥«¤´¤¨¦½¨´
:äøeöa íìLeøéá äãeäé-úàå ïBnò-éða úaø úà áøç¤½¤¥−©©´§¥«©®§¤§¨¬¦¨©−¦§¨«

i"yx
(Î).âåîì:נמס דבר לשון אחר לשון הנעה. לשון

.íéìåùëîä äáøäå הרבה כל וכן המכשולים והרבות
פעול: לשון הוא הרבות לשון áøç.שבמקרא úçáà

ויש  ב"ח בא"ט אל"ף תחת טי"ת טבחת פותרין יש
התיו  כי יתכן ולא בעתה לשון אבעת כמו  פותרין
והתי"ו  לסמיכה אלא באה ולא יסוד אינה באבחת
קול  השמעת חרב אבחת אומר ואני היסוד מן בבעתה
נו"ן  כי בלע"ז שמינ"ט גלאפ"י נביחה לשון חרב הרוגי
אל"ף  ותבא בנשיכה נו"ן כמו הוא נופל יסוד בנביחה

כמו יג)במקומה שמן (איוב  אסוך באזניכם ואחותי
יד ) ב  דמיון (מלכים לו ואין חרב אימת כמו פירש ומנחם

עניינו: לפי פתרונו øáì÷.אלא äéåùò çà כי ואח אוי
ומוברקת: מרוטה ללהט היא çáèì.עשויה äèòî

המלחמ' ביום לטבח בכף תתפש עד בשמלה ועטויה
כשמשננין  שמתמעטת מיעוט ל' על מעטה פותרין ויש
הטי"ת  ודגשות הוי"ו חסרון כי בידם הוא וטעות אותה
של  כמ"ם בתיבה שורש המ"ם אין כי עליה יורה

ספירי' ומעולפת ומעוט' ומשונה ה)מעונה ומנחם (שיר
כמו מחשבה לשון מעטה ב)חבר עיטה (דניאל  התיב

כשלמ' אור עוטה כמו אותו פתר דונש אבל וטעם,
קד ) לימין éãçàúä.(Î‡):(תהלים או אחד מקום אל

לשמאל: éôë(Î·)מזומנות:úåãòåî.או äëà éðà íâå
.éôë ìà כמוך אני וגם כף אל כף הכה לך אומר אני

בי  בוערת חמתי אך כפי אל כפי ואכה עליהם מקונן
אותה: íéëøã.(Î„)והניחותי íéðù êì íéù שהוא כמו
המקרא: øéò.מסיים êøã ùàøá àøá ãéå מקום לך פנה

מפוצלת  דרך כמין לך עשה בה שאתה דרך בראש
לשמאל. פונה ואחד לימין פונה אחד דרכים לפרשת

íäéðù åàöé:הדרכים שני ..àøá ãéå מן פנוי מקום
בספר  ודוגמתו בלע"ז אישרטי"ר והברקני' הקוצים

הר (יז)יהושע כי ועוד שמה לך ובראת היערה לך עלה
ובראת הוא יער כי לך כולם (שם)יהיה חברם ומנחם

איש לכם ברו כמו ברירה יז)לשון א ברא (שמואל
בלעז: åâå'.(Î‰)לישנ"ט àåáì íéùú êøã שתי סי'

לילך  מנת על מארצו היוצא בבל למלך הללו דרכים
א  לירושלים שיפול או משתיהן לאיזה עמון בני לרבת ו

בבל  מלך עמד כי שמפורש כמו עליה בקסמיו גורל לו
וגו':

cec zcevn
(Î).·Ï ‚ÂÓÏ ÔÚÓÏהאנשים לב המס למען תהיה הביאה 

כי חרב טבחת  אתן עריהם שערי כל  ועל  המכשולים ולהרבות
בחרב: יהרגו עריהם Ï·¯˜.בכל  ‰ÈÂ˘Úלטושה עשויה  החרב

לבל  בבגד  מעופפת  והיא אנשים  להבהיל זוהר לה היות למען
בה: לטבוח נכונה  להיות החדוד  כאילו‰˙‡È„Á.(Î‡)יסור

מן באחד  לך  מבבל  היוצאת החרב אתה יאמר  החרב  אל
בימין היושב ליהודה ר "ל  הימין אל עצמך  פנה או הדרכים
היושב עמון בני לרבת  ר"ל השמאל  אל  עצמך תשימי או 

Â„ÚÂÓ˙.בשמאל : ÍÈÙ ‰‡: ללכת ‡È(Î·)ומזומנות Ì‚Â
.'Â‚Âגם כן  כף  אל כף  והך הנבא לך שצויתי כמו  אבל  כאומר

ובזה החרב תלך יהודה  שעל  ידעתי כי כפי  על כפי אכה אני
עליהם: קצפתי מאשר חמתי  „·¯˙È.תנוח  '‰ È‡:יהיה וכן

(„Î).ÍÏ ÌÈ˘:בבל מלך חרב מהם באחד  לבוא דרכים שני לך  ‡Á„.עשה ı¯‡Ó:בבל ·¯‡.הוא  „ÈÂ על מיוחד  מקום  ברור 
ברור : הזה המקום  את ר"ל  ברור  שם  העיר מן  היוצא  דרך ובהתחלת ההם ˙˘ÌÈ.(Î‰)הדרכים Í¯„לבוא תהיה  אחד  דרך 

עמון: בני רבת אל  החרב Â‰È„‰.בה  ˙‡Â:בה להשגב וחושב  הבצורה  בירושלים  היושב יהודה אל  דרך  תשים וגם  ר"ל

oeiv zcevn
(Î).‚ÂÓÏ:המסה ונפילת‰ÌÈÏÂ˘ÎÓ.ענין התשות ענין

בטי"ת‡·Á˙.הכח: אל"ף בחלוף טבחת כמו עניינו
יללה:‡Á.באטב"ח : לשון  ענין והוא האח  עניןËÂÚÓ‰.כמו

תהלה מעטה  כמו וכריכה  סא)עטיפה  ‰˙‡È„Á.(Î‡):(ישעי'
אחד: שימה :‰˘ÈÓÈ.מל ' שמאל:‰˘ÈÏÈÓ.מל' ‡‰.מל'

ה 'Â„ÚÂÓ˙.להיכן: היכל  לפני מועדים  דמו (ירמיה מזומנות 

הכעסÈ˙ÂÁÈ‰Â.(Î·):כ"ד) השקטת על  ויאמר מנוחה  מלשון
בך  חמתי  והניחותי טז)וכן יד ÈÂ„.(Î„):(לעיל כמו מקום 

יח)אבשלום איש ·¯‡.:(ש"ב לכם ברו כמו ברירה  (ש"א מל '

¯·˙.(Î‰):יז) אל ‡˙ וירדפו כמו יהודה  ואת וכן רבת  אל
ז)מדין מבצר:·ˆÂ¯‰.:(שופטים מל'
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‡íâétä,íéèBMä ïéæeaøiäå,úBâBìâìçäå,íéøäaL øañk,úBøäpaL ñtøkäå,øôà ìL øbøbäå–ïî ïéøeèt ©¥¨§©©§¦©¦§©£©§ª§¨¤¤¨¦§©©§©¤©§¨§©©§¥¤£¨§¦¦

úBøNònä,úéòéáMa íãà ìkî íéç÷ìðå,øîLð íäá àöBik ïéàL.äãeäé éaøøîBà:ïéøzî ìcøç éçéôñ,àHL ©©©§§¦§¨¦¦¨¨¨©§¦¦¤¥©¥¨¤¦§¨©¦§¨¥§¦¥©§¨ª¨¦¤
äøáò éøáBò ïäéìò eãLçð.ïBòîL éaøøîBà:ïéøzî ïéçéôqä ìk,áeøë éçéôqî õeç,úB÷øéa íäá àöBik ïéàL ¤§§£¥¤§¥£¥¨©¦¦§¥¨©§¦¦ª¨¦¦§¦¥§¤¥©¥¨¤§©§

äãN.íéîëçåíéøîBà:ïéøeñà ïéçéôqä ìk. ¨¤©£¨¦§¦¨©§¦¦£¦

h`.mbitd:æ"òìá à"èåø ïéøå÷ù áùò.oifeaxide:úåðâ ìù ïðéàù ïúåà úåãù ìù é"âøôñà íä íéèåùäå .æ"òìá é"âøôñà.zebelblgdeà"ìâø éáøòá
:ù"âàìåãøéåå æ"òìáå.xaqeke:äðéâ ìù àì ìáà à÷åã úåøäð ìù ñôøë ïëå .àåä áåùç äðéâ ìù ìáà íéøä ìù à÷åãå .æ"òìá ø"ãðàéìå÷.qtxkå"ééôà

:æ"òìá.xibxb:æ"òìá à"âéøåà.xt`ay:àåä áåùç äðéâ ìù ìáà .åçàá ìãâä.xyrnd on mixehtøîùð ïäá àöåéë ïéàù àîòè ùøôîãë íéðùä ìëá
áéúëã øùòîä ïî øåèô ø÷ôäå ,ïúåà ïéøé÷ôîå ïäéìòá éðéòá ïéáùçð ïðéàù(ãé íéøáã)äìçðå ÷ìç åì ïéàù øáãá ,êîò äìçðå ÷ìç åì ïéà éë éåìä àáå

÷ôä àöé ,åéúåøùòî ìåèé êîò:êîò ÷ìç åì ùéù äàôå äçëù è÷ì ø.ziriaya mc` lkn migwlpeåøîùì êøãù øáã ìëã .ïøîùì êøã ïéàù éôì
ïéúéðúîã êðä ìëå .øåñà øñéà éöçë åìéôà øîåùîä ïî ç÷åìäå ïøé÷ôäì àìùå úåøéôä øåîùì ãåùç àåäù úéòéáùá õøàä íòî åúåà úåð÷ì øåñà
éô ìò óà ,õøàä íòì úéòéáù úåøéô éîã ïéøñåî ïéàù ,øúåé àìå ãáìá úåãåòñ 'â ïåæî éãë õøàä íòî ïäî ç÷éì øúåî ïúåà ïéøîùî ïéàù ïú÷æçù

:úéòéáù úùåã÷ íäá âäåð åðéàå íéîãä øåöàì ãåùç àåäù éðôî ,úåãåòñ 'â ïåæîî øúåé ,ø÷ôää ïî ïä úåøéôäù.dxiar ixaer mdilr ecygp `ly
:é"øë äëìä ïéàå .øåîùä ïî íàéáäì.oixzen oigitqd lk:øåîùä ïî íðéàù åäì ïðé÷æçîã íãà ìëî úç÷ì.aexk igitqn ueg,øåîùä ïî ïú÷æçù

:ù"øë äëìä ïéàå .øáãîá ïúåîë íéìãâ ïéàù äãù úå÷øéá íäá àöåéë ïéàù éôì

`xephxa yexit

א ה נ ש מ ר ו א ב

לאדם  מותר אבל שביעית, בפירות סחורה לעשות שאסור  הקודמים, בפרקים למדנו
פירות  קנה אם וכן אחר, מאכל  בו לקנות כדי שליקט, הפירות מן  מעט למכור 
פירות  שהמוכר למדנו  כן הנשאר. את למכור לו מותר  והותיר, לאכילתו שביעית

אף שאינם mincdשביעית, עצמם, הפירות כדין  ודינם שביעית, בקדושת נתפסים
מדמי חוב פורעים שאין ששנינו, כמו  ולסיכה; ולשתיה לאכילה אלא ניתנים
ה), ח, (לעיל לספר  ולא לבלן ולא לבייר  לא נותנים ואין  ד), ח, (לעיל שביעית
בהם  קונים אלא ח), ח, (לעיל טמאה ובהמה וקרקעות עבדים בהם לוקחים ואין 
מוסרים  שאין  חכמים, אמרו  גם מכאן  שביעית. בקדושת אותם ואוכלים אכילה דברי 
שמא  חוששים שביעית בדיני להיזהר  יודע ואינו  שהואיל הארץ, לעם שביעית דמי
הרמב"ם  כותב וכן  א). לט, סוכה בבבלי  (ברייתא שביעית קדושת בהם ינהג לא

י): ח, ויובל שמיטה jk(הל ' ,oxnyl e` ziriay zexita dxegq zeyrl xeq`y myk
,`edy lk elit`e ,ux`d mrl ziriay inc oixqen oi`y itl ,ux`d mrn gwil xeq`

."ziriay zyecwa oze` lk`i `l `ny הארץ עם אם שאמנם ללמד , באה משנתנו –
מצויים  שאינם שדה ירקות כגון ההפקר , מן שחזקתם שביעית פירות מוכר היה
אין זה בכגון אף למעלה, שהבאנו הברייתא לפי  ברם, ממנו. לקנות מותר בגינות,
שבכמות  אחד, ליום חייו כדי  שהן בלבד , סעודות שלש  כדמי מעט, אלא קונים

שם). (עיין שביעית קדושת בדמים ינהג לא שמא חוששים אין  כזו  מועטת

íâétä) בארץ ההרים באזורי  בעיקר  הגדל  ירק מין  –`"hex,(בלע"ז ÇÅÈ
íéèBMä ïéæeaøiäåאספרג"י אחדים: מפרשים (לפי  הבר  ירבוזי  – ÀÇÇÀÄÇÄ
גורסים: ויש ב),mifeaxidmihiydeבלע"ז ); לט , סוכה  ומפרש(עיין 

(הנפל "שoifeaxidרש"י: גפנים ללולבי קרוב וטעמם עשבים, הם –
אוידל"ש), לו קורין  וכאן אשכנז , ירק oihiydeבלשון מין  –

"רגילה"úBâBìâìçäå(אישפרו"ש ); גם הנקרא מאכל  עשב מין – ÀÇÂÇÀ
א), ז, íéøäaL(לעיל  øañk;(קוריאנד"ר) שבמקרא גד  היינו – ËÀÈÆÆÈÄ

mixday,בהרים הגדל  הגד היינו  –úBøäpaL ñtøkäåסלרי – ÀÇÇÀÇÆÇÀÈ
לנהרות, סמוך מאליו øôàהגדל ìL øbøbäå(ארוק"א) גרגר – ÀÇÇÀÅÆÂÈ

אלו כל באחו; úBøNònäהגדל ïî ïéøeèt שסתמם השנים, בכל  – ÀÄÄÇÇÇÀ
שנאמר המעשר , מן  פטור  והפקר ההפקר, כט ):מן  יד, "ובא (דברים 

עמך ונחלה חלק לו שאין  בדבר  – עמך" ונחלה חלק לו אין  כי הלוי 
עמך ; חלק לו  שיש הפקר יצא מעשרותיו , íãàיטול  ìkî íéç÷ìðåÀÄÀÈÄÄÈÈÈ

úéòéáMa,אדם מכל  בשביעית לקנותם מותר –íäá àöBik ïéàL ÇÀÄÄÆÅÇÅÈÆ
øîLðהלכך לשמרם, הדרך ואין  הם, בר  גידולי  אלה שגידולים – ÄÀÈ

יודע  שאינו  הארץ מעם אפילו לקנותם ומותר  הם, הפקר בחזקת
שלפי למשנתנו ), (בהקדמה לעיל הזכרנו וכבר שביעית; בדיני  להיזהר

בבבלי  א ),הברייתא לט , אין (סוכה הם, הפקר שבחזקת פי  על אף
שלש כדי  היינו  מועטת, בכמות אלא הארץ מעם לקנות מותרים
שביעית. קדושת בדמים ינהג לא שמא חשש  אין  זה שבכגון סעודות,

דהיינו  במשומר , כמותם שיש פירות מוכר היה הארץ עם אם ברם,
אפילו  ממנו  לקנות אסור ולשמרם, גינות מהם לעשות אדם בני  שדרך

ואף ב  כדין. שביעית קדושת בהם נוהגים שאינם מפני מועטים, דמים
אבל סתם, הארץ מעם אלא לקנות שמותר  אמרו  לא הפקר בגידולי 
פירות  לשמור  או שביעית בפירות סחורה לעשות חשוד  שהוא מי 

שביעית  זיקת עליו  שיש דבר  ממנו  לוקחים אין  מהן , ולמכור שביעית
יד ).כלל ח , ויובל שמיטה הל ' éçéôñ(רמב"ם  :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÄÅ

ïéøzî ìcøçלפני בארץ שנפלו הזרעים מן  מאליו  שגדל מה – ÇÀÈËÈÄ
לקנות  מותר  חרדל שספיחי יהודה רבי  וסובר "ספיח", נקרא שביעית

אדם, äøáòמכל  éøáBò ïäéìò eãLçð àHL מן להביאם – ÆÆÀÀÂÅÆÀÅÂÅÈ
dcedi.השמור; iaxk dkld oi`eïéçéôqä ìk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÇÀÄÄ
ïéøzî,הם ההפקר מן שסתמם אדם, מכל  לקנותם –éçéôqî õeç ËÈÄÄÀÄÅ
áeøë,השמור מן  שחזקתם –äãN úB÷øéa íäá àöBik ïéàL ÀÆÅÇÅÈÆÀÇÀÈÆ

ה  הם.– גינה ירקות ובודאי  מאליהם, ìkגדלים :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈ
ïéøeñà ïéçéôqä הם השמור מן שמא הארץ, מעם לקנותם – ÇÀÄÄÂÄ

הגר"א ). (רמב"ם ;

כהנים), (בתורת חכמים לדעת היא שבמשנתנו  שהמחלוקת מפרשים, יש
חרדל ספיחי יהודה: רבי וסובר סופרים; מדברי  באכילה אסורים שספיחים
ספיחים, שאר  על  שגזרו כמו  עליהם חכמים גזרו  שלא באכילה, מותרים
עבירה, עוברי מפני באכילה אסורים שיהיו  גזרו  ספיחים שאר  על  שאמנם
לא  חרדל  על אבל  הם. ספיחים ויאמרו : בשביעית שזרעו  ממה יביאו שלא
לא  הספיחים שכל  סובר שמעון  ורבי בשביעית. לזרעו  עבירה עוברי  נחשדו 
מה  ובין  מאליו שגדל מה בין  הבדל שיש הם, שניכרים לפי עליהם, גזרו

בירקות שנזר בהם כיוצא שאין  כרוב, מספיחי  חוץ עבודה, ידי על וגדל ע
הספיחים כל על  שגזרו  אומרים, וחכמים sqedi)שדה. x"d mya "dnly zk`ln").

דהיינו לשביעית, שנכנסו שישית בספיחי  מדובר שבמשנתנו  מפרשים, ויש
שכל שמעון, רבי  וסובר בשביעית, ונלקטו  שביעית בערב גידולם שנגמר 
שביעית, בערב גידולם שנגמר  מאחר  חולין , בתורת לאכלם מותרים הספיחים
שמא  גזירה משום שביעית, קדושת בהם לנהוג  שצריך  כרוב, מספיחי  חוץ
בשישית  שנגמרו הגידולים בין  להכיר אפשר  אי שבכרוב האיסור , מן ויביא ילך 
– כרוב. ספיחי משום הספיחים בכל  אוסרים וחכמים שביעית; של לגידולים

היא: הגירסה פסחים במסכת migitqdברם, lkmixeq`ixac ;aexk igitqn ueg
,mixeq` migitqd lk :mixne` minkge .oerny iax,שביעית בספיחי שם המדובר שכן 

בתורת  ששנינו  כמו באכילה, הם שאסורים בשביעית, היתה גידולם שתחילת היינו
אין אם – תבואתנו " את נאסוף ולא נזרע לא "הן כ): כה, (ויקרא "כתוב כהנים:
הספיחים  על חכמים סמכו  מכאן  עקיבא: רבי אמר  אוספים? הם היכן זורעים,
אלא  התורה מן אסורים ספיחים אין  אומרים: וחכמים בשביעית. אסורים שיהיו
שמעון רבי וסובר  לעיל ); שבארנו כמו  עבירה, עוברי  משום (גזרה סופרים" מדברי 
גדול קלח לו שיש  משום שביעית, ספיחי  של האיסור  בכלל אינם כרוב שספיחי 
הם  שסוברים הספיחים, שאר  משום כרוב ספיחי של  גזרו וחכמים כאילן; וענפים

התורה מן  אסורים שספיחים עקיבא x`anyכרבי  y"x oiire ;a ,hl dkeq zetqez)
(zekix`a df oipr.

izdw - zex`ean zeipyn
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àáé÷ò:øîBàäéäøæòéìà éaø:úéòéáL ìL ïîLa BëqL øBò,÷ìcé.íäì øîà:äî íëì øîà àG !e÷úLéaøM £¦¨¥¨¨©¦¡¦¤¤¤¨§¤¤¤§¦¦¦¨¥¨©¨¤§ŸŸ©¨¤©¤©¦
øæòéìàBa øîBà. ¡¦¤¤¥

Èåéðôì eøîà ãBòå:äéä øîBàøæòéìà éaø:øéæç øNa ìëBàk íéúek út ìëBàä.øîàíäì:øîà àG !e÷úL §¨§§¨¨¥¨¨©¦¡¦¤¤¨¥©¦§¥§©£¦¨©¨¤§ŸŸ©
äî íëìøæòéìà éaøMBa øîBà. ¨¤©¤©¦¡¦¤¤¥

‡ÈúéòéáL ìL L÷a Bà ïáúa ä÷qäL õçøî,da õBçøì øzî.àeä áMçúî íàå,õçøé àG äæ éøä. ¤§¨¤ª§¨§¤¤§©¤§¦¦ª¨¦§¨§¦¦§©¥£¥¤¦§Ÿ

h.ea xne` r"x dn mkl xne` `l ewezyùøôì éàùø éðéàù ,å÷åúù íäì øîà ÷ìãé à"àø äéäù åì åøîàùëå ,äëéñá éôè ì÷éîã åáø à"øî ìá÷ ò"ø
:íéîëçë äëìäå ,åá ì÷éî à"ø äéä äîë

i.xifg xya lke`k:ïðáøãî úåãøî úëî àìà äøåúä ïî ä÷åì éúåë úô ìëåàä ïéàù ,à÷åã åàì.ea xne` `"x dn:éôè åá ì÷éîã
`i.`ed aygzn m`e:åîöò ìò øéîçäì êéøö åðîî íéãîì íãà éðáù àåä áåùç íãà íà
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÷ìcé :øîBà øæòéìà éaø ,úéòéáL ìL ïîLa BëqL øBòÆÈÀÆÆÆÀÄÄÇÄÁÄÆÆÅÄÈÅ
להשתמש אסור  בו שנבלע שביעית של  השמן  שמפני העור , יישרף –
ששנינו  כפי  שביעית, של  בשמן אותם שסך  בכלים הדין  והוא בו.

שיידלקו  היא שדעתו הקודמת, טוב").במשנה יום  íéîëçåÇÂÈÄ("תוספות
Bcâðk ìëàé :íéøîBàשווי כנגד אכילה דברי מממונו יקנה ו – ÀÄÙÇÀÆÀ

שביעית. בקדושת ויאכלם השמן àáé÷ò:של  éaø éðôì eøîàÈÀÄÀÅÇÄÂÄÈ
,úéòéáL ìL ïîLa BëqL øBò :øæòéìà éaø äéä øîBàÅÈÈÇÄÁÄÆÆÆÈÀÆÆÆÀÄÄ

÷ìcé,חכמים לו וכשאמרו אליעזר, רבי אצל  למד עקיבא רבי – ÄÈÅ
אליעזר, רבי  אומר  היה e÷úL!שכך  :íäì øîà דין תאמרו  אל  – ÈÇÈÆÀÙ

משמו! Baזה øîBà øæòéìà éaøM äî íëì øîà àGכלומר – ÙÇÈÆÇÆÇÄÁÄÆÆÅ
אמוראים  ונחלקו אליעזר ; רבי  של דעתו  את להם לגלות רצה שלא
בשמו , שאמרו  ממה יותר  החמיר אליעזר שרבי אומר  אחד  בירושלמי:

שביעית) של בשמן העור את (שסך  איש  אותו  של  "עצמותיו  שאמר:
מהחכמים, יותר בזה הקל  אליעזר שרבי להיפך , אומר ואחד יישרפו",

נקטו  המפרשים רוב שביעית. של  בשמן  כלים לסוך מותר  ולדעתו 
עקיבא  רבי  רצה לא בזה אליעזר  רבי שהקל שמפני  השנייה כדעה

לגלות.
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בשמו עקיבא רבי  לפני שאמרו נוסף ענין  משנתנו  מביאה הקודמת המשנה אגב
של דעתו את להם לגלות רצה ולא השתיקם עקיבא ורבי  רבו, אליעזר  רבי של

ענין. באותו  אליעזר רבי 

eøîà ãBòå,חכמים –åéðôì,עקיבא רבי לפני  –éaø äéä øîBà ÀÈÀÀÈÈÅÈÈÇÄ
øéæç øNa ìëBàk íéúek út ìëBàä :øæòéìà בארנו כבר  – ÁÄÆÆÈÅÇÄÀÅÀÇÂÄ

ט ), ה , ד; ג, דמאי ח . ח , א; ז , שהתגיירו (ברכות  השומרונים הם שהכותים

ב במלכים כמסופר בהם, הורגים שהיו האריות יז ),מאימת והיו (פרק
שלא  פי  על  ואף המצוות. בקצת ומדקדקים שבכתב תורה שומרים

להם  מאמינים היו  מקום מכל  מצוות, מדקדוקי בהרבה בקיאים היו 
שכל החכמים, אצל  היה מקובל  שכן  בהן, שהחזיקו המצוות באותן 

יו  בה מדקדקים כותים, בה שהחזיקו מישראל מצוה עא ,תר  (קידושין

עליהם,א). נאמנים היו ולא דברים בהרבה היו חשודים מקום מכל
כן  ט). ה, ד; (ג, דמאי ובמסכת ח), (ח, ברכות במסכת ששנינו  כמו 

מכאן  ירושלים. בקדושת הודו  ולא בעיניהם מקודש  גריזים הר  היה
יונה  דמות להם ומצאו  אחריהם שבדקו  עד כלפיהם החשדות רבו 

חכמים  עליהם גזרו  ומאז אותה, עובדים שהיו גריזים, הר  בראש
שרבי כאן, ששנינו מה ברם, – דבריהם. לכל גמורים כגויים ועשאום

אומר : היה xifg,אליעזר xya lke`k mizek zt lke`d lk הכוונה אין
הגזירה, קודם אף אלא עליהם שגזרו לאחר אחדים) מפרשים (לפי 

מעשרים  ואינם הם, אריות גרי אליעזר  רבי שלדעת לפי הוא, והטעם
שלמה ").כלל  מבטלים ("מלאכת שהיו  מובא, אליעזר" דרבי  וב"פרקי 

מסיימת  והברייתא אותם, נידו ולכן עזרא בימי המקדש  בית בניין 
אליעזר: רבי  אמר "מכאן  xyaשם: lke` eli`k izek zt lke`d lk

"xifg.(" ישראל "תפארת טוב"; יום "תוספות  כותב (עיין והרמב"ם
אוכליה  אין אבל אסורה, שהיא כותים, פת "דין  למשנתנו ): (בפירושו 

הרמב"ם, מדברי  ומשמע מדרבנן"; מרדות מכת אלא מלקות לוקים
כגויים  ועשאום הכותים על  שגזרו לאחר במשנתנו  המדובר  שאמנם

שלמה ").גמורים "מלאכת טוב "; יום  כשאמרו ("תוספות  מקום מכל 
עקיבא, רבי  לפני  זה דין  íäìחכמים øîà:עקיבא רבי –!e÷úL ÈÇÈÆÀÙ

ברם אליעזר ! רבי  בשם זה דבר  תאמרו  אל –äî íëì øîà àGÙÇÈÆÇ
Ba øîBà øæòéìà éaøM לגלות אוכל  לא אליעזר רבי  של דעתו  – ÆÇÄÁÄÆÆÅ

אליעזר שרבי  לפי  במפרשים, הטעם ומבואר  מקללכם. אמנם היה
זה בדין ברטנורא ).מאד (רמב "ם;

i p y m e i
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úéòéáL ìL L÷a Bà ïáúa ä÷qäL õçøîפי על  אף – ÆÀÈÆËÀÈÀÆÆÀÇÆÀÄÄ
למאכל ראויים והם הואיל  להסקה, בהם להשתמש אסור  שלכתחילה
בהם  הוסקה אם בדיעבד מקום מכל  ז), ט, להלן  (כמבואר בהמה

daהמרחץ, õBçøì øzî,לומר שיש כותב, משנה" "כסף ובעל – ËÈÄÀÈ
והרי הוא, אדם שצורך לפי מרחץ, בהם להסיק מותר לכתחילה שאף

מלוגמא  ממנו עושין אדם למאכל מיוחד שאינו "כל  ששנינו : כמו  זה
משיג  והראב"ד  בשכר". בה לרחוץ "מותר  מפרש : הרמב"ם לאדם".

מבאר : והוא daעליו, uegxl xzen זה שהרי לא, בשכר  אבל  בחינם,
סחורה כ ).כעושה ה, ויובל שמיטה  àeä(הל' áMçúî íàå אם – ÀÄÄÀÇÅ

ממעשיו, לומדים אדם שבני  הוא, חשוב õçøéאדם àG äæ éøä– ÂÅÆÄÀÙ
עצמו על  להחמיר  צריך  כזה ברטנורא ).שאדם ר"ש ; ולפי(ירושלמי ;

כשהוא  בו  מתכבד המרחץ שבעל  לפי  הוא, הטעם הראב"ד פירוש

הוא  שאם מפרש, הרמב"ם בשכר . כרוחץ זה הרי  ולכן  במרחצו , רוחץ
ריח  לשם שיש בדברים לכבודו  יסיקו שמא חשש יש חשוב, אדם

שביעית. פירות מפסידים ונמצאו  למאכל, הראויים טוב,

"לולא  כותב: והוא הללו, הפירושים כל  על  מקשה ראשונה" "משנה בעל 
מצויים  עצים שאין  שבמקום זה, חילוק בו  יש זה שדין  נראה, רבותינו  דברי 
בשביעית, לכתחילה בהם להסיק מותר ודאי  ובקש, בתבן  מסיקים העם וכל  שם
לרחוץ  אסור בדיעבד אפילו  ובקש, בתבן  והסיק מצויים, שעצים במקום אבל 

במשנתנו : ששנינו שמה כלומר  קנס", משום ed`"במרחץ aygzn m`e"אין –
חשוב, דבר  הוא הקש או התבן שאם והקש, התבן  על  אלא אדם על מוסב זה

איסו ועשה הואיל בעצים, מסיקים והכל  להסקה, בו משתמשים שאיבדשאין ר ,
ירחוץ. לא זה הרי  שביעית, פירות
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לאדם  מותר אבל שביעית, בפירות סחורה לעשות שאסור  הקודמים, בפרקים למדנו
פירות  קנה אם וכן אחר, מאכל  בו לקנות כדי שליקט, הפירות מן  מעט למכור 
פירות  שהמוכר למדנו  כן הנשאר. את למכור לו מותר  והותיר, לאכילתו שביעית

אף שאינם mincdשביעית, עצמם, הפירות כדין  ודינם שביעית, בקדושת נתפסים
מדמי חוב פורעים שאין ששנינו, כמו  ולסיכה; ולשתיה לאכילה אלא ניתנים
ה), ח, (לעיל לספר  ולא לבלן ולא לבייר  לא נותנים ואין  ד), ח, (לעיל שביעית
בהם  קונים אלא ח), ח, (לעיל טמאה ובהמה וקרקעות עבדים בהם לוקחים ואין 
מוסרים  שאין  חכמים, אמרו  גם מכאן  שביעית. בקדושת אותם ואוכלים אכילה דברי 
שמא  חוששים שביעית בדיני להיזהר  יודע ואינו  שהואיל הארץ, לעם שביעית דמי
הרמב"ם  כותב וכן  א). לט, סוכה בבבלי  (ברייתא שביעית קדושת בהם ינהג לא

י): ח, ויובל שמיטה jk(הל ' ,oxnyl e` ziriay zexita dxegq zeyrl xeq`y myk
,`edy lk elit`e ,ux`d mrl ziriay inc oixqen oi`y itl ,ux`d mrn gwil xeq`

."ziriay zyecwa oze` lk`i `l `ny הארץ עם אם שאמנם ללמד , באה משנתנו –
מצויים  שאינם שדה ירקות כגון ההפקר , מן שחזקתם שביעית פירות מוכר היה
אין זה בכגון אף למעלה, שהבאנו הברייתא לפי  ברם, ממנו. לקנות מותר בגינות,
שבכמות  אחד, ליום חייו כדי  שהן בלבד , סעודות שלש  כדמי מעט, אלא קונים

שם). (עיין שביעית קדושת בדמים ינהג לא שמא חוששים אין  כזו  מועטת

íâétä) בארץ ההרים באזורי  בעיקר  הגדל  ירק מין  –`"hex,(בלע"ז ÇÅÈ
íéèBMä ïéæeaøiäåאספרג"י אחדים: מפרשים (לפי  הבר  ירבוזי  – ÀÇÇÀÄÇÄ
גורסים: ויש ב),mifeaxidmihiydeבלע"ז ); לט , סוכה  ומפרש(עיין 

(הנפל "שoifeaxidרש"י: גפנים ללולבי קרוב וטעמם עשבים, הם –
אוידל"ש), לו קורין  וכאן אשכנז , ירק oihiydeבלשון מין  –

"רגילה"úBâBìâìçäå(אישפרו"ש ); גם הנקרא מאכל  עשב מין – ÀÇÂÇÀ
א), ז, íéøäaL(לעיל  øañk;(קוריאנד"ר) שבמקרא גד  היינו – ËÀÈÆÆÈÄ

mixday,בהרים הגדל  הגד היינו  –úBøäpaL ñtøkäåסלרי – ÀÇÇÀÇÆÇÀÈ
לנהרות, סמוך מאליו øôàהגדל ìL øbøbäå(ארוק"א) גרגר – ÀÇÇÀÅÆÂÈ

אלו כל באחו; úBøNònäהגדל ïî ïéøeèt שסתמם השנים, בכל  – ÀÄÄÇÇÇÀ
שנאמר המעשר , מן  פטור  והפקר ההפקר, כט ):מן  יד, "ובא (דברים 

עמך ונחלה חלק לו שאין  בדבר  – עמך" ונחלה חלק לו אין  כי הלוי 
עמך ; חלק לו  שיש הפקר יצא מעשרותיו , íãàיטול  ìkî íéç÷ìðåÀÄÀÈÄÄÈÈÈ

úéòéáMa,אדם מכל  בשביעית לקנותם מותר –íäá àöBik ïéàL ÇÀÄÄÆÅÇÅÈÆ
øîLðהלכך לשמרם, הדרך ואין  הם, בר  גידולי  אלה שגידולים – ÄÀÈ

יודע  שאינו  הארץ מעם אפילו לקנותם ומותר  הם, הפקר בחזקת
שלפי למשנתנו ), (בהקדמה לעיל הזכרנו וכבר שביעית; בדיני  להיזהר

בבבלי  א ),הברייתא לט , אין (סוכה הם, הפקר שבחזקת פי  על אף
שלש כדי  היינו  מועטת, בכמות אלא הארץ מעם לקנות מותרים
שביעית. קדושת בדמים ינהג לא שמא חשש  אין  זה שבכגון סעודות,

דהיינו  במשומר , כמותם שיש פירות מוכר היה הארץ עם אם ברם,
אפילו  ממנו  לקנות אסור ולשמרם, גינות מהם לעשות אדם בני  שדרך

ואף ב  כדין. שביעית קדושת בהם נוהגים שאינם מפני מועטים, דמים
אבל סתם, הארץ מעם אלא לקנות שמותר  אמרו  לא הפקר בגידולי 
פירות  לשמור  או שביעית בפירות סחורה לעשות חשוד  שהוא מי 

שביעית  זיקת עליו  שיש דבר  ממנו  לוקחים אין  מהן , ולמכור שביעית
יד ).כלל ח , ויובל שמיטה הל ' éçéôñ(רמב"ם  :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÄÅ

ïéøzî ìcøçלפני בארץ שנפלו הזרעים מן  מאליו  שגדל מה – ÇÀÈËÈÄ
לקנות  מותר  חרדל שספיחי יהודה רבי  וסובר "ספיח", נקרא שביעית

אדם, äøáòמכל  éøáBò ïäéìò eãLçð àHL מן להביאם – ÆÆÀÀÂÅÆÀÅÂÅÈ
dcedi.השמור; iaxk dkld oi`eïéçéôqä ìk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÇÀÄÄ
ïéøzî,הם ההפקר מן שסתמם אדם, מכל  לקנותם –éçéôqî õeç ËÈÄÄÀÄÅ
áeøë,השמור מן  שחזקתם –äãN úB÷øéa íäá àöBik ïéàL ÀÆÅÇÅÈÆÀÇÀÈÆ

ה  הם.– גינה ירקות ובודאי  מאליהם, ìkגדלים :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈ
ïéøeñà ïéçéôqä הם השמור מן שמא הארץ, מעם לקנותם – ÇÀÄÄÂÄ

הגר"א ). (רמב"ם ;

כהנים), (בתורת חכמים לדעת היא שבמשנתנו  שהמחלוקת מפרשים, יש
חרדל ספיחי יהודה: רבי וסובר סופרים; מדברי  באכילה אסורים שספיחים
ספיחים, שאר  על  שגזרו כמו  עליהם חכמים גזרו  שלא באכילה, מותרים
עבירה, עוברי מפני באכילה אסורים שיהיו  גזרו  ספיחים שאר  על  שאמנם
לא  חרדל  על אבל  הם. ספיחים ויאמרו : בשביעית שזרעו  ממה יביאו שלא
לא  הספיחים שכל  סובר שמעון  ורבי בשביעית. לזרעו  עבירה עוברי  נחשדו 
מה  ובין  מאליו שגדל מה בין  הבדל שיש הם, שניכרים לפי עליהם, גזרו

בירקות שנזר בהם כיוצא שאין  כרוב, מספיחי  חוץ עבודה, ידי על וגדל ע
הספיחים כל על  שגזרו  אומרים, וחכמים sqedi)שדה. x"d mya "dnly zk`ln").

דהיינו לשביעית, שנכנסו שישית בספיחי  מדובר שבמשנתנו  מפרשים, ויש
שכל שמעון, רבי  וסובר בשביעית, ונלקטו  שביעית בערב גידולם שנגמר 
שביעית, בערב גידולם שנגמר  מאחר  חולין , בתורת לאכלם מותרים הספיחים
שמא  גזירה משום שביעית, קדושת בהם לנהוג  שצריך  כרוב, מספיחי  חוץ
בשישית  שנגמרו הגידולים בין  להכיר אפשר  אי שבכרוב האיסור , מן ויביא ילך 
– כרוב. ספיחי משום הספיחים בכל  אוסרים וחכמים שביעית; של לגידולים

היא: הגירסה פסחים במסכת migitqdברם, lkmixeq`ixac ;aexk igitqn ueg
,mixeq` migitqd lk :mixne` minkge .oerny iax,שביעית בספיחי שם המדובר שכן 

בתורת  ששנינו  כמו באכילה, הם שאסורים בשביעית, היתה גידולם שתחילת היינו
אין אם – תבואתנו " את נאסוף ולא נזרע לא "הן כ): כה, (ויקרא "כתוב כהנים:
הספיחים  על חכמים סמכו  מכאן  עקיבא: רבי אמר  אוספים? הם היכן זורעים,
אלא  התורה מן אסורים ספיחים אין  אומרים: וחכמים בשביעית. אסורים שיהיו
שמעון רבי וסובר  לעיל ); שבארנו כמו  עבירה, עוברי  משום (גזרה סופרים" מדברי 
גדול קלח לו שיש  משום שביעית, ספיחי  של האיסור  בכלל אינם כרוב שספיחי 
הם  שסוברים הספיחים, שאר  משום כרוב ספיחי של  גזרו וחכמים כאילן; וענפים

התורה מן  אסורים שספיחים עקיבא x`anyכרבי  y"x oiire ;a ,hl dkeq zetqez)
(zekix`a df oipr.
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ËúéòéáL ìL ïîLa BëqL øBò–øæòéìà éaøøîBà:÷ìcé;íéîëçåíéøîBà:Bcâðk ìëàé.éðôì eøîàéaø ¤¨§¤¤¤§¦¦©¦¡¦¤¤¥¦¨¥©£¨¦§¦Ÿ©§¤§¨§¦§¥©¦
àáé÷ò:øîBàäéäøæòéìà éaø:úéòéáL ìL ïîLa BëqL øBò,÷ìcé.íäì øîà:äî íëì øîà àG !e÷úLéaøM £¦¨¥¨¨©¦¡¦¤¤¤¨§¤¤¤§¦¦¦¨¥¨©¨¤§ŸŸ©¨¤©¤©¦
øæòéìàBa øîBà. ¡¦¤¤¥

Èåéðôì eøîà ãBòå:äéä øîBàøæòéìà éaø:øéæç øNa ìëBàk íéúek út ìëBàä.øîàíäì:øîà àG !e÷úL §¨§§¨¨¥¨¨©¦¡¦¤¤¨¥©¦§¥§©£¦¨©¨¤§ŸŸ©
äî íëìøæòéìà éaøMBa øîBà. ¨¤©¤©¦¡¦¤¤¥

‡ÈúéòéáL ìL L÷a Bà ïáúa ä÷qäL õçøî,da õBçøì øzî.àeä áMçúî íàå,õçøé àG äæ éøä. ¤§¨¤ª§¨§¤¤§©¤§¦¦ª¨¦§¨§¦¦§©¥£¥¤¦§Ÿ

h.ea xne` r"x dn mkl xne` `l ewezyùøôì éàùø éðéàù ,å÷åúù íäì øîà ÷ìãé à"àø äéäù åì åøîàùëå ,äëéñá éôè ì÷éîã åáø à"øî ìá÷ ò"ø
:íéîëçë äëìäå ,åá ì÷éî à"ø äéä äîë

i.xifg xya lke`k:ïðáøãî úåãøî úëî àìà äøåúä ïî ä÷åì éúåë úô ìëåàä ïéàù ,à÷åã åàì.ea xne` `"x dn:éôè åá ì÷éîã
`i.`ed aygzn m`e:åîöò ìò øéîçäì êéøö åðîî íéãîì íãà éðáù àåä áåùç íãà íà
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÷ìcé :øîBà øæòéìà éaø ,úéòéáL ìL ïîLa BëqL øBòÆÈÀÆÆÆÀÄÄÇÄÁÄÆÆÅÄÈÅ
להשתמש אסור  בו שנבלע שביעית של  השמן  שמפני העור , יישרף –
ששנינו  כפי  שביעית, של  בשמן אותם שסך  בכלים הדין  והוא בו.

שיידלקו  היא שדעתו הקודמת, טוב").במשנה יום  íéîëçåÇÂÈÄ("תוספות
Bcâðk ìëàé :íéøîBàשווי כנגד אכילה דברי מממונו יקנה ו – ÀÄÙÇÀÆÀ

שביעית. בקדושת ויאכלם השמן àáé÷ò:של  éaø éðôì eøîàÈÀÄÀÅÇÄÂÄÈ
,úéòéáL ìL ïîLa BëqL øBò :øæòéìà éaø äéä øîBàÅÈÈÇÄÁÄÆÆÆÈÀÆÆÆÀÄÄ

÷ìcé,חכמים לו וכשאמרו אליעזר, רבי אצל  למד עקיבא רבי – ÄÈÅ
אליעזר, רבי  אומר  היה e÷úL!שכך  :íäì øîà דין תאמרו  אל  – ÈÇÈÆÀÙ

משמו! Baזה øîBà øæòéìà éaøM äî íëì øîà àGכלומר – ÙÇÈÆÇÆÇÄÁÄÆÆÅ
אמוראים  ונחלקו אליעזר ; רבי  של דעתו  את להם לגלות רצה שלא
בשמו , שאמרו  ממה יותר  החמיר אליעזר שרבי אומר  אחד  בירושלמי:

שביעית) של בשמן העור את (שסך  איש  אותו  של  "עצמותיו  שאמר:
מהחכמים, יותר בזה הקל  אליעזר שרבי להיפך , אומר ואחד יישרפו",

נקטו  המפרשים רוב שביעית. של  בשמן  כלים לסוך מותר  ולדעתו 
עקיבא  רבי  רצה לא בזה אליעזר  רבי שהקל שמפני  השנייה כדעה

לגלות.

י ה נ ש מ ר ו א ב

בשמו עקיבא רבי  לפני שאמרו נוסף ענין  משנתנו  מביאה הקודמת המשנה אגב
של דעתו את להם לגלות רצה ולא השתיקם עקיבא ורבי  רבו, אליעזר  רבי של

ענין. באותו  אליעזר רבי 

eøîà ãBòå,חכמים –åéðôì,עקיבא רבי לפני  –éaø äéä øîBà ÀÈÀÀÈÈÅÈÈÇÄ
øéæç øNa ìëBàk íéúek út ìëBàä :øæòéìà בארנו כבר  – ÁÄÆÆÈÅÇÄÀÅÀÇÂÄ

ט ), ה , ד; ג, דמאי ח . ח , א; ז , שהתגיירו (ברכות  השומרונים הם שהכותים

ב במלכים כמסופר בהם, הורגים שהיו האריות יז ),מאימת והיו (פרק
שלא  פי  על  ואף המצוות. בקצת ומדקדקים שבכתב תורה שומרים

להם  מאמינים היו  מקום מכל  מצוות, מדקדוקי בהרבה בקיאים היו 
שכל החכמים, אצל  היה מקובל  שכן  בהן, שהחזיקו המצוות באותן 

יו  בה מדקדקים כותים, בה שהחזיקו מישראל מצוה עא ,תר  (קידושין

עליהם,א). נאמנים היו ולא דברים בהרבה היו חשודים מקום מכל
כן  ט). ה, ד; (ג, דמאי ובמסכת ח), (ח, ברכות במסכת ששנינו  כמו 

מכאן  ירושלים. בקדושת הודו  ולא בעיניהם מקודש  גריזים הר  היה
יונה  דמות להם ומצאו  אחריהם שבדקו  עד כלפיהם החשדות רבו 

חכמים  עליהם גזרו  ומאז אותה, עובדים שהיו גריזים, הר  בראש
שרבי כאן, ששנינו מה ברם, – דבריהם. לכל גמורים כגויים ועשאום

אומר : היה xifg,אליעזר xya lke`k mizek zt lke`d lk הכוונה אין
הגזירה, קודם אף אלא עליהם שגזרו לאחר אחדים) מפרשים (לפי 

מעשרים  ואינם הם, אריות גרי אליעזר  רבי שלדעת לפי הוא, והטעם
שלמה ").כלל  מבטלים ("מלאכת שהיו  מובא, אליעזר" דרבי  וב"פרקי 

מסיימת  והברייתא אותם, נידו ולכן עזרא בימי המקדש  בית בניין 
אליעזר: רבי  אמר "מכאן  xyaשם: lke` eli`k izek zt lke`d lk

"xifg.(" ישראל "תפארת טוב"; יום "תוספות  כותב (עיין והרמב"ם
אוכליה  אין אבל אסורה, שהיא כותים, פת "דין  למשנתנו ): (בפירושו 

הרמב"ם, מדברי  ומשמע מדרבנן"; מרדות מכת אלא מלקות לוקים
כגויים  ועשאום הכותים על  שגזרו לאחר במשנתנו  המדובר  שאמנם

שלמה ").גמורים "מלאכת טוב "; יום  כשאמרו ("תוספות  מקום מכל 
עקיבא, רבי  לפני  זה דין  íäìחכמים øîà:עקיבא רבי –!e÷úL ÈÇÈÆÀÙ

ברם אליעזר ! רבי  בשם זה דבר  תאמרו  אל –äî íëì øîà àGÙÇÈÆÇ
Ba øîBà øæòéìà éaøM לגלות אוכל  לא אליעזר רבי  של דעתו  – ÆÇÄÁÄÆÆÅ

אליעזר שרבי  לפי  במפרשים, הטעם ומבואר  מקללכם. אמנם היה
זה בדין ברטנורא ).מאד (רמב "ם;

i p y m e i
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úéòéáL ìL L÷a Bà ïáúa ä÷qäL õçøîפי על  אף – ÆÀÈÆËÀÈÀÆÆÀÇÆÀÄÄ
למאכל ראויים והם הואיל  להסקה, בהם להשתמש אסור  שלכתחילה
בהם  הוסקה אם בדיעבד מקום מכל  ז), ט, להלן  (כמבואר בהמה

daהמרחץ, õBçøì øzî,לומר שיש כותב, משנה" "כסף ובעל – ËÈÄÀÈ
והרי הוא, אדם שצורך לפי מרחץ, בהם להסיק מותר לכתחילה שאף

מלוגמא  ממנו עושין אדם למאכל מיוחד שאינו "כל  ששנינו : כמו  זה
משיג  והראב"ד  בשכר". בה לרחוץ "מותר  מפרש : הרמב"ם לאדם".

מבאר : והוא daעליו, uegxl xzen זה שהרי לא, בשכר  אבל  בחינם,
סחורה כ ).כעושה ה, ויובל שמיטה  àeä(הל' áMçúî íàå אם – ÀÄÄÀÇÅ

ממעשיו, לומדים אדם שבני  הוא, חשוב õçøéאדם àG äæ éøä– ÂÅÆÄÀÙ
עצמו על  להחמיר  צריך  כזה ברטנורא ).שאדם ר"ש ; ולפי(ירושלמי ;

כשהוא  בו  מתכבד המרחץ שבעל  לפי  הוא, הטעם הראב"ד פירוש

הוא  שאם מפרש, הרמב"ם בשכר . כרוחץ זה הרי  ולכן  במרחצו , רוחץ
ריח  לשם שיש בדברים לכבודו  יסיקו שמא חשש יש חשוב, אדם

שביעית. פירות מפסידים ונמצאו  למאכל, הראויים טוב,

"לולא  כותב: והוא הללו, הפירושים כל  על  מקשה ראשונה" "משנה בעל 
מצויים  עצים שאין  שבמקום זה, חילוק בו  יש זה שדין  נראה, רבותינו  דברי 
בשביעית, לכתחילה בהם להסיק מותר ודאי  ובקש, בתבן  מסיקים העם וכל  שם
לרחוץ  אסור בדיעבד אפילו  ובקש, בתבן  והסיק מצויים, שעצים במקום אבל 

במשנתנו : ששנינו שמה כלומר  קנס", משום ed`"במרחץ aygzn m`e"אין –
חשוב, דבר  הוא הקש או התבן שאם והקש, התבן  על  אלא אדם על מוסב זה

איסו ועשה הואיל בעצים, מסיקים והכל  להסקה, בו משתמשים שאיבדשאין ר ,
ירחוץ. לא זה הרי  שביעית, פירות

izdw - zex`ean zeipyn
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‚GL eøîà änìåúBöøà L?daL ïBøçàä äìëiL ãò úçàå úçà ìëa ïéìëBà eéäiL.ïBòîL éaøøîBà:àG §¨¨¨§¨£¨¤¦§§¦§¨©©§©©©¤¦§¤¨©£¤¨©¦¦§¥
GL eøîàäãeäéa àlà úBöøà L,Cìnä øäk úBöøàä ìk øàLe.íéøîzìå íéúéfì úçàk úBöøàä ìëå. ¨§¨£¨¤¨¦¨§¨¨¨£¨§©©¤¤§¨¨£¨§©©©¥¦§©§¨¦

„ø÷ônä ìò ïéìëBà,øeîMä ìò àG ìáà.éñBé éaøøeîMä ìò óà øézî.àøôecä ìòå ïéçéôhä ìò ïéìëBà, §¦©©ª§¨£¨©©¨©¦¥©¦©©©¨§¦©©§¦¦§©©§¨
úBiðåúqä ìò àG ìáà.äãeäé éaøøézî,õéwä äìëé àHL ãò eøkaL ïîæ ìk. £¨©©¦§¨¦©¦§¨©¦¨§©¤¦§©¤¦§¤©©¦

b.zevx` 'b exn` dnle:àì åúå øåòéáì úåöøà ùìù åøîà àúëìä éàîì ,úåöøà òùú ïàë éøä úçà ìëá úåöøà ùìùå ìéàåälka milke` eidiy
.day oexg`d dlkiy cr zg`e zg`éãé ìò äãåäéá íéìëåà ïéà ìáà .ïãøéä øáòá ïëå ,ìéìâá ïëå ,äéúåöøà 'âáù ïåøçàä äìëéù ãò äãåäéá íéìëåà

ìéìâì ìéìâî àéä äàöåé ìáà ,äãåäéì ìéìâîå ,ìéìâì äãåäéî úàöì ú÷çøúî äãåäéáù äéç ïéàã éøéîâã ,äãåäéáù ïúåà éãé ìò ìéìâá àìå ,ìéìâáù ïúåà
:äãåäéì äãåäéîå.jlnd xdk zevx`d lk x`yeìëî ïåøçàå úåøéôä áø äéä àåäå êìîä øäá íéàöîðä úåøéôä é"ò íéìëåà é"àáù úåöøàä ìë øàù

:ìàøùé õøàáù úåöøà øàù.mixnzle mizifl zg`k zevx`d lkeäá åìë àìù úçà õøà éãé ìò íéøîúå íéúéæ íéìëåà ìàøùé õøàáù úåöøàä ìë
:ù"øë äëìä ïéàå .ìéìâá åà ïãøéä øáòá åà äãåäéá àéää õøàä äéäúù ïéá ,äãùä ïî äéçì íéøîúäå íéúéæä

c.xwtend lr milke`àöîðù ô"òà ,ø÷ôåîä íå÷îî ïéîä åúåà äìëå ÷ñô íà ìáà .ø÷ôåî íå÷îá äãùá ïéîä åúåàî éåöîù é"ò úéááù äîî íéìëåà
:úéáä ïî êúîäáì äìë äãùä ïî äéçì äìë ïøîàãë ,øòáì áééç úåðâá åà íéúáá øåîùä íå÷îá åðîî.xenyd lr s` xizn iqei 'x:é"øë äëìä ïéàå

.migithd lr milke`éåöîù ïîæ ìë úéááù äîî íéìëåàå .åðð÷é íéøôö íù øùà ìúåëá íééåðáä ñøç éìë ïäù ,íéçéôèá úåôåòä íéîéùîù äî ìò
:íéçéôèá ïéîä åúåàî.`xtecd lre:íðéîáù ïåøçàä äìëéù ãò ïåùàøá íéìëåà ,äðùá íéîòô éðù úåøéô äùåòù ïìéà.zeipeezqd lr `l la`ïéà
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מפורשות  שהן מפני במשנה, נימנו לא הירדן עבר  של  הארצות אבל ובגליל ,
שארץ  משום והטעם ובירושלמי ... בתוספתא והובאו יג ), (פרק יהושע בספר 
"יהודה  ה): יח, (יהושע שכתוב כמו  וצפון , נגב חלקים: לשני נחלקת ישראל 

מצפון ". יוסף... ובית מנגב גבולו על  והשארdcedieיעמוד  יהודה, שבט היינו 
העליון הגליל שהן: הגליל של  הארצות שלש המשנה ומונה יוסף; בכלל  הם
והעמק  השפלה ההר, שהן יהודה, של הארצות ושלש והעמק; התחתון והגליל 
ומוסיפה  יוסף; ובין  יהודה בין  שהיה בנימין שבט נשתייר ועוד  שבארנו ); (כמו 
לוד, שפלת והם: בנימין , שבשבט החלקים שלשת את בסיפא המשנה איפוא
ודינם  הם יהודה בכלל אלו שכל  להשמיענו  הים, ועד  חורון  ומבית ההר ,

שביהודה הארצות כדין ביעור  `edil")לענין zepy" oiir).
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GL eøîà änìåúBöøà L ארצות "שלש חכמים אמרו  מה לשם – ÀÈÈÈÀÈÂÈ
להשמיענו, אחת"? לכל ארצות שלש ושלש ïéìëBàלביעור eéäiLÆÄÀÀÄ
daL ïBøçàä äìëiL ãò úçàå úçà ìëaלאכול שמותר  – ÀÈÇÇÀÇÇÇÆÄÀÆÈÇÂÆÈ

האחרון  הפרי לחיה שיכלה עד שבבית מהפירות וארץ ארץ בכל

לבער חייבים אין שביהודה בהר כגון ארץ, אותה בכל מין  מאותו 
ולאחר ההר , מכל לחיה מין אותו  שיכלה עד  שבבית הפירות ממיני מין 

או  בשפלה כלה לא שעדיין  פי על  אף בביעור , חייבים שם שכלה
למקום  הולכת היא במקומה פירות מוצאת כשאינה החיה שדרך  בעמק,

ואינה  שבהר  הפירות על אלא גדלה אינה שבהר החיה אבל  אחר ,
אלא  גדלה אינה שבשפלה החיה וכן  לעמק, ולא לשפלה לא הולכת

החיה  גם כן שבעמק. הפירות על  שבעמק והחיה שבשפלה, פירות על 
גדלה  אינה שבגליל  והחיה שבגליל, פירות על  גדלה אינה שביהודה

או  לגליל  מיהודה הולכת החיה שאין ומכאן  שביהודה, פירות על 
לעמק מעמק או להר מהר אפילו ליהודה הירושלמי;מהגליל פי  על (ר"ש

מפרשים:תוספות ). ויש  –zevx` yly exn` dnle ששנינו כיון  –
ולמה  הן , ארצות תשע הרי ואחת", אחת לכל  ארצות שלש  "שלש

לביעור ? ארצות שלש dlkiyאמרו : cr zg`e zg` lka oilke` eidiy
day oexg`dבכל שיש פי על  שאף להשמיענו, התנא שבא כלומר –

בכל לאכול  מותר  מקום מכל ועמק, ושפלה הר  ארצות, שלש  אחת
שיכלה  עד הירדן , בעבר  או  בגליל או ביהודה היינו  מהארצות, אחת
ממיני מין כלה אם כגון  זו, שבארץ האזורים שלשת בכל  המין  מאותו 

לבער עדיין  חייבים אין התחתון , בגליל וגם העליון  בגליל הפירות
לאחר אבל  טבריה. בתחום מין  מאותו  שיש  זמן  כל מהבית מין אותו 

אנשי חייבים ביהודה, מין מאותו יש שעדיין אף הגליל, מכל שכלה
מבתיהם מין  אותו  לבער  ברטנורא ).הגליל  רמב "ם; L(רש"י; éaøïBòî ÇÄÄÀ

GL eøîà àG :øîBàäãeäéa àlà úBöøà Lבלבד שיהודה – ÅÈÀÈÂÈÆÈÄÈ
ממיני מין כלה אם וכגון  ועמק, שפלה הר, ארצות: לשלש  מחולקת

לבער ההר  יושבי  חייבים בשדה, לחיה שם מצוי ואינו בהר  הפירות
השפלה  בשדות ממנו  מצוי  שעדיין  פי על אף מבתיהם, המין אותו 

úBöøàäוהעמק, ìk øàLeועבר הגליל דהיינו ישראל , שבארץ – ÀÈÈÈÂÈ
Cìnäהירדן, øäk,המלך בהר  המין מאותו  כלה שלא זמן שכל  – ÀÇÇÆÆ

הרבה  גדלו המלך בהר שכן  הירדן , ובעבר בגליל  ממנו  לאכול מותר
רב. זמן  שם מצויים והיו úBöøàäפירות ìëå הארצות שלש  כל  – ÀÈÈÂÈ

ישראל , הן,úçàkשבארץ אחת כארץ –íéøîzìå íéúéfì– ÀÇÇÇÅÄÀÇÀÈÄ
באיזה  בשדה מצויים שהם זמן  כל הארץ בכל  אותם לאכול  שמותר 

הירדן . בעבר  או בגליל או  ביהודה בארץ, שהוא dkldמקום oi`e
.oerny iaxk– האחרונה שהפיסקה מפרשים, יש –zevx`d lke"

"mixnzle mizifl zg`k משנה סתם אלא שמעון , רבי מדברי  אינה –
הכל  ודברי שלמה ").היא "מלאכת  טוב"; יום  ובירושלמי("תוספות

שם, עוד ומובא כאחת". הארצות כל לחרובין  "אף ברייתא: מובאת

(ובבבלי התמרים עיר שהיא מיריחו  שיכלו  עד  התמרים על שאוכלים
הזיתים  ועל  שבצוער), האחרון שיכלה עד  אמרו: – א נג, פסחים –

בבבלי ברייתא מובאת כן חלב. ומגוש  ממירון  שיכלו  עד  אוכלים

א ): נג, השמינית),(פסחים  השנה (של  הפסח עד  בענבים "אוכלין

וכן  הפורים. עד בתמרים החנוכה, עד  בגרוגרות העצרת, עד בזיתים
הרמב"ם יא ).פוסק ז , ויובל  שמיטה  (הל'
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ø÷ônä ìò ïéìëBàכל שבבית, שביעית מפירות לאכול  מותר  – ÀÄÇÇËÀÈ
בין  מופקר, במקום בשדה לחיה המין מאותו פירות שמצויים זמן 

בתלוש , בין øeîMäבמחובר  ìò àG ìáà מין אותו  כלה אם – ÂÈÇÇÈ
באילנות  כגון בשמור , עדיין מצוי  והוא המופקר , מן  בשדה לחיה

החצרות הרמב"ם),שבתוך עפ"י טוב" יום  עליו ,("תוספות לאכול אסור

הבית. מן  לבערו øeîMäוחייב ìò óà øézî éñBé éaøכל – ÇÄÅÇÄÇÇÇÈ
שמור, במקום נמצא שהאילן  אף לאילן , במחובר  מין אותו  שמצוי  זמן 

טעמו  שאין  זה, פירוש על מקשים ויש שבבית. ממה לאכול  מותר
הקפידה  לא יוסי רבי  שלדעת לפרש , להם ונראה מבואר. יוסי רבי  של
לחיה, מאכל מצוי שיהא ולחיה" "ולבהמתך שאמרה במה התורה

כדרך לביתו  כאחד תבואתו כל  יאסוף שלא היא, האזהרה עיקר  אלא
שישאיר חיה, במאכל זה דבר  הכתוב ותלה השנים. בשאר שנוהג

מן  ושייר שבשדה מה כל אסף אם ולכן  הכל. יאסוף ולא בשדה
הואיל בצרם, ולא ליבצר עומדים שהיו  ענבים כגון השמור , המחובר

שכוונת  סובר קמא ותנא ביעור. חיוב כאן  אין הכל , בצר ולא ושייר 
שלא  וזה לחיה, מאכל  להשאיר  התורה שהקפידה כפשוטו , הכתוב

izdw - zex`ean zeipyn
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·GLøeòaì úBöøà L:äãeäé,ïcøiä øáòå,ìéìbäå;GLåGL Lúçàå úçà ìëì úBöøà L.ïBéìòä ìéìb,ìéìâå ¨£¨©¦§¨§¥¤©©§¥§©¨¦§¨¨£¨§¨©©§©©¨¦¨¤§§¨¦
ïBzçzä,÷îòäå;ïìòîìe äéððç øôkî,ïéî÷L ìcâî BðéàL ìk–ïBéìòä ìéìb;ïhîìe äéððç øôkîe,àeäL ìk ©©§§¨¥¤¦§©£©§¨§©§¨¨¤¥§©¥¦§¦¨¦¨¤§¦§©£©§¨§©¨¨¤

ïéî÷L ìcâî–ïBzçzä ìéìb;àéøáè íeçúe–÷îòä.äãeäéáe:øää,äìôMä,÷îòäå.úìôLk ãeì úìôLe §©¥¦§¦¨¦©©§§§¤§¨¨¥¤¦¨¨¨©§¥¨§¨¥¤§¥©¦§¥©
íBøcä,Cìnä øäk dlL øääå.íiä ãòå ïBøBç úéaî–úçà äðéãî. ©¨§¨¨¤¨§©©¤¤¦¥§©©¨§¦¨©©

a.zevx` ylyúéáá åéìà óñàù ïéîä åúåàî äãùá àöîð ïéàù ïîæ ìëù àåä úéòéáùá íå÷î ìëá øåîàä øåòéáå .øåòéá ïéðòì åæî åæ úå÷åìç é"àá
ïîæ ìë àìà úéòéáùä äðùá åìéôà úåøâåøâ íúåàî ìåëàì ìåëé åðéà ,úåøâåøâ ïäî äùòå íéðàú è÷ì íà ïåâë .ãéî úéáä ïî ïéîä åúåà øòáì áééç
,åúéáá íäî øàùé àìù ãò ïøé÷ôäì åà ,ãéî ïìåë ïìëàì åà ,åúéááù úåøâåøâä øòáì áééç úåðìéàä ïî íéðàúä åìëùëå ,ïìéàì úåøáåçî íéðàú íéàöîðù

áéúëã(äë àø÷éå)øîà÷ àúùäå .úéáä ïî êúîäáì äìë äãùä ïî äéçì äìë úéáä ïî êúîäáì ìëàä äãùá úìëåà äéçù ïîæ ìë äéçìå êúîäáìå
:íé÷ìç äùìùì ÷ìçð äðîî ÷ìçå ÷ìç ìëå ,øåòéá ïéðòì íé÷ìç äùìùì ú÷ìçð äìåë ìàøùé õøàù.oeilrd lilb minwy lcbn epi`y lkíéî÷ùäù

äìôùá øùà íéî÷ùë øáãì ïîéñå ,äìôùá àìà íéìãâ ïéà(å à íéëìî):.dixah megze:ìéìâäî íä 'âä åìà ,÷îòä àåä.wnrde dltyde xddíä
:äãåäé õøà ìù íé÷ìç äùìù.mid cr oexeg ziane .cel [dly] xde .cel zltyìëã íåøãä úìôùë ãåì úìôùå ,ïãøéä øáò ìù úå÷åìç äùìù íä

:êìîä øäá íéìëåàù ïîæ ìë åá íéìëåà ãåì úìôù ìù øääå ,[ãåì] úìôùá ìëåà [íåøãä] úìôùá ìëåàù ïîæ.zg` dpicn mid cre oexeg zianìëå
:äãùä ïî äéçì åá äìë àìù ãçàä íå÷îä éãé ìò ìåëàì àåää ìåáâä éùðà ìë íéìåëé íäéðéáù úåîå÷îä ïî úçàî äéçì äìë àìù ïîæ
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(ויקרא  הכתוב מן למדים זו שמצוה הזכרנו  וכבר ביעור . במצוות דנה זו  משנה
שחיה  זמן כל – לאכול" תבואתה כל תהיה בארצך אשר  ולחיה "ולבהמתך ז ): כה,

כלה בבית; אוכלת בהמה בשדה, xar)אוכלת oeyl)כלה שבשדה, (oeylלחיה ֵָ
(ieevממיני מין ביתו  לתוך אדם כנס שאם מכאן , בהר ). (ספרא שבבית" לבהמתך

אבל בשדה, לחיה מצוי  זה שמין זמן  כל  הפירות מאותם לאכול  הוא יכול הפירות,
ש מה  לבער  הוא חייב לחיות, מצוי  ואינו בשדה המין אותו  כלה בביתואם יש

כל מהן  לאכול הוא יכול וייבשן, שביעית של  תאנים אסף אם כגון  המין , מאותו
לאחר  אבל  החיות, למאכל  הראויות בשדה באילנות לחות תאנים שנמצאות זמן
בבית. לו שיש התאנים מותר את לבער חייב הוא הרי השדה, מן  התאנים שכלו

א. למסכתנו): בפתיחה כבר שבארנו  (כמו דעות שלש  יש הביעור zrcבדרך 
"xeria"y ,`id m"anxd שכשמגיע פוסק, הוא ומכאן  העולם, מן  איבוד  פירושו:

מחלק  וכן  בביעור , החייב מהמין סעודות שלש מזון  בידו  משאיר  הביעור, זמן
המלח  לים משליך  או  באש  שורף והשאר  ואחד, אחד  לכל סעודות שלש  מזון 

ב. – xeria"y"ומאבדו. ,`id o"anxd zrc חכמים מנו "לא שהרי הפקר, מובנו  כאן 
שכשמגיע  היא, המצוה ומכאן  הנקברים". מן  ולא הנשרפים מן לא שביעית פירות
ומוציאם  בביעור, החייב המין מאותו הפירות את מפקיר  הוא הרי הביעור , זמן
חייב  לרש "י  אמנם בהם. ולזכות לחזור עצמו  הוא רשאי  כן ואחרי הרבים, לרשות
צריך אינו  לרמב"ן  אבל משם, אותם ליטול  יכולה שחיה במקום להניחם הוא

ג. – לאדם. אלא id`,להפקיר c"a`xd zrc פירות "כשיכלו ביעורים: שני  שיש 
בית  שליד  לאוצר  אותם ומביאים שבבתיהם מה אדם כל  מוציאים ותחומיה העיר 
ובית  אוצר שם אין ואם שיכלו . עד סעודות... שלש אדם לכל  מחלקים והם דין ,
הזוכה  ואוכל  אדם, ככל  בהם לזכות יכול  הוא ואף ומפקירם, לשוק מוציאם – דין 
לאיבוד ". או לשריפה לגמרי, יתבערו ואז הארץ... מכל הפירות אותם שיכלו  עד בהם
עמך ", אביוני  "ואכלו  יא): כג, (שמות הכתוב מן  לומד  הוא הראשון הביעור  ענין 
– לעיל . שהבאנו  כמו וגו ', ולחיה" "ולבהמתך הכתוב מן  – השני  הביעור וענין

,o"anxd zrck `id miwqetd aex zhiy פירות לו  שיש "מי בתוספתא: מובא גם וכן
ומוציא  וליודעיו , ולקרוביו  לשכניו  מהן מחלק הביעור , שעת והגיעה שביעית,
יבוא  ליטול שצריך  מי  כל  ישראל , בית "אחינו  ואומר : ביתו, (פתח) על ומניח
שביעית  (תוספתא שיכלו " שעה עד והולך ואוכל  ביתו לתוך ומכניס וחוזר ויטול,

הרמב"ן דעת על  לסמוך שיש כתבו  האחרונים גם מכאן "jexrח). ;"ogleyd z`t")
("yi` oefg" ;"odk htyn" ;"cizrd ogleyd המקומות הם מה ללמד, באה משנתנו – .

השדה". מן  לחיה "כלה של  בגדר הנכללים

GLøeòaì úBöøà L לענין ארצות לשלש מחולקת ישראל ארץ – ÈÂÈÇÄ
אחת  מארץ המינים אחד של הפירות כלו  שאם שביעית, פירות ביעור 
גם  המין אותו  שם לבער חייבים שבשדה, לחיות שם מצויים ואינם

אחרת: בארץ אלו  פירות מצויים שעדיין פי  על  אף äãeäéÀÈ,מהבית,
ìéìbäå ,ïcøiä øáòå,בגליל כלה ולא ביהודה כלה אם כגון – ÀÅÆÇÇÀÅÀÇÈÄ

בענין  להיפך . וכן מבערים, אינם הגליל  בני אבל  מבערים, יהודה בני
"ocxid xar" הכוונה שאין  סוברים, יש במפרשים: דעות חילוקי יש

לענין  ישראל כארץ דינו  אין  זה ארץ חבל שכן המזרחי , הירדן  לעבר
היא הכוונה אלא מברטנורא )שביעית, והרב הרמב"ם  ארץ (לדעת לחבל

התוספתא  לפי  אבל  להלן). שנבאר (כמו המערבי  מעברו הירדן  יד שעל

שביעית  דין  בו  שנוהג המזרחי , הירדן  לעבר  היא הכוונה והירושלמי 
סופרים ישראל");מדברי "תפארת GLåGL(עיין Lìëì úBöøà L ÀÈÈÂÈÀÈ
úçàå úçàכלומר ארצות, לשלש  היא אף חלוקה ארץ שכל  – ÇÇÀÇÇ

לביעור הן  ארצות הירושלמי).שתשע פי על מפרשים,(הר"ש  ויש

רבותא, להשמיע באה שמשנתנו  אלא לביעור , ארצות שלש  רק שאמנם
שאין  אזורים לשלושה שוב מחולקת ואחת אחת שכל פי על שאף

האזורים  שלשת כל נחשבים מקום מכל  אחד , בזמן כלים פירותיהם
הביעור זמן  לענין  אחת ברטנורא ).כארץ רמב "ם; ב; נב, פסחים  (רש "י

:lilbd ly zevx`d yly od el`e,ïBzçzä ìéìâå ,ïBéìòä ìéìbÈÄÈÆÀÀÈÄÇÇÀ
.÷îòäå: מהן אחת כל  של  הגבולות ïìòîìeוהרי  äéððç øôkî ÀÈÅÆÄÀÇÂÇÀÈÀÇÀÈ

צפונה, בכוון –ïéî÷L ìcâî BðéàL ìk שאין אזור  אותו  כל  – ÈÆÅÀÇÅÄÀÄ
זה הרי  שקמים, בו ïBéìòäגדלות ìéìbשל ההררי  האזור  שהוא – ÈÄÈÆÀ

כז ); י , א מלכים (עיין בשפלה אלא גדלות אינן והשקמים הגליל ,

ïhîìe äéððç øôkîe,דרומה בכוון –,ïéî÷L ìcâî àeäL ìk ÄÀÇÂÇÀÈÀÇÈÈÆÀÇÅÄÀÄ
זה ïBzçzäהרי ìéìb;ועמקים בקעות וביניהם נמוכים שהריו – ÈÄÇÇÀ

àéøáè íeçúeהן וסביבותיה, טבריה כלומר  –÷îòä.הגליל של  ÀÀÆÀÈÈÅÆ
äãeäéáe:הן שביהודה הארצות שלש –øää,המלך הר כלומר – ÄÈÈÈ

בו, כלולים ואפרים יהודה הרי  דרום,äìôMäשרוב שפלת הנקראת – ÇÀÅÈ
÷îòäåיריחו בקעת ועד  גדי מעין ירושלמי ).– úìôLe(תוספתא ; ÀÈÅÆÀÅÇ

íBøcä úìôLk ãeìביעור לענין לוד שפלת של  שדינה כלומר – ÄÀÅÇÇÈ
בשפלת  אוכלים הדרום בשפלת שאוכלים זמן  שכל  הדרום , כשפלת

dlLלוד, øääå,לוד שבשפלת –Cìnä øäkהביעור לענין  דינו – ÀÈÈÆÈÀÇÇÆÆ
המלך , úçàכהר äðéãî ,íiä ãòå ïBøBç úéaî ומבית כלומר – ÄÅÀÇÇÈÀÄÈÇÇ

כעמק  ודינה אחת, מדינה זו  הרי  הים ועד  יהודה, שבצפון חורון ,
אלבק ).שביהודה aen`,(ר"ח  inlyexiaהר בה יש עוד יוחנן: ר' שאמר 

– לוד  ועד  מאמאוס הר, – אמאוס ועד חורון מבית ועמק. ושפלה
שנו  לא למה כן  אם הירושלמי : ושואל עמק. – הים ועד מלוד  שפלה,

ומתרץ: לביעור "? ארצות od,"ארבע zeaxern אותן עשו לא כלומר
– יהודה. בארץ שלה, והשפלה ההר הן , שמעורבות לפי  רביעית, ארץ

ocxid xar ly zevx` ylye בתוספתא מפורשות והן  במשנתנו , נימנו  לא

ט ) ב).ובירושלמי (ז , (ט ,

הנזכר הירדן  שעבר היא, מברטנורא והרב הרמב"ם דעת לעיל, שהזכרנו כפי
משנתנו של הסיפא מונה פירושם ולפי הירדן, של  מערב מצד היינו במשנתנו 
ומבית  שבשפלה, ההר  לוד, שפלת והן : הירדן , עבר של הארצות שלש את
לומר אפשר  אי  הגר "א: כותב וכן  הוא. קשה זה פירוש ברם, הים. ועד  חורון
יום  מהלך הוא ולוד  הירדן , מן  אחד יום מהלך הוא ירושלים שהרי  כן,
אפשר והיאך  הגבול, במערב כן  גם היה חורון  ובית מערב, לצד  מירושלים
שביהודה  הארצות אלא מונה אינה שהמשנה ונראה הירדן ? מן  שהם לומר 

izdw - zex`ean zeipyn
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‚GL eøîà änìåúBöøà L?daL ïBøçàä äìëiL ãò úçàå úçà ìëa ïéìëBà eéäiL.ïBòîL éaøøîBà:àG §¨¨¨§¨£¨¤¦§§¦§¨©©§©©©¤¦§¤¨©£¤¨©¦¦§¥
GL eøîàäãeäéa àlà úBöøà L,Cìnä øäk úBöøàä ìk øàLe.íéøîzìå íéúéfì úçàk úBöøàä ìëå. ¨§¨£¨¤¨¦¨§¨¨¨£¨§©©¤¤§¨¨£¨§©©©¥¦§©§¨¦

„ø÷ônä ìò ïéìëBà,øeîMä ìò àG ìáà.éñBé éaøøeîMä ìò óà øézî.àøôecä ìòå ïéçéôhä ìò ïéìëBà, §¦©©ª§¨£¨©©¨©¦¥©¦©©©¨§¦©©§¦¦§©©§¨
úBiðåúqä ìò àG ìáà.äãeäé éaøøézî,õéwä äìëé àHL ãò eøkaL ïîæ ìk. £¨©©¦§¨¦©¦§¨©¦¨§©¤¦§©¤¦§¤©©¦

b.zevx` 'b exn` dnle:àì åúå øåòéáì úåöøà ùìù åøîà àúëìä éàîì ,úåöøà òùú ïàë éøä úçà ìëá úåöøà ùìùå ìéàåälka milke` eidiy
.day oexg`d dlkiy cr zg`e zg`éãé ìò äãåäéá íéìëåà ïéà ìáà .ïãøéä øáòá ïëå ,ìéìâá ïëå ,äéúåöøà 'âáù ïåøçàä äìëéù ãò äãåäéá íéìëåà

ìéìâì ìéìâî àéä äàöåé ìáà ,äãåäéì ìéìâîå ,ìéìâì äãåäéî úàöì ú÷çøúî äãåäéáù äéç ïéàã éøéîâã ,äãåäéáù ïúåà éãé ìò ìéìâá àìå ,ìéìâáù ïúåà
:äãåäéì äãåäéîå.jlnd xdk zevx`d lk x`yeìëî ïåøçàå úåøéôä áø äéä àåäå êìîä øäá íéàöîðä úåøéôä é"ò íéìëåà é"àáù úåöøàä ìë øàù

:ìàøùé õøàáù úåöøà øàù.mixnzle mizifl zg`k zevx`d lkeäá åìë àìù úçà õøà éãé ìò íéøîúå íéúéæ íéìëåà ìàøùé õøàáù úåöøàä ìë
:ù"øë äëìä ïéàå .ìéìâá åà ïãøéä øáòá åà äãåäéá àéää õøàä äéäúù ïéá ,äãùä ïî äéçì íéøîúäå íéúéæä

c.xwtend lr milke`àöîðù ô"òà ,ø÷ôåîä íå÷îî ïéîä åúåà äìëå ÷ñô íà ìáà .ø÷ôåî íå÷îá äãùá ïéîä åúåàî éåöîù é"ò úéááù äîî íéìëåà
:úéáä ïî êúîäáì äìë äãùä ïî äéçì äìë ïøîàãë ,øòáì áééç úåðâá åà íéúáá øåîùä íå÷îá åðîî.xenyd lr s` xizn iqei 'x:é"øë äëìä ïéàå

.migithd lr milke`éåöîù ïîæ ìë úéááù äîî íéìëåàå .åðð÷é íéøôö íù øùà ìúåëá íééåðáä ñøç éìë ïäù ,íéçéôèá úåôåòä íéîéùîù äî ìò
:íéçéôèá ïéîä åúåàî.`xtecd lre:íðéîáù ïåøçàä äìëéù ãò ïåùàøá íéìëåà ,äðùá íéîòô éðù úåøéô äùåòù ïìéà.zeipeezqd lr `l la`ïéà

`xephxa yexit

מפורשות  שהן מפני במשנה, נימנו לא הירדן עבר  של  הארצות אבל ובגליל ,
שארץ  משום והטעם ובירושלמי ... בתוספתא והובאו יג ), (פרק יהושע בספר 
"יהודה  ה): יח, (יהושע שכתוב כמו  וצפון , נגב חלקים: לשני נחלקת ישראל 

מצפון ". יוסף... ובית מנגב גבולו על  והשארdcedieיעמוד  יהודה, שבט היינו 
העליון הגליל שהן: הגליל של  הארצות שלש המשנה ומונה יוסף; בכלל  הם
והעמק  השפלה ההר, שהן יהודה, של הארצות ושלש והעמק; התחתון והגליל 
ומוסיפה  יוסף; ובין  יהודה בין  שהיה בנימין שבט נשתייר ועוד  שבארנו ); (כמו 
לוד, שפלת והם: בנימין , שבשבט החלקים שלשת את בסיפא המשנה איפוא
ודינם  הם יהודה בכלל אלו שכל  להשמיענו  הים, ועד  חורון  ומבית ההר ,

שביהודה הארצות כדין ביעור  `edil")לענין zepy" oiir).

ג ה נ ש מ ר ו א ב

GL eøîà änìåúBöøà L ארצות "שלש חכמים אמרו  מה לשם – ÀÈÈÈÀÈÂÈ
להשמיענו, אחת"? לכל ארצות שלש ושלש ïéìëBàלביעור eéäiLÆÄÀÀÄ
daL ïBøçàä äìëiL ãò úçàå úçà ìëaלאכול שמותר  – ÀÈÇÇÀÇÇÇÆÄÀÆÈÇÂÆÈ

האחרון  הפרי לחיה שיכלה עד שבבית מהפירות וארץ ארץ בכל

לבער חייבים אין שביהודה בהר כגון ארץ, אותה בכל מין  מאותו 
ולאחר ההר , מכל לחיה מין אותו  שיכלה עד  שבבית הפירות ממיני מין 

או  בשפלה כלה לא שעדיין  פי על  אף בביעור , חייבים שם שכלה
למקום  הולכת היא במקומה פירות מוצאת כשאינה החיה שדרך  בעמק,

ואינה  שבהר  הפירות על אלא גדלה אינה שבהר החיה אבל  אחר ,
אלא  גדלה אינה שבשפלה החיה וכן  לעמק, ולא לשפלה לא הולכת

החיה  גם כן שבעמק. הפירות על  שבעמק והחיה שבשפלה, פירות על 
גדלה  אינה שבגליל  והחיה שבגליל, פירות על  גדלה אינה שביהודה

או  לגליל  מיהודה הולכת החיה שאין ומכאן  שביהודה, פירות על 
לעמק מעמק או להר מהר אפילו ליהודה הירושלמי;מהגליל פי  על (ר"ש

מפרשים:תוספות ). ויש  –zevx` yly exn` dnle ששנינו כיון  –
ולמה  הן , ארצות תשע הרי ואחת", אחת לכל  ארצות שלש  "שלש

לביעור ? ארצות שלש dlkiyאמרו : cr zg`e zg` lka oilke` eidiy
day oexg`dבכל שיש פי על  שאף להשמיענו, התנא שבא כלומר –

בכל לאכול  מותר  מקום מכל ועמק, ושפלה הר  ארצות, שלש  אחת
שיכלה  עד הירדן , בעבר  או  בגליל או ביהודה היינו  מהארצות, אחת
ממיני מין כלה אם כגון  זו, שבארץ האזורים שלשת בכל  המין  מאותו 

לבער עדיין  חייבים אין התחתון , בגליל וגם העליון  בגליל הפירות
לאחר אבל  טבריה. בתחום מין  מאותו  שיש  זמן  כל מהבית מין אותו 

אנשי חייבים ביהודה, מין מאותו יש שעדיין אף הגליל, מכל שכלה
מבתיהם מין  אותו  לבער  ברטנורא ).הגליל  רמב "ם; L(רש"י; éaøïBòî ÇÄÄÀ

GL eøîà àG :øîBàäãeäéa àlà úBöøà Lבלבד שיהודה – ÅÈÀÈÂÈÆÈÄÈ
ממיני מין כלה אם וכגון  ועמק, שפלה הר, ארצות: לשלש  מחולקת

לבער ההר  יושבי  חייבים בשדה, לחיה שם מצוי ואינו בהר  הפירות
השפלה  בשדות ממנו  מצוי  שעדיין  פי על אף מבתיהם, המין אותו 

úBöøàäוהעמק, ìk øàLeועבר הגליל דהיינו ישראל , שבארץ – ÀÈÈÈÂÈ
Cìnäהירדן, øäk,המלך בהר  המין מאותו  כלה שלא זמן שכל  – ÀÇÇÆÆ

הרבה  גדלו המלך בהר שכן  הירדן , ובעבר בגליל  ממנו  לאכול מותר
רב. זמן  שם מצויים והיו úBöøàäפירות ìëå הארצות שלש  כל  – ÀÈÈÂÈ

ישראל , הן,úçàkשבארץ אחת כארץ –íéøîzìå íéúéfì– ÀÇÇÇÅÄÀÇÀÈÄ
באיזה  בשדה מצויים שהם זמן  כל הארץ בכל  אותם לאכול  שמותר 

הירדן . בעבר  או בגליל או  ביהודה בארץ, שהוא dkldמקום oi`e
.oerny iaxk– האחרונה שהפיסקה מפרשים, יש –zevx`d lke"

"mixnzle mizifl zg`k משנה סתם אלא שמעון , רבי מדברי  אינה –
הכל  ודברי שלמה ").היא "מלאכת  טוב"; יום  ובירושלמי("תוספות

שם, עוד ומובא כאחת". הארצות כל לחרובין  "אף ברייתא: מובאת

(ובבבלי התמרים עיר שהיא מיריחו  שיכלו  עד  התמרים על שאוכלים
הזיתים  ועל  שבצוער), האחרון שיכלה עד  אמרו: – א נג, פסחים –

בבבלי ברייתא מובאת כן חלב. ומגוש  ממירון  שיכלו  עד  אוכלים

א ): נג, השמינית),(פסחים  השנה (של  הפסח עד  בענבים "אוכלין

וכן  הפורים. עד בתמרים החנוכה, עד  בגרוגרות העצרת, עד בזיתים
הרמב"ם יא ).פוסק ז , ויובל  שמיטה  (הל'

i r i a x m e i
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ø÷ônä ìò ïéìëBàכל שבבית, שביעית מפירות לאכול  מותר  – ÀÄÇÇËÀÈ
בין  מופקר, במקום בשדה לחיה המין מאותו פירות שמצויים זמן 

בתלוש , בין øeîMäבמחובר  ìò àG ìáà מין אותו  כלה אם – ÂÈÇÇÈ
באילנות  כגון בשמור , עדיין מצוי  והוא המופקר , מן  בשדה לחיה

החצרות הרמב"ם),שבתוך עפ"י טוב" יום  עליו ,("תוספות לאכול אסור

הבית. מן  לבערו øeîMäוחייב ìò óà øézî éñBé éaøכל – ÇÄÅÇÄÇÇÇÈ
שמור, במקום נמצא שהאילן  אף לאילן , במחובר  מין אותו  שמצוי  זמן 

טעמו  שאין  זה, פירוש על מקשים ויש שבבית. ממה לאכול  מותר
הקפידה  לא יוסי רבי  שלדעת לפרש , להם ונראה מבואר. יוסי רבי  של
לחיה, מאכל מצוי שיהא ולחיה" "ולבהמתך שאמרה במה התורה

כדרך לביתו  כאחד תבואתו כל  יאסוף שלא היא, האזהרה עיקר  אלא
שישאיר חיה, במאכל זה דבר  הכתוב ותלה השנים. בשאר שנוהג

מן  ושייר שבשדה מה כל אסף אם ולכן  הכל. יאסוף ולא בשדה
הואיל בצרם, ולא ליבצר עומדים שהיו  ענבים כגון השמור , המחובר

שכוונת  סובר קמא ותנא ביעור. חיוב כאן  אין הכל , בצר ולא ושייר 
שלא  וזה לחיה, מאכל  להשאיר  התורה שהקפידה כפשוטו , הכתוב

izdw - zex`ean zeipyn
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·GLøeòaì úBöøà L:äãeäé,ïcøiä øáòå,ìéìbäå;GLåGL Lúçàå úçà ìëì úBöøà L.ïBéìòä ìéìb,ìéìâå ¨£¨©¦§¨§¥¤©©§¥§©¨¦§¨¨£¨§¨©©§©©¨¦¨¤§§¨¦
ïBzçzä,÷îòäå;ïìòîìe äéððç øôkî,ïéî÷L ìcâî BðéàL ìk–ïBéìòä ìéìb;ïhîìe äéððç øôkîe,àeäL ìk ©©§§¨¥¤¦§©£©§¨§©§¨¨¤¥§©¥¦§¦¨¦¨¤§¦§©£©§¨§©¨¨¤

ïéî÷L ìcâî–ïBzçzä ìéìb;àéøáè íeçúe–÷îòä.äãeäéáe:øää,äìôMä,÷îòäå.úìôLk ãeì úìôLe §©¥¦§¦¨¦©©§§§¤§¨¨¥¤¦¨¨¨©§¥¨§¨¥¤§¥©¦§¥©
íBøcä,Cìnä øäk dlL øääå.íiä ãòå ïBøBç úéaî–úçà äðéãî. ©¨§¨¨¤¨§©©¤¤¦¥§©©¨§¦¨©©

a.zevx` ylyúéáá åéìà óñàù ïéîä åúåàî äãùá àöîð ïéàù ïîæ ìëù àåä úéòéáùá íå÷î ìëá øåîàä øåòéáå .øåòéá ïéðòì åæî åæ úå÷åìç é"àá
ïîæ ìë àìà úéòéáùä äðùá åìéôà úåøâåøâ íúåàî ìåëàì ìåëé åðéà ,úåøâåøâ ïäî äùòå íéðàú è÷ì íà ïåâë .ãéî úéáä ïî ïéîä åúåà øòáì áééç
,åúéáá íäî øàùé àìù ãò ïøé÷ôäì åà ,ãéî ïìåë ïìëàì åà ,åúéááù úåøâåøâä øòáì áééç úåðìéàä ïî íéðàúä åìëùëå ,ïìéàì úåøáåçî íéðàú íéàöîðù

áéúëã(äë àø÷éå)øîà÷ àúùäå .úéáä ïî êúîäáì äìë äãùä ïî äéçì äìë úéáä ïî êúîäáì ìëàä äãùá úìëåà äéçù ïîæ ìë äéçìå êúîäáìå
:íé÷ìç äùìùì ÷ìçð äðîî ÷ìçå ÷ìç ìëå ,øåòéá ïéðòì íé÷ìç äùìùì ú÷ìçð äìåë ìàøùé õøàù.oeilrd lilb minwy lcbn epi`y lkíéî÷ùäù

äìôùá øùà íéî÷ùë øáãì ïîéñå ,äìôùá àìà íéìãâ ïéà(å à íéëìî):.dixah megze:ìéìâäî íä 'âä åìà ,÷îòä àåä.wnrde dltyde xddíä
:äãåäé õøà ìù íé÷ìç äùìù.mid cr oexeg ziane .cel [dly] xde .cel zltyìëã íåøãä úìôùë ãåì úìôùå ,ïãøéä øáò ìù úå÷åìç äùìù íä

:êìîä øäá íéìëåàù ïîæ ìë åá íéìëåà ãåì úìôù ìù øääå ,[ãåì] úìôùá ìëåà [íåøãä] úìôùá ìëåàù ïîæ.zg` dpicn mid cre oexeg zianìëå
:äãùä ïî äéçì åá äìë àìù ãçàä íå÷îä éãé ìò ìåëàì àåää ìåáâä éùðà ìë íéìåëé íäéðéáù úåîå÷îä ïî úçàî äéçì äìë àìù ïîæ
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(ויקרא  הכתוב מן למדים זו שמצוה הזכרנו  וכבר ביעור . במצוות דנה זו  משנה
שחיה  זמן כל – לאכול" תבואתה כל תהיה בארצך אשר  ולחיה "ולבהמתך ז ): כה,

כלה בבית; אוכלת בהמה בשדה, xar)אוכלת oeyl)כלה שבשדה, (oeylלחיה ֵָ
(ieevממיני מין ביתו  לתוך אדם כנס שאם מכאן , בהר ). (ספרא שבבית" לבהמתך

אבל בשדה, לחיה מצוי  זה שמין זמן  כל  הפירות מאותם לאכול  הוא יכול הפירות,
ש מה  לבער  הוא חייב לחיות, מצוי  ואינו בשדה המין אותו  כלה בביתואם יש

כל מהן  לאכול הוא יכול וייבשן, שביעית של  תאנים אסף אם כגון  המין , מאותו
לאחר  אבל  החיות, למאכל  הראויות בשדה באילנות לחות תאנים שנמצאות זמן
בבית. לו שיש התאנים מותר את לבער חייב הוא הרי השדה, מן  התאנים שכלו

א. למסכתנו): בפתיחה כבר שבארנו  (כמו דעות שלש  יש הביעור zrcבדרך 
"xeria"y ,`id m"anxd שכשמגיע פוסק, הוא ומכאן  העולם, מן  איבוד  פירושו:

מחלק  וכן  בביעור , החייב מהמין סעודות שלש מזון  בידו  משאיר  הביעור, זמן
המלח  לים משליך  או  באש  שורף והשאר  ואחד, אחד  לכל סעודות שלש  מזון 

ב. – xeria"y"ומאבדו. ,`id o"anxd zrc חכמים מנו "לא שהרי הפקר, מובנו  כאן 
שכשמגיע  היא, המצוה ומכאן  הנקברים". מן  ולא הנשרפים מן לא שביעית פירות
ומוציאם  בביעור, החייב המין מאותו הפירות את מפקיר  הוא הרי הביעור , זמן
חייב  לרש "י  אמנם בהם. ולזכות לחזור עצמו  הוא רשאי  כן ואחרי הרבים, לרשות
צריך אינו  לרמב"ן  אבל משם, אותם ליטול  יכולה שחיה במקום להניחם הוא

ג. – לאדם. אלא id`,להפקיר c"a`xd zrc פירות "כשיכלו ביעורים: שני  שיש 
בית  שליד  לאוצר  אותם ומביאים שבבתיהם מה אדם כל  מוציאים ותחומיה העיר 
ובית  אוצר שם אין ואם שיכלו . עד סעודות... שלש אדם לכל  מחלקים והם דין ,
הזוכה  ואוכל  אדם, ככל  בהם לזכות יכול  הוא ואף ומפקירם, לשוק מוציאם – דין 
לאיבוד ". או לשריפה לגמרי, יתבערו ואז הארץ... מכל הפירות אותם שיכלו  עד בהם
עמך ", אביוני  "ואכלו  יא): כג, (שמות הכתוב מן  לומד  הוא הראשון הביעור  ענין 
– לעיל . שהבאנו  כמו וגו ', ולחיה" "ולבהמתך הכתוב מן  – השני  הביעור וענין

,o"anxd zrck `id miwqetd aex zhiy פירות לו  שיש "מי בתוספתא: מובא גם וכן
ומוציא  וליודעיו , ולקרוביו  לשכניו  מהן מחלק הביעור , שעת והגיעה שביעית,
יבוא  ליטול שצריך  מי  כל  ישראל , בית "אחינו  ואומר : ביתו, (פתח) על ומניח
שביעית  (תוספתא שיכלו " שעה עד והולך ואוכל  ביתו לתוך ומכניס וחוזר ויטול,

הרמב"ן דעת על  לסמוך שיש כתבו  האחרונים גם מכאן "jexrח). ;"ogleyd z`t")
("yi` oefg" ;"odk htyn" ;"cizrd ogleyd המקומות הם מה ללמד, באה משנתנו – .

