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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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.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
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:dlitzd mcew xnel oekp
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wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

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

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

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî
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."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תמוז, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...ובמה שכותב שרואה הוא ירידה במצבו הרוחני. הנה בלי שום ספק שדברי רז"ל אמיתים 
הם, וכיון שפסקו ובדבר משנה שמצוה גוררת מצוה, הרי ברור הדבר שעסקנות בחינוך הכשר המקרב 
את לבן של בנ"י לאבינו שבשמים מוכרח שתגרור אחרי' עוד מצות ולא ח"ו לגרוע במצב הרוחני של 
העוסק בזה, ומובן זה ביתר שאת ויתר עז ע"פ המבואר בתורה אור בתחלתו בהענין דצדקה תרומם 
גוי וכלשון רבינו הזקן אשר נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, שהוא ממש אלף פעמים כדמוכח 
פרשיות  לג'  בלקו"ת  ונתבאר  להוראה  יוצא  ואחד  כו'  מאה  למקרא  נכנסים  דאלף  המדרש  מלשון 
בתחלתו, אלא שמלשון זה גופא שמוחו ולבו נעשים זכים מובן שעכ"פ קביעות ללימוד התורה צריכה 
האלף  שחלק  ובטחוני  שעות,  לאלף  צריך  הי'  שבלא"ה  מה  אחת  שעה  במשך  מצליחים  ואז  להיות, 
מזמנו שהי' קובע לתורה קודם התעסקותו בחינוך הכשר יוכל לקבוע גם עתה ועוד יותר מזה, ואין לך 

דבר העומד בפני הרצון...

נהניתי במאד מ"ש שזוגתו עומדת עם תלמידי' מלפנים בקישור ובודאי יביא זה תועלת בשביל 
התלמידות בכמה מובנים, וע"פ מרז"ל יותר ממה שהבע"ב עושה עם העני העני עושה עם הבע"ב, הנה 

בודאי יביא זה ג"כ תועלת בשביל זוגתו תחי' וכל ביתה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניניהם הפרטים שלו ושל כל ב"ב ומשפחתו שיחיו.
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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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 עזר  ..........................  אפרק אבות  ביאורים לפרקי  )מ
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`"iyz'd ,fenz b"i .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
z˙ סלה קׁשט מּפני להתנֹוסס ּנס 1ּליראי, »«»ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹ

אדמֹו"ר  חמי מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ְְְִִִֵַַָּומביא

זה  ונדּפס רּוסיא למדינת (ׁשּׁשלח ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּבהּמאמר

נּסא 2עּתה) לדחלי יהבּתא הּתרּגּום, ּפירּוׁש ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ

העבֹודה  על ׁשּקאי ּומבאר, כּו', ּביּה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָלאתנּסאה

(ׁשּניּתנת  ּדוקא נסיֹונֹות ּבעניני נפׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּדמסירת

ׁשל  ענין ּבהם לפעֹול ּכדי יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָלבני

האחרֹון 3הגּבהה  זה ּגלּות חלּוק ּובזה ,( ְֲֶֶַַָָָָָָ

והסּתרים  העלמֹות ריּבּוי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָמהּקֹודמים,

עצמֹו זה הּנה ּובאמת נסיֹונֹות. וריּבּוי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַּביֹותר

לכל  מלמעלה ׁשּניּתן והעֹוז הּכח על הֹוראה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹהּוא

יתרֹון  וזהּו ּבּנּסיֹון, לעמֹוד ׁשּיּוכל ואחד ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָאחד

מצרים  ּגלּות על אחרֹון ּבּגלּות ׁשּניּתן עֹוז ְֲִִִֶַַַַַַַָָֹהּכח

הּגלּיֹות  לכל ׁשֹורׁש מצרים 4(ׁשהיתה ּדבגלּות ,( ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻ

קׁשה 5ּכתיב  ּומעבֹודה רּוח מּקצר ּגֹו' ׁשמעּו ולא ְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹ

אֹותם  ּבלּבלה רק ּדנסיֹונֹות ׁשהעבֹודה ְְְְְֲִִֶַַָָָָ(היינּו

והעֹוז  הּכח ניּתן זה, ּבגלּות ּכן ּׁשאין מה ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹכּו'),

ּבלבד. נסיֹונֹות רק הם ּכי האמת את ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָלהּכיר

לבאר  האלקי 6ּוממׁשי ׁשהּניצֹוץ הּוא ׁשהּנּסיֹון , ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּביֹותר  ונעלם מּוסּתר הּנּסיֹון 7הּוא ענין ּדהּנה, , ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָ

הּמתּבררים, ּגׁשמּיים ּדברים ׁשאר ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָאינֹו

ידי  ׁשעל ּבהם ההתעּסקּות ידי על הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהּבירּור 
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ו.1) ס, אדמו"ר 2)תהלים מכ"ק והערות מ"מ (בתוספת לאור יצא – למדינתינו* תרצ"ג, תמוז די"ב ליראיך נתת ד"ה

תקלב  ע' תרצ"ג סה"מ ואילך, 289 ע' תשי"א בסה"מ לאח"ז ונדפס צג), (קונטרס זו שנה תמוז יבֿיג בקונטרס שליט"א)

3.203)ואילך. ע' תרפ"ט סה"מ קיג). ע' קה. ע' פר"ת (סה"מ פר"ת ליראיך נתת ד"ה לקוטי 4)ראה ד. פט"ז, ב"ר ראה

ובכ"מ. .107 ע' תש"ט רעט. ע' תרפ"ד סה"מ תצא. פ' להאריז"ל ט.5)תורה ו, קז).6)וארא (ע' שם פר"ת סה"מ גם ראה

ואילך). נ ע' תמוז סה"מ (תו"מ ד סעיף תשל"ו ליראיך נתת ד"ה ואילך. 94 ע' תש"ח ואילך. כב ע' ה'ש"ת .206 ע' תרפ"ט

ואילך).7) ב (קפה, בסופו להצ"צ בסהמ"צ וביאורו הנ"ל ד"ה ואילך). ב (יט, וביאורו אחרי ד"ה ראה פ' לקו"ת ראה

הקודמת. שבהערה מקומות

נסיונות, נפש, מסירת בענין שהוא המאמר, לתוכן נוספת הטעמה וזהו תמוז. יב◌ֿיג בימי אותו ללמוד לרוסיא היינו למדינתנו, ששלחו פירושו (*

הנ"ל). בקונטרס שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת וכו' בירורם אופן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תהילים: בספר נאמר
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בו, להתנסות נס הרבי Óe·‡¯ממך ¿»≈

במאמר, היא È‡wLהריי"צ שהכוונה ∆»≈
LÙ ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ ÏÚ«»¬»ƒ¿ƒ«∆∆
˙zÈpL) ‡˜Âc ˙BBÈÒ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»∆ƒ∆∆
מתוך  בניסיונות עמידה של זו עבודה

נפש È„kמסירות Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
Ì‰a ÏBÚÙÏ ישראל ÔÈÚבבני ƒ¿»∆ƒ¿»
‰‰a‚‰ ÏL3 בניסיון העמידה כי ∆«¿»»

בניסיון, שעמד מי את ומנשאת מגביהה

"נס  כאן, ציון" ה"מצודת כפירוש

ענין  והוא וכלונס נס מלשון - להתנוסס

הגבוה" כנס והגבהה Ê·e‰הרמה ,(»∆
˜eÏÁ ושונה Ê‰נבדל ˙eÏb »»∆

ÌÈÓ„Bw‰Ó ÔB¯Á‡‰ מהגלויות »«¬≈«¿ƒ
זו, לגלות ¯ÈeaÈשקדמו Ba LiL∆≈ƒ

¯˙BÈa ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ על «¿»¿∆¿≈ƒ¿≈
שבקדושה  BBÈÒ˙דברים ÈeaÈ¯Â¿ƒƒ¿

ביותר  קשה ה' עבודת שבגללם

רבים. בניסיונות עמידה ומחייבת

BÓˆÚ ‰Ê ‰p‰ ˙Ó‡·e עצם ∆¡∆ƒ≈∆«¿
רבים, ניסיונות יש זו שבגלות העובדה

הקודמות, בגלויות מאשר ‰B¯‡‰יותר ‡e‰ הוכחהÊBÚ‰Â Ák‰ ÏÚ »»««…«¿»
‰ÏÚÓÏÓ ÔzÈpL זו בגלות BÓÚÏ„דווקא ÏÎeiL „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ∆ƒ«ƒ¿«¿»¿»∆»¿∆»∆««¬

ÔB¯Á‡ ˙eÏba ÔzÈpL ÊBÚ Ák‰ ÔB¯˙È e‰ÊÂ ,ÔBÈqpa אפילוÏÚ «ƒ»¿∆ƒ¿«…«∆ƒ««»«¬«
˙BiÏb‰ ÏÎÏ L¯BL ‰˙È‰L) ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb4˙eÏ‚·c ,( »ƒ¿«ƒ∆»¿»∆¿»«»Àƒ¿»

·È˙k ÌÈ¯ˆÓ5eÚÓL ‡ÏÂ בני ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…»¿
משה Bb'ישראל  ידי על ה' לדברי

ממצרים  היציאה אודות על רבינו

‰L˜ ‰„B·ÚÓe Áe¯ ¯ˆwÓƒ…∆«≈¬»»»
˙BBÈÒc ‰„B·Ú‰L eÈÈ‰)«¿∆»¬»¿ƒ¿

'eÎ Ì˙B‡ ‰ÏaÏa הביאה ¯˜ ולא «ƒ¿¿»»
והגבהה  הרמה Ôkלהם ÔÈ‡M ‰Ó ,(«∆≈≈

ÊBÚ‰Â Ák‰ ÔzÈ ,‰Ê ˙eÏ‚a¿»∆ƒ««…«¿»
Ì‰ Èk ˙Ó‡‰ ˙‡ ¯Èk‰Ï כל ¿«ƒ∆»¡∆ƒ≈

בעבודת  והקשיים וההסתרים ההעלמות

Ïa·„ה' ˙BBÈÒ ואינם ¯˜ «ƒ¿ƒ¿«
להיפך, אלא רוח נפילת לגרום צריכים

ומתגברים  בניסיונות שעומדים ידי על

והגבהה. הרמה נפעלת עליהם,

CÈLÓÓe הריי"צ Ï6·‡¯הרבי «¿ƒ¿»≈
הנזכר, ‰e‡במאמר ÔBÈqp‰L∆«ƒ»

È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰L דבר בכל הקיים ∆«ƒ»¡…ƒ
אותו ומקיים zÒeÓ¯ומחיה ‡e‰¿»

¯˙BÈa ÌÏÚÂ7, בשאר מאשר יותר ¿∆¿»¿≈
בהם שגם ולא הנבראים נסתר הוא

בגלוי, ‰ÔBÈqpנראה ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««ƒ»
ÌÈ¯·c ¯‡L BÓk BÈ‡≈¿¿»¿»ƒ

,ÌÈ¯¯a˙n‰ ÌÈiÓLb בכל «¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ
אלוקי  ניצוץ יש הגשמיים הדברים

הוא  וה'בירור' אותם שמחיה

והניצוץ  מהרע הטוב את שמפרידים

באלקות  למעלה לשורשו עולה האלוקי

¯e¯Èa‰L בגשמיים הדברים של ∆«≈
Ì‰a ˙e˜qÚ˙‰‰ È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈«ƒ¿«¿»∆

באים הללו כאשר הדברים עם במגע
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  תת ליראיך ס להתוסס  ה"מאמר ד  ) ג

 ה  ........................................... א "יה'תש ,תמוז  י"ג

    צו את בי ישראלה "מאמר ד  )ד

 טז  ..................  א"י ה'תש ,אב-מבה"ח מחם,  פיחסש"פ 
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  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )יא
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  תרומות מסכת  –משיות   )כב
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  ביאורים עם  ותכתוב תמסכ  )כד

 צחק  ..............................................  יז  ףד עד יא ףמד

 רכז  .............................  ת איכהמגילמדרש רבה ל  )כה

  

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כו
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  בין עירות ך הלכולחן ערושו  )כז
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    בתורים אוו לחייך  הרתולקוטי   )כח
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   םיחי תתור  )כט
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  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  ) לג

 ג ר  ..............................................  ''צוהריימ''ר דמוא

  קה"בל תש"ה ה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  )לד

 ור  ..............................................  צ'' יירה מו רדמו''א

 זר  .........................................  יח קפרק  ותכרוזה ספר  ) לה

  ודש  ק ותרגא  ) לו

 סר  ........................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 סגר  .......................  בית הבחירההלכות  –רמב"ם   ) לז

 סהר  ................................  ה בציבוריאחומש לקר  ) לח
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 עזר  ..........................  אפרק אבות  ביאורים לפרקי  )מ
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 עטר  ............  שבת קודשל ת ורקת לדהצות סדר מ  )מב



qqepzdlו qp ji`xil zzp

מת  ּכן זה ּׁשאין מה ּבאלקּות, ונכלל הּניצֹוץ ּברר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבההתעּסקּות  לא הּוא הּבירּור  ׁשאֹופן ְְְִִֵֶֶַַַַָֹּבּנּסיֹון,

עצמֹו, עם האדם התעּסקּות אם ּכי ְְְְִִִִַַַָָָָָּבהּדבר,

ּדבר  ׁשהעמד רק עצמֹו, מּצד ּדבר אינֹו ְְֳִִֵֶַַַַַָָָָָָּדהּנּסיֹון

ׁשל  ההתעּסקּות ּכל הּנה ולזאת ולמנֹוע, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹלהעלים

העצמי  ּכח את לעֹורר עצמֹו, עם הּוא ְְְִִֵֶַַַָָָָֹהאדם

ועיּכּובים  הּמניעֹות ּכל ׁשּמתּבּטלים עד כּו', ְְְְִִִִִֶֶַַַָׁשּבֹו

אדמֹו"ר  חמי מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ּדברי ּכאן ְְְְִִִֵַַַָָ(עד

הענין, ּונקּוּדת נמרץ). ּבקיּצּור הּמאמר ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָּבהתחלת

ּומכּוּפל  ּכפּול חֹוׁש האחרֹון, זה ּבגלּות ְְְֲֶֶֶַַָָָָָׁשּדוקא

וההסּתר, ההעלם סֹוף ׁשּזה ּו ּדמׁשיחא, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּדעקבתא

להתּפעל  ׁשּלא ּכחֹות יׂשראל לבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹניּתנּו

את  ׁשּמעֹוררים זה ידי על והיינּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַמהּנסיֹונֹות,

ּביּטּול  וגם עצמי, ּתֹוקף ׁשּזהּו העצמי, ְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹהּכח

עבֹודת 8עצמי  ׁשּדוקא הּטעם ׁשּזהּו לֹומר, (ויׁש ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּגדֹולה  והעלאה הגּבהה ּפֹועלת ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָהּנסיֹונֹות

והיה  הּנּסיֹון מתּבּטל מּמילא ּובדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּביֹותר),

היה. ְָָֹּכלא

הן e‡È·e¯ב) עבֹודה, ּבכל ּדהּנה, הענין, ≈ְְְֲִִֵֵָָָָ

ּבעבֹודת  והן הּבירּורים ְֲֲִֵֵַַַַַּבעבֹודת

צריכה  ׁשּבֹו הּדבר ענינים. ׁשלׁשה יׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהּנסיֹונֹות,

הּוּטלה  ׁשעליו הּיׂשראלי האיׁש העבֹודה. ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָלהיֹות

הּדבר  עם העבֹודה נעׂשית ׁשּבֹו והאֹופן ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָהעבֹודה.

ּובכל  הּנּסיֹון. מלּוּבׁש ׁשּבֹו הּדבר אֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּמתּברר

העבֹודה  ּבין חיּלּוק יׁש אּלּו ענינים ְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹׁשלׁשת

לעבֹודה  הּבירּורים עבֹודת ּבׁשם ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָׁשּנקראת

הּנסיֹונֹות. עבֹודת ְְֲִִֵֶַַׁשּנקראת

ÔÈÚ‰Â היא 9ּבזה הּבירּורים עבֹודת ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְֲִִִֵֵֶַַָ

ׁשּיׁשנֹו הּניצֹוץ את ׁשּמבררים ְְְְִִֶֶֶֶֶַָֹּבאפן
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קח.8) ע' ריש פר"ת הנ"ל.9)סה"מ ותרפ"ט פר"ת סה"מ ראה – לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וכד') שמים לשם בהם משתמשים או אותם שאוכלים או מצוה קיום (לצורך

‰Ê È„È ÏÚL כראוי הגשמיים הדברים עם מתעסק a˙Ó¯¯שהיהודי ∆«¿≈∆ƒ¿»≈
ıBˆÈp‰ ומקורו לשורשו e˜Ï‡a˙,ועולה ÏÏÎÂ שנכלל אש ניצוץ כמו «ƒ¿ƒ¿»»¡…

גדולה  אש ‰e¯Èa¯באבוקת ÔÙB‡L ,ÔBÈqpa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó של «∆≈≈«ƒ»∆∆«≈
שמהווה  בדבר שנמצא האלוקי הניצוץ

e˜qÚ˙‰‰a˙ניסיון  ‡Ï ‡e‰ של …¿«ƒ¿«¿
כמו c‰a·¯היהודי  ניסיון, שמהווה ¿«»»

מצד  ה' לעבודת ועיכובים מניעות

וכד' העולם אומות מצד או המציאות

על  לא היא הניסיון על שההתגברות

הניסיון  שהם הדברים עם התעסקות ידי

Ì‡ Èk אלאÌ„‡‰ ˙e˜qÚ˙‰ ƒƒƒ¿«¿»»»
,BÓˆÚ ÌÚ ההתעוררות היינו ƒ«¿

בתוך  האדם של הנפשית וההתגברות

הניסיון על להתגבר «ÔBÈqp‰c¿«ƒעצמו
,BÓˆÚ „vÓ ¯·c BÈ‡ מציאות ≈»»ƒ««¿

ניסיון  של c·¯קיימת „ÓÚ‰L ˜«̄∆»√«»»
,ÚBÓÏÂ ÌÈÏÚ‰Ï מציאותו כל וזו ¿«¬ƒ¿ƒ¿«

וקיום  ה' מעבודת ומעכב מונע שהוא

על  (וכשמתגברים והמצוות התורה

בו  היה לא שבעצם רואים הניסיון,

לא ÊÏÂ‡˙ממש) הוא שהניסיון כיון ¿»…
אין  עצמו' מצד 'דבר של מציאות

אלא  עצמו הניסיון עם להתעסק הכוונה

ÏL ˙e˜qÚ˙‰‰ Ïk ‰p‰ƒ≈»«ƒ¿«¿∆
Ì„‡‰ הניסיון ÌÚמול ‡e‰ »»»ƒ

ÈÓˆÚ‰ Ák ˙‡ ¯¯BÚÏ ,BÓˆÚ«¿¿≈∆…«»«¿ƒ
BaL הנשמה מעצם לעמוד eÎ',כוח ∆

עליו ולהתגבר »Ú„בניסיון
˙BÚÈn‰ Ïk ÌÈÏha˙nL∆ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ
È¯·c Ô‡k „Ú) ÌÈ·ekÈÚÂ¿ƒƒ«»ƒ¿≈
ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„˜ „B·k¿¿«ƒ»ƒ

¯"BÓ„‡ הריי"צ ÏÁ˙‰a˙הרבי «¿¿«¿»«
.(ı¯Ó ¯evÈ˜a ¯Ó‡n‰««¬»¿ƒƒ¿»

הרבי  מוסיף הנזכר, במאמר האמור ועל

ומבאר 

˙eÏ‚a ‡˜ÂcL ,ÔÈÚ‰ ˙ce˜e¿«»ƒ¿»∆«¿»¿»
,ÔB¯Á‡‰ ‰Ê של CLBÁבזמן ∆»«¬∆

ÏteÎÓeרוחני  ÏeÙk השורר »¿»
ÁÈLÓc‡,בתקופה ‡˙·˜Úc¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

לגאול  הבא צדקנו משיח של מהילוכו עקבות ישנם כבר כאשר הגלות, בסוף

מהגלות  ישראל בני שלe‰fLאת zÒ‰‰Â¯,הזמן ÌÏÚ‰‰ ÛBÒ דווקא ∆∆«∆¿≈¿«∆¿≈
BÁk˙כעת  Ï‡¯NÈ È·Ï ezÈ במיוחד ÏÚt˙‰Ïגדולים ‡lL ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈…∆…¿ƒ¿«≈

˙BBÈÒp‰Ó,עליהם להתגבר דווקא eÈÈ‰Âאלא שניתנו הכוחות וענין ≈«ƒ¿¿«¿

הוא  ÌÈ¯¯BÚnLכעת ‰Ê È„È ÏÚ ישראל ‰ÈÓˆÚבני Ák‰ ˙‡ «¿≈∆∆¿¿ƒ∆«…«»«¿ƒ
ישראל, בנשמות ÈÓˆÚשקיים Û˜Bz e‰fL מונע משום להתפעל שלא ∆∆∆«¿ƒ

ÈÓˆÚומעכב, ÏehÈa Ì‚Â8 תחושה שום ללא ה' רצון למילוי התמסרות ¿«ƒ«¿ƒ
והרצונות  האישית המציאות על מוחלט ויתור מתוך היינו עצמית, יישות של

e‰fLהאישיים ,¯ÓBÏ LÈÂ) ענין ¿≈«∆∆
על  וההתגברות בניסיונות שהעמידה זה

'ביטול  מתוך הוא והעיכובים המניעות

B·Ú„˙עצמי' ‡˜ÂcL ÌÚh‰«««∆«¿»¬«
‰‰a‚‰ ˙ÏÚBt ˙BBÈÒp‰«ƒ¿∆∆«¿»»

¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰‡ÏÚ‰Â על כי ¿«¬»»¿»¿≈
מתעלים  לאלקות המוחלט הביטול ידי

רב  ÏÈnÓ‡בעילוי C¯„·e כאשר ), ¿∆∆ƒ≈»
והתוקף  העצמי הכוח את מעוררים

העצמי  והביטול ≈»¿Ïha˙Óƒהעצמי
ÔBÈqp‰ מכשול שום מהווה ואינו «ƒ»

ה' לעבודת ‰È‰ועיכוב ‡Ïk ‰È‰Â¿»»¿…»»
וכפי  מלכתחילה, היה לא כאילו

להלן. עוד שיבואר

ÏÎa ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (·≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿»
,‰„B·Ú'ה עבודת של האופנים בשני ¬»

לעיל B·Úa„˙שנזכרו Ô‰≈«¬«
ÌÈ¯e¯Èa‰ מגע ידי על שהיא «≈ƒ

הגשמיים  הדברים עם והתעסקות

‰BBÈÒp˙שבעולם ˙„B·Úa Ô‰Â¿≈«¬««ƒ¿
באדם  כוחות התעוררות ידי על שהיא

ÌÈÈÚעצמו, ‰LÏL LÈ כפי ≈¿…»ƒ¿»ƒ
אחד  ענין ומפרט. ««»‰c·¯שממשיך

‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ BaL∆¿ƒ»ƒ¿»¬»
צריך  שאותה הגשמית המציאות היינו

שעליה  או הבירורים) (בעבודת לברר

הנסיונות). (בעבודת להתגבר צריך

השני  ‰ÈÏ‡¯Niהענין LÈ‡‰»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
‰Ïhe‰היהודי  ÂÈÏÚL∆»»¿»

.‰„B·Ú‰ השלישי ÔÙB‡‰Âוהענין »¬»¿»∆
והצורה  ÈNÚ˙הדרך BaL∆«¬≈

¯¯a˙n‰ ¯·c‰ ÌÚ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ«»»«ƒ¿»≈
איתו)( התעסקות ‰c·¯על B‡«»»

ÔBÈqp‰ LaeÏÓ BaL ידי (על ∆¿»«ƒ»
ממנו). התעלמות

LÈ el‡ ÌÈÈÚ ˙LÏL ÏÎ·e¿»¿…∆ƒ¿»ƒ≈≈
˜elÈÁ הבדלÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ÌLa ˙‡¯˜pL ‰„B·Ú‰ ÔÈa ƒ≈»¬»∆ƒ¿≈¿≈¬««≈ƒ

¯˜pL ‰„B·ÚÏ,˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú בפרטיות.‡˙ ומבאר שממשיך כפי »¬»∆ƒ¿≈¬««ƒ¿
‰Êa ÔÈÚ‰Â9ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ,‰p‰c והעלאת , בירור של ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¬««≈ƒ

הגשמיים  שבדברים ‰ıBˆÈpהניצוצות ˙‡ ÌÈ¯¯·nL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆¿»¿ƒ∆«ƒ
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ז `"iyz'd ,fenz b"i

ּׁשאין  מה ּגּופא, הּמתּברר הּדבר ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמציאּותֹו

ׁשּבֹו עצמֹו הּדבר הרי הּנסיֹונֹות, ּבעבֹודת ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָּכן

ּבמציאּות  אינֹו הּנּסיֹון, לעיל 10נעׂשה (וכּנזּכר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

ׁשהעמד  רק עצמֹו, מּצד ּדבר אינֹו ְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּנּסיֹון

ּכאן להעלים ׁשּיׁש ּכיון מקֹום, ּומּכל ולמנֹוע). ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבזה  ׁשּיׁש לֹומר ּבהכרח הרי נּסיֹון, ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָענין

יכֹולה  לא קדּוּׁשה ניצֹוץ לּולי ּכי, קדּוּׁשה, ְְְִִִֵָָָֹניצֹוץ

ּבלבד  ּדמיֹון ּבדר ׁשהיא מציאּות אפיּלּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַלהיֹות

מהּמּובא  ּגם וכּמּובן כּו'. ולמנֹוע ְְְְֲִִֵַַַַַָָלהעלים

ּׁשּנאמר  מה – הּנּסיֹון לענין ּבנֹוגע – ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָּבהּמאמר

רּוח  מּקצר ּגֹו' ׁשמעּו ולא מצרים ְְְְִִִֶַַָָֹֹּבגלּות

ׁשהיתה  ּפר ּבעבֹודת ׁשהרי קׁשה, ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּומעבֹודה

ניצֹוצֹות  וכּמה ּכּמה מלּוּבׁשים היּו ְְְְִִִִַַַָָָָּבמצרים

מצרים  יציאת ּבעת ונתעּלּו ׁשּנתּבררּו ,11קדּוּׁשה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

רז"ל 12וכּידּוע  מאמר הּכתּוב 13ּבפירּוׁש 14על ְְֲֵַַַַַַַַָָ

ּבּה ׁשאין ּכמצּודה ׁשעׂשאּוה מצרים, את ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָוינּצלּו

ׁשהֹוציאּו ּדהיינּו, ּדגים, ּבּה ׁשאין וכמצּולה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּדגן

אּלא, ׁשם. ׁשהיּו הּקדּוּׁשה ניצֹוצֹות ּכל ְִֶֶֶַָָָָָאת

והסּתר  ּבהעלם הּוא ׁשּבּנּסיֹון קדּוּׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהּניצֹוץ

הּוא  הּנסיֹונֹות ענין ׁשעּקר ּגם וזהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַּביֹותר.

ׁשאז  לפי ּדמׁשיחא, ּבעקבתא האחרֹון זה ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָּבגלּות

קטּנים  הּיֹותר הּניצֹוצֹות את לברר ְְְִִִִֵֵֶַַַָצריכים

ׁשּבהם  וההסּתר ׁשההעלם האחרֹונים, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהּיֹותר

ּביֹותר  ׁשּבענין 15ּגדֹול קדּוּׁשה ׁשהּניצֹוץ והיינּו, . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

ּכל  והסּתר ּבהעלם ּומבלע מלּוּבׁש הּוא ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֻהּנסיֹונֹות

אפׁשר  אי ׁשּלכן ּכלל, מאיר ׁשאינֹו עד ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכ

איתא  ׁשּלפעמים ועד אֹור, ּבׁשם 16לקרֹותֹו ְְְְִִִִֵֶַָָ
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(תו"מ 10) ד סעיף תשל"ו ליראיך נתת ד"ה שם. ותש"ח ה'ש"ת תרפ"ט, סה"מ גם וראה תרפא. ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

נא). ע' תמוז 205.ראה 11)סה"מ ע' תרפ"ט סה"מ וראה ובכ"מ. נח. אופן עמוקות במגלה הובא סנ"ח. ח"ג יונה כנפי

ובכ"מ.12)וש"נ. ג. ס, בא ב.13)תו"א ט, לו.14)ברכות יב, קז.15)בא ע' פר"ת סה"מ ריש 16)ראה תרס"ה סה"מ ראה

תשע. ע' ח"ב תער"ב המשך קד. ע' עת"ר קח. ע' פר"ת סה"מ וראה קד. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ùeb ¯¯a˙n‰ ¯·c‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓa BLiL הניצוץ עצמו, ∆∆¿ƒ¿ƒ∆«»»«ƒ¿»≈»

מאכל  דבר מצוה, של (חפץ מבררים שאותו הדבר את ומקיים שמחיה האלוקי

וכד') BÓˆÚכשר ¯·c‰ È¯‰ ,˙BBÈÒp‰ ˙„B·Úa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«¬««ƒ¿¬≈«»»«¿
˙e‡ÈˆÓa BÈ‡ ,ÔBÈqp‰ ‰NÚ BaL10 שקיים לדבר נחשב ואינו ∆«¬»«ƒ»≈ƒ¿ƒ

ÔBÈqp‰Lבאמת  ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ)¿«ƒ¿»¿≈∆«ƒ»
˜¯ ,BÓˆÚ „vÓ ¯·c BÈ‡≈»»ƒ««¿«

ÚBÓÏÂ ÌÈÏÚ‰Ï „ÓÚ‰L וכמו ∆»√«¿«¬ƒ¿ƒ¿«
אברהם  שכאשר ז"ל חכמינו שאמרו

נהר, בדרכו עמד לעקידה, הלך אבינו

התפעל  כשלא אבל הליכתו, את לעכב

ללכת  והמשיך בתוכו נכנס אלא מהנהר

הנהר, בעומק כשנכנס הרי לעקידה,

לא  שמלכתחילה והתברר נעלמו המים

לנסות  רק אלא באמת נהר שם היה

LiLאותו). ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓeƒ»»≈»∆≈
ÔÈÚ Ô‡k כאן יש למעשה סוף וסוף »ƒ¿»

מכשול  ומהווה במציאות שנראה דבר

לפנינו  יש ובפעל ה' לעבודת ומניעה

Á¯Î‰aענין È¯‰ ,ÔBÈq ÏL∆ƒ»¬≈¿∆¿≈«
ıBˆÈ ‰Êa LiL ¯ÓBÏ«∆≈»∆ƒ
ıBˆÈ ÈÏeÏ ,Èk ,‰Me„¿̃»ƒ≈ƒ

‰Me„˜ להיות יכולה בכוחו שרק ¿»
BÈ‰Ï˙מציאות  ‰ÏBÎÈ ‡Ï שום …¿»ƒ¿

להיות  יכולה שלא רק ולא מציאות,

המציאות  (בגדרי קיימת שאכן מציאות

המתבררים) הגשמיים הדברים של

להיות  יכולה לא elÈÙ‡¬ƒאלא
ÔBÈÓc C¯„a ‡È‰L ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆ƒ¿∆∆ƒ¿
'eÎ ÚBÓÏÂ ÌÈÏÚ‰Ï „·Ïaƒ¿«¿«¬ƒ¿ƒ¿«
יש  כן הניסיון בעת שלמעשה וכיון

בזה  שיש בהכרח ומעכב, שמונע דבר

קדושה. ניצוץ

שהם  בדברים שגם לכך הוכחה ומביא

יש אלוקי:ניסיון ניצוץ

‡·en‰Ó Ìb Ô·enÎÂ¿«»«≈«»
¯Ó‡n‰a הנזכרÔÈÚÏ Ú‚Ba Y ¿««¬»¿≈«¿ƒ¿«

˙eÏ‚a ¯Ó‡pM ‰Ó Y ÔBÈqp‰«ƒ»«∆∆¡«¿»
'Bb eÚÓL ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ רבינו משה לדברי ישראל ¯Áeבני ¯ˆwÓ ƒ¿«ƒ¿…»¿ƒ…∆«

,‰L˜ ‰„B·ÚÓe ניצוץ יש שבנסיונות נמצא כניסיון, זאת שמחשיב וכיון ≈¬»»»
ÌÈLaeÏÓאלוקי  eÈ‰ ÌÈ¯ˆÓa ‰˙È‰L C¯t ˙„B·Úa È¯‰L∆¬≈«¬«∆∆∆»¿»¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ

nÎÂ‰ומוסתרים ‰nk הרבה e¯¯a˙pLהיינו ‰Me„˜ ˙BˆBˆÈ «»¿«»ƒ¿»∆ƒ¿»¿

בפרך  עבדו ישראל בני שבהם הדברים לשורשם elÚ˙Âמתוך וחזרו ¿ƒ¿«
באלוקות למעלה ÌÈ¯ˆÓומקורם ˙‡ÈˆÈ ˙Úa11Úe„iÎÂ המובא 12, ¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿«»«

החסידות ¯Ï"Êבתורת ¯Ó‡Ó Le¯ÈÙa13 בגמרא·e˙k‰ ÏÚ14 ¿≈«¬«««««»
מצרים יציאת אודות ישראלeÏvÈÂבתורה e‡NÚL‰בני ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ «¿«¿∆ƒ¿»ƒ∆¬»»

בצאתם  מצרים, את עשו ישראל בני

‰„eˆÓk לכן שקודם תבואה מחסן ƒ¿»
מלא  Ô‚cהיה da ÔÈ‡L∆≈»»»
‰ÏeˆÓÎÂ היתה לכן שקודם חכה ¿ƒ¿»

eÈÈ‰c,מלאה ,ÌÈ‚c da ÔÈ‡L∆≈»»ƒ¿«¿
היא  הדברים של הפנימית והמשפעות

ידי  על מצרים את 'רוקנו' ישראל שבני

˙BˆBˆÈ Ïk ˙‡ e‡ÈˆB‰L∆ƒ∆»ƒ
.ÌL eÈ‰L ‰Me„w‰ מוכח ומזה «¿»∆»»

עבודת  שהם בדברים הניסיונות שגם

שהעבודה  הגשמיים בדברים רק (ולא

יש  הבירורים') 'עבודת היא איתם

קדושה. של ניצוצות

‡l‡ של בדברים ושונה שמיוחד מה ∆»
הוא, הניסיונות ıBˆÈp‰L∆«ƒעבודת

ÌÏÚ‰a ‡e‰ ÔBÈqpaL ‰Me„¿̃»∆«ƒ»¿∆¿≈
,¯˙BÈa ¯zÒ‰Â ויותר נעלם יותר ¿∆¿≈¿≈

שבדברים  הניצוץ מאשר נסתר

הבירורים. עבודת של הגשמיים

Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי wÚL¯הטעם ¿∆«∆ƒ«
‡e‰ ˙BBÈÒp‰ ÔÈÚ דווקא ƒ¿««ƒ¿

‡˙·˜Úa ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ˙eÏ‚a¿»∆»«¬¿ƒ¿¿»
,‡ÁÈLÓc הגלות סוף של בתקופה ƒ¿ƒ»
Ê‡L ÈÙÏ ועיקרי גדול שחלק לאחר ¿ƒ∆»

הרי  נעשה, כבר הניצוצות בירור של

זו ‡˙בתקופה ¯¯·Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»≈∆
ÌÈpË˜ ¯˙Bi‰ ˙BˆBˆÈp‰ שיש «ƒ«≈¿«ƒ

אלוקי אור מעט רק ≈»¿Bi‰Â˙¯בהם
ÌÈB¯Á‡‰ התבררו כבר שלפניהם »«¬ƒ

רבים, ≈¿∆»∆ÌÏÚ‰‰Lניצוצות
Ì‰aL ¯zÒ‰‰Â בניצוצות ¿«∆¿≈∆»∆

נתבררו  לא ועדיין שנותרו המעטים

¯˙BÈa ÏB„b15,eÈÈ‰Â . »¿≈¿«¿
LaeÏÓ ‡e‰ ˙BBÈÒp‰ ÔÈÚaL ‰Me„˜ ıBˆÈp‰L של בדברים ∆«ƒ¿»∆¿ƒ¿««ƒ¿¿»

È‡Ó¯הניסיונות  BÈ‡L „Ú Ck Ïk ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a ÚÏ·ÓeÀ¿»¿∆¿≈¿∆¿≈»»«∆≈≈ƒ
B˙B¯˜Ï ¯LÙ‡ È‡ ÔÎlL ,ÏÏk זה ‡B¯,לניצוץ ÌLa דומה והוא ¿»∆»≈ƒ∆¿»ƒ¿¿≈

שכבה ‡È˙‡לאור ÌÈÓÚÙlL „ÚÂ16 על וההסתר שההעלם מובא ¿«∆ƒ¿»ƒƒ»
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מת  ּכן זה ּׁשאין מה ּבאלקּות, ונכלל הּניצֹוץ ּברר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבההתעּסקּות  לא הּוא הּבירּור  ׁשאֹופן ְְְִִֵֶֶַַַַָֹּבּנּסיֹון,

עצמֹו, עם האדם התעּסקּות אם ּכי ְְְְִִִִַַַָָָָָּבהּדבר,

ּדבר  ׁשהעמד רק עצמֹו, מּצד ּדבר אינֹו ְְֳִִֵֶַַַַַָָָָָָּדהּנּסיֹון

ׁשל  ההתעּסקּות ּכל הּנה ולזאת ולמנֹוע, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹלהעלים

העצמי  ּכח את לעֹורר עצמֹו, עם הּוא ְְְִִֵֶַַַָָָָֹהאדם

ועיּכּובים  הּמניעֹות ּכל ׁשּמתּבּטלים עד כּו', ְְְְִִִִִֶֶַַַָׁשּבֹו

אדמֹו"ר  חמי מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ּדברי ּכאן ְְְְִִִֵַַַָָ(עד

הענין, ּונקּוּדת נמרץ). ּבקיּצּור הּמאמר ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָּבהתחלת

ּומכּוּפל  ּכפּול חֹוׁש האחרֹון, זה ּבגלּות ְְְֲֶֶֶַַָָָָָׁשּדוקא

וההסּתר, ההעלם סֹוף ׁשּזה ּו ּדמׁשיחא, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּדעקבתא

להתּפעל  ׁשּלא ּכחֹות יׂשראל לבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹניּתנּו

את  ׁשּמעֹוררים זה ידי על והיינּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַמהּנסיֹונֹות,

ּביּטּול  וגם עצמי, ּתֹוקף ׁשּזהּו העצמי, ְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹהּכח

עבֹודת 8עצמי  ׁשּדוקא הּטעם ׁשּזהּו לֹומר, (ויׁש ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּגדֹולה  והעלאה הגּבהה ּפֹועלת ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָהּנסיֹונֹות

והיה  הּנּסיֹון מתּבּטל מּמילא ּובדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּביֹותר),

היה. ְָָֹּכלא

הן e‡È·e¯ב) עבֹודה, ּבכל ּדהּנה, הענין, ≈ְְְֲִִֵֵָָָָ

ּבעבֹודת  והן הּבירּורים ְֲֲִֵֵַַַַַּבעבֹודת

צריכה  ׁשּבֹו הּדבר ענינים. ׁשלׁשה יׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהּנסיֹונֹות,

הּוּטלה  ׁשעליו הּיׂשראלי האיׁש העבֹודה. ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָלהיֹות

הּדבר  עם העבֹודה נעׂשית ׁשּבֹו והאֹופן ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָהעבֹודה.

ּובכל  הּנּסיֹון. מלּוּבׁש ׁשּבֹו הּדבר אֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּמתּברר

העבֹודה  ּבין חיּלּוק יׁש אּלּו ענינים ְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹׁשלׁשת

לעבֹודה  הּבירּורים עבֹודת ּבׁשם ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָׁשּנקראת

הּנסיֹונֹות. עבֹודת ְְֲִִֵֶַַׁשּנקראת

ÔÈÚ‰Â היא 9ּבזה הּבירּורים עבֹודת ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְֲִִִֵֵֶַַָ

ׁשּיׁשנֹו הּניצֹוץ את ׁשּמבררים ְְְְִִֶֶֶֶֶַָֹּבאפן
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קח.8) ע' ריש פר"ת הנ"ל.9)סה"מ ותרפ"ט פר"ת סה"מ ראה – לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וכד') שמים לשם בהם משתמשים או אותם שאוכלים או מצוה קיום (לצורך

‰Ê È„È ÏÚL כראוי הגשמיים הדברים עם מתעסק a˙Ó¯¯שהיהודי ∆«¿≈∆ƒ¿»≈
ıBˆÈp‰ ומקורו לשורשו e˜Ï‡a˙,ועולה ÏÏÎÂ שנכלל אש ניצוץ כמו «ƒ¿ƒ¿»»¡…

גדולה  אש ‰e¯Èa¯באבוקת ÔÙB‡L ,ÔBÈqpa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó של «∆≈≈«ƒ»∆∆«≈
שמהווה  בדבר שנמצא האלוקי הניצוץ

e˜qÚ˙‰‰a˙ניסיון  ‡Ï ‡e‰ של …¿«ƒ¿«¿
כמו c‰a·¯היהודי  ניסיון, שמהווה ¿«»»

מצד  ה' לעבודת ועיכובים מניעות

וכד' העולם אומות מצד או המציאות

על  לא היא הניסיון על שההתגברות

הניסיון  שהם הדברים עם התעסקות ידי

Ì‡ Èk אלאÌ„‡‰ ˙e˜qÚ˙‰ ƒƒƒ¿«¿»»»
,BÓˆÚ ÌÚ ההתעוררות היינו ƒ«¿

בתוך  האדם של הנפשית וההתגברות

הניסיון על להתגבר «ÔBÈqp‰c¿«ƒעצמו
,BÓˆÚ „vÓ ¯·c BÈ‡ מציאות ≈»»ƒ««¿

ניסיון  של c·¯קיימת „ÓÚ‰L ˜«̄∆»√«»»
,ÚBÓÏÂ ÌÈÏÚ‰Ï מציאותו כל וזו ¿«¬ƒ¿ƒ¿«

וקיום  ה' מעבודת ומעכב מונע שהוא

על  (וכשמתגברים והמצוות התורה

בו  היה לא שבעצם רואים הניסיון,

לא ÊÏÂ‡˙ממש) הוא שהניסיון כיון ¿»…
אין  עצמו' מצד 'דבר של מציאות

אלא  עצמו הניסיון עם להתעסק הכוונה

ÏL ˙e˜qÚ˙‰‰ Ïk ‰p‰ƒ≈»«ƒ¿«¿∆
Ì„‡‰ הניסיון ÌÚמול ‡e‰ »»»ƒ

ÈÓˆÚ‰ Ák ˙‡ ¯¯BÚÏ ,BÓˆÚ«¿¿≈∆…«»«¿ƒ
BaL הנשמה מעצם לעמוד eÎ',כוח ∆

עליו ולהתגבר »Ú„בניסיון
˙BÚÈn‰ Ïk ÌÈÏha˙nL∆ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ
È¯·c Ô‡k „Ú) ÌÈ·ekÈÚÂ¿ƒƒ«»ƒ¿≈
ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„˜ „B·k¿¿«ƒ»ƒ

¯"BÓ„‡ הריי"צ ÏÁ˙‰a˙הרבי «¿¿«¿»«
.(ı¯Ó ¯evÈ˜a ¯Ó‡n‰««¬»¿ƒƒ¿»

הרבי  מוסיף הנזכר, במאמר האמור ועל

ומבאר 

˙eÏ‚a ‡˜ÂcL ,ÔÈÚ‰ ˙ce˜e¿«»ƒ¿»∆«¿»¿»
,ÔB¯Á‡‰ ‰Ê של CLBÁבזמן ∆»«¬∆

ÏteÎÓeרוחני  ÏeÙk השורר »¿»
ÁÈLÓc‡,בתקופה ‡˙·˜Úc¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

לגאול  הבא צדקנו משיח של מהילוכו עקבות ישנם כבר כאשר הגלות, בסוף

מהגלות  ישראל בני שלe‰fLאת zÒ‰‰Â¯,הזמן ÌÏÚ‰‰ ÛBÒ דווקא ∆∆«∆¿≈¿«∆¿≈
BÁk˙כעת  Ï‡¯NÈ È·Ï ezÈ במיוחד ÏÚt˙‰Ïגדולים ‡lL ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈…∆…¿ƒ¿«≈

˙BBÈÒp‰Ó,עליהם להתגבר דווקא eÈÈ‰Âאלא שניתנו הכוחות וענין ≈«ƒ¿¿«¿

הוא  ÌÈ¯¯BÚnLכעת ‰Ê È„È ÏÚ ישראל ‰ÈÓˆÚבני Ák‰ ˙‡ «¿≈∆∆¿¿ƒ∆«…«»«¿ƒ
ישראל, בנשמות ÈÓˆÚשקיים Û˜Bz e‰fL מונע משום להתפעל שלא ∆∆∆«¿ƒ

ÈÓˆÚומעכב, ÏehÈa Ì‚Â8 תחושה שום ללא ה' רצון למילוי התמסרות ¿«ƒ«¿ƒ
והרצונות  האישית המציאות על מוחלט ויתור מתוך היינו עצמית, יישות של

e‰fLהאישיים ,¯ÓBÏ LÈÂ) ענין ¿≈«∆∆
על  וההתגברות בניסיונות שהעמידה זה

'ביטול  מתוך הוא והעיכובים המניעות

B·Ú„˙עצמי' ‡˜ÂcL ÌÚh‰«««∆«¿»¬«
‰‰a‚‰ ˙ÏÚBt ˙BBÈÒp‰«ƒ¿∆∆«¿»»

¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰‡ÏÚ‰Â על כי ¿«¬»»¿»¿≈
מתעלים  לאלקות המוחלט הביטול ידי

רב  ÏÈnÓ‡בעילוי C¯„·e כאשר ), ¿∆∆ƒ≈»
והתוקף  העצמי הכוח את מעוררים

העצמי  והביטול ≈»¿Ïha˙Óƒהעצמי
ÔBÈqp‰ מכשול שום מהווה ואינו «ƒ»

ה' לעבודת ‰È‰ועיכוב ‡Ïk ‰È‰Â¿»»¿…»»
וכפי  מלכתחילה, היה לא כאילו

להלן. עוד שיבואר

ÏÎa ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (·≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿»
,‰„B·Ú'ה עבודת של האופנים בשני ¬»

לעיל B·Úa„˙שנזכרו Ô‰≈«¬«
ÌÈ¯e¯Èa‰ מגע ידי על שהיא «≈ƒ

הגשמיים  הדברים עם והתעסקות

‰BBÈÒp˙שבעולם ˙„B·Úa Ô‰Â¿≈«¬««ƒ¿
באדם  כוחות התעוררות ידי על שהיא

ÌÈÈÚעצמו, ‰LÏL LÈ כפי ≈¿…»ƒ¿»ƒ
אחד  ענין ומפרט. ««»‰c·¯שממשיך

‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ BaL∆¿ƒ»ƒ¿»¬»
צריך  שאותה הגשמית המציאות היינו

שעליה  או הבירורים) (בעבודת לברר

הנסיונות). (בעבודת להתגבר צריך

השני  ‰ÈÏ‡¯Niהענין LÈ‡‰»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
‰Ïhe‰היהודי  ÂÈÏÚL∆»»¿»

.‰„B·Ú‰ השלישי ÔÙB‡‰Âוהענין »¬»¿»∆
והצורה  ÈNÚ˙הדרך BaL∆«¬≈

¯¯a˙n‰ ¯·c‰ ÌÚ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ«»»«ƒ¿»≈
איתו)( התעסקות ‰c·¯על B‡«»»

ÔBÈqp‰ LaeÏÓ BaL ידי (על ∆¿»«ƒ»
ממנו). התעלמות

LÈ el‡ ÌÈÈÚ ˙LÏL ÏÎ·e¿»¿…∆ƒ¿»ƒ≈≈
˜elÈÁ הבדלÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ÌLa ˙‡¯˜pL ‰„B·Ú‰ ÔÈa ƒ≈»¬»∆ƒ¿≈¿≈¬««≈ƒ

¯˜pL ‰„B·ÚÏ,˙BBÈÒp‰ ˙„B·Ú בפרטיות.‡˙ ומבאר שממשיך כפי »¬»∆ƒ¿≈¬««ƒ¿
‰Êa ÔÈÚ‰Â9ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ,‰p‰c והעלאת , בירור של ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¬««≈ƒ

הגשמיים  שבדברים ‰ıBˆÈpהניצוצות ˙‡ ÌÈ¯¯·nL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆¿»¿ƒ∆«ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



qqepzdlח qp ji`xil zzp

ּדר ועל ,חֹוׁש נעׂשה עצמֹו קדּוּׁשה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָׁשהּניצֹוץ

נבילה  נעׂשית עצמּה ּבין 17חתיכה החיּלּוק וזהּו . ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּנּסיֹון, נעׂשה ׁשּבֹו להּדבר הּמתּברר ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּדבר

ׁש ניצֹוץ יׁש הּמתּברר לקרֹותֹוׁשּבּדבר ּיכֹולים ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

כּו', אֹור ׁשל ּבאֹופן ׁשהּוא ּכיון אֹור, ניצֹוץ ְְִֵֵֶֶֶָּבׁשם

אּלא  מהּניצֹוץ נׁשאר ׁשּלא ּבּנּסיֹון, ּכן ּׁשאין ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמה

(מּלבד  הענינים ׁשאר ּכל ּכי ּבלבד, ְְְְְִִִִִִַַָָָָמציאּותֹו

נעׂשית  חתיכה ּבבחינת הם מציאּותֹו) ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָעצם

ְֵָנבילה.

„vÓe הּמתּברר הּדבר ּבין לעיל הּנזּכר החי ּלּוק ƒ«ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּגם  נעׂשה הּנּסיֹון, נעׂשה ׁשּבֹו ֲֲִֶֶֶַַַַַָָָלּדבר

העבֹודה, ּובאֹופן העֹובד ּבהאדם ְְֲִֵֶַָָָָָָהחיּלּוק

עם  לעבֹוד האדם צרי הּנסיֹונֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָָָׁשּבענין

ׁשאר  עם ולא ּומהּותֹו, עצמּותֹו ְְְְִִַַָֹמציאּותֹו,

(ּכמֹו ׁשּלֹו ההתּפּׁשטּות רק ׁשהם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָהענינים

הּנּסיֹון, נעׂשה ׁשּבֹו ׁשּבּדבר קדּוּׁשה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָּבהּניצֹוץ

וגם  ּבׁשלימּות ). נׁשארה מציאּותֹו עצם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָׁשרק

וׁשקלא  מלחמה ּבדר אינֹו העבֹודה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָאֹופן

עד  ,(זי (אֹויס'טענה'ן ּומענה טענה ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָוטריא,

ׁשּמעֹורר  זה ידי על אּלא והעלאה, ּבירּור ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּפֹועל

ּדוקא. עצמי ּוביּטּול עצמי ְְְִִִֶַַַָּתֹוקף

עבֹודת eiË¯Ù·e˙ג) ענין ּתחּלת הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְְֲִִִֵֵַַַ

הּתפּלה, ּבׁשעת הּוא ְְִִִֵַַַָהּבירּורים

ּדעם 18ּכמאמר  והיינּו, קרבא. ׁשעת צלֹותא ׁשעת ְְְְְְְְֲִַַַַַָָָ

ּבׁשעת  היא הּבירּורים עבֹודת ׁשּכללּות ְְֱֲִִִֵֶַַַָהיֹות

הענינים  ּבכל ההׁשּתּמׁשּות אֹו ּוׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָהאכילה

ּבלבד  זֹו ׁשּלא ּכדי מקֹום, מּכל ְְְִִִִֵֶַַַָָֹהּגׁשמּיים,

אּלא  למּטה, האדם את יֹוריד לא הּגׁשמי ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּדבר 

ּבּדבר  עלּיה לפעֹול יּוכל ׁשהאדם ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָאּדרּבה,

ּבֹו, המלּוּבׁש הּניצֹוץ את ויעלה ויברר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּגׁשמי,
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א.17) קח, ג).18)חולין לה, ג. (לד, תצא ר"פ בלקו"ת הובא – זוהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  כדי עד מאד, גדול העלם הוא הניסיון בענין האלוקי ıBˆÈp‰L∆«ƒהניצון

C¯c ÏÚÂ ,CLBÁ ‰NÚ BÓˆÚ ‰Me„˜ טיפת שאם ההלכתי הכלל ¿»«¿«¬∆∆¿«∆∆
על  נפלה יש חלב שכעת כזו בכמות הוא החלב אם שבקדירה, בשר חתיכת

חלב, טעם dÓˆÚבחתיכה ‰ÎÈ˙Á מותר בשר היתה לכן ÈNÚ˙שקודם ¬ƒ»«¿»«¬≈
‰ÏÈ·17 לאיסור מהיתר הופכת ¿≈»

החתיכות  שאר את גם אוסרת והיא

שלפעמים  לכך דוגמה וזו שבקדירה,

כך  כדי עד מאד, גדול וההסתר ההעלם

קדושה, של אור ניצוץ שהיה שניצוץ

חושך. להיות הופך עצמו הוא

˜elÈÁ‰ e‰ÊÂ ההבדל¯·c‰ ÔÈa ¿∆«ƒ≈«»»
BaLהגשמי  ¯·c‰Ï ¯¯a˙n‰«ƒ¿»≈¿«»»∆

¯·caL ,ÔBÈqp‰ ‰NÚ«¬∆«ƒ»∆«»»
,¯¯a˙n‰,גשמי דבר שהוא אף «ƒ¿»≈

נראה  ולא נסתר שבו האלוקי והניצוץ

מקום  מכל הדבר LÈבגלוי, בתוך בו ≈
B˙B¯˜Ïהגשמי ÌÈÏBÎiL ıBˆÈƒ∆¿ƒƒ¿

‡e‰L ÔÂÈk ,¯B‡ ıBˆÈ ÌLa¿≈ƒ≈»∆
עדיין  הוא ‡B¯הניצוץ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆

,ÔBÈqpa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,'eÎ«∆≈≈«ƒ»
‡l‡ ıBˆÈp‰Ó ¯‡L ‡lL∆…ƒ¿»≈«ƒ∆»

„·Ïa B˙e‡ÈˆÓ ההעלם אבל ¿ƒƒ¿«
אין  שכבר גדול כך כל עליו וההסתר

אור, ‰ÌÈÈÚלו ¯‡L Ïk Èkƒ»¿»»ƒ¿»ƒ
הניצוץ  ÌˆÚשל „·lÓ)ƒ¿«∆∆

‰ÎÈ˙Á ˙ÈÁ·a Ì‰ (B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‰ÏÈ· ˙ÈNÚ משל שזהו וכאמור «¬≈¿≈»

עד  כך כל ונסתר שנעלם לאור ודוגמה

לחושך. שהפך

˜elÈÁ‰ „vÓe ההבדל¯kÊp‰ ƒ««ƒ«ƒ¿»
¯¯a˙n‰ ¯·c‰ ÔÈa ÏÈÚÏ¿≈≈«»»«ƒ¿»≈

מאיר  עדיין שבו ««»cÏ·¯שהניצוץ
ÔBÈqp‰ ‰NÚ BaL שבו שניצוץ ∆«¬∆«ƒ»

מאיר, לא ‰elÈÁ˜כבר Ìb ‰NÚ«¬∆««ƒ
ÔÙB‡·eההבדל  „·BÚ‰ Ì„‡‰a¿»»»»≈¿∆

,‰„B·Ú‰ הנוספים הענינים שני »¬»
לעיל  המנויים הדברים שלושת מבין

העבודה) ואופן האדם (הדבר,

Ì„‡‰ CÈ¯ˆ ˙BBÈÒp‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»»
B˙eÓˆÚ ,B˙e‡ÈˆÓ ÌÚ „B·ÚÏ«¬ƒ¿ƒ«¿

B˙e‰Óe לעורר עצמו, האדם של «
לעיל, כמבואר בניסיון, לעמוד כדי עצמיים כוחות L‡¯בעצמו ÌÚ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»

ÌÈÈÚ‰ האדם נפש כוחות ונשמתו Ì‰Lשל נפשו של המהות עצם לא »ƒ¿»ƒ∆≈
‰‰˙eËMt˙אלא  מהותוBlL,והחיצוניות ¯˜ לעצם (BÓkיחסית ««ƒ¿«¿∆¿

ÌˆÚ ˜¯L ,ÔBÈqp‰ ‰NÚ BaL ¯·caL ‰Me„˜ ıBˆÈp‰a¿«ƒ¿»∆«»»∆«¬∆«ƒ»∆«∆∆
˙eÓÈÏLa ‰¯‡L B˙e‡ÈˆÓ העצם של ההפשטות שהוא אורו, ואילו ¿ƒƒ¿¬»ƒ¿≈

מאיר  לא כבר ‰B·Ú„‰שלו, ÔÙB‡ Ì‚Â בניסיון ). לעמוד צריך כאשר ¿«∆»¬»
‰ÚÓe ‰ÚË ,‡È¯ËÂ ‡Ï˜LÂ ‰ÓÁÏÓ C¯„a BÈ‡≈¿∆∆ƒ¿»»¿«¿»¿«¿»«¬»«¬∆

CÈÊ Ô'‰ÚË'ÒÈB‡) ביטוי לתת ¿¿«¿≈ƒ
ולשכנע  ונימוקים ),לטענות

מקום  אין ניסיון בפני וכשעומדים

ושכנועים ÏÚBtLלטיעונים „Ú«∆≈
¯e¯Èa מהרע הטוב הפרדת של ≈

‰‡ÏÚ‰Â אל מלמטה הניצוץ של ¿«¬»»
ומקורו, העבודה ‡l‡שורשו אופן ∆»

הוא הניסיונות עבודת È„Èשל ÏÚ«¿≈
¯¯BÚnL ‰Ê בעצמו Û˜Bzהאדם ∆∆¿≈∆

‡˜Âc ÈÓˆÚ ÏehÈ·e ÈÓˆÚ«¿ƒƒ«¿ƒ«¿»
השייכים  עלֿשכליים ענינים שהם

וליכולות  לכוחות ולא הנפש לעצם

מהנפש. התפשטות רק שהם

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e וממשיך ‚) ƒ¿»ƒ≈
הבירורים  עבודת בין ההבדל את לבאר

יותר, בפרטיות הנסיונות לעבודת

˙„B·Ú ÔÈÚ ˙lÁz ‰p‰ƒ≈¿ƒ«ƒ¿«¬«
ÌÈ¯e¯Èa‰ עובד שהאדם  בעבודה  «≈ƒ

בכ  ה' ויום את יום ÚLa˙ל ‡e‰ƒ¿«
¯Ó‡Ók ,‰lÙz‰18 הזוהר˙ÚL «¿ƒ»¿«¬«¿«

‡·¯˜ ˙ÚL ‡˙BÏˆ שעת ¿»¿«¿»»
מלחמה. קרב, שעת ¿»¿eÈÈ‰Â,התפילה,

˙„B·Ú ˙eÏÏkL ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆¿»¬«
˙ÚLa ‡È‰ ÌÈ¯e¯Èa‰«≈ƒƒƒ¿«
B‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿ƒ»
ÌÈÈÚ‰ ÏÎa ˙eLnzL‰‰«ƒ¿«¿¿»»ƒ¿»ƒ

,ÌÈiÓLb‰ של הבירור שהרי ««¿ƒƒ
על  הוא הגשמיים שבדברים הניצוצות

בהם  ומתעסקים בהם שמשתמשים ידי

לכאורה  ואםֿכן שמים) לשם (כראוי,

עבודת  של השייכות מהי מובן לא

שהיא  התפילה לעבודת הבירורים

רוחנית, È„kעבודה ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¿≈
¯·c‰L „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆«»»
Ì„‡‰ ˙‡ „È¯BÈ ‡Ï ÈÓLb‰««¿ƒ…ƒ∆»»»

,‰hÓÏ עם במגע להיות שעלול דבר ¿«»
באכילה  למשל (כמו גשמיים דברים

תאוותו) למלא בכוונה היא אם ÏÎeÈושתיה Ì„‡‰L ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»∆»»»«
ÈÓLb‰ ¯·ca ‰iÏÚ ÏBÚÙÏ שמקבל) נחות גשמי דבר להיות שבמקום ƒ¿¬ƒ»«»»««¿ƒ

לקדושה, יתעלה מה'קליפה'), ‰ıBˆÈpחיות ˙‡ ‰ÏÚÈÂ ¯¯·ÈÂƒ»≈¿«¬∆∆«ƒ
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ט `"iyz'd ,fenz b"i

ּבעצמֹו, הן ּכללית חליׁשּות ּתחּלה לפעֹול ְְְְְֲִִִִִֵַָָָצרי

וחֹומרּיּות  ּבגׁשמּיּות והן הּבהמית, ונפׁשֹו ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַּבגּופֹו

קרבא, ׁשעת הּתפּלה, עבֹודת ענין וזהּו ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָהעֹולם.

הּבהמית, ונפׁש ּבּגּוף ּכללית חליׁשּות ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשּפֹועלת

ואחר  הּתפּלה, ׁשּלפני ההתּבֹוננּות ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָוהיינּו,

ּגּופא  הּתפּלה ּבעת ההתּבֹוננּות ידי על ְְְְְִִֵֵַַַָָָּכ

ׁשֹורׁש ׁשהם הּקֹודׁש, וחּיֹות האֹופּנים ְֲִֵֶֶֶַַַַַָּבעבֹודת

הּבהמית  חליׁשּות 19הּנפׁש ּפֹועל זה ידי ׁשעל , ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּגם  מּמילא  ּובדר הּבהמית, ונפׁשֹו ּבגּופֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּכללית

הּטעם  וזהּו ּבעֹולם. הּתפּלה 20ּבחלקֹו ׁשּקֹודם ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבצרכיו  ּולהתעּסק לאכֹול קֹודם 21אסּור ּכי, , ְְְֱִִִֵֶֶַָָָ

ּבעֹולם, ּובחלקֹו ּבעצמֹו ּכללית חליׁשּות ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָׁשּפעל

יּוכל  לא ׁשעדין ּבלבד זֹו ׁשּלא לחׁשֹוׁש מקֹום ְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹיׁש

אּדרּבה, אּלא הּגׁשמי, הּדבר את ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָלהעלֹות

ורק  למּטה. אֹותֹו וימ ׁשי יֹוריד הּגׁשמי ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָׁשהּדבר

ּדפת  העבֹודה סדר ּבא הּתפּלה עבֹודת ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָלאחרי

עבֹודת  עם הּקׁשּורים הענינים ׁשאר וכל ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָׁשחרית

ּכללית, חליׁשּות ׁשּפעל לאחרי ּכי, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּבירּורים,

ּולהמׁשי ליל יכֹול הּמלחמה, התחלת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּזֹוהי

ליכֹול  חרּבא אּפּום נהמא הּׁשנּיה, ,22ּבּמלחמה ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ּתחּלת  והּנה, הּגׁשמּיים. הענינים ּבבירּור ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָלעסֹוק
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ובכ"מ.19) ב. ב, ויקרא שם. תצא לקו"ת התורה 20)ראה פרשיות על אדה"ז מאמרי ואילך. ד עט, פינחס לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך. א תתרכ, ח"ו בראשית אוה"ת תשמז. ע' ב.21)ח"ב יו"ד, ב.22)ברכות קפח, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ba LaeÏÓ‰,באלקות למעלה שורשו עם האדם ˆ¯CÈלהתאחד «¿»»ƒ

˙ÈÏÏk ˙eLÈÏÁ ‰lÁz ÏBÚÙÏ נחותה לגשמיות שלו ‰Ôבשייכות ƒ¿¿ƒ»¬ƒ¿»ƒ≈
,˙ÈÓ‰a‰ BLÙÂ BÙe‚a ,BÓˆÚa של החלישות את לפעול יש ¿«¿¿¿«¿««¬ƒ

עצמו  בו הן וחומריות בגשמיות ההתקשרות את ולהחליש לגשמיות השייכות

˙ei¯ÓBÁÂ ˙eiÓL‚a Ô‰Â¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ
ÌÏBÚ‰ את להחליש יש בה שגם »»

אותה  ולרומם לגשמיות השייכות מידת

לרוחניות. שייכת ÔÈÚשתהיה e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
lÙz‰ ˙„B·Ú,‡·¯˜ ˙ÚL ,‰ ¬««¿ƒ»¿«¿»»

עבודה  אמנם שהיא מלחמה שעת

אין  עצמה התפילה ובעת רוחנית,

הגשמיים  הדברים עם ישירה התעסקות

התפילה  עבודת זאת ובכל המתבררים

כיון  הבירורים לעבודת מועילה

˙ÈÏÏk ˙eLÈÏÁ ˙ÏÚBtL∆∆∆¬ƒ¿»ƒ
,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeba ומחלישה «¿∆∆««¬ƒ

לגשמיות  שלהם השייכות את

יהיה  לא שהאדם ופועלת ולחומריות,

וחומריות  בגשמיות כך כל שקוע

,eÈÈ‰Â התפילה שעבודת והדרך ¿«¿
היא  הזו החלישות את È„Èפועלת ÏÚ«¿≈

˙eBa˙‰‰ ובשפלות ה' בגדולת «ƒ¿¿
‰lÙz‰,האדם  ÈÙlL בתור ∆ƒ¿≈«¿ƒ»

בעת  התפילה לעבודת והקדמה הכנה

עצמה  Ckהתפילה ¯Á‡Â אחרי ¿««»
קודם  בהתבוננות הראויה ההקדמה

‰‰˙eBa˙התפילה  È„È ÏÚ«¿≈«ƒ¿¿
‡Ùeb ‰lÙz‰ ˙Úa עצמה ¿≈«¿ƒ»»

˙BiÁÂ ÌÈpÙB‡‰ ˙„B·Úa«¬«»«ƒ¿«
,L„Bw‰ בבחינות עליונים מלאכים «∆

מדובר  עבודתם (שעל שונות ודרגות

שמע) קריאת ‰ÈÓ‰a˙בברכות LÙp‰ L¯BL Ì‰L19, כמבואר ∆≈∆«∆∆««¬ƒ
לפניה  שתים חכמים תקנו שמע קריאת "קודם הזקן: לאדמו"ר תורה בליקוטי

הבהמית  הנפש רוח את ולכבוש להכניע אפשר אי כי הקריאתֿשמע לקיום

שמקור  הבהמית הנפש של שרשה ידי על אם כי האלקית הנפש ממשלת תחת

הדינין  אין כי כו' שור פני אריה פני שבמרכבה הקודש מחיות הוא חוצבה

בשרשן", אלא Ê‰נמתקין È„È ÏÚL הענינים (בשני התפילה עבודת ∆«¿≈∆
עצמה) בתפילה והתבוננות התפילה קודם התבוננות ≈ÏÚBtהנזכרים,

˙ÈÓ‰a‰ BLÙÂ BÙe‚a ˙ÈÏÏk ˙eLÈÏÁ קשורים יהיו שלא ¬ƒ¿»ƒ¿¿«¿««¬ƒ
וחומריות, בגשמיות כך כל ÏÈnÓ‡ושקועים C¯„·e את שפועל ידי ועל ¿∆∆ƒ≈»

בשייכות  חלישות פועל ממילא בדרך הבהמית, ונפשו בגופו הזו החלישות

ÌÏBÚaלגשמיות  B˜ÏÁa Ìb מוטל בפרט שעליו בעולם ענינים אותם «¿∆¿»»
הזק  לאדמו"ר התניא בספר (כמבואר אותם ולהעלות כי לברר ..." לז: פרק ן,

כללות  של החיות כללות הם פרטיות נשמות רבוא ששים שהם ישראל כללות

חלק  של החיות לו ושייך כולל הוא מהם פרט וכל נברא בשבילם כי העולם

לה' להעלותו החיונית בנפשו התלוי העולם מכללות רבוא מששים אחד

החיונית  ונפשו גופו לצורך הזה מעולם שמשתמש במה דהיינו בעלייתה,

ושתיה  אכילה כגון ה' לעבודת

אלא  תשמישיו כלי וכל ודירה ודומיהם

הן  אלו פרטיות נשמות רבוא שששים

לששים  מתחלק שורש וכל שרשים

נשמה  הוא ניצוץ שכל ניצוצות רבוא

אחת...").

e‰ÊÂ תוכן אודות לעיל המבואר ¿∆
חלישות  לפעול שהוא התפילה עבודת

לגשמיות  והתקשרות בשייכות

העולם  לפי ÌÚh‰20וחומריות «««
הדברים  ‰lÙz‰פנימיות Ì„BwL∆∆«¿ƒ»

¯eÒ‡ לאדם˜qÚ˙‰Ïe ÏBÎ‡Ï »∆¡¿ƒ¿«≈
ÂÈÎ¯ˆa אחרי ,21הגשמיים ורק ƒ¿»»

מקום, לכך יש התפילה Èkƒ,עבודת
˙ÈÏÏk ˙eLÈÏÁ ÏÚtL Ì„B˜∆∆»«¬ƒ¿»ƒ
,ÌÏBÚa B˜ÏÁ·e BÓˆÚa¿«¿¿∆¿»»

לעיל, LBLÁÏכמבואר ÌB˜Ó LÈ≈»«¬
‡Ï ÔÈ„ÚL „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆¬«ƒ…
¯·c‰ ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ÏÎeÈ«¿«¬∆«»»

ÈÓLb‰ או אתו מתעסק או שאוכל ««¿ƒ
יתעלו  לא הללו והדברים בו משתמש

c‰L·¯ויתבררו, ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»∆«»»
B˙B‡ CÈLÓÈÂ „È¯BÈ ÈÓLb‰««¿ƒƒ¿«¿ƒ

האדם  שלו hÓÏ‰את והשייכות ¿«»
ותתגבר. תתחזק וחומריות לגשמיות

‰lÙz‰ ˙„B·Ú È¯Á‡Ï ˜¯Â¿«¿«¬≈¬««¿ƒ»
השייכות  את מחלישה שכאמור

וחומריות  È¯ÁL˙לגשמיות ˙Ùc ‰„B·Ú‰ ¯„Ò ‡a(בוקר (ארוחת »≈∆»¬»¿««¬ƒ
ובירור אותם ומעלים שבאוכל הניצוצות את מבררים האכילה ידי «¿ÏÎÂשעל

ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ÌÚ ÌÈ¯eLw‰ ÌÈÈÚ‰ ¯‡L ידי שנפע על לת ¿»»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬««≈ƒ
והראויה, הנכונה בצורה גשמיים בדברים ושימוש ועיסוק È¯Á‡Ïמגע ,Èkƒ¿«¬≈

ÏÚtL,התפילה בעבודת ÈÏÏk˙האדם, ˙eLÈÏÁ ונפש הגוף של ∆»«¬ƒ¿»ƒ
וחומריות, לגשמיות שייכותם לגבי ‰˙ÏÁ˙הבהמית È‰BfL∆ƒ«¿»«

,‰ÓÁÏn‰,שלה הראשון ÓÁÏna‰השלב CÈLÓ‰Ïe CÏÈÏ ÏBÎÈ «ƒ¿»»»≈≈¿«¿ƒ«ƒ¿»»
,‰iM‰ הזוהר כדברי האכילה, שבשעת ה'מלחמה' ‡Ìetשהיא ‡Ó‰ «¿ƒ»«¬»«

ÏBÎÈÏ ‡a¯Á22, הלחם אכילת כי לאכול, החרב חוד) (על פי על לחם «¿»≈
במלחמה  כרוכה לקדושה והעלאתם מהרע הטוב ניצוצות בירור של באופן

‰ÌÈiÓLbרוחנית, ÌÈÈÚ‰ ¯e¯È·a ˜BÒÚÏ ההתעסקות ידי על «¬¿≈»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
איתם. הישירה
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(ּכּנזּכר  הּתפּלה ּבעבֹודת ׁשהיא הּבירּורים ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָעבֹודת

וטעם  כּו', התּבֹוננּות ׁשל ּבאפן היא ְְְְְִִֵֶֶַַֹלעיל),

הּמתּבררים  ׁשּבּדברים ׁשהּניצֹוצים לפי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּדבר,

נׁשארּו מציאּותם עצם מּלבד ׁשּגם ּבאפן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹהם

אֹור  ׁשל ענין ׁשהם הענינים, ׁשאר ּכל ּגם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבהם

מלחמה  עּמהם לערֹו אפׁשר ולכן כּו', ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָּוקדּוּׁשה

ׁשּיפעל  עד ּומענה, טענה וטריא, ׁשקלא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבדר

ּבעבֹודת  ּכן ּׁשאין מה ועלּיה. ּבירּור ֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּבהם

הּוא  ׁשּבּנּסיֹון ּדקדּוּׁשה  ׁשהּניצֹוץ ּכיון ְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּנסיֹונֹות,

ׁשהּניצֹוץ  נבילה, נעׂשית עצמּה ׁשחתיכה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבאפן

קליּפֹות  ּדׁשלׁש החֹוׁש ּכמֹו ,חֹוׁש נעׂשה ְְְְֲִֶֶֶַַַָֹעצמֹו

ליל אפׁשר אי אזי להבּדיל, לגמרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָהּטמאֹות

לֹו ׁשאין ּכיון וטריא, וׁשקלא מלחמה ׁשל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדר

אּלא  כּו'. הּמלחמה ּלהתחיל ּבמה ּכלל ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָאחיזה

ּתֹוקף  התעֹוררּות ידי על הּוא העבֹודה ְְְֲִֵֶֶַָָאֹופן

ׁש עצמי, ּוביּטּול ּבלאוֿהכי,עצמי אפׁשר אי ְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

אחרת  ּדר אין ּכי ּבּנּסיֹון, לעמֹוד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָּומּוכרח

העצמי  הּתֹוקף מּצד היא ׁשעבֹודתֹו וכיון ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלפניו.

עניני  מּצד לא היינּו, העצמי, ְְְְְִִִִֵַַַַָֹוהּביּטּול

טעם  ּפי על עבֹודה וגיּלּויים, הארֹות ְְְֲִִִִֶַַַַָָהתּפּׁשטּות,

העצם  מּצד הּנה העצם, מּצד אּלא ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָודעת,

ּבהּדבר  המלּוּבׁש הּניצֹוץ את להֹוציא ְְְְִִִֶַַַָָָָּביכלּתֹו

העצם  נׁשאר ּבהּניצֹוץ ׁשּגם ּכיון הּנּסיֹון, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא

לעיל. ּכּנזּכר ְְְִִֵֵַָּבׁשלימּות,

עם e‰ÊÂד) קׁשּורה הּנסיֹונֹות ּׁשעבֹודת מה ּגם ¿∆ְְֲִִֶַַַַָ

ׁשּבכחּה ׁשּבּנפׁש, היחידה ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּבחינת

ּבחינת  זה, ּדלעּוּמת היחידה ּבחינת ְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹלהפ

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

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙lÁz ,‰p‰Â של הראשון ‰ÌÈ¯e¯Èaהשלב ˙„B·Ú הדברים של ¿ƒ≈¿ƒ«¬««≈ƒ

ÏÈÚÏ),הגשמיים  ¯kÊpk) ‰lÙz‰ ˙„B·Úa ‡È‰L הפועלת ∆ƒ«¬««¿ƒ»«ƒ¿»¿≈
של  והן המברר האדם של הן וחומריות, לגשמיות בשייכות כללית' 'חלישות

המתבררים, eÎ',הדברים ˙eBa˙‰ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ מתבונן שהאדם ƒ¿…∆∆ƒ¿¿
ומתחבר  האדם ובשפלות ה' בגדולת

‰c·¯,לאלוקות, ÌÚËÂ הסיבה ¿«««»»
היא  הבירורים עבודת שהתחלת לכך

היא  התבוננות ידי ÈÙÏ¿ƒעל
ÌÈˆBˆÈp‰L הקדושה ניצוצות ∆«ƒƒ

‰ÌÈ¯¯a˙nהאלוקיים  ÌÈ¯·caL∆«¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Ì‰ הדברים בתוך וקיימים נמצאים ≈

lÓ·„המתבררים  ÌbL ÔÙ‡a¿…∆∆«ƒ¿«
Ì˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ לעצם בנוסף ∆∆¿ƒ»

בתוך  קיימים שהניצוצות העובדה

הגשמיים  Ì‰aהדברים e¯‡Lƒ¿¬»∆
למרות בתוך בניצוצות, שמציאותם

והסתר, בהעלם היא הגשמיים הדברים

נשארו  עדיין זאת L‡¯בכל Ïk Ìb«»¿»
¯B‡ ÏL ÔÈÚ Ì‰L ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿»∆
¯LÙ‡ ÔÎÏÂ ,'eÎ ‰Me„˜e¿»¿»≈∆¿»

Ì‰nÚ CB¯ÚÏ הדברים עם «¬ƒ»∆
המתבררים ««¿ÓÁÏÓƒ‰הגשמיים

‰ÚË ,‡È¯ËÂ ‡Ï˜L C¯„a¿∆∆«¿»¿«¿»«¬»
Ì‰a ÏÚÙiL „Ú ,‰ÚÓe«¬∆«∆ƒ¿«»∆

‰iÏÚÂ ¯e¯Èa נועדה ולזה ≈«¬ƒ»
הרוחניות  מעלת את להבין ההתבוננות,

הגשמיות, את ולרומם הגשמיות על

ניצוצות  את ולהעלות לברר זה ידי ועל

הדברים  בתוך הנמצאים הקדושה

אור  בהם שיש כיון כי הגשמיים,

להתווכח  כביכול, אפשר, וקדושה,

להתעלות  אותם ולשכנע איתם

בעבודת  דוקא הוא זה וכל ולהתברר.

B·Úa„˙הבירורים  Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«¬«
ıBˆÈp‰L ÔÂÈk ,˙BBÈÒp‰«ƒ¿≈»∆«ƒ

‡e‰ ÔBÈqpaL ‰Me„˜c נעלם ƒ¿»∆«ƒ»
כך  כדי עד יותר, הרבה ונסתר

היא  בניסיון הניצוץ ∆…¿ÔÙ‡aשמציאות
,‰ÏÈ· ˙ÈNÚ dÓˆÚ ‰ÎÈ˙ÁL היא הכוונה לעיל וכאמור ∆¬ƒ»«¿»«¬≈¿≈»

BÓˆÚ ıBˆÈp‰L כל והסתתר נתעלם הקדושה, מצד הוא ומקורו ששורשו ∆«ƒ«¿
עצמו  שהוא עד ˜BtÈÏ˙כך LÏLc CLBÁ‰ BÓk ,CLBÁ ‰NÚ«¬∆∆¿«∆¿»…¿ƒ

,ÏÈc·‰Ï È¯Ó‚Ï ˙B‡Óh‰ של שהכוחות וחסידות בקבלה כמבואר «¿≈¿«¿≈¿«¿ƒ
קליפה  כמו הקדושה על מכסים הם כי 'קליפות' (הנקראים הקדושה היפך

הפרי) על אבל המכסה רע שרובה קליפה הוא אחד סוג סוגים, לשני נחלקות

הוא  השני והסוג אור) לשון 'נוגה' קליפת נקראת (ולכן טוב גם בה מעורב

ו: פרק התניא בספר הזקן אדמו"ר (ובלשון לגמרי הטמאות קליפות שלוש

במרכבת  ונקראו כלל, טוב בהם ואין לגמרי ורעות הטמאות קליפות "שלוש

וגו'"), גדול... וענן סערה... רוח CÏÈÏיחזקאל ¯LÙ‡ È‡ ÈÊ‡ ולעסוק ¬«ƒ∆¿»≈≈
לגמרי חושך שנעשו הללו הניצוצות של ובהעלאה ÏLבבירור C¯„a¿∆∆∆

,‡È¯ËÂ ‡Ï˜LÂ ‰ÓÁÏÓ'לדבר מי עם BÏו'אין ÔÈ‡L ÔÂÈk לניצוץ ƒ¿»»¿«¿»¿«¿»≈»∆≈
eÎ'זה  ‰ÓÁÏn‰ ÏÈÁ˙‰l ‰Óa ÏÏk ‰ÊÈÁ‡ לא בירורו ולכן ¬ƒ»¿»¿«¿«¿ƒ«ƒ¿»»

בעבודת  ההתבוננות ידי על נפעל

‰B·Ú„‰התפילה. ÔÙB‡ ‡l‡∆»∆»¬»
הניסיונות עבודת »ÏÚדוקא ‰e‡של

ÈÓˆÚ Û˜Bz ˙e¯¯BÚ˙‰ È„È¿≈ƒ¿¿∆«¿ƒ
,ÈÓˆÚ ÏehÈ·e בא זה ידי שעל ƒ«¿ƒ

ותקיפה  חזקה החלטה לידי האדם

,ÈÎ‰ŒÂ‡Ïa ¯LÙ‡ È‡L בלא ∆ƒ∆¿»¿»»ƒ
אפשרות  כלל תיתכן לא כלומר, זה,

ÔBÈqpa,אחרת  „BÓÚÏ Á¯ÎeÓe¿»«¬«ƒ»
.ÂÈÙÏ ˙¯Á‡ C¯c ÔÈ‡ Èkƒ≈∆∆«∆∆¿»»

B˙„B·ÚL ÔÂÈÎÂ את העובד של ¿≈»∆¬»
בניסיון  ועומד הניסיונות È‰ƒ‡עבודת

ÏehÈa‰Â ÈÓˆÚ‰ Û˜Bz‰ „vÓƒ««∆»«¿ƒ¿«ƒ
,ÈÓˆÚ‰ ופנימיות מעצם שנובעים »«¿ƒ

נפשו  vÓ„ועומק ‡Ï ,eÈÈ‰«¿…ƒ«
˙eËMt˙‰ ÈÈÚ הנפש של ƒ¿¿≈ƒ¿«¿

שונים, ÌÈÈelÈ‚Â,בכוחות ˙B¯‡‰∆»¿ƒƒ
בגלוי  מאירה הנפש שבהם דברים

השכל  בכוח משתמש שלו והאדם

הנפש) ועניני כוחות «¬B·Ú„‰(ושאר
,˙Ú„Â ÌÚË Èt ÏÚ על המיוסדת «ƒ««»««

וההיגיון  ההחלטה ‡l‡השכל ∆»
נובעת  בניסיון לעמוד »vÓƒ„התקיפה

ÌˆÚ‰ „vÓ ‰p‰ ,ÌˆÚ‰»∆∆ƒ≈ƒ«»∆∆
BzÏÎÈa את שמעורר האדם של ƒ»¿

נפשו  ולהעלות ÈˆB‰Ï‡עצמיות ¿ƒ
¯·c‰a LaeÏÓ‰ ıBˆÈp‰ ˙‡∆«ƒ«¿»¿«»»
ÌbL ÔÂÈk ,ÔBÈqp‰ ‡e‰«ƒ»≈»∆«
ÌˆÚ‰ ¯‡L ıBˆÈp‰a¿«ƒƒ¿»»∆∆

ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,˙eÓÈÏLa שאמנם ƒ¿≈«ƒ¿»¿≈
מאיר  אינו שבניסיון הניצוץ של האור

בעצם  אבל חושך, נעשה אלא

בשונה  ולכן ישנו, הניצוץ מציאותו,

הוא  הניצוץ שבה הבירורים מעבודת

על הוא הבירור ולכן אור בו שיש הניסיונות באופן בעבודת הרי התבוננות, ידי

הנפש  עצם חיבור ידי על הוא בירורו לגמרי, והסתר בהעלם הוא שהניצוץ

הניצוץ. עצם עם המברר של

e‰ÊÂ ידי „) על אינו הניצוצות בירור הנסיונות, שבעבודת לעיל המבואר ¿∆
הוא  הנפש עצם התעוררות ע"י דוקא אלא וטריא' ו'שקלא ומענות' 'טענות

Ìb על ÈÁa˙הטעם ÌÚ ‰¯eL˜ ˙BBÈÒp‰ ˙„B·ÚM ‰Ó ««∆¬««ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«
,LÙpaL ‰„ÈÁÈ‰ מתוך) הנשמה של פנימית והכי עמוקה הכי הדרגה «¿ƒ»∆«∆∆

יחידה) חיה נשמה, רוח, נפש, הדרגות ה'יחידה'dÁÎaLחמשת בחינת של ∆¿…»
האלוקית הנשמה Ê‰,לקדושה CÙ‰Ïשל ˙neÚÏc ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÈÁa «¬…¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿«∆
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יי `"iyz'd ,fenz b"i

מבֹואר  ולפעמים הּבהמית. ּדנפׁש 23היחידה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ

אינֹו אזי ׁשּבּנפׁש היחידה ּבחינת מאיר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּכאׁשר

יׁשנֹו מקֹום ּׁשּמּכל ּומה ּכלל, נּסיֹון ּבדר ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָאפיּלּו

ויבֹוא  ׁשּיתעֹורר ּבכ מתּבּטא הּנּסיֹון הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָנּסיֹון,

אבל  ׁשּבּנפׁש, היחידה ּגיּלּוי ׁשּמּצד ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָלעבֹודה

אזי  ׁשּבּנפׁש היחידה ּבחינת ׁשּמתּגּלה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלאחרי

והענין  ּכלל. נּסיֹון ּבדר אפיּלּו אינּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָהעבֹודה

ׁשהם  ּונׁשמה, רּוח נפׁש ּבחינת ּדהּנה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָהּוא,

הּׂשכל  מּכח הם ׁשּבּנפׁש, הּפנימּיים ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹהּכחֹות

ּדחּיה 24ּולמּטה  הּמּקיף ענין הּוא מהם ּולמעלה , ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ

הרצֹון, ענין הּוא ּדחּיה ׁשּמּקיף ּדיחידה, ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָוהּמּקיף

ענין  והּנה, הּתענּוג. ענין הּוא ּדיחידה ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָּומּקיף

רק  ׁשּיי וטריא וׁשקלא מלחמה ּבדר ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָהעבֹודה

ּכן  ּׁשאין מה ּולמּטה, הּׂשכל ׁשּמּצד ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעבֹודה

ׁשל  ענין ׁשּיי לא ותענּוג רצֹון ׁשּמּצד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבעבֹודה

מּדבר  ׁשּמתעּנג אֹו ,ּנפׁש ּדמּמה וטריא, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָׁשקלא

ׁשּכאׁשר  והיינּו, מּמּנּו. מתעּנג ׁשאינֹו אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַזה

הּתענּוג, ּכח ׁשּבּנפׁש, יחידה מּצד היא ְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהעבֹודה

זה, מענין ׁשּמתעּנג  אצלֹו ׁשּבפׁשיטּות ּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהרי

וטריא  וׁשקלא ּומענֹות לטענֹות מקֹום אין ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָאזי

ו  מלחמה. מּצד ּבדר היא ׁשהעבֹודה כיון ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּגם  לקדּוּׁשה ׁשּמהּפכת האלקית ׁשּבּנפׁש ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהיחידה

את  ׁשּמֹוציא והיינּו, הּבהמית, ּדנפׁש היחידה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָאת

ועל  ּגׁשמּיים מענינים הּבהמית נפׁש ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּתענּוג

נעׂשים  אזי חֹומרּיים, מענינים וכּמה ּכּמה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָאחת
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סה"מ 23) קי. ע' ריש פר"ת בסה"מ הובא – ואילך) ג נד, תשובה (שערי ט פרק האמצעי לאדמו"ר בשלום פדה ד"ה

מא. ע' 24180)ה'ש"ת ע' תש"ל (סה"מ תש"ל משה ירים כאשר והי' ד"ה ואילך. רעט ע' פר"ת סה"מ בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זה  'את בקהלת הכתוב שם על זה' 'לעומת (הנקראת הקדושה היפך של

האלקים') עשה זה ‰ÈÁÈ„‰לעומת ˙ÈÁa ביותר העמוקה שהיא הדרגה ¿ƒ««¿ƒ»
.˙ÈÓ‰a‰ LÙc¿∆∆««¬ƒ

¯‡B·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ23 החסידות È‡Ó¯בתורת ¯L‡kL בגלוי באדם ¿ƒ¿»ƒ¿»∆«¬∆≈ƒ
LÙpaL ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÈÁa שבדרך ¿ƒ««¿ƒ»∆«∆∆

הבחינה  היא כי בהתגלות איננה כלל

אבל  בנפש, עמוקה והכי פנימית הכי

מאירה  כן ה'יחידה' ‡BÈכאשר ÈÊ‡¬«≈
,ÏÏk ÔBÈq C¯„a elÈÙ‡ והאדם ¬ƒ¿∆∆ƒ»¿»

משהו  בניסיון רואה לא מלכתחילה

ה' מעבודת ומעכב »Óe‰שמונע
,ÔBÈq BLÈ ÌB˜ÓŒÏknM∆ƒ»»∆¿ƒ»
בניסיון  לעמוד צורך על מדובר ועדיין

קושי  שיש הכוונה אין עליו, ולהתגבר

אלא זאת ‰ÔBÈqpלעשות ‰p‰ƒ≈«ƒ»
ha˙Ó‡B·ÈÂ ¯¯BÚ˙iL CÎa ‡ ƒ¿«≈¿»∆ƒ¿≈¿»

‰„ÈÁÈ‰ ÈelÈb „vnL ‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ«ƒ«¿ƒ»
,LÙpaL אלא אינו שהניסיון היינו ∆«∆∆

האדם  שבכוחה ההתעוררות את הגורם

שבנפש  היחידה את לגלות מסוגל יהיה

lb˙nL‰שלו È¯Á‡Ï Ï·‡¬»¿«¬≈∆ƒ¿«»
LÙpaL ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÈÁa והיא ¿ƒ««¿ƒ»∆«∆∆

בגלוי  ‡dÈמאירה ‰„B·Ú‰ ÈÊ‡¬«»¬»≈»
ÏÏk ÔBÈq C¯„a elÈÙ‡ כי ¬ƒ¿∆∆ƒ»¿»

הוא  שבנפש היחידה של והגילוי האור

יכול  לא דבר ששום ועצום גדול כך כל

ומבאר  וממשיך כנגדו. לעמוד

גילוי  של הענין תוכן את יותר בפרטיות

לעבודת  בשייכות שבנפש, היחידה

התוכן  מצד שהוא כפי הניסיונות,

הנפש. כוחות של והתכונות

˙ÈÁa ,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ«
Ì‰L ,‰ÓLe Áe¯ LÙ∆∆«¿»»∆≈
,LÙpaL ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰«…«¿ƒƒƒ∆«∆∆
ובאבריו  בגוף המלובשים הנפש כוחות

הפנימיים, אלו, וכוחות פנימית, ‰ÏÎOהחל ‰Ìבהתלבשות ÁkÓ ≈ƒ…««≈∆
‰hÓÏe24, כמבואר השכל, מכוח שלמטה הנפש בכוחות והמשכם ¿«»

(המידות) הרגש ענין 'רוח' המעשה, ענין הוא 'נפש' שבחינת בחסידות

(מוחין), השכל ענין Ì‰Óו'נשמה' ‰ÏÚÓÏe היינו יותר, גבוהה בדרגה ¿«¿»≈∆
הנשמה, של נעלה ויותר עמוק יותר ‰ÛÈwnברובד ÔÈÚ ‡e‰ נעלה כוח ƒ¿«««ƒ

מלמעלה  'מקיף' בדרך פועל אלא בפנימיות בגוף מתלבש «»¿iÁc‰שלא
,‰„ÈÁÈc ÛÈwn‰Â'מקיף' בבחינת שהם הנפש חלקי שני בין וההבדל ¿««ƒƒƒ»

‰¯ˆÔB,הוא  ÔÈÚ ‡e‰ ‰iÁc ÛÈwnL שהוא) שבנפש הרצון כוח ∆«ƒ¿«»ƒ¿«»»
קיים  אלא הגוף מאברי מסוים באבר מתלבש אינו ולכן ו'מקיף' כללי כוח

הגוף) ‰eÚz‚בכללות ÔÈÚ ‡e‰ ‰„ÈÁÈc ÛÈwÓe התענוג כוח «ƒƒƒ»ƒ¿«««¬
כוח  מאשר יותר עוד בנפש עמוק ונמצא ונעלה 'מקיף' כוח הוא שגם שבנפש

הרצון.

C¯„a ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«»¬»¿∆∆
‡È¯ËÂ ‡Ï˜LÂ ‰ÓÁÏÓ שהוא ƒ¿»»¿«¿»¿«¿»

של  העבודה ודרך עבודת סדר

לעיל, כמבואר ¯˜הבירורים, CÈiL«»«
ÏÎO‰ „vnL ‰„B·Úa»¬»∆ƒ««≈∆

‰hÓÏe הנפש בכוחות בעבודה וגם ¿«»
הרגש  (כוחות מהשכל שלמטה

B·Úa„‰והמעשה), Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈»¬»
CÈiL ‡Ï ‚eÚ˙Â ÔBˆ¯ „vnL∆ƒ«»¿«¬…«»

,‡È¯ËÂ ‡Ï˜L ÏL ÔÈÚ ואין ƒ¿»∆«¿»¿«¿»
בנימוקים  ולשכנע לטעון מקום

‡Bהגיוניים ,ELÙp ‰nÓc¿ƒ««¿¿
BÈ‡L B‡ ‰Ê ¯·cÓ ‚pÚ˙nL∆ƒ¿«≈ƒ»»∆∆≈

epnÓ ‚pÚ˙Ó אי קיים העונג ואם ƒ¿«≈ƒ∆
ואם  שכל, בדברי אותו לבטל אפשר

לעורר  אפשר אי קיים לא העונג

כל  כי השכל ידי על אותו ולפעול

עלֿשכלית. היא העונג של מהותו

‰„B·Ú‰ ¯L‡kL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¬∆»¬»
ה' את עובד vÓ„שהאדם ‡È‰ƒƒ«

,‚eÚz‰ Ák ,LÙpaL ‰„ÈÁÈ¿ƒ»∆«∆∆…«««¬
לאלוקות להתקרב עונג ≈¬‰¯Èמתוך

BÏˆ‡ ˙eËÈLÙaL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿ƒ∆¿
‰Ê ÔÈÚÓ ‚pÚ˙nL עבודת של ∆ƒ¿«≈≈ƒ¿»∆

BÚËÏ˙ה', ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÈÊ‡¬«≈»ƒ¿»
C¯„a ‡È¯ËÂ ‡Ï˜LÂ ˙BÚÓe«¬¿«¿»¿«¿»¿∆∆

‰ÓÁÏÓ,ניסיון בפני עומד וכשהוא ƒ¿»»
טענות  לטעון צורך שום לו אין

המונע  בדבר להילחם כדי ולשכנע

מתוך  ה' בעבודת ימשיך אלא ומעכב

מהניסיון. להתפעל ומבלי להתרשם מבלי מהשכל למעלה שהוא «≈¿ÔÂÈÎÂהעונג
‰„B·Ú‰Lבאלוקות עונג של זו LÙpaLבדרגה ‰„ÈÁÈ‰ „vÓ ‡È‰ ∆»¬»ƒƒ««¿ƒ»∆«∆∆

LÙc ‰„ÈÁÈ‰ ˙‡ Ìb ‰Me„˜Ï ˙Ît‰nL ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆¿«∆∆ƒ¿»«∆«¿ƒ»¿∆∆
,˙ÈÓ‰a‰,לעיל ÈˆBnL‡כמבואר ,eÈÈ‰Â ומבטל‚eÚz‰ ˙‡ ««¬ƒ¿«¿∆ƒ∆««¬

‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ ,ÌÈiÓLb ÌÈÈÚÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÏL∆∆∆««¬ƒ≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿««««»¿«»
הבהמית  הנפש של התענוג את ומבטל שמוציא ÌÈÈÚÓ≈ƒ¿»ƒקלֿוחומר

ÌÈi¯ÓBÁ,גשמיים מדברים יותר ומגושמים יותר נחותים ‡ÈÊשהם ¿ƒƒ¬«
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והחֹומרּיים  הּגׁשמּיים הענינים ּכל ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָאצלֹו

עניני  ּכל ּבטלים זה ידי ועל לגמרי, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָּבהׁשּתּוּות

ּבאּגרת  הּזקן רּבינּו ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנסיֹונֹות.

יּסּורין 25הּקדׁש מּׁשּום יחּוׁש לא ׁשהּמאמין , ֲִִִִֶֶַַַָֹֹ

אצלֹו ׁשוין ולאו הן העֹולם עניני ּובכל ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָּבעֹולם,

לכ ׁשהּסיּבה והיינּו, אמיּתית, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָּבהׁשוואה

ּדבני  ּבענינים החּסרֹון על ודֹואג מיצר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהאדם

אּלּו ׁשענינים מּפני זה הרי רויחי, ּומזֹוני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָחּיי

נמצא  ּכאׁשר אבל אצלֹו, ּבהׁשּתּוּות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָאינם

ּומזֹוני  חּיי ּדבני הענינים ׁשּכל ּומּצב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבמעמד

לֹו ּׁשּנֹוגע מה ּכי, אצלֹו, ּבהׁשּתּוּות הם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַרויחי

הּתֹורה  ּומּצד ּומצֹות, הּתֹורה ענין רק זה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָהרי

עביד  לטב רחמנא ּדעביד ּכל ּכל 26הרי אזי , ְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָ

אצלֹו נעׂשים אֹותֹו מנּסים ׁשּבהם ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָהענינים

ּגם  וזהּו הּנּסי ֹון. ּבטל ּובמילא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבהׁשּתּוּות,

ׁשּכאׁשר  לעיל ּבהאמּור והּביאּור ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָהּפירּוׁש

אינֹו אזי  ׁשּבּנפׁש יחידה מּצד היא ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָהעבֹודה

ׁשּכל  ּבעצמֹו ׁשּפעל לפי ׁשּזהּו ּכלל, נּסיֹון ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדר

לגמרי. ּבהׁשּתּוּות אצלֹו יהיה ּׁשּיארע ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַמה

ׁשּבּנּסיֹון p‰Â‰ה) ׁשהּניצֹוץ לעיל ׁשּנתּבאר אף ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּלא  עד לגמרי והסּתר ּבהעלם ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַֹהּוא

החיּלּוק  (ׁשּזהּו ּבלבד מציאּותֹו אּלא ְְְִִִִֶֶֶַַָָנׁשאר

ּבאים  ּומּמּנּו לבירּורים, נסיֹונֹות ׁשּבין ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָהּכללי

הרי  הּפרטּיים), החיּלּוקים ּכל מּמילא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבדר

ידּוע  ּגיסא, ּביֹותר 27לאיד ּגבֹוּה הּגבֹוּה ׁשּכל ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

ירד  זה ׁשּניצֹוץ וכיון ּביֹותר, מּטה למּטה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹורד
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ב).25) (קטז, ב.26)סי"א ס, 27.7)ברכות בהערה שצויינו מקומות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eezL‰a ÌÈi¯ÓBÁ‰Â ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk BÏˆ‡ ÌÈNÚ«¬ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«

,È¯Ó‚Ï כלל בעיניו נחשבים לא שכולם זה במובן שווים È„Èוכולם ÏÚÂ ¿«¿≈¿«¿≈
˙BBÈÒ ÈÈÚ Ïk ÌÈÏËa ‰Ê עונג יש האלוקות לנפש כאשר כי ∆¿≈ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿

בדברים  אינו שכבר התהפך הבהמית הנפש של העונג וגם בגלוי באלוקות

קדושה, בעניני אלא וחומריים גשמיים

הקדושה  על שמעלימים הנסיונות כל

בטלים  ה', בעבודת מכשול ומהווים

¯eÈaלגמרי. ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈«≈
L„w‰ ˙¯b‡a Ô˜f‰25 שבספר «»≈¿ƒ∆∆«…∆

LeÁÈהתניא, ‡Ï ÔÈÓ‡n‰L∆««¬ƒ…»
,ÌÏBÚa ÔÈ¯eqÈ ÌeMÓ מי ƒƒƒ»»

היא  הוא ברוך בקדוש שלו שהאמונה

יש  אם גם הרי ובגלוי, בתוקף חזקה,

היסורים  אין ושלום, חס יסורים, לו

מעבודת  ומניעה הפרעה לגביו מהווים

‰Ôה', ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ÏÎ·e¿»ƒ¿¿≈»»≈
Â‡ÏÂ דברים לו יש אם היינו ולא, כן ¿»

לו  אין או העולם מעניני גשמיים

‰‡ÂÂL‰a BÏˆ‡ ÔÈÂL»ƒ∆¿¿«¿»»
,˙ÈzÈÓ‡ האמונה תוקף ומפני ¬ƒƒ

אין  הוא, ברוך בקדוש שלו והדביקות

העולם  בעניני מצבו מה לגביו הבדל

בריא  עני, חלילה או עשיר הוא האם

יסורים  בעל חלילה ¿»¿eÈÈ‰Â,או
Ì„‡‰L CÎÏ ‰aÈq‰L בדרך ∆«ƒ»¿»∆»»»

לו ÈÓˆ¯כלל  וכואב לו B„Â‡‚צר ≈≈¿≈
ומוטרד מודאג ‰ÔB¯qÁוהוא ÏÚ««ƒ»

È·c ÌÈÈÚa ילדיםÈiÁ בריאות ¿ƒ¿»ƒ¿»≈«≈
ÈBÊÓe פרנסהÈÁÈÂ¯,בריוחÈ¯‰ ¿≈¿ƒ≈¬≈

ÌÈ‡ el‡ ÌÈÈÚL ÈtÓ ‰Ê∆ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ≈≈»
,BÏˆ‡ ˙eezL‰a הבדל יש אלא ¿ƒ¿«∆¿

לחסרון  אלה בדברים יתרון בין לגביו

kבהם  Ï·‡‡ˆÓ ¯L‡ ¬»«¬∆ƒ¿»
ÌÈÈÚ‰ ÏkL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆»»ƒ¿»ƒ
Ì‰ ÈÁÈÂ¯ ÈBÊÓe ÈiÁ È·c¿»≈«≈¿≈¿ƒ≈≈

,BÏˆ‡ ˙eezL‰a נתפס מצב וכל ¿ƒ¿«∆¿
רב  שפע בין הבדל ללא בשוה בעיניו

וגם  בשוה המצבים לכל מתייחס שהוא לכך והסיבה חלילה, גדול למחסור

היא  שלו ה' עבודת ואת אמונתו את מחליש זה אין חלילה, יסורים לו יש אם

BÏ Ú‚BpM ‰Ó ,Èk באמת בעיניו Ê‰וחשוב È¯‰ הגשמיים הדברים לא ƒ«∆≈«¬≈∆
È·Úc„אלא Ïk È¯‰ ‰¯Bz‰ „vÓe ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˜«̄ƒ¿««»ƒ¿ƒ««»¬≈»¿»ƒ

„È·Ú ·ËÏ ‡ÓÁ¯26, לטוב הוא, ברוך הקדוש הרחמן, שעושה מה כל «¬»»¿»»ƒ
הוא  שמצבו נראה שעה לפי אם גם שלימה באמונה בכך מאמין (והוא עושה

הטוב), ÌÈNÚהיפך ,B˙B‡ ÌÈqÓ Ì‰aL ÌÈÈÚ‰ Ïk ÈÊ‡¬«»»ƒ¿»ƒ∆»∆¿«ƒ«¬ƒ

˙ÂeezL‰a BÏˆ‡,בשווה המצבים בכל היא ה' בעבודת שלו והדבקות ∆¿¿ƒ¿«
שמעכבים  דברים לכאורה נראים הם אם גם הנסיונות, של הדברים כל ולכן

אצלו, מקום תופסים ואינם בעיניו נחשבים אינם ה', עבודת «≈¿ÏÈÓ·e‡את
ÔBÈqp‰ ÏËa.כלל מפריע ואינו »≈«ƒ»

¯e‡Èa‰Â Le¯Èt‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««≈¿«≈
¯L‡kL ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰a¿»»¿≈∆«¬∆
‰„ÈÁÈ „vÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ«¿ƒ»

LÙpaL בו מאירה שבנפש והיחידה ∆«∆∆
כוח  ידי על היא שלו ה' ועבודת בגלוי

דיחידה' 'מקיף ‡BÈהתענוג, ÈÊ‡¬«≈
,ÏÏk ÔBÈq C¯„a עומד הוא ואם ¿∆∆ƒ»¿»

ומתרשם  מתפעל איננו ניסיון, בפני

ÏÚtLמלכתחילה  ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆»«
‰È‰È Ú¯‡iM ‰Ó ÏkL BÓˆÚa¿«¿∆»«∆∆¡«ƒ¿∆

È¯Ó‚Ï ˙eezL‰a BÏˆ‡ ולכן ∆¿¿ƒ¿«¿«¿≈
אותו  מונע לא בעולם דבר שום

ה'. מעבודת

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈¿≈
ıBˆÈp‰L האלוקי‡e‰ ÔBÈqpaL ∆«ƒ∆«ƒ»

„Ú È¯Ó‚Ï ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿∆¿≈¿«¿≈«
B˙e‡ÈˆÓ ‡l‡ ¯‡L ‡lL∆…ƒ¿»∆»¿ƒ

„·Ïa ומאיר המתפשט האור ואילו ƒ¿«
לגמרי  ונסתר נעלם ∆∆(e‰fLמהניצוץ

˜elÈÁ‰ ההבדלÔÈaL ÈÏÏk‰ «ƒ«¿»ƒ∆≈
,ÌÈ¯e¯È·Ï ˙BBÈÒ שבנסיונות ƒ¿¿≈ƒ

ואילו  לגמרי, נעלם הניצוץ של האור

כמבואר  קיים, עדיין האור בבירורים

באריכות, זה epnÓeלעיל מהבדל ƒ∆
לעבודת  הנסיונות עבודת שבין

C¯„aונובעים ÌÈ‡aהבירורים »ƒ¿∆∆
ÌÈ˜elÈÁ‰ Ïk ‡ÏÈnÓƒ≈»»«ƒƒ

ÌÈiË¯t‰ העבודה ודרכי אופני לגבי «¿»ƒƒ
העבודות  משתי אחת זה ),בכל ולפי

שבעבודת  בניצוץ ויתרון מעלה יש

שבעבודת  הניצוץ לגבי הבירורים

זאת  ולמרות C„È‡Ïהניסיונות, È¯‰¬≈¿ƒ»
,‡ÒÈb שני בתורת Úe„È27מצד ƒ»»«

BÈa˙¯החסידות  dB·b dB·b‰ ÏkL בשורשו‰hÓ ‰hÓÏ „¯BÈ ∆»«»«»«¿≈≈¿«»«»
¯˙BÈa של הסוגים ארבעת מבין הנעלה שהאדם, זה לענין גם (כמבואר ¿≈

כי  ממנו, הנחותים והדומם והצומח החי מן ניזון מדבר' חי צומח 'דומם

נחותים  הם למטה שבירידתם הסיבה וזו מהאדם גבוהים הם בשורשם

שנופלת  אבנים חומת כמשל יותר, למטה יורד ביותר, הגבוה כי מהאדם,

הנמוכות) שבשורות מהאבנים יותר רחוק נופלות העליונות שבשורות והאבנים

‰Ê ıBˆÈpL ÔÂÈÎÂ הנסיונות עבודת של בדברים ונסתר È¯„הנעלם ¿≈»∆ƒ∆»«
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מציאּותֹו אּלא נׁשאר ׁשּלא עד ּכ ּכל ְְְִִֶֶַַַָָָָֹלמּטה

ּביֹותר. ּגבֹוּה הּגבֹוּה נמצא ׁשּבזה מּובן הרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבלבד,

להמבֹואר  ּדּוגמא ּדר ׁשענין 28ועל ּבהּטעם ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָ

ּכיון  ּדוקא , האחרֹונים ּבּדֹורֹות הּוא נפׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּמסירת

הּׂשכל, עניני ּבהתּגּלּות היּו הראׁשֹונים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבּדֹורֹות

ּׁשאין  מה נפׁש, הּמסירת על מעלים הּׂשכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַוהרי

לפעֹול  ׁשּנקל ּוכׁשם כּו'. האחרֹונים ּבּדֹורֹות ְְֲִִֵֵֵֶַַָָּכן

מאׁשר  יֹותר ׁשּברגל העקב על נפׁש הּמסירת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָענין

נפׁש הּמסירת ענין לפעֹול נקל כן ּכמֹו הראׁש, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

ּבּדֹורֹות  מאׁשר יֹותר ּדמׁשיחא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָּבעקבתא

ועל  יֹותר. עליֹונֹות ּבמדריגֹות ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָהראׁשֹונים

ׁשּכיון  ׁשּבּנּסיֹון, הּניצֹוץ ּבענין לֹומר יׁש זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּדר

ּבֹו נמצא לכן ּבלבד, מציאּותֹו אּלא ּבֹו נׁשאר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּלא

ּביֹותר. ּגבֹוּה ְֵַַַָָהּגבֹוּה

ּׁשּכתּוב Ê·e‰ו) מה הוי'29יּובן מנּסה ּכי »∆ְֲִֶֶַַַָָָ

היינּו, גו', לדעת אתכם ְְֱֵֶֶֶַַַָֹאלקיכם

ּבאלקּות  ּוראּיה הּדעת ענין ׁשּיהיה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכדי

זה  הרי הּמׁשיח, ּדביאת הּתכלית ׁשּזֹוהי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ(לדעת),

אתכם) ּגֹו' מנּסה (ּכי הּנסיֹונֹות ענין ידי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַעל

הרי  הּנסיֹונֹות ּבענין ּכי, הּדבר, וטעם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָּדוקא.

אי  ׁשּלכן ּביֹותר, והסּתר ּבהעלם הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָהּניצֹוץ

וׁשקלא  מלחמה ּבדר הּבירּור ּבֹו לפעֹול ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאפׁשר

ּבאֹופן  להיֹות צריכה העבֹודה אּלא כּו', ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָוטריא

ׁשּלזה  עצמי, ּוביּטּול עצמי ּבתֹוקף הליכה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָׁשל

וכאׁשר  ּדוקא, ׁשּבּנפׁש יחידה ּגיּלּוי ידי על ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבאים

הרי  האלקית, ּדנפׁש היחידה ּבחינת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמתּגּלית

הּבהמית, ּדהּנפׁש היחידה את מהּפכת ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָהיא

חּיי  ּדבני הענינים ׁשּכל ּבעצמֹו ּפֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּובמילא

זה  ידי ועל לגמרי, הׁשּתּוּות ּבדר הם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַּומזֹוני
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ונחה 28) ד"ה .11ֿ3 ע' אידיש סה"מ ואילך. .118 ע' תש"ט סה"מ רנזֿרסד. ע' תרפ"ה ואילך. קפו ע' תרמ"ח סה"מ ראה

יא  סעיף תשל"ו ליראיך נתת ד"ה .207 ע' תרפ"ט סה"מ גם וראה ואילך). קצד ע' ניסן סה"מ (תו"מ ט סעיף תשכ"ה

ואילך). נז ע' תמוז סה"מ ד.29)(תו"מ יג, ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ck Ïk ‰hÓÏ מאיר אינו ואורו ביותר ונסתר L‡¯ונעלם ‡lL „Ú ¿«»»»«∆…ƒ¿«

‰ÊaL Ô·eÓ È¯‰ ,„·Ïa B˙e‡ÈˆÓ ‡l‡ כך כל שירד הניצוץ בתוך ∆»¿ƒƒ¿«¬≈»∆»∆
BÈa˙¯בהעלם Óˆ‡נמוך  dB·b dB·b‰. ƒ¿»«»«»«¿≈

¯‡B·Ó‰Ï ‡Ó‚ec C¯c ÏÚÂ28 החסידות ÔÈÚLבתורת ÌÚh‰a ¿«∆∆¿»¿«¿»¿«««∆ƒ¿«
˙B¯Bca ‡e‰ LÙ ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆«

,‡˜Âc ÌÈB¯Á‡‰ הדבר ולכאורה »«¬ƒ«¿»
היו  הראשונים דורות שהרי תמוה,

ולמה  ברוחניות, יותר גדולה במעלה

שהם  האחרונים בדורות דוקא אםֿכן

מהדורות  נמוכה רוחנית בדרגה

נפש  המסירות ענין יש הראשונים

והטעם  ביותר, נעלית ה' עבודת שהוא

‰¯‡ÌÈBLהוא  ˙B¯BcaL ÔÂÈk≈»∆«»ƒƒ
ÏÎO‰ ÈÈÚ ˙elb˙‰a eÈ‰ כי »¿ƒ¿«ƒ¿¿≈«≈∆

שכל  בעלי היו הראשונים הדורות אנשי

ביותר, ÌÈÏÚÓנעלה ÏÎO‰ È¯‰Â«¬≈«≈∆«¿ƒ
,LÙ ˙¯ÈÒn‰ ÏÚ ענין כל כי ««¿ƒ«∆∆

מעל  ה' את לעבוד הוא נפש המסירות

פי  על ומתחייב שמתבקש למה ומעבר

וההיגיון  Ôkהשכל ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
'eÎ ÌÈB¯Á‡‰ ˙B¯Bca שהשכל «»«¬ƒ

בדורות  כמו גדולה במעלה איננו

נפש. מסירות יותר ישנה הראשונים,

ÔÈÚ ÏBÚÙÏ Ï˜pL ÌLÎe¿≈∆»≈ƒ¿ƒ¿«
·˜Ú‰ ÏÚ LÙ ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆«∆»≈

Ï‚¯aL להיכנס צורך כשיש למשל ∆¿∆∆
מאד רותחים L‡Ó¯למים ¯˙BÈ≈≈¬∆

Ï˜ ÔÎ BÓk ,L‡¯‰ ÏÚ«»…¿≈»≈
LÙ ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ÏBÚÙÏƒ¿ƒ¿««¿ƒ«∆∆

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úa כשהדורות ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
גם  כולל ברוחניות, נמוכות בדרגות הם

השכל, L‡Ó¯בענין ¯˙BÈ≈≈¬∆
eÈ‰L ÌÈBL‡¯‰ ˙B¯Bca«»ƒƒ∆»

.¯˙BÈ ˙BBÈÏÚ ˙B‚È¯„Óa¿«¿≈∆¿≈
ÔÈÚa ¯ÓBÏ LÈ ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆≈«¿ƒ¿«
‡lL ÔÂÈkL ,ÔBÈqpaL ıBˆÈp‰«ƒ∆«ƒ»∆≈»∆…
B˙e‡ÈˆÓ ‡l‡ Ba ¯‡Lƒ¿«∆»¿ƒ

„·Ïa ונעלם הסתתר אורו ואילו ƒ¿«
ביותר, למטה שירד היינו ≈«ÔÎÏלגמרי,

Ba ‡ˆÓ בהעלם בו ‰dB·bטמון ƒ¿»«»«
¯˙BÈa dB·b יש זאת בכל נחשך, ואורו מאד שירד ניצוץ היותו עם ונמצא »«¿≈

הבירורים. שבעבודת בניצוץ שאין ויתרון מעלה שני, מצד בו,

·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e (Â29,ישראל לבני רבינו משה בדברי בתורה, »∆««∆»
È„kL ,eÈÈ‰ ,'Â‚ ˙Ú„Ï ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¬»»¡…≈∆∆¿∆»«««¿∆¿≈

˙Úc‰ ÔÈÚ ‰È‰iL והרגשה הכרה של שכלית i‡¯e‰במובן השגה ∆ƒ¿∆ƒ¿««««¿ƒ»
בעיניים  הנראה דבר כמו ובהירה È‰BfLברורה ,(˙Ú„Ï) ˙e˜Ï‡a»¡…»««∆ƒ

,ÁÈLn‰ ˙‡È·c ˙ÈÏÎz‰,שאז ««¿ƒ¿ƒ««»ƒ«
של  גילוי יהיה המשיח, בימות

את  ויראו ידעו וכולם בעולם האלוקות

מוחשי  דבר שרואים כמו האלוקות

È„È ÏÚ ‰Ê È¯‰,כעת ה' עבודת ¬≈∆«¿≈
של  באופן הגלות, »¿ÔÈÚƒבזמן

) ˙BBÈÒp‰ הכתוב בתחילת כנאמר «ƒ¿
.‡˜Âc (ÌÎ˙‡ 'Bb ‰qÓ Èkƒ¿«∆∆¿∆«¿»

¯·c‰ ÌÚËÂ לראיית שההכנה ¿«««»»
הוא, הניסיון בענין דוקא היא אלוקות

È¯‰ ˙BBÈÒp‰ ÔÈÚa ,Èkƒ¿ƒ¿««ƒ¿¬≈
ıBˆÈp‰ בדברים הנמצא האלוקי «ƒ

הניסיון  הוא ÌÏÚ‰aשבהם ‡e‰¿∆¿≈
È‡ ÔÎlL ,¯˙BÈa ¯zÒ‰Â¿∆¿≈¿≈∆»≈ƒ
¯e¯Èa‰ Ba ÏBÚÙÏ ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿«≈
‡È¯ËÂ ‡Ï˜LÂ ‰ÓÁÏÓ C¯„a¿∆∆ƒ¿»»¿«¿»¿«¿»

,'eÎ מאיר שאינו ניצוץ שהוא כיון כי

בו  'לתפוס' אפשר אי מתפשט, ואינו

והשכנוע  וההיגיון השכל ידי «∆‡l‡על
‰„B·Ú‰ זה ניצוץ העלאת של »¬»
BÈ‰Ï˙שבניסיונות  ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

Û˜B˙a ‰ÎÈÏ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬ƒ»¿∆
ÈÓˆÚ ÏehÈ·e ÈÓˆÚ שהם «¿ƒƒ«¿ƒ

לעיל  כמבואר עלֿשכליים, עניינים

וביטול ÊlL‰באריכות עצמי לתוקף ∆»∆
להגיע ÌÈ‡aעצמי  È„Èניתן ÏÚ »ƒ«¿≈

,‡˜Âc LÙpaL ‰„ÈÁÈ ÈelÈbƒ¿ƒ»∆«∆∆«¿»
השכל, מכוחות לגמרי הנעלית

˙ÈÁa ˙Èlb˙Ó ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿«≈¿ƒ«
‰È¯‰ ,˙È˜Ï‡‰ LÙc ‰„ÈÁÈ«¿ƒ»¿∆∆»¡…ƒ¬≈

‰„ÈÁÈ‰ ˙‡ ˙Ît‰Ó ‡È‰ƒ¿«∆∆∆«¿ƒ»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰c,לטוב מרע ¿«∆∆««¬ƒ

ÏÚBt ‡ÏÈÓ·e האדםBÓˆÚa ¿≈»≈¿«¿
ÌÈÈÚ‰ ÏkL הגשמיים חייו של ∆»»ƒ¿»ƒ

C¯„a Ì‰ ÈBÊÓe ÈiÁ È·c¿»≈«≈¿≈≈¿∆∆
,È¯Ó‚Ï ˙eezL‰ שלו והדבקות ƒ¿«¿«¿≈

בשוה, מצב ובכל זמן בכל היא ה' Ïha˙Óבעבודת ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«≈
ÔBÈqp‰ היה כלא Ê‡Âונעלם ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) של המציאות כל כאשר «ƒ»«ƒ¿»¿≈¿»
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(ּכּנ הּנּסיֹון מתּגּלה מתּבּטל ואז לעיל), זּכר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אּלא  עֹוד  ולא  לקדּוּׁשה , וחֹוזר ׁשּבֹו ְְְִִֵֶֶַָָֹהּניצֹוץ

מה  ׁשהרי ּביֹותר, עליֹונה ּבמדריגה ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנעׂשה

ּגבֹוּה הּגבֹוּה ּדוקא היה ּביֹותר מּטה למּטה ְְְֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּׁשּירד

ְֵּביֹותר.

הּנסיֹונֹות e‰ÊÂז) לאחרי ׁשּדוקא הּטעם ּגם ¿∆ְְְֲִֵֶַַַַַַַָ

זה  ּדגלּות ּומכּוּפל ּכפּול ְְְֶֶֶָָָׁשּבחֹוׁש

הּיעּוד  יקּוּיים (ׁשּלאחריו רּוח 30האחרֹון את ְְֲֲִֶֶַַַַַָָ

את  מבררים ׁשּבֹו הארץ), מן אעביר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָהּטּומאה

והסּתר  ּבהעלם ׁשהם ּביֹותר האחרֹונים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּניצֹוצֹות

הּיעּוד  יקּוּיים אזי ּדעה 31ּביֹותר, הארץ מלאה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

הוי' מנּסה ּכי הּתֹורה הבטחת ׁשּתתּגּלה הוי', ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאת

הּנסיֹונֹות  ׁשּתכלית היינּו, לדעת, אתכם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאלקיכם

את  ּדע  ּבאלקּות, הּדעת ענין ׁשּיתּגּלה ּכדי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהיא

אבי עבֹודת 32אלקי עּתה לנּו ניּתנה ולכן . ְְֱֲִִֵֵַַָָָָָֹ

מצרים  ּבגלּות ׁשהיה ּכפי ּבאֹופן לא – ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹהּנסיֹונֹות

ׁשּמבאר  ּכפי אּלא ּבלּבּול, ׁשל ענין רק ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיה

ּבּמאמר, אדמֹו"ר חמי מֹורי קדּוּׁשת ְְְֲִִַַַַָָּכבֹוד

האמת  את להּכיר והעֹוז הּכח ניּתן זה ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁש"ּבגלּות

ׁשּיּוכלּו ּובאֹופן ּבלבד", נסיֹונֹות רק הם ְְְְִִִֵֶֶַַּכי

העצמי, ּכח התעֹוררּות ידי על ּבנּסיֹון ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹלעמֹוד

ּבאֹופן  ּבנּסיֹון ולעמֹוד עצמי, ּוביּטּול ְְְְֲִִִֶֶַַָּתֹוקף

לבֹוא  יזּכּו זה ידי ועל הּניצֹוצֹות, את ְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּיֹוציאּו

אינֹו ׁשהּנּסיֹון והיינּו, אלקיכם, הוי' את ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלדעת

אלקיכם  הוי' ּׁשּמנּסה מה ּכל אּלא לעצמֹו, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹענין

ּומּצב  למעמד לבֹוא לדעת, ּכדי אּלא אינֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאתכם

ּכאׁשר  הּנה ולכן, הוי'. את ּדעה הארץ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּדמלאה

ההעלמֹות  ּכל ּבייׁשטיין) (מ'ועט נגד ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָנעמֹוד

להּכנס  ׁשּלא העבֹודה ּבדר ונל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹוההסּתרים,

לכל  לגׁשת אּלא מלחמה, ּבדר וטריא ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלׁשקלא

ׁשהן  היינּו, עצמי, ּוביּטּול עצמי ּבתֹוקף ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָענין

ּבין  אי) ּכלל מציאּות איני ּבעצמי ׁשאני ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָאמת

עֹוסק  ׁשהנני ּכיון אבל ּגארניׁשט), ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָטאקע
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ב.30) יג, ט.31)זכרי' יא, ט.32)ישעי' כח, הימיםֿא דברי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מתבטלת  BaLהניסיון ıBˆÈp‰ ‰lb˙Ó בניסיון והסתתר ÊBÁÂ¯שנעלם ƒ¿«∆«ƒ∆¿≈

ומקורו,Me„˜Ï‰ועולה שרשו הוא NÚpL‰שמשם ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ƒ¿»¿…∆»∆«¬∆
,¯˙BÈa ‰BÈÏÚ ‰‚È¯„Óa בלבד ומוגבלת קטנה בעליה מדובר ולא ¿«¿≈»∆¿»¿≈

מאד  גדולה בעליה ‰È‰אלא ¯˙BÈa ‰hÓ ‰hÓÏ „¯iM ‰Ó È¯‰L∆¬≈«∆»«¿«»«»¿≈»»
,¯˙BÈa dB·b dB·b‰ ‡˜Âc«¿»«»«»«¿≈
הניצוץ  כאשר וכעת לעיל, כמבואר

הרי  ועולה, חוזר ביותר, למטה שירד

'הגבוה  אל ביותר למעלה היא העליה

ביותר'. גבוה

‡˜ÂcL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆««««∆«¿»
˙BBÈÒp‰ È¯Á‡Ï הגדולים ¿«¬≈«ƒ¿

ÏeÙkוהקשים  CLBÁaL∆¿∆»
ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ˙eÏ‚c ÏteÎÓe¿»¿»∆»«¬

ÂÈ¯Á‡lL) שהיא זו גלות אחרי ∆¿«¬»
עוד  תהיה לא ואחריה האחרונה הגלות

אלא  ‰eÚi„גלות ÌÈie˜È30 ¿««ƒ
זכריה  ¯Áeשבנבואת ˙‡∆«

¯È·Ú‡ ‰‡Óeh‰ı¯‡‰ ÔÓ «¿»«¬ƒƒ»»∆
וכל  'טומאה' עוד תהיה שלא וכיון

יתבטלו  הקדושה היפך של הכוחות

תהיה  שלא מובן לטוב, ויתהפכו לגמרי

גלות  BaLעוד האחרון'), זה ב'גלות ∆
ÌÈ¯¯·Ó ומעלים˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ ¿»¿ƒ∆«ƒ

Ì‰L ¯˙BÈa ÌÈB¯Á‡‰»«¬ƒ¿≈∆≈
הגלות, בסוף שמתבררים הניצוצות

ביותר, מתגבר שהחושך בזמן

ÈÊ‡ ,¯˙BÈa ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿∆¿≈¿≈¬«
דוקא  אלו ניצוצות בירור אחרי

„eÚi‰ ÌÈie˜È31 ישעיה שבנבואת ¿««ƒ
,'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ»¿»»»∆≈»∆¬»»
תהיה  כולה, המציאות כל הארץ, שכל

באלוקות  בהכרה ∆»¿lb˙zL∆ƒ‰מלאה
ובגלוי  Èkבפועל ‰¯Bz‰ ˙ÁË·‰«¿»««»ƒ

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰qÓ¿«∆¬»»¡…≈∆∆¿∆
˙ÈÏÎzL ,eÈÈ‰ ,˙Ú„Ï הכוונה »«««¿∆«¿ƒ

של È„kוהמטרה ‡È‰ ˙BBÈÒp‰«ƒ¿ƒ¿≈
˙Úc‰ ÔÈÚ ‰lb˙iL הכרה ∆ƒ¿«∆ƒ¿««««

הכתוב e˜Ï‡a˙,והרגשה  ובלשון »¡…
בנו  לשלמה דוד בציווי הימים בדברי

EÈ·‡ È˜Ï‡ ˙‡ Úc32. «∆¡…≈»ƒ
˙„B·Ú ‰zÚ eÏ ‰zÈ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»»«»¬«
ÈÙk ÔÙB‡a ‡Ï Y ˙BBÈÒp‰«ƒ¿…¿∆¿ƒ
‰È‰L ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a ‰È‰L∆»»¿»ƒ¿«ƒ∆»»

,ÏeaÏa ÏL ÔÈÚ שהניסיונות ¯˜ «ƒ¿»∆ƒ¿

ומכשול  הפרעה רק היו ˜„Me˙והקשיים „B·k ¯‡·nL ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒ∆¿»≈¿¿«
ÔzÈ ‰Ê ˙eÏ‚a"L ,¯Ó‡na ¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ ישראל בני לכל ƒ»ƒ«¿««¬»∆¿»∆ƒ«

,"„·Ïa ˙BBÈÒ ˜¯ Ì‰ Èk ˙Ó‡‰ ˙‡ ¯Èk‰Ï ÊBÚ‰Â Ák‰«…«¿»¿«ƒ∆»¡∆ƒ≈«ƒ¿ƒ¿«
ומבלבלת, מפריעה שאכן אמיתית מציאות eÏÎeiLולא ÔÙB‡·e מתוך ¿∆∆¿

זו ÔBÈqaהכרה „BÓÚÏ ולהתגבר «¬¿ƒ»
Ákעליו  ˙e¯¯BÚ˙‰ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿¿…«

ˆÚ‰,ÈÓˆÚ ÏehÈ·e Û˜Bz ,ÈÓ »«¿ƒ∆ƒ«¿ƒ
ÔÙB‡a ÔBÈqa „BÓÚÏÂ¿«¬¿ƒ»¿∆

e‡ÈˆBiL ויעלו˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ ∆ƒ∆«ƒ
בניסיונות, ונעלמים »¿ÏÚÂהמוסתרים

‰Ê È„È בניסיון ekÊÈשיעמדו ¿≈∆ƒ¿
'ÈÂ‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‡B·Ï»»««∆¬»»

,ÌÎÈ˜Ï‡ ובמיוחד אלוקות, להכיר ¡…≈∆
בזמן  לבוא, לעתיד יהיה שהדבר כפי

‡BÈהגאולה, ÔBÈqp‰L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«ƒ»≈
,BÓˆÚÏ ÔÈÚ מטרה עצמו בו ואין ƒ¿»¿«¿

qnM‰ותכלית  ‰Ó Ïk ‡l‡∆»»«∆¿«∆
BÈ‡ ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…≈∆∆¿∆≈
‡B·Ï ,˙Ú„Ï È„k ‡l‡∆»¿≈»««»
בניסיון  העמידה ידי על להתעלות

ÏÓc‡‰ולהגיע ·vÓe „ÓÚÓÏ¿«¬»«»¿»¿»
'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ שיהיה »»∆≈»∆¬»»

לבוא. לעתיד

,ÔÎÏÂ המטרה כל שזו מאחר ¿»≈
ידם  שעל הניסיונות, של והתכלית

וראיית  לידיעת דבר של בסופו יגיעו

‚„אלוקות, „BÓÚ ¯L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆«¬∆∆
ÔÈÈËLÈÈa ËÚÂ'Ó) מבלי יעמדו ¿∆«¿¿≈

על  ויתגברו ‰‰BÓÏÚ˙להכנע Ïk (»««¿»
C¯„a CÏÂ ,ÌÈ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ¿≈≈¿∆∆
‡Ï˜LÏ Òk‰Ï ‡lL ‰„B·Ú‰»¬»∆…¿ƒ»≈¿«¿»

,‰ÓÁÏÓ C¯„a ‡È¯ËÂ שהיא ¿«¿»¿∆∆ƒ¿»»
ולא  הבירורים לעבודת השייכת עבודה

כמבואר  הנסיונות, לעבודת שייכת

באריכות, ÏÎÏלעיל ˙L‚Ï ‡l‡∆»»∆∆¿»
ÏehÈ·e ÈÓˆÚ Û˜B˙a ÔÈÚƒ¿»¿∆«¿ƒƒ

,eÈÈ‰ ,ÈÓˆÚ שבה גישה מתוך «¿ƒ«¿
לעצמו אומר ‡Ó˙האדם Ô‰L∆≈¡∆

˙e‡ÈˆÓ ÈÈ‡ ÈÓˆÚa È‡L∆¬ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ
Ú˜‡Ë ÔÈa CÈ‡) ÏÏk¿»ƒƒ«∆

ËLÈ¯‡b ואפס אין אכן ),אני »¿ƒ¿
בכוחות  תלויים היו הדברים ואילו

איך  יודע מי שלי האישיים וביכולות

להתגבר, מצליח ÔÂÈkהייתי Ï·‡¬»≈»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zeaezk(iyily meil)

àøîâ
:`xnbd zxxan .'eke 'cg` mr zxacn de`x' :dpyna epipyéàî©

oeyl yexit dn -'úøaãî'dcyegl oi` i`ce ixdy ,o`k xen`d §©¤¤
:zwelgn `xnbd d`ian .xf mc` mr dxaicy zngn zepfaéøéòæ§¦¦

,øîàepiid 'zxacn'äøzñð,dcgiizp -,øîà éqà áøepiid zxacn ¨©¦§§¨©©¦¨©
,äìòáðdlrapy xnel zpn`p dcgiizd m` la` ,dlrapy reciy ¦§£¨

.llk dlrap `ly zxne` dzidy ebina ,xykl
:`xnbd dywnúøaãî éðz÷c eðééä ,éøéòæì àîìLadhwpy oaen - ¦§¨¨¦§¦¦©§§¨¨¥§©¤¤

,cegi oeylk dyxtl xyt`y ,'zxacn' oeyl dpyndáøì àlà¤¨§©
éàî ,éqàoeyl ly zernynd dn -,úøaãîzyxtzn `id cvike ©¦©§©¤¤

:`xnbd zvxzn .dlira lrìàélòî àðMédiwpe dlern oeyl - ¦§¨§©§¨
,weqta df oirk epivne ,dpynd dhwpáéúëãk(k l ilyn)KxC oM' §¦§¦¥¤¤

zt`pn dX`,'ïåà ézìòô àì äøîàå äéô äúçîe äìëàhwpy ixd ¦¨§¨¨¤¨§¨¨£¨¦¨§¨§¨Ÿ¨©§¦¨¤
oeyl dhwp epizpyn oke ,'dlik`' oeyla dlirad z` weqtd

.xeaic
:`xnbd zl`eyéøéòæì àîìLa,cegil dpeekd 'zxacn'yeðééä ¦§¨¨¦§¦¦©§

ézøz éðz÷c,ef zwelgna mipte` ipy dpynd dhwp recn oaen - §¨¨¥©§¥
`yixae úøaãî`tiqa,úøaeòîiaxy ycgzd `yixay oeik §©¤¤§¤¤

elit` dxiykn l`ilnb oaxe ,cala cegia elit` dlqet ryedi
.dlrapy reciy ote`aéqà áøì àlà,dlrapy epiid zxacn mby ¤¨§©©¦

ok m`éì änì ézøzmzwelgn z` eprinydl jxev yi recn - ©§¥¨¨¦
.dlrapy xexiaa ep` mircei mdipya ixdy ,miey mipte` ipya

,mipte`d ipy z` `iadl dpynd dkxved :`xnbd daiynàãç- £¨
,dlrapy de`xy ,oey`xd ote`dda øéLëäìoaxy eprinydl - §©§¦¨

,dpedkl dnvr dy`d z` xiykn l`ilnbàãçå,ipyd ote`d - ©£¨
,zxaern de`xydzáa øéLëäìd`iany dza z` s`y ycgl - §©§¦§¦¨

wtqdy oeik zexyk zwfg oi` zaly mbd ,l`ilnb oax xiykn ef
.dzcil mcew xxerzd

:`xnbd zl`eyàçéðäoaen df uexiz -øîàc ïàîì(a"r oldl) ¨¦¨§©§¨©

ydzáa øéLëî ,da øéLënä éøáãìdy`dy ,l`ilnb oaxl - §¦§¥©©§¦¨©§¦§¦¨
.dpedkl dxyk ef d`ian dza s` ,dpedkl dxyk dnvràlà¤¨

øîàc ïàîìs`y,dzáa ìñBt ,da øéLënä éøáãìoi` zaly oeik §©§¨©§¦§¥©©§¦¨¥§¦¨
,zexyk zwfgøîéîì àkéà éàîiq` axl recn x`al ozip cvik - ©¦¨§¥©

.mipte` ipya mzwelgn z` `iadl dpynd dkxved
:`xnbd zvxznéqà áøenvrøîàc ïàîk øáñ(a"r oldl)éøáãì ©©¦¨©§©§¨©§¦§¥

,dzáa øéLëî da øéLënädpynd dkxvedy oaen eixacle ©©§¦¨©§¦§¦¨
s`y ,z`f eprinydl ick mipte`d ipya mzwelgn z` `iadl

.l`ilnb oax xiykd zad z`

* * *
.cegi zeklda oic epizpynn cenll ozip m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zxxanéàî øîàc ,éøéòæì ,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥¦§¦¦§¨©©
'å ,äøzñð ,'úøaãîdf lròLBäé éaø øîàcàðîéäî àìdpi`y - §©¤¤¦§§¨§¨©©¦§ª©Ÿ§¥§¨

,dlrapy epi`x `le dxzqp wxy s` ,izlrap xykl xnel zpn`p
e ,dlrapy zwfga df ixd dxzqpy oeikyìò ïé÷ìî ,áø øîàä̈¨©©©§¦©

ãeçiäzecxn zkn dwel xf mc` mr dcgiizdy yi` zy` - ©¦
,opaxcnãeçiä ìò ïéøñBà ïéàådlra lr dy`d z` oixqe` oi` - §¥§¦©©¦

,mc` eze`l dlrapy i`ce df oi`y ,df cegi zngnàîéìm`d - ¥¨
`ed df oicy xn`p,òLBäé éaøk àìcz` lqet ryedi iax ixdy §Ÿ§©¦§ª©

.cegid zngn dpedkl dy`d
:`xnbd daiynàîéz eléôàk xaeq axy,òLBäé éaøoi` zn`ae £¦¥¨©¦§ª©

dxq` mewn lkne ,dlral zxzen okle dlrapy giken cegid
y meyn dpedkl ryedi iaxïéñçeéa eNò äìòîqegi oiprl - ©£¨¨§£¦

.cala cegia s` xeq`l exingd dpedk
epiid zxacny yxity iq` ax lr `ziixan dywn `xnbd
:dpedkl xizn ryedi iax s` dcgiizd wx m` la` ,dlrapy

,éáéúéîy diept dy` ,`ziixaa epipyãçà íò äñðëpL äeàø ¥¦¥¨¨¤¦§§¨¦¤¨
øúñì,xzq mewnl - §¥¤
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טו `"iyz'd ,fenz b"i

ויֹודע  ּדבר, מּׁשּום מתּפעל אינּני הוי' ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבעבֹודת

זי מּוז ענין ּדער ּבלאוֿהכי, אפׁשר ׁשאי ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָאני

ּומבררים  הּנּסיֹון, את מבּטלים אזי – ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָּדּורכפירן

זה  ידי ועל ּבֹו, ׁשּמסּתּתר הּניצֹוץ את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַּומעלים

בימינּו ׁשּבמהרה הּגיּלּוי את ּבעֹולם ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּפֹועלים

צדקנּו. מׁשיח ּביאת ידי על מּמׁש ּבגלּוי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָיהיה

ּכל  עבֹודת ידי על להיֹות צריכה לזה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָוההכנה

האחרֹון, ּבּגלּות ּובפרט הּגלּות, ּבזמן ואחד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָאחד

ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבעקבתא ּגּופא זה ְְְְְְְְִִִִֶָָָָָּובגלּות

אזי  עצמי, ּובביּטּול עצמי ּבתֹוקף עבֹודתֹו יעׂשה ואחד אחד ּכל ְְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּכאׁשר

ועצמּות  והאֹורֹות, הּגיּלּוּיים ּכל יתּגּלּו ּדידן ׁשּבעגלא ּכּוּלנּו נזּכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבמהרה

אמן. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח ידי על הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָּומהּות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÈÂ‰ ˙„B·Úa ˜ÒBÚ È‰L הוא ברוך בקדוש ÏÚt˙Óודבוק ÈpÈ‡ ∆ƒ¿ƒ≈«¬«¬»»≈∆ƒƒ¿«≈

מתרשם  c·¯,ואינני ÌeMÓ וקשה גדול כניסיון נראה הדבר אם Ú„BÈÂגם ƒ»»¿≈«
,ÈÎ‰ŒÂ‡Ïa ¯LÙ‡ È‡L È‡,שיהיה מה יהיה אלא, זה, בלי יתכן שלא ¬ƒ∆ƒ∆¿»¿»»ƒ

Ô¯ÈÙÎ¯ec CÈÊ ÊeÓ ÔÈÚ ¯Úc(ומצוות בתורה ה' עבודת (של הענין ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿
– להתבצע ÌÈÏh·Óמוכרח ÈÊ‡¬«¿«¿ƒ

ÔBÈqp‰ עוד,‡˙ קיים לא והוא ∆«ƒ»
ıBˆÈp‰ ˙‡ ÌÈÏÚÓe ÌÈ¯¯·Óe¿»¿ƒ«¬ƒ∆«ƒ

Ba ¯zzÒnL של הדבר בתוך ∆ƒ¿«≈
ÌÈÏÚBtהניסיון, ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆¬ƒ

ÈelÈb‰ ˙‡ ÌÏBÚa האלוקות של »»∆«ƒ
העלמות  כך על יש הגלות שבזמן

È‰È‰והסתרים  eÈÓÈ· ‰¯‰ÓaL∆ƒ¿≈»¿»≈ƒ¿∆
˙‡Èa È„È ÏÚ LnÓ ÈeÏ‚a¿»«»«¿≈ƒ«

e˜„ˆ ÁÈLÓ תבוא ידו שעל ¿ƒ«ƒ¿≈
בכל  יהיה הזמן ובאותו הגאולה לעולם

העלם  ללא אלוקות גילוי העולם

ˆ¯ÎÈ‰והסתר. ‰ÊÏ ‰Î‰‰Â¿«¬»»»∆¿ƒ»
Ïk ˙„B·Ú È„È ÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿≈¬«»

˙eÏb‰ ÔÓÊa „Á‡Â „Á‡,בכלל ∆»¿∆»ƒ¿««»

,ÔB¯Á‡‰ ˙eÏba Ë¯Ù·e כפול ונעשה מתגבר וההעלם כשהחושך ƒ¿»«»»«¬
Ùeb‡ומכופל  ‰Ê ˙eÏ‚·e עצמו,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡˙·˜Úa ¿»∆»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

יותר  עוד גובר וההסתר ההעלם NÚÈ‰שאז „Á‡Â „Á‡ Ïk ¯L‡kL∆«¬∆»∆»¿∆»«¬∆
B˙„B·Ú ומצוות בתורה ה' ÈÓˆÚ,בעבודת ÏehÈ··e ÈÓˆÚ Û˜B˙a ¬»¿∆«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

elek ‰kÊ ‰¯‰Óa ÈÊ‡¬«ƒ¿≈»ƒ¿∆»
‡Ï‚ÚaL במהירותÔ„Èc,שלנו ∆«¬»»ƒ«

שלנו, והתפיסה המושגים לפי מהר

,˙B¯B‡‰Â ÌÈielÈb‰ Ïk elb˙Èƒ¿«»«ƒƒ¿»
Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚÂ¿«¿«≈»

,‡e‰ עניני הן כל לעין ויתגלו

והארות האלוקו  'גילויים' שהם ת

אלא  בלבד זו ולא האלוקות מעצמות

ומהות  עצמות התגלות גם תהיה

עצמה, ÁÈLÓהאלוקות È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«
.ÔÓ‡ eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,e˜„ƒ̂¿≈ƒ¿≈»¿»≈»≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zeaezk(iyily meil)

àøîâ
:`xnbd zxxan .'eke 'cg` mr zxacn de`x' :dpyna epipyéàî©

oeyl yexit dn -'úøaãî'dcyegl oi` i`ce ixdy ,o`k xen`d §©¤¤
:zwelgn `xnbd d`ian .xf mc` mr dxaicy zngn zepfaéøéòæ§¦¦

,øîàepiid 'zxacn'äøzñð,dcgiizp -,øîà éqà áøepiid zxacn ¨©¦§§¨©©¦¨©
,äìòáðdlrapy xnel zpn`p dcgiizd m` la` ,dlrapy reciy ¦§£¨

.llk dlrap `ly zxne` dzidy ebina ,xykl
:`xnbd dywnúøaãî éðz÷c eðééä ,éøéòæì àîìLadhwpy oaen - ¦§¨¨¦§¦¦©§§¨¨¥§©¤¤

,cegi oeylk dyxtl xyt`y ,'zxacn' oeyl dpyndáøì àlà¤¨§©
éàî ,éqàoeyl ly zernynd dn -,úøaãîzyxtzn `id cvike ©¦©§©¤¤

:`xnbd zvxzn .dlira lrìàélòî àðMédiwpe dlern oeyl - ¦§¨§©§¨
,weqta df oirk epivne ,dpynd dhwpáéúëãk(k l ilyn)KxC oM' §¦§¦¥¤¤

zt`pn dX`,'ïåà ézìòô àì äøîàå äéô äúçîe äìëàhwpy ixd ¦¨§¨¨¤¨§¨¨£¨¦¨§¨§¨Ÿ¨©§¦¨¤
oeyl dhwp epizpyn oke ,'dlik`' oeyla dlirad z` weqtd

.xeaic
:`xnbd zl`eyéøéòæì àîìLa,cegil dpeekd 'zxacn'yeðééä ¦§¨¨¦§¦¦©§

ézøz éðz÷c,ef zwelgna mipte` ipy dpynd dhwp recn oaen - §¨¨¥©§¥
`yixae úøaãî`tiqa,úøaeòîiaxy ycgzd `yixay oeik §©¤¤§¤¤

elit` dxiykn l`ilnb oaxe ,cala cegia elit` dlqet ryedi
.dlrapy reciy ote`aéqà áøì àlà,dlrapy epiid zxacn mby ¤¨§©©¦

ok m`éì änì ézøzmzwelgn z` eprinydl jxev yi recn - ©§¥¨¨¦
.dlrapy xexiaa ep` mircei mdipya ixdy ,miey mipte` ipya

,mipte`d ipy z` `iadl dpynd dkxved :`xnbd daiynàãç- £¨
,dlrapy de`xy ,oey`xd ote`dda øéLëäìoaxy eprinydl - §©§¦¨

,dpedkl dnvr dy`d z` xiykn l`ilnbàãçå,ipyd ote`d - ©£¨
,zxaern de`xydzáa øéLëäìd`iany dza z` s`y ycgl - §©§¦§¦¨

wtqdy oeik zexyk zwfg oi` zaly mbd ,l`ilnb oax xiykn ef
.dzcil mcew xxerzd

:`xnbd zl`eyàçéðäoaen df uexiz -øîàc ïàîì(a"r oldl) ¨¦¨§©§¨©

ydzáa øéLëî ,da øéLënä éøáãìdy`dy ,l`ilnb oaxl - §¦§¥©©§¦¨©§¦§¦¨
.dpedkl dxyk ef d`ian dza s` ,dpedkl dxyk dnvràlà¤¨

øîàc ïàîìs`y,dzáa ìñBt ,da øéLënä éøáãìoi` zaly oeik §©§¨©§¦§¥©©§¦¨¥§¦¨
,zexyk zwfgøîéîì àkéà éàîiq` axl recn x`al ozip cvik - ©¦¨§¥©

.mipte` ipya mzwelgn z` `iadl dpynd dkxved
:`xnbd zvxznéqà áøenvrøîàc ïàîk øáñ(a"r oldl)éøáãì ©©¦¨©§©§¨©§¦§¥

,dzáa øéLëî da øéLënädpynd dkxvedy oaen eixacle ©©§¦¨©§¦§¦¨
s`y ,z`f eprinydl ick mipte`d ipya mzwelgn z` `iadl

.l`ilnb oax xiykd zad z`

* * *
.cegi zeklda oic epizpynn cenll ozip m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zxxanéàî øîàc ,éøéòæì ,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥¦§¦¦§¨©©
'å ,äøzñð ,'úøaãîdf lròLBäé éaø øîàcàðîéäî àìdpi`y - §©¤¤¦§§¨§¨©©¦§ª©Ÿ§¥§¨

,dlrapy epi`x `le dxzqp wxy s` ,izlrap xykl xnel zpn`p
e ,dlrapy zwfga df ixd dxzqpy oeikyìò ïé÷ìî ,áø øîàä̈¨©©©§¦©

ãeçiäzecxn zkn dwel xf mc` mr dcgiizdy yi` zy` - ©¦
,opaxcnãeçiä ìò ïéøñBà ïéàådlra lr dy`d z` oixqe` oi` - §¥§¦©©¦

,mc` eze`l dlrapy i`ce df oi`y ,df cegi zngnàîéìm`d - ¥¨
`ed df oicy xn`p,òLBäé éaøk àìcz` lqet ryedi iax ixdy §Ÿ§©¦§ª©

.cegid zngn dpedkl dy`d
:`xnbd daiynàîéz eléôàk xaeq axy,òLBäé éaøoi` zn`ae £¦¥¨©¦§ª©

dxq` mewn lkne ,dlral zxzen okle dlrapy giken cegid
y meyn dpedkl ryedi iaxïéñçeéa eNò äìòîqegi oiprl - ©£¨¨§£¦

.cala cegia s` xeq`l exingd dpedk
epiid zxacny yxity iq` ax lr `ziixan dywn `xnbd
:dpedkl xizn ryedi iax s` dcgiizd wx m` la` ,dlrapy

,éáéúéîy diept dy` ,`ziixaa epipyãçà íò äñðëpL äeàø ¥¦¥¨¨¤¦§§¨¦¤¨
øúñì,xzq mewnl - §¥¤
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שלישי עמ' א



טז

,qgpit zyxt zay .c"qa
,a`Îmgpn ycegd mikxan

`"iyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Âˆ קרּבני את אליהם ואמרּת יׂשראל ּבני את «ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לי  להקריב ּתׁשמרּו גו' לאּׁשי ְְְְְְִִִִִַַַלחמי

ּבּספרי 1ּבמֹועדֹו ואיתא למעלה 2, אמּור מה ְְְְְֲִִֵַַָָָָ

יצא  אׁשר העדה על איׁש הרּוחֹות אלקי ה' ְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹיפקד

לפניהם  יבא ואׁשר הּקּב"ה 3לפניהם לֹו אמר , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדבר  [ׁשּזהּו ּבני על מצּוני ׁשאּתה עד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ(למׁשה)

ּומּזה  וכּו'. עלי ּבני את צּוה ,[צֹור ּבֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשאין

הּקּב"ה  לֹו אמר מׁשה ׁשל הסּתּלקּותֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלפני

מּובן, הּקרּבנֹות, לענין ּבנֹוגע עלי ּבני את ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָצּוה

וצרי העבֹודה. עיּקר הּוא הּקרּבנֹות ְְְֲִִִֶַַַָָָָָׁשענין

ליׂשראל  טענּו ׁשהּנביאים מצינּו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָלהבין,

גו' טֹוב מּזבח ׁשמע ּוכתיב 4הּנה חסד 5, ּכי ְְִִִִֵֶֶֶַַֹ

הענין  הּוא ׁשהעיּקר והיינּו, זבח, ולא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹחפצּתי

(זבח). קרּבנֹות ולא החסד, וענין ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֹּדׁשמע,

Ì‚Â,ּדהּנה ּגּופא, הּקרּבנֹות ּבענין להבין צרי ¿«ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

ידי  על יׂשראל ׁשּנצטּוּו הראׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּקרּבן

אמרּו הּתמידין ּובענין הּתמיד, קרּבן הּוא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹמׁשה

עבירֹות 6רז"ל  על מכּפר ׁשחר ׁשל ׁשּתמיד ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

על  מכּפר הערּביים ּבין ׁשל ותמיד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּבּלילה

הּקּוׁשיא  וידּועה ׁשּבּיֹום. מכּפרת 7עבירֹות ּכיצד ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּדרהקרבת ועל האדם, ׁשל חטאֹו על הּבהמה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

חז"ל  חטאה.8לׁשֹון מה ּבהמה חטא אדם אם ְְְֲִֵֶַָָָָָָָ

ּבזה  ׁשהאדם 9ּומבֹואר זה ידי על היא ׁשהּכּפרה , ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

כו' ּבֹו ׁשּיעׂשה ראּוי היה ּבּבהמה ּׁשּנעׂשה מה ׁשּכל ענין 10מתּבֹונן ּגם וזהּו . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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ב.1) כח, ג.2)פרשתנו פ"א, שהש"ר וראה עה"פ. בפרש"י הובא שם. טזֿיז.3)פרשתנו כז, כב.4)שם טו, שמואלֿא

ו.5) ו, ב).6)הושע (ק, פי"א אגה"ת בתניא הובא כא. פכ"א, במדב"ר יב). – שם באבער (תנחומא יג פרשתנו ָתנחומא

ועוד.7) א'רנה. ס"ע מטות אוה"ת – הגהות ועם רפט. ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי גם ב.8)ראה כב, אוה"ת 9)יומא ראה

ועוד. רכז. ע' תרח"ץ סה"מ שם. תענית 10)מטות במסכת בשל"ה הובא ויקרא ר"פ רקנטי ט. א, ויקרא עה"ת רמב"ן ראה

בנו). תחת (ד"ה יג כב, וירא פרש"י גם וראה ב. ריא, שלו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רבינו: למשה אומר הוא ברוך הקדוש פינחס, פרשת השבוע, בפרשת

ÈM‡Ï ÈÓÁÏ Èa¯˜ ˙‡ Ì‰ÈÏ‡ z¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Â«̂∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»¬≈∆∆»¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«
B„ÚBÓa ÈÏ ·È¯˜‰Ï e¯ÓLz 'Â‚1, קרבן להקריב הציווי בא ובהמשך ƒ¿¿¿«¿ƒƒ¿¬

הערבים, ובין בבוקר יום, בכל פעמיים מדרש È¯Ùqa2מובא È‡Â˙‡תמיד ¿ƒ»«ƒ¿≈
ודברים  במדבר החומשים על הלכתי

‰ÏÚÓÏ ¯eÓ‡ ‰Ó לכן קודם »»¿«¿»
מבקש  רבינו משה פינחס, בפרשת

הוא  ברוך ‰'ימנה ÙÈ˜„מהקדוש ƒ¿…
‰„Ú‰ ÏÚ LÈ‡ ˙BÁe¯‰ È˜Ï‡¡…≈»ƒ«»≈»

ישראל  לבני Èˆ‡מנהיג ¯L‡¬∆≈≈
Ì‰ÈÙÏ ‡·È ¯L‡Â Ì‰ÈÙÏ3, ƒ¿≈∆«¬∆»…ƒ¿≈∆

„Ú (‰LÓÏ) ‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡»««»»¿…∆«
ÏÚ ÈeˆÓ ‰z‡LÈa להם לדאוג ∆«»¿«≈ƒ«»«

C¯Bˆ Ba ÔÈ‡L ¯·c e‰fL]∆∆»»∆≈∆
ידאג  הוא ברוך הקדוש בודאי שהרי

eÎÂ'לבניו  ÈÏÚ Èa ˙‡ ‰eˆ ,[«≈∆»«»«¿
ישראל  בני ובזה קרבנות, שיקריבו

כביכול. הוא, ברוך הקדוש עבור ידאגו

ÏL B˙e˜lzÒ‰ ÈÙlL ‰fÓeƒ∆∆ƒ¿≈ƒ¿«¿∆
‰LÓ וכל ימיו כל סיכום של בזמן …∆

‰aw"‰ענינו  BÏ ¯Ó‡ למשה »««»»
Ú‚Baרבינו  ÈÏÚ Èa ˙‡ ‰e«̂≈∆»«»«¿≈«

ÔÈÚL ,Ô·eÓ ,˙Ba¯w‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««»¿»»∆ƒ¿«
‰„B·Ú‰ ¯wÈÚ ‡e‰ ˙Ba¯w‰«»¿»ƒ«»¬»
של  ה' בעבודת והמרכזי העיקרי הדבר

ישראל. ÔÈ·‰Ïבני CÈ¯ˆÂ זה ענין ¿»ƒ¿»ƒ
עיקרי  דבר היא הקרבנות שעבודת

ה', eÈˆÓבעבודת È¯‰L במקורות ∆¬≈»ƒ
מהם  עולה שלכאורה דברים אחרים

כמו  eÚËלהיפך, ÌÈ‡È·p‰L∆«¿ƒƒ»¬
Ï‡¯NÈÏ בספר הכתוב כלשון , ¿ƒ¿»≈

BË·שמואל, Á·fÓ ÚÓL ‰p‰ƒ≈¿…«ƒ∆«
'Â‚4, הוא ברוך הקדוש כלומר,

בקולו  ששומעים יותר מחשיב

לו  שמביאים מאשר לו, ומצייתים

הושע È˙Îe5·קורבנות  בנבואת ¿ƒ
אומר  הוא ברוך ÒÁ„שהקדוש Èkƒ∆∆

,eÈÈ‰Â ,Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ»«¿ƒ¿…»«¿«¿
¯wÈÚ‰L'ה ‰ÔÈÚבעבודת ‡e‰ ∆»ƒ»»ƒ¿»

ÚÓLc את ולקיים ה' בקול לשמוע ƒ¿…«

‰ÒÁ„מצוותיו, ÔÈÚÂ,לחברו אדם (Á·Ê)בין ˙Ba¯˜ ‡ÏÂ ולכאורה ¿ƒ¿««∆∆¿…»¿»∆«
עיקרי. דבר הם שהקורבנות הספרי דברי למשמעות סותר זה הרי

‡Ùeb ˙Ba¯w‰ ÔÈÚa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â השאלה מלבד עצמו, ¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»¿»»
ו'חסד') ('שמוע' אחרים לדברים ביחס הקרבנות ענין לגבי ≈p‰c¿ƒ‰,האמורה

eeËˆpL ÔBL‡¯‰ Ôa¯w‰«»¿»»ƒ∆ƒ¿«
‡e‰ ‰LÓ È„È ÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈…∆
ÔÈÚ·e ,„ÈÓz‰ Ôa¯»̃¿««»ƒ¿ƒ¿«

Ï"Ê¯ e¯Ó‡ ÔÈ„ÈÓz‰6 במדרש «¿ƒƒ»¿««
¯ÁL ÏL „ÈÓzL שמקריבים ∆»ƒ∆««

בבוקר B¯È·Ú˙אותו ÏÚ ¯tÎÓ¿«≈«¬≈
ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Â ,‰ÏÈlaL∆««¿»¿»ƒ∆≈

ÌÈÈa¯Ú‰ לקראת אותו שמקריבים »«¿«ƒ
היום  B¯È·Ú˙סוף ÏÚ ¯tÎÓ¿«≈«¬≈

‰Úe„ÈÂ .ÌBiaL החסידות בתורת ∆«ƒ»
‡ÈLew‰7˙¯tÎÓ „ˆÈk «¿»≈«¿«∆∆

B‡ËÁ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙·¯˜‰«¿»««¿≈»«∆¿
,Ì„‡‰ ÏL החט שחטא איך א ∆»»»

קרבן  שמביאים ידי על מתכפר האדם

בהמה  ÔBLÏשל C¯c ÏÚÂ¿«∆∆¿
Ï"ÊÁ8‰Ó‰a ,‡ËÁ Ì„‡ Ì‡ ¬«ƒ»»»»¿≈»

?.‰‡ËÁ ‰Ó∆»¿»
‰Êa ¯‡B·Óe9‰¯tk‰L , ¿»»∆∆««»»

הקרבן  ידי על È„Èשנפעלת ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈
Ì„‡‰L ‰Ê הקרבן את המביא ∆∆»»»

‰NÚpM ‰Ó ÏkL ÔBa˙Óƒ¿≈∆»«∆«¬∆
Ba ‰NÚiL Èe‡¯ ‰È‰ ‰Ó‰aa«¿≈»»»»∆≈»∆

במפרשי ,ÂÎ10'באדם  כמבואר

"...כי  הרמב"ן: לשון (וזה התורה

נגמרים  אדם בני שמעשי בעבור

כי  ה' צוה ובמעשה, ובדבור במחשבה

ידיו  יסמוך קרבן, יביא יחטא כאשר

כנגד  בפיו ויתודה המעשה, כנגד עליו

והכליות  הקרב באש וישרוף הדבור,

והכרעים  והתאוה, המחשבה כלי שהם

כל  העושים אדם של ורגליו ידיו כנגד

כנגד  המזבח על הדם ויזרוק מלאכתו,

בעשותו  אדם שיחשוב כדי בנפשו, דמו

בגופו  לאלקיו, חטא כי אלה כל
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רז"ל  ּכמאמר הּקרּבנֹות, ׁשּכנגד ּתפּלֹות 11הּתפּלה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ

תֹורה  ּבלּקּוטי ּכמבֹואר ּתּקנּום, ּתמידין 12ּכנגד ְְְְְִִִִֵֶֶַָָ

והּגידין  הּבׂשר מקריבים ׁשהיּו עֹולה קרּבן ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָענין

מהּמֹוח, נמׁש העצמֹות ׁשהתהּוּות ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָוהעצמֹות,

ּבּלב  ׁשּמׁשּכנֹו מהּדם הּוא הּבׂשר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָוהתהּוּות

ׁשּכנגד  ּבּתפּלה וענינֹו ּבׂשר, נעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמּמּנּו

והעּדר  הּביּטּול ּבענין ׁשההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּקרּבנֹות,

סדר  (ּכל העֹולמֹות ׁשל מקֹום ְִֵֶֶַַָָָָהּתפיסת

הּוא, ּברּו סֹוף אין אֹור לגּבי ְְְְִֵֵַַַָההׁשּתלׁשלּות)

ּבחינת  הּוא חׁשיבי, מּמׁש ּכלא קּמיּה ּדכּוּלא ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָאי

הּמּדֹות  והתעֹוררּות  הּמֹוח, מן ׁשּבאים ְְְֲִִִִֶַַַָָָהעצמֹות

ּבחינת  הּוא ההתּבֹוננּות ידי ׁשעל ויראה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָאהבה

הארה  ׁשּזֹוהי ׁשּבּלב, הּדם מן הּנמׁש ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבׂשר

ׁשּבּמֹוח  מהּׂשגה מּזעיר מעט ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָמצּומצמת

הּגידים  ידי על ּבּלב, להתלּבׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהּנמׁשכת

ּפי  ועל הּבׂשר. עם העצמֹות המחּברים ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָועֹורקים

ענין  לגּבי ּבּתפּלה מעלה ׁשּיׁש נמצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָזה

ּכאיּלּו רק הּוא הּקרּבנֹות ענין ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּקרּבנֹות,

ואיּלּו ּבּבהמה, ּׁשעֹוׂשים מה ּכל ּבאדם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָנעׂשה

מּמׁש הּקרּבנֹות עבֹודת נעׂשית הּתפּלה ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָּבענין

והתעֹוררּות  ההתּבֹוננּות ׁשהרי האדם, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָּבנפׁש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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ממנו  שלקח הבורא חסד לולא גופו, וישרף דמו שישפך לו וראוי ובנפשו,

אברי  וראשי נפש, תחת נפש דמו, תחת דמו שיהא הזה הקרבן וכופר תמורה

עליו, שיתפללו התורה מורי בהן להחיות והמנות אבריו, ראשי כנגד הקרבן

מתקבלים  דברים ואלה תמיד. מחטוא הרבים ינצלו שלא בעבור התמיד וקרבן

אגדה"). כדברי הלב את מושכים

e‰ÊÂ הקרבת שמעשה לעיל האמור ¿∆
רומז  בגשמיות הבהמה מן הקרבן

הוא האדם, בנפש ה' »Ìbלעבודת
ÔÈÚ עבודת של הפנימי התוכן ƒ¿«

,˙Ba¯w‰ „‚kL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆¿∆∆«»¿»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók11 בגמרא˙BlÙz ¿«¬«««¿ƒ

,Ìewz ÔÈ„ÈÓz „‚k תקנו ולכן ¿∆∆¿ƒƒƒ¿
קרבנות  כנגד יום בכל להתפלל חכמים

ויום  יום בכל שבאים התמיד

‰¯B˙ ÈËewÏa ¯‡B·Ók12 «¿»¿ƒ≈»
הזקן  הפנימי ÔÈÚלאדמו"ר התוכן ƒ¿«

ÏBÚ‰של  Ôa¯˜ על עולה שכולו »¿«»
המזבח  ÌÈ·È¯˜Óגבי eÈ‰L∆»«¿ƒƒ

,˙BÓˆÚ‰Â ÔÈ„Èb‰Â ¯Na‰«»»¿«ƒƒ¿»¬»
˙ee‰˙‰L והתפתחות˙BÓˆÚ‰ ∆ƒ¿«»¬»

החיים  בעלי אצל «¿CLÓƒגם
˙ee‰˙‰Â ,ÁBn‰Ó והתפתחות ≈««¿ƒ¿«

BkLnL Ìc‰Ó ‡e‰ ¯Na‰«»»≈«»∆ƒ¿»
בעיקר  הוא הדם ומהלב la·של «≈

האברים  לכל וזורם הדם מתפשט

epnnLמהדם,¯Na ‰NÚ ∆ƒ∆«¬∆»»
BÈÚÂ שהוא כפי עולה קרבן של ¿ƒ¿»

,˙Ba¯w‰ „‚kL ‰lÙza«¿ƒ»∆¿∆∆«»¿»
˙eBa˙‰‰L מתבונן שהאדם ∆«ƒ¿¿

cÚ‰Â¯בתפילה  ÏehÈa‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿∆¿≈
ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz‰ ערך וכל חשיבות כל שאין כך כדי עד ÏLביטול «¿ƒ«»∆

) ˙BÓÏBÚ‰ הזה העולם ועד ביותר מהעליונים העולמות, לכל והכוונה »»
והיינו  ביותר, התחתון העולם ‰‰eÏLÏzL˙שהוא ¯„Ò Ïk האור שבו »≈∆«ƒ¿«¿¿

בזו  זו האחוזות שלשלת של טבעות כמו לדרגה מדרגה ונמשך יורד )האלוקי
בטלים  העולמות ‰e‡,שכל Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èa‚Ï וההתבוננות ¿«≈≈»

הביטול  ואיכות באופן מעמיקה מחשבה גם leÎc‡כוללת CÈ‡ כל הכל, ≈¿»
המציאות וכל עצמו ˜dÈnהעולמות האיןֿסוף לגבי LnÓלפניו, ‡Ïk «≈¿»«»

,È·ÈLÁ הזו וההתבוננות כלל, קיימים אינם כאילו ממש', כ'לא נחשבים ¬ƒ≈
שבמוח  השכל באמצעות ‰BÓˆÚ˙שהיא ˙ÈÁa ‡e‰ הקרבת כנגד היא ¿ƒ«»¬»

הקרבן  של ‰ÁBn,העצמות ÌÈ‡aLהעצמות ÔÓ,לעיל כאמור ∆»ƒƒ««
˙eBa˙‰‰ È„È ÏÚL ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ ˙Bcn‰ ˙e¯¯BÚ˙‰Â כאשר ¿ƒ¿¿«ƒ«¬»¿ƒ¿»∆«¿≈«ƒ¿¿

של  ועמוקה פנימית להכרה ומביאה הראויה בהתעמקות היא ההתבוננות

של  ברגש מתעורר והוא שלו הרגשות על השפעה לה יש ה', בגדולת האדם

בלב, שהיא זו והתעוררות ה', ויראת ה' ‰Na¯אהבת ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««»»

È‰BfL ,·laL Ìc‰ ÔÓ CLÓp‰ היא שבלב הרגש התעוררות «ƒ¿»ƒ«»∆«≈∆ƒ
˙ÓˆÓeˆÓ שמכילה‰‡¯‰ ÈÚfÓ¯מאד ËÚÓ היינו מהקטנות, מעט ∆»»¿¿∆∆¿«ƒ¿≈

שבמעט, ÁBnaLמעט ‰‚O‰Ó ורוחב ואורך עומק הרבה בה שיש ≈«»»∆««
ומצומצמת  מועטת הארה ישנה בגדלות, שהיא שבמוח ∆∆¿ÎLÓp‰«ƒ˙ומההשגה

,·la LaÏ˙‰Ï מהמוח וההמשכה ¿ƒ¿«≈«≈
היא  הלב ‰ÌÈ„Èbאל È„È ÏÚ«¿≈«ƒƒ

˙BÓˆÚ‰ ÌÈ¯aÁÓ‰ ÌÈ˜¯BÚÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ»¬»
.¯Na‰ ÌÚƒ«»»

שם: תורה בליקוטי עוד שמבואר [וכפי

ועצמות  גידין בשר ענין ביאור "והנה

ממה  יובן עלֿדרךֿמשל למעלה

הניתוח  חכמת בספרי שכתוב

מהמוח  נמשך העצמות שהתהוות

שמשכנו  מהדם הוא הבשר והתהוות

הלב  והנה בשר... נעשה שממנו בלב

ויראה  אהבה המדות משכן מקום הוא

הדמים  רתיחת בחינת הן שהן כו'.

תאוות  רעה אהבה הגשמי שבלב

למעלה  וכך כו'. וניצוח כו' גשמיות

ומחנה  עזה באהבה מיכאל מחנה

הנמשך  הבשר בחינת הן הן כו' גבריאל

והשגה  הדעת אך שבלב... הדם מן

ברוךֿהוא  איןֿסוף בגדולת שמשיגים

ולפי  דיליה שיעורא לפום חד כל

מן  שבאין העצמות בחינת הוא מדרגתו

לפי  הן שהמדות הגם והנה המוח...

איש  יהולל שכלו לפי כי והשגה הדעת

מכלֿ גדלו, לפי וגדול קטנו לפי קטן

מלובשת  והשגה הדעת כל לא מקום

בגדולת  היא ההשגה שהרי במדות

כן  שכשמו ברוךֿהוא כל איןֿסוף היתה אם כן ואם כו'... סוף לו אין הוא

כו' ויראה אהבה המדות ביכולת היה לא שבלב במדות מלובשת ההשכלה

ההשגה  אלא ממציאותם... מתבטלים היו אלא כלל ההשגה ולהגביל להכיל

שבמוח  מהשגה מזעיר מעט מצומצמת הארה בחינת היא במדות המתלבשת

המחברים  ועורקים גידין בחינת הם והם המדות מקום בלב להתלבש הנמשכת

הגבורות  הן גבורותיו האדם לבני להודיע שכתוב כמו הבשר עם העצמות

משל..."] דרך על דקים גידים דרך כמו והצמצומים

‰Ê Èt ÏÚÂ בעבודה הקרבנות עבודת של המשמעות על לעיל האמור ¿«ƒ∆
האדם  בנפש ÏÚÓ‰הרוחנית LiL ‡ˆÓ ויתרוןÔÈÚ Èa‚Ï ‰lÙza ƒ¿»∆≈«¬»«¿ƒ»¿«≈ƒ¿«

˙Ba¯w‰,האדם בנפש שהוא ¯˜כפי ‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ È¯‰L «»¿»∆¬≈ƒ¿««»¿»«
לעצמו  ויצייר יתאר ÌÈNBÚMשהאדם ‰Ó Ïk Ì„‡a ‰NÚ elÈ‡k¿ƒ«¬∆»»»»«∆ƒ

,‰Ó‰aa,הרמב"ן מדברי לעיל ‰lÙz‰כמובא ÔÈÚa elÈ‡Â כפי «¿≈»¿ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»
האדם  בנפש ‰Ba¯w˙שהיא ˙„B·Ú ˙ÈNÚ לאלוקות התקרבות «¬≈¬««»¿»

˙eBa˙‰‰ È¯‰L ,Ì„‡‰ LÙa LnÓ בעת במוח ה' בגדולת «»¿∆∆»»»∆¬≈«ƒ¿¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



iyz'd"`יח ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpit zyxt zay

והּגידין  הּבׂשר הקרבת ענין הּוא ויראה ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָהאהבה

היה  זה ּפי ועל לעיל. ּכּנזּכר מּמׁש, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָוהעצמֹות

יֹותר  נעלית ּבמדריגה  הּתפּלה ענין להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָצרי

הּקרּבנֹות  ׁשענין 13מענין מצינּו מקֹום ּומּכל . ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּזהּו הּתפּלה, מן יֹותר נעלה הּוא ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּקרּבנֹות

ּבּתפּלה  ּבית 14ׁשאֹומרים ׁשּיּבנה כו' רצֹון יהי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

בימינּו ּבמהרה הקרבת 15הּמקּדׁש ּתהיה ׁשּׁשם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

היא  הּקרּבנֹות ׁשּמעלת ּׁשּמבֹואר ּומה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָקרּבנֹות.

ּגבֹוּה ׁשרׁשֹו ׁשּבּבהמה האלקי ׁשהּניצֹוץ ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּפני

יֹותר 16יֹותר  למּטה יֹורד יֹותר הּגבֹוּה ּכל ּכי ,17, ְִֵֵֵֵַַַָָָ

הּמעלה  עיּקר להיֹות צרי היה זה לפי ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּנה

ּדוקא, ׁשני ּובבית ראׁשֹון ׁשּבבית ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבּקרּבנֹות

ּבאֹופן  הּוא  הּגׁשמית ׁשּבּבהמה האלקי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּניצֹוץ

ּכאׁשר  ּדלעתיד, ּבּקרּבנֹות ולא יֹותר, ירידה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל

הארץ  מן אעביר הּטמאה רּוח מצינּו18את והרי . ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

ּדוקא, לבֹוא לעתיד היא הּקר ּבנֹות מעלת ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשעיּקר 

הּתפּלה  ּבנֹוסח ׁשאֹומרים נעׂשה 19ּכפי וׁשם ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָ

ׁשּדוקא  מׁשמע ׁשּמּזה ,רצֹונ ּכמצות ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָלפני

הּקרּבנֹות. הקרבת ׁשלימּות יהיה לבֹוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלעתיד

מעלת  מּצד ,ּנפׁש ּדמּמה להבין, ְְְְֲִִִִַַַַַָָָוצרי

ּבענין  הּמעלה עיּקר להיֹות צרי היה ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהרּוחנּיּות,

צרי היה הּגׁשמּיּות, מעלת ּומּצד ְְֲִִִִַַַַַַָָָָהּתפּלה,

ראׁשֹון  ּדבית ּבּקרּבנֹות הּמעלה עיּקר ְְְֲִִִִַַַַַָָָלהיֹות
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ÈÂ¯‡‰התפילה  ‰·‰‡‰ ˙e¯¯BÚ˙‰Â מההתבוננות כתוצאה בלב, ¿ƒ¿¿»«¬»¿ƒ¿»

LnÓ,במוח  ˙BÓˆÚ‰Â ÔÈ„Èb‰Â ¯Na‰ ˙·¯˜‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»««»»¿«ƒƒ¿»¬»«»
ÏÈÚÏ ¯kÊpk קשורה במוח שההתבוננות הזקן לאדמו"ר תורה' מ'לקוטי «ƒ¿»¿≈

מהדם  המתהווה לבשר קשורה הרגש והתעוררות מהמוח, המתהוות לעצמות

בלב. Ê‰שעיקרו Èt ÏÚÂ שבעת ¿«ƒ∆
הנפעל  הענין באדם נפעל התפילה

הקרבנות  מפעולת יותר עוד בקרבנות

האדם  BÈ‰Ï˙בנפש CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿
ÔÈÚ של הרוחנית ‰lÙz‰העבודה ƒ¿««¿ƒ»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚È¯„Óa ובעדיפות ¿«¿≈»«¬≈≈
יותר  מעשה ÔÈÚÓגבוהה ≈ƒ¿«

˙Ba¯w‰13.כפשוטוÏkÓe «»¿»ƒ»
ÌB˜Ó יתרון יש האמור שלפי אף על »

הקרבנות  עבודת על התפילה לעבודת

‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚL eÈˆÓ»ƒ∆ƒ¿««»¿»
e‰fL ,‰lÙz‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ«¿ƒ»∆∆

‰lÙza ÌÈ¯ÓB‡L14ÔBˆ¯ È‰È ∆¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ»
Lc˜n‰ ˙Èa ‰aiL 'ÂÎ∆ƒ»∆≈«ƒ¿»

eÈÓÈ· ‰¯‰Óa15, על ומבקשים ƒ¿≈»¿»≈
כיון  המקדש בית È‰z‰בנין ÌML∆»ƒ¿∆
˙Ba¯˜ עבודת ‰˜¯·˙ זה, ולפי «¿»«»¿»

מעבודת  יותר נעלית כפשוטו הקרבנות

התפילה.

השאלה  את יותר ומבאר וממשיך

בעבודת  יתרון שיש מצינו אחד שמצד

שני  ומצד הקרבנות עבודת על התפילה

על  הקרבנות בעבודת יתרון שיש מצינו

התפילה. עבודת

ליישב  אפשר היה שלכאורה ומקדים

מצד  שאכן בהסבר השאלה את

יתרון  יש האדם בנפש העבודה

הקרבנות, עבודת על התפילה לעבודת

בעבודת  יתרון שמצינו מה ואילו

שממשיך  כפי אחר, ענין מצד הוא התפילה, עבודת על כפשוטה הקרבנות

˙Ba¯w‰ ˙ÏÚnL ¯‡B·nM ‰Óe מהבהמה קרבנות ‰È‡כפשוטו, «∆¿»∆«¬««»¿»ƒ
¯˙BÈ dB·b BL¯L ‰Ó‰aaL È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰L ÈtÓ16, ƒ¿≈∆«ƒ»¡…ƒ∆«¿≈»»¿»«≈

שמקיים  אלוקי ניצוץ יש דומם, אפילו בעולם, דבר בכל בחסידות, כמבואר

ניצוץ  כל של לשורש בהתאם דרגות, חילוקי יש ובניצוצות אותו, ומחיה אותו

הניצוץ  ששורש האדם לגבי בבהמה מעלה יש זה ובענין באלוקות, למעלה

גוף  את ומחיה שמקיים האלוקי הנצוץ משורש יותר נעלה שבבהמה האלוקי

מהבהמה, נעלה יותר נברא הוא שהאדם אף שעל לעובדה ההסבר (וזה האדם

בהמה) בשר מאכילת ניזון האדם זאת BÈ¯„בכל ¯˙BÈ dB·b‰ Ïk Èkƒ»«»«≈≈
¯˙BÈ ‰hÓÏ17,,יותר וגבוה נעלה ששורשם שהניצוצות הוא כלל כי ¿«»≈

הנופלת, אבנים חומת (כמשל יותר נחותים נבראים ולהחיות לקיים יורדים

מהאבנים  יותר רחוק נופלות החומה של העליונות שבשורות שהאבנים

לאמיתו  אבל התחתונות), שבשורות

לשאלה, מענה זה בהסבר אין דבר  של

Ê‰כי  ÈÙÏ ‰p‰ של היתרון אם ƒ≈¿ƒ∆
שהניצוץ  משום הוא הקרבנות

ביותר, נעלה משורש בא שבבהמה

שבאדם, הניצוץ משורש ««‰È‰למעלה
‰ÏÚn‰ ¯wÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ«««¬»
ÔBL‡¯ ˙È·aL ˙Ba¯wa«»¿»∆¿«ƒƒ
ıBˆÈp‰L ,‡˜Âc ÈL ˙È··e¿«ƒ≈ƒ«¿»∆«ƒ
˙ÈÓLb‰ ‰Ó‰aaL È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆«¿≈»««¿ƒ
,¯˙BÈ ‰„È¯È ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¿ƒ»≈
שני  ובית ראשון בית של התקופה כי

של  התקופה לגבי ירידה של מצב היא

המשיח, בימות השלישי, …¿ÏÂ‡הבית
¯L‡k ,„È˙ÚÏc ˙Ba¯wa«»¿»¿∆»ƒ«¬∆

זכריה  שבנבואת היעוד ∆‡˙יקוים
ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óh‰ Áe¯««À¿»«¬ƒƒ

ı¯‡‰18 כולל המציאות, וכל »»∆
יותר. נעלה במצב יהיו הבהמות,

˙ÏÚÓ ¯wÈÚL eÈˆÓ È¯‰Â«¬≈»ƒ∆ƒ««¬«
‡È‰ ˙Ba¯w‰ בית בתקופת לא «»¿»ƒ

אלא  שני ובית B·Ï‡ראשון „È˙ÚÏ∆»ƒ»
ÁÒBa ÌÈ¯ÓB‡L ÈÙk ,‡˜Âc«¿»¿ƒ∆¿ƒ¿«

‰lÙz‰19 מוסף תפילות ÌLÂשל «¿ƒ»¿»
בימות  שיהיה השלישי המקדש בבית

ÂˆÓk˙המשיח  EÈÙÏ ‰NÚ«¬∆¿»∆¿ƒ¿«
‰fnL ,EBˆ¯ על שמתפללים מכך ¿∆∆ƒ∆

לבוא  לעתיד הקרבנות עבודת חידוש

‡B·Ï „È˙ÚÏ ‡˜ÂcL ÚÓLÓ«¿«∆«¿»∆»ƒ»
˙Ba¯w‰ ˙·¯˜‰ ˙eÓÈÏL ‰È‰È של מצב יהיה לא כבר הרי ואז ƒ¿∆¿≈«¿»««»¿»

שבבהמה, שהניצוץ מפני היא הקרבנות שמעלת בהסבר די לא כן ואם ירידה,

ביותר. נעלה משורש בא ביותר, למטה שירד

ש  השאלה שממשיך.ולכן וכפי עומדת, במקומה לעיל, נשאלה

‰È‰ ,˙eiÁe¯‰ ˙ÏÚÓ „vÓ ,CLÙp ‰nÓc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿»ƒ««¬«»»ƒ»»
,‰lÙz‰ ÔÈÚa ‰ÏÚn‰ ¯wÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ רוחנית עבודה שהיא »ƒƒ¿ƒ«««¬»¿ƒ¿««¿ƒ»

האדם  בנפש ‰eiÓLb˙,נעלית ˙ÏÚÓ „vÓe מהשורש הניצוץ בגלל ƒ««¬«««¿ƒ
ביותר, למטה שירד ביותר ‰ÏÚn‰הנעלה ¯wÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿ƒ«««¬»
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יט l`xyi ipa z` ev

הּקרּבנֹות  הקרבת ׁשּדוקא אֹומרים ולמה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָוׁשני,

.רצֹונ ּכמצות ּתהיה ְְְְְִִִֶֶֶַָּדלעתיד

ּדהּנה ÔÈ·‰Ïeב) ּתחיּלה להקּדים יׁש זה 20ּכל ¿»ƒְְְְִִִֵֵֶַָָ

העֹולמֹות  ּבריאת ּדתכלית ְְְִִַַָָָנֹודע

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה לפי ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָהיא

על 21ּבּתחּתֹונים  ּכמֹו הּוא הּדירה ענין ּופירּוׁש . ְְְִִִֵַַַַַָ

ׁש האדם ּבדירת מׁשל ּבכל ּדר ּבהּדירה ּדר הּוא ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּומהּותֹו יתּבר22עצמּותֹו לֹו ּדירה ענין הּוא וכן , ְְְְִִִֵֵַַַָָ

יהיה  הּוא ּברּו סֹוף אין ׁשעצמּות ְְְִִֵֶֶַַַָּבּתחּתֹונים,

ּבאתי  רז"ל ּבמאמר הּפירּוׁש ּגם וזהּו ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָלמּטה.

לגנּוני  ּבּתחּתֹונים 23לגּני ׁשכינה ּדעיּקר כו' ְְְְְִִִִִִַַַַָ

לא  היינּו, ׁשכינה, עיּקר הּוא ּבזה ׁשהּדּיּוק ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹהיתה,

אם  ּכי כו', הּגיּלּויים ּבחינת סתם, ׁשכינה ְְְִִִִִִַַַָָרק

נאמר  זה ׁשעל הּוא, ּברּו סֹוף אין ְֱֵֶֶֶַַַָעצמּות

ענין  ׁשּזהּו היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשעיּקר

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּנתאּוה

העבֹודה  ידי על נעׂשה זה וענין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָּבּתחּתֹונים.

ּבּתחּתֹונים  ׁשכינה עיּקר ּבענין ּוכמֹו ְְְְְְִִִִַַַַַָָלמּטה.

מה  ׁשּזהּו העבֹודה, ענין היה אז ׁשּגם ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה,

ּולׁשמרּה.24ּׁשּכתּוב  לעבדּה עדן בגן וּיּניחהּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ÔÈÚ‰Â ּכתיב ּדהּנה אלקים 25ּבזה, ּברא אׁשר ¿»ƒ¿»ְְֱֲִִִֵֶֶָָָֹ

רז"ל  ואמרּו לתּקן,26לעׂשֹות, לעׂשֹות ְְְֲֲֵַַַַַָ

ּׁשהּוא  מה ענינים, ׁשני יׁש ּדבר ׁשּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוהיינּו,

עבֹודת  ידי על ּבֹו ּׁשּניּתֹוסף ּומה עצמֹו, ְְֲִִֵֵֶַַַַַמּצד

למעלה  ׁשהּוא עדן ּבגן אפיּלּו הּוא וכן ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָהאדם.
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ואילך.20) ריד ס"ע עת"ר סה"מ ראה – לקמן ו.21)בהבא פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. בלק 22)תניא אוה"ת תרפ). ע' ח"ב שה"ש אוה"ת – הגהות (ועם תפט ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

ג. ס"ע תרס"ו המשך שנג. ע' ריש ח"ב תרל"ה סה"מ תתקצז. באתי 23)ע' בהמשך נתבאר עה"פ. שהש"ר א. ה, שה"ש

ואילך). רסג ע' שבט סה "מ (תו"מ לגני באתי ד"ה גם וראה ואילך). 111 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת ב,24)לגני בראשית

ג.25)טו. ב, שם.26)בראשית ובפרש"י ו פי"א, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙·¯˜‰ ‡˜ÂcL ÌÈ¯ÓB‡ ‰ÓÏÂ ,ÈLÂ ÔBL‡¯ ˙È·c ˙Ba¯wa«»¿»¿«ƒƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ∆«¿»«¿»«

EBˆ¯ ˙ÂˆÓk ‰È‰z „È˙ÚÏc ˙Ba¯w‰ הנעלה באופן היינו «»¿»¿∆»ƒƒ¿∆¿ƒ¿«¿∆
ביותר.?

‰p‰c ‰lÈÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe (·20Ú„B המבואר ¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»
והמטרה ÈÏÎ˙c˙בחסידות  הכוונה ¿«¿ƒ

ÈÙÏשל  ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»ƒ¿ƒ
BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿

ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È21, ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ
ברוך  הקדוש כלומר, המדרש, כדברי

ונחותים, תחתונים עולמות ברא הוא

שאין  עולם שהוא הזה לעולם עד

ו'תאוותו' רצונו כי ממנו, למטה תחתון

ובמיוחד  התחתונים, העולמות שדוקא

מקום  היינו 'דירה', יהיו הזה, העולם

השכינה. והשראת אלקות לגילוי ראוי,

BÓk ‡e‰ ‰¯Èc‰ ÔÈÚ Le¯ÈÙe≈ƒ¿««ƒ»¿
Ì„‡‰ ˙¯È„a ÏLÓ C¯c ÏÚ«∆∆»»¿ƒ«»»»

‡e‰LהאדםÏÎa ‰¯Èc‰a ¯c ∆»¿«ƒ»¿»
B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ22, ובשונה «¿«

מגלה  האדם שבהם אחרים ממקומות

הרי  ואישיותו, מענינו מסוים חלק רק

מהותו  בכל כולו, נמצא הוא בדירתו

שם, מתגלה וכולו ≈¿ÔÎÂועצמותו,
ÈÚ ‡e‰C¯a˙È BÏ ‰¯Èc Ô ƒ¿«ƒ»ƒ¿»≈

,ÌÈBzÁza והרצון שהכוונה ««¿ƒ
היא  ÛBÒוה'תאוה' ÔÈ‡ ˙eÓˆÚL∆«¿≈
‡e‰ Ce¯a רק ולא ובעצמו, בכבודו »

ממנו, מסוימת ישרה È‰È‰הארה ƒ¿∆
«»¿hÓÏ‰.ויתגלה 

¯Ó‡Óa Le¯Èt‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««≈¿«¬«
Ï"Ê¯ השירים בשיר הכתוב על ««

ישראל  לבני אומר הוא ברוך שהקדוש

במתן  בעולם האלוקות גילוי (לגבי

המשכן) ובהקמת Èp‚Ïתורה È˙‡a»ƒ¿«ƒ
את  לפרש שיש המדרש אומר כך ועל

גם פירושו ו'לגני' כבר, הידוע לגני 'לגני', מקום Èe‚Ï23'ÂÎהפסוק ƒ¿ƒ
שלי, ‰È˙‰,ההתייחדות ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯wÈÚc בריאת בעת כי ¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»

נסתלקה  הדעת עץ חטא ידי שעל (אלא למטה כאן היתה שכינה' 'עיקר העולם

¯˜ועלתה) ‡Ï ,eÈÈ‰ ,‰ÈÎL ¯wÈÚ ‡e‰ ‰Êa ˜eic‰L∆«ƒ»∆ƒ«¿ƒ»«¿…«
'ÂÎ ÌÈÈelÈb‰ ˙ÈÁa ,Ì˙Ò ‰ÈÎL ומתפשטים המתגלים האורות ¿ƒ»¿»¿ƒ««ƒƒ

האלקות, ‡Ìמעצמות Èk הוא כאן מדובר שעליו האלקות גילוי אלא ƒƒ
של  Ê‰התגלות ÏÚL ,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ עצמות גילוי על «¿≈»∆«∆

ÔÈÚהאלקות  e‰fL ,‰˙È‰ ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯wÈÚL ¯Ó‡∆¡«∆ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿«
C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL לעצמותו Èc¯‰היינו ∆ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

ÌÈBzÁza האלקות שעצמות ««¿ƒ
ב'תחתונים'. למטה תתגלה

‰Ê ÔÈÚÂ,'בתחתונים 'דירה של ¿ƒ¿»∆
השכינה  והשראת האלוקות גילוי

È„Èנפעל NÚ‰למטה  ÏÚ «¬∆«¿≈
‰„B·Ú‰'ה את hÓÏ‰.שעובדים »¬»¿«»

‰ÈÎL ¯wÈÚ ÔÈÚa BÓÎe¿¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ»
‰˙È‰ ÌÈBzÁza שנברא בעת ««¿ƒ»¿»

הדעת), עץ חטא (קודם »∆ÌbLהעולם
Ê‡ העולם שנברא ÔÈÚמיד ‰È‰ »»»ƒ¿«

‰„B·Ú‰,'ה את עובדים שהנבראים »¬»
·e˙kM ‰Ó e‰fL24 בתורה ∆∆«∆»

e‰ÁÈpiÂ את הניח הוא ברוך הקדוש ««ƒ≈
הראשון  d„·ÚÏאדם Ô„Ú Ô‚·¿«≈∆¿»¿»

d¯ÓLÏe לעבוד הכוונה פשוטו לפי ¿»¿»
לעבודת  גם והכוונה הגן, את ולשמור

שמעוני': 'ילקוט מדרש (כדברי ה'

עדן  בגן מלאכה יש תאמר: "שמא

כל  והלא האדמה, את ולשדד לפתח

שמא  או מאליהן נצמחים האילנות

להשקות  עדן בגן מלאכה בו יש תאמר

להשקות  מעדן יוצא נהר והלא הגן, את

לעסוק  ולשמרה, לעבדה אלא הגן, את

שנאמר  מצוותיה, ולשמור תורה בדברי

דאת  כמה החיים, עץ דרך את לשמור

בה"). למחזיקים היא חיים עץ אמרת

,‰Êa ÔÈÚ‰Â שענין לעיל באמור ¿»ƒ¿»»∆
נפעל  בתחתונים' ≈p‰c¿ƒ‰'דירה

·È˙k25 הבריאה אודות בתורה ¿ƒ
בראשית ימי a¯‡בששת ¯L‡¬∆»»

e¯Ó‡Â ,˙BNÚÏ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ«¬¿»¿
Ï"Ê¯26˙BNÚÏ פירושוÈL LÈ ¯·c ÏÎaL ,eÈÈ‰Â ,Ôw˙Ï «««¬¿«≈¿«¿∆¿»»»≈¿≈

,ÌÈÈÚ אחד BÓˆÚ,ענין „vÓ ‡e‰M ‰Ó,מתחילתו שנברא כפי ƒ¿»ƒ«∆ƒ««¿
שני  Baוענין ÛÒBzÈpM ‰Óe הנברא ‰‡„Ìבדבר ˙„B·Ú È„È ÏÚ «∆ƒ≈«¿≈¬«»»»

עילוי. בו נפעל ה', לעבודת מנוצל הדבר כאשר הרי שעבודת ÔÎÂכי זה דבר ¿≈
מתחילתו  שנברא כפי לגבי עילוי דבר בכל פועלת Ô‚aה' elÈÙ‡ ‡e‰¬ƒ¿«
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`"iyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpit zyxt zay

והּגידין  הּבׂשר הקרבת ענין הּוא ויראה ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָהאהבה

היה  זה ּפי ועל לעיל. ּכּנזּכר מּמׁש, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָוהעצמֹות

יֹותר  נעלית ּבמדריגה  הּתפּלה ענין להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָצרי

הּקרּבנֹות  ׁשענין 13מענין מצינּו מקֹום ּומּכל . ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּזהּו הּתפּלה, מן יֹותר נעלה הּוא ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּקרּבנֹות

ּבּתפּלה  ּבית 14ׁשאֹומרים ׁשּיּבנה כו' רצֹון יהי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

בימינּו ּבמהרה הקרבת 15הּמקּדׁש ּתהיה ׁשּׁשם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

היא  הּקרּבנֹות ׁשּמעלת ּׁשּמבֹואר ּומה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָקרּבנֹות.

ּגבֹוּה ׁשרׁשֹו ׁשּבּבהמה האלקי ׁשהּניצֹוץ ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּפני

יֹותר 16יֹותר  למּטה יֹורד יֹותר הּגבֹוּה ּכל ּכי ,17, ְִֵֵֵֵַַַָָָ

הּמעלה  עיּקר להיֹות צרי היה זה לפי ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּנה

ּדוקא, ׁשני ּובבית ראׁשֹון ׁשּבבית ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבּקרּבנֹות

ּבאֹופן  הּוא  הּגׁשמית ׁשּבּבהמה האלקי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּניצֹוץ

ּכאׁשר  ּדלעתיד, ּבּקרּבנֹות ולא יֹותר, ירידה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל

הארץ  מן אעביר הּטמאה רּוח מצינּו18את והרי . ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

ּדוקא, לבֹוא לעתיד היא הּקר ּבנֹות מעלת ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשעיּקר 

הּתפּלה  ּבנֹוסח ׁשאֹומרים נעׂשה 19ּכפי וׁשם ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָ

ׁשּדוקא  מׁשמע ׁשּמּזה ,רצֹונ ּכמצות ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָלפני

הּקרּבנֹות. הקרבת ׁשלימּות יהיה לבֹוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלעתיד

מעלת  מּצד ,ּנפׁש ּדמּמה להבין, ְְְְֲִִִִַַַַַָָָוצרי

ּבענין  הּמעלה עיּקר להיֹות צרי היה ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהרּוחנּיּות,

צרי היה הּגׁשמּיּות, מעלת ּומּצד ְְֲִִִִַַַַַַָָָָהּתפּלה,

ראׁשֹון  ּדבית ּבּקרּבנֹות הּמעלה עיּקר ְְְֲִִִִַַַַַָָָלהיֹות
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א 13) תתתסט, ח"ז ואילך. א תתשלז, ואילך. א תתשכט, ח"ו שם אוה"ת ואילך. א צה, שם תו"ח ב. מו, ויחי תו"א ראה

צב. פרק התפילה שער חיים דרך וראה פי"ט. תרל"ז וככה המשך העמידה.14)ואילך. תפילת מ"כ.15)בסוף פ"ה אבות

ובכ"מ.16) .7 בהערה שצויינו מקומות ג.17)ראה יט, ראה פ' לקו"ת ב.18)ראה יג, המוספין.19)זכרי' בתפילת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÂ¯‡‰התפילה  ‰·‰‡‰ ˙e¯¯BÚ˙‰Â מההתבוננות כתוצאה בלב, ¿ƒ¿¿»«¬»¿ƒ¿»

LnÓ,במוח  ˙BÓˆÚ‰Â ÔÈ„Èb‰Â ¯Na‰ ˙·¯˜‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»««»»¿«ƒƒ¿»¬»«»
ÏÈÚÏ ¯kÊpk קשורה במוח שההתבוננות הזקן לאדמו"ר תורה' מ'לקוטי «ƒ¿»¿≈

מהדם  המתהווה לבשר קשורה הרגש והתעוררות מהמוח, המתהוות לעצמות

בלב. Ê‰שעיקרו Èt ÏÚÂ שבעת ¿«ƒ∆
הנפעל  הענין באדם נפעל התפילה

הקרבנות  מפעולת יותר עוד בקרבנות

האדם  BÈ‰Ï˙בנפש CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿
ÔÈÚ של הרוחנית ‰lÙz‰העבודה ƒ¿««¿ƒ»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚È¯„Óa ובעדיפות ¿«¿≈»«¬≈≈
יותר  מעשה ÔÈÚÓגבוהה ≈ƒ¿«

˙Ba¯w‰13.כפשוטוÏkÓe «»¿»ƒ»
ÌB˜Ó יתרון יש האמור שלפי אף על »

הקרבנות  עבודת על התפילה לעבודת

‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚL eÈˆÓ»ƒ∆ƒ¿««»¿»
e‰fL ,‰lÙz‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ«¿ƒ»∆∆

‰lÙza ÌÈ¯ÓB‡L14ÔBˆ¯ È‰È ∆¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ»
Lc˜n‰ ˙Èa ‰aiL 'ÂÎ∆ƒ»∆≈«ƒ¿»

eÈÓÈ· ‰¯‰Óa15, על ומבקשים ƒ¿≈»¿»≈
כיון  המקדש בית È‰z‰בנין ÌML∆»ƒ¿∆
˙Ba¯˜ עבודת ‰˜¯·˙ זה, ולפי «¿»«»¿»

מעבודת  יותר נעלית כפשוטו הקרבנות

התפילה.

השאלה  את יותר ומבאר וממשיך

בעבודת  יתרון שיש מצינו אחד שמצד

שני  ומצד הקרבנות עבודת על התפילה

על  הקרבנות בעבודת יתרון שיש מצינו

התפילה. עבודת

ליישב  אפשר היה שלכאורה ומקדים

מצד  שאכן בהסבר השאלה את

יתרון  יש האדם בנפש העבודה

הקרבנות, עבודת על התפילה לעבודת

בעבודת  יתרון שמצינו מה ואילו

שממשיך  כפי אחר, ענין מצד הוא התפילה, עבודת על כפשוטה הקרבנות

˙Ba¯w‰ ˙ÏÚnL ¯‡B·nM ‰Óe מהבהמה קרבנות ‰È‡כפשוטו, «∆¿»∆«¬««»¿»ƒ
¯˙BÈ dB·b BL¯L ‰Ó‰aaL È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰L ÈtÓ16, ƒ¿≈∆«ƒ»¡…ƒ∆«¿≈»»¿»«≈

שמקיים  אלוקי ניצוץ יש דומם, אפילו בעולם, דבר בכל בחסידות, כמבואר

ניצוץ  כל של לשורש בהתאם דרגות, חילוקי יש ובניצוצות אותו, ומחיה אותו

הניצוץ  ששורש האדם לגבי בבהמה מעלה יש זה ובענין באלוקות, למעלה

גוף  את ומחיה שמקיים האלוקי הנצוץ משורש יותר נעלה שבבהמה האלוקי

מהבהמה, נעלה יותר נברא הוא שהאדם אף שעל לעובדה ההסבר (וזה האדם

בהמה) בשר מאכילת ניזון האדם זאת BÈ¯„בכל ¯˙BÈ dB·b‰ Ïk Èkƒ»«»«≈≈
¯˙BÈ ‰hÓÏ17,,יותר וגבוה נעלה ששורשם שהניצוצות הוא כלל כי ¿«»≈

הנופלת, אבנים חומת (כמשל יותר נחותים נבראים ולהחיות לקיים יורדים

מהאבנים  יותר רחוק נופלות החומה של העליונות שבשורות שהאבנים

לאמיתו  אבל התחתונות), שבשורות

לשאלה, מענה זה בהסבר אין דבר  של

Ê‰כי  ÈÙÏ ‰p‰ של היתרון אם ƒ≈¿ƒ∆
שהניצוץ  משום הוא הקרבנות

ביותר, נעלה משורש בא שבבהמה

שבאדם, הניצוץ משורש ««‰È‰למעלה
‰ÏÚn‰ ¯wÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ«««¬»
ÔBL‡¯ ˙È·aL ˙Ba¯wa«»¿»∆¿«ƒƒ
ıBˆÈp‰L ,‡˜Âc ÈL ˙È··e¿«ƒ≈ƒ«¿»∆«ƒ
˙ÈÓLb‰ ‰Ó‰aaL È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆«¿≈»««¿ƒ
,¯˙BÈ ‰„È¯È ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¿ƒ»≈
שני  ובית ראשון בית של התקופה כי

של  התקופה לגבי ירידה של מצב היא

המשיח, בימות השלישי, …¿ÏÂ‡הבית
¯L‡k ,„È˙ÚÏc ˙Ba¯wa«»¿»¿∆»ƒ«¬∆

זכריה  שבנבואת היעוד ∆‡˙יקוים
ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óh‰ Áe¯««À¿»«¬ƒƒ

ı¯‡‰18 כולל המציאות, וכל »»∆
יותר. נעלה במצב יהיו הבהמות,

˙ÏÚÓ ¯wÈÚL eÈˆÓ È¯‰Â«¬≈»ƒ∆ƒ««¬«
‡È‰ ˙Ba¯w‰ בית בתקופת לא «»¿»ƒ

אלא  שני ובית B·Ï‡ראשון „È˙ÚÏ∆»ƒ»
ÁÒBa ÌÈ¯ÓB‡L ÈÙk ,‡˜Âc«¿»¿ƒ∆¿ƒ¿«

‰lÙz‰19 מוסף תפילות ÌLÂשל «¿ƒ»¿»
בימות  שיהיה השלישי המקדש בבית

ÂˆÓk˙המשיח  EÈÙÏ ‰NÚ«¬∆¿»∆¿ƒ¿«
‰fnL ,EBˆ¯ על שמתפללים מכך ¿∆∆ƒ∆

לבוא  לעתיד הקרבנות עבודת חידוש

‡B·Ï „È˙ÚÏ ‡˜ÂcL ÚÓLÓ«¿«∆«¿»∆»ƒ»
˙Ba¯w‰ ˙·¯˜‰ ˙eÓÈÏL ‰È‰È של מצב יהיה לא כבר הרי ואז ƒ¿∆¿≈«¿»««»¿»

שבבהמה, שהניצוץ מפני היא הקרבנות שמעלת בהסבר די לא כן ואם ירידה,

ביותר. נעלה משורש בא ביותר, למטה שירד

ש  השאלה שממשיך.ולכן וכפי עומדת, במקומה לעיל, נשאלה

‰È‰ ,˙eiÁe¯‰ ˙ÏÚÓ „vÓ ,CLÙp ‰nÓc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿»ƒ««¬«»»ƒ»»
,‰lÙz‰ ÔÈÚa ‰ÏÚn‰ ¯wÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ רוחנית עבודה שהיא »ƒƒ¿ƒ«««¬»¿ƒ¿««¿ƒ»

האדם  בנפש ‰eiÓLb˙,נעלית ˙ÏÚÓ „vÓe מהשורש הניצוץ בגלל ƒ««¬«««¿ƒ
ביותר, למטה שירד ביותר ‰ÏÚn‰הנעלה ¯wÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿ƒ«««¬»
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הרּוחנּיּות  היא עדן הּגן ּדקרקעית ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמהעֹולם,

ׁשּבעֹולם  עדן 27ׁשּבּגׁשמּיּות הּגן ענין ׁשּיׁשנֹו , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

על  ּבֹו ּׁשּניּתֹוסף מה ויׁש עצמֹו, מּצד ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַּכפי

עדן  ּגן ּדהּנה, הּוא, והענין האדם. עבֹודת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָידי

מהעֹולם  יֹותר נעלה קׁשּור 28הּוא העֹולם ׁשהרי , ֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמּדֹות, ּבחינת אמרּתי 29עם ּכי ְְְִִִִִֶַַַָָ

עֹולם  הּוא ּכללּותֹו עדן וגן יּבנה, חסד ְְִֵֶֶֶֶַָָָָעֹולם

) חּב"ד ּבֹו ׁשּמאיר ּבינתֹוהּבריאה חכמתֹו ְְִִִֵֶַַַָָָָ

והּנה  הּמֹוחין. ענין ׁשהּוא סֹוף, ּדאין ְְְְְִִִֵֵֶַַַודעּתֹו)

ׁשּלכן  הּמּדֹות, מן למעלה הם ׁשהּמֹוחין ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָידּוע

הּגרֹון  מיצר ידי על היא ּבּמּדֹות הּמֹוחין ְְִִִֵֵַַַַַַַָָהמׁשכת

מן  הּמּדֹות התהּוּות ׁשּתהא ׁשּכדי היינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּדוקא,

הּמֹוחין, התעּלמּות ּתחיּלה להיֹות צרי ְְְְִִִִִִַַַָָהּמֹוחין

ּומּזה  ּדמּדֹות. מציאּות ׁשּתהא אפׁשר אז ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָורק

הּמֹוחין, לגּבי הּמּדֹות ׁשל הער ריחּוק ְִִִֵֵֶֶַַַָָמּובן

הּמֹוחין, התעּלמּות ּתחיּלה להיֹות צרי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָׁשּלכן

אז  ורק מּדֹות, ולא מֹוחין לא ׁשאינֹו ענין ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹונעׂשה

ּגם  מּובן ּומּזה הּמּדֹות. מציאּות להיֹות ְְְִִִִֶֶַַָָאפׁשר

מּבחינת  ׁשהתהּוּותֹו העֹולם ׁשל הער ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָריחּוק

הּמֹוחין. ּבחינת ּבֹו ׁשּמאיר עדן ּגן לגּבי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהּמּדֹות

ולא  הּמציאּות ידיעת רק יׁש ׁשּבעֹולם זאת, ְְְְִִֵֶַַַָָֹֹועֹוד

הּמהּות  והן 30הּׂשגת אלקּות ּבעניני הן והיינּו , ְְְְְְֱִֵֵֵַַַַַָֹ

לא  הּמהּות, מּׂשיגים לא ׁשּבכּוּלם  העֹולם, ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹּבעניני
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(27102 ע' ח"ד (תו"מ תשי"ב ה"א ויקח ד"ה רצט. ע' תרס"ב סה"מ תשג. ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה

ועוד. ואילך. א תתשסג, ח"ז בראשית אוה"ת וראה סה"מ 28)ואילך). א. עה, אחרי האמצעי לאדמו"ר הזוהר ביאורי ראה

וש"נ. רכב. ע' ואילך.29)תרח"ץ רכ ס"ע תרח"ץ סה"מ שיד). (ע' עה"פ לתהלים אור) (יהל אוה"ת וראה ג. פט, תהלים

ובכ"מ.30)וש"נ. ואילך. א ו, ואתחנן לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Ô„Ú במדריגה,ÌÏBÚ‰Ó בחסידות שמבואר כפי ≈∆∆¿«¿»≈»»
Ô„Ú Ôb‰ ˙ÈÚ˜¯˜c עדן שבגן הנמוך ‰¯eiÁe˙החלק ‡È‰ ¿«¿»ƒ««≈∆ƒ»»ƒ

ÌÏBÚaL ˙eiÓLbaL27, המקור הוא עדן שגן בחסידות וכמבואר ∆««¿ƒ∆»»
המציאות  מורכבת שמהם עפר) מים, רוח, (אש, היסודות ארבעת של הרוחני

מקום  יש עדן בגן גם ולכן הגשמית),

כך  ועל ולשמרה', 'לעבדה של לעבודה

שהוא  עדן בגן שאפילו כאן מבואר

שני  את יש בבריאה נעלה כך כל חלק

הללו ‰Ôbהענינים ÔÈÚ BLiL∆∆¿ƒ¿«««
,BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L ÈÙk Ô„Ú≈∆¿ƒ∆ƒ««¿

מתחילתו  שנברא Ó‰כפי LÈÂ¿≈«
Ba ÛÒBzÈpM ויתרון עילוי עדן, בגן ∆ƒ≈

‰‡„Ì,נוסף  ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬«»»»
וכפי  ולשמרה', 'לעבדה של העבודה

גן  של המעלה גודל ומבאר שממשיך

בכל  וכיצד העולם, לכללות ביחס עדן

אפילו  עילוי פועלת האדם עבודת זאת

עדן. בגן

Ô„Ú Ôb ,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈«≈∆
ÌÏBÚ‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰28, «¬∆≈≈»»

ÌÏBÚ‰ È¯‰L הזה¯eL˜ ∆¬≈»»»
התההותו  באופן ÌÚƒבכללותו,

˙Bcn‰ ˙ÈÁa העליונות הקדושות ¿ƒ««ƒ
וכו', תפארת גבורה, חסד, ¿BÓkשהן

·e˙kL29 בתהיליםÈz¯Ó‡ Èk ∆»ƒ»«¿ƒ
,‰aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ החסד ומידת »∆∆ƒ»∆

כל  מבין והעיקרית הראשונה היא

ענין  עיקר שבאדם (כשם המידות

מתייחס  האדם שבו האופן הוא המידות

החסד  ענין הוא והעיקר לזולת, ומתגלה

‰e‡והנתינה) B˙eÏÏk Ô„Ú Ô‚Â¿«≈∆¿»
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ,שלמעלה) »«¿ƒ»

שהם  הכלליים העולמות מארבעת

Baאצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה) ¯È‡nL הבריאה aÁ"„בעולם ∆≈ƒ««
ÔÈÁBn‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÛBÒ ÔÈ‡c (BzÚ„Â B˙Èa B˙ÓÎÁ)»¿»ƒ»¿«¿¿≈∆ƒ¿««ƒ
היא  הבריאה בעולם המאירה העיקרית שהספירה וחסידות בקבלה (כמבואר

העליונה). הבינה Úe„Èספירת ‰p‰Â העליונות הספירות השתלשלות' ב'סדר ¿ƒ≈»«
למדרגה  ודעת ÔÈÁBn‰Lממדרגה בינה ÔÓחכמה ‰ÏÚÓÏ Ì‰ ∆«ƒ≈¿«¿»ƒ

˙Bcn‰,'וכו וגבורה כוחות,ÔÎlLחסד עשר לנפשו (שיש באדם גם רואים «ƒ∆»≈
מהספירות) נשתלשלו הנפש כוחות כי הספירות, לעשר »«¿»‰ÎLÓ˙המקבילים

ופעולת  Bcna˙והתגלות ÔÈÁBn‰ שבמוחין ההתבוננות שבה והדרך «ƒ«ƒ

במידות  רגש Âc˜‡,מעוררת ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓ È„È ÏÚ ‡È‰ על כלומר, ƒ«¿≈≈««»«¿»
מצומצמת  הארה רק ממנו שתומשך המוחין אור של צמצום ¿»‰eÈÈידי

ÔÈÁBn‰ ÔÓ ˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰ ‡‰zL È„kL כתוצאה רגש התעוררות ∆¿≈∆¿≈ƒ¿««ƒƒ«ƒ
‰˙eÓlÚ˙מההתבוננות  ‰lÈÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ וצמצום,ÔÈÁBn‰ »ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒ

Ê‡ ˜¯Â,נתעלם המוחין שאור אחרי ¿«»
מועטת  הארה רק ממנו ונשארת

¯LÙ‡ יתכן˙e‡ÈˆÓ ‡‰zL ∆¿»∆¿≈¿ƒ
‰fÓe .˙BcÓc שמציאות מכך ¿ƒƒ∆

ידי  על רק להיות יכולה המידות

המוחין  עיקר אבל המוחין, התעלמות

במידות  ומגלה נמשך «Ô·eÓלא
Èa‚Ï ˙Bcn‰ ÏL C¯Ú‰ ˜eÁÈƒ̄»≈∆∆«ƒ¿«≈

,ÔÈÁBn‰ נעלים המידות כמה ועד «ƒ
שהמידות ÔÎlLמהמוחין  מאחר ∆»≈

מאד  רב מרחק מהשכל CÈ¯»̂ƒרחוקות
‰lÈÁz ˙BÈ‰Ï שתהיה קודם ƒ¿¿ƒ»

במידות  הרגש ¿»¿eÓlÚ˙‰ƒ˙התעוררות
BÈ‡L ÔÈÚ ‰NÚÂ ,ÔÈÁBn‰«ƒ¿«¬∆ƒ¿»∆≈

ÔÈÁBÓ ‡Ï התעלמו המוחין ÏÂ‡כי …ƒ¿…
˙BcÓ ולא נולדו לא עדיין המידות כי ƒ

‡Êהתעוררו, ˜¯Â המוחין כאשר ¿«»
כך  כדי עד יכולה ‡LÙ¯התעלמו ∆¿»

˙Bcn‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï אבל ƒ¿¿ƒ«ƒ
מקום  אין מאירים, שהמוחין בעוד

המידות. למציאות

‰fÓe הבדל אודות לעיל מהמבואר ƒ∆
בין  הערך') ('ריחוק הגדול והפער

והמידות  ¯eÁÈ˜המוחין Ìb Ô·eÓ»«ƒ
C¯Ú‰ הפער ‰ÌÏBÚוגודל ÏL »≈∆∆»»

ÈÁaÓ˙הזה B˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«ƒ¿ƒ«
¯È‡nL Ô„Ú Ôb Èa‚Ï ˙Bcn‰«ƒ¿«≈«≈∆∆≈ƒ

ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁa Ba לגודל בהתאם ¿ƒ««ƒ
למידות. המוחין שבין הערך' 'ריחוק

,˙‡Ê „BÚÂ לעולם ביחס ביותר נעלה עדן גן שבו נוסף ענין וישנו ¿…
ÌÏBÚaL הזהLÈמוגבל שכל בעלי שהם כיון ÚÈ„È˙לנבראים, ˜¯ ∆»»≈«¿ƒ«

˙e‰n‰ ˙‚O‰ ‡ÏÂ ˙e‡Èˆn‰30, קיימים שהדברים שיודעים היינו «¿ƒ¿…«»«««
מהותם, את ולהשיג  להבין מסוגלים לא אבל זה eÈÈ‰Âבמציאות וכלל ¿«¿

ולא  המציאות' ב'ידיעת רק דברים לקבל יכולים הזה  בעולם שהנבראים

דבר  בכל הוא המהות' ÈÈÚaב'השגת Ô‰Â ˙e˜Ï‡ ÈÈÚa Ô‰≈¿ƒ¿¿≈¡…¿≈¿ƒ¿¿≈
ÌleÎaL ,ÌÏBÚ‰ מוגבל ששכלם אדם בני העולם, בעניני Ï‡אפילו »»∆¿»…
˙e‰n‰ ÌÈ‚ÈOÓ,דבר שום Ï‡של Ì‚Â ˙eiÁe¯a ‡Ï «ƒƒ««…¿»ƒ¿«…
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ׁשל  ׁשּמה ּותֹו לפי  ּבגׁשמּיּות, לא וגם ְְְְְִִִֶֶַַַָֹּברּוחנּיּות

ּבהסּתּלק  ׁשהרי ׁשּבֹו, האלקי הּכח הּוא נברא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכל

ואפס  אין יהיה מהּנפעל הּפֹועל וכיון 31הּכח , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּובּכח  ׁשּבֹו, האלקי הּכח הּוא הּנברא ְֱִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּמהּות

ּבדברים  ׁשּגם נמצא, הּׂשגה, ׁשּום אין ְְֱִִִִֵֶַַָָָָָֹהאלקי

ידיעת  אּלא הּמהּות, הּׂשגת ּבעֹולם אין ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָּגׁשמּיים

יׁשנּה עדן ּבגן ּכן ּׁשאין מה ּבלבד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמציאּות

ּדאלקּות  הּמהּות ּוכמאמר 32הּׂשגת מּזיו 33, נהנין ְֱֱֲִִִֶֶַַַַַַָֹ

ּדוקא. הּמהּות מהּׂשגת היא ׁשהנאה ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשכינה,

מּגן  הער ּבריחּוק הּוא ׁשהעֹולם אף ְְִִֵֶֶַַָָָָָאמנם,

העבֹודה  ידי על ּדוקא הּנה מקֹום, מּכל ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָעדן,

ׁשהרי  עדן, ּבגן אֹור ּתֹוספת ּפֹועלים ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָּבעֹולם

זיו  ה ּוא הּׁשכינה) מּזיו (ׁשּנהנין עדן ּדגן ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָהּגיּלּוי

ועבֹודתן  ּבלבד 34ּתֹורתן וזיו אֹור מּמה 35, ְְֲִִִַַָָָָָ

מה   ּדר ועל  ׁשּלמּטה . העבֹודה ידי על ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּׁשּנפעל

לגּני  ּבאתי הּמתחיל ּבדיּבּור לעיל 36ּׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

העבֹודה  ידי על ּבאצילּות אֹורֹות ּתֹוספת ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָלענין

ּכמּוּנחים  הם ּבאצילּות ׁשהאֹורֹות ְְֲִִֵֶַָָָָלמּטה,

אם  ּכי האצילּות, ּבׁשביל אינם ּכי ְְְֲִִִִִִֵָָָּבקּופסא,

ּבאצילּות, מתּגּלים ואינם הּתחּתֹון, עֹולם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָלצֹור

מתּגּלה  ׁשאין עדן, ּגן לענין הּוא זה ּדר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַועל

מקֹום  ּומּכל ּבלבד. ועבֹודתן ּתֹורתן זיו אם ּכי ְֲִִִִִַָָָָָָָּבֹו

מֹוסיף  הּזה ׁשּבעֹולם ועבֹודתן ּתֹורתן זיו ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָהּנה

ידי  על עדן ּבגן ההתחּדׁשּות וענין עדן. ּבגן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַאֹור

הּסֹובב, אֹור המׁשכת הּוא למּטה ְְֲֵַַַַָָָָהעבֹודה
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א. יז, ב).34)ברכות (נב, פל"ט ט.35)תניא ס"ע במדבר אוה"ת גם וש"נ.36)ראה .(198 ע' ח"ב (תו"מ ה פרק
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,˙eiÓL‚a לא וא אבל הדברים מציאות את רק יודעים בגשמיות פילו ¿«¿ƒ

הפנימי  וענינם מהותם את B˙e‰nLמשיגים ÈÙÏ והפנימי האמיתי והתוכן ¿ƒ∆«
Ák‰ ˜lzÒ‰a È¯‰L ,BaL È˜Ï‡‰ Ák‰ ‡e‰ ‡¯· Ïk ÏL∆»ƒ¿»«…«»¡…ƒ∆∆¬≈¿ƒ¿«≈«…«

ÏÚBt‰ הבוראÏÚÙp‰Ó ואז מלהתקיים יחדל הנברא הרי È‰È‰הנברא, «≈≈«ƒ¿»ƒ¿∆
ÒÙ‡Âהנברא  ÔÈ‡31, קודם כמו «ƒ»∆∆

‰p·¯‡שנברא, ˙e‰nL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««ƒ¿»
,BaL È˜Ï‡‰ Ák‰ ‡e‰,כאמור «…«»¡…ƒ∆

È˜Ï‡‰ Ák·e רוחנית מהות שהוא «…«»¡…ƒ
מוגבל ‡ÔÈמופשטת  גשמי לנברא ≈

‰‚O‰ ÌeL ורק אך אלא במהותו, «»»
מציאותו, על ÌbLידיעה ,‡ˆÓƒ¿»∆«

‡ÔÈאפילו  ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈
ÌÏBÚa כלל ‰e‰n˙,הזה ˙‚O‰ »»«»«««

.„·Ïa ˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„È ‡l‡∆»¿ƒ««¿ƒƒ¿»
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó הנמצאות לנשמות «∆≈≈

˙e‰n‰ ˙‚O‰ dLÈ Ô„Ú Ô‚a¿«≈∆∆¿»«»«««
˙e˜Ï‡c32¯Ó‡ÓÎe הגמרא 33, ∆¡…¿«¬«

עדן  שבגן הצדיקים ÔÈ‰∆¡ƒשנשמות
‡È‰ ‰‡‰L ,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓƒƒ«¿ƒ»∆¬»»ƒ

‡˜Âc ˙e‰n‰ ˙‚O‰Ó וללא ≈«»««««¿»
עונג  להיות יכול לא המהות השגת

שלכן  בחסידות (וכמבואר מההשגה

במיוחד  הוא התענוג כוח התגלות

היא  שבו שבמוחין, הבינה בחלק

וההשגה). ההבנה

‡e‰ ÌÏBÚ‰L Û‡ ,ÌÓ‡»¿»«∆»»
,Ô„Ú ÔbÓ C¯Ú‰ ˜eÁÈ¯a¿ƒ»≈∆ƒ«≈∆
שגן  משום הן באריכות, לעיל כמבואר

ענין  הוא והעולם המוחין ענין הוא עדן

השגת  הוא עדן שגן משום והן המדות

המציאות  ידיעת הוא והעולם המהות

Âc˜‡בלבד, ‰p‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ≈«¿»
‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ'ה את שעובדים «¿≈»¬»

ÙÒBz˙בעולם  ÌÈÏÚBt ÌÏBÚa»»¬ƒ∆∆
והתגלות המשכת אלוקי ‡B¯של

ÈelÈb‰ È¯‰L ,Ô„Ú Ô‚a האלוקי האור ÂÈfÓשל ÔÈ‰pL) Ô„Ú Ô‚c ¿«≈∆∆¬≈«ƒ¿«≈∆∆∆¡ƒƒƒ
‰ÈÎM‰ עדן בגן הצדיקים נהנים שממנו האור ‰e‡,שהוא כמבואר ) «¿ƒ»

התניא, Ô˙„B·ÚÂבספר Ô˙¯Bz ÂÈÊ34, ומאיר ומתגלה שנמשך אלוקי אור ƒ»»«¬»»
בגופים  נשמות בהיותם שעבדו ה' ועבודת שלמדו התורה ידי על עדן בגן

שהוא  מלמד 'זיו' הלשון ודיוק הזה, ÂÈÊÂבעולם ¯B‡ מועטת הארה ¿ƒ
Ïa35,‰hÓlL·„ומצומצמת ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ÏÚÙpM ‰nÓ ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿»«¿≈»¬»∆¿«»

כל  עם עדן, שבגן והגילוי האור תוספת שגם עולה מהאמור אופן, ובכל

האדם. של ה' עבודת ידי על היא מעלתו,

ÏÈÁ˙n‰ ¯eaÈ„a ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯c ÏÚÂ הפותח במאמר ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ««¿ƒ
Èp‚Ïבפסוק  È˙‡a36,תשי"א זו, שנה ‡B¯B˙של ˙ÙÒBz ÔÈÚÏ »ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆

ומתגלים  ארבעת eÏÈˆ‡a˙שנמשכים מבין ביותר והנעלה הראשון העולם »¬ƒ
עשיה, יצירה בריאה, אצילות, של הכלליים ‰B·Ú„‰העולמות È„È ÏÚ«¿≈»¬»

,‰hÓÏ'ה את עובדים ישראל שבני ¿«»
הזה, בעולם «∆B¯B‡‰L˙למטה

˙eÏÈˆ‡a מלמעלה נמשכים אמנם »¬ƒ
אלא בגלוי מאירים אינם ≈‰Ìאבל

,‡ÒÙe˜a ÌÈÁpeÓk לדבר משל ¿»ƒ¿¿»
בגלוי, נראה אינו אבל קיים שבהחלט

Èk ,˙eÏÈˆ‡‰ ÏÈ·La ÌÈ‡ Èkƒ≈»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ
,ÔBzÁz‰ ÌÏBÚ C¯BˆÏ Ì‡ƒ¿∆»««¿
לא  האצילות בעולם אלו אורות וגילוי

עצמו  האצילות בעולם דבר יוסיף

,˙eÏÈˆ‡a ÌÈlb˙Ó ÌÈ‡Â אלא ¿≈»ƒ¿«ƒ»¬ƒ
לצורך  היא הללו האורות המשכת

הזה  בעולם אלוקות גילוי תוספת

ÔÈÚÏהתחתון  ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿«
Ba ‰lb˙Ó ÔÈ‡L ,Ô„Ú Ôb«≈∆∆≈ƒ¿«∆

האלוקות  ÂÈÊעצמות Ì‡ Èk הארה ƒƒƒ
ידי  על שנמשכת ««Ô˙¯Bzמועטת

„·Ïa Ô˙„B·ÚÂ.'מ'זיו יותר ולא «¬»»ƒ¿»
Ô˙¯Bz ÂÈÊ ‰p‰ ÌB˜Ó ÏkÓeƒ»»ƒ≈ƒ»»
ÛÈÒBÓ ‰f‰ ÌÏBÚaL Ô˙„B·ÚÂ«¬»»∆»»«∆ƒ

Ô„Ú Ô‚a ¯B‡ האור שתוספת ונמצא ¿«≈∆
(ובדומה  עבודה ידי על היא עדן בגן

והכוונה  הרצון מילוי לגבי לעיל לאמור

לאלוקות  'דירה' יהיה הזה שהעולם

האדם). עבודת ידי על נפעל שהדבר

את  יותר בפרטיות ומבאר וממשיך

בגן  האלוקות בגילוי וההוספה החידוש

ישראל  שבני העבודה ידי על עדן

למטה. ה' את עובדים

˙eLcÁ˙‰‰ ÔÈÚÂ החדש האור ¿ƒ¿««ƒ¿«¿
ומאיר  È„Èשמתגלה ÏÚ Ô„Ú Ô‚a¿«≈∆«¿≈

‰„B·Ú‰ ומצוות בתורה ה' את עובדים ישראל ‰e‡שבני ‰hÓÏ »¬»¿«»
,··Bq‰ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ מאיר האלוקי שהאור וחסידות בקבלה כמבואר «¿»««≈

הבלי  האור עלמין', כל הסובב 'אור הארה: של אופנים בשני בעולמות ופועל

מאיר  אלא בפנימיותם בהם מתלבש ואינו בשווה העולמות בכל המאיר גבול

ערך  לפי מוגבל אור עלמין', כל הממלא ו'אור מלמעלה, ו'מקיף' 'סובב' בדרך

לפי  נברא ובכל עולם בכל בפנימיות ובנבראים בעולמות המתלבש העולמות

בכל  ומתלבשת הגוף את 'ממלאת' שהנשמה עלֿדרך אותם (ו'ממלא' ערכו

י  על עדן שבגן וההתחדשות פנימית), בהתלבשות מהאברים העבודה אחד די
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אֹור 37והיינּו ּבחינת מאיר עצמֹו מּצד עדן ׁשּבגן , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַ

עֹולם  נקרא עדן ׁשּגן ׁשּזהּו ּבלבד, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהממּלא

ענין 38ּברּור  ּכל מסּוּדר, ּבסדר הם הענינים ׁשּכל , ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

ּבגן  הּתׁשּובה ענין מֹועיל אינֹו ולכן מּצבֹו, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלפי

מּמהּות  ההתהּפכּות היא הּתׁשּובה ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַָעדן,

ׁשהּוא  עדן ּבגן ׁשּיי אינֹו זה וענין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָלמהּות,

עלמין, ּכל הממּלא אֹור מאיר ׁשּבֹו ּברּור, ְְִִֵֵֶַַָָָָעֹולם

ער ׁשּלפי אֹורֹות ּבכלים, אֹורֹות הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶָׁשענינֹו

וזהּו האֹור. את  לקּבל יכֹולים ׁשהּכלים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּכלים,

אֹור  ׁשּנמׁש למּטה, העבֹודה ידי ׁשעל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהחיּדּוׁש

עלמין. ּכל ְִֵַָָהּסֹובב

ענין p‰Â‰ג) נעׂשה ידּה ׁשעל העבֹודה עיּקר ¿ƒ≈ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ

עבֹודת  היא ּבּתחּתֹונים ְֲִִִַַַַָהּדירה

ּדוקא  העבֹודה 39הּקרּבנֹות ּבענין הּוא וכן . ְְְְְֲִֵַַַָָָָָ

בגן  וּיּניחהּו ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבריאה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּבתחּלת

רז"ל  ּכמאמר ּולׁשמרּה, לעבדּה ׁשּלׁשמרּה40עדן ְְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּכתּוב קאי  ּכמֹו הּקרּבנֹות, עבֹודת ּתׁשמרּו1על ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ

נתּבאר  ּדהּנה, הענין, ּוביאּור גו'. לי ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָלהקריב

אין  ּומהּות ׁשעצמ ּות היינּו הּדירה ׁשענין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָלעיל

ׁשענין  זאת, ועֹוד למּטה. יהיה הּוא ּברּו ְְְְִִֶֶַַָָֹסֹוף

ּבדר תהיה לא למּטה ׁשההמׁשכה הּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּדירה

ּבפנימּיּות  ּבּנבראים ׁשּתּומׁש אּלא ּבלבד, ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמּקיף

ההעלמֹות  את להסיר  צרי זה ּובׁשביל ְְְְִִִִִֶֶַַָָָּובגיּלּוי.

ההעלמֹות  יׁשנם ּכאׁשר ּכי, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָוההסּתרים,

מּקיף  ּבדר היא ההמׁשכה אזי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָוההסּתרים,

אבל  ּבפנימּיּות  ּגם היא ׁשההמׁשכה אֹו ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָּבלבד,

את  להסיר  צרי ולכן ּבגיּלּוי, ולא ּבהעלם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹהיא

ההמׁשכה  ּתהיה ואז וההסּתרים, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָההעלמֹות
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ג.37) עה, פרשתנו וש"נ.38)לקו"ת א. נ, פסחים סה"מ 39)ראה (תו"מ שם 22 ובהערה ס"ד תשל"ב לגני באתי ד"ה ראה

ועוד. שסט). ע' ואילך.40)שבט ד מח, שה"ש לקו"ת גם וראה ה. פט"ז, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה'סובב' אור שמאיר eÈÈ‰Â37BÓˆÚהיא „vÓ Ô„Ú Ô‚aL ללא , ¿«¿∆¿«≈∆ƒ««¿

כאן  מדובר שבהם והחידוש ‰lÓÓ‡התוספת ¯B‡ ˙ÈÁa ¯È‡Ó≈ƒ¿ƒ««¿«≈
‡¯˜ Ô„Ú ÔbL e‰fL ,„·Ïa בגמרא¯e¯a ÌÏBÚ38, כמסופר ƒ¿»∆∆∆«≈∆ƒ¿»»»

אמר  כשחזר נשמתו, ופרחה חלה לוי בן יהושע ר' של בנו יוסף שרב בגמרא

הפוך  עולם לו אמר ראית, מה אביו לו

ותחתונים  למטה עליונים ראיתי

ראית, ברור עולם בני, לו: אמר למעלה,

¯„Òa Ì‰ ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ≈¿≈∆
,B·vÓ ÈÙÏ ÔÈÚ Ïk ,¯ceÒÓ¿»»ƒ¿»¿ƒ«»
כל  ה'ממלא אור של ההארה אופן שזהו

נברא  ובכל ענין בכל שמאיר עלמין'

שלו  היכולת ולפי לענינו בהתאם

ולהכיל  ÏÈÚBÓלקלוט BÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ
,Ô„Ú Ô‚a ‰·eLz‰ ÔÈÚ אלא ƒ¿««¿»¿«≈∆

בעוד  רק להיות יכול התשובה ענין

הזה  בעולם בגוף מלובשת Èkƒהנשמה
˙eÎt‰˙‰‰ ‡È‰ ‰·eLz‰ של «¿»ƒ«ƒ¿«¿

e‰ÓÏ˙,האדם  ˙e‰nÓ שהוא ƒ«¿«
סדר  בתוך מקום לו שאין קיצוני שינוי

היפוך  הוא ענינו כל אלא וברור מסודר

הסדר  Ê‰ושינוי ÔÈÚÂ שינוי של ¿ƒ¿»∆
למהות  ממהות CÈiLומהפך BÈ‡≈«»

,¯e¯a ÌÏBÚ ‡e‰L Ô„Ú Ô‚a¿«≈∆∆»»
וכל  ענין שלכל ומוגדר מסודר עולם

והגדרתו  מקומו את יש בו דרגה

לו  עדן BaLהמיוחדת È‡Ó¯בגן ∆≈ƒ
,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ‰ ¯B‡«¿«≈»»¿ƒ

BÈÚL'ה'ממלא אור ‰e‡של ∆ƒ¿»
˙B¯B‡ המלובשים,ÌÈÏÎa¿≈ƒ

,ÌÈÏk‰ C¯Ú ÈÙlL ˙B¯B‡∆¿ƒ≈∆«≈ƒ
ההקליטה  יכולת לפי שמותאמים אורות

כזה  באופן הכלים, של וההכלה

Ïk‰LÏa˜Ï ÌÈÏBÎÈ ÌÈ ולהכיל ∆«≈ƒ¿ƒ¿«≈
‰‡B¯ולקלוט  פנימית.‡˙ בקליטה ∆»

LecÈÁ‰ e‰ÊÂ שנפעלת וההוספה ¿∆«ƒ
עדן ‰B·Ú„‰בגן È„È ÏÚL בתורה ∆«¿≈»¬»
‡B¯ומצוות  CLÓpL ,‰hÓÏ¿«»∆ƒ¿»

ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ בגן מאיר שלא «≈»»¿ƒ
עצמו. מצד עדן

‰„B·Ú‰ ¯wÈÚ ‰p‰Â למטה ‚) ה' את עובדים ישראל ÏÚLשבני ¿ƒ≈ƒ«»¬»∆«
‰NÚ d„È נפעלÌÈBzÁza ‰¯Èc‰ ÔÈÚ נהיה הגשמי שהעולם »»«¬∆ƒ¿««ƒ»««¿ƒ

השכינה והשראת אלוקות לגילוי ראוי ‰Ba¯w˙מקום ˙„B·Ú ‡È‰ƒ¬««»¿»
‡˜Âc39. «¿»

,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙aL ‰„B·Ú‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ לעיל כמבואר ¿≈¿ƒ¿«»¬»∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»
זה  וגם היתה ' 'בתחתונים האלוקות, עצמות שכינה', 'עיקר הבריאה שבתחילת

עבודה  ידי על e˙kL·היה BÓk בתורהe‰ÁÈpiÂ את הוא ברוך הקדוש ¿∆»««ƒ≈
הראשון  ¯Ï"Êאדם ¯Ó‡Ók ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„Ú Ô‚·40 ¿«≈∆¿»¿»¿»¿»¿«¬«««

ÏÚבמדרש  È‡˜ d¯ÓLlL∆¿»¿»»≈«
BÓk ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú¬««»¿»¿

·e˙kL1 עבודת לגבי בתורה ∆»
ÈÏהקרבנות  ·È¯˜‰Ï e¯ÓLzƒ¿¿¿«¿ƒƒ
,'Â‚.'לשמרה' כמו שמירה לשון

המיוחד  ענינה את ומבאר וממשיך

דווקא  שלכן הקרבנות עבודת של

'דירה  ענין את פועלת זו עבודה

בתחתונים'.

¯‡a˙ ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
‰¯Èc‰ ÔÈÚL ÏÈÚÏ ברוך לקדוש ¿≈∆ƒ¿««ƒ»

התחתון  הזה בעולם ¿»‰eÈÈהוא
ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚL∆«¿«≈

‰È‰È ‡e‰ Ce¯a בגילוי מאיר »ƒ¿∆
,˙‡Ê „BÚÂ .‰hÓÏ נוסף ודבר ¿«»¿…

הוא  בתחתונים' 'דירה ענין במשמעות

ÔÈÚL של והמשמעות התוכן ∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰L ‡e‰ ‰¯Èc‰«ƒ»∆««¿»»
ÛÈwÓ C¯„a ‰È‰˙ ‡Ï ‰hÓÏ¿«»…ƒ¿∆¿∆∆«ƒ

„·Ïa ואינו מלמעלה המאיר כאור ƒ¿»
בפנימיות, CLÓezLמתלבש ‡l‡∆»∆¿«

האלקות  ומהות ÌÈ‡¯·pa«ƒ¿»ƒעצמות
ÈelÈ‚·e ˙eiÓÈÙa שתחדור ƒ¿ƒƒ¿ƒ

בגלוי. בהם ותאיר בפנימיותם

‰Ê ÏÈ·L·e תאיר שהאלוקות כדי ƒ¿ƒ∆
אלא  'מקיף' בדרך רק לא בנבראים

ובגלוי  ‡˙בפנימיות ¯ÈÒ‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ∆
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ של ««¿»¿«∆¿≈ƒ

והחומרית  הגשמית המציאות

האלוקות  מגילוי המונעים המוגבלת,

בפנימיות  הגשמיים בנבראים להאיר

ÌLÈובגילוי, ¯L‡k ,Èkƒ«¬∆∆¿»
ÈÊ‡ ,ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰««¿»¿«∆¿≈ƒ¬«

‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»
ובנבראים  C¯„aבעולמות ‡È‰ƒ¿∆∆

„·Ïa ÛÈwÓ,בפנימיותם Ìbיתכן ‡Bולא ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L «ƒƒ¿»∆««¿»»ƒ«
˙eiÓÈÙa מקיף בדרך רק ÏÂ‡ולא ÌÏÚ‰a ‡È‰ Ï·‡ ונרגשת ניכרת ƒ¿ƒƒ¬»ƒ¿∆¿≈¿…

¯ÈÒ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,ÈelÈ‚aתחילה,ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ ˙‡ ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ∆««¿»¿«∆¿≈ƒ
האור  על ותסתיר תעלים שלא הגשמית המציאות את ולעדן ולזכך לברר היינו
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כג l`xyi ipa z` ev

תבֹוא  ׁשּלא סיּבה ׁשאין ּכיון ּובגיּלּוי, ְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּבפנימּיּות

עבֹודת  ידי על נעׂשה זה וכל הּגיּלּוי. ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָאל

ּבגלּוי  נראה היה ׁשּבהם לפי ּדוקא, 41הּקרּבנֹות ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָ

וההתּכללּות  הּביּטּול נפעל ּגׁשמית ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשּבבהמה

קּורּבנין  ּדאכיל אריה ּבחינת ׁשּלמעלה, ,42ּבאׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

והחּוׁשים  הּכחֹות קירּוב לׁשֹון הּוא ,43וקרּבן ְְְְִֵַַָָֹ

ּבּנבראים  ּבפנימּיּות ׁשּנמ ׁש זאת,44היינּו ועֹוד , ְְְְְִִִִִִֶַַָָֹ

המׁשכת  היא הּקרּבנֹות ידי ׁשעל ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשההמׁשכה

ּכמאמר  רזא 45העצמּות, עד עֹולה דקּורּבנא רזא ְְְְְֲֶַַַַָָָָָָ

סֹוף  אין ּומהּות דעצמּות רזא היינּו סֹוף, ְְְְֵֵַַַָָדאין

סֹוף, דאין רזא הּלׁשֹון ּדּיּוק ׁשּזהּו הּוא, ְִֵֶֶַָָָָּברּו

הענין  עיּקר נעׂשה ולכן סֹוף. אין ּדאֹור רזא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹולא

עבֹודת  ידי על ּבּתחּתֹונים יתּבר לֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָּדדירה

מּגיעים  זֹו עבֹודה ידי ׁשעל לפי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּקרּבנֹות,

ּבפנימּיּות  היא וההמׁשכה העצמּות, ְְְְְִִִִִִַַַַָָָּבבחינת

ׁשעיּקר ה  הּטעם וזהּו ּובהתּגּלּות. ּנבראים ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָ

ּגׁשמית  ּבהמה ּבהקרבת היא ּדקרּבנֹות ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָהּמעלה

ּבהקרבת  ׁשּדוקא מּׁשּום ּבתפּלה, ולא ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹּדוקא,

ׁשהּבהמה  ּבגלּוי נראה היה ּגׁשמית ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבהמה

ּגם  ולכן לעיל . ּכּנזּכר ׁשּלמעלה ּבאׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנכללת

הּקרּבנֹות, עבֹודת ענין היה הּבריאה ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָּבתחּלת

ׁשּנתאּוה  הּכּונה נׁשלמת ּדוקא זה ידי ׁשעל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכיון

ּגם  ׁשּזהּו ּבּתחּתֹונים, ּדירה לֹו להיֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָהּקּב"ה

ּולׁשמרּה, לעבדּה עדן בגן וּיּניחהּו הּלׁשֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּדּיּוק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

תקלד.41) ע' עטר"ת סה"מ גם א.42)ראה יא, במדבר לקו"ת ב. כא, יומא סע"ב. לב, זח"ג הבהיר 43)ראה ספר ראה

פ"ה. התפילה שער חיים עץ פרי .10 שבהערה של"ה א. ה, זח"ג וראה (קט). מו (המו"ל).44)סי' קצת ראה 45)חסר

ב. כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זוהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וההסתרים Ê‡Âהאלוקי  ההעלמות ויתבטלו יסורו È‰z‰כאשר ¿»ƒ¿∆

‰ÎLÓ‰‰ בעולם האלוקי האור eiÓÈÙaÔÈ‡L˙של ÔÂÈk ,ÈelÈ‚·e ««¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ≈»∆≈
‰aÈÒוהסתר העלם וגורמת ומעכבת ‰ÈelÈb.המונעת Ï‡ ‡B·˙ ‡lL ƒ»∆…»∆«ƒ

‰Ê ÏÎÂ הסרת ידי על הוא ברוך להקדוש בתחתונים' 'דירה עשיית ¿»∆
האלקות  על וההסתרים ההעלמות

הגשמית  במציאות ∆¬»NÚ‰שישנם
‰Ba¯w˙נפעל ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬««»¿»

Ì‰aL ÈÙÏ ,‡˜Âc בקרבנות «¿»¿ƒ∆»∆
ÈeÏ‚a ‰‡¯ ‰È‰41 »»ƒ¿∆¿»

ÏÚÙ ˙ÈÓLb ‰Ó‰·aL∆ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿»
ÏehÈa‰ מציאותה כל של «ƒ

˙eÏÏk˙‰‰Âהבהמה L‡aשל ¿«ƒ¿«¿»≈
,‰ÏÚÓlL שהאש הזוהר וכדברי ∆¿«¿»

מלמעלה  למזבח יורדת שהיתה

היא  הקרבנות את ומכלה ו'אוכלת'

ÏÈÎ‡c ‰È¯‡ ˙ÈÁa¿ƒ««¿≈¿»≈
ÔÈa¯e˜42,,קרבנות שאוכל אריה ¿»ƒ

גבי  שעל שהאש הגמרא כדברי

(ובענין  כארי' 'רבוצה היתה המזבח

בגלוי  ניכר היה בקרבנות שדווקא זה

רצון  את עושים שבקיומה מצוה שזו

המאמרים  בספר מבואר העליון,

הרש"ב: לאדמו"ר עטר"ת

ונגלה  נראה היה "...דבקרבנות

והוא  המצוה ידי שעל ההמשכה

את  ואוכל מלמעלה יורד שהיה האש

נחת  בקרבנות שאמרו וזהו כו' הקרבן

רצוני, ונעשה שאמרתי לפני רוח

לפניו  רוח נחת המצוות בכל והלא

ריח  דוקא בקרבנות ולמה יתברך,

מפני  וזהו כו', לפני רוח נחת ניחוח

את  בגילוי נראה היה שבקרבנות

זו...") מצוה ידי שעל הרצון גילוי

·e¯È˜ ÔBLÏ ‡e‰ Ôa¯˜Â¿»¿»¿≈
ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰43, היא הקרבנות עבודת של הרוחנית המשמעות «…¿«ƒ

לאלקות האדם של והחושים הכוחות CLÓpLקירוב eÈÈ‰ עבודת ענין «¿∆ƒ¿»
וחודר  ÌÈ‡¯·paהקרבנות ˙eiÓÈÙa44,שינוי בהם BÚÂ„ופועל ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿

‰ÎLÓ‰‰L ,˙‡Ê למטה מלמעלה האלוקות גילוי È„Èשל ÏÚL …∆««¿»»∆«¿≈
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ ˙Ba¯w‰ הארה רק ולא האלוקות של «»¿»ƒ«¿»«»«¿

„˜a¯e‡הזוהר Ó‡Ók45¯מועטת, ‡Ê¯ הקרבן Ú„סוד ‰ÏBÚ ¿«¬«»»¿¿¿»∆«
‡Ê¯ הסוד‡Ê¯ eÈÈ‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡„הסודÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ„ »»¿≈«¿»»¿«¿«≈

,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ בעצמו הוא ברוך הקדוש של והמהות e‰fLהעצם »∆∆

ÔBLl‰ ˜eicבזוהר,ÛBÒ ÔÈ‡„ ‡Ê¯ עצמו האיןֿסוף ÏÂ‡סוד ƒ«»»»¿≈¿…
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡c ‡Ê¯.האיןֿסוף אור סוד רק ולא »»¿≈

המצוות  שאר לגבי מיוחד ויתרון מיוחד ענין יש הקרבנות שבעבודת ונמצא

באש  הבהמה בעליית בגלוי נראה ה' רצון מילוי זה בענין כי – טעמים מכמה

פנימית  השפעה לו יש כי המזבח,

האדם, של והחושים הכוחות בקירוב

עצמות  נמשכת שבכך ומשום

שממשיך. כפי האלוקות,

‰NÚ ÔÎÏÂ נפעלÔÈÚ‰ ¯wÈÚ ¿»≈«¬∆ƒ«»ƒ¿»
ÌÈBzÁza C¯a˙È BÏ ‰¯È„c¿ƒ»ƒ¿»≈««¿ƒ
למקום  התחתון הזה העולם הפיכת

השכינה  והשראת אלקות לגילוי ראוי

ÈÙÏ ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬««»¿»¿ƒ
ÌÈÚÈbÓ BÊ ‰„B·Ú È„È ÏÚL∆«¿≈¬»«ƒƒ

ּב ‰eÓˆÚ˙,'נוגעים' ˙ÈÁ·ƒ¿ƒ«»«¿
וגילוי  שההמשכה לעיל כמבואר

היא  הקרבנות עבודת ידי שעל האלקות

האלקות  עצמות המשכת

˙eiÓÈÙa ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈ‡¯·p‰ בכוחות שינוי ופועלת «ƒ¿»ƒ

שמתקרבים  האדם של ובחושים

בה e˙elb·‰˙לאלקות  שניכר ¿ƒ¿«
בעליית  ה' רצון שמתמלא בגלוי

גבי  שעל באש הבהמה והתכללות

המזבח.

e‰ÊÂ ענינה אודות לעיל המבואר ¿∆
הקרבנות  עבודת של »»»‰ÌÚhהמיוחד

לכך  ‰ÏÚn‰הפנימי ¯wÈÚL∆ƒ«««¬»
‰Ó‰a ˙·¯˜‰a ‡È‰ ˙Ba¯˜c¿»¿»ƒ¿«¿»«¿≈»
,‰lÙ˙a ‡ÏÂ ,‡˜Âc ˙ÈÓLb«¿ƒ«¿»¿…ƒ¿ƒ»

המאמר, בתחילת שנזכר ÌeMÓƒכפי
‰Ó‰a ˙·¯˜‰a ‡˜ÂcL∆«¿»¿«¿»«¿≈»
ÈeÏ‚a ‰‡¯ ‰È‰ ˙ÈÓLb«¿ƒ»»ƒ¿∆¿»
L‡a ˙ÏÏÎ ‰Ó‰a‰L∆«¿≈»ƒ¿∆∆»≈

‰ÏÚÓlL מילוי שזהו המצוות, מבשאר יותר בגלוי, ניכר זו במצוה ולכן ∆¿«¿»
רצוני' ונעשה שאמרתי לפני רוח ו'נחת ה' Ìbרצון ÔÎÏÂ .ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈¿»≈«

,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‰È‰ ‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a לעיל כמובא ƒ¿ƒ««¿ƒ»»»ƒ¿«¬««»¿»
עבודת  את כוללת ולשמרה', 'לעבדה עדן, בגן הראשון אדם שעבודת

Ê‰הקרבנות, È„È ÏÚL ÔÂÈk גשמית בהמה של קרבנות Âc˜‡הקרבת ≈»∆«¿≈∆«¿»
,ÌÈBzÁza ‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL ‰ek‰ ˙ÓÏLƒ¿∆∆««»»∆ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ»««¿ƒ

ÔBLl‰ ˜eic Ìb e‰fL בכתובd„·ÚÏ Ô„Ú Ô‚· e‰ÁÈpiÂ ∆∆«ƒ«»««ƒ≈¿«≈∆¿»¿»
,‡˜ÈÈc e‰ÁÈpiÂ ,d¯ÓLÏe שהקדוש כך על ואומר מדייק שהכתוב ¿»¿»««ƒ≈»¿»
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נעׂשה  הּקרּבנֹות ידי ׁשעל ּכיון ּדייקא, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוּיּניחהּו

כו' ּדנייחא .46הענין ְְְִַָָָ

מעלה p‰Â‰ד) יׁש ּגּופא הּקרּבנֹות ּבעבֹודת ¿ƒ≈ְֲֲֵַַַַָָָָ

ׁשהיתה  העבֹודה ּבאֹופן ְְְֲֵֶֶָָָָָיתירה

לעיל  נתּבאר ּדהּנה, עדן. ּבגן הּבריאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבתחּלת

ׁשּבעֹולם, ׁשּבּגׁשמּיּות רּוחנּיּות הּוא עדן ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּגן

זה  הרי העֹולם, ּבגׁשמּיּות היֹותֹו ׁשעם ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָוהיינּו,

מציאּות  היה לא וׁשם ׁשּבּגׁשמ ּיּות, ְְְִִִֶַַָָָָָֹהרּוחנּיּות

ּומּזה  עדן), לגן מחּוץ היה (ׁשהרע ּכלל ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָהרע

היתה  לא עדן ּבגן הּקרּבנֹות ׁשעבֹודת ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹמּובן,

אלקּות  המׁשכת ּבענין אּלא הּבירּורים, ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָֹּבענין

ּביּה ּדכתיב ׁשלמה, ּבימי ׁשהיה ּדר הּוא 47[ועל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ּבדר אצלֹו היה הּבירּורים ׁשענין מנּוחה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָאיׁש

הּדעת 48מּמילא  עץ חטא לאחרי אמנם, .[ ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָ

ּבגירּוׁשין 49ּכתיב  ׁשּניּדֹון האדם, את ,50ויגרׁש ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

ׁשל  מציאּות ׁשּיי לא עדן ׁשּבגן לפי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹוהיינּו

הּוא 51רע  ּבּכתּוב ׁשּנאמר הּפׁשּוט ׁשהּטעם ואף . ְֱֶֶֶַַַַַַַָָָ

לעֹולם  וחי ואכל גו' ידֹו יׁשלח ּפן הרי 52ועּתה , ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ

ּבגירּוׁשין,מ  לדּונֹו הּוצר לא ּבלבד זה טעם ּצד ְְְְִִִֵֶַַַַָֹ

הּטעם  ּפנימּיּות  אּלא לּמקֹום, דרכים הרּבה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהרי

ׁשּיי לא עדן ׁשּבגן מּׁשּום הּוא הּגירּוׁשין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹלענין

נאמר  זה ועל הרע. גו'53מציאּות ויׁשּלחהּו ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָ

ׁשּמּצד  ּדכיון מּׁשם, לּקח אׁשר האדמה את ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלעבד

החטא, ענין אצלֹו נעׂשה לּקח ׁשּמּמּנה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהאדמה

עבֹודתֹו היתה עדן ּבגן ׁשּבהיֹותֹו זה ּתמּורת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהּנה

את  לעבֹוד מעּתה הּוצר אלקּות, ְְְֱֲֵֶַַַַַָָֹּבהמׁשכת

וזֹוהי  הּבירּורים. עבֹודת ענין ׁשּזהּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָהאדמה,

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

רע"א.46) מט, שה"ש לקו"ת גם טו.47)ראה כב, הימיםֿא ובכ"מ.48)דברי א. ד, במדבר לקו"ת א. ו, בראשית תו"א ראה

כד.49) ג, ד.50)בראשית דאיכ"ר פתיחתא  ט. פי"ט, ה"א 51)ב"ר ויקח וד"ה תרס"ב סה"מ האמצעי, אדמו"ר מאמרי

.27 כב.52)שבהערה שם, כג.53)בראשית שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שרומז  'ויניחהו' הלשון את דווקא עדן בגן הראשון אדם את שם הוא ברוך

רוח, ÁÈÈc‡לנחת ÔÈÚ‰ ‰NÚ ˙Ba¯w‰ È„È ÏÚL ÔÂÈk≈»∆«¿≈«»¿»«¬∆»ƒ¿»¿«¿»
'ÂÎ46,.לעיל כמובא למעלה, רוח נחת

‡Ùeb ˙Ba¯w‰ ˙„B·Úa ‰p‰Â È˙È¯‰עצמה „) ‰ÏÚÓ LÈ ¿ƒ≈«¬««»¿»»≈«¬»¿≈»
„B·Ú‰ ÔÙB‡a‰'ה את שעבדו ¿∆»¬»

הקרבנות  lÁ˙a˙בעבודת ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿ƒ«
Ô„Ú Ô‚a ‰‡È¯a‰ שממשיך כפי «¿ƒ»¿«≈∆
ומבאר.

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ,‰p‰c ב בסעיף ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
˙eiÁe¯ ‡e‰ Ô„Ú ÔbL∆«≈∆»ƒ
,eÈÈ‰Â ,ÌÏBÚaL ˙eiÓLbaL∆««¿ƒ∆»»¿«¿
˙eiÓL‚a B˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡¿«¿ƒ

,ÌÏBÚ‰ היה עדן שגן למרות »»
זאת  בכל הזה, בעולם גשמית מציאות

˙eiÁe¯‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»ƒ
,˙eiÓLbaL נעלית גשמיות היינו ∆««¿ƒ

העולם  כלל של מהגשמיות «¿ÌLÂיותר
גשמית  מציאות היותו עם עדן, בגן

הזה  e‡ÈˆÓ˙בעולם ‰È‰ ‡Ï…»»¿ƒ
) ÏÏk Ú¯‰ כיוןÚ¯‰L שקיים »»¿»∆»»

Ô„Ú),בעולם Ô‚Ï ıeÁÓ ‰È‰»»ƒ¿«≈∆
˙„B·ÚL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆¬«
‰˙È‰ ‡Ï Ô„Ú Ô‚a ˙Ba¯w‰«»¿»¿«≈∆…»¿»

,ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚa הטוב הפרדת ¿ƒ¿««≈ƒ
הקדושה  ניצוצות והעלאת מהרע

והצומח  הדומם מן בדברים שנמצאים

שזהו  קרבנות, מביאים שמהם והחי

כך  אחר שהיתה הקרבנות עבודת תוכן

המקדש  ובבית עבודת ‡l‡במשכן ∆»
היתה עדן בגן »¿ÔÈÚa¿ƒהקרבנות

˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰,למטה מלמעלה «¿»«¡…
בעולם  אלוקות גילוי »¿[ÏÚÂלפעול
‰ÓÏL ÈÓÈa ‰È‰L C¯c,המלך ∆∆∆»»ƒ≈¿……

dÈa ·È˙Îc47 בדברי) בו שכתוב ƒ¿ƒ≈
ÁeÓ‰,הימים) LÈ‡ ‡e‰ƒ¿»

BÏˆ‡ ‰È‰ ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««≈ƒ»»∆¿
של  בדרך לא המלך, שלמה אצל

אלא  הרע עם ומאבק ∆∆¿C¯„aמלחמה
‡ÏÈnÓ48·È˙k ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È¯Á‡Ï ,ÌÓ‡ כתוב 49]. ƒ≈»»¿»¿«¬≈≈¿≈«««¿ƒ

הוא L¯‚ÈÂבתורה  ברוך ‰‡„הקדוש ˙‡ÔÈLe¯È‚a ÔBcÈpL ,Ì50 «¿»∆∆»»»∆ƒ¿≈ƒ
עדן, ¯Úמגן ÏL ˙e‡ÈˆÓ CÈiL ‡Ï Ô„Ú Ô‚aL ÈÙÏ eÈÈ‰Â51 ¿«¿¿ƒ∆¿«≈∆…«»¿ƒ∆»

עדן. בגן אינו כבר האדם של מקומו החטא, לאחר ÌÚh‰Lולכן Û‡Â¿«∆«««

·e˙ka ¯Ó‡pL ËeLt‰,עדן מגן האדם אחר ‰e‡לגירוש טעם «»∆∆¡««»
‰zÚÂ חשש יש הדעת, מעץ אכל שהאדם ÁÏLÈלאחר Ôt האדםB„È ¿«»∆ƒ¿«»

ÏÎ‡Â 'Â‚ החיים ÌÏBÚÏמעץ ÈÁÂ52, שהגירוש כאן נאמר כן אם ומדוע ¿»«»«¿»
בא  כך על הרע, למציאות מקום אין עדן שבגן משום הוא עדן מגן האדם

בכתוב  המפורש שלמרות המענה

יאכל  שמא היתה לגירוש שהסיבה

זו  אין לעולם, ויחיה החיים מעץ

כי והעיקרית, היחידה ≈¬‰¯Èהסיבה
‡Ï „·Ïa ‰Ê ÌÚË „vÓƒ«««∆ƒ¿»…

C¯ˆe‰ הוא ברוך Be„Ïהקדוש ¿«¿
האדם  את עדן,ÔÈLe¯È‚aלדון מגן ¿≈ƒ

ÌB˜nÏ ÌÈÎ¯„ ‰a¯‰ È¯‰L∆¬≈«¿≈¿»ƒ«»
אפשר  והיה הוא, ברוך הקדוש הוא

החיים  מעץ לאכול מהאדם למנוע

אל  אותו לגרש מבלי אחרות, בדרכים

עדן, לגן eiÓÈt˙מחוץ ‡l‡∆»¿ƒƒ
‡e‰ ÔÈLe¯Èb‰ ÔÈÚÏ ÌÚh‰«««¿ƒ¿««≈ƒ
CÈiL ‡Ï Ô„Ú Ô‚aL ÌeMÓƒ∆¿«≈∆…«»

Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓ חטא שהאדם ולאחר ¿ƒ»»
בגן  מקומו אין שוב לרע, שייך ונעשה

לעיל. כאמור עדן,

‰Ê ÏÚÂ שעבודת לעיל האמור על ¿«∆
בתחילת  הקרבנות והקרבת האדם

ורק  אלוקות להמשיך היתה הבריאה

הבירורים  עבודת התחילה החטא אחרי

¯Ó‡53 האדם גירוש שלאחר בתורה ∆¡«
עדן  ברוך e‰ÁlLÈÂמגן הקדוש «¿«¿≈

האדם  את ‡˙הוא „·ÚÏ 'Â‚«¬…∆
,ÌMÓ ÁwÏ ¯L‡ ‰Ó„‡‰»¬»»¬∆À«ƒ»
האדם  שגוף לכן קודם בתורה כנאמר

האדמה, מעפר vnL„נוצר ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ«
ÁwÏ ‰pnnL ‰Ó„‡‰ היינו »¬»»∆ƒ∆»À«

וחומרי  גשמי לגוף שלו השייכות בגלל

מהאדמה  ‡ˆBÏשנוצר ‰NÚ«¬»∆¿
‰Ê ˙¯eÓz ‰p‰ ,‡ËÁ‰ ÔÈÚƒ¿««≈¿ƒ≈¿«∆

Ô„Ú Ô‚a B˙BÈ‰aL שקודם בזמן ∆ƒ¿¿«≈∆
B˙„B·Úהחטא  ‰˙È‰'ה עבודת »¿»¬»

הראשון  אדם »«¿»¿ÎLÓ‰a˙של
˙e˜Ï‡,למטה אלוקות גילוי שיהיה הראשון ‰C¯ˆeמלמעלה אדם ¡…¿«
‰zÚÓ עדן מגן הגירוש ÔÈÚלאחר e‰fL ,‰Ó„‡‰ ˙‡ „B·ÚÏ ≈«»«¬∆»¬»»∆∆ƒ¿«

ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú היינו באדמה, שנמצאים הקדושה ניצוצות של ¬««≈ƒ
הגשמית. המציאות
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עדן, ּבגן ׁשהיתה ּכפי הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָמעלת

עם  התעּסקּות ּבלי אלקּות, המׁשכת הּוא ְְְְְֱִִִִֶַַַָָָֹׁשענינּה

הּקרּבנֹות  ּבעבֹודת ּגם הּוא וכן ּכלל. ְְְֲֵַַַַָָָָָהרע

אעביר  הּטמאה רּוח ׁשאת ּדכיון לבֹוא, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּדלעתיד

הּקרּבנֹות  ּבענין צֹור יהיה לא אזי הארץ, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹמן

ּבׁשביל  אם ּכי הּבירּורים, עבֹודת ְְֲִִִִִִִֵַַּבׁשביל

ּבתחּלת  עדן ּבגן ׁשהיה ּכמֹו האלקּות, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹהמׁשכת

ְִַָהּבריאה.

הּקרּבנֹות ‡ÌÓה) ּבענין הּׁשלימּות עיּקר »¿»ְְְְִִֵַַַַָָ

יהיּו ׁשאז לבֹוא, לעתיד ְְִִִֶֶֶָָָּתהיה

עדן. ׁשּבגן מהּקרּבנֹות ּגם יֹותר נעלים ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקרּבנֹות

לחמי  ּכתיב ּבּקרּבנֹות הּנה יֹותר, ְְְְִִִִִֵֵַַָָָּובפרטּיּות

הּוא  לחמי, ענינים, ׁשלׁשה ׁשהם ּתׁשמרּו, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹלאּׁשי

הּמקריב, האדם על קאי ּתׁשמרּו הּנקרב, ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָהּדבר

ׁשּלפי  והיינּו, ׁשּלמעלה, האׁש ענין הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָואּׁשי

ההמׁשכה  ּתהיה ּכ והּנקרב הּמקריב ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָאֹופן

ענינים  ׁשלׁשת ּכל יהיּו לבֹוא ולעתיד  ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשּלמעלה.

הּׁשלימּות  ּתכלית ּתהיה ׁשּלכן ּבׁשלימּות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָאּלּו

הּקרּבנֹות. ְְְִַַָָּבענין

¯e‡È·eהיּו עדן ׁשּבגן הּקרּבנֹות ּדהּנה הענין, ≈ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הּגזירה  היתה ׁשאז ּתֹורה, מּתן ְְְִֵֵֶַַַָָָָָלפני

יעלּו לא סּוריא ּובני לסּוריא ירדּו לא רֹומי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָֹֹׁשּבני

היינּו, למּטה לרֹומי, ירדּו לא ׁשעליֹונים ְְְְְִִֵֶֶַַָֹ

למעלה  יעלּו לא ּכל 54ותחּתֹונים הּנה ׁשּלכן , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

היּו ריחֹות האבֹות ׁשעׂשּו ׁשּלא 55מצוֹות והיינּו, , ְְְִֵֶֶַָָָָֹ

ּתֹורה. ּדמּתן עצמית ההמׁשכה עדיין ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָנמׁשכה

(מהורש"ב) אדמֹו"ר קדּוּׁשת ּכבֹוד ׁשּמבאר ְְְְְִֵֶַַָּוכפי

עדן  ּגם 56נׁשמתֹו הּוא היּו ּדריחֹות ׁשהענין , ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

ּגבֹוהה  היתה ׁשעבֹודתֹו אף הראׁשֹון, ְְֲִֶַָָָָָָָָּבאדם

הּקּב"ה  ׁשל ּכּפיו יציר ׁשהיה ּובגן 57מהאבֹות, , ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ
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ג.54) פי"ב, שמו"ר טו. וארא ג.55)תנחומא פ"א, ריז.56)שהש"ר ע' עת"ר ועוד.57)סה"מ ה. פכ"ד, ב"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ô„Ú Ô‚a ‰˙È‰L ÈÙk ˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ קודם ¿ƒ«¬«¬««»¿»¿ƒ∆»¿»¿«≈∆

‰ÎLÓ˙החטא, ‡e‰ dÈÚLוגילוי˙e˜Ï‡,בעולםÈÏa ∆ƒ¿»»«¿»«¡…¿ƒ
˙Ba¯w‰ ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ .ÏÏk Ú¯‰ ÌÚ ˙e˜qÚ˙‰ƒ¿«¿ƒ»»¿»¿≈««¬««»¿»

,‡B·Ï „È˙ÚÏc עבודת כמו יהיה וענינה שתוכנה המשיח, בימות ¿∆»ƒ»
הבריאה, בתחילת עדן בגן הקורבנות

‰‡Óh‰ Áe¯ ˙‡L ÔÂÈÎc¿≈»∆∆««À¿»
ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ דלעתיד בזמן «¬ƒƒ»»∆

זכריה, בנבואת שנאמר כמו »¬‡ÈÊלבוא,
ÔÈÚa C¯Bˆ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆∆¿ƒ¿«
˙„B·Ú ÏÈ·La ˙Ba¯w‰«»¿»ƒ¿ƒ¬«

,ÌÈ¯e¯Èa‰ ל כאשר קיימת שהרי א «≈ƒ
לעסוק  צורך אין רע, של מציאות

הרע  מן הטוב ‡Ìבבירור Èk אלא ƒƒ
תהיה  לבוא לעתיד הקרבנות עבודת

˙ÎLÓ‰ ÏÈ·La וגילוי ƒ¿ƒ«¿»«
˙e˜Ï‡‰ אור תוספת היינו בעולם, »¡…

לרע  שייכות מבלי טוב, ¿BÓkותוספת
˙lÁ˙a Ô„Ú Ô‚a ‰È‰L∆»»¿«≈∆ƒ¿ƒ«

.‰‡È¯a‰«¿ƒ»
ÌÓ‡ שיש ‰) לעיל האמור למרות »¿»

בגן  שהיתה הקרבנות עבודת בין דמיון

לעבודת  הבריאה בתחילת עדן

בכל  לבוא, לעתיד שתהיה הקרבנות

ÔÈÚaזאת  ˙eÓÈÏM‰ ¯wÈÚƒ««¿≈¿ƒ¿«
ידי  על ה' È‰z‰עבודת ˙Ba¯w‰«»¿»ƒ¿∆

Ê‡L ,‡B·Ï „È˙ÚÏ בימות ∆»ƒ»∆»
ÌÈÏÚהמשיח  ˙Ba¯w‰ eÈ‰Èƒ¿«»¿»«¬ƒ

Ìb ¯˙BÈאפילו˙Ba¯w‰Ó ≈«≈«»¿»
Ô„Ú Ô‚aL.ומבאר שממשיך כפי ∆¿«≈∆

‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈
·È˙k ˙Ba¯wa בפסוק בתורה, «»¿»¿ƒ
המאמר  את ÈM‡Ïהפותח ÈÓÁÏ«¿ƒ¿ƒ«

ÌÈÈÚ ‰LÏL Ì‰L ,e¯ÓLzƒ¿¿∆≈¿…»ƒ¿»ƒ
הראשון  הענין ‰e‡שונים, ,ÈÓÁÏ«¿ƒ

,·¯˜p‰ ¯·c‰ או הבהמה היינו «»»«ƒ¿»
כקרבן. מקריבים שאותו אחר דבר

השני  ˜‡Èהענין e¯ÓLzמכווןÏÚ ƒ¿¿»≈«
·È¯˜n‰ Ì„‡‰ והענין הקרבן, את »»»««¿ƒ

‰‡Lהשלישי  ÔÈÚ ‡e‰ ÈM‡Â¿ƒ«ƒ¿«»≈
‰ÏÚÓlL ושורפת למטה שיורדת ∆¿«¿»

למעלה, אותו ומעלה הקרבן את

·È¯˜n‰ ÔÙB‡ ÈÙlL ,eÈÈ‰Â'תשמרו'·¯˜p‰Â'לחמי'‰È‰z Ck ¿«¿∆¿ƒ∆««¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿∆
‰ÏÚÓlL ‰ÎLÓ‰‰ נעלית בדרגה הם והנקרב המקריב וכאשר 'לאשי', ««¿»»∆¿«¿»

יותר. נעלית מלמעלה וההתגלות ההמשכה Ïkיותר, eÈ‰È ‡B·Ï „È˙ÚÏÂ¿∆»ƒ»ƒ¿»

el‡ ÌÈÈÚ ˙LÏL ההמשכה והן המקריב הן הנקרב, eÓÈÏLa˙,הן ¿…∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
‰È‰z ÔÎlL הזמן ‰Ba¯w˙באותו ÔÈÚa ˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎz ∆»≈ƒ¿∆«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿««»¿»

כפי  הבריאה, בתחילת עדן בגן שהיתה הקרבנות מעבודת יותר אפילו

ומפרט. שממשיך

,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e הקרבנות מעלת של ≈»ƒ¿»
מעלת  לגבי אפילו לבוא לעתיד

עדן  בגן ‰Ba¯w˙הקרבנות ‰p‰c¿ƒ≈«»¿»
ÔzÓ ÈÙÏ eÈ‰ Ô„Ú Ô‚aL∆¿«≈∆»ƒ¿≈««

Ê‡L ,‰¯Bz סיני בהר תורה מתן עד »∆»
‰˙È‰המדרש ‰ÈÊb¯‰כדברי »¿»«¿≈»

ÈÓB¯ ÈaL גבוה במקום הנמצאת ∆¿≈ƒ
‡È¯eÒÏ e„¯È ‡Ï במקום הנמצאת …≈¿¿¿»

eÏÚÈנמוך  ‡Ï ‡È¯eÒ È·e¿≈¿»…«¬
‡Ï ÌÈBÈÏÚL ,eÈÈ‰ ,ÈÓB¯Ï¿ƒ«¿∆∆¿ƒ…

‰hÓÏ e„¯È בין חיבור יהיה ולא ≈¿¿«»
המשכה  ידי על וגשמיות רוחניות

למטה  Ï‡מלמעלה ÌÈBzÁ˙Â¿«¿ƒ…
‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ54, חיבור היה ולא «¬¿«¿»

העלאה  ידי על לרוחניות גשמיות בין

למעלה  שעד ÔÎlLמלמטה מפני ∆»≈
גשמיות  בין חיבור היה לא תורה מתן

האלקות, ורוחניות העולם מציאות של

˙B·‡‰ eNÚL ˙BÂˆÓ Ïk ‰p‰ƒ≈»ƒ¿∆»»»
את  האבות קיימו הגמרא שכדברי

שניתנה  לפני גם כולה התורה מצוות

‰eÈתורה, ˙BÁÈ¯55, הוא וריח ≈»
קצר  זמן אחרי שמתנדף לדבר משל

שקיימו  המצוות וכך קיום, לו ואין

קדושה  השפיעו לא תורה מתן קודם

קיום  לו שיש באופן ¿»¿eÈÈ‰Â,בעולם
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÈ„Ú ‰ÎLÓ ‡lL∆…ƒ¿¿»¬«ƒ««¿»»

zÓc ˙ÈÓˆÚ‰¯Bz Ô נמשכה שבו «¿ƒ¿««»
האלקות. עצמות ÈÙÎe¿ƒלעולם

˙Me„˜ „B·k ¯‡·nL∆¿»≈¿¿«
¯"BÓ„‡ בער שלום רבי (מהורש"ב) «¿

Ô„Ú B˙ÓL56ÔÈÚ‰L , ƒ¿»≈∆∆»ƒ¿»
eÈ‰ ˙BÁÈ¯c לגבי האמור זה שענין ¿≈»

אלא  היה לא המצוות שקיום האבות

לו  שאין כדבר היינו ריח, בבחינת

‰¯‡ÔBL,קיום, Ì„‡a Ìb ‡e‰«»»»»ƒ
B˙„B·ÚL Û‡ אדם של ה' עבודת «∆¬»

B·‡‰Ó˙,הראשון  ‰‰B·b ‰˙È‰,האבות של ה' מעבודת יותר נעלית »¿»¿»≈»»
המדרש,È‰L‰כיון  כדברי הראשון, ‰aw"‰אדם ÏL ÂÈtk ¯ÈˆÈ57 ∆»»¿ƒ«»∆«»»

Ô„Úבעצמו, Ô‚·e כיון האבות, על מעלה הראשון לאדם יש לכך ובנוסף ¿«≈∆
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ׁשאף  ׁשּבּדבר, החיּדּוׁש ּבביאּור לֹומר ויׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעדן.

היתה  מקֹום מּכל הּקּב"ה, ׁשל ּכּפיו יציר ְְִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשהיה

מּצד  ּדהּנה, ּבלבד, ריחֹות ּבבחינת ְְְֲִִִִִֵֵַַָָעבֹודתֹו

רּבינּו ׁשּמבאר ּכפי ׁשוים, ּכּוּלם הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנׁשמה

אלֹוקּה58ּבּתניא  חלק היא האלקית ׁשהּנפׁש ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

נׁשמת  ּבאּפיו וּיּפח ׁשּכתּוב ּכמֹו מּמׁש, ְְְִִִֶַַַַַַַָָָמּמעל

ּבי 59חּיים  נפחּת ואּתה ּבּזֹוהר 60, ׁשּכתּוב 61ּוכמֹו ְְְִִֶַַַַַָָָָ

מּתֹוכּיּותֹו ּפירּוׁש נפח מּתֹוכיּה ּדנפח ְִִִֵֵַַַָָמאן

מּצד  ׁשּגם הראׁשֹון אדם ּומעלת ְֲִִִִִֶַַַַָָָּומּפנימּיּותֹו.

ׁשּגּופֹו והיינּו, הּקּב"ה, ׁשל ּכּפיו יציר היה ְְְִֶֶַַַַָָָָָהּגּוף

ּכּפיו  יציר היה טפחים, מעׂשרה למּטה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָּבהיֹותֹו

טפחים  מעׂשרה למעלה ׁשהּוא הּקּב"ה ,62ׁשל ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

עליֹונים  ּדחיּבּור הענין אצלֹו ׁשהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָונמצא,

היתה  כן ּפי על ׁשאף החיּדּוׁש וזהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָותחּתֹונים.

לפי  והיינּו, ּבלבד, ריחֹות ּבבחינת ְְְְְֲִִִִֵַַָָעבֹודתֹו

ידי  על הּגזירה ּביּטּול אז היה לא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשעדיין

העצמּות  המׁשכת ׁשהיא ּתֹורה ּדמּתן ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָההמׁשכה

גו' אנכי ענין ׁשּזהּו אנא 63מּמׁש, ּכתבית , נפׁשי ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

הּוא 64יהבית  ּתֹורה ּדמּתן הענין ּכללּות ׁשּלכן , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשּבתחּלת  עדן ּדגן ּומּצב מהּמעמד יֹותר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָנעלה

רז"ל  מּמאמר ּכּמּובן הּפסּוק 65הּבריאה, 66על ְֲִִַַַַַַַַָָָ

מעׂשה  עם הּקּב"ה התנה ּתנאי הּׁשּׁשי, ְְֲִִִִֵַַַַָָָיֹום

מּוטב, ּתֹורתי את יׂשראל יקּבלּו אם ְְְְִִִִֵֵֶַָָָבראׁשית

והיינּו ובֹוהּו, לתֹוהּו העֹולם את אחזיר לאו ְְְְֲִִֶַַַָָָואם

המׁשכת  היתה ּתֹורה ּבמּתן ׁשּדוקא ְְְְְִֶַַַַַָָָָָלפי
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הראשון  לאדם אפילו זאת, ובכל עדן, בגן היו לא האבות ואילו עדן בגן שהיה

תורה. מתן שלאחר העבודה מעלת את אין

‰È‰L Û‡L ,¯·caL LecÈÁ‰ ¯e‡È·a ¯ÓBÏ LÈÂ הראשון אדם ¿≈«¿≈«ƒ∆«»»∆«∆»»
‰"aw‰ ÏL ÂÈtk ¯ÈˆÈ אצל אפילו היתה שלא לו מיוחדת מעלה וזו ¿ƒ«»∆«»»

‰È˙‰האבות, ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»»¿»
˙BÁÈ¯ ˙ÈÁ·a B˙„B·Ú¬»ƒ¿ƒ«≈

,„·Ïa לכאורה כי חידוש זה והרי ƒ¿»
ראוי  היה כן הגדולה מעלתו מפני

ופעולה  השפעה עם תהיה שעבודתו

שמתנדף, כריח ולא בעולם תמידית

È¯‰ ‰ÓLp‰ „vÓ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ««¿»»¬≈
Ìlek מן יוצא ללא ישראל בני כל »

nL·‡¯הכלל  ÈÙk ,ÌÈÂL»ƒ¿ƒ∆¿»≈
eÈa¯ הזקן‡Èza58LÙp‰L «≈««¿»∆«∆∆
כל ‰‡È˜Ï˙הנשמה אצל הנמצאת »¡…ƒ

ישראל  מבני ואחד ÏÁ˜אחד ‡È‰ƒ≈∆
BÓk ,LnÓ ÏÚnÓ d˜BÏ‡¡«ƒ«««»¿

·e˙kL אדם בריאת לגבי בתורה ∆»
הוא  ברוך שהקדוש שלאחר הראשון

גופו  את ÓL˙יצר ÂÈt‡a ÁtiÂ«ƒ«¿«»ƒ¿«
ÌÈiÁ59, בברכת שאומרים וכמו «ƒ

השחר  בברכות נשמה' «»¿z‡Â‰'אלקי
הוא  ברוך Èaהקדוש zÁÙ60 את »«¿»ƒ

Bfa‰¯הנשמה  ·e˙kL BÓÎe61 ¿∆»««
ÁÙ dÈÎBzÓ ÁÙc Ô‡Ó מי «¿»«ƒ≈»«

נופח, מתוכו ≈Le¯Ètשנופח,
B˙eiÓÈtÓe B˙eiÎBzÓ ובעוד ƒƒƒ¿ƒƒ

והבל  אויר מוציא האדם דיבור שבעת

נופח, הוא כאשר הרי בלבד, בחיצוניות

מתוכיותו  והבל אויר מוציא הוא

הכתוב  בנמשל, גם וכך ומפנימיותו,

ידי  על באדם הנשמה נתינת על אומר

הנשמה  כי 'ויפח' הוא ברוך הקדוש

וכל  האלוקות. ופנימיות מתוכיות באה

כאמור, ובזה, הנשמה. מצד הוא זה

שווים, ‰¯‡ÔBLכולם Ì„‡ ˙ÏÚÓe שאר מכל ונעלה מיוחד הוא שבה «¬«»»»ƒ
הנשמות  ‰Ûebבעלי „vÓ ÌbL הגשמי‰È‰הראשון ÂÈtkאדם ¯ÈˆÈ ∆«ƒ««»»¿ƒ«»

‰"aw‰ ÏL,בעצמוBÙebL ,eÈÈ‰Â הראשון אדם B˙BÈ‰aשל ∆«»»¿«¿∆ƒ¿
,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ המציאות גדרי בתוך גשמי כנברא היינו ¿«»≈¬»»¿»ƒ

התחתונה e‰L‡הגשמית ‰"aw‰ ÏL ÂÈtk ¯ÈˆÈ ‰È‰ ברוך הקדוש »»¿ƒ«»∆«»»∆
ÌÈÁÙËהוא ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ62, הגשמית המציאות מגדרי נעלה ¿«¿»≈¬»»¿»ƒ

Lהתחתונה  ,‡ˆÓÂBÏˆ‡ ‰È‰ הראשון אדם eaÈÁc¯אצל ÔÈÚ‰ ¿ƒ¿»∆»»∆¿»ƒ¿»¿ƒ

ÌÈBÈÏÚ'טפחים מעשרה ש'למעלה הוא ברוך ÌÈBzÁ˙Âהקדוש ∆¿ƒ¿«¿ƒ
טפחים'. מעשרה 'למטה תחתון נברא שהוא גשמי בגוף היתה ∆¿e‰ÊÂשנשמתו

LecÈÁ‰הראשון אדם של ה' עבודת ÔÎבמהות Èt ÏÚ Û‡L ולמרות «ƒ∆««ƒ≈
זאת  בכל ותחתונים', עליונים 'חיבור כאמור, אצלו, שהיה מעלתו גודל

˙BÁÈ¯ ˙ÈÁ·a B˙„B·Ú ‰˙È‰»¿»¬»ƒ¿ƒ«≈
„·Ïa אדם אצל שהיה ולמרות ƒ¿»

לא  ותחתונים', עליונים 'חיבור הראשון

תחדיר  שעבודתו לפעול בכוחו היה

באופן  הגשמית במציאות קדושה

בבחינת  הייתה עבודתו אלא תמידי

האבות, עבודת כמו ¿»¿eÈÈ‰Â,ריח,
Ê‡ ‰È‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚL ÈÙÏ בימי ¿ƒ∆¬«ƒ…»»»

הראשון  ‰ÈÊb¯‰אדם ÏehÈaƒ«¿≈»
ותחתונים  למטה ירדו לא ש'עליונים

רק  שהיה ביטול למעלה', יעלו »ÏÚלא
‰¯Bz ÔzÓc ‰ÎLÓ‰‰ È„È¿≈««¿»»¿««»

˙ÎLÓ‰ ‡È‰L והתגלות ∆ƒ«¿»«
˙eÓˆÚ‰האלקות LnÓשל »«¿«»

ÔÈÚלמטה, e‰fL המשמעות ∆∆ƒ¿«
את  הפותחת המילה של הפנימית

תורה  במתן שנאמרו הדברות עשרת

'Â‚ ÈÎ‡63, כדברי הוא, ש'אנכי' »…ƒ
תיבות, ראשי ÈLÙהגמרא, ‡‡¬»«¿ƒ

˙È·‰È ˙È·˙k64, עצמי (את) אני ¿»ƒ¿»ƒ
תורה  שבמתן היינו נתתי, כתבתי

עצמו  את ונתן גילה הוא ברוך הקדוש

ÔÎlL במתן העצמות גילוי בגלל ∆»≈
הגזירה  ביטול היה אז שדווקא תורה

ותחתונים  עליונים בין החיבור ונפעל

‰בשלימות  ˙eÏÏkÔzÓc ÔÈÚ ¿»»ƒ¿»¿««
¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰ ‰¯Bz»«¬∆≈
Ô„Ú Ô‚c ·vÓe „ÓÚn‰Ó≈««¬»«»¿«≈∆

,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙aL הזמן שהוא ∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»
היתה  הראשון אדם עבודת שבו

Ó‡nÓ¯בשלימות  Ô·enk«»ƒ«¬«
Ï"Ê¯65 בגמרא˜eÒt‰ ÏÚ66 העולם בריאת סיום לגבי בתורה האמור ««««»

בראשית  ימי NÚÓ‰בששת ÌÚ ‰"aw‰ ‰˙‰ È‡z ,ÈMM‰ ÌBÈ«ƒƒ¿«ƒ¿»«»»ƒ«¬≈
Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ È˙¯Bz ˙‡ Ï‡¯NÈ eÏa˜È Ì‡ ˙ÈL‡¯· ואם ¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿»≈∆»ƒ»¿ƒ«

התורה  את יקבלו לא ישראל e‰B·Â,בני e‰B˙Ï ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‡«¬ƒ∆»»¿»
ויהי  אחר... במקום המיוחד הששי משמע "הששי שם בגמרא רש"י וכפירוש

בו  שניתנה בסיון ו' והוא הששי ביום תלוי בראשית גמר של בוקר ויהי ערב

תורה  במתן תלוי העולם קיום שכל מובן ומזה ÈÙÏתורה...", eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ
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כז l`xyi ipa z` ev

עבֹודת  מעלת ׁשּגדלה אף ולכן, ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָהעצמּות.

עבֹודת  היה לא ׁשענינּה עדן, ּבגן ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּקרּבנֹות

מציאּות  היה לא עדן ׁשּבגן (ּכיון ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּבירּורים

מּכל  למּטה, אלקּות המׁשכת אם ּכי ְְֱִִִַַַָָָָָֹהרע),

היה  לא ּתֹורה , מּתן קֹודם היה ׁשּזה ּכיון ֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמקֹום,

ּולאיד מּמׁש. העצמּות ׁשּמּצד ההמׁשכה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָּבזה

ראׁשֹון  ּבית ּבזמן הּקרּבנֹות עבֹודת הּנה ְְֲִִִִִֵַַַַָָָּגיסא,

אז  ׁשהיה ּתֹורה מּתן לאחר ׁשהיתה אף ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָוׁשני,

זה  ׁשהיה ּכיון מקֹום, מּכל העצמּות, ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהמׁשכת

טֹוב  ּתערֹובֹות ׁשּנעׂשה הּדעת, עץ חטא ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַָלאחרי

ּבענין  הּקרּבנֹות עבֹודת עיּקר היתה לכן ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָורע,

בימינּו ּבמהרה הּמׁשיח ּבביאת אמנם ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהּבירּורים.

הּמעלֹות  ׁשּתי ּכתיב 67יהיּו לבֹוא לעתיד ּדהּנה, . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

יהיה  ׁשאז הארץ, מן אעביר הּטמאה רּוח ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻאת

מה  ּגם ׁשּזהּו הּטּומאה, קליּפֹות ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶַַַָֹּביּטּול

(חּיה 68ּׁשּכתּוב  זאב ׁשאפיּלּו ּכבׂש, עם זאב וגר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

יהיה  הּטּומאה, קליּפֹות מּׁשלׁשת ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹטמאה)

קליּפת  ׁשּגם מּובן, ּומּזה כו', זיּכּו ׁשל ענין ְְִִִִֶֶֶַַָָּבֹו

לׁשלׁשת  קדּוּׁשה ּבין הממּוּצע ׁשהיא ְְְִִֵֶֶַַָָֹנֹוגּה

יֹותר. עליֹונה ּבמעלה ּתהיה הּטּומאה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָקליּפֹות

הּנקרבת  הּבהמה יהיּו לבֹוא ׁשּלעתיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָונמצא,

לא  ּובמילא יתירה. ּבמעלה הּמקריב ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֹוהאדם

הּבירּורים, עבֹודת ּבׁשביל הּקרּבנֹות ענין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָיהיה

עדן. ּבגן ּכמֹו אלקּות, המׁשכת ּבׁשביל אם ְְְְֱִִִִֵֶַַַָֹּכי

המׁשכת  מעלת ּגם ּבהם ּתהיה לזה ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָונֹוסף

למעלה  ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי ְְְְֲֵֶַַַַַָָָהעצמּות

נאמר  עליהם ּדוקא ולכן עדן. ׁשּבגן ְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמהּקרּבנ ֹות

עיּקר  נעׂשה זה ידי ׁשעל ּכיון ,רצֹונ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּכמצות

ּבּתחּתֹונים. יתּבר לֹו ּדדירה ְְְְִִִִֵַַָָָָהענין
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓa ‡˜ÂcL והתגלות˙eÓˆÚ‰ של ∆«¿»¿««»»¿»«¿»«»«¿

הזה. בעולם למטה B·Ú„˙האלקות ˙ÏÚÓ ‰Ï„bL Û‡ ,ÔÎÏÂ¿»≈«∆»¿»«¬«¬«
,Ô„Ú Ô‚a ˙Ba¯w‰ לעיל B·Ú„˙כמבואר ‰È‰ ‡Ï dÈÚL «»¿»¿«≈∆∆ƒ¿»»…»»¬«

ÌÈ¯e¯Èa‰ לקדושה אותו ולהעלות מהרע הטוב את Ô‚aLלהפריד ÔÂÈk) «≈ƒ≈»∆¿«
Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰ ‡Ï Ô„Ú≈∆…»»¿ƒ»»

ב'בירורים' צורך היה לא ),וממילא
Ì‡ Èk עבודת של הכוונה כל ƒƒ

בשביל  היתה עדן בגן הקרבנות

˙ÎLÓ‰ והתגלות˙e˜Ï‡ «¿»«¡…
‰fL ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰hÓÏ¿«»ƒ»»≈»∆∆

,‰¯Bz ÔzÓ Ì„B˜ ‰È‰ ולפני »»∆««»
לעיל, כמבואר הגזירה, …Ï‡ביטול

„vnL ‰ÎLÓ‰‰ ‰Êa ‰È‰»»»∆««¿»»∆ƒ«
LnÓ ˙eÓˆÚ‰ כל עם ולכן »«¿«»

של  המעלה את בה אין מעלתה

לאחר  תורה, מתן שלאחר העבודה

הגזירה. ÒÈb‡,ביטול C„È‡Ïe¿ƒ»ƒ»
שני, ‰Ba¯w˙מצד ˙„B·Ú ‰p‰ƒ≈¬««»¿»

Û‡ ,ÈLÂ ÔBL‡¯ ˙Èa ÔÓÊaƒ¿««ƒƒ¿≈ƒ«
‰¯Bz ÔzÓ ¯Á‡Ï ‰˙È‰L∆»¿»¿««««»
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ Ê‡ ‰È‰L∆»»»«¿»«»«¿
עליונים  חיבור את פעלה ואכן

ביותר, נעלה באופן «ÏkÓƒותחתונים
,ÌB˜Ó כי חיסרון, גם בה ÔÂÈkהיה »≈»

‰Ê ‰È‰L ראשון בית תקופת ∆»»∆
שני, בית ıÚותקופת ‡ËÁ È¯Á‡Ï¿«¬≈≈¿≈

‰NÚpL ,˙Úc‰ מחטא כתוצאה «««∆«¬»
ÔÎÏזה  ,Ú¯Â ·BË ˙B·B¯Úz«¬»»»≈

˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ¯wÈÚ ‰˙È‰»¿»ƒ«¬««»¿»
ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚa בענין ולא ¿ƒ¿««≈ƒ

ונמצא  למטה, אלוקות וגילוי המשכת

בתחילת  עדן בגן הקרבנות שבעבודת

חיבור  בה היה שלא חסרון יש הבריאה

מדובר  כי בשלימות, ותחתונים עליונים

ובעבודת  הגזירה, ביטול קודם

יש  שני ובית ראשון בית בזמן הקרבנות

ולא  הבירורים בענין רק שהיתה חסרון

בעולם. אלוקות וגילוי בהמשכת

‰¯‰Óa ÁÈLn‰ ˙‡È·a ÌÓ‡»¿»¿ƒ««»ƒ«ƒ¿≈»
˙BÏÚn‰ ÈzL eÈ‰È eÈÓÈ·67 ¿»≈ƒ¿¿≈««¬

המשכת  של המעלה וגם בשלימות ותחתונים עליונים חיבור של המעלה גם

ומפרט. שממשיך כפי למטה, אלוקות

·È˙k ‡B·Ï „È˙ÚÏ ,‰p‰c זכריה בנבואת ‰Óh‡‰כתוב Áe¯ ˙‡ ¿ƒ≈∆»ƒ»¿ƒ∆««À¿»
˙BtÈÏ˜ ˙LÏL ÏehÈa ‰È‰È Ê‡L ,ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡«¬ƒƒ»»∆∆»ƒ¿∆ƒ¿…∆¿ƒ

,‰‡Óeh‰ ומסתירות והקדושה האלקות על (המכסות הקליפות שלוש «¿»
בכתוב  (הרמוזות לגמרי הטמאות הפרי) את המכסה קליפה  כמו עליהן

מתלקחת) ואש גדול ענן סערה, רוח שבימות e‰fLביחזקאל זה ענין ∆∆
וקליפות  רע של מציאות תהיה לא של Ìbהמשיח הפנימי Ó‰התוכן ««

·e˙kM68 ישעיהו Â‚¯בנבואת ∆»¿»
,N·k ÌÚ ·‡Ê מבלי בשלום, ¿≈ƒ∆∆

כעת  כטבעו בכבש יפגע שהזאב

(‰‡ÓË ‰iÁ) ·‡Ê elÈÙ‡L∆¬ƒ¿≈«»¿≈»
˙BtÈÏ˜ ˙LÏMÓ ‡e‰L∆ƒ¿…∆¿ƒ

,‰‡Óeh‰ הקיום בחסידות כמבואר «¿»
האסורים  הטמאים הדברים של והחיות

הטמאות, מהקליפות באים באכילה

Ba ‰È‰ÈבזאבCekÈÊ ÏL ÔÈÚ ƒ¿∆ƒ¿»∆ƒ
לטובה  ושינוי fÓe‰ועידון ,'ÂÎƒ∆

d‚B ˙tÈÏ˜ ÌbL ,Ô·eÓ שאינה »∆«¿ƒ««
ולכן  טוב גם בה יש אלא לגמרי טמאה

אור, לשון 'נוגה', נקראת È‰L∆ƒ‡היא
'נוגה' ÔÈaקליפת ÚveÓÓ‰«¿»≈

˙BtÈÏ˜ ˙LÏLÏ ‰Me„¿̃»ƒ¿…∆¿ƒ
‰ÏÚÓa ‰È‰z ,‰‡Óeh‰«¿»ƒ¿∆¿«¬»

¯˙BÈ ‰BÈÏÚ.עכשיו שהיא מכפי ∆¿»≈
eÈ‰È ‡B·Ï „È˙ÚlL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆∆»ƒ»ƒ¿

˙·¯˜p‰ ‰Ó‰a‰ חיות שמקבלת «¿≈»«ƒ¿∆∆
נוגה  ‰È¯˜n·מקליפת Ì„‡‰Â¿»»»««¿ƒ

‰¯È˙È ‰ÏÚÓa נוגה קליפת כי ¿«¬»¿≈»
תהיה  לא כולו ובעולם ותתעלה תזדכך

רע. של Ï‡מציאות ‡ÏÈÓ·e¿≈»…
ÏÈ·La ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿««»¿»ƒ¿ƒ

,ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú שהיה כמו ¬««≈ƒ
שני  ובית ראשון בית ‡Ìבזמן Èkƒƒ

ÏÈ·La תוספת˙ÎLÓ‰ והתגלות ƒ¿ƒ«¿»«
˙e˜Ï‡,בעולםÔ„Ú Ô‚a BÓk ¡…¿¿«≈∆

עץ  חטא קודם הבריאה, בתחילת

Ì‰aהדעת. ‰È‰z ‰ÊÏ ÛÒBÂ¿»»∆ƒ¿∆»∆
לבוא  לעתיד שיקריבו »Ìbבקרבנות

˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»«»«¿
‰ÏÚÓÏ ,‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡lL∆¿«¬≈««»¿«¿»

Ô„Ú Ô‚aL ˙Ba¯w‰Ó שיהיו כך ≈«»¿»∆¿«≈∆
המשיח  ימות של הזמן באותו בקרבנות

יחד. המעלות Âc˜‡כל ÔÎÏÂ¿»≈«¿»
Ì‰ÈÏÚ המשיח בימות שיביאו ¯ˆEB,שיהיו Ó‡¯הקרבנות ˙ÂˆÓk ¬≈∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆

העליון  האלוקי לרצון ומושלמת מלאה Ê‰בהתאמה È„È ÏÚL ÔÂÈk≈»∆«¿≈∆
הקרבנות  ונשלם NÚ‰עבודת C¯a˙Èנפעל BÏ ‰¯È„c ÔÈÚ‰ ¯wÈÚ «¬∆ƒ«»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»≈

,ÌÈBzÁza.לעיל כמבואר ««¿ƒ
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לעתיד p‰Â‰ו) הּקרּבנֹות ׁשּבעבֹודת הּׁשלימּות ¿ƒ≈ְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

ּבזמן  העבֹודה ידי על ּבאה ְְֲִֵַַָָָָָלבֹוא

ּדוקא  הּידּוע 69הּגלּות הּכלל ּפי ועל ׁשּדבר 70. ְְְִֶַַַַַַָָָָָָ

ּכיון  ידֹו, על הּנגרם מהּדבר למעלה הּוא ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּגֹורם

ּגֹודל  מּובן הרי הּדבר, את לגרֹום ּדוקא ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָׁשּבכֹוחֹו

ידּה ׁשעל ּכיון הּגלּות, ׁשּבזמן העבֹודה ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָמעלת

הּקרּבנֹות  ּדעבֹודת להּׁשלימּות ּבאים ְְְְֲִֵַַַַַָָָָּדוקא

מה  ּגם ׁשּזה ּו לֹומר, ויׁש .רצֹונ ְְְְִֵֶֶֶַַַַּכמצות

ׁשּכאׁשר 71ּׁשּכתּוב  הּמצרים, ּבין הּׂשיגּוה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

הּׂשיגּוה, אז ּדוקא הּנה הּמצרים, ּבין ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָנמצאים

ׁשּמּגיעים  ועד נעלֹות, הכי להּׂשגֹות ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָׁשּמּגיעים

ּדלעתיד, הּקרּבנֹות עבֹודת ּתהיה ׁשּבֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָלהּזמן

ּדדירה  הּׁשלימּות ּתכלית הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָׁשענינם

ּבמהרה  צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּבּתחּתֹונים,

ְֵָבימינּו.
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רפל"ז.69) תניא פט"ו.70)ראה תרל"ז וככה ואילך).71)המשך א'לה (ס"ע עה"פ ח"ב נ"ך אוה"ת וראה ג. א, איכה

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡a ‡B·Ï „È˙ÚÏ ˙Ba¯w‰ ˙„B·ÚaL ˙eÓÈÏM‰ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«¿≈∆«¬««»¿»∆»ƒ»»»

ונפעלת  מושגת Âc˜‡והיא ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ69 שהיא «¿≈»¬»ƒ¿««»«¿»
בחסידות  כמבואר לה, והקדמה הכנה

תלוי  לעתידֿלבוא האלוקות שגילוי

ישראל  בני של ועבודתם במעשיהם

הגלות. בזמן ומצוות בתורה

Úe„i‰ ÏÏk‰ Èt ÏÚÂ70 בתורת ¿«ƒ«¿»«»«
‰Ì¯Bbהחסידות  ¯·cL פעולה ∆»»«≈

מסוימת  ÏÚÓÏ‰ותוצאה ‡e‰¿«¿»
ובחשיבות  ««»≈c‰Ó·¯במדריגה

B„È ÏÚ Ì¯‚p‰,ממנו כתוצאה ובא «ƒ¿»«»
מהתוצאה, נעלה שהגורם «≈ÔÂÈkהיינו

BÁBÎaL הגורם ÌB¯‚Ïשל ‡˜Âc ∆¿«¿»ƒ¿
¯·c‰ ממנו,‡˙ כתוצאה שבא ∆«»»

˙ÏÚÓ Ï„Bb Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«¬«
‰„B·Ú‰ העובדים ישראל בני של »¬»

ומצוות  בתורה ה' »¿ÔÓÊaL∆ƒאת
‡˜Âc d„È ÏÚL ÔÂÈk ,˙eÏb‰«»≈»∆«»»«¿»
˙„B·Úc ˙eÓÈÏM‰Ï ÌÈ‡a»ƒ¿«¿≈«¬«

EBˆ¯ ˙ÂˆÓk ˙Ba¯w‰,כלומר «»¿»¿ƒ¿«¿∆
לעתיד  הקרבנות שעבודת פי על אף

שבזמן  מזו הרבה נעלית תהיה לבוא

שיעור  לאין נעלית הגאולה בזמן ה' עבודת ובככללות שני, ובית ראשון בית

(הגורם) הגלות בזמן שהעבודה מכך מקום, מכל הגלות, בזמן ה' מעבודת

בהכרח  (התוצאה), המשיח שבימות העבודה את ומביאה שפועלת זו היא

הגאולה. שבזמן בעבודה קיים שלא יתרון יש הגלות בזמן שבעבודה

Ìb e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ הביאור ¿≈«∆∆«
על  e˙kM·הפנימי ‰Ó71 במגילת «∆»

‰ÌÈ¯ˆn,איכה  ÔÈa ‰e‚ÈO‰ƒƒ»≈«¿»ƒ
שהרודפים  אומר הכתוב פשוטו לפי

ולכדו  אותם השיגו ישראל בני אחר

לפי  ואילו מיצר, של במצב אותם

הפנימית  שהמשמעות לפרש יש האמור

היא הדברים ∆¬»∆L‡kL¯של
,ÌÈ¯ˆn‰ ÔÈa ÌÈ‡ˆÓ היינו ƒ¿»ƒ≈«¿»ƒ

הגלות, מיצר ‡Êבזמן ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»»
והסתר  קושי של זמן שזהו למרות

˙B‚O‰Ï ÌÈÚÈbnL ,‰e‚ÈO‰ƒƒ»∆«ƒƒ««»
ÌÈÚÈbnL „ÚÂ ,˙BÏÚ ÈÎ‰¬ƒ«¬¿«∆«ƒƒ
הגלות  מיצר מתוך המצרים', 'בין מתוך

˙„B·Ú ‰È‰z BaL ÔÓf‰Ï¿«¿«∆ƒ¿∆¬«
ÌÈÚL ,„È˙ÚÏc ˙Ba¯w‰«»¿»¿∆»ƒ∆ƒ¿»»
לבוא  לעתיד שיהיו כפי הקרבנות של

‰¯È„c ˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰«¿ƒ«¿≈¿ƒ»
,ÌÈBzÁza של הכוונה מילוי ««¿ƒ

התחתון  הזה שהעולם העולם בריאת

מושלם  הכי באופן השכינה והשראת אלוקות לגילוי ראוי מקום »È·a¿ƒ‡˙יהיה
.eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ,e˜„ˆ ÁÈLÓ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»¿»≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו פ"נ שלו ואקראהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
כפשוטו  הגוף  בריאות  בשמירת  יותר  להזהר  הוא  שצריך  לו  כתבתי  שכבר  וכמדומה  זי"ע.  נבג"מ 
חלק  הוא  זה  גם  כי  בזה  קונצען  לעשות  ולא  בזה  הרופאים  הוראת  לשמור  צריך  ובמילא  בגשמיות 
מתוה"ק כמו שאר המצות, וידוע פי' רבינו הזקן )נעתק בהיום יום ער"ה( מען האט גאר ניט קיין השגה 
ווי טייער בא השי"ת איז א גוף פון א אידען, והמפורסמות בכ"מ בדא"ח אין צריך ראי', ומה שיש 
אומרים שהם מהדרים ומפני ההידור אין נזהרים בבריאות הגוף, הנה זהו היפך ההידור וכו'. ויתנהג 

באופן הנ"ל והשי"ת יתן לו בריאות נכונה הן בגשמיות והן ברוחניות...
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לעתיד p‰Â‰ו) הּקרּבנֹות ׁשּבעבֹודת הּׁשלימּות ¿ƒ≈ְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

ּבזמן  העבֹודה ידי על ּבאה ְְֲִֵַַָָָָָלבֹוא

ּדוקא  הּידּוע 69הּגלּות הּכלל ּפי ועל ׁשּדבר 70. ְְְִֶַַַַַַָָָָָָ

ּכיון  ידֹו, על הּנגרם מהּדבר למעלה הּוא ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּגֹורם

ּגֹודל  מּובן הרי הּדבר, את לגרֹום ּדוקא ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָׁשּבכֹוחֹו

ידּה ׁשעל ּכיון הּגלּות, ׁשּבזמן העבֹודה ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָמעלת

הּקרּבנֹות  ּדעבֹודת להּׁשלימּות ּבאים ְְְְֲִֵַַַַַָָָָּדוקא

מה  ּגם ׁשּזה ּו לֹומר, ויׁש .רצֹונ ְְְְִֵֶֶֶַַַַּכמצות

ׁשּכאׁשר 71ּׁשּכתּוב  הּמצרים, ּבין הּׂשיגּוה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

הּׂשיגּוה, אז ּדוקא הּנה הּמצרים, ּבין ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָנמצאים

ׁשּמּגיעים  ועד נעלֹות, הכי להּׂשגֹות ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָׁשּמּגיעים

ּדלעתיד, הּקרּבנֹות עבֹודת ּתהיה ׁשּבֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָלהּזמן

ּדדירה  הּׁשלימּות ּתכלית הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָׁשענינם

ּבמהרה  צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּבּתחּתֹונים,

ְֵָבימינּו.
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רפל"ז.69) תניא פט"ו.70)ראה תרל"ז וככה ואילך).71)המשך א'לה (ס"ע עה"פ ח"ב נ"ך אוה"ת וראה ג. א, איכה

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡a ‡B·Ï „È˙ÚÏ ˙Ba¯w‰ ˙„B·ÚaL ˙eÓÈÏM‰ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«¿≈∆«¬««»¿»∆»ƒ»»»

ונפעלת  מושגת Âc˜‡והיא ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ69 שהיא «¿≈»¬»ƒ¿««»«¿»
בחסידות  כמבואר לה, והקדמה הכנה

תלוי  לעתידֿלבוא האלוקות שגילוי

ישראל  בני של ועבודתם במעשיהם

הגלות. בזמן ומצוות בתורה

Úe„i‰ ÏÏk‰ Èt ÏÚÂ70 בתורת ¿«ƒ«¿»«»«
‰Ì¯Bbהחסידות  ¯·cL פעולה ∆»»«≈

מסוימת  ÏÚÓÏ‰ותוצאה ‡e‰¿«¿»
ובחשיבות  ««»≈c‰Ó·¯במדריגה

B„È ÏÚ Ì¯‚p‰,ממנו כתוצאה ובא «ƒ¿»«»
מהתוצאה, נעלה שהגורם «≈ÔÂÈkהיינו

BÁBÎaL הגורם ÌB¯‚Ïשל ‡˜Âc ∆¿«¿»ƒ¿
¯·c‰ ממנו,‡˙ כתוצאה שבא ∆«»»

˙ÏÚÓ Ï„Bb Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«¬«
‰„B·Ú‰ העובדים ישראל בני של »¬»

ומצוות  בתורה ה' »¿ÔÓÊaL∆ƒאת
‡˜Âc d„È ÏÚL ÔÂÈk ,˙eÏb‰«»≈»∆«»»«¿»
˙„B·Úc ˙eÓÈÏM‰Ï ÌÈ‡a»ƒ¿«¿≈«¬«

EBˆ¯ ˙ÂˆÓk ˙Ba¯w‰,כלומר «»¿»¿ƒ¿«¿∆
לעתיד  הקרבנות שעבודת פי על אף

שבזמן  מזו הרבה נעלית תהיה לבוא

שיעור  לאין נעלית הגאולה בזמן ה' עבודת ובככללות שני, ובית ראשון בית

(הגורם) הגלות בזמן שהעבודה מכך מקום, מכל הגלות, בזמן ה' מעבודת

בהכרח  (התוצאה), המשיח שבימות העבודה את ומביאה שפועלת זו היא

הגאולה. שבזמן בעבודה קיים שלא יתרון יש הגלות בזמן שבעבודה

Ìb e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ הביאור ¿≈«∆∆«
על  e˙kM·הפנימי ‰Ó71 במגילת «∆»

‰ÌÈ¯ˆn,איכה  ÔÈa ‰e‚ÈO‰ƒƒ»≈«¿»ƒ
שהרודפים  אומר הכתוב פשוטו לפי

ולכדו  אותם השיגו ישראל בני אחר

לפי  ואילו מיצר, של במצב אותם

הפנימית  שהמשמעות לפרש יש האמור

היא הדברים ∆¬»∆L‡kL¯של
,ÌÈ¯ˆn‰ ÔÈa ÌÈ‡ˆÓ היינו ƒ¿»ƒ≈«¿»ƒ

הגלות, מיצר ‡Êבזמן ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»»
והסתר  קושי של זמן שזהו למרות

˙B‚O‰Ï ÌÈÚÈbnL ,‰e‚ÈO‰ƒƒ»∆«ƒƒ««»
ÌÈÚÈbnL „ÚÂ ,˙BÏÚ ÈÎ‰¬ƒ«¬¿«∆«ƒƒ
הגלות  מיצר מתוך המצרים', 'בין מתוך

˙„B·Ú ‰È‰z BaL ÔÓf‰Ï¿«¿«∆ƒ¿∆¬«
ÌÈÚL ,„È˙ÚÏc ˙Ba¯w‰«»¿»¿∆»ƒ∆ƒ¿»»
לבוא  לעתיד שיהיו כפי הקרבנות של

‰¯È„c ˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰«¿ƒ«¿≈¿ƒ»
,ÌÈBzÁza של הכוונה מילוי ««¿ƒ

התחתון  הזה שהעולם העולם בריאת

מושלם  הכי באופן השכינה והשראת אלוקות לגילוי ראוי מקום »È·a¿ƒ‡˙יהיה
.eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ,e˜„ˆ ÁÈLÓ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»¿»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

,qgpit zyxt zay .c"qa
,a`Îmgpn ycegd mikxan

d"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯a„ÈÂ אלעזר ּבן ּפינחס לאמר, מׁשה אל הוי' «¿«≈ְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ

מעל  חמתי את הׁשיב הּכהן אהרן ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבן

וגֹו' קנאתי את ּבקנאֹו יׂשראל ּומבאר 1ּבני . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

הזה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו מהר"ׁש ,2אדמֹו"ר ְְְֲֲִִֶַַַַַַַָ

ּבספרים  ּׁשּכתּוב מה להבין היה 3ּדצרי ׁשּפנחס ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָ

זמרי  קנאת ׁשּקינא ועלֿידי ואביהּוא, נדב ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָּגלּגּול

נדב  חטא ּדהּנה, ואביהּוא. נדב חטא ּתקן -ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָ

הוי' לפני ּד"בקרבתם ענין הּוא ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָואביהּוא

ללא 4וּימתּו" ּבלבד, 'רצֹוא' ּבבחינת ׁשהיּו , ְְְִִִֶַַַָָָֹֻ

ואינֹו מּמׁש. הּנפׁש ּכלֹות ּבבחינת והיּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָ'ׁשֹוב',

ׁשּקנא  עלֿידיֿזה זה חטא ּפינחס ּתקן אי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמּובן,

נפׁש, מסירּות ׁשל ענין ּגםּֿכן ׁשּזהּו זמרי, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָקנאת

ּכללּות  להבין צרי וכן 'ׁשֹוב'. ללא 'רצֹוא' ְְְְְִִֵָָָָֹּכמֹו

ענין  אצלם ׁשהיה ואביהּוא נדב ּדחטא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָהענין

מּפני  יּפלא, ּדלכאֹורה נפׁש, ּומסירּות 'רצֹוא' ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשל

ענין  ּגֹודל ידּוע והלא ועֹון, לחטא זה נחׁשב ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹמה

ּב"אחד" נפׁשֹו למסֹור ׁשּצרי נפׁש, ,5מסירּות ְְְְִִִֶֶֶֶַָָ

מּכל  למעלה ּביֹותר, נעלית עבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָׁשּזֹוהי

רז"ל  ּוכמאמר ּומצֹות, קדמה 6הּתֹורה לּמה ְְְֲִַַַַַָָָָָ

ּב"אחד") נפׁש מסירּות ענין (ׁשהּוא ׁשמע ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָּפרׁשת

מלכּות  עֹול עליו ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמע", אם ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹל"והיה

מצֹות. עֹול עליו  יקּבל ואחרּֿכ ּתחלה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָׁשמים

מיׁשרים' ּב'מּגיד ּׁשּכתּוב מה ידּוע 7וגם ְְִִֵֶַַַַָָָ

ׁשּיזּכה  יֹוסף' לה'ּבית הבטיח ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשה'ּמּגיד'

והרי  לזה), זכה לא כּו' סּבה ׁשּמּפני (אּלא רּבא ׁשמיּה קדּוׁשת על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלאּתֹוקדא
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יֿיא).1) (כה, פרשתנו ואילך).2)ריש עדר ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט שער 3)דשנת שם. מלך ובמקדש א ריז, זח"ג ראה

לב. לא. שער א).4)הגלגולים (טז, אחרי א.5)ר"פ לג, ח"ג א. קיט, ח"ב זהר א).6)ראה (יג, מ"ב פ"ב ר"פ 7)ברכות

וש"נ. .176 ע' חכ"א לקו"ש וראה למנדע). לך הלא (סד"ה בראשית
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פינחס: פרשת השבוע, פרשת בתחילת נאמר

Ô¯‰‡ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁÈt ,¯Ó‡Ï ‰LÓ Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¬»»∆…∆≈…ƒ¿»∆∆¿»»∆«¬…
È˙ÓÁ ˙‡ ·ÈL‰ Ô‰k‰כעסי˙‡ B‡˜a Ï‡¯NÈ Èa ÏÚÓ «…≈≈ƒ∆¬»ƒ≈«¿≈ƒ¿»≈¿«¿∆

È˙‡˜המדינית האשה ואת זמרי את והרג לה' שקינא .B‚Â1'בכך ƒ¿»ƒ¿
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ¯‡·Óe רבי ¿»≈«¿«¬«

הרביעי  מליובאוויטש, שמואל

חב"ד אדמו"רי «¬»¿B¯Ó‡Óaבשושלת
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac חסידות במאמר ƒ««¿ƒ

בפסוק  Ê‰2CÈ¯ˆc‰הפותח , «∆¿»ƒ
ÌÈ¯ÙÒa ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï3 ¿»ƒ«∆»ƒ¿»ƒ

האריז"ל) וכתבי (זוהר הסוד תורת של

ÏebÏb ‰È‰ ÒÁtL של נשמתם ∆ƒ¿»»»ƒ¿
È„ÈŒÏÚÂ ,‡e‰È·‡Â ·„»»«¬ƒ¿«¿≈
Ô˜z - È¯ÓÊ ˙‡˜ ‡ÈwL∆ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒƒ≈

‡e‰È·‡Â ·„ ‡ËÁ אהרן בני ≈¿»»«¬ƒ
ומתו  במשכן זרה קטורת .שהקטירו

‡e‰È·‡Â ·„ ‡ËÁ ,‰p‰c לפי ¿ƒ≈≈¿»»«¬ƒ
הדברים  של הפנימית ‰e‡המשמעות

'ÈÂ‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜·"c ÔÈÚƒ¿«ƒ¿»¿»»ƒ¿≈¬»»
"e˙ÓiÂ4˙ÈÁ·a eÈ‰L , «»À∆»ƒ¿ƒ«

,'·BL' ‡ÏÏ ,„·Ïa '‡Bˆ¯'»ƒ¿«¿…
נאמר  יחזקאל שראה העליונה במרכבה

'חיות  הנקראים המלאכים עבודת לגבי

ושוב", רצוא "והחיות – הקדש'

באלוקות  לדבוק משתוקקים כלומר,

אך  'רצוא', בקדושֿברוךֿהוא, ולהיכלל

וממשיכים  מתבטלים לא למעשה

זה  ועניין 'שוב', – שליחותם את למלא

האדם  של הרוחנית בעבודה גם קיים

תשוקה  של שילוב בה להיות שצריך

איבוד לדבוק במחיר ואפילו באלוקות

עם  יחד 'רצוא', – האישית המציאות

הזה  בעולם בגוף כנשמה תפקידו מילוי

היה  ואביהוא נדב של וחטאם 'שוב'

'שוב' ללא בלבד, ב'רצוא' «¿eÈ‰Âשהיו
LnÓ LÙp‰ ˙BÏk ˙ÈÁ·a עד ƒ¿ƒ«¿«∆∆«»

בפועל  יצאה Ô·eÓ,שנפשם BÈ‡Â .¿≈»
‰Ê ‡ËÁ ÒÁÈt Ô˜z CÈ‡≈ƒ≈ƒ¿»≈¿∆
,È¯ÓÊ ˙‡˜ ‡wL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
של  הקנאות מעשה לכאורה והרי

ואביהוא  נדב של למעשה דומה פינחס

כיוון  ראוי, היה LÙשלא ˙e¯ÈÒÓ ÏL ÔÈÚ ÔkŒÌb e‰fL שהרי ∆∆«≈ƒ¿»∆¿ƒ∆∆
עצמו  את סיכן פינחס זה 'BL·'?במעשה ‡ÏÏ '‡Bˆ¯' BÓk ,¿»¿…

‰È‰L ‡e‰È·‡Â ·„ ‡ËÁc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»¿≈¿»»«¬ƒ∆»»
'‡Bˆ¯' ÏL ÔÈÚ ÌÏˆ‡ באלוקות לדבוק ותשוקה e¯ÈÒÓe˙רצון ∆¿»ƒ¿«∆»¿ƒ

LÙ כך לשם חייהם הקרבת ,תוך ∆∆
‰Ó ÈtÓ ,‡ÏtÈ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ»≈ƒ¿≈«
‡Ï‰Â ,ÔBÚÂ ‡ËÁÏ ‰Ê ·LÁ∆¿»∆¿≈¿¿»«¬…
LÙ ˙e¯ÈÒÓ ÔÈÚ Ï„Bb Úe„È»«∆ƒ¿«¿ƒ∆∆

ה' קדושת BÒÓÏ¯על CÈ¯vL ,∆»ƒƒ¿
"„Á‡"a BLÙ5 שמע" באמירת «¿¿∆»

אחד" ה' אלוקינו ה' È‰BfLישראל, ,∆ƒ
שמים  שם לקידוש נפש מסירות

‰ÏÚÓÏ ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰„B·Ú¬»«¬≈¿≈¿«¿»
¯Ó‡ÓÎe ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÏkÓƒ»«»ƒ¿¿«¬«

Ï"Ê¯6 בגמרא‰Ó„˜ ‰nÏ ««»»»¿»
שמע  ÚÓLבקריאת ˙L¯t»»«¿«

LÙ ˙e¯ÈÒÓ ÔÈÚ ‡e‰L)∆ƒ¿«¿ƒ∆∆
"ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"Ï ("„Á‡"a¿∆»ƒ¿»»ƒ»…«

המצוות  קיום על מדובר È„kבה ,¿≈
ÂÈÏÚ Ïa˜iL האדם˙eÎÏÓ ÏBÚ ∆¿«≈»»«¿

Ïa˜È CkŒ¯Á‡Â ‰ÏÁz ÌÈÓL»«ƒ¿ƒ»¿«««¿«≈
˙BˆÓ ÏBÚ ÂÈÏÚ שקבלת ונמצא »»ƒ¿

נפש  במסירות שמים מלכות עול

מקיום  ונעלית המצוות לקיום קודמת

מדוע  כן ואם המצוות, שאר כל

נ  של הנפש וכלות הנפש דב מסירות

לאלוקות  להתקרב כדי ואביהוא

לחטא? נחשבת בה' ולדבוק

„ÈbÓ'a ·e˙kM ‰Ó Úe„È Ì‚Â¿«»««∆»¿«ƒ
'ÌÈ¯LÈÓ7'„Èbn'‰L השמים מן ≈»ƒ∆««ƒ

קארו  יוסף רבי עם תורה לומד שהיה

ערוך' וה'שולחן יוסף' ה'בית מחבר

‰kÊiL 'ÛÒBÈ ˙Èa'‰Ï ÁÈË·‰ƒ¿ƒ«¿«≈≈∆ƒ¿∆
‡„˜Bz‡Ï המוקד על ÏÚלעלות ¿ƒ¿»«

‡a¯ dÈÓL ˙Le„˜,הגדול השם ¿«¿≈«»
דבר  שהוא הקדושֿברוךֿהוא, של שמו

ביותר  aÒ‰גדול ÈtnL ‡l‡)∆»∆ƒ¿≈ƒ»
‰ÊÏ ‰ÎÊ ‡Ï 'eÎ'יוסף ה'בית …»»¿∆

eziL˜„בפועל  ÔÈÚ‰ È¯‰Â ,(«¬≈»ƒ¿»∆¿«
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d"kyz'dל ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpit zyxt zay

הּוא  רּבא ׁשמיּה קדּוׁשת על ׁשּיּתּוקד ְְְְִֵֶַַַַָָָהענין

אׁש "וּתצא ואביהּוא ּבנדב ּׁשּכתּוב מה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָּבדּוגמת

ה'" ואביהּוא 8מּלפני נדב אצל מּדּוע ּכן, ואם , ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ועֹון, לחטא נחׁשב  ה'" לפני  ּד"בקרבתם ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהענין

ּפנחס. עלֿידי לּתקּון ְְְְִִֵֶַַָׁשהּוצר

חכמינּו‡Cב) לׁשֹון מּדּיּוק ּכּמּובן הּוא, הענין «ְְֲִִִֵַָָָָ

לֿוהיה  ׁשמע ּפרׁשת קדמה "לּמה ְְְִַַָָָָָָָָז"ל

ׁשמים  מלכּות עֹול עליו ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמע, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאם

ׁשאין  מצֹות", עֹול עליו מקּבל ואחרּֿכ ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּתחלה

ּבלבד, ׁשמים מלכּות עֹול עליו ׁשּיקּבל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכּונה

ׁשהענין  אּלא ה'רצֹוא', ּבבחינת ּכ ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָויּׁשאר

הקּדמה  ּבתֹור יהיה ׁשמים' מלכּות עֹול ְְְְְִִֶַַַַַָָָָּד'קּבלת

והינּו, 'ׁשֹוב', ּבחינת מצֹות, עֹול ְְְְְִִַַַַָלקּבלת

עבֹודה  הּמצֹות, קּיּום ענין הּוא הּכּונה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָׁשּתכלית

הּמצֹות  ּדקּיּום ׁשהעבֹודה ּכדי אּלא הּגּוף, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּמּצד

ּבהקּדמת  צֹור יׁש ּוׁשלמה, ּתּמה עבֹודה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּתהיה

הּתֹורה  ׁשּקּיּום הינּו, ׁשמים, מלכּות עֹול ְְִִֶַַַַַַָָָקּבלת

אבל  נפׁש', ה'מסירּות ּבענין חדּור יהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָּומצֹות

זֹו אין ּבלבד, נפׁש' ּו'מסירּות  ה'רצֹוא' ְְְִִִֵֶֶַַָָענין

הציץ  עּזאי "ּבן ּכענין ׁשּזהּו ּכלל, ׁשלמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָעבֹודה

ׁשלמּות 9ומת" ואלּו ׁשלמה, עבֹודה זֹו ׁשאין , ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָ

ׁש"ּנכנס  עקיבא, רּבי אצל ּכמֹו היא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָהעבֹודה

ּבׁשלֹום" ויצא לא 9ּבׁשלֹום ׁשה'רצֹוא' והינּו, , ְְְְְֶַָָָָָָֹ

אּלא  מהּכלי, האֹור יציאת ׁשל ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהיה

ּכאׁשר  ׁשּזהּו 'ׁשֹוב', לידי ׁשּיביא ּבאֹופן ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאּדרּבה,

ּכדי  הּבטּול, מּצד אּלא טבעֹו, מּצד אינֹו ְְִִִִֵֵֶַַַָָָה'רצֹוא'

מביא  ׁשאז העליֹונה, הּכּונה את ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלהׁשלים

ּד"נכנס  ענין ׁשּזהּו 'ׁשֹוב', לידי ְְְִִִֵֶֶָָָָה'רצֹוא'

ולכן  "ּבׁשלֹום", היתה הּכניסה ׁשּגם ְְְְְִֵֶַַָָָָָָּבׁשלֹום",

ּבׁשלֹום". ְָָָ"יצא

‰Ê·e ּבבחינת ׁשהיּו ואביהּוא, נדב חטא יּובן »∆ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

זאת, ועֹוד 'ׁשֹוב'. ללא ּבלבד, ְְְִַָָֹֹה'רצֹוא'
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ב.8) י, שם 9)שמיני חיים תורת ב. כה, וישלח תו"א וראה ה"א). פ"ב חגיגה ירושלמי יעקב'. ה'עין (כגירסת ב יד, חגיגה

ואילך. 988 ע' ח"ג לקו"ש ואילך. רנט ע' תרמ"ט סה"מ ואילך. א קצד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·„a ·e˙kM ‰Ó ˙Ó‚e„a ‡e‰ ‡a¯ dÈÓL ˙Le„˜ ÏÚ«¿«¿≈«»¿¿««∆»¿»»

"'‰ ÈÙlÓ L‡ ‡ˆzÂ" ‡e‰È·‡Â8·„ Ïˆ‡ ÚecÓ ,Ôk Ì‡Â , «¬ƒ«≈≈≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈««≈∆»»
"'‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜·"c ÔÈÚ‰ ‡e‰È·‡Â אצל וגם כלל, שבדרך «¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿»»ƒ¿≈

גדולה  וזכות מאד נעלה לדבר נחשב יוסף', LÁ·ה'בית ואביהוא , נדב אצל ∆¿«
Ôe˜zÏ C¯ˆe‰L ,ÔBÚÂ ‡ËÁÏ¿≈¿¿»∆¿«¿ƒ

?.ÒÁt È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»
ÔÈÚ‰ C‡ המשמעות ·) ביאור «»ƒ¿»

המושגים  של האמיתית הפנימית

ו'שוב' Ô·enk'רצוא' ,‡e‰«»
Ï"Ê eÈÓÎÁ ÔBLÏ ˜eicÓƒƒ¿¬»≈

לעיל  L¯t˙הנזכר ‰Ó„˜ ‰nÏ"»»»¿»»»«
È„k ,ÚÓL Ì‡ ‰È‰ÂŒÏ ÚÓL¿«ƒ¿»»ƒ»…«¿≈

ÂÈÏÚ Ïa˜iL האדם˙eÎÏÓ ÏBÚ ∆¿«≈»»«¿
Ïa˜Ó CkŒ¯Á‡Â ‰ÏÁz ÌÈÓL»«ƒ¿ƒ»¿«««¿«≈
ÔÈ‡L ,"˙BˆÓ ÏBÚ ÂÈÏÚ»»ƒ¿∆≈
ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜iL ‰ek‰««»»∆¿«≈»»
¯‡MÈÂ ,„·Ïa ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒƒ¿«¿ƒ»≈

'‡Bˆ¯'‰ ˙ÈÁ·a Ck והתשוקה «ƒ¿ƒ«»»
לאלוק  לכלות להתקרב שיגיע עד ות

Ïa˜'c˙הנפש  ÔÈÚ‰L ‡l‡ ,∆»∆»ƒ¿»¿«»«
‰È‰È 'ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ«¿»«ƒƒ¿∆
ÏBÚ ˙Ïa˜Ï ‰Óc˜‰ ¯B˙a¿«¿»»¿«»«

˙BˆÓ בתור בפועל המצוות וקיום ƒ¿
הזה  בעולם בגוף ÈÁa˙נשמה ,¿ƒ«

‰ek‰ ˙ÈÏÎzL ,eÈ‰Â ,'·BL'¿«¿∆«¿ƒ««»»
למטה  נשמתו וירידת האדם בריאת של

,˙Bˆn‰ Ìei˜ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ«ƒ¿
„vnL ‰„B·Ú ובאמצעותÛeb‰ ¬»∆ƒ««

B·Ú‰L„‰הגשמי  È„k ‡l‡ ,∆»¿≈∆»¬»
‰„B·Ú ‰È‰z ˙Bˆn‰ Ìei˜c¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆¬»

‰ÓÏLe ‰nz הנכונה הכוונה ועם «»¿≈»
Óc˜‰a˙והראוייה  C¯Bˆ LÈ ,≈∆¿«¿»«

,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ ˙Ïa«̃»««¿»«ƒ
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÌeiwL ,eÈ‰«¿∆ƒ«»ƒ¿
˙e¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚa ¯e„Á ‰È‰Èƒ¿∆»¿ƒ¿««¿ƒ

'LÙ אפילו ה' את לעבוד נכונות עם ∆∆
חייו  את להקריב עליו כך לשם ,אם

˙e¯ÈÒÓ'e '‡Bˆ¯'‰ ÔÈÚ Ï·‡¬»ƒ¿«»»¿ƒ
„·Ïa 'LÙ,המצוות קיום ללא ∆∆ƒ¿«

'שוב' בלי 'רצוא' BÊהיינו ÔÈ‡ ,≈
e‰fL ,ÏÏk ‰ÓÏL ‰„B·Ú¬»¿≈»¿»∆∆

ÔÈÚk אודות ז"ל חכמינו שאמרו ¿ƒ¿«
עלֿמנת  לפרדס" שנכנסו "ארבעה

נפגעו  מהם שלושה לגמרי, לזה ראויים היו שלא כיוון אבל לאלוקות, להתקרב

ÓÂ˙"מכך ıÈˆ‰ È‡fÚ Ôa"Â9‰ÓÏL ‰„B·Ú BÊ ÔÈ‡L כי , ∆««≈ƒ»≈∆≈¬»¿≈»
בגוף  כנשמה דווקא היא הרצויה ‰È‡העבודה ‰„B·Ú‰ ˙eÓÏL eÏ‡Â ,¿ƒ¿≈»¬»ƒ
ÒÎp"L ,‡·È˜Ú Èa¯ Ïˆ‡ BÓk האמור ÈÂˆ‡ל'פרדס' ÌBÏLa ¿≈∆«ƒ¬ƒ»∆ƒ¿«¿»¿»»

"ÌBÏLa9'‡Bˆ¯'‰L ,eÈ‰Â , ¿»¿«¿∆»»
עקיבא  רבי אצל שהיה כפי ,הרצוי,

˙‡ÈˆÈ ÏL ÔÙB‡a ‰È‰ ‡Ï…»»¿∆∆¿ƒ«
ÈÏk‰Ó ¯B‡‰ וביטול אותו המגביל »≈«¿ƒ

המציאות  של ‡l‡מוחלט ,∆»
‡È·iL ÔÙB‡a ,‰a¯c‡'ה'רצוא «¿«»¿∆∆»ƒ

'BL·',עצמו  È„ÈÏ הרצון כלומר, ƒ≈
מביא  שאינו כזה הוא באלוקות לדבוק

ל  אלא כפשוטו הנפש' 'כלות היפך לידי

עבודת  ל'שוב', סיבה נעשה עצמו הוא

בעולם  בגוף כנשמה המצוות וקיום ה'

‰'¯ˆB‡'הזה  ¯L‡k e‰fL∆∆«¬∆»»
BÚ·Ë „vÓ BÈ‡,מצידו הוא כי ≈ƒ«ƒ¿

לאלוקות  להתקרב שואף מטבעו,

בה', דבוק vÓ„ולהיות ‡l‡∆»ƒ«
ÏeËa‰ הרצון כלפי האדם של «ƒ

ÌÈÏL‰Ïהעליון  È„k ‡˙ולמלא , ¿≈¿«¿ƒ∆
‡È·Ó Ê‡L ,‰BÈÏÚ‰ ‰ek‰««»»»∆¿»∆»≈ƒ

'‡Bˆ¯'‰ עצמו'·BL' È„ÈÏ כי »»ƒ≈
הביטול, מצד הוא ה'רצוא' כאשר

היא  העליון הרצון של העליונה הכוונה

הוא  הכוונה תכלית והרי העיקר

ÒÎ"cה'שוב' ÔÈÚ e‰fL ,∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»
"ÌBÏLa על ז"ל חכמינו כמאמר ¿»

שנכנסו  מהארבעה שהיה עקיבא רבי

‰ÒÈk‰לפרדס  ÌbL ל'פרדס', ∆««¿ƒ»
"ÌBÏLa"מלכתחילה  ‰˙È‰»¿»¿»

את  ולהשלים למלא ורצון ביטול מתוך

העליונה  "Èˆ‡הכוונה ÔÎÏÂ ,¿»≈»»
"ÌBÏLa'ל'פרדס והכניסה ¿»

בו  פגעה לא לאלוקות וההתקרבות

לעבודת  סיבה הייתה אדרבה אלא

שלו  .ה'שוב'
·„ ‡ËÁ Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»≈¿»»
˙ÈÁ·a eÈ‰L ,‡e‰È·‡Â«¬ƒ∆»ƒ¿ƒ«

'·BL' ‡ÏÏ ,„·Ïa '‡Bˆ¯'‰ כי »»ƒ¿«¿…
נעלה  עניין היא נפש מסירות אמנם

היא  העליונה הכוונה עיקר אבל מאד,

יישאר  ולא ל'שוב' יגרום שה'רצוא'
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לי xn`l dyn l` 'ied xacie

ה'רצֹוא' ּכדר היה לא עצמֹו ה'רצֹוא' ְְֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּגם

מסירת  רק היה אצלם ׁשהרי ה'ּׁשֹוב', ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלפני

ורק  ׁשלם, נׁשאר ׁשהּגּוף הּגּוף, ולא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹהּנפׁש,

ּכמֹו ׁשּזהּו מּגּופם, ויצאה ּכלתה ְְְְְִֶֶַָָָָָָנפׁשם

ואינֹו הּתהּו, ּבעֹולם מהּכלים האֹורֹות ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹהסּתּלקּות

מסירת  ׁשעלֿידי ּבאֹופן נפׁש למסירּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַּדֹומה

ּׁשהבטיח  מה ּוכמֹו הּנפׁש, מסּתּלקת ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַהּגּוף

על  לאּתֹוקדא ׁשּיביאּנּו יֹוסף' לה'ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָה'ּמּגיד'

הּגּוף, מסירת ענין ׁשּזהּו ,יתּבר ׁשמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָקדּוׁשת

ּׁשּפנחס  מה ּגם וזהּו הּנפׁש. מסּתּלקת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּובמילא

מסר  ּפנחס ׁשהרי ואביהּוא, נדב ׁשל החטא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתקן

עמד  והּוא להֹורגֹו, רצּו ׁשמעֹון ׁשּׁשבט ּגּופֹו, ְְְְִֵֶֶֶַָָאת

זה  ּומּצד צבאֹות, ה' קנאת וקנא ּגּופֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָּבמסירת

ענין  היה ׁשאצלֹו ונמצא, נׁשמתֹו. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָּפרחה

אחרֿ נמׁש עלֿידיֿזה ולכן ּבׁשלמּות. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָה'רצֹוא'

ּׁשּנאמר  מה ׁשּזהּו ה'ּׁשֹוב', את 10ּכ לֹו נֹותן הּנני ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַ

ׁשּיּומׁש ההמׁשכה ּבחינת ׁשהּוא ׁשלֹום, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָּבריתי

אלקּות  ּגלּוי ּבחינת מּצד והתחּברּות ְְְְֱִִִִַַַָֹׁשלֹום

על  ּכּפר וגם  ׁשּלֹו, ה'רצֹוא ' עלֿידי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנמׁש

ה' ׁשּיׁשּוב ה'ׁשֹוב', ענין ּגםּֿכן ׁשּזהּו ְִֵֶֶֶַַַָָָהעם,

כּו'. ׁשכינתֹו ּולגּלֹות ְְְְִַַָלהׁשרֹות

ׁשּבפרׁשת LÈÂג) הּקרּבנֹות ענין עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשני  יׁשנם ׁשּבּקרּבנֹות ּכּידּוע ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּפנחס,

מצוה  ׁשּבכל לכ (ּדנֹוסף וׁשֹוב' ּד'רצֹוא ְְְְְִִֶַַָָָָָָהּקּוין

וׁשֹוב' ּד'רצֹוא הענין ּבקרּבנֹות 11יׁשנֹו הּנה , ְְְְְִִֵֶָָָָָָ

מה  ׁשּזהּו יֹותר), ּבגלּוי הּוא וׁשֹוב' ּד'רצֹוא ְְְִֵֶֶַָָָָָהענין

ניחחי" "ריח ּבקרּבנֹות ׁש"ריח"12ּׁשּנאמר הּוא , ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

'רצֹוא'), (ּבחינת למעלה מּלמּטה ְְְְֲִִַַַַָָָָָהעלאה
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בלבד  ‰È‰כ'רצוא' ‡Ï BÓˆÚ '‡Bˆ¯'‰ ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ אצל . ¿…∆«»»«¿…»»

ואביהוא  ‰'BM·'נדב ÈÙlL '‡Bˆ¯'‰ C¯„k לביטול שאיפה שהוא ¿∆∆»»∆ƒ¿≈«
לגמרי  ÏÂ‡המציאות ,LÙp‰ ˙¯ÈÒÓ ˜¯ ‰È‰ ÌÏˆ‡ È¯‰L ,∆¬≈∆¿»»»«¿ƒ««∆∆¿…

‰‡ˆÈÂ ‰˙Ïk ÌLÙ ˜¯Â ,ÌÏL ¯‡L Ûeb‰L ,Ûeb‰«∆«ƒ¿«»≈¿««¿»»¿»¿»¿»
‰ BÓk e‰fL ,ÌÙebÓ˙e˜lzÒ ƒ»∆∆¿ƒ¿«¿

ÌÏBÚa ÌÈÏk‰Ó ˙B¯B‡‰»≈«≈ƒ¿»
,e‰z‰ שישנו בחסידות כמבואר «…

מרובים  האורות בו עליון, רוחני עולם

מכך  וכתוצאה מועטים, והכלים

'מתיישבים' ולא נקלטים לא האורות

התוהו, עולם נקרא זה ועולם ב'כלים',

כן  האורות שבהם מהעולמות בשונה

בחינת  ונקראים בכלים 'מתיישבים'

היא  וההתגלות שההארה היינו 'תיקון'

והסתלקות  כראוי, ומסודרת מתוקנת

הכוונה  היפך היא מהכלים האורות

מסירות  יש כזה ובאופן העליונה,

הגוף  מסירות ולא בלבד ≈¿BÈ‡Âהנפש
ÔÙB‡a LÙ ˙e¯ÈÒÓÏ ‰ÓBc∆ƒ¿ƒ∆∆¿∆
Ûeb‰ ˙¯ÈÒÓ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ««

˙˜lzÒÓ ועולהBÓÎe ,LÙp‰ ƒ¿«∆∆«∆∆¿
'„Èbn'‰ ÁÈË·‰M ‰Ó«∆ƒ¿ƒ«««ƒ
ep‡È·iL 'ÛÒBÈ ˙Èa'‰Ï¿«≈≈∆¿ƒ∆

‡„˜Bz‡Ï המוקד על יעלה שהגוף ¿ƒ¿»
e‰fLעל ,C¯a˙È BÓL ˙Le„˜ ַ¿«¿ƒ¿»≈∆∆

‡ÏÈÓ·e ,Ûeb‰ ˙¯ÈÒÓ ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««¿≈»
.LÙp‰ ˙˜lzÒÓƒ¿«∆∆«∆∆

Ô˜z ÒÁtM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿»ƒ≈
‡e‰È·‡Â ·„ ÏL ‡ËÁ‰«≈¿∆»»«¬ƒ
בלי  'רצוא' שהיה לכך (בנוסף שאצלם

ולא  הנפש מסירות היתה 'שוב')

הגוף  ÒÓ¯מסירות ÒÁt È¯‰L ,∆¬≈ƒ¿»»«
ÔBÚÓL Ë·ML ,BÙeb שבטו ‡˙ ∆∆≈∆ƒ¿

זמרי  e‰Â‡של ,B‚¯B‰Ï eˆ»̄¿¿¿
‡˜Â BÙeb ˙¯ÈÒÓa „ÓÚ»«ƒ¿ƒ«¿ƒ≈
‰Ê „vÓe ,˙B‡·ˆ '‰ ˙‡ƒ̃¿«¿»ƒ«∆

‰Á¯t ועלתהB˙ÓL פנחס .של »¿»ƒ¿»
ÔÈÚ ‰È‰ BÏˆ‡L ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆∆¿»»ƒ¿«

,˙eÓÏLa '‡Bˆ¯'‰ כמבואר »»ƒ¿≈
הטבע  שמצד ה'רצוא' לגבי הביטול שמצד ה'רצוא' במעלת ÔÎÏÂלעיל .¿»≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ עצמו ה'רצוא' ‰'BM·'באמצעות  CkŒ¯Á‡ CLÓ קיום «¿≈∆ƒ¿«««««
הזה  בעולם בגוף כנשמה העליון Ó‡pM¯הרצון ‰Ó e‰fL לפינחס 10, ∆∆«∆∆¡«

העליונה  לכוונה ומתאים הרצוי באופן לה' שקינא על שכר Ô˙Bבתור Èp‰ƒ¿ƒ≈

‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈÁa ‡e‰L ,ÌBÏL È˙È¯a ˙‡ BÏ אלוקי אור של ∆¿ƒƒ»∆¿ƒ«««¿»»
למטה  ÈÁa˙לפנחס CLÓeiLמלמעלה „vÓ ˙e¯aÁ˙‰Â ÌBÏL ∆¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ«

BlL '‡Bˆ¯'‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL ˙e˜Ï‡ ÈeÏb באופן שהיה ƒ¡…∆ƒ¿««¿≈»»∆
העליונה  הכוונה אל Ì‚Âהמתאים e‰fLפנחס , ,ÌÚ‰ ÏÚ ¯tk ¿«ƒ≈«»»∆∆

·eLiL ,'·BL'‰ ÔÈÚ ÔkŒÌb«≈ƒ¿««∆»
B˙ÈÎL ˙Bl‚Ïe ˙B¯L‰Ï '‰¿«¿¿«¿ƒ»

ישראל  עם היה על לכן שקודם לאחר

בני  על הקדושֿברוךֿהוא של כעס

בסיום  כמסופר השכינה, וסילוק ישראל

בלק  eÎ'.פרשת
ÔÈÚ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‚¿≈¿«≈∆ƒƒ¿«

ÒÁt ˙L¯ÙaL ˙Ba¯w‰ בה «»¿»∆¿»»«ƒ¿»
שבת, קרבנות התמיד, קרבן מפורטים

המועדים  שאר וכל חודש ,ראש
ÈL ÌLÈ ˙Ba¯waL Úe„ik«»«∆«»¿»∆¿»¿≈
ÛÒBc) '·BLÂ ‡Bˆ¯'c ÔÈew‰««ƒ¿»»¿»
ÔÈÚ‰ BLÈ ‰ÂˆÓ ÏÎaL CÎÏ¿»∆¿»ƒ¿»∆¿»ƒ¿»

'·BLÂ ‡Bˆ¯'c11 כמבואר ¿»»
..." הזקן, לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי

יומשך  ה'... בגדולת ההתבוננות עלֿידי

ממש  יתברך אליו והתשוקה הרצוא

ורצוא  יתברך... בו ולהיבטל להיכלל

יסוד  בחינת שהוא לבך' 'רץ נקרא זה

לאחד'... 'שוב כך ואחר שבלב, האש

התורה  קיום עלֿידי למטה הגילוי יהיה

בחינת  מזה נמשך ולכן בעשיה, ומצוות

וביטול  יראה בחינת והוא שוב

בחינת  והוא אהבה מבחינת שלמעלה

יבא  איך אך שבמוח.... המים יסוד

קיום  עלֿידי הוא זו לבחינה האדם

ימינו  דת אש מימינו דכתיב המצוות,

שכלולים  דת אש וגם מים בחינת הוא

האדם  יבא זה ועלֿידי אלו בחינות מב'

אש  בחינת שהן ושוב רצוא לבחינת

דבר  שעל התורה כללות שהן כו' ומים

וממשיך  המצוות...", כל הוסדו זה

'אתערותא  'העלאה', הוא ש'רצוא'

'המשכה', הוא ו'שוב' דלתתא'

דלעילא') Ba¯˜a˙'אתערותא ‰p‰ƒ≈¿»¿»
¯˙BÈ ÈeÏ‚a ‡e‰ '·BLÂ ‡Bˆ¯'c ÔÈÚ‰ בחסידות כמבואר »ƒ¿»¿»»¿»≈

וההמשכה  למעלה מלמטה ההעלאה עניין במיוחד מודגש שבקרבנות

למטה  e‰fLמלמעלה ו'שוב'), 'רצוא' בדרך הם שהקרבנות זה Ó‰עניין ∆∆«
Ó‡pM"ÈÁÁÈ ÁÈ¯" ˙Ba¯˜a ¯12‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ "ÁÈ¯"L , ∆∆¡«¿»¿»≈«ƒ…ƒ∆≈««¬»»
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ענין  הּוא ּדרּגא', 'נחֹות מּלׁשֹון ְְְְְִִִִַַָֹו"ניחחי",

(ּבחינת  למּטה מּלמעלה (המׁשכה) ְְְְְִִַַַַַָָָָָָההֹורדה

ענינים 13'ׁשֹוב') ׁשני יׁשנם יֹותר, ּובפרטּיּות .ְְְְִִִִֵֵֶָָָ

רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו ׁשּבּקרּבנֹות, ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהמׁשכה

לפני 14ז"ל  רּוח "נחת ניחח", "ריח ְְִֵֵַַַַַַָֹּבפירּוׁש

יׁשנֹו ׁשּתחלה והינּו, רצֹוני", ונעׂשה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָׁשאמרּתי

אתערּותאּֿדלעילא  ׁשּזֹוהי ּד"אמרּתי", ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָהענין

יׁשנֹו ואחרּֿכ לאתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּקֹודמת

ׁשּזֹוהי  רצֹוני", ׁש"ּנעׂשה מּזה רּוח' ה'ּנחת ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָענין

אתערּותאּֿדלתּתא. ׁשּלאחרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאתערּותאּֿדלעילא

ריׁשÔÈÚ‰Âד) ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֵֵֶָָ

יֹותר 15ּפרׁשתנּו (ּובארּוּכה ֲֵֵָָָָָ

ּׁשּכתּוב 16ּב'ּסדּור' מה לבאר מתחיל את 17) צו ְְִִֵֶֶַַַַָָ

לחמי  קרּבני את אליהם ואמרּת יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבני

ּדצרי גֹו', האּׁשה זה להם ואמרּת גֹו' ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָלאּׁשי

ׁשּתי  ואמרּת" גֹו' "ואמרּת אֹומרֹו מהּו ְְְְְְְִֵַַַָָָָָלהבין

לקּים  האדם  צרי הּמצֹות ׁשּכל ּומבאר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּפעמים.

מחׁשבה  ּבקרּבנֹות, וכן ּומעׂשה, ּדּבּור ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָּבמחׁשבה

ׁשּבּלב  עבֹודה ּתפּלה, הּקרּבנֹות 18זֹו ׁשּכנגד ,19, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

העֹוסק  ּכל ּדקרּבנֹות, ּתלמּודּֿתֹורה הּוא ְְְְִֵַָָָָָודּבּור

כּו' עֹולה עצמן,20ּבתֹורת הּקרּבנֹות ועבֹודת , ְְְֲַַַַַָָָָ

נאמר  גֹו', האּׁשה" זה להם "ואמרּת והּנה, הּמעׂשה. הּוא גֹו', ׁשנה ּבני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכבׂשים

אליהם" ואמרּת יׂשראל ּבני את "צו ראׁשֹון ּופסּוק עצמֹו, הּקרּבן מעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל

ּב על ודּבּור קאי מחׁשבה .21חינת ְְֲִִֵַַַָָָ
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א.13) עו, פרשתנו ועוד.14)לקו"ת ח. שם, פרשתנו ופירש"י סע"א.15)ספרי ולהעיר,16)עה, ואילך. ג לא, - דא"ח עם

שבסידור, המאמרים כל את ילמדו ובוודאי חדש, שבדבר היתירה החביבות בזה יש מחדש, הסידור נדפס שזהֿעתה שכיון

זה. מאמר גם בֿג.17)ובכללם שם, א.18)פרשתנו ב, תענית יג. יא, עקב ופירש"י מ"ב 19)ספרי פ"א אבות ראה

שם. סי"א.20)ובמפרשים א סימן מהד"ק או"ח אדה"ז שו"ע לז. ז, צו ויקהל. ס"פ בחיי א. קי, מנחות נמצא 21)ראה ע"כ

(המו"ל). שלפנינו ברשימה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,('‡Bˆ¯' ˙ÈÁa) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ האדם מצד לאלוקות ,התקרבות ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ«»

˙BÁ' ÔBLlÓ ,"ÈÁÁÈ"Â לרדת‰„¯B‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,'‡b¯c ¿ƒ…ƒƒ¿¿«¿»ƒ¿««»»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ (‰ÎLÓ‰) למעלה מצד לאדם האלוקות התקרבות «¿»»ƒ¿«¿»¿«»

('·BL' ˙ÈÁa)13. ¿ƒ«
ÈL ÌLÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈∆¿»¿≈

ÌÈÈÚשונים‰ÎLÓ‰a האור של ƒ¿»ƒ««¿»»
למטה  מלמעלה האלוקי

e¯Ó‡L e‰fL ,˙Ba¯waL∆«»¿»∆∆∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯14Le¯ÈÙa הכתוב «≈¿≈

בקרבנות  ÁÁÈ",האמור ÁÈ¯"≈«ƒ…«
Èz¯Ó‡L ÈÙÏ Áe¯ ˙Á"«««¿»«∆»«¿ƒ

‰NÚÂ בפועלהתקיים,"ÈBˆ¯ ¿«¬»¿ƒ
‰ÏÁzL ,eÈ‰Â של הראשון בשלב ¿«¿∆¿ƒ»

לאלוקות  האדם ¿∆BLÈהתקרבות
"Èz¯Ó‡"c ÔÈÚ‰ וגילוי אמירה »ƒ¿»¿»«¿ƒ
למטה, È‰BfL∆ƒמלמעלה

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האלוקות  מצד Ó„BwL˙מלמעלה, ,∆∆∆
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï התעוררות ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

האדם  מצד CkŒ¯Á‡Âמלמטה, ,¿«««
'Áe¯ ˙Áp'‰ ÔÈÚ BLÈ למעלה ∆¿ƒ¿«««««

È‰BfL ,"ÈBˆ¯ ‰NÚp"L ‰fÓƒ∆∆«¬»¿ƒ∆ƒ
È¯Á‡lL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆¿«¬≈

.‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»
‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

LÈ¯ '‰¯Bz ÈËewÏ'a,ראש ¿ƒ≈»≈
(e˙L¯t15‰ke¯‡·eהתחלת  »»»≈»¬»

'¯e„q'a ¯˙BÈ16 עם 'סידור ≈«ƒ
חסידות  מאמרי ובו ÏÈÁ˙Óדא"ח', («¿ƒ

·e˙kM ‰Ó ¯‡·Ï17 תמיד בקרבן ¿»≈«∆»
z¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Â«̂∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»
ÈÓÁÏ Èa¯˜ ˙‡ Ì‰ÈÏ‡¬≈∆∆»¿»ƒ«¿ƒ
‰Ê Ì‰Ï z¯Ó‡Â 'B‚ ÈM‡Ï¿ƒ«¿»«¿»»∆∆

B¯ÓB‡ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,'B‚ ‰M‡‰ שהכתוב הדבר משמעות מה »ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ«¿
ÏkLאומר  ,¯‡·Óe .ÌÈÓÚt ÈzL "z¯Ó‡Â 'B‚ z¯Ó‡Â"¿»«¿»¿»«¿»¿≈¿»ƒ¿»≈∆»

ÔÎÂ ,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa Ìi˜Ï Ì„‡‰ CÈ¯ˆ ˙Bˆn‰«ƒ¿»ƒ»»»¿«≈¿«¬»»ƒ«¬∆¿≈
˙Ba¯˜a הללו הדברים שלושת את גם lÙz‰,יש BÊ ‰·LÁÓ , ¿»¿»«¬»»¿ƒ»

·laL ‰„B·Ú18 של עבודה שהיא ¬»∆«≈
וכוונה  kL‚„מחשבה ,∆¿∆∆

˙Ba¯w‰19 ז"ל חכמינו כדברי «»¿»
הקרבנות  במקום הן ,שהתפילות

‰¯BzŒ„eÓÏz ‡e‰ ¯ea„Â¿ƒ«¿»
התורה  בדיני Ba¯˜c˙לימוד ¿»¿»

ז"ל  חכמינו כמאמר הקרבנות, וענייני

הקרבנות  בדיני הלימוד חשיבות על

‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈¿«»
'eÎ20 הקריב כאילו נחשב זה הרי

‰Ba¯w˙עולה  ˙„B·ÚÂ ,«¬««»¿»
,ÔÓˆÚהקטרת‰L Èa ÌÈN·k «¿»¿»ƒ¿≈»»
'B‚ בפועל.‰NÚn‰ ‡e‰ ,««¬∆

‰Ê Ì‰Ï z¯Ó‡Â" ,‰p‰Â¿ƒ≈¿»«¿»»∆∆
ÏÚ ¯Ó‡ ,'B‚ "‰M‡‰»ƒ∆∆¡««

BÓˆÚ Ôa¯w‰ ‰NÚÓ חלק «¬≈«»¿»«¿
הקרבנות  שבהקרבת eÒÙe˜המעשה ,»

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ" ÔBL‡ƒ̄«∆¿≈ƒ¿»≈
È‡˜ "Ì‰ÈÏ‡ z¯Ó‡ÂמכווןÏÚ ¿»«¿»¬≈∆»≈«

¯ea„Â ‰·LÁÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¬»»¿ƒ
הקרבנות  ומאחר 21שבעבודת ,

הכתוב  שונים, עניינים בשני שמדובר

הגיע  כאן [עד פעמיים "ואמרת" אומר

לידינו].
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מוגה  בלתי

תמוז ‡. י"בֿי"ג הימים פרשת כולם יודעים ממאסרו 1בודאי אדמו"ר מו"ח כ"ק של הגאולה ימי –
היהדות. והחזקת התורה בהרבצת עבודתו על

סיפר  אדמו"ר מו"ח כ"ק רח"ל 2– מות לעונש אותו שפטו לעשר 3שבתחילה זה עונש החליפו אח"כ ,
בעיר  גלות שנות לשלש ואח"כ גלות, שנות לחמש אח"כ ב)סיביר, גירוש ב(מקום גלות שנות

קאסטראמא.

וישב  קאסטראמא, מקלטו לעיר לדרך ויצא מביתֿהאסורים, אדמו"ר מו"ח כ"ק יצא תמוז ג' ביום
תמוז. י"ב עד אחדים, ימים שם

לפניהם  להתראות ג.ּפ.אּו. המוסד אל בבואו – אדמו"ר מו"ח כ"ק של הולדתו יום – תמוז בי"ב
לו  נודע אבל חגם, יום זה שהי' כיון סגור, המשרד הי' כחוק, אצלם הבירה 4ולהרשם מעיר שהגיעה

הגיעה  שאתמול רשמי באופן – בהמשרד – לו הודיעו תמוז, י"ג ולמחרת, לשחררו, פקודה מוסקבא
החופש. תעודת לו ונתנו לשחררו, פקודה

ניכר  שיהי' כזה באופן החופש תעודת קבלת על שיחתום רצו השחרור, מפקודת מבוהלים ובהיותם
מעתֿלעת. במשך התעכבה השחרור על שהידיעה אשמתם זו שאין

איפוא belicdeמובן dvitwd lceb כך כדי עד רמה, ביד וגם) (גמור, לשחרור רח"ל מות מעונש –
מעתֿלעת! במשך השחרור ידיעת עיכוב על המלוכה מקפידת שחששו

היתה·. אדמו"ר מו"ח כ"ק עם שההנהגה בשר בעיני ראו ההיא ziqpבעת dbdpd.

היא הרבי עם שההנהגה היא האמת –zcin כך כל ניכר הי' שלא זמנים שהיו אלא, נסית, הנהגה
בשר. בעיני

בדרך מונהגים הרבי אצל להנהגה בנוגע הענינים שכל במוחש ראו אז rahdnומני dlrnly.

והרחבת  להגדלת ועאכו"כ עבודתו, להמשך ובפרט הרבי, של להצלתו מוצא שום הי' לא הטבע בדרך
תמיד  נמצאה ואעפ"כ , והסתרים; והעלמות מניעות כמה מצד – היהדות והחזקת התורה בהרבצת עבודתו
בניגוד  שהיא עבודה – עבודתו את בה התחיל אלי ', שהגיע  ומדינה מדינה שבכל כך, המתאימה, הדרך

בהצלחה. העבודה התנהלה ואעפ"כ זו, במדינה  העבודה להמשך האפשרות ומצב מעמד לראיית

אלינו:‚. בנוגע המוסרֿהשכל שזהו – עתה גם ונמשכת הולכת זו שהנהגה לידע וצריכים

כבר  המדובר בירושלמי 5ובהקדם שמצינו – כו' ההסתלקות לענין בנוגע קושיות ששואלים 6אודות

שמעוני  בילקוט גם שנה 7(והובא ארבעים ישראל את וישפוט אומר אחד ש"כתוב לשמשון, בנוגע (8,
שנה  עשרים ישראל את שפט והוא אומר אחד לאחרי 9וכתוב שנה כ' ממנו יראים . . שהיו מלמד . .

וממשלתו, הנהגתו נמשכה מותו לאחר שגם כיון כלומר, בחייו", שנה כ' ממנו יראים שהיו כדרך מותו
שנה. ארבעים ישראל את ששפט כמו חשיב ה"ז שנה, עשרים עוד  במשך ממנו, יראים שהיו
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(1179 ע' תרפ"ז סה"ש – הוספות) (עם המאסר רשימת ראה
ואילך. פ"ח ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר התולדות ספר ואילך.

וראה 2) .(139 ע' תש"א (סה"ש ס"ח תש"א תמוז ג' שיחת
.113 ע' ריש ח"א תו"מ גם

נתפרש 3) ולא מחוקה, שורה שהיתה רק נאמר הנ"ל בשיחה
רצה  לא דין, בעלמא חיותו בחיים כי, שורה, באותה נכתב מה
ס"ע  ח"ד בלקו"ש (כ"ה בדיבור זה לבטא מהוריי"צ אדמו"ר

) ואילך 1062l"end.((
ניהול 4) בשביל שם להיות שהוצרך המקום מעובדי א' ע"י

בתחילתה  תשכ"ה תמוז י"ב בשיחת (כ"ה מוכרחים הכי הענינים
)l"end.((

שבט 5) יו"ד .(96 ע' ח"ב (תו"מ בסופה שרה חיי ש"פ שיחת
ועוד. .(215 ע' (שם סט"ז

ה"ח.6) פ"א סוטה
עא.7) רמז שופטים ס'
סה"מ 8) גם וראה שם. לירושלמי במפרשים השקו"ט ראה

.18 הערה ק ע' ח"א מלוקט
לא.9) טז, שופטים ס'
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בנוגע עאכו"כ – בישראל לשופט בנוגע אמורים הדברים הואiaxlואם רבי של ענינו שכל ,dcigi
ytpay היחידה לבחינת ובנוגע הגוף), חלקי ובכל הנפש חלקי בכל הוא ממשיך שבנפש שהיחידה (אלא,

ודאי  שייכות"), קלענערע א סאך א הסתלקות פון ענין דער האט ("דארטן ההסתלקות ענין כ"כ שייך ַַַָָלא
ההסתלקו  לאחרי גם הנהגתו המשך להיות שיכול גמורה בפשיטות בחייו.הדבר כמו ת

לפני 10יש  – עתה עד שהתנהלו שכמו ענינים גם יש אבל, ההסתלקות, ענין נוגע שבהם ענינים אמנם
גם  כך בראש... עמד שהרבי מפני הטבע, מדרך למעלה בהצלחה – לכן ומקודם וארבע, שלש שנתיים,

הענינים, כל ומנהיג בראש הרבי עומד ולהבא... מכאן

זה  ודבר רוצים זה דבר חלוקה, בה לעשות שצריכים ירושה או הפסק... של ענין כאן אין שהרי –
בחיים" "הוא אלא ניט")... מען וויל דאס און יע מען וויל ("דאס רוצים להנהיג 11לא ממשיך ובמילא, , ָָ

– הענינים כל

ולהבא  מכאן גם כך הטבע... מדרך למעלה מופלגה בהצלחה הענינים כל היו עתה שעד כשם ולכן,
מבחיוהי" יתיר . . "אשתכח שעכשיו הטבע.12– מדרך למעלה מופלגה בהצלחה הענינים כל יהיו –

בהענינים  עמו... יחד להשתתף... לבחור הזכות... את לנו שיש – היא לנו שניתנה הברירה ובמילא,
הנהגתו. שתחת

זה  יהי' חי, דבר כל וכמו כמקודם, ולהבא מכאן הענינים כל ימשכו אופן שבכל הוא ברור דבר –
בקודש" ד"מעלין אמר 13באופן שהרבי כשם אלא, והתפשטות; בהרחבה וגדול, הלוך לכתיבת 14, בנוגע

ישתתפו  בנ"י שכל רצונו אלא לעצמו... הזכות ליקח רצונו שאין צדקנו), משיח פני (לקבלת הספרֿתורה 
ופנימיותם  תכליתם אבל ציבורית, כעסקנות נראים מהם חלק [אשר – הענינים בכל גם כן כמו בכך...
להשתתף  האפשרות את לכאו"א ויתן נותן הרבי, נתן – היהדות] והחזקת התורה דהרבצת העבודה היא

בהם.

ומזונא  חיי בבני הברכה, וקבלת הברכה להמשכת כלי תהי' בכך, שההשתתפות והבטיח, הוסיף וגם
רויחא.

גובר"„. "מזלו שאז הרבי, של ההולדת יום תמוז, בי"ב ביותר מודגש זה בעיני 15וכל ראו שאז ,
לגמרי. הטבע מן למעלה בדרך הם הענינים שכל בשר

עצמו  את ויטיל יכניס שכאו"א – לכך מוכשר עת הם תמוז י"בֿי"ג שהימים ושנה, שנה בכל הוא וכן
וינהיג  מנהיג הרבי, הנהיג שעמם המקצועות מן בכמה או המקצועות מן באחד זיך") ַַ("ארייןֿווארפן
גם  בזה וישתף ויכניס אנפירן")... וועט און אן... פירט און אנגעפירט... האט רבי דער וועלכע ָָָָ("מיט

ביתו. בני את

ואחת  אחד לכל – כשלעצמה הרבי של בעבודתו להשתתף הזכות על נוסף – הרבי להם ימשיך ואז
רויחא. ומזונא חיי בבני לו, המצטרך כל

***

י"בֿי"ג ‰. בימי ללמדו מנת על רוסיא למדינת – בשעתו – אדמו"ר מו"ח כ"ק ששלח בהמאמר
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בנוגע עאכו"כ – בישראל לשופט בנוגע אמורים הדברים הואiaxlואם רבי של ענינו שכל ,dcigi
ytpay היחידה לבחינת ובנוגע הגוף), חלקי ובכל הנפש חלקי בכל הוא ממשיך שבנפש שהיחידה (אלא,

ודאי  שייכות"), קלענערע א סאך א הסתלקות פון ענין דער האט ("דארטן ההסתלקות ענין כ"כ שייך ַַַָָלא
ההסתלקו  לאחרי גם הנהגתו המשך להיות שיכול גמורה בפשיטות בחייו.הדבר כמו ת

לפני 10יש  – עתה עד שהתנהלו שכמו ענינים גם יש אבל, ההסתלקות, ענין נוגע שבהם ענינים אמנם
גם  כך בראש... עמד שהרבי מפני הטבע, מדרך למעלה בהצלחה – לכן ומקודם וארבע, שלש שנתיים,

הענינים, כל ומנהיג בראש הרבי עומד ולהבא... מכאן

זה  ודבר רוצים זה דבר חלוקה, בה לעשות שצריכים ירושה או הפסק... של ענין כאן אין שהרי –
בחיים" "הוא אלא ניט")... מען וויל דאס און יע מען וויל ("דאס רוצים להנהיג 11לא ממשיך ובמילא, , ָָ

– הענינים כל

ולהבא  מכאן גם כך הטבע... מדרך למעלה מופלגה בהצלחה הענינים כל היו עתה שעד כשם ולכן,
מבחיוהי" יתיר . . "אשתכח שעכשיו הטבע.12– מדרך למעלה מופלגה בהצלחה הענינים כל יהיו –

בהענינים  עמו... יחד להשתתף... לבחור הזכות... את לנו שיש – היא לנו שניתנה הברירה ובמילא,
הנהגתו. שתחת

זה  יהי' חי, דבר כל וכמו כמקודם, ולהבא מכאן הענינים כל ימשכו אופן שבכל הוא ברור דבר –
בקודש" ד"מעלין אמר 13באופן שהרבי כשם אלא, והתפשטות; בהרחבה וגדול, הלוך לכתיבת 14, בנוגע

ישתתפו  בנ"י שכל רצונו אלא לעצמו... הזכות ליקח רצונו שאין צדקנו), משיח פני (לקבלת הספרֿתורה 
ופנימיותם  תכליתם אבל ציבורית, כעסקנות נראים מהם חלק [אשר – הענינים בכל גם כן כמו בכך...
להשתתף  האפשרות את לכאו"א ויתן נותן הרבי, נתן – היהדות] והחזקת התורה דהרבצת העבודה היא

בהם.

ומזונא  חיי בבני הברכה, וקבלת הברכה להמשכת כלי תהי' בכך, שההשתתפות והבטיח, הוסיף וגם
רויחא.

גובר"„. "מזלו שאז הרבי, של ההולדת יום תמוז, בי"ב ביותר מודגש זה בעיני 15וכל ראו שאז ,
לגמרי. הטבע מן למעלה בדרך הם הענינים שכל בשר

עצמו  את ויטיל יכניס שכאו"א – לכך מוכשר עת הם תמוז י"בֿי"ג שהימים ושנה, שנה בכל הוא וכן
וינהיג  מנהיג הרבי, הנהיג שעמם המקצועות מן בכמה או המקצועות מן באחד זיך") ַַ("ארייןֿווארפן
גם  בזה וישתף ויכניס אנפירן")... וועט און אן... פירט און אנגעפירט... האט רבי דער וועלכע ָָָָ("מיט

ביתו. בני את

ואחת  אחד לכל – כשלעצמה הרבי של בעבודתו להשתתף הזכות על נוסף – הרבי להם ימשיך ואז
רויחא. ומזונא חיי בבני לו, המצטרך כל

***
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***

.Â בגמרא אלכסנדרי18מסופר רבי iig"מכריז ira o`n iig ira o`n אמרי לגבי' עלמא כולי ואתו כנוף ,
iigלי' ol ad מי להו אמר וגו'".19, טוב ועשה מרע סור וגו' מרע לשונך נצור וגו' חיים החפץ האיש

("לייף  חיים" "ביטוח של ("ביזנעס") מסחר – הפכי  באופן בלעומתֿזה נשתלשל ומזה
:20אינשורענס")

לאריכות  עצה לו שיש חיים", החפץ האיש "מי חיים, לקנות אפשרות שיש ולהכריז לילך במקום
ומכריז שמהלך מי ישנו – הגמרא) (כבסיפור טובות ושנים ולהסדיר jtidlימים לדאוג שצריכים –

ביטוחֿחיים: של פוליסה לרכוש אחד לכל כדאי ולכן שנה... ועשרים מאה לאחרי יקרה מה מעכשיו
יסד  הזמן שבבוא לו, מבטיחים ושנה, שנה בכל קטן סכום כו'בנתינת הדרושים הענינים כל את הם רו

לרצונו. בהתאם

.Ê על אדם עם לדבר צריכים מה לשם השכל: היפך להיותו ביותר, קשה עבודה דורש  כזה תפקיד
המשמח! דבר על עמו לדבר כשיכולים  – שנה ועשרים מאה לאחרי שיקרה מה

נדפסה  (שכבר משיחותיו בא' סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק כ"ק 21– לאביו, שנכנס אחד יהודי אודות (
שרצונו  באמרו, ימיו, אריכות לאחר ממונו לחלוקת בנוגע הצוואה לסדר כיצד עמו להתיישב אדנ"ע,
ימיו), אריכות אחר לצדקה שיחלקוהו (כלומר, עולמות" "אויף – העולם כלשון – יהי' מממונו שחלק

ד"עולמך  באופן זאת לעשות מוטב – עולמות עבור שמניחים לצדקה בנוגע אדנ"ע: לו תראה 22ואמר
שמתוך  מוטב – ימיו אריכות שלאחר לזמן בנוגע "עולמות" ולהסדיר לדאוג במקום כלומר, בחייך"!

ויהנה ויראה יעשה טובות ושנים ימים התורה eiigaאריכות דהרבצת העבודה עבור הצדקה מנתינת
– היהדות! והחזקת

לצורך אלא זה אין – בכך? שמתעסקים הסיבה איפוא :dqpxtמהי

ירכוש  לא או ירכוש אם פלוני עם להתעסק כלל עצמו את מטריח הי' לא – לפרנסה זקוק הי' אילולא
דבר, כל לפלוני "למכור" שיכול כך כל הדיבור כח לו שיש וחושב לפרנסה, שזקוק כיון אבל פוליסה;
לקנות  פלוני את לשכנע כדי הדיבור כח את מנצל לכן בעולם... שאינו דבר והן בעולם שישנו דבר הן

ימים. יאריך לא ח"ו אם יקרה מה מעכשיו להסדיר כדי ביטוחֿחיים פוליסת

שלקוחותי' וחפצה רוצה עצמה הביטוח שחברת היא miniהאמת ekix`i שילך לכך (נוסף שהרי –
מאה  לאחר הוא הביטוח חברת שמתחייבת התשלום בשנה) שנה מידי הלקוחות שמשלמים הסכום ויגדל
מרוצים... הביטוח) חברת והן הלקוחות (הן כולם יהיו ימים, יאריכו כשהלקוחות ובמילא, שנה, ועשרים
שמא  גם לדאוג שצריך ללקוח להסביר הביטוח חברת של הסוכן שמשקיע המאמץ כל הרי, שכן, וכיון

`xgיהי' ote`aאלא אינו שניהם...) לרצון nlra`(בניגוד xeaica הלקוח את לשכנע פרנסתו, לצורך –
השתיים: מן אחד לו ומבטיח הביטוח, פוליסת רכישת עבור ושנה שנה בכל מסויים  סכום לשלם שיסכים 
בידו  ו"הברירה" עבורו, תשלם הביטוח שחברת – לאו ח"ו אם – או טובות, ושנים ימים שיאריך או

הטובה!... בדרך לבחור

.Á:'ה בעבודת מזה וההוראה הלימוד לבאר ויש

אופנים: בשני להיות יכולה הבהמית נפש עם האלקית נפש של עבודתה

(כמארז"ל  הבהמית ונפש הגוף את "להמית" – א' שממית 23אופן במי אלא מתקיימים תורה דברי "אין
המיתה" יום לו ש"יזכיר עי"ז עלי'"), –24עצמו בפועל כן מתנהג אלא בדיבור, בהזכרה מסתפק ואינו ,
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מצורע 18) ר"פ יל"ש ב. פט"ז, ויק"ר גם וראה ב. יט, ע"ז
תקנו). (רמז

יגֿטו.19) לד, תהלים
במכירת 20) לפרנסתו שהתעסק א' בהתוועדות נכח כנראה,

) חיים ביטוח של ).l"endפוליסות

ע'21) תרצ"ז  בסה"ש  ולאח"ז ואילך. סע"ב שנב, ח"ב לקו"ד
וש"נ. .188

סע"א.22) יז, ברכות – חז"ל לשון
וש"נ.23) ב. סג, ברכות
הע"י).24) (לגירסת רע"א ה, שם
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ככל  וכו', סיגוף") א ער האט דא און תענית, א ער  האט ("דא  וסיגופים תעניות ע"י עצמו את ַַָָָָשממית
מוסר. בספרי המבוארים הענינים פרטי

אלא אינה המיתה יום שהזכרת – הב' onflואופן onfn כמו ונה"ב, הגוף את להפחיד צורך כשיש ,
לפנ"ז  בגמרא שנאמרו העצות שאר כל שקיים לאחרי או חצות, קריאת 24בתיקון "יקרא בתורה", ("יעסוק

אזי הצליח, ולא dxixaשמע") zila לאחרי הנה – המיתה יום לו כשמזכיר וגם המיתה"; יום לו "יזכיר
טובות, ושנים ימים לאורך הגוף בריאות שמירת מתוך היא עבודתו – ממש לפועל בבואו זה,

המגיד  מ"ש כידוע עס 25– ("אז בהנשמה גדול נקב נעשה בהגוף קטנה נקבובית נעשית ַשכאשר
שלימות  על לשמור צריכים ובמילא, נשמה"), אין לאך גרוישער א ווערט גוף אין לעחילי קליין א ַַָווערט

מה  הוא כשלעצמו שהגוף מזה, ויתירה הנשמה, מעלת יוקר מצד פון הגוף ("איינער יקרים הכי דברים
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר כפי זאכן"), טייערסטע ידו,26די את לו שהראה אדנ"ע, כ"ק אביו אודות ַ

מען  האט אים ("צוליב הרבה כך כל "שפכו" שבשבילו יהודי, של גופו יקר כמה ראה ָבאמרו:
– ומצוות! תורה פיל") אזוי ַָאויסגעגאסן

ונה"ב  מהגוף ("ארויסקריגן") להוציא כדי אלא אינה המיתה" "יום אודות ההפחדה של עיקרה ַוכל
רצונה  אבל המצוות, וקיום התורה לימוד ע"י ביומו יום מידי להקב"ה לשלם שצריכים ה"תשלום" את
והגוף  נה"ב של והשימוש העבודה בהמשך אדרבה) אלא ח"ו, הגוף במיתת (לא הוא הנשמה של האמיתי
אך  המיתה יום את ללקוח שמזכיר ביטוחֿחיים חברת של הסוכן כמשל – טובות ושנים ימים לאורך
מעוניין  הוא גם אבל הביטוח, לתשלום המיועדות סענט") ּפאר ("די הפרוטות את ממנו להוציא כדי ָורק

טובות. ושנים ימים יאריך שהלקוח

רמ"ח  שהם ה"לקוחות", עבור טובות ושנים ימים אריכות לפעול כיצד עצה גם יש – להנמשל ובנוגע
חסידות  בדרושי כדאיתא – הגוף ממשיכהlehiadשפעולת27אברי mheytkבהגוף sebd iig כמ"ש "יראת 28,

לחיים". ה'

לזכור  שצריכים ונה"ב) (להגוף ולהכריז להלך חברתֿביטוח, של סוכן לשמש הוא יכול ובמילא,
אליו  השייכים כל שאצל כזה באופן עבודתו להיות צריכה שלאח"ז לדעת עליו אבל, המיתה, יום אודות
בגשמיות. טובות ושנים ימים אריכות גם ובמילא  ברוחניות, טובות ושנים ימים אריכות יתוסף (הלקוחות)

באופן  – העבודה לצורך למטה בירידתה הנשמה של והשליחות הכוונה את ומשלימים ממלאים ואז
הנשמה  בהיות בחייך", תראה ד"עולמך ובאופן הגוף, ומנוחת הנפש מנוחת הרחבה, מתוך הטוב,

טובות. ושנים ימים לאורך הגשמי, בעוה"ז עמו ופועלת גשמי, בגוף מלובשת

***

.Ë שלימה סוגיא ישנה דתורה נגלה שע"פ כיון – דפגרא יומא או הילולא טוב, יום לקביעת בנוגע
ר"ה  (במסכת טובים 29בגמרא ימים קביעת ושלילת תענית, במגילת שנזכרו טובים הימים ביטול אודות (

קודם  הרי, – (בתמי') מוסיפין" אחרנייתא בטול קמייתא תענית, מגילת "בטלה הגמרא כלשון נוספים,
הסכמה  לידי ולבוא להקדים לכאורה צריכים חדש, דפגרא יומא או הילולא טוב, יום וקובעים שמתקנים

הגמרא... סוגיית עם ("דורכקומען")

היא" תורה ישראל "מנהג – ישראל תפוצות בכל המנהג בפועל רואים כו"כ 30ולאידך, שניתוספו –
לצדיק. שנעשה נס על או מסויים, לאדם שנעשה נס על או לקהל, שנעשה נס על טוב ליום שנקבעו ימים
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כח.25) ע' ח"ז ב"התמים" נדפס – לבנו במכתב
וש"נ.26) .15 ס"ע ד) (יומן יד חוברת "רשימות" ראה
ע'27) תשי"א קיט. ע' תרפ"ז רסט. ע' עטר"ת סה"מ ראה

.188

כג.28) יט, משלי
ואילך.29) סע"ב יח,
סו"ס 30) או"ח אדה"ז שו"ע ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

סט"ז. סתצ"ד סי"א. סתל"ב קפ.
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סופר  החתם בשו"ת בזה האריך שם 31וכבר בגמרא השני התירוץ ע"פ – הדברים ומסקנת "בזמן 32,
להם, היא ששמחה מפני ותענית), בהספד תענית, במגילת הכתובים האלו (הימים אסורין קיים שביהמ"ק 
בגלל  טובים לימים שנקבעו ימים אותם [כלומר: להם" הוא שאבל מפני מותרין, קיים ביהמ"ק אין
בטול  ש"קמייתא שהכלל – החורבן] את יותר ומדגישים מזכירים ביהמ"ק, בנין עם הקשורים מאורעות
נס  על טובים ימים לקביעת שייך אינו (בתמי'), מוסיפין" אחרנייתא תענית") מגילת ש"בטלה (בגלל

ux`lשאירע uegae zelbd onfa ביהמ"ק עם קשור שאינו אלא) ישראל, בארץ שנעשה נס על אפילו (או
בבנינה  ירושלים עם .33או

חסידות  בדרושי המבואר עם מתאים זה בחוץ 34וענין להשיגם יכולים החורבן שלאחר ענינים שיש
משום  ישראל, בארץ יותר גדול החורבן שמצד וההסתר שההעלם כיון ישראל, בארץ משא"כ דוקא, לארץ

הרמב"ן  (כמ"ש ביותר חרב ביותר המקודש נסים 35שכל על שנקבעו טובים שימים – בנדו"ד ודוגמתו .(
ע  חדש יו"ט קובעים ואעפ"כ, החורבן, לאחר בטלו קיים, הי' שביהמ"ק בזמן ישראל בארץ ל שאירעו

שהולך  תמוז, די"ב היו"ט כמו – השמד גזירת של ובמצב הגלות, בזמן לארץ, בחוץ דוקא שאירע נס
צדקנו. משיח בביאת ישראל, לכלל שיתפשט הזמן שיבוא עד ויותר, יותר ישראל בקהילות ומתפשט

.È הענין :36וביאור

(בהמאמר  לעיל  הוא37נתבאר שבנסיון האלקי שהניצוץ הנסיונות, לענין בנוגע (lecb xzqde mlrda
xzeia האלקי הניצוץ את מגלים כאשר לאידך, אבל נבילה", נעשית עצמה ש"חתיכה כמו שהוא ועד ,

עצמי  הביטול את מעורר שיהודי עי"ז אלא שקו"ט, של בדרך עבודה ע"י לא – בנסיון ונעלם הנסתר
ה"ז – האלקי הניצוץ מתגלה ובמילא הקליפה, שבירת נעשית אזי  עצמי, xzeiaוהתוקף lecb xe`.

חשוך, מקום היותו למרות שכן, מכתש, בתוך אפילו ומאיר בוקע ביותר גדול שאור שרואים וכפי
גדול. הכי  חושך ולהאיר ("דורכשּפארן") לבקוע גדול אור של ביכלתו מ"מ, ביותר, מעופש שבו ַוהאויר

ביותר  קשות גזירות של ובמצב לארץ, בחוץ הגלות, בזמן החורבן, לאחרי שנעשה לנס בנוגע ועד"ז
במקום  גם ולהאיר לחדור שביכלתו החושך, מן האור כיתרון האור, מעלת גודל על מורה כזה שנס – כו'

יו"ט. עוד ניתוסף ומכופל, כפול בחושך הגלות, בזמן שדוקא פלא זה אין ובמילא, החושך,

שייך  לא – קיים שביהמ"ק בזמן שהאיר – השתלשלות שבסדר האור מצד החסידות: דתורת ובסגנון
מוסיפין" אחרנייתא בטול ("קמייתא שלפנ"ז טובים ימים שנתבטלו לאחרי חדשים טובים ימים להוסיף

האור מצד אבל zelylzyd(בתמי')), xcqn dlrnly שבחשכת וההסתר ההעלם ביטול ע"י שמתגלה –
הגלות. בחשכת יו"ט עוד שניתוסף פלא אין – דוקא הגלות

.‡È:תמוז די"בֿי"ג להיו"ט בנוגע – יותר ובפרטיות

עם קשור הי' הרבי של שהמאסר בכך גם כמודגש ביותר, גדול והסתר העלם הי' ההיא icediבעת
כידוע  – אלטע 38דוקא די ("אין החסידים זקני של בהתוועדויות עליו חוזרים (שהיו ַהפתגם

על והסתר העלם שהי' שכיון כסלו, לי"ט בנוגע dxezdפארבריינגענישן")) zeinipt יכול הי' לא לכן , ַ
להו" לית היחידה) (בחי' דבבואה ש"בבואה גוי, ע"י הדבר ע"י39להיות אלא ,icedi י"ל ועד"ז דוקא,

התורה. פנימיות על וההסתר ההעלם גודל מצד באמצע, יהודים של ידם היתה אז שגם תמוז, לי"ב בנוגע
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סרל"ג 31) יו"ד סר"ח. סקצ"א. (בסופו). סקס"ג חאו"ח
באג"ק  (הובא כט כלל הפ"א מע' כללים שד"ח גם וראה (בסופו).

קלג). ע' ח"ג
רע"ב.32) יט,
התלויים 33) נסים "תינח שם: (סקס"ג) חת"ס שו"ת ראה

גם  שאף שמחה, אדרבה, בחו"ל, שנעשו נסים אבל בביהמ"ק,
וגו'". מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם זאת

ואילך.34) סע"ב רטז, ויצא אוה"ת ראה

שעועל 35) (הוצאת רמב"ן" ב"כתבי נדפסה – לבנו באגרת
שסח. ע' א כרך תשכ"ד) ירושלים –

שצו):36) ע' ח"ד (אג"ק זו שנה תמוז כ"ו מכתב גם ראה
כו'". תמוז י"ב הגאולה דחג בהתוועדות שנדבר "וכמו

ואילך.37) 180 ע' לעיל
ואילך.38) 44 ס"ע שלום תורת סה"ש
ואילך.39) ג לו, תצא לקו"ת וראה וש"נ. א. קכב, יבמות
ובכ"מ.
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להתגבר  הדרך דוקא שזוהי (כאמור עצמי ותוקף עצמי ביטול הרבי, של העצם התגלות מצד אמנם,
שצריכים  הכרה לידי באו עצמם שהג.ּפ.אּו. כזה באופן שבהנסיון וההסתר ההעלם נתבטל – נסיון) על
בכך  הודו זמן משך שלאחרי אלא עוד ולא ס"א), (כנ"ל רמה ביד אלא) סתם, שחרור רק (ולא לשחררו

תמוז! י"ב – יו"ט עוד חסידים אצל ניתוסף ידם על שדוקא

משך  עמהם 40– וכשדיבר הרבנים, מחשובי א' הג.ּפ.אּו. ע"י נאסר תמוז, י"ב גאולת לאחרי זמן
כיון  אבל, ברוסית, אליו דיברו [הם לו ואמרו הג.ּפ.אּו. אנשי נענו בכפו, עול ללא שאסרוהו להם להוכיח
מפחדים  הנכם מדוע המדוברת]: בשפה דבריהם תוכן אספר רוסית, מבינים כאן הנמצאים כל שלא
את  הסבירו – הליובאוויטשער את כשאסרו חסידים! אצל יו"ט עוד יתוסף עי"ז אדרבה, מהמאסר,

יו"ט!... עוד יתוסף – ישחררו ואח"כ אתכם וכשיאסרו תמוז, י"ב של היו"ט ניתוסף – דבריהם

האלקים" מכל הוי' גדול כי ידעתי "עתה יתרו: הודאת ובדוגמת ע"ד עילוי 41שזהו ניתוסף שעי"ז ,
ביותר  .42גדול

.·È:גופא המאסר בעת גם מצינו זה  ענין

סיפר  אותו,43הרבי לצלם כדי השבת ביום מאסרו לחדר נכנסו בהמאסר שבשבתו

לא  סיבה שמאיזה וכיון אסיר. כל של תמונה ביתֿהסוהר של בהמשרד צ"ל המלוכה חוק ע"פ  –
השבת. ביום מאסרו בתא לצלמו באו "צעלע"), (הנקרא מאסרו לתא שהכניסוהו קודם הרבי את צילמו

כשטליתו  הרבי התפלל – חצות לאחרי הרביעית או השלישית השני' בשעה זה הי' – שעה באותה
– פניו את מכסה כשטליתו יושב וראוהו לתאו וכשנכנסו קאּפ"), איבערן טלית ("מיטן פניו את ָמכסה
אחז  הרבי עוה"פ. באו – זמן) כמה אמר לא (הרבי ומחצה שעה או שעה – זמן משך לאחרי להם. הלכו
הצילום  ציוד כל עם בהכנסם בהם וכשהבחין פניו, את מכסה היתה לא טליתו אבל התפלה, באמצע עדיין
בהראותו  האנט") מיטן געטאן מאך ("א בידו תנועה איזו עשה קלאּפערֿגעצייג"), גאנצן דעם ַַַַַָ("מיט
באו  – ומחצה שעה או שעה – זמן משך עוד לאחרי להם. והלכו ונבהלו עכשיו, להפסיק יכול שאינו
הלכו  דבריו, את וכששמעו להצטלם. לו אסור היום, ששבת שכיון הרבי להם אמר ואז שלישית, פעם

אחר. לזמן הצילום את ודחו להם,

לגמרי: מקום לו אין שכל וע"פ פלא, דבר הוא זה מאורע

את  אסרו הם ואדרבה: מ"טלית", מתפעלים ואינם מ"טלית", להתפעל צריכים אינם – אלה אנשים
רבי,llbaהרבי רב, zilhaהיותו dqkzny...!

באנשים  שורצת שכולה סביבה שלהם, אמות בד' אצלם, הי' הרבי שכאשר לכך הסיבה איפוא מהי
מזוזות  בו שאין מקום שלהם, הכתלים ד' ובין eldape–44שלהם, elrtzd יושב הרבי את בראותם

יש  היכן – כאן!... לעשות מה להם שאין בהבינם להם, שהסתלקו כך כדי עד פניו, את מכסה כשטליתו
בשכל?!... כזה לדבר מקום

כזו  במציאות גם נפעל עצמי) ובתוקף עצמי בביטול (שעמד הרבי של העצמיות מצד – מאי אלא
נשארה  שאעפ"כ (אלא נבילה נעשית שחתיכה לאופן עד לגמרי ונעלם נסתר שבה האלקי שהניצוץ

רואה  זו מציאות שכאשר הניצוץ), 45zedneמציאות zenvr46y`xd lrn zilha shern ayeiy itk אין אזי ...
לבלבל, לנסות לשכל) שייך שאינו ענין ה"ז גופא שאצלם כיון השכל, מצד (לא כלל מקום נתינת אצלם
מבלבלים, שאינם בלבד זו ולא מציאות"), אויס דא ווערט מציאות ("זייער מציאותם מתבטלת שכאן ָכיון
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(40.(308 ע' ח"ב (תו"מ סי"ג פורים שיחת גם ראה
יא.41) יח, יתרו
נח,42) ע' ח"ג מלוקט סה"מ א. סח, ב. סז, זח"ב ראה

.15 הע' שם ובהנסמן
(43.69 ע' תרפ"ט סה"ש .18 ע' קפא חוברת "רשימות" ראה

וש"נ.

(44126 ס"ע חי"ט בלקו"ש (נת' 82 ע' תש"ב סה"ש ראה
ואילך).
חנוק 45) בקול והמשיך לרגע, הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק
) ).l"endמבכי
(46.25 ע' ח"א תו"מ גם ראה
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וואס  ניט דא ("מ'האט כאן לעשות מה להם שאין בראותם מהמקום, שמסתלקים זאת, עוד ָָָאלא
ָצוטאן")!...

.‚È:מאתנו לכאו"א הרבי נותן זה וכח

הגאולה  לחג כל 47במכתבו את גם אם כי תמוז, בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי "לא הרבי: כותב
יכונה". ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי

כזה סוג – יכונה" ישראל בשם אשר . . כל את גם אם כי . . גאל בלבד אותי ש"לא lkdyוכיון
הרבי  אל השייכים אלה כל הרי, – אליו קליאמקע"48שייכים זיין אין זיך האלטן וואס "די צריכים 49, , ַַָ

מה  להם ואין ועיכובים, ממניעות להתפעל מה להם ואין והסתר, מהעלם להתפעל מה להם שאין לידע
דבבואה"! "בבואה גם להם שיש מאלה והסתר מהעלם אפילו להתפעל

היד  עם ביטול תנועת ויעשו והעיכובים, והמניעות וההסתרים לההעלמות לב ישימו לא רק אם
ההעלמות  כל במילא יתבטלו אזי – עצמי ותוקף עצמי ביטול מתוך האנט") מיטן טאן מאך א ַַַָ("מ'וועט

והעיכובים, והמניעות rahdוההסתרים jxcn dlrnl מדרך למעלה היתה הרבי של שהגאולה (כשם
בהמאמר  מסיים שהרבי כפי – מזה ויתירה נמשך50הטבע), מהטבע שהלמעלה –envr raha כשם)

בעוה"ז  עלינו שהוטלה השליחות את ולהשלים למלא יכולים ואז בטבע), הי' המאסר מן שהשחרור
טפחים. מעשרה למטה והחומרי הגשמי

(בהמאמר  לעיל הידיעה 51וכאמור מצד השתוות, של באופן עוה"ז עניני לכל הגישה להיות צריכה – (
עביד" לטב רחמנא דעביד מה ש"כל בתניא 52וההכרה כמבואר הענינים, בכל הטוב להתגלות זוכים ואז ,53

בגבורתו" השמש כצאת "ואוהביו –54בענין המכוסים חסדים של באופן תחילה שהיו הענינים שגם ,
והנגלה. הנראה בטוב ומתגלים באים

***

.„È,תמוז בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי "לא הגאולה: לחג במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק מ"ש ע"פ
שאצל  מובן – כולנו נכללים שביניהם במכתבו, שמפרט הסוגים כל – סי"ג) (כנ"ל כו'" כל את גם אם כי

הדברים. ברוחניות גאולה של ענין להיות צריך כאו"א

בזה: והענין

של  וגבולים מהמיצרים היציאה גם כולל וגבולים, ממיצרים יציאה מגלות, יציאה פירושה – גאולה
היא  העצה וגבולים"), מיצרים ("פרעמדע הימנו שמחוץ וגבולים ממיצרים לצאת כדי [ואדרבה: עצמו
שליטה  תהי' לא ממילא ובדרך וגבולים"), מיצרים אייגענע די ("פון עצמו של וגבולים מהמיצרים לצאת
(מעמד  למקום הקודם ומצבו) (מעמדו ממקומו ו"נסיעה" "יציאה" הימנו], שמחוץ וגבולים להמיצרים

חדש. ומצב)

באמת), הוא שכן אלא כן, לו שנדמה רק (ולא טוב (מקום) ומצב במעמד נמצא כאשר גם – זה וכל
ולילך  זה מ"מקום" לצאת צריך אלא מקום, באותו לעמוד ולהשאר בכך להסתפק לו אין אעפ"כ,

"מהלך" בשם יהודי כל נקרא ולכן חדש, הלאה 55ל"מקום" לילך צריך לשעה ומשעה ליום שמיום כיון ,
בקודש" "מעלין התורה כציווי יותר, נעלית לדרגא .13ולהתעלות
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וש"נ.47) פ. ע' ח"ב שלו אג"ק
נחנק 48) כשקולו שליט"א אדמו"ר כ"ק דיבר – לקמן הבא
) ).l"endמבכי
וש"נ.49) .58 ע' תרפ"ד סה"ש ראה
ע'50) תשי"א (סה"מ בסופו (ס"ה) הנ"ל ליראיך נתת ד"ה

.(293

(51.183 ע' לעיל
רל.52) סו"ס או"ח טושו"ע סע"ב. ס, ברכות
א).53) (לג, פכ"ו
לא.54) ה, שופטים ס'
ובכ"מ.55) ואילך). סע"א (ל, וישב ס"פ תו"א ראה
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.ÂË:יותר ובפרטיות

של באופן נעשית שעבודתו לכך גורמת אחד במקום טבע zelibxהעמידה נעשה והרגל ובמילא 56, ,
תענוג  אינו תמידי שתענוג כידוע התענוג, ענין בעבודתו .57חסר

ענין כללות אצלו חסר הרגילות שמצד מזה, בתניא dceardויתירה כמבואר "עובד 58– שבין החילוק
עבדו" לא ל"אשר היינו 59אלקים" עבדו ולא ואחד, פעמים מאה פרקו ששונה מי היינו אלקים ש"עובד ,

לבד" פעמים מאה פרקו ששונה היתה60מי שבימיהם "משום ,zelibxd,"פעמים מאה פרק כל לשנות
אזי  ויגיעה, עמל ללא אבל) ביותר, טובה היא הרגילות כאשר (גם הרגילות כפי הוא שהלימוד וכיון

" ecarנקרא `l עובד" נקרא אזי רגילותו, טבע לשנות – מלחמה של באופן – מתייגע כאשר ורק ,"
אלקים".

כו'" הרע עם המלחמה עבודת לגמרי וגמר עבד ש"כבר ה'" "עבד שהוא מי גם אלא עוד 61[ולא

אלקים" "עובד נקרא אינו והסתרים, העלמות וללא ויגיעה עמל ללא עבודתו נעשית ולהבא שמכאן ֿכיון
עבדו". לא "אשר אם, כי הוה, לשון

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר הסיפור תוכן גם זהו ליחידות 62– אברך אליו שנכנס הצמחֿצדק, אודות
הצמחֿצדק: לו והשיב ללמוד? חשק לי שאין אעשה מה באמרו, ללמוד, חשק לו שאין כך על והתאונן

עצמו) (הצ"צ אני אעשה מה פעטאח, להיות yiyפעטאח, צריך התורה שלימוד כיון ללמוד!... חשק לי ַַ
דוקא]. עול וקבלת יגיעה מלחמה, של בדרך ה') עבודת עניני (ככל

ועוד: זאת

בקודש, ומעלה ומוסיף הולך אינו אם הרי, בקודש, ולהעלות ולהוסיף לילך ציווי שישנו xaerכיון
d"awd ly epevx meiw lr `ed!התורה מן למצוה בנוגע הקב"ה של רצונו קיום על ח"ו שעובר מי כמו ,

איסור  הדברים: לחומר בנוגע דרגות חילוקי אמנם יש כשלעצמם, הענינים של תוכנם מצד –
אבל  הדין; משורת לפנים אלא שאינו לענין עד סופרים, דברי של קל דקדוק דרבנן, איסור דאורייתא,
אפילו  יסתפק לא שיהודי ית' ורצונו בשוה, הקב"ה של רצונו הוא הכל – המצוות מצוה הקב"ה, ַמצד

כאן" שנו חסידות "מדת הדין, משורת לפנים שהיא וגם 63בהנהגה ויותר, יותר תמיד ויוסיף ילך אלא ,
תוקף  מתוך  והבנתו, משכלו למעלה זאת יעשה דקדושה, בשכל אפילו  בשכלו, מוכרח הדבר אין כאשר

עצמי.

.ÊË אצל השוה צד הוא – הדברים ברוחניות למקום ממקום "הליכה" להיות שצריכה – לעיל האמור
גם  למקום ממקום ונסיעה הליכה לזמן מזמן להיות צריכה שאצלם כאלה ישנם לזה, ונוסף כולם;

בגשמיות.

ועוסק  סביבה באותה ממושך זמן נמצא אדם שכאשר מצינו הרפואה חכמת ע"פ שגם – ובהקדמה
מורה  יום, אחר יום הרגילות שבענין החסרון מצד הרי, טובים), וענינים טובה (סביבה ענינים באותם
שכן, הפחות, לכל קצר לזמן אחרים בענינים ולהתעסק אחרת לסביבה לעבור יש לזמן שמזמן הרופא

היוםֿיומיים. בענינים בההתעסקות והן הבריאות, בכללות הן תועלת מביא זה הפסק

לעניננו: ובנוגע

התפלה  ובעבודת התורה בלימוד ועוסקים הישיבה כתלי בין השנה כל במשך שנמצאים הישיבות בני
כפשוטה) (נסיעה מהישיבה יסעו שבהם אחדים שבועות "לנדב" אדמו"ר מו"ח כ"ק מהם תבע –

היהדות  והחזקת התורה בהרבצת שם ויתעסקו זו), בעיר אפילו (או השדה לערי אחרים, .64למקומות
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מפאנו 56) הרמ"ע שו"ת ב. שער ד נתיב אמונה שבילי ראה
ב). (סג, פמ"ד א). (כא, פט"ו ספי"ד. תניא סל"ו.

ועוד.57) ב. כז, או"ת סע"ג. כג, לקו"א סקכ"א. כש"ט ראה
שם.58) פט"ו
יח.)59 ג, מלאכי

ב.60) ט, חגיגה
ב).61) (כ, שם תניא
(62.91 ע' ח"ב תו"מ גם וראה א. תשעה, ח"ד לקו"ד
וש"נ.63) בתחלתו. חסיד ערך תלמודית אנציק' ראה
שם.64) 19 ובהערה ואילך 191 ס"ע תש"י סה"מ ראה
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שעתם  תהי' לא היהדות והחזקת התורה בהרבצת ויתעסקו שיסעו אלה שבועות שבמשך אמת הן
אדמו"ר  מו"ח כ"ק עליהם הטיל אעפ"כ, אבל בישיבה, שהורגלו כפי כ"כ בריבוי התורה ללימוד פנוי'
בכלל  יהודים בקירוב לעסוק השנה במשך אחדים שבועות שיקדישו – זכות ובתורת חובה בתורת –

המצוות. וקיום התורה ללימוד בפרט ובניֿנוער

רק  לא הדבר שייך שלכן – גופא הישיבות בני של התורה ללימוד בנוגע גם היא שבזה והתועלת
שלימוד  שכדי – בפרט הישיבות ובני בכלל תורה לבני גם אלא הרבי, של בישיבות הלומדים לתלמידים
יגיעה  (ע"י ה'" ל"עובד הראוי התורה לימוד אלא בלבד, וטבע הרגל מצד יהי' לא שלהם התורה

כמארז"ל  התורה, בלימוד ורק אך לעסוק להם אין אפילו 65ומלחמה), . . תורה אלא לו אין האומר "כל
חסדים  וגמילות תורה צ"ל אלא לו", אין שגם 66תורה ונמצא, ישראל, באהבת גם לעסוק שצריך היינו, ,

ely dxezd cenil zlrezl בגמילות לעסוק בשנה אחדים שבועות להקדיש הישיבות מבני כאו"א צריך
ללימוד  בפרט הנוער ובני בכלל יהודים לקרב שבשמים, לאביהם ישראל של לבם לקרב ברוחניות, חסדים

בהידור  המצוות וקיום שמים ביראת .67התורה

.ÊÈ אורה בקרן ממקומו, לצאת צריך לזמן שמזמן כפשוטה, לנסיעה בנוגע אמורים שהדברים וכשם
הוא  כן – התומ"צ באור שם ולהאיר גאס"), פינצטערע ("א חשוך מקום אחר, למקום ולנסוע תורה, ַַזו
("אינגאנצן  לגמרי מעצמו ולנסוע לצאת כאו"א צריך לזמן שמזמן ברוחניות, לנסיעה בנוגע ַגם

זיך"). פון ַָארויספארן

אלא) לעצמו, שיבחר כלֿשהיא בדרך (לא להיות צריכה שהנסיעה jlndאלא, jxca,עולם של מלכו ,
רבנן" מלכי ("מאן ע"י דברו שגילה הקב"ה, והוא 68זה הדור, מנהיג עתה עד שהי' הרבי, ע"י) ובפרט ,

הדור,גם מנהיג jxcdעכשיו z` d`xdy.יעשון אשר המעשה ואת בה ילכו אשר

הלאה, ולנסוע להמשיך יש אלא הדרך, באמצע לעמוד להשאר אין המלך, לדרך מגיעים כאשר וגם
המלך  ובבירת המלך, של הבירה לעיר סוכ"ס להגיע היא, המלך, דרך הדרך, של ומטרתה תכליתה שכן,
עם  יחד שם ולהיות המלך, של לחדרו לבוא – עצמו המלך ובהיכל המלך, היכל אל לבוא – עצמה
אורייתא  ש"ישראל באופן הקב"ה עם להתאחד יהודי, של השאיפה שזוהי לבדו, – הקב"ה – המלך

חד" כולא .69וקוב"ה

געשמאקער") סאך ("א יותר נעים בשדה, הוא למקומו עולם, של מלכו המלך, את "לסחוב" במקום –ַַַ
המלך! ולחדר המלך להיכל המלך, לבירת הוא שילך

מהמיצרים  אמותיו, מד' ("ארויסקריכן") ולצאת להחלץ – הכחות וניתנו – צורך יש זה שבשביל ַאלא,
מצרים  דקדושה, וגבולים מהמיצרים גם אלא דלעו"ז, וגבולים מהמיצרים רק ולא שלו, וגבולים

מעשרה 70דקדושה  למטה גשמית, לגאולה וכלי והקדמה הכנה שתהי' רוחנית, גאולה – הגאולה שזהו"ע ,
דידן. ובעגלא טפחים,

.ÁÈ לצאת "הזזה", בעצמו לפעול יחליט ושכאו"א ולנגן, לחיים לומר הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אמר]: ואח"כ שלו. מהרגילות

הזקן  רבינו של מזמנו סיפור נרשם שבה ישנה רשימה לפרסם 71ראיתי התחיל הזקן רבינו כאשר : ָ
פנים  מעמידים שהם טענתם, ותוכן החסידים, על להתאונן לפניו באו וליטא, ברייסין החסידות תורת
ועבודת  החסידות תורת ללימוד ה', וליראת ה' לאהבת להתבוננות, הם שייכים כאילו עצמם ועושים
דברי  את שמע הזקן רבינו דערביי"). גארניט האלטן ("זיי לכך שייכים שאינם בשעה בה ַָהחסידות,
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ב.65) קט, יבמות
וש"נ.66) ז. הערה 266 ע' תש"ח סה"מ ראה
סכ"א.67) לקמן גם ראה
(ברע"מ).68) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
א.69) עג, זח"ג ראה

האמונה 70) שער ואילך. ב נז, וארא תו"א פמ"ז. תניא ראה
ועוד. ואילך). א (לט, פכ"א לאדהאמ"צ

אוזן 71) לשמע קפג. ע' תש"מ) (כפ"ח, עוז מגדל ראה
לב. ע' תש"נ) (ברוקלין,
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לא  שאינו מי "כל המשנה... פסק בהם יקויים כן, אם – אזוי")?! ("אזוי, ככה ככה, והשיב: ַַה"מסירה",
מהם" כאחד שיהי' עד הזקנה מן מת אינו מהם, כאחד עצמו ועושה פיסח ולא סומא ולא –72חיגר .

mnvrכיון z` miyery,חסידיםmnvr z` miyere,התפלה ואריכות התבוננות ה', ויראת ה' אהבת להם שיש
עד הזקנה מן ימותו שלא להם מובטח החסידות, תורת שדורשת הענינים פרטי okוכל eidiy...!

גם  אופן, ובכל חסידים, של בהביכלאך נרשם כך אבל אדמו"ר, מו"ח מכ"ק שמעתי לא זה סיפור –ַ
מוסרֿהשכל". געשמאקער "א בזה יש אירע, לא המעשה ַַאם

לעניננו: ובנוגע

המשנה  פס"ד ישנו – לכך שייך שאינו אף – הזזה איזו בעצמו פעל שמישהו נדמה יהי' אם גם
יצא  סוכ"ס אזי ממקומו וכשיזוז ממקומו... ניזוז שיהא עד הזקנה" מן מת ש"אינו לכל) (ששייך

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שאמר וכפי כו', וגבולים האט 73מהמיצרים אייז ("די להפשיר התחיל שהקרח ַָשכיון
חיים! למים ועד חמים, למים ואח"כ למים, יהפך סוכ"ס אזי גערירט"), שוין זיך

שתהי' לפעול דרך למצוא אופן, ובכל ניגון, ע"י משקה, ע"י – הזזה איזו שתהי' איפוא להשתדל יש
דמיון, בדרך הזזה לכלֿהפחות

פעם  אמר הרבי שוא"74– "דמיונות הלשון שמצינו שכיון לילה) חזיון של לענין משמע,75(בנוגע ,
שוא  שאינו דמיון להיות –76שיכול חיובי דבר הוא "דמיון" שגם היינו, ,

בלבד) דמיון בדרך רק (לא אמיתית הזזה שתהי' בפועל) כן שיהי' לחשוב (ומוטב שיתכן גם ומה
הזקנה  מן מת ש"אינו – כאמור – לו מובטח אופן ובכל זמן, משך לאחרי – אתר על לא ואם אתר, על

מהם". כאחד שיעשה עד

***

.ËÈ:הפעם עוד ולכפול לחזור יש – הישיבות תלמידי אודות לעיל להמדובר בהמשך

לעכב" עליו הכתוב "שנה כלל ישנו לקדשים שבנוגע – תלמידי 77ובהקדמה אודות שמדובר וכיון ,
קדשים", "קדשי או קלים" "קדשים ל"קדשים", עצמו את מחשיב מהם אחד שכל תורה, בני הישיבות,

הדברים. את ולכפול זה לכלל בהתאם להתנהג יש שבדבר... העילויים כל עם

הישיבות  תלמידי יסעו שבועות כמה שלמשך אדמו"ר מו"ח כ"ק של ודרישתו שרצונו לעיל האמור
דהרבצת  בעבודה להתעסק כדי הישיבה) של אמות מד' שיצאו אלא עיר באותה שישארו (או אחרת לעיר
וזכות  קדוש חוב אלא שלו, בישיבות הלומדים לתלמידים רק לא שייך ה"ז – היהדות והחזקת התורה

בכלל. תורה ובני הישיבות, כל של התלמידים כל על הוא קדוש

אליהם, השייך ענין [זהו הישיבה מהנהלת כך על רשות לבקש  צריכים הישיבות שתלמידי אלא
לנסוע  לתלמידים רשות ניתנת אם וק"ו: במכ"ש – כך על רשות להם תנתן ומסתמא כן], יעשו ומסתמא

כדי שבועות שמונה או ששה למשך aמהישיבה ytpdl"uiw dpgn רשות להם להנתן יכולה בודאי – "
כדי שבועות שלש או שבועיים למשך מהישיבה zecdidלנסוע zwfgde dxezd zvaxda weqrl להשתדל ,

בגשמיות! גם בריא יהי' ובמילא ברוחניות, "בריא" יהי' שיהודי

.Î,מהכלל בעליֿעסק להוציא הכוונה אין תורה ובני הישיבות תלמידי אודות שבהמדובר ולהעיר,
בכך, חייבים הם שגם ובודאי

הוא  שעסקם מאחר שכן, זה, מחיוב אותם לפטור סברא שום אין – לבעליֿעסק בנוגע ואדרבה:
היהדות; והחזקת התורה הרבצת רוחנית, פרנסה אודות גם לחשוב צריכים בודאי גשמית, בפרנסה
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בסופה.72) פאה
ואילך.73) 190 ס"ע תש"י סה"מ ראה
(74.15 ע' קפו חוברת "רשימות" ראה

ספ"ג.75) תניא – לדוגמא ראה
רפ"ז.76) החיים עץ קונטרס גם ראה
וש"נ.77) ע"ב. ריש נא, יומא
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הם  פטורים התורה, בלימוד עסקם שכל דכיון – בדבר לטעות מקום יש תורה לבני בנוגע אבל
אחרים  ע"י לעשותה שאפשר מצוה שזוהי משום להזולת, בנוגע להדגיש 78מהשתדלות צריכים ולכן ,

היהדות. והחזקת התורה בהרבצת לעסוק זמן משך להקדיש חייבים תורה בני שגם

.‡Î"'עלי תהא מה "תורה היא השאלה מאי, וכו',79אלא והרמב"ם והפוסקים הגמרא עם יהי' מה –
מהישיבות? יסעו שהתלמידים אחדים שבועות אותם במשך

תלמידים, כמה יסעו בתחילה אלא אחת, בבת כולם התלמידים כל יסעו שלא כיון – לראש לכל הנה:
מעמד" "אנשי בתור תלמידים, כמה בישיבה תמיד ישארו תלמידים, כמה עוד יהי'80ואח"כ שלימודם ,

התלמידים. כל עבור עולה

הישיבה, כתלי בין הלימוד כמו זה שאין אלא, תורה, לומדים מהישיבה נוסעים כאשר גם – לזה ונוסף
שאין  הלימוד, לאיכות בנוגע והן בישיבה, כמו כך כל בריבוי לומדים שלא הלימוד, לכמות בנוגע הן
ופרק  שחרית אחד "פרק "למיגרס", אבל בישיבה; כמו חידושים ולחדש כ"כ בעיון ללמוד צלולה הדעת

ערבית" החסידות 81אחד כפירוש גם אים 82[כולל זאל "עס פירוק, מלשון גם הוא ָש"פרק"
של  ענין נעשה מהחושך שגם "ערבית", וגם האור, ענין "שחרית", נעשה ועי"ז ַַפאנאנדערֿנעמען",

כמש"נ  מהישיבה, נוסעים כאשר גם לומדים ובודאי ללמוד יכולים – ומתיקות] "ובלכתך 83עריבות
בדרך".

חושב  – בביתך" בשבתך בם ש"ודברת וכיון בביתך", ל"בשבתך בסמיכות נאמר בדרך" "ובלכתך –
בודאי נאמר – הישיבה –`eizeceתלמיד תורה שבמשנה [ובפרט "סמוכים" או "היקש" ע"פ לשער יש ,

הכל  לדברי סמוכים דרשינן – זה פסוק נאמר נאמר84ששם בדרך" "ובלכתך שגם [eizece` בהיותו שגם ,
התורה; בלימוד לעסוק צריך קאנטרי"), ("אין לעיר מחוץ ָבדרך,

תורה  אלא לו אין האומר "כל כאמור, בלבד, התורה בלימוד ורק אך לעסוק הדרך זו שאין אלא,
בגופו  גם – חסדים בגמילות גם לעסוק צריך לו) יש (תורה תורה לו שתהי' וכדי לו", אין תורה אפילו

בשביל בשנה אחדים שבועות מזמנו להקדיש – בנשמתו ואפילו בממונו), רק ישראל (לא של לבם לקרב
שבשמים. לאביהם

ועוד: זאת

הפסוק  בתחלתו 85על בתו"א הזקן רבינו מבאר גוי", תרומם גשמית 86"וצדקה צדקה – הצדקה שע"י ,
וצמאים  הרעבים נפש להחיות רוחנית, צדקה ועד"ז למים, וצמאים ללחם הרעבים נפש להחיות כפשוטה,

dxezl ולמים ללחם שנמשלה ,87,zeevnle'ושתי אכילה של הלשון מצינו בהם שגם מוחו 88, "נעשה –
זכים dkkולבו minrt sl`."

(בהגהה  מהר"ש אדמו"ר מארז"ל 89ומוסיף ע"פ – הדברים פירוש (90"sl` למקרא נכנסין אדם בני
אחד מהם יוצא . .d`xedl.להוראה ראוי שנעשה הוא ככה" פעמים ד"אלף שהעילוי – "

בקרן  יהודים להעמיד רוחנית, בצדקה לעסוק מזמנם יקדישו הישיבה תלמידי שכאשר מובן, ומזה
להם תהי' – אדרבה אלא התורה, מלימוד זמן איבוד זה שאין בלבד זו לא – ומצוות תורה dglvdאורה,

xzeia dblten,לישיבה כשיחזרו התורה, dkkבלימוד minrt sl` לאיכות בנוגע והן הזמן, לכמות בנוגע הן ,
דהלכתא" אליבא שמעתא "לאסוקי תורה, של לאמיתתה לכוין שיצליחו .91הלימוד,
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רפ"ד.80) תענית ראה
ב.81) צט, מנחות
אדמו"ר 82) אג"ק ואילך. 196 ס"ע תרצ"ז סה"ש ראה

אלול). יא יום" ב"היום (נעתק תז ע' ח"ג מוהריי"צ
ז.83) ו, ואתחנן

וש"נ.84) ב. כא, ברכות
לד.85) יד, משלי
ב.86) א, בראשית
וש"נ.87) א. יז, ב"ק א. ז, תענית סע"א. נז, ברכות ראה
טו.88) פ"ח, קה"ר ראה
ב.89) תתרכו, ו) (כרך בראשית אוה"ת
כח.90) פ"ז, קה"ר
א.91) כו, יומא



iyz'd"`מד ,fenz b"i zgiy

.·Î כל שלא מובן – נסיעתם במקומות שיפגשו היהודים עם לדבר שצריכים הדברים לתוכן בנוגע
שוים; האנשים כל ולא שוות, המדינות

התומ"צ, דקיום התכלית שזוהי שמים, ליראת אותם ולהביא לעורר הוא שהעיקר לידע צריכים
–92כמ"ש  מה בשביל – האלה החוקים כל את לעשות ה' `epiwl"ויצוונו 'd z` d`xil תכלית וזוהי ,"

קוני" את לשמש אלא נבראתי לא "אני כמארז"ל האדם, שלא 93בריאת הרב את המשמשים "כעבדים ,
פרס" לקבל מנת יותר],94על נעלים בענינים או הבא, בעולם או הזה בעולם – שיהי' איזה הפרס [יהי'

בלבד. קוני" את "לשמש אם כי

– הקב"ה של רצונו את ולהשלים למלא שצריכים והכרה ידיעה מתוך זו לעבודה וילכו יצאו וכאשר
ולא  בעבודתם, הצלחה להם ויתן לעשות, וכיצד לעשות מה הפעולה, דרכי את הקב"ה להם יראה ַכבר

בהמאמר  אדמו"ר מו"ח כ"ק שכותב כפי – כזה באופן תהי' שההצלחה אלא יראו 95עוד גופא שבטבע –
הטבע. מדרך למעלה הצלחה

***

.‚Î בניהול – השדה בערי או זו בעיר – הכלל בעניני שעוסקים לאלה הוראה גם יש לעיל בהאמור
קדושה: עניני בשאר או חינוך, מוסדות

להקטין  כיצד דרכים לחפש מתחילים – בהכנסה איינג") ווערט ("עס צמצום נעשה שכאשר הוא הסדר
מההכנסה. גדולה תהי' לא שההוצאה כדי בהוצאה, ולמעט

ש" באופן היא הקב"ה של דרכו – הקב"ה. של דרכו זו שאין איפוא, לידע, ycewaצריכים oilrn!"

מספיקה  אינה שההכנסה והסתר העלם שיש לו שנדמה בנסיון, אותו מעמידים לזמן מזמן מאי, אלא
נסיון  כבכל לזה, העצה הרי – יותר להגדילה לא ובודאי עתה, שהיא כמו אפילו ההוצאה את ,96לכסות

לההעלמו  לב לשים שמוסתר לא האלקי הניצוץ את מגלים שעי"ז התוקף, בכל לעמוד אלא וההסתרים, ת
הוא  שבנסיון האלקי שהניצוץ שכיון אלא עוד ולא הי', כלא והי' ממש, בו אין שהנסיון ורואים בהנסיון,
יותר  עוד יתוסף לאח"ז הרי ביותר), גבוה גבוה להיותו ביותר, מטה למטה ירד (שלכן ביותר נעלה

הטבע! מדרך שלמעלה מופלגה בהצלחה בההכנסה

נס  לו שייעשה מנת על בנסיון שיעמוד תנאי להתנות אין בנסיון, כמו כמפורש 97אבל, – אלא ,
הנסיון)17בכתוב  ענין על (דקאי להתנוסס נס ליראיך "נתת –hyew iptnמפני כן,zn`dyסלה", הוא

בדרך  מתקיימת ואז המציאות, העדר הוא הבורא רצון נגד שנסיון שיודע מפני מהנסיון מתפעל שאינו
ממש, בו שאין ורואה מהנסיון שנחלץ ידידך", יחלצון "למען – שלאח"ז שבפסוק – ההבטחה ממילא

מופלגה. הצלחה שנעשית ואדרבה,

.„Î בגלל ולמעט להקטין אין מסויים באופן ההוצאה שנקבעה שלאחר בלבד זו לא מזה: ויתירה
זאת, עוד אלא ההכנסה, צמצום ההכנסה.dligzklnyשנעשה לפי ההוצאה את להגביל אין

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר כפי – מהר"ש אדמו"ר של הפתגם –98ובהקדם זקנו בשם מאביו ששמע
לכתחילה  מ'דארף אז זאג איך און אריבער, מען דארף ארונטער ניט מ'קען ווען אז זאגט וועלט ַַַַַַָָ"די
לכתחילה  שצריכים סבור ואני מלמעלה, לדלג יש מלמטה לילך אפשר אי שכאשר סבור (העולם ַאריבער"

מלמעלה). לדלג
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כד.92) ו, ואתחנן
כת"י 93) בש"ס הגירסא (ע"פ בסופה קידושין וברייתא משנה

וכ"ה  תשכ"ד). ירושלים – הבבלי תלמוד של היד כתבי (אוסף
ועוד). שם. קידושין למשניות שלמה במלאכת

מ"ג.94) פ"א אבות
95(289 ע' תשי"א סה"מ – (ס"ה) הנ"ל ליראיך נתת ד"ה

ואילך.
(96.(182 ע' (לעיל ספ"ג בהמאמר בארוכה ראה
ע'97) חכ"ז בלקו"ש (נת' לב כב, אמור ופרש"י תו"כ ראה

ואילך). 167
תריז.98) ע' ח"א שלו אג"ק
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לעניננו: ובנוגע

ובהתאם  ההכנסה, כמות את מחשבים שתחילה – ובעלֿחשבון בעלֿשכל כל אצל – בעולם הסדר
ההוצאה, את לארגן כיצד ּפאּפירל"), א מיט אוועק זיך ("מ'זעצט הנייר ע"ג מדוייקת, תכנית עורכים ַַַלכך

ההכנסה. על יתר בהוצאה להרבות שלא

למילוי הקשורים לענינים בנוגע d"awdאמנם, ly ezegily התנחומא כלשון התומ"צ, עניני "היו 99–
בבחינת  הוא ההכנסה) לכמות בהתאם ההוצאה (חישוב האמור הסדר – שלוחי" שהן המצוות את מכבדין

"עולםjetd"עולם להיות וצריך למעלה", ותחתונים למטה עליונים למעלה xexaראיתי, "עליונים ,"
למטה" :100ותחתונים

בענין להתחיל יש – לראש באופן ixwirdלכל וכיו"ב המוסד את לנהל צריך כיצד ולהעריך לחשב ,
חשבון להיות צריך ובמילא, למיעבד, כדבעי הקב"ה של והשליחות הכוונה כך d`veddשתתמלא בסכום

אתk"g`eוכך, להשיג כיצד דרכים ההוצאה.dqpkddמחפשים לכיסוי הדרושה

בגמרא  מפורש הרי – מעט יחסר אם בשו"ע 101וגם גם בני,102(והובא לישראל, הקב"ה להם "אמר (
. . עלי rxetלוו ip`e והוצאותיו) מזונותיו "כל שכן, יום 103", ועד השנה מראש לו קצובים אדם של (

מרובה  יציאה מלעשות ליזהר לו (ויש והוצאת ueg)104הכיפורים ימיםֿטובים והוצאת שבתות מהוצאת
חינוך  (מוסדות תורה לתלמוד הוסיף105בניו . . שאם ,(el oitiqen" בהקצבה אפילו להתחשב שאין כלומר, ,

אלאdlrnlnשנקבעה ,a"dra `ed והקב"ה תורה), ותלמוד ויו"ט (דשבת ההוצאה ולהרבות להוסיף
פורע"! "אני מבטיח:

.‰Î:הכלל בעניני בעבודתו אדמו"ר מו"ח כ"ק של דרכו היתה כך

את  ולהרבות להגדיל תמיד שהשתדל כיון בעלֿחוב, תמיד שהי' עצמו על העיד אדמו"ר מו"ח כ"ק
מו"ח  כ"ק שסיים הדברים המשך התקיים זה ובגלל לרשותו. העומד בסכום להתחשב מבלי ההוצאה,

יותר  עוד ההכנסה גדלה שלאח"ז כיון ח"ו, הרגל את פשט לא פעם שאף – .106אדמו"ר

– אצלם גם כן יהי' בדרכו, ילכו שכאשר בשליחותו, הכלל בעניני העוסקים לכל הרבי הבטיח וכך
הרגל, את יפשטו לא זה, עם וביחד מההכנסה, יותר ההוצאה את שיגדילו כיון בעליֿחובות, תמיד שיהיו

הלאה. וכן ההוצאה, את יותר עוד יגדילו ואז יותר, עוד תגדל שההכנסה כיון

וימסרו  שיחזירו הזמן שיגיע ועד היום, אור עד ואור, ומוסיף הלוך בעבודתם ימשיכו כזה ובאופן
החובות כל iaxdאת ly ecil אזוי ווי איינקערן שוין זיך וועט ("ער החובות כל עם כבר יסתדר והוא ,ַ

זיי")!... ערליידיקן צו

לו להגיש כדי ההוצאות את ולהקטין הרבי... על "לרחם" צריכים ohwולא oeayg לו שיגישו מוטב ;
lecb oeayg.מאתנו מכאו"א ודרש רצה שהרבי הענינים כל ויושלמו שיתמלאו העיקר, ,

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

רק הדברים כוונת mixg`lאין xnel לדבר צריכים הזולת על לפעול כדי כי, כן, יעשו שהם ולראות
הלב  מן היוצאים תחילה107דברים זאת ולפעול ,envra מיני" ואז, הזולת, על גם לפעול יכולים ועי"ז ,

עילאה" יתקלס .108ומיני'
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א.99) ב, ויקרא לקו"ת וראה ו. ויגש
וש"נ.100) א. נ, פסחים – חז"ל לשון
ואילך.101) סע"ב טו, ביצה
סה"ז.102) פ"א ת"ת הל' ס"ג. סרמ"ב או"ח אדה"ז
שם.103) או"ח אדה"ז בשו"ע כ"ה
שם.104) ת"ת בהל' הובא שם. ביצה פרש"י

(105.(87 ע' (לעיל סכ"א בעומר ל"ג שיחת גם ראה
(106.(184 ע' ח"ב (תו"מ ס"ט וארא ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ.
א.107) סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
א.108) מ, סוטה – חז"ל לשון



iyz'd"`מו ,fenz b"i zgiy

.ÂÎ תרפ"ז 109בנוגע בשנת תמוז) די"ב והגאולה בהחופש (שנסתיים מיוחד:110להמאסר ענין מצינו –

שיטת  – והוא להמאמר, לכאורה שייך הי' שלא ענין המאמר בתוך נזכר ההיא, דשנה ר"ה במאמרי
המתגלגל 111הבעש"ט  עלה שאפילו ועד ופרט, פרט כל ועל דצ"ח, על גם שהיא פרטית, השגחה אודות

פרטית. בהשגחה גם ה"ז אחר, באופן או רוח ע"י יתגלגל אם זה, לצד זה מצד

דאס  ער "האט דר"ה המאמרים אמירת שבעת זמן, לאחרי אדמו"ר מו"ח כ"ק התבטא לכך ָָבהקשר
מעשה  ("בשעת הענין את סיים לא מעשה בשעת הנה, – זה? ענין אמר למה מאמר"; אין ַָאריינגעזאגט
ההיא  בשנה המיוחד המאורע כשאירע לאח"ז, אבל ווארט"), דעם געווען מסיים ניט עּפעס ער ָָהאט
יכול  הייתי אם – הרבי אמר – יודע אינני בהמאמר, זה ענין נדבר הי' אילולא – והגאולה) (המאסר

המאסר  מן) ולצאת יסוריו (לסבול .112דורכטראגן ָ

.ÊÎ:להבין וצריך

אודות  כשמדובר בנדו"ד (ועאכו"כ תומ"צ שומר ובפרט הישראלי, איש ובפרט המדבר, למין בנוגע
הבעש"ט  של בחידושו צורך אין – קץ) אין עד מעלה למעלה מעלתו שגדלה ישראל ונשיא מנהיג הרבי,

הדעות  לכל גם הוא שכן כיון פרטית, השגחה השגחה 111בענין שישנה הבעש"ט של חידושו שע"פ אלא, ;
ניתוסף דצ"ח, על גם jxraפרטית `ly ielir הדברים שהרי המדבר, מין על פרטית להשגחה בנוגע גם

איש  המדבר, למין בנוגע – פרטית השגחה ישנה נדף עלה כמו קטן לדבר בנוגע ומה וחומר: קל
וכ  כמה אחת על תומ"צ, שומר מה!הישראלי,

בענין  מיוחדת בהבנה (לכאורה) צורך שאין בלבד זו לא – הרבי של (והחופש) להמאסר בנוגע אמנם,
דהשגחה  הענין והבנת לימוד לולי שגם זאת, עוד אלא הבעש"ט, שיטת ע"י שנתחדשה פרטית השגחה

כי: תורה, ע"פ המאסר את לסבול הרבי הי' וצריך יכול בכלל, פרטית

למלא  כדי לעשותה מוכרח שהי' עבודה – וכו' התורה בהרבצת עבודתו בגלל הי' הרבי של מאסרו
ובמילא, הזולת, לטובת אלא עצמו, לטובת אינה זו שעבודה גם ומה דין. בעלמא הקב"ה של שליחותו

כו'. נוסף ענין איזה בזה מעורב שמא לחשוש מקום אין

ש"שלוחי  משום – דרכו לבטח לילך וצריך יכול פרטית דהשגחה הענין הבנת לולי גם שכן, וכיון
oiwefipמצוה opi`"בחזירתן ולא בהליכתן בשלום.113לא שיצא ובטוח סמוך להיות וצריך יכול ובמילא, ,

סכנה  מקום של בגדר הוא זה מצב מאי, להמשיך 114אלא צריך שהי' פשיטא כזה במצב גם הרי –
תרדיון  בן חנינא רבי אצל שמצינו כפי המלכות, מגזירת להתפעל מבלי בעבודתו ש"אמרו 115ולעסוק ,

כך  על גזרו (והן ברבים קהלות ומקהיל בתורה ועוסק יושב ואתה כו' זו שאומה יודע אתה אי . . ),116לו
ירחמו". השמים מן לו, אמר

את  לסבול לו הי' – ח"ו מההיפך חשש אם ובין שלם, שיצא סבור הי' הרבי אם בין אופן, ובכל
בהענין  הבעש"ט של חידושו אודות דר"ה בהמאמר נדבר הי' שאילולא בדבריו הביאור ומהו המאסר;
דהשגחה  הענין בהבנת שניתוסף החידוש דוקא אלא סתם, פרטית השגחה רק לא – פרטית דהשגחה

המאסר?! את סובל הי' לא – הבעש"ט שיטת ע"פ פרטית
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(בשנת 109) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה דלקמן השיחה
ולשלימות  עיי"ש. ואילך, 157 ע' חכ"ג בלקו"ש ונדפסה תשמ"ב),
נוספים  ענינים ובו ההקלטה סרט לאחרונה שנתגלה כיון – הענין
רשימת  הכלל) מן יוצא (באופן כאן באה – בלקו"ש נכללו שלא
כמובן, שהיא, אלא ההקלטה, סרט ע"פ שנערכה כפי השיחה

) מוגה בלתי ).l"endהנחה
(ראה 110) פעמים כמה במאסר אדמו"ר מו"ח כ"ק הי' בכלל

אודות  הוא כאן והמדובר וש"נ), ואילך. עט ס"ע ח"ג שלו אג"ק
תרפ"ז. בשנת שהי' תמוז, די"ב והחופש המאסר

ע'111) ח"א (אג"ק פרטית השגחה קונטרס בארוכה ראה
וש"נ. ואילך). קסח

גם 112) וראה ואילך. 7 ע' קעא חוברת "רשימות" ראה
ח"א  תו"מ וש"נ). .194 ע' תרפ"ז (סה"ש בהערה המאסר ברשימת

.120 ע'
וש"נ.113) ב. ח, פסחים
שאני".114) היזיקא דשכיח "היכא שם: פסחים ראה
וש"נ.115) א. יח, ע"ז
שם.116) פרש"י
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.ÂÎ תרפ"ז 109בנוגע בשנת תמוז) די"ב והגאולה בהחופש (שנסתיים מיוחד:110להמאסר ענין מצינו –

שיטת  – והוא להמאמר, לכאורה שייך הי' שלא ענין המאמר בתוך נזכר ההיא, דשנה ר"ה במאמרי
המתגלגל 111הבעש"ט  עלה שאפילו ועד ופרט, פרט כל ועל דצ"ח, על גם שהיא פרטית, השגחה אודות

פרטית. בהשגחה גם ה"ז אחר, באופן או רוח ע"י יתגלגל אם זה, לצד זה מצד

דאס  ער "האט דר"ה המאמרים אמירת שבעת זמן, לאחרי אדמו"ר מו"ח כ"ק התבטא לכך ָָבהקשר
מעשה  ("בשעת הענין את סיים לא מעשה בשעת הנה, – זה? ענין אמר למה מאמר"; אין ַָאריינגעזאגט
ההיא  בשנה המיוחד המאורע כשאירע לאח"ז, אבל ווארט"), דעם געווען מסיים ניט עּפעס ער ָָהאט
יכול  הייתי אם – הרבי אמר – יודע אינני בהמאמר, זה ענין נדבר הי' אילולא – והגאולה) (המאסר

המאסר  מן) ולצאת יסוריו (לסבול .112דורכטראגן ָ

.ÊÎ:להבין וצריך

אודות  כשמדובר בנדו"ד (ועאכו"כ תומ"צ שומר ובפרט הישראלי, איש ובפרט המדבר, למין בנוגע
הבעש"ט  של בחידושו צורך אין – קץ) אין עד מעלה למעלה מעלתו שגדלה ישראל ונשיא מנהיג הרבי,

הדעות  לכל גם הוא שכן כיון פרטית, השגחה השגחה 111בענין שישנה הבעש"ט של חידושו שע"פ אלא, ;
ניתוסף דצ"ח, על גם jxraפרטית `ly ielir הדברים שהרי המדבר, מין על פרטית להשגחה בנוגע גם

איש  המדבר, למין בנוגע – פרטית השגחה ישנה נדף עלה כמו קטן לדבר בנוגע ומה וחומר: קל
וכ  כמה אחת על תומ"צ, שומר מה!הישראלי,

בענין  מיוחדת בהבנה (לכאורה) צורך שאין בלבד זו לא – הרבי של (והחופש) להמאסר בנוגע אמנם,
דהשגחה  הענין והבנת לימוד לולי שגם זאת, עוד אלא הבעש"ט, שיטת ע"י שנתחדשה פרטית השגחה

כי: תורה, ע"פ המאסר את לסבול הרבי הי' וצריך יכול בכלל, פרטית

למלא  כדי לעשותה מוכרח שהי' עבודה – וכו' התורה בהרבצת עבודתו בגלל הי' הרבי של מאסרו
ובמילא, הזולת, לטובת אלא עצמו, לטובת אינה זו שעבודה גם ומה דין. בעלמא הקב"ה של שליחותו

כו'. נוסף ענין איזה בזה מעורב שמא לחשוש מקום אין

ש"שלוחי  משום – דרכו לבטח לילך וצריך יכול פרטית דהשגחה הענין הבנת לולי גם שכן, וכיון
oiwefipמצוה opi`"בחזירתן ולא בהליכתן בשלום.113לא שיצא ובטוח סמוך להיות וצריך יכול ובמילא, ,

סכנה  מקום של בגדר הוא זה מצב מאי, להמשיך 114אלא צריך שהי' פשיטא כזה במצב גם הרי –
תרדיון  בן חנינא רבי אצל שמצינו כפי המלכות, מגזירת להתפעל מבלי בעבודתו ש"אמרו 115ולעסוק ,

כך  על גזרו (והן ברבים קהלות ומקהיל בתורה ועוסק יושב ואתה כו' זו שאומה יודע אתה אי . . ),116לו
ירחמו". השמים מן לו, אמר

את  לסבול לו הי' – ח"ו מההיפך חשש אם ובין שלם, שיצא סבור הי' הרבי אם בין אופן, ובכל
בהענין  הבעש"ט של חידושו אודות דר"ה בהמאמר נדבר הי' שאילולא בדבריו הביאור ומהו המאסר;
דהשגחה  הענין בהבנת שניתוסף החידוש דוקא אלא סתם, פרטית השגחה רק לא – פרטית דהשגחה

המאסר?! את סובל הי' לא – הבעש"ט שיטת ע"פ פרטית
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(בשנת 109) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה דלקמן השיחה
ולשלימות  עיי"ש. ואילך, 157 ע' חכ"ג בלקו"ש ונדפסה תשמ"ב),
נוספים  ענינים ובו ההקלטה סרט לאחרונה שנתגלה כיון – הענין
רשימת  הכלל) מן יוצא (באופן כאן באה – בלקו"ש נכללו שלא
כמובן, שהיא, אלא ההקלטה, סרט ע"פ שנערכה כפי השיחה

) מוגה בלתי ).l"endהנחה
(ראה 110) פעמים כמה במאסר אדמו"ר מו"ח כ"ק הי' בכלל

אודות  הוא כאן והמדובר וש"נ), ואילך. עט ס"ע ח"ג שלו אג"ק
תרפ"ז. בשנת שהי' תמוז, די"ב והחופש המאסר

ע'111) ח"א (אג"ק פרטית השגחה קונטרס בארוכה ראה
וש"נ. ואילך). קסח

גם 112) וראה ואילך. 7 ע' קעא חוברת "רשימות" ראה
ח"א  תו"מ וש"נ). .194 ע' תרפ"ז (סה"ש בהערה המאסר ברשימת

.120 ע'
וש"נ.113) ב. ח, פסחים
שאני".114) היזיקא דשכיח "היכא שם: פסחים ראה
וש"נ.115) א. יח, ע"ז
שם.116) פרש"י

`"iyz'd ,fenz b"i zgiy

.ÁÎ:בהקדמה – זה ענין לבאר ויש

אופנים  ב' ישנם – נפש עקיבא 117במסירת רבי כדברי כשלעצמה, המס"נ במעלת הוא הרצון (א) :
ואקיימנו" לידי יבוא מתי . . מצטער הייתי ימי בענין 118"כל (לא הוא שהרצון – מזה למעלה (ב) ,

הקב"ה  של שליחותו את למלא הרצון תוקף שמצד אלא הקב"ה, של שליחותו את למלא אם) כי המס"נ,
לאח"ז. עמו לקרות עלול מה חושב ואינו אּפ"), ניט אים שטעלט זאך ("קיין מעכבו דבר שום ַָאין

הקב"ה  של שליחותו את למלא הרצון תוקף מצד היתה אדמו"ר מו"ח כ"ק של שהמס"נ כיון ולכאורה,
יהי' מה לחשוב מבלי המאסר את לסבול ביכלתו צ"ל הי' – הב') (כאופן דבר משום להתפעל מבלי

כו'). ח"ו או בשלום יצא (אם בסופו

.ËÎ אינו הקב"ה של שליחותו את למלא הרצון תוקף (שמצד זו גישה גם שפיר, דייקת כד אמנם,
העבודה: שלימות עדיין אינה בסופו) יהי' מה חושב

חושב יהודי envrכאשר lr שהוא אם) כי עצמו, לטובת בנוגע (לא היא עצמו על שהמחשבה אלא –
לידי  בא כאשר וגם דבר, משום להתפעל מבלי בדרכו הולך אזי – הקב"ה של שליחותו למלא צריך
נס  יהי' לא אם גם אלא נס), לי שיעשה מנת (על נס על שסומך בגלל לא – בדרכו לילך ממשיך נסיון,

ely z` `ed dyer,ענינו זה אין – לאו ח"ו אם בעבודתו, להמשיך ויוכל ינצל אם – אח"כ שיהי' ומה ;
חז"ל  לך".119ובלשון למה דרחמנא כבשי "בהדי

אודות (גם) שחושב – אדמו"ר מו"ח כ"ק – הדור מנהיג צדיק, יהודי elekאבל, mlerde xecd בידעו ,
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לדרישת  בקשר – האסיפה ממנהיגי שהיו מבריסק, חיים ר' הגאון וכן נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר אביו,
התנגדו  הדור ומנהיגי חול, בלימודי ידיעות של מסויימת כמות לרכוש צריכים הרבנים שכל הממשלה

לכך.

האסיפה  שלקראת כך, כדי עד כזה, חוק לקבוע רצונה על בתוקף הממשלה עמדה טעמים כמה מפני
לדרישת  התנגדותם את יסירו לא הרבנים שאם הפנים משר ידיעה נתקבלה הרבנים, של האחרונה

המדינה. ברחבי עיירות ואחת במאה ביהודים ("פוגרומים") פרעות יעשו הממשלה,

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

(117.30 ע' טו. ע' ו. ע' ה'ש"ת קע. ע' תרח"צ סה"מ ראה
תש"ב  (סה"ש ס"א תש"ב תמוז י"ב שיחת .94 ע' תש"ג סה"ש

.(156 ע' תש"ד (סה"ש ס"ט תש"ד .(154 ע'
ב.118) סא, ברכות
הע"י).119) (לגירסת סע"א יו"ד, שם
כג.120) ו, משלי

ספט"ו.121) החיים עץ קונטרס
ואילך.122) 30 ע' חי"ג לקו"ש וראה .236 ע' תש"י סה"מ

וש"נ.
ג.123) יב, בהעלותך
ואילך.124) 111 ע' תש"ב סה"ש גם ראה



iyz'd"`מח ,fenz b"i zgiy

דעתם  שהביעו מבריסק, חיים ר' הגאון גם רבנים, כמה של דבריהם לאחרי – האסיפה סיום לקראת
נ  דבריהם אבל הממשלה, דרישת –נגד בניחותא") אזוי גערעדט אלץ זיך האט ("עס בניחותא ַַָאמרו

אדמו"ר  מו"ח כ"ק חזר שעליהם דברים אותם – בהתרגשות והכריז ועמד הדיבור, רשות את אדנ"ע ביקש
אינה  הנשמה אבל בגלות, הוא הגוף רק כו' גלינו מרצוננו לא – גלותו לעיר צאתו טרם מאסרו, לאחרי

בדיוק  הלשון נדפס שכבר (כפי וכו' הנשמה על בעה"ב אינו א' ואף כ"ק 125בגלות, סיים – ובמילא ,(
בהתעלפות... ונפל ווארט" הארציקן א "מיט וסיים הגזירה, את לקבל אופן בשום אסור – ַַָאדנ"ע

להעמיד  – האסיפה ממהלך לה שנודע – מהממשלה פקודה מיד הגיעה מהאסיפה, שהוציאוהו לאחרי
(מאסרֿבית). אסיר שהוא ולהודיעו בהמלון, חדרו פתח על שומר

ובוכה. יושב ומצאו אדנ"ע, כ"ק של בשלומו ולדרוש לבקר מבריסק חיים ר' הגאון הגיע בינתיים
הקב"ה! על לסמוך צריכים עכשיו ביכלתנו?!... אשר כל עשינו הרי רבי, ליובאוויטשער לו: ואמר

("אן  פקיד שבין מהחילוק משל ע"פ – אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר – אדנ"ע כ"ק לו השיב כך ַעל
כל  ובמשך לאמיתו, באמת שלם בלב להעסק מסור הוא אם גם – פקיד לבעלֿהבית: ָאנגעשטעלטער ")
ביגיעתו  מוסיף בקשיים נמצא שהעסק ובזמנים נפשו, כחות בכל ומתייגע עובד בהעסק כשנמצא היום
כיון  במנוחה, וישן לישון, והולך לביתו שב לעשות, מה עוד שאין לאחרי הרי, ביכלתו, אשר כל ועושה
כולו  היום כל שבמשך לכך נוסף – בעה"ב אבל אחר; למישהו ששייך בעסק פקיד אלא אינו שסוכ"ס
נפשם  כחות בכל ומתייגעים מתרוצצים היום שכל אליו, להשתוות הפקיד גם יכול [שבזה כחו בכל עובד
אינו  מזה ויותר ביכלתו, אשר כל שעשה החשבון את ויודע לביתו, ששב לאחרי גם הרי, בשוה], שניהם

כיון יכול, אינו לישון, אעפ"כ, – מאומה לעשות elyיכול wqrd el rbepy...!

.‡Ï:לעניננו בנוגע ועד"ז

מה 10כ"ק  כל לעשות צריך שהוא ושליחותו, תפקידו למלא חובתו על רק חשב לא אדמו"ר מו"ח
פטרי'" רחמנא ו"אונס באשמתו, זה אין לעשות, ביכלתו שאין ומה לעשות , ,126שביכלתו

נוגע  מה הוא, ואילו לא), או אשם הוא (אם ועונש לשכר שייך זה חשבון בה – ועונש, שכר לו
פרס?!... לקבל מנת על שלא או פרס לקבל מנת דעל הענין כללות לו נוגע לא שלגמרי בשעה

נאמר  עליו הזמן שיבוא – ומגמתו וחפצו רצונו למטה 127כל אחד" ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביום
טפחים, מעשרה

אשר  כל ועשה מזה, התפעל לא מצדו שהוא אף הרי, ועיכוב, מניעה זה על שיש כשרואה ובמילא,
בעבודתו  (להמשיך זה שצעד כאּפ") א זיך גיט ער ("ווען כשתופס מ"מ, מסירתֿנפש, כדי עד ַַביכלתו,

כן שלאחרי לכך לגרום עלול כו') יאסרוהו אם ixnblגם edegwiובכך צונעמען") אים zniizqn("מ'וועט
ezcearיכול ובמילא, ח"ו, ארבעט") זיין זיך ענדיקט ה'akrzdl("דערמיט יהי' ההוא ד"ביום היעוד ַ

אחד" ושמו xzeinאחד rbxl בגלות ישראל עם ויתעכב מיותר, לרגע בגלותא... שכינתא תתעכב ובמילא ...
("וואס  עמו להביא משיח שצריך הענינים וכל מיותר, לרגע בגלות ומצוות התורה ויתעכבו מיותר, ָלרגע

כך?!... על לוותר יכול כיצד – אחד רגע של באיחור יבואו בריינגען") זיך מיט דארף ַמשיח 

שלו  שהעבודה כיון דממהֿנפשך: חשבונות, ללא שלו את לעשות צריך שהוא לטעון אמנם יכולים
סכנה  מקום שזה משום ואם ניזוקין", אינן מצוה ש"שלוחי הבטחה לו יש – התורה רצון כפי היא
לו  נוגע מה שכן, לו, איכפת לא גם – ּפאסירן") יע אמאל קען ("עס משהו לקרות עלול ַַָולפעמים

אים איז ("וואס שלו נוגע")?!...jifהמציאות ָ
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(סה"מ )125 בתחלתו תרצ"א תמוז י"בֿי"ג בקונטרס
וש"נ. .169 ע' תרפ"ז בסה"ש ולאח"ז ב). קעה, ח"א קונטרסים
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ט.127) יד, זכרי'
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`"iyz'd ,fenz b"i zgiy

לו נוגע שלא זה מצד – הנותנת היא – דבר של לאמיתו elyאבל, ze`ivnd,("נוגע ניט זיך איז ("אים
לו "אין mlerdyנוגע – באמת שהוא מה המשיח,128יהי' בביאת בפועל שיתגלה (כפי מלבדו"... עוד

שהמאסר  שיתכן המחשבה את לסבול יכול אינו ובמילא, אחד"), ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביום כאמור,
נוסף! רגע לזה) השייך  (וכל המשיח  ביאת תתעכב מזה וכתוצאה ח"ו, עבודתו שתסתיים כך לידי יביא

.·Ï:בזה להוסיף ויש

בגמרא  או 129איתא צריך הוא מפרי' לאכול וכי ישראל, לארץ ליכנס רבינו משה נתאווה מה "מפני
בארץ  אלא מתקיימין ואין ישראל נצטוו מצוות הרבה משה, אמר כך אלא צריך, הוא מטובה לשבוע

ידי". על כולן שיתקיימו כדי לארץ אני אכנס ישראל,

בחסידות  (לא 130ומבואר הי' שרצונו – כולן) את שאקיים (ולא ידי" על כולן "שיתקיימו הלשון דיוק
כפי ייעשו ישראל דארץ שהמצוות אלא) המצוות, את יקיים שהוא epiaxרק dyny זיי") לעשותם יכול

ווי אזוי טאן זיך epiaxזאלן dyn עשייתם אופן לגבי בערך, שלא יותר, נעלה באופן – טאן") זיי קען ַָָָ
קיום. להם יהי' ידו שעל – אחר מישהו ע"י

פ"ז: בשנת ומצב להמעמד בנוגע – בנדו"ד ועד"ז

העבודה  המשך יהי' ח"ו, עבודתו תסתיים המאסר בעקבות אם שאפילו אמנם ידע אדמו"ר מו"ח כ"ק
תהי' כזה שבמקרה גם ידע מדה באותה אבל, אחר... מישהו ע"י הלאה, וכן פ"ח, בשנת ולהבא, מכאן

כפי רק `xgהעבודה edyinyע"י להעשות יכולה שהיתה זה תמורת לעשות, באופן dynיכול שבדור...
ידי"... על "שיתקיימו

.‚Ï,(האמור החשש שלילת (ע"י המאסר את ולסבול לעבור הכח את לו שנתן היחידי הדבר ולכן,
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***

.„Ï דרא בכל דמשה אתפשטותא רבינו, משה של רצונו אודות (סל"ב) לעיל להמוזכר ,134בהמשך
כולן "שיתקיימו אדמו"ר, מו"ח iciכ"ק lr,וחומריות גשמיות עניני וכל בשר, עיני הגוף, מצד הרי, – "

שנעשה לחשוב מקום נתינת zeyilgeיש iepiy הבעש"ט תלמידי עם מהסיפור וק"ו [במכ"ש זה בענין
ח"ו  רבו אחר להרהור מקום נתינת יש הגוף שמצד להם ידי"135שהסבירו על ה"יתקיימו דומה שאינו ,[

eiykr.דין בעלמא חיותו בחיים לפנ"ז, שהי' ידי" על ל"יתקיימו – תש"י שבט יו"ד לאחרי –
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לה.128) ד, ואתחנן
א.129) יד, סוטה
אוה"ת 130) ואילך. סע"ב פא, סוכות דרושי לקו"ת ראה

צג. ע' ואתחנן
ובכ"מ.131) בתחלתו. כש"ט – דהבעש"ט אגה"ק
ר"ה 132) שער עט"ר ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

בתחלתו.
שיחה 133) מתחילה ולאח"ז ההקלטה, בסרט הפסק יש כאן

חסר  שהמשכה או השיחה, נסתיימה בכך אם ברור ולא הבאה,
) ההלקטה ).l"endבסרט

רע"א).134) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
וש"נ.135) תנה. ע' ריש ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק



iyz'd"`נ ,fenz b"i zgiy

של ענין שזהו – לנו אומרים כך :oeiqpעל

מאיר, אינו שבו האלקי הניצוץ שאפילו אלא עוד ולא ועיכוב, מניעה והסתר, העלם הוא – נסיון
אדמו"ר  מו"ח כ"ק כותב – אעפ"כ אבל ס"י), (כנ"ל נבילה" נעשית עצמה ש"חתיכה ועד חושך, ונעשה

שזהו136בהמאמר  האמת את להכיר הכח לנו ניתן –cala oeiqp האחרון זה בגלות היתרון שזהו ומבאר, ,
נאמר  מצרים שבגלות מצרים, גלות בגלות 137על ואילו קשה", ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו "ולא

לעבודה. לבלבל צריך זה אין ובמילא, בלבד, נסיון שזהו האמת את להכיר והעוז הכח ניתן האחרון זה

לעניננו: בנוגע ועד"ז

ה" להיות צריך מ"מ, ועיכוב, מניעה והסתר, העלם שזהו שיודעים dynאע"פ l` erny השמיעה – "
– אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, דמשה mcewלאתפשטותא 'idy enk ote` eze`a!

יתעורר שעי"ז – כח להוסיף לנצל צריכים גופא הנסיון את invrואדרבה: lehiad שאין (כיון וגם ,
עדיין) מספיק invrזה swezd,עלינו שהוטלה השליחות את ולהשלים ולמלא דבר, משום להתפעל שלא ,

רצה  שהרבי הענינים כל את ולהשלים למלא אלא להתפעל, שלא הכח ישנו בודאי זאת, שתובעים וכיון
ונשלים. שנמלא

("יתקיימו  בעצמו הרבי ע"י נעשים היו אילו להיות יכול שהי' כפי הדברים פני יהיו לא אם אפילו ואז,
כמותו" אדם של "שלוחו לראש, לכל הרי, – ידי") האופן 138על להיות יכול גופא בשליחות לזה, ונוסף ,

נעלה  נעשההכי אלא "שליח", רק שאינו – שליחות של מגדר למעלה –envr oec`d!

***

.‰Ï שבט דיו"ד בהתוועדות המדובר לבאר המקום "שלש 139וכאן נמסרו 140בענין (ש)לא מפתחות
gilyl ביחד קושיא 141(אחד שמקשים שמועה הגיעתני שכן, – המתים" תחיית ושל גשמים ושל חי' של (

הנ"ל: בהתוועדות שנאמרו הדברים על

בגמרא  איתא – הנביא לאליהו אלא142בנוגע לו נמסר `cgשלא gztn'ה חי . . אליהו "ויאמר :
שנים  (שלש האלה השנים יהי' אם גו' ישראל וגו'143אלקי ומטר טל אקלידא 144) לי והבו רחמי, בעי ,

בארץ  גשם הי' לא כי הנחל וייבש הימים מקץ ויהי מטר).. של (מפתח (הקב"ה)145דמטרא דחזא כיון ,
כתיב  בעלמא, צערא מפתח 146דאיכא לו שיחזיר הדבר (לגלגל צרפתה לך קום לאמר אליו ה' דבר ויהי

וכתיב  ואזיל), מפרש כדקא מטר, רחמי 147של בעא הבית, בעלת האשה בן חלה האלה הדברים אחר ויהי
ושל  גשמים ושל חי' של לשליח נמסרו לא מפתחות שלש לי', אמרי המתים, דתחיית אקלידא לי' למיתן
שעשיתי  אותך אלא עליהם שליח מניתי לא . . מפתחות ג' אותם לאליהו הקב"ה (וקאמר המתים תחיית
הא  אייתי הרב, ביד ואחת תלמיד ביד שתים יאמרו שני), מפתח תשאל ועתה מהם, אחת על ממונה

האי". ושקיל

להם שנמסר צדיקים אצל שמצינו הנ"ל, בהתוועדות נאמר `cgואעפ"כ, gztnn xzei באותו שכן, ,
ענין  – שני יהודי עבור "חי'", של ענין – אחד יהודי עבור פועלים: היו אחת, בבת "יחידות", של זמן
שתים  – אחת בבת – בידם שהיו כך, המתים", "תחיית של ענין – שלישי יהודי ועבור "גשמים", של

מפתחות! שלש או

פייער")!... א ארויס איז ("עס אש יצאה כמובן, אלה, דברים למשמע –ַַ
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(136.289 ע' תשי"א סה"מ – (ס"ה) הנ"ל ליראיך נתת ד"ה
ט.137) ו, וארא
וש"נ.138) (במשנה). ב לד, ברכות
(139.(204 ע' ח"ב (תו"מ בתחלתה
תענית.140) מס' ריש
שם.141) פרש"י

ואילך.142) סע"א קיג, – (ובפרש"י) בסופה סנהדרין
א.143) יח, מלכיםֿא ראה
א.144) יז, שם
ז.145) שם,
חֿט.146) שם,
יז.147) שם,
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מאיר, אינו שבו האלקי הניצוץ שאפילו אלא עוד ולא ועיכוב, מניעה והסתר, העלם הוא – נסיון
אדמו"ר  מו"ח כ"ק כותב – אעפ"כ אבל ס"י), (כנ"ל נבילה" נעשית עצמה ש"חתיכה ועד חושך, ונעשה

שזהו136בהמאמר  האמת את להכיר הכח לנו ניתן –cala oeiqp האחרון זה בגלות היתרון שזהו ומבאר, ,
נאמר  מצרים שבגלות מצרים, גלות בגלות 137על ואילו קשה", ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו "ולא

לעבודה. לבלבל צריך זה אין ובמילא, בלבד, נסיון שזהו האמת את להכיר והעוז הכח ניתן האחרון זה

לעניננו: בנוגע ועד"ז

ה" להיות צריך מ"מ, ועיכוב, מניעה והסתר, העלם שזהו שיודעים dynאע"פ l` erny השמיעה – "
– אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, דמשה mcewלאתפשטותא 'idy enk ote` eze`a!

יתעורר שעי"ז – כח להוסיף לנצל צריכים גופא הנסיון את invrואדרבה: lehiad שאין (כיון וגם ,
עדיין) מספיק invrזה swezd,עלינו שהוטלה השליחות את ולהשלים ולמלא דבר, משום להתפעל שלא ,

רצה  שהרבי הענינים כל את ולהשלים למלא אלא להתפעל, שלא הכח ישנו בודאי זאת, שתובעים וכיון
ונשלים. שנמלא

("יתקיימו  בעצמו הרבי ע"י נעשים היו אילו להיות יכול שהי' כפי הדברים פני יהיו לא אם אפילו ואז,
כמותו" אדם של "שלוחו לראש, לכל הרי, – ידי") האופן 138על להיות יכול גופא בשליחות לזה, ונוסף ,

נעלה  נעשההכי אלא "שליח", רק שאינו – שליחות של מגדר למעלה –envr oec`d!

***

.‰Ï שבט דיו"ד בהתוועדות המדובר לבאר המקום "שלש 139וכאן נמסרו 140בענין (ש)לא מפתחות
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הנ"ל: בהתוועדות שנאמרו הדברים על

בגמרא  איתא – הנביא לאליהו אלא142בנוגע לו נמסר `cgשלא gztn'ה חי . . אליהו "ויאמר :
שנים  (שלש האלה השנים יהי' אם גו' ישראל וגו'143אלקי ומטר טל אקלידא 144) לי והבו רחמי, בעי ,

בארץ  גשם הי' לא כי הנחל וייבש הימים מקץ ויהי מטר).. של (מפתח (הקב"ה)145דמטרא דחזא כיון ,
כתיב  בעלמא, צערא מפתח 146דאיכא לו שיחזיר הדבר (לגלגל צרפתה לך קום לאמר אליו ה' דבר ויהי

וכתיב  ואזיל), מפרש כדקא מטר, רחמי 147של בעא הבית, בעלת האשה בן חלה האלה הדברים אחר ויהי
ושל  גשמים ושל חי' של לשליח נמסרו לא מפתחות שלש לי', אמרי המתים, דתחיית אקלידא לי' למיתן
שעשיתי  אותך אלא עליהם שליח מניתי לא . . מפתחות ג' אותם לאליהו הקב"ה (וקאמר המתים תחיית
הא  אייתי הרב, ביד ואחת תלמיד ביד שתים יאמרו שני), מפתח תשאל ועתה מהם, אחת על ממונה

האי". ושקיל

להם שנמסר צדיקים אצל שמצינו הנ"ל, בהתוועדות נאמר `cgואעפ"כ, gztnn xzei באותו שכן, ,
ענין  – שני יהודי עבור "חי'", של ענין – אחד יהודי עבור פועלים: היו אחת, בבת "יחידות", של זמן
שתים  – אחת בבת – בידם שהיו כך, המתים", "תחיית של ענין – שלישי יהודי ועבור "גשמים", של

מפתחות! שלש או

פייער")!... א ארויס איז ("עס אש יצאה כמובן, אלה, דברים למשמע –ַַ
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(136.289 ע' תשי"א סה"מ – (ס"ה) הנ"ל ליראיך נתת ד"ה
ט.137) ו, וארא
וש"נ.138) (במשנה). ב לד, ברכות
(139.(204 ע' ח"ב (תו"מ בתחלתה
תענית.140) מס' ריש
שם.141) פרש"י

ואילך.142) סע"א קיג, – (ובפרש"י) בסופה סנהדרין
א.143) יח, מלכיםֿא ראה
א.144) יז, שם
ז.145) שם,
חֿט.146) שם,
יז.147) שם,

`"iyz'd ,fenz b"i zgiy

הם שנאמרו שהדברים כך על יצאה שהאש xnba`חשבתי yxetnd jtid ביד "שתים שיהיו יתכן שלא
כבודו  על להגן שיצאו אם, כי הקפידא, סיבת היא זו שלא הנני שומע אבל, הרב", ביד ואחת תלמיד
שהוא  צדיק על לומר היתכן כבוד")... הנביא'ס אליהו פאר אנגענומען זיך ("מ'האט הנביא אליהו ַָָשל

הנביא?! מאליהו יותר גדול

אליהו  של בכבודו ח"ו לפגום אבל אחד; לאף איכפת לא הגמרא, היפך (לכאורה) הם שהדברים זה –
כן!... לומר היתכן רוגז: נעשה זה  על – ממנו למעלה שהוא צדיק על ולומר הנביא

.ÂÏ:הנביא אליהו של לכבודו בנוגע שנשאלה הקושיא על – לראש לכל – והמענה

חסידות  במדרש 148בדרושי שמקורו – המשל ושומר 149מובא משמש מהם שאחד דברים מב' –
המדרש  ובלשון והשומר. מהמשמש גדול והנשמר שהמשתמש בודאי הרי השומר 150להשני, גדול "מי

להנשמר). ועובד משמש (שהשומר השומר" מן גדול הנשמר . . הנשמר  או

לעניננו: ובנוגע

נעשה  מה להם להודיע כדי צדיקים, לרבנן, בשליחות לילך שענינו מצינו – הנביא אליהו אודות
במעמד  להיות יכול למטה, כאן בהיותו צדיק שיהודי אפשרות שיש ראי' גופא ומזה וכיו"ב. למעלה,

הנביא! אליהו של בשירותיו משתמש שהוא כזה ומצב

על  צחות:) בדרך הוסיף שליט"א אדמו"ר (כ"ק – הנביא אליהו של לכבודו בנוגע המענה איפוא זהו
א  שהרי הנביא, באליהו זיך") טשעּפען ("ניט לפגוע שלא להזהר צריכים שבכלל בגמרא אף 142יתא

נאמר  עליהם שגם כהנים, כאן [נמצאים – קפדן". על 151ש"אליהו יקפידו לא ובודאי טובא", ש"קפדי
על  לחיים אמירת לאחרי בהתוועדות, זאת שאומרים גם ומה פאראיבל"), קיין האבן ניט וועלן ("זיי ַָכך

וכו' גלאטיק")].152משקה ("אדורכגיין בשלום יעברו הענינים שכל בודאי הרי ,ַַ

.ÊÏ,אחד ממפתח יותר ניתן שלצדיקים לומר אפשר איך – הגמרא מדברי העיקרית לשאלה ובנוגע
הנה: – הרב" ביד ואחת תלמיד ביד שתים "יאמרו הגמרא דברי היפך

המפתחות  למסירת בנוגע נאמרו – הרב" ביד ואחת תלמיד ביד "שתים שיהיו יתכן שלא הגמרא דברי
בתור תלמיד רק gilyביד ה"ז כמותו", אדם של ש"שלוחו ועד שליח, של העילויים כל לאחרי אשר, ,

עבור enk"כמותו", לעשות יכול אינו שהשליח ענינים יש [ולכן בעצמו המשלח מציאות ולא המשלח,
שבגופו  מצוות כמו, נדרים 153המשלח, הפרת ע"י 154, ולא עצמו, האדם ע"י להעשות שצריכים וכיו"ב, ,

מלמעלה  כשנותנים ובמילא, בהגבלה], היא כמותו" אדם) של "(שלוחו שההשוואה מובן שמזה שליח,
ביד שתים gilyמפתח ש"יאמרו מעלה כלפי הכבוד היפך יהי' שלא אחד, ממפתח יותר בידו נותנים אין ,

הרב";cinlzביד ביד ואחת

נמצאים המפתחות ג' כל כאשר d"awdאבל ly ecia אלה פעולות לעשות הקב"ה של שרצונו אלא ,
אלא שליח, בתור [לא דבר איזה באמצעות המתים) ותחיית גשמים חי', envra(של d"awd הפעולה עושה

פעולת  גם להיות שיכולה פשיטא – הדומם דבר ע"י או מלאך, ע"י צדיק, ע"י – זה] דבר באמצעות
שיהיו  יתכן לא (שאז התלמיד ביד מפתח מסירת כאן שאין כיון אחת, בבת מפתחות שלש או שתים

הם המפתחות שלשת כל אלא הרב"), ביד ואחת התלמיד ביד axd"שתים cia.ידו על ונעשים ,

.ÁÏ:הענין וביאור
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ע'148) ה'ש"ת סה"מ פקס"א. תרל"ו רבים מים המשך ראה
ועוד. .55
כו'149) והמוץ והקש "התבן (ספפ"ג): וישלח ס"פ ב"ר ראה

כו'". החטים אמרו
מהרז"ו).150) (ובפי' א פע"ח, ב"ר

ב.151) קס, ב"ב
(152.(186 ע' ח"ב (תו"מ סוס"י וארא ש"פ שיחת גם ראה
א.153) מא, קידושין רי"ד תוס' ראה
ה"ט.154) פי"ג נדרים הל' רמב"ם סע"ב. עב, נדרים ראה

ס"ל. סרל"ד יו"ד טושו"ע
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בחסידות  אף 155מבואר לאב, בן אצל ולא להקב"ה, נש"י אצל רק הוא דמס"נ שהחיוב לכך הטעם
כמ"ש  ואב, בן כמו הם והקב"ה היות 156שנש"י עם ואב, בן שאצל משום – אלקיכם" לה' אתם "בנים

דאבוה" כרעא האב 157ש"ברא ממוח חלק ונעשה158, אח"כ ממנו נפרד מ"מ, ,r"ta ze`ivn אצל משא"כ ,
ית', מחכמתו חלק ה"ה בגוף, הנשמה התלבשות לאחר גם אלקיכם", לה' אתם "בנים והקב"ה, נש"י

הם והקב"ה שנש"י נמצא אחד, וחכמתו שהוא ynnוכיון cg.

ו"עבד  פשוט" "עבד של באופן היא שעבודתם – הגדולים צדיקים אצל בגלוי מודגש זה וענין
היא159נאמן" מציאותו וכל כלל, מציאות אינו לעצמו שהוא ,oec`d ze`ivn עצמו שמצד כך, כדי ועד ,

שזהו בגלל גדול, היותר בתענוג עבודתו עושה ואעפ"כ לגמרי, בעבודתו תענוג לו oec`dאין beprz,היינו ,
האדון. מציאות היא מציאותו וכל האדון, תענוג הוא שלו שהתענוג

בחסידות  מבואר אני 160ועפ"ז הן שנים אם כו' מועטין והן עלי' בני "ראיתי עצמו על רשב"י מ"ש
הן" בעלמא"161ובני סימנא "אנא אמר וכן רשב"י"162, דא הוי' האדון פני "מאן עליו אמר יהודה ור' ,163

ה"עבד  הי' שרשב"י משום – הוי'" "האדון עליו לומר אפשר איך נברא, הוא שרשב"י כיון דלכאורה, –
האדון, מציאות אלא היתה לא מציאותו וכל כלל, מציאות הי' לא שלעצמו פשוט", וה"עבד נאמן"
"האדון  – האדון יד ע"י שנעשות פעולות הם פעולותיו וכל האדון, תענוג הוא שלו התענוג ובמילא,

הוי'"!

.ËÏ המתים ותחיית גשמים חי' עם הקשורים הענינים ג' בכל יפעלו שצדיקים יתכן איך מובן עפ"ז
אחת: בבת

וביניכם" הוי' בין עומד ד"אנכי ומצב במעמד שנמצאים צדיקים אודות הוא ממוצע 164המדובר ,
דער 165המחבר  וואס ענטפער ("דער הקב"ה שנותן המענה מקבלים ל"יחידות", אליהם וכשנכנסים ,ָ

הוא ביחידות שהמענה פעם אמר שהרבי וכפי הצדיק, של בנשמתו אריין") גיט dciginאויבערשטער  ַ
" בשם הרבי אל הכניסה נקראת זה שם ועל – שבנפש"...) יחידה ענטפערט ("דאס כיון zecigiשבנפש ," ָ

היחידה  מבחי' הוא בחינת 166שהמענה שהוא מאד קטן מ"ניצוץ שמקבלת ע"ש "יחידה" שנקראת –
בלבד" עולם של ליחידו תשוקתה רק היא "כי "יחיד", הנקרא בך"167אלקות" ודבוקה "חבוקה ,168,

ית'. בעצמותו

של  ומפתח גשמים של מפתח חי', של מפתח עם הקשור לענין בנוגע ל"יחידות" כשנכנסים ובמילא,
הוא ה"יחידות" על ועונה שיושב שזה כיון הרי, – המתים ש"dcigiתחיית jaשבנפש dweace dweag,"

בידו zegztndנותנים 'b lk דריי אלע ער האט שליסלאך, דריי אלע האבן מען דארף ַַַַָָָ("טאמער
mixrydשליסלאך"...), lk z` eiptl migzete"הוא נאמן ביתי ש"בכל כיון כלל, הגבלות ללא אחת, ,169בבת ַ

בגניזו" דחפיש יחידאי ביד 170"כברא אחד ואף התלמיד ביד מפתחות ששלש באופן זה אין ואעפ"כ ,
הם המפתחות ג' כל אדרבה: אלא axdהרב, ly ecia!הרב מציאות אלא אינה מציאותו שכל כיון ,

.Ó!?כזו נעלית בדרגא הי' לא הנביא אליהו וכי גיסא: לאידך השאלה נשאלת עפ"ז אמנם,

לזה: והמענה

הנביא אליהו ביד גשמים של מפתח הי' בידו daehlאילו להחזיק הי' יכול בודאי – גשמים) (להוריד
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ד.155) סב, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
א.156) יד, ראה פ'
ב.157) ע, עירובין וראה רפ"ב. אלם יונת פ"א. שכ"ג ע"ח

א. צב, כתובות – כבעל ד"ה פרש"י א. ג, יבמות – מקמי תוד"ה
פ"ב.158) תניא ראה
ואילך.ראה159) שח ע' תרס"ו המשך
ר 160) ס"ע פר"ת ואילך. נב ע' תרנ"ה קו. ע' תקס"ד סה"מ

מג. ע' תרפ"ח ואילך. קב ע' תרפ"ז ואילך.
ב.161) מה, סוכה
א.162) רכה, זח"א

א.163) לח, זח"ב
ה.164) ה, ואתחנן
(165.158 ע' שלום תורת סה"ש ראה
(166.25 ע' ח"ל לקו"ש לח. ע' ח"ו מלוקט סה"מ גם ראה

וש"נ. .(139 ע' ח"א (תו"מ בסופה דאשתקד תמוז י"ב שיחת
א.167) כה, ראה לקו"ת
ע'168) ה'ש"ת סה"מ וראה דחגה"ס. ג' דיום הושענות נוסח

ובכ"מ. .147
ז.169) יב, בהעלותך
א.170) קיב, ב. קיא, זח"ג ראה
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האדון, מציאות היא שמציאותו כיון הקב"ה, של בידו כולם שנמצאים באופן המפתחות שאר גם
אחרון  בקונטרס וכדאיתא בו, הדובר הוי' בשם זאת שעושה האדון, פעולות הם "שכל 171ופעולותיו

הוי'"; בשם נקרא אזי מלמעלה שליח שהוא מלאך

בשביל גשמים של מפתח ביקש הנביא שאליהו כיון daehdאבל jtid במשך גשמים ירידת למנוע ,
היא שידו באופן היתה אליהו של בידו גשמים של מפתח שהחזקת לומר אפשר אי – שנים ciשלש

oec`d"הרעות תצא לא עליון ש"מפי מפני הטוב, היפך של פעולה להיות יכולה היתה לא שאז ו"אין 172, ,
הרעה" על שמו מייחד שהחזקת173הקב"ה ועכצ"ל, בתור, היתה אליהו ביד גשמים של cinlzמפתח

בתור  שנים, שלש במשך גשמים ירדו שלא להשתדל לו הי' שלכן הרב, כבוד על לשמור שצריך ֿתלמיד
ע"ז. חטא על עונש

אינו  הרב שהרי ואב, בן כמו אפילו זה ואין – הרב ממציאות בפ"ע מציאות הוא ש"תלמיד" וכיון
התלמיד, של והכחות החושים את ומפתח מעבד רק אלא התלמיד, מהות את אויף") ניט מאכט ("ער ַיוצר

העולם  וכמאמר לכן, מקודם כבר להיות מוכרחת התלמיד של מהותו ניט 174אבל מען קען קאּפ ַָ"א
בתור הרי, – ביד cinlzארויפשטעלן" שתים ש"יאמרו כיון אחד, ממפתח יותר להחזיק יכול הי' לא ַ

הרב". ביד ואחת תלמיד

של ענינים אחרים, ענינים עשה הנביא שאליהו בשעה ומצב daehמשא"כ במעמד להיותו הרי, –
להיות  יכולים האדון, מציאות היא מציאותו שכל פשוט" ו"עבד נאמן" "עבד של עבודה היא שעבודתו

המפתחות. ג' כל בידו

.‡Ó:לעניננו בנוגע ועד"ז

דמשה  אתפשטותא הנביאים, עבדיו ע"י דברו שגילה הקב"ה של השליחות את לקיים יוצאים כאשר
ע"פ  עניניו כל ולהשלים למלא ורוצים אדמו"ר, מו"ח כ"ק דורנו, ונשיא מנהיג ע"י ודרא, דרא שבכל
והסתרים, העלמות שום ואין לכך, הדרושים הענינים וכל הכחות כל שישנם הרבי מבטיח – רצונו

ברשותם. המפתחות שלש גם ישנם המפתחות, בשלש צורך כשיש וכאמור,

הגמרא  לשון זה על להמליץ מתמסכן":175ויש בבנין העוסק "כל

"ועשו  המקדש", ד"בית ה"בנין" לבנות כולנו את שהעמיד אדמו"ר, מו"ח כ"ק הוא – בבנין" "העוסק
מקדש" בתוכם"176לי "ושכנתי השכינה, השראת תהי' שבו כדי ("עיקר 176, שכינה" "עיקר להשראת ועד ,

היתה" בתחתונים בהמאמ 177שכינה כמשנ"ת ב"ה.178ר ), א"ס ועצמות מהות על קאי שכינה" ש"עיקר

בהבנין שמשקיע מפני הוא בזה הפשוט שהפירוש – eizegkו"מתמסכן" lk שנשאר זמן כל ובמילא, ,
אליו, המקושרים לכל לנו, נתן שהרבי היינו, – "מתמסכן" עליו לומר אפשר אי מנוצל, שלא כח איזה
"יתיר  בזה ניתוסף ההסתלקות) (לאחרי ועכשיו דין, בעלמא חיותו בחיים לו שהיו הכחות כל את

למלא 12מבחיוהי" יכולים שבודאי כך, המפתחות, שלש אפילו שישנם כאמור, כלל, הגבלות שום ואין ,
דין. בעלמא הענינים כל ולהשלים

יוציאנו  שהרבי – ממש בימינו במהרה המשיח פני גילוי לקבלת וההכנה ההקדמה תהי' זו ועבודה
ממש. בימינו במהרה ואמיתית, שלימה לגאולה ויוליכנו מהגלות,
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רע"א.171) קנט, בתניא
לח.172) ג, איכה
ו.173) פ"ג, ב"ר
תרס"ו 174) המשך ג. ע' תרנ"ט סה"מ א. ג, בדרמ"צ הובא

ובכ"מ. קעג. ע'
מוהריי"צ 175) אדמו"ר אג"ק גם וראה וש"נ. א. סג, יבמות

ואילך. שפה ס"ע ח"ב
ח.176) כה, תרומה
וש"נ.177) ז. פי"ט, ב"ר
(תו"178) פ"א שבט דיו"ד לגני באתי 193ד"ה ע' ח"ב מ

רסג). ע' שבט סה"מ תו"מ ואילך.
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***

.·Ó[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות סיום [לקראת

אהדדי" מדכרי ש"רבים ואף מעריב, תפלת התפללו לא להתחיל 179עדיין ויש מתאחרת, השעה הרי ,
בסידור  כמובא השחר, עלות של הזמן מהתחלת ההתוועדות.180לחשוש את לסיים יש ובמילא, ,

להתוועדות  עד הפסקה עושים אלא התוועדות, מסיימים שלא פעם אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק –
.181הבאה 

בשמחה  "כי ינגנו ואח"כ אחרונה, ברכה יברכו ואח"כ שירצו, אלה לכל "לחיים" עכשיו אתן ולכן,
מעריב. יתפללו ואח"כ תצאו",

בידו  הראה שליט"א אדמו"ר (כ"ק השני מצד ויצאו זה מצד יגשו – "לחיים" ליקח שירצו אלה כל
להדחף. יצטרכו ולא כולם, עבור המשקה יספיק ומסתמא לקבל, כולם יוכלו וכך אחד, אחד ויגשו הק'),

דוחקא" דכלה ש"אגרא אמנם מצינו את 182– המשמשים "כעבדים להיות צריכה שהעבודה כיון אבל, ,
פרס" לקבל מנת על שלא ידחפו.94הרב ולא דכלה", "אגרא פחות קצת יהי' במילא, ,

א  ולכמה [כ"ק המשפחה, עבור גם ב"פ, נתן ולכו"כ שיחיו, הנאספים לכל משקה חילק שליט"א דמו"ר
ומהם: פרטיים, ענינים גם ודיבר ברכות, ריבוי נתן וכן מזונות, גם נתן

אחיך. – א' ושבת אתה, – א' שבת ואחיך, אתה ברבים, דא"ח לחזור עליך אמר: לא'

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר כפי לעשות עליך – בכך להתרגל שבחיי 183וכדי מהר"ש, אדמו"ר אודות
פלוני  חסיד וזה הרד"צ , זה ואומר, כסאות, מעמיד שהי' לאחרי הרשב"ץ, לפני המאמר חוזר הי' הצ"צ
צריך  אתה לא שכן, . . "הרשב"ץ". לפני לא אבל דא"ח, ותחזור כסאות תעמיד אתה: גם תעשה וכך כו'.
כבר  תוכל שלאח"ז ובשבת הכסאות; לפני רק תחזור אלא . . ממך. לשמוע ירצה הוא ולא לפניו, לחזור

הקהל. לפני לחזור

בדיבור  עצמך את לבטא עדיין יכול אינך ובאם הסביבה. על לפעול צריך שאתה לדעת עליך אמר: לא'
אדנ"ע  כ"ק של החסידים מגדולי א' מתבטא שהי' כפי – להכריז עליך הסברה, של (בנוגע 184באופן

" – לאשורו) מבינו הי' שלא oiprלענין xrc fi` ief` ief`.[...!" ©©

הדיוט  ברכת תהא "אל באמרו – ברכה משמו לו שימסור אמר, מקלויזנבורג, האדמו"ר מתלמידי לא'
בעיניך" אור"185קלה ותורה מצוה ב"נר שיאירו תלמידים להעמיד השי"ת שיברכהו ו"מאור"186–

.187שבתורה 

בירושלמי  שאיתא לו, שימסור ואמר חותנו, עבור מזונות נתן מלקט 188לא' הוה . . יוחנן ש"ר'
מבנ"י. אלפים כמה בה שהשתתפו חגיגה שזוהי בנדו"ד, ובפרט מצוה, מסעודת – שיריים – פירורין"
(בשאלו  "בסוד" זה שיהי' באמרו, ברלין, חיים ר' ישיבת ראש מתלמידי א' עבור מזונות לו נתן וכן
בחינוך  ברכתו לו וימסור . . מזה. ישכח בעצמו הוא גם הנה שאח"כ ובאופן סוד"), "בעל הוא אם אותו

תלמידיו. וגידול
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"רשימות"179) וראה ע"ב. ריש קמז, שבת – חז"ל לשון
שם. 10 ובהערה ואילך 119 ס"ע תש"א סה"ש .13 ע' נז חבורת

וש"נ.
העומר.180) ספירת לפני
(181.173 ע' ח"א תו"מ גם ראה
ב.182) ו, ברכות

(183.195 ע' תרצ"ז סה"ש .29 ע' ה חוברת "רשימות" ראה
קנה.184) ע' ריש ח"ה אג"ק גם וראה .13 ע' תש"ו סה"ש
וש"נ.185) א. ז, ברכות
ג.186) ו, משלי
שם.187) ובקה"ע ה"ז פ"א חגיגה ירושלמי ראה
ה"ג.188) פ"ב מו"ק



נה `"iyz'd ,fenz b"i zgiy

***

.·Ó[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות סיום [לקראת

אהדדי" מדכרי ש"רבים ואף מעריב, תפלת התפללו לא להתחיל 179עדיין ויש מתאחרת, השעה הרי ,
בסידור  כמובא השחר, עלות של הזמן מהתחלת ההתוועדות.180לחשוש את לסיים יש ובמילא, ,

להתוועדות  עד הפסקה עושים אלא התוועדות, מסיימים שלא פעם אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק –
.181הבאה 

בשמחה  "כי ינגנו ואח"כ אחרונה, ברכה יברכו ואח"כ שירצו, אלה לכל "לחיים" עכשיו אתן ולכן,
מעריב. יתפללו ואח"כ תצאו",

בידו  הראה שליט"א אדמו"ר (כ"ק השני מצד ויצאו זה מצד יגשו – "לחיים" ליקח שירצו אלה כל
להדחף. יצטרכו ולא כולם, עבור המשקה יספיק ומסתמא לקבל, כולם יוכלו וכך אחד, אחד ויגשו הק'),

דוחקא" דכלה ש"אגרא אמנם מצינו את 182– המשמשים "כעבדים להיות צריכה שהעבודה כיון אבל, ,
פרס" לקבל מנת על שלא ידחפו.94הרב ולא דכלה", "אגרא פחות קצת יהי' במילא, ,

א  ולכמה [כ"ק המשפחה, עבור גם ב"פ, נתן ולכו"כ שיחיו, הנאספים לכל משקה חילק שליט"א דמו"ר
ומהם: פרטיים, ענינים גם ודיבר ברכות, ריבוי נתן וכן מזונות, גם נתן

אחיך. – א' ושבת אתה, – א' שבת ואחיך, אתה ברבים, דא"ח לחזור עליך אמר: לא'

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר כפי לעשות עליך – בכך להתרגל שבחיי 183וכדי מהר"ש, אדמו"ר אודות
פלוני  חסיד וזה הרד"צ , זה ואומר, כסאות, מעמיד שהי' לאחרי הרשב"ץ, לפני המאמר חוזר הי' הצ"צ
צריך  אתה לא שכן, . . "הרשב"ץ". לפני לא אבל דא"ח, ותחזור כסאות תעמיד אתה: גם תעשה וכך כו'.
כבר  תוכל שלאח"ז ובשבת הכסאות; לפני רק תחזור אלא . . ממך. לשמוע ירצה הוא ולא לפניו, לחזור

הקהל. לפני לחזור

בדיבור  עצמך את לבטא עדיין יכול אינך ובאם הסביבה. על לפעול צריך שאתה לדעת עליך אמר: לא'
אדנ"ע  כ"ק של החסידים מגדולי א' מתבטא שהי' כפי – להכריז עליך הסברה, של (בנוגע 184באופן

" – לאשורו) מבינו הי' שלא oiprלענין xrc fi` ief` ief`.[...!" ©©

הדיוט  ברכת תהא "אל באמרו – ברכה משמו לו שימסור אמר, מקלויזנבורג, האדמו"ר מתלמידי לא'
בעיניך" אור"185קלה ותורה מצוה ב"נר שיאירו תלמידים להעמיד השי"ת שיברכהו ו"מאור"186–

.187שבתורה 

בירושלמי  שאיתא לו, שימסור ואמר חותנו, עבור מזונות נתן מלקט 188לא' הוה . . יוחנן ש"ר'
מבנ"י. אלפים כמה בה שהשתתפו חגיגה שזוהי בנדו"ד, ובפרט מצוה, מסעודת – שיריים – פירורין"
(בשאלו  "בסוד" זה שיהי' באמרו, ברלין, חיים ר' ישיבת ראש מתלמידי א' עבור מזונות לו נתן וכן
בחינוך  ברכתו לו וימסור . . מזה. ישכח בעצמו הוא גם הנה שאח"כ ובאופן סוד"), "בעל הוא אם אותו
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"רשימות"179) וראה ע"ב. ריש קמז, שבת – חז"ל לשון
שם. 10 ובהערה ואילך 119 ס"ע תש"א סה"ש .13 ע' נז חבורת

וש"נ.
העומר.180) ספירת לפני
(181.173 ע' ח"א תו"מ גם ראה
ב.182) ו, ברכות

(183.195 ע' תרצ"ז סה"ש .29 ע' ה חוברת "רשימות" ראה
קנה.184) ע' ריש ח"ה אג"ק גם וראה .13 ע' תש"ו סה"ש
וש"נ.185) א. ז, ברכות
ג.186) ו, משלי
שם.187) ובקה"ע ה"ז פ"א חגיגה ירושלמי ראה
ה"ג.188) פ"ב מו"ק

`"iyz'd ,fenz s"k ,qgpit 't 'b mei c"x

לכם  "והריקותי – הא' בפעם לנגן: וצוה ג"פ, שליט"א אדמו"ר כ"ק הפסיק המשקה חלוקת [במהלך
דודי" "קול – הב' בפעם ביער".189ברכה", "קול – הג' ובפעם ,

כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע הניגון לנגן צוה וכן ב"פ. "הבינוני" ניגון לנגן צוה ההתוועדות ָבמהלך

.‚Ó[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר – צאתו טרם – מעריב ותפלת אחרונה, ברכה אמירת [לאחרי

בחסד 190כאשר  יהיו הענינים שכל עמו, התנה אדנ"ע, כ"ק מאביו הנשיאות קיבל אדמו"ר מו"ח כ"ק
.191וברחמים 

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

של  העבודה להחזקת בנוגע טובות בשורות מרעהו איש ושנשמע וברוחניות, בגשמיות בריא קיץ
הרבי.

להתוועדות  עד הפסקה אלא זו שאין כאמור, געזונטערהייט"), ("פארבריינגט להתוועד ַהמשיכו
הבאה.

טוב. יום גוטן ַא

•
.`"iyz'd ,fenz s"k ,qgpit 't 'b mei *c"x .c"qa

מוגה  בלתי

נאמר ‡. – מטות) פרשת בהתחלת (שנתפרשה נדרים למצות המטות 1בנוגע ראשי אל משה "וידבר :
המטות. וראשי משה נזכרו דוקא זו שבמצוה היינו, גו'", לאמר ישראל לבני

בזה  :2והענין

עשיית – הוא דנדרים הענין mibiiqeתוכן mixcb התומ"צ בקיום ותוקף חיזוק להוסיף .3בכדי
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הסמוך*,189) בחדר ל"ע, "שבעה", שישב הת' לא' וקרא
הניגון  סדר מבלבלים שהקהל באמרו, זה, ניגון לנגן שיעזור
במהלך  כן, לפני וגם – בהניגון). ישתתף שהנ"ל היתה (וכוונתו
עליו  וצוה אותו, לקרוא שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ההתוועדות,
ובודאי  "לחיים", לו יתנו זה ובשכר המסובים, את מעט לשמש
(הרג"ד  החסידים מגדולי א' אודות וסיפר הרבנים. זאת יתירו
וראו  לנחמו אליו נכנסו וכאשר רח"ל, בתו, שנפטרה ַַמּפאהאר)
בגלל  שזהו בטוחים היו "צוטראגן", במחשבותיו, שקוע ָשיושב
ערב  מאמר איזה . . "אך!. ואמר: הפטיר לבסוף אך ַהמאורע,

שמעתי"!... מאמר") געשמאקער ַַ("א

שנג.190) ע' ח"ג באג"ק (נעתק תרצ"ג שמח"ת שיחת ראה
חשון)). כ יום" ב"היום (נעתק 9 ע' קפ חוברת "רשימות" וראה

(191) קצת ).l"endחסר
תו"ת  ישיבת (ראש פיקרסקי יצחק ישראל ר' וכו' להרה"ג (*

המרכזית). ליובאוויטש
מטות.1) ר"פ
ח"ד 2) (אג"ק זו שנה תמוז כ"ו מכתב גם ראה – לקמן בהבא

ואילך). שצז ע'
הכ"ג.3) פי"ג נדרים הל' רמב"ם מי"ג. פ"ג אבות ראה

ועוד. רג. סו"ס יו"ד טושו"ע

(*:`"hily x"enc` w"k xn` ,mila` megip zra dgpn zltz ixg`l fenz a"ia
oeikc ,(ft 'r c"pxz n"dq) dfa x`eane ,(a ,`l zekxa) "'ek epic xfb el oirxew zaya ziprza ayeid lk"y ,zaya melg ziprz iabl epivn
xyt` i` bperd onfay meyn ,epic xfb el oirxew okle ,exrv leaql xyt` i` ziprza ayeie xrhvny df dpd ,beprzd 'iga xi`n zayay

.xrvd leaql
lkay oeike .zelia` ly oipr 'idi ezgny meiay laeq epi` `lelidd lray i`ceae ,x"enc` g"en w"k ly ezgny mei `ed meid :c"ecpae

.(l"pd l"fx`n c"r) 'ek mipicd lehia lrti df dgny mei dpd ,l"gx ,zelia` ly oipr epyi z`f
.l"pd 'zd ly eia`l ± (`ty 'r c"g w"b`) ef dpy fenz b"i azkn mb d`xe



iyz'd"`נו ,fenz s"k ,qgpit 't 'b mei c"x

כולה  התורה מצוות כל לגבי נדרים במצות שמצינו החידוש לבאר יש מצות 4ועפ"ז דכל שהחיוב –
גם  הוא דנדרים החיוב ואילו שנה, י"ג בגיל אלא מתחיל אינו י"ב 5לאיש"jenqdב"מופלאהתורה "בן ,

אחד" ויום שיטות 6שנה הוא7(ולכמה זה גדרים ziixe`cn`חיוב הוספת הוא נדרים מצות תוכן כי, – (
בתור dncwdeוסייגים dpkd בזמן – לאיש" הסמוך ב"מופלא זו מצוה מתחילה ולפיכך התומ"צ, לקיום

dpkdd.התורה מצוות בכל החיוב להתחלת

י"ג  בן (כשנעשה התורה מצוות בכל האדם חיוב התחלת שקודם – שבזה השכל המוסר להוסיף ויש
אשר  הנדרים), (שזהו"ע תורה שאסרה מה על ופרישות גדר דהוספת והקדמה הכנה להיות צריכה שנה)

המצוות את לקיים יוכל .irack8עי"ז

של·. לענין בנוגע ב'dtqedוהנה, מצינו – כנ"ל הנדרים ענין גם נכלל שבזה התומ"צ, קיום על
קצוות:

כמארז"ל  בלתיֿרצוי, ענין ה"ז – גיסא שנאמר 9מחד גורע, המוסיף "כל תאכלו 10: לא אלקים אמר
כו'" גירעו תוספת ומתוך הנגיעה, על הזהירם לא ("הקב"ה בו" תגעו ולא כתוצאה 11ממנו אשר ונמצא, ,(

שחוה (רח"ל)dtiqedמזה נגרם – הקב"ה) מאת עליו נצטוו (שלא עצמה מדעת zrcdאיסור ur `hg.

דבר הוא דתומ"צ) החיוב על (הוספה הנדרים שענין אופנים שיש מצינו גיסא dlrpeולאידך ievx12,
נזיר  אל הצדיק שמעון "כמותך13כדברי – בישראל"eaxiאחד .14נזירים

לידע בכדי הרי הנ"ל, קצוות ב' מצד כי, – המטות" "ראשי נדרים במצות נזכרו להוסיף iznולכן יש
המטות", ב"ראשי צורך יש – התורה מצוות אל וסייג ישראל.i`iypגדר

("וידבר רבינו משה הוראת גם להיות וצריכה – עדיין מספיק אינו זה המטות")dynוכל ראשי אל
בלשון "נתנבא משה שדוקא כיון –df חז"ל (כדרשת גו'15" משה "וידבר – פרשתנו בריש dfעה"פ

המאירה" באספקלריא נסתכל רבינו "משה גו'"), ע"פ 16הדבר נעשה נדרים מצות קיום כאשר ולפיכך, ,
יתוסף עי"ז אדרבא, אלא ח"ו, הפכי ענין מכך יצא שלא בלבד זו שלא מובטחים, משה, wefigהוראת

zenilye התומ"צ .17בקיום
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נדרים 4) מצות להצ"צ סהמ"צ קכה. ע' תק"ע סה"מ גם ראה
באו"א). נתבאר (ושם ואילך 198 ע' חכ"ח לקו"ש סע"א. מד,

וש"נ.5) ב. מו, נדה
יו"ד 6) טושו"ע רפי"א. נדרים הל' רמב"ם ב. מה, נדה משנה

רלג. ר"ס
הב"ח).7) (ובהגהות מופלא ד"ה ובפרש"י ב כט, נזיר ראה

יפליא. כי ד"ה א שם, ובפרש"י ב מו, אחרונים cereנדה ולכמה .
שם  הרמב"ם שיטת כ"ה – (31 הערה 196 ע' שם בלקו"ש (נסמנו

ואילך. 193 ע' שם לקו"ש בארוכה וראה – ה"ד. פי"א
אצל 8) הברֿמצוה לפני חודש נאמרו אלו שדברים להעיר,

) הנ"ל של ).l"endבנו
כ 9) סע"א.סנהדרין ט,

ג.10) ג, בראשית
שם.11) סנהדרין פרש"י
לקו"ש 12) בארוכה וראה | שבהערה וטושו"ע רמב"ם ראה

וש"נ. ואילך. 191 ע' חל"ג
הל'13) ריש (רמב"ם איסר" נדרי מכלל נדר היא ש"הנזירות
נזירות).

וש"נ.14) ב. ד, נזיר
מדרש 15) קנג). (פיסקא שם מספרי – פרשתנו ריש פרש"י

שם. טוב לקח
ה"ו.16) פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם וראה סע"ב. מט, יבמות
ביאור 17) להוסיף יש הנ"ל שלפי העיר, פיקרסקי הגרי"י

" שבת נר הדלקת שבמצות הדבר micwiבטעם `l"יאחר ולא
עץ  לחטא תיקון היא שבת נר שהדלקת מכיון כי – ב) כג, (שבת
מצות  לה נתנו לכך עולם של נרו כבתה שהיא ("מפני הדעת
או"ח  אדה"ז שו"ע – שקלקלה" מה שתתקן שבת  נר הדלקת
אשר  ועוד), ספי"ז. ב"ר סה"ו. פ"ב שבת מירושלמי – ס"ה סרס"ג

שחוה מכך כתוצאה נגרם זה dzrcnחטא dtiqed ציווי על
– שבת נר בהדלקת לכן, בפנים), (כנ"ל הקב"ה

את oewizשמהוה ולהקדים להוסיף אין – עה"ד לחטא
שליט"א:המצוה. אדמו"ר כ"ק ואמר

מקרא  (שנים הפרשה להעברת בנוגע גם מצינו זה מטעם
. . הציבור עם פרשיותיו אדם ישלים ש"לעולם – תרגום) ואחד

micwi `l הענין המשך – ואילך). סע"א ח, (ברכות יאחר" ולא
) ).l"endחסר



נז
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– הק' בחדרו המל"ח, בשליחות הנוסעים להתלמידים –

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שהנהיג שנים כמה שזה לכם ידוע אחדים 1בודאי שבועות למשך יסעו שהתלמידים
התומ"צ. בקיום חיזוק ולפעול היהדות, בהפצת לעסוק מנת על עצמה) ניוֿיארק בעיר (וגם השדה ָלערי

בשביל  התלמידים ינצלוהו אחרים, אצל כנהוג הגוף, והבראת תיקון לצורך זה  זמן לנצל במקום –
והבראת  בתיקון גופא אצלם יתוסף ועי"ז ומבוגרים, ילדים בנ"י, של נשמותיהם והבראת בתיקון להתעסק

ובגשמיות. ברוחניות בריאים שיהיו וגופם, נשמתם

***

הנוגעים  דברים שני על עתה ונתעכב מעלות, כו"כ בה יש הרבי, של בשליחותו היא זו שנסיעה כיון
:2לפועל 

נאר  זאל ("מען בעצמם יקלקלו שלא רק בזה, יצליחו בודאי – הרבי של שליחותו שזוהי כיון ָָא)
כמו ה"ז המשלח, בכח הרבי, של בשליחותו כשנוסעים – מאכן"). קאליע ניט rqepאליין iaxdy דער") ַַַ

מוכשר, כלי להיות רק צריכים התלמידים בדבר. ועיכובים מניעות שיהיו שייך לא ובמילא, פארט"), ָרבי
יותר. גדולה ובהצלחה במהירות השליחות תתמלא הכלי, הכשרת שתגדל וככל

יהודים  אותם עצמם. על שנושאים האחריות גודל לידע צריך – הרבי של שליחותו שזוהי כיון ב)
ובמילא, חסידים, של דוגמאֿחי' בתור הרבי, של שלוחים בתור עליכם יסתכלו אליהם, נוסעים שהנכם

לכך. המתאים באופן להראות כדי זיך"), ("אויסֿריכטן עצמכם את לתקן אתם ֵָצריכים

מונקעס  שמואל ר' רבינו 3– של חצירו דרך מהתוועדות, בחזרתם חסידים, של קבוצה עם פעם הלך
שהורגלו  – החסידים חבריו שאלוהו החצר. שער על ונתלה הגדר על מונקעס שמואל ר' וקפץ הזקן,
שמואל  ר' להם השיב שּפיצל")? נייער א פאר דאס איז ("וואס החדש התעלול פשר מה – ַַָָלתעלוליו
מן  כן וכמו וכיו"ב. זכוכית. פיסת תלוי' זגג יד על נעל, תלוי' סנדלר יד שעל שבעולם, בנוהג מונקעס:

יד שעל iaxdהראוי ly exivgתלוי הרבי.ciqgיהי' של חצירו נמצאת שכאן שידעו כדי ...

תמים, חב"ד'ניק, ליובאוויטש, חסיד נראה שכך יחשוב אתכם שרואה מי כל בעניננו: ועד"ז
צריכים  שכך הרושם אצלו וישאר אתכם), שיתארו התוארים בשאר (וכיו"ב יראֿשמים בחורֿישיבה
וחיזוק  היהדות בהפצת לעסוק הרבי של בשליחותו שנוסעים אלה מקושרים, תמימים, חסידים, להתנהג

גדולה  אחריות שנושאים לידע צריכים ובמילא, .4התומ"צ.

של  וביכלתו בכחו – זו בשליחות אתכם ששולח זה והוא הדבר, שהנהיג זה הוא שהרבי כיון אמנם,
ידיעות  שיתקבלו אדרבה, אלא ח"ו, הכבוד היפך יהי' שלא בלבד זו שלא זו, שליחות למלא מכם אחד כל
א  ("וואס ליובאוויטש תלמידי של ממהותם התפעלות") ("גוואלדיקע ההתפעלות גודל ַַָע"ד

איז")! בחור ליובאוויטשער

***

השליחות. למילוי בנוגע ובפרט בכלל, אתכם ברך שהרבי הברכות שיקויימו אתכם מברך הנני

נסיעתכם  ותהי' געזונטערהייט"), צוריק קומט און געזונטערהייט ("פארט לשלום ותחזרו לשלום ָסעו
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ללקו"ש  בהוספות ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה (*
ע' תז. ע' ואילך. תא ס"ע ח"ד אג"ק וראה ואילך. 500 ע' חי"ח

תי.
שם.1) 19 ובהערה ואילך 191 ס"ע תש"י סה"מ ראה

(2.138 ע' ח"א תו"מ גם ראה
ואילך.3) סע"א תשסא, ח"ד לקו"ד ראה
ספ"ה.4) יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
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של ורוחניות לגשמיות בנוגע הן וברוחניות, בגשמיות `mzבהצלחה mirqep mdil`y micedid בנוגע והן ,
ורוחניות אליהם,mklyלגשמיות שנוסעים היהודים של לטובתם רק לא היא הרבי של כוונתו שהרי, ,

חז"ל  כדרשת עצמם, הנוסעים של לטובתם גם הפסוק 5אלא ה'".6על שניהם עיני "מאיר

ועד  סלה נצח הלאה, וכן בריא, חורף ולאח"ז בריא, קיץ לכם .7שיהי'

בנ"י, לאחינו גרוס") הערצליכן ("א לבבית שלום דרישת תמסרו שתבואו מקום ובכל לשלום, ַסעו
ומ  השבועות, בשלשת שעומדים שאף להם, התשובה ותמסרו חודש אלול, לחודש ולאחריו 8תקרבים ,

ה' את "עבדו אם, כי שרעקן"), ניט זיך מען ("זאל יבהלו לא מ"מ, נוראים", "dgnya"9ה"ימים ,elib ָ
.10ברעדה"

אמר  אדמו"ר מו"ח שכ"ק להם, תמסרו אחר 11וכן עומד זה ש"הנה בזמן כבר נמצאים שעכשיו
בא"12כתלנו" זה "הנה ואהבת 13, התורה, אהבת ה', אהבת ע"י לכך להתכונן וצריכים ער")... איז ָ("אט
השומעים,.14ישראל  אצל הדברים יתקבלו בודאי פנימי, בתוקף אבל, בניחותא, הדברים את כשתאמרו –

בפרט. ישראל ובאהבת בכלל, בתומ"צ חיזוק אצלם יתוסף ועי"ז

לשלום. סעו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

בסופה.5) התניא הקדמת וראה א. טז, תמורה
יג.6) כט, משלי
א.7) נד, עירובין ראה
תקפא.8) ר"ס או"ח טור ראה
לולב.9) הל' סוף רמב"ם וראה ב. ק, תהלים

(מז,10) אשיש שוש רד"ה נצבים לקו"ת וראה יא. ב, תהלים

רע"א).
(11.316 ע' תרצ"ט סה"ש ראה
ט.12) ב, שה"ש
(ב)).13) ח (פ"ב, עה"פ שהש"ר וראה ח. שם,
(14.36 הערה שם ובהנסמן 210 ע' ח"ב תו"מ גם ראה

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zeaezk(ipy meil)

bdep ozgdy xac edfy rnyn 'bdp `ly lk' oeyln ixdy ,dyw
`ly dn ixdy ,dywe ,ozgd lr lheny dlkd yenyn epiide ,ea
m`e ,mileza zprh oerhl lkei `ly daiq epi` ozgd ok bdp
yyg yie ,ozga yenyn dlkd ia` bdp `ly `ziixad zpeek

oeyl ok m` ,mileza zprh oerhl leki epi` okle ze`nxlìk'¨
déì éòaéî 'LîLeî àlLoeiky ,xnel dkixv `ziixad dzid - ¤Ÿ§©¦¨¥¥

.mileza zprh oerhl leki epi` okl mcew edewca `ly
:`ziixaa `qxibd z` dpyn iia`íìBòì ,éiaà øîàxn`p df oic ¨©©©¥§¨

,àLéøà,cegi iabléðúe,`ziixaa qexbl yi jke -âäpL ìk,ok ©¥¨§¦¨¤¨©
dgec .mileza zprh oerhl on`p epi` ,dlkd mr cgiizdl

:`xnbdéðz÷ 'âäð àlL ìk' àäå ,àáø déì øîàcvike ,`ziixaa ¨©¥¨¨§¨¨¤Ÿ¨©¨¨¥
.'bdpy lk'l `qxibd z` dpyn dz`

:`ziixad z` x`an `ax,àáø øîà àlàiabl xn`p df oic ok` ¤¨¨©¨¨
,cgiizdl `ly ebdp lilbae cgiizdl ebdp dcediay ,`yixd

eìk ,øîà÷ éëä,lilbd iyp`n mc`âäð àlLz`âäðîd iyp`ìéìb ¨¦¨¨©¨¤Ÿ¨©¦§©¨¦
y enewnaàlà ,ìéìbak bdpäãeäé âäðîy enewna,ìéìbacgiizde ©¨¦¤¨¦§©§¨©¨¦
,dlkd mr,íéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéàiabl dxen`d `xaqke ¥¨¦§©£©§¦

.dilr `a mzqd on dnr cgiizdy oeiky ,dcedi iyp`
:xg` ote`a `ziixad z` x`an iy` axíìBòì ,øîà éMà áøoic ©©¦¨©§¨

xn`p df,àôéqàlre ,ozgd z` wecal oipiayey micinrn eidy ©¥¨
lr epiywd mpn` ,on`p epi` oipiayey ecinrd `l m`y epipy jk

,ozga mibdepy bdpn `l` ozgd ly bdpn df oi`y dfåok`éðú- §§¦
`ziixaa qexbl yi.'LîLeî àlL ìk'¨¤Ÿ§©

äðùî
:mipdkd ly daezkd ibdpn z` zxxan epizpynúðîìà úçà©©©§¨©

ìàøNé,l`xyi za -íéðäk úðîìà úçàå,odk za -.äðî dúaeúk ¦§¨¥§©©©§¨©Ÿ£¦§¨¨¨¤
y ,welig yi ,dleza zaezk oiprl mpn`eéä íéðäk ìL ïéc úéa¥¦¤Ÿ£¦¨

äìeúáì ïéáBb,odk za,æeæ úBàî òaøà,l`xyi za zaezkn letk ¦¦§¨©§©¥
,ozeaiyg iptna eçéî àìå.íéîëç íãé §Ÿ¦§¨¨£¨¦

àøîâ
:mipdk zpnl` zaezk mekq z` zxxan `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨

íéðäk úðîìàå,odk za `idy dpnl` -.íéúàî dúaeúkdywn §©§¨©Ÿ£¦§¨¨¨©¦
:`xnbdïðz ïðàäå,epipy dpyna `lde -ìàøNé úðîìà úçà §¨£¨§©©©©§¨©¦§¨¥

.äðî ïúaeúk íéðäk úðîìà úçàå§©©©§¨©Ÿ£¦§¨¨¨¤
:`xnbd zvxzneåä úBðwz ézL ,éMà áø øîàly dpica ¨©©©¦§¥©¨£

,dpnl`dàøwéòîdligzn -äìeúáì eðéwzodk zaúBàî òaøà ¥¦¨¨©¦¦§¨©§©¥
å ,æeæeli`äðîìàìdze` exi`yd `l` melk epwiz `l odk za §§©§¨¨

dl yiy ,l`xyi za oick.äðî̈¤
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שני עמ' א
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של ורוחניות לגשמיות בנוגע הן וברוחניות, בגשמיות `mzבהצלחה mirqep mdil`y micedid בנוגע והן ,
ורוחניות אליהם,mklyלגשמיות שנוסעים היהודים של לטובתם רק לא היא הרבי של כוונתו שהרי, ,

חז"ל  כדרשת עצמם, הנוסעים של לטובתם גם הפסוק 5אלא ה'".6על שניהם עיני "מאיר

ועד  סלה נצח הלאה, וכן בריא, חורף ולאח"ז בריא, קיץ לכם .7שיהי'

בנ"י, לאחינו גרוס") הערצליכן ("א לבבית שלום דרישת תמסרו שתבואו מקום ובכל לשלום, ַסעו
ומ  השבועות, בשלשת שעומדים שאף להם, התשובה ותמסרו חודש אלול, לחודש ולאחריו 8תקרבים ,

ה' את "עבדו אם, כי שרעקן"), ניט זיך מען ("זאל יבהלו לא מ"מ, נוראים", "dgnya"9ה"ימים ,elib ָ
.10ברעדה"

אמר  אדמו"ר מו"ח שכ"ק להם, תמסרו אחר 11וכן עומד זה ש"הנה בזמן כבר נמצאים שעכשיו
בא"12כתלנו" זה "הנה ואהבת 13, התורה, אהבת ה', אהבת ע"י לכך להתכונן וצריכים ער")... איז ָ("אט
השומעים,.14ישראל  אצל הדברים יתקבלו בודאי פנימי, בתוקף אבל, בניחותא, הדברים את כשתאמרו –

בפרט. ישראל ובאהבת בכלל, בתומ"צ חיזוק אצלם יתוסף ועי"ז

לשלום. סעו
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13

בסופה.5) התניא הקדמת וראה א. טז, תמורה
יג.6) כט, משלי
א.7) נד, עירובין ראה
תקפא.8) ר"ס או"ח טור ראה
לולב.9) הל' סוף רמב"ם וראה ב. ק, תהלים

(מז,10) אשיש שוש רד"ה נצבים לקו"ת וראה יא. ב, תהלים

רע"א).
(11.316 ע' תרצ"ט סה"ש ראה
ט.12) ב, שה"ש
(ב)).13) ח (פ"ב, עה"פ שהש"ר וראה ח. שם,
(14.36 הערה שם ובהנסמן 210 ע' ח"ב תו"מ גם ראה

•

qgpit zyxt zegiyÎihewlb dgiy gi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

Â‰ÈÓ¯ÈÏ ÒÁÈÙ ÔÈ· ÈÏÏÎ ¯˘˜ ˘È

רבות  פעמים כבר של 1הוסבר ההפטרות לגבי
אין  שאמנם, דנחמתא", ו"שבעא דפורענותא" "תלתא

המאורע" ולפי הזמן "לפי אלא הפרשיות" "מענין ,2הן
מדוייקים  בתורה הענינים שכל כיוון זאת, למרות אך

להפטרות שגם מובן, לפרשיות `dlביותר, גם קשר יש
בתורה. אז הנקראות

הנוכחית  ההפטרה בין גלוי קשר מוצאים ואכן,
ירמיהו..." מסופר 3"דברי נעשה 4(שבתחילתה כיצד

במדרש  נאמר פינחס: פרשת לבין לנביא), ,5ירמיהו
– נכריה" "ממשפחת שניהם באים וירמיהו שפינחס
רחב", של בניה מ"בני וירמיהו פוטיאל" מ"בת פינחס
פינחס  את ה' ייחס לכן ישראל. בהם "זלזלו" ולפיכך

הכהן  בן 6לאהרן "פינחס פרשתנו: בתחילת ככתוב ,
של  יחוסו בפסוק מפורט וכן הכהן", אהרן בן אלעזר

הכהנים..." מן חלקיהו בן ירמיהו "דברי .3ירמיהו

אחד  בפרט קיים אינו שביניהם שהקשר מובן, אך
"צריך  לפיכך ואשר בם, "זלזלו" שישראל בלבד,
עבודת  של הכללית במהות גם אלא ליחסו", הכתוב
בגלוי  מתבטא זה כללי וקשר ירמיהו, ועבודת פינחס

פרט כתוב ולפיכך זה, משותף וענין בפירוש dfבפרט
שבעלֿפה. בתורה

.·

?˙ÂÚ¯ÂÙÏ ‰¯ËÙ‰‰ ˙ÏÈÁ˙ ÔÈ· ¯˘˜‰ Â‰Ó

בין  הקשר מהו להבין, יש ההפטרה zlgzdכמוֿכן
דפורענותא": ל"תלתא ירמיהו "דברי

ההפטרה  של הראשון היותו 7בחלקה על מסופר
בטרם  לאמר אלי ה' דבר "ויהי לנביא: ירמיהו של

דברי  ועל נתתיך". לגויים נביא ידעתיך... בבטן אצרך
הקדושֿ ענה אנכי" נער כי דבר ידעתי "לא ירמיהו

על  הפקדתיך... ראה אנכי... נער תאמר "אל ברוךֿהוא

אחרֿכך  רק ולנטוע". לבנות ולנתוץ... לנתוש הגויים...
כל  "על שיבוא החורבן אודות הנבואה מוזכרת

כמובן, שבגללה, שקד", "מקל של באופן רעתם..."

דפורענותא". מ"תלתא אחת היא זאת הפטרה

היות  על ההקדמה בין יש קשר איזה להבין: וצריך

"פורענותא"? לבין לנביא ירמיהו

.‚

‰·Â˘˙· Ï‡¯˘È ˙¯ÊÁ‰ Y ÈÏÏÎ‰ ¯˘˜‰

ירמיהו  לבין פינחס בין והמשותף הכללי הקשר

הוא:

של  בתקופה שרויים ישראל בני היו שניהם בזמן

החטא  אירע פינחס בזמן ברוחניות. ביותר שפל מצב

פעור" ו"בעל מואב" "בנות היו 8של ירמיהו ובימי ,
הבעל" מצב eke',9"נביאי על ירמיהו בנבואת כמפורט ,

בתקופתו. ישראל עם

לתשובה: ישראל בני את עורר מהם אחד וכל

עלֿידי  – ופינחס מוסר, דברי באמצעות – ירמיהו

ש"ראו באופן זמרי את לחינם mlekשהרג שלא
בתשובה 10הרגם" לחזרה ישראל את הביא וזה ,11.

הפסוק  הדגשת תובן "בקנאו 12בכך פינחס אודות
קנאתי היא mkezaאת "בתוכם" המילה לכאורה כי ,"
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שם.1) ובהערות 62 ע' [המתורגם] ט' חלק לקו"ש ראה
בתחילתו.2) ירמי'
סתכ"ח.3) או"ח טור
ב)4) קא, (זבחים לזמרי שהרגו עד פנחס נתכהן לא דלמ"ד להעיר

פנחס. נתכהן איך מסופר פרשתנו בהתחלת –
רנז.5) רמז ירמי' יל"ש פי"ג*. (באבער) דר"כ פסיקתא
ג.6) פכ"א, במדב"ר ב. פב, סנהדרין בלק. ס"פ ספרי ג"כ ראה

ועוד. פרשתנו. ריש ופרש"י תנחומא
ואילך.7) ה א,
ואילך.8) א כה, בלק
עשית 9) מה ובפרש"י: בגיא", דרכך "ראי כג: שם, וראה ח. ב, ירמי'

כו'. עתה ועד פעור בית מול

פמ"ז.10) פדר"א וראה בלק. ס"פ פרש"י
אותה11) (כשקורין פינחס דפ' ההפטורה "תלתא iptlשלכן

"מענין היא ההפטורה שאז – הסיפור zeiyxtdדפורענותא" המשך היא ("
מפני  רק [לא שזה – ואילך) מו יח, (מ"א הכרמל בהר דאליהו
היא  יד) שם, י. יט, שם – גו'" לה' קנאתי ("קנא דאליהו שה"קנאות"
לתשובת  גרמה דאליהו שהקנאות לפי גם] כ"א דפינחס, הקנאות ע"ד
(שם  האלקים" הוא ה' האלקים הוא ה' ויאמרו גו' העם כל "וירא – בנ"י
(174 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש – (ובארוכה עה"פ אוה"ת וראה לט. יח,
ראה  לתושי'). כפלים התשובה, הו"ע האלקים" הוא "ה' פעמים שב'
שעשה  אליהו.. של בשמו פנחס של שמו הקב"ה חשב שם: פדר"א

כו'. תשובה יעשו שישראל
פרשתנו.12) ריש

.my l"end zexrd d`xe "'iiekp" :my (*



ireaydס cenild xefgn t"r ± qgpit zyxt ± zegiyÎihewl

המפרשים  כשאלת נרמז 13מיותרת, שבכך אלא ,
"בתוכם", אל חדרה פינחס שקנאות בני jezaבפסוק,

בתשובה,14ישראל  חזרה אצלם ועוררה ,dfe הביא
ישראל" בני על "ויכפר לישראל .15לכפרה

ענין כי די, אין בלבד בכך בני dfאך החזרת של
איננו  בתשובה, המדרגה, בשפל השרויים ישראל,
אצל  מוצאים זה דבר ולירמיהו. לפינחס דוקא מיוחד

נביאים. אצל ובמיוחד ישראל, ורועי מראשי רבים

הוא ביניהם השווה הצד eayהמיוחדote`aאלא,
md.לתשובה ישראל את עוררו

.„

Ï˘ ÔÙÂ‡· ‰·Â˘˙· Ï‡¯˘È ˙¯ÊÁ‰ Y Â‰ÈÓ¯È
¯˙Ò‰

ירמיהו  לנבואת ישעיהו נבואת שבין ההבדל על
בגמרא  וישעיהו 16נאמר חורבנא.. כוליה "ירמיהו :

חורבן  אודות היא ירמיהו נבואת נחמתא". כוליה
היא  ישעיהו ונבואת הגלות, ואודות ביתֿהמקדש
גם  נרמז זה דבר והנחמה. הישועה אודות

ישועה 17בשמותיהם  מלשון – ישעיהו וירמיהו 18: ,
או  מרירות, מלשון מר, האותיות את בתוכו מכיל

חז"ל  נעשה 19כלשון שבימיו ירמיהו, שמו נקרא ולמה :
(=חורבה  אירמיאה ).20ירושלים

בין בשוני כרוך נבואותיהם בין זה zetewzdהבדל
אדמו"ר  וחמי מורי כ"ק כלשון ניבאו, הם :21שבהן

והסתר  דחיה של בזמן היה היה 22"ירמיהו וישעיהו
גילויים". של בזמן

תוכחה  דברי כוללת ישעיהו נבואת שגם למרות
בפרקים  שרואים כפי חטאיהם, על לישראל רבים

שהחמורה  עד היא 23רבים, דפורענותא" "תלתא מבין

" כך על נאמר זאת בכל ישעיהו". zngp`"חזון dilek,"
דברי  באמצעות ולתשובה לתיקון הביאה תוכחתו כי

אודות הנבואות – ("גילויים") dle`bd24"נחמתא"

ישראל. של תשובתם עלֿידי שתבוא

של  באופן ישראל את עורר ירמיהו זאת, לעומת
אם  שיבוא החורבן על סיפור עלֿידי והסתר, דחיה

בתשובה. יחזרו לא ישראל

פינחס, גם כי לפינחס, ירמיהו בין הקשר וזהו
"דחיה  של באופן ישראל על לכפרה הביא כירמיהו,

להלן. כמוסבר "גילויים", של באופן ולא והסתר",

.‰

?‰Ê Â‰˘ÚÓ ÏÚ ¯Î˘ ÒÁÈÙ ‡˜Â„ Ï·È˜ ÚÂ„Ó

שמפני  ה', דברי על ההסבר עלֿידי יובנו הדברים
את  בקנאו ישראל בני מעל חמתי את "השיב שפינחס
יתן  בקנאתי", ישראל בני את כליתי ולא בתוכם קנאתי
ולזרעו  לו והיתה שלום. "בריתי של השכר את ה' לו

עולם...". כהונת ברית אחריו

השכר  לקבלת העיקרית שהסיבה נראה, הפסוק מן
חמתי  את "השיב שפינחס היא, שלום" "בריתי של
ישראל...". בני את כליתי ולא ישראל... בני מעל
המספר  צדדי פרט הוא בתוכם" קנאתי את ו"בקנאו

zervn`a."...חמתי את "השיב מה

בני  מעל חמתי את "השיב של הענין את מובן: ולא
מוצאים  בקנאתי" ישראל בני את כליתי ולא ישראל...

אלא אחת, פעם רק ולא רבינו, משה אצל xtqnגם
בתורה 25פעמים  כמסופר של 26, במעשהו החידוש מהו .

שדוקא "בריתיelפינחס, של שכר כך על שלום"?ניתן

של  השכר ניתן שלא די לא משה, אצל ועוד:
אנו  להיפך, כיֿאם אחריו", ולזרעו לו שלום.. "בריתי
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א.13) רלז, פרשתנו זהר ועוד. אוה"ח אלשיך
כו'.14) קהל בתוך ברבים, ש"ש דקידש הנ"ל, מפרשים ראה
יג.15) פסוק
ב.16) יד, ב"ב
נביאין 17) דתרין שמהן דא ועל סע"ב): (קעט, תצוה ר"פ זהר ראה

עיי"ש. כו', גרים דשמא בגין אלין..
גרים 18) שמא ישעי' שם: וזהר א. מט, ישעי' ומצו"ד פרש"י

דישעי' בפנים, לקמן שהובאה אדמו"ר מו"ח כ"ק שיחת וראה לפורקנא.
נ"ך  אוה"ת .28 (ע' לאיכה הצ"צ [וברשימות נהורין" שע"ה י"ה, "ישע

ס"ג: ובאגה"ק כו'"], ה' וישע מלשון "ישעי' א'נט) ר"ע ב' dreyiכרך
ה'. וישע מלשון הוא

נעשה 19) שבימיו שם: ויל"ש דר"כ ובפסיקתא בתחילתו. קה"ר
מו"ח  כ"ק בשיחת [הובא י"ה ירם* ירמי' לפנ"ז: ושם אירימון. ביהמ"ק

שם]. אדמו"ר

שם.20) לקה"ר מ"כ
(21.(140 ר"ע תש"ג (סה"ש תש"ג תמוז י"ג שיחת
מתנבא 22) הי' "ירמי' רסב) רמז ירמי' (יל"ש ממרז"ל להעיר
miweeya."
התענית.23) ליום וסמוכה אב משנכנס תמיד – לזמנה מתאים
(24– ישועה אינם שלכאורה ישעי' שבנבואת הענינים דגם ולהעיר

גבורות במשפט ewzennzהם ציון רד"ה ראה – ובארוכה ישעי'. ע' (קה"י
הלשון  בפשטות מתורץ ועפ"ז קנא)). ע' ח"א מלוקט (סה"מ תשל"ה

"'ilek ועפ"ז דוקא. לאו נחמתא כולי' שם: ב"ב בחדא"ג (אבל נחמתא"
דפורענותא). מג' היא ישעי' דחזון הא בפשטות מתורץ

א.25) רכ, פרשתנו זהר ראה
יא,26) בהעלותך – במתאוננים ואילך. יא לב, תשא – העגל בחטא

ד. טז, קורח פרש"י וראה ואילך. יג יד, שלח – במרגלים ב.

.my l"end zexrd d`xe ."mx" :my `zwiqta (*
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המפרשים  כשאלת נרמז 13מיותרת, שבכך אלא ,
"בתוכם", אל חדרה פינחס שקנאות בני jezaבפסוק,

בתשובה,14ישראל  חזרה אצלם ועוררה ,dfe הביא
ישראל" בני על "ויכפר לישראל .15לכפרה

ענין כי די, אין בלבד בכך בני dfאך החזרת של
איננו  בתשובה, המדרגה, בשפל השרויים ישראל,
אצל  מוצאים זה דבר ולירמיהו. לפינחס דוקא מיוחד

נביאים. אצל ובמיוחד ישראל, ורועי מראשי רבים

הוא ביניהם השווה הצד eayהמיוחדote`aאלא,
md.לתשובה ישראל את עוררו

.„

Ï˘ ÔÙÂ‡· ‰·Â˘˙· Ï‡¯˘È ˙¯ÊÁ‰ Y Â‰ÈÓ¯È
¯˙Ò‰

ירמיהו  לנבואת ישעיהו נבואת שבין ההבדל על
בגמרא  וישעיהו 16נאמר חורבנא.. כוליה "ירמיהו :

חורבן  אודות היא ירמיהו נבואת נחמתא". כוליה
היא  ישעיהו ונבואת הגלות, ואודות ביתֿהמקדש
גם  נרמז זה דבר והנחמה. הישועה אודות

ישועה 17בשמותיהם  מלשון – ישעיהו וירמיהו 18: ,
או  מרירות, מלשון מר, האותיות את בתוכו מכיל

חז"ל  נעשה 19כלשון שבימיו ירמיהו, שמו נקרא ולמה :
(=חורבה  אירמיאה ).20ירושלים

בין בשוני כרוך נבואותיהם בין זה zetewzdהבדל
אדמו"ר  וחמי מורי כ"ק כלשון ניבאו, הם :21שבהן

והסתר  דחיה של בזמן היה היה 22"ירמיהו וישעיהו
גילויים". של בזמן

תוכחה  דברי כוללת ישעיהו נבואת שגם למרות
בפרקים  שרואים כפי חטאיהם, על לישראל רבים

שהחמורה  עד היא 23רבים, דפורענותא" "תלתא מבין

" כך על נאמר זאת בכל ישעיהו". zngp`"חזון dilek,"
דברי  באמצעות ולתשובה לתיקון הביאה תוכחתו כי

אודות הנבואות – ("גילויים") dle`bd24"נחמתא"

ישראל. של תשובתם עלֿידי שתבוא

של  באופן ישראל את עורר ירמיהו זאת, לעומת
אם  שיבוא החורבן על סיפור עלֿידי והסתר, דחיה

בתשובה. יחזרו לא ישראל

פינחס, גם כי לפינחס, ירמיהו בין הקשר וזהו
"דחיה  של באופן ישראל על לכפרה הביא כירמיהו,

להלן. כמוסבר "גילויים", של באופן ולא והסתר",

.‰

?‰Ê Â‰˘ÚÓ ÏÚ ¯Î˘ ÒÁÈÙ ‡˜Â„ Ï·È˜ ÚÂ„Ó

שמפני  ה', דברי על ההסבר עלֿידי יובנו הדברים
את  בקנאו ישראל בני מעל חמתי את "השיב שפינחס
יתן  בקנאתי", ישראל בני את כליתי ולא בתוכם קנאתי
ולזרעו  לו והיתה שלום. "בריתי של השכר את ה' לו

עולם...". כהונת ברית אחריו

השכר  לקבלת העיקרית שהסיבה נראה, הפסוק מן
חמתי  את "השיב שפינחס היא, שלום" "בריתי של
ישראל...". בני את כליתי ולא ישראל... בני מעל
המספר  צדדי פרט הוא בתוכם" קנאתי את ו"בקנאו

zervn`a."...חמתי את "השיב מה

בני  מעל חמתי את "השיב של הענין את מובן: ולא
מוצאים  בקנאתי" ישראל בני את כליתי ולא ישראל...

אלא אחת, פעם רק ולא רבינו, משה אצל xtqnגם
בתורה 25פעמים  כמסופר של 26, במעשהו החידוש מהו .

שדוקא "בריתיelפינחס, של שכר כך על שלום"?ניתן

של  השכר ניתן שלא די לא משה, אצל ועוד:
אנו  להיפך, כיֿאם אחריו", ולזרעו לו שלום.. "בריתי
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א.13) רלז, פרשתנו זהר ועוד. אוה"ח אלשיך
כו'.14) קהל בתוך ברבים, ש"ש דקידש הנ"ל, מפרשים ראה
יג.15) פסוק
ב.16) יד, ב"ב
נביאין 17) דתרין שמהן דא ועל סע"ב): (קעט, תצוה ר"פ זהר ראה

עיי"ש. כו', גרים דשמא בגין אלין..
גרים 18) שמא ישעי' שם: וזהר א. מט, ישעי' ומצו"ד פרש"י

דישעי' בפנים, לקמן שהובאה אדמו"ר מו"ח כ"ק שיחת וראה לפורקנא.
נ"ך  אוה"ת .28 (ע' לאיכה הצ"צ [וברשימות נהורין" שע"ה י"ה, "ישע

ס"ג: ובאגה"ק כו'"], ה' וישע מלשון "ישעי' א'נט) ר"ע ב' dreyiכרך
ה'. וישע מלשון הוא

נעשה 19) שבימיו שם: ויל"ש דר"כ ובפסיקתא בתחילתו. קה"ר
מו"ח  כ"ק בשיחת [הובא י"ה ירם* ירמי' לפנ"ז: ושם אירימון. ביהמ"ק

שם]. אדמו"ר

שם.20) לקה"ר מ"כ
(21.(140 ר"ע תש"ג (סה"ש תש"ג תמוז י"ג שיחת
מתנבא 22) הי' "ירמי' רסב) רמז ירמי' (יל"ש ממרז"ל להעיר
miweeya."
התענית.23) ליום וסמוכה אב משנכנס תמיד – לזמנה מתאים
(24– ישועה אינם שלכאורה ישעי' שבנבואת הענינים דגם ולהעיר

גבורות במשפט ewzennzהם ציון רד"ה ראה – ובארוכה ישעי'. ע' (קה"י
הלשון  בפשטות מתורץ ועפ"ז קנא)). ע' ח"א מלוקט (סה"מ תשל"ה

"'ilek ועפ"ז דוקא. לאו נחמתא כולי' שם: ב"ב בחדא"ג (אבל נחמתא"
דפורענותא). מג' היא ישעי' דחזון הא בפשטות מתורץ

א.25) רכ, פרשתנו זהר ראה
יא,26) בהעלותך – במתאוננים ואילך. יא לב, תשא – העגל בחטא

ד. טז, קורח פרש"י וראה ואילך. יג יד, שלח – במרגלים ב.

.my l"end zexrd d`xe ."mx" :my `zwiqta (*
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זה, מסוג שכר ממנו מונע שהקדושֿברוךֿהוא מוצאים
חז"ל  שמסבירים מאוחר 27כפי בפרשתנו המסופר את

על 28יותר  איש ה'... "יפקוד ה' מאת משה שבבקשת ,
לא  לכך כבודי". את בני "שיירשו התכוון הוא העדה"
– נון..." בן יהושע את לך "קח אמר והוא ה', הסכים

אחריו". "לזרעו עברה לא משה גדולת

.Â
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פינחס. לעבודת משה עבודת בין הבדלים ישנם
ומהם:

באמצעות חמתי" את "השיב משה לה',ezlitzא)
מישראל הוסרה שהגזירה לכך הביאה .dlrnlnאשר

עלֿידי גרם פינחס קנאתי"ezcearואילו את "בקנאו ,
"קנאתי כמודגש לכךmkezaובמיוחד "l`xyiy יחזרו

ישראל".zervn`aeבתשובה, בני על "ויכפר זאת

נפש  מסירות לכדי עד ישראל, למען ביקש משה 23ב)

כתבת" אשר מספרך נא מחני אין "ואם מסירות 29– –
מצד מסירות dnypd30נפש היתה פינחס אצל ואילו .

העמדת כפשוטה, כדברי sebdנפש ממשית. בסכנה
בנס.31חז"ל  ניצל והוא להרגו רצו שמעון ששבט ,

מסי  מוצאים אין משה שאצל שהעובדה, רותֿמובן,
לו  חסרה שהיתה מכך נובעת אינה הגוף, של נפש
מסירותֿנפש  דרושה היתה לו ח"ו. לכך המוכנות
אלא, משה, אצל קיימת בודאי היתה היא במעשה,

היתה בכך משה.ezcearשלא של

.Ê
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משה  עבודת בין להבדל הכללי לעבודת 32ההסבר
הוא:33פינחס 

אור, גילוי – למטה" "מלמעלה היתה משה עבודת
– למעלה" "מלמטה היתה פינחס עבודת jekifואילו

"למעלה". והעלאתו ה"מטה"

קבל  "משה – משה של העיקרי ענינו היה לפיכך
ומסרה" מסיני תורה למטה) לתלמידיו,34(מלמעלה

ענינים  מונעת התורה והרי לישראל, התורה לימוד
"תורה של באופן חושך:xe`"35לאֿרצויים, הדוחה ,

החושך  דחיית על משפיע שבתורה האלקי האור
וממילא" פינחס 36"מאליו ואילו למטה. מלמעלה ,

– לתשובה ישראל בני את עבודתו באמצעות עורר
לה'. והתקרבות והתעלות החושך שבירת

עבודתם לגבי גם היתה zinvrdכך משה עבודת :
הנשמה  כאשר 37מצד הגוף: מצד – פינחס ועבודת ,

בעיקר  נוגעת היא אור, גילוי של באופן היא העבודה
גם  חודרת איננה אך ל"גילויים", כלי שהיא לנשמה,

ל"מטה" על 38לגוף, גם משפיע הנשמה גילוי אמנם, .
נעשה שהגוף באופן זה אין אך envrהגוף, cvn לכלי

הנשמה. לאור

מצד  בעיקר היא למעלה מלמטה העבודה ואילו
ה" זיכוך עם עבודה – והעלאתו.dhnהגוף "

חז"ל  כמאמר לאליהו, פינחס בין הקשר גם 39זהו

היתה  אליהו עבודת גם כי אליהו", הוא "פינחס
כידוע  למעלה, (בגימטריא 35מלמטה אליהו שעבודת ,

=ההשפעה  ב"ן (שם הגוף וזיכוך בירור היא נב)
הגוף  בתוך הפועלת ביותר, הנמוכה בדרגה האלקית

ב"ן). בגימטריא: "בהמה" הבהמית. והנפש

משה  עבודת בין הנ"ל ההבדלים לשני ההסבר זהו
פינחס: לעבודת

לכך, בתפילתו הביא משה edÎjexaÎyecwdy`א)
למטה, שמלמעלה בדרך מישראל, הגזירה את יסיר

עבודתו באמצעות השפיע פינחס ישראל zaeyzeואילו
למעלה. שמלמטה בדרך –

מצד מסירותֿנפש היתה משה אצל ,dnypdב)
מצד מסירותֿנפש – פינחס כתוב sebdואצל לפיכך .

חטאם 40בזוהר  כי ואביהו, נדב חטא את תיקן שפינחס ,
ללא  לאלקות, נשמתם לכליון הגיעו שהם בכך היה
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(ושם:27) עה"פ פרש"י יד. פכ"א במדב"ר יא. פרשתנו תנחומא
גדולתי).
ואילך.28) טז כז,
לב.29) לב, תשא
אבל 30) – משה ויחל עה"פ ועוד) א. לב, (ברכות מדרז"ל להעיר

שאי"ז דגוף.t"pqnמובן
ב.31) פב, סנהדרין בלק. ס"פ ותנחומא ספרי ראה
"נתמלא32) וגם הוא" "טוב כשנולד תיכף משה מצ"ע: ziadוגם

לא  – פנחס עה"פ: אוה"ת וראה א) יב, סוטה ב. ב, (שמות  אורה" כולו
ב). קא, (זבחים לזמרי שהרגו עד נתכהן

(בהמשך 33) תרע"ה פינחס גו' וידבר סד"ה ראה – לקמן בהבא

ב'). חלק תער"ב
בתחילתה.34) אבות
כג.35) ו, משלי
פי"ב.36) תניא – אדה"ז לשון
קנח 37) ס"ע תרס"ו המשך :(33 בהערה הנסמן על (נוסף ראה

ועוד. תש"ח. וה"ס ד"ה תקנח. ע' ואילך.
ועוד.38) ד. ב, ויקרא לקו"ת ראה
[המתורגם]39) ח"ח .8 הערה 52 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש נסמן

שם. תער"ב המשך וראה .59 הערה 174 ע'
א.40) ריז, פרשתנו
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קיים" וגוף נשמה "שריפת – גופם ,41"שיתוף"
מצד  שהיתה פינחס, של מסירותֿהנפש ובאמצעות

sebd חטאם .42תוקן

.Á

˙È„ÈÓ˙ Y ÒÁÈÙ È„ÈŒÏÚ ‰¯ÙÎ‰

הוא: העבודה סוגי שני תוצאות בין ההבדל

מצד למטה, מלמעלה היא העבודה ielibכאשר
אך  האור, בגילוי וחדור ה"מטה" מואר אמנם אור,
הגילוי  שכאשר מובן, הזדכך, לא עצמו שהוא כיוון

הקודם. במצבו ה"מטה" נשאר פוסק,

לישראל  גרם אמנם תורה שמתן רואים, אנו לפיכך
זוהמתן"מצב "פסקה התאפשר 43של זאת, למרות אך ,

"חזרה  שבאמצעותו העגל, חטא מכן לאחר גם
.44זוהמתן"

ה"מטה" למעלה, מלמטה היא העבודה כאשר אך
לפיכך, ברֿקיום. ענין וזהו ומתעלה, מזדכך עצמו
חדֿפעמית, היתה לא פינחס עלֿידי שנגרמה הכפרה

"נמשך" וענין תמידית, נשארה ב"ספרי"45אלא ככתוב
לא  עכשיו "שעד – ישראל" בני על "ויכפר הפסוק על

המתים" שיחיו עד ומכפר עומד אלא .46זז

ולזרעו  לו שלום.. "בריתי שהשכר לכך ההסבר זהו
את  "השיב הוא כי לפינחס, דוקא ניתן אחריו"
שכרו  גם ולכן הפסק, ללא מתמיד, באופן חמתי..."
"לו  נמשך שלום" ש"בריתי מדה, כנגד מדה הוא

הפסק  ללא אחריו" .47ולזרעו

.Ë
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פינחס  בין הקשר גם יובן לעיל האמור כל לפי
ישעיהו  בין ההבדל על ד' בסעיף כמדובר לירמיהו:
והסתר, דחיה של בזמן היה ש"ירמיהו לירמיהו,
בין  להבדל הגורם זהו גילויים", של בזמן היה וישעיהו
למעלה. מלמטה עבודה לבין למטה מלמעלה עבודה

("גילויים") אור גילוי היא למטה מלמעלה העבודה
בית  בתקופת עבודה זוהי כללי ובאופן הנשמה, מצד
גלוי. הוא האלקי האור כאשר ("נחמתא"), המקדש
ה"מטה" עם עבודה היא למעלה מלמטה העבודה
האדם  אצל והסתר". "דחיה יש שבו ב"מקום" עצמו,
הנפש  הגוף, ועידון "זיכוך" לבירור, עבודה זוהי כפרט
זוהי  כללי באופן בעולם. האדם של וחלקו הבהמית,
להיות  לא ("חורבנא"), הגלות בתקופת עבודה
עד  הגלות, חושך של והנסיונות הקשיים מן מושפעים

יאיר" כיום "ולילה – לאור עצמו החושך .48להפיכת

שניהם  באו וירמיהו שפינחס לכך ההסבר זהו
כאמור  ישראל, בם "זלזלו" ולפיכך נכריה", "ממשפחת
המשותפת  הנקודה מתבטאת בכך א': בסעיף
עצמם  לגבי הן למעלה, מלמטה של באופן שבעבודתם
("משפחת  שלהם עצמי ה"מטה" והעלאת "בירור –

בעולם  לסביבתם בנוגע והן שבלי 49נכריה"), ,
את  עוררו הם ישראל, בני מצד ב"זלזול" להתחשב

לתשובה: עצמם ישראל

אל  רק האור מגיע למטה מלמעלה בהמשכה
הוא  ה"מטה" אם אך לאור, מנוגד שאיננו כזה, "מטה"

שהוא עד כלֿכך, האור cbepnירוד יכול לא לאור,
אותו). "שובר" האור כן אם (אלא לשם להגיע

מזככים  כאשר למעלה, מלמטה בהעלאה ואילו
כזה, "מטה" גם "מבררים" עצמו, ה'מטה' את ומעלים

חושך גם בקדושה, לאור.dfkה"מזלזל" הופכים

.È
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היא: למעשה לעבודה מכך הנלמדת ההוראה

ותפילה  תורה – הנשמה בעניני המתעסקים יש
ה"מטה", עם לעבודה מתמסרים הם אין אך וכדומה,

הגוף. עניני תוך אל הקדושה החדרת

דואגים  הם עצמם אצל יותר: כללי באופן גם כך
לעניני  גם אלא הנשמה, לעניני רק לא הענינים, לכל
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וש"נ.41) א נב, סנהדרין
אחרי 42) אוה"ת :(33 הערה דלעיל תער"ב להמשך (נוסף בכ"ז ראה

תרע"ג  תרכ"ט, דשנות פינחס גו' וידבר ד"ה ואילך). תקמט ע' ב' (כרך
א'). חלק תער"ב (בהמשך

ב.43) קצג, זח"ב ב. נב, זח"א רע"א. קמו, שבת
ואילך.44) תתקל ע' ח"ב תער"ב המשך ספל"ו. תניא וראה שם. זהר
צפע"נ 45) גם וראה פרשתנו. ריש עה"ת צפע"נ – הרגצובי לשון

ב. פב, לסנהדרין
לעולם.46) והולכת מכפרת שתהא זו כפרה וראוי' שם: ובסנהדרין

בצפע"נ  וצויין הובא שלא (וצע"ק א יד, סוטה מפני תוד"ה ועיין

של "קברו – דשם להעיר אבל ע'dynשם). לעיל ממשנ"ת ולהעיר  ."
דאיגרתא  "קריינא שאמר משה של בכחו היתה דפינחס שמסנ"פ 317

כו'".
הו"ע 47) שלום" ד"בריתי ,(33 הערה (דלעיל תער"ב המשך ראה

שלומי henz"ברית `l."
אורֿביחס 48) ע' ח"ב הערכיםֿחב"ד ס' וראה יב. קלט, תהלים

תקצוֿז) (ע' א'שמה.p"yeלחושך אישו. ע' ח"ג תער"ב המשך .
שם 49) דר"כ (מפסיקתא  ירמי' ריש מפרש"י רמז להעיר ירמי ' יל"ש .

עובדוהי  דמקלקלן כו' ולוכח כו' עובדוהי דתקנן קלקלתא בר ליתי רנו):
כו'.



סג ireayd cenild xefgn t"r ± qgpit zyxt ± zegiyÎihewl

קיים" וגוף נשמה "שריפת – גופם ,41"שיתוף"
מצד  שהיתה פינחס, של מסירותֿהנפש ובאמצעות

sebd חטאם .42תוקן

.Á

˙È„ÈÓ˙ Y ÒÁÈÙ È„ÈŒÏÚ ‰¯ÙÎ‰

הוא: העבודה סוגי שני תוצאות בין ההבדל

מצד למטה, מלמעלה היא העבודה ielibכאשר
אך  האור, בגילוי וחדור ה"מטה" מואר אמנם אור,
הגילוי  שכאשר מובן, הזדכך, לא עצמו שהוא כיוון

הקודם. במצבו ה"מטה" נשאר פוסק,

לישראל  גרם אמנם תורה שמתן רואים, אנו לפיכך
זוהמתן"מצב "פסקה התאפשר 43של זאת, למרות אך ,

"חזרה  שבאמצעותו העגל, חטא מכן לאחר גם
.44זוהמתן"

ה"מטה" למעלה, מלמטה היא העבודה כאשר אך
לפיכך, ברֿקיום. ענין וזהו ומתעלה, מזדכך עצמו
חדֿפעמית, היתה לא פינחס עלֿידי שנגרמה הכפרה

"נמשך" וענין תמידית, נשארה ב"ספרי"45אלא ככתוב
לא  עכשיו "שעד – ישראל" בני על "ויכפר הפסוק על

המתים" שיחיו עד ומכפר עומד אלא .46זז

ולזרעו  לו שלום.. "בריתי שהשכר לכך ההסבר זהו
את  "השיב הוא כי לפינחס, דוקא ניתן אחריו"
שכרו  גם ולכן הפסק, ללא מתמיד, באופן חמתי..."
"לו  נמשך שלום" ש"בריתי מדה, כנגד מדה הוא

הפסק  ללא אחריו" .47ולזרעו
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פינחס  בין הקשר גם יובן לעיל האמור כל לפי
ישעיהו  בין ההבדל על ד' בסעיף כמדובר לירמיהו:
והסתר, דחיה של בזמן היה ש"ירמיהו לירמיהו,
בין  להבדל הגורם זהו גילויים", של בזמן היה וישעיהו
למעלה. מלמטה עבודה לבין למטה מלמעלה עבודה

("גילויים") אור גילוי היא למטה מלמעלה העבודה
בית  בתקופת עבודה זוהי כללי ובאופן הנשמה, מצד
גלוי. הוא האלקי האור כאשר ("נחמתא"), המקדש
ה"מטה" עם עבודה היא למעלה מלמטה העבודה
האדם  אצל והסתר". "דחיה יש שבו ב"מקום" עצמו,
הנפש  הגוף, ועידון "זיכוך" לבירור, עבודה זוהי כפרט
זוהי  כללי באופן בעולם. האדם של וחלקו הבהמית,
להיות  לא ("חורבנא"), הגלות בתקופת עבודה
עד  הגלות, חושך של והנסיונות הקשיים מן מושפעים

יאיר" כיום "ולילה – לאור עצמו החושך .48להפיכת

שניהם  באו וירמיהו שפינחס לכך ההסבר זהו
כאמור  ישראל, בם "זלזלו" ולפיכך נכריה", "ממשפחת
המשותפת  הנקודה מתבטאת בכך א': בסעיף
עצמם  לגבי הן למעלה, מלמטה של באופן שבעבודתם
("משפחת  שלהם עצמי ה"מטה" והעלאת "בירור –

בעולם  לסביבתם בנוגע והן שבלי 49נכריה"), ,
את  עוררו הם ישראל, בני מצד ב"זלזול" להתחשב

לתשובה: עצמם ישראל

אל  רק האור מגיע למטה מלמעלה בהמשכה
הוא  ה"מטה" אם אך לאור, מנוגד שאיננו כזה, "מטה"

שהוא עד כלֿכך, האור cbepnירוד יכול לא לאור,
אותו). "שובר" האור כן אם (אלא לשם להגיע

מזככים  כאשר למעלה, מלמטה בהעלאה ואילו
כזה, "מטה" גם "מבררים" עצמו, ה'מטה' את ומעלים

חושך גם בקדושה, לאור.dfkה"מזלזל" הופכים

.È
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היא: למעשה לעבודה מכך הנלמדת ההוראה

ותפילה  תורה – הנשמה בעניני המתעסקים יש
ה"מטה", עם לעבודה מתמסרים הם אין אך וכדומה,

הגוף. עניני תוך אל הקדושה החדרת

דואגים  הם עצמם אצל יותר: כללי באופן גם כך
לעניני  גם אלא הנשמה, לעניני רק לא הענינים, לכל
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וש"נ.41) א נב, סנהדרין
אחרי 42) אוה"ת :(33 הערה דלעיל תער"ב להמשך (נוסף בכ"ז ראה

תרע"ג  תרכ"ט, דשנות פינחס גו' וידבר ד"ה ואילך). תקמט ע' ב' (כרך
א'). חלק תער"ב (בהמשך

ב.43) קצג, זח"ב ב. נב, זח"א רע"א. קמו, שבת
ואילך.44) תתקל ע' ח"ב תער"ב המשך ספל"ו. תניא וראה שם. זהר
צפע"נ 45) גם וראה פרשתנו. ריש עה"ת צפע"נ – הרגצובי לשון

ב. פב, לסנהדרין
לעולם.46) והולכת מכפרת שתהא זו כפרה וראוי' שם: ובסנהדרין

בצפע"נ  וצויין הובא שלא (וצע"ק א יד, סוטה מפני תוד"ה ועיין

של "קברו – דשם להעיר אבל ע'dynשם). לעיל ממשנ"ת ולהעיר  ."
דאיגרתא  "קריינא שאמר משה של בכחו היתה דפינחס שמסנ"פ 317

כו'".
הו"ע 47) שלום" ד"בריתי ,(33 הערה (דלעיל תער"ב המשך ראה

שלומי henz"ברית `l."
אורֿביחס 48) ע' ח"ב הערכיםֿחב"ד ס' וראה יב. קלט, תהלים

תקצוֿז) (ע' א'שמה.p"yeלחושך אישו. ע' ח"ג תער"ב המשך .
שם 49) דר"כ (מפסיקתא  ירמי' ריש מפרש"י רמז להעיר ירמי ' יל"ש .

עובדוהי  דמקלקלן כו' ולוכח כו' עובדוהי דתקנן קלקלתא בר ליתי רנו):
כו'.

ireayd cenild xefgn t"r ± qgpit zyxt ± zegiyÎihewl

בד' נשארים הם אך בעולם, לחלקם ואפילו הגוף,
וב"חוץ".mdlyאמותיהם בזולת עוסקים הם ואין ,

ברֿקיום. תמיד אינו כזה עבודה שסוג לדעת יש
שרוי  הוא הנשמה, בעניני עוסק הוא כאשר אמנם,
אחרֿכך  לעסוק עליו כאשר אך ביותר, נעלה בדרגה
מעלה  הוא שאין בלבד זו לא הרי העולם, בעניני

אותו. מורידים הם ר"ל, להיפך, אלא אותם,

כאשר  הכלליים: וה"חוץ" ה"מטה" לגבי גם וכך
הוא  אם אך מושלם, הוא הרי אמותיו, בד' שרוי הוא
ה"חוץ", עם העולם, עם להתעסק שעליו למצב נקלע

לדרדורו. ח"ו, לגרום, ה"חוץ" עלול

העבודה  עם ביחד לעסוק, היהודי נדרש לפיכך
ה"חוץ" עם ואף ב"חוץ", גם הנשמה, בעניני הפנימית
של  למעיינות לכלי יהפוך הוא שגם ביותר, התחתון

ומצוות. תורה

המצרים": ל"בין הנ"ל הענין בין הקשר זהו
שהם  כדי לגלות, ישראל את שלח הקדושֿברוךֿהוא
של  באופן אותם שיהפכו עד הגלות, עניני את "יבררו"

לאור). חושך (=הפיכת לנהורא" חשוכא "אתהפכא

.‡È
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הכל, למרות יוכל הוא כיצד לטעון: יהודי יכול אך
והסתר"? "דחיה של כלֿכך אפילה תקופה לעבור
החושך  מן להיבהל לא ממנו נדרש כאשר במיוחד,
לזמן  המצרים" "בין את להפוך להיפך, אלא וההעלם,

ושמחה  ששון ?!50של

השבת של ההפטרה עונה כך "בין dpey`xdעל של
את dnicwneהמצרים", הפורענות, של הסיפור לפני

eqegi ירמיהו של דרכו "בן 51ותחילת ונבואתו: ,
מן חששותיו mipdkdחלקיהו על מספרת ואחרֿכך ,"...

הקדושֿ של תשובתו ועל לגויים", "נביא מלהיות
– אני..." אתך כי מפניהם תירא "אל כך על ברוךֿהוא
הכחות  כל את לו ונותן עמו שהקדושֿברוךֿהוא
ה"גויים" על ולהשפיע לשנות כדי הדרושים

וה"ממלכות".

בהסתר  להתחשב שבלי כפרט, אחד כל אצל גם כך

הדרושים  הכוחות כל לו ניתנים הגלות, שבזמן הגדול
לאור. ההסתר את לשנות כדי

.·È
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גלות  "בחינת היא למטה הנשמה שירידת ידוע,
גם 52ממש" הדברים קיימים לעיל האמור לכל ובדומה ,

האדם  זה – קטן" ב"עולם כפרט, אחד כל :53אצל

– דפורענותא" ל"תלתא יורדת הנשמה כאשר
בעולם  כאשר עשיה, יצירה, בריאה, העולמות לשלושת

רע  של מציאות יש כבר הנשמה 54הבריאה מתחילה ,
בתוך  בעבודה תפקידה למלא תוכל כיצד לחשוש,

בעולם. הגלות

בהפטרה  ירידתה, בתחילת מיד לנשמה אומרים
אצרך  "בטרם – דפורענותא" "תלתא של הראשונה
נביא  הקדשתיך מרחם תצא ובטרם ידעתיך בבטן
להיות  משליחותך להיבהל לך אל נתתיך": לגויים

בקרבך",miiebl"נביא אשר ה"גוי זיכוך עבודת – "
כי: בעולם, וחלקך הבהמית, הנפש הגוף,

" `jxv(א) mxha נשמה לך יש – ידעתיך" בבטן
ממש  ממעל אלוקה חלק ששורשה55קדושה ,dlrp

") הירידה ממקור (ב)56אצרך mxhaיותר ידעתיך"). ...
לך vz`"בטרם שיש די לא – הקדשתיך" מרחם

"במעי  אותך מכינים "הקדשתיך": אלא קדושה, נשמה
כולה" התורה כל אותו "מלמדין .57אמו",

כל  ו"משכחו מלאך בא הלידה בשעת אמנם,
כולה" אך 55התורה בגלוי, רק הוא זה כל אך ;

בהימצאו  שגם לו, מאפשר וזה הכל, נשאר בפנימיות
שלמד  כפי תורה, ללמוד יוכל הוא הזה, בעולם למטה,

אמו" .58"במעי

אנכי": נער כי דבר ידעתי "לא הנשמה טוענת
אך כולה", התורה "כל לו יש בפנימיותו ielbaאמנם,

יש  בפנימיותו, הנשמה, עניני לגבי ולכן אנכי", "נער
וללמוד  העולם, מן להיבהל שלא פנימיים כוחות די לו

"נביא היותו לגבי אך וכו', –miieblתורה ("דבר") "
"נער  רק הרי בעולם, וחלקו הבהמית, נפשו גופו, שינוי

אנכי".
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(50.253 ע' ח"ט בלקו"ש הנסמן ראה
השיחה.51) בתחילת כנ"ל – דפינחס היחוס ועד"ז
א).52) (מח, פל"ז תניא
ועוד.53) ב). (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי תנחומא
סע"ג).54) ג, במדבר (לקו"ת רע" יגורך "לא באצילות כי
רפ"ב.55) תניא

עד56) (וימלך): שמעו פי' פס"ר iz`xaראה `ly'כו העולם את
העולם. נברא שלא עד אלא טרם ואין בבטן אצרך בטרם

ב.57) ל, נדה
ע'58) ח"ה [המתורגם] לקו"ש – בארוכה וראה א. מד, שלח לקו"ת

ואילך. 13
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נער  תאמר "אל הקדושֿברוךֿהוא לו עונה כך על
מפניהם  תירא אל תלך... אשלחך אשר כל על כי אנכי

`ipכי jz` אלוקה חלק יש שליהודי בכך די אין :"...
אמו" ש"במעי מכך הנובעים והכוחות ממש, ממעל

גם אלא כולה", התורה "כל את ,`jkÎxgלימדוהו
לו  ניתנים הגלות, ובתקופת בגוף, הנשמה כאשר

בהימצאו אני") ("אתך מלמעלה כדי dhnlהכוחות ,
אשלחך", אשר כל "על השליחות את למלא שיוכל
הן  קוים: בשני וזאת ו"ממלכות". "גויים", על להשפיע
והן  ולהרוס", ולהאביד ולנתוץ "לנתוש – מרע" ב"סור

ולנטוע". "לבנות – טוב" ב"ועשה

פן  מפניהם תחת "אל אותו מזהירים יתרֿעלֿכן,

לפניהם" להסתפק 59אחתך שתוכל לחשוב לך אל :
ועם  הצלתי, נפשי את אני – בלבד עצמך את בהצילך
לו, אומרים אנכי". "נער בטענך תתעסק, לא ה"עולם"
הזה  בעולם בהמית ונפש בגוף נמצא שאתה שכיוון

נוגע העולם של מצבו הרי תיזהר jlהגשמי, אם ,
תחשוש  אל תחת", "אל הרי לפניהם", מ"אחתך

יתברך. לו לדירה העולם מהפיכת

רבה  במהירות נזכה זה, באופן העבודה באמצעות
ביאת  של הבשורה את יבשר אליהו" הוא ש"פינחס

והשלימה  האמיתית בגאולה שיגאלנו .60המשיח,

(`"kyz qgpit t"y zgiyn)
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יז.59) א, ירמי'
(ס"ח)60) לעיל ועפמשנ"ת גלות. אחרי' שאין נצחית גאולה שתהי'

שע"י ממצרים הגאולה (משא"כ דוקא לאליהו השייכות –dynמובנת
שם). כנ"ל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zeaezk(oey`x meil)

.dleza dzid oiyeciw zryay oeikék àì øîBà àeäåoi` `ny - §¥Ÿ¦
,ok xacdàlL ãò àlày mcew -êézñøéà,zlrapçwî éçwî äéäå ¤¨©¤Ÿ¥©§¦§¨¨¦¨¦¦©

,úeòèziidy z`vnpy oeike ,dleza zwfga jizyciw ixdy ¨
lrad oreh m`y ,ongp ax oiade ,zerh gwn df ixd dlera

ok m` ,`ed 'zerh gwn'yììk dì úéìå,llk daezk dl oi` - §¥¨§¨
oi`eyipd z` lhal dvexe zerh gwn edfy xne` lrad ixdy
`ziixadn wiicy zyy ax ixacl ef dpynn dywe ,mxwirn
zerh gwn df oi` dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk m`y lirl

.dlera oick dpn daezk dl yi `l`
ïéáà øa àéiç áø eäì øîàåike ,ongp axløLôàyiy ,ok xnel §¨©§©¦¨©¨¦¤§¨

ixde ,zyy ax lr dpyndn `iyewéáúé øBcä éìBãb ìëå íøîò áø©©§¨§¨§¥©¨§¦
miayei eid -àzòîL àäì úLL áø øîà ékzyy ax xn`yk - ¦¨©©¥¤§¨§©§¨

,dpn dl yi dlera z`vnpe dleza zwfga dqpky ,df oicàéL÷å§©§¨
eäìgwn' dpynd oeylny ,ongp ax ly ef `iyew el eywde - §

,llk daezk dl oi`y rnyn 'zerhépLå,zyy ax mdl uxize - §©¥
íéúànî ,énð 'úeòè çwî' éàîdxen`d 'zerh gwn' oeyl s` - ©¦©¨©¦¦¨©¦

,`id dleray meyn ,miiz`na dl ezeaiigzd iabl epiid ,dpyna
dì úéà äðî ìáà,dlera lkk ,dl yi dpn xeriya daezk la` - £¨¨¤¦¨

,ixnbl oi`eyipd z` lhal zerh gwn df oi`y meynzøîà zàå§©§¨§©§
ììk dì úéìoi`y ef dpynn gikedl dvex [ongp ax-] dz` ike - ¥¨§¨

xecd ilecb lke mxnr ax enikqd xak ixd ,llk daezk dl
.zyy ax ly evexizl

,`ziixade dpynd aeyiia `ax ly evexiz z` d`ian `xnbd
:enya lirl xen`dn ea xfg `edy dgikeneà÷c ïàî ,àáø øîàå§¨©¨¨©§¨

áéúBî à÷ øétL áéúBî[ongp ax-] dpynd ixacn dywdy in - ¦©¦¨¦
gwn aygp dlera z`vnpe dleza zwfga dqpkyky rnyny
dpynd oeyl znizqy meyn ,dywd dti ,melk dl oi`e zerh

,òîLî éøîâì ,'úeòè çwî'oiprl zerh gwn edfy yxtl wgece ¦©¨§©§¥©§©
.llk daezk dl oi`y rnyn `l` ,dl yi dpn la` ,miiz`n aeig

Cä àéL÷ àlàå,rx my `iven iabl `ziixad ixacn dyw `l`e - §¤¨©§¨©
s`e ,dpn daezk dl yi oiyeciwd mcew dzpif m`y x`eany

.dleza zwfga dqpkyéëä àîéàå õéøzzepyle uxzl yi jk - ¨¥§¥¨¨¦
,`ziixad ixac z`,åézçz äúpéfL íéãò Lé íàdpic,äìé÷ñam`e ¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¦§¦¨

y micr yiàøwéòî äúpéæ,oiqexi`d mcew -íeìk àìådl oi` - ¦§¨¥¦¨¨§Ÿ§
yiy `ziixad dxn`y dne ,`ed zerh gwny meyn ,daezk llk

m`y epiid ,dpn daezk dl,äðî äaeúk dì Lé õò úkeî úàöîð¦§¥©¥¥¨§¨¨¤
.dpn dzaezk ur zkeny opax zrcke

:lirl xen`dn ea xfg `ax ok`y dzgked z` `xnbd zniiqn
,`id ur zkeny rci `l m` s`y `ax ixaca dzr x`azd ixd

,dpn dzaezkàáø àäåenvrøîàc àeäy lirlïðaøìm`àì §¨¨¨§¨©§©¨¨Ÿ
da øékä,zerh gwn df ixd ,`id ur zkenyíeìk àìådl oi`e - ¦¦¨§Ÿ§

zken z`vnpay `ziixad ixac z` `ax yxit ji`e ,llk daezk
,dpn daezk dl yi urdpéî òîL àlàc o`kn gken -déa øãä ¤¨§©¦¨¨©¥

àéääî àáø`ax zpwqne ,lirl xn`y dnn ea xfg `axy - ¨¨¥©¦
oi`e ,dpn daezk dl yi da xikd `l oiae da xikd oia ur zkeny

.zerh gwn df
z`vnpe dleza zwfga dqpka mi`xen`d ewlgp ,x`azpy itk
dl yi zyy axle ,daezk dl oi`e zerh gwn edf `axl ,dlera

:df oica oecl mewn yi dpnny `ziixa d`ian `xnbd ,dpneðz̈
ì ïBLàø dñðk ,ïðaøïéàeOéð íeLmrt mc`l z`ypy dy` - ©¨¨§¨¨¦§¦¦

,enr dtegl dqpkpy epiide ,dpey`xäøzñð àlL íéãò dì Léå- §¥¨¥¦¤Ÿ¦§§¨
,dtegd xg`l enr dcgiizd `lyénð éàdl yiy ote`a mb e` - ¦©¦

y micräøzñðenremewn lknäúäL àìonf cegid zrya enr ¦§§¨Ÿ¨£¨
,äàéa éãkeze` zn m` .el dlrap `ly micirn micrdy jk §¥¦¨

,ipyl z`ype ,mc`íéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé éðMä ïéàxnele ¥©¥¦¨¦§©£©§¦
,ciqtz mileza dl `vn `ly oeikyéøäLxaky ipyd rcidñðk ¤£¥§¨¨

,ïBLàølirl dpyna x`eane(:i)yi oi`eyipd on dleza dpnl`y ¦
.mileza zprh dl oi`e dpn daezk dl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

המשך ביאור למס' כתובות ליום ראשון עמ' ב



סה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zeaezk(oey`x meil)

.dleza dzid oiyeciw zryay oeikék àì øîBà àeäåoi` `ny - §¥Ÿ¦
,ok xacdàlL ãò àlày mcew -êézñøéà,zlrapçwî éçwî äéäå ¤¨©¤Ÿ¥©§¦§¨¨¦¨¦¦©

,úeòèziidy z`vnpy oeike ,dleza zwfga jizyciw ixdy ¨
lrad oreh m`y ,ongp ax oiade ,zerh gwn df ixd dlera

ok m` ,`ed 'zerh gwn'yììk dì úéìå,llk daezk dl oi` - §¥¨§¨
oi`eyipd z` lhal dvexe zerh gwn edfy xne` lrad ixdy
`ziixadn wiicy zyy ax ixacl ef dpynn dywe ,mxwirn
zerh gwn df oi` dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk m`y lirl

.dlera oick dpn daezk dl yi `l`
ïéáà øa àéiç áø eäì øîàåike ,ongp axløLôàyiy ,ok xnel §¨©§©¦¨©¨¦¤§¨

ixde ,zyy ax lr dpyndn `iyewéáúé øBcä éìBãb ìëå íøîò áø©©§¨§¨§¥©¨§¦
miayei eid -àzòîL àäì úLL áø øîà ékzyy ax xn`yk - ¦¨©©¥¤§¨§©§¨

,dpn dl yi dlera z`vnpe dleza zwfga dqpky ,df oicàéL÷å§©§¨
eäìgwn' dpynd oeylny ,ongp ax ly ef `iyew el eywde - §

,llk daezk dl oi`y rnyn 'zerhépLå,zyy ax mdl uxize - §©¥
íéúànî ,énð 'úeòè çwî' éàîdxen`d 'zerh gwn' oeyl s` - ©¦©¨©¦¦¨©¦

,`id dleray meyn ,miiz`na dl ezeaiigzd iabl epiid ,dpyna
dì úéà äðî ìáà,dlera lkk ,dl yi dpn xeriya daezk la` - £¨¨¤¦¨

,ixnbl oi`eyipd z` lhal zerh gwn df oi`y meynzøîà zàå§©§¨§©§
ììk dì úéìoi`y ef dpynn gikedl dvex [ongp ax-] dz` ike - ¥¨§¨

xecd ilecb lke mxnr ax enikqd xak ixd ,llk daezk dl
.zyy ax ly evexizl

,`ziixade dpynd aeyiia `ax ly evexiz z` d`ian `xnbd
:enya lirl xen`dn ea xfg `edy dgikeneà÷c ïàî ,àáø øîàå§¨©¨¨©§¨

áéúBî à÷ øétL áéúBî[ongp ax-] dpynd ixacn dywdy in - ¦©¦¨¦
gwn aygp dlera z`vnpe dleza zwfga dqpkyky rnyny
dpynd oeyl znizqy meyn ,dywd dti ,melk dl oi`e zerh

,òîLî éøîâì ,'úeòè çwî'oiprl zerh gwn edfy yxtl wgece ¦©¨§©§¥©§©
.llk daezk dl oi`y rnyn `l` ,dl yi dpn la` ,miiz`n aeig

Cä àéL÷ àlàå,rx my `iven iabl `ziixad ixacn dyw `l`e - §¤¨©§¨©
s`e ,dpn daezk dl yi oiyeciwd mcew dzpif m`y x`eany

.dleza zwfga dqpkyéëä àîéàå õéøzzepyle uxzl yi jk - ¨¥§¥¨¨¦
,`ziixad ixac z`,åézçz äúpéfL íéãò Lé íàdpic,äìé÷ñam`e ¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¦§¦¨

y micr yiàøwéòî äúpéæ,oiqexi`d mcew -íeìk àìådl oi` - ¦§¨¥¦¨¨§Ÿ§
yiy `ziixad dxn`y dne ,`ed zerh gwny meyn ,daezk llk

m`y epiid ,dpn daezk dl,äðî äaeúk dì Lé õò úkeî úàöîð¦§¥©¥¥¨§¨¨¤
.dpn dzaezk ur zkeny opax zrcke

:lirl xen`dn ea xfg `ax ok`y dzgked z` `xnbd zniiqn
,`id ur zkeny rci `l m` s`y `ax ixaca dzr x`azd ixd

,dpn dzaezkàáø àäåenvrøîàc àeäy lirlïðaøìm`àì §¨¨¨§¨©§©¨¨Ÿ
da øékä,zerh gwn df ixd ,`id ur zkenyíeìk àìådl oi`e - ¦¦¨§Ÿ§

zken z`vnpay `ziixad ixac z` `ax yxit ji`e ,llk daezk
,dpn daezk dl yi urdpéî òîL àlàc o`kn gken -déa øãä ¤¨§©¦¨¨©¥

àéääî àáø`ax zpwqne ,lirl xn`y dnn ea xfg `axy - ¨¨¥©¦
oi`e ,dpn daezk dl yi da xikd `l oiae da xikd oia ur zkeny

.zerh gwn df
z`vnpe dleza zwfga dqpka mi`xen`d ewlgp ,x`azpy itk
dl yi zyy axle ,daezk dl oi`e zerh gwn edf `axl ,dlera

:df oica oecl mewn yi dpnny `ziixa d`ian `xnbd ,dpneðz̈
ì ïBLàø dñðk ,ïðaøïéàeOéð íeLmrt mc`l z`ypy dy` - ©¨¨§¨¨¦§¦¦

,enr dtegl dqpkpy epiide ,dpey`xäøzñð àlL íéãò dì Léå- §¥¨¥¦¤Ÿ¦§§¨
,dtegd xg`l enr dcgiizd `lyénð éàdl yiy ote`a mb e` - ¦©¦

y micräøzñðenremewn lknäúäL àìonf cegid zrya enr ¦§§¨Ÿ¨£¨
,äàéa éãkeze` zn m` .el dlrap `ly micirn micrdy jk §¥¦¨

,ipyl z`ype ,mc`íéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé éðMä ïéàxnele ¥©¥¦¨¦§©£©§¦
,ciqtz mileza dl `vn `ly oeikyéøäLxaky ipyd rcidñðk ¤£¥§¨¨

,ïBLàølirl dpyna x`eane(:i)yi oi`eyipd on dleza dpnl`y ¦
.mileza zprh dl oi`e dpn daezk dl
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qgpit zyxt zegiyÎihewlc dgiy gi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
‰·ÂÁ ÌÈÈÓÚÙ Y "„Â„Ï ‰Ï‰˙" Ì‚Â ˙ÂÏÈÙ˙‰ Ì‚

˙Â˘¯ ÌÚÙÂ
פרשתנו על המאמר1בזוהר דאמר2מובא מאן  "כל

=) דאתי" עלמא  בר איהו זמנין תלת יום  בכל לדוד תהלה
בן הוא  פעמים  שלוש  יום  בכל לדוד" "תהלה האומר כל
(=פעמיים) זמני" ש "תרי שם , ומבואר  הבא), העולם 

miaiigבכל ופרנסה מזונא "בגין  – לדוד "תהלה לומר 
" היא השלישית  והפעם  מפניe`lיומא ", (לא  חובה  בגין

בגין  אלא  צרכים ), בקשת  של שבח).gay`החובה  (לשם  "

הזוהר על בהערותיו מורי אבי שאמירת3מסביר  ,
– תפילות" הג ' "כמו היא זמנין" "תלת לדוד" "תהילה 

לש "ס רש "י בפירוש  כתוב  כנגד4וכך – פעמים ("שלוש 
(שחרית תפילות  ששתי וכשם  – תפילות ") שלוש 

רשות היא  ערבית ותפילות  חובה, הם  גם5ומנחה ) כך ,
– זמני "תרי לדוד": "תהלה  אמירת  עלaeig`לגבי

דרך ועל "כמו שזה  שבחא ", "בגין אחת ופעם  ב "נ",
רשות ". ערבית  תפילת 

.·
˙È·¯Ú· ˙È˘ÈÏ˘‰ ÌÚÙ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó

לתהלים את6ברשימותיו צדק " ה "צמח מביא 
הן לדוד תהלה פעמים ששלוש  הנ"ל , רש "י פירוש 
היה צריך זה  לפי ושואל: תפילות ", שלוש  "כנגד
אנו ומדוע  ערבית , בתפילת גם  לדוד " "תהלה לומר

זה : באופן לדוד תהלה  הפעמים שלוש  את אומרים 
במנחה ? אחת  ופעם  בשחרית  פעמיים

מתאים זמן איננה ערבית  שתפילת  עונים , יש 
אשרי ש "אין7לאמירת  מפני (תהילה8, תפילה  )9זמן 

בערבית , קדושה אומרים  ש "אין מפני או בלילה ",
לקדושה " שייך תהלה10ואשרי  אומרים  אנו ולכן  ,

בערבית . במקום בשחרית נוספת  פעם  לדוד

שהרי זו , תשובה  מקבל  איננו ה "צמח ֿצדק " אך
תהלה שלישית  פעם  של התקנה  כל אם נפשך : ממה 
מקום שום אין  הרי ערבית", תפילת "בשביל היא  לדוד 

בתפילה  זאת  שייך`zxgלומר אין ו"אם  בשחרית , –
רק  יאמרו לא  – בערבית  פעמים"?a'אשרי

"כל הש "ס  שמאמר זה, בענין סובר  צדק " ה "צמח 
לדיעה מתאים  פעמים ..." ג ' לדוד תהלה 5האומר 

ערבית  הפעםdaegש "תפילת  את  אומרים  ואכן ,"
לן דקיימא  "אנן אבל בערבית , כמאן11השלישית הלכה

להלכה הפוסקים  (=אנו רשות " ערבית  תפילת דאומר
"אשרי אומרים  אנו אין רשות ) ערבית שתפילת  כדיעה 

ערבית ". תפילת  12קודם 

רשות , ערבית  שתפילת  הדיעה  שלפי מכך, יוצא 
לדוד תהלה  באמירת  די כמותה , כדיmiinrt13שהלכה  ,

עולםֿהבא בן אחר ֿכך14להיות  מסביר שהוא  וכפי ,15,
ומנחה שחרית  בתפילת  שנגרם שמה החסידות , בדרך 
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א.)1 רכו,
"ג"פ").)2 התיבות ע"ד שם ועוד הש"ס גליון (וראה ב ד, ברכות

סע"ב. קיט, זח"ג
תמד.)3 ע' ריש ח"ב לזהר לוי"צ לקוטי
שם).)4 (ובהערה קנו ע' תפר"ח המאמרים ס' וראה שם. ברכות
וש"נ.)5 שם, ברכות
תקמא.)6 ע' שם וראה ואילך, תערב ע' במילואים אור יהל
ס"ה )7 סק"ח או"ח אדה"ז שו"ע שם. אור ביהל המובא *ראה

סק"ה). שם (ממג"א
שם.)8 אור ביהל הובא – סק"ח סקל"ב רבה אלי'
קלב.)9 ר"ס או"ח בלבוש כ"ה

ביהל )10 הובא – שם ברכות  מהרש"א חדא"ג ע"פ שם הא"ר לשון
שם. אור

או")11 אדה"ז שו"ע רלה. ר"ס טאו"ח ב. כז, ס"ב.ברכות סק"ו ח
אשרי")12 "דין יב (סי' הכלבו" וצע"ק,)"כדברי שם. אור יהל –

"משום כתב בכלבו ixn`cשהרי zi`c לאומרה התקינו .. רשות ערבית
zixgy minrt א) – להצ"צ משא"כ כו'". בערבית לתקנו רצו מאמר )ולא

כו' האומר "כל (ב b"tהש"ס חובה. ערבית תפלת למ"ד אזלא אין )"
לאומרו  צריך – (ובמילא ערבית במקום בשחרית לדוד תהלה לתקן מקום

ה.a'רק סעיף בפנים לקמן וראה כבפנים. כדלקמן), פעמים,
רק)13 אומרים שאנו תקמא: ע' אור יהל פעמים.a'ראה
"שאמרו )14 הא שהביא נא) (ר"ס או"ח אדה"ז משו"ע שצ"ע אלא

לדוד תהלה האומר אף b"tכל עוה"ב", בן שהוא לו מובטח יום בכל
גם  שמעתיק ובפרט .(11 הערה לעיל (נסמן רשות ערבית תפלת שפסק

"b"t2 הערה לעיל (ראה שלכאורה)" אף –o`k לאומרו שצריך נוגע אינו
שהובאו  (אף יום" בכל "ג"פ התיבות אדה"ז השמיט שם, ט ובסעיף ג"פ.

(ס"ד  לפנינו ובכלבו סק"ז. שם בלי )במג"א – כו'" יום בכל האומר "כל
ואכ"מ. שם). בב"י וכ"ה "ג"פ". התיבות

תרדע.)15 ע' שם

*(`xxb ab` `ed ile`e ."ziaxra" (xweaa mdxa` mkyie t"dr `xie 't ihp`wxn) my `"bnd oeyln f"dc` dpiy dnl ,w"rve ."ziaxr xg`" my f"dc` r"eya
.f"ptl hwpy "dgpn xg`" oeylc
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ערבית , בתפילת  נגרם  לדוד, תהלה  אמירת  עלֿידי
"eili`n.( רשות ערבית  שתפילת  הדיעה (לפי "

איננה בשחרית, פעמיים  לדוד  תהלה לאמירת והסיבה 
אמירת לדלג  ש "לא כדי רק  אלא  עולםֿהבא, בן להיות  כדי 

פעמים " ג' להלן.16אשרי שיוסבר כפי ,

שהפעם אבי , של הסברו מתאים  כיצד להבין: יש 
דרך ועל "כמו היא  לדוד תהלה אמירת  של השלישית 

ערבית הדיעהzeyxתפילת  לפי  שגם  מתקבל שממנו ,"
כדי לדוד תהלה  לומר יש  רשות , היא  ערבית  שתפילת 
היא השלישית  שהפעם  אלא  דאתי ", עלמא  "בר  להיות 

להסברוgay`"בגין רשות , היא  ערבית  שתפילת  כשם ,"
היא ערבית  שתפילת  הדיעה  שלפי ה "צמח ֿצדק ", של

באמירת  דיו "בןmiinrtרשות, להיות  כדי לדוד תהלה 
הבא"? עולם 

.‚
Ï"‰ ÏÚ ÌÈ¯¯ÂÚ˙Ó‰ ÌÈÈ˘˜‰

להבין: יש  כן

לדיעה , בהתאם הרי צדק ", ה "צמח  של  הסברו לפי
באמירת די רשות , היא  ערבית  שתפילת כמותה , שהלכה 

לדוד אנוmiinrtתהלה  ומדוע  עולם ֿהבא , בן להיות  כדי
פעמיים יום , בכל פעמים  שלוש  לדוד תהלה אומרים 

בשחרית ?

"לא היא  לכך שהסיבה  האומר צדק " ה"צמח דברי גם 
הקבלה במושגי (או פעמים" ג ' אשרי אמירת לדלג 

אחר ֿכך אומר שהוא כפי לומר15והחסידות , "תקנו :
אברהם את  פדה  אשר ליעקב  דרך על  פעמים  ב ' 17בשחרית 

עלֿידי אם  הסבר: דורשים  החסד") כלפי  מטה  שהתפארת 
כבר נעשים  פעמיים  לדוד תהלה  הבא "אמירת  עולם  "בן

שנגרמים הדברים אותם  מאליהם  נגרמים בערבית  (שהרי
צריך ומדוע  עוד , חסר מה  לדוד), תהלה אמירת עלֿידי

השלישית ? הפעם  את  לומר

.„
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לבין הש "ס  בין  הבדל שיש  הוא, לכך ההסבר  תמצית
הזוהר :

מציין שהוא (כפי הש "ס דעת על מדבר  צדק " ה "צמח 

שתפילת לדיעה  בהתאם  הרי שבתורה , הנגלה  ולפי  שם ),
בתפילת לדוד תהלה  לאמירת מקום  אין רשות , ערבית 
אבי ואילו בערבית . במקום  בשחרית  לא  ואף  ערבית ,
(א) ולכן: התורה , פנימיות  לפי – הזוהר  דברי את  מסביר
לאמירת מקום  יש  רשות , ערבית  שתפילת  הדיעה  לפי גם
שהוא שבחא ", "בגין היא  שהאמירה  (אלא  לדוד תהלה

רשות ועלֿדרך... אמירה 18"כמו (ב) .("z`fתהלה של 
בפועל נאמרת ערבית , תפילת כנגד שהיא  למרות  לדוד ,

שחרית . בתפילת

לדלג לא  מקום  "ומכל צדק": ה "צמח  גם  מסיים  לפיכך
כפי בשחרית", אותו אומרים .. פעמים  ג ' אשרי  האמירת
לשחרית ערבית  בין הקשר  את  אחרֿכך מסביר שהוא 

– החסד" כלפי  מטה "שהתפארת  הקבלה) (בדרך

אמירת שהיא  התקנה, עיקר על  מדבר הוא  אין כאן
miinrtעל13בלבד אלא ,zeiniptהדיעה לפי שגם  הענין,

פעמים . שלוש  לדוד תהלה  אומרים  רשות , ערבית  שתפילת 

.‰
"˜„ˆ ÁÓˆ"‰ È¯·„ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

דברי את תחילה להסביר יש  הדברים  את להבין כדי 
רשות ערבית תפילת .. לן דקיימא ש "אנן צדק " ה "צמח 
הדבר שהרי  ערבית ", תפילת  קודם אשרי אומרים  אין לכן

יומשך "ודאי לדוד תהלה אמירת  עלֿידי eil`n"15הנגרם 

לפי בערבית  לדוד תהלה  אמירת  שאי מובן שמהם  –
זו בתקנה  שאין מפני  איננה  רשות , ערבית  שתפילת  הדיעה 
מפני השלישית, הפעם  תחסר  כך ובין כך בין כי תועלת ,

ה ערבית  מבטליןשתפילת היו צורך ו "בשביל רשות , יא 
מפני19אותה " אלא ,dligzklnyבפעם צורך אין

יומשך  "ודאי שהרי בערבית ".eil`nהשלישית

שהיא ערבית  תפילת  על  שאומרים  כשם  מובן: ואין
לאחר מאליו , נעשה  שלה  שה"יחוד " מפני רשות 
תפילת באמצעות זה  ליחוד ההכנות  את בצע  שהמתפלל

ומנחה ערבית20שחרית  תפילת  את  קבעו זאת  ובכל  ,
תהלה אמירת לגבי גם כך להיות  צריך היה  – כרשות

של ענין להיות צריכה  היתה  היא [לדוד: zeyx:מכך ויותר
ערבית) תפילת  את  קבעו (=כיום  קבעוה  ש "האידנא  לאחר 

daeg"21בתפילת לדוד תהלה  אמירת  גם  צריכה  היתה  –
כחובה ]. להקבע  ערבית 
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ערבית , בתפילת  נגרם  לדוד, תהלה  אמירת  עלֿידי
"eili`n.( רשות ערבית  שתפילת  הדיעה (לפי "

איננה בשחרית, פעמיים  לדוד  תהלה לאמירת והסיבה 
אמירת לדלג  ש "לא כדי רק  אלא  עולםֿהבא, בן להיות  כדי 

פעמים " ג' להלן.16אשרי שיוסבר כפי ,

שהפעם אבי , של הסברו מתאים  כיצד להבין: יש 
דרך ועל "כמו היא  לדוד תהלה אמירת  של השלישית 

ערבית הדיעהzeyxתפילת  לפי  שגם  מתקבל שממנו ,"
כדי לדוד תהלה  לומר יש  רשות , היא  ערבית  שתפילת 
היא השלישית  שהפעם  אלא  דאתי ", עלמא  "בר  להיות 

להסברוgay`"בגין רשות , היא  ערבית  שתפילת  כשם ,"
היא ערבית  שתפילת  הדיעה  שלפי ה "צמח ֿצדק ", של

באמירת  דיו "בןmiinrtרשות, להיות  כדי לדוד תהלה 
הבא"? עולם 

.‚
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להבין: יש  כן
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לדוד אנוmiinrtתהלה  ומדוע  עולם ֿהבא , בן להיות  כדי
פעמיים יום , בכל פעמים  שלוש  לדוד תהלה אומרים 

בשחרית ?

"לא היא  לכך שהסיבה  האומר צדק " ה"צמח דברי גם 
הקבלה במושגי (או פעמים" ג ' אשרי אמירת לדלג 

אחר ֿכך אומר שהוא כפי לומר15והחסידות , "תקנו :
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שתפילת לדיעה  בהתאם  הרי שבתורה , הנגלה  ולפי  שם ),
בתפילת לדוד תהלה  לאמירת מקום  אין רשות , ערבית 
אבי ואילו בערבית . במקום  בשחרית  לא  ואף  ערבית ,
(א) ולכן: התורה , פנימיות  לפי – הזוהר  דברי את  מסביר
לאמירת מקום  יש  רשות , ערבית  שתפילת  הדיעה  לפי גם
שהוא שבחא ", "בגין היא  שהאמירה  (אלא  לדוד תהלה

רשות ועלֿדרך... אמירה 18"כמו (ב) .("z`fתהלה של 
בפועל נאמרת ערבית , תפילת כנגד שהיא  למרות  לדוד ,

שחרית . בתפילת

לדלג לא  מקום  "ומכל צדק": ה "צמח  גם  מסיים  לפיכך
כפי בשחרית", אותו אומרים .. פעמים  ג ' אשרי  האמירת
לשחרית ערבית  בין הקשר  את  אחרֿכך מסביר שהוא 

– החסד" כלפי  מטה "שהתפארת  הקבלה) (בדרך

אמירת שהיא  התקנה, עיקר על  מדבר הוא  אין כאן
miinrtעל13בלבד אלא ,zeiniptהדיעה לפי שגם  הענין,

פעמים . שלוש  לדוד תהלה  אומרים  רשות , ערבית  שתפילת 

.‰
"˜„ˆ ÁÓˆ"‰ È¯·„ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

דברי את תחילה להסביר יש  הדברים  את להבין כדי 
רשות ערבית תפילת .. לן דקיימא ש "אנן צדק " ה "צמח 
הדבר שהרי  ערבית ", תפילת  קודם אשרי אומרים  אין לכן

יומשך "ודאי לדוד תהלה אמירת  עלֿידי eil`n"15הנגרם 

לפי בערבית  לדוד תהלה  אמירת  שאי מובן שמהם  –
זו בתקנה  שאין מפני  איננה  רשות , ערבית  שתפילת  הדיעה 
מפני השלישית, הפעם  תחסר  כך ובין כך בין כי תועלת ,

ה ערבית  מבטליןשתפילת היו צורך ו "בשביל רשות , יא 
מפני19אותה " אלא ,dligzklnyבפעם צורך אין

יומשך  "ודאי שהרי בערבית ".eil`nהשלישית

שהיא ערבית  תפילת  על  שאומרים  כשם  מובן: ואין
לאחר מאליו , נעשה  שלה  שה"יחוד " מפני רשות 
תפילת באמצעות זה  ליחוד ההכנות  את בצע  שהמתפלל

ומנחה ערבית20שחרית  תפילת  את  קבעו זאת  ובכל  ,
תהלה אמירת לגבי גם כך להיות  צריך היה  – כרשות

של ענין להיות צריכה  היתה  היא [לדוד: zeyx:מכך ויותר
ערבית) תפילת  את  קבעו (=כיום  קבעוה  ש "האידנא  לאחר 
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לתפילת שייכת  לדוד תהלה אמירת  אין מדוע  וכן :
ערבית ?

.Â
Ì„‡‰ ˙„Â·ÚÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ÌÈÈÚ‰ È‚ÂÒ È˘

כך: זאת  להסביר יש 

מעבודת הנעלים  בענינים  סוגים שני  כללי באופן ישנם 
של ההכרחיות  ההכנות  לאחר מאליהם  ונעשים  האדם

מלמעלה , ההשפעות לקבלת  ראוי כלי והכנת  22האדם 

והם :

אינן הן האדם . מעבודת  לחלוטין הנעלות  דרגות  א )
סוף , ים  לקריעת  בדומה  האדם , לעבודת  כלל שייכות

תחרישון" "ואתם  אמר : jxev:23שהקדוש ֿברוך ֿהוא  oi`
בדרגה היא  מלמעלה  שהמלחמה  מפני שבה24בתפילה ,

עבודת לפעמים  ואדרבה , האדם , לעבודת מקום  כלל אין

drixtn,25האדם 

אלא האדם , לעבודת  קשר  להן שיש  דרגות  ב )

איננה האדם  עשיית  רשות . אם  כי חובה איננה  שהעבודה

zxveidיכול האדם  אם  שהרי  מלמעלה  ההשפעה  את 
שההשפעה כדי באה  אלא  – חובה זו היתה לכך לגרום 

למטה פעולתה  את  תפעל מתנה ) בדרך (הבאה  מלמעלה 

בשלימות ,

צדק " ה "צמח שמביא  טל,26כדוגמא  הזכרת  בענין

מאתערותא נעלה טל (שהרי  להזכיר  חכמים  חייבו ש "לא 
מיעצר" לא  "טל – מזכיר"27דלתתא להזכיר בא ואם ,(27

שיהא  "כדי –dkxal"28.

על מדובר כי רשות , של באופן הם  אלו דברים  ולכן

שהוא  איdlrpדבר  "רשות ". הוא  ולפיכך האדם , מעבודת 

אין ולכן  כראוי, תהיה שההשפעה (כביכול ) להכריח אפשר
האדם . על חובה  זו

למרת רשות : היא  ערבית  תפילת  לכך בדומה 
ערבית תפילת יש  זאת בכל מאליו, נעשה  שה "יחוד"

"לברכה ". יהיה שה "יחוד" כדי לפחות, כרשות ,

.Ê
„Â„Ï ‰Ï‰˙ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈ·Ï ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙ ÔÈ· Ï„·‰‰
ולא כך, היא  ערבית  תפילת  רק  מדוע  יובן זה  לפי

לדוד: תהלה אמירת

מסביר צדק " כדי29ה "צמח  היא  לדוד תהלה שאמירת 
" שבה  הדרגה  את  yxey"לעורר " ligznיחוד התעוררות 

בתפילת מקום אין זו  שלאמירה  מובן לפיכך (זו"נ)".
לאופן בקשר רק  היא  ערבית  תפילת  היחודzlertערבית :

ואילו לעיל. כמצויין  עצמו, היחוד  את לעורר  כדי ולא  וכו',
שבה הדרגה  את לעורר כדי באה  לדוד תהלה  אמירת 
צריכה היא  כלומר, – יחוד" התעוררות  שורש  "מתחיל

xxerl היחוד עצם  האדם .jkaeאת  עבודת  שייכת איננה 

.Á
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˙Â˘¯
ל"גליא הנוגע  שבתורה , הנגלה  מצד זאת כל  אך

איננה30דקוב "ה " ולפיכך כביכול, הכתר, חיצוניות  –
כי ה "יחוד", את  לעורר  כדי האדם  מצד עשיה שייכת

נובע  הכתר.zeiniptnהיחוד

ל" הנוגעת התורה , פנימיות מצד mizqואילו
"עבודה "31הכתרzeinipt,30דקוב "ה " של ענין קיים  –

שהעבוד אלא  היחוד, ביצירת באופןגם איננה  זו בדרגה  ה
שעבודת מקום  שזהו כיוון כ "רשות ". אלא  "חובה ", של
יכולה איננה האדם  ועבודת אליו, מגיעה  איננה  האדם

lertlכך על  המצביעה  "חובה", העבודה  אין הרי שם ,
רק זוהי אלא  העבודה , באמצעות  פועל – מכריח  שהאדם

הנעשה עם קשר  לאדם  הנותנת  .32עשיה 

תהלה אמירת  של ענין התורה  פנימיות  מצד קיים  ולכן
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לא ומנחה ) בשחרית לדוד תהלה כאמירת  (לא בלבד רשות 
בשחרית ,33קבעו אלא  עצמה , ערבית  בתפילת  אמירתו את

דזמרה בפסוקי – עצמה שחרית הבאים34ובתפילת  ,
iptlשחרית של שמונהֿעשרה  שהכח 35תפילת  לומר ויש  .

לפני עוד ובתשבחות  בתהלות  הקדוש ֿברוךֿהוא  את להלל

של ה"יחוד" מן נובע  בשחרית , שמונהֿעשרה  שמתפללים
הקודמת . ערבית  תפילת 

חזי לא ש "פרנסה  שם , בזוהר הנאמר  גם  יובן [בכך
(=פרנסה דמארי'" ופרנסה  צלותא  בתר אלא  למשאל 

הקדוש ֿברוךֿהוא ), הילול לאחר אלא  לבקש  ראוי אין

שמונה ֿעשרה לאחר לדוד תהלה  אומרים שלכן
צלותא " "קודם במנחה  לדוד תהלה ואמירת  בשחרית ,

מפני "דינאxg`lyהיא  של  זמן הוא  דמנחה  צלותא 

.36קשיא "

מזונות על לבקש  אפשר  אי  אכן, מובן: אין ולכאורה
כיצד אך – קשיא " "דינא  של זמן שהוא  מפני מנחה , לאחר 

" זאת  לבקש  אתmcewאפשר שמקיימים  לפני צלותא ",
דמארי'"? "פרנסה 

שכבר מפני שזה  לומר , יש  לעיל המוסבר  שלפי אלא 
שחרית , תפילת של  הרושם  ונשאר  שחרית , תפילת התפללו

מנחה תפילת  לפני אשרי אומרים  זה  ].37ובכוח 

"תקנו בכותבו בקיצור, ה"צמחֿצדק " רומז  זה לענין

דרך  על פעמים  ב ' בשחרית אתawrilלומר פדה  אשר
רומז הוא ובכך – החסד" כלפי מטה שהתפארת  אברהם

תפילת לבין בשחרית  לדוד תהלה אמירת  שבין לקשר
.38ערבית

,`"lyz qgpit t"y zegiyn)
(d"lyz qgpit 't w"yven
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33(r"c צג (ע' שם בביאוה"ז סרל"ז )מ"ש (או"ח הב"י* )בשם
בתפלת  התפלה חוזר הש"ץ אין ... ממש חובה שאינה "להראות שכדי

קדושה". אומרים ואין ערבית
סידור)34 – נא).egayשענינם ר"ס או"ח אדה"ז (שו"ע מקום של

כאן. לזהר אוה"ח וראה
של )35 שצע"ק, דזמרה אלא בפסוקי לדוד תהלה שאמירת נמצא פ"ז

.. וע"ד "כמו רק ..zeyxהיא ופרנסה מזונא "בגין שאומרים ומה ,"xza
" הוא אמירת aeig`צלותא" נגלה, ע"פ ואילו כאן): הזהר (לשון ב"נ" על

– שמו"ע לאחרי מאמירתו חיוב יותר היא דזמרה בפסוקי לדוד תהלה
ב) קיח, (שבת בש"ס  נזכר דזמרה פסוקי לפני'שהרי ברכה ואומרים

ברכה  תקנו לאומרו חז"ל שחייבו "מאחר שם או"ח לבוש (וראה ולאחרי'
שם. אדה"ז שו"ע (ראה דזמרה פסוקי עיקר הוא לדוד ותהלה כו'"),

נב). סי' שם אדה"ז ו)שו"ע (טושו"ע
שבחא" "בגין לדוד תהלה דאמירת אאמו"ר מדייק שלכן י"ל ואולי

" reהוא enk"c אין חובה" בגין "לאו הזהר דלשון להדגיש, רשות", ..
רשות שהוא בזה ixnblהכוונה eheytk" הוא שפעולתו כ"א ,re enk"c"

כו'), המשכות (לפעול ופרנסה" מזונא "בגין שאינו מאחר הרשות ענין
שבחא  "בגין רק 38.כא הערה לקמן וראה ."

36(.7 הערה לעיל שצויינו אדה"ז ושו"ע מג"א וראה ב. רכו, שם
(מהרח"ו).cr"fראה)37 כאן לזהר אוה"ח
תערב )38 (ס"ע שם אור שביהל לדוד )אלא שהתהלה מבאר

לציון  (ובא קדושה" "סדר קודם תהלה )שאומרים הג"פ להשלים הוא
(שבהערה  לבוש שם, הכלבו משמעות וכפשטות לערבית). (ושייך לדוד

9(cere.35 הערה לעיל וראה א). (קע, מהרי"ד סי' גם וראה .
תרעג  (ס"ע שם אור ביהל שגם )וממ"ש משמע, כו'" פסוד"ז "והנה

הב' ופעם לשחרית. שייך בפסוד"ז שאומרים לדוד התהלה החסידות ע"ד
ת"ת  לערבית, (ששייך שמו"ע.)דשחרית לאחרי שאומרים זה הוא

*(.(y"r .daeg derawc `pci`d mb d"ky) "g"aa y"nk" l"v ile`e .(m"anxd mya) my xeha y"n lr siqed `l i"ad ixdy r"ve .v"vd w"ikba d"k

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  פ"נ מיו"ד מנ"א,  מאשר הנני קבלת מכתבו 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקראהו. ובאשר ימי חדש אלול וימים נוראים ממשמשים ובאים - מהנכון 
הי' לבדוק את המזוזות בדירתם שיהיו כשרות וכן התפילין שלו )ובודאי הט"ק והטלית גדול בודק 
הוא בכל יום כידוע(. והשי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובנקל ותלד זחו"ק כשורה ובקל, 
ויגדלו את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ויהי' אצלם א חסידישע הויז און א 

ליובאוויטשער חסידישע הויז.

בברכה,

מ. שניאורסאהן
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שמות ו, ג – וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב 
באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם

מג

"ושמי הוי' לא נודעתי להם", משה בחי' "דעת" וזהו 
ם הוי', משא"כ יעקב בחי'  "נודעתי", שנודע לו בׁשֵ

"תפארת" וכו'

לא  הוי'  ושמי  כו'  יעקב  ואל  כו'  אל  וארא  כתיב 

התפארת,  לחיצוניות1  מרכבה  הי'  יעקב  להם,  נודעתי 

לא נודע לו בשם2 הוי', ששם הוי'3 הוא בתפארת עיקרו 

דיעקב מעין  "שופרא  א(  פד,  )ב"מ  תפארת: כמארז"ל   . . יעקב   )1

שופרא דאדם הראשון". ראה זהר חלק א דף קנז, ב. חלק ג דף שב, 

א. לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ב. תורה אור פ, ד.

ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת ויחי ]קה"ת ה'תשע"ה[ 

עה, ב בסופו: כל עיקר בחינת יעקב הוא בבחינת קו האמצעי שנקרא 

בריח התיכון המבריח כו' שהוא בחינת תפארת דז"א כידוע, דהיינו 

בבחינת ההתכללות מחו"ג דוקא שזהו עיקר ענין התפארת כאשר יש 

גוון  גוונים שונים הפכיים יחדיו מעורבים, ולא כאשר אין רק  כמה 

ההתכללות  ובחי'  כידוע,  כלל  תפארת  זה  שאין  לבן  או  אדום  אחד 

מאדום ולבן הוא בחינת התכללולת מחו"ג כנודע.

וזהו שיעקב נקרא בחיר שבאבות כי בחינת אברהם הוא רק בבחינת 

תפארת  בחינת  שם  ואין  הפחד  במדת  רק  יצחק  ובחי'  בלבד  החסד 

כו', אבל בחינת יעקב כלול משניהם וכמ"ש אלקי אבי אברהם ופחד 

יצחק הי' לי שכלולים בו אור חסד דאברהם ופחד דיצחק, וע"כ נק' 

והוא עיקר בחינת  דימין ושמאל  ב' הקוין  כו' שכולל  בריח התיכון 

התפארת וכו'. עיי"ש.

2( ראה הביאור לעיל סי' כ.

ויקרא  הוי' הוא בתפארת בעיקרו: ראה אור התורה פרשת  שם   )3

עמוד תקלג וז"ל: שם הוי' זהו מה שאור אין סוף מאיר בבחי' בלי 

גבול..., שזהו ההפרש בין ב' מדות חו"ג ובין תפארת קו האמצעי, 

שבחי' חסד וגבורה זהו מה שא"ס ב"ה מאיר בבחי' גבול, אכן ע"י 

תפארת קו האמצעי נמשך מה שאור אין סוף ברוך הוא מאיר בבחי' 

אין סוף ובלי גבול, ומזה נמשך התכללות המדות חו"ג להיות עושה 

שהיא  מה  הוי'  שם  היינו  למשה,  השייך4  בדעת  הוא 

פנימיות  שהוא  הוי'  שם  הוא  שָשם  בדעת  מושרשת 

לו  נודע  דעת5  בחי'  דרק למשה שהוא  וזהו  התפארת, 

בשם הוי', זהו נודעתי דוקא בחי' דעת.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד קלט

שלום במרומיו בין מים ואש, עיין באגרת הקודש ע"פ והי' מעשה 

הצדקה שלום. ]מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת ח"ב סימן קנג הערה 

30[. ע"ש.

וראה תורה אור פרשת נח י, ב ואילך. לקוטי תורה פרשת תזריע כג, ג 

)מובא שם בילקוט לוי יצחק סימן פב הערה 4(. אור התורה בראשית 

תתרסז, א. תתרסט, א-ב.

בזהר  המאמר  ידוע  וז"ל:  קעב  עמוד  ואתחנן  התורה  אור  ראה   )4

ויעקב מלבר, פי' שרש בחי' משה הוא  בכמה דוכתי דמשה מלגאו 

וביאור  הנ"ל.  אמת  מדת  שהוא  ליעקב  הפנימית  בחי'  והוא  הדעת 

ידוע דהתינוק מדותיו  כו' בהיות  הנה עד"מ מבשרי אחזה  הדברים 

השחוק  כמו  מאד  קטנים  לדברים  הקטנות  בבחי'  מאד  מצומצמים 

באגוזים וכיוצא, ולכשיגדל יגדלו המדות בו שיתאוה לדברים גדולים 

מפני  בא  הוא  הדעת  מסיבת  השינוי  וזהו  וכיוצא,  וממון  כבוד  כמו 

קטנים  וענינים  לדברים  רק  משיג  ואינו  קטן  שלו  הדעת  שבקטנותו 

יהולל  שכלו  לפי  ח(  יב,  )משלי  וכמ"ש  קטנים  מדותיו  וע"כ  בלבד 

דברים  לחשוק  מדותיו  יגדלו  בדעתו  יגדל  וכאשר  וכידוע,  כו'  איש 

ומקור  עיקר  הוא  שהדעת  מאחר  מזה  רואים  אנו  וא"כ  כו',  גדולים 

דהיינו  המדה  גדלות  או  המדה  קטנות  והגורם  הסיבה  והוא  המדות 

לפי קטנותו או גדולתו הרי הוא המלובש ומוסתר בתוך פנימי' המדה 

המתפשט  דעת  הנק'  וזהו  כנ"ל,  גידולה  אופן  בו  תלוי  ולכך  ממש 

במדות וכו'.

אמר  ולכך  ועיקרם  המדות  פנימית  בחי'  הוא  הרי  הדעת  אור  וא"כ 

משה מלגאו, ויעקב שהוא כללות המדות מלבר, כי בחי' הדעת הוא 

יעקב  שמדת  הגם  שכן  ומאחר  פנימיותן,  בבחי'  המדות  עצם  עיקר 

וכידוע  וכו',  נק' אמת אבל הוא רק מלבר לגבי משה שהוא מלגאו 

דהדעת עולה עד הכתר דהיינו שמאיר בו הארת השלימות דכתר כנ"ל 

הטעם במדת אמת דיעקב, וגם הוא מאיר בו ביתר שאת מטעם שהוא 

אמיתית המדות ועצמותם ביותר כנ"ל וד"ל, ע"ש.

5( ראה לקמן סי' מח הערה 1.

ילקוט לוי יצחק על התורה

צריכים להיות גם אצל כל אחד מישראל )הן צדיקים והן בעלי-תשובה( ב' אופני העבודה של בירורים וניסיונות. אצל יושבי אוהל 
שעיקר עניינם לימוד התורה, צריך להיות גם גמילות-חסדים. אצל בעלי עסקים שעיקר עניינם מעשה המצוות וגמילות-חסדים, צריך 

להיות גם קביעות עתים לתורה.
ממאמר א פרשת פינחס ה'תשכ"ז

בדורות הראשונים הייתה העבודה בנקל יותר, ואילו בדורות האחרונים דעקבות משיחא יש צורך בעבודה ויגיעה רבה להתגבר על 
ריבוי מניעות ועיכובים כו'.

ממאמר א פרשת פינחס ה'תשכ"ז

בעת ירידת הנשמה למטה להתלבש בגוף, נותנים לה כוחות שתוכל להתגבר ולנצח את ההעלמות וההסתרים . . גם בזה יש חילוק בין 
צדיקים לבעלי-תשובה.

ממאמר א פרשת פינחס ה'תשכ"ז



ע

בן אהרן הכהן  בן אלעזר  פנחס*  יא –  כה, 
ישראל בקנאו את  בני  השיב את חמתי מעל 
ישראל  בני  את  כליתי  ולא  בתוכם  קנאתי 

בקנאתי

מסירת  של  בענין  צורך  יש  המשיח  גילוי  בשביל  א.  א. 
נפש דוקא.

מצינו אצל פינחס – פינחס זה אליהו1, מבשר הגאולה2:
נפשו  ומסר  הצדה,  עצמו  הניח   – לזמרי  שהרגו  פינחס 
ולכן, גם בשעה  גו'"3(,  )"בקנאו את קנאתי  ה'  לקנא קנאת 
שנתעלמה הלכה ממשה רבינו4, זכה פינחס לכוין אל ההלכה 
לו", הרי כן  לאמיתתה, שהרי אף ש"הבא לימלך אין מורין 

היא ה"הלכה"5.
ואחד  אחד  כל  של  רצונו  הנשמה  שמצד   – בזה  והענין 
מישראל לקיים את רצון הבורא6, ומצד הנשמה אין מקום 
לענין של טעות כו', אלא שכאשר ישנן פניות אישיות, הרי 
במעמד  נמצא  יהודי  כאשר  אבל  הנשמה.  על  מעלים  זה 
לקיים  לגמרי  ומתמסר  כלל,  עצמו  על  חושב  שאינו  ומצב 
ולמלא רצון הבורא – כפי שצריך להיות מצד הנשמה – אזי 

בודאי יכוין אל האמת7.
שלום8,  בריתי  את  לו  נותן  "הנני   – נפשו  מסירת  ומצד 
לבני  ויבשר  שיבוא  אליהו",  זה  ד"פינחס  הענין  ונעשה 
ישראל בשורת הגאולה על ידי משיח – כי, כאמור, בשביל 

גילוי המשיח יש צורך בענין של מסירת נפש דוקא.
ב. וכיון שבשביל גילוי המשיח יש צורך בענין של מסירת 
שתכליתה   – העבודה  ענין  שכללות  מובן,  הרי  דוקא,  נפש 

הוא ביאת המשיח – צריכה להיות מתוך מסירת נפש.
הוא  העולם  בבריאת  הכוונה  שתכלית   – בזה  והענין 
זה  ענין  והרי  בתחתונים9,  דירה  לו  להיות  הקב"ה  שנתאוה 

יושלם בביאת המשיח.

*( פסוק כה, יא פנחס... – בענין “פנחס זה אליהו" עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת פנחס סימן ח' ובהנסמן שם, ובילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת שמות 

סימן ריט. רלה. רלט הערה 1. רנ. פרשת וארא סימן קלד. צו. קלב. קלט. קמ. פרשת 

ויקרא סימן קטו. פרשת אחרי סימן ב. ו. יב. יד. מא. פרשת בחוקותי סימן לה בפירוש 

נזר הקודש השלם. רכט. רמג. פרשת חוקת סימן קלח. קכז. פרשת בלק סימן קב. 

תקח. תכח. תקלט. תקמ. תקמג. ועיין גם כן פרשת ויגש סימן עב. פרשת וישב סימן 

מה. פרשת שלח סימן קנא.

1( נסמן באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר חלק ג עמוד קס.

2( פירוש רש"י בחוקותי כו, מב. ועוד.

3( פינחס כה, יא.

4( סנהדרין פב, א. פירוש רש"י בלק כה, ו.

5( סנהדרין שם.

6( ראה רמב"ם הלכות גירושין סוף פרק ב.

7( ראה גם תורת מנחם – התוועדויות חלק ט עמוד 63.

8( פינחס כה, יב.

9( ראה תנחומא בחוקותי ג. נשא טז. בראשית רבה ספ"ג. במדבר רבה פי"ג, ו. תניא 

ריש פרק לו. ובכמה מקומות.

מרחפת  אלקים  "ורוח  הפסוק11  על  רז"ל10  שאמרו  וזהו 
על פני המים", "זה רוחו של מלך המשיח" – שהענין דרוחו 
תכלית  שזוהי  כיון  הבריאה,  מתחילת  כבר  ישנו  משיח  של 

כוונת הבריאה.
ולכן, כללות ענין העבודה, ובפרט בכל זמן משך הגלות, 
עצמו  את  להניח  היינו,  נפש,  מסירת  מתוך  להיות  צריכה 
הצדה, ולעבוד את ה' באופן של אתכפיא וקבלת עול – כי 

לגילוי המשיח באים על ידי מסירת נפש דוקא.
בי"ת  שהאל"ף  כסלו12,  בי"ט  בהמדובר  הביאור  גם  וזהו 

של חסידות הוא ענין הנחת עצמותו, אתכפיא וקבלת עול.
– דלכאורה, הי' צריך להיות סדר העבודה באופן שתחילה 
תהי' עבודתו על פי שכלו ורצונו, ליתן גם לו תפיסת מקום 
)"מ'זָאל אים אויך געבן ַאן ָארט"(, ואחר כך ידרשו עבודה 
יותר, באופן של הנחת עצמותו, ואף על פי כן, מיד  נעלית 
ווָאס  איידער  )"נָאך  לראש  לכל  תובעים  העבודה  בתחלת 
ווָאס  ניט טָאן  זיך און  ווען"( אתכפיא וקבלת עול, "ברעכן 

עס ווילט זיך", ואדרבה "טָאן ווָאס עס ווילט זיך ניט" –
נפש,  המסירת  ענין  הוא  העבודה  עניני  בכל  המכוון  כי 
צדקנו,  משיח  של  אורו  לגילוי  זוכים  זה  ידי  על  שדוקא 

במהרה בימינו.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ד חלק א עמוד 280

בן  שמעון  רבי  אמר  חמתי[.  את  ]והשיב  פינחס...  ב. 
לקיש פינחס הוא אליהו13, א"ל הקב"ה אתה נתת שלום בין 
ישראל וביני בעולם הזה, אף לעתיד לבא אתה הוא שעתיד 
ליתן שלום ביני לבין בני, שנאמר )מלאכי ג, כג-כד( הנה אנכי 
והנורא,  הגדול  יום  בא  לפני  הנביא  אליהו  את  לכם  שולח 

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.
ילקוט שמעוני רמז תשעא

לנחם  שיבא  לומר  נחמ"ו14  נחמ"ו  בגימטריא  פינח"ס  ג. 
נאוו על ההרים  ז( מה  נב,  )ישעי'  ולבשר לישראל כדכתיב 

וגו' וכתיב )מלאכי ג, כג( הנה אנכי שולח וגו'.
פענח רזא )מבעלי התוספות(

10( בראשית רבה פ"ב, ד. רפ"ח.

11( בראשית א, ב.

12( סעיף מ )תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ד חלק א עמוד 254(.

מדרש  עד.,  ז  חלק  לקוטים  וראה  כאן,  שמעוני  וילקוט  זרוע,  ערך  בערוך  מובא   )13

אגדה ומדרש הגדול כאן. וראה ב"מ קיג.: אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית 

הקברות של עכו"ם וכו', אמר לי' לאו כהן הוא מר )דאיכא למאן דאמר דאליהו הוא 

פנחס, דכתיב בי' קנא קנאתי, וכן בפנחס בקנאו את קנאתי( כו'. וראה תרגום יונתן בן 

עוזיאל שמות ו, יח, בבא בתרא קכא: ובתוס' שם ד"ה שבעה.

בפרשת  רזא  הפענח  מש"כ  ועיין  לישראל.  לבשר  ויבא  אליהו  הוא  שפנחס   )14

בחוקותי.

פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  תשעא(:  רמז  שמעוני  )ילקוט  במדרש 

פנחס סימן ח, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת פינחס
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מב) סוטה אֹותֹופב. מבּזים הּׁשבטים ׁשהיּו הראיתם לפי : ְְְְֲִִִִֶֶַַָָ
אלילים  לעבֹודת עגלים אּמֹו אבי ׁשּפּטם זה ּפּוטי ֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָּבן

ׁשבט  נׂשיא ויחסֹווהרג הּכתּוב ּבא לפיכ מּיׂשראל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אהרן  ‡˙È˙‡˜Œ.אחר B‡˜a∑,נקמתי את ּבנקמֹו ֲַַַֹ¿«¿∆ƒ¿»ƒְְְִִֶָָ
הּקצף  את "קנאה"ּבקצפֹו לׁשֹון ּכל לקצף. לי ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

לנקם  הּמתחרה אנפרטמנ"ט הּוא ּדבר, נקמת ְְְִִִֶַַָָָֹ
.ּבלע"ז  ְַַ
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והגאּולה  המאסר ׁשלאחרי ּפנחס ּפרׁשת הׁשּבת־קֹודׁש ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּביֹום
הגֹומל" "ּברּכת והגאּולה המאסר ּבעל ּבר תרפ"ז), ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָ(ּבׁשנת
ּבנֹוגע  הזקן רּבנּו לפסק־דין ּבהתאם - לּתֹורה ׁשעלה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבעת
לגמרי, לּבּוריֹו ּכׁשחֹוזר הגֹומל ׁשמבר ׁשנתרּפא, ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלחֹולה
זמן  ׁשּכל האסּורים, מּבית להיֹוצא ּבנֹוגע גם מּובן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומזה

לגמרי". מהסּכנה ׁש"יצא נקרא לא לביתֹו, חזר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשלא

הגֹו ּברּכת אמירת היתה ּפרטית ׁשּבהׁשגחה ּביֹום וכיון מל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
וׁשנה  ׁשנה ׁשּבכל מּובן, הרי ּפנחס, ּפרׁשת ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהׁשּבת־קֹודׁש
ּבימי  הקביעּות ּבאֹופן נפקא־מינּה (ללא ּפנחס ּפרׁשת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבבֹוא
ּברּכת  עם הקׁשּורים הענינים ונעׂשים" "נזּכרים ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָהחֹודׁש),

ֵַהגֹומל.

â ycew zegiyn zecewp ãd"kyz'd ,qgpit zyxt zay zgiyn

מּובנת  זה, רׁש"י מּפירּוׁש ללמד וׁשּצרי ׁשאפׁשר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹההֹוראה
ְְַּבפׁשטּות:

ׁשּיׁש אף הרי טֹוב, מעׂשה העֹוׂשה אדם רֹואים ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכאׁשר
מּפני  לכאֹורה, זאת, עֹוׂשה ׁשהּוא לכ רּבֹות ְְְִִֵֶֶַָָָֹהֹוכחֹות
הּטֹוב, מעׂשהּו את לׁשלל זאת ּבכל אסּור - איׁשּיים ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹֹמניעים

ִּכי:
איׁשּיים, מניעים מּתֹו זאת עֹוׂשה ׁשהּוא נּניח אם אף ְִִִִִִִִֶֶַַַֹא)

" קֹובעת ההלכה יעסקהרי ּומצוֹות לעֹולם ּבּתֹורה אדם ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָֹ
לׁשמּה"- ּבא לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמּתֹו לׁשמּה, ׁשּלא ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹאף־על־ּפי
לׁשמּה ׁשּלא מּתֹו" ׁשל הּפנימית הּמׁשמעּות לפי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹּובמיּוחד
מּפני  "לׁשמּה", לידי אחר־ּכ מּגיע ׁשהאדם לׁשמּה", ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבא

א ּבחיצֹונּיּות, רק לׁשמּה" "ׁשּלא זאת עֹוׂשה הּוא ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשעכׁשו
היא ּכּונתֹו "ּוב"ּתֹו ׁשּלא לׁשמּהּבפנימּיּות מּתֹו" ולכן . ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹ

והּמצֹות  הּתֹורה ּבקּיּום ׁשּלֹו והּפנימּיּות "מה"ּתֹו - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָלׁשמּה"
הּנסּתרת  ׁשהּפנימּיּות - לׁשמּה" "ּבא הּוא לׁשמּה" ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"ׁשּלא

ּגילּוי. לידי ִִֵָָּבאה
'ׁשלחן  על־ּפי מצֹות ּולקּים ללמד מצּוה ׁשהּוא ּכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻֻב)
להפסיק  זאת עקב עלּול הּוא ּכי לפֹוסלֹו, אסּור ,'ְְְְִִֵֶַָָָֹערּו

ללמד ׁשּיתחיל לעֹוררֹו רק צרי וכּו'. ּתֹורה ,לׁשמּהללמד ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹ
לׁשמּה". "ּבא לידי האפׁשר ּככל מהר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיּגיע

הּזּולת, ׁשל ּבלּבֹו הּנעׂשה את לדעת אין לעֹולם והעיקר: ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָג)
ׁשהיּו למרֹות הּׁשבטים, ׁשאפילּו ּבעניננּו, ּברּור ׁשרֹואים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכפי
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זאת עׂשה ׁשּפינחס לכאֹורה, ּברּורֹות, הֹוכחֹות ׁשּלא ּבידם ְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֹ

-לׁשמּה לּלבב" יראה "ה' אׁשר - הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הרי , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
זאת ׁשעׂשה עליו קנאתרקהעיד .ה'מּפני ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

:ּבכ נֹוסף ְְִָָָענין
ׁשהּלה  ּבטענה טֹוב, מעׂשה העֹוׂשה הּזּולת את ׁשּמבּטל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי
מבּטלֹו ׁשהּוא לטען עלּול איׁשּיים, מּמניעים זאת ְְְְִִִִִִִֶֶַָֹֹעֹוׂשה
חֹוׁשב  הּוא ּכ (־ ּבטבעי עניו ׁשאני ּכיון הּקדּוׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּצד
הּלֹומד  יהּודי ּבראֹותי ולכן, ּגאוה, לסּבל מסּגל איני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻלעצמֹו),
הּיכֹול  ּבאפן ּבהּדּור, מצֹות מקּים אֹו ּבהתלהבּות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּתֹורה

ולׁשּתק. זאת לסּבל יכֹול איני - ּכיֹוהרא ְְְְְֲִִִֵֵָָָֹֹֹלהראֹות
את  הּמסּביר זה, רׁש"י מּפרּוׁש ההֹוראה נלמדת ּכ ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
מרצֹונם  ׁשּנבעה ּפינחס, ׁשל קּנאּותֹו על הּׁשבטים ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלעּגם
אחר  "יחסֹו והקדֹוׁש־ּברּו־הּוא מׁשה, ׁשל ּכב ֹודֹו על ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹלהגן

הם. ולא ה', קנאת את קּנא ׁשהּוא והעיד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֹֹאהרן"
ּבהתלהבּות, הּלֹומד הּזּולת ּבּטּול לגּבי לקח מלּמדנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָהּדבר
מּתֹו יֹוהרא, ׁשל ּבּטּוי ּכאן יׁש ּכאּלּו וכּו', ּבהּדּור מתנהג ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָאֹו
ׁשל  ּכבֹודֹו על (הגנה ענוה מּפני הּוא זה ׁשּלעג ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבה

ּדבר מׁשה ׁשל ׁשּלאמּתו - האדם") מּכל מאד "ענו ׁשהיה ְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ולא  הּצֹודק הּוא וכּו' ּבהּדּור והּמתנהג ּבהתלהבּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַֹהּלֹומד
ְְַַהּמבּטלֹו.

מּפני  ּדוקא זאת עֹוׂשה הּמבּטל ,ׁשּלהיפ יּתכן ,מּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיֹותר
ׁשּלֹו: ֲֶַָּגאותֹו

הּוא  ּולפיכ מּמּנּו, נעלה ׁשהּזּולת לסּבל מסּגל הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאין
מעֹוררת  זֹו קנאה היתה ּכראּוי, מתנהג היה ואּלּו ּבֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמקּנא
א חכמה, ּתרּבה סֹופרים קנאת - מחברֹו ללמד רצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבֹו
הרי  עצלּות, ׁשל מּדה ּגם ּבֹו יׁש הּגאוה מּדת עם ׁשּיחד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכיון
הּזּולת. ׁשל הּטֹובים ּומעׂשיו הּתֹורה לּמּוד את מבּטל ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהּוא

ׁשהן  וכיון לאמת, הּנֹוגדת מסקנה ּתּתכן לא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּקדּׁשה
חז"ל  ּכמאמר ּבהתלהבּות, לֹומד אינֹו עצמֹו ׁשהּוא ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָֻהעבּדה
ּכאן..." אף ּובזיע, ּוברתת ּוביראה ּבאימה ּלהּלן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ"מה
ּכ לנהג ׁשל ּבדרּגה עדין הּוא ׁשאין לֹו ׁשּנדמה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ(למרֹות

"לעֹולם הּתֹורה לפסק ּבנּגּוד ּבאמת), אדם יעסק"לׁשמּה" ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבבּטּול  התנהגּותֹו והן לׁשמּה...", ׁשּלא ּומצֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹּבתֹורה
ּכל  את ּדן "והוי אמת" ּב"תֹורת מההֹוראה להפ ְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּזּולת,
לכ ׁשהּגֹורם ּברּורה, הֹוכחה זאת הרי - זכּות" לכף ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹהאדם

.להפ אּלא קדׁשה, ׁשל רגׁש ְְֵֵֶֶֶֶֶָָֻאינֹו

(áé):íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððä øîà ïëì̈¥−¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«
i"yx£ÌBÏL È˙È¯aŒ˙‡∑(פב לֹו(סנהדרין לברית דּתהא ∆¿ƒƒ»ְְִִִֵ

וחּנּות  טֹובה הּמחזיק ּכאדם עּמֹוׁשלֹום, ׁשעֹוׂשה למי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לֹו ּפירׁש ּכאן אף ִֵַַָָָָטֹובה,

.ׁשלֹומֹותיו  ְָ

(âé)íìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´¨®
éða-ìò øtëéå åéäìàì àp÷ øLà úçz:ìàøNé ©À©£¤³¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Bl ‰˙È‰Â∑ זאת ּבריתי.ÌÏBÚ ˙p‰k ˙È¯a∑ ¿»¿»ְִִֹ¿ƒ¿À«»
לא  אהרן, ׁשל לזרעֹו ּכהּנה נּתנה ׁשּכבר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשאףֿעלּֿפי
ּולתֹולדֹותיהם  עּמֹו ׁשּנמׁשחּו ּולבניו לאהרן אּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹנּתנה
לכן  קדם ׁשּנֹולד ּפינחס אבל המׁשחתן, אחר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיּולדּו

ׁשנינּו וכן ּכאן. עד ּכהּנה לכלל ּבא לא נמׁשח, ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹֻולא
לזמרי  ׁשהרגֹו עד ּפינחס נתּכהן לא .ּב'זבחים': ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ

ÂÈ‰Ï‡Ï∑ּכמֹו אלהיו, יא)ּבׁשביל אּתה (במדבר "המקּנא : ≈…»ְְְֱִִֵַַַָָֹ
א)לי", צּיֹון (זכריה ּבׁשביל - לצּיֹון" "וקּנאתי :. ְְְִִִִִִִֵ

â ycew zegiyn zecewp ã(320 'nr ,gi jxk zegiy ihewl)

עֹולם ּכהּונת ּברית אחריו ּולזרעֹו לֹו יג)והיתה (כה, ְְְְְְֲִַַַָָָָ
ׁשּקפצה  אּלּולי לנּדֹותֹו, ּבּקׁשּו חכמים... ּברצֹון ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפינחס
ּברית  אחריו ּולזרעֹו לֹו והיתה ואמרה: הּקדׁש, רּוח ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹעליו

עֹולם ספ"ט)ּכהּונת סנהדרין .(ירושלמי ְַָ
ׁשבט  ּבני (ׁשּכן ּגּופֹו את רק לא ּבסּכנה העמיד ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפינחס
(ׁשהרי  נׁשמתֹו את אף אּלא להרגֹו) עלּולים היּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָׁשמעֹון

הּקּב"ה  ׁשל חמתֹו ׁשּתּוסר ּובלבד לנּדֹותֹו), ּבּקׁשּו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָהחכמים
הּמּגפה. ותּפסק יׂשראל ְְִִֵֵֵֵַַַָָָמעל

ותלמידיו, הּבעל־ׁשם־טֹוב אצל מֹוצאים אנּו ּבזה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכּיֹוצא
טֹובתֹו למען ׁשּלהם העֹולם־הּבא את הפקירּו אחת ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשני. יהּודי ְִִֵֶׁשל

â ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr ,g jxk zegiy ihewl)

לאלֹוקיו קּנא אׁשר יג)ּתחת (כה, ֲִֵֵֶַַָ
ּכאׁשר  לרעה נּצלּו ׁשּבני־יׂשראל האלקי לּכח קּנא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּפינחס

מֹואב. ּבנֹות אחרי ְֲֵַָָנהּו

אלקי  ּכח ּבעצם הּוא ההֹולדה ׁשּכח ּבחסידּות, ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹמבאר
הּבֹורא  ּבחיק ׁשהּוא מאין, יׁש הּבריאה ּכח ּכעין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ(ּבהיֹותֹו

לבׂשר־ודם. אף נּתנה זֹו אלקית ׁשּיכלת אּלא ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבלבד),
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עג qgpit zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i oey`x meil inei xeriy
זאת עׂשה ׁשּפינחס לכאֹורה, ּברּורֹות, הֹוכחֹות ׁשּלא ּבידם ְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֹ

-לׁשמּה לּלבב" יראה "ה' אׁשר - הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הרי , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
זאת ׁשעׂשה עליו קנאתרקהעיד .ה'מּפני ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

:ּבכ נֹוסף ְְִָָָענין
ׁשהּלה  ּבטענה טֹוב, מעׂשה העֹוׂשה הּזּולת את ׁשּמבּטל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי
מבּטלֹו ׁשהּוא לטען עלּול איׁשּיים, מּמניעים זאת ְְְְִִִִִִִֶֶַָֹֹעֹוׂשה
חֹוׁשב  הּוא ּכ (־ ּבטבעי עניו ׁשאני ּכיון הּקדּוׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּצד
הּלֹומד  יהּודי ּבראֹותי ולכן, ּגאוה, לסּבל מסּגל איני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻלעצמֹו),
הּיכֹול  ּבאפן ּבהּדּור, מצֹות מקּים אֹו ּבהתלהבּות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּתֹורה

ולׁשּתק. זאת לסּבל יכֹול איני - ּכיֹוהרא ְְְְְֲִִִֵֵָָָֹֹֹלהראֹות
את  הּמסּביר זה, רׁש"י מּפרּוׁש ההֹוראה נלמדת ּכ ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
מרצֹונם  ׁשּנבעה ּפינחס, ׁשל קּנאּותֹו על הּׁשבטים ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלעּגם
אחר  "יחסֹו והקדֹוׁש־ּברּו־הּוא מׁשה, ׁשל ּכב ֹודֹו על ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹלהגן

הם. ולא ה', קנאת את קּנא ׁשהּוא והעיד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֹֹאהרן"
ּבהתלהבּות, הּלֹומד הּזּולת ּבּטּול לגּבי לקח מלּמדנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָהּדבר
מּתֹו יֹוהרא, ׁשל ּבּטּוי ּכאן יׁש ּכאּלּו וכּו', ּבהּדּור מתנהג ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָאֹו
ׁשל  ּכבֹודֹו על (הגנה ענוה מּפני הּוא זה ׁשּלעג ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבה

ּדבר מׁשה ׁשל ׁשּלאמּתו - האדם") מּכל מאד "ענו ׁשהיה ְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ולא  הּצֹודק הּוא וכּו' ּבהּדּור והּמתנהג ּבהתלהבּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַֹהּלֹומד
ְְַַהּמבּטלֹו.