השדה". מן  לחיה "כלה של  בגדר הנכללים

GLøeòaì úBöøà L לענין ארצות לשלש מחולקת ישראל ארץ – ÈÂÈÇÄ
אחת  מארץ המינים אחד של הפירות כלו  שאם שביעית, פירות ביעור 
גם  המין אותו  שם לבער חייבים שבשדה, לחיות שם מצויים ואינם

אחרת: בארץ אלו  פירות מצויים שעדיין פי  על  אף äãeäéÀÈ,מהבית,
ìéìbäå ,ïcøiä øáòå,בגליל כלה ולא ביהודה כלה אם כגון – ÀÅÆÇÇÀÅÀÇÈÄ

בענין  להיפך . וכן מבערים, אינם הגליל  בני אבל  מבערים, יהודה בני
"ocxid xar" הכוונה שאין  סוברים, יש במפרשים: דעות חילוקי יש

לענין  ישראל כארץ דינו  אין  זה ארץ חבל שכן המזרחי , הירדן  לעבר
היא הכוונה אלא מברטנורא )שביעית, והרב הרמב"ם  ארץ (לדעת לחבל

התוספתא  לפי  אבל  להלן). שנבאר (כמו המערבי  מעברו הירדן  יד שעל

שביעית  דין  בו  שנוהג המזרחי , הירדן  לעבר  היא הכוונה והירושלמי 
סופרים ישראל");מדברי "תפארת GLåGL(עיין Lìëì úBöøà L ÀÈÈÂÈÀÈ
úçàå úçàכלומר ארצות, לשלש  היא אף חלוקה ארץ שכל  – ÇÇÀÇÇ

לביעור הן  ארצות הירושלמי).שתשע פי על מפרשים,(הר"ש  ויש

רבותא, להשמיע באה שמשנתנו  אלא לביעור , ארצות שלש  רק שאמנם
שאין  אזורים לשלושה שוב מחולקת ואחת אחת שכל פי על שאף

האזורים  שלשת כל נחשבים מקום מכל  אחד , בזמן כלים פירותיהם
הביעור זמן  לענין  אחת ברטנורא ).כארץ רמב "ם; ב; נב, פסחים  (רש "י

:lilbd ly zevx`d yly od el`e,ïBzçzä ìéìâå ,ïBéìòä ìéìbÈÄÈÆÀÀÈÄÇÇÀ
.÷îòäå: מהן אחת כל  של  הגבולות ïìòîìeוהרי  äéððç øôkî ÀÈÅÆÄÀÇÂÇÀÈÀÇÀÈ

צפונה, בכוון –ïéî÷L ìcâî BðéàL ìk שאין אזור  אותו  כל  – ÈÆÅÀÇÅÄÀÄ
זה הרי  שקמים, בו ïBéìòäגדלות ìéìbשל ההררי  האזור  שהוא – ÈÄÈÆÀ

כז ); י , א מלכים (עיין בשפלה אלא גדלות אינן והשקמים הגליל ,

ïhîìe äéððç øôkîe,דרומה בכוון –,ïéî÷L ìcâî àeäL ìk ÄÀÇÂÇÀÈÀÇÈÈÆÀÇÅÄÀÄ
זה ïBzçzäהרי ìéìb;ועמקים בקעות וביניהם נמוכים שהריו – ÈÄÇÇÀ

àéøáè íeçúeהן וסביבותיה, טבריה כלומר  –÷îòä.הגליל של  ÀÀÆÀÈÈÅÆ
äãeäéáe:הן שביהודה הארצות שלש –øää,המלך הר כלומר – ÄÈÈÈ

בו, כלולים ואפרים יהודה הרי  דרום,äìôMäשרוב שפלת הנקראת – ÇÀÅÈ
÷îòäåיריחו בקעת ועד  גדי מעין ירושלמי ).– úìôLe(תוספתא ; ÀÈÅÆÀÅÇ

íBøcä úìôLk ãeìביעור לענין לוד שפלת של  שדינה כלומר – ÄÀÅÇÇÈ
בשפלת  אוכלים הדרום בשפלת שאוכלים זמן  שכל  הדרום , כשפלת

dlLלוד, øääå,לוד שבשפלת –Cìnä øäkהביעור לענין  דינו – ÀÈÈÆÈÀÇÇÆÆ
המלך , úçàכהר äðéãî ,íiä ãòå ïBøBç úéaî ומבית כלומר – ÄÅÀÇÇÈÀÄÈÇÇ

כעמק  ודינה אחת, מדינה זו  הרי  הים ועד  יהודה, שבצפון חורון ,
אלבק ).שביהודה aen`,(ר"ח  inlyexiaהר בה יש עוד יוחנן: ר' שאמר 

– לוד  ועד  מאמאוס הר, – אמאוס ועד חורון מבית ועמק. ושפלה
שנו  לא למה כן  אם הירושלמי : ושואל עמק. – הים ועד מלוד  שפלה,

ומתרץ: לביעור "? ארצות od,"ארבע zeaxern אותן עשו לא כלומר
– יהודה. בארץ שלה, והשפלה ההר הן , שמעורבות לפי  רביעית, ארץ

ocxid xar ly zevx` ylye בתוספתא מפורשות והן  במשנתנו , נימנו  לא

ט ) ב).ובירושלמי (ז , (ט ,

הנזכר הירדן  שעבר היא, מברטנורא והרב הרמב"ם דעת לעיל, שהזכרנו כפי
משנתנו של הסיפא מונה פירושם ולפי הירדן, של  מערב מצד היינו במשנתנו 
ומבית  שבשפלה, ההר  לוד, שפלת והן : הירדן , עבר של הארצות שלש את
לומר אפשר  אי  הגר "א: כותב וכן  הוא. קשה זה פירוש ברם, הים. ועד  חורון
יום  מהלך הוא ולוד  הירדן , מן  אחד יום מהלך הוא ירושלים שהרי  כן,
אפשר והיאך  הגבול, במערב כן  גם היה חורון  ובית מערב, לצד  מירושלים
שביהודה  הארצות אלא מונה אינה שהמשנה ונראה הירדן ? מן  שהם לומר 
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:àááâì.driaxõáåø íåâøú ,åáéëùîå øôòä õéáøîù à"ô .äá÷ðä úà òáåøù äæ øëæë äãéìåîå õøàä úà òáåø øèîäù íù ìò(èë úéùàøá):òéáøilre
.miptb:ïìéàì øáåçîá øîåìë ,ïäéáàá íéàöîðù ïîæ ìë ïäá íéìëåà ,íéçì.exeyiy:åìôéù.yaia aabndeìëåà ,íéùáé íéðôâå íéð÷ éìòáãøúù ãò

:øòáé êë øçàå äéðù äòéáø.oleka:ò"øë äëìä ïéàå .íéùáé ïéá íéçì ïéá íéðôâå íéð÷ ïéá íéáùò ïéá
f.ze`qcxtl miqpkp miiprúåøéô úåøúåî éðôî .äéðù äòéáø ãøúù ãò úéòéáù éàöåîá úåðâì íéñðëð ïëå, äàôå äçëù è÷ì ìåèéì òåáù éðù øàùá

:äá åøàùðù úéòéáù.ziriay ly ywae oaza,[ãåáà] ìù äàðä åá úåðäéìå åôøùì øåñàå úéòéáù úùåã÷ åá ùéå äîäá ìëàîì éæç ù÷å ïáú íúñã
:úéááù äîî úéòéáù úùåã÷ äò÷ô äéç ìëàîî äãùáù äî ìèáúðùë ìáà .ãñôäì àìå äìëàì ïðéùøãã íåùî

g.xeriad zry ribdeàúééøááå øåòéáì úåöøà 'â ìéòì ïðúãë ïîå÷î éôì úåøéôä øåòéá ïîæ[.âð íéçñô]ãò íéúéæá ,çñôä ãò íéáðòá íéìëåà åðéðù
òåãéá ìáà åàì íà äãùä ïî äéçì äìë íà òåãé ïéàù íúñá åììä íéðîæå .úéðéîùä äðù ìù ïìåëå ,íéøåôä ãò íéøîúá ,äëåðçä ãò úåøâåøâá ,úøöòä

`xephxa yexit

הבינונית, לרביעה אפוא משנתנו כוונת כסלו". חודש) (בראש ובחודש

ולדעת  השמינית, השנה של  בחשוון בשבעה מאיר רבי לדעת שהיא
ושלושה  בעשרים – יוסי  רבי ולדעת בו, עשר  בשבעה – יהודה רבי

חייבי ואילך  שעה ומאותה אינם בו. שבשדה שאלו בביעור , היבשים ם
החיה למאכל  כבר ישראל").ראויים "תפארת ברטנורא ; והרמב"ם (ר"ש ;

מתי "עד hwllכותב: i`yx mc` didiעד בשביעית? לחים עשבים
במוצאי שנייה רביעה שתרד עד  יבשים? עשבים ויגבב המתוק. שייבש

יז ).שביעית" ז , ויובל שמיטה  íéðôâ(הל' éìòå íéð÷ éìò,הלחים – ÂÅÈÄÇÂÅÀÈÄ
בביעורם, חייבים ïäéáàîאין eøMiL ãò,מבדיהם שיפלו עד  – ÇÆÄÀÅÂÄÆ

בביעור .ומאותה העלים חייבים ונושרים, שנובלים áaâîäåÀÇÀÇÅשעה
Láia ב בביעורם– חייבים אין  וגפנים, קנים של  יבשים ãòעלים ÇÈÅÇ

äiðL äòéáø ãøzL. לעיל שבארנו  כמו  –:øîBà àáé÷ò éaø ÆÅÅÀÄÈÀÄÈÇÄÂÄÈÅ
ïlëa,ביבשים ובין  בלחים בין  בעלים, ובין  בעשבים בין –ãò ÀËÈÇ

äiðL äòéáø ãøzLשירד לאחר אלא בביעורם חייבים אין  – ÆÅÅÀÄÈÀÄÈ
אין  אמרו: בירושלמי שביעית. במוצאי  השנייה העונה של הגשם

אין  קנים שעלי  בלבד, גפנים" "עלי  אלא קנים" "עלי  במשנה גורסים
חרובים  ועלי  זיתים ועלי  קנים "עלי בתוספתא: מובא וכן  ביעור, להם

הרמב"ם. פוסק וכן  כלה". מינם שאין מפני ביעור , להם אין
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שנייה. רביעה שתרד עד  שזמנם עניינים עוד  משנתנו  מונה הקודמת המשנה אגב

Bá àöBikעד הוא שהזמן  הקודמת, במשנה ששנינו למה בדומה – ÇÅ
שנייה, רביעה íéîLbäשתרד ãò Bøáçì úéa øékNnäכלומר – ÇÇÀÄÇÄÇÂÅÇÇÀÈÄ

הבית את לו שמשכיר עמו, התנה minybd,שכך  crãøzL ãòÇÆÅÅ
äiðL äòéáø העונה של הגשם שירד  עד  הוא השכירות זמן  – ÀÄÈÀÄÈ

הקודמת. במשנה שבארנו כמו ãòהשנייה, Bøáçî äàðä øcnäÇËÈÂÈÈÅÂÅÇ
íéîLbäחברו משל ייהנה שלא בנדר, עצמו על  שאסר  מי  –cr ÇÀÈÄ
,minybdמשלו ייהנה שלא חברו  שהדירו  minybd,או  cr לו אסור 

מחברו  äiðLליהנות äòéáø ãøzL ãò.(ה ח, נדרים (עיין –ãò ÇÆÅÅÀÄÈÀÄÈÇ
úBñcøtì íéñðëð íéiðò éúîéà לקט ליטול  השנים בשאר – ÅÈÇÂÄÄÄÀÈÄÇÇÀÅ

המופקרים  שביעית פירות ללקט שביעית במוצאי וכן ופאה, שכחה

äiðL(רמב"ם)? äòéáø ãøzL ãò, ייכנסו לא ואילך  ומכאן  – ÇÆÅÅÀÄÈÀÄÈ
רגליהם הפרדס.שדריסת לאדמת ïéôøBNåמזיקה ïéðäð éúîéàîÅÅÈÇÆÁÄÀÀÄ

úéòéáL ìL Lwáe ïáza,בהמה למאכל  ראויים וקש  תבן  שכן  – ÇÆÆÇÇÆÀÄÄ
תנור, בהם להסיק האדם, הנאת לצורך אף בשביעית לשרפם ואסור 
לפי בטיט, ליתנם כגון  איבוד , של אחרת בדרך בהם ליהנות אסור  וכן

ח, לעיל (עיין להפסד  ולא – "לאכלה" שנאמר : להפסידם, שאסור 

שביעית  של  וקש תבן לשרוף מותר מאימתי  ללמד: המשנה ובאה יא),

איבוד ? של  אחרת הנאה בהם ליהנות או משריפתם ãøzMîÄÆÅÅוליהנות
äiðL äòéáø ראויים אינם ושוב שבשדה והקש התבן  נרקבים שאז – ÀÄÈÀÄÈ

קדושת  פקעה חיה, ממאכל  שבשדה מה שנתבטל  וכיון החיה, למאכל 
בבית שנמצא ממה ברטנורא ).שביעית בירושלמי :(רש"י; אמרו וכן

שבבית". מה מותר שבשדה, מה שנסרח "מכיון

הבית  מן  לבער חייב השדה, מן  כלה אם שהרי זה, פירוש על מקשים ויש
("dpey`x dpyn" ;"dnly zk`ln").

שאין משום כירושלמי, הטעם שמסתבר  כותב, טוב" יום "תוספות בעל אמנם
מה  שאילו בכגון אלא הבית" מן לבהמתך  כלה השדה מן  לחיה "כלה לומר 
הואיל אבל  ממנו , לאכול  יכולה החיה היתה בשדה נמצא היה בבית שיש
שבבית  מה גם אילו  כן  אם ונפסד, נרקב בשדה ממנו שהיה מה כל הזה והמין 
לחיה  נחסר שלא נמצא החיה; ממאכל  ובטל  נפסד הוא אף היה בשדה, היה

לבערו. חייב אינו  ולכן לביתו, זה שכנס במה כלום
מספיק  אינו זה טעם שהרי עיון, "צריך  כותב: חדשים" "תוספות בעל  אבל 
ולמה  שביעית, דין  להם יש מקום מכל אבל  בביעור, חייבים יהיו  שלא אלא
שכיון התיר, אחר  מטעם שהירושלמי  אלא מהן ? שביעית קדושת פקעה
שמותר ונפסד, שבבית מה גם נתבטל  כאילו  זה הרי שבשדה מה שנתבטל

לאבדו ".
שהתורה  טוב", יום "תוספות בעל  של טעמו דוחה ראשונה" "משנה בעל  גם כן
תאכל לא לאכול, לחיה אין  שאם אלא החיה, הפסד  משום לבער אמרה לא
לחיה  שיהא ולהפקירו, הבהמה מאכל להוציא וצריך החיה, מן  יותר הבהמה
לאחד ואין לכול, ושווה הפקר  שיהא הביעור, מצוות וזוהי  בשווה, ולבהמה
הפסד. מחמת או אכילה מחמת לחיה כלה אם הבדל  ואין מחברו, יותר זכות
למאכל עומדים וקש תבן  שסתם – ראשונה" "משנה לדעת – הוא הטעם אלא

xeriadבהמה, onf mceweצורך שהוא פי  על  אף להסקה, בהם להשתמש אסור 
אחר, בדבר  שם אפשר שאי  א), ח, (לעיל למלוגמא דומה זה שאין  האדם,
בהמה, מאכל להפסיד אסור  בעצים, להשתמש שאפשר הסקה לצורך  אבל 

xeriad,אבל onf ribdyn גם אין  הבית, מן  בהמה מאכל לכלות התירה שהתורה
כלום. בכך  אין  בהמה, מאכל  בזה שממעט שאף להסקה, בו מלהשתמש  להקפיד 

הרא"ש  כתב dpey`x").וכן  dpyn" oiir)
הרמב"ן, כשיטת להשמיענו  באה שהמשנה לי, נראה כותב: ישראל" "תפארת ובעל
הוא  ואף אדם כל ויכול  מפקירו , רק אלא לאבדו  צריך אין הביעור זמן  שכשמגיע

וליהנ בו  לזכות זמןעצמו שקודם ושורפין ", "נהנין כאן : ששנינו וזהו  ממנו, ות
יכול הביעור, זמן  משהגיע ואולם לשרפו , לא אבל  מותר , ממנו ליהנות רק הביעור

לשרפו. או ממנו  ליהנות ורשאי 
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שלש שיש  הזכרנו וכבר  הביעור . מצוות מקיימים כיצד ללמדנו, באה זו משנה
(עיין הפוסקים רוב שיטת שהיא הרמב"ן דעת נתקבלה ולהלכה זה, בענין דעות

משנתנו. את נבאר  ולפיה בפרקנו ), ב למשנה הקדמה

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iriyz wxt ziriay zkqn

‰GL LáBkäúçà úéáça íéLák äL–øæòéìà éaøøîBà:ïBLàøä ìò ïéìëBà.òLBäé éaøøîBà:ìò óà ©¥§¨§¨¦§¨¦©©©¦¡¦¤¤¥§¦©¨¦©¦§ª©¥©©
ïBøçàä.ìàéìîb ïaøøîBà:äãOä ïî Bðéî äìkL ìk,úéáçä ïî Bðéî øòáé;åéøáãk äëìäå.ïBòîL éaøøîBà: ¨©£©¨©§¦¥¥¨¤¨¨¦¦©¨¤§©¥¦¦¤¨¦©£¨¨¦§¨¨©¦¦§¥

øeòaì ãçà ÷øé ìk.äôBèð úéa úò÷aî úBiøbñ eìëiL ãò äìéâøa ïéìëBà. ¨¨¨¤¨©¦§¦¨§¦¨©¤¦§¦¨¦¦¦§©¥§¨
Âíéçì íéáNò èwìîä–÷Búnä LáéiL ãò;Láia áaâîäå–äiðL äòéáø ãøzL ãò.íéðôâ éìòå íéð÷ éìò ©§©¥£¨¦©¦©¤¦©©¨§©§©¥©¨¥©¤¥¥§¦¨§¦¨£¥¨¦©£¥§¨¦

:åéúñä úåîéá íéìãâä íéáðòä éãé ìò íéáðòá ïéìëåà.xizn dcedi iaxéáøë äëìä ïéàå .õé÷ä äìëéù íãå÷ åøëáù ïîæ ìë úåéðååúñä é"ò íéáðòá ìåëàì
:äãåäé

d.miyak 'b yaekd:÷øé éðéî äùìù.zg` ziaga:ãçé ÷øéä éðéî äùìù åîéé÷úéù éãë ,øéö ìù åà õîåç ìù.oey`xd lr milke` xne` xfril` iax
úéòéáù 'æ ÷øô ìéòì ïðúã ,ïøñàå åìë àìù ïúåàá íòè ïúð äìëù ïéî åúåàù ,åìë àìù ïúåà åìéôàå íìåë åøñàð äãùä ïî ïäî ãçà ïéî äìëã ïåéëå

:è"ðá äðéîá àìù åäùîá äðéîá úøñåà.oexg`d lr s` xne` ryedi iaxà äìëä ïéî êîñ ìòäéçì íéðùä åìë øáëù ô"òà ïúùìùî ìëàé ïåøç
àø÷ øîàã ,äìë àìù åúåà íòèî íéòåìá åìëù åìàå ìéàåä òùåäé éáøã àîòèå .äãùáù(äë àø÷éå)ìëåà äúàù ïîæ ìë äúàåáú úà åìëàú äãùä ïî

ïî êúîäáì ìëàä äãùá úìëåà äéçù ïîæ ìë êöøàá øùà äéçìå êúîäáìå ïî äì ïðéùøã àäã àåä äøéúé àø÷ éàäå ,úéáä ïî ìëåà äúà äãùä ïî
ùáëðä øáãá òåìáä íòèäù ,úéáá ùáëðä øáãä ïî úö÷î äãùá ùé íà äúàåáú úà åìëàú äãùä ïî ÷"äå àúàã àåä íéùåáëì àø÷ àìà ,'åëå úéáä

:øòáì ÷å÷æ åðéàå äúàåáú úà åìëàú ë"ôòà äìë éøôä ø÷éòù ô"òà ,äìë àì ïééãòù äãùá ïééãò åðéîá ùé.`ed cg` wxi lkøåòéù íéîëç åðúð àì
åìëéù ãò úéáçä ïî íøòáé àìå úå÷øé øàù é"ò ìëåà åìë àìù úå÷øé øàù àëéàå ìéàåä äãùä ïî åìë ïúùìùù ô"òà àìà ,åîöò éðôá ÷øéå ÷øé ìëì

:øàùä úà ìëåàå úéáçä ïî åðéî øòáé äãùä ïî åðéî äìëù ìëã â"øë äëìäå ,äãùä ïî ïìåë úå÷øéä ìë
e.migl miayr hwlnd:ïøòáì áééç êìéàå íùî ,úåøéôä úà ÷úîîä õøàä úéçåìçì ùáééù ãò øåòéá àìá ïìëåà.yaia aabndíéáùòá è÷ìîä

:øåòéá àìá ïìëåà ,íéùáé.dipy driax cxzy cr:øòáì áééç êìéàå íùî ,ïåùçøîá â"ëá úéðåðéá äðùá àéäù.aabnù÷ ùùå÷ì íåâøú(ä úåîù)

`xephxa yexit

לבער  חייב לחיה, ראשונה "),השאיר  iqei.("משנה  iaxk dkld oi`e
ïéçéôhä ìò ïéìëBà,מפרש הרמב"ם –migithy הגרגרים הם ÀÄÇÇÀÄÄ

מאליהם  צומחים אלא נזרעים שאינם והקטניות התבואה ממיני  הקשים

כלאים  בתחילת הנזכר הטופח כגון  בארץ, זמן  הרבה ומתקיימים
מצויים  כשעדיין שאף ללמדנו, המשנה ובאה והטופח"), ("הפורקדן 

לאכול מותר קשים, גרועים פירות כלומר  בשדה, כאלו  קשים גרגרים
מפרשים, ויש שבבית. מין  הנתונים migith"y"מאותו  חרס כדי  היינו 

ללמד, המשנה ובאה לצפרים, קנים משמשים והם שבכותל ִבחורים
בטפיחים. מין מאותו שמצוי  זמן כל  שבבית ממה ìòåÀÇשאוכלים

àøôecä אוכלים ובקיץ, באביב בשנה, פעמיים פירות שעושה אילן  – ÇÀÈ
שבקיץ. הפירות בו  שמצויים זמן  כל úBiðåúqäעליו  ìò àG ìáàÂÈÇÇÄÀÈÄ

שבישולם  הענבים היינו הסתווניות, שיכלו עד בענבים אוכלים אין  –
לאכילה  ראויים ואינם הם וגרועים רעים אלו שענבים לפי בסתיו, נגמר

ראשונה"), של("משנה  לפירות שדומים לפי  הטעם, מבאר והרמב"ם
אחרת ה).שנה ז , ויובל שמיטה  øézî(הל ' äãeäé éaøלאכול – ÇÄÀÈÇÄ

הסתווניות, שיכלו  עד äìëéבענבים àHL ãò eøkaL ïîæ ìkÈÀÇÆÄÀÇÆÄÀÆ
õéwä שנגמרו פי  על אף הקיץ, שכלה קודם להתבשל  התחילו  אם – ÇÇÄ
dcedi.בסתיו. iaxk dkld oi`e
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GL LáBkäíéLák äL,ירק מיני שלושה –úçà úéáça– ÇÅÀÈÀÈÄÀÈÄÇÇ
מלח, במי  או ïBLàøäבחומץ ìò ïéìëBà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÀÄÇÈÄ

ואפילו  כולם, נאסרו  השדה, מן מהם אחד  מין  שכלה שלאחר כלומר  –

הכל. לבער וחייב כלו , שלא האחרים המינים øîBà:שני  òLBäé éaøÇÄÀËÇÅ
ïBøçàä ìò óàמותר בשדה, מצוי  מהם אחד שמין זמן  כל  – ÇÇÈÇÂ

השדה. מן  כלו כבר האחרים המינים ששני פי על אף מכולם, לאכול
סובר : אליעזר שרבי  טעמם, מבואר mrhבירושלמי  ozep oey`xd"

,"oexg`aשני בשאר  טעם נתן ונאסר  שכלה המין ואותו הואיל כלומר 
אסו  אלו  אף להיפך :המינים, סובר  יהושע ורבי ozepרים. oexg`d"

,"oey`xa mrh, שכלו במינים טעם נתן כלה שלא והמין  הואיל כלומר 
בהם. הבלוע טעמו  משום האחרון , המין  שיכלה עד לאכלם מותר

Bðéî øòáé ,äãOä ïî Bðéî äìkL ìk :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÈÆÈÈÄÄÇÈÆÀÇÅÄ
úéáçä ïîמותר והשאר  החבית, מן  לבערו  צריך  שכלה מין כל – ÄÆÈÄ

כלל . טעם לנתינת חוששים אין ביעור שלעניין äëìäåÇÂÈÈבאכילה,
åéøáãk:למשנתנו בפירושו הרמב"ם וכותב גמליאל . רבן כדברי – ÄÀÈÈ

כדבריו", "והלכה כאן שנאמר משום לא אבל גמליאל כרבן  הלכה

(ויש מחברו  כרבי והלכה רבי, דעת על  הוא זה שדין משום אלא
זו .eixagnגורסים: פיסקא גורסים אין מדוייקים בנוסחאות ואמנם .(

øeòaì ãçà ÷øé ìk :øîBà ïBòîL éaø הירקות מיני כל  – ÇÄÄÀÅÈÈÈÆÈÇÄ
מותר בשדה, ירק מין שמצוי  זמן  וכל  ביעור , לענין אחד  כמין  הם

שבבית. ירקות מיני  כל שאר äìéâøaלאכול ïéìëBà משנה סתם – ÀÄÈÀÄÈ
שמעון  רבי מדברי  ואינה שלמה").היא, חלגלוגות dlibx("מלאכת היינו 

זה, מין  לאכול  ומותר úBiøbñ(פורטולא"ק), eìëiL ãòויש – ÇÆÄÀÄÈÄ
zeicpq,גורסים: ,zeixpq,רגילה מין  äôBèðוהן úéa úò÷aî– ÄÄÀÇÅÀÈ

מפרש : הרמב"ם רב. זמן  בשדה זה מין מצוי  ושם התחתון , שבגליל
dlibx"תעמוד זה ובשביל הרבה, ליחות בו  ויש חלגלוגית עשב הוא

במקום הרגי (היא) נמצאת אחד , ממקום פסקה ואם רבים. ימים לה
במקום  היא אותה, רואים אנו שאין  פי על  ואף ממנו; לח שהוא אחר 

בית  בבקעת העשב שיבש וכשרואים גדילתה; דרך שכן בארץ, נסתר
ממנה  נשאר ולא מקום בכל  (הרגילה) יבשה שכבר יודעים נטופה,

נטופה", "בית נקראת זה ובשביל  מאד ; לחה הארץ שזו  מפני כלום,
הארץ, על רבים ימים עומד ההוא והעשב הליחות, רבת הארץ שהיא

יודעים zeixbqd,והיא אנחנו אין  אנו  אבל  ההוא, במקום ידועות והיו 

אותה".
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íéçì íéáNò èwìîä,לאכלם מותר  –÷Búnä LáéiL ãò– ÇÀÇÅÂÈÄÇÄÇÆÄÇÇÈ
שעה  שמאותה הפירות, את הממתקת הארץ לחלוחית שתיבש עד 
כבר ראויים אינם בשדה שנשארו שאלה לבערם, הוא חייב  ואילך

בענין  שונים באורים הבאנו  שם – א ג, לעיל (עיין  החיה למאכל 
מבארים: ויש  weznd"המתוק"), yaiiy cr העשבים שייבשו עד –

שבשדה אלבק).המתוקים Láia(ר "ח áaâîäå עשבים והמלקט – ÀÇÀÇÅÇÈÅ
לאכלם, מותר  äiðLיבשים äòéáø ãøzL ãò העונה של הגשם – ÇÆÅÅÀÄÈÀÄÈ

אחת  שכל גשמים, עונות לשלש  מתחלקים היורה גשמי  שכן  השנייה,

על רובצים שהגשמים והפראה, רביצה (מלשון רביעה קרויה מהן
רביעה  בינונית, רביעה בכירה, רביעה והן : אותה), ומפרים הקרקע

בברייתא ושנינו  א ):אפילה, ו , הבכירה (תענית רביעה? של זמנה "איזהו
בעשרים  – האפילה בשבעה; – הבינונית (במרחשון ); בשלושה –

עשר, בשבעה בשבעה, אומר: יהודה רבי  מאיר . רבי דברי  ושלושה;
ושלושה, בעשרים עשר, בשבעה אומר : יוסי רבי  ושלושה; ובעשרים

izdw - zex`ean zeipyn
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–ïäéáàî eøMiL ãò;Láia áaâîäå–äiðL äòéáø ãøzL ãò.àáé÷ò éaøøîBà:äòéáø ãøzL ãò ïlëa ©¤¦§¥£¦¤§©§©¥©¨¥©¤¥¥§¦¨§¦¨©¦£¦¨¥§ª¨©¤¥¥§¦¨
äiðL. §¦¨
ÊBá àöBik,íéîLbä ãò Bøáçì úéa øékNnä–äiðL äòéáø ãøzL ãò.íéîLbä ãò Bøáçî äàðä øcnä– ©¥©©§¦©¦©£¥©©§¨¦©¤¥¥§¦¨§¦¨©ª¨£¨¨¥£¥©©§¨¦

äiðL äòéáø ãøzL ãò.øtì íéñðëð íéiðò éúîéà ãòúBñc?äiðL äòéáø ãøzL ãò.ïéôøBNå ïéðäð éúîéàî ©¤¥¥§¦¨§¦¨©¥¨©£¦¦¦§¨¦©©§¥©¤¥¥§¦¨§¦¨¥¥¨©¤¡¦§§¦
úéòéáL ìL Lwáe ïáza?äiðL äòéáø ãøzMî. ©¤¤©©¤§¦¦¦¤¥¥§¦¨§¦¨

Áøeòaä úòL òébäå úéòéáL úBøt Bì eéäL éî,GL ïBæî ÷lçîãçàå ãçà ìëì úBãeòñ L.øçà ïéìëBà íéiðòå ¦¤¨¥§¦¦§¦¦©¨©©¦§©¥§¨§§¨¤¨§¤¨©£¦¦§¦©©

:àááâì.driaxõáåø íåâøú ,åáéëùîå øôòä õéáøîù à"ô .äá÷ðä úà òáåøù äæ øëæë äãéìåîå õøàä úà òáåø øèîäù íù ìò(èë úéùàøá):òéáøilre
.miptb:ïìéàì øáåçîá øîåìë ,ïäéáàá íéàöîðù ïîæ ìë ïäá íéìëåà ,íéçì.exeyiy:åìôéù.yaia aabndeìëåà ,íéùáé íéðôâå íéð÷ éìòáãøúù ãò

:øòáé êë øçàå äéðù äòéáø.oleka:ò"øë äëìä ïéàå .íéùáé ïéá íéçì ïéá íéðôâå íéð÷ ïéá íéáùò ïéá
f.ze`qcxtl miqpkp miiprúåøéô úåøúåî éðôî .äéðù äòéáø ãøúù ãò úéòéáù éàöåîá úåðâì íéñðëð ïëå, äàôå äçëù è÷ì ìåèéì òåáù éðù øàùá

:äá åøàùðù úéòéáù.ziriay ly ywae oaza,[ãåáà] ìù äàðä åá úåðäéìå åôøùì øåñàå úéòéáù úùåã÷ åá ùéå äîäá ìëàîì éæç ù÷å ïáú íúñã
:úéááù äîî úéòéáù úùåã÷ äò÷ô äéç ìëàîî äãùáù äî ìèáúðùë ìáà .ãñôäì àìå äìëàì ïðéùøãã íåùî

g.xeriad zry ribdeàúééøááå øåòéáì úåöøà 'â ìéòì ïðúãë ïîå÷î éôì úåøéôä øåòéá ïîæ[.âð íéçñô]ãò íéúéæá ,çñôä ãò íéáðòá íéìëåà åðéðù
òåãéá ìáà åàì íà äãùä ïî äéçì äìë íà òåãé ïéàù íúñá åììä íéðîæå .úéðéîùä äðù ìù ïìåëå ,íéøåôä ãò íéøîúá ,äëåðçä ãò úåøâåøâá ,úøöòä

`xephxa yexit

הבינונית, לרביעה אפוא משנתנו כוונת כסלו". חודש) (בראש ובחודש

ולדעת  השמינית, השנה של  בחשוון בשבעה מאיר רבי לדעת שהיא
ושלושה  בעשרים – יוסי  רבי ולדעת בו, עשר  בשבעה – יהודה רבי

חייבי ואילך  שעה ומאותה אינם בו. שבשדה שאלו בביעור , היבשים ם
החיה למאכל  כבר ישראל").ראויים "תפארת ברטנורא ; והרמב"ם (ר"ש ;

מתי "עד hwllכותב: i`yx mc` didiעד בשביעית? לחים עשבים
במוצאי שנייה רביעה שתרד עד  יבשים? עשבים ויגבב המתוק. שייבש

יז ).שביעית" ז , ויובל שמיטה  íéðôâ(הל' éìòå íéð÷ éìò,הלחים – ÂÅÈÄÇÂÅÀÈÄ
בביעורם, חייבים ïäéáàîאין eøMiL ãò,מבדיהם שיפלו עד  – ÇÆÄÀÅÂÄÆ

בביעור .ומאותה העלים חייבים ונושרים, שנובלים áaâîäåÀÇÀÇÅשעה
Láia ב בביעורם– חייבים אין  וגפנים, קנים של  יבשים ãòעלים ÇÈÅÇ

äiðL äòéáø ãøzL. לעיל שבארנו  כמו  –:øîBà àáé÷ò éaø ÆÅÅÀÄÈÀÄÈÇÄÂÄÈÅ
ïlëa,ביבשים ובין  בלחים בין  בעלים, ובין  בעשבים בין –ãò ÀËÈÇ

äiðL äòéáø ãøzLשירד לאחר אלא בביעורם חייבים אין  – ÆÅÅÀÄÈÀÄÈ
אין  אמרו: בירושלמי שביעית. במוצאי  השנייה העונה של הגשם

אין  קנים שעלי  בלבד, גפנים" "עלי  אלא קנים" "עלי  במשנה גורסים
חרובים  ועלי  זיתים ועלי  קנים "עלי בתוספתא: מובא וכן  ביעור, להם

הרמב"ם. פוסק וכן  כלה". מינם שאין מפני ביעור , להם אין

ז ה נ ש מ ר ו א ב

שנייה. רביעה שתרד עד  שזמנם עניינים עוד  משנתנו  מונה הקודמת המשנה אגב

Bá àöBikעד הוא שהזמן  הקודמת, במשנה ששנינו למה בדומה – ÇÅ
שנייה, רביעה íéîLbäשתרד ãò Bøáçì úéa øékNnäכלומר – ÇÇÀÄÇÄÇÂÅÇÇÀÈÄ

הבית את לו שמשכיר עמו, התנה minybd,שכך  crãøzL ãòÇÆÅÅ
äiðL äòéáø העונה של הגשם שירד  עד  הוא השכירות זמן  – ÀÄÈÀÄÈ

הקודמת. במשנה שבארנו כמו ãòהשנייה, Bøáçî äàðä øcnäÇËÈÂÈÈÅÂÅÇ
íéîLbäחברו משל ייהנה שלא בנדר, עצמו על  שאסר  מי  –cr ÇÀÈÄ
,minybdמשלו ייהנה שלא חברו  שהדירו  minybd,או  cr לו אסור 

מחברו  äiðLליהנות äòéáø ãøzL ãò.(ה ח, נדרים (עיין –ãò ÇÆÅÅÀÄÈÀÄÈÇ
úBñcøtì íéñðëð íéiðò éúîéà לקט ליטול  השנים בשאר – ÅÈÇÂÄÄÄÀÈÄÇÇÀÅ

המופקרים  שביעית פירות ללקט שביעית במוצאי וכן ופאה, שכחה

äiðL(רמב"ם)? äòéáø ãøzL ãò, ייכנסו לא ואילך  ומכאן  – ÇÆÅÅÀÄÈÀÄÈ
רגליהם הפרדס.שדריסת לאדמת ïéôøBNåמזיקה ïéðäð éúîéàîÅÅÈÇÆÁÄÀÀÄ

úéòéáL ìL Lwáe ïáza,בהמה למאכל  ראויים וקש  תבן  שכן  – ÇÆÆÇÇÆÀÄÄ
תנור, בהם להסיק האדם, הנאת לצורך אף בשביעית לשרפם ואסור 
לפי בטיט, ליתנם כגון  איבוד , של אחרת בדרך בהם ליהנות אסור  וכן

ח, לעיל (עיין להפסד  ולא – "לאכלה" שנאמר : להפסידם, שאסור 

שביעית  של  וקש תבן לשרוף מותר מאימתי  ללמד: המשנה ובאה יא),

איבוד ? של  אחרת הנאה בהם ליהנות או משריפתם ãøzMîÄÆÅÅוליהנות
äiðL äòéáø ראויים אינם ושוב שבשדה והקש התבן  נרקבים שאז – ÀÄÈÀÄÈ

קדושת  פקעה חיה, ממאכל  שבשדה מה שנתבטל  וכיון החיה, למאכל 
בבית שנמצא ממה ברטנורא ).שביעית בירושלמי :(רש"י; אמרו וכן

שבבית". מה מותר שבשדה, מה שנסרח "מכיון

הבית  מן  לבער חייב השדה, מן  כלה אם שהרי זה, פירוש על מקשים ויש
("dpey`x dpyn" ;"dnly zk`ln").

שאין משום כירושלמי, הטעם שמסתבר  כותב, טוב" יום "תוספות בעל אמנם
מה  שאילו בכגון אלא הבית" מן לבהמתך  כלה השדה מן  לחיה "כלה לומר 
הואיל אבל  ממנו , לאכול  יכולה החיה היתה בשדה נמצא היה בבית שיש
שבבית  מה גם אילו  כן  אם ונפסד, נרקב בשדה ממנו שהיה מה כל הזה והמין 
לחיה  נחסר שלא נמצא החיה; ממאכל  ובטל  נפסד הוא אף היה בשדה, היה

לבערו. חייב אינו  ולכן לביתו, זה שכנס במה כלום
מספיק  אינו זה טעם שהרי עיון, "צריך  כותב: חדשים" "תוספות בעל  אבל 
ולמה  שביעית, דין  להם יש מקום מכל אבל  בביעור, חייבים יהיו  שלא אלא
שכיון התיר, אחר  מטעם שהירושלמי  אלא מהן ? שביעית קדושת פקעה
שמותר ונפסד, שבבית מה גם נתבטל  כאילו  זה הרי שבשדה מה שנתבטל

לאבדו ".
שהתורה  טוב", יום "תוספות בעל  של טעמו דוחה ראשונה" "משנה בעל  גם כן
תאכל לא לאכול, לחיה אין  שאם אלא החיה, הפסד  משום לבער אמרה לא
לחיה  שיהא ולהפקירו, הבהמה מאכל להוציא וצריך החיה, מן  יותר הבהמה
לאחד ואין לכול, ושווה הפקר  שיהא הביעור, מצוות וזוהי  בשווה, ולבהמה
הפסד. מחמת או אכילה מחמת לחיה כלה אם הבדל  ואין מחברו, יותר זכות
למאכל עומדים וקש תבן  שסתם – ראשונה" "משנה לדעת – הוא הטעם אלא

xeriadבהמה, onf mceweצורך שהוא פי  על  אף להסקה, בהם להשתמש אסור 
אחר, בדבר  שם אפשר שאי  א), ח, (לעיל למלוגמא דומה זה שאין  האדם,
בהמה, מאכל להפסיד אסור  בעצים, להשתמש שאפשר הסקה לצורך  אבל 

xeriad,אבל onf ribdyn גם אין  הבית, מן  בהמה מאכל לכלות התירה שהתורה
כלום. בכך  אין  בהמה, מאכל  בזה שממעט שאף להסקה, בו מלהשתמש  להקפיד 

הרא"ש  כתב dpey`x").וכן  dpyn" oiir)
הרמב"ן, כשיטת להשמיענו  באה שהמשנה לי, נראה כותב: ישראל" "תפארת ובעל
הוא  ואף אדם כל ויכול  מפקירו , רק אלא לאבדו  צריך אין הביעור זמן  שכשמגיע

וליהנ בו  לזכות זמןעצמו שקודם ושורפין ", "נהנין כאן : ששנינו וזהו  ממנו, ות
יכול הביעור, זמן  משהגיע ואולם לשרפו , לא אבל  מותר , ממנו ליהנות רק הביעור

לשרפו. או ממנו  ליהנות ורשאי 

i y y m e i
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שלש שיש  הזכרנו וכבר  הביעור . מצוות מקיימים כיצד ללמדנו, באה זו משנה
(עיין הפוסקים רוב שיטת שהיא הרמב"ן דעת נתקבלה ולהלכה זה, בענין דעות

משנתנו. את נבאר  ולפיה בפרקנו ), ב למשנה הקדמה

izdw - zex`ean zeipyn
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‰GL LáBkäúçà úéáça íéLák äL–øæòéìà éaøøîBà:ïBLàøä ìò ïéìëBà.òLBäé éaøøîBà:ìò óà ©¥§¨§¨¦§¨¦©©©¦¡¦¤¤¥§¦©¨¦©¦§ª©¥©©
ïBøçàä.ìàéìîb ïaøøîBà:äãOä ïî Bðéî äìkL ìk,úéáçä ïî Bðéî øòáé;åéøáãk äëìäå.ïBòîL éaøøîBà: ¨©£©¨©§¦¥¥¨¤¨¨¦¦©¨¤§©¥¦¦¤¨¦©£¨¨¦§¨¨©¦¦§¥

øeòaì ãçà ÷øé ìk.äôBèð úéa úò÷aî úBiøbñ eìëiL ãò äìéâøa ïéìëBà. ¨¨¨¤¨©¦§¦¨§¦¨©¤¦§¦¨¦¦¦§©¥§¨
Âíéçì íéáNò èwìîä–÷Búnä LáéiL ãò;Láia áaâîäå–äiðL äòéáø ãøzL ãò.íéðôâ éìòå íéð÷ éìò ©§©¥£¨¦©¦©¤¦©©¨§©§©¥©¨¥©¤¥¥§¦¨§¦¨£¥¨¦©£¥§¨¦

:åéúñä úåîéá íéìãâä íéáðòä éãé ìò íéáðòá ïéìëåà.xizn dcedi iaxéáøë äëìä ïéàå .õé÷ä äìëéù íãå÷ åøëáù ïîæ ìë úåéðååúñä é"ò íéáðòá ìåëàì
:äãåäé

d.miyak 'b yaekd:÷øé éðéî äùìù.zg` ziaga:ãçé ÷øéä éðéî äùìù åîéé÷úéù éãë ,øéö ìù åà õîåç ìù.oey`xd lr milke` xne` xfril` iax
úéòéáù 'æ ÷øô ìéòì ïðúã ,ïøñàå åìë àìù ïúåàá íòè ïúð äìëù ïéî åúåàù ,åìë àìù ïúåà åìéôàå íìåë åøñàð äãùä ïî ïäî ãçà ïéî äìëã ïåéëå

:è"ðá äðéîá àìù åäùîá äðéîá úøñåà.oexg`d lr s` xne` ryedi iaxà äìëä ïéî êîñ ìòäéçì íéðùä åìë øáëù ô"òà ïúùìùî ìëàé ïåøç
àø÷ øîàã ,äìë àìù åúåà íòèî íéòåìá åìëù åìàå ìéàåä òùåäé éáøã àîòèå .äãùáù(äë àø÷éå)ìëåà äúàù ïîæ ìë äúàåáú úà åìëàú äãùä ïî

ïî êúîäáì ìëàä äãùá úìëåà äéçù ïîæ ìë êöøàá øùà äéçìå êúîäáìå ïî äì ïðéùøã àäã àåä äøéúé àø÷ éàäå ,úéáä ïî ìëåà äúà äãùä ïî
ùáëðä øáãá òåìáä íòèäù ,úéáá ùáëðä øáãä ïî úö÷î äãùá ùé íà äúàåáú úà åìëàú äãùä ïî ÷"äå àúàã àåä íéùåáëì àø÷ àìà ,'åëå úéáä

:øòáì ÷å÷æ åðéàå äúàåáú úà åìëàú ë"ôòà äìë éøôä ø÷éòù ô"òà ,äìë àì ïééãòù äãùá ïééãò åðéîá ùé.`ed cg` wxi lkøåòéù íéîëç åðúð àì
åìëéù ãò úéáçä ïî íøòáé àìå úå÷øé øàù é"ò ìëåà åìë àìù úå÷øé øàù àëéàå ìéàåä äãùä ïî åìë ïúùìùù ô"òà àìà ,åîöò éðôá ÷øéå ÷øé ìëì

:øàùä úà ìëåàå úéáçä ïî åðéî øòáé äãùä ïî åðéî äìëù ìëã â"øë äëìäå ,äãùä ïî ïìåë úå÷øéä ìë
e.migl miayr hwlnd:ïøòáì áééç êìéàå íùî ,úåøéôä úà ÷úîîä õøàä úéçåìçì ùáééù ãò øåòéá àìá ïìëåà.yaia aabndíéáùòá è÷ìîä

:øåòéá àìá ïìëåà ,íéùáé.dipy driax cxzy cr:øòáì áééç êìéàå íùî ,ïåùçøîá â"ëá úéðåðéá äðùá àéäù.aabnù÷ ùùå÷ì íåâøú(ä úåîù)

`xephxa yexit

לבער  חייב לחיה, ראשונה "),השאיר  iqei.("משנה  iaxk dkld oi`e
ïéçéôhä ìò ïéìëBà,מפרש הרמב"ם –migithy הגרגרים הם ÀÄÇÇÀÄÄ

מאליהם  צומחים אלא נזרעים שאינם והקטניות התבואה ממיני  הקשים

כלאים  בתחילת הנזכר הטופח כגון  בארץ, זמן  הרבה ומתקיימים
מצויים  כשעדיין שאף ללמדנו, המשנה ובאה והטופח"), ("הפורקדן 

לאכול מותר קשים, גרועים פירות כלומר  בשדה, כאלו  קשים גרגרים
מפרשים, ויש שבבית. מין  הנתונים migith"y"מאותו  חרס כדי  היינו 

ללמד, המשנה ובאה לצפרים, קנים משמשים והם שבכותל ִבחורים
בטפיחים. מין מאותו שמצוי  זמן כל  שבבית ממה ìòåÀÇשאוכלים

àøôecä אוכלים ובקיץ, באביב בשנה, פעמיים פירות שעושה אילן  – ÇÀÈ
שבקיץ. הפירות בו  שמצויים זמן  כל úBiðåúqäעליו  ìò àG ìáàÂÈÇÇÄÀÈÄ

שבישולם  הענבים היינו הסתווניות, שיכלו עד בענבים אוכלים אין  –
לאכילה  ראויים ואינם הם וגרועים רעים אלו שענבים לפי בסתיו, נגמר

ראשונה"), של("משנה  לפירות שדומים לפי  הטעם, מבאר והרמב"ם
אחרת ה).שנה ז , ויובל שמיטה  øézî(הל ' äãeäé éaøלאכול – ÇÄÀÈÇÄ

הסתווניות, שיכלו  עד äìëéבענבים àHL ãò eøkaL ïîæ ìkÈÀÇÆÄÀÇÆÄÀÆ
õéwä שנגמרו פי  על אף הקיץ, שכלה קודם להתבשל  התחילו  אם – ÇÇÄ
dcedi.בסתיו. iaxk dkld oi`e
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GL LáBkäíéLák äL,ירק מיני שלושה –úçà úéáça– ÇÅÀÈÀÈÄÀÈÄÇÇ
מלח, במי  או ïBLàøäבחומץ ìò ïéìëBà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÀÄÇÈÄ

ואפילו  כולם, נאסרו  השדה, מן מהם אחד  מין  שכלה שלאחר כלומר  –

הכל. לבער וחייב כלו , שלא האחרים המינים øîBà:שני  òLBäé éaøÇÄÀËÇÅ
ïBøçàä ìò óàמותר בשדה, מצוי  מהם אחד שמין זמן  כל  – ÇÇÈÇÂ

השדה. מן  כלו כבר האחרים המינים ששני פי על אף מכולם, לאכול
סובר : אליעזר שרבי  טעמם, מבואר mrhבירושלמי  ozep oey`xd"

,"oexg`aשני בשאר  טעם נתן ונאסר  שכלה המין ואותו הואיל כלומר 
אסו  אלו  אף להיפך :המינים, סובר  יהושע ורבי ozepרים. oexg`d"

,"oey`xa mrh, שכלו במינים טעם נתן כלה שלא והמין  הואיל כלומר 
בהם. הבלוע טעמו  משום האחרון , המין  שיכלה עד לאכלם מותר

Bðéî øòáé ,äãOä ïî Bðéî äìkL ìk :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÈÆÈÈÄÄÇÈÆÀÇÅÄ
úéáçä ïîמותר והשאר  החבית, מן  לבערו  צריך  שכלה מין כל – ÄÆÈÄ

כלל . טעם לנתינת חוששים אין ביעור שלעניין äëìäåÇÂÈÈבאכילה,
åéøáãk:למשנתנו בפירושו הרמב"ם וכותב גמליאל . רבן כדברי – ÄÀÈÈ

כדבריו", "והלכה כאן שנאמר משום לא אבל גמליאל כרבן  הלכה

(ויש מחברו  כרבי והלכה רבי, דעת על  הוא זה שדין משום אלא
זו .eixagnגורסים: פיסקא גורסים אין מדוייקים בנוסחאות ואמנם .(

øeòaì ãçà ÷øé ìk :øîBà ïBòîL éaø הירקות מיני כל  – ÇÄÄÀÅÈÈÈÆÈÇÄ
מותר בשדה, ירק מין שמצוי  זמן  וכל  ביעור , לענין אחד  כמין  הם

שבבית. ירקות מיני  כל שאר äìéâøaלאכול ïéìëBà משנה סתם – ÀÄÈÀÄÈ
שמעון  רבי מדברי  ואינה שלמה").היא, חלגלוגות dlibx("מלאכת היינו 

זה, מין  לאכול  ומותר úBiøbñ(פורטולא"ק), eìëiL ãòויש – ÇÆÄÀÄÈÄ
zeicpq,גורסים: ,zeixpq,רגילה מין  äôBèðוהן úéa úò÷aî– ÄÄÀÇÅÀÈ

מפרש : הרמב"ם רב. זמן  בשדה זה מין מצוי  ושם התחתון , שבגליל
dlibx"תעמוד זה ובשביל הרבה, ליחות בו  ויש חלגלוגית עשב הוא

במקום הרגי (היא) נמצאת אחד , ממקום פסקה ואם רבים. ימים לה
במקום  היא אותה, רואים אנו שאין  פי על  ואף ממנו; לח שהוא אחר 

בית  בבקעת העשב שיבש וכשרואים גדילתה; דרך שכן בארץ, נסתר
ממנה  נשאר ולא מקום בכל  (הרגילה) יבשה שכבר יודעים נטופה,

נטופה", "בית נקראת זה ובשביל  מאד ; לחה הארץ שזו  מפני כלום,
הארץ, על רבים ימים עומד ההוא והעשב הליחות, רבת הארץ שהיא

יודעים zeixbqd,והיא אנחנו אין  אנו  אבל  ההוא, במקום ידועות והיו 

אותה".
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íéçì íéáNò èwìîä,לאכלם מותר  –÷Búnä LáéiL ãò– ÇÀÇÅÂÈÄÇÄÇÆÄÇÇÈ
שעה  שמאותה הפירות, את הממתקת הארץ לחלוחית שתיבש עד 
כבר ראויים אינם בשדה שנשארו שאלה לבערם, הוא חייב  ואילך

בענין  שונים באורים הבאנו  שם – א ג, לעיל (עיין  החיה למאכל 
מבארים: ויש  weznd"המתוק"), yaiiy cr העשבים שייבשו עד –

שבשדה אלבק).המתוקים Láia(ר "ח áaâîäå עשבים והמלקט – ÀÇÀÇÅÇÈÅ
לאכלם, מותר  äiðLיבשים äòéáø ãøzL ãò העונה של הגשם – ÇÆÅÅÀÄÈÀÄÈ

אחת  שכל גשמים, עונות לשלש  מתחלקים היורה גשמי  שכן  השנייה,

על רובצים שהגשמים והפראה, רביצה (מלשון רביעה קרויה מהן
רביעה  בינונית, רביעה בכירה, רביעה והן : אותה), ומפרים הקרקע

בברייתא ושנינו  א ):אפילה, ו , הבכירה (תענית רביעה? של זמנה "איזהו
בעשרים  – האפילה בשבעה; – הבינונית (במרחשון ); בשלושה –

עשר, בשבעה בשבעה, אומר: יהודה רבי  מאיר . רבי דברי  ושלושה;
ושלושה, בעשרים עשר, בשבעה אומר : יוסי רבי  ושלושה; ובעשרים

izdw - zex`ean zeipyn
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טובה  האוכלים יחזיקו הביעור, כדרך הפירות יתחלקו  שאם חששו,

,ozepl e` yixenl שביעית פירות לאכול  שמותר  הם, סוברים שהרי
או  למוריש היא הנאה זו  טובה שהחזקת נשכר, חוטא ונמצא בטובה,

יתחלקו , ודמיהם יימכרו  עצמם הפירות אלא הוא; חוטא והרי לנותן ,
משנתנו  מפרשים ויש בהם. טובה יחזיקו ולא ניכרים אינם שדמים

אחרות בפנים לקיש ריש חזון לשיטת פירוש שלמה"; "מלאכת (עיין

הירושלמי). על  äîøeäאיש àHL ãò úéòéáL úqòî ìëBàäÈÅÅÄÇÀÄÄÇÆÀÈ
dúlç,חלה ממנה שהופרשה קודם –äúéî áiç,שמים בידי – ÇÈÈÇÈÄÈ

שאף  להשמיע באה משנתנו ט). א, (חלה במזיד  חלה האוכל כדין 
חייבת  שביעית עיסת המעשרות, מן פטורים שביעית שפירות פי על 

ב)ובבבלי (רמב"ם ).בחלה יב, שביעית (בכורות  עיסת למה שואלים:
חלה  ואילו  לשריפה, ולא "לאכלה" תורה אמרה והלא בחלה, חייבת

שכתוב  חלה, היא שונה ומשיבים: שריפה? טעונה היא הרי נטמאה אם
"לדורותיכם" כא),בה: טו, ויש(במדבר בשביעית. אפילו ומשמע

מהכתוב זה שתהיה (שם):למדים עיסה מאיזו  – עריסותיכם" "ראשית
חלה טוב").תרימו יום "תוספות ועיין רמב"ם; (רש"י ;
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זה: בענין  הרמב"ם וכותב כספים. שמיטת בדיני עוסק זה hinydlפרק dyr zeevn"
xn`py ,ziriaya deelind משה בעל  כל  שמוט השמיטה דבר  "וזה ב): טו, (דברים

תעשה", "לא על עבר  שביעית, עליו  שעברה חוב והתובע ברעהו ". ישה אשר  ידו 
– אחיו". ואת רעהו  את יגוש  "לא (שם): dxezdשנאמר  on zbdep mitqk zhiny oi`

,bdep laeidy onfa `l` בלא לבעליו הקרקע ישוב שהרי  קרקע, שמיטת שם שיש 
משמיט  אתה קרקע משמיט שאתה בזמן חכמים: אמרו  הוא. קבלה זה ודבר  כסף.
קרקע  שמיטת שם שאין  ובזמן לארץ, בחוצה בין  בארץ בין  מקום, בכל כספים

,(laei ly)– בארץ. אפילו בשביעית כספים משמיט אתה dzy`אין  mixteq ixacne
,mewn lka dfd onfa zbdep mitqk zhiny שלא כדי נוהג, היובל שאין  פי על  ואף

– מישראל. הכספים שמיטת תורת dteqa,תשתכח `l` mitqk zhnyn ziriay oi`
השמיטה", דבר וזה שמיטה. תעשה שנים שבע "מקץ א-ב): שם, (שם שנאמר
בחג  השמיטה שנת במועד שנים שבע "מקץ י): לא, (דברים אומר הוא ושם
את  הלוה לפיכך שבע. אחר  כספים השמטת אף שבע, אחר שם מה הסוכות",
השנה  ראש בלילי  חמה וכשתשקע השנה; כל  חובו  גובה עצמה, בשביעית חברו
ללמד, באה משנתנו  א-ד). ט, ויובל  שמיטה (הל' החוב" אבד  שביעית, מוצאי  של

מלוה. שנעשה אחר חוב או  מילווה אלא משמטת שביעית שאין

äåìnä úà úènLî úéòéáL הלוואתו לתבוע רשאי אדם שאין  – ÀÄÄÀÇÆÆÆÇÄÀÈ
(בהקדמה  לעיל  כמבואר  שביעית, עליה שעברה לאחר  מחברו 

øèLaלמשנתנו ), àHLå øèLaשטר עליה שיש  הלואה בין – ÄÀÈÀÆÄÀÈ
בבבלי  שטר . בלא שניתנה הלואה א)ובין  לז , אמוראים (גיטין נחלקו 

אומרים: ושמואל  רב זו . פיסקה בו xhyaבפירוש  שיש  שטר היינו  –

לפרעון  משועבדים הלווה שנכסי בו שכתוב כלומר  נכסים, אחריות

xhyaההלואה, `lye שכן וכל  נכסים, אחריות בו שאין שטר  היינו  –
אומרים: לקיש  בן שמעון  ורבי  יוחנן ורבי  פה. בעל –xhyaמילווה

נכסים, אחריות בו  שאין  שטר xhyaהיינו  `lyeבעל מילווה היינו –
בגמרא  מובא ברם, משמט. אינו  נכסים אחריות בו  שיש  שטר  אבל  פה.

נכסים (שם ), אחריות בו  שהיה בשטר  למעשה הלכה פסק יוחנן  שרבי 
שאינו  שאמר הוא מר  "והלא אסי : רבי  אותו  וכששאל  משמט שהוא

יוחנן: רבי לו  אמר  oincnמשמט", ep`y iptn ike", בעינינו (נראה
– מרבותינו  שמענו  ולא כן, אנו dyrn),רש "יוכמדומין  dyrp להוציא)

את  משמטת "שביעית הרמב"ם: פוסק גם מכאן בידים)?! ממון 

זה  הרי נכסים אחריות בו שיש  שבשטר  מילווה ואפילו  המילווה,
ו).משמיט" ט, ויובל שמיטה úeðçä(הל' úôwä מצרכים קניית – ÇÈÇÇÂ

בהקפה, úènLîבחנות dðéàדרך ואין מילווה, בכלל  שאינה – ÅÈÀÇÆÆ
חוב; כפרעון  äåìîפרעונה dàNò íàå עם החנווני שסיכם – ÀÄÂÈÈÄÀÈ

ההקפה  שסכום כלומר במילווה, עליו וזקפה ההקפה חשבון  את הקונה
מפרש ויש כחוב; לפרעו נרשם זמן לו שקבע Bæ(הרא"ש ),ים, éøäÂÅ

úènLî.מילווה כדין  –ïBLàøä ïBLàøä :øîBà äãeäé éaø ÀÇÆÆÇÄÀÈÅÈÄÈÄ
ènLî נעשית הראשונה ההקפה שנייה, פעם בהקפה שלקח לאחר – ÀÇÅ

השנייה  גם שלישית, פעם בהקפה לקח משמטת. זו  והרי  מילווה,
הקודמות  וכל  משמטת אינה האחרונה ההקפה לעולם וכן משמטת,

dcedi.משמטות; iaxk dkldd oi`eøéëN øëNשל מלאכתו  שכר – ÀÇÈÄ
ènLîפועל, Bðéà;כמילווה דינו שאין –äåìî BàNò íàå– ÅÀÇÅÀÄÂÈÄÀÈ

כלומר במילווה, השכר את עליו  וזקף הבית בעל עם הפועל  שחישב
חוב, ènLîבתורת äæ éøä.כמילווה שדינו –:øîBà éñBé éaø ÂÅÆÀÇÅÇÄÅÅ

úéòéáMa ú÷ñBtL äëàìî ìk במלאכה עסק הפועל אם – ÈÀÈÈÆÆÆÇÀÄÄ
בשביעית, אסורה שהיא קרקע עבודת כגון  בשביעית, פוסקת שהיא

שכרו , לו לשלם הבית בעל  נתחייב לא úènLîוכשפסקה שאם – ÀÇÆÆ
אותו; משמטת ושביעית כמילווה, ממילא שכרו  נעשה לו , שילם

úéòéáMa ú÷ñBt dðéàLå פוסקת שאינה במלאכה עסק אם אבל  – ÀÆÅÈÆÆÇÀÄÄ
בשביעית, המותרות עבודות כגון  úènLîבשביעית, dðéà שלא – ÅÈÀÇÆÆ

לעבודות  המשנה כוונת שאין מפרשים ויש כמילווה. שכרו נעשה

פסקה  השכיר עבודת שאם אלא בשביעית, המותרות או  האסורות
השכר נעשה בשכרו , נתחייב הבית ובעל  הואיל  השביעית, בשנה

בשנה  פסקה לא אם אבל אותו, משמטת שביעית ולכן  כמילווה
נתחייב  לא עדיין בסוף, אלא משתלמת אינה ושכירות הואיל  השביעית,

בשכרו, הבית השכרבעל את משמטת שביעית אין (הר"ש).לפיכך 
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øeòaä,íéøéLò àG ìáà;éøácäãeäé éaø.éñBé éaøøîBà:øeòaä øçà ïéìëBà íéøéLò ãçàå íéiðò ãçà. ©¦£¨£¦¦¦§¥©¦§¨©¦¥¥¤¨£¦¦§¤¨£¦¦§¦©©©¦
ËúéòéáL úBøt Bì eéäL éî,äðzîa Bì eðzpL Bà äMøéa Bì eìôpL–øæòéìà éaøøîBà:ïäéìëBàì eðúpé; ¦¤¨¥§¦¦¤¨§¦ª¨¤¦§§©¨¨©¦¡¦¤¤¥¦¨§§§¥¤

íéîëçåíéøîBà:økNð àèBçä ïéà,ïäéìëBàì eøëné àlà,íãà ìëì e÷lçúé íäéîãe.úéòéáL úqòî ìëBàä ©£¨¦§¦¥©¥¦§¨¤¨¦¨§§§¥¤§¥¤¦§©§§¨¨¨¨¥¥¦©§¦¦
dúlç äîøeä àHL ãò,äúéî áiç. ©¤§¨©¨¨©¨¦¨

:åìëù äî éôì ìëä.cg`e cg` lkl zecerq yly oefn owlgnøîåàå åúéá çúô ìò çéðîå àéöåîå ,åéòãåéîå åéáåø÷ìå åéðéëùì ÷ìçî ë"çàå ,åúéá éùðàî
:ìåèé ìåèéì êéøöù éî ìàøùé úéá åðéçà.mixiyr `l la` xeriad xg` milke` miipreáéúëã(âë úåîù),äãùä úéç ìëàú íøúéå êîò éðåéáà åìëàå

:êîò àìå êîò éðåéáà.mixiyr cg`e miipr cg`:éñåé éáøë äëìäå .êîò íâå éðåéáà åìëàå äéá éø÷
h.odilke`l epzpi xne` xfril` iaxåì åðúðù äæì øåñàã øæòéìà 'ø øáñ íå÷î ìëî ,úéòéáù úùåã÷á ïìëàì åè÷ìð øúéäá åììä úåøéôù ô"òà

éøîàã ,ù"áë øáñã äéîòèì øæòéìà 'øã ,íéøçà íò àåä íìëàéù åðúðé àìà ,åãáì ïìëàì åììä úåøéô[ã"ô á"î ìéòì],äáåèá úéòéáù úåøéô ìåëàì øåñà
åãáì íìëàéù øåñà äùåøéá åì ìôð åà äðúîá úéòéáù úåøéô åì åðúðù äæ êëìéä ,åäðéø÷ôà àðîçøã úéòéáù úåøéô åì ïúåðù éîì äáåè ÷éæçäì øîåìë

:äáåèá úéòéáù úåøéô ìëåà àäé àìù éãë íéøçà íò íúåà ìëàé àìà ,äðúîá åì íðúðù åà åì íùéøåäù éîì äáåè ÷éæçé àìù`hegd oi` `"kge
.xkypúéòéáù úåøéô ìåëàì øåñà úøîàã êãéãì àìà ,äáåèá àìù ïéá äáåèá ïéá úéòéáù úåøéô ìåëàì øúåî ïãéãì ,äéì éøîà÷ à"øã åéøáãì íéîëç

éðá ìë íò ïúåà ìëåàù øëùð àèåç åðéöî àìäå ,íéøçà íò ïìëàì äðúîá úéòéáù úåøéô åì åðúðù éîì úééøùå ïäéìëåàì åðúðé úøîà÷ éëéä äáåèá
:à"øë äëìä ïéàå .íãà ìëì å÷ìçúé íéîãäå øëùð àèåç àäé àìù éãë ïéååù ïäù äî íúåà òøôéù ïäéìëåàì åøëîéù êéøáã éôì ïúåð ïéãäå ,íãàlke`d

.dzin aiig dzlg dnxed `ly cr ziriay zqirn,äôéøù äðåòè úàîèð íà äìçå äôéøùì àìå äìëàì áéúëã íåùî úéòéáùá äìç ïéà àîéú àìã
:åîéøú äìç äéäúù äñò åæéàî ,äøåú äøîà íëéúåñéøò úéùàøã ì"î÷

`xephxa yexit

úéòéáL úBøt Bì eéäL éî,ביתו לתוך  שכנס –úòL òébäå ÄÆÈÅÀÄÄÀÄÄÇÈÇ
øeòaä במשניות כמבואר השדה, מן  לחיה אלו  פירות שכלו – ÇÄ

בברייתא  שמובא כמו ביעורם, זמן קבעו שחכמים פירות ויש  הקודמות;

א ): נג, העצרת,(פסחים  עד  בזיתים הפסח, עד  בענבים "אוכלים

של הללו  הזמנים וכל הפורים", עד  בתמרים החנוכה, עד  בגרוגרות
הביעור, זמן  וכשמגיע הם, שמינית GLשנה ïBæî ÷lçîúBãeòñ L ÀÇÅÀÈÀ

ãçàå ãçà ìëìשנשאר ומה ומקרוביו , ומשכניו ביתו מאנשי  – ÀÈÆÈÀÆÈ
שמוציאו כלומר  הבית, מן מבער xne`e:הוא ,ezia gzt lr egipne

יטול  ליטול  שציך  מי  ישראל , בית ïéìëBà(תוספתא).אחינו íéiðòåÇÂÄÄÀÄ
øeòaä øçà, ההפקר מן  שלקטו שביעית מפירות –àG ìáà ÇÇÇÄÂÈ

íéøéLò מן שנתבערו  בפירות לזכות לעשירים שאסור  כלומר  – ÂÄÄ
äãeäéהבית, éaø éøácשכתוב יא):– כג, אביוני(שמות  "ואכלו ÄÀÅÇÄÀÈ

" יהודה: רבי  ודורש הכוונה `ipeiaעמך ", ואין עמך . ולא – עמך"
משדות  הפירות שלקטו כל אלא הרגיל, במובן ולעשירים לעניים

עניי נקראים השדות אחרים, בעלי אבל הביעור , אחר אוכלים והם ם,
עשירים, נקראים בהפקרם, משדותיהם הפירות את שלקטו  עצמם

חייבים, הכל  בביעור מקום מכל הביעור . אחר  לאכלם להם ואסור 
שנתבערו  בפירות לזכות רשאי  אחר אדם רק יהודה רבי שלדעת אלא

השדה בעל ידי ישראל").על "תפארת  הרמב "ן; פי על משנה " ("כסף 

íéøéLò ãçàå íéiðò ãçà :øîBà éñBé éaø בין עניים בין  – ÇÄÅÅÆÈÂÄÄÀÆÈÂÄÄ
øeòaäעשירים, øçà ïéìëBà עצמו הבית בעל שאף כלומר  – ÀÄÇÇÇÄ

"ומכניסם  הביעור, מצוות שקיים לאחר בפירות ולזכות לחזור יכול
שיכלו " שעה עד והולך  ואוכל  ביתו דורש :(תוספתא ),לתוך  יוסי  שרבי

עמך. וגם אביונים – עמך " אביוני  iqei."ואכלו iaxk dklde ואף –
ואחד עניים "אחד בדבריו: גורס שהוא אלא יוסי , כרבי  פוסק הרמב"ם

ןעשירים הרמב"ם אי שלשיטת בארנו , וכבר  הביעור "; אחר אוכלים
ואחד, אחד לכל  סעודות שלש  מזון  שמחלק היא, הביעור  מצוות

העולם מן  ומבערו מאבדו  ג).והשאר ז , ויובל שמיטה (הל '

ביעורם, זמן והגיע שביעית פירות לו  היו  רדיפא בר יצחק ר' מובא: בירושלמי 
והפקר אוהבים שלושה לך  בחר  יאשיהו): (ר' לו ואמר יאשיהו לר' ושאל  ובא
אתה  ותחזור שתפקיר , מהפירות יטלו לא אוהביך  והם הואיל  כלומר לפניהם,

– בהם. אמי:i`wcetwותזכה רבי את ושאלו באו מציפורי קפדנים) (אנשים
נבער ? היאך בשלומנו , הדורשים מכירים ולא אוהבים לנו שאין  אנחנו  כגון
לשוק  הפירות תוציאו  מאנשים, פנוי  השוק כשתראו  אמי : רבי להם אמר 
וזכו הקדימו וליטול , לבוא אנשים וכשיתחילו  הפקר , הללו הפירות וצעקו:

הריבמ"ץ). (לפי  אתם בהם

ט ה נ ש מ ר ו א ב

t Bì eéäL éîeðzpL Bà äMøéa Bì eìôpL ,úéòéáL úBø ÄÆÈÅÀÄÄÆÈÀÄËÈÆÄÀ
äðzîa Bì, בהיתר נלקטו והפירות –eðúpé :øîBà øæòéìà éaø ÀÇÈÈÇÄÁÄÆÆÅÄÈÀ
ïäéìëBàì לאחרים יינתנו  אלא לבדו , הפירות את יאכל שלא כלומר – ÀÀÅÆ

מחזיק  יהא שלא כדי  הוא הטעם עמהם. יאכל  והוא מהם, לאכול

סובר אליעזר רבי שכן  במתנה, לו שנתנם או לו  שהורישם למי  טובה
לפי בטובה, שביעית פירות לאכול  שאסור  ב), ד , (לעיל שמאי כבית

הפקירתם. økNðשהתורה àèBçä ïéà :íéøîBà íéîëçå אין – ÇÂÈÄÀÄÅÇÅÄÀÈ
אמרו  שחכמים כלומר  מחטאו, להרוויח נשכר, להיות ראוי  החוטא
הפירות, את לאכול לבדו לו מותר לדעתנו אמנם אליעזר: לרבי 

לדעתך, אבל  בטובה", ושלא בטובה "אוכלים הלל: כבית אנו  שסוברים
עם  שיאכל  אומר  אתה אם בטובה, שביעית פירות לאכול  שאסור 

נשכר , החוטא נמצא –àlàאחרים, לשיטתך –,ïäéìëBàì eøëné ÆÈÄÈÀÀÀÅÆ
íãà ìëì e÷lçúé íäéîãe הפירות של  שוויים דמי שיתן  כלומר – ÀÅÆÄÀÇÀÀÈÈÈ

הרמב"ם  מפרש כך  – אדם. לכל  יתחלקו והדמים לאכילה, שיימכרו  כפי
היתר של  שביעית שבפירות שם, יוחנן  ר ' לשיטת הירושלמי, פי  על 

שפירושו  אלא יוחנן, ר' לשיטת כך  מפרש  הגר "א ואף במשנתנו . מדובר 
אליעזר לרבי השיבו  שחכמים שמה הרמב"ם, מפירוש במקצת שונה

xkyp,לשיטתו `heg `di `lyאזי לאחרים ליתן שמותר  שכיון היינו:
בית  פי על מתחלקים והדמים למכור  צריך  אלא טובה, לו  יחזיקו הם

שביעית במעות טובה לו יחזיקו לא הם ואז אליהו").דין , –("שנות 
ואף  הוא, דחוק שפירוש  הרמב"ם, של פירושו על  כותב הרא"ש אבל 

הפיסקה על כותב והוא המשנה, בפירוש מתקשה hegd`הר "ש  oi`"
"xkyp משמע "לאוכליהן" והלשון בירושלמי, פירושו נתברר  לא –

לאכול שדרכן  למי הרא"ש : הגהת (ולפי  ביעור בלא לאכול שדרכן למי
א  דעה יש  אמנם – הביעור). רישאחר  דעת והיא בירושלמי, חרת

במשנתנו שמדובר  dxiar,לקיש, zexita"ראשונה "משנה בעל  ומפרש
הפקירם  ולא ביעור, מצוות בהם קיים לא המוריש או שהנותן  דהיינו
לכל אסורים היו  בידו, הפירות עכשיו היו ואילו  לעצמו. שמרם אלא

או  היורש את לקנוס אין  במתנה, נתנם או  והורישם הואיל  אבל אדם,
לקיים  צריך  שהוא אלא עבירה, עשה לא הוא שהרי המתנה, מקבל  את

אליעזר : רבי שאמר וזהו ביעור, מצוות בפירות odilke`l"עכשיו epzpii"
עצמו  הוא ואף הביעור, בשעת אדם לכל  שנותנין כדרך  פירוש: –

לנותן , או  למוריש טובה שיחזיק חוששים ואין  מהם, ליטול  יוכל
וחכמים  בטובה. שביעית פירות לאכול אסור  אליעזר רבי  לדעת שהרי 

izdw - zex`ean zeipyn
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È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡øèLa àHLå øèLa äåìnä úà úènLî úéòéáL.úènLî dðéà úeðçä úôwä;äåìî dàNò íàå,Bæ éøä §¦¦§©¤¤¤©¦§¨¦§¨§¤¦§¨©¨©©£¥¨§©¤¤§¦£¨¨¦§¨£¥

úènLî.äãeäé éaøøîBà:ènLî ïBLàøä ïBLàøä.ènLî Bðéà øéëN øëN;äåìî BàNò íàå,ènLî äæ éøä. §©¤¤©¦§¨¥¨¦¨¦§©¥§©¨¦¥§©¥§¦£¨¦§¨£¥¤§©¥
éñBé éaøøîBà:úéòéáMa ú÷ñBtL äëàìî ìk–úènLî;úéòéáMa ú÷ñBt dðéàLå,úènLî dðéà. ©¦¥¥¨§¨¨¤¤¤©§¦¦§©¤¤§¤¥¨¤¤©§¦¦¥¨§©¤¤

i`.delnd z` zhnyn ziriayáéúëãë åøéáçî åúàåìä òåáúì ìåëé åðéà äàåìää øçà úéòéáù åéìò äøáòå åøáç úà äåìîä(åè íéøáã)ìë èåîù
:åãé äùî ìòá.xhya:åúèîùî úéòéáù ë"ôòà ,åìöà úåò÷ø÷ ïëùîù éîë éæçéîã äåìîä ìò úåò÷ø÷ ãáòùå íéñëð úåéøçàá øèù åì áúëùztwd

.zepgd:äðîàá åðîî äð÷ù.zhnyn dpi`åæ ïéàå áåç äæ ïéàã:äåìî êøã.deln d`yr m`e:äåìîá åéìò ïô÷æå äðå÷ä íò áùçùoey`xd oey`xd
.hnynåùòð äéðùå äðåùàø .úéùéìù ç÷ìå øæç .äéðùä àìå úèîùîå äåìî úéùòð äðåùàøä äééðù ç÷ìå øæçå úåðçä ïî äðåùàø íòô äðîàá ç÷ì íà

úåòî åì ïúéù éåàø äéäå ìéàåä ,ïúèîùî úéòéáù úåøçàä ìëå äúèîùî úéòéáù ïéà äðåøçàä ,íìåòì ïëå .úéùéìùä àìå ïúèîùî úéòéáùå úååìî
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íìåòì ïëå ,äåìî äðåùàøä úéùòð ïúð àìå äô÷äá úéðùä ç÷éù íãå÷ äðåùàøä.ziriaya zwqety dk`ln lkøëù íà

,äåìîë úéòéáùá äæ øëù äùòð ,ò÷ø÷ úãåáòå äøéö÷å äùéøç ïåâë úéòéáùá ïúåùòì øåñàù úåëàìîî øîåìë ,úéòéáùá úå÷ñåôä úåëàìîî äæ øéëù
éáøë äëìä ïéàå .úèîùî úéòéáù ïéàå äåìîë äùòð àì ,úéòéáùá úåøåñà ïéàù úåëàìî øàùî äéä åì áééçù äæ øëùù ,åàì íàå ,úèîùî úéòéáùå

:éñåé
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טובה  האוכלים יחזיקו הביעור, כדרך הפירות יתחלקו  שאם חששו,

,ozepl e` yixenl שביעית פירות לאכול  שמותר  הם, סוברים שהרי
או  למוריש היא הנאה זו  טובה שהחזקת נשכר, חוטא ונמצא בטובה,

יתחלקו , ודמיהם יימכרו  עצמם הפירות אלא הוא; חוטא והרי לנותן ,
משנתנו  מפרשים ויש בהם. טובה יחזיקו ולא ניכרים אינם שדמים

אחרות בפנים לקיש ריש חזון לשיטת פירוש שלמה"; "מלאכת (עיין

הירושלמי). על  äîøeäאיש àHL ãò úéòéáL úqòî ìëBàäÈÅÅÄÇÀÄÄÇÆÀÈ
dúlç,חלה ממנה שהופרשה קודם –äúéî áiç,שמים בידי – ÇÈÈÇÈÄÈ

שאף  להשמיע באה משנתנו ט). א, (חלה במזיד  חלה האוכל כדין 
חייבת  שביעית עיסת המעשרות, מן פטורים שביעית שפירות פי על 

ב)ובבבלי (רמב"ם ).בחלה יב, שביעית (בכורות  עיסת למה שואלים:
חלה  ואילו  לשריפה, ולא "לאכלה" תורה אמרה והלא בחלה, חייבת

שכתוב  חלה, היא שונה ומשיבים: שריפה? טעונה היא הרי נטמאה אם
"לדורותיכם" כא),בה: טו, ויש(במדבר בשביעית. אפילו ומשמע

מהכתוב זה שתהיה (שם):למדים עיסה מאיזו  – עריסותיכם" "ראשית
חלה טוב").תרימו יום "תוספות ועיין רמב"ם; (רש"י ;

y c e w z a y
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זה: בענין  הרמב"ם וכותב כספים. שמיטת בדיני עוסק זה hinydlפרק dyr zeevn"
xn`py ,ziriaya deelind משה בעל  כל  שמוט השמיטה דבר  "וזה ב): טו, (דברים

תעשה", "לא על עבר  שביעית, עליו  שעברה חוב והתובע ברעהו ". ישה אשר  ידו 
– אחיו". ואת רעהו  את יגוש  "לא (שם): dxezdשנאמר  on zbdep mitqk zhiny oi`

,bdep laeidy onfa `l` בלא לבעליו הקרקע ישוב שהרי  קרקע, שמיטת שם שיש 
משמיט  אתה קרקע משמיט שאתה בזמן חכמים: אמרו  הוא. קבלה זה ודבר  כסף.
קרקע  שמיטת שם שאין  ובזמן לארץ, בחוצה בין  בארץ בין  מקום, בכל כספים

,(laei ly)– בארץ. אפילו בשביעית כספים משמיט אתה dzy`אין  mixteq ixacne
,mewn lka dfd onfa zbdep mitqk zhiny שלא כדי נוהג, היובל שאין  פי על  ואף

– מישראל. הכספים שמיטת תורת dteqa,תשתכח `l` mitqk zhnyn ziriay oi`
השמיטה", דבר וזה שמיטה. תעשה שנים שבע "מקץ א-ב): שם, (שם שנאמר
בחג  השמיטה שנת במועד שנים שבע "מקץ י): לא, (דברים אומר הוא ושם
את  הלוה לפיכך שבע. אחר  כספים השמטת אף שבע, אחר שם מה הסוכות",
השנה  ראש בלילי  חמה וכשתשקע השנה; כל  חובו  גובה עצמה, בשביעית חברו
ללמד, באה משנתנו  א-ד). ט, ויובל  שמיטה (הל' החוב" אבד  שביעית, מוצאי  של

מלוה. שנעשה אחר חוב או  מילווה אלא משמטת שביעית שאין

äåìnä úà úènLî úéòéáL הלוואתו לתבוע רשאי אדם שאין  – ÀÄÄÀÇÆÆÆÇÄÀÈ
(בהקדמה  לעיל  כמבואר  שביעית, עליה שעברה לאחר  מחברו 

øèLaלמשנתנו ), àHLå øèLaשטר עליה שיש  הלואה בין – ÄÀÈÀÆÄÀÈ
בבבלי  שטר . בלא שניתנה הלואה א)ובין  לז , אמוראים (גיטין נחלקו 

אומרים: ושמואל  רב זו . פיסקה בו xhyaבפירוש  שיש  שטר היינו  –

לפרעון  משועבדים הלווה שנכסי בו שכתוב כלומר  נכסים, אחריות

xhyaההלואה, `lye שכן וכל  נכסים, אחריות בו שאין שטר  היינו  –
אומרים: לקיש  בן שמעון  ורבי  יוחנן ורבי  פה. בעל –xhyaמילווה

נכסים, אחריות בו  שאין  שטר xhyaהיינו  `lyeבעל מילווה היינו –
בגמרא  מובא ברם, משמט. אינו  נכסים אחריות בו  שיש  שטר  אבל  פה.

נכסים (שם ), אחריות בו  שהיה בשטר  למעשה הלכה פסק יוחנן  שרבי 
שאינו  שאמר הוא מר  "והלא אסי : רבי  אותו  וכששאל  משמט שהוא

יוחנן: רבי לו  אמר  oincnמשמט", ep`y iptn ike", בעינינו (נראה
– מרבותינו  שמענו  ולא כן, אנו dyrn),רש "יוכמדומין  dyrp להוציא)

את  משמטת "שביעית הרמב"ם: פוסק גם מכאן בידים)?! ממון 

זה  הרי נכסים אחריות בו שיש  שבשטר  מילווה ואפילו  המילווה,
ו).משמיט" ט, ויובל שמיטה úeðçä(הל' úôwä מצרכים קניית – ÇÈÇÇÂ

בהקפה, úènLîבחנות dðéàדרך ואין מילווה, בכלל  שאינה – ÅÈÀÇÆÆ
חוב; כפרעון  äåìîפרעונה dàNò íàå עם החנווני שסיכם – ÀÄÂÈÈÄÀÈ

ההקפה  שסכום כלומר במילווה, עליו וזקפה ההקפה חשבון  את הקונה
מפרש ויש כחוב; לפרעו נרשם זמן לו שקבע Bæ(הרא"ש ),ים, éøäÂÅ

úènLî.מילווה כדין  –ïBLàøä ïBLàøä :øîBà äãeäé éaø ÀÇÆÆÇÄÀÈÅÈÄÈÄ
ènLî נעשית הראשונה ההקפה שנייה, פעם בהקפה שלקח לאחר – ÀÇÅ

השנייה  גם שלישית, פעם בהקפה לקח משמטת. זו  והרי  מילווה,
הקודמות  וכל  משמטת אינה האחרונה ההקפה לעולם וכן משמטת,

dcedi.משמטות; iaxk dkldd oi`eøéëN øëNשל מלאכתו  שכר – ÀÇÈÄ
ènLîפועל, Bðéà;כמילווה דינו שאין –äåìî BàNò íàå– ÅÀÇÅÀÄÂÈÄÀÈ

כלומר במילווה, השכר את עליו  וזקף הבית בעל עם הפועל  שחישב
חוב, ènLîבתורת äæ éøä.כמילווה שדינו –:øîBà éñBé éaø ÂÅÆÀÇÅÇÄÅÅ

úéòéáMa ú÷ñBtL äëàìî ìk במלאכה עסק הפועל אם – ÈÀÈÈÆÆÆÇÀÄÄ
בשביעית, אסורה שהיא קרקע עבודת כגון  בשביעית, פוסקת שהיא

שכרו , לו לשלם הבית בעל  נתחייב לא úènLîוכשפסקה שאם – ÀÇÆÆ
אותו; משמטת ושביעית כמילווה, ממילא שכרו  נעשה לו , שילם

úéòéáMa ú÷ñBt dðéàLå פוסקת שאינה במלאכה עסק אם אבל  – ÀÆÅÈÆÆÇÀÄÄ
בשביעית, המותרות עבודות כגון  úènLîבשביעית, dðéà שלא – ÅÈÀÇÆÆ

לעבודות  המשנה כוונת שאין מפרשים ויש כמילווה. שכרו נעשה

פסקה  השכיר עבודת שאם אלא בשביעית, המותרות או  האסורות
השכר נעשה בשכרו , נתחייב הבית ובעל  הואיל  השביעית, בשנה

בשנה  פסקה לא אם אבל אותו, משמטת שביעית ולכן  כמילווה
נתחייב  לא עדיין בסוף, אלא משתלמת אינה ושכירות הואיל  השביעית,

בשכרו, הבית השכרבעל את משמטת שביעית אין (הר"ש).לפיכך 
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:åìëù äî éôì ìëä.cg`e cg` lkl zecerq yly oefn owlgnøîåàå åúéá çúô ìò çéðîå àéöåîå ,åéòãåéîå åéáåø÷ìå åéðéëùì ÷ìçî ë"çàå ,åúéá éùðàî
:ìåèé ìåèéì êéøöù éî ìàøùé úéá åðéçà.mixiyr `l la` xeriad xg` milke` miipreáéúëã(âë úåîù),äãùä úéç ìëàú íøúéå êîò éðåéáà åìëàå

:êîò àìå êîò éðåéáà.mixiyr cg`e miipr cg`:éñåé éáøë äëìäå .êîò íâå éðåéáà åìëàå äéá éø÷
h.odilke`l epzpi xne` xfril` iaxåì åðúðù äæì øåñàã øæòéìà 'ø øáñ íå÷î ìëî ,úéòéáù úùåã÷á ïìëàì åè÷ìð øúéäá åììä úåøéôù ô"òà

éøîàã ,ù"áë øáñã äéîòèì øæòéìà 'øã ,íéøçà íò àåä íìëàéù åðúðé àìà ,åãáì ïìëàì åììä úåøéô[ã"ô á"î ìéòì],äáåèá úéòéáù úåøéô ìåëàì øåñà
åãáì íìëàéù øåñà äùåøéá åì ìôð åà äðúîá úéòéáù úåøéô åì åðúðù äæ êëìéä ,åäðéø÷ôà àðîçøã úéòéáù úåøéô åì ïúåðù éîì äáåè ÷éæçäì øîåìë

:äáåèá úéòéáù úåøéô ìëåà àäé àìù éãë íéøçà íò íúåà ìëàé àìà ,äðúîá åì íðúðù åà åì íùéøåäù éîì äáåè ÷éæçé àìù`hegd oi` `"kge
.xkypúéòéáù úåøéô ìåëàì øåñà úøîàã êãéãì àìà ,äáåèá àìù ïéá äáåèá ïéá úéòéáù úåøéô ìåëàì øúåî ïãéãì ,äéì éøîà÷ à"øã åéøáãì íéîëç

éðá ìë íò ïúåà ìëåàù øëùð àèåç åðéöî àìäå ,íéøçà íò ïìëàì äðúîá úéòéáù úåøéô åì åðúðù éîì úééøùå ïäéìëåàì åðúðé úøîà÷ éëéä äáåèá
:à"øë äëìä ïéàå .íãà ìëì å÷ìçúé íéîãäå øëùð àèåç àäé àìù éãë ïéååù ïäù äî íúåà òøôéù ïäéìëåàì åøëîéù êéøáã éôì ïúåð ïéãäå ,íãàlke`d

.dzin aiig dzlg dnxed `ly cr ziriay zqirn,äôéøù äðåòè úàîèð íà äìçå äôéøùì àìå äìëàì áéúëã íåùî úéòéáùá äìç ïéà àîéú àìã
:åîéøú äìç äéäúù äñò åæéàî ,äøåú äøîà íëéúåñéøò úéùàøã ì"î÷

`xephxa yexit

úéòéáL úBøt Bì eéäL éî,ביתו לתוך  שכנס –úòL òébäå ÄÆÈÅÀÄÄÀÄÄÇÈÇ
øeòaä במשניות כמבואר השדה, מן  לחיה אלו  פירות שכלו – ÇÄ

בברייתא  שמובא כמו ביעורם, זמן קבעו שחכמים פירות ויש  הקודמות;

א ): נג, העצרת,(פסחים  עד  בזיתים הפסח, עד  בענבים "אוכלים

של הללו  הזמנים וכל הפורים", עד  בתמרים החנוכה, עד  בגרוגרות
הביעור, זמן  וכשמגיע הם, שמינית GLשנה ïBæî ÷lçîúBãeòñ L ÀÇÅÀÈÀ

ãçàå ãçà ìëìשנשאר ומה ומקרוביו , ומשכניו ביתו מאנשי  – ÀÈÆÈÀÆÈ
שמוציאו כלומר  הבית, מן מבער xne`e:הוא ,ezia gzt lr egipne

יטול  ליטול  שציך  מי  ישראל , בית ïéìëBà(תוספתא).אחינו íéiðòåÇÂÄÄÀÄ
øeòaä øçà, ההפקר מן  שלקטו שביעית מפירות –àG ìáà ÇÇÇÄÂÈ

íéøéLò מן שנתבערו  בפירות לזכות לעשירים שאסור  כלומר  – ÂÄÄ
äãeäéהבית, éaø éøácשכתוב יא):– כג, אביוני(שמות  "ואכלו ÄÀÅÇÄÀÈ

" יהודה: רבי  ודורש הכוונה `ipeiaעמך ", ואין עמך . ולא – עמך"
משדות  הפירות שלקטו כל אלא הרגיל, במובן ולעשירים לעניים

עניי נקראים השדות אחרים, בעלי אבל הביעור , אחר אוכלים והם ם,
עשירים, נקראים בהפקרם, משדותיהם הפירות את שלקטו  עצמם

חייבים, הכל  בביעור מקום מכל הביעור . אחר  לאכלם להם ואסור 
שנתבערו  בפירות לזכות רשאי  אחר אדם רק יהודה רבי שלדעת אלא

השדה בעל ידי ישראל").על "תפארת  הרמב "ן; פי על משנה " ("כסף 

íéøéLò ãçàå íéiðò ãçà :øîBà éñBé éaø בין עניים בין  – ÇÄÅÅÆÈÂÄÄÀÆÈÂÄÄ
øeòaäעשירים, øçà ïéìëBà עצמו הבית בעל שאף כלומר  – ÀÄÇÇÇÄ

"ומכניסם  הביעור, מצוות שקיים לאחר בפירות ולזכות לחזור יכול
שיכלו " שעה עד והולך  ואוכל  ביתו דורש :(תוספתא ),לתוך  יוסי  שרבי

עמך. וגם אביונים – עמך " אביוני  iqei."ואכלו iaxk dklde ואף –
ואחד עניים "אחד בדבריו: גורס שהוא אלא יוסי , כרבי  פוסק הרמב"ם

ןעשירים הרמב"ם אי שלשיטת בארנו , וכבר  הביעור "; אחר אוכלים
ואחד, אחד לכל  סעודות שלש  מזון  שמחלק היא, הביעור  מצוות

העולם מן  ומבערו מאבדו  ג).והשאר ז , ויובל שמיטה (הל '

ביעורם, זמן והגיע שביעית פירות לו  היו  רדיפא בר יצחק ר' מובא: בירושלמי 
והפקר אוהבים שלושה לך  בחר  יאשיהו): (ר' לו ואמר יאשיהו לר' ושאל  ובא
אתה  ותחזור שתפקיר , מהפירות יטלו לא אוהביך  והם הואיל  כלומר לפניהם,

– בהם. אמי:i`wcetwותזכה רבי את ושאלו באו מציפורי קפדנים) (אנשים
נבער ? היאך בשלומנו , הדורשים מכירים ולא אוהבים לנו שאין  אנחנו  כגון
לשוק  הפירות תוציאו  מאנשים, פנוי  השוק כשתראו  אמי : רבי להם אמר 
וזכו הקדימו וליטול , לבוא אנשים וכשיתחילו  הפקר , הללו הפירות וצעקו:

הריבמ"ץ). (לפי  אתם בהם

ט ה נ ש מ ר ו א ב

t Bì eéäL éîeðzpL Bà äMøéa Bì eìôpL ,úéòéáL úBø ÄÆÈÅÀÄÄÆÈÀÄËÈÆÄÀ
äðzîa Bì, בהיתר נלקטו והפירות –eðúpé :øîBà øæòéìà éaø ÀÇÈÈÇÄÁÄÆÆÅÄÈÀ
ïäéìëBàì לאחרים יינתנו  אלא לבדו , הפירות את יאכל שלא כלומר – ÀÀÅÆ

מחזיק  יהא שלא כדי  הוא הטעם עמהם. יאכל  והוא מהם, לאכול

סובר אליעזר רבי שכן  במתנה, לו שנתנם או לו  שהורישם למי  טובה
לפי בטובה, שביעית פירות לאכול  שאסור  ב), ד , (לעיל שמאי כבית

הפקירתם. økNðשהתורה àèBçä ïéà :íéøîBà íéîëçå אין – ÇÂÈÄÀÄÅÇÅÄÀÈ
אמרו  שחכמים כלומר  מחטאו, להרוויח נשכר, להיות ראוי  החוטא
הפירות, את לאכול לבדו לו מותר לדעתנו אמנם אליעזר: לרבי 

לדעתך, אבל  בטובה", ושלא בטובה "אוכלים הלל: כבית אנו  שסוברים
עם  שיאכל  אומר  אתה אם בטובה, שביעית פירות לאכול  שאסור 

נשכר , החוטא נמצא –àlàאחרים, לשיטתך –,ïäéìëBàì eøëné ÆÈÄÈÀÀÀÅÆ
íãà ìëì e÷lçúé íäéîãe הפירות של  שוויים דמי שיתן  כלומר – ÀÅÆÄÀÇÀÀÈÈÈ

הרמב"ם  מפרש כך  – אדם. לכל  יתחלקו והדמים לאכילה, שיימכרו  כפי
היתר של  שביעית שבפירות שם, יוחנן  ר ' לשיטת הירושלמי, פי  על 

שפירושו  אלא יוחנן, ר' לשיטת כך  מפרש  הגר "א ואף במשנתנו . מדובר 
אליעזר לרבי השיבו  שחכמים שמה הרמב"ם, מפירוש במקצת שונה

xkyp,לשיטתו `heg `di `lyאזי לאחרים ליתן שמותר  שכיון היינו:
בית  פי על מתחלקים והדמים למכור  צריך  אלא טובה, לו  יחזיקו הם

שביעית במעות טובה לו יחזיקו לא הם ואז אליהו").דין , –("שנות 
ואף  הוא, דחוק שפירוש  הרמב"ם, של פירושו על  כותב הרא"ש אבל 

הפיסקה על כותב והוא המשנה, בפירוש מתקשה hegd`הר "ש  oi`"
"xkyp משמע "לאוכליהן" והלשון בירושלמי, פירושו נתברר  לא –

לאכול שדרכן  למי הרא"ש : הגהת (ולפי  ביעור בלא לאכול שדרכן למי
א  דעה יש  אמנם – הביעור). רישאחר  דעת והיא בירושלמי, חרת

במשנתנו שמדובר  dxiar,לקיש, zexita"ראשונה "משנה בעל  ומפרש
הפקירם  ולא ביעור, מצוות בהם קיים לא המוריש או שהנותן  דהיינו
לכל אסורים היו  בידו, הפירות עכשיו היו ואילו  לעצמו. שמרם אלא

או  היורש את לקנוס אין  במתנה, נתנם או  והורישם הואיל  אבל אדם,
לקיים  צריך  שהוא אלא עבירה, עשה לא הוא שהרי המתנה, מקבל  את

אליעזר : רבי שאמר וזהו ביעור, מצוות בפירות odilke`l"עכשיו epzpii"
עצמו  הוא ואף הביעור, בשעת אדם לכל  שנותנין כדרך  פירוש: –

לנותן , או  למוריש טובה שיחזיק חוששים ואין  מהם, ליטול  יוכל
וחכמים  בטובה. שביעית פירות לאכול אסור  אליעזר רבי  לדעת שהרי 
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·äðMä Làøa d÷lçå äøtä úà èçBMä–øaòî Lãçä äéä íà,ènLî;åàì íàå,ènLî Bðéà.ñðBàä, ©¥¤©¨¨§¦§¨§Ÿ©¨¨¦¨¨©Ÿ¤§ª¨§©¥§¦¨¥§©¥¨¥
äzôîäå,òø íL àéöBnäå,ïéc úéa äNòî ìëå–ïéènLî ïðéà.úéáì åéúBøèL øñBnäå ïBkLnä ìò äåìnä §©§©¤§©¦¥¨§¨©£¥¥¦¥¨§©§¦©©§¤©©©§§©¥§¨¨§¥

ïéc–ïéènLî ïðéà. ¦¥¨§©§¦

a.dxtd z` hgeydìåç äéä ä÷ìçúðù 'à íåéã àöîð øáåòî ìåìà äéä íà ,äðùä ùàø ìù íéáåè íéîé éðù ìù ïåùàø íåéá ä÷ìçå ,úéòéáù äðùá
áéúëã äôåñá úèîùî úéòéáùå ,úéòéáùä äðù ìù ìåìà ìù ïåøçà íåé äéäå(åè íéøáã):äèéîù äùòú íéðù òáù õ÷î.dztnde qpe`díéðúåðù

:ì÷ù íéùîç.rx my `ivende:äàî ïúåðù.oic zia dyrn lke:åì ïúéì äúà áééç ,ïéã ÷ñô åéìò åáúëù ïåîî.oihinyn oi`ïéã úéá å÷ñôù ïåéëù
ìò:åãéì òéâä åìéàëå éîã éåáâë ,ïåîîä.oekynd lr delndáéúëã( íù):êãéá êéçàì ùéù äæì èøô ,êãé èîùú êéçà úà êì äéäé øùàåxqende
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äðMä Làøa d÷lçå äøtä úà èçBMä השמינית השנה של – ÇÅÆÇÈÈÀÄÀÈÀÙÇÈÈ
השנה, ראש של  הראשון ביום כלומר הלקוחות, Lãçäבין äéä íàÄÈÈÇÙÆ

øaòî: כלומר ראייה, פי  על החודש  את מקדשים היו המשנה בימי  – ÀËÈ
ומעידים  הגדול הדין  לבית באים היו בחידושה, הלבנה את שראו  עדים

קידשו  נכונה שעדותם ומצא אותם חקר הדין שבית ואחרי  כך , על 
ואם  הסמוכות. ובארצות בארץ ישראל לכל זאת והודיעו  החודש  את

כלומר החודש , את מעברים היו  שלושים, בליל  הלבנה נראתה לא
ביום  נקבע חודש  וראש שעבר, החודש עם נימנה השלושים שיום

לקדש נהגו  החג, קדושת מפני השנה, בראש  ברם, ואחד . השלושים
עדים  יבואו שמא כניסתו , עם באלול השלושים יום את גם מספק

ויקבעוהו  השלושים יום את יקדשו  דין ובית הלבנה, את שראו ויעידו
חודש וראש  מעובר, אלול חודש היה עדים, באו  לא ואם השנה. ראש

כאן : ששנינו  זהו השנה. ראש  של  שני  ביום היה ycegdתשרי  did m`
xaern שיום ונמצא יום, שלושים בן מעובר , אלול חודש היה אם –

שביעית, של  באלול השלושים יום הוא השנה ראש של  הראשון 
ènLî,בסופה משמטת ששביעית הבשר , בעד  הלקוחות של  החוב – ÀÇÅ

שלא  שמי  ונמצא משכון , להביא דרש  אלא בהקפה נתן שלא וכגון 
משמט הוא הלכך  כמילווה, חובו נעשה משכון  "תפארת נתן  (עיין

ראשונה"), "משנה  åàìישראל ", íàå היה לא אלול  חודש אם – ÀÄÈ
ènLîמעובר, Bðéà יום מערב הלקוחות עליה נימנו אם ואפילו  – ÅÀÇÅ

כבר שהיתה הבשר , חלוקת משעת אלא החוב עליהם נזקף לא טוב,

השמינית äzôîäåאלבק).(ר "ח בשנה ,ñðBàä הבתולה את האונס – ÈÅÀÇÀÇÆ
כסף חמישים קנס לשלם שחייב אותה, המפתה טז ;או כב, (שמות 

כט), כב , òøדברים  íL àéöBnäå מאה לשלם שחייב אשתו, על – ÀÇÄÅÈ
יט ).כסף כב, ïéc(דברים úéa äNòî ìëå שכתבו דין , בית פסק – ÀÈÇÂÅÅÄ

לפלוני , לשלם חייב ïéènLîשפלוני ïðéà–'eke dztne qpe`a ÅÈÀÇÀÄ
חובות כשאר  אינם חייבים שהם שהקנסות הוא, ויש(רמב"ם );הטעם

שהרי ממון , חוב כאן אין  בדין עמדו שלא זמן שכל הטעם, מבארים
משמטים. הם הרי  בדין , העמדה לאחר  ואמנם פטור. בקנס המודה

oic zia dyrnaeכגבוי הוא הרי מחייב דין שבית שהממון  הוא, הטעם
והמוציא  והמפתה האונס שאף סוברים, ויש יגוש". "לא משום בו  ואין

שנויים  ולכן  הם; דין  בית שמעשי לפי משמטים, חיוביהם אין רע, שם
דין". בית מעשה וכל  רע שם והמוציא והמפתה "האונס äåìnäÇÇÀÆכאחד 

ïBkLnä ìò,המשכון על מרובה ההלואה אם ואפילו –øñBnäå ÇÇÇÀÀÇÅ
ïéc úéáì åéúBøèL,הלווה את תובע איננו והוא חובו , את שיגבו – ÀÈÈÀÅÄ

ïéènLî ïðéàשכתוב ג):– טו, אחיך(דברים  את לך יהיה "ואשר ÅÈÀÇÀÄ
שהמלווה  מכאן בידך . (משכון) לאחיך  שיש  לזה פרט – ידך " תשמט
הקנהו  כאילו  זה שהרי הטעם, מבארים ויש  משמט. אינו המשכון על 

ידוע לזמן  שהלווהו  בממון המשכון  וטעם את eizexhy(רמב"ם ). xqend
oic zial שנסתלק לזה פרט אחיך ", את לך יהיה "ואשר שכתוב: –

החוב. את התובעים הם דין  בית אלא אחיו , אצל החוב את מלתבוע
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אייר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג אייר, בו שואל עצתי בהנוגע לאחיו מר... שי' שיהיו בניו זכרים זרעא 
חייא וקיימא.