מּפני  ּדוקא זאת עֹוׂשה הּמבּטל ,ׁשּלהיפ יּתכן ,מּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיֹותר
ׁשּלֹו: ֲֶַָּגאותֹו

הּוא  ּולפיכ מּמּנּו, נעלה ׁשהּזּולת לסּבל מסּגל הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאין
מעֹוררת  זֹו קנאה היתה ּכראּוי, מתנהג היה ואּלּו ּבֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמקּנא
א חכמה, ּתרּבה סֹופרים קנאת - מחברֹו ללמד רצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבֹו
הרי  עצלּות, ׁשל מּדה ּגם ּבֹו יׁש הּגאוה מּדת עם ׁשּיחד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכיון
הּזּולת. ׁשל הּטֹובים ּומעׂשיו הּתֹורה לּמּוד את מבּטל ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהּוא

ׁשהן  וכיון לאמת, הּנֹוגדת מסקנה ּתּתכן לא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּקדּׁשה
חז"ל  ּכמאמר ּבהתלהבּות, לֹומד אינֹו עצמֹו ׁשהּוא ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָֻהעבּדה
ּכאן..." אף ּובזיע, ּוברתת ּוביראה ּבאימה ּלהּלן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ"מה
ּכ לנהג ׁשל ּבדרּגה עדין הּוא ׁשאין לֹו ׁשּנדמה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ(למרֹות

"לעֹולם הּתֹורה לפסק ּבנּגּוד ּבאמת), אדם יעסק"לׁשמּה" ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבבּטּול  התנהגּותֹו והן לׁשמּה...", ׁשּלא ּומצֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹּבתֹורה
ּכל  את ּדן "והוי אמת" ּב"תֹורת מההֹוראה להפ ְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּזּולת,
לכ ׁשהּגֹורם ּברּורה, הֹוכחה זאת הרי - זכּות" לכף ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹהאדם

.להפ אּלא קדׁשה, ׁשל רגׁש ְְֵֵֶֶֶֶֶָָֻאינֹו

(áé):íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððä øîà ïëì̈¥−¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«
i"yx£ÌBÏL È˙È¯aŒ˙‡∑(פב לֹו(סנהדרין לברית דּתהא ∆¿ƒƒ»ְְִִִֵ

וחּנּות  טֹובה הּמחזיק ּכאדם עּמֹוׁשלֹום, ׁשעֹוׂשה למי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לֹו ּפירׁש ּכאן אף ִֵַַָָָָטֹובה,

.ׁשלֹומֹותיו  ְָ

(âé)íìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´¨®
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i"yx£Bl ‰˙È‰Â∑ זאת ּבריתי.ÌÏBÚ ˙p‰k ˙È¯a∑ ¿»¿»ְִִֹ¿ƒ¿À«»
לא  אהרן, ׁשל לזרעֹו ּכהּנה נּתנה ׁשּכבר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשאףֿעלּֿפי
ּולתֹולדֹותיהם  עּמֹו ׁשּנמׁשחּו ּולבניו לאהרן אּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹנּתנה
לכן  קדם ׁשּנֹולד ּפינחס אבל המׁשחתן, אחר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיּולדּו

ׁשנינּו וכן ּכאן. עד ּכהּנה לכלל ּבא לא נמׁשח, ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹֻולא
לזמרי  ׁשהרגֹו עד ּפינחס נתּכהן לא .ּב'זבחים': ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ

ÂÈ‰Ï‡Ï∑ּכמֹו אלהיו, יא)ּבׁשביל אּתה (במדבר "המקּנא : ≈…»ְְְֱִִֵַַַָָֹ
א)לי", צּיֹון (זכריה ּבׁשביל - לצּיֹון" "וקּנאתי :. ְְְִִִִִִִֵ

â ycew zegiyn zecewp ã(320 'nr ,gi jxk zegiy ihewl)

עֹולם ּכהּונת ּברית אחריו ּולזרעֹו לֹו יג)והיתה (כה, ְְְְְְֲִַַַָָָָ
ׁשּקפצה  אּלּולי לנּדֹותֹו, ּבּקׁשּו חכמים... ּברצֹון ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפינחס
ּברית  אחריו ּולזרעֹו לֹו והיתה ואמרה: הּקדׁש, רּוח ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹעליו

עֹולם ספ"ט)ּכהּונת סנהדרין .(ירושלמי ְַָ
ׁשבט  ּבני (ׁשּכן ּגּופֹו את רק לא ּבסּכנה העמיד ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפינחס
(ׁשהרי  נׁשמתֹו את אף אּלא להרגֹו) עלּולים היּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָׁשמעֹון

הּקּב"ה  ׁשל חמתֹו ׁשּתּוסר ּובלבד לנּדֹותֹו), ּבּקׁשּו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָהחכמים
הּמּגפה. ותּפסק יׂשראל ְְִִֵֵֵֵַַַָָָמעל

ותלמידיו, הּבעל־ׁשם־טֹוב אצל מֹוצאים אנּו ּבזה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכּיֹוצא
טֹובתֹו למען ׁשּלהם העֹולם־הּבא את הפקירּו אחת ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשני. יהּודי ְִִֵֶׁשל

â ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr ,g jxk zegiy ihewl)

לאלֹוקיו קּנא אׁשר יג)ּתחת (כה, ֲִֵֵֶַַָ
ּכאׁשר  לרעה נּצלּו ׁשּבני־יׂשראל האלקי לּכח קּנא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּפינחס

מֹואב. ּבנֹות אחרי ְֲֵַָָנהּו

אלקי  ּכח ּבעצם הּוא ההֹולדה ׁשּכח ּבחסידּות, ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹמבאר
הּבֹורא  ּבחיק ׁשהּוא מאין, יׁש הּבריאה ּכח ּכעין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ(ּבהיֹותֹו

לבׂשר־ודם. אף נּתנה זֹו אלקית ׁשּיכלת אּלא ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבלבד),

ÌÏL:יב  ÈÓÈ˜ ˙È dÏ ¯Ê‚ ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«»¬»¿«≈»¿»ƒ¿»

ÌÏÚיג  ˙p‰k ÌÈ˜ È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ È‰˙e¿≈≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿À«√»
Èa ÏÚ ¯tÎÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Èp˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈√»¡»≈¿«««¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

qgpit zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i oey`x meil inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ã(1327 'nr ,c jxk zegiy ihewl)

ּבני־יׂשראל על יג)ויכּפר (כה, ְְְִֵֵֵַַַָ
הּמתים  ׁשּיחיּו עד ּומכּפר עֹומד אּלא זז, לא עּתה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעד

.(ספרי)
ׁשהּוא  ּבני־יׂשראל, חטאי מּׁשאר ּפעֹור חטא ּנׁשּתּנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמה

ּתמידית? לכּפרה ְְִִַָָָזקּוק
החׁשבת  היא: ּפעֹור חטא ׁשל הּפנימית הּמׁשמעּות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאּלא
ּבקרּבנּו מצּויה זֹו ּומּדה עּקר, ועׂשּיתם העֹולם ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּתענּוגי

ִָּתמיד.

(ãé)-úà äkä øLà äknä ìàøNé Léà íLå§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³ª¨Æ¤
ðéãnä:éðòîMì áà-úéá àéNð àeìñ-ïa éøîæ úé ©¦§¨¦½¦§¦−¤¨®§¦¬¥«−̈©¦§Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÌLÂ∑ את ׁשּיחס ּבמקֹום ¿≈ƒƒ¿»≈¿ִֵֶֶַָ
הרׁשע  את יחס לׁשבח, ·Œ˙È‡·.לגנאי הּצּדיק ‡ÈN ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ¿ƒ≈»

ÈÚÓMÏ∑ מחמׁשת לׁשבט לאחד ׁשהיּו אבֹות ּבּתי «ƒ¿…ƒְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּפינחס  ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אחר: ּדבר ׁשאףֿׁשמעֹון. , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּלקּנא  עצמֹו את מנע לא נׂשיא, היה ׁשּזה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעלּֿפי

הּמּכה  הּוא מי הּכתּוב הֹודיע לכ הּׁשם, .לח ּלּול ְְֲִִִֵֶַַַָָֻ

â ycew zegiyn zecewp ãd"kyz'd ,qgpit zyxt zay zgiyn

לגנאי" הרׁשע את יחס לׁשבח, הּצּדיק את ׁשּיחס ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"ּבמקֹום
.(רש"י)

אב  ּבית "נׂשיא ּבהיֹותֹו לזמרי הּגנאי מהּו ְְְְְְִִִִִֵַַַָָלכאֹורה,
ּפעל  ׁשּזמרי סברּו הּׁשבטים הּוא: לכ ההסּבר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלּׁשמעֹוני"?
והּתֹורה  ּכדלעיל, אכזרּיּות, מּתֹו - ּופינחס חסד, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָמּתֹו
הּצּדיק  את ׁשּיחס "ּבמקֹום אּלּו: הּנחֹות ׁשּתי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשֹוללת
ׁשל  ּתכּונֹותיו ּבֹו ויׁש אהרן", "ּבן הּוא ׁשּפינחס ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹלׁשבח",
ּובאֹותּה מקֹום ּבאֹותֹו אהבה", ּומטיל ׁשלֹום "רֹודף ְְֲֲִֵֵַַָָָָֹאהרן
את  "וּיקרב... ׁשל ׁשהּמעׂשה לגנאי", הרׁשע את "יחס ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּדר
מהיֹותֹו ,להפ אּלא החסד, מּמּדת נבע לא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמדינית"

אב ּבית הּתֹורה לּׁשמעֹוני "נׂשיא אֹומרת ׁשמעֹון על אׁשר ," ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
התּבּטא  זמרי ׁשל ּבמעׂשהּו ּכלֹומר, מכרֹותיהם". חמס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ"ּכלי

האכזרּיּות: מּדת - החסד מּמּדת ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָההפ
החטא  וכאׁשר לזנֹות...", העם "וּיחל ׁשּבּה ּבּתקּופה אם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכי
אז  - מּגפה" ּבהם ׁשלח ּביׂשראל, ה' אף "וּיחר לידי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהֹוביל

ׁשארּמית יׂשראל" ּבני עדת ּכל "לעיני זמרי מּתרת מכריז ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
,להפ הּוא, - לתׁשּובה לעֹוררם ּובמקֹום את מֹונעליׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּביׂשראל" ׁשבט מ"נׂשיא לכ "הּתר" להם ּבנֹותנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּתׁשּובה,
ּביֹותר. קׁשה אכזרּיּות זֹו הרי -ְְֲִֵֵַָָָ

ּפעל  זמרי קֹוטבי: הּוא ּפינחס, לבין זמרי ּבין ההבּדל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּכלֹומר,
ּב"אצטלא" זאת וכּסה ּביֹותר, הּקׁשה ּבאכזרּיּות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹלמעׂשה
הּנראה  מעׂשה עׂשה ּפינחס זאת, ּולעּומת חסד, ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל

ּביֹותר. העצּום החסד זהּו א ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָּכאכזרי,
מּובנת  ּולגּבינּו, ודֹור, ּדֹור ּכל לגּבי מּכ הּנלמדת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָההֹוראה

ְְַּבפׁשטּות:
קנאת  מקּנא רֹואים ּכאׁשר ר"ל, רּוחנית מּגפה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבתקּופה
ׁשּבדֹורֹו, מׁשה הּוא ׁשאין למרֹות וכּו', לבּטלֹו אסּור - ְְְְְֵֶֶֶַַָֹה'
ׁשּלא  ואֹומרת, מסּפרת והּתֹורה ּכדלעיל. ּכהן, אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹואפילּו
ּבני  מעל הּמּגפה "וּתעצר לידי ּתביא ה' ׁשּקנאת ּבלבד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָזֹו

לׁשלֹום ּתגרם אף אּלא את אמּתייׂשראל", לֹו נֹותן "הּנני - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשלֹום", ְִִָּבריתי

ּתתּבּטל  חּנם, ּומּׂשנאת מּפרּוד להפ אמּתי, ׁשלֹום ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָועל־ידי
.ּכ מּׁשּום הּנגרמת ְִִֶֶַַָָהּגלּות

ּכמאמר  הּגאּולה, מבּׂשר לאלּיהּו ּפנחס ׁשל הּקׁשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוזהּו
ּפנחס  ׁשל התנהגּותֹו על־ידי ּכי אלּיהּו", הּוא "ּפנחס ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָחז"ל
אלּיהּו על־ידי ׁשּתכרז והּׁשלמה, האמּתית לּגאּולה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻנזּכה
"והׁשיב  הּלבבֹות לקרּוב ּתגרם אׁשר - ּפינחס) (זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּנביא

מּמׁש. ּבקרֹוב אבֹותם", על ּבנים ולב ּבנים, על אבֹות ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָלב

(åè)øeö-úá éaæk úéðéãnä äknä äMàä íLå§¥̧¨«¦¨¯©ª¨²©¦§¨¦−¨§¦´©®
ô :àeä ïéãîa áà-úéa úBnà LàǿŸª¬¥«¨²§¦§−̈«

i"yx£'B‚Â ‰kn‰ ‰M‡‰ ÌLÂ∑ ׂשנאתן להֹודיע ¿≈»ƒ»«À»¿ְְֲִִָָ
לזנּות  מל ּבת ׁשהפקירּו מדינים, להחטיא ׁשל ּכדי , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָ

יׂשראל  ‡Bn˙.את L‡¯∑ מדין מלכי מחמׁשת אחד ְִֵֶָ…Àְְֲִֵֵֵֶֶַָָ
לא) והּוא (במדבר וגֹו'", ואתֿצּור ואתֿרקם "אתֿאוי :ְְְְֱִֶֶֶֶֶ

ׁשּנהג  ּולפי אּמֹות"; "ראׁש ׁשּנאמר מּכּלם, חׁשּוב ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹֻֻהיה
מנאֹו ּבּתֹו, להפקיר ּבעצמֹו ∑Œ˙Èa‡·.ׁשליׁשי ּבּזיֹון ְְְְְְִִִִִַַָָ≈»

למדין היּו אבֹות ּבּתי כה)חמׁשה ועפר (בראשית עיפה : ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָ
מהם  לאחד מל היה וזה ואלּדעה, ואבידע וחנֹו. ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé):íúBà íúékäå íéðéãnä-úà øBøö̈−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«
i"yx£¯B¯ˆ∑ אֹותם לאּיב עליכם הֹוה, לׁשֹון "ׁשמֹור", "זכֹור", .ּכמֹו: »ְְְֲֵֵֶֶַָָָ

Ècיד  ‡ÏÈË˜ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ÌeLÂ¿«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ
˙Èa ·¯ ‡eÏÒ ¯a È¯ÓÊ ‡˙È„Ó ÌÚ ÏË˜˙‡ƒ¿¿≈ƒƒ¿»≈»ƒ¿ƒ«»«≈

:ÔBÚÓL ˙È·Ï ‡a‡«»¿≈ƒ¿

ÈaÊkטו  ‡˙È„Ó ˙ÏÈË˜˙‡„ ‡˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»≈»»¿ƒ
:‡e‰ ÔÈ„Óa ‡a‡ ˙Èa Èn‡ LÈ¯ ¯eˆ ˙·«≈À≈≈«»¿ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙È:יז  ÏË˜˙Â È‡È„Ó ˙È ˜Ú‡»≈»ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»¿



qgpitעד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i oey`x meil inei xeriy

(çé)íëì eìkð-øLà íäéìëða íëì íä íéøøö ék¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−
íúçà ïéãî àéNð-úá éaæk øác-ìòå øBòt øác-ìò©§©´§®§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈

:øBòt øác-ìò äôbnä-íBéa äknä©ª¨²§«©©¥−̈©§©¬§«
i"yx£¯BÚtŒ¯·cŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯ˆ Èk∑ ƒ…¿ƒ≈»∆¿«¿«¿

ּבנֹותיהם  אחר ׁשהפקירּו להטעֹותכם ּכדי לזנּות, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַ
רּות  מּפני להׁשמיד, צּוה לא מֹואב ואת ׁשהיתה ּפעֹור. ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּכדאמרינן מהם, לצאת קמא'עתידה .(לח)ּב'ּבּבא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 12Î13 'nr p zxaeg zeniyx t"r)

xFrR lW f"r - de`Y mWl dlik £̀¦¨§¥©£¨¤§

על־ּדבר־ּפעֹור לכם אׁשר־נּכלּו יח)ּבנכליהם (כה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָ
רׁש"י ּכלׁשֹון היתה ּפעֹור פעור)עבֹודת ד"ה ג "על־ׁשם (כה, ְְְֲִִֵַַַָָ

עבֹודתֹו". וזֹוהי רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָׁשּפֹוערין
ׁשפלה  עבֹודה־זרה אחר לטעֹות יׂשראל יכלּו ּכיצד ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוקׁשה,

ּכזֹו?!ּונ  ְָָחּותה
החסידּות: דר על ּבזה הּבאּור לֹומר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָויׁש

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי המקֹורֹות)איתא נסמנּו וׁשם ד. מו, ׁשּכל (שלח ְְְְְִִִֵֶַָָָָ
מהּמלאכים  "ּפסלת" ּבאמת הם הּגׁשמּיים ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּתענּוגים

ְִֶָהעליֹונים.
הּוא  הרי - וכח חּיּות לֹו נֹותן והּמאכל מאכל, אֹוכל ְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכׁשאדם
הּמאכל  את אֹוכל אם והּנה, מהּמאכל. "מקּבל" ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבבחינת

לקדּׁשה הּמאכל את מעלה הּוא הרי ׁשמים פ"ז)לׁשם (תניא ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

Ècיח  ÔB‰ÈÏÎa ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ˜ÈÚÓ È¯‡¬≈¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
ÈaÊk ˜ÒÚ ÏÚÂ ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÔBÎÏ eÏÈÎ¿ƒ¿«≈«¿¿«≈«»¿ƒ
‡ÓBÈa ˙ÏÈË˜˙‡c ÔB‰˙Á‡ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ ˙·««»¿ƒ¿»¬«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»

:¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ‡˙BÓ„¿»»«≈«¿
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,KkA dcB`d oFWlA EciRwd `l ilE`©Ÿ¦§¦¦§¨©¨¨§¨
KxAzi eiptl iElBW xnFl dpEMd la £̀¨©©¨¨©¤¨§¨¨¦§¨©

FzF` dEvIWM iM,mipicOd z` xFxv ¦§¤§©¤¨¤©¦§¨¦
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עה qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i oey`x meil inei xeriy
אבל  אֹותֹו, ּומעלה הּמאכל על "מׁשּפיע" ּגם ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָונמצא
ּומּפסלת  מקּבל, אּלא אינֹו ותענּוג ּתאוה לׁשם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאכילה

ְִַַָהּמלאכים.

ההנאה  את רק הרֹוצה אדם ּפעֹור: ׁשל עבֹודה־זרה ענין ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוזהּו
ּומׁשּתחוה  "עֹובד" הּוא ּכאּלּו זה הרי מהּמאכל, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגּופנית

הּמלאכים. ְְִִֶַַָֹל"ּפסלת"

åë(à)äLî-ìà ýåýé øîàiå ô äôbnä éøçà éäéå©§¦−©«£¥´©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
:øîàì ïäkä ïøäà-ïa øæòìà ìàå§¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Ùbn‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑ לרֹועה מׁשל «¿ƒ«¬≈««≈»¿ְֶָָ
והּוא  ּבהן, והרגּו עדרֹו לתֹו זאבים ְְְְְְְְִִֵֶֶֶָָׁשּנכנסּו
אחר: ּדבר הּנֹותרֹות. מנין לידע אֹותן ְִֵֵֶַַַַָָָָמֹונה

ּבמנין, לֹו נמסרּו למׁשה, ונמסרּו מּמצרים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָֹּכׁשּיצאּו
מחזירם  צאנֹו, ּולהחזיר למּות ּכׁשקרב ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹעכׁשו

.ּבמנין  ְְִָ

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 326 'nr gi jxk zegiy ihewl itÎlr)

FxcrAW o`Sd dpFOW drFxl lWn̈¨§¤¤¤©Ÿ¤§¤§

ּבני־ ּכל־עדת | את־ראׁש הּמּגפה..ׂשאּו אחרי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֽֽויהי
ְִֵָיׂשראל 

ּבהן, והרגּו עדרֹו לתֹו זאבים ׁשּנכנסּו לרֹועה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָמׁשל
הּנֹותרֹות מנין לידע אֹותן מֹונה ובפרש"י)והּוא א־ב. (כו, ְְִֵֶַַַָָ

יׂשראל  ׁשֹופטי אל מׁשה "וּיאמר ּכתּוב ּבלק, ּפרׁשת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּובסּיּום
ואחד  אחד "ּכל ׁשם: ּוברׁש"י וגֹו'". אנׁשיו איׁש מּדּיני הרגּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּוׁשמֹונת  רּבֹוא ׁשמֹונה יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל
ֲִָאלפים".

ּבאּור: הּמּובן וצרי (לפי ּבפרׁשתינּו הּכתּוב מׁשמעּות ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ
הּנֹותרים  מנין לידע היה ׁשהּמנין היא רׁש"י) ׁשל ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּמׁשלֹו
חׁשּבֹון  ּולפי מּיׂשראל, אלף כ"ד נפלּו ּבּה הּמּגפה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעקבֹות
מי"ז  למעלה ׁשהרגּו נמצא יׂשראל, ׁשֹופטי ידי על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָההרּוגים

ּברמּב"ן)רּבֹוא וׁשם (ּכּמּובא ּבּמּגפה, הּנֹופלים לגּבי מפלג רּבּוי , ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֻ
מנין?! מצינּו ְִִָָֹלא

ּכאׁשר  הּצאן. על לׁשמר הּוא רֹועה ׁשל ּתפקידֹו ּבזה: ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּבאּור
להבטיח  ּכדי הּנֹותרֹות את מֹונה הּוא הּצאן, מן זאבים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהרגּו
ּבהּזק  רק ׁשּי הּדבר ּברם, ּבׁשמירתם. יֹותר ּיּזהר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּמעּתה
ּתֹועיל  לא ּבאׁשמתֹו ׁשאינֹו הּזק לגּבי ׁשהרי ּבּׁשֹומר, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּתלּוי

ּבׁשמירה. יתרה ְְְִִִֵָָזהירּות
מׁשה  היה ולא ּכּדין, היתה החֹוטאים הריגת ּדידן: ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּובנּדֹון
להּזהר  הּנֹותרים למנֹות טעם ואין ּבהריגתם, ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָאׁשם
מּכ ּכתֹוצאה ארעה הּמּגפה מה־ׁשאין־ּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבׁשמירתם.
ּפֹוגעין  קּנאין ארמית ּד"הּבֹועל ההלכה מּמׁשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנתעּלמה
ולכן  הּמּגפה, נעצרה ּפנחס ידי על זמרי הריגת ואחר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבֹו",
רֹועה  ּבדגמת הּמּגפה, אחר הּנֹותרים את למנֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֻֻהצר

ּבצאנֹו. זאבים ְְְְִִֵֶֹׁשּנכנסּו

(á)Làø-úà eàN|íéøNò ïaî ìàøNé-éða úãò-ìk §º¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
:ìàøNéa àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìòîå äðL̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È·Ï∑ האב ׁשבט האם על אחר ולא .יתיחסּו, ¿≈¬…»ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

(â)áàBî úáøòa íúà ïäkä øæòìàå äLî øaãéå©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²Ÿ−̈§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìò©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

i"yx£Ì˙‡ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ זאת על עּמם למנֹותם ּדּברּו הּמקֹום ׁשּצּוה ,.¯Ó‡Ï∑:להם אמרּו «¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈…»ְְִִִִֶַַָָָָֹ≈…ְֶָָ
להּמנֹותצריכים  ומעלה אּתם ׁשנה עׂשרים .מּבן ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

(ã)ýåýé äeö øLàk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³
:íéøöî õøàî íéàöiä ìàøNé éðáe äLî-úà¤¤Æ§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשּנאמר ומעלה, ׁשנה עׂשרים מּבן מנינם ל)ׁשּיהא על (שמות העבר "ּכל הּפקדים : «¬∆ƒ»¿ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ
.וגֹו'" ְ

LÓÏ‰א  ÈÈ ¯Ó‡Â ‡˙BÓ ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«»»«¬«¿»¿…∆
:¯ÓÈÓÏ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»««¬…«¬»¿≈»

Ï‡¯NÈב  È·„ ‡zLk Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬»«¿

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk»»≈≈»¿ƒ¿»≈

ÈÓÓÏג  e¯Ó‡ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿∆¿»»«¬»¬»¿ƒ¿≈
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(ä)úçtLî CBðç ïáeàø éða ìàøNé øBëa ïáeàø§¥−§´¦§¨¥®§¥´§¥À£Æ¦§©´©
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i"yx£ÈÎÁ‰ ˙ÁtLÓ∑ מבּזין האּמֹות ׁשהיּו לפי ƒ¿«««¬…ƒְְִִֶַָָֻ
ׁשבטיהם, על מתיחסין אּלּו מה ואֹומרים: ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָאֹותם
אם  ּבאּמֹותיהם? הּמצרים ׁשלטּו ׁשּלא הם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹסבּורין
לפיכ ּבנׁשֹותיהם! קלֿוחמר - מֹוׁשלים היּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּבגּופם
מּצד  ה"א עליהם: ׁשמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֲִִִֵֵֶַַָָהטיל

זה  מּצד ויֹו"ד ׁשהם זה עליהם אני מעיד לֹומר: , ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

ּדוד עלֿידי ׁשּמפרׁש הּוא וזה אבֹותיהם. (תהילים ּבני ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
מעיד קכב) הּזה הּׁשם - ליׂשראל". עדּות "ׁשבטיֿיּה :ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

"החנכי", ּכתיב: ּבכּלם לפיכ לׁשבטיהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻעליהם
"מׁשּפחת  לֹומר הצר לא ּבימנה אבל ְְְְֲִִִַַַַַַָָֹֻֻ"הּפּלאי",
וה"א  ּבראׁש יֹו"ד ּבֹו: קבּוע ׁשהּׁשם לפי - ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹהּימני"
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äîeFzlgp EAxY axl xn`Xweqt oldl) ©¤¨©¨©©§©£¨
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,"mzFgRWnl" mrh didi F` .mNkA§ª¨¦§¤©©§¦§§¨
ux`d EwlgW F` .haXd zFgRWn lkl§¨¦§§©¥¤¤¨§¨¨¤
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qgpitפ zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i ipy meil inei xeriy

(ç):áàéìà àelô éðáe§¥¬©−¡¦¨«

(è)ïúã-àeä íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà éðáe§¥´¡¦½̈§¥−§¨¨´©«£¦¨®«¨¨̧
-ìòå äLî-ìò evä øLà äãòä éàéø÷ íøéáàå©«£¦¹̈§¦¥´¨«¥À̈£¤̧¦¹©¤³§©

:ýåýé-ìò íúväa çø÷-úãòa ïøäà©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«
i"yx£ev‰ ¯L‡∑ על יׂשראל ה'∑Ì˙v‰a.מׁשה את על העם על הּׁש∑‰ev.את לריב יׂשראל את יאּו ¬∆ƒְִֵֶֶַָֹ¿«…»ֶַָָƒְִִִִֵֶַָָ

'הפעילּו' לׁשֹון .מׁשה, ְְִִֶֹ

(é)çø÷-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©̧¨¹̈¤¤¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©
íéúàîe íéMîç úà Làä ìëàa äãòä úBîa§´¨«¥¨®©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ

:ñðì eéäiå Léà¦½©¦«§−§¥«
i"yx£ÒÏ eÈ‰iÂ∑ יז)ּולזּכרֹון,לאֹות הּכהּנה (במדבר על עֹוד לחלק זר, איׁש יקרב לא אׁשר .למען «ƒ¿¿≈ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֻ

(àé)ñ :eúî-àì çø÷-éðáe§¥−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£e˙ÓŒ‡Ï Á¯˜ È·e∑(קי סנהדרין ּבעצה (במ"ר היּו הם ¿≈…«…≈ֵֵָָָ

הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּבלּבם,ּתחּלה, ּתׁשּובה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹ
קי)לפיכ ויׁשבּונתּבּצר (סנהדרין ּבּגיהּנם ּגבּה מקֹום להם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

.ׁשם  ָ

â ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr bl jxk zegiy ihewl)

מתּו לא קרח יא)ּובני (כו, ְֵֵַֹֹ
לפרׁשת  לכאֹורה ׁשי קרח ּבני הצלת סיּפּור לׁשאֹול, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹיׁש

לּכאן? ענינֹו ּומה ְְִַַָָֹקרח,
ּכתיב ועדתֹו קרח לגּבי דהנה  לֹומר, לג)ויש טז, ויאבדּו(קרח ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָֹֹֹ

ׁשנאבדּו ּבּכ נענׁשּו קרח ׁשּבני לֹומר, ויׁש הקהל. ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמּתֹו
אֹו ההּוא, הקהל מׁשּתּתפים מּתֹו אֹותם ׁשראה קהל תֹו ְְִִִֶַַַָָָָָָָ

ּתׁשּובה  הרהרּו (ּכי ראה לא ּתׁשּובתם את ואילּו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבמחלֹוקת,

קהל  מּתֹו ׁשיאבדּו ההכרח מן ׁשלכן רש"י), ּכּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלּבם,
סיּבה  אין ּבדבר, עדים היּו ׁשלא אחר, קהל מה־ׁשאין־ּכן ִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹזה.

מּתֹוכֹו. ּכי ׁשיאבדּו ּבּפרׁשתנּו, רק קרח ּבני על מסּוּפר לכן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
(ּכפי  המחלֹוקת ּבזמן ׁשהיה הקהל היה לא ׁשּכבר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלאחרי

חּוקת ּבּפרׁשת רׁש"י כב)ׁשּפרׁש מדּבר),(כ, מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
להם ׁשנתּבצר המקֹום מן קרח ּבני רׁש"יצאּו ואז י)(ראה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

מתּו. ׁשלא יׂשראל לבני ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹהתּברר

(áé)úçtLî ìàeîðì íúçtLîì ïBòîL éða§¥´¦§»§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ
úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLî ïéîéì éìàeîpä©§´¥¦½§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©

:éðéëiä©¨«¦¦«

(âé)ì éçøfä úçtLî çøæì:éìeàMä úçtLî ìeàL §¤¾©¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«
i"yx£Á¯ÊÏ∑ו)הּוא אבל (שמות צהר, לׁשֹון צחר, ¿∆«ְֲַַָֹֹ

ּבטלה  אהד ׁשהרי מׁשּפחת ּבנימין, מּׁשבט חמׁש וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
חמּׁשה, אּלא מנה לא וכאן למצרים ירד ּבנים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָֹּבעׂשרה

אצּבן  ּבגמרא וכן ּומצאתי מׁשּפחֹות. ׁשבע הרי לגד, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

‡ÈÏ‡·:ח  ‡elÙ È·e¿≈«¡ƒ»

„˙Ôט  ‡e‰ Ì¯È·‡Â Ô˙„Â Ï‡eÓ ·‡ÈÏ‡ È·e¿≈¡ƒ»¿≈¿»»«¬ƒ»»»
‰LÓ ÏÚ eLk˙‡c ‡zLÎ ÈÚ¯ÚÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«…∆
ÔB‰ÈLBpk˙‡a Á¯˜„ ‡zLÎa Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…ƒ¿ƒ¿»¿…«¿ƒ¿«≈

:ÈÈ ÏÚ«¿»

ÈÂ˙י  ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿¿»
˙È ‡˙M‡ ˙ÏÎ‡ „k ‡zLÎ„ ‡˙BÓa Á¯…̃«¿»ƒ¿ƒ¿»«¬»«∆»»»

:˙‡Ï BÂ‰Â ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»«¬¿»

e˙ÈÓ:יא  ‡Ï Á¯˜ È·e¿≈…«»ƒ

ÈÚ¯Ê˙יב  Ï‡eÓÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBÚÓL Èa¿≈ƒ¿¿«¿¬«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:ÔÈÎÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÎÈÏ ÔÈÓÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÓÈÏ Ï‡eÓ¿≈¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ

Ïe‡L:יג  ˙ÈÚ¯Ê Ïe‡LÏ Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ¿∆««¿ƒ»«¿»«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(h)íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà éðáe§¥¡¦¨§¥§¨¨©£¦¨
.íøéáàå ïúã àeäaEzMd xiMfd ¨¨©£¦¨¦§¦©¨

dWExid lM dx`WPW ricFdl ,df¤§¦©¤¦§£¨¨©§¨
iM ,FCal l`Enpl i`ENRd zgRWOn¦¦§©©©©¦¦§¥§©¦

F` .Erlap mdl xW` lke mxia`e ozc̈¨©£¦¨§¨£¤¨¤¦§§
EpizFAx ixacM(:giw a"a)Eca`W fnxl §¦§¥©¥¦§Ÿ¤¨§

EidW iR lr s` ,ux`d on mwlg¤§¨¦¨¨¤©©¦¤¨
:dlgpl miE`xE mixvn i`vFIni dxez ¦§¥¦§©¦§¦§©£¨

(bi)øçBö àeä .çøæì(i en ziy`xa), §¤©©
cd` zgRWn la` ,xdv oFWl̈Ÿ©£¨¦§©©Ÿ©
haXn zFgRWn Wng oke .dlhÄ§¨§¥¨¥¦§¨¦¥¤
cxi mipA dxUrA ixdW ,oinipA¦§¨¦¤£¥©£¨¨¨¦¨©



פי qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i ipy meil inei xeriy
פ"א)ירּוׁשלמית, יומא פ"א. נסּתּלקּו(סוטה אהרן ׁשּכׁשּמת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַֹ

ונתנּו ּביׂשראל, להּלחם הּכנענים ּובאּו ּכבֹוד, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָענני
ׁשמֹונה  לאחֹוריהם וחזרּו למצרים, לחזר מּסעֹות לב ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר למֹוסרה, ההר י)מהר יׂשראל (דברים "ּובני : ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
אהרן". מת ׁשם מֹוסרה, ּבניֿיעקן מּבארֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָֹנסעּו
ׁשמֹונה  ההר, הר עד ּומּמֹוסרה מת? ההר ּבהר ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹֹֹוהלא
ורדפּו לאחֹוריהם, ׁשחזרּו אּלא למפרע? יׁש ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּסעֹות
ׁשבע  מהם והרגּו להחזירם, אחריהם לוי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבני

מׁשּפ ארּבע נפלּו לוי ּומּבני מׁשּפחת מׁשּפחֹות, חֹות: ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
אּלא  ּכאן נמנּו לא יצהר ּומּבני ועּזיאלי, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשמעי

ידעּתי מׁשּפחת  לא והרביעית ורּבי הּקרחי; היא. מה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָֹ
ּבלעם  ּבדבר ּבּמּגפה ׁשּמתּו ּדרׁש, לפי ּתנחּומא אבל , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

מּמנין  זה ּבמנין ׁשמעֹון מּׁשבט ׁשחסר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהחסרֹון
סיני  ׁשּבמדּבר נפלּוהראׁשֹון אלף כ"ד ׁשּכל נראה , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשמעֹון מּׁשבטֹו .ׁשל ְְִִִֶ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mixvnl(`k weqt my)`N` dpn `l o`ke §¦§©¦§¨Ÿ¨¨¤¨
azM cFre .i"Wx oFWl ,dXngweqta) £¦¨¨©¦§¨©

(ckicxFi mW lr E`xwp zFgRWOd lM ,¨©¦§¨¦§§©¥§¥
`l Kli`e mXn miclFPde ,mixvn¦§©¦§©¨¦¦¨¨¥¨Ÿ
zFgRWOn uEg ,zFgRWn E`xwp¦§§¦§¨¦¦§§
mixvnA mNM EclFPW dXpnE mixt ¤̀§©¦§©¤¤§ª¨§¦§©¦

:onipA oA rla ipA onrpe Cx`e§©§§§©£¨§¥¤©¤¦§¨¦
éúàöîe,oWxCd dWn iAx lW FcFqiA ¨¨¦¦¤©¦¤©©§¨

`idWM mixvnl oO` dcxIW¤¨§¨¦¨§¦§©¦§¤¦
,aFh ixd `id dcB` m`e .odn zxArn§ª¤¤¥¤§¦©¨¨¦£¥
mipA rlal EidW xnF` ip` e`l m`e§¦©£¦¥¤¨§¤©¨¦
dzvi onrpe Cx` ElNd mipWnE ,dAxd©§¥¦§©¦©¨©§§§©£¨¨§¨
E`xwpe ,dAx dgRWn cg`e cg` lMn¦¨¤¨§¤¨¦§¨¨©¨§¦§§
rlA mW lr mipAd x`W zFclFY§§¨©¨¦©¥¤©
,mnW lr E`xwp ElNd mipXd zFclFze§§©§©¦©¨¦§§©§¨

:l"f axd oFWl df lM̈¤¨¨©©
éðàåxEarA `iWETd oi`W ,eilr DnY ©£¦¨¥©¨¨¤¥©§¨©£

irlAd zgRWn aEzMd dpnIW¤¦§¤©¨¦§©©©©§¦
zgRWnE iCx`d zgRWnE dnvrl§©§¨¦§©©¨©§¦¦§©©
ipRn did df iM ,onvrl eipA inrPd©©£¦¨¨§©§¨¦¤¨¨¦§¥

idoke ,axd ixacM zFgRWnl ozF ¡¨§¦§¨§¦§¥¨©§¥
mixt`e dXpn ipaaE dcEdi ipaA dUri©£¤¦§¥§¨¦§¥§©¤§¤§©¦
EclFPW xn`p m` la` ,xW` ipaA oke§¥¦§¥¨¥£¨¦Ÿ©¤§
FYcx ixg` onipA oA rlal onrpe Cx ©̀§§§©£¨§¤©¤¦§¨¦©£¥¦§
o`M zFpOdl miE`x Eid `l mixvnl§¦§©¦Ÿ¨§¦§¦¨¨
mcw Fl EclFPW aWgp m`e ,zFgRWnl§¦§¨§¦©§Ÿ¤§Ÿ¤
f` iM ,Wtp miraXn xzFi Eidi ,okl̈¥¦§¥¦¦§¦¤¤¦¨
rla ipA dN`e dxUr onipa ipA Eid̈§¥¦§¨¦£¨¨§¥¤§¥¤©
oWxCd dWn iAx WxC oM lr ,mipW§©¦©¥¨©©¦¤©©§¨
dpni `le odn zxArn mO` dzidW¤¨§¨¦¨§ª¤¤¥¤§Ÿ¦§¤

:miclFpl maWgi o`ke ,mW mzF`¨¨§¨©§§¥§¨¦
íàå,DlAwl wgFCd lAqp `id dcB` §¦©¨¨¦¦§Ÿ©©§©§¨

cakFi iM xnFl cFr Kxhvpe§¦§¨¥©¦¤¤
,mW mqpMd mFiA zFnFgd oiA dclFp§¨¥©§¦¨§¨¨
dN`e ,Wtp miraWA DzF` xiMfi KklE§¨©§¦¨§¦§¦¤¤§¥¤
zlAw Dpi` m`e ,miWcgd ixg` EclFp§©£¥©£¨¦§¦¥¨©¨©
.mici iYWA z`f Fzxaq dgcp EpizFAx©¥¦§¤§¨¨Ÿ¦§¥¨©¦

ipA onrpe Cx` iM ,xnFl lkEp la £̀¨©©¦©§§§©£¨§¥
dvx rlaE ,mipa `lA Ezn onipa¦§¨¦¥§Ÿ¨¦¤©¨¨
mW `xwe l`xUiA mW eig`l miwdl§¨¦§¨¦¥§¦§¨¥§¨¨¥
did ilE`e .mizOd eig` mW lr eipÄ¨©¥¤¨©¥¦§©¨¨
Eide ,xFkAd `Ed iM mdizFWpA maï¥¦§¥¤¦©§§¨
zFgRWn iW`xl rla ipA onrpe Cx ©̀§§§©£¨§¥¤©§¨¥¦§¨
oinipa ipA onrpe Cx`l mW miwdl§¨¦¥§©§§§©£¨§¥¦§¨¦

:mixvn icxFi§¥¦§©¦
ïBëðäåxW` Cx`e onrp iM ,ipirA §©¨§¥©¦©£¨¨¨§§£¤

zWxtA mW oinipa ipaA dpni¦§¤¦§¥¦§¨¦¨§¨¨©
zFnW dN`e(`k en ziy`xa)Fpa ipA md §¥¤§¥§¥§

oke ,o`M WxtnW FnM rlA xFkAd©§¤©§¤§Ÿ¨¨§¥
minId ixacA mzF` dpni(dÎ` g `). ¦§¤¨§¦§¥©¨¦

mipAd ipA zFUrl aEzMd bdpnE¦§©©¨©£§¥©¨¦
xn`W FnM ,mipaM(d hk ziy`xa)oal z` §¨¦§¤¨©¤¨¨

minId ixacA aizkE ,xFgp oA(fi ` `) ¤¨§¦§¦§¥©¨¦
cEle cWkRx`e xEX`e mlir mW ipA§¥¥¥¨§©§©§©§©§
dPde ,KWne xzbe lEge uEre mx`e©£¨§§§¤¤¨¤¤§¦¥
s`e .eipa ipA mipFxg`d drAx` dN ¥̀¤©§¨¨¨©£¦§¥¨¨§©
ipaaE uxR ipaA ok dUr `NW iR lr©¦¤Ÿ¨¨¥¦§¥¤¤¦§¥
oinipA iMxA lr EclFp ilE` ,drixA§¦¨©§©¦§¥¦§¨¦
oxd` zFclFY dN`e KxcM ,Fl maWgIe©©§§¥§¤¤§¥¤§©£Ÿ

WnEd(` b lirl)ipA EidW xEarA F` , ¤©£¤¨§¥
hErOd lth dpnW EidW miAx oinipa¦§¨¦©¦¤¨§Ÿ¤¨©©¦

:axl̈Ÿ
ìòå,xn`PW cFr okYi `xaQd KxC §©¤¤©§¨¨¦¨¥¤Ÿ©

zFgRWOd aEzMd dpn `NW¤Ÿ¨¨©¨©¦§¨
miclFPd mB iM ,mCal mixvn icxFil§§¥¦§©¦§©¨¦©©¨¦
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qgpitפב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i ipy meil inei xeriy

(ãé)óìà íéøNòå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
ñ :íéúàîe¨¨«¦

(åè)ébçì éðBôvä úçtLî ïBôöì íúçtLîì ãâ éða§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾
ì ébçä úçtLî:éðeMä úçtLî éðeL ¦§©−©©«©¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(æè):éøòä úçtLî éøòì éðæàä úçtLî éðæàì§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«
i"yx£ÈÊ‡Ï∑ אצּבֹון מׁשּפחת ׁשּזֹו אני ׁשמֹואֹומר על מׁשּפחּתֹו נקראת לא לּמה יֹודע ואיני ,. ¿»¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

(æé)úçtLî éìàøàì éãBøàä úçtLî ãBøàì©«£¾¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½¦§©−©
:éìàøàä̈«©§¥¦«

(çé)óìà íéòaøà íäéã÷ôì ãâ-éða úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(èé)õøàa ïðBàå øò úîiå ïðBàå øò äãeäé éða§¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈§¤¬¤
:ïòðk§¨«©

(ë)ì íúçtLîì äãeäé-éðá eéäiåúçtLî äìL ©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼§¥À̈¦§©̧©Æ
úçtLî çøæì éöøtä úçtLî õøôì éðìMä©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§¤¾©¦§©−©

:éçøfä©©§¦«

(àë)ìeîçì éðøöçä úçtLî ïøöçì õøô-éðá eéäiå©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾
:éìeîçä úçtLî¦§©−©¤¨«¦«

(áë)íéòáLå äML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯§¦§¦²
ñ :úBàî Lîçå óìà¤−¤©«£¥¬¥«

(âë)éòìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì øëùOé éða§¥³¦¨¨Æ§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®
:éðetä úçtLî äeôì§ª¾̈¦§©−©©¦«

(ãë)ì éáLiä úçtLî áeLéìúçtLî ïøîL §¨¾¦§©−©©¨«ª¦®§¦§¾Ÿ¦§©−©
:éðøîMä©¦§Ÿ¦«

i"yx£·eLÈÏ∑ מצרים ּביֹורדי האמּור יֹוב ּכי הּוא , ¿»ְְְִִִֵַָָ
והּנֹולדין  מצרים. יֹורדי ׁשם על נקראּו הּמׁשּפחֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּכל
חּוץ  ׁשמם, על הּמׁשּפחֹות נקראּו לא והלאה ְְְְְִִִַַָָָָָָֹמּׁשם
ּבמצרים, ּכּלם ׁשּנֹולדּו ּומנּׁשה אפרים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֻמּמׁשּפחֹות

ונעמן  ּביסֹודֹווארּד ּומצאתי ּבנימין. ּבן ּבלע ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
למצרים  אּמן ׁשּירדה הּדרׁשן, מׁשה רּבי ּכׁשהיתה ׁשל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

למׁשּפחֹות  נחלקּו לכ מהם, וחמּול,מעּברת ּכחצרֹון ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָֻ
ּבני  ׁשהיּו ּומלּכיאל, וחבר ליהּודה, ּבנים ּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיּו

‡ÔÈÙÏיד  ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔBÚÓL ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

ˆÔBÙטו  ˙ÈÚ¯Ê ÔBÙˆÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ „‚ Èa¿≈»¿«¿¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿
:ÈeL ˙ÈÚ¯Ê ÈeLÏ ÈbÁ ˙ÈÚ¯Ê ÈbÁÏ¿«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

È¯Ú:טז  ˙ÈÚ¯Ê È¯ÚÏ ÈÊ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÈÊ‡Ï¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÈÚ¯Ê˙יז  ÈÏ‡¯‡Ï È„B¯‡ ˙ÈÚ¯Ê „B¯‡Ï«¬«¿ƒ¬ƒ¿«¿≈ƒ«¿ƒ
:ÈÏ‡¯‡«¿≈ƒ

‡¯ÔÈÚaיח  ÔB‰ÈÈÓÏ „‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

ÔB‡Âיט  ¯Ú ˙ÈÓe ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È Èa¿≈¿»≈¿»ƒ≈¿»
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÈÚ¯Ê˙כ  ‰ÏLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‰„e‰È È· BÂ‰Â«¬¿≈¿»¿«¿¬«¿¿≈»«¿ƒ
:Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ ı¯t ˙ÈÚ¯Ê ı¯ÙÏ ‰ÏL≈»¿∆∆«¿ƒ»∆¿∆««¿ƒ»«

ÔB¯ˆÁכא  ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ ı¯Ù È· BÂ‰Â«¬¿≈∆∆¿∆¿«¿ƒ∆¿
:ÏeÓÁ ˙ÈÚ¯Ê ÏeÓÁÏ¿»«¿ƒ»

ÔÈÚ·Lכב  ÔB‰ÈÈÓÏ ‰„e‰È ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ«¬≈¿»

ÈÚ¯Ê˙כג  ÚÏBz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯Î˘OÈ Èa¿≈ƒ»»¿«¿¬«¿»«¿ƒ
:Èet ˙ÈÚ¯Ê ‰eÙÏ ÚÏBz»¿À»«¿ƒƒ

ÈÚ¯Ê˙כד  ÔB¯ÓLÏ ·eLÈ ˙ÈÚ¯Ê ·eLÈÏ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
:ÔB¯ÓLƒ¿
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qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i ipy meil inei xeriy
היא  אּגדה ואם אׁשר. ׁשל לאו,ּבנים ואם טֹוב, הרי , ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

הּללּו ּומּׁשנים הרּבה, ּבנים ּבני לבלע ׁשהיּו אני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומר
רּבה  מׁשּפחה אחד מּכל יצאה ונעמן ונקראּוארּד , ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָ

הּׁשנים  ותֹולדֹות ּבלע, ׁשם על הּבנים ׁשאר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּתֹולדֹות
מכיר  ּבבני אֹומר אני וכן ׁשמם. על נקראּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָהּללּו
ׁשמֹו, על נקראת אחת מׁשּפחֹות: לׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשּנחלקּו

מׁשּפחֹות  חמׁש ּבנֹו. ּגלעד ׁשם על נקראת ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָואחת
נבּואת חסרּו מקצת נתקּימה ּכאן ּבנימין. ׁשל מּבניו ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָ

ּוב'פילגׁש אנינּותי, ּבן - אֹוני" "ּבן ׁשּקראתֹו ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָאּמֹו,
רּבי  ׁשל ּביסֹודֹו מצאתי זֹו ּכּלּה. נתקּימה ְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּבּגבעה'

הּדרׁשן  .מׁשה ְֶַַָֹ

(äë)äòaøà íäéã÷ôì øëùOé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯
ìLe óìà íéMLåñ :úBàî L §¦¦²¤−¤§¬¥«

(åë)écøqä úçtLî ãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤¦§©̧©Æ©©§¦½
:éìàìçiä úçtLî ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦«

(æë)óìà íéML íäéã÷ôì éðìeáfä úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(çë):íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBé éða§¥¬¥−§¦§§Ÿ¨®§©¤−§¤§¨«¦

(èë)ëîe éøéënä úçtLî øéëîì äMðî éðaøé §¥´§©¤À§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−
:éãòìbä úçtLî ãòìâì ãòìb-úà ãéìBä¦´¤¦§¨®§¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«

(ì)÷ìçì éøæòéàä úçtLî øæòéà ãòìâ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤
:é÷ìçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦«

(àì)úçtLî íëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©
:éîëMä©¦§¦«

(áì)úçtLî øôçå éòãéîMä úçtLî òãéîLe§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©
:éøôçä©«¤§¦«

(âì)úBða-íà ék íéða Bì eéä-àì øôç-ïa ãçôìöe§¨§¨´¤¥À¤Ÿ¨¬²¨¦−¦´¦¨®
äkìî äìâç äòðå äìçî ãçôìö úBða íLå§¥Æ§´§¨§½̈©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈

:äöøúå§¦§¨«

(ãì)íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²
ñ :úBàî òáLe óìà¤−¤§©¬¥«

(äì)ì íúçtLîì íéøôà-éðá älàúçtLî çìúeL ¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ
úçtLî ïçúì éøëaä úçtLî øëáì éçìúMä©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§©¾©¦§©−©

:éðçzä©©«£¦«

ÔÈzLכה  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯Î˘OÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿»

Ò¯„כו  ˙ÈÚ¯Ê „¯ÒÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÏe·Ê Èa¿≈¿À¿«¿¬«¿¿∆∆«¿ƒ∆∆
:Ï‡ÏÁÈ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡ÏÁÈÏ ÔBÏ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÔBÏ‡Ï¿≈«¿ƒ≈¿«¿¿≈«¿ƒ«¿¿≈

‡ÔÈÙÏכז  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÔÏe·Ê ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿À¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÌÈ¯Ù‡Â:כח  ‰MpÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÛÒBÈ Èa¿≈≈¿«¿¬«¿¿«∆¿∆¿»ƒ

ÈÎÓe¯כט  ¯ÈÎÓ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÈÎÓÏ ‰MÓ Èa¿≈¿«∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»ƒ
:„ÚÏb ˙ÈÚ¯Ê „ÚÏ‚Ï „ÚÏb ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»

ÏÁÏ˜ל  ¯ÊÚÈ‡ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÊÚÈ‡ „ÚÏb Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ»∆¿≈∆
:˜ÏÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈∆

ÈÚ¯Ê˙לא  ÌÎLÂ ÈÏ‡È¯N‡ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡È¯N‡Â¿«¿ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ¿∆∆«¿ƒ
:ÌÎL∆∆

ÈÚ¯Ê˙לב  ¯ÙÁÂ Ú„ÈÓL ˙ÈÚ¯Ê Ú„ÈÓLe¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ
:¯ÙÁ≈∆

‡Ô‰lלג  ÔÈa dÏ BÂ‰ ‡Ï ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆe¿»¿»«≈∆»¬≈¿ƒ∆»≈
‰Ï‚Á ‰ÚÂ ‰ÏÁÓ „ÁÙÏˆ ˙a ÌeLÂ Ôa¿»¿¿«¿»¿»«¿»¿…»»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓƒ¿»¿ƒ¿»

ÔÈLÓÁלד  ÔB‰ÈÈÓe ‰MÓ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿ƒ¿«∆ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«¿»

ÁÏ˙eLÏלה  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈∆¿«ƒ¿«¿¬«¿¿∆«
ÔÁ˙Ï ¯Îa ˙ÈÚ¯Ê ¯Î·Ï ÁÏ˙eL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ∆«¿∆∆«¿ƒ»∆¿««

:ÔÁz ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ»«



qgpitפד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i ipy meil inei xeriy

(åì):éðøòä úçtLî ïøòì çìúeL éða älàå§¥−¤§¥´¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÁÏ˙eL Èa ‰l‡Â∑ ׁשּותלח ּבני ׁשאר ¿≈∆¿≈»«¿ְְֵֶַָ

יצאה  ּומערן ׁשּותלח, ׁשם על ּתֹולדֹותיהם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָנקראּו
ׁשּותלח  ּבני ונחׁשבּו ׁשמֹו, על ונקראת רּבה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמׁשּפחה
זֹו ּבפרׁשה ותמצא וחׁשב, צא מׁשּפחֹות. ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹלׁשּתי
הרי  ׁשמֹונה, לוי ּומּבני מׁשּפחֹות, וׁשבע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָחמּׁשים

ׁשּנאמר וזהּו וחמׁש, ז)ׁשּׁשים המעט (דברים אּתם "ּכי : ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
מּמׁשּפחֹות  חסרים אּתם חמּׁשה מעט, ה"א ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָוגֹו'"
ׁשל  מיסֹודֹו הבנּתי זה אף ׁשבעים. ׁשהן העּמים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל
ּולהֹוסיף  לפחֹות הצרכּתי א הּדרׁשן, מׁשה ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹֻרּבי

.ּבדבריו  ְִָָ

(æì)íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLî älà¥´¤¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄
ìLeóñBé-éðá älà úBàî Lîçå óìà íéL §¦²¤−¤©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−

ñ :íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«

(çì)éòìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½
úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©

:éîøéçàä̈«£¦«¨¦«
i"yx£Ì¯ÈÁ‡Ï∑ אחירם נקרא מּמּנּו, ורם אחיו ׁשהיה יֹוסף ׁשם על ׁשּנקרא ּולפי למצרים, ׁשּירד אחי .הּוא «¬ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(èì)ìúçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©
:éîôeçä©«¨¦«

i"yx£ÌÙeÙL∑על מּפים, ׁשפּוף הּוא יֹוסף ׁשהיה האּמֹות ׁשם .ּבין ¿»ִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

(î)écøàä úçtLî ïîòðå cøà òìá-éðá eéäiå©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ¨«©§¦½
:éîòpä úçtLî ïîòðì§©£́½̈¦§©−©©©«£¦«

(àî)äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá älà¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯
ñ :úBàî LLå óìà íéòaøàå§©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«

(áî)ì íúçtLîì ïã-éðá älàúçtLî íçeL ¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©
:íúçtLîì ïc úçtLî älà éîçeMä©«¨¦®¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«

i"yx£ÌÁeLÏ∑ חׁשים .הּוא ¿»ִֻ

Ô¯Ú:לו  ˙ÈÚ¯Ê Ô¯ÚÏ ÁÏ˙eL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿≈»«¿ƒ≈»

ÔÈ˙Ïzלז  ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈∆¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÛÒBÈ Èa ÔÈl‡ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ«¬≈¿»ƒ≈¿≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿

ÚÏaלח  ˙ÈÚ¯Ê ÚÏ·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«
˙ÈÚ¯Ê Ì¯ÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»«¿ƒ

:Ì¯ÈÁ‡¬ƒ»

ÈÚ¯Ê˙לט  ÌÙeÁÏ ÌÙeÙL ˙ÈÚ¯Ê ÌÙeÙLÏƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«¿ƒ
:ÌÙeÁ»

‰‡¯Ècמ  ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚÂ c¯‡ ÚÏ· È· BÂ‰Â«¬¿≈∆««¿¿¿«¬»«¿ƒ»«¿ƒ
:ÈÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚÏ¿«¬»«¿ƒ«¬ƒ

ÔB‰ÈÈÓeמא  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÈÚ¯Ê˙מב  ÌÁeLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ô„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿¿»«¿ƒ
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ôc ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÌÁeL»ƒ≈«¿¬«»¿«¿¬«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(an)mrheïc úçtLî älà §©©¥¤¦§§Ÿ¨
.íúçtLîìmgEWl Eid iM §¦§§Ÿ¨¦¨§¨

ia` mWA zF`xwp zFgRWn EUr ,mipÄ¦¨¦§¨¦§¨§¥£¦
l` zFqgizn mNM Eid la` ,dgRWOd©¦§¨¨£¨¨ª¨¦§©£¤
,FnWA eil` zF`xwp Eide W`xd mgEW¨¨Ÿ§¨¦§¨¥¨¦§

l`IpC zgRWn l`Ipcl mxn`M§¨§¨§¨¦¥¦§©©¨¦¥
l`wfgi zgRWn l`wfgil ,ingEXd©¨¦¦¤§¥¦§©©§¤§¥
,zFAx zFgRWn md dPde .ingEXd©¨¦§¦¥¥¦§¨©
qgii okle ingEXd lv` zg` dgRWnE¦§¨¨©©¥¤©¨¦§¨¥¦¥

:eil` oNM z ¤̀ª¨¥¨

ìòåmixvn icxFil iM mixnF`d zrC §©©©¨§¦¦§§¥¦§©¦
zF`xwp zFAx zFgRWn Eid ,Eqgizi¦§©£¨¦§¨©¦§¨
o`kaE ,mixvnA EclFPW mzFa` mWA§¥£¨¤§§¦§©¦§¨
iM ingEWl `N` mzF` qgin did `lŸ¨¨§©¥¨¤¨§¨¦¦

:FCal mixvnl cxi `Edbn dxez ¨©§¦§©¦§©



פה qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i ipy meil inei xeriy

(âî)äòaøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî-ìk̈¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMLå§¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

(ãî)äðîiä úçtLî äðîéì íúçtLîì øLà éða§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈
:éòéøaä úçtLî äòéøáì éåLiä úçtLî éåLéì§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«

(äî)ìàékìîì éøáçä úçtLî øáçì äòéøá éðáì¦§¥´§¦½̈§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½
:éìàékìnä úçtLî¦§©−©©©§¦«¥¦«

(åî):çøN øLà-úa íLå§¥¬©¨¥−¨«©
i"yx£Á¯N ¯L‡Œ˙a ÌLÂ∑ ּכאן מנאּה ּבחּיים, קּימת ׁשהיתה .לפי ¿≈«»≈»«ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

(æî)ìL íäéã÷ôì øLà-éða úçtLî älàäL ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

çî)(úçtLî ìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©
:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(èî)ì éøöiä úçtLî øöéì:éîlMä úçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«

(ð)íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½
:úBàî òaøàå óìà íéòaøàå äMîç£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

(àð)óìàå óìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤¨¨®¤
ìLe úBàî òáL:íéL §©¬¥−§¦«

Úa¯‡Âמג  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÁeL ˙ÈÚ¯Ê Ïk»«¿¬«»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÓÈ‰מד  ˙ÈÚ¯Ê ‰ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯M‡ Èa¿≈»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»
:‰ÚÈ¯a ˙ÈÚ¯Ê ‰ÚÈ¯·Ï ÈÂLÈ ˙ÈÚ¯Ê ÈÂLÈÏ¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»

Ï‡ÈkÏÓÏמה  ¯·Á ˙ÈÚ¯Ê ¯·ÁÏ ‰ÚÈ¯· È·Ïƒ¿≈¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈
:Ï‡ÈkÏÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ≈

Á¯Ò:מו  ¯L‡ ˙a ÌeLÂ¿«»≈»«

ÔÈLÓÁמז  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯L‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÈÚ¯Ê˙מח  Ï‡ˆÁÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¬«¿¿«¿¿≈«¿ƒ
:Èeb ˙ÈÚ¯Ê Èe‚Ï Ï‡ˆÁÈ«¿¿≈¿ƒ«¿ƒƒ

ÌlL:מט  ˙ÈÚ¯Ê ÌlLÏ ¯ˆÈ ˙ÈÚ¯Ê ¯ˆÈÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿ƒ≈«¿ƒƒ≈

ÔB‰ÈÈÓeנ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬««¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÁÂ„נא  ‰‡Ó ˙ÈL Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿«
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(en).çøN øLà úa íLådzidW itl §¥©¨¥¨©§¦¤¨§¨
.i"Wx oFWl ,o`M d`pn miIgA©©¦¨§¨¨¨©¦
xW` zY` zA mEWe mBxY qElwpE`e§§§¦§¥§©¦©¨¥
zA dzid iM xnFl dfA oEMzp .gxq̈©¦§©¥¨¤©¦¨§¨©
aEzMd DxiMfd KklE ,dlgp zWxFi¤¤©£¨§¨¦§¦¨©¨
,cgtlv zFpA xiMfd xW`M o`kA§¨©£¤¦§¦§§¨§¨

ux`d wlgY dN`l llkA qpMzeweqt) §¦¨¥¦§©¨¥¤¥¨¥¨¨¤
(bp`l Fnvr xW` zA dzid EN`e .§¦¨§¨©¨¥©§Ÿ

,Fl Eid mixkf mipa iM ,zWxFi dzid̈§¨¤¤¦¨¦§¨¦¨

`l xg` Wi`n FYW` zA dzid la £̀¨¨§¨©¦§¥¦©¥Ÿ
didie .FYal Fzlgp dzide oA Fl did̈¨¥§¨§¨©£¨§¦§¦§¤

mzFg` gxUe mrh(fi en ziy`xa)iM , ©©§¤©£¨¦
xn` KklE .FYa `l eipA zFg` dzid̈§¨£¨¨Ÿ¦§¨¨©

"gxU xW` zA mWe"zaE" xn` `le §¥©¨¥¨©§Ÿ¨©©
xW` zA DnW did iM xnFl ,"xW`̈¥©¦¨¨§¨©¨¥
ixacM miIgA dzid m`e .gxU z`xwpe§¦§¥¨©§¦¨§¨©©¦§¦§¥
,dlgpl cgtlv zFpaM `id dPd i"Wx©¦¦¥¦¦§§¨§¨§©£¨

:DxEarA Elhp DYgRWn ,dzn m`e§¦¥¨¦§©§¨¨§©£¨
ìòådgRWn Dl did hWRd KxC §©¤¤©§¨¨¨¨¦§¨¨

qpMze ,DnW lr `xTY dlFcb§¨¦¨¥©§¨§¦¨¥
xW` ipA zFgRWn dN` llkA¦§©¥¤¦§§§¥¨¥

mdicEwtl(fn weqt)dvx `l la` , ¦§¥¤£¨Ÿ¨¨
xn`IW dX`d l` mqgil aEzMd©¨§©£¨¤¨¦¨¤Ÿ©
xSwe "gxU zgRWn gxUl"§¤©¦§©©¤©§¦¥

:oiprdfn dxez ¨¦§¨



qgpitפו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iyily meil inei xeriy

ß fenz 'k iyily mei ß

(áð):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âð):úBîL øtñîa äìçða õøàä ÷ìçz älàì̈¥À¤¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«
i"yx£ı¯‡‰ ˜ÏÁz ‰l‡Ï∑ מּבן לפחּותים ולא »≈∆≈»≈»»∆ְְִִִֶֹ

חּלּוק עׂשרים  ּבטרם עׂשרים לכלל ׁשּבאּו אףֿעלּֿפי , ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
לא  חּלקּו, וׁשבע ּכבׁשּו ׁשנים ׁשבע ׁשהרי - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארץ

ואלף, אלף מאֹות ׁשׁש אּלּו אּלא ּבארץ חלק  ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָנטלּו
אּלא  נטלּו לא ּבנים, ׁשּׁשה מהם לאחד היה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹואם

לבּדֹו אביהם .חלק ְֲִֵֶֶַ

(ãð)Léà Búìçð èéòîz èòîìå Búìçð äaøz áøì̈©À©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦ µ
:Búìçð ïzé åéã÷ô éôì§¦´§ª½̈ª©−©«£¨«

i"yx£B˙ÏÁ ‰a¯z ·¯Ï∑ מרּבה ׁשהיה לׁשבט »««¿∆«¬»ְְֵֶֶֶָָֻ
רב  חלק נתנּו היּוּבאֹוכלֹוסין ׁשּלא ואףֿעלּֿפי , ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

חּלקּו הּׁשבט רּבּוי לפי הּכל ׁשהרי - ׁשוים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהחלקים
היה  והּגֹורל ּגֹורל. עלֿידי אּלא עׂשּו לא - ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹהחלקים

ּבתרא' ּב'ּבבא ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּקדׁש, רּוח (דף עלּֿפי ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹ
ואֹומר קיח) ותּמים, ּבאּורים מלּבׁש היה הּכהן אלעזר :ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻ

ּפלֹוני  ּתחּום עֹולה, ּפלֹוני ׁשבט אם הּקדׁש: ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹּברּוח
וי"ב  ּפתקין, ּבי"ב ּכתּובים היּו והּׁשבטים עּמֹו. ְְְְְְִִִִֶַָָָעֹולה

מכניס  והּנׂשיא ּבקלּפי, ּובללּום ּפתקין, ּבי"ב ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָּגבּולים
ׁשל  ּפתק ּבידֹו עֹולה ּפתקין: ׁשני ונֹוטל לתֹוכּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָידֹו

ׁש עצמֹוׁשם והּגֹורל לֹו, המפרׁש ּגבּול ׁשל ּופתק בטֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּפלֹוני  לגבּול עליתי הּגֹורל אני ואֹומר: צֹווח ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָהיה
נתחּלקה  ולא הּגֹורל". "עלּֿפי ׁשּנאמר: ּפלֹוני, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלׁשבט
אּלא  מחברֹו, מׁשּבח ּגבּול ׁשּיׁש לפי ּבמּדה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻהארץ
לפי  הּכל טֹוב, סאה ּבית ּכנגד רע ּכר ּבית ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹּבׁשּומא:

.הּדמים  ִַָ

ÓÈÓÏ¯:נב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈÓaנג  ‡ÒÁ‡a ‡Ú¯‡ ‚Ït˙z ÔÈl‡Ï¿ƒ≈ƒ¿¿≈«¿»¿«¬»»¿ƒ¿«
:Ô‰ÓL¿»»

Ôe¯ÚÊzנד  È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈«¿¬
·‰È˙z È‰BÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿¿«¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«

:dzÒÁ‡«¬«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(cp).Búìçð äaøz áøìdAxn haWl ¨©©§¤©£¨§¥¤§ª¤
lr s`e ,ax wlg Epzp oiqElk`A§ª§¦¨§¥¤©§©©
itl ixdW mieW miwlgd Eid `NW iR¦¤Ÿ¨©£¨¦¨¦¤£¥§¦
EUr `l ,miwlFgd Ewlg haXd iEAx¦©¥¤¨§©§¦Ÿ¨
gEx iR lr lxFBde ,lxFb ici lr `N ¤̀¨©§¥¨§©¨©¦©

:i"Wx oFWl ,WcTd©Ÿ¤¨©¦
Løãîe,ok Fpi` dGd aEzMA EpizFAx ¦§©©¥©¨©¤¥¥

ixtqA Exn` `N`(b ek qgpt) ¤¨¨§§¦§¦
,Fzlgp dAxY axlFOr E`vIW ixd ¨©©§¤©£¨£¥¤¨§¦

ux`l ozqipkaE mixvOn mipa dxUr£¨¨¨¦¦¦§©¦¦§¦¨¨¨¨¤
Wxtn `xnbA oke .'eke dXng E`vnp¦§§£¦¨§¥¦§¨¨§Ÿ¨
oiA wNgl minkg lv` FzErnWn oi`W¤¥©§¨¥¤£¨¦§©¥¥

Exn`W FnM ,llM haWl haW(:fiw a"a) ¥¤§¥¤§©§¤¨§
mixvn i`vFil xn`C o`nl `nlWA¦§¨¨§©§¨©§§¥¦§©¦

aizkC EpidFzlgp dAxY axl.'ebe ©§¦§¦¨©©§¤©£¨
awri igie xcqA iYazM xaMW cFre§¤§¨¨©§¦§¥¤©§¦©£Ÿ

(e gn ziy`xa)oilgFp Wi wxtA `xnbA iM¦¦§¨¨§¤¤¥£¦
(.akw my)dwNgzp `NW WExtA Elrd¤¡§¥¤Ÿ¦§©§¨

`N` ixabc `YtwxwlmihaWl §©§©§¨§©§¥¤¨¦§¨¦
EUr mieW miwlg xUr mipW ,dwNgzp¦§©§¨§¥¨¨£¨¦¨¦¨
Fl `vIW wlgd haXd lM lhpe dPOn¦¤¨§¨©¨©¥¤©¥¤¤¨¨

:eilr lxFBd©¨¨¨

eäæåExn`W sqFi ipA EgeSX dnryedi) §¤©¤¨§§¥¥¤¨§
(ci filxFB dlgp iN dYzp rECn©©¨©¨¦©£¨¨

`le ,ax mr ip`e cg` lage cg ¤̀¨§¤¤¤¨©£¦©¨§Ÿ
xn` la` ,mElM rWFdi mdl siqFd¦¨¤§ª©§£¨¨©

Fl(eh my)Ll z`xaE dxrId Ll dlr£¥§©©§¨¥¥¨§
Ll u` iM mi`txde iGxRd ux`A mẄ§¤¤©§¦¦§¨§¨¦¦¨§
on mdl EWAkIW xnFl ,mixt` xd©¤§¨¦©¤¦§§¨¤¦
Da Eaigxie mdl dWAkp `NW ux`d̈¨¤¤Ÿ¦§§¨¨¤§©§¦¨

xn`W Edfe .mlEaB z`(ep dp miweqt) ¤§¨§¤¤¨©
,Elgpi mza` zFHn zFnWlax oiA ¦§©£Ÿ¨¦§¨¥©

oiA ,deWA zFHOd lM EgTIW ,hrnl¦§¨¤¦§¨©©§¨¤¥
.mdA hrnn F` oiqElk`A dAxn `EdW¤§ª¤§ª§¦§ª¨¨¤

WExR didie"Fzlgp EAxY axl"iWp`l §¦§¤¥¨©©§©£¨§©§¥
FWxcn itM F` .Fnvr haXd©¥¤©§§¦¦§¨
E`vIW ixd ,mixvn i`vFil dwNgzPW¤¦§©§¨§§¥¦§©¦£¥¤¨§
ux`l ozqipkaE mixvOn dxUr FOr¦£¨¨¦¦§©¦¦§¦¨¨¨¨¤

eilr ip` `xFw ,dXng E`vnpaxl ¦§§£¦¨¥£¦¨¨¨©
.EAxYdxUr ozF` Ezn m`W xnFlM ©§§©¤¦¥¨£¨¨

oz`iviA dpW mixUr ipA EidW¤¨§¥¤§¦¨¨¦¦¨¨
mipa dXng mdl EclFpe mixvOn¦¦§©¦§§¨¤£¦¨¨¦
ipA EUrpe milth EidW F` ,xAcOA©¦§¨¤¨§¥¦§©£§¥

eilr ip` `xFw mixUr,dAxY axl ¤§¦¥£¦¨¨¨©©§¤

s` EAxY mixvn z`iviA axl xnFlM§©¨©¦¦©¦§©¦©§©
E`vIW ixd .hrn eiWkr `EdW iR lr©¦¤©§¨ª¨£¥¤¨§
E`vnp ux`l ozqipkaE dXng FOr¦£¦¨¦§¦¨¨¨¨¤¦§§
,hirnY hrnl eilr ip` `xFw ,dxUr£¨¨¥£¦¨¨©§©©§¦

:ixtqA `zi`cM¦§¦¨§¦§¦
ìáàipYwC ,mW [ixtqA] izi`xitl £¨¨¦¦§¦§¦¨§¨¨¥§¦

,eicEwtdwNgzp `NW ciBn §¨©¦¤Ÿ¦§©§¨
dn itl haWe haW lkl `N` ux`d̈¨¤¤¨§¨¥¤§¥¤§¦©
sqFi ipA ExAcie xnF` `Ed oM ,`EdX¤¥¥©§©§§¥¥
dlgp iN dYzp rECn xn`l rWFdi z ¤̀§ª©¥Ÿ©©¨©¨¦©£¨
xW` ax mr ip`e cg` lage cg` lxFB¨¤¨§¤¤¤¨©£¦©¨£¤
xn`Ie xnF` Edn ,'d ipkxA dM cr©Ÿ¥£©¦©¥©Ÿ¤

` rWFdi mdil`dlr dY` ax mr m £¥¤§ª©¦©©©¨£¥
iGxRd ux`A mW Ll z`xaE dxrId Ll§©©§¨¥¥¨§¨§¤¤©§¦¦
Edf .mixt` xd Ll u` iM mi`txde§¨§¨¦¦¨§©¤§¨¦¤

:z`Gd `zixAd oFWl̈©¨©§¨©Ÿ
äàøðåux`d dwNgzPW dPOn §¦§¤¦¤¨¤¦§©§¨¨¨¤

,axd ixacM mzFlBlbl§ª§§¨§¦§¥¨©
cFre .`id `YWAWn `xnBd itl la £̀¨§¦©§¨¨§©¤§¨¦§
ozp `lde ,sqFi ipA EwrS dn oM m`W¤¦¥©¨£§¥¥©£Ÿ¨©
lM x`WM dAxnd mpipn itl mdl̈¤§¦¦§¨¨©§ª¤¦§¨¨

:mihaXd©§¨¦



פז qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iyily meil inei xeriy

(äð)ì õøàä-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà-úBhî úBîL ©§¾̈¥«¨¥−¤¨¨®¤¦§¬©«
:eìçðé íúáà£Ÿ−̈¦§¨«

i"yx£Ì˙·‡Œ˙BhÓ ˙BÓLÏ∑ ׁשּנה מצרים. יֹוצאי אּלּו ƒ¿«¬…»ְְִִִֵֵַָ
ׁשּבּתֹורה הּכתּוב  הנחלֹות מּכל זֹו ׁשּכל נחלה , ֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ

מתים  וכאן הּמתים, את יֹורׁשים החּיים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָהנחלֹות,

מצרים  מּיֹוצאי אחים ׁשני ּכיצד? החּיים. את ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַיֹורׁשים
ּבנים  להם ׁשלׁשה.ׁשהיּו ולזה אחד לזה הארץ, ּבבאי ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹ

ׁשלׁשה, נטלּו והּׁשלׁשה אחד, חלק נטל ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהאחד

Ô‰ÓLÏנה  ‡Ú¯‡ ˙È ‚Ït˙z ‡·„Úa Ì¯a¿«¿«¿»ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¿»»
:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙‰·‡ ÈË·Lƒ¿≈¬»«¿«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éôìe`Ede ,xESw FGd `zixAA Wi iYrc §¦©§¦¥©¨©§¨©¦§
`xnbA Exn`X dOn(.giw a"a) ¦©¤¨§¦§¨¨

ipA Egev Edl EWitpC milth mEXnC§¦§¨¦¦§¦§¨§§¥
ipWM sqFi ipA iM ,oiprd xE`aE .sqFi¥¥¨¦§¨¦§¥¥¦§¥
cg` wlg mixt` ipA ,Elhp mihaW§¨¦¨§§¥¤§©¦¥¤¤¨

aEzM ok iM ,cg` wlg dWpn ipaEryedi) §¥§©¤¥¤¤¨¦¥¨
(c cimiqElk`A dAxnW mdn cg` oi`e ,§¥¤¨¥¤¤§ª¤§ª§¦

x`XA la` ,mihaXd x`Xn xzFi¥¦§¨©§¨¦£¨¦§¨
dcEdi haW iM ,mdn miAxn mihaXd©§¨¦§ª¦¥¤¦¥¤§¨
dOle ,mdn miAxn oce oElEafE xkyUie§¦¨¨§§¨§ª¦¥¤§¨¨
oMW lke .EwYWi miAxnde md Egevi¦§§¥§©§ª¦¦§§§¨¤¥
itM mixvn i`vFil ux`d dwNgzp m ¦̀¦§©§¨¨¨¤§§¥¦§©¦§¦
dcEdi ipA oFW`xd oipOA EidW ,FWxcn¦§¨¤¨©¦§¨¨¦§¥§¨

:eiCgi dN`d mihaXd ipXn oiAxn§ª¦¦§¥©§¨¦¨¥¤©§¨
ìáàEidW ,miltHd ipRn miwrFv Eid £¨¨£¦¦§¥©§¨¦¤¨

mixvn z`ivi oipnA dXpn ipA§¥§©¤§¦§©§¦©¦§©¦
ipXd oipOA EAxzpe sl` mipWE miWlW§¦§©¦¤¤§¦§©©¦§©©¥¦
lkA oi`e ,sl` miXnge mipWl xAcOA©¦§¨¦§©¦©£¦¦¤¤§¥§¨
ok FnM Eide ,KM lM dAxzPW mihaXd©§¨¦¤¦§©¨¨¨§¨§¥
mbe ,ux`d dwNgzPW cr mipA miAxn©§¦¨¦©¤¦§©§¨¨¨¤§©
mdd miltHd Eid `le ,oM mixt` ipA§¥¤§©¦¥§Ÿ¨©§¨¦¨¥
oi` rnFWe Ewrv KklE ,mElM milhFp§¦§§¨¨£§¥©¥
`N` Elhi `NW hRWOd ok iM ,mdl̈¤¦¥©¦§¨¤Ÿ¦§¤¨

Ad dxn` KklE .mixUr ipA`zixitl §¥¤§¦§¨¨§¨©¨©§¨§¦
,eicEwtcOln ,dpW mixUr oAn EidW §¨¤¨¦¤¤§¦¨¨§©¥

haW lkl `N` ux`d dwNgzp `NW¤Ÿ¦§©§¨¨¨¤¤¨§¨¥¤
,oipOd zrWA `EdX dn itl haWe§¥¤§¦©¤¦§©©¦§¨
ElcB ENt`e miltHl mElM EpYi `NW¤Ÿ¦§§©§¥¦©£¦¨§

:EwNgW drWA mixUrl EriBde§¦¦§¤§¦§¨¨¤¦§
áeúkäådlgp il dYzp rECn xn`W §©¨¤¨©©©¨©¨¦©£¨

ip`e cg` lage cg` lxFB¨¤¨§¤¤¤¨©£¦
x`XIW xWt` i` lMd ixacl ,ax mr©¨§¦§¥©Ÿ¦¤§¨¤¦¨¥
mdl wNg m` iM .FhEWRn dlbpA§¦§¨¦§¦¦¦¥¨¤
dPd ,i"Wx ixacM mzFlBlbl ux`d̈¨¤§ª§§¨§¦§¥©¦¦¥
Egwl ax mr mdW FnkE ,mIC Egwl̈§©¨§¤¥©©¨§
`NW xWt` i` ,mihaWl m`e .ax wlg¥¤©§¦¦§¨¦¦¤§¨¤Ÿ
`NW ,mzxFkA wlg rWFdi mdl ozp̈©¨¤§ª©¥¤§¨¨¤Ÿ
WFcTd mbe ,awri z`Ev lr xaFr did̈¨¥©©¨©©£Ÿ§©©¨
mixt` ihaWl dxFYA dEv `Ed KExÄ¦¨©¨§¦§¥¤§©¦
ipW iM Wxtn aEzM cFre .dXpnE§©¤§¨§Ÿ¨¦§¥

aizkC ,mdl ozp zFlxFb(g d fh ryedi) ¨¨©¨¤¦§¦

z`f ,mzgRWnl mixt` ipA lEaB idie©§¦§§¥¤§©¦§¦§§Ÿ¨Ÿ
ipaE ,mzgRWnl mixt` ipa dHn zlgp©£©©¥§¥¤§©¦§¦§§Ÿ¨§¥

dXpn(f ` fi my)dHnl lxFBd idie , §©¤©§¦©¨§©¥
xn`Pd lkM ,dXpn lEab idie ,dXpn§©¤©§¦§§©¤§¨©¤¡©

:mihaXd x`XA¦§¨©§¨¦
ìáà,"cg` lage cg` lxFB" mxn` £¨¨§¨¨¤¨§¤¤¤¨

iE`x EpipWl YzPX dn lM xnFl©¨©¤¨©¨¦§¥¨
itl ,oFWNd df ExiMfde FlxFbA cg`l§¤¨§¨§¦§¦¤©¨§¦
cg` lxFb dNgY liRd rWFdIW¤§ª©¦¦§¦¨¨¤¨

xn`PW ,mdipWl(b ` fh my)lxFBd `vIe ¦§¥¤¤¤¡©©¥¥©¨
Eide cr 'ebe Fgixi oCxIn sqFi ipal¦§¥¥¦©§¥§¦©§¨

xn`p mWe ,dOi eiz`vz(c weqta)ElgpIe Ÿ§Ÿ¨¨¨§¨¤¡©©¦§£
ElgPW xnFlM .mixt`e dXpn sqFi ipa§¥¥§©¤§¤§¨¦§©¤¨£
FzF` wNg KM xg`e ,dGd lxFBA mdipW§¥¤©¨©¤§©©¨¦¥
xn`W FnM ,lxFbA mdipW oiA lxFBd©¨¥§¥¤§¨§¤¨©
aizkE ,'ebe mixt` ipA lEab idie mẄ©§¦§§¥¤§©¦§¦
oM lr .'ebe dXpn dHnl lxFBd idie©§¦©¨§©¥§©¤©¥
iE`x oFW`xd cg`d lxFBd dPd ,Exn`̈§¦¥©¨¨¤¨¨¦¨
,Epgp` ax mr iM EpipWn cg` lkl§¨¤¨¦§¥¦©©£©§
ipWl ok ixg` FzF` YwNg rECnE©©¦©§¨©£¥¥¦§¥
miltHd ipRn dprHd dzide ,miwlg£¨¦§¨§¨©©£¨¦§¥©§¥¦

:`xnBd KxC lr odA EAxzPW¤¦§©¨¤©¤¤©§¨¨
éôìedgeSd iM ,il d`xp hWRd Kxc §¦¤¤©§¨¦§¤¦¦©§¨¨

`N` ,dXpn ipA lW dzid z`Gd©Ÿ¨§¨¤§¥§©¤¤¨
oke .cgi mihaXd ipW eiptl E`AW¤¨§¨¨§¥©§¨¦©©§¥
lBlBA rWFdi l` dcEdi ipA EWbIe©¦§§¥§¨¤§ª©©¦§¨

dPti oA alM eil` xn`Ie(e ci my)oiCd , ©Ÿ¤¥¨¨¥¤§ª¤©¦
dzide .FOr mrxzi haXd lke cg`l§¤¨§¨©¥¤¦§©¥¦§¨§¨
lkA oi`W ipRn ,dXpn ipal dprHd©©£¨¦§¥§©¤¦§¥¤¥§¨
zFAx mixr xi`WdW in mihaXd©§¨¦¦¤¦§¦¨¦©
dXpn xi`Wd xW`M iprpMl zFlFcbE§©§©£¦©£¤¦§¦§©¤

ztPd zWlW(`i fi my).oiklR `zlY §¤©¨¤§¨¨§¨¦
aEzMW xg`l iM ,xaCl di`xEweqt my) §¨¨©¨¨¦§©©¤¨

(aiz` WixFdl dXpn ipA Elki `le§Ÿ¨§§¥§©¤§¦¤
aizM mW ,dN`d mixrd(ci weqta) ¤¨¦¨¥¤¨§¦

Enrxzp `l dNgYn iM ,sqFi ipA ExAcie©§©§§¥¥¦¦§¦¨Ÿ¦§©£
:mdl Elki `le dngln mOr EUrW cr©¤¨¦¨¦§¨¨§Ÿ¨§¨¤

ïëzéå,cg` lage cg` lxFB mrh dGW §¦¨¥¤¤©©¨¤¨§¤¤¤¨
EpipWl YlRdW ipRn Exn`̈§¦§¥¤¦©§¨¦§¥
rx`e cgi Eplag ltp cg` lxFB dNgY§¦¨¨¤¨¨©¤§¥©©§¥©
EN`e ,dWTd dGd mFwOA EpipW wlg¥¤§¥©¨©¤©¨¤§¦

ipW lkA bEdPM zFlxFb ipW Epl ziUr̈¦¨¨§¥¨©¨§¨§¥
`EdW xg` mFwnA `vFi did ,mihaW§¨¦¨¨¥§¨©¥¤
m`W ,rWFdi mdl xn`e .WAkl gpŸ©¦§§¨©¨¤§ª©¤¦
mdl Exxai mi`txde iGxRd xriA Elri©£§©©©§¦¦§¨§¨¦¦§§¨¤
:mlEab z` Eaigxie EvxIX dn lM mẄ¨©¤¦§§©§¦¤§¨

eøæçåmB Exn`e ,mdixac Ex`aE md §¨§¥¥£¦§¥¤§¨§©
akx iM ,Epl wiRqi `l xdd̈¨Ÿ©§¦¨¦¤¤
ux`A Epl YzPW iprpMd lkA lfxA©§¤§¨©§©£¦¤¨©¨¨§¤¤
`l iM ,rWFdi mdl xn` f`e .wnrd̈¥¤§¨¨©¨¤§ª©¦Ÿ
didi la` ,cg` lxFB xdA mdl oYi¦¥¨¤¨¨¨¤¨£¨¦§¤
mXW lFcBd xrIde FNM xdd mdl̈¤¨¨ª§©©©©¨¤¨
didie ,mMxv lM EPOn mdl Exxaie§¦§§¨¤¦¤¨¨§¨§¦§¤

EaB zF`vFY lM mdlEWixFie xdd il ¨¤¨§§¥¨¨§¦
`Ede ,Fl lfxA akx iM iprpMd mXn¦¨©§©£¦¦¤¤©§¤§
,FA mivtg mihaXd x`W oi`e wfg̈¨§¥§¨©§¨¦£¥¦
gke ax mr mdW mig`d ipW md la £̀¨¥§¥¨©¦¤¥©©§Ÿ©
mde df z` df Exfri md ,mdl lFcB̈¨¤¥©©§¤¤¤§¥
mdil` rnW `NW xaC sFqe .EdEWixFi¦§¨¨¤Ÿ¨©£¥¤
.oiCd ok iM ,mElM mdl siqFd `le§Ÿ¦¨¤§¦¥©¦
,dGd oiprA EpixaC aigxd KxSd dPde§¦¥©Ÿ¤¦§¦§¨¥¨¦§¨©¤
igie zWxtA zFi`xA EdEpazM cFre§¨©§¦§¨§¨¨©©§¦
`xnbA ElrdW oiCd iM ,llMde .awri©£Ÿ§©§©¦©¦¤¤¡¦§¨¨
:zF`xwOd Wxtl iE`x FaE zn` `Ed¡¤¨§¨¥©¦§¨

äpäåmixMfPd dN`l ,dWxRd WExR §¦¥¥©¨¨¨¨¥¤©¦§¨¦
.ux`d wlgY zFgRWnl§¦§¨¥¨¥¨¨¤
xkf lkl EpYIW ,zFnW xRqnA§¦§©¥¤¦§§¨¨¨
,Fzlgp EAxY axl .Fwlg mzFlBlbl§ª§§¨¤§¨©©§©£¨
,miwlg zrAx`l oaE`x ux` EwNgiW¤§©§¤¤§¥§©§©©£¨¦
KxC lr dAxnd ikFpgd zgRWnl§¦§©©©£¦©§ª¤©¤¤
i`ENRd zgRWnlE Fzlgp dAxp lWn̈¨©§¤©£¨§¦§©©©©¦
icwt itl Wi` iM ,hirnp zhrOd©ª¤¤©§¦¦¦§¦§ª¥
lM lHze ,Fzlgp oYi dgRWOd©¦§¨¨ª©©£¨§¦Ÿ¨
dGd mrHd onE ,cg` mFwnA dgRWOd©¦§¨¨§¨¤¨¦©©©©¤
ExiMfd KkitlE .zFgRWnl o`M m`pn̈§¨¨§¦§¨§¦¨¦§¦

minkg(a ` dyxt xda k"z)zFgRWnl EwNg £¨¦¦§§¦§¨
cg` lM oi`e zFa` iYal EwNg `le§Ÿ¦§§¨¥¨§¥¨¤¨

:'eke FNW z` xiMn cg`edp dxez §¤¨©¦¤¤
(epÎdp).õøàä úà ÷ìçé ìøBâa Cà©§¨¥¨¥¤¨¨¤

zFnWle ,l`xUi ihaWl§¦§¥¦§¨¥§¦§
zFHn xUr mipW mdW ,mza` zFHn©£Ÿ¨¤¥§¥¨¨©
lxFBd iR lr xn`e xfge .mzF` Elgpi¦§£¨§¨©§¨©©¦©¨



qgpitפח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iyily meil inei xeriy
אצל  נחלתן חזרה הארץ". ּתחלק "לאּלה ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּנאמר:

אביהן  "לׁשמֹות אבי ׁשּנאמר: וזהּו ּבׁשוה. הּכל וחּלקּו ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
חּלקּוה  הּבנים, ׁשּנטלּו ׁשאחר ינחלּו", ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹמּטֹותֿאבתם
חּלקּוה  מּתחּלה ואּלּו מּמצרים. ׁשּיצאּו האבֹות ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָָלפי
הארּבעה  אּלּו נֹוטלין היּו לא מצרים, יֹוצאי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹלמנין

חלקים  ארּבעה נטלּו עכׁשו חלקים, ׁשני ‡C.אּלא ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ«
Ï¯B‚a∑ וכלב יהֹוׁשע אֹומריצאּו הּוא וכן א), :(שופטים ¿»ְְְְֵֵֵַָָֻ

ואֹומר  מׁשה", ּדּבר ּכאׁשר אתֿחברֹון לכלב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ"וּיּתנּו
יט) ׁשאל"(יהושע אׁשר אתֿהעיר לֹו נתנּו ה' "עלּֿפי :. ְֲִִֶֶַָָָָ

Ì˙·‡Œ˙BhÓ∑ ועבדים ּגרים .יצאּו «¬…»ְֲִִֵַָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr a jxk zegiy ihewl)

הארץ את יחלק ּבגֹורל נה)א (כו, ְֵֵֶֶַָָָָ
הּוא  ׁשּבה ּבמיּוחד, לֹו הׁשיכת אחת מצוה יׁשנּה יהּודי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָלכל

טפי' קיח)'זהיר 'חלּוקת (ׁשּבת ׁשל הּפנימית המׁשמעּות זֹוהי . ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
לקֹונֹו. ּבעבֹודתֹו לֹו המיּוחד 'חלקֹו' ניּתן יהּודי לכל - ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָהארץ'
מטעם  למעלה הּוא גֹורל ּכי דוקא, ּבגֹורל הארץ נחלקה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלכן

ּובלׁשֹון  ודעת. מטעם למעלה היא זּו 'חלּוקה' וגם ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָודעת,
ּבּתניא הזקן ז)אדמֹו"ר סימן סֹוף הקֹודׁש האֹור (אגרת יתרֹון : ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ודעת  טעם ּבחינת אינֹו - ּפרטיֹות לנׁשמֹות הּפרטי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהזה
. ּבמחׁשבה עלה ׁשּכ הדעת, מּבחינת למעלה אלא ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמּוׂשג,

ממׁש. הגֹורל ּבחינת הּוא למטה ודּוגמתֹו . .ְְְְִַַַַָָָָ

(åð)ñ :èòîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbä ét-ìò©¦Æ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«

i"yx£¯Bb‰ ÈtŒÏÚÏ∑הּקדׁש ּברּוח ׁשּנתחּלקה מּגיד ׁשּפירׁשּתי; ּכמֹו מדּבר, היה "עלּֿפי הּגֹורל נאמר: לכ , «ƒ«»ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
.ה'"

(æð)úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô älàå§¥̧¤§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
úçtLî éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©

:éøønä©§¨¦«

(çð)älà|úçtLî éðálä úçtLî éåì úçtLî ¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©
úçtLî éLenä úçtLî éìçnä úçtLî éðøáçä©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©

:íøîò-úà ãìBä úä÷e éçøwä©¨§¦®§−̈¦¬¤©§¨«
i"yx£ÈÂÏ ˙ÁtLÓ ‰l‡∑ הּיצהרי מן ּוקצת והעּזיאלי, הּׁשמעי מׁשּפחת ּכאן .חסר ≈∆ƒ¿¿…≈ƒְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ÔÈaנו  ÔB‰zÒÁ‡ ‚Ït˙z ‡·„Ú Ìet ÏÚ««¿»ƒ¿¿≈«¬«¿¿≈
:È¯ÈÚÊÏ È‡ÈbÒ«ƒ≈ƒ¿ƒ≈

ÔBL¯‚Ïנז  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ÈÈÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ¿»≈≈»≈¿«¿¬«¿¿≈¿
È¯¯ÓÏ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜Ï ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿»ƒ

ÔB¯·Áנח  ˙ÈÚ¯Ê È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿
˙‰˜e Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈLeÓ ˙ÈÚ¯Ê ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…«¿»

:Ì¯ÓÚ ˙È „ÏB‡≈»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,hrnl ax oiA ,dHn lW ,Fzlgp wlgY¥¨¥©£¨¤©¨¥©¦§¨
didie ,lxFb EliHi zFgRWOd oiA mB iM¦©¥©¦§¨©¦¨§¦§¤
dlri xW` mFwOaE gExA ikFpgd wlg¥¤©£¦¨©©¨£¤©£¤
mFwn FzF`A i`ENRd wlge ,lxFBd Fl©¨§¥¤©©¦§¨
axl dAxp K` ,lxFBd Fl dlri xW £̀¤©£¤©¨©©§¤¨©
xn`PW Edfe .zFgRWOA hrOl hirnpe§©§¦©ª¨©¦§¨§¤¤¤¡©

irqn dN` xcqA(cp bl oldl)mYlgpzde , §¥¤¥¤©§¥§¦§©©§¤
axl mkizgRWnl lxFbA ux`d z ¤̀¨¨¤§¨§¦§§Ÿ¥¤¨©
z` hirnY hrnle Fzlgp z` EAxY©§¤©£¨§©§©©§¦¤
lxFBd dOW Fl `vi xW` l` Fzlgp©£¨¤£¤¥¥¨¨©¨
dPd ,ElgpzY mkiza` zFHnl didi Fl¦§¤§©£Ÿ¥¤¦§¤¨¦¥
lxFbA zFgRWnl dlgPd didYW x`A¥¥¤¦§¤©©£¨§¦§¨§¨
dAxp mW lxFBd Fl lRi xW` gExd l ¤̀¨©£¤¦Ÿ©¨¨©§¤

A hrnl hirnpe axlxn`e ,zFgRWO ¨©§©§¦©§©©¦§¨§¨©
miYW xnFlM ,mzFa` zFHnl didYW¤¦§¤§©£¨§©§¥

:zFHn dxUr¤§¥©

äîei"Wx azMWzFHn zFnWl ©¤¨©©¦¦§©
,mzFa`Fpi` ,mixvn i`vFi EN` £¨¥§¥¦§©¦¥

l`xUi ihaW wx "zFHn" oi`W ,oFkp̈¤¥©©¦§¥¦§¨¥
aEzMW oiprM ,xUr mipW(h el oldl) §¥¨¨§¦§©¤¨

iM xg` dHnl dHOn dlgp aQz `le§Ÿ¦Ÿ©£¨¦©¤§©¥©¥¦
.l`xUi ipA zFHn EwAci FzlgpA Wi ¦̀§©£¨¦§§©§¥¦§¨¥

l`xUi zFHn lkl dHOl sl` okeoldl) §¥¤¤©©¤§Ÿ©¦§¨¥
(c `lmilBxnA oke ,(ehÎa bi lirl)lkA oke , §¥©§©§¦§¥§¨

:`Ed cg` dHnE haW mWe ,mFwn̈§¥¥¤©¤¤¨
ìáà`xnbA Exn`X dn(.fiw a"a)iAx £¨©¤¨§¦§¨¨©¦

mixvn i`vFil xnF` diW`i©¦¨¥§§¥¦§©¦
xn`PW ux`d dwNgzpzFHn zFnWl ¦§©§¨¨¨¤¤¤¡©¦§©

,Elgpi mzFa`,aEzMd iEAxn Wxcn £¨¦§¨¦§¨¥¦©¨
ux`d wlgi lxFbA K` xn`IW ic didW¤¨¨©¤Ÿ©©§¨¥¨¥¨¨¤

xiMfdW oeike ,zFHOd zFnWlmzFa`" ¦§©©§¥¨¤¦§¦£¨
"ElgpimixMfPd mde zFa`dW EWxC ¦§¨¨§¤¨¨§¥©¦§¨¦

mzFa` zia iW`x dN` mixvnAzeny) §¦§©¦¥¤¨¥¥£¨
(ci e`aY mdnE ux`d z` milgFp md ,¥£¦¤¨¨¤¥¤¨Ÿ

:mdl wlgY xW` dN`lfp dxez ¨¥¤£¤¥¨¥¨¤
(fp).éålä éãe÷ô älàåiYrci `l §¥¤§¥©¥¦Ÿ¨©§¦

zlrFY dnE ,iel ipA dpni dOl̈¨¦§¤§¥¥¦©¤¤
mixrd EpYp dN`l ilE` .mpipnA dYr©¨§¦§¨¨©¨¥¤¦§¤¨¦
`l ,mYndal odiWxbnE zaWl̈¤¤¦§§¥¤¦§¤§¨Ÿ
mdl dUrPW F` .ok ixg` miclFPl©¨¦©£¥¥¤©£¨¨¤
lW oFibl didi `NW ,mXd iptl cFakl§¨¦§¥©¥¤Ÿ¦§¤¦§¤
FzFpnl eilr EgiBWi `NW zEgR Kln¤¤¨¤Ÿ©§¦¨¨¦§
iM ,FYW`e mxnr xiMfde .mrd x`WM¦§¨¨¨§¦§¦©§¨§¦§¦

A,mIelE mipdkl mipWl EpOi iel ip §¥¥¦¦¨¦§©¦§Ÿ£¦§¦¦
:onvrl eipaE oxd` cwtl iE`xegp dxez §¨¦§Ÿ©£Ÿ¨¨§©§¨

(gp)i"Wx azke.iel zgRWn dN` §¨©©¦¥¤¦§§Ÿ¥¦
irnXd zgRWn o`M xqg̈¥¨¦§©©©¦§¦
ip`e .ixkfe btp ,xdvi zvwE il`iGrde§¨ª¦¥¦§©¦§¨¤¤¨¦§¦©£¦
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אצל  נחלתן חזרה הארץ". ּתחלק "לאּלה ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּנאמר:

אביהן  "לׁשמֹות אבי ׁשּנאמר: וזהּו ּבׁשוה. הּכל וחּלקּו ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
חּלקּוה  הּבנים, ׁשּנטלּו ׁשאחר ינחלּו", ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹמּטֹותֿאבתם
חּלקּוה  מּתחּלה ואּלּו מּמצרים. ׁשּיצאּו האבֹות ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָָלפי
הארּבעה  אּלּו נֹוטלין היּו לא מצרים, יֹוצאי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹלמנין

חלקים  ארּבעה נטלּו עכׁשו חלקים, ׁשני ‡C.אּלא ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ«
Ï¯B‚a∑ וכלב יהֹוׁשע אֹומריצאּו הּוא וכן א), :(שופטים ¿»ְְְְֵֵֵַָָֻ

ואֹומר  מׁשה", ּדּבר ּכאׁשר אתֿחברֹון לכלב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ"וּיּתנּו
יט) ׁשאל"(יהושע אׁשר אתֿהעיר לֹו נתנּו ה' "עלּֿפי :. ְֲִִֶֶַָָָָ

Ì˙·‡Œ˙BhÓ∑ ועבדים ּגרים .יצאּו «¬…»ְֲִִֵַָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr a jxk zegiy ihewl)

הארץ את יחלק ּבגֹורל נה)א (כו, ְֵֵֶֶַָָָָ
הּוא  ׁשּבה ּבמיּוחד, לֹו הׁשיכת אחת מצוה יׁשנּה יהּודי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָלכל

טפי' קיח)'זהיר 'חלּוקת (ׁשּבת ׁשל הּפנימית המׁשמעּות זֹוהי . ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
לקֹונֹו. ּבעבֹודתֹו לֹו המיּוחד 'חלקֹו' ניּתן יהּודי לכל - ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָהארץ'
מטעם  למעלה הּוא גֹורל ּכי דוקא, ּבגֹורל הארץ נחלקה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלכן

ּובלׁשֹון  ודעת. מטעם למעלה היא זּו 'חלּוקה' וגם ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָודעת,
ּבּתניא הזקן ז)אדמֹו"ר סימן סֹוף הקֹודׁש האֹור (אגרת יתרֹון : ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ודעת  טעם ּבחינת אינֹו - ּפרטיֹות לנׁשמֹות הּפרטי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהזה
. ּבמחׁשבה עלה ׁשּכ הדעת, מּבחינת למעלה אלא ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמּוׂשג,

ממׁש. הגֹורל ּבחינת הּוא למטה ודּוגמתֹו . .ְְְְִַַַַָָָָ

(åð)ñ :èòîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbä ét-ìò©¦Æ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«

i"yx£¯Bb‰ ÈtŒÏÚÏ∑הּקדׁש ּברּוח ׁשּנתחּלקה מּגיד ׁשּפירׁשּתי; ּכמֹו מדּבר, היה "עלּֿפי הּגֹורל נאמר: לכ , «ƒ«»ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
.ה'"

(æð)úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô älàå§¥̧¤§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
úçtLî éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©

:éøønä©§¨¦«

(çð)älà|úçtLî éðálä úçtLî éåì úçtLî ¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©
úçtLî éLenä úçtLî éìçnä úçtLî éðøáçä©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©

:íøîò-úà ãìBä úä÷e éçøwä©¨§¦®§−̈¦¬¤©§¨«
i"yx£ÈÂÏ ˙ÁtLÓ ‰l‡∑ הּיצהרי מן ּוקצת והעּזיאלי, הּׁשמעי מׁשּפחת ּכאן .חסר ≈∆ƒ¿¿…≈ƒְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ÔÈaנו  ÔB‰zÒÁ‡ ‚Ït˙z ‡·„Ú Ìet ÏÚ««¿»ƒ¿¿≈«¬«¿¿≈
:È¯ÈÚÊÏ È‡ÈbÒ«ƒ≈ƒ¿ƒ≈

ÔBL¯‚Ïנז  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ÈÈÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ¿»≈≈»≈¿«¿¬«¿¿≈¿
È¯¯ÓÏ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜Ï ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿»ƒ

ÔB¯·Áנח  ˙ÈÚ¯Ê È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿
˙‰˜e Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈLeÓ ˙ÈÚ¯Ê ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…«¿»

:Ì¯ÓÚ ˙È „ÏB‡≈»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,hrnl ax oiA ,dHn lW ,Fzlgp wlgY¥¨¥©£¨¤©¨¥©¦§¨
didie ,lxFb EliHi zFgRWOd oiA mB iM¦©¥©¦§¨©¦¨§¦§¤
dlri xW` mFwOaE gExA ikFpgd wlg¥¤©£¦¨©©¨£¤©£¤
mFwn FzF`A i`ENRd wlge ,lxFBd Fl©¨§¥¤©©¦§¨
axl dAxp K` ,lxFBd Fl dlri xW £̀¤©£¤©¨©©§¤¨©
xn`PW Edfe .zFgRWOA hrOl hirnpe§©§¦©ª¨©¦§¨§¤¤¤¡©

irqn dN` xcqA(cp bl oldl)mYlgpzde , §¥¤¥¤©§¥§¦§©©§¤
axl mkizgRWnl lxFbA ux`d z ¤̀¨¨¤§¨§¦§§Ÿ¥¤¨©
z` hirnY hrnle Fzlgp z` EAxY©§¤©£¨§©§©©§¦¤
lxFBd dOW Fl `vi xW` l` Fzlgp©£¨¤£¤¥¥¨¨©¨
dPd ,ElgpzY mkiza` zFHnl didi Fl¦§¤§©£Ÿ¥¤¦§¤¨¦¥
lxFbA zFgRWnl dlgPd didYW x`A¥¥¤¦§¤©©£¨§¦§¨§¨
dAxp mW lxFBd Fl lRi xW` gExd l ¤̀¨©£¤¦Ÿ©¨¨©§¤

A hrnl hirnpe axlxn`e ,zFgRWO ¨©§©§¦©§©©¦§¨§¨©
miYW xnFlM ,mzFa` zFHnl didYW¤¦§¤§©£¨§©§¥

:zFHn dxUr¤§¥©

äîei"Wx azMWzFHn zFnWl ©¤¨©©¦¦§©
,mzFa`Fpi` ,mixvn i`vFi EN` £¨¥§¥¦§©¦¥

l`xUi ihaW wx "zFHn" oi`W ,oFkp̈¤¥©©¦§¥¦§¨¥
aEzMW oiprM ,xUr mipW(h el oldl) §¥¨¨§¦§©¤¨

iM xg` dHnl dHOn dlgp aQz `le§Ÿ¦Ÿ©£¨¦©¤§©¥©¥¦
.l`xUi ipA zFHn EwAci FzlgpA Wi ¦̀§©£¨¦§§©§¥¦§¨¥

l`xUi zFHn lkl dHOl sl` okeoldl) §¥¤¤©©¤§Ÿ©¦§¨¥
(c `lmilBxnA oke ,(ehÎa bi lirl)lkA oke , §¥©§©§¦§¥§¨

:`Ed cg` dHnE haW mWe ,mFwn̈§¥¥¤©¤¤¨
ìáà`xnbA Exn`X dn(.fiw a"a)iAx £¨©¤¨§¦§¨¨©¦

mixvn i`vFil xnF` diW`i©¦¨¥§§¥¦§©¦
xn`PW ux`d dwNgzpzFHn zFnWl ¦§©§¨¨¨¤¤¤¡©¦§©

,Elgpi mzFa`,aEzMd iEAxn Wxcn £¨¦§¨¦§¨¥¦©¨
ux`d wlgi lxFbA K` xn`IW ic didW¤¨¨©¤Ÿ©©§¨¥¨¥¨¨¤

xiMfdW oeike ,zFHOd zFnWlmzFa`" ¦§©©§¥¨¤¦§¦£¨
"ElgpimixMfPd mde zFa`dW EWxC ¦§¨¨§¤¨¨§¥©¦§¨¦

mzFa` zia iW`x dN` mixvnAzeny) §¦§©¦¥¤¨¥¥£¨
(ci e`aY mdnE ux`d z` milgFp md ,¥£¦¤¨¨¤¥¤¨Ÿ

:mdl wlgY xW` dN`lfp dxez ¨¥¤£¤¥¨¥¨¤
(fp).éålä éãe÷ô älàåiYrci `l §¥¤§¥©¥¦Ÿ¨©§¦

zlrFY dnE ,iel ipA dpni dOl̈¨¦§¤§¥¥¦©¤¤
mixrd EpYp dN`l ilE` .mpipnA dYr©¨§¦§¨¨©¨¥¤¦§¤¨¦
`l ,mYndal odiWxbnE zaWl̈¤¤¦§§¥¤¦§¤§¨Ÿ
mdl dUrPW F` .ok ixg` miclFPl©¨¦©£¥¥¤©£¨¨¤
lW oFibl didi `NW ,mXd iptl cFakl§¨¦§¥©¥¤Ÿ¦§¤¦§¤
FzFpnl eilr EgiBWi `NW zEgR Kln¤¤¨¤Ÿ©§¦¨¨¦§
iM ,FYW`e mxnr xiMfde .mrd x`WM¦§¨¨¨§¦§¦©§¨§¦§¦

A,mIelE mipdkl mipWl EpOi iel ip §¥¥¦¦¨¦§©¦§Ÿ£¦§¦¦
:onvrl eipaE oxd` cwtl iE`xegp dxez §¨¦§Ÿ©£Ÿ¨¨§©§¨

(gp)i"Wx azke.iel zgRWn dN` §¨©©¦¥¤¦§§Ÿ¥¦
irnXd zgRWn o`M xqg̈¥¨¦§©©©¦§¦
ip`e .ixkfe btp ,xdvi zvwE il`iGrde§¨ª¦¥¦§©¦§¨¤¤¨¦§¦©£¦

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iyily meil inei xeriy

(èð)íLå|äãìé øLà éåì-úa ãáëBé íøîò úLà §¥´¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬
ïøäà-úà íøîòì ãìzå íéøöîa éåìì dúàŸ¨²§¥¦−§¦§¨®¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ

:íúçà íéøî úàå äLî-úàå§¤¤½§¥−¦§¨¬£Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ ¯L‡∑(יב אׁשּתֹו(סוטה ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒְִ

הֹורתּהילדּתּה ואין ּבמצרים] [לדתּה ּבמצרים, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ
והיא  ילדּתּה. החֹומה לתֹו ּכׁשּנכנסּו ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָּבמצרים.

מֹוצא  אּתה אי ּבפרטן ׁשהרי ׁשבעים, מנין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָהׁשלימה
ותׁשע  ׁשּׁשים .אּלא ְִִֵֶַָ

(ñ)øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®¤¤§¨−̈
:øîúéà-úàå§¤¦«¨¨«

(àñ)éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå áãð úîiå©¨¬¨¨−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(áñ)ìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNòå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
ék äìòîå Lãç-ïaî|éða CBúa eã÷túä àì ¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´

:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï Èk∑ להיֹות ƒ…»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְִ

ׁשנה  עׂשרים ּבני להם נמנין לאֿנּתן ּכי ּטעם? ּומה . ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
נחלה,נחלה  ּבני היּו ׁשנה עׂשרים מּבן והּנמנין , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

נחלתֹו" יּתן ּפקדיו לפי "איׁש .ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֶֶַַַָָֻֻ

(âñ)eã÷t øLà ïäkä øæòìàå äLî éãe÷t älà¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

„ÏÈ„˙נט  ÈÂÏ ˙a „·ÎBÈ Ì¯ÓÚ ˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ««¿»∆∆«≈ƒƒ≈«
Ô¯‰‡ ˙È Ì¯ÓÚÏ ˙„ÏÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙È»«¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈«¿«¿»»«¬…

:ÔB‰˙Á‡ ÌÈ¯Ó ˙ÈÂ ‰LÓ ˙ÈÂ¿»…∆¿»ƒ¿»¬»¿

È˙ס  ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ ·„ ˙È Ô¯‰‡Ï „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»»»¿»¬ƒ»
:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»ƒ»»

‡M˙‡סא  ÔB‰·B¯˜a ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙¯Îe¿≈»√»¿»

Ïkסב  ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ»
eÈÓ˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ‡Ï È¯‡ Ï‡¯NÈ È· B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿¿ƒ«¿

:Ï‡¯NÈ È· B‚a ‡ÒÁ‡«¬»»¿¿≈ƒ¿»≈

BÓסג  Èc ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈…∆¿∆¿»»«¬»ƒ¿
‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»««¿≈»

:BÁ¯È„ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zFgRWn ielA aEzMd dpni dOl ,DnŸ¥©¨¨¦§¤©¨§¥¦¦§¨
zFgRWn dpnie xfgie zFa`d zWlWl¦§¤¨¨§©£Ÿ§¦§¤¦§¨
mipA ixxnl Eid `l ixdW ,mipAl©¨¦¤£¥Ÿ¨¦§¨¦¨¦
EdnE ,iWEnE ilgn `N` mixg £̀¥¦¤¨©§¦¦©

,"ixxOd zgRWn"la` .mzlEf oi`e ¦§©©©§¨¦§¥¨¨£¨
Eid mYWlW iel ipA iM ,cFakl df did̈¨¤§¨¦§¥¥¦§¨§¨¨
,dkxal did mxkfe l`xUiA milFcb§¦§¦§¨¥§¦§¨¨¨¦§¨¨
oi`xwp oFWxB zFclFY lM Eide§¨¨§¥§¦§¨¦
ipA lM oke ,FcFakl "ipEWxBd zgRWn"¦§©©©¥§¦¦§§¥¨§¥
ixg`e ,FcFakl "ixxOd zgRWn" ixxn§¨¦¦§©©©§¨¦¦§§©£¥
miwlgpe ,zFa` iYA mdl EnU ok¥¨¨¤¨¥¨§¤¡¨¦
mi`xwpe ,mihaXd x`WM zFgRWnl§¦§¨¦§¨©§¨¦§¦§¨¦
zgRWnE ilgOd zgRWn hxtA¦§¨¦§©©©©§¦¦§©©
Frxf lM E`xTi ,zdwA oke .iWEOd©¦§¥¦§¨¦¨§¨©§
mixfFge ,"izdTd zgRWn" llkA¦§©¦§©©©§¨¦§§¦
,mipAA zFgRWnl cFr miwlgpe§¤§¨¦§¦§¨©¨¦
.igxTd zgRWnE ipFxagd zgRWn¦§©©©¤§¦¦§©©©¨§¦
,"inxnrd zgRWn" dYr xiMfd `le§Ÿ¦§¦©¨¦§©©¨©§¨¦
xiMfde mIelE mipdkl dwlgPW xEarA©£¤¤§§¨§Ÿ£¦§¦¦§¦§¦

dPdMd xiMfd `le .cFakl mzFnW§¨§¨§Ÿ¦§¦©§ª¨
oipOA d`xY oke .dWn cFakl ,oxd`l§©£Ÿ¦§¤§¥¦§¤©¦§¨

xn`W micEwRA oFW`xd(fi b lirl)EidIe ¨¦©§¦¤¨©©¦§
zdwE oFWxB mzFnWA iel ipa dN ¥̀¤§¥¥¦¦§¨¥§§¨
x`WA iM ,mzlrnl df dide ,ixxnE§¨¦§¨¨¤§©£¨¨¦¦§¨

:oM xiMfd `l mihaXd©§¨¦Ÿ¦§¦¥
älçzî ék ,"éçøwä úçtLî" íòèå§©©¦§©©©¨§¦¦¦§¦¨
úçtLî" úàø÷ð äúéä̈§¨¦§¥¦§©©

"éøäöiä(fk weqt my)oipOd zrA Eid iM , ©¦§¨¦¦¨§¥©¦§¨
`l eiWkre ,ixkfe btpl mB mipA `Edd©¨¦©§¤¤§¦§¦§©§¨Ÿ

:FnW lr E`xwpe gxwl wx Eid̈©§Ÿ©§¦§§©§
éôìexwrIW iE`xd on did `l ,iYrc §¦©§¦Ÿ¨¨¦¨¨¤¥¨¥

iR lr s` FrxGn ixdvId mW¥©¦§¨¦¦©§©©¦
ixg` df EUr la` ,eipA zvw EzOW¤¥§©¨¨£¨¨¤©£¥
ricFdl eipA cFaM xEarA gxw dUrn©£¥Ÿ©©£§¨¨§¦©

UiAok iM ,mxkfe mnW zFxFcl l`x §¦§¨¥§§¨§¦§¨¦¥
`l gxw ipaE xnFl lCYWn aEzMd©¨¦§©¥©§¥Ÿ©Ÿ

Ezn(`i weqt lirl)ixkfe btp ENMW oeike , ¥§¥¨¤¨¤¤§¦§¦
mE`xw gxwl xdvi rxf lM Ex`Wpe§¦§£¨¤©¦§¨§Ÿ©¨§

eipA Eid iM ricFdl "igxTd zgRWn"¦§©©©¨§¦§¦©¦¨¨¨
:EPOn miaFhe miwiCv©¦¦§¦¦¤

BLøãîeoWxCd dWn iAx lWi"yxa) ¦§¨¤©¦¤©©§¨
(el weqtalMn hrnd mY`A§©¤©§©¦¨

xEarA ,zn` EPpi` ,hrn 'd ,miOrd̈©¦§©¥¤¡¤©£
`N` opi`e ,dpFnW iel ipal dpOW¤¨¨¦§¥¥¦§¨§¥¨¤¨
xW`M mzFa`l WlXd iM ,Wng̈¥¦©¨©£¨©£¤

:Epxn`hp dxez ¨©§
(hp)mrheéåìì dúà äãìé øLà §©©£¤¨§¨Ÿ¨§¥¦

.íéøöîaitl ,hWRd KxC lr §¦§¨¦©¤¤©§¨§¦
mdizFpaE mdipA lM mr awri ipA lMW¤¨§¥©£Ÿ¦¨§¥¤§¥¤
cilFdW in mdA oi`e mixvnl Ecxï§§¦§©¦§¥¨¤¦¤¦
m` cilFdW iel izlEf ,ok ixg` mẄ©£¥¥¨¦¥¦¤¦¥
iM Dzcl mXd xg` iM ,dgnU mipAd©¨¦§¥¨¦¥©©¥¥¨¨¦
xaM iYWxR xW`M uTd riBd `lŸ¦¦©©¥©£¤¥©§¦§¨

(eh en ziy`xa):q dxez

(bq)mrhe.øæòìàå äLî éãe÷t älà §©©¥¤§¥¤§¤§¨¨
icEwR oi` ,l`xUi ipA icEwR lr©§¥§¥¦§¨¥¥§¥
dN`aE xn`i `l mda iM .llkA ieNd©¥¦¦§©¦¨¤ŸŸ©§¥¤



qgpitצ zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iyily meil inei xeriy

(ãñ)ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àì älàáe§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«

i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e∑ על אבל ¿≈∆…»»ƒ¿ֲַָ
היּוהּנׁשים  ׁשהן לפי המרּגלים, ּגזרת נגזרה לא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

אֹומריםמחּבבֹות  האנׁשים הארץ; יד)את :(במדבר ְְְֲִִֶֶַָָָָ

אֹומרֹות: והּנׁשים מצרימה", ונׁשּובה ראׁש ְְְְְְִִִַָָָָָָֹ"נּתנה
ּפרׁשת  נסמכה לכ אחּזה", צלפחד "ּתנהּֿלנּו ּבנֹות ְְְְְְְֲִַָָָָָָָָָֻ

.לכאן  ְָ

(äñ)-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ
òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léà íäî øúBð©³¥¤Æ¦½¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

ñ :ïeð-ïa¦«

æë(à)ãòìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ
älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ
:äöøúå äkìîe äìâçå äòð äìçî åéúða úBîL§´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

i"yx£ÛÒBÈŒÔ· ‰MÓ ˙ÁtLÓÏ∑ והלא נאמר? לּמה ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈ֱֲֶַַָָֹ
חּבב  יֹוסף :ל לֹומר אּלא "ּבןֿמנּׁשה"? נאמר ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכבר

ׁשּנאמר הארץ, נ)את אתֿעצמתי (בראשית "והעלתם : ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
"ּתנהּֿלנּו ׁשּנאמר: הארץ, את חּבבּו ּובנֹותיו ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָוגֹו'",

ּכּלם  ׁשהיּו ,ּוללּמד מי אחּזה". ׁשּכל צּדיקים, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻֻ
הּכתּוב  ל ּופרט סתּומים, אבֹותיו ּומעׂשה ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָׁשּמעׂשיו

צּדיק. ּבן צּדיק זה הרי לׁשבח, ליחסֹו מהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבאחד
ּכגֹון לגנאי, יחסֹו כה)ואם ּבןֿנתניה (מ"ב יׁשמעאל "ּבא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

רׁשעים  - עּמֹו הּנזּכרים ׁשּכל ּבידּוע אליׁשמע" ְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָּבן
B‚Â'.היּו ‰Ú ‰ÏÁÓ∑אֹומר הּוא לו)ּולהּלן :(במדבר ָ«¿»…»¿ְֵַָ

זֹו ׁשקּולֹות ׁשּכּלן מּגיד תרצה", מחלה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ"וּתהיינה
סדרן  את ׁשּנה לפיכ .ּכזֹו, ְְְִִִֶָָָ

(á)éðôìå ïäkä øæòìà éðôìå äLî éðôì äðãîòzå©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥¬
:øîàì ãòBî-ìäà çút äãòä-ìëå íàéNpä©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−¥«Ÿ

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑עמדּו ׁשּלא מּגיד, ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈∆¿»»ְִֶַָֹ
אהרן  ׁשּמת אחר הארּבעים ּבׁשנת אּלא ÈÙÏ.לפניהם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹƒ¿≈

‰LÓ∑ לא מׁשה אם אפ ׁשר, אלעזר? לפני ואחרּֿכ …∆ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ודרׁשהּו הּמקרא סרס אּלא יֹודע? אלעזר ּדברי ידע, , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבבית  אֹומר: אלעזר רּבי מּׁשּום חנן אּבא יאׁשּיה. ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹרּבי

ּכ לפני ועמדּו יֹוׁשבים, היּו ספרי)ּלםהּמדרׁש קיט, .(ב"ב ְְְְְִִִֵַָָָָֻ

(â)äãòä CBúa äéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà̈¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈§´¨«¥À̈
úî Bàèçá-ék çø÷-úãòa ýåýé-ìò íéãòBpä©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´¥½

:Bì eéä-àì íéðáe¨¦−Ÿ¨¬«

Ô¯‰‡Âסד  ‰LÓ ÈÈnÓ ¯·‚ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈl‡·e¿ƒ≈»¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ Èa ˙È BÓ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

a„Óa¯‡סה  Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»¿≈«¿¿«¿¿»
¯a ·Ïk Ô‰l‡ L‡ ÔB‰Ó ¯‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

a¯א  „ÚÏb ¯a ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆ ˙a ‡·È¯˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆«ƒ¿»«
ÛÒBÈ ¯a ‰MÓ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆¿«¿¬«¿«∆«≈
‰Ï‚ÁÂ ‰Ú ‰ÏÁÓ d˙a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿»≈«¿»…»¿»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓeƒ¿»¿ƒ¿»

‰k‡ב  ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ ‡Ó˜Â¿»»√»…∆¿√»∆¿»»«¬»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‡zLk ÏÎÂ ‡i·¯·¯ Ì„˜Â¿√»«¿¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿««¿«

:¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊƒ¿»¿≈»

B‚aג  ‰Â‰ ‡Ï ‡e‰Â ‡¯a„Óa ˙ÈÓ ‡e·‡»»ƒ¿«¿¿»¿»¬»¿
È¯‡ Á¯˜„ ‡zLÎa ÈÈ ÏÚ encÊ‡c ‡zLÎ¿ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…«¬≈

:dÏ BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e ˙ÈÓ d·BÁ·¿≈ƒ¿ƒ»¬≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`idd dxfBd dxfbp `NW ,Wi` did `lŸ¨¨¦¤Ÿ¦§§¨©§¥¨©¦
EpizFAx ixacM ieNd haW lr(:`kw a"a), ©¥¤©¥¦§¦§¥©¥

:qgpR mB xfrl` crdecq dxez §¨¥¤§¨¨©¦§¨
(dqÎcq)Léà äéä àì älàáe§¥¤Ÿ¨¨¦

ïøäàå äLî éãe÷tî¦§¥¤§©£Ÿ
.ïäkädYr Eid `l alke rWFdi iM ©Ÿ¥¦§ª©§¨¥Ÿ¨©¨

dpW miXXn EidW itl ,EN`d micEwRA©§¦¨¥§¦¤¨¦¦¦¨¨
mixUr oAn `N` oipOd oi`e ,dlrnë©§¨§¥©¦§¨¤¨¦¤¤§¦

ini xTr md iM ,dpW miXW oA cr©¤¦¦¨¨¦¥¦©§¥
prM Wi`doikxrA xEn`d oi(b fk `xwie) ¨¦§¦§©¨¨§¤§¦

`l ,l`xUiA `av `vFi `Ed f`e§¨¥¨¨§¦§¨¥Ÿ
EpizFAx ixacM dlrne miXXna"a) ¦¦¦¨©§¨§¦§¥©¥

(:`kwxn` la` .Wi` mdn xzFp `le £¨¨©§Ÿ©¥¤¦
,oEp oA rWFdie dPti oA alM m` iM¦¦¨¥¤§ª¤¦ª©¦
`le mipFW`xd micEwRd on EidW¤¨¦©§¦¨¦¦§Ÿ

:Ezn` dxez ¥

(b).äéä àì àeäåxnFl E`AW itl §Ÿ¨¨§¦¤¨©
,"zn F`hga"`l xnFl Ewwfp §¤§¥¦§§©Ÿ

gxw zcrA `le mippF`zn `hgA§¥§¦§§¦§Ÿ©£©Ÿ©
`N` ,did `Ed KExA WFcTd lr ESdW¤¦©©¨¨¨¨¤¨
,FOr mixg` `ihgd `le FCal F`hgA§¤§§©§Ÿ¤§¦£¥¦¦

:i"Wx oFWl̈©¦
àìåxnFl zF`A Eid dOl WxRF`hga" §Ÿ¥¥¨¨¨¨©§¤§

,"znzn Epia` dpxn`YW `N` ¥¤¨¤Ÿ©§¨¨¦¥



צי qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iyily meil inei xeriy

(ãñ)ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àì älàáe§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«

i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e∑ על אבל ¿≈∆…»»ƒ¿ֲַָ
היּוהּנׁשים  ׁשהן לפי המרּגלים, ּגזרת נגזרה לא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

אֹומריםמחּבבֹות  האנׁשים הארץ; יד)את :(במדבר ְְְֲִִֶֶַָָָָ

אֹומרֹות: והּנׁשים מצרימה", ונׁשּובה ראׁש ְְְְְְִִִַָָָָָָֹ"נּתנה
ּפרׁשת  נסמכה לכ אחּזה", צלפחד "ּתנהּֿלנּו ּבנֹות ְְְְְְְֲִַָָָָָָָָָֻ

.לכאן  ְָ

(äñ)-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ
òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léà íäî øúBð©³¥¤Æ¦½¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

ñ :ïeð-ïa¦«

æë(à)ãòìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ
älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ
:äöøúå äkìîe äìâçå äòð äìçî åéúða úBîL§´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

i"yx£ÛÒBÈŒÔ· ‰MÓ ˙ÁtLÓÏ∑ והלא נאמר? לּמה ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈ֱֲֶַַָָֹ
חּבב  יֹוסף :ל לֹומר אּלא "ּבןֿמנּׁשה"? נאמר ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכבר

ׁשּנאמר הארץ, נ)את אתֿעצמתי (בראשית "והעלתם : ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
"ּתנהּֿלנּו ׁשּנאמר: הארץ, את חּבבּו ּובנֹותיו ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָוגֹו'",

ּכּלם  ׁשהיּו ,ּוללּמד מי אחּזה". ׁשּכל צּדיקים, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻֻ
הּכתּוב  ל ּופרט סתּומים, אבֹותיו ּומעׂשה ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָׁשּמעׂשיו

צּדיק. ּבן צּדיק זה הרי לׁשבח, ליחסֹו מהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבאחד
ּכגֹון לגנאי, יחסֹו כה)ואם ּבןֿנתניה (מ"ב יׁשמעאל "ּבא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

רׁשעים  - עּמֹו הּנזּכרים ׁשּכל ּבידּוע אליׁשמע" ְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָּבן
B‚Â'.היּו ‰Ú ‰ÏÁÓ∑אֹומר הּוא לו)ּולהּלן :(במדבר ָ«¿»…»¿ְֵַָ

זֹו ׁשקּולֹות ׁשּכּלן מּגיד תרצה", מחלה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ"וּתהיינה
סדרן  את ׁשּנה לפיכ .ּכזֹו, ְְְִִִֶָָָ

(á)éðôìå ïäkä øæòìà éðôìå äLî éðôì äðãîòzå©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥¬
:øîàì ãòBî-ìäà çút äãòä-ìëå íàéNpä©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−¥«Ÿ

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑עמדּו ׁשּלא מּגיד, ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈∆¿»»ְִֶַָֹ
אהרן  ׁשּמת אחר הארּבעים ּבׁשנת אּלא ÈÙÏ.לפניהם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹƒ¿≈

‰LÓ∑ לא מׁשה אם אפ ׁשר, אלעזר? לפני ואחרּֿכ …∆ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ודרׁשהּו הּמקרא סרס אּלא יֹודע? אלעזר ּדברי ידע, , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבבית  אֹומר: אלעזר רּבי מּׁשּום חנן אּבא יאׁשּיה. ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹרּבי

ּכ לפני ועמדּו יֹוׁשבים, היּו ספרי)ּלםהּמדרׁש קיט, .(ב"ב ְְְְְִִִֵַָָָָֻ

(â)äãòä CBúa äéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà̈¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈§´¨«¥À̈
úî Bàèçá-ék çø÷-úãòa ýåýé-ìò íéãòBpä©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´¥½

:Bì eéä-àì íéðáe¨¦−Ÿ¨¬«

Ô¯‰‡Âסד  ‰LÓ ÈÈnÓ ¯·‚ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈl‡·e¿ƒ≈»¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ Èa ˙È BÓ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

a„Óa¯‡סה  Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»¿≈«¿¿«¿¿»
¯a ·Ïk Ô‰l‡ L‡ ÔB‰Ó ¯‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

a¯א  „ÚÏb ¯a ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆ ˙a ‡·È¯˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆«ƒ¿»«
ÛÒBÈ ¯a ‰MÓ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆¿«¿¬«¿«∆«≈
‰Ï‚ÁÂ ‰Ú ‰ÏÁÓ d˙a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿»≈«¿»…»¿»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓeƒ¿»¿ƒ¿»

‰k‡ב  ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ ‡Ó˜Â¿»»√»…∆¿√»∆¿»»«¬»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‡zLk ÏÎÂ ‡i·¯·¯ Ì„˜Â¿√»«¿¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿««¿«

:¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊƒ¿»¿≈»

B‚aג  ‰Â‰ ‡Ï ‡e‰Â ‡¯a„Óa ˙ÈÓ ‡e·‡»»ƒ¿«¿¿»¿»¬»¿
È¯‡ Á¯˜„ ‡zLÎa ÈÈ ÏÚ encÊ‡c ‡zLÎ¿ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…«¬≈

:dÏ BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e ˙ÈÓ d·BÁ·¿≈ƒ¿ƒ»¬≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`idd dxfBd dxfbp `NW ,Wi` did `lŸ¨¨¦¤Ÿ¦§§¨©§¥¨©¦
EpizFAx ixacM ieNd haW lr(:`kw a"a), ©¥¤©¥¦§¦§¥©¥

:qgpR mB xfrl` crdecq dxez §¨¥¤§¨¨©¦§¨
(dqÎcq)Léà äéä àì älàáe§¥¤Ÿ¨¨¦

ïøäàå äLî éãe÷tî¦§¥¤§©£Ÿ
.ïäkädYr Eid `l alke rWFdi iM ©Ÿ¥¦§ª©§¨¥Ÿ¨©¨

dpW miXXn EidW itl ,EN`d micEwRA©§¦¨¥§¦¤¨¦¦¦¨¨
mixUr oAn `N` oipOd oi`e ,dlrnë©§¨§¥©¦§¨¤¨¦¤¤§¦

ini xTr md iM ,dpW miXW oA cr©¤¦¦¨¨¦¥¦©§¥
prM Wi`doikxrA xEn`d oi(b fk `xwie) ¨¦§¦§©¨¨§¤§¦

`l ,l`xUiA `av `vFi `Ed f`e§¨¥¨¨§¦§¨¥Ÿ
EpizFAx ixacM dlrne miXXna"a) ¦¦¦¨©§¨§¦§¥©¥

(:`kwxn` la` .Wi` mdn xzFp `le £¨¨©§Ÿ©¥¤¦
,oEp oA rWFdie dPti oA alM m` iM¦¦¨¥¤§ª¤¦ª©¦
`le mipFW`xd micEwRd on EidW¤¨¦©§¦¨¦¦§Ÿ

:Ezn` dxez ¥

(b).äéä àì àeäåxnFl E`AW itl §Ÿ¨¨§¦¤¨©
,"zn F`hga"`l xnFl Ewwfp §¤§¥¦§§©Ÿ

gxw zcrA `le mippF`zn `hgA§¥§¦§§¦§Ÿ©£©Ÿ©
`N` ,did `Ed KExA WFcTd lr ESdW¤¦©©¨¨¨¨¤¨
,FOr mixg` `ihgd `le FCal F`hgA§¤§§©§Ÿ¤§¦£¥¦¦

:i"Wx oFWl̈©¦
àìåxnFl zF`A Eid dOl WxRF`hga" §Ÿ¥¥¨¨¨¨©§¤§

,"znzn Epia` dpxn`YW `N` ¥¤¨¤Ÿ©§¨¨¦¥

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k iriax meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ‰È‰Œ‡Ï ‡e‰Â∑(ספרי קיח, ּבאֹות (שם ׁשהיּו לפי ¿…»»¿ְִֶָָ

ּבחטא  לא לֹומר נזקקּו מת", "בחטאֹו ְְְְְְִֵֵֶַַֹלֹומר:
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו על ׁשהּצּו קרח ּבעדת ולא ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹֹמתלֹוננים

אחרים  את החטיא ולא מת לבּדֹו בחטאֹו אּלא ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹהּוא,
צו)עּמֹו. עצים (שבת מקֹוׁשׁש אֹומר: עקיבא היה.רּבי ְֲִִִִֵֵֵַָָָ

הּמעּפילים  מן אֹומר: ׁשמעֹון .היה ורּבי ְְְִִִִִֵַַַָָ

(ã)ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL òøbé änì̈´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬
:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðz ïa Bì−¥®§¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«

i"yx£eÈ·‡ŒÌL Ú¯bÈ ‰nÏ∑,עֹומדֹות ּבן ּבמקֹום אנּו »»ƒ»«≈»ƒְְִֵָ
ליבם  אּמנּו ּתתיּבם זרע, חׁשּובֹות הּנקבֹות אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָואם

קיט) Ôa.(ב"ב BÏ ÔÈ‡ Èk∑היּו לא ּבן, לֹו היה אם הא ƒ≈≈ִֵָָָָֹ
ׁשחכמנּיֹות  מּגיד, ּכלּום; .היּוּתֹובעֹות ְְְִִֶַַָָ

(ä)ètLî-úà äLî áø÷iåïô :ýåýé éðôì ©©§¥¬¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÔËtLÓŒ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ∑(ח נתעּלמה (סנהדרין ««¿≈…∆∆ƒ¿»»ְְִַָ

מּמּנּו לֹומר הלכה 'עטרה', ׁשּנטל על נפרע וכאן , ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָ
א) אלי"(דברים ּתקרבּון מּכם יקׁשה אׁשר "והּדבר :ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

שם) היתה (סנהדרין ראּויה אחר: ּדבר להּכתב . זֹו ּפרׁשה ְְְִֵֵַָָָָָָָָָ
ונכּתבה  צלפחד ּבנֹות ׁשּזכּו אּלא מׁשה, ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹעלֿידי

.עלֿידן  ַָָ

ß fenz `"k iriax mei ß

(å):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æ)úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö úBða ïk¥À§´§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´
ïäéáà úìçð-úà zøáòäå íäéáà éçà CBúa äìçð©«£½̈§−£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−

:ïäì̈¤«
i"yx£˙¯·c „ÁÙÏˆ ˙Ba Ôk∑"יאּות" .ּכתרּגּומֹו: ≈¿¿»¿»…¿…ְְַָ

ׁשראתה  מּגיד, ּבּמרֹום; לפני זֹו ּפרׁשה ּכתּובה ְְֲִֶַַַָָָָָָָָָּכ
מׁשה  ׁשל עינֹו ראתה ּׁשּלא מה Ba˙.עינן Ôk ֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹ≈¿

˙¯·c „ÁÙÏˆ∑ֿׁשהּקדֹוׁש אדם אׁשרי תבעּו; יפה ¿»¿»…¿…ְְֵֶֶַַָָָָָ
לדבריו  מֹודה Ôzz.ּברּוֿהּוא Ô˙∑(קיח ׁשני (ב"ב ְִֶָָָ»…ƒ≈ְֵ

וחלקֹוחלקים  מצרים, מּיֹוצאי ׁשהיה אביהן חלק : ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
חפר  ּבנכסי אחיו העברה ∑z¯·Ú‰Â.עם לׁשֹון ְְִִֵֵֶֶָ¿«¬«¿»ְֲַָָ

קטז)עברה)(ס"א  ּבן (ב"ב מּניח ׁשאינֹו ּבמי הּוא ְְִִֵֵֶֶַַָ
נחלה  מעברת ׁשהּבת ׁשם על אחר: ּדבר ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָליֹורׁשֹו.
ׁשּלא  אֹותּה; יֹורׁשין ּובעלּה ׁשּבנּה לׁשבט, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּׁשבט

קכ) לאֹותֹו(ב"ב אּלא נצטּוה לא נחלה, הּדֹור ּתּסב ְְֲִִֶַַַָָָֹֹ
ּבכּלן  לבּתֹו", אתֿנחלתֹו "והעברּתם וכן ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֻּבלבד.
אֹומר: הּוא ּובבת "ּונתּתם", אֹומר ְְֵֵֶַַהּוא

."והעברּתם" ְְֲֶַַ

d˙ÈÚ¯Êד  BbÓ ‡e·‡„ ‡ÓL ÚÓ˙È ‡ÓÏ¿»ƒ¿¿«¿»¿»»ƒ«¿ƒ≈
ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ‡Ï ·‰ ¯a dÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈≈»«»»«¬»»¿¬≈

:‡e·‡»»

ÈÈ:ה  Ì„˜ Ô‰Èc ˙È ‰LÓ ·¯˜Â¿»≈…∆»ƒ¿»√»¿»

ÓÈÓÏ¯:ו  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïז  Ôzz ÔzÓ ÔÏlÓÓ „ÁÙÏˆ ˙a ˙e‡È»¿«¿»¿»¿«¿»ƒ«ƒ≈¿
˙È ¯·Ú˙Â Ô‰e·‡ ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ˙„eÁ‡¬««¬»»¿¬≈¬»¿«¬«»

:Ô‰Ï Ô‰e·‡ ˙ÒÁ‡«¬»«¬∆¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

iE`xd ok iM ,Fl Eid `l mipaE xAcOA©¦§¨¨¦Ÿ¨¦¥¨¨
EpizFAx zrC lr la` .xn`dl(:giw a"a) §¥¨¥£¨©©©©¥

,gxw zcrA did `NW xnFl Ekxvdª§§©¤Ÿ¨¨©£©Ÿ©
wlg mdl did `l gxw zcrW itl§¦¤£©Ÿ©Ÿ¨¨¨¤¥¤
,gxw zcrAW mippFlzOl oke ,ux`Ä¨¤§¥©¦§§¦¤©£©Ÿ©
.dWn lW FpiC ziAn mrA df rnWp iM¦¦§©¤¨¨¦¥¦¤¤
iM zFpAd EaWg ,xn`e `"x WxR Kke§¨¥¥§¨©¨§©¨¦

:'d lr micrFPd EWxii `lŸ¦§©¨¦©
ézòãådkM Exn`W ,hWRd KxcA §©§¦§¤¤©§¨¤¨§¨¨

`pFU did EpiAx dWOW EaWgW xEarA©£¤¨§¤¤©¥¨¨¥
EzOW mi`hFgd lMn xzFi gxw zcr£©Ÿ©¥¦¨©§¦¤¥
FcbpM minTd Eid mdW ,xAcOA©¦§¨¤¥¨©¨¦§¤§
ilE` EaWge ,eiUrn lkA mixtFMde§©§¦§¨©£¨§¨§©
KWFn Fl idi l` xn`i mzF` Fz`pUA§¦§¨¨Ÿ©©§¦¥
oFr xkGi einFzil opFg idi l`e cqg̈¤§©§¦¥¦¨¦¨¥£

'd l` mzFa`(ci ai hw mildz)oM lr , £¨¤©¥
cFr Efnxe .mdn did `l iM EdEricFd¦¦Ÿ¨¨¥¤§¨§

zn xAcOA la` zFtBOd iznA Fpi`W¤¥§¥¥©©¥£¨©¦§¨¥
:FzHn lr©¦¨

,úî Bàèçá ék íòèåzn Exn` §©©¦§¤§¥¨§¥
dkf `NW FpFrA xAcOA©¦§¨©£¤Ÿ¨¨

xacM F` ,ux`A qpMdldcEdi iAx i §¦¨¥¨¨¤§¦§¥©¦§¨
waC `EdW WxRW l"f xxFWOd ieNd©¥¦©§¥©¤¥¥¤¨¥

mr,Fl Eid `l mipaEmFId xn`i xW`M ¦¨¦Ÿ¨©£¤Ÿ©©
:Kke KM rx` zFpFrAc dxez ©£¥©¨§¨



qgpitצב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k iriax meil inei xeriy

(ç)ïáe úeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ
:Bzáì Búìçð-úà ízøáòäå Bì ïéà¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«

(è):åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«

(é):åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðe íéçà Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«

(àé)Búìçð-úà ízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À
ìäúéäå dúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈

ýåýé äeö øLàk ètLî úwçì ìàøNé éðáì¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
ô :äLî-úà¤¤«

i"yx£BzÁtLnÓ ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ∑(קט ב"ב האב (ספרי. מׁשּפחת אּלא קרּויה 'מׁשּפחה' .ואין ƒ¿≈«»…≈»ƒƒ¿«¿ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

(áé)íéøáòä øä-ìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−
:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-úà äàøe äfä©¤®§¥Æ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ¯‰ŒÏ‡ ‰ÏÚ∑(רבה נסמכה (במדבר לּמה ¬≈∆«»¬»ƒְְִָָָ
ּתּתן לכאן  "נתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ׁשאמר ּכיון ? ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ

הּתרה  ׁשּמא להנחיל, הּמקֹום צּוה אֹותי אמר: ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻלהם",
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לארץ? ואּכנס ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּגזרה

עֹומדת ּבמקֹומּה ׁשּנכנס (ספרי)ּגזרתי ּכיון אחר: ּדבר . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכמדּמה מׁשה  ואמר: ׂשמח ראּובן, ּובני ּגד ּבני לנחלת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ
יּכנס  ׁשּלא ּבנֹו על ׁשּגזר למל מׁשל נדרי. לי ׁשהּתר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלי
לחצר  אחריו, והּוא - לּׁשער נכנס ׁשּלֹו. ּפּלטין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלפתח
לּכנס  ׁשּבא ּכיון אחריו. והּוא - לּטרקלין אחריו, והּוא -ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
לּכנס  אסּור אּתה ואיל מּכאן ּבני, לֹו: אמר .לּקיטֹון, ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ

‡¯Èח  ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¬≈
dzÒÁ‡ ˙È Ôe¯aÚ˙Â dÏ ˙ÈÏ ¯·e ˙eÓÈ¿«≈≈¿«¿¿»«¬«¿≈

:dz¯·Ïƒ¿«≈

‡dzÒÁט  ˙È Ôez˙Â ‡z¯a dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈¿«»¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

‡dzÒÁי  ˙È Ôez˙Â ÔÈÁ‡ dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈«ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰e·‡ ÈÁ‡Ï«¬≈¬ƒ

È˙יא  Ôez˙Â È‰e·‡Ï ÔÈÁ‡ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»
˙¯ÈÂ d˙ÈÚ¯fÓ dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï dzÒÁ‡«¬«¿≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿≈«
È„ ‡Ók ÔÈc ˙¯Ê‚Ï Ï‡¯NÈ È·Ï È‰˙e d˙È»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‰„ÔÈיב  È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»«¬»»≈»≈
:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÂ«¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(h)úa Bì ïéà íàåFzlgp z` mYzpE §¦¥©§©¤¤©£¨
.eig`lEpizFAx ElAw(.ehw a"a)iM §¤¨¦§©¥¦

`lA zn xW`M FpA z` WxFi a`d̈¨¥¤§©£¤¥§Ÿ
iM mrHde .df aEzMd xiMfd `le ,rxf¤©§Ÿ¦§¦©¨¤§©©©¦
iM ,lgFp ligpOd lM dWExid ihRWnA§¦§§¥©§¨¨©©§¦¥¦
aEzMd xn`W oeike ,deW daxETd©§¨¨¨§¥¨¤¨©©¨
WxFi a`d mB eia` z` WxFi oAdW¤©¥¥¤¨¦©¨¨¥
`id dWExid iM cFre .oAd z ¤̀©¥§¦©§¨¦
`l eivlg i`vFiA rxGd zlWlWA§©§¤¤©¤©§§¥£¨¨Ÿ

oM m` .oiccvAFzlgp z` mYzpE" ¦§¨¦¦¥§©¤¤©£¨
"eig`lWxFi a`dW dlgp rnWn §¤¨©§©©£¨¤¨¨¥

`l la` .mig`l `az EPOnE xaTA©¤¤¦¤¨Ÿ¨©¦£¨Ÿ
z` mYzpE zA Fl oi` m`e xnFl dvẍ¨©§¦¥©§©¤¤
`le xAci dkxA KxC iM ,eia`l Fzlgp©£¨§¨¦¦¤¤§¨¨§©¥§Ÿ
i`aA df did `l ilE`e .mizxkpA§¦§¨¦§©Ÿ¨¨¤§¨¥
mdAW ,oAd z` a`d lgpIW ux`d̈¨¤¤¦§Ÿ¨¨¤©¥¤¨¤

:xAcii dxez §©¥

(`i)mrheúwçì ìàøNé éðáì äúéäå §©©§¨§¨¦§¥¦§¨¥§ª©
.ètLîdGd hRWOd didIW ¦§¨¤¦§¤©¦§¨©¤

.calA dYr ux`d zlgpA `l ,zFxFcl§Ÿ§©£©¨¨¤©¨¦§¨
mrhe,dWn z` 'd dEv xW`MFnM §©©©£¤¦¨¤¤§

z`f KxcM `A la` ,LiziEv xW`M©£¤¦¦¦£¨¨§¤¤Ÿ
'd dEv xW` dxFYd zTg(a hi lirl), ª©©¨£¤¦¨

:miAx okeai dxez §¥©¦
(ai).äfä íéøáòä øä ìà äìòmW £¥¤©¨£¨¦©¤¥

WxR xW`M "Fap xd" dGd xdd̈¨©¤©§©£¤¥©
Epif`d xcqA(hn al mixac)dkxAd z`faE §¥¤©£¦§Ÿ©§¨¨

(` cl my)FzF` E`xwi la` ,xd" £¨¦§§©
"mixardzFxArn lr `EdW ipRn ¨£¨¦¦§¥¤©©§§

orpM ux` l` Exari mXnE oCxId©©§¥¦¨©©§¤¤¤§©©
o`M xn` xW`M(dkxad z`fae epif`da) ©£¤¨©¨

z` Exar mWe ,"Fgxi ipR lr xW`"£¤©§¥§¥§¨¨§¤
xn`PW FnM oCxId(hi c ryedi)mrde ©©§¥§¤¤¡©§¨¨

gxfn dvwA lBlBA EpgIe ocxId on Elr̈¦©©§¥©©£©¦§¨¦§¥¦§©

:Fgixi§¦
äpðéàå`Ed KExA WFcTd EPEviW devn §¥¤¨¦§¨¤§©¤©¨¨

didi oM m`W ,dYr oM zFUrl©£¥©¨¤¦¥¦§¤
Fnrh la` ,cIn mW zFlrl aIgzn¦§©¥©£¨¦¨£¨©£
z` zi`xe mixard xd l` dlrY©£¤¤©¨£¨¦§¨¦¨¤
wlgY dN`l EdESW xEarA iM ,ux`d̈¨¤¦©£¤¦¨¨¥¤¥¨¥

ux`d(bp ek lirl)Lci lr `l iM FricFd ¨¨¤¦¦Ÿ©¨§
xd W`xl dlrY dY` iM ,wlgY¥¨¥¦©¨©£¤§Ÿ©
ux`n l`xUi ErqIW mxh mixard̈£¨¦¤¤¤¦§¦§¨¥¥¤¤
ux`d on Lribi `le FA zEnze a`Fn¨§¨§Ÿ§¦£¦¨¨¤
rWFdi z` Ll gw oke .dI`xd cal§©¨§¦¨§¥©§¤§ª©

(gi weqt).rWFdi z` gTY LnFi `FaA ,§§¦©¤§ª©
aEzMd milWde(ak weqt)dUr iM xRql §¦§¦©¨§©¥¦¨¨

xW` dIUrd `Ede ,mlW alA dWn oM¥¤§¥¨¥§¨£¦¨£¤
xiMfi(f `l mixac)dWn zxihR zrA ©§¦§¥§¦©¤

oA rWFde `Ed dxiXd Exn` xW`M©£¤¨§©¦¨§¥©¦
:oEpbi dxez



צג qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k iriax meil inei xeriy

(âé)énò-ìà zôñàðå dúà äúéàøåäzà-íb E §¨¦´¨Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨
éçà ïøäà óñàð øLàk:E ©«£¤¬¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ÛÒ‡ ¯L‡k∑ ׁשּנתאּוה מּכאן, «¬∆∆¡««¬…»ƒְִִֶַָָ
טֹוב  אּתה אין אחר: ּדבר אהרן. ׁשל למיתתֹו ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמׁשה

לב)מּמּנּו. לא (דברים אׁשר "על אם : הא ֿקּדׁשּתם". ְֲִִִֶֶֶַַָֹ
ּבכל קּדׁשּתם  להּפטר. זמנכם הּגיע לא עדין אֹותי, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּנגזרה  לפי סרחֹונם, ּכתב מיתתם, ׁשּכתב ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָמקֹום
ׁשּלא  ּבעֹון ּבּמדּבר למּות הּמדּבר ּדֹור על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּגזרה

ׁשּלא  סרחֹונֹו, ׁשּיּכתב מׁשה ּבּקׁש לכ ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹהאמינּו,
היה הּממרים מן הּוא אף פ)יאמרּו: לׁשּתי (יומא מׁשל . ְְְִִִֵַַַָָָָֹ

קלקלה  אחת ּבביתּֿדין: ׁשּלֹוקֹות אכלה נׁשים ואחת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשהזּכיר ּפּגי  מקֹום ּבכל ּכאן, אף וכּו', ׁשביעית ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ּבהם  היתה ׁשּלא להֹודיע סרחֹונם, הזּכיר ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹמיתתן,
ּבלבד  זֹו .אּלא ְִֶַָ

(ãé)äãòä úáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî øLàk©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈
Lã÷ úáéøî-éî íä íäéðéòì íéná éðLéc÷äì§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−

ñ :ïö-øaãî¦§©¦«
i"yx£L„˜ ˙·È¯ÓŒÈÓ Ì‰∑ עֹון ּבהם אין לבּדם, ּבמרה הם ׁשהמרּו הם אחר: ּדבר ׁשהמרּואחר. היּו הם , ≈≈¿ƒ«»≈ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

צין  ּבמדּבר ׁשהמרּו עצמם הם .ּביםֿסּוף , ְְְְְִִִֵֶַַַָ

(åè):øîàì ýåýé-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â '‰ŒÏ‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ ׁשל ׁשבחן להֹודיע «¿«≈…∆∆¿ְְִִֶַָ

צרּכן צּדיקים  מּניחין העֹולם, מן ׁשּכׁשּנפטרין , ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָ
צּבּור  ּבצרכי הׁשיבני ∑Ó‡Ï¯.ועֹוסקין לֹו: אמר ְְְְִִֵָ≈…ֲִִֵַָ

לאו  אם ּפרנס, להם ממּנה אּתה .אם ְְִִֶֶַַַָָָָ

(æè)Léà øNa-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®¦−
:äãòä-ìò©¨«¥¨«

i"yx£'‰ „˜ÙÈ∑:הּמקֹום לֹו ׁשאמר מׁשה ׁשּׁשמע ּכיון ƒ¿…ֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לבנֹותיו", צלפחד נחלת ׁשעה (במ"ר)"ּתן הּגיע אמר: ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

לֹו אמר ּגדּלתי. את ּבני ׁשּירׁשּו צרּכי, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאתּבע
לפני, ּבמחׁשבה עלתה ּכ לא ְְֲַַַַָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

מׁש ׁשּלא ׁשּמּוׁשֹו, ׂשכר לּטל יהֹוׁשע הּוא מּתֹוּכדאי ְְְִִִֶַַַָֹֹֻ

ׁשלמה ׁשאמר וזהּו כז)האהל. יאכל (משלי ּתאנה "נצר : ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ
‰¯Áe˙.ּפריּה" È‰Ï‡∑ נאמר לפניו:לּמה אמר ? ְִָ¡…≈»…ְֱֶַַָָָָָ

ּכל  ׁשל ּדעּתֹו לפני וידּוע ּגלּוי עֹולם! ׁשל ְְְִֶֶֶַַָָָָָרּבֹונֹו
מנהיג  עליהם מּנה לזה; זה ּדֹומין ואינן ואחד, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

ּדעּתֹו לפי ואחד אחד ּכל סֹובל .ׁשּיהא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ

(æé)øLàå íäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬
ïàvk ýåýé úãò äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½©¾Ÿ

:äòø íäì-ïéà øLà£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«
i"yx£Ì‰ÈÙÏ ‡ˆÈŒ¯L‡∑,האּמֹות מלכי ּכדר לא ¬∆≈≈ƒ¿≈∆ְְֵֶֶַָֹֻ

חילֹותיהם  את ּומׁשּלחין ּבבּתיהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּיֹוׁשבים
ּבסיחֹון  ׁשּנלחמּתי אני, ׁשעׂשיתי ּכמֹו אּלא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָלּמלחמה,

ׁשּנאמר כא)ועֹוג, ּוכדר(במדבר אתֹו". "אלּֿתירא : ְְֱִֶֶֶֶַַָֹ
ׁשּנאמר יהֹוׁשע, ה)ׁשעׂשה אליו (יהושע יהֹוׁשע וּיל" : ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ

אֹומר הּוא ּבדוד וכן וגֹו'". אּתה הלנּו לֹו (ש"א וּיאמר ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
ונכנס יח) ּבראׁש יֹוצא - לפניהם" ובא יֹוצא "ּכיֿהּוא :ְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹ

Ì‡ÈˆBÈ.ּבראׁש ¯L‡Â∑ ּבזכּיֹותיו.Ì‡È·È ¯L‡Â∑ ָֹ«¬∆ƒ≈ְִָֻ«¬∆¿ƒ≈
ּתעׂשה  ׁשּלא יביאם" "ואׁשר אחר: ּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבזכּיֹותיו.

לארץ לֹו מכניסן ׁשאיני לי, עֹוׂשה ׁשאּתה  ּכדר. ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

(çé)ïeð-ïa òLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½
:åéìò Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLà Léà¦−£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«

Ók‡יג  z‡ Û‡ CÈnÚÏ Lk˙˙Â d˙È ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»«¿ƒ¿¿≈¿«»«»¿¿»
:CeÁ‡ Ô¯‰‡ LÈk˙‡ È„ƒƒ¿¿ƒ«¬…»

„ˆÔיד  ‡¯a„Óa È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·¯Ò È„ ‡Ók¿»ƒ»∆¿«≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡iÓ· È˙eLc˜Ï ‡zLk ˙evÓa¿«¿ƒ¿»¿«»ƒ¿«»¿≈≈

:Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«¿««¿¿»¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טו  ÈÈ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿»¿≈»

ÏÚטז  ¯·b ‡¯Òa ÏÎÏ ‡iÁe¯ dÏ‡ ÈÈ ÈpÓÈ¿«≈¿»¡»«»¿»ƒ¿»¿««
:‡zLk¿ƒ¿»

È„Âיז  ÔB‰ÈÓ„˜ ÏBÚÈ È„Â ÔB‰ÈÓ„˜ ˜BtÈ Ècƒƒ√»≈¿ƒ≈√»≈¿ƒ
ÈÈ„ ‡zLk È‰˙ ‡ÏÂ ÔepÏÚÈ È„Â Ôep˜tÈ«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»«¿»

:ÈÚ¯ Ô‰Ï ˙ÈÏ È„ ‡Úk¿»»ƒ≈¿≈»≈

Ôeיח  ¯a ÚLB‰È ˙È CÏ ¯·„ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»¿À««
C„È ˙È CBÓÒ˙Â d· ‰‡e· Áe¯ Èc ¯·b¿«ƒ«¿»≈¿ƒ¿»¿»

:È‰BÏÚ¬ƒ
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i"yx£EÏŒÁ˜∑ ּבדברים להנהיג קחּנּו ׁשּזכית ,אׁשרי : «¿ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

מקֹום  ׁשל לEÏ∑.ּבניו ׁשּבדּוק אּתה את זה את , ֶָָָ¿ְֶֶֶֶַָָ
Ba.מּכיר  Áe¯Œ¯L‡∑להל ׁשּיּוכל ׁשאלּת, ּכאׁשר ִַ¬∆«ְֲֲֶֶַַַַָָֹ

ואחד ּכנגד  אחד ּכל ׁשל ‡˙E„ÈŒ.רּוחֹו zÎÓÒÂ ְְֶֶֶֶֶָָָ¿»«¿»∆»¿
ÂÈÏÚ∑ מתרּגמן לֹו ּבחּייּתן יאמרּוׁשּידרׁש ׁשּלא , »»ְְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹֻ

מׁשה  ּבימי ראׁש להרים לֹו היה לא .עליו: ְִִֵֶָָָָָֹֹֹ

(èé)-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôì Búà zãîòäå§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨
:íäéðéòì Búà äúéeöå äãòä̈«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−§¥«¥¤«

i"yx£B˙‡ ‰˙ÈeˆÂ∑עלי ׁשּתקּבל עלֿמנת הם; סרבנים הם, ׁשּטרחנין ּדע, יׂשראל: .על ¿ƒƒ»…ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(ë)éða úãò-ìk eòîLé ïòîì åéìò EãBäî äzúðå§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£ÂÈÏÚ E„B‰Ó ‰z˙Â∑ ּפנים עֹור קרּון .זה ¿»«»≈¿»»ִֵֶָ
E„B‰Ó∑ מׁשה ּפני למדין: נמצאנּו ,הֹוד ּכל ולא ≈¿ְְְְְִִֵֵֵֶָֹֹ
ּכּלבנה ּכחּמה  יהֹוׁשע ּפני ,.˙„ÚŒÏk eÚÓLÈ ÔÚÓÏ ְְְֵַַַַָָָֻ¿««ƒ¿¿»¬«

Ï‡¯NÈ Èa∑ ּכבֹוד ּבֹו נֹוהגין ּכדרׁשּיהיּו ויראה ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִִִֶֶֶָָ
ּב .ׁשּנֹוהגין ְֲִֶ

â ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie zyxt zay zgiy)

ונּתנה  מּמׁשה הרׁשּות ׁשּנּטלה לאחרי ׁשּגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּולהעיר,
הרב, הּוא ּומׁשה הּתלמיד הּוא יהֹוׁשע עדין הּנה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹֻֻליהֹוׁשע,
ׁשּכל  ועד ּדוקא, מּמׁשה יהֹוׁשע מקּבל עניניו ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכ
מׁשה  ׁשל מציאּותֹו היא (הּתלמיד) יהֹוׁשע ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַַֹֻמציאּותֹו
חי, ׁשּיהֹוׁשע זמן "ּכל ּפרׁשתנּו: ּבסּיּום רׁש"י ּובלׁשֹון ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ(הרב),
ׁשּגם  ּולבנה, ּבחּמה ּוכמֹו חי". הּוא ּכאילּו למׁשה נראה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
מהחּמה, אֹור הּלבנה מקּבלת החּמה, ׁשקיעת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָלאחרי

הּקדׁש' ּב'אּגרת כז)וכּמבֹואר סימן מ"ׁשמׁש(סֹוף הּמׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּב'תיקּונים' ּכדאיתא לארץ, מּתחת לּכֹוכבים (ראה הּמאיר ְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

שם) לתניא ותיקונים בהערות עליו־הּׁשלֹום הנסמן רּבנּו מׁשה ֵֶַַַָָָֹעל
לׁשּׁשים  ודרא ּדרא ּבכל הארתֹו מתּפּׁשטת ּפטירתֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשאחר
לׁשּׁשים  לארץ מּתחת הּמאיר ׁשמׁש ּכמֹו נׁשמֹות, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָרּבֹוא

הנהגת מסירת ּגם הּנה ולכן, ּכֹוכבים". יׂשראל רּבֹוא ּבני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
(ולא  ּדוקא רּבנּו מׁשה על־ידי להיֹות הצרכה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻליהֹוׁשע

ּבעצמֹו). הּקּב"ה ְְְֵַַַָָעל־ידי
לעיל ּׁשּנתּבאר מה על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ב'ויׁש יום (שיחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

עמוד  מה חלק התוועדויות - מנחם (תורת ג סעיף תשכ"ו דראש־השנה

מהר"ׁש51) אדמּו"ר מּדברי סה"מ ) - פ"ט תרכ"ח תקעו (ד"ה ְְֲִִֵַַַ
ואילך) תלז ס"ע לעני תרכ"ז ("ּתפּלה העני ּתפּלת מעלת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָּבענין

יעטֹוף" א)כי קב, לׁשֹונֹו:(תהלים וזה ,( ְְֲִֶַ
והקׁשה  וכּירח, ּכּׁשמׁש מאירֹות ועינינּו אֹומרים אנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ"ּדהּנה
מה  אם־ּכן "ּכּׁשמׁש", אֹומרים אנּו ׁשאם ז"ל, הּמּגיד ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהרב
ּכלל, לּירח הּׁשמׁש אין־ערֹו ׁשהרי "וכּירח", עֹוד לֹומר ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּי
ותרץ  הּׁשמׁש. אֹור לגּבי לגמרי ּובטל טפל הּוא הּירח ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואֹור
ּבּׁשמׁש, מה־ּׁשאין־ּכן ּבּירח מעלה ׁשּיׁש ז"ל, הּמּגיד ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהרב
מּקדם, לּה היה ּׁשּלא מה חדׁש אֹור מקּבל ׁשהּירח לפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹוהינּו
הּׁשמׁש ּבאֹור מה־ּׁשאין־ּכן יֹותר, ּתענּוג ּבזה מלּבׁש ּכן ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻעל
,ּכל־ּכ הּתענּוג ּבּה מאיר אין כּו' אּלא ּכלל ׁשּנּויים ּבּה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאין
מעני  זה על מׁשל ואמר ּתענּוג. אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפי
מתעּנג  זהּובים, מאה מׂשּתּכר ׁשּכׁשעני רֹואים ׁשאנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָועׁשיר,
ׁשהּוא  לפי והינּו מלכים, סגּלת לֹו ׁשּיׁש מּמל יֹותר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻמּזה
ּבתכלית  עני ׁשהיה מּקדם, לֹו היה ׁשּלא חדׁש ּדבר ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹאצלֹו
כּו' ּבזה מאד מתעּנג הּוא מהעני, ּכׁשּיֹוצא ואחר־ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהענּיּות,
מּזה, יֹותר הרּבה יׁש ׁשּלעׁשיר ׁשאף מהעׁשיר, ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָיֹותר

Ì„˜ÏÂיט  ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Ï d˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»≈»√»∆¿»»«¬»¿»√»
:ÔB‰ÈÈÚÏ d˙È „wÙ˙e ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿≈≈

dpÓכ  ÔeÏa˜È Èc ÏÈ„a È‰BÏÚ CÂÈfÓ Ôz˙Â¿ƒ≈ƒƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(hi).Búà äúéeöårC ,l`xUi lr §¦¦¨Ÿ©¦§¨¥©
zpn lr ,od oipaxq od oipgxHW¤©§¨¦¥©§¨¦¥©§¨
oFkp Fpi`e .i"Wx oFWl ,Lilr lAwYW¤§©¥¨¤¨©¦§¥¨
iM ,"mdipirl" xn`W xEarA ,ipirA§¥©©£¤¨©§¥¥¤¦
FpiA xn`dl dGd oiprd iE`x xzFi¥¨¨¦§¨©¤§¥¨©¥
,zExwRzd mdA mxbi mdiptA iM Fpial§¥¦¦§¥¤¦§Ÿ¨¤¦§©§
onvr iptA mdl xidfIW xqEOd KxCnE¦¤¤©¨¤©§¦¨¤¦§¥©§¨
la` .oipaxqe oipgxh cFr mzFidn¦§¨©§¨¦§©§¨¦£¨

"mdipirl FzF` dziEve"EPEvIW §¦¦¨§¥¥¤¤§©¤
FzFid xEarA iM ,htFXde cibPd zevnA§¦§©©¨¦§©¥¦©£¡
lCYWdl EPxidfie FciA mciwti W`xl§Ÿ©§¦¥§¨§©§¦¤§¦§©¥

zFngln mglp zFidle mpiprA c`n§Ÿ§¦§¨¨§¦§¦§©¦§£
mzF` `iaOde `ivFOd `Ed didie 'd§¦§¤©¦§©¥¦¨
iE`x dfe .hRWOd xacA xdGdlE§¦¨¥¦§©©¦§¨§¤¨

zFidlFa EghaIW icM ,mdipirl ¦§§¥¥¤§¥¤¦§§
mpiprA Kli iM Erci iM ,eil` ErnWie§¦¨§¥¨¦¥§¦¥¥§¦§¨¨
.FAx FzF` dEv ok iM zn`d ikxcA§©§¥¨¡¤¦¥¦¨©

mW xn`PW ,dWn dUr okef `l mixac) §¥¨¨¤¤¤¡©¨
(geil` xn`Ie rWFdil dWn `xwIe©¦§¨¤¦ª©©Ÿ¤¥¨

cr 'ebe un`e wfg l`xUi lk ipirl§¥¥¨¦§¨¥£©¤¡¨©
:zgz `le `xiz `lŸ¦¨§Ÿ¥¨

éøôñáexaC lr ,rWFdi z` ev §¦§¦©¤§ª©©§©

oi`W ciBn ,EdvO`e EdwGge ,cEnlY©§§©§¥§©§¥©¦¤¥
cibPd zevn EN`e ,xFCl miqpxR ipW§¥©§¨¦©§¦¦§©©¨¦

:mrd z` `xii `le siTY didIW¤¦§¤©¦§Ÿ¦¨¤¨¨
éôìemrh ,aEzMd hWtA iYrc §¦©§¦¦§¨©¨©©

"mdipirl FzF` dziEve"`Ed §¦¦¨§¥¥¤
zFidl mcnrnA FzF` dpnIW iEPOd©¦¤¦§¤§©£¨¨¦§
dEv xW` mFIn oFWlM ,mdilr cibp̈¦£¥¤¦§¦£¤¦¨

'ebe zFidl izF`(ci d dingp)EdEvie oke , ¦¦§§¥©§©¥
FOr lr cibpl 'd(ci bi `"y)onl oke , §¨¦©©§¥§¦

iOr lr mihtFW iziEv xW` mFId©£¤¦¦¦§¦©©¦
l`xUi(`i f a"y):iziPn ,k dxez ¦§¨¥¦¦¦



צה qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k iying meil inei xeriy
ּתמידי  ׁשּתענּוג לפי ּכלל, מּזה מתעּנג אינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף־על־ּפי־כן
ּכׁשמׁש מאירֹות "ועינינּו מבּקׁשים ׁשאנּו וזהּו ּתענּוג. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאינֹו
ואחר־ּכ ּכלּום, מּגרמּה לּה לית ׁשּירח לפי והינּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָוכּירח",
על־ּכן  ּגדֹול.. ּתענּוג ּבזה מלּבׁש הּׁשמׁש, אֹור ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכׁשּמקּבלת
רב  אֹור ּבּה ׁשּיׁש ּכׁשמׁש הּמעלֹות, ּב' ׁשּיהיּו מבּקׁשים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָאנּו
חדׁש אֹור ׁשּמקּבלת וכּירח ּכלל, ׁשּנּויים ּבּה ואין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעצם

כּו'". עליֹון ּתענּוג ּבזה ְְֲֶֶֶַָָֻׁשמלּבׁש

ואבדת  מחסרֹון לצער ּבנֹוגע ּגיסא, לאיד ּגם מּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּזה
אינֹו ׁשּלֹו הּצער הּנה ּבצער, ׁשרגיל ּכיון ׁשהעני, ּדבר. ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאיזה

כּו'. העׁשיר ׁשל צערֹו ּכמֹו ּכל־ּכ ְֲִֶֶַָָָָּגדֹול
עׁשיר), (ׁשמׁש, רּבנּו מׁשה אצל רק לא הּנה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹואף־על־ּפי־כן,
ירח, ּבבחינת ׁשהּוא מי (ּגם מּיׂשראל אחד ּכל אצל ּגם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּדבר  ׁשל חּסרֹון ּגם מהּותֹו ּבעצם נֹוגע להיֹות צרי ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעני),

ּתֹורה. מּדברי ְִִֵֶָָאחד

(àë)ètLîa Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬
àeä eàáé åét-ìòå eàöé åét-ìò ýåýé éðôì íéøeàä̈«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²

:äãòä-ìëå Bzà ìàøNé-éða-ìëå§¨§¥«¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«
i"yx£„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ∑ׁשאלת הרי ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…ְְֲֵֵָ

זז הּזה הּכבֹוד ׁשאין נוטל)ׁשּׁשאלּת, אבי,(ס"א מּבית ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לאלעזר  צרי יהא יהֹוׁשע BÏ.ׁשאף Ï‡LÂ∑ ְְְְִֵֶֶַַָָָֻ¿»«

למלחמה  לצאת ּכׁשּיצטר.ÂÈtŒÏÚ∑ אלעזר .ׁשל ְְְְִִֵֵֶָָָָ«ƒְֶֶָָ
‰„Ú‰ŒÏÎÂ∑עג)סנהדרין .(יומא ¿»»≈»ְְִֶַ

(áë)çwiå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´
éðôìå ïäkä øæòìà éðôì eäãîòiå òLBäé-úà¤§ªÀ©©©«£¦¥̧Æ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−

:äãòä-ìk̈¨«¥¨«
i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÁwiÂ∑(ספרי) ּבדברים הּבא לקחֹו לעֹולם יׂשראל ּפרנסי ׂשכר מּתן והֹודיעֹו ,. «ƒ«∆¿À«ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

(âë)ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìò åéãé-úà Cîñiå©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
ô :äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ∑ יֹותר יפה, מּמה ּבעין ויֹותר «ƒ¿…∆»»ְְִִֵֵַַָָ
"וסמכּת לֹו: אמר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֶֶַַַַָָָָָָּׁשּנצטּוה,
מלא  ּככלי ועׂשאֹו ידיו, ּבׁשּתי עׂשה והּוא ;"ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָאתֿיד

יפה  ּבעין חכמתֹו ּומּלאֹו ‰'.וגדּוׁש, ¯ac ¯L‡k∑ ְְְְִִַָָָָָ«¬∆ƒ∆
עליו  מהֹודֹו נתן ההֹוד: לענין .אף ְְִֵַַַַָָָ

ß fenz a"k iying mei ß

çë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧
:BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì éîçì©§¦¹§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ למעלה אמּור "יפקד מה ? «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִַָָָֹ
על  מצּוני ׁשאּתה עד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ְִֵֶַַַַַַָָָָה'",

נפטרת ּבני  ׁשהיתה מל לבת מׁשל עלי. ּבני את צּוה , ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מפּקדת והיתה העֹולם, וכּו',לב מן ּבניה על עלּה ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּב'ּספרי' אּלּו∑ÈÓÁÏ.הּדם זה (ספרי)∑˜¯Èa.ּכדאיתא ְְִִִֵַָ»¿»ƒֶַָ«¿ƒֵ

אֹומר  הּוא וכן ג אמּורין, הּכהן )(ויקרא "והקטירם : ְְְִִִֵֵֵֵַָֹ

dÏכא  Ï‡LÈÂ Ìe˜È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ÏÂ¿»√»∆¿»»«¬»¿¿ƒ¿«≈
ÔÈ˜Ù ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯e‡ ÔÈ„a¿ƒ«»√»¿»«≈¿≈¿»¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ ‡e‰ ÔÈlÚ ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:‡zLk ÏÎÂ dnÚƒ≈¿»¿ƒ¿»

e„·¯כב  d˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈¿«
Ì„˜e ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ dÓÈ˜‡Â ÚLB‰È ˙È»¿À««¬ƒ≈√»∆¿»»«¬»√»

:‡zLk Ïk»¿ƒ¿»

„Èכג  ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ È‰B„È ˙È CÓÒe¿«»¿ƒ¬ƒ«¿≈¿»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜¯Èaב  ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Èa¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿«¬»

:dÓÊa ÈÓ„˜ ‡·¯˜Ï Ôe¯hzƒ¿¿»»»√»«¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(a)mrhezøîàå ìàøNé éða úà åö §©©©¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
.éîçì éðaø÷ úà íäéìàixg` iM £¥¤¤¨§¨¦©§¦¦©£¥

dEv ,ux`d wlgY dN`l xn`W¤¨©¨¥¤¥¨¥¨¨¤¦¨

ok EUrIW zFpAxTd zxFY milXdl§©§¦©©¨§¨¤©£¥
mitqEOd Eaixwd `l xAcOA iM .ux`Ä¨¤¦©¦§¨Ÿ¦§¦©¨¦
mipdMd l` xn` xcqA iYxMfdW FnM§¤¦§©§¦§¥¤¡Ÿ¤©Ÿ£¦

(a bk `xwie)mikqpA EaIgzp `l oke ,§¥Ÿ¦§©§¦§¨¦
Ll glW xcqA iYWxRW FnM xAcOA©¦§¨§¤¥©§¦§¥¤§©§

(a eh lirl)ux`d i`A aIg eiWkre ,§©§¨¦¥¨¥¨¨¤



qgpitצו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k iying meil inei xeriy
אּׁשה" לחם מזּבחי ∑ÈM‡Ï.הּמזּבחה לאּׁשי .הּנּתנין ְִִֵֶֶֶַָ¿ƒ«ְְְִִִִִֵַָ

e¯ÓLz∑(ספרי) עֹומדין ויׂשראלים ּולוּים ּכהנים ׁשיהיּו ƒ¿¿ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֹ
למדּו מּכאן ּגּביו, מעמדֹותעל כז)ותּקנּו .(תענית ְְְֲִִַַַָָָָ

B„ÚBÓa∑ יֹום הּתמידים ּבכל מֹועד .הּוא ¿¬ְְִִֵַָ

(â)ýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

i"yx£Ì‰Ï z¯Ó‡Â∑ לביתּֿדין אזהרה.ÌBiÏ ÌÈL∑ ¿»«¿»»∆ְְִֵַָָ¿«ƒ«
ּכנגד .ּכפׁשּוטֹו נׁשחטין ׁשּיהיּו ללּמד; ּבא ועּקרֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

הערּבים הּיֹום  ּבין וׁשל ּבּמערב ׁשחר ׁשל ּתמיד , ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשל  סב)טּבעֹותּבמזרחן .(יומא ְְִֶַָָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ,b jxk zegiy ihewl)

תמיד ג)עֹולה (כח, ִָָ
עֹולה, היה הּקרּבנֹות, ּכללּות את המסּמל הּתמיד, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָקרּבן

לה'". "ּכליל ִֶַָׁשהּוא
מּלׁשֹון  ('קרּבן' אמּתית לדבקּות להּגיע רצֹונ אם :ל ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָלֹומר
ׁשּלא  - לה'" "ּכליל עבֹודת את לעבד עלי ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ'קרּוב'),

ּפרס. לקּבל ְְְֵַַָָעל־מנת

מחלט  לבּטּול רֹומז לה'", "ּכליל ׁשהיה עֹולה, ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻקרּבן
ּתמידי, הּוא זה ׁשּבּטּול מֹורה תמיד" ו"עֹולה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָלהקּב"ה;

הּיֹום. ּכל ְֶֶַָּבמׁש
מחלט  ּבּטּול מבּטאים הּיֹום, ּבראׁשית מּיד האדם: ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻּובעבֹודת
את  מטּביע זה ּובּטּול אני", "מֹודה אמירת על־ידי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהקּב"ה

הּיֹום. ּכל על ַַָָחֹותמֹו

(ã)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòz©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£„Á‡ N·k‰Œ˙‡∑ נאמר ׁשּכבר אףֿעלּֿפי ∆«∆∆∆»ְֱִֶֶַַַָ
ּתצּוה" "ואּתה כט)ּבפרׁשת אׁשרּֿתעׂשה (שמות "וזה : ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָ

צּוה  וכאן הּמּלּואים, לימי אזהרה היתה היא ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָוגֹו'"
.לדֹורֹות  ְ

â ycew zegiyn zecewp ã(941 'nr b zegiy ihewl)

א  הּכבׂש בּבקראת ּתעׂשה ד)חד (כח, ֲֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּבהתמסרּות  היינּו ּב'קרּבן', היֹום את להתחיל חיב ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָיהּודי
ּתמידית  הׁשּפעה לֹו יׁש - 'ּתמיד' הּקרּבן נהיה ואז ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָלהקּב"ה.
דמֹו מקריבים היּו הקרּבן הבאת עם ּכּולֹו. היֹום ּכל ְְִִִַַַַַַָָָָָָעל

החלטה  היא היֹום ׁשל הראׁשֹון הצעד המזּבח. על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוחלּבֹו
רק  ('דם') וההתלהבּות החמימּות את להפנֹות ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָחזקה
ּתענּוגֹו יהיה ּבהם ורק ׁשּבקדּוׁשה, לדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָל'מזּבח',

ֵֶ('חלב').

(ä)ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNòå©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤
:ïéää úòéáø úéúk̈¦−§¦¦¬©¦«

i"yx£‰ÁÓÏ ˙ÏÒ∑ נסכים מנחת. …∆¿ƒ¿»ְְִִַָ

ÈÈג  Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡a¯˜ ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈À¿»»ƒ¿»¿√»¿»
‡˙ÏÚ ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ÔÈÓÏL ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»¬»»

:‡¯È„¿̇ƒ»

‡n¯‡ד  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

zÏÒ‡ה  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯NÚ ÔÓ „ÁÂ¿«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»
˙eÚ·¯ ‡LÈ˙k ÁLÓa ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«¿

:‡È‰ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oitqEOde oicinYd ,lMd mW zFUrl©£¨©Ÿ©§¦¦§©¨¦
`NW iR lr s`e .mdiMqpe mzgpnE¦§¨¨§¦§¥¤§©©¦¤Ÿ
xaM ,"ux`d l` E`az iM" o`M WxR¥¥¨¦¨Ÿ¤¨¨¤§¨

mikqPd zWxtA FxiMfd(my)eil` fnxe , ¦§¦§¨¨©©§¨¦§¨©¥¨
FnA dpFW`xd dWxRAzFcr(i bk `xwie). ©¨¨¨¨¦¨§£

xMfPW iR lr s`e ,cinYd on o`M lgde§¥¥¨¦©¨¦§©©¦¤¦§©
dEvY dY`e zWxtA(gl hk zeny)Fxifgd §¨¨©§©¨§©¤¤¡¦

:zg` dWxtA xEcq lMd zFidl¦§©Ÿ¨§¨¨¨©©
é"Løåinil dxdf` dzid `id ,azM §©¦¨©¦¨§¨©§¨¨¦¥

.zFxFcl dEv o`ke mi`ENOd©¦¦§¨¦¨§
cinY zlFr" xn` mW iM ,oFkp Fpi`e§¥¨¦¨¨©©¨¦

:"mkizFxFcl§¥¤
ìòåmixaC o`M WCgzp WxcOd iR §©¦©¦§¨¦§©¥¨§¨¦

,miAxipAxw z`;mCd df ,,inglEN` ©¦¤¨§¨¦¤©¨©§¦¥
;oixEn`,iX`l;dpFalE oivnw EN`gix ¥¦§¦©¥Ÿ§¦§¨¥©
,igFgip;mipRd mgl ikifA EN`,ExnWY ¦¦¥¨¦¥¤¤©¨¦¦§§

,xEnXd on `N` `iai `NW,ExnWY ¤Ÿ¨¦¤¨¦©¨¦§§
,dMWNd znExYn `N` `iai `NW¤Ÿ¨¦¤¨¦§©©¦§¨

,ExnWYmil`xUie mIelE mipdM EdiW ¦§§¤§Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦
,eiAB lr oicnFr,ExnWYo`M xn`p §¦©©¨¦§§¤¡©¨

oNdN dn ,dxinW oNdl xn`pe dxinW§¦¨§¤¡©§©¨§¦¨©§©¨
s` FzhigW mcw mini drAx` FxTan§©§©§¨¨¨¦Ÿ¤§¦¨©
:ixtqA `zi`cM WxcOd lke ,'eke o`M̈§¨©¦§¨¦§¦¨§¦§¦

ìòåxn`ie cFr mdl fnxi zn`d KxC §©¤¤¨¡¤¦§Ÿ¨¤§Ÿ©
,iX`l ingl ipAxw z`,iX` lW ¤¨§¨¦©§¦§¦©¤¦©

ExnWYExdGzeil EdEaixwYWinWl ¦§§§¦¨£¤©§¦¦¦§¦

mdl Yxn`e ,FcrFnA,cFrdX`d df §£§¨©§¨¨¤¤¨¦¤
,'dl EaixwY xW`oAxTd didIW £¤©§¦©¤¦§¤©¨§¨

z`Hg zAXd itqEnA oi` .axwzn¦§¨¥¥§§¥©©¨©¨
zqpMW ipRn ,oitqEOd lM x`WM¦§¨¨©¨¦¦§¥¤§¤¤

lMde FbEf zA l`xUiliMUOde ,mFlW ¦§¨¥©§©Ÿ¨§©©§¦
:oiaï¦
ïëåxiMfd(fh weqta)oFW`xd WcgaE §¥¦§¦©Ÿ¤¨¦

gqR Wcgl mFi xUr drAx`A§©§¨¨¨¨©Ÿ¤¤©
eilr xidfdl ,gqRd oAxw EUrIW ,'dl©¤©£¨§©©¤©§©§¦¨¨
FA xSwe .zFSOd bg zFpAxw x`W mr¦§¨¨§¨©©©§¦¥
z` x`A xaMW ,calA FnW xiMfdl§©§¦§¦§¨¤§¨¥¥¤

:eihRWn lkkE eizTg lkM FpiCb dxez ¦§¨ªŸ¨§¨¦§¨¨



צז qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k iying meil inei xeriy

(å)äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNòä ãéîz úìòŸ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰a ‰ÈNÚ‰∑ ּבימי ּכאֹותן ׁשּנעׂשּו »¬À»¿«ƒ«ְֲִֵֶַָ
עֹולת  הּקיׁש סיני, ּבהר העׂשּויה אחר: ּדבר ְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּמּלּואים.
לפני  ׁשּנתקרבה אֹותּה סיני, הר לעֹולת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתמיד

ּבּה ׁשּכתּוב כד)מּתןּֿתֹורה מלּמד (שמות ּבאּגנת", "וּיׂשם : ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכלי  .ׁשּטעּונה ְְִֶָ

â ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr e jxk zegiy ihewl)

סיני ּבהר העׂשּויה ּתמיד ו)עֹולת (כח, ְֲִִַַַָָָ
המילּואים ּבימי ׁשנעׂשּו ׁשהיה .(רש"י)ּכאֹותן הּתמיד, קרּבן ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבהתמסרּות  להיֹות מסּוגל יהּודי ׁשּכל לּכ רֹומז לה', ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכליל
לעבֹודה  והסיּוע ּכח והנתינת להקּב"ה. ּתמידית ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֹוהתּבטלּות

הּביטּול  ּכח את המעֹורר הּוא ׁשהּוא רּבינּו, ממׁשה ּבאה ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹזּו
ּבימי  המילּואים: לימי ּתמיד עֹולת ּבין הקׁשר זהּו ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבנׁשמה.
התחיל  ׁשהּוא ּובכ ּבכהּונה, רּבינּו מׁשה ׁשימׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהמילּואים

ויהּודי. יהּודי לּכל הצינֹור' את 'ּפתח הּתמיד ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָּבהקרבת

(æ)Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää úòéáø Bkñðå§¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²
:ýåýéì øëL Cñð¤¬¤¥−̈©«Ÿ̈«

i"yx£BkÒÂ∑ יין.Cq‰ L„wa∑(ספרי) הּמזּבח ÎL¯.יתנּסכּועל CÒ∑(צו מּגּתֹו(ב"ב ליין ּפרט המׁשּכר, .יין ¿ƒ¿ִַ«…∆«≈ְְְִִֵַַַַ∆∆≈»ְְְִִִִֵַַַַָ

(ç)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì ççéð çéø äMà äNòz Bkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯∑ רצֹוני ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ≈«ƒ…«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

(è)éðLe íîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®§¥´
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

(é):dkñðå ãéîzä úìò-ìò BzaLa úaL úìòŸ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«

i"yx£BzaLa ˙aL ˙ÏÚ∑ ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת עֹולת ולא …«««¿««ְְַַַָָֹ
יקריב אחרת  אני ׁשֹומע זֹו, ּבׁשּבת הקריב ׁשּלא הרי ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

מּגיד, "ּבׁשּבּתֹו", לֹומר: ּתלמּוד הּבאה? לּׁשּבת ְְְִִַַַַַַַַַָָָׁשּתים
קרּבנֹו ּבטל - יֹומֹו עבר ‰ÈÓz„.ׁשאם ˙ÏÚŒÏÚ∑ ְִֵֶַָָָָ«…««»ƒ

עֹולת (ספרי) ׁשל ּכבׂשים ׁשני אֹותן לבד מּוספין, ְְְִִֵֵֶַַָָָאּלּו
ק  ׁשאין ּומּגיד, ׁשני הּתמיד; ּבין אּלא הּתמידין,רבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לתלמּוד  הּתמיד" "עלֿעֹולת נאמר הּמּוספין ּבכל ְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָוכן
.זה  ֶ

(àé)íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸
äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈

:íîéîz§¦¦«

„ÈÈÒו  ‡¯eËa ‡„È·Ú˙‡„ ‡¯È„z ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¬ƒ»¿»¿ƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

L„e˜a‡ז  „Á ‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯ dkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»«¿¿»
:ÈÈ Ì„˜ ˜ÈzÚ ¯ÓÁc Ceq Cq˙Èƒ¿««ƒ«¬««ƒ√»¿»

iLÓL‡ח  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯n‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
Ôa¯˜ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿≈«¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

L‡ט  Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ‡˙aLc ‡ÓBÈ·e¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
‡˙ÁÓ„ ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ÔÈÓÏL«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»

:dkÒÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÚ˙‡י  ÏÚ ‡zaLa „·Ú˙˙c ‡˙aL ˙ÏÚ¬««¿»¿ƒ¿¬≈¿««»«¬»»
:dkÒÂ ‡¯È„¿̇ƒ»¿ƒ¿«

ÈÈיא  Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜z ÔBÎÈÁ¯È ÈLÈ¯·e¿≈≈«¿≈¿»¿¬»»√»¿»
Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿««ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L ‡L¿»«¿»«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(f).ïéé .Bkñðå.KQd WcTAgAfOd lr §¦§©¦©Ÿ¤©¥©©¦§¥©
.EkQpzi,xkW KqphxR ,xMWnd oii ¦§©§¤¤¥¨©¦©§©¥§©

,oFkp Fpi`e .i"Wx oFWl ,FYBn oiil§©¦¦¦¨©¦§¥¨
Exn` xaMW(.fv a"a)`iai `l FYBn oii ¤§¨¨§©¦¦¦Ÿ¨¦

hrnzn Fpi` dPde ,xWM `iad m`e§¦¥¦¨¥§¦¥¥¦§©¥
opAxCn dlrn `N` ,aEzMd on¦©¨¤¨©£¤¦§©¨¨
z` `ivFdl "xkW" la` .dNgYkl§©§¦¨£¨¥¨§¦¤
Kke ,caricA ENt` lEqR `EdW bEfOd©¨¤¨£¦§¦£©§¨

ixtqA Wxcp `Ed(bl bk qgpt)Exn` mWe . ¦§¨§¦§¦§¨¨§
,KQd WcTAWcTaE WcTA EkQpzIW ©Ÿ¤©¥¤¦§©§©Ÿ¤©Ÿ¤

:ErlAig dxez ¦¨§



qgpitצח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k iyiy meil inei xeriy

(áé)ìLeøtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò äL §¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈
ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò éðLe ãçàä̈«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤

:ãçàä ìéàì̈©−¦¨«¤¨«
i"yx£ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ ּבפרׁשת קצּובין הן ׁשּכן ּפר, נסּכי  .נסכים ּכמׁשּפט ¿…»∆¿…ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

(âé)Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOò ïøOòå§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìò ãçàä̈«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

(ãé)ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´
Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úòéáøe ìéàì̈©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ

:äðMä éLãçì BLãça§¨§½§¨§¥−©¨¨«
i"yx£BL„Áa L„Á ˙ÏÚ ˙‡Ê∑ ּתׁשלּומין לֹו אין וׁשּוב קרּבנֹו, ּבטל יֹומֹו עבר .ׁשאם ……«…∆¿»¿ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

(åè)úìò-ìò ýåýéì úàhçì ãçà íéfò øéòNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
ñ :Bkñðå äNòé ãéîzä©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£'B‚Â ÌÈfÚ ¯ÈÚNe∑ ּבאין הּמּוספין ׂשעירי ּכל ¿ƒƒƒ¿ְִִִֵַָָָ
וק  מקּדׁש טמאת על ׁשּמפרׁשדׁשיו לכּפר ּכמֹו הּכל , ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻ

ׁשבּועֹות ט)ּבמּסכת ראׁשֿחדׁש,(דף ׂשעיר ונׁשּתּנה . ְְְְְִִֶֶֶַַָֹֹ
ׁשאין  על ׁשּמכּפר ללּמד ּתלמּודֹו "לה'", ּבֹו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַׁשּנאמר

ידיעה  ּבחטא ּבֹו מּכיר ׁשאין ּבּסֹוף, ולא ּבתחּלה לא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

הּׂשעירין  ּוׁשאר ּבלבד, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא למדין אּלא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבאּגדה  ּומדרׁשֹו ס)מּמּנּו. הּקדֹוׁשּֿברּוֿ(חולין אמר : ְִִֶַַַָָָָָָָ

הּירח  את ׁשּמעטּתי על עלי ּכּפרה הביאּו .הּוא: ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
‰NÚÈ „ÈÓz‰ ˙ÏÚŒÏÚ∑ הּקרּבן ∑BkÒÂ.הּזה ּכל «…««»ƒ≈»∆ְֶַַָָָ¿ƒ¿

הּׂשעיר  על מּוסב "ונסּכֹו" לחּטאת אין נסכים ׁשאין ,. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ß fenz b"k iyiy mei ß

(æè)Lãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñt¤−©©«Ÿ̈«

(æé)íéîé úòáL âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−¨®¦§©´¨¦½
:ìëàé úBvî©−¥«¨¥«

ÏÈÙc‡יב  ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ‡˙Ï˙e¿»»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e „Á ‡¯B˙Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒÀ¿»

:„Á ‡¯Î„Ï ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»

ÏÈÙc‡יג  ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»À¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ „Á ‡¯n‡Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»

B˙Ï¯‡יד  È‰È ‡È‰ ˙ebÏt ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈¿»
‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯Â ‡¯Î„Ï ‡È‰ ˙ezÏ˙Â¿«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ôk d˙e˙cÁ˙‡a ‡Á¯È LÈ¯ ˙ÏÚ ‡c ‡¯ÓÁ«¿»»¬«≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈

:‡zL ÈÁ¯È ÈLÈ¯ ÏÎÏ¿»≈≈«¿≈«»

ÏÚטו  ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»√»¿»«
:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÓBÈ‡טז  ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È·e¿«¿»«¿»»¿«¿«««¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡יז  ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
:ÏÎ‡˙È ¯ÈËt ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ«ƒƒ¿¬≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ciÎai)iW`xaE cinzA aEzMd xiMfd¦§¦©¨§¨¦§¨¥
dgpnA zlQd xErW mkiWcg̈§¥¤¦©Ÿ¤§¦§¨
bgaE zAWA la` ,mikqpA oiId xErWe§¦©©¦¦§¨¦£¨§©¨§©
mFiaE dpXd W`xaE zFrEaWaE zFSOd©©§¨§Ÿ©¨¨§
,zFMQd bg lW oFW`xaE mixERMd©¦¦¨¦¤©©ª
xErW xiMfd `le dgpOd xErW xiMfd¦§¦¦©¦§¨§Ÿ¦§¦¦
iR lr s` iM ,dfA mrHde .mikqPd©§¨¦§©©©¨¤¦©©¦

mikqPd zWxtA dESW(eh lirl)ixErWA ¤¦¨§¨¨©©§¨¦§¦¥
miUaMle li`le xRl mikqPde dgpOd©¦§¨§©§¨¦©¨§¨©¦§©§¨¦

micrFnaE zFacpE mixcpA(b weqt my), ¦§¨¦§¨§£¦
xnrd Uakl dlEtM dgpn Epivn`xwie) ¨¦¦§¨§¨§¤¤¨Ÿ¤

(bi bkipW miYW zxvrd mFiaE ,§¨£¤¤§©¦§¥
ung mipFxUr(fi weqt my)oAxwA oke , ¤§¦¨¥§¥§¨§©

dcFYd(bi ai f my)KklE ,dgpn mde , ©¨§¥¦§¨§¨
zFcrFOd lkA Wxtl aEzMd Kxvdª§©©¨§¨¥§¨©£
xW`M dgpOd mdA dPYWY `NW¤Ÿ¦§©¤¨¤©¦§¨©£¤
EPYWp `l mikqPd la` .EN`A ziPYWp¦§©¥§¥£¨©§¨¦Ÿ¦§©
dNgYA mzF` xiMfd Kkitl ,mlFrl§¨§¦¨¦§¦¨©§¦¨

,zAXA ok ixg` mxiMfd `le ,cinYA©¨¦§Ÿ¦§¦¨©£¥¥©©¨
mB xiMfdl Wcg W`xA mxiMfde xfge§¨©§¦§¦¨§ŸŸ¤§©§¦©
Kxvd `l KM xg`e ,mili`de xRd iMqp¦§¥©¨§¨¥¦§©©¨Ÿª§©
oFW`xd mFIA xiMfde .llM mxiMfdl§©§¦¨§¨§¦§¦©¨¦

dgpOd xErW zFMq lW(ci hk oldl)`le , ¤ª¦©¦§¨§Ÿ
`N` bgd FzF`A xiMfdl cFr Kxvdª§©§©§¦§©©¤¨
,"mhRWnM mxRqnA mdiMqpe mzgpn"¦§¨¨§¦§¥¤§¦§¨¨§¦§¨¨
oFW`xd mFIA mhRWnM xnFlM§©§¦§¨¨©¨¦

:xMfPdeh dxez ©¦§¨



צט qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k iyiy meil inei xeriy

(çé)äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:eNòú àì¬Ÿ©«£«

i"yx£‰„·Ú ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ אסּורה - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו הּמּתרת האבד ּדבר ּכגֹון: לכם, הּצריכה מלאכה אפּלּו »¿∆∆¬…»ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ
טֹוב' .ּב'יֹום ְ

(èé)ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
íîéîz äðL éða íéNáë äòáLå ãçà ìéàå íéðL§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈§¦¦−

:íëì eéäé¦«§¬¨¤«
i"yx£ÌÈ¯t∑ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד "ואלֿ(בראשית : »ƒְְְֱֶֶֶֶֶַַָָ

אברהם" רץ יצחק ∑‡ÌÈÏÈ.הּבקר ׁשל אילֹו .ּכנגד ְַַָָָָָ≈ƒְְִֵֶֶֶָ
ÌÈN·k∑יעקב ל)ּכנגד יעקב".(שם הפריד "והּכׂשבים : ¿»ƒְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹ

זאת  ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל .ּביסֹודֹו ְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

(ë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
:eNòz ìéàì íéðøNò éðLe øtì©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«

(àë)ì ãçàä Nákì äNòz ïBøOò ïBøOòúòáL ¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákä©§¨¦«

(áë):íëéìò øtëì ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®§©¥−£¥¤«

(âë)eNòz ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´©¨¦®©«£−
:älà-úà¤¥«¤

(ãë)äMà íçì íéîé úòáL íBiì eNòz älàk̈¥¹¤©«£³©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬
:Bkñðå äNòé ãéîzä úìBò-ìò ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£ÌBiÏ eNÚz ‰l‡k∑ החג ּכפרי והֹולכין ּפֹוחתין יהיּו .ׁשּלא  »≈∆«¬«ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ

(äë)-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä íBiáe©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨
ñ :eNòú àì äãáò úëàìî§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(åë)ýåýéì äLãç äçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½
úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤

:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

È·Ú„˙יח  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

Èaיט  ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»¬»»√»¿»ƒ¿≈
‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÂ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙≈¿≈¿««¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡כ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:Ôe„aÚz«¿¿

Ôkכא  „Á ‡¯n‡Ï „aÚz ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿ƒ¿»«≈
:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:כב  ‡¯tÎÏ „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»«¿«»»¬≈

È„z¯‡כג  ˙ÏÚ ‡È‰c ‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»¿ƒ¬«¿ƒ»
:ÔÈl‡ ˙È Ôe„aÚz«¿¿»ƒ≈

ÌÁÏכד  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡ÓBÈÏ Ôe„aÚz ÔÈl‡k»ƒ≈«¿¿¿»«¿»ƒ¿≈
‡˙ÏÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»«¬»»

:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÔBÎÏכה  È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÁÓ˙‡כו  ÔBÎÈ·B¯˜a ‡i¯ek·„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«»¿»≈ƒ¿¬»
È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ÔBÎÈ˙¯ˆÚa ÈÈ Ì„˜ ‡z„Á¬«»√»¿»¿«¿»≈¿»««ƒ¿≈

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ¿»ƒƒ«»¿«»«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(k)mrheìL.øtì íéðøNò äLlkl §©©§¨¤§Ÿ¦©¨§¨
xRl mipxUr dWlW oke ,mdn xR©¥¤§¥§¨¤§Ÿ¦©¨

cg`d(gk weqt).mdn cg`d lkl , ¨¤¨§¨¨¤¨¥¤
"cg`d UaMl"e(`k weqt)eilr cOli §©¤¤¨¤¨§©¥¨¨

Fxn`A,"oFxVr oFxVr"Wxti cFre §¨§¦¨¦¨§§¨¥

"xRl" df oke ,"miUaMd zraWl"§¦§©©§¨¦§¥¤©¨
xSwi mrR la` .mixRd ipWl ,cg`d̈¤¨¦§¥©¨¦£¨©©§©¥
`NW rEciA iM ,oaEOd xacA aEzMd©¨§¨¨©¨¦§¨©¤Ÿ
`le cg`d xRl mipxUr dWlW Eidi¦§§¨¤§Ÿ¦©¨¨¤¨§Ÿ

odW miUaMA Wxtie ,mElM ipXl didi¦§¤©¥¦§¦¨¥©§¨¦¤¥
zFMqaE ,mixRA oMW lke oiAxn§ª¦§¨¤¥©¨¦§ª
dWlWl" odA Wxti ,oiAxn mixRdW¤©¨¦§ª¦§¨¥¨¤¦§¨

"mixR xUr(ci hk oldl):`k dxez ¨¨¨¦



qgpitק zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e∑ ראׁשֹונים ׁשהם הּלחם, ׁשּתי ׁשם על חּטים", קציר "ּבּכּורי קרּוי הּׁשבּועֹות למנחת חג ¿«ƒƒְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

החדׁש מן הּבאה .חּטים ִִִֶַָָָָ

(æë)íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
:äðL éða íéNáë äòáL ãçà ìéà íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«

(çë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL ãçàä øtì©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(èë)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ì):íëéìò øtëì ãçà íéfò øéòN§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«

(àì)íîéîz eNòz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬
ô :íäékñðå íëì-eéäé¦«§¨¤−§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏŒeÈ‰È ÌÓÈÓz∑יהיּו הּנסכים רּבֹותינּואף למדּו פז)ּתמימים; ׁשהעלה (מנחות ׁשהּיין מּכאן, ¿ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לנסכים  ּפסּול - .קמחין ְְִִִָָָ

èë(à)Lã÷-àø÷î Lãçì ãçàa éòéáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ
äòeøz íBé eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬§−̈

:íëì äéäé¦«§¤¬¨¤«

(á)ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð çéøì äìò íúéNòå©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

(â)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦

(ã)ì ãçàä Nákì ãçà ïBøOòå:íéNákä úòáL §¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ä):íëéìò øtëì úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−£¥¤«

(å)ãéîzä úìòå dúçðîe Lãçä úìò ãálî¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ
äMà ççéð çéøì íètLîk íäékñðå dúçðîe¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©¦¤−

ñ :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£L„Á‰ ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּׁשנה ראׁש ּביֹום ׁשהּוא חדׁש, ראׁש .מּוספי ƒ¿«…««…∆ְְֵֶֶַָָֹֹֹ

ÈÈכז  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿«««¿»ƒ¿ƒ

:‡L Èa¿≈¿»

Ïz˙‡כח  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:„Á»

Ú·LÏ‡כט  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:ל  ‡¯tÎÏ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»¬≈

Ôe„aÚzלא  d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿
:ÔB‰ÈkÒÂ ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

Ú¯ÚÓא  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯È·e¿«¿»¿ƒ»»¿«¿«¿»¿»«
‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿«»

:ÔBÎÏ È‰È ‡·aÈ ÌBÈ Ôe„aÚ«̇¿¿«»»¿≈¿

ÈÈב  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

Ïz˙‡ג  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡ÔÈ¯n:ד  ‡Ú·LÏ „Á ‡¯n‡Ï „Á ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ¿ƒ

tÎÏ¯‡ה  ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»¿«»»
:ÔBÎÈÏÚ¬≈

È„z¯‡ו  ˙ÏÚÂ d˙ÁÓe ‡Á¯È ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»ƒ¿»««¬«¿ƒ»
‡Ïa˜˙‡Ï ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(e)iriaXd Wcgl cg`A xiMfdcaNn ¦§¦§¤¨©Ÿ¤©§¦¦¦§©
,DzgpnE Wcgd zlrxiMfd `le Ÿ©©Ÿ¤¦§¨¨§Ÿ¦§¦

xiMfd mixERMd mFiaE .Wcgd z`Hg©©©Ÿ¤§©¦¦¦§¦
(`i weqta),mixERMd z`Hg caNn`le ¦§©©©©¦¦§Ÿ

mFiA iM ,mrHde .mixERMd zlFr xiMfd¦§¦©©¦¦§©©©¦§
o`kA dESW dlFrdW rEciA mixERMd©¦¦§¨©¤¨¨¤¦¨§¨



קי qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e∑ ראׁשֹונים ׁשהם הּלחם, ׁשּתי ׁשם על חּטים", קציר "ּבּכּורי קרּוי הּׁשבּועֹות למנחת חג ¿«ƒƒְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

החדׁש מן הּבאה .חּטים ִִִֶַָָָָ

(æë)íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
:äðL éða íéNáë äòáL ãçà ìéà íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«

(çë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL ãçàä øtì©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(èë)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ì):íëéìò øtëì ãçà íéfò øéòN§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«

(àì)íîéîz eNòz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬
ô :íäékñðå íëì-eéäé¦«§¨¤−§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏŒeÈ‰È ÌÓÈÓz∑יהיּו הּנסכים רּבֹותינּואף למדּו פז)ּתמימים; ׁשהעלה (מנחות ׁשהּיין מּכאן, ¿ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לנסכים  ּפסּול - .קמחין ְְִִִָָָ

èë(à)Lã÷-àø÷î Lãçì ãçàa éòéáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ
äòeøz íBé eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬§−̈

:íëì äéäé¦«§¤¬¨¤«

(á)ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð çéøì äìò íúéNòå©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

(â)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦

(ã)ì ãçàä Nákì ãçà ïBøOòå:íéNákä úòáL §¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ä):íëéìò øtëì úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−£¥¤«

(å)ãéîzä úìòå dúçðîe Lãçä úìò ãálî¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ
äMà ççéð çéøì íètLîk íäékñðå dúçðîe¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©¦¤−

ñ :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£L„Á‰ ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּׁשנה ראׁש ּביֹום ׁשהּוא חדׁש, ראׁש .מּוספי ƒ¿«…««…∆ְְֵֶֶַָָֹֹֹ

ÈÈכז  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿«««¿»ƒ¿ƒ

:‡L Èa¿≈¿»

Ïz˙‡כח  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:„Á»

Ú·LÏ‡כט  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:ל  ‡¯tÎÏ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»¬≈

Ôe„aÚzלא  d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿
:ÔB‰ÈkÒÂ ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

Ú¯ÚÓא  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯È·e¿«¿»¿ƒ»»¿«¿«¿»¿»«
‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿«»

:ÔBÎÏ È‰È ‡·aÈ ÌBÈ Ôe„aÚ«̇¿¿«»»¿≈¿

ÈÈב  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

Ïz˙‡ג  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡ÔÈ¯n:ד  ‡Ú·LÏ „Á ‡¯n‡Ï „Á ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ¿ƒ

tÎÏ¯‡ה  ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»¿«»»
:ÔBÎÈÏÚ¬≈

È„z¯‡ו  ˙ÏÚÂ d˙ÁÓe ‡Á¯È ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»ƒ¿»««¬«¿ƒ»
‡Ïa˜˙‡Ï ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(e)iriaXd Wcgl cg`A xiMfdcaNn ¦§¦§¤¨©Ÿ¤©§¦¦¦§©
,DzgpnE Wcgd zlrxiMfd `le Ÿ©©Ÿ¤¦§¨¨§Ÿ¦§¦

xiMfd mixERMd mFiaE .Wcgd z`Hg©©©Ÿ¤§©¦¦¦§¦
(`i weqta),mixERMd z`Hg caNn`le ¦§©©©©¦¦§Ÿ

mFiA iM ,mrHde .mixERMd zlFr xiMfd¦§¦©©¦¦§©©©¦§
o`kA dESW dlFrdW rEciA mixERMd©¦¦§¨©¤¨¨¤¦¨§¨

qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k ycew zayl inei xeriy

(æ)äéäé Lã÷-àø÷î äfä éòéáMä Lãçì øBNòáe¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
:eNòú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà íúépòå íëì̈¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

(ç)ø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²
íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−

:íëì eéäé¦«§¬¨¤«

(è)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(é)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(àé)íéøtkä úàhç ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ
ñ :íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ „·lÓ∑ ּבפנים הּנעׂשה ׂשעיר ƒ¿««««ƒÀƒְֲִִִַַָָ
חּטאת  הּוא ׁשּגם מֹות", ּב"אחרי ÏÚÂ˙.האמּור ְֲֵֶַַַָָָ¿…«

„ÈÓz‰∑ּתעׂשּו הּתמיד, עֹולת הּללּוּומּלבד .עֹולֹות «»ƒְֲִִַַַַַָָ
Ì‰ÈkÒÂ∑"ּתעׂשּו" ועל הּכתּובים הּמּוספין על מּוסב ¿ƒ¿≈∆ְְֲִִַַַַַָָ

צּוּוי  לׁשֹון ּתעׂשּו.והּוא ּומנחתּה, הּתמיד עֹולת מּלבד ְְְְֲִִִִַַַַָָָ

ּבכל  האמּורים "ונסּכיהם" ּכל וכן ונסּכיהם. אּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאת
"ונסּכּה", ׁשּכל החג, קרּבנֹות מּׁשל חּוץ ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָהּמֹועדֹות,
הּתמיד  על מּוסּבים ׁשּבהם, "ּונסכיה" ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ"ונסּכיהם",
ּכתּובין  מּוספין ׁשל נסּכיהם ׁשהרי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָואינן

ויֹום  יֹום ּבכל .לעצמן ְְְַָָָ

ß fenz c"k ycew zay ß

(áé)Lã÷-àø÷î éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨¸Ÿ¤Æ
íúbçå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§©Ÿ¤¬

:íéîé úòáL ýåýéì âç©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«

Ú¯ÚÓז  ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚ·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈¿»«
Ïk ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚ˙e ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿¿«»«¿»≈»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡z„È·Úƒƒ¿»»«¿¿

·¯ÂÚ‡ח  ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡ט  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:„Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

Ú·LÏ‡י  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

hÁÓ‡˙‡יא  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ««»»«≈«»»
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÂ ‡i¯etÎ„¿ƒ«»«¬«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÚÈ·L‡‰יב  ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»¿ƒ»»
‡ÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿»»
‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ÔebÁ˙e Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿««»√»¿»«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

cg` mFiA iM ,mW dESW dlFrd caNn¦§©¨¨¤¦¨¨¦§¤¨
i`e EEhvpmW iM ,mieW mp(d fh `xwie)`l ¦§©§¥¨¨¦¦¨Ÿ

dlFrl cg` li` `N` l`xUi EEhvp¦§©¦§¨¥¤¨©¦¤¨§¨
draWe li`e xR dlFrl dEv o`kaE§¨¦¨§¨¨¨©¦§¦§¨
EN`W `Ed xExA xaC oM m` ,miUak§¨¦¦¥¨¨¨¤¥
z`Hgd la` ,mW mixMfPd lr oitqEn¨¦©©¦§¨¦¨£¨©©¨
zFrhl xWt` did o`ke o`M deW `EdW¤¨¤¨§¨¨¨¤§¨¦§
,mW xMfdW z`Hgd `EdW aWgle FA§©£Ÿ¤©©¨¤ª§©¨
KklE .zF`Hg ipW cg` mFiA oi` iM¦¥§¤¨§¥©¨§¨

FA WxtE FzF` xiMfdz`Hg caNn" ¦§¦¥¥¦§©©©
,"mixERMdz`Hg `Ed z`Hg FzF`W ©¦¦¤©¨©©

inipR z`Hgd xnFlM ,mixERMd©¦¦§©©©¨§¦¦

ipA zF`nHn WCwOd lr xRkn sxUPW¤¦§©§©¥©©¦§¨¦ª§§¥
dfe ,mz`Hg lkl mdirWRnE l`xUi¦§¨¥¦¦§¥¤§¨©Ÿ¨§¤
mi`Ad zF`Hg x`XM dpFvig z`Hg©¨¦¨¦§¨©¨©¨¦

:oitqEOd mr¦©¨¦
ïëåiM xnFl Kxvd `l mixEMAd mFiA §¥§©¦¦Ÿª§©©¦

xn`PX dn caNn o`kA dESX dn©¤¦¨§¨¦§©©¤¤¡©
cg` mFiAW oeiM ,zFcrFOd zWxtA FA§¨¨©©£¥¨¤§¤¨
.zFeW opi`e zFIWxRd iYW FA Exn`p¤¤§§¥©¨¨¦§¥¨¨
ipRn ,z`Hgd mB xiMfdl Kxvd `le§Ÿª§©§©§¦©©©¨¦§¥

mW WxRW(gi bk `xwie)lr mYaxwde ¤¥¥¨§¦§©§¤©
mixMfPd lMW `Ed xExA xaCW ,mgNd©¤¤¤¨¨¨¤¨©¦§¨¦
EN`e Fl daFge mgNd llbA oi`A mẄ¨¦¦§©©¤¤§¨§¥

Wcg W`xA la` .mdilr mitqEn¨¦£¥¤£¨§ŸŸ¤
xn`PW dOW rnWnA did ,iriaXd©§¦¦¨¨§©§©¤©¤¤¡©

(`i gk lirl)EaixwY mkiWcg iW`xaE§¨¥¨§¥¤©§¦
la` ,mNM miWcgd x`XA didi 'ebe¦§¤¦§¨©¢¨¦ª¨£¨
oAxTd FpAxw lM didi iriaXd WcgA©Ÿ¤©§¦¦¦§¤¨¨§¨©¨§¨
xnFl Kxvd oM lre ,FA WCgW dGd©¤¤¦¥§©¥ª§©©

.DzgpnE Wcgd zlFr caNnoeike ¦§©©©Ÿ¤¦§¨¨§¥¨
`AX dn lMW Epcnl xaM ,oM xiMfdW¤¦§¦¥§¨¨©§¤¨©¤¨
devn `id mkiWcg iW`xaE zWxtA§¨¨©§¨¥¨§¥¤¦¦§¨
Kxvd `le ,z`Hgd mbe miWcgd lkA§¨©¢¨¦§©©©¨§Ÿª§©
DzgpnE Wcgd zlFr caNn xnFl©¦§©©©Ÿ¤¦§¨¨

:Dz`Hgef dxez §©¨¨



qgpitקב zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k ycew zayl inei xeriy

(âé)íéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
ìL ø÷á-éðaäðL-éða íéNák íéðL íìéà øNò äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²

:eéäé íîéîz øNò äòaøà©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«

(ãé)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
ì ãçàä øtììLìéàì íéðøNò éðL íéøt øNò äL ©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦

ì ãçàä:íìéàä éðL ¨«¤½̈¦§¥−¨«¥¦«

(åè)øNò äòaøàì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOòå§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈
:íéNák§¨¦«

(æè)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(æé)íìéà øNò íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(çé)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑(נז החג (סוכה ּפרי ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒֵֶָָ
ּגילּולים  עֹובדי אּמֹות ׁשבעים ּכנגד הם, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֻׁשבעים
ּובימי  להם, היא ּכליה סימן והֹולכים, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמתמעטים

הּיּסּורין  מן עליהם מגּנין היּו ∑ÌÈN·kÏÂ.הּמקּדׁש ְְֲִִִִִִֵֶַַָָ¿«¿»ƒ
ׁשּנקראּו יׂשראל נ)ּכנגד והם (ירמיה ּפזּורה", "ׂשה : ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָ

מהם  לכּלֹות ּוׁשמֹונה, ּתׁשעים ּומנינם ְְְְְִִִִֵֶַָָָקבּועים.

נאמר: ּבּׁשני ּתֹורה. ׁשּבמׁשנה קללֹות ּוׁשמֹונה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָּתׁשעים
הּלׁשֹון  ׁשּנה ולא הּיֹום, ּתמידי ׁשני על ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ונסּכיהם"
זכרֹונםֿלברכה  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו לדרׁש, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹאּלא

ע"ב) ק"ג ּבּׁשביעי (שבת ּונסכיה, - ּבּׁשּׁשי ונסּכיהם, - ּבּׁשני :ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
רמז  "מים", ּכאן הרי מ"ם, יֹו"ד מ"ם ֿ ּכמׁשּפטם -ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבחג  הּתֹורה מן הּמים לנּסּו. ְִִִֶַַַָָ

(èé)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :íäékñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¥¤«

(ë)íéðL íìéà øNò-ézLò íéøt éLéìMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§¨®¦
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(àë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(áë)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

ÂÚ¯a‡יג  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»
ÔÈ¯Îc ¯NÚ ˙Ïz È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈≈¿«¬«ƒ¿ƒ
ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

:ÔB‰È¿

Ïz˙‡יד  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
ÔÈ¯Bz ¯NÚ ‡˙Ï˙Ï „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»¬«ƒ
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯˙Ï „Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

Úa¯‡Ï˙טו  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿¿«
:ÔÈ¯n‡ ¯NÚ¬«ƒ¿ƒ

ÏÚÓ˙טז  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

NÚ¯יז  È¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ‡È˙ ‡ÓBÈ·e¿»ƒ¿»»ƒ¿≈≈¿≈¬«
¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îcƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬«

:ÔÈÓÏL«¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïיח  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÏÚÓ˙יט  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÔÈ¯Îcכ  ¯NÚ „Á ÔÈ¯Bz ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¬«ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכא  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כב  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«
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(âë)íéNák íéðL íìéà äøNò íéøt éòéáøä íBiáe©¯¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ãë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(äë)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(åë)íéNák íéðL íìéà äòLz íéøt éLéîçä íBiáe©¯©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(æë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(çë)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(èë)íéNák íéðL íìéà äðîL íéøt éMMä íBiáe©¯©¦¦²¨¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(àì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :äéëñðe§¨¤«¨

(áì)íéNák íéðL íìéà äòáL íéøt éòéáMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(âì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäkñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:íètLîk íøtñîa§¦§¨−̈§¦§¨¨«

(ãì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

ÔÈ¯zכג  ÔÈ¯Îc ‡¯NÚ ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכד  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÏÚÓ˙כה  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכו  ÔÈ¯Îc ÚLz ÔÈ¯Bz ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈ·e¿»¬ƒ»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכז  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כח  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯Îcכט  ‡ÈÓz ÔÈ¯Bz ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïל  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לא  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:‡‰kÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈ¯Îcלב  ‡Ú·L ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïלג  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿

È„z¯‡לד  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿«
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(äì)úëàìî-ìk íëì äéäz úøöò éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

i"yx£ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ∑ ּבעׂשּית מלאכה.עצּורים ¬∆∆ƒ¿∆»∆ְֲֲִִַַָָ
עצרּו(ספרי) עצרת, אחר: ׁשּטעּון ּדבר מלּמד, מּלצאת. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבאּגדה ּומדרׁשֹו נה)לינה. ׁשּכ(סוכה לפי הרגל : ימֹות ל ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ

אמר  ללכת, ּוכׁשּבאין אּמֹות, ׁשבעים ּכנגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻהקריבּו
קטּנה  סעּדה לי עׂשּו מּכם, ּבבּקׁשה הּמקֹום: ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻלהם

מּכם  ׁשאהנה .ּכדי ְִֵֵֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(229 'nr h zegiy ihewl)

לכם ּתהיה לה)עצרת (כט, ְֲִֶֶֶֶָ
ּבחג עצרת ׁשּנמׁשכּו ההמׁשכֹות ּכל ּוקליטה. עצירה לׁשֹון - ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

("לכם") ּבפנימּיּות ּבּנפׁש נקלטֹות מּקיף, ּבדר ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻהּסּכֹות
עצרת תורה)ּבׁשמיני ּׁשּתרּגם (לקוטי מה לבאר יׁש זה לפי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

לדקּדק  ׁשּיׁש לבּתיכֹון", מטילכֹון מן ּבחדוא "ּתהּוּון ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹונתן
אּלא, לּבית. הּסּכה מן ׁשּיֹוצאים ּבכ הּׂשמחה מהי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבזה:
הּסּכה  ׁשל הּמּקיפים האֹורֹות מהמׁשכת היא ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהּׂשמחה

ּב'ּבית'. ְִִִִַַּבפנימּיּות,

(åì)øt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

i"yx£„Á‡ ÏÈ‡ „Á‡ ¯t∑ יׂשראל ּכנגד ,(אּלּו) «∆»«ƒ∆»ְְִֵֵֶֶָ
ּכבנים  זה הּוא חּבה ּולׁשֹון עֹוד, מעט לי ְְְְְִִִִֶַַָָהתעּכבּו
עלי  קׁשה להם: אֹומר והּוא מאביהם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּנפטרים
ׁשעׂשה  למל מׁשל אחד. יֹום עֹוד עּכבּו ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּפרדתכם,

סּכה ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' נה)סעּדה רּבי (דף ּובמדרׁש . ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻֻ

ארץ  ּדר ּתֹורה לּמדה לֹוּתנחּומא: ׁשּיׁש ׁשּמי , ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
מאכילֹו למחר ּפטּומֹות, מאכילֹו ראׁשֹון יֹום ְְְְֲֲִִִַַַַָָאכסנאי,
מאכילֹו למחר ּבהמה, ּבׂשר מאכילֹו למחר ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָּדגים,
ּכפרי  והֹול ּפֹוחת - ירק מאכילֹו למחר ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָקטנּיֹות,

.החג  ֶָ
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אחד איל אחד לו)ּפר (כט, ִֶֶַַָָ
אחד יֹום עֹוד עּכבּו ּפרידתכם, עלי לכאֹורה .(רש"י)קׁשה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

"ּפרידתכם"? הלׁשֹון ּומהּו ּפרידתנּו, עלי קׁשה לֹומר לֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָהיה
ּבא  ּובני־יׂשראל הקּב"ה ּבין ׁשהּפירּוד לנּו, רמזּו רמז ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאלא

ּבין  הלבבֹות ּפירּוד ׁשּכן, הקּב"ה. מצד לא יׂשראל, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמצד
לּפירּוד, הגֹורם הּוא הּוא "ּפרידתכם", לחבירֹו, אחד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָיהּודי
ּברכנּו ּכמאמר: ׁשּבׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחלילה,

ּכאחד. ּכּולנּו - ְִֶָָָאבינּו

(æì)íøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnk©¦§¨«

(çì)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(èì)íëéøãpî ãáì íëéãòBîa ýåýéì eNòz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹
íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−

ìe:íëéîìL §©§¥¤«
i"yx£ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡∑ הּקצּוב ּדבר ≈∆«¬«¿¬≈∆ַָָָ

ÌÎÈ¯„pÓ.לחֹובה  „·Ï∑ קרּבנֹות לּדר ּבאתם אם ְָ¿«ƒƒ¿≈∆ְִִֶָָָֹ
ׁשּנדרּתם  נדבֹות אֹו נדרים אֹו ּבידכם, היא מצוה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּברגל,

לחזר  לֹו יקׁשה ׁשּמא ּברגל, ּתקריבּום הּׁשנה, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
עֹובר  ונמצא נדריו, ּולהקריב לירּוׁשלים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָולעלֹות

ּתאחר" .ּב"בל ְְֵַַ

ì(à)äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬
ôôô :äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤«

È·Ú„˙לה  Ïk ÔBÎÏ È‰È Lk ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿≈¿≈¿»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

ÂÚ¯a‡לו  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

Î„Ï¯‡לז  ‡¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿»
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לח  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

a¯לט  ÔBÎÈ„ÚBÓa ÈÈ Ì„˜ Ôe„aÚz ÔÈl‡ƒ≈«¿¿√»¿»¿¬≈«
ÔBÎ˙ÁÓÏe ÔBÎ˙ÂÏÚÏ ÔBÎ˙·„Â ÔBÎÈ¯„pÓƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿«¬»«¿¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎÏe ÔBÎÈkÒÏe¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈

ÈÈא  „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»
Ù Ù Ù :‰LÓ ˙È»…∆



קה qgpit zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,הענין להפסיק «…∆…∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִִַָָ

ּדבריו  ּכאן ׁשעד לפי יׁשמעאל. רּבי מקֹום,ּדברי ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הצר מׁשה, ׁשל ּבדּבּורֹו מתחלת נדרים ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּופרׁשת

זֹו ּפרׁשה ואמר מׁשה ׁשחזר ולֹומר, ּתחּלה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹלהפסיק
להם  אמר ׁשּלא ּבמׁשמע יׁש כן, לא ׁשאם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹליׂשראל;

ּדבריו: התחיל נדרים ּבפרׁשת אּלא ְְְְִִִֶַָָָָָָזֹו,

סימן. לחל"ק פסוקים, פינחס קס"ח פרשת חסלת

åòø ¯ àòø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`).ìàøNé éða ìà äLî øîàiå©Ÿ¤¤¤§¥¦§¨¥
iAx ixaC oiprd wiqtdl§©§¦¨¦§¨¦§¥©¦
lW eixaC o`M crW itl .l`rnWi¦§¨¥§¦¤©¨§¨¨¤
FxEAcA zlgzn mixcp zWxtE mFwn̈¨¨©§¨¦©§¤¤§¦
xnFl oiprd wiqtdl Kxvd ,dWn lW¤¤ª§©§©§¦¨¦§¨©
Ff dWxtd xn`e dWn DA xfgW¤¨©¨¤§¨©©§¨¨
`NW rnWnA Wi ok `l m`W .l`xUil§¦§¨¥¤¦Ÿ¥¥§©§©¤Ÿ
mixcp zWxtA `N` Ff mdl xn`̈©¨¤¤¨§¨¨©§¨¦

:i"Wx oFWl ,eixaC ligzd¦§¦§¨¨¨©¦
àìåxAcie xn`p KMW ,df izFpiad §Ÿ£¦¦¤¤¨¤¡©©§©¥

lM l`e eipA l`e oxd` l` dWn¤¤©£Ÿ§¤¨¨§¤¨
l`xUi ipA(ck `k `xwie)zWxR sFqA §¥¦§¨¥§¨¨©

zFcrFOd zWxR sFqA xn`e ,oinEOd©¦§¨©§¨¨©©£
(cn bk my)l` 'd icrFn z` dWn xAcie©§©¥¤¤£¥¤

`A ,FhEWR itM la` .l`xUi ipA§¥¦§¨¥£¨§¦§¨
dWxRdW iR lr s` iM xnFl aEzMd©¨©¦©©¦¤©¨¨¨
oxd` DA cgii `l zFpAxTd zxFzA FGd©§©©¨§¨Ÿ¦¥¨©£Ÿ
zxFzAW zFIWxRA `Ed xW`M eipaE¨¨©£¤©¨¨¦¤§©
l`xUi ipA lM l` xn` la` ,mipdMŸ£¦£¨¨©¤¨§¥¦§¨¥
oiA ,dWn z` 'd dEv xW` lkM eiCgi©§¨§Ÿ£¤¦¨¤¤¥
oicinzA oiA dk`lOd zziaW oicA§¦§¦©©§¨¨¥¦§¦¦
xn`p ok iM ,zFacpE mixcpaE oitqEnE¨¦¦§¨¦§¨¦¥¤¡©

Fl(a gk lirl):l`xUi ipA z` ev©¤§¥¦§¨¥
íòhäåmz`iA xg`l devOdW ipRn §©©©¦§¥¤©¦§¨§©©¦¨¨

l`xUil dxdf` `ide ,ux`l̈¨¤§¦©§¨¨§¦§¨¥
oicinYd mcrFnA ExnWIW mNMª¨¤¦§§§£¨©§¦¦
.zFacPde mixcPd Eaixwie oitqEOde§©¨¦§©§¦©§¨¦§©§¨
minId zFidl devOd xTr iM cFre§¦¦©©¦§¨¦§©¨¦
lMn mdA zAWl miUrpe mixMfp¦§¨¦§©£¦¦§Ÿ¨¤¦¨

:dcFard zk`ln§¤¤¨£¨
äLøtäåzFcrFOd zWxR mr deW FGd §©¨¨¨©¨¨¦¨¨©©£

mipdM zxFzAW(bk `xwie)mW , ¤§©Ÿ£¦¨
l`xUi ipA l` xAC dNgYA xn`p¤¡©©§¦¨©¥¤§¥¦§¨¥
z` dWn xAcie sFQaE ,mdl` Yxn`e§¨©§¨£¥¤©©§©¥¤¤
,dkM o`kaE ,l`xUi ipA l` 'd icrFn£¥¤§¥¦§¨¥§¨¨¨
Yxn`e l`xUi ipA z` ev dNgYA©§¦¨©¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
ipA l` dWn xn`Ie sFQaE ,mdl £̀¥¤©©Ÿ¤¤¤§¥
xiMfd `le .'d dEv xW` lkM l`xUi¦§¨¥§Ÿ£¤¦¨§Ÿ¦§¦
o`kA ExMfdW xEarA ,"'d icrFn"£¥©£¤ª§§§¨

FnA opi`W mixg` mixaC dWxRAicr ©¨¨¨§¨¦£¥¦¤¥¨§£¥
zAXd itqEnE lFgd icinY oFbM ,'d§§¦¥©§¥©©¨

:miWcg iW`xe§¨¥¨¨¦
LøãnäåipRn ,l`rnWi iAx FA WxCW §©¦§¨¤¨©©¦¦§¨¥¦§¥

xnFl Kixv aEzMd oi`W¤¥©¨¨¦©
xW` lM l`xUi ipal xn`W dWnA§¤¤¨©¦§¥¦§¨¥¨£¤
dxFYA KxCd oi`e ,'d FzF` dEv¦¨§¥©¤¤©¨
KklE .dWxtE dWxR lkA oM xn`IW¤Ÿ©¥§¨¨¨¨¨¨¨§¨
l`e oxd` l` dWn xAcieA EWxci¦§§§©§©¥¤¤©£Ÿ§¤
oxd` xidfd ,l`xUi ipA lM l`e eipÄ¨§¤¨§¥¦§¨¥¦§¦©£Ÿ
ici lr mipAd z`e mipAd ici lr©§¥©¨¦§¤©¨¦©§¥

df ici lr df l`xUi z`e l`xUik"ez) ¦§¨¥§¤¦§¨¥¤©§¥¤
(ai b wxt xen`:

úLøôáemiWxcn EUr micrFOd §¨¨©©£¦¨¦§¨¦
dWn didW cOln ,miAx©¦§©¥¤¨¨¤
gqRd zFkld l`xUil mdl xnF`¥¨¤§¦§¨¥¦§©¤©
zFkld zxvrA zxvr zFkld gqtA§¤©¦§£¤¤©£¤¤¦§
`Ed FA rnFW `EdW oFWlA ,bgA bgd©©¤¨§¨¤¥©
zFIWxRd lM ,l`xUil mdl xnF`¥¨¤§¦§¨¥¨©¨¨¦
ililBd iqFi iAx .cg` oiprA Exn`p¤¤§§¦§©¤¨©¦¦©§¦¦
dxn`p `le Exn`p 'd icrFn xnF`¥£¥¤¤§§Ÿ¤¤§¨
xnF` i`Gr oA ,mdOr ziW`xA zAW©©§¥¦¦¨¤¤©©¥
zWxR dxn`p `le Exn`p 'd icrFn£¥¤¤§§Ÿ¤¤§¨¨¨©
cEnlY dn xnF` iAx .mdOr mixcp§¨¦¦¨¤©¦¥©©§
l` 'd icrFn z` dWn xAcie xnFl©©§©¥¤¤£¥¤
lr `N` Epcnl `NW itl ,l`xUi ipA§¥¦§¨¥§¦¤Ÿ¨©§¤¨©
zAXd z` EgcIW cinYd lre gqRd©¤©§©©¨¦¤¦§¤©©¨
zFpAxw x`WE ,FcrFnA mdA xn`PW¤¤¡©¨¤§£§¨¨§§
dN` xnFl cEnlY ,Epcnl `l xEAv¦Ÿ¨©§©§©¥¤
axTle xnrl ,mkicrFnA 'dl EUrY©£©§£¥¤¨Ÿ¤§©¨¥
`l mdOr axTle mgNd iYWl FOr¦¦§¥©¤¤§©¨¥¦¨¤Ÿ
z` dWn xAcie xnF` `EdWkE ,EprnẄ©§§¤¥©§©¥¤¤
crFn raw l`xUi ipA l` 'd icrFn£¥¤§¥¦§¨¥¨©¥

mipdM zxFzA o`M cr ,mNklwxt xen`) §ª¨©¨§©Ÿ£¦
(bi ai fi:

øLôàåiAx lW FWxcn iM ,xnFl §¤§¨©¦¦§¨¤©¦
wiqtdl xn`W l`rnWi¦§¨¥¤¨©§©§¦

i`Gr oA lW FWxcn `Ed ,oiprdxn`W ¨¦§¨¦§¨¤¤©©¤¨©
zWxR dxn`p `le Exn`p 'd icrFn£¥¤¤§§Ÿ¤¤§¨¨¨©

zFcrFOd oiC oi`W xnFl ,mdOr mixcp§¨¦¦¨¤©¤¥¦©£
l` dxn`PW mixcPd zWxR oicM§¦¨¨©©§¨¦¤¤¤§¨¤
dgnn cigIW xnFl zFHOd iW`ẍ¥©©©¤¨¦ª§¤
,zFhFicd dWlW oke xcPd z` xiYn©¦¤©¤¤§¥§¨¤§
oiC ziA WECw oikixv zFcrFOd la £̀¨©£§¦¦¦¥¦
`xzA `aaA WxtnW FnM ,oignn 'bn¦ª§¦§¤§Ÿ¨§¨¨©§¨

(.`kw)dGd wENgd i`Gr oA WxC̈©¤©©©¦©¤
iAx FWxce ,'d icrFn hErOn mdipiAW¤¥¥¤¦¦£¥§¨§©¦
`NW ,dGd xzId aEzMd on l`rnWi¦§¨¥¦©¨©¨¥©¤¤Ÿ
oiprn zFcrFOd oipr wiqtdl `N` `Ä¤¨§©§¦¦§©©£¥¦§©
cg` xaC Exn` mdipW ,mixcPd©§¨¦§¥¤¨§¨¨¤¨

:EdipiA `Mi` oiWxFC zErnWnE©§¨§¦¦¨¥©§
ïBëpäåxnFl `N` FzpEM oi` iM ,ipirA §©¨§¥©¦¥©¨¨¤¨©

zFcrFOd zWxR milWd m`W¤¦¦§¦¨¨©©£
ligzie mkicrFnA 'dl EUrY dN`A§¥¤©£©§£¥¤§©§¦
ipal zFHOd iW`x l` dWn xAcie©§©¥¤¤¨¥©©¦§¥
,'d dEv xW` xaCd df xn`l l`xUi¦§¨¥¥Ÿ¤©¨¨£¤¦¨
dlrnl aEzMd xifgIW xWt`A did̈¨§¤§¨¤©§¦©¨§©§¨
zFHOd iW`x l` dWn xACW xnFl©¤¦¥¤¤¨¥©©
oicinYA 'd dEv xW` xaCd df¤©¨¨£¤¦¨©§¦¦
l`" didi `le ,mixMfPd oitqEOaE©¨¦©¦§¨¦§Ÿ¦§¤¤
zWxR lr eiptl Wxcp "zFHOd iW`ẍ¥©©¦§©§¨¨©¨¨©
dWxRA mIqe wiqtd KkitlE ,mixcPd©§¨¦§¦¨¦§¦§¦¥©¨¨¨

zFcrFn lWipA l` dWn xn`Ie ¤£©Ÿ¤¤¤§¥
,dWn z` 'd dEv xW` lkM l`xUi¦§¨¥§Ÿ£¤¦¨¤¤
dWn xACW mixcPd zWxtA ligzde§¦§¦§¨¨©©§¨¦¤¦¥¤
dEv xW` xaCd df zFHOd iW`x l ¤̀¨¥©©¤©¨¨£¤¦¨
wiqtdl WExR KMW ,zn`d Edfe .'d§¤¨¡¤¤¨¥§©§¦
:ixtqaE `xtqA miAx zFnFwnA oiprd̈¦§¨¦§©¦§¦§¨§¦§¦

øáëei"Wx xiMfd(fi `l oldl)Exn`X dn §¨¦§¦©¦©¤¨§
ixtqA mW(dn `l zehn)dOl EbFxd , ¨§¦§¦£¨¨

iAx ixaC oiprd wiqtdl ,xn`p¤¡©§©§¦¨¦§¨¦§¥©¦
xkf lM Ebxd ip` `xFw m`W .l`rnWi¦§¨¥¤¦¥£¦¦§¨¨¨
aMWnl Wi` zrcFi dX` lke sHA©¨§¨¦¨©©¦§¦§©
dfi`A rcFi ipi` miWPA sHd lke xkf̈¨§Ÿ©©©¨¦¥¦¥©§¥¤
EbFxd xn`p Kkl ,xAcn aEzMd oipr¦§©©¨§©¥§¨¤¡©£
oke .l`rnWi iAx ixaC oiprd wiqtdl§©§¦¨¦§¨¦§¥©¦¦§¨¥§¥

:mipdM zxFzA mixg` zFnFwnA¦§£¥¦§©Ÿ£¦



קו

יום ראשון - י"ח תמוז
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום רביעי - כ"א תמוז
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שני - י"ט תמוז
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום חמישי - כ"ב תמוז
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שלישי - כ' תמוז
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שישי - כ"ג תמוז
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

שבת קודש - כ"ד תמוז
פרק כ

מפרק קיג עד סוף פרק קיח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת פינחס

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 



קז fenz g"i oey`x mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ח ראשון יום
,186 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íìåàå .ã ÷øô,186 'nr cr.íéîéòðá

.c wxR,ìéòì økæpä ìk ,íìeàåze`ad zeiprzd oipra - ¤¤§¨¨©¦§¨§¥
oze` mevl xingdl yi zeiprz el`e ,daeyzd oiprl zekiiya

,dwcva zectl yiy el`e lreta÷eøîe äøtkä øîâì àeä¦§©©©¨¨¥
'äì Lôpä`a df lk ±ìéòì øàaúpL Bîk ,äáeLzä øçà1 ©¤¤©©©©§¨§¤¦§¨¥§¥

àn÷-÷øt àøîbäî¥©§¨¨¤¤©¨
,íéçáæcoey`x wxt - ¦§¨¦

,migaf zkqnaäìBòc± §¨
mi`ian eidy dler oaxw
ixg` ,dyrÎzevn lr

,daeyzdàéä ïBøBc¦
èéì÷øtä ävøL øçàì§©©¤¦¨©§©§¦

.'eëåoexec mi`ian f` ± §
aiage ievx zeidl ick
jk ,`hg ecbp jlnd ipta
(dwcvd e`) zeiprzd mb
irvn`k od ,zexen`d
aiage ievx aey zeidl

.d"awd iptlíðîà̈§¨
äáeLzä úåöî úìçúä©§¨©¦§©©§¨

ì ,døwòå'ä ãò áeL± §¦¨¨¨©
dpeekd ,oldl xiaqiy itk
'ied my xefgiy cr `id
,ezenilyl l`xyiay
,íìL áìáe úîàa¤¡¤§¥¨¥

øàáì çøëääz`f ± ©¤§¥©§¨¥
,øeàaä úáçøäa áèéä¥¥§©§¨©©¥

íéc÷äa,zncwd xg`l ± §©§¦
LBãwä øäfa áeúkM äî2Cøc ìò "äáeLz" úlî øeàáa ©¤¨©Ÿ©©¨§¥¦©§¨©¤¤

ãBqä:`ed ,ceqd jxc it lr "daeyz" dlnd ly dxe`ia ± ©
,"'ä áeLz"mr zcge`n didze xfgez 'ied myn 'd ze`dy - ¨

,ok iptl zcge`n dzid dz` ,dpnn dlrnly dbixcnd'ä
,"äàzz äáeLz" ¯ äàzz,'ied myay dpezgzd 'dd - ©¨¨§¨©¨¨

zxfgen `idyk ,('d 'e 'd 'i) 'ied myay dpexg`d 'dd ,xnelk
± "d`zz daeyz" `xwp df ,'ied my ly e"`e ze`d l`

,daeyzay dpezgzd dbixcnd."äàlò äáeLz" ¯ äàlò 'ä¦¨¨§¨¦¨¨
c"ei ze`d l` zxfgen `idyk 'ied myay dpey`xd 'dd ±
,dpeilr daeyz ± "d`lir daeyz" `xwp df ,'ied myay

.daeyzay dpeilrd dbixcndíâå,micwdl jixv ±áeúkM äî §©©¤¨
úBîB÷î úö÷a LBãwä øäfa3íâBtì úìòBî äáeLz ïéàL , ©Ÿ©©¨¦§¨§¤¥§¨¤¤§¥

àeäå ,äìháì òøæ àéöBîe Búéøaa xne`y dn ±mze` §¦¦¤©§©¨¨§
df ixd ,df `hg lr dliren daeyz oi`y ,xdfa zenewnøác̈¨

äáeLzä éðôa ãîBò øác Eì ïéàL ,ãàî deîz4mby - , ¨©§Ÿ¤¥§¨¨¥¦§¥©§¨
,lirez `l daeyzelôàåly xzeia zexengd zexiard ± ©£¦

úBéøò éelâå äøæ-äãBáò£¨¨¨§¦£¨
.'eëådxnegd mda yiy ± §

l`e bxdi" ly zcgeind
bxdil mc`d lry ,"xeari
zexiar xeari `ly calae
dliren z`f lkae ,dl`
,cvik .daeyz mda
xdfa xne` ,`eti`
mbt `hg lry ,yecwd
rxf z`vede zixad
daeyz oi` ,dlhal

?dlirenúéLàø'a Løôe¥©§¥¦
'äîëç5øäfä úðekL ,± ¨§¨¤©¨©©Ÿ©

:`idúìòBî ïéàLlr ± ¤¥¤¤
,df `hgäàzz äáeLz§¨©¨¨

äàlò äáeLz íà-ék¦¦§¨¦¨¨
.'eëå,xdfd oeekzn jkl ± §

daeyzymzq`idy ,
on da oi` "d`zz daeyz"
dbixcnd j` ,lirend
,daeyz ly xzei dpeilrd
± "d`lir daeyz"

.df `hgl dlirenäpä¦¥
úàæ ïéáäì,zegtl ±øéòfî èòî6,zvwnd on hrn - ,éøöC §¨¦Ÿ§©¦§¥¨¦

-íðBøëæ eðéúBaø éøácîe áeúkäî øàánM äî íéc÷äì§©§¦©¤§Ÿ¨¥©¨¦¦§¥©¥¦§¨
,íéîL éãéa äúéîe úøkä ïéðò äëøáìrvea ote` dfi`a - ¦§¨¨¦§©©¨¥¦¨¦¥¨©¦

:miny icia dzin ypere zxk yperíéáiçL äøáò øáòLk§¤¨©£¥¨¤©¨¦
Lnî úî äéä ¯ úøk äéìò7íã÷,`hegl z`ln iptl ± ¨¤¨¨¥¨¨¥©¨Ÿ¤

äðL íéMîç8íéîL éãéa äúéîáe ,dxiar xaer cg`yk ± £¦¦¨¨§¦¨¦¥¨©¦
did ,miny icia dzin dyperyLnî úîzipgex dzin `l ± ¥©¨

- sebd ly zinyb dzin `l` ,ytpd lyíã÷el e`lny iptl ± Ÿ¤
äðL íéML9äéîøéa àéápä øefò ïa äéððçk ,10xn`y - ¦¦¨¨©£©§¨¤©©¨¦§¦§§¨
,xwy z`eapd"awdednc`d ipt lrn jglyn ippd" el xn`

zn yper xezae ,"'ebynn11,íéîL éãéa äúéîa íb íéîòôìå)§¦§¨¦©§¦¨¦¥¨©¦
,øzìàì ïéòøôð,cin miyprp -.(ïðBàå øòa eðéönL Bîk± ¦§¨¦§©§¨§¤¨¦§¥§¨

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

äáåùúä úøâà
íìåàå ã ÷øô÷åøéîå äøôëä øîâì àåä ì"ðä ìë

ù"îë äáåùúä øçà 'äì ùôðä
øçàì àéä ïåøåã äìåòã íéçáæã ÷"ô 'îâäî ìéòì
äáåùúä úåöî úìçúä íðîà .'åëå èéì÷øôä äöéøù
çøëää .íìù áìáå úîàá 'ä ãò áåùì äø÷éòå
÷"äåæá ù"î íéã÷äá .øåàéáä úáçøäá áèéä øàáì
'ä .'ä áåùú .ãåñä ã"ò äáåùú úìî øåàéáá
.äàìéò äáåùú äàìéò 'ä .äàúú äáåùú äàúú
úìòåî äáåùú ïéàù úåîå÷î úö÷á ÷"äåæá ù"î íâå
ïéàù ãàî äåîú øáã àåäå .ì"æ àéöåîå åúéøá íâåôì
.'åëå ò"âå æ"ò 'éôàå äáåùúä éðôá ãîåò øáã êì
äàúú äáåùú úìòåî ïéàù øäæä úðåëù ç"øá 'éôå
øéòæî èòî úàæ ïéáäì äðä .'åëå äàìéò äáåùú à"ë
ïéðò ì"æø éøáãîå áåúëäî øàåáîù äî íéã÷äì êéøö
'éìò 'éáééçù äøéáò øáòùë íéîù éãéá äúéîå úøëä
éãéá äúéîáå .äðù íéùîç íãå÷ ùîî úî 'éä úøë
øåæò ïá äéððçë äðù íéùù íãå÷ ùîî úî íéîù
ïéòøôð íéîù éãéá äúéîá íâ 'éîòôìå) 'éîøéá àéáðä
øåã ìëá åàöîð éøäå (ïðåàå øòá åðéöîù åîë øúìàì
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הגליון.1. ובשולי 12 הערה 401 עמוד י"ט חלק שיחות לקוטי וראה א.2.רפ"ב. קכב, ב.3.ח"ג ריד, זח"ב ב. ריט, א. ס, זח"א

.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בראשית ס"פ ובז"ח א. פ"א, פאה ירושלמי ע"פ ספ"ג. תשובה פי"ז.5."רמב"ם הקדושה שער

.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(וכיו"ב המעט מן מעט בל' משא"כ – (באיכות) מזעיר (בכמות) מעט ‡„ÂÓ"7."וי"ל: ˜"Î ˙¯Ú‰¯
:‡"ËÈÏ˘."אחרי ס"פ הרמב"ן דעת שולל ˘ËÈÏ"‡:8."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שבת כרת תוד"ה כפי' – רפ"ב ביכורים "כירוש'

סע"א". ˘ËÈÏ"‡:9.כה, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(7 (בהערה לכרת בנוגע – ˘ËÈÏ"‡:11.פכ"ח.10."כנ"ל". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(1"
מת ביד"ש דמיתה היא דהראי' וי"ל הי'. שנים כמה בן בכלל נתפרש לא (2 א). פט, (סנה' אדם בידי מיתה דינו חידוש „ÓÓ)Â‰Ê˘הרי

כה בחנני' וכמש"נ כאן) ‰Èאדה"ז '‰ ¯Ó‡) גו'·È„"˘משלחך מת אתה השנה האדמה פני מעל (˙ÓÈÂ הבא מובן ועפ"ז גו'. חנני'



fenzקח 'kÎh"i iyilyÎipy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ט שי יום
יום שי ֿשלישי י "ט ֿכ 'תמוז  ,186 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé ïéðòä êà,cv 'nr cr.'åëå 'éçä

תמוז  כ' שלישי יום
,cv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...î"ãò ùîî äëë,cv 'nr cr.úåéúåàä 'éçáî

) miny icia dzin miaiig eidy:`"hily x"enc` w"k zxrd

mdilr `a mypere ,e`hgy `hgd lr ,(`"tq lirl d`xcin.
itk ,miptÎlkÎlr
miweqta ep` mi`veny
ixd ,l"f epinkg ixn`nae
icia dzinae zxka
aiig didy iny ,miny

,ynn lreta zn ,mdaiptlmiyy e` miyng el e`lny
:dl`yd zxxerzne ,dpyänk øBc ìëa eàöîð éøäå©£¥¦§§§¨©¨

úBúéøk éáiç änëå§©¨©¨¥§¦
,úBúéîe,z`f lkae - ¦

íäéîé eëéøàäå§¤¡¦§¥¤
[íäéúBðLe] (íäéðLe)§¥¤§¥¤

íéîéòpa12? ©§¦¦

áeúkM äî ét-ìò ,ïáeé ïéðòä Cà13Bnò 'ä ÷ìç ék" : ©¨¦§¨¨©¦©¤¨¦¥¤©
,"'eëåmd ,'ied wlg md l`xyi ipa -ä"éåä íMî ÷ìç §¥¤¦¥£¨¨

:áéúëãk ,àeä-Ceøaaezky enk -14:úîLð åétàa çtiå" ¨§¦§¦©¦©§©¨¦§©
,"íéiço`k aezk ixd - ©¦
,"gtie"çôðc ïàîe©§¨©

çôð BëBzî15'eëå16± . ¦¨©§
ezeikezn gtep ,gtepd
dnypdy ,jk ,ezeiniptne
`id ,"gtie" aezk dilr
`ide ,zewl`d zeiniptn
cin xiaqiy itk ,'ied my

:oldlBì ïéàL óàå± §©¤¥
,d"awdlóebä úeîc§©

'eëå17,íBìLå-ñç- §©§¨
mi`zn ,`eti` ,cvik
,"gtie" jk lr xnel

?d"awdn wlg md l`xyi mryeìk äøBz äøac Càéða ïBL ©¦§¨¨¦§§¥

íãà18ïBzçzä íãàa ìBãb ìcáäå Løôä LiL Bîk ék , ¨¨¦§¤¥¤§¥§¤§¥¨¨¨¨©©§
ìáäì Bøeaãa åétî àöBiL ìáää ïéa ,ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨¥©¤¤¤¥¦¦§¦©¤¤

,äçéôð éãé-ìò àöBiäladayBa Laìî Bøeaãa àöBiaL ©¥©§¥§¦¨¤©¥§¦§ª¨
çå çk,øéòfî èòî úei Ÿ©§©§©¦§¥

,zvwd on hrn -àeäå§
Lôpî úeiðBöéç úðéça§¦©¦¦¦¤¤
ìáà ,Baø÷aL äiçä©©¨¤§¦§£¨
,çôBpä çka àöBia©¥©Ÿ©©¥©
Ba Laìî ,çôð BëBzîc§¦¨©§ª¨

,lad eze`a ±úeiçå çkŸ©§©
Lôpä úðéçaî úéîéðt§¦¦¦§¦©©¤¤

'eëå äiçäitk ixd ± ©©¨§
,mc`a `ed xacdy
xeaic oia lcad miiwy
laddy ,dgitp oial
,zeipevig `ed xeaicay

zeinipt `ed dgitpay ladde

-Cøc-ìò Lnî äëk̈¨©¨©¤¤
úBìcáä ìécánä ,ìLî̈¨©©§¦©§¨
Løôä Lé ,õ÷ ïéàì§¥¥¥¤§¥
ïéa ,äìòîì ãàî íeöò̈§Ÿ§©§¨¥
elôàå ,íéîMä àáö ìk̈§¨©¨©¦©£¦
eàøápL ,íéëàìnä©©§¨¦¤¦§§

,Léì ïéàîiptly - ¥©¦§¥
miniiw eid `l m`xad
md okn xg`le ,llk

,miniiw,íéîi÷å íéiçå§©¦§©¨¦
úeiðBöéç úðéçaî¦§¦©¦¦
òétLnL òôMäå úeiçä©©§©¤©¤©§¦©
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

íäéîé åëéøàäå úåúéîå úåúéøë éáééç äîëå äîë
.íéîéòðá [íäéúåðùå] (íäéðùå)

é"ôò ïáåé ïéðòä êà
áéúëãë ä"á 'éåä íùî ÷ìç 'åëå åîò 'ä ÷ìç éë ù"î
.'åëå çôð åëåúî çôðã ïàîå íééç úîùð åéôàá çôéå
äøåú äøáã êà .å"ç 'åëå óåâä úåîã åì ïéàù óàå
íãàá ìåãâ ìãáäå ùøôä ùéù åîë éë .à"ðá ïåùìë
ìáäì åøåáéãá åéôî àöåéù ìáää ïéá î"ãò ïåúçúä
çë åá ùáåìî åøåáéãá àöåéáù .äçéôð é"ò àöåéä
äéçä ùôðî úåéðåöéç 'éçá àåäå øéòæî èòî úåéçå
ùáåìî çôð åëåúîã çôåðä çëá àöåéá ìáà .åáø÷áù

.'åëå äéçä ùôðä 'éçáî 'éîéðô úåéçå çë åá

äëë
ùøôä ùé .õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä î"ãò ùîî
'éëàìîä 'éôàå íéîùä àáö ìë ïéá äìòîì ãàî íåöò
úåéçä úåéðåöéç 'éçáî 'éîéé÷å íééçå ùéì ïéàî åàøáðù
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- מתרץ, הנ"ל: וע"פ - "גם" פי' (2 לכאן, השייכות (1 מהי - לאלתר" נפרעין ביד"ש במיתה גם "ולפעמים לאח"ז תיכף בחצע"ג
מת שהכוונה פשיטא - (ובזה ביד "א מיתתו שהרי דנדו"ד ליד"ש  דומה  אינו  דחנני' ענין ומיתתוÓÓ˘דלכאורה (ÏÚÂÙ·תחת .Ê‰באה

" מתרץ דאף·ÈÓ¯È'וע"ז - "ÂÈ„˘ביד"א כמסופרÊ"Ú,דנוהוÒ"˘·Î-‡Ïמיתה ‰·ÁË˙כ"א :'ÈÓ¯È·'גו עונשÔÎÏמת - (לא Ó‰'גו'
על יד"א) ומת˘‰·ÁÈËתמורת ההדגשהÓÓ˘כו' גם יל"פ להנ"ל בהמשך כו'. גם לפעמים - לאלתר מת הרי וא"ת .‡È·‰ רק לא -

דנוהו אלא·ÏÚÂÙשלא בחנני'˘‡‡"Ùביד"א, המדובר כי זה), תמורת לענשו מקום אין - (ובמילא ביד"א למיתה לדונו הי'
‡È·‰שיעברו לאחרי ורק ה"ה. פי"א סנהדרין בירוש' וכ"כ הי'. אמת שנביא תתקיים˘ÌÈÈ˙(היינו ביד"א".‰·Â˙ÁËולא לדונו אפשר

ואילך. 1188 עמוד התניא בספר שיעורים ראה -.12" המלה בהוסיפו בקושיא, הזקן רבנו מציין מה השאלה: ("שהאריכו ·ÌÈÓÈÚעל "
ושנותיהם עכ"פ ·ÌÈÓÈÚימיהם (בדוחק "שאאל"פ שליט"א: הרבי ענה - שנק'") וכו' עוני עונש ע"י שנתקיים (Â˙Ó"הכתוב" בל'

שם)". עה"ת בפרש"י (הובא רז"ל" ו"בדברי יט) ד, ט.13.(שמות לב, ז.14.האזינו ב, בשם 15.בראשית רפ"ב ח"א לעיל הובא
˘ËÈÏ"‡:16.הזהר. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפ"ב ח"א בזה לההמשך הכוונה ˘ËÈÏ"‡:17."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"'ÂÎÂ ולא –

בתחלתו". לג"פ לקו"ת וראה יגדל. שיר – ב.18.גוף לא, ברכות
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תמוז  כ"א רביעי יום
,cv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéáå,dv 'nr cr:'åëå 'éåä íù

Bæ äðéçáe ,úBîìBòä úBéçäì àeä-Ceøa óBñ-ïéàrty ly ± ¥¨§©£¨¨§¦¨
,zeige,ìLî-Cøc-ìò "åét çeø" íLa úàø÷ðgex enk - ¦§¥§¥©¦©¤¤¨¨

,xacn `edy drya mc`dn `veiy dtdáeúkL Bîk19: §¤¨
åét çeøáe",e`xap ±úeiç úðéça àéäå ,"íàáö ìk §©¦¨§¨¨§¦§¦©©

úBiúBàa úLaìîä©§ª¤¤¨¦
úBøîàî äøNòaL¤©£¨¨©£¨

ïäL),zeize`d ±úðéça ¤¥§¦©
,'eëå úBëLîäå íéìk- ¥¦§©§¨§

,ziwl`d zeigdnBîk§
éèewì'a øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥

'íéøîà,"`ipz"d xtq ± £¨¦
á ÷ìçcegid xry" ± ¥¤

,"dpen`de;(àé ÷øt¤¤
,íãàä úîLð ïéáe¥¦§©¨¨¨
älçz äëLîpL¤¦§§¨§¦¨
úeiçä úeiîéðt úðéçaî¦§¦©§¦¦©©
-ïéà òétLnL òôMäå§©¤©¤©§¦©¥
Bîk ,àeä-Ceøa óBñ¨§

:áeúkLiabl -,dnypd ¤¨
oeyld,"'Bâå çtiå"- ©¦©§

dxen ,lirl xen`ky
zeinipt lr "gtie" dlnd
± gtepd ik ,rtyde zeigd
,ezeiniptne ekezn gtep
dkynp dnypdy ixd

,`l` .`edÎjexa seqÎoi` ly rtyde zeigd zeiniptn dlgz
- seba dnypd zqipk llba ,okn xg`lyäãøé Ck-øçàå§©©¨¨§¨

úBiúBàä úðéça éãé-ìò ,ïk íb ,äâøãnä øúñaitk ± §¥¤©©§¥¨©¥©§¥§¦©¨¦
zeize`d od o`ky `l` ,zeize`n mieedznd mik`lna xacdy

"'eëå íãà äNòð" :øîàîaL20,mc`d `xap odn - ,éãk ¤§©£¨©£¤¨¨§§¥

Laìúäì,dnypd ±óeâaay ,mc`d ±.ïBzçzä äfä íìBò± §¦§©¥§¨©¤©©§
n ,dlgz dkynp dnypdy ixdzeiniptwxe ,rtyde zeigd

ody ,zeize`d zpiga iciÎlr dkynp ,seba dzeyalzd z`tn
,`ed zenypl mik`ln oia lcaddy ixd .zeipevig ly dpiga
zeiniptn od zenypy
'ied my `id ,zewl`d
,(oldl xaqeiy itk)
ly dpigan md mik`lne
.miwl` my ± zeipevig
íéëàìnä eàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§©©§¨¦
,áeúka "íé÷ìà" íLa§¥¡Ÿ¦©¨

áeúkL Bîëe21'ä ék" : §¤¨¦
íëé÷ìà`ed]22[é÷ìà ¡Ÿ¥¤¡Ÿ¥

"'Bâ íé÷ìàä23Îel`d - , ¨¡Ÿ¦
,mik`lnd ly deãBä"

"'Bâ íé÷ìàä é÷ìàì24- , ¥Ÿ¥¨¡Ÿ¦
,mik`lnd lyéða eàáiå"©¨Ÿ§¥

"'Bâ ávéúäì íé÷ìàä25, ¨¡Ÿ¦§¦§©¥
aviizdl e`a mik`lnd -
ixd ,d"awd iptl
mya mi`xwp mik`lndy

."miwl`"ú÷éðiL éôì§¦¤§¦©
íúeiç,mik`lnd ly ± ©¨

úeiðBöéç úðéçaî àéä± ¦¦§¦©¦¦
,zewl`dúðéça àéäL¤¦§¦©

íL éaâì úeiðBöéç úðéça àeä íé÷ìà íLå ,ãáì úBiúBàä̈¦§©§¥¡Ÿ¦§¦©¦¦§©¥¥
úðéçaî àéäL ,íãàä úîLð ìáà .àeä-Ceøa ä"éåä£¨¨¨£¨¦§©¨¨¨¤¦¦§¦©

,úeiçä úeiîéðt,ziwl`d -÷ìç àéän-Ceøa ä"éåä íL §¦¦©©¦¥¤¥£¨¨¨
äìòîì àéäL ,úeiçä úeiîéðt ìò äøBî ä"éåä íL ék ,àeä¦¥£¨¨¤©§¦¦©©¤¦§©§¨

.úBiúBàä úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©¨¦

,ïéðòä øeàáewlg `idy d`xp eay ,dnypa yi oipr dfi` - ¥¨¦§¨
,'ied mya mpyiy mipipre zepiga mze`y ,xnelk ± 'ied myn

± df "wlg"a mb mpyi
xiaqn owfd epax ?dnypa
zellkp 'ied myay ,oldl
liawnae ,zexitqd xyr
dxyr dnypa mpyi
xyr enk mdy zegek

:zexitqd:eäiìà øîànî òãBpkzncwday "edil` gzt"a - ©©¦©£©¥¦¨
:'xdf ipewiz'ú÷étàc àeä zðà",z`vedy df `ed dz` ± ©§§§©¦©

,zlv`d,ïéðewz øNò- £©¦¦
,mipewiz dxyrïðéø÷å§¨¦¨

ïBäì,mdl mi`xewe ± §
,ïøéôñ øNòxyr - £©§¦¨

,zexitqïBäa àâäðàì§©§¨¨§
,'eëå ïéîéúñ ïéîìò- ¨§¦§¦¦§
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

'éçáå úåîìåòä úåéçäì ä"á ñ"à òéôùîù òôùäå
ìë åéô çåøáå ù"îë î"ãò åéô çåø íùá úàø÷ð åæ
äøùòáù úåéúåàá úùáåìîä úåéç 'éçá àéäå íàáö
à"÷ìá ù"îë 'åëå úåëùîäå íéìë 'éçá ïäù) úåøîàî
'éçáî äìçú äëùîðù íãàä úîùð ïéáå .(à"éô á"ç
çôéå ù"îë ä"á ñ"à òéôùîù òôùäå úåéçä 'éîéðô
úåéúåàä 'éçá é"ò ë"â äâøãîä øúñá äãøé ë"çàå 'åëå
æ"äåò óåâá ùáìúäì éãë 'åëå íãà äùòð øîàîáù
áåúëá íé÷ìà íùá 'éëàìîä åàø÷ð ïëìå .ïåúçúä
é÷ìàì åãåä 'åë 'é÷ìàä é÷ìà íëé÷ìà 'ä éë ù"îëå
ú÷éðéù éôì .'åë áöééúäì 'é÷ìàä éðá åàáéå 'åë 'é÷ìàä
ãáì úåéúåàä 'éçá àéäù úåéðåöéç 'éçáî àéä íúåéç
.ä"á 'éåä íù éáâì úåéðåöéç 'éçá àåä íé÷ìà íùå
àéä úåéçä 'éîéðô 'éçáî àéäù íãàä úîùð ìáà
úåéçä 'éîéðô ìò äøåî 'éåä íù éë .ä"á 'éåä íù ÷ìç

.úåéúåàä 'éçáî äìòî äìòîì àéäù

ïéðòä øåàéáå
ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã àåä úðà åäéìà øîàîî òãåðë
ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì ïðéø÷å
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ו.19. לג, כו.20.תהלים א, ˘ËÈÏ"‡:21.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הקרובה דבי"ע: – מלאכים דרגות ג' כנגד וי"ל פסוקים. "ג'
"ה' הא' פסוק וכל' בריאה. רפ"ב) (ח"א במח' עלו שכולם הנשמות מזה ‡ÌÎÈ˜Ïלדרגת למטה (מלאכים), האלקים אלקי (דנשמות)

הג') (פסוק מזה למטה  יצירה, וי"ל אלהאל"ק. הב') (פסוק כ"א אלקיכם, ולא ה' לא נזכר לא –È· להתייצב מ)האלקים (ונמשכים
וסיפורם עוה"ז עניני (דין ·‡¯ı"גו' ËÂ˘Ó"."'עשי וי"ל בפסוק.22.) כתוב וכך שליט"א, אדמו"ר כ"ק ידי על נוסף "הוא" המלה

יז.23. י, ב.24.עקב קלו, ו.25.תהלים א, איוב
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,milbzn mpi`y (minlrp) minezq zenler mda bidpdl
'eke miielb zenlere26,,àòéãé äîëça àìå íékç zðà- ©§§©¦§¨§¨§¨§¦¨

drecid dnkga `l la` ,dnkgd lra dz` ,mkg dz`
,mi`xapl."'eëå àòéãé äðéáa àìå ïéáî zðà,oian dz` ± ©§§¥¦§¨§¦¨§¦¨§

,dpiad gek lra dz`
drecid dpiaa `l la`
lk ,d`ld jke ,mi`xapl

,zexitqd xyrìëå§¨
äúBììëð úBøéôñ øNò ¨¤¤§¦¦§¨

ä"éåä íLa úBæîøðå§¦§¨§¥£¨¨
,ã"eiä ék .àeä-Ceøa- ¨¦©

,'ied my lyàéäL¤¦
,ãáì äc÷ð úðéça- §¦©§ª¨§©

zakxen c"ei ze`d
ila cala dcewpn
,agexe jxe`a zehytzd
Búîëçì úænøî§©¤¤§¨§¨

,Cøaúé,dnkgd zxitq - ¦§¨¥
àéäLzxitqe zpiga ± ¤¦

`id ,dnkgdúðéçáa¦§¦©
íã÷ øzñäå íìòä± ¤§¥§¤§¥Ÿ¤

,iptlúðéçáì äàaL¤¨¨¦§¦©
äâOää éelâå úeèMtúä¦§©§§¦©©¨¨
ìòL õBwäå) äðáääå27 §©£¨¨§©¤©

úðéçáì æîBø ã"eiä©¥¦§¦©
,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø§¨¤§¨

,xzk zpiga -äìòîlL¤§©§¨
úðéça úâøãnî äìòî©§¨¦©§¥©§¦©
.(òãBpk ,äàlò äîëç̈§¨¦¨¨©©
úðéçáì äàaL øçàå§©©¤¨¨¦§¦©
äâOää éelâå úeèMtúä¦§©§§¦©©¨¨
ïéîéúñ ïéîìòì äðáääå§©£¨¨§¨§¦§¦¦
± minezq zenlerl ±

dze` "qetz"l mileki minezqd zenlerdy dbixcna `idyk
,dpiad zxitqe zbixcn `idy ,dpade dbydaúæîøðå úììëð¦§¤¤§¦§¤¤

,dpia zxitqe zpiga ±,à"ä úBàa,'ied my ly -dì LiL± §¥¤¥¨
,'d ze`lìò ænøîe äøBnä ,áçøì úeèMtúä úðéça§¦©¦§©§¨Ÿ©©¤§©¥©

,äðáääå øeàaä úáçøä,"dpia" ly dpipr -,Cøàì íâå- ©§¨©©¥§©£¨¨§©¨Ÿ¤
,jxe`l zehytzd mb 'd ze`läëLîää úðéça ìò äøBnä©¤©§¦©©©§¨¨

.ïéîéúñ ïéîìòì ähîì äìòîlî äòtLääåzenlerl ± §©©§¨¨¦§©§¨§©¨§¨§¦§¦¦
zxitqn drtyd mdil` zcxeie zkynpy ± (minlrp) minezq

.zewl`a dpade dbyd mdl didzy ,dpiadêk-øçàå, §©©¨§

ïéîìòì ähîì øúBé Bæ äòtLäå äëLîä úëLîpLk§¤¦§¤¤©§¨¨§©§¨¨¥§©¨§¨§¦
,ïélbúàc,miielbd zenlerl -Bîëe,lynl ±íãàä §¦§©§¨§¨¨¨

äöBøL28-Cøã-ìò Bøeac éãé-ìò íéøçàì Búîëç úBlâì ¤¤§©¨§¨©£¥¦©§¥¦©¤¤
ä"å úBiúBàa Bæ äëLîä úæîøðå úììëð ¯ ìLîmy ly ± ¨¨¦§¤¤§¦§¤¤©§¨¨§¦

,'iedìò äøBî å"éeä ék¦©¨¨©
äìòîlî äëLîää©©§¨¨¦§©§¨

,ähîì'e ze`d xeivk - §©¨
ew ,zeinyba azka

,dhnl dlrnlníâå± §©
jkl yi sqep mrhn
oky ,'e ze`l zekiiy

Bæ äëLîäzkynpd ± ©§¨¨
,"oiilbz`c oinlr"làéä¦

Bcñç úcî éãé-ìò©§¥¦©©§
Báeèå,d"awd ly ± §

åéúBcî øàLe§¨¦¨
úBììëpä ,úBLBãwä©§©¦§¨
,LL øtñîa ììk Cøãa§¤¤§¨§¦§©¥
,'e ze`d xtqnk -

÷eñtaL29'ä Eì" : ¤©¨§
'ä Eì" ãò "'eëå älãbä©§ª¨§©§
àìå ,"'eëå äëìînä©©§¨¨§§Ÿ

.ììëa "ãò"jl" zpiga ± ©¦§¨
llka dppi` "dklnnd 'd

,zecndBúeëìî úcî ék¦¦©©§
íLa úàø÷ð Cøaúé¦§¨¥¦§¥§¥

,"'ä øác"ly oipr - §©
x`y enk dcn `le ,xeaic

,zecndáeúkL Bîk30: §¤¨
Cìî øác øLàa"©£¤§©¤¤

,"ïBèìLzpiga ,jke - ¦§
oipr `id ,dlrnl zekln

,xeaic lyúììëðå§¦§¤¤
úæîøðå,zeklnd zcn ±,ä"éåä íL ìL äðBøçà à"ä úBàa §¦§¤¤§¥©£¨¤¥£¨¨
cvik -- ?zeklnd zpiga lr 'd ze`d zfnxnúeiîéðt ék¦§¦¦

'äì ÷lçúîe álä ïî äìBòä ìáää àeä ,øeacä øB÷îe§©¦©¤¤¨¤¦©¥¦§©¥§
,'eëå ïBøbäî ò"äçà :ätä úBàöBîzeinipty ixd - §©¤¥©¨§

ly oiprd `id ,xeaicdlad,úðéça àéä à"ää úøáä íâå§©£¨©©¥¦§¦©
áeúkL Bîk ,ãáì ìáä31."àLLî da úéìc àìél÷ àúà" : ¤¤§©§¤¨¨¨©¦¨§¥¨§¨¨

okl .cala lad `id ,dze` yynl zexyt` oi`y dlw ze` ±
oipr `ed ezeinipty xeaice zekln zpiga lr 'd ze`d zfnxn

.laddBì ïéàL óàå,d"awdl ±,íBìLå-ñç óebä úeîc- §©¤¥§©©§¨
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äáåùúä úøâà
àìå ïéáî úðà àòéãé äîëçá àìå íéëç úðà .'åëå
úåæîøðå úåììëð úåøéôñ 'éä ìëå .'åëå àòéãé äðéáá
ãáì äãå÷ð 'éçá àéäù ã"åéä éë .ä"á 'éåä íùá
íãå÷ øúñäå íìòä 'éçáá àéäù 'úé åúîëçì úæîøî
õå÷äå) äðáääå äâùää éåìéâå úåèùôúä 'éçáì äàáù
äìòîìù ä"á ïåéìòä ïåöø 'éçáì æîåø ã"åéä ìòù
øçàå .(òãåðë äàìéò äîëç 'éçá úâøãîî äìòî
ïéîìòì äðáääå äâùää éåìéâå úåèùôúä 'éçáì äàáù
'éçá äì ùéù à"ä úåàá úæîøðå úììëð ïéîéúñ
øåàéáä úáçøä ìò æîøîå äøåîä áçåøì úåèùôúä
äòôùääå äëùîää 'éçá ìò äøåîä êøåàì íâå äðáääå
úëùîðùë ë"çàå .ïéîéúñ ïéîìòì äèîì äìòîìî
.ïééìâúàã ïéîìòì äèîì øúåé åæ äòôùäå äëùîä
åøåáéã é"ò íéøçàì åúîëç úåìâì äöåøù íãàä åîëå
éë .ä"å úåéúåàá åæ äëùîä úæîøðå úììëð .î"ãò
íâå .äèîì äìòîìî äëùîää ìò äøåî å"éåä
åéúåãî øàùå åáåèå åãñç úãî é"ò àéä åæ äëùîä
÷åñôáù ùù øôñîá ììë êøãá úåììëðä úåùåã÷ä
ãò àìå 'åëå äëìîîä 'ä êì ãò 'åëå äìåãâä 'ä êì
ù"îë 'ä øáã íùá '÷ð 'úé åúåëìî úãî éë .ììëá
à"ä úåàá úæîøðå úììëðå ïåèìù êìî øáã øùàá
ìáää àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô éë .'éåä íù ìù äðåøçà
ò"äçà äôä úåàöåî 'äì ÷ìçúîå áìä ïî äìåòä
ãáì ìáä 'éçá àéä à"ää úøáä íâå .'åëå ïåøâäî
åì ïéàù óàå .àùùî äá úéìã àìéì÷ àúà ù"îë

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:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰וכאן האותיות מבחי' מעלה למע' דהוי' להנ"ל סתירה ומתורץ ÔÈÓÏÚ"בהון"‡Ï‰‚‡"ולכאורה
" לקמן ÚÈ„È‡"במש"כ ‰È·· ‡ÏÂ . . ‡ÚÈ„È ‰ÓÎÁ· ‡ÏÂ התחלת ולכן – בכ"מ) בח"ב (כדלעיל ומגלים מודיעים ה"ה אותיות .

דעלמין היא ÚÈ„È‡"לאנהגא" ‡Ï) ÔÈÓÈ˙Ò."(.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰קוץ יש כי – "שעל" היו"ד ËÓÏ‰"מדייק מעצם
אחר". לענין ˘ËÈÏ"‡:28.ורומז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מוסיף"‰ˆÂ¯˘."דלקמן וטובו חסדו יא.29.במדת כט, א. הימים קהלת 30.דברי

ד. "אקדמות".31.ח, נוסח



קיי fenz `"k iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oda yiy zeize`n lcad dlrnl qgiil mi`zn ,`eti` ,cvik
- ?zeynn da oi`y ze`l zeynnìk äøBz äøac Càéða ïBL ©¦§¨¨¦§§¥

,íãàmipiivn dlrnl mb jk ,dfk lcad ixd miiw mc`a - ¨¨
ze`d oia lcad dlrnl mb yi mipiprd zeipgexa ik ,df lcad

.zeize`d x`y oial 'd
,íbLasqep mrhn oke - §©©

oi`y s` ± lynd mi`zn
,melyeÎqg sebd zenc el

"'ä øác" íbLakxen ± ¤©§©
n ,lekiak,úBiúBà á"ë¦

é÷ìç 'äì úB÷lçúnä©¦§©§§¤§¥
,úBàöBnäze`a odn - ©¨

,dhnly zeize`dïäáe¨¤
øeöéä ìk àøáðlk ± ¦§¨¨©§

,mi`xapdBîëe)§
éèewì'a øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥

'íéøîà,"`ipz"d xtq ± £¨¦
á ÷ìçcegid xry" ± ¥¤

"dpen`deøeàa ,àé ÷øt¤¤¥
.(elà úBiúBà ïéðò± ¦§©¦¥

o`k xiaqd ,miptÎlkÎlr
xyr lk ji` ,owfd epax
zefnxpe zellkp zexitqd
,xiaqi oldl ± .'ied mya
,licadl ,dnypa mb ji`
,'ied myn wlg `idy

epiga xyr mpyiz
.zexitqd xyrl dnec mpipry ,zegeke-Cøc-ìò Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤
,õ÷ ïéàì úBìcáä ìécánä ,ìLîoial "dlrnl"d oia - ¨¨©©§¦©§¨§¥¥

mb xacd jk ,`xap `idy dnypàéäL ,íãàä úîLða§¦§©¨¨¨¤¦
çôð déëBzîc úé÷ìàä Lôð úðéçaoeyld aezk jk lr ± §¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦¥¨©

gtep d"awd ik ,zewl`d zeiniptn d`a `idy ,dxend "gtie"
`id dnypdy oeeik ixd ,ezeiniptne ezeikezn dnypd z`
opyi 'ied myay myk ixd ,'ied my `ed ,zewl`d zeiniptn

:dnypa mb jk ,zexitq xyrda Lédnypa ±ìëN úðéça ¥¨§¦©¥¤
,íìòpä,dnkgd geke zpiga -,ã"eé úBàa ænøîäixdy - ©¤§¨©§ª¨§

`id) agexe jxe` ly zehytzd ila `id c"ei ze`dy myk
ea oi`y gek `ed ,dnkgd zpigae gek mb jk ,(cala dcewp
,cala z`f `l` ,dbyde lky ly zehytzd mey oiicr
Cøaúé Búzîàa ìékNäìe ïéáäì ,éelbä ìà úàöì BçëaL¤§Ÿ¨¥¤©¦§¨¦§©§¦©£¦¨¦§¨¥

,ecegi zzin`a ±àøeòL íeôì ãçå ãç ìk ,'eëå Búlãâáe¦§ª¨§¨©§©§¦¨
,dìéc,exeriy itl cg`e cg` lk -.Búðéáe BìëN áçø éôì ¦¥§¦Ÿ©¦§¦¨

,gekd mvr .d"awd ly ezelcb zzin` oian `ed jk ick cr ±
eilr ,dnkgd gek edf ,d"awd zelcbe zzin` oipr ea "gpei"y

.c"ei ze`d zfnxnBzòc áéçøîe BìëN ÷éîòî øLà éôëe§¦£¤©£¦¦§©§¦©§
Búðéa úænøî éæà ,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäì Búðéáegek ± ¦¨§¦§¥¦§ª¨¦§¨¥£©§ª¤¤¦¨

,dpiadLiL ,à"ä úBàa§¥¤¥
,áçø dìlr fnxnd - ¨Ÿ©

,dpadd agex,Cøà íâå- §©Ÿ¤
,jxe` mb yi `"d ze`l
äëLîää ìò äøBnä©¤©©©§¨¨

,ähîì äìòîlîick - ¦§©§¨§©¨
Búðéaî ãéìBäì§¦¦¦¨
'ä úlãâa BúeððBaúäå§¦§§¦§ª©
äàøéå äáäà©£¨§¦§¨

ïäéúBãìBúåx`y ± §§¥¤
ze`xwpd zecnd
ly "mitpr"e "zeclez"

,d`xie dad`Bçîa§Ÿ
,Baì úBîeìòúåjk - §©£¦

zcled zligza xacd
gena opyi odyk ,zecnd
.cala ald zenelrzae
`ed oi` ielb ote`a ,la`
e` dad` oiicr yibxn

,eala d`xiCk-øçàå± §©©¨
zecnd zcledl `iai
.Baì úelbúä úðéçáa¦§¦©¦§©¦
lkydn cxeiy ,df oipr
dhnl dlrnln dcixi ixd ef ± zecn ly oipr zeidl dpadde
jxe`d dxen jk lr ,(zecnn dlrnl ixd `ed lky ,oky)
eedzi lkydny ,dhnl dlrnln dcixid lr ,`"d ze`ay

.zecnäfîe,'eke d`xie dad` zecndn ±äãBáò äëLîð ¦¤¦§§¨£¨
,äNòî Bà øeaãå ìB÷a ,úBönäå äøBzä ÷ñòa úézîàä̈£¦¦§¥¤©¨§©¦§§§¦©£¤
meiwe dxez cenila zizin`d dceard ,dyrna zeevn miiwl -
itk) ely 'd z`xie 'd zad` jezn `a dfyk ixd `id ,zeevn
cxei dfyke ,("`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'c wxta xaqedy
,dyrnae xeaica zeevn meiwae dxez cenila `hazne dhnl

ixd.'eëå à"ä å"àå úBiúBà ïäoipr `id e"`e ze`d ,oky ± ¥¦¨¥§
.dyrnd oipr `id `"d ze`de ,xeaicde lewdúeððBaúää íâå§©©¦§§

ïk-íb äëLîð ,Cøaúé Búlãâe Búzîàa ìékNäìe ïéáäì§¨¦§©§¦©£¦¨§ª¨¦§¨¥¦§§¨©¥
,äøBzäîeze` e`iaiy mipipr dxeza cenll ixd eilr ,oky - ¥©¨

,d"awd zelcbe zzin` zpadl,à÷ôð äîëçî àúéøBàc- §©§¨¥¨§¨¨§¨
,dnkgn d`a dxez:'eëå ä"éåä íL ìL ã"eé úðéça àéä¦§¦©¤¥£¨¨§
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äáåùúä úøâà
.íãà éðá ïåùìë äøåú äøáã êà .å"ç óåâä úåîã
'äì úå÷ìçúîä úåéúåà á"ë 'ä øáã íâù íâùá
à"÷ìá ù"îëå) øåöéä ìë àøáð ïäáå úåàöåîä é÷ìç
î"ãò ùîî äëëå .(åìà úåéúåà ïéðò øåàéá à"éô á"ç
'éçá àéäù íãàä úîùðá õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä
íìòðä ìëù 'éçá äá ùé çôð äéëåúîã 'é÷ìàä ùôð
ïéáäì éåìéâä ìà úàöì åçëáù ã"åé úåàá æîåøîä
íåôì ãçå ãç ìë 'åëå åúìåãâáå 'úé åúúîàá ìéëùäìå
øùà éôëå .åúðéáå åìëù áçåø éôì 'éìéã àøåòéù
åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå åúòã áéçøîå åìëù ÷éîòî
íâå áçåø äì ùéù à"ä úåàá åúðéá úæîåøî éæà 'úé
åúðéáî ãéìåäì äèîì äìòîìî äëùîää äøåîä êøåà
ïäéúåãìåúå äàøéå äáäà 'ä úìåãâá åúåððåáúäå
.åáì úåìâúä 'éçáá ë"çàå åáì úåîåìòúå åçåîá
úåöîäå äøåúä ÷ñòá úéúéîàä äãåáò äëùîð äæîå
íâå .'åëå à"ä å"àå úåéúåà ïä äùòî åà øåáãå ìå÷á
'úé åúìåãâå åúúîàá ìéëùäìå ïéáäì úåððåáúää
àéä à÷ôð äîëçî àúééøåàã äøåúäî ë"â äëùîð

:'åëå 'éåä íù ìù ã"åé 'éçá
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fenzקיב a"k iying mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ב חמישי יום
,dv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ä ÷øô,190 'nr cr:(ïî÷ìãë

.ä ÷øt,icedi ly eznypy ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,'ied myn wlg `id,'ied my `idy zewl`d zeiniptn d`a `id ,xnelk

,dlrnly xeaicdne miwl` myn mi`ay mi`xapd x`y enk `ly

,dfd mler ly seba yalzdl dnypd lkezy ick ,`l` .zeipevig `edy

xzqa zcxl dilr did

"xeaic"d iciÎlr ,zebixcnd

dyrp" xn`na ,dlrnly

ok mb dnypd ,xnelk ."mc`

xeaicd jxc jkÎxg` dxar

d`a `id la` ,dlrnly

.zewl`d zeiniptn dligza

oeyld dnypd lr aezk okl

"gtie"a dpeekdy ,"gtie"

,zeiniptdn `a dfy ,`id

"gtp dikezn gtpc o`n" oky

ekezn gtep - gtepd)

dnypdy oeeike .(ezeiniptne

okl ,'ied myn wlg `id

,zegek dxyr da mb miniiw

zexitq xyrl dnbeca

.'ied mya zelelkdwxta

mby ,owfd epax xiaqi igkepd

iciÎlr (dfy ,lirl xaqed jk lry) seba dhnl zkynp dnypdy dn

dbixcn efi`n ,j` ,zeipevig ixd `ed xeaice ,"mc` dyrp" xeaicd

- dnypd dkynp xeaicazeiniptn`ly) lad ly oiprd dfy ,xeaicd

,jk ,(xeaicd zeipevign mi`a mdy ,mik`ln llek ,mi`xapd x`ya enk

:dlrnly zeiniptdn ze`a dnypd zeipevig mbe dnypd zeinipt mby

zeipevige ,('ied my `idy) dlrnly zeiniptdn d`a dnypd zeinipt

d zeiniptn d`a dnypdxeaicly zeiniptdn ,xnelk) dlrnly

.(zeipevig ixd `ed llka xeaic ,oky ,zeipevigd

äfä íìBòì úé÷ìàä Lôpä úãéøéå úëLîä ,äpäå§¦¥©§¨©¦¦©©¤¤¨¡Ÿ¦¨¨©¤
,íãàä óeâa Laìúäì,dlrnly xeaicdn `a dfy - §¦§©¥§¨¨¨

dyrp" xn`ndn"mc`,øB÷îe úeiîéðt úðéçaî äëLîð¦§§¨¦§¦©§¦¦§
äàzz à"ä úBàa ænøîä ,ïBéìòä ìáä àeä ,øeacä± ©¦¤¤¨¤§©§ª¨§¥©¨¨

,'ied my ly dpexg`d 'd ze`d,ìéòì økæpkly dzekiiy - ©¦§¨§¥
,"lad"l 'd ze`dáeúkL Bîëe1,íéiç úîLð åétàa çtiå" : §¤¨©¦©§©¨¦§©©¦

,"äiç Lôðì íãàä éäéådnyp gtp d"awd -sebadfy , ©§¦¨¨¨§¤¤©¨
idie" zernynmc`d" - seba dnyp ,"dig ytplgtieeit`a

,"gtie" ly ote`a df didy - "miig znyp.'eëå çôðc ïàîe- ©§¨©§
ly dkyndd mby ,ixd .ezeiniptne ezeikezn gtep - gtepd
zeipevig) seba dnypd
ly ote`a `id (dnypd
xaecndy `l` ,zeinipt
zeinipt lr `ed o`k

dxeaiczeiniptd `idy ,
`ly ,zeipevigd ly
dnypd ly zeiniptk
zeiniptdn d`ad dnvr

,ynn dlrnlyeäæå§¤
áeúkL2'ä ÷ìç ék" : ¤¨¦¥¤

ìáç á÷òé ,Bnò©©£Ÿ¤¤
,"Búìçðopyiy ,xnelk - ©£¨

:zebixcn izy dnypa
wlg" ± zg` dbixcn
,dnypd zeinipt ,"'iedn
lag" ± dipy dbixcne
.dnypd zeipevig ,"ezlgp

,Leøt,"lag" dlnd - ¥
`edäìòîì øeL÷ ãçà BLàøL ,ìLî-Cøc-ìò ,ìáç Bîk§¤¤©¤¤¨¨¤Ÿ¤¨¨§©§¨

.ähîì eäö÷åxeyw dnypd ly oeilrd dvwd ,dnypd jk ± §¨¥§©¨
.seba yaeln ipyd dvwde "dlrnl"aèLt ,äpä ék,yexit ± ¦¦¥§©

áeúkä3áeúkM äî1:dnypd iabl -úBøBäì àeä ,"çtiå" ©¨©¤¨©¦©§
íà ,íB÷î äæéàì çôBð íãàäLk ìLî-Cøc-ìòL Bîk ,eðì̈§¤©¤¤¨¨§¤¨¨¨¥©§¥¤¨¦

íéúðéa ÷éñôîe õöBç øác äæéà Léoial gtepd mc`d oia ± ¥¥¤¨¨¥©§¦¥§©¦
,gtep `ed eilry xacdììk òébîe äìBò çôBpä ìáä ïéà¥¤¤©¥©¤©¦©§¨

,íB÷î BúBàìgtep `ed eilr -4Lnî äëk,lynpa ±íà §¨¨¨©¨¦
.ïBéìòä ìáä úðéçáì íãàä óeb ïéa ÷éñôîe õöBç øác Lé¥¨¨¥©§¦¥¨¨¨¦§¦©¤¤¨¤§

."gtie" xn`p eilry dlrnly ladd f` ribn epi` ±Cà©
ék ,Cøaúé åéðôì õöBç éðçeøå éîLb øác íeL ïéà ,úîàa¤¡¤¥¨¨©§¦§¨¦¥§¨¨¦§¨¥¦

aezk ixd ±5:,"àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä"£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥
"BãBák õøàä ìë àìî"e6,"dépî éeðt øúà úéì"å ,oi` - §Ÿ¨¨¨¤§§¥£©¨¦¥

,jxazi epnn iept `edy mewnõøàä ìòå ìònî íéîMa"©¨©¦¦©©§©¨¨¤
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äáåùúä úøâà
äðäå ä ÷øô'é÷ìàä ùôðä úãéøéå úëùîä

íãàä óåâá ùáìúäì æ"äåòì
'éçáî äëùîðïåéìòä ìáä àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô

åéôàá çôéå ù"îëå ì"ðë äàúú à"ä úåàá æîåøîä
.'åëå çôðã ïàîå äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð
ìáç åîë 'éô åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë ù"æå
äðä éë .äèîì åäö÷å äìòîì øåù÷ 'à åùàøù î"ãò
î"ãòù åîë åðì úåøåäì àåä çôéå ù"î áåúëä èùô
õöåç øáã äæéà ùé íà íå÷î äæéàì çôåð íãàäùë
ììë òéâîå äìåò çôåðä ìáä ïéà íééúðéá ÷éñôîå
÷éñôîå õöåç øáã ùé íà ùîî äëë íå÷î åúåàì
ïéà úîàá êà .ïåéìòä ìáä 'éçáì íãàä óåâ ïéá
úà àìä éë 'úé åéðôì õöåç éðçåøå éîùâ øáã íåù
åãåáë õøàä ìë àìîå àìî éðà õøàä úàå íéîùä
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá 'éðéî éåðô øúà úéìå
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כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"¯Â˙È‰ הענין בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'
פנימיות  - מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מובן אינו שלכאורה מה מתרץ וגם דמבואר י"ל - בהשמטתם?!) -

נלמדים (ושניהם הדבור פני' אח"כ כנ"ל)ÁÙÈÂמל'החיות, -‡ÏÂ) ¯Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"אדם "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜¯Â"נעשה"
מדבור נמשך ד"באפיו" היינו - בגוף הנשמה התלבשות - מבארÏÂ‡הבפועל ולזה שבא „Ë˘Ùמ"ויפח"!! מה הכתוב

˙Â¯Â‰Ï אז דגם אדם", ד"נעשה הפעולה לאחרי גם השינוי על - התיבה) להשמיט או וכיו"ב "תוכנו" "פירושו" צ"ל הי' (דלכאורה
שאינו כשאדםÈÓÈÙÓ'(אף עד"מ ה"ז (ÁÙÂ אין הנבראים בשאר ולכן חציצה, כשיש גם – מגיע היינו - נשמע דיבורו (משא"כ כו'

וגם לגוף עד הנשמה דהמשכת הדרגות בכל ישנו דויפח זה וענין  וכו') הכרת היותםÊ"Á‡Ïענין משך כל –"Ì„‡".יחד וגוף נשמה
הרבי 4. בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" של בריאה "כגון – משל הזקן רבנו כאן מביא קמא, מהדורא התשובה" ב"אגרת

מ  משל להביא הזקן רבנו רוצה שבכך פעם, הסביר ע"פ˙Â¯‰שליט"א הריאה ˙Â¯‰(שכן, בדיקת להיות צריכה רסל"ט) יו"ד (שו"ע
ניפוח). ידי כד.5.על כג, ג.6.ירמיה ו, ישעיה



קיג fenz a"k iying mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"ãBò ïéà úçzî,d"awd icrla -ïéîìò ìk àlîî eäéà"å ¦¨©¥§¦§©¥¨©§¦
,"'eëåd"awdy ixd ,'eke zenlerd lk `ln jxazi `ed - §

xizqiy xac mey jiiy `ly jk ,xac lkae mewn lka `vnp
,jxazi eilräéòLéa áeúkL Bîk àlà7íëéúBðBò íà ék" : ¤¨§¤¨¦©§¨¦¦£¥¤

íëéðéa íéìécáî eéä̈©§¦¦¥¥¤
,íòhäå ."íëé÷ìà ïéáì§¥¡Ÿ¥¤§©©©
zepeerd geka yi recn -
oia licadle zeqkl
:`ed ,zewl`l dnypd

íäL éôì,zepeerd ±ãâð §¦¤¥¤¤
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø§¨¤§¨
Bîk ,ìkä úà äiçnä©§©¤¤©Ÿ§

áeúkL8øLà ìk" : ¤¨Ÿ£¤
íéîMa äNò 'ä õôç̈¥¨¨©¨©¦

"õøàáeminydn ,lkd ± ¨¨¤
epevxa `xap ,ux`d cr

,d"awd lyBîëe)§
,ìéòì øàaúpLwxta - ¤¦§¨¥§¥

,'càeäLoevxd ± ¤
,oeilrdúòtLä øB÷î§©§¨©

Böe÷a æîøðå ,ä"éåä íL¥£¨¨§¦§¨§
.(ã"eé ìL,'ied my ly ± ¤

xewn `ed 'ied myy oeeike
,mi`xapd lkl drtydd

`edy xac ixdcbpxewn
'ied my ly drtydd
`ed ,(zepeerd oipr `ede)cbepn.dilr dqkne ziwl`d zeigl

zeigl ozep epi`e dqknd xac md zepeerd ixd ± jk m`e
seb l` ribdl ("gtie" xn`p dilr) "oeilrd lad"dny ziwl`d

.mc`däëLîää ìáç ÷ñôðå úøëpL ,úøkä ïéðò eäæå§¤¦§©©¨¥¤¦§©§¦§©¤¤©©§¨¨
äàzz à"äî äëLîpL ,àeä-Ceøa ä"éåä íMî'd ze`d ± ¦¥£¨¨¨¤¦§§¨¥¥©¨¨

,'ied my ly dpexg`d,ìéòì økæpkdnypd oi`y ixd - ©¦§¨§¥
ly ezeigy dryae ,'ied myay dxewnn zeig zlawn sebay
zia onfa lynl didy itk) cala dyecwdn `id icedi
ly zinyb dzinl df xac f` `ian ,(oldl xiaqi jk ± ycwnd

,sebdøîà úLøôa áeúkL Bîëe9àéää Lôpä äúøëðå" : §¤¨§¨¨©¡Ÿ§¦§§¨©¤¤©¦
"'ä éðà ,éðôlî`edy ,`id "zxk"d oipr zernyn ,xnelk ± ¦§¨©£¦

:owfd epax oeylae ,'iedn zxkp.à÷éc "éðôlî"±ipnn,`wec ¦§¨©©§¨
n zxkp `edy `id dzixkd zernynzeinipt`idy ,zewl`d

.'ied my (lirl xen`k)¯ úøk ïäa ïéàL úBøáò øàLáe¦§¨£¥¤¥¨¤¨¥
ïéîâBt ïä íéðt-ìk-ìòz` ±àeä ,íâôe ;òãBpk ,Lôpä ©¨¨¦¥§¦©¤¤©©§©

lî.ïékqä úîéât ïBLedyn xqgy epiid ,mebt dhigy oikq ± ¦§§¦©©©¦
dkyndd lagn edyn xqgy ,eppipra mb jk ;mewn eze`a
:oldl cin xiaqn owfd epaxy itk ,dnypd l` 'ied myny

â"éøzî øeæL áò ìáçî ,ìLî-Cøc-ìò àeäå,613 ±íéìáç §©¤¤¨¨¥¤¤¨¨¦©§©£¨¦
î ìeìk ìéòì-økæpä äëLîää ìáç äëk ,íéwcâ"éøz± ©¦¨¨¤¤©©§¨¨©¦§¨§¥¨¦©§©

,613úBöî10,illkd lagdn wc lag `id devn lk - , ¦§
äpäî úçà ìò íBìLå-ñç øáBòLëeb"ixzn zg` lr ± §¤¥©§¨©©©¥¥¨

,zeevndìáç ÷ñôð¦§©¤¤
÷cädze` cbpky ± ©©

,devn.'eëåmiwqtpyke ± §
ly xzei daexn xtqn
iciÎlr ,miwc milag
melyeÎqg xaer `edy
,zeevn dnke dnk lr
dlecb zeyilg znxbp
`ed "zxk" eli`e .laga
zxkp elek lagdy oipr

.olvilÎ`pngx wqtpeCà©
äúéîe úøk áiça íb©§©¨¨¥¦¨
eîéLøä Ba ïéãò øàLð¦§©£©¦¨§¦

,myexd ±BLôpî¦©§
äæ-éãé-ìòå ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©§¥¤
íéMîç ãò úBéçì ìBëé̈¦§©£¦¦

,zxk aiig `ed m` ±Bà
íéLLaiig `ed m` ± ¦¦

,miny icia dzinäðL̈¨
øúBé àìåaewp onfn ± §Ÿ¥

.dfíLa áeúkM äîe)©¤¨§¥
Ba äñðëpL ì"æéøàä± ¨£¦©¤¦§§¨

,miny icia dzin e` zxk ea yiy `hg lr xaery inaúðéça§¦©
éwnä'eëå ózeig lawl leki `ed oi`y zexnl ,xnelk ± ©©¦§

zeig lawn `ed ixd la` ,dyxyn dzxkp eznyp ik ,zinipt
eznypyk mb zeig lawl `ed leki myn ,"siwn"d zpigan
,ef dpigan ,dxe`kle) 'ied my ly ziniptd drtyddn dzxkp
,`l` ± ?dpy miyy e` miyngn xzei zeigl leki did ixd

(l"fix`d mya lirl xen`dóebä úeiîLb éiçì ïéðò Bðéà11, ¥¦§¨§©¥©§¦©
myex mey x`yp `lyk mb zeigl lkei "siwn"d zpigany -

,ziwl`d ytpdnéøééîe,xaecne ±,äðL íéMîç ãò- ©§¥©£¦¦¨¨
ig `ed jk llbay ,ziwl`d ytpdn myexd miiw oiicryk

± etebaf`,"siwn"d zpiga ea dpyi:(ïn÷ìãk äfä ïîfa Bà©§©©¤§¦§©¨
d`a icedi ly ezeigyk ,dfd onfay ,oldl xaqeiy itk -
lawl ezlekia ixd ,dyecw mpi`y mipipra zeyalzd iciÎlr
,'ied mya dyxyn dzexk eznypyk ,f` mb ezeig z` `linn
xzei zeigl ,dzin e` zxk aiigy in mb leki dfd onfa okly
gxkeny dyecwd zeig ,f`e ,dpy miyy e` miyng xy`n
xn`nk) "siwn"d zpigan ea z`vnp ,icedil didzy

.(l"fix`d
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äáåùúä úøâà
'éòùéá ù"îë àìà 'åëå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ãåò ïéà
.íëé÷ìà ïéáì íëéðéá íéìéãáî åéä íëéúåðååò íà éë
úà 'éçîä ä"á ïåéìòä ïåöø ãâð íäù éôì íòèäå
õøàáå íéîùá äùò 'ä õôç øùà ìë ù"îë ìëä
åöå÷á æîøðå 'éåä íù úòôùä øå÷î àåäù ì"ùîëå)
ìáç ÷ñôðå úøëðù .úøëä ïéðò åäæå .(ã"åé ìù
äàúú à"äî äëùîðù ä"á 'éåä íùî äëùîää
éðôìî àéää ùôðä äúøëðå øåîà 'ôá ù"îëå .ì"ðë
úøë ïäá ïéàù úåøéáò øàùáå .à÷ééã éðôìî .'ä éðà
ïåùìî àåä íâôå .òãåðë ùôðä ïéîâåô ïä ô"ëò
íéìáç â"éøúî øåæù áò ìáçî î"ãò àåäå ïéëñä úîéâô
úåöî â"éøúî ìåìë ì"ðä äëùîää ìáç äëë íé÷ã
.'åëå ÷ãä ìáç ÷ñôð äðäî úçà ìò å"ç øáåòùëå
åîéùøä åá ïééãò øàùð äúéîå úøë áééçá íâ êà
äðù 'ñ åà 'ð ãò úåéçì ìåëé æ"éòå 'é÷ìàä åùôðî
'éçá åá äñðëðù ì"æéøàä íùá ù"îå) øúåé àìå

é÷îä'ð ãò éøééîå óåâä úåéîùâ ééçì ïéðò åðéà 'åëå ó
:(ïî÷ìãë äæä ïîæá åà äðù
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ב.7. ו.8.נט, קלה, ג.9.תהלים ˘ËÈÏ"‡:10.כב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– נפלא חיות„Â‡Î"‡"חידוש ·Ê"‰ÂÚמקבל ÏÚÂÙ· ע"י
‚"È¯˙מצות כו"כ לזרים, שייכות אין כהנים שמצות אף ולהבין ··"‡שתהיינה‡"‡חבלים, ד"ה בקו"א עפמשנ"ת מובן ואולי ועוד.

ב)". (קנט, הלכות ˘ËÈÏ"‡:11.פרטי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סע"ב פג, סע"ג. סב, דברים מלקו"ת "להעיר



fenzקיד b"k iyiy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ג שישי יום
,190 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åäæ íðîà .å ÷øô,ev 'nr cr.ç"éì òãåðë

.å ÷øtjxc it lr daeyzd oipr yxtl owfd epax lgd ea ,'c wxta ¤¤
,mircei ep` l"f epinkg ixacne weqtdny dn xiaqdl micwd ,ceqd

icia dzin"ae ,dpy miyng el e`lniy iptl zn mc`d did "zxk"ay

jk lr zxxerzne ,dpy miyy el e`lniy iptl ynn zn did "miny

daxd epi`x ixd :dl`yd

icia dzine zezixk iaiig

mdizepy z` eigy miny

?"minirpa"e mini zekix`a

xiaqd ,ef dl`y xidadl ick

`id dnypdy ,owfd epax

zeinipt mbe ,'ied myn wlg

od dzeipevig mbe dnypd

"gtie" ly ote`a odizy

,("miig znyp eit`a gtie")

:zewl`d zeiniptn ,xnelk

d`a dnypd zeinipt

'ied mye ,'ied my zeiniptn

.zewl`ay zeiniptd ixd `ed

dnypd zeipevig oke

n d`a ok mb `id ,"mc` dyrp" xeaicd iciÎlr (seba) zkynpdzeinipt

."gtie" ly ote`a od - dnypd zeipevige zeinipt - odizye .xeaicd

zkynp `idy itk dnypd ly dkyndd zebixcn lk zellkp dfay

z`vnp xak `idy itke ,icedi ly etebaeteb jezadf lk lr .icedi ly

,dnyp ly zeigd zkynd ote`y ,epze` cnlnd xac ."gtie" xn`p

uvegd xac miiwy dryay ."dgitp" ly ote`a `id ,zewl`n zkynpd

ribn gtepd lad oi` ,gtep `ed eil` xacd oial gtepd oia wiqtne

,wiqtnd xac yi m` mby ,xeaica enk `ly) gtep `ed eil` mewnl

xacd zexnl ezcerzl ribn xeaicd ,xnelk ,xeaicd z` renyl xyt`

lag awri" ixd llk jxca ,"zxk"d oipr owfd epax xiaqd jka .(wiqtnd

zeigd ly "dkyndd lag" epyi dnypd zeipeviga mby "ezlgp

seba dnypdn zkynpdoipr cgeina ,wiqtnd xac epyiy drya j` ;

zeigd f` dlelr - dkyndd lag z` jzegd olvilÎ`pngx zxk ly

xacd rityn did `linne ,sebay dnypl ribdl `ly "gtie"dny

el e`lniy iptl ynn zn zxk aiig didy iny ,"ynn zn" zeidl

e`lniy iptl zn did miny icia dzin aiig didy in e` ,dpy miyng

wx did jky ,owfd epax xiaqi ,'e wxt ,igkepd wxta .dpy miyy el

ly mzeig lk dzid f` ,ycwnd ziaa l`xyia dzxy dpikydy drya

iciÎlr d"awd ritydy iniptd rtydn ,dyecwd cvn wx l`xyi ipa

dpikydyk ,zelbd onfa eli`e .'ied myzelbaipa ly mzeig s`e ,

dyecwd zeigy ,xnelk) "dtilw" zervn`a jynidl dleki l`xyi

icia dzin e` zxk aiigy in mb ,f` ,(dtilw ly yeala zyalzn

.'ied my ly dkyndd lag wqtpe zxkpy zexnl ,ezeig lawn ,miny

icia dzine zezixk iaiiga "ynn zn" ly xcqd zelbd onfa oi` okle

,ab` ,xyt`nd xac ,mini ekix`i mdy xacd xyt` `l` .miny

daeyza xefgl zepncfd

dzind e` zxkd oipr owzle

.dfa `veike ,miny icia

eéäL ïîæa eäæ ,íðîà̈§¨¤¦§©¤¨
,äðBéìò äâøãîa ìàøNé¦§¨¥§©§¥¨¤§¨
äøBL äðéëMä äúéäLk§¤¨§¨©§¦¨¨

ìàøNéa1úéáa §¦§¨¥§¥
Lc÷nä2eéä àì æàå , ©¦§¨§¨Ÿ¨

íôeâì úeiç íéìa÷î3 §©§¦©§¨
úé÷ìàä Lôð éãé-ìò ÷ø©©§¥¤¤¨¡Ÿ¦
úeiîéðt úðéçaî ,dcáì§©¨¦§¦©§¦¦
-ïéà òétLnL òôMä©¤©¤©§¦©¥
éãé-ìò àeä-Ceøa óBñ¨©§¥
,àeä-Ceøa ä"éåä íL¥£¨¨¨

.ìéòì økæpk,`linne - ©¦§¨§¥
jiyndl zleki dzid `l ,'ied myn "dkyndd lag" wqtp m`
wqtpe zxkp zxk ly oipr iciÎlry dryay ,xen`k ,zeigl
,"ynn zn" did ,icedi ly eznypl 'ied myn "dkyndd lag"

.ezeig lawl zexyt` el dzid `l okyàeãøiL øçàì C ©§©©¤¨§
,äðéëMä úeìb ãBñ íäéNòîa eîøâå ,íúâøãnî- ¦©§¥¨¨§¨§§©£¥¤¨©§¦¨

ly oipr dfy ,`xg`Î`xhqe zetilwa zelba `id dpikydy
zetilwa zelba didz dpikydy xacd okzi cvik ,ceq4,Bîk§

:áeúkL5"íënà äçlL íëéòLôáe"6,epiid "mkn`" - ¤¨§¦§¥¤ª§¨¦§¤
zqpk ,(a"p wxt yix '` wlga x`eank) "mipad m`" ,dpikyd
myae .zeliv`c zekln zpiga ,l`xyi zenyp xewn ,l`xyi
lag" `a myn ± lirl xen`ky 'ied my ly "d`zz 'd" df 'ied

,dnypl "dkynddà"ä úðéça úòtLä äãøiL eðéäc§©§¤¨§¨©§¨©§¦©¥
äàzz,'ied my ly ±ìéòì økæpä7ìzLðå ,äâøãnî äìL ©¨¨©¦§¨§¥§¦§©§§¨¦©§¥¨

øNòa dúòtLä äLaìúpL ãò ,ähî ähîì äâøãîì§©§¥¨§©¨©¨©¤¦§©§¨©§¨¨¨§¤¤
,dâðc úBøéôñmb da yiy dtilwd `idy "dbep" ztilwa - §¦§Ÿ©

dyecwd zexitq xyr znerl zexitq xyr da yi ,aeh8,
úBòétLnä9íéîMä àáö ìëå úBìfnä éãé-ìò úeiçå òôL ©©§¦¤©§©©§¥©©¨§¨§¨©¨©¦

,äfä íìBòaL éîLbä éçä ìëì ,íäéìòL íéøOäå- §©¨¦¤£¥¤§¨©©©©§¦¤¨¨©¤
minyd `ave zelfnd iciÎlr "dbep" ztilwn d`a mzeigy

,mixyde,çîBvä ìëì íâåly oipra z`haznd ,mzeig mby - §©§¨©¥©
"dbep" ztilwn ok mb d`a ± lecbl ohwn mignev mdy ,dginv
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äáåùúä úøâà
íðîà å ÷øôäâøãîá ìàøùé åéäù ïîæá åäæ

äøåù äðéëùä äúéäùë äðåéìò
íôåâì úåéç íéìá÷î åéä àì æàå .÷"îäáá ìàøùéá
òôùä 'éîéðô 'éçáî äãáì 'é÷ìàä ùôð é"ò ÷ø
øçàì êà .ì"ðë ä"á 'éåä íù é"ò ä"á ñ"à òéôùîù
äðéëùä úåìâ ãåñ íäéùòîá åîøâå íúâøãîî åãøéù
úòôùä äãøéù åðééäã íëîà äçìåù íëéòùôáå ù"îë
äâøãîì äâøãîî äìùìúùðå ì"ðä äàúú à"ä 'éçá
äâåðã ñ"éá äúòôùä äùáìúðù ãò äèî äèîì
íéîùä àáö ìëå úåìæîä é"ò úåéçå òôù úåòéôùîä
ìëì íâå æ"äåòáù éîùâä éçä ìëì íäéìòù íéøùäå
åì ïéàù äèîìî áùò ìë êì ïéà ì"æøàîë çîåöä
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אז ישראל מדרי' מראה "שזהו :.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,לשכינה ובנוגע העולם, בכללות "זהו
ענין". עוד - לאדם ובנוגע בפרט ˘ËÈÏ"‡:3.וכן  ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בפ"ע כאו"א גם ˘ËÈÏ"‡:4."היינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ועיין"

ב". קמ, ˘ËÈÏ"‡:5.לקמן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וגם ראי' מביא וע"ז השכינה"?! גלות יבוא אדם בני מעשה שע"י מובן אינו "דלכאורה
אמכם". שהיא מפני – ביאור ב) הוא שכן – ראי' א) א.6.ביאור: נ, ˘ËÈÏ"‡:7.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכללות בנוגע – "בפ"ד

דכאו"א". לנשמה בנוגע – בפ"ה ˘ËÈÏ"‡:8.העולם. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ו ˘ËÈÏ"‡:9."כבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בלאה"כ"
הגלות ע"י רע"א)".˘·Â„"„(ולא קמ, ראה עה"ד. מחטא אם כי ,



קטו fenz c"k ycew zay mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ד קודש שבת יום
,ev 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...á÷òé äðäå,192 'nr cr:'åëå øîàð

,mixyde minyd `ave zelfnd iciÎlreðéúBaø øîàîk§©£©©¥
äëøáì-íðBøëæ10ìfî Bì ïéàL ähîlî áNò ìk Eì ïéà" : ¦§¨¦§¨¨¥§¨¥¤¦§©¨¤¥©¨

."'eëåe`e ea dknd ± dlrnl" ±oipr ea ritynd ,"lcb el xn §
mzeig milawn dl` lky xg`ne .zelcbl zephwn dginvd

okl ,"dbep" ztilw iciÎlr
-àèBçä íb ìBëé éæàå©£©¨©©¥

éòLBôe11ìa÷ì ìàøNé §¥¦§¨¥§©¥
íLôðå íôeâì úeiç©§¨§©§¨

úeiîäaäztilwn ok mb ± ©©£¦
,"dbep"éìòa øàL Bîk§§¨©£¥

,Lnî íéiçmilawnd - ©¦©¨
ztilw iciÎlr mzeig

,"dbep"áeúkL Bîk12- : §¤¨
`ed mc`dy avn miiwy
."eîãð úBîäak ìLîð"¦§©©§¥¦§
minece mileyn ±

,zendaläaøcàå± §©§©¨
`edy cala ef `l ,jtidl

mbezeig lawl leki
x`ye dnda enk ,dtilwn

ezeig lawn `ed `l` ,dfd mleray mignev e` miig mixac
myn,æò øúéå úàN øúéa,dl`n xzei -øäfî øàánä ét-ìò §¤¤§¥§¤¤Ÿ©¦©§Ÿ¨¦Ÿ©

íãàì úBòtLpä úeiçå òôL ìkL ,éãe÷t úLøt LBãwä©¨¨¨©§¥¤¨¤©§©©¦§¨¨¨¨
Bà äNòîa 'ä éðéòa òøä äNBòL òâøå äòLa ïBzçzä©©§§¨¨§¤©¤¤¨©§¥¥§©£¤

'eëå äøáò éøeäøäa Bà øeaãa13daygn iyeal dylya ± §¦§¦§¥£¥¨§
,dyrne xeaicìkä,elld zeigde rtyd lk ±Bì òtLð ©Ÿ¦§¨

.LBãwä øäfa íL íéøàánä àøçà-àøèñä úBìëéäî± ¥¥§©¦§¨¨¢¨©§Ÿ¨¦¨©Ÿ©©¨
zeigd d`a mdn ,`xg`Î`xhqe dtilw ly mipey zelkid mpyie
.dtilwn `id mzeigy mipeyd zeaygne mixeaic ,miyrnl
úBìëéäî BúòtLä ìa÷ì íà äøéça ìòa àeä íãàäå§¨¨¨©©§¦¨¦§©¥©§¨¨¥¥¨

àøçà-àøèñä,mipipr dyer e` xacn ,ayeg `edyk z`f - ©¦§¨¨¢¨
,rx lyäMãwä úBìëéäî Bà14úBáLçî ìk úBòtLð íänL ¥¥¨©§ª¨¤¥¤¦§¨¨©£¨

,'eëå úBLBã÷e úBáBè,miaeh miyrne mixeaic mb ,xnelk - §§
.dyecwd zelkidn mzeig milawn dl` lkyäæ únòì äæ" ék¦¤§ª©¤

'eëå "íé÷ìàä äNò15.± ¨¨¨¡Ÿ¦§
xac lk znerl
ecbpk yi ,dyecway
,`xg`Î`xhqe dtilwa
àøçà-àøèñä úBìëéäå§¥¨©¦§¨¨¢¨
íé÷ðBéå íéìa÷î§©§¦§§¦
úeLaìúäî íúeiç©¨¥¦§©§

ìzLäåòôMä úeìL §¦§©§§©¤©
,dâðc úBøéôñ øNòc- §¤¤§¦§Ÿ©

cxeie `a rtyd ji`
cr dbixcnl dbixcnn
zelkida cxei rtydy

,"`xg` `xhq"däìeìkä©§¨
,dlelk "dbep" ztilw ±
àéä ,òøå áBè úðéçaî¦§¦©§©¦
,'eëå "úòcä õò" úðéça§¦©¥©©©§

,rxe aeh ea yiy ,rxe aeh zrcd ur zpiga -.ïç éòãBéì òãBpk©©§§¥¥
myn jynp ,rxe aeh ea yiy oeeik ,ixd .dlawd znkg irceil ±
,"`xg`Î`xhq"d zelkid ly rxd ,zelylzyd ieaix ixg`
,daygna rx ly mipipr dyer `edyk rty mc`d lawn myny
- `hegd mc`d recn ,owfd epax xiaqi oldl .dyrn e` xeaic
ilra x`yk "`xg`Î`xhq"n zeig lawl leki `edy cala ef `l

iptn ,fr xzie z`y xzia z`f lawl leki `edy `l` ,miig`edy

`edy iptne ,dyecwd zrtydn dwipi ztqez zetilwl jiynn
oey`xd wlgd lawn `ed okl ,z`f odl jiynnd `ed

,okn xg`l zerityn ody drtyddn

:owfd epax oeylae,äpäå§¦¥
"Búìçð ìáç á÷òé"16 ©£Ÿ¤¤©£¨

áéúk17ly eznyp - , §¦
,lag enk `id icediìò©

ìáçä Bîk ,ìLî-Cøc-¤¤¨¨§©¤¤

äìòîì ãçà BLàøL¤Ÿ¤¨§©§¨
íà ,ähîì éðMä BLàøå§Ÿ©¥¦§©¨¦
éðMä BLàøa íãà CLîé¦§Ÿ¨¨§Ÿ©¥¦
íb åéøçà CLîéå òðòðé ¯§©§©§¦¨¥©£¨©
änk ïBLàøä BLàøŸ¨¦©¨
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ìá÷ì ìàøùé éòùåôå àèåçä íâ ìåëé éæàå .'åëå ìæî
ùîî ç"òá øàù åîë úåéîäáä íùôðå íôåâì úåéç
úàù øúéá äáøãàå .åîãð úåîäáë ìùîð ù"îë
òôù ìëù éãå÷ô 'ô ÷"äåæî øàåáîä é"ôò æò øúéå
äùåòù òâøå äòùá ïåúçúä íãàì úòôùðä úåéçå
äøéáò éøåäøäá åà øåáéãá åà äùòîá 'ä éðéòá òøä
íù íéøàåáîä à"èñä úåìëéäî åì òôùð ìëä 'åëå
åúòôùä ìá÷ì íà äøéçá ìòá àåä íãàäå .÷"äåæá
úåòôùð íäîù äùåã÷ä úåìëéäî åà à"èñä úåìëéäî
äùò æ"åòì äæ éë .'åëå úåùåã÷å úåáåè úåáùçî ìë
íúåéç íé÷ðåéå íéìá÷î à"èñä úåìëéäå .'åëå 'é÷ìàä
äìåìëä äâåðã ñ"éã òôùä úåìùìúùäå úåùáìúäî

.ç"éì òãåðë 'åëå ã"äò 'éçá àéä ø"åè 'éçáî

äðäå
åùàøù ìáçä åîë î"ãò .áéúë åúìçð ìáç á÷òé
åùàøá íãà êåùîé íà äèîì éðùä åùàøå äìòîì 'à
äîë ïåùàøä åùàø íâ åéøçà êùîéå òðòðé éðùä
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ו.10. פ"י, ˘ËÈÏ"‡:11.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יחיד ל' "ופושע" צ"ל יב.12."לכאורה מט, ‡„ÂÓ"¯13.תהלים ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ בפ"ע ענין דאינו משמע "וגם" דל' פי"א) (שבח"א כו'" אינו אם ל"וגם הכוונה ואולי – ב"וכו'" מרבה מאי "וצע"ק

È¯Ó‚Ï."("'וכו" מוסיף (ולכן ריבוי צריך בכ"ז אבל באגה"ת), – בפ"ע מפרטו אינו ˘ËÈÏ"‡:14.(דלכן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה"
חידוש הוא שאדרבא – והביאור קמ"ל?! דאף‚„ÏÂמאי ,ÌÎÓ‡ ‰ÁÏÂ˘„בי"ס ונתלבשה יכול „Â‚‰כו' – בבחירתו בכ"ז (כנ"ל),

לטוב  מתהפך להמלובש, בטל – (הלבוש נוגה קליפת – דנוגה בי"ס שנתלבשה אף דאז לבאר: יש ואולי דקדושה! מהיכלות לקבל
לכאן, יותר שייך (ואולי י"ל ועוד וצ"ע]. קארף. שי' הרר"י בס' כמש"כ אינו – [וא"כ סע"ב נד, לעיל עדמש"כ – בקדושה ו)נכללת

לקבל בחירה בעל האדם ממדרי' כשירדו דרק כו') בחירה בעל הוא האדם כו' לאחר אך לעיל משא"כ Â˙ÂÈÁממש"כ דסט"א, מהיכלות
ספ"ה". וכדלעיל הבית, יד.15.בזמן ז, ט.16.קהלת לב, ˘ËÈÏ"‡:17.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ קמ"ל חדש דדבר הסגנון "לכאורה



fenzקטז c"k ycew zay mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íãàä úîLð LøLa Lnî äëëå .CLnäì Bì øLôàL¤¤§¨§¦¨¥§¨¨©¨§Ÿ¤¦§©¨¨¨
äàzz à"ä úðéçaî døB÷îe,'ied my ly dpexg` 'd ± §¨¦§¦©¥©¨¨

,ìéòì økæpä,dxiar dyer `edy dryay -éLîî àeäC ©¦§¨§¥©§¦
dúòtLä ãéøBîe,exewne eyxy myn ,"d`zz 'd" ly ± ¦©§¨¨¨

íéòøä åéNòî éãé-ìò©§¥©£¨¨¨¦
CBz ãò åéúBáLçîe©§§¨©
àøçà-àøèñä úBìëéä¥¨©¦§¨¨¢¨

íMnL ,ìBëéák± ¦§¨¤¦¨
,`xg`Î`xhqd zelkidn

`edåéúBáLçî ìa÷î§©¥©§§¨
.åéNòîezexnle ± ©£¨

iaiigay ,lirl xiaqdy
lag" wqtp zezixk
,'ied myn "dkyndd
leki `ed ,`eti` ,cvik
jiyndl df lag iciÎlr
Î`xhql dwipi ztqez
`aeny `l` - ?`xg`
lagdn myexy ,zeciqga
,x`yp (lagd zeipevig)
dfÎiciÎlr leki `ed okle
dwipi ztqez jiyndl

."`xg`Î`xhq"aéðtîe¦§¥
éLînä àeä àeäL÷ìç ìèBð àeä ïëì ,äòtLää íäì C ¤©©§¦¨¤©©§¨¨¨¥¥¥¤

,Làøaleki `hegdy cala ef `l ,okl xy` .xzei lecb wlg - ¨Ÿ
xzei lawn `ed `l` ,`xg`Î`xhqe zetilwn ezrtyd lawl

drtyd.ïéáîì éãåzeciqga aezk okÎitÎlrÎs` ,`l` -18, §©©¥¦
gxkdd on seq seqyote`a wx leki icedi ik ,wqtiz drtyddy

df oi` ik ,jyenn onfl `le ,`xg`Î`xhqn ezrtyd lawl ipnf
df xac xikfd `"hily iaxd .zeig lawl eilr epnny mewnd
yiy ,l`xyi ipaa zay zxiny wefigl zekiiya ,dyecw dgiya
eilr ,zay lelign l"x d`ex `edy geeixdy ,icedil xiaqdl
,aeh zeidl leki `l geeixd levipe df geeix ly seqdy ,zrcl

zxinya dqpxt iciÎlr `wec od l`xyi ipaa dglvde dkxa ik
.llka dxezd ipice zay-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨

äëøáì19"'eëå íéòLøä úåìMî àì eðéãéa ïéà" :20mdy ± ¦§¨¨¥§¨¥Ÿ¦©§©¨§¨¦§
,aeha miig.ïaøçä øçà úeìbä ïîæa øîBìk ,à÷åc "eðéãéa"§¨¥©§¨§©¦§©©¨©©©ª§¨

zeig f` milawny iptn ±
.zetilwdnúðéça éäBæå§¦§¦©

,ìBëéák äðéëMä úeìb- ¨©§¦¨¦§¨
my ly "d`zz 'd"nyk
,zetilwa jynp 'ied
úBìëéäì òétLäì§©§¦©§¥¨
øLà àøçà-àøèñä©¦§¨¨¢¨£¤

.Cøaúé BLôð äàðN± ¨§¨©§¦§¨¥
ritydl d"awd jxhvi
xzei ,drtyd ztqez odl
y`xn odl avwed xy`n
ick ± z`fe ,dyecwn wepil
oipre dxigad oipr didiy

.dceardíãàäLëe§¤¨¨¨
¯ äðBëð äáeLz äNBò¤§¨§¨

íäî ÷lñî éæà± £©§©¥¥¤
,zetilwdnäòtLää©©§¨¨

éLîäLC,oda ±åéNòîa ¤¦§¦§©£¨
ék ,åéúBáLçîe©§§¨¦

.dîB÷îì äðéëMä úòtLä øéæçî BúáeLúalhep edixde ± ¦§¨©£¦©§¨©©§¦¨¦§¨
.okeza "dpikyd zelb" iciÎlr oda dkynpy drtydd odneäæå§¤

'c wxta lirl `aenk) "'d aeyz" `id "daeyz" dlndy dn ±
,"d`zz daeyz" `id "d`zz 'd" ly daeye ,(yecwd xdfdn

äàzz à"ä áeLzday ±áeúkL Bîëe ,úeìb úðéçaî21: ¨¥©¨¨¦§¦©¨§¤¨
é÷ìà 'ä áLå"E,jznyp xewn ±íò øîBìk ,"EúeáL úà §¨¡Ÿ¤¤§§§©¦

,EúeáL,jaey mr aeyi envr `ed -eðéúBaø øîàîëe §§§©£©©¥
äëøáì-íðBøëæ22:"'eëå øîàð àì áéLäå" :,"aye" `l` - ¦§¨¦§¨¨§¥¦Ÿ¤¡©§

ay icediy iciÎlr ,zelbdn aeyi envr `edy `id dpeekde
ay - ,zelbn"jiwl`".zelbn ,dpikyd ,eznyp xewn
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äáåùúä úøâà
íãàä úîùð ùøùá ùîî äëëå .êùîäì åì øùôàù
ãéøåîå êéùîî àåä ì"ðä äàúú à"ä 'éçáî äøå÷îå
êåú ãò åéúåáùçîå íéòøä åéùòî é"ò äúòôùä
åéúåáùçî ìá÷î íùîù ìåëéáë à"èñä úåìëéä
äòôùää íäì êéùîîä àåä àåäù éðôîå .åéùòîå
ì"æø åøîàù åäæå .ì"ãå ùàøá ÷ìç ìèåð àåä ïëì
à÷åã åðéãéá 'åëå íéòùøä úåìùî àì åðéãéá ïéà
úåìâ 'éçá éäåæå .ïáøåçä øçà úåìâä ïîæá øîåìë
øùà à"èñä úåìëéäì òéôùäì ìåëéáë äðéëùä
éæà äðåëð äáåùú äùåò íãàäùëå .'úé åùôð äàðù
.åéúåáùçîå åéùòîá êéùîäù äòôùää íäî ÷ìñî
åäæå .äîå÷îì äðéëùä úòôùä øéæçî åúáåùúá éë
êé÷ìà 'ä áùå ù"îëå úåìâ 'éçáî äàúú à"ä áåùú
áéùäå ì"æø øîàîëå êúåáù íò øîåìë êúåáù úà
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כמה ˜˘‰- מובנים ועפ"ז - מהקודם הפכי ואף חדש ענין לבאר שבא הוא, כן באמת אבל זה?! בענין מדבר שלפ"ז הפרק כל שהרי ,
ÌÈÂÈ˘) שזהו - לפרק. סיוםÌÂÈÒÎמפרק נחלתו, חבל - שיעקב ע"י) - דהכתוב כו'Â˜ˆ‰הענין ראשו קאמר (ולכן ),Â‰ˆ˜Âההמשכה

נחלתו חבל יעקב כאן: הוסיף (ולכן בפ"ע (כענין נחלתו חבל יעקב הכתוב - בפ"ו החבל. ע"י שא"צ È˙Î·מלמעלמ"ט בפמ"ה (ולכן
- שקדמו וביאור ענין "כתיב")Ï‡לשלול "ÈÎÙ‰Âהוסיף שהלמטה, - (בנוגע ¯‡˘Âמהנ"ל) הראש על פועל השני", לפעולה) (בנוגע

) וממשיך דלמע ' חדש)ÂÚÂ„לחיות) ממשיךÈ¯ÂÓÂ„ענין דהחבל חדשים: פרטים ב' (שבזה כו ') (היכלות -ÌÈ¯Á‡Ïכו' כבפ"ה (ולא
·˜ÚÈÏלמטה ירידה - (·˜ÚÈÓאפשר איך לתרץ: מוכרח שלזה - כו' היכלות תוך עד - למטהÏ·ÁÏחבל כופל Ï·Á‰Óשתוריד ולזה ?
יעקבÏ·˜Óשמשם ענין שבאותו היינו כו')".Ï·˜Óכו', מהמשפיע 18.77ֿ80.(למטה ע' ומעין טו.19.קונטרס ד, ‰Ú¯˙20.אבות

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ה קשה (דהרע"ב) הפי' (ברכות ·ÂÈ„È"דלשני ומרע"ה א) (יב, ירמי' שאלת ה"ז - צלחה רשעים דרך (1 דוקא:
דבשביל השלוה (2 א). מקבל Ô„¯ËÏז, הרשע - דוקא הגלות דבזמן - בפנים להמבואר משא"כ דוקא? הגלות לזמן זה למה - כו'

להיות יכול (וגם –·ÌÈÓÈÚחיות  ומקבל ( - רפ"ד כדלעיל –˘‡¯·– היינו – באיכות יצאנו ˘ÂÏ‰(וגם כלומר כו' בידינו אין ובכ"ז (
.1239 עמוד להלן ראה ג.21.כו'". ל, א.22.נצבים כט, מגילה



קיז היום יום . . . 

ה'תש"גיח תמוזיום רביעי

חומש: פנחס, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק ד. ואולם . . . בנעימים.

דער אלטער רבי הָאט געזָאגט אויף ר' משה ווילענקער: משה הָאט מוחין דגדלות, 
און אין די צען יָאר וואס ער הָאט געהָארעוועט, הָאט ער אויסגעהָארעוועט מוחין 

רחבים.
דריי יָאר הָאט ר' משה ווילענקער זיך מכין געווען צו יחידות באם אלטען רבי'ן, 
און נָאכדעם איז ער געבליבען זיבען יָאר אין ליאזנא אויף בריינגען די יחידות אין 

עבודה בפועל.

ִנים  ָ ַהּשׁ ר  ּוְבֶעׂשֶ ַגְדלּות,  ּדְ מֹוִחין  ֵיׁש  ה  ְלֹמשֶׁ ִווילֶעְנקֶער:  ה  ֹמשֶׁ ר'  ַעל  א  ּטֵ ִהְתּבַ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
יג[ מֹוִחין ְרָחִבים. ַע הּוא ָיַגע ]=ִהּשִׂ ִהְתַיּגֵ ׁשֶ

ַאר  ְך ִנׁשְ ֵקן, ְוַאַחר־ּכָ ה ִווילֶעְנקֶער ֶאת ַעְצמֹו ִל'יִחידּות' ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ִנים ֵהִכין ר' ֹמשֶׁ לֹשׁ ׁשָ ׁשָ
ֹפַעל. ֲעבֹוָדה ּבְ ם ֶאת ַה'ְיִחידּות' ּבַ ֵדי ְלַיּשֵׂ ִליָאְזָנא ּכְ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ה'תש"גיט תמוזיום חמישי

חומש: פנחס, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אך הענין . . . צד החי' וכו'.

ים,  ה ֳחָדׁשִ ּמָ ָמקֹום ֶאָחד ּכַ ַאר ּבְ ׁשְ ּנִ יתֹו, ַאף ׁשֶ ַסע ִמּבֵ ּנָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֵמַהְנָהגֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם ּוַמְלכּות. לֹא ׁשֵ ֶרְך – ּבְ ת ַהּדֶ ִפּלַ ה ּתְ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ

ה'תש"גכ תמוזיום שישי

חומש: פנחס, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קד.

תניא: ככה ממש . . . צד האותיות.

שלשה מיני התבוננות הם: א( התבוננות למודית, אחר שמבין הענין על בוריו, 
הוא מתבונן בעומק הענין ההוא, עד שהשכלי מאיר אצלו. ב( שקודם התפלה, ענינה 
הרגש חיות הענין שלמד ולא הרגש השכלי כמו בהתבוננות למודית. ג( שבתפלה, 
ורק  סולם ההרגשה  ענינה הרגש האלקות שבהענין שלמד. שלש אלה הם שליבות 
בחסדי השי"ת עמנו מרגישים לפעמים - דערהערט מען - ג-טליכקייט  בלי שום 
עבודה כלל, והוא מפני מעלת העצמות שיש בנשמה, אבל מצד העבודה שבכח עצמו 

מוכרחים שלש הנ"ל.

ְריֹו, הּוא ִמְתּבֹוֵנן  ּבֻ ִבין ָהִעְנָין ַעל  ּמֵ ה ִמיֵני ִהְתּבֹוְננּות ֵהם: א( ִהְתּבֹוְננּות ִלּמּוִדית, ַאַחר ׁשֶ לֹשָׁ ׁשְ
ַמד,  ּלָ ׁש ַחיּות ָהִעְנָין ׁשֶ ה, ִעְנָיָנּה ֶהְרּגֵ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ְכִלי ֵמִאיר ֶאְצלֹו. ב( ׁשֶ ַהׂשִ ֹעֶמק ָהִעְנָין ַההּוא, ַעד ׁשֶ ּבְ
ַמד.  ּלָ ָהִעְנָין ׁשֶ ּבְ ׁש ָהֱאלֹקּות ׁשֶ ה, ִעְנָיָנּה ֶהְרּגֵ ִפּלָ ּתְ ּבַ ִהְתּבֹוְננּות ִלּמּוִדית. ג( ׁשֶ מֹו ּבְ ְכִלי ּכְ ׁש ַהּשִׂ ְולֹא ֶהְרּגֵ
ים ִלְפָעִמים – ּדֶעְרהֶעְרט  יׁשִ נּו ַמְרּגִ ֵרְך ִעּמָ ַחְסֵדי ה' ִיְתּבָ ה, ְוַרק ּבְ ׁשָ ם ַהַהְרּגָ ִליבֹות ֻסּלָ ה ֵהם ׁשְ ָלׁש ֵאּלֶ ׁשְ
ֲאָבל  ָמה,  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהַעְצמּות  ַמֲעַלת  ֵני  ִמּפְ ְוהּוא  ָלל,  ּכְ ֲעבֹוָדה  ׁשּום  ִלי  ּבְ ֱאלֹקּות  מֶען ]=קֹוְלִטים[ – 

"ל. לֹשׁ ַהּנַ ֹכַח ַעְצמֹו ֻמְכָרִחים ׁשָ ּבְ ד ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ִמּצַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קיח

ה'תש"גכא תמוזשבת

חומש: פנחס, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וביאור הענין . . . הוי' כו'.

ת. ּבָ ׁשַ ָצִרים ַוֲאִפּלּו ּבְ ין ַהּמְ ֶהֱחָינּו ּבֵ ֵאין ְמָבְרִכים ׁשֶ

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ תֹוָכם",  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  "ְוָעׂשּו  ִתיב  ּכְ
ְזַמן  ּבִ ם  ּגַ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ה ְמקֹום  ְוִהּנֵ ֵרְך.  ִיְתּבָ ְבּתֹו  ְלׁשִ ׁש  ִמְקּדָ ְלָבבֹו הּוא  ִניִמית  ּפְ ת  ְנֻקּדַ ּתֹוִכּיּות  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ
ִכיָנה  ְ י ָאָחא, ְלעֹוָלם ֵאין ַהּשׁ ֶרק ב', "ָאַמר ַרּבִ ה ּפֶ מֹות ַרּבָ ׁשְ ּמּום, ָקדֹוׁש הּוא. ְוִכְדִאיָתא ּבִ ִ לּות ְוַהּשׁ ַהּגָ
ָכל ֶאָחד  ּבְ ׁשֶ ָרִטי  ַהּפְ ׁש  ְקּדָ ּמִ ּבַ ם  ּגַ ְוֵכן הּוא  ְנָיִנים,  ַהּבִ ּבְ ּמּום הּוא  ִ ַהּשׁ ִעְנַין  ְוָכל  ֲעָרִבי".  ַהּמַ ִמּכֶֹתל  ָזָזה 
נֹו[  י ֵער", ְוִאיָתא ]ְוֶיׁשְ ְוִלּבִ ָנה  ְיׁשֵ תּוב "ֲאִני  ּכָ ָזְך ְוָטהֹור, ּוְכמֹו ׁשֶ ֵלם  ַהְיסֹוד הּוא ׁשָ ּדְ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד 
ֵער  י  ְוִלּבִ ָדקֹות  ַהּצְ ִמן  ָנה  ְיׁשֵ ֲאִני  ֲחָסִדים,  ִלְגִמילּות  ֵער  י  ְוִלּבִ ְצֹות  ַהּמִ ִמן  ָנה  ְיׁשֵ "ֲאִני  ה  ַרּבָ ִמְדָרׁש  ּבְ
חּוץ  ּמִ ׁשֶ ְנָיִנים  ַהּבִ ֻדְגַמת  ּבְ ַרק  הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ּמּום,  ִ ַהּשׁ ִעְנַין  ָכל  ּדְ ַלֲעׂשֹוָתן", 

תֹו. ָ ְקֻדּשׁ ָרִטי הּוא ּבִ ׁש ַהּפְ ִמְקּדָ ְלַהְיסֹוד, ֲאָבל ַהְיסֹוד ּדְ

ה'תש"גכב תמוזיום ראשון

חומש: מטו"מ, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק ה. והנה . . . כדלקמן.

אאמו"ר אמר: א חסידישער ווארט מאכט קלָאר די קָאּפ און ריין די הַארץ. א 
חסידישע הנהגה טובה מַאכט ליכטיג אין שטוב. א חסידישער ניגון שטַארקט די תקוה 
ובטחון בריינגט שמחה און שטעלט אוועק די הויז מיט דער הויז געזינד אין קרן אורה.

ב. ַהְנָהָגה  ה ֶאת ַהּלֵ ם ֲחִסיִדי ֵמִביא ְל'רֹאׁש ָצלּול' ּוְמַנּקֶ ְתּגָ "ּב[ ָאַמר: ּפִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְמָחה ּוַמֲעִמיד ֶאת  חֹון, ֵמִביא ׂשִ ּטָ ְקָוה ְוַהּבִ ק ֶאת ַהּתִ ִית. ִנּגּון ֲחִסיִדי ְמַחּזֵ ּבַ ה אֹור ּבַ טֹוָבה ֲחִסיִדית עֹוׂשָ

ֶקֶרן אֹוָרה. ִית ּבְ ֵני ַהּבַ ִית ְוֶאת ּבְ ַהּבַ

ה'תש"גכג תמוזיום שני

חומש: מטות־מסעי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק ו. אמנם . . . צו לי"ח.

עֹות. ּסָ ל ַהּמַ ת, ב', ה' – ְלֵלִוי ַעד סֹוף ּכָ ּבָ ִמְנַחת ׁשַ ר ַמּטֹות ּוַמְסֵעי ִנְפָרדֹות, קֹוִרין – ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"גכד תמוזיום שלישי

חומש: מטות־מסעי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה יעקב . . . נאמר וכו'.

מפתגמי הצ"צ: א פנימי איז, אז בעטען א ברכה אויף עבודה איז דָאס אל ישעו 
בדברי הבל, און עס דארף זיין תכבד העבודה על האנשים.

עּו  ִיׁשְ "ַאל  ֶזה  ֲהֵרי  'ֲעבֹוָדה'  ֲעבּור  ָרָכה  ּבְ ׁש  ַבּקֵ ּלְ ׁשֶ  – הּוא  ִניִמי"  "ּפְ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
ים". ד ָהֲעבֹוָדה ַעל ָהֲאָנׁשִ ְכּבַ ְהֶיה "ּתִ ּיִ ִדְבֵרי ָהֶבל", ְוָנחּוץ ׁשֶ ּבְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



קיט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä æåîú ç"é ïåùàø íåé השנה? ראש נקבע איך

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰eòãé íàå§¦¨§
ìL íBé íéáLBé ïéà Y äàøiL øLôà ïéàL ïBaLçaïéàå ,íéL §¤§¤¥¤§¨¤¥¨¤¥§¦§Ÿ¦§¥

,ø÷L éãò ïäL éàcåa òãeé Y íéãò eàa íàå ;íéãòì íétöî§©¦§¥¦§¦¨¥¦¦¨©§©©¤¥¥¥¤¤
.úéàceä äðálä dðéàå ,íéáòä ïî äðáì úeîc íäì úàøpL Bà¤¦§¨¨¤§§¨¨¦¤¨¦§¥¨©§¨¨©©¨¦
היו הראיה , פי על החודש  את  קידשו  דין שבית  בזמן

השנה : ראש  של טוב  יום  לקביעת  אפשרויות שלש 

ישראל  כל "היו  באלול  ל' יום  שבהגיע  היה הרגיל  הסדר

דשמא מבערב  היום  וקדושת מלאכה  איסור  נוהגין  והבית ֿדין

היום ויהיה זו בלילה הלבנה שראו ויאמרו  למחר  עדים  יבואו 

הוא שהלילה  ונמצא  השנה , ראש  והוא  תשרי  חודש  ראש 

ס"ד)יו"ט" תר סי' הזקן אדמו"ר .(שו"ע

את קידשו דין בית  השלושים , ביום  עדים  באו אכן ואם 

שלושים יום  ואילו השנה , ראש  להיות  הפך  והיום  החודש 

יום נחגג היה  השנה ראש  כזה  ובמקרה  חול. יום  הוא  ואחד

בלבד. אחד

אלול  חודש  היום, כל  במשך  עדים  הגיעו לא  כאשר  אולם 

שהיות אלא השנה . ראש  הוא  שלמחרת והיום  מעובר נעשה 

נמצא עדים , יבואו  שמא ל', מליל  חג קדושת נהגו וכבר 

הספק , מחמת  השלושים  ביום הימים . בשני קדושה שנהגו

ודאי. בתורת  שלאחריו  וביום 

שלישית : אפשרות עולה  זו, בהלכה  הרמב "ם ומדברי 

אין שיראה , אפשר שאי  בחשבון "ידעו דין  בית  כאשר 

כלל  חיכו שלא וכיון  לעדים ". מצפין ואין שלשים  יום  יושבים 

שקר עדי  שהן בודאי  "יודעים  עדים באו אם  ואפילו  לעדים,

הלבנה ואינה  העבים  מן  לבנה  דמות  להם  שנראית  או

ליום השלושים יום  את  עושים  היו  שלא מסתבר  – הוודאית"

זה , ובמקרה  חודש , ראש  להיות  אמור לא  הוא  שהרי טוב ,

השלושים היום  שלמחרת , ביום  רק נחגג  היה  השנה  ראש 

ואחד.

היו המקומות  בשאר  אבל בלבד , לירושלים בנוגע  זה  וכל 

לקמן הרמב "ם כדברי  ימים , שני  תמיד ה"ז)עושים  "יום(פ"ה :

רוב היו הראייה, על קובעין  שהיו  בזמן השנה , ראש  של  טוב 

היו שלא  לפי מספק , ימים שני אותו  עושין ישראל ארץ  בני 

החודש". את  בית ֿהדין  בו  שקבעו יום  יודעין

(jli`e l 'nr dklda micrend)

á"ôùú'ä æåîú è"é éðù íåé מה? שום על 'אביב'

:‚ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰eçîö àìå§Ÿ¨§
úBøtä eéäiL éãëe ...çñtä ïîæa çîöì íkøcL ,ïìéàä úBøt¥¨¦¨¤©§¨¦§Ÿ©¦§©©¤©§¥¤¦§©¥

.áéáàä ïîæ ìk Cøãk ïéçîBö§¦§¤¤¨§©¨¨¦
'פירות הוא  השנה  את  מעברים  שעליהם  הדברים  אחד

רש "י  כתב הדבר ובביאור  פירות האילן '. ועל ד"ה ב יא, (סנהדרין

מעברין,האילן) – העצרת  מזמן יותר  בישולם  מתאחר "אם  :

אינו הפירות  בישול  זה , ולפי ביכורים ". הבאת  זמן שעצרת 

הביכורים  הבאת  לזמן נוגע  אלא האביב  לזמן  ,zxvraשייך

ולדעתו כן, פירש  לא  הרמב"ם  אבל  השבועות. חג היינו 

"פירות כתב : שהרי לאביב , שייכת  אכן  האילן  פירות  צמיחת 

בזמן לצמוח  שדרכן  זמןgqtdהאילן  כל כדרך  ..aia`d."

בלבד, השעורים  של  בישולם נגמר האביב  בזמן והנה ,

אבל  והתבשלו, יצאו  לא עדיין הפירות  ושאר החיטים  ואילו 

כמהzlgzdמאידך, בישול של ההתחלה  וכן החיטים בישול 

מפירוש שמשמע  כפי האביב, בחודש  היא  האילן  מפירות 

התורה  על  טו)רש "י כג, וראשון(שמות בכור  אב  לשון "אביב 

האביב .zexitdלבשל בחודש  היא  הבישול שהתחלת  היינו  ,"

ברד  במכת הכתוב מלשון  עוד להעיר  לב)ויש  ט, כי(שמות

dxerydוהכוסמת החיטה  ואילו  'אביב ', שהיתה  מפני  הוכתה 

פירוש את  רש "י  כך על והביא  הנה '. 'אפילות כי  הוכו לא 

ומזה לקו", שלא  להם  נעשו  פלאות "פלאי תנחומא : רבי 

שגם  בכך dhigdמשמע  'פלא' יש  ולכן 'אביב ' אז היתה  כבר 

לקתה  אחר)שלא  באופן הפלא את שפירש שם רזא פענח ראה .(אבל

בזמן נעשית  החיטה  והתחלת הפירות  התחלת  אם  ואפילו

רק נקראת האביב  חודש  של  החשיבות  מכלֿמקום  האביב ,

ה 'צמח ֿצדק ' שכתב  כמו השעורים , שם  ב)על צא, החקירה :(ספר

התבואה היא  כי  אביב  נקראים  שעורים  רק  שבאמת  "הטעם 

לחטים". בכירה  והיא  לחטים... קודם  ונגמרת  המתבכרת 

(111 'nr ,el zegiy ihewl)

á"ôùú'ä æåîú 'ë éùéìù íåé לחלקים? השעה את חילק מי

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰,äìéläå íBiä©§©©§¨
íézLe ,íBia äøNò íézL ,ïîæ ìëa úBòL íéøNòå òaøà©§©§¤§¦¨§¨§©§¥¤§¥©§¥
änìå ; íé÷ìç íéðBîLe óìàì ú÷lçî ,äòMäå .äìéla äøNò¤§¥©©§¨§©¨¨§ª¤¤§¤¤§¦£¨¦§¨¨
.ïéîLå òéáøe éöç Ba Lé äæ ïéðnL éôì ?äæ ïéðîì äòMä e÷ìç̈§©¨¨§¦§¨¤§¦¤¦§¨¤¥¥¦§¦©§¨¦
שעות , וארבע  לעשרים  היממה  חלוקת  מקובלת  בימינו 

חלקים  לששים  שעה  כל בדברי('דקות')וחלוקת  אמנם  .

חלקים , ושמונים  לאלף  השעה  חלוקת  רק  מוזכרת  הרמב "ם

לשישים . השעה  של חלוקה  אין הלכתית מבחינה  כי  ונראה 

הרא "ש  תלמיד מטולטילה , יצחק רבי  כותב עולם וכך (יסוד

יג) שני, "מאמר :mlerd zene` inkge l`xyi inkgeהסכימו כולם

שעות... אותם ויקראו לזה  זה  שווים  חלקים  לכ"ד  היום  לחלק 

zene`d inkgeחלקים לששים השעה  לחלק מתחילה  הסכימו 

חלקים לששים  הרגע יחלקו ועוד רגעים , אותם  ויקראו שווים 

שניים " אותם  'שניות')ויקראו -).
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נעשתה שעות  וארבע  לעשרים  החלוקה  כי  מדבריו ונראה 

היא חלקים  לששים השעות  חלוקת  אך ישראל , חכמי  עם יחד

בלבד. האומות  חכמי  הסכמת 

וארבע לעשרים היממה  חלוקת  אף  כי נראה  ומדבריו 

האדם בני אצל שהתקבל 'הסכם ' אלא מהותי  ענין אינה  שעות 

והאומות) ישראל אייבשיץ(חכמי יהונתן  רבי כתב אלו וכדברים  .

סקי"ג) ל סי' –אינו(תומים חלקים  או  שעות  לי "ב  נחלק  "שהיום :

קרא  והחקירה ,(פסוק)לא  הטבע  אותו יחייב  ולא גמרא, ולא 

התוכנים  שהיו  בעלמא , הסכמי  הוא  התכונה)רק  מסכימים(חכמי

ועוד  שעות , וקראוהו  חלקים  לי "ב  אותו וחלקו היום , לחלק 

רבים...". לחלקים  אלו שעות  מחלקים  אנו

נחלקת שהיממה פשוטה  יסוד כהנחת  כותב הרמב "ם  אך

לאלף השעה  חלוקת  לגבי ורק  שעות , וארבע לעשרים

זה...", למנין השעה  חילקו  "ולמה  מבאר  חלקים  ושמונים

לעשרים היום  את חילקו מדוע  תחילה  ביאר שלא ומכך

מהותית  היא  זו  שחלוקה  משמע  שעות , לחלוקת וארבע  (בדומה

מזו) זו הסכמית היממות ב)ולא  מ, סנהדרין מראה .(יפה

והלילה היום שחלוקת  חז "ל מאמרי בכמה מצינו ואכן 

שאמרו כפי הבריאה , בעצם  חקוקה שעות  לשתים ֿעשרה

טו)(מ  ויחי תנחומא של דרש סדרו  כנגד  הם  השבטים עשר  ששנים

נוספים . במקורות  וכן ובלילה , ביום  שעות י "ב  – עולם 

á"ôùú'ä æåîú à"ë éòéáø íåé הארץ? את להקיף השמש התחילה מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ïéa äéäéå§¦§¤¥
;äòL éöçå úBòL òáLå íBé íéòLúå ãçà ,äôe÷úì äôe÷z§¨¦§¨¤¨§¦§¦§¤©¨©£¦¨¨
ìéçúz ,àéä äòL Bæéàå íBé äæéàa úçà äôe÷z òãzMîe¦¤¥©§¨©©§¥¤§¥¨¨¦©§¦
,úéLéìMì äiðMä ïîe ,äéøçàL äiðMä äôe÷zì äpnî úBðîì¦§¦¤¨©§¨©§¦¨¤©£¤¨¦©§¦¨©§¦¦

.íìBòä óBñ ãò©¨¨
שהחמה שם  (על  'תקופות ' לארבע נחלקת  החמה  שנת 

תשרי תקופת  תמוז , תקופת ניסן , תקופת הארץ ): את  מקיפה 

לדעת יש  תקופה , כל מתחילה  מתי לחשב  וכדי  טבת. ותקופת 

אורך  פי על  – לחשב  ולפיֿזה  בהילוכה השמש  התחילה  מתי

הידוע שעות)התקופה  וחצי ושבע יום ואחד הסתיימה(תשעים מתי  –

העולם '. סוף  'עד הלאה וכן  הבאה  והתחילה הראשונה  התקופה

רבי ולדעת  בתשרי  נברא  העולם  אליעזר רבי  לדעת  והנה ,

בניסן ב)יהושע  י, אך ר"ה אליעזר, כרבי שהלכה  ומקובל .

בגמרא  א)מבואר יב, לתקופה (שם מונין  ישראל (לחשבון ש 'חכמי

יהושע '.התקופות) כרבי

רש "י לדעת הדבר : בביאור  ראשונים  חכמי ונחלקו  ד"ה (שם

ולתקופה) וד"ה וכיוןישראל בניסן , נברא  שהעולם  להלכה נוקטים 

נבראה בו  בניסן הראשון רביעי  מליל התחיל השמש  שמהלך

התקופות . חשבון מתחיל  מאז  לכן השמש ,

ומחשבים בתשרי , נברא  העולם שלהלכה סוברים  יש  אך

התחילה לא  שהשמש  משום  בניסן  נברא  כאילו התקופות  את 

השעה לאחר אלא רביעי ליל בתחילת בריאתה  עם  בהילוכה 

בריאתה לאחר שעות  חמש ֿעשרה  היינו  היום , של השלישית 

היום) של שלוש ועוד הלילה של שעות שתי(שתיםֿעשרה בין  הפער  והרי ,

תקופה 'בין שהרי שעות , עשרה חמש  בן הוא  תקופות 

תשעים שעה '; וחצי  שעות ושבע  יום  ותשעים אחד  לתקופה 

היא והשארית  שלמים , שבועות  שלוש ֿעשרה הם  יום  ואחד

יום באותו חלה  הבאה  שהתקופה ונמצא  שעות, וחצי  שבע 

וחצי שבע  של  באיחור  – הקודמת  התקופה  חלה בו בשבוע 

וחצי שבע  עוד  של באיחור  תחול  שלאחריה  וזאת שעות ,

החשבון ועולה מהראשונה , שעות עשרה חמש  היינו  שעות ,

חודש של רביעי  ליל בתחילת  בהילוכה  החמה  התחילה  כאילו

בהילוכה התחילה  למעשה  שהרי העולם , לבריאת  שקדם  ניסן

בשבוע רביעי  ביום  מכן, לאחר  תקופות  שתי היינו  בתשרי ,

כך אחר שעות חמש ֿעשרה  שהן  ביום  שלישית (ראה בשעה

שם) בשדה באר א, טז, ר"ה אליהו' 'שדה ס"א, תקפא סי' או"ח הגר"א .ביאור

á"ôùú'ä æåîú á"ë éùéîç íåé ניסית  והנהגה טבעית הנהגה

:‡ ‰ÎÏ‰ ·È ˜¯Ù ,˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰Cìäî©£©
...úBòL íéøNòå òaøà àeäL ,ãçà íBéa éòöîàä LîMä©¤¤¨¤§¨¦§¤¨¤©§©§¤§¦¨

ארבעת את  היוצר והוא  כשנה, נמשך השמש  של סיבובה

החדשים . קביעת  על  השפעה  לו  אין  אך השנה , תקופות 

דבר בו  ואין לחודשים רק  שייך  הלבנה  סיבוב  מאידך ,

לשנה . שנה  בין המבדיל

עזרא ' ה'אבן  מסביר  ב)בכך  יב, "החודש(שמות הפסוק  את 

בתשרי, הוא  לשנים השנה  ראש  חדשים ": ראש  לכם  הזה 

– 'לכם ' החדשים  למנין ראשון שהוא  ניסן  על  מדבר  והכתוב 

ללבנה . המונים  ישראל, עם

את מבטאים  והלבנה  השמש  מהלך העניינים , פנימיות לפי

על  החוזר  השמש  מהלך בעולם : הקב "ה  של ההנהגות  שתי

בה שאין  הטבע  הנהגת  את  מסמל  קבוע , שנתי  במחזור  עצמו 

ומהלך  ומתחדששינויים , ליום  מיום  משתנה שאורה  הלבנה 

הניסית ההנהגה  את  מסמל  חידוש ) (מלשון  חודש  מידי

בעולם . מתגלית שלעתים 

י"א)ובמדרש  פט"ו, בעולמו(שמו"ר הקב "ה  "משבחר  נאמר :

בו קבע  ובניו ביעקב  וכשבחר ושנים , חדשים ראשי בו קבע

"בחר – ה 'עקידה ' בעל  ומבאר גאולה ", של חודש  ראש 

בבריאת שנקבעה  הטבעית  ההנהגה  היא  בעולמו " הקב"ה 

ו "משבחר תשרי , בחודש  הוא  זו  להנהגה  וה 'ראש ' העולם,

ו'ראש ' ישראל, עם  לצורך הניסית  ההנהגה  היא  ובניו " ביעקב

ממצרים . היציאה  חודש  ניסן , בחודש  הוא  זו להנהגה 

וניסן: תשרי לחודשים  ההנהגות  שתי בין השייכות  וזוהי

ההנהגה – השמש  למהלך השנה  ראש  הוא  תשרי חודש 

הלבנה למהלך  השנה  ראש  הוא  ניסן  חודש  ואילו הטבעית,

הניסית . ההנהגה  –

(149 'nr fi zegiy ihewl)
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á"ôùú'ä æåîú â"ë éùù íåé מהתורה? חלק או חיצוניות, חכמות

:„Î ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ìk íòèå§©©¨
úîëç àéä ...äæ ïéðî íéôéñBî äî éðtîe ,úBðBaLçä elà¥©¤§¦§¥¨¦¦¦§¨¤¦¨§©
íäå ,äaøä íéøôñ ïåé éîëç da eøaçL ,úBiøèîébäå úBôe÷zä©§§©¦©§¦¤¦§¨©§¥¨¨§¨¦©§¥§¥

.íéîëçä ãéa åLëò íééeönä©§¦©§¨§©©£¨¦
מחכמות הוא  אלו  הלכות  שיסוד  עולה  הרמב "ם מדברי 

של  בספרו  הדברים  שנכתבו שלאחר  ברור  אך האומות ,

ללמוד  והבא  מהתורה , נפרד  בלתי  חלק הם  הרי  הרמב "ם

בכך  שיש  נמצא  התורה . ברכת  לפניהן לברך חייב  אלו הלכות

לקדושה  והעלאתן האומות  חכמת של המאמרים 'בירור ' (ספר

קי) ע' .תשמ"ח

לחכמה יתרון יש  כי אני  'וראיתי  בכתוב  נאמר  מכך: יתירה 

האם קשה : ולכאורה  החושך'. מן  האור  כיתרון הסכלות  מן

עד  מאליה  ברורה  אינה  הסכלות  על עדיפה  שהחכמה  ההכרה 

זאת ? יאמר אדם " מכל  "החכם  המלך ששלמה  שצריך

לחכמות אלא  כפשוטה  לסכלות  הכוונה  שאין  אלא 

כך  ועל התורה , לחכמת  ביחס  סכלות בבחינת  שהן  חיצוניות 

מן האור  'כיתרון הוא  הסכלות ' מן החכמה  ש 'יתרון  נאמר 

החושך, מתוך  דוקא בא האור  שיתרון  כשם  כלומר , החושך'.

עצמו, באור  ומעלה  יתרון  יש  לאור  נהפך שהחושך  ידי  על  כי

חיצוניות בחכמות  השימוש  ידי  על התורה , בחכמת  גם  כך 

עצמה התורה  בחכמת יתרון נעשה לקדושה , (ספר והפיכתן

רעו) ע' ב, לגני באתי .המאמרים

רק הוא  העולם  אומות  לחכמת להזדקק  הצורך אמנם,

האומות לחכמת  זקוקים  אין  כתיקונן  בשנים  אך  הגלות , בזמן 

שבימי כאן  הרמב "ם  כדברי עצמה , מהתורה  בא  הכל אלא

בעניינים ספרים  יששכר  מבני ישראל  חכמי חיברו הנביאים

הכוזרי  לדברי ואדרבה : לידינו . הגיעו  שלא  סו)אלו ב, ,(מאמר

ישראל. מחכמי אלו  חכמות קיבלו הקדמונים  האומות  חכמי

גדולים ' חכמים  ישראל 'יהיו  כאשר  לבוא  לעתיד (סוף ולכן ,

מלכים) עוד הלכות יצטרכו ולא  ישראל לחכמי אלו  חכמות יחזרו

האומות  197)לחכמי  עמ' ל, שיחות .(לקוטי

á"ôùú'ä æåîú ã"ë ùãå÷ úáù ראש־חודש  וסעודת החודש עיבור סעודת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰øeaòì íâå§©§¦
øeaò úãeòñ ïéNBò ,äæ ïBaLç éôì ïéøaònL elà íéLãç¢¨¦¥¤§©§¦§¦¤§¤¦§©¦

.Lãçä©Ÿ¤
תיט)הטור סי' להרבות(או"ח שמצוה הירושלמי בשם  הביא

בראש לאכול  שמצוה  כתב  וה'רוקח ' חודש . ראש  בסעודת 

במועד  כמו  שם)חודש  שב(ב"י לומר  וצריך .xeair zcerq
ycegd חובת יוצאים  ycegאין  y`x zcerqסעודת שהרי  ,

בלילה  היא  החודש  אחריפו)עיבור ד"ה שם ורש"י ב. ע, (סנהדרין

את מקדשים  אין  (כי ביום  היא חודש  ראש  סעודת  ואילו 

עיבור סעודת שגם  הרמב"ם  לדעת אמנם , ביום). אלא  החודש 

ביום היא  ה"ז)החודש  פ"ג חודש(לעיל ראש  שסעודת  לומר  יש 

מצוה ואין העיבור , סעודת  היא  היא  בירושלמי  המובאת

יוסף ' ה'בית  וכתב  חודש . לראש  נוספת  היא(שם)בסעודה שכן 

הר "ן דעת ב)גם  ע, סנהדרין לנר .(ערוך

המקדש  כלי  בהלכות  ה"ד)והנה , "חייב(פ"ה הרמב "ם: כתב 

העם", שאר  עם  עצמו יקל ולא  בעצמו  כבוד לנהוג  גדול כהן

אפילו רבים של לסעודות  ולא  המשתה  לבית  יכנס  "לא  ולכן

מצוה". של  הם

הגמרא דברי  מדויקים  זה  ב)ולפי  יח, מושיבין(סנהדרין "אין :

גדול dpyכהן xeairaצינה לעבר משום  הגדול הכהן ירצה לא (שמא "

פעמים, עשר ורגליו ידיו ומקדש טבילות חמש טובל הכפורים ביום כי השנה, את

רש"י) – בתשרי תהיה מרחשוון צינת השנה, תתעבר נזכרואם לא  ומדוע 

ב גדול  כהן  מושיבים  ycegהאם  y`x xeair?

החודש , עיבור  סעודת  עושים  חדשים שלעיבור  כיון  אלא 

מצוה , של היא  אפילו  רבים  לסעודת  נכנס  אינו  גדול  כהן  והרי

שאין שנה  לעיבור  ורק  החודש , לעיבור  נכנס  שאינו מובן 

מושיבים אין בו שגם  לבאר  הגמרא הוצרכה סעודה  עורכים 

צינה " "משום  גדול ה"ד)כהן פ"ה המקדש כלי הל' שמח .(אור

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc zeaezk(ycew zay meil)

.dwfgdøáñ÷ éàåy `pzd,äàçî àéåä àì åéðôa àlL äàçîm` §¦¨¨©§¨¨¤Ÿ§¨¨Ÿ©§¨§¨¨
y ycgl `pzl did okäãeäéå äãeäé eléôàux`a mdipy m` s` - £¦§¨¦¨

,dcediàì énð,evxize .dwfgd lirez,ìnî øa àaà éaø øîà ©¦Ÿ¨©©¦©¨©©¨
øáñ÷ íìBòì`pzd,äàçî àéåä åéðôa àlL äàçîeid m` okle §¨¨¨©§¨¨¤Ÿ§¨¨©§¨§¨¨

,wifgnd ipta dzid `ly s` ez`gn dliren ux` dze`a mdipy
ïéúéðúîeoi` ,dcedia milrade lilba dcydyky da x`eany ©§¦¦

did m` s` ixdy ,dliren ezwfgd oi` okle] dliren ez`gn

,[ez`gna zlrez dzid `l dgeneðL íeøéç úòLayiy onfa - ¦§©¥¨
lew `a `l ok zngny xnel wifgnd lekie ,zeieklnd oia dxbiz

.dwfg ef oi` okle ,eipfe`l d`gnd
ixd ,mexig zrya xaecny zngn `ed mrhd m` :`xnbd dywn

y okzi efl ef zekenqd zexiir izya mbiptn d`gnd rnyz `l
,mexigdåok m`àðL éàîmipey dna -è÷ðc ,ìéìâå äãeäémze` §©§¨§¨§¨¦§¨©

.zenewn x`yn xzei `pzd
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שבת קודש עמ' ב



milwyקכב zekld - mipnf xtq - fenz g"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyfenz c"kÎg"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä æåîú ç"é ïåùàø íåé

-mipnfxtq
milwW zFkld¦§§¨¦

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וממותרה,1) הלשכה, מתרומת עושים מה בו נתבארו

קרבנות  הקרבת בדין ונסתיים הלשכה. שייר וממותר
ואילך. ניסן מר"ח חדשה מתרומה

.‡‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ ?da ‰OÚi ‰Ó ‰kLl‰ ˙Óe¯z¿««ƒ¿»««¬∆»¿ƒƒ∆»
,¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÂ ,ÔÈÙÒen‰Â ,ÌBÈ Ïk ÏL ÔÈ„ÈÓz¿ƒƒ∆»¿«»ƒ¿»»¿¿«ƒ
ÔÎÂ .˙Ba¯w‰ Ïk Ba ÔÈÁÏBnL ÁÏn‰Â ,Ì‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈∆¿«∆«∆¿ƒ»«»¿»¿≈

ÌÈˆÚ e‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈˆÚ‰2‡l‡ e‡ˆÓ ‡ÏÂ »≈ƒƒ…≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿¿∆»
,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ .d˙iOÚ ¯ÎOe ,˙¯Ëw‰Â .ÌÈÓ„a¿»ƒ¿«¿…∆¿«¬ƒ»»¿∆∆«»ƒ
,ÌÁl‰ ÈzLe ,¯ÓÚ‰Â .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÈOBÚ ¯ÎOe¿«≈∆∆«»ƒ¿»…∆¿≈«∆∆
˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏÂ ,ÁlzLn‰ ¯ÈÚOÂ ,‰n„‡ ‰¯Ùe»»¬À»¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿»∆¿ƒ
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a el‡ Ïk .ÂÈ¯˜ ÔÈa ÔÈ¯LBwL∆¿ƒ≈«¿»»≈»ƒƒ¿««ƒ¿»

ליערים 2) לצאת משפחות למשפחות היה קבוע "זמן כי
למערכה". עצים ולהביא

.·aˆ ÏL ¯·c ÌÏÚ‰ ¯t Ï·‡˙„B·Ú È¯ÈÚOe ¯e ¬»«∆¿≈»»∆ƒ¿ƒ≈¬«
Ô‰Ï ÔÈ·Bb ‰lÁza - ÌÈ·ÎBk3˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a ÔÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ»ƒ»∆¿≈»»ƒƒ¿«

,˙BÈeOÚ ÔÈa ˙Áz - ÏÎÈ‰ ÏL ˙BÎB¯t .‰kLl‰«ƒ¿»»∆≈»««ƒ¿»¬
˜„a ÈL„wÓ ‡l‡ ,‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a ÔÈ‡Â¿≈»»ƒƒ¿««ƒ¿»∆»ƒ»¿≈∆∆

˙Èa‰4˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a - ÌÈ¯ÚL ÏL ˙BÎB¯t Ï·‡ ; ««ƒ¬»»∆¿»ƒ»ƒƒ¿«
‰kLl‰5e‡B·iL Ô˙ÂˆÓ - ˙¯L ÈÏÎe ‰¯Bn‰ . «ƒ¿»«¿»¿≈»≈ƒ¿»»∆»

ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰·e .ÌÈÎÒp‰ ¯˙BnÓƒ««¿»ƒ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈÎÒp‰ ¯˙BÓ ‡e‰ ‰Ó ¯‡a˙È Baƒ¿»≈«««¿»ƒ¿ƒ…»»»∆
,‰p‰k È„‚a .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ e‡È·È - ÌÈÎÒ ¯˙BÓ«¿»ƒ»ƒƒ¿««ƒ¿»ƒ¿≈¿À»
ÔÈ„·BÚL ÌÈ‰k‰ È„‚a ¯‡L ÔÈa ÏB„b Ô‰k È„‚a ÔÈa≈ƒ¿≈…≈»≈¿»ƒ¿≈«…¬ƒ∆¿ƒ

.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ïk‰ - Lc˜na Ô‰a»∆«ƒ¿»«…ƒ¿««ƒ¿»

מישראל.3) אחד מכל כך לשם גובה ההקדש גזבר
אמה,4) שרוחבה בנוייה מחיצה הייתה הראשון שבבית

שהיה  השני ובבית הקדשים, קדש לבין ההיכל בין מבדלת
להתקיים  בנוייה מחיצה יכולה ולא מאוד גבוה ההיכל
במקום  אמה שיעור וביניהן פרוכות שתי עשו - כזה בגובה
בניין, דין לה יש ולכן, ראשון, שבבית הבניין מחיצת

הבית. מבדק באות לצניעות 5)שהוצאותיו שם שנעשו
הפתחים. על לכסות

.‚dl ‰ˆeÁa B‡ ÌÈÏLe¯Èa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÓ‰a‰ Ïk»«¿≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»»
ÈÏeÒÙa ¯‡a˙iL BÓk ,˙BÏBÚ ˙B‡a - ‰pnÓ ·B¯˜a¿»ƒ∆»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
„·BÚ ÔÎÂ .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a Ô‰ÈkÒ ;ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿««ƒ¿»¿≈≈

B˙ÏBÚ ÁÏML ÌÈ·ÎBk6ÁÏL ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰È„nÓ »ƒ∆»«»ƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ì‰ÈkÒ e‡È·È - ÌÈÎÒ ÈÓc dnÚƒ»¿≈¿»ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»

בלבד.6) עולה קרבן אלא כוכבים עובד מיד מקבלים שאין

.„¯b7ÌÈÎÒ BÏ LÈ Ì‡ ,ÌÈÁ·Ê ÁÈp‰Â ˙nL8- ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ,BlMÓ ÔÈ·¯¿̃≈ƒƒ∆¿ƒ»»ƒƒ¿««ƒ¿»
ÔÈ·È¯˜Ó - ÂÈzÁz ¯Á‡ epÓ ‡ÏÂ ,˙nL ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈¿…ƒ«≈«¿»«¿ƒƒ
ÌÈÓeÓ È¯w·Ó .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈz·Á‰ ˙‡∆«¬ƒƒƒ¿««ƒ¿»¿«¿≈ƒ
˙BÎÏ‰ ÌÈ„nÏÓ‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â ,ÌÈÏLe¯ÈaL∆ƒ»«ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ«¿«¿ƒƒ¿
˙BÏc‚Ó‰ ÌÈLÂ ,‰ˆÈÓ˜ ˙BÎÏ‰Â ÌÈ‰kÏ ‰ËÈÁL¿ƒ»«…¬ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿»ƒ«¿«¿

Ô‰Èa9˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB Ôlk - ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¿≈∆¿»»¬À»À»¿ƒ¿»»ƒ¿«
˙Èa Ô‰Ï e˜ÒÙiL BÓk ?Ô¯ÎO ‡e‰ ‰nÎÂ .‰kLl‰«ƒ¿»¿«»¿»»¿∆ƒ¿¿»∆≈

.ÔÈcƒ

גר 7) אבל נסכיו. יורשיו מקריבים שמת, ישראל שאילו
יורשים. לו אין בחייו.8)שמת שהיו 9)שהפרישן

טומאה  בשום יטמאו שלא לידתם משעת עליהם שומרים
בעולם.

.‰ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÎBO ,¯˜Ù‰ ‡È‰L ,‰hÓM‰ ˙Laƒ¿««¿ƒ»∆ƒ∆¿≈¿ƒ≈ƒ
ÌÈÁÈÙÒ ˙ˆ˜Ó e¯ÓLiL ,ÔÈ¯ÓBL10È„k ,eÁÓvL ¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»¿¿≈

‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡L ,ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ Ô‰Ó e‡È·iL∆»ƒ≈∆»…∆¿≈«∆∆∆≈»ƒ∆»
˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB ÔÈ¯ÓBM‰ el‡Â .L„Á‰ ÔÓƒ∆»»¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«

.‰kLl‰«ƒ¿»

מן 10) באכילה ומותרים מאליהם, שצמחו הזרעים הם
ויאמר  יזרע שמא גזירה אסרום שחכמים אלא התורה

צמחו. מאליהם

.ÂBÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌpÁa ¯ÓLÏ ·c˙‰L ÈÓ11; ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ»≈¿ƒ
CÎÈÙÏ .Ô‰Ó ÌeÏhÈÂ e‡B·È ‡nL ,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÌeMÓƒ«¬≈¿«∆»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ»
È„k ,‰kLl‰ ÔÓ ¯ÎO eÏhiL ÌÈÓÎÁ Ì‰Ï ewzƒ¿»∆¬»ƒ∆ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
.ÌL ÌÈ¯ÓBL el‡L ÌB˜Ó B˙B‡Ó Ïk‰ eL¯ÙiL∆ƒ¿¿«…≈»∆≈¿ƒ»

הדבר 11) יתפרסם שמירה שכר ישלם שההקדש ידי שעל
זרוע. בעלי יקחום ולא קרבן, צורך הם שהספיחים

.ÊÈ‰ÈbÓ12ÔÈi„Â ÌÈÏLe¯ÈaL ÌÈ¯ÙÒ13˙‡ ÔÈcL «ƒ≈¿»ƒ∆ƒ»«ƒ¿«»ƒ∆»ƒ∆
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB - ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÏÊb‰««¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ¿»
‡Ï Ì‡Â .‰L ÏÎa ‰Ó ÌÈÚLz ?ÌÈÏËB eÈ‰ ‰nÎÂ¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»»»¿ƒ…

Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰14eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ -15Ô‰Ï ÔÈÙÈÒBÓ , ƒ¿ƒ»∆««ƒ∆…»ƒƒ»∆
Ô˙È· È·e Ì‰È·e Ì‰ÈLe Ì‰ ,Ôk¯ˆ È„k16. ¿≈»¿»≈¿≈∆¿≈∆¿≈≈»

מוגה,12) שאינו ספר להשהות שאסור ואדם, אדם כל "של
שהיו  דין בית וראו עוולה. באהליך תשכן אל משום:
כך". על הלשכה תרומת והפקירו בדבר, מתעצלים

כדי 13) שכר ליטול אסור שהרי בטלה שכר נוטלים הדיינים
לקבל.15)למזונות.14)לדון. לפי 16)הדיינין

מכספי  פרנסתם להם להספיק הוכרחו ממלאכתם שבטלו
הציבור.

.ÁL·k17,‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰ ¯‰Ó ÔÈBa eÈ‰ ∆∆»ƒ≈«««ƒ¿««ƒ¿»
‰n„‡ ‰¯t ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ ÂÈÏÚL18ÔÈ‡ÈˆBnL L·ÎÂ , ∆»»»ƒƒ»»¬À»¿∆∆∆ƒƒ

ÁlzLn‰ ¯ÈÚO ÂÈÏÚ19È¯ÈMÓ ÔÈOÚ Ì‰ÈLe . »»»ƒ«ƒ¿«≈«¿≈∆«¬ƒƒ¿»≈
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קכג ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz g"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ ÁaÊÓ ÔÎÂ .‰kLl‰- ˙B¯ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰Â ‰ÏBÚ «ƒ¿»¿≈ƒ¿«»»¿«≈»¿»¬»
ÌÈn‰ ˙n‡ .‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈOÚ20ÌÈÏLe¯ÈaL «¬ƒƒ¿»≈«ƒ¿»««««ƒ∆ƒ»«ƒ

ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÂ21- ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎÂ ‰È˙BÏc‚Ó ÏÎÂ ¿«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿∆»¿»»¿≈»ƒ
˙BÚÓ ·c˙‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ .‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈ‡a»ƒƒ¿»≈«ƒ¿»¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈»
ÔÈ‡ - ÌpÁa Ì‰nÚ ˙BOÚÏ B‡ el‡‰ ÌÈ¯·cÏ«¿»ƒ»≈«¬ƒ»∆¿ƒ»≈

·LBz ¯b elÙ‡Â ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó22ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ∆«¬ƒ≈»∆∆¡«…»∆
.¯ÓB‚Â ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ :¯Ó‡Â ,¯ÓB‚Â ˙B·Ï eÏÂ»»ƒ¿¿≈¿∆¡«¿»∆≈≈∆¿≈

הבית 18)גשר.17) מהר זה  גבי על זה גשרים שני שעשו
וכל  הפרה את הוציאו העליונה ועל המשחה, להר

התהום. בטומאת יטמאו שלא כדי שעשו 19)מתעסקיה,
שיעבור  לעיר, חוץ עד העיר, בקצה שהייתה מהעזרה גשר
הארץ  עמי מפני הכפורים, ביום השעיר את המשלח עליו
שתושלם  כדי לצוק, הליכתו למהר אותו דוחפים שהיו
ההיכל. פתח של זהורית של לשון ויתלבן הכפרה

בעזרה.20) העובר הנחל החומה.21)תיקון תיקון
זרה.22) עבודה עובד שאינו גוי

.ËÔÈÁ˜BÏ - ‰kLl‰ È¯ÈLe ‰kLl‰ ˙Óe¯z ¯˙BÓ«¿««ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿ƒ
‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡zL ;˙BÏBÚ Ôlk e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ Ba¿»ƒ¿ƒ¿¿À»∆¿«≈ƒ
‡Ï Ï·‡ .‰Ó‰a ˙ÏBÚ e·¯˜iL ˙B¯˙Bn‰ Ïk ÏÚ«»«»∆ƒ¿¿«¿≈»¬»…
el‡Â .ÛBÚ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ÔÈ‡L ,ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ«»∆≈¿»¿¿«ƒ¿≈
ıÈ˜ ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnÓ ÔÈ‡a‰ ˙BÏBÚ‰»«»ƒƒ««¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«ƒ

ÁaÊnÏ23. «ƒ¿≈«

בני 23) שדרך כמו עולות, מהם מביאים בטל שכשהמזבח
סעודתם. בגמר השולחן על מתיקה מיני להעלות אדם

.È- ¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÏ Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰ ‡lL ÌÈÏ˜L¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆¿»»¿¿«ƒ
Ï·‡ ;˙Èa‰ ˜„a ÈL„wÓ Ì‰Ï Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆««ƒ¬»
ÈL„wÓ BÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ˙Èa‰ ˜„a ÔÈ‡≈∆∆««ƒƒ∆»»ƒ»¿≈

ÁaÊn‰24. «ƒ¿≈«

לקדשי 24) מעות נחסר שאם היא, רבינו לדעת ופירושה
להיפך. לא אבל הבית בדק מקדשי החסר את לוקחים מזבח

עליו. חולק והראב"ד

.‡È˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ,ÔÒÈ L„Á L‡¯ ÚÈbiMÓƒ∆«ƒ«……∆ƒ»≈«¿ƒƒ»¿¿
‰L„Á‰ ‰‡a ‡Ï Ì‡Â .‰L„Á ‰Óe¯zÓ ‡l‡ ¯eaƒ̂∆»ƒ¿»¬»»¿ƒ…»»«¬»»

‰LÈ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ -25L„Á L‡¯ ÚÈb‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒƒ«¿»»¿ƒ»ƒƒƒ«……∆
- ‰LÈ ‰Óe¯zÓ ÌÈ„ÈÓ˙Ï ˙BÓ‰a Ô‰nÚ LÈÂ ,ÔÒÈƒ»¿≈ƒ»∆¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»¿»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈÂ Ô˙B‡ ÔÈ„Btƒ»¿¿ƒ¿Àƒ««ƒ∆≈

ÔÈÓÈÓz26da ÔÈˆi˜nL ‰LÈ ‰Óe¯˙Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ , ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»¿»»∆¿«¿ƒ»
˙BÓ‰a‰ Ïk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡zL ;ÁaÊn‰ ˙‡∆«ƒ¿≈«∆¿«≈ƒ«»«¿≈
- Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡Ï Ì‡L ,ÔÈ„ÈÓ˙Ï ÔÈÁ˜BlL∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆ƒ…ƒ¿¿ƒƒ»∆

.ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ≈¿¿Àƒ

מן 25) להביא מצוה בניסן באחד הבאין ציבור "קרבנות
מצוה". שחיסר אלא יצא הישן מן הביא ואם החדש

פדיון 26) ידי על לחולין יוצאים קדשים שאין היא והלכה
מום. בהם נפל כן אם אלא

.·È˙¯Ëw‰ ¯˙BÓa ÔÈOBÚ eÈ‰ CÎÂ27L‡¯ ÚÈbiMÓ : ¿»»ƒ¿««¿…∆ƒ∆«ƒ«…

ÔÈn‡‰ ¯ÎO ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏlÁÓ ,ÔÒÈ L„Á28, …∆ƒ»¿«¿ƒ«¿«»À»ƒ
ÔÈn‡‰ ÔÈÏËBÂ ,ÁaÊn‰ ıÈ˜Ï ¯ÎO‰ ˙BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿«»»¿≈«ƒ¿≈«¿¿ƒ»À»ƒ
˙¯Ëw‰ ˙‡ ÔÈÁ˜BÏÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ô¯ÎOa ˙¯Ëw‰ ¯˙BÓ««¿…∆ƒ¿»»¿¿ƒ¿¿ƒ∆«¿…∆
‰Óe¯z ˙BÚnÓ d·È¯˜‰Ï È„k ,‰L„Á ‰Óe¯zÓ Ô‰Ó≈∆ƒ¿»¬»»¿≈¿«¿ƒ»ƒ¿¿»
ÔÈ¯ÈË˜Ó - ‰L„Á ‰Óe¯z Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â .‰L„Á¬»»¿ƒ≈»∆¿»¬»»«¿ƒƒ

‰LÈ ‰Óe¯zÓ d˙B‡29. »ƒ¿»¿»»

שס"ח 27) במשקל תהיה שהקטורת מסיני למשה שהלכה
של  ימים לשנ"ד מנים שנ"ד אלא מהם מקריבים ואין מנים,
יתירים  מנים שלושה ועוד יום, לכל מנה הלבנה, שנות
אחד  נשארו הקדשים, בקדשי הכפורים ביום שמקטירין

שנה. בכל יתירים מנים ששכרם 28)עשר הקטורת מפטמי
הלשכה. שעברה.29)מתרומת משנה

e˜ÈÏÒÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ B‰Ï ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ

zFkldWcgd WECw
-mipnfxtq'ldWcegdWECiw

¦§¦©Ÿ¤
¦§¦©Ÿ¤

‡e‰Úa˜ÏÂ Ú„ÈÏÂ ·MÁÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ¿«≈¿≈«¿ƒ¿…«
‰M‰ ÈL„ÁÓ L„Á Ïk ˙lÁz ÌBÈ ‰Ê È‡a1. ¿≈∆¿ƒ«»…∆≈»¿≈«»»

¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
ב)1) יב, (שמות חדשים" ראש לכם הזה "החודש שנאמר

קנג). עשה המצוות, (ספר החודש" קידוש מצות היא "וזו

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
החמה,1) לחדשי הלבנה חדשי בין ההבדל בו נתבאר

על  ולהודיע ולידע לחשב ב"ד על התורה מן ושמצוה
חדשים  קובעין אין בדין הפרק ונסתיים החודש, קידוש

לארץ. בחוץ

.‡‰·l‰ ÈL„Á Ì‰ ‰M‰ ÈL„Á2˙ÏÚ :¯Ó‡pL , »¿≈«»»≈»¿≈«¿»»∆∆¡«…«
BL„Áa L„Á3L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :¯Ó‡Â , …∆¿»¿¿∆¡««…∆«∆»∆…

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .ÌÈL„Á4Ce¯a LB„w‰ BÏ ‰‡¯‰ : √»ƒ»»¿¬»ƒ∆¿»«»»
Â ‰·Ï ˙eÓc ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ‰LÓÏ ‡e‰:BÏ ¯Ó‡ ¿∆¿«¿≈«¿»¿¿»»¿»«

Lc˜Â ‰‡¯ ‰Êk5ÈL Ì‰ ÔÈ·MÁÓ e‡L ÌÈM‰Â . »∆¿≈¿«≈¿«»ƒ∆»¿«¿ƒ≈¿≈
‰nÁ‰6·È·‡‰ L„Á ˙‡ ¯BÓL :¯Ó‡pL ,7. ««»∆∆¡«»∆…∆»»ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. . "zEnC d`EaPd d`xnA dWnl `Ed KExA WFcTd Fl d`xd¤§¨©¨¨§Ÿ¤§©§¥©§¨§
WCwe d`x dfM :Fl xn`e ,dpal." §¨¨§¨©¨¤§¥§©¥

במכילתא  הדברים ממקור שינה מדוע להבין וצריך
הקב"ה  לו "הראה לכם" הזה "החודש הפסוק על דרשב"י
שהראהו  כלל הזכיר ולא כו'" הלבנה דמות באצבע למשה
הוא  וקדש" ראה "כזה שהלשון ובפרט, הנבואה. במראה
בכל  שנעשה דין בית ידי על החודש קידוש על ציווי
שאם  ופשיטא ממש. בפועל הלבנה ראיית ידי על הדורות
הנבואה  במראה הלבנה מולד את שראו ויאמרו עדים יבואו

פיהם. על מקדשים אין
הדברות  כל "והלא הקשה במכילתא בזה: והביאור
הזה  החודש ביום, אלא עמו נתדבר לא למשה שנתדבר
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בלילה, והראהו ביום עמו מדבר היה וכיצד בלילה. הראהו
אמנם  בחשכה". החודש והראהו חשיכה עם ביום שנדבר
על  הציווי אחר מיד שהרי לרמב"ם קשה היה זה תירוץ
איש  להם "ויקחו - פסח קרבן ציווי נאמר החודש קידוש
פרטי  כל עם ארוכה פרשה - לבית" שה אבות לבית שה
שניהם  נאמרו הכתובים ובפשטות פסח, קרבן של הדינים
נוספת  קריאה שהיתה מצינו לא שהרי אחד בהמשך
משה  אל ה' "וידבר - אחד ודיבור קריאה אלא נוסף ודיבור
הזה  לחודש בעשור גו' לכם הזה החודש גו' אהרן ואל
היאך  קשה וא"כ וגו'", אבות לבית שה איש להם ויקחו
בחשיכה" החודש והראהו חשיכה עם ביום עמו "נדבר
כבר  היה כו'" שה להם "ויקחו לו שאמר מה שהרי
במראה  שהראהו הרמב"ם כתב זו קושי ובגלל בחשיכה,
כולל  ביום, היה משה אל הדיבור כל וממילא הנבואה,
היה  הלבנה שהראהו ומה גו'" שה להם "ויקחו הדיבור

הנבואה. במראה
ששאלה  פסחים במסכת בגמרא מצינו זה להסבר ראיה
בחמשה  או בארבעה דילמא קאי, ירחא דבריש "וממאי
בר"ח  היה שהדיבור לכו"ע פשיטא והלא קאי" בירחא
מובן  האמור פי ועל הלבנה. בראיית משה שנתקשה
גם  להיות שיכול הרי הנבואה במראה שהראהו שמכוון

בניסן. בחמשה
.hl oniq mipnf xtq zekln oii

ושתיםֿעשרה 2) יום, ועשרים "תשעה הוא מהם אחד שכל
ארבעים  (היינו חלקים ותשעים ושלושה מאות ושבע שעות,

וחלק דקות שמונהֿעשר וארבע של חשבון לפי אחד,
ה"ג). פ"ו, (להלן לבנה" של חדשה וזהו דקה), בכל חלקים

בלבד,3) הלבנה על לומר אפשר וזה בחידושו, כלומר
ב'מאמר  הרמב"ם לשון [וכן שנעלם. אחרי מתחדש שאורה
חודש  עולת זאת יתברך הצור שאמר "ומאחר העיבור':
כי  בלבנה, חדשינו למנות נתחייבנו השנה, לחדשי בחדשו
ללבנה"]. אלא זה ואין החידוש, בו יתבאר חודש באיזהו

(מהדורת 4) בא פרשת יוחאי, בר שמעון דרבי [מכילתא
.[(8 ע' אפשטיין בשיעור 5)הרי"נ הלבנה את כשתראה

בחדשי  שהמדובר הרי חודש, לראש יום אותו תקדש זה,
וששים 6)הלבנה. חמשה מאות שלש היא החמה "שנת

ה"ד). פ"ו, (להלן שעות" ושש "שמור 7)יום כלומר
וכן  יג:), (סנהדרין ניסן" בחודש שיהא תקופה של אביב

ה"א. פ"ד, להלן רבינו כתב

.·?‰·l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ‰¯˙È ‰nÎÂ8·B¯˜ ¿«»¿≈»¿«««»«¿««¿»»»
ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Ó9˙ÙÒBz‰ ÔÓ ıa˜˙iLk ,CÎÈÙÏ . ≈««»»¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈ƒ«∆∆

ËÚÓ ¯˙BÈ B‡ ËÚÓ ˙BÁt B‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL BÓk ˙‡f‰«…¿¿ƒ»¿«≈¿«
„Á‡ L„Á ÔÈÙÈÒBÓ -10‰LÏL ‰M‰ d˙B‡ ÔÈOBÚÂ , ƒƒ…∆∆»¿ƒ»«»»¿»

˙¯aÚÓ ‰L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,L„Á ¯OÚ11È‡L . »»…∆¿ƒ«ƒ¿≈»»¿À∆∆∆ƒ
‰M‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡12CÎÂ CÎÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ∆¿»ƒ¿«»»¿≈»»…∆¿»¿»

ÌÈÓÈ13‰BÓ ‰z‡ ÌÈL„Á - ‰M‰ ÈL„ÁÏ :¯Ó‡pL , »ƒ∆∆¡«¿»¿≈«»»√»ƒ«»∆
ÌÈÓÈ ‰BÓ ‰z‡ È‡Â ,‰LÏ14. ¿»»¿ƒ«»∆»ƒ

בלבד 8) חדש עשר אלאשנים בה שאין פשוטה שנה כלומר
ה"ד). פ"ו, "עשרה 9)(להלן שם): (להלן המדויק המספר

חלקים". וארבעה ומאתים שעות, ועשרים ואחת ימים,
שעיבור 10) יט:). השנה (ראש גמליאל בן שמעון רבן כדעת

שאמר  שם, תנאֿקמא כדעת (ולא חודש הוא השנה
וכן  שלשים". רצה חודש, "רצה כלומר יום"), "שלושים
להוסיפו  לביתֿדין "שהרשות הי"ז: פ"ד להלן רבינו כתב

שם. פפא רב וכדעת חסר", או אשה 11)מלא דוגמת
"מעוברת". שנקראת עובר, לה ושנה.12)שנוסף שנה כל

נוסף 13) אחד חודש במקום כנ"ל, יום", עשר לאחד "קרוב
שנים. לשלוש או לשתים א.14)אחת ה, מגילה

.‚L„Á ÏÎa ˙¯zÒ ‰·l‰15ÈL BÓk ˙È‡¯ dÈ‡Â «¿»»ƒ¿∆∆¿»…∆¿≈»ƒ¿≈¿¿≈
ÌÈÓÈ16˙BÁt B‡ ,17ËÚÓ ¯˙BÈ B‡18„Á‡ ÌBÈ BÓk ; »ƒ»≈¿«¿∆»

LÓMa ˜a„zL Ì„˜19„Á‡ ÌBÈ BÓÎe ,L„Á‰ ÛBÒa …∆∆ƒ¿««∆∆¿«…∆¿∆»
·¯Úna ‰‡¯˙Â LÓMa ˜a„zL ¯Á‡20ÏÈÏ·e .·¯Úa ««∆ƒ¿««∆∆¿≈»∆««¬»»∆∆¿≈

,L„Á‰ ˙lÁz ‡e‰ - ‰¯zÒpL ¯Á‡ ·¯Úna ‰‡¯zL∆≈»∆««¬»««∆ƒ¿¿»¿ƒ««…∆
‰‡¯È Ì‡Â ;ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBi‰ B˙B‡Ó ÔÈBÓeƒ≈«ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒ≈»∆
,L„Á‰ L‡¯ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰È - ÌÈLÏL ÏÈÏ Á¯i‰«»≈«≈¿ƒƒ¿∆¿ƒ…«…∆
„Á‡ ÌBÈ L„Á‰ L‡¯ ‰È‰È - ‰‡¯È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈»∆ƒ¿∆…«…∆∆»
ÔÈ‡Â .¯·ÚL L„ÁÓ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ≈…∆∆»«¿≈

Á¯iÏ ÔÈ˜˜Ê21ÔÈa ‰‡¯pL ÔÈa ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏa ƒ¿»ƒ«»≈«¿≈∆»¿ƒ≈∆ƒ¿»≈
ÌÈLÏL ÏÚ ¯˙BÈ ‰·Ï L„Á EÏ ÔÈ‡L ;‰‡¯ ‡lL∆…ƒ¿»∆≈¿…∆¿»»≈«¿ƒ

ÌBÈ22.

מן 15) אורה מקבלת והיא כדור, צורת לה יש הלבנה
הלבנה, של המואר השטח בגודל השינויים מכאן השמש.
השמש  שבו המצב השמש. כלפי הלבנה במצב המותנה
למטה  זו מכוונות הארץ, של האחד מעבר נמצאות והלבנה
הירח  השמש. עם הלבנה התקבצות נקרא אחד, קו על מזו
הירח  של המואר הצד השמש. ובין הארץ בין אז נמצא
לפני  אחד יום לארץ. - מואר הבלתי והצד לשמש, מופנה

הלבנה של הצר האור פס אין נראה,‰˘È‰ההתקבצות,
אי  - ההתקבצות אחר אחד ויום מאד, קטן שהוא הפס מפני ן

הלבנה אור של הסיבה.‰Á„˘‰הצר מאותה - נראה
נסתרת 16) שעות וארבע עשרים נחמן: רב בשם זירא רבי

שעותיה  בשש הישנה הלבנה נסתרת בבל לאנשי הלבנה.
הראשונות; השעות עשרה בשמונה - והחדשה האחרונות,
השעות  עשרה בשמונה הישנה - ארץֿישאל לאנשי
השנה  (ראש הראשונות השעות בשש והחדשה האחרונות,
שלה  האור שקו מכיון נראית, הלבנה אין אלה בשעות כ:).
(רוב  כלל בדרך ימים" "שני על מדבר הרמב"ם מדי. קטן
- שעות" וארבע "עשרים על מדבר והתלמוד המקרים),

(לחםֿמשנה). יותר 17)מינימום נראית היא זך כשהאויר
חסירה 18)מוקדם. קושטא, בדפוס וכן ר"מ, רומי בדפוס

"מעט". כמבואר 19)המילה השמש, עם שתתקבץ
טו. תמיד 20)בהערה נמצאת חידושה, לאחר הלבנה

הירח.21)במערב. את לראות צורך בין 22)אין הזמן
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השניה  ההתקבצות עד והירח השמש של אחת התקבצות
ארבעים  שעות, עשרה שתים יום, ותשעה עשרים הוא
שלושים  שבליל הוודאות מכאן אחד. וחלק דקות וארבע

החדש. החודש התחיל כבר ואחד

.„ÏÈÏa Á¯È ‰‡¯ÈÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰È‰iL L„Á…∆∆ƒ¿∆ƒ¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆»≈«¿≈
Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡Â ;¯ÒÁ L„Á ‡¯˜ - ÌÈLÏL23, ¿ƒƒ¿»…∆»≈¿ƒ…≈»∆«»≈«

L„Á ‡¯˜ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆«…∆∆»«¿ƒƒ¿»…∆
¯aÚÓ24ÏÈÏa ‰‡¯iL Á¯ÈÂ .‡ÏÓ L„Á ‡¯˜Â , ¿À»¿ƒ¿»…∆»≈¿»≈«∆≈»∆¿≈

BpÓÊa ‰‡¯pL Á¯È ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌÈLÏL25Ì‡Â ; ¿ƒ«ƒ¿»»≈«∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈLÏL ÏÈÏa ‰‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏa ‰‡¯ƒ¿»¿≈∆»¿ƒ¿…ƒ¿»¿≈¿ƒ

B¯eaÚ ÏÈÏa ‰‡¯pL Á¯È ‡¯˜ ‡e‰ -26. ƒ¿»»≈«∆ƒ¿»¿≈ƒ

שלושים 23) בליל החדש החודש יתחיל אז שלושים. בליל
שעבר.24)ואחד. לחודש היום תוספת ראש 25)בגלל

א. כה, שם.26)השנה ר"ה

.‰Ì„‡ ÏÎÏ ‰¯eÒÓ Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔÈ‡27˙aL BÓk ≈¿ƒ««»≈«¿»¿»»»¿««
˙ÈL‡¯a28ÈÚÈ·Ma ˙·BLÂ ‰ML ‰BÓ „Á‡ ÏkL ,29; ¿≈ƒ∆»∆»∆ƒ»¿≈«¿ƒƒ

˙Èa e‰eLc˜iL „Ú ,¯eÒÓ ¯·c‰ ÔÈc ˙È·Ï ‡l‡∆»¿≈ƒ«»»»«∆¿«¿≈
ÔÈc30‰È‰iL ‡e‰ - L„Á L‡¯ ÌBi‰ B˙B‡ eÚa˜ÈÂ ƒ¿ƒ¿¿«……∆∆ƒ¿∆

ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :¯Ó‡pL ;L„Á L‡¯31BÊ ˙e„Ú - ……∆∆∆¡««…∆«∆»∆≈
.ÌÎÏ ‰¯eÒÓ ‰È‰zƒ¿∆¿»»∆

ולעשות 27) ראשֿחודש לקבוע רשאי אדם כל אין כלומר,
ראייתו פי על השבתות,Â‰.(28‡המועדים לכל הכוונה

המועדים  גם כי טעות, למנוע כדי באה "בראשית" וההוספה
"שבת". הכ"ב].29)נקראים שבת מהל' בפ"ב [ראה

צריכה 30) אין בראשית שבת ב"ד, קידוש צריכין ה' "מועדי
לשם  החודש את מקדשים כלומר עח:), (נדרים ב"ד" קידוש
כדי  בשבוע, ראשון יום מקדשים אין אבל המועדים, קביעת

השביעי. ביום שבת מיותרת,31)לעשות "לכם" המילה
מסורה תהא זו ש"עדות באה קבלת ÌÎÏוללמד כלומר ,"

ל  מסורים החודש וקידוש ראיה כגון È·Â˘Áעדי בלבד, הדור
משה  אל ה' "ויאמר הקודם בפסוק הנזכרים ואהרן, משה

כב.). השנה (ראש אהרן" ואל

.Â˙BBaLÁa ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa32ÌÈ·MÁnL C¯„k ≈ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿∆∆∆¿«¿ƒ
ÌÈÈ‚ËˆÈ‡‰33ÌÈ·ÎBk‰ ˙BÓB˜Ó ÔÈÚ„BiL ,34 »ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ¿«»ƒ

ÌÎÏ‰Óe35ÌÈ˜c˜„Óe ÌÈ¯˜BÁÂ ,36Ì‡ eÚ„iL „Ú , «¬»»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ«∆≈¿ƒ
B‡ ,ÌÈLÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯iL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆«»≈«ƒ¿«∆≈¿ƒ
ÔÈ·LBÈ - ‰‡¯iL ¯LÙ‡L eÚ„È Ì‡ .¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ»¿∆∆¿»∆≈»∆¿ƒ

Óe.ÌÈLÏL ÌBÈ ‡e‰L ,Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆ¿«ƒ¿≈ƒ»«À∆¿ƒ
‰ÎÏ‰k Ìe¯˜ÁÂ ÌeL¯„e ,ÌÈ„Ú e‡a Ì‡37eÓ‡Â ƒ»≈ƒ¿»«¬»«¬»»¿∆∆¿

Ì‰È¯·c38e‡a ‡ÏÂ ,‰‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈLc˜Ó - ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»¿…»
ÌÈLÏL ÔÈÓÈÏLÓ - ÌÈ„Ú39Ì‡Â .¯aÚÓ L„Á ‰È‰ÈÂ , ≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆…∆¿À»¿ƒ

ÌBÈ ÌÈ·LBÈ ÔÈ‡ - ‰‡¯iL ¯LÙ‡ È‡L ÔBaLÁa eÚ„È»¿¿∆¿∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈¿ƒ
ÔÈÚ„BÈ - ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â .ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆÓ ÔÈ‡Â ÌÈLÏL¿ƒ¿≈¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

¯˜L È„Ú Ô‰L È‡cÂa40‰·Ï ˙eÓc Ì‰Ï ˙‡¯pL B‡ , ¿««∆≈≈≈∆∆∆ƒ¿»»∆¿¿»»
ÌÈ·Ú‰ ÔÓ41.˙È‡ce‰ ‰·l‰ dÈ‡Â ƒ∆»ƒ¿≈»«¿»»««»ƒ

ב.32) כ, בכוכבים.33)עיי"ש קרובים 34)החוזים יש

מהם. רחוקים ויש ולארץ, של 35)לשמש ההקפה מסלול
הרחוקים  הכוכבים ממסלול יותר קטן לשמש, הקרובים

במשנה 37)בחשבון.36)יותר. מובאים החקירה פרטי
ה"ד. פ"ב, להלן ועי' ב. כג, השנה עלֿידי 38)ראש

הביתֿדין. לחשבון שיצא.39)התאמה לחודש
ב.40) כג, השנה נתקשרו 41)ראש אחת פעם רבנן, "תנו

ונראית בעבים כה.).„ÂÓ˙שמים השנה (ראש לבנה..."

.Êe·MÁiL ,ÔÈc ˙Èa ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»«≈ƒ∆¿«¿
˙‡ eL¯„iLÂ ,‰‡¯È ‡Ï B‡ Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ eÚ„ÈÂ¿≈¿ƒ≈»∆«»≈«…≈»∆¿∆ƒ¿¿∆

ÌÈ„Ú‰42L„Á‰ ˙‡ eLc˜iL „Ú43eÁÏLÈÂ , »≈ƒ«∆¿«¿∆«…∆¿ƒ¿¿
eÚÈ„BÈÂ44,L„Á L‡¯ ‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡a ÌÚ‰ ¯‡L ¿ƒ¿»»»¿≈∆……∆

˙B„ÚBn‰ Ô‰ ÌBÈ ‰Ê È‡a eÚ„iL È„k45:¯Ó‡pL ; ¿≈∆≈¿¿≈∆≈«¬∆∆¡«
˙‡ z¯ÓLÂ :¯Ó‡Â ,L„˜ È‡¯˜Ó Ì˙‡ e‡¯˜z ¯L‡¬∆ƒ¿¿…»ƒ¿»≈…∆¿∆¡«¿»«¿»∆

‰wÁ‰46.d„ÚBÓÏ ˙‡f‰ «À»«…¿¬»

לפני 42) הלבנה, את ראית כיצד (=לעד): לו "ואומרים
להלן  וראה כג:). השנה (ראש החמה..." לאחר או החמה

ח. והערה ה"ב, -43)פ"ב לכם" הזה "החודש כתוב
תפקיד  כלומר כב.), (ר"ה לכם" מסורה תהא זו "עדות

העדים דברי אמיתות את לברר הוא הדרכים,·ÏÎביתֿדין
העדים. חקירת עלֿידי וגם החשבון עלֿפי "על 44)גם
יח.). (ר"ה יוצאין..." השלוחין חדשים "על 45)ששה

תשרי  ועל השנה, ראש מפני אלול על - הפסח מפני ניסן
(שם). המועדות" תקנת שאמר:46)מפני עקיבא כרבי

הביאה  וכן לו:). (מנחות פסח לענין נאמרה זו חוקה
[ובפ"ד  המכילתא בשם קנג מצוה המצוות' ב'ספר הרמב"ם

וצ"ע]. תפילין, לענין הביאה ה"י, תפילין מהל'

.ÁÌÈL ÔÈ¯aÚÓe ÌÈL„Á ÔÈÚ·B˜Â ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿¿ƒ√»ƒ¿«¿ƒ»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡47ˆz ÔBivÓ Èk :¯Ó‡pL ,,‰¯B˙ ‡ ∆»¿∆∆ƒ¿»≈∆∆¡«ƒƒƒ≈≈»
ÌÈÏLe¯ÈÓ '‰ ¯·„e48,‰ÓÎÁa ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«ƒ»»ƒ¿ƒ»»»»»¿»¿»

ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,ı¯‡Ï ıeÁÏ ‡ˆÈÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a CÓÒÂ¿ƒ¿«¿∆∆ƒ¿»≈¿»»¿»»∆¿…ƒƒ«
ÌÈL„Á Ú·B˜Â ·MÁÓ ‰Ê È¯‰ - B˙BÓk Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿¬≈∆¿«≈¿≈«√»ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈL ¯aÚÓe49‰OÚpL BÏ Ú„B Ì‡Â . ¿«≈»ƒ¿»»»∆¿ƒ«∆«¬»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙BÓk ÏB„b Ì„‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈»»»¿¿≈»ƒ«
‰ˆeÁa ¯aÚÏe Úa˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ÏB„b»ƒ∆¬≈∆»ƒ¿…«¿«≈¿»

ı¯‡Ï50ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯aÚÂ Ú·˜Â ¯·Ú Ì‡Â ;51. »»∆¿ƒ»«¿»«¿ƒ≈…»»¿

יהושע,47) רבי אחי בן חנינא על הסיפור מן יוצא זה כל
בו  ומיחו לארץ, בחוץ חדשים וקובע שנים מעבר שהיה

סג.). (ברכות ב.48)חכמים סג, רבי 49)שם עשה כן
סג.). (שם כך,50)עקיבא היה חנינא ברבי המעשה גם

ובינתיים  ישראל, בארץ כמותו הניח לא לגולה שכשירד
כמוהו  בחכמה גדולים כלומר תיישים", הגדיים "נעשו

שם.51)(שם).

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
החודש,1) בקידוש להעיד הכשרים הם מי רבינו בו ביאר

ונסתיים  העדים. מקבלים כיצד בזה, הבייתוסים קלקול
ובטעות. בשוגג החודש קידוש בדין הפרק

.‡,ÌÈ¯Lk ÌÈL‡ ÈL ‡l‡ L„Á‰ ˙e„ÚÏ ¯Lk ÔÈ‡≈»≈¿≈«…∆∆»¿≈¬»ƒ¿≈ƒ
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¯·„Â ¯·c ÏÎa „ÈÚ‰Ï ÔÈÈe‡¯‰2ÌÈL Ï·‡ ; »¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿»»¬»»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ3.ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡Â ,˙e„Ú ÈÏeÒt ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - «¬»ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈≈¿≈¿ƒƒ

;„ÈÚ‰Ï ÔÈc ˙È·Ï eÎÏÈ - Á¯i‰ ˙‡ e‡¯L B·e ·‡»¿∆»∆«»≈«≈¿¿≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ·B¯˜a ‰¯Lk L„Á‰ ˙e„ÚL ÈtÓ ‡Ï4‡l‡ , …ƒ¿≈∆≈«…∆¿≈»ƒ¿ƒ∆»

ÔÏÊ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆnÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈∆»≈∆»ƒ¿≈∆«¿»
˙eÏÒt‰ ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ5¯Á‡ ÌÚ ÈM‰ Û¯ËˆÈ - ¿«≈ƒ¿»««¿»ƒ¿»≈«≈ƒƒ«≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt‰ ÏÎÂ .e„ÈÚÈÂ6ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ¿»«»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ««
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯Lk ‡e‰L Èt7L„Á‰ ˙e„ÚÏ ÏeÒt -8. ƒ∆»≈ƒ«»»¿≈«…∆

ומפריחי 2) בקוביא משחק כגון מדרבנן, פסולים להוציא
אשה  על להעיד כגון מסוימים, במקרים שכשרים יונים,

כשרים אינם אבל בעלה, Â„·¯שמת ¯·„ ÏÎ· הם ולפיכך .
כב.). (ר"ה החודש בקידוש שמכרו 3)פסולים גויים

דבר  בכל ודינם עבדות, לשם וטבלו ומלו לישראל, עצמם
וה"ד. ה"ב עדות מהל' פ"ט רמב"ם ועי' אשה. כמו

ופסק 4) (שם), שמעון ורבי יוסי ורבי תנאֿקמא מחלוקת
החודש. לעדות פסולים שקרובים יוסי, וכרבי כת"ק

שחייבים 5) עבירה שעבר מי כל וכן התורה, מן פסול גזלן
וה"ד). ה"ג עדות מהל' פ"י (רמב"ם התורה מן מלקות עליה

(ר"ה 7)מדרבנן.6) יונים ומפריחי בקוביא המשחק כגון
אף 8)כב.). לה, כשרה האשה שאין עדות כל הכלל: "זה

פסולה  שאשה ומכיוון (שם), לה" כשרים אינן לעדות הן
החודש. לעדות פסולים דרבנן פסולי אף החודש,

.·L„Á‰ ˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ‰¯Bz ÔÈc9; ƒ»∆≈¿«¿¿ƒ¿≈«…∆
e‡ˆÓÂ ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ L„Á‰ ˙‡ eLc˜ elÙ‡L∆¬ƒƒ¿∆«…∆«ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿

Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - BÊ ˙e„Úa ÔÈÓÓBÊ10eÈ‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿≈¬≈∆¿À»¿ƒ»»
‰BL‡¯a11Ì„‡ ÏkÓ L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó »ƒ»¿«¿ƒ≈«…∆ƒ»»»
Ï‡¯OiÓ12˙e¯Lk ˙˜ÊÁa Ï‡¯OÈ ÏkL ,13Ú„eiL „Ú ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈¿∆¿««¿«∆ƒ»«

ÌÈÒBzÈa‰ eÏ˜ÏwMÓ .ÏeÒt ‰fL EÏ14ÔÈ¯ÎBO eÈ‰Â , ¿∆∆»ƒ∆ƒ¿¿««¿ƒ¿»¿ƒ
e‡¯ ‡Ï Ì‰Â ,e‡¯L „ÈÚ‰Ï ÌÈL‡15eÈ˜˙‰ ,16‡lL ¬»ƒ¿»ƒ∆»¿≈…»ƒ¿ƒ∆…

ÔÈ¯ÈknL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈc ˙Èa eÏa˜È¿«¿≈ƒ≈«…∆∆»≈≈ƒ∆«ƒƒ
ÌÈ¯Lk Ì‰L Ô˙B‡ ÔÈc ˙Èa17ÔÈL¯Bc eÈ‰iLÂ , ≈ƒ»∆≈¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ

˙e„Úa ÌÈ¯˜BÁÂ18. ¿¿ƒ»≈

הלבנה.9) את ראו מקום ובאיזה שעה באיזו אותם לשאול
האלה  השאלות כל שהרי תורה, מדין צורך אין זה בדבר
(הל' להזימה" יכול שאתה "עדות לעשותם אלא באות אינן

ה" פ"ב, עדות עדות אינה להזמה ראויה שאינה עדות וכל ה)
עדותם  אותם, יזימו אם אפילו וכאן ה"ט), פ"ב רוצח, (הל'
לבאר  הרמב"ם שממשיך כמו מקודש, והחודש קיימת
לדרוש  שמצותֿעשה ה"ז, פ"א למעלה (וראה זו בהלכה
וראה  וכו', החמה לפני אם הלבנה, את ראו היאך אותם

דלהלן. בהערה וראה כאן). 'ירושלמי'10)לחםֿמשנה
זוממיןֿ העדים נמצאו ואחרֿכך "קידשוהו ה"א: פ"ג, ר"ה
הנח). ד"ה 'תוספות' כא: כתובות (וראה מקודש" זה הרי
בזמנו  החודש את "קידשו ה"א: פ"ב, ר"ה, בתוספתא וכ"ה
היאך  להם ואמרו אחרים עדים (שבאו זוממין עדים ונמצאו
אחר) במקום הייתם עמנו זמן באותו והלא כן, מעידים אתם
את  ב"ד קידשו שאם ה"י, להלן וראה מקודש". זה הרי

מקודש. זה הרי - מוטעין והיו שקלקלו 11)החודש לפני
אותו.12)הבייתוסים. הכירו לא אם אףֿעלֿפי 13)אף

אותו. מכירים של 14)שאין חבריהם ביתוס, תלמידי
במשנה  בכת"י וכ"ה "המינים", רומי: [ובדפוס הצדוקים
כי  ויתכן שם, הישיבה אב נתן, רבינו ובפירוש כב. ר"ה

הצנזורה]. ע"י נשתנה שלנו להטעות 15)בדפוסים כדי
מאות  בארבע אדם בני שני שכרו אחת, ופעם החכמים. את
ופירש  כב:). (ר"ה הלבנה בראיית שקר עדות שיעידו זוז,
בזמנו. נראה לא והירח בשבת, אדר ל' אז שחל רש"י
כדי  שבת, בליל הירח את שראו שיעידו הצדוקים, ושכרום
דעתם  לחזק בשבוע, ראשון ביום תהיה העומר שהנפת
יא), כג, (ויקרא יניפנו" השבת "ממחרת הפסוק בפירוש

ממחרת חז"ל,‰˘·˙שהכוונה לדעת בניגוד ממש,
וסו.). סה. מנחות (ראה ראשון יוםֿטוב למחרת שהכוונה

כב.).16) (ר"ה שעה,18)שם.17)חכמינו באיזו
הוא  [והמקור שקר. עדי בפני כתריס וכו' מקום ובאיזה
ולפי  אותם, לחקור שצריך הרי העדים", "נחקרו כה: בר"ה

היא]. חכמים שתקנת כרחנו על - הנ"ל הירושלמי דברי

.‚CÎÈÙÏ19‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,ÌÈ„Ú‰ ˙ ¿ƒ»ƒ…ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈ƒ
da ‰‡¯pL ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÔÈÁlLÓ ,Á¯i‰ ˙‡ e‡¯L∆»∆«»≈«¿«¿ƒ«¿≈»ƒ∆ƒ¿»»

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡¯L ÌÈ„Ú‰ ÌÚ20Ô˙B‡ ÔÈkÊnL ,21 ƒ»≈ƒ∆»≈ƒ¬≈ƒ∆¿«ƒ»
¯Á‡Â ,Ì‰ ÌÈ¯Lk el‡L Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ,ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒƒƒ»∆≈¿≈ƒ≈¿««

.Ì‰Ó ÔÈÏa˜Ó Ck»¿«¿ƒ≈∆

בלבד.19) ממכירים עדות לקבל שתיקנו מכיון
"משלחין20) כתוב: כב. ר"ה זוג ‡Á¯במשנה דהיינו עמו",

ע' (צוקרמנדל בתוספתא וכ"ה כב:). (שם עדים שני - אחר
"משלחין (210ÂÈ„Ú ר"ה) הירושלמי לדעת בניגוד עמו",

ש" כיון ממש, אחד עד היינו ש"אחר" ה"א) היה ·„ÔÈפ"ב
והן  עדים, צריכין שיהו אמרו והן עדים, צריכין יהו שלא

נאמן". אחד אותם 21)אמרו שמכירים עליהם מעידים
להעיד. וכזכאים ככשרים

.„ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa22ÔÈÈ‚Ëˆ‡‰L ÌÈÎ¯ca ≈ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒƒ
,‰Ê L„Áa ‰‡¯zLk ,‰·l‰ ÔÈÚ„BÈÂ ,Ì‰a ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ»∆¿¿ƒ«¿»»¿∆≈»∆¿…∆∆

dÓB¯„a B‡ LÓM‰ ÔBÙˆa ‰È‰z Ì‡23‰È‰z Ì‡Â , ƒƒ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿ƒƒ¿∆
‰¯ˆ˜ B‡ ‰·Á¯24‰È¯˜ ÈL‡¯ eÈ‰È ÔÎÈ‰Ïe , ¿»»¿»»¿≈»ƒ¿»≈«¿∆»

ÔÈËB25Ì˙B‡ ÔÈ˜„Ba ,„ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ e‡B·iLÎe ;26: ƒ¿∆»»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»
eÈ‰ ÔÎÈ‰Ï ?ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa - d˙B‡ Ì˙È‡¯ „ˆÈk≈«¿ƒ∆»¿»¿»¿≈»»

?˙BËB ‰È¯˜27˙i‡¯a ‰‰B·‚ ‰˙È‰ ‰nk «¿∆»«»»¿»¿»ƒ¿ƒ«
?ÌÎÈÈÚ28Ì‰È¯·c e‡ˆÓ Ì‡ ?‰·Á¯ ‰˙È‰ ‰nÎÂ ≈≈∆¿«»»¿»¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆
ÔÈeÎÓ29Ì˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ÔBaLÁa Ú„BpM ‰ÓÏ30, ¿À»ƒ¿«∆»¿∆¿¿«¿ƒ»

.Ì˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈeÎÓ Ì‰È¯·c e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ≈¿«¿ƒ»

ה"ו.22) פ"א למעלה מן 23)ראה מתרחקת הלבנה
דרום. לצד ופעם צפון לצד פעם קו 24)השמש רוחב

לשמש  לקרבתה בהתאם משתנה הלבנה, חרמש של האור
ממנה. לריחוקה האור 25)או קרני נוטים יהיו צד לאיזה

דרום. לצד או צפון לצד הלבנה, כג,26)של השנה ראש
ובפירוש 27)ב. הרע"ב בפירוש שם ועיין שם. ר"ה

להרמב"ם. ראות 28)המשניות לפי האופק מן גבוהה
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עלֿפי 30)מתאימים.29)העין. החודש את ומקדשים
.‰¯‡È‰עדי

.‰ÌÈna e‰eÈ‡¯ :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡31ÌÈ·Úa B‡32B‡ »¿»≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»ƒ
˙ÈLLÚa33B˙ˆ˜Óe ÚÈ˜¯a B˙ˆ˜Ó e‡¯L B‡ , «¬»ƒ∆»ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿»

ÌÈ·Úa34ÌÈna B‡35˙ÈLLÚa B‡36‰i‡¯ BÊ ÔÈ‡ -37, ∆»ƒ««ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ»
ÂÈ˙È‡¯ :„Á‡ ¯Ó‡ .˙‡Ê ‰i‡¯ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ»…»«∆»¿ƒƒ

dB·b38ÈÈÚa39BÓk40BÓk :ÈM‰ ¯Ó‡Â ,˙BÓB˜ ÈzL »«¿≈«¿¿≈¿»««≈ƒ¿
ÔÈÙ¯ËˆÓ - dB·‚ ‰È‰ ˙BÓB˜ LÏL41:„Á‡‰ ¯Ó‡ . »»»»«ƒ¿»¿ƒ»«»∆»

ÔÈ‡ - LÓÁ BÓk :¯Ó‡ ÈM‰Â ,˙BÓB˜ LÏL BÓk¿»¿«≈ƒ»«¿»≈≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ42„ÈÚiL ÈL ÌÚ Ì‰Ó „Á‡ Û¯ËˆÓe ; ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈∆»≈∆ƒ≈ƒ∆»ƒ

B˙BÓk43Ô‰ÈÈa ‰È‰È B‡ ,˙Á‡ ‰ÓB˜44. ¿ƒ¿∆≈≈∆»∆»

הירח.31) של בבואה במעין או מבעד 32)בנהר מאיר
שלו.33)לעננים. בבואה ראינו שקופה, זכוכית במנורת

ומקצתו 34) ברקיע, נראה הירח של הדק החרמש מקצת
לעננים. ומקצתו 35)מבעד ברקיע, הדק החרמש מקצת

בעששית.36)במים. ומקצתו ברקיע, הדק החרמש מקצת
את37) אלא ממש הלבנה את ראה לא במים „ÂÓ˙‰שהרי

ראיה  אינה - העננים דרך אותה כשראה וגם בעששית, או
הארץ.38)ממש. עיני.39)מן ראות בערך.40)לפי

לטעות.41) אפשר לשלוש, קומות שתי עד 42)שבין כי
טועה. אדם אין כך אמרו:43)כדי כד. השנה בראש

רבא: פירש מח. ובשבועות אחרת", לעדות ‰Â‡"מצטרפין
¯Á‡Âשל אחרת לעדות ÂÁ„˘מצטרפין יבוא ¯‡˘ שאם ,"

זה, את זה המכחישים השנים מן אחד כמו ויעיד אחר עד
את  ונקבל האחד, נגד עדים שני של כת יהוו אלה שני הרי

החדשה. הכת ביניהם,44)עדות אחת קומה של הבדל
אומר  וזה קומות, שתי כמו בעיני גבוה ראיתיו אומר: שזה

קומות. שלוש כמו -

.ÂBa eBa˙‰L ÔÂÈÎÂ ,‰ek ‡Ïa e‰eÈ‡¯ :e¯Ó‡»¿¿ƒ¿…«»»¿≈»∆ƒ¿«¿
‰eÈ‡¯ ‡Ï ·eL „ÈÚ‰Ï B˙B‡¯Ï eek˙ÂBÊ ÔÈ‡ - e ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿»ƒ…¿ƒ≈

‰ÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,˙e„Ú45e¯M˜˙ ÌÈ·Ú ‡nL ;46 ≈¿≈¿«¿ƒ»∆»∆»»ƒƒ¿«¿
Ì‰Ï eÎÏ‰Â eÏÎÂ ,‰·lk e‡¯Â47:ÌÈ„Ú e¯Ó‡ . ¿ƒ¿«¿»»¿»¿»¿»∆»¿≈ƒ

Ì„˜ ,Á¯ÊÓa ˙È¯ÁL ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa e‰eÈ‡¿̄ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»…∆
LÓM‰ ‰ÏÚzL48ÏÈÏa ·¯ÚÓa ˙È·¯Ú e‰eÈ‡¯e , ∆«¬∆«∆∆¿ƒ«¿ƒ¿«¬»¿≈

ÌÈLÏL49ÌÈÓ‡ el‡ È¯‰ -50‰i‡¯ ÏÚ ÔÈLc˜Óe , ¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»
e¯Ó‡L ‰i‡¯‰ Ï·‡ ;BpÓÊa e‰e‡¯ È¯‰L ,BÊ∆¬≈»ƒ¿«¬»»¿ƒ»∆»¿
e‡ ÔÈ‡L ,dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙È¯ÁLa e‰e‡¯L∆»¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ»∆≈»
Ì‰ ÌÈ·Ú‰L Úe„È·e ,˙È¯ÁL ˙i‡¯Ï ÔÈ‡¯Á‡«¬»ƒƒ¿ƒ««¬ƒ¿»«∆∆»ƒ≈

‰·lk Ì‰Ï ‰‡¯Â e¯M˜˙pL51e‰e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»»∆«¿»»¿≈ƒ»
BpÓÊa52B¯eaÚ ÏÈÏ·e ,53el‡ È¯‰ - ‰‡¯ ‡Ï ƒ¿«¿≈ƒ…ƒ¿»¬≈≈
ÔÈÓ‡54ÏÈÏ ˙i‡¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡¯Á‡ e‡ ÔÈ‡L ; ∆¡»ƒ∆≈»«¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈

.„·Ïa ÌÈLÏL¿ƒƒ¿«

א.45) כד, השנה נתקשרו 46)ראש אחת פעם רבנן, "תנו
כי  כה.). השנה (ראש הלבנה" דמות ונראית בעבים, שמים

כ  להראות עלולים - השמש מקרני המוקרנים לבנה.עננים
לראותו.47) התכוונו כששוב ראוהו לא כך וזה 48)משום

החמה. את מקדים הוא שאז המולד, לפני אחרי 49)הירח

ה"ג). פ"א, למעלה (ראה במערב תמיד הירח המולד,
(שם).50) גמליאל ורבן נורי בן יוחנן רבי מחלוקת זוהי

שם). המשניות' ('פירוש גמליאל כרבן רבינו ופסק
השמש.51) קרני שלושים.52)בגלל בליל 53)בליל

ואחד. ורבן 54)שלושים הרכינס בן דוסא רבי מחלוקת
גמליאל. כרבן ופסק (שם). גמליאל

.Ê?L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó „ˆÈk55Èe‡¯L ÈÓ Ïk ≈«¿«¿ƒ≈«…∆»ƒ∆»
„ÈÚ‰Ï56ÔÈc ˙È·e ,ÔÈc ˙È·Ï ‡a ,Á¯i‰ ˙‡ ‰‡¯L , ¿»ƒ∆»»∆«»≈«»¿≈ƒ≈ƒ

„Á‡ ÌB˜ÓÏ Ôlk Ô˙B‡ ÌÈÒÈÎÓ57Ô‰Ï ÔÈOBÚÂ , «¿ƒƒ»À»¿»∆»¿ƒ»∆
‚eÊÂ .‡B·Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÌÚ‰ eÈ‰iL È„k ,˙BÏB„b ˙BcÚÒ58 ¿À¿¿≈∆ƒ¿»»¿ƒƒ»¿

ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔBL‡¯ ‡aL59˙B˜È„aa ∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ
e¯Ó‡L60ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ .61B˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ62. ∆»«¿«¿ƒƒ∆«»¿¬ƒ

.B¯·Á ˙‡ ÌÈÒÈÎÓ - ÔBaLÁÏ ÌÈeÎÓ ÂÈ¯·c e‡ˆÓƒ¿¿¿»»¿À»ƒ«∆¿«¿ƒƒ∆¬≈
ÔÈeÎÓ Ì‰È¯·c e‡ˆÓ63Ïk ¯‡Le .˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ≈»«∆∆¿»»

ÌÈ¯·„ ÈL‡¯ Ì˙B‡ ÔÈÏ‡BL ˙B‚ef‰64ÌÈÎÈ¯vL ‡Ï ; «¬ƒ»»≈¿»ƒ…∆¿ƒƒ
Ì‰Ï65LÙ ÈÁÙa e‡ˆÈ ‡lL È„k ‡l‡ ,66eÈ‰iL È„k , »∆∆»¿≈∆…≈¿¿«≈∆∆¿≈∆ƒ¿

‡B·Ï ÔÈÏÈ‚¯67. ¿ƒƒ»

ב.55) כג, השנה ה"א.56)ראש לעיל ועי' א. כב, שם
נקראת,57) היתה יעזק ובית בירושלים, היתה גדולה "חצר

כג:). (שם מתכנסים" העדים כל עדים.58)ולשם
ה"ד.60)שם.59) שבהם.61)למעלה החשוב
הלבנה.62) ראיית פרטי לאלו.63)על אלו מתאימים
הדברים.64) לפרטי להכנס אחד 65)מבלי זוג עדות כי

ביתֿדין. עלֿידי החודש לקידוש מלשון 66)מספיקה
על  מאוכזבים כלומר נפש". "מפח כ), יא, (איוב הכתוב

לחינם. עצמם אותם,67)שהטריחו ישאלו לא שאם
מלבוא. יחדלו

.ÁÔÈc ˙Èa L‡¯ ,˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL ¯Á‡ ,Ck ¯Á‡Â¿««»««∆ƒ¿«≈»≈…≈ƒ
!Lc˜Ó :¯ÓB‡68!Lc˜Ó :ÂÈ¯Á‡ ÌÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ≈¿À»¿»»»ƒ«¬»¿À»

!Lc˜Ó69‰LÏLa ‡l‡ L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â70, ¿À»¿≈¿«¿ƒ∆«…∆∆»ƒ¿»
‰LÏLa ‡l‡ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â71‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â . ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆»

BpÓÊa ‰‡¯pL L„Á72ÌBia ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .73; …∆∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»«
Lc˜Ó BÈ‡ - ‰ÏÈla e‰eLc˜ Ì‡Â74e‰e‡¯ elÙ‡Â . ¿ƒƒ¿««¿»≈¿À»«¬ƒ»

'Lc˜Ó' ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡ ‡ÏÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎÂ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿…»¿≈ƒ¿À»
ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏ ‰ÎLÁL „Ú75e¯˜ÁpL B‡ , «∆»¿»≈∆»¿ƒ∆∆¿¿

„Ú 'Lc˜Ó' ¯ÓBÏ ÔÈc ˙Èa e˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»«
ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏ ‰ÎLÁL76,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ∆»¿»≈∆»¿ƒ≈¿«¿ƒ

L„Á‰ ‰È‰ÈÂ77ÏÂ ,¯aÚÓ‡l‡ L„Á L‡¯ ‰È‰È ‡ ¿ƒ¿∆«…∆¿À»¿…ƒ¿∆……∆∆»
ÏÈÏa ˙È‡¯pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ∆»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿≈
e¯Ó‡L ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ,˙Ú·B˜ ‰i‡¯‰ ÔÈ‡L ;ÌÈLÏL¿ƒ∆≈»¿ƒ»««∆»≈ƒ∆»¿

ÔÈÚ·BwL Ì‰ 'Lc˜Ó'78. ¿À»≈∆¿ƒ

מן 68) זה דין לומדים שם ובגמרא א. כד, ר"ה משנה,
"וידבר מד): כג, (ויקרא שהרי Ó˘‰הפסוק ה'", מועדי את
ביתֿדין. ראש היה רבינו מועדי 69)משה "אלה כתוב:

"אתם" ד'). פסוק (שם אותם" תקראו אשר קודש מקראי ה'
לעם  והכוונה "אּתם", לקרוא אפשר כן ועל ו', חסר ֶַכתוב
"מקראי", שכתוב ומכיון "מקודש". יקרא הוא שגם כולו,
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צריכים רבים, שם).˘˙Èבלשון (גמרא קריאות
ו'תוספתא'70) י: (סנהדרין בשלשה" החודש... "קידוש

אֿב): יב, (שמות שנאמר משום הוא והטעם פ"ב). סנהדרין
הזה החודש אהרן... ואל משה אל ה' הרי ÌÎÏ"ויאמר ,"

שאין  בידינו וכלל אהרן), וגם משה (גם שנים שצריכים
והרי  אחד, עוד מוסיפים כן על זוגי), (מספר שקול ביתֿדין
שם). ו'תוספות' ב. כה, השנה (ראש שלושה כאן

רק 71) הוא ברֿסמך הירח, יתחדש אימתי החשבון,
י:). (סנהדרין שלושה עלֿידי בליל 72)כשנעשה

על  החולק צדוק ברבי אלעזר רבי דעת זוהי שלושים.
(שם). כמותו והלכה כד.), (ר"ה שנאמר 73)החכמים לפי

חגנו, ליום בכסא שופר בחודש "תקעו דֿה): פא, (תהלים
תקיעת  הוקשה יעקב". לאלקי משפט הוא לישראל חק כי
ביום  החודש קידוש אף ביום, משפט מה למשפט: שופר

כה:). שם).74)(ר"ה השנה, ראש וגמרא, משנה
שנראה 75) הדבר ונתפרסם ישראל, כל שראוהו ואףֿעלֿפי

שיקדשוהו  עד מקודש החודש אין שלושים, ביום הירח
שם). (ר"ה העדים 76)ביתֿדין שקבלת ואףֿעלֿפי

נתקיימה תהא ·ÌÂÈוחקירתם "מקודש" שאמירת אמרו לא ,
„ÔÈכמו ¯Ó‚ בלילה אפילו אותו שעושים ממונות, בדיני

רצו 78)שיצא.77)(שם). ואם ה"ה. פ"א למעלה ראה
(להלן  כן לעשות יכולים עדים, עלֿפי לקדשו מחר ביתֿדין

הט"ו). פ"ג

.Ë‰ÚLz ÌBÈ ÛBÒa ÔÓˆÚ ÔÈc ˙Èa e‰e‡»̄≈ƒ«¿»¿ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ79ÌÈLÏL ÏÈÏ ·ÎBk ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ :80- ¿∆¿ƒƒ¬«ƒ…»»«≈¿ƒ

Ì‡Â ;‡e‰ ÌBÈ ÔÈ„ÚL ,Lc˜Ó ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿À»∆¬«ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ÈL e‡ˆiL ¯Á‡ ÌÈLÏL ÏÈÏa e‰e‡¯81- »¿≈¿ƒ««∆»¿¿≈»ƒ

¯ÁÓÏ82e„ÈÚÈÂ ,Ì‰Ó „Á‡ Ïˆ‡ ÔÈi„ ÈL ÔÈ·ÈLBÓ ¿»»ƒƒ¿≈«»ƒ≈∆∆»≈∆¿»ƒ
‰LÏM‰ e‰eLc˜ÈÂ ,‰LÏM‰ ÈÙa ÌÈM‰83. «¿«ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¿«¿»

תהיה 79) "לא - עדות מקבלת פחותה אינה ביתֿדין ראיית
אבל  במקומה, באה היא כן ועל מראיה", גדולה שמיעה
אינה  ביתֿדין ראיית כן ביום, אלא אינה עדות שקבלת כשם
בסוף  ביתֿדין ראוהו אם כן על ביום, היא אם אלא מועילה

ÌÂÈראוהו אם אבל מקדשים, ביתֿדין ועשרים, ·ÏÈÏתשעה
על מקדשים אין קבלת ¯‡È‰שלושים, סמך על אלא זו,

כה:). ר"ה וגמרא, (משנה למחרת מגיהים 80)עדות יש
יצא לא עדיין (רלב"ח,‡Ï‡"אם שלושים" ליל אחד כוכב

לה.): (שבת אמרו שהרי הרמב"ם), על קובץ' 'ספר ועי'
בין  - שנים יום, - אחד כוכב שמואל: אמר יהודה רב "אמר
ובדפוס  ר"מ רומי [ובדפוס לילה". - שלשה השמשות,

ב  כוכב יצא לא עדיין "אם הגירסא: (במקום ÏÈÏקושטא,
שצ"ל: ונראה הפירוש. בעל העתיק וכן שלשים", "ליל")

שלשים"]. ליל שני) (=כוכב ב בין 81)"כוכב - שנים כי
מחמירים, כן על כנ"ל. לילה וספק יום ספק השמשות,

לילה. כדין אותו ואין 82)ודנים מקדשים, אין בלילה כי
ראיה. אינה עדים, כקבלת ראיתם וגם עדים, מקבלים

ב.83) כה, השנה ראש

.ÈÔÈ‚‚BL ÔÈa - L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙Èa84ÔÈa , ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆≈¿ƒ≈
ÔÈÚËÓ85ÌÈÒe‡ ÔÈa ,86Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ -87ÔÈ·iÁÂ , À¿ƒ≈¬ƒ¬≈∆¿À»¿«»ƒ

ÏÚ Û‡ .Ba eLcwL ÌBi‰ ÏÚ ˙B„ÚBn‰ Ôw˙Ï Ïk‰«…¿«≈«¬««∆ƒ¿««

Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ ·iÁ - eÚhL Ú„BÈ ‰fL Èt88ÔÈ‡L ; ƒ∆∆≈«∆»«»ƒ¿…¬≈∆∆≈
˙B„ÚBn‰ ¯ÓLÏ ‰evL ÈÓe ,Ì‰Ï ‡l‡ ¯eÒÓ ¯·c‰«»»»∆»»∆ƒ∆ƒ»ƒ¿…«¬
Ì˙‡ e‡¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ ‰eˆ ‡e‰ƒ»ƒ¿…¬≈∆∆∆¡«¬∆ƒ¿¿…»

.¯ÓB‚Â¿≈

מאליהם.84) ביתֿדין עדי 85)שטעו עלֿידי שהוטעו
המלך.86)שקר. בפקודת  כתוב 87)כגון פעמים שלש

קורא  כן על כג), (ויקרא ו' חסר אתם" תקראו "אשר בתורה
אפילו  בביתֿדין, תלוי שהכל להדגיש, "אּתם" עקיבא ֶַרבי
אבל  כה.). (ר"ה מוטעין אפילו מזידין, אפילו שוגגין,

" - פ"י אמור העתיק ‡ÌÈÒÂבספרא וכן "מזידין". במקום "
ב'הגהות  וראה קנג. מצוה המצוות', ב'ספר רבינו

גמליאל 88)מיימוניות'. שרבן ידע, יהושע רבי שהרי
גמליאל  רבן על לסמוך שעליו לו, נאמר זאת ובכל הוטעה,

שם). (ר"ה

á"ôùú'ä æåîú è"é éðù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושמקבלים 1) השבת את דוחה החודש שעדות בו נתבאר

יוצאים. השלוחים חדשים ששה ועל היום, כל אותם

.‡ÔÈ·e Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆ƒ»»≈≈∆≈
˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ CÏ‰Ó ÔÈc ˙Èa Ba LiL ÌB˜Ó»∆≈≈ƒ«¬««¿»»»
‡Ï - Ôk ÏÚ ¯˙È Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ,ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈÎÏB‰ -¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»≈≈∆»≈«≈…
¯·kL ,˙ÏÚBÓ ÌÈLÏL ÌBÈ ¯Á‡ Ô˙e„Ú ÔÈ‡L ;eÎÏÈ≈¿∆≈≈»««¿ƒ∆∆∆¿»

L„Á‰ ¯aÚ˙2. ƒ¿«≈«…∆

בשאלות 2) אותם ומטריפים עליהם "מאיימים שהרי
ומשתדלים  בעדות ומדקדקים בבדיקות עליהם ומטריחים
מעובר", שמו ויצא הואיל זה חודש יקדשו שלא דין בית
תועלת  תהיה לא ילכו שאפילו ילכו, שלא כאן כתב ולפיכך

בעדותם.

.·˙È·Ï ÔÈÎÏB‰ el‡ È¯‰ - L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆¬≈≈¿ƒ¿≈
e‡¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ,˙aL ‰È‰ elÙ‡Â „ÈÚ‰Ï ÔÈcƒ¿»ƒ«¬ƒ»»«»∆∆¡«¬∆ƒ¿¿
˙‡ ‰ÁBc '„ÚBÓ' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,Ì„ÚBÓa Ì˙‡…»¿¬»¿»»∆∆¡«≈∆∆

˙aM‰3L„Á L‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ««»¿ƒ»≈¿«¿ƒ∆»«……∆
˙wz ÈtÓ ,„·Ïa È¯Lz L„Á L‡¯ ÏÚÂ ÔÒÈƒ»¿«……∆ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«»«

˙B„ÚBn‰4ÏÚ ÔÈÏlÁÓ - Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ·e . «¬ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»¿«¿ƒ«
,L„ÁÂ L„Á L‡¯ ÏÎaL ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÈtÓ ,ÔlkÀ»ƒ¿≈»¿«»∆¿»……∆»…∆

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L5. ∆∆∆««»

והוא 3) במועדו", לי להקריב "תשמרו כתוב: התמיד בקרבן
בו  שכתוב מקום שכל לומדים מכאן בשבת. אפילו קרב

שבת. דוחה על 4)"במועדו" וסוכות. הכפורים יום פסח,
מפני  השבועות, חג בו שיש אףֿעלֿפי מחללים, אין סיון
ניסן  חודש שנתקדש וכיוון העומר, בספירת תלוי שהוא
השבועות. חג יהיה מתי ממילא ידעו הפסח, חג ונקבע

מוסב 5) וזה במועדיכם", לה' תעשו "אלה שכתוב משום
פרשה. באותה הנזכר חודש, ראש קרבן על

.‚˙‡ L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú‰ ÔÈÏlÁnL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ»≈ƒ∆»∆«…∆∆
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קכט ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz h"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô˙B‡ ÔÈkÊnL ÌÈ„Ú‰ Ô‰nÚ ÔÈÏlÁÓ Ck ,˙aM‰6 ««»»¿«¿ƒƒ»∆»≈ƒ∆¿«ƒ»
ÔÈ‡B¯‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a7. ¿≈ƒƒ…»≈ƒ«ƒƒ∆»ƒ

- „Á‡ „Ú ÔÈc ˙È·Ï Ô˙B‡ ÚÈ„BnL ‰Ê ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»∆∆ƒ«»¿≈ƒ≈∆»
˜ÙqÓ ÏlÁÓe Ô‰nÚ CÏB‰ ‰Ê È¯‰8‡ˆnÈ ‡nL , ¬≈∆≈ƒ»∆¿«≈ƒ»≈∆»ƒ»≈
.BnÚ Û¯ËˆÈÂ ¯Á‡«≈¿ƒ¿»≈ƒ

להעיד.6) וזכאים כשרים שהם עליהם ואף 7)המעידים
מותר  זאת בכל מדרבנן, אלא אינה הזאת העדות שכל פי על
בית  יקבלו לא זו עדות בלי שהרי השבת, את זה על לחלל
מכירים  שאינם מכיוון החודש, על המעידים העדים את דין

להעיד 8)אותם. העד אצל שהלך נהוראי ברבי "מעשה
נהוראי  שר' שפירש שם, אשי וכרב באושא". בשבת עליו
שהיה  אףֿעלֿפי באושא, אחד עוד עם להצטרף לבדו הלך

ימצאנו. לא שמא ספק

.„‰ÏBÁ ,˙aM‰ ÏÈÏa L„Á‰ ˙‡ ‰‡¯L ,„Ú‰ ‰È‰»»»≈∆»»∆«…∆¿≈««»∆
¯BÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ·Èk¯Ó -9‰hÓa elÙ‡Â ,10Ì‡Â . «¿ƒƒ««¬«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

C¯ca ·¯B‡ Ô‰Ï LÈ11ÈÏk Ô„Èa ÌÈ„Ú‰ ÔÈÁ˜BÏ - ≈»∆≈«∆∆¿ƒ»≈ƒ¿»»¿≈
ÔÈÊ12.˙BBÊÓ Ì„Èa ÌÈÁ˜BÏ - ‰˜BÁ¯ C¯c ‰È‰ Ì‡Â . «ƒ¿ƒ»»∆∆¿»¿ƒ¿»»¿

ÌLk :e¯Ó‡È ‡Ï - ÏkÏ ‰‡¯Â ÏB„b e‰‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆«………¿¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡ e‰e‡¯ eÁ‡ e‰eÈ‡¯L∆¿ƒ¬«¿»«≈ƒ¿≈»¿ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,L„Á‰ ‰‡¯iL ÈÓ Ïk ‡l‡ ;˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÏ¿«≈∆««»∆»»ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿∆
˙Èa Ba Úe·wL ÌB˜n‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰ÈÂ ,„ÈÚ‰Ï Èe‡»̄¿»ƒ¿ƒ¿∆≈≈«»∆»«≈
˙‡ ÏlÁÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ - ˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ ÔÈcƒ«¿»»»ƒ¿»»»¿«≈∆

.„ÈÚ‰Ïe CÏÈÏÂ ˙aM‰««»¿≈≈¿»ƒ

על 9) משא להוציא ואסור כמשא הריהו שחולה אףֿעלֿפי
בשבת. במיטה 10)הבהמה חולה שהמוציא אףֿעלֿפי

מיתה. לעדי 11)חייב שארבו והבייתוסים הכותים כגון
החכמים. את להטעות כדי ועכבום, אףֿעל12ֿ)החודש

הרבים. לרשות היחיד מרשות הוצאה מלאכת בזה שיש פי

.‰ÌBÈ ÏÎa L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ ‰BL‡¯a»ƒ»»¿«¿ƒ≈«…∆¿»
ÌÈLÏL13ÔÈa „Ú ‡B·lÓ ÌÈ„Ú‰ e‰zL ˙Á‡ ÌÚt . ¿ƒ««««ƒ¿«»≈ƒƒ»«≈
ÌÈa¯Ú‰14Lc˜na eÏ˜Ï˜˙Â ,15;eOÚi ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ »«¿«ƒ¿ƒ¿«¿¿«ƒ¿»¿…»¿««¬

e‡B·È ‡nL - ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ‰ÏBÚ eOÚÈ Ì‡ƒ«¬»∆≈»«¿«ƒ∆»»
„ÈÓz ¯Á‡ ÌBi‰ ÛÒeÓ e·È¯˜iL ¯LÙ‡ È‡Â ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ««««»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL16‡lL ,eÈ˜˙‰Â ÔÈc ˙Èa e„ÓÚ . ∆≈»«¿«ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆…
‰Án‰ „Ú ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú ÌÈÏa˜Ó eÈ‰È17È„k , ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆∆»««ƒ¿»¿≈

ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Â ÔÈÙÒeÓ ·È¯˜‰Ï ÌBia ˙e‰L ‡‰iL∆¿≈¿«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈
.Ì‰ÈkÒÂ ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿ƒ¿≈∆

היום,13) כל החודש עדות לקבל רשאים שהיו לומר רוצה
כך. כל יאחרו שהעדים אירע לא העדים 14)אבל כלומר,

ומחצה, שעות בשמונה שהוא התמיד, שחיטת זמן אחר באו
ומכיוון  החמה. שקיעת לפני וחצי שעות שלוש כלומר,
כדלהלן. נתבלבלו, - העדים באו לא הזמן שבתחילת

העדים.15) שבאו כבש 16)לפני שהקריבו לומר וצריך
תמיד, לקרבן יהא העדים, יבואו לא שאם תנאי, על התמיד
ידעו  שלא לפי אלא מוסף, לקרבן יהא - העדים יבואו ואם
תמיד  של אם עליו, לומר שיר איזה ידעו לא קרבן, של טיבו

מוסף. של או חול של שבין 17)- תמיד הקרבת עת היא
הערביים.

.Â„ÈÓz ÔÈOBÚ - ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,‰ÁÓ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿…»≈ƒƒ»ƒ
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL18‰Án‰ ÔÓ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ∆≈»«¿«ƒ¿ƒ»≈ƒƒ«ƒ¿»

L„˜ ¯ÁÓÏe L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ‚‰B - ‰ÏÚÓÏe19, ¿«¿»¬ƒ«…∆¿»»…∆
B˙B‡ ÔÈLc˜Ó eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,¯ÁÓÏ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Óe«¿ƒƒ»¿»»¿ƒ∆…»¿«¿ƒ
ÔÁBÈ Ôa¯ ÔÈ˜˙‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓ .‰ÁÓ ¯Á‡««ƒ¿»ƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»
Ïk L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰iL ,BÈc ˙È·e È‡kÊ Ôa∆««≈ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆»

Blk ÌBi‰20ÛBÒa ÌÈLÏL ÌBÈ ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡Â ; «À«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ¿
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ ÌBi‰21,Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - «»ƒ¿ƒ«««»¿«¿ƒ≈»

.„·Ïa ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÈLc˜Óe¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«

אותם.18) יקבלו לא המנחה, אחר עדים יבואו אם שאף
שעד 19) שמכיוון השנה, בראש שהמדובר רש"י ופירש

עדים  יבואו שמא שחששו בקדושה, בו נהגו עכשיו
נתברר  שכבר אףֿעלֿפי בקדושה, זה יום גומרים ויקדשוהו,

טוב. יום היום -20)שאין הקודמת לתקנה הסיבה כי
בוטלה. - בקרבן שהות 21)הקלקול עדיין כשישנה

חברי  ראוהו אם אבל וחקירה, ולדרישה עדים לקבלת
לקדש  אפשר וחקירה, בדרישה צורך שאין עצמם, הביתֿדין
לשקיעת  בסמוך דווקא ולאו היום בסוף אפילו החודש את

החמה.

.Êe‡a ‡lL ÈtÓ L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯aÚnLk¿∆¿«¿ƒ≈ƒ∆«…∆ƒ¿≈∆…»
ÔÎeÓ ÌB˜ÓÏ ÔÈÏBÚ eÈ‰ ,ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk ÌÈ„Ú≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»

ÌBÈa ‰cÚÒ Ba ÔÈOBÚÂL‡¯ ‡e‰L ,ÌÈLÏLe „Á‡ ¿ƒ¿À»¿∆»¿ƒ∆…
Ì„˜ ÛLpa ‡l‡ ,‰ÏÈla ÌLÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .L„Á…∆¿≈ƒ¿»««¿»∆»«∆∆…∆

LÓM‰ ˙BÏÚ22˙BÁt BÊ ‰cÚÒÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â . ¬«∆∆¿≈ƒƒ¿À»»
,˙ÈË˜Â Ô‚c ˙Ùa ‡l‡ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .‰¯OÚÓ≈¬»»¿≈ƒ»∆»¿«»»¿ƒ¿ƒ
ÏL ‰ÂˆÓ ˙cÚÒ ‡È‰ BÊÂ .‰cÚq‰ ˙Úa ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ¿≈«¿À»¿ƒ¿À«ƒ¿»∆

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ L„Á‰ ¯eaÚ23. ƒ«…∆»¬»¿»»

בשעה 22) וזהו השמש, עלות לפני שהכוונה רבנו ומפרש
גמור. לילה ולא גמור יום -23)שלא הסעודה ומטרת

קדשוהו. שלא מאחר החודש עיבור לפרסם

.Á,L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ,‰BL‡¯a»ƒ»¿∆»≈ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
˙B‡eOÓ ÔÈ‡ÈOÓ eÈ‰24eÚ„iL È„k ,ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯a »«ƒƒ«¿»≈∆»ƒ¿≈∆≈¿

ÔÈ‡ÈOÓ eÈ‰L ,ÌÈ˙ek‰ eÏ˜ÏwMÓ .ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«ƒ∆»«ƒƒ
˙B‡eOÓ25ÌÚ‰ ˙‡ ˙BÚË‰Ï È„k26e‰iL eÈ˜˙‰ , «¿≈¿«¿∆»»ƒ¿ƒ∆¿

ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏL27el‡ ÌÈÁeÏLe .ÌÈa¯Ï ÔÈÚÈ„BÓe ¿ƒ¿ƒƒƒ»«ƒ¿ƒ≈
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ·BË ÌBÈ ˙‡ ‡Ï ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡≈»¿«¿ƒ…∆¿…∆«ƒƒ

˙aL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â28˙aM‰ ˙‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡L ; ¿≈»ƒ««»∆≈¿«¿ƒ∆««»
„·Ïa BLc˜Ï ‡l‡ ,BÓi˜Ï29. ¿«¿∆»¿«¿ƒ¿«

היום 24) (ליל בערב שלושים ביום אש אבוקות מדליקים
היה  השלושים שיום הרחוקים, ידעו ואז ואחד), השלושים
שעבר  שהחודש ידעו המשואות, נראו לא ואם ראשֿחודש.

ולא 25)מעובר. החודש את ביתֿדין שעיברו במקרה
בהריהם. משואות [=הכותים] הם השיאו משואות, השיאו

חסר.26) שהחודש יחשוב את 27)שהעם ובטלו
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שביטלן. הוא שרבי אמרו, ובירושלמי המשואות.
[=שבת]28) זה יוםֿהכפורים; מחילול חמור שבת חילול

בכרת. הכפורים] [=יום וזה לעדי 29)בסקילה כלומר,
אבל  השבת, את לחלל מותר החודש את המקדשים החודש
כבר  שהחודש ומודיעים מקיימים רק שהם לשלוחים לא

קודש.

.ËÔÒÈ ÏÚ :ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏL eÈ‰ ÌÈL„Á ‰ML ÏÚ«ƒ»√»ƒ»¿ƒ¿ƒ«ƒ»
ÏeÏ‡ ÏÚÂ ,˙ÈÚz‰ ÈtÓ - ·‡ ÏÚÂ ,ÁÒt‰ ÈtÓ -ƒ¿≈«∆«¿«»ƒ¿≈««¬ƒ¿«¡
ÌBÈa ÔÈtˆÓ e·LiL È„k ,‰M‰ L‡¯ ÈtÓ -ƒ¿≈…«»»¿≈∆≈¿¿«ƒ¿

ÏeÏ‡Ï ÌÈLÏL30Ì‰Ï Ú„B Ì‡ ;31ÔÈc ˙Èa eLcwL ¿ƒ∆¡ƒ«»∆∆ƒ¿≈ƒ
Ì‡Â ,„·Ïa L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÌÈ‚‰B - ÌÈLÏL ÌBÈ¿ƒ¬ƒ«…∆ƒ¿«¿ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ L„˜ ÌÈLÏL ÌBÈ ÌÈ‚‰B - Ì‰Ï Ú„B ‡Ï…«»∆¬ƒ¿ƒ…∆¿∆»

È¯Lz ÈÁeÏL Ì‰Ï e‡B·iL „Ú ,L„˜ ÌÈLÏLe32. ¿ƒ…∆«∆»»∆¿≈ƒ¿≈
ÈtÓ - ÂÏÒk ÏÚÂ ,˙B„ÚBn‰ ˙wz ÈtÓ - È¯Lz ÏÚÂ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈«»««¬¿«ƒ¿≈ƒ¿≈

- ¯„‡ ÏÚÂ ,‰kÁ˙ÈaL ÔÓÊ·e .ÌÈ¯et‰ ÈtÓ ¬À»¿«¬»ƒ¿≈«ƒƒ¿«∆≈
ÔË˜ ÁÒt ÈtÓ - ¯i‡ ÏÚ Û‡ ÔÈ‡ˆBÈ Ìi˜ Lc˜n‰33. «ƒ¿»«»¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈∆«»»

אלול.30) ראשֿחודש אימתי לדעת צריך כך ומשום
לירושלים.31) הקרובים ראש 32)למקומות מתי ידעו ואז

וסוכות. הכיפורים יום יקבעו פיו ועל תשרי, חודש
שבועות,33) מפני שלוחים, יצאו לא סיוון ועל שני. פסח

ביום  והוא העומר, בספירת תלוי הוא כי קבוע, שזמנו משום
פסח. של לשני החמישים

.ÈÌBÈa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ È¯Lz ÈÁeÏLe ÔÒÈ ÈÁeÏL¿≈ƒ»¿≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆»¿
L„Á L‡¯34LÓM‰ ‰ÏÚzL ¯Á‡35eÚÓLiL „Ú , ……∆««∆«¬∆«∆∆«∆ƒ¿¿

'Lc˜Ó' ÔÈc ˙Èa ÈtÓ36ÛBÒa ÔÈc ˙Èa eLc˜ Ì‡Â . ƒƒ≈ƒ¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿
˙Èa ÈtÓ eÚÓLÂ ,e¯Ó‡L BÓk ,ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆»«¿¿»¿ƒƒ≈
‰MM‰ ¯‡L ÈÁeÏLe .·¯ÚaÓ ÔÈ‡ˆBÈ - 'Lc˜Ó' ÔÈcƒ¿À»¿ƒƒ»∆∆¿≈¿»«ƒ»
,Á¯i‰ ‰‡¯pL ¯Á‡ ·¯ÚaÓ ˙‡ˆÏ Ì‰Ï LÈ ÌÈL„Á√»ƒ≈»∆»≈ƒ»∆∆««∆ƒ¿»«»≈«
;L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa eLc˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿≈ƒ∆«…∆
È‡cÂa ¯ÁÓÏ È¯‰L ,e‡ˆÈ - L„Á‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿»«…∆≈¿∆¬≈¿»»¿««

.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ≈ƒ

מחמת 34) לצאת יכולים אינם בתשרי אבל ניסן, בחודש
יוםֿטוב. ביום.35)קדושת אלא אינו החודש שקידוש

שיתאמת 36) צריך בהם, תלוייה המועדים שקביעת כיוון
החדשים. מבשאר יותר הדבר להם

.‡ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ,ÔÈÚÈbÓ ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ«ƒƒ»ƒ
;‰¯Bza ·e˙kk „Á‡ ·BË ÌBÈ ˙B„ÚBn‰ ˙‡∆«¬∆»«»«»
ÔÈÚÈbÓ ÌÈÁeÏM‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n·e«¿»¿ƒ∆≈«¿ƒ«ƒƒ

˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡37ÈÙÏ , ¬≈∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈¿ƒ
L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ∆»¿≈ƒ∆«…∆

.‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡≈∆

גלויות".37) של טובים ימים "שני נקראים והם

.·È,ÔÒÈ ÈÁeÏL Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ eÈ‰L ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»«ƒƒ¬≈∆¿≈ƒ»
È¯Lz ÈÁeÏL Ô‰Ï ÔÈÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ38‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ¿…»«ƒƒ»∆¿≈ƒ¿≈ƒ«ƒ»»

ÔÈÁeÏL Ô‰Ï eÚÈb‰ È¯‰L ,„Á‡ ÌBÈ ÁÒt eOÚiL∆«¬∆«∆»∆¬≈ƒƒ»∆¿ƒ

·BË ÌBÈ eOÚÈÂ ,L„Á L‡¯ Úa˜ ÌBÈ ‰Ê È‡a eÚ„ÈÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿«……∆¿«¬
Ô‰ÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈÓÈ ÈL ˙Bkq‰ ‚Á ÏL∆««À¿≈»ƒ∆¬≈…ƒƒ¬≈∆
eÈ˜˙‰ ˙B„ÚBna ˜ÏÁÏ ‡lL È„Îe ;ÔÈÁeÏM‰«¿ƒ¿≈∆…«¬…«¬ƒ¿ƒ
ÌL ÔÈÚÈbÓ È¯Lz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆»»∆≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ»

ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ39˙¯ˆÚ ÏL ·BË ÌBÈ elÙ‡ ,40. ƒ¿≈»ƒ¬ƒ∆¬∆∆

וביום 38) השנה בראש מהלכים אינם תשרי ששלוחי משום
פסח 39)הכפורים. יעשו שאם תשרי", אטו ניסן "גזירה

השלוחים, פי על שלא אחד, יום סוכות גם יעשו אחד, יום
יטעו. תלוי 40)ופעמים שאינו אףֿעלֿפי השבועות. חג

העומר.בקידוש בספירת אלא סיוון חודש ראש

.‚ÈÈL ?È¯Lz ÈÁeÏLÏ ÔÒÈ ÈÁeÏL ÔÈa ‰nÎÂ¿«»≈¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
- È¯L˙a „Á‡a ÔÈÎl‰Ó ÔÈ‡ È¯Lz ÈÁeÏML .ÌÈÓÈ»ƒ∆¿≈ƒ¿≈≈»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈
‡e‰L ÈtÓ - Ba È¯ÈOÚa ‡ÏÂ ,·BË ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿…«¬ƒƒƒ¿≈∆

.¯etk ÌBÈƒ

.„ÈelÙ‡ ‡l‡ ,ÌÈL Ô˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ∆»¬ƒ
¯bz elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ÁÈÏL ‡ÏÂ .ÔÓ‡ „Á‡41 ∆»∆¡»¿…»ƒ«ƒ¿«∆»¬ƒ«»

ÈtÓ ÈzÚÓL È‡ :¯Ó‡Â Bk¯„k ‡aL ,ÌÚ‰ ¯‡MÓƒ¿»»»∆»¿«¿¿»«¬ƒ»«¿ƒƒƒ
ÔÓ‡ - ÈBÏt ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙Èa42, ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿¿ƒ∆¡»

ÈeOÚ‰ ¯·c ‰Ê ¯·cL ;ÂÈt ÏÚ ˙B„ÚBn‰ ˙‡ ÔÈw˙Óe¿«¿ƒ∆«¬«ƒ∆»»∆»»∆»
˙BÏb‰Ï43¯Lk „Á‡ „ÚÂ ,44.ÂÈÏÚ ÔÓ‡ ¿ƒ»¿≈∆»»≈∆¡»»»

דין 42)רוכל.41) בית קדשו ואמר העולם מסוף אחד "בא
נאמן". - החודש אדם 43)את אין להגלות העשוי ובדבר

לאשה 44)משקר. (להעיד אשה" שב"עדות פי על ואף
זה, מטעם לעדות, פסולים אפילו נאמנים בעלה), שמת
תישאר  "שלא נוסף: טעם יש שם - להגלות עשוי שהוא

עגונה".

.ÂË,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk e·LiL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿»¿ƒ¿…»≈ƒ
e¯‡aL BÓk ,L„Á‰ ˙‡ e¯aÚÂ ÛLpa eÓÈkL‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿∆«…∆¿∆≈«¿
ÌÈ„Ú e‡a ÌÈÓÈ ‰MÓÁ B‡ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ,‰Ê ˜¯Ùa¿∆∆∆¿«««¿»»¬ƒ»»ƒ»≈ƒ

ÌÈ˜BÁ¯45‡e‰L ,BpÓÊa L„Á‰ ˙‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â ¿ƒ¿≈ƒ∆»∆«…∆ƒ¿«∆
ÔÈÓi‡Ó - L„Á‰ ÛBÒa e‡a elÙ‡Â ,ÌÈLÏL ÏÈÏ≈¿ƒ«¬ƒ»¿«…∆¿«¿ƒ

Ì˙B‡ ÌÈÙÈ¯ËÓe ,ÏB„b Ìei‡ Ô‰ÈÏÚ46,˙BÏ‡La ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ»ƒ¿≈
˙B˜È„·a Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓe47˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Óe ,48, «¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ»≈

ÔÈc ˙Èa ÔÈÏczLÓeÏÈ‡B‰ ,‰Ê L„Á eLc˜È ‡lL ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿«¿…∆∆ƒ
¯aÚÓ BÓL ‡ˆÈÂ49. ¿»»¿¿À»

רחוק.45) דעתם.46)ממקום את שאלות 47)מבלבלים
חשובות. בלתי לעדות 48)צדדיות הנוגעות בשאלות

כמעובר.49)גופא. שנתפרסם

.ÊËÔ˙e„Úa ÌÈ„Ú‰ e„ÓÚ Ì‡Â50,˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ , ¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿À∆∆
ÌÈB·e ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â51‰¯˜ÁÂ «¬≈»≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿¿»

ÔÈBÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó - Èe‡¯k ˙e„Ú‰»≈»»¿«¿ƒ¿¿ƒƒ
Á¯i‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈLÏL ÌBiÓ L„Á‰ B˙B‡Ï¿«…∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»≈«

ÂÏÈÏa52. ¿≈…

השפיעו.50) לא האיומים לא 51)וכל השאלות וכל
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דעתם. את "מאיימין",52)בלבלו המלה משמעות היא כן
לא  אם אבל יעידו, שלא אותם ומבלבלים עליהם מאיימין

עדותם. מקבלים נתבלבלו

.ÊÈ,¯aÚÓ ‰Ê L„Á ÁÈp‰Ï ÔÈc ˙Èa eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿¿≈ƒ¿«ƒ«…∆∆¿À»
‡e‰ ‰ÊÂ .ÔÈÁÈpÓ - el‡ ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL Ì„˜ ‰È‰Lk¿∆»»…∆∆»»≈ƒ≈«ƒƒ¿∆

C¯ˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ :e¯Ó‡L53ÔÓ LÈÂ . ∆»¿¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆¿≈ƒ
:¯ÓB‡Â ,‰Ê ¯·„a ˜ÏBÁL ÈÓ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒƒ∆≈¿»»∆¿≈

C¯ˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ54e‡·e ÏÈ‡B‰ ; ¿»≈¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈLc˜Ó - ÌÈ„Ú55. ≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¬≈∆

כך 53) ואחר נתעבר, כבר כשהחודש רבנו פירש בזה וגם
את  ומשאירים עדותם, מקבלים שאין ראייה, עדי באו

בכך. צורך יש אם מעובר, סדורה:54)החודש והשנה
חודש  לעבר מקום ואין מלא, אחד וחודש חסר אחד חודש

שהוא. צורך לאיזה על 55)נוסף העדים על מאיימין "ואין
לעברו". בזמנו שנראה החודש

.ÁÈ‡l‡ ‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ‰ ˙˜ÏÁÓ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈«¬…∆«¬»ƒ¿»»∆∆»
ÔÒÈ È„Úa B‡ ,È¯L˙Â ÔÒÈ ÔÓ ıeÁ ÌÈL„Á‰ ¯‡Laƒ¿»∆√»ƒƒƒ»¿ƒ¿≈¿≈≈ƒ»
‰Ó ‰OÚ ¯·kL ,ÌÈÏ‚¯‰ e¯·ÚL ¯Á‡ e‡aL È¯L˙Â¿ƒ¿≈∆»««∆»¿»¿»ƒ∆¿»«¬»«
Ï·‡ ;˙B„ÚBn‰ ÔÓÊe ˙Ba¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚÂ ‰OÚpM∆«¬»¿»«¿««»¿»¿««¬¬»

L„Á‰ ÈˆÁ Ì„˜ È¯L˙Â ÔÒÈa ÌÈ„Ú‰ e‡a Ì‡56- ƒ»»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈…∆¬ƒ«…∆
Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó57ÔÈ‡L ;ÏÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ≈»¿≈¿«¿ƒ¬≈∆¿»∆≈

‡Óe‰e‡¯L L„Á‰ ÏÚ e„ÈÚ‰L ,ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi ¿«¿ƒ«≈ƒ∆≈ƒ««…∆∆»
.B¯aÚÏ È„k ,BpÓÊaƒ¿«¿≈¿«¿

בהם.56) תלוייה המועדים קביעת ומקדשים 57)שעדיין
השלשים. ביום החודש

.ËÈÈ¯‰Â ,Ô˙e„Ú ‰Ï˜Ï˜˙pL ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi‡Ó Ï·‡¬»¿«¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿«¿¿»≈»«¬≈
¯aÚ˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z ‡lL È‡‚e ‰ËB ¯·c‰«»»∆¿«∆…ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
Ìi˜˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL È„k Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ,L„Á‰«…∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈∆ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÌÊ‰Ï ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ .BpÓÊa L„Á‰«…∆ƒ¿«¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈∆»≈ƒ

ÔÈc ˙Èa e‰eLcwL Ì„˜ BpÓÊa e‰e‡¯L58el‡ È¯‰ - ∆»ƒ¿«…∆∆ƒ¿≈ƒ¬≈≈
‰nÊ‰‰ Ìi˜˙z ‡lL „Ú ÔÈnÊn‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó¿«¿ƒ««¿ƒƒ«∆…ƒ¿«≈«¬«»

.BpÓÊa L„Á‰ Lc˜˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«…∆ƒ¿«

זה 58) הרי ביתֿדין, שקדשוהו אחרי זוממין נמצאו אם כי
מקודש.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושאין 1) אותה, מעברין מה ועל השנה, עיבור דיני בו כלל

ובשנת  רעבון בשנת מעברין ואין ניסן, מר"ח אותה מעברין
השמיטה.

.‡ÔÈ‡Â .L„Á da ÔÈÙÈÒBnL ‰L ‡È‰ ˙¯aÚÓ ‰L»»¿À∆∆ƒ»»∆ƒƒ»…∆¿≈
¯„‡ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÙÈÒBÓ2ÈL ‰L d˙B‡ ÔÈOBÚÂ , ƒƒ¿»∆»¬»¿ƒ»»»¿≈

ÔÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe .ÈL ¯„‡Â ÔBL‡¯ ¯„‡ :ÔÈ¯„‡¬»ƒ¬»ƒ«¬»≈ƒƒ¿≈»ƒƒ
?‰Ê L„Á3ÁÒt‰ ‡‰iL È„k ,·È·‡‰ ÔÓÊ ÈtÓ …∆∆ƒ¿≈¿«»»ƒ¿≈∆¿≈«∆«

·È·‡‰ L„Á ˙‡ ¯BÓL :¯Ó‡pL ;ÔÓÊ B˙B‡a4- ¿¿«∆∆¡«»∆…∆»»ƒ
‰Ê L„Á ‰È‰iL5L„Á‰ ˙ÙÒB‰ ‡ÏeÏÂ ,·È·‡‰ ÔÓÊa ∆ƒ¿∆…∆∆ƒ¿«»»ƒ¿≈»««…∆

ÌÈÓÚÙe ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÓÚt ‡a ÁÒt‰ - ‰f‰«∆«∆«»¿»ƒƒ««»¿»ƒ
ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa6. ƒ«¿»ƒ

(בא 2) במכילתא זאת ולמדו א. יב, וסנהדרין א. ז, ר"ה
עיבורו  תוספת אין חודש "מה החודש: מקידוש ב) פרשה
בסוף" אלא עיבורה תוספת אין שנה אף בסוף, אלא

אדר). הוא האחרון לעבר 3)(בחודש צריך למה כלומר,
השנה? פסח".4)את "ועשית פסח.5)וגומר של

ה"ב.6) פ"א למעלה ראה

.·‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈÓÈÒ ‰LÏL ÏÚ7ÏÚ : «¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆«»»«
‰Ùe˜z‰8?„ˆÈk .ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÚÂ ,·È·‡‰ ÏÚÂ , «¿»¿«»»ƒ¿«≈»ƒ»≈«

ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ì‡ ,ÔÈÚ„BÈÂ ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿∆¿«ƒ»
d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»¿ƒ»««¿«∆¿«¿ƒ»
‰È‰iL È„k ,ÈL ¯„‡ ÔÒÈ B˙B‡ eOÚÈÂ ,‰M‰«»»¿«¬ƒ»¬»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆

·È·‡‰ ÔÓÊa ÁÒt‰9,ÔÈ¯aÚÓe ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÔÓÈÒ ÏÚÂ . «∆«ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ»∆¿ƒ¿«¿ƒ
¯Á‡ ÔÓÈÒÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â10. ¿≈¿ƒ¿ƒ»«≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."mc`d zcFarA dpaNd zpWE dOgd zpW"§©©©¨§©©§¨¨©£©¨¨¨

לשנת  הלבנה שנת להשוות היא העיבור שנת של מטרתה
בחודש  הפסח שיהיה "כדי בפסח ודין גדר רק ואינו החמה
חמה. שני שיהיו השנים לחשבון גם שנוגע אלא האביב"
מקבל  והלבנה משפיע היא החמה האדם: בעבודת וענינו
מהחמה. אורה ומקבלת כלום" מגרמיה לה לית "סיהרא -
ומקבל, משפיע ענינים, שני ישנם יהודי בכל והנה,
הוא  ומצוותיה התורה עניני בכללות עול בקבלת ולדוגמא:
היא  יהודי של עבודתו נותן. הוא הצדקה ובמצות מקבל,
צריך  שתמיד היינו הלבנה לשנת החמה שנת להשוות
התפלה  בזמן ולדוגמא: כאחת הבחינות בשתי שיהיה
הזמן  באותו משפיע גם להיות וצריך יכול מקבל של במצב
רגע  בכל כי התפילה, בזמן לבקשו הבא לעני צדקה ולתת
משפיע. וגם מקבל יחד; בענינים בשני להיות צריך ורגע
.`"n oniq zekln oii it lr

ב.7) יא, תקופות:8)סנהדרין ארבע ישנן החמה, בשנת
שתכנס  והחלק השעה "היא האביב התחלת - ניסן תקופת
תמוז  תקופת ה"ג); פ"ט, (להלן טלה" מזל בראש השמש בו
(שם); סרטן" מזל בראש השמש "היות הקיץ, התחלת -
מזל  בראש השמש "היות הסתיו, התחלת - תשרי תקופת
השמש  "היות החורף התחלת - טבת תקופת (שם); מאזנים"

(שם). גדי" מזל תקופת 9)בראש שהגיעה לאחר כלומר,
השמש. מהלך עלֿידי נקבעת וזו השנה 10)ניסן, ראש

חזית  כד לרבא, אבין בר הונא רב ליה "שלח א: כא,
עברה  בניסן, שיתסר עד טבת תקופת דמשכה (כשתראה)
האביב, חודש את שמור דכתיב לה, תחוש ולא שתא לההיא
שמה  ומכאן ניסן". בחודש שיהא תקופה של אביב שמור
ב: יא, בסנהדרין בברייתא גמליאל בן שמעון רבן שאמר
מעברין, לבדה התקופה שעל כוונתו - התקופה" "על
,36 עמ' ('מאירי' רשב"ג דברי בביאור נסתפקו שם ובגמרא
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על  שמעברין פ"ח אליעזר דרבי בפרקי הוא וכן .(37
ועיין  שמח'). ('אור נוסף בסימן צורך ואין לבדה התקופה

עברה. ד"ה שם ר"ה ו'תוספות' רמ"ה השגת

.‚·È·‡‰ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ11, ¿≈ƒ»≈ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ«»»ƒ
ÏÙ‡ ÔÈ„Ú ‡l‡12ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t eÁÓˆ ‡ÏÂ ,‡e‰13 ∆»¬«ƒ»≈¿…»¿≈»ƒ»
Êa ÁÓˆÏ Ôk¯cLÔÈÓÈÒ ÈL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÁÒt‰ ÔÓ ∆«¿»ƒ¿…«ƒ¿««∆«¿ƒ«¿≈ƒ»ƒ

‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓe el‡14‰Ùe˜z‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈¿«¿ƒ∆«»»¿««ƒ∆«¿»
È„k ,ÔÈ¯aÚÓ Ô‰ È¯‰ - ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLÏ Ì„…̃∆¿ƒ»»»¿ƒ»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈

ÈeˆÓ ·È·‡‰ ‰È‰iL15‰Ùez‰ ¯ÓÚ epnÓ ·È¯˜‰Ï ∆ƒ¿∆»»ƒ»¿«¿ƒƒ∆…∆«¿»
ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa16ÔÈÁÓBˆ ˙B¯t‰ eÈ‰iL È„Îe , ¿ƒ»»»¿ƒ»¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ

.·È·‡‰ ÔÓÊ Ïk C¯„k¿∆∆»¿«»»ƒ

"אביב 11) השווה השעורה. התבשלה לא עדיין כלומר,
"זמן  אבל א. פד, מנחות ועי' יד), ב, (ויקרא באש" קלוי
בניסן, טז לפני בזמנה באה ניסן תקופת כלומר האביב",

במפרש. לבוא.12)ועי' שהיא,13)מתאחר סיבה מאיזו
ניסן. תקופת הגיעה שכבר ב.14)אףֿעלֿפי יא, סנהדרין

להלן.15) הנזכרות הארצות משלוש בשתים כלומר,
טו.16) כג, ויקרא

.„·È·‡a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰ ˙Bˆ¯‡ LÏL ÏÚÂ17ı¯‡ ÏÚ : ¿«»¬»»¿ƒ»»ƒ«∆∆
ÚÈb‰ Ì‡Â .ÏÈÏb‰ ÏÚÂ ,Ôc¯i‰ ¯·Ú ÏÚÂ ,‰„e‰È¿»¿«≈∆««¿≈¿««»ƒ¿ƒƒƒ«
ÔÈ‡ - ÚÈb‰ ‡Ï ˙Á‡·e ,el‡Ó ˙Bˆ¯‡ ÈzLa ·È·‡‰»»ƒƒ¿≈¬»≈≈¿««…ƒƒ«≈
ÌÈzLa ÚÈb‰ ‡ÏÂ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ÚÈb‰ Ì‡Â ;ÔÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««≈∆¿…ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t eÁÓˆ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ,ÔÈ¯aÚÓ -18el‡Â . ¿«¿ƒƒ¬«ƒ…»¿≈»ƒ»¿≈
È„k ,ÔÏÈ·La ÔÈ¯aÚnL ¯wÚ‰ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰≈«¿»ƒ∆≈»ƒ»∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

‰nÁ‰ ÈL ÌÈM‰ eÈ‰iL19. ∆ƒ¿«»ƒ¿≈««»

ב.17) יא, דרושים18)סנהדרין א)˘Èשהרי הסימנים:
צמחו  לא ב) הארצות; שלוש מתוך בשתים האביב הגיע לא

ה"ג. למעלה ראה האילן, הדברים 19)פירות שלושת כל
שנות  השוואת לשם בא העיבור עיקר וכל בחמה, קשורים

וה"ב. ה"א פ"א למעלה ראה החמה. שנות עם הלבנה

.‰ÔÈ¯aÚÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LÈÂ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÏÈ·La20ÔÈ‡L ÌÈÎ¯c‰ ÈtÓ :Ô‰ el‡Â ,C¯v‰ ÈtÓ ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«…∆¿≈≈ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈»

˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈw˙Ó21˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ¿À»ƒ¿≈»»¿ƒ«¬¿«¿ƒ∆
ÈtÓe .ÌÈÎ¯c‰ ew˙ÈÂ ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú ‰M‰«»»«∆ƒ¿¿«¿»ƒƒ«¿«¿»ƒƒ¿≈
ÔÈÚBÓe ÔÈ˜ÈÒÙÓ ˙B¯‰p‰ e‡ˆÓÂ ,eÒ¯‰pL ÌÈ¯Lb‰«¿»ƒ∆∆∆¿¿ƒ¿¿«¿»«¿ƒƒ¿ƒ

ÌÚ‰ ˙‡22ÌÈ˙Óe ÔÓˆÚa ÌÈkzÒÓe ,23˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈÁÒt È¯epz ÈtÓe .ÌÈ¯Lb‰ ew˙iL „Ú ‰M‰«»»«∆¿«¿«¿»ƒƒ¿≈«≈¿»ƒ
˙‡ ˙BÏˆÏ ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÌÈÓLba e„·‡L∆»¿«¿»ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆
ÌÈ¯epz‰ e·iL „Ú ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - Ì‰ÈÁÒtƒ¿≈∆¿«¿ƒ∆«»»«∆ƒ¿««ƒ

eL·ÈÈÂ24Ï‡¯OÈ ˙BiÏb ÈtÓe .25ÔÓB˜nÓ e¯˜ÚpL26 ¿ƒ¿ƒ¿≈»Àƒ¿»≈∆∆∆¿ƒ¿»
È„k ,‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒƒƒ»«ƒ¿«¿ƒ∆«»»¿≈

.ÚÈb‰Ï È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¿«¿«ƒ«

('תוספות'20) מהם אחד על אפילו ומעברים א. יא, שם
מפני). ד"ה לרגל.22)לרגל.21)שם, מלעלות

לרגל.23) ועולים נמנעים, שאינם היו,24)אלה חרס של
א. יט, תענית ועיין בשמש, אותם הגולה.25)וייבשו בני

משום  לעבר, צורך היה לא ישראל ארץ תושבי ובגלל
להגיע  להם הספיק לפסח, ראשֿחודש בין שהזמן
ביותר  הרחוק במקום שגרו לאלה אפילו לירושלים,

ומפני). ד"ה 'תוספות' (עי"ש מנת 26)מירושלים על
הגלויות  על השנה את שמעברין "ומנין לירושלים. לעלות
מועדי, ישראל בני תלמודֿלומר: הגיעו? לא ועדיין שגלו

שיעשו מועדות, אמור ÏÎעשה כהנים', ('תורת ישראל"
ה"ב). פ"א, סנהדרין 'ירושלמי' פ"ט;

.Â‰ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ Ï·‡ÈtÓ ‡ÏÂ ‚ÏM‰ ÈtÓ ‡Ï ‰M ¬»≈¿«¿ƒ«»»…ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿≈
‰pv‰27e¯˜Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL Ï‡¯OÈ ˙BiÏb ÈtÓ ‡ÏÂ , «ƒ»¿…ƒ¿≈»Àƒ¿»≈∆¬«ƒ…∆∆¿

‰‡Óh‰ ÈtÓ ‡ÏÂ ,ÌÓB˜nÓ28·¯ eÈ‰L ÔB‚k ; ƒ¿»¿…ƒ¿≈«À¿»¿∆»…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‰k‰ ·¯ B‡ Ï‰w‰29˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ - «»»…«…¬ƒ¿≈ƒ≈¿«¿ƒ∆

,‰¯‰Ëa eOÚÈÂ ¯‰hÏ È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL È„k ‰M‰«»»¿≈∆ƒ¿∆»∆¿«ƒ«≈¿«¬¿»√»
‰‡ÓËa eOÚÈ ‡l‡30ÈtÓ ‰M‰ ˙‡ e¯aÚ Ì‡Â . ∆»«¬¿À¿»¿ƒƒ¿∆«»»ƒ¿≈
‰‡Óh‰31˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ -32. «À¿»¬≈¿À∆∆

לירושלים 27) מלעלות נמנע איש אין אלה דברים בגלל כי
שם). בסנהדרין א.28)(רש"י יב, מת.29)שם טומאת

פירש  (כן עכשיו להטהר יכולים ואינם הפרה אפר וכלה
האי, רב בשם סנהדרין, מסכת לתלמוד, בפירושו רבינו

המפרש). שני,ÈÁÈ„שרק30)הביאו לפסח נדחה טמא
בזמנו ˆÂ·È¯אבל הפסח את עושים אלא נדחה, אינו טמא

ה"א). פסח קרבן מהל' (פ"ז הטומאה 31)בטומאה מפני
לא32)לחוד. שהטומאה "מפני ב. יב, ‰Â˙¯‰סנהדרין

עומדת באיסורה אלא מפני ÈÂÁ„Â‰בציבור, עתה היא
ועי' הט"ו). מקדש ביאת מהל' פ"ד (רמב"ם הדחק"

שם. בסנהדרין הגמרא בסוגיית

.ÊÏÏk ÔÏÈ·La ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ33Ï·‡ , ≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿»¬»
„ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ34ÈtÓ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯vL ‰LÏ ƒ»««¿»»∆¿ƒ»ƒƒ¿≈

Ô‰ el‡Â .ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰ ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰35: «¿»ƒ¿≈»»ƒ≈»ƒ»¿≈≈
Ô‰L B‡ e„ÏB ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ ÈtÓƒ¿≈«¿»ƒ¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…¿∆≈
ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ .eÁ¯t ‡lL ˙BÏÊBb‰ ÈtÓe ,ËÚÓ¿«ƒ¿≈«»∆…»¿≈¿«¿ƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ eÈ‰iL È„k ,el‡ ÏÈ·Laƒ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

‰i‡¯Ï ÔÈÈeˆÓ ˙BÏÊBb‰Â ,ÌÈÁÒtÏ36·iÁ˙pL ÈÓÏ B‡ «¿»ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÛBÚ‰ Ôa¯˜a37.‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ Ï·‡ ; ¿»¿«»¬»ƒ»«««»»

ביחד.33) מזדמנים אלה כשסימנים להסביר 34)אפילו
על  קשה הדבר יהיה לא למען העיבור, בחודש הצורך את

'מאירי'). (עי' א.35)הציבור יא, ראייה 36)שם עולת
הל' עי' מעוף, גם באה והיא הרגלים, בשלש שמביאים
את  יראה "...ולא הפסוק שם על 'ראיה' ה"א. פ"א, חגיגה

טז). טז, (דברים ריקם..." ה' (ויקרא 37)פני יולדות כגון
הרגל. עד קרבנן הבאת את משהות והיו ח), יב,

.ÁBÊ ‰L :ÔÈ¯ÓB‡ ?‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ „ˆÈk≈«ƒ»«««»»¿ƒ»»
‰ÎLnL ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ38ÈtÓ B‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»∆»¿»ƒ¿≈

eÚÈb‰ ‡lL ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰39ÌÈÈ„b‰L „BÚÂ , »»ƒ≈»ƒ»∆…ƒƒ»∆«¿»ƒ
.ÌÈk¯ ˙BÏÊBb‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿«»«ƒ

ה"ב).38) (למעלה לבד עליה על 39)שמעברין שמעברין
ה"ג). (למעלה אלו סימנים שני
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.ËdÏ ÔÈnÊÓa ‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡40. ≈¿«¿ƒ∆«»»∆»ƒ¿À»ƒ»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ¯Ó‡È ?„ˆÈk41ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ≈«…«…≈ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ

·MÁpL ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÔÈnÊÓ eÈ‰ :ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ42 ƒ««¿∆¿ƒ¡¿À»ƒƒ¿¿ƒ∆¿«≈
dÈ‡ B‡ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ ‰L Ì‡ Ú„Â ‰‡¯Â¿ƒ¿∆¿≈«ƒ»»¿ƒ»ƒ≈»

d˙B‡ ÔÈ¯aÚnL Ô‰ „·Ïa eÓÊ‰L Ô˙B‡Â ;‰ÎÈ¯ˆ43. ¿ƒ»¿»∆À¿¿ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ»
ÔÈÏÈÁ˙Ó ?d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ ‰nÎ·e44ÔÈi„ ‰LÏLa ¿«»¿«¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»«»ƒ

Ô˙B‡ eÎÓqL ÈnÓ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò ÏÏkÓ45e¯Ó‡ . ƒ¿««¿∆¿≈¿»ƒƒ∆»¿»»¿
Ì‡ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ ‰‡¯ ‡ÏÂ ·L ‡Ï :ÌÈL¿«ƒ…≈≈¿…ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ

Â‡Ï46„ÈÁÈ ÏËa - ˜c·Â ·L :¯Ó‡ „Á‡Â , »¿∆»»«≈≈¿ƒ¿…»≈»ƒ
BËeÚÓa47:¯ÓB‡ „Á‡Â ,‰‡¯Â ·L :ÌÈL e¯Ó‡ . ¿ƒ»¿¿«ƒ≈≈¿ƒ¿∆¿∆»≈

‰ ÔÓ ÌÈL „BÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·L ‡Ï,ÌÈnÊÓ …≈≈ƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ
¯·ca ÔÈ˙BÂ ÌÈ‡OBÂ48. ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»

(40- למחר מבערב מזומנים כלומר א. בֿיא, י, סנהדרין
הי"ב). (להלן ביום הוא הנשיא,41)שהעיבור הוא

הי"ב. ה"ב.42)כדלהלן א.43)עי' יא, כרבן 44)שם
ב.). (סנהדרין גמליאל בן אלה 45)שמעון כלומר,

עיבור.46)שנסמכו. צריכה שאינה היא שדעתם
העיבור.47) בשאלת לדון צורך עיבור 48)ואין צריכה אם

לא. או

.È:ÔÈ¯ÓB‡ ‰LÏLe ,¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
ÔËeÚÓa ÌÈL eÏËa - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡49‰LÏL . ≈»¿ƒ»»¿¿«ƒ¿ƒ»¿»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»
ÔÈ‡OBÂ ,dÏ ÔÈnÊÓ‰ ÔÓ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ - ¯eaÚƒƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ»¿¿ƒ

‰Ú·La ÔÈ¯ÓB‚Â ,ÔÈ˙BÂ50B‡ ¯aÚÏ Ìlk e¯Ób Ì‡ . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¿À»¿«≈
- e˜ÏÁ Ì‡Â ;e¯ÓbL BÓk ÔÈOBÚ - ¯aÚÏ ‡lL∆…¿«≈ƒ¿∆»¿¿ƒ∆¿¿

·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰51.¯aÚÏ ‡lL ÔÈa ¯aÚÏ ÔÈa ¿ƒ««»…≈¿«≈≈∆…¿«≈
L‡¯ ‡e‰L ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ‡‰iL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆¿≈…≈ƒ«»∆…
e¯Ób Ì‡Â .‰Ú·M‰ ÏÏkÓ ,ÌÈÚ·LÂ „Á‡ ÏL ‰·ÈLÈ¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»¿

˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ - ¯aÚÏ ‰LÏLa52‡‰iL ,‡e‰Â ; ƒ¿»¿«≈¬≈¿À∆∆»∆¿≈
‰ˆ¯iL B‡ Ô‰nÚ ‡ÈOp‰53ÔÈÏÈÁ˙Ó ‰M‰ ¯eaÚ·e . «»ƒƒ»∆∆ƒ¿∆¿ƒ«»»«¿ƒƒ

„v‰ ÔÓ54ÏB„b‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó L„Á‰ Lec˜Ïe ,55. ƒ««¿ƒ«…∆«¿ƒƒƒ«»

להם.49) והולכים פחות 50)ועומדים המנין "שאין
י:). (שם כג,51)משבעה" (שמות להטות" רבים "אחרי

א.52)ב). ב, א.53)שם יא, הקטן 54)שם מן
מקודשת  השנה "הרי ואומר: מתחיל הוא שבדיינים.
פ"א, סנהדרין ה"ה; פ"ב השנה, ראש ('ירושלמי' בעיבורה"
על  השאר יסמכו שמא הגדול, מן מתחילים ואין ה"ב).

שאמרו דעת  כמו עליו, לחלוק כדאים עצמם יראו ולא ו
ה"ו). סנהדרין מהל' (פ"י נפשות ביתֿדין 55)בדיני "ראש

שם). 'ירושלמי' א. כד, השנה (ראש מקודש" אומר

.‡ÈÔ‰k ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ‰M‰ ¯eaÚÏ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿ƒ«»»…∆∆¿……≈
ÏB„b56‡nL ,ÂÈ˙BÓÁÏÓe ÂÈ˙BÏÈÁ ÈtÓ - CÏÓ . »∆∆ƒ¿≈≈»ƒ¿¬»∆»

¯aÚÏ ‡lL B‡ ¯aÚÏ ÔÏÈ·La ‰ËB BzÚc57Ô‰ÎÂ ; «¿»ƒ¿ƒ»¿«≈∆…¿«≈¿…≈
‰pv‰ ÈtÓ - ÏB„b58‰ËB BzÚ„ ‰È‰z ‡Ï ‡nL , »ƒ¿≈«ƒ»∆»…ƒ¿∆«¿»

Ï·BË ‡e‰Â ,¯w‰ ÈÓÈa È¯Lz ‡B·È ‡lL È„k ,¯aÚÏ¿«≈¿≈∆…»ƒ¿≈ƒ≈«…¿≈
˙BÏÈ·Ë LÓÁ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa59. ¿«ƒƒ»≈¿ƒ

ב.56) יח, להם 57)סנהדרין שמחלק חיילותיו, מפני
מלחמותיו, ומפני לעבר. נוטה דעתו לשנה, קצוב סכום
בשנה  חתנים - לצבא מלצאת שנה הפטורים כאלה שישנם
ברש"י  (ראה לעבר שלא נוטה דעתו - לנישואיהם ראשונה
לרמב"ם). האדר"ת הגאון ובהגהות שם, לסנהדרין

שם.58) א.59)סנהדרין, לב, יומא

.·È,‡ÈO ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ‰È‰»»…≈ƒ«»¿«ƒ¿»»ƒ
‰˜BÁ¯ C¯„a60È‡z ÏÚ ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ - ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»∆»«¿«

‡Ï ,˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ - ‰ˆ¯Â ‡a .‡ÈOp‰ ‰ˆ¯È Ì‡ƒƒ¿∆«»ƒ»¿»»¬≈¿À∆∆…
˙¯aÚÓ dÈ‡ - ‰ˆ¯61‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â . »»≈»¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ∆«»»∆»

‰„e‰È ı¯‡a62dÎB˙a ‰ÈÎM‰L ,63BÎLÏ :¯Ó‡pL , ¿∆∆¿»∆«¿ƒ»¿»∆∆¡«¿ƒ¿
Ïba ‰e¯aÚ Ì‡Â ;eL¯„˙ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â .˙¯aÚÓ - ÏÈ ƒ¿¿¿ƒƒ¿»«»ƒ¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ

˙¯aÚÓ dÈ‡ - ‰ÏÈla ‰e¯aÚ Ì‡Â ;ÌBia ‡l‡64. ∆»«¿ƒƒ¿»««¿»≈»¿À∆∆

אדר.60) סוף עד להגיע יספיק א.61)ולא יא, סנהדרין
ב.62) יא, שבירושלים.63)שם המקדש בבית
החודש.64) עיבור כדין השנה עיבור דין שם. סנהדרין,

ה"ח. פ"ב, למעלה השווה

.‚È‰L BÊ È‡ Ú„ÈÏÂ Úa˜ÏÂ ·MÁÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈ≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿…«¿≈«≈»»
.ÌÈL ‰nÎÏ elÙ‡ ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ˙¯aÚÓ ‰È‰zƒ¿∆¿À∆∆¿»≈∆ƒ¿∆¬ƒ¿«»»ƒ
¯Á‡ ‡l‡ ;˙¯aÚÓ ˙ÈBÏt ‰L :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈¿ƒ»»¿ƒ¿À∆∆∆»««

˙¯aÚÓ BÊ ‰L :¯ÓB‡L ‡e‰ ‰M‰ L‡¯65¯·„Â . …«»»∆≈»»¿À∆∆¿»»
˜Ác‰ ÈtÓ - ‰Ê66ÔÈ‡ - ˜Ác‰ ˙ÚLa ‡lL Ï·‡ ; ∆ƒ¿≈«¿»¬»∆…ƒ¿««¿»≈

:¯ÓB‡L ‡e‰ ¯„‡a ‡l‡ ,˙¯aÚÓ ‡È‰L ÔÈÚÈ„BÓƒƒ∆ƒ¿À∆∆∆»«¬»∆≈
¯„‡ ‡l‡ ÔÒÈ BÈ‡ ‡a‰ L„ÁÂ ,˙¯aÚÓ BÊ ‰L»»¿À∆∆¿…∆«»≈ƒ»∆»¬»
ÒkzL BÊ ‰L :‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ e¯Ó‡ .ÈL≈ƒ»¿ƒ¿≈…«»»»»∆ƒ»≈

BÊ ‰¯ÈÓ‡a ˙¯aÚÓ dÈ‡ - ˙¯aÚÓ67. ¿À∆∆≈»¿À∆∆«¬ƒ»

מפני 65) אבל השנה... ראש לפני השנה את מעברים "אין
א). יב, (שם מיד" השנה ראש אחר אותה מעברין הדחק
עלולים  הפסח שעד משום מודיעים, אין השנה ראש לפני
מעברין). אין ד"ה שם, (רש"י בחמץ לזלזל ויבואו לשכוח,

בזמנו 66) העיבור את ימנע הזר שהשלטון חשש, שיש כגון
שם). שם.67)(רש"י, סנהדרין,

.„È‰M‰ ÔÈ„Ú e¯aÚ ‡ÏÂ ¯„‡a ÌÈLÏL ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¬«ƒ«»»
ÏÏk d˙B‡ e¯aÚÈ ‡Ï -68˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ÌBi‰ B˙B‡L ; …¿«¿»¿»∆«»ƒ¿

ÔÈ‡ - e¯aÚ ‡ÏÂ ÔÒÈ ÒkiMÓe ,ÔÒÈ L„Á L‡…̄…∆ƒ»ƒ∆ƒ»≈ƒ»¿…ƒ¿≈»
¯aÚÏ ÌÈÏBÎÈ69¯„‡ ÏL ÌÈLÏL ÌBÈa ‰e¯aÚ Ì‡Â . ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿¿ƒ∆¬»

˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ -70e„ÈÚ‰Â e¯aÚL ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a . ¬≈¿À∆∆»≈ƒ««∆ƒ¿¿≈ƒ
ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó el‡ È¯‰ - Á¯i‰ ÏÚ««»≈«¬≈≈¿«¿ƒ∆«…∆¿

ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈLÏL71el‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿∆……∆¬»≈ƒ¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï ·eL - ‰M‰ ˙‡ e¯aÚiL Ì„˜ e‰eLcƒ̃¿…∆∆¿«¿∆«»»…»

.ÔÒÈa ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»

ב.68) יב, -‰Ê‰"החודש69)שם ב) יב, (שמות לכם"
ניסן, אותו קבעו אם (שם). ניסן" אחר ואין ניסן, "זה
הבא. לחודש ניסן את ולדחות אדר לעשותו איֿאפשר

אלא 70) ניסן זה אין קידשו, ולא עדים באו שלא זמן כל כי
(שם). שעלֿידי 71)אדר ואף שם. נחמן, רב כדעת
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ראשֿ להיות ראוי באמת השלושים שיום התברר הקידוש
השלושים  ויום בתוקפו, העיבור נשאר זאת בכל ניסן, חודש

היה שמוטב ואףֿעלֿפי שני. אדר לראשֿחודש ÚÏ·¯נעשה
אדר  לראשֿחודש ואחד שלשים יום ולעשות אדר חודש
זאת  בכל מלכתחילה, כשר השנה עיבור היה ואז שני,

ÌÈ˘„˜Ó פי"ח להלן ועי' ראייה, עדי שבאו כיון החודש, את
שמח'. 'אור ועי' הי"א,

.ÂËÔB·Ú¯ ˙La ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡72Ïk‰L ; ≈¿«¿ƒ∆«»»ƒ¿«¿»∆«…
¯LÙ‡ È‡Â ,˙BÈÁÏÂ ÏÎ‡Ï ˙B¯b‰ ˙È·Ï ÌÈˆ»̄ƒ¿≈«¿»∆¡…¿ƒ¿¿ƒ∆¿»

L„Á‰ ¯eq‡Ï ÔÓÊ Ô‰Ï ÛÈÒB‰Ï73ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»∆¿«¿ƒ∆»»¿≈¿«¿ƒ
˙ÈÚÈ·La74ÔÈÁÈÙq‰ ÏÚ ˙ËÏBL Ïk‰ „iL ;75‡ÏÂ , ƒ¿ƒƒ∆««…∆∆««¿ƒƒ¿…

ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ Ôa¯˜Ï e‡ˆnÈ76eÈ‰ ÔÈÏÈ‚¯e . ƒ»¿¿»¿«»…∆¿≈«∆∆¿ƒƒ»
˙ÈÚÈ·L ·¯Úa ¯aÚÏ77. ¿«≈¿∆∆¿ƒƒ

א.72) יב, באכילה 73)סנהדרין אסורה החדשה התבואה
אסורות  מאכלות מהל' (פ"י בניסן בט"ז העומר הקרבת עד

אין 74)ה"ב). בשביעית שרק וכנראה שם. סנהדרין,
גמליאל  רבן וכדעת מעברין, שביעית במוצאי אבל מעברין,

.38 עמ' ב'מאירי' וראה יב.). הצומח 75)(סנהדרין כל
כה, (ויקרא "ספיח" נקרא וזריעה, חרישה בלי מאליו בשדה
עבירה  עוברי יבואו שמא מדרבנן, באכילה אסור והוא ה)
ולפי  ה"ב). שמיטה מהל' (פ"ד הם ספיחים ויאמרו: ויזרעו,
להשחיתם  עליהם שולטת הכל יד באכילה, שאסורים

המפרש). שכתב מה (וראה בט"ז 76)ולקלקלם עומר
הספיחין  מן בשביעית באים והם בעצרת, הלחם ושתי בניסן
א  פד, מנחות וב'תוספות' ה"ה, שקלים מהל' בפ"ד (ראה

שומרי). האדמה 77)ד"ה לעבודת חודש להוסיף כדי
יב.). (סנהדרין

.ÊËÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ≈¿«¿ƒ
ÈtÓ Ì‰a e¯aÚÈ ‡lL - ˙ÈÚÈ·L·e ÔB·Ú¯ ˙Laƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆…¿«¿»∆ƒ¿≈

Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Lb‰Â ÌÈÎ¯c‰ C¯ˆ78Ì‡ Ï·‡ ; …∆«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«≈»∆¬»ƒ
Èe‡¯ ‰M‰ ‰˙È‰ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ ¯aÚ˙‰Ï ‰ »¿»«»»¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈

ÔÓÊ ÏÎa ÌÏBÚÏ ÔÈ¯aÚÓ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰79. »»ƒ≈»ƒ»¿«¿ƒ¿»¿»¿«

וויניציה,78) קושטא ר"מ, רומי ובדפוס ה"ה. למעלה ראה
והגשרים  "והדרכים והמלים "הצורך", מפני הגירסה:

ה"א. פ"ה, להלן והשווה אינן. - בהם" אפילו 79)וכיוצא
האלה  הסימנים שלושת כי בשביעית, ואפילו בצורת בשנת
ה"ד). (למעלה השנה את מעברים שבגללם העיקר, הם
השביעית  בשנה יהוצדק בן ר"ש שעיבר ממה לכך, וראיה
אלו, דברים שלשה מפני היה שזה כרחנו ועל כו.), (סנהדרין
בהשגת  וראה שמח'). ('אור לעבר ד"ה שם ב'תוספות' וראה

הרמ"ה.

.ÊÈ˙B¯b‡ ÔÈ·˙Bk ,‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯aÚnLk¿∆¿«¿ƒ≈ƒ∆«»»¿ƒƒ¿
,‰e¯aÚL Ô˙B‡ ÌÈÚÈ„BÓe ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ ÏÎÏ¿»«¿»¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»

e·zÎ ‡ÈOp‰ ÔBLÏ ÏÚÂ .e¯aÚ ‰Ó ÈtÓe80¯ÓB‡Â , ƒ¿≈»ƒ¿¿«¿«»ƒƒ¿¿¿≈
ÏÚ eÙÒB‰Â È¯·ÁÂ È‡ ÈzÓkÒ‰L ,ÌÎÏ Ú„eÈ :Ô‰Ï»∆ƒ»«»∆∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«¬≈«¿«¿«

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - eˆ¯ .CÎÂ Ck BÊ ‰L81eˆ¯ , »»»»»»ƒ¿»¿∆¿ƒ»
ÔÈc ˙È·Ï ˙eL¯‰ ¯eaÚ‰ L„ÁL ;ÌBÈ ÌÈLÏL -¿ƒ∆…∆»ƒ»¿¿≈ƒ

¯ÒÁ B‡ ‡ÏÓ BÙÈÒB‰Ï82ÌÈ˜BÁ¯‰ ÌÈL‡Ï ¿ƒ»≈»≈»¬»ƒ»¿ƒ

Ì˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL83Ì‰ Ï·‡ ,84Ì‰ ‰i‡¯‰ ÈÙÏ - ∆ƒƒ»¬»≈¿ƒ»¿ƒ»≈
.¯ÒÁ Ì‡ ‡ÏÓ Ì‡ ,ÌÈOBÚƒƒ»≈ƒ»≈

בשמו.80) יא,81)כלומר, וסנהדרין ב. יט, השנה ראש
י.82)א. הערה פ"א למעלה וראה פפא. אף83ֿ)כרב

יודע  אין שעכשיו יהיה עלֿפי העיבור חודש אם עדיין, ים
חסר. או ישראל.84)מלא בארץ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אלא 1) אינם השנה ועיבור החודש שקביעות בו יבאר

גלויות. של שני טוב יום לדין ונמשך בסנהדרין.

.‡‰i‡¯‰ ÏÚ L„Á L‡¯ ˙eÚÈ·wÓ e¯Ó‡M ‰Ó Ïk2 »«∆»«¿ƒ¿ƒ……∆«»¿ƒ»
ÔÓf‰ ÈtÓ ‰M‰ ¯eaÚÂ3C¯v‰ ÈtÓ B‡4ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«»»ƒ¿≈«¿«ƒ¿≈«…∆≈ƒ

ÔÈc ˙Èa B‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈ¯„‰Ò ‡l‡ B˙B‡∆»«¿∆¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈÎeÓq‰5ÔÈ¯„‰q‰ Ô‰Ï e˙pL «¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»∆««¿∆¿ƒ

˙eL¯6ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :Ô¯‰‡Â ‰LÓÏ ¯Ó‡ CkL ; ¿∆»∆¡«¿∆¿«¬…«…∆«∆»∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,ÌÈL„Á L‡¯7LÈ‡Ó LÈ‡ e„ÓÏ …√»ƒƒƒ«¿»»¿ƒ≈ƒ

‰È‰z BÊ ˙e„Ú :¯·c‰ Le¯t ‡e‰ CkL ,ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈∆»≈«»»≈ƒ¿∆
ÌÎÏ ‰¯eÒÓ8Ï·‡ .ÌÎÓB˜Óa ÌÎÈ¯Á‡ „ÓBÚ‰ ÏÎÂ ¿»»∆¿»»≈«¬≈∆ƒ¿¿∆¬»

ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈ¯„‰Ò ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊaƒ¿«∆≈»«¿∆¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
e‡L ‰Ê ÔBaLÁa ‡l‡ ÌÈL ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â ÌÈL„Á√»ƒ¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆»¿∆¿∆∆»

ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ9. ¿«¿ƒ«

פ"א.2) ה"ב.3)למעלה פ"ד, ה"ה.4)למעלה שם
אומר,5) יאשיה "רבי ב): פרשה (בא במכילתא הוא [כן

הגדול  בביתֿדין אלא השנה את מעברין שאין מנין
הוא  וכן לכם". הוא ראשון תלמודֿלומר: שבירושלים,

ד]. מצוה וב'חינוך' קנג, מ"ע המצוות' שהרי 6)ב'ספר
השנה  עיבור בשלשה, החודש "עיבור ב.) (סנהדרין שנינו

הסנהדרין. ברשות שזהו כרחנו ועל מפי 7)בשלושה".
הפסוק. פשט מתוך יוצא זה אין כי ראש 8)הקבלה,

א. כב, פ"ו.9)השנה להלן עי'

.·ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â10LiL ÔÓÊaL :‡e‰ ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿«∆≈
‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈÚ·B˜ - ÔÈ¯„‰Ò11ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e , «¿∆¿ƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«∆≈»

ÔÈ¯„‰Òe‡L ‰f‰ ÔBaLÁ‰ Èt ÏÚ ÔÈÚ·B˜ - «¿∆¿ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿«∆∆»
ÌÈÓÚt ‡l‡ ,‰i‡¯Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ
ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁa Ba ÔÈÚ·BwL ÌBÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆¿∆
‰ÊÂ .ÌBÈa ÂÈ¯Á‡ B‡ ÌBÈa BÏ Ì„˜ B‡ ,‰i‡¯‰»¿ƒ»…∆¿«¬»¿¿∆
˙Bˆ¯‡·e ,‡e‰ ‡Ït - ÌBÈa ‰i‡¯‰ ¯Á‡Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««»¿ƒ»¿∆∆»¬»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L12. ∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈

אפשר 10) ואי בו, נקשר ואינו במקרא רמז לו "שאין
לפירוש  רבינו (הקדמת הסברא" מדרכי בדרך להוציאו

קודם 11)המשנה). הוא הקביעה, יום המקרים ברוב כי
הראיה. יום הוא הקביעה יום או הראיה, ששם 12)ליום

פי"ח  להלן עי' ארץֿישראל, בני לראיית הראיה קודמת
הי"ג.

.‚Ï‡¯OÈ Ïk eÏÈÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe13ÔBaLÁa ·MÁÏ ≈≈»«ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿«≈¿∆¿
,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ‰·¯ÁL ˙Úa ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÛBqÓ ?‰Ê∆ƒ«¿≈«¿»»»≈∆»¿»∆∆ƒ¿»≈
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï·‡ .Úe·˜ ÔÈc ˙Èa ÌL ¯‡L ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»≈ƒ»«¬»ƒ≈«¿≈
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קלה ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz h"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡·¯Â ÈÈa‡ ÈÓÈ „Ú ‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa ÔÎÂ ,‰LÓ14 ƒ¿»¿≈ƒ≈«¿≈«¿»»«¿≈««≈¿»»
.ÔÈÎÓBÒ eÈ‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ -«¿ƒ«∆∆ƒ¿»≈»¿ƒ

חדשים 13) קובעים שאין אףֿעלֿפי בחוץֿלארץ, אפילו
הי"ג). להלן (ועיין עדיין 14)בחו"ל היה רבא בימי

כא.). השנה ראש (עי' החודש את שקידש ביתֿדין

.„,‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ eÈ‰Â ˙Ói˜ ÔÈ¯„‰Ò ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¿∆¿ƒ«∆∆¿»¿ƒ«»¿ƒ»
Ô‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa eÈ‰»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿»«¿∆«ƒƒ¬≈∆
;„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÔÈOBÚ È¯Lz ÈÁeÏL¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒƒ∆»ƒ¿«
È¯Lz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ,˙B˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ ¯‡Le¿»«¿»¿∆≈¿≈ƒ¿≈

˜ÙqÓ ÌÈÓÈ ÈL ÌÈOBÚ eÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ15ÈÙÏ , «ƒƒ¬≈∆»ƒ¿≈»ƒƒ»≈¿ƒ
˙‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL∆…»¿ƒ∆»¿¿≈∆∆ƒ¿»≈∆

.L„Á‰«…∆

שלא 15) כיון - ניסן שלוחי אליהם שהגיעו אףֿעלֿפי
ויום  השנה ראש מפני פחות, (שהולכים תשרי שלוחי הגיעו
פ"ג  (למעלה בפסח אפילו ימים שני עושים הכיפורים),

והי"ג). הי"ב

.‰ÏL ÔÈc ˙È·e ,ÔÈ¯„‰Ò ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»«¿∆¿ƒ≈ƒ∆
,ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰ - ‰Ê ÔBaLÁ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«∆¿∆»»ƒ«ƒ
,„·Ïa „Á‡ ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚ ˙BÓB˜n‰ ÏÎa eÈ‰iL∆ƒ¿¿»«¿ƒ∆»ƒ¿«
Èa BÓk ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁaL ˙B˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ elÙ‡¬ƒ«¿»¿∆¿»»»∆¿¿≈
ÔÈÎÓBÒ „Á‡ ÔBaLÁ ÏÚ Ïk‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈∆«…«∆¿∆»¿ƒ
‚‰Óa e¯‰fiL ,‡e‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz Ï·‡ ;ÔÈÚ·B˜Â¿¿ƒ¬»«»«¬»ƒ∆ƒ»¬¿ƒ¿«

Ì‰È„ÈaL Ì‰È˙B·‡16. ¬≈∆∆ƒ≈∆

(ביצה 16) בידיכם" אבותיכם במנהג "הזהרו מתם: שלחו
כך  ומתוך ישראל, על גזירות המלכות תגזור שמא ד:)
הי"ד, יוםֿטוב מהל' בפ"ו [וראה (שם). החשבון את ישכחו
שם]. ובלחםֿמשנה יא, אות הי"ד תורה תלמוד מהל' ובפ"ו

.ÂÔÈÚÈbÓ È¯Lz ÈÁeÏL eÈ‰ ‡lL ÌB˜Ó Ïk :CÎÈÙÏ¿ƒ»»»∆…»¿≈ƒ¿≈«ƒƒ
,ÌÈÓÈ ÈL eOÚÈ - ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰Lk ,ÂÈÏ‡≈»¿∆»«¿ƒ¿ƒ«¬¿≈»ƒ
ı¯‡ ÈaL ÔÓÊa ÔÈOBÚ eÈ‰L BÓk ,‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â«¬ƒ«¿««∆¿∆»ƒƒ¿«∆¿≈∆∆
ÔÓfa Ï‡¯OÈ ı¯‡ È·e ;‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿»≈«¿«

Ú ‰f‰ÈL eOÚ ‡Ï ÌÏBÚnL ,Ô‚‰Ók „Á‡ ÌBÈ ÔÈOB «∆ƒ∆»¿ƒ¿»»∆≈»…»¿≈
ÔÓfa ˙BiÏba ÔÈOBÚ e‡L ÈL ·BË ÌBÈ ,‡ˆÓ .ÌÈÓÈ»ƒƒ¿»≈ƒ∆»ƒ«»À«¿«

.‰Ê ¯·c ewzL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ‰f‰«∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»»∆

.ÊÏÚ ÔÈÚ·B˜ eÈ‰L ÔÓÊa ,‰M‰ L‡¯ ÏL ·BË ÌBÈ∆…«»»ƒ¿«∆»¿ƒ«
ÈL B˙B‡ ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ·¯ eÈ‰ ,‰i‡¯‰»¿ƒ»»…¿≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
Ba eÚ·wL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜ÙqÓ ÌÈÓÈ»ƒƒ»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆»¿
ÌBÈa ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«…∆∆≈«¿ƒ¿ƒ¿

.·BË

.Á‡e‰L ,dÓˆÚ ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»¬ƒƒ»«ƒ«¿»∆
ÏL ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙Ba¯ ÌÈÓÚt ,ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó¿≈ƒ¿»ƒ«»ƒ∆
ÌBÈ Ïk ÌÈ„Ú‰ e‡a ‡Ï Ì‡L ;ÌÈÓÈ ÈL ‰M‰ L‡…̄«»»¿≈»ƒ∆ƒ…»»≈ƒ»
ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆnL ÌBi‰ B˙B‡a eÈ‰ ÔÈ‚‰B - ÌÈLÏL17 ¿ƒ¬ƒ»¿«∆¿«ƒ»≈ƒ

L„˜ ¯ÁÓÏe L„˜18ÈL B˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰Â ÏÈ‡B‰Â . …∆¿»»…∆¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈOBÚ eÈ‰iL eÈ˜˙‰ ,‰i‡¯‰ ÔÓÊa elÙ‡Â ÌÈÓÈ»ƒ«¬ƒƒ¿«»¿ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔÓfa ÌÈÓÈ ÈL „ÈÓz B˙B‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa elÙ‡¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈»ƒ«¿«
ÌBÈ elÙ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÚ·BwL ‰f‰«∆∆¿ƒ««∆¿ƒ≈»«¿»∆¬ƒ
È¯·cÓ - ‰f‰ ÔÓfa ‰M‰ L‡¯ ÏL ÈL ·BË≈ƒ∆…«»»«¿««∆ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ19. ¿ƒ

בזמנו,17) הירח שיראה אפשר חשבונם לפי אם כגון,
ה"ו). פ"א, (למעלה השלושים ביום שאףֿעל18ֿ)כלומר

החודש  עדות מקבלים שיהו זכאי בן יוחנן רבן שהתקין פי
היום  אותו נוהגים באו, לא אם - ל:) השנה (ראש היום כל
שם  ועי' ר"ח, גירסת לפי ב ה, (ביצה קודש ולמחר קודש

בידינו".19)ב'תוספות'). אבותינו "מנהג של טעם מאותו

.Ë.ÌB˜n‰ ˙·È¯˜a ‰ÈeÏz „Á‡ ·BË ÌBÈ ˙iOÚ ÔÈ‡≈¬ƒ«∆»¿»ƒ¿ƒ««»
CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒƒ¿∆»≈≈¿»«ƒ«¬«
Ô‰Ï eÚÈbiL ¯LÙ‡ È‡cÂaL ,˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ¬ƒ»»ƒ»∆¿««∆¿»∆«ƒ»∆
ÌBÈ ÔÈOBÚ ‰Ê ÌB˜Ó ÈL‡L ,ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÁeÏL¿ƒ≈¿ƒ∆«¿≈»∆ƒ
ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏM‰ eÈ‰L eÏ ¯Ó‡È ÈnL ;„Á‡ ·BË∆»∆ƒ…«»∆»«¿ƒ¿ƒ
,‰Ê ÌB˜ÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏL eÈ‰ ‡Ï ‡nL ,‰Ê ÌB˜ÓÏ¿»∆∆»…»¿ƒ¿ƒ¿»∆

Ï‡¯OÈ ÌL eÈ‰ ‡lL ÈtÓ20ÏÚ Úa˜Ï e¯ÊÁL ¯Á‡Â , ƒ¿≈∆…»»ƒ¿»≈¿««∆»¿ƒ¿…««
È ÌL e·LÈ ÔBaLÁ‰ÈL ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ Ô‰L ÌÈÏ‡¯O «∆¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ∆≈«»ƒ«¬¿≈

ÌÈÓÈ21‰È‰L C¯„k ,C¯ca Ìe¯Á ‰È‰L ÈtÓ B‡ ; »ƒƒ¿≈∆»»≈«∆∆¿∆∆∆»»
‰Ln‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa ÏÈÏ‚Â ‰„e‰È ÔÈa22ÈtÓ B‡ ; ≈¿»¿»ƒƒ≈«¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈

Ô‰ÈÈa ¯·ÚÏ ÔÈÁeÏM‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÌÈ˙ek‰ eÈ‰L23. ∆»«ƒ¿ƒ∆«¿ƒ«¬…≈≈∆

שהגיעו 20) כבמקום אחד יוםֿטוב בו נהגו לא ומעולם
השלוחין. הי"ב.21)אליו להלן עיין העולם, רוב כמנהג

שם.22) ובגמרא במשנה לח. בבאֿבתרא עי'23)עי'
שם. וברש"י ובמשנה א. כב, השנה ראש

.ÈÏk eÈ‰ ,ÌB˜n‰ ˙·È¯˜a ÈeÏz ¯·c‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«»»»ƒ¿ƒ««»»»
„Á‡ ÌBÈ ÔÈOBÚ ÌÈ¯ˆÓ Èa24eÚÈbiL ¯LÙ‡ È¯‰L ; ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆»∆¬≈∆¿»∆«ƒ

È¯Lz ÈÁeÏL Ô‰Ï25ÏÚ ÌÈ¯ˆÓe ÌÈÏLe¯È ÔÈa ÔÈ‡L , »∆¿≈ƒ¿≈∆≈≈¿»«ƒƒ¿«ƒ«
ÔÎÂ .˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰BÓL CÏ‰Ó ‡l‡ ÔBÏ˜L‡ C¯c∆∆«¿¿∆»«¬«¿»»ƒ»¿≈
˙BÈ‰a ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È¯eÒ ·…̄¿»»»«¿»∆≈«»»»ƒ¿

.·B¯˜ ÌB˜n‰«»»

שנהגו 24) במצרים מקומות שיש יא, הלכה סוף להלן ראה
אחד. יום לעשות פ"ד 25)מעולם פאה 'תוספתא' עי'

פ"ג. ריש וכתובות (23 עמ' צוק"מ (הוצאת

.‡ÈÏk :‡e‰ Ck BÊ C¯c ÏÚ ‰Ê ¯·c ¯wÚ ,‡ˆÓƒ¿»ƒ«»»∆«∆∆»»
‰¯OÚ ÏÚ ¯˙È CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa LiL ÌB˜Ó»∆≈≈≈¿»«ƒ«¬»»≈«¬»»
Ì‚‰Ók ,ÌÏBÚÏ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ - ÌÈ¯eÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»

È¯L˙Â È¯Lz Ïk ÈÁeÏL ÔÈ‡L ;Ì„wÓ26‡l‡ ÔÈÚÈbÓ ƒ…∆∆≈¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿≈«ƒƒ∆»
B‡ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈaL ÌB˜ÓÏ¿»∆≈≈¿»«ƒ«¬«¬»»»ƒ
‰¯OÚ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·Ï BÈaL ÌB˜Ó ÏÎÂ .˙BÁt»¿»»∆≈¿≈¿»«ƒ«¬«¬»»
ÔÈÁeÏL eÈ‰iL ¯LÙ‡L ,˙BÁt B‡ ‰ÂLa ÌÈÓÈ»ƒ¿»∆»∆∆¿»∆ƒ¿¿ƒ
ı¯‡Ó ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÂÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ«ƒƒ≈»ƒƒ«»≈∆∆
,ÈL LeaÎa ‰i‡¯‰ ˙ÚLa Ï‡¯OÈ da eÈ‰L ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»ƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ≈ƒ
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ycegdקלו yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz 'k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÚ¯ÙLe ‡Le‡ ÔB‚k‡ˆBiÎÂ ‡È¯·Ëe ·Â ‰·ÈÂ ÊeÏÂ ¿»¿«¿»¿¿«¿∆¿…¿∆¿»¿«≈
„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ÔÈOBÚ - Ô‰a27ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡Â ; »∆ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ«»

‡È¯eqÓ28ÔBÏ˜L‡Â ˜On„Â ¯Bˆ ÔB‚k ,29,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»¿¿«∆∆¿«¿¿¿«≈»∆
‡ˆBiÎÂ ·‡BÓe ÔBnÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÔB‚k ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ B‡ƒ»»»∆¿ƒ¿«ƒ¿«»¿«≈
„Á‡ ÌBÈ Ì‡ :Ô‰È„ÈaL Ô‰È˙B·‡ ‚‰Ók ÔÈOBÚ - Ô‰a»∆ƒ¿ƒ¿«¬≈∆∆ƒ≈∆ƒ∆»

.ÌÈÓÈ ÈL - ÌÈÓÈ ÈL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ -∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿≈»ƒ

ימים:26) ארבעה ללכת יכולים אינם תשרי שלוחי אשר יש
עשרה  אלא אינו ומהלכם הכיפורים, ויום ור"ה שבתות שתי

בלבד. אם ÈÂ˘ימים כגון יום, עשר אחד ללכת יכולים אשר
שלוחי אבל בשבת. חל מגיעים,ÏÎר"ה אינם ותשרי תשרי

ימים. עשרה מהלך על עולה שאינו למרחק אלא
השלוחים.27) אליהם הגיעו כבשה 28)שוודאי שדוד

ישראל  כארץ דינה ואין יחיד, כיבוש ונקראת לא"י וצירפה
הי"ג). תרומות מהל' פ"א (ראה דבר שלא 29)לכל

ב. גיטין (ראה ישראל ארץ בתחום ואינה בבל, עולי כבשוה
פ"ה  שביעית ו'ירושלמי' ואשקלון, ד"ה שם ו'תוספות'
בפ"א  ולהלן כסוריא, שדינה משמע שכאן [וצ"ע ה"א).

לארץ]. כחוץ שדינה רבינו כתב ה"ט תרומות מהל'

.·ÈB‡ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈaL ÌB˜Ó»∆≈≈¿»«ƒ¬»»»ƒ
ÔÈ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ B‡ ‡È¯eÒ ‡e‰Â ,‰¯OÚÓ ˙BÁt»≈¬»»¿¿»»»»∆¿≈
ı¯‡ ¯a„Óa ‰LcÁ˙pL ¯ÈÚ ‡È‰L B‡ ;‚‰Ó Ì‰Ï»∆ƒ¿»∆ƒƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿«∆∆
ÔÈOBÚ - ‰zÚ Ï‡¯OÈ Ba eÎML ÌB˜Ó B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈»∆»¿ƒ¿»≈«»ƒ
- ÈL ·BË ÌBÈ ÏÎÂ .ÌÏBÚ‰ ·¯ ‚‰Ók ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ¿ƒ¿«…»»¿»≈ƒ

BÒ È¯·cÓL‡¯ ÏL ÈL ·BË ÌBÈ elÙ‡Â ,ÌÈ¯Ù ƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ∆…
‰f‰ ÔÓfa B˙B‡ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰M‰30. «»»∆«…ƒ«¿««∆

ה"ח.30) למעלה ראה

.‚È„Á‡Â „Á‡ Ïk ‰f‰ ÔÓfa ÔÈ·MÁÓ e‡L ‰Ê∆∆»¿«¿ƒ«¿««∆»∆»¿∆»
·BË ÌBÈÂ ÈBÏt ÌBÈ L„Á L‡¯L ÔÈ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÚa¿ƒ¿¿ƒ∆……∆¿ƒ¿
‡ÏÂ ÔÈÚ·B˜ e‡ elL ÔBaLÁa ‡Ï - ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ…¿∆¿∆»»¿ƒ¿…
ÔÈÚ·B˜Â ÌÈL ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ÂÈÏÚ»»»¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»ƒ¿¿ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈL„Á31ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ e‡ ÔÈ‡Â , √»ƒ¿»»»∆¿≈»¿ƒ∆»«
e‡L ‰ÊÂ .Ì˙ÚÈ·˜e Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ÔBaLÁ∆¿¿≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»¿∆∆»
e‡L ÔÂÈk ,‡e‰ „·Ïa ¯·c‰ ˙Bl‚Ï - ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ¿««»»ƒ¿«≈»∆»
ÔÈ·MÁÓ e‡ ,ÔÈÎÓBÒ Ô‰ ‰Ê ÔBaLÁ ÏÚL ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«∆¿∆≈¿ƒ»¿«¿ƒ
,‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ Ú„ÈÏ≈«∆»¿¿≈∆∆ƒ¿»≈≈∆
L‡¯ ‰È‰iL ‡e‰ B˙B‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ˙ÚÈ·˜e¿ƒ«¿≈∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿∆…
.ÔÈ·MÁÓ e‡L ÔBaLÁ ÈtÓ ‡Ï ,·BË ÌBÈ B‡ L„Á…∆…ƒ¿≈∆¿∆»¿«¿ƒ

מציון 31) "כי ג): ב, (ישעיה שנאמר משום א. סג, ברכות
מירושלים". ה' ודבר תורה תצא

á"ôùú'ä æåîú 'ë éùéìù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בדקדוק.1) והירח החמה קיבוץ

.‡ÔÈÚ„BÈÂ ÔÈ·MÁÓ eÈ‰ ,‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈOBÚL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ«»¿ƒ»»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰a¯‰ ˜ec˜„a ‰nÁ‰ ÌÚ Á¯i‰ Ba ıa˜˙iL ‰ÚL2, »»∆ƒ¿«≈«»≈«ƒ««»¿ƒ¿«¿≈

‰‡¯È Ì‡ Ú„ÈÏ È„k ,ÔÈOBÚ ÔÈÈ‚Ëˆ‡‰L C¯„k¿∆∆∆»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈≈«ƒ≈»∆

‡e‰ - ÔBaLÁ‰ B˙B‡ ˙lÁ˙e .‰‡¯È ‡Ï B‡ Á¯i‰«»≈«…≈»∆¿ƒ««∆¿
˙ÚL ÔÈÚ„BÈÂ ,·e¯˜a B˙B‡ ÔÈ·MÁnL ÔBaLÁ‰«∆¿∆¿«¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿«

ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‡l‡ ,˜ec˜„ ‡Ïa Ôˆea˜3‡e‰ - ƒ»¿…ƒ¿∆»¿«¬»»»∆¿»ƒ
ÔÓÊa ÔÈ·MÁnL - ÔBaLÁ‰ È¯wÚÂ ;„ÏBÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»»¿ƒ»≈«∆¿∆¿«¿ƒƒ¿«
‡e‰Â ,‰i‡¯‰ ÏÚ Ba eÚa˜iL ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ∆ƒ¿¿«»¿ƒ»¿
.¯eaÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌBi‰ ÔÈ·MÁÓ e‡L ÔBaLÁ∆¿∆»¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ

האמיתי.2) הקיבוץ האמצעי.3)וזהו הקיבוץ וזהו
הגיעה  וממנו האמצעי, הקיבוץ את קודם חישבה הסנהדרין

האמיתי. לקיבוץ

.·:ÔÓÊ ÏÎa ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ - ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰«¿««¿»«¿«¿∆¿ƒ»¿»¿«
‰ÏÈla ‰¯OÚ ÌÈzLe ,ÌBia ‰¯OÚ ÌÈzL4‰ÚM‰Â . ¿≈∆¿≈«¿≈∆¿≈««¿»¿«»»

‰ÚM‰ e˜ÏÁ ‰nÏÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ÛÏ‡Ï ˙˜lÁÓ¿À∆∆¿∆∆¿ƒ¬»ƒ¿»»»¿«»»
‰Ê ÔÈÓÏ5ÚÈ·¯e ÈˆÁ Ba LÈ ‰Ê ÔÈnL ÈÙÏ ? ¿ƒ¿»∆¿ƒ∆ƒ¿»∆≈≈ƒ¿ƒ«

.¯eOÚÂ LÓÁÂ ,ÚeM˙e ˙e˙Le LÈÏLe ,˙ÈÈÓLe¿ƒƒ¿ƒ¿¿«¿…∆¿ƒ
˙BÓM‰ el‡ ÏÎÏ LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰a¯‰Â6. ¿«¿≈¬»ƒ≈¿»≈«≈

לשתים4ֿ) היום את תמיד חושבים המולד חשבון לעניין
ואין  שעות, לשתיםֿעשרה הלילה וגם שעות עשרה
יותר  לפעמים היום שבהן השנה, בתקופות מתחשבים
שעות. משתיםֿעשרה פחות ולפעמים שעות משתיםֿעשרה

היא ביחד,שעה והלילה היום מן וארבעה העשרים החלק
הזמן  של וארבעה העשרים חלק - הקדמונים בלשון און

היומי. הגלגל של אחד לסיבוב השתמשו 5)הדרוש ולא
ששים  = אחת שעה היינו באסטרונומיה, המקובלת בחלוקה

69)דקות. למכפלות מתחלק 1080 x9המספר ;3x מה ,6
.360 המספר כן שאין

.‚„Ú ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰nÁ‰Â Á¯i‰ ıa˜˙iMÓƒ∆ƒ¿«≈«»≈«¿««»¿ƒ∆¿∆«
‰ÚLz - ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‰iL ÌÚt eˆa˜˙iL∆ƒ¿«¿««¿ƒ»¿«¬»»»∆¿»ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBiÓ ˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó Ú·Le ,BÏÈÏ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«≈¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
„ÏBÓ Ïk ÔÈaL ÔÓf‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‰¯OÚ LÏL ˙ÚMÓƒ¿«¿∆¿≈¿∆«¿«∆≈»»

„ÏBÓe7.‰·Ï ÏL dL„Á ‡e‰ ‰ÊÂ , »¿∆»¿»∆¿»»

למשנהו.7) אחד קיבוץ בין

.„L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰È‰z Ì‡ - ‰·Ï ÏL ‰L»»∆¿»»ƒƒ¿∆¿≈»»…∆
,ÌBÈ ˙B‡Ó LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,el‡ ÌÈL„ÁÓ≈√»ƒ≈ƒ¿∆¿»»¿≈
‰BÓLe ,˙BÚL ‰BÓLe ,ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«¬ƒƒ¿∆»¿∆
,˙¯aÚÓ ‰È‰z Ì‡Â ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚ·LÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿À∆∆
LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,L„Á ¯OÚ ‰LÏL ‰M‰ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆«»»¿»»»…∆ƒ¿∆¿»»¿
,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌBÈ ‰LÏLe ÌÈBÓLe ˙B‡Ó≈¿ƒ¿»¿««¿∆¿ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ8‰nÁ‰ ˙Le . «¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿«««»
.˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿≈»
‰¯OÚ :‰·l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ,‡ˆÓƒ¿»∆∆¿«««»«¿««¿»»¬»»
‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

י"ב 8) יום, כ"ט עשר השלושה החודש נחשב זה בחשבון
הנ"ל. לחשבון בהתאם חלקים ותשצ"ג שעות
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קלז ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz 'k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰Ô‰L ,‰Ú·L ‰Ú·L ‰·l‰ L„Á ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈…∆«¿»»ƒ¿»ƒ¿»∆≈
˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe ,„Á‡ ÌBÈ :¯‡MÈ ,Úe·M‰ ÈÓÈ¿≈«»«ƒ»≈∆»¿≈∆¿≈»
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó Ú·Le¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

·l‰ L„Á ˙È¯‡L ‡È‰ BÊÂ .‚"ˆ˘˙ ·"È‡‰9ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ…∆«¿»»¿≈
‰L Ì‡ :‰Ú·L ‰Ú·L ‰·l‰ ˙L ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈¿««¿»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»
‰BÓLe ,ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ :‰pnÓ ¯‡MÈ - ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ»≈ƒ∆»«¿»»»ƒ¿∆
ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚ·LÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó ‰BÓLe ,˙BÚL»¿∆≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»

‰ËeLt ‰L ˙È¯‡L ‡È‰ BÊÂ .Â"Ú˙˙ Á"„ :dÏ10. »¿ƒ¿≈ƒ»»¿»
‰MÓÁ :d˙È¯‡L ‰È‰z - ‡È‰ ˙¯aÚÓ ‰L Ì‡Â¿ƒ»»¿À∆∆ƒƒ¿∆¿≈ƒ»¬ƒ»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿ƒ¿»

.Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

הבא.9) החודש של המולד יתאחר זה ובשיעור
הבאה.10) הפשוטה השנה של המולד יתאחר זה ובשיעור

.Â,ÌÈL„Á‰ ÔÓ L„Á „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««…∆ƒ∆√»ƒ
,ÂÈ¯Á‡L „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»≈≈»∆«¬»
‰nÎ·e ‰ÚL BÊ È‡·e Úe·M‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„˙Â¿≈«¿≈∆ƒ≈«»«¿≈»»¿«»

.‰È‰È ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ¿∆

.Ê,˙aLa „Á‡a ÔÒÈ „ÏBÓ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«ƒ»¿∆»¿«»
ÔÓÈÒ - ÌÈ˜ÏÁ ‰Ú·LÂ ‰‡Óe ,ÌBia ˙BÚL LÓÁa¿»≈»«≈»¿ƒ¿»¬»ƒƒ»

ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLk - Ê"˜‰‡ :Ì‰Ï11L„Á ˙È¯‡L »∆¿∆ƒ»»¿≈ƒ…∆
ÏÈÏa ¯i‡ „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ‡e‰Â ,‰·l‰«¿»»¿≈≈«ƒ»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ˙B‡Ó ÚL˙e ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈLÈÏL¿ƒƒ»≈»««¿»¿«≈¬»ƒ
,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú BÊ C¯c ÏÚÂ .˜"˙˙ ‰"‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒƒ»»∆¿«∆∆«»»

.L„Á ¯Á‡ L„Á…∆««…∆

החודש 11) מולד לך יצא זו, שארית ממנו וכששתחסיר
שלפניו.

.ÁÛÈÒB˙Â ,BÊ ‰L „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««»»¿ƒ
˙È¯‡L ,‡È‰ ‰ËeLt Ì‡ - „ÏBn‰ ÈÓÈ ÏÚ d˙È¯‡L¿≈ƒ»«¿≈«»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ì‡Â ;‰ËeLt‰‡ˆÈ - ˙¯aÚÓ‰ ˙È¯‡L ,‡È‰ ˙¯aÚÓ «¿»¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈ƒ«¿À∆∆≈≈
„Ú ,‰L ¯Á‡ ‰L ÔÎÂ .‰È¯Á‡lL ‰L „ÏBÓ EÏ¿«»»∆¿«¬∆»¿≈»»««»»«
‡e‰ ,ÏÈÁ˙z epnnL ÔBL‡¯‰ „ÏBn‰Â .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ»»¿«»»ƒ∆ƒ∆«¿ƒ
‰È‰ ‡e‰Â ,‰¯ÈˆÈ ÏL ‰BL‡¯‰ ‰Ma ‰È‰L „ÏBÓ»∆»»«»»»ƒ»∆¿ƒ»¿»»
‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈL ÏÈÏa¿≈≈ƒ»≈»««¿»»«ƒ¿«¿»»
˙lÁz ‡e‰ epnÓe .„"¯‰a :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆ƒ∆¿ƒ«

.ÔBaLÁ‰«∆¿

.Ë,„ÏBn‰ Ô‰Ó Ú„zL el‡‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿»≈∆≈«≈∆«»
ÔÓ ıa˜˙iLk ,˙È¯‡L ÌÚ ˙È¯‡L ÛÈÒBzLk¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿«≈ƒ
ÛÈÒB˙Â ˙Á‡ ‰ÚL CÈÏLz - ÌÈBÓLe ÛÏ‡ ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆∆¿ƒ«¿ƒ»»««¿ƒ
Úa¯‡ ˙BÚM‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe ,˙BÚM‰ ÔÈÓÏ B˙B‡¿ƒ¿««»¿∆ƒ¿«≈ƒ«»«¿«
,ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ epnÓ ÛÈÒB˙Â ÌBÈ CÈÏLz - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ∆¿ƒ¿««»ƒ
CÈÏLz - ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈÓi‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe¿∆ƒ¿«≈ƒ«»ƒ≈«ƒ¿»«¿ƒ
ÔÈ·MÁÓ e‡ ÔÈ‡L ;¯‡M‰ ÁÈp˙Â ÔÈn‰ ÔÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿«ƒ««¿»∆≈»¿«¿ƒ
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Ú„ÈÏ≈«ƒ¿««»ƒ∆»≈«¿≈∆ƒ≈
.„ÏBn‰ ‰È‰È ˜ÏÁ ‰Ê È‡Â ‰ÚL ‰Ê È‡·e Úe·M‰«»«¿≈∆»»¿≈∆≈∆ƒ¿∆«»

.ÈÌÈL Ú·L Ô‰Ó eÈ‰iL ,‰L ‰¯OÚ ÚLz Ïk»¿«∆¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆«»ƒ
.¯BÊÁÓ ‡¯˜ ,˙BËeLt ‰¯OÚ ÌÈzLe ˙B¯aÚÓ¿À»¿≈∆¿≈¿ƒ¿»«¬
ıa˜Ó ‰z‡L ÔÓÊaL ?‰Ê ÔÈÓ ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ¿»»»«¿«ƒ¿»∆∆ƒ¿«∆«»¿«≈
,˙B¯aÚÓ Ú·LÂ ˙BËeLt ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ÈÓÈ ÔÈÓƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈»»¿¿∆«¿À»
ÌÈBÓLe ÛÏ‡ Ïk CÈÏL˙Â ,Ô‰È˜ÏÁÂ Ô‰È˙BÚLe¿≈∆¿∆¿≈∆¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ
,ÌBÈ - ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ÏÎÂ ,‰ÚL - ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ»»¿»«¿«¿∆¿ƒ»
‰L ‰¯OÚ ÚLz Ïk‰ ‡ˆÓz - ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ ÛÈÒB˙Â¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿»«…¿«∆¿≈»»
‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL Ô‰Ó ‰L ÏkL ,‰nÁ‰ ÈMÓƒ¿≈««»∆»»»≈∆¿≈«¬ƒ»
ÈÓÈ ÔÈnÓ ¯‡MÈ ‡ÏÂ ,‰ÂLa ˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ¿ƒƒ¿≈»¿»∆¿…ƒ»≈ƒƒ¿«¿≈
˙Á‡ ‰ÚMÓ ıeÁ ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏÎa ‰nÁ‰««»¿»¿«∆¿≈»»ƒ»»««
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ»»∆

.‰"Ù˙‡

.‡ÈÈL„Á Ìlk ÌÈL„Á‰ ,‰Êk ‡e‰L ¯BÊÁÓa ‡ˆÓƒ¿»¿«¬∆»∆∆√»ƒÀ»»¿≈
ÌÈL Ú·M‰Â .‰nÁ‰ ÈL ÌÈM‰Â ,‰·l‰«¿»»¿«»ƒ¿≈««»¿«∆«»ƒ
,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ¯BÊÁÓe ¯BÊÁÓ ÏÎaL ˙B¯aÚÓ‰«¿À»∆¿»«¬«¬¿ƒ∆¿∆
,˙ÈÈÓLe ,˙ÈMLÂ ,¯BÊÁn‰ ÔÓ ˙ÈLÈÏL ‰L :Ì‰≈»»¿ƒƒƒ««¬¿ƒƒ¿ƒƒ
Ú·L ˙Le ,‰¯OÚ Úa¯‡ ˙Le ,‰¯OÚ ˙Á‡ ˙Le¿«««∆¿≈¿««¿«∆¿≈¿«¿«
‡"È Á"Â‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .‰¯OÚ ÚLz ˙Le ,‰¯OÚ∆¿≈¿«¿«∆¿≈ƒ»»∆

„"È.Ë"È Ê"È

.·È‰L ‰¯OÚ ÌÈzLÓ ‰L Ïk ˙È¯‡L ıa˜zLk¿∆¿«≈¿≈ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈»»
‰L Ïk ˙È¯‡Le ,Â"Ú˙˙ Á"„ ‡È‰L ,˙BËeLt‰«¿∆ƒ¿≈ƒ»»»
,Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ ‡È‰L ,˙B¯aÚÓ‰ ÌÈL Ú·MÓƒ∆«»ƒ«¿À»∆ƒ
,ÌÈÓÈ ÈL :¯‡MÈ - ‰Ú·L ‰Ú·L Ïk‰ CÈÏL˙Â¿«¿ƒ«…ƒ¿»ƒ¿»ƒ»≈¿≈»ƒ
ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ‰¯OÚ LLÂ¿≈∆¿≈»«¬≈≈«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ
˙È¯‡L ‡e‰ ‰ÊÂ .‰"ˆ˜˙ Â"È· :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆¿∆¿≈ƒ

.¯BÊÁn‰««¬

.‚ÈÛÈÒB˙Â ,¯BÊÁÓ ˙lÁz „ÏBÓ Úe„È EÏ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆¿»««¿ƒ««¬¿ƒ
¯BÊÁn‰ ˙lÁz EÏ ‡ˆÈ - ‰"ˆ˜˙ Â"È· ÂÈÏÚ»»≈≈¿¿ƒ«««¬
ÛBÒ „Ú ,¯BÊÁÓe ¯BÊÁÓ Ïk „ÏBÓ ÔÎÂ .ÂÈ¯Á‡L∆«¬»¿≈«»«¬«¬«
¯BÊÁn‰ ˙lÁz „ÏBnL ,e¯Ó‡ ¯·Îe .ÌÏBÚ‰»»¿»»«¿∆«¿ƒ«««¬
„ÏBÓ ‡e‰ ‰M‰ „ÏBÓe .„"¯‰·Ï ‰È‰ ÔBL‡¯‰»ƒ»»¿««»»«

‰M‰ d˙B‡ ÏL È¯Lz12. ƒ¿≈∆»«»»

כוונתו 12) השנה", "מולד במלים משתמש כשהרמב"ם
שנה. אותה של תשרי חודש למולד

.„È,‰ˆ¯zL ‰LÂ ‰L Ïk „ÏBÓ Ú„z ˙‡f‰ C¯c·e«∆∆«…≈««»»»¿»»∆ƒ¿∆
B‡ e¯·ÚL ÌÈMÓ ,‰ˆ¯zL L„ÁÂ L„Á Ïk „ÏBÓe«»…∆»…∆∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿
‰¯ÈˆÈ ÈL Áwz ?„ˆÈk .‡B·Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈMÓƒ»ƒ∆¬ƒƒ»≈«ƒ«¿≈¿ƒ»
ÚLz ÏL ÔÈ¯BÊÁÓ Ì˙B‡ ‰OÚ˙Â ,e¯Ó‚Â e¯·ÚL∆»¿¿»¿¿«¬∆»«¬ƒ∆¿«
‰M‰ d˙B‡ ÏL È¯Lz „Ú ,‰L ‰¯OÚ ÚLz ‰¯OÚ∆¿≈¿«∆¿≈»»«ƒ¿≈∆»«»»
e¯·ÚL ÌÈM‰ ÔÈÓe ,e¯·ÚL ÔÈ¯BÊÁn‰ ÔÈÓ Ú„˙Â -¿≈«ƒ¿«««¬ƒ∆»¿ƒ¿««»ƒ∆»¿
¯BÊÁÓ ÏÎÏ Áw˙Â .ÌÏL ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯BÊÁnÓƒ«¬∆¬«ƒ…ƒ¿«¿ƒ«¿»«¬
‰ËeLt ‰LÂ ‰L ÏÎÏe ,‰"ˆ˜˙ Â"È· ¯BÊÁÓe«¬¿»»»¿»»¿»
ÏÎÏe ,Â"Ú˙˙ Á"„ - ÌÏL ‡lL ¯BÊÁn‰ ÈMÓƒ¿≈««¬∆…ƒ¿«¿»
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ycegdקלח yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz 'k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

CÈÏL˙Â ,Ïk‰ ıa˜˙e ,Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ - ˙¯aÚÓ ‰L»»¿À∆∆¿«≈«…¿«¿ƒ
ÌÈÓi‰Â ,ÌÈÓÈ - ˙BÚM‰ CÈÏL˙Â ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ»¿«¿ƒ«»»ƒ¿«»ƒ
ÔÓe ÌÈÓi‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,‰Ú·L ‰Ú·L ÌÎÈÏLz«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ

‰ ‰L „ÏBÓ ‡e‰ ÌÈ˜ÏÁ‰Â ˙BÚM‰‰ˆ¯zL ‰‡a «»¿«¬»ƒ«»»«»»∆ƒ¿∆
.d„ÏBÓ Ú„ÈÏ≈«»»

.ÂËL‡¯ „ÏBÓ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ‰M‰ „ÏBÓ««»»∆»»¿∆¿∆«…
‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ,È¯Lz L„Á…∆ƒ¿≈¿∆ƒ»»≈≈
·"È‡ ÔÂLÁ¯Ó ÏÚ ÛÈÒBzLÎe ,ÔÂLÁ¯Ó „ÏBÓ««¿∆¿»¿∆ƒ««¿∆¿»
‰Ê L„ÁÂ L„Á ÏÎÏ ÔÎÂ ,ÂÏÒk „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙≈≈«ƒ¿≈¿≈¿»…∆»…∆∆

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,‰Ê ¯Á‡««∆«»»

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תשרי.1) חודש ראש קביעת

.‡ÔBaLÁ ÈÙÏ È¯Lz L„Á L‡¯ ÌÏBÚÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»……∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿
‰Ê2˙aLa „Á‡a ‡Ï ,3·¯Úa ‡ÏÂ ˙aLa ÈÚÈ·¯a ‡ÏÂ ∆…¿∆»¿«»¿…ƒ¿ƒƒ¿«»¿…¿∆∆

˙aL4È¯Lz „ÏBÓ ‰È‰iLk ‡l‡ .Â"„‡ :Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ . «»¿ƒ»»∆∆»¿∆ƒ¿∆«ƒ¿≈
ÌBia L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - el‡‰ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»»ƒ»≈¿ƒ……∆«
- ˙aMa „Á‡a „ÏBn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÂÈ¯Á‡lL∆¿«¬»≈«¬≈∆»»«»¿∆»¿«»
„ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈL ÌBÈ È¯Lz L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜¿ƒ……∆ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»«»
‰È‰ Ì‡Â ,ÈLÈÓÁ ÌBÈ L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒ¿ƒ……∆¬ƒƒ¿ƒ»»

ÈÚÈ·La L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ÈMLa „ÏBn‰5. «»¿ƒƒ¿ƒ……∆ƒ¿ƒƒ

שלפניו.2) אלול מולד  על תשצ"ג אי"ב עי'3)שמוסיפים
ב. מג, א.4)סוכה כ, השנה ראש הטעם 5)עי' את

אד"ו, בימי תשרי ראשֿחודש קובעים שאין זו, לדחיה
ז'. בהלכה להלן תמצא

.·‰ÏÚÓÏ B‡ ÌBi‰ ÈˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰È Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«»«¬ƒ«¿«¿»
ÌBi‰ ÈˆÁÓ6.ÂÈ¯Á‡lL ÌBia L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ≈¬ƒ«¿ƒ……∆«∆¿«¬»

˙BÚL LLa ÈL ÌBÈa „ÏBn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«»¿≈ƒ¿≈»
L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ˙BÚL LL ÏÚ ¯˙È B‡ ÌBia«»≈«≈»¿ƒ……∆
elÙ‡ ,ÌBi‰ ÈˆÁ Ì„˜ „ÏBn‰ ‰È‰È Ì‡Â ;ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»…∆¬ƒ«¬ƒ
„ÏBn‰ ÌBÈ B˙B‡a L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - „Á‡ ˜ÏÁa¿≈∆∆»¿ƒ…«…∆¿«»

BÓˆÚ7.Â"„‡ ÈÓÈÓ ÌBi‰ B˙B‡ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â . «¿»∆…ƒ¿∆«ƒ≈

זקן".6) "מולד הנקרא בידוע 7)וזהו חצות, קודם "נולד
בידוע  חצות, קודם נולד לא החמה. לשקיעת סמוך שנראה
בתוך  כ:). השנה (ראש החמה" לשקיעת סמוך נראה שלא
הירח  של החרמש אין המולד, אחר הראשונות השעות שש
אפשר  שעות, שש אחר מדי. קטן שהוא מפני נראה, החדש
אפשר  חצות, קודם נולד אם ישראל. בארץ כבר שיראה
ראש  קובעים כך משום המולד. ביום עוד הירח שיראה
יראה  חצות, אחר נולד אם עצמו. המולד יום באותו החודש
ביום  חודש ראש קובעים כך ומשום הבא, יום בליל רק

שלאחריו.

.‚,˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ÌBi‰ ÈˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆«»«¬ƒ«««¬
ÈÓÈÓ ÂÈ¯Á‡lL ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÂÈ¯Á‡lL ÌBiÏ ‰ÁcÈÂ¿ƒ»∆«∆¿«¬»ƒƒ¿∆∆¿«¬»ƒ≈

ÂÈ¯Á‡lLÏ ‰Á„ ‰Ê È¯‰ - Â"„‡8L‡¯ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆ƒ¿∆¿∆¿«¬»¿ƒ¿∆…

È¯‰ ?„ˆÈk .„ÏBn‰ ÌBiÓ ÈLÈÏMa Úe·˜ L„Á‰«…∆»««¿ƒƒƒ«»≈«¬≈
Á"ÈÊ :ÔÓÈÒ ,˙BˆÁa ˙aLa „ÏBn‰ ‰È‰iL9ÔÈÚ·B˜ - ∆ƒ¿∆«»¿«»«¬ƒ»¿ƒ

ÔÎÂ .˙aMa ÈLa ‰Êk d„ÏBnL ‰La L„Á‰ L‡…̄«…∆¿»»∆»»»∆¿≈ƒ¿«»¿≈
Bn‰ ‰È‰ Ì‡- ˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ˙BˆÁa ÈLÈÏMa „Ï ƒ»»«»ƒ¿ƒƒ«¬««¬

.˙aMa ÈLÈÓÁa L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜¿ƒ…«…∆«¬ƒƒ¿«»

נדחה 8) היא: הגירסה תימני, בכת"י וכן ויניציא, בדפוס
ה"ו. סוף הרמב"ם לשון והשווה אחריו", אחר "לשל

סופרים 9) השעות את שעות. י"ח שבת, - ז' יום כלומר
מתחילת  שעות שמונהֿעשרה הוא היום חצות מהערב.

הערב.

.„‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL È¯Lz „ÏBÓ10,ÈLÈÏL ÏÈÏa «ƒ¿≈∆»»¿∆¿∆¿≈¿ƒƒ
ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL ÚL˙a¿≈«»««¿»»«ƒ¿«¿»»¬»ƒ
ÏÚ ¯˙BÈ B‡ - „"¯ Ë"‚ :dÓÈÒ - ˙È¯ÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ»»≈«
L‡¯ ˙‡ ÔÈÁBc - ‰ËeLt ‰L ‰˙È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»¿»»»¿»ƒ∆…

L„Á‰11‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLÈÏLa B˙B‡ ÌÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , «…∆¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»
.˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿«»

א'.10) הערה א', הלכה היא 11)עי' פשוטה שנה שארית
ביום  השנה ראש את נקבע אם ה"ה). (פ"ו, תתע"ו ד"ח
יצא  הבאה השנה ראש או השלישי, ביום כלומר המולד,
ימים, 4 + חלקים 204 שעות, 9 ימים, 3 היום. בחצי בשבת
זקן  מולד בגלל שעות. ו18 ימים, 7 = חלקים 876 שעות, 8
אחד  ר"ה בין ההפרש שני. ליום לדחותו נצטרך ואד"ו

איפוא יהיה של ÓÁ˘‰למשנהו, הקביעה מיום (חוץ ימים
שבין  משום אפשרי, בלתי זה פשוטה, בשנה זו). ושל זו
פחות  לא יש שניה שנה לראש (פשוטה) אחת שנה ראש

יותר ולא ימים, ה"ז).Ú·¯‡Ó‰משני פ"ח, להלן (עי' ימים
הקביעה  את דוחים ר"ד, ג"ט הוא תשרי מולד אם כך, משום
הוא  הקביעות שתי בין ההפרש אד"ו). (בגלל החמישי ליום

אפשרי. וזה בלבד, ימים שלושה

.‰˙BÚL LÏLa ,ÈL ÌBÈa È¯Lz „ÏBÓ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«ƒ¿≈¿≈ƒ¿»»
‰ÚMÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,ÌBia««¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ»»
Ì‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ - Ë"Ù˜˙ Â"Ë· dÓÈÒ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒƒ»»»≈«≈ƒ
‰M‰ ‰˙È‰L ,˙¯aÚÓ‰ È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ ‰˙È‰»¿»»«»»»≈«¿À∆∆∆»¿»«»»
L‡¯ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - ˙¯aÚÓ ‰¯·ÚL dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»∆»¿»¿À∆∆≈¿ƒ…

ÈLÈÏMa ‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLa L„Á‰12. «…∆¿≈ƒ¿»»∆»ƒ¿ƒƒ

פ"ו,12) (לעיל תקפ"ט כ"א, ה' היא: מעוברת שנה שארית
שלפניו  מעוברת לשנה הסמוך תשרי של המולד אם ה"ה).
השנה  אותה של תשרי מולד אז תקפ"ט, ט"ו ב' הוא
זקן  מולד ובגלל היום, בחצי השלישי ביום היה המעוברת

ליום נדחה של È˘ÈÓÁואד"ו תשרי ראשֿחודש נקבע אם .
היינו  שלו, המולד ביום המעוברת השנה שלאחרי זו שנה

יהיו אלה שנה ראשי שני בין אז תקפ"ט, ט"ו, ˘ÂÏ˘‰ב',
שנה  ראש שבין משום בלתיֿאפשרי, זה בלבד, ימים

פחות לא יש שלאחריה השנה ראש ולבין Ú·¯‡Ó‰מעוברת
כן  על ה"ח). פ"ח, להלן (עי' ימים מששה יותר ולא ימים
ט"ו, ב', שמולדו תשרי, -חודש ראש קביעת את דוחים
לכל  יהיה שנים ראשי שני שבין כדי השלישי, ליום תקפ"ט

ימים. ארבעה של הפרש הפחות
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.Â‰ÁczL e¯Ó‡L ,‰ËeLt‰ ‰M‰ „ÏBÓ ‰È‰»»««»»«¿»∆»«¿∆ƒ»∆
Ë"‚ dÓÈÒ ‡ˆiL ÔB‚k ,„Á‡ ˜ÏÁ ˙BÁt ,ÈLÈÓÁÏ«¬ƒƒ»≈∆∆»¿∆»»ƒ»»
Ì‡ ÔÎÂ .ÈLÈÏMa d˙B‡ ÔÈÚ·B˜ - ‰fÓ ˙BÁt B‡ ‚"¯»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔB‚k ,˜ÏÁ ˙BÁt ÈL ÌBÈa ¯eaÚ‰ È‡ˆBÓ „ÏBÓ ‰È‰»»«»≈»ƒ¿≈ƒ»≈∆¿
ÔÈÚ·B˜ - ‰fÓ ˙BÁt B‡ Á"Ù˜˙ Â"Ë· dÓÈÒ ‰È‰L∆»»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ

ÈMa d˙B‡13È¯Lz L„Á L‡¯ ˙ÚÈ·˜ C¯c ‡ˆÓ . »¿≈ƒƒ¿»∆∆¿ƒ«……∆ƒ¿≈
È‡a ,„ÏBn‰ Ú„˙Â ·LÁz :‡e‰ Ck ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆»«¿…¿≈««»¿≈
,‰ÏÈl‰ ÔÓ B‡ ÌBi‰ ÔÓ ˙BÚL ‰nÎ·e ,‰È‰È ÌBÈ ‰Ê∆ƒ¿∆¿«»»ƒ«ƒ««¿»
ÌBÈ ‡e‰ „ÏBn‰ ÌBÈÂ .‰ÚM‰ ÔÓ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎ·e¿«»¬»ƒƒ«»»¿«»
B‡ ˙aMa „Á‡a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰ÚÈ·w‰«¿ƒ»¿»∆»ƒ≈»»¿∆»¿«»
˙BˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙aL ·¯Úa B‡ ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒ¿∆∆«»ƒ»»«»«¬
ÌÈ˜ÏÁ „"¯a ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ÌBi‰«««¬ƒ»»¿¬»ƒ
‰˙È‰Â ,‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ÈLÈÏL ÏÈlÓ ˙È¯ÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ≈¿ƒƒ≈«∆¿»¿»

‡ ,‰ËeLt ‰LÌÈ˜ÏÁ Ë"Ù˜˙a „ÏBn‰ ‰È‰L B »»¿»∆»»«»¿¬»ƒ
‰ËeLt ‰M‰ ‰˙È‰Â ,ÈL ÌBiÓ ˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚMÓƒ»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿»¿»«»»¿»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó „Á‡a Ú¯‡È Ì‡L ;˙¯aÚÓ‰ ¯Á‡L∆«««¿À∆∆∆ƒ∆¡«¿∆»≈«¿»»¿»ƒ
ÌBia ‡l‡ ,„ÏBn‰ ÌBÈa ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - el‡‰»≈≈¿ƒ¿«»∆»«

ÂÈ¯Á‡ ¯Á‡lL B‡ ÂÈ¯Á‡lL14.e¯‡aL C¯„k , ∆¿«¬»∆¿«««¬»¿∆∆∆≈«¿

הבאה13) השנה של תשרי שמולד מולד Ï‡משום יהיה
בשבת יצא שהלא מולד ÈÙÏזקן, אם כן על היום. חצי

ראש  את נקבע מזה, פחות או ר"ג ג"ט הוא הפשוטה השנה
ביום המולד, ביום השנים ‰˘È˘ÈÏהשנה ראשי שני בין .

פשוטה  ובשנה שבת), יום עד ג' (מיום ימים שלושה יהיו
חלק, פחות שני ביום העיבור מוצאי מולד אם אפשרי. זה
הוא  זקן. מולד היה לא שלפניה המעוברת השנה מולד אז

השלישי ביום השנה.ÈÙÏחל ראש היה המולד ויום חצות,
שלאחר  הפשוטה השנה ראש את לקבוע נוכל כן על
(בין  ימים חמשה יהיו ר"ה שני בין השני. ביום המעוברת

ב'). יום לבין ג' אד"ו.14)יום הוא שלאחריו יום אם

.Ê?Â"„‡ ÈÓÈa ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿∆¿∆ƒ≈
LÓM‰Â Á¯i‰ ıea˜Ï ‡e‰ ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«∆¿«∆¿ƒ«»≈«¿«∆∆
BÓk ,ÈzÓ‡‰ ÌB˜na ‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ dÎel‰a¿ƒ»»∆¿»ƒ…«»»¬ƒƒ¿

eÚ„B‰L15È„k ,‰iÁc ÌBÈÂ ‰ÚÈ·˜ ÌBÈ eOÚ CÎÈÙÏ , ∆«¿¿ƒ»»¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈
,ÔÈÚ·B˜ ÈLÈÏMa ?„ˆÈk .ÈzÓ‡‰ ıea˜ ÌBÈa ÚbÙÏƒ¿…«¿ƒ»¬ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ¿ƒ
˙aLa ,ÔÈÁBc ÈMMa ÔÈÚ·B˜ ÈLÈÓÁa ,ÔÈÁBc ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿«»

ÔÈÚ·B˜ ÈLa ,ÔÈÁBc ˙aLa „Á‡ ,ÔÈÚ·B˜16. ¿ƒ∆»¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ה"א.15) פ"ו, למעלה אד"ו 16)עי' לדחיית הנימוק
זו, אחר זו רצופות קדושות שתי תבאנה שלא הוא, בתלמוד
ביום  יהיה השנה ראש (אם יסריחו שלא המתים כבוד מפני
יהיה  השנה ראש אם ו'. ביום הכיפורים יום יחול אז ד',
שמחת  מפני או א') ביום הכיפורים יום יחול אז ו', ביום
ביום  יחול השנה ראש (אם טריים בירקות שבת או יוםֿטוב
עי' א', ביום חל ר"ה אם או ו' ביום יחול סוכות גם אז ו',
יהיה  הערבה יום אז א', ביום יחול השנה ראש אם כ.). ר"ה
מג.). (סוכה הערבות חיבוט מצוות לקיים יוכלו ולא בשבת,
(עי' - חננאל רבינו גם הבין וכך - כנראה הבין הרמב"ם
איננו  זה שנימוק כ.), השנה לראש חננאל רבינו פירוש

¯˜ÈÚ הם יוםֿטוב שמחת או מתים כבוד האמיתי, הטעם .
„ÚÒ משמשים שהם וגדיים, טלאים דוגמת לדחיה, בלבד

בגלל  ה"ז). פ"ד, למעלה (ע' השנה בעיבור בלבד סעד
ליוםֿטוב, או לשבת טריים ירקות או מתים כבוד של הסעד

לדחיה. אד"ו ימי את דווקא קבעו

.Á˙BiÁc Úa¯‡‰ ¯‡L ¯wÚÂ17¯wÚ‰ ‰Ê ‡e‰ el‡ ¿ƒ«¿»»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ,e¯Ó‡L18‰È‡¯e . ∆»«¿∆«∆¿«∆¿«¬»∆¿»ƒ¿»»

‰ÁcÈÂ ÈLÈÏL ÏÈÏa ‰È‰È „ÏBn‰L :¯·cÏ«»»∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»∆
ÈLÈÓÁÏ19ÈLÈÓÁ ÏÈÏa Á¯È ‰‡¯È ‡Ï ˙Ba¯ ÌÈÓÚt , «¬ƒƒ¿»ƒ«…≈»∆»≈«¿≈¬ƒƒ

Á¯i‰Â LÓM‰ eˆa˜˙ ‡lL ÏÏkÓ ,ÈML ÏÈÏa ‡ÏÂ¿…¿≈ƒƒƒ¿»∆…ƒ¿«¿«∆∆¿«»≈«
.ÈLÈÓÁa ‡l‡ ÈzÓ‡ ıeaƒ̃¬ƒƒ∆»«¬ƒƒ

תקפ"ט 17) בט"ו גטר"ד, זקן, מולד מפני הדחיות כלומר,
Â¯‡˘˘.הדחיות ה"א.18)מארבע פ"ו, למעלה עי'

הוא הדחיות ארבע בכל שהמולד ‡ÈÓÂÂ¯ËÒהעיקרון עדי ,
האמיתי. הקיבוץ ביום יפגע של 19)האמצעי דוגמה נקט

ליום  ד' מיום נדחה אד"ו ובגלל בגטר"ד, שחל תשרי מולד
ה'.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הלבנה.1) חדשי ימי

.‡‰ˆÁÓe ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ‰·Ï ÏL dL„Á»¿»∆¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‚"ˆ˘˙Â2¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡Â . ¿¬»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ∆¿»«

˙ˆ˜Ó ‰È‰iL „Ú ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa ‰È‰È L„Á‰ L‡¯L∆…«…∆ƒ¿∆¿ƒ¿»««∆ƒ¿∆ƒ¿»
‡a‰Ó B˙ˆ˜Óe ¯·ÚL L„ÁÓ ÌBi‰3„Ú :¯Ó‡pL ; «≈…∆∆»«ƒ¿»≈«»∆∆¡««

‰z‡ ÌÈÓiL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈÓÈ L„Á…∆»ƒƒƒ«¿»»¿∆»ƒ«»
˙BÚL ·MÁÓ ‰z‡ È‡Â ,L„ÁÏ ·MÁÓ4. ¿«≈¿…∆¿ƒ«»¿«≈»

ה"ג.2) פ"ו, יום 3)למעלה של האחד חציו כלומר,
הבא. החודש מן השני וחציו שעבר, מחודש השלושים

א.4) ה, מגילה

.·¯ÒÁ L„Á Ô‰Ó ,‰·l‰ ÈL„Á ÔÈOBÚ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿≈«¿»»≈∆…∆»≈
ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ¯ÒÁ L„Á .‡ÏÓ L„Á Ì‰Óe≈∆…∆»≈…∆»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÏÚ Û‡Â ,„·Ïa‰Ê ÏÚ ¯˙È ‰·Ï ÏL dL„ÁL Èt ƒ¿«¿««ƒ∆»¿»∆¿»»»≈«∆
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ - ‡ÏÓ L„ÁÂ ;˙BÚLa¿»¿…∆»≈ƒ¿ƒ¿««ƒ
‡lL È„k .˙BÚLa ‰fÓ ˙BÁt ‰·Ï ÏL dL„ÁL∆»¿»∆¿»»»ƒ∆¿»¿≈∆…

.ÌÈÓÏL ÌÈÓÈ ‡l‡ ,L„Áa ˙BÚL ·MÁÏ¿«≈»¿…∆∆»»ƒ¿≈ƒ

.‚ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰·Ï ÏL dL„Á ‰È‰ el‡ƒ»»»¿»∆¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ
L„ÁÂ ‡ÏÓ L„Á ÌÈM‰ Ïk eÈ‰ ,„·Ïa ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿«»»«»ƒ…∆»≈¿…∆
‰Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰·l‰ ˙L ÈÓÈ eÈ‰ÈÂ ,¯ÒÁ»≈¿ƒ¿¿≈¿««¿»»¿≈¿«¿»»
ÌÈL„Á ‰MLÂ ÌÈ¯ÒÁ ÌÈL„Á ‰ML ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ»√»ƒ¬≈ƒ¿ƒ»√»ƒ
L„ÁÂ L„Á ÏÎa LiL ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈtÓ Ï·‡ .ÌÈ‡ÏÓ¿≈ƒ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ∆≈¿»…∆»…∆
„Ú ,ÌÈÓÈÂ ˙BÚL Ô‰Ó ıa˜˙È ,ÌBi‰ ÈˆÁ ÏÚ ¯˙BÈ≈«¬ƒ«ƒ¿«≈≈∆»¿»ƒ«
ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÒÁ ÌÈL„Á ÌÈM‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿»«»ƒ√»ƒ¬≈ƒ≈«

ÌÈ‡Ïn‰5ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„Á ÌÈM‰ ˙ˆ˜Ó·e , «¿≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ√»ƒ¿≈ƒ≈«
ÌÈ¯ÒÁ‰6. «¬≈ƒ

בשנה 5) מלאים. וחמשה חסרים שבעה - פשוטה בשנה
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ראשון  שאדר משום מלאים, וששה חסרים שבעה - מעוברת
ה"ה). (עי' מלא מלאים 6)תמיד שבעה - פשוטה בשנה

וחמשה  מלאים שמונה - מעוברת בשנה חסרים. וחמשה
חודש  שבכל חלקים תשצ"ג יתרות שסכום (משום חסרים
יש  החסרים, על המלאים לעודף בדיוק עולה אינו וחודש,

המלאים). על החסרים מספר את אחרֿכך להגדיל צורך

.„L„Á L‡¯ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÌÏBÚÏ ÌÈLÏL ÌBÈ¿ƒ¿»ƒ……∆
ÌBÈ ‰È‰È - ¯ÒÁ ¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰ Ì‡ .‰Ê ÔBaLÁa¿∆¿∆ƒ»»«…∆∆»«»≈ƒ¿∆
¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰È Ì‡Â ,‡a‰ L„Á L‡¯ ÌÈLÏL¿ƒ……∆«»¿ƒƒ¿∆«…∆∆»«
B˙ˆ˜Óe ÏÈ‡B‰ ,L„Á L‡¯ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰È - ‡ÏÓ»≈ƒ¿∆¿ƒ……∆ƒƒ¿»

L„Á L‡¯7,¯·ÚL ‡Ïn‰ L„Á‰ ÌeÏLz ‰È‰ÈÂ , ……∆¿ƒ¿∆«¿«…∆«»≈∆»«
epnÓe ,‡a‰ L„Á L‡¯ ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆∆»¿ƒ……∆«»ƒ∆

‰ÚÈ·w‰ ÌBÈ ‡e‰Â ,ÔÈn‰ ‡e‰8ÔÈOBÚ CÎÈÙÏe . «ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»ƒ
‰Ê ÔBaLÁa ÌÈL„Á ÈL‡¯9„Á‡ ÌBÈ „Á‡ L„Á , »≈√»ƒ¿∆¿∆…∆∆»∆»

.ÌÈÓÈ ÈL „Á‡ L„ÁÂ „·Ïaƒ¿«¿…∆∆»¿≈»ƒ

השלושים.7) יום של השני יום 8)חציו הימים, שני דין
אלא  ראשֿחודש, כדין ואחד, השלושים ויום השלושים
ואחד  השלושים יום מן מתחילה הבא החודש ימי שספירת
שעבר. לחודש שייך השלושים יום החודש. של ראשון כיום

הראיה.9) פי על החודש את כשמקדשים כן שאינו מה
להיות  הראיה פי על יכול מלא, קביעתנו לפי שהוא חודש

להיפך. וכן חסר,

.‰ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈ¯ÒÁ‰Â ÌÈ‡Ïn‰ ÌÈL„Á‰ ¯„Ò≈∆∆√»ƒ«¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿
‰Ê10‡ÏÓ ÌÏBÚÏ È¯Lz :‡e‰ Ck11ÌÏBÚÏ ˙·ËÂ , ∆»ƒ¿≈¿»»≈¿≈≈¿»

ÏÚ ,¯ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ - CÏÈ‡Â ˙·hÓe ,¯ÒÁ»≈ƒ≈≈¿≈»∆»»≈¿∆»»≈«
,¯ÒÁ ¯„‡ ;‡ÏÓ Ë·L ,¯ÒÁ ˙·Ë ?„ˆÈk .¯„q‰«≈∆≈«≈≈»≈¿«»≈¬»»≈

Á ¯i‡ ;‡ÏÓ ÔÒÈ·‡ ,¯ÒÁ Êenz ;‡ÏÓ ÔÂÈÒ ,¯Ò ƒ»»≈ƒ»»≈ƒ»»≈«»≈»
ÔBL‡¯ ¯„‡ - ˙¯aÚÓ‰ ‰M·e .¯ÒÁ ÏeÏ‡ ;‡ÏÓ»≈¡»≈«»»«¿À∆∆¬»ƒ

‡ÏÓ12¯ÒÁ ÈL ¯„‡Â ,13. »≈«¬»≈ƒ»≈

קודמת.10) הערה שעות 11)עי' (י"ב מחצי שיותר מכיון
יום  כל את זקפו לתשרי, שייך ל' יום של חלקים) ותשצ"ג
(חסר), יום כ"ט עשו הבא החודש את תשרי. חשבון על ל'
הלבנה, חודש של האמיתי מאורכו פחות יום כחצי כלומר
(על  הקודם החודש על שהוסיפו היום כחצי את לאזן כדי

ה"ו). עי' מרחשון, עודפי 12)חודש העיבור. חודש הוא
שנות  בכל כמעט מצטרפים הלבנה שנות על החמה שנות
הי"א). פ"ו, למעלה (עי' הלבנה מחודש ליותר העיבור
- העיבור חודש - א' אדר את עושים כנראה, כך, משום
אדר). ד"ה שם ו'תוספות' יט: השנה ראש (ועי' יום שלושים

יט:).13) (ר"ה חסר" לעולם לניסן הסמוך "אדר

.Â.ÂÏÒÎÂ ÔÂLÁ¯Ó Ô‰L ,ÌÈL„Á‰ ÈL e¯‡Lƒ¿¬¿≈∆√»ƒ∆≈«¿∆¿»¿ƒ¿≈
Ì‰ÈL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe ,ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL eÈ‰È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿¿≈∆¿≈ƒ¿»ƒƒ¿¿≈∆

‡ÏÓ ÂÏÒÎÂ ¯ÒÁ ÔÂLÁ¯Ó ‰È‰È ÌÈÓÚÙe ,ÌÈ¯ÒÁ14. ¬≈ƒ¿»ƒƒ¿∆«¿∆¿»»≈¿ƒ¿≈»≈
‡È‰ ,ÌÈ‡ÏÓ el‡ ÌÈL„Á ÈL da ‰È‰iL ‰LÂ¿»»∆ƒ¿∆»¿≈√»ƒ≈¿≈ƒƒ
ÈL da ‰È‰iL ‰LÂ ;ÌÈÓÏL ‰ÈL„Á e‡¯˜pL∆ƒ¿¿√»∆»¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿∆»¿≈
‰LÂ ;ÔÈ¯ÒÁ ‰ÈL„Á e‡¯˜ ,ÌÈ¯ÒÁ el‡ ÌÈL„Á√»ƒ≈¬≈ƒƒ¿¿√»∆»¬≈ƒ¿»»

‰ÈL„Á e‡¯˜ ,‡ÏÓ ÂÏÒÎÂ ¯ÒÁ ÔÂLÁ¯Ó da ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¿∆¿»»≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿¿√»∆»
Ô¯„Òk15. ¿ƒ¿»

ג'.14) בהלכה למעלה מבוארת אלה, לשינויים הסיבה
בחרו זו וכסלו.·˙ÏÈÁ˙למטרה חשון בחדשים השנה,

מפני  לתמיד קבוע אותו והשאירו לנגוע, רצו לא בתשרי
ט'). ערכין (ועי' שבו עי'15)החגים סדורה", "שנה או

יב. פרק להלן

.ÊÔÈ¯ÒÁ B‡ ÌÈ‡ÏÓ ‰ÈL„Á Ì‡ ‰M‰ ˙ÚÈ„È C¯c∆∆¿ƒ««»»ƒ√»∆»¿≈ƒ¬≈ƒ
ÌBÈ ‰lÁz Ú„z :‡e‰ Ck ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk B‡¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ»
,‰ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯zL ,‰M‰ L‡¯ Ba Úa˜pL∆ƒ¿«…«»»∆ƒ¿∆≈«ƒ√»∆»
Ba Ú·wiL ÌBÈ Ú„˙Â ,ÈÚÈ·L ˜¯Ùa e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿∆∆¿ƒƒ¿≈«∆ƒ»«
ÌÈÓi‰ ÔÈÓ ·MÁ˙e ,‰È¯Á‡lL ‰M‰ L‡…̄«»»∆¿«¬∆»¿«≈ƒ¿««»ƒ
Ì‡ ;BÊ ÏLÂ BÊ ÏL ‰ÚÈ·w‰ ÌBiÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÈaL∆≈≈∆ƒ«¿ƒ»∆¿∆ƒ
,ÔÈ¯ÒÁ ‰M‰ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ÈL Ô‰ÈÈa ‡ˆÓzƒ¿»≈≈∆¿≈»ƒƒ¿»¿≈«»»¬≈ƒ
Ì‡Â ,Ô¯„Òk eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈≈∆¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰M‰ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ Ì‰ÈÈa ‡ˆÓzƒ¿»≈≈∆«¿»»»ƒƒ¿»¿≈«»»

ÌÈÓÏL16. ¿≈ƒ

מנכים 16) אם ימים. 353 בה יש חסרים, שחדשיה שנה .1
שבועות  50 שהם יום, 352 נשארים שלה, הקביעה יום את

È˘Â היא הקביעה, יום ניכוי לאחר סדורה, שנה .2 ימים.
שבועות 50 שהם יום, 353‰˘ÂÏ˘Â שחדשיה שנה .3 ימים.

50 שהם יום, 354 היא הקביעה, יום ניכוי לאחר שלמים,
ימים.Ú·¯‡Â‰שבועות

.Á‰ˆ¯zL ‰M‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«»»∆ƒ¿∆
:˙¯aÚÓ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ËeLt ‰ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ≈«ƒ√»∆»¿»¬»ƒ»¿»¿À∆∆
‰L ˙ÚÈ·˜ ÌBÈ ÔÈ·e d˙ÚÈ·˜ ÌBÈ ÔÈa ‡ˆÓz Ì‡ƒƒ¿»≈¿ƒ»»≈¿ƒ«»»
‰L d˙B‡ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ‰È¯Á‡lL∆¿«¬∆»«¿»»»ƒƒ¿»¿≈»»»
- ÌÈÓÈ ‰MÓÁ Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â ,ÌÈ¯ÒÁ ˙¯aÚÓ‰«¿À∆∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿»≈≈∆¬ƒ»»ƒ
eÈ‰È - ‰ML Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â ,Ô¯„Òk eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈≈∆ƒ»ƒ¿

ÌÈÓÏL17. ¿≈ƒ

שנה 17) של לסימן ימים שני מוסיפים מעוברת, בשנה
- בפשוטה ימים וארבעה שלושה שנים, במקום פשוטה.
לכך  הסיבה במעוברת. ימים וששה חמשה ארבעה, באים
למעלה  (עי' מלא תמיד שהוא הנוסף, העיבור בחודש נעוצה

ועוד שבועות ארבעה הם יום שלושים ימים.˘Èה"ה).

.Ë,BÊ ‰L ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«ƒ»¿≈»»
,‰ËeLt ‡È‰Â ,ÈLÈÓÁa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰ÂL‡¯Â ¿»»…«»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»¿…

‰LÏL Ô‰ÈÈa ‡ˆÓ ,˙aLa ÈLa ‰È¯Á‡lL ‰M‰«»»∆¿«¬∆»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»≈≈∆¿»
Ô¯„Òk ‰ÈL„Á BÊ ‰ML eÚ„È - ÌÈÓÈ18‰È‰ el‡Â . »ƒ»«¿∆»»√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ»»

‰M‰ ÈL„Á eÈ‰ - ÈLÈÏMa ‰È¯Á‡lL ‰M‰ L‡…̄«»»∆¿«¬∆»ƒ¿ƒƒ»»¿≈«»»
,˙aLa BÊ ‰La ‰M‰ L‡¯ ‰È‰ el‡Â .ÌÈÓÏL BÊ¿≈ƒ¿ƒ»»…«»»¿»»¿«»
‰L ÈL„Á eÈ‰ - ˙aLa ÈLÈÏLa ‰È¯Á‡lL ‰M·e«»»∆¿«¬∆»ƒ¿ƒƒ¿«»»»¿≈»»
BÓk ,˙¯aÚÓ‰ ‰MÏ ·MÁz BÊ C¯c ÏÚÂ .ÔÈ¯ÒÁ BÊ¬≈ƒ¿«∆∆¿«≈«»»«¿À∆∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

שנה 18) של בדוגמה הרמב"ם פתח ח' ובהלכה ז' בהלכה
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שהיתה  כפי כסדרם, שחדשיה בשנה וכאן חסרים, שחדשיה
ההלכה  בתחילת שנרמז וכפי הספר, כתיבת בשנת באמת

זו". "שנה במלים

.È‰ÚËz ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒzL ÔÈÓÈÒ ÌL LÈ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿…¬≈∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰Ê È¯wÚ ÏÚ ÔÈÈea Ô‰Â ,‰M‰ ÈL„Á ¯ecÒ ÔBaLÁa¿∆¿ƒ»¿≈«»»¿≈¿ƒ«ƒ»≈∆
el‡Â .Ìk¯c e¯‡aL ˙BiÁc‰Â ˙BÚÈ·w‰Â ÔBaLÁ‰«∆¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆≈«¿«¿»¿≈
- ÈLÈÏMa da ‰M‰ L‡¯ ‰È‰iL ‰L Ïk :Ô‰≈»»»∆ƒ¿∆…«»»»ƒ¿ƒƒ
ÔÈa ‰ËeLt ÔÈa ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk ÌÏBÚÏ ‰È‰zƒ¿∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆≈¿»≈

˙¯aÚÓ19- ÈMa B‡ ˙aMa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰È Ì‡Â ; ¿À∆∆¿ƒƒ¿∆…«»»¿«»¿≈ƒ
ÔÈa ‰ËeLÙa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ Ô¯„Òk ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿»≈

˙¯aÚÓa20Ì‡ :ÈLÈÓÁa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰È Ì‡Â ; ƒ¿À∆∆¿ƒƒ¿∆…«»»«¬ƒƒƒ
ÈÙÏ ÌÈ¯ÒÁ ‰ÈL„Á eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡ - ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ∆¿»∆ƒ¿√»∆»¬≈ƒ¿ƒ
eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡ - ‡È‰ ˙¯aÚÓ Ì‡Â ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆¿ƒ¿À∆∆ƒƒ∆¿»∆ƒ¿

‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk ‰ÈL„Á21. √»∆»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆

שנה19) .1‰ËÂ˘Ù אז השלישי, ביום היא הקביעה אם  .
(אם ‰Ì„˜ÂÓהמולד תקפ"ט ט"ו, ב', להיות מוכרח ביותר

ה"ה) פ"ז עי' מעוברת, שנה לה ג',ÁÂ‡Ó‰Â¯קדמה ביותר
למעלה  עי' נדחית, הקביעה גטר"ד של במקרה (כי ר"ג ט',
ד"ח, כלומר פשוטה, שנה שארית את נוסיף אם ה"ד). פ"ז
השנה  ראש של מולד נקבל ה"ה), פ"ו למעלה (עי' תתע"ו

ביום איפוא תהיה הקביעה חצות. לפני בשבת .‰˘·˙הבאה
הקביעה, ימי ניכוי לאחר השבת, יום ולבין שלישי יום בין

הם השנה חדשי ימים. שלושה שנה Ì¯„ÒÎישארו .2 .
˙¯·ÂÚÓהמולד אז ג', ביום היא הקביעה אם .Ì„˜ÂÓ‰

והמולד זקן), (מולד שני יום חצות הוא ‰ÁÂ‡Ó¯ביותר
אם  (כי חלקים ותתרע"ט ביום שעות ה' ג', יום הוא ביותר
עי' זקן, מולד בגלל הקביעה נדחית ג', יום בחצי המולד

-למ  תקפ"ט כ"א, ה', למולד נוסיף אם ה"ב). פ"ז עלה
מולד  יהיה ה"ה), פ"ו למעלה (עי' - מעוברת שנה שארית
ראשון, ביום המוקדם, המולד של במקרה הבאה, השנה
המאוחר  המולד של ובמקרה השני, ליום ידחה אד"ו ובגלל
בין  הקביעה. יום יהיה המולד ויום חצות, לפני השני ביום -
ימים, חמשה יהיו הקביעה, ימי בלי השנה, ראשי שני

הם השנה חדשי ה"ח).Ì¯„ÒÎכלומר שנה 20)(עי' .1
‰ËÂ˘Ùהיה ר"ה יום ·˘·˙. הוא ביותר המוקדם המולד .

מולד  בגלל לשבת, הקביעה נדחית (אז היום בחצי חמישי
חלק. פחות היום בחצי בשבת ביותר והמאוחר ואד"ו) זקן
במקרה  הבא ר"ה יחול פשוטה, שנה שארית נוסיף אם
בין  החמישי. ביום - השני ובמקרה השלישי, ביום האחד
אין  המקרים בשני ימים. וארבעה ימים שני יש ר"ה שני

ביום היה שר"ה נניח כסדרם. השנה המולד ˘Èחדשי .
ביותר  המאוחר המולד היום. חצי שבת הוא ביותר המוקדם
לה  שקדמה השנה אם חלק, פחות היום בחצי שני יום הוא
לה  שקדמה השנה אם - תקפ"ח ט"ו ב' מעוברת; היתה לא
את  דוחים מעוברת במוצאי תקפ"ט ט"ו (ב' מעוברת היתה
למולד  השנה שארית נוסיף אם ה"ה). פ"ז עי' הקביעה,
יש  ר"ה שני בין חמישי. ביום הבא המולד יצא המוקדם,

השנה חדשי כלומר ימים, את ‡ÌÈשני נוסיף אם כסדרם.
ביום  הבא ר"ה מולד יחול המולדות, שני ליתר השארית

השנה חדשי ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ‡ÌÈהשבת.

שנה .2 היהÂÚÓ·¯˙כסדרם. ר"ה המולד ·˘·˙. גבולות .
אם  חלק. פחות היום בחצי שבת - היום בחצי ה' יום הם:
למולד  תקפ"ט) כ"א, (ה', מעוברת שנה שארית נוסיף
אד"ו  בגלל הרביעי. ביום הבא ר"ה מולד יצא המוקדם,
ארבעה  יש ר"ה שני בין החמישי. ליום הקביעה נדחית

השנה חדשי השארית ‡ÌÈימים. את נוסיף אם כסדרם.
ביום  הבאה השנה של המולד יצא המאוחר, למולד הנ"ל
שני  בין השבת. ליום הקביעה נדחית אד"ו ובגלל הששי,

השנה חדשי ימים. ששה יש שר"ה ‡ÌÈר"ה נניח כסדרם.
ביום יום ‰˘Èהיה - היום בחצי שבת הם: המולד גבולות .

במקרה  יהיה הבא ר"ה מולד חלק. פחות היום חצי ב'
ובמקרה  השבת, ליום תידחה והקביעה ששי, יום האחד
שני  בין יש פעם ב'. ליום תידחה והקביעה א', ביום השני
חדשי  המקרים בשני ימים. ששה - ופעם ימים, ארבעה ר"ה

ר"ה 21)כסדרם.‡ÌÈהשנה אם פשוטה. שנה .1
היום  בחצי ה' - גטר"ד הם: המולד גבולות אז בחמישי,
שבת  יהיה האחד במקרה הבאה השנה מולד חלק. פחות
ליום  הקביעה תידחה ואד"ו זקן מולד ובגלל היום, בחצי
השנה  חדשי כלומר, ימים, שלושה יש ר"ה שני בין השני.
השלישי, ביום הבא המולד יהיה השני, במקרה כסדרם.
ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ביום. בו תהיה והקביעה

המקרים בשני מלאים. חדשיה ÔÈ‡.2השנה חסרים. חדשיה
ר"הÂÚÓ·¯˙שנה אם .È˘ÈÓÁ· יום הם: המולד גבולות אז ,

נוסיף  אם חלק. פחות היום בחצי ה' יום - היום בחצי ג'
במקרה  יהיה, - מעוברת שנה שארית - תקפ"ט כ"א ה',
תהיה  והקביעה תקפ"ט ט"ו, ב' הבאה השנה מולד האחד,
ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ה"ה). פ"ז, (עי' ג' ביום

חדשיה המולד ‡ÌÈהשנה יהיה השני, במקרה כסדרם.
ר"ה  שני בין החמישי. ליום תידחה והקביעה הרביעי, ביום

חדשיה השנה ימים. ששה כסדרם.‡ÌÈיש

á"ôùú'ä æåîú à"ë éòéáø íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
החמה.1) שנת ימי

.‡,ÌÈ¯ÓB‡L Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ LÈ - ‰nÁ‰ ˙L¿«««»≈≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ
,ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰L∆ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«
˙BÁt ‡e‰L ,ÌÈ¯ÓB‡L Ô‰Ó LÈÂ ;˙BÚL LL ‡e‰L∆≈»¿≈≈∆∆¿ƒ∆»
˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa LÈ Ò¯Ùe ÔÂÈ ÈÓÎÁ ÔÎÂ .ÌBi‰ ÚÈ·¯Ó≈¿ƒ««¿≈«¿≈»»»«≈≈≈∆«¬…∆

.‰Ê ¯·„a¿»»∆

.·"Ò˘ ‡È‰L ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÓ,ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ‰ ƒ∆≈∆ƒ¿ƒ«
˙Á‡ ‰ÚL ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏL ¯BÊÁÓ ÏkÓ ¯‡MÈƒ»≈ƒ»«¬∆¿«∆¿≈»»»»««
BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒ¿

‰Ùe˜˙Ï ‰Ùe˜z ÔÈa ‰È‰ÈÂ ,e¯Ó‡L2ÌÈÚL˙Â „Á‡ ∆»«¿¿ƒ¿∆≈¿»ƒ¿»∆»¿ƒ¿ƒ
˙Á‡ ‰Ùe˜z Ú„zMÓe .‰ÚL ÈˆÁÂ ˙BÚL Ú·LÂ ÌBÈ¿∆«»«¬ƒ»»ƒ∆≈«¿»««
‰pnÓ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ,‡È‰ ‰ÚL BÊÈ‡a ÌBÈ ‰Ê È‡a¿≈∆¿≈»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ∆»
,˙ÈLÈÏMÏ ‰iM‰ ÔÓe ,‰È¯Á‡L ‰iM‰ ‰Ùe˜zÏ«¿»«¿ƒ»∆«¬∆»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»

האביב;2) התחלת - ניסן תקופת בשנה: תקופות ארבע
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ycegdקמב yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz `"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

התחלת  - תשרי תקופת הקיץ; התחלת - תמוז תקופת
החורף. התחלת - טבת תקופת הסתיו;

.‚Ba ÒkzL ˜ÏÁ‰Â ‰ÚM‰ ‡È‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»ƒ«»»¿«≈∆∆ƒ»≈
˙BÈ‰ - Êenz ˙Ùe˜˙e ,‰ÏË ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…««»∆¿««¡
˙BÈ‰ - È¯Lz ˙Ùe˜˙e ,ÔË¯Ò ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…«««¿»¿«ƒ¿≈¡
˙BÈ‰ - ˙·Ë ˙Ùe˜˙e ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…««…¿«ƒ¿«≈≈¡

È„b ÏfÓ L‡¯a LÓM‰3‰Ma ‰˙È‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e . «∆∆¿…««¿ƒ¿«ƒ»»¿»«»»
„ÏBÓ Ì„˜ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰¯ÈˆÈ ÏL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ∆¿∆…∆«
˙B‡Ó LLÂ ,˙BÚL ÚL˙Â ,ÌÈÓÈ ‰Ú·La :ÔÒÈƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿≈«»¿≈≈

.·"Ó¯˙ Ë"Ê :dÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»»

מזלות.3) עשר שנים מנו הקדמונים כוכבים. קבוצת = מזל

.„‰nk ‰lÁz Ú„z :‡È‰ Ck ‰Ùe˜z‰ ÔBaLÁ C¯c∆∆∆¿«¿»»ƒ≈«¿ƒ»«»
¯BÊÁn‰ „Ú ‰¯ÈˆÈ‰ ˙MÓ ÌÈÓÏL ÔÈ¯BÊÁÓ«¬ƒ¿≈ƒƒ¿««¿ƒ»«««¬
‰"Ù˙Â ˙Á‡ ‰ÚL Ô‰Ó ¯BÊÁÓ ÏÎÏ Á˜Â ,‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆¿«¿»«¬≈∆»»««¿
- ˙BÚM‰ ÏÎÂ ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰ Ïk ıa˜ ;ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ«≈»«¬»ƒ»¿»«»
LLÂ ˙BÚL ÚL˙Â ÌÈÓÈ ‰Ú·L Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚˙Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ¿«ƒ«…ƒ¿»»ƒ¿≈«»¿≈
B˙B‡ ÛÈÒBz ¯‡M‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ
‡ˆÈ ;¯BÊÁn‰ ÔÓ ‰BL‡¯ ‰L ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ««ƒ»∆»»ƒ»ƒ««¬≈≈
ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ‰nÎ·e ‰ÚL BÊ È‡a EÏ¿¿≈»»¿«»«…∆ƒ¿∆¿«ƒ»
˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ‰pnÓe ,¯BÊÁn‰ ÔÓ ‰M‰ d˙B‡ ÏL∆»«»»ƒ««¬ƒ∆»«¿ƒƒ¿
‰Ùe˜z ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·LÂ ÌBÈ ÌÈÚL˙Â „Á‡∆»¿ƒ¿ƒ¿∆«»∆¡»¿»¿»
,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡Â .‰Ùe˜˙e¿»¿ƒƒ¿∆≈«¿«ƒ»∆»»
Á˜ - Ba „ÓBÚ ‰z‡L ¯BÊÁna CÎÂ Ck ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»»»««¬∆«»≈«
,¯BÊÁÓ ÏÎÏ ‰"Ù˙Â ‰ÚL ÌÈÓÏM‰ ÔÈ¯BÊÁn‰ ÏÎÏ¿»««¬ƒ«¿≈ƒ»»¿¿»«¬
‰¯OÚ - ¯BÊÁn‰ ÔÓ eÓÏML ˙B¯eÓb‰ ÌÈM‰ ÏÎÏe¿»«»ƒ«¿∆»¿ƒ««¬¬»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»¬»ƒ

L epnÓ Ú¯‚˙Â ,Ïk‰ ıa˜Â ,‰L ÏÎÏÌÈÓÈ ‰Ú· ¿»»»¿«≈«…¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙Â¿≈«»¿≈≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ‰·l‰ ÈL„Á ÌÎÈÏLz ¯‡M‰Â¿«¿»«¿ƒ≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ
ÌÈÚL˙Â LÏLÂ ˙B‡Ó Ú·Le ˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈»¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÛÈÒBz - ‰·l‰ L„ÁÓ ˙BÁt ¯‡Lp‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿«ƒ¿»»≈…∆«¿»»ƒ
˙Ùe˜z ÔÓÊ Ú„˙Â ,‰M‰ d˙B‡ ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ««ƒ»∆»«»»¿≈«¿«¿«
‰nÎ·e ‡È‰ L„Áa ÌBÈ ‰nÎa ‰M‰ d˙B‡ ÏL ÔÒÈƒ»∆»«»»¿«»«…∆ƒ¿«»
‡l‡ ÌÏBÚÏ dÈ‡ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÒÈ ˙Ùe˜z .‰ÚL»»¿«ƒ»¿ƒ∆¿∆≈»¿»∆»
˙lÁ˙a B‡ ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁa B‡ ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a B‡ƒ¿ƒ«««¿»«¬ƒ««¿»ƒ¿ƒ«
dÈ‡ ÌÏBÚÏ Êenz ˙Ùe˜˙e ;ÌBi‰ ÈˆÁa B‡ ,ÌBi‰««¬ƒ«¿««¿»≈»
˙Á‡ ‰ÚLa B‡ ,‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·La B‡ ‡l‡∆»¿∆«»∆¡»¿»»««
ÌÏBÚÏ È¯Lz ˙Ùe˜˙e ;‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,‰ˆÁÓe∆¡»≈«≈««¿»¿«ƒ¿≈¿»
ÌBia ÔÈa ,˙BÚL LÏLa B‡ ,˙BÚL ÚL˙a ‡l‡ dÈ‡≈»∆»¿≈«»¿»»≈«
B‡ ‡l‡ dÈ‡ ÌÏBÚÏ ˙·Ë ˙Ùe˜˙e ;‰ÏÈla ÔÈa≈««¿»¿«≈≈¿»≈»∆»
ÔÈa ,‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa¯‡a B‡ ,‰ˆÁÓe ˙BÚL ¯OÚa¿∆∆»∆¡»¿«¿«»∆¡»≈
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia«≈««¿»ƒƒ¿∆≈«¿≈∆ƒ≈
ÌÈL Á˜ - ‰Ùe˜z‰ ‰È‰z ‰ÚL BÊ È‡·e Úe·M‰«»«¿≈»»ƒ¿∆«¿»«»ƒ
,‰ˆ¯zL ‰L „Ú ‰¯ÈˆÈ‰ ˙MÓ e¯·ÚL ˙B¯eÓb¿∆»¿ƒ¿««¿ƒ»«»»∆ƒ¿∆
,ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL Ïk‰ CÏL‰Â¿«¿≈«…¿»¿∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÌBÈ ‰L ÏÎÏ Á˜ - ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓMÓ ¯˙BÈ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿»»»
,‰LÏL ÂÈÏÚ ÛÒB‰Â ,Ïk‰ ıa˜Â ,˙BÚL LL „Á‡∆»≈»¿«≈«…¿≈»»¿»
ÔÓe ÌÈÓi‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,‰Ú·L ‰Ú·L Ïk‰ CÏL‰Â¿«¿≈«…ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
,˙aLa „Á‡ ÏÈÏ ˙lÁzÓ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ˙BÚM‰«»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«≈∆»¿«»
‰nÏÂ .ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ba ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ ¯L‡ÏÂ¿«¬∆«ƒ««∆¿ƒ¿∆¿«ƒ»¿»»
˙L ÏL ‰BL‡¯ ‰Ùe˜zL ÈÙÏ ?‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿»¿ƒ∆¿»ƒ»∆¿«

.ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ ˙lÁ˙a ‰˙È‰ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ

.‰ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk4˙L ÏL ≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«ƒ»∆¿«
- ‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ÌÈLÏL ˙B‡Ó ÚL¿̇«≈¿ƒ¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»
,ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL Ïk‰ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ«…¿»¿∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
˙BÚL LLÂ „Á‡ ÌBÈ dÏ Áwz ;˙Á‡ ‰L ¯‡Mzƒ»≈»»««ƒ«»∆»¿≈»
ÏÈÏa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ,LÏL ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒ»¿≈
Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe .‰ÏÈla ˙BÚL LL ÈLÈÓÁ¬ƒƒ≈»««¿»¿∆ƒ»∆»∆«
‰ÚLa Êenz ˙Ùe˜z ‰È‰z È¯‰ - ‰ˆÁÓe ˙BÚL»∆¡»¬≈ƒ¿∆¿««¿»»
˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ ÌBiÓ ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»
ÌBiÓ ˙BÚL ÚL˙a È¯Lz ˙Ùe˜z ‰È‰z - ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿∆¿«ƒ¿≈¿≈«»ƒ
- ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»
ÏÈlÓ ‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa¯‡a ˙·Ë ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«≈≈¿«¿«»∆¡»ƒ≈
‰È‰z - ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈMLƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»ƒ¿∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÈML ÌBÈ ˙lÁ˙a ‰‡a‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»«»»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«∆∆

.‰Ùe˜z ¯Á‡ ‰Ùe˜z ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»¿»««¿»

שעה.4) ובאיזו בשבוע יום באיזה

.Â˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ÌBÈ ‰nÎa Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿«»«…∆ƒ¿∆¿«
BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ5ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a ‰lÁz Ú„z - ƒ»∆»»≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ≈

,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ eÚa˜È ÌBÈ ‰Ê È‡·e ,‰È‰z Úe·M‰«»«ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿¿ƒ»∆»»
ÏÎÏ Áw˙Â ,¯BÊÁn‰ ÔÓ e¯·Ú ˙B¯eÓb ÌÈL ‰nÎÂ¿«»»ƒ¿»¿ƒ««¬¿ƒ«¿»
‰Ú·L ÌÈÓi‰ ÌeÎÒ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‰L»»««»»¿ƒ«¿«»ƒƒ¿»
,ÌÈLÏL ÌÈLÏL Ïk‰ CÏL‰Â ,el‡ ÌÈpÓÊa ÌÈÓÈ»ƒƒ¿«ƒ≈¿«¿≈«…¿ƒ¿ƒ
L‡¯Ó B˙BÓÏ ÏÈÁ˙z - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈…
Ì‡Â ,·ËeÓ - ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbÈ Ì‡ ;ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ«ƒ«¿«¿»»¿ƒ
ÏÚ ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡ ÌÈÓÈ ÈL B‡ ÌBÈ ÛÒB‰ - Â‡Ï»≈¿≈»ƒ¿»»ƒ«
‰M‰ ‰È‰z Ì‡Â .‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbiL „Ú ,ÔÈn‰«ƒ¿»«∆«ƒ«¿«¿»¿ƒƒ¿∆«»»
,ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z - ˙¯aÚÓ¿À∆∆«¿ƒƒ¿≈……∆¬»≈ƒ
L„Á‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡a - ÔBaLÁ‰ ÚÈbiL ÌBiÏÂ¿«∆«ƒ««∆¿¿«ƒ«…∆

.‰Ùe˜z‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»

המדוייקת.5) השעה את לדעת בלי

.Ê‰È‰z L„Áa ‰nÎa Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»«…∆ƒ¿∆
‡È‰L ,˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏL ˙L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈∆ƒ
ÔÒÈ L„Á L‡¯ e‡ˆÓ - Ò"¯ ¯BÊÁnÓ ˙ÈÚÈLz ‰L»»¿ƒƒƒ«¬»»……∆ƒ»
ÈÙÏe ;ÈLÈÓÁa ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e ,ÈLÈÓÁa da Úa˜ƒ¿«»«¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ
ÌÈM‰ eÈ‰È ,¯BÊÁnÏ ˙ÈÚÈLz BÊ ‰L ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ¿«»ƒ
¯OÚ „Á‡ Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ ÁwzLk ;‰BÓL ˙B¯eÓb‰«¿¿»¿∆ƒ«¿»»»≈∆««»»
ÈÒBz ;ÌÈBÓLe ‰BÓL ÌÈÓi‰ Ïk eÈ‰È ,ÌBÈÛ ƒ¿»«»ƒ¿»¿ƒƒ

Ïk‰ CÈÏLz ;ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁ Ïk‰ È¯‰ ,‰Ú·Lƒ¿»¬≈«…¬ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«…
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קמג ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz `"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏÈÁ˙zLk ;ÌÈÓÈ ‰MÓÁ e¯‡L ,ÌÈLÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿¬¬ƒ»»ƒ¿∆«¿ƒ
‰È‰L ,ÔÒÈ L„Á L‡¯Ó ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙BÓÏƒ¿¬ƒ»»ƒ≈……∆ƒ»∆»»
ÔÈ‡L eÚ„È ¯·Îe ;ÈL ÌBÈÏ ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ«ƒ««∆¿¿≈ƒ¿»»«¿∆≈
ÛÈÒBz CÎÈÙÏ ,ÈLÈÓÁa ‡l‡ ˙aMa ÈLa ‰Ùe˜z‰«¿»¿≈ƒ¿«»∆»«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁÏ ÚÈbzL „Ú ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ«««∆«ƒ««¬ƒƒ∆
ÈÈÓL ÌBÈa BÊ ‰La ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ;‰Ùe˜z‰«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»¿»»¿¿ƒƒ
‰L ÏÎa ‰OÚz ˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .ÔÒÈ L„ÁÓ≈…∆ƒ»¿««∆∆«…«¬∆¿»»»

.‰LÂ¿»»

.ÁÚÈbzL „Ú ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÛÈÒBz :e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿ƒ«««∆«ƒ«
‡l‡ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰z ‡Ï ÌÏBÚÏ - ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ¿«¿»¿»…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ∆»
‡e‰ ÏB„‚ ‡ÏÙe .‰LÏL B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ¿»∆∆»
˙‡ˆÓ Ì‡Â .ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰zL∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿ƒ»»»
˙ÈÚhL Ú„z - ‰Ê ÏÚ ÌBÈ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰z‡L∆«»»ƒ¿ƒ«∆≈«∆»ƒ»

.˜ec˜„a ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â ,ÔBaLÁa«∆¿¿«¬…¿«¿…¿ƒ¿

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לתקופה.1) תקופה שבין הימים

.‡˙BÁt ‡e‰L ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÓÏ ‰nÁ‰ ˙L¿«««»¿ƒ∆≈∆»
Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ - ÚÈ·¯Ó2LÏL :¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ≈¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿»≈≈ƒ∆≈¿

ÚL˙e ,˙BÚL LÓÁÂ ,ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó≈¬ƒ»¿ƒƒ¿»≈»¿«
ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰Ú·L ˙B‡Ó≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ

Ú‚¯3ÈÙÏe .˜ÏÁa ÌÈÚ·LÂ ‰MMÓ „Á‡ - Ú‚¯‰Â . ∆«¿»∆«∆»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ
˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ‰È‰z ‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆ƒ¿∆∆∆¿«««»«¿«
‰‡Óe ,‰ÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ :‰·l‰«¿»»¬»»»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»≈»
ÔÓÈÒ .Ú‚¯ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â¿∆»¿∆¿ƒ≈∆¿»¿«¿»ƒ∆«ƒ»
¯BÊÁÓa ˙ÙÒBz ‡ˆÓ˙ ‡ÏÂ .Á"Ó ‡"Î˜ ‡"ÎÈ :Ì‰Ï»∆¿…ƒ¿»∆∆¿«¬
Ì‰Ó ¯BÊÁÓ ÏÎa ‡l‡ ,ÏÏk ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏL∆¿«∆¿≈»»¿»∆»¿»«¬≈∆
˙BËeLt‰ ‰·l‰ ÈL ÌÚ ‰nÁ‰ ÈL eÓÏLÈƒ¿¿¿≈««»ƒ¿≈«¿»»«¿

˙B¯aÚÓ‰Â4. ¿«¿À»

ה"א.2) פ"ט ועי'3)עי ' אדא", רב ל"תקופת הכוונה
הבאה. ובהערה הקודמת המחזור 4)בהערה שנות י"ט

הן  אדז"ט) (גו"ח שבהן העיבור חדשי שבעת על הקטן
שעות, 12 יום, 29 לבנה. חדשי וחמשה ושלושים מאתים

חלקים 793X997 48/76 שעות, 5 יום, 365 = 235
השנים Xחלקים על הקטן, שהמחזור חשבו, המעברים .19

ואלה  אדא. רב תקופת על בנוי אדז"ט, גו"ח שבו המעוברות
שעה  של הפרש קיים שמואל, תקופת לפי .1 הנימוקים:
שנות  לי"ט החמה שנות י"ט בין חלקים ותפ"ה אחת
לפי  ימים. של הפרש נצטבר בשנים מאות במשך הלבנה.
ממולד  מרוחקת תהיה ניסן של השמש שתקופת יצא, זה
הימים  כמספר ששיעורו מרחק המחזור בראש ניסן
קרובה  שהתקופה לדעת, נוכחו למעשה אבל שנצטברו.
נגמרות  המחזור שנות וי"ט המחזור, בראש ניסן למולד
ששנת  מכאן עודף. בלי הלבנה חדשי רל"ה עם  בשווה
חלה  ניסן תקופת .2 שמואל. שקבע מזו יותר קטנה החמה
תקופת  שאם אדא, רב לדעת בהתאם בניסן ט"ז לפני תמיד
(ראש  השנה את לעבר עלינו בניסן, ט"ז עד נמשכת טבת

ה"פירוש" הונא; רב - שלנו בתלמוד הגירסה כא. השנה
ניסן  תקופת חלה שמואל, תקופת ולפי "אדא"), רב מביא

רבות העיבור ‡È¯Áפעמים שיסוד הסיקו, מכאן בניסן. ט"ז
רב תקופת על מבוסס הקטן במחזור אדז"ט גו"ח ,‡„‡של
ניסן תקופת תחול אדז"ט, גו"ח מעברים אם ÈÙÏשלפיה,

בזה, כנראה מקורו אדא" רב "תקופת השם בניסן. ט"ז
העיבור' 'יסודי (עי' הנ"ל אדא רב לדברי מתאים שהחשבון

סלונימסקי). זעליג לחיים

.·„Á‡ :‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z Ïk ÔÈa≈»¿»¿»¿ƒ∆¿∆∆»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL Ú·LÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿∆«»«¬≈≈¿ƒ¿»
Ê"‡ˆ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .Ú‚¯ ÌÈLÏLe „Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ»»¬»ƒ¿∆»¿ƒ∆«ƒ»»∆
È˙ÓÈ‡ ˙BÙe˜z‰ ÔÓ ‰Ùe˜z Ú„zLÎe .‡"Ï Ë"È˜˙¿∆≈«¿»ƒ«¿≈»«
‰Ùe˜z Ú„˙Â ,‰Ê ÔÈÓ Ú‚¯ B˙B‡Ó ·LÁz - ‰˙È‰»¿»«¿…≈∆«ƒ¿»∆¿≈«¿»
‡È‰L ‰M‰ ˙Ùe˜˙a e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ,‰È¯Á‡L∆«¬∆»««∆∆∆≈«¿ƒ¿««»»∆ƒ

ÚÈ·¯5. ¿ƒ«

פ"ט.5) עי'

.‚‰BL‡¯ ‰La ‰˙È‰ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»¿ƒ∆¿∆»¿»¿»»ƒ»
˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙a ÔÒÈ „ÏBÓ Ì„˜ ‰¯ÈˆÈ ÏL∆¿ƒ»…∆«ƒ»¿≈«»¿≈≈

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe6.·"Ó¯˙ 'Ë :Ì‰Ï ÔÓÈÒ . ¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»»∆
,¯BÊÁÓ Ïk ÏL ‰BL‡¯ ‰L ÏÎa ,ÌÏBÚÏ ‡È‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»¿»»»ƒ»∆»«¬
ÌÈLe ˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙a ÔÒÈ „ÏBÓ Ì„…̃∆«ƒ»¿≈«»¿≈≈¿«ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â7. ¿«¿»ƒ¬»ƒ

אנו 6) שלפיה יהושע, רבי דעת על מבוססת אדא רב תקופת
את  גם אלא התקופות, חשבון את רק לא מניסן מונים
ט', ד', היה ניסן מולד א). ח, השנה (ראש המולדות חשבון
יום  ליל בתחילת ט'). הערה ה"ג, פ"ט למעלה (עי' תרמ"ב
התקופה  ניסן, תקופת היתה - המאורות כשנבראו - זה ד'

‰Â˘‡¯‰,ראשונה תשרי תקופת היתה שמואל תקופת (לפי
שלצורך מכאן ÔÂ·˘Áאלא מניסן). מתחילים התקופות

תרמ"ב. ט', ניסן למולד ניסן תקופת משום 7)שקדמה
המעוברות  (על הלבנה שנות י"ט אדא, רב תקופת שלפי

שארית. ללא החמה, שנות לי"ט שוות שבהן)

.„ÔÓ ‰BL‡¯ ‰L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„zLk¿∆≈«¿«ƒ»∆»»ƒ»ƒ
Ú·LÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â „Á‡ ‰pnÓ ·LÁz - ¯BÊÁn‰««¬«¿…ƒ∆»∆»¿ƒ¿ƒ¿∆«
„Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL»«¬≈≈¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿∆»
ÛBÒ „Ú ,‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z ÏÎÏ ,Ú‚¯ ÌÈLÏLe¿ƒ∆«¿»¿»¿»«

.¯BÊÁn‰««¬

.‰ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z È˙Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡8ÈÙÏ ƒƒ¿∆≈«»«ƒ¿∆¿«ƒ»¿ƒ
ÔÓ e¯·ÚL ˙B¯eÓb ÌÈL ‰lÁz Ú„z - ‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆≈«¿ƒ»»ƒ¿∆»¿ƒ
‡"ÎÈ ‡È‰Â ,˙ÙÒBz Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ Áw˙Â ,¯BÊÁn‰««¬¿ƒ«¿»»»≈∆∆∆¿ƒ
ÏÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ - ÌÈÚ‚¯‰ Ïk ıa˜Â ,Á"Ó ‡"Î˜¿«≈»»¿»ƒ¬»ƒ¿»
C¯„k ,ÌÈÓÈ - ˙BÚM‰ ÏÎÂ ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ»¿»«»»ƒ¿∆∆
LLÂ ˙BÚL ÚLz Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚˙Â ,˙B„ÏBna ·LÁzL∆«¿…«»¿ƒ¿«ƒ«…≈«»¿≈

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó9CÈÏLz ¯‡Lp‰Â , ≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ
- ‰·Ï L„Á Ba ÔÈ‡L - ¯‡Lp‰Â ,‰·Ï ÈL„Á»¿≈¿»»¿«ƒ¿»∆≈…∆¿»»
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Ú‚¯·e ,‰L d˙B‡ ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ B˙B‡ ÛÈÒBzƒ««ƒ»∆»»»»∆«
.‰L d˙B‡ ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ba ÔÈn‰ ÚÈbiL∆«ƒ««ƒ¿»ƒ¿∆¿«ƒ»∆»»»

במחזור.8) מסוימת ניסן 9)בשנה תקופת שקדמה
תרמ"ב  ט', לז', (בניגוד הראשון ניסן למולד הראשונה
לחשבון  מקבילות ה, ד, ג, אלה הלכות שמואל). עלֿפי
ניסן  תקופת ידיעת .1 ה"ד. בפ"ט, שמואל עלֿפי התקופה

השנה תקופת ‰¯‡˘Â‰של לפי ג'. הלכה - במחזור
השלמים  המחזורים מספר את לדעת צריכים אנו שמואל,
השארית  בגלל הנוכחי המחזור עד היצירה משנת שעברו

מחזור. זו,שבכל בידיעה צורך אין אדא, רב תקופת לפי
ש  של ‡ÔÈמכיון ניסן תקופת ידועה .2 למחזור. שארית

כל  את מחשבים אנו פיה על המחזור, מן הראשונה השנה
את  לחשב .3 ד'. הלכה - המחזור שנות בכל התקופות
של  ניסן כשתקופת במחזור, מסוימת בשנה ניסן תקופת

במחזור הראשונה ה'.‡È‰השנה הלכה - ידועה

.Â‰Ùe˜z ÔBaLÁ ÏÚL ,ÌÈ¯·c‰ ÈÏ ÔÈ‡¯ÂBÊ10eÈ‰ ¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ∆«∆¿¿»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈaL ˙Úa ‰M‰ ¯eaÚ ÔÈÚÏ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»¿≈∆≈ƒ«»

C¯v‰ ÈtÓ B‡ ÔÓf‰ ÈtÓ ÔÈ¯aÚÓ eÈ‰L ,ÈeˆÓ11, »∆»¿«¿ƒƒ¿≈«¿«ƒ¿≈«…∆
ÔBL‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ˙Ó‡‰ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁL ÈÙÏ12, ¿ƒ∆∆¿∆»¡∆≈ƒ»ƒ

¯˙BÈ ˙eÈ‚ËˆÈ‡a e¯‡a˙pL ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ·B¯˜ ‡e‰Â¿»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿»¬¿ƒ¿«¿ƒ≈
LÏL ‰nÁ‰ ˙L Ba ‰˙È‰L ,ÔBL‡¯‰ ÔBaLÁ‰ ÔÓƒ«∆¿»ƒ∆»¿»¿«««»¿

.ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó≈¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

אדא.10) רב אֿו.11)של הלכות פ"ד, גם 12)עי' זוהי
כיום. האסטרונומיה דעת

.ÊÏk‰ - Ìk¯„ e¯‡aL el‡‰ ˙BÙe˜z ÈzL ÔBaLÁÂ¿∆¿¿≈¿»≈∆≈«¿«¿»«…
‡e‰ ·e¯˜a13‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Ó·e , ¿≈¿«¬««∆∆»∆¿»ƒ…

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Óa14ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Óa Ï·‡ ; ƒ¿»»¬ƒƒ¬»ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ
Ì„˜ ÌÈÓÈ ÈL BÓÎa el‡ ÌÈpÓÊa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«ƒ»ƒ¿«ƒ≈ƒ¿¿≈»ƒ…∆
ÔBaLÁa ÔÈa - ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈ‡ˆBiL ˙BÙe˜z‰ ÈzL¿≈«¿∆¿ƒ¿∆¿∆≈¿∆¿
˙BÁÙÏ ·MÁnL ÈÓÏ ÔÈa ,¯eÓb ÌBÈ ÚÈ·¯ ·LÁL ÈÓƒ∆»«¿ƒ«»≈¿ƒ∆¿«≈¿»

.ÌBÈ ÚÈ·¯Ó≈¿ƒ«

מדויק.13) לא של 14)חשבון התקופות, שתי בחשבון
לארבעה  השנה אורך את חילקו אדא, רב ושל שמואל

תקופות ˘ÌÈÂÂחלקים לכל אחיד אורך נתקבל עלֿידיֿזה .
לפי  שעות. 71/2 יום, 91 = 25/4 ,365 שמואל: לפי השנה.

של רבע אדא: ÌÈ˜ÏÁ,רב Ê"ˆ˜˙˙ ,˙ÂÚ˘ '‰ ,ÌÂÈ ‰"Ò˘
ÌÈÚ‚¯ Á"Ó ל"א חלקים, תקי"ט שעות, ז' יום, צ"א =

באורכן. שוות התקופות אין דבר, של לאמיתו אבל רגעים.
במאה  יווני (תוכן להיפרכוס כבר ידועה היתה זו עובדה
שקבע  המדעית), האסטרונומיה מייסד הספירה, לפני השניה
92 – קיץ תקופת וחצי, יום 94 – אביב תקופת אורך את
(ועי' יום. 90 - חורף תקופת ,88 - סתיו תקופת וחצי, יום

וט"ו). הי"ד פי"א,

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ו 1) הלבנה, במהלך החשבון העיבור.דרכי סוד

.‡el‡ ˙BÎÏ‰a e¯Ó‡L ÈÙÏ2eÈ‰ ÔÈc ˙ÈaL , ¿ƒ∆»«¿«¬»≈∆≈ƒ»
‡Ï B‡ Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ ÌÈÚ„BÈÂ ˜ec˜„a ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒƒ≈»∆«»≈«…

‰‡¯È3·‡z BaÏÂ ‰BÎ BÁe¯L ÈÓ ÏkL eÚ„È , ≈»∆»«¿∆»ƒ∆¿»¿ƒ»≈
˙B„Bq‰ ÏÚ „ÓÚÏÂ ˙BÓÎÁ‰ È¯·„Ï4Ú„ÈÏ ‰e‡˙È - ¿ƒ¿≈«»¿¿«¬…««ƒ¿«∆≈«

Ì‡ Ì„‡ Ú„iL „Ú ,Ì‰a ÔÈ·MÁnL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ∆¿«¿ƒ»∆«∆≈«»»ƒ
.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰Ê ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È≈»∆«»≈«¿≈∆…≈»∆

ה"א.2) פ"ו ה"ד; פ"ב ה"ו; פ"א למעלה בליל 3)עי'
ד'.4)שלושים. הלכה להלן ועי' העיבור, סוד

.·ÔÈa ˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓ Ô‰a LÈ ÔBaLÁ‰ ÈÎ¯„Â¿«¿≈«∆¿≈»∆«¬¿≈
ÔBaLÁ ÏÚ e¯˜ÁL ,ÌÈBÓ„w‰ ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ«¿≈«ƒ««¿ƒ∆»¿«∆¿

˙BÙe˜z‰5˙B‡i¯ËÓÈb‰Â6ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡Â . «¿¿«ƒ«¿ƒ»«¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ
Ô‰Ï e„ÏBÂ ,ÌÈ¯·c Ô‰Ó eÓlÚ˙Â ,Ô‰a eLazLƒ¿«¿»∆¿ƒ¿«¿≈∆¿»ƒ¿¿»∆
C¯ca Ú‚t ‡ÏÂ ,‰a¯‰ ˜c˜cL ÈÓ LÈÂ .˙B˜ÙÒ¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈«¿≈¿…»««∆∆

BÎp‰Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔBaLÁa ‰7ÌÈÓa ÏÏˆ ‡l‡ , «¿»¿∆¿¿ƒ««»≈«∆»»«¿«ƒ
B„Èa Ò¯Á ‰ÏÚ‰Â ÌÈ¯Èc‡8. «ƒƒ¿∆¡»∆∆¿»

הארץ.5) את להקיף לשמש הדרוש הנדסה,6)הזמן
למונח  מפורט הסבר בכלל. מתימטיקה - יותר רחב ובמובן
תשובות  "קובץ ראה והגימטריאות" התקופות "חשבון
.1859 לפסיא 25 ע' שני חלק ואיגרותיו" הרמב"ם

השמש.7) עם הקיבוץ אחרי שנראה החדש לירח הכוונה
א.8) צא, בבאֿקמא השווה תלמודית. מליצה זוהי

.‚eÚ„B ˙B¯È˜Á‰Â ˙B˜È„a‰ ·¯Â ÌÈÓi‰ C¯‡ ÈÙÏe¿ƒ…∆«»ƒ¿…«¿ƒ¿«¬ƒ¿
‰Ê ÔBaLÁ ÈÎ¯c ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜ÓÏ9eÏ LiL ,„BÚÂ . ¿ƒ¿»«¬»ƒ«¿≈∆¿∆¿∆≈»

‡lL ˙BÈ‡¯e ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈtÓ ˙BÏa˜ el‡ ÌÈ¯wÚa¿ƒ»ƒ≈«»ƒƒ«¬»ƒ¿»∆…
ÏkÏ ÌÈÚe„È‰ ÌÈ¯Ùqa e·zÎ10el‡ Ïk ÈtÓe . ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»≈

ÌÈ¯·c‰11È„k ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÎ¯c ¯‡·Ï ÈÈÚa ¯Lk «¿»ƒ»≈¿≈«¿»≈«¿≈∆¿∆¿≈
‰Î‡Ïn‰ Ï‡ ‰·¯˜Ï BaÏ B‡ÏnL ÈÓÏ ÔBÎ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿ƒ∆¿»ƒ¿»¿»∆«¿»»

d˙B‡ ˙BOÚÏ12. «¬»

הירח.9) ראיית נבוכים'10)של ב'מורה מזכיר הרמב"ם
"אשר  באנדלוסיה האישביליי אפלח אבן התוכן את
המעולה  "הפילוסוף את כן וכמו בנו", עם התחברתי
מתלמידיו, אחד עם קראתי אשר אלצ"איג בן אבובכ"ר

ט'). פרק שני, (חלק ראיות" אפני דרכי 11)והראה .1
ידועים הירח, ראיית ÓÏ.2˜ˆ˙חשבון בלבד. החכמים

היו  ולא נתפרסמו, לא שעדיין וראיות קבלות היו לרמב"ם
החכמים. למקצת אפילו ב.12)ידועות לו, שמות השווה

אשר "כל כתוב: לעשות Â‡˘שם המלאכה אל לקרבה לבו
ה. ז, אסתר ממגילת לקוח לבו" "מלאו הביטוי אתה".

.„ÌÈl˜ el‡ ÌÈÎ¯c eÈ‰È Ï‡Â13ÔÈ‡L ÈtÓ ,EÈÈÚa ¿«ƒ¿¿»ƒ≈«ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆≈
ÌÈÎ¯c - ÌÈÎ¯c‰ el‡L ;‰f‰ ÔÓfa Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‡»¿ƒƒ»∆«¿««∆∆≈«¿»ƒ¿»ƒ

¯eaÚ‰ „BÒ ‡e‰Â ,Ô‰ ÌÈwÓÚÂ ÌÈ˜BÁ¯14eÈ‰L , ¿ƒ«¬Àƒ≈¿»ƒ∆»
B˙B‡ ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ

ÌÈB· ÌÈÎeÓÒÏ ‡l‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ15ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ï·‡ . ¿»»»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»∆«∆¿
e‡L ,‰i‡¯‰ Èt ÏÚ Úa˜Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈≈ƒƒ¿…««ƒ»¿ƒ»∆»

ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ16Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz elÙ‡ - ¿«¿ƒ«¬ƒƒ∆≈«»
.ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡Â ‰LÏLa BÙBÒ „Ú ÔÈÚÈbÓ«ƒƒ«ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

ערך.13) מחשבין 14)קלי היו "שביתֿדין הדרכים
(למעלה  יראה" לא או הירח יראה אם ויודעים בדקדוק,
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לשנה. וחודש לחודש יום הוספת שם על - "עיבור" ה"א),
את 15) מוסרים אין אבל "רבי", בתואר שהוכתרו לחכמים

ועי' בלבד. שבהם לנבונים אלא הסמוכים, לכל העיבור סוד
ה"א. פ"ה ה"וֿח; פ"א ו'16)למעלה פרק למעלה עי'

משתמשים  שאנו שבחשבון היא, הרמב"ם כוונת ז'. ופרק
החכמה  אבל חכמה, אין - החודש קביעת לשם היום בו

בחשבון היא בו ‰¯‡È‰האמיתית משתמשים אנו שאין ,
כיום.

.‰ÈÓÎÁÓ B‡ ˙Bn‡‰ ÈÓÎÁÓ ÌÎÁ ÔBa˙È ‡nL∆»ƒ¿≈»»≈«¿≈»À≈«¿≈
È‡L el‡ ÌÈÎ¯„a ,ÔÂÈ ˙ÓÎÁ e„ÓlL ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»¿»¿«»»ƒ¿»ƒ≈∆¬ƒ

·e¯˜ ‰‡¯ÈÂ ,Á¯i‰ ˙i‡¯Ï Ô‰a ·MÁÓ17ËÚÓ ¿«≈»∆ƒ¿ƒ««»≈«¿ƒ¿∆≈¿«
epnÓ ÌlÚ˙pL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,ÌÈÎ¯c‰ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»«¿»ƒ¿«¬∆««¿∆ƒ¿«≈ƒ∆
Ï‡ - ·e¯˜ C¯c‰ B˙B‡a LiL eÚ„È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·c»»∆¿…»«¿∆≈¿«∆∆≈«
Ba e˜c˜„ ‡lL ¯·c Ïk ‡l‡ ;BzÚc ÏÚ ‰Ê ‰ÏÚÈ«¬∆∆««¿∆»»»»∆…ƒ¿«¿
˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ˙B‡i¯ËÓÈb‰ ¯wÚa eÚ„iL ÈtÓ -ƒ¿≈∆»«¿¿ƒ««ƒ«¿ƒ»ƒ¿»¿
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„Èa „ÈÒÙÓ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡L∆≈»»∆«¿ƒƒƒ«»¿ƒ»¿≈¿ƒ

BÏ18.Ba e˜c˜„ ‡Ï CÎÈÙÏ ,¿ƒ»…ƒ¿«¿

האיֿדיוק 18)איֿדיוק.17) על הקפיד לא הרמב"ם
הראיה. ידיעת על השפיע לא כשזה המתמטי,

.ÂËÚÓ ÔB¯ÒÁ ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ C¯„a ‰‡¯iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆¿∆∆ƒ«¿»ƒ∆¿¿«
,‰Ê eÈOÚ ‰eÎa - C¯c‰ d˙B‡Ï Èe‡¯‰ ÔBaLÁÓ≈∆¿»»¿»«∆∆¿«»»»ƒ∆

ÔB¯˙È Bc‚k LiL ÈÙÏ¯·c‰ ‡ˆiL „Ú ,˙¯Á‡ C¯„a ¿ƒ∆≈¿∆¿ƒ¿¿∆∆«∆∆«∆≈≈«»»
‡lL È„k ,C¯‡ ÔBaLÁ ‡Ïa ÌÈ·B¯˜ ÌÈÎ¯„a BzÓ‡Ï«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿…∆¿»…¿≈∆…
·¯a ,el‡ ÌÈ¯·„a ÏÈ‚¯ BÈ‡L ,Ì„‡‰ Ï‰aÈƒ»≈»»»∆≈»ƒƒ¿»ƒ≈¿…

Á¯i‰ ˙i‡¯a ÔÈÏÈÚBÓ ÔÈ‡L ˙BBaLÁ‰19. «∆¿∆≈ƒƒƒ¿ƒ««»≈«

בידעו 19) אחד במקום בחשבון קטן שבר על ויתר הרמב"ם
מתאים. שבר יתרון עלֿידי אחר במקום יאוזן זה שחסרון
פשוט  החשבון את ולעשות הקורא, על להקל היתה מגמתו

יותר.

.Ê˙BBaLÁ ÏÎÏ ‰lÁz Ú„ÈÏ Ì„‡ CÈ¯vL ÌÈ¯wÚ‰»ƒ»ƒ∆»ƒ»»≈«¿ƒ»¿»∆¿
¯‡LÏ ÔÈa ‰i‡¯‰ ÔBaLÁ ÈÎ¯„Ï ÔÈa - ˙eÈ‚ËˆÈ‡‰»ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿≈∆¿»¿ƒ»≈ƒ¿»

ÌÈ¯·c20ÏbÏb‰ :Ô‰ el‡ -21˙B‡Ó LÏLa ˜ÏÁÓ ¿»ƒ≈≈««¿«À¿»ƒ¿≈
˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ22ÏfÓ Ïk .23.˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ÏfÓe ¿ƒƒ«¬»«»«»¿ƒ«¬

- ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏÎÂ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆¿»«¬»«¬»
ÏÎÂ .˙BiL ÌÈML - ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMLƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»≈∆ƒƒ¿ƒ¿»
˜c˜„z ÔÎÂ .˙BiLÈÏL ÌÈML - ‰iLe ‰iL¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«¿≈

ÔBaLÁ‰24.‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk ˜lÁ˙e «∆¿¿«≈»¿«∆ƒ¿∆

לכת.20) כוכבי שבעת של מקומם גלגל 21)כגון
השנה. במשך הארץ את השמש מקיפה שבו המזלות,

לשנים 22) הגלגל את חילקו כך על נוסף מעגל. כל כדרך
חדשי  מספר לפי אחד, כל מעלות שלושים של חלקים עשר
מתאימה. כוכבים קבוצת של שם ניתן חלק לכל  השנה.