הנה צריך לברר אצלו וכן אצל זוגתו שיחיו, אם בהשידוך שלהם לא הי' ענין של פגיעה בכבוד 
בן ישראל או בת ישראל, היינו שאצל אחד מהם הי' משא ומתן על דבר שידוך וכבר הי' קרוב לפועל 
ואחר כך מאיזה סיבה נתבטל הדבר, ואם יש יסוד לחשש זה, צריך לברר מקום הנ"ל, ואם כבר נשתדך 
הנ"ל כו' ויכתוב לי בזה. ובכל אופן כדאי שיבדוק אחיו שי' את התפילין שלו וכן המזוזות בביתם. וכן 
לברר אצלו אם זוגתו תחי' נזהרת בכיסוי הראש. וידוע מאמר הזהר - דף קכ"ו ע"א - אשר צניעות 
האשה ובפרט ענין כיסוי הראש הרי על ידי זה מתברכין בברכאן דלעילא בברכאן דלתתא בעותרא 

בבנים ובני בנים.

וכל  יפרסמה באופן המתאים,  סיון, אשר בטח  מוסגר פה קטע משיחת שבת מברכים חדש 
השנה זמנה.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
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ע"ב: עד היה דף מה הגמרא מבארת המן, שבאכילת העינוי הזכרת אגב
באכילתו: בתורההעינוי טז)נאמר ח ïòîì(דברים øaãna ïî Eìëànä'©©£¦§¨©¦§¨§©©

,'Eúpò,לעינוי נחשבת המן שאכילת éqàומבואר éaøå énà éaø נחלקו ©Ÿ§©¦©¦§©¦©¦
הדבר. øîà,בביאור ãç ש Blñaלפי út Bì LiL éî äîBc Bðéà ©¨©¥¤¦¤¥©§©

בנחת, אוכל הוא ולפיכך מחר, Blñaלצורך út Bì ïéàL éîì ודואג §¦¤¥©§©
למחרת. ממנו לשייר עליהם נאסר הרי ובמן לאכול, לו יהא לא מחר שמא
,ìëBàå äàBø BðéàL éîì ,ìëBàå äàBøL éî äîBc Bðéà ,øîà ãçå§©¨©¥¤¦¤¤§¥§¦¤¥¤§¥
לגמרי. שבעו לא אותם ראו שלא כיון אך הטעמים, כל במן שטעמו שאף

,ïéòáN ïéàå ïéìëBàL ïéîeñì æîø ïàkî ,óñBé áø øîà שאינם לפי ¨©©¥¦¨¤¤§¦¤§¦§¥§¥¦
המאכל. את רואים

Ckìä ,éiaà øîà,שבע אינו מאכלו את רואה שאינו ומי מאחר -ïàî ¨©©©¥¦§¨©
àîîéa àlà dìëéì àì àúãeòñ déì úéàc,לסעוד לו שיש מי - §¦¥§§¨Ÿ¥§¨¤¨¦¨¨

שישבע. כדי אור, כשיש ביום אלא יאכל ÷àøלא éàî ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨©§¨
שנאמר זה, דבר נרמז בו הפסוק מהו ט)- ו íéðéò(קהלת äàøî áBè'©§¥¥©¦

'Lôð Cìäî.בלבד בנפש אותו מרגיש שהוא מדבר עדיף בעיניו רואה שאדם דבר - ¥£¨¨¤
פסוק: באותו נוסף äNòîביאור ìL Bôebî øúBé äMàa íéðéò äàøî áBè ,Lé÷ì Léø øîà יותר - ¨©¥¨¦©§¥¥©¦§¦¨¥¦¤©£¤

מכך, מאוד להיזהר עליו ולפיכך עצמה, בעבירה מאשר עיניו בראיית אדם íéðéòנהנה äàøî áBè' øîàpL¤¤¡©©§¥¥©¦
.'Lôð Cìäî¥£¨¨¤

בביאורו: אסי ורבי אמי רבי שנחלקו נוסף íéøLéîa'פסוק Cläúé Bðéò ñBka ïzé ék'(לא כג נחלקו (משלי , ¦¦¥©¥¦§©¥§¥¨¦
éqà éaøå énà éaø.הפסוק ïúBpäבביאור ìk ,øîà ãçBñBëa Bðéòאיסורי שכרות, שאוהב -úBéøò ©¦©¦§©¦©¦©¨©¨©¥¥§£¨

øBLéîk åéìò úBîBc ïlek.כהיתר לו נדמים -Bìek íìBòä ìk ,BñBëa Bðéò ïúBpä ìk ,øîà ãçå ¨¨¨§¦§©¨©¨©¥¥§¨¨¨
øBLéîk åéìò äîBc.ונוטלו כשלו, לו נדמה אחרים ממון - ¤¨¨§¦

בפירושו: אסי ורבי אמי רבי שנחלקו נוסף äpçLé'פסוק Léà áìa äâàc',(כה יב éaøå(משלי énà éaø §¨¨§¥¦©§¤¨©¦©¦§©¦
äpçNé øîà ãç ,éqà[אותה íéøçàì[-יסיח äpçéNé øîà ãçå ,Bzòcî אולי לחבריו, אותה ישיח - ©¦©¨©§¦¤¨¦©§§©¨©§¦¤¨©£¥¦

עצה. לו ישיאו
בביאורו: אסי ורבי אמי רבי שנחלקו פסוק Bîçì'עוד øôò Lçðå'(כה סה éqà,(ישעיה éaøå énà éaø §¨¨¨¨©§©¦©¦§©¦©¦

הדעת. מעץ לאכול חוה את כשפיתה הנחש של עונשו היה מה øîà,נחלקו ãç שépãòî ìk ìëBà eléôà ©¨©£¦¥¨©£©¥
åéìò úáMeéî Bzòc ïéà ,íìBò épãòî ìk ìëBà eléôà ,øîà ãçå .øôò íòè íäa íòBè ,íìBò¨¥¨¤©©¨¨§©¨©£¦¥¨©£©¥¨¥©§§¤¤¨¨

iL ãò.øôò ìëà ©¤Ÿ©¨¨
הנחש: של בקללתו העוסקת ברייתא מביאה LBãwäהגמרא úcîk àlL äàøe àBa ,éñBé éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¥§¥¤Ÿ§¦©©¨

íãå øNa úcî àeä Ceøaשהרי זה, עם זה מהנהגתם שונה ברואיו עם הוא ברוך הקדוש הנהגת -úcî ¨¦©¨¨¨¨¦©
íãå øNaכשאחדèéð÷î[מצער-],Bøéáç úàהלהåéiçì Bnò ãøBé.שיוכל מה בכל מצערו -LBãwä ìáà ¨¨¨¨©§¦¤£¥¥¦§©¨£¨©¨

,ïk Bðéà àeä Ceøa ש אף Lçpäשעל úà ìl÷ מצויים שמזונותיו ברכה, טמונה הקללה בתוך עפר, שיאכל ¨¥¥¦¥¤©¨¨
מקום, Bnò.בכל åéúBðBæî ähîì ãøBé ,Bnò åéúBðBæî âbì äìBò ש אף ïòðkוכן úà ìl÷ עבד להיות ¤©©§¨¦¥§©¨§¨¦¦¥¤§©©

רבו, אצל מצויים שמזונותיו בתוכה, ברכה טמונה äúBL.לאחיו, BaøM äî äúBLå ìëBà BaøM äî ìëBà¥©¤©¥§¤©¤©¤
ש  אף äMàäועוד, úà ìl÷אלא הימנה, מתרחקים אין ולידה, נדה äéøçà.בטומאת ïéöø ìkäוכן÷ìl ¦¥¤¨¦¨©Ÿ¨¦©£¤¨¦¥

äîãàä úàיח)שנאמר ג ו (בראשית ,'ל ּתצמיח ודרּדר ïéðBféð'וקֹוץ ìkäמזונם את מוציאים -.äpîéä ¤¨£¨¨ְְְְִַַַַָ©Ÿ¦¦¥¤¨
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äðMä Làøa d÷lçå äøtä úà èçBMä השמינית השנה של – ÇÅÆÇÈÈÀÄÀÈÀÙÇÈÈ
השנה, ראש של  הראשון ביום כלומר הלקוחות, Lãçäבין äéä íàÄÈÈÇÙÆ

øaòî: כלומר ראייה, פי  על החודש  את מקדשים היו המשנה בימי  – ÀËÈ
ומעידים  הגדול הדין  לבית באים היו בחידושה, הלבנה את שראו  עדים

קידשו  נכונה שעדותם ומצא אותם חקר הדין שבית ואחרי  כך , על 
ואם  הסמוכות. ובארצות בארץ ישראל לכל זאת והודיעו  החודש  את

כלומר החודש , את מעברים היו  שלושים, בליל  הלבנה נראתה לא
ביום  נקבע חודש  וראש שעבר, החודש עם נימנה השלושים שיום

לקדש נהגו  החג, קדושת מפני השנה, בראש  ברם, ואחד . השלושים
עדים  יבואו שמא כניסתו , עם באלול השלושים יום את גם מספק

ויקבעוהו  השלושים יום את יקדשו  דין ובית הלבנה, את שראו ויעידו
חודש וראש  מעובר, אלול חודש היה עדים, באו  לא ואם השנה. ראש

כאן : ששנינו  זהו השנה. ראש  של  שני  ביום היה ycegdתשרי  did m`
xaern שיום ונמצא יום, שלושים בן מעובר , אלול חודש היה אם –

שביעית, של  באלול השלושים יום הוא השנה ראש של  הראשון 
ènLî,בסופה משמטת ששביעית הבשר , בעד  הלקוחות של  החוב – ÀÇÅ

שלא  שמי  ונמצא משכון , להביא דרש  אלא בהקפה נתן שלא וכגון 
משמט הוא הלכך  כמילווה, חובו נעשה משכון  "תפארת נתן  (עיין

ראשונה"), "משנה  åàìישראל ", íàå היה לא אלול  חודש אם – ÀÄÈ
ènLîמעובר, Bðéà יום מערב הלקוחות עליה נימנו אם ואפילו  – ÅÀÇÅ

כבר שהיתה הבשר , חלוקת משעת אלא החוב עליהם נזקף לא טוב,

השמינית äzôîäåאלבק).(ר "ח בשנה ,ñðBàä הבתולה את האונס – ÈÅÀÇÀÇÆ
כסף חמישים קנס לשלם שחייב אותה, המפתה טז ;או כב, (שמות 

כט), כב , òøדברים  íL àéöBnäå מאה לשלם שחייב אשתו, על – ÀÇÄÅÈ
יט ).כסף כב, ïéc(דברים úéa äNòî ìëå שכתבו דין , בית פסק – ÀÈÇÂÅÅÄ

לפלוני , לשלם חייב ïéènLîשפלוני ïðéà–'eke dztne qpe`a ÅÈÀÇÀÄ
חובות כשאר  אינם חייבים שהם שהקנסות הוא, ויש(רמב"ם );הטעם

שהרי ממון , חוב כאן אין  בדין עמדו שלא זמן שכל הטעם, מבארים
משמטים. הם הרי  בדין , העמדה לאחר  ואמנם פטור. בקנס המודה

oic zia dyrnaeכגבוי הוא הרי מחייב דין שבית שהממון  הוא, הטעם
והמוציא  והמפתה האונס שאף סוברים, ויש יגוש". "לא משום בו  ואין

שנויים  ולכן  הם; דין  בית שמעשי לפי משמטים, חיוביהם אין רע, שם
דין". בית מעשה וכל  רע שם והמוציא והמפתה "האונס äåìnäÇÇÀÆכאחד 

ïBkLnä ìò,המשכון על מרובה ההלואה אם ואפילו –øñBnäå ÇÇÇÀÀÇÅ
ïéc úéáì åéúBøèL,הלווה את תובע איננו והוא חובו , את שיגבו – ÀÈÈÀÅÄ

ïéènLî ïðéàשכתוב ג):– טו, אחיך(דברים  את לך יהיה "ואשר ÅÈÀÇÀÄ
שהמלווה  מכאן בידך . (משכון) לאחיך  שיש  לזה פרט – ידך " תשמט
הקנהו  כאילו  זה שהרי הטעם, מבארים ויש  משמט. אינו המשכון על 

ידוע לזמן  שהלווהו  בממון המשכון  וטעם את eizexhy(רמב"ם ). xqend
oic zial שנסתלק לזה פרט אחיך ", את לך יהיה "ואשר שכתוב: –

החוב. את התובעים הם דין  בית אלא אחיו , אצל החוב את מלתבוע

izdw - zex`ean zeipyn
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migqt) "dry lk" wxta ycw zeidl ie`xd xac Ð.(`,alåéîåìùú ââåùáïéîåìùúÐ
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z`neh iabl aezkd wlg `lc ,dzina dlr

.mi`nh miycwl mixedh miycw oia sebdìë
åäã.mi`nh oileg elit`e Ðàúééøåàãîã àëäå

åäðéð àéìòî ïéîåìùúinp mi`nh oilegc Ð
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deqpw `lc ikid ik ,lecb odkl dpnl` la` .xti `lc deqpwc `ed opax mzdc ,lecb odkl

(`,dt) lirl xn`ck ,daezk dl yi `dc ,dzaezka.dixcp zxtda deqpw `l inp ikd Ð

úìëåàåopaxc dnexza dnexz epiba,`ziixe`c dnexza elit` inewe`l ira `le Ð

a,biw zenai) "yxg" wxta `id `ira `dc .`ed zeliap lke` ohwc meyne

`le ,`l e` eyixtdl oieevn oic zia i` (`,ciwe

epiba zlke`c :cere .`hiyti`elit`c rnyn Ð

`l oiicry it lr s` ,df gkn zlke` dlcb ik

.lra

ìëà'ek mlyn d`nh dnexz`l dnexza Ð

daxca dil mwc meyn exhetl jiiy

(a,l zeaezka) dil zi`c iia`l elit` ,dipin

icia dzina elit`c dpwd oa `ipegp iaxc `ail`

.oinelyzl mc` icia dzink dyer `ed miny

eziying sqie" :`icda `xw ilbc ,dnexz ip`yc

dnexzc oinelyzc :wgvi epiax xne` cere ."eilr

.dipin daxca dil mw jiiy `le ,ez`w dxtkl

elit`y (c dpyn f wxt) zenexz zkqna xn`ck

legnl odkd dvx m`elit`e .legnl leki epi` Ð

envr lyn dnexz lk`ie`xd oxw yixtn Ð

"dry lk" wxta rnyn oke .envrl ycw zeidl

lc ,(`,al migqt)gqta ung ixyc iqei iax

cifna gqta ung znexz lke`dc ,d`pdaÐ

la` ,dpwd oa `ipegp iaxl oinelyzd on xeht

bbeya,zxka `xw ilb `lc ab lr s` .aiig Ð

.dxtkl oinelyz ez` bbeyac meyn `l`

iaxl xehtiy cifna dnexz lk` m`c xyt`e

,dxtkl ez` `l cifnac meyn ,dpwd oa `ipegp

zenexz zkqna opzck legnl leki odkd ixdy

meyn aiigin ,inp i` .(` dpyn f wxt)

"zexrp el`"a xn`ck ,diipw ddab`cnc

.(a,`l zeaezk)ââåùá'ek oinelyz einelyz

,i`w dlik`` cifne bbey i`d yxtl oi` Ð

md oinelyzd la` ,ozp oa dcedi epiax yxitck

einelyz oi` i`n` cifna ok m`c .cifna

oinelyzc ,mlyl leki oiaeq elit`c ?oinelyz

bbeyc wgvi epiaxl d`xp `l` .ycw oiyrp oi`

`idde ,qxhpewa yxitck ,i`w oinelyz` cifne

oinelyz einelyz oi` cifna da opiede xn`wc

oileg mlyn ikc ab lr s` ,'ek dkxa eilr `az

d`nh dnexz oiyrp mi`nh`az mewn lkn Ð

dnn xzei mlyny ,`ed cqtpc ,dkxa eilr

.odkl ciqtdyéøåñç'ek dxedh dnexz lk` 'ek `xqgin,d`nh dnexz oiyrp od `lde ?oinelyz einelyz i`n` oi`nh oileg o`k mlynyk ,mlyn minc itl i` :xn`z m`e Ð

s` .cifna mlynyk dil opiqpw mewn lkne .lk`y dxedh dnexzk dwqdl miey eidi d`nh dnexz oiyrpykc jk lk mi`nh oileg mlync :xnel yie ?lk`y dxedh dnexzk miey mpi`e

.`piaf dilr uitw `lc icin mlync meyn ,dnexz inck mieyy it lrìéæà'ek dy` ycwne odk,dnexz ziyrpe ,oinelyz einelyz `ziixe`cnc wcwcn epi` dnle :xn`z m`e Ð

opi`c opax ixn`wexn`wc "oinelyz einelyz oi`"c xninl ivn dedc :wgvi epiax xn`e !mixfl oiixye oileg iede oinelyzm`e .eed dnexz mlerle ,ediixnl ixcdc `d iabl epiid Ð

?epenn xiwtdl epl yiy odk ryt dnc ,ok xnel jiiy oi` `kdc :wgvi epiax xn`e !(a,ht) lirl xn`ck xwtd did oic zia ,xwtdc meyn epiid `nlc ?oiyeciwn wcwcn i`ne :xn`z

àäå'ek dvxn uivd dn lr opzc dvxn iievx` `ziixe`cnc `kdcg ,`liy axe `piax :ipyne ,iccd` edl jixt (a,t migqt) "oilev cvik"ae (a,dk zegpn) "dax unewd"ac :dniz Ð

bbeya ezwixf cifna oia bbeya oia d`neh :xn`cifna ,dvxed Ðmzdc :wgvi epiax xne`e !opaxcn `cge ,`ziixe`cn ixii` oizipzn `cgc rnyn `kde .`kti` xn` cge .dvxed `l Ð

cifna opaxcn la` ,`ziixe`cn epiid bbeya oia cifna oia ipzwc jdc iiepyl ivn `ldvxn cifna oia bbeya oiac ,opireny`l `z` dkld wqtc `nzq ipzwc oeik rnync ,dvxed `l Ð

dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,dwixf` e` d`neh` cifna oia bbeya oia dvxn uivc ipzwc xg`nc .xity inp gken `kde .opaxcn elit`ediiexza dvxne ,ibeltl `kil `ziixe`cn Ð

ciar `le ,dleqtc `zlgz` iedc ,cifna ith qpwinl `ki` d`nehac :xaq xnc ,ibilt `xaq `dac :wgvi epiaxl d`xpe .cifna oia bbeya oiadwixfa :xaq xne ,`nhny drya devn inp

.ith `zlin `life deabl `nh xac aixwny ,ith qpwinl jiiy

ìòåxyadxya oi`y it lr s` mc yi :(`,fr migqt) xn`c o`nl Ðyxtnck ,dlirn icin diwet`le ,lebita dirawinl xedh ik dil ieync ,xyad lr dvxn uivdy dna dpin `wtp Ð

dlik`a xya xizdl la` .(`,gr my) "oilev cvik" wxta.mzd gkenck ,uiv ievix ipdn `l Ðïéáxeava oia cigiaxn`c o`nlc (`l`) ,xeava diegc d`neh xn`c o`nk Ð

xeava dxzed.(my) "oilev cvik"a gkenck ,iievxl uiv ira `l Ð
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc zenai(oey`x meil)

yiy `ziixa dze` jyndn eixacl zxg` di`x `ian `cqg ax
:`ziixaa epipy .dxezd on xac xewrl minkg cia gkúìëBàå§¤¤

dphwd ezy`,äîeøz Bðéâas`e .odkl d`eypd dy` lk oick §¦§¨
:`xnbd dgec .dnexza dxeq`e ,el d`eyp `id oi` dxez oicny

zwqer `ziixad,ïðaøc äîeøúalek`l dl xeq` zn`a j` ¦§¨§©¨¨
.`ziixe`c dnexz

cia gk yi m`d dpnn gikedl ick ztqep `ziixa d`ian `xnbd
mlyl aiig dnexz lk`y l`xyi :dxezd on xac xewrl minkg

,xn`py ,yneg ztqeza dnexzd xeriy z` odkl(ci ak `xwie)

z` odMl ozpe eilr FziWng sqie dbbWA Wcw lk`i iM Wi`e'§¦¦Ÿ©Ÿ¤¦§¨¨§¨©£¦¦¨¨§¨©©Ÿ¥¤
oileg zexit odkl zzl lke`d jixvy ,eyxit minkg .'WcTd©Ÿ¤
odkl oziy ,'WcTd z` odMl ozpe' xn`py enk ,lk`y dn cbpk§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤
zexitd mze`e ,oileg zexit epiide ,ycew zeidl ie`xd xac

.dnexz miyrp ,el xifgny,òîL àzy mc` ,`ziixaa epipyìëà ¨§©¨©
ly zexit bbeyaílLî ,äàîè äîeøzzexit odkl.íéøBäè ïéleç §¨§¥¨§©¥¦§¦

e xar m`eíléLzexit odkléaø íeMî øîBà ñeëîeñ ,íéàîè ïéleç ¦¥¦§¥¦§¥¦©¦
,øéàîmi`nhd zexitd z` mliy m`y,ââBLaxeaq didy ¥¦§¥
itdyeidy el xxazd jk xg`e ,mixedh mlyn `edy zex

,mi`nh,ïéîeìLz åéîeìLz.dnexz my mi`nhd zexitd lr lge ©§¨©§¦
mi`nh zexit mliy m` j`,ãéæîaedeqpw ,mi`nh mdy rciy §¥¦

y minkg,ïéîeìLz åéîeìLz ïéàzexit mlyle xefgl jixve ¥©§¨©§¦
.mixedh,ïéîeìLz åéîeìLz äæ ãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçålge ©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤©§¨©§¦

,dnexz my mliyy dn lråcifna oiae bbeya oiay minkg epwz §
.ïéøBäè ïéleç ílLîe øæBç¥§©¥¦§¦

:`ziixad ixac z` `xnbd zxxanda ïðéeäåepzpe ep`yp - §©¦©¨
mi`nh zexit mliy m`y da epipyy ,`ziixad ixac xe`iaa

,ãéæîay minkg edeqpw,ïéîeìLz åéîeìLz ïéàrecn ,dywe §¥¦¥©§¨©§¦
,daxc` ixde ,edeqpwdépéî ìëàc ,äëøa åéìò àázlk` ixdy - ¨Ÿ¨¨§¨¨©£©¦¥

odkd lynBúàîeè éîéa déì éæç÷ àìc éãéîie`x epi`y xac - ¦¦§Ÿ¨£¦¥¦¥§¨
,d`nh dnexz epiide ,`nh `edyk odkl dlik`lî à÷åéãéî ílL §¨§©¥¦¦

Búàîeè éîéa déì éæç÷cel ie`xd xac odkl mlyn `ede - §¨£¦¥¦¥§¨
oi`y cifna edeqpw recne ,mi`nh oileg epiide ,`nh `edyk

.oinelyz einelyzeef `iyew uexiza,éãk dì éøîàå ,àáø øîà̈©¨¨§¨§¥¨§¦
éðz÷ éëäå àøqçéî éøeqç`id eli`k `ziixad z` cenll yi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

y mc` ,da zepyl yi jke ,dxiqgìëàbbeya,äàîè äîeøz ¨©§¨§¥¨
ílLîodkleäc ìk,mlyi mlyl dvxiy dn xnelk ,`edy lk - §©¥¨§

.mi`nh oileg zexit elit`eìëàbbeyaílLî ,äøBäè äîeøz ¨©§¨§¨§©¥
zexit odkl.ïéøBäè ïéleçe xar m`eíléLzexit odklïéleç ¦§¦¦¥¦

,øéàî éaø íeMî øîBà ñeëîeñ ,íéàîèzexitd z` mliy m` §¥¦§¥¦©¦¥¦
mi`nhd,ïéîeìLz åéîeìLz ,ââBLamiyrp mliyy zexitde §¥©§¨©§¦

mliy m` j` .dnexz,ïéîeìLz åéîeìLz ïéà ,ãéæîalr lg `le §¥¦¥©§¨©§¦
,mdilral mixfege oileg mix`yp md `l` ,dnexz my zexitd

.mixedh zexit odkl mlyle xefgl aiigeïéa ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥
,ïéîeìLz åéîeìLz ãéæîa ïéa ââBLadnexz my zexitd lr lge §¥¥§¥¦©§¨©§¦

,odkd ly mdeøæBçålke`dílLîezexit odklïéøBäè ïéleç §¥§©¥¦§¦
.mixg`

yiy `xnbd dpnn dgiken ,`ziixad z` `xnbd dx`iay xg`l
:dxezd on xac xewrl minkg cia gkàúééøBàcîc ,àëä àäåmb §¨¨¨§¦§¨§¨

,lk`y dnexzd lr mi`nh zexit cifna mliyykàélòî éîeìLz©§¥§©§¨
éåämi`nh mdy s` dnexz my mdilr lge ,`ed aeh melyz -, ¨¥

,odkl mikiiy mdeäMà ïäk eäa Lc÷î éàcodkd ycwi m`y - §¦§©¥§Ÿ¥¦¨
,zexitd mze`a dy`éLec÷ dì eñôzoeik ,oiyeciwd elegi - ¨§¨¦¥

,ely oenna yciwyåz`f zexnlïðaø øeîàzrcl] minkg epwz - §¨©¨¨

cifna mliy m`y [`ziixaa xi`n iax,ïéîeìLz åéîeìLz ïéàoi`e ¥©§¨©§¦
,oiyeciw eiyeciw oi`e ,odkd ly zexitdLéà úLà ïðéøL÷å§¨¨¦©¥¤¦

àîìòì,yi` zy` `id dxezd ony ,ef dy`l mixizn ep` jkae - §¨§¨
.dxezd on xac mixwer minkgy gkene ,mlerd lkl `ypdl

oinelyz einelyz oi`y xnel xi`n iax zpeek oi` :`xnbd dgec
`l` ,ixnbléòác ,øéàî éaø øîà÷c 'ïéîeìLz åéîeìLz ïéà' éàî©¥©§¨©§¦§¨¨©©¦¥¦§¨¥

ïéøBäè ïéleç éîelL øcäéîìzexit odkl mlyle aeyl eilry - §¤§©©¥¦§¦
yciw m`e ,odkl mikiiy mipey`xd zexitd mb j` ,mixedh oileg

.zycewn `id ixd ,dy` mda
:`xnbd ddnzïðaø eðééä ñeëîeñ ,éëä éàmya qekneq ixac - ¦¨¦§©§©¨¨

einelyz opaxl mb ixd ,ewlgp dnae ,opax ixack md xi`n iax
:`xnbd zvxzn .zipy mlyle aeyl aiige oinelyzàçà áø øîà̈©©©¨
eäééðéa àkéà ãéæî eèà ââBL eñð÷ ,à÷éà áøc déøazwelgnd - §¥§©¦¨¨§¥¨¥¦¦¨¥©§

mlynd z` mb eqpw ,cifnd z` eqpwy jk ab` m`d `id mdipia
oileg mlynd z` wx eqpw xi`n iax mya qekneq zrcl ,bbeya
zrcl eli`e ,edeqpw `l bbeya mliy m` la` ,cifna mi`nh
oileg mlyle xefgl jxhviy bbeya mlynd z` s` eqpw minkg

.mixedh
:dxezd on xac mixwer minkgy zxg` di`x d`ian `xnbdàz̈

,òîL,`ziixaa epipyíc,gafnd lr dwixfl cnerd zepaxw §©¨
,B÷øæe àîèpLjk dyrp m`äöøeä ââBLaextkzpe milral oaxwd ¤¦§¨§¨§¥§¨

jk dyr m` la` .eaäöøeä àì ãéæîamikixve eilral oaxwd §¥¦Ÿ§¨
.ea xtkzdl xg` oaxw `iadl,àëä àäå,`nhpy mca §¨¨¨

äöøî ééeöøà àúééøBàcîcdidy s` ,dvxn oaxwd dxezd on - §¦§¨§¨©§¥©§¥
n jkl di`xde ,mixtkzn milrade ,`nh mcdàéðúc,`ziixaa §©§¨

áìçä ìòå øNaä ìòå ícä ìò ,äöøî õévä äî ìòzepaxw ly ©¨©¦©§¤©©¨§©©¨¨§©©¥¤
a ïéa ,ïBöøa ïéa ñðBàa ïéa ,ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,àîèpLoaxwãéçé ¤¦§¨¥§¥¥§¥¦¥§¤¥§¨¥§¨¦

a ïéaoaxwe .øeaömewn lkn,ïðaø éøîàcifnay,äöøeä àì`iaie ¥§¦¨§¥©¨¨Ÿ§¨
,xg` oaxwäøæòì ïéleç ìéiòî øãä à÷åxfeg `edy `vnpe - §¨¨©§©¥¦¨£¨¨

,xtkzd xak ixdy ,oileg `id `ziixe`cny dnda aixwne
`iadl xizdle ,dxezd on xac xewrl minkgl gk yiy gkene

.dxfra oileg
c:`xnbd dge,àðéðç øa éñBé éaø øîàcifnay `ziixad zpeek oi` ¨©©¦¥©£¦¨

`l` ,sqep oaxw milrad `iaiøîà÷c 'äöøeä àì' éàî`pzd ©Ÿ§¨§¨¨©
mcd zwixfa oaxwd dvxed `ly minkg exn`y ,`ziixaaøézäì§©¦

d z`Ba eøtkúð íéìòa ìáà ,äìéëàa øNa`iadl mikixv mpi`e ¨¨©£¦¨£¨§¨¦¦§©§
.xg` oaxw

:dgikene `xnbd dkiynnøNa úìéëà àø÷òúî÷ óBñ óBñ- ¨¦§©§¨£¦©¨¨
oaxwd ly xyad zlik` ly devnd z` mzxifba minkg mixwer

,cifna `nhp encyåixdáéúkzepaxwd xya zlik` lr dxeza ©§¦
íúà eìëàå'[mipdkd]'íäa øtk øLà(bl hk zeny)df weqte ,,ãnìî §¨§Ÿ¨£¤ª©¨¤§©¥

,íéøtkúî íéìòáe íéìëBà íéðäkäLexwry `ziixadn gkene ¤©Ÿ£¦§¦§¨¦¦§©§¦
.zepaxwd xyaa mipdkd zlik` ly dyr zevn minkg

:`xnbd dgecdéì øîà,`cqg axl daxéðàL 'äNòz ìàå áL'- ¨©¥¥§©©£¤¨¥
,devn meiwn zerpnida minkg ici lr ezxiwry xac `ed dpey
zeyrln rpniy mc`l xnel minkgl gk yiy dcen ip` mb dfay
`ly mipdkd z` eeivy o`k oebke ,mieqn ote`a znieqn devn
oi` oiicr j` .cifna d`neha enc wxfpy ,dfk oaxw xyan lek`l
mew'a dxiar xearl mc`l xnel minkgl gk yiy di`x o`kn

`cqg ax ixaca oebke ,'dyre(.ht lirl)lr `nhdn mxezdy
efy ,elahl xfege ,melk epi` mxzy dn elit` ,cifna xedhd
lg `ziixe`cny zexit mze`y xnel ,'dyre mew'a dxiwr

.mixfl mixzene ,oilegl mi`vei ,dnexz my mdilr
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לפי שנתאווה הקדוש-ברוך-הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים, לכן ניתנה התורה למטה דווקא.
ממאמר ליל א' דחג השבועות )לפנות בוקר(, ה'תשכ"ז



רכט miwxt dyelya` cenr v sc ± iriax wxtzenai
äîåøú ìëà.bbeya Ðíéøåäè ïéìåç íìùî`xwie) aizkc Ð"ycwd z` odkl ozpe" :(ak

migqt) "dry lk" wxta ycw zeidl ie`xd xac Ð.(`,alåéîåìùú ââåùáïéîåìùúÐ

.md mixedh xeaqk ,mi`nh mliy bbeya m`ïéîåìùú åéîåìùú ïéà ãéæîáopiqpwc Ð

.dil'åë äëøá åéìò àáúi`n` Ðdil zqpw?ody rceiy it lr s` ,o`k yi cifn i`n

mi`nhoinelyzl `ed oiekzp Ð.mipebdìëàã
'åëå äéðéîoinelyzc ab lr s`e Ðmiyrp

d`neh inia dil efg `le ,dnexz`din `d Ð

`ilrn oinelyzl.oeeki`àì äàîè äîåøú
äìéëàì àéæçdyra dlr i`w xedh odk Ð

i`w `nh odke ,(a,br zenai) "lxrd" wxta

z`neh iabl aezkd wlg `lc ,dzina dlr

.mi`nh miycwl mixedh miycw oia sebdìë
åäã.mi`nh oileg elit`e Ðàúééøåàãîã àëäå

åäðéð àéìòî ïéîåìùúinp mi`nh oilegc Ð

zenai) lirl irli` iaxck ,ycw zeidl oiie`x

.(a,ht'åë ïéîåìùú åéîåìùú ïéà ïðáø øåîàåÐ

xi`n iaxcn.aizenwàëéà ãéæî åèà ââåù åñð÷
åäééðéá,oinelyz einelyz bbeya xi`n iaxl Ð

xninl opax ez`e .mixedh ez inelyl ira `le

.oinelyz xcdin ira cifna oia bbeya oiaìáà
åøôëúð íéìòáoaxw iiez`l ira `le Ð

.`pixg`äùòú ìàå áù,`id dxiwr e`l Ð

ay :opax xen`e ,`id dyr xya zlik` oebk

lk`z l`e`l` ,`ed micia dxiwr e`l Ð

`l xn`wc ,dnexz la` .`xwrin `id `linn

oilegl dl zwtne ,melk `le dyrdxiwr Ð

.`id ynn
øîà
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deqpw `lc ikid ik ,lecb odkl dpnl` la` .xti `lc deqpwc `ed opax mzdc ,lecb odkl

(`,dt) lirl xn`ck ,daezk dl yi `dc ,dzaezka.dixcp zxtda deqpw `l inp ikd Ð

úìëåàåopaxc dnexza dnexz epiba,`ziixe`c dnexza elit` inewe`l ira `le Ð

a,biw zenai) "yxg" wxta `id `ira `dc .`ed zeliap lke` ohwc meyne

`le ,`l e` eyixtdl oieevn oic zia i` (`,ciwe

epiba zlke`c :cere .`hiyti`elit`c rnyn Ð

`l oiicry it lr s` ,df gkn zlke` dlcb ik

.lra

ìëà'ek mlyn d`nh dnexz`l dnexza Ð

daxca dil mwc meyn exhetl jiiy

(a,l zeaezka) dil zi`c iia`l elit` ,dipin

icia dzina elit`c dpwd oa `ipegp iaxc `ail`

.oinelyzl mc` icia dzink dyer `ed miny

eziying sqie" :`icda `xw ilbc ,dnexz ip`yc

dnexzc oinelyzc :wgvi epiax xne` cere ."eilr

.dipin daxca dil mw jiiy `le ,ez`w dxtkl

elit`y (c dpyn f wxt) zenexz zkqna xn`ck

legnl odkd dvx m`elit`e .legnl leki epi` Ð

envr lyn dnexz lk`ie`xd oxw yixtn Ð

"dry lk" wxta rnyn oke .envrl ycw zeidl

lc ,(`,al migqt)gqta ung ixyc iqei iax

cifna gqta ung znexz lke`dc ,d`pdaÐ

la` ,dpwd oa `ipegp iaxl oinelyzd on xeht

bbeya,zxka `xw ilb `lc ab lr s` .aiig Ð

.dxtkl oinelyz ez` bbeyac meyn `l`

iaxl xehtiy cifna dnexz lk` m`c xyt`e

,dxtkl ez` `l cifnac meyn ,dpwd oa `ipegp

zenexz zkqna opzck legnl leki odkd ixdy

meyn aiigin ,inp i` .(` dpyn f wxt)

"zexrp el`"a xn`ck ,diipw ddab`cnc

.(a,`l zeaezk)ââåùá'ek oinelyz einelyz

,i`w dlik`` cifne bbey i`d yxtl oi` Ð

md oinelyzd la` ,ozp oa dcedi epiax yxitck

einelyz oi` i`n` cifna ok m`c .cifna

oinelyzc ,mlyl leki oiaeq elit`c ?oinelyz

bbeyc wgvi epiaxl d`xp `l` .ycw oiyrp oi`

`idde ,qxhpewa yxitck ,i`w oinelyz` cifne

oinelyz einelyz oi` cifna da opiede xn`wc

oileg mlyn ikc ab lr s` ,'ek dkxa eilr `az

d`nh dnexz oiyrp mi`nh`az mewn lkn Ð

dnn xzei mlyny ,`ed cqtpc ,dkxa eilr

.odkl ciqtdyéøåñç'ek dxedh dnexz lk` 'ek `xqgin,d`nh dnexz oiyrp od `lde ?oinelyz einelyz i`n` oi`nh oileg o`k mlynyk ,mlyn minc itl i` :xn`z m`e Ð

s` .cifna mlynyk dil opiqpw mewn lkne .lk`y dxedh dnexzk dwqdl miey eidi d`nh dnexz oiyrpykc jk lk mi`nh oileg mlync :xnel yie ?lk`y dxedh dnexzk miey mpi`e

.`piaf dilr uitw `lc icin mlync meyn ,dnexz inck mieyy it lrìéæà'ek dy` ycwne odk,dnexz ziyrpe ,oinelyz einelyz `ziixe`cnc wcwcn epi` dnle :xn`z m`e Ð

opi`c opax ixn`wexn`wc "oinelyz einelyz oi`"c xninl ivn dedc :wgvi epiax xn`e !mixfl oiixye oileg iede oinelyzm`e .eed dnexz mlerle ,ediixnl ixcdc `d iabl epiid Ð

?epenn xiwtdl epl yiy odk ryt dnc ,ok xnel jiiy oi` `kdc :wgvi epiax xn`e !(a,ht) lirl xn`ck xwtd did oic zia ,xwtdc meyn epiid `nlc ?oiyeciwn wcwcn i`ne :xn`z

àäå'ek dvxn uivd dn lr opzc dvxn iievx` `ziixe`cnc `kdcg ,`liy axe `piax :ipyne ,iccd` edl jixt (a,t migqt) "oilev cvik"ae (a,dk zegpn) "dax unewd"ac :dniz Ð

bbeya ezwixf cifna oia bbeya oia d`neh :xn`cifna ,dvxed Ðmzdc :wgvi epiax xne`e !opaxcn `cge ,`ziixe`cn ixii` oizipzn `cgc rnyn `kde .`kti` xn` cge .dvxed `l Ð

cifna opaxcn la` ,`ziixe`cn epiid bbeya oia cifna oia ipzwc jdc iiepyl ivn `ldvxn cifna oia bbeya oiac ,opireny`l `z` dkld wqtc `nzq ipzwc oeik rnync ,dvxed `l Ð

dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,dwixf` e` d`neh` cifna oia bbeya oia dvxn uivc ipzwc xg`nc .xity inp gken `kde .opaxcn elit`ediiexza dvxne ,ibeltl `kil `ziixe`cn Ð

ciar `le ,dleqtc `zlgz` iedc ,cifna ith qpwinl `ki` d`nehac :xaq xnc ,ibilt `xaq `dac :wgvi epiaxl d`xpe .cifna oia bbeya oiadwixfa :xaq xne ,`nhny drya devn inp

.ith `zlin `life deabl `nh xac aixwny ,ith qpwinl jiiy

ìòåxyadxya oi`y it lr s` mc yi :(`,fr migqt) xn`c o`nl Ðyxtnck ,dlirn icin diwet`le ,lebita dirawinl xedh ik dil ieync ,xyad lr dvxn uivdy dna dpin `wtp Ð

dlik`a xya xizdl la` .(`,gr my) "oilev cvik" wxta.mzd gkenck ,uiv ievix ipdn `l Ðïéáxeava oia cigiaxn`c o`nlc (`l`) ,xeava diegc d`neh xn`c o`nk Ð

xeava dxzed.(my) "oilev cvik"a gkenck ,iievxl uiv ira `l Ð
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.ïðaøc äîeøúa !äîeøz Bðéâa úìëBàåòîL àz: §¤¤§¦§¨¦§¨§©¨©¨§©
íléL ,íéøBäè ïéleç ílLî äàîè äîeøz ìëà̈©§¨§¥¨§©¥¦§¦¦¥

íeMî øîBà ñBëîeñ ,íéàîè ïéleçøéàî éaø: ¦§¥¦¨¥¦©¦¥¦
åéîeìLz ïéà ¯ ãéæîa ,ïéîeìLz åéîeìLz ¯ ââBLa§¥©§¨©§¦§¥¦¥©§¨
äæ ãçàå äæ ãçà :íéøîBà íéîëçå .ïéîeìLz©§¦©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤
ïðéåäå .ïéøBäè ïéleç ílLîe øæBçå ,ïéîeìLz åéîeìLz©§¨©§¦§¥§©¥¦§¦§¨¥©
,äëøa åéìò àáz ?ïéîeìLz åéîeìLz ïéà ãéæîa :dä§¥¦¥©§¨©§¦¨Ÿ¨¨§¨¨
à÷å Búàîeè éîéa déì éæç÷ àìc écéî dépéî ìëàc©£©¦¥¦¥§¨¨¨¥¥¦¥§¨§¨
,àáø øîàå !Búàîeè éîéa déì éæç÷c écéî ílLî§©¥¦¥§¨¨¥¥¦¥§¨§¨©¨¨
ìëàà :éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqç :éãk dì éøîàå§¨§¦¨§¦©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¨©
äøBäè äîeøz ìëà ,eäc ìk ílLî ¯ äàîè äîeøz§¨§¥¨§©¥¨§¨©§¨§¨
ñBëîeñ ,íéàîè ïéleç íléL ,ïéøBäè ïéleç ílLî ¯§©¥¦§¦¦¥¦§¥¦¨
,ïéîeìLz åéîeìLz ¯ ââBLa :øéàî éaø íeMî øîBà¥¦©¦¥¦§¥©§¨©§¦

å .ïéîeìLz åéîeìLz ïéà ¯ ãéæîaíéøîBà íéîëçïéaá : §¥¦¥©§¨©§¦©£¨¦§¦¥
ílLîe øæBçå ,ïéîeìLz åéîeìLz ¯ ãéæîa ïéa ââBLa§¥¥§¥¦©§¨©§¦§¥§©¥
àéìòî éîeìLz àúééøBàcîc àëä àäå .ïéøBäè ïéleç¦§¦§¨¨¨§¦§©§¨©§¥©©§¨

k eäa Lc÷î éàc ,éåä,éLecé÷ dì eñôz ¯ äMà ïä ¨¥§¦§©¥§Ÿ¥¦¨¨§¨¦¥
úLà ïðéøL÷å ,ïéîeìLz åéîeìLz ïéà ïðaø øeîàå§¨©¨©¥©§¨©§¦§¨¨¥©¥¤
øîà÷c ïéîeìLz åéîeìLz ïéà éàî !àîìòì Léà¦§¨§¨©¥©§¨©§¦§¨¨©
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רל
miwxt dyelyaa cenr v sc ± iriax wxtzenai

äéì øîà.`axl `cqg ax Ðìøò êáåúåàì éàòáäàæäå'åëåzia oixwer ipd lkc Ð

.dxezd on xac oicìøò.xawd on yxetk dlxrd on yxetd :(`,av) migqta xn`c Ð

lld ziac `nrh ,`xnba xn`e .eilr oihgey oi` gqtd axr xiibzpy xbe`ny dxifb Ð

.gqtn dil opilhan opaxc dxifb meyn :`nl` ,"dy`d" wxta 'ek d`ad dpyl `nhi

äàæä`xeqi` `l` zaya dlr zile ,zeay Ð

:opixn`c ,ezlhane gqtd ipta zcnere ,opaxc

.zay dgec dpi`e ,zeay d`fdìîæàåiabl Ð

zay) opax xen` dlineze` oi`ian oi` :(a,lw

,opaxcn edcic d`vede .zetitxwe zebb jxc

`xwrine.dpnfa dlinïéãñåúéöéöáÐ

mixac) aizkc ,ixy `ziixe`cnc`l" :(ak

yalzxefbe ,"jl dyrz milicb" la` ,"fphry

iede ,zivivd on xehty dlil zeqk meyn opax

.devn mewna `ly mi`lkzegpn zkqna

"zlkzd"a.(`,n)úøöò éùáëåizlaw `l Ð

xyke ,ipira d`xp jk mewn lkne ,izeaxn

zkqna dl iziine ,`ztqeza epyy ,xacd

zxvr iyak :(a,k) ipy wxt `xnba dvia

onyl `ly ohgyy.lk`i xyade ,wxfi mcd Ð

`l` ,oixyk onyl `ly egafpy migafd lkc

minlyk od ixde ,daeg myl milral elr `ly

,zaya zxvr dlgy ,zay dzid m`e .`nlrc

dpzipebbye df drhe ,onyl lv` zegcl zay

onyl `lya.'ek dvxed wxf m`e ,wexfi `l Ð

,`ed `nlra zeay zaya dwixfc ,`kd `de

`l" ipzwe ,'ek zayc zeay ip`y mzd opipyck

,"wexfi`xwre:dyr dyly opaxc zeay

zwixfczxhwdce ,mc,mixeni`zlik`ce.xya

.ip`y dyrz l`e ay `l`áìåìå øôåùÐ

opilhane ,dyr zevnmeyn opaxcn zaya edl

.'ek ecia eplhi `ny dxifbïåòîùú åéìàÐ

.aizk zn` `iapaìîøëä øäá åäéìà ïåâëÐ

zrye ,dnaa aixwdy,dzid zenad xeqi`

.d`lrdc zxke ueg ihegyc zxk `ki`eøãâéî
àúìéîoaiydy mzd ik ,dpwze xcb zeyrl Ð

.dxf dcearn ok ici lråìèéályy lra Ðg

dl glyy e` ,dlv` `ae mcwe ezy`l hb

izglyy hb" :dl xn`e ,gily"`ed lha jlÐ

oihib) opze .lha df ixddid dpey`xa :(`,al

did `le ,elhane xg` mewna oic zia dyer

eidi `ly owfd l`ilnb oax oiwzd .dl ricen

`le lhanc oipnifc ,mlerd oewz iptn ok oiyer

elha :ipz dlre .mixfnn dipae `aqpi`e ,drci

oax zpwz xg` xg` mewna oic zia iptl hbl

l`ilnb.lhean Ðéöî àúééøåàãîã àëä àäå
äéì ìèáîmixac) aizkc ,dcil ihnc cr Ð

`hib e`l dcil ihnc cre ,"dcia ozpe" :(ck

.`edäôé ïéã úéá çë äîepiwzdy Ð`ly

.ok zeyrlïðáøã àúòãàzrca dlez Ð

.xn`w l`xyie dyn zck `dc ,minkg

ïðáø åäðéò÷ôàådpin oiyeciwl df hb ici lr Ð

xwtdc ,rxtnl dpzn oiyeciwc zernl edpieye

.xwtd did oic ziaàôñëá ùéã÷ çðéúäÐ

edpieyc ,`zrwt` xninl `ki`.dpzn zernläàéáá ùéã÷`zrwt` i`n Ð`ki`

xninl?.deiey i`n d`ia i`däéì øîà`zrcac oeik Ðikc xen` opaxe ,dlz opaxc

i`d ik hb dl aidi`tqka yicw gpiz :ixn`c zi`e .zepf zlira iedizc ,d`ia lhaz Ð

d`iaa yicw ,opaxc sqk iyeciwc Ðxninl `ki` i`n ,edpip `ziixe`cnc oiyeciwc Ð?
"dgiw"c dey dxifbne ,edpip `ziixe`c sqk iyeciwc .mcia `ed lecb zerhe"dgiw"

opaxcn sqk iyeciw i`e ,zecn dxyr yly lke ,dxn`p ipiqa dey dxifbe ,(`,a) oiyeciw zkqna dl xnb oextr dcynediilr `ytp opilhw in Ð?:cere .dliwqa dqex` lrac

'ek opax deiey ipyc `iepiy i`n`ziixe`c icin irewt`l opax evn ikid :dil `iyw `d Ð?!`id `zrwt` inp `d ,opax deiey :dil ipyneìò áëåø äéäùñåñmeyn od el`e Ð

.(a,el dvia) dnda iab lr oiakex `le ,oli`a oiler `l :zeayåäåì÷ñållgnk Ð.xenb zayêëì äëéøö.dxiara oivext eide ,dxv zr dzid Ðçéèäù.lra Ðäðâúú àìù éãë
äìòá ìò."hywz` `ly" "ugx` `ly" ytp iepir ixcp oebk Ð
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åäìåë`ed dyrz l`e ay inp?dyrz l`e ay ied ikid ziviva oicq :xn`z m`e Ð

ziviv ea oi`e ,`id `aeig zac zilha dqkn ikc:xnel yie !micia xaer ixd Ð

.xak da dqekn dz`y rnyn "jzeqk"c ,shrzpy xg` cr aiigin `l izk` sehir zryac

shrzpy xg`le .(`,`n) zegpna opixn`ck ,`pixg` `yxcl `z` "da dqkz xy`"e

aiigznc:xn`z m`e .`ed dyrz l`e ay Ð

y in" wxta`edyk rnyn (`,k zekxa) "ezn

ohyet oi`e mi`lk yeall`e ay aiyg `l Ð

:wgvi epiax xne`e !dyre cenr `l` ,dyrz

dyial zrya xeqi`d xwirc ,mi`lk ip`yc

o`k la` .xeqi`a yalyxg` cr aiigzn `l Ð

opikxancn :dyw edine .ziyixtck ,shrzpy

"ziviva shrzdl"sehird zryac rnyn Ð

inp zegiken "shrzdl" oeylne ,devn ciar

zaegc ziviva ol `niiwc [zelecb zeklda]

.`ed `xab

øîâéìådipinlrc mzd ip`y :xn`z m`e Ð

ikide ,xearl `apzn did xeacd it

lr `ly ,opaxc `zpwz meyn xearl dipin xnbp

meyn ixy xeacd it lrc oeikc d`xpe ?xeacd it

dry jxevixdy .xeacd it lr `ly oicd `ed Ð

ol `wtpck ,dzrn xac ycgl i`yx `iap oi`

wxta xn`c :xn`z m`e .i`xwn (a,a) dlibna

wfgenc `kid :(a,ht oixcdpq) "miwpgpd od el`"

ikd `niz `l i`c .ip`y Ðrny ikid mdxa` Ð

ikid lnxkd xda edil` ,dixend xda wgvi dil

wfgenc `kid `l` ?ueg ihegy icare dilr iknq

`d ?wfgenc meyn ol dnl edil`ae .ip`y Ð

oic zial inp ixy `iap `la elit`c rnyn

:wgvi epiax xne`e !`zlin xcbin meyn xearl

dna eilr mikneq eid ze`iapa wfgzi`c meyn

ezghad lr mihgeye ,y` zcixia gihan didy

on y` cxz ezltze ezekfay ,uega miycw

ly eny ycwziy ,`zlin xcbin didie minyd

exfgi jk ici lre ,miaxa `ed jexa yecwd

.ahenl l`xyiìëopaxc `zrc` ycwnc

ycwn.(`,bl oihib) "gleyd" wxta izyxit Ð

àîòèdy`d z`ivn opax xen` i`n

dai` dil iediz `lc meyn dlral

(`,eq zeaezk) "dy`d z`ivn" yixac :dniz Ð

inc wgcd ici lr dtcrdk dz`ivn :ixn`cÐ

,dici dyrn enk ,zepefn zgz dz`ivnc rnyn

`nrh rnyn `kde ,dtcrdl dil incnc oeik

xninl epivn ,edine !dai` meyn d`ivnc

s`" wxta xn`ck ,od dai` meyn dici dyrnc

ipefn opax epiwz ik xaqw (a,gp my) "it lrÐ

dici dyrne ,xwir:`iyw la` .dai` meyn Ð

zepefn meyn ediiexz dici dyrne d`ivnc oeik

meyn `nrh xn`w d`ivn iabc `py i`n ,dai`e

?`pfznwc meyn xn`w dici dyrn iabe ,dai`

.`nrh cg ediiexza xninl dil ded

äúéä`hiyt dpedkd on dlqtp l`xyi za

drax`" wxta `de ?`hiyt i`n` :xn`z m`e Ð

wcinl dil jixhvi` (`,dl zenai) "oig`

nn`l mzdc :wgvi epiax xne`e !dpedkd on dleqtc dqp`py l`xyi zy`c oizipz

dlral zxzeny it lr s`y meyn `l` wcinl jixhvi`.dpedkl dleqt ikd elit` Ð

dfne dfn `vz ipzwc ,opaxcn dlral dxeq`c oizipzn opirny`c oeik ,`kd la`Ð

."d`nhpe" dia opixw inp opaxcnc oeik ,dpedkl inp dleqtc `hiyt
xn`
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ïéãñ ,ìîæàå ,äàfä ,ìøò CáeúBàì éàòa :déì øîà£©¥§©§¨¨¥©¨¨§¦§¥¨¦
úéðLc àzLä ,áìeìå ,øôBLå ,úøöò éNáëå ,úéöéöa§¦¦§¦§¥£¤¤§¨§¨¨§¨§¨¥
éîð eälek ¯ àeä ø÷òéî àì "äNòz ìàå áL" ïì̈¥§©©£¤¨¦£©§©¦

.eäðéð "äNòz ìàå áL"òîL àz"ïeòîLz åéìà" : ¥§©©£¤¦§¨§©¥¨¦§¨
,äøBzaL úBöî ìkî úçà ìò øBáò Eì øîBà eléôà£¦¥§£©©©¦¨¦§¤©¨
.Bì òîL ¯ äòL éôì ìkä ,ìîøkä øäa eäiìà ïBâk§¥¦¨§©©©§¤©Ÿ§¦¨¨§©
!dépéî øîâéìå ."ïeòîLz åéìà" :áéúëc ,íúä éðàL̈¥¨¨¦§¦¥¨¦§¨§¦§©¦¥

.éðàL àúléî øcâéîòîL àz:éøác ìheáî Bìha ¦§©¦§¨¨¥¨§©¦§§¨¦§¥
àì ìBëé Bðéà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,éaø©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨Ÿ

éñBäì àìå Bìháìçk äî ïk íà ,Bàðz ìò óïéc úéa §©§§Ÿ§¦©§¨¦¥©Ÿ©¥¦
äî" íeMîe ,èb ìèa àúééøBàcîc ,àëä àäå .äôé̈¤§¨¨¨§¦§©§¨¨¥¥¦©
ïàî !àîìòì Léà úLà ïðéøL à÷ "ïéc úéa çkŸ©¥¦¨¨¥©¥¤¦§¨§¨©
ïðaø eäðéò÷ôàå Lc÷î ïðaøc àzòcà ¯ Lc÷îc¦§©¥©©§¨§©¨©§©¥§©§§¦§©¨©
Léã÷c çðéúä :éLà áøì àðéáø déì øîà .ïéLecé÷ì§¦¦£©¥¨¦¨§©©¦¨¥©§¨¥
ïðaø äeéåL ?øîéîì àkéà éàî äàéáa Léã÷ ,àtñëa§©§¨¨¥§¦¨©¦¨§¥©¨§¨©¨©

.úeðæ úìéòa BúìéòáìòîL àzïa øæòìà éaø øîà , ¦§¦¨§¦©§¨§©¨©©¦¤§¨¨¤
L ézòîL :á÷òéïéc úéaïî àlL ïéLðBòå ïékî ©£Ÿ¨©§¦¤¥¦©¦§§¦¤Ÿ¦

âééñ úBNòì àlà ,äøBú éøác ìò øBáòì àìå ,äøBzä©¨§Ÿ©£©¦§¥¨¤¨©£§¨
úaLa ñeñ ìò áëøL ãçà íãàa äNòîe .äøBzì©¨©£¤§¨¨¤¨¤¨©©§©¨

ì eäeàéáäå íéðåé éîéaïéc úéaéðtî àì ,eäeì÷ñe ¦¥§¨¦¤¡¦§¥¦§¨Ÿ¦§¥
äNòî áeLå .Cëì äëéøö äòMäL àlà ,Cëì éeàøL¤¨§¨¤¨¤©¨¨§¦¨§¨§©£¤
eäeàéáäå äðàzä úçz BzLàa çéhäL ãçà íãàa§¨¨¤¨¤¦¦©§¦§©©©§¥¨¤¡¦
àlà Cëì éeàøL éðtî àì ,eäe÷ìäå ïéc úéáì§¥¦§¦§Ÿ¦§¥¤¨§¨¤¨
.éðàL àúléî øcâéî !Cëì äëéøö äòMäL¤©¨¨§¦¨§¨¦§©¦§¨¨¥
íà ék" :áéúëc ?ïìðî "dì ïéànèî äæå äæ àìå"§Ÿ¤§¤§©§¦¨§¨©¦§¦¦¦

ì,BzLà Bæ "BøàL" :øî øîàå ,"åéìà áBøwä BøàL ¦§¥©¨¥¨§¨©¨§¥¦§
ìòa Lé ,"Blçäì åénòa ìòa ànhé àì" :áéúëe§¦Ÿ¦©¨©©§©¨§¥©¥©©
ànhéî ?ãöék àä .ànhéî ïéàL ìòa Léå ànhénL¤¦©¥§¥©©¤¥¦©¥¨¥©¦©¥

.äìeñt BzLàì ànhéî Bðéàå ,äøLk BzLàì àeä§¦§§¥¨§¥¦©¥§¦§§¨
'åëå dúàéöîa ïéàkæ äæå äæ àìå"øeîà éàî àîòè ." §Ÿ¤§¤©¨¦¦§¦¨¨©£¨©£

déì éåäéz àìc éëéä ék ¯ dìòáì äMà úàéöî ïðaø©¨©§¦©¦¨§©§¨¦¥¦§¨¤¡¥¥
.äéãé äNòîáe .äáéàå äáéà déì éåäéz ¯ àëä ,äáéà¥¨¨¨¤¡¥¥¥¨§¥¨§©£¥¨¤¨
íeMî ¯ dìòáì äéãé äNòî ïðaø éøîà éàî àîòè©£¨©¨§¦©¨©©£¥¨¤¨§©§¨¦
äNòî ¯ dì úéì éðBæîc ïåék àëä ,éðBæî äìëà÷c§¨¨§¨§¥¨¨¥¨¦§¥¥¨©£¥
øîà éàî àîòè ,äéøãð øôéî àìå .déãéc åàì äéãé̈¤¨¨¦¥§Ÿ¥¥§¨¤¨©£¨©¨©
äpbúz àëä ,äpbúz àlL éãk ¯ øôéî ìòa àðîçø©£¨¨©©¥¥§¥¤Ÿ¦§©¤¨¨¦§©¤

'åëå äpeäkä ïî äìñôð ìàøNé úa äúéä" .äpbúúå." §¦§©¤¨§¨©¦§¨¥¦§§¨¦©§¨
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc zenai(oey`x meil)

déì øîà,daxl `cqg axCáBúBàì éàòazeywdl izrca did - ¨©¥§©§¨
on xac mixwer minkgy gken mdny mitqep mipicn jilr

,mde ,dxezdìøòleki dxez oicny ,gqt axra xiibzpy xb - ¨¥
lld zia exn`e ,cin gqt oaxw aixwdl(.av migqt)oihgey oi`y

zn z`neha `nhi d`ad dpyl `ny yygn ,gqt oaxw eilr
izexibl izlah gqt axra dxary dpy ixd ,xn`ie ,gqt axra
epi` `ede ,cin gqt oaxw aixw`e leah` eiykr mbe ,cin izlk`e
oeike ,d`neh lawn epi`y ixkp did `ed dxary dpyay rcei
lkie iriaye iyily ze`fd jixv epi` zn z`neha `nh did `ly
jixv xiibzpy xb lky lld zia exfb okle ,cin gqt oaxw lek`l
oaxw aixwiy cr ,iriaye iyily z`fd cbpk ,mini dray oizndl

.gqt
eäàfägqt axra zeidl ez`fdl iriayd mei lgy zn `nh - ©¨¨

gqt oaxw lk`ie eilr zefdl xzen dxez oicny s` ,zaya lgy
minkg exq` ,axrl(.eq my)d`xpy iptn zaya eilr zefdl

oaxw z` aixwi `l ok ici lry s`e ,ez`nehn mc`d z` owznk
.gqtd
ìîæàåminkg exn` -(:lw zay)wepiz ea lenl lnf` mi`ian oi`y §¦§¥

dlin oic jka exwre ,df mr df eaxir `ly zenewnn zaya
.el` zenewna lehlh xeqi` oi` dxezd ony s` ,dpnfa

úéöéva ïéãñ,xnv `idy ,zlkz lihdl xzen dxez oicny s` - ¨¦©¦¦
xeqi` z` dgec ziviv ly dyr zevny oeik ,ozyt ly cbaa
cgein cba el didi `ny yygn ok zeyrl minkg exq` ,fphry
mewna `ly mi`lkn dpdpy `vnpe ,zivivn xeht `edy ,dlill
ly oicq mb daiigy dxez oic minkg exwr mzpwzay ixd .devn

.zlkz `la eze` yeall exizde ,ziviva ozyt
úøöò éNáëåizy mr cgi zereayd bga mi`ad miyak ipy - §¦§¥£¤¤

m`e ,xeaiv inly myl mhgeyl yiy ,xeaiv oaxw mdy mgld
exn` ,dler myl `l` xeaiv inly myl `ly zaya ehgyp

minkg(:k dvia)`l ,elke`le xyad z` meid lyal xeq`y oeiky
zwixf ,dyr zeevn yly dfa exwre ,zeay meyn ,mcd z` wexfi
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רלב
miwxt dyelya` cenr `v sc ± iriax wxtzenai

àèéùô.`id dpef Ðúéáùðù äéåì.ixkpl dlrap `ny opiyiige Ðúìéòá äìòáðù åà
úåðæ(`,gq zenai) "lecb odkl dpnl`"a xn`c jpd lke ,llge care ixkpl oebk Ð

`lqtncdnexzn odk za eda.xyrnn ilqt `l diel iab Ðïðáøã äîåøúáeli`c Ð

xyrn` deqpwc oeikc ,ipzinl jixhvi` `l `ziixe`c dnexza.dnexz` oky lk Ð

äúãéáò éàî äáåúëdl oi` :`yixa opz `d Ð

daezk?ïéøëéã ïéðá úáåúëzeaezka opzc Ð

i`pin ikil oiedic oixkic oipa zaezk :(a,ap)

oepi`mrc oedwleg lr xzi jizaezk sqk oizxi

el dclie ,dipy `ype eiiga dzn m`e .oedeg`

oilhep zeawp od elit` dipy ipa ,`ed zne

aegk on` zaezkixdy xenbdpnl`zp

.odia`nmixkf yi m` ,dpey`x ipaeoilhep Ð

opaxc .eiiga dznc ab lr s`e ,on` zaezk

ozie mc` uetwiy ick oixkic oipa zaezk oewz

zaezk dlic oiyxei ilwy `l `kde ,epak ezal

zaezk oilhep dxykd ipa `l` ,oixkic oipa

.deya oiwleg x`yde ,on`ïðáøãî íáééî àìå
.deqpw opaxc Ðïðáøãî õìåç éðù ìù åéçàÐ

`ed opaxe ,dinw `inx `l `ziixe`cnc

:exn`i `ny ,dxifb meyn dvilg dekxv`c

.hb iabl oxn`ck ,df `ype df yxibäàéá
ñéð÷ àì àøåñéà ø÷éòãdpew dz`ia :ipzwc Ð

.dzxv xehtl dze`äéúåú àáúéã éðäÐ

da bdepe li`ed ,dneiwl iz` xninl `ki`e

`l ikd elit`e .miyp bdpnoky lk .iqpw

.daezk dlwy ik oiyexib zlgz edfc ,daezk

íééçîã.dlra iiga Ðúåùøá àìù úàùðÐ

.dl xn`w oerny iaxàúééî÷áe` dz`ia Ð

.cg` cra z`ypa ,'ek dzvilgéâéìôã ììëî
z`ypa ,`tiqa oerny iaxc dilr opax Ð

.micraúåéøò ìëoi` ,dexr ody exn`y Ð

epnn hb zekixvdexr `idy inl zqip m` Ð

.eilrùéà úùàî õåçlr cg` cra zqipy Ð

oxn`ck `hib opax dekxv`c ,oic zia it

.oizipznaèâ àéòá àì.`id dqep`c Ðåùò
ïúàøåäá.cg` cra `ypil dexed Ðùéà ïåãæë

äùàá`adk Ðdxq`pe ,yi` zy` lr oecfa

.dlra lräùàá ùéà úââùë.dxq`p `le Ð

èâ àéòá àì éãéàå éãéàdil incn `wcn Ð

oecfl.bbeyleàéä ïðáø åàì àìàrnye Ð

.ecen micra dipinàéä ïåòîù éáø íìåòìÐ

.'ek yi` zy`n ueg :ipzwc ,`ziinw jdúðååëë
äùàá ùéàdieptk Ð`irac ,dycwl oeekzpy

.`hibäðååëá àìùë`ly dieptd lr `ak Ð

.oiyecw mylàøåñéà ïéðòì`wck mlerle Ð

.yi` zy`a yi` oecfk :`xwirn jzrc `wlq

incnc ab lr s`c ,ixiinw `l hb oiprl edine

dloecfl.`hib `ira Ð
àìå
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øîà`qpw zyy axxyrn :(a,dt zenai) xn`c ,xi`n iaxk oizipznc iiepyl ivn `le Ð

dpefl `xqzin dnexz dn :xn`w ikde dnexzn xnbc ,mixfl xeq` oey`xs` Ð

iabl dnexzn opitli `lc ,xyrna `xqzin `l dpefc dcen xi`n iax elit`c .ok xyrn

xyrna s` ,dpedkl dlqtinc d`iaa `l` dnexzn dlqtin `l dnexz dnc meyn .`d

dlqtinc d`iaa `l` xyrna dlqtin `l inp

iax dpin jixtc `ziixa jgxk lrc .diell da

dpef ipzinl jixhvi` `l opaxlc ,`id xi`n

?dlqtinc jzrc `wlq `kidnc ,xyrna zlke`

mrhn `l m` ,`ixy inp xi`n iaxl i`ce `l`

dlqtin `wec xi`n iaxl `nye .xn`wck `qpw

xeq` xfe dxfk aygzy deqpwc xyrn zlik`a

drxb `lc ,dqpewl jiiy `l opaxl la` ,xyrna

elit` ,inp i` .`id xi`n iax oizipzne .xfn

it lr s` ,dl xyrn ozil `ly deqpwc opaxk

.elke`l zxzeny

ìë`ed oennc dici dyrne dz`ivn okyÐ

dz`ivn oi`y dn qpw aiyge .qipw `lc

mbe ,dai` dl `ki`c meyn ,lral dici dyrne

onwl xn`w mewn lkne .zepefn dl oi` jk jezn

odici dyrn miyp mzqc meyn ,dicicl dcicn

.odizepefnn zetcer

éðäqipw miignciaxc oeik :xn`z m`e Ð

dfne dfn hb dkixvc dcen oernyÐ

ikdac ,df `ype df dyxib `ny opiyiig `nl`

(a,gt) lirl xn`ck ,`nrh ilz`nrh i`dn Ð

df yxib exn`i `ny ,maiizz `l ok m` diteb

epiax xne`e !eig` zyexb `yep `vnpe ,df `ype

dzin xg`l qipw `lc oeik ,mewn lknc :wgviÐ

`a jk xg`e dycwzp` dedc icin ,opiyiig `l

.el zxzenc ,dlra

ìòmicr it lr `hib `irac `ed oic zia it

`hib `ira `lwcwcn ikid :xn`z m`e Ð

mlerl ?opaxl xefgl zxzen micr it lrc dfn

icin ,hb `ira `lc ab lr s` ,dxeq`c jl `ni`

:xn`c ,oerny iaxl oic zia it lr z`yp` dedc

hb `ira `l ici`e ici`iax dcen ikd elit`e Ð

xne`e !dfne dfn `vzc cg` cra z`ypa oerny

,opaxl oerny iaxcn di`x oi`c :wgvi epiax

.mewn meya hbc `qpw dil zil oerny iaxlc

cra dfne dfn hb dkixvdl eqpwc ,opax la`

ded micr ipya opiqpw dedc `zi` m` ,cg`

hb `ira `lcne ,`hib `ira`lc dpin rny Ð

.xefgl zxzene ,micr ipya deqpw
`piax
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.ñéð÷ ¯ íéiçîc éðä ìáà ,ñéð÷ àì ¯ äúéî øçàìc àeä äàéa :eäì éãBî àì ïBòîL éaøå§©¦¦§¨¥§¦¨¦§©©¦¨¨¨¥£¨¨¥§¥©¦¨¥
'åëå úeLøa àlL úàOð"àápb :ïîçð áø déì øîà .àúëìä éëä :áø øîà àðeä áø øîà ." ¦¥¤Ÿ¦§¨©©¨¨©©¨¦¦§§¨£©¥©©§¨©¨¨

éúòîLc ,ïBòîL éaøk äëìä :àîéà ¯ ïBòîL éaøk Cì àøéáñ éà ?Cì änì éáepbéaøk C ©¥¨¨¨¦§¦¨¨§©¦¦§¥¨£¨¨§©¦¦§¦§¨¨¥§©¦
:àîéà ,àúéén÷a eléôà òîLî ïBòîL éaøk äëìä :àðéîà éà ,àîéz éëå .äìæà÷ ïBòîL¦§¨¨§¨§¦¥¨¦¨¦¨£¨¨§©¦¦§©§©£¦§©©§¨¥¨
àäì døîà áø áéëLå íééð ék ,àðéîà :úLL áø øîà .àéL÷ ,äðBøçàa ïBòîL éaøk äëìä£¨¨§©¦¦§¨©£¨©§¨¨©©¥¤¨¦¨¦¨¥§¨¥©£¨¨§¨
õeç èb epîéä úBëéøö ïéà äøBzaL úBéøò ìk :àéðz ãBòå .dñðà ñðàéî ¯ ãáòéîì dì äåä éàî ,éâéìôc ììkî ¯ äëìä .àúzòîL§©§§¨£¨¨¦§¨¦§¦¦©£¨¨§¤¡©¦£©£¨¨§©§¨¨£¨¤©¨¥§¦¥¤¥

ét ìò úqépL Léà úLàîïéc úéaìò ¯ ïBòîL éaø àîéìéà ?épî .àhéb àéòa àì íéãò ét ìò ,àhéb àéòác àeä ïéc úéa ét ìò . ¥¥¤¦¤¦¥©¦¥¦©¦¥¦§¨£¨¦¨©¦¥¦¨¨£¨¦¨©¦¦¥¨©¦¦§©
,àéðúäå ?èb àéòa éî ïéc úéa étïBòîL éaøeNò :øîBàïéc úéa,äMàa Léà úââLk ¯ íéãò ét ìò ,äMàa Léà ïBãæk ¯ ïúàøBäa ¦¥¦¦¨£¨¥§¨©§¨©¦¦§¥¨¥¦§¨¨¨¦§¦§¦¨©¦¥¦§¦§©¦§¦¨

eNò øîBà ïBòîL éaø :éëä õéøúå ,àéä ïBòîL éaø íìBòì .àéä ïðaø ¯ åàì àlà .èb àéòa àì éãéàå éãéàïéc úéa¯ ïúàøBäa ¦¦§¦¦¨¨£¨¥¤¨¨©¨©¦§¨©¦¦§¦§¨¥¨¦©¦¦§¥¨¥¦§¨¨¨
éëäå ,éðú÷ àøeqéà ïéðòì :øîà éLà áø .[èb àéòa àìå] äMàa Léà úðåeëa àlLk ¯ íéãò ét ìò ,[èb àéòáe] äMàa Léà úðåeëk§©¨©¦§¦¨¨£¨¥©¦¥¦§¤Ÿ§©¨©¦§¦¨§¨¨£¨¥©©¦¨©§¦§©¦¨¨¨¥§¨¦

eNò :øîà÷ïéc úéa.dìòa ìò àøqzéî àìå äMàa Léà úââLk ¯ íéãò ét ìò ,dìòa ìò àøqzéîe äMàa Léà ïBãæk ¯ ïúàøBäa ¨¨©¨¥¦§¨¨¨¦§¦§¦¨¦©§¨©©§¨©¦¥¦§¦§©¦§¦¨§¨¦©§¨©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc zenai(ipy meil)

:`xnbd dywnàèéLtixdy ,odkl `ypidl zlqtp l`xyi zay §¦¨
df oica zn`a :`xnbd zvxzn .dpef ziyrpe dl leqtl dlrap

y ,eixg`y oicd `l` ,yecig oi`éåì úazlqtpøNònä ïî ©¥¦¦©©£¥
déì àëéøèöéàdpy jk ab`e ,eprinydl `pzl jxvedy `ed - ¦§§¦¨¥

.dpedkn l`xyi za leqt z` mb `pzd
:`xnbd dywnàìñtéî éî øNònä ïî éåì úáe[zlqtp `id ike-] ©¥¦¦©©£¥¦¦©§¨
àéðzäå ,úeðæa,xyrn zlik`n llk zlqet zepf oi`y `ziixaa ¦§§¨©§¨
,da epipy jkeúéaLpL äiåìdlrapy yeygl yiy ,miiebd oial §¦¨¤¦§¥

,ieblBàiel za,úeðæ úìéòa äìòápL,llgl e` carl ,iebl oebk ¤¦§£¨§¦©§
,dnexza lek`ln odk za milqetyøNòî dì ïéðúBðoey`x §¦¨©£¥

.úìëBàåzvxzn .xyrnd on iel za dlqt epzpyn recn ok m`e §¤¤
:`xnbd,úLL áø øîàepzpyn ly df leqtàñð÷x`y enke ,`ed ¨©©¥¤§¨¨

dwcwc `le ,cg` cr it lr z`yipy meyn deqpwy mixacd
.ig dlra didy xxaed ixdy ,xaca ahid

:dpyna epipy cerdzidïäk úazlqtp.äîeøzä ïîzyxtn ©Ÿ¥¦©§¨
xq`dl dqpwp iel za elit`y x`azdy xg`l mpn` :`xnbd
`a `l` ,dnexzn lqtizy odk za eqpwy heyt ,oey`x xyrna

y ycgl `pzdïðaøc äîeøúa eléôà.lqtizy deqpw £¦¦§¨§©¨¨
:dpyna epipy cerdúaeúk ïéLøBé äæ ìL åéLøBéå äæ ìL åéLøBé ïéàå§¥§¨¤¤§§¨¤¤§¦§¨¨

.'åëå:`xnbd dywndzãéáò éàî äaeúkdzaezk ly dpiipr dn - §¨©£¦§¨
dy`d z` eqpwy dpynd zligza x`azd xak ixde ,diyxeil
epzrca milrn epiid cvik ok m`e ,daezk dl oi`y dnvr

:`xnbd zvxzn .diyxeil dzaezk didzy,àtt áø øîàoi` ¨©©¨¨
e` diiga dlra znyk zlawn dy`y daezkl dpynd zpeek

l dpeekd `l` ,dyxiby'ïéøëéc ïéða úaeúk',mixkf mipa zaezk - §©§¦¦§¦
dzab `ly `vnpe ,dlra iiga dzny dy` lky minkg zpwz efe
dzaezk inc z` dipa miyxei dlra zzin xg`l ,dzaezk z`
a`l yiy mipad x`y mr dyexia mwlg lr sqepa ,a`d iqkpn
z` eyxii `l dipa s`y minkg deqpw o`ke ,zexg` miypn

.dlra iiga zenz m` ,dzaezk
:`xnbd dywnàèéLtdeqpwy oeik ixdy ,`ed heyt df oic s` - §¦¨

zvxzn .daezk oi` dipal s` `linn ,daezk dl oi`y minkg
d:`xnbàîéúc eäîwxy ,xnel mixeaq epiid -dãéãìdy`l - ©§¥¨§¦¨

,dnvràøeqéà àãáòconfa z`yipe xeqi` dzyry oeik - §¨§¨¦¨
,ig did dlray,ïðaø äeñð÷la`dòøæì,xeqi` eyr `lyàì ©§¨©¨¨§©§¨Ÿ

,ïðaø eñð÷,oixkic oipa zaezk elawieïì òîLî à÷epl drinyd - ¨§©¨¨¨©§©¨
.oixkc oipa zaezk eciqti dipay ,minkg deqpw dfa mby dpynd

:dpyna epipy.ïéîaééî àìå ïéöìBç äæ ìL åéçàå äæ ìL åéçà̈¦¤¤§¨¦¤¤§¦§Ÿ§©§¦
y dn :`xnbd zyxtn,õìBç ïBLàø ìL åéçà`ed,àúééøBàcî ¨¦¤¦¥¦§©§¨

mipa `ll znyke ,dxezd on oey`xd zy` dzid `id ixdy
.eig`n dvilg e` meail ezy` dwewfey dn,íaééî àì`ed Ÿ§©¥

,ïðaøcî`ly minkg deqpwe ,maiil el xzen dxezd on ixdy ¦§©¨¨
eli`e .dvilga `vz `l` ,el maiizz,éðL ìL åéçày dnõìBç ¨¦¤¥¦¥

`ed,ïðaøcîdpi`e ,llk ipyd ly ezy` dpi` dxezd on ixdy ¦§©¨¨
hb dkixvdl exingde deqpw minkg wxe ,llk eig`l dwewf

.eig`n dvilg lawl dekixvd zn m` ok enke ,ipydney dnàìŸ
,íaééîedfàúééøBàcî àìixdy ,meai dkixv dpi` dxezd ony - §©¥Ÿ¦§©§¨

mb `id dxezd on j` ,dxezd on llk eig` zy` dzid `l
,ipy ly eig`l `ypidl zxzenïðaøcî àìåminkg etiqedy - §Ÿ¦§©¨¨

`ly eig` zy` `id eli`k ,ipyd ig` lr dxeq` `dzy deqpwe
.devn mewna
:dpyna epipydìòa éñëð ìò dúaeúk ,øîBà éñBé éaøoey`xd,'åëå ©¦¥¥§¨¨©¦§¥©§¨

zxtdae dici dyrnae dz`ivna i`kf oey`xd ,xne` xfrl` iax
oey`x ly eig`n dzvilg e` dz`ia ,xne` oerny iax .dixcp
,xg` qpwa wqer elld mi`pzdn cg` lky s`e .dzxv zxhet
cg` lky e` ,dfl df micen elld mi`pzd m`d zx`an `xnbd

:exiag lr wlegéàn÷ì eãBî éàøúa ,àðeä áø øîàmi`pzd - ¨©©¨¨§¨¥§©¨¥
j` ,mipey`xd mi`pzd ixacl micen dpyna mipexg` epypy

éàøúáì eãBî àì éàn÷micen mpi` mipey`xd mi`pzd - ©¨¥Ÿ§¨§¨¥
:eixac z` `ped ax yxtn .mipexg`l,ïBòîL éaøseqa `aend ©¦¦§

deqpw `le ,dl maiin e` uleg oey`x ly eig`y xn`y ,dpynd
,eilr dxqe`l,øæòìà éaøì déì éãBîdz`ivna i`kf oey`xdy ¥¥§©¦¤§¨¨

,jkl di`xde .dixcp zxtde dici dyrneäàéa äîcz`ia - §©¦¨
,maidàøeqéà øwéòczeyi`d oiprl dxeqi` xwir edf ixdy - §¦©¦¨

ok it lr s`e ,mail `linne ,dlral dxeq` didzyñéð÷ àìiax Ÿ¨¦
z` zxhete dze` dpew maid ly ez`iay xaeq `ed `l` ,oerny

,dzxvåok m`ïkL ìkiably,àeä àðBîîc ,äéãé äNòîe dúàéöî §¨¤¥§¦¨¨©£¥¨¤¨§¨¨
.oerny iax qepwi `l i`ceay ,oi`eyipd xwir df oi`eåeli`éaø §©¦

,øæòìàzxtdae dici dyrna ,dz`ivna i`kf oey`xdy xn`y ¤§¨¨
,dixcp,ïBòîL éaøì déì éãBî àìiabl wxy meynäNòîe dúàéöî Ÿ¥¥§©¦¦§§¦¨¨©£¥

ìáà ,ñéð÷ àì ,àeä àðBîîc äéãéiablñéð÷ ,àeä àøeqéàc ,äàéa ¨¤¨§¨¨Ÿ¨¦£¨¦¨§¦¨¨¦
.xfrl` iax

:x`ane `ped ax jiynneäééåøúå,xfrl` iaxe oerny iax -eãBî §©§©§
éñBé éaøì déìm` ixdy .oey`xd dlra iqkp lr dzaezky xn`y ¥§©¦¥

éðäel mipzip mdy ,meaie dici dyrne dz`ivn ,el` mixac - ¨¥
onfadéúez àáúécm`y xnel `xaq yiy ,dlra zgz zayeiy - §¨§¨¥

,ezy`a lra bdpn da bdepe li`ed eizgz dniiwl `eai el epzpii
c xfrl` iaxe oerny iax mixaeq mewn lkneïkL ìëå ,ñéð÷ àìŸ¨¦§¨¤¥

yéà÷ ÷téîe ì÷Lîìc ,äaeúkwx dy`l ozipy xac edfy - §¨¦§¦§©¦©¨¥
.eqpw `l i`ceay ,oiyexib zligz `ede dlran z`veiykåeli` §

eäì éãBî àì éñBé éaø`l` ,xfrl` iaxe oerny iax ly mpicl ©¦¥Ÿ¥§
`weecy oeik ,eqpw ,meaie dici dyrne dz`ivnay xaeq,äaeúk§¨

÷téîe ì÷Lîìc,z`vle dlhil dieyr `idy -,ñéð÷ àìc àeä ¦§¦§©¦©§Ÿ¨¦
déúez àáúéc éðä ìáàzayei `idyk mibdepd mixac mdy - £¨¨¥§¨§¨¥

,eizgz.ñéð÷̈¦
:epzpyna mi`pzd zehiy xe`iaa zxg` drc d`ian `xnbdéaø©¦

ïðçBée ,`ped ax lr wlegøîà,`ped ax ixacn jtidaeãBî éàn÷ ¨¨¨©©¨¥
éàøúáìseqay el`l micen dpynd zligzay mi`pzd - §¨§¨¥

la` ,dpynd.éàn÷ì eãBî àì ,éàøúa:eixac z` opgei iax yxtn ¨§¨¥Ÿ§©¨¥
éñBé éaø,oey`xd dlra iqkp lr dzaezky xn`yéaøì déì éãBî ©¦¥¥¥§©¦

øæòìàdici dyrnae dz`ivna i`kf oey`xd dlray xn`y ¤§¨¨
m` ixdy ,dixcp zxtdaedãéãì déãécîc ,äaeúkzpzip `idy - §¨§¦¦¥§¦¨

it lr s`e ,xeqi` dzyry lr dqpewl ie`x dide ,dy`l lradn
okñéð÷ àì,oey`xd dlran daezk dl yiy xn` `l` ,iqei iax Ÿ¨¦

åok m`L ìkïkaydéãéãì dãécîc ,äéãé äNòîe dúàéöîmdy - §¨¤¥§¦¨¨©£¥¨¤¨§¦¦¨§¦¥
qpw `l i`ceay ,dfa qepwl xazqn zegte ,lral dy`dn mipzip

.ezy`a el` zeiekf lral mix`yp `l` ,iqei iax mdaøæòìà éaøå§©¦¤§¨¨
déì éãBî àì`weecy xaeq `edy oeik ,iqei iaxläNòîe dúàéöî Ÿ¥¥§¦¨¨©£¥

àeä äéãé,mrhd edf -cmdy oeikdéãéãì dãécîdy`dn - ¨¤¨§¦¦¨§¦¥
,dlraldãéãì déãécîc ,äaeúk ìáà ,ñéð÷ àìzpzip `idy - Ÿ¨¦£¨§¨§¦¦¥§¦¨

,ezy`l lradn.ñéð÷̈¦
:x`ane opgei iax jiynneäééåøúå,xfrl` iaxe iqei iax -eãBî §©§©§

,ïBòîL éaøì déìeig`n dzvilg e` dz`iae ,meaid lr eqpw `ly ¥§©¦¦§
,dzxv zxhet oey`x lyåixdy ,mrhdéðä äî,el` mixac - §¨¨¥

,dici dyrne dz`ivne daezkíéiçîcmibdepy mixac mdy - §¥©¦
mewn lkn ,lrad iigaäàéa ,éñð÷ àìmeai lyäúéî øçàìc,`ed Ÿ¨§¥¦¨¦§©©¦¨

ïkL ìk àì.eqpw `lyåeli`eäì éãBî àì ïBòîL éaøiqei iaxl Ÿ¨¤¥§©¦¦§Ÿ¥§
,eqpw ,dici dyrne dz`ivne daezkay xaeq `l` ,xfrl` iaxe

`weecy oeikàeä äàéa,mrhd edf -äúéî øçàìcokle `idàì ¦¨§§©©¦¨Ÿ
,ñéð÷,maiizdl `id zxzeneíéiçîc éðä ìáàdaezk la` - ¨¦£¨¨¥§¥©¦

,miign mibdep mdy ,dici dyrne dz`ivne,ñéð÷`ly ick ¨¦
.enr xecl jiynz

:dpyna epipyð,'åëå úeLøa àlL úàOepiide .el xefgl zxzen ¦¥¤Ÿ¦§
,oic zia ly 'zeyx'l dkxved `le ,micr ipy it lr z`ypyk
zia zeyxa wx ok dyery ,cg` cr it lr z`ypy dy`n dpeya

.`ypdl dexizdy ,oicàúëìä éëä ,áø øîà àðeä áø øîàjk - ¨©©¨¨©©¨¥¦§§¨
ipy it lr `l` ,zeyxa `ly z`ypay ,dpynd ixack dkldd

.oey`xd dlral xefgl zxzen ,micr
Cl änì éáepb àápb ,ïîçð áø déì øîàjpic z` xne` dz` recn - ¨©¥©©§¨©¨¨©¥¨¨¨

mby rnyny oeyla df oic xne` dz` dnl ,xnelk ,'daipb'a
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המשך בעמוד זכר



רלג
miwxt dyelya` cenr `v sc ± iriax wxtzenai

àèéùô.`id dpef Ðúéáùðù äéåì.ixkpl dlrap `ny opiyiige Ðúìéòá äìòáðù åà
úåðæ(`,gq zenai) "lecb odkl dpnl`"a xn`c jpd lke ,llge care ixkpl oebk Ð