של 23) בשמות רוב, עלֿפי נקראו המזלות כוכבים. קבוצת
ט'). הלכה להלן (עי' והיוונים הבבלים עלֿידי חיים בעלי

השבר 24) כדי עד מדויק חשבון מאפשרים הנ"ל המספרים
ביותר. הקטן

.ÁÈBÏt ·ÎBkL ,ÔBaLÁa EÏ ‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿¿∆¿∆»¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÌÈÚ·La ÏbÏba BÓB˜Ó¿««¿«¿ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ
ÏfÓ ‡e‰ ‰Ê ·ÎBkL ,Ú„z - ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â25 ¿«¿»ƒ¿ƒ≈«∆»∆««

ÈÙÏ ;‰Ê ÏfnÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ÈˆÁa ÌÈÓB‡z¿ƒ«¬ƒ«¬»««∆¿≈ƒ«»∆¿ƒ
ÌÈLÏL ¯BL ÏfÓe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰ÏË ÏfnL∆««»∆¿ƒ«¬««¿ƒ
,ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ ¯OÚ ¯‡L ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿»∆∆«¬∆¡»ƒ««¿ƒ

.ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÚn‰ ÈˆÁÓ ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈¬ƒ««¬»»«¬

א,25) התימני בכת"י הוא וכך תאומים, "במזל" יותר נכון
מימון. הרב של תֿב תימני ובכת"י קוק, הרב מוסד

.ËÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÏLa ÏbÏba BÓB˜Ó ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿≈¿∆¿ƒ
ÌÈ¯OÚa ÈÏc ÏfÓa ‰Ê ·ÎBkL ,Ú„z - ˙BÏÚÓ«¬≈«∆»∆¿««¿ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏfn‰ ¯„ÒÂ .˙BÈn‰ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .Ba ˙BÏÚÓ«¬¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿≈∆««»
,‰Ïe˙a ,‰È¯‡ ,ÔË¯Ò ,ÌÈÓB‡z ,¯BL ,‰ÏË :‡e‰ Ck»»∆¿ƒ«¿»«¿≈¿»

.ÌÈ‚c ,ÈÏc ,È„b ,˙L˜ ,·¯˜Ú ,ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ«¿»∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

.ÈÌlk ˙BBaLÁ‰26B‡ ˙È¯‡LÏ ˙È¯‡L ıa˜zLk , «∆¿À»¿∆¿«≈¿≈ƒƒ¿≈ƒ
:BÈÓ ÌÚ ÔÈÓ Ïk ıa˜z ,ÔÈÓ ÏÚ ÔÈÓ ÛÈÒBzLk¿∆ƒƒ¿»«ƒ¿»¿«≈»ƒƒƒ
,ÌÈ˜ÏÁ‰ ÌÚ ÌÈ˜ÏÁ‰Â ,˙BiM‰ ÌÚ ˙BiM‰«¿ƒƒ«¿ƒ¿«¬»ƒƒ«¬»ƒ
ÔÓ ıa˜˙iL ÔÓÊ ÏÎÂ .˙BÏÚn‰ ÌÚ ˙BÏÚn‰Â¿««¬ƒ««¬¿»¿«∆ƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ÛÈÒB˙Â „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈOz - ÌÈML ˙BiM‰«¿ƒƒƒ»ƒ≈∆∆»¿ƒ«
ÌÈOz - ÌÈML ÌÈ˜ÏÁ‰ ÔÓ ıa˜˙iL ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ¿…∆ƒ¿«≈ƒ«¬»ƒƒƒ»ƒ

B˙B‡27ıa˜zLÎe .˙BÏÚn‰ ÏÚ d˙B‡ ÛÈÒB˙Â ‰ÏÚÓ«¬»¿ƒ»«««¬¿∆¿«≈
,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ô˙B‡ CÈÏLz - ˙BÏÚn‰««¬«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ
‡e‰ - ‰hÓÏe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»

.ÔBaLÁÏ B˙B‡ ÔÈÒÙBzL∆¿ƒ¿∆¿

לאסטרונומיה 26) מיוחד ואינו כללי, מתמטי עיקרון זהו
י"א. בהלכה החשבון וכן "וכל"27)בלבד, על מוסב

"אותם"). כתוב להיות צריך היה (אחרת

.‡ÈÔÈÓ Ú¯‚Ï ‰ˆ¯zLk ,Ôlk ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿À»¿∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ¿»
‰Ê ÏÚ ¯˙È B˙B‡ ÔÈÚ¯BbL ‰Ê ‰È‰È Ì‡ ,ÔÈnÓƒƒ¿»ƒƒ¿∆∆∆¿ƒ»≈«∆
‰Ê ÏÚ ÛÈÒBz - „Á‡ ˜ÏÁa elÙ‡ ,epnÓ ÔÈÚ¯BbL∆¿ƒƒ∆¬ƒ¿≈∆∆»ƒ«∆
È„k ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL epnÓ ÔÈÚ¯BbL∆¿ƒƒ∆¿≈¿ƒƒ«¬¿≈

.epnÓ ÔÈn‰ ‰Ê Ú¯‚Ï ¯LÙ‡ ‡‰iL∆¿≈∆¿»ƒ¿…«∆«ƒ¿»ƒ∆

.·ÈÌÈ˙‡Ó Ú¯‚Ï ÔBaLÁ‰ EÎÈ¯ˆ‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿«∆¿ƒ¿…«»«ƒ
:ÔÓÈÒ - ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ˙BÏÚÓ«¬«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»
ÌÈLÏLe ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ ‰‡nÓ - Ì"¯ƒ≈»«¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
LÏL ‰‡n‰ ÏÚ ÛÈÒBz - Ï"Î˜ :ÔÓÈÒ - ˙BiL¿ƒƒ»»ƒ««≈»¿
.ÌÈMLÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ ˙BÏÚn‰ eÈ‰È ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿««¬«¿«≈¿ƒƒ
Ú¯‚Ï ‡B·z .˙BiM‰ ÔÓ ˙BiM‰ Ú¯‚Ï ÏÈÁ˙˙Â¿«¿ƒƒ¿…««¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ¿…«
ÔÓ „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈ¯z .¯LÙ‡ È‡ - ÌÈLÏMÓ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒƒ¿ƒƒ∆¿»»ƒ≈∆∆»ƒ
,˙BiL ÌÈML B˙B‡ ‰OÚ˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ¬»ƒ¿«¬∆ƒƒ¿ƒ
.ÌÈÚLz ˙BiM‰ e‡ˆÓÂ ,ÌÈLÏM‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÊÁ˙Â .˙BiL ÌÈMÓÁ ¯‡MÈ ,ÌÈÚa¯‡‰ Ì‰Ó Ú¯‚zƒ¿«≈∆»«¿»ƒƒ»≈¬ƒƒ¿ƒ¿«¬…
¯·kL ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚLzÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁ Ú¯‚Ïƒ¿…«¬ƒƒ¬»ƒƒƒ¿»»»¬»ƒ∆¿»
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¯LÙ‡ È‡Â ,˙BiL B˙ÈOÚÂ „Á‡ ˜ÏÁ Ì‰Ó ˙BÓÈ¯‰¬ƒ»≈∆≈∆∆»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»
‰ÏÚÓ ÌÈ¯z CÎÈÙÏ ,¯OÚ ‰ÚLzÓ ÌÈMÓÁ Ú¯‚Ïƒ¿…«¬ƒƒƒƒ¿»»»¿ƒ»»ƒ«¬»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈML d˙B‡ ‰OÚ˙Â ,˙BÏÚn‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ««¬¿«¬∆»ƒƒ¬»ƒ
‰ÚLz ÌÈ˜ÏÁ‰ e‡ˆÓÂ ,¯OÚ ‰ÚLz‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ««ƒ¿»»»¿ƒ¿¿«¬»ƒƒ¿»
‰ÚLz ¯‡MÈ ,ÌÈMÓÁ‰ Ô‰Ó Ú¯‚z .ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«≈∆«¬ƒƒƒ»≈ƒ¿»

˙BÏÚÓ ÌÈ˙‡n‰ Ú¯‚Ï ¯ÊÁ˙Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂÔÓ ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«¬…ƒ¿…««»«ƒ«¬ƒ
˙BÓÈ¯‰ ¯·kL ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ÚL˙Â ˙B‡Ó Úa¯‡«¿«≈¿≈««¬ƒƒ«¬∆¿»¬ƒ»
ÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó ¯‡MÈ ,ÌÈ˜ÏÁ ˙ÈOÚÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»¬»ƒƒ»≈»«ƒ¿≈«
Ë"Î Ë"¯ :BÓÈÒ ¯‡M‰ ‡ˆÓÂ .˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬¿ƒ¿»«¿»ƒ»
.Á¯i‰Â LÓM‰ ÔBÚ¯‚Â ÔBÚ¯b ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .'¿«∆∆¿»≈»¿≈»«∆∆¿«»≈«

.‚È28‰Ú·M‰ ¯‡L ÔÎÂ29„Á‡ Ïk CÏ‰Ó - ÌÈ·ÎBk ¿≈¿»«ƒ¿»»ƒ«¬«»∆»
˙el˜ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ,‰ÂL CÏ‰Ó BlL ÏbÏba Ô‰Ó „Á‡Â¿∆»≈∆««¿«∆«¬»»∆≈…«

˙e„·k ‡ÏÂ30BÎÏ‰Ó BÓk ÌBi‰ BÎÏ‰Ó BÓk ‡l‡ , ¿…¿≈∆»¿«¬»«¿«¬»
ÌBÈ ÏÎa BÎÏ‰Ó BÓk ¯ÁÓÏ BÎÏ‰Ó BÓk LÓ‡∆∆¿«¬»¿»»¿«¬»¿»

ÌBÈÂ31‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ÏL ÏbÏ‚Â . »¿«¿«∆»∆»≈∆««ƒ∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwÓ32BÚˆÓ‡a ı¯‡‰ ÔÈ‡ ,33. «ƒ∆»»≈»»∆¿∆¿»

הקודמת,28) ההלכה שבסוף והירח" "השמש המלים
והירח  השמש היא: איפוא הפתיחה זו. להלכה שייכות
בנט, (ועי' התימנים בכתביֿיד זו הלכה פותחת כך וכן...
וע' ,1898 ברלין ישראל, לחכמת המדרש בית של בדו"ח
עמוד  סוף קוק, הרב מוסד הוצאת ר"מ, רומי לרמב"ם מבוא

חמשת ÔÓשאר29)12). כלומר לכת), (כוכבי השבעה
"ועיקר ה"ח: פ"ז למעלה (השווה הנותרים לכת ˘‡¯כוכבי

דחיות"). מפגר.30)הארבע ואינו ממהר היום 31)אינו
ויום. יום בכל כמו היום מחר, כמו היום אמש, כמו

י"ז.32) הלכה הנחת 33)השווה פטולומיאוס. דעת זוהי
במעגל  הארץ את מקיפה שהשמש היא, שלו היסוד
לדעת, נוכח גיסא מאידך משתנית. בלתי במהירות
ההלכה  להתאים כדי לפעם. מפעם משתנית שהמהירות
אורך  השמש. גלגל במרכז איננה שהארץ הניח, - למציאות
כמו  הוא האביב בתקופת בגלגלה השמש שעוברת הדרך
למתבונן  אבל הקיץ, בתקופת עוברת שהיא הדרך אורך

שנ  משום שוות, נראות הדרכים אין מרכז שבארץ קודת
מבט ‡È‰הארץ מנקודת כן על השמש. גלגל מרכז נקודת

שוות  בלתי הדרכים נראות במרכזו, שהארץ המזלות, גלגל
יודעים, אנו - קפלר - השבעֿעשרה (ממאה .1 ציור ועי' -
הרמב"ם, בלשון או השמש, את מקיפה שהארץ שהדרך
שהשמש  אליפסה, צורת לה יש הארץ, את מקיפה שהשמש
באליפסה  וקוטר הרדיוס שלה. המוקד מנקודות אחת היא
שוה. תמיד אינו הארץ מן השמש ומרחק משתנה, אורכו
יותר. רחוקה ולפעמים לארץ יותר קרובה השמש לפעמים
המהירות  גם כך משתנה, השמש מן הארץ שמרחק וכשם

קפלר). של השני החוק לפי משתנית,

.„ÈÏbÏbÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk CÏ‰Ó C¯Úz Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«¬…«¬«»∆»≈∆««¿«
ÏbÏb ‡e‰L ,BÚˆÓ‡a ı¯‡‰L ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwn‰««ƒ∆»»∆»»∆¿∆¿»∆«¿«
‰Ê ÌBÈa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ ,BÎel‰ ‰pzLÈ - ˙BÏfn‰««»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿»«¬»¿∆
B‡ LÓ‡ BÎÏ‰Ó ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ˙BÁt ˙BÏfn‰ ÏbÏ‚a¿«¿«««»»≈««¬»∆∆

.¯ÁÓÏ BÎÏ‰Ó ÏÚ««¬»¿»»

.ÂËB‡ LÓM‰ B‡ ·ÎBk‰ Cl‰nL ‰ÂM‰ CÏ‰n‰««¬»«»∆∆¿«≈«»«∆∆
;CÏ‰n‰ ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - BlbÏ‚a Á¯i‰«»≈«¿«¿««ƒ¿»∆¿«««¬»
¯˙BÈ ÌÈÓÚt ‡e‰L ,˙BÏfn‰ ÏbÏ‚a ‰È‰iL CÏ‰n‰Â¿««¬»∆ƒ¿∆¿«¿«««»∆¿»ƒ≈

ÈzÓ‡‰ CÏ‰n‰ ‡e‰ - ¯ÒÁ ÌÈÓÚÙe34‰È‰È B·e , ¿»ƒ»≈««¬»»¬ƒƒƒ¿∆
.ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó B‡ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆¿«»≈«»¬ƒƒ

הארץ.34) היא מרכזו שנקודת משום

.ÊËe¯Ó‡ ¯·k35ÌÈ¯‡·Ó e‡L ÌÈÎ¯c‰ el‡L , ¿»»«¿∆≈«¿»ƒ∆»¿»¬ƒ
„·Ïa Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔBaLÁÏ ‡l‡ ÔÈ‡ el‡ ˙BÎÏ‰a36, «¬»≈≈»∆»¿∆¿¿ƒ««»≈«ƒ¿«

ÔÈÏÈÁ˙Ó epnnL ,¯wÚ‰ eÈOÚ CÎÈÙÏ37ÌÏBÚÏ ¿ƒ»»ƒ»ƒ»∆ƒ∆«¿ƒƒ¿»
ÈLÈÏL ÌBÈ BÓBiL ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ ˙lÁzÓ ,‰Ê ÔBaLÁÏ¿∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¬ƒƒ∆¿ƒƒ
‰¯OÚ Ú·L ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ¿…∆ƒ»ƒ»»∆ƒ¿«¿«∆¿≈

Ò"¯ ¯BÊÁnÓ38ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL ˙L ‡È‰L , ƒ«¬∆ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«
ÚLz ˙L ‡È‰L ,‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿«≈«

˙B¯ËLÏ ÛÏ‡Â ˙B‡Ó Úa¯‡Â ÌÈBÓLe39˙L ‡È‰L , ¿ƒ¿«¿«≈»∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«
ÈL ˙Èa Ôa¯ÁÏ ÛÏ‡Â ‰‡Óe ÚLz40e‡L ‡È‰ BÊÂ . ≈«≈»»∆∆¿À¿««ƒ≈ƒ¿ƒ∆»

.‰Ê ÔBaLÁa ¯wÚ‰ ˙L d˙B‡ ÌÈ‡¯B˜¿ƒ»¿«»ƒ»¿∆¿∆

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

mitl` zrAx`e zF`n rWzE miWlWE dpFnW zpW . . "§©§¤§Ÿ¦§©¥§©§©©£¨¦
."dxivil©§¦¨

תאריכים  כמה בספרו מצינו חיבורו, כתיבת לזמן בנוגע
לכאורה. כסותרים הנראים

שמיטה  בהל' לחורבן, ק"ח אלף כתב היד לספר בהקדמת
ק' אלף בשנת שנכתבו קצת משמע לעיל ק"ז. אלף ויובל

ק"ט. אלף גופא וכאן
שכתבו, אחרי ספרו הגיה שהרמב"ם בפשטות לומר ויש
המאוחרות  במהדורות נשארו תיקנם שלא והדברים
בהלכות  בפי"א אבל התאריך. עם קמא במהדורא כלשונם
ועריכתו  זמן לאחר תיקונים או שינויים חלו החודש קידוש
גם  שינה אלו הלכות וכשתיקן ק"ט בשנת היתה הסופית

בהן. המופיעה השנה את
לא  לקבוע היה שיכול לאחר שנכתבה ברור להקדמה בנוגע
שנתבארו  והמצוות ההלכות גם אלא הספרים מספר רק
רק  כלומר, ההקדמה. בסוף שמפרטן כפי וספר ספר בכל
שמסיים  וכמו החזקה', ה'יד כל אצלו מוכן שהיה לאחר

וכו'". מצוה כל משפטי לבאר אתחיל "ועתה
עסק  התחלת בדבר הדעות לכל מקום יש זה פי על
הדורות' ב'סדר (הובאו תורה" "משנה בספרו הרמב"ם

כנ"ל. ק' אלף שנת שבהם והמוקדמת מקומות) ובכמה
547 'r 'k wlg y"ewl it lr

וה"ב.35) ה"א ההלכות,36)למעלה גם השלושים. בליל
ראיית  את לברר ורק אך היא מטרתן השמש, במהלך הדנות

השמש. עם הקיבוץ אחרי המהלך 37)הירח על הידיעה
כדי  מספיקה אינה אחר) כוכב של (או הירח של האמצעי
על  נוסף מסוים. ביום הירח של מקומו את פעם בכל לקבוע
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קמז ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz a"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שישמש  קבוע, בתאריך הירח מקום את לדעת עלינו כך,
בחר  הרמב"ם שהוא. תאריך לכל לחישובים מוצא נקודת
בגלל  - בניסן בחר זה. בחיבור כנראה עסק שבה בשנה,
זה  שבלילה מכיון לחודש, שלישי בליל בחר התקופה;

החדש. הירח ו3817)נראה 259 = ל19 לחלק 4938
.19 מתוך בשטרות.39)חלקים מקובלת שהיתה הספירה

מות  אחרי י"ב לשנת הרמב"ם קבע המנין התחלת את
הגדול. על 40)אלכסנדר מבוסס זה, למנין הטעם

תהלים  ימיני..." תשכח ירושלים אשכחך ""אם הפסוקים
הֿו. קלז,

.ÊÈBÓk ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰È‰z ‡Ï ‰i‡¯‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»¿ƒ»…ƒ¿∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈¿
e¯‡aL41ÏÚ ÌÈÈea ‰f‰ ÔBaLÁ ÈÎ¯c Ïk eÈOÚ , ∆≈«¿»ƒ»«¿≈∆¿«∆¿ƒ«

ÌÈÏLe¯È ¯ÈÚ42d˙B‡ ÔÈ··Bq‰ ˙BÓB˜n‰ ¯‡LÏÂ , ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»
Á¯i‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ Ô‰aL ,ÌÈÓÈ ‰Ú·L B‡ ‰ML BÓÎaƒ¿ƒ»ƒ¿»»ƒ∆»∆ƒ∆«»≈«

„ÈÓz43ÔÈc ˙È·a ÌÈ„ÈÚÓe ÌÈ‡·e44‡e‰ ‰Ê ÌB˜Óe . »ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ»∆
ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰ Âw‰ ˙ÁzÓ ‰ËB45, ∆ƒ«««««»∆«¿«≈¿∆¿«»»

BÓÎa ˙ÈBÙˆ Áe¯ „‚k46„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÌÈzL ¿∆∆«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿ƒ«¬«
ÌÈ¯OÚÂ ÚLz „ÚÂ ÌÈLÏLe LÓÁ47‰ËB ‡e‰ ÔÎÂ , »≈¿ƒ¿«≈«¿∆¿ƒ¿≈∆

Úa¯‡ BÓÎa ·¯ÚÓ Áe¯ „‚k ·eMi‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««ƒ¿∆∆««¬»ƒ¿«¿«
˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ48˙Á‡ „ÚÂ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L „Ú ¿∆¿ƒ«¬«∆«¿∆¿ƒ¿«««

ÌÈ¯OÚÂ49. ¿∆¿ƒ

ה"ח.41) פ"א הסנהדרין 42)למעלה מושב מקום
החודש. עדי את שקיבלה לחידושו.43)הגדולה, סמוך

ממקומות 44) הנכון בזמן להגיע יספיקו שלא אףֿעלֿפי
פ"ג, למעלה (עי' לעדותם ערך זאת בכל יש אלה, מרוחקים

טוֿטז). של 46)הארץ.45)הלכות הצפוני הרוחב
47' דיוק (ביתר מעלות ושלושים לשתים קרוב ירושלים

מעלות,47)*31). שלוש במרחק ירושלים לצפון מקומות
מעלות. שלוש במרחק ירושלים לדרום את 48)ומקומות

ידעו  לא כן, כמו למיושב. חשבו בלבד הצפוני הכדור חצי
הוא  היישוב אמצע המערבי. הכדור חצי קיום על עדיין
ושש  ששים המערב מקצה רחוקה ירושלים מעלות. תשעים
כעשרים  היישוב מאמצע רחוקה שהיא מכאן אורך. מעלות

מערבי. אורך מעלות בתוך 49)וארבע מקומות כולל
מעלות  שלוש ובתוך ירושלים, למערב אורך מעלות שלוש

ירושלים. למזרח אורך

á"ôùú'ä æåîú á"ë éùéîç íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
השמש.1) מהלך

.‡Úa¯‡ ‡e‰L ,„Á‡ ÌBÈa ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆»∆¿»ƒ¿∆»∆«¿«
‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz - ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆
‰¯OÚa dÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .Á"Ë „"Î :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿»«¬»»«¬»»
LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ ÚLz :ÌÈÓÈ»ƒ≈««¬¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»
dÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Î ‡"Ë :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»«¬»»
‰LÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚL˙Â ‰BÓL :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
,ÌBÈ ÛÏ‡a dÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .‚" ‚"Ï Á"ˆ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»¿∆∆

BÓk ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ïk CÈÏLzL ¯Á‡««∆«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ«¬¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó :e¯‡aL∆≈«¿»«ƒ¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
‰"Ò¯ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa dÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"ÁÏ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»«¬∆∆¬»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LL ‰‡Ó≈»≈¿ƒ«¬¿»¿∆¿ƒ
ÏÚÂ .'Î Á"Î Â"Ï˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿«
.‰ˆ¯zL ÔÈÓ ÏÎÏ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ÏtÎz ‰f‰ C¯c‰«∆∆«∆ƒ¿…¿ƒ«¬»»¿»ƒ¿»∆ƒ¿∆
EÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‰¯OÚ „Ú ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ dÎÏ‰ÓÏ¿«¬»»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»¿«¿»»«¬»»
ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ EÏ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚz -«¬∆¿≈ƒƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈÚa¯‡Ïe ÌÈLÏLÏÂ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÏ dÎÏ‰ÓÏ ÔÈÎeÓ»ƒ¿«¬»»¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
¯Á‡Ó ,Úe„ÈÂ ‡e‰ ÈeÏb ¯·„Â .‰OÚz - ‰‡Ó „Ú«≈»«¬∆¿»»»¿»«≈««
ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Èe‡¯Â .„Á‡ ÌBÈ CÏ‰Ó zÚ„iL∆»«¿»«¬«∆»¿»ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï LÓM‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó EÏˆ‡ Úe„ÈÂ¿»«∆¿¿«¬«∆¿««∆∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÓÁÂ ‰Úa¯‡ ˙B‡Ó LÏLÏÂ ÌBÈÈÓÈ Ô‰L ,ÌBÈ ÌÈM ¿ƒ¿≈«¿»»«¬ƒƒ∆≈¿≈
˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,Ô¯„Òk ‰ÈL„ÁL ÔÓÊa ‰·l‰ ˙L¿««¿»»ƒ¿«∆√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈
el‡ ˙BiÚˆÓ‡ EÏ eÈ‰iL ÔÓÊaL .‰¯e„Ò ‰L2 »»¿»∆ƒ¿«∆ƒ¿¿∆¿»ƒ≈
L„Á‰ ˙i‡¯Ï EÈÏÚ Ï˜ ‰f‰ ÔBaLÁ‰ ‰È‰È ,ÔÈÎeÓ3. »ƒƒ¿∆«∆¿«∆«»∆ƒ¿ƒ««…∆

„Ú ‰i‡¯‰ ÏÈlÓ ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ≈»¿ƒ»«
ÔÈ‡ L„ÁÂ L„Á ÏÎa ÔÎÂ ,‡a‰ L„Á ÏL ‰i‡¯‰ ÏÈÏ≈»¿ƒ»∆…∆«»¿≈¿»…∆»…∆≈
eˆÙÁ ÔÈ‡L .¯˙BÈ ‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzÓ ˙BÁt»ƒƒ¿»¿∆¿ƒ…≈∆≈∆¿≈

„·Ïa ‰i‡¯‰ ˙Ú„Ï ‡l‡ ˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa4ÔÎÂ . ¿»≈«∆¿∆»»««»¿ƒ»ƒ¿«¿≈
B˙B‡Ï ‰i‡¯‰ ÏÈÏ „Ú ‰Ê L„Á ÏL ‰i‡¯‰ ÏÈlÓƒ≈»¿ƒ»∆…∆∆«≈»¿ƒ»¿

‰¯e„Ò ‰L - ‰‡a‰ ‰MÏ L„Á‰5ÌBÈÂ ‰L B‡ «…∆«»»«»»»»¿»»»¿
„Á‡6ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Óe .‰LÂ ‰L ÏÎa ÔÎÂ , ∆»¿≈¿»»»¿»»«¬««∆∆»∆¿»ƒ

,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ«¬
Á"Î :ÔÓÈÒ .˙Á‡ ‰iLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»««ƒ»»
˙B‡Ó LÏL - ‰¯e„Ò ‰LÏ ‰ÎÏ‰Óe .'‡ ‰"Ï«¬»»¿»»¿»¿≈
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe¿∆¿«¿»ƒ«¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ

.Â"Ë ‰" Á"Ó˘ :ÔÓÈÒ .˙BiL ‰¯OÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈¿ƒƒ»»

לבנה.2) ובשנת לבנה בחודש השמש של הממוצע המהלך
בליל 3) הירח ראיית את עליך תקל הממוצע המהלך ידיעת

בוודאי 4)שלושים. כ"ט שבליל משום שלושים, בליל
יום, מכ"ט פחות החודש שאין מכיוון נראה, לא עדיין
של  הממוצע שהאורך מאחר נראה, כבר בוודאי ל"א ובליל
משום  חלקים. תשצ"ג שעות, י"ב יום, כ"ט הוא לבנה חודש
יום. לֿכ"ט השמש של האמצעי המהלך חשבון מועיל כך

השמש 5) של האמצעי המהלך ידיעת מועילה כך משום
יום. מלאים.6)לשנ"ד כשחדשיה

.·ÈlbÏb ¯‡La ÔÎÂ ,LÓM‰ ÏbÏ‚a LÈ ˙Á‡ ‰c˜¿À»««≈¿«¿««∆∆¿≈ƒ¿»«¿«≈
‰È‰È ,da ·ÎBk‰ ‰È‰iL ˙Úa .ÌÈ·ÎBk ‰Ú·M‰«ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆
ÏL ‰c˜p‰ d˙B‡Â .B¯B‡Ó Ïk ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·‚»«≈«»»∆»¿¿»«¿À»∆
˙··BÒ ,Á¯i‰ ÔÓ ıeÁ ,ÌÈ·ÎBk‰ ¯‡Le LÓM‰ ÏbÏb«¿««∆∆¿»«»ƒƒ«»≈«∆∆

‰ÂLa7‰ÏÚÓ ·e¯˜a ‰L ÌÈÚ·L ÏÎa dÎÏ‰Óe . ¿»∆«¬»»¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¬»
BÎÏ‰Ó .LÓM‰ d·b ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰c˜e .˙Á‡««¿À»ƒ«ƒ¿≈…««∆∆«¬»
‡È‰L ,‰iL ÈˆÁÂ ˙Á‡ ‰iL - ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÏÎa¿»¬»»»ƒ¿ƒ»«««¬ƒ¿ƒ»∆ƒ
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ycegdקמח yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz a"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

LÓÁ - ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .˙BiLÈÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒƒ¿»«¬»¿≈»¬≈
ÌÈ˜ÏÁ ÈL - ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Óe ,˙BiL ‰¯OÚ∆¿≈¿ƒ«¬»¿∆∆¿≈¬»ƒ
- ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Óe ,˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ
‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»
‰La BÎÏ‰Óe ,„BÚÂ ˙BiL Úa¯‡ - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿«¿ƒ»«¬»¿»»
,e¯Ó‡ ¯·k .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏL - ‰¯e„Ò¿»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»»«¿

‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁ ˙ÏÁ˙‰ epnnL ¯wÚ‰L8˙lÁzÓ ∆»ƒ»∆ƒ∆«¿»«∆¿∆ƒ¿ƒ«
˙MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ ÈLÈÏL BÓBiL ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆¿ƒƒ¿…∆ƒ»ƒ¿«
ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL¿∆¿ƒ¿«≈¿«¿««¬»ƒ

Óa LÓM‰ ÌB˜Óe .‰¯ÈˆÈÏ‰È‰ ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰ «¿ƒ»¿«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ»»
ÌÈzLe ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ˙BÏÚÓ Ú·La ‰f‰ ¯wÚa»ƒ»«∆¿∆««¬¿»¬»ƒ¿«ƒ
.·"Ï ‚"Ê :ÔÓÈÒ .‰ÏË ÏfnÓ ˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒƒ««»∆ƒ»»
ÌÈ¯OÚÂ LLa ‰Ê ¯wÚa ‰È‰ LÓM‰ d·b ÌB˜Óe¿…««∆∆»»¿ƒ»∆¿≈¿∆¿ƒ
˙BiL ‰BÓLe ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
‰ˆ¯zLk .'Á ‰"Ó Â"Î :ÌÓÈÒ .ÌÈÓB‡z ÏfnÓƒ««¿ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆
ÔÓÊ ÏÎa ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Óa LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ≈«¿«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ¿»¿«
„Ú ¯wÚ‰ ÌBÈ ˙lÁznL ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Áwz - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿ƒ«»ƒ»«
Ô˙B‡a ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌBi‰«∆ƒ¿∆¿ƒ«¬»»»∆¿»ƒ¿»
ÏÚ Ïk‰ ÛÈÒB˙Â ,eÚ„B‰L ÔÈÓÈq‰ ÔÓ ÌÈÓi‰«»ƒƒ«ƒ»ƒ∆«¿¿ƒ«…«
ÌB˜Ó ‡e‰ ‡ˆBi‰Â ,BÈÓ ÌÚ ÔÈÓ Ïk ıa˜˙e ,¯wÚ‰»ƒ»¿«≈»ƒƒƒ¿«≈¿
È¯‰ ?„ˆÈk .ÌBi‰ B˙B‡Ï ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Óa LÓM‰«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ¿«≈«¬≈
ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L∆»ƒ≈«¿«∆∆»∆¿»ƒƒ¿ƒ«≈
BÊ ‰MÓ ,Êenz L„ÁÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡ BÓBiL ,˙aM‰««»∆«¿»»»»¿…∆«ƒ»»
¯wÚ‰ ÌBiÓ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ e‡ˆÓ - ¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ»»»ƒ¿««»ƒƒ»ƒ»
LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ‰Ê ÌBi‰ ˙lÁz „Ú«¿ƒ««∆∆»ƒ≈«¿«∆∆
,ÌBÈ ‰‡ÓÏ dÎÏ‰Ó ÚˆÓ‡ eÁ˜Ï ;ÌBÈ ‰‡Ó ,Ba≈»»«¿∆¿««¬»»¿≈»
‚"Ê ‡e‰L ,¯wÚ‰ ÏÚ eÙÒB‰Â ,‚" ‚"Ï Á"ˆ ‡e‰L∆¿«¿«»ƒ»∆
‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ ‰‡Ó :ÔBaLÁ‰ ÔÓ ‡ˆÈ ,·"Ï»»ƒ«∆¿≈»¿»≈«¬¿ƒ¿»
:ÔÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa dÓB˜Ó ‡ˆÓÂ .‰"Î Ê"Ï ‰"˜¿ƒ¿»¿»¿«¬»∆¿»ƒ
˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁa ,ÔË¯Ò ÏfÓa - ‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈∆¿«««¿»«¬≈∆¿≈«¬
.‰¯OÚ LL ‰ÏÚnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Ú·LÂ ,Ba¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ«¬»≈∆¿≈

ÈÚˆÓ‡‰Â9˙lÁ˙a ‰È‰È ÌÈÓÚt - ‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ¿»∆¿»ƒ∆≈≈¿∆¿∆¿»ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ«
‰ÂLa ‰ÏÈl‰10B‡ ,‰ÚLa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L Ì„˜ B‡ , ««¿»¿»∆…∆¿ƒ«««»¿»»

‰ÚLa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡11BÏ LeÁ˙ ‡Ï ‰Ê ¯·„Â . ««¿ƒ«««»¿»»¿»»∆…»
‰i‡¯‰ ÔBaLÁa LÓMa12ÌÈÓÈÏLÓ e‡ È¯‰L , «∆∆¿∆¿»¿ƒ»∆¬≈»«¿ƒƒ

˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ï ·LÁpLk ‰Ê ·e¯≈̃∆¿∆«¿…¿∆¿««»≈«¿««∆∆«…
Ú ÏÎÏ „ÈÓz ‰OÚzÛÏ‡ ¯Á‡ elÙ‡Â ,‰ˆ¯zL ˙ «¬∆»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆«¬ƒ««∆∆

‡ˆÈ - ¯wÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ˙È¯‡M‰ Ïk ıa˜zL :ÌÈL»ƒ∆¿«≈»«¿≈ƒ¿ƒ«»ƒ»≈≈
Á¯i‰ ÚˆÓ‡a ‰OÚz ÔÎÂ .ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ EÏ13 ¿«»»∆¿»ƒ¿≈«¬∆¿∆¿««»≈«

BÎÏ‰Ó Ú„zL ¯Á‡Ó :·ÎBÎÂ ·ÎBk Ïk ÚˆÓ‡·e¿∆¿«»»¿»≈««∆≈««¬»
,ÏÈÁ˙z epnnL ¯wÚ‰ Ú„˙Â ,‡e‰ ‰nk „Á‡ ÌBÈa¿∆»«»¿≈«»ƒ»∆ƒ∆«¿ƒ
ÛÈÒB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌÈÓi‰Â ÌÈM‰ ÏÎÏ BÎÏ‰Ó ıa˜˙e¿«≈«¬»¿»«»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ
ÔÎÂ .ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa BÓB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ - ¯wÚ‰ ÏÚ«»ƒ»¿≈≈¿¿¿«¬»∆¿»ƒ¿≈
ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a BÎÏ‰Ó ÛÈÒBz :LÓM‰ d·‚a ‰OÚz«¬∆¿…««∆∆ƒ«¬»¿»«»ƒ

LÓM‰ d·b ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈ - ¯wÚ‰ ÏÚ ÌÈM‰ B‡«»ƒ«»ƒ»≈≈¿¿…««∆∆
¯wÚ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆ¯zL ÌBi‰ B˙B‡Ï¿«∆ƒ¿∆¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»
epnÓ eÏÁ˙‰L ‰Ê ¯wÚÓ ıeÁ ,epnÓ ÏÈÁ˙zL ¯Á‡«≈∆«¿ƒƒ∆≈ƒ»∆∆ƒ¿«¿ƒ∆
¯BÊÁÓ ˙L ˙lÁ˙a ¯wÚ B˙B‡ ‰È‰iL È„k ,BÊ ‰La¿»»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ«¿««¬
.E„Èa ˙eL¯‰ - ˙B‡n‰ ÔÓ ‰‡Ó ˙lÁ˙a B‡ Úe„È»«ƒ¿ƒ«≈»ƒ«≈»¿¿»¿
ÌÈMÓ epnÓ ÏÈÁ˙zL ¯wÚ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ»∆«¿ƒƒ∆ƒ»ƒ
¯wÚÓ ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï B‡ ‰Ê ¯wÚ Ì„˜ e¯·ÚL∆»¿…∆ƒ»∆¿«««»»ƒ≈ƒ»
zÚ„È ¯·k ?C¯c‰ ‡È‰ „ˆÈk .‰Úe„È C¯c‰ - ‰Ê∆«∆∆¿»≈«ƒ«∆∆¿»»«¿»
‰ÚL˙Ï dÎÏ‰Óe ,‰¯e„Ò ‰LÏ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆¿»»¿»«¬»»¿ƒ¿»
,Úe„È ¯·„Â .„Á‡ ÌBÈÏ dÎÏ‰Óe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬»»¿∆»¿»»»«
‰¯e„q‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰ ÌÈÓÏL ‰ÈL„ÁL ‰M‰L∆«»»∆√»∆»¿≈ƒƒ¿≈»««¿»
ÔÓ ‰¯ÒÁ ‡È‰ ÔÈ¯ÒÁ ‰ÈL„ÁL ‰M‰Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«»»∆√»∆»¬≈ƒƒ¬≈»ƒ
eÈ‰È Ì‡ :˙¯aÚÓ‰ ‰M‰Â .„Á‡ ÌBÈ ‰¯e„q‰«¿»∆»¿«»»«¿À∆∆ƒƒ¿
‰¯e„q‰ ‰M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰È‰z - Ô¯„Òk ‰ÈL„Á√»∆»¿ƒ¿»ƒ¿∆¿≈»««»»«¿»
‰¯˙È ‡È‰ - ÌÈÓÏL ‰ÈL„Á eÈ‰È Ì‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿√»∆»¿≈ƒƒ¿≈»
‰ÈL„Á eÈ‰È Ì‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ‰¯e„q‰ ÏÚ««¿»∆»¿ƒ¿ƒƒ¿√»∆»
.ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰¯e„q‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰ - ÔÈ¯ÒÁ¬≈ƒƒ¿≈»««¿»ƒ¿»¿∆¿ƒ
CÏ‰Ó ‡ÈˆBz ,ÌÈÚe„È el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL ¯Á‡Óe≈««∆»«¿»ƒ»≈¿ƒƒ«¬«
ÛÈÒB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌÈÓi‰Â ÌÈM‰ ÏÎÏ LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆¿»«»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ
‰ˆ¯zL ÌBiÏ dÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ - eÈOÚL ¯wÚ‰ ÏÚ«»ƒ»∆»ƒ≈≈¿∆¿»»«∆ƒ¿∆

˙B‡a‰ ÌÈMÓ14Ú¯‚z B‡ ;¯wÚ ÌBi‰ B˙B‡ ‰OÚ˙Â , ƒ»ƒ«»¿«¬∆«ƒ»ƒ¿«
EÏ ‡ˆÈÂ ,eÈOÚL ¯wÚ‰ ÔÓ ˙‡ˆB‰L ÚˆÓ‡‰»∆¿«∆≈»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈≈¿

¯wÚ‰15e¯·ÚL ÌÈMÓ ‰ˆ¯zL ÌBiÏ16‰OÚ˙Â , »ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿¿«¬∆
Á¯i‰ ÚˆÓ‡a ‰OÚz ‰ÊÎÂ .¯wÚ‰ ÚˆÓ‡ B˙B‡∆¿«»ƒ»¿»∆«¬∆¿∆¿««»≈«
¯‡a˙ ¯·Îe .EÏ ÌÈÚe„È eÈ‰È Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk‰ ¯‡Le¿»«»ƒƒƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈
ÏÎÏ LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú„zL ÌLkL ,eÈ¯·c ÏÏkÓ EÏ¿ƒ¿«¿»≈∆¿≈∆≈«∆¿««∆∆¿»
ÏÎÏ dÚˆÓ‡ Ú„z Ck ,ÌÈ‡a‰ ÌÈÓiÓ ‰ˆ¯zL ÌBÈ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ«»ƒ»≈«∆¿»»¿»

.e¯·ÚL ÌÈÓiÓ ‰ˆ¯zL ÌBÈ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿

משתנית.7) ואינה קצובה במסלולם הכוכבים מהירות כי
האמצעי)8) (במהלכה בגלגלה השמש מקום את לחשב כדי

זמן  בנקודת מקומה את לדעת צורך יש שהוא, זמן באיזה
החישובים. לכל מוצא נקודת המשמש מסויימת,

האמצעי.9) במהלך הלילה,10)המקום בתחילת בדיוק
מתחילת  הוא החשבון" התחלת שממנו "שהעיקר כשם

בניסן). ג' (ליל לפי 11)הלילה הם החשבונות שכל לפי
של  ולא האמצעי, השמש מהלך של "בקירוב" חשבון
אין  האמיתי במהלכה המזלות. בגלגל האמיתי מהלכה
ופעם  מהירה היא פעם וקצובה. סדירה השמש תנועת

החדש.12)איטית. הירח במהלכו 13)של הירח מקום
הרמב"ם.14)האמצעי. של העיקר שנת אחר

לאמצע.15) הרמב"ם.16)כוונתו של העיקר שנת לפני

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
התקופה.1) ויום השמש מקום

.‡ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡2ÌBÈ ÏÎa ƒƒ¿∆≈«¿«∆∆»¬ƒƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ dÓB˜Ó ‰lÁz ‡ÈˆBz - ‰ˆ¯zL3B˙B‡Ï ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»»∆¿»ƒ¿

e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ÌBi‰4d·b ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â , «««∆∆∆≈«¿¿ƒ¿…«
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LÓM‰5LÓM‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ d·b ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â , «∆∆¿ƒ¿«¿…««∆∆ƒ¿«∆∆
LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,ÈÚˆÓ‡‰6. »∆¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿«∆∆

בשמש 2) כשמסתכלים המזלות בגלגל השמש מקום
הישר  הקו עלֿידי נקבע זה מקום הארץ. ראות מנקודת

המזלות היוצא  לגלגל על והמגיע השמש, עד הארץ ממרכז
שני  שיוצרים הזוית ידי על נמדדת אורכו מדת .(1 ציור (עי'

ממרכז היוצאים האמצעי ‰‡¯ıהקוים מקומה לצד האחד :
.(0*) האביב לנקודת טלה, מזל לצד והשני השמש, של

השוה 3) במהלכה בגלגלה השמש מגיעה שאליו המקום
הזוית  עלֿידי נמדדת אורכו מדת הט"ו). פי"א, למעלה (עי'

גלגל ממרכז היוצאים הקוים שני (גלגל ‰˘Ó˘שיוצרים
האביב. לנקודת והאחד האמצע למקום האחד היוצא),

ה"ב.4) פי"ב, שם.5)למעלה השמש 6)שם, דרך
ממקום בין ‚Â·‰ומרחקה ההפרש את לדעת כדי השמש.

האורך  לבין השמש שעברה הדרך של האמיתי האורך
מ  השמש מרחק את לדעת עלינו השמש ‚Â·‰האמצעי,

אפוגיאּום) - הארץ מן השמש של ביותר הרחוקה ַ(הנקודה
- הארץ אל ביותר הקרובה (הנקודה השפל מן מרחקה או
אלה  נקודות משתי באחת נמצאת השמש כאשר פריגיאּום).
ובין  האמיתי האורך בין הפרש אין פריגיאום) או (אפוגיאום
האמיתי, המקום הוא האמצעי והמקום האמצעי, האורך
ממרכז  האחד השמש, למרכז היוצאים הקוים ששני משום

ı¯‡‰ חופפים השמש) (גלגל היוצא הגלגל ממרכז והאחד
הנ"ל  הקוים שני נחתכים הנקודות יתר בכל זה. את זה
המזלות  גלגל לצד ובהארכתם זוית, ויוצרים השמש במרכז
מדה  קנה היא הזאת הזוית שונות. נקודות בשתי בו פוגעים
(מנת  המזלות בגלגל אלה נקודות שתי שבין הקשת  לגודל

.1 ציור עי' המסלול).

.·Ì‡ :LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡¯˙Â¿ƒ¿∆«»«¬«¿«∆∆ƒ
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ÏeÏÒn‰ ‰È‰7Ú¯‚z - »»««¿»ƒ≈»¿ƒ«¬ƒ¿«

ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜nÓ ÏeÏÒn‰ ˙Ó8‰È‰ Ì‡Â , ¿«««¿ƒ¿«∆∆»∆¿»ƒ¿ƒ»»
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰9LÏL „Ú ««¿≈«≈»¿ƒ«¬«¿

ÌB˜Ó ÏÚ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ÛÈÒBz - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿«««¿«¿
ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰10ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ‰È‰iM ‰Óe ; «∆∆»∆¿»ƒ«∆ƒ¿∆««∆ƒ»»

ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡11. ƒ¿«ƒ∆«»»¬ƒƒ

השפל.7) אל הגובה מן הולכת השמש משום 8)כאשר
שיעור  האמיתי. האורך מן האמצעי האורך גדול זה שבחלק

"מנה". נקרא ביניהם מן 9)ההפרש הולכת השמש כאשר
הגובה. אל האורך 10)השפל קטן זה, שבחלק משום

האמיתי. האורך מן 11.1)האמצעי ציור עי'

.‚‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â12 ¿«∆ƒƒ¿∆««¿≈»¿ƒ¿»∆
‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡13‰Ó BÏ ÔÈ‡ -14, ¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆«»»∆¿»ƒ«»»¬ƒƒ

בשפל.12) השמש בגובה.13)כאשר שוב השמש כאשר
ה'.14) הערה א', הלכה למעלה עי'

.„¯OÚ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿«««¿ƒƒ¿∆««¿∆∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆

ÚÓ ÌÈ¯OÚÌ‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏ ∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»¿»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒ«¬ƒ¿∆¿»
ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰MÓÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»
ÌÈÚ·L ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â „Á‡Â ˙Á‡««¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿∆»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒ¿∆¿»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,¯OÚÂ»∆∆ƒ¿∆¿»«¬»««¿»«¬ƒƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆¿»«¬»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»«¬»
,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚL˙Â ˙Á‡««¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒƒ
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .„Á‡ ˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿≈∆∆»¿ƒƒ¿∆≈»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMLÂ¿ƒƒƒ¿∆¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó ‰È‰Èƒ¿∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»∆»¿∆¿ƒ
BÏ ÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆≈
‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰Ó»»¿∆≈«¿∆»¿«∆∆»∆¿»ƒ

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Ó15. ¿»»¬ƒƒ

במידה 15) בה ההנדסה, יסודות על מבוססים המספרים
המנה  הולכת השפל מן או הגובה מן מתרחקת שהשמש
הולכת  אלה, לנקודות מתקרבת שהיא במדה בה וגדלה.
בין  באמצע, המנה מגיעה למקסימום ומצטמצמת. המנה
מעלות  תשעים עולה שהמסלול במקום כלומר לשפל, גובה
59' עד המנה של המתמדת העליה מכאן המזלות, בגלגל
במסלול  אפס עד המתמדת והירידה ,90* של במסלול 1*

.180* עד 90* מן

.‰,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰»»««¿≈«≈»¿ƒ«¬
Ú„˙Â ˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ«¬¿≈«
- ˙BÏÚÓ ÌÈ˙‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .B˙Ó¿»≈«¬≈∆»»««¿»«ƒ«¬
‰‡Ó ¯‡Mz ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈≈»
ÌÈMLÂ ‰‡Ó ˙nL ,eÚ„B‰ ¯·Îe .˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ¿ƒƒ«¬¿»«¿∆¿«≈»¿ƒƒ
ÌÈ˙‡n‰ ˙Ó ÔÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL - ˙BÏÚÓ«¬¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈¿««»«ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL -16. ¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ

המנה 16) בפריגיאום), (כלומר 180* הוא המסלול כאשר
20* הן 200* הפריגאום. לפני 20* הן מעלות ק"ס .0* היא

שוות. מנות שוות, לזוויות הפריגאום. אחרי

.ÂÚ¯‚z - ˙BÏÚÓ ˙B‡Ó LÏL ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»««¿¿≈«¬ƒ¿«
¯·Îe .ÌÈML ¯‡MÈ ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»
„Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ - ˙BÏÚÓ ÌÈML ˙nL ,zÚ„È»«¿»∆¿«ƒƒ«¬«¬»««¿∆»

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



ycegdקנ yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz a"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙B‡Ó LÏM‰ ˙Ó ‡È‰ ÔÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿««¿≈
.ÔÈÓe ÔÈÓ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .˙BÏÚÓ«¬¿«∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿»

.Ê¯·Îe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰¬≈∆»»««¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
„Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÌÈMM‰ ˙nL eÚ„È»«¿∆¿««ƒƒƒ«¬»««¿∆»
˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÌÈÚ·M‰ ˙Óe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿««ƒ¿ƒƒ«¬»««
˙Bn‰ ÈzL ÔÈa ‡ˆÓ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿»≈¿≈«»
ÏÎÏ ‰È‰È ˙BÏÚn‰ ÔBaLÁ ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ¬»»¬»ƒ¿ƒ∆¿««¬ƒ¿∆¿»
LÓÁ ‡e‰L ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‰È‰ÈÂ ,„Á‡ ˜ÏÁ ‰ÏÚÓ«¬»≈∆∆»¿ƒ¿∆¿«««¿∆»≈

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ÌÈMLÂ¿ƒƒ«¬»««¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ

.ÁB˙Ó ‰˙È‰ ,ÌÈMLÂ Ú·L ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»««¿∆«¿ƒƒ»¿»»»
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«∆∆
ÌÚ ÌÈ„Á‡ BÈÓa ‰È‰iL ÏeÏÒÓ ÏÎa ‰OÚz«¬∆¿»«¿∆ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»ƒƒ
.Á¯i‰ ÔBaLÁa ÔÈa LÓM‰ ÔBaLÁa ÔÈa ,˙B¯OÚ‰»¬»≈¿∆¿«∆∆≈¿∆¿«»≈«

.ËÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«∆∆»¬ƒƒ
Êenz L„ÁÏ ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡ ,˙aM‰ ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈««»«¿»»»»¿…∆«
,˙‡f‰ ˙ÚÏ ‰lÁz LÓM‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBz - BÊ ‰MÓƒ»»ƒ∆¿««∆∆¿ƒ»»≈«…

e¯‡aL BÓk ,Á"Î Ê"Ï ‰"˜ :BÓÈÒÂ17‡ÈˆB˙Â ; ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ
˙‡f‰ ˙ÚÏ LÓM‰ d·b ÌB˜Ó18:BÓÈÒ EÏ ‡ˆÈ - ¿…««∆∆¿≈«…≈≈¿ƒ»

- ÈÚˆÓ‡‰ ÔÓ d·b‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â ;‚"Î ‰"Ó Â"Ù¿ƒ¿«¿«…«ƒ»∆¿»ƒ
ÌÈLe ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL :ÏeÏÒn‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿««¿¿∆∆¿≈«¬¿«ƒ
.'· ·" Á"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈¿ƒƒ»»
eÈ‰È Ì‡ :‡l‡ ,ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÏeÏÒÓ ÏÎa „Èt˜z Ï‡Â¿««¿ƒ¿»«¿««¬»ƒ∆»ƒƒ¿
eÈ‰ Ì‡Â ;Ì‰ÈÏ‡ ‰Ùz Ï‡ - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆¬≈∆¿ƒ»
ÛÈÒB˙Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ Ì˙B‡ ·MÁz - ¯˙BÈ B‡ ÌÈLÏL¿ƒ≈¿«≈»«¬»««¿ƒ
ÏeÏÒÓ ‰È‰È CÎÈÙÏ .ÏeÏÒn‰ ˙BÏÚÓ ÔÈÓ ÏÚ d˙B‡»«ƒ¿««¬««¿¿ƒ»ƒ¿∆«¿
C¯c‰ ÏÚ B˙Ó ‰È‰˙Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÚLz ‰Ê∆¿«∆¿≈«¬¿ƒ¿∆»»««∆∆

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL e¯‡aL19. ∆≈«¿¿»¿ƒ¬»ƒ

ה"ב.17) פי"ב, שם.18)למעלה שבעשר 19)עי' משום
חלקים. שני היא מעלה כל מנת מעלות, ובעשרים מעלות

.ÈÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ ‰f‰ ÏeÏÒn‰L ÈÙÏe¿ƒ∆««¿«∆»»»ƒ≈»¿ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL ‡È‰L ,‰n‰ Ú¯‚z -ƒ¿««»»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ
,˙BÏÚÓ Úa¯‡Â ‰‡Ó :¯‡MÈ ,LÓM‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««∆∆ƒ»≈≈»¿«¿««¬
.˙BiL ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒ
ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓÂ .‰"Î Ë" „"˜ :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»¿«∆∆»¬ƒƒ

ÔË¯Ò ÏfÓa ‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a20˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁa ƒ¿ƒ«≈∆¿«««¿»«¬≈∆¿≈«¬
Ï‡ ‰Ùz Ï‡Â .˙BiL ÌÈLÏLe LÓÁ ˙BÁt Ba»»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿∆∆

˙BiM‰21Á¯i‰ ÌB˜Óa ‡ÏÂ LÓM‰ ÌB˜Óa ‡Ï ,ÏÏk «¿ƒ¿»…ƒ¿«∆∆¿…ƒ¿«»≈«
ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ¯˜Á ‡l‡ ,‰i‡¯‰ ˙BBaLÁ ¯‡La ‡ÏÂ¿…ƒ¿»∆¿»¿ƒ»∆»¬…««¬»ƒ
‰OÚ - ÌÈLÏLÏ ·B¯˜ ˙BiM‰ eÈ‰È Ì‡Â .„·Ïaƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬≈

.ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ BÙÈÒB‰Â ,„Á‡ ˜ÏÁ Ì˙B‡»≈∆∆»¿ƒ««¬»ƒ

(20.0* = טלה ממזל לספור מתחילים אנו המעלות את
על21) הרמב"ם הקפיד לא זו על ‰˘ÂÈ˙בהלכה אלא ,

על הקפיד לא הקודמת, בהלכה בלבד. ,‰ÌÈ˜ÏÁהחלקים
דרושה  המסלול שידיעת משום בלבד, המעלות על אלא

בעיקר קובעות בה המסלול, מנת חישוב אבל ‰ÂÏÚÓ˙לשם .
לחלקים.ÌÂ˜Óבידיעת גם ערך יש השמש,

.‡È,‰ˆ¯zL ˙Ú ÏÎa LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈«¿«∆∆¿»≈∆ƒ¿∆
‰ˆ¯zL ‰Ùe˜z Ïk ÈzÓ‡‰ ‰Ùe˜z‰ ÌBÈ Ú„z22ÔÈa - ≈««¿»»¬ƒƒ»¿»∆ƒ¿∆≈
eÏÁ˙‰ epnnL ‰Ê ¯wÚ ¯Á‡ ˙B‡a‰ ˙BÙe˜z23ÔÈa , ¿«»««ƒ»∆∆ƒ∆ƒ¿«¿≈
.˙BiBÓ„˜ ÌÈMÓ e¯·ÚL ˙BÙe˜z¿∆»¿ƒ»ƒ«¿ƒ

במהלכה 22) טלה מזל בתחילת השמש בהיות ניסן תקופת
תשרי  תקופת סרטן; מזל בתחילת - תמוז תקופת האמיתי;
גדי. מזל בתחילת - טבת תקופת מאזנים; מזל בתחילת -

ה"ב.23) פי"ב, למעלה עי'

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הירח.1) של אמצעיים מהלכים שני

.‡BÏ LÈ ÌÈiÚˆÓ‡ ÌÈÎÏ‰Ó ÈL - Á¯i‰2Á¯i‰ . «»≈«¿≈«¬»ƒ∆¿»ƒƒ≈«»≈«
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwÓ BÈ‡L ,ÔË˜ ÏbÏ‚a ·aÒÓ BÓˆÚ«¿¿«≈¿«¿«»»∆≈«ƒ∆»»
‡¯˜ ÔËw‰ ÏbÏb‰ B˙B‡a ÈÚˆÓ‡‰ BÎÏ‰Óe ,BlkÀ«¬»»∆¿»ƒ¿««¿««»»ƒ¿»

ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡3ÏbÏ‚a ·aÒÓ BÓˆÚ ÔËw‰ ÏbÏb‰Â . ∆¿«««¿¿««¿««»»«¿¿«≈¿«¿«
ÏL ‰Ê ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Ó·e ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈ˜n‰ ,ÏB„b»««ƒ∆»»∆«¬»∆¿»ƒ∆∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏbÏb‰ B˙B‡a ÔËw‰ ÏbÏb«¿««»»¿««¿««»««ƒ∆»»

Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -4Á¯i‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó . «ƒ¿»∆¿««»≈««¬«∆¿««»≈«
,ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa¿∆»¿∆¿≈«¬«¬»»¬»ƒ

"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe LÓÁÂ‰"ÏÈ ‚5. ¿»≈¿ƒ¿ƒƒ»»

מהירותו,2) על המשפיעות הפרעות, חלות הירח במהלך
עקלקלות  "שהירח פוחתת. היא ופעם גדלה היא פעם
ובפיגור  (במהירות הכ"ג פי"ז - במעגלותיו" יש גדולות
פעם  פחות; - ופעם יותר, ממהר פעם שינויים: ישנם גםֿכן
מקום  בקביעת הרב הקושי מכאן פחות). - ופעם יותר, מפגר
(פטולומיאוס) העתיקה האסטרונומיה מסוים. בתאריך הירח
את  להסביר כדי גלגלים, ארבעה של להנחה נזקקה
גלגלים. בשני הסתפק הרמב"ם הירח. במהלך השינויים
מרכז  איננו שמרכזו מעגל כלומר היוצא, הגלגל הוא אחד
37 ,18'' היא יום בכל תנועתו העולם. את והמקיף הארץ,
שהוא  המזלות לסדר הפוך בכיוון למערב ממזרח 11* 12'
(אפיציקל), הקטן הגלגל הוא שני גלגל למזרח. ממערב
של  במהירות במסלולו נע והירח העולם, את מקיף שאינו
של  בהיקפו הוא זה גלגל מרכז ליום. 13* 3' 93 ,53''
בכל  הגדול לגלגל מסביב הקטן הגלגל מהלך הגדול. הגלגל
המזלות. סדר לפי למזרח ממערב 24* 22' 4 ,53'' הוא יום

(3- קושטא דוגמת‡ÚˆÓבדפוס הירח ‡ÚˆÓהמסלול,
ה"א. פט"ו, להלן והשווה זו, הירח 4)בהלכה מקום כי

עלֿידי  אלא הקטן, לגלגל מסביב תנועתו עלֿידי לא נקבע
הגדול. לגלגל מסביב הירח, שבו הקטן, הגלגל תנועת

לסדר 5) ההפוך בכיוון הגדול הגלגל מהלך את ננכה אם
הגלגל  ממהלך 11* 12' 37 ,18'' הנ"ל בשיעור המזלות
35* ,3'' בשיעור המזלות סדר על יום בכל מתקדם הקטן,
שבסוף  אחד..." ביום הירח אמצע "מהלך המשפט .13* 10'
הוא  וכך ב', הלכה לתחילת הענין, לפי שייך א', הלכה
הרב  מוסד (ספריית תֿא תימן בכת"י וכן קושטא. בדפוס

קוק).
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קני ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz a"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·˙Á‡Â ‰‡Ó :ÌÈÓÈ ‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ≈»¿««
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ
‡ˆÓÂ ."‰Ó ‡"Ï˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»

˙È¯‡L6ÌÈLÏLe Ú·LÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ¿≈ƒ«¬»¿≈»»«ƒ¿∆«¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ

˙BiL7Ò .˙È¯‡L ˙‡ˆÓÂ .‚"Î Á"Ï Ê"Ï¯ :ÌÓÈ ¿ƒƒ»»¿ƒ¿¿¿≈ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó«¬»¿∆∆»«ƒ¿≈∆¿≈«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏLe¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"‚Î Â"È¯¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ LÏL :ÌBÈ»«¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ
˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .'Î Á" '‚ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó8ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL : «¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ
.˙BiL ÌÈMÓÁÂ LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ»¬»ƒ¿≈«¬ƒƒ¿ƒ
‰La BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Â"Â ·"Î :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿»»

‰¯e„Ò9,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL : ¿»¿≈¿«¿«¿«¿»ƒ«¬
.˙BiL ÌÈÚa¯‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰MLÂ¿ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ

Ì"„˘ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ10ÏtÎz BÊ C¯c ÏÚÂ .‚"Ó Â"Î ƒ»»∆¿«∆∆ƒ¿…
.‰ˆ¯zL ÌÈL B‡ ÌÈÓÈ ÔÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ¿«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆

אחד.6) כל 360* שלמים, מהלכים מספר ניכוי אחר
הרמב"ם 7) השמיט אחד, ביום הירח אמצע מהלך בחשבון

שזה  מכיון אותו, צירף ימים מאה בחשבון אולם ,03 ,0''
.3'' לסך לראיית 8)עולה חשוב יום כ"ט חשבון כי

ה"א. פי"ב, למעלה עי' כסדרן,9)החודש, שחדשיה שנה
ה"א. פי"ב, למעלה עי' יום, שנ"ד לה בדפוס 10)שיש

את  אח"כ שינו "שמד", המילה מובן בגלל שמ "ד. - קושטא
ל  .˘„"Ìהסימן

.‚‰¯OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Óe«¬«∆¿«««¿¿∆»¿∆¿≈
˙BiL ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11. «¬¿»¬»ƒ¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ

:ÌÈÓÈ ‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .„"‚ ‚"È :ÌÓÈÒƒ»»ƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ
‡Ïa ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÚLz ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿…
BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ë"Ï Ï"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»
‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»»«ƒ¿≈¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¿»

˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ12:ÌÓÈÒ . ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .‚" Ë"Î Â"Î¯¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿∆∆
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ Úa¯‡Â ‰‡Ó≈»¿«¿««¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ

Â˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"Á „"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
ÚL˙Â ˙B‡Ó LÏL :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Ó«¬»«¬∆∆¬»ƒ¿≈¿≈«
ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Î"ÁÓ Ë"Î˘ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL :ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆∆¿≈«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL Úa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿«¿ƒƒ»»

.„"‚ Á"È

(113' 54'' הוא הקטן בגלגל האמצעי הירח מהלך כלומר,
.13* 3' 93 ,53'' דיוק: ביתר אמצע 12)*13. במהלך

כלומר  ,54'' עגול מספר הרמב"ם נקט אחד, ביום המסלול

על  שניות, לשבע ההפרש עולה ימים במאה יותר. 07 ,0''
.53' ויוצא אותן מנכה הוא כן

.„˙B‡Ó LÏL :‰¯e„Ò ‰La BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿»»¿»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ‡Ïa ,˙BiL ‰¯OÚ LÏLe ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ¿»≈«¬¿∆¿≈¿ƒ¿…¬»ƒ

‚"È ‰"˘ :ÌÓÈÒ13˙lÁ˙a ‰È‰ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÌB˜Ó . ƒ»»¿∆¿««»≈«»»ƒ¿ƒ«
ÏfÓa ,el‡ ˙BBaLÁÏ ¯wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆»ƒ»¿∆¿≈¿««
ÌÈÚa¯‡ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰Úa¯‡Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ ,¯BL«¬»««¿«¿»»»»¬»ƒ«¿»ƒ
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡Â .‚"Ó „"È '‡ :ÌÓÈÒ .˙BiL LÏLÂ¿»¿ƒƒ»»¿∆¿«««¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe Úa¯‡ :‰Ê ¯wÚa ‰È‰»»¿ƒ»∆«¿«¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
Á¯i‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó Ú„zL ¯Á‡Ó .·"Ó Á"Î „"Ù≈««∆≈««¬«∆¿««»≈«
ÌB˜Ó Ú„z ,ÛÈÒBz ÂÈÏÚL ¯wÚ‰ ‡e‰L ÚˆÓ‡‰Â¿»∆¿«∆»ƒ»∆»»ƒ≈«¿
˙ÈOÚL C¯c ÏÚ ,‰ˆ¯zL ÌBÈ ÏÎa Á¯i‰ ÚˆÓ‡∆¿««»≈«¿»∆ƒ¿∆«∆∆∆»ƒ»

LÓM‰ ÚˆÓ‡a14Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL ¯Á‡Â . ¿∆¿««∆∆¿««∆ƒ∆¿««»≈«
‰Ê È‡a Ú„Â LÓMa ÔBa˙‰ ,‰ˆ¯zL ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««¿»∆ƒ¿∆ƒ¿≈«∆∆¿«¿≈∆

‡e‰ ÏfÓ15. «»

ה"ג,13) לסוף שייך י"ג" ש"ה שארית... "ונמצא זה: משפט
תֿא. כת"י עי' ה"ב. לסוף מקביל למעלה 14)באופן עי'

הט"ז. עלֿידי 15)פי"א, ה"ג. ה"ב, פי"ב, למעלה עי'
10' 03 ,35'' = אחד ביום הירח אמצע (מהלך הנוסחה
שבה  ,31* 14' 43'' העיקר) ביום הירח אמצע (מקום (13*

n.העיקר מיום הימים מספר מסמן +

.‰ÏfÓ ÈˆÁ „Ú ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»«∆∆≈¬ƒ««»ƒ«¬ƒ««
‡e‰L ˙BÓk Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÁÈpz - ‰ÏË16‰È‰z Ì‡Â . »∆«ƒ«∆¿««»≈«¿∆¿ƒƒ¿∆

- ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁz „Ú ‰ÏË ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰«∆∆≈¬ƒ««»∆«¿ƒ«««¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz17Ì‡Â . ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒ

ÏfÓ ˙lÁz „Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰zƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒ«««
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ‰È¯‡«¿≈ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ18„Ú ‰È¯‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ««««¿≈«
‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««¿»ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ19‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . »»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««¿»
˙BÓk Á¯i‰ ÚˆÓ‡ Áp‰ - ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ««…¿«ƒ««∆¿««»≈«¿
„Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â .‡e‰L∆¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««…¿«ƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««∆∆ƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ20.„Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««∆∆«
ÌÈLÏL Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ÈÏc ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««¿ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¿ƒ

ÌÈ˜ÏÁ21„Ú ÈÏc ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««»ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

ידיעת16) היא האלה החשבונות כל (עי'¯‡ÈÈ˙מטרת הירח
היוצא  האמצעי השמש מקום הי"ז). (שם בא"י הט"ז) פי"א,
כגון  בדיוק, הלילה בתחילת לפעמים יהיה החשבון, לפי
אחריה  או השקיעה לפני אחת שעה ולפעמים טלה, במזל
השמש  במקום ותלוי משתנה היום אורך כי ה"ג), (פי"ב

הירח 17)במזלות. לראיית החשבון מתחיל שממנו העיקר
ולילה  ויום טלה, בראש עומדת השמש שאז בניסן, ג' הוא
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אמצע  מקום שש, בשעה אז היא השמש שקיעת שוים.
המשוה  באופק הלילה תחילת פירושו החשבון, לפי הירח,
מקום  בידיעת מעוניינים - ראיה לחשבון - ואנו שש), (שעה

באופק שקיעת ÌÈÏ˘Â¯Èהירח - אדר חצי - דגים מזל בחצי .
שעה כרבע היא ירושלים באופק השקיעה ÈÙÏהשמש

בחצי  שש), שעה לפני שעה רבע (כלומר, המשוה באופק
שעה כרבע - טלה המשוה.‡È¯Áמזל באופק השקיעה

ממנו  כשנגרע ה"א). (עי' 33' בערך הוא בשעה הירח מהלך
למזרח, ממערב נעה היא שגם מכיון לשעה, השמש תנועת
חלקים. משמונה פחות - שעה לרבע בערך. 30' ישארו
שם  הרמב"ם אין חלקים, משמונה למטה קטנים, להפרשים
מזל  חצי עד דגים מזל מחצי השמש כאשר כך, משום לב.
בהפרשים  הירח. לאמצע מאומה מוסיף הרמב"ם אין טלה,
שעה) חצי (כדין 15' נוקט הוא חלקים, משמונה שלמעלה

שעה). (כדין 30' סיון,18)או תחילת עד ניסן מחצי
והשקיעה  וגדל הולך שהיום מכיון ,15' הרמב"ם מוסיף
דינו  כך משום לשעה, מגיע ההפרש אין אולם מתאחרת,

שעה. חצי של שלשים,19)כהפרש - אוקספורד בכת"י
בכת"י  וכן פי"ב, סוף - דוד בן עובדיה רבי בפירוש גם כך

('מימון'). ותֿב והולך.20)תֿא פוחת היום כאן 21)כי
ÌÈÚ¯Â‚ שעה לפני לבוא מקדימה השקיעה כי חלקים, ט"ו

תחילת  עד טלה מזל מחצי מאחרת שהיא שיעור באותו שש
תאומים. מזל

.ÂÚ¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÚˆÓ‡‰ ‰È‰iM ‰Óe«∆ƒ¿∆»∆¿«««∆ƒ»»ƒ¿«
Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡e‰ - ‡e‰L ˙BÓk B˙B‡ ÁÈpz B‡ epnÓƒ∆«ƒ«¿∆∆¿««»≈«

BÓÎa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡Ï22B˙B‡a ‰ÚL LÈÏL ¿««¿ƒ«««»ƒ¿¿ƒ»»¿
ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,BÏ ÚˆÓ‡‰ ‡ÈˆBzL ÔÓf‰«¿«∆ƒ»∆¿«¿∆«ƒ¿»∆¿«

‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰23. «»≈«ƒ¿«»¿ƒ»

פחות.22) ולפעמים שליש, שלשים.23)לפעמים בליל

á"ôùú'ä æåîú â"ë éùéù íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
הירח.1) מקום

.‡ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡2ÌBÈ ÏÎa ƒƒ¿∆≈«¿«»≈«»¬ƒƒ¿»
‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‰lÁz ‡ÈˆBz - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¿««»≈«ƒ¿«»¿ƒ»
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBz ÔÎÂ ,‰ˆ¯zL ‰ÏÈl‰ B˙B‡Ï¿««¿»∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¿«««¿

LÓM‰ ÚˆÓ‡Â3LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú¯‚˙Â ,˙Ú‰ B˙B‡Ï ¿∆¿««∆∆¿»≈¿ƒ¿«∆¿««∆∆
Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó4‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙B‡ ÏtÎz ¯‡Lp‰Â , ≈∆¿««»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿…¿∆«ƒ¿»

.ÏeÙk‰ ˜Á¯Ó∆¿»«»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

." . . iYn`d gxId mFwn rcil dvxY m`"¦¦§¤¥©§©¨¥©¨£¦¦

השמש  מהלך של החשבונות פרטי את מבאר אלו בהלכות
החודשים. ראשי את דין בית קובעים פיהם שעל והירח
על  מרמז הלבנה מולד לומר: יש הענינים ובפנימיות
השמש  אבל ומולד חיסרון בו יש שכן התשובה, עבודת

שינוי. בה שאין הצדיקים עבודת על מרמזת

אז  כי וסיהרא" שמשא "יחוד הוא חודש ראש של ענינו
הוא  האדם ובעבודת בלבנה, השמש מאירה לראשונה
וחיבורם  תשובה, ובעלי צדיקים, העבודה; אופני שני חיבור
הוא  הרגיל שבדרך שאף אריבער" "לכתחילה בענין הוא
העבודה, סדר על ומדלגים הקופצים תשובה לבעלי ענין
הם  שגם הצדיקים בעבודת גם זה עילוי נפעל מקום מכל

אריבער". ד"לכתחילה לעבודה שייכים
גם  מתבטא התשובה עבודת את כמסמל ר"ח של הגדרתו
"ומאחר  כתב פי"ג בסוף אלו, בפרקים החשבונות בפרטי
התקופה  יום תדע שתרצה, עת בכל השמש מקום שתדע
עיקר  אחר הבאות תקופות בין שתרצה, תקופה כל האמתי
קדמוניות", משנים שעברו תקופות בין התחלנו, שממנו זה
תשובה  היא האחת דרגות: שתי התשובה בעבודת כי
שנתרפא  מום "כבעל - ולהבא מכאן שעיקרה מיראה
שפעולתה  מאהבה תשובה והשניה, עליו". שמו שמקצת
מרומז  זה ענין מתחילתו". עוונו "נעקר - למפרע גם
מיראה, תשובה - ולהבא מכאן היינו הבאות, בתקופות
שפועלת  מאהבה תשובה על מרמזות שעברו והתקופות
הבאות  תקופות הקדים מדוע מובן עפ"ז למפרע. גם
מיראה  תשובה הכבד אל הקל מן הלך כי שעברו לתקופות

מאהבה. תשובה ואח"כ
לחשבון  בנוגע גם מרומזת התשובה שעבודת להוסיף ויש
יגיעה  דורש שעברו התקופות חשבון כי כפשוטו, התקופות
בתקופות  כי הבאות, התקופות מחשבון בהרבה גדולה
מקפיד  ולכן לאו אם נכון חשבונו אם לברר אפשר הבאות,
צריך  שעברו בתקופות אבל מדוייק, חשבון לעשות
בוחן" "אבן להם שאין מכיון בהרבה גדולה השתדלות
השתדלות  נדרשת ולכן לאו אם נכון חישב אם לדעת

כ"כ. גדולה
.b"n oniq mipnf xtq zekln oii

המזלות.2) בגלגל 3)בגלגל הירח של האמצעי מהלכו
למזרח.4)הקטן. ממערב אחד, בכיוון נעים שניהם כי

הירח. מן השמש מרחק תקבל שתגרע לאחר

.·,˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa e‡a ‡lL ,eÚ„B‰ ¯·Îe¿»«¿∆…»¿»≈«∆¿
.Á¯i‰ ˙i‡¯ ˙Ú„Ï ‡l‡ ,el‡ ÌÈ˜¯Ùa eÈOÚL∆»ƒƒ¿»ƒ≈∆»»««¿ƒ««»≈«
ÏÈÏa ÏeÙk‰ ‰Ê ˜Á¯Ó ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ ÌÏBÚÏe¿»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»∆«»¿≈

l‡ Á¯i‰ da ‰‡¯iL ‰i‡¯‰„Ú ˙BÏÚÓ LÓÁÓ ‡ »¿ƒ»∆≈»∆»«»≈«∆»≈»≈«¬«
‰Ê ÏÚ ÛÈÒBiL ¯LÙ‡ È‡Â ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ÌÈzL¿«ƒ¿ƒƒ«¬¿ƒ∆¿»∆ƒ«∆

epnÓ Ú¯‚È ‡ÏÂ5. ¿…ƒ¿«ƒ∆

מעלות.5) מחמש

.‚:ÏeÙk‰ ‰Ê ˜Á¯Óa ÔBa˙‰ ,Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿«»»≈ƒ¿≈¿∆¿»∆«»
·B¯˜ B‡ ˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«∆¿»«»»≈«¬»
.ÌeÏk ÛÈÒB˙ ‡ÏÂ ,˙ÙÒB˙Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - LÓÁÏ¿»≈≈¿ƒ¿∆∆¿…ƒ¿
˙Á‡ „Ú ˙BÏÚÓ LMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ≈«¬«««
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קנג ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz b"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÏÚÓ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬ƒ«∆¿«««¿«¬»
‰¯OÚ ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n ‰È‰È Ì‡Â .˙Á‡««¿ƒƒ¿∆∆¿»«»ƒ¿≈∆¿≈
ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆∆¿≈«¬ƒ«∆¿«
ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL ÏeÏÒn‰««¿¿≈«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»
- ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ „Ú ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÚLzÓƒ¿«∆¿≈«¬««¿«¿∆¿ƒ«¬
‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÏL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBzƒ«∆¿«««¿»«¬¿ƒƒ¿∆
˙Á‡ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰«∆¿»«»≈»≈¿∆¿ƒ«¬«««
Úa¯‡ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ«∆¿«««¿«¿«
ÌÈLÏLe ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰BÓL „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆¿ƒ«¬ƒ«
˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡∆¿«««¿»≈«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»
ÌÈÚa¯‡Â LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÚLzÓ ÏeÙk‰«»ƒ≈«¿ƒ«¬«»≈¿«¿»ƒ
.˙BÏÚÓ LL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ«¬ƒ«∆¿«««¿≈«¬
„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â LMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ≈¿«¿»ƒ«¬«
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒƒ«¬ƒ«∆¿«««¿
ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ Ú·L∆««¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ¿«ƒ
ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ÚLz „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬«≈««¬ƒƒ«¬ƒ
‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ‰BÓL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ«∆¿«««¿¿∆«¬¿ƒƒ¿∆
ÌÈMLÂ LÏL „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈMMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰«∆¿»«»ƒƒƒ«¬«»¿ƒƒ
˙BÏÚÓ ÚLz ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ6. «¬ƒ«∆¿«««¿≈««¬

ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‰Óe«∆ƒ¿∆∆¿«««¿««∆ƒ»»
.ÔBÎp‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ˙BÏÚÓ«¬≈«ƒ¿»«¿«»

הוא 6) כי עוסק, הרמב"ם אין יותר גדול כפול במרחק
בלבד. הראייה בליל מעוניין

.„ÏeÏÒn‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿∆«»«¬««¿
- ˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ :ÔBÎp‰«»ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ«¬

Ú¯‚z7Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó ÔBÎp‰ ‰f‰ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ƒ¿«¿«««¿«∆«»≈∆¿««»≈«
ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»»««¿«»≈«
- ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬«¿≈¿ƒƒ

zÛÈÒB8Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰Ê ˙Ó ƒ¿«∆««¿«»«∆¿««»≈«
ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÚˆÓ‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»«∆ƒ¿∆»∆¿«««∆ƒ
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ»»ƒ¿«ƒ∆¿«»≈«»¬ƒƒ

.‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»

גדול 7) הירח ואמצע יותר אטית הירח מהירות כאן כי
המסלול. מנת נקרא ההפרש שעור הנכון. כי 8)ממסלול

ממסלול  קטן הירח ואמצע יותר גדולה הירח מהירות כאן
הנכון.

.‰ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â¿«∆ƒƒ¿∆««¿«»≈»¿ƒ
,‰Ó BÏ ÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡ ‰ÂLa¿»∆¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»
‡e‰ ‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ ÈÚˆÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆¿«»≈«»∆¿»ƒƒ¿«»¿ƒ»

ÈzÓ‡‰ ÌB˜Ó9. »»¬ƒƒ

הירח 9) מקום ונקודת האמיתי הירח מקום נקודת כי
אחד. בקו הן האמצעי

.ÂÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»¿«««¿ƒƒ¿∆««¿
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBÎp‰«»∆∆«¬ƒ¿∆¿»¬ƒƒ¬»ƒ

‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿«»∆¿ƒ«¬ƒ¿∆
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó¿»«¬»««¿…»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
‰Úa¯‡Â ˙BÏÚÓ ÈzL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¿»¿≈«¬¿«¿»»
B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿∆¿»
,ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ˙BÏÚÓ LÏL»«¬¿ƒ»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡Â ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»»«¬¿«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ
‰MLÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆ƒƒƒ¿∆¿»«¿««¬¿ƒ»
Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·L ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¿«
,ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â „Á‡Â ˙BÏÚÓ«¬¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ

ÚLz ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰z‰È‰z ,ÌÈ ƒ¿∆¿»»≈«¬¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿∆
,‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó¿»»≈«¬«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÓLe ˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»»≈«¬¿…»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,¯OÚÂ ‰‡Ó≈»»∆∆ƒ¿∆¿»«¿««¬¿ƒ¿»
‰È‰z ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó¿»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
¯OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¿««¬¿««»»
LÏL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
‰BÓLe ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ¿∆¿»»«¬¿»
‰È‰z ,ÌÈMLÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó¿»«¬»««¿ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚLzÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
- ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆
Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,e¯Ó‡L BÓk ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈»»¿∆»«¿∆»¿«»≈«

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ»»¬ƒƒ

.ÊÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿«»≈«≈»¿ƒ
Ú„˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈«
eÈ‰È Ì‡ ÔÎÂ .LÓM‰ ÏeÏÒÓa ˙ÈOÚL C¯„k ,B˙Ó¿»¿∆∆∆»ƒ»¿«¿«∆∆¿≈ƒƒ¿
¯˙Bi‰ ÔÓ Áwz ,˙B¯OÚ‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡ ÏeÏÒn‰ ÔÈÓa¿ƒ¿«««¿¬»ƒƒ»¬»ƒ«ƒ«≈
ÏeÏÒÓa e¯‡aL C¯„k ;ÌÈ„Á‡‰ ˙Bn‰ ÈzL ÔÈaL∆≈¿≈«»»¬»ƒ¿∆∆∆≈«¿¿«¿
ÔBÎp‰ ÏeÏÒna ‰OÚz Ck ,BlL ˙Bna LÓM‰«∆∆«»∆»«¬∆««¿«»

.BlL ˙Bna«»∆

.ÁÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»≈«»¬ƒƒ
‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL BÓBiL ,˙aL ·¯Ú ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈∆∆«»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»
˙lÁzÓ ÌÈ¯eÓb‰ ÌÈÓi‰ ÔÈÓe ,¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L ,BÊ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«
Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ,‰Ê ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ¯wÚ‰ ÏÈÏ≈»ƒ»«¿ƒ«≈∆∆»ƒ≈«
‡ÈˆBz - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ,Ba ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒƒ¿»¿∆¿ƒƒ
LÓÁ :BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,‰Ê ÏÈÏ ˙lÁz LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆¿ƒ«≈∆≈≈¿∆¿»»≈
LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿»
‡ÈˆB˙Â .‚"Ï Á"Ï ‰"Ï :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ
:BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,BÊ ˙ÚÏ ‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰ ÚˆÓ‡∆¿««»≈«ƒ¿«»¿ƒ»¿≈≈≈¿∆¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ LÏL»«¬ƒƒ«¬¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ
.Ë"Ï Â"Ï ‚" :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe ÚL˙Â¿≈«¿ƒ¿ƒƒ»»
:BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,BÊ ˙ÚÏ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆB˙Â¿ƒ∆¿«««¿¿≈≈≈¿∆¿»
LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ LÏLÂ ‰‡Ó≈»¿»«¬¿∆»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿≈
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Ú¯‚z .Â"Ó ‡"Î ‚"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»ƒ¿«
‰¯OÚ Ú·L :¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆≈∆¿««»≈«ƒ»≈¿«∆¿≈

MÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ‰ÊÂ .˙BiL LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ «¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿∆
:ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ EÏ ‡ˆÈ ,B˙B‡ ÏtÎz .˜Á¯n‰ ‡e‰«∆¿»ƒ¿…≈≈¿«∆¿»«»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ»≈¿ƒ«¬¿ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ
CÎÈÙÏ .·"È Â" ‰"Ï :ÌÓÈÒ .˙BiL ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈¿ƒƒ»»¿ƒ»
BÓk ,˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBzƒ«∆¿«««¿»≈«¬¿
ÌÈBÓLe ‰‡Ó :ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,eÚ„B‰L10 ∆«¿¿≈≈¿««¿«»≈»¿ƒ

ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ«¬¿∆»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒƒ«
.LÓMa e¯‡aL C¯„k ,ÏeÏÒna ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ««¿¿∆∆∆≈«¿«∆∆

מאה 10) להיות: צריך ושמונים מאה או מעלות ק"פ במקום
שהיה  המסלול, אמצע על מעלות חמש הוספנו כי ושמונה,

מעלות. ק"ג

.Ë‡e‰L ,ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰Ê ˙Ó ÏÚ ¯˜ÁÏ e‡·e»«¬…«¿«∆««¿«»∆
˜ÏÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ BlL ‰Ó ˙‡ˆÓ ,‰BÓLe ‰‡Ó≈»¿»ƒ¿≈»»∆»≈«¬¿≈∆
‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰L ÈÙÏe .„Á‡∆»¿ƒ∆««¿«»»»»ƒ≈»
˜ÏÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ ‡e‰L ,‰n‰ Ú¯‚z ,ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿««»»∆»≈«¬¿≈∆
ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL :¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÔÓ ,„Á‡∆»ƒ∆¿««»≈«ƒ»≈¿∆¿«¿»ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11ÌÈLÏLe ÚL˙Â , «¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ
.ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,˜ÏÁ ˙BiM‰ ‰OÚz .˙BiL¿ƒ«¬∆«¿ƒ≈∆¿ƒ««¬»ƒ
,¯BL ÏfÓa BÊ ‰ÚLa ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«»≈«»¬ƒƒ¿»»¿««
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ
C¯c‰ ÏÚÂ .Â"Ï Á"È :ÌÓÈÒ .‰¯OÚ ÚLz ˙ÏÚnÓƒ«¬«¿«∆¿≈ƒ»»¿««∆∆
,‰ˆ¯zL ‰i‡¯ ˙Ú ÏÎa ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„z ‰f‰«∆≈«¿«»≈«»¬ƒƒ¿»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,¯wÚ‰ ‡È‰L ,BÊ ‰L ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»»∆ƒ»ƒ»«»»

חלקים.11) ל"ה - בעצם

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
השמש.1) ושל הירח של העגולה

.‡„ÈÓz Á¯i‰ da ˙··BqL ‰ÏebÚ‰2‰ËB ‡È‰ , »ƒ»∆∆∆»«»≈«»ƒƒ»
dÈˆÁ .„ÈÓz LÓM‰ da ˙··BqL ‰ÏebÚ‰ ÏÚÓ≈«»ƒ»∆∆∆»«∆∆»ƒ∆¿»

ÌB¯„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ,ÔBÙˆÏ ‰ËB3LÈ ˙Bc˜ ÈzLe . »¿»¿∆¿»»¿»¿≈¿À≈
BÊ „‚k BÊ da4.BÊa BÊ ˙BÏebÚ‰ ÈzL ˙BÚ‚Bt Ô‰aL , »¿∆∆∆»∆¿¿≈»ƒ»

Ï··BÒ ‡ˆÓ ,Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a Á¯i‰ ‰È‰iLk ,CÎÈÙ¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«»≈«¿««ƒ¿≈∆ƒ¿»≈
‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÂLa LÓM‰ „‚k LÓL ÏL ‰ÏebÚa«ƒ»∆∆∆¿∆∆«∆∆¿»∆¿ƒ≈≈
ÔBÙˆÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ ,˙Bc˜p‰ È˙MÓ ˙Á‡Ó Á¯i‰«»≈«≈««ƒ¿≈«¿Àƒ¿»¿«≈ƒ¿
Á¯i‰ ÏÈÁ˙È ‰pnnL ‰c˜p‰ .dÓB¯„Ï B‡ LÓM‰«∆∆ƒ¿»«¿À»∆ƒ∆»«¿ƒ«»≈«
‰c˜p‰Â ,L‡¯ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - LÓM‰ ÔBÙˆÏ ˙BËÏƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ«ƒ¿≈…¿«¿À»
‡È‰ - LÓM‰ ÌB¯„Ï ˙BËÏ Á¯i‰ ÏÈÁ˙È ‰pnnL∆ƒ∆»«¿ƒ«»≈«ƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ

·Ê ˙‡¯˜p‰5Ba ÔÈ‡L ,L‡¯‰ ‰ÊÏ LÈ ‰ÂL CÏ‰Óe . «ƒ¿≈»»«¬»»∆≈¿∆»…∆≈
˙BÏfna CÏB‰ ‡e‰Â .ÔBÚ¯‚ ‡ÏÂ ˙ÙÒBz ‡Ï…∆∆¿…≈»¿≈««»

˙Èp¯BÁ‡6‡e‰ ÔÎÂ ,ÈÏ„Ï ÌÈ‚cÓe ,ÌÈ‚„Ï ‰ÏhÓ : ¬«ƒƒ»∆¿»ƒƒ»ƒƒ¿ƒ¿≈
.„ÈÓz ··BÒ≈»ƒ

ה"א.2) פי"ד, למעלה עי' הגדול, הגלגל לעגולת הכוונה
(3.2 ציור *4.180)עי' של האסטרונומיה 5)במרחק

דרקון. הפגיעה, נקודות שתי את המחבר לקו קראה העתיקה

'פירוש  ועי' (הדרקון), וזנב (הדרקון) ראש המונחים: מכאן
מ"ג. פ"ג זרה, עבודה ממזרח 6)המשניות' כלומר

לירח  הדרוש שהזמן ומצאו, חשבו האסטרונומים למערב.
משעתים  בלמעלה הוא יצא, שממנה הראש לנקודת לשוב

בדיוק ÂÁÙ˙וחצי להגיע הירח לאמצע הדרוש הזמן מן
מכאן  .(360* של סיבוב (לעשות יצא שממנה לנקודה

נסוג שהראש זמן,‡È¯ÂÁ˙הסיקו, פחות מספיק כך משום .
אליו. לשוב כדי

.·ÈÚˆÓ‡‰ L‡¯‰ CÏ‰Ó7‰LÏL :„Á‡ ÌBÈa «¬«»…»∆¿»ƒ¿∆»¿»
˙BiL ‰¯OÚ ˙Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ8‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ . ¬»ƒ¿««∆¿≈¿ƒƒ¿»«¬»«¬»»

ÌÈÚa¯‡Â Ú·LÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe „Á‡ :ÌÈÓÈ»ƒ∆»¿ƒ¬»ƒ¿∆«¿«¿»ƒ
,˙BÏÚÓ LÓÁ :ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .˙BiL¿ƒ¿ƒ¿»«¬»¿≈»»≈«¬
.˙BiL ÌÈÚa¯‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰Ú·Lƒ¿»»»¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÌÈzL :ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Ó Ê"È‰ :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»«¬»¿∆∆¿«ƒ
¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆∆
BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .È"Ê ·" :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»
,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ‰ÚL˙Â ‰‡Ó :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa«¬∆∆¬»ƒ≈»¿ƒ¿»¿ƒƒ«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe „Á‡Â¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .Ó"‡Ï Ë"Ò˜¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
.˙BiL ÚL˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ÌÈLe ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿«ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ
:‰¯e„Ò ‰LÏ BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .Ë"·Ï '‡ :ÌÓÈÒÂ¿ƒ»»¿ƒ¿»«¬»¿»»¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL¿∆∆¿≈«¬¿«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ
.·"Ó „"Ó Á"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzLe¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
,¯wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ ˙lÁ˙a L‡¯‰ ÚˆÓ‡Â¿∆¿«»…ƒ¿ƒ«≈¬ƒƒ∆»ƒ»
ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó :‰È‰»»≈»¿ƒ«¬¿ƒ¿»«¬ƒƒ
Ê" Ù"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»

.Á"Î

המהלכים 7) בין להבחין כדי ל"אמיתי", בניגוד "אמצעי"
קדימה מטלה המעלות את סופרים Ò„¯שבהם ÈÙÏ,המזלות

אחורנית שהוא הראש מהלך ÒÎ„¯ובין ‡Ï˘'ועי המזלות.
.3 בחשבון 8)ציור שיוצא כפי ,36 ,10' - דיוק ביתר

זו. בהלכה יום אלפים עשרת

.‚- ‰ˆ¯zL ˙Ú ÏÎa L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿»…¿»≈∆ƒ¿∆
ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL C¯„k ,˙Ú‰ B˙B‡Ï ÌÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿»»¿»≈¿∆∆∆ƒ∆¿«

LÓM‰9Á¯i‰ ÚˆÓ‡Â10LÏMÓ ÚˆÓ‡‰ Ú¯‚˙Â , «∆∆¿∆¿««»≈«¿ƒ¿«»∆¿«ƒ¿
L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒ«¬¿«ƒ¿»¿»…

Ú‰ B˙B‡a˙11·f‰ ÌB˜Ó ‰È‰È ÌÏBÚÏ Bc‚Îe .12. ¿»≈¿∆¿¿»ƒ¿∆¿«»»

ה"ב.9) פי"ב, ה"ד.10)עי' פי"ד, את ‚11ÌÈÚ¯Â)ע'
הראש  מקום חישוב את להתאים כדי מעלות, מש"ס האמצע
מטלה  במעלות שנקבע הירח, ומקום השמש מקום לחישוב
מטלה  הוא הראש שמהלך בזמן המזלות, סדר לפי קדימה
מספר  את מסמן הגירעון אחר שנשאר מה אחורנית.
וזהו  המזלות, סדר לפי מטלה התרחק שהראש המעלות

האמיתי. הראש הראש.12)מקום ממקום 180* במרחק

.„˙lÁ˙Ï L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿»…ƒ¿ƒ«
,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL BÓBiL ,˙aL ·¯Ú ÏÈÏ≈∆∆«»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»
˙lÁzÓ ÌÈ¯eÓb‰ ÌÈÓi‰ ÔÈÓe ,¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ,BÊ ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ¯wÚ‰ ÏÈÏ≈»ƒ»«¿ƒ«≈∆»ƒ≈«
.ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ,Ba L‡¯‰ ÌB˜Ó¿»…ƒ¿»¿∆¿ƒ

.‰C¯c‰ ÏÚ ˙‡f‰ ˙ÚÏ L‡¯‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿«»…¿≈«…««∆∆
ÏÚ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ÛÈÒBzL :‡e‰Â .zÚ„iL∆»«¿»»∆ƒ«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«
ÌÈBÓLe ÌÈzLe ‰‡Ó :L‡¯‰ ÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,¯wÚ‰»ƒ»≈≈¿∆¿«»…≈»¿«ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe Ú·LÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿∆«¿ƒ
‰Ê ÚˆÓ‡ Ú¯‚z .Ê"Ï Ë"Î ·"Ù˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿«∆¿«∆
Ú·LÂ ‰‡Ó :EÏ ¯‡MÈ ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈¿≈»¿∆«
ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ
.L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰ÊÂ .‚"ÎÏ Ê"Ú˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿∆¿»…
ÏfÓa - L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓ .˙BiM‰ Ï‡ ‰Ùz Ï‡Â¿«ƒ¿∆∆«¿ƒƒ¿»¿»…¿««
;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L ,‰Ïe˙a¿»∆«¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ Ú·La ,ÌÈ‚c ÏfÓa - Bc‚k ·f‰ ÌB˜Óe¿«»»¿∆¿¿««»ƒ¿∆«¿∆¿ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¬»ƒ

.ÂÏbÏb‰ ÈˆÁ ·f‰ ÔÈ·e L‡¯‰ ÔÈa ‰È‰È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆≈»…≈«»»¬ƒ««¿«
‰ÂLa13L‡¯‰ ÌB˜Ó Ba ‡ˆÓzL ÏfÓ Ïk ,CÎÈÙÏ . ¿»∆¿ƒ»»«»∆ƒ¿»¿»…

˙BÏÚn‰ ÔÈÓ BÓÎa ,epnÓ ÈÚÈ·L ÏfÓa ·f‰ ‰È‰È -ƒ¿∆«»»¿«»¿ƒƒƒ∆ƒ¿ƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ ¯OÚa L‡¯‰ ‰È‰È Ì‡ .‰ÂLa ÌÈ˜ÏÁ‰Â¿«¬»ƒ¿»∆ƒƒ¿∆»…¿∆∆«¬
ÈÚÈ·L ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚa ·f‰ ‰È‰È ,ÈBÏt ÏfÓa¿«»¿ƒƒ¿∆«»»¿∆∆«¬ƒ«»¿ƒƒ

.epnÓƒ∆

(13.180* = מזלות ששה כלומר,

.Ê‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡ÓeÌB˜Óe ·f‰ ÌB˜Óe L ≈««∆≈«¿»…¿«»»¿
Á¯i‰ ˙‡ˆÓ Ì‡ :ÔzLÏLa ÔBa˙‰ ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ»»»«»≈«
„Á‡ ˜ÏÁa ˙Á‡ ‰ÏÚÓa ·f‰ ÌÚ B‡ L‡¯‰ ÌÚ14 ƒ»…ƒ«»»¿«¬»««¿≈∆∆»

‡ÏÂ LÓM‰ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB Á¯i‰ ÔÈ‡L Ú„z -≈«∆≈«»≈«∆…ƒ¿«∆∆¿…
,L‡¯‰ ÌB˜Ó ÈÙÏ Á¯i‰ ÌB˜Ó ˙È‡¯ Ì‡Â ;dÓB¯„Ïƒ¿»¿ƒ»ƒ»¿«»≈«ƒ¿≈¿»…
ÔBÙˆÏ ‰ËB Á¯i‰L Ú„z - ·f‰ „‚k CÏB‰ ‡e‰Â¿≈¿∆∆«»»≈«∆«»≈«∆ƒ¿
‡e‰ È¯‰Â ,·f‰ ÌB˜Ó ÈÙÏ Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡Â ;LÓM‰«∆∆¿ƒ»»«»≈«ƒ¿≈¿«»»«¬≈
ÌB¯„Ï ‰ËB Á¯i‰L Ú„z - L‡¯‰ „‚k CÏB‰≈¿∆∆»…≈«∆«»≈«∆ƒ¿

LÓM‰15. «∆∆

זו 14) פוגעות השמש ועגולת הירח שעגולת במקום כלומר,
15.2)בזו. ציור וראה ה"א, השווה

.Á- dÓB¯„Ï B‡ LÓM‰ ÔBÙˆÏ Á¯i‰ ‰ËBpL ‰iËp‰«¿ƒ»∆∆«»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿»
Á¯i‰ ·Á¯ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰16- ÔBÙˆÏ ‰ËB ‰È‰ Ì‡ . ƒ«ƒ¿≈…««»≈«ƒ»»∆¿»

·Á¯ ‡¯˜ - ÌB¯„Ï ‰ËB ‰È‰ Ì‡Â ,ÈBÙˆ ·Á¯ ‡¯˜ƒ¿»…«¿ƒ¿ƒ»»∆¿»ƒ¿»…«
‡Ï - ˙Bc˜p‰ È˙MÓ ˙Á‡a Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈÓB¯c¿ƒ¿ƒ»»«»≈«¿««ƒ¿≈«¿À…

.e¯‡aL BÓk ,·Á¯ BÏ ‰È‰Èƒ¿∆…«¿∆≈«¿

מזרחֿמערב 16) למהלך בניגוד קטן שיעור שהוא משום
.360* של לסיבוב שמגיע אורך, שנקרא

.Ë,˙BÏÚÓ LÓÁ ÏÚ ¯˙È Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È ‡Ï ÌÏBÚÏ¿»…ƒ¿∆…««»≈«»≈«»≈«¬
ÌB¯„a ÔÈa ÔBÙˆa ÔÈa17ÏÈÁ˙È :Bk¯„ ‡e‰ Ck ‡l‡ . ≈¿»≈¿»∆»»«¿«¿ƒ

,ÛÒBÂ CÏB‰ ˜Á¯n‰Â ,ËÚÓ ËÚÓ ˜Á¯˙ÈÂ L‡¯‰ ÔÓƒ»…¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«∆¿»≈¿»
˙BÏÚÓ LÓÁÏ ÚÈbiL „Ú18ËÚÓ ·¯˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ , «∆«ƒ«¿»≈«¬¿«¬…¿ƒ¿»≈¿«

¯ÊÁÈÂ ,B·ÊÏ ÚÈbiLk ·Á¯ BÏ ‰È‰È ‡lL „Ú ,ËÚÓ¿««∆…ƒ¿∆…«¿∆«ƒ«ƒ¿»¿«¬…
LÓÁÏ ÚÈbiL „Ú ,ÛÒB ˜Á¯n‰Â ,ËÚÓ ËÚÓ ˜Á¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«∆¿»»«∆«ƒ«¿»≈

˙BÏÚÓ19·Á¯ BÏ ‰È‰È ‡lL „Ú ,·¯˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,20. «¬¿«¬…¿ƒ¿»≈«∆…ƒ¿∆…«

נחשב17) כיום תצפיות. ע"י נקבע '9השיעור - השיעור
הראש.18)*5. מן 90* במרחק הירח כאשר 19)כאשר

הזנב. מן 90* במרחק לראש.20)הירח ישוב כאשר

.È˙Ú ÏÎa ‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ·Á¯ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«…««»≈««»¿»≈
ÌB˜Ó ‡ÈˆBz - ÈÓB¯„ B‡ ‡e‰ ÈBÙˆ Ì‡Â ,‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿
Ú¯‚˙Â ,˙Ú‰ d˙B‡Ï ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe L‡¯‰»…¿«»≈«»¬ƒƒ¿»»≈¿ƒ¿«
‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜nÓ L‡¯‰ ÌB˜Ó¿»…ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ¿«ƒ¿»

·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰21·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‰È‰È Ì‡Â . «ƒ¿»«¿»…«¿ƒƒ¿∆«¿»…«
Á¯i‰ ·Á¯L Ú„z - ÌÈBÓLe ‰‡Ó „Ú ˙Á‡ ‰ÏÚnÓƒ«¬»«««≈»¿ƒ≈«∆…««»≈«

ÈBÙˆ22ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»««¿»≈«≈»¿ƒ
ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯L Ú„z -23‰‡Ó ‰È‰ Ì‡Â ; ≈«∆…««»≈«¿ƒ¿ƒ»»≈»

MLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡ ‰ÂLa ÌÈBÓLeÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈ ¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒƒ¿»∆≈
ÏÏk ·Á¯ Á¯iÏ24·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ˙Ó ‰‡¯˙Â ¯ÊÁ˙Â . «»≈«…«¿»¿«¬…¿ƒ¿∆¿««¿»…«

,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ B˙iË ¯eÚL ‡e‰Â ,‡È‰ ‰nk«»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿»
BÓk ,ÈBÙv‰ B‡ ÈÓB¯c‰ Á¯i‰ ·Á¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»…««»≈««¿ƒ«¿ƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

נקרא 21) זה מרחק הראש. ממקום הירח מרחק הוא הנשאר
הרוחב. שיעור תלוי בו כי הרוחב", בין 22)"מסלול

לזנב. ה"א.23)הראש ועי' לראש, הזנב זוהי 24)בין כי
הראש. נקודת או הזנב נקודת

.‡ÈÏeÏÒÓ ‰È‰È Ì‡ ?·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿««¿»…«ƒƒ¿∆«¿
ÌÈMÓÁÂ ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ¯OÚ ·Á¯‰»…«∆∆«¬ƒ¿∆¿»¿«ƒ«¬ƒƒ
,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ ‰f‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿«∆∆¿ƒ«¬
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ
˙BÏÚÓ ÈzL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏL ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿¿ƒƒ¿∆¿»¿≈«¬
‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿«¿»ƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó¿»»«¬¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ ÏeÏÒn‰««¿¬ƒƒ«¬ƒ¿∆»»»«¬
‰È‰z ,ÌÈML ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿ƒƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó»»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
ÌÈLe ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·L ÏeÏÒn‰««¿ƒ¿ƒƒ¿∆»»«¿««¬¿«ƒ
‰È‰z ,ÌÈBÓL ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿¿ƒƒ¿∆
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó¿»«¿««¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚLz ÏeÏÒn‰ ‰È‰È25. ƒ¿∆««¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»»≈«¬

ומתאימים 25) תצפיות, על מבוססים האלה החישובים כל
היום. של לחישובים

.·ÈÈe‡¯‰ Áwz - ˙B¯OÚ‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒƒ»¬»ƒ«»»
˙ÈOÚL BÓk ,˙Bn‰ ÈzL ÔÈaL ¯˙i‰ ÈÙÏ Ì‰Ï»∆¿ƒ«∆∆∆≈¿≈«»¿∆»ƒ»

LÓM‰ ÏeÏÒÓa26Á¯i‰ ÏeÏÒÓ·e27È¯‰ ?„ˆÈk . ¿«¿«∆∆¿«¿«»≈«≈«¬≈
¯·Îe ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ LÏL ·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‰È‰L∆»»«¿»…«»«¬ƒƒ«¬¿»
B˙Ó ‰˙È‰ - ÌÈMÓÁ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡L ,zÚ„È»«¿»∆ƒ»»««¿¬ƒƒ»¿»¿»
ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ˙BÏÚÓ LÏL»«¬«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ»»««¿
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ycegdקנו yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz b"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰˙È‰ - ÌÈMLƒƒ»¿»¿»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ
ÏL - ˙Bn‰ ÈzL ÔÈa ¯˙i‰ ‡ˆÓ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈL ƒ¿»«∆∆≈¿≈«»¿ƒ¬»ƒ

ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡ˆÓÂ ,‰ÏÚÓ ÏÎÏ ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿
ÌÈMÓÁÂ LÏL ‡e‰L ,‰Ê ÏeÏÒÓ28,˙BÏÚÓ LÏL : «¿∆∆»«¬ƒƒ»«¬

ÏÎa ‰OÚz BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«∆∆«¬∆¿»
.ÔÈÓe ÔÈÓƒ¿»ƒ¿»

ה"ז.26) פי"ג, ה"ז.27)עי' פט"ו, צריך 28)עי'
" מלת כאן וכת"י Â˙Óלהוסיף א, תימן בכת"י הוא וכן ,"

תֿב.

.‚È„Ú ·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ÏL B˙Ó Ú„zL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¿»∆«¿»…««
˙BÈÓ Ïk ÏL ˙BÓ Ú„z ,EeÚ„B‰L BÓk ,ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿∆«¿≈«»∆»ƒ¿¿
„Ú ÌÈÚLz ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ;ÏeÏÒn‰««¿∆ƒƒ¿∆««¿»≈«ƒ¿ƒ«
,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ÏeÏÒn‰ Ú¯‚z - ÌÈBÓLe ‰‡Ó≈»¿ƒƒ¿«««¿ƒ≈»¿ƒ

‰n‰ Ba Ú„z ¯‡Lp‰Â29. ¿«ƒ¿»≈««»»

מרוחק 29) שהירח כלומר ,100* למשל הרוחב מסלול אם
רוחב  .180* - 100* = 30* הזנב מן או 100* הראש מן
80* במרחק הירח כרוחב הוא הזנב מן 80* במרחק הירח

הראש. מן

.„È‡e‰Â .‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a Á¯i‰ ·Á¯ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆…««»≈«ƒ¿ƒ«≈∆¿
ÔÎÂ .ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ È¯‰L ,ÈÓB¯c¿ƒ∆¬≈««¿»≈«≈»¿ƒ¿≈

ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡30ÌÈ˙‡Ó „Ú ƒ»»««¿»≈ƒ≈»¿ƒ«»«ƒ
ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ Ú¯‚z - ÌÈÚ·LÂ31¯‡Lp‰Â , ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ∆≈»¿ƒ¿«ƒ¿»

.‰n‰ Ba Ú„z≈««»»

אין 30) וכן כאן. ולא הפרק, בסוף מקומו הזה המשפט כל
תימן. רוחב.31)בכת"י לו אין בק"פ כי

.ÂË„Ú ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»««¿≈«»«ƒ¿ƒ¿ƒ«
˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒ¿≈

ÌÈMLÂ32.‰n‰ Ba Ú„z ¯‡Lp‰Â , ¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈««»»

כמו 32) ק"פ, ממנו גורעים ואין מש"ס, אותו גורעים
וכל  מעלות, מתשעים יותר ישאר אז כי הקודמת, בהלכה

תשעים. עד מעלות מספר על מבוסס החשבון

.ÊË- ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»««¿≈»«¬ƒƒ
¯·Îe ;ÌÈLÏL ¯‡L ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÈzL - ÌÈLÏL ˙nL zÚ„È»«¿»∆¿«¿ƒ¿≈«¬¿ƒ¬»ƒ
ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÈzL :ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙Ó ‰È‰z CÎÂ¿»ƒ¿∆¿«≈»«¬ƒƒ¿≈«¬¿ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

.ÊÈ‰‡Ó epnÓ Ú¯‚z - ÌÈ˙‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰¬≈∆»»««¿»«ƒƒ¿«ƒ∆≈»
ÌÈ¯OÚ ˙nL zÚ„È ¯·Îe ;ÌÈ¯OÚ ¯‡MÈ ,ÌÈBÓLe¿ƒƒ»≈∆¿ƒ¿»»«¿»∆¿«∆¿ƒ
Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ƒ«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈ƒ
‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‰È‰z ,ÌÈ˙‡Ó ˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿«»«ƒƒ¿∆«¬»««¿»

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ

.ÁÈL ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰B˙B‡ Ú¯‚z - ˙B‡Ó LÏ ¬≈∆»»««¿¿≈ƒ¿«
zÚ„È ¯·Îe ;ÌÈML ¯‡L ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒƒ¿»»«¿»

CÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ - ÌÈML ˙nL∆¿«ƒƒ«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ :˙B‡Ó LÏL ˙Ó ‡È‰ƒ¿«¿≈«¿««¬¿∆¿ƒ

.˙BÈn‰ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿»

.ËÈBÊÈ‡·e ‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ·Á¯ Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰¬≈∆»ƒ≈«…««»≈««»¿≈
·¯Ú ÏÈÏ ˙lÁ˙a ,ÈÓB¯c Ì‡Â ÈBÙˆ Ì‡ ,‡e‰ Áe¯«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈∆∆
ÌB˜nL ,zÚ„È ¯·Îe ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»¿»»«¿»∆¿
˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLa ‰Ê ÏÈÏa ‰È‰ ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒ»»¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈«¬
Á"È :BÓÈÒ - ¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ¿ƒ»¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»
ÌÈ¯OÚÂ Ú·La ˙Ú‰ d˙B‡a ‰È‰ L‡¯‰ ÌB˜Óe ,Â"Ï¿»…»»¿»»≈¿∆«¿∆¿ƒ
:BÓÈÒ - ‰Ïe˙a ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¬»ƒƒ««¿»ƒ»
EÏ ‡ˆÈ ,Á¯i‰ ÌB˜nÓ L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú¯‚z ,Ï"ÊÎƒ¿«¿»…ƒ¿«»≈«≈≈¿
‰ML ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ˙Á‡ ÌÈ˙‡Ó :·Á¯‰ ÏeÏÒÓ«¿»…«»«ƒ««¿ƒ«¬ƒ»
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,'Â ‡"Ï¯ :BÓÈÒ - ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«

ÏeÏÒn‰ ÏÎa ÌÈ˜ÏÁ‰33ÏeÏÒÓ ÏL ‰n‰ ˙‡ˆÓÂ , «¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿≈«»»∆«¿
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL :‰Ê ˜¯Ùa e¯‡aL ÌÈÎ¯ca ‰Ê∆«¿»ƒ∆≈«¿¿∆∆∆»«¬¿»
.‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a Á¯i‰ ·Á¯ e‰ÊÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆…««»≈«ƒ¿ƒ«≈∆
.ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ È¯‰L ,ÈÓB¯c ‡e‰Â¿¿ƒ∆¬≈««¿»≈«≈»¿ƒ

ה"ח.33) פט"ו, עי'

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הארוכה 1) בא פעמים הירח. מעגל הירח, ראיית ידיעת

בקצרה. ופעמים

.‡ÌÈ„È˙Ú eÈ‰iL È„k - eÓc˜‰L ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿¬ƒƒ
- ˙‡Ê ˙Ú„Ï ‰ˆ¯zLÎe .‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈÎeÓe»ƒƒƒ«»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆»««…
ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â ·LÁ˙Â ÏÈÁ˙z2 «¿ƒ¿«¿…¿ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ

ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe3L‡¯‰ ÌB˜Óe4,‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ ¿«»≈«»¬ƒƒ¿»…ƒ¿«»¿ƒ»
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜nÓ ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â5, ¿ƒ¿«¿«∆∆»¬ƒƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯‡Lp‰Â.ÔBL‡¯ C ¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆ƒ

פי"ג.2) פט"ו.3)עי' ה"ג.4)עי' פט"ז, כדי 5)עי'
הקיבוץ). (מזמן השמש מן הירח מרחק את לדעת

.·Ú„z - Á¯i‰ ÌB˜Óe L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈«¿»…¿«»≈«≈«
ÌB˜Ó6B‡ ÈBÙˆ ·Á¯ ‡e‰ Ì‡Â ,‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ¿«»≈««»¿ƒ…«¿ƒ
ÈÓB¯„7‰f‰ C¯‡a ¯‰f‰Â .ÔBL‡¯ ·Á¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»…«ƒ¿ƒ»≈»…∆«∆

.EÏ ÌÈÎeÓ Ì‰ÈL eÈ‰ÈÂ ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯·e ÔBL‡ƒ̄»…«»ƒ¿ƒ¿¿≈∆»ƒ¿

תֿב.¯ÁÂ·צ"ל6) ובכת"י א' תימן בכת"י הוא וכן הירח,
(7- דרומי ;180* מן פחות הוא הרוחב מסלול אם - צפוני

ה"י. פט"ז, ועי' ,180* מן יותר

.‚‰f‰ ·Á¯·e ÔBL‡¯‰ ‰f‰ C¯‡a ÔBa˙‰Â¿ƒ¿≈»…∆«∆»ƒ»…««∆
ÔBL‡¯‰8˙BÁt B‡ ‰ÂLa ˙BÏÚÓ ÚLz EÏ ‡ˆÈ Ì‡ : »ƒƒ≈≈¿≈««¬¿»∆»

Á¯i‰ ‰‡¯iL ÌÏBÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,È‡cÂa Ú„z -≈«¿««∆ƒ∆¿»¿»∆≈»∆«»≈«
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰ÏÈl‰ B˙B‡a9CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¿««¿»¿»∆∆ƒ¿»≈¿≈«»»ƒ

ÏÚ ¯˙È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â ;¯Á‡ ÔBaLÁ∆¿«≈¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ»≈«
‰‡¯È Á¯i‰L ,È‡cÂa Ú„z - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁ¬≈∆¿≈«¬≈«¿««∆«»≈«≈»∆

¯Á‡ ÔBaLÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa10; ¿»∆∆ƒ¿»≈¿≈«»»ƒ¿∆¿«≈
ÌÈÚa¯‡Â ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â11˙BÏÚÓ ¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ≈«¿«¿»ƒ«¬
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קנז ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz b"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BBaLÁa ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï C¯Ëˆz - ‰¯OÚ LÓÁ „ÚÂ¿«¬≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬…¿∆¿
.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ Ú„zL „Ú ,‰i‡¯‰»¿ƒ»«∆≈«ƒ≈»∆…≈»∆

(עברו 8) למחוק יש הראשון", הזה "וברוחב המילים את
אינן  וכן הקודמת), ההלכה מסוף בטעות כנראה לכאן

תֿב. ובכת"י א' תימן אל 9)בכת"י הירח קרבת מפני
נראה  אינו הקטן הירח חרמש של הקלוש אורו השמש.

השמש. קרני של החזק אורן שהוא 10)בגלל משום
הנסיון. על מבוססים והמקסימום המינימום גבולות מיותר.

ובכת"י 11) ,1524 ויניציאה בדפוס גם וכן מט', - צ"ל
"מתשע". מפורש: כתוב תימן,

.„Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«»≈«
ÌÈÓB‡z ÏfÓ ÛBÒ „Ú È„b ÏfÓ ˙lÁzÓ ÈzÓ‡‰12; »¬ƒƒƒ¿ƒ«««¿ƒ«««¿ƒ

„Ú ÔË¯Ò ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿«»≈«ƒ¿ƒ««««¿»«
˙L˜ ÏfÓ ÛBÒ13˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBL‡¯‰ C¯‡ ‰È‰ÈÂ , ««∆∆¿ƒ¿∆…∆»ƒ∆∆«¬

B˙B‡a ÏÏk ‰‡¯ Á¯i‰ ÔÈ‡L ,Ú„z - ˙BÁt B‡»≈«∆≈«»≈«ƒ¿∆¿»¿
‰È‰ Ì‡Â ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰ÏÈl‰14¯˙È ÔBL‡¯‰ ««¿»¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»»ƒ»≈

Ïe·b ÏÎa ‰‡¯È È‡cÂ - ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ÏÚ««¿«¿∆¿ƒ«¬««≈»∆¿»¿
˙BÏÚÓ ¯OÚÓ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â ;Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ≈∆∆«¬
¯˜ÁÏÂ L¯„Ï C¯Ëˆz - Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ „ÚÂ¿«∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬…

.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ ‰i‡¯‰ ˙BBaLÁa¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆…≈»∆

בעונת 12) ,90* עד מֿ*270 העולים, במזלות כלומר,
ציור  ועי' יותר. קטן באורך הירח יראה אז והאביב. החורף

בעונת 13)3. ,270* עד מ*90 היורדים, במזלות כלומר,
לראות  שיוכלו כדי יותר, גדול אורך דרוש אז והסתיו. הקיץ
השונות, בעונות הראייה בגבולות ההבדל החדש. הירח את
הרביעי  ברבע האופק. מן האקליפטיקה בגובה תלוי
מן  האקליפטיקה גובה ובאביב, בחורף כלומר והראשון,
השני  ברבע האופק; מן המשוה קו מגובה גדול האופק
קטן  האקליפטיקה גובה ובסתיו, בקיץ דהיינו והשלישי,
יותר, גדול האקליפטיקה שגובה במדה המשוה. קו מגובה
שגם  החדש, הירח את לראות כדי יותר קטן אורך מספיק
מפריעים  האופק ערפילי ואין בשמים, יותר גבוה הוא

תימן ‰‡Í¯Âצ"ל14)מלראותו. בכת"י הוא וכן הראשון,
ותֿב. תֿא

.‰?‰i‡¯‰ ˙BBaLÁ Ô‰ eÏÈ‡Â15‰‡¯e ÔBa˙‰ ¿≈≈∆¿»¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
‡e‰ ÏfÓ ‰ÊÈ‡a Á¯i‰16Ú¯‚z ,‰ÏË ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ : «»≈«¿≈∆«»ƒƒ¿∆¿««»∆ƒ¿«

Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÔÓƒ»…∆»ƒƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ
Ì‡Â .˙Á‡ ‰ÏÚÓ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,¯BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««ƒ¿«ƒ»…∆«¬»««¿ƒ

ÌÈÓB‡z ÏfÓa ‰È‰È‰BÓL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z , ƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»
ÔÓ Ú¯‚z ,ÔË¯Ò ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»ƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL C¯‡‰»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,‰È¯‡«¿≈ƒ¿«ƒ»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ‰Ú·L C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¿»ƒ¿«ƒ»…∆ƒ¿»¿ƒ
C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒƒ¿«ƒ»…∆
,·¯˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚zƒ¿«ƒ»…∆«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ML C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,˙L˜ ÏfÓa¿««∆∆ƒ¿«ƒ»…∆ƒ»¿ƒ¬»ƒ

‰Úa¯‡ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆«¿»»
ÔÓ Ú¯‚z ,ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL C¯‡‰»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,ÌÈ‚c»ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ
ÌÈ˜ÏÁ‰ el‡ epnÓ Ú¯‚zL ¯Á‡ C¯‡‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ»…∆««∆ƒ¿«ƒ∆≈«¬»ƒ

ÈL C¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -17. «ƒ¿»…∆≈ƒ

בטריגונומטריה.15) מקום 16)יסודם באיזה יודעים אם
למעלה  עי' הוא, מזל באיזה יודעים - המעלות מספר - הוא

ה"חֿט. הירח 17)פי"א, את העין רואה כלל בדרך
במקום הוא‡Á¯בשמים מאשר לאופק, יותר קרוב ,˙Ó‡·.

היוצא  מדומה, ישר קו קובע במזלות, האמיתי המקום את
גלגל  עד ומגיע הירח מרכז את והעובר הארץ ממרכז
הקו  הוא במזלות, הירח מקום את לנו המראה הקו, המזלות.
הירח  מרכז דרך והעובר הוא, במקומו המסתכל מעין היוצא
המקום  לבין האמיתי המקום בין ההפרש המזלות. גלגל אל

נקרא לעין, ‰Ó¯‡‰הנראה ÈÂÈ˘ האורך ה"ו). להלן (עי'
שבו  הירח, מקום לבין השמש מקום בין המרחק הוא השני

.5¯‡‰הוא ציור עי' המדומה). (האורך לעין

.ÂÁ¯i‰ ÌB˜nL ÈÙÏ ?el‡ ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚ¯B‚ ‰nÏÂ¿»»¿ƒ¬»ƒ≈¿ƒ∆¿«»≈«
LÈ ÈepL ‡l‡ ,Ba ‰‡¯iL ÌB˜n‰ BÈ‡ ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ≈«»∆≈»∆∆»ƒ≈
.‰‡¯n‰ ÈepL ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,·Á¯·e C¯‡a Ì‰ÈÈa≈≈∆¿…∆¿…«¿«ƒ¿»ƒ««¿∆

‰i‡¯‰ ˙ÚLa C¯‡‰ ‰‡¯Ó ÈepLÂ18ÔÈÚ¯Bb ÌÏBÚÏ , ¿ƒ«¿≈»…∆ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿ƒ
.e¯Ó‡L BÓk ,C¯‡‰ ÔÓ B˙B‡ƒ»…∆¿∆»«¿

לאופק 18) יותר קרוב נראה והוא במערב, הירח אז כי
המדומה  המרחק באמת. הוא מאשר השמש שקיעת ולמקום
המרחק  מן יותר איפוא קטן השני) (האורך לשמש הירח בין

כך משום הראשון). (האורך שינוי ‚ÌÈÚ¯Âהאמיתי את
הראשון. האורך מן המראה

.ÊÁ¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡ :·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL Ï·‡¬»ƒ«¿≈»…«ƒ»»…««»≈«
ÔÓ ·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚ¯Bb - ÈBÙ¿̂ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…«ƒ
- ÈÓB¯c‰ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰»…«»ƒ¿ƒ»»…««»≈««¿ƒ

ÔÈÙÈÒBÓ19·Á¯‰ ÏÚ ·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ‰ ƒƒ«¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…««»…«
¯Á‡ ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÔBL‡¯‰»ƒ«∆ƒ¿∆»…«»ƒ««
- ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì˙B‡ epnÓ ÔÈÚ¯Bb B‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL∆ƒƒ»»¿ƒƒ∆»«¬»ƒ

‰ ‡e‰ÈL ·Á¯ ‡¯˜p20. «ƒ¿»…«≈ƒ

משום 19) באמת. הוא מאשר לדרום יותר נוטה נראה הירח
צפוני הרוחב כאשר מראה ‚ÌÈÚ¯Âכך שינוי של החלקים את

שהוא כפי הירח, רוחב את לדעת כדי לעין.¯‡‰הרוחב,
דרומי, הרוחב כאשר סיבה, החלקים ÌÈÙÈÒÂÓמאותה את

הרוחב. מראה שינוי המדומה.20)של הרוחב הוא

.Á?Ô˙B‡ ÔÈÚ¯Bb B‡ ÔÈÙÈÒBnL ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì‰ ‰nÎÂ¿«»≈«¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÚLz - ‰ÏË ÏfÓa Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«»≈«¿««»∆ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ - ¯BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¬»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
ÔË¯Ò ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ML - ÌÈÓB‡z¿ƒƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
- ‰È¯‡ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·L -ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿≈
- ‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿»
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ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒ
- ·¯˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML -ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
- ˙L˜ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁ¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««∆∆
- È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
- ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
- ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ÌÈL¿≈»»¬»ƒ

.Ë·Á¯‰ ÔÓ Ô˙B‡ Ú¯‚z ,el‡ ÌÈ˜ÏÁ Ú„zL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¬»ƒ≈ƒ¿«»ƒ»…«
EeÚ„B‰L BÓk ÂÈÏÚ Ô˙B‡ ÛÈÒBz B‡ ÔBL‡¯‰21, »ƒƒ»»»¿∆«¿

B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ zÚ„È ¯·Îe ,ÈM‰ ·Á¯‰ EÏ ‡ˆÈÂ¿≈≈¿»…««≈ƒ¿»»«¿»ƒ¿ƒ
ÈÓB¯„22‰Ê ‰OÚ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„˙Â , ¿ƒ¿≈««»«¬¿«»¬»ƒ«¬»∆

.„È˙Ú ‰È‰ÈÂ EÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÎ˙Â ,ÈM‰ ·Á¯‰»…««≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿∆»ƒ

ה"ז.21) ה"ב.22)למעלה הזה ובפרק ה"י. פט"ז, עי'

.È‰f‰ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áw˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ«ƒ»…««≈ƒ«∆
BÏbÚÓa ËÚÓ ÊBÏ Á¯i‰L ÈtÓ ,B˙ˆ˜Ó23‰nÎÂ . ƒ¿»ƒ¿≈∆«»≈«»¿«¿«¿»¿«»

Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?epnÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰ ‡e‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ∆ƒƒ¿∆¿«»≈«
B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««»∆«∆¿ƒ«¬ƒ∆
- epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«∆¿ƒ«¬ƒ∆
Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿∆«»≈«
,¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ‰ÏË ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒƒ««»∆«∆∆«¬ƒ««
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡≈∆¿ƒƒ««…¿«ƒ«∆∆«¬ƒ««
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - ·¯˜Ú«¿»ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆
,epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆∆«¬ƒ«««∆¿ƒƒ∆

Ó ÌÈ¯OÚ „Ú ·¯˜Ú ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ B‡- epn ≈∆∆«¬ƒ«««¿»«∆¿ƒƒ∆
Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«
ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ«¬ƒ«««≈∆¿ƒ
ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒ „Ú ·¯˜Ú ÏfnÓƒ«««¿»«ƒ«ƒ»…««≈ƒ
„Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«ƒ¿ƒ«««¿ƒ«
¯OÚ „Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ∆∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««∆∆«∆∆
Ì‡Â .B˙e˙L ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ˙BÏÚÓ«¬ƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿¿ƒ
ÌÈ¯OÚ „ÚÂ ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ ‰È‰Èƒ¿∆≈∆∆«¬ƒ««¿ƒ¿«∆¿ƒ
- epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ˙L˜ ÏfnÓ ¯OÚÓ B‡ ,epnÓƒ∆≈∆∆ƒ««∆∆«∆¿ƒƒ∆
ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈˆÁ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¬ƒ¿¿ƒƒ¿∆¿
ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ „Ú ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆¿ƒƒ««¿ƒ«»≈¿∆¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ „Ú ˙L˜ ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,epnÓƒ∆≈∆¿ƒƒ««∆∆«»≈¿∆¿ƒ
Ì‡Â .B˙e˙L ÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ
„Ú ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Èƒ¿∆¿«»≈«≈»≈¿∆¿ƒƒ««¿ƒ«
ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ B‡ ,ÔË¯Ò ÏfnÓ ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬ƒ«««¿»≈»≈¿∆¿ƒƒ««
,ÌeÏk Áwz ‡Ï - È„b ÏfnÓ ˙BÏÚÓ LÓÁ „Ú ˙L∆̃∆«»≈«¬ƒ««¿ƒ…ƒ«¿
LÓÁÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÏbÚÓ ˙ÊÈÏ Ô‡k ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈»¿ƒ««¿»¿ƒƒ¿∆«»≈«≈»≈
È„b ÏfnÓ LÓÁÓ B‡ ,epnÓ ¯OÚ „Ú ÔË¯Ò ÏfnÓƒ«««¿»«∆∆ƒ∆≈»≈ƒ««¿ƒ
.B˙e˙L ÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ¯OÚ „Ú«∆∆ƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒ«¿
„Ú ÔË¯Ò ÏfnÓ ¯OÚÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿«»≈«≈∆∆ƒ«««¿»«
epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú È„b ÏfnÓ ¯OÚÓ B‡ ,epnÓ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒƒ∆≈∆∆ƒ««¿ƒ«∆¿ƒƒ∆
ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈˆÁ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz -ƒ«ƒ»…««≈ƒ¬ƒ¿¿ƒƒ¿∆¿

ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ÔË¯Ò ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆¿ƒƒ«««¿»«≈∆¿ƒ
.B˙e˙L ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒ „Ú È„b ÏfnÓƒ««¿ƒ«ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿
˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ‰È¯‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«»≈«ƒ¿ƒ««««¿≈«∆∆«¬
- epnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ÈÏc ÏfÓ ˙lÁzÓ B‡ ,epnÓƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«∆∆«¬ƒ∆
Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ ÈM‰ ·Á¯‰ epnÓ Áwzƒ«ƒ∆»…««≈ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«
B‡ ,epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ‰È¯‡ ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ≈∆∆«¬ƒ«««¿≈«∆¿ƒƒ∆
·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ÈÏc ÏfnÓ ¯OÚÓ≈∆∆ƒ««¿ƒ«∆¿ƒƒ∆ƒ«ƒ»…«
ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«≈∆¿ƒƒ««
ÈÏc ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,‰Ïe˙a ÏfnÓ ¯OÚ „Ú ‰È¯‡«¿≈«∆∆ƒ««¿»≈∆¿ƒƒ««¿ƒ

fnÓ ¯OÚ „ÚÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - ÌÈ‚c Ï «∆∆ƒ««»ƒƒ«ƒ»…««≈ƒ
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«≈∆∆«¬ƒ««
„Ú ÌÈ‚c ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ‰Ïe˙a¿»«≈∆∆«¬ƒ««»ƒ«
˙‡ÊÂ .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿…
˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ»…««≈ƒƒ«ƒ¿≈

Á¯i‰ ÏbÚÓ24. «¿««»≈«

טו).23) ב, (משלי במעגלותם" "ונלוזים מלשון
הירח,24) במהלך ההפרעות בגלל בא השני הרוחב תיקון

הכ"ג. להלן במעגלותיו", יש גדולות עקלקלות "שהירח

.‡È‰‡¯˙Â ,Á¯i‰ ·Á¯a ÔBa˙˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ¿≈¿…««»≈«¿ƒ¿∆
Ú¯‚z - ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ :ÈÓB¯„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«
·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈM‰ C¯‡‰ ÔÓ ‰f‰ Á¯i‰ ÏbÚÓ«¿««»≈««∆ƒ»…∆«≈ƒ¿ƒ»»…«

ÛÈÒBz - ÈÓB¯c Á¯i‰25.ÈM‰ C¯‡‰ ÏÚ ‰f‰ ÏbÚn‰ «»≈«¿ƒƒ««¿»«∆«»…∆«≈ƒ
˙lÁzÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«»≈«ƒ¿ƒ«

ÌÈÓB‡z ÏfÓ ÛBÒ „Ú È„b ÏfÓ26Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ««¿ƒ«««¿ƒ¬»ƒ»»«»≈«
¯·c‰ ‰È‰È - ˙L˜ ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÔË¯Ò ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««««¿»«««∆∆ƒ¿∆«»»

CÙ‰27ÛÈÒBz - ÈBÙˆ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È Ì‡L : ≈∆∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ
ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÏbÚn‰««¿»«»…∆«≈ƒ¿ƒ»»…««»≈«¿ƒ
C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈM‰ C¯‡‰ ÔÓ ÏbÚn‰ Ú¯‚z -ƒ¿«««¿»ƒ»…∆«≈ƒ«∆ƒ¿∆»…∆
‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÈM‰«≈ƒ««∆ƒ»»ƒ¿«ƒ∆
ÌL ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú„Â .ÈLÈÏM‰ C¯‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»…∆«¿ƒƒ¿«∆ƒ…ƒ¿∆»
·Á¯‰ ÔÓ ˙Á˜Ï ÔBaLÁ‰ Ô˙ ‡ÏÂ ,ÏbÚÓ ˙ÊÈÏ¿ƒ««¿»¿…»««∆¿»««ƒ»…«
C¯‡‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÈM‰ C¯‡‰ ‰È‰È - ÌeÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ¿∆»…∆«≈ƒ«¿»…∆

ÈLÈÏM‰28.¯˙È ‡Ï·e ˙BÁt ‡Ïa «¿ƒƒ¿…»¿…»≈

שהוא 25) לצפוני ביחס שלילי, הוא הדרומי הרוחב כי
סימן  עם הם הצפוני, שברוחב המספרים שכל מכאן חיובי.

.+ סימן עם הם הדרומי ברוחב ברבע 26)-, כלומר,
הפונקציה  .(3 ציור (עי' הראשון וברבע הרביעי

270*ֿ360* כי חיובית, *cos0*ֿ90הטריגונומטרית וכן ,
cos.כי 27)חיוביים להיפך, יהיה והשלישי השני ברבע

הֿ 90*ֿ270* שברוחב cosבגבולות הכלל, זה שלילי.
השני  ברבע הירח. מעגל את גורעים תמיד אנו הצפוני
מעגל  קשת, מזל סוף עד סרטן מזל מתחילת והשלישי,
שלילית), הטריגונומטרית (הפונקציה - סימן עם הוא הירח
מוסיפים  למעשה אנו הראשון, האורך מן אותו וכשמחסרים
אם  כן על שליליים). מספרים חיסורי של הכלל (לפי אותו
ברוחב  המעגל. את מוסיפים אנו צפוני, הירח רוחב יהיה
והשלישי  השני ברבע אבל המעגל, את קודם הוספנו דרומי
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מחסרים  אנו שלמעשה כלומר ,- שסימנו מעגל מוסיפים אנו
"אורך 28)אותו. השם נשאר המעגל, נליזת כשאין גם

È˘ÈÏ˘ אורך" שיקרא אחר, אורך חשבון בא אחריו כי ,"
אז  שני", "אורך השם את ישאירו דידן במקרה אם רביעי".
עלול  וזה שלישי", "אורך לקרוא הבא לאורך יצטרכו
בהתחשב  המתוקן לאורך קראנו זה בשם כי להטעות,
ידיעת  היא הללו, החשבונות בכל המטרה המעגל. בנליזת
הירח  שקיעת ובין השמש שקיעת בין המשוה בקו הקשת

החדש. הירח ראיית תלויה שבה ירושלים, באופק

.·È,‰f‰ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ‰‡¯˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ¿∆»…∆«¿ƒƒ«∆
ÏfÓ ‰ÊÈ‡a ,LÓM‰Â Á¯i‰ ÔÈaL ˙BÏÚn‰ ‡e‰Â¿««¬∆≈«»≈«¿«∆∆¿≈∆«»
ÛÈÒBz - ‰ÏË ÏfÓa B‡ ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ :‡e‰ƒƒ¿∆¿««»ƒ¿««»∆ƒ
ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ«»…∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿∆»…∆¿««
ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÛÈÒBz - ¯BL ÏfÓa B‡ ÈÏc¿ƒ¿««ƒ«»…∆«¿ƒƒ
ÏfÓa B‡ È„b ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆»…∆¿««¿ƒ¿««
Ì‡Â .B˙e˙L ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÛÈÒBz - ÌÈÓB‡z¿ƒƒ«»…∆«¿ƒƒ¿¿ƒ
C¯‡‰ ÁÈpz - ÔË¯Ò ÏfÓa B‡ ˙L˜ ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰Èƒ¿∆»…∆¿««∆∆¿«««¿»«ƒ«»…∆
Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙ ‡ÏÂ ,‡e‰L ˙BÓk ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿∆¿…ƒ»»¿…ƒ¿«

epnÓ‰È¯‡ ÏfÓa B‡ ·¯˜Ú ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ∆¿ƒ»»»…∆¿«««¿»¿«««¿≈
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z -ƒ¿«ƒ»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆
ÔÓ Ú¯‚z - ‰Ïe˙a ÏfÓa B‡ ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa C¯‡‰»…∆¿««…¿«ƒ¿««¿»ƒ¿«ƒ
C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .B˙ÈLÈÏL ÈLÈÏM‰ C¯‡‰»…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆
ÁÈpz B‡ epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ««∆ƒ»»ƒ¿«ƒ∆«ƒ«
¯Á‡Â .ÈÚÈ·¯ C¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ‡e‰L ˙BÓk B˙B‡¿∆«ƒ¿»…∆¿ƒƒ¿««
ÈL Áw˙Â ,ÔBL‡¯‰ Á¯i‰ ·Á¯ Ïˆ‡ ¯ÊÁz Ck»«¬…≈∆…««»≈«»ƒ¿ƒ«¿≈
.‰È„n‰ d·b ˙Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ;ÌÏBÚÏ ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»¿∆«ƒ¿»¿«…««¿ƒ»
ÛÈÒBz - ÈBÙˆ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È Ì‡ :‰‡¯˙Â ÔBa˙˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ
·Á¯ ‰È‰È Ì‡Â ,ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ ÏÚ ‰È„n‰ d·b ˙Ó¿«…««¿ƒ»«»…∆»¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆…«
C¯‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ d·b ˙Ó Ú¯‚z - ÈÓB¯c Á¯i‰«»≈«¿ƒƒ¿«¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
ÔÈÚ¯BbL ¯Á‡ ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆»¿ƒƒ««∆¿ƒ
˙L˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL B‡ epnÓƒ∆∆ƒƒ»»«ƒ¿»∆∆

‰i‡¯‰29. »¿ƒ»

השמש.29) אחר לשקוע הירח מאחר זו, ובמדה

.‚ÈÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ ¯˜ÁÏ e‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¬…ƒ≈»∆«»≈«¿≈
‰‡¯È ‡Ï B‡ ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL ·¯Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»…≈»∆
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆBz -ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

‰LÏ Á¯i‰ ·Á¯Â30EÏ ‡ˆÈ .EeÚ„B‰L BÓk ,BÊ ¿…««»≈«¿»»¿∆«¿≈≈¿
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ Ú·La - ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆»¬ƒƒ¿∆««¬¿ƒ¿»
ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ .Ë"Ê :BÓÈÒ .¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈¿¿
‰MLÂ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLa - ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»
‡ˆÈÂ .Â"Ï Á"È :BÓÈÒ .¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL ,ÌB¯c Áe¯a - Á¯i‰ ·Á¯ EÏ¿…««»≈«¿«»»«¬¿»
·Á¯‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‚" '‚ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒƒ»¿∆»…«
:¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â .ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿«¿«∆∆ƒ¿«»≈«ƒ»≈
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ
ÈÙÏe .ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ê"Î ‡"È :BÓÈÒƒ»¿∆»…∆»ƒ¿ƒ

¯Ó ÈepL ‰È‰È ,¯BL ÏfÓa Á¯i‰ ‰È‰LC¯‡‰ ‰‡ ∆»»«»≈«¿««ƒ¿∆ƒ«¿≈»…∆
,ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÔÓ d˙B‡ Ú¯‚Ï Èe‡¯Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»ƒ¿…«»ƒ»…∆»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ¯OÚ :ÈM‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿»…∆«≈ƒ∆∆«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ‰È‰È ÔÎÂ .Ê"ÎÈ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿≈ƒ¿∆ƒ«¿≈»…«
,ÈÓB¯„ ‰È‰ Á¯i‰ ·Á¯L ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ -¬»»¬»ƒ¿ƒ∆…««»≈«»»¿ƒ
‰¯OÚ ‡e‰L ,‰‡¯n‰ ÈepL ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡»̄¿ƒ»»ƒ««¿∆∆¬»»
,˙BÏÚÓ Úa¯‡ :ÈM‰ ·Á¯‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ≈≈¿»…««≈ƒ«¿««¬
Á¯i‰ ‰È‰L ÈÙÏe .‚"„ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe¿»¬»ƒƒ»¿ƒ∆»»«»≈«
ÔÓ ÁwÏ Èe‡¯ ,¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬ƒ««»ƒ«ƒ
,Á¯i‰ ÏbÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰»…««≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿««»≈«
˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ :BÊ ˙ÚÏ Á¯i‰ ÏbÚÓ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿«¿««»≈«¿≈«¬»««¿≈∆

.˙BiLa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„Á‡∆»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒ«¿ƒ

תֿב.Ú˘Ï‰צ"ל30) ובכת"י א' בכת"י וכן זו,

.„ÈÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯L ÈÙÏe¿ƒ∆…««»≈«¿ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ
ÏÚ ÏbÚn‰ ÛÈÒB‰Ï Èe‡¯ ,ÔË¯Ò L‡¯Â È„b L‡¯ ÔÈa≈…¿ƒ¿…«¿»»¿ƒ««¿»«
‰¯OÚ ˙Á‡ :ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÈM‰ C¯‡‰»…∆«≈ƒ≈≈¿»…∆«¿ƒƒ««∆¿≈
.Á"Î ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ«¬¿»¿∆¿ƒ¬»ƒƒ»
ÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡¯ ,¯BL ÏfÓa ‰f‰ C¯‡‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»…∆«∆¿««»¿ƒ«
˙BÏÚÓ ÈzL ‡e‰L ,B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¬
LÏL :ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰BÓLe¿»»»¬»ƒ¿≈≈¿»…∆»¿ƒƒ¿
‚"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»
ÈL eÁ˜ÏÂ ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰ Ïˆ‡ e¯ÊÁÂ .Â"Ó¿»«¿≈∆»…«»ƒ¿»«¿¿≈
ÈzL :‡e‰Â ,‰È„n‰ d·b ˙Ó ‡ˆÈÂ ,ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»»¿«…««¿ƒ»¿¿≈
·Á¯‰ ‰È‰L ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ∆»»»…«
C¯‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ d·b ˙Ó epnÓ Ú¯‚Ï Èe‡¯ ,ÈÓB¯c¿ƒ»ƒ¿…«ƒ∆¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
¯OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ :EÏ ¯‡MÈ ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ»≈¿««∆¿≈«¬¿««»»
‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡È‰ BÊÂ .‡"È ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆∆»¿ƒ»
˙L˜ Ú„˙Â ‰OÚz ‰f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .‰f‰ ‰ÏÈla««¿»«∆¿««∆∆«∆«¬∆¿≈«∆∆
ÏÈÏ ÏÎa ,da LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk ,‰i‡¯‰»¿ƒ»«»«¬¿«»¬»ƒ≈»¿»≈

.ÌÏBÚÏ ‰ˆ¯zL ‰i‡¿̄ƒ»∆ƒ¿∆¿»

.ÂËÌ‡L ,Ú„Â .da ÔÈ·z ,BÊ ˙L˜ ‡ˆzL ¯Á‡Â¿««∆≈≈∆∆»ƒ»¿«∆ƒ
Ê‡ - ˙BÁt B‡ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z31 ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»≈««¬»»

˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰‡¯iL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆∆∆
¯LÙ‡ È‡ - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ‰i‡¯‰»¿ƒ»»≈««¿«∆¿≈«¬ƒ∆¿»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÏ ÈeÏ‚ ‰È‰ÈÂ ‰‡¯È ‡lL32. ∆…≈»∆¿ƒ¿∆»¿»∆∆ƒ¿»≈

(31" וכן ‡Êבמקום קושטא, בדפוס הוא וכך "אי", צ"ל "
תימן. בקשת 32)בכת"י הנסיון. על מבוססים אלו גבולות

לשקוע. הירח ממהר פחות) או מעלות (תשע קטנה ראיה
(יתר  גדולה ראיה בקשת א"י. בכל שיראה איֿאפשר כן על
כן  על שוקע. שהירח עד ניכר זמן עובר מעלות) י"ד על

בא"י ˘Ï‡איֿאפשר הראיה (חשבונות א"י. בכל יראה
מעלות, לב' בקירוב הוא שלה שהרוחב ירושלים, על בנויים
עי' ודרומה. צפונה מעלות ג' במרחק סביבה המקומות ועל

הי"ז). פי"א, למעלה

.ÊË˙È¯ÈOÚ ‰ÏÚÓ ˙lÁzÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ««¬»¬ƒƒ
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ycegdקס yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz b"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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‰i‡¯‰ ˙L˜ C¯Úz - ‰¯OÚ Úa¯‡ ‰ÏÚÓ ÛBÒ „Ú««¬»«¿«∆¿≈«¬…∆∆»¿ƒ»
ÔÓ ‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ Ú„˙Â ,ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ Ï‡∆»…∆»ƒ¿≈«ƒ≈»∆…≈»∆ƒ

‰i‡¯‰ Èv˜ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ;BÏ LiL ÔÈvw‰33. «ƒƒ∆≈¿≈«ƒ¿»ƒƒ≈»¿ƒ»

אקלימיים 33) בתנאים הראיה אפשרות קובעים גורמים שני
תלוי  שממנה הראיה, קשת (1 פי"ח): לקמן (עי' נוחים
האורך  (2 שקיעתו, עד לעין גלוי שהירח הזמן שיעור
תלוי  שממנו השמש, לבין הירח בין המרחק כלומר הראשון,
התרחק  שהירח במידה בה הירח. של המואר החלק גודל
יותר. גדול שבו המואר החלק במידה בה השמש, מן יותר
מוכרח  במידה בה יותר, קטנה הראיה שקשת במידה בה
ובה  הירח. שיראה כדי יותר, גדול להיות הראשון האורך
הראיה  קשת מוכרחה יותר, קטן הראשון שהאורך במידה
אפשר  גדול, הירח של המואר החלק אם יותר. גדולה להיות
רב  זמן נשאר הוא אם לשקוע. ממהר הוא אפילו לראותו
המואר  כשהחלק אפילו לראותו אפשר השקיעה, עד גלוי
קיצי  בנויים זה על קטן. הראשון האורך כלומר קטן,

הראיה. (גבולות)

.ÊÈ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡ ?‰i‡¯‰ Èv˜ Ô‰ eÏ‡Â¿≈≈ƒ≈»¿ƒ»ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»
¯˙iÓ34B‡ ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ ÚLz ÏÚ ƒ»≈«≈««¬«∆∆«¬

‰¯OÚ LÏL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,¯OÚ ÏÚ ¯˙È»≈«∆∆¿ƒ¿∆»…∆»ƒ¿∆¿≈
‰‡¯È È‡cÂ - ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ35˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ; «¬≈««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆ƒ¿∆»…∆»ƒ∆…≈»∆

כ',34) י"ט, י"ח, בהלכות גם וכן "מותר", - קושטא בדפוס
יכול 35)כ"א. המינימום, על במעט עולה הראיה כשקשת

המקסימום. מן מעט פחות להיות הראשון האורך

.ÁÈ„Ú ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«∆∆«¬«
‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÛBÒ««∆¿≈«¬»≈«««∆¿≈¿ƒ¿∆
È‡cÂ - ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰»…∆»ƒ¿≈∆¿≈«¬≈««
C¯‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆»…∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆…≈»∆

.ËÈ„Ú ‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«««∆¿≈«
,‰¯OÚ ÌÈzL ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÛBÒ¿≈∆¿≈«¬»≈«¿≈∆¿≈
- ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»…∆»ƒ««∆¿≈«¬≈
‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆

.Î‰¯OÚ ÌÈzL ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«¿≈∆¿≈
LÏL ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆¿≈«¬»≈«¿
- ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ∆¿≈¿ƒ¿∆»…∆»ƒ∆∆«¬≈
‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆

.‡Î‰È‰z Ì‡Â36‰¯OÚ LÏL ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«¿∆¿≈
Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È B‡ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ«¬««¿«∆¿≈»≈««¿«

˙BÏÚÓ ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ37¯˙BÈ B‡ ∆¿≈¿ƒ¿∆»…∆»ƒ≈««¬≈

‰È‰È B‡ ‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ -««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆
.ÔÈvw‰ ÛBÒ Ô‡k „ÚÂ .‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆¿«»«ƒƒ

בכת"י 36) וכן הראיה, קשת וצ"ל "קשת", המילה חסרה כאן
תשע 37)תימן. של ראשון שבאורך רבינו, כתב כאן

שאיֿאפשר  "ובוודאי כתב ה"ג ולמעלה יראה, ודאי - מעלות
מעלות תשע על מדובר שם כתוב ·˘ÂÂ‰שיראה". וכאן ,

חלקים, מספר עם מעלות תשע גם כולל וזה מעלות", "תשע
"בכל  ראיה על מדובר שם ועוד, בהם. מדקדק רבינו שאין
כתוב  כאן אבל אפשר", "אי נאמר זה על ישראל", ארץ

" שיראה כוונתו אין אולם יראה", ישראל".·ÏÎ"ודאי ארץ

.·ÎÈÏÈÏ ÏL ‰i‡¯‰ ˙L˜a ÔBa˙‰Ï e‡a ?„ˆÈk38 ≈«»¿ƒ¿≈¿∆∆»¿ƒ»∆≈≈
eÏ ‡ˆÈ ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL ·¯Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»≈≈»
„Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ :‰i‡¯‰ ˙L˜ ÔBaLÁa¿∆¿∆∆»¿ƒ»««∆¿≈«¬¿««

zÚ„iL BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ39˙L˜ ‰˙È‰L ÈÙÏe . »»¬»ƒ¿∆»«¿»¿ƒ∆»¿»∆∆
Ï‡ d˙B‡ eÎ¯Ú ,‰¯OÚ Úa¯‡ „Ú ¯OÚ ÔÈa ‰i‡¯‰»¿ƒ»≈∆∆««¿«∆¿≈»«¿»∆

zÚ„È ¯·Îe .ÔBL‡¯‰ C¯‡‰40,‰Ê ÏÈÏa ‰f‰ C¯‡‰L »…∆»ƒ¿»»«¿»∆»…∆«∆¿≈∆
ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ -««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙È ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»»≈«««∆¿≈«¬
Ú„eÈ - ‰¯OÚ [˙Á‡] ÏÚ ¯˙È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ»≈«««∆¿≈ƒ»«
ÔÎÂ .˙B·eˆw‰ ÔÈvw‰ ÈÙÏ ‰Ê ÏÈÏa ‰‡¯È È‡ceL∆««≈»∆¿≈∆¿ƒ«ƒƒ«¿¿≈

dlL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÌÚ ˙L˜Â ˙L˜ ÏÎa ¯ÚLz41. ¿«≈¿»∆∆»∆∆ƒ»…∆»ƒ∆»

ועוד.38) ה"ד פט"ז ה"ח; פט"ו השווה "ליל", צ"ל
הי"ד.39) למעלה הי"ג.40)עי' למעלה צ"ל 41)עי'

תימן. ובכת"י קושטא בדפוס הוא וכך עשרה, אחת

.‚Î˙BBaLÁ ‰nk el‡‰ ÌÈOÚn‰ ÔÓ ˙È‡¯ ¯·Îe¿»»ƒ»ƒ««¬ƒ»≈«»∆¿
eÚ‚iL ¯Á‡ ,ÔÈÚe¯‚ ‰nÎÂ ˙BÙÒBz ‰nÎÂ ,Ba LÈ≈¿«»»¿«»≈ƒ««∆»«¿
ÌBaLÁa ÔÈ‡L ÌÈ·B¯˜ ÌÈÎ¯c e‡ˆÓ‰L „Ú ,‰a¯‰«¿≈«∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ∆≈¿∆¿»
LÈ ˙BÏB„b ˙Bl˜Ï˜Ú Á¯i‰L .ÏB„b ˜ÓÚ…∆»∆«»≈«¬«¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,ÂÈ˙BÏbÚÓa42Ú„È LÓL : ¿«¿¿»¿ƒ»»¿¬»ƒ∆∆»«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .B‡B·Ó Ú„È ‡Ï Á¯È ,B‡B·Ó43: ¿»≈«…»«¿¿»¿¬»ƒ

BÓk ;‰¯ˆ˜a ‡a ÌÈÓÚt ,‰k¯‡a ‡a ÌÈÓÚt¿»ƒ»«¬À»¿»ƒ»ƒ¿»»¿
ÌÈÓÚÙe ÛÈÒBz ÌÈÓÚtL ,el‡ ˙BBaLÁÓ ‰‡¯zL∆ƒ¿∆≈∆¿≈∆¿»ƒƒ¿»ƒ

‡¯‰ ˙L˜ ‡‰zL „Ú ,Ú¯‚z˙L˜ ‰È‰z ÌÈÓÚÙe ,‰i ƒ¿««∆¿≈∆∆»¿ƒ»¿»ƒƒ¿∆∆∆
.e¯‡aL BÓk ,‰¯ˆ˜ ÌÈÓÚÙe ‰k¯‡ ‰i‡¯‰»¿ƒ»¬À»¿»ƒ¿»»¿∆≈«¿

א.42) כה, השנה ראש יוחנן שם.43)רבי גמליאל, רבן

.„ÎÌÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe ,˙BBaLÁ‰ el‡ Ïk ÌÚËÂ¿««»≈«∆¿ƒ¿≈»ƒƒ
¯·c Ïk Ú„B C‡È‰Â ,ÔÈÚ¯Bb ‰Ó ÈtÓe ‰Ê ÔÈÓƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈««»»»
- ¯·„Â ¯·c Ïk ÏÚ ‰È‡¯‰Â ,ÌÈ¯·c‰ el‡Ó ¯·„Â¿»»≈≈«¿»ƒ¿»¿»»«»»»¿»»

˙BÙe˜z‰ ˙ÓÎÁ ‡È‰44˙Bi¯ËÓÈb‰Â45da e¯aÁL , ƒ»¿««¿¿«ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»
„Èa ÂLÎÚ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ì‰Â ,‰a¯‰ ÌÈ¯ÙÒ ÔÂÈ ÈÓÎÁ«¿≈»»¿»ƒ«¿≈¿≈«ƒ¿»ƒ«¿»¿«
eÈ‰L ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ e¯aÁL ÌÈ¯Ùq‰ Ï·‡ ;ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ¬»«¿»ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈∆»

¯Î˘OÈ ÈaÓ ÌÈ‡È·p‰ ÈÓÈa46.eÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï , ƒ≈«¿ƒƒƒ¿≈ƒ»»…ƒƒ≈≈
ÔÈ‡L ,Ì‰ ˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL ¯Á‡Óe≈««∆»≈«¿»ƒƒ¿»¿≈∆≈
ÔÈ‡ - Ì‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÈÙc Ì‰a»∆…ƒ¿ƒ∆¿»¿»»¿«¿≈«¬≈∆≈
ÔÈa ÌÈ‡È· Ì˙B‡ e¯aÁL ÔÈa ,¯aÁÓÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ«¿«≈≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈
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קסי ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - fenz c"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Bn‡‰ Ì˙B‡ e¯aÁL47,BÓÚË ‰lb˙pL ¯·c ÏkL ; ∆ƒ¿»»À∆»»»∆ƒ¿«»«¿
ÔÈÎÓBÒ e‡ ,ÈÙc Ì‰a ÔÈ‡L ˙BÈ‡¯a B˙zÓ‡ ‰Ú„BÂ¿¿»¬ƒ»ƒ¿»∆≈»∆…ƒ»¿ƒ
‰È‡¯‰ ÏÚ B„nlL B‡ B¯Ó‡L LÈ‡‰ ‰Ê ÏÚ«∆»ƒ∆¬»∆ƒ¿«»¿»»

.Ú„BpL ÌÚh‰Â ‰˙lb˙pL∆ƒ¿«¿»¿«««∆«

לכתוב 46)הנדסה.45)אסטרונומיה.44) הכוונה
את  לב). יב, (דה"א, לעתים" בינה יודעי יששכר "ומבני
בראשית  עי' העיבור. לחשבון חז"ל דרשו "לעתים", המילה

שם. לפסוק רד"ק ועי' עב. פרשה האמת 47)רבה "ושמע
פרקים'). ל'שמונה ההקדמה (מתוך שאמרה" ממי

á"ôùú'ä æåîú ã"ë ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ונמשך 1) העלמותה ואפשרות הירח התגלות אפשרות

קידוש  על סומכין אין בדין הפרק ונסתיים החודש. לעיבור
ישראל. שבארץ דין בית

.‡ÔBaLÁ‰ EÏ ‡ÈˆBÈ Ì‡L ,¯e¯·e Úe„È ¯·c»»»«»∆ƒƒ¿«∆¿
‡lL ¯LÙ‡Â ‰‡¯iL ¯LÙ‡ ,‰ÏÈla ‰‡¯È Á¯i‰L∆«»≈«≈»∆««¿»∆¿»∆≈»∆¿∆¿»∆…
ÌB˜n‰ ÈtÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈqÎnL ÌÈ·Ú‰ ÈtÓ ,‰‡¯È≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ∆¿«ƒƒ¿≈«»
·¯ÚÓ Áe¯ „‚k dB·b ¯‰ ‰È‰iL B‡ ,‡È‚ ‡e‰L∆«¿∆ƒ¿∆«»«¿∆∆««¬»

ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡Ï2ÔÈ·LBÈ Ô‰ el‡k e‡ˆÓpL , ¿«¿≈«»∆ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ
,CeÓ ÌB˜Óa ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯È ‡Ï Á¯i‰L .‡È‚a¿«¿∆«»≈«…≈»∆¿ƒ∆¿»»

„‚ ‰È‰ elÙ‡¯‰ L‡¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÏB ¬ƒ»»»¿≈»∆¿ƒ∆≈¿…«
ÔÎÂ ;¯˙BÈa ÔË˜ Á¯i‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏeÏ˙Â dB·b»«¿»««ƒ∆«»≈«»»¿≈¿≈
Cl‰nL ÈÓÏ B‡ Ìi‰ ˙ÙO ÏÚ ÔÎBML ÈÓÏ ‰‡¯È≈»∆¿ƒ∆≈«¿««»¿ƒ∆¿«≈
.¯˙BÈa ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»«»«»««ƒ∆»»¿≈

גיא.2) שאיננו

.·‰‡¯È ,Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÎÂ¿≈ƒ«¿»ƒƒƒ¿∆«≈»∆
˙BÓÈaL ÈÙÏ .‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰‡¯iM ‰nÓ ¯˙BÈ Á¯i‰«»≈«≈ƒ«∆≈»∆ƒ««»¿ƒ∆ƒ
,‰a¯‰ CÊ ¯ÈÂ‡‰ ‰È‰È - Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒƒ¿∆«ƒ¿∆»¬ƒ««¿≈
˜·‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯˙BÈ ¯‰Ëa ÚÈ˜¯‰ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆»»ƒ«¿…«≈ƒ¿≈∆≈»»»
¯ÈÂ‡‰ ‰È‰È ‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ;¯ÈÂ‡a ·¯Ú˙iL∆ƒ¿»≈»¬ƒ¬»ƒ««»ƒ¿∆»¬ƒ
.ÔË˜ Á¯i‰ ‰‡¯ÈÂ ,˜·‡‰ ÈtÓ ,ÔMÚÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ¿À»ƒ¿≈»»»¿≈»∆«»≈«»»

.‚ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡ˆÓzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
‰È‰È - ÌeˆÓˆa Ì‰lL ÔÈˆw‰ ÈL ÌÚ dÏ C¯ÚzL∆«¬…»ƒ¿≈«ƒƒ∆»∆¿ƒ¿ƒ¿∆
dB·b ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ ,¯˙BÈa ÔË˜ Á¯i‰«»≈«»»¿≈¿…≈»∆∆»¿»»«
ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡ˆÓz Ì‡Â ;¯˙BÈa¿≈¿ƒƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
Ô‰lL ÌÈˆw‰ ÛBÒ „Ú eÙÈÒB‰Â ,‰a¯‰ ÔÈk¯‡¬Àƒ«¿≈¿ƒ««ƒƒ∆»∆
˙Lw‰ C¯‡ ÈÙÏ ;ÏB„b Á¯i‰ ‰‡¯È - ˙BÏÚnÓƒ«¬≈»∆«»≈«»¿ƒ…∆«∆∆

.ÏkÏ B˙iÏ‚e ÏB„b ‰È‰È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â¿»…∆»ƒƒ¿∆»¿ƒ»«…

.„el‡ ÌÈ¯·„ ÈL ÌeOÏ ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿≈ƒ»¿≈¿»ƒ≈
‰i‡¯‰ ÔÓÊ :Ô‰L ,ÌaÏa3˙‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,dÓB˜Óe ¿ƒ»∆≈¿«»¿ƒ»¿»¿¬ƒ∆

˙L˜ ‰˙È‰ Ì‡L .Ì˙È‡¯ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿≈∆»¿ƒ∆∆ƒ»¿»∆∆
ÔB‚k ,ÌeˆÓˆa ‰‡¯iL ÔBaLÁ‰ ÔzÈÂ ,‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰»¿ƒ»¿»»¿ƒ≈«∆¿∆≈»∆¿ƒ¿¿

,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»≈««¬«¬ƒ»¬»ƒ
,‰ÂLa ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ¿∆¿≈«¬¿»∆
B‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡ :e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡·e»≈ƒ∆»ƒ»»ƒ««»
Ô˙B‡ ÔÈ˜„B·e ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - CeÓ ÌB˜Óa eÈ‰L∆»¿»»¿ƒ»∆¿ƒ»
dB·b ÌB˜Óa B‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡Â ;‰a¯‰«¿≈¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿»»«
ÌÈ·Ú ÌL eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,‰‡¯È È‡cÂ - ¯˙BÈa¿≈««≈»∆ƒ…ƒ¿»»ƒ

.ÔÈÏÈc·n‰««¿ƒƒ

הגשמים.3) ימות או החמה ימות השנה, עונת כלומר,

.‰ÌeÏa˜Â ,e„ÈÚ‰Â e‡·e ,BpÓÊa L„Á‰ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«…∆ƒ¿«»¿≈ƒ¿ƒ¿
‰f‰ L„Á‰ ˙‡ eLc˜Â ,ÔÈc ˙ÈaeÓe ,ÔBL‡¯‰ ≈ƒ¿ƒ¿∆«…∆«∆»ƒ»

ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,Lc˜Ó‰ ÌBi‰ ÔÓ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzƒ¿»¿∆¿ƒƒ««¿À»¿≈¿ƒ
˙B‡¯‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,Á¯i‰ ‰‡¯ ‡Ï4B‡ …ƒ¿»«»≈«ƒ¿≈∆ƒ∆¿»¿≈»

ÌBÈ Ïk BÏ ÔÈtˆÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰Â ,ÌÈ·Ú e‰eqkL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ¿«ƒ»
˙‡ e¯aÚÂ ,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈLÏL¿ƒ¿∆≈«¿¿…»≈ƒ¿ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈ ÈM‰ L„Á L‡¯ ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,L„Á‰«…∆¿ƒ¿»……∆«≈ƒ∆»

;e¯‡aL BÓk ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿∆≈«¿

הראייה.4) חשבון לפי

.ÂL‡¯ ÌBÈ ÔÓ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒƒ…
Ì‡ ,Á¯i‰ ‰‡¯ ‡Ï ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,ÈM‰ L„Á‰«…∆«≈ƒ¿≈¿ƒ…ƒ¿»«»≈«ƒ
,ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ‰Ê ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ CkL ¯Ó‡z…«∆»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ
- ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ÈLÈÏM‰ L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜Â¿¿ƒ…«…∆«¿ƒƒ∆»¿ƒ
L„ÁÓ Ìb ÌÈLÏL ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ¯LÙ‡ Ck»∆¿»∆…≈»∆«»≈«¿≈¿ƒ«≈…∆
¯Á‡ ÌÈL„Á ÔÈOBÚÂ ,ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯aÚÓ e‡ˆÓÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿¿¿«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ√»ƒ««
¯LÙ‡ ÔB¯Á‡ L„Áa ‡ˆÓÂ ,dlk ‰M‰ Ïk ÌÈLÏL¿ƒ»«»»À»¿ƒ¿»¿…∆«¬∆¿»
ÏÈÏa B‡ Ba ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯iL∆≈»∆«»≈«¿≈¬ƒ»¿∆¿ƒ¿≈

ÌÈ¯OÚÂ ‰ML5¯˙BÈ „ÒÙ‰Â ˜BÁO ¯·c EÏ ÔÈ‡Â , ƒ»¿∆¿ƒ¿≈¿¿«¿¿∆¿≈≈
.‰fÓƒ∆

שעות 5) י"ב יום, כ"ט הוא למולד מולד שבין הזמן כי
חלקים. ותשצ"ג

.Ê,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ‰f‰ ¯·c‰L ¯Ó‡z Ï‡Â¿«…«∆«»»«∆»»∆≈»
‡e‰ ·B¯˜ ¯·c ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»»»»
˙BÈ„Óa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ú¯‡È ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ,‰a¯‰«¿≈¿»ƒ«∆¡«∆¿«≈ƒ¿ƒ
e‡ ÔÈ‡L ;ÌÈa¯ ÌÈ·Ú‰Â C¯‡ ÌL ÌÈÓLb‰ ÔÓfL∆¿««¿»ƒ»»…¿∆»ƒ«ƒ∆≈»
‡lL ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»∆…
‡Ï ÌÈÓÚÙe .Ck ¯Á‡ ‰‡¯ÈÂ ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙a ‰‡¯È≈»∆ƒ¿ƒ«∆√»ƒ¿≈»∆««»¿»ƒ…
ÌÈL„ÁÂ ,Ì‰a ‰‡¯iL BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ‰‡¯È≈»∆ƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆≈»∆»∆»√»ƒ
B‡ ÌÈ·Ú‰ ÈtÓ ‰‡¯È ‡Ï Ì‰a ‰‡¯iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆≈»∆»∆…≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ

ÈtÓ.B˙B‡¯Ï Ì„‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ¯˙BÈa ÔË˜ ‰È‰L ƒ¿≈∆»»»»¿≈¿…ƒ¿«≈»»ƒ¿

.ÁLÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈÓÎÁ „Èa ‰È‰L ‰Ïaw‰ ‡l‡∆»««»»∆»»¿«¬»ƒƒƒƒƒ
Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ÔÓÊaL :‡È‰ Ck ea¯ ‰LÓ ÈtÓƒƒ∆«≈»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆«»≈«
ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - L„Á ¯Á‡ L„Á ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«∆√»ƒ…∆««…∆≈ƒ¿ƒ
‰ÚLzÓ ¯ÒÁ L„ÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯aÚÓ L„Á…∆¿À»ƒ¿ƒ¿…∆»≈ƒƒ¿»

ÔÈ·MÁÓ ÔÎÂ ;ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ6¯aÚÓ L„Á ÔÈÚ·B˜Â ¿∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ…∆¿À»
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Lec˜a ‡Ï ‰ÚÈ·˜a ,¯ÒÁ L„ÁÂ7ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L , ¿…∆»≈ƒ¿ƒ»…¿ƒ∆≈¿«¿ƒ
B‡ ‡ÏÓ ¯Á‡ ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÌÈÓÚÙe .‰i‡¯‰ ÏÚ ‡l‡∆»«»¿ƒ»¿»ƒƒ»≈««»≈

.ÔBaLÁ‰ ÔÓ Ì‰Ï ‰‡¯iL BÓk ,¯ÒÁ ¯Á‡ ¯ÒÁ»≈««»≈¿∆≈»∆»∆ƒ«∆¿

האמצעי.6) החשבון לפי ולא הראייה חשבונות לפי
"מקודש".7) אומרים אין

.ËÁ¯i‰ ‰‡¯È Ì‡L ,ÌBaLÁa ÌÏBÚÏ ÔÈek˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»¿∆¿»∆ƒ≈»∆«»≈«
‰‡¯iL ‡Ï ,B¯eaÚ ÏÈÏa B‡ BpÓÊa ‰‡¯È - ‡a‰ L„Áa«…∆«»≈»∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆≈»∆
˙BBaLÁ·e .ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÏÈÏ ‡e‰L ,BpÓÊ Ì„…̃∆¿«∆≈¿»¿∆¿ƒ¿∆¿
¯LÙ‡ È˙Ó Ú„˙Â EÏ ¯‡a˙È ,e¯‡aL el‡‰ ‰i‡¯‰»¿ƒ»»≈∆≈«¿ƒ¿»≈¿¿≈«»«∆¿»
ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÏÚÂ ,‰‡¯È ‡lL ¯LÙ‡ È˙Óe ‰‡¯iL∆≈»∆»«∆¿»∆…≈»∆¿«∆¿ƒ
¯Á‡ ¯ÒÁ L„Á ÔÈOBÚ B‡ ,L„Á ¯Á‡ L„Á ÔÈ¯aÚÓe¿«¿ƒ…∆««…∆ƒ…∆»≈««
ÌÈL„Á ‰Úa¯‡Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .¯ÒÁ L„Á…∆»≈¿»≈¬ƒ≈«¿»»√»ƒ
ÌÈL„Á ‰BÓL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,‰La ÔÈ¯aÚÓ‰«¿À»ƒ¿»»¿…ƒƒ«¿»√»ƒ

ÔÈ¯aÚÓ‰8ÈÙÏ ÔÈ¯aÚnL ,el‡ ÌÈL„Á ¯eaÚÏ Ì‚Â . «¿À»ƒ¿«¿ƒ√»ƒ≈∆¿«¿ƒ¿ƒ
ÔBaLÁ9e¯Ó‡L BÓk ,L„Á‰ ¯eaÚ ˙cÚÒ ÔÈOBÚ , ∆¿ƒ¿À«ƒ«…∆¿∆»«¿

.ÈLÈÏL ˜¯Ùa¿∆∆¿ƒƒ

פי 8) על קבעו או הראייה, פי על שקדשו בזמן הוא זה דין
פי  על החודש את שקובעים כיום אבל הראייה, חשבונות
מעוברים  חדשים מחמשה פוחתים אין האמצעי, החשבון
חדשים  שבעה על מוסיפים ואין חסרים), שחדשיה (בשנה

שלמים). שחדשיה (בשנה במקרה 9)מעוברים רק ולא
באו. שלא הראייה לעדי השלושים יום כל דין בית שציפו

.ÈÔÈc ˙ÈaL ÔÈ‡¯nL ÌÈ¯·cÓ ‡¯Óba ‡ˆÓzL ÏÎÂ¿…∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆≈ƒ
¯·c‰L ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓe ,ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿ƒƒ∆ƒƒ«∆«»»
‰Ê ÔÎÂ ,¯aÚÏ B‡ ¯qÁÏ Ì„Èa ˙eL¯‰Â Ì‰Ï ¯eÒÓ»»∆¿»¿¿»»¿«≈¿«≈¿≈∆
Ïk‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰La ÌÈL„Á ‰ÚLz ¯qÁL∆ƒ≈ƒ¿»√»ƒ¿»»¿…«≈»∆«…
L„Á‰ ‰‡¯ ‡lL ÔÓÊa ,Èea ‡e‰ ‰Ê ¯wÚ ÏÚ«ƒ»∆»ƒ¿«∆…ƒ¿»«…∆

BpÓÊa10. ƒ¿«

שלושים.10) ליל

.‡ÈL„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚnL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ∆«…∆
C¯ˆÏ11ÈÙÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯aÚnL ,el‡ ÌÈL„Áa ‡e‰ - ¿…∆»√»ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ

Ì‰Ï LÈÂ ,¯ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ ÔÈOBÚÂ ÔBaLÁ∆¿¿ƒ∆»»≈¿∆»»≈¿≈»∆
‡e‰ ‰Êa - ¯qÁÏ B‡ L„Á ¯Á‡ L„Á ¯aÚÏ¿«≈…∆««…∆¿«≈»∆
;BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯ ‡lL ÈtÓ ,C¯ˆÏ ÔÈ¯aÚnL∆¿«¿ƒ¿…∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»«»≈«ƒ¿«

‡l‡12B˙BÈ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯iL ˙Úa ∆»¿≈∆≈»∆«»≈«ƒ¿«∆¿ƒ«¡
.ÌÏBÚÏ ÔÈLc˜Ó - LÓM‰ ÌÚ ıa˜˙pL ¯Á‡ ‰‡¯ƒ¿∆««∆ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿»

רצופים.11) יבואו הכפורים ויום ששבת למנוע 12ֿ)כדי
אבל.

.·È,ÔÈc ˙Èa ÌL LiL ÔÓÊa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿«∆≈»≈ƒ
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - el‡ ÌÈpÓÊa Ï·‡ ;‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ¿¿ƒ«»¿ƒ»¬»ƒ¿«ƒ≈≈¿ƒ
ËeLt‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÔBaLÁ‰ ‰Êa ,‰ÚÈ·w‰ ÏÚ ‡l‡∆»««¿ƒ»¿∆«∆¿»∆¿»ƒ«»

.el‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈¿∆≈«¿«¬»≈

.‚È,˙B‡i¯ËÓÈb‰Â ˙BÙe˜z‰ ÔBaLÁ È¯ÙÒa ¯‡a˙Èƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆¿«¿¿«ƒ«¿ƒ»

˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡¯È - Ï‡¯OÈ ı¯‡a Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡L∆ƒ≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»¿ƒ
d„‚k ˙BeÎÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰13; »»∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»

¯LÙ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È ‡lL ,ÔBaLÁ‰ ÔzÈ Ì‡Â¿ƒƒ≈«∆¿∆…≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¿»
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L ˙B¯Á‡ ˙BÈ„Óa ‰‡¯iL∆≈»∆ƒ¿ƒ¬≈∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈
‰È„Óa Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ :CÎÈÙÏ .dc‚k ˙BeÎÓe¿À»¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆«»≈«ƒ¿ƒ»
‡lL ‰È‡¯ ‰Êa ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»»∆…
Á¯i‰ ‰‡¯pL ¯LÙ‡ ‡l‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»∆¿»∆ƒ¿»«»≈«

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈

ארץ13ֿ) למערב שהן במדינות גיאוגרפי. רוחב באותו
האורך  גדל ובינתיים מאוחר, יותר השמש שוקעת ישראל
יראה  שאם מכאן לשמש). הירח שבין (המרחק הראשון
ארץ  למערב שהן המדינות בכל יראה בארץֿישראל, הירח

ישראל.

.„ÈÌÈ¯‰‰ L‡¯a Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡14 ¬»ƒ…≈»∆«»≈«¿…∆»ƒ
- Ï‡¯OÈ ı¯‡ „‚k ˙eÎÓ‰ ˙È·¯Ún‰ ‰È„na«¿ƒ»««¬»ƒ«¿À∆∆¿∆∆∆∆ƒ¿»≈

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯ ‡lL Úe„Èa¿»«∆…ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈

עננים.14) היו ולא

.ÂËÚe„Èa - Ï‡¯OÈ ı¯‡a Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ…≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈¿»«
ı¯‡ Á¯ÊÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡¯ ‡lL∆…ƒ¿»¿»¿ƒ»»∆≈¿ƒ¿«∆∆

dc‚k ˙BeÎÓe Ï‡¯OÈ15Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È Ì‡Â ; ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»¿ƒ≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈
‡lL ¯LÙ‡Â ˙BiÁ¯ÊÓ ˙BÈ„Óa ‰‡¯iL ¯LÙ‡ -∆¿»∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿»∆…
ı¯‡ Á¯ÊÓÏ ‡È‰L ‰È„Óa ‰‡¯È Ì‡ :CÎÈÙÏ .‰‡¯È≈»∆¿ƒ»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿«∆∆
ı¯‡a ‰‡¯pL Úe„Èa - dc‚k ˙eÎÓe Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À∆∆¿∆¿»¿»«∆ƒ¿»¿∆∆
‰Êa ÔÈ‡ - ˙ÈÁ¯Ên‰ ‰È„na ‰‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈»∆

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯iL ¯LÙ‡ ‡l‡ ,‰È‡¿̄»»∆»∆¿»∆≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈

לשקוע.15) השמש מקדימה שם כי

.ÊË·¯ÚÓaL ˙BÈ„n‰ eÈ‰Lk - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ¿∆»«¿ƒ∆¿«¬»
˙BeÎÓ Á¯ÊÓaLÂ16ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰L ÔB‚k , ¿∆¿ƒ¿»¿À»¿∆»ƒ¿»»

Ï·‡ ;˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ«¬«»≈¿ƒ«¬¬»
ÌÈËtLÓ - ˙BÁt B‡ ‰fÓ ¯˙BÈ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ∆»ƒ¿»ƒ

Ô‰Ï LÈ ÌÈ¯Á‡17ı¯‡ „‚k ˙BeÎÓ ÔÈ‡ È¯‰L , ¬≈ƒ≈»∆∆¬≈≈»¿À»¿∆∆∆∆
,·¯ÚÓe Á¯ÊÓ È¯Úa e¯‡aL el‡ ÌÈ¯·„e .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»ƒ≈∆≈«¿¿»≈ƒ¿»«¬»
‰¯Bz ÏÈc‚‰Ï ,‰i‡¯‰ ÈËtLÓ Ïk „Èb‰Ï ‡l‡ ÔÈ‡≈»∆»¿«ƒ»ƒ¿¿≈»¿ƒ»¿«¿ƒ»
·¯ÚÓ Èa B‡ Á¯ÊÓ Èa eÈ‰iL ‡Ï ,d¯Èc‡‰Ïe¿«¿ƒ»…∆ƒ¿¿≈ƒ¿»¿≈«¬»
‡l‡ ,ÌeÏk Ì‰Ï ÏÈÚBz B‡ Á¯i‰ ˙i‡¯ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿ƒ««»≈«ƒ»∆¿∆»
ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa Lec˜ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ∆»«ƒ≈ƒ∆¿∆∆

.ÌÈÓÚt ‰nk e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הגיאוגרפי.16) ובשקיעה.17)ברוחב בזריחה

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
העדים.1) וחקירות הירח של נטיותיו

.‡eÈ‰L ÌÈ¯·c ÏÏÎaL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆»
‰È‰ ÔÎÈ‰Ï :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ˜„Ba¿ƒ»∆∆»≈ƒ¿ƒ»∆¿≈»»»

?‰ËB Á¯i‰2¯·c ÔBaLÁ C¯c ÚÈ„B‰Ï ÈÈÚa ¯Lk - «»≈«∆»≈¿≈«¿ƒ«∆∆∆¿»»
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‡Â .‰Ê‰i‡¯a ÏÈÚBÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ba ˜c˜„Ó È‡ ÔÈ ∆¿≈¬ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ»
˙BÏfn‰ ˙iË ˙Ú„Ï - ‰Ê ÔBaLÁ ˙lÁ˙e .ÏÏk¿»¿ƒ«∆¿∆»««¿ƒ«««»

.‰lÁz¿ƒ»

ב.2) כג, השנה ראש עי' לדרום, או לצפון

.·daL ,˙BÏfn‰ ˙ÈˆÁÓa ˙¯·BÚ ‡È‰L ‰ÏebÚ‰»ƒ»∆ƒ∆∆¿«¬ƒ««»∆»
ÈˆÁÓ ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ˙¯·BÚ dÈ‡ ,LÓM‰ Cl‰Ó¿«≈«∆∆≈»∆∆¿∆¿«»»≈¬ƒ
Âw‰ ÏÚÓ ‡È‰ ‰ËB ‡l‡ ,·¯Ún‰ ÈˆÁÏ Á¯Ên‰«ƒ¿»«¬ƒ««¬»∆»»ƒ≈«««
,ÌB¯„Â ÔBÙˆ „‚k ,ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»¿∆∆»¿»

ÌB¯„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ÔBÙˆÏ ‰ËB dÈˆÁ3. ∆¿»∆¿»¿∆¿»∆¿»

(3.4 בציור עי'

.‚Âw‰ ˙ÏebÚa Ô‰a ˙Ú‚BtL ,da LÈ ˙Bc˜ ÈzLe¿≈¿À≈»∆««»∆¿ƒ«««
- ˙Á‡‰ ‰c˜p‰ :ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»«¿À»»««
L‡¯ - dc‚kL ‰iM‰ ‰c˜p‰Â ,‰ÏË ÏfÓ L‡…̄««»∆¿«¿À»«¿ƒ»∆¿∆¿»…
- ÔBÙˆÏ ˙BËB ˙BÏfÓ ‰ML e‡ˆÓÂ .ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ««…¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»¿»
ÌB¯„Ï ˙BËB ‰MLÂ ,‰Ïe˙a ÛBÒ „Ú ‰ÏË ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»¿»

.ÌÈ‚c ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓ -ƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«««»ƒ

.„ËÚÓ ˙BËÏ ˙BÏfn‰ eÏÈÁ˙È ‰ÏË ÏfÓ L‡¯Óe≈…««»∆«¿ƒ««»ƒ¿¿«
„Ú ,ÔBÙv‰ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜Á¯˙‰Ïe ËÚÓ¿«¿ƒ¿«≈≈««««»∆¿∆∆«»«
‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ÔË¯Ò L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,ÔË¯Ò L‡…̄«¿»¿ƒ¿∆…«¿»»≈««««»∆
‰ÏÚÓ ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔBÙv‰ Áe¯Ï¿««»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ«¬»
ËÚÓ ‰ÂM‰ Â˜Ï ·¯˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ e¯ÊÁÈÂ .·e¯˜a¿≈¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿««»∆¿«
.‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‡e‰L ,ÌÈÊ‡Ó L‡¯ „Ú ,ËÚÓ¿««……¿«ƒ∆««««»∆
Áe¯ „‚k ˜Á¯˙‰Ïe ˙BËÏ eÏÈÁ˙È ÌÈÊ‡Ó L‡¯Óe≈……¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿∆∆«
Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ È„b L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,È„b L‡¯ „Ú ,ÌB¯c»«…¿ƒ¿ƒ¿∆…¿ƒ»≈«««
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÌB¯c Áe¯Ï ‰ÂM‰«»∆¿«»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ
Âw‰ „‚k ËÚÓ ËÚÓ ·¯˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ e¯ÊÁÈÂ .‰ÏÚÓ«¬»¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿«¿«¿∆∆««

.‰ÏË L‡¯ „Ú ,‰ÂM‰«»∆«…»∆

.‰·aÒÓ ÌÈÊ‡Ó L‡¯Â ‰ÏË L‡¯ ‡ˆÓ4Âw‰ ÏÚ ƒ¿»…»∆¿……¿«ƒ¿«≈«««
,el‡ ÌÈL‡¯ ÈLa LÓM‰ ‰È‰zLk ,CÎÈÙÏe .‰ÂM‰«»∆¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«∆∆ƒ¿≈»ƒ≈
ÈˆÁa Á¯Ê˙Â ,ÌB¯„Ï ‡ÏÂ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆»…¿»¿…¿»¿ƒ¿««¬ƒ
‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ‰È‰ÈÂ ,·¯ÚÓ ÈˆÁa Ú˜L˙Â Á¯ÊÓƒ¿»¿ƒ¿««¬ƒ«¬»¿ƒ¿∆«¿««¿»

·eMi‰ ÏÎa ÔÈÂL5. »ƒ¿»«ƒ

היומי.4) בסיבוב השמש עם (אביב)5)יחד טלה בראש
ואז  המשווה, בקו בדיוק השמש (סתיו), מאזנים ובראש

הלילה. לאורך שוה היום אורך

.Â˙BÏÚnÓ ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏkL ,EÏ ¯¯a˙ È¯‰¬≈ƒ¿»≈¿∆»«¬»«¬»ƒ«¬
,¯eÚL d˙iËÏ LÈÂ ,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ ‰ËB ˙BÏfn‰««»»¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ

·¯Â6ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰z ‡Ï ‰iËp‰ ¿…«¿ƒ»…ƒ¿∆≈«»¿∆¿ƒ
.·e¯˜a ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ«¬»≈ƒ¿≈

ביותר.6) הגדולה

.Ê˙BÏÚn‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ,˙BiË ÏL ÌÈ¯eÚM‰ Ì‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆¿ƒ¿ƒƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ ¯OÚ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ‰ÏÁ˙‰‰Â .˙BÏfÓ ÏL∆«»¿««¿»»ƒ¿ƒ«««»∆∆∆«¬

Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ .˙BÏÚÓ Úa¯‡ Ì˙iË -¿ƒ»»«¿««¬∆¿ƒ«¬¿ƒ»»
‰¯OÚ ˙Á‡ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏL .˙BÏÚÓ ‰BÓL¿∆«¬¿ƒ«¬¿ƒ»»««∆¿≈
LÓÁ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â .‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ«¬∆¡»¿«¿»ƒ«¬¿ƒ»»¬≈
‰¯OÚ ‰BÓL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬¬ƒƒ«¬¿ƒ»»¿∆∆¿≈
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈML .˙BÏÚÓ«¬ƒƒ«¬¿ƒ»»∆¿ƒ«¬
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»¿«ƒ¿∆¿ƒ«¬
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ

.‰ÏÚÓ«¬»

.ÁÔÈaÓ Ì˙Ó Ì‰Ï Áwz - ÔÈna ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«»∆¿»»ƒ≈
LÓMa e¯‡aL BÓk ,˙BiËp‰ ÈzL7Á¯i·e8?„ˆÈk . ¿≈«¿ƒ¿∆≈«¿«∆∆«»≈«≈«

ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬¿ƒ»»¿≈«¬¿ƒ»»ƒ¿«
ÏÚÂ .˙BÏÚÓ ÚLz Ì˙iË - ÌÈ¯OÚÂ LÏL ˙BÏÚn‰««¬»¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈««¬¿«

.˙B¯OÚ‰ ÌÚ Ô‰L ÌÈ„Á‡‰ ÏÎa BÊ C¯c∆∆¿»»¬»ƒ∆≈ƒ»¬»

ה"ז.7) פי"ג, ה"ז.8)למעלה פט"ו, למעלה

.Ë„Ú „Á‡Ó ˙BÏÚÓ ÏL ‰iËp‰ Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈««¿ƒ»∆«¬≈∆»«
·Á¯a ÌeÚ„B‰L C¯„k ,Ôlk Ì˙iË Ú„z - ÌÈÚLzƒ¿ƒ≈«¿ƒ»»À»¿∆∆∆«¿¿…«

Á¯i‰9n‰ ‰È‰ Ì‡L :‰‡Ó „Ú ÌÈÚLz ÏÚ ¯˙BÈ ÔÈ «»≈«∆ƒ»»«ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ«≈»
‰È‰ Ì‡Â ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿«ƒ≈»¿ƒ¿ƒ»»
Ú¯‚z - ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó „Ú ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ≈«≈»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«

ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ10ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡Â , ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»»≈«»«ƒ
B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒƒƒ¿«
‡e‰Â ,B˙iË Ú„z ¯‡Lp‰Â ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈«¿ƒ»¿
.˙ÙÒBz ‡ÏÂ ÔBÚ¯‚ ‡Ïa E„ÈaL ÔÈn‰ B˙B‡ ˙iË¿ƒ««ƒ¿»∆¿»¿¿…≈»¿…∆∆

הי"ג.9) פט"ז, מאזנים)10)למעלה (מזל מעלות בק"פ כי
המשווה. מקו נטיה כל אין

.È‰ËB Á¯i‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈««»«¬«»≈«∆
ÌB¯c „‚k B‡ ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆¿∆∆¿»»¿∆∆¿
‡È‰L ‰ÏÚn‰ ˙iË ‰nk ‰lÁz Ú„z - ÌÏBÚ‰»»≈«¿ƒ»«»¿ƒ«««¬»∆ƒ
ÔBÙˆÏ ,‰ËB ‡È‰ Áe¯ ‰Ê È‡Ïe ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿»

ÌB¯„Ï B‡11Á¯i‰ ·Á¯ ‡ÈˆB˙Â ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â . ¿»¿«¬…¿«¿…¿ƒ…««»≈«
Ì‡ .ÈÓB¯„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ ‰‡¯˙Â ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ

B˙ÏÚÓ ˙iËe Á¯i‰ ·Á¯ e‡ˆÓ12ÔB‚k ,˙Á‡ Áe¯a ƒ¿¿…««»≈«¿ƒ««¬»¿«««¿
ıa˜z - ÌÈiÓB¯c B‡ ÌÈiBÙˆ Ì‰ÈL eÈ‰L∆»¿≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈

Ì‰ÈL13‰È‰L ÔB‚k ,˙BÁe¯ ÈzLa e‡ˆÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿∆»»
Ì‰ÈMÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z - ÈBÙˆ „Á‡‰Â ÈÓB¯c „Á‡‰»∆»¿ƒ¿»∆»¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿≈∆
‰ÂM‰ Â˜ ÏÚÓ Á¯i‰ ˜Á¯Ó ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,·¯‰ ÔÓƒ»«¿«ƒ¿»∆¿««»≈«≈«««»∆

Ì‰ÈLa ·¯‰ da ‰È‰L Áe¯‰ d˙B‡a14. ¿»»«∆»»»»«ƒ¿≈∆

ה"ג.11) האמיתי.12)עי' הירח מקום תחבר 13)של
על  מראה המזלות, ממעלות המעלה נטיית כי המספרים, את
נטיית  על מראה הירח ורוחב המשווה, קו מן השמש נטיית

השמש. מן ")14הירח המעט Ì‰È˘Óצ"ל דוגמת ,"
קושטא. בדפוס הוא וכן מכיון ‚ÌÈÚ¯Â"משנים", ,

זה. את זה מבטלים מנוגדים בכיוונים השווים שהמספרים
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zeiprzקסד zekld - mipnf xtq - fenz c"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡ÈÂw‰ ÏÚÓ ‰ËB Á¯i‰ ‰nk Ú„ÈÏ e‡a ?„ˆÈk≈«»≈««»«»≈«∆≈«««
,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ‡e‰L ,‰i‡¯‰ ÏÈÏa ‰ÂM‰«»∆¿≈»¿ƒ»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»

zÚ„È ¯·Îe15ÏfnÓ ‰¯OÚ ÚLz ‰˙È‰ Á¯i‰ ˙ÏÚnL ¿»»«¿»∆«¬««»≈«»¿»¿«∆¿≈ƒ««
BÓk ÔBÙˆa d˙iË ,¯BL16·Á¯Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL ¿ƒ»»¿»¿¿∆∆¿≈«¬¿…«
BÓk ÌB¯„a ‰È‰ Á¯i‰17ÔÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z ,˙BÏÚÓ Úa¯‡ «»≈«»»¿»¿«¿««¬ƒ¿««¿«ƒ

˜BÁ¯ Á¯i‰ ‡ˆÓ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ¯‡MÈ - ·¯‰»«ƒ»≈«¿«∆¿≈«¬ƒ¿»«»≈«»
;ÔBÙˆ Áe¯Ï ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆«¿«∆¿≈«¬¿«»
‰È‰ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL ‡e‰L ,·¯‰ ÔÈn‰ È¯‰L∆¬≈«ƒ¿»»«∆¿∆∆¿≈«¬»»
ÈÙÏ ,˜ec˜„ ‡Ïa ·e¯˜a - ‰Ê ÔBaLÁ ÏÎÂ .ÈBÙ¿̂ƒ¿»∆¿∆¿≈¿…ƒ¿¿ƒ

‰i‡¯a ÏÈÚBÓ BÈ‡L18. ∆≈ƒ»¿ƒ»

הי"ג.15) פי"ז, למעלה מעלות 16)עי' י"ח כי בדיוק, ולא
ה"ז. למעלה עי' שור, ממזל מעלות בכ' הנטייה עולה

מדקדק,17) הרמב"ם אין חלקים. ונ"ג מעלות שלוש בעצם
זו. הלכה בסוף זאת מבאר שהוא מועיל 18)כפי אלא

˙ÏÈÁ˙Î הירח היה להיכן לשאלה: תשובה למתן חשבון
ה"א. ועי' נוטה,

.·ÈÏ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯Ó Áe¯ BÊ È‡ ƒƒ¿∆≈«¿≈«≈»»
Âw‰ ÏÚÓ B˜Á¯Ó Ú„˙Â ·LÁz - ‰ËB Á¯i‰ ‰‡¯È≈»∆«»≈«∆«¿…¿≈«∆¿»≈«««
epnÓ ·B¯˜ B‡ ,‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‰È‰È Ì‡ :‰ÂM‰«»∆ƒƒ¿∆««««»∆»ƒ∆

ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa ˙BÏÚÓ LÏL B‡ ÌÈzLa19‰‡¯È - ƒ¿«ƒ»«¬¿»¿»≈»∆
·¯ÚÓ ÚˆÓ‡ „‚k ÔeÎÓ20˙eÎÓ B˙ÓÈ‚t ‰‡¯˙Â , ¿À»¿∆∆∆¿««¬»¿≈»∆¿ƒ»¿À∆∆

.‰ÂLa ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚k¿∆∆ƒ¿«»»¿»∆

בלתי19ֿ) בחשבון רב ערך אין מעלות שלוש או לשתים
זה. המשווה,20)מדויק קו על הירח השקיעה בשעת אם

במרחק  נע הירח אם במערב. בדיוק שוקע אותו רואים הרי
שקיעתו  גם הרי לדרום, או לצפון המשווה, קו מן מסויים

המשווה. קו מן במרחק תהיה

.‚ÈÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»≈««««»∆ƒ¿»»
‰‡¯˙Â ,BBÙˆ ÔÈ·e ÌÏBÚ‰ ·¯ÚÓ ÔÈa ‰‡¯È -≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆
ÌB¯c „‚k ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚kÓ ‰ËB B˙ÓÈ‚t¿ƒ»»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿

.ÌÏBÚ‰»»

.„È- ÌÏBÚ‰ ÌB¯„Ï ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈««««»∆ƒ¿»»
B˙ÓÈ‚t ‰‡¯˙Â ,BÓB¯c ÔÈ·e ÌÏBÚ‰ ·¯ÚÓ ÔÈa ‰‡¯È≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆¿ƒ»
·¯ ÈÙÏe .ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚kÓ ‰ËB»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿»»¿ƒ…

‰iËp‰ ·¯ ÈÙÏe ,˜Á¯n‰21. «∆¿»¿ƒ…«¿ƒ»

לצד 21) יותר, גדול המשווה קו מן שהמרחק במידה בה
החלק  נטיית יותר גדולה במידה בה דרום, לצד או צפון

צפון. לצד או דרום לצד המזרח מן הפגום

.ÂË‰È‰ ‰nk :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡L - ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜ÁÓe≈¬ƒ«»≈ƒ∆¿ƒ»∆«»»»
?dB·‚22‰i‡¯‰ ˙LwÓ Ú„eÈ ‰Ê ¯·„Â23ÔÓÊaL : »«¿»»∆ƒ»«ƒ∆∆»¿ƒ»∆ƒ¿«

‡e‰ el‡k Á¯i‰ ‰‡¯È - ‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰zL∆ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»¿»»≈»∆«»≈«¿ƒ
dB·b ‰‡¯È - ‰k¯‡ ‰È‰zL ÔÓÊ·e ,ı¯‡‰ ÔÓ ·B¯»̃ƒ»»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆¬À»≈»∆»«
ÏÚÓ B‰·‚ ÈÙÏ ,‰i‡¯‰ ˙L˜ C¯‡ ÈÙÏe .ı¯‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿ƒ…∆∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¿≈«

.ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯a ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒ«»≈«ƒ

ב.22) כג, השנה ראש הי"ד.23)עי' פי"ז, למעלה עי'

.ÊËÌ‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈÎ¯c‰ Ïk ˙BBaLÁ e¯‡a È¯‰¬≈≈«¿∆¿»«¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆
Ïk‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜Á·e ‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„Èaƒƒ«»¿ƒ»«¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«…
‡ÏÂ ,‰¯Bz‰ ÈÎ¯cÓ C¯c e¯qÁÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÈ·ÓÏ Úe„È»«ƒ¿ƒƒ¿…¿«¿∆∆ƒ«¿≈«»¿…
ÏÚÓ eL¯c .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÙÒa ‰È¯Á‡ Lw·Ï eËËBLÈ¿¿¿«≈«¬∆»ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈«

Ó ˙Á‡ ,e‡¯˜e '‰ ¯ÙÒ‰¯cÚ ‡Ï ‰p‰24. ≈∆¿»««≈≈»…∆¿»»

הענין 24) מסתיים ר"מ רומי ובדפוס קושטא בדפוס
דסייען. רחמנא בריך במילים:

-mipnfxtq
zFkldzFIprY ¦§©£¦

˙Ú ÏÎa ÌM‰ ÈÙÏ ˜ÚˆÏ :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒ¿…ƒ¿≈«≈¿»≈
.¯eav‰ ÏÚ ‡B·z ‡lL ‰ÏB„‚ ‰¯»̂»¿»∆…»««ƒ

¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
זה 1) ואי מקבלו, אדם וכיצד מהו, התענית ענין בו נתבאר

וסוף  תענית. בכל צבור עושין ומה תענית, בכל אסור דבר
מצות  אחר לנמשך כללי ביאור שהוא מה בו נתבאר דבר

שם. כמבואר צרה בעת לזעוק והוא התורה,

.‡˜ÚÊÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙B¯ˆBˆÁa ÚÈ¯‰Ïe3 ƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ¿…¿»ƒ««¬¿
¯v‰ ÏÚ :¯Ó‡pL .¯eav‰ ÏÚ ‡B·zL ‰¯ˆ Ïk ÏÚ«»»»∆»««ƒ∆∆¡««««
¯·c Ïk :¯ÓBÏk .˙¯ˆˆÁa Ì˙Ú¯‰Â - ÌÎ˙‡ ¯¯v‰«…≈∆¿∆«¬≈…∆«¬…¿…¿«»»»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰a¯‡Â ¯·„Â ˙¯va ÔB‚k ,ÌÎÏ ¯ˆiL4, ∆»≈»∆¿«…∆¿∆∆¿«¿∆¿«≈»∆

eÚÈ¯‰Â Ô‰ÈÏÚ e˜ÚÊ5. «¬¬≈∆¿»ƒ

רם.2) בקול מעשת 3)להתפלל עשויות היו החצוצרות
ה"ה). המקדש כלי מהל' (פ"ג כסף ב'ספרי'4)של

ואשה  וירקון, שדפון, אומר... עקיבא "רבי ט: י, לבמדבר
על  תלמודֿלומר מנין? בים המטורפת וספינה לילד, מקשה
הציבור  על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר הצר

בחצוצרות". והרעותם (או"ח 5)- אברהם' ה'מגן וכתב
לתקוע  נוהגין אנו אין למה תמה, "ואני תקעו): סי' תחילת
מכלֿמקום  בבבל, ציבור תענית שאין ואףֿעלֿפי צרה, בעת
עמדו  [וכבר תענית?" בלא לתקוע מדאורייתא מצוה הלא
הגר  מארץ (הצופה לראשֿהשנה בדרשתו הרמב"ן זה על
הוא  בתענית בצרפת תוקעין שאין שמה וכתב וב'), א' שנה
בבבל" ציבור תענית "אין שאמרו שמה סבורים שהם מפני

ולתקיעות]. לתפילה אפילו היינו -

.·‡B·zL ÔÓÊaL .‡e‰ ‰·eLz‰ ÈÎ¯cÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒ«¿≈«¿»∆ƒ¿«∆»
ÏÏ‚aL Ïk‰ eÚ„È ,eÚÈ¯ÈÂ ‰ÈÏÚ e˜ÚÊÈÂ ‰¯»̂»¿ƒ¿¬»∆»¿»ƒ≈¿«…∆ƒ¿«
eh‰ ÌÎÈ˙BBÚ :·e˙kk .Ô‰Ï Ú¯e‰ ÌÈÚ¯‰ Ì‰ÈOÚÓ«¬≈∆»»ƒ«»∆«»¬≈∆ƒ

.Ì‰ÈÏÚÓ ‰¯v‰ ¯ÈÒ‰Ï Ì¯‚iL ‡e‰ ‰ÊÂ .'B‚Â¿¿∆∆ƒ¿…¿»ƒ«»»≈¬≈∆

.‚¯·c :e¯Ó‡È ‡l‡ ,eÚÈ¯È ‡ÏÂ e˜ÚÊÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…ƒ¿¬¿…»ƒ∆»…¿»»
- ˙È¯˜ ‰¯˜ BÊ ‰¯ˆÂ ,eÏ Ú¯‡ ÌÏBÚ‰ ‚‰nÓ ‰Ê∆ƒƒ¿«»»≈«»¿»»ƒ¿…ƒ¿≈
˜·c‰Ï Ì‰Ï ˙Ó¯B‚Â ,˙ei¯ÊÎ‡ C¯c BÊ È¯‰¬≈∆∆«¿¿ƒ¿∆∆»∆¿ƒ»≈
‡e‰ .˙B¯Á‡ ˙B¯ˆ ‰¯v‰ ÛÈÒB˙Â .ÌÈÚ¯‰ Ì‰ÈOÚÓa¿«¬≈∆»»ƒ¿ƒ«»»»¬≈

:‰¯Bza ·e˙kLÈ‡ Ìb ÈzÎÏ‰Â ,È¯˜a ÈnÚ ÌzÎÏ‰Â ∆»«»«¬«¿∆ƒƒ¿∆ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
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È„k ‰¯ˆ ÌÎÈÏÚ ‡È·‡Lk :¯ÓBÏk .È¯˜ ˙ÓÁa ÌÎnÚƒ»∆«¬«∆ƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆»»¿≈
˙ÓÁ ÌÎÏ ÛÈÒB‡ ,È¯˜ ‡È‰L e¯Ó‡z Ì‡ ,e·eLzL∆»ƒ…¿∆ƒ∆ƒƒ»∆¬«

.È¯˜ B˙B‡∆ƒ

.„ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe6˙BpÚ˙‰Ï ,7‰¯ˆ Ïk ÏÚ8‡B·zL ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿««»»»∆»
˙BiÚz‰ ÈÓÈ·e .ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁ¯iL „Ú ¯eav‰ ÏÚ««ƒ«∆¿À¬ƒ«»«ƒƒ≈««¬ƒ

˙BlÙ˙a ÔÈ˜ÚBÊ el‡‰9ÔÈÚÈ¯Óe ÌÈpÁ˙Óe »≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ
ÔÈÚÈ¯Ó ,Lc˜na eÈ‰ Ì‡Â .„·Ïa ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒƒ

¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa10˙B¯ˆBˆÁ‰Â ¯v˜Ó ¯ÙBM‰ . «¬¿«»«»¿«≈¿«¬¿
ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙BÎÈ¯‡Ó11ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙B¯ˆBˆÁa «¬ƒ∆ƒ¿«««¬¿¿≈¿ƒ

:¯Ó‡pL ,Lc˜na ‡l‡ „Á‡k ¯ÙBLÂ ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿¿»¿∆»∆»«ƒ¿»∆∆¡«
'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â ˙B¯ˆˆÁa12. «¬…¿¿»»ƒƒ¿≈«∆∆

(מגידֿמשנה).6) בתורה עינוי נזכר לא שהרי חכמים.
יט.).7) תענית (משנה, הציבור על צום לגזור
שני.8) בפרק להלן בפרק 9)המבוארות להלן המבוארות

ב.10)רביעי. כו, השנה ראש תענית.11)משנה, של
ה'".12) המלך "לפני הוא שכינה, גילוי ששם המקדש בית

.‰,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ,el‡ ˙BiÚz«¬ƒ≈∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
„ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ ÔÈ‡L ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈ‡≈»««∆≈…«ƒ¿ƒ«¬…

‰Ê ¯·„a13‰lÁza ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â .14ÈLa ‡l‡ ˙ÈÚz ¿»»∆¿≈¿ƒ«¿ƒ»«¬ƒ∆»¿≈ƒ
Á‡lL ÈLÈÓÁ·e ˙aMaÂÈ¯15ÔÎÂ .ÂÈ¯Á‡lL ÈL·e ««»«¬ƒƒ∆¿«¬»¿≈ƒ∆¿«¬»¿≈

ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL :‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ16.eÓÁ¯iL „Ú . ««≈∆«∆≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«∆¿À»

רוב 13) אלאֿאםֿכן הציבור על גזירה גוזרים אין ולעולם
ה"ה). ממרים מהל' (פ"ב בה לעמוד יכולים הציבור

טו:).14) תענית (משנה, התעניות סדרת התחלת
שלא 15) בחמישי בתחילה הציבור על תענית גוזרין "ואין

למוצאי  שקונים חנויות בעלי כשרואין השערים", להפקיע
לשבת, ואחת תענית לליל אחת גדולות, סעודות שתי חמישי
השער  ומפקיעין ומייקרין לעולם רעב שבא סבורין יהיו
אם  יאמרו שלא כתב: למשניות, בפירושו והרמב"ם (רש"י).
לגזור  דוחקים היו לא בא, שהרעב ביתֿדין שראו לא
השער. ויפקיעו ייקרו כן ומפני לשבת, סמוך עתה התענית

מכתבֿידו 16) אחרת נוסחא שמצא כתוב, קדמון בכתבֿיד
(וכ"ה  וחמישי" ושני חמישי הסדר על "וכן הרמב"ם: של
המשך  שאת יוצא, זו גירסא ולפי וה"ט). ה"ה פ"ג להלן
התנאֿקמא  כדעת בחמישי, ולהתחיל לקבוע אפשר התעניות
הראשונות  שאין "כשם שאמר יוסי כרבי ולא במשנה, שם
בפירוש  פסק וכן אחרונות". ולא שניות לא כך בחמישי,
גם  שכתב, "בתחילה" ומלשון רוקח'). ('מעשה שם המשנה

זו. כנוסחא נראה כן

.Â‡ÏÂ ˙B˙aLa ‡Ï ¯eav‰ ÏÚ ˙BiÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡≈¿ƒ«¬ƒ««ƒ…¿«»¿…
ÌÈ·BË ÌÈÓÈa17‡ÏÂ ¯ÙBMa ‡Ï Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»∆…«»¿…

‰lÙ˙a Ì‰a ÌÈpÁ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁa18. «¬¿¿…¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»
¯‰ B‡ ,Ì"ekÚ ‰eÙÈw‰L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡19, ∆»ƒ≈»¿»ƒ∆ƒƒ»«»»

Ìia ˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡20„ÈÁÈ elÙ‡ .21ÈtÓ Ûc¯p‰ ¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈpÚ˙Ó) - ‰Ú¯ Áe¯ ÈtÓe ÌÈËÒÏ ÈtÓ ,Ì"ekÚ22 «ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈«»»ƒ¿«ƒ

.‰lÙ˙a Ì‰ÈÏÚ ÌÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊ(Â ˙aLa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«»¿¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ»

ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ Ï·‡23ÌÚ‰ ˙‡ ıa˜Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»¿¿«≈∆»»
¯ÊÚÏ24.ÔÏÈv‰Ïe Ì˙B‡ «¿…»¿«ƒ»

הציבור 17) על תענית גוזרין "אין ב: טו, תענית משנה,
וכן  וימיםֿטובים. בשבתות וכלֿשכן כו'" חדשים בראשי

ה"א. פ"ח נדרים ב'ירושלמי' יט,18)מפורש שם משנה,
אפילו  המזונות על שצועקים ה"ב, פ"ב להלן וראה א.

שטפון.19)בשבת. בים,20)סכנת סערה בה שפגעה
להשבר. קרובה ב.21)והיא כב, רבינו 22)תענית

תפלת  היינו יד.), (תענית ב'עננו' מתריעין שאמרו מה מפרש
המשנה  בפירוש כתב וכן (מגידֿמשנה). בתענית עננו
הכ"ד, שבת דהל' בפ"ב למעלה אבל שמתענין. יט.) (תענית
(כסףֿמשנה). שמתענים הביא לא הי"ב, שם ל' ובפרק
עליהם  "מתענין העתיק לא תקעו) סי' (או"ח ב'טור' ואמנם

שרי?"23)בשבת". מי בשבת, "שופרות א: יד, בתענית
בשבת?). בשופר לתקוע מותר וכי יוסי,24)(= כרבי

רבינו  ופירשה לצעקה", ולא "לעזרה יט.) (תענית שאמר
שאין  אלא בתקיעה, ובין בתפילה בין המשניות') (ב'פירוש
לענין  אבל בשבת, הצעקה מניעת לענין כדבריו הלכה
רבינו  בדברי לפרש יש [וכן כדבריו. הלכה - לעזרה תקיעה
בשבת  עליהן "שמתריעין הי"ב שבת מהל' פ"ל למעלה

בתקיעה]. דהיינו - לעזרן"

.ÊB‡ ,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‰lÁza ˙ÈÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ»¿»≈√»ƒ
ÌÈ¯eÙe ‰kÁa25„ÚBÓ ÏL BlÁa B‡ ,26eÏÈÁ˙‰ Ì‡Â . «¬À»ƒ¿À∆≈¿ƒƒ¿ƒ

ÌBÈ Ô‰a Ú‚Ùe ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ‰¯v‰ ÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«««»»¬ƒ∆»»«»∆
a ÌBi‰ ÔÈÓÈÏLÓe ÔÈpÚ˙Ó - el‡Ó.˙ÈÚ˙ ≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«¿«¬ƒ

ב.25) טו, תענית חולו 26)משנה, נזכר לא שם במשנה
מועד. של

.Áel‡ ˙BiÚz27˙B¯v‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙nL ,28ÔÈ‡ , «¬ƒ≈∆ƒ¿«ƒ««»≈
ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ˙B˜ÈÓ ‡ÏÂ ˙B¯aÚ ‡Ï Ô‰a ÔÈpÚ˙Ó29. ƒ¿«ƒ»∆…À»¿…¿ƒ¿…¿«ƒ

‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓe30,¯ÁÓÏ ÔÈpÚ˙nL Èt ÏÚ Û‡ À»ƒ∆¡…««¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»
¯Ën‰ ˙BiÚzÓ ıeÁ31¯‡a˙iL BÓk ,32˙ÈÚz ÏÎÂ . ƒ«¬ƒ«»»¿∆ƒ¿»≈¿»«¬ƒ

‰Ê È¯‰ ,„ÈÁÈ ÔÈa ¯eaˆ ÔÈa ,‰ÏÈla da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»««¿»≈ƒ≈»ƒ¬≈∆
¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰˙BLÂ ÏÎB‡33‡lL ‡e‰Â . ≈¿∆«∆«¬∆««««¿∆…

ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÔLÈ Ì‡ Ï·‡ ,ÔLÈ34. »≈¬»ƒ»≈≈≈¿≈

דתענית.27) פ"ב ו'תוספתא' א. יד, אבל 28)תענית
גם  - הגשמים עצירת על שגוזרים אחרונות תעניות בשבע

ה"ה). פ"ג (להלן מתענים לא 29)אלה נזכרו לא קטנים
שהרי  עיון, צריך ואמנם שם. בתוספתא ולא שם, בגמרא
שהם  באלה שהמדובר ואפשר לעולם? מתענים אינם קטנים
המנהג  וכן אנשים. לגבורת הגיעו שלא זמן כל שנה, י"ג בני
לנקבה  וט"ו לזכר מי"ח פחותים על תענית גוזרין שאין
שאין  שהכוונה אומרים ויש תקעו). סי' או"ח אברהם' ('מגן
ליום  דומות האלו התעניות ואין לחנכם, אפילו צריך
שכתב  כמו שעות, בתענית הקטנים שמחנכים הכיפורים
בהגהותיו). (האדר"ת ה"י עשור שביתת מהל' בפ"ב רבינו

א.30) יב, שניות.31)תענית תעניות להלן 32)שלש
ה"ג. שם.33)פ"ג בתענית הפסיק 34)כרבי, שהרי

התנה  לא אם שדווקא אומרים ויש האכילה. מן והסתלק
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'ירושלמי' בשם (מגידֿמשנה מותר - התנה אם אבל לאכול,
ה"ד). פ"א תענית

.Ë„ÈÁi‰ Ck ,Ô˙¯ˆ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ¯eav‰L ÌLk¿≈∆«ƒƒ¿«ƒ«»»»»«»ƒ
B˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó35B‡ ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ƒ¿«∆«»»≈«¬≈∆»»∆

BÏ LÈ - ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ¯eÒ‡ B‡ ,¯a„na ‰ÚBz∆«ƒ¿»»¿≈»¬ƒ≈
¯ÓB‡Â .B˙lÙ˙a ÌÈÓÁ¯ Lw·Ïe ÂÈÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«»»¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ»¿≈

'eÎÂ "eÚ"36‰pÚ˙È ‡ÏÂ .Ïlt˙nL ‰lÙz ÏÎa ¬≈¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«∆
‡ÏÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‡ÏÂ ˙B„ÚBÓa ‡ÏÂ ˙B˙aLa¿«»¿…¿¬¿…¿»≈√»ƒ¿…

ÌÈ¯eÙe ‰kÁa37. «¬À»ƒ

כולן 35) "על שאמר כב:) (תענית יוסי רבי של כתנאֿקמא
עצמו  לסגף רשאי יחיד שם) שנזכרו הצרות כל (על
את  ה' "ויגוף טוֿטז: יב, בשמואלֿב מפורש וכן בתענית".
ויצום  הנער בעד האלקים את דוד ויבקש ויאנש. כו' הילד

בהגהותיו). (האדר"ת צום" "יחיד 36)דוד ב: יג, תענית
בשומע  - (=עננו) תענית של מתפלל תענית, עליו שקיבל

א.37)תפלה". י, שם,

.È,ÌBÈ „BÚaÓ „ÈÁi‰ ÂÈÏÚ dÏa˜ ‡lL ˙ÈÚz Ïk»«¬ƒ∆…ƒ¿»»»«»ƒƒ¿
˙ÈÚz BÈ‡38˙lÙz Ïlt˙iLk ?dÏa˜Ó „ˆÈk . ≈«¬ƒ≈«¿«¿»¿∆ƒ¿«≈¿ƒ«

.˙ÈÚ˙a ‡‰‡ ¯ÁÓ :‰lÙz‰ ¯Á‡ ¯ÓB‡ ,‰ÁÓƒ¿»≈«««¿ƒ»»»¡≈¿«¬ƒ
BaÏa ¯ÓB‚Â39‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿»»¿««ƒ∆

ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï ,‰ÏÈla ÏÎB‡40BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¿»…ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»«¿ƒ
‰Ê ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ˙BpÚ˙‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Â¿ƒ≈»»¿ƒ¿«¿»«¿»»»ƒ∆
,‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ Ïk ÏÎB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Á‡««∆««ƒ∆≈»«¿»»«¿»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÏ ‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡Â .B˙ÈÚz „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ«¬ƒ¿≈»ƒ«»»¿»»

B„BÚaÓ41. ƒ¿

קבלה 38) בלי בתענית יושב (אם יתיב "ואי א: יד, שם,
דמליא  למפוחא דמיא שילא: בר רבה אמר מאי? מבערב),
האור  את הנפחין בו שנופחין למפוח דומה (הוא זיקא
- בחינם אכל שלא רוח, נתמלא זה אף ברוח, המתמלא
כתענית  הוא אבל וכלל, כלל תענית זה אין כלומר רש"י)",

יג). הלכה (להלן היה 39)שעות המגידֿמשנה, בנוסחת
אומר  התפילה, אחר או מנחה תפילת "כשיתפלל כתוב:
בשומע  היינו - כשיתפלל ופירשה: בלבו". וגומר עננו
שסיים  אחר - התפילה אחר או ר"ח), (וכפירוש תפילה
שכתב  ומה רגליו. שיעקור קודם רש"י) (וכפירוש תפילתו
והיינו  סו. סי' ויקהל בשאילתות גם הוא כן עננו", "אומר
אשב  למחר כי תעניתי, צום ביום עננו ה' "עננו שאומר
רא"ש  ועי' יג), סי' דתענית פ"א אשר"י (הגהות בתענית"

הספר. בסוף רבינו ותשובות ב.40)שם, יא, תענית
שלו.41) יום מבעוד

.‡ÈÂÈÏÚ Ïa˜42„·Ï· - ¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ÌBÈ „BÚaÓ ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ¿«¿»»ƒ¿«
CÏÓ ‰ÏÈl·e ,‰pÚ˙‰Â43ÈL ÌBÈa ˙BpÚ˙‰Ï44Û‡ , ¿ƒ¿«»««¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ«

dÏa˜ ‡lL ÈtÓ ,˙ÈÚz dÈ‡ - B˙ÈÚ˙a ÔlL ÏÚ«∆»¿«¬ƒ≈»««ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»
ÏÎB‡ ‰È‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿¿≈»ƒ«∆»»≈
,˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ ¯˜aa ÌÈkL‰Â ‰ÏÈl· ‰˙BLÂ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«

ÏÏk ˙ÈÚz BÊ ÔÈ‡L45. ∆≈«¬ƒ¿»

שם.42) שני.44)התחרט.43)תענית, ביום גם כלומר,

שעות,45) תענית דין לו ויש תענית. קבלת בלא שצם מכיון
יג. בהלכה להלן המבואר

.·È‰‡B¯‰46¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï CÈ¯ˆ ,Ú¯ ÌBÏÁ47È„k , »∆¬«»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿≈
¯BÚÈÂ ·eLiL48.‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰a OtÁÈÂ ÂÈOÚÓa ∆»¿≈¿«¬»ƒ«≈»∆¿«¬…ƒ¿»

"eÚ" Ïlt˙Óe .˙aLa elÙ‡Â ‰pÚ˙Óe49ÏÎa ƒ¿«∆«¬ƒ¿«»ƒ¿«≈¬≈¿»
‰pÚ˙n‰Â .ÌBÈ „BÚaÓ dÏa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰lÙz¿ƒ»««ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿«∆

˙aL ‚Ú ÏhaL ÈtÓ ,¯Á‡ ÌBÈ ‰pÚ˙Ó ,˙aLa50. ¿«»ƒ¿«∆«≈ƒ¿≈∆ƒ≈…∆«»

ב.46) יב, אין 47)תענית הזה שבזמן אומרים, "יש
בפתרון  בקיאין אנו שאין בשבת, חלום תענית להתענות
שנמצא  אומרים והעולם רע, ואיזה טוב איזה לידע חלומות
בשבת: מתענים חלומות שלשה שעל קדמונים, בספרים
נעילה, בשעת הכיפורים יום או שנשרף, ספרֿתורה הרואה
שהחלומות  לי ונראה שנפלו, שיניו או ביתו קורות או
עליהם  גם רעים, שהם הרואה פרק ברכות במסכת שאמרו
רפח). סי' או"ח ערוך' ('שולחן בשבת" מתענין

(מגידֿמשנה).49)ויתעורר.48) גדולות' 'הלכות כתבו כן
שמתענה 50) זה של תקנתו (מה תקנתיה "מאי שם: תענית,

(ישב  לתעניתא" תעניתא ליתיב בשבת)? חלום תענית
בשבת). שהתענה זה על ויכפר אחר, בתענית

.‚È˙BÚL Ì„‡ ‰pÚ˙Ó51ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ‡e‰Â , ƒ¿«∆»»»¿∆……«¿
ÌBi‰ ¯‡L52ÂÈˆÙÁa „e¯Ë ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ¿»«≈«¬≈∆»»»«¬»»

ÚLz „Ú B‡ ˙BˆÁ „Ú ÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÂÈÎ¯ˆa ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ¿»»¿…»««¬«≈«
˙BÚL53ÌBi‰ ÔÓ e¯‡LpL ˙BÚMa ˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ , »¿ƒ¿«¿ƒ¿««»∆ƒ¿¬ƒ«

˙BÚL Ô˙B‡ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ -54Ô‰a Ïlt˙Óe , ¬≈∆ƒ¿«∆»»ƒ¿«≈»∆
˙BÚL Ì„˜ ˙ÈÚz‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ È¯‰L ."eÚ"¬≈∆¬≈ƒ≈»»««¬ƒ…∆¿
ÏÈÁ˙‰ Ck ¯Á‡Â ,‰˙LÂ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚz‰««¬ƒ¿≈ƒ»«¿»»¿««»ƒ¿ƒ

˙BÚL ˙ÈÚz ‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ¯‡L ˙BpÚ˙‰Ï55. ¿ƒ¿«¿»«¬≈∆«¬ƒ»

ב.51) יא, א.52)שם, יב, קיבל 53)שם, לא כלומר,
טעם. לא טרדתו מפני אלא תענית, מן 54)עליו שנשארו

דרבי 55)היום. "מילתיה ה"א: פ"ח נדרים 'ירושלמי'
דדמך  ושמע בצור, הוה יונה רבי שעות, מתענין אמר יונה
(גבינה) גובנה דאכיל אףֿעלֿגב יוסי, דרבי בריה (נפטר)
יומא" ההוא כל צם - יום) באותו מים (ושתה מיא ושתה
חולקים  הראשונים וכל הראב"ד אבל לתענית). לו (ונחשב
יב.). (תענית בפירוש אומר שהבבלי שכיון וסוברים, עליו
על  חולק הוא הערב", עד כלום טעם שלא "והוא
לפרש  הרמב"ם שדעת המגידֿמשנה וכתב ה'ירושלמי'.
שחושב  משעה היינו הערב", עד כלום טעם שלא "והוא
עליו  שקעה שלא תענית "כל שאמרו: מה [והיינו להתענות.
שם) (תענית, חננאל רבינו וכגירסת תענית" אינו - החמה
שלא  והוא כו' לשעות מתענין דאמרת הא חסדא: רב "אמר
תענית  כל דאמר לטעמיה חסדא רב כו' הערב עד כלום טעם
כהראב"ד  ולא תענית". שמיה לאו - חמה עליו שקעה שלא
למעט  באה והראשונה נפרדות, מימרות שתי שהן שכתב,
עד  התענית עליו קיבל ואחרֿכך היום חצות לפני שאכל מי
בו  חזר שהרמב"ם ששמע מביא, בתשובה והרשב"א הערב].
לא  אם אלא עינוי אינו שעות "עינוי כך: ותיקן זה, מדין

כלום". יום באותו טעם
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קסז oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - fenz g"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„ÈB˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa - ˙ÈÚ˙a Èe¯M‰ Ïk»«»¿«¬ƒ≈∆»»ƒ¿«∆«»»
ÏÚ ¯eav‰ ÌÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BÓBÏÁ ÏÚ B‡«¬≈∆»»ƒ¿«∆ƒ«ƒ«
Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa ÔÈecÚ ‚‰È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì˙¯»̂»»¬≈∆…ƒ¿…ƒƒ¿«¿¿…»≈
,ÔB‡Â ‚‡Bc ‡l‡ ;·Ï ·BËÂ ÁÓO ‰È‰È ‡ÏÂ ,BL‡…̄¿…ƒ¿∆»≈«¿≈∆»≈¿≈
ÏÚ ¯·b ,ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i ‰Ó :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿≈»»»∆∆«

ÂÈ‡ËÁ56È„Îa elÙ‡Â ,ÏÈL·z‰ ˙‡ ÌÚËÏ BÏ ¯zÓe . ¬»»À»ƒ¿…∆««¿ƒ«¬ƒƒ¿≈
˙ÈÚÈ·¯57Â ;.ËÏBÙe ÌÚBË ‡l‡ ,ÚÏ·È ‡lL ‡e‰ ¿ƒƒ¿∆…ƒ¿«∆»≈≈

ÁÎL58ÏÎ‡Â59B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ,60. »«¿»««¿ƒ«¬ƒ

א.56) יא, יד.).57)תענית (ברכות יותר ולא
שם.58) נדרים, בכת"י 60)כזית.59)'ירושלמי'

'עננו' שיתפלל היינו ותעניתו", תפילתו "משלים הגירסא:
אבל  הזה, ביום לצום עליו קיבל אם ודוקא רוקח'). ('מעשה
אבד  ואכל, ושכח שהוא יום באיזה תענית עליו קיבל אם
נדרים  מהל' בפ"ד (רבינו אחר יום לצום וחייב תעניתו

כאן). הראב"ד וכ"כ טז, הלכה

.ÂËÏÚ ;‡t¯˙Â ,‰ÏBÁ‰ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L „ÈÁÈ»ƒ∆»»ƒ¿«∆««∆¿ƒ¿«≈«
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯·ÚÂ ,‰¯ˆ61CÏB‰‰ .62 »»¿»¿»¬≈∆«¿ƒ«¬ƒ«≈

nÓ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ ƒ»∆ƒ¿«ƒƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ¬≈∆
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó63ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏ‰ . ƒ¿«∆«¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»∆≈

.Ô‰nÚ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¬≈∆ƒ¿«∆ƒ»∆
‚‰È Ï‡Â Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È Ï‡ ,‰˙LÂ ÏÎ‡Â ÁÎL»«¿»«¿»»«ƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿«ƒ¿…

BÓˆÚa ÔÈecÚ64. ƒƒ¿«¿

קודם 61) הצרה) עברה (או נתרפא אם ואפילו ב. י, תענית
- משלים אינו ואם התענית. עליו קיבל שהרי היום, חצות
תעבור  לא ואם אתענה לא תעבור אם קונו, עם כמתנה נראה
להשלים  עליהם הטריחו לא ובציבור (רש"י). אתענה
הציבור  טורח מפני היום), חצות קודם הצרה (כשעברה

טז). הלכה להלן שם.62)(מגידֿמשנה תענית,
שנותנים 63) עירו, בני שקיבלו התעניות כל שם: וברש"י

משם. שיצא מקום חומרי אלה 64)עליו וכן שם. תענית,
ינהגו  לא ומניקות, מעוברות כגון להתענות, שפטורים

ה"ה). פ"א תענית ('ירושלמי' בעצמם עידונים

.ÊËÔ‰Ï e„¯ÈÂ ,ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰L ¯eaƒ̂∆»ƒ¿«ƒ««¿»ƒ¿»¿»∆
eÓÈÏLÈ ‡Ï - e„¯È ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :ÌÈÓLb65‡l‡ ; ¿»ƒƒ…∆¬»¿…«¿ƒ∆»

ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÒpk˙Óe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡66; ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ«≈«»
Ò¯ÎÂ ‰Ú·O LÙa ‡l‡ ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«≈«»∆»¿∆∆¿≈»¿»≈

‰‡ÏÓ67¯Á‡ Ì‡Â .ÌBi‰ ·¯ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BˆÁ ¿≈»¿ƒ««¬ƒ¿»«…«
ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÚz eÓÈÏLÈ ,‰M„˜aƒ¿À»«¿ƒ«¬ƒ»¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ«

- ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :‰ÏË·e ‰¯Êb ÏÚ B‡ ,‰¯·ÚÂ ‰¯»̂»¿»¿»«¿≈»»¿»ƒ…∆¬
eÓÈÏLÈ ‡Ï68.eÓÈÏLÈ - ˙BˆÁ ¯Á‡ Ì‡Â , …«¿ƒ¿ƒ««¬«¿ƒ

טרפון.65) ורבי אליעזר כרבי א. יט, תענית משנה,
בשר",66) לכל לחם "נותן בו שכתוב בתהלים, קלו מזמור

ברומו  יושב שהקדושֿברוךֿהוא "מפני הגדול הלל נקרא
קח.). (פסחים בריה" לכל מזון ומחלק עולם של

"נותן 67) בו: שכתוב ש"מתוך א. כו, ודף ב כה, תענית
(רש"י). השובע" על להאמר נראה בשר", לכל לחם

הציבור 68) על הטריחו שלא שלמעלה. גשמים מדין נלמד
רק  נאמר זה שדין סובר הראב"ד אבל התענית. להשלים
יחיד, כדין ציבור דין - צרות בשאר אבל גשמים, בצרת
- התענית עליהם שקיבלו שכיון הקודמת, בהלכה המבואר

הצרה. עברה אם אף אותו להשלים צריכים

.ÊÈ,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙ÈÚz ÌBÈ ÏÎa¿»«¬ƒ∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
ÏÚ ÌÈ˜„B·e ˙Òk‰ ˙È·a ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜f‰Â ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿ƒ«
˙BˆÁ „Ú ˙È¯ÁL ˙lÙz ¯Á‡Ó ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÈOÚÓ«¬≈«¿≈»ƒ≈««¿ƒ««¬ƒ«¬
ÔÈ¯È‰ÊÓe ;˙B¯·Ú ÏL ˙BÏBLÎn‰ ÔÈ¯ÈÒÓe .ÌBi‰«¿ƒƒ«ƒ¿∆¬≈«¿ƒƒ
ÔÈLÈ¯ÙÓe ,˙B¯·ÚÂ ÒÓÁ ÈÏÚa ÏÚ ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â¿¿ƒ¿¿ƒ««¬≈»»«¬≈«¿ƒƒ
‡ˆBiÎÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏÈtLÓe ,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÏÚÂ ;Ô˙B‡»¿««¬≈¿««¿ƒƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ¯·„a69ÌBi‰ ÚÈ·¯ :·¯ÚÏÂ ÌBi‰ ÈˆÁÓe . ƒ¿»ƒ≈≈¬ƒ«¿»∆∆¿ƒ««
‰¯BzaL ˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯·a ÔÈ‡¯B˜70¯ÒeÓ :¯Ó‡pL , ¿ƒƒ¿»¿»∆«»∆∆¡««

ÔÈ¯ÈËÙÓe .BzÁÎB˙a ı˜z Ï‡Â ,Ò‡Óz Ï‡ Èa '‰¿ƒ«ƒ¿»¿«»…¿«¿«¿ƒƒ
ÔB¯Á‡‰ ÌBi‰ ÚÈ·¯e .‰¯v‰ ÔÈÚÓ ˙BÁÎB˙a ‡È·pa«»ƒ¿»≈ƒ¿««»»¿ƒ««»«¬
ÈÙk ÌÈcÂ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊÂ ÌÈpÁ˙Óe ‰ÁÓ ÌÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.ÌÁk…»

שסוגיית 69) [ואףֿעלֿפי אביי. של מימרא ב. יב, תענית
להלן  (המבוארות שניות תעניות בשלוש עוסקת שם הגמרא
ג) ט, (נחמיה הפסוק שהביא מכיון - ה"גֿה"ד) פ"ג
ורביעית  היום, רביעית אלקים ה' תורת בספר "ויקראו
תענית  שבכל נראה אלקיהם", לה' ומשתחוים מתוודים
כאן]. ובלחםֿמשנה ה"ב, בפ"ג להלן וראה כן. נוהגים

וזהו 70) שם). תענית אביי, של ומימרא ב. ל, מגילה משנה,
כגון: הצרות, מפני הציבור אותן שגוזרין בתעניות דוקא
כדי  וקללות, ברכות קוראים בהן, וכיוצא ודבר בצורת
בשאר  אבל אותם, כשישמעו לבבם ויכנע העם שישובו
קורין  לאבותינו, שאירע מה על מתענים שאנו התעניות,
פרק  תפילה הלכות ברמב"ם ראה "ויחל", ובמנחה בשחרית

פענח'). ('צפנת הי"ח יג



meil cg` wxt m"anx ixeriyfenz c"kÎg"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä æåîú ç"é ïåùàø íåé

oFnn iwfp zFkld
oenniwfpzFkld-oiwifpxtq

¦§¦§¥¨
¦§

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הוא,1) הסדר זה וסבת בשלימות. ההבערה דיני בו נתבארו

שהם  לפי הבור לנזקי החיים בעלי נזקי להקדים שראוי
וראוי  יותר. מצויים ונזקיהם ומזיקים, לחוץ ויוצאים הולכים
נזקי  או הבור שנזקי לפי האש לנזקי הבור נזקי להקדים
המבארים  בדברים המדבר והפרק יותר. מצויים תולדותיו
והשן  והרגל הקרן והם: החיים בעלי אבות שלשה ענייני
להקדים  יש כי ראשון, להיותו ראוי ותולדותיהם הם בכלל

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



oennקסח iwfp zekld - oiwifp xtq - fenz g"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מהם. אחד כל פרטי לבאר יש ואחרֿכך לפרטים, כללים
לפי  והרגל השן תולדות בביאור שני בפרק רבינו והתחיל
להקדים  ויש יותר. מצויים ונזקיהם מתחלתן מועדות שהן
ברשות  אלא והרגל השן חיוב שאין שידוע לפי לשון, הרגל
ר"ל  הרגל, לו קדם כבר השן נזק בהמצא  ואםֿכן הניזק,
במעט  זה ביאור ואחר הניזק. ברשות הבהמה נכנסה שכבר

אלו. הלכות כל סדר סיבת למבין תתבאר עיון

.‡˜ÈÏ„n‰2B¯·Á ‰„O CB˙a3‰˜Ïc‰ ‰¯·ÚÂ ,4 ««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»«¿≈»
ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - [‰˜Èf‰Â]5‡ˆ˙ Èk :¯Ó‡pL ; ¿ƒƒ»«»¿«≈∆∆»≈∆∆¡«ƒ≈≈

,¯ÓB‚Â ‰Ów‰ B‡ LÈ„b ÏÎ‡Â ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe L‡≈»¿»…ƒ¿∆¡«»ƒ«»»¿≈
ÌlLÈ ÌlL6ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ‰¯Úa‰Â .¯ÓB‚Â ¯ÈÚ·n‰ «≈¿«≈««¿ƒ¿≈¿«¿≈»≈¬¿ƒƒ

‡È‰7. ƒ

ס.2) רשות.3)בבאֿקמא ושרפה.4)בלי אחר למקום
עברה 5) אפילו חייב, המדליק מתחילתה. מועדת אש כי

שלא  והדליק הואיל מראש, צפוי ובלתי גדול מרחק האש
ובין 6)ברשות. נקצרה) שכבר (תבואה גדיש זה אם בין

זה  אם ובין לקרקע), מחוברת שעדיין (תבואה קמה זה אם
לשלם. חייב הוא הכל על פעוט, נזק שזה בלבד, קוצים

ב.).7) (שם בתורה המפורשים נזיקין מעיקרי

.·B˙eL¯ CB˙a ˜ÈÏ„‰8ÛBqÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿ƒƒ
¯ˆn‰9‰˜Ïc‰ ¯·Úz ‡lL È„k10.B¯·Á ‰„OÏ «∆∆¿≈∆…«¬…«¿≈»ƒ¿≈¬≈

?‰˜Á¯‰‰ ¯eÚL ‰nÎÂ11‰˜Ïc‰ d·‚ ÈÙÏ Ïk‰12. ¿«»ƒ««¿»»«…¿ƒ…««¿≈»
Èe‡¯k ˜ÈÁ¯‰ ‡Ï Ì‡Â13- ‰˜Èf‰Â L‡‰ ‰¯·ÚÂ ,·iÁ ¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»¿»»≈¿ƒƒ»«»

- ‰˜Èf‰Â ‰¯·ÚÂ ,Èe‡¯k ˜ÈÁ¯‰ .ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ¿«≈∆∆»≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»¿ƒƒ»
¯eËt14‡È‰ ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ;15Ì‡ ÔÎÂ . »∆«»ƒ≈»«ƒƒ¿≈ƒ
‰¯·Ú16˙ÈÏeÏL B‡ ¯‰17ÔaÁ¯Â ÌÈÓ Ô‰a LiL »¿»»»¿ƒ∆≈»∆«ƒ¿»¿»

¯eËt - ˙Bn‡ ‰BÓL18. ¿∆«»

פא:8) שם לרשות 9)משנה רשותו בין המפריד הגבול
העולה 10)חברו. ככל ברשותו לעשות רשאי אדם ואין

לאחרים. נזקים מביאים שמעשיו רוחו, שאלת 11)על
שם. צריך 12)המשנה, יותר, וגדולה גבוהה שהאש במדה

שם, במשנה שמעון רבי דעת זוהי יותר. גדול להיות המרחק
אבוה. בר רבה של פירושו גדלה,13)לפי לפי האש אם

הרחיק  והוא אמה, עשרים מרחק עד להגיע למשל, יכולה,
מזה. מרחק 14)פחות בכל שחייב הקודמת להלכה בניגוד

ברשות. שלא חבירו בשדה שהדליק מכיון שהוא,
היתה.15) ברשות ההדלקה ועצם בכך, אשם המדליק ואין
סא.16) שם גשמים.17)ברייתא מי מתקבצים שבו מקום
רוחב 18) לעבור גדולה, היא אפילו האש, דרך אין כי

הדין  את קובעים מים, בהם אין אם אבל מים, אמות שמונה
לא. או כראוי הרחיק אם הקודם, הכלל לפי

.‚¯„‚ ‰¯·Ú19‰˜Ïc‰ d·‚Â ¯„b‰ d·b ÔÈ„ÓB‡ -20 »¿»»≈¿ƒ…««»≈¿…««¿≈»
ÌÈˆBw‰ B‡ ÌÈˆÚ‰Â21‰Èe‡¯ dÈ‡ Ì‡ :ÌL ÔÈÈeˆn‰ ¿»≈ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ≈»¿»

ÌÈ¯·c ‰na .·iÁ - ¯·ÚÏ ‰Èe‡¯ Ì‡Â ,¯eËt - ¯·ÚÏ«¬…»¿ƒ¿»«¬…«»«∆¿»ƒ
˙Á„Bw‰ L‡a ?ÌÈ¯eÓ‡22·‰Ï dÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿≈«««¬»ƒ»»»««

ÌÈˆÚ eÈ‰Â ,·‰l‰ ˙iÏÚ d·bÓ ÛtÎÂ ‰ÏBÚ‰ ÏB„b»»∆¿ƒ¿»ƒ…«¬ƒ««««¿»≈ƒ
„Ó‡ dÏ ÔÈ‡ - ÌL ÔÈÈeˆÓ23ÛÏ‡ ‰¯·Ú elÙ‡ ‡l‡ , ¿ƒ»≈»…∆∆»¬ƒ»¿»∆∆

‰n‡24.·iÁ - «»«»

סא.19) שם יותר,20)משנה גבוהה שהדליקה במדה
יותר. גבוהה להיות הגדר גם נאחזת 21)צריכה שהאש

בקלות. גדולה,22)בהם שלהבת בלי ושורפת נוקבת
גירסת  זוהי כב). לב, (דברים באפי" קדחה "אש מלשון
לבבאֿקמא  הגאונים אוצר וראה ופירושו, חננאל רבינו
הגירסא  שלנו בגמרא רבינו. גירסת גם זוהי .63 עמוד
ובגמרא  אמות, ארבע של גובה קובעת [המשנה "קולחת".
"בקולחת", או "בקודחת" מספיק זה שגובה רב אומר
שהלכה  לכלל בניגוד שמואל, דעת נגד כמותו והלכה
כלל  מזכיר אינו רבינו למה ולפלא, ממונות. בדיני כשמואל

אמות]. ארבע של השיעור האש 23)את כי שעור, לה אין
הרף. בלי ומתקדמת סא.24)הולכת שם, בברייתא

מיל". מאה עד "אפילו

.„B¯ˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ25˙ÓÁÓ ‡lL ¯„b ÏÙÂ , »¿»¿≈»«¬≈¿»«»≈∆…≈¬«
‰˜Ïc‰26‰È‰ Ì‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa ‰˜Ïc‰ ‰¯·ÚÂ , «¿≈»¿»¿»«¿≈»¿»≈«∆∆ƒ»»

·iÁ - B¯„‚ ‡ÏÂ ÏÙpL ¯„b‰ ¯c‚Ï ÏBÎÈ27‰ÓÏ . »ƒ¿…«»≈∆»«¿…¿»«»¿»
?‰ÓBc ¯·c‰28‡ˆiL B¯BLÏ29ÂBÏ ‰È‰L ,˜Èf‰ «»»∆¿∆»»¿ƒƒ∆»»

.B¯ÓL ‡ÏÂ B¯ÓLÏ¿»¿¿…¿»

כג.25) שם החצר, בעל שהצית האש מחמת שריפה פרצה
היתה 26) לא אפילו חייב, היה הדליקה מחמת נפלה אילו

בכך, אשם שהוא מכיון שנפלה, הגדר את להקים שהות לו
כראוי. הרחיק אותו 27)שלא להאשים שאין אףֿעלֿפי

שלו  האש על שמר שלא על הוא חייב שהדליק, האש על
תזיק. שם.28)שלא בגמרא, מובאת זאת השוואה

חייב.29) שהוא כראוי, הדלת נעל ולא לדיר שהכניסו

.‰ÁÏBM‰30‰¯Úa‰ ˙‡31ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á „Èa32 «≈«∆«¿≈»¿«≈≈∆¿»»
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -33ÌÈÓL È„Èa ·iÁÂ34‰na . »ƒƒ≈»»¿«»ƒ≈»«ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c35‰eaÏÂ ˙ÏÁb Ô‰Ï ¯ÒnL36C¯cL , ¿»ƒ¬ƒ∆»«»∆«∆∆¿ƒ»∆∆∆
Ï·‡ ;˜ÈÏ„˙Â ¯·ÚzL Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙B·k‰Ï ˙ÏÁb‰««∆∆¿ƒ»≈≈∆»…∆∆«¬…¿«¿ƒ¬»

˙·‰ÏL Ô‰Ï ¯ÒÓ Ì‡37·iÁ -38ÂÈOÚÓ È¯‰L , ƒ»«»∆«¿∆∆«»∆¬≈«¬»
eÓ¯b39. »¿

נט:30) שם בוער.31)משנה חומר שאינם 32)אש,
גדיש,33)בניֿדעת. שרפו הקטן או השוטה החרש, אם

שרף. לא הוא כי השולח, אשם 34)פטור הוא גם כי
זה. בנזק מסויימת אדם.35)במידה מדיני שפטור

הלהבה,36) את והגדילו בה נפחו הקטן או השוטה החרש,
מאליה. כבה גחלת היתה זה אבוקה 37)ולולא כגון

ולא 38)דולקת. חזקיה כדעת פסק רבינו אדם. בדיני אף
שם. יוחנן, ר' של רבו היה שחזקיה משום יוחנן, כר'

הגדיש.39) במקום השלהבת את בעצמו שם כאילו והריהו

.ÂÁÏL40¯ÈÚ·‰L Áwt‰ ‰Ê - Áwt „Èa ‰¯Úa‰ ˙‡ »«∆«¿≈»¿«ƒ≈«∆«ƒ≈«∆ƒ¿ƒ
ÌlLÏ ·iÁ41¯eËt ÁÏBM‰Â ,42¯ÓBL ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿«≈¿«≈«»¿≈ƒƒƒ«≈

·iÁ ¯ÓBM‰ - ‰¯Úa‰ ¯ÓLÏ43. ƒ¿…«¿≈»«≈«»

שם.40) למעשיו.41)משנה, ואחראי דעת בר הוא  כי
רק 42) זה כמותו, אדם של ששלוחו שלמדנו אףֿעלֿפי

ואין  עבירה, בדבר לא אבל רשות, בדבר או מצוה בדבר
כך  ומפני השולח, חשבון על העבירה מעשה את לזקוף
הפקח. ביד ועצים שלהבת מסר אפילו פטור, השולח
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ד,43) פרק למעלה השווה הבעלים. במקום נכנס שהשומר
ד. הלכה

.Ê„Á‡44¯e‡‰ ˙‡ ‡È·‰45ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡Â46 ∆»≈ƒ∆»¿∆»≈ƒ∆»≈ƒ
·iÁ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·n‰ -47ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡ . «≈ƒ∆»≈ƒ«»∆»≈ƒ∆»≈ƒ

·iÁ ¯e‡‰ ˙‡ ‡È·n‰ - ¯e‡‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡Â48‡a . ¿∆»≈ƒ∆»«≈ƒ∆»«»»
·iÁ ‰aÏÓ‰ - ‰aÏÂ ¯Á‡49dÈ‡L Áe¯ ezaÏ . «≈¿ƒ»«¿«∆«»ƒ««∆≈»

„ÈÓz ‰ÈeˆÓ50k È¯‰ -ÔÈ¯eËt Ôl51ezaÏÂ ‰aÏ . ¿»»ƒ¬≈À»¿ƒƒ»¿ƒ«
Áe¯‰52Ì¯‚ ‡e‰ È¯‰L ;·iÁ -53˜Èf‰Ï Ì¯Bb‰ ÏÎÂ , »««»∆¬≈»«¿»«≈¿«ƒ

Ïk ¯‡Lk ,ÌÈÒÎpaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆«¿»ƒƒ¿»»
ÔÈ˜Èfn‰54. ««ƒƒ

שם.44) המשנה שהראשון 46)אש.45)המשך אחרי
האש. את נכבית,47)הביא האש היתה העצים בלי כי

כלום. עשה לא מהטעם 48)והראשון האחרון, חייב תמיד
היתה 49)הקודם. לא האש אם פטורים, והראשונים

מאליה. לא 50)מתלבה לעתים לבוא דרכה אם ואפילו

כך. כל צריכים 51)רחוקות היו לא כי אונס, זה שהרי
שזה  ומובן מצויה. שאינה רוח שתבוא דעתם, על להעלות
מצויה. שאינה רוח מנשבת היתה לא שעה כשבאותה רק
כולן  הרוח "ליבתה המשנה את הירושלמי פירש כך

מצויה. שאינה ברוח שמדובר שם,52)פטורין", ברייתא
חייב.53)ס. הוא כן ועל נכבית, האש היתה בלעדו שהרי

ע"י 54) לנזק שגרם משום חייב, המזיק שבעל ובור רגל שן,
בין  מבחינה הרוח" ולבתה "ליבה [הברייתא שמירה. חוסר
לאו  ואם חייב, ללבותה כדי בליבויו יש אם מקרים: שני
משיג  זה ועל חייב, מקרה שבכל ומשמע סתם, רבינו פטור.
רק  קיים זה שהבדל מפרש, שם רבא אולם הראב"ד, עליו
כן  ועל מצויה, שאינה רוח היתה שלבתה שהרוח במקרה
צריך  היה לא כי פטור, ללבותה כדי בליבויו אין אם
ליבה  אולם מצויה, שאינה רוח שתבוא דעתו, על להעלות
כבה  האש היתה הרוח שבלי אףֿעלֿפי מצויה, רוח ולבתה
המצויה, הרוח קיום על יודע הוא הרי כי חייב, - מאליה
ותזיק. דליקה תפרוץ ילבה הוא גם שאם מראש לדעת ויכול

מגידֿמשנה)]. (ראה מצויה ברוח נאמרו כאן רבינו ודברי

.ÁL‡55ÌÈ·‡ B‡ ÌÈˆÚ ‰ÏÎ‡Â ‰‡ˆiL56¯ÙÚ B‡57 ≈∆»¿»¿»¿»≈ƒ¬»ƒ»»
ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe :¯Ó‡pL ;ÌlLÏ ·iÁ -58‰„O‰ B‡59. «»¿«≈∆∆¡«»¿»…ƒ«»∆

LÈ„‚ ‰ÏÎ‡60CB˙a ÌÈeÓË ÌÈÏk eÈ‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ »¿»»ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿ƒ¿
ÌÈ‚È¯BÓ ÔB‚k eÈ‰ Ì‡ :LÈ„b‰61¯˜a ÈÏÎe62‡ˆBiÎÂ «»ƒƒ»¿ƒƒ¿≈»»¿«≈

- LÈ„‚a ÌÓËÏ ‰„O‰ ÈL‡ C¯cL ÌÈ¯·cÓ Ô‰a»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆«¿≈«»∆¿»¿»¿»ƒ
ÌlLÏ ·iÁ63˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ÌÈ„‚a eÈ‰ ;64Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈»∆

ÌÈÏk‰ ÏÚ ¯eËt -65. »««≈ƒ

ס.55) שם כמו 56)משנה כליל נשרפות שאינן אףֿעלֿפי
ונתקלקל.57)עצים. נזרע) שלא (חריש נירו לחכה כגון

כליל.58) כליל.59)הנשרפים נשרפת שאינה הקרקע
סא:60) שם משנה הקציר, לאחר שנערמה התבואה
התבואה.61) את דשים שבו ברזל, שיני בעל לוח
בקר.62) ועול חמור של מרדעת הגדיש 63)כגון בעל כי

שכלים  לדעת המדליק ועל עולם, של ממנהגו שינה לא
בגדיש. נמצאים בגדיש.64)כאלו להמצא דרכם שאין

נמצאים 65) אלו שכלים הדעת, על להעלות עליו היה שלא
מלא  היה כאילו הכלים אותם מקום את ומשערים בגדיש.
ולפי  החכמים, כדעת היא זו הלכה הגדיש. ממין תבואה

שם. בגמרא רבא פירוש

.Ë?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na66‰„O CB˙a ˜ÈÏ„Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ¿¿≈
B¯·Á67‰„OÏ ‰¯·ÚÂ BlL CB˙a ˜ÈÏ„Óa Ï·‡ ; ¬≈¬»¿«¿ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿≈

ÌÈeÓh‰ ÌÈÏk‰ Ïk ÏÚ ¯eËt - B¯·Á68Ï·‡ .LÈ„ba ¬≈»«»«≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¬»
ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó ¯eÚL ‡e‰ ÌlLÓ69B˙B‡ ÔÈ‡B¯Â , ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

ÌÈ¯BÚO ÏL B‡ ÌÈhÁ ÏL LÈ„‚ ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k70. ¿ƒ¿…»ƒ∆ƒƒ∆¿ƒ

בגדיש.66) הטמונים הכלים על שלא 67)שחייב מכיון
הדליק. לטמנם 68)ברשות שדרכם אלה על אפילו

ודרשו  ד), כב, (שמות הקמה" "או בתורה כתוב כי בגדיש,
"כי  הפסוק ולשון בגלוי". כל אף בגלוי, קמה "מה החכמים

ס. שם שלו, בתוך במדליק משמע אש", גודל 69)תצא
תופסים. שהכלים של 70)המקום היה הגדיש אם

חבירו, שדה בתוך למדליק גם מכוון זה דין שעורים.
בהלכה  שכתבנו כמו זכוכית, וכלי בגדים על שפטור

הקודמת.

.ÈÏÎ‡Â L‡‰ ‰‡ˆÈÂ ,B¯·Á ‰„O CB˙a ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»»≈¿∆¡«
BÏ ˙eÙk È„‚ ‰È‰Â ,LÈ„b‰71Û¯OÂ BÏ CeÓÒ „·ÚÂ «»ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»¿ƒ¿«

·iÁ - BnÚ72Ì„‡ Èa C¯c ÔkL ;73.LÈ„ba ˙BOÚÏ ƒ«»∆≈∆∆¿≈»»«¬«»ƒ
¯eËt - BnÚ Û¯OÂ BÏ CeÓÒ È„‚e ˙eÙk „·Ú ‰È‰74. »»∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ»

סא:71) שם, משנה לו, הפסוק 72)קשור מן הגדי. על
גם  כלומר קומה", בעלי "כל החכמים דורשים הקמה", "או

ס. שם החיים, הדעת,73)בעלי על להעלות צריך והיה
לברוח. עליו היה כי העבד, על פטור ואףֿעלֿפיֿכן

וכל 74) העבד, שריפת על מיתה חייב שהמדליק מפני
זה. במעשהו הקשור ממון חיוב מכל פטור מיתה, המחוייב
מיניה". בדרבה ליה "קים בשם: בתלמוד ידוע זה כלל
או  בשוגג כגון אותו, ממיתים ביתֿדין שאין במקרה ואפילו

מממון. פטור עדים, ואין מעצמו שהודה

.‡ÈÏÈ‡Ln‰75LÈc‚‰Â ,B¯·ÁÏ ÌB˜Ó76ÔÈÓË‰Â Ba ««¿ƒ»«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
BÈ‡ - LÈ„b‰ Û¯OÂ ÏÈ‡Ln‰ ˜ÈÏ„‰Â ,ÌÈÏk Ba≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»««»ƒ≈

„·Ïa LÈ„‚ ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ77ÌB˜Ó BÏÈ‡L‰ . ¿«≈∆»¿≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
LÈc‚‰Ï B‡ ,ÌÈ¯BÚO LÈc‚‰Â ÌÈhÁ LÈc‚‰Ï¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

ÌÈhÁ LÈc‚‰Â ÌÈ¯BÚO78ÌÈhÁ LÈc‚‰L B‡ ,79ÌtÁÂ ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
ÌÈ¯BÚOa80ÌÈ¯BÚO LÈc‚‰L B‡ ,ÌÈhÁa ÌtÁÂ81- ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ

.„·Ïa ÌÈ¯BÚO ÈÓ„ ‡l‡ BÏ ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈¿ƒƒ¿«

סב.75) גדיש.76)שם המקום 77)עשה את השאיל כי
בלבד. אףֿעלֿפי 78)לגדיש בלבד, שעורים דמי משלם

נתן  שלא מכיון משעורים, יותר ששוים חיטים שנשרפו
חטים. להגדיש לכך.79)רשות רשות שקיבל לאחר

שעורים 80) דמי משלם שהוא הוא, הדין בשעורים. וכיסם
הטעם  ברשות. שנגדשו חיטים שנשרפו אףֿעלֿפי בלבד,
כן  ועל בלבד, שעורים ראיתי לטעון: יכול שהמשאיל הוא,

כך. כל נזהרתי מובן 81)לא שעורים, להגדיש השאיל אם
להגדיש  השאיל ואם בלבד, שעורים דמי שישלם מאליו
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שישלם  הדין כן גם בחיטים, וחיפם שעורים והגדיש חיטים
חיטים. דמי - החיטים מקום ואת בלבד, שעורים דמי

.·È‰¯Èa‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰82‰Ó Ïk ÌlLÓ - B¯·Á ÏL ««¿ƒ∆«ƒ»∆¬≈¿«≈»«
ÏÎÂ Ì‰ÈÏk Ïk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔkL ;dÎB˙aM∆¿»∆≈∆∆¿≈»»¿«ƒ«»¿≈∆¿»

˙Èa‰ ÏÚa ÔÚËiL ÏÎÂ .ÌÈzaa Ì‰ÈˆÙÁ83‰Ê È¯‰ - ∆¿≈∆«»ƒ¿…∆ƒ¿«««««ƒ¬≈∆
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL84ÏËBÂ85È¯·cÓ BÊ ‰Úe·Le . ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ86¯‡a˙iL BÓk ,87ÌÈ¯·c ÔÚËiL „·Ï·e . ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆ƒ¿«¿»ƒ
Ô‰a „eÓ‡ ‡e‰L88„eÓÏ ‡e‰L B‡ ,89Ô˙B‡ ˙BÈ‰Ï ∆»»∆∆»ƒ¿»

BÏˆ‡ ÔB„wt ÔÚhL ÌÈ¯·c‰90. «¿»ƒ∆»«ƒ»∆¿

סא:82) שם שהיה 83)משנה הבית בעל שיאמר כלי כל
תשלומו. ויתבע חפץ 84)בבית בידו יאחוז נשבע, כשהוא

תורה. ספר כגון ויוצא 85)קדוש, "נשבע לכלל בניגוד
ממון. לחייב השבועה בכוח שאין תורה 86)פטור", חכמי

הראשונים. ז,87)שבעלֿפה פרק ומזיק חובל בהלכות
"נשבע  תיקנו שחכמינו הנגזל, כדין הניזק דין יז. הלכה

מצבו 88)ונוטל". את שהולמים לו, שהיו לשער שיש
סב. שם אשי, רב דעת אדם 90)רגיל.89)הכלכלי, כגון

יקרים. חפצים אצלו להפקיד רגילים אדם ובני נאמן,

.‚ÈÔzLt ÔeÚË ‡e‰L ÏÓb91,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯·BÚÂ »»∆»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«ƒ
˙eÁ‰ CB˙Ï BzLt ÒÎÂ92,ÈÂÁ ÏL B¯a ‰˜Ï„Â ¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¬¿»¿»¿≈∆∆¿»ƒ

‰¯Èa‰ Ïk ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â93ÈtÓ ,·iÁ ÏÓb‰ ÏÚa - ¿ƒ¿ƒ∆»«ƒ»«««»»«»ƒ¿≈
ÈB‡OÓa ‰a¯‰L94‰Ó‰a‰ ‰„ÓÚL ÔÈa .95‡lL ÔÈa ∆ƒ¿»¿«≈∆»¿»«¿≈»≈∆…

‰„ÓÚ96ıeÁaÓ B¯ ÈÂÁ‰ ÁÈp‰ .97·iÁ ÈÂÁ‰ - »¿»ƒƒ««∆¿»ƒ≈ƒ««∆¿»ƒ«»
ÔzLt ÈÓ„a Û‡98ıeÁaÓ B¯ ÁÈp‰L ÈtÓ ,99elÙ‡Â . «ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒƒ«≈ƒ««¬ƒ
‰kÁ ¯100¯ÓLÏ ·LÈÏ BÏ ‰È‰101. ≈¬À»»»≈≈ƒ¿…

סב:91) בבאֿקמא היה 92)משנה הפשתן שמעטן מכיון
מדי. גדול.93)גדול מפני 94)בנין פשע, הגמל בעל

זה  טעם הרבים. רשות רוחב משיעור יותר משא שהטעין
כב: שם, בגמרא מיהר 95)מובא שלא על פשע שהוסיף

המקום. מן אותה את 96)להרחיק הדליקה בעברה אלא
כב. שם גמרא הפשתן.97)הבית, בו נדלק זה ובגלל

החנוני.98) של איננה אם הבירה, בדמי  חיוב על נוסף
שם 99) בגמרא מובא זה טעם גם לעשות. לו האסור דבר
מצוה.100)כב: משום בחוץ להניחו שרשאי

יהודה 101) כרבי ולא תנאֿקמא, כדעת חייב, הוא ולפיכך
סב: שם פטור", חנוכה "בנר האומר

.„ÈÛÙBk‰102B˙Ó˜103L‡‰ ÈÙÏ B¯·Á ÏL104„Ú «≈»»∆¬≈ƒ¿≈»≈«
dÈ‡L Áe¯a ‡l‡ dÏ ˙ÚbÓ L‡‰ ÔÈ‡ Ì‡ ,˜Ï„zL∆ƒ¿«ƒ≈»≈«««»∆»¿«∆≈»

‰ÈeˆÓ105Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -106ÈÈ„a ·iÁÂ ¿»»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈
ÌÈÓL107B˙Ó˜ ÔÓBh‰Â .108¯ÙÚa B¯·Á ÏL109B‡ »«ƒ¿«≈»»∆¬≈¿»»
Ô·˙a110L‡‰ ‰¯·ÚÂ ,111ÔÓBh‰ È¯‰ - d˙B‡ ‰ÏÎ‡Â ¿∆∆¿»¿»»≈¿»¿»»¬≈«≈

Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt112ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ113ÈtÓ , »ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈
ÔeÓh‰ ÏÚ ¯eËt L‡‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰L114. ∆««¿ƒ∆»≈»««»

נה:102) לקרקע.103)שם המחוברת תבואתו,
האש.104) קרובות.105)לצד מעין 106)לעתים זה כי

מצויה. שאינה רוח שתבוא בדעתו עלה שלא אונס,
ברוח 107) אף מגעת, האש היתה לא הכפיפה לולא כי

נו. שם מצויה, שם.108)שאינה אשי רב דברי
אש.109) בפני האש.110)המגן סכנת את המגביר
אחר.111) האש,112)שהדליק את הדליק לא הוא כי

הקמה. את שרף הקמה 113)ולא בעל היה טמן, לולא כי
הדליקה. את המדליק מן הקמה דמי למעלה 114)גובה

ט. הלכה

.ÂËÈ¯‰ - Ba ‰Ï·ÁÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰Â ‰¯·ÚL L‡≈∆»¿»¿ƒƒ»∆»»»¿»¿»¬≈
·iÁ ¯ÈÚ·n‰115Bz·L·e ÂÈ˜Êa116BÈet¯·e ««¿ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ

B¯Úˆ·e117BzL··e118ÏÚ Û‡L ;B„Èa B˜Èf‰ el‡k , ¿«¬¿»¿¿ƒƒƒ¿»∆««
‡e‰ BBÓÓ BM‡L Èt119‰˜Èf‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ , ƒ∆ƒ»¬≈¿∆ƒƒ»

ÂÈvÁa120Ì„‡‰ ˙‡ B¯Ba B‡ BzÓ‰a ‰˜Èf‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ»¬»ƒƒƒ»¿∆¿∆»»»
Ók ,„·Ïa ˜Êa ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -e¯‡aL B121. ≈«»∆»¿∆∆ƒ¿«¿∆≈«¿

כג.115) בכלל 116)בבאֿקמא ממלאכתו שנתבטל
הנזק.117)החבלה. בחישוב נכלל בגמרא 118)שלא

רבינו  וגם ורבינו דברים", בארבעה "לחייבו שם נאמר
בושת  שבת, ריפוי, לצער, שם שהכוונה מפרשים חננאל

רש"י). כפירוש על 119)(שלא חייב שהזיק ושורו כשורו,
בלבד. בידים,120)הנזק חץ לזורק דומה אש המדליק

כב. שם יוחנן ר' דעת זוהי הדברים. בחמשת חייב כן ועל
ב.121) הלכה יג, פרק ו; הלכה יא, פרק למעלה

.ÊËL‡‰ ˙B„ÏBz Ïk122L‡k Ô‰ È¯‰123?„ˆÈk . »¿»≈¬≈≈»≈≈«
Ô·‡ ÁÈp‰124Bbb L‡¯a ‡OÓ B‡ ÔÈkÒ B‡125eÏÙÂ , ƒƒ«∆∆«ƒ«»¿…«¿»¿

e˜Èf‰Â ‰ÈeˆÓ Áe¯a126ÏkL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - ¿«¿»¿ƒƒ«»¿«≈∆∆»≈∆»
Ô‰ ‰¯Úa‰ ˙B„ÏBz Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡127eÏÙ Ì‡Â . ≈¿«≈»∆¿«¿≈»≈¿ƒ»¿

‰ÈeˆÓ dÈ‡L Áe¯a128¯eËt - e˜Èf‰Â129. ¿«∆≈»¿»¿ƒƒ»

בתורה.122) מפורשים ואינם לאש, הדומים מזיקים
ג:123) שם אש, כדין בגמרא 124)דינם מובאת זו דוגמא
משם.125)שם. ליפול שיכולים הגג, בדרך 126)בקצה

הוליכה 127)נפילתם. כך הרוח, מוליכה האש שאת כשם
והזיקו. האבן ואת הסכין את לא 128)הרוח זאת ולולא

ליפול. להעלות 129)יכלו צריך היה שלא אונס, זהו כי
ותפילם. מצויה שאינה רוח שתבוא דעתו על

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

á"ôùú'ä æåîú è"é éðù íåé

dapB zFkld
daipbzFkld-oiwifpxtq

¦§§¥¨
¦§

LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈
·‚Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…
ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ (‚ .·pb‰ ÔÈc (· .ÔBÓÓ»ƒ««»¿«≈«…¿«ƒƒ
.˙BÏ˜Ln·e ˙Bcna ÏÂÚ ‰OÚÈ ‡lL („ .˙BÏ˜Ln‰«ƒ¿»∆…«¬∆»∆«ƒ«ƒ¿»
Û‡ ,‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡ Ô·‡Â Ô·‡ Ì„‡Ï ‰È‰È ‡lL (‰∆…ƒ¿∆¿»»∆∆»∆∆≈»¿≈»«
.Ïe·b ‚ÈqÈ ‡lL (Â .Ô‰a Ô˙BÂ Á˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿≈»∆∆…«ƒ¿

.˙BLÙ ·‚Ï ‡lL (Ê∆…ƒ¿…¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
התשלומים,1) וענין ומהותה הגניבה איסור בביאור ענינו
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שור  בגונב וחמשה ארבעה תשלומי אם כפל תשלומי אם
ואם  חייב, שהוא הגנב הוא ומי מכרם. או וטבחם ושה
נשתנית  לא בין הגניבה נשתנית בין דינה מה בעין הגניבה
בזה. וכיוצא אחר הדיוט לרשות הועתקה אם וכן הגניבה,

.‡·Bb‰ Ïk2ÔBÓÓ3‰Ëe¯t ‰ÂMÓ4‰ÏÚÓÏe5- »«≈»ƒ»∆¿»¿«¿»
¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ6ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .·‚˙ ‡Ï : ≈«…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ

Â‡Ï ÏÚ7ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz È¯‰L ,‰Ê8ez·iÁ ·pb‰L , «»∆∆¬≈ƒ»¿«¿ƒ∆««»ƒ¿«
ÌlLÏ ‰¯Bz9„Á‡Â .10·Bb‰ B‡ Ï‡¯OÈ ÔBÓÓ ·Bb‰ »¿«≈¿∆»«≈»ƒ¿»≈«≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔBÓÓ11B‡ ÏB„b‰ ˙‡ ·Bb‰ „Á‡Â , »≈»ƒ¿∆»«≈∆«»
ÔËw‰ ˙‡12. ∆«»»

ãycew zegiyn zecewpã

"aepbz `l"

נפשות, בגונב מדבר הדיברות שבעשרת תגנוב" "לא הציווי
ממון. בגניבת מדבר קדושים שבפרשת תגנובו" "לא ואילו
הביא  שלנו) (בדפוסים גניבה הלכות בריש מדוע עיון וצריך
לשון  מעתיק רכ"ד מצוה בחינוך אבל תגנוב. לא הכתוב
המצוות  בספר הרמב"ם כתב וכן תגנובו. לא הרמב"ם
תגנובו. לא - היד ספר בסוף המצוות ובמניין רמד, מל"ת
(4 dxrd 205 cenr f"ig y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

"'ek ieb oenn apeb e` l`xyi oenn apebd cg`"

ואבידה. גזילה הלכות ריש רמב"ם ראה לגזילה, ובנוגע
בשם  סק"ב שם ש"ך (ראה שנט סימן ריש שם טושו"ע

מדאורייתא). שהוא ס"ל והסמ"ג שהרמב"ם המהרש"ל,
(7 dxrd 115 cenr a"ig y"ewl it lr)

ג.2) הלכה להלן ראה "גנב" המונח רכוש 3)הגדרת
כסף). דווקא אחד 4)(ולאו נחושת, של קטנה מטבע

כסף. של בדינר ושניים תשעים משווה 5)ממאה פחות
שם). ורש"י נז. סנהדרין (ראה מוחל אדם פרוטה

מדבר 6) זה פסוק תגנובו". "לא כתוב שם יא. יט, ויקרא
מדבר  הדברות שבעשרת תגנוב" "לא אבל ממון, בגונב
ט  בפרק להלן רבינו כותב וכן פו. (סנהדרין נפשות בגונב

א). פי 7)הלכה על אף תגנובו", "לא של זו אזהרה על
בו  שיש לאו שבתורה, תעשה לא ו"כל מעשה, בו שיש

עליו" לוקין טז.).מעשה, מכות דחייב 8)(ראה ו"כיוון
ומשלם". לוקה אין שניים 9)בתשלומין ... המצא "אם

ג). כב, (שמות ובין.10)ישלם" בין = ואחד ... ואחד
הדין 11) והוא א-ב, קיג קמא בבא - אסור" גוי "גזל

חשוב 12)לגניבה. ולא הגניבה על בא בתורה החיוב כי
מקטן. גנב או מגדול גנב אם

.·‡e‰L Ïk ·‚Ï ¯eÒ‡13‰¯Bz ÔÈc14·‚Ï ¯eÒ‡Â . »ƒ¿…»∆ƒ»¿»ƒ¿…
¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ·‚Ï B‡ ˜BÁO C¯c15˙Ó ÏÚ B‡ ∆∆¿ƒ¿…«¿»¿«¬ƒ«¿»

ÌlLÏ16¯eÒ‡ Ïk‰ ;17.CÎa BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡lL , ¿«≈«…»∆…«¿ƒ«¿¿»

פרוטה.13) משווה פחות שהשיעור 14)אפילו פי על אף
אף  הוא האיסור פרוטה, שווה הוא תעשה הלא על לעבור

רבינו  אכילה. באיסורי שיעור חצי כמו משיעור, בפחות
עד.). (יומא התורה מן אסור שיעור שחצי יוחנן, כרבי פוסק

בשבילו.15) לעכבו בדעתו ואין גופו, החפץ את
שלא 16) בו ויודע לההנותו "שרוצה משום כפל תשלומי

סא:). מציעא בבבא (רש"י בבא 17)יקבל" [בגמרא
"לא  יא) יט, (ויקרא הכתוב מן זה דין למדו שם, מציעא
כגנב  בלאו זה גנב עובר זה טעם ולפי מיותר. שהוא תגנובו"

ל  מנת על שלא יש ממש רבינו ומדברי - וכדומה שלם
עיון]. וצריך ממש, לאו בזה שאין ללמוד

.‚¯˙qa Ì„‡ ÔBÓÓ Á˜Bl‰ ‰Ê ?·p‚ e‰Ê È‡18ÔÈ‡Â ≈∆«»∆«≈«»»»«≈∆¿≈
B¯·Á ÒÈk CB˙Ï B„È ËLBt‰ ÔB‚k ,ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¬≈
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ‡B¯ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â ÂÈ˙BÚÓ Á˜ÏÂ¿»«¿»¿≈«¿»ƒƒ¿≈…«≈

ÈeÏ‚a Á˜Ï Ì‡ Ï·‡ .‰Êa19‡ÈÒ‰¯Ù·e20„È ˜ÊÁa21 »∆¬»ƒ»«¿»¿«¿∆¿»¿…∆»
ÔÏÊ‚ ‡l‡ ,·p‚ ‰Ê ÔÈ‡ -22ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ ,CÎÈÙÏ . ≈∆«»∆»«¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿À»

·bL23ÌÈÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·p‚ ‡l‡ ,ÔÏÊ‚ BÈ‡ - ∆»«≈«¿»∆»«»««ƒ∆«¿»ƒ
ÌÈÚ„BÈ24.·bL ‰ÚLa ¿ƒ¿»»∆»«

הבעלים.18) לעיני רואים.19)ולא שהבעלים
הכול.20) הבעלים.21)לעיני רצון זו 22)נגד הגדרה

בן  מבניהו הגמרא שמביאה הדוגמא על מבוססת גזלן של
החנית  את "ויגזול כא): כג, (שמואל-ב, בו שנאמר יהוידע,

עט:). קמא (בבא ויהרגהו" המצרי בסתר 23)מיד הבא
אנשים. מפני בחזקה 24)ומפחד ממנו לוקח הוא כי

מתחבא  שהוא משום גנב, נחשב זאת בכל הנשק, באיום
ונז.). נו: (שם בפרהסייא מעשהו עושה ואינו אנשים, מפני

.„ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ·pb25ÌÈ¯Lk26·iÁ - ·bL «»∆≈ƒ»»≈ƒ¿≈ƒ∆»««»
ÌÈL ÌlLÏ27·ÏÌlLÓ - ¯Èc ·b Ì‡ .‰·b‰ ÏÚ ¿«≈¿«ƒ¿«««¿≈»ƒ»«ƒ»¿«≈

ÌÈL28ÌÈL ÌlLÓ - ÏÓ‚ B‡ ˙eÒk B‡ ¯BÓÁ ·b ; ¿«ƒ»«¬¿»»¿«≈¿«ƒ
‰ÈÓ„a29˙‡ ¯qÁÏ LwaL ¯eÚLk „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ . ¿»∆»ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿«≈∆

Â¯·Á30. ¬≈…

אחד 25) עד יקום "לא בתורה כתוב כי מספיק, לא אחד עד
פי  על יחטא, אשר חטא בכל חטאת ולכל עוון לכל באיש
יט, (דברים דבר" יקום עדים שלושה פי על או עדים שני

ג 26)טו). פרק סנהדרין ראה לעדות, הפסולים רשימת
הלכה  ח פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה וד, ג משנה
עדים  פי על ממון לעולם מחייבים "אין כלל: שם שקבע יג
עדויות". שאר להעיד הכשרים עדים שיהיו עד

ג).27) כב, (שמות ישלם" "שניים אחד 28)שכתוב דינר
הגניבה. מעשה על כקנס נוסף ודינר שלא 29)שגנב כדי

בעד  ממש חפצים שני לשלם מחוייב שהגנב לומר, תטעה
פירוש  בדמיה" "שניים ואומר רבינו מדייק שגנב, חפץ כל
מדמי  כפליים שדמיו אחר משהו או כסף משלם הגנב -

בו 30)הגניבה. שיעשה בכלל לזולתו חוטא כל "עונש
בממונו  יינזק בממון, שהזיק ומי ... בשווה שעשה כמו
לומר  רצונו לרעהו, שניים ישלם ... בשווה ההוא כשיעור
נבוכים, (מורה בו" כיוצא ממנו וילקח לקח, אשר הדבר

מא). פרק ג חלק

.‰BÓˆÚÓ ‰„B‰L ·pb31Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - ·bL32 «»∆»≈«¿∆»«¿«≈∆«∆∆
ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËÙe33ÌÈ‰Ï‡ ÔeÚÈL¯È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;34 »ƒ«∆∆∆∆¡«¬∆«¿ƒ¡…ƒ
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BÓˆÚ ˙‡ ÚÈL¯n‰ ‡ÏÂ - ÌÈL ÌlLÈ35ÌlLÓ ¿«≈¿«ƒ¿…««¿ƒ«∆«¿¿«≈
˙BÒw‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈL36Ô‰a ‰„Bn‰L , ¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿»∆«∆»∆

¯eËt37. »

הקרן,31) את לשלם אותו המחייב באופן סד: קמא בבא
ט. הלכה ג בפרק להלן שגנב.32)כמבואר הדבר

להלן 33) ראה שגנב, והעידו כן אחרי עדים שבאו פי על אף
ח. הלכה ג, עדים.34)פרק פי על השופט אותו שירשיע

הודאתו.35) ידי המושג 36)על ועוד. נזק חצי כגון
(ראה  פחות או הקרן על יתר שהוא תשלום כל מקיף "קנס"
טו:). קמא בבא ח; הלכה ב, פרק ממון נזקי הלכות למעלה

מודה 37) החוטא ואם החטא, למניעת כאמצעי בא הקנס כי
מוותרים  - הגניבה את מחזיר גם גניבה ובמקרה - מעצמו

שם. בגמרא בקנס, מודה דין הקנס. על לו

.Â;¯BLÂ ‰OÓ ıeÁ ,Ïka ÔÈ‚‰B ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆¬ƒ«…ƒ∆»
¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ‰O‰ ˙‡ B‡ ¯BM‰ ˙‡ ·Bb‰L38- ∆«≈∆«∆«∆¿»«»«

¯BM‰ ÏÚÂ ,‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ‰O‰ ÏÚ ÌlLÓ¿«≈««∆«¿≈«¿»»¿««
.‰MÓÁ ÈÓeÏLz«¿≈¬ƒ»

בקר 38) חמישה מכרו או וטבחו שה או שור איש יגנוב "כי
לז), כא, (שמות השה" תחת צאן וארבע השור תחת ישלם
אם  מטלטלין, מבשאר יותר ובשה בשור שהחמירו והטעם
נבוכים  במורה רבינו פירש אחרים, חיים בעלי שחט או מכר
ואי  בשדות, רוב פי על נמצאים והבקר שהצאן משום שם,
וקל  היישוב בתוך הדברים ששומרים כמו לשמרם אפשר
החמירו  העבירה את לעשות קל שיותר ובמידה אותם, לגנוב
יותר  החמירו בבקר מלעשותה. שיימנעו כדי בעונשה,
יחד, הרועים כצאן שלא מפוזרים רועים הבקר כי מבצאן,
בשור, החמירו כן ועל כבשה, מאשר שור לגנוב קל ויותר
משפטים  ובמכילתא בכבשה. מאשר יותר שחט, או מכר אם
נמסרו  ג, הלכה ז פרק קמא בבא ובתוספתא יב פרשה
למה  עט: קמא בבא בגמרא גם שהובאו אחרים טעמים
עובד  שהשור משום אומר מאיר רבי מבשה, בשור החמירו
מלאכה  לו שיש "שור ממלאכתו. ביטלו והגנב בשדה,
ורבי  ארבעה", משלם מלאכה לו שאין שה חמישה, משלם
נושא  הוא שה הבריות, כבוד מפני מסביר, זכאי בן יוחנן

מעצמו. הולך ושור ומתבזה, כתפו על

.Ê‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡39ÔÈ·iÁ - e·bL40 ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆»¿«»ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÏ41. ¿«≈«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

L LÈ‡ ˙L‡ ‰˙È‰ÌlLÏ dÏ ÔÈ‡42ÏÙk‰ È¯‰ -43 »¿»≈∆ƒ∆≈»¿«≈¬≈«∆∆
ÔÈc ˙È·e ,dÏÚa ˙eÓÈ B‡ L¯b˙zL „Ú ·BÁ ‰ÈÏÚ»∆»«∆ƒ¿»≈»«¿»≈ƒ

‰pnÓ ÌÈÚ¯Ù44. ƒ¿»ƒƒ∆»

לשניהם.39) אחד דין אשה, ובין איש השווה 40)בין
שבתורה. דינין לכל לאיש אשה תשלומי 41)הכתוב או

וחמישה. יש 42)ארבעה ואם לבעלה, ידיה מעשי שהרי
לבעלה. פירותיהם הרי נכסים, הגניבה 43)לה אבל

ממנה. מוציאים בעלה ביד או בידה היא אם  עצמה,
שלה.44) מהנכסים

.ÁÔË˜45ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL46BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,47 »»∆»«»ƒ«∆∆«¬ƒƒ

Û‡ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - B„a‡ Ì‡Â .epnÓ ·eb‰ ¯·c»»«»ƒ∆¿ƒƒ¿≈«»¿«≈«
ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,Ô¯w‰48. «∆∆«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ

שתי 45) לו וצמחו אחד ויום שנה י"ג לגיל שהגיע לפני
בגופו. ידועים במקומות בר 46)שערות איננו שקטן

לט.). (שם למעשיו אחראי ואינו דעת בו אין כי עונשין,
הגניבה.47) כלל,48)לבעל נתחייב לא שגנב בשעה כי

אפשר  שאי אלא לשלם, שחייבת איש באשת כן שאין מה
עבד  וכן שנתאלמנה, או שנתגרשה לפני ממנה לגבות היה

ט. הלכה ראה שנשתחרר,

.ËÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL „·Ú‰49.ÔÈ¯eËt ÂÈÏÚ·e , »∆∆∆»«»ƒ«∆∆¿»»¿ƒ
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ„·Ú È˜Ê ÏÚ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»«»«ƒ¿≈¬»»««ƒ∆≈

BBÓÓ50;Ô¯ÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ˙Úc Ô‰a LiL ÈtÓ , »ƒ¿≈∆≈»∆««¿≈»¿»¿»
LÈ„b ˜ÈÏ„ÈÂ CÏÈ ,Ba¯ epÒÈÚÎÈ Ì‡L51¯Èc ÛÏ‡a ∆ƒ«¿ƒ∆«≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ»

·iÁ - „·Ú‰ ¯¯ÁzL .ÔÈ˜Ê ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»¿»ƒƒ¿«¿≈»∆∆«»
ÌlLÏ52.ÏÙk‰ ˙‡ ¿«≈∆«∆∆

רבו.49) קנה עבד, שקנה מה כל כי לשלם, כסף לו אין כי
ממונו.50) לנזקי אחראי רבו 51)ואדם את לחייב כדי

שם. בגמרא מובא זה טעם אשה 52)לשלם. כדין
לו  היו שלא משום רק בא הקודם הפטור כי שנתגרשה,

פז. שם משנה נכסים,

.ÈÌÈpËw‰ ˙‡ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯53Ák ÈÙk »¿≈ƒ¿«∆«¿«ƒ¿ƒ…«
Ì‡ ÔÎÂ .da ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰·b‰ ÏÚ ÔËw‰«»»««¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ»¿≈ƒ
B‡ e·bL ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÔÈkÓ ÔÎÂ .ÔÈ˜Ê ¯‡L e˜Èf‰ƒƒ¿»¿»ƒ¿≈«ƒ∆»¬»ƒ∆»¿

‰a¯ ‰kÓ e˜Èf‰L54.˜Èf‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k , ∆ƒƒ«»«»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿«ƒ

הדין.53) מן פטורין שהם פי על שהם 54)אף מפני
בבריאותם  לפגום בלי רבה במכה לעמוד ויכולים גדולים
מתוך  זאת ועושים דעת בהם שיש ומפני עבודתם ובכושר
מצווים  דין בית שאין האומרים לדעת [ואפילו זדון. כוונת
אדם  שבין במצוות רק נאמר זה מעבירה, הקטן את להרחיק
הדין  בית על מוטל לחבירו אדם שבין במצוות אבל למקום,

משנה)]. (מגיד לאחרים מלהזיק הקטנים את להרחיק

.‡ÈÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰Â ·pb‰ „Èa ‰·b‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿«««»¿ƒ¿ƒ»≈≈∆»¿
‰„ÏiL ‰O·k55‰È˙Bfb ˙‡Â d˙B‡ ÌlLÓ - dÊÊ‚e ƒ¿»∆»¿»¿»»¿«≈»¿∆ƒ∆»
‰È˙B„ÏÂ ˙‡Â56Le‡È ¯Á‡ Ì‡Â .57- dÊÊ‚e ‰„ÏÈ ¿∆¿»∆»¿ƒ««≈»¿»¿»»

‰·b‰ ˙ÚLk ÌlLÓ58‰‡ˆB‰ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰ . ¿«≈ƒ¿««¿≈»ƒ»∆»»»
·pb ÏL Á·M‰ È¯‰ - dÓhtL ÔB‚k ,‰ÁÈaL‰Â59 ¿ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¬≈«∆«∆«»

- ÏÙk‰ ÌÚ ‰·b‰ ¯ÈÊÁnLÎe .Le‡È ÈÙÏ elÙ‡¬ƒƒ¿≈≈¿∆«¬ƒ«¿≈»ƒ«∆∆
Á·M‰ ÏËB60ÔÓ BÏ ÌÈ·MÁÓ B‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ≈«∆«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒƒ

ÏÙk‰61. «∆∆

זה.55) לעניין כגזלן דינו וגנב הגזלן, בדין צג: שם משנה
דעת 56) הגניבה. בשעת צמר וטעונה מעוברת כשהייתה

אותה, קונה הגנב ואין גמור, מעשה שינוי זה שאין רבינו,
הצמר. את ולא הוולד את מלקוות 57)ולא חדלו הבעלים

זו, במשנה הכלל את מפרש רבינו הנגנב. הדבר להחזרת
שמדובר  הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל האומר:

ייאוש. משלם 58)לאחר טעונה, או מעוברת הייתה אם
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אם  אבל גנב. של והצמר והוולד טעונה, או מעוברת דמי
שהיא  כמו מחזירה וגזזה וילדה הגנב, אצל ונטענה נתעברה

שקלת"?59)עכשיו. ואת פטימנא "אנא הגנב טענת
(שם). תקח?! ואתה אפטם אני מחיר 60)פירוש: תוספת

הפיטום. לאחר מן 61)הבהמה השבח דמי לו מנכים
המותר. את ומשלם הכפל

.·È·pb‰ „Èa ‡È‰L dÓˆÚ ‰·b‰62- ˙Èp˙L ‡ÏÂ «¿≈»«¿»∆ƒ¿«««»¿…ƒ¿«≈
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ63Le‡È ¯Á‡Ï ÔÈa Le‡È ÈÙÏ ÔÈa64; ∆∆ƒ¿»∆»≈ƒ¿≈≈≈¿««≈

·pbÏ Á·M‰ Le‡È ¯Á‡L ‡l‡65e¯‡aL BÓk ,66. ∆»∆««≈«∆«««»¿∆≈«¿
·pb‰ „Èa ‰·b‰ ˙Èp˙L67d‡˜ -68dÁ·L ‰˜Â ƒ¿«≈«¿≈»¿«««»¿»»¿»»ƒ¿»

ÌÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È ÈÙÏ elÙ‡69. ¬ƒƒ¿≈≈¿≈¿«≈∆»»ƒ

אחר.62) לרשות העבירה "והשיב 63)ולא שכתוב כמו
אם  רבותינו: ודרשו כג), ה, (ויקרא גזל" אשר הגזילה את
הגניבה  ודין סו.). (שם יחזיר נשתנתה) (שלא שגזל כעין

הגזילה. אינו 64)כדין "יאוש שאמר, שם, יוסף רב כדעת
הגניבה  את להחזיר עליו כן ועל מדרבנן", ואפילו קונה

השבח.65)עצמה. דמי את לגנב ישלמו והבעלים
הקודמת.66) כלים,67)בהלכה ועשאן עצים הגוזל כגון

בגדים. ועשאן (שם).68)צמר קונה ששינוי רבה, כדעת
ביד 69) היא אפילו עצמה, הגניבה את להחזיר חייב ואינו

קונה. יאוש, בלי אף בלבד, מעשה שינוי כי הגנב,

.‚È‰LeÁk ·b70‰ÈÓL‰Â71‰LÈÁÎ‰Â ‰ÓL B‡ ,72 »«¿»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ -73 ¿«≈«¿≈∆∆«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‰·b‰ ˙ÚLk74‰ÏË ·b .75‰OÚÂ Ï‚Ú ,ÏÈ‡ ‰OÚÂ ƒ¿««¿≈»»«»∆¿«¬»«ƒ≈∆¿«¬»
‰·b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯BL76BÁ·Ë . ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿»

ÈepL ‰OÚ - ÏÈc‚‰L ¯Á‡ B¯ÎÓ B‡77,e‰˜Â B„Èa ¿»««∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿»»
ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÎBÓ ‡e‰ BlLÂ Á·BË ‡e‰ BlLÂ¿∆≈«¿∆≈¿≈¿«≈

.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»

סה.70) שם ברייתא כחושה, פטמה.71)בהמה הגנב
(שם).72) יתירה עבודה ידי על הכחישה אם 73)הגנב

מכרה. או הוא 74)שחטה יכול פיטמה שהגנב במקרה
ובמקרה  שם. תקח"?! ואתה פטמתי "אני לטעון:
קטלא  לי מה כולה קטלה לי "מה אומרים: שהכחישה,
הרגה  או לגמרי הרגה בין הבדל אין פירוש: פלגא"?
משלם  ממש כשהרגה וכשם הכחישה, כלומר במקצת,

בהכחישה. גם כך הגניבה, צעירה.75)כשעת כבשה
הגניבה,76) על חייב הוא שכפל הוא, הטעם סה: שם

טלה. זה היה הגניבה בא 77)ובשעת שזה פי על אף
מעשה. ידי על ולא מאליו

.„ÈÈÏk B‡ ‰Ó‰a ·b78‰·b‰ ˙ÚL·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »«¿≈»¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿««¿≈»
‰ÂL ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ÂLÎÚÂ ,‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰È‰»»»∆«¿»»¿«¿»ƒ¿««¬»»«ƒ»∆

‰·b‰ ˙ÚLk Ô¯˜ ÌlLÓ - ÌÈL79ÏÙk ÈÓeÏL˙Â , ¿«ƒ¿«≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿«¿≈∆∆
ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡80‰ÂL ‰È‰ . «¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»«ƒ»»»∆

:‰Úa¯‡ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈL ‰·b‰ ˙ÚLaƒ¿««¿≈»¿«ƒƒ¿««¬»»«ƒ«¿»»
ÈÏk‰ ¯aL B‡ ¯ÎÓ B‡ ËÁL Ì‡81ÌlLÓ - B„a‡ B‡ ƒ»«»«ƒ≈«¿ƒƒ¿¿«≈

‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»
ÔÈca82- ÂÈÏ‡Ó ÈÏk‰ „·‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â ; «ƒ¿ƒ≈»«¿≈»»««¿ƒ≈≈»

‰·b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ83. ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»

וחמישה.78) ארבעה תשלומי בו יכול 79)שאין ואינו
(דעת  לפניך" שלך "הרי ולהגיד: עצמה הבהמה את להחזיר
ישלם" ... "חיים בגניבה אמרה שהתורה וטעמו, שם). רב
מחיר  אם כלומר שגנב", כעין לקרן "אחייה ג) כב, (שמות

שגנב. כעין הגנב ישלם ירד, שם,80)הקרן רב של דעתו
יש  וה' ד' או כפל לשלם אותו מחייב הדין שבית בשעה
הוזלה  הריהי כי שעה, באותה הגניבה מחיר לפי לחשב

הבעלים. חי.81)ברשות בבעל לשחט זה 82)מקביל
הגניבה  כי בדין, העמדה כשעת שמשלם הקרן, את גם כולל
דומה  זה לבעלים. הרווח נתייקרה, ואם לבעלים, שייכת
יא. הלכה למעלה ראה לבעלים, שהרווח מאליה, להשביחה

לשלם 83) אותו מחייבים לכן הגניבה, על רק בא החיוב
שעה  על שחייב הקודם, במקרה כן שאין מה הגניבה, כשעת

הכלי. שבר או שמכר

.ÂËB˙Át B‡ B¯aLÂ ÈÏk ·bL ÈÓ84B‡ ¯aL B‡ , ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«
˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó ˙ÁÙ85ÔÈ‡B¯ ‡l‡ , ƒ¿«≈≈»≈»ƒ«¿»∆»ƒ

ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÓe ÈÏk‰ B˙B‡ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk«»»»»∆«¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·pbÏ ‰È‰È ¯e·M‰ ÈÏk‰Â ,ÂÈÓ„a¿»»¿«¿ƒ«»ƒ¿∆««»¿≈…«≈

ÏÚa‰ eˆ¯ Ì‡Â .‰ÊaÌlLÈÂ ¯e·M‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈ »∆¿ƒ»«¿»ƒƒ…«¿ƒ«»ƒ«≈
˙Át‰ Ì‰Ï86Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - ÏÙk‰Â87. »∆«¿»¿«∆∆¿ƒ»∆

הנפחת 85)קלקלו.84) או השבור הכלי את מוסרים אין
הכלי  מחיר בין ההבדל את בכסף ומשלימים לבעלים
יא.), (שם שמואל דעת זוהי שבירתו. לפני למחירו השבור
הגנב, תשלומי לכל מכוונים לגנב" שמין "אין שאמר:
הראב"ד  כדעת (שלא לכפל גם אלא לקרן, רק לא כלומר

שם). ירושלמי וראה שלם 86)כאן, כלי מחיר בין הפרש
השבור. הכלי מחיר נאמר 87)לבין הבעלים לטובת כי

מעדיפים  או מוותרים הבעלים אם ולכן שלמעלה, הדין
להם. שומעים המקולקל, הכלי בידם שיישאר

.ÊË,ÌÈÏÚa Le‡È ÈÙÏ ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ·pb‰««»∆»«¿»«»«ƒ¿≈≈¿»ƒ
Á˜BÏ ‰˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡88˙¯ÊBÁ ‰·b‰ È¯‰Â ««ƒ∆…»»≈««¬≈«¿≈»∆∆

dÓˆÚa89ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Á˜Bl‰ „iÓ ¿«¿»ƒ««≈«¬≈∆¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡90¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿»»«¬ƒ»¿≈»ƒ«ƒ»«»«
Le‡È ¯Á‡Ï91‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‡e‰L ¿««≈∆¿«≈«¿≈«¿»»

ÂÈOÚÓa ÏÈÚB‰ È¯‰L ,‰MÓÁÂ92Á˜Bl‰ ‰˜Â93. «¬ƒ»∆¬≈ƒ¿«¬»¿»»«≈«

קונה.88) אינו ייאוש בלי רשות שינוי הועיל 89)כי ולא
מכר. לא וכאילו הגנב, מחייבת 90)מעשה התורה כי

נחמן  רב (דעת מכר והרי המכירה, עצם על וחמישה ארבעה
ואין 91)שם). שם, ששת ורב נחמן רב יוחנן, ר' כדעת

ש  בלבד אומרים ייאוש כי מוכר, הוא שלו טובח, הוא לו
קונה. הגניבה 92)אינו את גילו אפילו קיימת, ומכירתו

הקונה. לבעלים.93)ביד הגניבה את מחזירים ואין
אנו  שאין ייאוש. לאחר החיוב הוא החידוש [בטביחה
לפני  החיוב - חידושו ובמכירה טובח", הוא "שלו אומרים:
לבד  רשות שינוי כי כלום, הועילה שלא פי על אף ייאוש
יאוש  לפני של במקרה כאן שנאמר מה כל קונה. אינו
שיגרה  מתוך טבח והמלה מכירה, לדין איפוא משתייך

לדין]. ניגוד בה ואין שם נאמרה

.ÊÈ¯Á‡ ·pbÓ ·Bb‰94eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ , «≈ƒ«»«≈««ƒ∆ƒ¿»¬

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



daipbקעד zekld - oiwifp xtq - fenz 'k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÏÚa‰95Á·Ë Ì‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - «¿»ƒ≈¿«≈«¿≈∆∆¿ƒ»«
·pbÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - ¯ÎÓe»«≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»««»
‰ÈÈÚa ¯ÊÁÏ ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ„ È¯‰L ;ÔBL‡¯‰96 »ƒ∆¬≈ƒ«¿≈»«…«¬…¿≈∆»

·pb‰ d‡˜ ‡ÏÂ ÌÈÏÚaÏ97ÌlLÓ BÈ‡ ÌÈÏÚaÏÂ .98 «¿»ƒ¿…¿»»««»¿«¿»ƒ≈¿«≈
d·‚ ‡lL ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÏÙk‰«∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆…¿»»

Ô˙eL¯Ó99. ≈¿»

מגנב 94) גנבה שני וגנב הבית, מבעל גנבה ראשון גנב
הבעלים.95)ראשון. נתייאשו כשלא  שכן היא 96)וכל

דמיה. ולא ושינוי 97)עצמה קונה, אינו בלבד יאוש כי
קונה  אינו יאוש עם אפילו הגנב לבית הבעלים מבית הרשות
ואפילו  אחרת, לרשות הגנב מרשות הגניבה כשיצאה אלא
ב  פרק גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן רבינו לדעת

קונה. יאוש כך ואחר רשות ששינוי ג, על 98)הלכה אף
הבעלים. של היא שהבהמה "וגונב 99)פי אמרה: והתורה

בבא  (משנה הגנב מבית ולא ו) כב, (שמות האיש" מבית
סז). וגמרא סב: קמא

.ÁÈ·‚Â ¯Á‡ ·p‚ ‡·e ,Á·ËÂ ·bÔB¯Á‡‰ ·pb‰ - »«¿»«»«»«≈¿»«««»»«¬
‰˜ È¯‰L ,ÔBL‡¯‰ ·pbÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆««»»ƒ∆¬≈»»

‰OÚÓ ÈepLa100ÈÓeÏLz ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ·p‚Â , ¿ƒ«¬∆¿«»»ƒ¿«≈«¿≈
ÔÓ ·‚Â ¯Á‡ ‡·e ,¯ÎÓe ·b .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»»«»«»«≈¿»«ƒ
ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡ :Á˜Bl‰«≈«ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¬≈»ƒ¿«≈
ÌlLÓ ÈM‰ ·pb‰Â ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿««»«≈ƒ¿«≈

ÏÙk ÈÓeÏLz101ÔÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï Ì‡Â ; «¿≈∆∆¿ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ≈
„·Ïa Ô¯˜ ‡l‡ ÌlLÓ ÔB¯Á‡‰102. »«¬¿«≈∆»∆∆ƒ¿«

בלי 100) אפילו בלבד, מעשה ושינוי השחיטה, ידי על
שם. קונה, ובשינוי 101)ייאוש בייאוש שקנה לקונה,

או  המכירה, לפני כבר היה הייאוש אם הבדל ואין רשות,
דעת  לפי הקונה, בידי כבר כשהייתה המכירה, לאחר רק בא

שם. גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן כי 102)רבינו
קנה. לא הלוקח

á"ôùú'ä æåîú 'ë éùéìù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ואם 1) הדבר, ומהות הגניבה בעלי מהות בו נתבאר

והמכירה  הטביחה ומהות הקדש, לרשות הגניבה הועתקה
בזה. וכיוצא

.‡Lc˜‰ ÈÒÎ ·bL B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ·Bb‰2 «≈∆»≈»ƒ∆»«ƒ¿≈∆¿≈
„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ -3ÌlLÈ :¯Ó‡pL ; ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈

Lc˜‰Ï ‡ÏÂ - e‰Ú¯Ï .e‰Ú¯Ï ÌÈL4‡ÏÂ - e‰Ú¯Ï , ¿«ƒ¿≈≈¿≈≈¿…¿∆¿≈¿≈≈¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ5,Ô‰ÈÏÚa ˙ÈaÓ ÌÈL„˜ ·Bb‰ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ¿≈«≈»»ƒƒ≈«¿≈∆

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa6ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa7ÌÈL„˜ ÔÈa , ≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈»»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L8ÌÈL„˜ ÔÈa ∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»≈»»ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰L9ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»¬≈∆»ƒ
·p‚Â :¯Ó‡pL ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓe ÏÙk‰«∆∆ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆∆¡«¿À«

Lc˜‰ ˙ÈaÓ ‡ÏÂ - LÈ‡‰ ˙ÈaÓ10. ƒ≈»ƒ¿…ƒ≈∆¿≈

הבית.2) בדק קדשי כלומר המקדש, לבית השייכים נכסים

בדיני 3) כאן עוסק [רבינו וחמשה. וארבעה כפל לא אבל
שמקומם  מעילה בדיני לא אבל וחמשה, וארבעה כפל
וקרבן  החומש תשלום כאן הזכיר לא ולכן מעילה, בהלכות

ראב"ד]. ראה נז:4)האשם. במכילתא 5)בבאֿמציעא
לאחרים". "ולא קנג: סימן טו פרשה כגון 6)משפטים
מהם. אוכל הזר שאין ואשם, חטאת כגון 7)עולה,
בשרם. את אוכלים שהבעלים ותודה, שאם 8)שלמים

על  שאמרו כגון אחרים, להביא חייבים הבעלים אין אבדו
שלמים. או עולה זו הרי מסויימת שאמר 9)בהמה כגון

חייבים  לאיבוד הלך הקרבן ואם שלמים, או עולה עלי הרי
אלא  הקדש של אינו וההפסד אחר, קרבן להביא הבעלים
לממון  לא הקרבן נחשב כפל לענין זאת, בכל הבעלים. של
מחלוקת  הכפל. מן פטור והגנב הקדש, לנכסי אלא בעלים
עד:). (בבאֿקמא כחכמים ופסק וחכמים, שמעון רבי

נמצאים 10) כשהם אפילו וקדשים רשותו, משמע "בית"
עליהם. הקדש רשות המקדיש, בבית עדיין

.·ÌÈ„·Ú ·Bb‰ ÔÎÂ11˙BÚ˜¯˜Â ˙B¯ËLe12BÈ‡ - ¿≈«≈¬»ƒ¿»¿«¿»≈
‡l‡ ÏÙk‰ ‰¯Bz‰ ‰·iÁ ‡lL .ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆∆…ƒ¿»«»«∆∆∆»

ÔBÓÓ ÔÙebL ÔÈÏËÏhÓa13ÏÚ ¯BL ÏÚ :¯Ó‡pL , ¿ƒ«¿¿ƒ∆»»∆∆¡«««
‰ÓÏO ÏÚ ‰O ÏÚ ¯BÓÁ14eLw‰ ÌÈ„·Ú‰ Ï·‡ ; ¬«∆««¿»¬»»¬»ƒÀ¿

ÌÎÈ·Ï Ì˙‡ ÌzÏÁ˙‰Â :¯Ó‡pL ,˙BÚ˜¯˜Ï15, ¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿««¿∆…»ƒ¿≈∆
.ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡ ˙B¯ËM‰Â¿«¿»≈»»

נו:11) בבאֿמציעא סב: גבול 12)בבאֿקמא משיג כגון
חבירו. קרקע לתוך המפרידה הגדר את מעביר כלומר רעהו,

גופו 13) אין אבל הוא, שמטלטלין שאף שטר, מהֿשאיןֿכן
לממון. עדות משמש אלא של 14)ממון דוגמאות אלה כל

הן. אחוזה",15)מטלטלין "לרשת הוא הפסוק והמשך
על  ולא קרקע על אלא בתנ"ך נמצא לא אחוזה ושם

פח. סימן בהר לפרשת ספרא השווה מטלטלין.

.‚¯BÓÁ ¯Ët ·Bb‰16‰„tiL Ì„˜ B¯·Á ÏL17- «≈∆∆¬∆¬≈…∆∆ƒ»∆
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈÏÚaÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆«¿»ƒ∆««ƒ∆≈

BlL ÂLÎÚ18BÏ B˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ,19tiL ¯Á‡.‰„ «¿»∆»ƒ¿««∆ƒ»∆

יא.).16) (בכורות זכר הוא אם החמורה לאמו הבכור הוולד
ופטר 17) כ) ל-, (שמות ככתוב לכהן, לתתו שצריך בשה

בשה. תפדה חמור 18)חמור בפטר להשתמש לו שאסור
שנפדה. זה 19)לפני טעם בעלים. לממון נחשב כן על

שם. בגמרא מובא

.„·Bb‰20BÏ·Ë21BÏÎ‡Â B¯·Á ÏL22BÏ ÌlLÓ - «≈ƒ¿∆¬≈«¬»¿«≈
BÏ·Ë ÈÓ„23BaÏÁ ·b Ì‡ ÔÎÂ .24BÏÎ‡Â25ÌlLÓ - ¿≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆¿«¬»¿«≈

BaÏÁ ÈÓ„ BÏ26. ¿≈∆¿

נח:20) הפרישו 21)קידושין לא שעדיין ופירות תבואה
ומעשר. תרומה בנפשו.22)מהם כרבי,23)ומתחייב

שבו. חולין דמי רק שמשלם האומר יהודה בן יוסי כר' ולא
מיתה  שעונש כלומר מניה", בדרבה ליה "קם אומרים ואין
כאן  שאין מכיון הוא, והטעם הממון. תשלום את יבטל
וכרת  (טבל) שמים בידי מיתה אלא ביתֿדין מיתת עונש
בידי  שמיתה ל.), (כתובות כחכמים פסק ורבינו (חלב).
הלכה  ג פרק לקמן (ראה מממון פוטרים אינם וכרת שמים
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כאן  אומרים אין ולקה, למלקות בו כשהתרו ואפילו ב).
מלקות  וחיוב הממון שחיוב מכיון ומשלם", לוקה "אינו
ועונש  הגניבה, עם מיד בא ממון חיוב כאחד. באים אינם

האכילה. עם רק בא ל:24)מלקות שחייב 25)כתובות
איסור 26)כרת. לידי שבא קודם בגניבה נתחייב "שכבר

שישנה  מפני הטעמים, לשני אנו וזקוקים שם. חלב",
שם  (ראה אחת בבת יבואו הכרת ועונש שהגניבה אפשרות

ומגידֿמשנה). (ראב"ד כפל גם ומשלם לא.)

.‰‰Óe¯z ·b27‰eLÈ¯Ù‰L ÌÈÏ‡¯Oi‰ ‰ÈÏÚaÓ28 »«¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
‡l‡ da Ì‰Ï ÔÈ‡L ;ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ -≈¿«≈«¿≈∆∆∆≈»∆»∆»

‰‡‰ ˙·BË29ÔBÓÓ BÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,30. «¬»»¿«¬»»≈»

ולתת 27) להפריש חייבים שהבעלים התבואה מן חלק
לכהן.28)לכהן. מסרוה לא למסור 29)ועדיין שרשאים

שירצו. כהן הגמרא 30)לכל וכמסקנת עולא, כדעת
ופטור  בעלים, ממון התרומה אין ולכן נח. בקידושין

הכפל. מתשלומי

.ÂÂÈ·‡ ÏMÓ ·Bb‰31˙Ó Ck ¯Á‡Â ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ «≈ƒ∆»ƒ¿»«»«¿««»≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ÂÈ·‡32˙Ó Ì‡Â ; »ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ≈

ÂÈ·‡33ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk34·b . ∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»«

LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ35ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¿»«»«¿««»ƒ¿ƒ¿«≈«¿≈
B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â LÈc˜‰ Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿««»»«

¯ÎÓ36ÌÈl˜ ÌÈL„˜ BLÈc˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,37- »«««ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ
‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .39¯Á‡ LÈc˜‰Lk «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ««
Le‡È40LB„˜ BÈ‡ - Le‡È ÈÙÏ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;41, ≈¬»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈≈»

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡Â¿ƒ»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
.‰MÓÁÂ«¬ƒ»

ע.31) בבאֿקמא חלקם 32)משנה את לאחיו משלם
שאמרה  ואףֿעלֿפי חייב. שהוא וחמשה ארבעה בתשלומי
ישלם  ולאחיו לז), כא, (שמות ישלם" בקר "חמשה התורה
(שם  חייב זאת בכל - הוא חלקו ניכוי לאחר - מזה פחות

עד:33)עא:). שם משנה הגניבה, בשעה 34)לאחר כי
השחיטה  או והמכירה בבהמה, חלק לו היה שחט או שמכר
וה' ד' בתשלומי מחייבת והתורה באיסור, כולה היתה לא

עב.). (שם באיסור כולה היתה אם ע.35)רק שם משנה
עד:36) שם שהמקדיש 37)משנה שלמים, לקרבן כגון

בשרו. את שאין 38)אוכל הקדש, משל מכר או שחט כי
א. הלכה למעלה ראה וה', ד' תשלומי שאינו 39)בו

וה'. ד' תשלומי ושינוי 40)משלם ביאוש ההקדש שקנאו
שחט. הקדש של - שחט וכאשר סח:41)רשות, שם

.ÊÌÈÏÚa‰ eLÈc˜‰42·pb‰ ˙È·a ‡e‰Â43BÈ‡ - ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿¿≈««»≈
LB„˜44Ô˙eL¯a BÈ‡L ÈÙÏ ,45‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , »¿ƒ∆≈ƒ¿»¿««ƒ∆…

¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡Â ;eL‡È˙46- ÔLc˜‰ ¯Á‡ elÙ‡ ƒ¿»¬¿ƒ»«»«¬ƒ««∆¿≈»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ47. ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

שם.42) הגנב.43)גמרא בבית נמצא שהקדישו החפץ
למקדיש.44) שייך שהחפץ רבי 45)אףֿעלֿפי כדעת

יכולין  אינן שניהן הבעלים נתייאשו ולא "גזל שאמר: יוחנן
שם. ברשותו", שאינו לפי וזה שלו, שאינו לפי זה להקדיש,

להם.47)הגנב.46) שייכת עדיין הבהמה כי לבעלים,

.ÁËÁBM‰48‰Ïa˙Â49¯ÁBp‰Â ,B„Èa50¯wÚÓ‰Â51 «≈¿ƒ¿«¿»¿»¿«≈¿«¿«≈
„·Ïa ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ -52ËÁL Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿«¬»ƒ»«

ÌÈ·ÏÎÏ B‡ ‰‡eÙ¯Ï53‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓpL B‡ ,54B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿≈¿≈»
‰¯ÊÚa BËÁML55.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ∆¿»»¬»»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»¬ƒ«¬»»
Ì‰È¯·cÓ Ô¯eq‡Â ÏÈ‡B‰56ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz57. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עח:48) שם, השחיטה.49)משנה ממיתה 50)נפסלה
עד  מנחיריו "קורעו מפרש: רש"י פגיון. כגון חד, במכשיר

דרך 51)לבו". לחתכן במקום הקנה ואת הוושט את עוקר
אומרת 52)שחיטה. והתורה "טביחה", זו אין כי

ע.).53)"וטבחו". שם (משנה מתכוון לאחר 54)ואינו
ראויה  שאינה שחיטה זו והרי באכילה, ואסורה השחיטה

בהנאה.55)לאכילה. ונאסר המקדש, מדרבנן 56)בבית
נז:). (קדושין התורה מן "שחיטה"57)ולא אלה כל כי

לא  ראויה שאינה ששחיטה שמעון, רבי לדעת הניגוד הם.
היה  התורה, מן בהנאה אסורים היו אם [אבל שחיטה. שמה

עב.)]. (בבאֿקמא וה' מד' פטור

.ËÌÈ‡Ïk ·Bb‰ ÔÎÂ58¯Á‡ ÔÈnÓe ‰O‰ ÔÓ ‡a‰59, ¿≈«≈ƒ¿«ƒ«»ƒ«∆ƒƒ«≈
‰Ù¯Ë ·bL B‡60˙Úh˜ B‡61˙¯bÁ B‡62,‡ÓBÒ B‡ ∆»«¿≈»ƒ««ƒ∆∆»

ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a B‡63ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓe Á·ËÂ , ∆¡««À»ƒ¿»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡64. «¿»»«¬ƒ»

עז:58) וה',59)שם ד' ובתשלומי ותיש, כבשה כגון
אלא  אינו "שה" שנאמר מקום "וכל "שה", התורה אומרת
ד' בתשלומי בכלאים חייב זאת בכל הכלאים", את להוציא

שם. הפסוק, מדרשת זאת לומדים כי ושחט 60)וה',
ד' בתשלומי חייב לאכילה, ראויה שאינה אףֿעלֿפי אותה,

הקודמת. בהלכה ראה (שם 61)וה', רגל לה שחתכו
רגל.62)עח:). בהמה 63)נכת שחט או מכר לא והגנב

אין  וסומא וחגרת בקטעת וכן אחר, אדם של שלימה
בשלימותה. כולה שחט 64)הבהמה או מכר שגנב מה כי

השותף  של חלקו כל את שחט או מכר בשותפים, וכן כולו,
והמכירה  השני, השותף של חלקו כל את וכן בבהמה, האחד
ו, הלכה למעלה וראה עא: (שם באיסור כולה השחיטה או

י). הלכה ג, פרק ולקמן

.È·b65‰zÓa ¯Á‡Ï Ô˙Â66¯Á‡Ï Ô˙pL B‡ , »«¿»«¿«≈¿«»»∆»«¿«≈
ÁaËÏ67;¯Á‡Ï d¯ÎÓe ¯kÓÏ ¯Á‡Ï Ô˙pL B‡ ,Á·ËÂ ƒ¿…«¿»«∆»«¿«≈ƒ¿…¿»»¿«≈

ÛÈw‰Â ·b68ÛÈÏÁ‰Â ·b ,69BÙw‰a Ú¯Ùe ·b ,70B‡ , »«¿ƒƒ»«¿∆¡ƒ»«»«¿∆≈
˙BBÏ·Ò BÁÏML71ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ÂÈÓÁ ˙È·Ï ∆¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿«≈«¿≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡72. «¿»»«¬ƒ»

עט.65) -66)שם "ומכרו" בתורה שכתוב אףֿעלֿפי
המכירה. כדין בזה המתנה דין כי אותו 67)חייב, עשה

לדבר  שליח אין כולה התורה שבכל אףֿעלֿפי שליח.
חשבון  על נזקפת אינה עושה שהשליח והעבירה עבירה,
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שוחט  השליח ואם עבירה, לדבר שליח יש כאן השולח,
בהיקש. שם בגמרא זאת ולמדו שחט, הגנב כאילו

מכירה 68) כסף, קיבל לא שעדיין אףֿעלֿפי באשראי, מכר
כסף. קיבל וכאילו דינו 69)היא אחר, בנכס הבהמה את
כסף. וקיבל מכר באשראי 70)כאילו סחורה הגנב שקיבל

כמכירה. זו הרי זו, בבהמה לו שהארוס 71)ופרע מתנות
לארוסתו. כמכירה.72)שולח דינם אלו כל כי

.‡È¯ÎÓe ·b73¯ÎBnÏ ‰˜‰Â ,74ÌÈLÏL ¯Á‡Ï »«»«¿ƒ¿»«≈¿««¿ƒ
ÌBÈ75·pb‰ ¯k‰ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙·e ,76ÌlLÓ BÈ‡ - ¿¿ƒÀ«««»≈¿«≈

ÏÙk ‡l‡77BaL ‰‡nÓ „Á‡Ó ıeÁ B¯ÎÓ .78ıeÁ B‡ ∆»∆∆¿»≈∆»ƒ≈»∆
BÏ‚¯ B‡ B„iÓ79¯zp‰ ¯·„ Ba ¯iML :¯·c ÏL BÏÏk , ƒ»«¿¿»∆»»∆ƒ≈»»«ƒ»

‰ËÈÁLa BnÚ80‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt - ƒƒ¿ƒ»»ƒ«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ81- ÂÈ¯wÓ ıeÁ B‡ B˙fbÓ ıeÁ B¯ÎÓ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ»ƒ«¿»

ÌÈ¯z ÌÈ‡ el‡L ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈≈»ƒ»ƒ
‰ËÈÁLa BnÚ82. ƒƒ¿ƒ»

סח.73) העניין,74)שם לפי ברם, ובכ"י. בדפוסים כך
ט"ס. היא "למוכר" כעבור 75)תיבת רק תחול שהמכירה

"שהקנה  שם, נחמן רב דברי רבינו מפרש כך יום. שלושים
שמכר  שפירשו וכר"ח כרש"י ולא יום", לשלושים לו

יום. 30 של הדיינים 76)לתקופה לו יאמרו בדין, ועמד
טו. הלכה ראה לו. תן לבעליה 77)צא חזרה הבהמה כי

לפועל. המכירה שיצאה חלק 78)לפני בו ששייר כלומר,
עח:). שם (משנה מכר שלא בברייתא 79)מועט הדוגמא

שם.80)שם. רב, קבע זה כלל בשרו. כל 81)כגון כי
לגבי  גם שיור נחשב שחיטה, להיתר שייכות לו שיש דבר
מכירה  ודמתה מכרו", או "וטבחו כתבה התורה כי מכירה,

כן 82)לטביחה. ועל שחיטה, להיתר שייכות להם ואין
מכירה. לגבי שיור זה אין

.·ÈÚË˜Â ·b83d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ¯·‡ ‰pnÓ84B‡ , »«¿»«ƒ∆»≈»¿««»¿»»
dzÎ‡ÏnÓ ıeÁ d¯ÎnL85ıeÁ d¯ÎnL B‡ , ∆¿»»ƒ¿«¿»∆¿»»

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ86epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -87ÈÓeÏLz ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ∆«¿≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ

B„iÓ88. ƒ»

עח:83) חייב 84)שם אם שם, בגמרא בעיא זוהי
שהגנב  לומר אפשר אחד מצד לא. או וה' ד' בתשלומי
כאן  אין כן ועל שגנב, מה כל מכר שלא מכיון פטור,
שהתורה  לומר, אפשר גיסא מאידך אולם כולו. "ומכרו"
אצלו  ישאיר ולא הכל ימכור שהגנב כך, על רק הקפידה
השאיר  ולא הכל, את מכר הוא בנידוןֿדידן גם והרי מאומה,
בתשלומי  חייב יהיה כן ועל מכר, שלא דבר שום בבהמה

וה'. השחיטה 85)ד' לפני הקונה שיעשה המלאכה שכל
לשיור  נחשבת זו אם שם, בעיא זו גם הגנב. של תהיה

לא. או בה 86)ופטור לעשות המוכר לגנב שמותר
לא. או לשיור נחשב אם שם, בעיא זו גם כי 87)מלאכתו.