`lqtncdnexzn odk za eda.xyrnn ilqt `l diel iab Ðïðáøã äîåøúáeli`c Ð

xyrn` deqpwc oeikc ,ipzinl jixhvi` `l `ziixe`c dnexza.dnexz` oky lk Ð

äúãéáò éàî äáåúëdl oi` :`yixa opz `d Ð

daezk?ïéøëéã ïéðá úáåúëzeaezka opzc Ð

i`pin ikil oiedic oixkic oipa zaezk :(a,ap)

oepi`mrc oedwleg lr xzi jizaezk sqk oizxi

el dclie ,dipy `ype eiiga dzn m`e .oedeg`

oilhep zeawp od elit` dipy ipa ,`ed zne

aegk on` zaezkixdy xenbdpnl`zp

.odia`nmixkf yi m` ,dpey`x ipaeoilhep Ð

opaxc .eiiga dznc ab lr s`e ,on` zaezk

ozie mc` uetwiy ick oixkic oipa zaezk oewz

zaezk dlic oiyxei ilwy `l `kde ,epak ezal

zaezk oilhep dxykd ipa `l` ,oixkic oipa

.deya oiwleg x`yde ,on`ïðáøãî íáééî àìå
.deqpw opaxc Ðïðáøãî õìåç éðù ìù åéçàÐ

`ed opaxe ,dinw `inx `l `ziixe`cnc

:exn`i `ny ,dxifb meyn dvilg dekxv`c

.hb iabl oxn`ck ,df `ype df yxibäàéá
ñéð÷ àì àøåñéà ø÷éòãdpew dz`ia :ipzwc Ð

.dzxv xehtl dze`äéúåú àáúéã éðäÐ

da bdepe li`ed ,dneiwl iz` xninl `ki`e

`l ikd elit`e .miyp bdpnoky lk .iqpw

.daezk dlwy ik oiyexib zlgz edfc ,daezk

íééçîã.dlra iiga Ðúåùøá àìù úàùðÐ

.dl xn`w oerny iaxàúééî÷áe` dz`ia Ð

.cg` cra z`ypa ,'ek dzvilgéâéìôã ììëî
z`ypa ,`tiqa oerny iaxc dilr opax Ð

.micraúåéøò ìëoi` ,dexr ody exn`y Ð

epnn hb zekixvdexr `idy inl zqip m` Ð

.eilrùéà úùàî õåçlr cg` cra zqipy Ð

oxn`ck `hib opax dekxv`c ,oic zia it

.oizipznaèâ àéòá àì.`id dqep`c Ðåùò
ïúàøåäá.cg` cra `ypil dexed Ðùéà ïåãæë

äùàá`adk Ðdxq`pe ,yi` zy` lr oecfa

.dlra lräùàá ùéà úââùë.dxq`p `le Ð

èâ àéòá àì éãéàå éãéàdil incn `wcn Ð

oecfl.bbeyleàéä ïðáø åàì àìàrnye Ð

.ecen micra dipinàéä ïåòîù éáø íìåòìÐ

.'ek yi` zy`n ueg :ipzwc ,`ziinw jdúðååëë
äùàá ùéàdieptk Ð`irac ,dycwl oeekzpy

.`hibäðååëá àìùë`ly dieptd lr `ak Ð

.oiyecw mylàøåñéà ïéðòì`wck mlerle Ð

.yi` zy`a yi` oecfk :`xwirn jzrc `wlq

incnc ab lr s`c ,ixiinw `l hb oiprl edine

dloecfl.`hib `ira Ð
àìå
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øîà`qpw zyy axxyrn :(a,dt zenai) xn`c ,xi`n iaxk oizipznc iiepyl ivn `le Ð

dpefl `xqzin dnexz dn :xn`w ikde dnexzn xnbc ,mixfl xeq` oey`xs` Ð

iabl dnexzn opitli `lc ,xyrna `xqzin `l dpefc dcen xi`n iax elit`c .ok xyrn

xyrna s` ,dpedkl dlqtinc d`iaa `l` dnexzn dlqtin `l dnexz dnc meyn .`d

dlqtinc d`iaa `l` xyrna dlqtin `l inp

iax dpin jixtc `ziixa jgxk lrc .diell da

dpef ipzinl jixhvi` `l opaxlc ,`id xi`n

?dlqtinc jzrc `wlq `kidnc ,xyrna zlke`

mrhn `l m` ,`ixy inp xi`n iaxl i`ce `l`

dlqtin `wec xi`n iaxl `nye .xn`wck `qpw

xeq` xfe dxfk aygzy deqpwc xyrn zlik`a

drxb `lc ,dqpewl jiiy `l opaxl la` ,xyrna

elit` ,inp i` .`id xi`n iax oizipzne .xfn

it lr s` ,dl xyrn ozil `ly deqpwc opaxk

.elke`l zxzeny

ìë`ed oennc dici dyrne dz`ivn okyÐ

dz`ivn oi`y dn qpw aiyge .qipw `lc

mbe ,dai` dl `ki`c meyn ,lral dici dyrne

onwl xn`w mewn lkne .zepefn dl oi` jk jezn

odici dyrn miyp mzqc meyn ,dicicl dcicn

.odizepefnn zetcer

éðäqipw miignciaxc oeik :xn`z m`e Ð

dfne dfn hb dkixvc dcen oernyÐ

ikdac ,df `ype df dyxib `ny opiyiig `nl`

(a,gt) lirl xn`ck ,`nrh ilz`nrh i`dn Ð

df yxib exn`i `ny ,maiizz `l ok m` diteb

epiax xne`e !eig` zyexb `yep `vnpe ,df `ype

dzin xg`l qipw `lc oeik ,mewn lknc :wgviÐ

`a jk xg`e dycwzp` dedc icin ,opiyiig `l

.el zxzenc ,dlra

ìòmicr it lr `hib `irac `ed oic zia it

`hib `ira `lwcwcn ikid :xn`z m`e Ð

mlerl ?opaxl xefgl zxzen micr it lrc dfn

icin ,hb `ira `lc ab lr s` ,dxeq`c jl `ni`

:xn`c ,oerny iaxl oic zia it lr z`yp` dedc

hb `ira `l ici`e ici`iax dcen ikd elit`e Ð

xne`e !dfne dfn `vzc cg` cra z`ypa oerny

,opaxl oerny iaxcn di`x oi`c :wgvi epiax

.mewn meya hbc `qpw dil zil oerny iaxlc

cra dfne dfn hb dkixvdl eqpwc ,opax la`

ded micr ipya opiqpw dedc `zi` m` ,cg`

hb `ira `lcne ,`hib `ira`lc dpin rny Ð

.xefgl zxzene ,micr ipya deqpw
`piax
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יבמות. פרק עשירי - האשה רבה דף צא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

מלמעלה ניתן לההורים הרעיון איך לכוון לשם הבן או בת הנולדים.
ממכתב כ"ז סיוון, תשי"ד



xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc zenai(ipy meil)

:`ziixadn zyy ax zii`xl ztqep digc d`ian `xnbdàðéáø©¦¨
,øîàcg` cr it lr z`yipd dy`y dcen oerny iax zn`a ¨©

oecfk oz`xeda minkg eyry `ziixaa xn`y dne ,hb dkixv
,hb dkixv dpi` cg` cr it lr z`yipdy rnyne ,dy`a yi`

wxy oeik ,di`x ef oi`ïéðòìaeig,éðz÷ ïaø÷,oerny iax xn` jke §¦§©¨§¨¨¨¥
,ïúàøBäa ïéc úéa eNò,cg` cr it lr z`yipd z`Léà ïBãæk ¨¥¦§¨¨¨¦§¦

àéúî àìå ,äMàad`ian dpi`e -,ïaø÷oaxw mi`ian oi`y myk §¦¨§Ÿ©§¨¨§¨
z`yipd la` ,cifnd lríéãò ét ìòde`yräMàa Léà úââLk ©¦¥¦§¦§©¦§¦¨

,ïaø÷ àéúîecg` cr it lr z`yipdy oerny iax xn` `l j` ©§¨¨§¨
.hb dkixvnd `ziixad z` ezenk cinrdl ozipe ,hb dkixv dpi`
dpey`xd `ziixady epxaq `xnbd ly zeigcd lka dzr cr
cg` cra z`yipdy xaeq `edy epyxite ,oerny iaxk zxaeq
zhiya dxn`p `l `ziixady `xnbd zvxzn dzr .hb dkixv

:`xnbd zvxzn .oerny iaxàîéà úéòaéàåuxzz dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,jkàúéén÷ àälr z`yipy dpnn rnyny dpey`xd `ziixad - ¨©©§¨

zrck ,hb dkixv cg` cr it,àéä ïðaøxaeq oerny iax zn`ae ©¨¨¦
ax wiicy enke ,hb dkixv dpi` cg` cr it lr z`yipa mby
`weecy `ziixadn gikedl oi` j` ,dipyd `ziixadn zyy
ipy it lr z`yipd eli`e ,hb dkixv cg` cr it lr z`yipd

` `linne ,hb dkixv dpi` micr,dlra lr dxeqéëä õéøúå- §¨¥¨¥
oi` dxezay zeixrd lk ,`ziixad oeyl z` uxzp jk `l`

,hb epnid zekixv,Léà úLàî õeçipy it lr z`yipd epiide ¥¥¤¦
,micreinn,ïéc úéa ét ìò úqépL,cg` cra z`yipd epiide ¤¦¥©¦¥¦

ipydn hb dkixvy oeike ,hb zekixv odizyy `ziixaa x`eane
wx zwqer dpi` `ziixady `vnpe ,oey`xd lr zxq`p `id ixd
s`e ,micr ipy it lr z`yipa mb `l` ,cg` cr it lr z`yipa
iaxk dkld weqtl ax jxved okle ,minkge oerny iax ewlgp da

.dlral zxzen ,micr ipya z`yipdy ,oerny
zyy ax zii`x z` mipte` dnka `xnbd dzgc o`k cr
yi` zy`y ezxaq lr mb `xnbd dywn dzr ,`ziixadn
dlral zxzene ,dqep` zaygp ,micr ipy it lr z`yipy

:`xnbd dywn .oey`xdïðéøîà éî ,àìeò áéúîmixne` ep` ike - ¥¦¨¦©§¦©
c ef `xaqãáòéîì dì äåä éàîdpic okle ,zeyrl dcia did dn - ©£¨¨§¤¡©

,dze` miqpew oi`e dqep`kïðzäådpyna(:hr oihib)azeky xteq , §¨§©
e ,laaa hbáúkonfd z`ìíLzepy oipn itl -dðéàL úeëìî ¨©§¥©§¤¥¨

úðâBä,inex zekln -ìì ,éãî úeëìî íLì ,ïåé úeëìî íLoipn ¤¤§¥©§¨©§¥©§¨¨§
n exary mipydúéaä ïéðáe` ,ycwnd zia -ìexary mipyd oipn ¦§©©©¦§

n,úéaä ïaøeçonfd z` aezkl minkg zpwz z` lhia el` lkay §©©©¦
m` oke ,daizkd mewn itläéäxteqdacvçøæn,dpicnd ly ¨¨§¦§¨

áúëå`edy hbaacv,áøòndidy e`,çøæna áúëå áøònaoihib §¨©§©£¨©©£¨§¨©©¦§¨
xg`l z`yp m`e ,mileqt el`äfîe äfî àözoey`xd lradn - ¥¥¦¤¦¤

,ipydeelàä íéëøcä ìëåmibdep ,dpyna epipyy zeqpwd -.da §¨©§¨¦¨¥¨
e,zeywdl yi zyy ax zxaqléànà,dze` miqpew recn -àîéì ©©¥¨

xn`p -,ãáòéîì dì äåä éàî`le ,xyk hbdy dxeaq dzid ixd ©£¨¨§¤¡©
.dpqpwp

c meyn ,dqep` `id oi` el` mipte`a :`xnbd zvxzndì éòaéà¦¨¥¨
àhéâì ééeø÷àìiwad mkg iptl hbd z` zexwdl dkixv dzid - §©§¥§¦¨

.deqpw ,z`f dzyr `ly oeike ,xyk hbd m` dl xn`iy ,oihiba

.deqpw `le zeyrl dn dl did `l micr ipy it lr z`yipa la`
:zyy ax zxaq z` zegcl zxg` di`x `xnbd d`ianáø øîà̈©©

,òîL àz ,éLà øa éîéLdpyna epipy(.t my),,Bzîáé úà ñðBkä ¦¦©©¦¨§©©¥¤§¦§
zg`d z` maiie ,miyp izy xhtpl el eide mipa `la eig` zny

,weyl dzxv z` xizd jkaeúàOðå dúøö äëìäå,xg` mc`l §¨§¨¨¨¨§¦¥
åjk xg`Bæ úàöîð`idy ,dnaiizdy dpey`xd -úéðBìéàdpi` - §¦§¥©§¦

`le meai epi` dneaiy xxazde ,meain dxeht `ide ,zcll die`x
dwewf `idy onfa xg`l dxvd z`yipy `vnpe ,dzxv z` xizd

,meailàözdxvdäfîe äfî,el z`yipy inne ,maidn -ìëå ¥¥¦¤¦¤§¨
elàä íéëøcämibdep minkg eqpwyå .da,dywéànàmiqpew ©§¨¦¨¥¨§©©

,dze`,ãáòéîì dì äåä éàî ,àîéðzxzen `idy dxaq ixdy ¥¨©£¨¨§¤¡©

:`xnbd dgec .`id dqep`e ,weyléðezîàì dì éòaéàdl did - ¦¨¥¨§©§¥
z`yipy oeike ,`l e` zipelii` dnaid m` xxaziy cr oizndl

.deqpw okl mcew
:zyy ax zxaq z` zegcl ztqep di`x,òîL àz ,éiaà øîà̈©©©¥¨§©

dpyna epipy(.t oihib),úBéøò ìk`la zny mc`l ze`eyp eidy ¨£¨
`idy oebk ,maid `edy eig` lr zxk xeqi`a zexeq` ode ,mipa

,maid ly ezaeøîàLodyúBøèBtz` dvilge meainïäéúBøö- ¤¨§§¨¥¤
m` ,lral eidy zexg`d miypd z`eëìädeàOðå úBøö,mixg`l ¨§¨§¦§

elà eàöîðåzeixrd,úéðBìéàzipelii`d ly diyecwy xxazne §¦§§¥©§¦
meaia zaiige llk dexr zxv dpi` dzxve ,zerh iyecw eid znl

,xeqi`a z`yipe ,dvilge.da elàä íéëøcä ìëå äfîe äfî àöz¥¥¦¤¦¤§¨©§¨¦¨¥¨
éànàå,dze` eqpw,ãáòéîì dì äåä éàî ,àîéðdrci `l ixdy §©©¥¨©£¨¨§¤¡©

:`xnbd dgec .zipelii` dzxvyéðezîàì dì éòaéàdl did - ¦¨¥¨§©§¥
dpiznd `ly oeike ,zipelii` dzxv m`d xxaziy cr oizndl

.deqpw ,zipelii` dzxv dzidy xxazde
:ztqep di`x,òîL àz ,àáø øîàdpyna epipy(my)m` ,áúk ¨©¨¨¨§©¨©

d,Léàì èb øôBñ,ezy` z` ea yxblåazk okøáBLoerxt xhy - ¥¥¨¦§¥
,daezkd lr,äMàì,dzaezk z` dl rxtiy xg`l dlral ozzy ¨¦¨

e,zexhyd z` xteqd mdl xqnykïúðå äòèd z`å äMàì èbz` ¨¨§¨©¥¨¦¨§
då ,Léàì øáBLmdeðúðzexhyd z`,äæì äæå äæì äæzn`d itle ¥¨¦§¨§¤¨¤§¤¨¤

`l md j` ,hbd z` lrad dl ozp `l ixdy ,zyxebn dpi`
,z`ype dklde jka epigadïîæ øçàìey e`xúçzî àöBé èbä éøä §©©§©£¥©¥¥¦©©

,Léàä éãé,dy`l mlern epzp `leøáBLå`vei,äMàä éãé úçzî §¥¨¦§¥¦©©§¥¨¦¨
,zyxebn dpi`y epiade.da elàä íéëøcä ìëå ,äfîe äfî àöz¥¥¦¤¦¤§¨©§¨¦¨¥¨

éànàå,dze` eqpw,ãáòéîì dì äåä éàî ,àîéðdl did `l ixdy §©©¥¨©£¨¨§¤¡©
:`xnbd dgec .`id dqep`e ,zexhyd etlgedy yeygldì éòaéà¦¨¥¨

àhéâì ééeø÷àì,ea iway in iptl hbd z` zexwdl dl did - §©§¥§¦¨
.hb dlaiw ok`y dl xn`iy

:zyy ax zxaq z` zegcl ztqep di`x d`ian `xnbdáø øîà̈©©
,òîL àz ,éLàdpyna epipy(my),äpLz` xteqdBîLlrad ly ©¦¨§©¦¨§

åz` dpiy m` okdîLz` dpiyy e` ,dy`d lyíLå Bøéò íL §§¨¥¦§¥
,døéò,eit lr z`yipe ,df hb minkg elqtyìëå äfîe äfî àöz ¦¨¥¥¦¤¦¤§¨

,ãáòéîì dì äåä éàî ,àîéð ,éànàå .da elàä íéëøcä`l ixdy ©§¨¦¨¥¨§©©¥¨©£¨¨§¤¡©
:`xnbd dgec .jka lqtp hbdy drciàhéâì ééeø÷àì dì éòaéà¦¨¥¨§©§¥§¦¨

.oihiba rceid mkg iptl
epwiz minkg(.qw a"a),xyewn hba mdizeyp z` eyxbi mipdkdy

dxeyd lr dze` miltek ea miazeky dxey lky hb `ede
jk jezne ,xywd iab lr mzeg cre ,dze` mixyewe zncewd
md mipctw mipdky itl jk epwize .ax onf zkynp eziiyr
z` xifgdl elkei `l ehxgziyke ,mzepctw jezn yxbl miieyre
el`k oihib mdl epwiz okle ,dyexba xeq` odk ixdy ,mdizeyp
rpnie odkd ly ezrc ayiizz miizpiay ick ,dkex` mziiyry
`ly xyewn hba zwqerd dpyn dzr d`ian `xnbd .dyxbln
ea yiy itl ,'gxw hb' dpekn `ede ,eixyw lk lr micr enzg

.zenizgn 'zgxw' `ide ,micr da enzg `ly dxey
:zyy ax zxaq z` zegcl ztqep di`x `xnbd d`ianøîà̈©

,òîL àz ,àðéáødpyna epipy(:`t oihib),dñðkz` mc` `yp - ¨¦¨¨§©§¨¨
dyxbzdy ,odkd zyexb,çø÷ èâaenzg `ly xyewn hb `ede §¥¥¥©

lr micr,leqt `ede ,eixyw lk,'åë äfîe äfî àöz,dyw o`k s`e ¥¥¦¤¦¤
:`xnbd dgec .dqep` `ide ,jka lqtp hbdy drci `l ixdéòaéà¦¨¥

àhéâì ééeø÷àì dì`vnp .mkg iptl hbd z` zexwdl dl did - ¨§©§¥§¦¨
yiy ,zyy ax ly ezxaq lr zeiyewd lk z` `xnbd dzgcy

.xaca dqep`k zaygp `idy zngn dy` dze` z` xizdl
:df oipra dyrn `xnbd d`ianøáñ àtt áø,did xeaq -ãáòéîì ©¨¨¨©§¤¡©

àãáeòdyrn zeyrl -,ãáòéîì dì äåä éàîady`a ,xnelk ¨¨§©£¨¨§¤¡©
didy xxaede ,dlra zny ecirdy micr ipy it lr z`yipy

.dqep` zaygp `idy meyn dlral dxizdl dvxe ,ig dlraøîà̈©
àúééðúî éðä ìk àéðzäå ,àtt áøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì¥©¨§¥§©§ª©§©¨¨§¨©§¨¨¨¥©§§¨¨
s`y gken mdne ,lirl ep`ady zeipyn oze` lk epyp ixde -
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miwxt dyelyaa cenr `v sc ± iriax wxtzenai
ïáø÷ àúééî àìå(a,a) zeixeda opitlick ,xeht oic zia z`xeda dyry cigic Ð

."dzeyra"nàúééî÷ êäyi` zy`n ueg :ipzwc Ðipziz `le ,`id opax dlek Ð

oirnzyne ,"zqipye" uixz `l` ,`l micra la` rnync ,"zqipy".ediiexzúùàî õåç
ùéàoic zia it lr zqipye .micra epiidc Ðopirac oeike .hb era ediiexzc ,cg` cra Ð

`xqzne `id `zlin `nl` `hib.`nw`áúë
úðâåä äðéàù úåëìî íùìjixv didy xteq Ð

ly ixkp jln myl e` ,l`xyi iklnl zepnl

oebk ,zxg` zekln myl azke ,zekln dze`

zpbed dpi`y dl ixw `pze .inex ikln mylÐ

aizkck ,oeyl `le azk `l mdl oi`c meyn

dicaer)."c`n dz` iefa" :(`äæîå äæî àöú
.hb eze`a zqip m` Ðíéëøãä ìëjpd lk Ð

ilewlwoizipzncãáòéîì äì äåä éàîÐ

.xyk hb `edy dzid dxeaqäéåø÷àìàèéâìÐ

.mkg iptl÷åùì úàùðå äúøö äëìäåÐ

dxhtpyef z`vnp jk xg`e .dzxag meaiia

xn`ck ,dzxv zxhet dz`ia oi`e ,zipeli`

hxt :(`,ai) `nw wxtazipeli`l.zclei oi`y

àöúiaxe .dnaine el zqipy dfn dzxv Ð

oebk oie`l iaiig ciarc (`,av) `id `aiwr

.ynn yi` zy`k ,zezixk iaiigk weyl dnai

ïäéúåøö úåøèåô åøîàù úåéøò ìëweyl Ð

wxtc miyp dxyr yng oebk ,meaie dvilg `la

.(`,a) `nwåàùéðå åìà úåøö åëìäweyl Ð

dwwfedy rcepe zipeli` dexrd z`vnpedzxv

zxhet dpi` zipeli` dexrc .rxtnl meaiil

ezy` e`le ,`ed zerh gwn zipeli`c ,dzxv

opzck mail dwewfe ,dexr zxv ef oi`e `id

ep`iny e` ezny oleke :(my) `nw wxtae`

.zexzen odizexv zipeli` e`vnpyàöúÐ

.'ek dfne dfn dxvdäùàì øáåùå ùéàì èâÐ

xaey zazek dy`de ,hbd xky ozep lrady

dzaezk zeabl,xaeyd el zzle dlra on

dl rxti `l xaey el zpzep dzid `l m`y

.daezkäæì äæ åðúðåhb lawl ef dxeaqk Ð

.hb el dpzp `ide ,xaey dlawe dlra cinèâ
çø÷`aaa xn`ck ,ixiinw xyewn hba Ð

heyt hb :(`,qw) `xzahb ,ekezn eicr Ð

xyewneltek didyk .eixeg`n eicr Ðmzeg

lr crdxfege ltkdeltekeoke ipy cr mzege

miaexn eixyw eid m`e .iyilyeicrnepiid Ð

.leqte ,gxw hbäåä éàîá àãáåò ãáòéîì øáñ
ãáòéîì äìxifgdle Ðyi` zy` dlral

.micra z`ypyéðä ìë àéðúäå:opixn` `le Ð

.carinl dl ded i`nåäðéðù àìå äéì øîà
êåîñì ééåðéùàå äéì øîàwgec df m` Ð

uxznedaeyzd wegclopirny `linn op` Ð

.carinl dl ded i`n opixn` `lc÷ñôåÐ

.`caer car `le rpnpeïðéùééç àì àì÷ìåÐ

dlray lew `vi jk xg`e ,oic ziaa zqip m`

epiptle ,ig.`a `l
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àðéáøipzw oaxw oiprl xn`.dy`a yi` oecfk oz`xeda oic zia eyr :xn`w ikde Ð

dl iedc meyn ,oaxw `aiigin `lc `ed dcifnk `aiygc meyn xninl `kile

wcinldlwlwe dxfge `ypil oic zia dexed (a,ft zenai) opz `dc Ð`ly ,oaxwa zaiig Ð

cigi meyn `nrh `l` .zqipykn dlwlwyk cifnl `id daexw xzeie .`ypil `l` dexed

dil zi` ikdc ,xeht oic zia z`xeda dyry

hwpc i`de .(a,b) zeixedc `nw wxta oerny iaxl

dy`a yi` oecfk `kd.`ed `nlra `pniq Ð

úåëìî'ek oeidxf dceara xn`c `de Ð

zeklnl `l` oipen oi` dlebac (`,i)

cala oeix`ya epiidc :mz epiax xne` Ð

lecb xacc ,zekln mely jiiy hbac .zexhy

oipen oi`e ,ezy`n yi` cixtdl mdipira `ed

.cala xird dze` zeklnl `l`

äéäaxrna azke gxfnayxity enk `l Ð

`icdac ,i`w lra`c ozp oa dcedi epiax

`nili` ?o`n "gxfna did" :(`,t) oihiba opixn`

lraxn`ck ,xteq `l` .exir my dpiy epiid Ð

.'ek ipida eaezk ipida eziazi ik :ixtql ax edl

micra `nlya :xn`z m`emewn aezkl jixv Ð

icil `al oilekiy ,`citw `ki`c ,minzegy

xteqa la` ,dnfdcere ?`ki` `citw i`n Ð

azek xteqdy dlgzkl oibdep eiykrc :dniz

`edy zxg` xirl ozgl dgleye ,ef xira daezk

myy dtegd xir my oiazeke ,dteg mewn

did" `xnbd hwpc `d :xnel yi `nye !oinzeg

"gxfna xteq`l` ,xteq meyn `wec e`l Ð

did" ipzw oizipznc meyn `l` .micr meyn

`gxe`e ,xteq rnync ,cigi oeyl "gxfna

micr my azek xteqdy mewnac `zlinc

axe .micr meyn `l` `leqt `kile .minzeg

mixteql inp xn`wc`l` citwn did `l Ð

mewn dpiy elit` ,zexhy x`yae .micr meyn

"zepenn ipic cg`"a ipzwck ,xyk caric micr

,oqipa cg`a aezk epnfy xhy :(`,al oixcdpq)

epnr oqipa cg`a" exn`e micr e`ay it lr s`

"mziid`ny opiyiig ,mixyk eicre xyk xhy Ð

`de .exingd oihiba `l` .edeazke edexgi`

mixyk mixge`nd oihibcmicrdyk epiid Ð

m`e .hba aezkd onfa xird dze`a eid xteqde

?xi`n iaxl xyk i`n` dty`a e`vn :xn`z

zeidl xteqd yg `le ,eazke exgi` `ny yegip

didc `edde !dty`l ewxfe ,ea aezkd meia xira

"yxbnd"a gkenck ,iz` inp xi`n iaxk gxfna

,mileqt oihib iab mz epiax yexitl (`,et oihib)

e`lc yxitc .zekln mely `ki` `de :jixtc

elit` xzen `eddc ,opictw zekln mely`

miazek ep`y enk ,xi`n iaxc opaxl dlgzkl

azke gxfna didc `tiqn `l` .mler z`ixal

l`ppg epiax yexita gken oke ,jixt axrna

rnyn .'ek zekln myl azk `ki`d :qxbc

.xi`n iaxk `iz`c `ibeq `gkene ,jixt `tiqnc

,xge`nk dil opiwfgn `lc :wgvi epiax xne`e

.my xteqdy recia :inp i` .enewn azke xteqd did my `nzqne ,ekezn gikeny enk ,azkp `vnpy meia ea `nzqncòîù àú'ek zeixr lkjiiy eznai qpeka jzrc `wlq Ð

o`k la` .weyl zxzeny xacd xxaziy cr `ypdl dl oi`e ,zcner weyl xeqi` zwfga dzidy ,"ipezn`l dl irai`" xninl.zcner weyl xzid zwfga Ðòîù àúhb xteq azk

'ek yi`liiexw`l dl irai`c :ipyne .slgi`e dici ial diliire ,dpizp mcew daizk xg` `hib z`ixw` elit` ixiinc lirl enk ,`hib iiexw`l dl irai` jiiy `l `kdc jzrc `wlq Ð

.xteqd dl ozpy xg`l `hiblòîù àú'ek dnye eny dpiydl ded i`n `kdc jzrc `wlq .lilb ly my azke dcedia dide ,lilba cg`e dcedia cg` zeny ipy el yiy oebk Ð

`hibl diexw`c ab lr s` ?carinl.jk eny oi` dcedia o`kc `zrc iweq`le le`yle `hib diexw`l dl irai`c :ipyne ,xyk jzrc `wlq `w Ðòîù àúgxw hba dqpk`wlq Ð

,dpynd xcqk zeipyn jpd `ian `xnbd oi`e ,daxd xaca oi`iwad oic ziaa dhib iiexw`l dl irai`c :ipyne .ikda liqtinc `zrc` iweq`l dl irai` `lc jk lk dryt `l `kdc jzrc

df zeywdl ie`xd xcqk `l`.ziyixtck ,`ziinw `iepiya `ziixza `vxzin `lc ,df xg`íùdxir mye exir,mei eze`a ezcinr mewn aezkl opiyiig `lc wgvi epiaxl d`xp Ð

.mei eze`a mzcinr mewn rcil xyt` i` mid zpicnn mi`ad oihiba `dc .ezxic xwir mewn `l`
lk
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ïúàøBäa ïéc úéa eNò ,éðú÷ ïaø÷ ïéðòì :øîà àðéáø̈¦¨¨©§¦§©¨§¨¨¨¥¨¥¦§¨¨¨
íéãò ét ìò ,ïaø÷ àéúî àìå äMàa Léà ïBãæk ¯¦§¦§¦¨§¨©§¨¨§¨©¦¥¦
:àîéà úéòaéàå .ïaø÷ àéúîe äMàa Léà úââLk ¯§¦§©¦§¦¨©§¨¨§¨§¦¨¥¥¨
Léà úLàî õeç :éëä õéøúå ,àéä ïðaø àúéén÷ àä̈©©§¨©¨©¦§¨¥¨¦¥¥¤¦

ét ìò úqépLåïéc úéaéàî ïðéøîà éî :àleò áéúî . §¤¦¥©¦¥¦§¦¨¦¨§¦©©
ì áúk :ïðúäå ?ãáòéîì dì äåädðéàL úeëìî íL £¨¨§¤¡©§¨§©¨©§¥©§¤¥¨

ì ,úðâBäì ,éãî úeëìî íLïéðáì ,ïåé úeëìî íL ¤¤§¥©§¨©§¥©§¨¨§¦§©
,áøòîa áúëå çøæîa äéä ,úéaä ïaøeçì ,úéaä©©¦§§©©©¦¨¨§¦§¨§¨©§©£¨
íéëøcä ìëå ,äfîe äfî àöz ¯ çøæîa áúëå áøòîa§©£¨§¨©§¦§¨¥¥¦¤¦¤§¨©§¨¦
?ãáòéîì dì äåä éàî :àîéì ?éànàå .da elàä̈¥¨§©©¥¨©£¨¨§¤¡©
,éLà øa éîéL áø øîà .àhéâì ééeø÷àì dì éòaéà¦¨¥¨§©§¥§¦¨¨©©¦¦©©¦
úàOðå dúøö äëìäå Bzîáé úà ñðBkä :òîL àz̈§©©¥¤§¦§§¨§¨¨¨¨§¦¥
íéëøcä ìëå ,äfîe äfî àöz ¯ úéðBìéà Bæ úàöîðå§¦§¥©§¦¥¥¦¤¦¤§¨©§¨¦
?ãáòéîì dì äåä éàî àîéð ?éànàå .da elàä̈¥¨§©©¥¨©£¨¨§¤¡©
úBéøò ìk ,òîL àz :ééaà øîà .éðezîàì dì éòaéà¦¨¥¨§©§¥¨©©©¥¨§©¨£¨
eàöîðå ,eàOéðå úBøö eëìä ,ïäéúBøö úBøèBt eøîàL¤¨§§¨¥¤¨§¨§¦§§¦§§
elàä íéëøcä ìëå äfîe äfî àöz ¯ úéðBìéà elà¥©§¦¥¥¦¤¦¤§¨©§¨¦¨¥
dì éòaéà ?ãáòéîì dì äåä éàî àîéð ?éànàå .dä§©©¥¨©£¨¨§¤¡©¦¨¥¨
Léàì èb øôBñ áúk :òîL àz ,àáø øîà .éðezîàì§©§¥¨©¨¨¨§©¨©¥¥¨¦
,Léàì øáBLå äMàì èb ïúðå äòèå ,äMàì øáBLå§¥¨¦¨§¨¨§¨©¥¨¦¨§¥¨¦
àöBé èbä éøä ïîæ øçàìe ,äæì äæå äæì äæ eðúðå§¨§¤¨¤§¤¨¤§©©§©£¥©¥¥
àöz ¯ äMàä éãé úçzî øáBLå ,Léàä éãé úçzî¦©©§¥¨¦§¥¦©©§¥¨¦¨¥¥
éàî àîéð ?éànàå .da elàä íéëøcä ìëå äfîe äfî¦¤¦¤§¨©§¨¦¨¥¨§©©¥¨©
øîà .àhéâì ééeø÷àì dì éòaéà ?ãáòéîì dì äåä£¨¨§¤¡©¦¨¥¨§©§¥§¦¨£©
Bøéò íL ,dîLe BîL äpéL :òîL àz ,éLà áø©©¦¨§©¦¨§§¨¥¦
elàä íéëøcä ìëå äfîe äfî àöz ¯ døéò íLå§¥¦¨¥¥¦¤¦¤§¨©§¨¦¨¥
éòaéà ?ãáòéîì dì äåä éàî àîéð ?éànàå .dä§©©¥¨©£¨¨§¤¡©¦¨¥
dñðk :òîL àz ,àðéáø øîà .àhéâì ééeø÷àì dì̈§©§¥§¦¨¨©¨¦¨¨§©§¨¨
ééeø÷àì dì éòaéà .'åë äfîe äfî àöz ¯ çø÷ èâa§¥¥¥©¥¥¦¤¦¤¦¨¥¨§©§¥
äåä éàîa àãáeò ãáòéîì øáñ àtt áø .àhéâì§¦¨©©¨¨©§¤¡©§¨§©£¨

áøc déøa àðeä áø déì øîà ,ãáòéîì dìòLBäé ¨§¤¡©£©¥©¨§¥§©§ª©
åàìå :déì øîà !àúééðúî éðä ìk àéðúäå :àtt áøì§©©¨§¨©§¨¨¨¥©§¦¨¨£©¥§¨
.÷ñôe ?CBîñéìå e÷éì ééepéMàå :déì øîà ?eäðépL©¦§£©¥§©¦¥¥§¦§¨©
éä .ïðéLééç àì àì÷ìe :éLà áø øîà̈©©©¦§¨¨¨¨§¦©¥
àä ¯ ïéàeOð øúác àì÷ àîéìéà ?àì÷̈¨¦¥¨¨¨§¨©¦¦¨
:éLà áø øîàc ,àðîéæ àãç éLà áø døîà£¨¨©©¦£¨¦§¨§¨©©©¦
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יבמות. פרק עשירי - האשה רבה דף צא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc zenai(ipy meil)

:`ziixadn zyy ax zii`xl ztqep digc d`ian `xnbdàðéáø©¦¨
,øîàcg` cr it lr z`yipd dy`y dcen oerny iax zn`a ¨©

oecfk oz`xeda minkg eyry `ziixaa xn`y dne ,hb dkixv
,hb dkixv dpi` cg` cr it lr z`yipdy rnyne ,dy`a yi`

wxy oeik ,di`x ef oi`ïéðòìaeig,éðz÷ ïaø÷,oerny iax xn` jke §¦§©¨§¨¨¨¥
,ïúàøBäa ïéc úéa eNò,cg` cr it lr z`yipd z`Léà ïBãæk ¨¥¦§¨¨¨¦§¦

àéúî àìå ,äMàad`ian dpi`e -,ïaø÷oaxw mi`ian oi`y myk §¦¨§Ÿ©§¨¨§¨
z`yipd la` ,cifnd lríéãò ét ìòde`yräMàa Léà úââLk ©¦¥¦§¦§©¦§¦¨

,ïaø÷ àéúîecg` cr it lr z`yipdy oerny iax xn` `l j` ©§¨¨§¨
.hb dkixvnd `ziixad z` ezenk cinrdl ozipe ,hb dkixv dpi`
dpey`xd `ziixady epxaq `xnbd ly zeigcd lka dzr cr
cg` cra z`yipdy xaeq `edy epyxite ,oerny iaxk zxaeq
zhiya dxn`p `l `ziixady `xnbd zvxzn dzr .hb dkixv

:`xnbd zvxzn .oerny iaxàîéà úéòaéàåuxzz dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,jkàúéén÷ àälr z`yipy dpnn rnyny dpey`xd `ziixad - ¨©©§¨

zrck ,hb dkixv cg` cr it,àéä ïðaøxaeq oerny iax zn`ae ©¨¨¦
ax wiicy enke ,hb dkixv dpi` cg` cr it lr z`yipa mby
`weecy `ziixadn gikedl oi` j` ,dipyd `ziixadn zyy
ipy it lr z`yipd eli`e ,hb dkixv cg` cr it lr z`yipd

` `linne ,hb dkixv dpi` micr,dlra lr dxeqéëä õéøúå- §¨¥¨¥
oi` dxezay zeixrd lk ,`ziixad oeyl z` uxzp jk `l`

,hb epnid zekixv,Léà úLàî õeçipy it lr z`yipd epiide ¥¥¤¦
,micreinn,ïéc úéa ét ìò úqépL,cg` cra z`yipd epiide ¤¦¥©¦¥¦

ipydn hb dkixvy oeike ,hb zekixv odizyy `ziixaa x`eane
wx zwqer dpi` `ziixady `vnpe ,oey`xd lr zxq`p `id ixd
s`e ,micr ipy it lr z`yipa mb `l` ,cg` cr it lr z`yipa
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רלו
miwxt dyelya` cenr av sc ± iriax wxtzenai

ïéàåùð øúáã àì÷ ìë.dpef e` dyexb lew dilr `vi jk xg`e ,dy` `ypy odk oebk Ð

äì ïðéøùå ïéã úéáì éàúàã ïåéëli`ed Ðdkxvededxizdl oic zial `al`nl` Ð

ded igaopiwtqn`w ,inc dry dze`n lewd `viy ink jklde ,oi`eyp mcew dil

.ol rnynäò÷ùù ïéã úéá åøåääîç.dk`ln zeyrl exizde ,zaya Ðäàøåä åæ ïéà
dilr jenql Ð.mdit lr dyry cigi xehtle

mdit lr xeav eyr m` e`xt oi`ian oi` Ð

e` dayk cg` lk `l` ,xac mlrd x`yk

,zerh `l` ,xac mlrd df oi`y .dxiry

ilekl `dc .`a `ly xac mlera `ay mixeaqk

inp `kde .i`ed zerhc `zyd `ilb `nlr

zny mixeaqk ,`id zerh oizipznc`a dpde Ð

`l` ,mi`ex lkde ,dlracr`.jenqòãú
àéä äàøåäã`id oic zia z`xed ici lr Ð

,zqip`le ,`ilz ediilre.cr`lka `dc

,onidn `kde ,onidn `l cg` cr dxezd

ezpin`d `l dxezcopicare ,edepin`d mde Ð

.ediinet`àéä äàøåäã íåùî åàì àîòè éàî
exedyke Ðmlri`c ,xzen daiwd algy

ediizrc` inp `kde .ediizrc` jenqe ,ediipin

.`aqpine `wiic dy` lk :ixn`c ,jenqc `ed

`wiic `l `dc ,oz`xeda erhc `vnpe

.`aqpi`eàîòè åæç.wdaen mrh Ðøãä éëå
àøéúéäì éøîàin ,wdaen epi`y mrha Ð

eda oigibyn?éøú åúàäåøñàåmrh ixd Ð

.xexaãò àúà øãä éëeiykr :xn`e cg` Ð

zn.dl opixy Ðíåùî åàì àîòè éàîÐ

`nw cr :opixn`c,oiirh`.onidn d`xza i`de

oizrc`c ,`id d`xed `ziinw i`cikn ,iknq

opixe` `lc elld mipyd ici lr `nrh opifg

xcdinl opivn ikid ,xityoizrcl`ziinw?
øää úà ïéãä áå÷ézqipa Ð`l oic zia it lr

`l` ,`xhtne `ed oic zia it lr opixn`

`zerh :opixn`e ,mixacd wner xg` oikled

cr`c ,`ed,jenq.dpiny z`hg `iazeïë íà
'åë áå÷é éàî`l i`c rnyn ,ikd ipzcn Ð

xity da oipiirn.dl xht ded `hdix metl Ð

ïäëì äðîìà ïëù ìë.deixy `l ikdlc Ðìò
äàéáå äàéá ìëze`ia xfrl` iax xaqw Ð

.(`,eh) zezixk zkqna `nrhe .zewlgnïáø÷
ìëä ìò ãçà,miizpia dl rcep `le li`ed Ð

.cg` mlrda alg izif ipy lke`k dl `iede

äðùîêðá úî êë øçàådwwfed `le Ð

.weyl z`ype ,meaiilïåøçàå ïåùàøyxtn Ð

.`xnbaøæîîxn`c ,`nwezin `aiwr iaxke Ð

.oie`l iaiign xfnn yi :(`,hn zenai)äéä íéé÷
.zqipyk Ðïåùàøä ãìåäepcera dl didy Ð

.igàøîâäîáéî øæîî ïéàweyl z`ypy Ð

li`ed ,dvilg `la.e`la `l` dilr dzile

àðú éàä.dnain xfnn oi` mixne` minkge Ð

cledy oie`l iaiig yic edl `xiaq `nl`

iac `pz ,odn xfnn`ki`c ,`id `aiwr iax

zenai) "ulegd" wxta `pziaxc `ail` (`,hn

,x`yc oie`l iaiign xfnn yi :xn`c ,`aiwr

,dcedi iaxl eia` zqep` oebk ,daxew zngnc

czenai) "oi`yep" wxta ,e`la dlr i`w :xn`

`l"a dlr i`wc ,ezvelg z` `yep oebke ,(`,fv

mixac) "dpai`axewc e`le (dk.xfnn ied ,`ed

éãéøâ ïéåàì éáééçîdnece weyl dnai oebk Ð
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lkac (`,`t) oihiba opixn` `icdac ,ok xnel xyti` i`c :wgvi epiax xne`e .(a,ck) lirlc
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.lirl yxitck ,lirlc lkexc `idde .opiyiig

åøîàåcled 'ek jpa zn xcde jilra zn dl

xfnn oexg`de oey`xdepiax xn` Ð
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dlgzn m` ,weyd on eze`n `ira `l inp hbe

m` lral zxzen dzidy enk ,micr ipya z`yp

.miiw did
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`le z`yipy `vnpe ,xxaz dy`dy jk lr eknq md ixdy
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ïéàåùð øúáã àì÷ ìë.dpef e` dyexb lew dilr `vi jk xg`e ,dy` `ypy odk oebk Ð

äì ïðéøùå ïéã úéáì éàúàã ïåéëli`ed Ðdkxvededxizdl oic zial `al`nl` Ð

ded igaopiwtqn`w ,inc dry dze`n lewd `viy ink jklde ,oi`eyp mcew dil

.ol rnynäò÷ùù ïéã úéá åøåääîç.dk`ln zeyrl exizde ,zaya Ðäàøåä åæ ïéà
dilr jenql Ð.mdit lr dyry cigi xehtle

mdit lr xeav eyr m` e`xt oi`ian oi` Ð

e` dayk cg` lk `l` ,xac mlrd x`yk

,zerh `l` ,xac mlrd df oi`y .dxiry

ilekl `dc .`a `ly xac mlera `ay mixeaqk

inp `kde .i`ed zerhc `zyd `ilb `nlr

zny mixeaqk ,`id zerh oizipznc`a dpde Ð

`l` ,mi`ex lkde ,dlracr`.jenqòãú
àéä äàøåäã`id oic zia z`xed ici lr Ð

,zqip`le ,`ilz ediilre.cr`lka `dc

,onidn `kde ,onidn `l cg` cr dxezd

ezpin`d `l dxezcopicare ,edepin`d mde Ð

.ediinet`àéä äàøåäã íåùî åàì àîòè éàî
exedyke Ðmlri`c ,xzen daiwd algy

ediizrc` inp `kde .ediizrc` jenqe ,ediipin

.`aqpine `wiic dy` lk :ixn`c ,jenqc `ed

`wiic `l `dc ,oz`xeda erhc `vnpe

.`aqpi`eàîòè åæç.wdaen mrh Ðøãä éëå
àøéúéäì éøîàin ,wdaen epi`y mrha Ð

eda oigibyn?éøú åúàäåøñàåmrh ixd Ð

.xexaãò àúà øãä éëeiykr :xn`e cg` Ð

zn.dl opixy Ðíåùî åàì àîòè éàîÐ

`nw cr :opixn`c,oiirh`.onidn d`xza i`de

oizrc`c ,`id d`xed `ziinw i`cikn ,iknq

opixe` `lc elld mipyd ici lr `nrh opifg

xcdinl opivn ikid ,xityoizrcl`ziinw?
øää úà ïéãä áå÷ézqipa Ð`l oic zia it lr

`l` ,`xhtne `ed oic zia it lr opixn`

`zerh :opixn`e ,mixacd wner xg` oikled

cr`c ,`ed,jenq.dpiny z`hg `iazeïë íà
'åë áå÷é éàî`l i`c rnyn ,ikd ipzcn Ð

xity da oipiirn.dl xht ded `hdix metl Ð

ïäëì äðîìà ïëù ìë.deixy `l ikdlc Ðìò
äàéáå äàéá ìëze`ia xfrl` iax xaqw Ð

.(`,eh) zezixk zkqna `nrhe .zewlgnïáø÷
ìëä ìò ãçà,miizpia dl rcep `le li`ed Ð

.cg` mlrda alg izif ipy lke`k dl `iede

äðùîêðá úî êë øçàådwwfed `le Ð

.weyl z`ype ,meaiilïåøçàå ïåùàøyxtn Ð

.`xnbaøæîîxn`c ,`nwezin `aiwr iaxke Ð

.oie`l iaiign xfnn yi :(`,hn zenai)äéä íéé÷
.zqipyk Ðïåùàøä ãìåäepcera dl didy Ð

.igàøîâäîáéî øæîî ïéàweyl z`ypy Ð

li`ed ,dvilg `la.e`la `l` dilr dzile

àðú éàä.dnain xfnn oi` mixne` minkge Ð

cledy oie`l iaiig yic edl `xiaq `nl`

iac `pz ,odn xfnn`ki`c ,`id `aiwr iax

zenai) "ulegd" wxta `pziaxc `ail` (`,hn

,x`yc oie`l iaiign xfnn yi :xn`c ,`aiwr

,dcedi iaxl eia` zqep` oebk ,daxew zngnc

czenai) "oi`yep" wxta ,e`la dlr i`w :xn`

`l"a dlr i`wc ,ezvelg z` `yep oebke ,(`,fv

mixac) "dpai`axewc e`le (dk.xfnn ied ,`ed

éãéøâ ïéåàì éáééçîdnece weyl dnai oebk Ð
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:ax zhiyl ezgked zigcp `linne ,dpynaLé÷ì Léø déì øîà£©¥¥¨¦
,opgei iaxläaø àøáb Cñl÷c åàì éài`pi iax jgaiyy `lel - ¦¨§©§¨©§¨©¨

,dpyna jyexita ,lecb mc` `edyàðà Cì àðéîà äåäiziid - £¨£¦¨¨£¨
y jl yxtnïéúéðúî,dnaia miqtez oiyeciw oi`y da x`eany ©§¦¦

`l` ,dnaia miqtez oiyeciw oi`y ,ax ly epic meyn mrhd oi`
zhiykøîàc ,àéä àáé÷ò éaøya ïéñôBz ïéLecé÷ ïéàlkéáééç ©¦£¦¨¦§¨©¥¦¦§¦§©§¥

,ïéåàìoi` ,e`l xeqi`a weyl `ypdl dxeq` dnaiy oeike ¨¦
dnai iabl l`enye ax ly mzwelgn eli`e ,da miqtez oiyeciw

.oie`l iaiig x`ya miqtez oiyeciwy ,minkg zrca `id weyl
:yiwl yix ixac lr `xnbd ddnzéàåk dpyndàáé÷ò éaø,`id §¦©¦£¦¨

ixdy ,dyw ok m`ékxy`k -dì øîàil iycwzd dnailøçàì ¦¨©¨§©©
éì õBìçiLéîáé CéLecé÷ da éñtúéì ,Cxg`l oiyeciwd elegi - ¤©§¦§¨¦¦§§¥¨¦¥

,dzr dycwl ecia oi`y s` ,dvilgddéì ïðéòîL àäcixdy - §¨©§¦©¥
eprnyøîàc àáé÷ò éaøìyïðúc ,íìBòì àa àlL øác äð÷î íãà §©¦£¦¨§¨©¨¨©§¤¨¨¤Ÿ¨¨¨¦§©
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miwxt dyelyaa cenr av sc ± iriax wxtzenai
åðéúåéðòá,epzrc zeipr jezn Ð.`xwnd yexit mircei ep` oi`yàúàã àåä åàìì éà

,oie`l iaiig x`yk `id ixd Ðiqtze.oiyecw daïäë äîáé äéä íàweyl z`yip efe Ð

:l`eny xn`e ."jpa zn jk xg`e ,jilra zn" :dl exn`y micr ipya e` ,cg` cra

`hib dl aidic oeike ,hb `ira.dyexb meyn ,odk `edy ,maid lr `lqtin Ðäì õìåç
,mai Ð.dlral `ixyeåì äøúåäå.mail Ð

äá ùé ïéàåùðÐjzrc `wlqwhb oiprlÐ

xg`e jilra zn" :dl exn`y ,xfl zqip m`c

"jpa jk.hb dkixv Ðúåðæá,zepfk iedc Ð

`xqzine,mai`xn`c iy` axe `pepnd axk

el dxzede hb ipy dl ozep lirldil zil Ð

.`pepnd axcàø÷éòî øîàãëda yi oi`eyp Ð

iyecwc meyn e`le .hb oiprlmeyn `l` ,edpip

dy`a inp xninl iz` ,hb `la dl zrwtn i`c

oic zia it lr zqipe mid zpicnl dlra jldy

cg` cradycwzp la` .hb `la `vz Ð`l Ð

dycwzpy dteb yi` zy` `dc ,`hib `ira

cg` cra oic zia it lr,hb `la `vz Ð

hb oexg`d dl ozpy it lr s` :opzck`l Ð

.dpedkd on dlqt'åë åøîâå åðîð:opiyxcc Ð

"didz `l".died da `dz `l Ðúùãå÷î äðéà
iyecw da iqtz `l `zydc oeik Ðdinwl Ð

`a `ly xac dpwn mc` oi`c ,iqtz `l inp

.mlerlàúéðâøî úçëùî éîixn`c e`l i` Ð

`lc meyn `nrhc jizrc` wiqn zied `l jl

dpwn oi`c `l` ,`ed `zyd iyecw da iqtz

zeyrl ecia yi elit`e ,mlerl `a `ly xac

.eiykrùé÷ì ùéø äéì øîà.opgei iaxl Ð
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axl riiqne ,epif oicd `ede e`yip `nlc e` ,mid zpicnl dlra jldy dy`a `tlginc

,mail dxeq` i`ce `d `aiwr iaxlc ,opaxk `iz` dpyn `iddc xninl ira ok m` .`pepnd

dpyn `iddae .(a,gi) "`ian did" wxta dheqa gkenck ,`pepnd axc dil zilc o`n elit`

ied mzdc :wgvi epiax xne`e .dnain opaxl xfnn ied `nl` ,da el`d mikxcd lk :ipzw

jldy dy`a `tlginc meyn opaxcn xfnn

xfnn iedc dil rnyn oizipzn la` ,dlra

jilra zn dl exn` :`tiq ipzwcn ,`ziixe`cn

xfnn `yix i`e .xfnn epi` oexg`de 'ek z`ype

opaxcnikid ikc ?xfnn epi` i`n` oexg`d Ð

lra iab deqpwc,lrea iabl dl iqpw inp ikd Ð

,da xeq` dyxib e` dlra zny xg` elit`c

jkle ,micra z`ypa ixiin i`e .epnn xfnn clede

deqpw `l?dnai iabl eqpw dnl `yixa ok m` Ð

dnain xfnn ied inp opaxlc oeik :zeywdl oi`e

:(a,eh) `nw wxt seq lirl xn`w ikid ,opaxcn

,milecb mipdk mdy mkl ip` cirn zexv ipa

mzdc ,weyl dnai ipa eidy i`ny zial elit`

oi`e ,oic zia z`xeda `l` zerha z`yp `ly

llk z`vl zcner`tlginc `nrh jiiy `lc Ð

zcnery ,zerha z`ypa `wec `l` dy`a

iaxk oihibc `iddl iwen inlyexiae ,z`vl

iz` inlyexic :wgvi epiax xn`e .`aiwr

dnai :xn`c ,jenqac lcib axc `nw `pyilk

dl ixq` `l inp oi`eypc .da oi` oi`eype oiyecw

zepfa cifnac oeike .`pepnd axc dil zilc ,mai`

`xqzin `l`kile .exfb `l inp bbey i`eypa Ð

xifgn `vnp ,df `ype df ulg exn`i `ny xfbnl

ezvelgikdl opiyiig `l dy`a elit` `dc Ð

xefgl zxzen dycwzpa `dc ,qpw meyn `l`

`le .dl opiqpw `lc meyn ikdl opiyiig `le ,el

jldy dy`a `tlginc `pyil i`dl inp opiyiig

`idd jgxk lr `pyil i`dle .mid zpicnl dlra

xn`c `de .`aiwr iaxk (a,t oihib) "wxefd"c

edn dnaia cg` crc `ibeqa (`,cv) onwlÐ

li`ed jzrc `wlqc ,jixhvi` `aiwr iaxl

opiyiig dnain xfnn yi `aiwr iax xn`e

`lewlw `kil opaxlc rnyn (`wiice) .`lewlwl

zerh zrenya weyl z`ypaaxc meyn e`l Ð

`idd jgxk lr .`tlginc meyn e`le ,`pepnd

`l` ,oihibc cenlzdc `nzqk `iz` `l `ibeq

dil `ngxcn ith dil `ipqc `edd dlibxc oeik edl `hiyt :inp i` .inlyexike ,lcib axc `nw `pyilkopiyiig `nlrac ab lr s` ,`ziixe`c `lewlw` `l` opiyiig `lc `xaq Ð

ipyil ixzk wgvi epiaxl d`xpe ,opiyiig `l opaxc `lewlw`c opireny`l dil jixhvi` `l i` dniz oi` ,jkld .opiyiig `l `ziixe`c `lewlwl elit`c wiqn `dc ,rcz .opaxc `lewlw`

(a,gi) dheqa opixn`ck ,`pepnd axcl `zilc ab lr s` (a,t) oihibc `ibeqk opaxl xfnn cledc ,lcib axc i`xzaxnel `vnz m` elit`e .opaxcn xfnn ied `tlgnc mrhn mewn lkn Ð

xfnn ied `l opaxlc ,inlyexike ,lcib axc `nw `pyilk `zkldcinlyexia yi oke .opaxl elit`e ,`vz mipa dnk dl yi elit`c qtl` axe l`ppg epiax wqt oke .`vz mewn lkn Ð

z`vl la` ,dnain xfnn oi` :mixne` minkg la` ,`aiwr iaxk oihibc oizipzn iwenczekldk `lce .da xac xyr dylye ,dfne dfn `vz mzd xn`w `dc ,ixii` mipa dl yiyae .`vz Ð

oia iwlgnc zelecb.zelecb zekld oeyl lk onwl mda aezky mixtq yie .mipa dl oi`l mipa dl yi

øîàdnaia oiqtez oiyecw oi`y oipn axied `aiwr iaxle (`,dn zenai) "ulegd"a l`xyi za lr `ad care ixkp xiykncn ,axl dil `xiaq opaxkc ,`aiwr iaxc opaxl elit` Ð

'ek ef `id epizpyn `l iax :opgei iax dil xn` ,dnaia oiqtez oiyecw oi`y exnbe epnp i`pi iax xn`c oizrnya inp onwle (a,dr oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta opixn`ck ,xfnn

xfnn `edy dn ielz ikdac rnyn ,oie`l iaiiga oiqtez oiyecw oi` xn`c `aiwr iax ixac ef :lirl ipzwc `de .opaxc `ail` elit` xn` edi`c llkn ,`id `aiwr iax ipn `d :igce Ð

dnaia."ulegd" seqa izyxit Ðéà`z`c `ed e`ll.(my) izyxit lirle .`z`c `ed inp iqtz `lc oiyecwl i` ,`z`c `ed `cixb e`ll i` :mz epiax yxit Ð

ïúåðdxzede hb ipy dlineaiil ira `l i` la` ,ipyl `xiq`c `ed ineaiil mai irac `kid `wece .z`yip `le dycwzpy ixii`c mz epiax xne` Ð,dl uleg Ði`dl dil `ixye

el xefgl zxzenc ikid ike .`xeqi` dcarc zqipyk `wec `l` .yi` zy`a elit` opiqpw `l oiyecwac ,dyciwy`kd oky lke .yxib e` lrad zn m` ,ycwnl inp zxzen Ð

xebzi` ixebzi` `kd jixtc `de .maid zvilg xg` ycwnl dxizde ,dycwzpe ,mai dl didy drci `ly dy`a dyrnl dkld mz epiax dxed oke .ycwnl `ixyc dnaiameyn epiid Ð

uleg did ezrcn m` la` .xebzi` ixebzi` jixt ikd meyne .dycw `l eli` maiin did epevxay it lr s` ,eze` oiteky ,egxk lra uleg rnync .dlral `ixye mai dl uleg xn`wc

hb `irac opireny`lc ?hb ipy ozep xn`wc ol rnyn `w i`n inp `zyde :xn`z m`e .opireny`l iy` axl dil jixhvi` `l `de ,xebzi` ixebzi` df oi`e ,el zxzen dzid Ð`l Ð

uelgl maid dvx elit` ,z`yp m` la` .xkyp `heg didi `ly ick ,hb ozil eze` oiteky ol rnyn `wc :mz epiax xne`e !l`enyk `zkld `icda xnin` wqt xakc ,jixhvi`dxeq` Ð

elit` dfne dfn `vz weyl dnaia ipzw (`,t oihib) "wxefd"c oizipzne .miiwn dfe uleg df opixn` `le .`vz dvilg `la z`ypy dnaic inlyexia wiqnck .dfne dfn `vze ,dlral

igiky `l cifn i`eypc meyn ,epifa dil opiqpw `lc ikid ik ,diqpwinle xfbnl jiiy `l cifna d`ypyka xnel dvxz m` elit`e .ith dl opiqpwc ,cifn i`eypa oky lke ,zerh i`eypa

zepf enkixii`c rnyn qxhpewd yexit jezne .ixii` cifnac zvw rnyn xkyp `heg epivn edine .ikda `xnbd ixii` `lc ,cifn i`eypa `zlin jd inwe`l xazqin `l mewn lkn Ð

dycwzp elit`c zelecb zekldk wqt l`ppg epiaxe .`pepnd axc dil zil `kdc iy` axc jenqa yxitc ,zqipa.xwir wgvi epiaxl d`xp mz epiax ixacke .ycwnd on `vz Ð
oi`
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc zenai(iyily meil)

øîàpL ,äîáéa ïéñôBz ïéLec÷ ïéàL ïépî ,áø øîàmeai zyxta ¨©©¦©¦¤¥¦¦§¦¦¨¨¤¤¡©
(d dk mixac),'øæ Léàì äöeçä únä úLà äéäú àì'cenll yie Ÿ¦§¤¥¤©¥©¨§¦¨

y ,'didz `l' oeyldnàäú àìøæì äéåä daziied da legz `l - Ÿ¦§¤Ÿ§¥¨£¨¨§¨
.dnai caln ,xg` mc`l oiyeciweðéúeiðòa ,øîà ìàeîLeoeik - §¥¨©©£¦¥

ef oi`y okzie ,aezkd zernyn z` rixkdln zrca ep` miipry
wtqn okl ,weqtd zpeekäëéøö`idèb.ycwnd on §¦¨¥

:`xnbd zx`andéì à÷tñîwtq did -ìéàä ,ìàeîLdf oeyl - §©§¨¥¦§¥©
ly,'únä úLà äéäú àì',ezernyn dnàúàc àeä åàìì éà- Ÿ¦§¤¥¤©¥¦§¨©£¨

,xfl dnai i`eyipa dyrz `l xeqi` yiy xnel weqtd `a m`d
,oda miqtez oiyeciwy oie`l iaiig lkk `id ixdeéàcnll e` - ¦

àúàc àeä ïéLec÷ da éñôú àìc`ay ,ax ixacke ,weqtd `a - §Ÿ¨§¥¨¦¦©£¨
.weyl dnaia miqtez oiyeciw oi`y xnel weqtd

éëä ,éLà áøì ìçø øa éøî áø déì øîàjk -äëìä ,øîénà øîà £©¥©¨¦©¨¥§©©¦¨¦£©©¥©£¨¨
,ìàeîLc déúååk.wtqn hb dkixv xfl dycwzpy dnaiy §¨¥¦§¥

àzLä ,éLà áø øîà,dzr -déúååk àúëìä øîénà øîàc £©©©¦©§¨©£©©¥©¦§§¨§¨¥
,ìàeîLczecr it lr ,xf mc`l zerha d`yipy dnaiy `vnp ¦§¥

mcew dpa zny dl rcep jk xg`e ,dpal mcew dlra zny
dfn hbl dwewf `id wtqn ixd ,meail dwewf dzide dlral

j` ,mail znaiizne el d`yipydîáé äéä íà,zny dlra ig` - ¦¨¨§¨¨
,ïäkdpi`y exn`y micr ipy e` cg` cr it lr xfl d`yipe Ÿ¥

dnaiil leki epi` ,meail dwewf dzidy xxazde ,meail dwewf
,dyexba xeq` odk ixdy ,el z`yipy eze`n hb lawzy ixg`

`l` ,el z`yipy eze`n yxbzdl dkixv dpi` okledì õìBç¥¨
,maiddéì àéøLå.d`ypy df mr xecl zxzen `ide - §©§¨¥

dze` `yepdy `vnp ,ok m` :iy` ax ixac lr `xnbd ddnz
,eilr dxeq` dzidy onfa dxiaraøâzéà éøeâzéàxkzUp - ¦§¥¦§©

e ,el zxzen zx`yp `idy giexde,økNð àèBç eðéöî ïk íàm`y ¦¥¨¦¥¦§¨
,odkl zxzen dpnl` ixdy ,znaiizn dzid ,dze` `yep did `l
dniiwl lkei dl uelgiy ixg`e ,maid lr dlqt d`ypy dzre

.ezy`k
:xg` ote`a iy` ax ixac z` `xnbd zx`an ef `iyew zngn

àlà,iy` ax xn` jkìàøNé dîáé äéä íàdnaiil `ed lekie ¤¨¦¨¨§¨¨¦§¨¥
,dyexb `idyk elit`éðL dì ïúBðel z`yipy eze` -äøzeäå ,èb ¥¨¥¦¥§§¨

Bì.mail
:dze` zyxtne ,dnai oipra ax ly `xnin d`ian `xnbdøîà̈©

,da ïéà ïéLec÷ ,äîáé ,áø øîà ,óñBé øa àéiç áø øîà ,ìcéb áø©¦©¨©©¦¨©¥¨©©§¨¨¦¦¥¨
.da Lé ïéàeOðdycwzdy dnaiy `id ax zpeeky `xnbd dpiade ¦¦¥¨

epnn dkixv dpi` ,meaiin dxeht `idy dl exn`y zngn xfl
miqtez oiyeciw oi`y oeik ,hb.hb dkixv el d`yip m` j` ,da

:`xnbd ddnzïéà ïéLec÷ éàmiqtezéîð ïéàeOð ,da[ok mb-]ïéà ¦¦¦¥¨¦¦©¥¥
,dad`ian .hb dkixvn dpi`y ,zepf z`iak `l` da ez`ia oi`e ¨

:xg` ote`a ax ixac z` `xnbdàîéàixac z` x`al yi jk - ¥¨
,ax,da ïéà ïéàeOðå ïéLec÷m` s`e ,da miqtez oiyeciw oi`y itl ¦¦§¦¦¥¨

.hb dkixv dpi` d`yip
:ax ixac z` sqep ote`a zayiin `xnbdàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨

oiyeciwy xnel ax zpeek zn`ay ,ax ixac z` jk x`az dvxz
e ,da yi oi`eyipe da oi`,da Lé ïéàeOð éàîdkixvy oiprl df oi` ©¦¦¥¨

`l` ,hb,úeðæaz`ial ef d`ia zaygp dilr `ae d`yipy oeiky ¦§
e ,maid lr dze` zxqe`e zepf,àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøãk¦§©©§¨§¨©©©§¨

íáé úøîBLmeail dwewfd dy` -,dîáéì äøeñà ,äúpéfLoick ¤¤¨¨¤¦§¨£¨¦¨¨
.eilr zxq`py dlra zgz dzpify yi` zy`

:iyily ote`a ax ixac z` zx`an `xnbda éàåíìBòì ,àîéà úéò §¦¨¥¥¨§¨
md ax ixacàøwéòî ïøîàãkdi`eyipy ,dligzn epx`iay itk - ¦§©§¨¥¦¨¨

ax ixac `l` ,`pepnd ax ixack `lye ,maid lr dexq` `l xfl
y ,xfdn hb oiprl exn`p,da ïéà ïéLec÷xfl dycwzd wx m`e ¦¦¥¨

yi` zy` elit` ixdy ,mail dxizdl ick hb epnn dkixv dpi`
,hb epnn dkixv dpi` dlra zny cg` cr it lr xfl dycwzdy

j`,da Lé ïéàeOðs`e ,epnn hb `id dkixv xfl d`yip m`y ¦¦¥¨
yi ,da miqtez oiyeciw oi` ixdy ,el d`eyp dpi` zn`d itly

meyn xefblàôlçéîcz` silgdle zerhl mc` ipa miieyr - §¦©§¨
dpicaoic,íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàcr it lr d`yipe §¦¨¤¨©©£¨¦§¦©©¨

ick ipyd on mb hb dkixvy minkg epwizy ,lrad zny cirdy
`id ixde oick d`yp ipyde dyxib oey`xdy xnel erhi `ly
dfn hb dkixv dnai s`y epwiz ok zngne ,hb `la epnn z`vei

.diyeciw elg `ly s` ,el d`yipy
da miqtez m`d ,weyl dnai oipra dkldd z` zx`an `xnbd

:oiyeciwäøeáça ,éàpé éaø øîàdaiyid ipa zxeaga -eøîâå eðîð ¨©©¦©©©£¨¦§§¨§
mda exfge mihrend elhae axk mixne`d eaxe ,oipnl ecnr -

y ,eixack zexedl,äîáéa ïéñôBz ïéLec÷ ïéà`l' aezkdy meyn ¥¦¦§¦¦¨¨Ÿ
.oiyeciw ziied da legz `ly ,yxtzn 'dvEgd zOd zW` didz¦§¤¥¤©¥©¨

ïðçBé éaø déì øîà,i`pi iaxlBæ àéä eðúðLî àì ,éaøoic m`d - ¨©¥©¦¨¨©¦Ÿ¦§¨¥¦
,ea oecl jxev oi` ok m`e ,dpynd on rxken epi` dfïðúc¦§©

oiyeciwaaq)(.ieb ,äMàì øîBàäzil`xyiéì úLce÷î zà éøä ¨¥§¦¨£¥©§§¤¤¦
,øéibúàL øçàìil zycewn z` ixd diebl xn`y l`xyi e`øçàì §©©¤¤§©¥§©©

,éøéibúzLycwnd ,[dzr milg eiyeciw oi`y] iprpk care ¤¦§©§¦
zil`xyi,øøçzLàL øçàìdgty ycwnd l`xyieøçàì §©©¤¤§©§¥§©©

,éøøçzLzLil iycwzd yi` zy`l xne`d okeúeîiL øçàì ¤¦§©§§¦§©©¤¨
éìòa,C[zxka eilr dxeq`d] ezy` zeg`l xn`y l`xyie ©§¦

il iycwzdéúBçà úeîzL øçàìC,il zxzen iidzeBàxf mc` §©©¤¨£¦
il iycwzd meail dwewfd dy`l xn`yéì õBìçiL øçàìéîáé C,C §©©¤©§¦§¨¦

y `ed oicd elld mipte`d lka,úLce÷î dðéàdryay oeik ¥¨§¤¤
`ly xac dpewk df ixde ,legl miie`x oiyeciwd eid `l yciwy
gken ,dnaid z` el` llka dpynd dzpny oeike .mlerl `a
diyeciw eid ok `l m`y ,weyl dnaia miqtez oiyeciw oi`y

.onf xg`l oiyeciwd elegiy dpzne dy` ycwn lkk ,milg
déì øîàlyn jxc i`pi ax,àtñç Cì éàìãc åàì éà`lel - £©¥¦¨¦§©¨©§¨

,eizgz gpend z` dqiky qxgd z` jl izdabdyzçkLî éî- ¦©§©©§
d z` `ven ziid ikeàúéðbøîzgpen dzidy zilbxn -déúez- ©§¨¦¨¥

miqtez oiyeciw oi`y ,df oic jl izxn`y `l m`y epiide ,eizgz
z` yxtl xyt` did `l` ,dpyndn z`f cnel ziid `l ,dnaia
oeik mewn lkn ,dzr dycwl eciay s`y ,xg` ote`a dpynd
`a `ly xac edfy ,dvilgd xg`l oiyeciwd elegiy xn`y

.milg oiyeciwd oi` ,mlerl
opgei iax ly eyexitl yiwl yix ziigc z` d`ian `xnbd

:ax zhiyl ezgked zigcp `linne ,dpynaLé÷ì Léø déì øîà£©¥¥¨¦
,opgei iaxläaø àøáb Cñl÷c åàì éài`pi iax jgaiyy `lel - ¦¨§©§¨©§¨©¨

,dpyna jyexita ,lecb mc` `edyàðà Cì àðéîà äåäiziid - £¨£¦¨¨£¨
y jl yxtnïéúéðúî,dnaia miqtez oiyeciw oi`y da x`eany ©§¦¦

`l` ,dnaia miqtez oiyeciw oi`y ,ax ly epic meyn mrhd oi`
zhiykøîàc ,àéä àáé÷ò éaøya ïéñôBz ïéLecé÷ ïéàlkéáééç ©¦£¦¨¦§¨©¥¦¦§¦§©§¥

,ïéåàìoi` ,e`l xeqi`a weyl `ypdl dxeq` dnaiy oeike ¨¦
dnai iabl l`enye ax ly mzwelgn eli`e ,da miqtez oiyeciw

.oie`l iaiig x`ya miqtez oiyeciwy ,minkg zrca `id weyl
:yiwl yix ixac lr `xnbd ddnzéàåk dpyndàáé÷ò éaø,`id §¦©¦£¦¨

ixdy ,dyw ok m`ékxy`k -dì øîàil iycwzd dnailøçàì ¦¨©¨§©©
éì õBìçiLéîáé CéLecé÷ da éñtúéì ,Cxg`l oiyeciwd elegi - ¤©§¦§¨¦¦§§¥¨¦¥

,dzr dycwl ecia oi`y s` ,dvilgddéì ïðéòîL àäcixdy - §¨©§¦©¥
eprnyøîàc àáé÷ò éaøìyïðúc ,íìBòì àa àlL øác äð÷î íãà §©¦£¦¨§¨©¨¨©§¤¨¨¤Ÿ¨¨¨¦§©
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שלא ליהנות מעולם הזה במלוא המובן, הוא רק הכנה טובה לעבודה.
היום יום יז סיוון



xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc zenai(iriax meil)

dlral dxn`y dy`éôì äNBò éðàL íðB÷Eeidi xcp xeqi`a ± ¨¤£¦¨§¦
,mdn jit dpdi `ly ici iyrnïéàlradéøöøôäì C,xcpd z` ¥¨¦§¨¥

dlral zcareyn dy`d ixdy ,llk lg epi` df xcpy oeik
oi` ixdy ,eilr mxqe`l dleki dpi`e ,ely dici dyrne dk`lnl
elit`y `nw `pz xaeqe .exiag lr ely epi`y xac xqe` mc`
deaiigy xeriydn xzei dk`ln dzyre dnvr z` dwgc m`
dxqe`l dleki dpi`e ,dlral ef dtcrd zkiiy ,zeyrl minkg

.eilràáé÷ò éaøe wlegøôé ,øîBàs`e ,ezy` xcp z` lrad ©¦£¦¨¥¨¥
yegl yi ,eilr mxqe`l dleki dpi`e lral mikiiy dici dyrny

éãòz ànLåéìò ódk`lnd xeriy lr siqez -Bì éeàøä ïî øúBé ¤¨©£¦¨¨¥¦¨¨
`aiwr iax xaeqe ,zeyrl minkg deaiigy xeriydn xzei -
dleki `ide ,dl zkiiy ef dtcrd ,dticrde dnvr dwgc m`y
dze`a lrad xq`i dl xti `l m`e ,mpewa dlra lr dxqe`l
zryay s`y ,`aiwr iax ixaca x`ean mipt lk lre .dtcrd
lr dxqe`l dy`d dleki mlera zniiw dtcrd dze` oi` dxcp
`a `ly xac dpwn mc`y xaeq `aiwr iaxy gkene ,dlra
mc` oi`y zxne`d oiyecwa dpyndy okzi `l ok m`e ,mlerl
,`aiwr iaxk zxaeq maid dl uelgiy xg`l dnai ycwl leki
mpi` dzry s` ,onf xg`l oiyecwd legl mikixv eixacl ixdy

.legl mileki
xaeq `aiwr iaxy mixcpa dpyndn di`x oi` :`xnbd zvxzn

c ,mlerl `a `ly xac yicwn mc`ydìò øîzéà àäixd - ¨¦§©£¨
,dpynd lr ef `xnin dxn`p,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§ª©

zwqer ef dpynad dy`úøîBàdlralíäéNBòì éãé eLc÷éinl - §¤¤¦§§¨©§¥¤
xac lr `ed ef oeyla mpewe ,`ed jexa yecwd `edy ,m`yry

,mlerl `ayàîìòa eäðúéà íéãéczeniiw onvr micid ixdy - §¨©¦¦©§§¨§¨
dlra z`pd z` xeq`l mpewd odilr lge ,dry dze`a mlera

odnxeriy eze` mpn`e .dicia dyrzy dn lka xq`p `linne ,
,dlra lr xq`p epi` zeyrl minkg deaiigy mici dyrn ly
dleki dpi`e ,xenb ceariy el zcareyn `id df iably oeik
zxq`p ,da zaiig dpi`y dtcrd dze` j` ,eilr z`f xeq`l
leki mc`y xaeq `aiwr iaxy ef dpynn di`x oi`y `vnpe .eilr
yiwl yix ixac lr `iyew oi`e ,mlerl `a `ly xac yicwdl
zxne`d ,oiyecwa dpynd z` `aiwr iax zhiya cinrdy

.zycewn dpi` uelgzy xg`l dnai ycwndy
axc dixa `ped ax lr zwlegd dhiy yiy d`ian `xnbd
`a `ly xac dpwn mc` oi` `aiwr iax zrcly xne`d ,ryedi

:`xnbd zxne` .mlerlàâéìtewleg ryedi axc dixa `ped axe ± §¦¨
eixac lr,÷çöé øa ïîçð áø øîàc ,÷çöé øa ïîçð áøcmze` lky §©©§¨©¦§¨§¨©©©§¨©¦§¨

eicinlz icinlze eicinlz md oldl e`aeiy mi`pze mi`xen`
,df oipra ezenk exaqe ,`aiwr iax lyéaøk áøå ,áøk àðeä áø©¨§©§©§©¦

éaøå ,øéàî éaøk éaøå ,éaøk àéiç éaøå ,àéiç éaøk éàpé éaøå ,éàpé©©§©¦©©§©¦¦¨§©¦¦¨§©¦§©¦§©¦¥¦§©¦
,àáé÷ò éaøk á÷òé ïa øæòéìà éaøå ,á÷òé ïa øæòéìà éaøk øéàî¥¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦£¦¨

øîàcy.íìBòì àa àlL øác äð÷î íãàiax xn`y dn df itle §¨©¨¨©§¤¨¨¤Ÿ¨¨¨
zngn ezy` xcp z` xtdl lrad jixvy mixcpa dpyna `aiwr
iyrn lr ycwd legi daeig itkn xzei dici dyrna sicrz m`y
mpi`y s`e ,mnvr dici dyrn z` dyicwd m` s` epiid ,dici

.mlerl `a `ly xac yicwn mc`y oeik ,dzr mlera
ax dpny minkg mze` lky epivn okid dzr zx`an `xnbd
zxxan .mlerl `a `ly xac dpwn mc`y mixaeq wgvi xa ongp

:`xnbdàðeä áøàéä éàî ,zx`an .ok xaeq `edy ep`vn okid - ©¨©¦
:`xnbdøîzéàc,yxcnd ziaa ef `xnin dxn`py -øëBnä §¦§©©¥

Bøáçì ì÷c úBøétz` `ived `l urd oiicryk ,minybd zenia ¥¤¤©£¥
,epica mi`xen` ewlgp ,eizexiteàa àlL ãò ,àðeä áø øîà̈©©¨©¤Ÿ¨

zexitd,íìBòìlwcd zexity onfd `edy oqip yceg iptl epiide ¨¨
,mi`veiìBëémdn cg` lkBa øBæçìoi`y onf lky ,dxikndn ¨©§

j` .ixnbl dxiknd dlg `l miniiw zexitdeàaMîzexitd ¦¤¨
,íìBòì,oqip yceg xg`l epiideïéàmdn cg`,Ba øBæçì ìBëé ¨¨¥¨©§

mde ,mlerl e`ay drya zexitd lr dxiknd dlg xaky meyn
.gwell mikiiy,øîà ïîçð áøåmlerl zexitd e`ay iptly myk §©©§¨¨©

jk ,mda xefgl mileki mdipy eideàaMî óàzexitdìBëé íìBòì ©¦¤¨¨¨¨
mdn cg` lk,Ba øBæçì,mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi`y ©§

lg `le oipw dyrn dyry drya mlera zexitd eid `ly oeike
mle` .mlerl zexitd e`eaiykl lg `ed oi` ,epiipw,ïîçð áø øîà̈©©©§¨

,ea xefgl xkend lekie lg `l oipwdy s`àðéãBîip` dcen -éàc ¥¨§¦
ìéëàå èéîLea xfgy mcew zexitd z` gweld qtz m`y - ¨¦§¨¦

`e xkend,mze` lkdépéî ïðé÷tî àìm`ivedl leki xkend oi` - Ÿ©§¦©¦¥
s`e ,dlignk z`f miaiygn ep` ea xfg `ly onf lky oeik ,epnn

.dliren `id ,zerha dlign `idy
xac dpwn mc`y xaeq axy epivn okid `xnbd zx`an dzr

s` :`xnbd zxne` .mlerl `a `lyáø,ok xaeqàðeä áø øîàc ©§¨©©¨
ç÷Bì éðàL Bæ äãN ,Bøáçì øîBàä ,áø øîà,zepwl cner - ¨©©¨¥©£¥¨¤¤£¦¥©

äpçwàLëì`dz dppw`y xg`l -Eì äéeð÷dpznaäð÷ ,åéLëòî ¦§¤¤¨¤¨§¨§¥©§¨¨¨
,dpznd lawn da dkfi dcyd z` dld dpwiyke ,lawnd dkf -
lekiy gkene ,ezeyxa dcyd dzid `l d`pwdd zryay s`e

.mlerl `a `ly xac exiagl zepwdl mc`
:ok mixaeq i`pi iaxe `iig iaxy oipn zx`ane `xnbd dkiynn

éàpé éaøxaeq,àéiç éaøkmdipyy epiptly dyrna x`eaiy enke ©¦©©§©¦¦¨
,ok mixaeqàñéøà déì äåä éàpé éaøccary qix` el did - §©¦©©£¨¥£¦¨

,edcyadéì éúééî äåäc,i`pi iaxl `iadl libx didy -àzðk ©£¨©§¥¥©§¨
éøéôczexit ly lq -àúaL éìòî ìk.zay axr lk -àîBé àeää §¥¥¨©£¥©§¨©¨

iyiy inin cg`a -àúà àìå déì dâð`a `le qix`d xg`zp - §©¥§Ÿ£¨
`iaiy i`pi iax yyge ,zay axr lka `eal libx didy drya
okle ,zayd iptn mxyrl lkei `l xaky onfa zexitd z` qix`d

eäééìò déúéác éøétî øOò ì÷Leidy lah zexitn xyire lhp - §©©©¦¥¥§¥¥£©§
wtzqp ok dyry xg`l .`iadl qix`d cizry zexitd lr eziaa
icke ,ezeyxl e`a `l oiicry zexit lr xyiry ie`xk bdp m`

oicd z` xxalàéiç éaøc dén÷ì àúà`iig iax iptl `a - £¨§©¥§©¦¦¨
.ie`xk dyr m` el`eyldéì øîà,`iig iaxzãáò øétLdti - £©¥©¦£©§§

,ziyràéðúczyxta weqta xn`p ,`ziixaa epipy ixdy §©§¨
zexyrn(bk ci mixac)éäìà 'ä úà äàøéì ãîìz ïòîì''íéîiä ìk E, §©©¦§©§¦§¨¤¡Ÿ¤¨©¨¦

'minId lM'y yexcl yie,íéáBè íéîéå úBúaL elàxdfdl yiy ¨©¨¦¥©¨§¨¦¦
zexitd oi`y zngn dgnye bper zevn mda lhazz `ly

,l`eye `ziixad zpeek z` `iig iax x`ane .mixyernéàîì§©
àúëìä,weqtdn ok yexcl `ziixad dkxved oipr dfi`l - ¦§§¨
àîéìéà`l` zaya el oi` m`y xnel aezkd `ay xn`z m` - ¦¥¨

i`yx `edy ,lah zexitìëéîe éøeOòìmdizexyrn yixtdl - §©¥¥©
ike ,dyw ok m` ,mlke`leéøèöéàéøLéîì àø÷ Cjxev yi ike - ¦§§¦§¨§¦§¥

zyxtda jiiyy xeqi`d ixde ,zaya xyrl xizdl weqta
`edy onfa zexitd z` lhlhny jka `l` epi` ,zaya zexyrn
md ixd dlik`a mixeq` mdy oeike ,zexyrn mdn yixtn

xeqi` xwire ,dry dze`a mivwenìeèìè`l` epi` dvwen ¦§
,ïðaøc.z`f xizdl ick weqta jxev oi`e §©¨¨
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אפילו קל שבקלים מוכן למסור נפשו על קדושת שמו יתברך.
ממאמר ליל א' דחג השבועות )לפנות בוקר(, ה'תשכ"ז



רמי
miwxt dyelya` cenr bv sc ± iriax wxtzenai

êéôì äùåò éðàù íðå÷xeq` `di dk`ln dyer ip`y dn :dlral dxn`y dy` Ð

.mpewa jitløôäì êéøö åðéàdici dyrnl dil `caryn `wc oeikc Ð`ivn `l Ð

.dxcpéãòú àîù'åë åéìò óel dyer `id dn :(a,cq zeaezk) opzc Ðng lwyn Ð

.dil `caryn `l ithe .'ek izy mirlqdtcrd`e`l oiicrc ab lr s`e ,xcp liig Ð

.dk`lnd ziyrpïîçð áøã àâéìôå`d Ð

xac dpwn mc` oi` `aiwr iaxlc `pniwe`c

.mlerl `a `lyáøë àðåä áøaxn ,xnelk Ð

df ,mlek oke ,i`pi iaxn axe ,dlaw diax `edy

dlrnlexecn.did df lyì÷ã úåøéô øëåîä
.minybd zenia Ðíìåòì åàá àìù ãòm` Ð

oi`iven zepli`d f`y ,oqip mcew ea xefgl `a

.ea xefgl leki Ðøåæçì ìåëé ïéà íìåòì åàáùî
åáez` ikc Ðdpwn mc` :`nl` .ipiaf liig Ð

.mlerl `a `ly xacåøáçì øîåàämcew Ð

.dcyd z` dpwyäð÷`nl` .dpzn `iede Ð

.dil riny axnäéì äâðxzei ddy Ð.epnfn

åäééåìéò.ez` `l izk`c ab lr s`e Ðïòîì
ãîìúzlk`e" ,aizk zexyrne dnexz iab Ð

d iptl'.'ebe "íéáåè íéîé åìà íéîéä ìë
úåúáùåbper lhai `ly xdfdl cnl ied Ð

.lahd oewiz liaya zayàúëìä éàîìdne Ð

ixedf`l `xw `z`?àúáùá éøåùò àîéð éà
ìëéîåab lr s`c opireny`l jixhvi`e Ð

opwzn `ed zayc`xw jixhvi` ike !`hiyt Ð

opaxc lehlh ixyinl?zexyrn zyxtd !

od el` :opzc ,zeay meyn `l` dpi` zaya

,zexyrne zenexz oidiabn `l :zeay meyn

`kide .(a,el) dvia zkqnaxq`lehlh `xw ol

jixhvi`c `nlradiixynl`kd?
àìà
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ïéàxtdl jixvxzendy ,xtdl jixv oi` jkle ,ixii` sqk drne zepefn dl dlrna Ð

jixv oi`c xnel oi` la` .lral `iedc xaq inp wgcd ici lry dtcrde .ely lkd

mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi` xaqwc meyn xtdlip`y" hwp i`n` ok m`c Ð

!"envr ly eici dyrn yicwnd" ipzil ?"jitl dyer

éáøxti xne` `aiwrlry dtcrd :xaqwc Ð

z`ivn" yixa xn`ck ,dy`l wgcd ici

leki j`ide :xn`z m`e .(`,eq zeaezk) "dy`d

:xnel yie !dpial epiay xac df oi` `de ?xtdl

xdfil leki oi`y itl ,dpial epia inp aiygc

mb :inp i` .gwil el ie`xd z` mevnva gwile

lke` `ede rwxw mda gwliy ,el careyn dwlg

,exicdl dleki j`id ,ok m`e :xn`z m`e .zexit

xwira `wec :xnel yie ?el zcareync oeik

mdy ,lrac diceariyl denl` dici dyrn

zexit `l` el oi`c `kd la` ,ely ixnbl`l Ð

.denl`

åùã÷úéodiyerl ici`ed jexa yecwdl Ð

odiyerl yxtl oi` la` .m`yry

mzk`lnl epiidxninl dil ded ok m`c Ð

:(a,bi) mixcpc `nw wxt seqa xn`ck ,odiyrnl

.mdiyrnl ici

áøå'eke mlerl e`ayn s` xn` ongpÐ

d ax zxaqoiprl ongp axcn dketd `pe

`nw wxta izyxitck ,mlerl `a `ly xac

) zeaezkc) oihibc `nw wxt seqae (a,f.(a,bi

äéåð÷dpw eiykrn jl:wgvi epiaxl dywe Ð

dil zi`c oeikc ?"eiykrn" jixv dnl

`a eli`k ,mlerl `a `ly xac dpwn mc`

,eiykrn jixv oi` mlerl `ay xacae .mlerl

) oiyecwa "xne`d" wxta opixn`ckhp(`,iab

miyly xg`l zycewn z` ixd dy`l xne`d

mei miyly jeza dyciwe xg` `ae meiÐ

miyly jeza dycwe xg` `a `l .ipyl zycewn

s` ,zycewn ediiexz ixn`c l`enye ax ?edn

) lirle .'eke elk`zpy it lrav(a,"ixiibzzy xg`l" iab ,inpÐoitilga `ed dcy oipw mzqc meyn eiykrn jixhv` `kdc :mz epiax xne`e ?onwl dbexr zexit iab oke .eiykrn `kil

`tqka `pira i` :`icda yxity `l m` xhy oiazeky mewna dpew oi` sqkc ,dwfgae xhya e`Ð) oiyecwc `nw wxta ,ipwi`ek(`,zenewn dnkae ,xhyd z` oiazek eid ax ly enewnae .