מוציאין. אין ומספק נפתרה, שלא בעיא מהטעם 88)זו
ב, פרק ממון נזקי הלכות ראה מוציאין. אין שמספק הנ"ל,

הֿו. הלכה

.‚È˙eÙzL da BÏ ‰˙È‰Â d¯ÎÓ89ÈÓeÏLzÓ ¯eËt - ¿»»¿»¿»»À»»ƒ«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡90. «¿»»«¬ƒ»

(משנה 89) שותפו מחבירו שגנב בבהמה שותף היה הגנב
עח:). ופטור 90)שם באיסור, כולה היתה לא המכירה כי

חבירו. מחלק אפילו

.„Èe·bL ÔÈÙzL91¯ÎÓ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Á·Ë Ì‡ : À»ƒ∆»¿ƒ»«∆»≈∆»«
B¯·Á ˙ÚcÓ92‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ - ƒ««¬≈¿«¿ƒ«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ93ÌÈ¯eËt - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ‰OÚ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ»»∆…ƒ««¬≈¿ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ94ÏÙÎa ÔÈ·iÁÂ ,95. ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿«»ƒ¿∆∆

(שם).91) אחד של בהמתו ובהסכמתו.92)שניהם
שניהם 93) כאילו והרי חבירו, בשם גם פעל המוכר כי

מכרו. או והשותף 94)טבחו מכר, ולא שחט לא חבירו
כי  בחיוב, כולו "וטבחו" כאן אין כי פטור, ששחט האחד
או  טובח כדין וה' ד' מתשלומי פטור הגנב חבירו חלק על

יז). הלכה א, פרק למעלה (ראה הגנב אחר כי 95)מוכר
גנבו. שניהם

.ÂËÔÈca „ÓÚÂ ·b96BÏ Ôz ‡ˆ :ÔÈic‰ BÏ e¯Ó‡Â , »«¿»««ƒ¿»¿««»ƒ≈≈
¯eËt - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â ‡ˆÈÂ ,z·bM ‰Ó«∆»«¿»¿»»¿««»»«»«»

ÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ‰M97‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ ; ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«»«»
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ck ¯Á‡ ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ,BÏ ÔzÈÏƒ≈¿»«»«««»¬≈∆«»
ÔÈc‰ eÎ˙Á ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿…»¿«ƒ

B˙·‚a ‡e‰ „ÓBÚ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ98. »»«¬«ƒ≈ƒ¿≈»

סח:).96) (שם רבא של זהו 97)מימרא לו" תן "צא כי
החזירה  לא ואם הבהמה, את להחזיר מיד וחייב דין, פסק
משלם  אינו וגזלן גזלן, הריהו מכרה או שחטה אלא

שם. וה', ד' על 98)תשלומי גנב הוא נחשב עדיין
וה'. ד' חייב מכרה או טבחה אם כן ועל הבהמה,

.ÊË·Bb‰99ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a100ÔÈ„Ú ‰·b‰Â ÏÈ‡B‰ , «≈ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈»¬«ƒ
Ì˙eL¯a ‡È‰101ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt -102Á·Ë Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿»»ƒ«∆∆¿≈ƒ»«

¯eËt - Ô˙eL¯a ÌL ¯ÎÓe103‰·b‰ dÈa‚‰ Ì‡Â .104 »«»ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ««¿≈»
d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ·Bb ÌeMÓ ·iÁ˙ -ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ∆¬«ƒ…ƒ»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó105‰È‰Â ,¯Èc‰ ÔÓ ‰ÏË ·b ?„ˆÈk . ≈¿«¿»ƒ≈«»«»∆ƒ«ƒ¿»»
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ˙Óe ,‡ˆBÈÂ BÎLBÓ106;¯eËt - ¿¿≈≈ƒ¿«¿»ƒ»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰ B‡ B‰Èa‚‰107·iÁ - ˙ÓÂ108. ƒ¿ƒƒ≈¿«¿»ƒ»≈«»
ÌL B˙109Ba ˙¯BÎ·Ï ÌÈÏÚa‰ ˙È·a110ÏÚ·Ï B‡ ¿»»¿≈«¿»ƒƒ¿«¿¿««

Ï‡BLÏe ÌpÁ ¯ÓBLÏ B‡ B·BÁ111¯ÎO ‡OBÏ112 ¿≈ƒ»¿≈¿≈»»
¯ÎBOÏe113¯eËt - ˙ÓÂ BÏ ÔzpL ‰Ê BÎLBÓ ‰È‰Â , ¿≈¿»»¿∆∆ƒ«»≈»
¯ÓBM‰114B‰Èa‚‰ ;115ÌÈÏÚa ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L B‡ «≈ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ

¯ÓBM‰ ·iÁ - ˙ÓÂ116ÈtÓ ,BÏ ÔzpL ·BÁ‰ ÏÚa B‡ »≈«»«≈«««∆ƒ«ƒ¿≈
·pb‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL117.ÂÈÏÚa ˙eL¯Ó ∆¬«ƒ…ƒ««»≈¿¿»»

עט.99) שם הבעלים.100)משנה בחצר או בבית
הבעלים.101) עד 102)של "גנב" יקרא לא הגנב "כי

מדרכי  בדרך אותו ויקנה לרשותו, הגנוב הדבר אותו שיביא
וראה  שם, לרבינו, המשניות (פירוש המטלטלין" קניית

שם). טביחה 103)גמרא חיוב אין כי וה', ד' מתשלומי
גניבה. חיוב שאין במקום לחייב 104)ומכירה הגנב קנאה

גניבה. משום מקום 105)עליה בכל קונה הגבהה כי
כה.). אותו.106)(קידושין שהוציאו לפני מת הטלה

לסמטה.107) או לפני 109)בכפל.108)לרשותו, הגנב,
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שם). המשנה (המשך בחמשה 110)שהגביהו לכהן
הבכור. הבן פדיון של הבהמה 111)סלעים את המקבל

תשלום. תמורת השמירה.112)לשימוש על שכר המקבל
תשלום.113) תמורת לשימוש הבהמה את המקבל
כוונתו 114) - שבמשנה "פטור" שם הגמרא, מסקנת לפי

משיכה  שתיקנו ש"כדרך מכיון פטור, שהוא והטעם לשומר.
כלומר  (שם), בשומרין" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
לענין  לשמירה להם הניתן הדבר את קונים אינם השומרים
באחד  אותו קנו לא אם מהם, ואחד אחד כל של החיובים
וממכר. במקח המטלטלין בהם שנקנים הדרכים מן

לבעלים.116)השומר.115) עדיין 117)לשלם והטלה
לשלם  החוב בעל או השומר חייב כן ועל הבעלים, ברשות
שהמדובר  ומובן מכלום. פטור והגנב וכפל, קרן לבעלים
פירש  ורש"י (מגידֿמשנה). גנוב שהטלה ידע כשהשומר

אחרת.

.ÊÈ¯Úia ¯„Ú‰ ‰È‰118‰Ó‰a‰ ˙‡ LÈk‰L ÔÂÈk -119 »»»≈∆«««≈»∆ƒƒ∆«¿≈»
dÓËe120ÈÓeÏL˙a ·iÁ ÌÈˆÚ‰Â ˙BÏÈ‡‰ CB˙a ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ«»¿«¿≈

ÏÙk121ÌL d¯ÎÓ B‡ dÁ·Ë Ì‡Â ;122ÌlLÓ - ∆∆¿ƒ¿»»¿»»»¿«≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz123. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט:118) שם אלעזר רבי של והלכה 119)מימרא במקל
כמשיכה. זה והרי גניבה.120)מחמתו, אף121ֿ)לשם

שקנה  מכיון כגנב, חייב ידיו, במו אותה גנב שלא עלֿפי
המשיכה. עלֿידי חיוב) (לענין העביר 122)אותה ולא

המכירה. לפני לרשותו על 123)אותה שנתחייב כשם
והמכירה. הטביחה על נתחייב כך הגניבה,

.ÁÈÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ·b124eÚ„iL ¯Á‡Â ,125‰·‚pL »«ƒ¿«¿»ƒ¿««∆»¿∆ƒ¿¿»
Ô˙eL¯Ó ıeÁ d¯ÎÓ B‡ dÁ·Ëe d‡ÈˆB‰126·bL B‡ ; ƒ»¿»»¿»»≈¿»∆»«

Ô˙eL¯a ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ,Ô˙eL¯Ó ıeÁ ‡ÈˆB‰Â127- ¿ƒ≈¿»¿»«»«ƒ¿»
.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט.124) שם, לבעלים 125)משנה נודע לא ואם הבעלים.
כשהוציאה  הגנב קנאה הרי מרשותו, שהוציאוה לפני

הבעלים. ברשות גניבה זה ואין כשהוציאה 126)מרשותו,
וה'. בד' וחייב קנאה, אע"פ 127)מרשותם וה', ד' חייב

שהוציא  משעה כי הבעלים, ברשות שנמצאה בשעה שמכר
קנאה. אותה

á"ôùú'ä æåîú à"ë éòéáø íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתחייב 1) והוא והמוכר והטובח הגונב דיני בו נתבארו

בין  עדים שבאו בין הגנב, הודאת ודין במיתה. או במלקות
הגנב. מנכסי הדין בית גביית ודין באו, שלא

.‡‰¯Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k2‰¯·Ú ‰OBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿¿ƒ¿«¬»∆»»∆¬≈»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ da LiL3ÔÈÓeÏL˙Â4BÈ‡ - ∆≈»¬ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ≈

ÌlLÓ5‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,6‰¯·Ú ‰OBÚ‰Â . ¿«≈««ƒ∆»»≈¿»∆¬≈»
,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ - ÔÈÓeÏL˙Â ˙e˜ÏÓ da ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈»«¿¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈

ÌlLÓe ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L7‚‚BL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .8 ∆≈»»∆¿«≈¿ƒ»ƒ»»≈
Ba e¯˙‰ ‡Ï B‡9‰˜BÏ BÈ‡Â ÌlLÓ -10ÌÈ¯·c ‰na . …ƒ¿¿«≈¿≈∆«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡11˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ÌÚ ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ˙pL ¬ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒ¬ƒ«≈
˙Á‡k ÔÈc12˙·a ˙e˜ÏÓe ÔÈÓeÏLz ·iÁ˙pL B‡ , ƒ¿««∆ƒ¿«≈«¿ƒ«¿¿«

·iÁ˙ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡·iÁ˙ Ck ¯Á‡Â ÔÈÓeÏL˙a ««¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒ¿««»ƒ¿«≈
B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ˙pL B‡ ,˙e˜ÏÓa B‡ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa¿ƒ«≈ƒ¿«¿∆ƒ¿«≈«¿

ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ˙ Ck ¯Á‡Â ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ13È¯‰ - ƒ«≈ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«¿ƒ¬≈
˙ÓÂ ÌlLÓe ‰˜BÏ ‰Ê14. ∆∆¿«≈»≈

יג.2) הלכה א, במזיד 3)פרק העבירה את עשה שאם
בביתֿדין. מיתה עליה בשבת,4)חייב וטבח שגנב כגון

על  מיתה שחייב מכיוון וחמשה, ארבעה מתשלומי פטור
בשבת. מן 5)הטביחה פטור מיתה שהמחוייב

יענש" ענוש אסון יהיה "ולא שכתוב: כמו התשלומים,
הוולדות. דמי שמשלם חכמים ופירשו כב), כא, (שמות
הוולדות  מדמי פטור - מתה האשה - אסון היה שאם משמע

לה.). גם 6)(כתובות פטור זאת בכל ממיתה, ופטור
ישלמנה" בהמה נפש "ומכה בתורה: כתוב כי - מתשלומים
בהמה  שבמכה כשם כא), יח, כד, (ויקרא יומת" אדם "ומכה
במכה  כך ממון; חייב ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין
מממון  פטור ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין אדם

שם). אתה 7)(גמרא אחת רשעה משום - רשעתו" "כדי
ליה  וסמיך רשעיות, שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו,
מחייבים  רשעיות, שתי יש שאם כלומר יכנו", "ארבעים
א, פרק נערה והל' ולב: לב. (כתובות בלבד מלקות אותו

יא). ממלקות.8)הלכה שעל 9)שפטור עדים, שני
מזיד. שהיה אףֿעלֿפי מלקות, חייב זו כדעת 10)עבירה

בהמה", ל"מכה התורה הקישה מיתות שחייבי יוחנן, רבי
שם). (כתובות מלקיות חייבי מתשלומים.11)ולא שפטור

מ 12) וחיוב מיתה יחד.שחיוב באים היוצא 13)מון כגון
ו:). (ערכין באחרים וחבל או 14)ליהרג ומשלם, לוקה

לא.). (כתובות ומת משלם

.·?„ˆÈk15˙aLa ıÁ ˜¯Ê16ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ≈«»«≈¿«»ƒ¿ƒ««¿«¿
Úa¯‡17B¯·Á „‚a Ú¯˜Â ,18B˙ÎÈÏ‰a19˜ÈÏ„‰L B‡ ; «¿«¿»«∆∆¬≈«¬ƒ»∆ƒ¿ƒ

˙aLa B¯·Á LÈ„b20˙aLa ÒÈk ·bL B‡ ;21‰È‰Â , ¿ƒ¬≈¿«»∆»«ƒ¿«»¿»»
B¯¯‚Ó22ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L „Ú23‡È‰L , ¿»¿«∆ƒ≈¿«¿»ƒ∆ƒ

B„a‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ,„ÈÁi‰ ˙eL¯24‰Ê È¯‰ - ÌL ¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆
‰·b ¯eq‡Â ˙aL ¯eq‡L ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ««¿ƒ∆ƒ«»¿ƒ¿≈»

˜f‰Â25,˙aLa ÒÈk ·b Ì‡ Ï·‡ .„Á‡k ÔÈ‡a ¿∆≈»ƒ¿∆»¬»ƒ»«ƒ¿«»
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌL B‰Èa‚‰Â26B‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿««»ƒ

¯‰Ï BÎÈÏL‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï27ÌlLÏ ·iÁ - ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»«»¿«≈
Ì„˜ ‰·b ¯eq‡a ·iÁ˙ È¯‰L ;ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈»…∆

‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡a ·iÁ˙iL28ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈
·BË ÌBÈa B¯·Á ÔÏÈ‡ ıˆ˜ Ì‡29B‡ ;Ba e¯˙‰Â , ƒ»«ƒ«¬≈¿¿ƒ¿

‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰LLÈ„b30ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa31Ba e¯˙‰Â ,32; ∆ƒ¿ƒ∆«»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa Á·ËÂ ·‚ B‡33¯eËt - Ba e¯˙‰Â , »«¿»«¿«ƒƒ¿ƒ¿»

ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ34Ba e¯˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .35·iÁ - ƒ««¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿«»
ÔÈÓeÏL˙a36‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓe ,37. ¿«¿ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

הקודמת.15) שבהלכה הכללים את מדגימה זו הלכה
הרבים 17)שם.16) ברשות אמות ארבע והמעביר אמות,

מיתה. ממון.18)חייב שחיוב 19)וחייב אףֿעלֿפי
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- כן לפני נקרעו והשיראין החץ, שנח אחרי בא מיתה
באו  ותשלומים מיתה כאילו נחשב זאת בכל - בהליכתו
עם  ולפיכך, הנחה. אין החץ זריקת שבלי מכיון  כאחת,
ונימוק  ההנחה. בשעת ונגמרת המלאכה, מתחילה הזריקה
השיראין, את שיקרע מראש ידוע החץ, שזרק מכיוון נוסף:

שם. להחזיר, אפשרות אין הגדיש,20)כי על ממון שחייב
לד:). קמא (בבא בשבת אש הדלקת על ומיתה

לא.21) עדיין 22)כתובות נתחייב ולא הגביהו, ולא
על 23)בגניבה. במיתה וגם בגניבה גם נתחייב ואז

הרבים. לרשות היחיד מרשות כגון 24)הוצאה השמידו,
ברשות  הריהי בעין, נמצאת הגניבה אם אבל לנהר. שהשליך

יב. הלכה א, פרק למעלה ראה וחוזרת, כגון 25)הבעלים
הראשונות. הדוגמאות בכל 26)בשתי קונה והגבהה

הבעלים. ברשות אף עב.27)מקום, החיוב 28)סנהדרין
בא  סקילה באיסור והחיוב ההגבהה, עם מיד בא הגניבה על

הרבים. לרשות שהוציא על 29)בשעה מלקות וחייב
בו. התרו אם טוב', ב'יום חבירו.30)מלאכה של

שמים).31) (בידי כרת זדונו על חיוב 32)שחייב על
ע.33)מלקות. אדם 34)בבאֿקמא "אין לכלל בהתאם

ומשלם". לוקה.35)לוקה אילן 36)ואינו קצץ אם
הכיפורים. ביום הגדיש את הדליק או טוב') (ב'יום חבירו

שה.37) או שור וטבח גנב אם

.‚·b38˙aLa Á·ËÂ39‰¯Ê ‰„B·ÚÏ B‡40elÙ‡ , »«¿»«¿«»«¬»»»¬ƒ
‰‚‚La41‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt -42BÓk , ƒ¿»»»ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿

e¯‡aL43. ∆≈«¿

בשבת.38) בין בחול הטביחה 39)בין על סקילה ונתחייב
עד:). ביתֿדין.40)(שם מיתת בה שיש עבירה

אותו.41) ממיתים ביתֿדין תשלומים 42)שאין חיוב כי
כי  חייב, הוא בכפל אבל כאחת, באים דין בית מיתת ועוון

מיתה. חיוב לפני בא א.43)הוא בהלכה

.„BÏˆ‡ ‰Ïe‡L ‰¯t ‰˙È‰44C¯c ˙aLa dÁ·Ëe , »¿»»»¿»∆¿¿»»¿«»∆∆
‰·b45˙aL ¯eq‡ È¯‰L ;ÏÙk‰ ÔÓ Û‡ ¯eËt - ¿≈»»«ƒ«∆∆∆¬≈ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰·b ¯eq‡Â46‰·b ÔÈ‡ Ì‡Â .47ÔÈ‡ - ¿ƒ¿≈»»ƒ¿∆»¿ƒ≈¿≈»≈
‰¯ÈÎÓ ÔÈ‡Â ‰ÁÈ·Ë48. ¿ƒ»¿≈¿ƒ»

לד:44) לקחת 45)כתובות ובמגמה הבעלים, ידיעת בלי
לעצמו. גנבה.46)אותה שטבחה, הוא 47)בשעה ואם

הגניבה. של הקרן מתשלום על 48)פטור חיוב אין
זה  דבר נאמר [בגמרא (שם). המכירה על או הטביחה
ליה  "קם אמרו לא שבקנס שסובר מאיר, דרבי אליבא
מכיון  וה', ד' מתשלומי פטור ואףֿעלֿפיֿכן מיניה", בדרבה
וד'. ג' ולא תורה אמרה וחמשה ארבעה כי הקרן, מן שפטור
מיניה" בדרבה ליה "קם אומרים בקנס שגם רבינו, דעת אבל
גניבה, אין "ואם כאן: האמור לנימוק כלל צריכים אנו אין

רבינו]. מביאו למה להבין וקשה ומכירה", טביחה אין

.‰·b49˙aLa ¯ÎÓe50- ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÎnL B‡ »«»«¿«»∆»««¬»»»
‰¯ÈÎÓa ÔÈ‡L ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»

‰˙ÈÓ51- ‰¯ÈÎn‰ ˙Úa ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ«¬≈¿»»¿«»¿≈«¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt52ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»≈«¿

BÏ ‰˜‰ ‡lL53Á˜Bl‰ ¯ˆÁa ÁezL „Ú54; ∆…ƒ¿»«∆»««¬««≈«
˙aL ¯eq‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Lk ,‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰¯ÈÎÓe55. ¿ƒ»»ƒ¿∆»

מיתה,49) חיוב בגניבתו היה שלא באופן בשבת או בחול,
הרבים. לרשות היחיד מרשות הוציא שלא בבא50ֿ)כגון

ע. המלאכות.51)קמא ל"ט עם נמנית המכירה אין כי
התשלומין.52) חיוב את מפקיע מיתה חיוב הגנב 53)כי

הלוקח 54)ללוקח. לחצר הגניבה את שזרק בגנב מדובר
ע:). מרשות 55)(שם הזורק של שבת איסור על החיוב

זה  וברגע החצר, קרקע על נחה שהגניבה ברגע בא לרשות
המכירה. על החיוב - לתנאי בהתאם - בא

.ÂBÏ ËÁLÏ ÁÈÏL ‰OÚ56˙aLa ÁÈÏM‰ BÏ ËÁLÂ , »»»ƒ«ƒ¿…¿»««»ƒ«¿«»
È¯‰L ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a ·iÁ ·pb‰ È¯‰ -¬≈««»«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆¬≈

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‰OÚ ‡Ï ·pb‰ ‰Ê57¯·Îe . ∆««»…»»¬ƒ«≈ƒ¿»
e¯‡a58ÁÈÏL È„È ÏÚ ËÁBM‰L ,59.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ ≈«¿∆«≈«¿≈»ƒ««»¿«¿ƒ

שחט 56) והשליח בשבת, לשחוט לו אמר ולא עא. שם
עצמו. דעת על בשבת.57)בשבת שחט לא הוא כי

י.58) הלכה ב, פרק מקום 59)למעלה שבכל אףֿעלֿפי
לענין  - פטור והשולח עבירה" לדבר שליח "אין אומרים
בעשאו  אבל חייב. והשולח שליח", "יש וה' ד' תשלומי
אותו  שלח כי וה', ד' מתשלומי הגנב פטור לשחוט, שליח
לדבר  שליח אין שבת איסור ולענין בשבת, עבירה לעשות
השולח  הגנב חשבון על נזקף אינו השליח ומעשה עבירה,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.ÊÌÈ„ÈÚÓ ÌÈL eÈ‰60ÔÓˆÚ Ô‰ e„ÈÚ‰L ÔÈa ,·bL »¿«ƒ¿ƒƒ∆»«≈∆≈ƒ≈«¿»
Á·hL¯ÎÓ B‡61Á·hL ÌÈ¯Á‡ e„ÈÚ‰L ÔÈa62B‡ ∆»«»«≈∆≈ƒ¬≈ƒ∆»«

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ63ÌÈL eÈ‰ . »«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«ƒ
B‡ ,¯ÎÓ B‡ Á·hL „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,·bL ÌÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ∆»«¿≈∆»≈ƒ∆»«»«

Á·hL BÓˆÚÓ ‰„B‰L64ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ ∆»≈«¿∆»«»«¿«≈«¿≈
;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

Ò˜a ‰„Bn‰L65¯eËt -66e¯‡aL BÓk ,67. ∆«∆ƒ¿»»¿∆≈«¿

ע.60) שם הגניבה 61)משנה על שלימה עדות והעידו
הטביחה. על 62)ועל רק מעידים טביחה שעדי אףֿעלֿפי

שמא  כי לחייב, יכולים אינם גניבה עדי בלי כי דבר", "חצי
דבר" יקום . . . עדים שני פי "על אמרה: והתורה טבח, שלו
דבר. חצי ולא "דבר" עקיבא: רבי ודרש טו) יט, (דברים

ויכולים 63) טביחה, לעדי צריכים אינם גניבה שעדי כיון
שלם  דבר נקראת הטביחה עדי עדות אף בלעדיהם, לחייב

ע:). הגניבה.64)(שם עדי שבאו המודה 65)לאחר
מדמי  פחות שהוא תשלום כלומר, קנס, עליה שיש בעבירה

יותר. או הקנס.66)הקרן את נזקי 67)מלשלם הלכות
ח. הלכה ב, פרק ממון,

.ÁÒ˜a ‰„B‰L ÈÓ68Ì‡ :ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ƒ∆»ƒ¿»¿««»»≈ƒƒ
‰lÁza ‰„B‰69ÔÈc ˙Èa ÈÙa70ÔÈc ˙È··e71- »«¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ

¯eËt72ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;73‰„B‰L B‡ , »¬»ƒ»¿≈ƒ∆»
„·Ïa ÌÈL ÈÙa74‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ƒ¿≈¿«ƒƒ¿«¿««»»≈ƒ¬≈∆

Ì‰Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ75. ¿«≈¿»«ƒ∆
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עה.68) עד: העדים.69)שם שבאו בפני 70)לפני
דיינים. ביתֿדין.71)שלשה ישיבת במקום

שם.72) רב דעת זוהי הקנס. את 73)מתשלום שפגש כגון
מחוץ  כי הודאה, זו אין בפניהם, והודה בשוק הדיינים
הם. פרטיים אנשים אלא דיינים, בתפקיד אינם לביתֿדין

דיינים 74) שני שם היו אולם ביתֿדין, מושב במקום הודה
דיינים. שלושה צריכים קנסות ובדיני כי 75)בלבד,

מושבם  במקום דיינים שלושה בפני נעשתה שלא הודאה
וראה  בו. לחזור ויכול כלום אותו מחייבת אינה כדיינים,

ט. הלכה לקמן

.Ë?„ˆÈk76e‡a Ck ¯Á‡Â ,·bL ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ ≈«»¿≈ƒ∆»«¿««»»
BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«»ƒ«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

Ô¯˜a77,'Èz·‚ ‡Ï' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL Ì„˜ ¿∆∆…∆∆»≈ƒ¬»ƒ»«…»«¿ƒ
¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,Ïk‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ËtL78 ∆»««¿ƒ«…»≈ƒ∆»«¿»«¿»«

'Èz¯ÎÓ B‡ ÈzÁ·Ë' ÔÈc ˙È·a79¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ , ¿≈ƒ»«¿ƒ»«¿ƒƒ»≈ƒ««
,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·hL Ck»∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

ÌeÏkÓ ‰lÁz BÓˆÚ ¯ËtL ÈÙÏ80.ÌÈ„Ú‰ e‡aL „Ú ¿ƒ∆»««¿¿ƒ»ƒ¿«∆»»≈ƒ

שפטור.76) עדים באו ואחרֿכך בקנס למודה דוגמא
בתשובה,77) לחזור רוצה שבאמת מוכיח וזה הטוב, מרצונו

הקנס. מן אותו פוטרים כן שבתחילה 78)ועל לאחר
הגניבה. את על 79)הכחיש עדים שהיו בלי הגניבה, את

המכירה. או אינה 80)הטביחה הטביחה על וההודאה
פטור, בקנס מודה שהרי שהוא, תשלום בכל אותו מחייבת
כוונה  מתוך באה והודאתו ממון, להחזיר רצון גילה ולא
כל  עדים. אחרֿכך יבואו אם וחמשה, מארבעה להפטר
דברי  את שהסביר המנונא, רב בדברי מקורה הזאת ההלכה
בניגוד  שמואל, נגד כרב כאן פסק רבינו שם. יוחנן ורבי רב
המנונא, שרב מפני והטעם: בדינים. כשמואל שהלכה לכלל

רב. שיטת קיבלו אשי רב וגם יוחנן רבי

.ÈÔÈÙzL ÈL ÏL ¯BL ·Bb‰81,B¯ÎÓ B‡ BÁ·Ëe «≈∆¿≈À»ƒ¿»¿»
Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈc ˙È·a ‰„B‰Â82¯Á‡a ¯ÙÎÂ83¯Á‡Â , ¿»¿≈ƒ¿∆»≈∆¿»«»«≈¿««

‰ÊÏ ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆»«¿»«»«¿«≈»∆
¯˜a È‡ˆÁ ‰MÓÁ BÏ ¯ÙkL84Ô‡ˆ È‡ˆÁ ‰Úa¯‡Â85. ∆»«¬ƒ»¬»≈»»¿«¿»»¬»≈…

עא:81) זה 82)שם שותף של חלקו נפקע ועלֿידיֿזה
וה'. ד' השני.83)בתשלומי השותף של בחלקו

כא,84) (שמות בקר" "חמשה כתוב שבתורה אףֿעלֿפי
הוא  העיקר כי בקר, חצאי לחמשה אפילו כוונתה לז),
שמגיע  ומכיון הגניבה. מן חמשה פי לבעלים שישלם

בקר. חצאי ה' לו ישלם בקר, חצי במקרה 85)לשותף
כבש. שגנב

.‡È·pb‰ ÔÈc86ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk‰Â Ô¯w‰ ÌlLÏ ƒ««»¿«≈«∆∆¿«∆∆«¿≈
BlL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡87‡Ï Ì‡ . «¿»»«¬ƒ»ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ…

ÔÈ·B‚Â ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÏËÏhÓ BÏ e‡ˆÓƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒ
Ïk‰88ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ89¯Ó‡pL ,ÔÈ˜Êp‰ ¯‡Lk , «…ƒ«»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»«¿»ƒ∆∆¡«

e‰„O ·ËÈÓ :Ô‰a90‡ÏÂ Ú˜¯˜ ‡Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . »∆≈«»≈¿ƒ≈…«¿«¿…
B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÏËÏhÓ91ÂÈÓc ÔÈ˙BÂ ƒ«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»

.B˙·‚a ¯kÓÂ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ;˜fpÏ«ƒ»∆∆¡«ƒ≈¿ƒ¿«ƒ¿≈»

ה.86) ד: המטלטלין 87)שם מן שגובים מזיק, כדין
ולמדו  לד) (שם, לבעליו" ישיב "כסף שכתוב: כמו תחילה,
וראה  ז.). (שם סובין ואפילו כסף, שוה לרבות חכמים: מזה

י. הלכה ח, פרק ממון נזקי וגם 88)הלכות הקרן את גם
הקנס. שבנכסיו.89)את הטוב הקרקע וגומר 90)מן

שכתב  מקום שכל לומדים, ומכאן ישלם". כרמו "ומיטב
כמיטב, דינם ומטלטלין ה.). (שם ל"מיטב" כוונתו "ישלם"

למכירה. נוחים הם כעבד.91)כי

.·È‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,B˙·‚a ¯kÓ LÈ‡‰92¯·„Â . »ƒƒ¿»ƒ¿≈»¬»…»ƒ»¿»»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê93Ô¯wa ‡l‡ ¯kÓ ·pb‰ ÔÈ‡Â .94, ∆ƒƒ««»»¿≈««»ƒ¿»∆»«∆∆

ÏÙka Ï·‡95BÈ‡ - ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a B‡ ¬»«∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»≈
¯kÓ96.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ , ƒ¿»∆»¬≈∆»»«∆«¬ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dy`d `l la` ezaipba xknp yi`d"

שהרי  ישראל, לבת הניתן והכבוד העילוי גודל רואים מכאן
וגם  תנאי, כל ללא בגניבתו נמכר לשלם מה לו שאין הגנב
לא  אם זאת לעשות יכול אינו אביה על־ידי נמכרת אם
ניכר  שיהיה צריך ישראל בבת כי לפדותה. או ליעדה יוכל

בישראל. בית הקמת - ויעודה תכליתה בגלוי
ימכור  "וכי הנשמה היא עבריה אמה העניינים, ובפנימיות
שאינה  למטה הנשמה בירידת מדבר לאמה" בתו את איש
הירידה  של תכליתה מראש שהובטחה לא אם מתבצעת
יחוד  שהוא האמה) פדיון (או יעוד - העליה לצורך שהיא
בתחתונים  הדירה שלימות - ישראל וכנסת קוב"ה

ית'. לעצמותו
(372 cenr e"kg y"ewl it lr)

כג.92) סוטה איש 93)משנה מפי איש חז"ל קבלו זה דין
ולא  בגניבתו", "ונמכר הפסוק על וסמכוהו רבינו, משה עד

כג:). (שם הקרן.94)בגניבתה את לשלם לגנב אין אם
את 95) לשלם ממה לו ואין הקרן, את לשלם לו יש אם

יח.).96)הכפל. (קידושין בכפילו" ולא "בגניבתו

.‚ÈLc˜‰ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ·b97¯kÓ BÈ‡ - »«∆»≈»ƒ∆¿≈≈ƒ¿»
Ô¯w‰ ÏÚ98.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ , ««∆∆∆»¬≈∆»»«∆«¬ƒ

א).97) הלכה ב פרק (למעלה הכפל מן כי 98)שפטור
מיד  כי כפל, המשלם גנב על מדבר בגנבתו" "ונמכר הפסוק
שנים  . . . הגניבה בידו תמצא המצא "אם כתוב אחרֿכך

זה. לפסוק החיים' 'אור וראה ישלם".

.„È‰·b‰ Ô¯˜ ‰È‰99‰ÂL ·pb‰ ÔÈ‡Â ,‰‡Ó ‰ÂL »»∆∆«¿≈»»∆≈»¿≈««»»∆
¯kÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡100ÌÚ Ô¯w‰ ¯‡Le , ∆»¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ

˙ÈÚÈ·Ma ‡ˆiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ÏÙk‰101¯ÈLÚÈÂ «∆∆»»«∆≈≈«¿ƒƒ¿«¬ƒ
;¯kÓ BÈ‡ - „Á‡Â ‰‡Ó ‰ÂL ·pb‰ ‰È‰ .ÌlLÈÂƒ«≈»»««»»∆≈»¿∆»≈ƒ¿»
Ôlk ÂÈÓ„ eÈ‰iL „Ú - B˙·‚a ¯kÓÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿≈»«∆ƒ¿»»À»

B˙·‚a ÔÈÚÏ·Ó102. À¿»ƒƒ¿≈»

יח.99) אח 100)קידושין בברייתא פעם החכמים כדעת ת,
כגירסת  רבינו גירסת אולם ונמכר", "וחוזר שם הגירסא שם.
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ונמכר". חוזר "ואינו עברי 101)המכילתא עבד כדין
תקנה  "כי א): כא, (שמות שכתוב כמו שנים, שש שעובד
חנם". לחפשי יצא ובשביעית יעבוד שנים שש עברי עבד

הגניבה 102) דמי על עולים שדמיו זה, במקרה מהֿשאיןֿכן
שם). (גמרא

.ÂË¯kÓÂ ·b103È¯‰ - ·b ÈMÏ Ì‡ :·‚Â ¯ÊÁÂ , »«¿ƒ¿«¿»«¿»«ƒ«≈ƒ»«¬≈
- ÌÈL‡ ‰‡ÓÏ ·‚ elÙ‡Â ,‰iL ÌÚt ¯kÓ ‰Ê∆ƒ¿»««¿ƒ»«¬ƒ»«¿≈»¬»ƒ
- ‰iL ÌÚt ·b ÔBL‡¯Ï Ì‡Â ;ÌÈÓÚt ‰‡Ó ¯kÓƒ¿»≈»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ»

‰iL ¯kÓ BÈ‡104.·BÁ Ïk‰ ÂÈÏÚ ¯‡MÈ ‡l‡ , ≈ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒ»≈»»«…

שם.103) פעם 104)גמרא שנמכר "כיון - "בגניבתו"
(שם). למכרו" רשאי אתה אי שוב אחת,

.ÊËÌlk - ‰ÊÏ ·‚Â ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·‚Â ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·b»«»∆¿»«¿»«»∆¿»«¿»«»∆À»
Ba ÔÈÙzL105ÔzLÏL ÏL Ô¯w‰ „‚k ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ . À»ƒƒ»»»¿∆∆«∆∆∆¿»¿»

Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe ,¯kÓ - Ô¯w‰ ÔÓ ˙BÁt B‡106, »ƒ«∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈≈∆
˙BÏÙk‰ ¯‡Le107¯˙È ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡Â ;ÂÈÏÚ ·BÁ108- ¿»«¿»»»¿ƒ»»»»≈
¯kÓ BÈ‡109·BÁ Ïk‰Â ,110.¯ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ ≈ƒ¿»¿«…»»«∆«¬ƒ

יב.105) הלכה ט, פרק ממון נזקי הלכות השווה
הגנב.106) מכירת דמי ביניהם מחלקים הנגנבים שלושת
אחת,107) מלה כאן שחסרה [נראה ואחד אחד לכל המגיע

והכפלות"]. הקרן "ושאר להיות הקרן 108)וצריך דמי על
שלשתם. יד.109)של הלכה למעלה גם 110)ראה

הקרן.

.ÊÈ„Á‡k e·bL ÔÈÙzL111Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ -112, À»ƒ∆»¿¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆
Ô¯w‰ ÔÓ B˜ÏÁa ¯kÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ113ÈÓ ÏÎÂ . ¿»∆»≈∆ƒ¿»¿∆¿ƒ«∆∆¿»ƒ

BÈ‡ - Ba ·iÁ˙pL Ô¯w‰ ˜ÏÁ ÏÚ ¯˙È ÂÈÓcL∆»»»≈«≈∆«∆∆∆ƒ¿«≈≈
¯kÓ114. ƒ¿»

ביחד.111) כלומר אחד, את 112)כאיש ביניהם מחלקים
הקרן. לשלם.113)תשלום צריך הגנב 114)שהוא

אם  נמכר, היה לבדו גנב לו כי שותף, לו שהיה מזה נשכר
כולה. הקרן דמי על עלו לא דמיו

á"ôùú'ä æåîú á"ë éùéîç íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בטענה 1) בידו הפקדון לעכב שרוצה הנפקד דיני בו נתבארו

שלא  לידו בא שהממון בזה כיוצא כל וכן ממנו, שנגנב
הגנב  החזיר ואם בשלמות, אלו דינים וביאור גניבה, באיסור

בעלים. הודאת צריך ואם יפטר, תנאי זה באי הגניבה את

.‡ÔÚBh‰2ÚaL Ì‡ :ÔB„wt‰ B˙ÈaÓ ·‚pL3¯Á‡Â «≈∆ƒ¿«ƒ≈«ƒ»ƒƒ¿«¿««
- BÏˆ‡ ‰f‰ ÔB„wt‰LÂ ÔÚË ¯˜ML ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆∆∆»«¿∆«ƒ»«∆∆¿
BÓˆÚ ‡e‰ È¯‰L ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«¿≈∆∆∆¬≈«¿

·pb‰4ÌlLÓ - ÚaLpL ¯Á‡ ¯ÎÓe Á·Ë Ì‡Â . ««»¿ƒ»«»«««∆ƒ¿«¿«≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz5Èt ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â . «¿≈«¿»»«¬ƒ»¿≈≈ƒ»»«ƒ

B˙Úe·L ÏÚ ÌÈ„Ú6LÓÁ ‡È·Ó BÈ‡Â .7LÓÁ‰ ÔÈ‡L , ≈ƒ«¿»¿≈≈ƒ…∆∆≈«…∆
ÏÙk‰ ÌÚ ÌlzLÓ8- Ú·MiL Ì„˜ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿ƒ»≈ƒ…∆∆ƒ»«

„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡9. ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«

נגנב 2) שהפיקדון טוען חפץ, אצלו שהופקד חינם, שומר
מגניבה  פטור חינם שומר שהרי מלשלם, עצמו ופוטר

קח:). קמא בבא (משנה נגנב.3)ואבידה שהפיקדון
לעצמו.4) החפץ את ולקח שנשבע הטוען 5)מרגע דין כי

ארבעה  לעניין וגם כפל לעניין גם גנב כדין גנב טענת
קו: שם יוחנן רבי דעת זוהי מביא 6)וחמישה, אשם קרבן

שכתוב  כמו מעצמו, הודה אם רק שקר שבועת על אדם
קח:). (שם חטאתם" את "והתוודו ו) ה, (במדבר בתורה

לאחר 7) עצמו מפי בהודה רק נאמר עליו" יוסף "וחמישיתו
לשקר. בראשו 8)שנשבע אותו "ושלם (שם) שנאמר

ולפיכך  קרן, משמעותו "בראשו" חכמים ודרשו וחמישיתו"
אם  לא אבל בלבד, קרן משלם אם רק הוא חומש חיוב

כפל. אלא 9)משלם כפל חייב אינו גנב טענת טוען כי
ז) כב, (שמות בו שכתוב כמו לשקר, קודם נשבע כן אם
סג:). (שם לשבועה כלומר, האלהים" אל הבית בעל "ונקרב

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10ÁÏML Ì„˜ ÚaLpL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«…∆∆»«
„È ÔB„wta11·pb ˙ÚË ÔÚËÂ ,„È Ba ÁÏL Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»»¬»ƒ»«»¿»««¬««»

ÁÏML ÔÂÈkL ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ¿ƒ¿«»≈ƒ»ƒ«∆∆∆≈»∆»«
Ba ·iÁ˙ „È12e‰˜Â13. »ƒ¿«≈¿»»

כפל.10) תשלומי משלם גנב טענת קודם 11)שטוען
בו. בגניבה 12)שהשתמש שכן ומכל האונסין בכל לשלם

כגזלן. שדינו מכיוון תשלומים 13)ואבידה, חיוב לעניין
חייב  אינו דמיו מלשלם פוטרתו אינה נגנב שטענת ומכיוון
קז:). (שם ששת רב דעת מכפל, שפטור כגזלן ודינו כפל,

.‚ÔB„wÙa ‰„·‡ ˙Úh ÔÚBh‰ ÔÎÂ14¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ ¿≈«≈«¬«¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«
¯eËt - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ·pb ˙ÚË ÔÚËÂ¿»««¬««»¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ»
ÌÈÏÚa‰ È„ÈÓ ÔB„wt‰ ‡ˆÈ ¯·kL ,ÏÙk‰ ÔÓ15 ƒ«∆∆∆¿»»»«ƒ»ƒ≈«¿»ƒ

‰BL‡¯ ‰Úe·MÓ16. ƒ¿»ƒ»

עצמו 14) ופוטר אבד שהפיקדון שטוען חינם שומר
(שם). יוחנן רבי בשם אילעא רבי של מימרא מלשלם,

לא 15) עדיין החפץ על גנב שטען שבשעה פי על אף
הבעלים. של הפיקדון עוד היה לא זאת בכל בו, השתמש

כפל 16) חייב אינו עצמה, זו שבועה ועל שאבד, שנשבע
הטוען  על בתורה נאמר הכפל דין כי עדים, באו אם אפילו

קח:). שם (משנה בלבד גנב טענת

.„‰„·‡a ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰17e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈«¬««»«¬≈»¿ƒ¿«¿««»»
ÌlLÓ - ÔÚË ¯˜LÂ B˙eL¯a ‰„·‡‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¬≈»ƒ¿¿∆∆»«¿«≈

ÏÙk ÈÓeÏLz18‰„·‡ Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ;19,‡e‰Â . «¿≈∆∆∆∆¡««»¬≈»¿
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa ‰·‚pL ÔÚËiL20Òe‡ ‡e‰L ,21 ∆ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ¿À»∆»

¯eËÙe22¯eËt - Ò‡ ‡Ïa ‰·‚pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ»«∆ƒ¿¿»¿……∆»
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÙk‰ ÔÓ23,B˙ÚË Èt ÏÚ ƒ«∆∆ƒ¿≈∆«»¿«≈«ƒ«¬»
‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk ‰„·‡ ¯ÓBML24.¯‡a˙iL BÓk , ∆≈¬≈»¿≈»»¿∆ƒ¿»≈

שכתוב 17) כמו לבעלים, להשיבה וחייב אבידה המוצא
שהאבידה (דבר  וטען לאחיך", תשיבם "השב א) כב, ים

קו:). (שם יוחנן רבי בשם מימרא ממנו, כדין 18)נגנבה
לרעהו".19)גנב. שניים "ישלם הפסוק גנב 20)וסוף

מוצא  על בנשק איים אבל אדם, בני יראוהו שלא שנשמר
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נז.). (שם ולקחה - את 21)האבידה למנוע בכוחו שאין
מלשלם.22)הגניבה. פטור אבידה שומר זו טענה פי ועל

הקרן.23) יוסף 24)את רבי כדעת ואבידה, בגניבה וחייב
נו:). (שם

.‰e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ÔB„wÙa ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««»»
·pb ˙ÚË Ba ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,B˙eL¯a ‡e‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿¿»«¿»««¬««»

ÚaLÂ25,‡e‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿
‰ÚË Ïk ÏÚ ÏÙk ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»¿»ƒ«»∆∆«»«¬»

‰ÚËÂ26ÌlLÓ ‡ˆÓ - ÌÈÓÚt LÓÁ ÚaL Ì‡Â . ¿«¬»¿ƒƒ¿«»≈¿»ƒƒ¿»¿«≈
ÌeMÓ Ô¯wa ‰MÓÁÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Ô¯w‰ :‰MLƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒ∆¿«¬ƒ»«∆∆ƒ

.˙BÚe·L LÓÁ ÏL ˙BÏÙk ‰MÓÁ¬ƒ»¿»∆»≈¿

ולא 25) שקרן הוחזק דין בית באותו כי אחר, דין בבית
אותו 26)ישביעוהו. על הן הטענות שכל פי על אף

קח.). (שם פיקדון

.Â·pb ˙ÚË ÔÚË27ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ28˙ÚË »««¬««»¿ƒ¿«¿»«¿»««¬«
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ ‰„·‡29‡e‰ ‰„B‰Â ,·‚ ‡lL ¬≈»¿ƒ¿«»≈ƒ∆…ƒ¿«¿»

Èt ÏÚ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓe ÏÈ‡B‰ - „·‡ ‡lL∆…»«ƒ¿«≈«¿≈∆∆«ƒ
‰B¯Á‡ ‰Úe·L ÏÚ LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÌÈ„Ú30Û‡ ≈ƒ≈¿«≈…∆«¿»«¬»«

‰„B‰L Èt ÏÚ31ÔÓ B¯ËBt ÏÙÎa B·iÁÓ‰ ÔBÓn‰L ; «ƒ∆»∆«»«¿«¿¿∆∆¿ƒ
LÓÁ‰32. «…∆

פ 28)בפיקדון.27) אותו בכפל.29)יקדון.על ונתחייב
שאבד.30) שאם 31)שנשבע הוא, הדין מקום ובכל

חומש. משלם והודה בפיקדון לשקר המלה 32)נשבע
שהשבועה  פי על אף מחייב" "אינו משמעותה "פוטרו"
החומש, מן פטור זאת בכל הכפל, את מחייבת אינה שאבד

כפל. לשלם כבר נתחייב הזה הפיקדון שעל מכיוון

.ÊÌÈLÏ B¯BL ¯ÒÓ33,eÚaLÂ ·pb ˙ÚË eÚËÂ , »«ƒ¿«ƒ¿»¬«¬««»¿ƒ¿¿
Ô‰ÈL - ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ‰„B‰Â¿»∆»≈∆¿«≈ƒ»»»≈ƒ¿≈∆

Ô¯w‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ34˙‡ ÔB„wt‰ ÏÚa OÙz Ì‡Â ; ¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ»««««ƒ»∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰35‰„B‰L ‰ÊÂ ;36ÌlLÓ «∆∆≈ƒƒƒ»¿∆∆»¿«≈

e„B‰L ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÔÈÚaLp‰ ¯‡Lk ,LÓÁ…∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿««ƒ»∆
.ÔÓˆÚÓ≈«¿»

בעייא 34)לשמירה.33) זוהי פטורים, שניהם מכפל אבל
וחומש  כפל לשלם שלא הקפידה שהתורה מה אם בגמרא,
הם, אנשים שני זה שבמקרה ומכיוון בלבד, האיש באותו זה
התורה  כוונת או החומש. את והשני הכפל את האחד ישלם
ועל  חומש, וגם כפל גם ישלמו לא אחד ממון שעל הייתה
שהראשון  מכיוון הכפל, מן פטור יהי' שלפנינו בדין גם כן
אין  ולפיכך נפתרה, לא זו בעיה בחומש. קודם נתחייב כבר

הכפל. תשלומי את מספק סיבה,35)לחייב מאותה
ספק. שזה עדים 36)מכיוון באו לא עדיין שהודה בזמן

זה, בממון הכפל בעיית קיימת הייתה לא ועדיין השני, על
חומש. משלם הוא כן ועל

.Á¯ÓBM‰ ˙‡ Ú·zL ÔB„wt‰ ÏÚa37ÚaLÂ , «««ƒ»∆»«∆«≈¿ƒ¿«
·‚pL38˙‡ ¯ÓBM‰ Ú·˙Â ,·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â , ∆ƒ¿«¿««»À«««»¿»««≈∆

ÔB„wt‰ ÏÚa Ú·˙Â ,·bL ·pb‰ BÏ ‰„B‰Â ,·pb‰««»¿»««»∆»«¿»««««ƒ»

˙Ó‡a Ì‡ :·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,¯ÙÎÂ ,·pb‰ ˙‡∆««»¿»«»≈ƒ∆»«ƒ∆¡∆
¯ÓBM‰ ÚaL39ÔÓ ·pb‰ ¯ËÙ - ·‚pL ÔÚhLk ƒ¿««≈¿∆»«∆ƒ¿«ƒ¿«««»ƒ

¯ÓBMÏ B˙‡„B‰a ÏÙk‰40ÚaL ¯˜La Ì‡Â ;41- «∆∆¿»»«≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿«
·pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡42eOÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»¿

eÚ·z .Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»»»¿
ÌlLÂ ¯ÓBM‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰43¯k‰ Ck ¯Á‡Â , «¿»ƒ∆«≈¿ƒ≈¿««»À«

¯Á‡Â ,·bL Ô‰Ï ‰„B‰Â ÌÈÏÚa‰ e‰eÚ·˙e ,·pb‰««»¿»«¿»ƒ¿»»∆∆»«¿««
- ·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,Ba ¯ÙÎÂ ¯ÓBM‰ BÚ·z Ck»¿»«≈¿»«»≈ƒ∆»«

·pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡44¯ÓBM‰ OÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»««≈
ÔÈc‰ ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰ ˙‡∆«∆∆≈ƒƒƒ»¿≈«ƒ

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a45B‡ ·pb‰ Á·Ë Ì‡ , ¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ»«««»
.¯ÎÓ»«

קח:).37) (שם הפיקדון את לו ופטור 38)שיחזיר
חינם. שומר כדין השבועה 39)מלשלם פרטי כל אם

אונס. זה היה ובאמת באונס שנגנב שנשבע כגון נכונים,
הבעלים 40) על הוא נאמן הוא, ישר אדם שהשומר מכיוון

יימצא. הפיקדון אם השמירה את בידו וישאירו להבא, גם
כאילו  הרי אותו, ותובע הגנב את מוצא השומר אם ולפיכך
היא, הודאה לשומר הגנב והודאת אותו, תבעו הבעלים

מכפל. נגנב 41)ופטור ובאמת באונס, שנגנב שנשבע כגון
באונס. הבעלים 42)שלא אימון אם (שם), בעייא זוהי

הודאה, אינה השומר בפני הגנב הודאת כן ועל פסק, בשומר
אין  מספק כן ועל נפתרה, לא זו בעייא לא. או בכפל, וחייב

מידו. בגניבה.43)מוציאין מלשלם פטור שהוא פי על אף
שהבעלים 44) נאמר אם (שם), נפתרה שלא בעייא זו גם

בפניהם  הגנב הודאת ואין נסתלקו, הפיקדון דמי שקיבלו
שהבעלים  לשומר נוח או בכפל, הוא חייב כן ועל הודאה,
הודאה  בפניהם הגנב הודאת כן ועל הגנב, את לגלות יטרחו

כפל. מתשלומי אותו ופוטרת מיד 45)היא, מוציאים אין
מוציאים  אין השומר תפס ואם וה', ד' תשלומי את הגנב
לפטור  דעתך על יעלה שלא משמיענו, [רבינו השומר. מיד
השומר  תפס אם ואפילו וה' ד' מתשלום הגנב את לגמרי
אמרו: והרי כפל לשלם נתחייב שלא מפני מידו, מוציאים
ה)]. הלכה ג, פרק (למעלה וד'" ג' ולא תורה אמרה וה' "ד'

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜ ÏL ÔB„wÙa ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»∆»»««ƒ
ÚaLÂ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk BÚ·˙e ÔË˜ ‡e‰Lk BÏ Ô˙pL46, ∆»«¿∆»»¿»¿∆»¿ƒ¿«

;ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ¬≈∆»ƒ«∆∆
LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL47ÌeÏk ÔË˜ ˙È˙ ÔÈ‡Â ,48. ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«»»¿

ÏB„‚a ÔÈÂL ‰ÚÈ·˙e ‰È˙ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ49. ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»

לקטן.47)שנגנב.46) טענת 48)פרט על נשבעים אין
ידו. על כפל לידי באים ואין ומכיוון 49)נתינתו,

על  אף הכפל, מן פטור זה הרי קטן ידי על היא שהנתינה
(שם). בגדול הייתה שהתביעה פי

.È¯„ÚÓ ‰ÏË ·bL ÔB‚k ,B˙eL¯Ó ·bL ¯ÓBL≈∆»«≈¿¿∆»«»∆≈≈∆
LÈ Ì‡ ,BÏˆ‡ „˜Ù‰L ÒÈkÓ ÚÏÒÂ BÏˆ‡ „˜Ù‰L∆À¿«∆¿¿∆«ƒƒ∆À¿«∆¿ƒ≈

ÏÙÎa ·iÁ - ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ50¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »»≈ƒ«»¿∆∆¿««ƒ∆∆¡ƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯„ÚÏ ‰Ïh‰Â BÓB˜ÓÏ ÚÏq‰«∆«ƒ¿¿«»∆¿∆¿¬≈∆«»
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Ô˙eÈ¯Á‡a51‰˙Ïk È¯‰L ;ÌÈÏÚa‰ ÚÈ„BiL „Ú ¿«¬»»«∆ƒ««¿»ƒ∆¬≈»¿»
B˙¯ÈÓL52ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï el‡Îe ,53ÚÈ„BiL „Ú ¿ƒ»¿ƒ…∆¡ƒ¿«∆ƒ«
ÂÈÏÚa54ÈÏk B‡ B¯·Á ÒÈkÓ ÚÏÒ ·Bb‰ Ï·‡ . ¿»»¬»«≈∆«ƒƒ¬≈¿ƒ

eÚ„È Ì‡ ,BÓB˜ÓÏ B˙ÈaÓ ·eb‰ ¯·c ¯ÈÊÁ‰Â ,B˙ÈaÓƒ≈¿∆¡ƒ»»«»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿
·pb‰ ÔÈ„Ú - B˙¯ÈÊÁa eÚ„È ‡ÏÂ B˙·‚a ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ¿≈»¿…»¿«¬ƒ»¬«ƒ««»

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ55ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ‰ÓiL „Ú56. «»¿«¬»«∆ƒ¿∆∆¿»

גנב.50) כל אונס.51)כדין במקרה נסתיימה 52)אף
שגנב. ברגע והוא 53)שמירתו החזיר, לא לבעלים שהרי

הבעלים. שומר להיות לעדרו 54)חדל טלה החזיר ואם
להחזרה. על 55)נחשב יודעים אינם שהבעלים עוד כל כי

החזרה. שמה אין הגניבה, ייוודע 56)החזרת כך ידי ועל
שמואל, סברת לפי הוא זה דין הוחזר. שנגנב שהכסף לו,
חברו  מכיס סלע גנב שאם קיח.), (שם חסדא ורב יוחנן רבי
הסלע, את הגנב החזיר כך ואחר הגניבה, על הבעלים וידעו
שבכיסם  הכסף את מנו הבעלים אם כלומר פוטר", "מניין
ישירה  בהודעה צורך ואין דיו, הגניבה, בהחזרת והרגישו

לבעלים.

.‡È‰Ó57¯eËt - ÔÈn‰ ÌÏL B‡ˆÓe BÒÈk ˙‡58. »»∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿»»
- B˙¯ÈÊÁa ‡ÏÂ B˙·‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»¿…«¬ƒ»

CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈÓ elÙ‡59BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ‡l‡ , ¬ƒƒ¿»≈»ƒ∆»≈»∆∆¡ƒƒ¿
.B˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙƒ¿«≈«¬»

הכיס.57) י.58)בעל הלכה לסוף שייך זה הגנב.
רב 59) גם רבינו שלדעת הדברים ונראים שם. יוחנן כרבי

חי. בבעל לא אבל כלי, או בסלע יוחנן לרבי מודה חסדא
יב. הלכה לקמן ראה

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na60Áe¯ Ba ÔÈ‡L ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«
ÌÈiÁ61Ba eÚ„ÈÂ ,B¯·Á ¯„ÚÓ ‰ÏË ·Bb‰ Ï·‡ . «ƒ¬»«≈»∆≈≈∆¬≈¿»¿

ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ‡lL ¯„ÚÏ B¯ÈÊÁ‰Â ,ÌÈÏÚa‰62˙Óe , «¿»ƒ¿∆¡ƒ»≈∆∆…ƒ«««¿»ƒ≈
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ eÓ Ì‡Â .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ·‚ B‡ƒ¿««»¿«¬»¿ƒ»∆«…¿ƒ
B˙·‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â .¯eËt - ‰ÓÏL¿≈»»¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ enL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙¯ÈÊÁa ‡ÏÂ¿…«¬ƒ»««ƒ∆»∆«…¿ƒ

ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÚÈ„BiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ‰ÓÏL63, ¿≈»«»¿«¬»«∆ƒ«∆«¿»ƒ
e„ÓÏ È¯‰L ;·eb‰ ‰Ïh‰ ˙‡ e¯ÓLiL È„k64C¯„ ¿≈∆ƒ¿¿∆«»∆«»∆¬≈»¿∆∆

Ô‡v‰ ¯‡L C¯cÓ ıeÁ ˙¯Á‡65.‰Ê ¯„ÚaL «∆∆ƒ∆∆¿»«…∆¿≈∆∆

מניין 60) ואפילו פטור והחזיר הבעלים דעת בלי שהגונב
צריך. לא 61)אינו הבעלים שאם כלי, או סלע כגון

בהחזרה. שירגישו צורך אין בגניבה כדין 62)הרגישו דינו
פוטר. המניין מנו, הבעלים שאם סלע, כדעת 63)הגונב

ידעו  לא שאם כלומר, דעת", צריך לדעת "שלא חסדא, רב
לעדר, הטלה את שהחזיר הגנב, חייב הגניבה, על הבעלים

לבעלים. הטלה 65)הגנב.64)להודיע עלול כן ועל
צורך  יש כך ומשום יתירה, לשמירה וזקוק העדר, מן לברוח
(ולא  טלה לגנב המיוחד זה, טעם לבעלים. מיוחדת בהודעה
הגונב  יוצא: מכאן שם. חסדא רב לדברי רבה נותן סלע) גנב
ידעו  ולא בגניבתו הבעלים ידעו אם א) חבירו: מרשות
לא  אם ב) בטלה. ובין בסלע בין המניין, פוטר בחזירתו,
שאין  דבר זה אם בחזירתו, ולא בגניבתו לא הבעלים ידעו

ואם  ופטור, צריך אינו מניין אפילו סלע, כגון חיים, רוח בו
פוטר  המניין אין טלה, כגון חיים, רוח בו שיש דבר הוא

לבעלים. יודיע כן אם אלא

á"ôùú'ä æåîú â"ë éùéù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הוא 1) ומה שגנב, מה הגנב מן לקנות שאסור בו נתבאר

וכל  מפורסם, אינו כשהגנב הגניבה לוקח עם הגנב משפט
בשלימות. זה אחר הנמשך

.‡·pb‰ ÔÓ ˙B˜Ï ¯eÒ‡2ÏB„b ÔBÚÂ .·bL ıÙÁ‰ »ƒ¿ƒ««»«≈∆∆»«¿»»
·‚Ï BÏ Ì¯B‚Â ,‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜ÈÊÁÓ È¯‰L ,‡e‰3 ∆¬≈«¬ƒ¿≈¿≈¬≈»¿≈ƒ¿…
.·B‚ BÈ‡ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡L ;˙B¯Á‡ ˙B·b¿≈¬≈∆ƒ…ƒ¿»≈«≈≈

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ4·pb ÌÚ ˜ÏBÁ :5BLÙ ‡BO6. ¿«∆∆¡«≈ƒ«»≈«¿

קיט.2) קיח: עלֿידי 3)בבאֿקמא א) הוא: כפול עוון
ב  פשעו, פרי לקצור לגנב מסייע הוא מעודד הקניה הוא (

אינו  לוקח, ימצא לא שאם בעתיד. נוספות לגניבות אותו
מה.). (גיטין גנב" חורא אלא גנב עכברא "לאו - גונב

כט.4) משלי שמעוני, ילקוט ב; ו, פרשה רבה ויקרא ראה
גנב.5) לא עצמו שהוא ויאבד 6)אףֿעלֿפי עוונו ישא כי

נפשו. את

.·¯ÎÓe ·Bb‰7ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ,8Ck ¯Á‡Â , «≈»«¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
·pb‰ ¯k‰9ÈBÏt B¯ÎnL ıÙÁ‰ ‰fL ÌÈ„Ú e‡·e , À«««»»≈ƒ∆∆«≈∆∆¿»¿ƒ

eÈÙa B·‚ ‡e‰10ÂÈÏÚ·Ï ıÙÁ‰ ¯ÊBÁ -11, ¿»¿»≈≈«≈∆ƒ¿»»
ÌÈÓc Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰Â12Ï˜ML13ÈtÓ ,·pbÏ ¿«¿»ƒ¿ƒ«≈«»ƒ∆»«««»ƒ¿≈

˜eM‰ ˙wz14ÌÚ ÔÈc ÌÈOBÚÂ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÏÚa‰Â , «»««¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
·pb‰15‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ·pb Ì‡Â .16˙wz Ba eOÚ ‡Ï - ««»¿ƒ«»¿À¿»…»«»«
˜eM‰17‡l‡ ;ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â , «¿≈«¿»ƒ¿ƒ«≈«¿∆»

epnÓ ‡ÈˆBÓe ,·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚÂ Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ≈«≈«¿∆ƒƒ««»ƒƒ∆
.BÏ Ï˜ML ÌÈÓc»ƒ∆»«

קטו.7) ברשות 8)בבאֿקמא קיימת הגניבה ועדיין
גנב 9)הבעלים. שהמוכר ידע לא הלוקח שקנה ובשעה

את 10)הוא. קניתי לטעון: המוכר יכול כן, לא אם כי
הבעלים. מן הבעלים.11)החפץ ברשות עדיין החפץ כי

כסף,12) בלי לבעלים החפץ את שיחזיר אומרים ואין
ינאי  רבי בשם יוחנן רבי דעת זו הגנב. מן כספו את ויתבע

-14)ששילם.13)(שם). בשוק הלוקח שקנה משום
שישלמו  תקנה לו עשו נגנב, שהחפץ ידע ולא - בפרהסיא
כלום, מחבירו קונה אדם לך אין אחרת מעותיו. הבעלים לו

כספו. להפסיד יחשוש הדמים 15)כי את ממנו ומקבלים
לקונה. דעתו,16)ששילמו על להעלות ללוקח לו והיה
גנוב. חפץ שם.17)שזה רבא דעת

.‚¯Á‡Â eL‡È˙pL ÔÈa ,‰·b‰ ÔÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ƒ¿»¬«¿»ƒƒ«¿≈»≈∆ƒ¿»¬¿««
¯ÎnL ¯Á‡ eL‡È˙pL ÔÈa ·pb‰ ¯ÎÓ Ck18‰˜ - »»«««»≈∆ƒ¿»¬««∆»«»»

Á˜Bl‰19˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa20‰·b‰ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â , «≈«¿≈¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿≈»
ÌÈÓc‰ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ;‰ÈÏÚ·Ï dÓˆÚ21Á˜Ï Ì‡ - «¿»ƒ¿»∆»∆»≈»∆«»ƒƒ»«

ÌÒ¯ÙÓ ·pbÓ22‡ÏÂ ıÙÁ ‡Ï ÏÏk Ô˙B BÈ‡ B‡ , ƒ«»¿À¿»≈≈¿»…≈∆¿…
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˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,ÌÈÓ„23¯ÎBn‰ ‰Ê ‰È‰ ‡Ï Ì‡ - »ƒƒ¿≈«»««ƒ…»»∆«≈
.ÌÒ¯ÙÓ ·pb«»¿À¿»

מרשות 18) יצא ולא יאוש היה לא עדיים לוקח וכשקנה
זביד 19)הבעלים. כרב ולא הבעלים, שהתייאשו בשעה

קטו.). (שם יוחנן דרבי לרשות 20)אליבא הגנב מרשות
הגנב.21)הקונה. מן כספו את יתבע כי 22)והקונה

דמיו  ישלם כן ועל גנוב, שהחפץ לחשוש היה חייב
הגנב.23)לבעלים. מן הדמים את יתבעו והבעלים

.„˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa24Ì‡ , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««««ƒƒ
¯bz‰ È¯‰ - Á˜Ï ‰nÎa ÌÈ„Ú ÔÈ‡25ÚaL26˙ËÈ˜a ≈≈ƒ¿«»»«¬≈««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ27ÚaLp‰ ÏÎÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÏËBÂ ,Á˜Ï ‰nÎa ≈∆¿«»»«¿≈ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ¿»
ÏËBÂ28Ì‰È¯·cÓ B˙Úe·L -29˙ËÈ˜a ÚaLÂ , ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ıÙÁ30. ≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(ראה 24) לו מחזיר שהוא הגניבה דמי את ממנו ותובע
ב). הגנב.25)הלכה מן קיד:26)שקנה כגון 27)שם

בשבועת  מהֿשאיןֿכן התורה, מן בשבועה כמו תורה, ספר
חפץ. בנקיטת שאינה ונפטר, נשבע של חמשה 28)היסת

מד: שבועות במשנה המפורטים ונוטלים, הנשבעים הם
ולא 29) נשבעים שבתורה, הנשבעים "כל כי החכמים, תקנת

מלשלם. ופטור הנתבע נשבע כלומר משלמים",
ב.30) הלכה א, פרק ונטען טוען הלכות

.‰·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa31‡e‰Â , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««»¿
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,EnÓ ÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa :¯ÓB‡≈¿»»»»«¿ƒƒ¿¿≈…
˙ËÈ˜a ÚaL ¯bz‰ - ‰fÓ ˙BÁÙa ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿∆»¿»ƒ∆««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ32Ú·MÈÏ ÏBÎÈ ·pb‰ ÔÈ‡L ;·pb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,33, ≈∆¿≈ƒ««»∆≈««»»ƒ»«
‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰L ÈtÓ34. ƒ¿≈∆»««¿»

מפורסם,31) מגנב שקנה כגון כספו, את חזרה ממנו ותובע
וג). ב הלכה (ראה השוק תקנת בו עשו כל 32)שלא כדין

ד). הלכה (ראה ונוטל ירצה.33)הנשבע אם אפילו
הגנב 34) מן השבועה את מעבירים כן על לשקר. שישבע

לולא  ויטול. וישבע הלוקח, על שכנגדו, התובע על הנתבע
ומשלם  מזה, בפחות לו שמכר נשבע, המוכר היה החשד

שם). (שבועות טוען שהוא כפי

.ÂB·BÁa Ú¯Ùe ·b35BÙw‰a Ú¯Ùe ·b ,36‰Êa ÔÈ‡ - »«»«¿»«»«¿∆≈≈»∆
˜eM‰ ˙wz37‡Ïa ‰·b‰ ÌÈÏËB ÌÈÏÚa‰ ‡l‡ ; «»««∆»«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»¿…

¯‡MÈÂ ,ÌÈÓ„el‡ ·BÁ38‰È‰Lk ·pb‰ ÏÚ39ÔkLÓ . »ƒ¿ƒ»≈≈«««»¿∆»»ƒ¿≈
‰·b‰40‰ÈÓc ÏÚ ¯˙Èa dkLnL ÔÈa ,41˙BÁÙa B‡ «¿≈»≈∆ƒ¿¿»¿»≈«»∆»¿»
‰ÈÓcÓ42ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔBkLn‰ ÏÚ·Ï ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ - ƒ»∆»«¿»ƒ¿ƒ¿««««¿¿¿ƒ

·pb‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;·pb‰ ÌÚ ÔÈc ÔÈOBÚÂ¿ƒƒƒ««»∆»ƒ≈»»««»
e¯‡aL BÓk ,ÌÒ¯ÙÓ43. ¿À¿»¿∆≈«¿

(בבאֿקמא 35) הגנוב בחפץ לו ושילם מאחר, כסף שלווה
בהקפה.36)קטו.). שקנה אינו 37)בסחורה אם אפילו

כגנב. חוב 38)ידוע וצ"ל: החנוני, ושל המלוה של החוב
אלו. תיקנו,39)של לא אלה במקרים הגנב. שפרע לפני

לו  מכר או לגנב המלוה הלוה הגניבה דעת על שלא מפני
שם). (גמרא בהקפה עליה 40)החנוני וקיבל מלוה, אצל

(שם). דמי 41)הלואה על עולים ההלואה כשדמי אפילו
המשכון. על סמך שהמלוה אומרים שדמי 42)הגניבה,

סמך  בוודאי זה במקרה הגניבה. מדמי פחותים ההלואה
עשו  שבכולם (שם), הגמרא פוסקת כך המשכון. על המלוה
בחובו, ופרע מגנב חוץ משכון בין מכר בין השוק, תקנת
גם  כמכר דינו שמשכון רבינו וסובר בהיקפו. ופרע וגנב
תקנת  בזה עשו שבמכר וכמו במאתים, מנה שוה לענין
אוצר  (ראה חננאל רבינו גם פסק כך במשכון. גם כך השוק,
כתב: בהשגותיו [והראב"ד (106 עמוד בבאֿקמא הגאונים,
לחלוק, שכוונתו פירש והמגידֿמשנה דמיה. בכדי אלא
והלווה  מנה בשוה השוק תקנת עשו לא שבמשכון ודעתו
אלא  להשיג בא לא שהראב"ד לומר אפשר אולם מאתים.
שבעל  ואומר מקומות, בכמה כדרכו רבינו, דברי לפרש
הסכום  כל לא אבל החפץ, דמי רק למלוה מחזיר החפץ

ב.43)שהלווה]. בהלכה

.ÊepnÓ Á˜lL ÔÈa ,ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡L ·pbÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«»∆≈¿À¿»≈∆»«ƒ∆
ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL44È¯‰ - ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ »∆≈»¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»¬≈

˙Èa‰ ÏÚaÓ ÌÈÓc‰ ÏËB ‰Ê45¯ÈÊÁÓ Ck ¯Á‡Â ∆≈«»ƒƒ««««ƒ¿««»«¬ƒ
‰·b‰46e¯‡aL BÓk ,˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,47. «¿≈»ƒ¿≈«»««¿∆≈«¿

שם.44) בגמרא מובאות אלה מאתים,45)דוגמאות נוטל
בשבילי  לטעון: יכול הקונה בלבד. מאה החפץ שוה אפילו

מאתיים. שוה כל 46)הוא את לו ישלמו לא אם
אףֿעלֿפי  לעצמו, הגניבה את לעכב הוא רשאי המאתיים,
את  קונה הלוקח היה יאוש, היה (לו הבעלים נתייאשו שלא

רשות). ושינוי ביאוש ב.47)הגניבה הלכה למעלה

.Á·pba ‰LB ‰È‰48ÊeÊ ‰‡Ó49ÏÚ·Ï ‡È·‰Â ·‚Â , »»∆««»≈»¿»«¿≈ƒ¿««
B·BÁ50BÏ Ô˙Â ,51˙¯ÊBÁ ‰·b‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰‡Ó ¿»«≈»«∆∆¬≈«¿≈»∆∆

‰ÈÏÚ·Ï52‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,53·pb‰ Ú·˙e CÏ : ƒ¿»∆»¿¿ƒ»∆≈¿«««»
ÌÈ˙‡Óa54z˙ ‡lL ;55ÈtÓ ˙¯Á‡‰ ‰‡n‰ BÏ ¿»«ƒ∆…»«»«≈»»«∆∆ƒ¿≈

BzÓ‡‰L ÌLk ,„·Ïa EÏ ‡È·‰L ıÙÁ‰«≈∆∆≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆∆¡«¿
‰BL‡¯a56‰B¯Á‡a BzÓ‡‰57. »ƒ»∆¡«¿»«¬»

לו.49)שם.48) המלוה.51)למלוה.50)שהלוה
את 52) לגנב שהלוה לטעון יכול המלוה ואין דמים, בלי

המשכון. סמך על השניה שלא 54)למלוה.53)המאה
השוק. תקנת לו טענת 55)תיקנו את דוחים אנו בזה

סמך  על האחרת המאה את לו שהלווה הטוען, המלוה
בלבד. בלי 56)החפץ הראשונה המאה את לו והלווית

המאה 57)משכון. של החוב בעד קיבלת החפץ ואת
שלא  בחובו, ופרע בגנב כמו הוא הדין כן ועל הראשונה,
אמורים, דברים במה ו. הלכה ראה השוק, תקנת בו עשו
מאה  זה חפץ על הלווני בפירוש: למלוה הגנב אמר כשלא
להחזיר  החפץ בעל על בפירוש, כן כשאמר אבל זוז,
וכסףֿ (מגידֿמשנה ו בהלכה כמו זוז המאה את למלווה

משנה).

.Ë·pbÓ Á˜Ï58¯Á‡Ï ¯ÎÓe ,‰‡Óa ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡L »«ƒ«»∆≈¿À¿»¿≈»»«¿«≈
‰ÊÏ Ô˙B ‰·b‰ ÏÚa - ·pb‰ ¯k‰Â ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿À«««»«««¿≈»≈»∆

ÔB¯Á‡‰59ÏÚa‰ ¯ÊBÁÂ ,B˙·b ÏËBÂ ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó »«¬≈»¿∆¿ƒ¿≈¿≈»¿≈«««
¯ÎBn‰ ÔÓ ¯ÎO ÏL ÌÈ¯OÚ ÏËBÂ60‰‡n‰ ÏËBÂ , ¿≈∆¿ƒ∆»»ƒ«≈¿≈«≈»
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ÏËB - ‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ·pb Ì‡Â .·pb‰ ÔÓ‰‡n‰ ƒ««»¿ƒ«»¿À¿»≈«≈»
¯bz‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÂ61¯bz‰ CÏB‰Â ,·pb‰ ÔÓ Á˜lL ¿∆¿ƒƒ««»∆»«ƒ««»¿≈««»

Ô¯˜ ÏL ‰‡na ·pb‰ Ú·B˙Â62¯ÎÓ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈«««»«≈»∆∆∆¿«ƒƒ»«
- ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï ÈLÈÏM‰Â ,ÈLÈÏLÏ ÈM‰«≈ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»
ÏËBÂ ,¯kOpM ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ÏËB ‡e‰L∆≈ƒ»∆»¿∆»«∆ƒ¿«¿≈

el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .·pb‰ ÔÓ Ô¯w‰63,Le‡È ÈÙÏ «∆∆ƒ««»¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈≈
e¯‡aL BÓk64. ¿∆≈«¿

קטו.58) הגנב 59)שם מן בלוקח אם כי השני, ללוקח
הלוקח. מן בלוקח כלֿשכן השוק, תקנת גם 60)עשו

לבעלים  מחזיר ואינו השוק, תקנת בו עשו הראשון הקונה
שהרויח. זוז העשרים את בתחילה 61)אלא [פירוש:

באינו  כמו שנתן, הק"כ את השני ללוקח הגניבה בעל מחזיר
בגנב  גם השוק תקנת עשו השני בלוקח כי מפורסם,
יהיה  ואל הגנב, מן ולא התגר מן קנה הוא שהרי מפורסם,
בעל  חייב כן על מפורסם. שאינו מגנב מלוקח גרוע דינו
חזרה  נוטל הוא כספו ואת השני, ללוקח ק"כ לשלם הגניבה
משום  השוק, תקנת עשו לא בו כי הגנב, מן שלקח התגר מן
שהלוקח  ואומר, חולק כאן והראב"ד מפורסם]. מגנב שקנה

נימוקו. את בירר ולא התגר, מן נוטל הגנב 62)השני
העשרים  את החזיר והתגר שקיבל, המאה את מחזיר

הגניבה 63)שהרויח. את להחזיר חייב האחרון שהלוקח
ב.64)עצמה. הלכה למעלה

.È˙Èa‰ ÏÚa65ÈeOÚ BÈ‡L66‡ˆÈÂ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ««««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿»»
¯ÈÚa ‰·b ÌL BÏ67ÂÈÏk ¯Èk‰Â ,68„Èa ÂÈ¯ÙÒe ≈¿≈»»ƒ¿ƒƒ≈»¿»»¿«

ÌÈ¯Á‡69el‡ ÌÈÏk eÈ‰Â ,¯kÓÏ ÈeOÚ ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆»»»ƒ¿…¿»≈ƒ≈
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ ¯Èk‰L70Ì‡ , ∆ƒƒƒ≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ

‰Ê ÏL ÂÈÏk ‰fL ÌÈ„Ú e‡a71B„Èa Ô‰L ‰Ê Ú·MÈ - »≈ƒ∆∆≈»∆∆ƒ»«∆∆≈¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a72˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ ,Á˜Ï ‰nÎa73, ƒ¿ƒ«≈∆¿«»»«¿ƒ…ƒ««««ƒ

ÂÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ74. ¿«¬ƒ≈»

קטו.65) קיד: דרכו.66)שם אצלו 67)שאין שגנבו
פסק  כך שנגנבו. הם אלה שכלים שיאמרו, צורך אין בבית.
צריך  לא כליו, למכור עשוי שאינו הבית בעל "אבל רבא
רבינו  פירש כך אצלו. שגנבו קול מספיק אלא האי", כולי
והממכר  המקח בספר גאון האי רב פירש וכך רבא, דברי את
אחרת). פירש (ורש"י 108 עמוד הגאונים אוצר ראה ל. שער

מהם.68) התייאש ולא אחריהם מחזר שהיה לאחר
הספרים.69) את או הכלים את שקנו טוענים ואלה
או 70) להשאיל עומדים הן עשייתם שמתחילת כלים

שמבשלים  הגדולות היורות כגון שכרם, וליטול להשכיר
וט). ח פרק ונטען טוען הלכות (ראה וכדומה בחתונות בהן
מהם  שנגנבו טוענים, והבעלים למכור, דרכם אין אלה כלים
טוענים, הכלים שבידם ואלה בעיר, גניבה שם להם ויצא

בשוק. אותם בעל 71)שקנו שהוא עדים, אין אם התובע.
כי  בעיר, גניבה שם לו שיצא מה יועיל לא הללו, הכלים

ממנו. נגנבו אחרים כלים ונוטל 72)שמא הנשבע כל כדין
ד). בהלכה תקנת 73)(כלמעלה בו עשו כי הגניבה, מבעל

נתייאשו.74)השוק. לא עוד שהבעלים מכיון

.‡ÈÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰75eÈ‰ ‡ÏÂ , »»««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¿…»

¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ76Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ
ÂÈÏk e¯k‰Â ¯ÈÚa ‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL77BÈ‡ - ∆»»≈¿≈»»ƒ¿À¿≈»≈

ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓ ‡e‰ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ „iÓ Ô¯ÈÊÁÓ78. «¬ƒ»ƒ««»∆»¿»»«¬≈ƒ
B˙Èa CB˙a eÏÂ Ì„‡ Èa e‡a Ì‡ Ï·‡79˜ÚÊÂ „ÓÚ , ¬»ƒ»¿≈»»¿»¿≈»«¿»«

e‡ˆÓe Ì„‡ Èa e‡·e ,È¯ÙÒe ÈÏk e·‚ :‰ÏÈla««¿»ƒ¿¿≈«¿»«»¿≈»»»¿
‰¯e˙Á ˙¯zÁÓ80ÔÈ‡ˆBÈ B˙Èa CB˙a elL Ì„‡ È·e «¿∆∆¬»¿≈»»∆»¿≈¿ƒ

:ÌÈ¯ÓB‡ Ïk‰Â ,Ì‰ÈÙ˙k ÏÚ ÌÈÏk ÏL ˙B¯B¯ˆe¿∆≈ƒ«ƒ¿≈∆¿«…¿ƒ
ÈBÏt ÏL ÂÈ¯ÙÒe ÂÈÏk eÏl‰81ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ -82. «»≈»¿»»∆¿ƒ¬≈∆∆¡»

‰nk ıÙÁ ˙ËÈ˜a B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆∆«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆«»
‡ÈˆB‰83.ÂÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,‰·b‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ , ƒ¿ƒ…ƒ«««¿≈»¿«¬ƒ≈»

קיד:75) הבית 76)שם שבעל לטענה, מקום יש כן ועל
אותם. בעל 77)מכר של היו אלה שכלים העידו עדים

מאחרים 78)הבית. אותם קנה בידו שהכלים וזה
הבית). מבעל אותם שקנה טוען אינו בכלים (והמחזיק

שם.79) מהגמרא, לקוחה הזאת הדוגמה חפורה 80)כל
הבית. לקיר שגנבו 81)מתחת לומר יתכן כן, לא שאם

מאדם  בידו לקוחים המחזיק שביד אלה וכלים אחרים, כלים
את  למכור עשוי הבית בעל שהרי הבית, מבעל שלקחם

ממנו.82)כליו. נגנבו באמת אלה כמה 83)שכלים
שילם.

.·ÈÌÒ¯t˙Â ˜ÊÁ‰L ·pb84,B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL «»∆À¿«¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿≈¬≈
˙Áz BÏ ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆiL ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»»¿≈ƒ¿ƒ««

ÂÈÙk85L ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa Ì86ÔÚËÂ ,87 ¿»»««ƒ∆»»»««««ƒ¿»«
ÌÈ·eb :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯Ó‡Â¿»«¿ƒ≈¿»ƒ««««ƒ≈¿ƒ
,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ Bk¯c ÔÈ‡L ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰≈ƒ»»««««ƒ∆≈«¿ƒ¿…∆≈»
C¯c ÔÈ‡Â ,ÔÈÓË‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk Ì˙B‡Â¿»≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿≈∆∆
ÏÚa È¯‰ - ÂÈÙk ˙Áz ÂÈÏk ÚÈˆ‰Ï ˜ÊÁn‰ B˙B‡«À¿»¿«¿ƒ«≈»««¿»»¬≈««

ÔÓ‡ ˙Èa‰88Ú·MÈÂ ,89ıÙÁ ˙ËÈ˜a90.ÂÈÏk ÏËBÂ ««ƒ∆¡»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿≈≈»
˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰·‚a ˜ÊÁÓ ‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»∆À¿»ƒ¿≈»≈««««ƒ

ÔÓ‡91˙q‰ ˙Úe·L B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê ÚaL ‡l‡ ;92 ∆¡»∆»ƒ¿»∆∆«≈ƒ¿»¿«∆≈
CÏB‰Â ,B„Èa ÌÈÁe˜Ï el‡‰ ÌÈÏk‰L93. ∆«≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿≈

מו:84) לראות 85)שבועות יכלו ולא בגדו, כנפי תחת
לזהותם. יכולים ואינם הכלים, נכנס,86)את שהגנב בזמן

הגניבה. חשש את מקטין מכיון 88)הגנב.87)וזה
שלושת  מספיקים כגנב, ונתפרסם כבר הוחזק שהנכנס
כטענת  גנובים אלה שכלים עובדה, לקביעת ביחד התנאים
הבית  בעל של דרכו אין א) התנאים: הם ואלה הבית. בעל
וכלים  בגדו, כנפי תחת הכלים את הטמין ב) כליו, למכור
זה  של דרכו אין ג) להטמינם, אדם בני דרך אין אלה

אינו  כן ועל בגדו, כנפי תחת כליו שהוא להצניע לטעון יכול
מלה  כמעט נמצאת הזאת ההלכה כל אדם. בני משאר שונה
השמיני". "והשער ד"ה ז, פרק שבועות ברי"ף במלה

הכלים.89) את מכר ונוטל.90)שלא הנשבע כדין
איניש 91) "לאחזוקי כי שלמעלה, התנאים שלושת אף על

כל  כגנבים אנשים להחזיק אין פירוש, מחזקינן", לא בגנבי
שם. לכך. ברורה הוכחה שאין חכמי 92)זמן שתיקנו

מהֿשאיןֿכן  חפץ, בנקיטת צורך ואין בכל, לכופר הגמרא
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כמו  חפץ נקיטת שצריכים ונוטל, בנשבע המשנה בשבועת
התורה. מן פטור.93)בשבועה כלומר:

á"ôùú'ä æåîú ã"ë ÷"ù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אנשים 1) מן אותם לוקחים שאין הדברים בו נתבארו

שלהם. שאינו חשש מפני ידועים דרכים על אלא  ידועים
לעכב  יכולים שהאומנים הדברים הם מה ביאור לזה ונמשך
הדברים  לידיעת הכרחי שהוא לפי הסתם, מן לעצמם

שם. כנזכר מהם, לקנות שמותר

.‡·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁL ¯·c Ïk2ÁwÈÏ ¯eÒ‡ -3 »»»∆∆¿»∆»»ƒ«
¯·c‰ B˙B‡ ·¯ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡4·e‚ ‡e‰L5ÔÈ‡ - ¿≈ƒ…«»»∆»≈

B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ6ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .7¯Óˆ ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ»ƒ∆∆
ÌÈÈ„‚ B‡ ·ÏÁ B‡8Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ;9‰È·‚e ·ÏÁ »»¿»ƒ¬»¿ƒ≈∆»»¿ƒ»

¯a„na10·eMia ‡Ï Ï·‡ ,11ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÁwÈÏ ¯zÓe . «ƒ¿»¬»…«ƒÀ»ƒ«ƒ»ƒ
ÔË˜ ¯„ÚÓ ¯Óˆ ÏL ˙Bfb Úa¯‡ B‡ Ô‡ˆ Úa¯‡12B‡ , «¿«…«¿«ƒ∆∆∆≈≈∆»»

¯·„a ·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ;ÏB„b ¯„ÚÓ LÓÁ»≈≈≈∆»∆≈∆¿»∆»¿»»
‰Ê13. ∆

גנוב.2) שהוא ומשכנע חזק יסוד לקנות.3)שיש
למכירה.4) מציע גנוב.5)שהמוכר שהוא בחזקת
הוא.6) גנוב שמא מחשש אותו, קונים משנה 7)אין

קיח: גנבום 8)בבאֿקמא שהרועים מבוסס חשש שקיים
שבידם. הבית בעל של שם.9)מצאנו ברייתא

ללכת 10) הבעלים דרך אין כי לרועה, שם והגבינה שהחלב
וליטלם. ואת 11)שם החלב את להביא הרועה שדרך

הבית. בעל לבית ה'יש 12)הגבינה ולדעת שם, גמרא
חסדא. רב בשם אותם,13)אומרים' לגנוב יפחד הרועה

הם. שלו שבוודאי להניח, יש כן על מיד. ניכר חסרונם כי
מארבעה  ויתכן פחות מורגש, לא קטן מעדר אפילו צאן

הם. שגנובים

.·¯·c ÏL BÏÏk14‰È‰ Ì‡ ,B¯ÎBÓ ‰ÚB¯‰L Ïk : ¿»∆»»…∆»∆¿ƒ»»
Ba LÈb¯Ó ˙Èa‰ ÏÚa15BÁ˜ÏÏ ¯zÓ -16,‰ÚB¯‰ ÔÓ ««««ƒ«¿ƒÀ»¿»¿ƒ»∆

BÁ˜ÏÏ ¯eÒ‡ - Ba LÈb¯Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ Ì‡Â17. ¿ƒ≈««««ƒ«¿ƒ»¿»¿

מוכרו,14) הרועה שאם כל והכוונה: שם. הברייתא לשון
בו. מרגיש הבית בעל בהעדרו.15)היה כי 16)מבחין

לגנבו. יפחד הוא.17)הרועה גנוב שמא

.‚˙B¯t È¯ÓBMÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡18˙B¯t B‡ ÌÈˆÚ19, ≈¿ƒƒ¿≈≈≈ƒ≈
ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊa ‡l‡20ÌÈ¯ÎBÓe21ÌÈlq‰Â22 ∆»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿ƒ¿««ƒ

ÒÏt‰Â23ÏB˜ BÏ LÈÂ ÈeÏb ¯·c‰ È¯‰L ;Ì‰ÈÙÏ24, ¿«∆∆ƒ¿≈∆∆¬≈«»»»¿≈
‰pb‰ Á˙tÓ ÔÈÁ˜BÏÂ .‰·b ‰Ê ÔÈ‡Â25‡Ï Ï·‡ , ¿≈∆¿≈»¿¿ƒƒ∆««ƒ»¬»…

‰pb‰ È¯BÁ‡Ó26ÔlÎÂ .27e¯Ó‡L28'ÔÓË‰'29¯eÒ‡ - ≈¬≈«ƒ»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ˙Á˜Ï30˙Á˜Ï ¯zÓe .31ÒÈ¯‡‰ ÔÓ32LÈ È¯‰L , »««≈∆À»»««ƒ»»ƒ∆¬≈≈

ÌÈˆÚ·e ˙B¯ta ˜ÏÁ BÏ33. ≈∆«≈»≈ƒ

קיט.18) קיח: שם וברייתא משנה ופרדסים, גנים משומרי
גנבום.19) שמא לכך.20)חוששים המיועד במקום
הפירות.22)בפרהסיא.21) והמאזנים.23)עם

הבית.24) בעל לאזני כל.25)ויגיע לעין גלוי מקום זה כי
בסתר 26) מוכר שהוא מכיון גניבה, שזהו לדבר רגלים

הגינה. מהם.27)מאחורי לקחת שמותר למעלה שאמרנו
הוא.30)הסתר.29)לקונה.28) גנוב פירות 31)כי

חלק 32)ועצים. בשכרו ומקבל הבית, בעל אדמת המעבד
בשכרו). כסף המקבל כשומר (ולא הפירות לאריס 33)מן

(ראה  לקנייתם בהוצאה משתתף הוא גם כי בעצים, חלק יש
במשנה). קג. בבאֿמציעא

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡34ÌÈLp‰ ÔÓÔÓe ÌÈ„·Ú‰ ÔÓe ≈¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
ÌÈpËw‰35˙ÚcÓ Ô‰lL Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„ ‡l‡ «¿«ƒ∆»¿»ƒ∆∆¿»»∆≈∆»∆ƒ««
ÌÈÏÚa‰36ÔB‚k ,37ÔzLt ÈÏk e¯ÎnL ÌÈL38ÏÈÏba39 «¿»ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈ƒ¿»«»ƒ

ÔB¯Ma ÌÈÏ‚Ú B‡40ÔlÎÂ .41e¯Ó‡L42¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰' ¬»ƒ«»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ÁwÈÏ43ÌÈÁ˜BÏÂ .‰·b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ , ƒ«≈∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¿¿ƒ

ÌÈÏB‚¯˙Â ÌÈˆÈa44ÌB˜Ó ÏÎa45Ì„‡ ÏkÓ46Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ»»»¿ƒ
.¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰' ¯Ó‡»««¿≈»

קיט.34) קיח: בבאֿקמא וברייתא הדברים 35)משנה כי
הם. הבעלים הבעלים.36)בחזקת בהסכמת

שם.37) במשנה מובאות פשתן.38)הדוגמאות בגדי
הנשים 39) היו נוהגות שם ישראל. ארץ בצפון ארץ חבל

מדעת  לעצמן לקחו דמיהם ואת ולמכרם, פשתן בגדי לטוות
ארץֿישראל,40)בעליהן. של במערבה המישור ארץ

בזמן  ותושביה. הכרמל הר ועד מיפו הים חוף לאורך
ע  עגלים המשנה, גידלו הנשים וגם עגלים, בגידול סקו

בעליהן. בהסכמת מהם.41)ומכרום לקנות שהתרנו
לקונה.42) שם.43)המוכרים שם.44)משנה
שהתירו 45) ובעגלים פשתן בכלי בפירות, כמו ולא

בלבד. מסוימים מעבדים 46)במקומות משומרים, אף
שדמיהם  אלה, בדברים לגניבה חוששים אין כי וכו',

מועטים.

.‰ÔÈ„ca‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47‰cÓa ÔÓLÂ ‰cÓa ÌÈ˙ÈÊ48, ¿ƒƒ««»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿∆∆¿ƒ»
B˙˜ÊÁL ;ËÚeÓ ÔÓL ‡ÏÂ ÌÈËÚeÓ ÌÈ˙ÈÊ ‡Ï Ï·‡¬»…≈ƒ»ƒ¿…∆∆»∆∆¿»

Ì‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ ‰·b49. ¿≈»≈¿≈…«≈»∆

זיתים 47) בתים בעלי להם שמוסרים הבד, בית בעלי
קיט.). (שם שמן מהן מכירה 48)לעשות דרך שזוהי

זה  כי גניבה, חשש בזה ואין מרובה, ובכמות בפרהסיא
לבעלים. תבואה 49)יוודע וגרעיני יקב, מבעל יין כגון

קמח. טחנת מבעל

.ÂÔÈÎeÓ50‡ÈˆBÓ Ò·Bk‰L51BlL el‡ È¯‰ -52; ƒ∆«≈ƒ¬≈≈∆
‡ÈˆBÓ ˜¯Bq‰LÂ53˙Èa‰ ÏÚa ÏL el‡ È¯‰ -54. ¿∆«≈ƒ¬≈≈∆««««ƒ

ÔÈËeÁ ‰LÏL ÏËB Ò·Bk‰55- ÔkÓ ¯˙È ;BlL Ô‰Â «≈≈¿»ƒ¿≈∆»≈ƒ»
Ô·Ï Èab ÏÚ ¯ÁL ‰È‰ Ì‡ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL56ÏËB - ∆««««ƒƒ»»»…««≈»»≈

Ïk‰ ˙‡57.BlL Ì‰Â ∆«…¿≈∆

שם).50) (משנה קטנות שערות הצמר, בשעת 51)פסולת
הצמר. הבית 52)כיבוס בעל ואין הוא, מועט דבר כי

כך. על בשעת 53)מקפיד מוציא שהסורק הפסולת
מוותר 54)הסריקה. הבית בעל ואין הם, מרובים כי
לשמור 55)עליהם. כדי הבגד, בסוף שאורגים החוטים מן
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שלושה  על הכביסה. בשעת תתקלקל שלא הבגד אריגת על
יתר  לקחתם. רשאי והכובס מקפיד, הבית בעל אין חוטים

יקח. אל שלושה על 56)על שחורים אלה חוטים היו אם
לבן. בגד הם 57)גבי כי חוטים, משלושה יותר אפילו

שהכובס  מסכים הבגד ובעל הלבן, הבגד את מכערים
לעצמו. ויקחם יוציאם

.ÊËiÁ‰58ËeÁ‰ ÔÓ ¯iML59ËÁÓ ˙ÎÈLÓ È„k60, ««»∆ƒ≈ƒ«¿≈¿ƒ«««
˙BÚaˆ‡ LÏL ‡È‰L ˙ÈÏËÓ „‚a‰ ÔÓ ¯iLÂ61ÏÚ ¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿ƒ∆ƒ»∆¿»«

ÚaÏ Ô¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ˙BÚaˆ‡ LÏLÌÈÏ62ÔkÓ ˙BÁt ; »∆¿»«»¿«¬ƒ»«¿»ƒ»ƒ»
.BlL -∆

שם.58) הבית.59)משנה בעל לו שיעור 60)שנתן
הוא  זה שיעור קמעא. בו ולתפור המחט להשחיל המאפשר
שני  אורך כלומר מחט", כמלוא למחט וחוץ מחט "מלא
בבגד  המחט את לתחוב איֿאפשר מזה בפחות כי מחטים,

בו. רוחב 61)ולתפור על אצבעות ג' באורך אריג חתיכת
אצבעות. עליהם.62)ג' מוותר הבית בעל אין כי

.Á˙¯Ò63L¯Á‰L64„ˆÚna ‡ÈˆBÓ65BlL -66, ¿…∆∆∆»»ƒ««¬»∆
ÏÈMÎa67˙Èa‰ ÏÚa ÏL -68Ïˆ‡ ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«ƒ∆««««ƒ¿ƒ»»∆≈∆

˙Èa‰ ÏÚa69ÏÎÂ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙¯Òp‰ Û‡ - ««««ƒ««¿…∆∆««««ƒ¿»
‚‰Ó ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿ƒ»∆««ƒ¿«

‰È„n‰70. «¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

"ziad lra ly liykae ely cvrna `iven yxgdy zxeqp"

לו  ובהמשך קמא, בבא מסכת בסיום מובא הנ"ל הדין
גזל" משום בהם אין אבנים "מסתתי הדין בברייתא הובאה
ויובן  זה. דין והשו"ע הרמב"ם השמיטו מדוע להבין וצריך
שם, והתוספתא הברייתא שבין המחלוקת ביאור על־פי
הבית  שבעל בזמן אבנים, מסתתי נאמר שבתוספתא

מקפי  הבית בעל אין ואם גזל משום בהם יש אין מקפיד ד
בפני  חייא רבי שסידר הם התוספתות כי גזל, משום בהם
"רבי  אומרים שאנו וזהו וכך, כך כתוב לו אומר והיה רבי
'בר') (מלשון הברייתא אבל מניין". חייא רבי שנאה, לא
נלמדה  הסתם ומן רבי, של מדרשו לבית מחוץ נכתבה
תקופה  באותה כי יותר גדול תורה מרכז אז שהיה בבבל
בא  ומכאן כו'", לקצוות והולכין מתגלגלין "ישראל היו

הדינים. חילוק

ג.) י"א, נח (רש"י בקעה" שהוא מפני אבנים "אין בבבל
הברייתא  אמרה ולכן בבבל לאבנים שימוש אין שכן ומכיון
התוספתא  אבל גזל. משום בהם אין אבנים שמסתתי
והיתה  כו'" ברזל אבניה "אשר ישראל בארץ נכתבה
ובעל  לבניה, שימוש בהם נעשה ולכן באבנים משופעת
התוספתא  כתבה כך משום עליהם, מקפיד הבית
היא  אבנים של פסולת שסתם ישראל) בארץ (שנכתבה

הבית. בעל של
לפי  למדינה ממדינה משתנה אבנים מסתתי שדין ומכיון
והשו"ע, הרמב"ם השמיטו המדינה, ותכונות הצורך
הוא  דקביעא מילתא כו' מוציא שהחרש נסורת משא"כ

המקומות. בכל
(42 dxrde 111 cenr h"ig y"ewl it lr)

שם.63) משנה הנסירה, בשעת הנופל העצים שחק
נגר.64) עצים, עשוי 65)חרש בתוכו. ברזל ולהב עץ, כלי

הקרשים. ובעה"ב 66)להחליק דקים קיסמים שמוציא
עליהם. גסים.67)מוותר קיסמים המוציא בקרדום,

הם.68) חשובים יום.69)כי יש 70)כשכיר אם
שבהלכות  והדינים המדינה, כמנהג הוא הדין מנהג, במדינה
בדברים  ידוע מנהג במדינה שאין במקום נאמרו הקודמות

קיט:). (שם אלה

.ËBlL BÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·c ¯ÎnL Ôn‡ Ïk»À»∆»«»»ƒ«¿»ƒ∆≈∆
˜¯Bq‰ Ô¯ÎnL ÔÈÎeÓ ÔB‚k ,‰È„n‰ ˙BÎÏ‰k71 ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ∆¿»»«≈

ÁwÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰iL e‚‰pL ÌB˜Óa¿»∆»¬∆ƒ¿∆««««ƒ»ƒ«
epnÓ72‰·b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,73ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ; ƒ∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¬»¿ƒ

‡ÏÓ ¯k epnÓÔÈÎeÓ74Ô‰L ÌÈ¯·c Ôn‡‰ ¯ÎÓ Ì‡Â . ƒ∆«»≈ƒ¿ƒ»«»À»¿»ƒ∆≈
¯Ó‡ Ì‡Â .epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - ‰È„Ó ˙BÎÏ‰k BlL∆¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»«

¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰'75. «¿≈»

ו.71) הלכה למעלה שהוא 73)שם.72)ראה הצמר כי
שלו. אינו מוכין 74)סורק שגנב מכיון בשינוי, שקנאם

אפשר  כי ממש, שינוי זה שאין ואףֿעלֿפי כר. יעשאום
כזה  קל ושינוי הקודם, למצבם ולהחזירם הכר מן להוציאם
ב, פרק גזילה בהלכות לקמן רבינו שכתב כמו קונה, אינו
ודאי, בגזל נאמר זה שדין מפני דבר, של וטעמו י. הלכה
(מגידֿמשנה). קל בשינוי גם קונה ספק, בגזל כאן אבל

אסור"75) להטמין, שאמרו "וכולן המשנה לכלל בהתאם
קיח:). (שם
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― הקע"א מחציתהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿׁשנה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשקל
לה'" ai)נפׁשֹו ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my),ּוברּור . ְְְִֶַַַָָ

אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
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קפז fenz h"i ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עלֿהּפקדים" Ð(my)"ּכלֿהעֹובר `avl cwtpy in lk) ְִֵַַָָֻ
(zecwtp opi`y miyp e`viזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, המיחדת (wxtּבמּסכּתא ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
(g dpyn gּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָנתּבאר,

ִַָהּבית.

― הקנ"ג לקּדׁשהּמצוה יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ּולחּׁשב ְְְְֳֳִִִִִִֵַַָָָחדׁשים

"yeciw")החדׁש `xwp ycgÎy`x mei zriaw)אמרֹו והּוא , ְְֶַָֹ
חדׁשים" ראׁש לכם הּזה "החדׁש a)יתעּלה: ,ai zeny), ְֳִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

נאמר ak.)ּובפרּוׁש dpyd y`x)מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְְֱֵֵֵֶַָ
ואחד לכלֿאחד מסּורה אינּה זֹו מצוה ּכלֹומר: ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָלכם",

ּבראׁשית jexaּכׁשּבת yecwd zay day myÎlr .zayd) ְְִֵַַ
(ziy`xa dyrnn `edימים ׁשּׁשה מֹונה ׁשּכלֿאחד ―ִִֶֶֶָָָָ

אתֿהּלבנה הרֹואה ּכלֿאדם ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשֹובת
הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש (iaeyigיעׂשּנּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

(dxezd inkg erawy itk geldיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה
אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ

(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה
הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה

מח הּקרּבנֹות טעּוהקרבת ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ּכלֿהרּבנים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה

bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ
(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט

המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם
יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֶָָָָֹֹויׁש
זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ולא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹידעּוהּו
העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום מחּׁשבים ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאנּו
― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ואֹומרים ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹֹׁשּבידינּו
אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו חׁשּבֹוננּו ּבגלל ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹלא
יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ׁשּבית ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּפני
ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש אֹו חג ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזה
ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, הּיֹום אֹו ֲֵֶֶֶַַָָֹֹֹחדׁש
ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ּפעּלתם ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻׁשהיתה

ּבּקּבלה לנּו dk.)ׁשּנמסר dpyd y`x)אׁשרּֿתקראּו" : ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

a)אתם ,bk `xwie),"אּלּו אּלא מֹועדֹות לי אין ― ֲִֵֵֶָָֹ
ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם יאמרּו אׁשר ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַֹּכלֹומר:
ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, אפּלּו אנּוסין ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָֻאפּלּו

חׁשּב הּיֹום עֹוׂשים אתֿהּיֹוםאנּו ׁשּנדע ּכדי אּלא ֹון ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון ארץֿיׂשראל, ּבני ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּקבעּו
קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― הּיֹום וקֹובעים ְְְְְְְִִִִִַַַָָָֹמחּׁשבים
אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. על לא ― סֹומכים ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹאנּו

מּלתא epnfa)לגּלֹויי rawp xaky xac zelbl)זה והבן , ְְְִֵֵֶַָָ
ֵֵהיטב.

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע
מירּוׁשלם" ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

(b ,a diryi)ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹורֹות
אתֿ "וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָראׁשי

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת i)החּקה ,bi zeny)אמרּו . ְְֲִִִַַָָָָָָֹֻ
(i`gei oa oerny iaxc `zlikn)מעּברין ׁשאין "מלּמד :ְְְִֵֵֶַַ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק אּלא Ðאתֿהּׁשנה xc` ycega) ֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
(gqt crenl jenqdואמרּו(my)מעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶַַָ

אּלא אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹאתֿהחדׁש
יתעּלה: ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִִִֶַַַַַָָָָּבּיֹום?

הּׁשנה" a)"לחדׁשי ,ai my)אמרּו ,(.d dlibn)חדׁשים" : ְְְֳִֵַָָָָָ
מׁשמע ― ימים" מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּתה
"חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשההֹוספה

k`)ימים" ,`i xacna)מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֵַַָָָָ
אתֿ "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹלחדׁש

האביב" `)חדׁש ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה

gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl). ַָ
א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּוכבר

הּׁשנה(i`.)מּסנהדרין ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת וגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
(.bq).

á"ôùú'ä æåîú è"é éðù íåé
.âð÷ äùò úåöî

.íãå÷ä íåéá äñôãð â"ð÷ä äåönäÇÄÀÈÇ
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á"ôùú'ä æåîú 'ë éùéìù íåé
.âð÷ äùò úåöî

.ïåùàø íåéá äñôãð â"ð÷ä äåönäÇÄÀÈÇ

á"ôùú'ä æåîú à"ë éòéáø íåé
.âð÷ äùò úåöî

.ïåùàø íåéá äñôãð â"ð÷ä äåönäÇÄÀÈÇ

á"ôùú'ä æåîú á"ë éùéîç íåé
.âð÷ äùò úåöî

.ïåùàø íåéá äñôãð â"ð÷ä äåönäÇÄÀÈÇ

á"ôùú'ä æåîú â"ë éùéù íåé
.âð÷ äùò úåöî

.ïåùàø íåéá äñôãð â"ð÷ä äåönäÇÄÀÈÇ

á"ôùú'ä æåîú ã"ë ÷"ù íåé
.èð .âð÷ äùò úåöî

.ïåùàø íåéá äñôãð â"ð÷ä äåönäÇÄÀÈÇ
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc zeaezk(iyiy meil)

:`xnbd zvxznøLôà àìc íB÷îalvpidl dvr oi`y ote`a - §¨§Ÿ¤§¨
daezk oiazek oi`y mewna oebk ,xaey zaizk `ll ze`nxn

,`nepid icr it lr zeaeb miypde,øáBL ïðéáúk éàcåixacl s`e ©©¨§¦¨¥
dlawy jkl di`xk lral xifgdl dn dy`l oi`y oeik ,`tt ax
miazeky mewna la` .daezk xhy dl oi` ixdy ,dzaezk
di`xk daezkd xhy z` lral xifgdl dy`d dlekie daezk
xhy z` `iadl dy`d zaiig `l` ,xaey miazek oi` ,oerxtl

.daezkd dtxypy micr e` ,dzaezk

* * *
:lirl `ziixaa epipy.'äøBNa ìL ñBk äéðôì eøéáòä'zxxan ¤¡¦§¨¤¨¤§¨

:`xnbdéàîdze` `id dn -.äøBNa ìL ñBk:`xnbd daiynøîà ©¤§¨¨©
,äáäà øa àcà áøøîBìk ,äéðôì ïéøéáòî äîeøz ìL ïéé ñBk- ©©¨©©£¨©¦¤§¨©£¦¦§¨¤¨§©

y xnel `id qek dze`a fnxde,äîeøúa ìBëàì Bæ äúéä äéeàø§¨¨§¨¤¡¦§¨
dxeq`d dlera dpi`e ,dleza `idy oeik ,odkl z`yip eli`

.zepf zngn odkl `ypidl
:`xnbd dgecé÷úî,àtt áø dì ó`idy dgiken ef qek cvik ©§¦¨©¨¨

,dlezaeèàike -äðîìàodkl z`yipd,äîeøúa äìëà àì éî ¨©§¨¨¦Ÿ¨§¨¦§¨
,dnexza lek`l die`xd ,dpnl` `idyk z`yip `ny ok m`e

.ef qek diptl exiard ok zngne
:ef qekay fnxd z` xg` ote`a `xnbd zx`anáø øîà àlà¤¨¨©©

,àttdy` ly dzliray zxyan ,ef dnexz ly oii qekBæ`id ¨¨
äîeøúk ,'úéLàø'z`xwpy'úéLàø',,dlezaa wx jiiy df xace ¥¦¦§¨¥¦

.dpnl`a `le

* * *

:dleza i`eyipa miyer eidy sqep oniq d`ian `xnbdàéðz©§¨
,`ziixaa,øîBà äãeäé éaø.äéðôì ïéøéáòî ïéé ìL úéáçzyxtn ©¦§¨¥¨¦¤©¦©£¦¦§¨¤¨

:`xnbd,äáäà øa àcà áø øîàz`yipd dy`ïéøéáòî ,äìeúa ¨©©©¨©©£¨§¨©£¦¦
äéðôìziag,äîeúñz`yipde .mezq dgzty dlezakäìeòa §¨¤¨§¨§¨

äéðôì ïéøéáòîziag,äçeút.gezt dgzty oniqk ©£¦¦§¨¤¨§¨
:`xnbd dywnéànàiptl dgezt ziag xiardl jxev yi recn - ©©

y ic ,dlera z`yipdøáòéðdnezq ziagén÷[iptl-]én÷å ,äìeúa ¦£©©¥§¨§©¥
ììk øáòéð àì äìeòaziag xiarp `l dlera z`yipd iptle - §¨Ÿ¦£©§¨

dzid `ly oniq ,ziag diptl exiard `l m`y reci `die ,llk
.dleza

,dlwz zeidl dleki dzid ,ok miyer eid m` :`xnbd zvxzn
cïéðîéærx`i minrtl -äñôúcdleradíéúàîxg`l ¦§¦§¨§¨¨©¦

dprazp m`e ,oic zia it lr `ly ,dyxbzd e` dpnl`zdy
`ly xacl di`xe ,dleza dzid `ly zngn dpn xifgzy

,oii ziag diptl exiardîàåäø,dy` dze` orhz j` -àðà §¨§¨£¨
éàåä äìeúa,iz`yp dleza zn`a -éàn÷ eøaò àìc éàäådne - §¨£©§©§Ÿ£©©©

,oii ziag iptl exiard `lyeñéðzàc àeä éñBðzà`ed qpe` - ¦§¥§¦§¦
ef oi`e ,bdpnd z` eniiw `le dzynd zexky zngn eqp`py
dleraa oiae dlezaa oiay epwiz jkl ,dleza iziid `ly di`x
lkez `l aeye ,dgezt efle dnezq efl ,diptl ziag exiari

.melk oerhl dlerad

* * *
:dlke ozg zgny ipiiprn d`ian `xnbdïðaø eðzïéãwøî ãöék , ¨©¨¨¥©§©§¦

älkä éðôì,dlkd iptl oicwxny drya mixne` gay ixac el` - ¦§¥©©¨
,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שישי עמ' ב

bk wxt l`wfgi - mi`iap

âë-÷øô ìà÷æçéhÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåá:eéä úçà-íà úBða íéLð íézL íãà-ïaâïäéøeòða íéøöîá äðéðæzå ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¨®§©´¦¨¦½§¬¥©©−¨«©¦§¤´¨§¦§©½¦¦§¥¤−
:ïäéìeúa écc eOò íLå ïäéãL eëòî änL eðæãäðééäzå dúBçà äáéìäàå äìBãbä äìäà ïúBîLe ¨®¨ µ¨Ÿ£´§¥¤½§¨´¦½©¥−§¥¤«§À̈¨¢¨³©§¨Æ§¨¢¦¨´£½̈©¦«§¤´¨

:äáéìäà íìLeøéå äìäà ïBøîL ïúBîLe úBðáe íéða äðãìzå éìäábòzå ézçz äìäà ïæzå ¦½©¥©−§¨¨¦´¨®§¾̈Ÿ§´¨¢½̈¦¨©−¦¨¢¦¨«©¦¬¤¨¢−̈©§¨®©©§©Æ
:íéáBø÷ øeMà-ìà äéáäàî-ìòå:íéñeñ éáëø íéLøt ílk ãîç éøeça íéðâñe úBçt úìëú éLáì ©«§©£¤½¨¤©−§¦«§ª¥³§¥Æ¤Æ©´§¨¦½©¬¥¤−¤ª¨®¨¨¦¾Ÿ§¥−¦«

æ:äàîèð íäéìelb-ìëa äáâò-øLà ìëáe ílk øeMà-éða øçáî íäéìò äéúeðæz ïzzåç-úàå ©¦¥³©§¤Æ¨Æ£¥¤½¦§©¬§¥«©−ª¨®§¯Ÿ£¤¨«§¨²§¨¦¥¤−¦§¨«¨§¤
ò íúeðæú eëtLiå äéìeúá écc eOò änäå äéøeòðá eáëL dúBà ék äáæò àì íéøönî äéúeðæz:äéì ©§¤³¨¦¦§©Æ¦Æ´Ÿ¨½̈¨¦³¨Æ¨§´¦§¤½¨§¥¬¨¦−©¥´§¤®¨©¦§§¬©§−̈¨¤«¨

è:íäéìò äáâò øLà øeMà éða ãéa äéáäàî-ãéa äézúð ïëì̈¥¬§©¦−¨§©§©«£¤®¨§©Æ§¥´©½£¤¬¨§−̈£¥¤«

i"yx
(·).íéùð íéúù:נשין כתרתין דאינון מדינן, תרתי

.úçà íà úåðá לשתים נחלקו אחת מכנסיה שתיהן
רחבעם: åëòåî.(‚)בימי äîù שדיהם את מצרים בני

ומעוך כב)ל' åùò.:(ויקרא íùå דדי את המצריים
עשו  תועבותם, דרכי את למדום כלומר בתוליהן,

בלע"ז: אהלה ïúåîùå.(„)איטיינירי"ש בכינוי
מכנה ïúåîùå.ואהליב': שאני היא שומרון הראשונים

הבעל  ובית ירבעם לעגלי מתחילה אהל שנעשית אהלה
עמרי  בימי אלא נבנתה לא ששומרון ואע"פ לאחאב
נעשית  שמשנבנית שמה על ישראל מלכי את קורא

ומקדשי:äáéìäà.ראש: בה היה שאהלי שם על
(‰).áâòúå:דיששירי"ר ל"א בלע"ז אישויי"ר ותתאוה

.íéáåø÷ øåùà ìà להיות להם ושלחו לה שכנים שהיו

גדי בן מנחם היה זה לעזר ט"ו)להם ב שנתן (מלכים
הממלכה  להחזיק אתו ידו להיות אשור מלך לפול מס
היו  שאם מנאפת לאשה הדבר מדמה והנביא בידו

אשור: למלכי נצטרכו לא להקב"ה ïúúå(Ê)עובדים
.íäéìò äéúåðæú'עליה נתנה זנונים ורוח ניאופים לב

להם: מתאוה åâå'.שהית' äáâò øùà ìëáå בכל
ונטמאה  דרכיהם למדה עמהם נשתתפה אשר העכו"ם

äáæò.(Á)בגילוליהם: àì íéøöîî äéúåðæú úàå גם
שמצינו סמכו מצרים מלכי יו)על אלה (שם  בן בהושע

מצרים: מלך סוא אל מלאכים שלח äúåàאשר éë
.'åâå åáëù זנונים תאות עליה, תזנותם וישפכו ומאז

נעוריה: מימי בה åâå'.(Ë)נכנס äéúúð ïëì שבא
אותם: והגלה סנחרב

cec zcevn
(·).ÌÈ˘ ÌÈ˙˘והם אחת מכנסיה באו מלכיות שתי ר "ל 

אפרים: ומלכות יהודה נעוריהןÈÊ˙Â‰.(‚)מלכות בעת 
עמהם: זנו  במצרים מעכו˘Ó‰.כשהיו במצרים בהיותן

מה וכי ובדרז"ל  הזנות  התחלת ענין והוא שדיהן את  הנואפים
וכו' דדיה  בין  לה שמיעך  מפני  וכי  הלז ערבי לה (כתובות עשה

והואÂ˘Ú.:לו) בתולות בעודן הדדים וכתשו משמשו המצרים
עבודת לעבוד  התחילו במצרים היו  עוד  ור"ל  במ"ש ענין  כפל 

ממש: זנות בה שאין ועשו מעכו  אמר  לכן  מועט דבר  שם  שעשו ולפי מצרים  של  הכינוי:Ô˙ÂÓ˘Â.(„)כוכבים  ‡‰Ï‰בשם
.‰ÏÂ„‚‰:ממנה הקטנה  עליה הנטפלת  אחותה  שם היה ואהליבה אהלה  נקראת שבהן  ÈÏ.הגדולה ‰ÈÈ‰˙Âלי אותן לקחתי
‡‰Ï‰.העצמי :Ô˙ÂÓ˘Â.לנשים : ÔÂ¯ÓÂ˘שהיה ע "ש אהלה  ונקראת שומרון היא העצמי שם אהלה שלה  הכינוי שם  שהיה זו

בה: חלק לי ואין שלה אהל וכאומר הזהב לעגלי אוהל  לקחתים‡‰ÈÏ·‰.בה  ור "ל  המקדש  בית  והוא  בה אהלי שהיה ע "ש
והצליחו: וגדלו ורבו  פרו והם לעם בניÚ˙Â‚·.(‰)לי אל היה חשקה ומפרש וחוזר מאהביה תאות  על  הזנות  חשק חשקה

אליה : קרובים  היו כאילו ˙ÏÎ˙.(Â)אשור  È˘Â·Ïבחורים היו וכולם  וסגנים פחות והיו תכלת  בצבע  מלובשים  שהיו  לפי 
רגל : הולכי ולא  סוסים  רוכבי אמר ביאור ולתוספת ופרשים Ì‰ÈÏÚ.(Ê)חמודים ‰È˙ÂÊ˙ Ô˙˙Âעליהם זנונים רוח נתנה לכן ר "ל 

אשור: מבני הנבחרים  לכל  להם Ú‚·‰.וחשקה ¯˘‡ ÏÎ·Âרעי של כגלל המאוסים תועבותיהם בכל  נטמאים שחשקה מי ולכל 
ועבדה עשתה כן  שחשקה וכמו הצלחתם מרבית בראותה  אשור לפסילי  וחשקה מעלי סרתה ר"ל  עמהם ונאפה  זנתה כן כי

ÌÈ¯ˆÓÓ.(Á)לפסיליהם: ‰È˙ÂÊ˙ ˙‡Â בדרך בנעוריה  עמה  שכבו מצרים בני  כי עזבה  לא ממצרים לה  שהיה  הזנות חשק
לא ולכן  מאז עליה זנותם תאות שפכו הם וגם  בלבה  אהבתם נתקע ולכן  בתולה בעודה  דדיה  וכתשו משמשו  והמה  חיבה,

מאז : בהם הורגלה  כן על  מצרים  פסילי  עזבה  שלא  ר"ל  אותם ביאורÈ˙˙‰.(Ë)עזבה  ולתוספת מאהביה, ביד  אותם מסרתי 
להם: חשקה אשר אשור בני ביד  אמר

oeiv zcevn
(‚).ÂÎÚÓ ומעוך ודוגמתו היד  במשמוש  וכתישה  סחיטה ענין

כב)וכתות האשה :˘„Ô‰È.:(ויקרא דדי  עניןÂ˘Ú.הם הוא גם 
מעניך  כל  את עושה  הנני וכן  היד  במשמוש וכתישה  סחיטה 

ג) בך Ú˙Â‚·.(‰):(צפניה מאסו כמו הזנות חשק  יקרא כן 
ד)עוגביה  חשובה:˙ÏÎ˙.(Â):(ירמיה צבע ÌÈ‚ÒÂ.שם ˙ÂÁÙ

שררה: ענין 
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âë-÷øô ìà÷æçéhÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåá:eéä úçà-íà úBða íéLð íézL íãà-ïaâïäéøeòða íéøöîá äðéðæzå ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¨®§©´¦¨¦½§¬¥©©−¨«©¦§¤´¨§¦§©½¦¦§¥¤−
:ïäéìeúa écc eOò íLå ïäéãL eëòî änL eðæãäðééäzå dúBçà äáéìäàå äìBãbä äìäà ïúBîLe ¨®¨ µ¨Ÿ£´§¥¤½§¨´¦½©¥−§¥¤«§À̈¨¢¨³©§¨Æ§¨¢¦¨´£½̈©¦«§¤´¨

:äáéìäà íìLeøéå äìäà ïBøîL ïúBîLe úBðáe íéða äðãìzå éìäábòzå ézçz äìäà ïæzå ¦½©¥©−§¨¨¦´¨®§¾̈Ÿ§´¨¢½̈¦¨©−¦¨¢¦¨«©¦¬¤¨¢−̈©§¨®©©§©Æ
:íéáBø÷ øeMà-ìà äéáäàî-ìòå:íéñeñ éáëø íéLøt ílk ãîç éøeça íéðâñe úBçt úìëú éLáì ©«§©£¤½¨¤©−§¦«§ª¥³§¥Æ¤Æ©´§¨¦½©¬¥¤−¤ª¨®¨¨¦¾Ÿ§¥−¦«

æ:äàîèð íäéìelb-ìëa äáâò-øLà ìëáe ílk øeMà-éða øçáî íäéìò äéúeðæz ïzzåç-úàå ©¦¥³©§¤Æ¨Æ£¥¤½¦§©¬§¥«©−ª¨®§¯Ÿ£¤¨«§¨²§¨¦¥¤−¦§¨«¨§¤
ò íúeðæú eëtLiå äéìeúá écc eOò änäå äéøeòðá eáëL dúBà ék äáæò àì íéøönî äéúeðæz:äéì ©§¤³¨¦¦§©Æ¦Æ´Ÿ¨½̈¨¦³¨Æ¨§´¦§¤½¨§¥¬¨¦−©¥´§¤®¨©¦§§¬©§−̈¨¤«¨

è:íäéìò äáâò øLà øeMà éða ãéa äéáäàî-ãéa äézúð ïëì̈¥¬§©¦−¨§©§©«£¤®¨§©Æ§¥´©½£¤¬¨§−̈£¥¤«

i"yx
(·).íéùð íéúù:נשין כתרתין דאינון מדינן, תרתי

.úçà íà úåðá לשתים נחלקו אחת מכנסיה שתיהן
רחבעם: åëòåî.(‚)בימי äîù שדיהם את מצרים בני

ומעוך כב)ל' åùò.:(ויקרא íùå דדי את המצריים
עשו  תועבותם, דרכי את למדום כלומר בתוליהן,

בלע"ז: אהלה ïúåîùå.(„)איטיינירי"ש בכינוי
מכנה ïúåîùå.ואהליב': שאני היא שומרון הראשונים

הבעל  ובית ירבעם לעגלי מתחילה אהל שנעשית אהלה
עמרי  בימי אלא נבנתה לא ששומרון ואע"פ לאחאב
נעשית  שמשנבנית שמה על ישראל מלכי את קורא

ומקדשי:äáéìäà.ראש: בה היה שאהלי שם על
(‰).áâòúå:דיששירי"ר ל"א בלע"ז אישויי"ר ותתאוה

.íéáåø÷ øåùà ìà להיות להם ושלחו לה שכנים שהיו

גדי בן מנחם היה זה לעזר ט"ו)להם ב שנתן (מלכים
הממלכה  להחזיק אתו ידו להיות אשור מלך לפול מס
היו  שאם מנאפת לאשה הדבר מדמה והנביא בידו

אשור: למלכי נצטרכו לא להקב"ה ïúúå(Ê)עובדים
.íäéìò äéúåðæú'עליה נתנה זנונים ורוח ניאופים לב

להם: מתאוה åâå'.שהית' äáâò øùà ìëáå בכל
ונטמאה  דרכיהם למדה עמהם נשתתפה אשר העכו"ם

äáæò.(Á)בגילוליהם: àì íéøöîî äéúåðæú úàå גם
שמצינו סמכו מצרים מלכי יו)על אלה (שם  בן בהושע

מצרים: מלך סוא אל מלאכים שלח äúåàאשר éë
.'åâå åáëù זנונים תאות עליה, תזנותם וישפכו ומאז

נעוריה: מימי בה åâå'.(Ë)נכנס äéúúð ïëì שבא
אותם: והגלה סנחרב

cec zcevn
(·).ÌÈ˘ ÌÈ˙˘והם אחת מכנסיה באו מלכיות שתי ר "ל 

אפרים: ומלכות יהודה נעוריהןÈÊ˙Â‰.(‚)מלכות בעת 
עמהם: זנו  במצרים מעכו˘Ó‰.כשהיו במצרים בהיותן

מה וכי ובדרז"ל  הזנות  התחלת ענין והוא שדיהן את  הנואפים
וכו' דדיה  בין  לה שמיעך  מפני  וכי  הלז ערבי לה (כתובות עשה

והואÂ˘Ú.:לו) בתולות בעודן הדדים וכתשו משמשו המצרים
עבודת לעבוד  התחילו במצרים היו  עוד  ור"ל  במ"ש ענין  כפל 

ממש: זנות בה שאין ועשו מעכו  אמר  לכן  מועט דבר  שם  שעשו ולפי מצרים  של  הכינוי:Ô˙ÂÓ˘Â.(„)כוכבים  ‡‰Ï‰בשם
.‰ÏÂ„‚‰:ממנה הקטנה  עליה הנטפלת  אחותה  שם היה ואהליבה אהלה  נקראת שבהן  ÈÏ.הגדולה ‰ÈÈ‰˙Âלי אותן לקחתי
‡‰Ï‰.העצמי :Ô˙ÂÓ˘Â.לנשים : ÔÂ¯ÓÂ˘שהיה ע "ש אהלה  ונקראת שומרון היא העצמי שם אהלה שלה  הכינוי שם  שהיה זו

בה: חלק לי ואין שלה אהל וכאומר הזהב לעגלי אוהל  לקחתים‡‰ÈÏ·‰.בה  ור "ל  המקדש  בית  והוא  בה אהלי שהיה ע "ש
והצליחו: וגדלו ורבו  פרו והם לעם בניÚ˙Â‚·.(‰)לי אל היה חשקה ומפרש וחוזר מאהביה תאות  על  הזנות  חשק חשקה

אליה : קרובים  היו כאילו ˙ÏÎ˙.(Â)אשור  È˘Â·Ïבחורים היו וכולם  וסגנים פחות והיו תכלת  בצבע  מלובשים  שהיו  לפי 
רגל : הולכי ולא  סוסים  רוכבי אמר ביאור ולתוספת ופרשים Ì‰ÈÏÚ.(Ê)חמודים ‰È˙ÂÊ˙ Ô˙˙Âעליהם זנונים רוח נתנה לכן ר "ל 

אשור: מבני הנבחרים  לכל  להם Ú‚·‰.וחשקה ¯˘‡ ÏÎ·Âרעי של כגלל המאוסים תועבותיהם בכל  נטמאים שחשקה מי ולכל 
ועבדה עשתה כן  שחשקה וכמו הצלחתם מרבית בראותה  אשור לפסילי  וחשקה מעלי סרתה ר"ל  עמהם ונאפה  זנתה כן כי

ÌÈ¯ˆÓÓ.(Á)לפסיליהם: ‰È˙ÂÊ˙ ˙‡Â בדרך בנעוריה  עמה  שכבו מצרים בני  כי עזבה  לא ממצרים לה  שהיה  הזנות חשק
לא ולכן  מאז עליה זנותם תאות שפכו הם וגם  בלבה  אהבתם נתקע ולכן  בתולה בעודה  דדיה  וכתשו משמשו  והמה  חיבה,

מאז : בהם הורגלה  כן על  מצרים  פסילי  עזבה  שלא  ר"ל  אותם ביאורÈ˙˙‰.(Ë)עזבה  ולתוספת מאהביה, ביד  אותם מסרתי 
להם: חשקה אשר אשור בני ביד  אמר

oeiv zcevn
(‚).ÂÎÚÓ ומעוך ודוגמתו היד  במשמוש  וכתישה  סחיטה ענין

כב)וכתות האשה :˘„Ô‰È.:(ויקרא דדי  עניןÂ˘Ú.הם הוא גם 
מעניך  כל  את עושה  הנני וכן  היד  במשמוש וכתישה  סחיטה 

ג) בך Ú˙Â‚·.(‰):(צפניה מאסו כמו הזנות חשק  יקרא כן 
ד)עוגביה  חשובה:˙ÏÎ˙.(Â):(ירמיה צבע ÌÈ‚ÒÂ.שם ˙ÂÁÙ

שררה: ענין 
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å-÷øô à íéîéä éøáãeqÎap

áð:äéLøâî-úàå øæb-úàå íéøôà øäa äéLøâî-úàå íëL-úà èì÷nä éøò-úà íäì eðziå©¦§¸¨¤¹¤¨¥¯©¦§¨²¤§¤¬§¤¦§¨¤−¨§©´¤§¨®¦§¤¤−¤§¤¦§¨¤«¨
âð:äéLøâî-úàå ïBøBç úéa-úàå äéLøâî-úàå íòî÷é-úàåãðïBnø-úb-úàå äéLøâî-úàå ïBìià-úàå §¤«¨§§¨Æ§¤¦§¨¤½¨§¤¥¬−§¤¦§¨¤«¨§¤©¨Æ§¤¦§¨¤½¨§¤©¦−

:äéLøâî-úàåäðúçtLîì äéLøâî-úàå íòìa-úàå äéLøâî-úàå øðò-úà äMðî ähî úéöçnîe §¤¦§¨¤«¨¦«©£¦Æ©¥´§©¤½¤¨¥Æ§¤¦§¨¤½¨§¤¦§−̈§¤¦§¨¤®¨§¦§©¬©
(ô) :íéøúBpä úä÷-éðáìåðäéLøâî-úàå ïLaa ïìBb-úà äMðî ähî éöç úçtLnî íBLøb éðáì ¦§¥§−̈©¨¦«¦§¥»¥§¼¦¦§©À©£¦Æ©¥´§©¤½¤¨¬©¨−̈§¤¦§¨¤®¨

å úBøzLò-úàå:äéLøâî-úàæð:äéLøâî-úàå úøác-úà äéLøâî-úàå Lã÷-úà øëùNé ähnîe §¤©§¨−§¤¦§¨¤«¨¦©¥´¦¨½̈¤¤−¤§¤¦§¨¤®¨¤¨§©−§¤¦§¨¤«¨
çð(ñ) :äéLøâî-úàå íðò-úàå äéLøâî-úàå úBîàø-úàåèðäéLøâî-úàå ìLî-úà øLà ähnîe §¤¨Æ§¤¦§¨¤½¨§¤¨¥−§¤¦§¨¤«¨¦©¥´¨¥½¤¨−̈§¤¦§¨¤®¨

:äéLøâî-úàå ïBcáò-úàåñ(ñ) :äéLøâî-úàå áçø-úàå äéLøâî-úàå ÷÷eç-úàåàñéìzôð ähnîe §¤©§−§¤¦§¨¤«¨§¤ŸÆ§¤¦§¨¤½¨§¤§−Ÿ§¤¦§¨¤«¨¦©¥´©§¨¦À
(ñ) :äéLøâî-úàå íéúéø÷-úàå äéLøâî-úàå ïBnç-úàå äéLøâî-úàå ìéìba Lã÷-úàáñéøøî éðáì ¤¤³¤©¨¦Æ§¤¦§¨¤½¨§¤©−§¤¦§¨¤®¨§¤¦§¨©−¦§¤¦§¨¤«¨¦§¥´§¨¦»

:äéLøâî-úàå øBáz-úà äéLøâî-úàå BðBnø-úà ïìeáæ ähnî íéøúBpäâñçøæîì Bçøé ïcøéì øáòîe ©¨¦¼¦©¥´§ª½¤¦−§¤¦§¨¤®¨¤¨−§¤¦§¨¤«¨¥¥¹¤§©§¥´§¥»§¦§©´
:äéLøâî-úàå äöäé-úàå äéLøâî-úàå øaãna øöa-úà ïáeàø ähnî ïcøiäãñúBîã÷-úàå ©©§¥¼¦©¥´§¥½¤¤¬¤©¦§−̈§¤¦§¨¤®¨§¤©−§¨§¤¦§¨¤«¨§¤§¥Æ

:äéLøâî-úàå úòôéî-úàå äéLøâî-úàåäñíéðçî-úàå äéLøâî-úàå ãòìba úBîàø-úà ãâ-ähnîe §¤¦§¨¤½¨§¤¥©−©§¤¦§¨¤«¨¦̧©¥½̈¤¨¬©¦§−̈§¤¦§¨¤®¨§¤«©£©−¦
:äéLøâî-úàååñ(ñ) :äéLøâî-úàå øéæòé-úàå äéLøâî-úàå ïBaLç-úàå §¤¦§¨¤«¨§¤¤§Æ§¤¦§¨¤½¨§¤©§¥−§¤¦§¨¤«¨

æ-÷øô à íéîéä éøáãdÎ`

à(ñ) :äòaøà ïBøîLå áeLé (áéùé) äàeôe òìBz øëùNé éðáìåáéîçéå ìàéøéå äéôøe éfò òìBú éðáe §¦§¥´¦¨À̈¨¯¨²¨¬§¦§−©§¨¨«§¥´À̈ª¦¿§¨¿̈¦«Â¦¥§©§©̧
éøBab òìBúì íúBáà-úéáì íéLàø ìàeîLe íNáéåíéðLe-íéøNò ãéåã éîéa íøtñî íúBãìúì ìéç §¦§¹̈§¥À¨¦³§¥£¨Æ§½̈¦¬¥©−¦§Ÿ§¨®¦§¨¨Æ¦¥´¨¦½¤§¦«§©¬¦

(ñ) :úBàî LLå óìàâ:ílk íéLàø äMîç äiMé ìàBéå äéãáòå ìàëéî äéçøæé éðáe äéçøæé éfò éðáe ¤−¤§¥¬¥«§¥¬ª¦−¦«§©«§¨®§¥´¦«§©«§À̈¦«¨¥¿§ÂŸ©§¨§¥¯¦¦¨²£¦−̈¨¦¬ª¨«
ãìL äîçìî àáö éãeãb íúBáà úéáì íúBãìúì íäéìòå:íéðáe íéLð eaøä-ék óìà äMLå íéL ©£¥¤̧§Ÿ§¹̈§¥´£À̈§¥Æ§¨´¦§¨½̈§Ÿ¦¬§¦−̈¨®¤¦«¦§¬¨¦−¨¦«

ä(ñ) :ìkì íNçéúä óìà äòáLå íéðBîL íéìéç éøBab øëùNé úBçtLî ìëì íäéçàå©£¥¤À§ŸÆ¦§§´¦¨½̈¦¥−£¨¦®§¦³§¦§¨Æ¤½¤¦§©§−̈©«Ÿ
i"yx

(‰).äùðî äèî úéöçîîå שבעבר מנשה חצי עד
ישראל: שבארץ íéøúåðä.הירדן úä÷ éðáì úçôùîì

לאותו  ומנשה אפרים נתנו הכל ופתרון הלוים הם
ממשפחות  הנותרים קהת ולבני למעלה שאמר הנותר

äùðî.(Â)המטה: äèî éöç úçôùîî íåùøâ éðáì
הגורל  להם גם נפל הגורל ע"פ קהת לבני שנתנו אע"פ

לגרשום: כן כמו íéøúåðä(Ò·)לתת éøøî éðáì
.ïåìáæ äèîî שתים אותם להם הגיע שלא כלומר

וזהו  וזבולן וגד ראובן להם שנתנו עיירות עשרה
מררי  לבני נתנו זבולן מחלק זבולן ממטה הנותרים

הנותרים:

(‡).äàåôå òìåú øëùùé éðáìå.ïåøîùå áåùé בחומש
ולפי  שמו היה יוב ויוב. מ"ז) (בראשית כתיב
יששכר  מבני י"ב) (לקמן דכתי' תור' ללמוד שנתיישבו

ישוב: ונקרא זכה לכך לעתים בינה éðáå(·)יודעי
.òìåú מאות ושש אלף ושנים עשרים דוד בימי מספרם

עזי: מבני לבד תולע בני אלה åâå'.(‚)כל éæò éðáå
היו  אלה וכל ובנים. נשים הרבו כי אלף וששה שלשים
בני  של מאות ושש אלף ושנים עשרים מאותן לבד

úåçôùî.(‰)תולע: ìëì íäéçàå בין תולע בני בין
ושבעה  שמונים דוד של החיילים גבורי כל בין עזי בני

ìëì.אלף: íùçéúä:שלהם היחס לכל פתרון

cec zcevn
(‰).˙ÁÙ˘ÓÏ:לבדה משפחה לקחו:‰ÌÈ¯˙Â.לכל  כבר קהת מבני שהיו הכהנים גרשון‰ÌÈ¯˙Â.(Ò·)כי כי לוי  מבני

לקחו: כבר  ÂÁ¯È.(Ò‚)וקהת  Ô„¯ÈÏ:בהמגרשים וכלולים שתים ערים  חסרים כאן וגם  לירחו הסמוך  לירדן 
(‡).¯Î˘˘È È·ÏÂ: יששכר בני של  היחוס  זהו אבותם :¯‡˘ÌÈ.(·)ר "ל  לבית  ראשים  היו נולדוÚÏÂ˙Ï.הם תולע  לבני

וכו ': דוד  בימי מספרם ועלו תולדותם  לכל  חיל  ÂÎÂ'.(‚)גבורי ‰˘ÓÁ:בניו וארבעת האב ראשים היו החמשה Ì‰ÈÏÚÂ.(„)כל 
בנים: הרבו ועי"ז נשים  הרבו  כי  אלף  ל "ו היו מלחמה  בצבא לצאת הראוים גדודים  אנשי אבותם ומבית  מתולדותם  ועמהם

(‰).˙ÂÁÙ˘Ó ÏÎÏ:המשפחות כל ÏÎÏ.את  Ì˘ÁÈ˙‰:יחוסם ספרי  היו לכולם

e dpyn ipiny wxt zenexz zkqn

„älbúpL äîeøz ìL ïéé,CôMé;éøö ïéàåCïélç ìL øîBì.GLéelb íeMî ïéøeñà ïé÷Lî äL:íénäïéiäå ©¦¤§¨¤¦§©¨¦¨¥§¥¨¦©¤ª¦§¨©§¦£¦¦¦©©¦§©©¦
áìçäå;íéøzî ïé÷Lnä ìk øàLe.ïéøeñà eéäéå eäLé änk?äzLéå áBø÷ íB÷nî Lçøä àöiL éãk. §¤¨¨§¨¨©©§¦ª¨¦©¨¦§§¦§£¦§¥¤¥¥¨©©¦¨¨§¦§¤
‰ïélâîä íénä øeòL:äønä íäa ãáàzL éãk.éñBé éaøøîBà:ïäL ìk íéìka,íéòaøà úBò÷øwáe ¦©©¦©§ª¦§¥¤Ÿ©¨¤©¨¨©¦¥¥©¥¦¨¤¥©©§¨©§¨¦

äàñ. §¨
Âíéðàú éøewð,íéáðòå,ïéàeM÷å,ïéòeìcäå,íéçéháàäå,úBðBôôìnäå,økk íä elôà,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà,ãçà ¦¥§¥¦©£¨¦§¦¦§©§¦§¨£©¦¦§©§¨§£¦¥¦¨¤¨¨§¤¨¨¨¤¨

øaçî ãçàå Leìz–äçì Ba LiL ìk,øeñà.äøeñà Lçpä úëeLðe,kñ éðtîúBLôð úð. ¨§¤¨§ª¨¨¤¤¥¨¨§©©¨¨£¨¦§¥©¨©§¨

c.jtyi:ùçð åðîî äúù àîù ,åúåúùì øåñàù éðôî ,äîåøú ãåáà íåùî ïàë ïéàå.mixzen miwynd lk x`yeùáãäù àìà .ïäî äúåù ùçð ïéàù
:ïäî äúåù ùçðäù ,øåñàì 'îâá åøëæåä åìà ìë ,íéùåúë íéîåùå ñééøåîäå øéöäå.edyi dnk:ïéìåâî åãîòé äîë.ygxdåðåçâ ìò êìåäù éôìå ,ùçðä

:òðòðúîå ùçåøë àìà êìäîë äàøð åðéàù ,ùçø éåø÷.aexw mewnnåá åùøéô(:é ïéìåç):åøåçì øåæçéå äúùéå éìëä ïæà úçúî àöéù éãë
d.mind xeriy:éåìâ íåùî íéøåñà úåéäì.dxn oda ca`zy ickïéòãåéå .éåìâ íåùî ïäá ïéà ïäá ãáàéå ãñôé ùçðä ñøàù ãò êë ìë íéáåøî åéä íà

:úçà íòôá ìéèî ùçðä ñøà äîë åéä.dxn:äøî éåø÷ ìéèî ùçðäù ñøàä.ody lk milka:íéìëá íéîäùë éåìâ íåùî ïäá ùé ïäù ìë ïéáåøî åìéôà
.d`q 'n cr zerwxwaeåá ïéà àåäù ìë åìéôà êùåîä ïéòîå .é"øë äëìä ïéàå .íäá ìèáúî ñøàäù éåìâ íåùî ïäá ïéà éëäî éôè ,éåìâ íåùî íäá ùé

íåùá ïäá ùîúùäìå ,èéèä úà ïäá ìáâìå ,åéìâøå åéãé åéðô ïäá õåçøìå åúîäáì ïúå÷ùäì øåñà êë ïúåúùì øåñàù íùë íéìåâî íéîå .éåìâ íåùî
:ùéîùú

e.mip`z ixewpà ,øå÷ð äá äàøðù äðàú:ñøà äá ìéèäå ùçð äá ø÷ð àîù ,øåñ.xkk od elit`øîàé àì ,ãçà ãöî øå÷ðäå äáøä íéìåãâ ïäù øîåìë
:øçà ãöî éðà ãçà ãöî ìëà àåä.dgil ea yiy lk:øàùä úà ìëåàå øå÷éðä úà êúåç ùáé øáãá ìáà ,åìåëá ìçìçúîå äçéìä íò áøòúî ñøàä

.ygpd zkeype:äôåâ ìëá ìçìçúî ñøàäù äøåñà ,äèçùå ùçð äëùðù äîäá

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

השאירו ואם ישוביהם, במקומות רבים נחשים היו מצויים והתלמוד  המשנה בימי
אסרו מכאן  ארס. בהם והטיל  מהם שתה נחש  שמא חוששים היו מגולים, משקים
ללמד באה משנתנו  – נפשות. סכנת משום מגולים, במשקים להשתמש חכמים
המשקים  אם מקום מכל תרומה, לאבד  שאסור פי על  שאף תרומה, של במשקים

לשפכם. צריך  מגולים, היו

älbúpL äîeøz ìL ïéé,ונתגלה מכוסה שהיה –CôMé ואין – ÇÄÆÀÈÆÄÀÇÈÄÈÅ
בו  להשתמש  ואף לשתותו שאסור לפי  תרומה, הפסד משום חוששים

והטיל היין מן  נחש  שתה שמא נפשות, סכנת מפני  אחרים, לצרכים
ארס; ïélçבו  ìL øîBì Céøö ïéàå,שנתגלה חולין  של  יין – ÀÅÈÄÇÆËÄ

לשפכו . GLéelbשצריך íeMî ïéøeñà ïé÷Lî äL כשהיו – ÀÈÇÀÄÂÄÄÄ
áìçäåמגולים: ïéiäå íénäוציר דבש  גם מוסיפים ויש (בבלי– ÇÇÄÀÇÇÄÀÆÈÈ

רמב"ם ); ב; מט, íéøzîחולין ïé÷Lnä ìk øàLeהנחש שאין  – ÀÈÈÇÇÀÄËÈÄ
מהם. eäLéשותה änk,מגולים המשקים ישהו זמן כמה –eéäéå ÇÈÄÀÀÄÀ

ïéøeñà? נחש ידי על בהם ארס הטלת מחשש  –Lçøä àöiL éãk ÂÄÀÅÆÅÅÈÇÇ
הנחש , היינו השרץ, –äzLéå áBø÷ íB÷nîבבבלי י,– (חולין ÄÈÈÀÄÀÆ

לחורו .א ) ויחזור  וישתה הכלי  אוזן  מתחת שיצא כדי  פירשו :

ה ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו מוסיפה גילוי, משום האסורים משקים בענין  הקודמת במשנה שלמדנו כיון
זה. איסור בהם שחל המים שיעור מהו ללמד,

ïélâîä íénä øeòLעד גילוי, משום אסורים שיהיו –éãk ÄÇÇÄÇÀËÄÀÅ
äønä íäa ãáàzL שהמרה כך , כל מרובים היו  המים שאם – ÆÙÇÈÆÇÈÈ

מותרים, הם הרי בהם, בטל הנחש של  שהארס כלומר בהם, תאבד 
בכל אף אלא אסורים, בשתיה רק ולא אסורים. מכאן  פחות אבל 

בברייתא שנו שכן  אחר, ב):שימוש  ל, זרה עבודה  שנתגלו (בבלי  "מים
יגבל ולא הבית את בהם ירבץ ולא הרבים ברשות ישפכם לא זה הרי

בהן". ישקה ולא הטיט את ïäLבהם ìk íéìka :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÅÄÈÆÅ
גילוי, משום אסורים מרובים, אפילו שהם, כמה כל שבכלים, המים –

úBò÷øwáe,שבקרקע המים –äàñ íéòaøà סאה ארבעים עד – ÇÇÀÈÇÀÈÄÀÈ
בהם. בטל  שהארס מותרים, מכן יתר גילוי , משום אסורים

להיפך : משנתנו מפרשים dxndיש mda ca`zy ick oilebnd mind xeriy אם –
אסורים, הם הרי  להכירה, אפשר  ואי  המרה בהם שתאבד עד מרובים המים
מותרים. הם הרי בהם, ניכרת המרה ואין צלולים המים אם מכאן, פחות אבל 

ody lk milka :xne` iqei iaxאסורים מועטים מים אפילו  כלומר –dcear s"ix)

(` ,l dxf.

i p y m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

בהם  הטיל נחש  שמא מחשש  באכילה האסורים בפירות ללמד מוסיפה משנתנו

ארסו. את

áðòå ,íéðàú éøewð,íéçéháàäå ,ïéòeìcäå ,ïéàeM÷å ,íé ÄÅÀÅÄÇÂÈÄÀÄÄÀÇÀÄÀÈÂÇÄÄ
úBðBôôìnäå בהם שנראו וכו' קישואים או ענבים או תאנים – ÀÇÀÈÀ

økkניקורים, íä elôà–xkik שהפירות כלומר  מנה; ששים הוא ÂÄÅÄÈ
נקורים  וכולם בפירות מרובה שהוא אילן  כגון הם, רבים המנוקרים

ישראל"), "תפארת  אליהו"; ÷ïè("שנות  ãçàå ìBãb ãçà בין – ÆÈÈÀÆÈÈÈ
פרי שהוא ובין האחד , בצידו הוא והניקור גדול , הוא המנוקר שהפרי 

øaçîקטן, ãçàå Leìz ãçà,מחובר פרי  ובין תלוש פרי  בין – ÆÈÈÀÆÈÀËÈ
äçì Ba LiL ìk, בפרי לחלוחית שיש –øeñà שמא הפרי, כל  – ÈÆÆÅÈÈ

ומחלחל שבפרי הליחה עם מתערב בו  שמטיל הארס שכן ניקרו, נחש
Lçpäבכולו. úëeLðe, הנחש שנשכה בהמה –äøeñà,באכילה – ÀÇÇÈÈÂÈ

úBLôð úðkñ éðtî מקום מכל טריפה, שאינה פי  על אף כלומר  – ÄÀÅÇÈÇÀÈ
והאוכל גופה בכל  מחלחל  שהארס נפשות, סכנת מפני  היא אסורה

הרעלה. ידי  על חייו את לסכן  עלול  מבשרה

xkik"הפיסקה md elit`".שונים פירושים בה ונאמרו  היא, קשה
אחד; כיכר  כשיעור  גדולות שיהיו "עניינו כותב: למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם

כשיעור  מגיהים: במשנה:xkויש גורסים ויש הם ckk,אחד . אפילו  כלומר
כזית  האתרוג  היה "אפילו ב): טו , השנה (ראש שמובא כמו כד, כמו  גדולים

ככד" dnly")ונעשה zk`ln") גדולים שהן "כלומר מפרש: מברטנורא הרב וכן .
מצד אני  אחד , מצד  אכל  (הנחש) הוא יאמר : לא אחד , מצד  והניקור  הרבה

" כך : אחר  מוסיפה המשנה שהרי זה, פירוש על מקשים יש אבל `cgאחר ".
lecb" קטן aeh")ואחד  mei zetqez").

שדרך הוא, כיכר  של  שהחידוש לי  "ונראה כותב: ראשונה" "משנה בעל 
אלא  אינו  והניקור דבלה, עיגול  כמו  כיכר, ונעשים ביחד פירות הרבה לדרוס
היה  ושמא הנחש, מן  אינו  הניקור שמא ספקות: הרבה כאן ויש אחת, בדבלה

אסור. כן  פי על  אף כאן, שנדרסה קודם לבדה כשהיתה בזו הניקור 
הם "אפילו גורסים ונראים ckaויש בכלי מונחים הפירות שאפילו כלומר  ,"

אסור  הכל כן  פי  על  אף בלבד , העליונים בפירות aeh";הניקורים mei zetqez")
("my iyp` zetqez" ;"miycg zetqez" ושמירת רוצח (הל ' הרמב"ם כותב וכן .

והאבטיחים  והדלועים והקשואים וענבים תאנים "ניקורי ב): יב, הנפש
מחוברין, בין  תלושין בין  ביותר, גדולים היו אפילו  eidוהמלפפונות, elit`e

,ilkd jeza." אסור נשוך , ונמצא ליחה בו שיש כל 

izdw - zex`ean zeipyn
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å-÷øô à íéîéä éøáãeqÎap

áð:äéLøâî-úàå øæb-úàå íéøôà øäa äéLøâî-úàå íëL-úà èì÷nä éøò-úà íäì eðziå©¦§¸¨¤¹¤¨¥¯©¦§¨²¤§¤¬§¤¦§¨¤−¨§©´¤§¨®¦§¤¤−¤§¤¦§¨¤«¨
âð:äéLøâî-úàå ïBøBç úéa-úàå äéLøâî-úàå íòî÷é-úàåãðïBnø-úb-úàå äéLøâî-úàå ïBìià-úàå §¤«¨§§¨Æ§¤¦§¨¤½¨§¤¥¬−§¤¦§¨¤«¨§¤©¨Æ§¤¦§¨¤½¨§¤©¦−

:äéLøâî-úàåäðúçtLîì äéLøâî-úàå íòìa-úàå äéLøâî-úàå øðò-úà äMðî ähî úéöçnîe §¤¦§¨¤«¨¦«©£¦Æ©¥´§©¤½¤¨¥Æ§¤¦§¨¤½¨§¤¦§−̈§¤¦§¨¤®¨§¦§©¬©
(ô) :íéøúBpä úä÷-éðáìåðäéLøâî-úàå ïLaa ïìBb-úà äMðî ähî éöç úçtLnî íBLøb éðáì ¦§¥§−̈©¨¦«¦§¥»¥§¼¦¦§©À©£¦Æ©¥´§©¤½¤¨¬©¨−̈§¤¦§¨¤®¨

å úBøzLò-úàå:äéLøâî-úàæð:äéLøâî-úàå úøác-úà äéLøâî-úàå Lã÷-úà øëùNé ähnîe §¤©§¨−§¤¦§¨¤«¨¦©¥´¦¨½̈¤¤−¤§¤¦§¨¤®¨¤¨§©−§¤¦§¨¤«¨
çð(ñ) :äéLøâî-úàå íðò-úàå äéLøâî-úàå úBîàø-úàåèðäéLøâî-úàå ìLî-úà øLà ähnîe §¤¨Æ§¤¦§¨¤½¨§¤¨¥−§¤¦§¨¤«¨¦©¥´¨¥½¤¨−̈§¤¦§¨¤®¨

:äéLøâî-úàå ïBcáò-úàåñ(ñ) :äéLøâî-úàå áçø-úàå äéLøâî-úàå ÷÷eç-úàåàñéìzôð ähnîe §¤©§−§¤¦§¨¤«¨§¤ŸÆ§¤¦§¨¤½¨§¤§−Ÿ§¤¦§¨¤«¨¦©¥´©§¨¦À
(ñ) :äéLøâî-úàå íéúéø÷-úàå äéLøâî-úàå ïBnç-úàå äéLøâî-úàå ìéìba Lã÷-úàáñéøøî éðáì ¤¤³¤©¨¦Æ§¤¦§¨¤½¨§¤©−§¤¦§¨¤®¨§¤¦§¨©−¦§¤¦§¨¤«¨¦§¥´§¨¦»

:äéLøâî-úàå øBáz-úà äéLøâî-úàå BðBnø-úà ïìeáæ ähnî íéøúBpäâñçøæîì Bçøé ïcøéì øáòîe ©¨¦¼¦©¥´§ª½¤¦−§¤¦§¨¤®¨¤¨−§¤¦§¨¤«¨¥¥¹¤§©§¥´§¥»§¦§©´
:äéLøâî-úàå äöäé-úàå äéLøâî-úàå øaãna øöa-úà ïáeàø ähnî ïcøiäãñúBîã÷-úàå ©©§¥¼¦©¥´§¥½¤¤¬¤©¦§−̈§¤¦§¨¤®¨§¤©−§¨§¤¦§¨¤«¨§¤§¥Æ

:äéLøâî-úàå úòôéî-úàå äéLøâî-úàåäñíéðçî-úàå äéLøâî-úàå ãòìba úBîàø-úà ãâ-ähnîe §¤¦§¨¤½¨§¤¥©−©§¤¦§¨¤«¨¦̧©¥½̈¤¨¬©¦§−̈§¤¦§¨¤®¨§¤«©£©−¦
:äéLøâî-úàååñ(ñ) :äéLøâî-úàå øéæòé-úàå äéLøâî-úàå ïBaLç-úàå §¤¦§¨¤«¨§¤¤§Æ§¤¦§¨¤½¨§¤©§¥−§¤¦§¨¤«¨

æ-÷øô à íéîéä éøáãdÎ`

à(ñ) :äòaøà ïBøîLå áeLé (áéùé) äàeôe òìBz øëùNé éðáìåáéîçéå ìàéøéå äéôøe éfò òìBú éðáe §¦§¥´¦¨À̈¨¯¨²¨¬§¦§−©§¨¨«§¥´À̈ª¦¿§¨¿̈¦«Â¦¥§©§©̧
éøBab òìBúì íúBáà-úéáì íéLàø ìàeîLe íNáéåíéðLe-íéøNò ãéåã éîéa íøtñî íúBãìúì ìéç §¦§¹̈§¥À¨¦³§¥£¨Æ§½̈¦¬¥©−¦§Ÿ§¨®¦§¨¨Æ¦¥´¨¦½¤§¦«§©¬¦

(ñ) :úBàî LLå óìàâ:ílk íéLàø äMîç äiMé ìàBéå äéãáòå ìàëéî äéçøæé éðáe äéçøæé éfò éðáe ¤−¤§¥¬¥«§¥¬ª¦−¦«§©«§¨®§¥´¦«§©«§À̈¦«¨¥¿§ÂŸ©§¨§¥¯¦¦¨²£¦−̈¨¦¬ª¨«
ãìL äîçìî àáö éãeãb íúBáà úéáì íúBãìúì íäéìòå:íéðáe íéLð eaøä-ék óìà äMLå íéL ©£¥¤̧§Ÿ§¹̈§¥´£À̈§¥Æ§¨´¦§¨½̈§Ÿ¦¬§¦−̈¨®¤¦«¦§¬¨¦−¨¦«

ä(ñ) :ìkì íNçéúä óìà äòáLå íéðBîL íéìéç éøBab øëùNé úBçtLî ìëì íäéçàå©£¥¤À§ŸÆ¦§§´¦¨½̈¦¥−£¨¦®§¦³§¦§¨Æ¤½¤¦§©§−̈©«Ÿ
i"yx

(‰).äùðî äèî úéöçîîå שבעבר מנשה חצי עד
ישראל: שבארץ íéøúåðä.הירדן úä÷ éðáì úçôùîì

לאותו  ומנשה אפרים נתנו הכל ופתרון הלוים הם
ממשפחות  הנותרים קהת ולבני למעלה שאמר הנותר

äùðî.(Â)המטה: äèî éöç úçôùîî íåùøâ éðáì
הגורל  להם גם נפל הגורל ע"פ קהת לבני שנתנו אע"פ

לגרשום: כן כמו íéøúåðä(Ò·)לתת éøøî éðáì
.ïåìáæ äèîî שתים אותם להם הגיע שלא כלומר

וזהו  וזבולן וגד ראובן להם שנתנו עיירות עשרה
מררי  לבני נתנו זבולן מחלק זבולן ממטה הנותרים

הנותרים:

(‡).äàåôå òìåú øëùùé éðáìå.ïåøîùå áåùé בחומש
ולפי  שמו היה יוב ויוב. מ"ז) (בראשית כתיב
יששכר  מבני י"ב) (לקמן דכתי' תור' ללמוד שנתיישבו

ישוב: ונקרא זכה לכך לעתים בינה éðáå(·)יודעי
.òìåú מאות ושש אלף ושנים עשרים דוד בימי מספרם

עזי: מבני לבד תולע בני אלה åâå'.(‚)כל éæò éðáå
היו  אלה וכל ובנים. נשים הרבו כי אלף וששה שלשים
בני  של מאות ושש אלף ושנים עשרים מאותן לבד

úåçôùî.(‰)תולע: ìëì íäéçàå בין תולע בני בין
ושבעה  שמונים דוד של החיילים גבורי כל בין עזי בני

ìëì.אלף: íùçéúä:שלהם היחס לכל פתרון

cec zcevn
(‰).˙ÁÙ˘ÓÏ:לבדה משפחה לקחו:‰ÌÈ¯˙Â.לכל  כבר קהת מבני שהיו הכהנים גרשון‰ÌÈ¯˙Â.(Ò·)כי כי לוי  מבני

לקחו: כבר  ÂÁ¯È.(Ò‚)וקהת  Ô„¯ÈÏ:בהמגרשים וכלולים שתים ערים  חסרים כאן וגם  לירחו הסמוך  לירדן 
(‡).¯Î˘˘È È·ÏÂ: יששכר בני של  היחוס  זהו אבותם :¯‡˘ÌÈ.(·)ר "ל  לבית  ראשים  היו נולדוÚÏÂ˙Ï.הם תולע  לבני

וכו ': דוד  בימי מספרם ועלו תולדותם  לכל  חיל  ÂÎÂ'.(‚)גבורי ‰˘ÓÁ:בניו וארבעת האב ראשים היו החמשה Ì‰ÈÏÚÂ.(„)כל 
בנים: הרבו ועי"ז נשים  הרבו  כי  אלף  ל "ו היו מלחמה  בצבא לצאת הראוים גדודים  אנשי אבותם ומבית  מתולדותם  ועמהם

(‰).˙ÂÁÙ˘Ó ÏÎÏ:המשפחות כל ÏÎÏ.את  Ì˘ÁÈ˙‰:יחוסם ספרי  היו לכולם

e dpyn ipiny wxt zenexz zkqn

„älbúpL äîeøz ìL ïéé,CôMé;éøö ïéàåCïélç ìL øîBì.GLéelb íeMî ïéøeñà ïé÷Lî äL:íénäïéiäå ©¦¤§¨¤¦§©¨¦¨¥§¥¨¦©¤ª¦§¨©§¦£¦¦¦©©¦§©©¦
áìçäå;íéøzî ïé÷Lnä ìk øàLe.ïéøeñà eéäéå eäLé änk?äzLéå áBø÷ íB÷nî Lçøä àöiL éãk. §¤¨¨§¨¨©©§¦ª¨¦©¨¦§§¦§£¦§¥¤¥¥¨©©¦¨¨§¦§¤
‰ïélâîä íénä øeòL:äønä íäa ãáàzL éãk.éñBé éaøøîBà:ïäL ìk íéìka,íéòaøà úBò÷øwáe ¦©©¦©§ª¦§¥¤Ÿ©¨¤©¨¨©¦¥¥©¥¦¨¤¥©©§¨©§¨¦

äàñ. §¨
Âíéðàú éøewð,íéáðòå,ïéàeM÷å,ïéòeìcäå,íéçéháàäå,úBðBôôìnäå,økk íä elôà,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà,ãçà ¦¥§¥¦©£¨¦§¦¦§©§¦§¨£©¦¦§©§¨§£¦¥¦¨¤¨¨§¤¨¨¨¤¨

øaçî ãçàå Leìz–äçì Ba LiL ìk,øeñà.äøeñà Lçpä úëeLðe,kñ éðtîúBLôð úð. ¨§¤¨§ª¨¨¤¤¥¨¨§©©¨¨£¨¦§¥©¨©§¨

c.jtyi:ùçð åðîî äúù àîù ,åúåúùì øåñàù éðôî ,äîåøú ãåáà íåùî ïàë ïéàå.mixzen miwynd lk x`yeùáãäù àìà .ïäî äúåù ùçð ïéàù
:ïäî äúåù ùçðäù ,øåñàì 'îâá åøëæåä åìà ìë ,íéùåúë íéîåùå ñééøåîäå øéöäå.edyi dnk:ïéìåâî åãîòé äîë.ygxdåðåçâ ìò êìåäù éôìå ,ùçðä

:òðòðúîå ùçåøë àìà êìäîë äàøð åðéàù ,ùçø éåø÷.aexw mewnnåá åùøéô(:é ïéìåç):åøåçì øåæçéå äúùéå éìëä ïæà úçúî àöéù éãë
d.mind xeriy:éåìâ íåùî íéøåñà úåéäì.dxn oda ca`zy ickïéòãåéå .éåìâ íåùî ïäá ïéà ïäá ãáàéå ãñôé ùçðä ñøàù ãò êë ìë íéáåøî åéä íà

:úçà íòôá ìéèî ùçðä ñøà äîë åéä.dxn:äøî éåø÷ ìéèî ùçðäù ñøàä.ody lk milka:íéìëá íéîäùë éåìâ íåùî ïäá ùé ïäù ìë ïéáåøî åìéôà
.d`q 'n cr zerwxwaeåá ïéà àåäù ìë åìéôà êùåîä ïéòîå .é"øë äëìä ïéàå .íäá ìèáúî ñøàäù éåìâ íåùî ïäá ïéà éëäî éôè ,éåìâ íåùî íäá ùé

íåùá ïäá ùîúùäìå ,èéèä úà ïäá ìáâìå ,åéìâøå åéãé åéðô ïäá õåçøìå åúîäáì ïúå÷ùäì øåñà êë ïúåúùì øåñàù íùë íéìåâî íéîå .éåìâ íåùî
:ùéîùú

e.mip`z ixewpà ,øå÷ð äá äàøðù äðàú:ñøà äá ìéèäå ùçð äá ø÷ð àîù ,øåñ.xkk od elit`øîàé àì ,ãçà ãöî øå÷ðäå äáøä íéìåãâ ïäù øîåìë
:øçà ãöî éðà ãçà ãöî ìëà àåä.dgil ea yiy lk:øàùä úà ìëåàå øå÷éðä úà êúåç ùáé øáãá ìáà ,åìåëá ìçìçúîå äçéìä íò áøòúî ñøàä

.ygpd zkeype:äôåâ ìëá ìçìçúî ñøàäù äøåñà ,äèçùå ùçð äëùðù äîäá

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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השאירו ואם ישוביהם, במקומות רבים נחשים היו מצויים והתלמוד  המשנה בימי
אסרו מכאן  ארס. בהם והטיל  מהם שתה נחש  שמא חוששים היו מגולים, משקים
ללמד באה משנתנו  – נפשות. סכנת משום מגולים, במשקים להשתמש חכמים
המשקים  אם מקום מכל תרומה, לאבד  שאסור פי על  שאף תרומה, של במשקים

לשפכם. צריך  מגולים, היו

älbúpL äîeøz ìL ïéé,ונתגלה מכוסה שהיה –CôMé ואין – ÇÄÆÀÈÆÄÀÇÈÄÈÅ
בו  להשתמש  ואף לשתותו שאסור לפי  תרומה, הפסד משום חוששים

והטיל היין מן  נחש  שתה שמא נפשות, סכנת מפני  אחרים, לצרכים
ארס; ïélçבו  ìL øîBì Céøö ïéàå,שנתגלה חולין  של  יין – ÀÅÈÄÇÆËÄ

לשפכו . GLéelbשצריך íeMî ïéøeñà ïé÷Lî äL כשהיו – ÀÈÇÀÄÂÄÄÄ
áìçäåמגולים: ïéiäå íénäוציר דבש  גם מוסיפים ויש (בבלי– ÇÇÄÀÇÇÄÀÆÈÈ

רמב"ם ); ב; מט, íéøzîחולין ïé÷Lnä ìk øàLeהנחש שאין  – ÀÈÈÇÇÀÄËÈÄ
מהם. eäLéשותה änk,מגולים המשקים ישהו זמן כמה –eéäéå ÇÈÄÀÀÄÀ

ïéøeñà? נחש ידי על בהם ארס הטלת מחשש  –Lçøä àöiL éãk ÂÄÀÅÆÅÅÈÇÇ
הנחש , היינו השרץ, –äzLéå áBø÷ íB÷nîבבבלי י,– (חולין ÄÈÈÀÄÀÆ

לחורו .א ) ויחזור  וישתה הכלי  אוזן  מתחת שיצא כדי  פירשו :

ה ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו מוסיפה גילוי, משום האסורים משקים בענין  הקודמת במשנה שלמדנו כיון
זה. איסור בהם שחל המים שיעור מהו ללמד,

ïélâîä íénä øeòLעד גילוי, משום אסורים שיהיו –éãk ÄÇÇÄÇÀËÄÀÅ
äønä íäa ãáàzL שהמרה כך , כל מרובים היו  המים שאם – ÆÙÇÈÆÇÈÈ

מותרים, הם הרי בהם, בטל הנחש של  שהארס כלומר בהם, תאבד 
בכל אף אלא אסורים, בשתיה רק ולא אסורים. מכאן  פחות אבל 

בברייתא שנו שכן  אחר, ב):שימוש  ל, זרה עבודה  שנתגלו (בבלי  "מים
יגבל ולא הבית את בהם ירבץ ולא הרבים ברשות ישפכם לא זה הרי

בהן". ישקה ולא הטיט את ïäLבהם ìk íéìka :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÅÄÈÆÅ
גילוי, משום אסורים מרובים, אפילו שהם, כמה כל שבכלים, המים –

úBò÷øwáe,שבקרקע המים –äàñ íéòaøà סאה ארבעים עד – ÇÇÀÈÇÀÈÄÀÈ
בהם. בטל  שהארס מותרים, מכן יתר גילוי , משום אסורים

להיפך : משנתנו מפרשים dxndיש mda ca`zy ick oilebnd mind xeriy אם –
אסורים, הם הרי  להכירה, אפשר  ואי  המרה בהם שתאבד עד מרובים המים
מותרים. הם הרי בהם, ניכרת המרה ואין צלולים המים אם מכאן, פחות אבל 

ody lk milka :xne` iqei iaxאסורים מועטים מים אפילו  כלומר –dcear s"ix)

(` ,l dxf.

i p y m e i
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בהם  הטיל נחש  שמא מחשש  באכילה האסורים בפירות ללמד מוסיפה משנתנו

ארסו. את

áðòå ,íéðàú éøewð,íéçéháàäå ,ïéòeìcäå ,ïéàeM÷å ,íé ÄÅÀÅÄÇÂÈÄÀÄÄÀÇÀÄÀÈÂÇÄÄ
úBðBôôìnäå בהם שנראו וכו' קישואים או ענבים או תאנים – ÀÇÀÈÀ

økkניקורים, íä elôà–xkik שהפירות כלומר  מנה; ששים הוא ÂÄÅÄÈ
נקורים  וכולם בפירות מרובה שהוא אילן  כגון הם, רבים המנוקרים

ישראל"), "תפארת  אליהו"; ÷ïè("שנות  ãçàå ìBãb ãçà בין – ÆÈÈÀÆÈÈÈ
פרי שהוא ובין האחד , בצידו הוא והניקור גדול , הוא המנוקר שהפרי 

øaçîקטן, ãçàå Leìz ãçà,מחובר פרי  ובין תלוש פרי  בין – ÆÈÈÀÆÈÀËÈ
äçì Ba LiL ìk, בפרי לחלוחית שיש –øeñà שמא הפרי, כל  – ÈÆÆÅÈÈ

ומחלחל שבפרי הליחה עם מתערב בו  שמטיל הארס שכן ניקרו, נחש
Lçpäבכולו. úëeLðe, הנחש שנשכה בהמה –äøeñà,באכילה – ÀÇÇÈÈÂÈ

úBLôð úðkñ éðtî מקום מכל טריפה, שאינה פי  על אף כלומר  – ÄÀÅÇÈÇÀÈ
והאוכל גופה בכל  מחלחל  שהארס נפשות, סכנת מפני  היא אסורה

הרעלה. ידי  על חייו את לסכן  עלול  מבשרה

xkik"הפיסקה md elit`".שונים פירושים בה ונאמרו  היא, קשה
אחד; כיכר  כשיעור  גדולות שיהיו "עניינו כותב: למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם

כשיעור  מגיהים: במשנה:xkויש גורסים ויש הם ckk,אחד . אפילו  כלומר
כזית  האתרוג  היה "אפילו ב): טו , השנה (ראש שמובא כמו כד, כמו  גדולים

ככד" dnly")ונעשה zk`ln") גדולים שהן "כלומר מפרש: מברטנורא הרב וכן .
מצד אני  אחד , מצד  אכל  (הנחש) הוא יאמר : לא אחד , מצד  והניקור  הרבה

" כך : אחר  מוסיפה המשנה שהרי זה, פירוש על מקשים יש אבל `cgאחר ".
lecb" קטן aeh")ואחד  mei zetqez").

שדרך הוא, כיכר  של  שהחידוש לי  "ונראה כותב: ראשונה" "משנה בעל 
אלא  אינו  והניקור דבלה, עיגול  כמו  כיכר, ונעשים ביחד פירות הרבה לדרוס
היה  ושמא הנחש, מן  אינו  הניקור שמא ספקות: הרבה כאן ויש אחת, בדבלה

אסור. כן  פי על  אף כאן, שנדרסה קודם לבדה כשהיתה בזו הניקור 
הם "אפילו גורסים ונראים ckaויש בכלי מונחים הפירות שאפילו כלומר  ,"

אסור  הכל כן  פי  על  אף בלבד , העליונים בפירות aeh";הניקורים mei zetqez")
("my iyp` zetqez" ;"miycg zetqez" ושמירת רוצח (הל ' הרמב"ם כותב וכן .

והאבטיחים  והדלועים והקשואים וענבים תאנים "ניקורי ב): יב, הנפש
מחוברין, בין  תלושין בין  ביותר, גדולים היו אפילו  eidוהמלפפונות, elit`e

,ilkd jeza." אסור נשוך , ונמצא ליחה בו שיש כל 

izdw - zex`ean zeipyn
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Êéelb íeMî äøeñà ïéé ìL úøîLnä;äéîçð éaøøézî. ©©§¤¤¤©¦£¨¦¦©¦§¤§¨©¦
Áäàîè ÷ôñ da ãìBpL äîeøz ìL úéáç–øæòéìà éaøøîBà:ätøz íB÷îa úçpî äúéä íà,äpçépé ¨¦¤§¨¤©¨§¥ª§¨©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨ª©©¦§ª§¨©¦¤¨

òðönä íB÷îa;älâî äúéä íàå,äpqëé.òLBäé éaøåøîBà:òðöî íB÷îa úçpî äúéä íà,íB÷îa äpçépé §¨©ª§¨§¦¨§¨§ª¨§©¤¨§©¦§ª©¥¦¨§¨ª©©§¨ª§¨©¦¤¨¦§
ätøz;äqëî äúéä íàå,äplâé.ìàéìîb ïaøøîBà:øác da Lcçé ìà. ª§¨§¦¨§¨§ª¨§©¤¨©¨©§¦¥¥©§©¥¨¨¨
ËäðBéìòä úba äøaLpL úéáç,äàîè äðBzçzäå:äãBîòLBäé éaøå øæòéìà éaø,äpnî ìéväì ìBëé íàL ¨¦¤¦§§¨©©¨¤§¨§©©§¨§¥¨¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤¦¨§©¦¦¤¨

äøäèa úéòéáø,ìévé;åàì íàå–øæòéìà éaøøîBà:ànhúå ãøz,åéãéa äpànèé ìàå. §¦¦§©£¨©¦§¦¨©¦¡¦¤¤¥¥¥§¦©¥§©§©§¤¨§¨¨
ÈäëtLpL ïîL ìL úéáç ïëå–äãBîòLBäé éaøå øæòéìà éaø,úéòéáø äpnî ìéväì ìBëé íàLèaäøä,ìévé; §¥¨¦¤¤¤¤¦§§¨¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤¦¨§©¦¦¤¨§¦¦§©£¨©¦

f.oii ly zxnyn:ïåúçúä éìëì êìåäå úøîùîä êøã øáåò ñøàäù ,éåìâ íåùî åá ùé ,úøîùîá äñåëî ïåúçúä éìëäù ô"òà.xizn dingp iaxéôì
:äéîçð éáøë äëìä ïéàå .øáåò åðéàå óö ñøàäù

g.d`neh wtq:úåéåìú ïäéúùå ,åäééðéî éäì òéãé àìå ïäî úçàá õøù òâðå ãéçéä úåùøá úåéáç éúù ïåâë.dtxezd mewnaúãîåòå ø÷ôä ìù íå÷î
:íù ãñôéì.rpvend mewna dpgipiáéúëã ,äúøéîù ìò øäæåî ïééãòã(çé øáãîá)äøåäè äîåøú úçà øáãî áåúëä úåîåøú éúùá ,éúîåøú úøîùî úà

:øåîù åòá åäééååøúã ,äéåìú äîåøú úçàå.'eke xne` ryedi 'x:úøåñîì íà ùéå ,å"éå àìá áéúë éúîåøú øáñã.xac da ycgi l`,äøîùì êéøö ïéàù
:ìàéìîâ ïáøë äëìäå .äàîåè äì íåøâì øåñà óàå

h.dpeilrd zba:íù íéøöåòù íå÷î.dpezgzde:åëåúì ãøåé ïééäù úâä éðô ìò øåá.d`nhéîì åà ,åúàîåè éîéá åì ïééåàøå ,äá ùé íéàîè ïéìåç
:àéæç àì ïäëì óàå ,àîè òîåãî äéì äåä äîåøúä åëåúì ìåôú íàå ,äøäèá åéìåç ìëåà åðéàù.ziriax dpnn livdl mileki m`yøçà øæçì ìåëé íà

:àîèúå äìåë ãøúù íãå÷ äøäèá úéòéáø äðîî ìéöäìå íéìë.liviïéìåçì äîåøúä ïî ãøú íéìë øçà øæçéù êë êåúáù é"ôòàå ,ìéöéå íéìë øçà øæçé
:áåùç øáã àåäù äøäèá âåìä úéòéáø äðîî ìéöäì ìåëéù ïåéë ,ïéìåçä ìéöäì íéãéá äîåøúä àîèé àì ,ïéìåçä åãñôéå äðåúçúáù.e`l m`eàöîé àìù

.'åëå òùåäé 'ø øîà åæ ìòå åæ ìòå àôéñ éðú÷ãë ïéìåçä úà ìéöäì ,ãéá äðàîèé øáñ òùåäé éáøã ,éâéìô àäá ,àìæà äàîåèì äìåë óåñ óåñå ,øåäè éìë
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .ïéìåçä ìéöäì ãéá äðàîèé àì àìæà äàîåèì äìåë óåñ óåñã â"ò óà øáñ øæòéìà 'øå

i.ony ly ziag okeïîù ìù úéáçáã íåùî ,ïéé éáâ åîë è÷ð àìå äëôùð ïîù éáâ éðú÷ éëäìå .ìéòìãë éâéìô ,ãåáàì úëìåä äìåëå äëôùðù äøåäè
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ïéé ìL úøîLnä אף משמריו , היין את בה שמסננים המסננת – ÇÇÀÆÆÆÇÄ
לתוכו , מסתנן  שהיין  הכלי את מכסה שהיא פי  íeMîעל äøeñàÂÈÄ

éelb,שבכלי היין  את לשתות אסור במשמרת, מגולה והיין הואיל  – Ä
נקבי דרך עובר והארס ארס, בו והטיל  מהמשמרת שתה נחש  שמא

הכלי . לתוך  øézîהמשמרת äéîçð éaø,שבכלי היין את לשתות – ÇÄÀÆÀÈÇÄ
לכלי. המשמרת דרך עובר הארס אין dingp.שלדעתו iaxk dkld oi`e

i y i l y m e i
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ספק שהיא בתרומה דנה בה.משנתנו  נוהגים כיצד  טמאה,

äîeøz ìL úéáç,תרומה של יין בה שהיה כגון  –da ãìBpL ÈÄÆÀÈÆÇÈ
äàîè ÷ôñ באחת מת שרץ ונגע היחיד ברשות חביות שתי כגון  – ÀÅËÀÈ

הללו  החביות משתי אחת כל  שנמצאת נגע, מהן באיזו  ידוע ואין מהן

טמאה, íB÷îaספק úçpî äúéä íà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÈÀÈËÇÇÄÀ
ätøz להיטמא שם שעלולה הפקר , במקום זו חבית היתה אם – ËÀÈ

ודאי, òðönäטומאת íB÷îa äpçépé שלא כדי  משומר, במקום – ÇÄÆÈÀÈÇËÀÈ
תיטמא, שלא תרומתו  את לשמור מוזהר שאדם ודאי , טומאת תיטמא

טומאה; ספק בה נולד  כבר אם äpqëéואפילו  ,älâî äúéä íàåÀÄÈÀÈÀËÈÀÇÆÈ
נפשות. סכנת משום תיאסר שלא –äúéä íà :øîBà òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅÄÈÀÈ

ätøz íB÷îa äpçépé ,òðöî íB÷îa úçpî שם שתיטמא – ËÇÇÀÈËÀÈÇÄÆÈÄÀËÀÈ
לשרפה, מותר  ויהא ודאי , äplâéטומאת ,äqëî äúéä íàå– ÀÄÈÀÈÀËÈÀÇÆÈ

סובר, יהושע רבי  לשפכה; מותר ויהא גילוי, משום שתיאסר כדי 
ואף  טמאה, היא שמא באכילה, או בשתיה אסורה זו  ותרומה שהואיל

לה  שיגרום מוטב לפיכך טהורה, היא שמא בידיים, לאבדה אסור
תקלה  לידי  יבוא שמא שהיא, כמות ישהנה ולא איסור , או  טומאה

ממנה. לשתות או ישראל").לאכול  "תפארת  שם "; אנשי ïaøÇÈ("תוספות 
øác da Lcçé ìà :øîBà ìàéìîb,שהיא כמות יניחנה אלא – ÇÀÄÅÅÇÀÇÅÈÈÈ

לשמרה. צריך אינו אבל  טומאה, לה לגרום l`ilnb.שאסור oaxk dklde
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úéáç,תרומה של  יין  –äðBéìòä úba äøaLpL הוא היקב – ÈÄÆÄÀÀÈÇÇÈÆÀÈ

והיין  העליונה בגת הענבים ודורכים מזו , למעלה זו  גתות, שתי של
העליונה, בגת תרומה של  יין  חבית נשברה ואם התחתונה, לגת יורד

äàîè äðBzçzäåראוי והוא טמא, חולין  של יין  התחתונה ובגת – ÀÇÇÀÈÀÅÈ
ואם  בטהרה; חולין אוכל  שאינו  למי  או טומאתו, בימי  אחד  לכל 

בשתיה  ואסור טמא, מדומע נעשה זה הרי  התרומה, לתוכו  תפול
של החבית כנגד  חולין מאה התחתונה בגת שאין וכגון לכהן, אפילו

לבטלה, כדי òLBäéתרומה éaøå øæòéìà éaø äãBîעל אף – ÆÇÄÁÄÆÆÀÇÄÀËÇ
בזה, הם מסכימים בסיפא, להלן  חולקים שהם ìéväìפי ìBëé íàLÆÄÈÀÇÄ

äøäèa úéòéáø äpnîולקבל טהור כלי אחר  לחזר יכול  אם – ÄÆÈÀÄÄÀÇÂÈ
לגת  כולו שירד קודם החבית של  הטהור  היין  מן  הלוג רביעית בתוכו

היין ìévéהתחתונה, ירד  כלי, אחר שיחזר  כך שבתוך  פי  על אף – ÇÄ
אפילו  התחתונה שבגת היין  כל  וייאסר  הטמאים, לחולין  תרומה של

לקבלה  התרומה את יטמא לא מקום מכל טמא, מדומע משום לכהן
הואיל התחתונה, שבגת החולין  את תפסיד שלא כדי טמאים בכלים

חשוב דבר  שהוא בטהרה, הלוג רביעית ממנה להציל (הרא"ש );ויכול 

åàì íàå,טהור כלי למצוא יכול אינו אם –:øîBà øæòéìà éaø ÀÄÈÇÄÁÄÆÆÅ
ànhúå ãøz, החולין מן ותיטמא התחתונה לגת התרומה תרד  – ÅÅÀÄÇÅ

åéãéa äpànèé ìàå טמאות בידים או  טמאים בכלים לקבלה – ÀÇÀÇÀÆÈÀÈÈ
(להלן  אליעזר רבי על  חולק יהושע ורבי החולין. את להציל כדי 

התרו  את לטמא שמותר  סובר , והוא יא), שלא במשנה כדי בידיו , מה
החולין. את ryedi.תפסיד  iaxk dklde
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ïîL ìL úéáç ïëå,טהורה תרומה של –äëtLpL והשמן – ÀÅÈÄÆÆÆÆÄÀÀÈ
לאיבוד , ìBëéהולך  íàL ,òLBäé éaøå øæòéìà éaø äãBîÆÇÄÁÄÆÆÀÇÄÀËÇÆÄÈ

äøäèa úéòéáø äpnî ìéväìטהור כלי אחר לחזר יכול  אם – ÀÇÄÄÆÈÀÄÄÀÇÂÈ
השמן , מן  הלוג רביעית לפחות בתוכו  פיìévéולקבל  על ואף – ÇÄ

השמן  את יטמא לא מקום מכל לאיבוד , הולך  השמן שאר  כך  שבתוך 
רביעית  להציל  ויכול הואיל טמאות, בידים או טמאים בכלים לקבלו

בטהרה; åàìהלוג íàå, טהור כלי  לו שאין –:øîBà øæòéìà éaø ÀÄÈÇÄÁÄÆÆÅ
òìaúå ãøz,בקרקע ותיבלע התרומה תרד –åéãéa äpòláé ìàå ÅÅÀÄÈÇÀÇÀÇÀÆÈÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iriyz wxt zenexz zkqn

åàì íàå–øæòéìà éaøøîBà:ãøzòìaúå,åéãéa äpòláé ìàå. §¦¨©¦¡¦¤¤¥¥¥§¦¨©§©§©§¤¨§¨¨
‡Èøîà Bæ ìòå Bæ ìòåòLBäé éaø:dànèlî äéìò øäæî éðàL äîeøz àéä Bæ àG,dìëàlî àlà.dànèz ìáe §©§©¨©©¦§ª©¦§¨¤£¦ª§¨¨¤¨¦§©§¨¤¨¦§¨§¨©§©§¨

ãöék?íB÷îì íB÷nî øáBò äéä,éøëð Bì øîà Z Bãéa äîeøz ìL úBøkëå:dànèàå ïäî úçà éì ïz,íàå ¥©¨¨¥¦¨§¨§¦¨¤§¨§¨¨©¨§¦¤¦©©¥¤©£©§¨§¦
ïlk úà ànèî éðà éøä åàì–øæòéìà éaøøîBà:ïlk úà ànèé,úçà Bì ïzé ìàåànèéå ïäî.òLBäé éaø ¨£¥£¦§©¥¤ª¨©¦¡¦¤¤¥§©¥¤ª¨§©¦¥©©¥¤¦©¥©¦§ª©

øîBà:ïäî úçà åéðôì çépéòìqä ìò. ¥©¦©§¨¨©©¥¤©©¤©
·ÈíéBb íäì eøîàL íéLð ïëå:dànèðe íkî úçà eðz,íëlk úà íéànèî eðà éøä åàì íàå,ïlk úà eànèé §¥¨¦¤¨§¨¤¦§©©¦¤§©§¨§¦¨£¥¨§©§¦¤ª§¤§©§¤ª¨

ìàøNiî úçà Lôð íäì eøñîé ìàå. §©¦§§¨¤¤¤©©¦¦§¨¥
È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù

‡äîeøz òøBfä,ââBL–CôBé,ãéæîe–íi÷é.LéìL äàéáä íà,ãéæî ïéa ââBL ïéa–íi÷é.ïzLtáe,ãéæî– ©¥©§¨¥©¥¦§©¥¦¥¦¨§¦¥¥¥¥¦§©¥©¦§¨¥¦

äðàîèé ìàå ãøú åàì íàå ìéöé äøäèá úéòéáø äðîî ìéöäì ìåëé íàù òùåäé éáøå øæòéìà éáø äãåî íéàîè ïéìåç äðåúçúáå ,äðåéìòä úâá [äøáùðù]
òîåãî ïìåë ïéìåçä ïéùòðù ,ïéìåç äàîî úåçô äðåúçúá àëéàãá à÷åã àìà å÷ìçð àì éîð ïééáå .èòåî ãñôäì åùç àìå ÷éìãäì éåàø ïîùã íåùî ,ãéá

:ãñôä àëéìã íåùî ãéá äðàîèé ìàã åãåî åäìåë ïéìåç äàî àëéà éà ìáà ,ãñôä àëéàå
`i.ef lre ef lrøäæåîù äúåàå ,ïúàîåè ìò øäæåî åðéàù òùåäé éáø øîà ,ãåáàì úëìåäù åæ ìòå ,äàîåè ÷ôñ äì ãìåðù åæ ìò,ãöéë àîèú ìá äéìò

àìù ,åãéá äððúé àìå òìñä ìò çéðé úçà äúåà óàå ,úåøçàì äàîåè íåøâé àìù éãë òìñä ìò úçà åéðôì çéðé òùåäé éáø øîà÷ã 'åëå øáåò äéä
:òùåäé éáøë äëìäå .íéãéá äðàîèé

ai.mkn zg` epl epz:ñðåàá äéìò àáì íéöåøù.olek e`nhi:òùåäé éáøå øæòéìà éáø åãåî àäáå .ùôð éðôî ùôð íéçåã ïéàã
h`.jtei bbey dnexz rxefd:íåìë êëá ïéàå ,ìãâé àìù éãë ,êôäîå ùøåç.miiwi cifneúà ãáàîë äàøð äéä äãùä ìò äîåøú íù àø÷ðù ïåéë
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התרומה, את ומטמאות הן  לטומאה שניות שהידים בידיו, יספגנה אל  –
הקודמת: במשנה כמו  כאן גורסים ויש בידים; תרומה לטמא ואסור 

במשנה  (להלן אליעזר רבי על  חולק יהושע ורבי בידיו ". יטמאנה "ואל 
שנשפכה" "חבית – תרומה של  בשמן – כאן  נקטה משנתנו – יא).

ששמן  לפי תרומה, של  ביין  כמו  העליונה" בגת שנשברה "חבית ולא
בגת  שמן  של חבית נשברה אם ולפיכך להדלקה, ראוי  טמא תרומה

אליעזר לרבי  יהושע רבי  מודה התחתונה לגת יורדת והיא העליונה
בידיו , יטמאנה לא בטהרה רביעית ממנה להציל  יכול אינו  שאפילו 

הפסד אלא כאן  אין  הרי  להדלקה, ראוי  הטמא והמדומע שהואיל
חששו  לא מועט ולהפסד  ב).מועט, כ, פסחים בבלי (עיין

א י ה נ ש מ ר ו א ב

Bæ ìòå Bæ ìòåלעיל ששנינו העליונה, בגת שנשברה חבית על  – ÀÇÀÇ
הקודמת  במשנה ששנינו שנשפכה, שמן של חבית ועל ט), (משנה

ראשונה "); "משנה  שלמה "; מפרשים:("מלאכת  efויש lre ef lreעל –

– זו חבית ועל  ח), (משנה טומאה ספק בה שנולד  תרומה של  חבית
לאיבוד ההולכת – שנשפכה או ברטנורא ),שנשברה éaø(ר "ש; øîàÈÇÇÄ

,dànèlî äéìò øäæî éðàL äîeøz àéä Bæ àG :òLBäéÀËÇÄÀÈÆÂÄËÀÈÈÆÈÄÀÇÀÈ
dìëàlî àlà בתרומה אלא תרומה מלטמא מוזהרים שאין  כלומר – ÆÈÄÀÈÀÈ

מלאכלה אותה פוסלים הרי  יטמאוה שאם לאכילה, ("משנה העומדת

הרש"ש ), רביעית ראשונה "; אפילו  ממנה להציל יכול שאינו  זו אבל
– (וכן  בידיו  לטמאה מותר  בטהרה, לאכלה y"xdהלוג itl זו –

לגרום  מותר  באכילה, היא ואסורה הואיל  טומאה, ספק בה שנולד 
מפרשים: ויש – ח). במשנה ששנינו כמו טומאה, efלה lre ef lre

שנשברה, יין של חבית ועל  טומאה ספק בה שנולד חבית על –xn`
dlk`ln `l` d`nhln dilr xdfen ip`y dnexz idef `l :ryedi iax–

עליה מוזהר הייתי טהורים החולין  היו שאם dnexzdכלומר lr)
(mkezl zktypd לכהנים נמכרים היו  שהחולין משום מלטמאה,

הולכת, לטומאה התרומה סוף סוף טמאים בחולין  אבל ונאכלים,
התלויה גם החולין ?! אותן  כל  נפסיד  wtqכיצד da clepy ziag)

(d`nehלאיבוד עתה אבל מוטב; לאיבוד, הולכת היתה לא אילו
הלכך d`neh)הולכת, wtqa)לידי בה לבוא שלא טומאה, לה יגרום

החולין  של להפסד שחוששים בידים, יטמא וביין הריבמ"ץ).(תקלה;

ãöék dànèz ìáe שלא עליה שמוזהרים תרומה ואיזוהי  כלומר  – ÇÀÇÀÈÅÇ

להיטמא שסופה אף יהושע, רבי לדעת שלמה")?לטמאה, ("מלאכת 

øîà ,Bãéa äîeøz ìL úBøkëå ,íB÷îì íB÷nî øáBò äéäÈÈÅÄÈÀÈÀÄÈÆÀÈÀÈÈÇ
ïäî úçà éì ïz :éøëð Bì, מככרותיך אחת כיכר  –dànèàå ÈÀÄÆÄÇÇÅÆÇÂÇÀÈ

ידי, במגע –åàì íàå,אחת כיכר לי  תתן לא אם –éðà éøä ÀÄÈÂÅÂÄ
ïlk úà ànèî,הככרות כל –úà ànèé :øîBà øæòéìà éaø ÀÇÅÆËÈÇÄÁÄÆÆÅÀÇÅÆ

ànèéå ïäî úçà Bì ïzé ìàå ,ïlk מה הנכרי שיעשה כלומר – ËÈÀÇÄÅÇÇÅÆÄÇÅ
לטמאה. אחת כיכר בידיו לו יתן ואל øîBà:שירצה òLBäé éaøÇÄÀËÇÅ

òìqä ìò ïäî úçà åéðôì çépéרבי אף זה שבכגון  כלומר  – ÇÄÇÀÈÈÇÇÅÆÇÇÆÇ
להציל כדי הסלע, על יניחנה אלא בידיו , לו  יתננה שלא סובר יהושע

הנכרי. יטמאן שלא הככרות שאר  את
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ïëå,קודמת במשנה ששנינו תרומה של  הככרות לדין דומה דין – ÀÅ
dànèðe íkî úçà eðz :íéBb íäì eøîàL íéLð נבוא – ÈÄÆÈÀÈÆÄÀÇÇÄÆÀÇÀÈ

åàìעליה, íàå, מכן אחת תתנו לא אם –íéànèî eðà éøä ÀÄÈÂÅÈÀÇÀÄ
íëlk úà,אונס בבעילת –ïlk úà eànèéíäì eøñîé ìàå ÆËÀÆÀÇÀÆËÈÀÇÄÀÀÈÆ

ìàøNiî úçà Lôð ימסרו ואל שירצו מה הגויים שיעשו כלומר – ÆÆÇÇÄÄÀÈÅ
נפש; מפני  נפש דוחים שאין מהן , אחת micen.להם lkd dfae–

"תנו  לנשים: שאמרו  כלומר  אחת, להם ייחדו שאם מוכח, בירושלמי
כדי אותה למסור להן  מותר כולכן ", את נטמא לאו , ואם פלונית, לנו

אדם  בני "סיעת בירושלמי: ברייתא מובאת כן  האחרות. את להציל 
מכם  אחד  לנו  "תנו להם: ואמרו גויים בהם ופגעו  בדרך המהלכים

להם  ימסרו  ואל כולם ייהרגו  כולכם", את נהרוג לאו, ואם ונהרגנו,
הגויים: (שאמרו  בכרי  בן כשבע אחד להם ייחדו  מישראל. אחת נפש

היה  פלוני ואותו כולכם"; את נהרוג לא, ואם פלוני, את לנו "תנו
– בכרי בן כשבע מיתה kחייב wxt 'a l`eny oiir להם אותו  ימסרו  ,(

ברם, ייהרגו ". miciqgואל  zpyn ef oi`.( בירושלמי שם שמוכח (כמו
זה: בענין  הרמב"ם מוסיף dligzkl"וכן  ok mdl oixen oi`"יסודי (הל'

ה ). ה, התורה 

א ה נ ש מ ר ו א ב

ולסיכה  ולשתיה לאכילה ניתנה שהתרומה למדנו  וכבר תרומה, בזורע דנה משנתנו
לזרעה. ואסור ב), ח, (שביעית

ââBL ,äîeøz òøBfä, לו נודע כך  ואחר  תרומה, שזו  ידע שלא – ÇÅÇÀÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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Êéelb íeMî äøeñà ïéé ìL úøîLnä;äéîçð éaøøézî. ©©§¤¤¤©¦£¨¦¦©¦§¤§¨©¦
Áäàîè ÷ôñ da ãìBpL äîeøz ìL úéáç–øæòéìà éaøøîBà:ätøz íB÷îa úçpî äúéä íà,äpçépé ¨¦¤§¨¤©¨§¥ª§¨©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨ª©©¦§ª§¨©¦¤¨

òðönä íB÷îa;älâî äúéä íàå,äpqëé.òLBäé éaøåøîBà:òðöî íB÷îa úçpî äúéä íà,íB÷îa äpçépé §¨©ª§¨§¦¨§¨§ª¨§©¤¨§©¦§ª©¥¦¨§¨ª©©§¨ª§¨©¦¤¨¦§
ätøz;äqëî äúéä íàå,äplâé.ìàéìîb ïaøøîBà:øác da Lcçé ìà. ª§¨§¦¨§¨§ª¨§©¤¨©¨©§¦¥¥©§©¥¨¨¨
ËäðBéìòä úba äøaLpL úéáç,äàîè äðBzçzäå:äãBîòLBäé éaøå øæòéìà éaø,äpnî ìéväì ìBëé íàL ¨¦¤¦§§¨©©¨¤§¨§©©§¨§¥¨¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤¦¨§©¦¦¤¨

äøäèa úéòéáø,ìévé;åàì íàå–øæòéìà éaøøîBà:ànhúå ãøz,åéãéa äpànèé ìàå. §¦¦§©£¨©¦§¦¨©¦¡¦¤¤¥¥¥§¦©¥§©§©§¤¨§¨¨
ÈäëtLpL ïîL ìL úéáç ïëå–äãBîòLBäé éaøå øæòéìà éaø,úéòéáø äpnî ìéväì ìBëé íàLèaäøä,ìévé; §¥¨¦¤¤¤¤¦§§¨¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤¦¨§©¦¦¤¨§¦¦§©£¨©¦

f.oii ly zxnyn:ïåúçúä éìëì êìåäå úøîùîä êøã øáåò ñøàäù ,éåìâ íåùî åá ùé ,úøîùîá äñåëî ïåúçúä éìëäù ô"òà.xizn dingp iaxéôì
:äéîçð éáøë äëìä ïéàå .øáåò åðéàå óö ñøàäù

g.d`neh wtq:úåéåìú ïäéúùå ,åäééðéî éäì òéãé àìå ïäî úçàá õøù òâðå ãéçéä úåùøá úåéáç éúù ïåâë.dtxezd mewnaúãîåòå ø÷ôä ìù íå÷î
:íù ãñôéì.rpvend mewna dpgipiáéúëã ,äúøéîù ìò øäæåî ïééãòã(çé øáãîá)äøåäè äîåøú úçà øáãî áåúëä úåîåøú éúùá ,éúîåøú úøîùî úà

:øåîù åòá åäééååøúã ,äéåìú äîåøú úçàå.'eke xne` ryedi 'x:úøåñîì íà ùéå ,å"éå àìá áéúë éúîåøú øáñã.xac da ycgi l`,äøîùì êéøö ïéàù
:ìàéìîâ ïáøë äëìäå .äàîåè äì íåøâì øåñà óàå

h.dpeilrd zba:íù íéøöåòù íå÷î.dpezgzde:åëåúì ãøåé ïééäù úâä éðô ìò øåá.d`nhéîì åà ,åúàîåè éîéá åì ïééåàøå ,äá ùé íéàîè ïéìåç
:àéæç àì ïäëì óàå ,àîè òîåãî äéì äåä äîåøúä åëåúì ìåôú íàå ,äøäèá åéìåç ìëåà åðéàù.ziriax dpnn livdl mileki m`yøçà øæçì ìåëé íà

:àîèúå äìåë ãøúù íãå÷ äøäèá úéòéáø äðîî ìéöäìå íéìë.liviïéìåçì äîåøúä ïî ãøú íéìë øçà øæçéù êë êåúáù é"ôòàå ,ìéöéå íéìë øçà øæçé
:áåùç øáã àåäù äøäèá âåìä úéòéáø äðîî ìéöäì ìåëéù ïåéë ,ïéìåçä ìéöäì íéãéá äîåøúä àîèé àì ,ïéìåçä åãñôéå äðåúçúáù.e`l m`eàöîé àìù

.'åëå òùåäé 'ø øîà åæ ìòå åæ ìòå àôéñ éðú÷ãë ïéìåçä úà ìéöäì ,ãéá äðàîèé øáñ òùåäé éáøã ,éâéìô àäá ,àìæà äàîåèì äìåë óåñ óåñå ,øåäè éìë
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .ïéìåçä ìéöäì ãéá äðàîèé àì àìæà äàîåèì äìåë óåñ óåñã â"ò óà øáñ øæòéìà 'øå

i.ony ly ziag okeïîù ìù úéáçáã íåùî ,ïéé éáâ åîë è÷ð àìå äëôùð ïîù éáâ éðú÷ éëäìå .ìéòìãë éâéìô ,ãåáàì úëìåä äìåëå äëôùðù äøåäè

`xephxa yexit
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ïéé ìL úøîLnä אף משמריו , היין את בה שמסננים המסננת – ÇÇÀÆÆÆÇÄ
לתוכו , מסתנן  שהיין  הכלי את מכסה שהיא פי  íeMîעל äøeñàÂÈÄ

éelb,שבכלי היין  את לשתות אסור במשמרת, מגולה והיין הואיל  – Ä
נקבי דרך עובר והארס ארס, בו והטיל  מהמשמרת שתה נחש  שמא

הכלי . לתוך  øézîהמשמרת äéîçð éaø,שבכלי היין את לשתות – ÇÄÀÆÀÈÇÄ
לכלי. המשמרת דרך עובר הארס אין dingp.שלדעתו iaxk dkld oi`e

i y i l y m e i
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ספק שהיא בתרומה דנה בה.משנתנו  נוהגים כיצד  טמאה,

äîeøz ìL úéáç,תרומה של יין בה שהיה כגון  –da ãìBpL ÈÄÆÀÈÆÇÈ
äàîè ÷ôñ באחת מת שרץ ונגע היחיד ברשות חביות שתי כגון  – ÀÅËÀÈ

הללו  החביות משתי אחת כל  שנמצאת נגע, מהן באיזו  ידוע ואין מהן

טמאה, íB÷îaספק úçpî äúéä íà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÈÀÈËÇÇÄÀ
ätøz להיטמא שם שעלולה הפקר , במקום זו חבית היתה אם – ËÀÈ

ודאי, òðönäטומאת íB÷îa äpçépé שלא כדי  משומר, במקום – ÇÄÆÈÀÈÇËÀÈ
תיטמא, שלא תרומתו  את לשמור מוזהר שאדם ודאי , טומאת תיטמא

טומאה; ספק בה נולד  כבר אם äpqëéואפילו  ,älâî äúéä íàåÀÄÈÀÈÀËÈÀÇÆÈ
נפשות. סכנת משום תיאסר שלא –äúéä íà :øîBà òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅÄÈÀÈ

ätøz íB÷îa äpçépé ,òðöî íB÷îa úçpî שם שתיטמא – ËÇÇÀÈËÀÈÇÄÆÈÄÀËÀÈ
לשרפה, מותר  ויהא ודאי , äplâéטומאת ,äqëî äúéä íàå– ÀÄÈÀÈÀËÈÀÇÆÈ

סובר, יהושע רבי  לשפכה; מותר ויהא גילוי, משום שתיאסר כדי 
ואף  טמאה, היא שמא באכילה, או בשתיה אסורה זו  ותרומה שהואיל

לה  שיגרום מוטב לפיכך טהורה, היא שמא בידיים, לאבדה אסור
תקלה  לידי  יבוא שמא שהיא, כמות ישהנה ולא איסור , או  טומאה

ממנה. לשתות או ישראל").לאכול  "תפארת  שם "; אנשי ïaøÇÈ("תוספות 
øác da Lcçé ìà :øîBà ìàéìîb,שהיא כמות יניחנה אלא – ÇÀÄÅÅÇÀÇÅÈÈÈ

לשמרה. צריך אינו אבל  טומאה, לה לגרום l`ilnb.שאסור oaxk dklde

ט ה נ ש מ ר ו א ב

úéáç,תרומה של  יין  –äðBéìòä úba äøaLpL הוא היקב – ÈÄÆÄÀÀÈÇÇÈÆÀÈ

והיין  העליונה בגת הענבים ודורכים מזו , למעלה זו  גתות, שתי של
העליונה, בגת תרומה של  יין  חבית נשברה ואם התחתונה, לגת יורד

äàîè äðBzçzäåראוי והוא טמא, חולין  של יין  התחתונה ובגת – ÀÇÇÀÈÀÅÈ
ואם  בטהרה; חולין אוכל  שאינו  למי  או טומאתו, בימי  אחד  לכל 

בשתיה  ואסור טמא, מדומע נעשה זה הרי  התרומה, לתוכו  תפול
של החבית כנגד  חולין מאה התחתונה בגת שאין וכגון לכהן, אפילו

לבטלה, כדי òLBäéתרומה éaøå øæòéìà éaø äãBîעל אף – ÆÇÄÁÄÆÆÀÇÄÀËÇ
בזה, הם מסכימים בסיפא, להלן  חולקים שהם ìéväìפי ìBëé íàLÆÄÈÀÇÄ

äøäèa úéòéáø äpnîולקבל טהור כלי אחר  לחזר יכול  אם – ÄÆÈÀÄÄÀÇÂÈ
לגת  כולו שירד קודם החבית של  הטהור  היין  מן  הלוג רביעית בתוכו

היין ìévéהתחתונה, ירד  כלי, אחר שיחזר  כך שבתוך  פי  על אף – ÇÄ
אפילו  התחתונה שבגת היין  כל  וייאסר  הטמאים, לחולין  תרומה של

לקבלה  התרומה את יטמא לא מקום מכל טמא, מדומע משום לכהן
הואיל התחתונה, שבגת החולין  את תפסיד שלא כדי טמאים בכלים

חשוב דבר  שהוא בטהרה, הלוג רביעית ממנה להציל (הרא"ש );ויכול 

åàì íàå,טהור כלי למצוא יכול אינו אם –:øîBà øæòéìà éaø ÀÄÈÇÄÁÄÆÆÅ
ànhúå ãøz, החולין מן ותיטמא התחתונה לגת התרומה תרד  – ÅÅÀÄÇÅ

åéãéa äpànèé ìàå טמאות בידים או  טמאים בכלים לקבלה – ÀÇÀÇÀÆÈÀÈÈ
(להלן  אליעזר רבי על  חולק יהושע ורבי החולין. את להציל כדי 

התרו  את לטמא שמותר  סובר , והוא יא), שלא במשנה כדי בידיו , מה
החולין. את ryedi.תפסיד  iaxk dklde

i r i a x m e i
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ïîL ìL úéáç ïëå,טהורה תרומה של –äëtLpL והשמן – ÀÅÈÄÆÆÆÆÄÀÀÈ
לאיבוד , ìBëéהולך  íàL ,òLBäé éaøå øæòéìà éaø äãBîÆÇÄÁÄÆÆÀÇÄÀËÇÆÄÈ

äøäèa úéòéáø äpnî ìéväìטהור כלי אחר לחזר יכול  אם – ÀÇÄÄÆÈÀÄÄÀÇÂÈ
השמן , מן  הלוג רביעית לפחות בתוכו  פיìévéולקבל  על ואף – ÇÄ

השמן  את יטמא לא מקום מכל לאיבוד , הולך  השמן שאר  כך  שבתוך 
רביעית  להציל  ויכול הואיל טמאות, בידים או טמאים בכלים לקבלו

בטהרה; åàìהלוג íàå, טהור כלי  לו שאין –:øîBà øæòéìà éaø ÀÄÈÇÄÁÄÆÆÅ
òìaúå ãøz,בקרקע ותיבלע התרומה תרד –åéãéa äpòláé ìàå ÅÅÀÄÈÇÀÇÀÇÀÆÈÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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åàì íàå–øæòéìà éaøøîBà:ãøzòìaúå,åéãéa äpòláé ìàå. §¦¨©¦¡¦¤¤¥¥¥§¦¨©§©§©§¤¨§¨¨
‡Èøîà Bæ ìòå Bæ ìòåòLBäé éaø:dànèlî äéìò øäæî éðàL äîeøz àéä Bæ àG,dìëàlî àlà.dànèz ìáe §©§©¨©©¦§ª©¦§¨¤£¦ª§¨¨¤¨¦§©§¨¤¨¦§¨§¨©§©§¨

ãöék?íB÷îì íB÷nî øáBò äéä,éøëð Bì øîà Z Bãéa äîeøz ìL úBøkëå:dànèàå ïäî úçà éì ïz,íàå ¥©¨¨¥¦¨§¨§¦¨¤§¨§¨¨©¨§¦¤¦©©¥¤©£©§¨§¦
ïlk úà ànèî éðà éøä åàì–øæòéìà éaøøîBà:ïlk úà ànèé,úçà Bì ïzé ìàåànèéå ïäî.òLBäé éaø ¨£¥£¦§©¥¤ª¨©¦¡¦¤¤¥§©¥¤ª¨§©¦¥©©¥¤¦©¥©¦§ª©

øîBà:ïäî úçà åéðôì çépéòìqä ìò. ¥©¦©§¨¨©©¥¤©©¤©
·ÈíéBb íäì eøîàL íéLð ïëå:dànèðe íkî úçà eðz,íëlk úà íéànèî eðà éøä åàì íàå,ïlk úà eànèé §¥¨¦¤¨§¨¤¦§©©¦¤§©§¨§¦¨£¥¨§©§¦¤ª§¤§©§¤ª¨

ìàøNiî úçà Lôð íäì eøñîé ìàå. §©¦§§¨¤¤¤©©¦¦§¨¥
È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù

‡äîeøz òøBfä,ââBL–CôBé,ãéæîe–íi÷é.LéìL äàéáä íà,ãéæî ïéa ââBL ïéa–íi÷é.ïzLtáe,ãéæî– ©¥©§¨¥©¥¦§©¥¦¥¦¨§¦¥¥¥¥¦§©¥©¦§¨¥¦

äðàîèé ìàå ãøú åàì íàå ìéöé äøäèá úéòéáø äðîî ìéöäì ìåëé íàù òùåäé éáøå øæòéìà éáø äãåî íéàîè ïéìåç äðåúçúáå ,äðåéìòä úâá [äøáùðù]
òîåãî ïìåë ïéìåçä ïéùòðù ,ïéìåç äàîî úåçô äðåúçúá àëéàãá à÷åã àìà å÷ìçð àì éîð ïééáå .èòåî ãñôäì åùç àìå ÷éìãäì éåàø ïîùã íåùî ,ãéá

:ãñôä àëéìã íåùî ãéá äðàîèé ìàã åãåî åäìåë ïéìåç äàî àëéà éà ìáà ,ãñôä àëéàå
`i.ef lre ef lrøäæåîù äúåàå ,ïúàîåè ìò øäæåî åðéàù òùåäé éáø øîà ,ãåáàì úëìåäù åæ ìòå ,äàîåè ÷ôñ äì ãìåðù åæ ìò,ãöéë àîèú ìá äéìò

àìù ,åãéá äððúé àìå òìñä ìò çéðé úçà äúåà óàå ,úåøçàì äàîåè íåøâé àìù éãë òìñä ìò úçà åéðôì çéðé òùåäé éáø øîà÷ã 'åëå øáåò äéä
:òùåäé éáøë äëìäå .íéãéá äðàîèé

ai.mkn zg` epl epz:ñðåàá äéìò àáì íéöåøù.olek e`nhi:òùåäé éáøå øæòéìà éáø åãåî àäáå .ùôð éðôî ùôð íéçåã ïéàã
h`.jtei bbey dnexz rxefd:íåìë êëá ïéàå ,ìãâé àìù éãë ,êôäîå ùøåç.miiwi cifneúà ãáàîë äàøð äéä äãùä ìò äîåøú íù àø÷ðù ïåéë

`xephxa yexit

התרומה, את ומטמאות הן  לטומאה שניות שהידים בידיו, יספגנה אל  –
הקודמת: במשנה כמו  כאן גורסים ויש בידים; תרומה לטמא ואסור 

במשנה  (להלן אליעזר רבי על  חולק יהושע ורבי בידיו ". יטמאנה "ואל 
שנשפכה" "חבית – תרומה של  בשמן – כאן  נקטה משנתנו – יא).

ששמן  לפי תרומה, של  ביין  כמו  העליונה" בגת שנשברה "חבית ולא
בגת  שמן  של חבית נשברה אם ולפיכך להדלקה, ראוי  טמא תרומה

אליעזר לרבי  יהושע רבי  מודה התחתונה לגת יורדת והיא העליונה
בידיו , יטמאנה לא בטהרה רביעית ממנה להציל  יכול אינו  שאפילו 

הפסד אלא כאן  אין  הרי  להדלקה, ראוי  הטמא והמדומע שהואיל
חששו  לא מועט ולהפסד  ב).מועט, כ, פסחים בבלי (עיין
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Bæ ìòå Bæ ìòåלעיל ששנינו העליונה, בגת שנשברה חבית על  – ÀÇÀÇ
הקודמת  במשנה ששנינו שנשפכה, שמן של חבית ועל ט), (משנה

ראשונה "); "משנה  שלמה "; מפרשים:("מלאכת  efויש lre ef lreעל –

– זו חבית ועל  ח), (משנה טומאה ספק בה שנולד  תרומה של  חבית
לאיבוד ההולכת – שנשפכה או ברטנורא ),שנשברה éaø(ר "ש; øîàÈÇÇÄ

,dànèlî äéìò øäæî éðàL äîeøz àéä Bæ àG :òLBäéÀËÇÄÀÈÆÂÄËÀÈÈÆÈÄÀÇÀÈ
dìëàlî àlà בתרומה אלא תרומה מלטמא מוזהרים שאין  כלומר – ÆÈÄÀÈÀÈ

מלאכלה אותה פוסלים הרי  יטמאוה שאם לאכילה, ("משנה העומדת

הרש"ש ), רביעית ראשונה "; אפילו  ממנה להציל יכול שאינו  זו אבל
– (וכן  בידיו  לטמאה מותר  בטהרה, לאכלה y"xdהלוג itl זו –

לגרום  מותר  באכילה, היא ואסורה הואיל  טומאה, ספק בה שנולד 
מפרשים: ויש – ח). במשנה ששנינו כמו טומאה, efלה lre ef lre

שנשברה, יין של חבית ועל  טומאה ספק בה שנולד חבית על –xn`
dlk`ln `l` d`nhln dilr xdfen ip`y dnexz idef `l :ryedi iax–

עליה מוזהר הייתי טהורים החולין  היו שאם dnexzdכלומר lr)
(mkezl zktypd לכהנים נמכרים היו  שהחולין משום מלטמאה,

הולכת, לטומאה התרומה סוף סוף טמאים בחולין  אבל ונאכלים,
התלויה גם החולין ?! אותן  כל  נפסיד  wtqכיצד da clepy ziag)

(d`nehלאיבוד עתה אבל מוטב; לאיבוד, הולכת היתה לא אילו
הלכך d`neh)הולכת, wtqa)לידי בה לבוא שלא טומאה, לה יגרום

החולין  של להפסד שחוששים בידים, יטמא וביין הריבמ"ץ).(תקלה;

ãöék dànèz ìáe שלא עליה שמוזהרים תרומה ואיזוהי  כלומר  – ÇÀÇÀÈÅÇ

להיטמא שסופה אף יהושע, רבי לדעת שלמה")?לטמאה, ("מלאכת 

øîà ,Bãéa äîeøz ìL úBøkëå ,íB÷îì íB÷nî øáBò äéäÈÈÅÄÈÀÈÀÄÈÆÀÈÀÈÈÇ
ïäî úçà éì ïz :éøëð Bì, מככרותיך אחת כיכר  –dànèàå ÈÀÄÆÄÇÇÅÆÇÂÇÀÈ

ידי, במגע –åàì íàå,אחת כיכר לי  תתן לא אם –éðà éøä ÀÄÈÂÅÂÄ
ïlk úà ànèî,הככרות כל –úà ànèé :øîBà øæòéìà éaø ÀÇÅÆËÈÇÄÁÄÆÆÅÀÇÅÆ

ànèéå ïäî úçà Bì ïzé ìàå ,ïlk מה הנכרי שיעשה כלומר – ËÈÀÇÄÅÇÇÅÆÄÇÅ
לטמאה. אחת כיכר בידיו לו יתן ואל øîBà:שירצה òLBäé éaøÇÄÀËÇÅ

òìqä ìò ïäî úçà åéðôì çépéרבי אף זה שבכגון  כלומר  – ÇÄÇÀÈÈÇÇÅÆÇÇÆÇ
להציל כדי הסלע, על יניחנה אלא בידיו , לו  יתננה שלא סובר יהושע

הנכרי. יטמאן שלא הככרות שאר  את
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ïëå,קודמת במשנה ששנינו תרומה של  הככרות לדין דומה דין – ÀÅ
dànèðe íkî úçà eðz :íéBb íäì eøîàL íéLð נבוא – ÈÄÆÈÀÈÆÄÀÇÇÄÆÀÇÀÈ

åàìעליה, íàå, מכן אחת תתנו לא אם –íéànèî eðà éøä ÀÄÈÂÅÈÀÇÀÄ
íëlk úà,אונס בבעילת –ïlk úà eànèéíäì eøñîé ìàå ÆËÀÆÀÇÀÆËÈÀÇÄÀÀÈÆ

ìàøNiî úçà Lôð ימסרו ואל שירצו מה הגויים שיעשו כלומר – ÆÆÇÇÄÄÀÈÅ
נפש; מפני  נפש דוחים שאין מהן , אחת micen.להם lkd dfae–

"תנו  לנשים: שאמרו  כלומר  אחת, להם ייחדו שאם מוכח, בירושלמי
כדי אותה למסור להן  מותר כולכן ", את נטמא לאו , ואם פלונית, לנו

אדם  בני "סיעת בירושלמי: ברייתא מובאת כן  האחרות. את להציל 
מכם  אחד  לנו  "תנו להם: ואמרו גויים בהם ופגעו  בדרך המהלכים

להם  ימסרו  ואל כולם ייהרגו  כולכם", את נהרוג לאו, ואם ונהרגנו,
הגויים: (שאמרו  בכרי  בן כשבע אחד להם ייחדו  מישראל. אחת נפש

היה  פלוני ואותו כולכם"; את נהרוג לא, ואם פלוני, את לנו "תנו
– בכרי בן כשבע מיתה kחייב wxt 'a l`eny oiir להם אותו  ימסרו  ,(

ברם, ייהרגו ". miciqgואל  zpyn ef oi`.( בירושלמי שם שמוכח (כמו
זה: בענין  הרמב"ם מוסיף dligzkl"וכן  ok mdl oixen oi`"יסודי (הל'

ה ). ה, התורה 
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ולסיכה  ולשתיה לאכילה ניתנה שהתרומה למדנו  וכבר תרומה, בזורע דנה משנתנו
לזרעה. ואסור ב), ח, (שביעית

ââBL ,äîeøz òøBfä, לו נודע כך  ואחר  תרומה, שזו  ידע שלא – ÇÅÇÀÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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CôBé. ©
·äàtáe äçëMáe è÷la úáiçå,íéèwìî íéðäë éiðòå ìàøNé éiðòå,íéðäkì íälL úà ïéøëBî ìàøNé éiðòå §©¤¤©¤¤©¦§¨©¥¨©£¦¥¦§¨¥©£¦¥Ÿ£¦§©§¦©£¦¥¦§¨¥§¦¤¤¨¤©Ÿ£¦

äîeøú éîãa,íälL íéîcäå.ïBôøè éaøøîBà:íéðäë éiðò àlà eèwìé àG,íäét CBúì eðzéå eçkLé ànL.øîà ¦§¥§¨§©¨¦¤¨¤©¦©§¥§©§¤¨£¦¥Ÿ£¦¤¨¦§§§¦§§¦¤¨©
Bìàáé÷ò éaø:ïk íà,íéøBäè àlà eèwìé àG. ©¦£¦¨¦¥§©§¤¨§¦
‚éðò øNòîáe úBøNòna úáiçå,íéìèBð íéðäë éiðòå ìàøNé éiðòå,éîãa íéðäkì íälL úà ïéøëBî ìàøNé éiðòå §©¤¤©©©§§©£©¨¦©£¦¥¦§¨¥©£¦¥Ÿ£¦§¦©£¦¥¦§¨¥§¦¤¤¨¤©Ÿ£¦¦§¥

:äîåøúä.miiwi bbey elit` yily d`iad m`e:äîåøúä úà ãáàì øåñàã íåùî.jtei cifn ozytaeïéîñ÷á äðäé àìù éãë ,ùéìù äàéáä åìéôàå
:òøæ íåùî àìå àåä ïéîñ÷ íåùî ïúùô ø÷éòå ,øåñàå äîåøú éåäã àåä ãáìá òøæäù áåùçéå

a.dnexz inca:íéøæì íéøåñà äîåøú éìåãéâã.mipdk iipr `l` ehwli `l:åäééîåôì åãù äéì éè÷ìîãà ïðéùééçã.mixedh `l` ehwli `l ok m`àäã
:ò"øë äëìäå .äîåøúá øåñà àîè ïäë

b.zexyrna zaiigeøùòî:äîåøúá ïéãä àåäå .éðùå ïåùàø.ipr xyrnae:ïäá âäåð éðò øùòîù äèîù ìù úéùù åà úéùéìù äðù àéä íà.haegd
:ïäë ìù åúøô äðéà íà äîåøúá ìåëàì äçéðäì øåñàù ,äá ùãù äîäáä úà íåñçì êøèöé àìù éãë ,çáåùî äæ éøä ,úåì÷îá åììä äîåøú éìåãâ

`xephxa yexit

CôBé;התרומה את לעקור כדי במחרשה הקרקע את יהפוך –ãéæîe ÇÅÄ
במזיד , זרע ואם –íi÷éעל תרומה שם ונקרא שהואיל הזרע, את – ÀÇÅ

התרומה. את כמאבד  שנראה להפוך , יכול אינו äàéáäהשדה íàÄÅÄÈ
LéìL,גידולה שליש כבר  גדלה התרומה אם –ïéa ââBL ïéa ÀÄÅÅÅ
ãéæî,במזיד שזרעה בין  בשוגג שזרעה בין –íi÷é,הגידולים את – ÅÄÀÇÅ

התרומה. את לאבד תרומה,ïzLtáeשאסור  של פשתן  והזורע – ÇÄÀÈ
CôBé ãéæîויעקור הקרקע את יהפוך  שליש שהביא לאחר  אפילו – ÅÄÇ

שיהפוך, חכמים וקנסוהו  העיקר, הם הגבעולים בפשתן  שכן אותו ,

בלבד שהזרעים באמרו מהגבעולין , ליהנות כוונה מתוך יזרע שלא כדי 
הגבעולים. ולא תרומה הם

ושיטת  הר"ש שיטת בפירושה: הן  שיטות ששתי  להוסיף יש משנתנו  לבאור 
הרמב"ם.

y"xd:א. zhiy
Ð jtei ,bbey ,dnexz rxefdai igשקנסוהו קנס, משום אותה ולעקור להפוך 

התרומה, את מאבד  משום חכמים חששו  ולא בתרומה. נזהר  שלא על חכמים
השדה. על תרומה שם נקרא לא בשוגג ובזורע miiwiהואיל  ,cifneאבל –

שיהפוך, לקנסו  חכמים יכלו לא השדה, על תרומה שם ונקרא הואיל במזיד ,
התרומה. את לקיים הוא חייב ולפיכך התרומה, את כמאבד נראה `mשהיה

miiwi ,cifn oia ,bbey oia ,yily d`iad זרע אפילו  שליש, הביאה שאם כלומר –
יקיים. ולפיכך לאבדה, ואסור תרומה זו  הרי  jteiבשוגג, cifn ozytaeאפילו –

משום  הוא הפשתן  זריעת שעיקר כיון השדה, על  תרומה שם נקרא לא במזיד 
לאכילה, ראוי  אינו פשתן  זרע שסתם לאכילה, הזרע משום ולא הגבעולים

שיֹופך. חכמים קנסוהו  במזיד זרע אם אפילו  ולפיכך

m"anxd:ב. zhiy
Ð jtei ,bbbey ,dnexz rxefdxzen התרומה שרשי את לעקור  כדי  להפוך לו

רצ  אם חולין, שם חכמים,ולזרוע קנסוהו  לא שבשוגג  בכך , miiwiונו  cifne–
תרומה. והגידולים להפוך, לו ואסור הזרע, את שיקיים אותו  קנסו  במזיד  אבל 

miiwi ,cifn oia bbey oia ,yily d`iad m`.התרומה גידולי את לאבד שאסור  לפי –
jtei ,cifn ,ozytae הוא בלבד  הזרע כי ויחשוב מגבעוליו  ייהנה שמא גזירה –

מדבריו ומשמע בפירושו, הרמב"ם כותב כן מותרים. הגבעולים אבל  אסור
בחיבורו אבל  בפשתן . אסורים הגבעולים i`,שאפילו  zenexz 'ld "dxez dpyn")

(k לכתחילה יזרע שלא כדי  שיופך , וקנסוהו מותרים הגבעולים שאמנם משמע,
קנסוהו שליש הביא אם ואפילו חולין , והם העיקר שהם כיון הגבעולים בשביל

תרומה. להפסד  חששו ולא זו גזירה משום חכמים
שבסיפא, ל"יופך" שברישא "יופך" בין  הבדל  שיש יוצא, הרמב"ם פירוש לפי
פירושו, שבסיפא "יופך " ואילו  להפוך, הוא שרשאי  היינו  שברישא ש"יופך"
משום  יופך  במזיד פשתן בזורע שדווקא לומר , יש זה ולפי  להפוך. הוא שחייב
לא  שאם זרעים, לשאר  פשתן בין הבדל אין  קנסוהו , שלא בשוגג  אבל  קנס,
הוא  חייב שליש הביא ואם יקיימו ; ירצה ואם להפוך , הוא רשאי  שליש הביא

התרומה גידולי  את ולאבד  להפוך ואסור  my")לקיימו , iyp` zetqez")בעל .
המינים  שבשאר המינים, לשאר  פשתן בין שההבדל  מפרש, ראשונה" "משנה
ריווח, לו  ואין  תרומה, שהגידולים כיון  לזורעם, רגיל  שיהא חוששים אין
בהם  אין  הגבעולים) (היינו שהקיסמין פשתן , אבל  בזול; נמכרת שתרומה
לחשוש  יש עיקר , הם שהרי בקיסמין , מרובה הנאה לו  ויש תרומה קדושת

ונמצא  מהקיסמין, ליהנות כדי  להבא גם התרומה פשתן לזרוע יבוא שמא
ראוי מקום שמכל כיון פשתן , אפילו לזרוע אסור  שלכתחילה איסור, עושה

שיופך. קנסוהו הלכך לאכילה; הוא
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הביאה  אם וכן  יקיים; במזיד , תרומה שהזורע הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
גידולי של  דינם מה ללמד , משנתנו באה יקיים, במזיד, בין  בשוגג בין  שליש,
גזרו חכמים אבל דבר , לכל הם כחולין  תרומה גידולי התורה מן  ואמנם תרומה.

ד ). משנה להלן (כמבואר כתרומה לזרים אסורים שיהיו עליהם,

äàtáe äçëMáe è÷la úáiçå חייבת תרומה הזרועה השדה – ÀÇÆÆÇÆÆÇÄÀÈÇÅÈ
פאה), למסכת פתיחה (עיין  ופאה ושכחה לקט עניים, éiðòåÇÂÄÅבמתנות

íéèwìî íéðäë éiðòå ìàøNéעניי רק אבל  אלו, מתנות בה – ÄÀÈÅÇÂÄÅÙÂÄÀÇÀÄ
שליקטו , מה אוכלים íälLכהנים úà ïéøëBî ìàøNé éiðòå– ÇÂÄÅÄÀÈÅÀÄÆÆÈÆ

שליקטו, מה äîeøúאת  éîãa íéðäkì,בזול נמכרת שהיא – ÇÙÂÄÄÀÅÀÈ
אסורים  תרומה שגידולי  בלבד, כהנים אלא קונים לה ואין הואיל 

תרומה, כדין לזרים íälLבאכילה íéîcäå,ישראל עניי  של – ÀÇÈÄÆÈÆ
ומותרים  חולין הם תרומה גידולי תמורת שמקבלים שהדמים כלומר

אדם. eèwìéלכל àG :øîBà ïBôøè éaø,תרומה הזרועה בשדה – ÇÄÇÀÅÀÇÀ
íéðäë éiðò àlà עניים אבל שלוקטים, מה לאכול מותרים שהם – ÆÈÂÄÅÙÂÄ

גזירה זו, בשדה עניים מתנות ללקוט אסורים eçkLéישראלים ànLÆÈÄÀÀ
íäét CBúì eðzéå.תרומה אוכלים ונמצאים לקיטתם, כדי תוך  – ÀÄÀÀÄÆ

ïk íà :àáé÷ò éaø Bì øîà ישכחו שמא אתה חושש  אם – ÈÇÇÄÂÄÈÄÅ
פיהם, לתוך  íéøBäèויתנו  àlà eèwìé àG,טהורים כהנים – ÀÇÀÆÈÀÄ

כדי תוך שמא לחשוש ויש בתרומה, אסורים טמאים כהנים שהרי 
רבי דברי  על להוסיף בא לא עקיבא רבי – מהם. יאכלו לקיטתם

כך ללקוט, מותרים טמאים שכהנים שכשם עליו, לחלוק אלא טרפון,
ישראל  עניי קמא גם כתנא סובר עקיבא שרבי כלומר  ללקוט, מותרים

שלמה "); שהלכה ("מלאכת  למשנתנו , בפירושו הרמב"ם כותב ומכאן 

פוסק: הוא תורה" וב"משנה עקיבא, mipdkכרבי  iipre l`xyi iipre"
."el` zepzn dpnn milhep
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úBøNòna úáiçå בתרומה חייבת תבואתה תרומה, שנזרעה השדה – ÀÇÆÆÇÇÇÀ
תרומה), גם כוללות ("מעשרות" éðòובמעשרות øNòîáe בשנה – ÀÇÂÇÈÄ

שגידולי לפי  הוא, הטעם שמיטה; של  הששית ובשנה השלישית
אסורים  שיהיו  גזרו  שחכמים אלא התורה מן הם כחולין תרומה

הקודמת), למשנה בהקדמה כבר שהזכרנו (כמו כתרומה לזרים באכילה
íéìèBð íéðäë éiðòå ìàøNé éiðòå, עני מעשר  –ìàøNé éiðòå ÇÂÄÅÄÀÈÅÇÂÄÅÙÂÄÀÄÇÂÄÅÄÀÈÅ

äîeøú éîãa íéðäkì íälL úà ïéøëBîלוי הדין  והוא – ÀÄÆÆÈÆÇÙÂÄÄÀÅÀÈ
תרומה, בדמי  לכהנים שמוכרו  ראשון , מעשר  זו מתבואה המקבל 

izdw - zex`ean zeipyn
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äîeøú,íälL íéîcäå.çaLî èáBçä;äNòé ãöék Lcäå?äîäá éøàeöa úBôéôk äìBz,BúBàî ïëBúì ïúBðå §¨§©¨¦¤¨¤©¥§ª¨§©¨¥©©£¤¤§¦§©§¥§¥¨§¥§¨¥
ïénä;äîäaä úà íîBæ àG àöîð,äîeøzä úà ìéëàî àGå. ©¦¦§¨¥¤©§¥¨§©£¦¤©§¨
„äîeøú éìecb–äîeøz,ïéìecâ éìecâå–ïélç.ìáhä ìáà,ïBLàø øNòîe,úéòéáL éçéôñe,äöeç úîeøúe ¦¥§¨§¨§¦¥¦¦ª¦£¨©¤¤©£¥¦§¦¥§¦¦§©¨

õøàì,ònãîäå,íéøekaäå–ïélç ïäéìecb.éðL øNòîe Lc÷ä éìecb–ïélç,íòøæ ïîæa íúBà äãBôe. ¨¨¤§©§ª¨§©¦¦¦¥¤ª¦¦¥¤§¥©£¥¥¦ª¦¤¨¦§©©§¨
‰äîeøz ìL äðâì äàîïélç ìL úçàå–äìk BòøfL øáãa ïéøzî ïlk;äìk Bòøæ ïéàL øáãa ìáà,elôà ¥¨¦§¨¤§¨§©©¤ª¦ª¨ª¨¦§¨¨¤©§¨¤£¨§¨¨¤¥©§¨¤£¦

äîeøz ìL úçàå ïélç ìL äàî–ïéøeñà ïlk. ¥¨¤ª¦§©©¤§¨ª¨£¦

.zetitk:ïéìñ.oind eze`n:íéøåòù íéøåòù íàå íéèç íéèç íà ,ïéìåç ìù.mnef `l `vnpúìëåà àéä éøäù äéô êåúì íîæ ïúåðå íñåç åðéà øîåìë
:ïéîä åúåàî.dnexz dlik`n `le:úìëåà àéä äøàåöá äéåìúä äôéôëáù ïéìåç ìùîã

c.dnexz dnexz ilecbéãéì äá éúàå äòøæì éãë òøæä ïîæ ãò äéáâì äì éäùéì àìã éëéä éë ,ïäë ãéá äàîè äîåøú íåùî àúð÷ú ïðáø åãáò ïðáøãî
:äîåøúë äîåøú éìåãâ åéäéù åøæâ éëä íåùîå ,äì÷ú.oileg oilecb ilecbe:ïéìåç ïäéìåãâ ,ïéìåãâ ïúåà òøæå øæç íà.lahdåáåøã íåùî ,ïéìåç åéìåãâ

:ïéìåç.oey`x xyrne:ïéìåç åáåøã íåùî éîð.ziriay igitqe:äðù ìëá íéâäåð ïðéàå ïééåöî ïðéàù éôì.ux`l dveg znexze:äéåöî äðéàù éôì éîð
.rnecnde:ïéìåç åáåøù.mixekae:íéðéîä úòáùá àìà íéâäåð [ïðéàù] ïééåöî ïðéàùcwd ilecb.oileg ipy xyrne yéñåäå úçà äàñ ïäî òøæ íàùó

:äìë åòøæ ïéàù øáãá óà .ïéìåç ,äàñ äîë.mrxf onfa mze` dcete:äàñ äúåà éîãá øöåàä ìë äãåô
d.dnexz ly dpbl d`n:ïéìåçã éä òéãé àìå ïéìåç ìù úçàå äîåøú ìù úåâåøò äàî äá ùéå úåâåøò úåâåøò äòøæðù äãù.mixzen olekàåä àìå÷

.äìë åòøæù øáãá úåáø úåâåøò úøúî ïéìåç ìù úçà äâåøòã äîåøú éìåãâá åìé÷äù.dlk erxf oi`y xaca la`ìù äàî úøñåà äîåøú ìù úçà
:äàîå úçàá äìåò ò÷ø÷ä ïéàù éôì ,ïéìåç

`xephxa yexit

íälL íéîcäå.הם חולין שהדמים –èáBçä תרומה גידולי  – ÀÇÈÄÆÈÆÇÅ
זה הרי  בהמה, ידי  על  אותם לדוש במקום במקלות –çaLîאלו ÀËÈ

לאכול היא אסורה שכן כשתדוש , הבהמה פי את לחסום יצטרך  שלא

מיוחדים  שאינם בדברים שמותרת כהן של  לפרתו פרט בתרומה,
אדם ראשונה ").למאכל  "משנה  התרומה,Lcäå(עיין גידולי  –ãöék ÀÇÈÅÇ

úBôéôk äìBz ?äNòé– קלועים סלים –äîäá éøàeöa– ÇÂÆÆÀÄÀÇÀÅÀÅÈ
בה, ïëBúìשדש  ïúBðå,הכפיפות לתוך –ïénä BúBàîשל – ÀÅÀÈÅÇÄ

חיטים  לתוכן  נותן  חיטים, הם שאם כגון דשה, שהיא התרומה גידולי 
שעורים; לתוכן  נותן שעורים, הם ואם חולין, íîBæשל àG àöîðÄÀÈÅ

äîäaä úà מאותו אוכלת היא שהרי פיה, את חוסם שאינו כלומר  – ÆÇÀÅÈ
äîeøzäהמין, úà ìéëàî àGå שבכפיפה החולין שמן  לבהמה, – ÀÇÂÄÆÇÀÈ

אוכלת. היא בצווארה התלויה

y c e w z a y
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äîeøz äîeøú éìecb,לזרים באכילה שאסורים כתרומה, דינם – ÄÅÀÈÀÈ
משום  שגזרו ב), למשנה בהקדמה כבר שהזכרנו (כמו חכמים מגזירת
בה  ויבוא לזרעה, כדי  אצלו  ישהנה שלא הכהן, שביד  טמאה תרומה

בטומאתה ממנה שיאכל תקלה, ב ),לידי  יז , שבת ïéìecâ(בבלי éìecâåÀÄÅÄÄ
התרומה, גידולי  את וזרע חזר אם –ïélç. כחולין דינם גידוליהם – ËÄ

ìáhä ìáà,ומעשרות תרומה ממנה הופרשו שלא תבואה –øNòîe ÂÈÇÆÆÇÂÅ
ïBLàø,מעשר תרומת ממנו ניטלה שלא –úéòéáL éçéôñe– ÄÀÄÅÀÄÄ

א), ט, שביעית (עיין שביעית לפני באדמה שנפל  הזרע מן  שגדל מה
õøàì äöeç úîeøúe,סופרים מדברי אלא שאינה –ònãîäå– ÀÇÈÈÈÆÀÇÀËÈ

בחולין  שנתערבה התרומה,תרומה כנגד  חלקים מאה בחולין  ואין ,
íéøekaäå, לכהן וליתנם למקדש  להביאם שצריך  –ïélç ïäéìecb ÀÇÄÄÄÅÆËÄ

שגדלו  הזרעים כעיקר גידוליהם דין  אין נזרעו , אם אלו, שכל  כלומר  –

הטעם  ומבואר  עליהם; חכמים גזרו  שלא הם, ומותרים מהם,
והמדומע;lahdבירושלמי : ראשון  מעשר  וכן חולין, שרובו  לפי –

ziriay igitqe,בשביעית אלא נוהגים שאינם מצויים, שאינם לפי –
ux`lוכן  ueg znexzואף מצוייה, נוהגים mixekiad,אינה ואינם הואיל 

כדברים  הם הרי  ישראל, ארץ בהם שנשתבחה המינים בשבעת אלא
מיני כגון כלה, שזרעו בדבר  אמורים? דברים במה מצויים. שאינם

גידולי אף והבצלים, השום כגון כלה, זרעו  שאין בדבר  אבל  הדגן ,

(ה-ו). הבאות המשניות בשתי להלן  שיבואר  כפי  אסורים, גידולין 
éðL øNòîe Lc÷ä éìecbשל או  הקדש  של  סאה הזורע כגון – ÄÅÆÀÅÇÂÅÅÄ
סאין , כמה וגדלו שני, בדברïélçמעשר  אף הם, חולין  הגידולין  – ËÄ

כלה, זרעו íúBàשאין  äãBôe,הגידולים כל את –íòøæ ïîæa– ÆÈÄÀÇÇÀÈ
שזרע  הסאה בדמי  היינו שזרעו , בזמן  שוויו  כפי  הזרע, בדמי כלומר

גורסים: ויש  לעיל ). שנקטנו  הדוגמא mrxf(לפי  onfk מלאכת" (עיין

אחר:שלמה"). נוסח –.mrxf inca
מפרשים: mrxfיש  onfa mze` dcete לשון וכן זריעתם, בשעת –

מ הרמב"ם הל' יא; ה , מעילה  טו).(הל' ו, שני בירושלמיעשר  אבל 
פודה  אם שם שדנים אלא מותר , זמן  לאחר  אפילו  שהפדיון משמע

הראשון drixfd)כשער  zrya eieey itk) ומסיק בו , שעומד  כשער  או 
כל פודה כלה שזרעו  שדבר  אלא ושעתו , מקומו  אלא לו אין  שהקדש 

הגידולים  כלה, זרעו שאין  ודבר שזרע, סאה אותה בדמי  הגידולים
כלה  שזרעו  בדבר  שני: ובמעשר הגידולים; כל  בדמי ופודם הקדש
– כלה זרעו שאין ובדבר בו, שעומד  כשער  שזרע הסאה את פודה

הראשון  ראשונה ").כשער "משנה  (עיין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïélç ìL úçàå äîeøz ìL äðâì äàî–dpbl כעין היינו ÅÈÄÀÈÆÀÈÀÇÇÆËÄ
תרומה  של ערוגות מאה בה ויש  ערוגות, ערוגות שנזרעה שדה ערוגה.

חולין , של  היא איזו  ידוע ואין  חולין, של אחת ïéøzîוערוגה ïlkËÈËÈÄ
äìk BòøfL øáãa כגון כלה, שזרעו בדבר נזרעה השדה אם – ÀÈÈÆÇÀÈÆ

חכמים  שהקילו  מותרים, הגידולים כל  וכדומה, שעורים או חיטים
מאה  אפילו  מתירה חולין של אחת שערוגה אלו, תרומה בגידולי 

תרומה. של äìkערוגות Bòøæ ïéàL øáãa ìáà,הבצלים כגון  – ÂÈÀÈÈÆÅÇÀÈÆ
äîeøz ìL úçàå ïélç ìL äàî elôà היא איזו  ידוע ואין  – ÂÄÅÈÆËÄÀÇÇÆÀÈ

תרומה, ïéøeñàשל ïlk ומאה באחד בטל  לקרקע המחובר שאין  – ËÈÂÄ
(תוספתא ).

ומפרשים: לגינה", "מאה במשנתנו : קוראים (כמו"oibl"מלשוןdpiblיש
שזרע  כלומר כד , היינו: בלגינא"), וכד"איסתרא תרומה של  כד מאה אדם

חולין של  dnly")אחד zk`ln" ;y"x).
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CôBé. ©
·äàtáe äçëMáe è÷la úáiçå,íéèwìî íéðäë éiðòå ìàøNé éiðòå,íéðäkì íälL úà ïéøëBî ìàøNé éiðòå §©¤¤©¤¤©¦§¨©¥¨©£¦¥¦§¨¥©£¦¥Ÿ£¦§©§¦©£¦¥¦§¨¥§¦¤¤¨¤©Ÿ£¦

äîeøú éîãa,íälL íéîcäå.ïBôøè éaøøîBà:íéðäë éiðò àlà eèwìé àG,íäét CBúì eðzéå eçkLé ànL.øîà ¦§¥§¨§©¨¦¤¨¤©¦©§¥§©§¤¨£¦¥Ÿ£¦¤¨¦§§§¦§§¦¤¨©
Bìàáé÷ò éaø:ïk íà,íéøBäè àlà eèwìé àG. ©¦£¦¨¦¥§©§¤¨§¦
‚éðò øNòîáe úBøNòna úáiçå,íéìèBð íéðäë éiðòå ìàøNé éiðòå,éîãa íéðäkì íälL úà ïéøëBî ìàøNé éiðòå §©¤¤©©©§§©£©¨¦©£¦¥¦§¨¥©£¦¥Ÿ£¦§¦©£¦¥¦§¨¥§¦¤¤¨¤©Ÿ£¦¦§¥

:äîåøúä.miiwi bbey elit` yily d`iad m`e:äîåøúä úà ãáàì øåñàã íåùî.jtei cifn ozytaeïéîñ÷á äðäé àìù éãë ,ùéìù äàéáä åìéôàå
:òøæ íåùî àìå àåä ïéîñ÷ íåùî ïúùô ø÷éòå ,øåñàå äîåøú éåäã àåä ãáìá òøæäù áåùçéå

a.dnexz inca:íéøæì íéøåñà äîåøú éìåãéâã.mipdk iipr `l` ehwli `l:åäééîåôì åãù äéì éè÷ìîãà ïðéùééçã.mixedh `l` ehwli `l ok m`àäã
:ò"øë äëìäå .äîåøúá øåñà àîè ïäë

b.zexyrna zaiigeøùòî:äîåøúá ïéãä àåäå .éðùå ïåùàø.ipr xyrnae:ïäá âäåð éðò øùòîù äèîù ìù úéùù åà úéùéìù äðù àéä íà.haegd
:ïäë ìù åúøô äðéà íà äîåøúá ìåëàì äçéðäì øåñàù ,äá ùãù äîäáä úà íåñçì êøèöé àìù éãë ,çáåùî äæ éøä ,úåì÷îá åììä äîåøú éìåãâ

`xephxa yexit

CôBé;התרומה את לעקור כדי במחרשה הקרקע את יהפוך –ãéæîe ÇÅÄ
במזיד , זרע ואם –íi÷éעל תרומה שם ונקרא שהואיל הזרע, את – ÀÇÅ

התרומה. את כמאבד  שנראה להפוך , יכול אינו äàéáäהשדה íàÄÅÄÈ
LéìL,גידולה שליש כבר  גדלה התרומה אם –ïéa ââBL ïéa ÀÄÅÅÅ
ãéæî,במזיד שזרעה בין  בשוגג שזרעה בין –íi÷é,הגידולים את – ÅÄÀÇÅ

התרומה. את לאבד תרומה,ïzLtáeשאסור  של פשתן  והזורע – ÇÄÀÈ
CôBé ãéæîויעקור הקרקע את יהפוך  שליש שהביא לאחר  אפילו – ÅÄÇ

שיהפוך, חכמים וקנסוהו  העיקר, הם הגבעולים בפשתן  שכן אותו ,

בלבד שהזרעים באמרו מהגבעולין , ליהנות כוונה מתוך יזרע שלא כדי 
הגבעולים. ולא תרומה הם

ושיטת  הר"ש שיטת בפירושה: הן  שיטות ששתי  להוסיף יש משנתנו  לבאור 
הרמב"ם.

y"xd:א. zhiy
Ð jtei ,bbey ,dnexz rxefdai igשקנסוהו קנס, משום אותה ולעקור להפוך 

התרומה, את מאבד  משום חכמים חששו  ולא בתרומה. נזהר  שלא על חכמים
השדה. על תרומה שם נקרא לא בשוגג ובזורע miiwiהואיל  ,cifneאבל –

שיהפוך, לקנסו  חכמים יכלו לא השדה, על תרומה שם ונקרא הואיל במזיד ,
התרומה. את לקיים הוא חייב ולפיכך התרומה, את כמאבד נראה `mשהיה

miiwi ,cifn oia ,bbey oia ,yily d`iad זרע אפילו  שליש, הביאה שאם כלומר –
יקיים. ולפיכך לאבדה, ואסור תרומה זו  הרי  jteiבשוגג, cifn ozytaeאפילו –

משום  הוא הפשתן  זריעת שעיקר כיון השדה, על  תרומה שם נקרא לא במזיד 
לאכילה, ראוי  אינו פשתן  זרע שסתם לאכילה, הזרע משום ולא הגבעולים

שיֹופך. חכמים קנסוהו  במזיד זרע אם אפילו  ולפיכך

m"anxd:ב. zhiy
Ð jtei ,bbbey ,dnexz rxefdxzen התרומה שרשי את לעקור  כדי  להפוך לו

רצ  אם חולין, שם חכמים,ולזרוע קנסוהו  לא שבשוגג  בכך , miiwiונו  cifne–
תרומה. והגידולים להפוך, לו ואסור הזרע, את שיקיים אותו  קנסו  במזיד  אבל 

miiwi ,cifn oia bbey oia ,yily d`iad m`.התרומה גידולי את לאבד שאסור  לפי –
jtei ,cifn ,ozytae הוא בלבד  הזרע כי ויחשוב מגבעוליו  ייהנה שמא גזירה –

מדבריו ומשמע בפירושו, הרמב"ם כותב כן מותרים. הגבעולים אבל  אסור
בחיבורו אבל  בפשתן . אסורים הגבעולים i`,שאפילו  zenexz 'ld "dxez dpyn")

(k לכתחילה יזרע שלא כדי  שיופך , וקנסוהו מותרים הגבעולים שאמנם משמע,
קנסוהו שליש הביא אם ואפילו חולין , והם העיקר שהם כיון הגבעולים בשביל

תרומה. להפסד  חששו ולא זו גזירה משום חכמים
שבסיפא, ל"יופך" שברישא "יופך" בין  הבדל  שיש יוצא, הרמב"ם פירוש לפי
פירושו, שבסיפא "יופך " ואילו  להפוך, הוא שרשאי  היינו  שברישא ש"יופך"
משום  יופך  במזיד פשתן בזורע שדווקא לומר , יש זה ולפי  להפוך. הוא שחייב
לא  שאם זרעים, לשאר  פשתן בין הבדל אין  קנסוהו , שלא בשוגג  אבל  קנס,
הוא  חייב שליש הביא ואם יקיימו ; ירצה ואם להפוך , הוא רשאי  שליש הביא

התרומה גידולי  את ולאבד  להפוך ואסור  my")לקיימו , iyp` zetqez")בעל .
המינים  שבשאר המינים, לשאר  פשתן בין שההבדל  מפרש, ראשונה" "משנה
ריווח, לו  ואין  תרומה, שהגידולים כיון  לזורעם, רגיל  שיהא חוששים אין
בהם  אין  הגבעולים) (היינו שהקיסמין פשתן , אבל  בזול; נמכרת שתרומה
לחשוש  יש עיקר , הם שהרי בקיסמין , מרובה הנאה לו  ויש תרומה קדושת

ונמצא  מהקיסמין, ליהנות כדי  להבא גם התרומה פשתן לזרוע יבוא שמא
ראוי מקום שמכל כיון פשתן , אפילו לזרוע אסור  שלכתחילה איסור, עושה

שיופך. קנסוהו הלכך לאכילה; הוא
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הביאה  אם וכן  יקיים; במזיד , תרומה שהזורע הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
גידולי של  דינם מה ללמד , משנתנו באה יקיים, במזיד, בין  בשוגג בין  שליש,
גזרו חכמים אבל דבר , לכל הם כחולין  תרומה גידולי התורה מן  ואמנם תרומה.

ד ). משנה להלן (כמבואר כתרומה לזרים אסורים שיהיו עליהם,

äàtáe äçëMáe è÷la úáiçå חייבת תרומה הזרועה השדה – ÀÇÆÆÇÆÆÇÄÀÈÇÅÈ
פאה), למסכת פתיחה (עיין  ופאה ושכחה לקט עניים, éiðòåÇÂÄÅבמתנות

íéèwìî íéðäë éiðòå ìàøNéעניי רק אבל  אלו, מתנות בה – ÄÀÈÅÇÂÄÅÙÂÄÀÇÀÄ
שליקטו , מה אוכלים íälLכהנים úà ïéøëBî ìàøNé éiðòå– ÇÂÄÅÄÀÈÅÀÄÆÆÈÆ

שליקטו, מה äîeøúאת  éîãa íéðäkì,בזול נמכרת שהיא – ÇÙÂÄÄÀÅÀÈ
אסורים  תרומה שגידולי  בלבד, כהנים אלא קונים לה ואין הואיל 

תרומה, כדין לזרים íälLבאכילה íéîcäå,ישראל עניי  של – ÀÇÈÄÆÈÆ
ומותרים  חולין הם תרומה גידולי תמורת שמקבלים שהדמים כלומר

אדם. eèwìéלכל àG :øîBà ïBôøè éaø,תרומה הזרועה בשדה – ÇÄÇÀÅÀÇÀ
íéðäë éiðò àlà עניים אבל שלוקטים, מה לאכול מותרים שהם – ÆÈÂÄÅÙÂÄ

גזירה זו, בשדה עניים מתנות ללקוט אסורים eçkLéישראלים ànLÆÈÄÀÀ
íäét CBúì eðzéå.תרומה אוכלים ונמצאים לקיטתם, כדי תוך  – ÀÄÀÀÄÆ

ïk íà :àáé÷ò éaø Bì øîà ישכחו שמא אתה חושש  אם – ÈÇÇÄÂÄÈÄÅ
פיהם, לתוך  íéøBäèויתנו  àlà eèwìé àG,טהורים כהנים – ÀÇÀÆÈÀÄ

כדי תוך שמא לחשוש ויש בתרומה, אסורים טמאים כהנים שהרי 
רבי דברי  על להוסיף בא לא עקיבא רבי – מהם. יאכלו לקיטתם

כך ללקוט, מותרים טמאים שכהנים שכשם עליו, לחלוק אלא טרפון,
ישראל  עניי קמא גם כתנא סובר עקיבא שרבי כלומר  ללקוט, מותרים

שלמה "); שהלכה ("מלאכת  למשנתנו , בפירושו הרמב"ם כותב ומכאן 

פוסק: הוא תורה" וב"משנה עקיבא, mipdkכרבי  iipre l`xyi iipre"
."el` zepzn dpnn milhep
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úBøNòna úáiçå בתרומה חייבת תבואתה תרומה, שנזרעה השדה – ÀÇÆÆÇÇÇÀ
תרומה), גם כוללות ("מעשרות" éðòובמעשרות øNòîáe בשנה – ÀÇÂÇÈÄ

שגידולי לפי  הוא, הטעם שמיטה; של  הששית ובשנה השלישית
אסורים  שיהיו  גזרו  שחכמים אלא התורה מן הם כחולין תרומה

הקודמת), למשנה בהקדמה כבר שהזכרנו (כמו כתרומה לזרים באכילה
íéìèBð íéðäë éiðòå ìàøNé éiðòå, עני מעשר  –ìàøNé éiðòå ÇÂÄÅÄÀÈÅÇÂÄÅÙÂÄÀÄÇÂÄÅÄÀÈÅ

äîeøú éîãa íéðäkì íälL úà ïéøëBîלוי הדין  והוא – ÀÄÆÆÈÆÇÙÂÄÄÀÅÀÈ
תרומה, בדמי  לכהנים שמוכרו  ראשון , מעשר  זו מתבואה המקבל 
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äîeøú,íälL íéîcäå.çaLî èáBçä;äNòé ãöék Lcäå?äîäá éøàeöa úBôéôk äìBz,BúBàî ïëBúì ïúBðå §¨§©¨¦¤¨¤©¥§ª¨§©¨¥©©£¤¤§¦§©§¥§¥¨§¥§¨¥
ïénä;äîäaä úà íîBæ àG àöîð,äîeøzä úà ìéëàî àGå. ©¦¦§¨¥¤©§¥¨§©£¦¤©§¨
„äîeøú éìecb–äîeøz,ïéìecâ éìecâå–ïélç.ìáhä ìáà,ïBLàø øNòîe,úéòéáL éçéôñe,äöeç úîeøúe ¦¥§¨§¨§¦¥¦¦ª¦£¨©¤¤©£¥¦§¦¥§¦¦§©¨

õøàì,ònãîäå,íéøekaäå–ïélç ïäéìecb.éðL øNòîe Lc÷ä éìecb–ïélç,íòøæ ïîæa íúBà äãBôe. ¨¨¤§©§ª¨§©¦¦¦¥¤ª¦¦¥¤§¥©£¥¥¦ª¦¤¨¦§©©§¨
‰äîeøz ìL äðâì äàîïélç ìL úçàå–äìk BòøfL øáãa ïéøzî ïlk;äìk Bòøæ ïéàL øáãa ìáà,elôà ¥¨¦§¨¤§¨§©©¤ª¦ª¨ª¨¦§¨¨¤©§¨¤£¨§¨¨¤¥©§¨¤£¦

äîeøz ìL úçàå ïélç ìL äàî–ïéøeñà ïlk. ¥¨¤ª¦§©©¤§¨ª¨£¦

.zetitk:ïéìñ.oind eze`n:íéøåòù íéøåòù íàå íéèç íéèç íà ,ïéìåç ìù.mnef `l `vnpúìëåà àéä éøäù äéô êåúì íîæ ïúåðå íñåç åðéà øîåìë
:ïéîä åúåàî.dnexz dlik`n `le:úìëåà àéä äøàåöá äéåìúä äôéôëáù ïéìåç ìùîã

c.dnexz dnexz ilecbéãéì äá éúàå äòøæì éãë òøæä ïîæ ãò äéáâì äì éäùéì àìã éëéä éë ,ïäë ãéá äàîè äîåøú íåùî àúð÷ú ïðáø åãáò ïðáøãî
:äîåøúë äîåøú éìåãâ åéäéù åøæâ éëä íåùîå ,äì÷ú.oileg oilecb ilecbe:ïéìåç ïäéìåãâ ,ïéìåãâ ïúåà òøæå øæç íà.lahdåáåøã íåùî ,ïéìåç åéìåãâ

:ïéìåç.oey`x xyrne:ïéìåç åáåøã íåùî éîð.ziriay igitqe:äðù ìëá íéâäåð ïðéàå ïééåöî ïðéàù éôì.ux`l dveg znexze:äéåöî äðéàù éôì éîð
.rnecnde:ïéìåç åáåøù.mixekae:íéðéîä úòáùá àìà íéâäåð [ïðéàù] ïééåöî ïðéàùcwd ilecb.oileg ipy xyrne yéñåäå úçà äàñ ïäî òøæ íàùó

:äìë åòøæ ïéàù øáãá óà .ïéìåç ,äàñ äîë.mrxf onfa mze` dcete:äàñ äúåà éîãá øöåàä ìë äãåô
d.dnexz ly dpbl d`n:ïéìåçã éä òéãé àìå ïéìåç ìù úçàå äîåøú ìù úåâåøò äàî äá ùéå úåâåøò úåâåøò äòøæðù äãù.mixzen olekàåä àìå÷

.äìë åòøæù øáãá úåáø úåâåøò úøúî ïéìåç ìù úçà äâåøòã äîåøú éìåãâá åìé÷äù.dlk erxf oi`y xaca la`ìù äàî úøñåà äîåøú ìù úçà
:äàîå úçàá äìåò ò÷ø÷ä ïéàù éôì ,ïéìåç

`xephxa yexit

íälL íéîcäå.הם חולין שהדמים –èáBçä תרומה גידולי  – ÀÇÈÄÆÈÆÇÅ
זה הרי  בהמה, ידי  על  אותם לדוש במקום במקלות –çaLîאלו ÀËÈ

לאכול היא אסורה שכן כשתדוש , הבהמה פי את לחסום יצטרך  שלא

מיוחדים  שאינם בדברים שמותרת כהן של  לפרתו פרט בתרומה,
אדם ראשונה ").למאכל  "משנה  התרומה,Lcäå(עיין גידולי  –ãöék ÀÇÈÅÇ

úBôéôk äìBz ?äNòé– קלועים סלים –äîäá éøàeöa– ÇÂÆÆÀÄÀÇÀÅÀÅÈ
בה, ïëBúìשדש  ïúBðå,הכפיפות לתוך –ïénä BúBàîשל – ÀÅÀÈÅÇÄ

חיטים  לתוכן  נותן  חיטים, הם שאם כגון דשה, שהיא התרומה גידולי 
שעורים; לתוכן  נותן שעורים, הם ואם חולין, íîBæשל àG àöîðÄÀÈÅ

äîäaä úà מאותו אוכלת היא שהרי פיה, את חוסם שאינו כלומר  – ÆÇÀÅÈ
äîeøzäהמין, úà ìéëàî àGå שבכפיפה החולין שמן  לבהמה, – ÀÇÂÄÆÇÀÈ

אוכלת. היא בצווארה התלויה
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äîeøz äîeøú éìecb,לזרים באכילה שאסורים כתרומה, דינם – ÄÅÀÈÀÈ
משום  שגזרו ב), למשנה בהקדמה כבר שהזכרנו (כמו חכמים מגזירת
בה  ויבוא לזרעה, כדי  אצלו  ישהנה שלא הכהן, שביד  טמאה תרומה

בטומאתה ממנה שיאכל תקלה, ב ),לידי  יז , שבת ïéìecâ(בבלי éìecâåÀÄÅÄÄ
התרומה, גידולי  את וזרע חזר אם –ïélç. כחולין דינם גידוליהם – ËÄ

ìáhä ìáà,ומעשרות תרומה ממנה הופרשו שלא תבואה –øNòîe ÂÈÇÆÆÇÂÅ
ïBLàø,מעשר תרומת ממנו ניטלה שלא –úéòéáL éçéôñe– ÄÀÄÅÀÄÄ

א), ט, שביעית (עיין שביעית לפני באדמה שנפל  הזרע מן  שגדל מה
õøàì äöeç úîeøúe,סופרים מדברי אלא שאינה –ònãîäå– ÀÇÈÈÈÆÀÇÀËÈ

בחולין  שנתערבה התרומה,תרומה כנגד  חלקים מאה בחולין  ואין ,
íéøekaäå, לכהן וליתנם למקדש  להביאם שצריך  –ïélç ïäéìecb ÀÇÄÄÄÅÆËÄ

שגדלו  הזרעים כעיקר גידוליהם דין  אין נזרעו , אם אלו, שכל  כלומר  –

הטעם  ומבואר  עליהם; חכמים גזרו  שלא הם, ומותרים מהם,
והמדומע;lahdבירושלמי : ראשון  מעשר  וכן חולין, שרובו  לפי –

ziriay igitqe,בשביעית אלא נוהגים שאינם מצויים, שאינם לפי –
ux`lוכן  ueg znexzואף מצוייה, נוהגים mixekiad,אינה ואינם הואיל 

כדברים  הם הרי  ישראל, ארץ בהם שנשתבחה המינים בשבעת אלא
מיני כגון כלה, שזרעו בדבר  אמורים? דברים במה מצויים. שאינם

גידולי אף והבצלים, השום כגון כלה, זרעו  שאין בדבר  אבל  הדגן ,

(ה-ו). הבאות המשניות בשתי להלן  שיבואר  כפי  אסורים, גידולין 
éðL øNòîe Lc÷ä éìecbשל או  הקדש  של  סאה הזורע כגון – ÄÅÆÀÅÇÂÅÅÄ
סאין , כמה וגדלו שני, בדברïélçמעשר  אף הם, חולין  הגידולין  – ËÄ

כלה, זרעו íúBàשאין  äãBôe,הגידולים כל את –íòøæ ïîæa– ÆÈÄÀÇÇÀÈ
שזרע  הסאה בדמי  היינו שזרעו , בזמן  שוויו  כפי  הזרע, בדמי כלומר

גורסים: ויש  לעיל ). שנקטנו  הדוגמא mrxf(לפי  onfk מלאכת" (עיין

אחר:שלמה"). נוסח –.mrxf inca
מפרשים: mrxfיש  onfa mze` dcete לשון וכן זריעתם, בשעת –

מ הרמב"ם הל' יא; ה , מעילה  טו).(הל' ו, שני בירושלמיעשר  אבל 
פודה  אם שם שדנים אלא מותר , זמן  לאחר  אפילו  שהפדיון משמע

הראשון drixfd)כשער  zrya eieey itk) ומסיק בו , שעומד  כשער  או 
כל פודה כלה שזרעו  שדבר  אלא ושעתו , מקומו  אלא לו אין  שהקדש 

הגידולים  כלה, זרעו שאין  ודבר שזרע, סאה אותה בדמי  הגידולים
כלה  שזרעו  בדבר  שני: ובמעשר הגידולים; כל  בדמי ופודם הקדש
– כלה זרעו שאין ובדבר בו, שעומד  כשער  שזרע הסאה את פודה

הראשון  ראשונה ").כשער "משנה  (עיין
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ïélç ìL úçàå äîeøz ìL äðâì äàî–dpbl כעין היינו ÅÈÄÀÈÆÀÈÀÇÇÆËÄ
תרומה  של ערוגות מאה בה ויש  ערוגות, ערוגות שנזרעה שדה ערוגה.

חולין , של  היא איזו  ידוע ואין  חולין, של אחת ïéøzîוערוגה ïlkËÈËÈÄ
äìk BòøfL øáãa כגון כלה, שזרעו בדבר נזרעה השדה אם – ÀÈÈÆÇÀÈÆ

חכמים  שהקילו  מותרים, הגידולים כל  וכדומה, שעורים או חיטים
מאה  אפילו  מתירה חולין של אחת שערוגה אלו, תרומה בגידולי 

תרומה. של äìkערוגות Bòøæ ïéàL øáãa ìáà,הבצלים כגון  – ÂÈÀÈÈÆÅÇÀÈÆ
äîeøz ìL úçàå ïélç ìL äàî elôà היא איזו  ידוע ואין  – ÂÄÅÈÆËÄÀÇÇÆÀÈ

תרומה, ïéøeñàשל ïlk ומאה באחד בטל  לקרקע המחובר שאין  – ËÈÂÄ
(תוספתא ).

ומפרשים: לגינה", "מאה במשנתנו : קוראים (כמו"oibl"מלשוןdpiblיש
שזרע  כלומר כד , היינו: בלגינא"), וכד"איסתרא תרומה של  כד מאה אדם

חולין של  dnly")אחד zk`ln" ;y"x).
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ע"ב: עד נא דף המן, על ישראל בני ו)מר בתלונת יא ¨©§'äzòå,(במדבר
ìk ïéà äLáé eðLôð:תלונתם את מפרשת הגמרא עינינּו'. הּמן אל ּבלּתי ©§¥§¥¨¥Ÿְִִֵֵֶַָ

eøîà,התלוננו ישראל בני -çtézL äæ ïî ãéúò[יתפח-]íäéòîa ¨§¨¦¨¤¤¦©§¥¥¤
שהרי וימותו, עצמם] ñéðënL[-וכי]íeìk[של äMà ãeìé Lé לגופו §¥§¦¨¤©§¦

מאכל àéöBîדבר Bðéàå.אותוíéøác eøîàpLëeזו דרשה -éðôì §¥¦§¤¤¤§§¨¦¦§¥
íäì øîà ,ìàòîLé éaø,זה éø÷zלפי ìà המן על האמור  בפסוק ©¦¦§¨¥¨©¨¤©¦§¥

כה) עח איׁש',íéøéaà'לחם(תהלים כלומר íéøáéà','לחם àlàאכל ֶֶ©¦¦ִַָ¤¨¥¨¦
éðà äî àlà .íéøáéà äðBîLe íéòaøàå íéúàîa òìápL øác̈¨¤¦§©§¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦¤¨¨£¦

îðæà ìò Eì äéäz ãúéå' íéi÷úðéãnî íäì ïéàaL íéøáãa 'E §©¥§¨¥¦§¤§©£¥¤¦§¨¦¤¨¦¨¤¦§¦©
íiä.באיבריהם נבלעו שלא האומות, מתגרי שקנו - ©¨

øçà øác,בפסוק אחרת דרשה -'Léà ìëà íéøéaà íçì'òùBäé äæ ¨¨©¥¤¤©¦¦¨©¦¤§ª©
נון, ïîבן Bì ãøiL ארבעים למשה שם שהמתין בשעה סיני הר למרגלות ¤¨©¨

בשיעור תורה, מתן לאחר בהר כשעלה ìàøNéיום ìk ãâðk.שכןáéúk §¤¤¨¦§¨¥§¦
àëäאכל אּבירים íúä'לחם áéúëe ,'Léà(יח כז çeø(במדבר øLà Léà ,ïeð ïa òLBäé úà Eì ç÷' ¨¨ִִֶֶַַָ¦§¦¨¨©§¤§ª©¦¦£¤©

,'Ba.'איש' הקרוי יהושע הוא המן בענין האמור ש'איש' למדנו
הגמרא: ל àîéàåמקשה הכתוב איש,äLîשכוונת קרוי הוא ג)áéúëcשאף יב Lî(שם Léàäå'åðò ä §¥¨Ÿ¤¦§¦§¨¦Ÿ¤¨¨

'ãàî.:הגמרא Léà'î',מתרצת 'Léà' ïéðc.'Léàäå'î 'Léà' ïéðc ïéàå האמור ש'איש' לומר עדיף כלומר, §Ÿ¨¦¦¥¦§¥¨¦¦¦§¨¦
את  דנים שבגזירה־שוה כיון 'והאיש', בו שנאמר משה שהוא לפרש מאשר 'איש', בו שנאמר יהושע הוא במן

בתיבותיה. יותר השוה זו
ïî ìàøNéì íäì ãøé àl äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîL éaø úà åéãéîìz eìàLרקäðMa úçà íòt ¨£©§¦¨¤©¦¦§¤©¦§¥©Ÿ¨©¨¤§¦§¨¥¨©©©©©¨¨

חדש. נס יום בכל נעשה אלא השנה, ìLîלכל íëì ìBLîà ,íäì øîà.הסיבה את לבאר äîìכדי ¨©¨¤¤§¨¤¨¨§¨
Bì ÷ñt ,ãçà ïa Bì LiL íãå-øNa Cìîì ,äîBc øácäאת àìåלקבל ,äðMa úçà íòt åéúBðBæî ©¨¨¤§¤¤¨¨¨¨¤¥¥¤¨¨©§¨©©©©©¨¨§Ÿ

äðMa úçà íòt àlà åéáà éðt ìéa÷î äéä,תמיד ממנו יזכור שהבן המלך שרצה כיון אך לקבלם. כדי ¨¨©§¦§¥¨¦¤¨©©©©©¨¨
äòaøà Bì LiL éî ,ìàøNé óà .íBé ìk åéáà éðt ìéa÷î äéäå ,íBé ìëa åéúBðBæî ÷ñôe ãîò̈©¨©§¨§¨§¨¨©§¦§¥¨¦¨©¦§¨¥¦¤¥©§¨¨

.áòøa íéúî ïlek eàöîðå øçîì ïî ãøé àì ànL øîBàå âàBc äéä ,íéða äMîçå,כך ומשום ©£¦¨¨¦¨¨¥§¥¤¨Ÿ¥¥¨§¨¨§¦§§¨¥¦¨¨¨
íaì úà íéðåeëî ïlek eàöîðומתפלליםíéîMaL ïäéáàì.,øçà øác,יום בכל ירד שהמן הטעם ¦§§¨§©§¦¤¦¨©£¦¤¤©¨©¦¨¨©¥

כך Lלפי ידי ëBàעל eéä,íç àeäLk BúBà ïéì.בשלמות להם להטיב הוא ברוך הקדוש øçàורצה øác ¤¨§¦§¤©¨¨©¥
נוסף, טעם -Cøcä éBàNî éðtî.מקום לכל במסעותיהם עמם אותו לשאת יצטרכו שלא ¦§¥©§©¤¤

המן: של גובהו בענין íéð÷æe,דרשה ìàòîLé éaøå ïBôøè éaø äéä øáëeúLøôa ïé÷ñBòå ïéáLBé §¨¨¨©¦©§§©¦¦§¨¥§¥¦§¦§§¦§¨¨©
éòãBnä øæòìà éaø äéäå ,ïnääðòð .ïäéðéa áLBé[פתח-]ãøiL ïî ,øîàå éòãBnä øæòìà éaø ©¨§¨¨©¦¤§¨¨©¨¦¥¥¥¤©£¨©¦¤§¨¨©¨¦§¨©¨¤¨©

dBáb äéä ìàøNéì ïäì ל הגיע גבהו -áaâî äzà éúî ãò ,éòãBî ,ïBôøè éaø Bì øîà .änà íéML ¨¤§¦§¨¥¨¨¨©¦¦©¨¨©©¦©§¨¦©¨©©¨§©¥
eðéìò,[-מלקט] àéáîe íéøác.לך מנין זאת Bìכלומר, øîà,המודעי אלעזר àø÷îרבי ,éaø האמור §¨¦¥¦¨¥¨©©¦¦§¨

המבול LøBc,בענין éðàכ)שנאמר ז íéøää',(בראשית eqëéå íénä eøáb äìòîìî änà äøNò Lîç' £¦¥£¥¤§¥©¨¦§©§¨¨§©¨¦©§ª¤¨¦
לארץ, מלמעלה זה בגובה המים היו מקום שבכל הכתוב כוונת אם ש éëåולכאורה änàיתכן äøNò Lîç §¦£¥¤§¥©¨

גובהם (היה ÷îòaוכן(äìôMa äøNò Lîçוכןéîéé÷ éøeL éøeL àiî éëå ,íéøäa äøNò Lîç- ¨¥¤£¥¤§¥©§¥¨£¥¤§¥¤¨¦§¦©¨¥¥¨§¥
מבמישור. פחות גובהם שבהרים נמצא ואז בשוה, להתפשט להם יש והרי כחומות, עמדו המים קשה ãBòåוכי §

כן, àéâñאם éëéä äáéz.ההר אל העמק מן התיבה עלתה איך -àlàבתחילה היה, כך יא)בודאי ז (שם ¥¨¥¦©§¨¤¨

i"yx

òùåäé äæcr dyn mr dlry Ð
(ck zeny) xn`py ,xdd inegz
lrie ezxyn ryedie dyn mwie"
el oiznde "ipiq xd l` dyn
mei mirax` lk my ryedi
lew z` ryedi rnyie" xn`py
did `ly epcnl "drxa mrd
cbpk on el cxei did mye mdnr

.l`xyi lkááâî äúà éúî ãò
åðéìò àéáîå íéøáã.jl oi`n Ð

äìòîìî äîà äøùò ùîçm` Ð
yxit `le ,ux`l dlrnln xn`z
dxyr yng ike ,drwaa e` xda

.'eke xdaàéâñ éëéä äáéúÐ
mixdd iy`xl dzlr j`id?`l`



קצז `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

'äaø íBäz úðéòî ìk eò÷áð',מלמטה הארץ את הציפו התהום מי - ¦§§¨©§§Ÿ§©¨
éøeè éãäa àiî eåLàc ãò.ההרים עם בגבהם המים שהושוו עד - ©§©§©¨©£¥¥

øãäå,מכן ולאחר -'íénä eøáb äìòîìî änà äøNò Lîç' מי - ©£©£¥¤§¥©¨¦§©§¨¨§©¨¦
מעל אמה עשרה חמש והוסיפו גברו מלמעלה שבאו ראשי הגשמים

ראייתו: את אלעזר רבי מסיים äaeøîההרים. äcî äæ éà éëå יותר §¦¥¤¦¨§¨
äáBèמחברתה, äcî øîBà éåä ,úeðòøet úcî Bà äáBè äcî¦¨¨¦©§¨¡¥¥¦¨¨

úeðòøetמרובה úcnî. וúeðòøet úcîa[המבול àeä[-בירידת ¦¦©§¨§¦©§¨
,'eçzôð íéîMä úaøàå' øîBà ואילו קטנים. פתחים הן שארובות ¥©£ªŸ©¨©¦¦§¨

äáBè äcîa[במן-]øîBà àeä(כג עח ìònî(תהלים íé÷çL åöéå' §¦¨¨¥©§©§¨¦¦¨©
,'Bîì ïúð íéîL ïâãe ,ìëàì ïî íäéìò øèîiå ,çút íéîL éúìãå§©§¥¨©¦¨¨©©§¥£¥¤¨¤¡Ÿ§©¨©¦¨©¨

בברייתא, ששנינו כפי גדול, פתח היא aודלת Lé úBaeøà änk אורך ©¨£¥§
.òaøà ,úìc ש אחת,òaøàומכיון לדלת äðBîLארובות ïàk éøä ¤¤©§©©§©£¥¨§¤

שמים', 'דלתי במן, האמורות דלתות íäìלשתי ãøiL ïî àöîðå§¦§¨¨¤¨©¨¤
,änà íéML dBáb ìàøNéìהומטרו ארובות משתי שאם מי מאחר §¦§¨¥¨©¦¦©¨

הומטר  מהן ארבע פי שהן דלתות משתי אמה, עשרה חמש בגובה המבול
אמה. ששים בגובה מן

המודעי: אלעזר רבי על החולקת øîBà,שיטה äãeäé ïa éñéà ,àéðz©§¨¦¦¤§¨¥
äéä ìàøNéì íäì ãøiL ïîגובהוBúBà ïéàBøL ãò äìBòå øabúî ¨¤¨©¨¤§¦§¨¥¨¨¦§©¥§¤©¤¦

,áøòîe çøæî éëìî ìkøîàpL(ה כג ïçìL(תהלים éðôì Cøòz' ¨©§¥¦§¨©£¨¤¤¡©©£Ÿ§¨©ª§¨
'éøøö ãâðdpéî òîL ,éiaà øîà .['äéåø éñBk' 'åâå],זה מפסוק ¤¤Ÿ§¨¦§¨¨¨©©©¥§©¦¨

éúàc àîìòì ãåãc àqk בסעודת המלך דוד יברך שעליה הכוס - ¨¨§¨¦§¨§¨§¨¥
לבא, לעתיד 'éñBkהצדיקים øîàpL ,÷éæçî àâBì ãçå ïéøNòå ïúàî̈¨§¤§¦§©¨©£¦¤¤¡©¦

éåä éëä àiøènéâa 'äéåø' ,'äéåø. §¨¨§¨¨§¦©§¦¨¨¦¨¥
המודעי: אלעזר רבי דרשת על מקשה àéîcהגמרא àì àä לדמות אין - ¨Ÿ¨§¨

שהרי למבול, המן ירידת עשרה íúäאת חמש בגובה המבול ירידת - ¨¨
היתה ïéîBéאמה, ïéòaøàaאבל יום, בארבעים -àëä המן ירידת - §©§¨¦¦¨¨

àzòL àãç מששים פחות שגובהו אם־כן ויתכן הכל, ירד אחת בשעה - £¨©§¨
ומאידך, àîìòאמה. éleëì íúäאבל העולם, כל את כיסה המבול -àëä[במן-],déãeçì ìàøNéì ¨¨§¥¨§¨¨¨§¦§¨¥§¥

åéôè eäì Léôð:הגמרא מתרצת אמה. מששים יותר היה שגובהו ויתכן -'äçéút' éòãBnä øæòìà éaø §¨¦§§¥©¦¤§¨¨©¨¦§¦¨
øîb 'äçéút' גבהו שבמבול כשם במבול, האמורה מ'פתיחה' במן האמורה 'פתיחה' בגזירה־שוה כן למד - §¦¨¨©

ארובות. שתי לכל אמה עשרה חמש גבהו במן כך ארובות, לשתי אמה חמש־עשרה המים

i"yx

on `xwc dlrnln jgxkÎlr
ici lr xn`w ikde ,`ed minyd
one dn` dxyr yng exab minyb
ze`lnl dlgz e`vi medzd
eeydy cr zeltyde zerwad

.mixdd iy`xläáåøîlr dax Ð
lr daexn daeh dcn dzxag
dcnay .da ze`n yng drxd
cqg xvep" (cl my) xn`p daeh
`ed zeprxet zcnae "mitl`l
s` "mirax lre miyly lr" xne`
ond zcixi ly aehd zcn o`k

.leand zcixi lr dzaxúãîá
úåáåøàå øîåà àåä úåðòøåô

íéîùäjxc `l` lean cxi `l Ð
.zeaex` izyàåä äáåè äãîáå

çúô íéîù éúìã øîåà:`pze Ð
zlc jxe`a yi zeaex` dnkÐ

dpeny zezlc izyl ixd ,rax`
zeaex` izyy ixg`e ,zeaex`
dxyr yng daeb minyb ecixed
on ecixed zeaex` dpeny ,dn`
dcn zxn` ixdy zen` miyy
Îlke zeprxet ly lr daexn daeh

.dpnid zhrenn dpi`y okyàä
àéîã àìxfrl` iaxc` Ð

.i`w ircendøîâ äçéúô äçéúô
zeaex`a dxen`d dgizt dn Ð
zeaex` izyl dxyr yng leand
ond zezlca dxen`d dgizt s`
izy lkl dn` dxyr yng

.zeaex`

החל מחטא עץ הדעת, אין עניין בעולם שאין בו תערובת טוב ורע.
ממאמר י"ב תמוז, ה'תשכ"ז



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc zeaezk(oey`x meil)

øîàð eðà óàdy` z`xwp dn my lr ,zenyd z` yexcpe ©¨Ÿ©
zcll dleki dpi` drahay,'úéðBìééà'oeylnäãìé àìc úéðøëec ©§¦§¨¦§Ÿ¨§¨

.zclei dpi` ef s`e ,clei epi`y xkf li` -

äðùî
:zepey miypa daezkd inekqe iaeig z` x`al dkiynn dpynd

äéeáMäå ,úøBibä,miiebd oial dzaypy zil`xyi -äçôMäå ©¦¤§©§¨§©¦§¨
,miiebd oia ozeida elrapy zewfgen ozylyy ,ziprpkdecôpL¤¦§

eøøçzLpLå eøéibúpLåeidykìL úBðaî úBúeçt,ãçà íBéå íéðL L §¤¦§©§§¤¦§©§§§¦§¨Ÿ¨¦§¤¨
lib cr mixfeg odileza miiebd oia ozeida elrap m` s`y oeik

e ,ze`yp od zeleza zwfga ,mipy ylyíéúàî ïúaeúklkk §¨¨¨©¦
dleza(:i lirl),eok zngn,ïéìeúa úðòè ïäì Lélrad oreh m`y ¥¨¤©£©§¦

zeciqtne ,`ed zerh gwne ,dprh ezprh mileza odl `vn `ly
.ozaezk

* * *

àøîâ
cvik zxxan `xnbd ,dphw zxeib ly dpic z` dpyna epipy

:ohw xb mixiibnïè÷ øb ,àðeä áø øîàen` ez`iade ,a` el oi`y ¨©©¨¥¨¨
,[zxiibzn dpi` dnvr `ide] xiibzdlúéa úòc ìò BúBà ïéìéaèî©§¦¦©©©¥

ïécoiyrp ode ,mixb zliah lk oick ezliaha eidi mipiic dyly - ¦
.mdiyrn ici lr xiibzdl ,df oiprl a`k el

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî,df oica `ped ax ycig dn - ©¨©§©¨
Bì àeä úeëæc,el `id zekf mc` xiibly -åoileki oic zia okl ¦§§

ixdy ,zrc ea oi`y s` ohw xiiblåéðôa àlL íãàì ïéëæ`ly - ¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨
xak ixd ,ezrcnàðéðz`ziixaa ok epipy -íãàì ïéëæ'oiyrp - ¨¦¨¨¦§¨¨

s` mc`l zekfl ick gilyåéðôa àlL,ezrcn `ly -ïéáç ïéàå ¤Ÿ§¨¨§¥¨¦
íãàìmc`l aegl ick gily oiyrp oi` -.'åéðôa àlL §¨¨¤Ÿ§¨¨

:`xnbd zvxznäîàîéúc ezekf ef oi`y xnel xeaq iziid - ©§¥¨
y oeik ,exeardéì àçéð àøé÷ôäa ,íéáëBk ãáBòiig zeigl el gp - ¥¨¦§¤§¥¨¦¨¥

,zexwtda zeyi`c ïì àîéé÷ àäcs`ãáòiprpkàøé÷ôäa éàcå §¨©§¨¨§¤¤©©§¤§¥¨
,déì àçéðzegtyd znif xwtda xzen `die car x`ydl el gpe ¦¨¥

xne` iziid ieb iabl mb ok m`e ,zegtya xq`dle xxgzydln
,xiibzdl exear zekf ef oi`yïì òîLî à÷,`ped axéléî éðäc- ¨©§©¨§¨¥¦¥
ieb iabl wx exn`p el` mixacc ,ìBãbxak,àøeqéàc íòè íòègpe ¨§¨©©©§¦¨

,ieb x`ydl elïè÷ ìáà,xeqi` mrh mrh `l oiicryàeä úeëæ £¨¨¨§
Bì.oic zia zrc lr eze` oiliahn jkle ,xiibzdl

:epizpynn `ped ax ly epicl di`x `iadl dqpn `xnbdàîéì¥¨
déì òéiñîepipy jky ,epizpynn `ped axl riiql xyt` m`d - §©©¥

,daøçzLpLå eøéibúpLå ecôpL ,äçôMäå äéeáMäå úøBibä'eø ©¦¤§©§¨§©¦§¨¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§
ìL úBðaî úBúeçt,ãçà íBéå íéðL L,xxal yie ,'miz`n ozaezk §¦§¨Ÿ¨¦§¤¨

zephw od ixd ,mipy yly zepan zezegt exiibzpy okzi cvik
,drc zepa `leåàì éàîxaecn `l m`d -úòc ìò eäðéìaèàc ©¨§©§§¦§©©©

,ïéc úéa.`ped ax ixacke ¥¦
:`xnbd dgecàì,oic zia zrc lr exiibzpy zephwa xaecn oi` - Ÿ

`l`ïðé÷ñò éàîa àëä,dpynd zwqer dna -åéða eøéibúpL øâa ¨¨§©¨§¦¨§¥¤¦§©§¨¨
åéúBðáezephwd,Bnòmeyn ,miphwa s` ef zexib dlireny mrhde §¨¦

ïBäeáà ãéáòc éàîa eäì àçéðc.odia` dyrnk zeyrl mdl gp - §¦¨§§©§¨¦£
zekf ,enr xiibzn eia` oi`y ote`a elit`y ycig `ped ax eli`e

.exiibl oic zia milekie ,el `id
* * *

:epizpynn eilr dywne ,ohw xba sqep oic d`ian `xnbdáø øîà̈©©
eìécâä ,óñBé,mzephwa exiibzpy mixb mze` elcb xy`k -ïéìBëé ¥¦§¦§¦

mdúBçîìmiiebk mpic `die ,ef zexiba mivex mpi`y xnele ¦§
l`xyi ciy onfa elit`e oic ziaa myperl epl oi`e ,mixenb

.zycewn dpi` ,dzrn l`xyi za yciw m`e ,dtiwz
:`xnbd dywn,éiaà déáéúéà,epizpyna epipyäéeáMäå úøBibä ¥¦¥©©¥©¦¤§©§¨

ìL úBðaî úBúeçt eøøçzLpLå eøéibúpLå ecôpL ,äçôMäåíéðL L §©¦§¨¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¦§¨Ÿ¨¦
Czòc à÷ìñ éàå .íéúàî ïúaeúk ,ãçà íBéåy xg`yïéìBëé eìécâä §¤¨§¨¨¨©¦§¦¨§¨©§¨¦§¦§¦

úBçîì,zexibd z` lhaledúeiâa äìëàå äìæàc äaeúk dì ïðéáäé ¦§¨£¦¨¨§¨§¨§¨§¨§¨§©¨
daezk inc dl ozil lrad z` aiigpy xacd xazqn ike -
lk`ze ,dzeiebl xefgle zexiba zegnl lkez jk xg`e ,dzephwa

daezkd inc z`,daezk epwiz `l diebl ixde ,dieb `idyk
.lcbzyk zegnl dleki dpi`y dxe`kl gkene

dzaezk z` dl epziy dpynd zpeek oi` ok` :`xnbd dgec
`l` ,dzephwaäìãb éëì.lcbzy xg`l wx - §¦¨§¨

:`xnbd zl`eyénð äìãb éëìdzaezk z` dl ozip m` s` - §¦¨§¨©¦
oiicr ,lcbzy xg`là÷ôðå àééçîîlhale zegnl `id dleki - §©£¨§¨§¨

`id dlekiy sqei ax xn`y s` :`xnbd zvxzn .zexibd z`
la` ,zelcbl dribdy drya cin epiid ,lcbzyk zegnlïåék¥¨

äìécâäLwx elit` dlcby xg`l zicedi zc bdpna dbdpeäòL ¤¦§¦¨¨¨
,úBçîì äìBëé dðéà áeL ,äúçéî àìå úçàdxeql xefgz m`e ©©§Ÿ¦£¨¥¨§¨¦§

okle ,oic zia iyper lka ypril zxnenk dpic ixd ,diebk bedpl
.daezk dl zzl xyt`

:sqei ax ixac lr zeywdl dtiqen `xnbd,àáø áéúîepipy ¥¦¨¨
dpyna(.hk oldl),úBøòð elàzeleqtLmc` oqp` m`,ñð÷ ïäì Li ¥§¨¤¥¨¤§¨

,sqk miyng dia`l ozepyìòå äðéúpä ìòå úøæînä ìò àaä©¨©©©§¤¤§©©§¦¨§©
úéúekäå ,`ad okecôpL äçôMä ìòå äéeáMä ìòå úøBibä ìò ©¦§©©¦¤§©©§¨§©©¦§¨¤¦§

ìL úBðaî úBúeçt eøøçzLpLå eøéibúpLå,ãçà íBéå íéðL L §¤¦§©§§¤¦§©§§§¦§¨Ÿ¨¦§¤¨
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øîàð åðà óàz` yexcp ep` s` Ðdy`l minkg e`xwy zipelii` oeyl dn ,zenyd

.clil die`x dpi`yúéðøëåã`xwie) mily xkc opinbxznc "minz li`" oeyl ÐÐ (d

li`k `id ixdepi`y.cleiàøîâúòã ìò)[ïè÷ øâ] (ïéã úéáen`e ,a` el oi` m` Ð

ez`iad.xiibzdlïéìéáèî.dliahe dlin `la xb jl oi`c Ðïéã úéá úòã ìòdyly Ð

mikixvy xb zliah lk oick ,ezliaha edi

,odici lr xb `ed ixde ,a` el oiyrp ode .dyly

.xyk oiia erbneàçéð àøé÷ôäá éåâ àîéúã åäî
äéìaege Ðgily dyrp mc` oi`e ,el `ed

.ezrcn `ly xnelk ,eipta `ly ezaegl mc`l

.`ed dric xa e`l ohweãáò éáâ àäãïì àîéé÷
`xiwtda i`cec (`,bi) oihibc `nw wxta Ð

xwtda xzen `die car zeidl el gep ,dil `gip

xzen zeidl oixeg oa zeidn ,zegtyd znif

dil `giky `le dil `lif `lc ,l`xyi zaa

.`xiwtdlïì òîùî÷`l ohw ieb iabc ,`kd Ð

.`xiwtda dil `gipc Ð ilin ipdc :ikd opixn`

ìåãâzecna] lcby Ð[mirhe ,zexiwtddil

.`xeqi`c `nrhåìéãâä,exiibzpy miphw Ð

.odia` mr elit`eúåçîì ïéìåëéi` :xnele Ð

epiyt`oixfege .mixb zeidlepl oi`e ,oxeql

oyprlycw m`e .dtiwz epici elit`e ,oic ziaa

dy`zeidl hb dkixv dpi` Ð dginyn

.xnen l`xyikäìãâ éëìcr dl opiadi `l Ð

.licbzyúåçîì äìåëé äðéà áåùm`e Ð

,zxnen l`xyik `id ixd Ð dzginypril

lkaiyper.oic ziañð÷ ïäì ùéùmiying Ð

m` sqk.eqp`iúøæîîä ìò àáäab lr s`e Ð

dpi` ixdy ,"dy`l didz ele" dia opixw `lc

,qpw dl yi ikd elit` Ð dniiwl die`x

.onwlckàáøë øîà àì ééáàaizenc Ð

`nrhc ,`id `zaeiz e`l xaqwc ,`qpwn

`qpwc.xhtdl xkyp `heg `di `ly Ðàáø
ééáàë øîà àìaizenc Ðmzdc ,daezkn

`dz `ly Ð daezk opax dl epiwz i`n `nrh

Ð dzgin `ly onf lke ,d`ivedl eipira dlw

.`zpwz dl opicare ,`id zxeibäðùîàáä
äðè÷ä ìòdz`ia oi`y ,yly zan dzegt Ð

.oixfeg dileza ixdy ,d`iaïè÷åoan zegt Ð

lr `ae ,d`ia ez`ia oi` :minkg exn`y ,ryz

.dlecbdõò úëåîårwzpy Ðeze`a ur dl

.mewníéúàî ïúáåúëixg` yi`l e`yp m` Ð

mzq d`yp m` ,ozaezk z` jka eca` `l Ð ok

.melk dl yxit `leäìåúáe` dpnl` `idy Ð

.dvelg e` dyexbïéàåùéðä ïîdqpkpy oebk Ð

.dlrap `ly zwfga dlra zne ,dtegl

äðî äúáåúëdzaezk ,mzq xg`l zqip m` Ð

zwfgac ,dpn.dtegl dqpkpyn `niiw dlera
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ïéìéáèîmrhn ied diikf `dc :dnize Ð `ed zekfc meyn oic zia zrc lr eze`

wxta gkenck ,gily dil ciarc icdq op` Ð el `ed zekfc oeikc ,zegily

oikf j`id ok m`e .zegilyn rxb `le ,i`axzi` ci meyn xvg iab (`,ai) `rivn `aac `nw

,`ed ixkp izk`c ,cere !(a,`r my) "jyp edfi`"a opixn`ck ,ohwl zegily oi` `lde ?ohwl

zi` Ð zegily llkl iz`c ohwc :mzd opixn`e

zegily llkl iz` `lc ixkp ,opaxcn diikf dil

epiaxl d`xpe !dil zil opaxcn diikf elit` Ð

opixn`ck ,opaxcn Ð el oikfc inp `kdc :wgvi

ab lr s`e .opaxcn diikf dil zi` ohwc mzd

i` .zegily llkl iz` `d Ð `ed ixkp izk`c

dil ded Ð l`xyi dyrp diikf jdac oeik ,inp

ied ikid :xn`z m`e .diikf oiiprl xenb l`xyik

eiyeciwe ,l`xyi zaa dil opixye ,opaxcn xb

:xnel yie !`ed ixkp dxezd on `d ,oiyeciw

(a,ht zenai) "dax dy`d"a xn`c o`nk xaqwc

mewa dxezd on xac xewrl minkg cia gk yic

ivn ded Ð ol rnynw i`n jixt ike .dyre

minkg cia gk yic ol rnyn `w iiepylxewrl

.hwp inrh ixzn cge ,dyre mewa dxezd on xac

iab (a,gq oixcdpq) "xxeq oa" yixa opixn`c `de

jixv dz` Ð yi` ,"l`eb yi`l oi` m`" xbd lfb

dz` i` Ð ohw la` ,l`eb el yi m` eixg` xfgl

on ohw xb dl zgkyn Ð 'ek eixg` xfgl jixv

wxta opixn`ck ,dxiibzpy zxaerna dxezd

dxiibzpy zxaern dixkp :(`,gr zenai) "lxrd"

,dxezd on xb iede ,dliah jixv oi` dpa Ð

Ð dxezd on oenn dil zi`e .`ed xenb l`xyic

Ð eilr xfgl jixv dz` i`e .en` z` yxiy oebk

oi` m`d on eig`e ,cilen epi`y ,oiyxei el oi`y

`rivn `aaa opiqxbc mixtq itle .eze` oiyxei

Ð opaxcn qxb `le ,dil zi` `din diikf :(a,`r)

.dxezd on diikf dil zi`c xninl ivnc ,`gip

dil opiayg Ð xiibzdl `ac oeik ,ohw ixkpe

mrhn ied diikfc ab lr s`e .ohw l`xyik

ilin ipd Ð dxezd on zegily el oi`e ,zegily

,eznexz yixtdl oebk ,daeg zvw ea yiy xaca

`ny e` ,zg` dhga dxhetl dvex did `nyc

`ed xenb zekfy ,`kd la` .sicrdl dvex did

.zegily el yi Ð elåäîixkp `nizc

ibilt opaxc ab lr s`e Ð dil `gip `xiwtda

edl zile ,(`,bi) oihibc `nw wxta xi`n iax`

car iab ilin ipd Ð dil `gip `xiwtdac `nrh

on envr riwtny ,`xiwtda yyeg epi`y

`gip Ð careyn epi`y ,ixkp iab la` .cearyd

Ð ikd `niz `l i`c ,d`xp oke .`xiwtda dil

opax `nlc ?zxeibc `eddn `zriiq iziin ikid

.dil `gip `xiwtda edl zil lecba elit`c ,`id

ìáà`nw wxta opzc `de Ð el `ed zekf ohw

xexgiye izy`l df hb epz :xne`d (my) oihibc

iax ixac ,xefgi Ð mdipya xefgl dvx ,icarl df

xi`n iax dcen ohwac ,lecb cara epiid .xi`n

,`xiwtda dil `gip `lc ,el `ed zekfc

.dnexza lek`ln eciqtny itl ,zexigl `viy el `ed aegc ,odk ly `edy oebke ,ohw cara s` ixii` ,inp i` .`xeqi`c xnrh mirh `lc meyn ,`kd opixn`ckéëì:xn`z m`e Ð dlcb

:wgvi epiax yxtne !qpw za `idy oeik dxrp `idy ;`id dlecb xak `lde.zicedi bdpn dbdpe dlcb iklééáà`nrh dil zil `axc rnyn Ð xkyp `heg `di `ly `axk xn` `l

,gbpy xey oiprl mpenna xi`n iax qipwc `ed qpwe ,od zn` ixib mizek xi`n iax xaqw :(a,gl `nw `aa) "dyinge drax` gbpy xey" wxta opixn`c :dywe .xkyp `heg `di `lyc

,`axl `zyde .xkyp `heg `di `ly ,qpwnl ira `l `kdc :ipyne !qepwip inp ikd Ð mpenna xi`n iax qipw i`e .zizekd lr `ad Ð qpw odl yiy zexrp el` :jixte .oda ernhi `ly

meync ,`ed `xaq .edl qpwnl opirac `l` ,od zn` ixbc ,qpw odl yi oicac oeik ,`nrh i`d xity dil zi` mzdc :xnel yie ?mzd ipyn ivn ikid ,xkyp `hegc mrh `kd dil zilc

.dgnz m` `id dxenb dixkp ixdy ,dl zil oicd onc oeik ,dl ozil oi` xkyp `heg `di `ly `nrh meync ,`axl dil `xiaq `kd la` .`pic` dl opinwen xkyp `heg `di `ly `nrh

.dzyecwa dl opinwenc meyn Ð dieay iab xkyp `heg `di `ly `axl dil zi`c (a,el zeaezk) "zexrp el`" wxtae
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ez`iad.xiibzdlïéìéáèî.dliahe dlin `la xb jl oi`c Ðïéã úéá úòã ìòdyly Ð

mikixvy xb zliah lk oick ,ezliaha edi

,odici lr xb `ed ixde ,a` el oiyrp ode .dyly

.xyk oiia erbneàçéð àøé÷ôäá éåâ àîéúã åäî
äéìaege Ðgily dyrp mc` oi`e ,el `ed

.ezrcn `ly xnelk ,eipta `ly ezaegl mc`l

.`ed dric xa e`l ohweãáò éáâ àäãïì àîéé÷
`xiwtda i`cec (`,bi) oihibc `nw wxta Ð

xwtda xzen `die car zeidl el gep ,dil `gip

xzen zeidl oixeg oa zeidn ,zegtyd znif

dil `giky `le dil `lif `lc ,l`xyi zaa

.`xiwtdlïì òîùî÷`l ohw ieb iabc ,`kd Ð

.`xiwtda dil `gipc Ð ilin ipdc :ikd opixn`

ìåãâzecna] lcby Ð[mirhe ,zexiwtddil

.`xeqi`c `nrhåìéãâä,exiibzpy miphw Ð

.odia` mr elit`eúåçîì ïéìåëéi` :xnele Ð

epiyt`oixfege .mixb zeidlepl oi`e ,oxeql

oyprlycw m`e .dtiwz epici elit`e ,oic ziaa

dy`zeidl hb dkixv dpi` Ð dginyn

.xnen l`xyikäìãâ éëìcr dl opiadi `l Ð

.licbzyúåçîì äìåëé äðéà áåùm`e Ð

,zxnen l`xyik `id ixd Ð dzginypril

lkaiyper.oic ziañð÷ ïäì ùéùmiying Ð

m` sqk.eqp`iúøæîîä ìò àáäab lr s`e Ð

dpi` ixdy ,"dy`l didz ele" dia opixw `lc

,qpw dl yi ikd elit` Ð dniiwl die`x

.onwlckàáøë øîà àì ééáàaizenc Ð

`nrhc ,`id `zaeiz e`l xaqwc ,`qpwn

`qpwc.xhtdl xkyp `heg `di `ly Ðàáø
ééáàë øîà àìaizenc Ðmzdc ,daezkn

`dz `ly Ð daezk opax dl epiwz i`n `nrh

Ð dzgin `ly onf lke ,d`ivedl eipira dlw

.`zpwz dl opicare ,`id zxeibäðùîàáä
äðè÷ä ìòdz`ia oi`y ,yly zan dzegt Ð

.oixfeg dileza ixdy ,d`iaïè÷åoan zegt Ð

lr `ae ,d`ia ez`ia oi` :minkg exn`y ,ryz

.dlecbdõò úëåîårwzpy Ðeze`a ur dl

.mewníéúàî ïúáåúëixg` yi`l e`yp m` Ð

mzq d`yp m` ,ozaezk z` jka eca` `l Ð ok

.melk dl yxit `leäìåúáe` dpnl` `idy Ð

.dvelg e` dyexbïéàåùéðä ïîdqpkpy oebk Ð

.dlrap `ly zwfga dlra zne ,dtegl

äðî äúáåúëdzaezk ,mzq xg`l zqip m` Ð

zwfgac ,dpn.dtegl dqpkpyn `niiw dlera
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ïéìéáèîmrhn ied diikf `dc :dnize Ð `ed zekfc meyn oic zia zrc lr eze`

wxta gkenck ,gily dil ciarc icdq op` Ð el `ed zekfc oeikc ,zegily

oikf j`id ok m`e .zegilyn rxb `le ,i`axzi` ci meyn xvg iab (`,ai) `rivn `aac `nw

,`ed ixkp izk`c ,cere !(a,`r my) "jyp edfi`"a opixn`ck ,ohwl zegily oi` `lde ?ohwl

zi` Ð zegily llkl iz`c ohwc :mzd opixn`e

zegily llkl iz` `lc ixkp ,opaxcn diikf dil

epiaxl d`xpe !dil zil opaxcn diikf elit` Ð

opixn`ck ,opaxcn Ð el oikfc inp `kdc :wgvi

ab lr s`e .opaxcn diikf dil zi` ohwc mzd

i` .zegily llkl iz` `d Ð `ed ixkp izk`c

dil ded Ð l`xyi dyrp diikf jdac oeik ,inp

ied ikid :xn`z m`e .diikf oiiprl xenb l`xyik

eiyeciwe ,l`xyi zaa dil opixye ,opaxcn xb

:xnel yie !`ed ixkp dxezd on `d ,oiyeciw

(a,ht zenai) "dax dy`d"a xn`c o`nk xaqwc

mewa dxezd on xac xewrl minkg cia gk yic

ivn ded Ð ol rnynw i`n jixt ike .dyre

minkg cia gk yic ol rnyn `w iiepylxewrl

.hwp inrh ixzn cge ,dyre mewa dxezd on xac

iab (a,gq oixcdpq) "xxeq oa" yixa opixn`c `de

jixv dz` Ð yi` ,"l`eb yi`l oi` m`" xbd lfb

dz` i` Ð ohw la` ,l`eb el yi m` eixg` xfgl

on ohw xb dl zgkyn Ð 'ek eixg` xfgl jixv

wxta opixn`ck ,dxiibzpy zxaerna dxezd

dxiibzpy zxaern dixkp :(`,gr zenai) "lxrd"

,dxezd on xb iede ,dliah jixv oi` dpa Ð

Ð dxezd on oenn dil zi`e .`ed xenb l`xyic

Ð eilr xfgl jixv dz` i`e .en` z` yxiy oebk

oi` m`d on eig`e ,cilen epi`y ,oiyxei el oi`y

`rivn `aaa opiqxbc mixtq itle .eze` oiyxei

Ð opaxcn qxb `le ,dil zi` `din diikf :(a,`r)

.dxezd on diikf dil zi`c xninl ivnc ,`gip

dil opiayg Ð xiibzdl `ac oeik ,ohw ixkpe

mrhn ied diikfc ab lr s`e .ohw l`xyik

ilin ipd Ð dxezd on zegily el oi`e ,zegily

,eznexz yixtdl oebk ,daeg zvw ea yiy xaca

`ny e` ,zg` dhga dxhetl dvex did `nyc

`ed xenb zekfy ,`kd la` .sicrdl dvex did

.zegily el yi Ð elåäîixkp `nizc

ibilt opaxc ab lr s`e Ð dil `gip `xiwtda

edl zile ,(`,bi) oihibc `nw wxta xi`n iax`

car iab ilin ipd Ð dil `gip `xiwtdac `nrh

on envr riwtny ,`xiwtda yyeg epi`y

`gip Ð careyn epi`y ,ixkp iab la` .cearyd

Ð ikd `niz `l i`c ,d`xp oke .`xiwtda dil

opax `nlc ?zxeibc `eddn `zriiq iziin ikid

.dil `gip `xiwtda edl zil lecba elit`c ,`id

ìáà`nw wxta opzc `de Ð el `ed zekf ohw

xexgiye izy`l df hb epz :xne`d (my) oihibc

iax ixac ,xefgi Ð mdipya xefgl dvx ,icarl df

xi`n iax dcen ohwac ,lecb cara epiid .xi`n

,`xiwtda dil `gip `lc ,el `ed zekfc

.dnexza lek`ln eciqtny itl ,zexigl `viy el `ed aegc ,odk ly `edy oebke ,ohw cara s` ixii` ,inp i` .`xeqi`c xnrh mirh `lc meyn ,`kd opixn`ckéëì:xn`z m`e Ð dlcb

:wgvi epiax yxtne !qpw za `idy oeik dxrp `idy ;`id dlecb xak `lde.zicedi bdpn dbdpe dlcb iklééáà`nrh dil zil `axc rnyn Ð xkyp `heg `di `ly `axk xn` `l

,gbpy xey oiprl mpenna xi`n iax qipwc `ed qpwe ,od zn` ixib mizek xi`n iax xaqw :(a,gl `nw `aa) "dyinge drax` gbpy xey" wxta opixn`c :dywe .xkyp `heg `di `lyc

,`axl `zyde .xkyp `heg `di `ly ,qpwnl ira `l `kdc :ipyne !qepwip inp ikd Ð mpenna xi`n iax qipw i`e .zizekd lr `ad Ð qpw odl yiy zexrp el` :jixte .oda ernhi `ly

meync ,`ed `xaq .edl qpwnl opirac `l` ,od zn` ixbc ,qpw odl yi oicac oeik ,`nrh i`d xity dil zi` mzdc :xnel yie ?mzd ipyn ivn ikid ,xkyp `hegc mrh `kd dil zilc

.dgnz m` `id dxenb dixkp ixdy ,dl zil oicd onc oeik ,dl ozil oi` xkyp `heg `di `ly `nrh meync ,`axl dil `xiaq `kd la` .`pic` dl opinwen xkyp `heg `di `ly `nrh

.dzyecwa dl opinwenc meyn Ð dieay iab xkyp `heg `di `ly `axl dil zi`c (a,el zeaezk) "zexrp el`" wxtae
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ר
jtdy ina cenr `i sc ± ipy wxtzeaezk

ïéìåúá úðòè ïäì ïéàådleza zwfga :xnele ,dpn dze` dciqtdl leki oi` Ð,jiz`yp

.zerh gwn igwn ixdeàøîâõò úëåî äàùòrxb `l edin ,d`ia ez`ia oi`c idp Ð

urn.rwzpdibiltc opaxlezken`zenai) opzc ,lecb odk oiprl oke ,dpn dzaezk ur

(`,hp.dil `xiq` inp `d Ð ur zken z` `yi `l :íãà øùáá õò úëåî ïéài`e Ð

.`zil inp ur zken Ð `ied `l dleraéôàá
äùôðdcedi ax xn` `lc .ixab `la Ð

edpi` `l` ,l`enyc dinyne axc dinyn

.da belti` ediitebäìåãâä ìò àáù ïè÷å
õò úëåîå`le ,izxzl `pz edpibltcne Ð

zkena `l` opax belti`:dpin zrny Ð ur

.xyaa ur zken oi`ìò àáä ìåãâ øîà÷ éëä
íåìë àìå äðè÷ä.lkd ixacl d`ia dpi` Ð

,dlr opax belti` `le .miz`n dzaezk ,jkld

zkqna opzc .oira rav` ozepk o`kn zegtc

dzegt za iab (cn) dcp:cg` meie mipy ylyn

dnzxg` d`a rav` ici lr z`veid drncd

oixfeg Ð okn zegt ly mileza s` ,dizgz

.mdizgz mixg`äìåãâä ìò àáù ïè÷åÐ

iax ixac ,miz`n dzaezke ,ef `id ur zken

dzaezk ur zken lk :mixne` minkge .xi`n

c ,inp `de .dpnÐ ur zken dl zieyn `w

.dpn dzaezkäá øéëäùëdqpkyk Ðazke

.ur zken `idy rcei did ,daezk dläì éîãî
úøâåáìzkqna ,dileza elky ol `niiwc Ð

hxt Ð "dilezaa" :ipzwc ,(`,hp) zenai

dzaezk Ð ikd elit`e ,dileza elky zxbeal

.miz`níåìë àìåelit`e ,`ed zerh gwnc Ð

.dl oi` dpnéðà õò úëåî úøîåà àéäÐ

.`id epzpynúñåøã àìà éë àì øîåà àåäå
úà ùéàdleza zwfga dy`d z` `yepd Ð

ip` ur zken zxne` `id ,mileza dl `vn `le

e` dpn e` ,daezk dl zi` dpin rny .'ek

oax xn`wc zpn`p i`n Ð dl zil i`c ,miz`n

l`ilnb?yi Ð da xikd `ly ur zken :`nl`

`l xn`c `ng xa inxc `zaeiz ,daezk dl

.melk `le lkd ixac da xikdàáø øîà àìà
äá øéëä àì ïéá äá øéëä ïéá øéàî éáøì

íéúàîzken zxne` `id ipzwc oizipzne Ð

`id xi`n iax Ð miz`n draz `we ,ip` ur.