`xza `aa) "mizad zwfg"a xn`ck .sqka oipew eid `ly cenlza epivncp(a,`rivn `aac `nw wxtae .dicil `xhy ihnc cr ipw `l l`xyi ,dil wilzqi` dicil ifef ihn ikn ixkp :

)fh(`,dil ipw i`na `xab i`d ickn :Ðxn` `le ,miyly xg`l oitilga e` dwfga ipw xn` i` ,mlerl `ay xaca elit`c ,eiykrn jixv ikdle ,`nlra `tqg `xhy i`d ,`xhy i`da

eiykrnÐmiyly xg`l epiidc ,legl oipwl yiy dryae li`ed ,dpw `lÐzeaezk) "eltpy dy`d"a opixn`ck ,xceqd xfged e` dwfgd dwqt xakdiepw `dz `le ef dxt jeyn :(`,at

miyly xg` cr jlÐca`p e` xhyd rxwp didi elit`y ,eiykrn jixv xhya dpwyk oke .dkiynd dwqt xak oipwd zryay itl ,eiykrn xn` `l ik dpw `lÐxn` `l i`c ,dpw

ca` e` jk jeza rxwpe ,eiykrnÐxg` iab la` .zyxebn dpi` hbd ca` e` rxwp m`c ,`aiykl zyxebne zycewnc xn`c o`nl xn`ck ,xhy o`k oi` oipw zryac oeik ,dpw `l

oipwd dyrp `l m`e ,dpwnd lv` ex`yp zerndy ,oira md eli`k dry lk aeyg zernd elk`zp elit`c ,md sqka oiyecw mzqc ,eiykrn jixv oi` ixiibzzyÐ,mxifgdl eilr lhen did

) "xne`d"a xn`ck oecwtl `le inc delnl e`lc .oiyecw myl oira md eli`k aeygehp oiyecw(`,tl ,eiykrn ira `l inp dbexr zexitae .aeyge ,inc heicdl ezxiqnk deabl ezxin`y i

ied dxfg e` ied d`pz i` "mei miyly xg`le eiykrn"a (a ,my) dil `wtqn axc ab lr s` ,rawy onfd ribiyk zepwle ecia cenrl dpewd cil mxqen eli`k`kd ipdn mewn lkn Ð

zepwdl ecia oi`y xaca la` ,"eiykrn" dlgza xn`y dnn xfegy "miyly xg`le" xn`yk wtzqdl yi eiykr zepwdl eciay xaca i`cec ,ied dxfg e`lc `hiyt `kdc ,eiykrn dcya

"dpgw`ykl" xne`yk ,`kd ik eiykreiykrn xn`y `kdc :cere ,xg` oipra el xyt` i`c `l` ,dxfg df oi` Ðxg`le eiykrnc oeik :xn`z m`e .llk wtzqdl jiiy oi` seqal Ð

mei miyly xg`l cr jl diepw `dz `le ef dxt jeyn :(`,at zeaezk) "eltpy dy`d" wxta opgei iax xn`c `d ,dxfg e` d`pz e` ied miylyelit` ,eiykrn xn`c dl iwene .dpw Ð

ied dxfg i` ,mb`a zcnereiykrn oipwd xnbpe ied d`pz i`e ?dpw i`n` Ðhwp `wecc rnyn (`,et my) "azekd"ae ,inp dpwn zeyxa e` miaxd zeyxa elit` ,mb`a zcner il dnl Ð

eiykrnc :xn`w ikd `l` ,dxfg `le d`pz `l ied `l 'l xg`le eiykrnc (`,q oiyecw) "xne`d"a dil zi`c dinrhl opgei iaxc ,icin dyw `lc :wgvi epiax xne`e !dkiynl ie`xy ,mb`

epi` elit` sqkac :ied ikdc wgvi epiax yxit miyly xg` oipw oice .oipwd xnbp f`y ,dkiynle oipwl ie`xd mewna miyly seqa `dzy opira ikdle .xenbi miyly xg`le ,oipwd ligzi

dpew zeyxa oira `edyk xhyae ,oiraseqa Ðrxwpy xhye oitilge dwfge dkiyn la` .`nlr ilekl eiykrn `la ipw miylyxg`le eiykrn xn` m`c s`e .`nlr ilekl ipdn `l Ð

`nlr ilekl ipdn miyly,miyly xg`le eiykrna dpew dkiyn la` .oitilge dwfge xhy oi` oipwd xnb zryac oeik ,opgei iaxl ixnbl zepwl ipdn `l oitilge dwfge ca`pd xhy Ð

,miyly jez mb`d on dzvi elit`e ,`zkix` dkiynk dl iede ,ezeyx mb`d dyrp oipw lgzedy dkiyn zlgz ici lrc ,oipwl ie`xd mewn `edy mb`a zcner dxtd miyly seqac oeik

mb`l dxfg miyly jeza aeye exvgl dpwnd dkyn elit` e`ied dxfg i` dil `wtqnc axle .ipw Ðied d`pzc dil `hiytc l`enyle .mb`a zcnery dn icin ipdn `l Ðedleka Ð

dzin xg`le seb meidn ipwc ,dzin xg`le meidna rwxw dpwy enk ,dpwnd zeyxa e` ,miaxd zeyxa elit` dxt opgei iaxl ipw `l i`n`e :xn`z m`e ,onfd jez ea xfg `ly oeik ,ipw

dzin xg`l xn`c oeikc `xazqne ,meidn seb zepwdl dvexy ith rnyn dzin xg`le meidna `nye ?zexit.wgvi epiax .`zydn sebl dil ipwne ,iz`w miyxei x`yn miqkp gixadlc Ð

éúééîixitc `zpki`pi iax lyn i`c .i`pi iaxl ozep didy ,eed qix` lync :wgvi epiax xne` Ðgkenck .yelzl eciay oeik ,mixaegn eed elit`e ,mlerl `a `ly xac aeyg `l Ð

mdn wegx didy itl ecia `kd aiyg `lc xnel xazqn `le .(`,aq) oiyecwa "xne`d"a.wegx oia aexw oia wlgl d`xp oi`c Ð
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החובה על כל אחד מישראל לדרוש בטובת זולתו.
היום יום יח סיוון



רמב
miwxt dyelyaa cenr bv sc ± iriax wxtzenai

àðååâ éàä éë åàì àìàjxevl ,`al cizre ,mlerl `a `ly dn lr xyrl xzenc Ð

.zay bperàîìçá ïåéø÷à àäå.df zay lil Ðõåöø äð÷dpw enye cg` `xwn Ð

.uevx'åë úçèá äðä åàì éàîxity e`le Ð.zicaràì`pixg` `xw Ð.jeixw`äð÷
øåáùé àì õåöø.zcar xityc ,"htyn `ivei zn`l" `xwc ditiq Ðåøøçùì úðî ìò

.ea carzydl `ly xdfene Ðùéìù åàéáéùëì
dpyd y`xa xn`ck ,dk`ln xnb iedc Ð

" :(`,bi)zyre"ylyl d`eazd z`ixwz l` Ð

.yilyl `l` ,ylyläîáéá ãçà ãòcirn Ð

.maiizzy ick ,dlra znyäéì àîçøãÐ

zade`.dnai z`øæîî ãìåäiaiig xac Ð

.zxka mipa dl yiy g` zy`c ,`ed zezixk

àùðú éìòá úî.meai o`k oi` m` Ðäîáé
àîìòì:dl xne`y ,weyl dxizn cg` cr Ð

.jpa zn jk xg`e ,jilra zn e` jinai zn
àéðñã
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àìà`peeb i`d ik e`l`xwn slinl dil jixhvi`c rnyn qxhpewd yexit jezn Ð

miaeh minie zezay il dnc :wgvi epiaxl dywe ,mlerl `a `ly xac meyn

`ly zay ixyinl `xw `z`c ,l`ppg epiax yxity enk wgvi epiaxl d`xpe ?mini x`yn

`ly ixyinl `xw `z` ikid ,`ziixe`cn zaya mexzl ixyc oeike :xn`z m`e .swend on

mexzie zayd cr oizndl lekic oeik swend on

el yic `kidc `xw `z`c :xnel yie ?swend on

zcerq ick `l` ecia el oi`e ,zxg` xira zexit

ediiteb ediipin xyrn ded i`c ,zayxva ded Ð

ly oze`n xyrl zay bper meyn ixye ,dil

i`dae :xn`z m`e .swend on `ly zxg` xir

on `ly mexzl ixy ded ikid ,i`pi iaxc `caer

on xgnl mexzl leki `ziixe`cnc oeik swend

opaxc zexit znexza `kdc :xnel yie ?swend

oeik ,zay bper meyn swend on `ly exizd

,owzl leki oi`y ,zxg` xira mdyk `nlrac

mexzl ixyc :xnel yi cere .`ziixe`cn ixy

jxhvi `ly ick swend on `ly zay axra

.zay bper df lkc ,zaya mexzle gexhl

øçàì'ek ixiibzzy xg`l xiibz`ym`e Ð

:(a,bi) oihibc `nw wxta xn`c :xn`z

`ly xac dpwn mc` xn`c xi`n iaxl elit`

mlerl `axacl la` ,mleray xacl ilin ipd Ð

mlera epi`yopirnyc `kidn `zyde .`l Ð

ixiibzzy xg`l epiidc ,mlerl `a `ly xac dil

xg`l oebk ,mlerl `a `ly xacl inp opirny Ð

xg`l aiyg `lc :wgvi epiax xn`e ?xiibz`y

`ed sebdy oeik .jk lk mlerl `a `l xiibz`y

wx ,mleramzd la` .zexib xqegnymiclep Ð

oipray :wgvi epiax xn`e .llk mlerl e`a `l

opiywnc `d` `"pfyn xfrl` iax axd uxiz df

xeni` :(`,bl `rivn `aa) "ciwtnd" yixa xn`c

.ez`c iciarc lwc zexit oebk xi`n iax xn`c

?ez`c iciar `l `kdc edpd lk `dc :dnize

oi`y xaca `l` ez`c iciar opira `lc :uxize

mlera eedc `kdc jpd la` ,llk mleraÐ

wxta ok m` :xn`z m`e .ez`c iciar opira `l

ici dyrn yicwn iab (a,gp zeaezk) "it lr s`"

xi`n iaxc `nrh yxtnc ,ezy`lekiy jezn Ð

dici eycwi xne`k dyrp dici dyrnl dtekl

iax xaqe :jixte .mlera edpzi` dicie ,mdiyerl

`iddn :ipyne ,'eke xiibz`y xg`l il zycewn z` ixd :`ipzde ?mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi` xi`n`dn ,oi` Ðopirny `l inp `iddn `d `zyde .dpin rnynl `kil Ð

oeik :xnel yie !mdiyerl jici eycwi xne`k dyrpc meyn `l i` ,dly dici dyrn iycw `lc xninl opivn izk`e ,dly dici dyrn oebk ,llk mlerl `a `ly xac yicwdl lekiy

eax awri oa xfril` iaxk xaq zvwnac opifgcwxtac :xn`z m`e .llk mlerl `a `ly xac dpwn mc`c jenqa dil zi` edi`e ,dizeek xaq llk mlerl `a `ly xacac oicd `ed Ð

,dpw `l clzyn s` dil `xiaq ,xi`n iaxk `kd xaqc ,inp `ped axe .dpw `l xaerl dkfnd xi`n iaxl :xn`c ,xbn xi`n iaxl xaer rxbc rnyn (a,`nw `xza `aa) "zny in"

xiibz`y xg`l xaqwc (a,aq) "xne`d" wxta oiyecwa ,`kti` ied `pipg iaxle ,zycewn xiibz`y xg`l ikd elit`eexagl xne`d :(my) `pipg iax xn` ikd elit`e ,zycewn dpi` Ð

zxaern ezy` m`c ,il zycewn dawp jzy` dcli m`iaxc :xnel yi cere .efn ef zeketd `ped axce ongp ax zexaq epivn ok enky ,jk lk yegl oi`c :xnel yie !oiniiw eixac Ð

dpwn mc` oi` zxaeq dpyndy it lr s` ,ikd wiqn `wec mlerl `a `ly xac dpwn mc` xn`c o`nl `pipgdawp jzy` dcli m`" mzd ipzwc `d inwe`l dil `gip mewn lkn Ð

.opaxe xi`n iaxc `zbelta `ziixaa `xnba dl ipzw `lc meyn ,lkd ixacl zycewn dpi` "il zycewnãò'eke cg` crc `nrh edn dnaia cg``irainw i`n :xn`z m`e Ð

eic` opiknqc `d :edl `irainc ,wgvi epiax xne`e !lirl gkenck ,`ed `aqpine `wiicc meyn cg` crc `nrh i`ce `d ?edl`ciarc i`de ,`ed iielbi`l `ciarc meyn dcic `w

iielbi`loke li`ede ,`wiicc meyn cg` crc `nrh xwir :`nlc e` .dil `ngxnc meyn ,i`d ilek `wiic `lc ,`kd ik `hef `weic` jenql yi ikdle ,mrhd xwir `ed Ðopira Ð

dil `ngxnc oeik `kde ,dax `weicmaiizdl "ilra zn" xnel zpn`p dteb `idc i`nne .i`d ilek `wiic `l Ðdil `ngxnc meyn i`cec xaqwc ,`pyil `dl hytinl ira `l Ð

lr s` ,o`k onidn cg` cr `nl` ,'ek jk xg`e jpa zn dl exn` :dezipz ,zyy ax hiyte .`nlrak `kd `wiic `le ,xity dknqc xninl `ki` cg` cr` la` ,cifna `xwyn `l

oky lk ,dil `ngxnc meyn `xwync opiyiigc ,(a,giw zenai) "mely dy`d"a `icda opzck ,mid zpicnl dpae `id dkldyk ilra zn jk xg`e ipa zn xnel zpn`p dpi` `idy it

zpn`p dnvray jilra znaoiae axl oiac ,oi`eypd on zltepyk dteqa xneg `kil `de ?maiizdl cg` cr dxiznyk `wiicc xninl ivn ikide :xn`z m`e .on`p `di cg` cry Ð

oi`eypd on la` ,`l e` ,xefgl dxeq`e yi` zy`k `id m` oiqexi`d on dnaia ibiltc l`enylm` zrcei oi`y itl ,mewn lkn `wiicc :xnel yie !xefgl el zxzen `nlr ilekl Ð

miyp x`y lka xneg `ki`e li`ed :cere .xneg `ki`e ,weyl `ypze uelgi `ny ziyiige ,uelgi e` qepki.wcwcl zelbxeny zexg`k ef mb zwcwcn Ðéàîjenq ipd` zknqc zifg

ipd`,mail xeqi` zwfga `nwe`l `ki`e ,opaxc `witq ixze ixzc ab lr s` Ðdedc icin ,`vz xninl ol ded `l ixa zxne` `ide il ixa xne` maic `kid :wgvi epiax xne` Ð

.(a,gt) oiwxt yixc dicirn cg`l zqip`éë`nlrl dnai jl iraiz`pyila xeaq didy enk `le ,dpin sicr cg` crc xaq `pyil i`dle .jenqa xn`ck ,`pnidn `l idi`c Ð

:xnel yi cere .dipin era `nlrl dnaic ,dyrn did oky `l` ,`pnidn `l idi`c ,jilra zn jk xg`e jpa zna mail dnaia irainl ivn dedc oicd `ede .dpin rexb cg` crc `nw
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åàì àlàa zwqer `ziixad i`ce -àðååb éàä ék,df ote`a - ¤¨¨¦©©§¨
.zay jxevl mlerl `a `ly xacn mexzl xzenydéì øîàiax ¨©¥

,i`piàîìça ïeéø÷à àäådf zay lila inelga il e`ixwd ixde - §¨©§§§¤§¨
ea xn`py weqt'õeöø äð÷',xeay dpw -éì éøîà÷ éëä åàì éàî ¨¤¨©¨¨¥¨¨§¥¦

df weqtl dpeekd dzid `l m`d -úðòLî ìò El zçèá äpä'¦¥¨©§¨§©¦§¤¤
äfä õeöøä äðwälr Wi` KnQi xW` mixvn lrFRka `aE ei ©¨¤¨¨©¤©¦§©¦£¤¦¨¥¦¨¨¨§©

'DawpE(`k gi 'a mikln)oi`y ,`ed uevx dpwk df xzidy il efnxe , §¨¨
:`iig iax eaiyd .eilr jenqlàì`l` ,df weqtl dpeekd oi` - Ÿ

Cì éøîà÷ éëä,jl ze`xdl epeekzd df weqt -àì õeöø äð÷' ¨¦¨¨§¥¨¨¤¨Ÿ
'äpaëé àì ääk äzLôe øBaLé(b an diryi)`ed weqtd meiqe , ¦§¦§¨¥¨Ÿ§©¤¨

.`ed zn` oic jpicy jl fenxl ,'hRWn `ivFi zn`l'¤¡¤¦¦§¨
zrc s`e :zx`ane `xnbd dkiynnéaø,ok `id,àéðúcxn`p ©¦§©§¨

weqta(fh bk mixac)a ,øîBà éaø ,'åéðãà ìà ãáò øébñú àì'mc` Ÿ©§¦¤¤¤£Ÿ¨©¦¥§
dì úðî ìò ãáò ç÷Bì,øaãî áeúkä BøøçLz` dxezd dxidfdy ¥©¤¤©§¨§©§§©¨§©¥

e .edpwiy xg`l ea carzyi `ly gweldéîc éëéädyr cvike ± ¥¦¨¥
,xexgyd legi oipwd zryay gweld,÷çöé øa ïîçð áø øîàoebk ¨©©©§¨©¦§¨

déì áúëc,df gqepa ,e`pwy iptl carl xhy gweldEçwàLëì- §¨©¥¦§¤¤¨£
jze` dpw`yk,åéLëòî Eì éeð÷ Eîöò éøäazky dryay s`e £¥©§§¨§¥©§¨

xac dpwn mc`y gkene ,exexgy lg ,el jiiy card did `l z`f
.mlerl `a `ly

zrc s`eøéàî éaø,ok `idïðúclirl d`aedy `ziixaa(:av), ©¦¥¦¦§©
øéibúàL øçàì éì úLce÷î zà éøä äMàì øîBàäe`øçàì ¨¥§¦¨£¥©§§¤¤¦§©©¤¤§©¥§©©

øøçzLàL øçàì ,éøéibúzLe`úeîiL øçàì ,éøøçzLzL øçàì ¤¦§©§¦§©©¤¤§©§¥§©©¤¦§©§§¦§©©¤¨
éìòaéúBçà úeîzL øçàì ,CCe`éîáé Cì õBìçiL øçàì,Cel` lka ©§¦§©©¤¨£¦§©©¤©§¨§¨¦

,úLce÷î dðéàmileki oiyecwd eid `l dyrnd zryay meyn ¥¨§¤¤
.mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi`e ,legløéàî éaøwleg ©¦¥¦

e,øîBàdy`d elld mipte`d lkay,úLce÷îdpwn mc`y meyn ¥§¤¤
.mlerl `a `ly xac

s`eá÷òé ïa øæòéìà éaø,ok xaeqàéðúczexity ,dnexz ipic iabl ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©§¨
minxez oi`e mdn minxez oi` okle dnexzn mixeht mixaegn
dnexz eidi el` mixaegn zexity mc` xn` m` j` ,mdilr
zexit lr miyelz zexitn dnexz yixtdy e` ,'eylziykl'
,jk lr `ziixad dtiqene .miniiw eixac ,'eylziykl' mixaegn

ïk ìò øúéi ycegn oic -xzeíà eléôà ,á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà ¨¥©¥¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ£¦¦
øîàyBæ äâeøò úBøétd[Bæ] äâeøò úBøét ìò äîeøz eäé íéLeìz ¨©¥£¨§¦§§¨©¥£¨

díéøaeçîmaiigl ecia oi`y ,mlecib yily elcb `l oiicry §¨¦
,dnexzn mixeht md dzr eylzi m` elit` ixdy xyrnaBà

xn`y[Bæ] äâeøò úBøétdíéøaeçî,mlecib yily elcb `l oiicry ¥£¨§¨¦
dnexz eidiBæ [äâeøò] úBøét ìòd,ïéLeìzxn` el` mipte` ipyae ©¥£¨§¦

dnexzd legzyìzéå LéìL eàéáiLëìå ,eLzexit mze` ok`eàéáä ¦§¤¨¦§¦§¦¨§§¥¦
ìúðå LéìL,ïéîéi÷ åéøác ,eLdryay s`y gkene ,eznexz dlge §¦§¦§§§¨¨©¨¦

llkl e`eaiyk mewn lkn j` ,jkl miie`x zexitd eid `l mxzy
.eznexz legz ,eylzie aeig

zrc s`eàáé÷ò éaø,ok `idïðúcmixcpa(.dt)ef dpyn d`aede , ©¦£¦¨¦§©
lirl(`"r)dlral zxne`d ,éôì äNBò éðàL íðB÷éøö Bðéà ,EC ¨¤£¦¨§¦¥¨¦
øôäì.dk`ln el zeyrl zcareyn `idy oeik ,dlàáé÷ò éaø §¨¥©¦£¦¨

,øôé ,øîBàyygnéãòz ànLåéìò ódzk`lna,Bì éeàøä ïî øúé ¥¨¥¤¨©£¦¨¨¨¥¦¨¨
xaeqy gkene .eilr dxqe`l `id dlekie dl zkiiy ef dtcrde
micizrd dici dyrn z` yicwdl dy`d dlekiy `aiwr iax

.mlera mpi` dzry s` ,`al
dpyna epipy(.av lirl)dlra ezny dl exn`y dy`d oic z`

rcep jk xg`e ,el` mixac it lr d`yipe dyrn dzyre ,dpae
.dxiara d`yipy xxazde ,mzzin xcq z` etilgd mixne`dy

rcep cvik x`eai oldl `ibeqacvike ,mzzin xcq dligzn dl
.slged mzzin xcqy jk xg` dl rcep

ixac ex`eai daeyzd jezne ,el` mipica wtq `xnbd d`ian
:`xnbd zwtzqn .dpynddépéî eòadaiyid ipaãò ,úLL áøî ¨¦¥¥©¥¤¥

äîáéa ãçà,mipa `ll dlra zny dy` lr cirnd cr -eäî- ¤¨¦¨¨©
xizdl cg` crl epin`dy myk ,eit lr meail zxzen `id m`d

yi` zy`(.gt lirl)cg` cr oi` llk jxcay itk ,on`p epi`y e` ,
.dlra ig`l xeqi` zwfga zx`yp `ide ,dexray xaca on`p

m`d ,md wtqd iccveãçà ãòc àîòèzn lrady cirdl on`p ©§¨§¥¤¨
`ed ,yi` zy` xeqi` xizdleàì ééeìbéàì àãéáòc àúléîc íeMî¦§¦§¨©£¦¨§¦§¥Ÿ

øwLîi`ce okle ,ea xwyn mc` oi` xxazdl ieyry xacay - §©©
lrad `aiy yyeg `ed ixdy ,lrad zny xnel crd xwyi `l

,xwiyy xxazie epiptléîð àëäåzn lrady zecra ,o`k mbe - §¨¨©¥
,meaiil dwewfe,øwLî àì.on`p cg` creàîìc Bà,xn`py e` - Ÿ§©©¦§¨

c àîòèl epin`dãçà ãò`ed yi` zy` xizdléäéàc íeMî- ©§¨§¥¤¨¦§¦¦
,dy`dàáñpéîe à÷éécdlra zny ahid zxxane zwcwcn - ¨§¨¦©§¨

lr xq`z ,ig dlray xxazie `ypiz m` ixdy ,`ypizy mcew
lirl exn`py zeqpwd lka deqpwie mdipy(:ft)dexizd okle ,

,`ypdlåeli`,àëä,meai iabldéì àîçøc ïéðîéæc ïåékminrtl - §¨¨¥¨§¦§¦§¨£¨¥
okle ,el `ypidl dvexe maid z` zade` `idàáñpéîe à÷ééc àìŸ¨§¨¦©§¨

eknq `l okle ,mail `ypizy mcew zn dlray ahid xxaz `l -
.el dxizdl cg` cr lr

:epzpyn jezn wtqd z` hyet zyy ax,úLL áø eäì øîà̈©§©¥¤
äeúéðzdf oic cenll ozip ,xnelk ,epzpyna z`f epipy - §¦¨

,mid zpicnl dpae dlra ekldy dy` ,da epipy jky ,epzpynn
eða úî dì eøîàéìòa úî Ck øçàå C,C,meaiil dwewf z`e ¨§¨¥§¥§©©¨¥©§¦

óelç ,dì eøîà Ck øçàå ,äîaééúðåeid,íéøácäzn dligzy §¦§©§¨§©©¨¨§¨¦©§¨¦
lr dxeq`e meain dxeht dzidy `vnpe ,oad zn eixg`e lrad

,dlra ig`àöz,maidnãìeäå,epnn dl clepyïBøçàå ïBLàø- ¥¥§©¨¨¦§©£
ixd ,drcepy xg` oiae zerhd drcepy mcew en` ezxair m` oia

`ed,øæîî,xxal yie .zxk ea yiy dexr xeqi`n clep ixdyéëéä ©§¥¥¦
éîccird ine dligza cird in ,dpynd zwqer ote` dfi`a - ¨¥

,seqaàîéìéàel` eidy xn`p m` -éøúe éøzecird micr ipy - ¦¥¨§¥§¥
dpi`y jk xg` ecird micr ipye ,meaiil dwewf `idy dligza

,dyw ok m` ,dwewféðäà úëîñc úéæç éàîlr jenql zi`x dn - ©¨¥§¨§©©¨¥
l ,mipexg`d,maid lr dxqe`éðäà CBîñ,mipey`xd zecr lr - §©¨¥

.meaiil dwewf dzidyãBòåcledy dpynd dxn` recn ,dyw §
,øæîîwx ,ef z` ef zeyigknd micr zezk izy yiy oeik ixde ©§¥

àîéz éëå .àeä øæîî ÷ôñdpyna `pzdy÷c àìwiic `l - §¥©§¥§¦¥¨Ÿ¨
,xfnn mya xfnn wtql `xwe ,epeylaàôéñ éðz÷cî àäåiabl §¨¦§¨¨¥¥¨

dryay dl xxazde ,d`yipe ,zn dlray dl exn`y dy`
cledy ,zn jk xg` wxe ig did d`yipy,ïBLàøäiiga ezxairy ¨¦

`ed ixd ,dlra,ïBøçàäå ,øæîî,ezzin xg`l ezxairyBðéà ©§¥§¨©£¥
,øæîî,yi` zy` dzid `l dry dze`a ixdyà÷åc dpéî òîL ©§¥§©¦¨©§¨
éðz÷s`e ,zecledn cg` lk oic z` x`al `pzd wcwcy gken - ¨¨¥

.ixze ixza xaecny okzi `le ,i`ce xfnn `edy ezpeek `yixa
:zyy ax miiqndpéî òîL åàì ,àlàdpyndy gken i`ce - ¤¨¨§©¦¨

a zwqerãç-,meaiil dwewf `idy dligza cirdy ,cg` cra ©
dligz lrad zny mipy ecird jk xg`e ,mail eit lr dexizde
z` milawn cg` crn dticr mzecry oeike ,meaiia dxeq` `ide

.xfnn epnn clede ,maid on dze` mi`ivene mdixacå,wiicl yi §
éøz éa eúàc àîòèeäeLçëàz` eyigkd micr ipyy meyn wx - ©§¨§¨¥§¥©§£¨

,maid lr dze` mixqe` oey`xdéëä åàì àä,z`f `lel j` - ¨¨¨¦
ïîéäîgkene ,meail dwewf `idy xnel cg`d crd on`p - §¥©

yi` zy` lka enke ,dlra zny ahid xxazy jk lr mikneqy
.cg` cr it lr `ypdl zxzend

:zyy ax da wqry dl`ya zxg` oeyl d`ian `xnbdàkéàå§¦¨
øîàc,xn`y yie -Cì éòaéz àì àä,lirl d`aedy ef dl`y - §¨©¨Ÿ¦¨¥¨

,mail dxizdl on`p crd i`ceae ,da wtzqdl oi`éäéà eléôàc§£¦¦¦
àðîéäî éîðzny xnel zpn`p dnvr dy`d elit` ixdy - ©¥§¥§¨

,mail dnvr xizdle dlraïðúc(:ciw oldl),úî äøîàL äMàä ¦§©¨¦¨¤¨§¨¥
,éìòae ,zpn`p ,mipa el yieàNpzdxn` m` oke .dvxzy inlúî ©§¦¦¨¥¥
éìòa,mipa el oi`e.íaééúzzpn`p dnvr dy`d elit`y oeike ©§¦¦§©¥

e .mail dxizdl on`p cg` cr i`ce ,mail dnvr xizdléòaéz ék¦¦¨¥
Cì`a cg` cryk `ed ,wtzqdl yi eay ote`de -äîáé éøLéîì ¨§¦§¥§¨¨
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xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc zenai(iying meil)

déì àéðñcmaiizdl dvex dpi`e ,maid z` z`pey `idy oeik - §¨§¨¥
.el

äeúéðz ,úLL áø eäì øîàdy`d ,da epipy jky ,epzpyna ¨©§©¥¤§¦¨
e ,mid zpicnl dpae dlra ekldyéìòa úî dì eøîàCk øçàå C ¨§¨¥©§¦§©©¨

ða úî,Cdkld ok zngne ,meaiin dxeht z`eúàOðåon cg`l ¥§¥§¦¥
,weyd,íéøácä eéä óelç dì eøîà Ck øçàåoad zn dligzy §©©¨¨§¨¦¨©§¨¦

`ypidl dxeq` dzide meaiil dwewf `idy `vnpe ,lrad eixg`e
,weylàöz,eilr dxeq` `id ixdy ,el d`yipy innãìeäå ¥¥§©¨¨

,epnn dl clepyïBøçàå ïBLàødrcepy mcew clep m` oia - ¦§©£
`ed ixd ,okn xg`l clep m` oiae ,zerhd,øæîîiax zrck epiide ©§¥

e .oie`l iaiign xfnn yiy `aiwràîéìéà ,éîc éëéäa,éøúe éøz ¥¦¨¥¦¥¨§¥§¥
mipy ecird jk xg`e meaiin dxeht `idy mipy ecird dligzy

,dyw ok m` ,meaiil dwewf `idyCBîñ ,éðäà úëîñc úéæç éàî©¨¥§¨§©©¨¥§
éðäàlr jenq ,dze` mixqe`d mipexg`d lr jneq dz` recn - ©¨¥

.`vz recne ,dexizdy mipey`xdãBòåcled ike ,dywøæîî §©§¥
wx ixd ,dpynd oeyl zernynk ,i`ce,àeä øæîî ÷ôñyiy oeik §¥©§¥

.ef z` ef zeyigknd zezk izy o`kàîéz éëådpyna `pzdyàì §¦¥¨Ÿ
÷ce ,xfnn mya xfnn wtql `xweàôéñ éðz÷cî àäzy` iabl ¨¨¦§¨¨¥¥¨

d`yipy onfay xxazde ,dlra zny zecr it lr d`yipy yi`
y ,zn jk xg` wxe ig dlra did,ïBLàøä,dlra iiga ezxairy ¨¦

å ,øæîîeli`,ïBøçàä,dlra zzin xg`l ezxairy,øæîî Bðéà ©§¥§¨©£¥©§¥
éðz÷ à÷åãc dpéî òîL.epeyla `pzd wcwcy -åàì ,àlàm`d - §©¦¨§©§¨¨¨¥¤¨¨

cird dligzay yxtl yiy gken `lãçz` elaiwe ,cg` cr - ©
mdy oeike ,mipy edeyigkd jk xg`e ,`ypidl dexizde eixac

.xfnn clede `vz ,cg`n xzei mipn`påc ,wiicl yiàîòè §©§¨
meyn `ed zxq`pyéøz éa eúàce micr ipy e`ay -àä ,deLçëà §¨¥§¥©§£¨

éëä åàì,dcal oey`xd zecr dx`ype ,mipy e`a `l m` j` - ¨¨¥
ïîéäîdwewf dpi`e oad zn eixg`e dligz lrad zny xnel crd §¥©

,maid zny xnel crd on`p ok enke ,weyl zxzen `ide ,mail
.weyl zxzen dy`de

ote`a dpynd z` zx`ane zyy ax zii`x z` dgec `xnbd
:`xnbd dgec .xg`íìBòìa dpynd z` yxtl xyt`,éøúe éøz §¨§¥§¥

mipy ecird jk xg`e ,meain dxeht `idy mipy ecird dligzy
,meaia zaiig `idyeyi ,mipexg`l mipin`n recn ziywdy dn

edfy ayiiléîeéðî øa àçà áø øîàãkxaecny ,xg` oipraéãòa ¦§¨©©£¨©©§¥§¥¥
,äîæäeéîð àëädpynd z` yxtl yi,äîæä éãòamipexg`dy £¨¨¨¨©¥§¥¥£¨¨

ezny ecird eilry mei eze`ay exn`e mipey`xd z` enifd
,xg` mewna mnvr micrd mnr eid ,ipelt mewna oade lrad
micrd ixac z` eyigkd mb z`f calne ,mzecr z` enifd jkae
oeike ,meaiil dwewf `ide ,a`d jk xg`e dligz oad zny exn`e
oi`y `vnpe .mipexg`d ixac milawzn ,mipey`xd z` enifdy

.weyl dnai xizdl on`p cg` cry dpyndn di`x
dnai xizdl on`p cg` cry zxg` di`x `iadl dqpn `xnbd

:`ypidl,déì éøîàå ,éLà áøì éëcøî áø déì øîàok xn`yáø ¨©¥©¨§§©§©©¦§¨§¥¥©
,òîL àz ,éLà áøì àçàdpyna epipy(:giw oldl),äMàä ïéà £¨§©©¦¨§©¥¨¦¨

meaiil dwewfd,éîáé úî øîBì úðîàðLjk jeznàNpàinl ¤¡¤¤©¥§¨¦¤¤¨¥
,dvx`yàìåxnel zpn`pL ,éúBçà äúîjk jezndúéáì ñðkà- §Ÿ¥¨£¦¤¤¨¥§¥¨

y ,dpyndn wiicl yie .dlral `yp`àðîéäî àìc éäéð àéä- ¦¦¦§Ÿ§¥§¨
,dnvr z` xizdle maid zny xnel zpn`p dpi` `id `wecàä̈

ïîéäî ,ãçà ãòdpynd dzid ok `l m`y ,maid zny xnel ¥¤¨§¥©
oi`y meyn ,maid zny xnel on`p epi` cg` cr s`y zycgn
s`y jkn micnel epiide ,ahid xxaz dy`dy jk lr mikneq
`ly jkne .ahid xxaz `l `ny ,ok xnel zpn`p dpi` dy`d
e` maid zny xnel on`p cg` cry gken dpynd z`f dxn`

.meaiil dwewf dy`d oi`e ,oad jk xg`e dligz lrad zny
:`xnbd dgecéîòèéìåCdpynd oeyln wiiecny ,jixacle - §¦©§¨

,on`p cg` cr eli`e ,zpn`p dpi` dy` `wecyïéà ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¥
éçà úî øîBì ïîàð Léàäipevxae mipa `ll,BzLà úà íaééàL ¨¦¤¡¨©¥¨¦¤£©¥¤¦§

àìåxnel on`p,ézLà äúîipevxae,dúBçà úà àOàLwiicp ike §Ÿ¥¨¦§¦¤¤¨¤£¨

c o`k mbïîéäî àìc eäéð àeä,on`p epi` `ed `wecy -ãò àä ¦§Ÿ§¥©¨¥
ïîéäî ãçài` ixd ,dzeg`a xzen `ede ezy` dzny xnel ¤¨§¥©

c ,ok xnel xyt`äMà éab àîìLaxyt` ,meail ,meaiil dxizdl ¦§¨¨©¥¦¨
j` ,dnai zny xnel on`p cg` cr oi` dxezd on mpn`y xnel

àðebéò íeMî,mail dwewfy zngn dpebr x`yiz `ly ick - ¦¦¨
ïðaø da elé÷à.cg` crl epin`de minkg da eliwd -éab àlà £¦¨©¨¨¤¨©¥

,Léà,ezy` dzny cirn cg` cryéàîøîéîì àkéàyi dn - ¦©¦¨§¥©
m` s` ixde ,zepn`p minkg el epwzi recn ,xacd mrha xnel
zeg`a xeq` `edy jka obrzn epi` zlawzn crd zecr oi`
oi` `yixa s` ok m`e ,zexg` miyp `yil `ed leki `l` ,ezy`
epi` cg` cr s` zn`a `l` ,zpn`p dpi` dy`d `wecy wiicl

e .on`pàlàdy`dy `wec dpynd dhwp recn ,ziywdy dn ¤¨
epi` cg` cry dycig `le ,dnai zny xnel zpn`p dpi` dnvr

c xnel yi ,on`péøèöéà ékCote` hewpl dpynd dkxvedy dn - ¦¦§§¦
,maid zzin lr dcirn dy`dy ,dfìzrcéøèöéà àáé÷ò éaø,C §©¦£¦¨¦§§¦

dpynd yecig ilelcàðéîà Czòc à÷ìñepzrca dler did - ¨§¨©§¨£¦¨
,xnelàáé÷ò éaø øîàå ìéàBäyî øæîî Lély d`ia,ïéåàì éáéç ¦§¨©©¦£¦¨¥©§¥¦©§¥¨¦

,d`yipe dxare ,dyrz `l xeqi`a weyl dxeq`d dnai ok m`e
,xfnn didi cledàîéàc xnel xeaq iziid -àìe÷ì÷à àLééç ¥¨¨§¨©¦§¨

àòøæc,zexfnn leqta drxf z` lwlwl `id zyyegy -ei`cea §©§¨
à÷ééãdixac lr jenql ozipe ,z`yipy iptl ahid zxxan - ¨§¨

jka on`p epi` cg` cry zxne` dpynd dzidy s`e ,dxizdle
`id okl maid z` z`pey dy`dy meyn edfy mixeaq epiid
dnvr `idyk la` ,ahid zwcwcn dpi`e crd ixac lr zkneq
z` lwlwz `ly ick zxdfp `idy xnel mewn did ok zxne`

,zpn`p didze ,drxfïì òîLî à÷zpn`p dpi` dnvr `id s`y ¨©§©¨
dy`d ly dz`py zngny miyyeg ep`y oeik ,maid zny xnel
`l ezzin lr cg` cr ciriyk oke ,zn `edy xn`ze xwyz mail
`id jkay s` ,xexia `ll `ypiz `l` ahid xaca wcwcz
lr jenql minkg eliwd `l okle ,drxf z` leqtl dieyr

.mzecr.(àLééç àì àòøæc àìe÷ì÷à àLééç dãéc àìe÷ì÷àc)§©¦§¨¦¨¨§¨©¦§¨§©§¨Ÿ¨§¨
:dnaia cg` cr oipra `ax zrc z` d`ian `xnbdãò ,øîà àáø̈¨¨©¥

äîáéa ïîàð ãçà,maid zny xnel oebke ,weyl dxizdlìwî ¤¨¤¡¨¦¨¨¦©
,øîBçåixdyúøk øeqéàì,zxk dypery yi` zy`l -zøzä ¨¤§¦¨¥¦©§¨

ok m` ,dlra zny cirny cg` cr it lr `ypidlåàì øeqéàì- §¦¨
,dyrz `l wx weyl di`eyipa yi ig maid m` s`y ,dnailàìŸ

ïkL ìk.dxizdl on`p cg` cry ¨¤¥
:`xnbd dywn,àáøì ïðaøî àeää déì øîàlw lr zeywdl yi ¨©¥©¥©¨¨§¨¨

ixdy ,df xnegeàéädy`d -çéëBz dîöòxnege lw df oi`y ¦©§¨¦©
,oekp,úøk øeqéàìc,yi` zy`l epiidezøzäit lr `ypidl ¦§¦¨¥¦©§¨

eli`e ,dlra zny dixacìwx da yiy dnaiàì ,åàì øeqéà §¦¨Ÿ
zøzäxac it lr `ypidl.diàðîéäî àì àîòè éàî éäéà ,àlàå ¦©§¨§¤¨¦¦©©£¨Ÿ§¥§¨

edfy s` ,maid zny xnel zpn`p dy`d oi` zn`a recn -
`ed mrhd ixd ,yi` zy` xeqi`n xzei lw xeqi`ïéðîéæc ïåéëc§¥¨§¦§¦

déì àéðñcdvex dpi`e maid z` z`pey `id minrtly oeiky - §¨§¨¥
,el `ypidlà÷ééc àì,zn `ed ok`y ahid zxxan dpi` - Ÿ¨§¨

,àáñpéîea `linne ,maid zn ok`y dpin`dl oi` okleãçà ãò ¦©§¨¥¤¨
éîð,ok xnel yidéì àéðñc ïéðîæc ïåéëc`ypidl dvex dpi`e ,mail ©¥§¥¨§¦§¦§¨§¨¥
,el,àáñpéîe à÷ééc àìzxzda cg` crl minkg epin`d `l okle Ÿ¨§¨¦©§¨

`ypizy yeygl `xaq oi`y yi` zy`a ok oi`y dn ,dnai
jk lr eknqe ,cg` crl minkg epin`d ,xexia `la dy`d

.ahid xacd z` xxaz dnvr dy`dy
dlra `a jk xg`e dycwzpe jilra zn dl exn`' :dpyna epipy
on dlqt `l hb oexg` dl ozpy it lr s` ,el xefgl zxzen

.dpedkd'åëå àéúî ïa øæòìà éaø Løc Løãî äædWExB dX`e' ¤¦§¨¨©©¦¤§¨¨¤©§¨§¦¨§¨
'EgTi `l DWi`n(f `k `xwie).'dyi` epi`y yi`n `le ,áø øîà ¥¦¨Ÿ¦¨¨©©

déì äåä ,áø øîà äãeäéel did -øæòìà éaøì`izn oadéa Løãîì §¨¨©©£¨¥§©¦¤§¨¨§¦§©¥
k dxwi dyxc df weqtn yexcl -àúéðbøî,zilbxn -ådizgz ©§¨¦¨§

déa Løãl dleynd ,jxev da oi`y dyxcàtñç,qxg zkizg - ¨©¥©§¨
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רמה miwxt dyelya` cenr cv sc ± iriax wxtzenai
äéì àéðñã.mail Ðøæîî ãìåäå.`aiwr iaxk Ðäîæä éãòámipexg`dy Ðenifdz`

`pngxc ,"mziid epnr" :exn`e ,mipey`xd,edpipnideyxce" :aizkckmihteydahid

mixac) "xwy cr dpdeepnr"a dil opinwene ,(hi.(`,d) zekn zkqna ,"mziidñðëàù
äúéáì.dlral `aqpi`e Ð'åë éðú÷ã àôéñonidn cg` cr `d Ð?onidn in .dinza

dzeg` `yil jzy` dzn xnel cg` cr?àìà
weciz `l Ð`idc ,onidn cg` cr `d :dipin

.`pnidn `lc opireny`l jixhvi` dteb

jzrc `wlqc ,jixhvi` `aiwr iaxc `ail`e

:`pin`xfnn yi `aiwr iax xn`e li`ed

weyl dnaindxn` ike ,`lewlw` `yiig Ð

,`pnidn `lc ol rnyn `w ,`ypz "inai zn"

.oxn`cke ,dil `ipqc oipnifc meyniab la`

e .dil `ipq opixn` `l dlra`w :qxbc zi`

zn" oebk ,`yiig dcic `lewlw`c ol rnyn

,dfne dfn `vz opixn` dlra iz` i`c ."ilra

lkeilewlw.`pnidn jkld ,da oizipznc

,drxfc `lewlw`inp i`c ,"dnai zn" oebk

`l `xwyn`lwlwniaxl elit`e ,drxf `l`

iaxl `dc ,il `xidp `le .`yiig `l `aiwr

ilewlw lka `lwlwn dteb `id `aiwr

lirle .(`,t) oihib zkqna opzck ,oizipznc

:`zaeiza dl opiziin oizrnyaz` qpekd

'ek zqipe dzxv dklde eznaidfn `vz Ð

iaxk `pniwe`e ,da el`d mikxcd lke ,dfne

ipd lk ol zi` inp weyl dnaia `nl` ,`aiwr

`lwlwin `l idi` i` :cere .ilewlwil dnl Ð

diipzinlllk?`lewlw`c opirny `tiqn `d

drxfcxnel zpn`p dpi` :ipzwc ,`yiig `l

ixacl i`ce ipde .dzial qpk`y izeg` dzn

lke .`pnidn `lc ipzwe ,edpip mixfnn lkd

.edpip `nlra oie`l iaiigc ,"inai zn" oky

ab lr s`c :opireny`l jixhvi` `d `l`

idi`c,`lwlwin`vzcmaine dlran`l Ð

.dil `ipqc oipnifc meyn ,`pnidnúøë øåñéàì
,"jilra zn" xnel Ð.i`ypdàìà äùøâúð àì

äùéàîz` ixd :dl xn`e hb dl azky oebk Ð

`ly .mc` lkl zxzen z` i`e ,ipnn zyxebn

dyi`n `l` ,ixnbl ef dyxbzp.dcxtpäìåñô
äðåäëì:opiqxb ikd .`ypil dxzede ,zn m` Ð

.dpedka lqetc hbd gix epiide

äðùîúøúåîåì øåæçìdipy iyecwc Ð

.zepfk `id ixde ,melk opi``xnba xn`e

oi`e ,dzxqe` dzaiky dze` :(`,dv zenai)

.dzxqe` dzeg` zaiky
øúåîå
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zn xnel zpn`pc oeikc ,jl iraiz `l `dc ,xn`w jilra zn jk xg`e jpa zna elit`c

`nlc yginl ol ded i`c ,dil `ngxnc meyn `xwyn `nlc opiyiig `le ,maiiz`e ilra

cr` dknqe dil `ngxnc meyn xity `wiic `lilra zna depnidl ol ded `l ok m` Ð

zrpen dpi` dil `ngxnc meyn i`ce `l` .dil `ngxnc meyn `xwyn `nlcc ,maiizze

xity `wiicc ab lr s`e ,xity wcwclnlkn Ð

xg`e dpa zn xnel `pnidn `l dteb `id mewn

zzina `l` opax depin`d `ly ,dlra zn jk

ici lr yi` zy` xeqi` zwfgn dwet`l dlra

zwfgn dwet`l la` .`pebr meyn ,dly weic

mail xeqi`ab lr s`e ,dpin`dl evx `l Ð

.cg` cr ici lr dpin`dl yie ,xity `wiicc

éë`nlrl dnai jl iraiz`ki` mzdc Ð

`ipqc meyn xity `wiic `lc ith xninl

dway `l dil `ngxnc meync ab lr s` .dil

z`py dlecby ith dway `ipqc meyn .wcinln

`ipqc ith gikye ,zeade`d zad`n ze`peyd

dy`d" seqa rnynck ,dil `ngxncn dil

dyw xzeiy ,cere .(a,giw `,fiw zenai) "mely

gepy dnn eze` d`peyyk eiptl letzyk dl

jk lk dl oi` eze` zade`ykc .eze` zade`yk

qepki elit`e ,uelgi `ny ik ,eiptl letzyk gep

`evnl dl yi daxd ik ,jk lk dgny dpi` Ð

ez`pey m` la` .epnn miaeh e` ,ea `veikÐ

`l m` xg`l `ypdl epnn lvpdl dleki dpi`

e` ,dl iEpUl `ypil dkixv jgxk lre ,uelgi

ded `nrh xwir i` dil `irain ikdl .obrzz

`wiicc meyni`e ,xity `wiic `l `kde Ð

`ed iielbi`l `ciarc meyn `nrh`ki` Ð

s` ,zvw `wiic inp ikd ,`zxet `weic` jnqnl

`irainw i`ne :xn`z m`e .dil `ipqc ab lr

xnel zpn`p `idy "dkldy dy`d"a opzde ,dil

`pnidn idi`c oeik ,dpa zn jk xg`e dlra zn

`pnidn idi`c xnel yie !cg` cr oky lk ÐÐ

ilra zn dxn` `ira i`c ,ebin dl zi`c meyn

`ny yginl `ki` cra la` oan dwzye

dceyg dnvr `id e` ,dze` `pey e` ,edexky

.xity `wiic `le dilr dknqnc `kid dlwlwl

,ebin dl zi` idi`c ,dzenk epin`dl oi` jkle

lra` `pcidq` i` :xaqc ,ebin dil zil edi`e

oad znc drny ik ,diceglzn dfi` xewgz Ð

`pcidq` i` la` .dlwlwl lke` `le ,oey`x

oa znc inp drny ik ,lrae oa` ,ediiexz`Ð

cr o`k onidn elit`e .`lwlwine ,i`elir `knq

cr onwl irainl `ki` izk` iira izxz jpda

xninl `ki`c .dnglna cg` cre dhhwa cg`

zde .mzdn ith `wiic `kdci` :ira ikd inp m

e` ,dax `weic opirae `wiicc meyn `nrh xwir

ikdle ,iielbi`l `ciarc meyn `nrh xwir

.edpd ik `hef `weic` opiknq

êéîòèéìå'ek on`p yi`d oi` ipzwc `tiq

wcinl il dnl :xn`z m`e Ð

i`dl `aqpin `l i`c ?mzd jiiy `pebir i`nc dzial qpkzy dzeg` dzn xnel on`p cg` cr j`id :iieyw`l dil ded dtebn ?`tiqnivn iedc wgvi epax xn`e !`pixg`l `aqpin Ð

dzeg` `yiy ezy` dzn la` ,dp`yiy mc` `vnz `l `nyc `peeb i`d ika elit` `pebir xnel jiiy dy` iab iiegcliz`w `xab meyn `dc ,dil iaeqpi`l `irac `pifg `l mzd Ð

`pebir da jiiy elit`e ,dzial qpkzy dzeg` dzna cg` cr onidn `l jgxk lrc ,wcwcl leki mewn lkn xn`z m`e .`pyil rnynck ,cr i`d`kilc oeik ,`kd `wiic `l `dc Ð

wcwcl zelbxen miypc (a,bv) lirl izyxity dn itle .dteqa xneg.`gip Ð

éáøìjixhvi` `aiwr.("la`" ligznd xeac a,av) lirl izyxitck "opaxcn xfnn iedc ab lr s`" jixhvi` `l opaxl Ðøåñéàìzxzd zxkon`p cg` crc :wgvi epiax yxit Ð

e`l xeqi`l ,dil `ngxnc meyn `wiic `lc xn` `le .maiizzy dlra zn xnelzxk xeqi`l qxhpewa yxity dn la` ,`wiic `l dil `ipqc meyn opixn` `lc oky lk `l Ð

`ypz jilra zn.dil `ipqc `kd ik weciz `lc xninl `nrh `kil mzdc ,wgvi epiaxl d`xp oi` Ðàéägikez dnvrdpi`e ,dil `ngxnc ab lr s` ,maiizzc xnel zpn`pc Ð

.dil `ipqc meyn inai zn xnel zpn`p
s`e
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רמו
miwxt dyelyaa cenr cv sc ± iriax wxtzenai

äéðùä úåáåø÷á øúåîålre dqep`d lr oi`yep :(`,fv zenai) ol `niiwc .dza `yil Ð

.dzetndéñåé éáø.dl yxtn `xnba Ðàøîâåñéâåcr `ae ,ezy` zeg` lra Ð

ezy` e`a jk xg`e .d`ype cnre ,jilra zn :xn` efle ,jzy` dzn :el xn`e cg`

.eqibeïéúéðúî àîéì.el xefgl zxzen :ipzwc Ðàáé÷ò éáø éàã àáé÷ò éáøë àìãÐ

dipin `hib jd `irac oeikezy` dil `ied Ð

.ezyexb zeg`éô ìò úàùðù ùéà úùàî õåç
ïéã úéádf yxib exn`i `ny ,dxfb meyne Ð

.(a,gt) oiwxita lirl opixn`ck ,'ekàáé÷ò éáø
éñåîóelit` jzrc `wlq `zyde Ðz`eyp

oke ,hb `ira eig` `ae dnaie zny rnye eig`

`kil `kdc ,opirci `l `nrhe .dy` zeg`a

dyxib elit`y ,df d`ype df dyxib xninl

iabl oke .da oiqtez df ly oiyecw oi` dlra

lkl ielb ezy` z`ay xg`n ,dy` zeg`

dl qipw ikd elit`e ,oiyecw dipy iyeciw oi`y

.`hib` `aiwr iaxéùðéà éøîàãefg ik Ð

:ixn` ,`nw qex`ldeg` daqpcnd`pz Ð

`de ,miiwzp `le ,oiyecwa `nwl dil ded

z`vnp ,hb `la dl witn i`e .aiqp xity `xza

zeg` oke ,hb `la d`vei zi`xp yi` zy`

.'ek dy`ïéàåùð ìáàezy`c ,oizipzn ik Ð

xninl `ki` in ,el d`eyp dzid dpey`xd

oi`eypa dil ded d`pz?irci `nlr ilek `d

jkld ,zepf zlira ezlira miyn mc` oi`c

.melk mpi` dipy i`eyipc edl miwéáø éà
àáé÷ò,`id `aiwr iax oizipzn i` Ð

`aiwr iaxk inp inewe`l zktdnwcipzil Ð

,dn` `ype ,jzy` dzn :el exn` .ezeng

.`ixy ezy` zzin xg`l ezeng `aiwr iaxlc

ïäî úçà úàåzg`l oixew ipei oeyla oky Ð

xeqi`a `ypy ,dpexg` :`pngx dxn`e ,"`pid"

.sxyz Ðïäéúù úàå åúåàmzd opirawck Ð

ediipia i`n :oixcdpqa?dxenb ezy` i`ce `d

,dtxyac `aiwr iax xn` `ldn ef dipr ixdy

d`hg?:iia` xn`e !el z`yp xzida ixd

`aiwr iaxc ,ediipia `ki` oiyxec zernyn

i`dn iwtp ezeng m`e ezeng ,iaizk izxz xaq

gwi ik yi`" :`xw xn` ikdc ,dtxyac `xw

xeqi`l odizye "dn`e dy` z``ypy oebk Ð

l`rnyi iaxe ."etxyi y`a" ezeng m`e ezeng

,dpin opirny dcegl ezeng ,aizk `cg xaq

"dy` z` gwi ik" i`dcezy` epiid Ð

dpey`xd"dn` z`e" ,xzida z`ypdef Ð

` z`e eze` etxyi `pngx xn`e ,ezengzg

dtxyac ezeng m`e .odn`wtp dey dxifbn Ð

`axe .(a,dr oixcdpq) "oitxypd od el`"a ol

,ediipia `ki` ezy` zzin xg`l ezeng :xn`

:xn`w ikdc .dtxya l`rnyi iaxlcz`e eze`

oebk ,zeniiw odizy oi` elit` ,odn zg`

dn` z` `ype ezy` dznyiaxe .sxyz Ð

odizyy onfa ,odizy z`e eze` :xaq `aiwr

zeniiwezenge ezy` Ð.eze` etxyi Ð

aezkd deydc ,ezeng oic ok epick ,`nzqne

oizipzne .dxezay oiyper lkl yi`l dy`

ezeng ipzw `lcxn`c iia`l `gipd Ð

`aiwr iaxl ,ediipia `ki` oiyxec zernyn

llk dzin xg`l ezenga `aiwr iaxe l`rnyi iax ixii` `le ,`kdn dil `wtp `l l`rnyi iaxle .`xw i`dn ezeng m` dil `wtpidp :opipyne !diipzil `axl `l` .xity Ð

dhrinc`xwezengl.'ek dtxyn dzin xg`øñàúådzaikya eilr dpey`xd ezy` Ð.dzeg`cíéä úðéãîì äìòá êìäù äùàà äåäã éãéî`xqzinc Ðzaikya dlral,oexg`d

el xefgl zxzen oizipzn ipzw i`n`e .zbbey `idy it lr s`e?.'ek jldy dy` .inc `l :opipyneàúééøåàãî àøñúéî ãéæîáãxacna) aizkc Ðrnync ,"dytzp `l `ide" :(d

oic zia it lr oebk ,bbeya ,jkld .`xeqi`.opax da exfb Ð
úåçà
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óàåmid zpicnl eqibe ezy` lif`c ab lrlif`a oizipzn dil rnync yxtl oi` Ð

`dc ,el xefgl zxzenc xnel jixv did `l diept ezy` zeg`c meyn ,eqibe ezy`

`l` .onwl xn`wck ,xyt` i`c xnege lwn dzxqe` dzeg` zaikyc `nip `lc jixhvi`

rnyn ,'ek mixg` ici lr lqety lk :iqei iax dlr xn`wcn ,d`eypa ixii`c dil rnyn

ixiine ,mixg` ici lr lqeta ixii` `nw `pzc

lr cg` cre ,ezy` dzny micr ipy el exn`a

ezy` zzin lr cg` cra la` .eqibleki oi` Ð

,inp eqib lr ixz `ki`ca ,inp i` .dzeg` `yil

iax` ibilt opaxc (`,`v) lirl xn`c o`nke

a `ly zqipa oernyipya elit` qipwe ,zeyx

xq`ze :jixtc oizrnya inp onwle .micr

jldy dy`` dedc icin ,dzeg`c dzaikya

mid zpicnl dlra`ail` jixt jgxk lr Ð

`l ezy` zzinc ,micr ipya qipwc o`nc

.micr ipya `l` `nwezin

úùàdxeq` eqib`qpw edlekk opiqpwc Ð

jiiy `lc ,`ira `l hb la` .oizipznc

ezy`c oeikc .df `ype df yxib exn`i `ny o`k

zniiwici lrc ircie ,oiyecw da jiiy `l Ð

.`ixy ezy` ikd meyne ,el z`yp zerh zreny

xzen dpey`x dzn m` :oizipzn ipzwc `de

dipya,ixii` eqibe ezy` lif`a e`l `idd Ð

eqib` `xiq`c oeikc`l` ,xq`z inp dicicl Ð

.ixiin dieptaàîéìiaxk `lc oizipzn

`aiwreqibe ezy` lif`c dil rnync meyn Ð

ded i` la` .`aiwr iaxk `lc oizipzn xn`w

diepta ixiinzeg` `ira `lc `hiyt `idda Ð

da jiiy `lc oeik .`aiwr iaxl elit` ,hb ezy`

oi` cifnac oeik ,opiqpw `lc onwl xn`ck ,`qpw

.dzxqe` dzeg` zaikyéáøsiqen `aiwr

'ek g` zy` s`eia` ig` zy`e eia` zy` Ð

ici lr edl iaqpc giky `lc ,hwpinl ira `l

.dzin xg`l ixiq`c zerh zreny

åàìå'ek dlr xnzi``l `iepiy jd Ð

iaxlc ,(a,dv) onwl in` iaxk `l` `nwezin

,`aiwr iaxk w"z `nwezin `l `gtp wgvi

biltnc `aiwr iaxk i`wc `ed iqei iax diciclc

`l `nw `pz la` ,eqibe ezy`l eqibe ezqex` oia

.dil ipyàìàd`pz xninl `ki` in oi`eyp

oi`eypa dil dedzeaezk) xn`c o`nl elit`e Ð

lrae i`pz lr ycwnd :(`,crdkixv dpi` Ð

`zlin `giky `l mewn lkn ,hb epnid

`ki`c meyn .i`pzd zngn oi`eypd elhaziy

,rcz .zepf zlira ezlira `di `lye ,d`ia zaig

yi dil zi`e `xaq i`d dil zi` l`eny `dc

.(a,fw) "i`ny zia" wxta onwl ,oi`eypa i`pz

éà`aiwr iaxezeng inp ipzip`ziixa` Ð

`aiwr iax inp siqen `l i`n` dil dyw `l

ezeng:xn`w opaxc mdixaclc xninl `ki`c Ð

ekcicl `l` ,inp ezeng s` iciclil ece` Ð

oizipzna la` .dy` zeg`e g` zy`a zdin

zeg`n ith yecig iedc ,ezeng hwpinl dil ded

.dy`àøåñéàî`pngx dhrin inÐ

.dtxyn `l` ,dhrin `l zxke e`ln xnelk
lr
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,åéáBø÷a úøzeî äiðLe ,äiðL úBáBø÷a øzeîe Bì¨¦§§¦¨§¦¨¤¤¦§¨
äúî" Bì eøîà .äiðMa øzeî ¯ äðBLàø äúî íàå§¦¥¨¦¨¨©§¦¨¨§¥¨
úîéi÷" Bì eøîà Ck øçàå ,dúBçà úà àNðå ,"BzLà¦§§¨¨¤£¨§©©¨¨§©¤¤
ïéà ïBøçàäå ,øæîî ïBLàø ãìeä ¯ "äúîe äúéä̈§¨¥¨©¨¨¦©§¥§¨©£¥

.øæîîéñBé éaøìñBt íéøçà éãé ìò ìñBtL ìk :øîBà ©§¥©¦¥¥¨¤¥©§¥£¥¦¥
Bðéà íéøçà éãé ìò ìñBt ïéàL ìëå ,Bîöò éãé ìò©§¥©§§¨¤¥¥©§¥£¥¦¥

.Bîöò éãé ìò ìñBtàøîâåáb ìò óàBzLà ìéæàc ¥©§¥©§§©©©§¨¥¦§
àøqzéî÷c íéàeOð éðä éðäàc ,íiä úðéãîì Bñéâå§¦¦§¦©©¨§©£¥¨¥¦¦§¨¦©§¨

,Bñébà Bñéb úLàéëä eléôà,àøéñà Bñéb úLà ¯ ¥¤¦©¦£¦¨¦¥¤¦£¦¨
Bñéb úLà äøñàpL CBzî :ïðéøîà àìå ,àéøL BzLà¦§©§¨§¨¨§¦©¦¤¤¤§¨¥¤¦
éaøk àìc ïéúéðúî àîéì .åéìò BzLà øñàéz Bñébà©¦¥¨¥¦§¨¨¥¨©§¦¦§¨§©¦
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ö ïéà äøBzaL úBéøò ìk :àéðúc,èb epîéä úBëéø §©§¨¨£¨¤©¨¥§¦¥¤¥
ét ìò úàOpL Léà úLàî õeçïéc úéaéaøå . ¥¥¤¦¤¦¥©¦¥¦§©¦

éñBîä àáé÷òïåéëå .äMà úBçàå çà úLà óà ó £¦¨¦©¥¤¨©£¦¨§¥¨
,déìò àøqzéà àìénî ,èb àéòa àáé÷ò éaø øîàc§¨©©¦£¦¨¨£¨¥¦¥¨¦©§¨£¥
øîà :dìò øîzéà åàìå !BúLeøb úBçà dì àéåäc§¨§¨¨£§¨§¨¦§©£¨£©
éàä :áø øîà óñBé øa àéiç éaø øîà ìcéb áø©¦¥£©©¦¦¨©¥¨©©©
äMàä úà åéçà LcwL ïBâk ¯ éîc éëéä çà úLà¥¤¨¥¦¨¥§¤¦¥¨¦¤¨¦¨
àNðå ãîòå ,åéçà únL òîLå ,íiä úðéãîì Cìäå§¨©¦§¦©©¨§¨©¤¥¨¦§¨©§¨¨
déì äåä äàðz àn÷ Cä :éLðéà éøîàc ,BzLà úà¤¦§§¨§¦¡¨¥©©¨§¨¨£¨¥
,éîð äMà úBçà éàäå .áéñð øétL éàäå ,ïéLecé÷a§¦¦§©©¦¨¥§©£¦¨©¦
úðéãîì äëìäå äMà úà LcéwL ïBâk ¯ éîc éëéä¥¦¨¥§¤¦¥¤¦¨§¨§¨¦§¦©
éøîàc ,dúBçà úà àNðå ãîò ,äúnL òîLå íiä©¨§¨©¤¥¨¨©§¨¨¤£¨§¨§¦
àäå ,äéLec÷a déì äåä éàðz ,àúéén÷ Cä :éLðéà¡¨¥©©©§¨§©£¨¥§¦¤¨§¨
äåä äàðz øîéîì àkéà éî ïéàeOð àlà .áéñð øétL©¦¨¥¤¨¦¦¦¦¨§¥©§¨¨£¨
éaø éà :àðäk áøì éLà áø déì øîà ?ïéàeOða déì¥§¦¦£©¥©©¦§©¨£¨¦©¦
éaøì déì ïðéòîL àäc !BúBîç éîð éðúéì àáé÷ò£¦¨¦§¥©¦£§¨¨§¦©¥§©¦
.äôøNa åàì äúéî øçàì BúBîç :øîàc àáé÷ò£¦¨§¨©£§©©¦¨¨¦§¥¨
úçà úàå BúBà ¯ "ïäúàå BúBà eôøNé Làa" :àéðúc§©§¨¨¥¦§§§¤§¤§¤©©
BúBà :øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,ïäî¥¤¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
ïéLøBc úeòîLî :øîàc ééaàì àîìLa .ïäézL úàå§¤§¥¤¦§¨¨§©©¥§¨©©§¨§¦
éaøå ,áéúk àãç :øáñ ìàòîLé éaøc ,eäééðéa àkéà¦¨¥©§§©¦¦§¨¥¨©£¨§¦§©¦
:øîàc àáøì àlà .øétL ¯ áéúk ézøz :øáñ àáé÷ò£¦¨¨©©§¥§¦©¦¤¨§¨¨§¨©
!BúBîç éîð éðúéì ,eäééðéa àkéà äúéî øçàì BúBîç£§©©¦¨¦¨¥©§¦§¥©¦£
éî àøeqéàî ,äôøOî àø÷ dèòéîc éäð :déì øîà£©¥§¦§¦£¨§¨¦§¥¨¥¦¨¦
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רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc zenai(iying meil)

,Bìoicn ezy` eilr xq`z dzeg` z` `ypy oeiky mixne` oi`e
,'dy` zeg`'elrad ok enkäiðL úBáBø÷a øzeîzeaexwa-] ¨¦§§¦¨

meyn dxeq` dpi`e ,dza z` `yil oebk ,[`ypy dipyd dy`d
,ezy` zaåokäiðL`ypy ezy` zeg` -,åéáBø÷a úøzeîoebk §§¦¨¤¤¦§¨

,eia` zy` meyn dxeq` dpi`e ,epal `ypidlíàåjk xg`äúî §¦¥¨
d ezy`øzeî ,äðBLàølrad,äiðMazxzeny dy` zeg` lkk ¦¨¨©§¦¨

.dzeg` zzin ixg`
:el` mipica sqep ote`Bì eøîày cirde cr `a -,BzLà äúî ¨§¥¨¦§

eok zngnCk øçàå ,dúBçà úà àNðz` eyigkde micr ipy e`a ¨¨¤£¨§©©¨
e crdBì eøîàyäúéä úîéi÷,dzeg` z` `ypy drya ezy`åwx ¨§©¤¤¨§¨§

jk xg`,äúî,el zxzen `id dzr j` ,xeqi`a d`ypy `vnpe ¥¨
ãìeäzeg`d on el clepyïBLàø,ezy` dzny iptl ezxairy - ©¨¨¦

`ed ixd,øæîî,zxka `edy dexr xeqi`n clepy oeikïBøçàäå- ©§¥§¨©£
,el zxzen dzide ezy` dzny xg`l ezxairyéaø .øæîî ïéà¥©§¥©¦

L ìk ,øîBà éñBélradéãé ìò ìñBtz` eiyrn,íéøçàz` epiide ¥¥¨¤¥©§¥£¥¦
`ed ixd ,xeqi`a d`ypy zeg` dze`éãé ìò ìñBtz` eiyrn ¥©§¥

lr ezy`éãé ìò ìñBt ïéàL ìëå ,Bîöòz` eiyrnBðéà ,íéøçà ©§§¨¤¥¥©§¥£¥¦¥
éãé ìò ìñBtlr ezy` z` eiyrn,Bîöò.eixac ex`eai `xnbae ¥©§¥©§

àøîâ
dzn el exn`e e`ae mid zpicnl ezy` dkldy in' :dpyna epipy
.'el xefgl zxzen ezy` d`a jk xg`e ,dzeg` z` `ype ,jzy`

:`xnbd zwiicnã áb ìò óàå,xg`l d`eyp zeg` dze` dzid §©©©§
eìéæàekldy s`e ±,íiä úðéãîì Bñéâå BzLàezy` zeg` dzidy ¨¦¦§§¦¦§¦©©¨

,ezy` dzny el cirde dlra zny dl cirde cr `ae d`eyp
xeqi`ne 'yi` zy`' xeqi`n ezy` zeg` dxzed ezecr it lre
,mid zpicnn eqibe ezy` e`a dzre ,d`ype ,'dy` zeg`'
zeg` xeqi`ae yi` zy` xeqi`a dxeq` dzid `idy xxazde

,dy`íéàeOð éðä éðäàc,el` oi`eyip eliredy s`y -àøñzéî÷c §©£¥¨¥¦¦§¨¦©§¨
dxq`py -Bñéb úLà[ezy` zeg` `idy],Bñéâàyi` zy` oick ¥¤¦©¦

dlral xefgl dxeq`y cg` cr it lr d`yipy(:ft lirl),eléôà£¦
,éëäwxàøéñà Bñéb úLàj` ,dlralBzLàmid zpicnn d`ay ¨¦¥¤¦£¦¨¦§

àéøL,dlral xefgl zxzen -ïðéøîà àìåyL CBzîel` oi`eyipa ©§¨§Ÿ©§¦©¦¤
øñàéz ,Bñéâà Bñéb úLà äøñàpmb,åéìò BzLàxzen `ed `l` ¤¤§¨¥¤¦©¦¥¨¥¦§¨¨

.dlraa dxeq` dzeg`e ,ezy`a
xxazde ,ezy` zeg` z` zerha `yepdy dpyna x`azd
yi m`d zxxan `xnbd .eil` xefgl ezy` zxzen ,dig ezy`y
zl`ey .hb epnn dkixv dpi` zeg` dze`y o`kn gikedl

:`xnbdïéúéðúî àîéìdzpyp dpyndy xn`p m`d -éaøk àìc ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦
,àáé÷ò éaø éàc ,àáé÷òe ,hb epnn dkixv zeg`d ixddì àéåä- £¦¨§¦©¦£¦¨¨§¨¨

k ezy` ziyrpe,BúLeøb úBçà.eilr dxeq`eàéðúc,`ziixaaìk £§¨§©§¨¨
äøBzaL úBéøò,xeqi`a o`ypy,èb epîéä úBëéøö ïéàoi` ixdy £¨¤©¨¥§¦¥¤¥

,oda miqtez oiyecw,ïéc úéa ét ìò úàOpL Léà úLàî õeç¥¥¤¦¤¦¥©¦¥¦
ig dlray xxazd m`y ,dlra zny cirdy cg` cra dexizdy

.el d`yipy dfn hb dkixv ,oick `ly d`yipeéñBî àáé÷ò éaøå,ó §©¦£¦¨¦
óà`yepdçà úLà,dze` maiie mipa `la zny rnyyk ely ©¥¤¨

jixv ,yi` zy` `idyk d`ypy `vnpe miiw eig`y xxazde
,hb dl zzlå`yepd okäMà úBçà,ezy` dzny rnyyk §£¦¨

zniiqn .hb dl zzl jixv `ed mby ,zniiw ezy` z`vnpe
:dzii`x z` `xnbdàáé÷ò éaø øîàc ïåéëåezy` zeg`yàéòa- §¥¨§¨©©¦£¦¨¨§¨

dkixvnî ,èbdéìò àøñzéà àìé,ezy` eilr dxq`p -dì àéåäc ¥¦¥¨¦©§¨£¥§¨§¨¨
ziyrp `id dzeg` ly hbd ici lry -BúLeøb úBçà.opaxcn £§¨

,`aiwr iaxk zxaeq dpi` epzpyny di`x ef oi` :`xnbd dgec
,jkl mrhdedìò øîzéà åàìå,ef `ziixa lr xn`p `l m`d - §¨¦§©£¨

éàä ,áø øîà ,óñBé øa àéiç áø øîà ,ìcéb áø øîàdze` -úLà ¨©©¦©¨©©¦¨©¥¨©©©¥¤
çà,hb `aiwr iax da jixvdyéîc éëéädkxved ote` dfi`a - ¨¥¦¨¥

,jkläMàä úà åéçà LcwL ïBâk,[dze` `yp `l oiicre]Cìäå §¤¦¥¨¦¤¨¦¨§¨©
å ,íiä úðéãîìo`k x`ypy g`dåéçà únL òîL`la mid zpicna ¦§¦©©¨§¨©¤¥¨¦

,mipaBzLà úà àNðå ãîòåxxazd dzre ,dnaiil ick eig` ly §¨©§¨¨¤¦§

`aiwr iax yyge .miiw g`dyc,hb `la dp`ivei m`éLðéà éøîà §¨§¥¦§¥
llba xeqi`a d`yp `l epiptly g`dy miyp`d exn`i -aygy

`l` ,zn eig`yàn÷ Cä,oey`xd dlra -déì äåä äàðz ©©¨§¨¨£¨¥
ïéLec÷aelhae i`pzd miiwzp `le ,i`pza dze` yciw - §¦¦

,oiyeciwde`linnéàäd`ypy ipyáéñð øétL,d`yp xzida - ©©¦¨¦
.hb `la z`vei yi` zy`y exn`i hb `ll epnn `vz m`eeenk

c yxtl yi ok,éîð äMà úBçà éàä,`aiwr iax da xaicyéëéä ©£¦¨©¥¥¦
úà LcéwL ïBâk ,éîcdäMà,[d`yp `l oiicre]úðéãîì äëìäå ¨¥§¤¦¥¤¦¨§¨§¨¦§¦©

å ,íiäycwndäúnL òîLe el zycewnd ezy`úà àNðå ãîò ©¨§¨©¤¥¨¨©§¨¨¤
,dúBçàdzeg`a eiyecwe ,dig mid zpicnay ezy`y xxazde £¨

,llk eqtz `lc,hb `la `vz m`y yeygl yi dfa s`éøîà §¨§¥
éLðéà`l` ,xeqi`ae zerha dipyd z` `yp `lyàúéén÷ Cä- ¦§¥©©©§¨

,dligza yciwy ezy`äéLec÷a déì äåä éàðzi`pz el did ± §©£¨¥§¦¤¨
,diyeciw elhae e`pz miiwzp `le ,oiyeciwaàäåef zeg`e - §¨

dixg` `ypyáéñð øétLyi` zy`y exn`ie ,`yp xzida - ©¦¨¦
`xnbd zx`ane .hb epnn lawl dekixvd okle ,hb `la z`vei

:epzpyna jiiy epi` df oic recnàlàa xaecny epzpynaïéàeOð ¤¨¦¦
,dzeg` z` `ype dzny rny jk xg`e ,dy` `ypy -àkéà éî¦¦¨

øîéîìexn`ie erhiy yeygl yi ike -ïéàeOða déì äåä äàðzly §¥©§¨¨£¨¥§¦¦
`vnpe ,oick dipyd z` `yp i`pzd miiwzp `ly oeike ,dpey`xd
,oi`eyipa i`pz dyer mc` oi` `lde ,hb `la z`vei yi` zy`y
iax mb epzpyna ,jkitl .zepf zlira ezlira dyriz `ly ick
s` ,hb dkixv dpi`y oeike ,hb dkixv zeg`d oi`y dcen `aiwr

l` xefgl zxzen ezy`.ei
iaxk zxaeq dpi` epzpyny xg` mrhn gikedl dqpn `xnbd

:`aiwréà ,àðäk áøì éLà áø déì øîàk epzpynàáé÷ò éaø,`id ¨©¥©©¦§©¨£¨¦©¦£¦¨
ok m`'BúBîç' éîð éðúéìrneyd oic z` mb aezkl dpynl did - ¦§¥©¥£

`ypy `vnpe ezy` d`a jk xg`e ,DO` z` `ype ,ezy` dzny¦¨
,xeqi`a dn` z`déì ïðéòîL àäceprny ixdy -àáé÷ò éaøì §¨©§¦©¥§©¦£¦¨

øîàcz` `yepdyäúéî øçàì BúBîç,ezy` lyåàìeyper oi` - §¨©£§©©¦¨¨
,äôøNaxaqyke ,dligzkl da xzen `edy `xnbd dzr dxaqe ¦§¥¨

x`al epzpynl dide ,ezeng z` `yil i`yx did ezy` dzny
,`aiwr iax zrc efy ep`vn okid `xnbd zx`an .df oic,àéðúc§©§¨

weqta xn`p(ci k `xwie)dOf DO` z`e dX` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨
`ed,'ïäúàå Búà eôøNé Làadzin aiigl weqtd zpeekeBúBà- ¦¨¥¦§§Ÿ§¤§¤

O`e dy` `yepd z`,D,ïäî úçà úàå'od' zernyn ipeei oeylay ¦¨§¤©©¥¤
`le ,di`eyipa xeqi` dxary ,ezengl dpeekde ,'cigi' `id

,xzida el d`yipy ezy`l,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
lelkl weqtd zpeek,ïäézL úàå ,BúBàdpeekd oi` i`ce mpn` §¤§¥¤

mi`xen` ewlgpe ,dzin zaiig xzida el d`yipy ezy`y
ezeng lr `aa xaecny yxtn iia` ,`aiwr iax ixac yexita
iaxe] zetxyp odizy ,eilr zexeq` odizyy oeike ,ezeng m`e
aezk `l dfy xaeqy `l` oicd jky el dcen mb l`rnyi
`a aezkdy yxtn `axe .[dey dxfbn cnlp df `l` dyxta
oeike] zeniiw odizyy onfa `l` dzin aeig eilr oi`y jcnll
`nzqne dtixy aiig `edy jcnll dxezd d`a zniiw ezy`y
oiyper lkl yi`l dy` aezkd deyd ixdy ezeng oic jk epick
.aiig epi` ezy` zen xg`l ezeng z` `yp m` la` ,[dxezay

e :dziiyewa `xnbd dkiynnøîàc ,ééaàì àîìLaewlgp `ly ¦§¨¨§©©¥§¨©
wx `l` ,oica `aiwr iaxe l`rnyi iaxàkéà ïéLøBc úeòîLî©§¨§¦¦¨

eäééðéa,aezkd xe`iaa ewlgp -áéúk àãç ,øáñ ìàòîLé éaøc- ¥©§§©¦¦§¨¥¨©£¨§¦
ztxypy ezeng lr wx o`kn cnlpe ,odn zg`l epiid 'odz`'y

,[dey dxfbn ezeng m`e]áéúk ézøz øáñ àáé÷ò éaøåzernyn - §©¦£¦¨¨©©§¥§¦
z` `ypyk epiide ,zeyprp miyp izyy `id 'odz`' aezkd

,dn` z`e ezengøétLoeik ,`aiwr iaxl s` epzpyn zpaen - ©¦
rny m` s`e ,ezy` zzin xg`l zxzen ezeng oi` eixacl s`y

.ezenga xeq` did ezy` dznyøîàc ,àáøì àlàoicyBúBîç ¤¨§¨¨§¨©£
äúéî øçàì,ezy` lyeäééðéa àkéàl`rnyi iaxly ,ea ewlgp - §©©¦¨¦¨¥©§

ok m` ,zxzen `id `aiwr iaxle ,dzin dilr aiige dxeq` `id
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רמח
miwxt dyelya` cenr dv sc ± iriax wxtzenai

äùà úåçà,`ziixe`cn dielir ezy` `xqzin `l dzeg` lr `a cifna elit`c Ð

.'ek bbeya jkld ,onwl ipzwckäúåà" Ðakye."dze` yi`àåä ïéã àìäå,xq`zy Ð

."dze`" xn`p jkleì÷ øåñéà ìò àáù íå÷îi`n`e ,yi` zy`a dl miwen onwl Ð

lw xeqi` dl ixw.hba yi xzid ixdy ,eini lk dxqe` dxqe`d oi`y Ðøñåàä øñàð
.mixg`l dxqe`d dlra da xq`p Ðíå÷î

øåîç øåñéà ìò àáù,ezy` zeg` oebk Ð

.dini lk dzeg` z` zxqe` ezy`yïéã åðéà
øñåàä øñàðù,ezy` xq`zy Ðzxqe`dz`

."dze`" xn`p jkl .dzeg`åúåîç ìò àááÐ

.`xwn dl sili onwle ,eilr ezy` z` lqety

ìñåô íéøîåà éàîù úéáù,xnege lwn Ð

.iyxc `l "dze`"e .oxn`ckàì éñåé éáø øîà
ìñåô àìù 'åë å÷ìçðoiyxecc Ð."dze`"úéáù
ìñåô íéøîåà éàîù,"odz`e eze`" :opiyxcc Ð

.onwlckäìçúáù éôì'åëyxtn iqei iax Ð

.dy` zeg` lr ewlgp `lc `nrhäìçúáùÐ

.ezy` ycw `ly cräøñåà àåälk lr Ð

`ide ,mc`.dizeaexwa ezxqe`äøñàð àì
äì øúåîádytzp `d :(a,ep) opiyxcck Ð

.zxzenåì øåñàá ââù.dzeg`a Ðïéãä äæå
ââåùì`ly bbeyd lr epcnln dfd oicd Ð

.dlqtäãåäé éáøã àîòè éàî`ad :xn`c Ð

.ezy` z` lqt ezeng lråìåë úéáä ìë éëå
äôøùá.z`hg dn ezy` Ðêìò äúéøñàÐ

.jzzp`léàä äéìò àáoexg`d d`ypyk ÐÐ

.oey`xd lr dxq`äéìò àáãçàädyxib Ð

oey`xd dxifgde ipydlw xeqi` jl ixd Ð

ipyd lr dxq`e ;e`ladiabl `ied xcdc Ð

xqe`d xq`p epiide ,z`ypyn ezyexbxq`p Ð

.dxifgdy oey`xd df lr dxqe` didy df ipy

'åë øéæçîì äîezy` zeg` lr `aa xn`z Ð

xq`zyzeg` xeqi`e ,dteb `nhp `ly ,ezy`

ezy` dzn m`y ,mler xeqi` epi` ezy`Ð

.opiqxb `l .aexa xeqi` .dzeg`a xzenäîáé
ïàîìxeqi`a dilr `a in Ð?äîáé àîéìéà
øçàìepiide ,weyd on cg` dilr `ay Ð

,xqe`d xq`p :ipzwe ,`nlra e`lc ,lw xeqi`

axcke ,df lr dxqe` didy dnai da xq`p

.`pepndáåøá äøåñéàå`id mc` lkl Ð

dy` zeg`a xn`z .dvlg `ly cr xeqi`a

dfl `l` dxeq` dpi`y?ïéçàì äîáé àìàÐ

xeqi`a oig`d on cg` dilr `aylr dxq` Ð

inc ikide .eilr dxqe`d`nw da carc Ð

oinai xn`n i`de .jci` lr dxq`e ,xn`n

zy` iedinl oixenb oiyecw e`le ,`ed opaxc

ipy dilr `a ike ,yi`,`ed lw xeqi` lr `a Ð

.eilr dxqe`d oey`xd lr dxq` ikd elit`e

äéìò àá àéøéà éàî`ay mewn :ipzwc ,ipy Ð

xn`n da dyre xfg elit` ,lw xeqi` lrÐ

opaxk ,oey`xd xn`nd lral dxq` inp

.xn`n xg` xn`n yi :ixn`cïúð åìéôà àìà
èâdf dyr elit` :ikd jixt `l` ,xnelk Ð

ulg e` hb ozpe eig` `ae ,xn`n.eci lr dlqt Ðïàîì äèåñdlrap inl Ð?."lw xeqi`" dl ixwcìòáì àîéð éàaizkc ,dil `xiq`c ,dxzqpe dl `piwy xg` lral dlrapy Ð

xacna) "d`nhp `ide dxzqpe".dpyxbiyk elit` e` ,ezzin xg`l elit` lread lr dxq` ,xqe`d xq`p :ipzwe ,(däéìò àá àéøéà éàîdxzqpy dryn ,inp dilr `a `la Ð

,dzyzy cr ,mlerl lrea lre lra lr dxq`p enrdheq) opzckminrt izy "d`nhp" "d`nhp" :(a,fk.lreal cg`e lral cg` Ðäèåñ àìàdlra xq`p ,lreal dlrapy Ð

.eilr dxqe`déàäålw xeqi` lr `a ied in Ð?yi` zy` epiidc ,`ed xeng xeqi`!
àìà
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ìòlqet mixne` i`ny ziay ezeng lr `aa ewlgp dnyxtnck i`ny ziac `nrhe Ð

.'ek dtxya elek ziad lk ike :dcedi iaxl jenqa

äæoipn cifnl bbeyl oicdol iziz `kidn ?cifnl `xw dil irain i`n` :dnize Ð

xq`p lw xeqi` lr `ay mewna dne :lirl xn`wc xnege lw meyn i` ?`xeqi`l

'ek dxqe`ddnl ,`pic `edd dil zi`c oeik Ð

iax lr welgl el did ?`kdc `pic iqei iaxl dil

ezwelgnl oipr df oic oi`y ,zehiyta dcedi

.llkäîaexa dxeqi` oky ezyexb xifgnlÐ

.df xeqi` icil `al leki mc` lk ici lr :xnelk

la` .dp`yiy in lk ici lr dxq`p ezyexby

dzeg` zaikyn ezy` xq`z elit` ,dy` zeg`

yipi` `aiy dna eilr ezy` `xqzin `l

.dzeg` lr `nlrcãáòi`d xn`n da

ji`dc dilr dxq`o`nk dizlin hwp `zyd Ð

.`ziixe`cn dpew xn`n (`,hk zenai) xn`c

éàîinp ulg e` hb ozp 'ek dilr `a `ixi`

dxqe`l `piz`c dy` zeg`l inc `l :xnelk Ð

qi` z`ia ici lr.dwifa ielz xacd o`k la` ,xe

àîéìéàlral dheqa`ayk :yexit Ð

,mlerl lreal dxeq` lra dilr

`aa `ixi` i`n ,dze` oiwcea min oi` aeyy

dpqipkie dpycwie xefgie hb dl ozp elit` ?dilr

"dwyn ipi`" xn` e` ,dteglleki oi` aey Ð

epiaxl dnize .mlerl lreal dxeq`e ,dzewydl

aeyc dzewydl dvex ipi` xne`yk olpnc :wgvi

yiy wgvi epiax xn`e ?dzewydl leki oi`

oizipzna ipzw dwyn ipi` xn` ikc zvw gikedl

zetxyp odizegpnc edpd icda (`,bk) dheqa

.zezyl cer zeie`x oi`y
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ââBLa ,àúééøBàcî àøéñà àì ãéæîác ,äMà úBçà£¦¨¦§¥¦¨£¦¨¦§©§¨§¥
:àéðúc ¯ àøéñà àìc ïìðîe .ïðaø da eøæb àì̈¨§¨©¨©§¨©§¨£¦¨§©§¨
úáéëL ïéàå ,dzøñBà dúáéëL dúBà ¯ "dúBà"¨¨§¦¨¨©§¨§¥§¦©
íB÷îa äîe :àeä ïéc àìäå ,ìBëiL .dzøñBà dúBçà£¨©§¨¤¨©£Ÿ¦©§¨
ìò àaL íB÷î ,øñBàä øñàð ì÷ øeqéà ìò àaL¤¨©¦©¤¡¨¨¥¨¤¨©
:äãeäé áø øîà .øñBàä øñàpL ïéc Bðéà øeîç øeqéà¦¨¥¦¤¤¡¨¨¥¨©©§¨
,BúBîç ìò àáa ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àìŸ¤§§¥©©¥¦¥§¨©£
úBçà ìò àáa ¯ e÷ìçp äî ìò .BzLà úà ìñBtL¤¥¤¦§©©¤§§§¨©£

L ,BzLàéànL úéa,ìñBt :íéøîBàìlä úéáe ¦§¤¥©©§¦¥¥¦¥
e÷ìçð àì :éñBé éaø øîà .ìñBt àì :íéøîBàúéa §¦Ÿ¥¨©©¦¥Ÿ¤§§¥

éànLìlä úéáeìñBt àlL ,BzLà úBçà ìò àáa ©©¥¦¥§¨©£¦§¤Ÿ¥
L ,BúBîç ìò àáa ¯ e÷ìçp äî ìò .BzLà úàúéa ¤¦§©©¤§§§¨©£¤¥

éànL,ìñBt :íéøîBàìlä úéáe,ìñBt àì :íéøîBà ©©§¦¥¥¦¥§¦Ÿ¥
àéäå ,íìBòaL íéLpä ìëa øzeî àeä älçzaL éôì§¦¤©§¦¨¨§¨©¨¦¤¨¨§¦
døñBà àeä ¯ dLc÷ .íìBòaL íéLðàä ìëa úøzeî¤¤§¨¨£¨¦¤¨¨¦§¨§¨
øeqéàî døñàL øeqéà äaeøî .ezøñà àéäå§¦£¨©§¤¦¤£¨¨¥¦
àéäå ,íìBòaL íéLðà ìëa døñà àeäL ,eäúøñàL¤£¨©§¤£¨¨§¨£¨¦¤¨¨§¦
äîe :àeä ïéc àìäå .äéúBáBø÷a àlà eäúøñà àìŸ£¨©§¤¨¦§¤¨©£Ÿ¦¨
dì øeñàa äââL ,íìBòaL íéLðà ìëa døñàL ,àeä¤£¨¨§¨£¨¦¤¨¨¨§¨¨¨¨
àlà eäúøñà àlL àéä ,dì øzena úøñàð dðéà ¯¥¨¤¡¤¤©¨¨¦¤Ÿ£¨©§¤¨
Bì øñàð àlL ïéc Bðéà Bì øeñàa ââL ,äéúBáBø÷a¦§¤¨¨©¨¨¥¦¤Ÿ¤¡©

ì ïécä äæå !?Bì øzena?ïépî ãéæîì ,ââBLøîBì ãeîìz,dzøñBà dúáéëL dúBà ¯ "dúBà" : ©¨§¤©¦§¥§¥¦¦©¦©§©¨¨§¦¨¨©§¨
¯ äãeäé éaøc àîòè éàî :Lé÷ì Léø øîà éîà éaø øîà .dzøñBà dúBçà úáéëL ïéàå§¥§¦©£¨©§¨¨©©¦©¦¨©¥¨¦©©£¨§©¦§¨
eäðz äôøNì ïéðò Bðéà íà ?äôøNa Blek úéaä ìk éëå "ïäúàå BúBà eôøNé Làa" :áéúëc¦§¦¨¥¦§§§¤§¤§¦¨©©¦¦§¥¨¦¥¦§¨¦§¥¨§¥

à .àøeqéàì ïéðòàøeqéà ãáòc àeää .äãeäé éaøk äëìä ïéà :ìàeîL øîà äãeäé áø øî ¦§¨§¦¨¨©©§¨¨©§¥¥£¨¨§©¦§¨©©£©¦¨
äãeäé éaøk äëìä ïéà ìàeîL øîàc åàì éà :déì øîà .déãâð äãeäé áø dééúà ,déúîça©£¨¥©§¥©§¨©§¥£©¥¦¨§¨©§¥¥£¨¨§©¦§¨
,úàOpMî BúLeøb øéæçî :àcñç áø øîà ?ì÷ øeqéà éàî .íìòc àøeqéà Cìò dúéøñà ¯¨§¦¨£¨¦¨§¨¨©¦©¨©©¦§¨©£¦§¨¦¤¦¥
BúLeøb øéæçîl äî .éàäc déìò døñà Cãéà äéìò àa ,éàäc déìò døñà éàä äéìò àä¨¤¨©£¨¨£¥§©¨¨¤¨¦¨£¨¨£¥§©©§©£¦§¨
.äîáé :Lé÷ì Léø øîà àlà !íìBò øeqéà døeqéàå áBøa døeqéàå óebä àîèð ïkL úàOpMî¦¤¦¥¤¥¦§¨©§¦¨§§¦¨¦¨¤¨¨©¥¨¦§¨¨
äøeñà äúpéfL íáé úøîBL :àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøãëå ,øçàì àîéìéà ?ïàîì äîáé§¨¨§©¦¥¨§©¥§¦§©©§¨§¨©©©§¨¤¤¨¨¤¦§¨£¨
éàä øîàî da ãáò .ïéçàì äîáé àlà !áBøa døeqéàå ,óebä àîèð ïkL äîáél äî .dîáéì¦¨¨©¦¨¨¤¥¦§¨©§¦¨§¤¨§¨¨¨©¦£©¨©£¨©

?éðL äéìò àaL àéøéà éàî .éàäc déìò døñà ¯ Cãéà äéìò àa ,éàäc déìò døñà ¯eléôà £¨¨£¥§©¨¨¤¨¦¨£¨¨£¥§©©¦§¨¤¨¨¤¨¥¦£¦
eléôà àlà .øîàî øçà øîàî ïéà :øîàc ,ìàéìîb ïaøk ,àéL÷ àì àä !øîàî éîð da ãáò£©¨©¦©£¨¨¨©§¨§©¨©§¦¥§¨©¥©£¨©©©£¨¤¨£¦
àa ,ìòaì àîéìéà ?ïàîì äèBñ .äèBñ :ïðçBé éaø øîà àlà !dì õìç eléôàå ,èb dì ïúð̈©¨¥©£¦¨©¨¤¨¨©©¦¨¨¨¨§©¦¥¨©©©¨
ïéà øîà eléôàå ,èb dì ïúð eléôà ?äéìò àa àéøéà éàî ,ìòBác déìò døñà ìòa äéìò̈¤¨©©£¨¨£¥§¥©¦§¨¨¨¤¨£¦¨©¨¥©£¦¨©¥
!Léà úLà eðééäc ,àeä øeîç øeqéà ?àeä ì÷ øeqéà éàä ¯ ìòBaì äèBñ àlà !ä÷Lî éðà£¦©§¤¤¨¨©¥©¦©¦¨§©§¥¤¦

àìà

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

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

lr `ad la`äMà úBçà,bbeyacdilr `a did m` elit`,ãéæîá £¦¨¦§¥¦
àìezy` dzidàøéñàeilr,àúééøBàcîokl ,oldl x`eaiy enke Ÿ£¦¨¦§¨§¨

dilr `aykïðaø da eøæâ àì ,ââBLa.eilr dxqe`l §¥Ÿ¨§¨©¨¨
:`xnbd zxxanàøéñà àìc ïìðîelr zxq`p dy`d oi`y oipn - §¨¨§Ÿ£¦¨

:`xnbd zx`an .cifna elit` dzeg` lr `ayk ,dlraàéðúc§©§¨
dzpify yi` zy` iabl weqta xn`p ,`ziixaa(bi d xacna)akWe'§¨©

Wi`,'dúàoeyln wiicl yie,'dúBà'`weecydzøñBà dúáéëL ¦Ÿ¨¨§¦¨¨©§¨
,dteba dyrn dyrpy ,dlraldúBçà úáéëL ïéàådlrapy §¥§¦©£¨

ef ly dlraldzøñBàaezkd jxvede :`ziixad dtiqen .dlral ©§¨
meyn ,ok cnllìBëiL,xnel ziidàeä ïéc àìäåcenll yi ixde - ¤¨©£Ÿ¦

,dlra lr zxq`p `idy xnege lwnàaL íB÷îa äîemc`ìò ©§¨¤¨©
a el dxeq`y dy`,ì÷ øeqéà,yi` zy` epiideøñBàä øñàð- ¦©¤¡¨¨¥

,xeqi`l mxebdàaL íB÷îmc`øeîç øeqà ìò,ezy` zeg` oebk ¨¤¨©¦¨
ïéc Bðéà,xnege lw df oi` m`d -Lef d`iaa,øñBàä øñàp`vnpe ¥¦¤¤¡¨¨¥

z` dlra lr dxq` ,di`eyipa `idy ,ezy` z` xeq`l epl yiy
dzeg` zaiky oi`y cnll 'dze`' weqtd jxved okle ,dzeg`

.dzxqe`
:el` mipica `ziixa d`ian `xnbde÷ìçð àì ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨Ÿ¤§§

a ìlä úéáe éànL úéay lra oicBzLà úà ìñBtL ,BúBîç ìò àa ¥©©¥¦¥§¨©£¤¥¤¦§
`l` ,eilre÷ìçp äî ìò,lld ziae i`ny ziaay mc` oicìò àa ©©¤§¨§¨©

ìñBt ,íéøîBà éànL úéaL ,BzLà úBçàenke ,eilr ezy` z` `ed £¦§¤¥©©§¦¥
mpi`e ,yi` zy`n xnege lwa ok cenll yiy lirl x`azdy

,'dze`' miyxecìñBt àì ,íéøîBà ìlä úéáez` jka lqet epi` - ¥¦¥§¦Ÿ¥
,lirl `ziixaa `aedy 'dze`' weqtdn eyxcy oeik ,eilr ezy`

.dzxqe` dzeg` zaiky oi`e ,dzxqe` dzaiky wxy
:dcedi iax lr wlegd zrc z` `ziixad d`ian,éñBé éaø øîà̈©©¦¥

lä úéáe éànL úéa e÷ìçð àìa ìy mc` oic,BzLà úBçà ìò àá Ÿ¤§§¥©©¥¦¥§¨©£¦§
L`ed mlek zrclBzLà úà ìñBô àlz` eyxcy meyn ,eilr ¤Ÿ¥¤¦§

`l` ,lirl xen`ke 'dze`' weqtda ,e÷ìçp äî ìòy mc` oicàa ©©¤§¨§¨
íéøîBà éànL úéaL ,BúBîç ìò`edyìñBt,ezy` z`ìlä úéáe ©£¤¥©©§¦¥¥¦¥

ìñBt àì íéøîBàlr `ady mrhd z` iqei iax x`ane .ezy` z` §¦Ÿ¥
,ezy`a xq`p epi` lkd ixacl ezy` zeg`,älçzaL éôìiptl §¦¤©§¦¨

,ezy` z` yciwyúøzeî àéäå ,íìBòaL íéLpä ìëa øzeî àeä¨§¨©¨¦¤¨¨§¦¤¤
,íìBòaL íéLðàä ìëaykedøñBà àeä ,dLc÷,mixg` mc` ipaa §¨¨£¨¦¤¨¨¦§¨§¨

ezøñà àéäåmle` ,zexg` miypaäaeøîdL øeqéà`eddøñà §¦£¨©§¤¦¤£¨¨
xzeiL øeqéàî`idL ,eäúøñàixdìëa døñà àeädíéLðà ¥¦¤£¨©§¤£¨¨§¨£¨¦

,íìBòaL,yi` zy` oick,äéúBáBø÷a àlà eäúøñà àì àéäåoebk ¤¨¨§¦Ÿ£¨©§¤¨¦§¤¨
,zexg` miypa `le ,dn`e dzeg`å,ok m`àeä ïéc àìäyi ixd - §£Ÿ¦

lwn dzeg` lr `ayk ezy` z` eilr xeq`l oi`y df oic cenll
,xnegeìëa døñàL ,àeä äîed,íìBòaL íéLðàxeqi` `edy ©¤£¨¨§¨£¨¦¤¨¨

xy`k mewn lkn ,xengäââLezy`a`edy xf mc`,dì øeñà ¨§¨§¨¨
a úøñàð dðéàd dlra,dì øzenaezkd on cnlpy(bi d xacna) ¥¨¤¡¤¤§¨¨

ok m` ,dlral dxeq` dpi` dbbyyky 'dURzp `l `ide',àéä §¦Ÿ¦§¨¨¦
eäúøñà àlLdlral,äéúBáBø÷a àlàe ,xzei lw xeqi` `edyââL ¤Ÿ£¨©§¤¨¦§¤¨¨©
d`iaa lrad,Bì øeñàa,dzeg`a oebkïéc Bðéàlw df oi` m`d - ¨¨¥¦

xnege(Bì) øñàð àlLlradBì øzena.el zxzend ezy`a - ¤Ÿ¤¡¨§¨
,xne`e iqei iax jiynnïécä äæå`l` epi` ,xnege lwn cnlpd §¤©¦

ì,ââBL,ezy`a xq`p epi` ,ezy` zeg` lr bbeya lrad `a m`y §¥
j`ìa ezy` zeg` lr `aïépî ,ãéæî,ezy`a xq`p epi`yãeîìz §¥¦¦©¦©§

øîBìxg`l cifna zlrapd yi` zy` iabl ,dheq zyxtaxacna) ©
(bi dWi` akWe','dúàoeyln wiicl yie,'dúà'wx ,cifna s`y §¨©¦Ÿ¨Ÿ¨

,dúáéëL,dteba dyrn dyrpydzøñBà,dlralúáéëL ïéàå §¦¨¨©§¨§¥§¦©
dúBçàdlra mrdzøñBà.el £¨©§¨

iax zrc z` zx`an `xnbd ,iqei iax zrc dx`azdy ixg`
:dcedi,äãeäé éaøc àîòè éàî ,Lé÷ì Léø øîà ,énà éaø øîà̈©©¦©¦¨©¥¨¦©©£¨§©¦§¨

,lkd ixacl ezy`a xq`p ezeng lr `adyáéúëc(ci k `xwie) ¦§¦
`ed dOf DO` z`e dW` z` gwi xW` Wi`e'Búà eôøNé Làa §¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨¦¨¥¦§§Ÿ

,'ïäúàå,denzl yieéëåy xyt`Blek úéaä ìkdn`e ezy` - §¤§¤§¦¨©©¦
,äôøNa,ypriz recne llk d`hg `l dpey`x `ypy ezy` ixde ¦§¥¨

y i`ce `l`äôøNì ïéðò Bðéà íàz` aiigl `a weqtd oi` m` - ¦¥¦§¨§§¥¨
,xeqi`a dilr `ay ezeng z` wx `l` ,dtixya odizyïéðò eäðz§¥¦§¨

`id 'odz`e' aezkd zpeeky yxtl jilr -,àøeqéàìxeqi` lgy §¦¨
.xeqi` dxar `ly mbd ,ezy`a s` xq`pe ,odizy lr

:df oica dkldd wqt z` d`ian `xnbdøîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
äãeäé éaøk äëìä ïéà ,ìàeîL,ezy`a xq`p ezeng lr `ady §¥¥£¨¨§©¦§¨

xq`p epi` ezeng lr `ad lld zia zrcly ,iqei iaxk `l`
.ezy`a

:df oipra dyrn `xnbd d`iandéúîça àøeqéà ãáòc àeää- ©©£©¦¨§£¨¥
,ezeng lr cifna `ay mc`a dyrndééúàe`iad -,äãeäé áø ©§¥©§¨

déãbðe siqed .eze` dwlde -déì øîà,lreal dcedi axåàì éà- ©§¥¨©¥¦¨
`l m`,äãeäé éaøk äëìä ïéà ìàeîL øîàcezy` z` xqe`y §¨©§¥¥£¨¨§©¦§¨

ezeng lr `ayk,Cìò dzéøñàjzy` z` jilr xqe` iziid - ©§¦¨£¨
íìòc àøeqéàoeik `l` ,jzeng zzin xg`l s`e ,mler xeqi` - ¦¨§¨©

.jilr dizxq` `l ,dcedi iaxk dkldd oi`y
cenll xyt` didy ,lirl `ziixad ixac z` zx`an `xnbd
lw xeqi`n xnege lwa ,ezy`a xq`p ezy` zeg` lr `ady
xeqi` eze` `ed dn my x`azd `le ,ezy`a xq`p ea xqe`dy

:`xnbd zxxan .lw'ì÷ øeqéà' éàîozipy `ziixad dxn`y ©¦©
:`xnbd zx`an .ok epnn cenll,àcñç áø øîàepiid lw xeqi` ¨©©¦§¨

døéæçîz` aey `yep -úàOpMî BúLeøbdyxibe ,xg` yi`l ©£¦§¨¦¤¦¥
oeik dze` z`yle xefgl oey`xd dlral xeq`y ,oexg`d yi`d
ef d`iaae .cala e`la `edy lw xeqi` `ede ,xg`l d`yipy

yk ixdy ,'xqe`d xq`p'éàä äéìò àa,ipyd -éàäc déìò døñà ¨¨¤¨©©§¨£¥§©
dyxbzpyke ,z`ypy ezyexb `id dzrny ,oey`xd lr -

e ipydnCãéà äéìò àa,xeqi`a d`ypy ,oey`xd -døñàdf - ¨¨¤¨¦¨©§¨
oey`xdéàäc déìòxg`l oey`xl d`yipy meyn ,ipyd lr - £¥§©

`l xeqi` `l` df oi` ixdy ,eiyecw elge] epnn dyxbzpy
`edy ipyd dlray `vnpe ,mlerl eil` xefgl dxeq`e ,[dyrz
zngn ef dy` lr xq`p ,oey`xd dlra lr dy`d z` xqe`d
,zxka `edy xengd dy` zeg` xeqi`a oky lke .oey`xd lrad
dxq`y ef `idy ,ezy` eilr xq`iz ezy` zeg` lr `ayky

.dlra lr dzeg` z` dligzn
lr `ad oic z` ezyexb xifgn xeqi`n cenll oi` :`xnbd dgec

,xnege lwd z` zegcl yi ixdy ,ezy` zeg`BúLeøb øéæçîl äî©§©§¦§¨
,úàOpMîzngn `ed ipyd dlra lr zxq`p `idy mrhdyïkL ¦¤¦¥¤¥

,óebä àîèðxn` dilre ,dlran dyxbzpy ixg` dlrap ixdy ¦§¨©
aezkd(c ck mixac)aEWl DgNW xW` oFW`xd DlrA lkEi `l'Ÿ©©§¨¨¦£¤¦§¨¨

`id dz`nehe ,'d`OHd xW` ixg` dX`l Fl zFidl DYgwl§©§¨¦§§¦¨©£¥£¤ª©¨¨
dyrn lk dyrp `l ezy` zeg`a la` .dlra lr dzxqe`y

.ezy`aåy meyn ,dxqe`l yi mrh cerdøeqéàdyrpáBøaipa §¦¨§
lr dxqe` dlran dyxbzpy xg`l dp`yiy mc` lky ,mc`
xne` iziid m` elit`y ,dy` zeg` iabl ok oi`y dn ,yxbnd
`l` zxq`p dpi` j` ,ezy` zeg` lr `ayk zxq`p ezy`y
lr `a xg` mc`y zngn `le ,dzeg` lr `a dlray zngn

.dzeg`åy meyn ,dxqe`l yi sqep mrhdøeqéàdlraløeqéà §¦¨¦
íìBò`l` epi` ezy` zeg` xeqi` la` ,mlerl xzid el oi`e `ed ¨

cenll oi` okle ,dzeg`a xzen dzzin xg`l j` ,ezy` iiga
eilr xq`z ,ezy` zeg` z` `yepdy ,xeqi`a ezyexb xifgnn

.ezy`
:xg` ote`a `ziixad ixac z` zx`an `xnbdLéø øîà àlà¤¨¨©¥

,Lé÷ìepiid lw xeqi`äîáé:`xnbd zl`ey .xeqi`a dlrapy ¨¦§¨¨
ïàîì äîáél dxeqi`n cnlpy ,xeqi`a dnaid dlrap inl -xeq` §¨¨§©

,dzeg` zaikya dy`dàîéìéàdlrapy xn`z m` -ìmc` ¦¥¨§
,øçàaezkd lr dxare ,dlra ig`n epi`y(d dk mixac)didY `l' ©¥¥¦§¤

,'xf Wi`l dvEgd znd zW`åmeaiil dxq`pøîàc ,àðeðîä áøãk ¥¤©¥©¨§¦¨§¦§©©§¨§¨©
íáé úøîBL ,àðeðîä áødnaii dlra ly eig`y zpznnd dnai - ©©§¨¤¤¨¨

,dl uelgi e`äúpéfL,xf mc` mrdîáéì äøeñà,dlra ig` - ¤¦§¨£¨¦¨¨
yiy `id `ziixad zpeeke ,dlral dxeq`y dzpify yi` zy`k
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רמט
miwxt dyelya` cenr dv sc ± iriax wxtzenai

äùà úåçà,`ziixe`cn dielir ezy` `xqzin `l dzeg` lr `a cifna elit`c Ð

.'ek bbeya jkld ,onwl ipzwckäúåà" Ðakye."dze` yi`àåä ïéã àìäå,xq`zy Ð

."dze`" xn`p jkleì÷ øåñéà ìò àáù íå÷îi`n`e ,yi` zy`a dl miwen onwl Ð

lw xeqi` dl ixw.hba yi xzid ixdy ,eini lk dxqe` dxqe`d oi`y Ðøñåàä øñàð
.mixg`l dxqe`d dlra da xq`p Ðíå÷î

øåîç øåñéà ìò àáù,ezy` zeg` oebk Ð

.dini lk dzeg` z` zxqe` ezy`yïéã åðéà
øñåàä øñàðù,ezy` xq`zy Ðzxqe`dz`

."dze`" xn`p jkl .dzeg`åúåîç ìò àááÐ

.`xwn dl sili onwle ,eilr ezy` z` lqety

ìñåô íéøîåà éàîù úéáù,xnege lwn Ð

.iyxc `l "dze`"e .oxn`ckàì éñåé éáø øîà
ìñåô àìù 'åë å÷ìçðoiyxecc Ð."dze`"úéáù
ìñåô íéøîåà éàîù,"odz`e eze`" :opiyxcc Ð

.onwlckäìçúáù éôì'åëyxtn iqei iax Ð

.dy` zeg` lr ewlgp `lc `nrhäìçúáùÐ

.ezy` ycw `ly cräøñåà àåälk lr Ð

`ide ,mc`.dizeaexwa ezxqe`äøñàð àì
äì øúåîádytzp `d :(a,ep) opiyxcck Ð

.zxzenåì øåñàá ââù.dzeg`a Ðïéãä äæå
ââåùì`ly bbeyd lr epcnln dfd oicd Ð

.dlqtäãåäé éáøã àîòè éàî`ad :xn`c Ð

.ezy` z` lqt ezeng lråìåë úéáä ìë éëå
äôøùá.z`hg dn ezy` Ðêìò äúéøñàÐ

.jzzp`léàä äéìò àáoexg`d d`ypyk ÐÐ

.oey`xd lr dxq`äéìò àáãçàädyxib Ð

oey`xd dxifgde ipydlw xeqi` jl ixd Ð

ipyd lr dxq`e ;e`ladiabl `ied xcdc Ð

xqe`d xq`p epiide ,z`ypyn ezyexbxq`p Ð

.dxifgdy oey`xd df lr dxqe` didy df ipy

'åë øéæçîì äîezy` zeg` lr `aa xn`z Ð

xq`zyzeg` xeqi`e ,dteb `nhp `ly ,ezy`

ezy` dzn m`y ,mler xeqi` epi` ezy`Ð

.opiqxb `l .aexa xeqi` .dzeg`a xzenäîáé
ïàîìxeqi`a dilr `a in Ð?äîáé àîéìéà
øçàìepiide ,weyd on cg` dilr `ay Ð

,xqe`d xq`p :ipzwe ,`nlra e`lc ,lw xeqi`

axcke ,df lr dxqe` didy dnai da xq`p

.`pepndáåøá äøåñéàå`id mc` lkl Ð

dy` zeg`a xn`z .dvlg `ly cr xeqi`a

dfl `l` dxeq` dpi`y?ïéçàì äîáé àìàÐ

xeqi`a oig`d on cg` dilr `aylr dxq` Ð

inc ikide .eilr dxqe`d`nw da carc Ð

oinai xn`n i`de .jci` lr dxq`e ,xn`n

zy` iedinl oixenb oiyecw e`le ,`ed opaxc

ipy dilr `a ike ,yi`,`ed lw xeqi` lr `a Ð

.eilr dxqe`d oey`xd lr dxq` ikd elit`e

äéìò àá àéøéà éàî`ay mewn :ipzwc ,ipy Ð

xn`n da dyre xfg elit` ,lw xeqi` lrÐ

opaxk ,oey`xd xn`nd lral dxq` inp

.xn`n xg` xn`n yi :ixn`cïúð åìéôà àìà
èâdf dyr elit` :ikd jixt `l` ,xnelk Ð

ulg e` hb ozpe eig` `ae ,xn`n.eci lr dlqt Ðïàîì äèåñdlrap inl Ð?."lw xeqi`" dl ixwcìòáì àîéð éàaizkc ,dil `xiq`c ,dxzqpe dl `piwy xg` lral dlrapy Ð

xacna) "d`nhp `ide dxzqpe".dpyxbiyk elit` e` ,ezzin xg`l elit` lread lr dxq` ,xqe`d xq`p :ipzwe ,(däéìò àá àéøéà éàîdxzqpy dryn ,inp dilr `a `la Ð

,dzyzy cr ,mlerl lrea lre lra lr dxq`p enrdheq) opzckminrt izy "d`nhp" "d`nhp" :(a,fk.lreal cg`e lral cg` Ðäèåñ àìàdlra xq`p ,lreal dlrapy Ð

.eilr dxqe`déàäålw xeqi` lr `a ied in Ð?yi` zy` epiidc ,`ed xeng xeqi`!
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ìòlqet mixne` i`ny ziay ezeng lr `aa ewlgp dnyxtnck i`ny ziac `nrhe Ð

.'ek dtxya elek ziad lk ike :dcedi iaxl jenqa

äæoipn cifnl bbeyl oicdol iziz `kidn ?cifnl `xw dil irain i`n` :dnize Ð

xq`p lw xeqi` lr `ay mewna dne :lirl xn`wc xnege lw meyn i` ?`xeqi`l

'ek dxqe`ddnl ,`pic `edd dil zi`c oeik Ð

iax lr welgl el did ?`kdc `pic iqei iaxl dil

ezwelgnl oipr df oic oi`y ,zehiyta dcedi

.llkäîaexa dxeqi` oky ezyexb xifgnlÐ

.df xeqi` icil `al leki mc` lk ici lr :xnelk

la` .dp`yiy in lk ici lr dxq`p ezyexby

dzeg` zaikyn ezy` xq`z elit` ,dy` zeg`

yipi` `aiy dna eilr ezy` `xqzin `l

.dzeg` lr `nlrcãáòi`d xn`n da

ji`dc dilr dxq`o`nk dizlin hwp `zyd Ð

.`ziixe`cn dpew xn`n (`,hk zenai) xn`c

éàîinp ulg e` hb ozp 'ek dilr `a `ixi`

dxqe`l `piz`c dy` zeg`l inc `l :xnelk Ð

qi` z`ia ici lr.dwifa ielz xacd o`k la` ,xe

àîéìéàlral dheqa`ayk :yexit Ð

,mlerl lreal dxeq` lra dilr

`aa `ixi` i`n ,dze` oiwcea min oi` aeyy

dpqipkie dpycwie xefgie hb dl ozp elit` ?dilr

"dwyn ipi`" xn` e` ,dteglleki oi` aey Ð

epiaxl dnize .mlerl lreal dxeq`e ,dzewydl

aeyc dzewydl dvex ipi` xne`yk olpnc :wgvi

yiy wgvi epiax xn`e ?dzewydl leki oi`

oizipzna ipzw dwyn ipi` xn` ikc zvw gikedl

zetxyp odizegpnc edpd icda (`,bk) dheqa

.zezyl cer zeie`x oi`y
`l`
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ââBLa ,àúééøBàcî àøéñà àì ãéæîác ,äMà úBçà£¦¨¦§¥¦¨£¦¨¦§©§¨§¥
:àéðúc ¯ àøéñà àìc ïìðîe .ïðaø da eøæb àì̈¨§¨©¨©§¨©§¨£¦¨§©§¨
úáéëL ïéàå ,dzøñBà dúáéëL dúBà ¯ "dúBà"¨¨§¦¨¨©§¨§¥§¦©
íB÷îa äîe :àeä ïéc àìäå ,ìBëiL .dzøñBà dúBçà£¨©§¨¤¨©£Ÿ¦©§¨
ìò àaL íB÷î ,øñBàä øñàð ì÷ øeqéà ìò àaL¤¨©¦©¤¡¨¨¥¨¤¨©
:äãeäé áø øîà .øñBàä øñàpL ïéc Bðéà øeîç øeqéà¦¨¥¦¤¤¡¨¨¥¨©©§¨
,BúBîç ìò àáa ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àìŸ¤§§¥©©¥¦¥§¨©£
úBçà ìò àáa ¯ e÷ìçp äî ìò .BzLà úà ìñBtL¤¥¤¦§©©¤§§§¨©£

L ,BzLàéànL úéa,ìñBt :íéøîBàìlä úéáe ¦§¤¥©©§¦¥¥¦¥
e÷ìçð àì :éñBé éaø øîà .ìñBt àì :íéøîBàúéa §¦Ÿ¥¨©©¦¥Ÿ¤§§¥

éànLìlä úéáeìñBt àlL ,BzLà úBçà ìò àáa ©©¥¦¥§¨©£¦§¤Ÿ¥
L ,BúBîç ìò àáa ¯ e÷ìçp äî ìò .BzLà úàúéa ¤¦§©©¤§§§¨©£¤¥

éànL,ìñBt :íéøîBàìlä úéáe,ìñBt àì :íéøîBà ©©§¦¥¥¦¥§¦Ÿ¥
àéäå ,íìBòaL íéLpä ìëa øzeî àeä älçzaL éôì§¦¤©§¦¨¨§¨©¨¦¤¨¨§¦
døñBà àeä ¯ dLc÷ .íìBòaL íéLðàä ìëa úøzeî¤¤§¨¨£¨¦¤¨¨¦§¨§¨
øeqéàî døñàL øeqéà äaeøî .ezøñà àéäå§¦£¨©§¤¦¤£¨¨¥¦
àéäå ,íìBòaL íéLðà ìëa døñà àeäL ,eäúøñàL¤£¨©§¤£¨¨§¨£¨¦¤¨¨§¦
äîe :àeä ïéc àìäå .äéúBáBø÷a àlà eäúøñà àìŸ£¨©§¤¨¦§¤¨©£Ÿ¦¨
dì øeñàa äââL ,íìBòaL íéLðà ìëa døñàL ,àeä¤£¨¨§¨£¨¦¤¨¨¨§¨¨¨¨
àlà eäúøñà àlL àéä ,dì øzena úøñàð dðéà ¯¥¨¤¡¤¤©¨¨¦¤Ÿ£¨©§¤¨
Bì øñàð àlL ïéc Bðéà Bì øeñàa ââL ,äéúBáBø÷a¦§¤¨¨©¨¨¥¦¤Ÿ¤¡©

ì ïécä äæå !?Bì øzena?ïépî ãéæîì ,ââBLøîBì ãeîìz,dzøñBà dúáéëL dúBà ¯ "dúBà" : ©¨§¤©¦§¥§¥¦¦©¦©§©¨¨§¦¨¨©§¨
¯ äãeäé éaøc àîòè éàî :Lé÷ì Léø øîà éîà éaø øîà .dzøñBà dúBçà úáéëL ïéàå§¥§¦©£¨©§¨¨©©¦©¦¨©¥¨¦©©£¨§©¦§¨
eäðz äôøNì ïéðò Bðéà íà ?äôøNa Blek úéaä ìk éëå "ïäúàå BúBà eôøNé Làa" :áéúëc¦§¦¨¥¦§§§¤§¤§¦¨©©¦¦§¥¨¦¥¦§¨¦§¥¨§¥

à .àøeqéàì ïéðòàøeqéà ãáòc àeää .äãeäé éaøk äëìä ïéà :ìàeîL øîà äãeäé áø øî ¦§¨§¦¨¨©©§¨¨©§¥¥£¨¨§©¦§¨©©£©¦¨
äãeäé éaøk äëìä ïéà ìàeîL øîàc åàì éà :déì øîà .déãâð äãeäé áø dééúà ,déúîça©£¨¥©§¥©§¨©§¥£©¥¦¨§¨©§¥¥£¨¨§©¦§¨
,úàOpMî BúLeøb øéæçî :àcñç áø øîà ?ì÷ øeqéà éàî .íìòc àøeqéà Cìò dúéøñà ¯¨§¦¨£¨¦¨§¨¨©¦©¨©©¦§¨©£¦§¨¦¤¦¥
BúLeøb øéæçîl äî .éàäc déìò døñà Cãéà äéìò àa ,éàäc déìò døñà éàä äéìò àä¨¤¨©£¨¨£¥§©¨¨¤¨¦¨£¨¨£¥§©©§©£¦§¨
.äîáé :Lé÷ì Léø øîà àlà !íìBò øeqéà døeqéàå áBøa døeqéàå óebä àîèð ïkL úàOpMî¦¤¦¥¤¥¦§¨©§¦¨§§¦¨¦¨¤¨¨©¥¨¦§¨¨
äøeñà äúpéfL íáé úøîBL :àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøãëå ,øçàì àîéìéà ?ïàîì äîáé§¨¨§©¦¥¨§©¥§¦§©©§¨§¨©©©§¨¤¤¨¨¤¦§¨£¨
éàä øîàî da ãáò .ïéçàì äîáé àlà !áBøa døeqéàå ,óebä àîèð ïkL äîáél äî .dîáéì¦¨¨©¦¨¨¤¥¦§¨©§¦¨§¤¨§¨¨¨©¦£©¨©£¨©

?éðL äéìò àaL àéøéà éàî .éàäc déìò døñà ¯ Cãéà äéìò àa ,éàäc déìò døñà ¯eléôà £¨¨£¥§©¨¨¤¨¦¨£¨¨£¥§©©¦§¨¤¨¨¤¨¥¦£¦
eléôà àlà .øîàî øçà øîàî ïéà :øîàc ,ìàéìîb ïaøk ,àéL÷ àì àä !øîàî éîð da ãáò£©¨©¦©£¨¨¨©§¨§©¨©§¦¥§¨©¥©£¨©©©£¨¤¨£¦
àa ,ìòaì àîéìéà ?ïàîì äèBñ .äèBñ :ïðçBé éaø øîà àlà !dì õìç eléôàå ,èb dì ïúð̈©¨¥©£¦¨©¨¤¨¨©©¦¨¨¨¨§©¦¥¨©©©¨
ïéà øîà eléôàå ,èb dì ïúð eléôà ?äéìò àa àéøéà éàî ,ìòBác déìò døñà ìòa äéìò̈¤¨©©£¨¨£¥§¥©¦§¨¨¨¤¨£¦¨©¨¥©£¦¨©¥
!Léà úLà eðééäc ,àeä øeîç øeqéà ?àeä ì÷ øeqéà éàä ¯ ìòBaì äèBñ àlà !ä÷Lî éðà£¦©§¤¤¨¨©¥©¦©¦¨§©§¥¤¦
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יבמות. פרק עשירי - האשה רבה דף צה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

הנני מדייק שלא להשתמש בביטוי של מקרה, שהרי כל אחד מאתנו מאמין שכל המתרחש הוא בהשגחה פרטית ולא במקרה.
ממכתב כ"ח סיוון, ה'תשי"ח



miwxtרנ dyelyaa cenr dv sc ± iriax wxtzenai
ùéà úùà àáø øîà àìàdxqe` xqe`d oi`y itl ,dy` zeg` iabl lw xeqi` epiide Ð

ezxqe`d ezy` la` ,hba xzid dl yi eiiga elit`y ,eini lklk ezxqe` dzeg`a

.dil iran mixg` ici lr lqet oi` envr ici lr lqet oi`y lk :opiqxb ikd .diniàìà
äøåñà éîð åúùà äøåñà åñéâ úùàã éëéä éëli`ed Ðepd`elr dlqetl oi`eyp ipd

ezy`k daeyg zeidl inp epd` ,dlraxeq`le

.opaxcn dy` zeg` meyn eilr dzeg` z`ìë
äéúãéáò éàî ìñåô ïéàùo`n ,lqet epi` Ð

.lirl da ixii`éîà éáø øîàlk" i`d Ð

"lqet epi`yepi`a ixii`c ,i`w `yix` Ðlqet

it lr z`ypa lirl ixii`c ,mixg` ici lr

:`tiq ipzwe .dlral zxzen `ide `vz micr

ezy` dz`a jk xg`e`l ,el xefgl zxzen Ð

,jzy` dzn :el exn`y micr it lr `py

eqib zy`c ,jilra zn :exn` ezy` zeg`le

,cg` cr it lr `py `l .dlral xefgl `ixy

.`ixy ezy` ,dxeq` eqib zy`cäéì øîà÷å
éñåé éáø,jlr `pbilt oic zia it lra Ð

ici lr lqet mixg` ici lr lqete li`edc

.jl `picen micr it lra la` ,envríìåòì
àôéñàoizipznc `xciq lif`e hwpck Ð

`ki` lqet oi`e lqet i`ne ,cg` cra z`ypa

`cge ,mid zpicnl eqibe ezy` lif`c `cg Ð

.mid zpicnl eqibe ezqex` lif`cäéì øîà÷å
äéì éàåä äàðú øîéîì àëéìã åúùà éñåé éáø

,dpey`x ezy`a i`dl Ðirci `nlr ileke

i`eypcdyxib xninl iz` `le ,od zerh dipy

dlra dyxib elit` `dc .df d`ype dlra

icdqc irci rcine ,i`dl dxeq`edpirh`Ð

cra z`ypd dy` x`yk eqib ici lr lqet epi`

i`e ,'ek df yxib xninl iz`c `ed mzdc .cg`

.oi`eypd on ezyexb xifgn df :ixn` xifgn

`kd la`ici lr inp lqet oi` ,jkld .`l Ð

,ezqex` `ziinw i`edc `kid la` .envr

ixaq ,oiyecwa dil ded d`pz xninl `ki`c

ixn`e ,oixenb oi`eyp dipy i`eypc iypi`

dy` zeg` meyn i`e ,df d`ype dlra dyxib

.miiwzp `le ,dpey`x iyecwa el ded d`pz Ð

:iypi` ixn` ,dlral eqib zy` `xcd i`e

`ed jkld ,zqipyn ezyexb xifgdl xzen

li`ede .mixg` ici lr lqetepd`elqet eiyrn

zqipdc `nrh ,`nw `pzle .envr ici lr inp

xefgl dxeq` cg` cra`ny meyn e`l Ð

meyn `l` ,z`ypyn ezyexb xifgn df exn`i

lk ,jkld .xity `wiic `lc meyn opax deqpwc

daqpc o`n`d :opiqxb ikd .`nw` dl lqt Ð

eqibe ezqex` lif`c `de eqibe ezy` lif`c

d`pz xninl `kilc eqibe ezy` :opiqxb ikde

.mixg` ici lr lqet oi`c oi`eypa dil ded

eqib zqex` aiqpc `de eqib zy` aiqpc `d :dl qxb `pixg` `pyil.dcinrdl leki mc` oi`e Ðéñåé éáøë äëìäxn`e ,l`eny i`w iqei iaxc `zlin `lek` :jzrc `wlqw Ð

`xqznc i`dccg` cra z`ypd dy`ikd xninl `ki`c `kid lke .z`ypyn ezyexb xifgn `ede ,df `ype df yxib :exn`i `ny meyn Ðezqex` zeg` `id elit`e ,`xqzin Ð

.`ziinwa dil ded d`pz xninl `ki`e li`ed ,oey`x lyùéà úùàë àéä éøä.`id i`n yxtn `ped ax Ðàðåä áø øîàåax xn`wc yi` zy` i`n Ðdy` eig` yciwy oebk Ð

zerhy mircei lkd `dc ,`ed ezyexb xifgn xninl `kilc ,el xefgl zxzenc ecen ediieexz oey`x d`yp `lnl`y ,'ekdyxib m`y ,dzidyciw la` .eig`l z`yp dzid `l Ð

:ax xn` `idda Ð,miiwzp `le oiyecwa dil ded d`pz oey`xd :iypi` ixn`c .dnai eiykr `edy ,oey`xl dxeq` inp efe ,dlral dxeq`y cg` cra zqipd yi` zy`k `id ixd

ipyn d`vei eiykre ,ipyl dzid zxzened`yepe.eig` zy` z` `yep `vnpe ,oey`xùéà úùàë äðéà øîà ìàåîùåàéøùå`giky `lc `zlnc ,ded d`pz ixn` `lc ,oey`xl Ð

`xqzinc iqei iaxk dkld l`eny xn` i`n` eqibe ezqex` iabe ,ediizrc` d`pz iypi` iwqn `l l`enyl `nl` .icdq edpirh`e ,`ed zerhc irci `l` ,`ideqib zy`eqibl?
éîà éáøãà àîìãdvxzck Ð`l ez l`enyc` l`enyce .d`pzl yginl `kilc ab lr s`e ,lqet inp eqibe ezy`a elit`c .llk d`pza ixii` `lc ,iqei iaxc `nrhl in` iax

ezy` inwn eqib `z`e micw i` ,dy` zeg`c ;g` zy`e dy` zeg` inc `lc ,`iyw.df `ype df yxib :exn`i `ny meyn ipyn hb `irae ,eqib` cin eqib zy` `xqzin `d Ð

dy` zeg` meyn zxn` i`eeig` `z`c efg ikn ,eig` zy`a la` .ezy` dzn :ixn` Ð.el `id eig` zyexb `dc ,df `ype df yxib :ixn` `l ez Ðàçôð ÷çöé éáøãà éîð éàå
ìñåôàã éàîî,dkld l`eny xn`w Ðdywzeiqei iaxk dkld xn`wc i`de ,liqt `l inp eqibe ezqex`a elit` l`enyl `nlc :jl`nw `pzcn iwet`l ,xn`w lqet oi`` Ð

.`ixyc ,iqei iaxk l`eny ol rnyn `w ,`xiq` eqib zy`c ,eqibe ezy` iab elit`c
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àìàyi` zy` `ax xn`xeqi`dy oeik ,xingdl epl yic ,wpg oky jxtinl jiiy `l Ð

ikxit ipd lk dil dywz izk`c :wgvi epiaxl zvw dyw la` .eini lk jynp

.aexa dxeqi`e ,sebd `nhp oky :lirlcìëdizciar i`n lqet oi`yxazqn `le Ð

lqet epi`y lk"c `pyilc .diept ezy` zeg`y enk mixg` ici lr lqet oi`y lk :xninl

lqet oi`y mixg` `ki`c rnyn "mixg` ici lr

.mci lrøîà÷åezy` `py `l `nw `pz

`xiq` eqib zy` eqibe ezqex` `py `l eqibeÐ

eqib zy` `nw `pzlc dil `pne :xn`z m`e

eqibe ezqex`a elit` `nw `pzl `nlc ?dxeq`

ikid ik ,hb `ira `lc oeik ,eqib zy` `ixy

,ipyn eqib zy` hb `ira `lc `kid iqei iaxlc

eqibe ezy`a oebk!`ixy eqib zy`c xn`w Ð

`zeixya `nw `pz ixii`cnc :wgvi epiax xne`e

ixii` `l eqib zy`ae ,ezy`czy`c n"y Ð

.hb `ira `lc ab lr s` ,eqib` dxeq` eqib

`ype df yxibe ,dil ded d`pzc xninl `kile

`l i`ce iqei iax la` .opax iqpw oipr lkac ,df

`incc ,hb `irac `kid `l` eqibl xefgl qipw

eqibe ezqex`a enk ezyexb xifgnl`ki`c ,

xn`c ,l`enye .oiyecwa dil ded d`pz xninl

dl xaq ,yi` zy`k dpi` eig` zqex`c jenqa

dl xaqe ,iypi` elz `l d`pzac ,`cga opaxk

`cga iqei iaxk`l hb `ira `lc `kidc Ð

.qpw meyn `xqzin `le ,ezyexb xifgnl `inc
`nlce
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רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zenai(iyiy meil)

,àáø øîà àlàl `id ,'lw xeqi`' exn`y `ziixad zpeekúLà ¤¨¨©¨¨¥¤
Léà.xeqi`a xg`l dlrapyàúà ék ïëå`ayk -ïéáøux`n ¦§¥¦£¨©¦

,l`xyiøîàmya,ïðçBé éaøl `ziixad zpeekyLéà úLà ¨©©¦¨¨¥¤¦
:`xnbd zx`an .xg`l dlrapydì éø÷ éàîe`ziixad recne - ©¨¥¨

df xeqi`l z`xew,ì÷ øeqéàmeyn ,oic zia zzin eypery s` ¦©
,døñBàä ïéàL,dlra `edydøñBàmixg` lr,åéîé ìkixdy ¤¥¨§¨§¨¨¨¨

ezy`k dpi`e ,eiiga elit`e mixg`l zxzen `id hb dl ozepyk
.epnn dyxbzp m` s`e ,diig ini lk dzeg` z` zxqe`d

:`ziixan `xnbd jkl zriiqnéëä éîð àéðzmb ok epipy - ©§¨©¥¨¦
,`ziixaa,øæòìà éaø íeMî øîà ïðç àaàxeqi`n cenll yiy ©¨¨¨¨©¦©¦¤§¨¨
Léà úLàlr `ayk ezy` z` xeq`l xnege lwa xg`l dlrapy ¥¤¦

,cenild `ed jke .dzeg`,ì÷ øeqéà ìò àaä íB÷îa äîeepiide ©¦§©¨©¦©
jka dzlewe ,yi` zy`éàLïdlradøñBàämlerd lk lrdøñBà ¤¥©§¨§¨

,åéîé ìkok it lr s` ,mixg`l zxzen `id dpyxbi m` ixdy ¨¨¨
xg`l dlrape xeqi`d lr dxar m`y ,df xeqi`a dxez dxingd

øñàðda,øñBàäok m` ,dlra epiide,øeîç øeqéà ìò àaäepiide ¤¡¨¨¥©¨©¦¨
,ezy` zeg` lr `addøñBàäLdi`eyipa zxqe`d ,ezy`y - ¤¨§¨

,dzeg` z`,åéîé ìk døñBà`ypidl dxeq` dzeg` ixdy §¨¨¨¨
,dyxbzd m` s` dlralïéc Bðéàxnege lwa cnlp `l m`d - ¥¦

L,dzeg` lr `ae df xeqi`a lrad xarykdøñBàä øñàp- ¤¤¡¨¨§¨
s`e ,eilr dzeg` z` dligzn dxq`y `idy ,ezy` eilr dxq`p

,xeqi` lk dzr dxar `l ezy`yøîBì ãeîìzdxn` jkitl - ©§©
dxezd(bi d xacna)Wi` akWe','dúàaezkd oeyln wiicl yiy §¨©¦Ÿ¨

`weecy,'dúBà',dteba xeqi` dyrn dyrpykdzøñBà dúáéëL ¨§¦¨¨©§¨
,dlra lrdúBçà úáéëL ïéàådlra mrdzøñBà.dlra lr efl §¥§¦©£¨©§¨

:dpyna epipy'åëå ìñBtL ìk ,øîBà éñBé éaø'lqet ,mixg` ici lr ©¦¥¥¨¤¥
ici lr lqet epi` ,mixg` ici lr lqet oi`y lke ,envr ici lr

:`xnbd zxxan .'envr,éñBé éaø øîà÷ éàîlr welgl `a dnae ©¨¨©©¦¥
`pz.`nwàîéìéà,dpynd yexit `ed jky xn`z m` -øîà÷c ¦¥¨§¨¨©

xn`y -,àn÷ àpzote`ay[ìeæàc] (ìéæàã)ekldy -Bñéâå BzLà ©¨©¨§¨¦§§¦
ezy` zeg` ly dlrae ezy` ±,íiä úðéãîì,mdipy ezny rnye ¦§¦©©¨

,mid zpicnn mdipy e`a dzre ,ezy` zeg` z` ok zngn `ype
y `ed oicdàøéñà Bñéb úLàit lr d`yipy yi` zy`k ,dlral ¥¤¦£¦¨

,dlral xefgl dxeq`y ,cg` cràéøL BzLàåxefgl zxzen - §¦§©§¨
.xeqi` lk dxar `l ixdy ,eil`ådf lréñBé éaø déì øîà÷`pzl §¨¨©¥©¦¥

`l` ,ok oicd oi`y ,`nwàéøL BzLàc éëéä ékezy`y myk ± ¦¥¦§¦§©§¨
ok enk ,minkg dexq` `le el zxzenàéøL éîð Bñéb úLà- ¥¤¦©¥©§¨

`ly di`x ef ixd ,el zxzen ezy`y oeik ,xnelk .dlral zxzen
dzid hb dl ozep did eli`y ,dzeg`l hb zzl minkg edekixvd
`ly oeike ,eilr dxeq`e ,opaxcn 'ezyexb zeg`'k zaygp ezy`

oi` ,ezy` zeg`l hb ozpoeik ,jkl mrhde .dlra lr zxq`p `id
d`yipy yi` zy`y dn iqei iax zrcly `xnbd dzr dxaqy
ozep ipydy ote`a wx edf ,dlra lr zxq`p cg` cr it lr xg`l
dxfge ,dyxibe ipyl d`eyp dzidy exn`i `ly ick ,hb dl
xg`l z`yipy xg`l ezyexb xifgdl xzeny exaqie ,oey`xl
dn lky oeik ,hb dl ozep ipyd oi` zn`ay mrhde .dyxbzde
`ny yygn `ed [llk diyecw elg `l zn`ay s`] hb ekixvdy
z`vei `id dzre ,ipyl d`yipe dyxib oey`xd zn`ay exn`i
o`k la` ,hb `la z`vei yi` zy`y exn`ie ,hb `ll ezeyxn
zngn ipyl d`yipy okzi `ly mircei mlek ixdy ,ok exn`i `l
xg` s` eilr dxeq`e ezy` zeg` `id ixdy ,oey`xd dyxiby
dzny ecirdy zngn zerha eid di`eyipy epiaie ,diyexib
lr zxq`p dpi` ,hb epnn dkixv dpi`y oeik ,mipt lk lre .ezy`

.dlra
:`nw `pze iqei iax zwelgna df xe`ia `xnbd dgecéëä éà- ¦¨¦

eixac seqa hwp recn ,iqei iax zpeek efy jk m`ìñBt ïéàL ìk'¨¤¥¥
,'Bîöò éãé ìò ìñBt ïéà íéøçà éãé ìò`l ez`iay oeiky rnyny ©§¥£¥¦¥¥©§¥©§

,envr lr ezy` z` lqt `l okl mixg`l ezy` zeg` z` dlqt
,el zxzen ezy`y oeiky ,jetd `ed llkd df xe`ia itl ixde

m`e ,dlral zxzen ezy` zeg` mb okl ,dzeg`l hb ozp `ly
,okàéòaéî ,'íéøçà éãé ìò ìñBt Bðéà ,Bîöò éãé ìò ìñBt ïéàL ìk'¨¤¥¥©§¥©§¥¥©§¥£¥¦¦©§¨
déìzeg`a ez`ia oi`y lk ,xnelk ,xnel iqei iax jixv did - ¥

dpi` ,dzeg`l hb ozp `ly itl ,ezy` z` eilr zlqet ezy`
.eqib lr ezy` zeg` z` s` zlqet

:xg` ote`a iqei iax ixac z` x`al dqpn `xnbdàlàåm` §¤¨
c ,jtidl iqei iax zpeeky xnel dvxzàøéñà Bñéb úLàc éëéä ék¦¥¦§¥¤¦£¦¨

zy` lkk ,ez`ia zngn dlra lr dxq`p eqib zy`y enky -
,opaxcn ezy`k zaygp `id ixd ,cg` cr it lr d`yipy yi`

okleàøéñà éîð BzLàoic dl yiy oeik ,eilr dxq`p ezy` s` - ¦§©¥£¦¨
.opaxcn 'ezy` zeg`' ly

:df xe`ia lr mb `xnbd dywnçðézädf itl ok` -migep ¨¦©
xn`y ,iqei iax ixac zligz mix`eaneìñBtL ìk'mixg` ici lr ¨¤¥

dlqtp ,eqib lr eqib zy` z` lqty oeiky ,'envr ici lr lqet
xn`y ,iqei iax ixac meiq la` .eilr ezy` mbìñBt BðéàL ìk'¨¤¥¥

,'envr ici lr lqet epi` mixg` ici lrdézãéáò éàîepiipr dn - ©£¦§¥
dxeq` dpi` eqib zy`y ote`a llk dwqr `l epzpyn ixd ,o`kl

.dlra lr
:`xnbd zvxzn,énà éaø øîàxn`p iqei iax ixac meiqàLéøà- ¨©©¦©¦©¥¨

wxtd zligza dpyna azkpy oicd lr(:ft)y dy`y ,ét ìò úqéð¦¥©¦
,ïéc úéazny cirdy cg` cr it lr `ypidl dexizdy ,xnelk ¥¦

,dlra `ae ,lradàöz,ipydne oey`xdnïaøwä ïî äøeèôe- ¥¥§¨¦©¨§¨
cigie ,oic zia it lr d`yipy oeik ,dzbby lr z`hg zaiig dpi`

d`yip m` j` ,z`hgn xeht oic zia z`xed it lr dyryét ìò©¦
ipyíéãò,dlra `ae ,dlra zny ecirdyàöznipyd oúáéiçå ¥¦¥¥§©¤¤

,ïaøwazngn z`f dzyr `le ,zxk epecfy xaca dbby ixdy ©¨§¨
dfae .mz`xedl dkxved `l ixdy ,oic zia z`xedìL Bçk äôé̈¤Ÿ¤

ïéc úéa,cg` cr it lr `ypidl dexizdy,ïaøwä ïî døètL ¥¦¤Ÿ§¨¦©¨§¨
,oic zia xzidl dkxved `ly ,micr ipy it lr z`yipa eli`e
m`y ,oerny iax ixac z` dpynd my d`iade .oaxw zaiig

,dlral xefgl zxzen micr ipy it lr z`yipådf lràpz øîà÷ §¨¨©©¨
àn÷zecr zngn ezy` zeg` z` `ypy yi` iably ,epzpyna ©¨

,el zxzen ezy`y ,ezy` d`ae ,eqibe ezy` eznyàðL àìoi` - Ÿ§¨
e`yipy ote` oia weligíéãò ét ìò,eqibe ezy` ezny el exn`y ©¦¥¦

cdf ote`aàéøL Bñéb úLà,oerny iaxke ,dlral xefgl zxzen - §¥¤¦©§¨
àðL àìåzeg`d z` `yp m`,ïéc úéá ét ìòzecra el dexizdy §Ÿ§¨©¦¥¦

s`e ,cg` cr lycdf ote`aàøéñà Bñéb úLàzy` lkk ,dlral §¥¤¦£¦¨
lka ,el dxeq` `idy ,dlra `ae cg` cr it lr d`yipy yi`
,jkl mrhde .ezy`a xq`p `l zeg`d z` `ypy mc` eze` ote`
zeg`'k zaygp ezy` oi` `linne ,ezy` dpi` zeg`dy oeik

.zxq`p dpi`e 'ezy`
éñBé éaø déì øîà÷åz`yipdy ,mdipia wlgl yiy `nw `pzlìò §¨¨©¥©¦¥©

ïéc úéá ét,cg` cr it lr `ypdl dexizdyíéøçà éãé ìò ìñBôc ¦¥¦§¥©§¥£¥¦
zaygpe ,dlra lr dlqetl elired zeg`l ei`eyipy `vnpy -

,ezy`k zvwBîöò éãé ìò ìñBtmeyn ,eilr zlqtp ezy` s` - ¥©§¥©§
el d`yip xy`k j` ,opaxcn ezy` zeg`k zaygpyíéãò ét ìò©¦¥¦

rdy,dlra zny eciíéøçà éãé ìò ìñBt Bðéàcdlqt `ly - §¥¥©§¥£¥¦
,oerny iaxke ,dlral xefglBîöò éãé ìò ìñBt Bðéàezy` s` - ¥¥©§¥©§

oi` `linne ,ezy`k llk zaygp zeg`d oi`y meyn ,el zxzen
.el zxzene ,'ezyexb zeg`'k zaygp ezy`

:iqei iax ixaca sqep xe`ia d`ian `xnbd,øîà àçtð ÷çöé éaø©¦¦§¨©¨¨¨©
íìBòì`l` ,wxtd zligzay dpynd lr epyp `l iqei iax ixac §¨
àôéñàcr it lr d`yipy dy`a zwqerd ,cala epzpyn lr - ©¥¨

lk' iqei iax xn` df lre ,dzeg`e dlra ezny cirdy cg`
ici lr lqet oi`y lke ,envr ici lr lqet mixg` ici lr lqety

,eixac xe`ia `ed jke ,'envr ici lr lqet epi` mixg`áéñðc àä)¨§¨¦
àä ,(Bñéb úñeøà áéñðc àäå ,Bñéb úLàlqtyky iqei iax ixac - ¥¤¦§¨§¨¦£©¦¨

ote`a exn`p ,envr lr lqt mixg` lrBñéâå Búñeøà éìæàc- §¨§¥£¨§¦
ezny cg` cr cirde ,mid zpicnl dzeg` lrae ezqex` ekldy
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xcde"רנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc zenai(ycew zay meil)

àîìãåwx edf ,iqei iaxk dkld l`eny wqty dn `nye -Bðéà'à §¦§¨©¥
'ìñBtici lr lqet epi`y mixg` ici lr lqet epi`y lk oica - ¥

ezy` zeg` z` `ype mid zpicnl eqibe ezy` ekld m`y ,envr
zpicnn xfgyk dlral xefgl zeg`d zxzen ,cg` cr it lr
.dlral xefgl dxeq` eqib zy`y `nw `pz zrck `lye ,mid
mid zpicnl ekldy eqibe ezqex`a s`y xaeq `ed zn`a j`
i`pzl miyyeg oi`y ,dlral zxzen `id ,eqib zy` z` `ype

.oiyeciwa
éîð éàiaxk dkld wqty l`eny ixac z` yxtl xyt` cer - ¦©¥

,dnaia eixac z` exzqi `ly ,iqeiéànîoipn -àðeä áøãì àúéàc ¦©§¦¨§§©¨
xizd ax mr ezwelgna l`enyy ,oekp `ped ax ly eyexity -

,dlral xefgl cg` cr it lr znaiiznd z`àîìc`nye -àúéì ¦§¨¥¨
eyexitk zn`d oi` -å ,ììk àðeä áøc,l`enye axaepicáøã ¦©¨§¨§§§©

éâìtéî÷ àðeðîä,ewlgp -íáé úøîBL ,àðeðîä áø øîàcdnai - ©§¨¨¦©§¥§¨©©©§¨¤¤¨¨
,dl uelgi e` dze` maiiy dpiznne mail dwewfdäúpéfL¤¦§¨

,xg`l dlrapeäøeñàmaiizdl,dîáéìdzpify yi` zy`k £¨¦¨¨
,l`enye ax ewlgp df oicae .dlral dxeq`yøîà áøcax ixack §©¨©

y `pepndLéà úLàk àéä éøä,dzpifyàìñtéîemaid lr.úeðæa £¥¦§¥¤¦¦©§¨¦§
Léà úLàk dðéà ,øîà ìàeîLe,dzpifyk dlral zxq`pyàìå §¥¨©¥¨§¥¤¦§Ÿ

.úeðæa àìñtéî¦©§¨¦§
éîð éàål`enye axy ,yxtl xyt` cere -äîáéa ïéñôBz ïéLec÷a §¦©¥§¦¦§¦¦¨¨

éâìtéî÷,meail dwewfd dnai ycwl xf mc` leki m`d ewlgp - ¨¦©§¥
,øîà áøcdnaiy.ïéLec÷ da éñôz àìå Léà úLàk àéä éøä §©¨©£¥¦§¥¤¦§Ÿ¨§¥¨¦¦

,øîà ìàeîLednaidyïéLec÷ da éñôúå ,Léà úLàk dðéàly §¥¨©¥¨§¥¤¦§¨§¥¨¦¦
.xf mc`

:oexg`d xe`iad lr `xnbd zl`eyàðîéæ àãç da eâéìtà àäå- §¨¦§¦¨£¨¦§¨
lirl x`eank ,zg` mrt ef zwelgna ewlgp xak ixde(:av)

recne ,`l e` hb epnn dkixv xfl dycwzdy dnai m` ewlgpy
ewlgp l`enye ax zn`a :`xnbd daiyn .aey dfa ewlgpe exfg

e ,zg` mrt wx ef zwelgna yexitaøîzéà dzøáçc ììkî àãç£¨¦§¨¦£¤§¨¦§©
mixacd ixdy ,dipyd zwelgnd dcnlp zg` zwelgnne -
`l m`e ,hb dkixv `id ixd diyecw eqtz m`y ,dfa df miielz

.hb dkixv dpi` ,oiyecwd eqtz

äðùî
d`iane ,ezy` zeg` z` `ypy mc`a oecl dkiynn epzpyn
zeg` oicn eilr zexeq`d miyp dnk cg` mc` `yp eay ote`

e ,mid zpicnl jldy mc` :dy`e ,EzLà äúî ,Bì eøîàok zngn ¨§¥¨¦§§
àNðz` dipy dy`ldúBçàezy` ly,äéáàîdzeg` dpi`y ¨¨£¨¥¨¦¨

y el exn`e micr e`a aeye .dn`näúî,dipyd ezy`àNðå ¥¨§¨¨
z` ziyily dy`ldúBçàdipyd ezy` ly,dnàîdpi`y £¨¥¦¨

ly llk daexw dpi` ziyilyd ezy`y `vnp ,dia`n dzeg`
y el exn`e e`a aey .dpey`xd ezy`äúî,ziyilyd ezy` ¥¨

àNðåz` ziriax dy`ldúBçàziyilyd ezy` ly,äéáàî §¨¨£¨¥¨¦¨
ly daexw dpi` ziriaxd ezy`y `vnp ,dn`n dzeg` dpi`y

y el exn`e e`a aey .dpey`xd ly `l s`e ,dipyd ezy`äúî¥¨
,ziriaxd ezy`àNðåz` ,ziying dy`dúBçàezy` ly §¨¨£¨

ziriaxd,dnàîziyingd ezy`y `vnp ,dia`n dzeg` dpi`y ¥¦¨
lky xxazp seqal .zepey`xd miypd zyly ly daexw dpi`

,xwy eid elld zeiecrdïlek eàöîðå,miypd lk -úBîéi÷xeiv] §¦§§¨©¨
ezy`l zeaexw opi`y miyp oze`a oiyecwd eqtzy `ed oicd ,[`

okle ,oiyecw oda eqtzy miypl zeaexw opi`e ,dpey`xdøzeî¨
`edad ezy`,äðBLàø,oick el d`eyp dx`ypyåxzen `ed ok §¦¨§

,úéLéìMaw dpi`yly daexw `idy s`e ,dpey`xd ly daex ©§¦¦
eqtz `l ziriaxae .llk eqtz `l dipya eiyecw ixd ,dipyd

,ziyilyd ly 'dy` zeg`' `idy itl ,eiyecwexzen,úéLéîça©£¦¦
.ziriaxd `idy ,dzeg`a eiyecw eqtz `ly oeik

:dpynd dtiqenå,ziyingde ziyilyd dpey`xd ,el` miyp §
úBøèBtz`ïäéúBøö`ll mc` eze` zn m`y ,dvilge meain §¨¥¤

.olek exhtp ,ozylyn zg`l eig` ulg e` maiie ,mipa

:eilr zexeq`d miypd oic z` zx`ane dpynd dkiynnådf mc` §
äiðMa øeñàeiyecw oi`e ,dpey`xd ezy` zeg` `idy ,`ypy ¨©§¦¨
,da miqtezå`ed xeq` ok,úéòéáøaziyilya eiyeciwy oeik §©§¦¦

miqtez oiyecw oi`e ,'ezy` zeg`' `id ziriaxdy `vnp ,eqtz
.daå,meail dwewf ezy`e rxf `ll mc` eze` zn m` ,jky oeik §

úàéa ïéàlr maidïäî úçà,ziriaxde dipyd -,dúøö úøèBt ¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨
ody ,zeizin`d eizeyp ex`yp oiicre ,llk znd zeyp opi`y oeik

.meail zewewf ,ziyingde ziyilyd dpey`xd
an dpynd:el` mipica dpey ote` d`iäiðMä ìò àa íàå`yp - §¦¨©©§¦¨

wx ,dpey`xd zeg` ,dipyd ezy` z`úúéî øçàìezy` §©©¦©
äðBLàøädzid dpey`xd zzin lr zecrdy ,xnelk ,[a xeiv] ¨¦¨

zxzen dpey`xd zzin xg` ixdy] dipya eiyeciw eqtze ,zn`
,`yixa enk dyrnd jynd rxi` jk xg`e ,[el `ypidl dzeg`
el ecirde ,dn`n dzeg` z` `ype ,dipyd dzny el ecirdy
dzny el ecirde ,dia`n dzeg` z` `ype ziyilyd dzny
dpey`xd calny xxazde ,dn`n dzeg` z` `ype ziriaxd

`ed ixd ,zeniiw olek ,dzn zn`ay,äiðMa øzeîonfa d`ypy ¨©§¦¨
,ziyilya xeq`e ,dpey`xd ezy` dzidy ,dzeg` dzn xaky

.dipyd ly 'dy` zeg`' `idyåxzen `ed ok,úéòéáøaoeik §©§¦¦
ixd ,ziyilyd ly daexw `idy s`e ,dipyd ly daexw dpi`y
enke ,eiyecw da eqtz `le ezy` dpi` dnvr ziyilyd

:dpynd dtiqen .x`azdyåulge ,mipa `ll df mc` zn m` §
od ixd ,ziriaxd e` dipyd ,odn zg`l eig`úBøèBtz`ïäéúBøö §¨¥¤

.eizeyp ody oeik ,dvilgn
:df ote`a eilr zexeq`d miypd od in zx`ane dpynd dkiynn

,úéLéìMa øeñàåeiyecw oi`e ,dipyd ly 'dy` zeg`' `idy §¨©§¦¦
,da miqtezåxeq` `ed ok,úéLéîça'dy` zeg`' `idy oeik §©£¦¦

.eiyecw da eqtzy ,ziriaxlå,zn m`úàéa ïéàa eig`ïäî úçà §¥¦©©©¥¤
,ziyinga e` ziyilya -úøèBtz` meaiid ondúøödipyd - ¤¤¨¨¨

,llk znd zeyp opi` ziyingde ziyilydy oeik ,ziriaxd e`
.oda zniiwzn meai zevn oi`e

ig`l caln mc` lkl `ypdl dxeq` mipa `ll zny mc` zy`
wx dxenb ezy` zeidl dnaid z` maid dpew dxez oicne ,znd
epnn dxhetl leki maide .da mipew mpi` xhye sqk la` ,d`iaa
epwze .da liren epi` hb eli`e ,dvilga wx mc` lkl dxizdle
mipekn el` oiyeciwe ,dnaia epwi xhye sqk mby ,minkg
lr dxqe`e dnaid z` envrl maid cgiin el` oiyecwae ,'xn`n'
`ed m` okl ,d`ia enk xenb oipw df oi`y oeik j` ,oig`d x`y
oke .hba mb jxev yi `l` ,dvilga el ic oi` d`ivedl dvex
ixnbl liren epi` mpn`e ,dnaia hb lireiy minkg epwiz
ozep lr dxqe`l wx liren `l` ,mlerd lkl dxizdl dvilgk
jkae ,uelgl wx `l` maiil mileki mpi` dzrne ,eig` lre hbd
oa ohw `ed mig`d on cg`y ote`a dpc epzpyn .ixnbl dxizdl
x`y lr dnaid z` xqe` `ed ote` dfi`a ,cg` meie mipy ryz

.eilr mixqe` mig`d x`y ote` dfi`ae ,eig`
mai,ãçà íBéå íéðL òLz ïadnaid lr `ayìñBt àeädnaid z` ¤¥©¨¦§¤¨¥

ïéçà éãé ìò,dnaiil mdilr xq`y ,mig`d liaya -ïéçàäå ©§¥©¦§¨©¦
ïéìñBtdnaid z`Bãé ìò.eliaya -àlà,mdipia welig yiy §¦©¨¤¨

yàeä,ohwd -ìñBta wxälçzeyr mig`dy iptl dilr `a m` - ¥§¦¨
e` xn`n da dyr milecbd mig`d cg`y ixg` j` ,xn`n da

.ez`iaa eilr dlqetl leki ohwd oi` ,dnaiiåeli`ïéìñBt ,ïéçàä §¨©¦§¦
[d`ia oky lke] xn`n da eyr m` oia ,ohwd lr dnaid z`älçz§¦¨

,dilr `a ohwdy mcew -ea oiaóBñ.dilr `a ohwdy xg`l -
:dpynd zx`anãöék,el` mipic ly mipte`d mdíéðL òLz ïa ¥©¤¥©¨¦

ìñt ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéådze`,ïéçà éãé ìòdxeq` `ide §¤¨¤¨©§¦§¨©©§¥©¦
m`e .mdilrå ïéçà äéìò eàam` okøîàî da eNò`ay xg`l ¨¨¤¨©¦§¨¨©£¨

y e` ,ohwd dilreðúðdlBà ,èbyeöìçdilr `ay xg`l ,dl ¨§¥¨§
md ,ohwdïéìñBtdze`Bãé ìòzaygp ez`ia oi`y oeik ,ohwd ly §¦©¨

.dilr `ay ixg` s` eilr dxqe`l mgekae ,xenb meaiik
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רנג
miwxt dyelya` cenr ev sc ± iriax wxtzenai

.ibltinw `pepnd axcae ,llk `ped axcl `zil inp i` :opiqxb ikdàãç äá åâéìôà àäå
àðîéæ.hb dkixv epizeipra :l`eny xn`c ,(a,av zenai) diteb `wxit i`da Ð

äðùîäéáàî äúåçà àùðå êúùà äúî åì åøîà.dn`n `ly Ðåì åøîàå åøæçå
äúîÐdiipyddwegx ziyily z`vnpe ,dia`n `le dn`n diipy ly dzeg` `ype

`le ,dpey`xd ondzaexw.`idåì åøîàå åøæç
äúîdia`n ef ziyily ly dzeg` `ype Ð

on dwegx ziriax z`vnp ,dn`n `le,diipyd

.dpey`xd on oky lkeäúî åì åøîàå åøæçÐ

dwegxe dn`n dzeg` `ype,ziyilyd on

.zeniiw olek :el exn` jk xg`eäðåùàøá øúåî
úéùéîçáå úéùéìùáå.efl ef zeaexw oi`y Ð

ziyilydy ab lr s`e`id diipyd zeg`

dy` zeg`c ,iqtz `l diipy iyecwc ,`ixy

dqep`k dl `iede ,`idzenai) `ipze ,dzetne

dxq` `lc ,dza `yil xzen dy` qp` :(`,fv

qetz `lc `kide ,dy` zeg` `l` dxez

it lr s` ,ziying oke .`id dy` e`l oiyecw

li`ed ,zxzen ziriaxd zeg` `idyiqtze

`idy ziriax z`ia z`vnp ,ziyily iyecw

ziying dxq` `le zepf z`ia ziyily zeg`

.eilrïäéúåøö úåøèåôåmai `ae zn m` Ð

odn zg` z` maiie.dzxv dxhtp Ðøåñàå
úéòéáøáå äéðùá,dpey`x meyn dipya Ð

.ziyily meyn ziriaxaeúúéî øçàì
äðåùàøä,dpey`x ly mixacd eid zn`y Ð

.eid xwy mixacd x`yeúéùéìùá øåñàåÐ

.ziriax iptn ziyingae ,diipy iptnìñåô àåä
äìçú,seqa `l la` ,dlgz lrayk Ð

.`xnba yxtnckåãé ìò ïéìñåô`l ez`iac Ð

`niiw `de ,`nlra xn`nk `l` ixnbl diipw

dvilge d`iae hbe xn`n yic (`,p zenai) ol

.xn`n xg`àøîâìéñô àì óåñáìm` Ð

ryz oa z`ia mcew xn`n lecb da dyr`l Ð

.xn`n lra` ryz oa z`ia dl liqtáø éðúäå
'åë ãéáæelit` dlqt ryz oa z`ia :ipyne Ð

dlgz `ed m` ,ryz oa ly exn`n la` .seqa

.liqt `l seqal ,liqtìñåô àåä éðú÷ àäå
äìçúd`ia` `nl` ,xzl`l d`ia yxtne Ð

.i`w'åë àøñçî éøåñçd`ia la` Ðelit`

cvik seqa?lqt eznai lr `ay mipy ryz oa

`dc ,dlgz xn`n da eyry oig` ici lr

"cvik".i`w seqa`èâ åì ùéici lr dlqetl Ð

oeik"a ediilr `niiwc ,oig`dpa `lyaey Ð

."dpai `lòùú ïá úöéìç åùòhbk ,zegcl Ð

ok ,dvilg dkixve ,oig` ici lr lqety lecba

.leqtl `l` ,xehtl dpi` ryz oa zvilgúéà
äéì.hb Ðøèåæåezvilg la` ,lecbc hbn Ð

.ehibk ipz `l ikd meyne ,lecbc hbk `ied

dizexiva i`n lif`e yxtnw `zydeehbchbn

lecbc.'ek l`ilnb oaxl
äðùî
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àîìãålqet epi``,ibilt `pepnd axcac `nip ?ok xnel diwgec i`ne :xn`z m`e Ð

axca ibiltc xninl dil xazqn `lc :xnel yie !iqei iaxc `zlin dlek`e

dil `gip `le .dizeek dkld zilc (a,gi) "`ian did" seqa dheqa xn`c meyn ,`pepnd

dnaia oiqtez oiyeciw oi`a ibiltc xnel inp.`pnif `cg da ebilti`c meyn Ð

ïëåxn`n el yi inia` xa `tilgz ax xn`

el yi xn`c o`nc :wgvi epiax xne` Ð

hb la` ,xn`n`edy ,sicr xn`nc ,`l Ð

d`iae ,dvilg mewna ied hb la` ,d`ia mewna

dil `wiqtc opixn` d`ia `dc .dvilgn `ticr

l`enye ,`l dvilg la` seqa oia dlgza oia

el yi hb xn`c.el yic xn`n oky lk Ð

éáø'ek ryz oa zvilg eyr xne` xi`nÐ

el yi xi`n iaxlc :wgvi epiax xne`

opaxl la` .d`ia oky lke dvilgd`ia `wec Ð

`ziixae oizipzne .el oi` dvilg la` ,el yi

jxca oig` ici lr lqet ryz oa :ipzwc lirlc

cg``wiqt xi`n iaxlc .`id opax jgxk lr Ð

ryz oa zvilg :xn`c ,d`ia enk dvilg dil

`de .seqal elit` lqet lecb ly hbe ,lecba hbk

oihib) "hbd lk" yixa xfrl` iaxe l`eny ibiltc

,zlqete dleqt ohw zvilg l`enylc (a,ck

zlqet dpi` xfrl` iaxlexninl `kil Ð

opaxlc l`eny xaqe ,ibilt opaxc `ail`c

dlgza elit`c xaq xfrl` iaxe dlgza zlqet

dlqt `loi` opaxlc l`eny dcen jgxk lrc Ð

zenai) "dvilg zevn" wxtac ,llk dvilg el

dzvilg ohwd on zvlegdc oizipzn` (a,dw

la` xi`n iax ixac ef :l`eny xn` ,dleqt

`ail`e .melk ohw zvilg oi` :mixne` minkg

`icda `dc ,ibiltc xninl `kil inp xi`n iaxc

.lecba hbk ryz oa zvilg eyr :`kd xn`w

,ibilt (my) "dvilg zevn" wxtc oizipzna `l`

iwen xfrl` iaxe xi`n iaxk dl iwen l`enyc

.opaxk dl
`yp
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áøãì àúéàc éànî :éîð éà ?ìñBt Bðéàà àîìãå§¦§¨©¥¥¦©¦¦©§¦¨¦§©
àðeðîä áøãáe ,ììk àðeä áøc àúéì àîìc ,àðeä¨¦§¨¥¨§©¨§¨¦§©©§¨
äúpéfL íáé úøîBL :àðeðîä áø øîàc .éâìtéî÷̈¦©§¦§¨©©©§¨¤¤¨¨¤¦§¨
Léà úLàk àéä éøä :øîà áøc ,dîáéì äøeñà£¨¦¨¨§©¨©£¥¦§¥¤¦
Léà úLàk dðéà :øîà ìàeîLe ,úeðæa àìqtéîe¦©§¨¦§§¥¨©¥¨§¥¤¦
äîáéa ïéñôBz ïéLec÷a éîð éàå ,úeðæa àìqtéî àìå§¨¦©§¨¦§§¦©¦§¦¦§¦¦¨¨
éñôz àìå Léà úLàk àéä éøä :øîà áøc ,éâìtéî÷̈¦©§¦§©¨©£¥¦§¥¤¦§¨¨§¦
éñôúå Léà úLàk dðéà :øîà ìàeîLe ,ïéLec÷ dä¦¦§¥¨©¥¨§¥¤¦§¨§¦
àãç !àðîéæ àãç da eâéìôà àäå ¯ ïéLec÷ dä¦¦§¨¦§¦¨£¨¦§¨£¨

.øîzéà dzøáçc ììkîäðùîäúî" :Bì eøîà ¦§¨©£¤§¨¦§©¨§¥¨
dúBçà àNðå ,"äúî" ;äéáàî dúBçà àNðå ,"EzLà¦§§§¨¨£¨¥¨¦¨¥¨§¨¨£¨
,"äúî" ;äéáàî dúBçà àNðå ,"äúî" ;dnàî¥¦¨¥¨§¨¨£¨¥¨¦¨¥¨
øzeî ¯ úBîéi÷ ïlek eàöîðå ,dnàî dúBçà àNðå§¨¨£¨¥¦¨§¦§§¨©¨¨

çáe úéLéìMáe äðBLàøa,ïäéúBøö úBøèBôe úéLéî ¨¦¨©§¦¦©£¦¦§¨¥¤
úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàå ,úéòéáøáe äiðMa øeñàå§¨©§¦¨¨§¦¦§¥¦©©©¥¤¤¤
äðBLàøä úúéî øçàì äiðMä ìò àa íàå .dúøö̈¨¨§¦¨©©§¦¨§©©¦©¨¦¨
øeñàå ,ïäéúBøö úBøèBôe úéòéáøáe äiðMa øzeî ¯¨©§¦¨¨§¦¦§¨¥¤§¨
úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàå ,úéLéîçáe úéLéìMa©§¦¦©£¦¦§¥¦©©©¥¤¤¤
ìò ìñBt àeä ¯ ãçà íBéå íéðL òLz ïa .dúøö̈¨¨¤¥©¨¦§¤¨¥©
ìñBt àeä àlà .Bãé ìò ïéìñBt ïéçàäå ,ïéçà éãé§¥©¦§¨©¦§¦©¨¤¨¥
òLz ïa ?ãöék .óBñå älçz ïéìñBt ïéçàäå ,älçz§¦¨§¨©¦§¦§¦¨¨¥©¤¥©
éãé ìò ìñt ¯ Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL̈¦§¤¨¤¨©§¦§¨©©§¥
,èb eðúð ,øîàî da eNòå ,ïéçà äéìò eàa .ïéçà©¦¨¨¤¨©¦§¨¨©£¨¨§¥

.Bãé ìò ïéìñBt ¯ eöìç Bààøîâåàì eälek ehà ¨§§¦©¨©§¨
.éàcå äðBLàø úúéî øçàì :úLL áø øîà ?eäðéð äðBLàø úúéî øçàì"íéðL òLz ïa §©©¦©¦¨¦§¨©©¥¤§©©¦©¦¨©©¤¥©¨¦

'åëåáø øa ãéáæ áø éðúäå ?ìéñt àì óBqa ,ìéñt älçz ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa ."¤¥©¨¦§¤¨§¦¨¨¥©¨¨¥§¨¨¥©§¦©©
Bzîáéa øîàî äNBòä :àéòLBàCk øçàå,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL ,åéçà àa ©£¨¨¤©£¨¦¦§§©©¨¨¨¦¤¤¥©¨¦§¤¨

.ìéñt àì óBqa ,ìéñt älçz ¯ øîàî ,óBqa eléôà ìéñt äàéa :éøîà !dìñt ¯ äéìò̈¤¨§¨¨¨§¦¦¨¨¥£¦©©£¨§¦¨¨¥©¨¨¥
?ãöék ,óBñå älçz ïäå ,älçz ìñBt àeäL àlà :éðú÷ àäå ?ìéñt óBqa eléôà äàéáe¦¨£¦©¨¥§¨¨¨¥¤¨¤¥§¦¨§¥§¦¨¨¥©
íéðL òLz ïa :éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqç !'åëå Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¤¥©¨¦

.óBñå älçz ïéìñBt ïäå ,älçz ìñBt àeä ,ãçà íBéåíéøeîà íéøác äna,øîàîa ¯ §¤¨¥§¦¨§¥§¦§¦¨¨©¤§¨¦£¦§©£¨
úìñBt äàéa ìáàeléôàìñt Bzîáé ìò àaä ãçà íBéå íéðL òLz ïa :ãöék .óBqa £¨¦¨¤¤£¦©¥©¤¥©¨¦§¤¨©¨©§¦§¨©

ãçà íBéå íéðL òLz ïa :àéðúäå ?ïéçà éãé ìò ììk øîàî déì úéà éîe .ïéçà éãé ìò©§¥©¦¦¦¥©£¨§¨©§¥©¦§¨©§¨¤¥©¨¦§¤¨
ïéçà éãé ìò ìñBt àeä .íéøác äòaøàa Bãé ìò ïéìñBt ïéçàäå ãçà øáãa ìñBt àeä¥§¨¨¤¨§¨©¦§¦©¨§©§¨¨§¨¦¥©§¥©¦
älçza ïéa äìñôc äàéa !äöéìça ,èâa ,øîàîa ,äàéáa Bãé ìò ïéìñBt ïéçàäå ,äàéáa§¦¨§¨©¦§¦©¨§¦¨§©£¨§¥©£¦¨¦¨§¨§¨¥©§¦¨
øîzéà .déì à÷éñt àì ¯ ìéñt àì óBqa ,ìéñt äléçzác øîàî ,déì à÷éñt ¯ óBqa ïéa¥©§¦¨¥©£¨§©§¦¨¨¥©¨¨¥¨§¦¨¥¦§©
Bì Lé :éîéáà øa àôéìçz áø øîà ïëå .èb Bì Lé :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ,éîð©¦¨©©§¨¨©§¥¥¥§¥¨©©©£¦¨©£¦¦¥

,øîàî Bì Léå èb Bì Lé :éëä éîð àéðz .øîàîøéàî éaø éøácòLz ïa úàéa eNò :àéðúäå ?èb Bì Lé øéàî éaø øáñå . ©£¨©§¨©¦¨¦¥¥§¥©£¨¦§¥©¦¥¦§¨©©¦¥¦¥¥§¨©§¨¨¦©¤¥©
áøc déøa àðeä áø øîà ?Bhéâk éðúéì ¯ àúéà íàå .ìBãâa èâk òLz ïa úöéìç eNò :øîBà øéàî éaø .ìBãâa øîàîkòLBäé: §©£¨§¨©¦¥¦¥¨£¦©¤¥©§¥§¨§¦¦¨¦§¥§¦¨©©¨§¥§©§ª©

¯ ïè÷ øçà ìBãb ìáà ,ïè÷ øçà ïè÷å ìBãb øçà ìBãâa éléî éðä ¯ èb øçà èb ïéà :øîàc ìàéìîb ïaø .øèeæå déì úéà¦¥§¨©¨©§¦¥§¨©¥¥©©¥¨¥¦¥§¨©©¨§¨¨©©¨¨£¨¨©©¨¨
.épäî àì ¯ ìBãb øçà ïè÷ ìáà ,ïè÷ øçà ïè÷a Bà ,ìBãb øçà ìBãâa éléî éðä ¯ èb øçà èb Lé éøîàc ïðaøì .épäî§©¥§©¨©§¨§¦¥¥©©¥¨¥¦¥§¨©©¨§¨¨©©¨¨£¨¨¨©©¨¨§©¥
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יבמות. פרק עשירי - האשה רבה דף צו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

כל עניין של יאוש ועצב הרי-זה מפיתויי היצר ותחבולותיו לבלבל את האדם מעבודת הבורא.
ממכתב כ"ג סיוון, תשי"ח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc zenai(ycew zay meil)

àîìãåwx edf ,iqei iaxk dkld l`eny wqty dn `nye -Bðéà'à §¦§¨©¥
'ìñBtici lr lqet epi`y mixg` ici lr lqet epi`y lk oica - ¥

ezy` zeg` z` `ype mid zpicnl eqibe ezy` ekld m`y ,envr
zpicnn xfgyk dlral xefgl zeg`d zxzen ,cg` cr it lr
.dlral xefgl dxeq` eqib zy`y `nw `pz zrck `lye ,mid
mid zpicnl ekldy eqibe ezqex`a s`y xaeq `ed zn`a j`
i`pzl miyyeg oi`y ,dlral zxzen `id ,eqib zy` z` `ype

.oiyeciwa
éîð éàiaxk dkld wqty l`eny ixac z` yxtl xyt` cer - ¦©¥

,dnaia eixac z` exzqi `ly ,iqeiéànîoipn -àðeä áøãì àúéàc ¦©§¦¨§§©¨
xizd ax mr ezwelgna l`enyy ,oekp `ped ax ly eyexity -

,dlral xefgl cg` cr it lr znaiiznd z`àîìc`nye -àúéì ¦§¨¥¨
eyexitk zn`d oi` -å ,ììk àðeä áøc,l`enye axaepicáøã ¦©¨§¨§§§©

éâìtéî÷ àðeðîä,ewlgp -íáé úøîBL ,àðeðîä áø øîàcdnai - ©§¨¨¦©§¥§¨©©©§¨¤¤¨¨
,dl uelgi e` dze` maiiy dpiznne mail dwewfdäúpéfL¤¦§¨

,xg`l dlrapeäøeñàmaiizdl,dîáéìdzpify yi` zy`k £¨¦¨¨
,l`enye ax ewlgp df oicae .dlral dxeq`yøîà áøcax ixack §©¨©

y `pepndLéà úLàk àéä éøä,dzpifyàìñtéîemaid lr.úeðæa £¥¦§¥¤¦¦©§¨¦§
Léà úLàk dðéà ,øîà ìàeîLe,dzpifyk dlral zxq`pyàìå §¥¨©¥¨§¥¤¦§Ÿ

.úeðæa àìñtéî¦©§¨¦§
éîð éàål`enye axy ,yxtl xyt` cere -äîáéa ïéñôBz ïéLec÷a §¦©¥§¦¦§¦¦¨¨

éâìtéî÷,meail dwewfd dnai ycwl xf mc` leki m`d ewlgp - ¨¦©§¥
,øîà áøcdnaiy.ïéLec÷ da éñôz àìå Léà úLàk àéä éøä §©¨©£¥¦§¥¤¦§Ÿ¨§¥¨¦¦

,øîà ìàeîLednaidyïéLec÷ da éñôúå ,Léà úLàk dðéàly §¥¨©¥¨§¥¤¦§¨§¥¨¦¦
.xf mc`

:oexg`d xe`iad lr `xnbd zl`eyàðîéæ àãç da eâéìtà àäå- §¨¦§¦¨£¨¦§¨
lirl x`eank ,zg` mrt ef zwelgna ewlgp xak ixde(:av)

recne ,`l e` hb epnn dkixv xfl dycwzdy dnai m` ewlgpy
ewlgp l`enye ax zn`a :`xnbd daiyn .aey dfa ewlgpe exfg

e ,zg` mrt wx ef zwelgna yexitaøîzéà dzøáçc ììkî àãç£¨¦§¨¦£¤§¨¦§©
mixacd ixdy ,dipyd zwelgnd dcnlp zg` zwelgnne -
`l m`e ,hb dkixv `id ixd diyecw eqtz m`y ,dfa df miielz

.hb dkixv dpi` ,oiyecwd eqtz

äðùî
d`iane ,ezy` zeg` z` `ypy mc`a oecl dkiynn epzpyn
zeg` oicn eilr zexeq`d miyp dnk cg` mc` `yp eay ote`

e ,mid zpicnl jldy mc` :dy`e ,EzLà äúî ,Bì eøîàok zngn ¨§¥¨¦§§
àNðz` dipy dy`ldúBçàezy` ly,äéáàîdzeg` dpi`y ¨¨£¨¥¨¦¨

y el exn`e micr e`a aeye .dn`näúî,dipyd ezy`àNðå ¥¨§¨¨
z` ziyily dy`ldúBçàdipyd ezy` ly,dnàîdpi`y £¨¥¦¨

ly llk daexw dpi` ziyilyd ezy`y `vnp ,dia`n dzeg`
y el exn`e e`a aey .dpey`xd ezy`äúî,ziyilyd ezy` ¥¨

àNðåz` ziriax dy`ldúBçàziyilyd ezy` ly,äéáàî §¨¨£¨¥¨¦¨
ly daexw dpi` ziriaxd ezy`y `vnp ,dn`n dzeg` dpi`y

y el exn`e e`a aey .dpey`xd ly `l s`e ,dipyd ezy`äúî¥¨
,ziriaxd ezy`àNðåz` ,ziying dy`dúBçàezy` ly §¨¨£¨

ziriaxd,dnàîziyingd ezy`y `vnp ,dia`n dzeg` dpi`y ¥¦¨
lky xxazp seqal .zepey`xd miypd zyly ly daexw dpi`

,xwy eid elld zeiecrdïlek eàöîðå,miypd lk -úBîéi÷xeiv] §¦§§¨©¨
ezy`l zeaexw opi`y miyp oze`a oiyecwd eqtzy `ed oicd ,[`

okle ,oiyecw oda eqtzy miypl zeaexw opi`e ,dpey`xdøzeî¨
`edad ezy`,äðBLàø,oick el d`eyp dx`ypyåxzen `ed ok §¦¨§

,úéLéìMaw dpi`yly daexw `idy s`e ,dpey`xd ly daex ©§¦¦
eqtz `l ziriaxae .llk eqtz `l dipya eiyecw ixd ,dipyd

,ziyilyd ly 'dy` zeg`' `idy itl ,eiyecwexzen,úéLéîça©£¦¦
.ziriaxd `idy ,dzeg`a eiyecw eqtz `ly oeik

:dpynd dtiqenå,ziyingde ziyilyd dpey`xd ,el` miyp §
úBøèBtz`ïäéúBøö`ll mc` eze` zn m`y ,dvilge meain §¨¥¤

.olek exhtp ,ozylyn zg`l eig` ulg e` maiie ,mipa

:eilr zexeq`d miypd oic z` zx`ane dpynd dkiynnådf mc` §
äiðMa øeñàeiyecw oi`e ,dpey`xd ezy` zeg` `idy ,`ypy ¨©§¦¨
,da miqtezå`ed xeq` ok,úéòéáøaziyilya eiyeciwy oeik §©§¦¦

miqtez oiyecw oi`e ,'ezy` zeg`' `id ziriaxdy `vnp ,eqtz
.daå,meail dwewf ezy`e rxf `ll mc` eze` zn m` ,jky oeik §

úàéa ïéàlr maidïäî úçà,ziriaxde dipyd -,dúøö úøèBt ¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨
ody ,zeizin`d eizeyp ex`yp oiicre ,llk znd zeyp opi`y oeik

.meail zewewf ,ziyingde ziyilyd dpey`xd
an dpynd:el` mipica dpey ote` d`iäiðMä ìò àa íàå`yp - §¦¨©©§¦¨

wx ,dpey`xd zeg` ,dipyd ezy` z`úúéî øçàìezy` §©©¦©
äðBLàøädzid dpey`xd zzin lr zecrdy ,xnelk ,[a xeiv] ¨¦¨

zxzen dpey`xd zzin xg` ixdy] dipya eiyeciw eqtze ,zn`
,`yixa enk dyrnd jynd rxi` jk xg`e ,[el `ypidl dzeg`
el ecirde ,dn`n dzeg` z` `ype ,dipyd dzny el ecirdy
dzny el ecirde ,dia`n dzeg` z` `ype ziyilyd dzny
dpey`xd calny xxazde ,dn`n dzeg` z` `ype ziriaxd

`ed ixd ,zeniiw olek ,dzn zn`ay,äiðMa øzeîonfa d`ypy ¨©§¦¨
,ziyilya xeq`e ,dpey`xd ezy` dzidy ,dzeg` dzn xaky

.dipyd ly 'dy` zeg`' `idyåxzen `ed ok,úéòéáøaoeik §©§¦¦
ixd ,ziyilyd ly daexw `idy s`e ,dipyd ly daexw dpi`y
enke ,eiyecw da eqtz `le ezy` dpi` dnvr ziyilyd

:dpynd dtiqen .x`azdyåulge ,mipa `ll df mc` zn m` §
od ixd ,ziriaxd e` dipyd ,odn zg`l eig`úBøèBtz`ïäéúBøö §¨¥¤

.eizeyp ody oeik ,dvilgn
:df ote`a eilr zexeq`d miypd od in zx`ane dpynd dkiynn

,úéLéìMa øeñàåeiyecw oi`e ,dipyd ly 'dy` zeg`' `idy §¨©§¦¦
,da miqtezåxeq` `ed ok,úéLéîça'dy` zeg`' `idy oeik §©£¦¦

.eiyecw da eqtzy ,ziriaxlå,zn m`úàéa ïéàa eig`ïäî úçà §¥¦©©©¥¤
,ziyinga e` ziyilya -úøèBtz` meaiid ondúøödipyd - ¤¤¨¨¨

,llk znd zeyp opi` ziyingde ziyilydy oeik ,ziriaxd e`
.oda zniiwzn meai zevn oi`e

ig`l caln mc` lkl `ypdl dxeq` mipa `ll zny mc` zy`
wx dxenb ezy` zeidl dnaid z` maid dpew dxez oicne ,znd
epnn dxhetl leki maide .da mipew mpi` xhye sqk la` ,d`iaa
epwze .da liren epi` hb eli`e ,dvilga wx mc` lkl dxizdle
mipekn el` oiyeciwe ,dnaia epwi xhye sqk mby ,minkg
lr dxqe`e dnaid z` envrl maid cgiin el` oiyecwae ,'xn`n'
`ed m` okl ,d`ia enk xenb oipw df oi`y oeik j` ,oig`d x`y
oke .hba mb jxev yi `l` ,dvilga el ic oi` d`ivedl dvex
ixnbl liren epi` mpn`e ,dnaia hb lireiy minkg epwiz
ozep lr dxqe`l wx liren `l` ,mlerd lkl dxizdl dvilgk
jkae ,uelgl wx `l` maiil mileki mpi` dzrne ,eig` lre hbd
oa ohw `ed mig`d on cg`y ote`a dpc epzpyn .ixnbl dxizdl
x`y lr dnaid z` xqe` `ed ote` dfi`a ,cg` meie mipy ryz

.eilr mixqe` mig`d x`y ote` dfi`ae ,eig`
mai,ãçà íBéå íéðL òLz ïadnaid lr `ayìñBt àeädnaid z` ¤¥©¨¦§¤¨¥

ïéçà éãé ìò,dnaiil mdilr xq`y ,mig`d liaya -ïéçàäå ©§¥©¦§¨©¦
ïéìñBtdnaid z`Bãé ìò.eliaya -àlà,mdipia welig yiy §¦©¨¤¨

yàeä,ohwd -ìñBta wxälçzeyr mig`dy iptl dilr `a m` - ¥§¦¨
e` xn`n da dyr milecbd mig`d cg`y ixg` j` ,xn`n da

.ez`iaa eilr dlqetl leki ohwd oi` ,dnaiiåeli`ïéìñBt ,ïéçàä §¨©¦§¦
[d`ia oky lke] xn`n da eyr m` oia ,ohwd lr dnaid z`älçz§¦¨

,dilr `a ohwdy mcew -ea oiaóBñ.dilr `a ohwdy xg`l -
:dpynd zx`anãöék,el` mipic ly mipte`d mdíéðL òLz ïa ¥©¤¥©¨¦

ìñt ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéådze`,ïéçà éãé ìòdxeq` `ide §¤¨¤¨©§¦§¨©©§¥©¦
m`e .mdilrå ïéçà äéìò eàam` okøîàî da eNò`ay xg`l ¨¨¤¨©¦§¨¨©£¨

y e` ,ohwd dilreðúðdlBà ,èbyeöìçdilr `ay xg`l ,dl ¨§¥¨§
md ,ohwdïéìñBtdze`Bãé ìòzaygp ez`ia oi`y oeik ,ohwd ly §¦©¨

.dilr `ay ixg` s` eilr dxqe`l mgekae ,xenb meaiik
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רנד
miwxt dyelyaa cenr ev sc ± iriax wxtzenai

äðùîåãé ìò ìñåôoeik"a dilr `zia mw ipyn hb `irac oeike ,da oiqtez mdipyc ,xn`n xg` xn`nk dil `iedc Ð."dpai `l aey dpa `lyìñåô àì øîåà ïåòîù éáøåÐ

z`iaac oebke .`xnba `nrh ipzckcifna i`c ,dbby ipydcp) ol `niiw `d Ðd`ia ez`ia :(`,dnzbxdpe.eilräìñôziac .diipyl oky lke envr lr dpey`xl Ð

."dpai `l"a `zia dilek mw hb aidic oeike ,hb dkixvdl diipy z`ia `ipdn ,xenb oipw dpey`xa ez`ia oi`c oeike .miza ipy dpea oi`e ,dpea `ed cg`ìñåô àì øîåà ïåòîù éáøå
,`xiiyne `ipw `l ryz oa z`ia oerny iaxlc Ð`ipw i` .`ipw `l wtq `ipw wtq `l``le ,ixnbl ipw Ð.dzxva ez`ia oke ,eig` z`ia `ipdnw`ipw e`l i`eink dil ded Ð

,dpey`xd miiwl xzene ef `le ef `l lra `ly

`ipw ez`ia `nlc ,miiwn `l diipy la`

ipy xeqi`a dilr diipy `niiwe ,dpey`xa

.mizaàøîâäàéá äðéà éðù úàéáÐ

,d`ia xg` d`ia oi` :(`,p zenai) ol `niiwc

oeike ,`nlrc yipi` z`iak ipy z`ia dil dede

zbbeyc`id`ixy Ð.éàæò ïáë àìã ïéúéðúî
ipzwe ,xn`nk ef d`ia aiygc oizipzn Ð

izye cg` maia oia ,xn`n xg` xn`n ipdnc

oebk ,zg` dnaie oinai ipy oia ,`tiq ik ,zenai

`yix.i`fr oak `lc Ðøîàî øçà øîàî ùé
úçà äîáéå ïéîáé éðùá`xwirn ediiexzc Ð

e`l `nwc xn`ne .edpip iccd ik dwif oiprl

opaxe ,`pngx azkc `ed d`iac ,`ed xenb oipw

,ipdilc xen`c `edyxtnck ,dxifb meyn

`l jklid .(a,p zenai) "l`ilnb oax" wxta

`xza rxb,`nwnxn`n epiwz cge cg lklc

.daíáéå úåîáé éúùá øîàî øçà øîàî ïéàå
ãçàegk lky Ðepipwexn`n oiprl el didy

,dpey`xa ozpdgcedl qxbc zi`e .diipyd z`

.izrny oke ,d`xp oey`x oeyle ,`kti`

äðùîìò àáù ãçà íåéå íéðù òùú ïá
úîáééúî àìå úöìåç úîå åúîáédilr yiy Ð

icin dzvi `l df xn`nay ,oinai ipy zwif

dlitp zwif dilr dlge ,dpey`x dlitp zwif

zenai) "oig` drax`" wxta opze ,diipy:(a,`l

ipy zwif dilry `le ,cg` mai zwif dilry in

.oinaiäùà àùð.oig` ele ,eznai dpi`y Ð

äøåèô åæ éøäd`ia ez`iac ab lr s`e ÐÐ

cr melk ohw oipw oi`e ,oiyeciw opi` eiyeciw

dwewfe li`ed ,dnaia la` .zexry izy `iaiy

dil.xn`nk opax deiey Ðúà òãé àì íà
àìå úöìåç äðåùàø ìéãâäùî äðåùàøä

úîáééúî`le li`ed ,dlr minai ipy zwifc Ð

dlitp icin d`vi `le ,licbdyn drci

.dpey`xäöøéù åæ éàì íáééî øîåà ïåòîù éáø
iax bilt inp `dae .oinai ipy zwif dil zilc Ð

.(my) "oig` drax`"a oernyäééðùì õìåçåÐ

meaia `cg ixehti`l edpip zexv e`l `dc

.dzxagediiexz ineaie`iede li`ed ,`l Ð

opaxc xn`na zvwna dzxv:xninl ez` Ð

.zenaizn cg` zian ze`ad zenai izyãçà
íéøùò ïá ãçàå òùú ïálkl miey mdipy Ð

zexry iziin `lc dnk lkc ,dlrn ly oicÐ

.`ed ohwàøîâäøö àëéàã àëéä àîéú àì
dyly :opzc ,(my) "oig` drax`"c jd oebk Ð

dyre odn cg` zne ,zeixkp yly oi`eyp oig`

zne xn`n ipyd da`le zevleg el` ixd Ð

oinai ipy zwif i` :`xnba opixn`e .zenaiizn

`ziixe`c.'ek zenaiizn cg` zian ze`ad zenai izy exn`i `ny dxifb ,opaxcn :opipyne !iraiz `l inp dvilg Ðè ïá úàéá åùòéåìåãâá øîàîë 'dxenb ezy` zegcl Ð

e` zvleg e` diipy :oizipzn ipzw i`n`e .oinai ipy zwif zlra zxv `idy iptn ,zigcp dxenb ezy` elit`e .zevleg el` ixd :ipzwc ,(my) "oig` drax`"c `idd ik ,meaiin

znaiizn?ïðçåé éáø øîà ïëå.eyre eyr Ðåùòéådiipy dnaiin i`n`e Ð?àøèñåìâ åùàøá ùéù øâðáie`xe ,ar ey`xy Ðzwigylminey.yinyz x`yleoiprl ea ewlgpe

.elhlhl xzene eilr ilk zxez yiy itl ,xizn iqei iaxe ,ea lerpl xqe` xfrl` iax :zlc zlirpéîð àúåøáçag miyer mz` icinlz z` Ðixi?iaxn di`x il mi`ian mz`y !