äðî äá øéëä ïðáøì:ipzwc `kdc oizipzne Ð

.da xikdyk Ð dpn ur zken mixne` minkge

íåìë àìå äá øéëä àìepivn `l `de Ð

xikd `l ,miz`n da xikd xi`n iaxl :xninl

meyn dil opiwfgn zerh gwna i`c .dpn Ð da

gwn e`l i`e .icin dl zil Ð da xikd `lc

.xikd `ll xikd oia welig oi` Ð `ed zerh

àáø äéá øãäåxcde .`iddn opiqxb `le .opiqxb

`le da xikd `l opaxl xn`c i`nn `ax dia

dl yi Ð xikd `l oia xikd oia :`l` ,melk

oizipzne .xi`n iaxl miz`ne ,opaxl dpn

.lkd ixac Ð mzdcòø íù úàöåäypril Ð

,xwy m` sqk d`nlwqile.did zn` m`àá
ïéã úéáì.'ek xne`e oic zial `eal wewf Ð

àééç áø øîàå.opiqxbïîçð áø áéúåîå.opiqxb

åäãù äôçúñðxhndy mc`k ,mxb jlfn Ð`asgeqeezrixf z`.dxwereòîùî éøîâì úåòè ç÷î.melk dl oi`e Ðàúúòîù àäì úùù áø äøîà éëzxne` z`f i`dl Ð

.dpn daezk dl yic ,lirlcåäì àéù÷å.opiaze`c `d Ðàáø øîàå.opiqxbopiyw`e Ð jd `iyw `l`e.dpn daezk dl yi `xwirn dzpif ipzwc lirlc jd `iyw `l` ,`axl

õéøúcvikc lirlc `iddl Ðdvxzz `l dl zvxzc `vexiz ,rx my z`ved.'ek micr yi m` :ikd `l` ,ikdúàöîð,dpn daezk dl yi :`ax uxzn `we .rnyn da xikd `l Ð

xi`n iax `dc ,dnwez `l inp xi`n iaxke .melk `le opaxl :xn` edi` `dc ,lirlc `iddn dia xcd `nl`.xn`w miz`näøúñð àìù íéãò äì ùéåelit`c ,opirny` `zeax Ð

.`ed zerh gwn `nile ,dzaezk dciqtdl mileza zprh oerhl leki ipyd oi` ikdïåùàø äñðë éøäù.dlrapy zrcl eilre Ð
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ìàåîùåyi dnl Ð xiyda i`c ,ixii` oileza xiyd `la Ð xyaa ur zken oi` xn`

.ur zkenn dzegt zeidl dl

ïðáøìm`e .opax `le `id xi`n iax oizipzne Ð melk `le da xikd `l dpn da xikd

xn`wck ,dpn da xikd `l oia da xikd oia opaxl xn`w `l i`n` :xn`z

:xnel yie !lkd ixacl oizipzn izize ,`pwqna

dl encn opaxc oeikc ,ikd xninl dil `gip `lc

zwfga dqpk enk da xikd `la `ied Ð dleral

dl zilc dil `xiaqe ,dlera z`vnpe dleza

dleral dl encnc `d xaq `pwqnae .melk `le

`ied `l Ð zerh gwn la` ,dpn oiprl epiid Ð

`diy ur zkena jk lk citwn epi`c ,dlera enk

.zerh gwn

øãäira `l `dn la` Ð `iddn `ax dia

Ð zerh gwnc meyn ,dia xcdc xninl

dnn dia xcdc ol `pn :xn`z m`e .rnyn ixnbl

xfgy xn`p ?melk `le da xikd `l opaxl xn`y

,miz`n xi`n iaxl da xikd `l xn`y dnn ea

pe ,dpn Ð da xikd `l yxtp `l``ziixa iwe

:qxhpewa lirl yxitck xnel yie !xi`n iaxk

dl `di `l zerh gwn aiyg i`c ,`xaq df oi`c

`di `l dnl Ð zerh gwn aiyg `l i`e ,melk

eh`c ,zxbeal dl dncnc oeik ?miz`n dl

!(dzaezkn dl oizget zxbeal
xn`
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ìL úBða ìò úBøéúé eøøçzLpLå eøéibúpLå ecôpLL ¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¥©§¨

ãçà íBéå íéðL¯úðòè ïäì ïéàå ,äðî ïúaeúk ¨¦§¤¨§¨¨¨¤§¥¨¤©£©
.ïéìeúaàøîâàaä ïè÷ :áø øîà äãeäé áø øîà §¦¨©©§¨¨©©¨¨©¨

dén÷ dúéøîà ék .õò úkeî dàNò äìBãbä ìò©©§¨£¨¨©¥¦¨§¦¨©¥
éðúîc àkéà .øNáa õò úkeî ïéà :øîà ,ìàeîLc¦§¥£©¥©¥§¨¨¦¨§©§¥
,äìBãbä ìò àaä ïè÷ :dLôð étàa àzòîL àäì dì̈§¨§©§¨§©¥©§¨¨¨©¨©©§¨
úkeî ïéà :øîà ìàeîLe ,õò úkeî dàNò :øîà áø©¨©£¨¨©¥§¥¨©¥©
,äpèwä ìò àaL ìBãb :àéòLBà áø áéúî .øNáa õò¥§¨¨§¦©©£¨¨¤¨©©§©¨

õò úkeîe ,äìBãbä ìò àaä ïè÷å¯,íéúàî ïúaeúk §¨¨©¨©©§¨©¥§¨¨¨©¦
dúaeúk õò úkeî :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¥§¨¨

øîà÷ éëä :àáø øîà !äðîäpèwä ìò àaä ìBãb ¨¤¨©¨¨¨¦¨¨©¨©¨©©§©¨
¯.éîc ïéòa òaöà ïúBðk ïàkî úBçôc ,íeìk àìå§Ÿ§§¨¦¨§¥¤§©¨©¦¨¥

äìBãbä ìò àaä ïè÷å¯úkeîe ,õò úkeî dàNò §¨¨©¨©©§¨£¨¨©¥©
àôeb õò¯øa éîø øîà .ïðaøå øéàî éaøc àzâeìt ¥¨§§¨§©¦¥¦§©¨©¨©¨¦©

dì énãî øéàî éaøc ;da øékäLk ú÷Bìçî :àîç̈¨©£¤§¤¦¦¨§©¦¥¦§©¥¨
da øékä àì ìáà .äìeòáì dì enãî ïðaøå ,úøâBáì¯øéàî éaøå .íeìk àìå ìkä éøác §¤¤§©¨©§©¨¦§¨£¨Ÿ¦¦¨¦§¥©Ÿ§Ÿ§§©¦¥¦

àä .íãà éãéa äNòî da ãéáòúéà äìeòa !äìeòáì déénãð ?úøâBáì dì énãî éànà¯ ©©§©¥¨§¤¤§©§¨¦§¨§¨¦§£¥¨©£¤¦¥¨¨¨
úøâBa !úøâBáì déénãð äìeòáì dì eîcîcà ,ïðaøå .íãà éãéa äNòî da ãéáòúéà àì̈¦§£¥¨©£¤¦¥¨¨§©¨©©¦§©¨¦§¨§©§¨§¤¤¤¤

àä ,ììk äNòî da ãéáòúéà àì¯da øékä àì ìáà ,äNòî da ãéáòúéà¯éøáãì ¨¦§£¥¨©£¤§¨¨¦§£¥¨©£¤£¨Ÿ¦¦¨§¦§¥
úî .íeìk àìå ìkäàlà ,ék àì" øîBà àeäå "éðà õò úkeî" úøîBà àéä :ïîçð áø áé ©Ÿ§Ÿ§§¦©©§¨¦¤¤©¥£¦§¥Ÿ¦¤¨

øékä ïéa :àáø øîà àlà !úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø ."zà Léà úñeøc§©¦©§©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤¤¨¨©¨¨¥¦¦
øéàî éaøì ,da øékä àì ïéáe da¯da øékä ;ïðaøì ,íéúàî¯da øékä àì ,äðî¯ ¨¥Ÿ¦¦¨§©¦¥¦¨©¦§©¨©¦¦¨¨¤Ÿ¦¦¨

,éðBìt :øîàå ïéc úéáì àa ?òø íL úàöBä ãöék :àéðúc ,àáø déa øãäå .íeìk àìå§Ÿ§©£©¥¨¨§©§¨¥©¨©¥©¨§¥¦§¨©§¦
åézçz äúpéfL íéãò Lé íà .íéìeúa Ezáì éúàöî àì¯Lé íà .äðî äaeúk dì Lé Ÿ¨¨¦§¦§§¦¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¥¨§¨¨¤¦¥

åézçz äúpéfL íéãò Lé íà :øîà÷ éëä !àéä äìé÷ñ úa !?åézçz äúpéfL íéãò¯ ¥¦¤¦§¨©§¨©§¦¨¦¨¦¨¨©¦¥¥¦¤¦§¨©§¨
àøwéòî äúpéæ ,äìé÷ña¯:úLL áø øîà ïéáà øa àéiç áø øîàå .äðî äaeúk dì Lé ¦§¦¨¦§¨¥¦¨¨¥¨§¨¨¤§¨©©¦¨©¨¦¨©©¥¤

äìeòa úàöîðå äìeúa ú÷æça dñðk úøîBà úàæ¯:ïîçð áø áéúîe .äðî äaeúk dì Lé Ÿ¤¤§¨¨§¤§©§¨§¦§¥§¨¥¨§¨¨¤§¦©©§¨
äôçzñðå ézñðàð éðzñøàMî" úøîBà àéä ,íéìeúa dì àöî àìå äMàä úà àNBpä©¥¤¨¦¨§Ÿ¨¨¨§¦¦¤¤¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§¦§©£¨

ézñøéà àlL ãò àlà ,ék àì" øîBà àeäå "eäãNdì úéìå ,"úeòè çwî éçwî äéäå ,C ¨¥§¥Ÿ¦¤¨©¤Ÿ¥©§¦§¨¨¦¨¦¦©¨§¥¨
áø øîà ék éáúé øBcä éìBãb ìëå íøîò áø øLôà :ïéáà øa àéiç áø eäì øîàå ?ììk§¨©£©§©¦¨©¨¦¤§¨©©§¨§¨§¥©¨§¦¦£©©

úeòè çwî éàî :épLå ,eäì àéL÷å ,àzòîL àäì úLL¯äðî ìáà ,íéúànî éîð¯ ¥¤§¨§©§¨§©§¨§§©¥©¦©¨©¦¦¨©¦£¨¨¤
áéúBî à÷c ïàî :àáø øîàå !?ììk dì úéì zøîà zàå .dì úéà¯,áéúBî à÷ øétL ¦¨§©§¨§©§¥¨§¨§¨©¨¨©§¨¦©¦¨¦

úeòè çwî¯äúpéfL íéãò Lé íà :éëä àîéàå õéøz !Cä àéL÷ àlàå .òîLî éøîâì ¦©¨§©§¥©§©§¤¨©§¨©§¥§¥¨¨¦¦¥¥¦¤¦§¨
åézçz¯àøwéòî äúpéæ ,äìé÷ña¯õò úkeî úàöîð ,íeìk àìå¯.äðî äaeúk dì Lé ©§¨¦§¦¨¦§¨¥¦¨¨§Ÿ§¦§¥©¥¥¨§¨¨¤

àáø déa øãä :dpéî òîL àlà !íeìk àìå da øékä àì ïðaøì øîàc àeä àáø àäå§¨¨¨©£©§©¨©Ÿ¦¦¨§Ÿ§¤¨§©¦¨£©¥¨¨
ì ïBLàø dñðk :ïðaø eðz .àéääî,éîð éà .äøzñð àlL íéãò dì Léå ,ïéàeOéð íeL ¥©¦¨©¨©§¨¨¦§¦¦§¥¨¥¦¤Ÿ¦§§¨¦©¦

äàéa éãk äúäL àìå äøzñð¯.ïBLàø dñðk éøäL ,íéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé éðMä ïéà ¦§§¨§Ÿ¨£¨§¥¦¨¥©¥¦¨¦§©£©§¦¤£¥§¨¨¦
øîà
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כתובות. פרק ראשון - בתולה נשאת דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zeaezk(oey`x meil)

íéìeúa úðòè ïäì ïéàåepi` ,dleza ezy` oi`y lrad `vn m` - §¥¨¤©£©§¦
egwne dleza zwfga d`ypy dprha dzaezk dciqtdl leki

.dlerad z` `yepd oick dpn dl yi `l` ,zerh gwn
äéeáMäå ,úøBibä,miiebd oial ziaypy zil`xyi -äçôMäå ©¦¤§©§¨§©¦§¨

,ziprpkdeøøçzLpLå eøéibúpLå ecôpLeid xy`kúBða ìò úBøéúé ¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¥©§
ìL,äðî ïúaeúk ,ãçà íBéå íéðL L,od zelera zwfgayïäì ïéàå ¨Ÿ¨¦§¤¨§¨¨¨¤§¥¨¤

ïéìeúa úðòèepi` ,dlera d`vnpe el` miypn zg` `yp m` - ©£©§¦
i`cey oeik ,zerh gwn egwne d`yp dleza zwfgay oerhl leki

.dprh el oi`e ,dlera zwfga d`yp

* * *

àøîâ
.'miz`n ozaezk 'eke dlecbd lr `ay ohwe' :dpyna epipy

:ohw z`ia oic z` zxxan `xnbd,äãeäé áø øîàïè÷ ,áø øîà- ¨©©§¨¨©©¨¨
mipy ryz oan zegt,õò úkeî dàNò ,äìBãbä ìò àaäs` ik ©¨©©§¨£¨¨©¥

minkg zrcle ur zkenk dpic mewn lkn ,d`ia ez`ia oi`y
oke ,dpn dzaezk ef dy` mb ,dpn dzaezk ur zkeny epizpyna
xeq` `di ,ur zkena xeq`e dlezaa wx xzeny lecb odk oiprl

:xn`e dcedi ax siqed .ohw dilr `ay efadén÷ dúéøîà ék¦©§¦¨©¥
ìàeîLc,l`eny iptl ax ly enya df xac izxn`yk -øîà ¦§¥¨©

y meyn ,ok oicd oi` ,l`enyøNáa õò úkeî ïéàzlira oi` - ¥©¥§¨¨
epi` ,d`ia ez`ia oi`y onf lke ,ur zken dze` dyer mc`

.'ur zken' s` dze` dyer
:ef zwelgna zxg` oeyl d`ian `xnbdàäì dì éðúîc àkéà¦¨§©§¥¨§¨

dLôð étàa àzòîLmya `le ,dnvr ipta ef zwelgn epyy yi - §©§¨§©¥©§¨
,epy jke ,dcedi axúkeî dàNò ,øîà áø ,äìBãbä ìò àaä ïè÷̈¨©¨©©§¨©¨©£¨¨©

.øNáa õò úkeî ïéà ,øîà ìàeîLe .õò¥§¥¨©¥©¥§¨¨
:ax zrc lr dpyndn dywn `xnbd,àéòLBà áø áéúîepipy ¥¦©©§¨

,epizpyna,õò úkeîe ,äìBãbä ìò àaä ïè÷å äpèwä ìò àaL ìBãb̈¤¨©©§©¨§¨¨©¨©©§¨©¥
õò úkeî ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,íéúàî ïúaeúk§¨¨¨©¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¥

.äðî dúaeúk`l` miwleg mpi` minkgy dpyndn rnyne §¨¨¨¤
la` ,ur zkenadzaezky micen md dlecbd lr `ad ohwa

dze` dyer dpi` ohw z`iay l`eny zrck df ixde ,miiz`n
d`yr dlecbd lr `ad ohw s`y xaeqd ax lr dywe ,ur zken

.dfa s` xi`n iax l` welgl minkgl dide ,ur zken
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,àáø øîàdpynd yexit `ed jk - ¨©¨¨¨¦¨¨©

,ax ixaclíeìk àìå ,äpèwä ìò àaä ìBãb`l eli`k df ixd - ¨©¨©©§©¨§Ÿ§
meyn ,llk dlrapïàkî úBçôcdilr `ad ,mipy ylyn zegt - §¨¦¨

,éîc ïéòa òaöà ïúBðkzxg` d`ae z`vei drncdy myk ,xnelk §¥¤§©¨©¦¨¥
,llk dlrap `l eli`ke ,oixfeg dphwd ly dileza mb jk ,dizgz

.miiz`n dzaezk lkd ixacleúkeî dàNò ,äìBãbä ìò àaä ïè÷å§¨¨©¨©©§¨£¨¨©
,õò,ur zken dze` dyer ohw z`iay ax zhiyk epiideådpic ¥§
lyàôeb õò úkeî,[dnvr-],ïðaøå øéàî éaøc àzâeìtzrcly ©¥¨§§¨§©¦¥¦§©¨¨

lr `ay ohwl oicd `ede miiz`n dzaezk ur zken xi`n iax
ohwl oicd `ede ,dpn dzaezk ur zken opax zrcle ,dlecbd

.dlecbd lr `ay

* * *
:ur zken oica zwelgnd zexaqe ote` z` zx`an `xnbdøîà̈©

ú÷Bìçî ,àîç øa éîø`id ur zken iabl opaxe xi`n iaxøékäLk ¨¦©¨¨©£¤§¤¦¦
dalre `id ur zkeny da rci dzaezk dl azke d`ypyky - ¨

,d`yp ok zpndì énãî øéàî éaøc,urd zken z` dncn - §©¦¥¦§©¥¨
úøâBáìlkn ,dileza elky s`y ,mipy ivge dxyr mizy za - §¤¤

.miiz`n dzaezk mewnäìeòáì dì enãî ïðaøåmixaeq opaxe - §©¨¨§©¨¦§¨
dnec `idy.dpn dzaezky ,dleralìáàm`da øékä àì £¨Ÿ¦¦¨

,`id ur zkeny d`ypykìkä éøác,opaxl oiae xi`n iaxl oia - ¦§¥©Ÿ
íeìk àìåoeike ,dleza zwfga d`yp ixdy ,llk daezk dl oi` - §Ÿ§

.zerh gwn df ixd ur zken d`vnpy

:`xnbd zl`eyéànà ,øéàî éaøårecn -déénãð ,úøâBáì dì énãî §©¦¥¦©©§©¥¨§¤¤§©§¨
,äìeòáìixdy ,mdipia welig yi :`xnbd daiyn .minkg zxaqke ¦§¨

ãéáòúéà ,äìeòadyrp -àä ,íãà éãéa äNòî dazken la` - §¨¦§£¦¨©£¤¦¥¨¨¨
ur,íãà éãéa äNòî da ãéáòúéà àì,zxbeal dnec `id ixde Ÿ¦§£¦¨©£¤¦¥¨¨

.odil`n dileza elk `l` ,mc` icia dyrn dyrp `l da mby
:zl`eye `xnbd dkiynndéénãð ,äìeòáì dì enãîcà ,ïðaøå§©¨¨©¦§©¨¦§¨§©§¨

úøâBáìdze` mincn mpi` recn ,dleral ur zken enicy cr - §¤¤
:`xnbd zx`an .zxbeal,ììk äNòî da ãéáòúéà àì ,úøâBa¤¤Ÿ¦§£¦¨©£¤§¨

,odil`n elk dileza `l`àä,ur zken la` -da ãéáòúéà ¨¦§£¦¨
äNòîdyrpy dleral xzei `id dnece ,dileza exyp ok ici lre ©£¤

.dyrn da
:`ng xa inx ixaca oecl zxfeg `xnbdìáàm`da øékä àì £¨Ÿ¦¦¨

ny d`ypyk,`id ur zkeíeìk àìå ìkä éøáãìllk dl oi` - §¦§¥©Ÿ§Ÿ§
:`xnbd dywn .`ed zerh gwny meyn ,daezk,ïîçð áø áéúî¥¦©©§¨

oldl dpyna epipy(.bi),mileza dl `vn `le dy`d z` `yepd ,
úøîBà àéäe ,izlrap `l mlernàeäå .éðà õò úkeîlrad - ¦¤¤©¥£¦§

ék àì ,øîBàok xacd oi`y xyt` -àlà`nyúñeøc[zlera-] ¥Ÿ¦¤¨§©
,zà Léàxeaq iziid oiqexi`d zray oeik ,`ed zerh gwne ¦©§

.z` dlezayúðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaøur zkeny ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤
exn`y jkne ,[dfa wleg ryedi iaxy x`azi my dpynae] `id
dl yi ,`id ur zkeny dixack zn`d m`y gken 'zpn`p' `idy
`l lrady s`y gkene ,depin`d dn iabl ok `l m`y ,daezk
inx ixack `lye ,daezk dl yi mewn lkn ,`id ur zkeny rci
lkd ixacl ur zken `idy da xikd `l m`y xn`y `ng xa

.llk daezk dl oi`
:`ng xa inx lr `ax wleg ef `iyew zngnïéa ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¥

m`da øékä,`id ur zkeny di`eyip mcewïéáem`,da øékä àì ¦¦¨¥Ÿ¦¦¨
øéàî éaøìdzaezk,íéúàîenke ,xac lkl dlezak dpicy oeik §©¦¥¦¨©¦

e ,zxbeaïðaøìm` okle ,dlerak `id ixd ur zkenda øékä §©¨¨¦¦¨
dzaezk ,d`ype `id ur zkeny,äðîm`e ,dlerakda øékä àì ¨¤Ÿ¦¦¨

,`id ur zkeny oi`eyip zryaíeìk àìå,daezk llk dl oi` - §Ÿ§
z`vnpe dleza zwfga d`yp ixdy ,`ed zerh gwny meyn

oldl dpyna x`eande .ur zken(.bi),daezk dl yi ur zkeny
dleza zwfga dqpkyky `ax zrcy `vnpe .`id xi`n iaxk
oecz oldle ,melk dl oi`e zerh gwn df ixd ur zken z`vnpe

.df oipra `xnbd
:`xnbd dwiqn j`àáø déa øãäåxn`y dnn ea xfg `ax - §¨©¥¨¨

xaeq `l` ,melk dl oi` da xikd `ly ur zkeny ,opax zrca
mc` oi`y meyn ,zerh gwn df oi`e ,dlera lkk dpn dl yiy

.df xear oi`eyipd z` lhal ur zkena jk lk citwn
:ea xfg `axy epivn okid `xnbd zx`anàéðúc,`ziixaaãöék §©§¨¥©

`id'òø íL úàöBä',dxeza zxkfendàalrad,øîàå ïéc úéáì ¨©¥©¨§¥¦§¨©
éðBìt,dy`d ia` -,íéìeúa Ezáì éúàöî àì.dzid dlera `l` §¦Ÿ¨¨¦§¦§§¦

åézçz äúpéfL íéãò Lé íà,oi`eyipl oiyeciwd oia -äaeúk dì Lé ¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¥¨§¨
,äðîixd ,dpn daezk dl yi ike :`xnbd ddnz .dlera oickíà ¨¤¦

,àéä äìé÷ñ úa åézçz äúpéfL íéãò Lézy` dzeida dzpif ixdy ¥¥¦¤¦§¨©§¨©§¦¨¦
:`xnbd zx`an .yi`øîà÷ éëä,`ziixad z` zepyl yi jk - ¨¦¨¨©

,åézçz äúpéfL íéãò Lé íàdpic,äìé÷ñam`eàøwéòî äúpéæ- ¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¦§¦¨¦§¨¥¦¨¨
,oiyeciwd mcew,äðî äaeúk dì Lé.dlera oick ¥¨§¨¨¤

åef `ziixa lrúøîBà úàæ ,úLL áø øîà ,ïéáà øa àéiç áø øîà §¨©©¦¨©¨¦¨©©¥¤Ÿ¤¤
m`y ,cenll yi `ziixad ixacn -dñðklradäìeúa ú÷æça §¨¨§¤§©§¨

,äðî äaeúk dì Lé ,äìeòa úàöîðå`ly orehy mc` eze` ixdy §¦§¥§¨¥¨§¨¨¤
`vnp m` mewn lkne ,dleza zwfga dqpk mileza jzal iz`vn

.zerh gwn df oi`e ,dpn daezk dl yi oiyeciwd mcew dzpify
áéúîedywde -ïîçð áøzwfga dqpky ,zyy ax ixac lr ¥¦©©§¨

,zerh gwn df oi`e ,dpn daezk dl yi dlera z`vnpe dleza
oldl epipyy dpyndn(:ai),äMàä úà àNBpä,dleza zwfgaàìå ©¥¤¨¦¨§Ÿ

å ,ézñðàð éðzñøàMî úøîBà àéä ,íéìeúa dì àöîdf didy oeik ¨¨¨§¦¦¤¤¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§
,dlral dycwzdy ixg`eäãN äôçzñð,`ed lrad ly cqtd - ¦§©£¨¨¥
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zeaezk(oey`x meil)

íéìeúa úðòè ïäì ïéàåepi` ,dleza ezy` oi`y lrad `vn m` - §¥¨¤©£©§¦
egwne dleza zwfga d`ypy dprha dzaezk dciqtdl leki

.dlerad z` `yepd oick dpn dl yi `l` ,zerh gwn
äéeáMäå ,úøBibä,miiebd oial ziaypy zil`xyi -äçôMäå ©¦¤§©§¨§©¦§¨

,ziprpkdeøøçzLpLå eøéibúpLå ecôpLeid xy`kúBða ìò úBøéúé ¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¥©§
ìL,äðî ïúaeúk ,ãçà íBéå íéðL L,od zelera zwfgayïäì ïéàå ¨Ÿ¨¦§¤¨§¨¨¨¤§¥¨¤

ïéìeúa úðòèepi` ,dlera d`vnpe el` miypn zg` `yp m` - ©£©§¦
i`cey oeik ,zerh gwn egwne d`yp dleza zwfgay oerhl leki

.dprh el oi`e ,dlera zwfga d`yp

* * *

àøîâ
.'miz`n ozaezk 'eke dlecbd lr `ay ohwe' :dpyna epipy

:ohw z`ia oic z` zxxan `xnbd,äãeäé áø øîàïè÷ ,áø øîà- ¨©©§¨¨©©¨¨
mipy ryz oan zegt,õò úkeî dàNò ,äìBãbä ìò àaäs` ik ©¨©©§¨£¨¨©¥

minkg zrcle ur zkenk dpic mewn lkn ,d`ia ez`ia oi`y
oke ,dpn dzaezk ef dy` mb ,dpn dzaezk ur zkeny epizpyna
xeq` `di ,ur zkena xeq`e dlezaa wx xzeny lecb odk oiprl

:xn`e dcedi ax siqed .ohw dilr `ay efadén÷ dúéøîà ék¦©§¦¨©¥
ìàeîLc,l`eny iptl ax ly enya df xac izxn`yk -øîà ¦§¥¨©

y meyn ,ok oicd oi` ,l`enyøNáa õò úkeî ïéàzlira oi` - ¥©¥§¨¨
epi` ,d`ia ez`ia oi`y onf lke ,ur zken dze` dyer mc`

.'ur zken' s` dze` dyer
:ef zwelgna zxg` oeyl d`ian `xnbdàäì dì éðúîc àkéà¦¨§©§¥¨§¨

dLôð étàa àzòîLmya `le ,dnvr ipta ef zwelgn epyy yi - §©§¨§©¥©§¨
,epy jke ,dcedi axúkeî dàNò ,øîà áø ,äìBãbä ìò àaä ïè÷̈¨©¨©©§¨©¨©£¨¨©

.øNáa õò úkeî ïéà ,øîà ìàeîLe .õò¥§¥¨©¥©¥§¨¨
:ax zrc lr dpyndn dywn `xnbd,àéòLBà áø áéúîepipy ¥¦©©§¨

,epizpyna,õò úkeîe ,äìBãbä ìò àaä ïè÷å äpèwä ìò àaL ìBãb̈¤¨©©§©¨§¨¨©¨©©§¨©¥
õò úkeî ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,íéúàî ïúaeúk§¨¨¨©¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¥

.äðî dúaeúk`l` miwleg mpi` minkgy dpyndn rnyne §¨¨¨¤
la` ,ur zkenadzaezky micen md dlecbd lr `ad ohwa

dze` dyer dpi` ohw z`iay l`eny zrck df ixde ,miiz`n
d`yr dlecbd lr `ad ohw s`y xaeqd ax lr dywe ,ur zken

.dfa s` xi`n iax l` welgl minkgl dide ,ur zken
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,àáø øîàdpynd yexit `ed jk - ¨©¨¨¨¦¨¨©

,ax ixaclíeìk àìå ,äpèwä ìò àaä ìBãb`l eli`k df ixd - ¨©¨©©§©¨§Ÿ§
meyn ,llk dlrapïàkî úBçôcdilr `ad ,mipy ylyn zegt - §¨¦¨

,éîc ïéòa òaöà ïúBðkzxg` d`ae z`vei drncdy myk ,xnelk §¥¤§©¨©¦¨¥
,llk dlrap `l eli`ke ,oixfeg dphwd ly dileza mb jk ,dizgz

.miiz`n dzaezk lkd ixacleúkeî dàNò ,äìBãbä ìò àaä ïè÷å§¨¨©¨©©§¨£¨¨©
,õò,ur zken dze` dyer ohw z`iay ax zhiyk epiideådpic ¥§
lyàôeb õò úkeî,[dnvr-],ïðaøå øéàî éaøc àzâeìtzrcly ©¥¨§§¨§©¦¥¦§©¨¨

lr `ay ohwl oicd `ede miiz`n dzaezk ur zken xi`n iax
ohwl oicd `ede ,dpn dzaezk ur zken opax zrcle ,dlecbd

.dlecbd lr `ay

* * *
:ur zken oica zwelgnd zexaqe ote` z` zx`an `xnbdøîà̈©

ú÷Bìçî ,àîç øa éîø`id ur zken iabl opaxe xi`n iaxøékäLk ¨¦©¨¨©£¤§¤¦¦
dalre `id ur zkeny da rci dzaezk dl azke d`ypyky - ¨

,d`yp ok zpndì énãî øéàî éaøc,urd zken z` dncn - §©¦¥¦§©¥¨
úøâBáìlkn ,dileza elky s`y ,mipy ivge dxyr mizy za - §¤¤

.miiz`n dzaezk mewnäìeòáì dì enãî ïðaøåmixaeq opaxe - §©¨¨§©¨¦§¨
dnec `idy.dpn dzaezky ,dleralìáàm`da øékä àì £¨Ÿ¦¦¨

,`id ur zkeny d`ypykìkä éøác,opaxl oiae xi`n iaxl oia - ¦§¥©Ÿ
íeìk àìåoeike ,dleza zwfga d`yp ixdy ,llk daezk dl oi` - §Ÿ§

.zerh gwn df ixd ur zken d`vnpy

:`xnbd zl`eyéànà ,øéàî éaøårecn -déénãð ,úøâBáì dì énãî §©¦¥¦©©§©¥¨§¤¤§©§¨
,äìeòáìixdy ,mdipia welig yi :`xnbd daiyn .minkg zxaqke ¦§¨

ãéáòúéà ,äìeòadyrp -àä ,íãà éãéa äNòî dazken la` - §¨¦§£¦¨©£¤¦¥¨¨¨
ur,íãà éãéa äNòî da ãéáòúéà àì,zxbeal dnec `id ixde Ÿ¦§£¦¨©£¤¦¥¨¨

.odil`n dileza elk `l` ,mc` icia dyrn dyrp `l da mby
:zl`eye `xnbd dkiynndéénãð ,äìeòáì dì enãîcà ,ïðaøå§©¨¨©¦§©¨¦§¨§©§¨

úøâBáìdze` mincn mpi` recn ,dleral ur zken enicy cr - §¤¤
:`xnbd zx`an .zxbeal,ììk äNòî da ãéáòúéà àì ,úøâBa¤¤Ÿ¦§£¦¨©£¤§¨

,odil`n elk dileza `l`àä,ur zken la` -da ãéáòúéà ¨¦§£¦¨
äNòîdyrpy dleral xzei `id dnece ,dileza exyp ok ici lre ©£¤

.dyrn da
:`ng xa inx ixaca oecl zxfeg `xnbdìáàm`da øékä àì £¨Ÿ¦¦¨

ny d`ypyk,`id ur zkeíeìk àìå ìkä éøáãìllk dl oi` - §¦§¥©Ÿ§Ÿ§
:`xnbd dywn .`ed zerh gwny meyn ,daezk,ïîçð áø áéúî¥¦©©§¨

oldl dpyna epipy(.bi),mileza dl `vn `le dy`d z` `yepd ,
úøîBà àéäe ,izlrap `l mlernàeäå .éðà õò úkeîlrad - ¦¤¤©¥£¦§

ék àì ,øîBàok xacd oi`y xyt` -àlà`nyúñeøc[zlera-] ¥Ÿ¦¤¨§©
,zà Léàxeaq iziid oiqexi`d zray oeik ,`ed zerh gwne ¦©§

.z` dlezayúðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaøur zkeny ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤
exn`y jkne ,[dfa wleg ryedi iaxy x`azi my dpynae] `id
dl yi ,`id ur zkeny dixack zn`d m`y gken 'zpn`p' `idy
`l lrady s`y gkene ,depin`d dn iabl ok `l m`y ,daezk
inx ixack `lye ,daezk dl yi mewn lkn ,`id ur zkeny rci
lkd ixacl ur zken `idy da xikd `l m`y xn`y `ng xa

.llk daezk dl oi`
:`ng xa inx lr `ax wleg ef `iyew zngnïéa ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¥

m`da øékä,`id ur zkeny di`eyip mcewïéáem`,da øékä àì ¦¦¨¥Ÿ¦¦¨
øéàî éaøìdzaezk,íéúàîenke ,xac lkl dlezak dpicy oeik §©¦¥¦¨©¦

e ,zxbeaïðaøìm` okle ,dlerak `id ixd ur zkenda øékä §©¨¨¦¦¨
dzaezk ,d`ype `id ur zkeny,äðîm`e ,dlerakda øékä àì ¨¤Ÿ¦¦¨

,`id ur zkeny oi`eyip zryaíeìk àìå,daezk llk dl oi` - §Ÿ§
z`vnpe dleza zwfga d`yp ixdy ,`ed zerh gwny meyn

oldl dpyna x`eande .ur zken(.bi),daezk dl yi ur zkeny
dleza zwfga dqpkyky `ax zrcy `vnpe .`id xi`n iaxk
oecz oldle ,melk dl oi`e zerh gwn df ixd ur zken z`vnpe

.df oipra `xnbd
:`xnbd dwiqn j`àáø déa øãäåxn`y dnn ea xfg `ax - §¨©¥¨¨

xaeq `l` ,melk dl oi` da xikd `ly ur zkeny ,opax zrca
mc` oi`y meyn ,zerh gwn df oi`e ,dlera lkk dpn dl yiy

.df xear oi`eyipd z` lhal ur zkena jk lk citwn
:ea xfg `axy epivn okid `xnbd zx`anàéðúc,`ziixaaãöék §©§¨¥©

`id'òø íL úàöBä',dxeza zxkfendàalrad,øîàå ïéc úéáì ¨©¥©¨§¥¦§¨©
éðBìt,dy`d ia` -,íéìeúa Ezáì éúàöî àì.dzid dlera `l` §¦Ÿ¨¨¦§¦§§¦

åézçz äúpéfL íéãò Lé íà,oi`eyipl oiyeciwd oia -äaeúk dì Lé ¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¥¨§¨
,äðîixd ,dpn daezk dl yi ike :`xnbd ddnz .dlera oickíà ¨¤¦

,àéä äìé÷ñ úa åézçz äúpéfL íéãò Lézy` dzeida dzpif ixdy ¥¥¦¤¦§¨©§¨©§¦¨¦
:`xnbd zx`an .yi`øîà÷ éëä,`ziixad z` zepyl yi jk - ¨¦¨¨©

,åézçz äúpéfL íéãò Lé íàdpic,äìé÷ñam`eàøwéòî äúpéæ- ¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¦§¦¨¦§¨¥¦¨¨
,oiyeciwd mcew,äðî äaeúk dì Lé.dlera oick ¥¨§¨¨¤

åef `ziixa lrúøîBà úàæ ,úLL áø øîà ,ïéáà øa àéiç áø øîà §¨©©¦¨©¨¦¨©©¥¤Ÿ¤¤
m`y ,cenll yi `ziixad ixacn -dñðklradäìeúa ú÷æça §¨¨§¤§©§¨

,äðî äaeúk dì Lé ,äìeòa úàöîðå`ly orehy mc` eze` ixdy §¦§¥§¨¥¨§¨¨¤
`vnp m` mewn lkne ,dleza zwfga dqpk mileza jzal iz`vn

.zerh gwn df oi`e ,dpn daezk dl yi oiyeciwd mcew dzpify
áéúîedywde -ïîçð áøzwfga dqpky ,zyy ax ixac lr ¥¦©©§¨

,zerh gwn df oi`e ,dpn daezk dl yi dlera z`vnpe dleza
oldl epipyy dpyndn(:ai),äMàä úà àNBpä,dleza zwfgaàìå ©¥¤¨¦¨§Ÿ

å ,ézñðàð éðzñøàMî úøîBà àéä ,íéìeúa dì àöîdf didy oeik ¨¨¨§¦¦¤¤¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§
,dlral dycwzdy ixg`eäãN äôçzñð,`ed lrad ly cqtd - ¦§©£¨¨¥
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zeaezk(ipy meil)

úøîBà úàæ ,äaø øîàm`y ,gken `ziixad ixacn -dñðk ¨©©¨Ÿ¤¤§¨¨
,äðî äaeúk dì Lé ,äìeòa úàöîðå äìeúa ú÷æçaeid my ixdy §¤§©§¨§¦§¥§¨¥¨§¨¨¤

s`e ,dlera d`vnpe ,dleza zwfga d`ype ,dlrap `ly micr
,dzaezk dciqtdle mileza zprh oerhl leki ipyd oi` ok it lr

.zerh gwn df oi`y oeik
:`xnbd dgec,øîà éMà áøoeik ,`ziixadn di`xd z` zegcl yi ©©¦¨©

ok`yàîìòaz`vnpe dleza zwfga dqpkyk ,llk jxca - §¨§¨
,dleraììk dì úéì Cì àîéà íìBòìdl oi` zn`ay jl xne` - §¨¥¨¨¥¨§¨

,`ed zerh gwne ,llk daezkàëä éðàLådxwnd dpeye - §©¦¨¨
,daezk dl yiy `ziixaa,ïBLàø dñðk éøäL,ipyd z`f rcie ¤£¥§¨¨¦

jneq epi` ,dlrap `ly micr yiy s`e ,d`yp dlera zwfgae
dgayl `l` df oi` ok micrd exn`y dny xeaq `l` mdilr

.eipira daagle
recn :`xnbd dywn .`ziixaa xen`d oicd z` zxxan `xnbd
rnyne ,mileza zprh oerhl leki ipyd oi`y `ziixad dxn`
orhie oic zial `aiy jka zlrez oi`e ezprhl zernyn lk oi`y

,eizeprhäúpéæ åézçz ànL Leçéðådzpif `ny yeygl yi ixde - §¥¤¨©§¨¦§¨
oic zial `al ekixvdl epilre ,eilr dxq`pe ,el zqxe`n dcera

:`xnbd zvxzn .xacd z` xxale,àéáøL áø øîàxaecn ¨©©§©§¨
`ziixaaLcéwL ïBâk,ipydøzìàì ìòáe,oiyeciwd xg` cin - §¤¦¥¨©§©§¨

dzidy jgxk lre ,eizgz zepfl leki dzidy onf did `ly
.okl mcew dlera

ozne `ynde dax ixac z` dpeyy zxg` oeyl d`ian `xnbd
lirl dpynd lr eixacay(.`i)zwelgn o`k yi m` oecz `xnbde ,

:oicd oiprldì éðúîc àkéàådax ixac z` mipeyy yi -ïéúéðúnà §¦¨§©§¥¨©©§¦¦
,lirl dpyna epipyy dn lr -äLeøb ,äðîìà ,äìeúaeïî äöeìç §¨©§¨¨§¨£¨¦

ïéàeOépäe` dpnl`zpe ,dlrap `l oiicry `l` d`yipy dy` - ©¦¦
,maidn dvilg dlaiwe mipa `ll dlra zny e` dyxbzpïúaeúk§¨¨

ïéìeúa úðòè ïäì ïéàå ,äðîdilr oerhl leki ipyd dlra oi` - ¨¤§¥¨¤©£©§¦
oeik ,d`yp dlera zwfgay meyn ,mileza dl `vn `ly

:dpynd ixac z` `xnbd zx`an .dtegl dqpkpyïî äìeúa§¨¦
dì úçkLî éëéä ïéàeOépä,xacd okzi ji` -äteçì äñðëpL ïBâk ©¦¦¥¦©§©©¨§¤¦§§¨©¨

,äìòáð àìådl yi mewn lkn `id dleza zwfgay s`y ixd §Ÿ¦§£¨
,mileza zprh oerhl leki epi`e ,dpn daezkúàæ ,äaø øîà̈©©¨Ÿ

úøîBày gken dpynd ixacn -a dñðkúàöîðå äìeúa ú÷æç ¤¤§¨¨§¤§©§¨§¦§¥
,äðî dúaeúk äìeòaepi` mewn lkne ,dleza zwfga dqpk ixdy §¨§¨¨¨¤

.`id dleray s` ,dzaezk ciqtdle mileza zprh oerhl leki
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòì ,øîà éMà áøcììk dì úéì àîìòa ©©¦¨©§¨¥¨¨§¨§¨¥¨§¨

dl oi` dlera z`vnpe dleza zwfga dqpkyk llk jxcay -
,llk daezkàëä éðàLådl yiy ,dpynd ly ote`d dpeye - §©¦¨¨

,daezkäteçì äñðëð éøäLdqpkp xaky ipyd rciy oeiky - ¤£¥¦§§¨©¨
,dlera zwfga `l` dleza zwfga d`yp `l oey`xd mr dtegl

.dlerak daezk dl yi jk meyne
,mileza zprh mdl oi`y dpynd dazk recn :`xnbd dywn
,on`p epi` jk oiay oeik ,oic zial ez`iaa zlrez oi`y rnyne

Leçéìåyeygl epl yi ixde -,äúpéæ åézçz ànL,zqxe`n dcera §¥¤¨©§¨¦§¨
xxaziy okzi jk lr oerhl oic zial `ai m`e ,eilr dxq`pe

:`xnbd zvxzn .micr ici lr xacd,àéáøL áø øîàxaecn ¨©©§©§¨
dpynaL ïBâkipyd,øzìàì ìòáe Lcéwdlkiy onf dl did `ly §¤¦¥¨©§©§¨

.okl mcew dlera dzid i`ceae ,eizgz zepfl
:zepeyld izy ewlgp dna `xnbd zx`andì éðúîc ïàî©§©§¥¨

àúééøaàlr iy` ax ly eziigce dax ixac z` dpyy in - ©¨©§¨
,`ziixadïéúéðúnà ïkL ìklr mb mixen` eixacy oky lk - ¨¤¥©©§¦¦

iy` ax xn` dlrap `ly micr yiy ote`a m` ixdy ,dpynd
ok xeaqiy oky lk ,oey`x dqpky zngn dlera zwfga `idy
dzid wx `l` ,dlrap `ly jk lr micr oi`y ,dpynd ly ote`a

.dleza zwfgaåeli`ïéúéðúnà dì éðúîc ïàîdpyy in mpn` - §©§©§¥¨©©§¦¦
`idy iy` ax xaeq dfa `weecy okzi ,dpynd lr mdixac z`

,dlera zwfgaàì ,àúééøaà ìáàyiy `ziixad ly ote`a - £¨©¨©§¨Ÿ

zaygp `idy dcei `l` ,iy` ax ok xeaqi `l dlrap `ly micr
,dleza zxeza dqpkpy inkdì øîà éöîc íeMîleki ixdy - ¦§¨¥¨©¨

,dy`l xnel lradéëîñ íéãòà àðàmicrd lr izknq ip` - £¨©¥¦§©¦
z`vnpy oeike ,dleza zwfga jiz`yp jkle zlrap `ly exn`y
dl yiy `ziixad dxn` dfa s`y oeike ,zerh gwn ef ixd dlera
zxeza dy`d z` qpk m`y dax ixack gken ,dpn daezk
izy ewlgpy `vnpe .dpn daezk dl yi ,dlera z`vnpe dleza

.`l e` df oicl `ziixad ixacn di`x yi m`d zepeyld

äðùî
oerhl leki mc` oi`y mipte`e zenewn yiy x`eai epizpyna

ozg :ezy` lr mileza zprhåéîç ìöà ìëBàäoiqexi`d xg`l ¨¥¥¤¨¦
aux`íéãòa àlL ,äãeäécgiizd `ly micirnd micr oi`y - §§¨¤Ÿ§¥¦

,dnríéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéàdciqtdl ,oi`eyipd xg`l ¥¨¦§©£©§¦
,dzaezkL éðtîqex`dy mbdpn diddnò ãçééúnmcew ¦§¥¤¦§©¥¦¨

.el dlrap mzqd one ,oi`eyipd

* * *

àøîâ
.cgiizdl ebdp dcedia mewn lka m`d zxxan `xnbdzwiicn

:`xnbdéðz÷cîoeyl dpynaìëBàä','dcedia eing lv`ììkî ¦§¨¨¥¨¥¦§¨
ìéëà àìc énð äãeäéa àzëec àkéàcdcedi ux`a mby rnyn - §¦¨§¨¦¨©¦§Ÿ¨¦

bdpn df did eli`y ,dnr cgiizn epi`e lke` epi`y zenewn yi
.'dcedia dy` `yepd' aezkl dpynl did ,dcedi ux` lkaøîà̈©

dpéî òîL ,éiaày ,dpynd oeyln gken -úBîB÷î ,énð äãeäéa ©©¥§©¦¨¦¨©¦§
Lé úBîB÷î,ebdp `ly zenewn yie cgiizdl ebdpy zenewn yi - §¥

oerhl leki epi` myy ,cgiizdl ebdpy mewna zwqer epizpyne
zprh orh m` ,cgiizdl ebdp `ly mewna j` ,mileza zprh

.dzaezk dciqtn mileza
:`ziixan z`f dgiken `xnbda ,äãeäé éaø øîà ,àéðúãkux` ¦§©§¨¨©©¦§¨§

äðBLàøa ,äãeäédligza -äòL älkä úàå ïúçä úà ïéãçééî eéä §¨¨¦¨¨§©£¦¤¤¨¨§¤©©¨¨¨
da ñb Baì àäiL éãk ,äteçì ïúñéðk íãB÷ úçà,da libx `diy - ©©¤§¦¨¨©¨§¥¤§¥¦©¨

.ïk ïéNBò eéä àì ìéìbáe:sqep weligäðBLàøa ,äãeäéadligza - ©¨¦Ÿ¨¦¥¦¨¨¦¨
íäì ïéãéîòî eéädlkle ozgl -ïéðéáLeL éðL,mze` mielndãçà ¨©£¦¦¨¤§¥§¦¦¤¨

ïúñéðk úòLa älkä úàå ïúçä úà LîLîì éãk ,dì ãçàå Bì§¤¨¨§¥§©§¥¤¤¨¨§¤©©¨¦§©§¦¨¨
,äteçì`l ozgdy ,milezad mc oipra ze`nx iyrn eyri `ly ©¨

oicq qipkz `l dlkdye ,milezad mc eilry oicqd z` milri
minc itiha jlkeln,dileza mc edfy orhzeïéNBò eéä àì ìéìbáe©¨¦Ÿ¨¦

.ïky ,did welig cereazpicneéä ,äðBLàøa ,äãeäémze` ¥¦§¨¨¦¨¨
,da íéðLé älëå ïúçL úéaa íéðLé ïéðéáLeLz` ynynl ick §¦¦§¥¦©©¦¤¨¨§©¨§¥¦¨

,dlkde ozgd.ïk ïéNBò eéä àì ìéìbáe:`ziixad zniiqnàlL ìëå ©¨¦Ÿ¨¦¥§¨¤Ÿ
,íéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà ,äfä âäðnk âäðx`az oldle ¨©©¦§¨©¤¥¨¦§©£©§¦

eidy `ziixaa x`ean mipt lk lre .xaecn bdpn dfi`a `xnbd
ecinrd jk myle ,mileza zprh mda zkiiyy dcedia zenewn
meyne ,cgiizdl mibdep eid zenewnd lka eli`e ,mipiayey mdl
dcedi ux`a s`y gkene .mileza zprh llk zkiiy dzid `l jk

.cgiizdl ebdp `ly zenewn eid
epi` dfd bdpnk bdp `ly lke' `ziixad meiq z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .'mileza zprh oerhl lekiàééäàdfi` lr - ©¥¨
,ok exn` bdpnàLéøà àîéìéàz` cgiil ebdpy ,`yixd lr m` - ¦¥¨©¥¨

,daxc` ixd ,dtegd mcew zg` dry dlkde ozgd'âäpL ìk'¨¤¨©
déì éòaéîleki epi` ok bdpy in lky xnel `ziixad lr did - ¦¨¥¥

.dilr `a mzqd ony itl ,mileza zprh oerhlàlàdvxz m` ¤¨
df oic xn`py xnel,àôéqà,`tiqay oey`xd wlgd lr xnelk ©¥¨

dxn` df lre ,dlkle ozgl oipiayey oicinrn eid dcediay
yiy ,mileza zprh oerhl on`p epi` ok bdp `l m`y `ziixad
df itl mb ixd ,ozgd ecai`e oicqd lr did mc `ny yeygl
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המשך בעמוד ננ

jtdy in` cenr ai sc ± ipy wxtzeaezk
'åë úøîåà úàæleki oi` xn`we ,micr` jnqc ,dqpk dleza zwfga i`ce `dc Ð

.oi`eyipd on dpnl`l ie`xd dpn dciqtdläúðéæ åéúçú àîù ùåçéðåoizipzn` Ð

`le ,mileza zprh oerhl leki ipyd oi` ipzwc ,jixtopiwiwfn,oic zial `al dil

el `id dxeq` `nye ,`l m` dzpif eizgz m` xacd xxazi `le?jpd` `nlya

z`vnpe dleza zwfga dqpk oxn`c ,lirlc

`ki`c ,opiywn `l Ð daezk dl yi dlera

dzpify micr e`ae oic zial `ayk xninl

Ð oerhl leki oi` :ipzw `kd la` .okl mcew

.oic zial `ai `l jk jeznìòáå ùãé÷ùë
øúìàìxzl`l yciwyk opiqxb `le ,opiqxb

xzl`l lraeoiyeciw oia dpnn yxit `ly Ð

,dliral.dzpif eizgz `l i`cecàëéàå
äì éðúîã`iaxy axe iy` axe daxc `dl Ð

.oizipzn`úøîåà úàæoi` oizipzn ipzwcn Ð

.mileza zprh odläúðéæ åéúçú àîù ùåçéìå
.mileza zprh odl oi` ipz i`n`e Ðïàî

äì éðúîã.`ziixa` iy` axe daxc `dl Ð

ïéúéðúîà ïëù ìë,`ziixa`c oeikc Ðlr s`

df ipye ,oey`xl dxzqp `l micr exn`c ab

dil xcd` ikd elit`e ,dqpk dleza zwfga

zwfga dqpk rnyz `l mlerl :daxl iy` ax

ip`yc ,daezk dl yi dlera z`vnpe dleza

,oizipzn` oky lk .oey`x dqpk ixdy `kd

`lcedegihaddiipznl `ki` ,jk lr micr

,daxcl.iy` ax dil xcd`c i`neéðúã ïàîå
äì.oizipzn` iy` axe daxc Ðìáà

àì àúééøáà`ziixanc ,edl ipzn Ði`ce

xitydlre ,daxc zxne` z`f dpin rny`l

dqpk ixdy `kd ip`y ixecd`l iy` axl ded

oeike ,iknq micr` `p` :xn` ivnc Ð oey`x

Ð mileza zprh oerhl leki ipyd oi` ipzwc

zwfga dqpk :zxne` z`fc i`ce opirny

.daezk dl yi Ð dlera z`vnpe dleza

àøîâùé úåîå÷î úåîå÷îoiwelgy Ð

.mbdpnacgiil ibidp `lc `kidc ,dpin `wtpe

.oerhl leki Ðàéðúãëzenewnc Ðzenewn

.yiùîùîìodiyrna ynynle ytytl Ð

df z` df elwlwi `ly ,dlild eze`a

.zinxza mdiyrnamileza mc df d`xi `ly

itih dilr yiy dtn `iaz `l efe ,ca`ie

.cgiil ebdp `l ynynl ebdpy mewnae .minc

i`n ,cgiil ebdpy mewna eli`cyenyinira?

dcedia `nl` .mileza zprh my oi` ixd

.yi zenewn zenewnàùéøà àîéìéàbdpn` Ð

.oicgiincäéì éòáéî ãçééúäì âäðù ìëÐ

.oerhl leki oi`càôéñà àìàbdpn` Ð

yenync.oipiayeyéòáéî ùîùåî àìù ìë
äéì`ede ,lrad `ed mileza zprh orehdc Ð

bdep epi`,[lraa ielz epi`y] eay yenyin

dlkd ia` lr `l`eynynlz` ca`i `ly

yenyne .dilezaon mc `iaz `ly ,dlka

`ly lra lk ipz ikide .lraa ielz Ð uegd

mileza zprh oerhl leki epi` yenyin bdp?

mde ynynl bdp `l m`c oky lkeynyin

lk :ipznl dil irai` ikd !oerhl lekic ,eze`

d`x `nyc ,oerhl leki epi` ynyen `ly

.ca`eàáø øîà àìàÐ bdp `ly lk i`d Ð

`l lilbae :`ziixaa `pzc ,i`w lilbc bdpn`

bdpnk bdp `ly lk :i`w dlre ,ok oiyer eid

Ð dcediay bdpnk cgiizp `l` ,lilba dfd

.oerhl leki epi`äðùîíéðäë úðîìà.odk za dpnl` Ðäìåúáì ïéáåâ åéäz`yipyk odk za Ð.l`xyil z`yipyk oky lke ,odklàøîâååä úåð÷ú éúùdpnl`l Ð

.odk za
éìæìæîã
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øîàzerh gwnc lirl xn`w `ax `dc ,dax opiqxb `kdc d`xp Ð zxne` z`f dax

`dc ,`tiql `yix oizipzn iywiz ok m` Ð `ax `kd opiqxb i`e .rnyn ixnbl

.dax qxb `kdc d`xp i`ce `l` .jenqa opixn`ck ,oizipznn inp wcinl `ki` zxne` z`f

.iy` ax enk yxti ,rnyn ixnbl zerh gwn lirl xn`c `axc

äñðëdl yi dlera z`vnpe dleza zwfga

oey`x dqpk ixdy ipzwc `de Ð dpn

:dil rnyn ikdc xi`n oa wgvi epiax yxit Ð

,melk dzaezkn dxqgl oileza zprh ipyl oi`

,dpn dzaezk zeidl mxbe oey`x dqpk ixdy

`ipdn `lc ,dpn dze`n melk dxqgl leki epi`e

.oilezac dpnn `l` oileza zprhéðàù`kd

.z`yip dlerac `zrc`e Ð oey`x dqpk ixdy

epi` Ð dlrap `ly micirn micrc ab lr s`e

dgaylc xaqe ,oi`eyip eidy xg`n ,df lr jneq

.ok mixne`

ùåçéðåjixtc xnel oi` Ð dzpif eizgz `ny

mileza zprh oerhl leki epi` i`n`

eizgz `ny odk zy`a yegip ,eilr dxqe`l

wtq eizgz wtq ;`witq `cg `l` `kilc ,dzpif

leki epi`c `dc iiepyl ivn `dc .eizgz oi`

wtq `ki`c ,dzaezkn dciqtdl epiid Ð oerhl

oi`e .ded qpe`a xeni` Ð eizgz elit`c :`witq

zprh oerhl leki epi` yxtn inp lirlc ,wgec df

Ð eilr dxqe`l i` ?i`nl :xn`wc .ikd mileza

i`n` ,jixt daezk` `l` ,'ek `l i`n` dcedia

iy` axlc wgvi epiaxl d`xpe .dl ciqtn epi`

`kde ,melk dl oi`c dil zi` `nlrac oeik :jixt

icil `ai ok m` Ð oey`x dqpky itl dl yi

lr s` ,dl yi efy oeik xeaq yi`d dfy ,xeqi`

i`ce dze` opiwfgn ok m` Ð dl zil `nlrac ab

xnel mivex ok zrc`e ,oey`x lran dlera

`l i`cey ,oic zial gxh` mpgae ,iz`ypy

,dzaezk ciqtdl epl did jkle .ilr dexq`i

.el zxzeny xnel drhi `le oic zial `aiy

yi l`xyi zy`a elit`edxifb ,dciqtdl epl

s` xeaqie ,dzaezk ca`z `l efy odk d`xiy

jixt `l daxl la` .oic zial `ai `le ,ok elya

.irhinl `kil Ð dl yi inp `nlrac oeik ,icin

ïåâëinp jixv oke Ð xzl`l lrae yciwy

dqpk yciwy xg` oey`xdy cinrdl

dzpif `ly micirn micre ,cin zne xzl`l

dlrap ixd Ð oey`xd zgz dlrap m`c .eizgz

.dpedkl dxeq`e ,dl leqtl

éúùdpwz `cgc xninl `kile Ð eed zepwz

`ziixae dpwz mcew oizipzne ,i`ed

`dc Ð miz`n dpnl`l epwizy dpwz xg`l

inp xninl `kile .miz`n edl zilc `zyd opifg

mb epiwz ze`n rax` dlezal epiwz ik `xwirnc

dpnl`l owzl `xaq oi`c Ð miz`n dpnl`l ok

.eda ilflfnc ,jxev e`xy xg` `l m` miz`n

,dpnl` x`yn dzepyl evx `l `xwirn ,jklid]

,jxev didy e`x Ð eda ilflfn `wc efgc oeike

Ð ediipin iyxtc efgc oeike .oz`n mdl oewz

izy xnel jxved jkle .[ediizlinl edpixcd`

.eed zepwz
oeik
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רג jtdy in` cenr ai sc ± ipy wxtzeaezk
'åë úøîåà úàæleki oi` xn`we ,micr` jnqc ,dqpk dleza zwfga i`ce `dc Ð

.oi`eyipd on dpnl`l ie`xd dpn dciqtdläúðéæ åéúçú àîù ùåçéðåoizipzn` Ð

`le ,mileza zprh oerhl leki ipyd oi` ipzwc ,jixtopiwiwfn,oic zial `al dil

el `id dxeq` `nye ,`l m` dzpif eizgz m` xacd xxazi `le?jpd` `nlya

z`vnpe dleza zwfga dqpk oxn`c ,lirlc

`ki`c ,opiywn `l Ð daezk dl yi dlera

dzpify micr e`ae oic zial `ayk xninl

Ð oerhl leki oi` :ipzw `kd la` .okl mcew

.oic zial `ai `l jk jeznìòáå ùãé÷ùë
øúìàìxzl`l yciwyk opiqxb `le ,opiqxb

xzl`l lraeoiyeciw oia dpnn yxit `ly Ð

,dliral.dzpif eizgz `l i`cecàëéàå
äì éðúîã`iaxy axe iy` axe daxc `dl Ð

.oizipzn`úøîåà úàæoi` oizipzn ipzwcn Ð

.mileza zprh odläúðéæ åéúçú àîù ùåçéìå
.mileza zprh odl oi` ipz i`n`e Ðïàî

äì éðúîã.`ziixa` iy` axe daxc `dl Ð

ïéúéðúîà ïëù ìë,`ziixa`c oeikc Ðlr s`

df ipye ,oey`xl dxzqp `l micr exn`c ab

dil xcd` ikd elit`e ,dqpk dleza zwfga

zwfga dqpk rnyz `l mlerl :daxl iy` ax

ip`yc ,daezk dl yi dlera z`vnpe dleza

,oizipzn` oky lk .oey`x dqpk ixdy `kd

`lcedegihaddiipznl `ki` ,jk lr micr

,daxcl.iy` ax dil xcd`c i`neéðúã ïàîå
äì.oizipzn` iy` axe daxc Ðìáà

àì àúééøáà`ziixanc ,edl ipzn Ði`ce

xitydlre ,daxc zxne` z`f dpin rny`l

dqpk ixdy `kd ip`y ixecd`l iy` axl ded

oeike ,iknq micr` `p` :xn` ivnc Ð oey`x

Ð mileza zprh oerhl leki ipyd oi` ipzwc

zwfga dqpk :zxne` z`fc i`ce opirny

.daezk dl yi Ð dlera z`vnpe dleza

àøîâùé úåîå÷î úåîå÷îoiwelgy Ð

.mbdpnacgiil ibidp `lc `kidc ,dpin `wtpe

.oerhl leki Ðàéðúãëzenewnc Ðzenewn

.yiùîùîìodiyrna ynynle ytytl Ð

df z` df elwlwi `ly ,dlild eze`a

.zinxza mdiyrnamileza mc df d`xi `ly

itih dilr yiy dtn `iaz `l efe ,ca`ie

.cgiil ebdp `l ynynl ebdpy mewnae .minc

i`n ,cgiil ebdpy mewna eli`cyenyinira?

dcedia `nl` .mileza zprh my oi` ixd

.yi zenewn zenewnàùéøà àîéìéàbdpn` Ð

.oicgiincäéì éòáéî ãçééúäì âäðù ìëÐ

.oerhl leki oi`càôéñà àìàbdpn` Ð

yenync.oipiayeyéòáéî ùîùåî àìù ìë
äéì`ede ,lrad `ed mileza zprh orehdc Ð

bdep epi`,[lraa ielz epi`y] eay yenyin

dlkd ia` lr `l`eynynlz` ca`i `ly

yenyne .dilezaon mc `iaz `ly ,dlka

`ly lra lk ipz ikide .lraa ielz Ð uegd

mileza zprh oerhl leki epi` yenyin bdp?

mde ynynl bdp `l m`c oky lkeynyin

lk :ipznl dil irai` ikd !oerhl lekic ,eze`

d`x `nyc ,oerhl leki epi` ynyen `ly

.ca`eàáø øîà àìàÐ bdp `ly lk i`d Ð

`l lilbae :`ziixaa `pzc ,i`w lilbc bdpn`

bdpnk bdp `ly lk :i`w dlre ,ok oiyer eid

Ð dcediay bdpnk cgiizp `l` ,lilba dfd

.oerhl leki epi`äðùîíéðäë úðîìà.odk za dpnl` Ðäìåúáì ïéáåâ åéäz`yipyk odk za Ð.l`xyil z`yipyk oky lke ,odklàøîâååä úåð÷ú éúùdpnl`l Ð

.odk za
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øîàzerh gwnc lirl xn`w `ax `dc ,dax opiqxb `kdc d`xp Ð zxne` z`f dax

`dc ,`tiql `yix oizipzn iywiz ok m` Ð `ax `kd opiqxb i`e .rnyn ixnbl

.dax qxb `kdc d`xp i`ce `l` .jenqa opixn`ck ,oizipznn inp wcinl `ki` zxne` z`f

.iy` ax enk yxti ,rnyn ixnbl zerh gwn lirl xn`c `axc

äñðëdl yi dlera z`vnpe dleza zwfga

oey`x dqpk ixdy ipzwc `de Ð dpn

:dil rnyn ikdc xi`n oa wgvi epiax yxit Ð

,melk dzaezkn dxqgl oileza zprh ipyl oi`

,dpn dzaezk zeidl mxbe oey`x dqpk ixdy

`ipdn `lc ,dpn dze`n melk dxqgl leki epi`e

.oilezac dpnn `l` oileza zprhéðàù`kd

.z`yip dlerac `zrc`e Ð oey`x dqpk ixdy

epi` Ð dlrap `ly micirn micrc ab lr s`e

dgaylc xaqe ,oi`eyip eidy xg`n ,df lr jneq

.ok mixne`

ùåçéðåjixtc xnel oi` Ð dzpif eizgz `ny

mileza zprh oerhl leki epi` i`n`

eizgz `ny odk zy`a yegip ,eilr dxqe`l

wtq eizgz wtq ;`witq `cg `l` `kilc ,dzpif

leki epi`c `dc iiepyl ivn `dc .eizgz oi`

wtq `ki`c ,dzaezkn dciqtdl epiid Ð oerhl

oi`e .ded qpe`a xeni` Ð eizgz elit`c :`witq

zprh oerhl leki epi` yxtn inp lirlc ,wgec df

Ð eilr dxqe`l i` ?i`nl :xn`wc .ikd mileza

i`n` ,jixt daezk` `l` ,'ek `l i`n` dcedia

iy` axlc wgvi epiaxl d`xpe .dl ciqtn epi`

`kde ,melk dl oi`c dil zi` `nlrac oeik :jixt

icil `ai ok m` Ð oey`x dqpky itl dl yi

lr s` ,dl yi efy oeik xeaq yi`d dfy ,xeqi`

i`ce dze` opiwfgn ok m` Ð dl zil `nlrac ab

xnel mivex ok zrc`e ,oey`x lran dlera

`l i`cey ,oic zial gxh` mpgae ,iz`ypy

,dzaezk ciqtdl epl did jkle .ilr dexq`i

.el zxzeny xnel drhi `le oic zial `aiy

yi l`xyi zy`a elit`edxifb ,dciqtdl epl

s` xeaqie ,dzaezk ca`z `l efy odk d`xiy

jixt `l daxl la` .oic zial `ai `le ,ok elya

.irhinl `kil Ð dl yi inp `nlrac oeik ,icin

ïåâëinp jixv oke Ð xzl`l lrae yciwy

dqpk yciwy xg` oey`xdy cinrdl

dzpif `ly micirn micre ,cin zne xzl`l

dlrap ixd Ð oey`xd zgz dlrap m`c .eizgz

.dpedkl dxeq`e ,dl leqtl

éúùdpwz `cgc xninl `kile Ð eed zepwz

`ziixae dpwz mcew oizipzne ,i`ed

`dc Ð miz`n dpnl`l epwizy dpwz xg`l

inp xninl `kile .miz`n edl zilc `zyd opifg

mb epiwz ze`n rax` dlezal epiwz ik `xwirnc

dpnl`l owzl `xaq oi`c Ð miz`n dpnl`l ok

.eda ilflfnc ,jxev e`xy xg` `l m` miz`n

,dpnl` x`yn dzepyl evx `l `xwirn ,jklid]

,jxev didy e`x Ð eda ilflfn `wc efgc oeike

Ð ediipin iyxtc efgc oeike .oz`n mdl oewz

izy xnel jxved jkle .[ediizlinl edpixcd`

.eed zepwz
oeik

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

äìeúa ú÷æça dñðk ;úøîBà úàæ :äaø øîà̈©©¨Ÿ¤¤§¨¨§¤§©§¨
:øîà éLà áø .äðî äaeúk dì Lé äìeòa úàöîðå§¦§¥§¨¥¨§¨¨¤©©¦¨©

Cì àîéà íìBòì àîìòa¯éðàLå ,ììk dì úéì §¨§¨§¨¥¨¨¥¨§¨§¨¥
àëä¯åézçz ànL Leçéðå .ïBLàø dñðk éøäL ¨¨¤£¥§¨¨¦§¥¤¨©§¨

.øzìàì ìòáe LcéwL ïBâk :àéáøL áø øîà !äúpéæ¦§¨¨©©¥¥§¨§¤¦¥¨©§©§©
,äLeøb ,äðîìà äìeúa :ïéúéðúnà dì éðúîc àkéàå§¦¨§©§¥¨©©§¦¦§¨©§¨¨§¨

ïéàeOépä ïî ,äöeìç¯ïäì ïéàå ,äðî ïúaeúk £¨¦©¦¦§¨¨¨¤§¥¨¤
zçkLî éëéä ïéàeOépä ïî äìeúa .ïéìeúa úðòè©£©§¦§¨¦©¦¦¥¦©§©©§
:äaø øîà .äìòáð àìå äteçì äñðëpL ïBâk ?dì̈§¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨¨©©¨
äìeòa úàöîðå äìeúa ú÷æça dñðk ,úøîBà úàæŸ¤¤§¨¨§¤§©§¨§¦§¥§¨

¯Cì àîéà íìBòì :øîà éLà áø .äðî dúaeúk§¨¨¨¤©©¦¨©§¨¥¨¨
äñðëð éøäL àëä éðàLå ,ììk dì úéì àîìòa§¨§¨¥¨§¨§¨¥¨¨¤£¥¦§§¨

nL Leçéìå .äteçì:àéáøL áø øîà !äúpéæ åézçz à ©¨§¥¤¨©§¨¦§¨¨©©¥¥§¨
àúééøaà dì éðúîc ïàî .øzìàì ìòáe LcéwL ïBâk§¤¦¥¨©§©§©©§©§¥¨©¨©§¨

¯ïéúéðúnà dì éðúîc ïàîe ,ïéúéðúnà ïkL ìk̈¤¥©©§¦¦©§©§¥¨©©§¦¦
¯àðà :dì øîà éöîc íeMî ,àì àúééøaà ìáà£¨©¨©§¨¨¦§¨¥¨©¨£¨

.éëîñ íéãòàäðùîäãeäéa åéîç ìöà ìëBàä ©¥¦¨§¦¨¥¥¤¨¦¦¨
íéãòa àlL¯éðtî ,íéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà ¤Ÿ§¥¦¥¨¦§©£©§¦¦§¥

.dnò ãçééúnLàøîâììkî "ìëBàä" éðú÷cî ¤¦§©¥¦¨¦§¨¨¥¨¥¦§¨
:ééaà øîà !ìéëà àìc éîð äãeäéa àúëec àkéàc§¦¨§¨¦¨©¦§¨¨¥¨©©©¥
,àéðúãk .Lé úBîB÷î úBîB÷î éîð äãeäéa dpéî òîL§©¦¨¦¨©¦§§¥¦§©§¨
úà ïéãçééî eéä äðBLàøa ,äãeäéa :äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¦¨¨¦¨¨§©£¦¤
,äteçì ïúñéðk íãB÷ úçà äòL älkä úàå ïúçä¤¨¨§¤©©¨¨¨©©¤§¦¨¨©¨
.ïk ïéNBò eéä àì ìéìbáe .da ñb Baì àäiL éãk§¥¤§¥¦©¨©¨¦Ÿ¨¦¥
,ïéðéáLeL éðL íäì ïéãéîòî eéä äðBLàøa ,äãeäéa¦¨¨¦¨¨©£¦¦¨¤§¥§¦¦
úàå ïúçä úà LîLîì éãk ,dì ãçàå Bì ãçà¤¨§¤¨¨§¥§©§¥¤¤¨¨§¤
ïéNBò eéä àì ìéìbáe ,äteçì ïúñéðk úòLa älkä©©¨¦§©§¦¨¨©¨©¨¦Ÿ¨¦
úéaa íéðLé ïéðéáLeL eéä äðBLàøa ,äãeäéa .ïk¥¦¨¨¦¨¨§¦¦§¥¦©©¦
.ïk ïéNBò eéä àì ìéìbáe ,da íéðLé älëå ïúçL¤¨¨§©¨§¥¦¨©¨¦Ÿ¨¦¥
úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà äfä âäðnk âäð àlL ìëå§¨¤Ÿ¨©©¦§¨©¤¥¨¦§©£©

àLéøà àîéìéà ?àéiäà .íéìeúa¯éòaéî "âäpL ìk" §¦©©¨¦¥¨©¥¨¨¤¨©¦¨¥
àôéqà àlà !déì¯éòaéî "LîLeî àlL ìk" ¥¤¨©¥¨¨¤Ÿ§©¦¨¥

."âäpL ìk" :éðúe ,àLéøà íìBòì :ééaà øîà !déì¥£©©©¥§¨©¥¨§¥¨¤¨©
àlà !éðú÷ "âäð àlL ìk" àäå :àáø déì øîà£©¥¨¨§¨¨¤Ÿ¨©¨¨¥¤¨
ìéìb âäðî âäð àlL ìk :øîà÷ éëä ,àáø øîà£©¨¨¨¦¨¨©¨¤Ÿ¨©¦§©¨¦

äðî àlà ìéìbaïBòèì ìBëé Bðéà ìéìba äãeäé â ©¨¦¤¨¦§©§¨©¨¦¥¨¦§
:éðúe ,àôéqà íìBòì :øîà éLà áø .íéìeúa úðòè©£©§¦©©¦¨©§¨©¥¨§¥

."LîLeî àlL ìk"äðùîìàøNé úðîìà úçà ¨¤Ÿ§©©©©§¨©¦§¨¥
ìL ïéc úéa .äðî dúaeúk íéðäk úðîìà úçàå§©©©§¨©Ÿ£¦§¨¨¨¤¥¦¤
àìå ,æeæ úBàî òaøà äìeúáì ïéáBb eéä íéðäkŸ£¦¨¦¦§¨©§©¥§Ÿ

.íéîëç íãéa eçéîàøîâíéðäk úðîìàå :àðz ¦§¨¨£¨¦¨¨§©§¨©Ÿ£¦
!äðî ïúaeúk íéðäk úðîìà úçàå ìàøNé úðîìà úçà :ïðz ïðàäå .íéúàî dúaeúk§¨¨¨©¦§¨£©§©©©©§¨©¦§¨¥§©©©§¨©Ÿ£¦§¨¨¨¤
.äðî äðîìàìe ,æeæ úBàî òaøà äìeúáì eðéwz àøwéòî ;eåä úBðwú ézL :éLà áø øîà̈©©©¦§¥©¨¨¥¦¨¨©¦¦§¨©§©¥§©§¨¨¨¤

ïåéë

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

כתובות. פרק ראשון - בתולה נשאת דף יב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



רד
jtdy ina cenr ai sc ± ipy wxtzeaezk

åäá éìæìæîãedl epiwz ,zhren ozaezky iptn o`ivedl mdipira zelw ,zepnl`a Ð

iaiyg mipdk edin ,dpn ozaezk inp l`xyi zepnl`y it lr s`e .odl did i`pbc ,oz`n

.l`xyin xzei odizepa iyexib mdl i`pbe ,ithäðùîúðîàðjzrc `wlq `w Ð

.sicr ixa `nye ixac meynú÷æçá åæ éøä.ezrhde ,qx`zz `ly cr dlrapy Ð

àøîâáééç.mlyl Ðøåèôlkne .mlyln Ð

`ed oky zqid zreay dil opirayn mewn

.el aiig `edy rcei epi`y ,eixackàåä ïäëåÐ

.`ed qgein xnelkäðåùàøá óàzriaz iab Ð

.daezkäú÷æçà äáåúë é÷åà]zwfg` Ð

.lradxninl `ki` ,jcia il dpn iab inp ikd

.xehte ,dixn zwfga `penn iwe` :inpàìà
[åâî àëéàãoebke ,"izqp`p ipzqx`yn" oebk Ð

i`c ebn opixn`c ,"ip` ur zken" zxne` `id

iab oebk ,jdn `ziilrn dprh dprh `ira

"ip` ur zken" dprh ded "izqp`p ipzqx`yn"

.dpedkn dytp dlqt `lc ,[`ziilrn dprh]

`we ,"[ipzqx`yn] izqp`p" dxn`wedlqtin

Ð odkl dxeq` dqp`py l`xyi zy`c ,dytp

zxne` `id iabe .dxn`w `hyew dpin rny

ip` ur zken" dxn` `ira i` ,"ip` ur zken"

ur zken" dxn` `we ,oz`n dl zi`e "jizgz

."dpn `l` il oi`e ,okl mcew ip`àëä ìáàÐ

dipndlc `ki` ebn i`n ,raez i`d iab?jkld

.dixn zwfga `penn iwe`ä÷æçà äî÷åàÐ

ol `wtqnzry`i`ed dleza i` ,oiqex`

carzypedl,miz`nlÐ i`ed dlera i`

jde ,dclep dlezae dzwfg lr dy` cnrd

.oiqexi` xg` dqipzi`c `ed `zydä÷æç éàî
éàäì äéì úéàdiwfg` dinwepc ,raez Ð

zeabl?.`pennc dwfg xza lif jkld
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ïåéëdzidy itl ,o`ivedl odipira zelw eidy :qxhpewa yxit Ð eda ilflfnc efgc

dpnc oeik o`ivedl odipira zelwy irci eed inp `xwirnc :dywe .zhren ozaezk

mirpnp eid mc` ipa zvwny Ð eda ilflfnc :yxtl wgvi epiaxl d`xpe !hren xac aiyg

,dlezal dl yiy dnn riax `l` daezk dl oi`y ,odipira zelw eidy itl ,m`yepln

,ixnbl ediipin iyxtc efgc oeik .oz`n dl epiwze

did `le ,l`xyi zeleza lr mcew mivtew eide

.ediizlinl edpixcd` Ð mdilr utew mc` mey

`le mirpnp eidy ,ilflfn `xwirn hwpc epiid

."iyxte" hwp ikd xzae ,miyxet ixnblúéáoic

Ð minkg mcia egin `le 'ek oiaeb eid mipdk ly

rax` `l` ,ztqez oeyla azk `ly it lr s`

,dabz `lc jzrc `wlq `we .ikil efgc ze`n

ol rnyn `w Ð azk `l ztqez oeylae ,efg `lc

c`n aeh bdpncdpedka zeidl ie`xe ,`ed

efgc xninl eda jiiye .zeqgeind zegtynae

rax` daeb Ð daezk dl azk `l elit`e ,ikil

,miz`n l`xyi zepaa enk ,oic zia i`pza ze`n

.`id dxenb dpwzcàåäåÐ 'ek ik `l xne`

wiic (a,dl `nw `aa) "gipnd" seqac ab lr s`

`kilc `kd ,ixaa ixiinc "ik `l" ipzwcn

.`nya ixii`c ab lr s` "ik `l" ipzw Ð irhinl

äðî:yexit Ð rcei ipi` xne` dlde jcia il

ipi`e ipzield la` .mlern ipzield m` rcei ipi`

"`xza lfebd"a `icda opz Ð jizrxt m` rcei

.aiigc (`,giw my)áøixn` dcedi axe `ped

`a` iaxc edl zilc d`xp dxe`kl Ð aiig

dinrhc .mlyn rayil leki epi`y jezn :xn`c

zreay" (`,fn zereay) yixcc meyn `a` iaxc

,oebk .oiyxeid ipy oia `le Ð "mdipy oia didz 'd

,`prci oiyng :xn`e ,jia` cia `a`l dpn xn`

jezn ,`peeb i`dk dea`e .`prci `l oiynge

jcia il dpn i`e .mlyn Ð rayil leki oi`y

,dreay o`k oi` Ð aiig rcei ipi` xne` dlde

:dnize .aiig Ð lka rcei oi` xne` `ed elit`c

iab (`,dlw `xza `aa) "oilgep yi" wxtac

il dpn dil zi` iia`c rnyn ,ig` df xne`d

zwfg" wxtae .aiig rcei ipi` xne` dlde jcia

yie !`a` iaxcl dil zi`c rnyn (`,cl) "mizad

yxcinl `ki` ,aiig xn`c o`nl elit`c :xnel

,oiyxeid oia `le Ð "mdipy oia didz 'd zreay"

cg`y cirn cg` cry `l` ,irci `l mdipyc

leki epi`y jezn ,dea`ac .dpn exiagl aiig

zi` diteb dcedi axc :dniz .mlyn Ð rayil

wfip elit` (`,en `nw `aa) "dxtd" yixa dil

exagn `ivend Ð `ny xne` wifne ixa xne`

qekneqk dcedi axc xnel oi`e !di`xd eilr

xza lif` `le ,oiwleg wtqa lhend oenn :xn`c

lhep Ð `nye ixa `ki` ik ikdle ,oenn zwfg

rnyn (a,av `xza `aaa) mzdc .dil `xiaq `l dile ,xn`w opaxc `ail` Ð 'ek oica lecb llk df :mixne` minkg la` ,qekneq ixac ef :l`eny xn` dcedi ax xn` xn`wc mzde ,lkd

iediz `nil :`xnba xn`we .aiig Ð rcei ipi` xne` dlde dzn dle`y xne` li`ynd :(`,fv `rivn `aa) "l`eyd" wxta opzc ,cere .ogbp `vnpe exiagl xey xken iab ,opaxk xaqc

elit` qekneqk oizipzn jgxk lr `d ?`iyew i`ne .opgei iaxe ongp axc `zaeizzegtd lkl qekneqlc ,opaxk jgxk lr opgei iaxe ongp axe ,xehtc dcedi ax dcen opaxlc ,dcedi axl

itlc ,aeh `nye rexb ixa mzdc :xnel yie !oiwleg qekneqlc ,`iz` opaxkc ,oizipznn xity jixt Ð `nye ixaa elit` ,oiwleg mlerl qekneqle ,opaxc `ail` ibilt i` la` !oiwleg

`kd xninl irac :dyw la` .e`l m` aiig m` rcil dil dedc ,rexb `nyde aeh ixad Ð jcia il dpn la` .rcinl dil ded `lc Ð aeh wifnc `nye ,ixa df oreh my did `l wifndy

:xnel yie !(`,en `nw `aa) "dxtd" wxtc l`enyc` l`enyc iywiz ok m`e ,dlrap izn rcei epi` lrady ,aeh `nye rexb ixa mzde ,l`ilnb oaxk wqtc ,`id l`enyc dcedi axc `d

itl elit`c df lr dywe .`d ikl inp i` :mzd xn`wck `l` ,`ny xne` wifne ixa xne` wfipl `l Ð oica lecb llk dfc dxaq `kdc `ibeqc :xnel yi cere .jinrhile xninl ivn dedc

!"exagl xey xkend"a gkenck opaxk xaeq l`enye ,'ek ixa xne` wfip elit`c ,`icda opaxl edl zi` (a,dl my) "gipnd" seqa `dc ,xity iz` `l mzdc inp i`àìàÐ ebn `ki`c

l`enyl i`c ,`id l`enyc dcedi axc `d jgxk lr ,izk` :l"iaxewn awri epiax axd dywd .onwl gkenck ,ebn `kil ur zkenc `idda opgei iaxlc ,ongp axl `l` `iz` `l `iepy i`d

yiy oebk opgei iaxle ongp axl ipynck iiepyl `kil l`enylc ,aiig Ð rcei ipi` xne` dlde ,dzn dle`y xne` li`ynd :(`,fv `rivn `aa) "l`eyd"c oizipznn dil iywz Ð xeht

mlerlc xninl `ki`c :xnel yie !mlyn `le ,ipiql dreay dxfgc (`,fn zereay) "oiraypd lk" wxta `icda dil zi` l`enyc ,mlyn rayil leki epi`y jezne ,odipia dreay wqr

,`pz jci`k xaq `ede ,mlyn rayil leki epi`y jezn dil zi`c `pz `eddke ,dreay wqr yiyk "l`eyd"c oizipzn l`eny iwene ,xeht l`enyl Ð rcei ipi` xne` dlde jcia il dpn

.(my) "oiraypd lk" wxta `id i`pzc `zbeltc
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eäa éìæìæîc eæçc ïåék¯eæçc ïåék .ïúàî eäì eðéwz ¥¨§¨¦§©§§¦§©¦§¨¨¥¨§¨
úðîìà ïðéáñðc ãò :éøîàc ,eäéépéî ïéLøt à÷c§¨¨§¦¦©§§¨§¦©§¨§¦©©§¨©

íéðäk¯eäðéøãäà ,ìàøNé úa äìeúa áéñéð ìéæéð Ÿ£¦¥¦¥¦§¨©¦§¨¥£©§¦§
'åë íéðäk ìL ïéc úéa" .eäééúlîìäãeäé áø øîà ." §¦§©§¥¦¤Ÿ£¦¨©©§¨

,eøîà ãáìa íéðäk ìL ïéc úéa àì :ìàeîL øîà̈©§¥Ÿ¥¦¤Ÿ£¦¦§©¨§
eöø íà ,ìàøNéa úBñçeéîä úBçtLî eléôà àlà¤¨£¦¦§¨©§¨§¦§¨¥¦¨

ïéNBò íéðäkäL Cøãk úBNòì¯:éáéúéî .ïéNBò ©£§¤¤¤©Ÿ£¦¦¦¥¦¥
úa ïBâk ,ïéNBò íéðäkäL Cøãk úBNòì äöBøä̈¤©£§¤¤¤©Ÿ£¦¦§©

ìàøNéì ïäk úáe ïäëì ìàøNé¯ìàøNé úa .ïéNBò ¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥¦©¦§¨¥
ìáà ,äpeäk ãö àkéàc àeä ìàøNéì ïäk úáe ,ïäëì§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¦¨©§¨£¨

ìàøNéì ìàøNé úa¯àì ;øîà÷ àéòaî àì !àì ©¦§¨¥§¦§¨¥¨¨¦¨£¨¨¨©¨
ééelò dì øîà éöî àìc ,ìàøNéì ìàøNé úa àéòaî¦¨£¨©¦§¨¥§¦§¨¥§¨¨¥¨©¨©¥

éì ïðéìòî à÷øîà éöîc ,ïäëì ìàøNé úa ìáà ,C ¨©£¦©¦£¨©¦§¨¥§Ÿ¥§¨¥¨©
éì ïðéìòî à÷ ééelò dì.ïì òîLî÷ ,àì àîéà ,C ¨©¥¨©£¦©¦¥¨¨¨©§©¨

äðùî,íéìeúa dì àöî àìå äMàä úà àNBpä©¥¤¨¦¨§Ÿ¨¨¨§¦
.eäãN äôçzñðå ,ézñðàð éðzñøàMî :úøîBà àéä¦¤¤¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§¦§©£¨¨¥

ézñøà àlL ãò àlà ,ék àì :øîBà àeäåäéäå ,C §¥Ÿ¦¤¨©¤Ÿ¥©§¦§¨¨
:íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø .úeòè çwî éçwî¦¨¦¦©¨©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦
àlà ,ïéiç eðà äétî àì :øîBà òLBäé éaø .úðîàð¤¡¤¤©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦¤¨
ãò ,ezòèäå ñøàúz àlL ãò äìeòa ú÷æça Bæ éøä£¥§¤§©§¨©¤Ÿ¦§¨¥§¦§©©

.äéøáãì äéàø àéázLàøîâ"Eãéa éì äðî" ,øîzà ¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨¦§©¨¤¦§¨§
.øeèt :éøîà ïðçBé éaøå ïîçð áøå ,áéiç :éøîà àðeä áøå äãeäé áø ."òãBé éðéà" øîBà äläå§©¨¥¥¦¥©©§¨§©¨¨§¦©¨§©©§¨§©¦¨¨¨§¦¨

ànLå éøa ,áéiç :éøîà äãeäé áøå àðeä áø¯éãò éøa,øeèt :éøîà ïðçBé éaøå ïîçð áø .ó ©¨§©§¨¨§¦©¨¨¦§¤¨¨¦¨¦©©§¨§©¦¨¨¨§¦¨
äãeäé áøå àðeä áøc àä :óñBé áøì ééaà déì øîà .déøî ú÷æça àðBîî é÷Bà¯ìàeîLc ¥¨¨§¤§©¨¥£©¥©©¥§©¥¨§©¨§©§¨¦§¥

ïaø .àeä ïäëå ,éðBìt Léàî ?äæ øaeò ìL Báéh äî :dì eøîàå ,úøaeòî äúéä :ïðúc .àéä¦¦§©¨§¨§¤¤§¨§¨©¦¤¨¤¥¦§¦§Ÿ¥©¨
.úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb.ìàéìîb ïaøk äëìä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå ©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤§¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¨©§¦¥

ïaøk äëìä ìàeîLc déîMî ïì zøîà ,àðpéL :äãeäé áøì äãeäé øa ìàeîL áø déì øîàå§¨©¥©§¥©§¨§©§¨¦¨¨¨§©§¨¦§¥¦§¥£¨¨§©¨
ú÷æça àðBîî é÷Bà øîéîì àkéàc áb ìò óà ?"äðBLàøa óà" éàî .äðBLàøa óà ìàéìîb©§¦¥©¨¦¨©©¨¦¨©©©§¦¨§¥©¥¨¨§¤§©

déøî¯éãò éøa ìàéìîb ïaø øîàáøå ,ìàéìîb ïaøk éøîàc àðeä áøå äãeäé áø àîéì .ó ¨¥¨©©¨©§¦¥¨¦¨¦¥¨©§¨§©¨§¨§¦§©¨©§¦¥§©
;ìàéìîb ïaøk eléôà éøîàc àðà :ïîçð áø Cì øîà ?òLBäé éaøk éøîàc ïðçBé éaøå ïîçð©§¨§©¦¨¨§¨§¦§©¦§ª©¨©¨©©§¨£¨©£¨¦£¦§©¨©§¦¥

àëä ìáà ,Bbî àkéàc àlà íúä ìàéìîb ïaø øîà÷ àì ïàk ãò¯,éîð éà ?àkéà Bbî éàî ©¨¨¨¨©©¨©§¦¥¨¨¤¨§¦¨¦£¨¨¨©¦¦¨¦©¦
àëä ìáà ,ä÷æçà dî÷Bà ïðéøîàc àlà íúä ìàéìîb ïaø øîà÷ àì ïàk ãò¯ä÷æç éàî ©¨¨¨¨©©¨©§¦¥¨¨¤¨§¨§¦©§¨©£¨¨£¨¨¨©£¨¨

.ìàéìîb ïaøk øîàc àeä ïîçð áøc ,ïðépLî à÷ãk àøazñî éîð éëä ?éàäì déì úéà¦¥§©¨¦©¦¦§©§¨¦§¨§©¥©§©©§¨§¨©§©¨©§¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zeaezk(ipy meil)

eäa éìæìæîc eæçc ïåékmilflfn mc` ipay minkg e`xy oeik - ¥¨§¨¦§©§§¦§
meyn o`ivedl odilra ipira eid zelwy ,mipdkd zepnl`a
jkl ,mzaezk mlyle myxbl eyyg `le ,zhren dzid ozaezky

ïúàî eäì eðéwzc ,dzid dipy dpwze .ozaezka fef miiz`n -ïåék ©¦§¨©¥¨
eæçcminkgcef dpwz zngneäéépéî ïéLøt à÷mi`yep eid `l - §¨§¨¨§¦¦©§

,mipdk zepnl`éøîàcmixne` eidy -ïðéáñðc ãòep`y cr - §¨§¦©§¨§¦¨
mi`yep,íéðäk úðîìàáéñéð ìéæéð`yipe jlp -,ìàøNé úa äìeúa ©§¨©Ÿ£¦¥¦¥¦§¨©¦§¨¥

jkitl ,odizya dey daezkd mekqyeäééúlîì eäðéøãäà- £©§¦§§¦§©§
.dpn `l` dl oi`y ,odkd zpnl` ly dpic z` minkg exifgd
mipdk zpnl`y epipy jkitle ef dpwz xg` dzpyp epizpyne

.dpn dzaezk

* * *
:dpyna epipy'åë íéðäk ìL ïéc úéa'rax` dlezal oiaeb eid ¥¦¤Ÿ£¦

.'fef ze`n,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàãáìa íéðäk ìL ïéc úéa àì ¨©©§¨¨©§¥Ÿ¥¦¤Ÿ£¦¦§©
,eøîà,ìàøNéa úBñçeénä úBçtLî eléôà àlàúBNòì eöø íà ¨§¤¨£¦¦§¨©§¨§¦§¨¥¦¨©£

ïéNBò íéðäkäL Cøãkeilr ozgtynn dleza `yepd lky owzle §¤¤¤©Ÿ£¦¦
,fef ze`n rax` dzaezka dl ozil,ïéNBò.ocia oigen oi`e ¦

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyCøãk úBNòì äöBøä ¥¦¥¨¤©£§¤¤
ò íéðäkäLïBâk ,ïéNByìàøNé úaz`ypd,ïäëìïäk úáez`ypd ¤©Ÿ£¦¦§©¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥

ìàøNéì,fef ze`n rax` ozaezk didz.ïéNBòwxy ,wiicl yieúa §¦§¨¥¦©
,ìàøNéì ïäk úáe ïäëì ìàøNéàeäitl ,z`f owzl milekiyàkéàc ¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¦¨

el` oi`eyipaäpeäk ãö,odk miccvdn cg`y -ìàøNé úa ìáà ©§¨£¨©¦§¨¥
,ìàøNéì,àìzeyrl zeleki opi` zeqgein zegtyn s`y rnyne §¦§¨¥Ÿ

.ok
`pzde ,ok bedpl zeleki l`xyi zegtyn s` ok` :`xnbd zvxzn

jxca `ziixaaøîà÷ 'àéòaî àì',xnelk ,epic z`àéòaî àì- Ÿ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨
y xnel jixv oi`ìàøNé úaz`ypdìàøNéìfef ze`n rax` daeb ©¦§¨¥§¦§¨¥

oeik ,dia` zia bdpn did jk m` ,dzaezkadì øîà éöî àìc§Ÿ¨¥¨©¨
éì ïðélòî à÷ ééelòCel` ei`eypay dl xnel leki epi` ixdy - ©¥¨§©¦¨¦

,`ed l`xyi ixdy ,dbxca dze` dlrn `edìàøNé úa ìáà£¨©¦§¨¥
z`ypd,ïäëìdì øîà éöîcdl oerhl `ed lekiy -à÷ ééelò §Ÿ¥§¨¥¨©¨©¥¨

éì ïðélòîCzqpkp z` el` ji`eyipay ,dbxca jze` dlrn ip` - §©¦¨¦
,dpedkd zgtynlàì àîéàdl aezkl owzl mileki oi`y xn`p - ¥¨Ÿ

,fef ze`n rax`ïì òîLî à÷.mbdpn liren dfa s`y ¨©§©¨

äðùî
äMàä úà àNBpä,dleza zwfgaíéìeúa dì àöî àìådgzty - ©¥¤¨¦¨§Ÿ¨¨¨§¦

ozil aiig epi`y lrad orehe ,mileza mc dl did `ly e` ,gezt
e ,dleza `idy zrc lr dqpky oeik daezk dlúøîBà àéäok` ¦¤¤

j` ,iziid dleraépzñøàLîoiqexi`d xg`l -å ,ézñðàðoeik ¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§
,iziid dleza oiqexi`d zryayäôçzñðdlwlwzp -,eäãN ¦§©£¨¨¥

xake ezeyxa iziidy xg`ly lrad ly `ed cqtdd ,xnelk
.izqp`p ,dleza ly daezk il aiigzdàeäålrad -ék àì ,øîBà §¥Ÿ¦

oiqexi`d xg`l zqp`py jpin`n ipi` -àlày okziàlL ãò ¤¨©¤Ÿ
ézñøàC,zlrap oiqexi`d mcew -,úeòè çwî éçwî äéäå ¥©§¦§¨¨¦¨¦¦©¨

.dlera ziid zn`ae ,z` dlezay zrc lr jizqxi`yïaø©¨
úðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb.miiz`n dzaezke ,dzprha ©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤

òLBäé éaøe wlegïéiç eðà äétî àì ,øîBàdn lr jenql oi` - ©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦
,`id zxwyn `ny ,dita zxne`yäìeòa ú÷æça Bæ éøä àlà- ¤¨£¥§¤§©§¨

dlrapyezòèäå ,ñøàúz àlL ãò,`id dlezayäéàø àéázL ãò ©¤Ÿ¦§¨¥§¦§©©¤¨¦§¨¨
äéøáãìexiagn `ivend'y itl ,oiqexi`d zrya dleza dzidy ¦§¨¤¨

`ll dzaezk oenn z` epnn `ivedl dleki dpi`e ,'di`xd eilr
.di`x

* * *

àøîâ
,zepenn ipica `nye ixa zprh oipra zwelgn d`ian `xnbd

:epizpynl jiiy df oecip m` zxxane,øîzàexiagn raezdäðî ¦§©¨¤
Eãéa éì,dpn il dz` aiig -òãBé éðéà ,øîBà äläåaiig ip` m` ¦§¨§§©¨¥¥¦¥©

,`l e` jlïðçBé éaøå ïîçð áøå ,áéiç ,éøîà àðeä áøå äãeäé áø©§¨§©¨¨§¦©¨§©©§¨§©¦¨¨

.øeèt ,éøîà,mzwelgn mrhe,áéiç éøîà äãeäé áøå àðeä áø ¨§¦¨©¨§©§¨¨§¦©¨
zeprh yiy ote`ay meynéãò éøa ,ànLå éøa,órazpd aiige ¨¦§¤¨¨¦¨¦

.raezd ly ixad zprhk mlyl,øeèt éøîà ïðçBé éaøå ïîçð áø©©§¨§©¦¨¨¨§¦¨
cdéøî ú÷æça àðBîî é÷Bà,eilra zwfga oennd z` cinrdl yi - ¥¨¨§¤§©¨¥

.eaiigl di`x oi`y oeik ,razpd `edy
àä ,óñBé áøì éiaà déì øîàef dkld -,äãeäé áøå àðeä áøcixay ¨©¥©©¥§©¥¨§©¨§©§¨

eixack ,sicr ixa `nyeïðúc ,àéä ìàeîLcdpyna.bi oldl)(dy` , ¦§¥¦¦§©
y diept,úøaeòî äúéä,mc`l dlrapy dgked ef ixdedì eøîàå ¨§¨§¤¤§¨§¨

dze` el`y -äæ øaeò ìL Báéh äîxnelk ,`ed mc` dfi`n - ©¦¤¨¤
dxn`e .dpedkl dxq`p ,leqt mc`l dlrap m`y ,zlrap inl

dy`déðBìt Léàî,`edàeä ïäëåizlqtp `le ,`ed qgein mc` - ¥¦§¦§Ÿ¥
.ez`iaa,úðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø,dpedkl dxyke ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤

ryedi iaxe ,wtqn zlqtp dpi`e zexyk zwfga dze` micinrny
xfnn e` oizpl dlrapy zwfga `id ixde ,zpn`p dpi`y xne`

.dixacl di`x `iazy cr ,dze` milqetdåef dpyn lráø øîà §¨©©
ìàeîL øîà ,äãeäé(.ci oldl),,ìàéìîb ïaøk äëìä.zpn`pyøîàå §¨¨©§¥£¨¨§©¨©§¦¥§¨©

àðpéL ,äãeäé áøì äãeäé øa ìàeîL áø déì,sixge oepy -zøîà ¥©§¥©§¨§©§¨¦¨¨¨©§§
ïìepl zxn` ixd -déîMî[enyn-]ìàeîLcyìàéìîb ïaøk äëìä ¨¦§¥¦§¥£¨¨§©¨©§¦¥

äðBLàøa óà,xeqi` oiprl wx zrbepy my zwelgna wx `l - ©¨¦¨
izqp`p ipzqx`yn zpreh `idy epizpyna ef zwelgna s` `l`

xk dkld dfa mb ,zqp`p jizqxi` `ly cr `ny oreh `edeoa
,`xnbd zx`ane ,zpn`p dy`dy l`ilnbéàîezpeek dn - ©

oeyla,'äðBLàøa óà'epizpynay jka yecig yiy ezernyny ©¨¦¨
,my dpyna ezenk dkldy dnn xzei ,l`ilnb oaxk dkld

c `ed ezpeekáb ìò óà`dz `ly xnel `xaq yi epizpynay ©©©
,dlran daezkd oenn z` `ivedl d`a dy`d ixdy ,zpn`p

déøî ú÷æça àðBîî é÷Bà øîéîì àkéàcxnel mewn didy - §¦¨§¥©¥¨¨§¤§©¨¥
ok it lr s`e ,lrad cia oennd z` cinrdl yi wtqnyïaø øîà̈©©¨

ìàéìîbxg` dqp`py ixaa zpreh `idy meyn ,zpn`py ©§¦¥
`nye ixae ,oiqexi`d mcew dlrap `ny oreh dlrae ,oiqexi`d

éãò éøa,óixd .zpn`py ,l`ilnb oaxk dkldy l`eny xn`e ¨¦¨¦
ax zrcke ,sicr ixa `nye ixa oenn oipra mby l`eny zrcy

.dcedi axe `ped
ixa ly df oecipy ,iia` ixacn `eti` `vnp :`xnbd zxxan

ok m`e ,epizpyna mi`pzd zwelgna ielz `nyeàîéìm`d - ¥¨
y xn`péøîàc àðeä áøå äãeäé áømixaeq ,sicr ixa `nye ixay ©§¨§©¨§¨§¦

éøîàc ïðçBé éaøå ïîçð áøå ,ìàéìîb ïaøkmixaeq ,sicr ixa e`ly §©¨©§¦¥§©©§¨§©¦¨¨§¨§¦
.òLBäé éaøk§©¦§ª©

:`xnbd dgecéøîàc àðà ,ïîçð áø Cì øîàixac z` izxn` ip` - ¨©¨©©§¨£¨©£©¦
sicr ixa e`lyk eléôàzhiy,ìàéìîb ïaøy meynàì ïàk ãò £¦§©¨©§¦¥©¨Ÿ

íúä ìàéìîb ïaø øîà÷dqp`py zpn`p dy`dy ,epizpyna - ¨¨©©¨©§¦¥¨¨
,oiqexi`d xg`àlàmeynBbî àkéàcly zepn`p dy`l yiy - ¤¨§¦¨¦

zpreh dzidy oebk ,xzei daeh dprh oerhl dleki dzidy ,ebin
`l` ,ok dprh `ly jkne ,dpedkl dlqtp `le `id ur zkeny
dita zn`y gken ,dpedkl dxq`p jkay s` ,dqp`py dxn`
,`ny oreh lrade ixa zpreh `idy jkl sexivae ,zxwyn dpi`e

,zpn`p,àëä ìáàz` raezd iabl ongp axe `ped ax zwelgna £¨¨¨
,el aiig m` rcei epi`y aiyn exiage dpn exiagàkéà Bbî éàî- ©¦¦¨

,ebin el oi`y oeike ,on`p didi jk meyny raezl yi ebin dfi`
.dfa df miielz mipicd oi` ongp axly `vnpe .sicr ixa e`l

:mipicd oia wlgl ztqep `xaqïaø øîà÷ àì ïàk ãò ,énð éà¦©¦©¨Ÿ¨¨©©¨
íúä ìàéìîb,dzprha zpn`p dy`dy daezkaàlàoeikïðéøîàc ©§¦¥¨¨¤¨§¨§¦¨

ä÷æçà dî÷Bàdzidy dzwfga dy`d z` cinrdl yiy - §©©£¨¨
,dlera dzid oiqexi` zrya m`d miwtzqn ep`y oeiky ,dleza
mixne` ep`e ,dclepy itk ,dleza zwfga dze` cinrdl epl yi
.l`ilnb oax dpin`d okle ,oiqexi`d xg`l xzei xge`n dlrapy

,àëä ìáà,oenn zriazaéàäì déì úéà ä÷æç éàîyi dwfg efi` - £¨¨¨©£¨¨¦¥§©
epl yi jkle ,razpdn oenn `ivedl epin`p jk meyny raezl

.di`x `la oenn `ivedl `le oenn zwfg xg` jlil
:el` miweligl di`x `xnbd d`ianà÷ãk àøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨¦§¨

ïðépLî,epvxizy enk xazqn mb jk -ïaøk øîàc àeä ïîçð áøc §©¦¨§©©§¨§¨©§©¨
,ìàéìîbzprha ixa zprhl d`elda ixa zprh oia zekiiy oi`e ©§¦¥

,x`azpy enke ,izqp`p ipzqx`yn
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zeaezk(ipy meil)

eäa éìæìæîc eæçc ïåékmilflfn mc` ipay minkg e`xy oeik - ¥¨§¨¦§©§§¦§
meyn o`ivedl odilra ipira eid zelwy ,mipdkd zepnl`a
jkl ,mzaezk mlyle myxbl eyyg `le ,zhren dzid ozaezky

ïúàî eäì eðéwzc ,dzid dipy dpwze .ozaezka fef miiz`n -ïåék ©¦§¨©¥¨
eæçcminkgcef dpwz zngneäéépéî ïéLøt à÷mi`yep eid `l - §¨§¨¨§¦¦©§

,mipdk zepnl`éøîàcmixne` eidy -ïðéáñðc ãòep`y cr - §¨§¦©§¨§¦¨
mi`yep,íéðäk úðîìàáéñéð ìéæéð`yipe jlp -,ìàøNé úa äìeúa ©§¨©Ÿ£¦¥¦¥¦§¨©¦§¨¥

jkitl ,odizya dey daezkd mekqyeäééúlîì eäðéøãäà- £©§¦§§¦§©§
.dpn `l` dl oi`y ,odkd zpnl` ly dpic z` minkg exifgd
mipdk zpnl`y epipy jkitle ef dpwz xg` dzpyp epizpyne

.dpn dzaezk

* * *
:dpyna epipy'åë íéðäk ìL ïéc úéa'rax` dlezal oiaeb eid ¥¦¤Ÿ£¦

.'fef ze`n,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàãáìa íéðäk ìL ïéc úéa àì ¨©©§¨¨©§¥Ÿ¥¦¤Ÿ£¦¦§©
,eøîà,ìàøNéa úBñçeénä úBçtLî eléôà àlàúBNòì eöø íà ¨§¤¨£¦¦§¨©§¨§¦§¨¥¦¨©£

ïéNBò íéðäkäL Cøãkeilr ozgtynn dleza `yepd lky owzle §¤¤¤©Ÿ£¦¦
,fef ze`n rax` dzaezka dl ozil,ïéNBò.ocia oigen oi`e ¦

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyCøãk úBNòì äöBøä ¥¦¥¨¤©£§¤¤
ò íéðäkäLïBâk ,ïéNByìàøNé úaz`ypd,ïäëìïäk úáez`ypd ¤©Ÿ£¦¦§©¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥

ìàøNéì,fef ze`n rax` ozaezk didz.ïéNBòwxy ,wiicl yieúa §¦§¨¥¦©
,ìàøNéì ïäk úáe ïäëì ìàøNéàeäitl ,z`f owzl milekiyàkéàc ¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¦¨

el` oi`eyipaäpeäk ãö,odk miccvdn cg`y -ìàøNé úa ìáà ©§¨£¨©¦§¨¥
,ìàøNéì,àìzeyrl zeleki opi` zeqgein zegtyn s`y rnyne §¦§¨¥Ÿ

.ok
`pzde ,ok bedpl zeleki l`xyi zegtyn s` ok` :`xnbd zvxzn

jxca `ziixaaøîà÷ 'àéòaî àì',xnelk ,epic z`àéòaî àì- Ÿ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨
y xnel jixv oi`ìàøNé úaz`ypdìàøNéìfef ze`n rax` daeb ©¦§¨¥§¦§¨¥

oeik ,dia` zia bdpn did jk m` ,dzaezkadì øîà éöî àìc§Ÿ¨¥¨©¨
éì ïðélòî à÷ ééelòCel` ei`eypay dl xnel leki epi` ixdy - ©¥¨§©¦¨¦

,`ed l`xyi ixdy ,dbxca dze` dlrn `edìàøNé úa ìáà£¨©¦§¨¥
z`ypd,ïäëìdì øîà éöîcdl oerhl `ed lekiy -à÷ ééelò §Ÿ¥§¨¥¨©¨©¥¨

éì ïðélòîCzqpkp z` el` ji`eyipay ,dbxca jze` dlrn ip` - §©¦¨¦
,dpedkd zgtynlàì àîéàdl aezkl owzl mileki oi`y xn`p - ¥¨Ÿ

,fef ze`n rax`ïì òîLî à÷.mbdpn liren dfa s`y ¨©§©¨

äðùî
äMàä úà àNBpä,dleza zwfgaíéìeúa dì àöî àìådgzty - ©¥¤¨¦¨§Ÿ¨¨¨§¦

ozil aiig epi`y lrad orehe ,mileza mc dl did `ly e` ,gezt
e ,dleza `idy zrc lr dqpky oeik daezk dlúøîBà àéäok` ¦¤¤

j` ,iziid dleraépzñøàLîoiqexi`d xg`l -å ,ézñðàðoeik ¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§
,iziid dleza oiqexi`d zryayäôçzñðdlwlwzp -,eäãN ¦§©£¨¨¥

xake ezeyxa iziidy xg`ly lrad ly `ed cqtdd ,xnelk
.izqp`p ,dleza ly daezk il aiigzdàeäålrad -ék àì ,øîBà §¥Ÿ¦

oiqexi`d xg`l zqp`py jpin`n ipi` -àlày okziàlL ãò ¤¨©¤Ÿ
ézñøàC,zlrap oiqexi`d mcew -,úeòè çwî éçwî äéäå ¥©§¦§¨¨¦¨¦¦©¨

.dlera ziid zn`ae ,z` dlezay zrc lr jizqxi`yïaø©¨
úðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb.miiz`n dzaezke ,dzprha ©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤

òLBäé éaøe wlegïéiç eðà äétî àì ,øîBàdn lr jenql oi` - ©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦
,`id zxwyn `ny ,dita zxne`yäìeòa ú÷æça Bæ éøä àlà- ¤¨£¥§¤§©§¨

dlrapyezòèäå ,ñøàúz àlL ãò,`id dlezayäéàø àéázL ãò ©¤Ÿ¦§¨¥§¦§©©¤¨¦§¨¨
äéøáãìexiagn `ivend'y itl ,oiqexi`d zrya dleza dzidy ¦§¨¤¨

`ll dzaezk oenn z` epnn `ivedl dleki dpi`e ,'di`xd eilr
.di`x

* * *

àøîâ
,zepenn ipica `nye ixa zprh oipra zwelgn d`ian `xnbd

:epizpynl jiiy df oecip m` zxxane,øîzàexiagn raezdäðî ¦§©¨¤
Eãéa éì,dpn il dz` aiig -òãBé éðéà ,øîBà äläåaiig ip` m` ¦§¨§§©¨¥¥¦¥©

,`l e` jlïðçBé éaøå ïîçð áøå ,áéiç ,éøîà àðeä áøå äãeäé áø©§¨§©¨¨§¦©¨§©©§¨§©¦¨¨

.øeèt ,éøîà,mzwelgn mrhe,áéiç éøîà äãeäé áøå àðeä áø ¨§¦¨©¨§©§¨¨§¦©¨
zeprh yiy ote`ay meynéãò éøa ,ànLå éøa,órazpd aiige ¨¦§¤¨¨¦¨¦

.raezd ly ixad zprhk mlyl,øeèt éøîà ïðçBé éaøå ïîçð áø©©§¨§©¦¨¨¨§¦¨
cdéøî ú÷æça àðBîî é÷Bà,eilra zwfga oennd z` cinrdl yi - ¥¨¨§¤§©¨¥

.eaiigl di`x oi`y oeik ,razpd `edy
àä ,óñBé áøì éiaà déì øîàef dkld -,äãeäé áøå àðeä áøcixay ¨©¥©©¥§©¥¨§©¨§©§¨

eixack ,sicr ixa `nyeïðúc ,àéä ìàeîLcdpyna.bi oldl)(dy` , ¦§¥¦¦§©
y diept,úøaeòî äúéä,mc`l dlrapy dgked ef ixdedì eøîàå ¨§¨§¤¤§¨§¨

dze` el`y -äæ øaeò ìL Báéh äîxnelk ,`ed mc` dfi`n - ©¦¤¨¤
dxn`e .dpedkl dxq`p ,leqt mc`l dlrap m`y ,zlrap inl

dy`déðBìt Léàî,`edàeä ïäëåizlqtp `le ,`ed qgein mc` - ¥¦§¦§Ÿ¥
.ez`iaa,úðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø,dpedkl dxyke ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤

ryedi iaxe ,wtqn zlqtp dpi`e zexyk zwfga dze` micinrny
xfnn e` oizpl dlrapy zwfga `id ixde ,zpn`p dpi`y xne`

.dixacl di`x `iazy cr ,dze` milqetdåef dpyn lráø øîà §¨©©
ìàeîL øîà ,äãeäé(.ci oldl),,ìàéìîb ïaøk äëìä.zpn`pyøîàå §¨¨©§¥£¨¨§©¨©§¦¥§¨©

àðpéL ,äãeäé áøì äãeäé øa ìàeîL áø déì,sixge oepy -zøîà ¥©§¥©§¨§©§¨¦¨¨¨©§§
ïìepl zxn` ixd -déîMî[enyn-]ìàeîLcyìàéìîb ïaøk äëìä ¨¦§¥¦§¥£¨¨§©¨©§¦¥

äðBLàøa óà,xeqi` oiprl wx zrbepy my zwelgna wx `l - ©¨¦¨
izqp`p ipzqx`yn zpreh `idy epizpyna ef zwelgna s` `l`

xk dkld dfa mb ,zqp`p jizqxi` `ly cr `ny oreh `edeoa
,`xnbd zx`ane ,zpn`p dy`dy l`ilnbéàîezpeek dn - ©

oeyla,'äðBLàøa óà'epizpynay jka yecig yiy ezernyny ©¨¦¨
,my dpyna ezenk dkldy dnn xzei ,l`ilnb oaxk dkld

c `ed ezpeekáb ìò óà`dz `ly xnel `xaq yi epizpynay ©©©
,dlran daezkd oenn z` `ivedl d`a dy`d ixdy ,zpn`p

déøî ú÷æça àðBîî é÷Bà øîéîì àkéàcxnel mewn didy - §¦¨§¥©¥¨¨§¤§©¨¥
ok it lr s`e ,lrad cia oennd z` cinrdl yi wtqnyïaø øîà̈©©¨

ìàéìîbxg` dqp`py ixaa zpreh `idy meyn ,zpn`py ©§¦¥
`nye ixae ,oiqexi`d mcew dlrap `ny oreh dlrae ,oiqexi`d

éãò éøa,óixd .zpn`py ,l`ilnb oaxk dkldy l`eny xn`e ¨¦¨¦
ax zrcke ,sicr ixa `nye ixa oenn oipra mby l`eny zrcy

.dcedi axe `ped
ixa ly df oecipy ,iia` ixacn `eti` `vnp :`xnbd zxxan

ok m`e ,epizpyna mi`pzd zwelgna ielz `nyeàîéìm`d - ¥¨
y xn`péøîàc àðeä áøå äãeäé áømixaeq ,sicr ixa `nye ixay ©§¨§©¨§¨§¦

éøîàc ïðçBé éaøå ïîçð áøå ,ìàéìîb ïaøkmixaeq ,sicr ixa e`ly §©¨©§¦¥§©©§¨§©¦¨¨§¨§¦
.òLBäé éaøk§©¦§ª©

:`xnbd dgecéøîàc àðà ,ïîçð áø Cì øîàixac z` izxn` ip` - ¨©¨©©§¨£¨©£©¦
sicr ixa e`lyk eléôàzhiy,ìàéìîb ïaøy meynàì ïàk ãò £¦§©¨©§¦¥©¨Ÿ

íúä ìàéìîb ïaø øîà÷dqp`py zpn`p dy`dy ,epizpyna - ¨¨©©¨©§¦¥¨¨
,oiqexi`d xg`àlàmeynBbî àkéàcly zepn`p dy`l yiy - ¤¨§¦¨¦

zpreh dzidy oebk ,xzei daeh dprh oerhl dleki dzidy ,ebin
`l` ,ok dprh `ly jkne ,dpedkl dlqtp `le `id ur zkeny
dita zn`y gken ,dpedkl dxq`p jkay s` ,dqp`py dxn`
,`ny oreh lrade ixa zpreh `idy jkl sexivae ,zxwyn dpi`e

,zpn`p,àëä ìáàz` raezd iabl ongp axe `ped ax zwelgna £¨¨¨
,el aiig m` rcei epi`y aiyn exiage dpn exiagàkéà Bbî éàî- ©¦¦¨

,ebin el oi`y oeike ,on`p didi jk meyny raezl yi ebin dfi`
.dfa df miielz mipicd oi` ongp axly `vnpe .sicr ixa e`l

:mipicd oia wlgl ztqep `xaqïaø øîà÷ àì ïàk ãò ,énð éà¦©¦©¨Ÿ¨¨©©¨
íúä ìàéìîb,dzprha zpn`p dy`dy daezkaàlàoeikïðéøîàc ©§¦¥¨¨¤¨§¨§¦¨

ä÷æçà dî÷Bàdzidy dzwfga dy`d z` cinrdl yiy - §©©£¨¨
,dlera dzid oiqexi` zrya m`d miwtzqn ep`y oeiky ,dleza
mixne` ep`e ,dclepy itk ,dleza zwfga dze` cinrdl epl yi
.l`ilnb oax dpin`d okle ,oiqexi`d xg`l xzei xge`n dlrapy

,àëä ìáà,oenn zriazaéàäì déì úéà ä÷æç éàîyi dwfg efi` - £¨¨¨©£¨¨¦¥§©
epl yi jkle ,razpdn oenn `ivedl epin`p jk meyny raezl

.di`x `la oenn `ivedl `le oenn zwfg xg` jlil
:el` miweligl di`x `xnbd d`ianà÷ãk àøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨¦§¨

ïðépLî,epvxizy enk xazqn mb jk -ïaøk øîàc àeä ïîçð áøc §©¦¨§©©§¨§¨©§©¨
,ìàéìîbzprha ixa zprhl d`elda ixa zprh oia zekiiy oi`e ©§¦¥

,x`azpy enke ,izqp`p ipzqx`yn
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zeaezk(iyily meil)

ïk íàc,ryedi iaxk xaeq ongp axy ,dligza xnel epxaqy enk §¦¥
àúëìäà àúëìä àéL÷,zekldd oia dxizq didz -ccg` cvn ©§¨¦§§¨©¦§§¨§

ïì àîéé÷epicia laewn -(.iw n"a)céðéãa ïîçð áøk àúëìäipica - ©§¨¨¦§§¨§©©§¨§¦¥
,sicr ixa e`l `nye ixay ezenk weqtl yi ok m`e ,zepenn

e,jci`nàäáepizpyn ly oica -,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà §¨¨©©§¨¨©§¥
ìàéìîb ïaøk äëìä,ixa zprha oenn d`ivene ,zpn`p dy`dy £¨¨§©¨©§¦¥

dnl dxizq ef ixd ,sicr ixa `nye ixay meyn `ed mrhd m`e
,sicr ixa e`lc ,ongp axk miwqet ep`ydpéî òîL åàì àlà- ¤¨¨§©¦¨

o`kn gken i`ceïðépLîãkoax ly enrhy ,epvxizy enk - §¦§©¦¨
meyn e` ,ebin meyn `l` ,'`nye ixa' meyn epi` o`k l`ilnb
,sicr ixa e`l `nye ixa llk jxca la` ,dy`l yiy sebd zwfg

dpéî òîL.di`x ef ok` - §©¦¨

äðùî
d`vnpy dxwna daezkd iaeig z` xxal dkiynn epizpyn

,mileza dl `vn `le dy`d z` `yepd :dlera dy`dàéä¦
éðà õò úkeî úøîBàz` xaiye mewn eze`a ur ia rwzp - ¤¤©¥£¦

,yi`l izlrap `l j` ,milezadàeäålrad -ék àì ,øîBàipi` - §¥Ÿ¦
,jiixacl oin`nàlà`nyúñeøc[zlera-]zà Léàmcew cer ¤¨§©¦©§

.oiqexi`dúðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaøur zkeny ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤
.dzaezk dciqtn dpi`e ,`idïéiç eðà äétî àì ,øîBà òLBäé éaøå§©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦
,dixac lr mikneq ep` oi` -ãò ,Léà úñeøc ú÷æça Bæ éøä àlà¤¨£¥§¤§©§©¦©

äéøáãì äéàø àéázLeilr exiagn `ivendy oeik ,`id ur zkeny ¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨
.di`xd

* * *

àøîâ
.lrad dl aiyn dne ,dy`d zraez mekq dfi` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanéàîa eäéézðòè.dy`de lrad zeprh md dn - ©©§©§§©
d`ian:xaca zwelgn `xnbd,øîà ïðçBé éaømzprhíéúàîa ©¦¨¨¨©§¨©¦

äðîe.dpn `l` dl oi`y oreh `ede ,miiz`n zraez `id -éaø ¨¤©¦
íeìk àìå äðîa ,øîà øæòìàoi`y oreh `ede ,dpn zraez `id - ¤§¨¨¨©§¨¤§Ÿ§

.melk dl
:zwelgnd z` `xnbd zx`an,äðîe íéúàîa øîà ïðçBé éaøoeik ©¦¨¨¨©§¨©¦¨¤

epizpyna `pzdy x`an `edyøîàc ,øéàî éaøk dì øáñlirl) ¨©¨§©¦¥¦§¨©
(.`iy ur zken iablïéam`da øékäzkeny d`ypy mcew lrad ¥¦¦¨

,`id urda øékä àì ïéáedzaezk ,`id dlezay xaqe,íéúàî ¥Ÿ¦¦¨¨©¦
zqexc `ny dcbpk oreh lrad eli`e ,miiz`n zraez `id okle
dy`d z` qpekdy opgei iax xaeqe ,dpn `l` jl oi`e z` yi`

.dpn dl yi ,dlera d`vnpe ,dleza zwfga
øîBà øæòìà éaøåmzwelgny,íeìk àìå äðîax`an `edy oeik §©¦¤§¨¨¥§¨¤§Ÿ§

epizpyn ly `pzdyéøîàc ,ïðaøk dì øáñ(my),ur zken iabl ¨©¨§©¨¨§¨§¦
yïéam`da øékäe ,`id ur zkeny d`ypy mcew lradïéam` ¥¦¦¨¥

,da øékä àìdzaezk ,dleza `idy ayg `l`,äðîjkitle Ÿ¦¦¨¨¤
`ny dcbpk oreh lrade ,dpn dl yi ,`id ur zkeny dzprhl
qpekdy xaeq xfrl` iaxy oeik ,melk dl oi`e yi` zqexc `id

.melk dl oi` ,dlera z`vnpe dleza zwfga dy`d z`
:`xnbd zl`eyàîìLaaen df xac -y oøîà÷ àì øæòìà éaø ¦§¨¨©¦¤§¨¨Ÿ¨¨©

epizpyn xe`iaa,ïðçBé éaøk,dpne miiz`na mzprhyé÷Bî à÷c §©¦¨¨§¨¥
ïðaøk dìur zkeny ,minkgk dpynd z` x`an `edy oeik - ¨§©¨¨

.xi`n iaxk dpynd z` x`al el wgece ,dpn dzaezkéaø àlà¤¨©¦
,øæòìà éaøk øîà àì àîòè éàî ,ïðçBé,melk `le dpna mzprhy ¨¨©©£¨Ÿ¨©§©¦¤§¨¨

.minkg zrcke
:`xnbd zvxznøáñ÷m`y ,opgei iaxdñðkdy`läìeúa ú÷æça ¨¨©§¨¨§¤§©§¨

,äðî äaeúk dì Lé äìeòa úàöîðåminkgk zxaeq epizpyn m`e §¦§¥§¨¥¨§¨¨¤
,dyw ,dpn wx zraez dnvr `idyàëäixd ,dpyna -àeä ¨¨

øîà÷dl aiig `edy `id lrad zprh -,äðîzwfga qpekd oick ¨¨©¨¤
,dlera z`vnpe dlezaàéäådnvräøîà÷dl yiy,äðîoick §¦¨¨§¨¨¤

ok m`e ,ur zkendãéc äðòèì déãéc äðòè ïéa àkéà éàîdn - ©¦¨¥©£¨¦¥§©£¨¦¨
iax yxit ,ok yxtl okzi `ly oeike .dzprhl ezprh oia yxtdd
oick miiz`n dzaezk dixacly ,xi`n iaxk dpynd z` opgei

.dpn dzaezke `id dleray oreh lrade ,ur zken
:zl`eye `xnbd dkiynn,øæòìà éaøì àîìLalrad zprhly ¦§¨¨§©¦¤§¨¨

,melk dl oi` dlera `idyézøz éðz÷c eðééädhwp jk meyn - ©§§¨¨¥©§¥
lirl dpyna zg` ,ze`nbec izy dpynd(.ai)zpreh `idy

ur zken zpreh `idy o`k dpyna zg`e ,izqp`p ipzqx`yn
,ip`àãç`a ,epizpyn ly oicd epiide ,cg` ote` -é÷etàì- £¨§©¥

hrnle `ivedlîeixac,àîç øa éîøclirl xn`y(:`i)`l m`y ¦§¨¦©¨¨
dl oi` lkd ixacl ,`id ur zkeny oi`eyipd mcew lrad rci
ur zken dzidy dcen `idy s`y x`ean epizpyna eli`e ,melk

.[miz`n e` dpn ly] daezk zraez `idàãçå,lirl dpynde - ©£¨
d`a ,izqp`p ipzqx`yn zpreh dy`dyøa àéiç áøcî é÷etàì§©¥¦§©¦¨©

,úLL áø øîà ïéáàlirl xn`y(:`i)dleza zwfga dqpk m`y ¨¦¨©©¥¤
dpynd my dhwp eixacn hrnl icke ,dpn dl yi dlera z`vnpe
,'zerh gwn igwn dide' oiqexi`d mcew dlrapy xne` lrady
dlera d`vnpe dleza zwfga dqpky itl ,melk dl oi`y epiide

.dpn elit` dl oi`ïðçBé éaøì àlàzwfga dqpk m`y xne`d ¤¨§©¦¨¨
lirl dpynd z` yxtne ,dpn dl yi dlera z`vnpe dleza
dciqtdl oiekzn epi`y ,'zerh gwn' edfy xne` lrady

ok m` ,cala dpn dzaezky oerhl `l` ,ixnbl dzaezkézøz©§¥
éì änìzg` dpyna ic ixde ,zeipynd izya jxev yi recn - ¨¨¦

z` da rinydl oke ,daezk yi ur zkenly rinydl ick
ixa zpreh dy`dy ote`a ryedi iaxe l`ilnb oax zwelgn
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,jizgz ip` ur zken oerhl dleki dzidy ebin dy`l yiy s`y
z`f mewnae ,jka dpedkl zlqtp dpi`y oeik xzei daeh dprh efe
dzprhy di`x ef dxe`kle ,dpedkl dleqte dqep` `idy dprh

mewn lkn ,zn`,àðîéäî àìmb ixdy ,xenb ebin df oi`y meyn Ÿ§¥§¨
.zpn`p dpi`y ryedi iax xaeq ur zken `idy orhz m`

eàúééøúad`a ,ip` ur zken zpreh `idy ,dipyd dpynde - ¨§©§¨
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zken zprhn xzei daeh dprh dl oi` ixdy ,ebin dy`l oi`y
c l`ilnb oax xaeq mewn lkn ,ip` uràðîéäîmeyn ,zpn`py - §¥§¨

.`id ur zken `l` ,dzpif `ly zexyk zwfga dze` micinrny
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,ryedi iaxe l`ilnb oax ly ztqep zwelgn d`ian ef dpyn
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,úðîàð ,íéøîBà øæòéìàzwfg dl yiy oeik ,dpedkl dxyke ¡¦¤¤§¦¤¡¤¤
.zexyké éaøåú÷æça Bæ éøä àlà ,ïéiç eðà äétî àì ,øîBà òLBä §©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦¤¨£¥§¤§©
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המשך בעמוד וו

jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtzeaezk
ïë íàã`zkld `iyw ,ryedi iaxk `l` l`ilnb oaxk mwezin `l ongp axc Ð

.`zkld`äðùîúà ùéà úñåøã.jizqx`y mcew Ðàøîâéàîá åäééúðòèdn Ð

,ezraez `idozil dvex `ed dne?äðîå íéúàîáil yie ,ip` ur zken" :zxne` `id Ð

."dpn `l` jl oi`e ,z` yi` zqexc" :xne` `ede ,"ia zxkd `ly it lr s`e ,miz`n

Ð dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk :xaqwe

.dpn daezk dl yiíåìë àìå äðîá`id Ð

."melk jil oi`" :xne` `ede ,dpn zraezøáñ
äìwiay `l opgei iax eli`c .'ipznc `pz Ð

.xi`n iaxk ciare opaxøáñ÷,opgei iax Ð

dl yi Ð dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk

iax oizipznc ur zken jgxk lr ,jkld .dpn

zqexc" :xne` `ede .miz`n xn`c ,`id xi`n

`l Ð `id opax i`c ."dpn jil yie ,z` yi`

z` yi` zqexc" :xne` `ede ,dpn `l` draz

dicic `zprh oia `ki` i`n Ð "dpn jl yie

dcic `zprhl?øæòìà éáøì àîìùáxn`c Ð

.melk dl oi` yi` zqexcéúøú éðú÷ã åðééäÐ

`id" :`pennc `zbelt iab ,oizipzna iaa

zxne` `id"e "izqp`p ipzqx`yn zxne`

."ip` ur zkenàîç øá éîøãî é÷åôàì àãç
'åë é÷åôàì àãçåipzqx`yn zxne` `id" Ð

gwn igwn dide" da ipzinl `pz "izqp`p

iwet`l ,melk dl oi`e ,rnyn ixnbl Ð "zerh

dqpk :(a,`i) lirl xn`c oia` xa `iig axcn

daezk dl yi Ð dlera z`vnpe dleza zwfga

Ð "ip` ur zken" zxne` `id `pze .dpn

zken iab lirl xn`c ,`ng xa inxcn iwet`l

.melk `le lkd ixac Ð da xikd `l la` :ur

ïðçåé éáøì àìàdleza zwfga dqpk xn`c Ð

daezk dl yi Ð dlera z`vnpe,ok m` .dpn

Ð dpn la` ,miz`n` Ð ipzwc zerh gwn i`n

`iddl llk ipzinl il dnl .dl yi?i`

ryedi iaxe l`ilnb oaxc `zbelt opireny`l

ipzil ,dixn zwfga `penn iwe`e ,`nye ixaa

opirny`le ,`ng xa inxcn iwet`l `cg

.ediizbeltåâî øîéîì àëéàã`ira i`c ebn Ð

."ip` ur zken" dxn`àúééøúá`kil Ð

iaxk oizipzn iwenc ,opgei iaxl ebn xninl

Ð da xikd `ly ur zken :xn`c ,xi`n

il dnc ,ebn mey `kil ,miz`n dzaezk

dxn` il dn ,"jizgz ip` ur zken" zxne`

."`xwirn"äðùîúøáãî äåàø],diepta Ð

oeike ,xfnnle oizpl oileqtc `yyg meyne

.[dpedkd on dlqt Ð leqtl dlrapyúðîàð
`le ,dpedkl dxyke Ðopiwtqndlrapa dl

.dl leqtl'åë úøáåòî äúéäyxtn `xnba Ð

.il dnl izxzàøîâäøúñðit lr s`e Ð

iaxl dpedkl dlqtp Ð dlrapy de`x `ly

.oiqgeia eyr dlrnc ,onwlck ,ryediäìëà
äéô äúçîåoeyla yinyz hwp `nl` Ð

.dlik`éúøú éðú÷ã åðééä éøéòæì àîìùáÐ

ab lr s`c ,ryedi iaxc egk jricedl ,zxacn

Ð zxaerne .dleqt Ð dlrapy de`x `lc

.l`ilnb oaxc egk jricedläúáám` Ð

dpedkl `ypz dawp dfd xaerd.l`ilnb oaxl

,idi` :`pin` ded Ð dcica opireny` i`c

Ð `xwirn zexykc dwfg dl dedc li`ed

dpliqtz l`e dwfg` dnwe` opixn`.wtqn

Ð zexykc dwfg dil ded `lc ,xaer la`

.`l `ni`'åë øîàã ïàîì àçéðäonwl Ð

.oizrnyaøîéîì àëéà éàîxiykdl izxz Ð

il dnl da?.dlrapy de`xa zxacnc oeikãåçéä ìò ïé÷ìî.zecxn zkn Ðïéøñåà ïéàå`nlra cegi liaya dlra lr dy` Ð.òùåäé éáøë àìã àîéìdl wifgn cegi meync Ð

.zlrapaïéñçåéá.dpedka Ðøúñì.`nlra cegi rnyn Ð
äáøåçì
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áøykl xnel zpn`pc ryedi iax dcen ,dxzqp la` Ð dlrap xn` iq`ebna ,izlrap x

ipzqx`yn iab ebn dil zil ryedi iax `de :xn`z m`e .izlrap `l dxn` `ira i`c

zpn`p dpi` Ð ip` ur zken dxn` elit` `dc ,xenb ebn ied `l mzdc :xnel yie !izqp`p

.xzeia dlern dprh `idy itl `l` ebn dil ixw `le .oizipzna opzck .ryedi iaxl

àãçÐ dzaa xiykdl `cge da xiykdl

oaxc egk jricedl `cg :ediiexz ikixve

.ryedi iaxc egk jricedl `cge ,l`ilnb

éøáãìzxaerne Ð dzaa lqet da xiyknd

.`ilrn `pyil meyn Ð hwpc

ïéàåryedi iaxk `lc `nil cegid lr oixqe`

(inp) ixirflc :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð

.dlrapy `id dcenc oebk ixii` ,dxzqp xn`c

,`witq wtq ied ok m` Ð izlrap `l dxn` i`c

wtq Ð mzd :onwl xn`ck ,ryedi iax xiyknc

`l dxn`wc ixii` mlerlc :xnel yie !`witq

oi`c meyn ,`witq `cg dil aiyge ,dlrap

rnyn `icdac !dyw la` .zeixrl qetexhet`

,zlrapa ixii`c (`,fh zeaezk) ipy wxt yixa

zxacn i`n xn`c ixirfl `gipd :xn`wc

Ð izlrap `l dxn` `ira i`c ebnc ,dxzqp

`witqac ,ixirfl jixtc d`xp jkl !'ek `pnidn

`witqc yi` zy`c cegi `de ,dl opixq` `cg

:zvw dywe !cegid lr mixqe` oi`e ,`id `cg

jixtcn ,jixt cegi` cegic d`xp dxe`klc

!iq` axl `le ixirfläìòîÐ oiqgeia eyr

ixii` cegid lr oixqe` oi`c rnync :dniz

(`,`t) oiyecw seqae .diepta `le ,yi` zy`a

la` ,diepta `wec Ð cegid lr oiwln iwen

.dipa lr frl `iven dz`c ,`l Ð yi` zy`a

,yi` zy`a fixkne oiwlnc `xhef xnl elit`e

s`c :mz epiax xne`e !ixii` inp dieptac dcen

oixqe` oi` ,diepta ixii` cegid lr oiwlnc ab lr

m`e .yi` zy`a `l` ixii` `l Ð cegid lr

(a,`v) mixcpc `xza wxta opixn` `de :xn`z

xn` ,`zzi` `iddc dabl liirc s`ep `edd iab

xn` .`ieg edpinrhc ,oedpin lekiz `l :s`ep dil

Ð `xeqi` carc `zi` m` ,`ixy `zzi` :`ax

Ð `nrh i`d e`l i`c rnyn .zenilc dil `gip

xnel yie !cegi ici lr zxq`p dzid.ip`y s`epc

cegid lr mixqe` oi`c :uxiz ohilyc sqei x"de

ixii` `le .cegid lr oiwln enk ,diepta ixii` Ð

cgiizzyk epal dze` oixqe` oi` `l` ,dpedkl

zenai) eia` zqep`a xq`c dcedi iaxl ,eia` mr

.(`,fv
epzayd

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
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ìàeîL øîà äãeäé áø øîà àäáe ,éðéãa ïîçð áøk§©©§¨§¦¥§¨¨©©§¨¨©§¥
,ïðépLîãk dpéî òîL åàì àlà .ìàéìîb ïaøk äëìä£¨¨§©¨©§¦¥¤¨¨§©¦¨§¦§©¥©

dpéî òîLäðùî,"éðà õò úkeî" :úøîBà àéä §©¦¨¦¤¤©¥£¦
ïaø ."zà Léà úñeøc àlà ,ék àì" :øîBà àeäå§¥Ÿ¦¤¨§©¦©§©¨
òLBäé éaøå ,úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤§©¦§ª©
úñeøc ú÷æça Bæ éøä àlà ,ïéiç eðà äétî àì :øîBà¥Ÿ¦¦¨¨©¦¤¨£¥§¤§©§©

.äéøáãì äéàø àéázL ãò Léààøîâeäééúðòè ¦©¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨©£¨©§
øæòìà éaø ,äðîe íéúàîa :øîà ïðçBé éaø ?éàîa§©©¦¨¨¨©§¨©¦¨¤©¦¤§¨¨
íéúàîa :øîà ïðçBé éaø .íeìk àìå äðîa :øîà̈©§¨¤§Ÿ§©¦¨¨¨©§¨©¦

dì øáñ ,äðîeïéáe da øékä ïéa :øîàc ,øéàî éaøk ¨¤¨©¨§©¦¥¦§¨©¥¦¦¨¥
da øékä àì¯àìå äðîa :øîBà øæòìà éaøå .íéúàî Ÿ¦¦¨¨©¦§©¦¤§¨¨¥§¨¤§Ÿ

àì ïéa da øékä ïéa :éøîàc ïðaøk dì øáñ ,íeìk§¨©¨§©¨©§¨§¦¥¦¦¨¥Ÿ
da øékä¯éaøk øîà÷ àì øæòìà éaø àîìLa .äðî ¦¦¨¨¤¦§¨¨©¦¤§¨¨¨¨¨©§©¦

ïðçBé¯éàî ïðçBé éaø àlà ,ïðaøk dì é÷Bî à÷c ¨¨§¨¥¨§©¨©¤¨©¦¨¨©
ú÷æça dñðk :øáñ÷ ?øæòìà éaøk øîà àì àîòè©£¨Ÿ¨©§©¦¤§¨¨¨¨©§¨¨§¤§©

äìeòa úàöîðå äìeúa¯,àëä .äðî äaeúk dì Lé §¨§¦§¥§¨¥¨§¨¨¤¨¨
ïéa àkéà éàî ,äðî äøîà÷ àéäå äðî øîà÷ àeä¨¨©¨¤§¦¨¨§¨¨¤©¦¨¥

øæòìà éaøì àîìLa ?dãéc äðòèì déãéc äðòè¯ ©£¨¦¥§©£¨¦¨¦§¨¨§©¦¤§¨¨
àãç :ézøz éðú÷c eðééä¯,àîç øa éîøcî é÷etàì ©§§¨¨¥©§¥£¨§©¥¦§¨¦©¨¨

àãçå¯.úLL áø øîà ïéáà øa àéiç áøcî é÷etàì ©£¨§©¥¦§©¦¨©¨¦£©©¥¤
EòéãBäì àãç ?éì änì ézøz ,ïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨©§¥¨¨¦£¨§¦£
.òLBäé éaøc Bçk EòéãBäì àãçå ,ìàéìîb ïaøc BçkŸ§©¨©§¦¥©£¨§¦£Ÿ§©¦§ª©
áb ìò óàc ,òLBäé éaøc Bçk EòéãBäì àúéén÷©©§¨§¦£Ÿ§©¦§ª©§©©©

Bbéî øîéîì àkéàc¯EòéãBäì àúééøúa ,àðîéäî àì §¦¨§¥©¦¨§¥§¨©§©§¨§¦£
Bbéî øîéîì àkéìc áb ìò óàc ,ìàéìîb ïaøc BçkŸ§©¨©§¦¥§©©©§¥¨§¥©¦

¯.àðîéäîäðùîeøîàå ,ãçà íò úøaãî äeàø §¥§¨¨¨§©¤¤¦¤¨§¨§
"?äæ Léà ìL Báéh äî" :dì¯ïäëå ,éðBìt Léà" ¨©¦¤¦¤¦§¦§Ÿ¥

,úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø ."àeä©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤
éøä àlà ,ïéiç eðà äétî àì :øîBà òLBäé éaøå§©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦¤¨£¥
äéàø àéázL ãò ,øæîîìe ïéúðì äìeòa ú÷æça Bæ§¤§©§¨§¨¦§©§¥©¤¨¦§¨¨
ìL Báéh äî" :dì eøîàå ,úøaeòî äúéä .äéøáãì¦§¨¤¨¨§¨§¤¤§¨§¨©¦¤

."àeä ïäëå ,éðBìt Léàî" ?"äæ øaeòéaøå ,úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø ¨¤¥¦§¦§Ÿ¥©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤§©¦
àéázL ãò ,øæîîìe ïéúðì úøaeòî ú÷æça Bæ éøä àlà ,ïéiç eðà äétî àì :øîBà òLBäé§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦¤¨£¥§¤§©§¤¤§¨¦§©§¥©¤¨¦

.äéøáãì äéàøàøîâàîìLa .äìòáð ,øîà éñà áø ,äøzñð :øîà éøéòæ ?"úøaãî" éàî §¨¨¦§¨¤¨©§©¤¤§¥¦¨©¦§§¨©©¦¨©¦§£¨¦§¨¨
éøéòæì¯:áéúëãk ,àéìòî àðMéì ?"úøaãî" éàî éñà áøì àlà ,"úøaãî" éðú÷c eðééä ¦§¥¦©§§¨¨¥§©¤¤¤¨§©©¦©§©¤¤¦¨¨©©§¨§¦§¦

à"éøéòæì àîìLa ."ïåà ézìòô àì äøîàå äéô äúçîe äìë¯"úøaãî" ,ézøz éðú÷c eðééä ¨§¨¨£¨¦¨§¨§¨Ÿ¨©§¦¨¤¦§¨¨¦§¥¦©§§¨¨¥©§¥§©¤¤
àçéðä .dzáa øéLëäì àãçå ,da øéLëäì àãç ?éì änì ézøz ,éñà áøì àlà ."úøaeòî"e§¤¤¤¨§©©¦©§¥¨¨¦£¨§©§¦¨©£¨§©§¦§¦¨¨¦¨
da øéLënä éøáãì :øîàc ïàîì àlà ,dzáa øéLëî da øéLënä éøáãì :øîàc ïàîì§©§¨©§¦§¥©©§¦¨©§¦§¦¨¤¨§©§¨©§¦§¥©©§¦¨
øéLëî da øéLënä éøáãì øîàc ïàîk øáñ éñà áø ?øîéîì àkéà éàî ,dzáa ìñBt¥§¦¨©¦¨§¥©©©¦¨©§©§¨©§¦§¥©©§¦¨©§¦
òLBäé éaø øîàå ,äøzñð "úøaãî" éàî øîàc ,éøéòæì :ééaàì àtt áø déì øîà .dzáa§¦¨£©¥©©¨§©©¥¦§¥¦§¨©©§©¤¤¦§§¨§¨©©¦§ª©

àðîéäî àì¯!òLBäé éaøk àìc àîéì ,ãeçiä ìò ïéøñBà ïéàå ãeçiä ìò ïé÷ìî :áø øîàä ¨§¥§¨¨¨©©©§¦©©¦§¥§¦©©¦¥¨§¨§©¦§ª©
,øúñì ãçà íò äñðëpL äeàø :éáéúéî .ïéñçBéa eNò äìòî ,òLBäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§ª©©£¨¨§£¦¥¦¥¨¨¤¦§§¨¦¤¨§¥¤

åà

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



רז
jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtzeaezk

ïë íàã`zkld `iyw ,ryedi iaxk `l` l`ilnb oaxk mwezin `l ongp axc Ð

.`zkld`äðùîúà ùéà úñåøã.jizqx`y mcew Ðàøîâéàîá åäééúðòèdn Ð

,ezraez `idozil dvex `ed dne?äðîå íéúàîáil yie ,ip` ur zken" :zxne` `id Ð

."dpn `l` jl oi`e ,z` yi` zqexc" :xne` `ede ,"ia zxkd `ly it lr s`e ,miz`n

Ð dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk :xaqwe

.dpn daezk dl yiíåìë àìå äðîá`id Ð

."melk jil oi`" :xne` `ede ,dpn zraezøáñ
äìwiay `l opgei iax eli`c .'ipznc `pz Ð

.xi`n iaxk ciare opaxøáñ÷,opgei iax Ð

dl yi Ð dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk

iax oizipznc ur zken jgxk lr ,jkld .dpn

zqexc" :xne` `ede .miz`n xn`c ,`id xi`n

`l Ð `id opax i`c ."dpn jil yie ,z` yi`

z` yi` zqexc" :xne` `ede ,dpn `l` draz

dicic `zprh oia `ki` i`n Ð "dpn jl yie

dcic `zprhl?øæòìà éáøì àîìùáxn`c Ð

.melk dl oi` yi` zqexcéúøú éðú÷ã åðééäÐ

`id" :`pennc `zbelt iab ,oizipzna iaa

zxne` `id"e "izqp`p ipzqx`yn zxne`

."ip` ur zkenàîç øá éîøãî é÷åôàì àãç
'åë é÷åôàì àãçåipzqx`yn zxne` `id" Ð

gwn igwn dide" da ipzinl `pz "izqp`p

iwet`l ,melk dl oi`e ,rnyn ixnbl Ð "zerh

dqpk :(a,`i) lirl xn`c oia` xa `iig axcn

daezk dl yi Ð dlera z`vnpe dleza zwfga

Ð "ip` ur zken" zxne` `id `pze .dpn

zken iab lirl xn`c ,`ng xa inxcn iwet`l

.melk `le lkd ixac Ð da xikd `l la` :ur

ïðçåé éáøì àìàdleza zwfga dqpk xn`c Ð

daezk dl yi Ð dlera z`vnpe,ok m` .dpn

Ð dpn la` ,miz`n` Ð ipzwc zerh gwn i`n

`iddl llk ipzinl il dnl .dl yi?i`

ryedi iaxe l`ilnb oaxc `zbelt opireny`l

ipzil ,dixn zwfga `penn iwe`e ,`nye ixaa

opirny`le ,`ng xa inxcn iwet`l `cg

.ediizbeltåâî øîéîì àëéàã`ira i`c ebn Ð

."ip` ur zken" dxn`àúééøúá`kil Ð

iaxk oizipzn iwenc ,opgei iaxl ebn xninl

Ð da xikd `ly ur zken :xn`c ,xi`n

il dnc ,ebn mey `kil ,miz`n dzaezk

dxn` il dn ,"jizgz ip` ur zken" zxne`

."`xwirn"äðùîúøáãî äåàø],diepta Ð

oeike ,xfnnle oizpl oileqtc `yyg meyne

.[dpedkd on dlqt Ð leqtl dlrapyúðîàð
`le ,dpedkl dxyke Ðopiwtqndlrapa dl

.dl leqtl'åë úøáåòî äúéäyxtn `xnba Ð

.il dnl izxzàøîâäøúñðit lr s`e Ð

iaxl dpedkl dlqtp Ð dlrapy de`x `ly

.oiqgeia eyr dlrnc ,onwlck ,ryediäìëà
äéô äúçîåoeyla yinyz hwp `nl` Ð

.dlik`éúøú éðú÷ã åðééä éøéòæì àîìùáÐ

ab lr s`c ,ryedi iaxc egk jricedl ,zxacn

Ð zxaerne .dleqt Ð dlrapy de`x `lc

.l`ilnb oaxc egk jricedläúáám` Ð

dpedkl `ypz dawp dfd xaerd.l`ilnb oaxl

,idi` :`pin` ded Ð dcica opireny` i`c

Ð `xwirn zexykc dwfg dl dedc li`ed

dpliqtz l`e dwfg` dnwe` opixn`.wtqn

Ð zexykc dwfg dil ded `lc ,xaer la`

.`l `ni`'åë øîàã ïàîì àçéðäonwl Ð

.oizrnyaøîéîì àëéà éàîxiykdl izxz Ð

il dnl da?.dlrapy de`xa zxacnc oeikãåçéä ìò ïé÷ìî.zecxn zkn Ðïéøñåà ïéàå`nlra cegi liaya dlra lr dy` Ð.òùåäé éáøë àìã àîéìdl wifgn cegi meync Ð

.zlrapaïéñçåéá.dpedka Ðøúñì.`nlra cegi rnyn Ð
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ipzqx`yn iab ebn dil zil ryedi iax `de :xn`z m`e .izlrap `l dxn` `ira i`c

zpn`p dpi` Ð ip` ur zken dxn` elit` `dc ,xenb ebn ied `l mzdc :xnel yie !izqp`p

.xzeia dlern dprh `idy itl `l` ebn dil ixw `le .oizipzna opzck .ryedi iaxl

àãçÐ dzaa xiykdl `cge da xiykdl

oaxc egk jricedl `cg :ediiexz ikixve

.ryedi iaxc egk jricedl `cge ,l`ilnb

éøáãìzxaerne Ð dzaa lqet da xiyknd

.`ilrn `pyil meyn Ð hwpc

ïéàåryedi iaxk `lc `nil cegid lr oixqe`

(inp) ixirflc :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð

.dlrapy `id dcenc oebk ixii` ,dxzqp xn`c

,`witq wtq ied ok m` Ð izlrap `l dxn` i`c

wtq Ð mzd :onwl xn`ck ,ryedi iax xiyknc

`l dxn`wc ixii` mlerlc :xnel yie !`witq

oi`c meyn ,`witq `cg dil aiyge ,dlrap

rnyn `icdac !dyw la` .zeixrl qetexhet`

,zlrapa ixii`c (`,fh zeaezk) ipy wxt yixa

zxacn i`n xn`c ixirfl `gipd :xn`wc

Ð izlrap `l dxn` `ira i`c ebnc ,dxzqp

`witqac ,ixirfl jixtc d`xp jkl !'ek `pnidn

`witqc yi` zy`c cegi `de ,dl opixq` `cg

:zvw dywe !cegid lr mixqe` oi`e ,`id `cg

jixtcn ,jixt cegi` cegic d`xp dxe`klc

!iq` axl `le ixirfläìòîÐ oiqgeia eyr

ixii` cegid lr oixqe` oi`c rnync :dniz

(`,`t) oiyecw seqae .diepta `le ,yi` zy`a

la` ,diepta `wec Ð cegid lr oiwln iwen

.dipa lr frl `iven dz`c ,`l Ð yi` zy`a

,yi` zy`a fixkne oiwlnc `xhef xnl elit`e

s`c :mz epiax xne`e !ixii` inp dieptac dcen

oixqe` oi` ,diepta ixii` cegid lr oiwlnc ab lr

m`e .yi` zy`a `l` ixii` `l Ð cegid lr

(a,`v) mixcpc `xza wxta opixn` `de :xn`z

xn` ,`zzi` `iddc dabl liirc s`ep `edd iab

xn` .`ieg edpinrhc ,oedpin lekiz `l :s`ep dil

Ð `xeqi` carc `zi` m` ,`ixy `zzi` :`ax

Ð `nrh i`d e`l i`c rnyn .zenilc dil `gip

xnel yie !cegi ici lr zxq`p dzid.ip`y s`epc

cegid lr mixqe` oi`c :uxiz ohilyc sqei x"de

ixii` `le .cegid lr oiwln enk ,diepta ixii` Ð
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äáøåçì`nzq Ð,dliral.zepfl mewn `edyàúîã äáøåçcg`n dzlira mzq Ð

.xn`w mixyk l`xyi daexy xira xninl `ki`e .xird ipanàøáããseqn cg` wtq Ð

mz`iaa dy` milqete ,md mieb mlerd aexe .o`kl `a mlerdzenaia xn`ck ,dpedkl

oiyecwae (`,dn).da oiyexibe zepnl` el oi`y care ieb e`vi :(a,dr)äùàäù úåãò åæ
.izlrap xykl :xnel dxyk dnvr Ðäðéà

úðîàð.odkl `ypil Ðìáà åì åøîà,od Ð

ziy`xa) "jzy` dxy la`" enk(fi

.`hyewa :opinbxzncåæì åæ ïéá ùøôä äîåÐ

.dl xn`w ryedi iaxíéãò ùé åæì,dlrapy Ð

ziaypc oeikc,zeixra mivext mde ,miebd oial

.dlrapy micr eplekíéãò ïéà åæìåÐ

i`c ebine ,zxacn `l` de`x `ly ,dlrapy

xykl inp dxn` ik ,izlrap `l dxn` `ira

.`pnidn Ð izlrapåæì óào`k s` ,xnelk Ð

,ilr miwleg mz`e ,micr dl yiy zg` yi

.zxaern dzeida'åë äéì åøîàdinwl Ð

.edl xn`wc i`n lr dil ixcdn `w i`n yxtn

'åë ñåôåøèåôà ïéà.yxtn onwl Ðíéøáã äîá
íéøåîàc Ð.l`ilnb oaxl zpn`päùà úåãòá
äôåâá,dpedkl dnvr z` xiykdl ,xnelk Ð

dlrapa dl opiwfgn `lc.leqtløîà÷ éàî
'åë åäì`wc ,edi` edl xn`w i`n ,xnelk Ð

.zeixra mivext mieb aex edpi` dil ixcdn

efl s` mdl xn`y dn lr ef `id daeyz melk

micr dl yi?opifgwc ,dfn lecb uext jl oi`

.epnn dxarzpcúøáåòîä ìò åðúáùäÐ

.zgvpe dxenb daeyzäéåáù åðééä úøáãîÐ

dl oi` dieay s` Ð micr dl oi` zxacn dn

.dlrapk dze` miwifgn mz`e ,dliraa micr

úåéøòá íéöåøô.dlrap i`ce `de Ðïéà
úåéøòì ñåôåøèåôàzeidl mileki mz` oi` Ð

.dlrap `l :xnel ,qetexhet` dläéì ÷åôéúå
'åëåoi`c inp idp :jixt ryedi iaxl Ð

inc `lc dil wetiz ,zeixrl qetexhet`

,dieayl.'ek oileqt aex mzdcåìéôà øéùëî
íéìåñô áåøálre .dwfg` dnwe` :opixn`c Ð

`ed `iad ,dze` mixiykn eidy ,mileqt aex

.dieayd on di`x mdlúåøùëã ä÷æç äì úéà
,zcner zexyk zwfga ef dy` :xnel yie Ð

dpliqtz l` Ð dlqetl `a dz` wtqne.wtqn

øùëå é÷åúù àì,zvwna `ed iwezy ,xnelk Ð

lread did odk m`yÐ xkf didi xaerde

xyk la` .onwlck ,dpedk oicn eze` oiwzyn

`ypiz Ð `id dawp m`y ,oiqgeil `ed

eza Ð `ed xkf m`e ,dpedklezpnl`ezexyk

.dpedklïäî ãçà ùøéôådfi` reci oi`e Ð

.`edé÷åúù ãìåäepl xexay it lr s`e Ð

xyk jgxk lr iwezy i`de .`a xyk odkny

ixwe ,odkl die`x Ð `id dawp m`e ,oiqgeil

.iwezy diläðåäë ïéãî,dcear ceari `ly Ð

.dnexz lk`i `leåéøçà ñçåéîoircei ep`y Ð
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åðúáùä`inc `le ,dpfne zwcea dpfn dy`c ,`gip ocicl :yexit Ð zxaernd lr

elit` zxacn la` ,zxaern gpiz Ð `xaq jd jl zilc ,jcicl `l` .dieayl

epiid zxacn :mdl xn` !ebin `ki`e ,micr oi` efle micr yi eflc ,yxtd yi jixac itl

oi`y itl :wiqnck ,zxacn inp ikd Ð izlrap `l xnel zpn`p oi` dieayy enke ,dieay

i`nl okzi `l df yexit ,edine .zeixrl qetexhet`

`l xnel zpn`p ryedi iaxlc ,lirl ziyixtc

epiid zxacn :wgeca wgvi epiax yxite .izlrap

zxacn jkÐ dlera zwfga dieayy enkc ,dieay

izlrap xykl dxn` m`y oiprl ,dlera zwfga

.izlrap `l xnel d`xiy itl ,ebina zpn`p dpi`y

opiayg `lc zeixrl qetexhet` oi`c ipd` ikdle

.ebin dilòééñîÐ iel oa ryedi iaxl dil

dieaya mzdc ,dil wetiz izk` :mz epiax dywd

:uxize !aex Ð `xacc daxega `kde ,mileqt lk Ð

`l` `kilc zxacna ,xninl `kile .lkk aexc

rxzi`e ,dwfgl `herin jenq xninl `ki` aex

dwfgl `herin jenq edl zi` elit`c ,`aex dl

ied `l mewn lkn Ð ryedi iaxe l`ilnb oaxl

wtqc ,wtqn xq`zy `ed oice ,`blte `blt `l`

cva `vnpy wepizl inc `le .`xnegl `xeqi`

oixdhnc (`,t oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta dqird

d`neh wtq exn` m`c ,dwfgl `herin jenq mrhn

wxt opixn`ck !?xizdl xeqi` wtq exn`i xdhl

.(a,et oileg) "mcd ieqik"øéùëîaexa elit`

"oiqgei dxyr" wxta opixn`wc `de Ð mileqt

iwezyl `xew did le`y `a` iab (`,cr oiyeciw)

xykl :zxne`e ,en` oiwceay `xnba yxtne ,iweca

`cg `pipz ,l`ilnb oaxk Ð o`nk :jixte .izlrap

id :`pnifipznl dil dede :yexit ,'ek zxaern dz

:ipyne .qxhpewa my yxit oke ?le`y `a` xn` oke

Ð mzdn i`c ,l`ilnb oaxn `ticr le`y `a`c

ab lr s` ,'ek dlv` mixyk aexa `pin` ded

aexa elit` xiykn l`ilnb oaxc `kd opixn`c

`l oizipznne ,oizipzn` i`w le`y `a` Ð oileqt

mzd jixtc `de .oileqt aexa ixii`c icin rnyn

`z` le`y `a`c xninl ira dedc i`nl ,lirl

xiyknd ixacl xn`c o`nl `gipd :dzaa xiykdl

dzaa xiykn xn`c o`nl la` ,dzaa lqet da

elit`c ,xity jixt mzd ?xninl `ki` i`n Ð

xaer ly eaih dn :ipzwc dpynd oeyl ixirfl

.dzaa xiykdl `z`c rnyn ,dfàèéùôin

`kixv `l iiepyl ira `l `kd Ð epn dea` opirci

(`,dr my) "oiqgei dxyr" wxta ipynck ,qtz i`c

qex`nc xacl milbx mzdc .dxairy dqex` iab

.`nlrc yipi`an ith dia ilzinl `ki`e ,dxarzp

ïðéòá"ulegd"a xn`c `de Ð eixg` qgein erxf

wtq iab ,lecb odk zeidl ie`x oey`x :(`,fl zenai)

my) "dqep`d lr oi`yep" wxta Ð oey`xl ryz oa

,opaxc Ð eixg` qgein erxf :ipyne ,dl jixt (a,w

.zepfa Ð opax xefb ike ,`ed `nlra `zknq` `xwe

.xefb `l oi`eyipa

àåää]dxyr"a xn`c `de Ð ezqex`e qex`

lr `ad :xnzi` ,(`,dr oiyecw) "oiqgei

l`enye ,xfnn cled :xn` ax ,eing ziaa ezqex`

i`c .en` z` ewca `lyk Ð iwezy cled :xn`

xn` `kdc .l`enyc` l`enyc `iyw Ð ewcaya

,zpn`pc l`ilnb oaxk dkldc ,zpn`pc l`eny

oke .xfnn cled :xn` l`eny ,jeti` xn`w mzde

jetiz `l mlerl :mzd ipyn `pwqnac ,rnyn

,en` z` oiwceay Ð iwezy i`n :yxtne .'ek

,l`enyl izk` :xn`z m`e .izlrap xykl zxne`e

eing ziaa ezqex` lr `aa `wec rnyn mzdc

dcen `l ik elit` rnyn `kde ,dwica ipdn

ixii`c meyn Ð `a opirac `ed mzd ,inp i` .xfnn cled xn` ikd elit`c ,dihwp axc `zeax meyn epiid Ð `a hwpc `dc :xnel yie !l`ilnb oaxk ,zpn`pc l`eny xn`

:oiyecwa qxb mixtqd lkac :cere .ixiin `nlrn `niic `lca `kde ,`nlrn `niicca axc `zlin `xazqn :"lecb odkl dpnl`" idlya zenaia `ax xn`ck ,`nlrn `niicca

naia `nw `pyill dyw ,edine .dwica jixv oi` Ð `aa la` .oiwceay xn`w `wec `idde ,dxairy dqex`s`c iia` mzd wiqne ,`aa l`enye ax ibiltc ,"dpnl`" wxt seqa ze

dcenk `ae ,ryedi iaxl elit` xykc rnyne ,dcen `wc `cg `kd xn` `d ,`nlr iabl dytp dxwtn qex` iabl dytp dxwt`cn `nlcc ,ibilt `nlrn `niic `lc ab lr
inc
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?"äæ Léà ìL Báéh äî" :dì eøîàå ,äaøeçì Bà§§¨§¨§¨©¦¤¦¤
éaøå ìàéìîb ïaø ."àeä àaà éçà ïáe ,àeä ïäk"Ÿ¥¤£¦©¨©¨©§¦¥§©¦
äétî àì :øîBà òLBäé éaø .úðîàð :íéøîBà øæòéìà¡¦¤¤§¦¤¡¤¤©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨

øä àlà ,ïéiç eðà,øæîîìe ïéúðì äìeòa ú÷æça Bæ é ¨©¦¤¨£¥§¤§©§¨§¨¦§©§¥
éøéòæì àîìLa .äéøáãì äéàø àéázL ãò¯eðééä ©¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨¦§¨¨¦§¥¦©§

,éñà áøì àlà ."äaøeçì Bà øúñì" ,ézøz éðú÷c§¨¨¥©§¥§¥¤§§¨¤¨§©©¦
äìòáð øîàc¯øúñì ,éðú÷ àãç ?éì änì ézøz §¨©¦§£¨©§¥¨¨¦£¨¨¨¥§¥¤

àãç !éðú÷ "äaøeçì Bà øúñì" àäå .äaøeçc§§¨§¨§¥¤§§¨¨¨¥£¨
éàc ,éëéøöe .àøáãc äaøeçì àãçå ,àúîc äaøeçì§§¨§¨¨©£¨§§¨§©§¨§¦¦§¦

àúîc äaøeç ïðéòîLà¯,ìàéìîb ïaø øLëî÷ àäa ©§©¦©§¨§¨¨§¨¨©§©©¨©§¦¥
,àøáãc äaøeçì ìáà .dìöà íéøLk áBøc íeMî¦§§¥¦¤§¨£¨§§¨§©§¨

dìöà ïéìeñt áBøc¯.òLBäé éaøì déì äãBî àîéà §§¦¤§¨¥¨¤¥§©¦§ª©
àéääa ïðéòîLà éàå¯ìáà ,òLBäé éaø øîà÷ àéääa §¦©§©¦©§©¦§©¦¨¨©©¦§ª©£¨

àäa¯Bæ :éáéúéî .àëéøö ,ìàéìîb ïaøì äãBî àîéà §¨¥¨¤§©¨©§¦¥§¦¨¥¦¥
dðéà :øîBà òLBäé éaøå ,dì äøLk äMàäL úeãò¥¤¨¦¨§¥¨¨§©¦§ª©¥¥¨
íéãBî ízà éà :òLBäé éaø íäì øîà .úðîàð¤¡¤¤¨©¨¤©¦§ª©¦©¤¦
úøîBà àéäå úéaLpL íéãò dì Léå úéaLpL äéeáLa¦§¨¤¦§¥§¥¨¥¦¤¦§¥§¦¤¤
äîe .ìáà :Bì eøîà ?úðîàð dðéàL ,"éðà äøBäè"§¨£¦¤¥¨¤¡¤¤¨§£¨¨

Bæì ?Bæì Bæ ïéa Lé Løôä¯Bæìå ,íéãò Lé¯dì ïéà ¤§¥¥¥¨¨¥¥¦§¨¥¨
ïéa dñéøk éøäL ,íéãò Lé Bæì óà :íäì øîà .íéãò¥¦¨©¨¤©¨¥¥¦¤£¥§¥¨¥
øîà .íä úBéøòa íéöeøt íéøëð áBø :Bì eøîà !äépéL¦¤¨¨§¨§¦¦§¦©£¨¥¨©

íéøeîà íéøác äna .úBéøòì ñBtBøèBtà ïéà :ïäì¯ ¨¤¥©§©£¨©¤§¨¦£¦
dzáa äMà úeãò ìáà ,dôeâa äMà úeãòa¯éøác §¥¦¨§¨£¨¥¦¨§¦¨¦§¥

éøãäî÷ éàîe eäì øîà÷ éàî .é÷eúL ãìeä ìkä©Ÿ©¨¨§¦©¨¨©§©¨§©§¦
äî ,úøaeòîä ìò eðzáLä :déì éøîà÷ éëä ?déì¥¨¦¨¨§¦¥¥©§¨©©§¤¤©
eðééä úøaãî :íäì øîà ?úøaãîä ìò eðáéLz§¦¥©©§©¤¤¨©¨¤§©¤¤©§
íéöeøt íéøëð áBøc äéeáL éðàL :Bì eøîà .äéeáL§¨¨§¨¥§¨§¨§¦¦§¦

øzzñéàc ïåék ,éîð àä :íäì øîà .íä úBéøòa¯ïéà ©£¨¥¨©¨¤¨©¦¥¨§¦§©©¥
úøaãî ,ézøz úäéî éðú÷ .úBéøòì ñBtBøèBtà©§©£¨¨¨¥¦©©§¥§©¤¤
déì ÷Btéúå .àzáeéz !éñà áøc àzáeéz ,úøaeòîe§¤¤§§¨§©©¦§§¨§¥¥

áBø íúäc!dìöà ïéøLk áBø àëäå ,dìöà ïéìeñt §¨¨§¦¤§¨§¨¨§¥¦¤§¨
ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøì déì òéiñî§©©¥§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤

øéLënä éøáãì :éåì¯,ïéìeñt áBøa eléôà øéLëî ¥¦§¦§¥©©§¦©§¦£¦§§¦
ìñBtä éøáãì¯éaø øîà .íéøLk áBøa eléôà ìñBt §¦§¥©¥¥£¦§§¥¦¨©©¦

da øéLënä éøáãì :ïðçBé¯éøáãì ,dzáa øéLëî ¨¨§¦§¥©©§¦¨©§¦§¦¨§¦§¥
da ìñBtä¯éøáãì :øîBà øæòìà éaøå .dzáa ìñBt ©¥¨¥§¦¨§©¦¤§¨¨¥§¦§¥

da øéLënä¯àîòè éàî :äaø øîà .dzáa ìñBt ©©§¦¨¥§¦¨¨©©¨©©£¨
éäéà àîìLa ?øæòìà éaøc¯,úeøLëc ä÷æç dì úéà §©¦¤§¨¨¦§¨¨¦¦¦¨£¨¨§©§

dza¯íéøeîà íéøác äna :ïðçBé éaøì øæòìà éaø déáéúéà .úeøLëc ä÷æç dì úéì¯úeãòa ¦¨¥¨£¨¨§©§¥¦¥©¦¤§¨¨§©¦¨¨©¤§¨¦£¦§¥
àdzáa äMà úeãò ìáà .dôeâa äM¯åàì éàî .é÷eúL ãìeä ìkä éøác¯?ìeñôe é÷eúL ¦¨§¨£¨¥¦¨§¦¨¦§¥©Ÿ©¨¨§¦©¨§¦¨

íéðäk äøNò :ìàeîL øîàc ,ìàeîLãk ,ïéà ?øLk é÷eúL àkéà éîe .øLëå é÷eúL ,àì̈§¦§¨¥¦¦¨§¦¨¥¦§¦§¥§¨©§¥£¨¨Ÿ£¦
ìòáe íäî ãçà Løéôe ,íéãîBò¯éñëpî BúBà ïé÷ézLnL àîéìéà ?é÷eúL éàî .é÷eúL ãìeä §¦¥©¤¨¥¤¨©©¨¨§¦©§¦¦¥¨¤©§¦¦¦¦§¥

åéáà¯äúéäå" :áéúëc ,äpeäk ïécî BúBà ïé÷ézLnL àlà ?epî deáà ïðéòãé éîe ,àèéLt ¨¦§¦¨¦¨§¦©£©¤¨¤©§¦¦¦¦§¨¦§¦§¨§¨
"íìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bì¯ñçeéî Bòøæ ïéàL äæ àöé ,åéøçà ñçeéî BòøfL éî §©§©£¨§¦§ª©¨¦¤©§§¨©£¨¨¨¤¤¥©§§¨

:øîà àeäå ,dépéî :äøîà àéä ,óñBé áøc dén÷ì eúàc Búñeøàå ñeøà àeää .åéøçà©£¨©¨©£¨©£§©¥§©¥¦£©¨¦¥§£©
ïéà
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כתובות. פרק ראשון - בתולה נשאת דף יג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zeaezk(iyily meil)

,äáøeçì Bà,zepf ea ievny mewn `edyìL Báéh äî ,dì eøîàå §§¨§¨§¨©¦¤
,äæ Léà,dxn`e ,`ed leqt e` xyk m`dàaà éçà ïáe àeä ïäk ¦¤Ÿ¥¥£¦©¨

àeä,úðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø ,,dpedkl dxiyke ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤
.zexyk zwfga dze` micinrnyeðà äétî àì ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨

,øæîîìe ïéúðì äìeòa ú÷æça Bæ éøä àlà ,ïéiç,dpedkl dleqteãò ©¦¤¨£¥§¤§©§¨§¨¦§©§¥©
äéøáãì äéàø àéázL.did xyky ¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨

:`xnbd dywn,éøéòæì àîìLa,cegia mb ewlgpyéðz÷c eðééä ¦§¨¨¦§¦¦©§§¨¨¥
ézøz,mipte` ipy `ziixad dhwp recn oaen -,äáøeçì Bà øúñì ©§¥§¥¤§§¨

dlrapy reciy epiid 'daxegl'e ,cegi epiid 'xzql'.éqà áøì àlà¤¨§©©¦
øîàca wx ewlgpy,äìòáðryedi iax s` dxzqp m` la` §¨©¦§£¨

ok m` ,dxiyknéì änì ézøz,mipte` ipy `ziixad dhwp recn - ©§¥¨¨¦
ax ixacl :`xnbd zvxzn .dlrapy reciy xaecn mdipya ixd

iq`éðz÷ àãçdqpkpy ,cg` oipr lkd -äáøeçc øúñìmewnl - £¨¨¨¥§¥¤§§¨
.daxegay xezqn

:`xnbd dgec,éðz÷ äáøeçì Bà øúñì àäådzernyn 'e`' oeyle §¨§¥¤§§¨¨¨¥
dkxved :xg` ote`a `xnbd zvxzn .mipey mipte` ipy o`k yiy

,mipte` ipy hewpl `ziixadàúîc äáøeçì àãçepiid 'xzql' - £¨§§¨§¨¨
,xiray daxeglàøáãc äáøeçì àãçådaxeg epiid 'daxegl' - ©£¨§§¨§©§¨

xirl uegny zecya xnelk ,xacnay.éëéøöedkxvede - §¦¦
,el` mipte` ipy eprinydl `ziixadàúîc äáøeç ïðéòîLà éàc§¦©§§¦¨§¨§¨¨

epiid ,xiray daxega ewlgpy d`ian `ziixad dzid m`y -
`wecy mixne`íéøLk áBøc íeMî ,ìàéìîb ïaø øLëî÷ àäa§¨¨©§©©¨©§¦¥¦§§¥¦

dìöàrn epiide ,xird ipan cg`l dlrapy xazqny oeik -micin ¤§¨
dlrapy xnel zpn`p okle ,mixyk daexy xira `ziixad z`

,xyklìáàdqpkp m`c ,àøáãc äáøeçìdfa,dìöà ïéìeñt áBø £¨§§¨§©§¨§§¦¤§¨
miieb eaexy ,mlerd ipa lkn cg`l dlrap m` `ed wtqd ixdy

,dze` milqetdàîéày xne` iziid -déì äãBîl`ilnb oaxéaøì ¥¨¤¥§©¦
òLBäé`ziixad dycige ,xykl dlrapy xnel zpn`p dpi`y §ª©

.l`ilnb oax xiykn dfa s`y
ïðéòîLà éàåwxàéääaxne` iziid ,xirl uegny daxega - §¦©§§¦¨§©¦

`weecyòLBäé éaø øîà÷ àéääaaexy oeik ,zpn`p dpi`y §©¦¨¨©©¦§ª©
,dlv` mileqtàäa ìáà,dlv` mixyk aexy ,xiray daxega - £¨§¨

ìàéìîb ïaøì äãBî àîéà,zpn`pyàëéøödkxved jkl - ¥¨¤§©¨©§¦¥§¦¨
.mipte`d ipy z` rinydl `ziixad

dcen dxzqpay xne`d iq` ax lr zeywdl dkiynn `xnbd
:zpn`py ryedi iax,éáéúéî`ztqeza epipy(h"d `"t)dzid , ¥¦¥

xfril` iaxe l`ilnb oax ,dlrap xykly dxn`e ,zxaern
e ,zpn`p ,mixne`,dì äøLk äMàäL úeãò Bædnvr lr xnel ¥¤¨¦¨§¥¨¨

,xykl dlrapyéaø íäì øîà .úðîàð dðéà ,øîBà òLBäé éaøå§©¦§ª©¥¥¨¤¡¤¤¨©¨¤©¦
éà ,òLBäéoi` ike -úéaLpL äéeáLa ,íéãBî ízàmiiebd oialLéå §ª©¦©¤¦¦§¨¤¦§¥§¥

úéaLpL íéãò dìéðà äøBäè úøîBà àéäå ,,izlrap `l -dðéàL ¨¥¦¤¦§¥§¦¤¤§¨£¦¤¥¨
úðîàðdpedkl dleqte,.dpin`dl oi` o`k s`eìáà ,Bì eøîà- ¤¡¤¤¨§£¨

ryedi iax mdl xn` .dxeq` dieayy xacd zn`,Lé Løôä äîe¨¤§¥¥
Bæì Bæ ïéa,el exn` .zxzen efe dxeq` dieay recn -Bæìdieayl - ¥¨¨
íéãò Lémicr eplek zeixra mivext miiebdy oeiky ,dlrapy ¥¥¦

,dlrapyåeli`Bæìdcgizpyíéãò dì ïéàxnel zpn`pe ,dlrapy §¨¥¨¥¦
.llk izlrap `l xnel dleki dzidy ebina ,xykl dlrapyøîà̈©

íäì,ryedi iax,íéãò Lé Bæì óàilr miwleg mz` ixd ,xnelk ¨¤©¨¥¥¦
,dlrapy xexiaa reciy ote`a mbéøäLe `id zxaernïéa dñéøë ¤£¥§¥¨¥

,äépéL.zpn`p `idy mixaeq mz` ok it lr s`eáBø ,Bì eøîà ¦¤¨¨§
,íä úBéøòa íéöeøt íéáëBk éãáBò.mzpeek x`eaz oldle,ïäì øîà §¥¨¦§¦©£¨¥¨©¨¤

,úBéøòì ñBtBøèBtà ïéàzelzl yi l`xyi mr cegia s`e ¥©§©£¨
.dlrapy

:sqep oica `ziixad dkiynníéøeîà íéøác änadna -ewlgp ©¤§¨¦£¦
,ryedi iaxe l`ilnb oaxdôeâa äMà úeãòalr dcirnyk - §¥¦¨§¨

,dpedkl dlqtp `le ,xykl dlrapy dnvräMà úeãò ìáà£¨¥¦¨
dzáa,xyk mc` z`ian dclepy oeik dxiyk dzay dcirny - §¦¨

l,é÷eúL ãìeä ìkä éøác.'iwezy' edn x`eai oldle ¦§¥©Ÿ©¨¨§¦
.dpnn dywz jk xg`e ,`ziixad z` `xnbd zx`an dligz

:`xnbd zxxandéì éøcäî÷ éàîe ,eäì øîà÷ éàîmdl xn` dn - ©¨¨©§©¨©§§¦¥
,'zeixra mivext miakek icaer aex' el exn` df lry ryedi iax
yi zxaern lry ryedi iax mdl xn`y dn lry okzi `l ixde
di`xdy heyt ixdy ,mivext miiebd aexy el eaiyd ,micr
,mivext miiebd aexy `xaqdn xzei dlecb dlrap zxaerndy
yiy oky lk ,dieayd z` exq` mivext miieb aexy zngn m`e

.zxaernd z` xeq`l
:`xnbd zx`andéì éøîà÷ éëäiaxe l`ilnb oax el exn` jk - ¨¦¨¨§¦¥

,ryedi iaxl xfril`eðzáLäzgvip daeyz,úøaeònä ìòyiy ¥©§¨©©§¤¤
dieayl dzencl,i`cey zxaern mb jk zxq`p dieayy enky

j` ,zxq`p ,dlrap,úøaãnä ìò eðáéLz äîoi`e ,dcgiizd wxy ©§¦¥©©§©¤¤
ebina xykl dlrapy zpn`p didz `l recne ,dlrapy di`x

.llk dlrap `lyíäì øîà,ryedi iax,äéeáL eðééä úøaãî ¨©¨¤§©¤¤©§§¨
ep`y `l` ,dnvr dlirad lr zecr oi` dieaya mb ixdy

.dlrapy gipdl yi dcgiizda oicd `ede ,dlrapy migipneøîà̈§
éðàL ,Bìiabl oicd dpey -,äéeáLoeikíéöeøt íéáëBk éãáBò áBøc ©¦§¨§§¥¨¦§¦

,íä úBéøòaoi` cal cegia j` ,dlrapy xexa dzaypy oeike ©£¨¥
dxqe`l di`x.énð àä ,íäì øîà,o`k s` -øzzñéàc ïåék- ¨©¨¤¨©¦¥¨§¦§©©

,dcgiizpyúBéøòì ñBtBøèBtà ïéàdl zeidl mileki mz` oi` - ¥©§©£¨
dzidy ebin dl oi` `linne ,dlrap `ly xnele qetexhet`l

izlrap `l xnel dleki.
:iq` ax lr `ziixadn `iyewd z` `xnbd zx`an dzréðz÷̈¨¥

ézøz úäéîiaxe l`ilnb oaxy `ziixaa x`ean mewn lkn - ¦©©§¥
a ,mixac ipya ewlgp ryedi,úøaeòîe úøaãîiaxl exn` ixdy §©¤¤§¤¤

axle ,'zxacnd lr epaiyz dn zxaernd lr epzayd' ryedi
lr mdl aiydy dn ok m` ,dlrapy de`xy epiid 'zxacn'y iq`
epl reci mdipyay ,zxacnd lr daeyz `id zxaernd
epiid 'zxacn'y gken mdipia zwlgn `ziixady jkne ,dlrapy
,zpn`p dpi`y xne`e ryedi iax wleg dfa s`e ,dcgiizd wxy

eéqà áøc àzáeézs` cegiay iq` ax ixac lr `iyew ef ixd - §§¨§©©¦
:`xnbd dwiqn .zpn`p `idy dcen ryedi iaxàzáeézok` - §§¨

.eixac egcpe ,`id `kxit

* * *
ji` :`xnbd zl`ey .ryedi iax zhiy z` x`al zxfeg `xnbd

,dieayl zxaerne zxacn ryedi iax dnicåoi`y eixacl s` ixd §
,zeixrl qetexhet`déì ÷etéúwlgl xg` mrh yi `ld - ¥¥

,mdipia,íúäc,dieayadìöà ïéìeñt áBømiievnd miyp`d aex - §¨¨§¦¤§¨
,dze` milqetd ,miieb md dlv`åeli`,àëä,zxaerne zxacna §¨¨

,dìöà ïéøLk áBø.xykl dlrapy dpin`dl `xaq xzei yi dfae §¥¦¤§¨
,dzr epxn`y df xac :`xnbd zxne`ì déì òéiñîixacéaø §©©¥§©¦

éøáãì ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäél`ilnb oaxøéLënä §ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦§¦§¥©©§¦
,zxaerne zxacn,ïéìeñt áBøa eléôà øéLëîeéøáãìryedi iax ©§¦£¦§§¦§¦§¥

,íéøLk áBøa eléôà ìñBt ,ìñBtäl`ilnb oax xiykdy dn lre ©¥¥£¦§§¥¦
dieayn ryedi iax di`x mdl `iad ,oileqt aexa elit` zxacn

dlv` mileqt aexy meyn zpn`p dpi`y.

* * *
dy` dze` ly zad oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:izlrap xykl zxne`déøáãì ,ïðçBé éaø øîàl`ilnb oax ¨©©¦¨¨§¦§¥
da øéLënäxykl zprehyk ,dpedkl dnvr dy`d z` - ©©§¦¨

,izlrapøéLëîs` dpedkldzáae .ef d`ian zclepdéøáãìiax ©§¦§¦¨§¦§¥
ryediìñBt ,da ìñBtäs`dzáaøæòìà éaøå .e wleg,øîBàs` ©¥¨¥§¦¨§©¦¤§¨¨¥
éøáãìl`ilnb oax.dzáa ìñBt ,da øéLënä §¦§¥©©§¦¨¥§¦¨

:`xnbd zxxan,øæòìà éaøc àîòè éàî ,äaø øîàxiyknd s`y ¨©©¨©©£¨§©¦¤§¨¨
c meyn ,dpedkl dza z` lqet daéäéà àîìLadnvr dy`d - ¦§¨¨¦¦

dì úéàdl yi -,úeøLëc ä÷æçzxzen dzid dlrapy cry ¦¨£¨¨§©§
,dxyk dx`ypy dzwfga dze` micinrn ep` wtqne ,dpedkl

la`dì úéì ,dzadl oi` -,úeøLëc ä÷æçdclepyk cin ixdy ¦¨¥¨£¨¨§©§
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,äáøeçì Bà,zepf ea ievny mewn `edyìL Báéh äî ,dì eøîàå §§¨§¨§¨©¦¤
,äæ Léà,dxn`e ,`ed leqt e` xyk m`dàaà éçà ïáe àeä ïäk ¦¤Ÿ¥¥£¦©¨

àeä,úðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø ,,dpedkl dxiyke ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤
.zexyk zwfga dze` micinrnyeðà äétî àì ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨

,øæîîìe ïéúðì äìeòa ú÷æça Bæ éøä àlà ,ïéiç,dpedkl dleqteãò ©¦¤¨£¥§¤§©§¨§¨¦§©§¥©
äéøáãì äéàø àéázL.did xyky ¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨

:`xnbd dywn,éøéòæì àîìLa,cegia mb ewlgpyéðz÷c eðééä ¦§¨¨¦§¦¦©§§¨¨¥
ézøz,mipte` ipy `ziixad dhwp recn oaen -,äáøeçì Bà øúñì ©§¥§¥¤§§¨

dlrapy reciy epiid 'daxegl'e ,cegi epiid 'xzql'.éqà áøì àlà¤¨§©©¦
øîàca wx ewlgpy,äìòáðryedi iax s` dxzqp m` la` §¨©¦§£¨

ok m` ,dxiyknéì änì ézøz,mipte` ipy `ziixad dhwp recn - ©§¥¨¨¦
ax ixacl :`xnbd zvxzn .dlrapy reciy xaecn mdipya ixd

iq`éðz÷ àãçdqpkpy ,cg` oipr lkd -äáøeçc øúñìmewnl - £¨¨¨¥§¥¤§§¨
.daxegay xezqn

:`xnbd dgec,éðz÷ äáøeçì Bà øúñì àäådzernyn 'e`' oeyle §¨§¥¤§§¨¨¨¥
dkxved :xg` ote`a `xnbd zvxzn .mipey mipte` ipy o`k yiy

,mipte` ipy hewpl `ziixadàúîc äáøeçì àãçepiid 'xzql' - £¨§§¨§¨¨
,xiray daxeglàøáãc äáøeçì àãçådaxeg epiid 'daxegl' - ©£¨§§¨§©§¨

xirl uegny zecya xnelk ,xacnay.éëéøöedkxvede - §¦¦
,el` mipte` ipy eprinydl `ziixadàúîc äáøeç ïðéòîLà éàc§¦©§§¦¨§¨§¨¨

epiid ,xiray daxega ewlgpy d`ian `ziixad dzid m`y -
`wecy mixne`íéøLk áBøc íeMî ,ìàéìîb ïaø øLëî÷ àäa§¨¨©§©©¨©§¦¥¦§§¥¦

dìöàrn epiide ,xird ipan cg`l dlrapy xazqny oeik -micin ¤§¨
dlrapy xnel zpn`p okle ,mixyk daexy xira `ziixad z`

,xyklìáàdqpkp m`c ,àøáãc äáøeçìdfa,dìöà ïéìeñt áBø £¨§§¨§©§¨§§¦¤§¨
miieb eaexy ,mlerd ipa lkn cg`l dlrap m` `ed wtqd ixdy

,dze` milqetdàîéày xne` iziid -déì äãBîl`ilnb oaxéaøì ¥¨¤¥§©¦
òLBäé`ziixad dycige ,xykl dlrapy xnel zpn`p dpi`y §ª©

.l`ilnb oax xiykn dfa s`y
ïðéòîLà éàåwxàéääaxne` iziid ,xirl uegny daxega - §¦©§§¦¨§©¦

`weecyòLBäé éaø øîà÷ àéääaaexy oeik ,zpn`p dpi`y §©¦¨¨©©¦§ª©
,dlv` mileqtàäa ìáà,dlv` mixyk aexy ,xiray daxega - £¨§¨

ìàéìîb ïaøì äãBî àîéà,zpn`pyàëéøödkxved jkl - ¥¨¤§©¨©§¦¥§¦¨
.mipte`d ipy z` rinydl `ziixad

dcen dxzqpay xne`d iq` ax lr zeywdl dkiynn `xnbd
:zpn`py ryedi iax,éáéúéî`ztqeza epipy(h"d `"t)dzid , ¥¦¥

xfril` iaxe l`ilnb oax ,dlrap xykly dxn`e ,zxaern
e ,zpn`p ,mixne`,dì äøLk äMàäL úeãò Bædnvr lr xnel ¥¤¨¦¨§¥¨¨

,xykl dlrapyéaø íäì øîà .úðîàð dðéà ,øîBà òLBäé éaøå§©¦§ª©¥¥¨¤¡¤¤¨©¨¤©¦
éà ,òLBäéoi` ike -úéaLpL äéeáLa ,íéãBî ízàmiiebd oialLéå §ª©¦©¤¦¦§¨¤¦§¥§¥

úéaLpL íéãò dìéðà äøBäè úøîBà àéäå ,,izlrap `l -dðéàL ¨¥¦¤¦§¥§¦¤¤§¨£¦¤¥¨
úðîàðdpedkl dleqte,.dpin`dl oi` o`k s`eìáà ,Bì eøîà- ¤¡¤¤¨§£¨

ryedi iax mdl xn` .dxeq` dieayy xacd zn`,Lé Løôä äîe¨¤§¥¥
Bæì Bæ ïéa,el exn` .zxzen efe dxeq` dieay recn -Bæìdieayl - ¥¨¨
íéãò Lémicr eplek zeixra mivext miiebdy oeiky ,dlrapy ¥¥¦

,dlrapyåeli`Bæìdcgizpyíéãò dì ïéàxnel zpn`pe ,dlrapy §¨¥¨¥¦
.llk izlrap `l xnel dleki dzidy ebina ,xykl dlrapyøîà̈©

íäì,ryedi iax,íéãò Lé Bæì óàilr miwleg mz` ixd ,xnelk ¨¤©¨¥¥¦
,dlrapy xexiaa reciy ote`a mbéøäLe `id zxaernïéa dñéøë ¤£¥§¥¨¥

,äépéL.zpn`p `idy mixaeq mz` ok it lr s`eáBø ,Bì eøîà ¦¤¨¨§
,íä úBéøòa íéöeøt íéáëBk éãáBò.mzpeek x`eaz oldle,ïäì øîà §¥¨¦§¦©£¨¥¨©¨¤

,úBéøòì ñBtBøèBtà ïéàzelzl yi l`xyi mr cegia s`e ¥©§©£¨
.dlrapy

:sqep oica `ziixad dkiynníéøeîà íéøác änadna -ewlgp ©¤§¨¦£¦
,ryedi iaxe l`ilnb oaxdôeâa äMà úeãòalr dcirnyk - §¥¦¨§¨

,dpedkl dlqtp `le ,xykl dlrapy dnvräMà úeãò ìáà£¨¥¦¨
dzáa,xyk mc` z`ian dclepy oeik dxiyk dzay dcirny - §¦¨

l,é÷eúL ãìeä ìkä éøác.'iwezy' edn x`eai oldle ¦§¥©Ÿ©¨¨§¦
.dpnn dywz jk xg`e ,`ziixad z` `xnbd zx`an dligz

:`xnbd zxxandéì éøcäî÷ éàîe ,eäì øîà÷ éàîmdl xn` dn - ©¨¨©§©¨©§§¦¥
,'zeixra mivext miakek icaer aex' el exn` df lry ryedi iax
yi zxaern lry ryedi iax mdl xn`y dn lry okzi `l ixde
di`xdy heyt ixdy ,mivext miiebd aexy el eaiyd ,micr
,mivext miiebd aexy `xaqdn xzei dlecb dlrap zxaerndy
yiy oky lk ,dieayd z` exq` mivext miieb aexy zngn m`e

.zxaernd z` xeq`l
:`xnbd zx`andéì éøîà÷ éëäiaxe l`ilnb oax el exn` jk - ¨¦¨¨§¦¥

,ryedi iaxl xfril`eðzáLäzgvip daeyz,úøaeònä ìòyiy ¥©§¨©©§¤¤
dieayl dzencl,i`cey zxaern mb jk zxq`p dieayy enky

j` ,zxq`p ,dlrap,úøaãnä ìò eðáéLz äîoi`e ,dcgiizd wxy ©§¦¥©©§©¤¤
ebina xykl dlrapy zpn`p didz `l recne ,dlrapy di`x

.llk dlrap `lyíäì øîà,ryedi iax,äéeáL eðééä úøaãî ¨©¨¤§©¤¤©§§¨
ep`y `l` ,dnvr dlirad lr zecr oi` dieaya mb ixdy

.dlrapy gipdl yi dcgiizda oicd `ede ,dlrapy migipneøîà̈§
éðàL ,Bìiabl oicd dpey -,äéeáLoeikíéöeøt íéáëBk éãáBò áBøc ©¦§¨§§¥¨¦§¦

,íä úBéøòaoi` cal cegia j` ,dlrapy xexa dzaypy oeike ©£¨¥
dxqe`l di`x.énð àä ,íäì øîà,o`k s` -øzzñéàc ïåék- ¨©¨¤¨©¦¥¨§¦§©©

,dcgiizpyúBéøòì ñBtBøèBtà ïéàdl zeidl mileki mz` oi` - ¥©§©£¨
dzidy ebin dl oi` `linne ,dlrap `ly xnele qetexhet`l

izlrap `l xnel dleki.
:iq` ax lr `ziixadn `iyewd z` `xnbd zx`an dzréðz÷̈¨¥

ézøz úäéîiaxe l`ilnb oaxy `ziixaa x`ean mewn lkn - ¦©©§¥
a ,mixac ipya ewlgp ryedi,úøaeòîe úøaãîiaxl exn` ixdy §©¤¤§¤¤

axle ,'zxacnd lr epaiyz dn zxaernd lr epzayd' ryedi
lr mdl aiydy dn ok m` ,dlrapy de`xy epiid 'zxacn'y iq`
epl reci mdipyay ,zxacnd lr daeyz `id zxaernd
epiid 'zxacn'y gken mdipia zwlgn `ziixady jkne ,dlrapy
,zpn`p dpi`y xne`e ryedi iax wleg dfa s`e ,dcgiizd wxy

eéqà áøc àzáeézs` cegiay iq` ax ixac lr `iyew ef ixd - §§¨§©©¦
:`xnbd dwiqn .zpn`p `idy dcen ryedi iaxàzáeézok` - §§¨

.eixac egcpe ,`id `kxit

* * *
ji` :`xnbd zl`ey .ryedi iax zhiy z` x`al zxfeg `xnbd

,dieayl zxaerne zxacn ryedi iax dnicåoi`y eixacl s` ixd §
,zeixrl qetexhet`déì ÷etéúwlgl xg` mrh yi `ld - ¥¥

,mdipia,íúäc,dieayadìöà ïéìeñt áBømiievnd miyp`d aex - §¨¨§¦¤§¨
,dze` milqetd ,miieb md dlv`åeli`,àëä,zxaerne zxacna §¨¨

,dìöà ïéøLk áBø.xykl dlrapy dpin`dl `xaq xzei yi dfae §¥¦¤§¨
,dzr epxn`y df xac :`xnbd zxne`ì déì òéiñîixacéaø §©©¥§©¦

éøáãì ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäél`ilnb oaxøéLënä §ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦§¦§¥©©§¦
,zxaerne zxacn,ïéìeñt áBøa eléôà øéLëîeéøáãìryedi iax ©§¦£¦§§¦§¦§¥

,íéøLk áBøa eléôà ìñBt ,ìñBtäl`ilnb oax xiykdy dn lre ©¥¥£¦§§¥¦
dieayn ryedi iax di`x mdl `iad ,oileqt aexa elit` zxacn

dlv` mileqt aexy meyn zpn`p dpi`y.

* * *
dy` dze` ly zad oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:izlrap xykl zxne`déøáãì ,ïðçBé éaø øîàl`ilnb oax ¨©©¦¨¨§¦§¥
da øéLënäxykl zprehyk ,dpedkl dnvr dy`d z` - ©©§¦¨

,izlrapøéLëîs` dpedkldzáae .ef d`ian zclepdéøáãìiax ©§¦§¦¨§¦§¥
ryediìñBt ,da ìñBtäs`dzáaøæòìà éaøå .e wleg,øîBàs` ©¥¨¥§¦¨§©¦¤§¨¨¥
éøáãìl`ilnb oax.dzáa ìñBt ,da øéLënä §¦§¥©©§¦¨¥§¦¨

:`xnbd zxxan,øæòìà éaøc àîòè éàî ,äaø øîàxiyknd s`y ¨©©¨©©£¨§©¦¤§¨¨
c meyn ,dpedkl dza z` lqet daéäéà àîìLadnvr dy`d - ¦§¨¨¦¦

dì úéàdl yi -,úeøLëc ä÷æçzxzen dzid dlrapy cry ¦¨£¨¨§©§
,dxyk dx`ypy dzwfga dze` micinrn ep` wtqne ,dpedkl

la`dì úéì ,dzadl oi` -,úeøLëc ä÷æçdclepyk cin ixdy ¦¨¥¨£¨¨§©§
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éàpéî ïéà.dxarzd ipnn ok` -dì Leçéð éàîì ,óñBé áø øîà- ¦¦©¨©©¥§©¥¨
ixde ,dfa yeygl yi recn ikeàãç,yeygl oi`y oey`x mrh - £¨

äãBî à÷ àäcepnn `l` ,dzpif `ly dcen qex`d ixdy - §¨¨¤
,dxarzp,ãBòå,dcen epi`e epiptl qex`d oi` m` s`áø øîà àä §¨¨©©

ìàéìîb ïaøk äëìä ,ìàeîL øîà ,äãeäéxnel zpn`p dy`dy §¨¨©§¥£¨¨§©¨©§¦¥
epiide ,dlrap xykly dy`d zpreh o`k mbe ,izlrap xykl
zxq`p dpi` dy`d s`e ,cled z` xiykdl yi jky oeike ,qex`l

.dlra lr
,éiaà déì øîàoaxk dkldy ,ipyd mrhdy ,jixacn rnyn ¨©¥©©¥

`l`] epnn cledy dcen qex`d oi`y ote`a s` jiiy ,l`ilnb
,[ryedi iaxl s`e ,dcen `edy zngn ,xizdl sqep mrh yiy

,dyweàäáedf dyrna ike -ék[m`-]àìqex`d did,äãBîike §¨¦Ÿ¤
àðpéL ,äãeäé áøì ìàeîL déì øîàäå ,ìàéìîb ïaø øLëîoepy - ©§©©¨©§¦¥§¨¨©¥§¥§©§¨¦¨¨

mpn` ,sixge,ìàéìîb ïaøk äëìädlrapy xnel zpn`p dy`dy £¨¨§©¨©§¦¥
,xyklemewn lknàcáeò ãéáòz àì zàdyrn dyrz `l dz` - ©§Ÿ©£¦§¨

dxizdl,àkéàc ãòyiy mewna `l` -,dìöà ïéøLk áBøla` ©§¦¨§¥¦¤§¨
envr l`ilnb oax s`y iia` xaqe ,wtqn leqtl yi oileqt aexa

,mileqt aexa xiykd `låixd ,dyw ok m`,àëäqex`a dyrna §¨¨
ezqex`e,dìöà ïéìeñt áBømlerd iyp` lk lr dxeq` `id ixdy §¦¤§¨

ax xn` ji` ok m`e ,envr qex`l wx zxzene ,yi` zy` xeqi`a
oi` ixde ,l`ilnb oaxk dkldy meyn xiykdl yiy sqei

.oileqt aex mewna xiykdl
:iia`l sqei ax aiydéîòèéìåC`l l`ilnb oaxy ,jzhiyl - §¦©§¥
,mileqt aexa xiykdàôeb àéä Cì éL÷zixac seb jl dywi - ¦§¥¨¦¨

aexa lqet l`ilnb oax s`y yexita xn` `ly jkny ,l`eny
xg`n ,ok m`e ,dfa s` xiykn l`ilnb oaxy gken mileqt

y xn`yäëìäxn`e xfg cvik ,l`ilnb oaxkãéáòz àì zàå £¨¨§©§Ÿ©£¦
àcáeòoaxk dyrn dyrp `l recn ike ,mixyk aexa `l` §¨

,ezenk dkld dwqtpy ,l`ilnbøîéîì Cì úéà éàî àlà`l` - ¤¨©¦¨§¥©
l`ilnb oax zn`ay ,l`eny ixac xe`iaa xnel jl yi dn

e ,oileqt aexa mb xiykn,ãáòéc àä älçzëì àä,xnelk ¨§©§¦¨¨¦£©
j` ,dpedkl `ypdln dlqetl yi mileqt aexa dligzkl
,dxiykny l`ilnb oaxk weqtl yi ,odkl d`yip xaky ,carica

:iia`l ezaeyz z` sqei ax miiq .dlran d`ivedl oi`eénð àäå§¨©¦
,dlv` mileqt aexy mbd ,ezqex`e qex`d ly df dyrn s`e -

éîc ãáòéãkdpin`p `l m` ixdy ,'caric' ly oecipk `ed aygp - §¦£©¨¥
xiyknd ,l`ilnb oaxk miwqet caricae ,dyxbl qex`d jxhvi
`ed oecipd dqex` dze` ly xaerd iably s`e .mileqt aexa s`
cled z` leqtp m` mewn lkn ,oiicr ieyp epi` ixdy ,dligzklk
`vnpe ,dyxbie ,eilr dxeq` ezy` mby lrad yeygi ,ldwl

.cled z` mb mixiykn okle ,dlran d`iven dz`y

* * *
xnel zpn`p dy`d oi`y ,ryedi iax zhiy z` zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .xykl dlrapydéì éîødywd -(àáøì) éiaà ¨¥¥©©¥
éîe ,[äaøì]ike -òLBäé éaø øîàdy`dyúðîàð dðéàxnel §©¨¦¨©©¦§ª©¥¨¤¡¤¤

,zexyk zwfga dze` micinrn oi`y epiide ,izlrap xykl
eäðéîøedpyna epipyy dnn jk lr dyw ixde -(b"n g"t zeicr), §¦§

äqéò úðîìà ìò àøéúa ïa äãeäé éaøå òLBäé éaø ãéòäzpnl` - ¥¦©¦§ª©§©¦§¨¤§¥¨©©§¨©¦¨
,zewitq izy da yie ,llg wtq da axrzdy dgtynn `ad mc`
did m` s`e ,llg zn`a did dgtyna axrzdy cg` eze` m`d
,dgtyndn xyk mc`l e` el d`eyp dzid `id m`d llg
s`e ,milk`n ipin dnkn zaxern dqirdy oeik 'dqir' dpekne

,zewitq dnka axern ef dpnl` ly dpic,äpeäëì äøLk àéäL¤¦§¥¨¦§¨
dze` oilqet oi`e zexyk zwfg lr dze` micinrny meyn
zwfga dy`d z` micinrny xaeq ryedi iaxy gkene .wtqn

.wtqn dze` milqety epziibeqa eixack `le ,zexyk

déì øîà,iia`l daxàzLä éëäyiy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨©¥¨¦©§¨
,miey mipecipd oi` ixde ,ok xnel,íúämrhd ,dqir zpnl`a ¨¨

y dwfgd zngn `ed `ypdl dze` mixizn ep`yäMàyúàOéð ¦¨¦¥
ú÷ãBa,xyk dlray dligzåjk xg`,úàOéðjk meyne ¤¤§¦¥

la` .zexyk zwfga dze` micinrn,àëäike ,dzpify dy`a ¨¨
äMàdäpæîe ú÷ãBa ,äpæî`idy i`ce ixd ,xyk mc` mr wx ¦¨§©¨¤¤§©¨

zwfga dcinrn ryedi iax oi` okle ,mileqt mr s` ok dyer
.wtqn dlqet `l` ,zexyk

:l`ilnb oax ixaca s` dxizq dywn `xnbd,àáø øîàwx ike ¨©¨¨
,àéL÷ òLBäé éaøcà òLBäé éaøceli`eìàéìîb ïaøcà ìàéìîb ïaøc §©¦§ª©©§©¦§ª©©§¨§©¨©§¦¥©§©¨©§¦¥

å ,àéL÷ àìzeywdl yi 'dqir zpnl`' ly dpyn dze`n ixd Ÿ©§¨©
c ,l`ilnb oax ixaca dxizqéðz÷ àäaïaø ïäì øîà ,àôéñ ¨¨¨¥¥¨¨©¨¤©¨

ìàéìîb,`xiza oa dcedi iaxe ryedi iaxlíëúeãò eðìa÷ ©§¦¥¦©§¥§¤
,jka mipn`p mz`e ,dpedkl dxiyk dqir zpnl`yäî ìáà£¨©

Ck ìò ïéc úéa áéLBäì àlL éàkæ ïa ïðçBé ïaø øæb éøäL äNòp©£¤¤£¥¨©©¨¨¨¤©©¤Ÿ§¦¥¦©¨
,`id dxeq` i`ce `l` ,dpedkl dqir zpnl` xizdlíéðäkäL¤©Ÿ£¦

íëì ïéòîBLexn`z m` wx÷çøì,dxqe`le dpnl` dze` z`ìáà §¦¨¤§©¥£¨
àìmkl ernyiáø÷ìwqt l`ilnb oaxy ixd .dpedkl dxizdle Ÿ§¨¥

micinrn oi`e ,dpedkl dxeq` dqir zpnl`y i`kf oa opgei iaxk
zxne`d dy`l oin`d epizpyna recne ,zexyk zwfg lr dze`

.zexyk zwfg meyne ,xykl dlrapy
:zeipynd izy z` xg` ote`a ayiin `ax,àáø øîà àlàyi jk ¤¨¨©¨¨

,dxizqd z` uxzl,àéL÷ àì ìàéìîb ïaøcà ìàéìîb ïaøcmeyn §©¨©§¦¥©§©¨©§¦¥Ÿ©§¨
c,íúäzpreh dy`d ,zxaerne zxacn ly dpynaéøadlrapy ¨¨¨¦

la` .dpedkl xizn zexyk zwfg sexiva ixae ,xykl,àëä̈¨
wx zpreh dnvr dy`d ,dqir zpnl`aànLokle ,`ed xyk ¤¨

.dzwfg lr dcinrdl `ly l`ilnb oax xingdòLBäé éaøc§©¦§ª©
àéL÷ àì énð òLBäé éaøcà`ed mrhdy xnel xyt` i`y s`e] ©§©¦§ª©©¦Ÿ©§¨

zpreh dnvr dy`d ixdy ,z`ype zwcea z`ypy dy`y meyn
c ,[dwca `ly dcene `ny,íúäyi ,zxaerne zxacn de`x iabl ¨¨

wxà÷éôñ ãçokle ,leqtl e` xykl dlrap m`d ,cg` wtq - ©§¥¨
la` ,zexyk zwfg lr dcinrdl oi`y ryedi iax xingd,àëä̈¨

yi ,dqir zpnl`aé÷éôñ éøz`ad wtq ,xnelk ,zewitq izy - §¥§¥¥
dzid m` ,mc` eze` ly en`a clep oey`xd wtqd .wtq gkn

l e` dpedkl dxiyk.`l e` llg dpa m` wtq clep df gkne ,`
wtq zpnl` dnvr `id ixd ,dpnl`zpe ef dy` el d`yip xy`ke
iax lwin zewitq ipyae ,`l e` eci lr dlqtp m` wtqe ,llg

.dy`d ly zexyk zwfg xg` jlil ryedi
:ryedi iaxe l`ilnb oax ly mzxaq z` `xnbd znkqn,Ckìä¦§¨

déì íélà ,ìàéìîb ïaøìzprh elv` dwfg -ãça eléôàc ,éøa §©¨©§¦¥©¦¥¨¦©£¦§©
,à÷éôñ,zxaerne zxacn de`xa oebk,øéLëî énðzwfgl sexiva §¥¨©¦©§¦

,zexykdéì ìé÷åzprh elv` dylge -÷ôña eléôàc ,ànL §¦¥¤¨©£¦¦§¥
,ìéñt énð à÷éôñelit` l`ilnb oax lqet dqir zpnl`a jkle §¥¨©¦¨¦

eli`e .`ny zpreh dy`dy oeik ,`witq wtq yiy,òLBäé éaøì§©¦§ª©
déì íélàyiy mewna xeqi`d zxaq elv` dwfg -,à÷éôñ ãç ©¦¥©§¥¨

,zxaerne zxacn de`xa oebka eléôàczprhìé÷å ,ìéñt énð éøa ©£¦§¨¦©¦¨¦§¦
,à÷éôñ ÷ôñ déì,dqir zpnl`a oebka eléôàczprhénð ànL ¥§¥§¥¨©£¦§¤¨©¦

.øéLëî©§¦

* * *
ztqep `ziixa d`ian `xnbd:'dqir zpnl`' oipra,ïðaø eðz̈©¨¨

äqéò úðîìà éäBæéàecirdy ,leqt wtq `edy mc` zpnl` - ¥¦©§¨©¦¨
,dpedkl dxiyk `idy `xiza oa dcedi iaxe ryedi iax dilrìk̈

da ïéàLdizewtqa -íeMî àìwtqúeøæîîwtq epi` dlray - ¤¥¨Ÿ¦©§¥
,xfnníeMî àìåwtqúeðéúð,oizp wtq epi`y -íeMî àìåwtq §Ÿ¦§¦§Ÿ¦

íéëìî éãáòel` zewitqn cg` ea yi m`y ,car wtq epi`y - ©§¥§¨¦
`l` ryedi iax xiykd `le ,dxyk ezpnl` oi` ldwa mixeq`d

.llg wtq zpnl`,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦
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oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtzeaezk
éàðéî ïéà.`ed ipnn ,zn`Ð'åë éãåî àì éë àäáåoileqt lkd dqex` .cere zxn``wcÐ

on ueg dlv`.qex`däìçúëì àädqpekl dil opixy `l ,oic zial jlnil odk `a m`Ð

.dlv`mixyk aex eid ok m``l`ãáòéã.dipin dl opiwtn`l ,jlnp `le odk d`yp m`Ð

éîã ãáòéãë éîð àäådxqe`le xaerd leqtl `a dz`e dxarzpyÐlroi` m`c ,qex`d

dz`dpin`n.dlrand`iven dz` ixdøîà éî
úðîàð äðéà òùåäé éáødl opinwen `l `nl`Ð

.dwfg`äñéò.wtq oeyl Ðäñéò úðîìà ìòÐ

rnhpy ,onwlck ,llg wtq gkn d`a `idyda

,hb dl oey`xd en` lra wxfy oebk ,llg wtq

wtq ef z`vnpe .zne ,dl aexw wtq el aexw wtq

oa dpnn cilede odk d`ype ,dpnl` wtq dyexb

ezpnl` lr ryedi iax cirde .llg wtq edf Ð

,dwfg` dl opinwen `nl` .dxyk `idy df ly

dpliqtz l` :opixn`e`ny xnelk ,wtqn efl

.did llg dlraúñéðå ú÷ãåáxnel yie Ð

,oiyexib oze` xg` dwcayel aexwy dl cbede

dxyke ,dzid dpnl`e ,llk dyxbzp `le ,eid

.odkläðæîå ú÷ãåá.dinza Ðìàéìîâ ïáøã
àéù÷ àì ìàéìîâ ïáøãàzyiig `lc ,dinza Ð

.edpivexzlàôéñ éðú÷ àäodl xn` `iddc Ð

.'ekíëúåãò åðìá÷jky epl mz` mipn`p Ð

.mzrnyêë ìòi`cec ,dpedkl dxizdl Ð

.dxeq`íëì ïéòîåù íéðäëäùexn`z m` Ð

dxeq`.áø÷ì àì ìáà.zxzen exn`z m` Ð

éøá íúäxykly il ixa :zxne``id ,oizipznÐ

.izlrapàëäikid ik ,dqir zpnl` iab Ð

`kile ,dl `wtqn inp dcicl ,ol `wtqn ociclc

.sicr ixa Ð `nye ixa :da xninlà÷éôñ ãçÐ

,xykl dlrap wtq Ð `id `witq cg oizipzn

,epiptl df `a `l ixdy ;leqtl dlrap wtq

.leqt `edy ea mixikn epiid `ny Ð `a eli`e

àëä.dqir zpnl` iab Ðé÷éôñ éøúly en`Ð

`l dnvr `ide ,wtqd clep da Ð df llg wtq

dl ixw dpa zngn d`ay efe .wtqn `l` dxq`p

:iz`vn mlr aeh sqei iax ixacne .`witq wtq

,`witq wtq dlradidy dy`Ð [dqir zpnl`]

aexw wtq ,oey`xd dlran en` dyxbzpy oebk

,miycg dyly jeza zne ,dl aexw wtq el

;df z` dclie ,miycg dyly jez odkl z`ype

elit`e ,xyke oey`xl dryz oa `edy wtq

e` ,dxarzp hbl mcew ixdy ,zyxebn dzid

elit`ixde ,`ed odk ly epae ,oexg`l dray oa wtqe .odk `le l`xyi `ede Ð hbd xg`

`ny Ð `ed epa xnel `vnz m`e ,odk ly epa epi` `ny :`witq wtq ixd .llg wtq `ed

,daxd zewitq iaexir da yiy ,dqir dl ixw ikdle .dpnl` `l` dyexb en` dzid `l

rnhpy lk" onwl opixn`c `de .dqela `idy ef dqirklk :dyexit epiidÐ "llg wtq da

ernhpy.llg iaexir wtq daòîèð.axrzpÐäñéò úðîìà éäåæéà`idy dilr ecirdyÐ

.dxykïéàù ìëiaexira Ðicar wtq `le zepizp wtq `le zexfnn wtq `l dizewtq

eidy dnly icar meyn ,mikln icar hwp ikd meyn .ecal llg wtq `l` ,mikln

zial car didy qecxed ly erxf oebke .l`xyi zepa mdl e`ype rexf ilrae mixiyr

,i`penygdxabe.jlne eci
éúòîù
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dixg` apfn did `ly `hiytc ,dilr `ay xne` didy `l` epi` `kdc dcen `dc ,inc

l`enyl xn`wc iwezyc ,l`xyi zaa `ed xeq` l`enyl oiae axl oiae ,dpfz `ly daxe`l

dyw inp iwecac `pyille !oiyecwc `xza wxtac ipyil edlekl l`xyi zaa xeq`cÐ epiid

ryedi iaxl la` ,l`ilnb oaxl `l` xykzin `l m`d zwica ici lr elit`c rnync ,ith

!`nlr ilekl xyke ,dcen`w`dc xn``kde ,`l

zg` mrty epiid Ð mzdc `ac :wlgl yi `nye

epiidÐdipin xn`wc `kdc dcen la` ,dilr `a

,cinz dlv` libx dide ,daxd ze`ia dilr `ay

.lrad xg` jld zelira aex :opixn`cke

àãçÐ zenaic `nw `pyille Ð dcen `wc

elit`c Ð ixn`c `ki`le ,`nlrn `niic `lc

dicic dixza Ð dcen `wc oeik ,`nlrn `niic

.dil opicyàãçyxtl opivn Ð dcen `wc

:eyexit ikde ,qex`d lr dxqe`l oiprl ixii`c

cere ,eilr zxq`p dpi` jkld Ð dcen `wc `cg

,dcen `l elit` cere xn`w `l ,'ek dcedi ax `d

`l` .eilr zxq`pc `hiyt Ð dcen epi` m`c

iia`l oebk ,dcenc `nrh `kil ik elit` ,xnelk

qex` iabl dytp dxwt`cn :"dpnl`" wxt seqc

dpi` ikd elit` Ð `nlr iabl inp dytp dxwtn

yxit ok ,l`ilnb oaxkzpn`pcmeyn eilrzxq`p

,eixac itlc .dcinrdl xyt` i`e .wgvi epiax epl

epiid Ð "dytp dxwt`cn" iia` xn`c `d ok m`

axc`zbelt``dc ,epi` dfe .en`z` ewca`lya

Ð iwezy i`n oiyecwa inwenc ,i`w l`enye

Ðdxairydqex` :oiyecwa opiqxbc i`nle !iweca

ixii` `l `kdc yxtl jixv ok lr .icin dyw `l

.cled z` xiykdl oiprl `l` ,eilr dxqe`l

.dcei`l elit`c ,cere :eheytk "cere" ied`zyde

oax xiykn `l `dacÐ dipin e`lc xn`wc e`le

,ipywxtyixa xn`ck ,ixae ixa iedc oeik l`ilnb

`de .diliiyilc onw dizilc e` zny oebk `l`

leki did `ly itl Ð caric jenqa dil aiygc

,xeq`zxfnnl elit`e ,l`xyizal`ypidlcled

dc ,`ed xyk `ziixe`cncdkld ,carick ied i`

.[l`ilnb oaxkúðîìàyxit Ð dqir

`dc .miwegc mdipye ,oiyexit ipy qxhpewa

rnhpylkÐdqirzpnl``id efi` :onwl opixn`

wtqlz`yipydnajiiyrenih dne .llgwtqda

,cg` mc` lr ltep dqir oeyl oi`c :cere ?llg

opixn`ck ,dqir oeyl jiiy dgtyn lr `l`

dn iptn :`ipz `ztqezae .laal dqir i"`e ,l`xyi ux`ldqir zevx`dlk :(a,hq oiyeciw)

epiaxld`xpe !?oiyexitd el`ljiiy oillg iwitqdne .oillg iwitq iptnÐdleqtdqir exn`

daxd e` ,cg` llg wtq mda rnhpy dgtynd `xew dqirc :xy` oa wgvi epiaxle wgvi

eze` `ed m` wtqdgtynd ipan cg` lkc ,`witq wtq onwldil aiyg ikdle .millg iwitq

opiqxb `le ,'ek da rnhpy lk Ð dqir edfi` :opiqxb onwle .e`l m` ,oda axrzpy wtq

m`e .dqir` i`w Ð da rnhpy lk ,zpnl` opiqxb elit`e .inlyexia `zi` ikde .zpnl`

dcen dqir zpnl` xyknc o`n elit`c rnyn (`,dr my) "oiqgei dxyr" wxtac :xn`z

,'ek dpedkl dleqty dqir zpnl`a micen lkd :`cqg ax xn`c `d iab ,dleqtc zaa

wtq ied inp zac ,za il dn dpnl` il dne ,'ek ryedi iax cird :opzc ,i`pz ipdn iwet`le

oiliwn`nlrac ablrs`e ,zexykcdwfgdl oi`dqirdzac :xnelyie !dpnl`a enk`witq

.`aex cga ibq `nlrac ab lr s` xiykdl iaex ixz onwl jixvnc ikid ik ,oiqgeia eyr dlrn `kdÐ`witq wtqaéáøãzwceac iiepyl ivn `l`zydeÐ`iyw `l ryedi iaxc` ryedi

.`ny zxne`a `pniwe` `zydc oeik ,lirl ipynck z`yipeåðúzpnl`c iqei iaxl dil zi` ok m`c ,dqir zpnl` iqxbc mixtqd zqxb lr mz epiaxl dywÐ dqir zpnl` `id efi` opax

mz epiax wgen jkl !dleqt dqir zpnl` iqei iaxlc `icda xn` (my) "oiqgei dxyr" wxtae .`ibeqd gkenck ,dqir zpnl`a xyknc oky lke ,xfnn wezy onwl xykn `dc ,dxyk dqir

zya e`dgievadnvrxdhlzpn`p :eyexit ikde .xizdle xeq`l ,axwlewgxl ,`nhle xdhlzpn`pdqird :zeicr idliya`pzc i`d` i`we ,ipzwza oiprle .dqir idefi` :qixbe ,"zpnl`",dwi

mirney mipdkd :opzck ,zellg` jiiy Ð axwle wgxl .xdhil oicizr mipizpe mixfnn :(a,ar oiyecw) opzck ,zepizpe zexfnn oiprl jiiy Ð xdhle `nhl .dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl

cga ileqt lk liikc mzdÐ jzrc `wlq dxedhe d`nh (a,gk zeaezk) ipy wxta jixtc `de .micar` jiiy Ð xizdle xeq`le ."dgtyn ipa mewgixe" (`,fk) onwl oke ,axwl `le wgxl mkl

wgxle `nhlc ab lr s` ,xizdle axwl xdhl meyn Ð hwp zpn`pe .dxdhe d`neh oeyl xity jiiy Ð `cegl zepizpe zexfnn` la` ,dleqt efe dxyk ef dgtyn :ipzinl dil ded ,`pyil

zpn`p :ipzwc ,`ztqezarnyn ikde ,'ek da oi`y lkÐzadz` xdhle dwizya e` dgieva zpn`pydqir `id efi` :`kdc`ziixaa ipzw dlre ,zepn`p jiiy `ldwizya e` dgieva xeq`le

,zad z` xiykdl ,i`w dqird seb`Ð xfnn wezya iqei iax xyk`c `dc ,iqei iaxc` iqei iaxc dyw `l `zyde .erbp `l dqir zpnl`ae ,axwle wgxl ,xizdle xeq`l ,`nhle xdhl dqir

rnyn mz epiax ixacke .oiyecwa inp gkenck ,dpnl`d z` elit` iqei iax lqet i`ce mye (`,dr) oiyecwa gkenck ,zad `le ,dpnl` `wec Ð xiykdl dqir zpnl` xikfny mewna la`

dyw edine .dpnl`a`le ,ixiinzaczexykac`nl` ,dxykdza el` lkn cg`da oi`ylk :xne` xi`n iax .mikln icar`le oizp `le xfnn`lda oi`ylkÐdqir edfi` :ipzwc ,inlyexia

`d :wgvi epiax xne`e ?wgxl ipzwc `dyxtn ikid ok m` ,xyk wzy oia geev oia llgc xaqc xi`n iax ok m` ,zeicr seqc `idd iyextl `niiw `ziixa jdc oeik :mdxa` xa oeyny epiaxl

.wzey mlerl m`Ðwgxlzpn`pc ipzwc `de .leqtc `hiytÐ wzey mlerl m` la` ,geeve ,e`l m` llg `ed m` epnn oil`ey ok ixg`yk ilin ipd Ð wzey llg xi`n iax xyknc
`l
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ריי oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtzeaezk
éàðéî ïéà.`ed ipnn ,zn`Ð'åë éãåî àì éë àäáåoileqt lkd dqex` .cere zxn``wcÐ

on ueg dlv`.qex`däìçúëì àädqpekl dil opixy `l ,oic zial jlnil odk `a m`Ð

.dlv`mixyk aex eid ok m``l`ãáòéã.dipin dl opiwtn`l ,jlnp `le odk d`yp m`Ð

éîã ãáòéãë éîð àäådxqe`le xaerd leqtl `a dz`e dxarzpyÐlroi` m`c ,qex`d

dz`dpin`n.dlrand`iven dz` ixdøîà éî
úðîàð äðéà òùåäé éáødl opinwen `l `nl`Ð

.dwfg`äñéò.wtq oeyl Ðäñéò úðîìà ìòÐ

rnhpy ,onwlck ,llg wtq gkn d`a `idyda

,hb dl oey`xd en` lra wxfy oebk ,llg wtq

wtq ef z`vnpe .zne ,dl aexw wtq el aexw wtq

oa dpnn cilede odk d`ype ,dpnl` wtq dyexb

ezpnl` lr ryedi iax cirde .llg wtq edf Ð

,dwfg` dl opinwen `nl` .dxyk `idy df ly

dpliqtz l` :opixn`e`ny xnelk ,wtqn efl

.did llg dlraúñéðå ú÷ãåáxnel yie Ð

,oiyexib oze` xg` dwcayel aexwy dl cbede

dxyke ,dzid dpnl`e ,llk dyxbzp `le ,eid

.odkläðæîå ú÷ãåá.dinza Ðìàéìîâ ïáøã
àéù÷ àì ìàéìîâ ïáøãàzyiig `lc ,dinza Ð

.edpivexzlàôéñ éðú÷ àäodl xn` `iddc Ð

.'ekíëúåãò åðìá÷jky epl mz` mipn`p Ð

.mzrnyêë ìòi`cec ,dpedkl dxizdl Ð

.dxeq`íëì ïéòîåù íéðäëäùexn`z m` Ð

dxeq`.áø÷ì àì ìáà.zxzen exn`z m` Ð

éøá íúäxykly il ixa :zxne``id ,oizipznÐ

.izlrapàëäikid ik ,dqir zpnl` iab Ð

`kile ,dl `wtqn inp dcicl ,ol `wtqn ociclc

.sicr ixa Ð `nye ixa :da xninlà÷éôñ ãçÐ

,xykl dlrap wtq Ð `id `witq cg oizipzn

,epiptl df `a `l ixdy ;leqtl dlrap wtq

.leqt `edy ea mixikn epiid `ny Ð `a eli`e

àëä.dqir zpnl` iab Ðé÷éôñ éøúly en`Ð

`l dnvr `ide ,wtqd clep da Ð df llg wtq

dl ixw dpa zngn d`ay efe .wtqn `l` dxq`p

:iz`vn mlr aeh sqei iax ixacne .`witq wtq

,`witq wtq dlradidy dy`Ð [dqir zpnl`]

aexw wtq ,oey`xd dlran en` dyxbzpy oebk

,miycg dyly jeza zne ,dl aexw wtq el

;df z` dclie ,miycg dyly jez odkl z`ype

elit`e ,xyke oey`xl dryz oa `edy wtq

e` ,dxarzp hbl mcew ixdy ,zyxebn dzid

elit`ixde ,`ed odk ly epae ,oexg`l dray oa wtqe .odk `le l`xyi `ede Ð hbd xg`

`ny Ð `ed epa xnel `vnz m`e ,odk ly epa epi` `ny :`witq wtq ixd .llg wtq `ed

,daxd zewitq iaexir da yiy ,dqir dl ixw ikdle .dpnl` `l` dyexb en` dzid `l

rnhpy lk" onwl opixn`c `de .dqela `idy ef dqirklk :dyexit epiidÐ "llg wtq da

ernhpy.llg iaexir wtq daòîèð.axrzpÐäñéò úðîìà éäåæéà`idy dilr ecirdyÐ

.dxykïéàù ìëiaexira Ðicar wtq `le zepizp wtq `le zexfnn wtq `l dizewtq

eidy dnly icar meyn ,mikln icar hwp ikd meyn .ecal llg wtq `l` ,mikln

zial car didy qecxed ly erxf oebke .l`xyi zepa mdl e`ype rexf ilrae mixiyr

,i`penygdxabe.jlne eci
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dixg` apfn did `ly `hiytc ,dilr `ay xne` didy `l` epi` `kdc dcen `dc ,inc

l`enyl xn`wc iwezyc ,l`xyi zaa `ed xeq` l`enyl oiae axl oiae ,dpfz `ly daxe`l

dyw inp iwecac `pyille !oiyecwc `xza wxtac ipyil edlekl l`xyi zaa xeq`cÐ epiid

ryedi iaxl la` ,l`ilnb oaxl `l` xykzin `l m`d zwica ici lr elit`c rnync ,ith

!`nlr ilekl xyke ,dcen`w`dc xn``kde ,`l

zg` mrty epiid Ð mzdc `ac :wlgl yi `nye

epiidÐdipin xn`wc `kdc dcen la` ,dilr `a

,cinz dlv` libx dide ,daxd ze`ia dilr `ay

.lrad xg` jld zelira aex :opixn`cke

àãçÐ zenaic `nw `pyille Ð dcen `wc

elit`c Ð ixn`c `ki`le ,`nlrn `niic `lc

dicic dixza Ð dcen `wc oeik ,`nlrn `niic

.dil opicyàãçyxtl opivn Ð dcen `wc

:eyexit ikde ,qex`d lr dxqe`l oiprl ixii`c

cere ,eilr zxq`p dpi` jkld Ð dcen `wc `cg

,dcen `l elit` cere xn`w `l ,'ek dcedi ax `d

`l` .eilr zxq`pc `hiyt Ð dcen epi` m`c

iia`l oebk ,dcenc `nrh `kil ik elit` ,xnelk

qex` iabl dytp dxwt`cn :"dpnl`" wxt seqc

dpi` ikd elit` Ð `nlr iabl inp dytp dxwtn

yxit ok ,l`ilnb oaxkzpn`pcmeyn eilrzxq`p

,eixac itlc .dcinrdl xyt` i`e .wgvi epiax epl

epiid Ð "dytp dxwt`cn" iia` xn`c `d ok m`

axc`zbelt``dc ,epi` dfe .en`z` ewca`lya

Ð iwezy i`n oiyecwa inwenc ,i`w l`enye

Ðdxairydqex` :oiyecwa opiqxbc i`nle !iweca

ixii` `l `kdc yxtl jixv ok lr .icin dyw `l

.cled z` xiykdl oiprl `l` ,eilr dxqe`l

.dcei`l elit`c ,cere :eheytk "cere" ied`zyde

oax xiykn `l `dacÐ dipin e`lc xn`wc e`le

,ipywxtyixa xn`ck ,ixae ixa iedc oeik l`ilnb

`de .diliiyilc onw dizilc e` zny oebk `l`

leki did `ly itl Ð caric jenqa dil aiygc

,xeq`zxfnnl elit`e ,l`xyizal`ypidlcled

dc ,`ed xyk `ziixe`cncdkld ,carick ied i`

.[l`ilnb oaxkúðîìàyxit Ð dqir

`dc .miwegc mdipye ,oiyexit ipy qxhpewa

rnhpylkÐdqirzpnl``id efi` :onwl opixn`

wtqlz`yipydnajiiyrenih dne .llgwtqda

,cg` mc` lr ltep dqir oeyl oi`c :cere ?llg

opixn`ck ,dqir oeyl jiiy dgtyn lr `l`

dn iptn :`ipz `ztqezae .laal dqir i"`e ,l`xyi ux`ldqir zevx`dlk :(a,hq oiyeciw)

epiaxld`xpe !?oiyexitd el`ljiiy oillg iwitqdne .oillg iwitq iptnÐdleqtdqir exn`

daxd e` ,cg` llg wtq mda rnhpy dgtynd `xew dqirc :xy` oa wgvi epiaxle wgvi

eze` `ed m` wtqdgtynd ipan cg` lkc ,`witq wtq onwldil aiyg ikdle .millg iwitq

opiqxb `le ,'ek da rnhpy lk Ð dqir edfi` :opiqxb onwle .e`l m` ,oda axrzpy wtq

m`e .dqir` i`w Ð da rnhpy lk ,zpnl` opiqxb elit`e .inlyexia `zi` ikde .zpnl`

dcen dqir zpnl` xyknc o`n elit`c rnyn (`,dr my) "oiqgei dxyr" wxtac :xn`z

,'ek dpedkl dleqty dqir zpnl`a micen lkd :`cqg ax xn`c `d iab ,dleqtc zaa

wtq ied inp zac ,za il dn dpnl` il dne ,'ek ryedi iax cird :opzc ,i`pz ipdn iwet`le

oiliwn`nlrac ablrs`e ,zexykcdwfgdl oi`dqirdzac :xnelyie !dpnl`a enk`witq

.`aex cga ibq `nlrac ab lr s` xiykdl iaex ixz onwl jixvnc ikid ik ,oiqgeia eyr dlrn `kdÐ`witq wtqaéáøãzwceac iiepyl ivn `l`zydeÐ`iyw `l ryedi iaxc` ryedi

.`ny zxne`a `pniwe` `zydc oeik ,lirl ipynck z`yipeåðúzpnl`c iqei iaxl dil zi` ok m`c ,dqir zpnl` iqxbc mixtqd zqxb lr mz epiaxl dywÐ dqir zpnl` `id efi` opax

mz epiax wgen jkl !dleqt dqir zpnl` iqei iaxlc `icda xn` (my) "oiqgei dxyr" wxtae .`ibeqd gkenck ,dqir zpnl`a xyknc oky lke ,xfnn wezy onwl xykn `dc ,dxyk dqir

zya e`dgievadnvrxdhlzpn`p :eyexit ikde .xizdle xeq`l ,axwlewgxl ,`nhle xdhlzpn`pdqird :zeicr idliya`pzc i`d` i`we ,ipzwza oiprle .dqir idefi` :qixbe ,"zpnl`",dwi

mirney mipdkd :opzck ,zellg` jiiy Ð axwle wgxl .xdhil oicizr mipizpe mixfnn :(a,ar oiyecw) opzck ,zepizpe zexfnn oiprl jiiy Ð xdhle `nhl .dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl

cga ileqt lk liikc mzdÐ jzrc `wlq dxedhe d`nh (a,gk zeaezk) ipy wxta jixtc `de .micar` jiiy Ð xizdle xeq`le ."dgtyn ipa mewgixe" (`,fk) onwl oke ,axwl `le wgxl mkl

wgxle `nhlc ab lr s` ,xizdle axwl xdhl meyn Ð hwp zpn`pe .dxdhe d`neh oeyl xity jiiy Ð `cegl zepizpe zexfnn` la` ,dleqt efe dxyk ef dgtyn :ipzinl dil ded ,`pyil

zpn`p :ipzwc ,`ztqezarnyn ikde ,'ek da oi`y lkÐzadz` xdhle dwizya e` dgieva zpn`pydqir `id efi` :`kdc`ziixaa ipzw dlre ,zepn`p jiiy `ldwizya e` dgieva xeq`le

,zad z` xiykdl ,i`w dqird seb`Ð xfnn wezya iqei iax xyk`c `dc ,iqei iaxc` iqei iaxc dyw `l `zyde .erbp `l dqir zpnl`ae ,axwle wgxl ,xizdle xeq`l ,`nhle xdhl dqir

rnyn mz epiax ixacke .oiyecwa inp gkenck ,dpnl`d z` elit` iqei iax lqet i`ce mye (`,dr) oiyecwa gkenck ,zad `le ,dpnl` `wec Ð xiykdl dqir zpnl` xikfny mewna la`

dyw edine .dpnl`a`le ,ixiinzaczexykac`nl` ,dxykdza el` lkn cg`da oi`ylk :xne` xi`n iax .mikln icar`le oizp `le xfnn`lda oi`ylkÐdqir edfi` :ipzwc ,inlyexia

`d :wgvi epiax xne`e ?wgxl ipzwc `dyxtn ikid ok m` ,xyk wzy oia geev oia llgc xaqc xi`n iax ok m` ,zeicr seqc `idd iyextl `niiw `ziixa jdc oeik :mdxa` xa oeyny epiaxl

.wzey mlerl m`Ðwgxlzpn`pc ipzwc `de .leqtc `hiytÐ wzey mlerl m` la` ,geeve ,e`l m` llg `ed m` epnn oil`ey ok ixg`yk ilin ipd Ð wzey llg xi`n iax xyknc
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ריב
oiglbn el`ea cenr ci sc ± iyily wxtzeaezk

'åë éúòîùda oi`c meync ,xn` ikd inp `nw `pzc ,`nw `pz epiid :jixt dinwl Ð

.xiykdl dilr ecird el` lkn cg`ïéøæîî ìàøùé ïéøéëîïäéðéáùyi xfnn wtqe Ð

.dia irci eed rcin Ð ded xfnn i`c ,xiykdl jlïäéðéáù ïéììç ïéøéëî ïéàåwtqe Ð

rnhpy lk Ð dqir zpnl` idefi` :`yix zxn` `d :jixt dinwle .leqtl jl yi llg

.xyk llg wtq `nl` ,llg wtq daììç àä
øùë.dl liqt `l llg wtq meyn Ðàðù éàî
êðä.edcic wtq dl liqtc ÐàúééøåàãÐ

o`ceec meyn`wtpc ,d`iaa dxezd on oilqet

oeik ,"xf yi`l didz ik"n (`,gq) zenaia ol

.dlqt Ð dl leqtl dlrapyéîð ììçi`ce Ð

llgi `l"n mzd dl opitlic ,`ziixe`cn leqt

Ð ez`iaa lqet `ed dn ,el erxf yiwn ,"erxf

`l"n ol `wtp diteb `ede .lqet erxf s`

cg`e erxfl cg` ,rnyna oilelig ipy ,"llgi

.ezy`l'åë øæòìà ïá ïåòîù éáø`tiq Ð

:`tiq ipzwc ,jixt dizlinc `yix` dizlinc

didy xyt` rnyn ,odipiay oillg oixikn oi`

dil zi` `nl` ,ea oixikn eid `l la` llg

,dqir zpnl` idefi` :xn` `yixe .liqtc

.llg wtq da rnhpy lk xiykdeéáø øîà
åäééðéá àëéà ÷úåù ììçå çååö øæîî ïðçåéÐ

oixewyky mc`oixewyke ,geev `ed xfnn eze`

`pzl xi`n iax oia `ki` ,wzey Ð llg eze`

iaxc `ail` `ziixac ,`nw `pz oiae `nw

.xi`n iaxc `ail` xfrl` oa oerny iaxe xi`n

ìåñô ÷éúùå äéì åø÷ã ìåñô ìë øáñ àî÷ àðú
meyn `l da oi`y lke .`id d`cedc Ð

Ð xn`wc 'ek zexfnnzewizy`.i`wéëäå
äñéò äðîìà éäåæéà øîà÷.xiykdl Ðìë

úåðéúð ÷åúù àìå úåøæîî ÷åúù àì äá ïéàù
dlzc oeike Ðlkl oicd `ed ,dwizya `nrh

.mlek z` zepnl jxved `le ,leqt iwezy

oixikn ep`y llg wtq zy`a Ð exiykd efi`ae

oi`y in la` .wtq en` dyxbzpy ,ewitq z`

oixikn,eaoilqety eprnyeÐ wzeye eze`

.leqtäéì øîà÷åøéàî éáøla` ,ipd `wec Ð

.leqt `l llg wezy÷éúùã àäåmeyn e`l Ð

li`ed ,dil ztki` `lc meyn `l` ,ice`c

da oi`y lk xn`wc epiide .`ed ldw leqt e`le

zewizy el` lkn cg`odizepa oi`iyn Ð

.llg wezy ea yi elit`e ,dpedkläéì øîà÷å
àî÷ àðúì ïåòîù éáø`nw `pzl e`l Ð

`pzl `l` .`id opax `iddc ,xn`w `ziixac

ixac dpyyxn`e ,yxcnd ziaa xi`n iax

.'ek da oi`y lk izrny xi`n iax myaéà
'åë êì òéîùzpnl` `id efi` :xn`w ikde Ð

oixikn ep`y llg wtq da rnhpy lk Ð dqir

wezy la` .dyexb wtq en` dzidy ,eleqt z`

.`nw `pzk ,leqt Ð ea oixikn ep` oi`e llg

xi`n iax bilt `da ,edineedi`c :`nw `pz`

llg xi`n iaxle ,liqt dia wizyc leqt lk

xaqc ,leqtc `ed wezydiizqniwtn `lc

efixki Ð geev ip` m`e ,ldwn dilrceie ,ilr

.xexaa ileqtoillg l`xyi oixikn oi` eiykre

i`dc ,xyk Ð xfnn wezy la` .mdipiay

oixiknc ,xfnn ipi`y oircei lkd :xaq ,wizyc

.odipiay oixfnn l`xyiäðùîïéòä ïî.oiirnd on Ðøéòä áåø íà`iydl oixyk Ð

odizepaodizepnl`eÐ oz`iaa dpedkl dy` oilqetd on xird ipa aex oi`y ,dpedkl

.dpedkl `ypiz ef s`àøîâïàîë øîàã.oixyk aex irac Ðéîð ïéìåñô áåøá åìéôà
øùëî.dzwfg lr dy` cnrd :dil zi`c Ð'åë øîà éëä äéì øîàiaex ixz `ki`c meyn `kde ,ryedi iaxk mlerl Ð`nrh yxtn onwle .dcedi axcke ,dxyk` Ð zexykl

.`aex cgn iaex ixz `py i`n lif`e
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àì,`wiqt `lc meyn Ð ia`ene ipenr aiyg `lc `d Ð 'ek zexfnn meyn

`l` oixeq` opi`c ,aiyg `l inec`e ixvne .zexzen zeawpe oixeq` mixkfc

.iyily xec cråúåwtq da rnhpy lk dqir idefi` xne` xfrl` oa oerny iax

.l`ppg epiax yexitae ,mixtqd lka opiqxb ikd Ð xyk llg `yix zxn`de llg

hpy lk :yxtnellg i`ce `d ,llg wtq da rn

epiide ,xyk llg `yix zxn` `de .leqt Ð

?`nw `pzn jixt i`nc ,d`xp oi`e !llg i`ce

qxhpewd yexite !dilr bilt `nw `pz `nlc

.xwir ezqxbe

øæîî:dniz Ð ediipia `ki` wzey llge geev

wzeye geev xfnn xninl dil dedc

inp wzey xfnnac !ediipia `ki` wzey llge

!xfrl` oa oerny iax dil xykn `dc ,ibilt

ìáàm`e Ð leqt wzey llge geev xfnn

iax lqtc dil `pn geev xfnn :xn`z

ipzwcn :wgvi epiax xne`e ?xfrl` oa oerny

wtq da rnhpy lk Ð dqir idefi` dizlina

l`xyi oixikn `l` xninl dil ded `lc .llg

,mdipiay oillg oixikn oi`e ,mdipiay mixfnn

`lc ikid ik ,xykc geev llga opirny dpinc

.xfnn wtq da rnhpy lk eprinydl jxved

,xyk `wec geev llgc wcinl `z` i`ce `l`

.leqt Ð geev xfnn `däééúñîopiwtn `lc

i`dl jixv dn :xn`z m`e Ð ldwn dil

`w iiece`c meyn Ð wizyc `d :`nil ?`nrh

meyn `nw `pzl leqt wzey xfnn `dc ,icen

iaxl wzey llgc oicd `ede ,d`cedk dwizyc

iabc ab lr s`e !`nrh i`dn leqtc ,oerny

Ð d`cedk dwizy ied `l dicicl wzey xfnn

yie .dil zi` `lw xfnnc xaqc meyn epiid

opiwtn `lc diizqn xaq :`yexit ikdc :xnel

,dpedk ldwn elit` :yexit .(dpedk) ldwn dil

oi`c xeaq Ð llg edxewe etxgn dfy it lr s`

exfgi geevi m` xeaqe ,dpedk ldwn eze` oi`iven

xfnna mb jiiy df mrhe ,edelqtie xacd xxal

.d`cedk dwizyc xn`p `le ,`nw `pzl wzey

.qxhpewa yxit okeïàîël`ilnb oaxk i`

:xn`z m`e Ð xykn inp oileqt aexa elit`

,ixa zprehyk `l` oileqt aexa xykn `l `de

,izlrap `l dxn` `ira i`c ebin dl zi`e

.dpfne zwcea xninl `ki`c `kid ebn `la e`

dl zil `d Ð ixa zpreh elit` ,`kd la`

!dqp`p `dc ,dpfne zwcea xninl `kile .ebn

,dqp`py de`x `l `kdc xn`p m` elit`e

ok m` Ð ebn dl zi`c ,ok dxn` `id `l`

dkld ax wiqt onwlc ,`zkld` `zkld iywz

l`eny xn` dcedi ax wiqt lirle ,iqei iaxk

,ibiltc xnel d`xp oi`e !l`ilnb oaxk dkld

ezqex`e qex`c `caer` iziin i`n ok m`c

oke ,l`eny xn` dcedi axnjixt (`,bi) lirl

'ek ipica ongp axk ol `niiw ,`zkld` `zkld

ol `niiwe ryedi iaxk wiqt ax `d daxc`e

,o`nk :eyexit ikdc ,xnel yie !ixeqi`a axk

de`x `lae ,ixa zprehae l`ilnb oaxk i`

mileqt aexa elit` Ð ebn `ki`c ,dqp`py

i`c ,zxacn de`xyk inp ixii`e ,xykn inp

ipyne ?leqt inp mixyk aexa elit` ryedi iaxk i` jixt i`n Ð zxacn de`x `l
xn`
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elà ìkî ãçà da ïéàL ìk ézòîL¯ïéàéOî ¨©§¦¨¤¥¨¤¨¦¨¥©¦¦
,øéàî éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .äpeäëì¦§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦¥¦
éäBæéà :åéøáãk øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø äéä ïëå§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨¥¦§¨¨¥¦

äqéò úðîìà¯ïéøékî .ììç ÷ôñ da òîèpL ìk ©§¨©¦¨¨¤¦§©¨§¥¨¨©¦¦
.íäéðéaL ïéììç ïéøékî ïéàå ,íäéðéaL íéøæîî ìàøNé¦§¨¥©§¥¦¤¥¥¤§¥©¦¦£¨¦¤¥¥¤

äqéò úðîìà éäBæéà :øî øîà¯àì da ïéàL ìk ¨©¨¥¦©§¨©¦¨¨¤¥¨Ÿ
éãáò íeMî àìå ,úeðéúð íeMî àìå ,úeøæîî íeMî¦©§¥§Ÿ¦§¦§Ÿ¦©§¥

ììç àä .íéëìî¯ðä àðL éàî .øLkC¯,àúééøBàc §¨¦¨¨¨¨¥©§¨¨¨§©§¨
ìk ézòîL :øéàî éaø øîà ,eúå !àúééøBàc éîð ììç̈¨©¦§©§¨§¨©©¦¥¦¨©§¦¨
àpz eðééä ,äpeäëì ïéàéOî elà ìkî ãçà da ïéàL¤¥¨¤¨¦¨¥©¦¦¦§¨©§©¨
éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,eúå !àn÷©¨§©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦
:åéøáãk øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,øéàî¥¦§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨¥¦§¨¨

äqéò úðîìà éäBæéà¯,ììç ÷ôñ da òîèpL ìk ¥¦©§¨©¦¨¨¤¦§©¨§¥¨¨
é ïéøékîïéììç ïéøékî ïéàå ïäéðéaL íéøæîî ìàøN ©¦¦¦§¨¥©§¥¦¤¥¥¥§¥©¦¦£¨¦

:ïðçBé éaø øîà !øLk ììç àLéø zøîà àäå ,ïäéðéaL¤¥¥¥§¨¨§©§¥¨¨¨¨¥£©©¦¨¨
"øæîî"¯"ììç"å ,çåBö¯àpz .eäééðéa àkéà ,÷úBL ©§¥¥©§¨¨¥¦¨¥©§©¨

÷éúLå déì eø÷c ìeñt ìk :øáñ àn÷¯éëäå .ìeñt ©¨¨©¨§§¨¥§¨¥¨§¨¦
äqéò úðîìà éäBæéà :àn÷ àpz øîà÷¯da ïéàL ìk ¨¨©©¨©¨¥¦©§¨©¦¨¨¤¥¨

÷ezL àìå ,úeðéúð ÷ezL àìå ,úeøæîî ÷ezL àìŸ¦©§¥§Ÿ¦§¦§Ÿ¦
:øéàî éaø déì øîà÷å .ììç ÷ezL àìå ,íéëìî éãáò©§¥§¨¦§Ÿ¦¨¨§¨¨©¥©¦¥¦

ðäàeä C¯ììç ÷ezL ìáà ,ìäwa déì ìéñt à÷c¯ ¨¨§¨¨¥¥©¨¨£¨¦¨¨
÷éúLc àäå ,øLk¯øîà÷å .déì útëéà àìc íeMî ¨¥§¨§¨¥¦§¨¦§©¥§¨¨©

éà :øéàî éaøc àn÷ àpúì øæòìà ïa ïBòîL éaø déì¥©¦¦§¤¤§¨¨§©¨©¨§©¦¥¦¦
ä÷éúLa øéàî éaø øLëîc Cì òéîL¯déì eø÷c àì §¦©¨§©§©©¥¦¦§¦¨§¨¥

éàäå ,÷éúLå øæîî déì eø÷c àlà ,÷éúLå ììç̈¨§¨¥¤¨§¨¥©§¥§¨¥§©
÷éúLc¯"øæîî" ìáà .déì úéà àì÷ øæîî :øáñ §¨¥¨©©§¥¨¨¦¥£¨©§¥

÷ézLàc éàäå ,ìeñt ,÷úBLå "ììç" ,çåBöå¯:øáñ §¥©¨¨§¥¨§©§¦§¦¨©
éñBé éaø :àãç éðz .ìäwî déì é÷tî àìc déizñéî¦§©¥§¨©§¥¥¦¨¨¨¥£¨©¦¥

øæîî ÷ezL øîBà¯ììç ÷ezL ,øLk¯àéðúå .ìeñt ¥¦©§¥¨¥¦¨¨¨§©§¨
ììç ÷ezL :Cãéà¯øæîî ÷ezL ,øLk¯àì !ìeñt ¦¨¦¨¨¨¥¦©§¥¨¨

àä ;àéL÷¯ä ,øéàî éaøc àaélà àn÷ àpzà¯éaøc ©§¨¨©¨©¨©¦¨§©¦¥¦¨§©¦
.øéàî éaøc àaélà øæòìà ïa ïBòîLäðùîøîà ¦§¤¤§¨¨©¦¨§©¦¥¦¨©

,ïéòä ïî íéî úBàlîì äãøiL ú÷Bðéúa äNòî :éñBé¥©£¤§¦¤¤¨§¨§©§©¦¦¨©¦
øéòä éLðà áBø íà :éøeð ïa ïðçBé éaø øîà ,äñðàðå§¤¤§¨¨©©¦¨¨¤¦¦©§¥¨¦

äpeäëì ïéàéOî¯.äpeäëì àNpéz Bæ éøäàøîâ ©¦¦¦§¨£¥¦¨¥¦§¨
øîàc éøeð ïa ïðçBé éaø :ïîçð áøì àáø déì øîà£©¥¨¨§©©§¨©¦¨¨¤¦§¨©

ìàéìîb ïaøk éà ?ïàîk¯éîð ïéìeñt áBøa eléôà §©¦§©¨©§¦¥£¦§§¦©¦
òLBäé éaøk éà ,øLëî¯éîð íéøLk áBøa eléôà ©§©¦§©¦§ª©£¦§§¥¦©¦

:áø øîà äãeäé áø øîà éëä :déì øîà !ìéñẗ¥£©¥¨¦¨©©§¨¨©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zeaezk(iriax meil)

ézòîLy ,ecirdyelà ìkî ãçà da ïéàL ìk,zexfnn wtq - ¨©§¦¨¤¥¨¤¨¦¨¥
,zecare zepizpïéàéOîodizepnl` z`,äpeäëìx`az oldle ©¦¦¦§¨

.`nw `pz lr wleg `ed dna `xnbdøîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥
éäBæéà ,åéøáãk øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,øéàî éaø íeMî¦©¦¥¦§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨¥¦§¨¨¥¦

äqéò úðîìà,ryedi iax dxiykdy,ììç ÷ôñ da òîèpL ìk ©§¨©¦¨¨¤¦§©¨§¥¨¨
,x`iae xi`n iax siqedìàøNé ïéøékîd z`ïéàå ,íäéðéaL íéøæîî ©¦¦¦§¨¥©§¥¦¤¥¥¤§¥

ïéøékîd z`,íäéðéaL ïéììç.eixac ex`eai oldle ©¦¦£¨¦¤¥¥¤
:`ziixad ixac lk z` x`al `xnbd zxfegéäBæéà ,øî øîà̈©©¥¦

äqéò úðîìà,dxykyíeMî àì da ïéàL ìkwtqàìå ,úeøæîî ©§¨©¦¨¨¤¥¨Ÿ¦©§¥§Ÿ
íeMîwtqíeMî àìå úeðéúðwtq.íéëìî éãáòwtq wxy rnyne ¦§¦§Ÿ¦©§¥§¨¦

,dpedkl mdizeyp z` milqet el` ldw ileqtàäwtq la` - ¨
øLk ,ììç,dywe ,zxzen ezpnl` -ðä àðL éàîCmipey dna - ¨¨¨¥©§¨¨¨

edf ixd ,dpedkl mdizeyp z` milqet mdizewtqy ldw ileqt
dpedkl dy`d z` milqet ,mi`ce mdyk el` mileqty meyn

n,àúééøBàcixde ,delqt wtq mewna s` okleénð ììçz` lqet §©§¨¨¨©¦
n dpedkl ezy`àúééøBàc,.dxiyk ewitq zpnl` recne §©§¨

eúå,`ziixaa epipy ,dyw cere -ézòîL ,øéàî éaø øîàyìk §¨©©¦¥¦¨©§¦¨
elà ìkî ãçà da ïéàLwx `l` ,care oizp xfnn ,ldwl oileqtd ¤¥¨¤¨¦¨¥

,llg wtq,äpeäëì ïéàéOîixdy ,dyweeðééäixac md el` -àpz ©¦¦¦§¨©§©¨
,àn÷x`y wtq zpnl` `le ,dxiyk llg wtq zpnl` wxy ©¨

.eixac lr xi`n iax siqed dne ,mileqtd
:dywne `xnbd dtiqen,eúå,`ziixaa epipyøæòìà ïa ïBòîL éaø §©¦¦§¤¤§¨¨

,åéøáãk øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,øéàî éaø íeMî øîBà¥¦©¦¥¦§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨¥¦§¨¨
äqéò úðîìà éäBæéà,exiykdy,ììç ÷ôñ da òîèpL ìkwtq la` ¥¦©§¨©¦¨¨¤¦§©¨§¥¨¨

,xi`n iax siqede ,dleqt ,xg` leqt e` xfnnìàøNé ïéøékî©¦¦¦§¨¥
,ïäéðéaL íéøæîîdid eli`y ,xfnn wtq zpnl` xiykdl `xaq efe ©§¥¦¤¥¥¤

,z`f mircei eid xfnn,ïäéðéaL ïéììç ïéøékî ïéàåleqtl yi jkle §¥©¦¦£¨¦¤¥¥¤
.llg wtq zpnl`å,dywàLéø zøîà àäjixac zligza ixde - §¨¨©§§¥¨

wtqy zxn`øLk ììçx`ean jixac meiqae ,zxzen ezpnl` - ¨¨¨¥
,mdipiay mixfnn l`xyi mixikny meyn xyk xfnn wtq wxy

.leqt llg wtq la`
lk evxezi jkae ,`ziixaa zwelgnd z` zx`an `xnbd

:zeiyewd,ïðçBé éaø øîàeze` mipkn m`y mc`øæîî`edçåBö ¨©©¦¨¨©§¥¥©
,xfnn epi`y dgeneeeze` mipknykììç`edeäééðéa àkéà ,÷úBL ¨¨¥¦¨¥©§

m`d `id mzwelgne ,`ziixaa mi`pzd ea ewlgpy ote`d `ed -
`l 'xfnn' edepikyk ixdy ,llg `edy d`cedk zaygp ezwizy

.`l e` ,wzy
mdixac z`e mzwelgn zxaq z` df itl `xnbd zx`an

:`ziixaaìk ,øáñ àn÷ àpzmydéì eø÷c ìeñtmc`l÷éúLå- ©¨©¨¨©¨§§¨¥§¨¦
`ed ok`y di`x ef ,dgen epi`e,ìeñtizyy.d`cedk ezwéëäå ¨§¨¦

äqéò úðîìà éäBæéà ,àn÷ àpz øîà÷oaxe xiykn ryedi iaxy ¨¨©©¨©¨¥¦©§¨©¦¨
,lqet l`ilnbda ïéàL ìk,dpnl`aúeøæîî ÷eúL àìdlray - ¨¤¥¨Ÿ§©§¥

,xfnn el exwyk wzyy zngn leqt epi`àìå úeðéúð ÷eúL àìå§Ÿ§§¦§Ÿ
ììç ÷eúL àìå íéëìî éãáò ÷eúLedepikyk wzy `l dlray - §©§¥§¨¦§Ÿ§¨¨

zpnl` xiykdl oi` zlqet dwizyy oeiky ,el` zenyn cg`a
zpnl`'y ote`de ,llg edepikyk wzy dlray ote`a mb dqir
epl oi`e ,llg wtq did dlray reciyk wx `ed dxiyk 'dqir
zrcly `vnp .d`cedk dwizyy zngn ze`cea elqetl daiq
zexfnn oia welig oi` dwizy zngny leqt iabl ,`nw `pz

.ezwizya lqtp cinze ,zellgl
:zx`ane `xnbd dkiynnøéàî éaø déì øîà÷å`wec ,`nw `pzl §¨¨©¥©¦¥¦

ðäC,care oizp xfnn leqt ,el`a -àeä,d`cedk ezwizyy ¨¨
meynìäwa déì ìéñt à÷cfrl eilr `iven jk eze` dpkndy - §¨¨¦¥©¨¨

xeq` care oizp xfnnl ixdy ,l`xyi ldwa `al leqt `edy
,dfk frl eilr mi`ivenyk wezyl mc`l oi`e ,l`xyi za `yil

,d`cedk zaygp ezwizy okleììç ÷eúL ìáàwzeyy mc` - £¨§¨¨
,dpedk leqt `l` df oi`y ,'llg' eze` mipknykäå .øLkà ¨¥§¨

÷éúLcedf ,wzey `edy dne -déì útëéà àìc íeMîdna §¨¦¦§Ÿ¦§©¥
`al `ed xyk firlnd ixacl mby oeik ,llg eze` mipkny
,xi`n iax ixac yexit jke .d`cedk ezwizy oi`e ,ldwa
exkfedy el`n xnelk ,'el` lkn cg` da oi`y lk ,izrny'

,'dpedkl oi`iyn' ,care oizp xfnn wezy mdy ,`nw `pz ixaca
wezy mb lqetd `nw `pz ixack `lye ,llg wezy `ed m` s`e

.llg
ådf lràn÷ àpúì øæòìà ïa ïBòîL éaø déì øîà÷z` dpyy §¨¨©¥©¦¦§¤¤§¨¨§©¨©¨

eixacCì òéîL éà ,øéàî éaøczrny ok` m` -øéàî éaø øLëîc §©¦¥¦¦§¦©¨§©§©©¦¥¦
àì ,ä÷éúLaote`a xiykn `edy ,zxn`y enk df oi` -déì eø÷c ¦§¦¨Ÿ§¨¥
,÷éúLå ììç,`ed leqt df ote`ayàlàote`a xiykd xi`n iax ¨¨§¨¦¤¨

å ,÷éúLå øæîî déì eø÷cc ,jkl mrhd÷éúLc éàädi`x ef oi` §¨¥©§¥§¨¦§©§¨¦
`l` ,dcenyøáñin ixd ,geevl il dnl ,mc` eze` ayeg - ¨©

`edydéì úéà àì÷ ,øæîîmixikny ,`ed xfnny lew yi - ©§¥¨¨¦¥
zegnl jixv ipi` ,lew ilr oi`y oeike ,mdipiay mixfnn l`xyi

.df frl lrìáàeze` mipkn xy`ky mc`çåBöå øæîîepi`y £¨©§¥§¥©
eze` mipknyke ,xfnnìeñt ,÷úBLå ììç`ed ok`y milez ep` - ¨¨§¥¨

,llg÷ézLàc éàäå,llg edepikyk dgn `le wzyy mrhde - §©§¦§¦
e ,mdipiay millg l`xyi oixikn oi`y meynøáñ,mc` eze` ¨©

ìäwî déì é÷tî àìc dééúqéîileqt lr mircei oi`y jka il ic - ¦¨§¥§Ÿ©§¦¥¦¨¨
iven oi`ez` exxai dgn`e geev` m`e ,dpedk ldwn ize` mi`

wzeydy xi`n iax xaeq okle ,llg ip` ok`y elbie ,xacd
.leqt ,llg eze` mipknyk

:df oipra zeziixad oia dxizq dywn `xnbdàãç éðzepipy - ¨¥£¨
,zg` `ziixaaøæîî ÷eúL ,øîBà éñBé éaøwzeyy mc` - ©¦¥¥§©§¥

,xfnn eze` mipknyk.øLkeCãéà àéðúå .ìeñt ,ììç ÷eúL- ¨¥§¨¨¨§©§¨¦¨
,jtida epipy zxg` `ziixaae,øæîî ÷eúL .øLk ,ììç ÷eúL§¨¨¨¥§©§¥

.ìeñẗ
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìzrck `id dipyd `ziixad -àpz Ÿ©§¨¨©¨

,øéàî éaøc àaélà àn÷el did `ly oeik ,leqt xfnn wezyy ©¨©¦¨§©¦¥¦
oeik ,xyk llg wezy la` ,ldwa `al elqetd frl lr wezyl

e .ldw leqt ea oi`y frl lr zegnl jixv epi`yàä`ziixade - ¨
zrc ,dpey`xdøéàî éaøc àaélà øæòìà ïa ïBòîL éaø,`id ©¦¦§¤¤§¨¨©¦¨§©¦¥¦

millgd z` mixikn l`xyi oi`y oeik ,leqt llg wezyy
xfnn wezye ,eleqt z` exxai `ly ick wzey `ede ,mdipiay
zegnl yyeg epi`e ,mdipiay mixfnn l`xyi mixikny oeik ,xyk

.xfnn `edy mixne`a

äðùî
e` xykl m` reci oi`e dlrapy dy`a oecl dkiynn epizpyn

:leqtlú÷Bðéúa äNòî ,éñBé éaø øîà,dcli -íéî úBàlîì äãøiL ¨©©¦¥©£¤§¦¤¤¨§¨§©§©¦
ïéòä ïî,xirl uegny oiirnd on -,äñðàðålread m` reci oi`e ¦¨©¦§¤¤§¨

.dpedkl dy`d z` lqetd leqt e` ,did xykïa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤
éLðà áBø íà ,éøeðdze`äpeäëì ïéàéOî øéòä`iydl miie`x - ¦¦©§¥¨¦©¦¦¦§¨

mdizepae mdizepnl` ok lre ,md mixyk ,xnelk ,dpedkl
,dpedkl zexykBæ éøäzwepiz dze` -,äpeäëì àNpézony £¥¦¨¥¦§¨

.ez`iaa dy` lqet epi`y xyk mc` ici lr dqp`p mzqd

* * *

àøîâ
:epizpyn dzpyp in zrck zxxan `xnbdáøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©

,éøeð ïa ïðçBé éaø ,ïîçð,mixyk aexa xiykdyïàîk øîàc- ©§¨©¦¨¨¤¦§¨©§©
ryedi iaxe l`ilnb oax ly zwelgna ,xaeq `ed in zrck

lirl dpyna(.bi),,ìàéìîb ïaøk éàdlrapy dy` xiyknd ¦§©¨©§¦¥
lirl x`azd ixd ,izlrap xykl zprehe(:bi)yïéìeñt áBøa eléôà£¦§§¦

øLëî énðaex ixep oa opgei iax jixvd recne ,l`ilnb oax ©¦©§©
e .mixykòLBäé éaøk éàx`azd ixd ,lqetd(my)yáBøa eléôà ¦§©¦§ª©£¦§

ìéñt énð íéøLkoa opgei iax xiykd recne ,ryedi iaxaexa ixep §¥¦©¦¨¦
.mixyk

:`xnbd zx`andéì øîàxaeq ixep oa opgei iax zn`a ,ongp ax ¨©¥
o`k j` ,dpedkl dleqt dy`d mixyk aexa s`y ,ryedi iaxk

c ,dxizdl cgein mrh yiéëä[jk-],áø øîà äãeäé áø øîà ¨¦¨©©§¨¨©©
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zeaezk(iriax meil)

ézòîLy ,ecirdyelà ìkî ãçà da ïéàL ìk,zexfnn wtq - ¨©§¦¨¤¥¨¤¨¦¨¥
,zecare zepizpïéàéOîodizepnl` z`,äpeäëìx`az oldle ©¦¦¦§¨

.`nw `pz lr wleg `ed dna `xnbdøîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥
éäBæéà ,åéøáãk øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,øéàî éaø íeMî¦©¦¥¦§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨¥¦§¨¨¥¦

äqéò úðîìà,ryedi iax dxiykdy,ììç ÷ôñ da òîèpL ìk ©§¨©¦¨¨¤¦§©¨§¥¨¨
,x`iae xi`n iax siqedìàøNé ïéøékîd z`ïéàå ,íäéðéaL íéøæîî ©¦¦¦§¨¥©§¥¦¤¥¥¤§¥

ïéøékîd z`,íäéðéaL ïéììç.eixac ex`eai oldle ©¦¦£¨¦¤¥¥¤
:`ziixad ixac lk z` x`al `xnbd zxfegéäBæéà ,øî øîà̈©©¥¦

äqéò úðîìà,dxykyíeMî àì da ïéàL ìkwtqàìå ,úeøæîî ©§¨©¦¨¨¤¥¨Ÿ¦©§¥§Ÿ
íeMîwtqíeMî àìå úeðéúðwtq.íéëìî éãáòwtq wxy rnyne ¦§¦§Ÿ¦©§¥§¨¦

,dpedkl mdizeyp z` milqet el` ldw ileqtàäwtq la` - ¨
øLk ,ììç,dywe ,zxzen ezpnl` -ðä àðL éàîCmipey dna - ¨¨¨¥©§¨¨¨

edf ixd ,dpedkl mdizeyp z` milqet mdizewtqy ldw ileqt
dpedkl dy`d z` milqet ,mi`ce mdyk el` mileqty meyn

n,àúééøBàcixde ,delqt wtq mewna s` okleénð ììçz` lqet §©§¨¨¨©¦
n dpedkl ezy`àúééøBàc,.dxiyk ewitq zpnl` recne §©§¨

eúå,`ziixaa epipy ,dyw cere -ézòîL ,øéàî éaø øîàyìk §¨©©¦¥¦¨©§¦¨
elà ìkî ãçà da ïéàLwx `l` ,care oizp xfnn ,ldwl oileqtd ¤¥¨¤¨¦¨¥

,llg wtq,äpeäëì ïéàéOîixdy ,dyweeðééäixac md el` -àpz ©¦¦¦§¨©§©¨
,àn÷x`y wtq zpnl` `le ,dxiyk llg wtq zpnl` wxy ©¨

.eixac lr xi`n iax siqed dne ,mileqtd
:dywne `xnbd dtiqen,eúå,`ziixaa epipyøæòìà ïa ïBòîL éaø §©¦¦§¤¤§¨¨

,åéøáãk øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,øéàî éaø íeMî øîBà¥¦©¦¥¦§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨¥¦§¨¨
äqéò úðîìà éäBæéà,exiykdy,ììç ÷ôñ da òîèpL ìkwtq la` ¥¦©§¨©¦¨¨¤¦§©¨§¥¨¨

,xi`n iax siqede ,dleqt ,xg` leqt e` xfnnìàøNé ïéøékî©¦¦¦§¨¥
,ïäéðéaL íéøæîîdid eli`y ,xfnn wtq zpnl` xiykdl `xaq efe ©§¥¦¤¥¥¤

,z`f mircei eid xfnn,ïäéðéaL ïéììç ïéøékî ïéàåleqtl yi jkle §¥©¦¦£¨¦¤¥¥¤
.llg wtq zpnl`å,dywàLéø zøîà àäjixac zligza ixde - §¨¨©§§¥¨

wtqy zxn`øLk ììçx`ean jixac meiqae ,zxzen ezpnl` - ¨¨¨¥
,mdipiay mixfnn l`xyi mixikny meyn xyk xfnn wtq wxy

.leqt llg wtq la`
lk evxezi jkae ,`ziixaa zwelgnd z` zx`an `xnbd

:zeiyewd,ïðçBé éaø øîàeze` mipkn m`y mc`øæîî`edçåBö ¨©©¦¨¨©§¥¥©
,xfnn epi`y dgeneeeze` mipknykììç`edeäééðéa àkéà ,÷úBL ¨¨¥¦¨¥©§

m`d `id mzwelgne ,`ziixaa mi`pzd ea ewlgpy ote`d `ed -
`l 'xfnn' edepikyk ixdy ,llg `edy d`cedk zaygp ezwizy

.`l e` ,wzy
mdixac z`e mzwelgn zxaq z` df itl `xnbd zx`an

:`ziixaaìk ,øáñ àn÷ àpzmydéì eø÷c ìeñtmc`l÷éúLå- ©¨©¨¨©¨§§¨¥§¨¦
`ed ok`y di`x ef ,dgen epi`e,ìeñtizyy.d`cedk ezwéëäå ¨§¨¦

äqéò úðîìà éäBæéà ,àn÷ àpz øîà÷oaxe xiykn ryedi iaxy ¨¨©©¨©¨¥¦©§¨©¦¨
,lqet l`ilnbda ïéàL ìk,dpnl`aúeøæîî ÷eúL àìdlray - ¨¤¥¨Ÿ§©§¥

,xfnn el exwyk wzyy zngn leqt epi`àìå úeðéúð ÷eúL àìå§Ÿ§§¦§Ÿ
ììç ÷eúL àìå íéëìî éãáò ÷eúLedepikyk wzy `l dlray - §©§¥§¨¦§Ÿ§¨¨

zpnl` xiykdl oi` zlqet dwizyy oeiky ,el` zenyn cg`a
zpnl`'y ote`de ,llg edepikyk wzy dlray ote`a mb dqir
epl oi`e ,llg wtq did dlray reciyk wx `ed dxiyk 'dqir
zrcly `vnp .d`cedk dwizyy zngn ze`cea elqetl daiq
zexfnn oia welig oi` dwizy zngny leqt iabl ,`nw `pz

.ezwizya lqtp cinze ,zellgl
:zx`ane `xnbd dkiynnøéàî éaø déì øîà÷å`wec ,`nw `pzl §¨¨©¥©¦¥¦

ðäC,care oizp xfnn leqt ,el`a -àeä,d`cedk ezwizyy ¨¨
meynìäwa déì ìéñt à÷cfrl eilr `iven jk eze` dpkndy - §¨¨¦¥©¨¨

xeq` care oizp xfnnl ixdy ,l`xyi ldwa `al leqt `edy
,dfk frl eilr mi`ivenyk wezyl mc`l oi`e ,l`xyi za `yil

,d`cedk zaygp ezwizy okleììç ÷eúL ìáàwzeyy mc` - £¨§¨¨
,dpedk leqt `l` df oi`y ,'llg' eze` mipknykäå .øLkà ¨¥§¨

÷éúLcedf ,wzey `edy dne -déì útëéà àìc íeMîdna §¨¦¦§Ÿ¦§©¥
`al `ed xyk firlnd ixacl mby oeik ,llg eze` mipkny
,xi`n iax ixac yexit jke .d`cedk ezwizy oi`e ,ldwa
exkfedy el`n xnelk ,'el` lkn cg` da oi`y lk ,izrny'

,'dpedkl oi`iyn' ,care oizp xfnn wezy mdy ,`nw `pz ixaca
wezy mb lqetd `nw `pz ixack `lye ,llg wezy `ed m` s`e

.llg
ådf lràn÷ àpúì øæòìà ïa ïBòîL éaø déì øîà÷z` dpyy §¨¨©¥©¦¦§¤¤§¨¨§©¨©¨

eixacCì òéîL éà ,øéàî éaøczrny ok` m` -øéàî éaø øLëîc §©¦¥¦¦§¦©¨§©§©©¦¥¦
àì ,ä÷éúLaote`a xiykn `edy ,zxn`y enk df oi` -déì eø÷c ¦§¦¨Ÿ§¨¥
,÷éúLå ììç,`ed leqt df ote`ayàlàote`a xiykd xi`n iax ¨¨§¨¦¤¨

å ,÷éúLå øæîî déì eø÷cc ,jkl mrhd÷éúLc éàädi`x ef oi` §¨¥©§¥§¨¦§©§¨¦
`l` ,dcenyøáñin ixd ,geevl il dnl ,mc` eze` ayeg - ¨©

`edydéì úéà àì÷ ,øæîîmixikny ,`ed xfnny lew yi - ©§¥¨¨¦¥
zegnl jixv ipi` ,lew ilr oi`y oeike ,mdipiay mixfnn l`xyi

.df frl lrìáàeze` mipkn xy`ky mc`çåBöå øæîîepi`y £¨©§¥§¥©
eze` mipknyke ,xfnnìeñt ,÷úBLå ììç`ed ok`y milez ep` - ¨¨§¥¨

,llg÷ézLàc éàäå,llg edepikyk dgn `le wzyy mrhde - §©§¦§¦
e ,mdipiay millg l`xyi oixikn oi`y meynøáñ,mc` eze` ¨©

ìäwî déì é÷tî àìc dééúqéîileqt lr mircei oi`y jka il ic - ¦¨§¥§Ÿ©§¦¥¦¨¨
iven oi`ez` exxai dgn`e geev` m`e ,dpedk ldwn ize` mi`

wzeydy xi`n iax xaeq okle ,llg ip` ok`y elbie ,xacd
.leqt ,llg eze` mipknyk

:df oipra zeziixad oia dxizq dywn `xnbdàãç éðzepipy - ¨¥£¨
,zg` `ziixaaøæîî ÷eúL ,øîBà éñBé éaøwzeyy mc` - ©¦¥¥§©§¥

,xfnn eze` mipknyk.øLkeCãéà àéðúå .ìeñt ,ììç ÷eúL- ¨¥§¨¨¨§©§¨¦¨
,jtida epipy zxg` `ziixaae,øæîî ÷eúL .øLk ,ììç ÷eúL§¨¨¨¥§©§¥

.ìeñẗ
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìzrck `id dipyd `ziixad -àpz Ÿ©§¨¨©¨

,øéàî éaøc àaélà àn÷el did `ly oeik ,leqt xfnn wezyy ©¨©¦¨§©¦¥¦
oeik ,xyk llg wezy la` ,ldwa `al elqetd frl lr wezyl

e .ldw leqt ea oi`y frl lr zegnl jixv epi`yàä`ziixade - ¨
zrc ,dpey`xdøéàî éaøc àaélà øæòìà ïa ïBòîL éaø,`id ©¦¦§¤¤§¨¨©¦¨§©¦¥¦

millgd z` mixikn l`xyi oi`y oeik ,leqt llg wezyy
xfnn wezye ,eleqt z` exxai `ly ick wzey `ede ,mdipiay
zegnl yyeg epi`e ,mdipiay mixfnn l`xyi mixikny oeik ,xyk

.xfnn `edy mixne`a

äðùî
e` xykl m` reci oi`e dlrapy dy`a oecl dkiynn epizpyn

:leqtlú÷Bðéúa äNòî ,éñBé éaø øîà,dcli -íéî úBàlîì äãøiL ¨©©¦¥©£¤§¦¤¤¨§¨§©§©¦
ïéòä ïî,xirl uegny oiirnd on -,äñðàðålread m` reci oi`e ¦¨©¦§¤¤§¨

.dpedkl dy`d z` lqetd leqt e` ,did xykïa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤
éLðà áBø íà ,éøeðdze`äpeäëì ïéàéOî øéòä`iydl miie`x - ¦¦©§¥¨¦©¦¦¦§¨

mdizepae mdizepnl` ok lre ,md mixyk ,xnelk ,dpedkl
,dpedkl zexykBæ éøäzwepiz dze` -,äpeäëì àNpézony £¥¦¨¥¦§¨

.ez`iaa dy` lqet epi`y xyk mc` ici lr dqp`p mzqd

* * *

àøîâ
:epizpyn dzpyp in zrck zxxan `xnbdáøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©

,éøeð ïa ïðçBé éaø ,ïîçð,mixyk aexa xiykdyïàîk øîàc- ©§¨©¦¨¨¤¦§¨©§©
ryedi iaxe l`ilnb oax ly zwelgna ,xaeq `ed in zrck

lirl dpyna(.bi),,ìàéìîb ïaøk éàdlrapy dy` xiyknd ¦§©¨©§¦¥
lirl x`azd ixd ,izlrap xykl zprehe(:bi)yïéìeñt áBøa eléôà£¦§§¦

øLëî énðaex ixep oa opgei iax jixvd recne ,l`ilnb oax ©¦©§©
e .mixykòLBäé éaøk éàx`azd ixd ,lqetd(my)yáBøa eléôà ¦§©¦§ª©£¦§

ìéñt énð íéøLkoa opgei iax xiykd recne ,ryedi iaxaexa ixep §¥¦©¦¨¦
.mixyk

:`xnbd zx`andéì øîàxaeq ixep oa opgei iax zn`a ,ongp ax ¨©¥
o`k j` ,dpedkl dleqt dy`d mixyk aexa s`y ,ryedi iaxk

c ,dxizdl cgein mrh yiéëä[jk-],áø øîà äãeäé áø øîà ¨¦¨©©§¨¨©©
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xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc zeaezk(iying meil)

úBðBø÷a[zelbr-]ìLxirdäéä éøBtéöeze`äNòîzwepizd ly ¦§¤¦¦¨¨©£¤
ze`a zexiiye zerqny ,weyd meia epiide ,dpyna x`eand
uegn e`ay el` mze`n `a lready okzie ,ixetivl xg` mewnn

,xirl,énà éaøãëeäòéñ äúéäL àeäå ,énà éaø øîàcdxeag -ìL ¦§©¦©¦§¨©©¦©¦§¤¨§¨¦¨¤
ì úøáBò ïéøLk íãà éða,íLly zexaq izy o`k yiy `vnpe §¥¨¨§¥¦¤¤§¨

aexy meyn dipyde ,mixyk xird iyp` aexy meyn zg`d ,'aex'
lqetd ryedi iax s`e ,mixyk eid my dxary dxiiyd iyp`

.aex ly zexaq izy yiy mewna xiykn ,mixyk aexa
:df llkl sqep xewn d`ian `xnbdåjixv oiqgei oiprly ,df oic §

`ed ,'aex ipy',éàpé éaø øîàc ,éàpé éaøãëd dy`,úBðBø÷a úìòáð ¦§©¦©©§¨©©¦©©¦§¤¤¦§
.äpeäëì äøLk:`xnbd ddnzCzòc à÷ìñ úBðBø÷adlri ike - §¥¨¦§¨¦§¨§¨©§¨

jka oi` ixde ,dxiykdl daiq ef oexwa dlrapy dny zrcd lr
:`xnbd zx`an .`xaq lkàlàd ,i`pi iax zpekúòLa úìòáð ¤¨¦§¤¤¦§©

úBðBø÷,xirl uegn zepexwa ze`ad zexiiy yiy drya xnelk - §
,äpeäëì äøLkaex' mb yi ,xiray 'mixyk aex' calny meyn §¥¨¦§¨

.dxiiyd iyp` ly 'mixyk
`xnbd zx`an ,xyk cled ote` dfi`a `xnbd dx`iay ixg`

:leqt `ed izn,ìáày xexiaa epl reci m`Løét`vi -î ãçàipa £¨¥©¤¨¦
xird,ìòáe ,éøBtévo`k oi`y `vnpe ,dxiiyd iyp`n mc` df oi`e ¦¦¨©

,xird ipa ly ,cg` aex `l`ãìeäef dliran clepdé÷eúL- ©¨¨§¦
.[eia` `ed in rcei epi`y] iwezy oick opaxcn leqt

:'aex ipy' oiqgeil jixvy df oicl sqep xewnàä ékdkld enke - ¦¨
,efàúà éëc`ayky -éîéc áølaal l`xyi ux`n,éøéòæ øîà §¦£¨©¦¦¨©§¦¦

dì éøîàå ,àðéðç éaø øîàzxkfd `ll ef `xnin mixne` yie - ¨©©¦£¦¨§¨§¦¨
,inic axïéëìBä ,àðéðç éaø øîà ,éøéòæ øîàoiqgei oiprláBø øçà ¨©§¦¦¨©©¦£¦¨§¦©©

,øéòä,mixyk xird ipa aexy zngn dy`d z` xiykdlïéàå ¨¦§¥
.äòéñ áBø øçà ïéëìBä§¦©©¦¨

:`xnbd ddnzàéiì étìkixd [ef dkld dxn`p dn itlk-] §©¥©¨
ixdy ,dketd `xaqdéãééð éðädxiiyd ipa -mpi`e miciip ¨¥¨§¦

,mixyk aex xg` mda jlil yie ,mireawåeli`éðäxird ipa - §¨¥
éîéé÷å éòéá÷reawd xacay `ed llkde ,mnewna mireaw - §¦¦§¨§¦

jlil yi ok m`e ,oldl x`eaiy enke ,'aex' ly `xaq oi` enewna
:`xnbd zx`an .xird aex xg` `le xiykdl driqd aex xg`

àlà,`pipg iax zpeek jkáBø àkéàc àeäå ,øéòä áBø øçà ïéëìBä ¤¨§¦©©¨¦§§¦¨
dãäa äòéñmixyky dxiiyd aex cgi enr sxhvnyk `weece - ¦¨©£¨

,'aex ipy' yiy `vnpe ,mdàúãéøb øéòä áBø øçà ïéëìBä ïéàå- §¥§¦©©¨¦§¥§¨
,ecalàúãéøb äòéñ áBø øçà àìådzr oi` m` ,xnelk ,dcal - §Ÿ©©¦¨§¥§¨

z` zelzl oi`e xirdn wegx dlrapy e` ,xira zxaerd dxiiy
.dxiykdl cg` aex xg` mikled oi` ,xird iyp`n cg`a xacd

:`xnbd zl`ey .cg` aexa ic oi` recn zxxan `xnbdéàî©
àîòèmiciip md ixd ,cegl driq aex xg` mikled oi` recn - ©£¨

:`xnbd daiyn .reaw yyg mda oi`eáBø eèà äòéñ áBø äøæb§¥¨¦¨¨
øéòäxg` ekliy yygn ,driq aex xg` jlil `ly minkg exfb - ¨¦

`ed xird ly aexd ixdy ,oicd xwirn xeq` dfe ,xird aex
.eixg` mikled oi`e ,'reaw'

:`xnbd zl`ey,énð øéòä áBøå`l ixde ,eixg` jlil oi` recn §¨¦©¦
c ,reaw `ed avn lkadaâì eäðéà éìæà à÷c éàmc` eze` m` - ¦§¨¨§¦¦§§©¨

e ,reaw epi` onf eze`a ixd ,dnr zepfl dil` `aàaeøî Léøôc ìk̈§¨¦¥¨
Léøtaexde ,aexdn `ay milez ep` ,enewnn xwrpe yxetd lk - ¨¦

.mixyk
:`xnbd zvxznàëéøö àìjenql oi`y ef dxifb dkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`l `l` xird aex meyn driq aex lreäééaâì éäéà àìæà à÷c§¨©§¨¦¦§©©§
,zepfl mc` eze` zial dkld dy`dy -òeá÷ déì äåäceze`y - ©£¨¥¨©

,enewna reaw mc`åixd,òeá÷ ìk ,àøéæ éaø øîàea mikled oi` ©¨©©¦¥¨¨¨©
`l` ,aexd xg`éîc äöçî ìò äöçîkmiaygp miccvd ipy - §¤¡¨©¤¡¨¨¥

xg` mikled oi` ,aexd md mixykd zn`ay s` ,miey md eli`k
exfb ,dlqetl yi ,mc` eze`l dkld dy`dy ote`ay oeike .aexd
lkn ,aexd xg` zkll epl didy ,dil` `a `ed m` s`y minkg
miciip mdy ,driq aex wx yiy mewna oke .dze` milqet mewn

e`eaiy yygn dlqetl exfb ,aexd xg` mda zkll ie`x dide
oi`y driq aexe xir aex yiyk wxe ,cal xir aex lr jenql

.dexiykd ,melkl yeygl
:`xnbd dywnéaeø éøz ïðéòa éîeminkg exfby epivn ike - ¦¨¦¨§¥¥

,'reaw'a aexd lr jenql e`eaiy yygn 'aex ipy' jixvdl
àéðúäå,`ziixaaúBieðç òLzy ,xira zeniiwdøLa úBøëBî ïlek §¨©§¨¥©£¨§§©

å ,äèeçLzepgúçàztqepç÷ìå ,äìáð øNa úøëBîxya mc` §¨§©©¤¤§©§¥¨§¨©
å ,ïäî úçàî,ç÷ì ïäî äæ éàî òãBé Bðéàxya zxkeny zepgn m` ¥©©¥¤§¥¥©¥¥¤¥¤¨©

,dliap xya zxkeny zepgn e` dhegyB÷éôñxyad wtq - §¥
,øeñàwtqdy oeik mewn lkn ,md zexyk zeiepgd aexy s`e ¨

zeiepgde ,dpw efi`a rcei epi`y ,zepgd itlk `ed el clepd
.aexd xg` mda mikled oi` ,od zereawàöîðáe`vnp m`e - §¦§¨
,`a `ed zepg dfi`n reci oi`e weya xya,áBøä øçà Cläepiide ©¥©©¨

wtqd oi`y `vnp ,zepgdn yxt xyady xg`l clep wtqdy oeik
okidn ,zeiepgd zg`n `viy envr xyad lr `l` zepgd lr
oeike ,aexdn yxty xazqn yxetd lky mixne` ep` dfae ,`vi
z` s` zexyka ep` miwifgn xyk xya zexken zeiepgd aexy
,yxeta aexd xg` jlil `ly oixfeb oi`y gkene .ef dkizg

.aex ipy oi`y mewna s`e ,reawa mb aexd xg` ekliy yygn
:'aex ipy' oi` `ziixaay dgiken `xnbdàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨

`ziixaa xaecny xnelaote`úBúìc ïéàLdà÷c ,úBìeòð äðéãî §¤¥©§§¦¨§§¨
àîìòî àaeø dì éúàoebke ,dpicnl uegn `a xyady okziy - ¨¥¨¨¥¨§¨

igah aexy e` ,xird jxc zxaer l`xyi igah ly dxiiy dzidy
,zexiyky xird zeiepg aex mb yiy `vnpe ,md l`xyi dpicnd
meyn ea exfb `l okle ,xyk xirl uegn `ay xyad aex mbe

,reaw xyady mewnàäåixde -,àøéæ éaø øîàxg` mikledy §¨¨©©¦¥¨
aexd,úBìeòð äðéãî úBúìcL ét ìò óàxyad `a `l i`ceae ©©¦¤©§§¦¨§

aex xg` mikledy gkene ,cg` aex `l` o`k oi`e ,dpicnl uegn
.reaw `edy mewna s` eixg` ekliy yygn ea mixfeb oi`e ,cg`
iabl `l` ,'aex ipy'a jxev oi` oicd xwirn ok` :`xnbd zvxzn

,dy`,ïéñçeéa eNò äìòîclede dy`d z` xiykdl `ly ©£¨¨§£¦
.aex ly mixexia ipy yi ok m` `l` dpedkl

* * *
oi` 'reaw'ay ,`xif iax ly oicd xwir z` zxxan `xnbd

:aexd xg` mikledòeá÷ ìk ,àøéæ éaø øîà ,àôebmewn lk - ¨¨©©¦¥¨¨¨©
`l` ,enewnn cg` yxt `le mnewna mireaw herinde aexdy
`l` aexd xg` jlil oi` ,enewna `edyk reawd lr ep` mipc

éîc äöçî ìò äöçîklr dvgn o`k yi eli`k xacd aygp - §¤¡¨©¤¡¨¨¦
,dvgn,àle÷ì ïéaoi`y ,mixyk herine mileqt aex yiy oebk ¥§¨

e ,mileqtd aex xg` mikled,àøîeçì ïéamixyk aex yiy oebk ¥§§¨
ipya `l` ,mixykd aex xg` mikled oi`y ,mileqt herine

.wtqa xacd x`yp mipte`d
:`xnbd zxxanàä àøéæ éaøì déì àðîoic `xif iax cnl oipn - §¨¥§©¦¥¨¨

,reawa aexd xg` mikled oi`y ,dfàîéìéàcnly xn`z m` - ¦¥¨
okî,lirl zxkfend `ziixadúBieðç òLzyøNa úBøëBî ïlek ¥¥©£¨§§©

úçàå äèeçLzxken ztqepç÷ìå ,äìáð øNaxya mc`ïäî úçàî §¨§©©§©§¥¨§¨©¥©©¥¤
àöîðáe .øeñà B÷éôñ ,ç÷ì ïäî äæéàî òãBé Bðéàåxya j` - §¥¥©¥¥¤¥¤¨©§¥¨§¦§¨

,`a okidn reci oi`e weya `vnpy,áBøä øçà Clä.`ed xyke ©¥©©¨
meyn ,aexd xg` mikled oi` zepgdn gwl m`y `yixa x`eane

lke ,zereaw zeiepgdy:`xnbd dgec .dvgn lr dvgnk reaw
àøîeçì íúämikled oi`e mixingny wx gken my `ziixadn - ¨¨§§¨

.lwdl s` xyt`y `xif iaxl oipn j` ,aexd xg` reawa
àlàdpid `xif iax zii`xîwtq iabl `ziixaa epipyy dn ¤¨¦

,uxy z`nehíéòcøôö äòLzz`neh mi`nhn mpi`y ,mizn ¦§¨§©§§¦
,dliapãçà õøLågpen ezzina dliap z`neh `nhny ,zn §¤¤¤¨

òâðå ,íäéðéamc`B÷éôñ ,òâð ïäî äæéàa òãBé Bðéàå ,ïäî ãçàa ¥¥¤§¨©§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤¥¤¨©§¥
.àîèmewn lkn ,mi`nhn mpi`y mircxtv maexy s`y ,x`eane ¨¥

.dvgn lr dvgnk reaw lke md mireawy meyn ,`nh ewitq
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המשך בעמוד רמר

oiglbn el`e` cenr eh sc ± iyily wxtzeaezk
éøåôéö ìù úåðåø÷á.my ze`a xg` mewnn zexiiye zeriqy ,weyd meia Ðéîà éáøãëå

xird aexe driq aex `ki` `zydc Ð.úåðåø÷á úìòáð.oexwd lr rnyn Ðúòùá
úåðåø÷.xirl ze`a zexiiydy Ðäðåäëì äøùëly driq dzidy `ede :xn`wck Ð

.did mdny xninl `ki`c ,my zxaer mixyk mc` ipaéøåôéöî ãçà ùøéô ìáàÐ

ixetivy it lr s` ,did xird onc i`ce opircic

.dpedkl oi`iyn daexy xiré÷åúù ãìåäÐ

cgac.xykn `l `aexáø àúà éëã àä éëå
äì éøîàå àðéðç éáø øîà éøéòæ øîà éîéãÐ

`l` ,o`k inic ax xkfed `lyixirfiax xn`

.`nrh yxtncke .iaex ixz opirac ,`pipg

øéòä áåø øçà ïéëìåä.xiykdl Ðïéëìåä ïéàå
äòéñ áåø øçà,xird on wegx mewna oebk Ð

iyp`n i`ceacdriqdoixiykn oi` Ð ded

.ol `iywe .oixyk oaex elit`e ,dze`àééì éôìë
cbpk Ð`eti`aaeq dfd xacd?!éãééð éðäÐ

.aexd xg` oda jldl yie ,iciip driq aexéðäå
.xir ly Ðéòéá÷reaw lk :onwl opixn`e Ð

`l` my oi` elit`e ,inc dvgn lr dvgnk

.dleqt Ð cg`àúãéøâ äòéñ áåø øçà àìåÐ

,dcal driq aex xg` oikled oi` :xn`w ikde

.dcal xird aex xg` oky lkeàîòè éàîÐ

.`l driq aex xg`øéòä áåø åèà äøæâÐ

.opikxte :iriawcéîð øéòä áåøxwr i` Ð

ded Ð dabl lf`e ezian lread`niiwe ,ciip

`ki` :ipyne !yixt `aexn yixtc lk :ol

`lf`wc,'ek ediiablyi ,`ki` i`n opiqxb `le

,jkld .reaw dil dede elv` `id zkledy

driq aex e` xird aex e` ,mixyk aexa elit`

,dxyk` iaex ixz meyne .ryedi iaxk ,leqt Ð

.icin xfbinl `kilcïäî úçàî øùá ç÷ìåÐ

.zeriaw mewnaøåñà å÷éôñreaw lkc Ð

.inc dvgn lr dvgnkàöîðáå`vnpd xya Ð

.yxit dfi`n opirci `le ,weyaáåøä øçà êìä
zeriaw mewna `l epiptl `ade li`ed Ð

yixtc lke ,xg` ici lr dyxit xake ,dgwl

.yixt `aexnàîìòî àáåø äì éúà÷ãoebke Ð

aexyzriq,o`kl e`a mixyk l`xyi igah

dpicnd lk igah aexy e` .iaex ixz `ki`c

aexe ,xird aex :iaex ixz `ki`c ,l`xyi

.iciipc dpicnd'åë íéòãøôö äòùúî àìàÐ

mircxtv dryz :zexdh zkqna `id `ztqez

`edy av oebk cg` uxye ,cigid zeyxa mizn

dnec,rcxtvlÐ odn cg`a rbpe ,mdipia

.`nh ewitq'åë íéöøù äòùúî àìà`id s` Ð

cigid zeyxa :ipzwe ,zexdh zkqna `ztqez

`nl` ,xedh ewitq miaxd zeyxa ,`nh ewitq

Ð inc dvgnk e`l i`c .`lewle inc dvgnk

`dc ,d`neh i`ce `l` d`neh wtq o`k oi`

.mivxy `aexàäéù ãò åì áøàå àø÷ øîà
åì ïéåëúîbxde df z` bexdl oiekznl hxt Ð

.oixcdpqa oerny iax dil yixc ikd .df z`

dil iyxc ikid opaxe :mzd opixn`e?éáã éøîà
åâì ïáà ÷øåæì èøô éàðé éáøzxeag jezl Ð

mil`xyi ipy la` .mil`xyie mieb mc` ipa

ea exzde (df bxde) df bexdl oiekzpe ,oicner

.aiig Ð exiag lr d`kd dltpe ,d`xzd lawe

meyn ,opaxe `kd xn`wc `nrh epiide

.`zi` ikd oixcdpqacåäðéð íéåâ àáåøã äéì ÷åôéú`xw il dnle Ð?dilhwipc iziz `kidnc ,`xw jixhvi` `l izk` ,`blte `blt inp i`e?úåùôð ÷ôñ,lwdl zeytp ipic Ð

elivde" `dcxacna) aizk "dcrd.(dlíäéðéá òåá÷ éåâ äéì äåäã.inc dvgn lr dvgnk reaw lkc `xw i`d opireny`e Ðäúéä äòù úàøåäjxev ixep oa opgei iaxc jd Ð

.opira iaex ixz Ð zexecl la` ,xizdl mixac xkid iciv x`y my e`x e` ,dzid dry'åë äéîøé éáø áéúî`zcixb xird aex meync jzrc `wlqw Ð,dexyk`dkld ax xn`e

.iqei iaxk
àöî
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oa opgei iaxe .ixa dprh `lc mlerl :yexit Ð 'ek dyrn did ixetv ly zepexwa ax xn`

xn`w `lc `de .iaex ixz opira `nlr ilekl Ð ixa dprh `lc `kid ediiexza ixep

inp i` .'ek ixa zpreha i` xn`w `l `ztwz`ac meyn ,ixa dprh `lc mlerl `iepiya

`wecc ,`zkld` `zkld iywz `le .ebn `ki`ce ,ixaa ixii` inp `iepiyac ,yxtl lkep

:lirl xn`ck l`ilnb oaxk l`eny wiqt caric

s` .oixyk aex `ki`c cr `caer ciarz `l z`e

,dlgzkl ixy cg` aexac rnyn lirlc ab lr

iaex ,ixz opira dlgzklc xaq iy` xa `iig ax

.dlgzkl rnync Ð `ypz ef ixd ipzw oizipzne

àîìãjezl yexit Ð ediiabl idi` `lf`

aiyg `l xird jeza elit`c ,mzia

aiyg `lc ,zeiepgd oia `vnpl incc ,reaw

,reaw aiyg `l xira jlyen wepiz iab oke .reaw

qxhpewa yxit jkle .ziaa `vnp `le li`ed

ipy wxt xifpac :xn`z m`e .ezian lrea yxity

`v" egelyl xne`d :xn`c `d` jixt (`,ai)

,miypd lka xeq` Ð "mzq dy` il ycwe

dy` `p` jl `pin` :wiqne ,dnezq own mleray

ike ?ciipc `xeqi` il zxn` z`e ,`ciip `lc

mzd Ð yicwe dgky` `weya inp `kd `niz

lk jiiy `l mc` iabl rnyn .`zegipl `xcd

e`le !dizegipl xcdc meyn yixt `aexn yixtc

lr `a dfyk xeqi`d zrya mzdc ,`id `kxit

yciwy dy`d `zegipl `xcd dy` mey

drya dabl edpi` ilf` ik ,`kd la` .gilyd

.ciip `ed ixd dxqe`yèøôÐ ebl oa` wxefl

xnel oi`e ?dil `pn reaw oerny iaxlc :dniz

iaxc (`,hr oixcdpq) "oitxypd" wxta opiwqnc

xzii`e "dpizp" "dpizp" silic iaxk xaq oerny

pzl izk`c Ð reawl "el ax`e" dildiwfg iac `

oiekzn oi`a `dc ,iaxc dil zilc ?reaw dil `pn

.oennn xeht

÷ôñå:xn`c o`nl :dniz Ð lwdl zeytp

elit` ,d`xzd dny `l wtq z`xzd

z`xzdc meyn ,xeht Ð xingdl zeytp wtq

ikid Ð d`xzd dny xn`c o`nl i`e !`id wtq

aiigin `d ?bxd l`xyiy `vnpyk dil opixht

exn`yk xzepae ,df z` dkde xfge df z` dkda

:xnel yie !`ed wtqc ab lr s` ,xizez l` el

m` xeqi` icil `aiy i`cea rceiy mzd ip`yc
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?ïì àðî àúééøBàcîe .øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa¦§¨©¦§¥¨¦§©§¨§¨¨

:àø÷ øîà""åéìò í÷å Bì áøàå¯øîà ?ïðaøå .Bì ïéåkúiL ãòèøt :éàpé éaø éác é ¨©§¨§¨©§¨¨¨©¤¦§©¥§©¨©¨§¦§¥©¦©©§¨
íäéðéa ìàøNé ãçàå íéøëð äòLz àkéàc àîéìéà ?éîc éëéä .Bâì ïáà ÷øBfì¯÷Btéúå ©¥¤¤§¥¦¨¥¦¥¨§¦¨¦§¨¨§¦¦§¤¨¦§¨¥¥¥¤§¥

àbìôe àbìt éîð éà !eäðéð íéøëð àaeøc déì¯àkéàc ,àëéøö àì !ì÷äì úBLôð ÷ôñ ¥§¨¨§¦¦¦§¦©¦©§¨©§¨§¥§¨§¨¥¨§¦¨§¦¨
ìò äöçîk òeá÷ ìëå ,òeá÷ éøëð déì äåäc ,íäéðéa ãçà éøëðå íéìàøNé äòLz¦§¨¦§§¥¦§¨§¦¤¨¥¥¤©£¨¥¨§¦¨©§¨¨©§¤¡¨©
àáø øa ïðç áøå ,éñBé éaøk äëìä :áø øîà éLà øa àéiç áø øîzéà .éîc äöçî¤¡¨¨¥¦§©©¦¨©©¦¨©©£¨¨§©¦¥§©¨¨©¨¨
:ïðúäå ?éaeø éøz ïðéòa àì ïéñçBéìe :äéîøé éaø áéúî .äúéä äòL úàøBä :áø øîà̈©©¨©¨¨¨§¨§¦©¦¦§§¨§£¦¨¨¥©§¥¥§¨§©
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oiglbnרטז el`ea cenr eh sc ± iyily wxtzeaezk
êìùåî ÷åðéú äá àöî.da mixc miebe mil`xyiy xir iab zexdh xcqa `id dpyn Ð

ìàøùé äöçî ìò äöçî,dvgn lr dvgnl l`xyi aex oia `ki` i`n yxtn dinwl Ð

.ixza edl biltcåðù àì.l`xyi l`xyi aex m`c Ðåúåéçäì àìàoieevn oic zia Ð

`xwie) "jnr jig` ige" meyn ,eqpxtl.(dkàì ïéñçåéì ìáàdxeq` Ð `id za m`c Ð

oebk ,iteq` meyn yginl `kil elit`e ,odkl

oiyecw) "oiqgei dxyr"a opixn`c jpd:(a,br

Ð `rinw ilz ,`wzit ilz ,dincd ihlyn

xn`c o`nle .`id ieb za `ny opiyiig edin

dxeq` ef dphw elit` Ð dpedkl dleqt zxeib

.oiqgeil opira iaex ixzc ,odkløîà ìàåîùå
ìâä úà åéìò ç÷ôì óàdil opiayg ,zaya Ð

.l`xyiläéúèéîúùà.dinxi iaxl Ðàä
äãåäé áø øîàã.eed iaex ixz inp `kdc Ð

øîàã àáø øá ïðç áøìå.axc dinyn Ðúàøåä
äúéä äòùixz mzde Ð:xn`we ,eed iaex

opira `l Ð zexecl la` ,dzid dry z`xed

.iaex ixzàä àéù÷la` :xn`c ,axc Ð

.ira iaex ixz ax `nl` .`l oiqgeiléðúî àì
àäly zepexwa ax xn` dcedi ax xn`c Ð

,jkld .ded `aex cge ,dyrn ded ixetv

.dzid dry z`xedéëä ìàåîù øîà éîÐ

.`aex opira ytp gewit oiprlc'åë ïéëìåä ïéà
Ð mieb aexa ,l`xyi wtq ieb wtqa elit`c Ð

.oigwtnïë åðéà ùôð çå÷éô ïéðòìåelit`c Ð

.aexd xg` da oikled oi`c ,oigwtn mieb aexa

àúëìä éàîìoigwtn l`eny xn`c oeik Ð

,ilin lkl `ed ieb e`l `nl` Ð lbd z` eilr

ieb dil aiyg `zkld i`nle?úåìáð åìéëàäì
dcia` el exifgi `ly oky lke ,micia Ð

.oiwfpleäãéáà åì øéæçäì,`id `zeax Ð

l`xyi cin oi`ivencdkefdxen`c ,cere .da

eilr ,iebl dcia` xifgnd :(a,er oixcdpq) opax

z` dexd zetq ornl" xne` aezkd,"d`nvd

mixvn deydyozaiyglxn`pe ,l`xyi ly

d da`i `l"'."el gelqìàøùé äöçî ìò äöçî
àúëìä éàîìzivn `l dcia` el xifgdl Ð

.iccdn edpiblt `zkld i`nl ok m`c zxn`

ïé÷æðìl`xyi ly xey (a,fl) `nw `aa opzc Ð

gbpy ieb ly xeye xeht ieb ly xeyl gbpy

wfp mlyn cren oia mz oia l`xyi ly xeyl

wfp ivg mlyn mz l`xyil l`xyie mly

.mly wfp mlyn crene'åë àîéìéàzxn`we Ð

el mlyl dil zaiigne l`xyik dil opipiicc

.ewfp ivgäéì àîéì`dc di`x izii` l`xyi Ð

.`ed `witqe `ed dvgn lr dvgnàëéøö àì
'åëoick mzl mly wfp l`xyi dil raz `we Ð

`le dil opipiic l`xyikc `pz opirny`e ieb

.di`x izii` dil xn`c wfp ivg `l` mlyn

úàùð äìåúá êìò ïøãä

äðùîäìîøàúðù äùàääùøâúð åà.dzaezk zraeze Ðøîåà àåäådyxbzp` Ð

xhye .dpn `l` jl oi`e ,epia` j`yp dpnl` :dl mixne` oiyxeid dpnl`le .i`w

.ca` daezkdíéãò ùé íà.dlra zial dia` zian z`viy di`eyp lr ÐàîåðéäáÐ

.yxtn `xnbaòåøô äùàøå.dpezgd zial odia` zian zelezad z` `ivedl oibdep eid jk .ditizk lr dxry = d"cilaiihvi` Ðúåéì÷ ÷åìéç óàzeilw wlgl eid milibx Ð

.zelezad i`eyipa zewepizdlúåéì÷.mlerl oiwezne zeilw ode xepza oze` oiyaiin oigl oileaydyk Ðòùåäé éáø äãåîå.dcen i`ne i`w `kid` `xnba yxtn Ð
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áøìå`xazqin `le .jd `iywÐ `aex cga ibq zexecle Ð dzid dry z`xed xn`c opg

ixza elit` ibq `l zexecl la` .iaex ixza xizdy dzid dry z`xedc xninl dil

.iaexïàîly zepexwac ipzn `l opg axc :qxhpewa yxit Ð `d ipzn `l `d ipznc

opira `nlr ilekl zexeclc ibilt `l eyexitle .`aex cg `l` ded `le ,dyrn did ixetv

.ded ikid dyrna `l` ibilt `le ,iaex ixz

la` ipzn `l opg axc :yxit l`ppg epiaxe

la` .`aex cga zexecl dicicl ibqe ,`l oiqgeil

ixep oa opgei iax iywz opg axl :eyexitl dyw

:cere !lirl jixtck ,`aex cga ibqc o`nk xn`c

la`c `idd` welgi `xen` meyc xazqin `lc

.`xen` `la dl xn`w diteb axc ,`l oiqgeil

ipznc o`n ipyn `l dinxi iaxc `kxit` ikdle

.`d ipzn `l `díài`nl ixkp mixkp aex

,ezeigdl `ly oiprl xninl ivn `l Ð `zkld

,inp dvgn elit` Ð mixkp aex `ixi` i`nc

l`xyi iedc ax xn`w l`xyi aexa `wecc

.ezeigdløéæçäìivn ded Ð dca` el

el xifgdl hwp `l` .ax xn`ck ,ezeigdl xninl

`ed lecb xeqi`c ,ith `zeax iedc dca`meyn

'ebe dexd zetq ornl"ied `l ezeigdl la` ."

iipr mr mixkp iipr oiqpxtn `dc ,jk lk `zeax

oenna oikled oi` xn`c l`enyl elit`e .l`xyi

,ogbp `vnpe exiagl xey xkena ,epiid ,aexd xg`

el mpzp ezrcne ,ecil zernd e`a xziday

.`aex xza opilf`c icen `kd la` ,gweld

àì:dniz Ð 'ek dicic `xez digbpc `kixv

dvgn lr dvgn xninl ivn ded inp ikdc

dlek] ,dicic dxezl ocic `xez gbpne ,ixkp

`gip `l` .dgibp oiprl xninl ivn ied `zlin

.[xi`n iax axd epxen .ycg xac `evnl cg lka

úàùð äìåúá êìò ïøãä

äùàäÐ 'ek `nepida z`viy micr yi m`

`ki` i`c ,ixii` daezk `hiwp `lca

e` dleza `id m` ,dzaezk ifgip Ð daezk

dyrn xg` orehd :xn`c o`nl elit`e .dpnl`

on`p oi` mewn lkn Ð on`p izrxt xn`e oic zia

xn` ira i`c ebn "jiz`yp dpnl`" o`k xnel

.`ed micr mewna ebnc Ð "izrxt"

äãåîåÐ on`pc 'ek dcy xne`a ryedi iax

`wecc rnyn qxhpewd yexit jezn

.wizy ira i`c ebna on`pe ,eraez dld oi`yk

`dc ,d`xp epi`e .on`p epi` Ð eraez m` la`

m` `wecc rnyn !'ek micr yi m`e :`tiq ipzw

oi` m` la` .on`p epi` eia` ly dzidy micr yi

i`c ebn ,on`p Ð eraez dldc ab lr s` ,micr

hwp `lcn ,mlern jia` ly dzid `l xn` ira

ipzile :jixt inp `xnbae .on`p epi` eraez m`

,ixii` eraez dldac rnyn !dzid jly ef dcy

,dzid jly xnel jiiy oi` ,eraez `l m` la` .jnn dizgwle dzid jly i`ce :aiyn jkle

.df xac envra rcei `ed `nzqn ik
i`c
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íéøëð áBø íà ,CìLeî ÷Bðéz da àöî¯íà ,éøëð ¨¨¨¦§¨¦¨§¦¦¨§¦¦
ìàøNé áBø¯äöçî ìò äöçî ,ìàøNé¯.ìàøNé ¦§¨¥¦§¨¥¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥

ïéñçBéì ìáà ,BúBéçäì àlà eðL àì :áø øîàå¯,àì §¨©©Ÿ¨¤¨§©££¨§£¦Ÿ
dézèéîzLà !ìbä úà åéìò çwôì :øîà ìàeîLe§¥¨©§©¥©¨¨¤©©¦§©¦§¥
éøBtö ìL úBðBø÷a :áø øîà äãeäé áø øîàc àä̈©£©©§¨¨©©¦§¤¦¦
äòL úàøBä :øîàc àáø øa ïðç áøìe .äNòî äåä£¨©£¤§©¨¨©¨¨§¨©¨©¨¨
.àä éðúî àì àä éðúîc ïàî !àä àéL÷ ,äúéä̈§¨©§¨¨©§©§¥¨¨©§¥¨

íéøëð áBø íà ,CìLeî ÷Bðéz da àöî ,àôeb¯,éøëð ¨¨¨¨¦§¨¦¨§¦¦¨§¦
ìàøNé áBø íà¯äöçî ìò äöçî ,ìàøNé¯,ìàøNé ¦¦§¨¥¦§¨¥¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥

ïéñçBéì ìáà ,BúBéçäì àlà eðL àì :áø øîà¯ ¨©©Ÿ¨¤¨§©££¨§£¦
øîà éîe .ìbä úà åéìò çwôì :øîà ìàeîLe ,àìŸ§¥¨©§©¥©¨¨¤©©¦¨©
øîà äãeäé áø øîà óñBé áø øîàäå ?éëä ìàeîL§¥¨¦§¨¨©©¥¨©©§¨¨©
,àlà !áBøä øçà Lôð çewéôa ïéëìBä ïéà :ìàeîL§¥¥§¦§¦©¤¤©©¨¤¨

ìàeîLc øîzéà ék¯íéøëð áBø íà :øîzà àLéøà ¦¦§©¦§¥©¥¨¦§©¦¨§¦¦
¯:ìàeîL øîà ,éøëðìbä úà åéìò çwôìe¯Bðéà ¨§¦¨©§¥§©¥©¨¨¤©©¥

íéøëð áBø íà" .ïk¯áø øîà ?àúëìä éàîì ."éøëð ¥¦¨§¦¦¨§¦§©¦§§¨¨©©
ìàøNé áBø íà" .úBìéáð Bìéëàäì :àtt¯,"ìàøNé ©¨§©£¦§¥¦¦§¨¥¦§¨¥

.äãéáà Bì øéæçäì :àtt áø øîà ?àúëìä éàîì§©¦§§¨¨©©©¨§©£¦£¥¨
äöçî ìò äöçî"¯øîà ?àúëìä éàîì "ìàøNé ¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥§©¦§§¨¨©

àøBz déçâðc àîéð éà ?éîc éëéä .ïé÷æðì :Lé÷ì Léø¥¨¦¦§¨¦¥¦¨¥¦¥¨¦§¨¥¨
déãéc àøBúì ïãéc¯ìàøNéc äéàø éúééà :déì àîéì ¦¨§¨¦¥¥¨¥©§¥§¨¨§¦§¨¥

àøBúì déãéc àøBz déçâðc ,àëéøö àì !ìB÷Le zà©§§¨§¦¨¦§¨¥¨¦¥§¨
àbìt .ïãéc¯àbìt Cãéàå ,ílLî¯éúééà :eäì øîà ¦¨©§¨§©¥§¦¨©§¨¨©§©§¥

.ïBëì ïzàå ,àðà ìàøNé åàìc äéàø§¨¨§¨¦§¨¥£¨§¤¥§

úàùð äìåúá êìò ïøãä

äMàä:úøîBà àéä ,äLøbúpL Bà äìîøàúpL ¨¦¨¤¦§©§§¨¤¦§¨§¨¦¤¤
,ék àì :øîBà àeäå ,éðúàNð äìeúa§¨§¨©¦§¥Ÿ¦

éúàNð äðîìà àlàúàöiL íéãò Lé íà .C ¤¨©§¨¨§¨¦¦¥¥¦¤¨¨
òeøt dLàøå àîepéäa¯éaø .íéúàî dúaeúk §¦¨§Ÿ¨¨©§¨¨¨©¦©¦

.äéàø úBéì÷ ÷eléç óà :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé¨¨¤§¨¥©¦§¨§¨¨
ìL Bæ äãN :Bøéáçì øîBàa òLBäé éaø äãBîe¤©¦§ª©§¥©£¥¨¤¤

éáàepîéä äézç÷ìe ,äúéä E¯,ïîàð àeäL ¨¦¨§¨§©§¦¨¥¤¤¤¡¨
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זכות הרבים מסייעתם ובייחוד בכפר חב"ד שתפקידו כאמור זה כמה פעמים להיות דוגמא חיה למושב חבד"י.
ממכתב ד' תמוז, תשי"ח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zeaezk(iying meil)

m`da àöîmc`CìLeî ÷Bðéz,`ed in reci oi`e aegxaáBø íà ¨¨¨¦§¨¦
xird iyp`,íéáëBk éãáBòk wepizd oic,íéáëBk ãáBòáBø íà §¥¨¦¥¨¦¦

n xird iyp`,ìàøNék epic,ìàøNéxiray miiebde micedid m`e ¦§¨¥¦§¨¥
md,äöçî ìò äöçîk epicìàøNéå .ef dpyn lr,áø øîàeðL àì ¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥§¨©©Ÿ¨

,l`xyik epecl aexd xg` mikledyàlàoiprlBúBéçäìziay - ¤¨§©§
,xird iiprn cg`k eqpxtl mieevn oicì ìáàoipr,ïéñçeéàìoi` - £¨§£¦Ÿ

oick ,odkl dxeq` ,d`vnpy zwepiz ef m` jkle ,l`xyik epic
exingd oiqgei oiprl l`xyi aexa s`y itl ,dxiibzdy dieb

.'aex ipy' ekixvde,øîà ìàeîLeepic l`xyi aexay epipyy dn §¥¨©
s` epiid ,l`xyikìbä úà åéìò çwôìly lb eilrn zeptl - §©¥©¨¨¤©©

.eze` milivne ,l`xyi `edy miyyegy zaya eilr ltpy mipa`
mikled oi` oiqgei oiprly envr ax ixaca x`ean mipt lk lre
,iqei iaxk ax mya iy` xa `iig iax wqt ji`e ,cg` aex xg`

.cg` aex xg` mikledy
:`xnbd zvxzndézèéîzLàdinxi iax ly ezricin hnyp -àä ¦§§¦§¥¨

áø øîà äãeäé éaø øîàc(`"r lirl),yìL úBðBø÷axirdäåä éøBtö §¨©©¦§¨¨©©¦§¤¦¦£¨
eze`äNòîmb didy oeiky ,iqei iax dxizde dqp`py zwepiz ly ©£¤

iax xiykd ,my dxary dxiiy dze` aex mbe xird iyp` aex
.oiqgeil mixiykn oi` cg` aexay ,o`k ax ixack epiide ,iqei

:`xnbd dywnøîàc ,àáø øa ïðç áøìexiykdy dny ax mya §©¨¨©¨¨§¨©
iqei iax,äúéä äòL úàøBäax mya dzr x`eand itl ixde ¨©¨¨¨§¨

opg ax xn` df lry `vnp ,aex ipy eid iqei iax ly dyrnay
z`f `lely rnyne ,dry z`xed ef dzidy ax mya `ax xa

ok m`e ,cg` aexa ic didàä àéL÷dpynd lr ax ixacn dyw - ©§¨¨
ipy' jixv `l` ,cg` aexa ic oi` oiqgeily ,jlyen wepiz ly

:`xnbd zvxzn .'aexàä éðúî àì àä éðúîc ïàîxa opg ax - ©§©§¥¨Ÿ©§¥¨
`l ,did dry z`xed zwepiz ly dyrndy ax mya xn`y `ax
didy ixetiv ly zepexwa did dyrn eze`y ax ixac z` dpy
xnel ozip ,cg` aexa did dyrnd ezrcly oeike ,aex ipy my
ixack epiide ,aex ipy jixv zexecl la` ,dzid dry z`xedy

.cg` aexa ic oi` oiqgeily ,jlyen wepiz ly dpynd lr ax

* * *
wepiz' iabl mi`xen`de dpynd ixac z` x`al zxfeg `xnbd

:'jlyen,àôebda àöîmiiebe micedi ly xira -CìLeî ÷Bðéz ¨¨¨¨¦§¨
,`ed dn reci oi`e ,aegxaáBø íàxird iyp`,íéáëBk éãáBòepic ¦§¥¨¦

k,íéáëBk ãáBòe,ìàøNé áBø íàk epic,äöçî ìò äöçî ,ìàøNé ¥¨¦¦¦§¨¥¦§¨¥¤¡¨©¤¡¨
k epicå .ìàøNéef dpyn lreðL àì ,áø øîàepic l`xyi aexay ¦§¨¥§¨©©Ÿ¨

,l`xyikàlàoiprlBúBéçäì,eqpxtl mieevn oic ziay -ìáà ¤¨§©§£¨
ìoiprïéñçeézxzen `dz zwepiz ef m`y ,l`xyik epecl - §£¦