.mixag eidy iqei iaxe xfrl`òùåäé äùò ïëådyry dn lky `xwnd eilr cird Ð,ryedi xn`y xace xac lka xyt` i` ixdy .mzq xn`y dn elit`e ,dyr dyn itn Ð

itnc `xw cidq` ikd elit`e ,"dyn xn` jk" :xn`.ded dyn
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àùðdxeht ef ixd zne dy`ab lr s`e Ð

ohwl oi`eyp opax epiwz `lclkn Ð

`lc ,`xeqi` `kilc wgvi epiax xne` mewn

dy` `iydl `ki` inp devne .zepf z`ia `aiyg

(a,er oixcdpq) "oitxypd"a xn`ck ,ohw epal

.'ebe "jld` mely ik zrcie" :xne` aezkd eilrc

åòø÷jzrc `wlq.dpeeka rnyn "erxw" Ð

äøåâàminler jld`adaiyia eznypyk Ð

xawa zerp eizezty dlrn ly

ipya xc zg` dryay `vnp ,zexacn eli`k

.minler

ïøãääáø äùàä êìò
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11

äðùî,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§
Ck øçàåíéðL òLz ïa àeäL åéçà äéìò àa §©©¨¨¨¤¨¨¦¤¤¥©¨¦

àì :øîBà ïBòîL éaø .Bãé ìò ìñBt ¯ ãçà íBéå§¤¨¥©¨©¦¦§¥Ÿ
,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa .ìñBt¥¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§

Ck øçàåéaø ,Bîöò éãé ìò ìñBt ¯ dúøö ìò àa §©©¨¨©¨¨¨¥©§¥©§©¦
.ìñBt àì :øîBà ïBòîLàøîâéaø íäì øîà ,àéðz ¦§¥Ÿ¥©§¨¨©¨¤©¦

äàéa ¯ äàéa äðBLàø äàéa íà :íéîëçì ïBòîL¦§©£¨¦¦¦¨¦¨¦¨¦¨
¯ äàéa dðéà äðBLàø äàéa íàå ,äàéa dðéà äéiðL§¦¨¥¨¦¨§¦¦¨¦¨¥¨¦¨
,éàfò ïák àìc ïéúéðúî .äàéa dðéà éîð äéiðL äàéa¦¨§¦¨©¦¥¨¦¨©§¦¦§¨§¤©©
éðLa øîàî øçà øîàî Lé :øîBà éàfò ïa ,àéðúc§©§¨¤©©¥¥©£¨©©©£¨¦§¥
ézLa øîàî øçà øîàî ïéàå ,úçà äîáéå ïéîáé§¨¦¦¨¨©©§¥©£¨©©©£¨¦§¥

.ãçà íáéå úBîáéäðùîàìå úöìBç ¯ úîe ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa §¨§¨¨¤¨¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§¥¤¤§Ÿ
,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa .äøeèt Bæ éøä ¯ úîe ,äMà àNð .úîaééúî¦§©¤¤¨¨¦¨¥£¥§¨¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§
úöìBç äðBLàøä ¯ ìécâäMî äðBLàøä úà òãé àì íà ,úîe ,úøçà äMà àNð ìécâäMîe¦¤¦§¦¨¨¦¨©¤¤¥¦Ÿ¨©¤¨¦¨¦¤¦§¦¨¦¨¤¤
,äöøiL Bæ éàì íaééî :øîBà ïBòîL éaø .úîaééúî Bà úöìBç Bà ,äéiðMäå ,úîaééúî àìå§Ÿ¦§©¤¤§©§¦¨¤¤¦§©¤¤©¦¦§¥§©¥§¥¤¦§¤
àéáä àlL íéøNò ïa àeäL ãçàå ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL ãçà .äéiðMì õìBçå§¥©§¦¨¤¨¤¤¥©¨¦§¤¨§¤¨¤¤¤§¦¤Ÿ¥¦

.úBøòN ézLàøîâéî ïéîáé éðL úwéæ ïðaø øeîàc àä :àáø øîààì éîeaé äöìç õìç §¥§¨¨©¨¨¨©£©¨©¦©§¥§¨¦¦£©¨§¨©¥¨
¯ äøö àkéì àëä àäc ,äøö íeMî øæâîì àkéàc ,äøö àkéàc àëéä àîéz àì ,äîaiî¦©§¨¨¥¨¥¨§¦¨¨¨§¦¨§¦§©¦¨¨§¨¨¨¥¨¨¨

'åë úîe äMà àNð" .äîaiî àì éîeaé äöìç õìçéîïè÷å äèBL :ïðaø eðúc àäì àðéðz ." ¦£©¨§¨©¥¦©§¨¨¨¦¨¥¨¥¨§¨§¨©¨©¤§¨¨
'åëå ìécâäMî 'åëå òLz ïa" .íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt ïäéúBLð ¯ eúîå eàNpL." ¤¨§¨¥§¥¤§¦©£¦¨¦©¦¤¥©¦¤¦§¦

òLz ïa úàéa eNò àì :áø øîà !íeaiî äøö äçcúå ,ìBãâa øîàîk òLz ïa úàéa eNòéå§©£¦©¤¥©§©£¨§¨§¦¨¤¨¨¦¦¨©©Ÿ¨¦©¤¥©
,àéä éàpz ?eNòéå .eNòå eNò :ïðçBé éaø øîà ïëå .eNòå eNò :øîà ìàeîLe ,ìBãâa øîàîk§©£¨§¨§¥¨©¨§¨§¥£©©¦¨¨¨§¨§©£©¨¥¦

ìBãâa ïðéòîLàå ,äøö íeMî øæb ïéçà äòaøàc àpz Cäïécä àeäåìBãb øîàc éàäå ,ïè÷a ©©¨§©§¨¨©¦¨©¦¨¨§©§©¦©§¨§©¦§¨¨§©§¨©¨
ïè÷a ïðéòîLàå ,äøö íeMî øæb àìå ,eNò déì àøéáñ àëäc àpz éàäå ,éà÷ ìBãâác íeMî¦¦§¨¨¥§©©¨§¨¨§¦¨¥¨§Ÿ¨©¦¨¨§©§©¦©§¨¨

ì øîà øæòìà éaø ìæà .éà÷ ïè÷ác ¯ ïè÷a øîà÷c éàäå .ìBãâa ïécä àeäåéa àzòîL §©¦§¨§©§¨¨©§¨¨¦§¨¨¨¥£©©¦¤§¨¨£©¦§©§¨¥
c déîMî døîà àìå ,àLøãîïðçBé éaøéaøå éîà éaø déaâì ìeò .ãt÷éà ,ïðçBé éaø òîL . ¦§¨¨§¨£¨¨¦§¥§©¦¨¨§©©¦¨¨¦§©§©¥©¦©¦§©¦

,àøèñeìb BLàøa LiL øâða àéøaè ìL úñðkä úéáa äNònä äéä Ck àì :déì eøîà ,éñà©¦¨§¥Ÿ¨¨¨©©£¤§¥©§¤¤¤¦¤§¨§¤¤¤¥§Ÿ§§§¨
eòø÷ .ïúîça äøBz øôñ eòøwL ãò éñBé éaøå øæòìà éaø Ba e÷ìçpLCúòc à÷ìñàlà !? ¤¤§§©¦¤§¨¨§©¦¥©¤¨§¥¤¨©£¨¨¨§¨§¨©£¨¤¨

àì íà éðà déîz :øîà ,àîñé÷ ïa éñBé éaø íL äéäå .ïúîça äøBz øôñ òø÷pL :àîéà¥¨¤¦§©¥¤¨©£¨¨§¨¨¨©¦¥¤¦§¨¨©¨¥©£¦¦Ÿ
ìeò !?éîð àúeøáç :øîà ,éôè ãt÷éà øãä .äåä ïëå ,äøæ äãBáò Bæ úñðkä úéa äéäé¦§¤¥©§¤¤£¨¨¨§¥£¨£©¦§©§¥£©©§¨©¦

úà äùî äeö ïk Bcáò äùî úà 'ä äeö øLàk" :Bì øîà .éãéà øa á÷òé éaø déaâìòLBäé §©¥©¦©£Ÿ©¦¦¨©©£¤¦¨¤Ÿ¤©§¥¦¨Ÿ¤¤§ª©
äNò ïëåòLBäéàL øác ìk ìò éëå ."äùî úà 'ä äeö øLà ìkî øác øéñä àìøîòLBäé §¥¨¨§ª©Ÿ¥¦¨¨¦Ÿ£¤¦¨¤Ÿ¤§¦©¨¨¨¤¨©§ª©

,àlà ?äùî éì øîà Ck :íäì øîBà äéäòLBäéBúøBzL ïéòãBé ìkäå íúñ LøBãå áLBé ¨¨¥¨¤¨¨©¦Ÿ¤¤¨§ª©¥§¥§¨§©Ÿ§¦¤¨
óà ,àéä äùî ìLøæòìà éaøøîà .àéä ElL ék ïéòãBé ìkäå ,íúñ LøBãå áLBé Eãéîìz ¤Ÿ¤¦©©¦¤§¨¨©§¦§¥§¥§¨§©Ÿ§¦¦¤§¦¨©

élek ãéô÷ àîòè éàî ,ïðçBé éaøå !?eðéøáç éãéà ïák ñéiôì ïéòãBé ízà éà äî éðtî :íäì̈¤¦§¥¨¦©¤§¦§©¥§¤¦¦£¥¥§©¦¨¨©©£¨¨¥¥
íãàì Bì øLôà éëå ."íéîìBò Eìäàá äøeâà" :áéúëc éàî ,áø øîà äãeäé áø øîàc ?éàä©§¨©©§¨¨©©©¦§¦¨¨§¨¨§¨¦§¦¤§¨§¨¨
ïBöø éäé ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîà àlà ?íéîìBò éðLa øeâì̈¦§¥¨¦¤¨¨©¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨§¦¨
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רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zenai(ycew zay meil)

äðùî
zncewd dpyna(`"r)dze` zlqet dnaia ohw z`iay x`azd

dpc epizpyn .xn`n lecbd da dyry xg`l s` mig`d lr
e`ay miphw ipy ,xnelk ,ohw z`ia xg`l ziyrpd ohw z`iaa
efa zenai izy lr `ay cg` ohw e` ,df xg` dfa zg` dnai lr

.ef xg`äéìò àa Ck øçàå ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§§©©¨¨¨¤¨
L åéçàmbBãé ìò ìñBt ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäz`ia zlqet - ¨¦¤¤¥©¨¦§¤¨¥©¨

`id ohw z`iay oeikny .oey`xd eig` lr dnaid z` ipyd
,lecb ly xn`n xg`l lecb ly xn`nk df ixd ,lecb ly xn`nk

lirl opax zrcly(.p)mrhde .oey`xd lr dnaid z` ipyd lqt
xi`yn `ede ,xenb oipw epi` oey`xd xn`ndy oeik ,milqet mdy
xn`n ipyd dyry oeike ,ipyd ly d`ial e` xn`nl s` mewn
ixnbl meail zlqtp df hb ici lre ,dyxbl ipyd aiig ,d`ia e`

minkg eyxcy enk ,mig`d lk lr(:i lirl)weqtdn(h dk mixac)

aey ,ulg `l` ,eig` zia z` dpa `ly oeiky ,'dpai `l xy`'
.mig`d lk lr opaxcn dxeq`y ,hb zpizpa oicd `ede ,dpai `l

,øîBà ïBòîL éaøipyd ohwdìñBt àìeig` lr dnaid z` ez`iaa ©¦¦§¥Ÿ¥
ohwd z`ia m`d wtzqn `edy meyn ,enrhe .oey`x dilr `ay
oey`xl zxzen `id ok lre ,llk dpew dpi`y e` ,xenb oipw dpew
ixnbl ez`iaa oey`xd d`pw ixd ,dpew ohw z`ia m` ,jytp dnn
dpew ez`ia oi` m`e ,eilr dxqe`l leki ipyd oi`e ,ezy`k zeidl
lr dzxqe` dpi`e ,melk dpi` ipyd z`ia s` `linn ,llk dze`
`id oey`xd z`iay okziy oeik ,da xeq` ipyd mpn` .oey`xd

.mig`d x`y lr dxeq`e ,xenb oipw
:oerny iaxe minkg ea ewlgpy sqep ote` d`ian dpyndòLz ïa¤¥©

L ãçà íBéå íéðL,meail eig` zeyp izy eiptl eltpdligzeàa ¨¦§¤¨¤¨¦¨
Bzîáé ìò,zg`dàa Ck øçàåmb,dúøö ìòdf ixdìñBtz` ©§¦§§©©¨¨©¨¨¨¥

odizy,Bîöò éãé ìòoipw dyer dpi` dpey`xd d`iady oeik ©§¥©§
eilre ,hren oipw da mb dyr dipyd lr `ayk `linne ,xenb
`le zg` dnai `l` maiil i`yx maid oi` ixdy ,hba dxhetl
ulegdy enk ,dpey`xd mb eilr zxq`p hba dxhety oeike ,xzei
ok micnely lirl x`eank ,olek eilr zexq`p zenaid zg`l

.weqtn
ïBòîL éaøe wleg,øîBàohwdìñBt àìoeik ,dpey`xd z` ©¦¦§¥Ÿ¥

dpi`y e` ixnbl dpew `idy e` ,ohw z`iaa wtq yi eixacly
dpic ,xenb oipw `id dpey`xa ez`ia m` ,`linne ,llk dpew
ez`ia oi` m`e ,dzlqet dipyd z`ia oi`e dxenb ezy`k
dpi`e ,melk dpi` dipya ez`ia mb ixd ,llk dpew dpey`xa
,wtqn xeq` `ed dipyay s` okle ,dpey`xd z` eilr zlqet

.i`cea xzen `ed dpey`xa ,dpey`xd iyecw eqtz `ny

àøîâ
jk xg`e ,eznai lr `ay cg` meie mipy ryz oa :dpyna epipy
iax ,eci lr lqet cg` meie mipy ryz oa `edy eig` dilr `a
z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .lqet `l xne` oerny

:oerny iax ly enrhL éaø íäì øîà ,àéðzíéîëçì ïBòî ©§¨¨©¨¤©¦¦§©£¨¦
,zlqet dipyd dnaia ohw z`ia e` ipy ohw z`iay mixaeqd

,`ed jytp dnn `ldeäðBLàø äàéa íàzaygp ohwd ly,äàéa ¦¦¨¦¨¦¨
ok m` ,ixnbl dnaid z` ohwd dpwe,äàéa dðéà äéiðL äàéaixdy ¦¨§¦¨¥¨¦¨

e` mig`d x`yn dwifd drwte ,xac lkl ezy` xak dpey`xd
.zenaid x`ynäðBLàø äàéa íàåohwd lydðéàdaeyg,äàéa §¦¦¨¦¨¥¨¦¨

ok m` ,ohwd d`pw `leäéiðL äàéadnaid ly e` ipyd ohwd ly ¦¨§¦¨
,dipydéîð[ok mb-]dðéàdaeyg,äàéadnaid z` zxqe` dpi`e ©¥¥¨¦¨

.ohwd lr dpey`xd dnaid z` e` oey`xd ohwd lr
lr e`a miphw minai ipy m` oia welig oi`y dpyna x`azd
mipte`d ipyay .zenai izy lr `ay ohw mai oial ,zg` dnai
xg` xn`n lecba yiy enke ,d`ia xg` d`ia ohwa yi opaxl
.elld mipte`d ipy oia zwlgny drc d`ian `xnbd .xn`n

:`xnbd zxne`,ïéúéðúîizy lr `ay ohw mai oia dwlig `ly ©§¦¦

,zg` dnai lr e`ay miphw minai ipy oial ,zenaiéàfò ïák àìc§Ÿ§¤©©
.mixkfpd mipte`d ipy oia wlgn i`fr oay ep`vn oky ,`id

àéðúc,`ziixaaïéîáé éðLa ,øîàî øçà øîàî Lé ,øîBà éàfò ïa §©§¨¤©©¥¥©£¨©©©£¨¦§¥§¨¦
úçà äîáéådf xg` dfa zg` dnaia xn`n eyry mig` ipya - ¦¨¨©©

ote`k ,df xg` dfa zg` dnai lr e`ay miphw ipya oicd `ede]
xn`n minkg epwiz cg`e cg` lkly oeik ,[epizpyna oey`xd
s` okl ,exn`n ici lr ipyd ly egek riwtdl leki cg` oi`e

.xn`n zeyrl ipyd mb leki ,xn`n cg`d dyry xg`lïéàå§¥
àî øçà øîàîãçà íáéå úBîáé ézLa øîcg` mai dyr xy`k - ©£¨©©©£¨¦§¥§¨§¨¨¤¨

el zxzene qtez ipyd xn`nd oi` ,ef xg` ef zenai izya xn`n
egek lk rwt dpey`xa xn`n dyry xg`ly meyn .dpey`xd
dnai wx zepwl gk el epzpy ,minkg zpwzn el didy epiipwe
ohwa oicd `ede] .dipyd dnaia oipw zeyrl gk el oi` aeye ,zg`
,epizpyna ipyd ote`k ,ef xg` efa zenai izy lr `ay cg`
gk el oi`e epiipwe egek rwt dpey`xd dnaid lr `ay oeiky

.[el zxzen dpey`xde ,dipyd z` zepwl

äðùî
lirl dpyna epipy(:`l),miyp yly mi`eyp eidy mig` dyly ,

g`l dy`d dltpe ,zne xn`n ipyd da dyre ,mdn cg` zne
dze` maiil leki iyilyd oi` minkg zrcl ,meaiil iyilyd
,mixg`d minaid ipyn dwif dilr yiy oeik ,dl uelgl wx `l`
oipw df oi`y itl ,ipyd ly exn`na drwtp `l oey`xd zwify
minkg eyxce ,da dyry xn`nd zngn dwif yi ipyl s`e ,xenb

weqtdn(d dk mixac)in wxy ,'dilr `ai Dnai 'ebe mdn cg` znE'¥©©¥¤§¨¨¨Ÿ¨¤¨
ipy zwif dilry in `le ,znaiizn cg` mai zwif dilr yiy
,ipyd zy` lr mby ,my dpyna minkg mixaeq cere .minai
dpi`y minkg exfb ,meaiil i`cea dwewfe dxenb ezy` `idy
wleg my oerny iaxe .zvleg `l` ,iyilyd g`l znaiizn
meyn ,dipyl ulege dvxiy ef i`l maiin iyilyd g`dy xaeqe
m` ,jytp dnne ,oinai ipy zwif oey`xd zy` lr oi` ezrcly
ly dxenb dy`k zaygp `ide ,ixnbl dpew `ed ixd ,dpew xn`n
epi` ixd ,dpew epi` xn`n m`e .oey`xdn dwif dilr oi`e ,ipyd
maiil el xeq` mpn` .oey`xd zwif wx dilr dx`ype ,llk dpew
odizy ixde xenb oipw dpew xn`ny okziy oeik ,odizy z`
cg` zian ze`ad zenai izy maiil xeq`e ,ipyd zeypk zeaygp

` yi`n-]i`ce f`e ,dipyl ulege odn zg` maiin okle ,[cg
cvd itl] jka dxhtp dipyd mby okzie ,oick dyrp meaidy

.dxhtpe dipyl ulg ixd ,`l m`e ,[ixnbl dpew xn`ny
xn`nk eznaia ohw z`ia eyry zncewd dpyna x`eand itle
zwif ly df oic oiprl ,ohw dilr `ay dnaia epizpyn dpc ,lecba
mig` dyly eidy ,lirl x`eand ote`a ,epiide .minai ipy
`ae ,meaiil dwewfd dy` gipde cg`d zne ,miyp ylyl oi`eyp
,`ed mb zne ,xn`nk zaygp ez`iay ,ohw `edyk ipyd dilr
,xnelk ,oinai ipy zwif zngn iyilyd lr dnaid dxq`p m`d
dpc ok enke .ohwd z`ia zngn dzwife oey`xd dlran dzwif
dy` ohwl dzid m` epiide ,ef dnai ly dzxv oica epizpyn
`a `l j` ,dy` `ype lcby oebk] dxezd on ezy` `idy zxg`
lya iyilyd g`d lr dxeq` `id m`d ,[licbdy f`n dnaid lr

.meaiin dxehtd ,oinai ipy zwif zlra ly dzxv dzeid
,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïada dyry lecbk epicy ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§

,xn`n,úîe`ed dpic .meaiil iyilyd g`d iptl dy`d dltpe ¥
yúîaééúî àìå úöìBçxeq` j` iyilyd g`dn dvilg dkixv - ¤¤§Ÿ¦§©¤¤

oipw dpew epi`y xn`nk daeyg ohwd z`iay oeik ,dnaiil el
opaxcne ,oey`xd lrad zwif mb `eti` dilr dx`ype ,xenb
dzpw ez`ia ixdy ,zny drya ohwl dwif ok mb dilr dtqep

.znaiizn dpi` minai ipy ly dwif dilr yiy dy`e ,zvwna
oiprl `nlra ohw zy` ly dpic z` dligz zx`an dpynd

:meaiàNðcg` meie mipy ryz oa ohwäMà,mzqúîe,mipa `la ¨¨¦¨¥
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המשך בעמוד רנר



רנו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zenai(ycew zay meil)

äøeèt Bæ éøäs`y ,weyl `ypidl zxzene dvilge meaiin £¥§¨
mpi` eiyeciw la` ,xac lkl d`ia daeyg ryz oa ohw z`iay
wxe ,zexry izy `iaie lcbiy cr dy` zepwl leki epi`e oiyeciw

,maiizdl el dwewfe li`ed dnaiaaygiz ez`iay minkg exn`
lr xq`idl zvw dze` dpewy ,xn`n lecbd da dyry enk

.oig`d
oic z` mb zcnlne `yixa cnlpy oicl dzr zxfeg dpynd

:my zxaecnd dnaid ly dzxvìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§¤¨¤¨©
,Bzîáé,oipw zvwn da el yieìécâäMîelcby xg`l -äMà àNð §¦§¦¤¦§¦¨¨¦¨
úøçà,mixenb oi`eyip da el yieúîeodizy eltpe ,mipa `la ©¤¤¥

,jk `ed oicd ,iyilyd g`d iptläðBLàøä úà òãé àì íà`l - ¦Ÿ¨©¤¨¦¨
,eig`n el dltpy dnaid lr `aîdry,ìécâäM`ly `vnpe ¦¤¦§¦
,dxenb ezy`k zeidl oiicr d`pwúîaééúî àìå úöìBç äðBLàøä̈¦¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤

`a `l oiicr ixdy ,minai ipy zwif dilr yiy oeik ,iyilyd g`l
dilr dx`ype ,dxenb ezy` `id oi`e licbdyn ipyd g`d dilr

.oey`xd g`d zwif mbåezy`,äiðMä,lecb xak didyk d`ypy §©§¦¨
ezy` dzid `l dpey`xdy oeik ,dpey`xd zvilga zxhtp dpi`
`id s` dwewf dipydy oeike ,opaxcn did da epipw `l` ,dxenb

okl ,iyilyd g`lúîaééúî Bà ,úöìBç Bà.el,øîBà ïBòîL éaø ¤¤¦§©¤¤©¦¦§¥
iyilyd,äöøiL Bæ éàì íaééî,maiil `ed leki dpey`xd z` s`e §©¥§¥¤¦§¤

epi`y e` ixnbl dpew m` wtq yi ohw z`iaay oeik ,jkl mrhde
ly dxenb ezy` `id ixd ixnbl dpw m` ,jytp dnne ,llk dpew
oey`xdn dwif dilr oi`e ,ipyd gkn meaiil eiptl dltpe ,ipyd
,oey`xd gkn wx dwif dl yi ixd ,llk dpew ez`ia oi` m`e .llk

,dnaiil iyilyd lekiee,odn zg` maiiny xg`l,äéiðMì õìBç¥©§¦¨
dneaia xht ixd ,llk dpew dpi` ohw z`iay cvd itly meyn
ipyd zwif z` mb xehtl eilry oeike ,mig`d on cg` zwif z` wx
z` maiil leki epi` mpn` .dipyl uelgl eilr ,mipa `la zny
zeyp odizye ,ixnbl dpew ohw z`iay miyyeg ep`y oeik ,odizy
oerny iaxe .cg` zian ze`ad miyp izy maiil xeq`e ,ipyd

wleg(:`l lirl),zne eznai lr `ay ohw iabl ,`yixd ly oica mb
mrhdn minai ipy zwif dl oi`y oeik dnaiil xzeny xaeqe
m`e ,ohwd zy` `id ixd ixnbl dpew ohw z`ia m`y ,xen`d
zy` `id ixd ,dpew epi`y xn`nk dpicy e` ,dpew dpi` ez`ia

.zg` dwif wx dl yie oey`xd
:epzpyna xen`d 'ohw' ly xeriyd `ed dn zx`an dpyndãçà¤¨

mai oia -ãçàå ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäLmai oiae -ïa àeäL ¤¤¥©¨¦§¤¨§¤¨¤¤
íéøNò,dpy,úBøòN ézL àéáä àlLmipicd lk iabl miphwk mpic ¤§¦¤Ÿ¥¦§¥§¨

.lirl mix`eand

àøîâ
,zne eznai lr `ay cg` meie mipy ryz oa' :dpyna epipy
iyilyd g`d iptl dltpyky oeik epiide ,'znaiizn `le zvleg
oic xn`p ote` dfi`a `xnbd zx`an .minai ipy zwif dilr yi

:dfïðaø øeîàc àä ,àáø øîàdnaiy ,minkg exn`y df oic - ¨©¨¨¨§¨©¨¨
dilr yiyäöìç õìçéî ,ïéîáé éðL úwéæe,äîaiî àì éîeaéoebk ¦©§¥§¨¦¦§¨¨§¨©¥Ÿ¦©§¨

lirl dpyna xen`d(:`l)zeixkp ylyl mi`eyp mig` dyly
odizy' my xn`py ,zne xn`n ipyd da dyre ,mdn cg` zne

,'zenaiizn `le zevlegàîéz àìwx xen` df oicy xn`z l` - Ÿ¥¨
äøö àkéàc àëéäzernynk ,ztqep dy` ipyd g`l yiyk - ¥¨§¦¨¨¨

oeik `ed mrhd df ote`ae ,my dpynd oeyløæâîì àkéàcyi - §¦¨§¦§©
,maiizz `ly oey`xd zy` lr xefbläøö íeMî`eai `ly - ¦¨¨

zenai izyy exn`i f`e ,ipyd zy` `idy dzxv z` mb maiil
zxzen ,dxv dl oi`y ote`a la` ,zenaiizn cg` zian ze`ay
ipy zwif dilr oi` zn`d itle li`ed ,iyilyl maiizdl `id
zaygp `ide ,xenb oipwk zaygp dpi` ohw z`iay oeik ,minai

,ok xnel oi` ,cala oey`xd zy`làëä àäc,o`k ixdy - §¨¨¨
xy`k s` xaecn ,epizpyn ly `yixaàkéìdnai dze`l oi` - ¥¨

,äøö,meaiil dltpe ohwd zn m`y dpyna epipy ok it lr s`e ¨¨
äöìç õìçéîe,äîaiî àì éîeaédpew ohwd z`iay s`y oeik epiide ¦§¨¨§¨©¥Ÿ¦©§¨

zwif dilr yiy ink daiygdl ick jka ic mewn lkn ,opaxcn wx
.minai ipy

:dpyna epipy'åë úîe äMà àNðoi`y meyn ,dxeht ef ixd ¨¨¦¨¥
:df oipra `ziixa `xnbd d`ian .ohwl oiyeciweðúc àäì àðéðz̈¥¨§¨§¨

ïðaøepipy jky ,`ziixaa minkg epyy df oic epizpyna epipy - ©¨¨
,`ziixaaeàNpL ïè÷å äèBLdy`eúîe,mipa `laïäéúBLð ¤§¨¨¤¨§¥§¥¤

,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeètmileki ohwe dhey oi`y oeik §¦©£¦¨¦©¦
.ohwl oiyecw oi`y ,epizpyna x`eank df ixde .dy` ycwl

:dpyna epipy'åëå òLz ïa'e ,eznai lr `ay cg` meieìécâäMî ¤¥©¦¤¦§¦
'åëå,licbdy xg`l dpey`xd z` rci `l m` ,zxg` dy` `yp

.'znaiizn e` zvleg e` dipyde ,znaiizn `le zvleg dpey`xd
ipy zwif dilr yiy itl `ed znaiizn dpey`xd oi`y mrhde

.minai
,maiizdl zxzen dipyd recn :`xnbd dywneNòéåz`ïa úàéa §©£¦©¤

k òLzoic,ìBãâa øîàîlirl x`eany(:`l)ipyd dyr m`y ¥©§©£¨§¨
meyn ,iyilyl znaiizn xn`nd zlra oi` ,zne eznaia xn`n
,meaia dzxv z` `id zxqe` s`e ,oinai ipy zwif dilr yiy

,oinai ipy zwif zlra zxv `idy meynåy xn`p o`k s`äçcú §¦¨¤
d,íeaiî äøödleki dipydy epizpyn dxn` recne ,uelgz wxe ¨¨¦¦

.maiizdl
:`xnbd zvxzneNò àì ,áø øîàz` minkgLz ïa úàéaò ¨©©Ÿ¨¦©¤¥©

ìBãâa øîàîk`l` ,meaid on dzxv z` dgcz mby ,xac lkl §©£¨§¨
,minai ipy zwif dl yi opaxcny oeik maiizdl dxeq` cala `id
exn` ynn xn`na wxe ,jk zngn dxeq` dpi` dzxv la`

.meain dzxv z` s` zlqety minkgåeli`eNò ,øîà ìàeîL §§¥¨©¨
eNòåz` meaiin zegcl oiprl mb ,lecba xn`nk ohw z`ia z` §¨

.dzxveNòå eNò ,ïðçBé éaø øîà ïëålecba xn`nk ohw z`ia z` §¥¨©©¦¨¨¨§¨
.xac lkl

ok m` ,opgei iaxe l`eny ixac itl :`xnbd dywneNòéåeyriy - §©£
recne ,dzxv z` exq`ie ixnbl xn`nk ohwd z`ia z` minkg

:`xnbd zvxzn .maiizdl zxzen dzxvy dpyna xn`péàpz©¨¥
àéädxeq` xn`n da eyry dy` recn ,`id mi`pz zwelgn - ¦

,maiizdlàpz Cä`pz eze` -cwxtïéçà äòaøà(:`l lirl),øæb ©©¨§©§¨¨©¦¨©
äøö íeMîda eyry dy`y minkg exn`y mrhdy xaeq - ¦¨¨

yygn `l` ,minai ipy zwif meyn epi` ,znaiizn dpi` xn`n
oeike ,dly dxvd z` mb maiil `eai xn`nd zlra z` maii m`y
exn`i ,ipyd g`dn ,cg` zian e`a odizyy xacd d`xpy
oi` s` df mrhne ,zenaiizn cg` zian ze`ad zenai izyy
zenai izyy exn`i f`y meyn ,dipyl maiine zg`l uleg
lelre ,dipyd z` minaiine zg`l mivleg cg` zian ze`ay
df xace ,dipyd z` enaii jk xg`e zg`l evlgi mcewy zeidl
oicn ,dipyd z` maiil el xeq` zg`l ulgy ixg`y meyn xeq`

pa `ly oeik''dpai `l aey d(:i lirl),ïðéòîLàåoicd z` my `pzd §©§§¦©
ìBãâadzxv `le dnaid oi` zn m`y ,eznaia xn`n dyry §¨

,eig`l zenaiiznïè÷a ïécä àeäåoa z`iay itl ,eznai lr `ay §©¦§¨¨
,lcbyk zxg` dy` `yp m`e ,lecb ly xn`nk daeyg ryz

.zenaiizn `le zevleg odizyéàäåmrhde -øîàcz` `pzd §©§¨©
a epicìBãbmpicy s` ,eznai lr `ay ohwa `le ,xn`n dyry ¨

`ed ,deyéà÷ ìBãâác íeMîly xn`n ipica my wqer `edy - ¦¦§¨¨¥
.ohw z`ial oicd `ed zn`a la` ,lecbåeli`àëäc àpz éàä- §©©¨§¨¨

,epizpyn ly `pzddéì àøéáñyeNòxn`nk ryz oa z`ia §¦¨¥¨
,maiizdl zxzen dipyd ok it lr s`e ,lecbaäøö íeMî øæb àìå§Ÿ¨©¦¨¨

yygn epi` xn`nd zlra z` maiil exq`y mrhdy oeik -
dxeq` ynn mizn ipy zy`y meyn `l` ,dzxv z` mb maiiy
,xn`n da eyr wxy dy`a s` minkg exfb okle ,`ziixe`cn
,mizn ipy zy`k zaygp `id opaxcny oeik ,maiizz `ly
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc zenai(ycew zay meil)

àøîâ
xzen dpey`xd zzin xg`l dipyd lr `a m`e' :dpyna epipy
z` `ypy dpynd zpeeky `xnbd dzr dxaqe ,'ziriaxae dipya
.dzn `l zn`ae ,dpey`xd dzny el exn`y xg`l dipyd

:`xnbd ddnzeälek eèà,dpyna mincewd mipte`d lk m`d - ¨§
eäðéð äðBLàø úúéî øçàì åàìlr `a xy`k miwqer mpi` - ¨§©©¦©¦¨¦§

xak ixde ,dpey`xd dy`d dzny el exn`y xg`l dipyd
.'jzy` dzn el exn`' xn`p dpynd zligza

:`xnbd zvxzn,úLL áø øîàwxyk xaecn dpynd zligza ¨©©¥¤
xeq` `ed okle ,dzn `l zn`a j` ,dpey`xd dzny 'el exn`'

dipyd z` `ypy xaecn `tiqa eli`e .dipyaúúéî øçàì§©©¦©
éàcå äðBLàøeqtze ,dipya xzen `ed df ote`ae ,zn`a dzny - ¦¨©©

.eiyecw da
:dpyna epipyíéðL òLz ïa'cg` meie'åëå,dligz lqet `ed ¤¥©¨¦

xaecny `xnbd dzr dpiade .'seqe dligz milqet mig`de
e` xn`nl mcew dilr `ayk wx dlqety ,ohw z`iaa dpyna

m`d :`xnbd dywn .okn xg`l `le ,lecbd eig` ly d`ialïa¤
ãçà íBéå íéðL òLz,eznai lr `ayälçz ¥©¨¦§¤¨§¦¨

ìéñt`ay ote`a eli`e ,lqet `ed mig`l mcew ok dyr m` wx - ¨¦
dilróBña,xn`n eig` da dyry xg`l -ìéñt àì,dléðzäå §Ÿ¨¦§¨¨¥

ãéáæ áø,àéòLBà áø øalecb maiCk øçàå ,Bzîáéa øîàî äNBòä ©§¦©©©§¨¨¤©£¨¦¦§§©©¨
dìñt ,äéìò ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL åéçà àalr ez`iaa ¨¨¦¤¤¥©¨¦§¤¨¨¤¨§¨¨

dyry xg`l ,'seqal' s` zlqet ohw z`iay ixd ,lecbd eig`
.xn`n lecbd da

:`xnbd zvxznéøîàz`ia oia welig yiy ,daiyid ipa evxiz - ¨§¥
ohwd dyr m`y ,ohw ly xn`n oial ohwäàéa,eznaiaìéñtdl ¦¨¨¦

lecbd eig` lróBña eléôà,xn`n lecbd da dyry xg`l - £¦§
ohwd dyry ote`a zwqer epzpyn j` .ciaf ax dpyy `ziixake

øîàîok dyr m`y ,welig yi dfae ,eznaiaälçzmcew - ©£¨§¦¨
,xn`n lecbd da dyry.ìéñtok dyr m` j`óBñaxg`l - ¨¦§
,xn`n lecbd da dyry.ìéñt àìŸ¨¦

:`xnbd ddnzåy ,oicd `ed jk ikäàéaohw lyóBña eléôà §¦¨£¦§
éðz÷ àäå ,ìéñtepzpynaàeäL àlà',ohwd -ìñBtoig`d lr ¨¦§¨¨¨¥¤¨¤¥

a `wecïäå ,älçza oia ohwd lr milqete älçza oia,'óBñoic lre §¦¨§¥§¦¨
dpynd dx`ia ,seqa lqet epi`e dlgz lqet ohwdy ,df,ãöék'¥©

'åëå Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa,'oig` ici lr lqt ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§
.seqa `le dlgza `wec zlqet ohw z`iay gkene

:`xnbd zvxznéðz÷ éëäå àøñçéî éøeqçz` cenll yi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k dpyndíBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§

,óBñå älçz ïéìñBt ïäå ,älçz ìñBt àeä ,ãçà`qxibd `idy enke ¤¨¥§¦¨§¥§¦§¦¨§
,siqedl yi dzre ,epiptlíéøeîà íéøác äna,df oic xn`p izn - ©¤§¨¦£¦

,seqa lqet ohwd oi`yäàéa ìáà ,øîàîa,ohw lyúìñBtlr §©£¨£¨¦¨¤¤
oig`deléôàohwd dilr `a m`óBñaoig`d da eyry xg`l - £¦§

`idy itk dpynd jynd xn`p ,d`ia ly ,df ote` lre .xn`n
,epiptl `qxibaãöék,seqal elit` zlqet ohw z`iaíéðL òLz ïa ¥©¤¥©¨¦

,ïéçà éãé ìò ìñt ,Bzîáé ìò àaä ãçà íBéådilr `a m` elit`e §¤¨©¨©§¦§¨©©§¥©¦
.xn`n da eyry xg`l

,ohw ly xn`na s` zwqer epizpyny ,`xnbd xe`ia itl `vnp
dnaid z` lqet ,lecbd ly d`iad e` xn`nd iptl dyrp m`y

:`xnbd dywn .mig`d lrììk øîàî déì úéà éîeohwl yi ike - ¦¦¥©£¨§¨
dlqetle eznaia xn`n zeyrl gkéãé ìòdïéçà,milecbdàéðzäå ©§¥©¦§¨©§¨

,`ziixaaìñBt àeä ,ãçà íBéå íéðL òLz ïaoig`d lr dnaid z` ¤¥©¨¦§¤¨¥
ãçà øáãa,zg` jxca -ïéìñBt ïéçàäådnaid z`Bãé ìòly §¨¨¤¨§¨©¦§¦©¨

ohwdíéøác äòaøàa,`ziixad zx`ane .mikxc drax`a -àeä §©§¨¨§¨¦
ïéçà éãé ìò ìñBtwx,øîàîa ,äàéáa Bãé ìò ïéìñBt ïéçàäå ,äàéáa ¥©§¥©¦§¦¨§¨©¦§¦©¨§¦¨§©£¨

èâae,äöéìça,eilr delqt ,el` mixac drax`n cg` eyr m`y §¥©£¦¨
mig`d lr dnaid z` leqtl leki epi` ohwy `ziixaa x`eane
zwqer epzpyny x`al ozip j`ide ,d`iaa caln jxc meya

.mig`d lr dnaid z` ea lqet `edy ,ohw ly xn`na
lr dnaid z` lqet ohw ly xn`n s` mpn` :`xnbd zvxzn
`ziixad dazk mewn lkne ,dpynd z` epx`iay enke ,mig`d

oicy meyn epiide ,cg` xaca wx lqet ohwyäàéaoeik ,ohw ly ¦¨

äìñôcoig`ldéì à÷éñt ,óBña ïéa älçúa ïéaweqt df oic - §¨§¨¥¦§¦¨¥§§¦¨¥
la` .`pzd eazk okle ,`ed hlgenec ,øîàîe`yr m` `wec ©£¨§

ìéñt äléçúala` ,dlóBña,xn`n oig`d da eyry xg`l -àì ¦§¦¨¨¦§Ÿ
ìéñt,dldéì à÷éñt àì.`pzd eze` dpy `l okle ,hlgen epi` - ¨¦Ÿ§¦¨¥

:eznai z` lqet `ed izn ,ohwa oecl dtiqen `xnbd,éîð øîzéà¦§©©¥
,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàohwBì Léoic,'èb'hb ohwd ozp m`y ¨©©§¨¨©§¥¥¥

.mig`d lr dlqt ,dligza eznailøa àôéìçz áø øîà ïëå§¥¨©©©£¦¨©
øîàî Bì Lé ,éîéáàlr dlqt eznaia xn`n ohwd dyr m`y - £¦¦¥©£¨

.mig`d
:df oipra `ziixa `xnbd d`ianéëä éîð àéðzmb jk epipy - ©§¨©¥¨¦

ohw ,`ziixaa.øéàî éaø éøác ,øîàî Bì Léå èb Bì Lé¥¥§¥©£¨¦§¥©¦¥¦
:`xnbd ddnzåikøéàî éaø øáñohwyàéðzäå ,èb Bì Lé §¨©©¦¥¦¥¥§¨©§¨

,`ziixaaeNòy mzpwza minkgúàéaohwòLz ïaz` el dpwz ¨¦©¤¥©
,mig`d lr dze` xeq`ze dnaidìBãâa øîàîkdnaidy itk - §©£¨§¨

.lecb ici lr dyrpd xn`n ici lr mig`d x`yl zxq`péaø©¦
eNò ,øîBà øéàîy minkgúöéìçohwòLz ïadnaid z` leqtz ¥¦¥¨£¦©¤¥©

,mig`d x`yle el meaiinìBãâa èâkzlqtp dnaidy itk - §¥§¨
.lecb dl ozpy hb ici lr meaiinàúéà íàåmby xaeq xi`n iaxy §¦¦¨

ohw zvilg z` eyry xn` recn ,dnaid z` lqet ohw ly hb
,lecb ly hbk'Bhéâk' éðúéìz` eyry xnel xi`n iaxl did - ¦§¥§¦

zvilg jk lqet ryz oa ly hby myky ,ehibk ryz oa zvilg
hbl ohw ly dvilg xi`n iax dnicy jkn eli`e ,zlqet ryz oa

.lqet epi` ohw ly hby rnyn lecb ly
:`xnbd zvxzn,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàiax xaeq mlerl ¨©©¨§¥§©§ª©

c xi`ndéì úéà,dnaia lqetd hb ohwl yiy -øèeæåylg j` - ¦¥§¨
ly hbl ohwd zvilg z` xi`n iax dnic okle ,lecb ly hbn `ed
ly hbn dticre ,lecb ly hbk `id ohw zvilgy jl xnel ,lecb

.ohw
:lecb ly hbn ohw ly hb ylg dna `xnbd zx`anìàéìîb ïaøì§©¨©§¦¥

èb øçà èb ïéà øîàc,miyp izy gipde mipa `ll zny mc` - §¨©¥¥©©¥
dfa hb epzp znd ig` ipyy e` ,ef xg` efa odizyl hb eig` ozpe
hb aeyg ipyd hbd oi`y l`ilnb oax xaeq ,zg` dnail df xg`

,'ezyexb zeg`' oicn dizeaexwa ozepd z` xeq`léléî éðäoic - ¨¥¦¥
wx xn`p dfamaiìBãâl eznail hb ozpyøçàg` dl ozpy hb §¨©©

xg`,ìBãb.ef xg` efa zenai izyl oihib ozp cg` lecb maiy e` ¨
åmai ozp m` okïè÷hb eznailøçàmai dl ozpy hbïè÷,xg` §¨¨©©¨¨

el` mipte`a ,ef xg` efa zenai izyl oihib ozp cg` ohw maiy e`
.hb xg` hb oi`ìáàmai ozpy hbìBãbl eznailøçàdl ozpy hb £¨¨©©

maiéðäî ,ïè÷,dizeaexw z` lecbd lr xeq`l hbd liren - ¨¨©£¥
oi` oky ,ohwd ly hbl xy`n xzei gk yi lecbd ly hbly meyn
lecbd ly hbd lirene ,dwifd lk z` riwtdl ohw ly hba gk
.ohwd ly ehib xg`l dx`ypy dwifdn wlg riwtdl eixg`
iax dnic okle ,ohwd ly ehibn lecbd ly ehib sicry `vnpe

xi`nzvilgly meyn ,lecb ly hbl `wec ohwd zvilg z`
ohwd zvilgy ,hb xg` hb oic oiprl lecb ly hb enk gk yi ohwd
ly hb xg` liren lecb ly hby itk ohw ly hb xg` dliren
liren epi`y itk ,ohw zvilg xg` lirei `l lecb ly hb oke .ohw

.lecb ly hb xg`
s`eïðaøì,l`ilnb oax lr miwlegdéðä ,èb øçà èb Lé éøîàc §©¨¨§¨§¥¥¥©©¥¨¥
éléî`wec ,hb xg` hb yiy opax mixaeq izni` -amai ozpy hb ¦¥§

øçà ìBãâmai ozpy hbìBãb,xg`a Bàozpy hbïè÷cg`øçàhb ¨©©¨§¨¨©©
ozpyïè÷,oey`xd hbl dnec ipyd hbd zedny oeiky ,xg` ¨¨

zernyn el yiy minkg mixaeq ,ohwa mdipy e` lecba mdipyy
.dwifd z` riwtdl ,oey`xd hbd xg` s`ìáàozpy hbøçà ïè÷ £¨¨¨©©

ozpy hbéðäî àì ,ìBãbzaygp dpi`e zernyn lk el oi` - ¨Ÿ©£¥
.lecb ly hb enk ohw ly hba gk oi` oky ,ellba ohwd zyexb

x dnic okle`le lecb ly hbl `wec ohwd zvilg z` xi`n ia
ly hb enk swez ok` dl yi ohwd zvilgy meyn ,ohw ly hbl
ly hb xg` mb dliren ohwd zvilgy ,hb xg` hb oic oiprl lecb
oaxl oiay `vnp .lecb ly hb xg` liren lecb ly hby itk ,lecb
`l` ,ohw ly hbl dnec dpi` ohwd zvilg ,minkgl oiae l`ilnb

.lecb ly hbl
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רנז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zenai(ycew zay meil)

äøeèt Bæ éøäs`y ,weyl `ypidl zxzene dvilge meaiin £¥§¨
mpi` eiyeciw la` ,xac lkl d`ia daeyg ryz oa ohw z`iay
wxe ,zexry izy `iaie lcbiy cr dy` zepwl leki epi`e oiyeciw

,maiizdl el dwewfe li`ed dnaiaaygiz ez`iay minkg exn`
lr xq`idl zvw dze` dpewy ,xn`n lecbd da dyry enk

.oig`d
oic z` mb zcnlne `yixa cnlpy oicl dzr zxfeg dpynd

:my zxaecnd dnaid ly dzxvìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§¤¨¤¨©
,Bzîáé,oipw zvwn da el yieìécâäMîelcby xg`l -äMà àNð §¦§¦¤¦§¦¨¨¦¨
úøçà,mixenb oi`eyip da el yieúîeodizy eltpe ,mipa `la ©¤¤¥

,jk `ed oicd ,iyilyd g`d iptläðBLàøä úà òãé àì íà`l - ¦Ÿ¨©¤¨¦¨
,eig`n el dltpy dnaid lr `aîdry,ìécâäM`ly `vnpe ¦¤¦§¦
,dxenb ezy`k zeidl oiicr d`pwúîaééúî àìå úöìBç äðBLàøä̈¦¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤

`a `l oiicr ixdy ,minai ipy zwif dilr yiy oeik ,iyilyd g`l
dilr dx`ype ,dxenb ezy` `id oi`e licbdyn ipyd g`d dilr

.oey`xd g`d zwif mbåezy`,äiðMä,lecb xak didyk d`ypy §©§¦¨
ezy` dzid `l dpey`xdy oeik ,dpey`xd zvilga zxhtp dpi`
`id s` dwewf dipydy oeike ,opaxcn did da epipw `l` ,dxenb

okl ,iyilyd g`lúîaééúî Bà ,úöìBç Bà.el,øîBà ïBòîL éaø ¤¤¦§©¤¤©¦¦§¥
iyilyd,äöøiL Bæ éàì íaééî,maiil `ed leki dpey`xd z` s`e §©¥§¥¤¦§¤

epi`y e` ixnbl dpew m` wtq yi ohw z`iaay oeik ,jkl mrhde
ly dxenb ezy` `id ixd ixnbl dpw m` ,jytp dnne ,llk dpew
oey`xdn dwif dilr oi`e ,ipyd gkn meaiil eiptl dltpe ,ipyd
,oey`xd gkn wx dwif dl yi ixd ,llk dpew ez`ia oi` m`e .llk

,dnaiil iyilyd lekiee,odn zg` maiiny xg`l,äéiðMì õìBç¥©§¦¨
dneaia xht ixd ,llk dpew dpi` ohw z`iay cvd itly meyn
ipyd zwif z` mb xehtl eilry oeike ,mig`d on cg` zwif z` wx
z` maiil leki epi` mpn` .dipyl uelgl eilr ,mipa `la zny
zeyp odizye ,ixnbl dpew ohw z`iay miyyeg ep`y oeik ,odizy
oerny iaxe .cg` zian ze`ad miyp izy maiil xeq`e ,ipyd

wleg(:`l lirl),zne eznai lr `ay ohw iabl ,`yixd ly oica mb
mrhdn minai ipy zwif dl oi`y oeik dnaiil xzeny xaeqe
m`e ,ohwd zy` `id ixd ixnbl dpew ohw z`ia m`y ,xen`d
zy` `id ixd ,dpew epi`y xn`nk dpicy e` ,dpew dpi` ez`ia

.zg` dwif wx dl yie oey`xd
:epzpyna xen`d 'ohw' ly xeriyd `ed dn zx`an dpyndãçà¤¨

mai oia -ãçàå ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäLmai oiae -ïa àeäL ¤¤¥©¨¦§¤¨§¤¨¤¤
íéøNò,dpy,úBøòN ézL àéáä àlLmipicd lk iabl miphwk mpic ¤§¦¤Ÿ¥¦§¥§¨

.lirl mix`eand

àøîâ
,zne eznai lr `ay cg` meie mipy ryz oa' :dpyna epipy
iyilyd g`d iptl dltpyky oeik epiide ,'znaiizn `le zvleg
oic xn`p ote` dfi`a `xnbd zx`an .minai ipy zwif dilr yi

:dfïðaø øeîàc àä ,àáø øîàdnaiy ,minkg exn`y df oic - ¨©¨¨¨§¨©¨¨
dilr yiyäöìç õìçéî ,ïéîáé éðL úwéæe,äîaiî àì éîeaéoebk ¦©§¥§¨¦¦§¨¨§¨©¥Ÿ¦©§¨

lirl dpyna xen`d(:`l)zeixkp ylyl mi`eyp mig` dyly
odizy' my xn`py ,zne xn`n ipyd da dyre ,mdn cg` zne

,'zenaiizn `le zevlegàîéz àìwx xen` df oicy xn`z l` - Ÿ¥¨
äøö àkéàc àëéäzernynk ,ztqep dy` ipyd g`l yiyk - ¥¨§¦¨¨¨

oeik `ed mrhd df ote`ae ,my dpynd oeyløæâîì àkéàcyi - §¦¨§¦§©
,maiizz `ly oey`xd zy` lr xefbläøö íeMî`eai `ly - ¦¨¨

zenai izyy exn`i f`e ,ipyd zy` `idy dzxv z` mb maiil
zxzen ,dxv dl oi`y ote`a la` ,zenaiizn cg` zian ze`ay
ipy zwif dilr oi` zn`d itle li`ed ,iyilyl maiizdl `id
zaygp `ide ,xenb oipwk zaygp dpi` ohw z`iay oeik ,minai

,ok xnel oi` ,cala oey`xd zy`làëä àäc,o`k ixdy - §¨¨¨
xy`k s` xaecn ,epizpyn ly `yixaàkéìdnai dze`l oi` - ¥¨

,äøö,meaiil dltpe ohwd zn m`y dpyna epipy ok it lr s`e ¨¨
äöìç õìçéîe,äîaiî àì éîeaédpew ohwd z`iay s`y oeik epiide ¦§¨¨§¨©¥Ÿ¦©§¨

zwif dilr yiy ink daiygdl ick jka ic mewn lkn ,opaxcn wx
.minai ipy

:dpyna epipy'åë úîe äMà àNðoi`y meyn ,dxeht ef ixd ¨¨¦¨¥
:df oipra `ziixa `xnbd d`ian .ohwl oiyeciweðúc àäì àðéðz̈¥¨§¨§¨

ïðaøepipy jky ,`ziixaa minkg epyy df oic epizpyna epipy - ©¨¨
,`ziixaaeàNpL ïè÷å äèBLdy`eúîe,mipa `laïäéúBLð ¤§¨¨¤¨§¥§¥¤

,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeètmileki ohwe dhey oi`y oeik §¦©£¦¨¦©¦
.ohwl oiyecw oi`y ,epizpyna x`eank df ixde .dy` ycwl

:dpyna epipy'åëå òLz ïa'e ,eznai lr `ay cg` meieìécâäMî ¤¥©¦¤¦§¦
'åëå,licbdy xg`l dpey`xd z` rci `l m` ,zxg` dy` `yp

.'znaiizn e` zvleg e` dipyde ,znaiizn `le zvleg dpey`xd
ipy zwif dilr yiy itl `ed znaiizn dpey`xd oi`y mrhde

.minai
,maiizdl zxzen dipyd recn :`xnbd dywneNòéåz`ïa úàéa §©£¦©¤

k òLzoic,ìBãâa øîàîlirl x`eany(:`l)ipyd dyr m`y ¥©§©£¨§¨
meyn ,iyilyl znaiizn xn`nd zlra oi` ,zne eznaia xn`n
,meaia dzxv z` `id zxqe` s`e ,oinai ipy zwif dilr yiy

,oinai ipy zwif zlra zxv `idy meynåy xn`p o`k s`äçcú §¦¨¤
d,íeaiî äøödleki dipydy epizpyn dxn` recne ,uelgz wxe ¨¨¦¦

.maiizdl
:`xnbd zvxzneNò àì ,áø øîàz` minkgLz ïa úàéaò ¨©©Ÿ¨¦©¤¥©

ìBãâa øîàîk`l` ,meaid on dzxv z` dgcz mby ,xac lkl §©£¨§¨
,minai ipy zwif dl yi opaxcny oeik maiizdl dxeq` cala `id
exn` ynn xn`na wxe ,jk zngn dxeq` dpi` dzxv la`

.meain dzxv z` s` zlqety minkgåeli`eNò ,øîà ìàeîL §§¥¨©¨
eNòåz` meaiin zegcl oiprl mb ,lecba xn`nk ohw z`ia z` §¨

.dzxveNòå eNò ,ïðçBé éaø øîà ïëålecba xn`nk ohw z`ia z` §¥¨©©¦¨¨¨§¨
.xac lkl

ok m` ,opgei iaxe l`eny ixac itl :`xnbd dywneNòéåeyriy - §©£
recne ,dzxv z` exq`ie ixnbl xn`nk ohwd z`ia z` minkg

:`xnbd zvxzn .maiizdl zxzen dzxvy dpyna xn`péàpz©¨¥
àéädxeq` xn`n da eyry dy` recn ,`id mi`pz zwelgn - ¦

,maiizdlàpz Cä`pz eze` -cwxtïéçà äòaøà(:`l lirl),øæb ©©¨§©§¨¨©¦¨©
äøö íeMîda eyry dy`y minkg exn`y mrhdy xaeq - ¦¨¨

yygn `l` ,minai ipy zwif meyn epi` ,znaiizn dpi` xn`n
oeike ,dly dxvd z` mb maiil `eai xn`nd zlra z` maii m`y
exn`i ,ipyd g`dn ,cg` zian e`a odizyy xacd d`xpy
oi` s` df mrhne ,zenaiizn cg` zian ze`ad zenai izyy
zenai izyy exn`i f`y meyn ,dipyl maiine zg`l uleg
lelre ,dipyd z` minaiine zg`l mivleg cg` zian ze`ay
df xace ,dipyd z` enaii jk xg`e zg`l evlgi mcewy zeidl
oicn ,dipyd z` maiil el xeq` zg`l ulgy ixg`y meyn xeq`

pa `ly oeik''dpai `l aey d(:i lirl),ïðéòîLàåoicd z` my `pzd §©§§¦©
ìBãâadzxv `le dnaid oi` zn m`y ,eznaia xn`n dyry §¨

,eig`l zenaiiznïè÷a ïécä àeäåoa z`iay itl ,eznai lr `ay §©¦§¨¨
,lcbyk zxg` dy` `yp m`e ,lecb ly xn`nk daeyg ryz

.zenaiizn `le zevleg odizyéàäåmrhde -øîàcz` `pzd §©§¨©
a epicìBãbmpicy s` ,eznai lr `ay ohwa `le ,xn`n dyry ¨

`ed ,deyéà÷ ìBãâác íeMîly xn`n ipica my wqer `edy - ¦¦§¨¨¥
.ohw z`ial oicd `ed zn`a la` ,lecbåeli`àëäc àpz éàä- §©©¨§¨¨

,epizpyn ly `pzddéì àøéáñyeNòxn`nk ryz oa z`ia §¦¨¥¨
,maiizdl zxzen dipyd ok it lr s`e ,lecbaäøö íeMî øæb àìå§Ÿ¨©¦¨¨

yygn epi` xn`nd zlra z` maiil exq`y mrhdy oeik -
dxeq` ynn mizn ipy zy`y meyn `l` ,dzxv z` mb maiiy
,xn`n da eyr wxy dy`a s` minkg exfb okle ,`ziixe`cn
,mizn ipy zy`k zaygp `id opaxcny oeik ,maiizz `ly
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רנח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc zenai(iyily meil)

:opgei iax ixacl `xnbd zriiqnàéðz`ziixaaéaøc déúååk ©§¨§¨¥§©¦
,ïðçBédyexbe lecb odkl dpnl` i`eyipa `weec epiid 'dlwlw'y ¨¨

,`ziixaa epipy jky .heicd odkl dvelgeàNpäì ïéc úéa äeøBä¨¥¦§¦¨¥
,cg` cr it lräLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà ïBâk ,äì÷ì÷å äëìäå§¨§¨§¦§§¨§©§¨¨§Ÿ¥¨§¨

,èBéãä ïäëì äöeìçå,ig dlray xxazdeïaø÷a úáéiçz`hgìò ©£¨§Ÿ¥¤§©¤¤§¨§¨©
,äàéáe äàéa ìk,d`ial d`ia oia xeqi`d dl rcep `ly s` lr ¨¦¨¦¨

,íéøîBà íéîëçå .øæòìà éaø éøác`l` zaiig dpi`ïaø÷z`hg ¦§¥©¦¤§¨¨©£¨¦§¦¨§¨
,ìkä ìò ãçàdl rcep `ly ,cg` mlrda eid ze`iad lky oeik ¤¨©©Ÿ

.d`ial d`ia oia xeqi`dúàOð íàL øæòìà éaøì íéîëç íéãBîe¦£¨¦§©¦¤§¨¨¤¦¦¥
,íãà éða äMîçì,ig dlray rcep jk xg`eìk ìò ïaø÷a úáéiçL ©£¦¨§¥¨¨¤©¤¤§¨§¨©¨

ãçàå ãçà,dyngdnå ìéàBäa dzyrp dxiard.ïé÷ìçeî ïéôeâ ¤¨§¤¨¦§¦§¨¦
e` lecb odkl dpnl` `weecy `ziixaa x`ean mipt lk lre
la` ,oaxw zaiige ,'dlwlw'y ink zaygp heicd odkl dyexb

.oaxwa zaiig dpi` el zxzeny yi`l zepfa

äðùî
m` reci `l j` ,zn dlray reciy dy` oica zwqer epzpyn

:meaia daiigzdeøîàå eàáe ,íiä úðéãîì dðáe dìòa CìäL äMàä̈¦¨¤¨©©§¨§¨¦§¦©©¨¨§¨§
éìòa úî dìða úî Ck øçàå C,Czzin onfa mdixacly oeike ¨¥©§¦§©©¨¥§¥

zn jk xg`y s`e ,meain dxeht `id ixd ,oa eixg` gipd dlra
lirl x`eank ,meail zwwfpe zxfeg dpi` dpa(:ft),úàOðåxg`l §¦¥

,mdit lríéøácä eéä óelç ,dì eøîà Ck øçàåmixacd xcq - §©©¨¨§¨¦¨©§¨¦
`vnpe ,dlra zn jk xg`e dpa zn dligz zn`ae ,slgen did

,xeqi`a eid xg`l di`eyipe ,meaia daiigzdyàözdlran ¥¥
,dvilgl e` meail dwewf `id ixdy ,ipydãìeäå,epnn dl clepd §©¨¨

ïBøçàå ïBLàøxg`l oiae ,meaia daiigzdy dl rcepy iptl oia - ¦§©£
`ed ixd ,dl rcepy.øæîî©§¥

:sqep ote`dì eøîàdy`lða úîCdligzéìòa úî Ck øçàå,C ¨§¨¥§¥§©©¨¥©§¦
,meail dwewf `id ixd rxf `la dlra zny ok m`eäîaééúðå§¦§©§¨

,dlra ig`l,íéøácä eéä óelç ,dì eøîà Ck øçàådligz zn`ae §©©¨¨§¨¦¨©§¨¦
,meail dwewf dzid `ly `vnpe ,jpa zn ok ixg`e jlra zn

,dlra ig` lr dxeq` dzideàöz,g`d onãìeäådl clepd ¥¥§©¨¨
,epnnïBøçàå ïBLàømeain dxeht dzidy dl rcepy iptl oia - ¦§©£

`ed ixd ,dl rcepy xg`l oiae ,dlra ig` lr dxeq`e.øæîî©§¥
,ig dlra didy drya z`yipy dy`a oecl dpynd zxaer dzr

:dlra zn ,xacd dl rcepy cr j`dì eøîàyi` zy`lúî ¨§¨¥
éìòaúqéðå ,C,xg`l,dì eøîà Ck øçàåxg`l z`yipy onf eze`a ©§¦§¦¥§©©¨¨§¨

éä íéi÷ä,jlraåjk xg` mpn`àöz ,úîeqpwy ,el d`yipy dfn ©¨¨¨§¥¥¥
,dlra zn ok`y el d`yipy drya ie`xk dxwg `ly lr dze`

ãìeäåd ,el z`yipy eze`n dl clepyïBLàømcew ezxairy - §©¨¨¦
,dlra zny,øæîî,dry dze`a dzid yi` zy` ixdyïBøçàäå ©§¥§¨©£

minkg exn`y s` ,oey`xd dlra zny xg`l ezxairy -
mewn lkn ,`vzy,øæîî Bðéàdzid `l xak dry dze`a ixdy ¥©§¥

.yi` zy`
:xg`l dycwzd wxy yi` zy` ly dpic z` zxxan dpynd

éìòa úî dì eøîàäLc÷úðå ,C,el d`yip `l oiicre ,xg`løçàå ¨§¨¥©§¦§¦§©§¨§©©
Bì øBæçì úøzeî ,dìòa àa Ck,eilr zxq`p dpi`e ,dlral - ¨¨©§¨¤¤©§

ixdy ,ipydn hb dkixv dpi` s`e ,dxiar mey dzyr `l ixdy
:dpynd dtiqen .llk eiyecw elg `le `id yi` zy`ét ìò óà©©¦

dì ïúpLdäpeäkä ïî dìñt àì ,èb ïBøçàodk zy` `id m`y - ¤¨©¨©£¥Ÿ§¨¨¦©§¨

,odkl `ypidl zi`yx dlra zeni m` oke ,dlral dxq`p `l
:z`f ecnl okidn dpynd zx`ane .hbl dwewf dpi` ixdyBæ úà¤

,àéúî ïa øæòìà éaø Løcodkl dyexb xeqi`a xn`p(f `k `xwie) ¨©©¦¤§¨¨¤©§¨
dLéàî äLeøb äMàå''DWi`n' xn`pdne ,'EgTi `l [dlran-] §¦¨§¨¥¦¨Ÿ¦¨¥¦¨

,odkl dxeq` ,dlran dyxbzp m` `weecy cnlpàìå§Ÿ
dyxbzpyk,dLéà BðéàL Léàî.llk dlra epi` df ipye ¥¦¤¥¦¨

àøîâ
dwewf `idy drci `ly dy` iabl dpynd ly `yixa epipy
zxxan .xfnn oexg`de oey`xd cledy ,xf mc`l z`yipe ,meail

:`xnbdéàîdpeknd `ed in -àîéìéà ,'ïBøçà' éàîe ,'ïBLàø'- ©¦©©£¦¥¨
y xn`p m`ïBLàøezxairy cle epiidäòeîL éðôì`idy drnyy ¦¦§¥§¨

,meail dwewfïBøçàåezxairy epiidäòeîL øçàì`idy drnyy §©£§©©§¨
ok m` ,epnn dxarzp `l` ipyd dlran d`vi `le ,meail dwewf

,dywéðúéìzepyl `pzl did -øæîî ãìeämlerl ixdy ,mzqa ¦§¥©¨¨©§¥
dnai ly df xeqi`a miey mdly zecled lke ,eilr dxeq` `id

.weyl
dwewf `idy drnyy iptl epiid 'oey`x' zn`a :`xnbd zx`an
dpynd dlkiy s`e ,z`f drnyy ixg` epiid 'oexg`'e ,meail

,ef oeyl dpynd dhwp 'xfnn cled' mzq xneléòa÷c íeMî¦§¨¨¥
àôéñ éðúéîì,df oic `tiqa zepyl dzvxy oeik -úî dì eøîà §¦§¥¥¨¨§¨¥

éìòaúàOðå ,C,xg`ldì eøîà Ck øçàåfayz`yipy onäéä íéi÷ ©§¦§¦¥§©©¨¨§¨©¨¨¨
,dlraúîecledy ,welig yi dfay ,jk xg`,ïBLàøäezxairy ¥¨¦

`ed ixd ,dlra zny iptlå ,øæîîcled eli`,ïBøçàäezxairy ©§¥§¨©£
,dlra zny ixg`,øæîî Bðéàoey`x oia welig yi dfay oeike ¥©§¥

,oexg`làLéø éîð àðzazke ,ef oeyl `yixa mb `pzd dpy - ¨¨©¦¥¨
,øæîî ïBøçàå ïBLàø.mdipia welig oi` ok`y s` ¦§©£©§¥

cled ,xf mc`l d`yipe meail dwewfd dy`y ,dpyna epipy
:ok xaeqd `ed in zx`and `ziixa d`ian `xnbd .xfnn epnn

,ïðaø eðzdpyn,Bæ`ed xf mc`n dnaid ly cledy zxne`d ¨©¨¨
,xfnnàáé÷ò éaø éøác,`idøîBà äéäLyïéñôBz ïéLec÷ ïéà ¦§¥©¦£¦¨¤¨¨¥¥¦¦§¦

,ïéåàì éáééçaef dnai s` `linne ,mixfnn odizecle mb ok enke §©§¥¨¦
.xfnn dpnn cled ,'dyrz `l'a wx `ed weyl dxeqi`yìáà£¨

.äîáéî øæîî ïéà ,íéøîBà íéîëç£¨¦§¦¥©§¥¦¨¨
xfnn oi`y `id `ziixaay minkg zrcy dzr dxaq `xnbd
:`xnbd dywn jky oeike ,oic zia zezine zezixk iaiign `l`

àîéìåminkg zrcly `pzd xn`iy -,ïéåàì éáééçî øæîî ïéà §¥¨¥©§¥¦©§¥¨¦
:`xnbd zvxzn .'dnain xfnn oi`' mdixacly xn` recneéàä©

àpz,minkg zrc z` xn`y df `pz -àeä àáé÷ò éaøc àpz Cä ©¨©©¨§©¦£¦¨
,`aiwr iax zhiyk xaeq -øîàciax ixacy df `pz xaeqy - §¨©

,oie`l iaiigd lka mpi` ,oie`l iaiign xfnn yiy xne`y `aiwr
`l`øàLc ïéåàì éáééçîdy` oebk ,dgtyn zaxiw zngny - ¥©§¥¨¦¦§¥

,e`la epa lr dxeq`y ,eia` ici lr dqp`pyéåäcled,øæîî ¨¥©§¥
clepd cle mle`éãéøb ïéåàì éáééçîzngn mxeqi` oi`y ,cala - ¦©§¥¨¦§¥¥
,dgtyn zaxiw,øæîî éåä àìoi`y weyl z`yipy dnai okle Ÿ¨¥©§¥

oi` ,el z`yipy eze` mr dl yiy dgtyn zaxiw zngn dxeqi`
.xfnn dcle

,mi`pz zwelgna ielz weyl dnai ly cle oicy x`azdy xg`l
:weyl dnaia miqtez oiyecw m`d `xnbd dzr zxxanáø øîà̈©©

,äãeäé§¨
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שלישי עמ' א

עיקר התפילה הוא העניין דקריאת-שמע.
ממאמר ליל א' דחג השבועות )לפנות בוקר(, ה'תשכ"ז
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åîäð÷ Ba eáçúå BúBà eñakL ÷eìç[`izúaL áøòî[aizì ìBëé ¯ BLaéì Ba BúBìúìïî BèîL ¨¤¦§§¨£¨¤¥¤¤©¨¦§§©§¨§¨§¦
äðwä[cizÎbizéìk BðéàL éôì ,øeñà ¯ BëBzî äðwä ìBhì ìáà .[ehzCëì äðwä ãçé ïk íà àlà ,[fhz, ©¨¤£¨¦©¨¤¦¨§¦¤¥§¦¤¨¦¥¦¥©¨¤§¨

éìk Ba eáçz íàå .øàaúiL Bîk ,äæ ãeçé éãé ìò éìk úøBz åéìò äNòð æàL[fizelôà ,BëBzî Bìhì øzî ¤¨©£¨¨¨©§¦©§¥¦¤§¤¦§¨¥§¦¨£§¦ª¨¦§¦£¦
øeqàì BzëàìnL éìk àeä[gizBëBúa äðwäL ÷eìçä ììç eðéäc ,BîB÷î Cøöì àeä äæ ìeèìhL ïåék ,[hiz: §¦¤§©§§¦¥¨¤¦§¤§Ÿ¤§§©§£©¤¨¤©¨¤§

מו  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

dkld ixe`ia
äð÷ åá [àéú הוא שבתוכו הבגד את המחזיק מוט –

ייבושו. בזמן יתקפל שלא תחוב
úáù áøòî [áéú השבת לפני ניתלו הבגדים –386,

השבת  במהלך או לפני .387והתייבשו
äð÷ä ïî [âéú בשעה מעט מתנדנד הקנה אם אף –

לכך  לחוש אין – החלוק את ממנו .388שמסירים
äð÷ä ïî [ãéú קודם ייבוש למכונת שהוכנס בגד –

בו  להשתמש מותר – השבת במהלך והתייבש השבת
ייבושו  לאחר .389בשבת

éìë åðéàù [åèú שתלו אף ככלי נחשב לא הקנה –

השבת  קודם הבגד את .390עליו
êëì äð÷ä ãçéé [æèú לעולם ייחוד –391.

éìë åá [æéú או זיתים למסיקת המשמש קנה כגון –
אורגים  של .392קנה

øåñéàì åúëàìîù [çéú כביסה חבל כביסה, אטבי –
ומותר  לאיסור, שמלאכתו כלי הם וכיו"ב כביסה מתקן
אטבי  להוסיף או בהם התלוי בגד להסיר כדי לטלטלם

שבת  מערב התלוי בגד על .393כביסה
åëåúá äð÷äù [èéú שמלאכתו כלי אותו היינו –

כקנה. שמשמש לאיסור

zetqede mipeiv
לייבשם 386) הבגדים את לתלות אסור עצמה בשבת אבל

סעיף  שא סי' לעיל (כמבואר בשבת שכיבסם יאמרו שמא
בשבת  הבגד בתוך לתחבו אסור "כלי" אינו הקנה ואם נו),

מוקצה. מטעם גם
היו 387) השבת בכניסת אם אף בטלטול מותרים הבגדים

שמא  וחוששים במים ספוגים שהיו מחמת בטלטול אסורים
תפ). הערה שא סי' לעיל (עי' יסחטם

סי"ד).388) שיא סי' (ראה הצד מן טלטול הוא כי
בכניסת 389) המכונה את לפתוח אפשרי היה לא אם אף

הערה  שא סי' כדלעיל השבת לכל הבגד הוקצה לא השבת
ומותר  לאיסור שמלאכתו כלי היא הייבוש מכונת וכן תפ,

הבגדים. הוצאת לצורך בשבת לפתחה

לא 390) בגדים לתליית מסוים מוט לייחד דרך שאין כיון
לכך  לייחדו צריך אלא בגדים לתליית בו שהשתמשו בכך די

נג. סעיף כדלהלן לעולם,
הקודמת.391) הערה ראה
ואם 392) ד"ה ב. קמ, שבת ורש"י ה"ז, פכ"ו רמב"ם ראה
כלי.
להוריד 393) אין אבל בטלטול, המותר בגד כשהוא דווקא

שרוי  שהיה (כגון לגמרי הרטוב בגד על אטבים להוסיף או
נסחט  שכבר כביסה ממכונת היוצא בגד משא"כ במים,
שהאטבים  משום רטוב) עדיין הוא אפילו בטלטול ומותר
גופו, לצורך אפילו להסירם ואסור לבגד בסיס נעשים

מהיכנו. כלי ביטול משום יש נוספים אטבים ובנתינת

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

והוציא: ועבר רשותו המבטל דיני שפא סימן ב חלק

וחורבה ‚ בתים ב' היו שאם בחורבה רשות ביטול יש
אבל  שניהם של שאינה (או שניהם של שהיא ביניהם
זה  על זה אוסרים שהם נוח בתשמיש בה משתמשים שניהם
אחד  יכול עירבו ולא ושכחו שע"ו) בסי' שנתבאר כמו
הקילו  שלא אומרים ואין בה מותר להיותו לחבירו לבטל
הוא  שבה הבתים שלפני בחצר אלא רשות בביטול חכמים

תשמישם: עיקר

פתוחים „ בתים ב' היו שאם לבית מבית רשות ביטול יש
לחבירו  ביתו רשות מבטל אחד יחד עירבו ולא לזה זה

המבטל  הכל ואפילו שהרי חבירו לבית מביתו להוציא מותר
חבירו  שהחזיק קודם ואפילו לו שביטלו כיון חבירו של

חבירו. לבית ממנו להוציא הוא יכול בביתו

מביתו  להוציא לו שאין חצירו רשות להמבטל דומה ואינו
תחלה  הם שיחזיקו עד ביתו רשות גם ביטל  אפילו לחצר
לרבים  שביטל ביחיד אלא מועיל אינו החזיקו אם ואפילו
שכיון  לפי ש"פ בסי' שנתבאר כמו ליחיד ביחיד לא אבל
כשמוציא  א"כ להם שביטלו אלא בחצר חלק לו שהיה
שבחצר  בחלקו ומחזיק מביטולו כחוזר נראה לחצר מביתו
אצלם  כאורח הוא נעשה ואז תחלה הם שיחזיקו צריך ולכן
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כשמוציא  משא"כ יחיד אצל יחיד לא אבל רבים הם אם
אינו  ביטלו ולא מעולם חלק בו לו היה שלא חבירו לבית

זו: בהוצאה ברשותו ומחזיק כחוזר נראה

* * *
שכשמכניס ‰ לביתו חבירו מבית להכניס יכול אינו אבל

בו  החזיק ואפילו ברשותו ומחזיק כחוזר נראה לביתו
נעשה  שאינו כיון לו גם להתיר מועיל אינו חבירו כבר
הוא  ואם יחיד אצל יחיד שהוא מפני חבירו אצל כאורח
שיחזיקו  עד מבתיהם לביתו יכניס לא עכ"פ רבים אצל יחיד

בביתו. תחלה הם

בלי  בלבד ביתו רשות וביטל לביתו פתוח חדר לו יש ואם
והבית  לו מיוחד שהחדר לביתו מהחדר להוציא אסור החדר
אצל  יחיד הוא ואפילו לרשות מרשות מוציא ונמצא לחבירו
מחדר  והכנסה הוצאה לענין אצלם כאורח נעשה אינו רבים
אינו  ביתו רשות ולא חצירו רשות שהמבטל כמו לבית
כמו  לחצר מביתו והכנסה הוצאה לענין אצלם כאורח נעשה

ש"פ. בסי' שנתבאר

הם  שהחזיקו קודם אפילו לביתו מבתיהם להכניס יכול אבל
מבתיהם  להוציא יכול חצרו רשות שהמבטל כמו בביתו
אלא  חזרה נקראת שאינה הם שיחזיקו קודם לחצר

מבתיהם. לא אבל מביתו כשמוציא

כן  אם אלא לבית מבית רשות לבטל שאין אומרים ויש
שלא  לחוש שיש לפי יבטלנו שלא אחד חדר לעצמו ישאיר
שכולם  לזה זה הפתוחים אלו מבתים עירוב תורת תשתכח
כל  להוציא מותרים יהיו הם וגם לאחד בעליהם יבטלום
ומחזיק  כחוזר נראה ואינו הואיל חבירו לבית מביתו אחד
אחד  חדר כשמשאיר מהֿשאיןֿכן זו בהוצאה ברשותו
נמצא  מותר היה עירוב היה ואם לבית ממנו להוציא שאסור
ותשתכח  הכל שיבטלו לחוש אין ושוב בעירוב הוא משתכר

עירוב. תורת

שום  משאיר אינו אם אף שהרי הראשונה כסברא והעיקר
ל  לו מותר שיהא בעירוב הוא משתכר לביתו חדר הכניס

לאחר  אפילו עכשיו לו שאסור ביתו לו שביטל חבירו מבית
אצל  רבים ואצ"ל יחיד אצל יחיד הוא אם חבירו בו שהחזיק

אחד: חדר להשאיר לכתחלה להחמיר טוב ואעפ"כ יחיד

* * *
לפיכך ‰* יום שמבעוד עירוב במקום הוא הביטול

אינם  יום מבעוד לערב יכולים היו שלא במקום
רשות  צידי בב' בתים ב' כגון משתחשך לבטל יכולים
כמו  ביניהן שיש בענין בשבת מחיצה נכרים והקיפום הרבים
זה  על זה אוסרים הם והרי לה פתוחים אלו בתים שב' חצר
לערב  יכולים היו שלא כיון לחבירו אחד לבטל יכולים אינם

יום: מבעוד

Â הוא שאוסר בו לדור ונכנס בשבת בית שירש מי אבל
לבטל  יכול המוריש עמהם עירב שלא כגון החצר בני על
מבעוד  עמהם לערב יכול היה שלא ע"פ ואף רשותו להם
מכלֿמקום  יום, מבעוד זה בבית דר היה לא שהרי יום
יכול  היה מורישו והרי עומד הוא מורישו במקום היורש

לבטל: הוא יכול לכן לערב

Ê בני רשותן שמבטלין כלומר ומבטלין, וחוזרין מבטלין
מבני  לאחד או לעצמן שעירבה אחרת חצר לבני זו חצר
רשותם  ומבטלים וחוזרים שירצו מה שיוציאו עד חצר
אבל  שירצו מה הם גם שיוציאו עד להם שביטלו לאותם
להוציא  מותרים היו לא להם ומבטלים חוזרים היו לא אם
ואינם  רבים והם הואיל בתיהם רשות גם ביטלו אפילו

ש"פ: בסי' שנתבאר כמו אורחים נעשים

* * *

בעירובו: מעכבת גוי דירת אם שפב סימן ב חלק

בחצר ‡ הנכרי עם הדר לפיכך בהמה כדירת נכרי דירת
בתים  בשני דרים ישראלים ב' שיהיו עד עליו אוסר אינו
אוסר  הנכרי גם אזי יחד לערב וצריכים זה על זה ואוסרים
רשותו  להם ישכיר שהנכרי עד מועיל עירובם ואין עליהם
חכמים  שחששו מפני אלא דירה שדירתו משום ולא שבחצר
אחת  בחצר כשידורו הנכרי ממעשה הישראלים ילמדו שמא
אמרו  ולכן הנכרי עם הישראל דירת למנוע עילה ובקשו
מועיל  רשות ביטול ואין נכרי במקום מועיל עירוב שאין
שיחוש  מפני להשכיר ירצה לא והנכרי שישכיר עד בנכרי
איסור  מפני עמו דירתו הישראל בעיני ויקשה לכשפים
עם  אחד ישראל שידור מצוי שאינו ולפי משם ויצא טלטול
הנכרים  כי יהרגנו שמא לעצמו שיחוש מפני בחצר נכרי
עליו  לאסור הוצרכו לא לכן דמים שפיכת על חשודים
ב' אבל משם שיצא כדי הנכרי דירת משום הטלטול

ממעשיו. וילמדו עמו ודרים ממנו יראים אינם ישראלים

אוסר  אינו אחד בבית דרים רבים ישראלים אם ומכלֿמקום
לחלוק  חכמים רצו לא כי ממנו יראים שאינם אע"פ עליהם
בבית  והתירו הרבה בו שדרים לבית אחד בו שדר בית בין
שבחצר  הרבה בתים אפילו אלא עוד ולא ענין בכל אחד
שדרים  האחין כגון זה על זה אוסרים שאינם אחד כבית והם
עם  הדרים מאביהם פרס ומקבלים עצמו בפני בבית אחד כל
שאין  ש"ע בסי' שנתבאר ממה בהם כיוצא וכל בחצר הנכרי
מנכרי  רשות לשכור ג"כ צריכים אין ביניהם לערב צריכים

בחצר: עמהם הדר

אוסר · אינו בחצר לנכרי בית השאיל או שהשכיר ישראל
שלא  לפי בחצר עמו דר ישראל עוד שיש אע"פ עליו
(ואע"פ  עליו שיאסור דעת על ביתו לו השאיל או השכיר
שנתבאר  כמו כן אומרים אין לישראל משאיל או שבמשכיר

הקילו). נכרי גבי ש"ע בסימן

ישראל ושכרו נכרי של הבית אם עמו אבל דר והנכרי ממנו
אין  שיתבאר כמו עליו שאוסר בענין עצמו בפני בחדר
אלא  טלטול להתיר שכירות לענין מועלת הבית שכירת
לא  (שאל"כ טלטול להתיר כדי ממנו ולשכור לחזור צריך

משם): יצא ולא עמו דירתו בעיניו יקשה

* * *
דר ‚ והוא בה דר שנכרי בחצר בתים ב' לו שיש ישראל

ויש  אחר לישראל השכיר או השאיל והשני מהם באחד
על  אף בשבת ניטלים שאינם כלים דהיינו יד תפיסת בו לו
ש"ע  בסי' שנתבאר כמו ביניהם לערב צריכים אינם שהם פי
יותר  להועיל לה אין יד שתפיסת לפי מהנכרי לשכור צריכים
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שיהיו  ולשתפם לערבם מועיל שאינו ביניהם עירבו משאילו
עליו: אוסר הנכרי שאין נכרי במקום כיחיד

שיחשב „ כדי מהם לאחד רשותם הישראלים ביטלו אם
שבכל  לחוש שיש לו מועיל אינו נכרי במקום כיחיד
יערבו  ואם חצר מאותה עירוב תורת ותתבטל כך יעשו שבת

נכרי: במקום מועיל עירוב לומר שיטעו לחוש יש

אוסר ‰ אינו הישראלים על הרגל דריסת לנכרי אין אם
הרגל  דריסת להן ואין לזו זו הפתוחות חצירות ב' כגון
ושתיהן  זו בצד זו אלא מזו לפנים זו שאין דהיינו זו על זו
ב' דרים ובשניה נכרי דר מהן ובאחת למבוי פתוחות
פתחים  דרך לזו מזו ומוציאים מכניסים יותר או ישראלים
א"כ  אלא מהנכרי לשכור צריכים ואינם שביניהן וחלונות
כיון  במבוי עליהם אוסר הוא שאז במבוי להשתתף רוצים

הרגל: דריסת בו לו שיש

Â שהוא לו לפרש צריך ואינו מועיל סתם הנכרי מן השוכר
על  כתיבה שום לכתוב צריך ואינו הטלטול להתיר

השכירות:

Ê לפי פרוטה משוה בפחות אפילו הנכרי מן שוכרים
ממון  לו נחשב פרוטה משוה פחות אפילו נח בן שלגבי
אין  להשכיר אלא רשותו לבטל רוצה שאינו ישראל אבל
שהוא  אע"פ כלל ממון לו נחשב פרוטה משוה פחות
מועיל, היה בחנם מבטל היה שאם ואע"פ בו מתרצה
כאן  אין ושכירות להשכיר אלא רוצה שאינו כיון מכלֿמקום
וזה  מרשות עצמו שמסלק הוא שהביטול כאן אין וביטול

להשכיר: אלא עצמו סילק לא

* * *
Á משום מ בזה ואין בשבת אפילו הנכרי מן לשכור ותר

אלא  הנכרי מן רשות קונה אינו שהרי וממכר מקח
שדומה  משום בשבת אסורה ג"כ ששכירות ואף שוכרה
כמו  ששוכר החפץ בעד דמים לו שנותן וממכר למקח
רשותו  שוכר שאינו כיון כאן מ"מ המכר בעד נותן שהלוקח
הדמים  א"כ בלבד הטלטול להתיר אלא בה להשתמש כדי
וממכר  למקח דומה ואינו בעלמא מתנה אלא אינו לו שנותן

בו. להשתמש לו הנקנה המכר בעד לו שנותן

להתיר  אלא קונה שאינו אף אסור בשבת רשות לקנות אבל
וכמו  ש"פ בסי' שנתבאר כמו חנם במתנת ואפילו טלטול

תקכ"ח: בסי' שיתבאר

Ë ואפילו השכירות מועלת בו חוזר הנכרי שאין זמן כל
שיחזיר  עד משכירותו בו לחזור יכול ואינו מרובה לזמן

ראשונה. שבת קודם בו חוזר אם הדמים

בו  לחזור יכול אינו שוב בו שחזר קודם בחצר החזיקו ואם
כניסת  אחר שהחזיקו והוא הדמים שמחזיר אע"פ זו לשבת

שפ"א. בסי' שנתבאר כמו שבת

מחזיר  שאינו ע"פ אף בו לחזור יכול האחרת לשבת אבל

אחת. לשבת שכירותו הועילה שכבר כיון הדמים

זמן  לו פרשו ולא סתם ממנו כששכרו אמורים דברים במה
הזמן  בתוך בו לחזור יכול אינו לזמן ממנו שכרו אם אבל
אם  (וכן הנשאר הזמן אורך ערך לפי הדמים שיחזיר עד

בפירוש): לעולם ממנו שכרו

È לחזור צריך הזמן כשיכלה ידוע לזמן מהנכרי שכרו אם
עירוב  שאין ולערב לחזור וצריך שנית ממנו ולשכור
דומה  (ואינו הזמן בכלות נתבטל שכבר וניעור חוזר הראשון
שהעירוב  בשבת ונפתח בחול הפתח ונסתם לשנה לעירב
עשייתו  שבשעת לפי שע"ד בסימן שנתבאר כמו וניעור חוזר
שבת  בתחלת להתבטל עומד היה ולא זו לשבת אף נעשה
נסתם  להיות עומד היה לא אז פתוח שהיה הפתח שהרי זו
היה  העירוב עשיית שבשעת כאן משא"כ זו שבת בתחלת
וישכרו  שיחזרו עד השכירות זמן כשיכלה להתבטל עומד
בסימן  שיתבאר בשבת נכרי לבא דומה זה והרי שנית

שפ"ג):

* * *
‡È השכיר הזמן ובתוך ידוע לזמן הנכרי מן שכרו אם

שלא  הראשון בשכירות די אחר לנכרי דירתו הנכרי
נפשו  סילק לא שבזה לפי לאחר שהשכירה במה נתבטלה
ידו  זזה לא כאילו זה והרי לו תחזור זמן שלאחר כיון ממנה
או  מת אם אבל ברשותו עכשיו אף היא והרי כלל ממנה
או  מהיורש ולשכור לחזור צריך הזמן בתוך לאחר שמכרה
כמו  שכירותו ונתבטלה הראשון רשות פסק שכבר מהלוקח
בסימן  שנתבאר כמו עירובו נתבטל ומת שעירב שהישראל

שע"א:

·È לשכור אחד כל צריכים אינם אחד בחצר הדרים חמשה
ואינו  כולם בשביל שוכר אחד אלא עמהם הדר מהנכרי
שוכר  אלא לכולם שישכיר שכירות גבי לו לפרש צריך
כולם  הרי עמהם עירב שהוא שכיון מותרים וכולם לעצמו
אם  עירוב שלענין כמו מהם לאחד שישכיר ודי אחד כאיש
הפת  יתן מהם שאחד די אחרת חצר עם לערב רוצים הם
כמו  עמהם עירב שכבר כיון מותרים וכולם משלו אפילו

שע"ב: בסימן שנתבאר

‚È רגיל היה אפילו מועיל אינו כרחו בעל ממנו שכרו אם
הרגיל  שישראל לעירוב דומה ואינו מקודם להשכיר
יכולים  אנו שהישראל לפי בע"כ עירובו ממנו נוטלין לערב

בנכרי: משא"כ בה שהורגל מצוה דבר לקיים לכופו

„È ולקיטו משכירו אפילו או ביתו בני או מאשתו אבל
שדירת  שכיון מוחה שהוא אע"פ שוכרים (שבביתו)
בה  הקילו ממעשיו ילמוד שלא כדי אלא אוסרת אינה הנכרי
השכיר  גם שלפעמים לפי כמוהו נחשב שכירו אפילו להיות
אפילו  הטעם ומזה משם הישראל ויצא להשכיר ירצה לא
ואפילו  עצמו השכיר כמו להשכיר יכול שכירו של שכירו

מוחים: הבית [ו]בעל השכיר אם
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,`vIe zFAxA aEzMW, ע"א wEqRּפרׁשה lr(cl ,hk `vIe)lr" ¤¨§©©¥¥ָָָ©¨©¥¥©

d`xw oM30FnWielmipAd z` zFll cizr df iel" :" ¥¨§¨§¥¦¥¦¤¨¦§©Ç¤©¨¦
"minXAW mdia`l31`Ed iel zpigA WxFW ,df itlE . ©£¦¤¤©¨©¦§¦¤¤§¦©¥¦

± zx`tY oke ,dpiaEÎdnkg xAgnd `EdW ± zrCd©©©¤©§©¥¨§¨¦¨§¥¦§¤¤
.dxEabEÎcqg xAgnd©§©¥¤¤§¨

,iel Kxr "miiEPiMd ikxr"A "qCxR"A WExiR Wi oke§¥¥¥©©§¥§¤§¥©¦¦¥¤¥¦
xdGd xn`n iR lr ּובפרׁשת א'). קע"ד, (ּדף  ׁשלח  ּפרׁשת  ג', חלק  ©¦©£©©Ÿ©ְְֵֶַַַַָָָָ

ב'), עּמּוד סֹוף י"א , (ּדף ziAnׁשמ ֹות Wi` KlIe" WExitAiel" ְַַ§¥©¥¤¦¦¥¥¦
(` ,a zFnW): §

,`cgM oxAgzn xdp `Edde d`NirÎdnkgC xz £̀©§¨§¨¦¨¨§©¨¨¦§©§¨©£¨
oinlrl oiWxRzn `le'כּוaizkC `Ed `cd ,(ek ,cw miNdY): §¨¦§¨§¦§¨§¦£¨¦§¦§¦¦

"oziel"Yxvi df. ׁשם עּיין כ ּו'. ¦§¨¨¤¨©§¨ֵַָ

"Kln WCwn"aE, ׁשם ׁשמֹות  e"gxd:ּבפרׁשת  mWA §¦§©¤¤ְְַָָָ§¥¨©©
deElOW"cinY'כּו"miIg ur ixt"A azMW FnkE ׁשער ". ¤§©¤¨¦§¤¨©¦§¦¥©¦ַַ

ו' ּפרק  Ed`32הּקריאת־ׁשמע, dpiaEÎdnkg bEEiGW :ixicY ְְִֶֶַַַ¤¦¨§¨¦¨§¦¦
lM ElHAzi cg` rbx lHAzi m` iM .mlFrl wqtp Fpi`e§¥¦§¨§¨¦¦¦§©¥¤©¤¨¦§©§¨
Wil oi`n zEEdzdde zElWlYWdd dPd iM .zFnlFrd̈¨¦¦¥©¦§©§§§©¦§©¥©¦§¥

.cinY zFidl Kixv' ב חלק ּבינ ֹונים " ׁשל  ּב"ספר  ׁשּכת ּוב (wxRּכמ ֹו ¨¦¦§¨¦ְְִֵֵֵֶֶֶֶָ¤¤

(`.miIpgEx ENit` `N` ,calA inWB Wil oi`n `le .§Ÿ¥©¦§¥©§¦¦§¨¤¨£¦¨¦¦

:"dpiaEÎdnkg cEgi" oipr Edfe§¤¦§¨¦¨§¨¦¨

dnkgd" iMoi`nÎgM ± dnkge ,"`vOYd"n33± ¦©¨§¨¥©¦¦¨¥§¨§¨Ÿ©¨
lEHiAdnkgA `N` dxFW sFqÎoi` xF` oi` okle .34. ¦§¨¥¥¥¤¤¨§¨§¨

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

.20,c"Ei :zFpigA 'b md dkWnde zEhXRzde mEvnv ,dPd iM)¦¦¥¦§§¦§©§§©§¨¨¥§¦
md okle .d"ied mWC e"`e ,`"dmippFkOdWCwn"'d`EdW " ¥¨§¥£¨¨§¨¥¥©§§¦¦§¨¤

cr ,"WFcw" minrR 'b oipr oM mb Edfe .d"ied mWC dpFxg` 'd©£¨§¥£¨¨§¤©¥¦§¨§¨¦¨©
."FcFaM ux`d lk `ln" zFidl KWnPW ּבדּבּור ׁשּנתּבאר ּכמֹו ¤¦§¨¦§§Ÿ¨¨¨¤§ְְְִִֵֶָ

וׂשמחי" "רּני a).הּמתחיל ,el xF` dxFY)."ונקּדׁשּתי" ּפסּוק על ּובּביאּור ְְְִִִִַַָ¨ְְְִִֵַַַָ

'b" oiprl l"Pd zFpigA 'b zEkiIW K`zFciiR lr ,xnFl Wi " ©©¨§¦©©§¦§¨¨¥©©¦
WExitC ,mW awr zWxR f"nxd azMX dnci:Epiid'c ©¤¨©¨©©¨¨©¥¤¨§¥©©§

zFIzF`,d"ied mWiENOde`EdW d"ied mWCzFIzF` cEi. ¦¥£¨¨§©¦§¥£¨¨¤¦
Wiemi`ENin 'b" od ± d"n ,b"q ,a"r :zFci 'bmWC ,rEcie ." §¥¦¦¥¨§¨©§¥

'd `EdW ,dpiaA ± b"q mWe ,mWC c"Ei `EdW ,dnkgA ± a"r§¨§¨¤§¥§¥§¦¨¤
e"`e `EdW ,`"fA ± d"n mWe ,mWC dpFW`x'כו.( ¦¨§¥§¥©§¨¤¨

אּתה"21. "יהּודה ּפסּוק על ויחי, ּבפרׁשת מּזה: ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ(ועּיין
(` ,dn xF` dxFY)"בנֹות ׁשּתי "ּוללבן הּמתחיל ּבדּבּור וּיצא, ּובפרׁשת . ¨ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ
.((` ,bk xF` dxFY)¨

.22.(` sirq ,l zF` xF` ixF`n d`x)§¥§¥¨¦

ּבענין 23. הּמׁשּכן", פקּודי "אּלה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָועּיין

אּלה" ברא "מי `).ּפירּוׁש ,d icEwR lirl) ִֵֵֶָָ§¥§¥

.24.(a ,bpw ` wlg xdGA x`FaOM).'ע ּפרׁשה וּיצא ּברּבֹות ועּיין ©§¨©Ÿ©¥¤ְְֵֵֵַַַָָָ

.25xrW ,KlOd wnr .` ,gl aWIe iigA .a wxR dlE`Bd xtq ,miIgd xtq)¥¤©©¦¥¤©§¨¤¤©§¥©¥¤¥¤©¤¤©©

.(b wxR xfril` iAxC iwxR .` wxR Wix KlOd irEWrW©£¥©¤¤¥¤¤¦§¥§©¦¡¦¤¤¤¤

.26.('d m`p)§ª

תּדר".27. ּכי "ואּׁשה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹועּיין

.28.(cFre .` ,etw b wlg xdf .gk ,ek mihRWn)¦§¨¦Ÿ©¥¤§

צו29. ּבפרׁשת מּזה ּׁשּנתּבאר מה Kli`e)).(ועּיין c ,g lirl) ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ§¥¨¥¨

.30.(`xw)¨¨

א'.31. ק"ד, מׁשּפטים, א'. י"ט, ׁשמֹות, ב': חלק ּבּזהר מּזה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹועּיין

.32.(zFnFwn dOkaE .mibEEGd xrW .FtFqA millMd xrW ,miIg ur mb d`x)§¥©¥©¦©©©§¨¦§©©©¦¦§©¨§

.33.(zFnFwn dOkaE .DzNgzA xdf ipEwY zncwd)©§¨©¦¥Ÿ©¦§¦¨¨§©¨§

.34.(ddBdA dl wxR `ipY .zFnFwn dOkaE .a wxR fn xrW miIg ur d`x)§¥¥©¦©©¤¤§©¨§©§¨¤¤©©¨¨



רסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

ici lr `N` sFqÎoi` xF` dxFW Fpi` dpiaA ENit`e©£¦§¦¨¥¤¥¤¨©§¥
.dpiAA zWAlzn dnkge ,dnkgA zEWAlzdd©¦§©§§¨§¨§¨§¨¦§©¤¤©¦¨

Epiid ± dpiaEÎdnkg cEgie ,'Wi' `xwp dpiA iM ,Epiide§©§¦¦¨¦§¨¥§¦¨§¨¦¨©§
Wil oi`n dkWndd'כּוxicY Ff dkWnd zFidl Kixve . ©©§¨¨¥©¦§¥§¨¦¦§©§¨¨¨¦

'WI'd iM ,dpiaEÎdnkg ici lr Epiid ± df cEgie .WOn©¨§¦¤©§©§¥¨§¨¦¨¦©¥
qg cxtp WId oi` mWe .dnkgC oi`A lhaE llkp dpiaC§¦¨¦§¨¨¥¨©¦§¨§¨§¨¥©¥¦§¨©
Wil oi`n drRWdl xFwn `Ed df ici lrW `N` ,mFlWe§¨¤¨¤©§¥¤¨©©§¨¨¥©¦§¥

aEzMW FnkE .WOn35ocrn `vi xdpe" cxRiכּו': mXnE , ©¨§¤¨§¨¨Ÿ¥¥¥¤¦¨¦¨¥
"ziAכּו' `xwp dpiaEÎdnkg cEgi okle ."iel" ,"deNiiWi` §¨¥¦¨§¨¦¨¦§¨¥¥¦¦¨¤¦¦

cEgi oM oi`X dn ."oinlrl oiWxRzn `lC" ± "il ¥̀©§¨¦§¨§¦§¨§¦©¤¥¥¦
.miPnfl mixAgzOW zEklnE zx`tY¦§¤¤©§¤¦§©§¦¦§©¦

d lWn KxC lr `EdedaWgOzraFp `id ,zEcinzA §©¤¤§©©©§¨¨¦©©¦§¦
xdpe" zpigA Edfe .lkVdn`vFiKWnpe `vFIW ± "ocrn ¥©¥¤§¤§¦©§¨¨¥¥¥¤¤¥§¦§¨

xicYA dkWndd oM oi`X dn .xEAcl `EdmiPnf" ±zr ¨¦©¤¥¥©©§¨¨§¦¦§©¦¥
zFWglzre"xAcl36(f ,b zldw). ©£§¥§©¥Ÿ¤¤

" aEzMX dn K`mrRd:xnFl WIW caNn ,"deNi ©©¤¨©©©¦¨¤¦§©¤¥©
± "mrRd"ici lrKxr "qCxR"A WxiRckE ,`wiiC iel ©©©©§¥¥¦©§¨§¤¥¥©©§¥¥¤

.dpiaE dnkg beEfnE xAgOd zrCd zpigA `EdW ,iel¥¦¤§¦©©©©©§©¥§©¥¨§¨¦¨
`Ed dpiaE dnkg cEgi zFid mr iM ,z`f cFrixicYK` , Ÿ¦¦¡¦¨§¨¦¨§¦¦©

cEgi zFidlinipRm` iM ,xicY Fpi` ± dpiaEÎdnkgc ¦§¦§¦¦§¨§¨¦¨¥¨¦¦¦
o"n z`lrd Kixv dfl37. ¨¤¨¦©£¨©©

aEzMW Edfe(eh ,a ziW`xA)carl ocrÎoBa EdgiPIe" :D §¤¤¨§¥¦©©¦¥§©¥¤§¨§¨
xnWlED" ipWA ± "doidd ipWA xF`d KiWndl ,"oid §¨§¨¦§¥¥¦§©§¦¨¦§¥¥¦

xdpe" ikd e`lAW s`e .mWC`vFi'כּו± "cinY`l"C , §¥§©¤§¨¨¦§¨¨¥¨¦§¨
"oinlrl iFnin wiqR38zFigdl aEvTd itM wx Edf ± ¨¦¥§¨§¦¤©§¦©¨§©£

zFidl Kixv la` ,zFnlFrd"Dcarl"Wndl ±Ki ¨¨£¨¨¦¦§§¨§¨§©§¦
xF` iEAxe ztqFY'כּוdeNi mrRd" Edfe dnכּו'. Edfe ." ¤¤§¦§¤©©©¦¨¤§¤©

zkWnd didIW ,"iWi` deNi" WExitA lirl x`AzPX¤¦§¨¥§¥§¥¦¨¤¦¦¤¦§¤©§¨©
Ff daWgn zpigaA `EdÎKExA oFilrdÎoFvx'כּו. ¨¨¤§¨¦§¦©©£¨¨

FWtp xFqnl rnWÎz`ixwC oFW`x wEqR oipr Edfe§¤¦§¨¨¦¦§¦©§©¦§©§
cEgi mikiWnn `wiiC df ici lrW ,"cg`"AinipR §¤¨¤©§¥¤©§¨©§¦¦¦§¦¦

aEzMW FnkE ,ieNd zcFar oM mB Edfe .dpiaEÎdnkgCgxw) §¨§¨¦¨§¤©¥£©©¥¦§¤¨Ÿ©

(bk ,giieNd care" :`EdEpiide ,dpiA Epiid "`Ed" ," §¨©©¥¦©§¦¨§©§
.dpiaEÎdnkg cgiinE xAgOW¤§©¥§©¥¨§¨¦¨

"C xdGA aEzMW FnM `Ed df oipreiel" oiprn "oziel." §¦§¨¤§¤¨©Ÿ©§¥¦¥¦§¨¦§¨¨

Yxvi df oziel" WExitEwgUl"FA(ek ,cw miNdY)dPd ± ¥¦§¨¨¤¨©§¨§©¤§¦¦¦¥

xECQ"A x`Fan"[g"`c mr]"oEOiGd zMxA" WExCA ,(aw cEOr). §¨©¦¦©©§¦§©©¦©

WIdÎlEHiAn KWnp bEprYde wFgVd dPd ,mbe39dnE , §©¦¥©§§©©£¦§¨¦¦©¥©
" WIdÎlEHiA `xwPWoziel"oziel"e "iel"C ,l"PM Epiid ," ¤¦§¨¦©¥¦§¨¨©§©©§¥¦§¦§¨¨

cEgi oipr EdGW ,oi`d mr WId zEcg`zde xEAig oFWl ±§¦§¦§©£©¥¦¨©¦¤¤¦§¨¦
WIdW Epiid ,dlrnlÎdHnln ok FnkE .dpiaEÎdnkg̈§¨¦¨§¥¦§©¨§©§¨©§¤©¥

."`Oi ipEp"e oziel zpigA Edfe .oi`A lhÄ¥¨©¦§¤§¦©¦§¨¨§¥©¨
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zpigAn md mIelC rnWn zFnFwOd aFxA ,dPde§¦¥§©§©§©¦§¦¦¥¦§¦©

"qCxR"A aEzMW FnkE .dxEaB.לוי ּבער ixF`n"aEׁשם  §¨§¤¨©©§¥ְִֵֵֶָ¦§¥
"xF`י"ד סעיף למ"ד , :אֹות ִֶָָ

± ipini ew lM ,il` aFxTde .dxEaba F` dpiaA iel¥¦§¦¨¦§¨§©¨¥©¨©§¦¦
iel ± il`nU ew lke ,odM'כּוokle ,zFxEaB iPin 'b Wie . Ÿ¥§¨©§¨¦¥¦§¥¦¥§§¨¥

.ixxnE oFWxB ,zdw :zFgRWn 'b Wi.ל ׁשֹונֹו ּכאן  עד ¥¦§¨§¨¥§§¨¦ְַָ

zpigAn md mIeldC :zFrCd ipW aXiil xWt`ezrC §¤§¨§©¥§¥©¥§©§¦¦¥¦§¦©©©
zpigAn mbedxEaBdxEabEÎcqg llFM zrCd iM ,47Wie , §©¦§¦©§¨¦©©©¥¤¤§¨§¥

oWxXW xnFl Wi ,mIelde ,zFxEab 'de micqg 'd FA£¨¦§§§©§¦¦¥©¤¨§¨
zrCAW "dxEabc `xHr"n48. ¥¦§¨¦§¨¤©©©

aEzMX dn iR lr ,"deNi mrRd" oiprA oaEi cFre§¨§¦§¨©©©¦¨¤©¦©¤¨
xdGA:(' א קל"ג, (ּדף  ׂשרה ח ּיי א' zaidiz`Cחלק  oeiM"'כּו." ©Ÿ©ֵֵֶַַָָ¥¨§¦§§¦©

oFWxB ici lrW ± ixxnE oFWxB zdw ,mIeld 'b oipr Edfe§¤¦§¨©§¦¦§¨¥§§¨¦¤©§¥¥§
cie dlFcBd ci ± oirFxC oixY oiA zaidiz`" ixxnE§¨¦¦§©¦©¥§¥§¦¨©§¨§¨
EppFM" Edfe ,oFilrd cEgi KiWnOd `Ed zdwE ,"dwfgd©£¨¨§¨©©§¦¦¨¤§§¤§

"Lici49.: ¨¤

.xESiwoipA zFidl ± dkWnde zEhXRzde mEvnv md zFci 'b ¦¨¥¦§§¦§©§§©§¨¨¦§¦§¨
± "iWi` i`xwY" ."iWi` deNi mrRd" oipr Edfe .d`YY 'd©¨¨§¤¦§¨©©©¦¨¤¦¦¦§§¦¦¦
iel ,df itlE .daWgn zpigA ,"d`l dlFcB 'd" zpigaA KWnEIW¤§¨¦§¦©§¨¥¨§¦©©£¨¨§¦¤¥¦

.Wie oi` ,dpiaEÎdnkg xAgnd zrC zpigA ±§¦©©©©§©¥¨§¨¦¨©¦§¥
lr Epiide .xF` ztqFY KiWndlE "Dcarl ocrÎoba EdgiPIe"©©¦¥§©¥¤§¨§¨§©§¦¤¤§©§©
mdia`l mipAd z` zFell ± iel oipr EdGW .oi`l WId lEHiA ici§¥¦©¥¨©¦¤¤¦§¨¥¦§©¤©¨¦©£¦¤
lre ."`Oi ipEp" oiprkE ."FA wgUl Yxvi df oziel" .minXAW¤©¨©¦¦§¨¨¤¨©§¨§©¤§¦§¨¥©¨§©
Epiide .d"e zpigA KWnp KM xg`e ,d"i cEgi mikiWnn df ici§¥¤©§¦¦¦§©©©¦§¨§¦©§©§
eTn md mIel rnWn zFnFwOd aFxaE .dxFYd wqr ici lr©§¥¥¤©¨§©§©§©§¦¦¥¦©
FnM ,l`nVd ew ici lr xxFrzn xEAigde cEgIdW ,l`nVd©§Ÿ¤©¦§©¦¦§¥©§¥©©§Ÿ§

iW`xl zgY Fl`nU" aEzMW'כּוdpXd W`x oipr Edfe ."50.: ¤¨§Ÿ©©§Ÿ¦§¤¦§¨Ÿ©¨¨

`yp zyxt lr xe`ia
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.42.(` ,`k zFkxA)§¨

.43.(`xwIe zWxR Wix mixWin ciBn)©¦¥¨¦¥¨¨©©¦§¨

הּזה 44. בּיֹום "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור אחרי, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ(ועּיין
ּבאריכּות). ׁשם עּיין כו'". ּבם "ודּברּת וענין ּבפירּוׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָיכּפר",

.45.(zEnCw`A .FzNigzA `k oETY xdf ipEwY .a ,ftw b wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤¦¥Ÿ©¦¦§¦¨©©§¨

מה 46. ועּיין בת". וׂשמחי "רּני הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָועּיין
בּיֹום  "והיה ּפסּוק על א', קע"א ּדף ׁשלח ּפרׁשת הּזהר ּפי על ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּׁשּנתּבאר
חלק  ּבּזהר לוּים, מענין עֹוד ועּיין כו'". מיר ּוׁשלים חּיים מים יצאּו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹההּוא

ב'. עּמּוד י"ח, ּדף ׁשמֹות, ְַַב',

.47.(b"n wxR sFq .b wxR sFq `ipY .b wxR `awEpd oETiY xrW miIg ur d`x)§¥¥©¦©©¦©§¨¤¤©§¨¤¤¤¤

מדרגת 48. ּכן ּפירׁש ז"ל ׁשהּוא אּלא קרח, ּפרׁשה סֹוף הרמ"ז ּפירׁש ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכן
יצהר". ּבן קרח "וּיּקח ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹקהת.

כּו'", נפׁשי ּתגל כּו' אׂשיׂש "ׂשֹוׂש הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָועּיין
כּו'". לראׁשי ּתחת "ׂשמאלֹו ּבחינת הּוא הּׁשנה ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹׁשּבראׁש

קפ"ג 49. א'. קע"א, ג': חלק ּבּזהר הּוא": הּלוי "ועבד מענין עֹוד ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ(ועּיין
ב', עּמּוד ר"נ, דף ּפנחס, ּפרׁשת ּבּזהר עֹוד ועּיין א'. קי"ד, ב', חלק ְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹב'.

כו'". לוי מּבית איׁש וּיל" ּפסּוק ִִִֵֵֵֶַַָעל

קנ"א, ּבדף ,ּבהעלֹות ּובפרׁשת קרח. ּפרׁשת סֹוף הרמ"ז ּבפירּוׁש ְְְְְְֲֵֵַַַַַַַַָָָָָֹועּיין
ּפסּוק  על ק"נ, ּבדף מיּניּה ּולעיל כו'". הלוּים את "קח ּפסּוק על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָע"ב,
ּב"לּקּוטי  ועּיין ."ידי ּכֹוננּו אד' "מּקדׁש ּבענין ,"ל זבל ּבית בניתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻ"ּבנה

ּפרק [l"fix`dl]תֹורה" ּבינֹונים" ׁשל ּב"ספר הּובא יחזקאל, ּבתחּלת ָ§©£¦©ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
a)):חמּׁשים ,r sC) ֲִִ©

הלוּים 50. עבֹודת כו' הּמׁשּכן פקּודי "אּלה ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ(ועּיין
Kli`e)).כּו'" ` ,b icEwR lirl)§¥§¥¨¥¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

יש ‰Â‰(ו) ביאור בתוס' הנ"ל כל שרש להבין
ב, (ש"א בפסוק הידוע אחד ענין להקדים
וכמ"ש  כו' וד"ת ד"ע דעות ב' כו' ה' דעות אל כי ג)

דכל  אחד ענין והכל אלקים הוי"ה ומגן שמש כי
בבחי' הראשון צמצום בחי' ע"י היה העולמות בריאות
השמש  נרתק כמו דעצמות האור והסתר העלם
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רסה c"ag i`iyp epizeax zxezn

עצמו  זהו ועכ"ז השמש אור עצם על ומסתיר שמעלים
ולדרים  לארץ המאיר והזיו האור להתפשטות הסבה
לשם  נרתק אלקים שם וכמו"כ ליכטיקייט) (שנק'
אור  שמאיר הוא הזה צמצום וע"י ומגן כשמש הוי"ה
נפרד  ליש מאין להחיותם בעולמות המתפשט וזיו
מבלתי  בע"ג מציאות להיות כלל ערוך שאין לפי בע"ג

א  שמש בשם שנק' דא"ס האור עצם שהוא לא בע"ג
כמו  דהארה הארה שנק' דוקא העצמו' אור העלם ע"י
וכמ"ש  המהות בשנוי האור שבא מסך ע"י שמאיר
וז"ש  כו'. אור נראה באורך מקור עמך כי י) לו, (תהלים
חשוכא  ברישא עולם של כברייתו ב) עז, (שבת ז"ל
הארה  בחי' נהורא והדר אלקים דשם הצמצום שהוא
וכל  וארץ שמים בהן שנבראו אותיות שזהו דהארה
נבראו  מע"ב כל שהרי הרוחניים העליונים העולמות
ויאמר  א' ברא בראשית כמ"ש דוקא אלקים שם ע"י
בזוהר  שא' וזהו כו'. הארץ תדשא אור יהי אלקים
נבדל  בדבר האותיות כחקיקת אתגליפו דאתוון
אותיות  כך וכה"ג בשעוה הנחקקים החותם כאותיות
התהוות  מהם להיות לחוץ להאיר שיצאו הי"מ
כמו  בנפעל הפועל כח שנק' ממש ליש מאין הנבראים
ד"ת  בחי' וזהו כו'. ממש בם אדני יח) סח, (תהלי'
והארה  אלקים דשם זיו דהיינו האלקי מאין שנק'
בגלוי  בהשגה לנבראים נראה שלא ליש הנ"ל דהארה
שמאיר  כמו הוא ד"ע אבל כו' ואין בהעלם מרחוק כ"א
אלקים  דשם צמצום ע"י שלא ממש העצמות מאור
נכללת  זו שהארה לאין האמיתי מיש לאין מיש שנק'
במ"א  כמ"ש כו' חשיבא וכלא העצמות אור בעצם
מנרתקה  חמה שיוציא בעוה"ב לע"ל שיתגלה והוא
וכמ"ש  המצמצם אלקים משם הוי"ה שם שהוא
כו' בשר כל וראו הוי"ה כבוד ונגלה ה) מ, (ישעיה
ושפע  האור ירידת שבבחי' מאחר וע"כ (כמשי"ת)
המהות  בשנוי בא צמצום ע"י לעולמות חיים מאלקים
מן  שיורד החטה כצמיחת הרוחני כח (בהתלבשות
צמצום  ע"י שהוא הפכים ב' שהן הגשם אל הרוחני
רוחניות  נעשה שברוחניות שגשמיות ממוצע ע"י והוא
כמו  הגשמית החטה שמצמיח מה שהוא בגשמיות
לגשם  שמחיה עצמה שבנפש הרוחניו' החיות ירידת
והוא  ג"כ ממוצע בחי' בזה שיש הנפש הוא בדם הגוף
לחיות  מקור להיות בעצם הרוחני מהות שמתצמצם מה
כמ"ש  שבדם ודפק שבלב הדפק שהוא שבדם הגשמי
שכלול  הרוחני' כתנוע' וזהו כו' דם א' אדם בפי' במ"א
השמש  אור וכ"ה כו') בפועל דבר שמניע החי בעצם
גם  וכך כו' הנרתק ע"י המהות בשנוי שנשתנה העצמי
לאין  היש בטול תחל' צ"ל לעליון מתחתון בעלייה
דכח  הרוחני באין שנכללת תחל' החטה (כרקבון

עיקר  וזהו כו') ליש מאין משם שנמשכה מאחר הצומח
היש  בבטול בשיר המלאכים בהעלאת הנ"ל לכל הטעם
וחיות  אור להם ויומשך שיחזור כדי דוקא בתחלה לאין
צירוף  אותו כי וד"ל. כנ"ל ליש האלקי מאין חדש
ליש  מאין וקיומם חיותם שמזה בהן שנמשך אותיות
חוצבו  במקור למעלה והתכללות בהעלאה צ"ל
יוחזר  ואז כנ"ל ליש מאין הכל שמחיה חיים באלקים
(וכמ"כ  כו' חדשים אותיות בצירוף וחיות אור המשכת
ושעות  וימים וחדשי' לשנים הזמן בהתחלקות

אז  למעלה ומסתלקים עולים הראשוני' חוזר שצירופים
יום  וכל ביו"כ ובפרט בר"ה בכלל חדש צירוף ונמשך
של  רו"ש בחי' כמו שהוא במ"א כמ"ש שעה וכל
מי  רחב"ד כמ"ש הטבע בהפוך וכמ"כ כו' הנבראים
שצריך  וידליק לחומץ יאמר הוא וידליק לשמן שאמר
ויאמר  לשמן ההטבעה צירוף דאותיות המא' שיסולק
הפוך  שהן הנסים בכל וכה"ג וידליק לחומץ זה צירוף
השפעתה  בחדוש ליש מאין בריאה שכל לפי הטבע
כרו"ש  לאין היש ובטול הסתלקות צ"ל ממקורה
גשמי  בחסד פרנסה בשפע גם וכך וכנ"ל. דמלאכים
הגבוהים  בנשמות וגם כנ"ל בתפלה בנשמה וכן כנ"ל
לגמרי  היש בטול בבחי' להיות צריכים היו כנביאים
חושים  בהסתלקו' הגשמי הפשטת שהוא תחלה
לערך  היה במס"נ חומרם הזדככות לפ"ע הגשמיים
יב, (הושע וכמ"ש בנבואתם עליהם האלקית האור גלוי
מראה  מבחי' שנמשך לפי כו' אדמה הנביאים וביד יא)
(אע"פ  כו' במראה כמ"ש המהות בשנוי ה' כבוד דמות
רק  שהוא במלאכים שמאיר האלקי מאור למעלה שזהו
הוי"ה  בשם והנבואה אלקים דשם האותיות מחיצוניות
בכה  נתנבאו הנביאים שכל כו' הוי"ה דמות נק' מ"מ
אבל  כידוע מחזה שנקרא כו' הדמיון בכף ה' אמר
רעהו  אל איש ידבר כאשר פא"פ היה דמשה נבואה
כענין  כלל החומר והפשטת לבטול צריך היה שלא
לד, (דברים כמ"ש משה של גרונו מתוך מדברת שכינה
ה' ידעו אשר כמשה בישראל נביא עוד קם ולא י)
לע"ל  יהיה וכך כלל במציאות בטול בלי כו' פא"פ
כל  על רוחו ה' שישפוך המשיח בימות וגם בעוה"ב
מ, (ישעי' כו' ובנותיכם בניכם ונבאו א) ג, (יואל בשר
הוי"ה  פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי"ה כבוד ונגלה ה)
שיאיר  הוי"ה שם דעצמו' האור פנימיו' שזהו דבר
כנ"ל. ד"ע בחי' שזהו צמצום ע"י שלא העליון בדבור
ממש  ה' את דעה הארץ מלאה כי ט) יא, (שם וכמ"ש
וכה"ג  ממש אותי ידעו כלם לג) לא, (ירמיה אמר וכן
הנביאים  ראו שלא עצמו ה' כבוד יראו בשר כל וע"כ
ראה  שלא מה הים על שפחה ראתה כענין עכשיו
לאין  היש בטול להיות יצטרך שלא לפי הנביא יחזקאל
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c"agרסו i`iyp epizeax zxezn

גם  ששם מבדיל מסך ע"י שלא יאיר שהאור  מאחר
הטבע  שגם באור כמו יאיר בחשך וגם יחשיך לא חשך
בטול  להיות שיצטרך כלל נפרד בבחי' אינה עצמה
צמצום  ע"י באה שהטבע כעכשיו דלא לאין היש
להיות  א"א ע"כ הטבע גי' דאלהים האלקי אור והסתר
הנסים  וזהו דאותיות הצירופי' בחילוף כ"א הטבע שנוי

שנקרא  הטבע דאתכסיא שבהפוך עלמא מבחי' פלא
הנסים  כמו אבל כו' בשנוי בדבור שמאיר דמח'
הטבע  שגם אסתר עם דאחשורוש כנס עצמה שבטבע
יש  בבחי' שהוא כמו אלא כלל נפרד בחי' אינה עצמה
בבחי' האמיתי יש שנק' דא"ס העצמות מאור בה מאיר

וד"ל: הנ"ל ד"ע
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

'ÚÂ,ופ"ה פ"ד אבי"ע שער הוא ט"ז שער בפרד"ס
השכינה  התלבשות דוגמת מקום שינוי י"ל ולכן
וע' כרבו. להיות לעבד דיו וא"כ החול, בימי במט"ט
ת"ח  מה מפני סע"ב דקמ"ה חביות פרק בשבת בגמ'
הנ"ל. ע"ד י"ל במקומן, שאינן לפי מצויינין שבבבל
מ"ד  ר"פ תשא פ' במד"ר ממ"ש עוד להעיר ויש
והיא  במק"א אותה ושותלין ממקומה אותה עוקרין
אא"כ  יש מיש להיות שא"א ע"ד וזהו כו', משבחת
קודם  הלבנה שתחשך וכמו תחלה, אין לבחי' יבא
בד"ה  ויקהל פ' בת"א וע' מהשמש. חדש אור שתקבל
לה  משתאה והאיש ד"ה ובסידור תרומה מאתכם קחו
עי"ז  אין לבחי' שתבא כו' לך לך ע"י לכן מחריש,
ואעשך  ע"פ במקומו ברבות כמ"ש חדשה, ברי' ואעשך

חדשה. ברי' אותך עושה שאני גדול לגוי
'ÚÂ דר"ה מוסף בענין ך"ט ס"פ אמור ברבות כה"ג

והקרבתם, נא' מוספים ובשאר ועשיתם בו שנא'
כאשר  כי כמ"ש חדשה, ברי' נעשיתם היום כאלו

שנז' עושה, אני אשר החדשה והארץ החדשי' השמי'
ברי  שהן לפי עשייה ל' על בהם שקאי והיינו חדשה, '

אנו  שע"ז התחי') לאחר (או לע"ל שיהי' העבודה
רצונך, כמצות כו' לפניך נעשה ושם במוספי' אומרי'
השמי' וכתי' השמי', כספר ונגולו כתי' הנ"ל שע"ד
גשמיים  וארץ שמי' יהי' שלא החדשה והארץ החדשי'
בפ"ע, ודבר יש להיות ה' כבוד ומסתירים המעלימי'
עשן  סיני והר כמ"ש ב"ה אוא"ס נמשך דבר בכל שהרי
נמשך  ששם מקום בחי' עולם נפש, שנה עולם כולו
שנה  בבחי' וכן אתי, מקום הנה כמ"ש אוא"ס בחי'
הוא  הכל ועתיד הוה עבר ימלוך מלך מלך זמן בחי'
החיים  וכל א"ס הארת יש בנפש וכן כו', א"ס בבחי'
מג"ע  למעלה ג"ע ויש ותחתון העליון וג"ע סלה יודוך
ולעתיד  כו', עילוי אחר בעילוי ותכלית קץ אין עד
בעין  עין אזי שבו וגסות וחומריות העולם כשיזדכך
המצות  בעשיית העבודה שלמות יהי' ואז כו' יראו

רצונך. כמצות
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz jynd - mixn`nd xtq

Ù"ÚÂ,מצבה שמתי אשר הזאת והאבן מ"ש יובן הנ"ל
בה  להיות המל' הקמת הוא מצבה ענין דהנה
שאין  לבד נקודה בחי' הוא אבן דהנה כו', אור גילוי
כו' אור גילוי בה שיש פרצוף בחי' הוא ומצבה אור בה
ועי"ז  כו', המצבה בעשיית שחידש מה וזהו וכמשי"ת,
בחי' היפך ג"כ בעולמו' אלקו' גילוי המל' מבחי' יהי'
גילוי  במל' שיהי' הוא אלקי' בית וענין כו', דלבן הגל
ס' ע"פ שלא מה ב"ה אוא"ס ועצמו' פנימי' בחי'
באשלמותא  סיהרא קיימא (והו"ע השתל' דס' והדרגה
בעולמו' ממש אוא"ס גילוי ושעי"ז לקמן), שית'
תחלה  צ"ל במל' זה אור תוס' שיהי' ובכדי וכמשי"ת.
והאבן  וזהו כו', לבד נקודה בבחי' להיות המל' עליית
בבחי' להיות ההעלאה דע"י אלקים בית יהי' כו' הזאת
בית  יהי' וז"ש כו'. אלקי' בית בבחי' נעשית נקודה אבן
ועצמי  או"פ גילוי מאיר שבמל' להיות זכר ל ' אלקים
וכמשנת"ל  זכר, ל' יהי' נא' ע"כ בבי"ע משפעת והיא
מילין  סלקין דכד עוזנו אדון בענין ישראל) שובה (ד"ה
כשמקבלת  המל' וכן אינון, דכר כולהו מכנס"י לעילא

עצמי  אור בחי' בה כשמאיר וכמו"כ אדון נק' מהבינה
יהי' שו"ה הוא יהי' י"ל וגם דכר. ל' יהי' בה נא'
שקודם  מהאריז"ל הלק"ת בש' וכנ"ל י"ה במדרי'
בית  יהי' וז"ש כו' לעתיד יהי' וכן כזה באופן הי' החטא
בבחי' שהיתה מל' בחי' הזאת והאבן וזהו כו'. אלקים
בית  יהי' כו', פרצוף בבחי' מצבה שמתי אשר נקודה,
יהי' וזהו כו', ועצמי פנימי אור תוס' בבחי' אלקי'
יהי' המל' ומדרי' ומשפיע, דכר בבחי' תהי' שהמל'
כו'. בבי"ע למטה המל' ע"י הגילוי ויהי' כו' או"א כמו

.¯ÂˆÈ˜'פי ב' יבאר המצבה, ועדה הגל עד וז"ש
הפרסא  שזהו הא' לבן, שעשה הגל בענין
החקיקה, אותיות מבחי' והיא לנאצלים המאציל שבין
וגבול  מדה בבחי' להיות רק הוא ההעלם וע"כ
דתומ"צ, האור והוא עצמי אור יעקב המשיך (ובתחלה
הפרסא  שזהו הב' גילוי), בבחי' האור חיצוניות גם
להיות  האור בו יאיר שלא לבן ועשה לק"נ אצי' שבין
בנוגה, גם הביטול המשיך ומשה ביטול, בבחי'
הזאת. והאבן מ"ש יובן ובזה יעקב. ע"י הי' וההתחלה

b"xrz ,`vie t"y .c"qa
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(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

.a
דרכי  הם הדין, גזר את המבטלים – מעשה ושינוי השם, שינוי צעקה, צדקה, – הדברים ארבעת

ונדכה. נשבר לב של העבודה עלֿידי הבאים הטובים והמעשים התשובה

בבריאות  הן הזולת, של הקשה מצבו אל טובה בעין ומביט הזולת, את לחוש הרגש את לו שיש זה
בשיקול  מעריך הוא בלויים, ובגדיהם וקור, רעב ביתו בני עם יחד וסובל עני הוא הלה איך בפרנסה, והן
העשיר  אפילו אדם, אף שכן במעלה. ממנו נעלה אכן הוא שבאמת הסובל, של מהותו עצם את ברור דעת

עניות. לידי המביא אסון מפני מחוסן אינו ביותר,

הסובב 14הגמרא  הוא גלגל כי ודוחק, לעניות יגיע שלא יתברך מה' לבקש אדם צריך שלעולם אומרת
מדוחק. יסבול ולא יעני לא שבנו בטוח לא עדיין ועניות, מדוחק האדם על שומר יתברך ה' אם גם בעולם.

דחקות. יסבול ולא יעני לא בנו שבן בטוחים לא עדיין עשירות, לבנו גם יתן יתברך ה' אם וגם
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ע"ב.14) קנא, שבת
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מספרת  שהגמרא כפי צדקה. לתת היא לכך המלוכה 15העצה אוצרות את חילק המלך שמונבז ,
לעניים.

ענה  רבים, דורות במשך אספו שאבותיו הגדולים האוצרות את מחלק הוא מדוע אותו שאלו כאשר
היא  צדקה כי לקב"ה, לשמירה אותם מוסר הוא אבל במרתפים, שלהם האוצרות את החביאו שאבותיו

הזדקקות. מפני בטחון

יכול. שהוא במה לזולת מסייע והוא נשבר לבו בזה, מתבונן האדם כאשר

נותן  יתברך וה' פרטית בהשגחה הוא אתו שנעשה מה שכל נפש חשבון עורך אדם כאשר צעקה,
הוא  רק הרי פרנסה, לו שאין או בריא לא חסֿושלום הוא ואם לו, שראוי מכפי יותר ופרנסה בריאות לו

המשנה  שאומרת כפי בכך, אשם פרנסתי";16עצמו את וקפחתי מעשי את "הרעותי

נו  הוא לבו נקודת ומעומק לבו, נשבר היטב, בכך ומתבונן חשבוןֿצדק עושה אדם תפילה כאשר שא
שכתוב  כמו יתברך, ה' היודך 17אל שחת, אל ברדתי בדמי בצע מה אתחנן. הוי' ואל אקרא הוי' "אליך

ה' את תשבח שהארץ היא המטרה וכי לתהום, אפול שאני מכך תצמח טובה איזו אמתך". היגיד עפר
האלקות?! של האמת את ותאמר יתברך

לשם  היא האדם, את יתברך ה' ברא שלשמה המטרה הרי אבל שירה, אומרת הארץ שאכן למרות
מנוחה  האדם מוכרח לכך אך וחכמה. שכל לאדם יתברך ה' נתן לכן אשר אלקות, יבין שהאדם כך
בקשה  עם הלב מעומק זעקה להיות הופכת הצעקה נשבר, לב ועלֿידי המצטרך. את לו שיהיה מסוימת,

יתברך. לה'

.øåöé÷ גם אחד, שאף נפש, חשבון ועורך הזולת, ובסבל הקשים העוני חיי בתחושות המשתתף
לב  אצלו נעשה וסבל, עוני מפני מוגנים – נכדיהם או בניהם עצמם, הם – אינם מאוד, העשירים

הלב. מעומק וקריאה בזעקה יתברך ה' אל מתפלל והוא נשבר

[a"yz'd oeiq] ei`xew lkl 'd aexw
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ע"א.15) יא, בתרא בבא
ע"א.16) פב, קידושין

ג.17) אות ה פרק הכולל שער וראה ט-י. ל, תהלים
כח.18) יט. יג. ו. בפסוקים

•
w"dla d"yz'd - zegiyd xtq

‰„ÂÚÒ· ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á„ '‡ ÏÈÏ
אאמו"ר ‡. כ"ק הוד התוועד תרנ"ד בשנת

הוא  סוכות. של ראשון בליל בסוכה רבות הרה"ק
של  הקטורת מענן הוא הסוכה של המקיף אז: אמר

זאת. להרגיש יוכל אחד וכל הכיפורים יום
שצריכים  הרי אז: שאל הרשב"ץ החסיד מורי
אוזניים  הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד לו ענה אוזניים.

תבחן" מילין "אוזן הרי בצמר 1הן סתומות שהן אלא ,
סקאפקע  הגפן, צמר את להוציא וצריכים גפן,

לא  רך דבר ואילו להוציאו, ויכולים מרגישים
להוציאו. יכולים לא וגם בו מרגישים

:dl`y?לכך שייכים נעשים כיצד
daeyz אפשר אי הרצון. את לשעבד צריכים :

ממקום  להינתק יש מקומות. לשני משועבד להיות
שני. במקום משועבד להיות יכולים ואז אחד

מקרוב ·. היא ראיה לשמיעה. ראיה בין ההבדל
הדבר  את שומע כשהוא – שמיעה מרחוק. – ושמיעה
אף  נראה, הדבר איך לעצמו מצייר שהוא עד ומבינו
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יא.1) יב, איוב
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– בפועל הדבר את מכן לאחר כשיראה כן פי על
כן  שאין מה שכחה. – בשמיעה נוסף ענין יתפעל.
הדבר  את רואה כשהוא – ראיה שכחה. אין בראיה
את  מכן לאחר לו כשיסבירו גם הרי מבינו, הוא ואין
לא  – פעם עוד הדבר את יראה והוא שראה מה
הראשונה  בפעם הדבר את כשראה למרות יתפעל.
מתפעל  הוא אין אף־על־פי־כן אותו, הבין לא
הוא  דבר של טעמו פעם. עוד הדבר את רואה כשהוא

הדבר. עם מתעצם הוא שבראיה מפני
הסוכות  חג – אז דיבר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
שהיא  במה נאבדת שהעין עין, טביעת בענין  תרנ"ד
אותו, מכיר הוא הדבר את לו כשמראים לכן רואה.
דבר  לו כשמראים אך לתת. יכול הוא אין סימן אבל
הענין  זה זה. לא שזה יאמר דבר, לאותו שדומה אחר

שהיא במה נטבעת שהעין עין", "טביעת רואה.של
מחסידי ‚. ציור אז נתן הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

אדמו"ר  כ"ק הוד מחסידי הזקן, רבנו כ"ק הוד
צדק". "צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק ומחסידי האמצעי

הזקן  רבנו חסידי את הכיר הרשב"ץ הוא 2מורי .
והתפלא  הזקן, רבנו מחסידי מיכעלע, ר' אצל למד
הוא  הרה"ק. אאמו"ר כ"ק הוד נכון אותם צייר כיצד

אדם. בני טיפוסי על כי־אם פרטים, על דיבר לא
של „. חסיד מוחין; בעל בחסידים: מדריגות שלש

כמו  הוא כזה חסיד עול". "נעדר וחסיד הלב  עבודת
בעל  לה שאין היא כזו בהמה רסן. שלוחת בהמה
אותה, שחולבים זמן יש הבית בעל לה כשיש  הבית.
למרעה  אותה שמוציאים אוכל, לה שנותנים זמן יש
וכו'. מעצמה רועה רסן שלוחת בהמה ואילו וכדומה.
אפשר  שאי כשם חסיד. אינו שהוא לומר אפשר אי
כך  בהמה, איננה שהיא רסן שלוחת בהמה על לומר

חסיד. אינו שהוא לומר אפשר אי
פליג  "ליבא להיות צריך שהרי הלב , עבודת ישנה
בכל  משפיע והמוח המוח, עבודת וישנה שייפין". לכל
לב , בלי הלב , דרך שלא אלא בעקב, גם האברים

קרירה. הנהגה
.‰:dl`y?מוח בלי הלב  עבודת להיות יכולה כיצד

:daeyz וגם לב  לו יש המוח עבודת לו שיש מי גם
לב  כשאין שהרי מוח. לו יש הלב  עבודת לו שיש מי

העיקר. הוא מה תלוי השכלה, – ההשכלה אין
התוועדות  באותה אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
רבי  של בנו לאב, בן אני :  תרנ"ד הסוכות חג –
רבות. יגעתי אברך, שאני תסתכלו אל רבי, בן שהיה

והשגה  הבנה להבין מאשר מדה ליישר יותר קשה
עילאה  חכמה של בענין כשמהרהרים באלקות.
נאצלים. מעשירים – שעות וארבע עשרים במשך
עד  דרגין כל מסוף ממשיכים טובה מדה ידי על ואילו
ונעשה  שאמרתי לפני רוח "נחת וזהו דרגין, כל ריש

.3רצוני"
.Â מלכות עול קבלת ממשיכים השנה בראש

ובסוכות  שמים, מלכות קונים כיפור ביום שמים.
להת  טובות.צריכים מדות ולבקש חנן

את  בעצמו לתת המקבץ על נדבה, כשמקבצים
להיות  צריכה איננה המטבע הראשונה. המטבע
כפי  מחוקה. מטבע היא פסולה מטבע פסולה.

אחרים. נותנים כך בעצמו נותן שהאדם
.Ê בסוכה דר שהוא יודע להכניס 4אדם צריכים .

במקיף  דעת הכנסת ידי על בדעת. ומקיף במקיף דעת
בדעת. מקיף להכניס יכולים

.Á אור מאשר יותר פנימית המקיף פנימיות
הוא  מקיף ואילו למקבל, משפיעים פנימי אור פנימי.

עצמית. היא המקיף פנימיות העלם.
.Ë הוא ששפע דובר – תרנ"ד הסוכות חג – אז

הוא  ושפע מהות, הוא אור החסידות. – ואור נגלה,
ואור  שפע בין ההבדלים על אז דובר בענינים.

ומקבל. במשפיע
.È הדיבור הדברים. על לחזור צריכים היו לא אז

לדיבורים. מסביב  רק לדבר צריכים היו לעצמו. דיבר
שמובא  כפי מכך. כולם ידעו תורה מתן 5כשהיה

הרעש  מה ושאלו: בלעם אל באו העולם שאומות
הדיבור  לישראל. תורה נותן הקב"ה להם, וענה הזה,

הנשמע  את רואין מזו: ויתרה דיבר. .6עצמו
.‡È הוד כי מאמר, היה לא תרנ"ד סוכות באותו

היה  כלל בדרך בטוב. חש לא הרה"ק אאמו"ר כ"ק
בערב . סוכות של ראשון ביום מאמר

כ"ק  שהוא למרות הרבה. התוועדו סוכות באותו
חול  של ראשון ביום לנסוע נאלץ הרה"ק אאמו"ר

ברודניא  המשפט לבית חזר 7המועד הוא בערב  אך ,
לא  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד בהתוועדות. והמשיכו
כן. – בסוכה  הלילה כל לשבת אבל בסוכה, אז ישן

.·È– ובעשרה הכוס על – המזון ברכת (אחר
אדמו"ר:) כ"ק אמר

מנהג  טוב,8היה שם הבעל את בסוכה להזכיר
צדק". ה"צמח ואת האמצעי רבנו הזקן, רבנו המגיד,
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ח.3) כח, פנחס ספרי
א.4) ב, סוכה

א.5) קטז, זבחים
יתרו.6) מכילתא
ב'.7) אות דחגה"ס ב' ליל שיחת לקמן ראה
יותר.8) בפרטיות תש"ד חגה"ס שיחת ראה
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`nexa "xifp"d ± a"iw wxt

גדליה  הצעיר המלומד עם תכופות התכתב משם שבאיטליה. במנטובה תחלה שהה משה ר'
המודפסת, המלה באמצעות לנהל, יש כי חשו שניהם גורדון. פרופסור בשם עתה המכונה משה,

היהודית. האמונה יסודות את לחזק מנת על הנצרות, עולם נגד עיקבית רוחנית מלחמה

הקהילה  בראש ואשכנזית. ספרדית קהילות, שתי היו בלונדון ללונדון. משה ר' נסע ממנטובה
הרבנים  שני מנהיימר. אורי רבי – האשכנזית הקהילה ובראש ניטו, דוד רבי הרב עמד הספרדית

שמים. ויראת בתורה בגדלותם נודעו

כלל  בענינים במיוחד שם עסק משה ר' אך מסחר, לצרכי נועד בלונדון משה ר' של ביקורו
שר' דבר ויהדות, יהודים נגד הנוצרים לטענות מוחצות תשובות בהדפסת ובעיקר ישראליים,

הדחופה. בנחיצותו משוכנע היה משה

היהודיים  הסטודנטים של רובם כי לו התברר מרומא, גורדון משה גדליה של ממכתביו
ההמרה, סף על עמדו מהם ורבים מיהדות לגמרי רחוקים ברובם שהיו הוותיקן, של באקדמיה
ללימודי  להתמסר החלו ודחיפתו, ובעידודו עצמו, משה כגדליה שלימה. בתשובה עתה חזרו
חלילה, ולא, היהודי, במחנה להיות צריכה בעתיד חייהם דרך כי החלטית ושוכנעו יהדות

לנצרות. בהתקרבות

בוותיקן. שניהל ולויכוח ברומא לביקורו יש זה, במיפנה מכריע חלק כי וידע חש משה ר'
בעניני  הנוצרים התנכלויות בגלל הולדתו מקום את לעזוב שנאלץ פוזנא, קהילת ראש שהיה מי
ויבססו  שיסבירו וחוברות ספרים ויותר יותר לפרסם יש כי ונפשו לבו בכל עתה הרגיש אמונה,

היהדות. אמונת את

ר' וחוברות. ספרים להדפסת רבות אפשרויות בה והיו גדול יהודי מרכז אז שימשה לונדון
על  האנגלית, בשפה היהדות על חוברת בפרסום עסק ואף אלה, אפשרויות לנצל השתדל משה
גויים. בין היהדות להכרת להביא כדי וגם ביותר, שהתרחקו יהודים בין האמונה את לחזק מנת

היה  זאת למרות אך קנאים, נוצרים אצל רוגז לעורר עלול הדבר כי ידע משה שר' מובן
שביהדות. האמת את להוכיח היחידה הדרך זו כי משוכנע

מ  אליו שכתב משה גדליה של ממכתביו רב עידוד קיבל זו השאר בעבודתו בין וכללו רומא,
בוותיקן. השונות ההתרחשויות על מפורטים דיווחים

שנשמע  סיפור משה, ר' של לבו תשומת את שריתק מסעיר סיפור נכלל הללו הדיווחים בין
במציאות. שהתרחש אמיתי מעשה זה היה שהתברר כפי אך כדמיוני,

פרופסור  הישיש הנוצרי והפילוסוף המלומד ביותר, נכבד אורח לפתע הופיע ברומא –
שנים  זה אך הנוצרי, בעולם  נכבד מקום רבות שנים לפני תפסה זו אישיות די ֿלציאטה. כריסטיאן
דיֿפירנטה  גריגורי הארכיבישוף של המובהק תלמידו היה בצעירותו האופק. מן שנעלם רבות

הקתולית. בכנסיה מעלה רם רוח כאיש עצמו בזכות ולתהלה לשם זכה מכן ולאחר מוונציה,

להתראות  כדי מיוחד באופן בא כי דיֿלציאטה הודיע ברומא, המפתיעה הופעתו עם עתה,
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כמורה  אישי של מיוחדת משלחת אליו נשלחה לרומא, בואו על בוותיקן כשנודע האפיפיור. עם
להתאכסן  להזמינו הוחלט מעלה. רמת לאישיות הראויה בברכה פניו את לקדם כדי בכירים
חדר  עבורו יוחד גם שבה האפיפיור, בארמון עבורו שהוכנה מיוחדת בדירה הוותיקן, בקרית
האפיפיור  עלֿידי לכבודו שתיערך ומפוארת חגיגית פנים קבלת מסויים ליום נקבעה כן לפולחן.

הוותיקן. נכבדי ושאר הקרדינלים כל בהשתתפות

משלושים  למעלה זה כי הסביר אך לו, לתת שרוצים הכבוד על למשלחת הודה האורח
וסיגופים. צומות ומקיים אנשים, עם מיותר מגע מכל מתנזר שהוא שנה וחמש

בארבע  אתו ולשוחח האפיפיור עם פנים אל פנים להתראות לו: היתה בלבד אחת דרישה
מיוחדים. סודות לו ולמסור לבו שעל דברים לפניו לגולל עליו כי הסביר הוא עינים.

ואופן  פנים בשום האפיפיורית. המשלחת אנשי את הדהימה הישיש דיֿלציאטה של תשובתו
ברירה, כל להם היתה לא אך עולמי. ערך בעל כבוד על לוותר אדם מוכן כיצד להבין יכלו לא

המוזרה. תשובתו את לשולחיהם להשיב נאלצו והם

ומפורסמת: ידועה היתה דרכו ראשית בערפל. לוט היה דיֿליציאטה הפרופסור של עברו
בביתו. גידלו כומר, שהיה דודו, מהוריו. התייתם  ילדותו ובשחר שבאיטליה, בווירונה נולד הוא
בתואר  הוכתר עשרים בגיל  בלימודיו . מאד והצליח במינם מיוחדים כשרונות גילה היתום

בוונציה. דיֿפירנטה הארכיבישוף אצל לימודיו להמשיך אותו שלח ודודו "פילוסוף",

בכושר  לכך נוסף שניחן ומאחר והמדע, הכמורה בסולם במהירות התקדם הצעיר דיֿלציאטה
סגל בראש הועמד במינו, מיוחד יהודים ריטורי עם ויכוחים לנהל היה שתפקידו הכמרים

הנצרות. בצדקת הרבים" עיני  ו"לפקוח

הוא  הנצרות, בשבח חוברות, פירסם וגם נלהבים, נאומים דיֿלציאטה השמיע רבות שנים
הקתולית. בכנסיה לו ציפה  מזהיר עתיד לוותיקן. הגיעה ותהלתו שם, לעצמו רכש

את  לשבח ציין במיוחד מאד. אותו ושיבח האפיפיור אל עליו כתב דיֿפירנטה הארכיבישוף
בהצלחה  בהם עמד השמועה לפי אשר ידועים מלומדים יהודים עם דיֿלציאטה שניהל הוויכוחים
הארכיבישוף  המלצת לפי מיוחדות לפגישות האפיפיור אצל דיֿלציאטה נתקבל פעמיים רבה.

רב. כבוד בהן ונחל דיֿפירנטה

הכומר  כי שמועות פשטו עקבות. כל אחריו שהשאיר מבלי דיֿלציאטה נעלם שלפתע אלא
להודו. נסע כי אמרה אף מסויימת שמועה מלאה. בהתבודדות איֿשם והסתגר ל"נזיר" היה הצעיר

שהיתה  המרעישה ההפתעה איפוא, מובנת, העבר. מן לאגדה הפך ושמו רבות, שנים עברו
רצה  שהפעם אלא האפיפיור, עם להיפגש מעוניין  שוב היה כאמור ברומא. המחודשת בהופעתו
ועברו  למעמדו כראוי להתקבל אמור היה שבהם והפומביות הטקס כללי לכל בניגוד זאת לעשות

המזהיר.

תמירה, היתה קומתו יראתֿכבוד. עוררה המופלג, הישיש דיֿלציאטה, של בלבד דמותו
שערותיו  לו שיוו השחורים בגדיו רקע על ומאירות. מלאות פניו היו וסיגופיו צומותיו ולמרות
שתי  בלטו העבותות, לגבותיו מבעד קדוש. של דמות כתפיו, על שהשתפלו הכסופות, הארוכות
התבטלות  של רגש חש במבטו שנתקל מי כל חודר. מבט ובעלות בוערות שחורות, עינים

ומעלה. משכמו הגבוה אדם מול התגמדות ותחושת 
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להעביר  הוחלט הכבוד, גינוני כל את הדוחה באורח לנהוג כיצד ממושכת התייעצות לאחר
על  שקיבל בסיגופים כרוכה הכבוד מן בריחתו כי היתה ההנחה האפיפיור. להכרעת הנושא את
רשמית  פנים קבלת הישיש דיֿלציאטה לכבוד לקיים יש הכל למרות כי החליט האפיפיור עצמו.
בארבע  האפיפיור עם להיפגש משאלתו גם כובדה מאידך מעלה. רמי אישים כלפי כנהוג וחגיגית

הפנים. קבלת לאחר מיוחדת פגישה במסגרת יתבצע והדבר עינים,

כדי  נועד הדבר אין הרי רוחו, לפי הפומבי הכבוד אין אם גם כי הישיש ל"נזיר" הוסבר
שהקדישו  לאישים הכנסיה מתייחסת כיצד עולם קבל להראות כדי אלא רוח, קורת לו להעניק
לידיעת  נמסרו הפגישות לשתי שנועדו התאריכים ילדותם. משחר עוד הנצרות למען חייהם את

ברצון. הכנסיה ראש החלטת את יקבל כי הנחה מתוך האורח,

הוראתו  לפי האפיפיור, של הפרטית מרכבתו יצאה החגיגית, הפנים קבלת נקבעה שבו ביום
נסעו  זו מרכבה אחרי דיֿלציאטה. פרופסור לאכסניית סוסים, לשמונה רתומה כשהיא האישית,
פרשים  ליוו המרכבות  את הוותיקן. של מעלה רמי נציגים ישבו שבהן הדורות מרכבות חמש עוד

המפוארים. במדיהם לבושים כשהם האפיפיור של המשמר מיחידת

כורעים  מהם רבים כאשר ההמונים, לב תשומת את השיירה אליה משכה לאכסניה, בדרכה
האפיפיור. של האישית מרכבתו למראה ומצטלבים

בעל  במקום. איננו ה"נזיר" כי לשמוע אנשיה נדהמו האכסניה, אל הכבודה המשלחת בהגיע
נטל  חובו, את שילם ממנו, המגיע החשבון את לדעת בבוקר ביקש האורח כי סיפר האכסניה

ומדוע. הלך לאן ידע לא איש המקום. את ועזב שכמו על ילקוטו את

הכל  מוכן מוקדם, תכנון עלֿפי לעשות. מה ידעו ולא חידה, בפני עמדו האפיפיור נציגי
אורחים  ואתם שבוותיקן, האישים ובכירי הקרדינלים כל כאשר החגיגית, לקבלתֿהפנים בארמון

ריקות, בידים הארמון אל יבואו איך המעלה . רם האורח לבוא שם מצפים נכבדים,

לעשות. מה הוראות ויבקש הוותיקן אל מיד ירכב הפרשים אחד כי הוחלט
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:eãárå íäì äNré øLà-ìk úàå íúãár£«Ÿ̈¨®§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²¨¤−§¨¨«

æëéða úãár-ìk äéäz åéðáe ïøäà ét-ìr©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´
ízã÷ôe íúãár ìëìe íàOî-ìëì épLøbä©¥«§ª¦½§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®̈§©§¤³

:íàOî-ìk úà úøîLîa íäìrçëúãár úàæ £¥¤Æ§¦§¤½¤¥−¨©¨¨«´Ÿ£Ÿ©À
ízøîLîe ãrBî ìäàa épLøbä éða úçtLî¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®¦̧§©§½̈

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéañ §©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr bi zegiy ihewl)

Ì‰ Ìb ÔBL¯b Èa L‡¯ ˙‡ ‡N(כב (ד, »…∆…¿≈≈¿«≈
ÔBL¯b.'מרע ל'סּור רֹומז ּגרּוׁשין, לׁשֹון מּלׁשֹון ˜‰˙- – ≈¿ְְִֵֵֵָ¿»ְִ

טֹובים. ּדברים אסיפת טֹוב', ל'עׂשה רֹומז עּמים", ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ"יּקהת

מרע', 'סּור היא העבֹודה ראׁשית ּכי קהת, לפני נֹולד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָוגרׁשֹון

הּלכלּו את ּתחּלה ׁשּמפּנים ,לּמל היכל הכנת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכמׁשל

ּבני  לפני נמנּו קהת ּבני א נאים. ּכלים מכניסים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָואחרּֿכ

טֹוב", ל"עׂשה והקּדמה הכנה הּוא מרע" "סּור ּכי ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָּגרׁשֹון,

ּבּכּונה. קדּום טֹוב' 'עׂשה ְֲִֵֵַַָָָואםּֿכן

(ìàøùé)éðùèëíúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈
:íúà ã÷ôzììL ïaîãrå äìrîå äðL íéL ¦§¬ŸŸ¨«¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²

íéMîç-ïaàávì àaä-ìk íã÷ôz äðL ¤£¦¦¬¨−̈¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈
:ãrBî ìäà úãár-úà ãárìàìúàæå ©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§ŸÆ

ãrBî ìäàa íúãár-ìëì íàOî úøîLî¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤¥®
:åéðãàå åéãenrå åéçéøáe ïkLnä éLø÷©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

áìíúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenrå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ
úîLáe íúãár ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈®̈§¥´Ÿ

:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôzâìúàæ ¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«´Ÿ
ìäàa íúãár-ìëì éøøî éða úçtLî úãár£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãrBîIåçá ë"r ¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
ãìéða-úà äãrä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈¤§¥´

:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwääìïaî ©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧
ìLäðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL §¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈

:ãrBî ìäàa äãárì àávì àaä-ìkåìeéäiå ¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«©¦«§¬
úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−

:íéMîçåæìéúäwä úçtLî éãe÷ô älà ©«£¦¦«¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½
äLî ã÷t øLà ãrBî ìäàa ãáòä-ìk̈¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©³¤Æ

:äLî-ãéa ýåýé ét-ìr ïøäàåñçìéãe÷ôe §©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«§¥−
:íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éðaèìïaî §¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧

ìLäðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL §¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈
:ãrBî ìäàa äãárì àávì àaä-ìkîeéäiå ¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«©¦«§Æ

íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦
ìLe úBàî LLå:íéLàîúçtLî éãe÷ô älà §¥¬¥−§¦«¥´¤§¥À¦§§ŸÆ

ã÷t øLà ãrBî ìäàa ãáòä-ìk ïBLøâ éða§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬
:ýåýé ét-ìr ïøäàå äLîáîúçtLî éãe÷ôe ¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«§¥¾¦§§−Ÿ

:íúáà úéáì íúçtLîì éøøî éðaâîïaî §¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧
ìLäðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL §¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈

:ãrBî ìäàa äãárì àávì àaä-ìkãîeéäiå ¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«©¦§¬
ìL íúçtLîì íäéã÷ô:íéúàîe íéôìà úL §ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−¨¨«¦

äîã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìr ïøäàå äLîåî-ìk ¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«¨

éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà ìàøNé¦§¨¥−¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

æîìL ïaîíéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´
úãárå äãár úãár ãárì àaä-ìk äðL̈¨®¨©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬

:ãrBî ìäàa àOîçîúðîL íäéã÷t eéäiå ©−̈§¬Ÿ¤¥«©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´
:íéðîLe úBàî Lîçå íéôìàèîýåýé ét-ìr £¨¦½©«£¥¬¥−§Ÿ¦«©¦̧§Ÿ̈¹

Búãár-ìr Léà Léà äLî-ãéa íúBà ã÷ẗ©³¨Æ§©¤½¦¬¦²©£«Ÿ̈−
-úà ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìrå§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLîô ¤«



ערה iriax ,iyily - d - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr gi zegiy ihewl)

È¯¯Ó Èa ˙ÁtLÓ È„e˜Ù ‰l‡(מה (ד, ≈∆¿≈ƒ¿¿…¿≈¿»ƒ
È¯¯Óהּלּו ׁשל עבֹודה היינּו העגלֹות, על היה מּׂשאֹו – ¿»ƒְֲֲִֶַַַָָָָָָ

"מׁשכני". הּבהמית, ּבּנפׁש ּגבּול לעיל ÔBL¯bּבלי נאמר ּבֹו – ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ≈¿ְֱֵֶַ

אחרי" האלקית, ּבּנפׁש ּגם זֹו עבֹודה היינּו ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ"ּולמּׂשא",

ׁשאינֹו˜‰˙נרּוצה". האלקית, הּנפׁש ׁשרׁש מּצד זֹו עבֹודה – ָָ¿»ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

היה  לכן חדריו". הּמל "הביאני הּבהמית, לּנפׁש ּכלל ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּי

היה  חדריו" הּמל "הביאני ּכי ּתֹורה, - הארֹון מּׂשאֹו ֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעּקר

ּתֹורה. ְַַָּבמּתן

éùéìùäà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
reøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©

:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëåâäá÷ð-ãr øëfî §¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤¦¨¨³©§¥¨Æ
àìå íeçlLz äðçnì õeçî-ìà eçlLz§©¥½¤¦¬©©«£¤−§©§®§³Ÿ
:íëBúa ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬§¨«

ã-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNriå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤
øac øLàk äðçnì õeçîïk äLî-ìà ýåýé ¦−©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬

:ìàøNé éða eNrôääLî-ìà ýåýé øaãéå ¨−§¥¬¦§¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlåék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³

ýåýéa ìrî ìòîì íãàä úàhç-ìkî eNré©«£Æ¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®
:àåää Lôpä äîLàåæíúàhç-úà ecåúäå §¨«§−̈©¤¬¤©¦«§¦§©À¤©¨¨»

BúLéîçå BLàøa BîLà-úà áéLäå eNr øLà£¤´¨¼§¥¦³¤£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−
:Bì íLà øLàì ïúðå åéìr óñéçïéà-íàå Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤−¨©¬«§¦¥̧

áLenä íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì̈¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²©¨¬
Ba-øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬§©¤−

:åéìrèìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå ¨¨«§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²
:äéäé Bì ïäkì eáéø÷é-øLàéåéLã÷-úà Léàå £¤©§¦¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«§¦¬¤¢¨−̈

:äéäé Bì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bìô ´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr gl zegiy ihewl)

eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â(ז (ה, ¿ƒ¿«∆«»»¬∆»
Ï·BËÏ ‰ÓBc . . ·ÊÚÏ BaÏa ¯Ób ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…∆¿≈

B„Èa ı¯LÂ(רמּב"ם) ¿∆∆¿»ְַַ

ּתׁשּובה, ּבלי וּדּוי ׁשאין סתם לֹומר לֹו היה ְְְְִִִֵֶַָָָָָלכאֹורה

ּדבר אינֹו הּׁשרץ ּדהּנה לֹומר, ויׁש זֹו. ּדגמא ּכתב ˆ„„Èּומּדּוע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ¿»ƒ
הּוא אּלא חציצה), (ּכמֹו הּטבילה ּפעּלת את ‰CÙהּמֹונע ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ≈∆

ּכאן: ואף מּמּנה. וטהרה הּטמאה עזיבת ׁשענינּה ְְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּטבילה,

טהרה  ׁשל אחד מעׂשה ׁשניהם ּכי לּוּדּוי, ּתכן אין ּתׁשּובה ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבלי

החטא. ְְִֵַַֻמּטמאת

éòéáøàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ

:ìrî Bá äìrîe BzLà äèNú-ékâéLéà áëLå ¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©§¨©̧¦´
äøzñðå dLéà éðérî íìrðå òøæ-úáëL dúàŸ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈§¦§§−̈
:äNtúð àì àåäå da ïéà ãrå äàîèð àéäå§¦´¦§®̈¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

ãéàåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øárå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øár-Bà äàîèð¦§®̈¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤

äàîèð àì àéäå BzLà:åèLéàä àéáäå ¦§½§¦−¬Ÿ¦§¨«¨§¥¦̧¨¦´
äéìr dðaø÷-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤¨§¨¨Æ¨¤½¨
åéìr ÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNr£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈
àeä úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìr ïzé-àìå ïîL¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ½

:ïår úøkæî ïBøkæ úçðîæèïäkä dúà áéø÷äå ¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì dãîräåæéíéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå §¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−

ò÷ø÷a äéäé øLà øôrä-ïîe Nøç-éìëa¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈£¤³¦«§¤Æ§©§©´
:íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnäçéãéîräå ©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦§¤«¡¦̧

Làø-úà òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ¤´Ÿ
úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìr ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîäèé-ìà øîàå ïäkä dúà réaLäå ©«§¨«§¦«§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤
úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL àì-íà äMàä̈«¦¨Æ¦¸Ÿ¨©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²
íéønä énî é÷pä CLéà úçz äàîèª§−̈©´©¦¥®¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬

:älàä íéøøàîäëCLéà úçz úéèN ék zàå ©«§¨«§¦−¨¥«¤§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−
éãrìaî BzáëL-úà Ca Léà ïziå úàîèð éëå§¦´¦§¥®©¦¥̧¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−

:CLéààëúráLa äMàä-úà ïäkä réaLäå ¦¥«§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´
CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàå äìàä̈«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²

ìå äìàì-úà ýåýé úúa Cnr CBúa äráL §¨¨¬§¦§ª−̈§´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤
ðèa-úàå úìôð Cëøé:äáö Cáëíénä eàáe §¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«ÂÂ̈©©̧¦

érîa älàä íéøøàîäìtðìå ïèa úBaöì C ©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤§©§¦´
:ïîà | ïîà äMàä äøîàå Cøéâëáúëå ¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«§Â¨©Â

éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬
:íéønäãëíéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå ©¨¦«§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−

:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe íéøøàîä©«§¨«§¦®¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«
äëúàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
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éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈
:çaænä-ìàåë-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å ¤©¦§¥«©§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤

-úà ä÷Lé øçàå äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´̈½̈§¦§¦−©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤
:íénä-úà äMàäæëäúéäå íénä-úà d÷Läå ¨«¦−̈¤©¨«¦§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´

dá eàáe dLéàa ìrî ìòîzå äàîèð-íà¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©§¦¨¼¨̧¹̈
äìôðå dðèá äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈
:dnr áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤©¨«

çëäúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ ärøæðåèëäèNz øLà úàðwä úøBz úàæ §¦§¢¨¬¨«©¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬

:äàîèðå dLéà úçz äMàìøLà Léà Bà ¦¨²©¬©¦−̈§¦§¨«¨´¦À£¤̧
ãéîräå BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìr øárz©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³
úà ïäkä dì äNrå ýåýé éðôì äMàä-úà¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìkàìäMàäå ïårî Léàä äwðå ¨©−̈©«Ÿ§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´
:dðår-úà àOz àåääôåàýåýé øaãéå ©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà Léà íäìà£¥¤®¦´«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤´¤¨¦½

:ýåýéì øéfäìâõîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî §©¦−©«Ÿ̈«¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤
äzLé àì íéáðr úøLî-ìëå äzLé àì øëL¥−̈´Ÿ¦§¤®§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½

:ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðråãBøæð éîé ìk ©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬ŸŸ¥«−Ÿ§¥´¦§®
âæ-ãrå íépöøçî ïéiä ïôbî äNré øLà ìkî¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²§©−̈

:ìëàé àìäøáré-àì ørz Bøæð øãð éîé-ìk ¬ŸŸ¥«¨§¥Æ¤´¤¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ
ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãr BLàø-ìr©Ÿ®©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ

:BLàø ørN òøt ìcb äéäé Lã÷åéîé-ìk ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬Ÿ«¨§¥¬
:àáé àì úî Lôð-ìr ýåýéì Bøéfäæåéáàì ©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ§¨¦´

ék íúîa íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−§Ÿ®̈¦²
:BLàø-ìr åéäìà øæðçàeä Lã÷ Bøæð éîé ìk ¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«−Ÿ§¥´¦§®¨¬−

:ýåýéìèíàút òúôa åéìr úî úeîé-éëå ©«Ÿ̈«§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ
íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð Làø ànèå§¦¥−´Ÿ¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬

:epçlâé éréáMäéíéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe ©§¦¦−§©§¤«©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½
ìäà çút-ìà ïäkä-ìà äðBé éða éðL Bà¬§¥−§¥´®̈¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤

:ãrBîàéãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNrå ¥«§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´
Lc÷å Lôpä-ìr àèç øLàî åéìr øtëå äìòì§Ÿ½̈§¦¤´¨½̈¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬

:àeää íBia BLàø-úàáééîé-úà ýåýéì øéfäå ¤Ÿ−©¬©«§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´

íéîiäå íLàì BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−§¨¨®§©¨¦³
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøäâéúøBz úàæå ¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«§¬Ÿ©−

çút-ìà Búà àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´Ÿ½¤¤−©
:ãrBî ìäàãéNák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå ¬Ÿ¤¥«§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á

-úa úçà äNáëå äìòì ãçà íéîú BúðL-ïa¤§¨¸¨¦³¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©
íéîz ãçà-ìéàå úàhçì äîéîz dúðL§¨¨²§¦−̈§©®̈§©«¦¤¨¬¨¦−

ì:íéîìLåèïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå ¦§¨¦«§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

æèBúàhç-úà äNrå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
:Búìr-úàåæéíéîìL çáæ äNré ìéàä-úàå §¤«Ÿ¨«§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ

Búçðî-úà ïäkä äNrå úBvnä ìñ ìr ýåýéì©«Ÿ̈½©−©´©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−
:Bkñð-úàåçéãrBî ìäà çút øéæpä çlâå §¤¦§«§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−

ïúðå Bøæð Làø ørN-úà ç÷ìå Bøæð Làø-úà¤´Ÿ¦§®§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ
:íéîìMä çáæ úçz-øLà Làä-ìrèéç÷ìå ©¨¥½£¤©−©¤¬©©§¨¦«§¨©̧

ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa røfä-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³
étk-ìr ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤®̈§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpäëéðäåíúBà ó ©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«§¥¦Á¨̧
ìr ïäkì àeä Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz | ïäkä©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤Æ©Ÿ¥½©µ

îeøzä ÷BL ìrå äôeðzä äæçäzLé øçàå ä £¥´©§½̈§©−´©§®̈§©©²¦§¤¬
:ïéé øéæpäàëBðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàæ ©¨¦−¨«¦Ÿ́©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³

Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìr ýåýéì©«Ÿ̈Æ©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ
:Bøæð úøBz ìr äNré ïk øcé øLàôáëøaãéå £¤´¦½Ÿ¥´©«£¤½©−©¬¦§«©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà ýåýéâë-ìàå ïøäà-ìà øac §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤
øBîà ìàøNé éða-úà eëøáú äk øîàì åéðä¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´¦§¨¥®¨−

:íäìñãë:EøîLéå ýåýé Eëøáéñäëøàé ¨¤«§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«¨¥̧
éìà åéðt | ýåýé:jpçéå Eñåëåéðt | ýåýé àOé §Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ

éìà:íBìL Eì íNéå EñæëéîL-úà eîNå ¥¤½§¨¥¬§−¨«§¨¬¤§¦−
:íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìrñ ©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz `yp t"y zgiy)

¯ÈÊ ¯„ ¯cÏ ‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡(ב (ו, ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ

ÔÈi‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ÈfÈ ,dÏe˜Ï˜a ‰ËBÒ ‰‡B¯‰(רש"י) »∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ««ƒ

ׁשרֹואה  מי ראי: הּוא ׁש'הּזּולת' אֹומר, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ּכי  זה, ּדפי מעין יׁש עצמֹו ּבֹו ׁשּגם סימן רע, ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבזּולתֹו

ׁשראה  אדם ּכאן: ואף ּבחברֹו. אֹותֹו רֹואה היה לא ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחרת
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זה, לחטא מסּים קׁשר לֹו ׁשּיׁש לדעת חּיב ּבקלקּולּה, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻסֹוטה

עצמֹו. את ּולהגּדיר לתּקן עליו ולכן ּבדּקּות, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלפחֹות

éùéîçæà-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤
åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈
Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬

:íúàáúéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´
-ìr íéãîrä íä úhnä éàéNð íä íúáà£Ÿ¨®¥µ§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©

:íéã÷täâ-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå ©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«
éðL-ìr äìâr ø÷a øNr éðLe áö úìâr¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬
éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬

:ïkLnäã:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåäç÷ ©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãár éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

åíúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìàæúraøà úàå úBìârä ézL | úà ¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©

:íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aäç| úàå ©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´
ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøàéøøî éðáì ïúð ©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´§¨¦®

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
èíäìr Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½

:eàOé óúkaéúkðç úà íéàNpä eáéø÷iå ©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²

:çaænä éðôì íðaø÷-úààé-ìà ýåýé øîàiå ¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ

:çaænä úkðçì íðaø÷-úàñáéáéø÷nä éäéå ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²
áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈

:äãeäé ähîìâéúçà óñk-úør÷ Bðaø÷å §©¥¬§¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLøæî dì÷Lî äàîe íéLíéráL óñk ãçà ÷ §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬

ì÷Lúìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìaãéáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈

:úøè÷ äàìîåèãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákæèãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈

:úàhçìæéíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈

:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîçôçéíBia £¦®̈¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«©Æ
:øëùOé àéNð øreö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«

èéìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

ïîMá:äçðîìëäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àëãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaáë:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
âëäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
eö-ïa ìàðúð ïaø÷:ørôãëéLéìMä íBia ¨§©¬§©§¥−¤¨«©Æ©§¦¦½

:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðäëBðaø÷ ¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º
ìL úçà óñk-úør÷dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼

Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

åë:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ókæëøt ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìçë:úàhçì ãçà íéfr-øérNèëçáæìe §Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:ïìç-ïa áàéìàôìéðáì àéNð éréáøä íBia ¡¦−̈¤¥«Ÿ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøàìBðaø÷-úør÷ §¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©

úçà óñkìLãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîáìúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNrâìø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàãì-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfräìø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´

íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−¤

:øeàéãLôåìïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia §¥«©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®
Léøeö-ïa ìàéîìL:écæìóñk-úør÷ Bðaø÷ §ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤

ìL úçàóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
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íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñçìäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬

:úøè÷ äàìî áäæèììéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà:äìòìîíéfr-øérN ¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬

:úàhçì ãçààîíéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼
äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈

:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïaø÷ äæ äMîçô £¦®̈¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr bi zegiy ihewl)

e‡OÈ Û˙ka ,Ì‰ÈÏÚ L„w‰ ˙„·Ú(ט (ז, ¬…««…∆¬≈∆«»≈ƒ»
הפצת  ׁשל הּקדֹוׁשה העבֹודה עליו ׁשהּטלה יהּודי ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻיׁש

ׁשל  לּבם וקרּוב והּמנֹורה) (הארֹון ׁשּבּתֹורה והּנסּתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנגלה

ּבמקֹום  זֹו ׁשליחּות למּלא ועליו ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

אף  וזאת, מּמקֹומֹו. לזּוז ולא לׁשם הביאתּו העליֹונה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהּכּונה

ּבהמֹות e‡OÈׁש"ּבּכתף על הּכלים נֹוׂשאים היּו ׁשּלא היינּו ," ֵֶַָƒ»ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּזה  מה ּולהבין לׂשאת יכֹולה אינּה הּבהמית הּנפׁש - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועגלֹות

ּזה. מה ְֶַַועל

éùùáîóñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈
:ìàeòc-ïaâîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáãîäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷äî-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàåîãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæîíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîçôçîíBia £¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«©Æ

-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éréáMä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤
:ãeäénrèîðaø÷ìL úçà óñk-úør÷ BíéL ©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáðäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àð-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàáðãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìâðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîçô £¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«
ãðìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−

:øeöäãt-ïaäðúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤

íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñåðäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬

áäæ:úøè÷ äàìîæðãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákçðãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈

:úàhçìèðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®

:øeöäãt-ïa ìàéìîb ïaø÷ äæôñíBia ¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«©Æ
:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éréLzä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

àñìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìñá:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
âñ-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤

:äìòì BúðLãñ:úàhçì ãçà íéfr-øérN §¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
äñäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ôåñàéNð éøéNrä íBia ¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«©Æ¨«£¦¦½¨¦−

:écLénr-ïa øæréçà ïã éðáìæñ-úør÷ Bðaø÷ ¦§¥´¨®£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©
ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ

| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçñúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²

:úøè÷ äàìî áäæ äøNrèñø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàò-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«

:úàhçì ãçà íéfràòø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
-ïa øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤¤

:écLénrôáòéðáì àéNð íBé øNr ézLr íBéa ©¦«©¨«§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´
:ïøër-ïa ìàérât øLàâòóñk-úør÷ Bðaø÷ ¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©¤´¤

ìL úçàóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
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íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñãòúçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²

:úøè÷ äàìî áäæ äøNräòø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«

åò:úàhçì ãçà íéfr-øérNæòíéîìMä çáæìe §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷ä¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈
ìàérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøër-ïaôçòàéNð íBé øNr íéðL íBéa ¤¨§¨«§Æ§¥´¨¨´½¨¦−
:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éðáìèò-úør÷ Bðaø÷ ¦§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¨§¨º©«£©

ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîôúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNràôø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
áô:úàhçì ãçà íéfr-øérNâôçáæìe §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́

íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬

:ïðér-ïa òøéçàô £¦©−¤¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'nr fl zegiy ihewl)

¯L‡ È·Ï ‡ÈN ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa(עב (ז, ¿«¿≈»»»ƒƒ¿≈»≈
עׂשרה  עׁשּתי . . ׁשּנאמר ּגֹורע, הּמֹוסיף ּכל אמרּו: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָרז"ל

י"ב)יריעֹות להו הוי מהכא, עיי"ן הּמֹוסיף (דל "ּכל ׁשל הּׁשרׁש . ְִִֶֶַַָֹ

ונׁשּברּו אֹורֹות, רּבּוי ּבֹו ׁשהיה הּתהּו, ּבעֹולם הּוא ְְְְִִֵֶַַָָָֹּגֹורע"

'ּתהּו' והּנה עׂשו). אלּופי י"א הּוא (ׁשּמהן ּבחינֹות י"א ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹונפלּו

את  לברא ּבמחׁשבה עלה "ּבתחּלה ּבסֹוד ּגבּורֹות, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹהּוא

ּכי  אּלּו, ּגבּורֹות ממּתיק ּדוקא ואׁשר הּדין", ּבמּדת ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהעֹולם

ותענּוג), אׁשר מּלׁשֹון ("אׁשר" ּדאתי עלמא ּבינה, ּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהּוא

ּבינה. - ּבׁשרׁשן נמּתקין ְְְְְִִִַָָָָוהּגבּורֹות

éòéáùãôBúà çLnä íBéa çaænä úkðç | úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½
äøNr íézL óñk úør÷ ìàøNé éàéNð úàî¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À
íézL áäæ úBtk øNr íéðL óñë-é÷øæî¦§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬

:äøNräôìLóñk úçàä äørwä äàîe íéL ¤§¥«§¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤
íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä íéráLå§¦§¦−©¦§¨´¨«¤®̈µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦

:Lãwä ì÷La úBàî-òaøàååôáäæ úBtk §©§©¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³
ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî äøNr-íézL§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−

:äàîe íéøNr úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬¥¨«
æôíìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³

øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
:úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨®̈§¦«¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

çôäraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»
íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−

:Búà çLnäèôãrBî ìäà-ìà äLî àááe ¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»
ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³
éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä©§ª¦®©§©¥−¥¨«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

ã ycew zegiyn zecewp ã(47 'nr g jxk zegiy ihewl)

ÏeÒt Ì‰a Ú¯‡ ‡ÏÂ(פד ז, (רש"י ¿…≈«»∆¿
ׁשל  קרּבנֹותיהם יחד נכללים ׁשּבֹו ּבּפסּוק נרמזה זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻעבּדה

:ּכ קרּבן, ּבמקֹום ׁשהיא ּבּתפּלה, ואף הּנׂשיאים. ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּכל

יׂשראל  אהבת ׁשל מצותֿעׂשה עליו לקּבל צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּמתּפּלל

עם  עצמֹו את לאחד עליו הּתפּלה ּבעת וגם הּתפּלה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלפני

ואז  רּבים. ּבלׁשֹון נאמרת הּיחיד ּתפּלת ּגם ׁשהרי ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּכלל,

הּקּב"ה  "אין ּכמאמר ּבתפּלתֹו, 'ּפסּול' יהא ׁשּלא לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֻמבטח

רּבים". ׁשל ּבתפּלתן ְִִִֵֶַָָמֹואס

øéèôîæôä-ìkíìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷a ¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
:úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨®̈§¦«¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

çôäraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»
íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬
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éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−
:Búà çLnäèôãrBî ìäà-ìà äLî àááe ¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»

ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³

éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´
:åéìà øaãéå íéáøkä©§ª¦®©§©¥−¥¨«

.ïîéñ ñ"åîò ,íé÷åñô å"ò÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
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המפרשים  דברי הראשונה 1ממשמעות שהפיסקה יוצא

אין  בהם אשר לגוף השייכים בדיבורים עוסקת המשנה של
תורה, לדברי מכוונת השניה הפיסקה ואילו משתיקה, טוב
המדרש  "לא בזאת גם אבל טוב, הוא הדיבור שם שאמנם

המעשה". אלא עיקר

הגמרא  דברי את לזה בהתאם הפסוק 2והביאו :3על
בעולם  אדם של אומנותו "מה - תדברון" צדק אלם "האמנם
תלמוד  תורה? לדברי אף יכול כאילם; עצמו ישים הזה?

תדברון". צדק לומר,

להבין: וצריך

וההמנעות  השתיקה כי נראה ומהגמרא מהמשנה א.
או  טוב") ("לגוף טובה הנהגה אלא אינה בטלים, מדברים
הרי  כפשוטו, בטלים דברים ולכאורה, אדם". של "אומנותו

בטלים"! בדברים ולא בם "ודברת - גמור איסור זה

קאֿסלקאֿדעתך  האמנם - תורה" לדברי אף "יכול ב.
תורה?! דברי מלהרבות להימנע שיש

את  להגדיר אפשר איך - אדם" של אומנותו "מה ג.
עצמו  ("ישים מרע" "סור של בכיוון בעולם האדם תפקיד
ואילו  טוב" ב"עשה היא התכלית כי שברור בשעה כאלם")
טוב"?! ל"עשה והכנה הקדמה בגדר רק הוא מרע" ה"סור

אדם של "אומנותו הלשון דיוק מהו הזה ד. "?בעולם

החסידות: דרך על זאת כל לבאר ויש

בחינת  ומחשבה. דיבור הם ברוחניות, ושתיקה דיבור
"ב  שכתוב מה הוא נעשו"דבר דיבור שמים "בעשרה 4ה' ,

העולם"מאמרות  היא,5נברא לדיבור העולם בריאת ושייכות .
לזולתו  לגלות אפשר שעלֿידו הוא הדיבור של יחודיותו כי
 ֿ מה לזולת. גלויים שאינם במחשבה הצפונים הענינים את
אצל  הוא והנמשל לזולתו, ולא לעצמו היא מחשבה שאיןֿכן

כנפרד  שנראה עולם של מציאות שתהיה שכדי הקב"ה:
בחינת  עלֿידי בריאה שתהיה צריך מאלוקות, [=זולת]

העולם". נברא (דוקא) מאמרות "בעשרה - הדיבור

ב  עלו "ישראל מאוחדים מחשבה אולם שהם דהיינו ,"
ממש" ממעל אלוקה "חלק - "זולת";6בקב"ה בבחינת ואינם ,

בחינת  את בעולם לגלות ישראל, נשמות של תפקידן וזהו
[שלא  אלוקות עם העולם את גם לאחד דהיינו המחשבה,
ישים  הזה? בעולם אדם של אומנותו "מה זהו כ"זולת"]. יהיה
את  לגלות הוא יהודי של שתפקידו היינו כאלם!", עצמו

כאן אילם) - מדיבור (ההיפך "מחשבה" .בעולם בחינת

גם  ישנן - ודיבור מחשבה - אלה בחינות שתי והנה
ברוחניות, שהיא כפי התורה היא שבתורה מחשבה בתורה,
שהתורה  מה הוא שבתורה, דיבור התורה; פנימיות דהיינו
שמגלה  עלֿדרך שהוא הגשמי הזה עולם בעניני מדברת

במחשבתו. שנמצא מה לזולתו

דהיינו  תורה", בדברי אף "יכול הגמרא, אומרת כך על
להתעלות  צריך העולם שבעניני שכשם לומר סברא שהיתה
רק  אדם יעסוק בתורה גם עלֿדרךֿזה הדיבור, מבחינת
יש  תדברון"! "צדק - התשובה כך על התורה; בפנימיות
התורה  נתינת שתכלית מכיון דתורה", ב"גליא להתעסק

הגשמי. הזה עולם את לזכך היא למטה

טוב  לגוף מצאתי "לא המשנה את לפרש יש עלֿדרךֿזה
אדם  של (אומנותו לגוף ביותר הטוב שהביטול - משתיקה"
(עלֿדרך  לאלוקות במציאות בטל שיהיה הוא הזה) בעולם
בנוגע  כאמור, ואולם, בקב"ה). הנשמה של התאחדותה
היא  והכוונה המעשה", אלא עיקר המדרש "לא תורה, לדברי
ובמעשה), (בדיבור למטה שירדה כפי התורה את ללמוד שיש

העולם  את לזכך .7כדי

(1186 עמ' ד, כרך שיחות, (לקוטי

כאן.1) שמואל מדרש א.2)ראה פט, ב.3)חולין נח, ו.4)תהלים לג, א.5)תהלים משנה ה פרק ב.6)להלן לא, איוב
"ממש". מוסיף ב, פרק חז"ל7)ובתניא וכמאמר התורה, פנימיות בלימוד גם להתעסק צריך אלא שבתורה", ב"גליא להסתפק אין אמנם,

א). ו, ויקרא תורה (לקוטי התורה לפנימיות שהכוונה חומטין", של "קב בחטים לערב שיש א) לא, (שבת
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ycew zegiyn zecewp
המפרשים  דברי הראשונה 1ממשמעות שהפיסקה יוצא

אין  בהם אשר לגוף השייכים בדיבורים עוסקת המשנה של
תורה, לדברי מכוונת השניה הפיסקה ואילו משתיקה, טוב
המדרש  "לא בזאת גם אבל טוב, הוא הדיבור שם שאמנם

המעשה". אלא עיקר

הגמרא  דברי את לזה בהתאם הפסוק 2והביאו :3על
בעולם  אדם של אומנותו "מה - תדברון" צדק אלם "האמנם
תלמוד  תורה? לדברי אף יכול כאילם; עצמו ישים הזה?

תדברון". צדק לומר,

להבין: וצריך

וההמנעות  השתיקה כי נראה ומהגמרא מהמשנה א.
או  טוב") ("לגוף טובה הנהגה אלא אינה בטלים, מדברים
הרי  כפשוטו, בטלים דברים ולכאורה, אדם". של "אומנותו

בטלים"! בדברים ולא בם "ודברת - גמור איסור זה

קאֿסלקאֿדעתך  האמנם - תורה" לדברי אף "יכול ב.
תורה?! דברי מלהרבות להימנע שיש

את  להגדיר אפשר איך - אדם" של אומנותו "מה ג.
עצמו  ("ישים מרע" "סור של בכיוון בעולם האדם תפקיד
ואילו  טוב" ב"עשה היא התכלית כי שברור בשעה כאלם")
טוב"?! ל"עשה והכנה הקדמה בגדר רק הוא מרע" ה"סור

אדם של "אומנותו הלשון דיוק מהו הזה ד. "?בעולם

החסידות: דרך על זאת כל לבאר ויש

בחינת  ומחשבה. דיבור הם ברוחניות, ושתיקה דיבור
"ב  שכתוב מה הוא נעשו"דבר דיבור שמים "בעשרה 4ה' ,

העולם"מאמרות  היא,5נברא לדיבור העולם בריאת ושייכות .
לזולתו  לגלות אפשר שעלֿידו הוא הדיבור של יחודיותו כי
 ֿ מה לזולת. גלויים שאינם במחשבה הצפונים הענינים את
אצל  הוא והנמשל לזולתו, ולא לעצמו היא מחשבה שאיןֿכן

כנפרד  שנראה עולם של מציאות שתהיה שכדי הקב"ה:
בחינת  עלֿידי בריאה שתהיה צריך מאלוקות, [=זולת]

העולם". נברא (דוקא) מאמרות "בעשרה - הדיבור

ב  עלו "ישראל מאוחדים מחשבה אולם שהם דהיינו ,"
ממש" ממעל אלוקה "חלק - "זולת";6בקב"ה בבחינת ואינם ,

בחינת  את בעולם לגלות ישראל, נשמות של תפקידן וזהו
[שלא  אלוקות עם העולם את גם לאחד דהיינו המחשבה,
ישים  הזה? בעולם אדם של אומנותו "מה זהו כ"זולת"]. יהיה
את  לגלות הוא יהודי של שתפקידו היינו כאלם!", עצמו

כאן אילם) - מדיבור (ההיפך "מחשבה" .בעולם בחינת

גם  ישנן - ודיבור מחשבה - אלה בחינות שתי והנה
ברוחניות, שהיא כפי התורה היא שבתורה מחשבה בתורה,
שהתורה  מה הוא שבתורה, דיבור התורה; פנימיות דהיינו
שמגלה  עלֿדרך שהוא הגשמי הזה עולם בעניני מדברת

במחשבתו. שנמצא מה לזולתו

דהיינו  תורה", בדברי אף "יכול הגמרא, אומרת כך על
להתעלות  צריך העולם שבעניני שכשם לומר סברא שהיתה
רק  אדם יעסוק בתורה גם עלֿדרךֿזה הדיבור, מבחינת
יש  תדברון"! "צדק - התשובה כך על התורה; בפנימיות
התורה  נתינת שתכלית מכיון דתורה", ב"גליא להתעסק

הגשמי. הזה עולם את לזכך היא למטה

טוב  לגוף מצאתי "לא המשנה את לפרש יש עלֿדרךֿזה
אדם  של (אומנותו לגוף ביותר הטוב שהביטול - משתיקה"
(עלֿדרך  לאלוקות במציאות בטל שיהיה הוא הזה) בעולם
בנוגע  כאמור, ואולם, בקב"ה). הנשמה של התאחדותה
היא  והכוונה המעשה", אלא עיקר המדרש "לא תורה, לדברי
ובמעשה), (בדיבור למטה שירדה כפי התורה את ללמוד שיש

העולם  את לזכך .7כדי

(1186 עמ' ד, כרך שיחות, (לקוטי

כאן.1) שמואל מדרש א.2)ראה פט, ב.3)חולין נח, ו.4)תהלים לג, א.5)תהלים משנה ה פרק ב.6)להלן לא, איוב
"ממש". מוסיף ב, פרק חז"ל7)ובתניא וכמאמר התורה, פנימיות בלימוד גם להתעסק צריך אלא שבתורה", ב"גליא להסתפק אין אמנם,

א). ו, ויקרא תורה (לקוטי התורה לפנימיות שהכוונה חומטין", של "קב בחטים לערב שיש א) לא, (שבת

הנשמות ירדו למטה ונתלבשו בגוף – ארצה, אבל שרשם מגיע השמימה.
ממאמר ליל א' דחג השבועות )לפנות בוקר(, ה'תשכ"ז

כיוון שהמלאכים מסייעים לישראל בעבודתם, מתעלים גם המלאכים על-ידי עבודתם של ישראל.
ממאמר ליל א' דחג השבועות )לפנות בוקר(, ה'תשכ"ז



רפה לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בחו"ל )בהעלותך באה"ק( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
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05:3705:3608:2508:2509:0609:0610:1810:1913:1513:1619:4219:4520:1220:1519:2520:27באר שבע )ק(

05:3205:3108:2108:2109:0309:0410:1610:1713:1413:1519:4919:5120:1620:1919:1820:31חיפה )ק(
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05:3505:3408:2408:2409:0509:0510:1810:1813:1513:1619:4419:4720:1420:1719:2520:29תל אביב )ק(
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05:0605:0407:5507:5208:5908:5810:1910:1913:3513:3620:4620:5021:2721:3120:3121:49אוקראינה, אודסה )ק(

04:3104:2907:1707:1408:2708:2709:4909:4913:0713:0820:2420:2821:0721:1220:0921:31אוקראינה, דונייצק )ק(

04:4004:3807:2507:2208:3708:3709:5909:5913:1813:2020:3720:4121:2121:2620:2221:45אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

04:5804:5507:3407:2708:5908:5810:2210:2213:4413:4621:1121:1521:5822:0320:5722:25אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

04:4904:4707:2407:1608:5108:5010:1410:1413:3713:3821:0421:0921:5221:5720:5022:19אוקראינה, קייב )ק(

05:3305:3308:1908:1908:5508:5610:0510:0612:5512:5619:0919:1119:3619:3818:5119:49איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

05:3605:3408:2608:2409:2709:2710:4710:4714:0114:0221:1021:1421:4821:5220:5322:09איטליה, מילאנו )ק(
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05:4005:3908:3208:3109:2109:2110:3710:3713:4213:4320:3020:3321:0421:0820:1521:22ארה״ב, בולטימור )ק(

05:2505:2408:1708:1609:0809:0810:2510:2513:3213:3320:2320:2720:5921:0220:0821:17ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:2605:2508:1708:1709:0809:0810:2510:2613:3213:3420:2420:2720:5921:0320:0921:18ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

05:5605:5508:4808:4709:4209:4110:5911:0014:0914:1021:0521:0921:4221:4620:5022:01ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2006:2009:0909:0909:4809:4911:0011:0113:5513:5620:2120:2320:4920:5120:0421:03ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4105:4108:3108:3109:1409:1410:2710:2813:2613:2820:0020:0320:3120:3419:4520:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:2906:2909:1509:1509:5209:5311:0311:0313:5413:5520:1020:1320:3820:4019:5420:51ארה״ב, מיאמי )ק(

05:1905:1808:1108:1009:0309:0310:2010:2013:2813:2920:2120:2520:5721:0120:0621:16ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:5005:4908:4208:4109:3209:3210:4910:5013:5613:5720:4720:5021:2221:2620:3221:40ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:1605:1508:0808:0709:0109:0110:1810:1913:2713:2820:2220:2620:5821:0220:0721:17ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5606:5709:0909:1109:4109:4310:3910:4113:0113:0218:0718:0718:3118:3217:4918:42בוליביה, לה-פס )ח(

05:3005:2707:5407:4209:3309:3310:5710:5714:2214:2321:5321:5722:4222:4721:3923:10בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:3205:2908:0207:4909:3409:3410:5810:5814:2214:2321:5121:5622:3922:4521:3723:07בלגיה, בריסל )ק(

06:4306:4508:4908:5009:2209:2410:1810:1912:3512:3617:3217:3217:5317:5417:0918:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3006:3208:3608:3809:0909:1110:0510:0712:2312:2417:1717:1717:4317:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:4604:4306:5907:0008:5108:5010:1510:1513:4013:4121:1421:1922:0222:0821:0122:31בריטניה, לונדון )ק(

04:4404:4007:0707:0908:5408:5310:2010:1913:4913:5121:3221:3722:2722:3321:2123:00בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:4704:4407:0507:0608:5408:5310:1910:1913:4713:4821:2521:3122:1622:2221:1022:47גרמניה, ברלין )ק(

05:1805:1607:5607:4909:1909:1810:4210:4214:0414:0621:3021:3522:1722:2221:1622:44גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:4906:5108:5108:5309:2509:2710:2010:2212:3612:3717:2917:2917:4917:4917:0418:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0006:0008:4208:4309:1709:1710:2510:2613:1013:1119:1419:1619:4019:4218:5819:52הודו, מומבאי )ח(

05:5705:5708:3908:4009:1309:1410:2110:2213:0613:0719:0919:1119:3519:3718:5319:47הודו, פונה )ח(

04:4804:4607:3507:3308:4308:4310:0410:0413:2213:2320:3620:4121:1921:2420:2221:42הונגריה, בודפשט )ק(

04:2904:2807:2007:2008:1208:1209:2909:2912:3612:3819:2919:3220:0420:0819:1420:23טורקיה, איסטנבול )ח(

06:0306:0208:5408:5409:4109:4110:5710:5714:0014:0220:4420:4821:1821:2120:2921:35יוון, אתונה )ק(
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ycew zegiyn zecewp
המפרשים  דברי הראשונה 1ממשמעות שהפיסקה יוצא

אין  בהם אשר לגוף השייכים בדיבורים עוסקת המשנה של
תורה, לדברי מכוונת השניה הפיסקה ואילו משתיקה, טוב
המדרש  "לא בזאת גם אבל טוב, הוא הדיבור שם שאמנם

המעשה". אלא עיקר

הגמרא  דברי את לזה בהתאם הפסוק 2והביאו :3על
בעולם  אדם של אומנותו "מה - תדברון" צדק אלם "האמנם
תלמוד  תורה? לדברי אף יכול כאילם; עצמו ישים הזה?

תדברון". צדק לומר,

להבין: וצריך

וההמנעות  השתיקה כי נראה ומהגמרא מהמשנה א.
או  טוב") ("לגוף טובה הנהגה אלא אינה בטלים, מדברים
הרי  כפשוטו, בטלים דברים ולכאורה, אדם". של "אומנותו

בטלים"! בדברים ולא בם "ודברת - גמור איסור זה

קאֿסלקאֿדעתך  האמנם - תורה" לדברי אף "יכול ב.
תורה?! דברי מלהרבות להימנע שיש

את  להגדיר אפשר איך - אדם" של אומנותו "מה ג.
עצמו  ("ישים מרע" "סור של בכיוון בעולם האדם תפקיד
ואילו  טוב" ב"עשה היא התכלית כי שברור בשעה כאלם")
טוב"?! ל"עשה והכנה הקדמה בגדר רק הוא מרע" ה"סור

אדם של "אומנותו הלשון דיוק מהו הזה ד. "?בעולם

החסידות: דרך על זאת כל לבאר ויש

בחינת  ומחשבה. דיבור הם ברוחניות, ושתיקה דיבור
"ב  שכתוב מה הוא נעשו"דבר דיבור שמים "בעשרה 4ה' ,

העולם"מאמרות  היא,5נברא לדיבור העולם בריאת ושייכות .
לזולתו  לגלות אפשר שעלֿידו הוא הדיבור של יחודיותו כי
 ֿ מה לזולת. גלויים שאינם במחשבה הצפונים הענינים את
אצל  הוא והנמשל לזולתו, ולא לעצמו היא מחשבה שאיןֿכן

כנפרד  שנראה עולם של מציאות שתהיה שכדי הקב"ה:
בחינת  עלֿידי בריאה שתהיה צריך מאלוקות, [=זולת]

העולם". נברא (דוקא) מאמרות "בעשרה - הדיבור

ב  עלו "ישראל מאוחדים מחשבה אולם שהם דהיינו ,"
ממש" ממעל אלוקה "חלק - "זולת";6בקב"ה בבחינת ואינם ,

בחינת  את בעולם לגלות ישראל, נשמות של תפקידן וזהו
[שלא  אלוקות עם העולם את גם לאחד דהיינו המחשבה,
ישים  הזה? בעולם אדם של אומנותו "מה זהו כ"זולת"]. יהיה
את  לגלות הוא יהודי של שתפקידו היינו כאלם!", עצמו

כאן אילם) - מדיבור (ההיפך "מחשבה" .בעולם בחינת

גם  ישנן - ודיבור מחשבה - אלה בחינות שתי והנה
ברוחניות, שהיא כפי התורה היא שבתורה מחשבה בתורה,
שהתורה  מה הוא שבתורה, דיבור התורה; פנימיות דהיינו
שמגלה  עלֿדרך שהוא הגשמי הזה עולם בעניני מדברת

במחשבתו. שנמצא מה לזולתו

דהיינו  תורה", בדברי אף "יכול הגמרא, אומרת כך על
להתעלות  צריך העולם שבעניני שכשם לומר סברא שהיתה
רק  אדם יעסוק בתורה גם עלֿדרךֿזה הדיבור, מבחינת
יש  תדברון"! "צדק - התשובה כך על התורה; בפנימיות
התורה  נתינת שתכלית מכיון דתורה", ב"גליא להתעסק

הגשמי. הזה עולם את לזכך היא למטה

טוב  לגוף מצאתי "לא המשנה את לפרש יש עלֿדרךֿזה
אדם  של (אומנותו לגוף ביותר הטוב שהביטול - משתיקה"
(עלֿדרך  לאלוקות במציאות בטל שיהיה הוא הזה) בעולם
בנוגע  כאמור, ואולם, בקב"ה). הנשמה של התאחדותה
היא  והכוונה המעשה", אלא עיקר המדרש "לא תורה, לדברי
ובמעשה), (בדיבור למטה שירדה כפי התורה את ללמוד שיש

העולם  את לזכך .7כדי

(1186 עמ' ד, כרך שיחות, (לקוטי

כאן.1) שמואל מדרש א.2)ראה פט, ב.3)חולין נח, ו.4)תהלים לג, א.5)תהלים משנה ה פרק ב.6)להלן לא, איוב
"ממש". מוסיף ב, פרק חז"ל7)ובתניא וכמאמר התורה, פנימיות בלימוד גם להתעסק צריך אלא שבתורה", ב"גליא להסתפק אין אמנם,

א). ו, ויקרא תורה (לקוטי התורה לפנימיות שהכוונה חומטין", של "קב בחטים לערב שיש א) לא, (שבת
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לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

חג  כאשר הבדלה. לאחרי עד או שם חג ערב של הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת
שלאחריו. היום עבור גם - שבת ערב

ycew zay axr

שבת  במוצאי הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר השבת כניסת לפני – להדליק יש
החג. בליל קודש

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

zereayd bg

מאש  העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר שבת, במוצאי בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השבת. כניסת לפני הדלוקה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zereayd bg ly ipy mei l"ega

מברכים: כן ואחרי - השבת כניסת מלפני הדלוקה מאש העברה ידי על - הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
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מברכים: כן ואחרי - השבת כניסת מלפני הדלוקה מאש העברה ידי על - הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zereayd bge ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

חג  כאשר הבדלה. לאחרי עד או שם חג ערב של הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת
שלאחריו. היום עבור גם - שבת ערב

ycew zay axr

שבת  במוצאי הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר השבת כניסת לפני – להדליק יש
החג. בליל קודש

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

zereayd bg

מאש  העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר שבת, במוצאי בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השבת. כניסת לפני הדלוקה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zereayd bg ly ipy mei l"ega

מברכים: כן ואחרי - השבת כניסת מלפני הדלוקה מאש העברה ידי על - הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

סדר מצות הדלקת נרות לחג השבועות ושבת קודש
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המשך ביאור למס' יבמות ליום ראשון עמ' ב

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.
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רפז
zereayd bge ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

חג  כאשר הבדלה. לאחרי עד או שם חג ערב של הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת
שלאחריו. היום עבור גם - שבת ערב

ycew zay axr

שבת  במוצאי הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר השבת כניסת לפני – להדליק יש
החג. בליל קודש

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

zereayd bg

מאש  העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר שבת, במוצאי בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השבת. כניסת לפני הדלוקה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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zereayd bg ly ipy mei l"ega

מברכים: כן ואחרי - השבת כניסת מלפני הדלוקה מאש העברה ידי על - הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé
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לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

חג  כאשר הבדלה. לאחרי עד או שם חג ערב של הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת
שלאחריו. היום עבור גם - שבת ערב

ycew zay axr

שבת  במוצאי הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר השבת כניסת לפני – להדליק יש
החג. בליל קודש

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤
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מאש  העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר שבת, במוצאי בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השבת. כניסת לפני הדלוקה
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מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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סדר מצות הדלקת נרות לחג השבועות ושבת קודש



תפלת הדרךרפח

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב

�
לעילוי נשמת הרה"ח ר' טובי' ב"ר יעקב ע"ה
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   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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