,dpedkl,àì.aex ipy jixvdl exingd oiqgei oiprly itlìàeîLe Ÿ§¥
,øîàoiprl s` epiid ,l`xyik epic l`xyi aexay epipyy dn ¨©
çwôìnìbä úà åéìò.zaya eilr ltpy mipa`d ly §©¥©¨¨¤©©

:`xnbd dywnéëä ìàeîL øîà éîewxy ,l`eny xaeq jk ike - ¦¨©§¥¨¦
,zaya eze` milivn l`xyi aexa,äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîàäå§¨¨©©¥¨©©§¨

,ìàeîL øîà,áBøä øçà Lôð çewéôa ïéëìBä ïéàcv yi m` s`e ¨©§¥¥§¦§¦©¤¤©©¨
.elivdl ick zay llgl yi ,dpkqa l`xyin mc`y herin

:`xnbd zvxznøîzà àLéøà ìàeîLc øîzéà ék àlàixac - ¤¨¦¦§©¦§¥©¥¨¦§©
,dpynd ly `yixd lr exn`p l`eny,íéáëBk éãáBò áBø íàepic ¦§¥¨¦

k,íéáëBk ãáBòdf lre,ìàeîL øîàeoiprlìbä úà åéìò çwôì ¥¨¦¨©§¥§©¥©¨¨¤©©
ïk Bðéàz` eilr oigwtn miieb aexa s` `l` ,iebk oecip epi` - ¥¥

.aexd xg` ytp gewita mikled oi`y meyn ,lbd
r oigwtn miieb aexa elit`y ,l`eny zrcl :`xnbd zl`eyeil

y `yixa epipyy dn ok m` ,lbd z`íéáëBk éãáBò áBø íàepic ¦§¥¨¦
k,íéáëBk ãáBòàúëìéä éàîìoiprl ixde ,ok xn`p dn oiprl - ¥¨¦§©¦§§¨

:`xnbd daiyn .l`xyik epic dxwn lka lbd gewitáø øîà̈©©
,àttxzeny oiprl iebk epicúBìéáð Bìéëàäìlcbiy cr ,micia ¨¨§©£¦§¥

.zexib eilr lawie
y epipyy dn l`eny ixacl :zxxane `xnbd dkiynnáBø íà¦

ìàøNék epicàúëìéä éàîì ,ìàøNézx`an .ok xn`p dn oiprl - ¦§¨¥¦§¨¥§©¦§§¨
:`xnbdäãéáà Bì øéæçäì ,àtt áø øîà,l`xyi xird aex m`y ¨©©¨¨§©§¦£¥¨

.ezcia` el xifgdl aiig
xira yi m` :`tiqa epipy cer,äöçî ìò äöçîk epic.ìàøNé ¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥

:`xnbd zxxanàúëìéä éàîìoipr ixde ,ok xn`p dn oiprl - §©¦§§¨
dvgnay rnyne ,l`xyi aex yiy ote`a xn`p dcia` zayd
oia dpynd dwlig recn ok `l m`y ,el miaiyn oi` dvgn lr
exn` dn iabl ok m`e ,l`xyi aex oial dvgn lr dvgn

:`xnbd zx`an .l`xyik epic dvgn lr dvgnayLéø øîà̈©¥
ì ,Lé÷ìipic oipr.ïé÷æð:`xnbd zx`aneéîc éëéäote` dfi`a - ¨¦§§¨¦¥¦¨¥

,wfp oiprl l`xyik epicdéãéc àøBúì ïãéc àøBz déçâðc àîéð éà¦¥¨§©§¥¨¦¨§¨¦¥
eze` ly exey z` [l`xyi ly-] eply xey gbpy ote`a m` -

df lre ,mc`lr dvgn da yiy xira `vnp m`y dpynd dxn`
,ok xnel oi` ixd ,el mlyl wifnd aiige l`xyik epic dvgn

ixdydéì àîéì,mc` eze`l wifnd xn`i -ìàøNéc äéàø ézééà ¥¨¥©§¥§¨¨§¦§¨¥
ìB÷Le zàieb m` ixdy ,jl mly`e ,dz` l`xyiy di`x `ad - ©§§

jl mlyl aiig ipi` dz`(.fl w"a)eilr exiagn oenn `ivende ,
`l` .eixacl di`x `iadlàëéøö àìdpynd dkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`a `l` ,l`xyik epic dvgn lr dvgnay ycgldéçâðc§©§¥
ïãéc àøBúì déãéc àøBzly xey mc` eze` ly exey gbpy - ¨¦¥§¨¦¨

c ,epiide ,l`xyik epicy dpynd dxn` df lre ,l`xyiàbìt©§¨
ílLî,wifdy l`xyi ly mz xey oick ,mlyn `ed wfp ivg wx - §©¥

åeli`àbìt Cãéàieb `ed m`y s` ,mlyn epi` xg`d ivgd z` - §¦¨©§¨
ivgn mz xey ly xehtd ycgzd `l ieb iabl ixdy ,enlyl eilr

mewn lkn ,wfpeäì øîà,wfipl mc` eze`ìàøNé åàìc äéàø ézééà ¨©§©§¥§¨¨§¨¦§¨¥
ïBëì ïzàå ,àðàlk z` jl mly`e ,l`xyi ipi`y di`x `ad - £¨§¤¥§

ipnn `ivedl leki jpi` di`x `ll j` ,wifdy ieb oick ,wfpd
lr dvgna `weec edfe .wfp ivgn xehte ip` l`xyi `ny ik ,oenn

.mly wfp mlyne iebk epic miieb aexa la` ,dvgn

úàùð äìåúá êìò ïøãä

äìîøàúðù äùàä ¯ éðù ÷øô
ote`a ,mcewd wxta xkfedy daezk aeig ly oecipa gzet df wxt
,dl aiigzdy daezkd mekq lr ezy`l lrad oia gekie yiy
`id dxedhy dnvr lr dy`d zepn`p oecip `aen ekyndae
mewn yi mda ,el` oirn mitqep mipecipe ,dpedkl zxzene

.envr lr mc`l oin`dl

äðùî
lirl x`azd(.`i :i)zaezke ,fef miz`n `id dleza zaezky

lrad oia gekie yiy ote`a dpc epizpyn ,fef d`n `id dpnl`
:dpnl`k e` dlezak el d`yip m`d ezy`läìîøàúpL äMàä̈¦¨¤¦§©§§¨

,äLøbúpL Bàmde ,eiyxein e` lradn dzaezk z` zraeze ¤¦§¨§¨
,daezkd jq lr miwelgéðúàNð äìeúa úøîBà àéäizaezke ¦¤¤§¨§¨©¦

,miz`néúàNð äðîìà àlà ,ék àì ,øîBà àeäå,C.dpn jzaezke §¥Ÿ¦¤¨©§¨¨§¨¦
íéãò Lé íàmicirndúàöiLdzpezg zial -,àîeðéäae` ¦¥¥¦¤¨¨§¦¨
myl d`viyòeøt dLàøåjxck ditzk lr zegpen dizexry - §Ÿ¨¨©

e ,dleza z`yipy di`x ef ixd ,zelezad.íéúàî dúaeúkm` j` §¨¨¨©¦
eilr exiagn `ivendy ,dpnl`k dpn zlhep ,efk zecr oi`

.di`x `ll sqep dpn zeabl dleki dpi`e ,di`xd
úBéì÷ ÷eléç óà ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø[miwezn mileaiy-] ©¦¨¨¤§¨¥©¦§¨

zewepizläéàøyi m`e ,enewna ebdp jky ,z`yip dlezay `id §¨¨
.miz`n daeb ,di`eyipa zeilw ewlegy zecr

* * *
lirl dpyna(:ai)oenn `ivedl zpn`p dy`y l`ilnb oax xn`

ryedi iaxe ,ebin ly zepn`p ici lr dzaezka zraez `idy
ryedi iax eay ote` yiy zx`an epizpyn ,zpn`p dpi`y xn`

:ebina on`p mc`y dcena òLBäé éaø äãBîed mc`,Bøéáçì øîBà ¤©¦§ª©§¥©£¥
Bæ äãN,da wfgen ip`yéáà ìLäézç÷ìe äúéä E[dizipw-],epîéä ¨¤¤¨¦¨§¨§©§¦¨¥¤
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zeaezk(iying meil)

m`da àöîmc`CìLeî ÷Bðéz,`ed in reci oi`e aegxaáBø íà ¨¨¨¦§¨¦
xird iyp`,íéáëBk éãáBòk wepizd oic,íéáëBk ãáBòáBø íà §¥¨¦¥¨¦¦

n xird iyp`,ìàøNék epic,ìàøNéxiray miiebde micedid m`e ¦§¨¥¦§¨¥
md,äöçî ìò äöçîk epicìàøNéå .ef dpyn lr,áø øîàeðL àì ¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥§¨©©Ÿ¨

,l`xyik epecl aexd xg` mikledyàlàoiprlBúBéçäìziay - ¤¨§©§
,xird iiprn cg`k eqpxtl mieevn oicì ìáàoipr,ïéñçeéàìoi` - £¨§£¦Ÿ

oick ,odkl dxeq` ,d`vnpy zwepiz ef m` jkle ,l`xyik epic
exingd oiqgei oiprl l`xyi aexa s`y itl ,dxiibzdy dieb

.'aex ipy' ekixvde,øîà ìàeîLeepic l`xyi aexay epipyy dn §¥¨©
s` epiid ,l`xyikìbä úà åéìò çwôìly lb eilrn zeptl - §©¥©¨¨¤©©

.eze` milivne ,l`xyi `edy miyyegy zaya eilr ltpy mipa`
mikled oi` oiqgei oiprly envr ax ixaca x`ean mipt lk lre
,iqei iaxk ax mya iy` xa `iig iax wqt ji`e ,cg` aex xg`

.cg` aex xg` mikledy
:`xnbd zvxzndézèéîzLàdinxi iax ly ezricin hnyp -àä ¦§§¦§¥¨

áø øîà äãeäé éaø øîàc(`"r lirl),yìL úBðBø÷axirdäåä éøBtö §¨©©¦§¨¨©©¦§¤¦¦£¨
eze`äNòîmb didy oeiky ,iqei iax dxizde dqp`py zwepiz ly ©£¤

iax xiykd ,my dxary dxiiy dze` aex mbe xird iyp` aex
.oiqgeil mixiykn oi` cg` aexay ,o`k ax ixack epiide ,iqei

:`xnbd dywnøîàc ,àáø øa ïðç áøìexiykdy dny ax mya §©¨¨©¨¨§¨©
iqei iax,äúéä äòL úàøBäax mya dzr x`eand itl ixde ¨©¨¨¨§¨

opg ax xn` df lry `vnp ,aex ipy eid iqei iax ly dyrnay
z`f `lely rnyne ,dry z`xed ef dzidy ax mya `ax xa

ok m`e ,cg` aexa ic didàä àéL÷dpynd lr ax ixacn dyw - ©§¨¨
ipy' jixv `l` ,cg` aexa ic oi` oiqgeily ,jlyen wepiz ly

:`xnbd zvxzn .'aexàä éðúî àì àä éðúîc ïàîxa opg ax - ©§©§¥¨Ÿ©§¥¨
`l ,did dry z`xed zwepiz ly dyrndy ax mya xn`y `ax
didy ixetiv ly zepexwa did dyrn eze`y ax ixac z` dpy
xnel ozip ,cg` aexa did dyrnd ezrcly oeike ,aex ipy my
ixack epiide ,aex ipy jixv zexecl la` ,dzid dry z`xedy

.cg` aexa ic oi` oiqgeily ,jlyen wepiz ly dpynd lr ax

* * *
wepiz' iabl mi`xen`de dpynd ixac z` x`al zxfeg `xnbd

:'jlyen,àôebda àöîmiiebe micedi ly xira -CìLeî ÷Bðéz ¨¨¨¨¦§¨
,`ed dn reci oi`e ,aegxaáBø íàxird iyp`,íéáëBk éãáBòepic ¦§¥¨¦

k,íéáëBk ãáBòe,ìàøNé áBø íàk epic,äöçî ìò äöçî ,ìàøNé ¥¨¦¦¦§¨¥¦§¨¥¤¡¨©¤¡¨
k epicå .ìàøNéef dpyn lreðL àì ,áø øîàepic l`xyi aexay ¦§¨¥§¨©©Ÿ¨

,l`xyikàlàoiprlBúBéçäì,eqpxtl mieevn oic ziay -ìáà ¤¨§©§£¨
ìoiprïéñçeézxzen `dz zwepiz ef m`y ,l`xyik epecl - §£¦

,dpedkl,àì.aex ipy jixvdl exingd oiqgei oiprly itlìàeîLe Ÿ§¥
,øîàoiprl s` epiid ,l`xyik epic l`xyi aexay epipyy dn ¨©
çwôìnìbä úà åéìò.zaya eilr ltpy mipa`d ly §©¥©¨¨¤©©

:`xnbd dywnéëä ìàeîL øîà éîewxy ,l`eny xaeq jk ike - ¦¨©§¥¨¦
,zaya eze` milivn l`xyi aexa,äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîàäå§¨¨©©¥¨©©§¨

,ìàeîL øîà,áBøä øçà Lôð çewéôa ïéëìBä ïéàcv yi m` s`e ¨©§¥¥§¦§¦©¤¤©©¨
.elivdl ick zay llgl yi ,dpkqa l`xyin mc`y herin

:`xnbd zvxznøîzà àLéøà ìàeîLc øîzéà ék àlàixac - ¤¨¦¦§©¦§¥©¥¨¦§©
,dpynd ly `yixd lr exn`p l`eny,íéáëBk éãáBò áBø íàepic ¦§¥¨¦

k,íéáëBk ãáBòdf lre,ìàeîL øîàeoiprlìbä úà åéìò çwôì ¥¨¦¨©§¥§©¥©¨¨¤©©
ïk Bðéàz` eilr oigwtn miieb aexa s` `l` ,iebk oecip epi` - ¥¥

.aexd xg` ytp gewita mikled oi`y meyn ,lbd
r oigwtn miieb aexa elit`y ,l`eny zrcl :`xnbd zl`eyeil

y `yixa epipyy dn ok m` ,lbd z`íéáëBk éãáBò áBø íàepic ¦§¥¨¦
k,íéáëBk ãáBòàúëìéä éàîìoiprl ixde ,ok xn`p dn oiprl - ¥¨¦§©¦§§¨

:`xnbd daiyn .l`xyik epic dxwn lka lbd gewitáø øîà̈©©
,àttxzeny oiprl iebk epicúBìéáð Bìéëàäìlcbiy cr ,micia ¨¨§©£¦§¥

.zexib eilr lawie
y epipyy dn l`eny ixacl :zxxane `xnbd dkiynnáBø íà¦

ìàøNék epicàúëìéä éàîì ,ìàøNézx`an .ok xn`p dn oiprl - ¦§¨¥¦§¨¥§©¦§§¨
:`xnbdäãéáà Bì øéæçäì ,àtt áø øîà,l`xyi xird aex m`y ¨©©¨¨§©§¦£¥¨

.ezcia` el xifgdl aiig
xira yi m` :`tiqa epipy cer,äöçî ìò äöçîk epic.ìàøNé ¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥

:`xnbd zxxanàúëìéä éàîìoipr ixde ,ok xn`p dn oiprl - §©¦§§¨
dvgnay rnyne ,l`xyi aex yiy ote`a xn`p dcia` zayd
oia dpynd dwlig recn ok `l m`y ,el miaiyn oi` dvgn lr
exn` dn iabl ok m`e ,l`xyi aex oial dvgn lr dvgn

:`xnbd zx`an .l`xyik epic dvgn lr dvgnayLéø øîà̈©¥
ì ,Lé÷ìipic oipr.ïé÷æð:`xnbd zx`aneéîc éëéäote` dfi`a - ¨¦§§¨¦¥¦¨¥

,wfp oiprl l`xyik epicdéãéc àøBúì ïãéc àøBz déçâðc àîéð éà¦¥¨§©§¥¨¦¨§¨¦¥
eze` ly exey z` [l`xyi ly-] eply xey gbpy ote`a m` -

df lre ,mc`lr dvgn da yiy xira `vnp m`y dpynd dxn`
,ok xnel oi` ixd ,el mlyl wifnd aiige l`xyik epic dvgn

ixdydéì àîéì,mc` eze`l wifnd xn`i -ìàøNéc äéàø ézééà ¥¨¥©§¥§¨¨§¦§¨¥
ìB÷Le zàieb m` ixdy ,jl mly`e ,dz` l`xyiy di`x `ad - ©§§

jl mlyl aiig ipi` dz`(.fl w"a)eilr exiagn oenn `ivende ,
`l` .eixacl di`x `iadlàëéøö àìdpynd dkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`a `l` ,l`xyik epic dvgn lr dvgnay ycgldéçâðc§©§¥
ïãéc àøBúì déãéc àøBzly xey mc` eze` ly exey gbpy - ¨¦¥§¨¦¨

c ,epiide ,l`xyik epicy dpynd dxn` df lre ,l`xyiàbìt©§¨
ílLî,wifdy l`xyi ly mz xey oick ,mlyn `ed wfp ivg wx - §©¥

åeli`àbìt Cãéàieb `ed m`y s` ,mlyn epi` xg`d ivgd z` - §¦¨©§¨
ivgn mz xey ly xehtd ycgzd `l ieb iabl ixdy ,enlyl eilr

mewn lkn ,wfpeäì øîà,wfipl mc` eze`ìàøNé åàìc äéàø ézééà ¨©§©§¥§¨¨§¨¦§¨¥
ïBëì ïzàå ,àðàlk z` jl mly`e ,l`xyi ipi`y di`x `ad - £¨§¤¥§

ipnn `ivedl leki jpi` di`x `ll j` ,wifdy ieb oick ,wfpd
lr dvgna `weec edfe .wfp ivgn xehte ip` l`xyi `ny ik ,oenn

.mly wfp mlyne iebk epic miieb aexa la` ,dvgn

úàùð äìåúá êìò ïøãä

äìîøàúðù äùàä ¯ éðù ÷øô
ote`a ,mcewd wxta xkfedy daezk aeig ly oecipa gzet df wxt
,dl aiigzdy daezkd mekq lr ezy`l lrad oia gekie yiy
`id dxedhy dnvr lr dy`d zepn`p oecip `aen ekyndae
mewn yi mda ,el` oirn mitqep mipecipe ,dpedkl zxzene

.envr lr mc`l oin`dl

äðùî
lirl x`azd(.`i :i)zaezke ,fef miz`n `id dleza zaezky

lrad oia gekie yiy ote`a dpc epizpyn ,fef d`n `id dpnl`
:dpnl`k e` dlezak el d`yip m`d ezy`läìîøàúpL äMàä̈¦¨¤¦§©§§¨

,äLøbúpL Bàmde ,eiyxein e` lradn dzaezk z` zraeze ¤¦§¨§¨
,daezkd jq lr miwelgéðúàNð äìeúa úøîBà àéäizaezke ¦¤¤§¨§¨©¦

,miz`néúàNð äðîìà àlà ,ék àì ,øîBà àeäå,C.dpn jzaezke §¥Ÿ¦¤¨©§¨¨§¨¦
íéãò Lé íàmicirndúàöiLdzpezg zial -,àîeðéäae` ¦¥¥¦¤¨¨§¦¨
myl d`viyòeøt dLàøåjxck ditzk lr zegpen dizexry - §Ÿ¨¨©

e ,dleza z`yipy di`x ef ixd ,zelezad.íéúàî dúaeúkm` j` §¨¨¨©¦
eilr exiagn `ivendy ,dpnl`k dpn zlhep ,efk zecr oi`

.di`x `ll sqep dpn zeabl dleki dpi`e ,di`xd
úBéì÷ ÷eléç óà ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø[miwezn mileaiy-] ©¦¨¨¤§¨¥©¦§¨

zewepizläéàøyi m`e ,enewna ebdp jky ,z`yip dlezay `id §¨¨
.miz`n daeb ,di`eyipa zeilw ewlegy zecr

* * *
lirl dpyna(:ai)oenn `ivedl zpn`p dy`y l`ilnb oax xn`

ryedi iaxe ,ebin ly zepn`p ici lr dzaezka zraez `idy
ryedi iax eay ote` yiy zx`an epizpyn ,zpn`p dpi`y xn`

:ebina on`p mc`y dcena òLBäé éaø äãBîed mc`,Bøéáçì øîBà ¤©¦§ª©§¥©£¥
Bæ äãN,da wfgen ip`yéáà ìLäézç÷ìe äúéä E[dizipw-],epîéä ¨¤¤¨¦¨§¨§©§¦¨¥¤

ïîàð àeäL,d`pwy ¤¤¡¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116



xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zeaezk(iyiy meil)

meyn,øézäL ätä àeä øñàL ätäLlki wfgend ixd ,xnelk ¤©¤¤¨©©¤¤¦¦
ly epa oky ,xerxr `ll rwxwa wifgdl jiyndle wezyl
envr `edy oeike ,eia` ly dzid dcydy llk rci `l xkend
`ed on`p ,eia` ly dzid dcydy dcedy jka oecipd z` xxer

.epnn d`pwy xnel mbåmpn`Lé íàoad eze`líéãòjk lr §¦¥¥¦
àéäLdzid,åéáà ìL,el dxkn `l a`dy oreheàeäåwfgend - ¤¦¤¨¦§

dcyaepîéä äézç÷ì ,øîBà,a`dn -,ïîàð Bðéàel oi`y oeik ¥§©§¦¨¥¤¥¤¡¨
micrd gkn ep` mircei ixdy ,'xq`y dt' el oi` mbe ,di`x
dcyd zxfege ,ez`ced gkn wx `le ,a`d ly rwxwd dzidy

.oad zeyxl

* * *

àøîâ
dzaezk 'eke `nepida z`viy micr yi m`' :dpyna epipy

:`xnbd zwiicn .'miz`níéãò àkéàc àîòè`ed dzepn`p mrh - ©£¨§¦¨¥¦
,`nepida z`vei de`xy micrd zngn wxíéãò àkéì àäla` - ¨¥¨¥¦

,micr dl oi` m`ïîéäî ìòawx zlhepe z`yip dpnl`y ,eixaca ©©§¥¨
oi` m`y mixne` oi`e ,eixacl di`x oi` lral mby s` ,dpn
dzaezky ,dleza zwfga dze` micinrn cv meyl zecr

:`xnbd zxxan df itle .miiz`nàîúñ ïðz àîéìdnzq m`d - ¥¨§©§¨¨
dixac z` epizpynéàc ,ìàéìîb ïaøk àìcdzid eli`y - §Ÿ§©¨©§¦¥§¦

k zxaeq dpyndàðîéäî éäéà øîà àä ,ìàéìîb ïaø`ed ixd - ©¨©§¦¥¨¨©¦¦§¥§¨
dzaezke dleza `idyk dycwzdy zpreh dy`d m`y xaeq
zpn`p ,dpn jzaezke dlera ziid `ny xne` lrade ,miiz`n
sebd zwfg dl yiy zngn ,dzid dlezay dzprha dy`d
dzaezke ,di`eyip cr jk dx`ypy xazqne ,dleza dclepy
,zecr `ll dpin`n epi` epizpyna `pzdy jkn eli`e .miiz`n
,di`x `ll zpn`p dy`d oi`y ,ryedi iaxk xaeq `edy rnyn

.dpn dzaezk `l`
:`xnbd dgecàîéz eléôàzrck epizpyny xnel xyt` -ïaø £¦¥¨©¨

ìàéìîby oeik ,mipicd oia dxizq oi`e ,`idïaø øîà÷ àì ïàk ãò ©§¦¥©¨Ÿ¨¨©©¨
,íúä ìàéìîb,dycwzdyk dleza dzidy zpn`p dy`dyàlà ©§¦¥¨¨¤¨

ànLå éøáa`idyk dycwzdy ixaa zpreh dy`dy ote`a - §¨¦§¤¨
mcew zlrap `ny xne` lrad eli`e ,okn xg`l dqp`pe dleza
sexivay l`ilnb oax xaeq okle ,xexiaa z`f rcei epi`e ,okl

.zpn`p ,dleza dzidy sebd zwfgl,àëä ìáàxaecnyéøáa £¨¨¨§¨¦
éøáezpreh dy`de dpnl` zxeza d`ypy ixa oreh lrady - ¨¦

dfa ,dleza dzidy ixaøîà àìs` ,zpn`p dy`dy l`ilnb oax Ÿ¨©
.dwfg dl yiy

:`xnbd ddnz .oywnd xaq dn zxxan `xnbddì éøà÷ãedfe - §¨¨¥¨
,l`ilnb oax lr zwleg epizpyny xnel xaqy ,dywndéàî©

dì éøà÷c ,xexa weligd ixde ,ok xaq recn -àäoecipd - ¨¨¥¨¨
epizpynay,àeä éøáe éøa.epvxizy enke ¨¦¨¦

:`xnbd zvxzníéLð áBøc ïåékodyk mlerayúBìeúaod ¥¨§¨¦§
,úBàOéðc xnel mewn did ,xzei dzprh zxazqn ok zngneék ¦¨¦

éîc ànLå éøamyke ,`ny `ede ixa `id eli`k xacd dnec - ¨¦§¤¨¨¥
zwfg sexiv zngn zpn`p `idy l`ilnb oax xaeq `nye ixaay

.zpn`p `idy xeaqi o`k s` ,sebd
oia dwlige ,oywnd zxaq z` `xnbd dzgc x`azdy itk mpn`
miyp aexy dwfg dy`l yiy s` ,ixae ixa oial ,ynn `nye ixa

:df uexizl `xnbd zriiqn .zeleza ze`yipàøazñî énð éëäå- §¨¦©¦¦§©§¨
l`ilnb oax mb epizpyn ly oecipay ,xnel xazqn jk ok`e

,dy`d `le on`p lrady dcenéðz÷cîepizpyn jyndaäãBîe' ¦§¨¨¥¤
,'òLBäé éaøzwelgn llk dxkfed `l ixdy ,dyw dxe`kle ©¦§ª©

mpn`e ,dpyna'äãBî'a ìàéìîb ïaø éøééà àîìLa zøîà éàm` - ¦¨§©§¦§¨¨©§¦©¨©§¦¥§¤
iaxl l`ilnb oax dcen ,ixae ixaa ,epizpyn ly `yixay xn`z

,on`p lrady ryediøétLiax dcene' `tiqa oeyld zpaen - ©¦
jk ,x`azdy itke ,`yixa dcen l`ilnb oaxy myky ,'ryedi

oi`y xaeq `ed `nye ixa iably s`y ,`tiqa dcen ryedi iax
dprh oerhl dkixv dy`d dzidy mewna epiid ,liren ebin
leki did dcya wifgndy o`k la` ,zpn`p zeidl ick zxg`
iax dcen ,'xq`y dt' el yie ,da wifgdl jiyndle wezyl

.on`p `edy ryedizøîà éà àlàzxaqk xn`z m` mle` - ¤¨¦¨§©§
c ,oywndäãBîa ìàéìîb ïaø éøééà àìl`ilnb oax oi` `yixay - Ÿ©§¦©¨©§¦¥§¤

iaxk zxaeq `l` ,on`p lrad ixae ixaay ryedi iaxl dcen
,dyw ,ryediäãBî ïàîì òLBäé éaøryedi iax dced inl - ©¦§ª©§©¤

.llk zwelgn my dxkfed `l ixde ,zpn`p dy`dy `tiqa
:di`xd z` `xnbd dgeczøáñ éîdcen'y ,dz` xeaq ike -éaø ¦¨§©§©¦

'òLBäédpyna xen`déà÷ ïé÷øét éàäàdpyna xen`d lr - §ª©©©¦§¦¨¥
`l` ,ok xacd oi` ,xn`p df wxta zipypdïé÷øétàå éà÷ Bânà©¦¨¥§©¦§¦

àn÷éà÷,ebin zngn zepn`pa wqerd oipr itlk mipeekn eixac - ©¨¨¥
.oey`xd wxta l`ilnb oax mr ea wlgp xy`e

oax ly zewelgndn efi` iabl ,ef digc itl dzr zxxan `xnbd
iax dcene' epizpyn dxn` oey`x wxtay ryedi iaxe l`ilnb

:`xnbd zxxan .'ryediàééäào`k xn`p zwelgn efi` iabl - ©¥¨
,ryedi iax dcenyàäà àîéìéàlirl epipyy ef dpyn lr -(.bi), ¦¥¨©¨

y diept dy`dì eøîàå ,úøaeòî äúéä,del`y -ìL Báéh äî ¨§¨§¤¤§¨§¨©¦¤
,äæ øaeòzlrap `nye ,zlrap i`cea zxaern z`y oeik ,xnelk ¨¤

daiyde ,dpedkl zlqtpe leqt mc`léðBìt Léàî,izxarzpïäëå ¥¦§¦§Ÿ¥
àeä.dpedkl iplqt `ly ,xyke qgein mc` -éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦

,úðîàð ,íéøîBà øæòìà,odkl zxzeneäétî àì ,øîBà òLBäé éaø ¤§¨¨§¦¤¡¤¤©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨
ïéiç eðàdlrapy miyyeg ep`e ,dixacl mipin`n ep` oi` - ¨©¦

zwelgn iably yxtp `nye .dpedkl dleqt `id wtqne ,leqtl
`le wezyl mc`d lkiy mewna 'ryedi iax dcen'y o`k epipy ef
xnel 'xq`y dt' gkn on`p ,exiag ia` ly dzid ef dcyy xnel

.epnn d`pwe ,eia` ly dzid mpn`y
:`xnbd dgecdpyna mzwelgny xnel jxhvp df xe`ia itl ixd

ici lry aeh ebinay ryedi iax dcen dfae ,ebin oica dzid lirl
,ok yxtl okzi `l j` ,el mipin`n ,oica dkef did cala dwizy

ixdyíúälirl dpyna -àkéà Bbî éàîyi ebin zprh efi` - ¨¨©¦¦¨
`ly ebin dl oi` ixde ,dpin`dl `xaq yi dzngny ,dy`l

y ,dlrapäépéL ïéa dñéøk éøäi`ceae ,zxaern `idy lkl xkip - £¥§¥¨¥¦¤¨
`xaqa `l` ebin oipra dpi` `id my mzwelgn i`ceae .dlrap
.epizpyna xkfend 'xq`y dt' ly oecipl zekiiy dl oi`e ,zxg`
dxn` zwelgn efi` iabl ,xg` ote`a x`al dqpn `xnbd

:'ryedi iax dcene' epizpynàäà àlàdze` ly `yixd lr - ¤¨©¨
da epipy jky ,dpyn(.bi)y diept ,eøîàå ,ãçà íò úøaãî äeàø̈¨§©¤¤¦¤¨§¨§

,äæ Léà ìL Báéh äî dìjze` dlqt ez`iae `ed leqt `ny ¨©¦¤¦¤
daiyde ,dpedknéðBìt Léà,`edàeä ïäëå,lqet epi`e qgein - ¦§¦§Ÿ¥

,úðîàð íéøîBà øæòìà éaøå ìàéìîb ïaøe ,dpedkl dxiykeéaø ©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨§¦¤¡¤¤©¦
ïéiç eðà äétî àì ,øîBà òLBäézwfga `id ixde ,zpn`p dpi` - §ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦

o`k epipy ef dpyn iabl `nye .dpedkl dleqte ,leqtl dlera
.dcen ryedi iaxy

:`xnbd dgecàkéà Bbî éàî íúäebin dfi` ike ,dyw my mb - ¨¨©¦¦¨
,mpn`e .dl yiàçéðäxacd oaen -ìzhiyøîàc ,éøéòæxe`iaa ¨¦¨§§¦¦§¨©
,lirl dpynd'úøaãî' éàîepiid ,dpyna dxen`däøzñð- ©§©¤¤¦§§¨

aqy ,mc` mr dcgiizdya `id dpin`dl l`ilnb oax zxéàc Bbî¦§¦
äøîà àéòaxnel dleki dzidy -ézìòáð àì,zpn`p dzide ,llk ¨£¨¨§¨Ÿ¦§©§¦

ézìòáð äøîà÷åjkl ,izlrap xykle,àðîéäîdvex dzid eli`y §¨¨§¨¦§©§¦§¥§¨
xaeq ryedi iax eli`e ,dlirad xwir z` dyigkn dzid ,xwyl
s`y epizpyna `pzd xn` df iably x`al yi ,aeh ebin df oi`y
cal dwizyay mewna epiide ,lirend ebin yiy dcen ryedi iax
,d`pwe ,eia` ly dcyd dzidy epevxn xn`e ,enr oicd did

.'xq`y dtd' gkn on`py'úøaãî' éàî øîàc ,éqà áøì àlà¤¨§©©¦§¨©©§©¤¤
de`xy epiid ,my dpynay,úìòáðok m`àkéà Bbî éàîdfi` - ¦§¤¤©¦¦¨

dleki dzid `l ,dlrapy micr yiy oeik ixde ,dl yi ebin
cvn llk my oecipd oi` i`ceae ,dlrap `ly xnele myigkdl

.'ryedi iax dcene' epizpyn dxn` df iably okzi `le ,ebin
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המשך בעמוד רכו

oiglbn el`e` cenr fh sc ± iyily wxtzeaezk
øñàù äôäùxq`y dne ,df ly eit lr `l` ,eia` ly dzidy rcei epi` df ÐÐixd

.xizdàøîâíéãò àëéàã àîòèdzvic Ð.`nepidaïîéäî ìòáä:opixn` `le Ð

dlera m` dzid dleza m` di`eyip mei lr ol `wtqne li`edÐlr dze` cnrd

.dzid dleza dlgzne ,okl mcew ly dzwfgúðîàð àéä.`tebc dwfg xza lif`c Ð

àîùå éøáá`id ,izqp`p ipzqx`yn iab Ð

`ny `l` oreh epi` `ede ,`ed il ixa zpreh

.dqp`p izn rcei epi` `dc .jizqx` `ly cr

äì éøà÷ãåoaxk `lc `nzq xninl Ð

.l`ilnbäì éøà÷ éàîezrca dlr i`ne Ð

iwet`l,l`ilnb oaxcn!dl `inc `l `dïåéë
úåàùéð úåìåúá íéùð áåøãdaexw Ðdzprh

ixake ,elyn xzei zn` zeidl.`inc `nye

àøáúñî éîð éëäåda dcen l`ilnb oaxc Ð

.onidn lracïáø éøééà àîìùá úøîà éà
äãåîá ìàéìîâ`wc `ed d`ced `yix jdc Ð

lr s` :xn`e ,ryedi iaxl l`ilnb oax dcen

`pbiltc ab`nye ixaa jlrÐjl `picen

ixae ixaaÐiaxe dixza ipzinl jiiyc epiid

exagl xne`da l`ilnb oaxl dcen ryedi

`nw wxta `pbiltc ab lr s`c .'ek ef dcy

ipzqx`ynaxninl `ki`c ab lr s`c ,izqp`p

ira i`c ebn i`da `picen ,`pnidn `l ebn

xn` ik ,dzid jia` ly dil xn` `le wizy

epnid dizgwl inp dilÐ.onwlck ,onidnàìà
éøééà àì úøîà éàoax dcena `yix Ð

"ryedi iax dcen" i`n ,l`ilnb?jiiy i`n

,`kd diipzinl`kid`ei`w?éà÷ åâîàÐ

,i`w `nw 'ta ebn da xninl `ki`c `zbelt`

ebna `pbiltc ab lr s` :xn`wemzdcÐebna

.onwlck ,`picen `kdcàééäà.ebn `ki` Ð

äéðéù ïéá äñéøë éøä`l xnel dleki dpi`e Ð

.izlrapéúìòáð äøîà÷å,izlrap xykle Ð

.`pnidnøîàã øæòìà éáøì àîìùáwxta Ð

`ly ur zken .melk `le dpna ediizprh `nw

da xikdÐ,dpn `l` eraezl dleki dpi`

.melk jil oi`e ,z` yi` zqexc :xne` `ede

ip` ur zken dxn` `ira i`c ,ebn `ki`

:jizgzéðúñøàùî,edcy dtgzqpe il rxi` Ð

.miz`n il zi`eäøîà÷åip` ur zken Ð

dpn `l` draz `le ,`xwirnÐ.`pnidnàìà
ïðçåé éáøì,dpne miz`na ediizprh :xn`c Ð

miz`n ezraez `idyÐeizgz oia icin `kil

`ki` ebn i`n ,`xwirnl?àëäoi` dcy iab Ð

xeyreazl eilra al lr dlriy ,jiptl hegy

df wzy m` ,xnelk .ehgy inÐel eid `l

`ed heyt xacc e`l i` ,jkld .mixxer

epnid dgwlyÐjia` ly el xne` did `l

dl `vn `l iab la` .ebn opixn` jkld .dzid

milezaÐ`vn `ly mileza ,jiptl hegy xey

md dledeziqdyiy it lr s`e ,oic zial `al

efn daeh dprh aiydl dlÐ,ebn opixn` `l

`l `nlccdwq`.dzrc``w inexri` ,inp i`

.`nxrníéùð áåøù ïåéëå.`id `iyew Ðäì ùé
ìå÷.`nepida d`viy mircei daxde Ð

åæå
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éàãzia dyrn xg` orehd xn`c o`nlc d`xp Ð `pnidn idi` xn` `d l`ilnb oax

nc xn`c o`nlc ,jixt melk xn` `l oicelit` ,lrad on`p `kd Ð izrxt oirh iv

.izrxt xn` ira i`c ebna ,jiz`yp dpnl` :xnel l`ilnb oaxléëäÐ `xazqn inp

ixae ixaac opipynck ,l`ilnb oaxk `iz` oizipznc `xazqn inp ikd :qxhpewa yxit

dywe .'ek ryedi iax dcene ipzwcn ,dcen

dcena l`ilnb oax inp ixii` `l ikc :eyexitl

ab lr s` ,xnelk ,ryedi iax dcene xity iz`

s` ,jl `picen `tiqa Ð jlr `pbilt `yixac

ikid ik .cg` oiprn opi` `tiqe `yixc ab lr

oax ixii` i` ,ryedi iax dcene xity dil `iz`c

l`ilnb oaxc dcenc ab lr s` ,dcena l`ilnb

i`cec ,ayiil yie !ryedi iaxc dcene oiprn epi`

xity ipzinl jiiy dcena l`ilnb oax ixii` ik

.cg` oiprn ied `lc ab lr s` ,ryedi iax dcene

l`ilnb oax dcenc `zlin `pzc ab`c :xnelk

i` la` ,ryedi iax da dcenc `zlin inp ipz Ð

ipzinl jiiy `l Ð dcena l`ilnb oax ixii` `l

biltc ab lr s` opireny`l ryedi iax dcene

mpi` `tiqe `yixc oeik ,`tiqa dcen `yixa

ebn` xninl dil ded `lc :dyw la` .cg` oiprn

ied ebn` qxhpewd yexitl inp `zyd crc ,i`w

inp ikd :eyexit ikdc wgvi epiaxl d`xpe !i`w

biltc xnel `a `le ,inc `nye ixakc `xazqn

`nye ixakc ab lr s` `l` ,`yixa l`ilnb oax

ynn `ny e`lc meyn ,l`ilnb oax dcen Ð inc

zxn` i` ,ryedi iax dcene xn`wcn .`ed

lr s` ,xnelk ,dcena l`ilnb oax ixii` `nlya

lrac l`ilnb oax dcen Ð inc `nye ixakc ab

ixa i`dac ryedi iax dcene ipzwc epiid Ð on`p

meyn ryedi iaxc `nrhc jzrc `wlqc .on`p

.qxhpewa yxitck ,eraez epi` dfc ,`nye ixa

iaxc dcene l`ilnb oaxc dcen ded `zyde

ixaa `yixc zxn` i` `l` .cg` oiprn ryedi

,dcena l`ilnb oax ixii` `le ,`ed xenb ixae

oax bilt `lc `ed ixae ixac oeikc `hiytc

zxaq in :xn`we ?dcene i`n Ð l`ilnb

ixa meyn ryedi iaxc `nrhe ,i`w `yix`c

meyn ryedi iaxc `nrhc .i`w ebn` Ð `nye

.i`w `nw oiwxit`e ,eraez dld elit` on`pe ,ebn

íúä:qxhpewa yxit Ð jiptl hegy xey

.zqp`p jizqxi` `ly cr oreh `edy

.eraez dld oi`c ,jiptl hegy xey oi` `kde

,eraez dlda ixii` inp `kdc :yxtn wgvi epiaxe

,jiptl hegy xey mzd :eyexit ikde ,izyxitck

dleza xnel dleki dpi`e ,mileza dl oi` ixdc

.`ed ig xnel leki oi`y hegy xeya enk ,ip`

zxne` oia ,izqp`p ipzqx`yn zxne` oia ,ikdle

oi` ,`kd .`pnidn `l Ð jizgz ip` ur zken

`l :xn` ira i`c ,ebna on`pe jiptl hegy xey

jia` ly dzid.mlern

ïåéëmicr `kil ik ze`yip zeleza miyp aexc

oikled dil zi`c ,jixt axl Ð ied i`n

.aexd xg` oenna
efe

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

íéãò Lé íàå .øézäL ätä àeä øñàL ätäL¤©¤¤¨©©¤¤¦¦§¦¥¥¦
Bðéà "epîéä äézç÷ì" :øîBà àeäå ,åéáà ìL àéäL¤¦¤¨¦§¥§©§¦¨¥¤¥

.ïîàðàøîâíéãò àkéì àä ,íéãò àkéàc àîòè ¤¡¨©£¨§¦¨¥¦¨¥¨¥¦
¯,ìàéìîb ïaøk àìc àîúñ ïðz àîéì .ïîéäî ìòa©©§¥¨¥¨§©§¨¨§¨§©¨©§¦¥

ìàéìîb ïaø éàc¯eléôà !àðîéäî éäéà øîà àä §¦©¨©§¦¥¨¨©¦¦§¥§¨£¦
ìàéìîb ïaø øîà÷ àì ïàk ãò ,ìàéìîb ïaø àîéz¥¨©¨©§¦¥©¨¨¨¨©©¨©§¦¥

éøáe éøáa ,àëä ìáà ,ànLå éøáa àlà íúä¯ ¨¨¤¨§¨¦§¤¨£¨¨¨§¨¦¨¦
.øîà àìéøáe éøa àä ?dì éøà÷ éàî dì éøà÷ãe Ÿ¨©§¨¨¥¨©¨¨¥¨¨¨¦¨¦

úBàOéð úBìeúa íéLð áBøc ïåék !àeä¯éøa ék ¥¨§¨¦§¦¨¦¨¦
éaø äãBîe :éðú÷cî ,àøazñî éîð éëäå .éîc ànLå§¤¨¨¥§¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥¤©¦
äãBîa ìàéìîb ïaø éøééà àîìLa zøîà éà .òLBäé§ª©¦¨§©§¦§¨¨©§¦©¨©§¦¥§¤

¯ìàéìîb ïaø éøééà àì zøîà éà àlà ,øétL©¦¤¨¦¨§©§¨©§¦©¨©§¦¥
äãBîa¯éaø zøáñ éî ?äãBî ïàîì òLBäé éaø §¤©¦§ª©§©¤¦¨§©§©¦

àn÷ ïé÷øétàå ,éà÷ Bbnà ?éà÷ ïé÷øét éàäà òLBäé§ª©©©¦§¦¨¥©¦¨¥§©¦§¦©¨
eøîàå ,úøaeòî äúéä :àäà àîéìéà ?àéiäà .éà÷̈¥©©¨¦¥¨©¨¨§¨§¤¤§¨§
ïäëå éðBìt Léàî" ?äæ øaeò ìL Báéh äî :dì̈©¦¤¨¤¥¦§¦§Ÿ¥
éaø ,úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø ."àeä©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤©¦
Bbî éàî íúä ,ïéiç eðà äétî àì :øîBà òLBäé§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦¨¨©¦
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on exaey xenyl jixv df `vnpc ,oiazek

exag lr xhy el yiy ine .mixakrdÐ`iai e`

xhyd,epxifgieoizipzne .melk lehi `l e`

lr oikneq `l` ,daezk oiazek oi`y mewna

dpnl`le miz`n dlezal epwzy oic zia i`pz

.dl `wtne dxcd `nlcl yginl `kilc ,dpn

äì éðúîã.`tt axcle eda` iaxcl Ðäðéîèä
äúáåúëxne` `ede ,miz`n zraez `ide Ð

.jiz`yp dpnl`äéðôì åã÷ømicr yi m` Ð

.di`eyip meia diptl ecwxyäøåùá ìù ñåëÐ

i`n yxtn onwle .zeleza ipniq dilr xyand

`id.àìàink dcai` lk :xn`w ikd Ð

dpinhdy:ipzw ikde .`iab `le ,inc epipta

dtxyp ,dzaezk dpinhd ,dzaezk dcai`

:dyexit ikde .'eke diptl ecwx m` ,dzaezk

dzaezk xhy ca` dxn`Ðenk `id ixd

`ivedl ick epipta dzaezk dpinhdyzeable

`iaz ok m` `l` ,melk daeb dpi`e ,dipy mrt

,dtxypy micr yie ,dtxyp dxn` m`e .xhyd

icinl yginl `kil `zydcÐmicr `iaz

,dlezal oniq edfy ,diptl ecwxydabze

.miz`näì éðúîã ïàîaxe eda` iaxcl Ð

.`ziixa` `ttïéúéðúîà ïëù ìëoeikc Ð

,`iab dzaezk dcai` `icda ipzwc `ziixa`c

dl uxzne .`iab `lc `tt ax xn`w dlre

enk `id ixd dzaezk dcai` :ipzw `cgc

mlerle ,`iab `wc `ed dtxypyke ,dpinhdy

ipzn`c oky lk ,xaey oiazek oi``ki` '

xninl ,eda` iaxc` `tt axc `zbelt ipzinl

.opiwqr daezk oiazek oi`y mewnacïàîå
éðúîãeda` iaxce `tt axc `zbelt Ð

.oizipzn`àì àúééøáà ìáà,dil ipzn Ð

mewna `dc ,xaey oiazekc dpin opirny i`cec

.opiwqr daezk oiazekyïééùå÷ éëipzwc Ð

`iepiy iiepyl `gip `le .dzaezk dcai`

dpinhdk dzaezk dcai` xninl ,`wigc

.xn`w dzaezkøùôà àìã ïåéëmewna oebk Ð

yie ,micr it lr zeaebe ,daezk oiazek oi`y

micr `iaze xg` oic zial jlz `nyl yegl

dabze mixg`dipy mrtÐ.xaey opiazk i`ce

äîåøúá ìåëàì åæ äúéä äéåàøz`yip i` Ð

,dlera `le z`vnp dnly dlezac ,odkl

lqtzy.zepf zngn odklé÷úîàôô áø äì ó
dpnl` z`yip `ll zecr ef dne Ð?åèài` Ð

`l in ,heicd odkl dpnl` `idyk z`yip

dnexza dlk`?úéùàø åæ.ziy`x dzlira Ð

íéúàî äñôúã ïéðîéæopira ike .oic zia `la Ð

exiardy micr oi`c meyn ,dpin iwet`l

:dxn` ,diptliqepzi`mixekiy .eqipzi`c `ed

eidmicr ez` `zyd ,jkld .dzynd oii qpe`n

dgezt diptl exiardyÐ.icin `kil ezeãöéë
íéã÷øî.diptl mixne` dn Ð

úåîë

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

åæåmipn`p el` :(`,gk zeaezk) oiwxita opzc :dniz Ð `aex dl rxzi` lew dl oi`e li`ed

.rext dy`xe `nepida d`viy zipelta ipxekf :ozephwa e`xy dn olceba cirdl

.`ed `nlra `zlin ielib ,ze`yip zeleza miyp aexc oeik Ð `nrh i`n :`xnba xn`we

jixtck ,`aex xza lifip axl zecr mey jixv dnl Ð lew dl yi m` ?ixiin ikid `zyde

,`aex dl rxzi` ok m` Ð lew dl oi` i`e .`kd

cirnykc `niz ike !mixyk micr ipy jxhvie

`d Ð lew opiayg enr xg`e ephewa d`xy `ed

aexc :xnel yie !edpip ixwy icdq :`kd jixt

ze`yipd miyp aexn sicr ze`yip zeleza miyp

rxzi `l Ð lew dl oi` ike ,lew dl yi zeleza

zecr lirei `ly ,ze`yip zelezac aex jk lk

.enr xg`e ephewa d`xc

ùåçéìåicr ici lr elit`e Ð 'ek rwtn `nlc

cr zeabl dl did `l `nepid

cqtd icil `al lekiy oeik ,daezkd el xifgzy

`irain `lc .dci zgz daezk dx`ypy dna

oic zia dyrn xg` oerhl lekic xn`c o`nl

on`p didi daezk dl didi `l m`c ,ciqtnc

ivn `lc xn`c o`nl elit` `l` .izrxt xnel

daezkdy dna ciqtn oic zia dyrn xg` oirh

dl eidi `le zxg` mrt eprazz m`y ,dci zgz

ebna ,dpn izrxt xnel on`p `di Ð `nepid icr

mewna `di m` e` .jiz`yp dpnl` xn` ira i`c

xnel on`p didi Ð ezy` `id m` oixikn oi`y

.izy` z` oi` xn` ira i`c ebna ,lkd izrxt

oeike ,miz`n `ivez Ð dcia daezkdy `zyde

.rextl el oi` Ð cqtd icil `al lekiy

úàæ`kdc ab lr s` Ð xaey oiazek zxne`

dzaezk sexyz `nlc yginl `ki`c ,xyt` `l

opixn`ck ,`nepid icra `iabe `xcde micra

`wtne `xcd `nlce :jenqa,`iabe `nepid icra

xn` `l oic zia dyrn xg` orehd xn`c o`nl

mewn lkn Ð xaeyl `ed wewf egxk lre ,melk

oi` i`c ,xaey oiazek inp `nlrac xity wiic

lekiy oeik ,o`k rxti dnl Ð `nlra oiazek

.epyxitck ,dcia daezkdy dna cqtd icil `al

ïéáúåë"heyt hb" wxtac ab lr s` Ð xaey

`nrh yxtn (a,`rw `xza `aa)

del car"c meyn xaey oiazek xn`c o`nc

oicd `ed `l` ,del `wec e`l Ð "deln yi`l

xn`c ,gwn ixhye ,`kdc daezk enk aeg lka

.xaey oiazekc mzdéàîxe`a dcai` dcai`

ded oiazeky mewna elit` ok m` :xn`z m`e Ð

oi`y mewna inwe`l `wgec i`ne ,inwe`l dil

mewnac :mz epiax xne`e ?edi` dl azke oiazek

dl azky yginl `ki` Ð dtxype oiazeky

.daezk `la dzedydl xeq`c ,zxg` daezk

dtxype oiazeky mewna dnewe`l ivn ded ,edin

dl azk `ny yginl `kilc ,oiyexibd xg`

.wgec el d`xpy `l` ,zxg`åúådnl dcai`

`ziinw `kxit epiid dxe`klc ab lr s` Ð il

:xn`w ikdc ayiil yi Ð dtxyp epiid :jixtc

`yexit ied dtxypc xn`p m` elit` ,eze

?il dnl dcai` :iywz mewn lkn Ð dca`pc

éñåðúéàoebk ixiinc d`xp Ð eqipzi`c `ed

i`c .melk icia oi` dxn` `ira i`c ,ebn `ki`c

weliga :xn`z m`e ?`pnidn i`n` Ð ikd e`l

i`n` ,ipqk dl zil `zlnx` onwl xn`c zeilw

.`l Ð zeyrl milw ody mixac x`ye zeilw la` ,eqipzi`c xnel dleki ,`kdc ziag oebk ,gxeh yiy xaca `wecc :mz epiax xne`e ?`kd xn`ck 'ek dqtz `nlc opiyiig `l
dlk
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כתובות. פרק שני - האשה שנתארמלה דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

Bæå,epizpyna zxkfpd dy`d -,ìB÷ dì ïéàå ìéàBädl oi` ixdy §¦§¥¨
,`nepida d`viy micràaeø dì òøzéàdi`xd gk diabl ylgp - ¦§©¨¨

.dlran oenn `ivedl zpn`p dpi` okle ,aexd ly
:`xnbd dywnéày jixack,ìB÷ dì Lé äìeúa úàOpä ìk,ok m` ¦¨©¦¥§¨¥¨

éåä éàî íéãò eúà ékdn ,`nepida d`viy micr e`a m` s` - ¦¨¥¦©¨¥
`l` jk lr miaexn micr oi`y ,xacl lew oi`y oeik ixde ,jka

,el` mipyðäeäðéð éøwL éãäñ C.md xwy icry gken - ¨¨©£¥©¨¥¦§
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîà àlàz`yipd dleza lkl `l zn`a ¤¨¨©¨¦¨

`l` ,lew yidì ïéàå ìéàBä ,Bæå ,ìB÷ dì Lé äìeúa úàOpä 'áBø'©¦¥§¨¥¨§¦§¥¨
,ìB÷,dilr micirn miax oi` ixdyàaeø dì òøzéàdrxed - ¦§©¨¨

m` mpn` ,aexd gkn miiz`n daeb dpi`e ,aexd zwfg diabl
herin eze`n `idy xn`pe mzecr z` lawp dixacl micr `iaz

.miiz`n daebe ,lew el oi`y

* * *
:dpyna epipy'eëå àîeðéäa äúöiL íéãò Lé íà,rext dy`xe ¦¥¥¦¤¨§¨§¦¨§

dleki `nepid icr ici lr m` :`xnbd dywn .miz`n dzaezk
,dzaezk z` zeabl dy`dLeçéìå,yeygl epl yi ixde -àîìc §¥¦§¨

àéáâå ,àðéc éa éàäa íéãò à÷tîziaa `nepid icr `ivez `ny - ©§¨¥¦§©¥¦¨§©§¨
,miiz`n dabze ,oicéc éa éàäa äaeúëì dì à÷tî øãäåàéáâå ,àð ©£©©§¨¨¦§¨§©¥¦¨§©§¨

da,oic zia ipta dzaezk xhy z` `iveze aeyz okn xg`le - ¨
dabze ,rxtp `l oiicry dcia daezkd xhyy jkn gikeze
dabzy dlwz z`vl dlekiy oeike ,mitqep miiz`n dlran

.llk `nepid icr ici lr dabz `ly xnel ie`x ,miinrt
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,eäaà éaø øîào`kn cenll yi - ¨©©¦©¨Ÿ¤¤

y xn`c o`nk zxaeq epizpynyøáBL ïéáúBk,oerxt xhy - §¦¥
aiyzy `ll s` dzaezk inc z` dl rextl aiig lrad ,xnelk
xhya zeable xefgl lkez `ly icke ,envr daezkd xhy z` el
oeike .ecia didiy oerxt xhy el aezkzy jka ic dciay daezkd
dy`d el aezkz `nepidd icr it lr lrad dl rxtiy xg`ly
`ivei ,dciay daezkd xhy ici lr aey eprazz m` ixd ,xaey

.rxt xaky gikeie xaeyd z`
:sqep uexiz,øîà àtt áømiazeky epizpynn di`x oi` mlerl ©¨¨¨©

zxenz rextl aiig deld oi` llk jxcay okzi `l` ,xaey
epizpyna xen`de ,aegd xhy z` el xifgn delnd oi` m` ,xaey
xhy z` dy`d el aiyzy `ll daezkd inc z` rxet lrady

,daezkd,ïðé÷ñò äaeúk ïéáúBk ïéàL íB÷îalr mikneq `l` §¨¤¥§¦§¨¨§¦¨
,dy` `yepd mc` lk lr daezk aeig epwizy ,oic zia i`pz
,ztqep mrt dabze dy`d xefgzy yygd llk jiiy `l `linne
miazeky mewna mpn`e .daezk xhy dl eazk `l mlern ixdy

.`nepid icra dabz `l ,daezk xhy
:ef zwelgna zxg` oeyl d`ian `xnbddì éðúîc àkéàåyi - §¦¨§©§¥¨

`tt axe eda` iax ly mzwelgn z` epyy,àúééøaàepipy jky ©§©§¨
,daäãaéàz` dy`d,dúaeúke`äðéîèäz`dúaeúkdpi`e ¦§¨§¨¨¦§¦¨§¨¨

y e` ,`id okid zxkef,dúaeúk äôøNðz`yipy zpreh `ide ¦§§¨§¨¨
dzaezke dpnl` d`ypy oreh dlrae miiz`n dzaezke dleza

y oebk ,zelezad bdpnk da ebdp z`yipy drya m` ,dpneã÷ø̈§
äéðôìe`,äéðôì e÷çNe` ,zelezad iptl wx ok miyer eidy §¨¤¨¦£§¨¤¨

ñBk äéðôì eøéáòäoiiäøBNa ìLenk ,dleza `idy xyand - ¤¡¦§¨¤¨¤§¨
,oldl x`eaiyBàdiptl exiardydì Lé íà ,íéìeúa ìL ätî©¨¤§¦¦¥¨

íéãòdi`eyipa ebdpy jk lrelà ìkî ãçàa,mibdpnddúaeúk ¥¦§¤¨¦¨¥§¨¨
,íéúàî.dpn dzaezk ,`l m`e ¨©¦

:ef `ziixa lr eywdeàðéc éa éàäa íéãò à÷tî àîìc Leçéìå§¥¦§¨©§¨¥¦§©¥¦¨
àéáâåcg`a da ebdpy micr `ivez `ny yeygl yi ixde - §©§¨

,mci lr dzaezk dabze ,df oic zia ipta el` mibdpnnøãäå©£©
da àéáâå àðéc éa éàäa dúaeúëì à÷tî`iveze aeyz xg`e - ©§¨¦§¨¨§©¥¦¨§©§¨¨

df lre .ztqep mrt dabze oic zia ipta dzaezk xhyéaø øîà̈©©¦
úøîBà úàæ ,eäaàq `ziixady o`kn gken -y zxaeïéáúBk ©¨Ÿ¤¤§¦

,øáBLaeyz m`e ,xaey el aezkz micr it lr dl rxtiyke ¥

xaky xaeyd ici lr lrad gikei daezkd xhy z` `iveze
mpn` .drxt,øîà àtt áø`l` ,xaey miazeky di`x o`kn oi` ©¨¨¨©

,ïðé÷ñò äaeúk ïéáúBk ïéàL íB÷îa`ivezy yyg oi` `linne §¨¤¥§¦§¨¨§¦¨
.onf xg`l daezk xhy

:ef oeyll `tt ax ixac lr `xnbd dywnàäåoeyläãaéà' §¨¦§¨
éðz÷ 'dúaeúkcvike ,daezk dl azk lrady rnyne ,`ziixaa §¨¨¨¨¥

zvxzn .llk daezk miazek oi`y mewna xaecny xnel xyt`
ote`l `ziixad zpeek :`xnbdeäéà dì áúëcecal df lray - §¨©¨¦

.ezy`l daezk xhy azk
:`xnbd dywnóBñ óBñzxfeg ,daezk dl azk `edy oeik -

onf xg`l `ny yeygp ,`iyewdda àéáâå dì à÷tî`ivez - ©§¨¨§©§¨¨
miazeky dxe`kl gkene ,ztqep mrt ea dabze xhyd z` dy`d

.xaey
:`xnbd zvxzn'äãaéà' éàî,`ziixaa epipyyøeàa äãaéà- ©¦§¨¦§¨¨

,daezk df lra dl azky s` `linne ,y`a daezkd dtxypy
.daezk dze` dtxypy reci ixdy ,aey dp`ivezy yeygl oi`

:`xnbd dywn,éëä éà,y`a epiid 'dcai`'yeðééäeze` df ixd - ¦¨¦©§
ly ote`,'äôøNð'z`f dpy recne.sqep xack `pzdãBòå,dyw ¦§§¨§

y ote` mb `ziixaa epipy ixdäðéîèädpi`e dzaezk z` dy`d ¦§¦¨
df ote`ae ,`id okid zrcei,øîéîì àkéà éàîyi i`ce `lde ©¦¨§¥©

.da dabze onf xg`l dp`vnzy yeygleúåm` s` ,dyw cere - §
mewn lkn ,'dcai`' ly yexit `ed 'dtxyp'y xn`zänì 'äãaéà'¦§¨¨¨

éì.dtxypy aezkiy jka ic ,'dcai`' llk `pzd azk dn myl - ¦
:`xnbd zvxznàlà,`ziixad zpeek `id jkìkdy`dy mewn ¤¨¨

y zpreh'äãaéà',dzaezk z`éîc eðéðôa äðéîèä ékep` - ¦§¨¦¦§¦¨§¨¥¨¥
ick daezkd z` dpeeka dpinhdy epl reci eli`k z`f miaiygn

,oick `ly onf xg`l da zeable xefgldì ïðéáäé àìåoi` okle - §Ÿ¨£¦¨¨
,dleza dzidy micr it lr `l s` ,dligzn melk dl miabnãò©

íéãò éøîàcy,dúaeúk äôøNðxefgzy yyg oi` dfay §¨§¦¥¦¦§§¨§¨¨
jixv lrad oi` ,daezk dl yiy yyg yi m` la` ,dp`iveze

.xaey zxenz dl rextl
xe`iaa zepeyld izy oia dpin `wtpd dn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .`tt axe eda` iax zwelgndì éðúîc ïàî©§©§¥¨
àúééøaàepipy day ,`ziixad iabl mzwelgn z` dpyy in - ©§©§¨

edfy x`ia eda` iaxy ,dzaezk dcai`yk s` daeby yexita
oi`y zxaeq `ziixady xn` `tt axe ,'xaey miazek'y oeik
micr yi m` `l` daeb dpi` mlerly x`iae ,xaey miazek

,x`azdy enke ,dtxypyïkL ìkmzwelgn z` zepyl lkeiy ¨¤¥
,ïéúéðúnà`nepid icr it lr daeby mrhdy x`ai eda` iaxy ©©§¦¦

oi`y mewna xaecny x`ai `tt axe ,xaey miazeky oeik `ed
.efn dketd zernyn epizpyna oi` ixdy ,daezk miazekåeli` §

ïéúéðúnà dì éðúîc ïàîiabl mzwelgn z` dpyy in j` - ©§©§¥¨©©§¦¦
,ef zwelgnl mewn yi my wxy xn`i ,epizpyn,àì àúééøaà ìáà£¨©§©§¨Ÿ

iax ixack ,xaey miazeky rnyn `ziixad ixacny meyn
,daezk oiazek oi`y mewna xaecny xnel xazqn `le ,eda`ék¦

àéLe÷dcai`' `ziixad oeyln `tt ax ixac lr epiywdy enk - §¨
xazqn `le ,dzcai`e daezk dl eazky rnyny ,'dzaezk
m`y dyxite dipyd oeyll `xnbd dwgcpy enk yxtle wegcl
cr daeb oi`e ,dzaezk dpinhdy ink dyrp dzaezk dcai`

.dtxypy micr eidiy
,`ziixaae dpyna epipy :`tt ax ixac lr `xnbd dywnLé íà'¦¥

'eë íéãòaxle .'miz`n dzaezk rext dy`xe `nepida z`viy ¥¦
miaeb cvik ,xaey miazek oi`y zxaeq epizpyny xne`d `tt

,`nepid icr it lrLeçéìåyeygp `l recn -éãò à÷tî àîìc §¥¦§¨©§¨¥¥
àéáâå àðéc éa éàäa àîeðéäzia ipta micr dy`d `iaz `ny - ¦¨§©¥¦¨§©§¨

,mci lr dzaezk dabze ,`nepida z`vei de`xy df oicøãäå©£©
àéáâå àðéøçà àðéc éáa àîeðéä éãò à÷tîmicr `iaz aeye - ©§¨¥¥¦¨§¥¦¨©£¦¨§©§¨
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc zeaezk(iyiy meil)

Bæå,epizpyna zxkfpd dy`d -,ìB÷ dì ïéàå ìéàBädl oi` ixdy §¦§¥¨
,`nepida d`viy micràaeø dì òøzéàdi`xd gk diabl ylgp - ¦§©¨¨

.dlran oenn `ivedl zpn`p dpi` okle ,aexd ly
:`xnbd dywnéày jixack,ìB÷ dì Lé äìeúa úàOpä ìk,ok m` ¦¨©¦¥§¨¥¨

éåä éàî íéãò eúà ékdn ,`nepida d`viy micr e`a m` s` - ¦¨¥¦©¨¥
`l` jk lr miaexn micr oi`y ,xacl lew oi`y oeik ixde ,jka

,el` mipyðäeäðéð éøwL éãäñ C.md xwy icry gken - ¨¨©£¥©¨¥¦§
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîà àlàz`yipd dleza lkl `l zn`a ¤¨¨©¨¦¨

`l` ,lew yidì ïéàå ìéàBä ,Bæå ,ìB÷ dì Lé äìeúa úàOpä 'áBø'©¦¥§¨¥¨§¦§¥¨
,ìB÷,dilr micirn miax oi` ixdyàaeø dì òøzéàdrxed - ¦§©¨¨

m` mpn` ,aexd gkn miiz`n daeb dpi`e ,aexd zwfg diabl
herin eze`n `idy xn`pe mzecr z` lawp dixacl micr `iaz

.miiz`n daebe ,lew el oi`y

* * *
:dpyna epipy'eëå àîeðéäa äúöiL íéãò Lé íà,rext dy`xe ¦¥¥¦¤¨§¨§¦¨§

dleki `nepid icr ici lr m` :`xnbd dywn .miz`n dzaezk
,dzaezk z` zeabl dy`dLeçéìå,yeygl epl yi ixde -àîìc §¥¦§¨

àéáâå ,àðéc éa éàäa íéãò à÷tîziaa `nepid icr `ivez `ny - ©§¨¥¦§©¥¦¨§©§¨
,miiz`n dabze ,oicéc éa éàäa äaeúëì dì à÷tî øãäåàéáâå ,àð ©£©©§¨¨¦§¨§©¥¦¨§©§¨

da,oic zia ipta dzaezk xhy z` `iveze aeyz okn xg`le - ¨
dabze ,rxtp `l oiicry dcia daezkd xhyy jkn gikeze
dabzy dlwz z`vl dlekiy oeike ,mitqep miiz`n dlran

.llk `nepid icr ici lr dabz `ly xnel ie`x ,miinrt
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,eäaà éaø øîào`kn cenll yi - ¨©©¦©¨Ÿ¤¤

y xn`c o`nk zxaeq epizpynyøáBL ïéáúBk,oerxt xhy - §¦¥
aiyzy `ll s` dzaezk inc z` dl rextl aiig lrad ,xnelk
xhya zeable xefgl lkez `ly icke ,envr daezkd xhy z` el
oeike .ecia didiy oerxt xhy el aezkzy jka ic dciay daezkd
dy`d el aezkz `nepidd icr it lr lrad dl rxtiy xg`ly
`ivei ,dciay daezkd xhy ici lr aey eprazz m` ixd ,xaey

.rxt xaky gikeie xaeyd z`
:sqep uexiz,øîà àtt áømiazeky epizpynn di`x oi` mlerl ©¨¨¨©

zxenz rextl aiig deld oi` llk jxcay okzi `l` ,xaey
epizpyna xen`de ,aegd xhy z` el xifgn delnd oi` m` ,xaey
xhy z` dy`d el aiyzy `ll daezkd inc z` rxet lrady

,daezkd,ïðé÷ñò äaeúk ïéáúBk ïéàL íB÷îalr mikneq `l` §¨¤¥§¦§¨¨§¦¨
,dy` `yepd mc` lk lr daezk aeig epwizy ,oic zia i`pz
,ztqep mrt dabze dy`d xefgzy yygd llk jiiy `l `linne
miazeky mewna mpn`e .daezk xhy dl eazk `l mlern ixdy

.`nepid icra dabz `l ,daezk xhy
:ef zwelgna zxg` oeyl d`ian `xnbddì éðúîc àkéàåyi - §¦¨§©§¥¨

`tt axe eda` iax ly mzwelgn z` epyy,àúééøaàepipy jky ©§©§¨
,daäãaéàz` dy`d,dúaeúke`äðéîèäz`dúaeúkdpi`e ¦§¨§¨¨¦§¦¨§¨¨

y e` ,`id okid zxkef,dúaeúk äôøNðz`yipy zpreh `ide ¦§§¨§¨¨
dzaezke dpnl` d`ypy oreh dlrae miiz`n dzaezke dleza

y oebk ,zelezad bdpnk da ebdp z`yipy drya m` ,dpneã÷ø̈§
äéðôìe`,äéðôì e÷çNe` ,zelezad iptl wx ok miyer eidy §¨¤¨¦£§¨¤¨

ñBk äéðôì eøéáòäoiiäøBNa ìLenk ,dleza `idy xyand - ¤¡¦§¨¤¨¤§¨
,oldl x`eaiyBàdiptl exiardydì Lé íà ,íéìeúa ìL ätî©¨¤§¦¦¥¨

íéãòdi`eyipa ebdpy jk lrelà ìkî ãçàa,mibdpnddúaeúk ¥¦§¤¨¦¨¥§¨¨
,íéúàî.dpn dzaezk ,`l m`e ¨©¦

:ef `ziixa lr eywdeàðéc éa éàäa íéãò à÷tî àîìc Leçéìå§¥¦§¨©§¨¥¦§©¥¦¨
àéáâåcg`a da ebdpy micr `ivez `ny yeygl yi ixde - §©§¨

,mci lr dzaezk dabze ,df oic zia ipta el` mibdpnnøãäå©£©
da àéáâå àðéc éa éàäa dúaeúëì à÷tî`iveze aeyz xg`e - ©§¨¦§¨¨§©¥¦¨§©§¨¨

df lre .ztqep mrt dabze oic zia ipta dzaezk xhyéaø øîà̈©©¦
úøîBà úàæ ,eäaàq `ziixady o`kn gken -y zxaeïéáúBk ©¨Ÿ¤¤§¦

,øáBLaeyz m`e ,xaey el aezkz micr it lr dl rxtiyke ¥

xaky xaeyd ici lr lrad gikei daezkd xhy z` `iveze
mpn` .drxt,øîà àtt áø`l` ,xaey miazeky di`x o`kn oi` ©¨¨¨©

,ïðé÷ñò äaeúk ïéáúBk ïéàL íB÷îa`ivezy yyg oi` `linne §¨¤¥§¦§¨¨§¦¨
.onf xg`l daezk xhy

:ef oeyll `tt ax ixac lr `xnbd dywnàäåoeyläãaéà' §¨¦§¨
éðz÷ 'dúaeúkcvike ,daezk dl azk lrady rnyne ,`ziixaa §¨¨¨¨¥

zvxzn .llk daezk miazek oi`y mewna xaecny xnel xyt`
ote`l `ziixad zpeek :`xnbdeäéà dì áúëcecal df lray - §¨©¨¦

.ezy`l daezk xhy azk
:`xnbd dywnóBñ óBñzxfeg ,daezk dl azk `edy oeik -

onf xg`l `ny yeygp ,`iyewdda àéáâå dì à÷tî`ivez - ©§¨¨§©§¨¨
miazeky dxe`kl gkene ,ztqep mrt ea dabze xhyd z` dy`d

.xaey
:`xnbd zvxzn'äãaéà' éàî,`ziixaa epipyyøeàa äãaéà- ©¦§¨¦§¨¨

,daezk df lra dl azky s` `linne ,y`a daezkd dtxypy
.daezk dze` dtxypy reci ixdy ,aey dp`ivezy yeygl oi`

:`xnbd dywn,éëä éà,y`a epiid 'dcai`'yeðééäeze` df ixd - ¦¨¦©§
ly ote`,'äôøNð'z`f dpy recne.sqep xack `pzdãBòå,dyw ¦§§¨§

y ote` mb `ziixaa epipy ixdäðéîèädpi`e dzaezk z` dy`d ¦§¦¨
df ote`ae ,`id okid zrcei,øîéîì àkéà éàîyi i`ce `lde ©¦¨§¥©

.da dabze onf xg`l dp`vnzy yeygleúåm` s` ,dyw cere - §
mewn lkn ,'dcai`' ly yexit `ed 'dtxyp'y xn`zänì 'äãaéà'¦§¨¨¨

éì.dtxypy aezkiy jka ic ,'dcai`' llk `pzd azk dn myl - ¦
:`xnbd zvxznàlà,`ziixad zpeek `id jkìkdy`dy mewn ¤¨¨

y zpreh'äãaéà',dzaezk z`éîc eðéðôa äðéîèä ékep` - ¦§¨¦¦§¦¨§¨¥¨¥
ick daezkd z` dpeeka dpinhdy epl reci eli`k z`f miaiygn

,oick `ly onf xg`l da zeable xefgldì ïðéáäé àìåoi` okle - §Ÿ¨£¦¨¨
,dleza dzidy micr it lr `l s` ,dligzn melk dl miabnãò©

íéãò éøîàcy,dúaeúk äôøNðxefgzy yyg oi` dfay §¨§¦¥¦¦§§¨§¨¨
jixv lrad oi` ,daezk dl yiy yyg yi m` la` ,dp`iveze

.xaey zxenz dl rextl
xe`iaa zepeyld izy oia dpin `wtpd dn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .`tt axe eda` iax zwelgndì éðúîc ïàî©§©§¥¨
àúééøaàepipy day ,`ziixad iabl mzwelgn z` dpyy in - ©§©§¨

edfy x`ia eda` iaxy ,dzaezk dcai`yk s` daeby yexita
oi`y zxaeq `ziixady xn` `tt axe ,'xaey miazek'y oeik
micr yi m` `l` daeb dpi` mlerly x`iae ,xaey miazek

,x`azdy enke ,dtxypyïkL ìkmzwelgn z` zepyl lkeiy ¨¤¥
,ïéúéðúnà`nepid icr it lr daeby mrhdy x`ai eda` iaxy ©©§¦¦

oi`y mewna xaecny x`ai `tt axe ,xaey miazeky oeik `ed
.efn dketd zernyn epizpyna oi` ixdy ,daezk miazekåeli` §

ïéúéðúnà dì éðúîc ïàîiabl mzwelgn z` dpyy in j` - ©§©§¥¨©©§¦¦
,ef zwelgnl mewn yi my wxy xn`i ,epizpyn,àì àúééøaà ìáà£¨©§©§¨Ÿ

iax ixack ,xaey miazeky rnyn `ziixad ixacny meyn
,daezk oiazek oi`y mewna xaecny xnel xazqn `le ,eda`ék¦

àéLe÷dcai`' `ziixad oeyln `tt ax ixac lr epiywdy enk - §¨
xazqn `le ,dzcai`e daezk dl eazky rnyny ,'dzaezk
m`y dyxite dipyd oeyll `xnbd dwgcpy enk yxtle wegcl
cr daeb oi`e ,dzaezk dpinhdy ink dyrp dzaezk dcai`

.dtxypy micr eidiy
,`ziixaae dpyna epipy :`tt ax ixac lr `xnbd dywnLé íà'¦¥

'eë íéãòaxle .'miz`n dzaezk rext dy`xe `nepida z`viy ¥¦
miaeb cvik ,xaey miazek oi`y zxaeq epizpyny xne`d `tt

,`nepid icr it lrLeçéìåyeygp `l recn -éãò à÷tî àîìc §¥¦§¨©§¨¥¥
àéáâå àðéc éa éàäa àîeðéäzia ipta micr dy`d `iaz `ny - ¦¨§©¥¦¨§©§¨

,mci lr dzaezk dabze ,`nepida z`vei de`xy df oicøãäå©£©
àéáâå àðéøçà àðéc éáa àîeðéä éãò à÷tîmicr `iaz aeye - ©§¨¥¥¦¨§¥¦¨©£¦¨§©§¨

xaky erci `ly ,xg` oic zia iptl `nepida z`vei de`xy
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc zeaezk(ycew zay meil)

àéäL úBîk älk,da yiy dzeaiyge ditei itl dze` miqlwn - ©¨§¤¦
.da oi`y dlrna degayi `l j`,íéøîBà ìlä úéáedgayl yi ¥¦¥§¦

xnele ixnbl,'äãeñçå äàð älk'cqg ly hege ,`id dti ,xnelk ©¨¨¨©£¨
jkn rnzyz ,da yiy zelrna wx degayi m`y ,dilr jeyn

.da oi` mixac x`yy ,dzepb
äúéäL éøä ,ìlä úéáì éànL úéa ïäì eøîàdlkd,àîeñ Bà úøbéç ¨§¨¤¥©©§¥¦¥£¥¤¨§¨¦¤¤¨

ikeãeñçå äàð älk' dì íéøîBàå ,'äixdäøîà äøBzä(f bk zeny) §¦¨©¨¨¨©£¨©©¨¨§¨
,íëéøáãì ,éànL úéáì ìlä úéa íäì eøîà .'÷çøz ø÷L øácî'éî ¦§©¤¤¦§¨¨§¨¤¥¦¥§¥©©§¦§¥¤¦

,÷eMä ïî òø çwî ç÷lLm`d ,exiag iptl `ae,åéðéòa epçaLéBà ¤¨©¦¨©¦©§©§¤§¥¨
,åéðéòa eppâéøîBà éåäy i`ce ixd -,åéðéòa epçaLéxacay oeik §©¤§¥¨¡¥¥§©§¤§¥¨

z` gayl yi o`k s`e ,xwy xeqi` oi` mely ikxc meyn ea yiy
.eipta egwn gayl ,ozgd ipta dlkd

:`xnbd dwiqnïàkîlld zia ixacn -,íéîëç eøîààäz íìBòì ¦¨¨§£¨¦§¨§¥
úBiøaä íò úáøBòî íãà ìL Bzòc,epevxk yi` lkl zeyrl ©§¤¨¨§¤¤¦©§¦

.zn` mpi`y mixaca s` egaya xacle
:df oipra ztqep `xninàúà ék`ayk -éîéc áøl`xyi ux`n ¦£¨©¦¦

laal,øîààáøòîa àúlk én÷ eøLî éëäiptl mixxeyn eid jk - ¨©¨¦§¨©¥©§¨§©£¨¨
,l`xyi ux`a dlkdìçk àìzetiizdl dkixv dpi` ef dlk - Ÿ§¨

,dipiray rav ,'lgk'a÷øN àìåmic`nd ravl dkixv dpi`e - §Ÿ§¨
,miptd z`ñekøét àìå,dizexry relwl dkixv dpi` -ïç úìòéå §Ÿ¦§§©£©¥

.el` lk `la s` og z`yep `id -

* * *
oirk mdiptl mixy eid minkgd zkinq onfa s`y zx`an `xnbd

:`xnbd zxtqn .dfàøéæ éaøì ïðaø eëîñ ékz` eknq xy`k - ¦¨§©¨¨§©¦¥¨
,'iax' `xwdle mipic oecl `xif iaxéëä déì eøL,eipta exy jk - ¨¥¨¦

ïç úìòéå ñekøét àìå ÷øN àìå ìçk àìénà éaøì ïðaø eëîñ ék . Ÿ§¨§Ÿ§¨§Ÿ¦§§©£©¥¦¨§©¨¨§©¦©¦
,éqà éaøìeéëä eäì eøL,mdipta exy jk -ïéc ïî ìëå ïéc ïî ìk §©¦©¦¨§¨¦¨¦¥§¨¦¥
àðì eëBîñj` ,epl eknqz el` znbec minkg wx -àðì eëîñz àì §¨¨Ÿ¦§§¨¨

epl eknqz l` -ïéñéîøñ ïî àìmiktdny zekld iqxqnn `l - Ÿ¦©§¦¦
,mdinrh z`ïéèéîøñ ïî àìåoebd mrh mipzep oi`y ,oihehxnq - §Ÿ¦©§¦¦

.mdixacldì éøîàå,exn` jky mixne` yie -àìeknqzïî §¨§¦¨Ÿ¦
ïéñéîç,dxezd zeevn inrhn ziying `l` milbn mpi`y -àìå £¦¦§Ÿ

ïéñéîøeè ïî.mipwix miyp` - ¦§¦¦
:minkg iptly dxiya sqep dyrn,eäaà éaøaxewn didy ©¦©¨

,zeklnløñé÷ éáì àzáéúnî éúà äåä ékdaiyidn `a didyk - ¦£¨¨¥¦§¦§¨§¥¥¨
,xqiwd zialdétàì øñé÷ éác àúäîà ï÷ôðze`vei eid - ©§¨©§¨¨§¥¥¨§©¥

,ez`xwl xqiwd zia ly zegtydéëä déì ïéøLîeeid jke - ©§¦¥¨¦
,eiptl zexydénòc àaø,enra `iyp -déúneàc àðøaãîebidpn - ©¨§©¥©§§¨¨§¨¥

,ezne`àøBäðc àðéöea,widan eipt xzqlw didy ,xi`nd xp - ¦¨¦§¨
éøaééúî Cì CíìL.melyl j`ea jexa - §¦©§¨¦§¨

* * *
:dlkd iptly cewixa minkgd iyrnn d`ian `xnbdåéìò eøîà̈§¨¨

,éàòìéà øa äãeäé éaø ìòãa ìèBð äéäLspr -ãwøîe ñãä ìL ©©¦§¨©¦§©¤¨¨¥©¤£©§©¥
.'äãeñçå äàð älk' øîBàå ,älkä éðôì¦§¥©©¨§¥©¨¨¨©£¨

÷çöé áø øa ìàeîL áødidúìzà ãwøî,qcd itpr dyly mr - ©§¥©©¦§¨§©¥©§¨
.cg` lawne cg` wxeféñëî à÷ ,àøéæ éaø øîààáñ ïì ó- ¨©©¦¥¨¨©§¦¨¨¨

ceaka lflfne y`x zelw bdepy ,wgvi ax xa l`eny ax epyiian
.minkg icinlzdéLôð çð ékxhtpyk -,wgvi ax xa l`eny ax ¦¨©§¥

àøeðc àãenò ÷éñôéày` cenr wiqtd -àîìò éleëì déãéc ïéa- ¦§¦©¨§¨¥¦¥§¥¨§¨
,ezeell e`ay miyp`d lk oial ezhin oiaéøéîâe`ed laewne - §¦¦

,minkg ciaéøúì éà àøãa ãçì éà àlà àøeðc àãenò ÷éñôà àìc§Ÿ©§¦©¨§¨¤¨¦§©§¨¨¦¦§¥
àøãamicigid mipyn cg`l e` ,execa cigi `edy inl `l` - §¨¨

.mxecaàøéæ éaø øîà,z`f d`xykàáñì 'déúéèeL' déì äééðäà ¨©©¦¥¨©©§¨¥¦¥§¨¨
,enr cwxn wgvi xa l`eny ax didy qcd ly hey eze` -

.`xepc `cenrl dkf ezngny ,ezekfl lireddì éøîàåyie - §¨§¦¨
el dliredy `xif iax xn`y mixne`,àáñì 'déúeèL'didy §¥§¨¨

.dlkd z` gnyl envr ceaka lwne dhzyndì éøîàåyie - §¨§¥¨
el dliredy xn`y mixne`'déúhéL'ebdpne ezhiy -,àáñì ¦¨¥§¨¨

.zelkd z` jk gnyl bdpy
:sqep dyrn,àçà áødiddì áékøîdlkd z` -déôúkàlr - ©©¨©§¦¨©©§¥

eitzk.ãwøîeïðaø déì éøîà,minkgd el exn` -ãáòéîì eäî ïðà §©¥¨§¦¥©¨¨£¨©§¤¡©
éëä.ok zeyrl mileki ep` mb m`d -,eäì øîàeëééìò ïééîc éà- ¨¦¨©§¦¨§¨£©§

mkipira dlkd dnec m`àøeùëkda mkl oi`y ,ur zxewk - ¦§¨
,llk xedxdéiçì,jk zeyrl mz` mi`yx -àì ,àì éàåmkpi` - §©¥§¦ŸŸ

.ok bedpl mi`yx

* * *
älk éðôa ìkzñäì øzeî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨§¦§©¥¦§¥©¨

äòáL ìk,dzynd ini,dìòa ìò dáaçì éãklkdy d`exyky ¨¦§¨§¥§©§¨©©£¨
mpn` .daagn ok ici lre eaila ditei qpkp dilr oilkzqn

:`xnbd zniiqndéúååk àúëìä úéìå`l` ,ezenk oicd oi` - §¥¦§§¨§¨¥
.llk dlkd lr lkzqdl xeq`

* * *
:dlkd ceak oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzd`vi m` ¨©¨¨

eielne znd e`vi onf eze`ae ,oi`eyipd zial dia` zian dlk
dlkd ieln oi`e ,mewn eze`a zxaer mkxce ,zexawd zial

,znd ieln mr axrzdl mivexúnä úà ïéøéáòîeielneéðôlî ©£¦¦¤©¥¦¦§¥
dälk.zxg` jxcl dielneäæå äæå,dlkd z` oiae znd z` oia - ©¨§¤§¤

mixiarnìàøNé Cìî éðôlî`ziixad d`ian .ef jxca xaery ¦¦§¥¤¤¦§¨¥
:dyrnälk éðôlî øáòL ,Cìnä ñtéøâà ìò åéìò eøîàjxcl ¨§¨¨©©§¦©©¤¤¤¨©¦¦§¥©¨
zxg`zxg` jxcl xearl dkixv dlkd dzid oicd cvny s` ,

,eiptln.íéîëç eäeçaLå§¦§£¨¦
:`xnbd zwiicn,'eäeçaL'ãáò øétLc ììkî,obedk bdpy rnyn - ¦§¦§¨§©¦¨©

àäåixde -,éMà áø øîàøîàc ïàîì eléôàyàéNðy`x - §¨¨©©©¦£¦§©§¨©¨¦
dlecbd oixcdpqd,ìeçî BãBák ,BãBák ìò ìçnLmewn lknCìî ¤¨©©§§¨¤¤

BãBák ìò ìçnLlkd ixaclìeçî BãBák ïéàøî øîàc ,ixdy - ¤¨©©§¥§¨§¨©©
weqtd oeyl zelitkn eyxc(eh fi mixac)éìò íéNz íBN','Cìî E ¨¦¨¤¤¤

cnll weqtd `ayBúîéà àäzLzlhen jlnd lyéìòEepi`e ¤§¥¥¨¨¤
lr legnl qtixb`l xeq` didy oeike ,eceak lr legnl i`yx

.minkg edegay recn ,eceak
:`xnbd zvxznéàåä íéëøc úLøtzyxta rxi` df dyrn - ¨¨©§¨¦£©

ly dkxca zxaer dzidy ekxca jiyndl mewnae ,mikxc
xacd xkip did `ly oeike ,zxg` jxcl qtixb` dpt ,dlkd
edegay okle ,eceaka leflf df did `l dlkd zngn ok dyry

.minkg

* * *
:dlk zqpkd oipra ztqep `ziixaïðaø eðz,äøBz ãeîìz ïéìháî ¨©¨¨§©§¦©§¨

únä úàöBäì,dxeawlälk úñðëäìezial dia` zian dzeell - §¨©©¥§©§¨©©¨
.dztegãeîìz ìháî äéäL éàòìà éaøa äãeäé éaø ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¦§¨§©¦¦§©¤¨¨§©¥©§

.älk úñðëäìe únä úàöBäì äøBz,íéøeîà íéøác änamilhany ¨§¨©©¥§©§¨©©¨©¤§¨¦£¦
,znd z`vedl dxez cenlzBnò ïéàLkmieln,Bkøö ìkìáàm` §¤¥¦¨¨§©¨
ïéìháî ïéà ,Bkøö ìk Bnò Lé. ¥¦¨¨§¥§©§¦

:`xnbd zxxanänëåmd.'Bkøö ìk':`xnbd zx`anáø øîà §©¨¨¨§¨©©
,áøc déîMî éðéà øa ìàeîLéøáb éôìà øñéøzsl` xyr mipy - §¥©¦¦¦§¥§©§¥©©§¥©§¥

,miyp`éøetéL éôìà àzéLåfixkdl zextey mitl` zyye - §¦¨©§¥¦¥
.sl` xyr dpeny md cgiae ,ezeell miyp` e`eaiydì éøîàå- §¨§¦¨

,mixne` yieeäéépéîe ,éøáb éôìà øñéìzxyr mipy mze` sezne - §¥©©§¥©§¥¦©§
eidi sl`éøetéL éôìà àzéL. ¦¨©§¥¦¥

:mitqep mixeriy d`ian `xnbd,øîà àìeò`ed xeriydïBâk ¨¨©§
éøáb éöééçczkynpd mc` ipa ly dvign enk didzy -àìeaàî §¨§¦©§¥¥©¨
àøëéñ ãòå.znd ctqp my ,zexawd zia cre xird xryn - §©¦§¨
,úLL áø,øîà ïðçBé éaø àîéúéàådúìéèðdrya ,dxez ly - ©¥¤§¦¥¨©¦¨¨¨©§¦¨¨

zeidl dkixv ,dxez cenlzn lhae mc`d xhtpydúðéúðkly ¦§¦¨¨
,ipiqa dxezdúðéúp äîdzidàBaø íéMLa,ipiq xd cnrna eidy ©§¦¨¨§¦¦¦
dúìéèð óà,mc`d zzina -.àBaø íéMLaéléî éðäådf xace - ©§¦¨¨§¦¦¦§¨¥¦¥

`edéðúå éø÷c ïàîì,dpyna dpeye `xwna `xew didy mc`l - §©§¨¥§¨¥
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oiglbn el`e` cenr fi sc ± iyily wxtzeaezk
àéäù úåîëditei itl Ðdzeaiyge.dze` oiqlwnäãåñç.dilr jeyn cqg ly heg Ð

åøîà ïàëîexn`y lld zia ixacn Ð.dpgayiíò úáøåòî íãà ìù åúòã àäú
úåéøáä.epevxk yi`e yi`l zeyrl Ðåøùî.mixxeyn Ðìçë àì.lgk dkixv dpi` Ð

÷øù àìåmic`nd rav Ð.miptd z`ñåëøéôdwxy `le dlgk `l ef .xriy zrilw Ð

,dqkxit `le`id ixdezlri.ogïéã ïî ìëÐ

,epl oikneq eed el` zenk lkozexwliax

.oipiic mzepnleïéñéîøñoiqxqn Ðzekld

.odinrh jtidaïéèéîøñ.oihehxnq oeyl Ð

ïéñéîç.mrhd ziying mixne` ÐïéñéîøåèÐ

xn`c `idd ik oiqinxeh) :yxtzi` `l

oiqinxeh lr (`n dyxt) dax ziy`xaa

`zipexhnc `p`qnl axwinlÐmiyp`

.(mipwixàúáéúîî.yxcnd zian Ðàáø
äéîòã.enra `iyp Ðàðøáãî.bidpn Ðêéøá

íìùì êééúîmelyl j`ea jexa Ð.àðéöåá
àøåäðã,widan eipt xzqlw didy lr Ð

iaxc dixtey :(`,gp) `xza `aaa opixn`ck

zixexdif iwtpc ,opgei iaxc dixtey oirn eda`

.mzd yxtnck ,dipinúìúà,oica yly Ð

.zg` lawne zg` wxeféñëîàáñ ïì óÐ

zelw bdepe ,minkg icinlz ceaka lflfny

.envra y`xäéúéèåùdidy qcd ly hey Ð

.ea cwxnäéúèéù.ebdpne ezhiy ÐäéúåèùÐ

.dheyk bdpzn didyäéôúëà äì áéëøîÐ

.dlkd z`àøåùë éëoi`y ,`nlra dxewk Ð

.dilr oixdxdn mz`äááçìlkd d`exyk Ð

da milkzqnÐ.eala ditei qpkpïéøéáòîÐ

,dzpezg zial dia` zian d`vei dlkyk

daxd miqelke` efae efae ,mi`vei zn i`yepe

axrzdl oivex oi`eÐznd z` oixiarn

.zxg` jxc (elit`)øîàã ïàîì åìéôàÐ

.oiyecwc `nw wxta `zbeltêéìò íéùú íåù
êìîzeniy mdilr eniyiy exdfed l`xyi Ð

oi` jkld .mdilr ezni` `dzy :xnelk ,daxd

zeniy aezkd daix jkitly ,legn eceak

.daxdäåä íéëøã úùøôxary xkip `le Ð

eze`l zeptl jixv `ed eli`k `l` ,diptln

.jxcdéøåôéù.ecakl e`eaiy ,eilr oifixkn Ð

àøëéñì àìåáàî éøáâ éöééçãxird xryn Ð

.xawd cr ,`iddäúìéèðepnn dxez ly Ð

dzlihp .ipiqa dzpizpkÐ,znyk epiid

.lha ecenlzeéø÷ã ïàîì.`xwn ÐéðúåÐ

micinlzl dpy `l oiicr la` ,dpyn.
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äìëd`p xaca degayi Ð inp i` .degayi `le ,ewzyi Ð men da yi m`e Ð `idy zenk

,ixnbl degayi :mixne` lld ziae .zeti md m` ,dicia e` dipira oebk ,da yiy

.i`pbl x`yc llkn Ð gayl da yiy dn oixikfnykcåðçáùéeipira eppbi e` eipira

xnel wiwfdl owzl minkgl mdl oi` Ð eipira epgayic ab lr s` :ixaq i`ny ziae Ð

."wgxz xwy xacn" dxn` dxezdc ,xwy

äéúèéùoeyl :l`ppg epiax yxit Ð `aql

lr s` .(`n diryi) "qcde dhiy"

mdipy mewn lkn Ð cg` oin ynn ied `lc ab

?dkf ok liayac dil `pne :xn`z m`e .fx` oin

,qcdc `yaiy oirk did `xepc cenrc :xnel yie

zgp :(`q dyxt) dax ziy`xaa opixn`ck

,qcdc `yaiy oirk `ciarzi`e `xepc `yaiy

oicd zing :ixn` .idexagl dicic oia zwqt`e

ciarc meyn dinew `xepc `yaiy i`wc `aq

.`zlkc idenw

êìîs` Ð legn eceak oi` eceak lr lgny

rnynck ,xenb jln did `lc ab lr

eid mewn lkn ,(`,`n dheq) "oixn`p el`"a

.xenb jlnk ceak ea oibdepúùøômikxc

ipynck ,ip`y devn iiepyl ivn `l `kdÐ i`ed

mzdc .cnern `xwy iab (my) "oixn`p el`"a

dxezl ceak welgl jlnl yiy ,`ed devn

eceakc ,devn `kil `kd la` ,epnn daeygd

.dlkd ceakn sicr

åðú].dlkd iptln znd z` oixiarn opax

ziaa ozge la` yiyk rnyn o`kn

aeye ,eipiayeye dlgz `vei ozgd Ð zqpkd

la`le ozgl miaexwd mbe .eingpne la`d `vei

oke .mcew eceak `dc ,evxi m` ozgd ziaa elk`i

oikilen Ð ozgd zial dlkd mikilenyk ,xwaa

mcew edexawi e` ,xira zn yi m` dlgz dlkd

.[d"ia`xdl .dlk zqpkdc onfd ribiy

ïéìèáîÐ znd z`vedl dxez cenlz

iax xn` ux` jxc zekldac ,dywe

zg` mrt ,minkg iptl iyinyz zlgz :`aiwr

ea izlthpe devn zn iz`vne jxca jldn iziid

,zexawd zial eiz`ady cr oilin drax`

iax iptl ixac izivxde iz`ayke .eizxawe

driqt lk lr :il exn` ,ryedi iaxe xfril`

mzdc :xnel yie ?iwp mc zkty eli`k driqte

devn znc meyn `l` ,dxez lehia meyn e`l

oke .e`vny mewna exaewl el dide ,enewn dpw

devn zn :xn`wc (c wxt) zegny zkqna rnyn

.dzin aiig minkg ixac lr xaerde ,enewn dpw

xn` okeaxde .'ek iyinyz zlgz :`aiwr iax

lhiac meyn mzdc :uxiz l"iaxewn dcedi epiax

lecbc ,xn`w minkg icinlz yeniyn envr

.dceniln xzei dyeniyúàöåäìÐ znd

lr s`e .miznd lka `l` ,ixii` devn zna `l

znc `hiyt :xne` (a,b) dlibnc `nw wxtac ab

:`ipzc ,sicr devn zn Ð dxez cenlze devn

zn hwp .znd z`vedl dxez cenlz oilhan

zn `weec eedc ,mzdc ipixg` ilin ab` devn

ohw cren) "oiglbn el`"a xn`c `de .devn

ziiyra mixeq` xird ipa lk Ð xira zn :(a,fk

i` la` ,`zexag `kilca dl iwene .dk`ln

`zexag yexit .x`yd oixzen Ð `zexag `ki`

zg` lk weqrzy ,zexeagl xird ipa ewlgpy Ð

zrya `ly epiid Ð dnvr ipta dly zna

.`al oikixv mlek Ð d`ved zrya la` ,d`ved
la`
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äàð älk :íéøîBà ìlä úéáe ,àéäL úBîk älk©¨§¤¦¥¦¥§¦©¨¨¨
éøä :ìlä úéáì éànL úéa ïäì eøîà .äãeñçå©£¨¨§¨¤¥©©§¥¦¥£¥
äàð älk" dì íéøîBà ,àîeñ Bà úøbéç äúéäL¤¨§¨¦¤¤¨§¦¨©¨¨¨
!"÷çøz ø÷L øácî" :äøîà äøBzäå ?"äãeñçå©£¨§©¨¨§¨¦§©¤¤¦§¨
éî ,íëéøáãì :éànL úéáì ìlä úéa íäì eøîà̈§¨¤¥¦¥§¥©©§¦§¥¤¦

÷eMä ïî òø çwî ç÷lL¯eppâé Bà åéðéòa epçaLé ¤¨©¦¨©¦©§©§¤§¥¨§©¤
øîBà éåä ?åéðéòa¯eøîà ïàkî .åéðéòa epçaLé §¥¨¡¥¥§©§¤§¥¨¦¨¨§

íò úáøBòî íãà ìL Bzòc àäz íìBòì :íéîëç£¨¦§¨§¥©§¤¨¨§¤¤¦
én÷ eøLî éëä :øîà éîéc áø àúà ék .úBiøaä©§¦¦£¨©¦¦£©¨¥©§©¥
,ñekøét àìå ÷øN àìå ìçk àì" :àáøòîa àúlk©¨¨§©©§¨Ÿ§¨§Ÿ§¨§Ÿ¦§
:éëä déì eøL àøéæ éaøì ïðaø eëîñ ék ."ïç úìòéå§©£©¥¦¨§©¨©§©¦¥¨¨¥¨¥
eëîñ ék ."ïç úìòéå ñekøét àìå ÷øN àìå ìçk àì"Ÿ§¨§Ÿ§¨§Ÿ¦§§©£©¥¦¨§
ïî ìk" :éëä eäì eøL éñà éaøìe éîà éaøì ïðaø©¨©§©¦©¦§©¦©¦¨§¨¥¨¦
àì àðì eëîñz àì ,àðì eëBîñ ïéc ïî ìëå ïéc¥§¨¦¥§¨¨¨¦§§¨¨¨
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éøa ,àøBäðc àðéöeaééúî Cì CìLìò åéìò eøîà ."í ¦¨¦§¨§¦§¨¦¦§¨¨§¨¨©
ñãä ìL ãa ìèBð äéäL éàòìéà øa äãeäé éaø©¦§¨©¤§©¤¨¨¥©¤£©
áø ."äãeñçå äàð älk" :øîBàå ,älkä éðôì ãwøîe§©¥¦§¥©©¨§¥©¨¨¨©£¨©
à÷ :àøéæ øîà .úìzà ãwøî ÷çöé áø øa ìàeîL§¥©©¦§¨§©¥©§¨£©¥¨¨

éñëîàøeðc àãenò ÷éñôéà déLôð çð ék .àáñ ïì ó ©§¦¨¨¨¦¨©§¥¦§¦©¨§¨
àãenò ÷éñôà àìc éøéîâe ,àîìò éleëì déãéc ïéa¥¦¥§¥¨§¨§¦¦§¨©§¥©¨
øîà .àøãa éøúì éà àøãa ãçì éà àlà àøeðc§¨¤¨¦§©§¨¨¦¦§¥§¨¨£©
:dì éøîàå ,àáñì déúéèBL déì äééðäà :àøéæ éaø©¦¥¨©©§¨¥¦¥§¨¨§¨§¦¨
àçà áø .àáñì déúhéL :dì éøîàå ,àáñì déúeèL§¥§¨¨§¨§¦¨¦¨¥§¨¨©©¨
eäî ïðà :ïðaø déì éøîà .ãwøîe déôzkà dì áékøî©§¥¨©©§¥§©¥¨§¦¥©¨©£©©
àøBLëk eëééìò ïééîc éà :eäì øîà ?éëä ãáòéîì§¤£©¨¦£©§¦¨§¨£©§§¨¨

¯àì éàå ,éiçì¯éðîçð øa ìàeîL éaø øîà .àì §©¥§¦¨¨¨©©¦§¥©©§¨¦
,äòáL ìk älë éðôa ìkzñäì øzeî :ïúðBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨§¦§©¥¦§¥©¨¨¦§¨
eðz .déúååk àúëìä úéìå .dìòa ìò dáaçì éãk§¥§©§¨©©§¨§¥¦§§¨§¨¥¨
ñtéøâà ìò åéìò eøîà .ìàøNé Cìî éðôlî äæå äæå ,älë éðôlî únä úà ïéøéáòî :ïðaø©¨©©£¦¦¤©¥¦¦§¥©¨§¤§¤¦¦§¥¤¤¦§¨¥¨§¨¨©©§¦©

eäeçaL .íéîëç eäeçaLå ,älë éðôlî øáòL Cìnä¯øîà àäå !?ãáò øétLc ììkî ©¤¤¤¨©¦¦§¥©¨§¦§£¨¦¦§¦§¨§©¦£©§¨£©
BãBák ìò ìçnL àéNð øîàc ïàîì eléôà :éLà áø¯ìò ìçnL Cìî ,ìeçî BãBák ©©¦£¦§©§¨©¨¦¤¨©©§§¨¤¤¤¨©©

BãBák¯éìò íéNz íBN :øî øîàc ;ìeçî BãBák ïéàCìî E"¯éìò Búîéà àäzL!E §¥§¨§¨©¨¨¦¨¤¤¤¤§¥¥¨¨¤
eøîà ,älk úñðëäìe únä úàöBäì äøBz ãeîìz ïéìháî :ïðaø eðz .éàåä íéëøc úLøẗ¨©§¨¦£©¨©¨©§©§¦©§¨§¨©©¥§©§¨©©¨¨§
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ohw did `ede ,dfd oad iptl ziyilyd dlk`e

ohwc oeikc ,opireny`l jixhvi`e .xrxir `le

didÐ.oipnd on dler z`fd dpyd oi`áøãëå
ïè÷ éñëðá ïé÷éæçî ïéà øîàã àðåäwifgnd Ð

`lc i`dc .dwfg dpi` mipy yly ohw iqkpa

dginÐxg`l licbd elit`e ,`ed ohwc meyn

mipy dnk eipta df wifgde okinÐ,dwfg dpi`

da wfgen ed`x ohw `edyk ezlgze li`edÐ

rneyy cr ,eia` ly dzidy licbdyk rci `l

.mixg` itnïðéòåîùàì àúà ïéúéðúî àðåä áøå
`le ,opiwqr ikda oizipznc oeik .dinza Ð

ikda `l` `nwezinÐ`ped ax `z` i`n

opireny`l?xace ,zcnere diepy xak ixd

.lkd ita xeby epizpyna iepydà÷åéã
ïðéòåîùàì àúà ïéúéðúîãoizipznc meyn Ð

ax `z`e ,opiwqr ikdac `icda `yxtin `l

`w oizipznc `weicne ,`icda opireny`l `ped

.dl siliäéãéãá äééðúéìådzid jly ef dcy Ð

dlk`y ab lr s`e ,on`p epi` 'ek micr yi m`

`ly zg`e eipta mizy eidy oebke ,dwfg ipy

.eiptaçøáù ïåâë`l `zy `iddc opirny`e Ð

.dil `wlqïåîî úîçî çøá éà`xi epi`y Ð

.xira miwrevd zwrvn `l` ,zeklnd onééåçîì äéì éòáéàdgin `lc oeike ,my `edy mewna ÐÐ.`id `ziilrn dwfgä÷æçì úåöøà ùìùl`xyi ux` ly zevx` yly Ð

dzxaga el yiy rwxwa xg` wifgde efa did m`e .zeixkp zevx` od eli`k ,dwfg oiprl efn ef zewelg zeaeygÐ.dwfg dpi`äðéãîá,dcedia mdipy e` ,lilba mdipy e` Ð

.zexiir izya od elit`eéîð ìéìâå äãåäé åìéôàign `lcne ,iedc `kid iiegnl dil ded ÐÐ.dwfg iedizäàçî àéåä àì åéðôá àìù äàçî øáñ÷ éàåxira did m` oebk Ð,zg`

.zxg` xira mipy ipta eipta `ly dgineäãåäéå äãåäé åìéôà.eipta `ly iiegnl dil ded `lc ,dwfg iediz `l inp zexiir izya Ðäàçî àéåäipdc ,dil zi` `xag jxagc Ð

.dixhya ixedcf`l dil dede ,wifgnd ipf`l xacd `ae ,ipixg`l elbn ediitp`a igncïéúéðúîå.`l lilbe dcedi ipzwc Ðåðù íåøéç úòùáez`gn il zilbp `l :xnel lekic Ð

.ixhy z` xeny`yè÷ðã ìéìâå äãåäé àðù éàîå.`l inp dpicn dze`a zexiir izy elit` ,xirl xirn inp mexig yi m` Ð
éðúéìå

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

ìáào`nl opirny `linne :aezk i`g` axc zezl`ya Ð `xeriy dil zil ipznc o`n

wgvi epiaxl d`xpe .dxeaw ick oiwqrzn el yi m` ,oilhan oi` Ð ipz `le ixw `lc

icin biltn `lc ,ipz `le ixw `lc o`nl elit` xeq`e ,xird ipa lk oilhan dk`ln oiprlc

.ikda (a,fk ohw cren) "oiglbn el`"aäðîìàwelig `l` did `ly ,ira dcedia Ð i`n

minrt `lde ,i`n dpnl` ira jkl Ð zeilw

yegl yie ,wlgl oilibx eid dteg `la elit`

,ipqik dl zil :ipyne !dpnl` ztega ewlig `ny

zeilw ewlgi `ly daxd oixdfp eid :yexit

.dpnl` ztegaéðúéìådcy ryedi iax dcen

.ixae ixa iedc ,ith `zeax iedc .dzid jly ef

úçàåyexitk ,ohw `edy `weece Ð oad iiga

,dwfg ied Ð lecb `ed m` la` .qxhpewd

:(`,an `xza `aa) "mizad zwfg"a opixn`ck

gwel iptae dpy oad iptae dpy a`d ipta dlk`

`d` yxit l`eny epiaxe .dwfg ef ixd Ð dpy

iiga licbd elit` Ð licbd elit`e jenqa xn`c

xne`e .`ed ohw dea`c ilin iabl lecbc ,a`d

"mizad zwfg"a xn`c `d eyexitlc :mz epiax

lecb didyk epiid Ð oad ipta dwfg `iedc (my)

za.dwfg zligáøå`z` oizipzn `ped

`l `dc ,`ped ax hwp `weec e`l Ð opireny`l

iqkpl aexw oicixena `l` mzd `ped ax ixii`

,xnelk `l` .oizipznn opirny `l `de ,ohw

oi`c `ped axcn dpin rny :mzd wiicc `ax

!opireny`l `z` i`n Ð ohw iqkpa oiwifgn

äàçîhwp i`n` :dniz Ð 'ek eipta `ly

:hwpinl dil ded ?eipta `ly d`gn `zkec lka

ielz mrhd xwirc xnel yie !'ek eipta `ly dwfg

`ly elit` lew dl yi i`ce dwfgc ,d`gna

ied `l Ð lew dl oi` d`gn i` ikd elit`e ,eipta

.d`gn hwp ikdle ,dwfg
mzqc

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

éðúîc ïàîì ìáà¯Lé íàå" .àøeòéL déì úéì £¨§©§©§¥¥¥¦¨§¦¥
'åëå àîepéäa äúöiL íéãòáçøeñ ?àîepéä éàî ." ¥¦¤¨§¨§¦¨©¦¨§©

éaø ,àñàc àøepz :øîà éøéòæc déîMî àtt øa©©¨¦§¥¦§¥¥¨©©¨§¨¨©¦
ïðçBé éaø" .àúlk da äðîðîc àúéø÷ :øîà ïðçBé¨¨¨©§¦¨¦§©§¨¨©§¨©¦¨¨

'åëå øîBà à÷Bøa ïaäãeäéa :àðz ."¯ìááa ,äéàø ¤§¨¥¨¨¦¨§¨¨§¨¤
øîà .ïðaøc àLéøà àçLîc éâecøc :áø øîà ?éàî©¨©©©§¥§¦§¨©¥¨§©¨©£©
!?øî øîà÷ àúeôéôçc àçLî :ééaàì àtt áø déì¥©©¨§©©¥¦§¨©£¦¨¨£©¨
àçLî éâecøc Cnà Cì àãáò àì ,àîúé :déì øîà£©¥©§¨¨¨§¨¨¦¨©§¥¦§¨
ïðaøî àeääc àä ék ?äNòî úòLa ïðaøc àLéøà©¥¨§©¨©¦§©©£¤¦¨§©¥©¨©
äaø dì éøîàå .àleò øa äaø éa déøáì déì ÷ñòéàc§¦£©¥¦§¥¥©¨©¨§¨§¦¨©¨

ää éa déøáì déì ÷ñòéà àleò øaâécøãå ,ïðaøî àe ©¨¦£©¥¦§¥¥©¥©¨©§©§¥
?éàî àzìîøà .äNòî úòLa ïðaøc àLéøà àçLî¦§¨©¥¨§©¨©¦§©©£¤©§©§¨©
äãBîe" .éðñék dì úéì àzìîøà :óñBé áø éðàz̈¥©¥©§©§¨¥¨¦¨¥¤

'åë Bøéáçì øîBàa òLBäé éaøéaø äãBî" :éðúéìå ." ©¦§ª©§¥©£¥§¦§¥¤©¦
äézç÷ìe äúéä ElL Bæ äãN Bøéáçì øîBàa òLBäé§ª©§¥©£¥¨¤¤§¨§¨§©§¦¨
íéãò Lé íà :àôéñ éðúéîì éòa à÷c íeMî !"Enî¦§¦§¨¨¥§¦§¥¥¨¦¥¥¦

"epnî äézç÷ì" :øîBà àeäå ,BlL àéäL¯Bðéà ¤¦¤§¥§©§¦¨¦¤¥
ä÷æç éðL dìëàc éà ?éîc éëéä .ïîàð¯àì éànà ¤¡¨¥¦¨¥¦©£¨¨§¥£¨¨©©¨

ä÷æç éðL dìëà àìc éàå ?ïîéäî¯àìc àèéLt §¥¨§¦§¨£¨¨§¥£¨¨§¦¨§¨
ä÷æç éðL dìëàc éà ,éîð åéáà éab ,éëä éà !ïîéäî§¥¨¦¨¦©¥¨¦©¦¦©£¨¨§¥£¨¨

¯ä÷æç éðL dìëà àìc éàå ?ïîéäî àì éànà¯ ©©¨§¥¨§¦§¨£¨¨§¥£¨¨
åéáà éab àîìLa !ïîéäî àìc àèéLt¯zçkLî §¦¨§¨§¥¨¦§¨¨©¥¨¦©§©©§

ïéà :àðeä áø øîàc .àðeä áøãëå ,Bða éiça úçàå áàä éiça íézL dìëàL ïBâk ,dì̈§¤£¨¨§©¦§©¥¨¨§©©§©¥§§¦§©¨§¨©©¨¥
:àîéà úéòaéà ?ïðéòeîLàì àúà ïéúéðúî àðeä áøå .ìécâä eléôà ïè÷ éñëða ïé÷éæçî©£¦¦§¦§¥¨¨£¦¦§¦§©¨©§¦¦£¨§©§¦©¦¨¥¥¨
déiðúéìå .ïì òîLî à÷ "ìécâä eléôà" :àîéà úéòaéàå .øîà÷ ïéúéðúîc à÷eic àðeä áø©¨¦¨§©§¦¦¨¨©§¦¨¥¥¨£¦¦§¦¨©§©¨§¦§¦¥
úîçî çøa ?çøaL ïBâëe ,åéðôa àlL úçàå åéðôa íézL dìëàL ïBâk dî÷Bìå ,déãéãa§¦¥§§¨§¤£¨¨§©¦§¨¨§©©¤Ÿ§¨¨§¤¨©¨©¥£©

úBLôð úîçî çøác éà ?éàî¯úîçî çøác éàå .éçî éöî àìc ,ïîéäî àìc àèéLt ©¦§¨©¥£©§¨§¦¨§¨§¥¨§¨¨¥¨¥§¦§¨©¥£©
Bîîï¯åéðôa àlL äàçî :ïì àîéé÷c ,ééeçîì déì éòaéà¯ìL :ïðúc !äàçî àéåäL ¨¦¨¥¥¦§¥§©§¨¨§¨¨¤Ÿ§¨¨¨§¨§¨¨¦§©¨Ÿ

äãeäéa ÷éæçäå ìéìba ,ìéìba ÷éæçäå äãeäéa äéä .ìéìbäå ïcøiä øáòå äãeäé ,ä÷æçì úBöøà£¨©£¨¨§¨§¥¤©©§¥§©¨¦¨¨¦¨§¤¡¦©¨¦©¨¦§¤¡¦¦¨
¯àlL äàçî øáñ÷ éà :øáñ÷ éàî :da ïðéåäå .äðéãna Bnò àäiL ãò ,ä÷æç dðéà¥¨£¨¨©¤§¥¦©§¦¨§¨¥©¨©¨¨©¦¨¨©§¨¨¤Ÿ

äàçî àéåä åéðôa¯àéåä àì åéðôa àlL äàçî øáñ÷ éàå ,éîð ìéìâå äãeäéa eléôà §¨¨¨§¨§¨¨£¦¦¨§¨¦©¦§¦¨¨©§¨¨¤Ÿ§¨¨¨¨§¨
äàçî¯äàçî øáñ÷ íìBòì :ìîî øa àaà éaø øîà !àì éîð äãeäéå äãeäé eléôà §¨¨£¦§¨¦¨©¦¨¨©©¦©¨©¤¤§¨¨¨©§¨¨

è÷ðc ìéìâå äãeäé àðL éàîe .eðL íeøéç úòLa ïéúéðúîe .äàçî àéåä åéðôa àlL¯ ¤Ÿ§¨¨¨§¨§¨¨©§¦¦¦§©¥¨©§¨§¨§¨¦§¨©
íúñã

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

כתובות. פרק שני - האשה שנתארמלה דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

הימים המיוחדים דחודש תמוז הם –י"ב-י"ג תמוז.
משיחת פרשת שלח ה'תשמ"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc zeaezk(ycew zay meil)

éðúîc ïàîì ìáà,mixg`l dxez cnlny inl -àøeòéL déì úéì £¨§©§©§¥¥¥¦¨
lkd `l` ezeell mi`vei xy` miyp`d xtqnl xeriy oi` -

.eceakl mcenlzn milha

* * *
:dpyna epipy'eëå àîeðéäa äúöiL íéãò Lé íàå.miz`n dzaezk §¦¥¥¦¤¨§¨§¦¨§

:`xnbd zx`anéàî`id dn -déîMî àtt øa áçøeñ ,'àîeðéä' ©¦¨§©©¨¨¦§¥
,øîà éøéòæcefàqàc àøepzlebr dteg oink -.miqcdn dïðçBé éaø ¦§¦¦¨©©¨§©¨©¦¨¨

,øîàefàúlk da äðîðîc àúéø÷cxeie dy`x lr oezpd sirv - ¨©¨¦¨¦§©§¨¨©§¨
iexwe ,eizgz znpnpzn `id minrtl jk jezne ,dipir z` dqkne

.dnepz dze` my lr '`nepid'

* * *
:dpyna epipy'eëå øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaøzeilw welig s` ©¦¨¨¤§¨¥§

:dleza i`eyipa mipey mibdpn d`ian `xnbd .di`xäãeäéa àðz̈¨¦¨
äéàøux`a zeyrl ebdpy mibdpnd z` epizpyna `pzd dpy - §¨¨

,xxal yie ,zelezad i`eyipa dcediéàî ìááa.mibdep eid dn - §¨¤©
ïðaøc àLéøà àçLîc éâBcøc ,áø øîàsytyl miypd ebdp - ¨©©©§¥§¦§¨©¥¨§©¨¨

.micinlzd iy`x z` onyaàçLî ,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥¦§¨
øî øîà÷ àúeôéôçccgeind minya ly onyl jzpeek m`d - ©£¦¨¨¨©©

mikixvy oigy mda yi ike ,xnelk ,oigy ea yiy y`xd ztitgl
.df onya my`x z` setgldéì øîà,iia`àîúéon mezik - ¨©¥©§¨

,exikn jpi`y ,dz` bdpndCnà Cì àãáò àìdbidpd `l m`d - Ÿ¨§¨¨¦¨
jn` jläNòî úòLa ïðaøc àLéøà àçLî éâBcøczrya - ©§¥¦§¨©¥¨§©¨¨¦§©©£¤
.jzpezgàä ékepivny itk -ïðaøî àeääcminkgd on cg` - ¦¨§©¥©¨¨

déøáì déì ÷qòéàcepal dy` jciy -àìeò øa äaø éaeza mr - §¦©©¥¦§¥¥©¨©¨
,`ler xa dax lydì éøîàåy mixne` yie -àìeò øa äaø`ed §¨§¦¨©¨©¨

cdéøáì déì ÷qòéàepal dy` jciy -âécøãå ,ïðaøî àeää éa ¦©©¥¦§¥¥©¥©¨¨§©§¥
.äNòî úòLa ïðaøc àLéøà àçLî¦§¨©¥¨§©¨¨¦§©©£¤

.dpnl` i`eyipa mibedp eidy mipniqd z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyéàî àúìîøài`eyip zrya miyer mipniq el` - ©§©§¨©

:`xnbd daiyn .dpnl` `idyk d`yipy exkfiy ick ,dpnl`
éðñék dì úéì ,àúìîøà ,óñBé áø éðàzzrya zeilw miwlgn oi` - ¨¥©¥©§©§¨¥¨¦¨¥

.dpnl` d`yipy oniqd dfe ,di`eyip

* * *
:dpyna epipy'eë Bøéáçì øîBàa òLBäé éaø äãBîely ef dcy ¤©¦§ª©§¥©£¥

dtd `ed xq`y dtdy ,on`p `edy epnn dizgwle dzid jia`
iaxy eprinydl d`a dpyndy oeik :`xnbd dywn .xizdy
epnn raez ipyd oi`y ote`a ezprha on`p mc`y dcen ryedi
`weec dpyna eixac z` ryedi iax cinrd recn ok m` ,melk

,epnn dizipwe dzid jia` ly oreh dcya wifgndykéðúéìå- §¦§¥
aezkl dpynd dlki `ldeäãN' Bøéáçì øîBàa òLBäé éaø äãBî¤©¦§ª©§¥©£¥¨¤

,'Enî äézç÷ìe äúéä ElL Bæxey oi`' xcba `ed df dxwn mb oky ¤§¨§¨§©§¦¨¦§
envrn `ed `l` ,melk eraz `l dldy oeiky ,'jiptl hegy

.on`p ,epnn d`pwy orehe exiag ly dcyd dzidy dced
,`weeca df ote` hwp `pzd :`xnbd zvxznéòa à÷c íeMî¦§¨¨¥

àôéñ éðúéîìoicd z` eixac seqa zepyl epevxy itl -Lé íà' §¦§¥¥¨¦¥
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,envr epnn dpwy dcy lr el dcedy ote`a zwqer `yixdéëéä¥¦
éîcyi m`y `tiqa xnel dleki dpynd dzid ote` dfi`a - ¨¥

,on`p epi` micrä÷æç éðL dìëàc éàxak wifgndy xaecn m` - ¦§©§¨§¥£¨¨
,ely dcydy di`x efy ,mipy yly dcya ayiïîéäî àì éànà©©Ÿ§¥¨

dzidy micr yiy s` ixde ,epnn d`pwy xnel on`p epi` recn -
dgikene ezriiqn mipy yly zwfg mewn lkn ,exiag ly dcyd

.exiagn d`pwydìëà àìc éàåda wifgnd,ä÷æç éðLixdàèéLt §¦§Ÿ©§¨§¥£¨¨§¦¨
,ïîéäî àìc`ede ,exiag ly dcyd dzidy micr yiy oeikc §Ÿ§¥¨

,ely `idy xnel on`p epi` i`ce ,mipy yly da wifgd `l envr
dia`y xne`y ote` dpynd dhwp okle ,yecig mey jka oi`e

.el dxkn

:`xnbd ddnzéëä éà,ok m` -énð åéáà éabdhwpy ote`a mb - ¦¨¦©¥¨¦©¦
yi el dxkn eia`y xne` `edy ,dpyndyecigd dn zeywdl

ixde ,`tiqadìëàc éàda wifgnd,ïîéäî àì éànà ,ä÷æç éðL ¦§©§¨§¥£¨¨©©Ÿ§¥¨
.ezriiqn dwfgd ,micr yiy s` ixde,ä÷æç éðL dìëà àìc éàå§¦§Ÿ©§¨§¥£¨¨

,ïîéäî àìc àèéLt,a`d ly rwxwd dzidy micr yiy oeikc §¦¨§Ÿ§¥¨
.dwfg ipy zlik` `ll ,ely dcydy xnel on`p didi recn

ote`a `tiqa xaecn zn`a :dvexiz z` zx`ane zxfeg `xnbd
e ,mipy yly dlk` `lyåéáà éab àîìLaly' orehy ote`a - ¦§¨¨©¥¨¦

,'epnn dizgwle dzid jia`dì úçkLîote` `evnl ozip - ©§©©¨
,`tiqa ycegníézL dìëàL ïBâk[miizpy-]å ,áàä éiçadpy §¤£¨¨§©¦§©¥¨¨§

Bða éiça úçàxg` dcya ayiy dpy dze`y `pzd ycige ,ohwd ©©§©¥§
,dwfgd zepy oipnl el dler dpi` ohw epa cera a`d zzin

ëeezhiyïè÷ éñëða ïé÷éæçî ïéà ,àðeä áø øîàc ,àðeä áøãoi` - §§©¨§¨©©¨¥©£¦¦§¦§¥¨¨
,da wifgnd ly `idy di`xk zaygp ohw ly rwxwa dwfgd

eìécâä eléôàlcby xg`l rwxwa wifgdl dld jiynd m` s` - £¦¦§¦
xeaqe ohw did dcya ayei oad ed`xyk dligzay meyn ,ohwd
cr xrxr `l lcbyk mb okle ,da wifgnd ly dcydy did
dzid m` j` .dzid eia` ly ef dcyy mixg` itn rnyy
dizipwe dzid jly ef dcy exiagl xn`y ote`a zwqer dpynd
dld da wifgd `le exiag ly dzidy micr yi m`y heyt ,jnn

.ely dpi`y ,mipy yly
epizpyn ly `pzd ixacay `vnp jixacl :`xnbd dywn

,dyw ok m`e ,dliren dpi` ohw iqkpa dwfgdy ycgzdåikáø §©
àðeä,df oic xn`yïðéòeîLàì àúà ïéúéðúîoic eprinydl `a - ¨©§¦¦£¨§©§¦¨

.dpyna xn`p xaky
:mipte` ipya `xnbd zvxznàîéà úéòaéàxn`z dvxz m` - ¦¨¥¥¨

yøîà÷ ïéúéðúîc à÷eic àðeä áøyxetn epi`y oeik df oic xn` - ©¨¦¨§©§¦¦¨¨©
envr `ped ax s`e ,dixac jezn wiecn wx `ed `l` ,dpyna

.dpynd weicn df oic cnlà÷ 'ìécâä eléôà' ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨£¦¦§¦¨
ïì òîLîrwxwa x`yp wifgnd m` elit`y ycgl `a `ped ax - ©§©¨

dzid da ezaiyi zligzy oeik ,dwfg ef oi` ,ohwd lcby xg`l
.epizpynn cnlp epi` df oice ,ezephwa

df yecig hewpl dpynd dlki `l recn xxal dkiynn `xnbd
:`xnbd dywn .exiag ly dcyd dzidy ote`adéãéãa dééðúéìå§¦§¥§¦¥

,'dzid jly ef dcy' xne`y ote` dpynd dhwp `l recn -
dî÷Bìådpcinrp `tiqa yecigd z` x`al icke -dìëàL ïBâk §§¨§¤£¨¨
wifgndåéðôa íézL,xrxrnd ipta -ådpyïBâëe ,åéðôa àlL úçà §©¦§¨¨§©©¤Ÿ§¨¨§

çøaL,wifgna zegnl leki epi`e mewndn mipey`xd milrad ¤¨©
okle ,dwfg ipyl ztxhvn dpi` ef dpyy dpynd dycigy xn`pe

.micrd it lr ecin dcyd z` mi`iven
,xxal yi ixdy ,yecig lk oi` df ote`a s` :`xnbd zvxzn

éàî úîçî 'çøa',mc` eze` gxa mrh dfi`n -úîçî çøác éà ¨©¥£©©¦§¨©¥£©
úBLôð,ebxedl zywan zeklnd dzidy -ïîéäî àìc àèéLt §¨§¦¨§Ÿ§¥¨

,wifgndéçî éöî àìc,zegnl leki xrxrnd did `l ixdy - §Ÿ¨¥©¥
.edeqtziy yygn,ïBîî úîçî çøác éàå,exir iyp`l aiig didy §¦§¨©¥£©¨

iyi ixdzepy oipnl ztxhvn ok dpyd dze`a dcya wifgnd za
c oeik ,dwfgdééBçîì déì éòaéàzegnl xrxrnl el didy - ¦¨¥¥§©¥

,myl gxay mewn eze`nïì àîé÷cyåéðôa àlL äàçîly - §©§¨¨§¨¨¤Ÿ§¨¨
,dcya wifgnd.äàçî àéåä©§¨§¨¨

wifgnd ipta `ly d`gny jkl xewnd z` d`ian `xnbd
:d`gnl zaygpïðúcdpyna(.gl a"a),ìLúBöøà Lux`a od ¦§©¨Ÿ£¨

efn ef zewelgd l`xyiìoipr.ìéìbäå ,ïcøiä øáòå ,äãeäé ,ä÷æç §£¨¨§¨§¥¤©©§¥§©¨¦
äéärwxwd lraäãeäéa,lilba edcye÷éæçäåxg` mc` daìéìba ¨¨¦¨§¤¡¦©¨¦

rwxwd lra didy ,jetd ote`a e` ,mipy ylyìéìbaedcye ©¨¦
,dcedia÷éæçäåxg` mc` daäãeäéa,mipy ylyãò ,ä÷æç dðéà §¤¡¦¦¨¥¨£¨¨©

Bnò àäiLdcyd lraad dze`.äðéãî ¤§¥¦§§¦¨
:dpynd z` `xnbd zx`aneda ïðéeäåixaca epzpe ep`ype - §©¥¨¨

,da zeywdl yiy ,dpyndøáñ÷ éàî,ef dpyna `pzdøáñ÷ éà ©¨¨©¦¨¨©
yåéðôa àlL äàçîdcya wifgnd ly -ä,äàçî àéåok m`eléôà §¨¨¤Ÿ§¨¨©§¨§¨¨£¦
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc zeaezk(ycew zay meil)

éðúîc ïàîì ìáà,mixg`l dxez cnlny inl -àøeòéL déì úéì £¨§©§©§¥¥¥¦¨
lkd `l` ezeell mi`vei xy` miyp`d xtqnl xeriy oi` -

.eceakl mcenlzn milha

* * *
:dpyna epipy'eëå àîeðéäa äúöiL íéãò Lé íàå.miz`n dzaezk §¦¥¥¦¤¨§¨§¦¨§

:`xnbd zx`anéàî`id dn -déîMî àtt øa áçøeñ ,'àîeðéä' ©¦¨§©©¨¨¦§¥
,øîà éøéòæcefàqàc àøepzlebr dteg oink -.miqcdn dïðçBé éaø ¦§¦¦¨©©¨§©¨©¦¨¨

,øîàefàúlk da äðîðîc àúéø÷cxeie dy`x lr oezpd sirv - ¨©¨¦¨¦§©§¨¨©§¨
iexwe ,eizgz znpnpzn `id minrtl jk jezne ,dipir z` dqkne

.dnepz dze` my lr '`nepid'

* * *
:dpyna epipy'eëå øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaøzeilw welig s` ©¦¨¨¤§¨¥§

:dleza i`eyipa mipey mibdpn d`ian `xnbd .di`xäãeäéa àðz̈¨¦¨
äéàøux`a zeyrl ebdpy mibdpnd z` epizpyna `pzd dpy - §¨¨

,xxal yie ,zelezad i`eyipa dcediéàî ìááa.mibdep eid dn - §¨¤©
ïðaøc àLéøà àçLîc éâBcøc ,áø øîàsytyl miypd ebdp - ¨©©©§¥§¦§¨©¥¨§©¨¨

.micinlzd iy`x z` onyaàçLî ,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥¦§¨
øî øîà÷ àúeôéôçccgeind minya ly onyl jzpeek m`d - ©£¦¨¨¨©©

mikixvy oigy mda yi ike ,xnelk ,oigy ea yiy y`xd ztitgl
.df onya my`x z` setgldéì øîà,iia`àîúéon mezik - ¨©¥©§¨

,exikn jpi`y ,dz` bdpndCnà Cì àãáò àìdbidpd `l m`d - Ÿ¨§¨¨¦¨
jn` jläNòî úòLa ïðaøc àLéøà àçLî éâBcøczrya - ©§¥¦§¨©¥¨§©¨¨¦§©©£¤
.jzpezgàä ékepivny itk -ïðaøî àeääcminkgd on cg` - ¦¨§©¥©¨¨

déøáì déì ÷qòéàcepal dy` jciy -àìeò øa äaø éaeza mr - §¦©©¥¦§¥¥©¨©¨
,`ler xa dax lydì éøîàåy mixne` yie -àìeò øa äaø`ed §¨§¦¨©¨©¨

cdéøáì déì ÷qòéàepal dy` jciy -âécøãå ,ïðaøî àeää éa ¦©©¥¦§¥¥©¥©¨¨§©§¥
.äNòî úòLa ïðaøc àLéøà àçLî¦§¨©¥¨§©¨¨¦§©©£¤

.dpnl` i`eyipa mibedp eidy mipniqd z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyéàî àúìîøài`eyip zrya miyer mipniq el` - ©§©§¨©

:`xnbd daiyn .dpnl` `idyk d`yipy exkfiy ick ,dpnl`
éðñék dì úéì ,àúìîøà ,óñBé áø éðàzzrya zeilw miwlgn oi` - ¨¥©¥©§©§¨¥¨¦¨¥

.dpnl` d`yipy oniqd dfe ,di`eyip

* * *
:dpyna epipy'eë Bøéáçì øîBàa òLBäé éaø äãBîely ef dcy ¤©¦§ª©§¥©£¥

dtd `ed xq`y dtdy ,on`p `edy epnn dizgwle dzid jia`
iaxy eprinydl d`a dpyndy oeik :`xnbd dywn .xizdy
epnn raez ipyd oi`y ote`a ezprha on`p mc`y dcen ryedi
`weec dpyna eixac z` ryedi iax cinrd recn ok m` ,melk

,epnn dizipwe dzid jia` ly oreh dcya wifgndykéðúéìå- §¦§¥
aezkl dpynd dlki `ldeäãN' Bøéáçì øîBàa òLBäé éaø äãBî¤©¦§ª©§¥©£¥¨¤

,'Enî äézç÷ìe äúéä ElL Bæxey oi`' xcba `ed df dxwn mb oky ¤§¨§¨§©§¦¨¦§
envrn `ed `l` ,melk eraz `l dldy oeiky ,'jiptl hegy

.on`p ,epnn d`pwy orehe exiag ly dcyd dzidy dced
,`weeca df ote` hwp `pzd :`xnbd zvxznéòa à÷c íeMî¦§¨¨¥

àôéñ éðúéîìoicd z` eixac seqa zepyl epevxy itl -Lé íà' §¦§¥¥¨¦¥
,'ïîàð Bðéà ,epnî äézç÷ì øîBà àeäå ,BlL àéäL íéãòdzid m`e ¥¦¤¦¤§¥§©§¦¨¦¤¥¤¡¨

,envr epnn dpwy dcy lr el dcedy ote`a zwqer `yixdéëéä¥¦
éîcyi m`y `tiqa xnel dleki dpynd dzid ote` dfi`a - ¨¥

,on`p epi` micrä÷æç éðL dìëàc éàxak wifgndy xaecn m` - ¦§©§¨§¥£¨¨
,ely dcydy di`x efy ,mipy yly dcya ayiïîéäî àì éànà©©Ÿ§¥¨

dzidy micr yiy s` ixde ,epnn d`pwy xnel on`p epi` recn -
dgikene ezriiqn mipy yly zwfg mewn lkn ,exiag ly dcyd

.exiagn d`pwydìëà àìc éàåda wifgnd,ä÷æç éðLixdàèéLt §¦§Ÿ©§¨§¥£¨¨§¦¨
,ïîéäî àìc`ede ,exiag ly dcyd dzidy micr yiy oeikc §Ÿ§¥¨

,ely `idy xnel on`p epi` i`ce ,mipy yly da wifgd `l envr
dia`y xne`y ote` dpynd dhwp okle ,yecig mey jka oi`e

.el dxkn

:`xnbd ddnzéëä éà,ok m` -énð åéáà éabdhwpy ote`a mb - ¦¨¦©¥¨¦©¦
yi el dxkn eia`y xne` `edy ,dpyndyecigd dn zeywdl

ixde ,`tiqadìëàc éàda wifgnd,ïîéäî àì éànà ,ä÷æç éðL ¦§©§¨§¥£¨¨©©Ÿ§¥¨
.ezriiqn dwfgd ,micr yiy s` ixde,ä÷æç éðL dìëà àìc éàå§¦§Ÿ©§¨§¥£¨¨

,ïîéäî àìc àèéLt,a`d ly rwxwd dzidy micr yiy oeikc §¦¨§Ÿ§¥¨
.dwfg ipy zlik` `ll ,ely dcydy xnel on`p didi recn

ote`a `tiqa xaecn zn`a :dvexiz z` zx`ane zxfeg `xnbd
e ,mipy yly dlk` `lyåéáà éab àîìLaly' orehy ote`a - ¦§¨¨©¥¨¦

,'epnn dizgwle dzid jia`dì úçkLîote` `evnl ozip - ©§©©¨
,`tiqa ycegníézL dìëàL ïBâk[miizpy-]å ,áàä éiçadpy §¤£¨¨§©¦§©¥¨¨§

Bða éiça úçàxg` dcya ayiy dpy dze`y `pzd ycige ,ohwd ©©§©¥§
,dwfgd zepy oipnl el dler dpi` ohw epa cera a`d zzin

ëeezhiyïè÷ éñëða ïé÷éæçî ïéà ,àðeä áø øîàc ,àðeä áøãoi` - §§©¨§¨©©¨¥©£¦¦§¦§¥¨¨
,da wifgnd ly `idy di`xk zaygp ohw ly rwxwa dwfgd

eìécâä eléôàlcby xg`l rwxwa wifgdl dld jiynd m` s` - £¦¦§¦
xeaqe ohw did dcya ayei oad ed`xyk dligzay meyn ,ohwd
cr xrxr `l lcbyk mb okle ,da wifgnd ly dcydy did
dzid m` j` .dzid eia` ly ef dcyy mixg` itn rnyy
dizipwe dzid jly ef dcy exiagl xn`y ote`a zwqer dpynd
dld da wifgd `le exiag ly dzidy micr yi m`y heyt ,jnn

.ely dpi`y ,mipy yly
epizpyn ly `pzd ixacay `vnp jixacl :`xnbd dywn

,dyw ok m`e ,dliren dpi` ohw iqkpa dwfgdy ycgzdåikáø §©
àðeä,df oic xn`yïðéòeîLàì àúà ïéúéðúîoic eprinydl `a - ¨©§¦¦£¨§©§¦¨

.dpyna xn`p xaky
:mipte` ipya `xnbd zvxznàîéà úéòaéàxn`z dvxz m` - ¦¨¥¥¨

yøîà÷ ïéúéðúîc à÷eic àðeä áøyxetn epi`y oeik df oic xn` - ©¨¦¨§©§¦¦¨¨©
envr `ped ax s`e ,dixac jezn wiecn wx `ed `l` ,dpyna

.dpynd weicn df oic cnlà÷ 'ìécâä eléôà' ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨£¦¦§¦¨
ïì òîLîrwxwa x`yp wifgnd m` elit`y ycgl `a `ped ax - ©§©¨

dzid da ezaiyi zligzy oeik ,dwfg ef oi` ,ohwd lcby xg`l
.epizpynn cnlp epi` df oice ,ezephwa

df yecig hewpl dpynd dlki `l recn xxal dkiynn `xnbd
:`xnbd dywn .exiag ly dcyd dzidy ote`adéãéãa dééðúéìå§¦§¥§¦¥

,'dzid jly ef dcy' xne`y ote` dpynd dhwp `l recn -
dî÷Bìådpcinrp `tiqa yecigd z` x`al icke -dìëàL ïBâk §§¨§¤£¨¨
wifgndåéðôa íézL,xrxrnd ipta -ådpyïBâëe ,åéðôa àlL úçà §©¦§¨¨§©©¤Ÿ§¨¨§

çøaL,wifgna zegnl leki epi`e mewndn mipey`xd milrad ¤¨©
okle ,dwfg ipyl ztxhvn dpi` ef dpyy dpynd dycigy xn`pe

.micrd it lr ecin dcyd z` mi`iven
,xxal yi ixdy ,yecig lk oi` df ote`a s` :`xnbd zvxzn

éàî úîçî 'çøa',mc` eze` gxa mrh dfi`n -úîçî çøác éà ¨©¥£©©¦§¨©¥£©
úBLôð,ebxedl zywan zeklnd dzidy -ïîéäî àìc àèéLt §¨§¦¨§Ÿ§¥¨

,wifgndéçî éöî àìc,zegnl leki xrxrnd did `l ixdy - §Ÿ¨¥©¥
.edeqtziy yygn,ïBîî úîçî çøác éàå,exir iyp`l aiig didy §¦§¨©¥£©¨

iyi ixdzepy oipnl ztxhvn ok dpyd dze`a dcya wifgnd za
c oeik ,dwfgdééBçîì déì éòaéàzegnl xrxrnl el didy - ¦¨¥¥§©¥

,myl gxay mewn eze`nïì àîé÷cyåéðôa àlL äàçîly - §©§¨¨§¨¨¤Ÿ§¨¨
,dcya wifgnd.äàçî àéåä©§¨§¨¨

wifgnd ipta `ly d`gny jkl xewnd z` d`ian `xnbd
:d`gnl zaygpïðúcdpyna(.gl a"a),ìLúBöøà Lux`a od ¦§©¨Ÿ£¨

efn ef zewelgd l`xyiìoipr.ìéìbäå ,ïcøiä øáòå ,äãeäé ,ä÷æç §£¨¨§¨§¥¤©©§¥§©¨¦
äéärwxwd lraäãeäéa,lilba edcye÷éæçäåxg` mc` daìéìba ¨¨¦¨§¤¡¦©¨¦

rwxwd lra didy ,jetd ote`a e` ,mipy ylyìéìbaedcye ©¨¦
,dcedia÷éæçäåxg` mc` daäãeäéa,mipy ylyãò ,ä÷æç dðéà §¤¡¦¦¨¥¨£¨¨©

Bnò àäiLdcyd lraad dze`.äðéãî ¤§¥¦§§¦¨
:dpynd z` `xnbd zx`aneda ïðéeäåixaca epzpe ep`ype - §©¥¨¨

,da zeywdl yiy ,dpyndøáñ÷ éàî,ef dpyna `pzdøáñ÷ éà ©¨¨©¦¨¨©
yåéðôa àlL äàçîdcya wifgnd ly -ä,äàçî àéåok m`eléôà §¨¨¤Ÿ§¨¨©§¨§¨¨£¦

rwxwd lra m`å äãeäéaa `vnp wifgndénð ,ìéìâlirez ok mb - ¦¨§¨¦©¦
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רכו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zeaezk(iyiy meil)

'ryedi iax dcene' oeyl z` xg` ote`a x`al dqpn `xnbd
:epizpynayàäà àlàåokl mcew diepyd dpynd lr -(.bi), §¤¨©¨

,dlera d`vne ,dleza zwfga dy`d z` `yepdúøîBà àéä`l ¦¤¤
`l` ,mc`l izlrap,øîBà àeäå ,éðà õò úkeîék àìoi` `ny - ©¥£¦§¥Ÿ¦

jiixack zn`dúñeøc àlàzlera -zà Léà,jizqxi`y mcew ¤¨§©¦©§
dzaezk oiprl `ed oecipdey ,,íéøîBà øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨§¦

,ïéiç eðà äétî àì ,øîBà òLBäé éaøå .úðîàðo`k epipy df iable ¤¡¤¤§©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦
.'xq`y dt' mc`l yiy mewna dcen ryedi iaxy

s` :df xe`ia mb `xnbd dgec,àkéà Bbî éàî ,íúäzx`ane ¨¨©¦¦¨
,dzl`y z` `xnbdøæòìà éaøì àîìLa(my)øîàcef dpyny ¦§¨¨§©¦¤§¨¨§¨©

minkgk zxaeq(.`i)lrad oia oecipde ,dpn dzaezk ur zkeny ,
`ed dy`l,'íeìk àì'å 'äðî'aoick dpn zraez dy`d ,xnelk §¨¤§Ÿ§

dxn`e ezrhdy oeik ,melk dl oi`y xne` lrade ,ur zken
mrhy x`al xyt` ok` ,`ed zerh gwne ,`id dlezay

a `ed my dzepn`pézçz éðà õò úkeî' äøîà àéòa éàc Bbî'E- ¦§¦¨£¨¨§¨©¥£¦©§¤
,ipzqxi`y xg`l ur zken iziyrpíéúàî dì úéàåizaezke - §¦¨¨©¦

il zaiigzd xake ,dleza iziid oiyecwd zray oeik ,miiz`n
,izaezka miiz`nå`l` ,ok dxn` `l `idàøwéòî äøîà÷iziid §¨¨§¨¥¦¨¨

,oiqexi`d mcew ,ur zkendì úéìcdl oi`y dcene -,äðî àlà §¥¨¤¨¨¤
jkitleàðîéäîzxwyn dzid dzvx eli` ixdy ,zpn`p `id - §¥§¨

x`al yie .df ebina dpin`n epi` ryedi iaxe ,miiz`n zlawne
yiy mewna ryedi iax dceny epizpyn dxn` ef zwelgn iably

.on`py ,'xq`y dt'øîàc ïðçBé éaøì àlàiaxk zxaeq ef dpyny ¤¨§©¦¨¨§¨©
mdizeprhe ,miiz`n dzaezk ur zkeny ,xi`n,'äðî'e 'íéúàî'a§¨©¦¨¤

wx dl aiigy oreh lrade ,ur zkenk miiz`n zraez dy`dy
ok m` ,`id dleray oeik dpn,àkéà Bbî éàîmey dl oi` ixde ©¦¦¨

zkiiy mzwelgn oi`y `vnpe ,oerhl dlkiy xzei daeh dprh
epizpyn dzpy ef zwelgn iably xnel jiiy `le ,ebin oicl llk

.'ryedi iax dcene'
:`xnbd dwiqnàlà,epizpyna diepyd ryedi iax z`cedàäà ¤¨©¨

da epipy jky ,ef dpyn lr dxn`p -(:ai),äMàä úà àNBpä©¥¤¨¦¨
,dleza zwfgaépzñøàMî úøîBà àéä ,íéìeúa dì àöî àìå- §Ÿ¨¨¨§¦¦¤¤¦¤¥©§©¦

ipzqx`y xg`l,'eäãN äôçzñð'å ,ézñðàðlrad ly elfn xnelk ¤¡©§¦§¦§©£¨¨¥
,ezeyxa iziidyk izqp`py jkl mxbék àì ,øîBà àeäåipi` - §¥Ÿ¦

,jiixacl oin`nàlà`nyézñøéà àlL ãòCjizqx`y mcew - ¤¨©¤Ÿ¥©§¦
.zlrap,øîBà òLBäé éaøå ,úðîàð ,íéøîBà øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨§¦¤¡¤¤§©¦§ª©¥

,ïéiç eðà äétî àìl`ilnb oax ly enrhe .zpn`p dpi`e Ÿ¦¦¨¨©¦
,dpin`ndäøîà àéòa éàc Bbîcxwyl dvex dzid m`y jezn - §¦§¦¨£¨¨§¨

xnel dleki dzidézçz éðà õò úkeî,E,xzei daeh dprh efy ©¥£¦©§¤
cef dprhaäpeäkî dLôð äìñt à÷ àì,dpedkn zlqtp dpi` - §Ÿ¨¨§¨©§¨¦§¨

å`l` ,ok dxn` `l,ézñðàð äøîà÷,xzei drexb dprh efyà÷c §¨¨§¨¤¡©§¦§¨
éëä íeMî ,äpeäkî dLôð äìñtdf ebin gkn -ìàéìîb ïaø øîà÷ ¨§¨©§¨¦§¨¦¨¦¨¨©©¨©§¦¥

àðîéäîc.oiqexi`d xg`l dqp`py zpn`p dy`dy -ådf lr ¦§¥§¨§
c epizpyna epipyàëäc Bbî éàäa ,ìàéìîb ïaøì òLBäé éaø øîà÷̈¨©©¦§ª©§©¨©§¦¥§©¦§¨¨

leki dcya wfgend didy ,epizpyna x`eand df ebina -
,wezylCì àðéãBîla` ,on`p `edy jixacl dcen ip` -àeääa ¦¨¨§©

,íúäc Bbî,jizgz ip` ur zken oerhl dlkiyCååléò àðâéìt- ¦§¨¨§¦§¨¦¨¨
.df ebina zpn`p dpi`y ,jilr ip` welg

:`xnbd zl`ey .ryedi iax ly enrh z` zxxan `xnbdéãkî- ¦§¦
ixdBbî éàäå Bbî éàäepizpynae ,ebin dy`l yi lirl dpyna - ©¦§©¦

ok m`e ,ebin rwxwa wfgenl yiàðL éàîiax zrcl dpey dna - ©§¨
ryedi,Bbî éàäî Bbî éàä.epin`n `ed o`ke ,dpin`n epi` lirly ©¦¥©¦

:`xnbd zx`an,àëä,dcya wfgend iabléðôì 'èeçL øBL' ïéà,E ¨¨¥¨§¨¤
éðôì èeçL øBL éøä íúä,Ely dxwnd ,xnelk ,`id lyn oeyle ¨¨£¥¨§¨¤

,hegy `edyk e`vne ig xey el didy mc`l dnec lirl dpynd
` jke ,ehgy in xxal envrn xxerzn `edyd`ypy df mc

dy`d oi`e ,dlrap izn xxal xxerzn dlera d`vne dlezak
zxne` dzidy ebina oiqexi`d xg`l dlrapy dixaca zpn`p
`ny e` ,ef dprh lr dayg `ly okziy oeik ,ip` ur zken
dzidy ebina dpin`py ick dqp`py dprhe dnixrd dligzn
eid `ly ,epizpyn ly oecipa ok oi`y dn .ur zken `idy zxne`
wezyl leki dide ,edcya mc` eze` zwfgd lr mixxer
dzid ef dcyy epevxn dced ok it lr s`e ,da wfgen x`yidle
ryedi iax dcen dfa ,epnn d`pwe mc` eze` ia` ly dligza
dcede `a dn myl ,zn` eixac eid `l m`y oeik ,epin`dl yiy
xac mey my did `l ixde ,eia` ly dzid ef dcyy oad ipta

.ezwfg z` xrxrnd

* * *
,rext dy`xe `nepida z`viy micr yi m`' :epizpyna epipy
zpn`p dpi` ,micr d`iad `l m`y rnyne ,'miz`n dzaezk

:`xnbd dywn .dpn dzaezkeíéLð áBøc ïåéëåodykúBìeúaod §¥¨§¨¦§
éåä éàî íéãò eúà àì ék ,úBàOéðdy`d d`iad `ly jka dn - ¦¨¦Ÿ¨¥¦©¨¥

`idyk d`yip `id s`y xnele aexd xg` zkll yi ixde ,micr
.miz`n lehize ,dleza

:`xnbd zvxznøîéîì àkéàc íeMî ,àðéáø øîàzegcl yiy - ¨©¨¦¨¦§¦¨§¥©
mpn` ik ,'aex' ly ef di`xèeòéîe ,úBàOéð úBìeúa íéLð áBø¨¦§¦¨¦

odyk ze`yip miypde ,úBðîìàoeik ,liren aexd oi` mewn lkn ©§¨
yúàOpä ìk`idykìB÷ dì Lé ,äìeúad`viy ,xacd mqxtzn - ¨©¦¥§¨¥¨
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...בודאי נודע לו מביאתם של כמה מאנ"ש הפליטים שיחיו לדעטראיט ונפגש עמהם מזמן לזמן 
ומשתתף גם בהתועדות חסידותית והשי"ת יצליחו שזה יחדשו )אפפרישען( ויזכירו מחצבו ושיכירו בו 

אז דא גייט א חסיד של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע און א חסידישער מחונך.



רכז dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

inikgc `zgizt

‡Á˙t ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ל). י, ˜CÏB(ישעיה ÈÏ‰ˆ : «ƒ«»««¬»»««¬ƒ≈
ÌÈ¯ÓB‡ Ìz‡L „Ú ,Ï‡¯NÈÏ e‰ÈÚLÈ ¯Ó‡ ,ÌÈlb ˙a««ƒ»«¿«¿»¿ƒ¿»≈«∆«∆¿ƒ
CÏB˜ ÈÏ‰ˆ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÙÏ ÌÈ¯BÓÊÓe ÌÈ¯ÈLƒƒƒ¿ƒƒ¿≈¬«»ƒ«¬ƒ≈
,ÌÈlb ˙a .˙BiÒÎ Èz·a CÏB˜ ÈÏ‰ˆ ,‰¯B˙ È¯·„a¿ƒ¿≈»«¬ƒ≈¿»≈¿≈ƒ««ƒ
ÔÈÓiÒÓ Ì‰È˙B·‡ Ck ,Ìia ÔÈÓiÒÓ eÏl‰ ÌÈlb ‰Ó««ƒ«»¿À»ƒ«»»¬≈∆¿À»ƒ

.ÌÏBÚa
‰ÎÈ‡˙ÏÈ‚ÓÏ‰·¯˘¯„Ó

»»

,È‡ÂÏ‚c ÔB‰z¯a ,ÌÈÏBb ˙a ,ÌÈlb ˙a ,¯Á‡ ¯·c»»«≈««ƒ«ƒ¿«¿¿«¿»≈
Ba ·e˙kL B˙B‡ ,Ì‰¯·‡ ÏL Bza(י יב, È‰ÈÂ(בראשית : ƒ∆«¿»»∆»«¿ƒ

˜ÁˆÈ ÏL Bza .‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ „¯iÂ ı¯‡a ·Ú»̄»»»∆«≈∆«¿»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ¿»
Ba ·e˙kL(א כו, ‡·CÏÓÈ(בראשית Ï‡ ˜ÁˆÈ CÏiÂ : ∆»«≈∆ƒ¿»∆¬ƒ∆∆

·e˙kL ·˜ÚÈ ÏL Bza .‰¯¯b ÌÈzLÏt CÏÓ∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ∆«¬…∆»
Ba(ה כח, ‡¯Ì.(בראשית ‰ct CÏiÂ ל): י, :(ישעיה «≈∆«∆»¬»

,‰¯B˙ È¯·„Ï È·ÈL˜‰ ,È˙BˆÓÏ È·ÈL˜‰ ,È·ÈL˜‰«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈»
ÌÈNÚÓe ˙B˜„ˆÏ È·ÈL˜‰ ,‰‡e· È¯·„Ï È·ÈL˜‰«¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒƒƒ¿»«¬ƒ

.ÌÈ·BË(ל י, ‰‡(ישעיה ,‰LÈÏ ,Â‡Ï Ì‡Â ,‰LÈÏ : ƒ«¿»¿ƒ»«¿»»
·È˙Îc ,ÚL¯‰ ¯v„Îe· ‰Ê ,CÏÚ ˜ÈÏÒ ‰È¯‡«¿≈»≈¬»∆¿«¿∆«»»»ƒ¿ƒ

dÈa(ז ד, BÎaqÓ.(ירמיה ‰È¯‡ ‰ÏÚ ל): י, iÚ‰,(ישעיה : ≈»»«¿≈ƒÀ¿¬ƒ»
‰iÚ .‰‡e· È¯·cÓ ‰iÚ .ÌÈ˜Ècv‰ ÔÓ ‰iÚ¬ƒ»ƒ««ƒƒ¬ƒ»ƒƒ¿≈¿»¬ƒ»

.ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆnÓ י ל)(ישעיה ,Ì‡Â ,˙B˙Ú : ƒƒ¿«¬ƒƒ¬»¿ƒ
,CÈÏÚ ‡a˙Óe È˙‡ ‡˙B˙Ú ‡‰ ,˙B˙Ú ,Â‡Ï»¬»»«¿»»≈ƒ¿«≈¬ƒ

·È˙Îc(א א, ÔÓ(ירמיה e‰i˜ÏÁ Ôa e‰ÈÓ¯È È¯·c : ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ
,˙eÚ¯t‰ ‡aL ÔÂÈk ,'Â‚Â ˙B˙Úa ¯L‡ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¬∆«¬»≈»∆»«À¿»

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜≈¬≈∆≈»

·Á˙t ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ יא). ט, ‰‡LÈ(ירמיה ÈÓ : «ƒ«»««¬»»«ƒ»ƒ
,È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ Èz ,'Â‚Â ˙‡Ê ˙‡ Ô·ÈÂ ÌÎÁ‰∆»»¿»≈∆…»≈«ƒƒ¿«»
Úc ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÔÓB˜nÓ ˙BLÏ˙ ˙B¯ÈÚ ˙È‡¯ Ì‡ƒ»ƒ»¬»ƒ¿»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈«
,ÌÈLÓ ¯ÎN·e ÌÈ¯ÙBÒ ¯ÎNa e˜ÈÊÁ‰ ‡lL∆…∆¡ƒƒ¿«¿ƒƒ¿««¿ƒ

¯Ó‡pL(יא ט, ‰'(ירמיה ¯Ó‡iÂ ı¯‡‰ ‰„·‡ ‰Ó ÏÚ : ∆∆¡««»»¿»»»∆«…∆
Èq‡ Èa¯Ï ÁlLÓ ‰Â‰ Èa¯ .È˙¯Bz ˙‡ Ì·ÊÚ ÏÚ«»¿»∆»ƒ«ƒ¬»¿««¿«ƒ«≈
,Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯‡„ ‡˙ÈÈ¯˜ Ôe˜˙ÈÂ Ôe˜tÈc Èn‡ Èa¯Ïe¿«ƒ«≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
È¯BË ÔÏ e˙ÈÈ‡ ÔB‰Ï ÔÈ¯Ó‡Â ‡˙ÈÈ¯˜Ï ÔÈÏÚ ÔBÂ‰Â«¬»ƒ¿ƒ¿»»¿»¿ƒ¿«¿»¿≈
,‡¯ËÒÂ ‡z¯hÓ LÈ¯ ÔB‰Ï e˙ÈÈÓ ÔBÂ‰Â ,‡z¯«̃¿»«¬«¿¿≈««¿»¿«¿≈»
È·B¯Á ÔÈl‡ ,‡z¯˜ È¯BË ÔÈl‡ ÔB‰Ï ÔÈ¯Ó‡ ÔBÂ‰Â«¬»¿ƒ¿ƒ≈¿≈«¿»ƒ≈¬≈
e¯Ó‡ ‡z¯˜ È¯BË Ôep‡ Ô‡Óe ÔB‰Ï e¯Ó‡ ,‡z¯«̃¿»»¿¿«ƒ¿≈«¿»»¿
ÌÈLÓe ÌÈ‚B‰ Ì‰L ,ÌÈLÓe ÌÈ¯ÙBÒ el‡ Ì‰Ï»∆≈¿ƒ«¿ƒ∆≈ƒ«¿ƒ
ÌL ÏÚ ,‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈ¯nLÓe¿«¿ƒ∆«»«««¿»«≈

¯Ó‡pL(ח א, ‰e‡(יהושע ÔÎÂ .‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ Ba ˙È‚‰Â : ∆∆¡«¿»ƒ»»»«¿»¿≈
¯ÓB‡(א קכז, ¯Èa(תהלים .'Â‚Â ˙È· ‰·È ‡Ï '‰ Ì‡ : ≈ƒ…ƒ¿∆«ƒ«ƒ

˜ÁˆÈ Èa¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa ‰ÈÓ¯È Èa¯Â ‡e‰»¿«ƒƒ¿¿»¿≈«ƒ¿≈¿«ƒƒ¿»
˙„B·Ú ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯zeL eÈˆÓ ,È¯Ó‡»¿≈»ƒ∆ƒ≈«»»«¬«
‡ÏÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙL ÏÚÂ ˙BÈ¯Ú Èelb ÏÚÂ ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«ƒ¬»¿«¿ƒ»ƒ¿…
‰„·‡ ‰Ó ÏÚ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰Ò‡Ó ÏÚ ¯zÂƒ≈«»√»∆»∆∆¡««»»¿»

ÏÚÂ ˙BÈ¯Ú Èelb ÏÚÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏÚ ,ı¯‡‰»»∆«¬«»ƒ¿«ƒ¬»¿«
˙‡ Ì·ÊÚ ÏÚ ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙL¿ƒ»ƒ≈¿ƒ»∆»«»¿»∆
‡a‡ ¯a ‡iÁ Èa¯ ÌLa ‰ÈÓ¯È Èa¯Â ‡e‰ Èa¯ .È˙¯Bz»ƒ«ƒ»¿«ƒƒ¿¿»¿≈«ƒƒ»««»

·È˙k ,È¯Ó‡(יא טז, Ï‡(ירמיה È˙¯Bz ˙‡Â e·ÊÚ È˙‡Â : »¿≈¿ƒ¿…ƒ»»¿∆»ƒ…
·ÊÚ È˙B‡ È‡ÂÏ‰ ,e¯ÓLeÈ‰L CBzÓ ,e¯ÓL È˙¯B˙Â e »»«¿«ƒ»»¿»ƒ»»ƒ∆»

·¯ .·ËeÓÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‰È‰ daL ¯B‡n‰ da ÔÈ˜qÚ˙Óƒ¿«¿ƒ»«»∆»»»«¬ƒ»¿»«
dÓLÏ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ‰¯Bz „ÓÏ ¯Ó‡ ‡e‰»»«¿…»««ƒ∆…ƒ¿»

.dÓLÏ ‡a ‰ÓLÏ ‡ÏL CBznL∆ƒ∆…ƒ¿»»ƒ¿»

˙‡ˆBÈ ÏB˜ ˙a ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«∆≈ƒ¿»»«≈
ÏL dBaÏÚÓ ˙Bi¯aÏ Ì‰Ï ÈB‡ ˙¯ÓB‡Â ·¯BÁ ¯‰Ó≈«≈¿∆∆»∆«¿ƒ≈∆¿»∆
,Èn‡ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa dÏ Èz Ï‡eÓL .‰¯Bz»¿≈»≈»¿≈«ƒ¿≈««≈
‰ÚLa ,˙ÁÏˆÓ d˙¯Ê‚e ‰¯Êb ˙¯ÊBb ˙eÎÏn‰ È˙ÓÈ‡≈»«««¿∆∆¿≈»¿≈»»«¿««¿»»
‡e‰ ‡„‰ ,ı¯‡Ï ‰¯B˙ È¯·c ÔÈÎÈÏLÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿ƒƒƒ¿≈»»»∆¬»

·È˙Î„(יב ח, ÚLÙa,(דניאל „ÈÓz‰ ÏÚ Ô˙pz ‡·ˆÂ : ƒ¿ƒ¿»»ƒ»≈««»ƒ¿»«
¯Ó‡pL ,˙BiÎÏÓ ‡l‡ ‡·ˆ ÔÈ‡(כא כד, ÙÈ˜„(ישעיה : ≈»»∆»«¿À∆∆¡«ƒ¿…

el‡ ,„ÈÓz‰ ,'Â‚Â ÌB¯na ÌB¯n‰ ‡·ˆ ÏÚ '‰«¿»«»«»«»ƒ≈
·È˙Îc ,Ï‡¯NÈ(ח א, ÏÈÏÂ‰.(יהושע ÌÓBÈ Ba ˙È‚‰Â : ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»»»«¿»

Ï‡¯NiL ÔÓÊ Ïk ,‰¯Bz ÏL dÚLÙa ,ÚLÙa¿»«¿ƒ¿»∆»»¿«∆ƒ¿»≈
˙¯ÊBb ‡È‰ ˙eÎÏn‰ ,ı¯‡Ï ‰¯B˙ È¯·c ÔÈÎÈÏLÓ«¿ƒƒƒ¿≈»»»∆««¿ƒ∆∆

¯Ó‡pL ,˙ÁÏˆÓe(יב ח, ‡¯ˆ‰(דניאל ˙Ó‡ CÏL˙Â : «¿««∆∆¡«¿«¿≈¡∆«¿»
¯Ó‡pL ,‰¯Bz ‡l‡ ˙Ó‡ ÔÈ‡Â ,'Â‚Â(כג כג, :(משלי ¿≈¡∆∆»»∆∆¡«

ı¯‡Ï ‰¯B˙ È¯·c zÎÏL‰ Ì‡ ,¯kÓz Ï‡Â ‰˜ ˙Ó‡¡∆¿≈¿«ƒ¿…ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈»»»∆
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙eÎÏn‰ ‰ÁÈÏˆ‰ „iÓ(יב ח, :(דניאל ƒ»ƒ¿ƒ»««¿¬»ƒ¿ƒ

.‰ÁÈÏˆ‰Â ‰˙NÚÂ¿»¿»¿ƒ¿ƒ»
ÈÊt Ôa ‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡(ג ח, BË·(הושע Ï‡¯NÈ ÁÊ : »««ƒ¿»∆«ƒ»«ƒ¿»≈

¯Ó‡pL ,‰¯Bz ‡l‡ ·BË ÔÈ‡Â ,'Â‚Â(ב ד, Èk(משלי : ¿≈∆»»∆∆¡«ƒ
.'Â‚Â ÌÎÏ È˙˙ ·BË Á˜Ï∆«»«ƒ»∆

˙Bn‡Ï ÔÈÙBÒBÏÈt e„ÓÚ ‡Ï ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»««¬»…»¿ƒƒ¿À
e¯Ó‡ ,È„¯b‰ ÒÂÓÈ·‡Îe ¯BÚa Ôa ÌÚÏ·k ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿»∆¿¿«¿ƒ««¿ƒ»¿
eÎÏ Ì‰Ï e¯Ó‡ ,BÊ ‰n‡Ï ‚ecÊ‰Ï e‡ ÔÈÏBÎÈ Ì‰Ï»∆¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿À»»¿»∆¿
˙B˜BÈz‰ Ì‡ ,Ì‰lL ˙BiÒÎ Èza ÏÚ e¯ÊÁÂ¿ƒ¿«»≈¿≈ƒ∆»∆ƒ«ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,Ì‰Ï ÔÈÏBÎÈ Ìz‡ È‡ ,ÔÏB˜a ÔÈÙˆÙˆÓ¿«¿¿ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ»∆¿ƒ»
¯Ó‡Â Ì‰È·‡ ÌÁÈË·‰ ÔkL ,Ì‰Ï ÔÈÏBÎÈ Ìz‡«∆¿ƒ»∆∆≈ƒ¿ƒ»¬ƒ∆¿»«

Ì‰Ï(כב כז, ÂNÚ,(בראשית È„È ÌÈ„i‰Â ·˜ÚÈ ÏB˜ Ïw‰ : »∆«…«¬…¿«»«ƒ¿≈≈»
Èz·e ˙BiÒÎ Èz·a ·˜ÚÈ ÏL BÏBwL ÔÓÊ Ïk»¿«∆∆«¬…¿»≈¿≈ƒ»≈
BÏB˜ ÔÈ‡L ÔÓÊ ÏÎÂ ,ÂNÚ È„È ÌÈ„i‰ ÔÈ‡ ,˙BL¯„Óƒ¿»≈«»«ƒ¿≈≈»¿»¿«∆≈
.ÂNÚ È„È ÌÈ„i‰ ˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ Èz·a ÛˆÙˆÓ¿«¿≈¿»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»«»«ƒ¿≈≈»

¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ(כד ה, ÔBLÏ(ישעיה L˜ ÏÎ‡k ÔÎÏ : ¿≈≈»≈∆¡…«¿
ÏL dk¯c ‡Ï‰Â ,L‡ ÏÎB‡ L˜ LÈ ÈÎÂ ,'Â‚Â L‡≈¿≈≈«≈≈«¬…«¿»∆
ÔBLÏ L˜ ÏÎ‡k ÔÎÏ ¯ÓB‡ z‡Â ,L˜ ˙ÏÎB‡ L‡≈∆∆«¿«¿≈»≈∆¡…«¿

¯Ó‡pL ,ÂNÚ ÏL B˙Èa ‰Ê L˜ ,‡l‡ ,L‡,א (עובדיה ≈∆»«∆≈∆≈»∆∆¡«
ÂNÚיח) ˙È·e ‰·‰Ï ÛÒBÈ ˙È·e L‡ ·˜ÚÈ ˙È· ‰È‰Â :¿»»≈«¬…≈≈≈∆»»≈≈»
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‰·‰Ï LLÁÂ .·˜ÚÈ ÏL B˙Èa ‰Ê ,L‡ ÔBLÏ .L˜Ï¿«¿≈∆≈∆«¬…«¬«∆»»
el‡ ,‰È‰È ˜nk ÌL¯L ,ÛÒBÈ ÏL B˙Èa ‰Ê ,‰t¯Èƒ¿∆∆≈∆≈»¿»«»ƒ¿∆≈
˜·‡k ÌÁ¯Ùe .Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰ÈL¯L Ì‰L ˙B·‡‰»»∆≈»¿≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»»
,Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰ÈÁ¯t Ì‰L ÌÈË·M‰ el‡ ,‰ÏÚÈ«¬∆≈«¿»ƒ∆≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈

‰Ó ÈtÓ(כד ה, ˆ·‡B˙(ישעיה '‰ ˙¯Bz ˙‡ eÒ‡Ó Èk : ƒ¿≈»ƒ»¬≈«¿»
,˙B‡·ˆ '‰ ˙¯Bz ˙‡ eÒ‡Ó Èk Ô„eÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,'Â‚Â»««ƒ»ƒ»¬≈«¿»
BÊ ,eˆ‡ Ï‡¯NÈ LB„˜ ˙¯Ó‡ ˙‡Â ,·˙ÎaL ‰¯Bz BÊ»∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ≈
,ı¯‡Ï ‰¯B˙ È¯·c eÎÈÏL‰L ÔÂÈÎÂ .‰t ÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆¿≈»∆ƒ¿ƒƒ¿≈»»»∆

‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰(טז ט, k‰(ירמיה : ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»…
ÔÁBÈ Èa¯ ,˙BB˜ÓÏ e‡¯˜Â eBa˙‰ ˙B‡·ˆ '‰ ¯Ó‡»«¿»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿«ƒ»»
CÏÓÏ ¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯ ,Ôa¯Â LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â¿«ƒƒ¿∆»ƒ¿«»»«ƒ»»»«¿∆∆
Ïwn‰ ˙‡ ÏË ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÒÚk ,ÌÈ· ÈL BÏ eÈ‰L∆»¿≈»ƒ»««»ƒ»«∆««≈
.‰Ï‚ ‰ÂÏL BÊÈ‡Ó ‰ÊÏ ÈB‡ ¯Ó‡ ,e‰Ï‚‰Â BË·ÁÂ«¬»¿ƒ¿»»«»∆≈≈«¿»ƒ¿»
¯Ó‡ ,e‰Ï‚‰Â BË·ÁÂ Ïwn‰ ˙‡ ÏËÂ ÈM‰ ÏÚ ÒÚk»«««≈ƒ¿»«∆««≈«¬»¿ƒ¿»¬«

Ë·M‰ ˙¯NÚ eÏb ,Ck .‡LÈa È˙ea¯˙c ‡e‰ ‡‡ÌÈ ¬»¿«¿ƒƒ»»»¬∆∆«¿»ƒ
˜eÒt‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»»≈»∆∆«»

‰f‰(יג ז, eÏbL(הושע ÔÂÈÎÂ .ÈpnÓ e„„ Èk Ì‰Ï ÈB‡ : «∆»∆ƒ»¿ƒ∆ƒ¿≈»∆»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ÏBÎÈ·k ,ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È ירמיה) ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»»««»»

יט) ‡Ó¯י, LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ .È¯·L ÏÚ ÈÏ ÈB‡ :ƒ«ƒ¿ƒ«ƒƒ¿∆»ƒ»«
˙‡ ÏËÂ ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÒÚk ÌÈ· ÈL BÏ ‰È‰L CÏÓÏ¿∆∆∆»»¿≈»ƒ»««»ƒ¿»«∆
ÒÚk ,ÂÈÏÚ ÔB˜Ó ÏÈÁ˙‰ ,˙ÓÂ ¯t¯Ùe BË·ÁÂ Ïwn‰««≈«¬»ƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿≈»»»«
¯Ó‡ ,˙ÓÂ ¯t¯Ùe BË·ÁÂ Ï˜n‰ ˙‡ ÏËÂ ÈM‰ ÏÚ««≈ƒ¿»«∆««≈«¬»ƒ¿≈»≈»«
˙BB˜nÏ e‡¯˜ ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ï Ák Èa ÔÈ‡ ‰zÚÓ≈«»≈ƒ…«¿≈¬≈∆∆»ƒ¿«¿¿
ÏÈÁ˙‰Â ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ eÏb ,Ck .Ì‰ÈÏÚ eB˜ÈÂƒ¿¬≈∆»»¬∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó(א ה, ‡L¯(עמוס ‰f‰ ¯·c‰ ˙‡ eÚÓL : ¿≈¬≈∆ƒ¿∆«»»«∆¬∆
eÏbL ÔÂÈÎÂ .Ï‡¯NÈ ˙Èa ‰È˜ ÌÎÈÏÚ ‡N ÈÎ‡»…ƒ…≈¬≈∆ƒ»≈ƒ¿»≈¿≈»∆»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ÏBÎÈ·k ,ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È¿»ƒ¿»ƒƒ¿»»««»»
‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ï Ák Èa ÔÈ‡ ‰zÚÓ≈«»≈ƒ…«¿≈¬≈∆¬»

·È˙Î„(יז טז ט, ¯‰Ó˙e‰(ירמיה 'Â‚Â ˙BB˜ÓÏ e‡¯˜ : ƒ¿ƒƒ¿«¿¿¿«≈¿»
,eÈÏÚ ‡l‡ Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ,È‰ eÈÏÚ ‰O˙Â¿ƒ∆…»»≈∆ƒ¬≈∆≈¿ƒ»∆»»≈
,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ‰ÚÓc Ì‰ÈÈÚ ‰„¯˙Â .ÔB‰„È„Â È„Ècƒƒ¿ƒ¿¿≈«¿»≈≈∆ƒ¿»≈¿ƒ»
ÔÈ‡ ÌÈÓ eÏÊÈ Ì‰ÈtÚÙÚÂ .ÔB‰„È„Â È„Èc ,eÈÈÚ ‡l‡∆»≈≈ƒƒ¿ƒ¿¿«¿«≈∆ƒ¿»ƒ≈
Ôa¯ .ÔB‰„È„Â È„Èc ,eÈtÚÙÚÂ ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k¿ƒ»∆»¿«¿«≈ƒƒ¿ƒ¿«»»
,ÌÈL e˙Óe ,ÌÈa ¯NÚ ÌÈL BÏ eÈ‰L CÏÓÏ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ¿∆∆∆»¿≈»»»ƒ≈¿«ƒ
ÏÈÁ˙‰Â ,ÌÈL „BÚ e˙Ó .‰¯NÚa ÌÁ˙Ó ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿«≈»¬»»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
.‰MLa ÌÁ˙Ó ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈL e˙Ó .‰BÓLa ÌÁ˙Óƒ¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒƒ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»
,ÌÈL e˙Ó .‰Úa¯‡a ÌÁ˙Ó ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈL e˙Ó≈¿«ƒƒ¿ƒƒ¿«≈¿«¿»»≈¿«ƒ
ÏÈÁ˙‰ ,Ìlk e˙nL ÔÂÈÎÂ .ÌÈLa ÌÁ˙Ó ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿≈»∆≈À»ƒ¿ƒ

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó¿≈¬≈∆≈»»¿»»»
‚Á˙t ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ יז). טו, Èz·LÈ(ירמיה ‡Ï : «ƒ«»««¬»»«…»«¿ƒ

ÈÙÏ Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡ .ÊÏÚ‡Â ÌÈ˜ÁNÓ „BÒ·¿¿«¬ƒ»∆¿…»¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÈzÒÎ ‡Ï ÈÓiÓ ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»ƒ»»ƒƒ»«…ƒ¿«¿ƒ
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏL ˙B‡Ò˜¯˜ Èz·e ˙B‡¯Ë‡Èz Èz·a¿»≈≈«¿»»≈ƒ¿¿»∆À»»

.ÊÏÚ‡Â Ì‰nÚ Èz˜ÁNÂ(יז טו, a„„(ירמיה E„È ÈtÓ : ¿»«¿ƒƒ»∆»∆¿…ƒ¿≈»¿»»
,„„a Èz·LÈ ‡ÏÂ ,‰Ú¯t ÏL B„È Èa ‰Ú‚ ,Èz·LÈ»«¿ƒ»¿»ƒ»∆«¿…¿…»«¿ƒ»»
ÔÂÈÎÂ ,„„a Èz·LÈ ‡ÏÂ ,·È¯ÁÒ ÏL B„È Èa ‰Ú‚»¿»ƒ»∆«¿≈ƒ¿…»«¿ƒ»»¿≈»
.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ .Èz·LÈ „„a ,E„È Èa ‰Ú‚L∆»¿»ƒ»¿»»»«¿ƒ≈»»¿»»»

„Á˙t e‰a‡ Èa¯ ז). ו, e¯·Ú(הושע Ì„‡k ‰Ó‰Â : «ƒ«»»«¿≈»¿»»»¿
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‰Ê ,˙È¯·¿ƒ∆»»»ƒ»««»»
¯·ÚÂ ÂÈ˙ÈeˆÂ Ô„Ú Ô‚Ï B˙B‡ ÈzÒÎ‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒƒ¿«¿ƒ¿«≈∆¿ƒƒƒ¿»«
ÈzB˜Â ,ÔÈÁelL·e ÔÈLe¯‚a B˙B‡ Èz„Â ,ÈÈeeˆ ÏÚ«ƒƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ

¯Ó‡pL ,Ô„Ú Ô‚Ï B˙B‡ ÈzÒÎ‰ .‰ÎÈ‡ ÂÈÏÚ בראשית) »»≈»ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆∆∆¡«
טו) Ô„Ú,ב, Ô‚· e‰ÁpiÂ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÁwiÂ :«ƒ«¡…ƒ∆»»»««ƒ≈¿«≈∆

¯Ó‡pL ,ÂÈ˙ÈeˆÂ(טז ב, ÏÚ(בראשית ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÂˆÈÂ : ¿ƒƒƒ∆∆¡««¿«¡…ƒ«
¯Ó‡pL ,ÈÈeeˆ ÏÚ ¯·ÚÂ .'Â‚Â ¯Ó‡Ï Ì„‡‰ בראשית) »»»≈…¿»««ƒƒ∆∆¡«

יא) ‡B˙Bג, Èz„Â ,'Â‚Â EÈ˙Èeˆ ¯L‡ ıÚ‰ ÔÓ‰ :¬ƒ»≈¬∆ƒƒƒ¿«¿ƒ
¯Ó‡pL ,ÔÈLe¯‚a(כד ג, ‰‡„Ì,(בראשית ˙‡ L¯‚ÈÂ : ¿≈ƒ∆∆¡««¿»∆∆»»»

¯Ó‡pL ,ÔÈÁelLa B˙B‡ Èz„Â(כג ג, :(בראשית ¿«¿ƒ¿ƒƒ∆∆¡«
,‰ÎÈ‡ ÂÈÏÚ ÈzB˜Â ,Ô„Ú ÔbÓ '‰ e‰ÁlLÈÂ«¿«¿≈ƒ«≈∆¿«¿ƒ»»≈»

¯Ó‡pL(ט ג, È˙k·.(בראשית ‰ÎÈ‡ ,‰kÈ‡ BÏ ¯Ó‡iÂ : ∆∆¡««…∆«∆»≈»¿ƒ
¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Ì˙B‡ ÈzÒÎ‰ ÂÈa Û‡ ירמיה) «»»ƒ¿«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈∆∆¡«

ז) ÌÈ˙ÈeˆÂ,ב, ,ÏÓ¯k‰ ı¯‡ Ï‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â :»»ƒ∆¿∆∆∆∆««¿∆¿ƒƒƒ
¯Ó‡pL(ב כד, ÏÚ(ויקרא e¯·ÚÂ ,Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ : ∆∆¡««∆¿≈ƒ¿»≈¿»¿«

¯Ó‡pL ,ÈÈeeˆ(יא ט, ‡˙(דניאל e¯·Ú Ï‡¯NÈ ÏÎÂ : ƒƒ∆∆¡«¿»ƒ¿»≈»¿∆
¯Ó‡pL ,ÔÈLe¯È‚a Ì˙B‡ Èz„Â ,E˙¯Bz(טו ט, :(הושע »¿¿«¿ƒ»¿≈ƒ∆∆¡«

¯Ó‡pL ,ÔÈÁelLa Ì˙B‡ Èz„Â ,ÌL¯‚‡ È˙ÈaÓ ירמיה) ƒ≈ƒ¬»¿≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ∆∆¡«
א) ‡ÎÈ‰טו, Ì‰ÈÏÚ ÈzB˜Â ,e‡ˆÈÂ Èt ÏÚÓ ÁlL :««≈«»«¿≈≈¿«¿ƒ¬≈∆≈»

.„„· ‰·LÈ»¿»»»

‰Á˙t ‡ÈÁ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa e‰a‡ Èa¯ כד,. (יחזקאל «ƒ«»¿≈«ƒ≈«¬ƒ»»«
˜Ènו) ÔÓ ÈB‡ ,ÌÈÓc‰ ¯ÈÚ ÈB‡ '‰ ¯Ó‡ ‰k ÔÎÏ :»≈…»«ƒ«»ƒƒ«≈

,d· ‰˙‡ÏÁ ¯L‡ ¯ÈÒ .dÂe‚a ÌÈÓ„ eÎÙLc ‡z¯˜„¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«»ƒ¬∆∆¿»»»
,‰pnÓ ‰‡ˆÈ ‡Ï d˙‡ÏÁÂ ,dÂe‚a d˙ÈLeLtÁc¿«¿ƒ»¿«»¿∆¿»»…»¿»ƒ∆»
‰ÈÁ˙Ï ‰ÈÁ˙Ï .dÂeb ÔÓ ˙˜Ù ‡Ï d˙ÈLeLtÁÂ¿«¿ƒ»»»¿«ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ¿»∆»
Èa¯ ,eÏb „ˆÈk .ÌÈÏB‚ eÈ‰ ˙BiÏËÓ ˙BiÏËÓ ,d‡ÈˆB‰ƒ»«¿ƒ«¿ƒ»ƒ≈«»«ƒ
Èa¯ .‰lÁz eÏb „b Ë·LÂ Ô·e‡¯ Ë·L ¯ÓB‡ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»≈≈∆¿≈¿≈∆»»¿ƒ»«ƒ
eÏb ÈÏzÙ Ë·LÂ ÔÏe·Ê Ë·L ¯ÓB‡ ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL¿≈««¿»≈≈∆¿À¿≈∆«¿»ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰lÁz(כג ח, ‰¯‡ÔBL(ישעיה ˙Úk : ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ»≈»ƒ
Èa¯ Ìi˜n ‰Óe .ÈÏzÙ ‰ˆ¯‡Â ÔeÏ·Ê ‰ˆ¯‡ Ï˜‰≈««¿»¿À¿«¿»«¿»ƒ«¿«≈«ƒ
eÏbL ˙Úk ‡l‡ ,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯c ‰È¯˜ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»»¿«ƒ¿≈««¿»∆»»≈∆»
Ë·LÂ ÔeÏe·Ê Ë·L eÏb Ck ,„‚Â Ô·e‡¯ Ë·L≈∆¿≈¿»»»≈∆¿¿≈∆

.ÈÏzÙ(א ט, a¯(ישעיה ‡a‡ Èa¯ ,„ÈaÎ‰ ÔB¯Á‡‰Â : «¿»ƒ¿»«¬ƒ¿ƒ«ƒ«»«
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,„ÈaÎÓ·k ÌÓÓ‰ ¯Ó‡ ‡‰k ישעיה) «¬»»«¬»»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿ƒ

כג) ÈÏÚ‰יד, ÏÙ ‡Ï .„ÓL‰ ‡Ë‡ËÓa ‰È˙‡Ë‡ËÂ :¿≈≈ƒ»¿«¿¬≈«¿≈…»«»∆»
ÏÙ ‡Ï e‰Ó ¯Ó‡ ‡Á‡ Èa¯ ÌLa ÔÓÁ Èa¯ ,Ï¯B‚»«ƒ«¿»¿≈«ƒ«»»««…»«
ÈzÏt‰L ‰ÚLa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,Ï¯B‚ ‰ÈÏÚ»∆»»»««»»¿»»∆ƒ«¿ƒ
Ìz‡Â ,eÏ‚ ‡Ï ,Ì˙BÏ‚‰Ï ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏÚ ÌÈÒl«̃»ƒ«À»»¿«¿»…»¿«∆
,‰nÏ Ck Ïk ,‰È‰ dÎB˙a dÓc Èk ,Ì˙ÈÏb ‰nÏ»»¿ƒ∆ƒ»»¿»»»»»»»
BÏ ¯Ó‡ ‡Á‡ Èa¯Ï Ï‡L Ô„eÈ Èa¯ ,‰ÓÁ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬≈»«ƒ»»«¿«ƒ«»»«
B‡ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‰È¯ÎÊ ˙‡ Ï‡¯NÈ e‚¯‰ ÔÎÈ‰≈»»¿ƒ¿»≈∆¿«¿»¿∆¿«ƒ¿»≈
˙¯ÊÚa ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‡Ï BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈL ˙¯ÊÚa¿∆¿«»ƒ»«…¿∆¿«ƒ¿»≈¿…¿∆¿«
Ì„Î ‡Ï BÓ„a e‚‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ‰k‰ ˙¯ÊÚa ‡l‡ ÌÈL»ƒ∆»¿∆¿««…¬ƒ¿…»¬¿»…¿«

·È˙k Ïi‡ Ì„·e È·ˆ Ì„aL ,È·ˆ Ì„Î ‡ÏÂ Ïi‡ ויקרא) «»¿…¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿««»»¿ƒ
יג) ‰Î‡יז, Ì¯a ,¯ÙÚa e‰ÒÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ :¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿«»»
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‰·‰Ï LLÁÂ .·˜ÚÈ ÏL B˙Èa ‰Ê ,L‡ ÔBLÏ .L˜Ï¿«¿≈∆≈∆«¬…«¬«∆»»
el‡ ,‰È‰È ˜nk ÌL¯L ,ÛÒBÈ ÏL B˙Èa ‰Ê ,‰t¯Èƒ¿∆∆≈∆≈»¿»«»ƒ¿∆≈
˜·‡k ÌÁ¯Ùe .Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰ÈL¯L Ì‰L ˙B·‡‰»»∆≈»¿≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»»
,Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰ÈÁ¯t Ì‰L ÌÈË·M‰ el‡ ,‰ÏÚÈ«¬∆≈«¿»ƒ∆≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈

‰Ó ÈtÓ(כד ה, ˆ·‡B˙(ישעיה '‰ ˙¯Bz ˙‡ eÒ‡Ó Èk : ƒ¿≈»ƒ»¬≈«¿»
,˙B‡·ˆ '‰ ˙¯Bz ˙‡ eÒ‡Ó Èk Ô„eÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,'Â‚Â»««ƒ»ƒ»¬≈«¿»
BÊ ,eˆ‡ Ï‡¯NÈ LB„˜ ˙¯Ó‡ ˙‡Â ,·˙ÎaL ‰¯Bz BÊ»∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ≈
,ı¯‡Ï ‰¯B˙ È¯·c eÎÈÏL‰L ÔÂÈÎÂ .‰t ÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆¿≈»∆ƒ¿ƒƒ¿≈»»»∆

‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰(טז ט, k‰(ירמיה : ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»…
ÔÁBÈ Èa¯ ,˙BB˜ÓÏ e‡¯˜Â eBa˙‰ ˙B‡·ˆ '‰ ¯Ó‡»«¿»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿«ƒ»»
CÏÓÏ ¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯ ,Ôa¯Â LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â¿«ƒƒ¿∆»ƒ¿«»»«ƒ»»»«¿∆∆
Ïwn‰ ˙‡ ÏË ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÒÚk ,ÌÈ· ÈL BÏ eÈ‰L∆»¿≈»ƒ»««»ƒ»«∆««≈
.‰Ï‚ ‰ÂÏL BÊÈ‡Ó ‰ÊÏ ÈB‡ ¯Ó‡ ,e‰Ï‚‰Â BË·ÁÂ«¬»¿ƒ¿»»«»∆≈≈«¿»ƒ¿»
¯Ó‡ ,e‰Ï‚‰Â BË·ÁÂ Ïwn‰ ˙‡ ÏËÂ ÈM‰ ÏÚ ÒÚk»«««≈ƒ¿»«∆««≈«¬»¿ƒ¿»¬«

Ë·M‰ ˙¯NÚ eÏb ,Ck .‡LÈa È˙ea¯˙c ‡e‰ ‡‡ÌÈ ¬»¿«¿ƒƒ»»»¬∆∆«¿»ƒ
˜eÒt‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»»≈»∆∆«»

‰f‰(יג ז, eÏbL(הושע ÔÂÈÎÂ .ÈpnÓ e„„ Èk Ì‰Ï ÈB‡ : «∆»∆ƒ»¿ƒ∆ƒ¿≈»∆»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ÏBÎÈ·k ,ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È ירמיה) ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»»««»»

יט) ‡Ó¯י, LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ .È¯·L ÏÚ ÈÏ ÈB‡ :ƒ«ƒ¿ƒ«ƒƒ¿∆»ƒ»«
˙‡ ÏËÂ ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÒÚk ÌÈ· ÈL BÏ ‰È‰L CÏÓÏ¿∆∆∆»»¿≈»ƒ»««»ƒ¿»«∆
ÒÚk ,ÂÈÏÚ ÔB˜Ó ÏÈÁ˙‰ ,˙ÓÂ ¯t¯Ùe BË·ÁÂ Ïwn‰««≈«¬»ƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿≈»»»«
¯Ó‡ ,˙ÓÂ ¯t¯Ùe BË·ÁÂ Ï˜n‰ ˙‡ ÏËÂ ÈM‰ ÏÚ««≈ƒ¿»«∆««≈«¬»ƒ¿≈»≈»«
˙BB˜nÏ e‡¯˜ ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ï Ák Èa ÔÈ‡ ‰zÚÓ≈«»≈ƒ…«¿≈¬≈∆∆»ƒ¿«¿¿
ÏÈÁ˙‰Â ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ eÏb ,Ck .Ì‰ÈÏÚ eB˜ÈÂƒ¿¬≈∆»»¬∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó(א ה, ‡L¯(עמוס ‰f‰ ¯·c‰ ˙‡ eÚÓL : ¿≈¬≈∆ƒ¿∆«»»«∆¬∆
eÏbL ÔÂÈÎÂ .Ï‡¯NÈ ˙Èa ‰È˜ ÌÎÈÏÚ ‡N ÈÎ‡»…ƒ…≈¬≈∆ƒ»≈ƒ¿»≈¿≈»∆»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ÏBÎÈ·k ,ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È¿»ƒ¿»ƒƒ¿»»««»»
‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ï Ák Èa ÔÈ‡ ‰zÚÓ≈«»≈ƒ…«¿≈¬≈∆¬»

·È˙Î„(יז טז ט, ¯‰Ó˙e‰(ירמיה 'Â‚Â ˙BB˜ÓÏ e‡¯˜ : ƒ¿ƒƒ¿«¿¿¿«≈¿»
,eÈÏÚ ‡l‡ Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ,È‰ eÈÏÚ ‰O˙Â¿ƒ∆…»»≈∆ƒ¬≈∆≈¿ƒ»∆»»≈
,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ‰ÚÓc Ì‰ÈÈÚ ‰„¯˙Â .ÔB‰„È„Â È„Ècƒƒ¿ƒ¿¿≈«¿»≈≈∆ƒ¿»≈¿ƒ»
ÔÈ‡ ÌÈÓ eÏÊÈ Ì‰ÈtÚÙÚÂ .ÔB‰„È„Â È„Èc ,eÈÈÚ ‡l‡∆»≈≈ƒƒ¿ƒ¿¿«¿«≈∆ƒ¿»ƒ≈
Ôa¯ .ÔB‰„È„Â È„Èc ,eÈtÚÙÚÂ ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k¿ƒ»∆»¿«¿«≈ƒƒ¿ƒ¿«»»
,ÌÈL e˙Óe ,ÌÈa ¯NÚ ÌÈL BÏ eÈ‰L CÏÓÏ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ¿∆∆∆»¿≈»»»ƒ≈¿«ƒ
ÏÈÁ˙‰Â ,ÌÈL „BÚ e˙Ó .‰¯NÚa ÌÁ˙Ó ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿«≈»¬»»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
.‰MLa ÌÁ˙Ó ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈL e˙Ó .‰BÓLa ÌÁ˙Óƒ¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒƒ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»
,ÌÈL e˙Ó .‰Úa¯‡a ÌÁ˙Ó ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈL e˙Ó≈¿«ƒƒ¿ƒƒ¿«≈¿«¿»»≈¿«ƒ
ÏÈÁ˙‰ ,Ìlk e˙nL ÔÂÈÎÂ .ÌÈLa ÌÁ˙Ó ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿≈»∆≈À»ƒ¿ƒ

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó¿≈¬≈∆≈»»¿»»»
‚Á˙t ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ יז). טו, Èz·LÈ(ירמיה ‡Ï : «ƒ«»««¬»»«…»«¿ƒ

ÈÙÏ Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡ .ÊÏÚ‡Â ÌÈ˜ÁNÓ „BÒ·¿¿«¬ƒ»∆¿…»¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÈzÒÎ ‡Ï ÈÓiÓ ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»ƒ»»ƒƒ»«…ƒ¿«¿ƒ
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏL ˙B‡Ò˜¯˜ Èz·e ˙B‡¯Ë‡Èz Èz·a¿»≈≈«¿»»≈ƒ¿¿»∆À»»

.ÊÏÚ‡Â Ì‰nÚ Èz˜ÁNÂ(יז טו, a„„(ירמיה E„È ÈtÓ : ¿»«¿ƒƒ»∆»∆¿…ƒ¿≈»¿»»
,„„a Èz·LÈ ‡ÏÂ ,‰Ú¯t ÏL B„È Èa ‰Ú‚ ,Èz·LÈ»«¿ƒ»¿»ƒ»∆«¿…¿…»«¿ƒ»»
ÔÂÈÎÂ ,„„a Èz·LÈ ‡ÏÂ ,·È¯ÁÒ ÏL B„È Èa ‰Ú‚»¿»ƒ»∆«¿≈ƒ¿…»«¿ƒ»»¿≈»
.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ .Èz·LÈ „„a ,E„È Èa ‰Ú‚L∆»¿»ƒ»¿»»»«¿ƒ≈»»¿»»»

„Á˙t e‰a‡ Èa¯ ז). ו, e¯·Ú(הושע Ì„‡k ‰Ó‰Â : «ƒ«»»«¿≈»¿»»»¿
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‰Ê ,˙È¯·¿ƒ∆»»»ƒ»««»»
¯·ÚÂ ÂÈ˙ÈeˆÂ Ô„Ú Ô‚Ï B˙B‡ ÈzÒÎ‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒƒ¿«¿ƒ¿«≈∆¿ƒƒƒ¿»«
ÈzB˜Â ,ÔÈÁelL·e ÔÈLe¯‚a B˙B‡ Èz„Â ,ÈÈeeˆ ÏÚ«ƒƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ

¯Ó‡pL ,Ô„Ú Ô‚Ï B˙B‡ ÈzÒÎ‰ .‰ÎÈ‡ ÂÈÏÚ בראשית) »»≈»ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆∆∆¡«
טו) Ô„Ú,ב, Ô‚· e‰ÁpiÂ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÁwiÂ :«ƒ«¡…ƒ∆»»»««ƒ≈¿«≈∆

¯Ó‡pL ,ÂÈ˙ÈeˆÂ(טז ב, ÏÚ(בראשית ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÂˆÈÂ : ¿ƒƒƒ∆∆¡««¿«¡…ƒ«
¯Ó‡pL ,ÈÈeeˆ ÏÚ ¯·ÚÂ .'Â‚Â ¯Ó‡Ï Ì„‡‰ בראשית) »»»≈…¿»««ƒƒ∆∆¡«

יא) ‡B˙Bג, Èz„Â ,'Â‚Â EÈ˙Èeˆ ¯L‡ ıÚ‰ ÔÓ‰ :¬ƒ»≈¬∆ƒƒƒ¿«¿ƒ
¯Ó‡pL ,ÔÈLe¯‚a(כד ג, ‰‡„Ì,(בראשית ˙‡ L¯‚ÈÂ : ¿≈ƒ∆∆¡««¿»∆∆»»»

¯Ó‡pL ,ÔÈÁelLa B˙B‡ Èz„Â(כג ג, :(בראשית ¿«¿ƒ¿ƒƒ∆∆¡«
,‰ÎÈ‡ ÂÈÏÚ ÈzB˜Â ,Ô„Ú ÔbÓ '‰ e‰ÁlLÈÂ«¿«¿≈ƒ«≈∆¿«¿ƒ»»≈»

¯Ó‡pL(ט ג, È˙k·.(בראשית ‰ÎÈ‡ ,‰kÈ‡ BÏ ¯Ó‡iÂ : ∆∆¡««…∆«∆»≈»¿ƒ
¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Ì˙B‡ ÈzÒÎ‰ ÂÈa Û‡ ירמיה) «»»ƒ¿«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈∆∆¡«

ז) ÌÈ˙ÈeˆÂ,ב, ,ÏÓ¯k‰ ı¯‡ Ï‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â :»»ƒ∆¿∆∆∆∆««¿∆¿ƒƒƒ
¯Ó‡pL(ב כד, ÏÚ(ויקרא e¯·ÚÂ ,Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ : ∆∆¡««∆¿≈ƒ¿»≈¿»¿«

¯Ó‡pL ,ÈÈeeˆ(יא ט, ‡˙(דניאל e¯·Ú Ï‡¯NÈ ÏÎÂ : ƒƒ∆∆¡«¿»ƒ¿»≈»¿∆
¯Ó‡pL ,ÔÈLe¯È‚a Ì˙B‡ Èz„Â ,E˙¯Bz(טו ט, :(הושע »¿¿«¿ƒ»¿≈ƒ∆∆¡«

¯Ó‡pL ,ÔÈÁelLa Ì˙B‡ Èz„Â ,ÌL¯‚‡ È˙ÈaÓ ירמיה) ƒ≈ƒ¬»¿≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ∆∆¡«
א) ‡ÎÈ‰טו, Ì‰ÈÏÚ ÈzB˜Â ,e‡ˆÈÂ Èt ÏÚÓ ÁlL :««≈«»«¿≈≈¿«¿ƒ¬≈∆≈»

.„„· ‰·LÈ»¿»»»

‰Á˙t ‡ÈÁ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa e‰a‡ Èa¯ כד,. (יחזקאל «ƒ«»¿≈«ƒ≈«¬ƒ»»«
˜Ènו) ÔÓ ÈB‡ ,ÌÈÓc‰ ¯ÈÚ ÈB‡ '‰ ¯Ó‡ ‰k ÔÎÏ :»≈…»«ƒ«»ƒƒ«≈

,d· ‰˙‡ÏÁ ¯L‡ ¯ÈÒ .dÂe‚a ÌÈÓ„ eÎÙLc ‡z¯˜„¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«»ƒ¬∆∆¿»»»
,‰pnÓ ‰‡ˆÈ ‡Ï d˙‡ÏÁÂ ,dÂe‚a d˙ÈLeLtÁc¿«¿ƒ»¿«»¿∆¿»»…»¿»ƒ∆»
‰ÈÁ˙Ï ‰ÈÁ˙Ï .dÂeb ÔÓ ˙˜Ù ‡Ï d˙ÈLeLtÁÂ¿«¿ƒ»»»¿«ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ¿»∆»
Èa¯ ,eÏb „ˆÈk .ÌÈÏB‚ eÈ‰ ˙BiÏËÓ ˙BiÏËÓ ,d‡ÈˆB‰ƒ»«¿ƒ«¿ƒ»ƒ≈«»«ƒ
Èa¯ .‰lÁz eÏb „b Ë·LÂ Ô·e‡¯ Ë·L ¯ÓB‡ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»≈≈∆¿≈¿≈∆»»¿ƒ»«ƒ
eÏb ÈÏzÙ Ë·LÂ ÔÏe·Ê Ë·L ¯ÓB‡ ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL¿≈««¿»≈≈∆¿À¿≈∆«¿»ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰lÁz(כג ח, ‰¯‡ÔBL(ישעיה ˙Úk : ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ»≈»ƒ
Èa¯ Ìi˜n ‰Óe .ÈÏzÙ ‰ˆ¯‡Â ÔeÏ·Ê ‰ˆ¯‡ Ï˜‰≈««¿»¿À¿«¿»«¿»ƒ«¿«≈«ƒ
eÏbL ˙Úk ‡l‡ ,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯c ‰È¯˜ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»»¿«ƒ¿≈««¿»∆»»≈∆»
Ë·LÂ ÔeÏe·Ê Ë·L eÏb Ck ,„‚Â Ô·e‡¯ Ë·L≈∆¿≈¿»»»≈∆¿¿≈∆

.ÈÏzÙ(א ט, a¯(ישעיה ‡a‡ Èa¯ ,„ÈaÎ‰ ÔB¯Á‡‰Â : «¿»ƒ¿»«¬ƒ¿ƒ«ƒ«»«
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,„ÈaÎÓ·k ÌÓÓ‰ ¯Ó‡ ‡‰k ישעיה) «¬»»«¬»»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿ƒ

כג) ÈÏÚ‰יד, ÏÙ ‡Ï .„ÓL‰ ‡Ë‡ËÓa ‰È˙‡Ë‡ËÂ :¿≈≈ƒ»¿«¿¬≈«¿≈…»«»∆»
ÏÙ ‡Ï e‰Ó ¯Ó‡ ‡Á‡ Èa¯ ÌLa ÔÓÁ Èa¯ ,Ï¯B‚»«ƒ«¿»¿≈«ƒ«»»««…»«
ÈzÏt‰L ‰ÚLa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,Ï¯B‚ ‰ÈÏÚ»∆»»»««»»¿»»∆ƒ«¿ƒ
Ìz‡Â ,eÏ‚ ‡Ï ,Ì˙BÏ‚‰Ï ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏÚ ÌÈÒl«̃»ƒ«À»»¿«¿»…»¿«∆
,‰nÏ Ck Ïk ,‰È‰ dÎB˙a dÓc Èk ,Ì˙ÈÏb ‰nÏ»»¿ƒ∆ƒ»»¿»»»»»»»
BÏ ¯Ó‡ ‡Á‡ Èa¯Ï Ï‡L Ô„eÈ Èa¯ ,‰ÓÁ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬≈»«ƒ»»«¿«ƒ«»»«
B‡ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‰È¯ÎÊ ˙‡ Ï‡¯NÈ e‚¯‰ ÔÎÈ‰≈»»¿ƒ¿»≈∆¿«¿»¿∆¿«ƒ¿»≈
˙¯ÊÚa ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‡Ï BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈL ˙¯ÊÚa¿∆¿«»ƒ»«…¿∆¿«ƒ¿»≈¿…¿∆¿«
Ì„Î ‡Ï BÓ„a e‚‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ‰k‰ ˙¯ÊÚa ‡l‡ ÌÈL»ƒ∆»¿∆¿««…¬ƒ¿…»¬¿»…¿«

·È˙k Ïi‡ Ì„·e È·ˆ Ì„aL ,È·ˆ Ì„Î ‡ÏÂ Ïi‡ ויקרא) «»¿…¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿««»»¿ƒ
יג) ‰Î‡יז, Ì¯a ,¯ÙÚa e‰ÒÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ :¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿«»»
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·È˙k(ז כד, ÚÏÒ(יחזקאל ÁÈÁˆ ÏÚ ‰È‰ dÎB˙a dÓ„ Èk : ¿ƒƒ»»¿»»»«¿ƒ«∆«
.¯ÙÚ ÂÈÏÚ ˙BqÎÏ ı¯‡‰ ÏÚ e‰˙ÎÙL ‡Ï e‰˙ÓN»»¿…¿»«¿«»»∆¿«»»»»

ÔÓ ÈB‡ ,ÌÈÓc‰ ¯ÈÚ ÈB‡ '‰ ¯Ó‡ ‰k ÔÎÏ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»≈…»«ƒ«»ƒƒ
ÏÈc‚‡ È‡ Ìb .dÂe‚Ï dÓc ÈÎÙLc ‡z¯˜„ Èn«̃≈¿«¿»¿»¿≈»»¿«»«¬ƒ«¿ƒ
el‡ ,ÌÈˆÚ‰ ‰a¯‰ .˙eÚ¯Ùa ‰a¯‡ ,‰¯e„n‰«¿»«¿∆¿À¿»«¿≈»≈ƒ≈
,¯Na‰ Ì˙‰ .ÌÈÎÏn‰ el‡ ,L‡‰ ˜Ï„‰ .˙BBÈ‚l‰«ƒ¿«¿≈»≈≈«¿»ƒ»≈«»»
Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯ ,‰Á˜¯n‰ Á˜¯‰Â .¯eav‰ ‰Ê∆«ƒ¿«¿««∆¿»»«ƒ¿À«¿«ƒ
Ï‡¯NÈ Ïk eÈ‰L ÈÙÏ È¯Ó‡ ‡Á‡ ·¯ ÌLa ‰ÈÓÁ¿∆¿»¿≈««»»¿≈¿ƒ∆»»ƒ¿»≈
ÔBÓnÏÂ ÌÏBÚ ÏL BBÓÓ Ïk Òk ¯v„Îe· ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«¿∆«»«»»∆»¿«»
ÌÎÈiÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ .CÈ¯ˆ ‡e‰ elL∆»»ƒ»««»»«≈∆
eÏl‰ ÌÈÓNa BÓk ÂÈÏÚ ·È·Á ÌÎBÓÓ ‰NBÚ È‡L∆¬ƒ∆»¿∆»ƒ»»¿¿»ƒ«»
‡ˆBÓ z‡ ,e¯ÁÈ ˙BÓˆÚ‰Â .‰„eÚqa ÔÈÏBÚ Ô‰L∆≈ƒ«¿»¿»¬»≈»«¿≈
‡„‰k ÒÒBz ÔÙeb ‰È‰ Ï‡¯˘È eÏbL ‰ÚLa¿»»∆»ƒ¿»≈»»»≈«¬»
Èa¯ ¯Ó‡ ,‰˜¯ ‰ÈÏÁb ÏÚ ‰„ÈÓÚ‰Â .‡zÁ˜¯Ó∆¿«¿»¿«¬ƒ∆»«∆»∆»≈»»««ƒ
,ÌÏBÚÏ ‰wz dÏ ‰È‰ ‡Ï ‰¯e·L ¯Ó‡ el‡ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»ƒ∆¡«¿»…»»»«»»¿»
BÙBÒ Ô˜È¯ ‡e‰L ÈÏk Ïk ‰˜È¯ ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe¿∆≈≈»»¿ƒ∆≈»
dzLÁ ‰¯ÁÂ ÌÁz ÔÚÓÏ ,‰nÏ Ck Ïk ,˙B‡ÏÓ˙‰Ï¿ƒ¿«¿»»»»¿««≈«¿»»¿À¿»
eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk .'Â‚Â dÎB˙· ‰ÎzÂ¿ƒ¿»¿»≈»∆»¿»¿≈»∆»

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»»¿»»»
Â.Á˙t ‡ÈÁ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa e‰a‡ Èa¯,ה (הושע «ƒ«»¿≈«ƒ≈«¬ƒ»»«

ÌBÈט) ,‰ÁÎBz ÌBÈa È˙ÓÈ‡ ,‰È‰˙ ‰nLÏ ÌÈ¯Ù‡ :∆¿«ƒ¿«»ƒ¿∆≈»«¿≈»
.ÔÈca Ì‰nÚ ÁkÂ˙‰Ï „È˙Ú ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»»ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ»∆«ƒ
eÏ‚ ‡Ï ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ eÏbL ‰ÚLa ‡ˆBÓ ‰z‡«»≈¿»»∆»¬∆∆«¿»ƒ…»
ÈtÓ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ eÈ‰Â ,ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È¿»ƒ¿»ƒ¿»¬∆∆«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
Èa Ì‰L ÈtÓ ,‰Ï‚‰ ‡Ï Ì‰Â e˙B‡ ‰Ï‚‰ ‰Ó»ƒ¿»»¿≈…ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿≈
,ÌBÏLÂ ÒÁ ,Ô‡k LÈ ÌÈÙ ‡BOÓ ‡ÓÏc ,BlL ÔÈËÏt»»ƒ∆ƒ¿»«…»ƒ≈»«¿»
ÔÂÈÎÂ ,e‡ËÁ ‡Ï ÔÈ„Ú ‡l‡ ,ÌÈÙ ‡BOÓ Ô‡k ÔÈ‡≈»«…»ƒ∆»¬«ƒ…»¿¿≈»
‡‰ ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ e¯Ó‡ .Ì˙B‡ ‰Ï‚‰ e‡ËÁL∆»¿ƒ¿»»»¿¬∆∆«¿»ƒ»
ËBL˜ ‡‰ ,ÛÈwz ‡‰ ÛÈwz ‡‰ ,eÈ‰Ï‡ ‡‰ eÈ‰Ï‡¡…≈»¡…≈»«ƒ»«ƒ»¿
ÔÂÈk .ÔÈt‡ ·ÈÒ ‡Ï dÈ˙È· È·Ï elÙ‡c ,ËBL˜ ‡‰»¿«¬ƒƒ¿≈≈≈»¿≈«ƒ≈»
ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈»

ÊÁ˙t ‡ÈÁ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa e‰a‡ Èa¯ ג,. (ישעיה «ƒ«»¿≈«ƒ≈«¬ƒ»»«
ÏÈ·‡Â‰כו) ÌÈÙaÓ ‰È‡ ,‰ÈÁ˙t eÏ·‡Â e‡Â :¿»¿»¿¿»∆»¬ƒ»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»

,‰˙wÂ .ÈL Ôa¯ÁÂ ÔBL‡¯ Ôa¯Á ,‰ÈÁ˙t .ıeÁaÓƒ«¿»∆»À¿»ƒ¿À¿»≈ƒ¿ƒ»»
‰i˜ ,‰‡e· È¯·cÓ ‰i˜ ,‰¯B˙ È¯·cÓ ‰i˜¿ƒ»ƒƒ¿≈»¿ƒ»ƒƒ¿≈¿»¿ƒ»
CÎÈÙÏ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆnÓ ‰i˜ ,ÌÈ˜ÈcvÓƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ»

,·Lz ı¯‡Ï(י ב , Â‚Â'.(איכה È˜Ê eÓ„È ı¯‡Ï e·LÈ : »»∆≈≈≈¿»»∆ƒ¿ƒ¿≈

ÁÁ˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ יח). ט, ÚÓL(ירמיה È‰ ÏB˜ Èk : «ƒƒ¿»»«ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ·‡ LÈÂ ÌÈÎBa ÌÈˆÚ LÈ ÈÎÂ .e„cL CÈ‡ ÔBivÓƒƒ≈À»¿¿ƒ≈≈ƒƒ¿≈¬»ƒ
‡l‡ ,ÔBivÓ ÚÓL È‰ ÏB˜ Èk ¯ÓB‡ ‰z‡L ,˙BÎBa∆«»≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒ∆»
CÈ‡ ,e„cL CÈ‡ .ÔBiˆa B˙ÈÎL ‰¯LÓ ‡e‰L ÈnÓƒƒ∆«¿∆¿ƒ»¿ƒ≈À»¿≈

.ÌÈBf·Ó ÔÏ ˙Â‰(יח ט, e·ÊÚ(ירמיה Èk „‡Ó eLa : ¬«»¿«ƒ¿¿…ƒ»«¿
·È˙Îc ,Ï‡¯NÈ ı¯‡ BÊ ,ı¯‡(יב יא, ‡L¯(דברים ı¯‡ : »∆∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆∆¬∆

.d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ יח)‰' ט, ‰eÎÈÏL(ירמיה ÈÎÂ : ¡…∆…≈…»¿ƒƒ¿ƒ
.˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ Èza el‡ ,eÈ˙BkLÓƒ¿¿≈≈»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»

,‰¯B˙ È¯·c el‡ ,ı¯‡ e·ÊÚ Èk „‡Ó eLa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿¿…ƒ»«¿»∆≈ƒ¿≈»
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók(ט יא, ÈÎÂ(איוב .dcÓ ı¯‡Ó ‰k¯‡ : ¿»¿«¿»«¬À»≈∆∆ƒ»¿ƒ

.˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ Èza el‡ ,eÈ˙BkLÓ eÎÈÏL‰ƒ¿ƒƒ¿¿≈≈»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»
˙Èa ‰Ê ,ı¯‡ e·ÊÚ Èk „‡Ó eLa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿¿…ƒ»«¿»∆∆≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,Lc˜n‰(יד מג, ‰‡¯ı(יחזקאל ˜ÈÁÓe : «ƒ¿»¿»¿«¿»«≈≈»»∆
Ôa¯Á ,eÈ˙BkLÓ eÎÈÏL‰ ÈÎÂ .‰BzÁz‰ ‰¯ÊÚ‰ „Ú«»¬»»««¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿≈À¿«
ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk ,ÈL ˙Èa Ôa¯ÁÂ ÔBL‡¯ ˙Èa«ƒƒ¿À¿««ƒ≈ƒ≈»∆»¿»¿≈»

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»
ËÁ˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ נא). נא, eÚÓL(ירמיה Èk eLa : «ƒƒ¿»»«¿ƒ»«¿

ÈLc˜Ó ÏÚ ÌÈ¯Ê e‡a Èk eÈt ‰nÏÎ ‰˙qk ‰t¯Á∆¿»ƒ¿»¿ƒ»»≈ƒ»»ƒ«ƒ¿¿≈
ÌÈ‡BN eÒÎpL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ ,'‰ ˙Èa≈«¿≈¿»»∆ƒ¿¿¿ƒ
,ÌÈ·‡BÓe ÌÈBnÚ Ì‰nÚ eÒÎ ,ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒƒ¿¿ƒ»∆«ƒ»ƒ

¯Ó‡pL(י א, Èk(איכה ‰ÈcÓÁÓ Ïk ÏÚ ¯ˆ N¯t B„È : ∆∆¡«»»«»«»«¬«∆»ƒ
Ï‰w· e‡·È ‡Ï ‰˙Èeˆ ¯L‡ dLc˜Ó e‡a ÌÈB‚ ‰˙‡»̄¬»ƒ»ƒ¿»»¬∆ƒƒ»…»…«»»
ÈL ÌL e‡ˆÓe ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙È·Ï eÒÎ .CÏ»ƒ¿¿¿≈»¿≈«√»ƒ»¿»¿≈
eÈ‰Â ‰·ÈÏÎa Ô˙B‡ e˙Â Ô˙B‡ eÏË ,ÌÈ·e¯k¿ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»
‡Ï ,ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÏLe¯È ˙BˆeÁa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿¿»«ƒ¿¿ƒ…
˙„B·Ú ˙„·BÚ ˙‡f‰ ‰n‡‰ ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆¿ƒ∆≈»À»«…∆∆¬«
‡‰ ,ÌÈ„·BÚ eÈ‰ ‰Óe Ì‰Ï eÈˆn ‰Ó e‡¯ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«»ƒ»∆»»¿ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÈÂL ÔÈit‡ Ïk(ח כה, ÔÚÈ(יחזקאל : »««ƒ»ƒ¬»ƒ¿ƒ««
,‰„e‰È ˙Èa ÌÈBb‰ ÏÎk ‰p‰ ¯ÈÚNÂ ·‡BÓ ¯Ó‡¬…»¿≈ƒƒ≈¿»«ƒ≈¿»
Ú˜Ú˜Ó ‡e‰L ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÚaL ‰ÚL d˙B‡a¿»»»ƒ¿««»»∆¿«¬≈«

¯Ó‡pL ,ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ô˙ˆÈa(ט ב, ‡È(צפניה ÈÁ ÔÎÏ : ≈»»ƒ»»∆∆¡«»≈«»ƒ
‰È‰z ÌcÒk ·‡BÓ Èk Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ˙B‡·ˆ '‰ Ì‡¿À¿»¡…≈ƒ¿»≈ƒ»ƒ¿…ƒ¿∆
eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk ,‰¯ÓÚk ÔBnÚ È·e¿≈««¬…»≈»∆»¿»¿≈»∆»

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»

,¯Á‡ ¯·c(נא נא, ‡el(ירמיה ,‰t¯Á eÚÓL Èk eLa : »»«≈¿ƒ»«¿∆¿»≈
‰ÚLz el‡ ,eÈt ‰nÏÎ ‰˙qk .Êen˙a ¯NÚ ‰Ú·Lƒ¿»»»¿«ƒ¿»¿ƒ»»≈≈ƒ¿»
ÔBL‡¯ Ôa¯Á ,'‰ ˙Èa ÈLc˜Ó ÏÚ ÌÈ¯Ê e‡a Èk .·‡a¿»ƒ»»ƒ«ƒ¿¿≈≈À¿»ƒ
ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk ,ÈL Ôa¯ÁÂ¿À¿»≈ƒ≈»∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒ

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»
ÈÁ˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ כב). מג, ˜¯‡˙(ישעיה È˙‡ ‡ÏÂ : «ƒƒ¿»»«¿……ƒ»»»

ÔÈ„‰Ó dÏ ÚÓL ÔÁBÈ Èa¯ ,Ï‡¯NÈ Èa zÚ‚È Èk ·˜ÚÈ«¬…ƒ»«¿»ƒƒ¿»≈«ƒ»»¿«»≈»≈
‰ÈÈ¯˜(ב א יז, ÒeÓ¯(ישעיה ˜Nn„ ‰p‰ ˜Nn„ ‡OÓ : ¿»»«»…«»∆ƒ≈«∆∆»

„ÓBÚ ,¯Ú¯Ú È¯Ú ˙B·ÊÚ ,‰ÏtÓ ÈÚÓ ‰˙È‰Â ¯ÈÚÓ≈ƒ¿»¿»¿ƒ«»»¬À»≈¬…≈≈
‡l‡ ¯ÚB¯Ú ÔÈ‡ ‡Ï‰Â ,¯ÚB¯Ú ¯ÈkÊÓe ˜Nn„a¿«∆∆«¿ƒ¬≈«¬…≈¬≈∆»
Èza ‰MÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL ‡l‡ ,·‡BÓ ÌeÁ˙aƒ¿»∆»¿≈¿ƒƒ«¬ƒ»»≈
eÈ‰ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,˜Nn„a eÈ‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ»¿«∆∆¿»««¿««»
eÈ‰Â „Á‡ ÌBÈ Ì‰Ï ‰È‰Â ,„Á‡ ÌBÈ d˙B‡ ÔÈ„·BÚ¿ƒ»∆»¿»»»∆∆»¿»
‡ÈBÓ‚‰ Ï‡¯NÈ eNÚ ÔlÎÂ ,ÌBi‰ B˙B‡a ÔÈ„·BÚ ÔlkÀ»¿ƒ¿«¿À»»ƒ¿»≈∆¿¿»

·È˙Îc ,Ô˙B‡ e„·ÚÂ(ו י, Ï‡¯NÈ(שופטים Èa eÙÈÒiÂ : ¿»¿»ƒ¿ƒ«…ƒ¿≈ƒ¿»≈
˙‡Â ÌÈÏÚa‰ ˙‡ e„·ÚiÂ '‰ ÈÈÚa Ú¯‰ ˙BNÚÏ«¬»«¿≈≈«««¿∆«¿»ƒ¿∆
˙‡Â ÔB„Èˆ È‰Ï‡ ˙‡Â Ì¯‡ È‰Ï‡ ˙‡Â ˙B¯zLÚ‰»«¿»¿∆¡…≈¬»¿∆¡…≈ƒ¿≈
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ÌÈzLÏÙ È‰Ï‡ ˙‡Â ÔBnÚ È· È‰Ï‡ ˙‡Â ·‡BÓ È‰Ï‡¡…≈»¿≈¡…≈¿≈«¿≈¡…≈¿ƒ¿ƒ
.˙eÙzLa elÙ‡ ,e‰e„·Ú ‡ÏÂ '‰ ˙‡ e·ÊÚiÂ«««¿∆¿…¬»¬ƒ¿À»

.˙È˜cÙk ˙‰k ‰È‰˙ ‡Ï ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»««¬»…ƒ¿∆…∆∆¿À¿»ƒ
Èa È˙B‡ eNÚ È‡ÂÏ‰ ,‡ÈÁ Èa¯a ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈¿«ƒ¬ƒ»«¿«»ƒ»«

.‰B¯Á‡a ‰‡a ‡È‰L Bf‰ ÈÓÈÊ¯bk««¿ƒƒ«∆ƒ»»»«¬»
‰„eÚÒ ‰NÚL CÏÓ ÏL Bc·ÚÏ ÏLÓ Ô„eÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»»¿«¿∆∆∆∆»»¿»
¯Ó‡ .Ba¯ ÔÈÓÊ‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BiÒÎ Èa Ïk ÔÈÓÊ‰Â¿ƒ¿ƒ»¿≈¿≈ƒ»¿…ƒ¿ƒ«»«
Ck .ÂÈ˙BiÒÎ È·Ï Èc·Ú È˙B‡ ‰ÂL‰ È‡Âl‰ CÏn‰«∆∆«¿«ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ»»
Èa È˙B‡ eÂL‰ È‡Âl‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡»««»»«¿«ƒ¿ƒ»«
È˙‡ ‡ÏÂ ,‡l‡ ,‰B¯Á‡a ‰‡a ‡È‰L Bf‰ ÈÓÈÊ¯bk««¿ƒƒ«∆ƒ»»»«¬»∆»¿……ƒ
ÈÈelˆÂ ,ÈÚÏ ‡ÏÂ ‡ÓBÈ Ïk ÔB¯Ë ÌÈ‡˜ ,·˜ÚÈ ˙‡¯»̃»»«¬…»≈»»»¿»»≈¿«≈
¯Ó‡Â ,ÈÚ· ‡ÏÂ ‡ÓBÈ Ïk ÔB¯Ë ÌÈ‡˜ .ÈÚÏ z‡ ÈBÓ»̃«¿»≈»≈»»»¿»»≈«¬«
Ïˆ‡ .ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡e‰Â ÈlˆÂ È˙‡ dÈ¯·Á dÈÏ≈«¿≈¬≈¿«≈¿¬«≈¬»»≈≈∆

·È˙k ‰Ó ÏÚa‰(כו יח, א ‰ÏÚa(מלכים ÌL· e‡¯˜iÂ : ««««¿ƒ«ƒ¿¿¿≈«««
ÏB˜ ÔÈ‡Â eÚ ÏÚa‰ ¯Ó‡Ï ÌÈ¯‰v‰ „ÚÂ ¯˜a‰Ó≈«…∆¿««»√«ƒ≈…«««¬≈¿≈
‡ÏÂ ÈÂ‰ ,‰NÚ ¯L‡ ÁaÊn‰ ÏÚ eÁqÙiÂ ‰Ú ÔÈ‡Â¿≈…∆«¿«¿««ƒ¿≈«¬∆»»¡≈¿…
,‰nÏ ,·˜ÚÈ EÈz¯k‰ ‡Ï È‡Âl‰ ,·˜ÚÈ ˙‡¯˜ È˙‡…ƒ»»»«¬…«¿«…ƒ«¿ƒ«¬…»»
ÈL ,EÈ˙ÏÚ ‰N Èl ˙‡È·‰ ‡Ï .Ï‡¯NÈ Èa zÚ‚È Èkƒ»«¿»ƒƒ¿»≈…≈≈»ƒ≈……∆¿≈

¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈ·È¯˜Ó eÈ‰L ÔÈ„ÈÓ˙,כח (במדבר ¿ƒƒ∆»«¿ƒƒ¿»∆∆¡«
‰ÈMד) N·k‰ ˙‡Â ¯˜a· ‰NÚz „Á‡ N·k‰ ˙‡ :∆«∆∆∆»«¬∆«…∆¿≈«∆∆«≈ƒ

ÈL„˜ el‡ ,Èz„aÎ ‡Ï EÈÁ·Êe .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰NÚz«¬∆≈»«¿»ƒ¿»∆…ƒ«¿»ƒ≈»¿≈
‡ÏÂ .‰Án‰ ıÓ˜ ‰Ê ,‰ÁÓa EÈz„·Ú‰ ‡Ï .ÌÈL„»̃»ƒ…∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»∆…∆«ƒ¿»¿…
ÈÏ ˙È˜ ‡Ï .‰B·l‰ ıÓ˜ ‰Ê ,‰B·Ïa EÈzÚ‚B‰«¿ƒƒ¿»∆…∆«¿»…»ƒ»ƒ
‰È‰ ÔBÓp˜ ¯Ó‡ ÛÒBÈ ·¯ ÌLa ‡e‰ ·¯ ,‰˜ ÛÒk·«∆∆»∆«»¿≈«≈»«ƒ»»»
.epnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‡·ˆe ÌÈfÚ eÈ‰Â Ï‡¯NÈ ı¯‡a Ï„b»≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆
.ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡ el‡ ,È˙ÈÂ¯‰ ‡Ï EÈÁ·Ê ·ÏÁÂ¿≈∆¿»∆…ƒ¿ƒ»ƒ≈≈≈»»ƒ«ƒ
‰Ó e‡¯ ,EÈ˙BÚa ÈzÚ‚B‰ EÈ˙B‡hÁa Èz„·Ú‰ C‡«∆¡«¿«ƒ¿«∆«¿«ƒ«¬…∆¿«
È¯ÈÚ ˙‡ ·¯ÁÏÂ È˙Èa ˙‡ Û¯NÏ ÌÎÈ˙BBÚ ÈÏ eÓ¯b»¿ƒ¬≈∆ƒ¿…∆≈ƒ¿«¬…∆ƒƒ
,Èc·Ï ÈÏ ·LÈÏÂ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈa Èa ˙‡ ˙BÏb‰Ïe¿«¿∆»«≈À»»¿≈≈ƒ¿«ƒ

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡≈»»¿»»»

‡ÈÁ˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ מח). מז כח, Ï‡(דברים ¯L‡ ˙Áz : «ƒƒ¿»»«««¬∆…
,Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú»«¿»∆¡…∆¿ƒ¿»¿≈»≈……
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .'Â‚Â EÈ·È‡ ˙‡ z„·ÚÂ¿»«¿»∆…¿∆ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(יז טו, E˙ÏÁ,(שמות ¯‰a BÓÚh˙Â BÓ‡·z : «»¿ƒ≈¿ƒ»≈¿««¬»¿
ÏÎ ‡·z :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ»…»
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .EÈÙÏ Ì˙Ú»̄»»¿»∆ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(יד טו, ÂLÎÚÂ(שמות ,ÔeÊb¯È ÌÈnÚ eÚÓL : «»»¿«ƒƒ¿»¿«¿»
‰Á‡ Èk eÚÓL :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ»¿ƒ∆¡»»

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .È‡(ז ג, :(שמות »ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ¯L‡ ÈnÚ ÈÚ ˙‡ È˙È‡¯ ‰‡»̄…»ƒƒ∆√ƒ«ƒ¬∆¿ƒ¿»ƒ¿«¿»∆…
ÈÚÓ ÈÏ ¯ˆ Èk '‰ ‰‡¯ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ¿≈ƒ«ƒ≈«

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .e¯Ó¯ÓÁ,כג (ויקרא √«¿»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
Ì˙ÈÎÊכא) ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa Ì˙‡¯˜e :¿»∆¿∆∆««∆¿«¿»∆…¿ƒ∆

Ì˙ÈÎÊ el‡ .È·‰‡ÓÏ È˙‡¯˜ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰¬≈«∆¿ƒ»»ƒ«¿«¬«ƒ¿ƒ∆
‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰(כ טז, Ûc¯z,(דברים ˜„ˆ ˜„ˆ : ¡ƒ∆¿ƒ«»∆∆∆∆ƒ¿…

‡e‰ ˜Ècv :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ«ƒ
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .È˙È¯Ó e‰ÈÙ Èk '‰ƒƒ»ƒƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(יא טו, ÂLÎÚÂ(דברים ,E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t : «»»…«ƒ¿«∆»¿¿«¿»
.‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ≈¿»ƒ¿»∆»

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡(ד כג, ‡l‰(ויקרא : ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»≈∆
:ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,'‰ È„ÚBÓ¬≈¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .‰iÎB· È‡ ‰l‡ ÏÚ«≈∆¬ƒƒ»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(יט כ, ÏL‡(במדבר ÂLÎÚÂ ,‰ÏÚ ‰lÒÓa : «»«¿ƒ»«¬∆¿«¿»∆…
el‡ ,'‰ È¯Èa‡ ÏÎ ‰lÒ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒƒ»»«ƒ«ƒ

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ(יג כו, aL‡Â¯(ויקרא : ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»»∆¿…
:ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÎlÚ ˙ËÓ……À¿∆¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .B„Èa ÈÚLt ÏÚ „˜Nƒ¿«…¿»«¿»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(ו ו, ‰ÁaÊn,(ויקרא ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡ : «»≈»ƒ«««ƒ¿≈«
ÁÏL ÌB¯nÓ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒƒ»»«
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ ,È˙ÓˆÚa L‡≈¿«¿…«ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(לא א, ÂLÎÚÂ(דברים ,ÌzÎÏ‰ ¯L‡ C¯c‰ ÏÎa : «»¿»«∆∆¬∆¬«¿∆¿«¿»
È¯·Ú Ïk ÌÎÈÏ‡ ‡BÏ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ¬≈∆»…¿≈

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .C¯„(ה כו, :(ויקרא ∆∆ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,Ú·NÏ ÌÎÓÁÏ ÌzÏÎ‡Â«¬«¿∆«¿¿∆»«¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈
el‡ .ÌÁÏ ÌÈL˜·Ó ÌÈÁ‡ dnÚ Ïk :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡«∆¿ƒ»«»∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆∆ƒ

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ(כד לד, ÓÁÈ„(שמות ‡Ï : ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»…«¿…
Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,Eˆ¯‡ ˙‡ LÈ‡ƒ∆«¿¿¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆
Ì˙ÈÎÊ el‡ .‰ÈcÓÁÓ Ïk ÏÚ ¯ˆ N¯t B„È :ÌÈ‡¯B˜¿ƒ»»«»«»«¬«∆»ƒ¿ƒ∆

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰(ל טז, ‰f‰(ויקרא ÌBi· Èk : ¡ƒ∆¿ƒ«»ƒ««∆
:ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ¿«≈¬≈∆¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .‰ÈÏeLa d˙‡ÓËÀ¿»»¿∆»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(ל טז, e¯‰Ëz,(ויקרא '‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ ÏkÓ : «»ƒ…«…≈∆ƒ¿≈ƒ¿»
‰‡ËÁ ‡ËÁ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ≈¿»¿»

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .ÌÈÏLe¯È במדבר) ¿»«ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
ט) Ì˙ÈÎÊי, ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ Ìz¯kÊÂ :¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆¿«¿»∆…¿ƒ∆

el‡ .dÈÚ ÈÓÈ ÌÈÏLe¯È ‰¯ÎÊ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰¬≈«∆¿ƒ»¿»¿»«ƒ¿≈»¿»ƒ
‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ(יב כו, :(ויקרא ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»

Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â¿ƒ¿««¿ƒ¿¬∆¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆
Ì˙ÈÎÊ el‡ .d¯„‰ Ïk ÔBiˆ ˙a ÔÓ ‡ˆiÂ :ÌÈ‡¯B˜¿ƒ«≈≈ƒ«ƒ»¬»»ƒ¿ƒ∆

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰(יג כח, L‡¯Ï,(דברים '‰ E˙e : ¡ƒ∆¿ƒ«»¿»¿¿…
‰È¯ˆ eÈ‰ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ»»∆»
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .eÏL ‰È·È‡ L‡¯Ï¿……¿∆»»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(טז טז, ÂLÎÚÂ(דברים ,‰Ma ÌÈÓÚt LBÏL : «»»¿»ƒ«»»¿«¿»
.˙BÏ·‡ ÔBiˆ ÈÎ¯c :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ«¿≈ƒ¬≈

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡(ה כו, :(ויקרא ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÁË·Ï Ìz·LÈÂƒ«¿∆»∆«¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆
Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .ÈÚÓ ‰„e‰È ‰˙Ïb :ÌÈ‡¯B˜¿ƒ»¿»¿»≈…ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜(מב יב, Ï‰',(שמות ‡e‰ ÌÈ¯nL ÏÈÏ : ¿ƒ«»≈ƒÀƒ«
‰k·˙ ‰Îa :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ»…ƒ¿∆

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .‰ÏÈÏa,א (דברים ««¿»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
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ÌÈzLÏÙ È‰Ï‡ ˙‡Â ÔBnÚ È· È‰Ï‡ ˙‡Â ·‡BÓ È‰Ï‡¡…≈»¿≈¡…≈¿≈«¿≈¡…≈¿ƒ¿ƒ
.˙eÙzLa elÙ‡ ,e‰e„·Ú ‡ÏÂ '‰ ˙‡ e·ÊÚiÂ«««¿∆¿…¬»¬ƒ¿À»

.˙È˜cÙk ˙‰k ‰È‰˙ ‡Ï ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»««¬»…ƒ¿∆…∆∆¿À¿»ƒ
Èa È˙B‡ eNÚ È‡ÂÏ‰ ,‡ÈÁ Èa¯a ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈¿«ƒ¬ƒ»«¿«»ƒ»«

.‰B¯Á‡a ‰‡a ‡È‰L Bf‰ ÈÓÈÊ¯bk««¿ƒƒ«∆ƒ»»»«¬»
‰„eÚÒ ‰NÚL CÏÓ ÏL Bc·ÚÏ ÏLÓ Ô„eÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»»¿«¿∆∆∆∆»»¿»
¯Ó‡ .Ba¯ ÔÈÓÊ‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BiÒÎ Èa Ïk ÔÈÓÊ‰Â¿ƒ¿ƒ»¿≈¿≈ƒ»¿…ƒ¿ƒ«»«
Ck .ÂÈ˙BiÒÎ È·Ï Èc·Ú È˙B‡ ‰ÂL‰ È‡Âl‰ CÏn‰«∆∆«¿«ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ»»
Èa È˙B‡ eÂL‰ È‡Âl‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡»««»»«¿«ƒ¿ƒ»«
È˙‡ ‡ÏÂ ,‡l‡ ,‰B¯Á‡a ‰‡a ‡È‰L Bf‰ ÈÓÈÊ¯bk««¿ƒƒ«∆ƒ»»»«¬»∆»¿……ƒ
ÈÈelˆÂ ,ÈÚÏ ‡ÏÂ ‡ÓBÈ Ïk ÔB¯Ë ÌÈ‡˜ ,·˜ÚÈ ˙‡¯»̃»»«¬…»≈»»»¿»»≈¿«≈
¯Ó‡Â ,ÈÚ· ‡ÏÂ ‡ÓBÈ Ïk ÔB¯Ë ÌÈ‡˜ .ÈÚÏ z‡ ÈBÓ»̃«¿»≈»≈»»»¿»»≈«¬«
Ïˆ‡ .ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡e‰Â ÈlˆÂ È˙‡ dÈ¯·Á dÈÏ≈«¿≈¬≈¿«≈¿¬«≈¬»»≈≈∆

·È˙k ‰Ó ÏÚa‰(כו יח, א ‰ÏÚa(מלכים ÌL· e‡¯˜iÂ : ««««¿ƒ«ƒ¿¿¿≈«««
ÏB˜ ÔÈ‡Â eÚ ÏÚa‰ ¯Ó‡Ï ÌÈ¯‰v‰ „ÚÂ ¯˜a‰Ó≈«…∆¿««»√«ƒ≈…«««¬≈¿≈
‡ÏÂ ÈÂ‰ ,‰NÚ ¯L‡ ÁaÊn‰ ÏÚ eÁqÙiÂ ‰Ú ÔÈ‡Â¿≈…∆«¿«¿««ƒ¿≈«¬∆»»¡≈¿…
,‰nÏ ,·˜ÚÈ EÈz¯k‰ ‡Ï È‡Âl‰ ,·˜ÚÈ ˙‡¯˜ È˙‡…ƒ»»»«¬…«¿«…ƒ«¿ƒ«¬…»»
ÈL ,EÈ˙ÏÚ ‰N Èl ˙‡È·‰ ‡Ï .Ï‡¯NÈ Èa zÚ‚È Èkƒ»«¿»ƒƒ¿»≈…≈≈»ƒ≈……∆¿≈

¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈ·È¯˜Ó eÈ‰L ÔÈ„ÈÓ˙,כח (במדבר ¿ƒƒ∆»«¿ƒƒ¿»∆∆¡«
‰ÈMד) N·k‰ ˙‡Â ¯˜a· ‰NÚz „Á‡ N·k‰ ˙‡ :∆«∆∆∆»«¬∆«…∆¿≈«∆∆«≈ƒ

ÈL„˜ el‡ ,Èz„aÎ ‡Ï EÈÁ·Êe .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰NÚz«¬∆≈»«¿»ƒ¿»∆…ƒ«¿»ƒ≈»¿≈
‡ÏÂ .‰Án‰ ıÓ˜ ‰Ê ,‰ÁÓa EÈz„·Ú‰ ‡Ï .ÌÈL„»̃»ƒ…∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»∆…∆«ƒ¿»¿…
ÈÏ ˙È˜ ‡Ï .‰B·l‰ ıÓ˜ ‰Ê ,‰B·Ïa EÈzÚ‚B‰«¿ƒƒ¿»∆…∆«¿»…»ƒ»ƒ
‰È‰ ÔBÓp˜ ¯Ó‡ ÛÒBÈ ·¯ ÌLa ‡e‰ ·¯ ,‰˜ ÛÒk·«∆∆»∆«»¿≈«≈»«ƒ»»»
.epnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‡·ˆe ÌÈfÚ eÈ‰Â Ï‡¯NÈ ı¯‡a Ï„b»≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆
.ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡ el‡ ,È˙ÈÂ¯‰ ‡Ï EÈÁ·Ê ·ÏÁÂ¿≈∆¿»∆…ƒ¿ƒ»ƒ≈≈≈»»ƒ«ƒ
‰Ó e‡¯ ,EÈ˙BÚa ÈzÚ‚B‰ EÈ˙B‡hÁa Èz„·Ú‰ C‡«∆¡«¿«ƒ¿«∆«¿«ƒ«¬…∆¿«
È¯ÈÚ ˙‡ ·¯ÁÏÂ È˙Èa ˙‡ Û¯NÏ ÌÎÈ˙BBÚ ÈÏ eÓ¯b»¿ƒ¬≈∆ƒ¿…∆≈ƒ¿«¬…∆ƒƒ
,Èc·Ï ÈÏ ·LÈÏÂ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈa Èa ˙‡ ˙BÏb‰Ïe¿«¿∆»«≈À»»¿≈≈ƒ¿«ƒ

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡≈»»¿»»»

‡ÈÁ˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ מח). מז כח, Ï‡(דברים ¯L‡ ˙Áz : «ƒƒ¿»»«««¬∆…
,Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú»«¿»∆¡…∆¿ƒ¿»¿≈»≈……
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .'Â‚Â EÈ·È‡ ˙‡ z„·ÚÂ¿»«¿»∆…¿∆ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(יז טו, E˙ÏÁ,(שמות ¯‰a BÓÚh˙Â BÓ‡·z : «»¿ƒ≈¿ƒ»≈¿««¬»¿
ÏÎ ‡·z :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ»…»
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .EÈÙÏ Ì˙Ú»̄»»¿»∆ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(יד טו, ÂLÎÚÂ(שמות ,ÔeÊb¯È ÌÈnÚ eÚÓL : «»»¿«ƒƒ¿»¿«¿»
‰Á‡ Èk eÚÓL :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ»¿ƒ∆¡»»

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .È‡(ז ג, :(שמות »ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ¯L‡ ÈnÚ ÈÚ ˙‡ È˙È‡¯ ‰‡»̄…»ƒƒ∆√ƒ«ƒ¬∆¿ƒ¿»ƒ¿«¿»∆…
ÈÚÓ ÈÏ ¯ˆ Èk '‰ ‰‡¯ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ¿≈ƒ«ƒ≈«

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .e¯Ó¯ÓÁ,כג (ויקרא √«¿»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
Ì˙ÈÎÊכא) ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa Ì˙‡¯˜e :¿»∆¿∆∆««∆¿«¿»∆…¿ƒ∆

Ì˙ÈÎÊ el‡ .È·‰‡ÓÏ È˙‡¯˜ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰¬≈«∆¿ƒ»»ƒ«¿«¬«ƒ¿ƒ∆
‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰(כ טז, Ûc¯z,(דברים ˜„ˆ ˜„ˆ : ¡ƒ∆¿ƒ«»∆∆∆∆ƒ¿…

‡e‰ ˜Ècv :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ«ƒ
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .È˙È¯Ó e‰ÈÙ Èk '‰ƒƒ»ƒƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(יא טו, ÂLÎÚÂ(דברים ,E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t : «»»…«ƒ¿«∆»¿¿«¿»
.‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ≈¿»ƒ¿»∆»

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡(ד כג, ‡l‰(ויקרא : ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»≈∆
:ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,'‰ È„ÚBÓ¬≈¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .‰iÎB· È‡ ‰l‡ ÏÚ«≈∆¬ƒƒ»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(יט כ, ÏL‡(במדבר ÂLÎÚÂ ,‰ÏÚ ‰lÒÓa : «»«¿ƒ»«¬∆¿«¿»∆…
el‡ ,'‰ È¯Èa‡ ÏÎ ‰lÒ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒƒ»»«ƒ«ƒ

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ(יג כו, aL‡Â¯(ויקרא : ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»»∆¿…
:ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÎlÚ ˙ËÓ……À¿∆¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .B„Èa ÈÚLt ÏÚ „˜Nƒ¿«…¿»«¿»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(ו ו, ‰ÁaÊn,(ויקרא ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡ : «»≈»ƒ«««ƒ¿≈«
ÁÏL ÌB¯nÓ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒƒ»»«
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ ,È˙ÓˆÚa L‡≈¿«¿…«ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(לא א, ÂLÎÚÂ(דברים ,ÌzÎÏ‰ ¯L‡ C¯c‰ ÏÎa : «»¿»«∆∆¬∆¬«¿∆¿«¿»
È¯·Ú Ïk ÌÎÈÏ‡ ‡BÏ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ¬≈∆»…¿≈

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .C¯„(ה כו, :(ויקרא ∆∆ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,Ú·NÏ ÌÎÓÁÏ ÌzÏÎ‡Â«¬«¿∆«¿¿∆»«¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈
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Ì˙ÈÎÊ el‡ .‰ÈcÓÁÓ Ïk ÏÚ ¯ˆ N¯t B„È :ÌÈ‡¯B˜¿ƒ»»«»«»«¬«∆»ƒ¿ƒ∆

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰(ל טז, ‰f‰(ויקרא ÌBi· Èk : ¡ƒ∆¿ƒ«»ƒ««∆
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‰¯Bza(טז טז, ÂLÎÚÂ(דברים ,‰Ma ÌÈÓÚt LBÏL : «»»¿»ƒ«»»¿«¿»
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‡Ìzיב) È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,Èc·Ï ‡O‡ ‰ÎÈ‡ :≈»∆»…¿«ƒ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆
.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ :ÌÈ‡¯B˜¿ƒ≈»»¿»»»

·ÈÁ˙t ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ יט). כה, a‚„(משלי ‰„ÚÓ : «ƒ¬ƒ»««»»««¬∆∆∆
Èa¯ ,Ú¯ ·Ï ÏÚ ÌÈ¯Ma ¯LÂ ¯˙ ÏÚ ıÓÁ ‰¯˜ ÌBÈa¿»»…∆«»∆¿»«ƒƒ«∆»«ƒ
˙¯NÚ eÈ‰ ‰ÓÏ ÔÈ¯Ó‡ ÔB‰ÈÂ¯z Ô˙BÈ Èa¯Â ‡ÈÁ¬ƒ»¿«ƒ»»«¿≈»¿ƒ¿»»¬∆∆
Ì„‡ Èa ÈLÏ ,ÔÈÓBc ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È Ë·LÂ ÌÈË·M‰«¿»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»ƒƒƒ¿≈¿≈»»
‰È‰Â ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰L„Á ‰ÏÓNa ÌÈqk˙Ó eÈ‰L∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¬»»ƒ«¿»ƒ¿»»
Ck .‰˙B‡ eÚ¯wL „Ú ,Ô‡kÓ „‚Ba ‰ÊÂ Ô‡kÓ „‚Ba ‰Ê∆≈ƒ»¿∆≈ƒ»«∆»¿»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌÈ„·BÚ ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ eÊÊ ‡Ï…»¬∆∆«¿»ƒ¿ƒ¬«»ƒ
˙„B·Ú ÌÈ„·BÚ ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È Ë·LÂ ÔB¯ÓBLa¿¿¿≈∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¬«
.·¯ÁÏ ÌÈÏLe¯ÈÏ eÓ¯bL „Ú ,ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ·ÎBk»ƒƒ»«ƒ«∆»¿ƒ»«ƒ≈»≈

‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ,‰¯˜ ÌBÈa „‚a ‰„ÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«¬∆∆∆¿»»«ƒ¬ƒ»««»
‚ecÊpL ÌBÈ ¯Ó‡ ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ,ÔBÓÈÒ Èa¯Â¿«ƒƒ«ƒ¬ƒ»««»»«∆ƒ¿«≈
È„‚a ,ÔÈLe·Ï ÈL Ì‰Ó ‰„Ú‰ Ï‡¯NÈÏ ¯v„Îe·¿«¿∆«¿ƒ¿»≈∆¡»≈∆¿≈¿ƒƒ¿≈
e‡¯wL ÌL ÏÚ ,‰¯˜ ÌBÈa .˙eÎÏÓ È„‚·e ‰p‰k¿À»ƒ¿≈«¿¿»»«≈∆»¿

Ï‚ÚÏ(ד לב, ÏÚ(שמות ıÓÁ .Ï‡¯NÈ EÈ‰Ï‡ ‰l‡ : »≈∆≈∆¡…∆ƒ¿»≈…∆«
ÏL Ûz¯Ó BÏ ‰È‰L „Á‡Ï ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,¯˙»∆»««ƒ¿À«¿∆»∆»»«¿≈∆
d‡ˆÓe ,‰iL .ıÓÁ d‡ˆÓe ‰BL‡¯ ˙È·Á ˜„a ,ÔÈÈ«ƒ»«»ƒƒ»¿»»…∆¿ƒ»¿»»
‡ÈzÒÓ ‡‰ ¯Ó‡ ,ıÓÁ d‡ˆÓe ,˙ÈLÈÏL .ıÓÁ…∆¿ƒƒ¿»»…∆»«»ƒ¿¿»
Èa¯ ¯Ó‡ ,Ú¯ ·Ï ÏÚ ÌÈ¯ÈMa ¯LÂ .‡LÈa ‡lÎc¿…»ƒ»¿»«ƒƒ«∆»»««ƒ
Ïk ,‡c˜¯c dÈ„‡a ÏÈÈÚ ‡Ï ‡¯ÓÈÊ ¯ÓÊc Ïk ‰ÈÎ¯a∆∆¿»»¿»«ƒ¿»»»≈¿À¿≈¿«¿»»

.ÚÓL ‡Ï ‡LtË„ ‡¯a ¯ÓÊ ¯ÓÊc¿»«¿«¿»¿ƒ¿»»»«
ÔBÓÈÒ Èa¯ ¯Ó‡ ,‰¯˜ ÌBÈa „‚a ‰„ÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«¬∆∆∆¿»»»««ƒƒ
ÈL Ô‰Ó ‰„Ú‰ Ï‡¯NÈÏ ¯v„Îe· ‚ecÊpL ÌBÈ∆ƒ¿«≈¿«¿∆«¿ƒ¿»≈∆¡»≈∆¿≈
‡„‰k ,‰¯˜ ÌBÈa .˙eÎÏÓ È„‚·e ‰p‰k È„‚a ,ÔÈLe·Ï¿ƒƒ¿≈¿À»ƒ¿≈«¿¿»»«¬»

·È˙Î„ ‡e‰(יג ז, eÚÓL.(זכריה ‡ÏÂ ‡¯˜ ¯L‡k È‰ÈÂ : ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬∆»»¿…»≈
‰Êk ‰ÈÓÁ ¯a ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,¯˙ ÏÚ ıÓÁ…∆«»∆»««ƒ¿À««¿∆¿»»∆
ÌÈ¯˙BÒ eÈ‰ Ck ,B¯˙BÒÂ ¯˙ ÏÚ ıÓÁ Ô˙B ‡e‰L∆≈…∆«∆∆¿¿»»¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰¯B˙ È¯·c(טז לו, ב הימים :(דברי ƒ¿≈»¬»ƒ¿ƒ
‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ,ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓ· ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ«ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ«ƒ«»««¬»
ÏÚ ÌÈ¯Ma ¯LÂ .‰ÈÙa ˙ÎÁÏÓ ‡È‰L BÊ ‰¯Ùk ¯Ó‡»«¿»»∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»«ƒƒ«
eÈ‰L ÈÙÏ ,¯Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa¯ ÌLa ÈbÁ Èa¯ ,Ú¯ ·Ï∆»«ƒ««¿≈«ƒƒ¿»»«¿ƒ∆»
,Ô‰ÈÈÚa ÔÈÊn¯Óe ,Ì‰ÈÙa ÌÈÏlÓÓ ¯Bc‰ ÈˆÈÏ≈»≈«¿«¿ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒ¿≈≈∆

ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ô‰È˙BÚaˆ‡a ÔÈ¯BÓe(כז יב, ‰ÔBÊÁ(יחזקאל : ƒ¿∆¿¿≈∆¿¿ƒ∆»
‡e‰ ˙B˜BÁ¯ ÌÈzÚÏe ÌÈa¯ ÌÈÓÈÏ ‰ÊÁ ‡e‰ ¯L‡¬∆…∆¿»ƒ«ƒ¿ƒƒ¿
ÌÎÈÓÈ· Èk ÌÎÈiÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ .‡aƒ»»«»∆«»»«≈∆ƒƒ≈∆

„iÓ ,È¯n‰ ˙Èa(יז לו, ב הימים ‡˙(דברי Ì‰ÈÏÚ ÏÚiÂ : ≈«∆ƒƒ»«««¬≈∆∆
.'Â‚Â ·¯Áa Ì‰È¯eÁa ‚¯‰iÂ ÌÈcNk CÏÓ∆∆«¿ƒ««¬…«≈∆«∆∆

Îe·È˙(ט כה, ב Èa˙(מלכים ‰Ê ,'‰ ˙Èa ˙‡ Û¯NiÂ : ¿ƒ«ƒ¿…∆≈∆≈
.e‰i˜„ˆ ÏL ÔÈËÏt ‰Ê ,CÏn‰ ˙Èa ˙‡Â .Lc˜n‰«ƒ¿»¿∆≈«∆∆∆»»ƒ∆ƒ¿ƒ»
‡ÈÚLB‰ Èa¯ ÌLa ÒÁt Èa¯ ,ÌÈÏLe¯È Èza Ïk ˙‡Â¿≈»»≈¿»«ƒ«ƒƒ¿»¿≈«ƒ«¿»
eÈ‰ ˙BiÒÎ Èza ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡ ¯Ó‡»««¿«≈¿ƒ»≈¿≈ƒ»

ÔÈÓ ,Lc˜n‰ ˙ÈaÓ ıeÁ ÌÈÏLe¯Èa(כא א, :(ישעיה ƒ»«ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ«ƒ
‰È‰ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,ÈÂ‰ ÈÎ‰ ‡È¯ËÓÈ‚a ,È˙‡ÏÓ¿≈¬ƒ¿ƒ«¿ƒ»»≈¬≈¿»««¿««»»
ÔlÎÂ ,‰LÓÏ „eÓÏz‰ ˙È·e ‡¯˜ÓÏ ¯ÙÒ ˙Èa dÏ»≈≈∆¿ƒ¿»≈««¿¿ƒ¿»¿À»

˙Èa ‰Ê ,ÏB„b ˙Èa Ïk ˙‡Â .Ô·È¯Á‰Â ÒeÈÒtÒ‡ ‰ÏÚ»»«¿«¿»¿∆¡ƒ»¿∆»«ƒ»∆≈
B˙B‡ ‡¯B˜ ‰nÏÂ ,È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa¯ ÏL BL¯„Óƒ¿»∆«»»»∆««¿»»≈
Ce¯a LB„w‰ ÏL BÁ·L ÔÈp˙Ó ÌML ,ÏB„b ˙Èa«ƒ»∆»¿«ƒƒ¿∆«»»
‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk .‡e‰≈»∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó¿≈¬≈∆≈»
‚ÈÁ˙t ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ יח). כה, ıÈÙÓ(משלי : «ƒ¬ƒ»««»»«≈ƒ

ÌL ÏÚ ,ıÈÙÓ ,'Â‚Â ÔeL ıÁÂ ·¯ÁÂ(סד כח, :(דברים ¿∆∆¿≈»≈ƒ«≈
ÌL ÏÚ ,·¯ÁÂ .ÌÈnÚ‰ ÏÎa '‰ EˆÈÙ‰Â(לג כו, :(ויקרא ∆¡ƒ¿¿»»«ƒ¿∆∆«≈

ÌL ÏÚ ,ÔeL ıÁÂ .·¯Á ÌÎÈ¯Á‡ È˙˜È¯‰Â,ה (יחזקאל «¬ƒ…ƒ«¬≈∆»∆¿≈»«≈
Ú‰טז) LÈ‡Ï ,ÈÓÏ Ïk‰ ,·Ú¯‰ ÈvÁ ˙‡ ÈÁlLa :¿«¿ƒ∆ƒ≈»»»«…¿ƒ¿ƒ…∆

e¯Ó‡Â e·ÈL‰L Ï‡¯NÈ el‡ ,¯˜L „Ú e‰Ú¯· שמות) ¿≈≈≈»∆≈ƒ¿»≈∆≈ƒ¿»¿
ד) Ï‡¯NÈ.לב, EÈ‰Ï‡ ‰l‡ יט): כה, ¯Ú‰(משלי ÔL : ≈∆¡…∆ƒ¿»≈≈…»

Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ e¯Ó‡ ,'Â‚Â ˙„ÚeÓ Ï‚¯Â¿∆∆»∆»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈«»»
ÔM‰ e˙B‡ ˙BÚ¯Ï ˙‡aLk ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,‡e‰ƒ∆»¿∆»»ƒ¿»«≈
˙ÏÎB‡ ‰ÚB¯ ÔL ‰nÏÂ ,ÌÈ¯Á‡ ‰˜cÓe ‰ÏÎ‡»¿»«¿»¬≈ƒ¿»»≈»∆∆
ÏL dBÁËa ÈtÓ ,e˙B‡ ˙ÒÙB¯ Ï‚¯Â ,e˙B‡»¿∆∆∆∆»ƒ¿≈ƒ¿»∆

,e¯eˆa e„‚aL ÏÚ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú(יט כה, :(משלי ¬«»ƒ«∆»«¿¿≈
,‰¯˜ ÌBÈa „‚a ‰„ÚÓ(יג ז, ˜¯‡(זכריה ¯L‡Î È‰ÈÂ : «¬∆∆∆¿»»«¿ƒ«¬∆»»

.eÚÓL ‡ÏÂ¿…»≈

Ï‚¯Â ‰¯Ú¯ÚÓ ÔL ,˙„ÚeÓ Ï‚¯Â ‰Ú¯ ÔL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…»¿∆∆»∆≈¿«¿¬»¿∆∆
Èz¯Ó‡ È‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,‰ËÓËÓÓ¿«¿¿»»««»»¬ƒ»«¿ƒ
‡Ï Ô‰Â ,È· eÁË·e ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa e„‚a Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬«»ƒƒ¿ƒ¿≈…
‡„‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa eÁË·e È· e„‚a ‡l‡ ÔÎ eNÚ»≈∆»»¿ƒ»¿«¬«»ƒ¬»

·È˙Î„ ‡e‰(כז ב, ÔÂÈk(ירמיה .‰z‡ È·‡ ıÚÏ ÌÈ¯Ó‡ : ƒ¿ƒ…¿ƒ»≈»ƒ«»≈»
ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈»
„ÈÁ˙t ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ט). כט, ÌÎÁ(משלי LÈ‡ : «ƒ¬ƒ»««»»«ƒ»»

.˙Á ÔÈ‡Â ˜ÁNÂ Ê‚¯Â ÏÈÂ‡ LÈ‡ ˙‡ ËtLƒ¿»∆ƒ¡ƒ¿»«¿»«¿≈»«

‡e‰ ,LtË ˙‡ Ô„ ‡e‰L ÈÓ Ïk ÔBÓÈÒ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ»ƒ∆»∆ƒ≈
ÔÈ‡ ËÙL ,ËtL ÌÎÁ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔBc BÓˆÚ«¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»»«≈

.ËtL ‡l‡ ,·È˙k¿ƒ∆»ƒ¿»
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ê ,ËtL ÌÎÁ LÈ‡ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ»»ƒ¿»∆«»»

¯Ó‡pL(ד ט, ‡LÈ(איוב ˙‡ .Ák ıÈn‡Â ··Ï ÌÎÁ : ∆∆¡«¬«≈»¿«ƒ…«∆ƒ
¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ el‡ ,ÏÈÂ‡(כב ד, ‡ÏÈÂ(ירמיה Èk : ¡ƒ≈ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ¡ƒ

ÔÈ‡Â Èz˜ÁN ,˙Á ÔÈ‡Â ÈzÊ‚¯ ,˜ÁNÂ Ê‚¯Â .ÈnÚ«ƒ¿»«¿»«»«¿ƒ¿≈»«»«¿ƒ¿≈
,e‰ÈÏÓ¯ Ôa Á˜t ÈÓÈa ÌÎÈÏÚ ÈzÊ‚¯ .˙Á»«»«¿ƒ¬≈∆ƒ≈»«∆¿«¿»

¯Ó‡pL(ו כח, ב הימים  ¯e‰ÈÏÓ(דברי Ôa Á˜t ‚¯‰iÂ : ∆∆¡«««¬…∆«∆¿«¿»
¯Ó‡pL ,e‰ÈˆÓ‡ ÈÓÈa ÌÎÈÏÚ Èz˜ÁN ,'Â‚Â דברי) »«¿ƒ¬≈∆ƒ≈¬«¿»∆∆¡«

יא) כה, ב CÏiÂהימים BnÚ ˙‡ ‚‰iÂ ˜fÁ˙‰ e‰ÈˆÓ‡Â :«¬«¿»ƒ¿«««ƒ¿«∆««≈∆
˙Áz ,ÁÏn‰ ÈÙk ˙Áz ,ÁÏn‰ ‡Èb e‰Ó ,ÁÏn‰ ‡Èb≈«∆««≈«∆«««≈≈«∆«««

ÈeÙk‰„e‰È Èa e·L ÌÈiÁ ÌÈÙÏ‡ ˙¯NÚÂ .‰ÓÁÏÓ È ¿≈ƒ¿»»«¬∆∆¬»ƒ«ƒ»¿≈¿»
‰ÚL d˙B‡a ,'Â‚Â ÌeÎÈÏLiÂ ÚÏq‰ L‡¯Ï Ìe‡È·ÈÂ«¿ƒ¿…«»«««¿ƒ¿»»»
Á È·Ï ‰˙ÈÓ Èz¯Ê‚ ‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡»««»»…»«¿ƒƒ»ƒ¿≈…«
ÌeÎÈÏLiÂ ÚÏq‰ L‡¯Ï Ìe‡È·ÈÂ :el‡Â ,·¯Áa ‡l‡∆»«∆∆¿≈«¿ƒ¿…«»«««¿ƒ
LB„w‰ ¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a ,˙Á ÔÈ‡Â .eÚ˜· ÌlÎÂ¿À»ƒ¿»¿≈»«¿»»»»««»
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`dkiרלב zlibnl dax yxcn
dax dki`

e‡ËÁL ÔÂÈk .eÏ‚È ,Ô‡k ÔÈNBÚ el‡ ‰Ó ‡e‰ Ce¯a»»≈ƒ»ƒ¿≈»∆»¿
.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»

ÂËÁ˙t ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ז). ט, ıÏ(משלי ¯ÒÈ : «ƒ¬ƒ»««»»«…≈≈
„ÈÓÏz „ÈÓÚn‰ Ïk ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÔBÏ˜ BÏ Á˜Ï…≈«»»««ƒƒ¿»»««¬ƒ«¿ƒ
Á˜Ï ıÏ ¯ÒÈ :¯Ó‡pL ,epnÓ ˙Bfa˙‰Ï BÙBÒ ÚL»̄»¿ƒ¿«ƒ∆∆∆¡«…≈≈…≈«
˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡c ,˜ÁˆÈ Èa¯c dÈzÚ„ ‡e‰ .ÔBÏ˜ BÏ»«¿≈¿«ƒƒ¿»¿»««ƒƒ¿»
„ÈÓÚÓ el‡k Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÚL¯ „ÈÓÏz „ÈÓÚn‰ Ïk»««¬ƒ«¿ƒ»»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«¬ƒ

.„·Ú „ÈÓÚÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ,ÌÈËÒÏƒ¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ∆∆

·È˙k ,LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡(ג כ, B·k„(משלי : »««ƒƒ¿∆»ƒ¿ƒ»
‰È‰ „B·k ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,·È¯Ó ˙·L LÈ‡Ï»ƒ∆∆≈ƒ»««»»»»»
eÏbL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ .BÊ ‰n‡Ï Èz‚ecÊ ‡Ï el‡ ÈÏƒƒ…ƒ¿««¿ƒ¿À»«¿≈¿»»∆»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈À»»»»«»»
Ì‰ ‰Ó ÚÓLÏ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏL Ô‰ÈÁ˙t ÏÚ ¯fÁÓ¿«≈«ƒ¿≈∆∆À»»ƒ¿…«»≈
BÊ ‰n‡ ÏL Ì‰È‰Ï‡ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰Óe ,ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»¿ƒ¡…≈∆∆À»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·È¯ÁqÓe ‡¯ÒÈqÓe ‰Ú¯tÓ ‡e‰ Ú¯Ùƒ¿«ƒ«¿…ƒƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«≈»∆
eÈ˜Ê‰ ÏBÎÈ·k ,‡e‰ ¯Ú ÌÏBÚÏe ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»««ƒ¿»ƒ¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈ¯·c‰(כ לו, ‡Ï(יחזקאל ‡B·iÂ : «¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ«»∆
‰Â‰ ‡Ï ,ÈL„˜ ÌL ˙‡ eÏlÁÈÂ ÌL e‡a ¯L‡ ÌÈBb‰«ƒ¬∆»»«¿«¿∆≈»¿ƒ»¬»
,‡B·iÂ z¯Ó‡ z‡Â ,e‡B·iÂ ‡l‡ ¯ÓBÏ ‡È¯˜ CÈ¯»̂ƒ¿»»«∆»«»¿«¿¬«¿¿«»
‡B·iÂ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,BÓˆÚ ‡e‰ ÏBÎÈ·k ‡l‡∆»ƒ¿»«¿¬»ƒ¿ƒ«»
‰nÏ ‰l‡ '‰ ÌÚ Ì‡ :ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰Óe .ÌÈBb‰ Ï‡∆«ƒ∆»¿ƒƒ«≈∆»»

.e‡ˆÈ Bˆ¯‡Ó≈«¿»»
eÈ‰L ,B¯Bc ‰Ê ıÏ ,‰ÈÓ¯È ‰Ê ¯ÒÈ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈…≈∆ƒ¿¿»≈∆∆»
,B˙B‡ ÔÈÏl˜Ó eÈ‰L ,ÔBÏ˜ BÏ Á˜Ï ,ÌÈˆÈÏ≈»ƒ…≈«»∆»¿«¿ƒ

·È˙Îc(י טו, k‰(ירמיה È· eL ‡ÏÂ È˙ÈL ‡Ï : ƒ¿ƒ…»ƒƒ¿…»ƒÀ
ÁÈÎBÓ ‰È‰L ,BÓeÓ ÚL¯Ï ÁÈÎBÓe .ÈÂÏÏ˜Ó¿«¿«¿ƒƒ«¿»»∆»»ƒ«

.‰ÎÈ‡ Ì‰Ï ¯ÓB‡Â Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿≈»∆≈»
ÊËÁ˙t e‰a‡ Èa¯ יח). ד, BNÚ(ירמיה CÈÏÏÚÓe Ck¯c : «ƒ«»»««¿≈«¬»«ƒ»

˜˜f‰Ï CÏÓ ÏL BÁ·L È˙ÓÈ‡ .'Â‚Â CÏ ‰l‡≈∆»≈»«ƒ¿∆∆∆¿ƒ»≈
¯a„na ,·eMia ‡Ï ,·eMia B‡ ¯a„na ÂÈ˙BBÈ‚ÏÏ¿ƒ¿»«ƒ¿»«ƒ…«ƒ«ƒ¿»

·È˙k(ד טז, ÔÓ(שמות ÌÁÏ ÌÎÏ ¯ÈËÓÓ È‰ : ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»∆∆∆ƒ
·È˙k ‡Î‰Â ,ÌÈÓM‰(ד ד, ÌÁÏ(איכה eÏ‡L ÌÈÏÏBÚ : «»»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ»¬∆∆
·È˙k ¯a„na ,'Â‚Â(כ עח, e·eÊiÂ(תהלים ¯eˆ ‰k‰ Ô‰ : «ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»«»
·È˙k ‡Î‰Â ,ÌÈÓ(ד ד, BkÁ(איכה Ï‡ ˜BÈ ÔBLÏ ˜·c : «ƒ¿»»¿ƒ»«¿≈∆ƒ

·È˙k ¯a„na .‡Óva(לט קה, CÒÓÏ,(תהלים ÔÚ N¯t : «»»«ƒ¿»¿ƒ»«»»¿»»
·È˙k ‡Î‰Â(ט ח ד ÈÓe(איכה .ÌÓˆÚ ÏÚ Ì¯BÚ „Ùˆ : ¿»»¿ƒ»«»««¿»ƒ

‡˙‡LÈa CÈ˙Á¯B‡ ,CÈÏÏÚÓe Ck¯c ,CÏ ‰NÚ»»»«¿≈«¬»«ƒ¿»≈ƒ»»
.‡˙‡„È¯Ó CÈ„·BÚÂ(יח ד, Ó¯(ירמיה Èk C˙Ú¯ ˙‡Ê : ¿»«ƒ¿ƒ»»…»»≈ƒ»

ÔaÏ ÔÈÈe¯˜ Ô‰L ‰ÏB„‚ È¯c‰Ò BÊ ,CaÏ „Ú Ú‚ Èkƒ»««ƒ≈«¿∆¿≈¿»∆≈¿ƒƒ»
·È˙Îc ,Ï‡¯NÈ ÏL(ט ה, È˜˜BÁÏ(שופטים ÈaÏ : ∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿≈

È˜˜BÁÏ ÈaÏ ˙ÈÏ ,È˙B‡ ÔÈÒÈÚÎÓ Ô‰L ÔÂÈÎÂ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»∆≈«¿ƒƒƒ≈ƒƒ¿¿≈
,CaÏ „Ú Ú‚ Èk :‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈»««»»ƒ»««ƒ≈

¯Ó‡ z‡c ‰Ók ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰Ê(טז ז, ב הימים :(דברי ∆≈«ƒ¿»¿»¿«¿»«
.ÌÈÓi‰ Ïk ÌL ÈaÏÂ ÈÈÚ eÈ‰Â¿»≈«¿ƒƒ»»«»ƒ

.‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ê ,CaÏ „Ú Ú‚ Èk ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ»««ƒ≈∆«»»

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡¯˜pL eÈˆÓ ÔÎÈ‰ ‡iÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ»≈»»ƒ∆ƒ¿»«»»
‡È¯˜ ÔÈ„‰ ÔÓ ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔaÏ(כו עג, ˆe¯(תהלים : ƒ»∆ƒ¿»≈ƒ»≈¿»»

.ÌÏBÚÏ ÌÈ‰Ï‡ È˜ÏÁÂ È··Ï¿»ƒ¿∆¿ƒ¡…ƒ¿»

ÊÈÁ˙t e‰a‡ Èa¯ יג). סט, È·LÈ(תהלים È· eÁÈNÈ : «ƒ«»»«»ƒƒ¿≈
˙B‡ÈË¯z Èz·a ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ el‡ ,¯ÚL»«≈À»»∆≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
Ô‰L ¯Á‡Ó ,¯ÎL È˙BL ˙BÈ‚e .˙B‡ÈÒ˜¯˜ Èz··e¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈≈»≈««∆≈
ÔÈ·LBÈ Ô‰ ÔÈ¯kzLÓe ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈¿ƒ
‡Ïc ÔÈ‚a :ÌÈ¯ÓB‡Â ,Èa ÌÈ‚ÈÚÏÓe Èa ÔÈÁÈNÓe¿ƒƒƒ«¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»
:el‡Ï el‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â .È‡„e‰Èk ‡·B¯ÁÏ CB¯ˆƒ¿¿»»ƒ»¿≈¿ƒ≈¿≈
‡˜eÏÁk ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÈÁÓ ÈÚa z‡ ÌÈL ‰nk«»»ƒ«¿»≈¿≈¿≈¿ƒ«¬»
˙B‡ÈË¯hÏ Ïnb‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓe ,‡zaL„ È‡„e‰Ècƒ»¿««»«¿ƒƒ∆««»««¿ƒ
:el‡Ï el‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÂÈÏÚ BlL ÌÈ˜eÏÁ‰Â Ì‰lL∆»∆¿«¬ƒ∆»»¿≈¿ƒ≈¿≈
eÏl‰ ÌÈ„e‰i‰ :ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,Ïa‡˙Ó ‰Ê ‰Ó ÏÚ«»∆ƒ¿«≈¿≈¿ƒ«¿ƒ«»
ÌÈÁBÁ‰ eÏÎ‡Â ˜¯È Ì‰Ï ÔÈ‡Â Ô‰ ˙ÈÚÈ·L È¯ÓBL¿≈¿ƒƒ≈¿≈»∆»»¿»¿«ƒ
ÌÈ˙n‰ ˙‡ ÌÈÒÈÎÓe .Ì‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰Â ‰Ê ÏL∆∆¿ƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒƒ∆«≈ƒ
el‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,Ál‚Ó BL‡¯Â Ì‰lL ÔB¯ËÈ˙Ï¿≈«¿∆»∆¿…¿À»¿≈¿ƒ≈
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ál‚Ó ‰Ê ÏL BL‡¯ ‰Ó ÏÚ :el‡Ï¿≈«»…∆∆¿À»¿≈
Ô‰M ‰Ó ÏÎÂ ,Ô‰ ˙B˙aL È¯ÓBL eÏl‰ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ«»¿≈«»≈¿»«∆≈
Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,˙aLa ÔÈÏÎB‡ ˙aM‰ ˙BÓÈ Ïk ÔÈÚ‚È¿≈ƒ»¿««»¿ƒ¿«»¿≈»∆
ÔÈÏM·Óe Ô‰È˙BhÓ ÔÈ¯·BL Ô‰Â Ô‰a ÏM·Ï ÌÈˆÚ≈ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒƒ≈∆¿«¿ƒ
ÔÈÎÒÂ ,¯ÙÚa ÌÈ¯tÚ˙Óe ı¯‡a ÌÈLÈ Ì‰Â ,Ô‰a»∆¿≈¿≈ƒ»»∆ƒ¿«¿ƒ∆»»¿»ƒ

.¯˜Èa ÔÓM‰ CÎÈÙÏ ,ÔÓLa¿∆∆¿ƒ»«∆∆¿…∆

Ô‰L Ï‡¯NÈ el‡ ,¯ÚL È·LÈ È· eÁÈNÈ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»ƒƒ¿≈»«≈ƒ¿»≈∆≈
È˙BL ˙BÈ‚e .˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ Èz·a ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ≈
ÔÈ¯kzLÓe ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ·LBÈ Ô‰L ¯Á‡Ó ,¯ÎL≈»≈««∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
È‰e ÔÈÈ˜ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ·LBÈ ,·‡a ‰ÚLz ˙„eÚÒaƒ¿«ƒ¿»¿»¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿ƒ

.‰ÎÈ‡Â¿≈»

ÁÈÈÏÈÏa ,ÌÈ¯B¯n· ÈÚÈaN‰ :Á˙t ÔÈ·‡ Èa¯ .«ƒ»ƒ»«ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈≈
‰ÚL˙a ,‰ÚÏ ÈÂ¯‰ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ÏL ÁÒt‰«∆«∆»ƒƒ¿«ƒ«¬»¿ƒ¿»
ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÈÚÈaN‰M ‰nÓ ,·‡a¿»ƒ«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈≈»ƒ∆
ÌBÈ ÈÏÈÏa ÈÂ‰ ,‰ÚÏ ·‡a ‰ÚLz ÈÏÈÏa ÈÂ¯‰ ,ÁÒt∆«ƒ¿«ƒ¿≈≈ƒ¿»¿»«¬»¡≈¿≈≈
ÏÚÂ ,·‡a ‰ÚLz ÈÏÈÏ ‡e‰ ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË»ƒ∆∆«≈≈ƒ¿»¿»¿«

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ ‰ÈÓ¯È ÔB˜Ó ‰È‰ ‰Ê∆»»¿≈ƒ¿¿»≈»»¿»»»

ËÈÁ˙t ÔÈ·‡ Èa¯ כא). ב, icÚ‡(דניאל ‡L‰Ó ‡e‰Â : «ƒ»ƒ»«¿¿«¿≈ƒ»«»
Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ Ï‡¯NÈÏ ‰ÈÓ¯È ¯Ó‡ ,‡iÓÊÂ¿ƒ¿«»»«ƒ¿¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆
ÌÈi˜ ÂÈÓÈnL ÁBlM‰ ÈÓ ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ·LBÈ¿ƒƒ»«ƒ¿ƒ≈«ƒ«∆≈»¿ƒƒ
Ï··Ï ÌÈÏBb Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚ ,ÌÈ˜e˙Óe¿ƒ«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆ƒ¿»∆
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÈÁe¯Òe ÔÈ¯eÎÚ ÂÈÓÈnL ˙¯t ÈÓ ÔÈ˙BLÂ¿ƒ≈¿»∆≈»¬ƒ¿ƒ¬»

·È˙Î„(יח ב, ÌÈ¯ˆÓ(ירמיה C¯„Ï Cl ‰Ó ‰zÚÂ : ƒ¿ƒ¿«»«»¿∆∆ƒ¿«ƒ
ÈÓ ˙BzLÏ ¯eM‡ C¯„Ï Cl ‰Óe ¯BÁL ÈÓ ˙BzLÏƒ¿≈ƒ«»¿∆∆«ƒ¿≈
ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ·LBÈ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .¯‰»»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ
ÂLÎÚ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ÌÈ¯BÓÊÓe ÌÈ¯ÈLƒƒƒ¿ƒƒ¿≈«»»«¿»
ÌÈÈ˜ ÌÈ‡¯B˜Â Ï··Ï ÔÈÏBb Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆ƒ¿»∆¿¿ƒƒƒ

ÈÂ‰ ,È‰Â(א קלז, ‡ÎÈ‰.(תהלים .Ï·a ˙B¯‰ ÏÚ : »∆ƒ¡≈««¬»∆≈»
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רלג dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

e‡ËÁL ÔÂÈk .eÏ‚È ,Ô‡k ÔÈNBÚ el‡ ‰Ó ‡e‰ Ce¯a»»≈ƒ»ƒ¿≈»∆»¿
.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»

ÂËÁ˙t ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ז). ט, ıÏ(משלי ¯ÒÈ : «ƒ¬ƒ»««»»«…≈≈
„ÈÓÏz „ÈÓÚn‰ Ïk ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÔBÏ˜ BÏ Á˜Ï…≈«»»««ƒƒ¿»»««¬ƒ«¿ƒ
Á˜Ï ıÏ ¯ÒÈ :¯Ó‡pL ,epnÓ ˙Bfa˙‰Ï BÙBÒ ÚL»̄»¿ƒ¿«ƒ∆∆∆¡«…≈≈…≈«
˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡c ,˜ÁˆÈ Èa¯c dÈzÚ„ ‡e‰ .ÔBÏ˜ BÏ»«¿≈¿«ƒƒ¿»¿»««ƒƒ¿»
„ÈÓÚÓ el‡k Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÚL¯ „ÈÓÏz „ÈÓÚn‰ Ïk»««¬ƒ«¿ƒ»»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«¬ƒ

.„·Ú „ÈÓÚÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ,ÌÈËÒÏƒ¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ∆∆

·È˙k ,LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡(ג כ, B·k„(משלי : »««ƒƒ¿∆»ƒ¿ƒ»
‰È‰ „B·k ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,·È¯Ó ˙·L LÈ‡Ï»ƒ∆∆≈ƒ»««»»»»»
eÏbL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ .BÊ ‰n‡Ï Èz‚ecÊ ‡Ï el‡ ÈÏƒƒ…ƒ¿««¿ƒ¿À»«¿≈¿»»∆»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈À»»»»«»»
Ì‰ ‰Ó ÚÓLÏ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏL Ô‰ÈÁ˙t ÏÚ ¯fÁÓ¿«≈«ƒ¿≈∆∆À»»ƒ¿…«»≈
BÊ ‰n‡ ÏL Ì‰È‰Ï‡ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰Óe ,ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»¿ƒ¡…≈∆∆À»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·È¯ÁqÓe ‡¯ÒÈqÓe ‰Ú¯tÓ ‡e‰ Ú¯Ùƒ¿«ƒ«¿…ƒƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«≈»∆
eÈ˜Ê‰ ÏBÎÈ·k ,‡e‰ ¯Ú ÌÏBÚÏe ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»««ƒ¿»ƒ¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈ¯·c‰(כ לו, ‡Ï(יחזקאל ‡B·iÂ : «¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ«»∆
‰Â‰ ‡Ï ,ÈL„˜ ÌL ˙‡ eÏlÁÈÂ ÌL e‡a ¯L‡ ÌÈBb‰«ƒ¬∆»»«¿«¿∆≈»¿ƒ»¬»
,‡B·iÂ z¯Ó‡ z‡Â ,e‡B·iÂ ‡l‡ ¯ÓBÏ ‡È¯˜ CÈ¯»̂ƒ¿»»«∆»«»¿«¿¬«¿¿«»
‡B·iÂ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,BÓˆÚ ‡e‰ ÏBÎÈ·k ‡l‡∆»ƒ¿»«¿¬»ƒ¿ƒ«»
‰nÏ ‰l‡ '‰ ÌÚ Ì‡ :ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰Óe .ÌÈBb‰ Ï‡∆«ƒ∆»¿ƒƒ«≈∆»»

.e‡ˆÈ Bˆ¯‡Ó≈«¿»»
eÈ‰L ,B¯Bc ‰Ê ıÏ ,‰ÈÓ¯È ‰Ê ¯ÒÈ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈…≈∆ƒ¿¿»≈∆∆»
,B˙B‡ ÔÈÏl˜Ó eÈ‰L ,ÔBÏ˜ BÏ Á˜Ï ,ÌÈˆÈÏ≈»ƒ…≈«»∆»¿«¿ƒ

·È˙Îc(י טו, k‰(ירמיה È· eL ‡ÏÂ È˙ÈL ‡Ï : ƒ¿ƒ…»ƒƒ¿…»ƒÀ
ÁÈÎBÓ ‰È‰L ,BÓeÓ ÚL¯Ï ÁÈÎBÓe .ÈÂÏÏ˜Ó¿«¿«¿ƒƒ«¿»»∆»»ƒ«

.‰ÎÈ‡ Ì‰Ï ¯ÓB‡Â Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿≈»∆≈»
ÊËÁ˙t e‰a‡ Èa¯ יח). ד, BNÚ(ירמיה CÈÏÏÚÓe Ck¯c : «ƒ«»»««¿≈«¬»«ƒ»

˜˜f‰Ï CÏÓ ÏL BÁ·L È˙ÓÈ‡ .'Â‚Â CÏ ‰l‡≈∆»≈»«ƒ¿∆∆∆¿ƒ»≈
¯a„na ,·eMia ‡Ï ,·eMia B‡ ¯a„na ÂÈ˙BBÈ‚ÏÏ¿ƒ¿»«ƒ¿»«ƒ…«ƒ«ƒ¿»

·È˙k(ד טז, ÔÓ(שמות ÌÁÏ ÌÎÏ ¯ÈËÓÓ È‰ : ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»∆∆∆ƒ
·È˙k ‡Î‰Â ,ÌÈÓM‰(ד ד, ÌÁÏ(איכה eÏ‡L ÌÈÏÏBÚ : «»»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ»¬∆∆
·È˙k ¯a„na ,'Â‚Â(כ עח, e·eÊiÂ(תהלים ¯eˆ ‰k‰ Ô‰ : «ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»«»
·È˙k ‡Î‰Â ,ÌÈÓ(ד ד, BkÁ(איכה Ï‡ ˜BÈ ÔBLÏ ˜·c : «ƒ¿»»¿ƒ»«¿≈∆ƒ

·È˙k ¯a„na .‡Óva(לט קה, CÒÓÏ,(תהלים ÔÚ N¯t : «»»«ƒ¿»¿ƒ»«»»¿»»
·È˙k ‡Î‰Â(ט ח ד ÈÓe(איכה .ÌÓˆÚ ÏÚ Ì¯BÚ „Ùˆ : ¿»»¿ƒ»«»««¿»ƒ

‡˙‡LÈa CÈ˙Á¯B‡ ,CÈÏÏÚÓe Ck¯c ,CÏ ‰NÚ»»»«¿≈«¬»«ƒ¿»≈ƒ»»
.‡˙‡„È¯Ó CÈ„·BÚÂ(יח ד, Ó¯(ירמיה Èk C˙Ú¯ ˙‡Ê : ¿»«ƒ¿ƒ»»…»»≈ƒ»

ÔaÏ ÔÈÈe¯˜ Ô‰L ‰ÏB„‚ È¯c‰Ò BÊ ,CaÏ „Ú Ú‚ Èkƒ»««ƒ≈«¿∆¿≈¿»∆≈¿ƒƒ»
·È˙Îc ,Ï‡¯NÈ ÏL(ט ה, È˜˜BÁÏ(שופטים ÈaÏ : ∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿≈

È˜˜BÁÏ ÈaÏ ˙ÈÏ ,È˙B‡ ÔÈÒÈÚÎÓ Ô‰L ÔÂÈÎÂ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»∆≈«¿ƒƒƒ≈ƒƒ¿¿≈
,CaÏ „Ú Ú‚ Èk :‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈»««»»ƒ»««ƒ≈

¯Ó‡ z‡c ‰Ók ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰Ê(טז ז, ב הימים :(דברי ∆≈«ƒ¿»¿»¿«¿»«
.ÌÈÓi‰ Ïk ÌL ÈaÏÂ ÈÈÚ eÈ‰Â¿»≈«¿ƒƒ»»«»ƒ

.‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ê ,CaÏ „Ú Ú‚ Èk ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ»««ƒ≈∆«»»

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡¯˜pL eÈˆÓ ÔÎÈ‰ ‡iÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ»≈»»ƒ∆ƒ¿»«»»
‡È¯˜ ÔÈ„‰ ÔÓ ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔaÏ(כו עג, ˆe¯(תהלים : ƒ»∆ƒ¿»≈ƒ»≈¿»»

.ÌÏBÚÏ ÌÈ‰Ï‡ È˜ÏÁÂ È··Ï¿»ƒ¿∆¿ƒ¡…ƒ¿»

ÊÈÁ˙t e‰a‡ Èa¯ יג). סט, È·LÈ(תהלים È· eÁÈNÈ : «ƒ«»»«»ƒƒ¿≈
˙B‡ÈË¯z Èz·a ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ el‡ ,¯ÚL»«≈À»»∆≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
Ô‰L ¯Á‡Ó ,¯ÎL È˙BL ˙BÈ‚e .˙B‡ÈÒ˜¯˜ Èz··e¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈≈»≈««∆≈
ÔÈ·LBÈ Ô‰ ÔÈ¯kzLÓe ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈¿ƒ
‡Ïc ÔÈ‚a :ÌÈ¯ÓB‡Â ,Èa ÌÈ‚ÈÚÏÓe Èa ÔÈÁÈNÓe¿ƒƒƒ«¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»
:el‡Ï el‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â .È‡„e‰Èk ‡·B¯ÁÏ CB¯ˆƒ¿¿»»ƒ»¿≈¿ƒ≈¿≈
‡˜eÏÁk ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÈÁÓ ÈÚa z‡ ÌÈL ‰nk«»»ƒ«¿»≈¿≈¿≈¿ƒ«¬»
˙B‡ÈË¯hÏ Ïnb‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓe ,‡zaL„ È‡„e‰Ècƒ»¿««»«¿ƒƒ∆««»««¿ƒ
:el‡Ï el‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÂÈÏÚ BlL ÌÈ˜eÏÁ‰Â Ì‰lL∆»∆¿«¬ƒ∆»»¿≈¿ƒ≈¿≈
eÏl‰ ÌÈ„e‰i‰ :ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,Ïa‡˙Ó ‰Ê ‰Ó ÏÚ«»∆ƒ¿«≈¿≈¿ƒ«¿ƒ«»
ÌÈÁBÁ‰ eÏÎ‡Â ˜¯È Ì‰Ï ÔÈ‡Â Ô‰ ˙ÈÚÈ·L È¯ÓBL¿≈¿ƒƒ≈¿≈»∆»»¿»¿«ƒ
ÌÈ˙n‰ ˙‡ ÌÈÒÈÎÓe .Ì‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰Â ‰Ê ÏL∆∆¿ƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒƒ∆«≈ƒ
el‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,Ál‚Ó BL‡¯Â Ì‰lL ÔB¯ËÈ˙Ï¿≈«¿∆»∆¿…¿À»¿≈¿ƒ≈
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ál‚Ó ‰Ê ÏL BL‡¯ ‰Ó ÏÚ :el‡Ï¿≈«»…∆∆¿À»¿≈
Ô‰M ‰Ó ÏÎÂ ,Ô‰ ˙B˙aL È¯ÓBL eÏl‰ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ«»¿≈«»≈¿»«∆≈
Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,˙aLa ÔÈÏÎB‡ ˙aM‰ ˙BÓÈ Ïk ÔÈÚ‚È¿≈ƒ»¿««»¿ƒ¿«»¿≈»∆
ÔÈÏM·Óe Ô‰È˙BhÓ ÔÈ¯·BL Ô‰Â Ô‰a ÏM·Ï ÌÈˆÚ≈ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒƒ≈∆¿«¿ƒ
ÔÈÎÒÂ ,¯ÙÚa ÌÈ¯tÚ˙Óe ı¯‡a ÌÈLÈ Ì‰Â ,Ô‰a»∆¿≈¿≈ƒ»»∆ƒ¿«¿ƒ∆»»¿»ƒ

.¯˜Èa ÔÓM‰ CÎÈÙÏ ,ÔÓLa¿∆∆¿ƒ»«∆∆¿…∆

Ô‰L Ï‡¯NÈ el‡ ,¯ÚL È·LÈ È· eÁÈNÈ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»ƒƒ¿≈»«≈ƒ¿»≈∆≈
È˙BL ˙BÈ‚e .˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ Èz·a ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ≈
ÔÈ¯kzLÓe ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ·LBÈ Ô‰L ¯Á‡Ó ,¯ÎL≈»≈««∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
È‰e ÔÈÈ˜ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ·LBÈ ,·‡a ‰ÚLz ˙„eÚÒaƒ¿«ƒ¿»¿»¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿ƒ

.‰ÎÈ‡Â¿≈»

ÁÈÈÏÈÏa ,ÌÈ¯B¯n· ÈÚÈaN‰ :Á˙t ÔÈ·‡ Èa¯ .«ƒ»ƒ»«ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈≈
‰ÚL˙a ,‰ÚÏ ÈÂ¯‰ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ÏL ÁÒt‰«∆«∆»ƒƒ¿«ƒ«¬»¿ƒ¿»
ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÈÚÈaN‰M ‰nÓ ,·‡a¿»ƒ«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈≈»ƒ∆
ÌBÈ ÈÏÈÏa ÈÂ‰ ,‰ÚÏ ·‡a ‰ÚLz ÈÏÈÏa ÈÂ¯‰ ,ÁÒt∆«ƒ¿«ƒ¿≈≈ƒ¿»¿»«¬»¡≈¿≈≈
ÏÚÂ ,·‡a ‰ÚLz ÈÏÈÏ ‡e‰ ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË»ƒ∆∆«≈≈ƒ¿»¿»¿«

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ ‰ÈÓ¯È ÔB˜Ó ‰È‰ ‰Ê∆»»¿≈ƒ¿¿»≈»»¿»»»

ËÈÁ˙t ÔÈ·‡ Èa¯ כא). ב, icÚ‡(דניאל ‡L‰Ó ‡e‰Â : «ƒ»ƒ»«¿¿«¿≈ƒ»«»
Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ Ï‡¯NÈÏ ‰ÈÓ¯È ¯Ó‡ ,‡iÓÊÂ¿ƒ¿«»»«ƒ¿¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆
ÌÈi˜ ÂÈÓÈnL ÁBlM‰ ÈÓ ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ·LBÈ¿ƒƒ»«ƒ¿ƒ≈«ƒ«∆≈»¿ƒƒ
Ï··Ï ÌÈÏBb Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚ ,ÌÈ˜e˙Óe¿ƒ«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆ƒ¿»∆
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÈÁe¯Òe ÔÈ¯eÎÚ ÂÈÓÈnL ˙¯t ÈÓ ÔÈ˙BLÂ¿ƒ≈¿»∆≈»¬ƒ¿ƒ¬»

·È˙Î„(יח ב, ÌÈ¯ˆÓ(ירמיה C¯„Ï Cl ‰Ó ‰zÚÂ : ƒ¿ƒ¿«»«»¿∆∆ƒ¿«ƒ
ÈÓ ˙BzLÏ ¯eM‡ C¯„Ï Cl ‰Óe ¯BÁL ÈÓ ˙BzLÏƒ¿≈ƒ«»¿∆∆«ƒ¿≈
ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ·LBÈ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .¯‰»»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ
ÂLÎÚ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ÌÈ¯BÓÊÓe ÌÈ¯ÈLƒƒƒ¿ƒƒ¿≈«»»«¿»
ÌÈÈ˜ ÌÈ‡¯B˜Â Ï··Ï ÔÈÏBb Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆ƒ¿»∆¿¿ƒƒƒ

ÈÂ‰ ,È‰Â(א קלז, ‡ÎÈ‰.(תהלים .Ï·a ˙B¯‰ ÏÚ : »∆ƒ¡≈««¬»∆≈»
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ÎÁ˙t È¯cÒkÏ‡ Èa¯ ח). קב, È‰‡Â‰(תהלים Èz„˜L : «ƒ¬∆¿«¿¿ƒ»«»«¿ƒ»∆¿∆
Èz„˜L ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,‚‚ ÏÚ „„Ba ¯Btˆk¿ƒ≈«»»««»»»«¿ƒ
„„Ba ¯Btˆk ‰È‰‡Â ,„iÓ Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Èa ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ»«¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»»∆¿∆¿ƒ≈
,¯„‚Ï ¯„bÓe ,‚‚Ï ‚bÓ „„Ba˙Ó ¯Btv‰ ‰Ó ,‚b ÏÚ«»»«ƒƒ¿≈ƒ«¿«ƒ»≈¿»≈

BOÓe ,ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Óee‡ˆiLk Ck ,‰ÎBNÏ ‰Î ≈ƒ»¿ƒ»ƒ…»¿»»¿∆»¿
ÌÈBÁÂ ˙˜ÏÁÓa ÌÈÚÒB eÈ‰ ,ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ»¿ƒ¿«¿…∆¿ƒ
eNÚ ÈÈÒ ¯‰Ï e‡aL ÔÂÈÎÂ ,eÁiÂ eÚÒiÂ ,˙˜ÏÁÓa¿«¿…∆«ƒ¿««¬¿≈»∆»¿«ƒ««¬

‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ eÁiÂ .‡ÈBÓB‰ Ìlk,יט (שמות À»¿»««¬≈¿ƒ»∆»
‰LB„wב) ¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a ,Ï‡¯NÈ ÌL ÔÁiÂ :«ƒ«»ƒ¿»≈¿»»»»««»

.È·Ï ‰¯Bz Ôz‡L ‰ÚM‰ È¯‰ ‡e‰ Ce¯a»¬≈«»»∆∆≈»¿»«

LB„w‰ ¯Ó‡ ,[¯ÂÙˆÎ] ‰È‰‡Â Èz„˜L ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»«¿ƒ»∆¿∆»««»
˙È·a È˙ÈÎL ˙B¯L‰Ï È‡ Èz„˜L :‡e‰ Ce¯a»»«¿ƒ¬ƒ¿«¿¿ƒ»ƒ¿≈
‰f‰ ¯Btv‰ ‰Ó ,¯Btˆk ‰È‰‡Â ,ÌÏBÚÏ Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»∆¿∆¿ƒ»«ƒ«∆
Ck ,„„a ˙·LBÈ ‡È‰ ‰ÈÏÊBb ÏËB ‰z‡L ‰ÚLa¿»»∆«»≈»∆»ƒ∆∆»»»
Èz·¯Á‰Â ,È˙Èa ˙‡ ÈzÙ¯N ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡»««»»»«¿ƒ∆≈ƒ¿∆¡«¿ƒ
,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ·Ï Èa ˙‡ È˙ÈÏ‚‰Â ,È¯ÈÚ ˙‡∆ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»«¿≈À»»

.‰ÎÈ‡ ,Èc·Ï ÈÏ Èz·LÈÂ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ≈»

‡ÎÁ˙t È¯cÒkÏ‡ Èa¯ מה). יג, ‡L¯(ויקרא Úe¯v‰Â : «ƒ¬∆¿«¿¿ƒ»«¿«»«¬∆
Ba ¯L‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰Ê Úe¯v‰Â .'Â‚Â Ú‚p‰ Ba«∆«¿«»«∆≈«ƒ¿»¬∆
,Ú‚k ‰‡ÓËÓ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú BÊ Ú‚p‰«∆«¬«»ƒ∆ƒ¿«¿»¿∆«
eÈ‰È ÂÈ„‚a .‰e‡nËÈÂ ÈL„˜Ó ˙‡ eÏlÁÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆ƒ¿»ƒ«¿«¿»¿»»ƒ¿

.‰p‰k È„‚a el‡ ,ÌÈÓ¯Ù(מה יג, È‰È‰(ויקרא BL‡¯Â : ¿Àƒ≈ƒ¿≈¿À»¿…ƒ¿∆
¯Ó‡pL ‡e‰ ,Úe¯Ù(ח כב, CÒÓ(ישעיה ˙‡ Ï‚ÈÂ : »«∆∆¡««¿«≈»«

eÏbL ÔÂÈk ,‰ËÚÈ ÌÙN ÏÚÂ .‡ÈÒÎ„ Èlb ,‰„e‰È¿»«≈¿«¿»¿«»»«¿∆≈»∆»
ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈À»»…»»∆»≈∆»
Ôa¯Á ,‡¯˜È ‡ÓË ‡ÓËÂ .ÂÈtÓ ‰¯Bz ¯·„ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿«»ƒƒ¿»≈»≈ƒ¿»À¿»

.ÈL Ôa¯ÁÂ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»≈ƒ

‰nk Ú„BÈ ‡e‰L ÈÓ Ïk ‡zÙÏÁ Ôa ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈∆¬«¿»»ƒ∆≈««»
È˙ÓÈ‡ Ú„BÈ ‡e‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ï‡¯NÈ e„·Ú ÌÈL»ƒ»¿ƒ¿»≈¬«»ƒ≈«≈»«
,dÈÏ ÚÈiÒÓ È‡¯˜ ‡˙Ïz ÔÏ ˙È‡Â ,‡a „Âc Ôa∆»ƒ»¿ƒ»¿»»¿»≈¿««≈

‡„Á(טו ב, ‰ÌÈÏÚa(הושע ÈÓÈ ˙‡ ‰ÈÏÚ Èz„˜Ùe : »»»«¿ƒ»∆»∆¿≈«¿»ƒ
‡Èz .ÌÈÏÚa‰ ÈÓÈk ,Ì‰Ï ¯ÈË˜z ¯L‡(יג ז, :(זכריה ¬∆«¿ƒ»∆ƒ≈«¿»ƒƒ¿»»

.ÚÓL‡ ‡ÏÂ e‡¯˜È Ôk eÚÓL ‡ÏÂ ‡¯˜ ¯L‡Î È‰ÈÂ«¿ƒ«¬∆»»¿…»≈≈ƒ¿¿¿…∆¿»
‰‡˙ÈÏz(יט ה, NÚ‰(ירמיה ‰Ó ˙Áz e¯Ó‡˙ Èk ‰È‰Â : ¿ƒ»»¿»»ƒ…¿««∆»»

Èa¯ ,e‰ÈÈÂÂ¯z È¯Ó‡c LÈ˜Ï LÈ¯Â ÔÁBÈ Èa¯ .'Â‚Â '‰«ƒ»»¿≈»ƒ¿«¿≈«¿«¿«ƒ
LÈ˜Ï LÈ¯ .‰cÓ „‚k ‰cÓ ,ÔÚÈ·e ÔÚÈ ¯Ó‡ ÔÁBÈ»»»«««¿««ƒ»¿∆∆ƒ»≈»ƒ

¯Ó‡(ז א, ‡ÌÈÏÎ(ישעיה ÌÈ¯Ê ÌÎc‚Ï ÌÎ˙Ó„‡ : »««¿«¿∆¿∆¿¿∆»ƒ…¿ƒ
È¯cÒkÏ‡ Èa¯ .d˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ÌÈ¯Ê ÌÎc‚k ,d˙‡…»¿∆¿¿∆»ƒ¿ƒ»«ƒ¬∆¿«¿¿ƒ

‡¯˜ ÔÈ„‰Ó dÏ ÚÓL(מו יג, ‰Ú‚p(ויקרא ¯L‡ ÈÓÈ Ïk : »«»≈»≈¿»»¿≈¬∆«∆«
.‰ÎÈ‡ .‡ÓËÈ Baƒ¿»≈»

·ÎÁ˙t ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ÔÈÎÒc ÚLB‰È Èa¯ ה,. (ישעיה «ƒ¿À«¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ≈ƒ»«
¯Èaח) ,LÈ˜Ï LÈ¯Â ÔÁBÈ Èa¯ ,˙È·a ˙È· ÈÚÈbÓ ÈB‰ :«ƒ≈«ƒ¿«ƒ«ƒ»»¿≈»ƒ«ƒ

B˙Èa ÏÚ e‰ÂÏÓ ,˙È·a ˙È· ÈÚÈbÓ ÈB‰ ¯Ó‡ ÔÁBÈ»»»««ƒ≈«ƒ¿«ƒ«¿≈«≈
‰Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,dÏËÏ e‰„N ÏÚ e‰ÂÏÓ«¿≈«»≈ƒ¿»»««»»»

,ı¯‡‰ ˙‡ ÌÈL¯BÈ Ìz‡L ÔÈ¯e·Ò Ìz‡(ח ה, :(ישעיה «∆¿ƒ∆«∆¿ƒ∆»»∆
Ì‡ ˙B‡·ˆ '‰ ÈÊ‡a ,ı¯‡‰ ·¯˜a ÌÎc·Ï Ìz·Le‰Â¿«¿∆¿«¿∆¿∆∆»»∆¿»¿»¿»ƒ
ÔÈ‡Ó ÌÈ·BËÂ ÌÈÏ„b eÈ‰È ‰nLÏ ÌÈa¯ ÌÈza ‡Ï…»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿¿…ƒ¿ƒ≈≈
ÏL BÊ‡a ÁÂBˆ ‡Â‰L ‰Êk ¯Ó‡ LÈ˜Ï LÈ¯ .·LBÈ≈≈»ƒ»«»∆∆≈«¿»¿∆
.˙B‡·ˆ '‰ ÈÊ‡a Ck ,ÌÈzL· ‡l‡ ˙Á‡· ‡Ï B¯·Á¬≈…¿««∆»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»

Ôa¯Á ÌzÚb‰ .˙È·a ˙È· ÈÚÈbÓ ÈB‰ :LÈ˜Ï LÈ¯ ¯Ó‡»«≈»ƒ«ƒ≈«ƒ¿«ƒƒ«¿∆À¿»
‰„N ÔBiˆ ÔBL‡¯ Ôa¯Á ‰Ó ,ÈL Ôa¯ÁÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»≈ƒ«À¿»ƒƒ»∆
ÒÙ‡ „Ú .L¯Á˙ ‰„N ÔBiˆ ÈL Ôa¯Á Û‡ ,L¯Á≈̇»≈«À¿»≈ƒƒ»∆≈»≈«∆∆
ÌB˜Ó eÁÈp‰ ‡ÏL ÏÚ ·¯ÁÏ ÌB˜nÏ Ì¯‚ ÈÓ ,ÌB˜Ó»ƒ»««»≈»≈«∆…ƒƒ»
ÔÈ„·BÚ eÈ‰ ‰lÁza ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú B· e„·Ú ‡ÏL∆…»¿¬«»ƒ«¿ƒ»»¿ƒ

iBÓËÓa B˙B‡·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙B(יב ח, :(יחזקאל ¿«¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
,'Â‚Â CLÁa ÌÈNÚ 'Â‚Â Ì„‡ Ôa ˙È‡¯‰ ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆≈«¬»ƒ»∆»»…ƒ«∆
¯Á‡ ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ì„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆…ƒ¿»»»¿ƒ¿ƒ««

¯Ó‡pL ,˙Ïc‰(ח נז, ÊeÊn‰Â‰(ישעיה ˙Ïc‰ ¯Á‡Â : «∆∆∆∆¡«¿«««∆∆¿«¿»
˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ ,CB¯ÎÊ zÓN«¿¿ƒ¿≈¿≈»∆…ƒ¿»»»¿ƒ¿

¯Ó‡pL ,˙Bbb‰ ÏÚ ÔÈNBÚ(ה א, Â‡˙(צפניה : ƒ«««∆∆¡«¿∆
‡ÏL ÔÂÈÎÂ .ÌÈÓM‰ ‡·ˆÏ ˙Bbb‰ ÏÚ ÌÈÂÁzLn‰«ƒ¿«¬ƒ«««ƒ¿»«»»ƒ¿≈»∆…

¯Ó‡pL ,˙Bpba ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ ישעיה) ƒ¿»»»¿ƒ¿ƒ««∆∆¡«
ג) e¯ÊÁסה, Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .˙Bpba ÌÈÁ·Ê :…¿ƒ««¿≈»∆…ƒ¿»»»¿

¯Ó‡pL ,ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯a ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï(יג ד, ÏÚ(הושע : ƒ¿ƒ¿»≈∆»ƒ∆∆¡««
‡ÏL ÔÂÈÎÂ .e¯h˜È ˙BÚ·b‰ ÏÚÂ eÁaÊÈ ÌÈ¯‰‰ ÈL‡»̄≈∆»ƒ¿«≈¿««¿»¿«≈¿≈»∆…

·È˙Îc ,˙B„Oa ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ הושע) ƒ¿»»»¿ƒ¿ƒ«»…ƒ¿ƒ
יב) Ô„eÈיב, Èa¯ .È„N ÈÓÏz ÏÚ ÌÈl‚k Ì˙BÁaÊÓ Ìb :«ƒ¿¿»¿«ƒ««¿≈»»«ƒ»

Ïk ÏÚ È¯Ó‡ ‰ÈL‡È Èa¯ ÌLa È·Ë Èa¯Â e·i‡ Èa¯Â¿«ƒ«¿¿«ƒ∆ƒ¿≈«ƒ…ƒ»»¿≈«»
Èa¯Â ÒÁt Èa¯ .ÌÏˆ ÔÈ„ÈÓÚÓ eÈ‰ ÌÏ˙Â ÌÏz∆∆¿∆∆»«¬ƒƒ∆∆«ƒƒ¿»¿«ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ È¯Ó‡ ‡ÈÚLB‰ Èa¯ ÌLa ‰i˜ÏÁƒ¿ƒ»¿≈«ƒ«¿»»¿≈»»∆»≈∆
e‰ÈL È„k ,ÚˆÓ‡a ÌÏˆ „ÈÓÚÓ ÔBÒÎBÏ e‰„N L¯BÁ≈»≈¿«¬ƒ∆∆»∆¿«¿≈∆¿
e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .dÏ ÔÈ‡¯Ó ÌÈÓÏz ÈL‡»̄≈¿»ƒ«¿ƒ»¿≈»∆…ƒ¿»»»¿

¯Ó‡pL ,ÌÈÎ¯c‰ ÈL‡¯a ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï,טז (יחזקאל ƒ¿ƒ¿»≈«¿»ƒ∆∆¡«
eÁÓכה) ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .C˙Ó¯ ˙Èa C¯c L‡¯ Ïk Ï‡ :∆»…∆∆»ƒ»»≈¿≈»∆…ƒ

,˙B·BÁ¯a ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï [Â¯ÊÁ] eÏÈÁ˙‰ Ô„È·¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿
¯Ó‡pL(כד ¯Ó‰(יחזקאל, CÏ ÈNÚzÂ ·b CÏ È·zÂ : ∆∆¡««ƒ¿ƒ»»««¬ƒ»»»

ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .·BÁ¯ ÏÎa¿»¿¿≈»∆…ƒ¿»»»¿ƒ¿ƒ
¯Ó‡pL ,˙B¯ÈÚa(כח ב, יג).(ירמיה יא, tÒÓ¯(ירמיה Èk : »¬»∆∆¡«ƒƒ¿«

Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .'Â‚Â ‰„e‰È EÈ‰Ï‡ eÈ‰ EÈ¯Ú»∆»¡…∆¿»¿≈»∆…ƒ¿»»
¯Ó‡pL ,˙BˆeÁa ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ(יג יא, :(ירמיה »¿ƒ¿ƒ«∆∆¡«

„Ú .˙LaÏ ˙BÁaÊÓ ÌzÓN ÌÈÏLe¯È ˙BˆÁ ¯tÒÓeƒ¿«À¿»«ƒ«¿∆ƒ¿¿«∆«
,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙È·Ï ‰eÒÈÎ‰L „Ú ,È˙ÓÈ‡≈»««∆ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈«√»ƒ

¯Ó‡pL(ה ח, e‰Ó(יחזקאל ,‰‡aa ‰f‰ ‰‡w‰ ÏÓÒ : ∆∆¡«≈∆«ƒ¿»«∆«ƒ»«
ÈpÙÓ ‡·˙Bz ‰Èia ‰Èia ‡‰ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,‰‡aa«ƒ»»««ƒ«»»ƒ»ƒ»»»¿«≈

.‡˙È· È¯‡Ó»≈≈»
‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡(כ כח, ‰Úvn(ישעיה ¯ˆ˜ Èk : »««ƒ∆∆¿»ƒ»«««»

‰M‡ Ïa˜Ï ÚÈ¯zL ,Ú¯zN‰Ó e‰Ó ,Ú¯zN‰Ó≈ƒ¿»≈««≈ƒ¿»≈«∆»ƒ«¿«≈ƒ»
‰ÎqÓ Ì˙ÈNÚ ,Òpk˙‰k ‰¯ˆ ‰Îqn‰Â .dÚ¯Â dÏÚ·e«¿»¿≈»¿««≈»»»¿ƒ¿«≈¬ƒ∆«≈»

Ba ·e˙kL B˙B‡Ï ז)ˆ¯‰ לג, ‰Ìi.(תהלים ÈÓ „pk Òk : »»¿∆»…≈«≈≈«»
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ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk≈»∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈
.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈»

‚ÎÁ˙t ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ÔÈÎÒc ÚLB‰È Èa¯ יב,. (קהלת «ƒ¿À«¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ≈ƒ»«
ÓÏL‰א) ¯Ó‡ ,EÈ˙¯eÁa ÈÓÈa EÈ‡¯Ba ˙‡ ¯ÎÊe :¿…∆¿∆ƒ≈¿…∆»«¿……

„Ú ÌÎ‡¯Ba ˙‡ e¯ÎÊ ,EÈ‡¯Ba ˙‡ ¯ÎÊ ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿…∆¿∆ƒ¿∆«¬∆«
,˙Ói˜ ‰p‰k ˙È¯aL „Ú ,˙BÓi˜ ÌÎÈ˙B¯eÁaL∆¿≈∆«»«∆¿ƒ¿À»«∆∆

¯Ó‡pL(כח ב, א Ï‡¯NÈ(שמואל ÈË·L ÏkÓ B˙‡ ¯Á·e : ∆∆¡«»……ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈
¯Ó‡pL ,˙Ói˜ ‰ÈÂÏ ˙È¯aL „Ú .Ô‰ÎÏ ÈÏ,יח (דברים ƒ¿…≈«∆¿ƒ¿ƒ»«∆∆∆∆¡«

È¯aL˙ה) „Ú .EÈË·L ÏkÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ¯Áa B· Èk :ƒ»«¡…∆ƒ»¿»∆«∆¿ƒ
¯Ó‡pL ,˙Ói˜ „Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ(ע עח, Á·iÂ¯(תהלים : «¿≈»ƒ«∆∆∆∆¡««ƒ¿«

,˙Ói˜ ÌÈÏLe¯È ˙È¯aL „Ú .Bc·Ú „Â„a¿»ƒ«¿«∆¿ƒ¿»«ƒ«∆∆
¯Ó‡pL(לב יא, א Ú„(מלכים .d· Èz¯Áa ¯L‡ ¯ÈÚ‰Â : ∆∆¡«¿»ƒ¬∆»«¿ƒ»«

¯Ó‡pL ,˙Ói˜ Lc˜n‰ ˙Èa ˙È¯aL,ז ב הימים (דברי ∆¿ƒ≈«ƒ¿»«∆∆∆∆¡«
z‡Lטז) „Ú .‰f‰ ˙Èa‰ ˙‡ ÈzLc˜‰Â Èz¯Áa ‰zÚÂ :¿«»»«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆««ƒ«∆«∆«¿

¯Ó‡pL ,˙Ói˜(ו ז, ‡EÈ‰Ï.(דברים '‰ ¯Áa Ea (קהלת : «∆∆∆∆¡«¿»«¡…∆
א) ÈÓÈיב, el‡ ,‰Ú¯‰ ÈÓÈ e‡·È ‡Ï ¯L‡ „Ú :«¬∆…»…¿≈»»»≈¿≈
˙eÏb‰(א יב, ÈÏ(קהלת ÔÈ‡ ¯Ó‡z ¯L‡ ÌÈL eÚÈb‰Â : «»¿ƒƒ»ƒ¬∆…«≈ƒ

‰Ú¯ ‡ÏÂ ‰·BË ‡Ï ,ıÙÁ Ì‰·(א יב, ‡L¯(קהלת „Ú : »∆≈∆…»¿…»»«¬∆
·È˙Îc ,„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓÏ ,LÓM‰ CLÁ˙ ‡Ï…∆¿««∆∆¿«¿≈»ƒƒ¿ƒ

dÈa(לז פט, BÊ(תהלים ,¯B‡‰Â .Èc‚ LÓMÎ B‡qÎÂ : ≈¿ƒ¿«∆∆∆¿ƒ¿»
da ·e˙kL ,‰¯Bz‰(כג ו, B˙Â¯‰(משלי ‰ÂˆÓ ¯ Èk : «»∆»»ƒ≈ƒ¿»¿»

ÈˆÁk ‰˙È‰ ÔÈ¯„‰Ò ‡È˙c ,ÔÈ¯„‰Ò BÊ Á¯i‰Â .¯B‡¿«»≈««¿∆¿ƒ¿«¿»«¿∆¿ƒ»¿»«¬ƒ
·È˙Îc ,ÌÈa¯‰ el‡ ,ÌÈ·ÎBk‰Â .‰l‚Ú Ô¯b,יב (דניאל …∆¬À»¿«»ƒ≈»«»ƒƒ¿ƒ

ÚÂ„.ג) ÌÏBÚÏ ÌÈ·ÎBkk ÌÈa¯‰ È˜ÈcˆÓe יב,: (קהלת «¿ƒ≈»«ƒ«»ƒ¿»»∆
ÏkLב) ‡ˆBÓ z‡ ,ÌLb‰ ¯Á‡ ÌÈ·Ú‰ e·LÂ :¿»∆»ƒ«««»∆«¿≈∆»

e‰ÈÓ¯È Ì‰ÈÏÚ ‡a˙pL ˙BÚ¯‰Â ˙BLw‰ ˙B‡e·p‰«¿«»¿»»∆ƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿¿»
.Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á ¯Á‡Ï ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ e‡· ‡Ï קהלת) …»¬≈∆∆»¿««À¿«≈«ƒ¿»

ב) p‰k‰יב, ˙B¯ÓLÓ el‡ ,˙Èa‰ È¯ÓL eÚÊiL ÌBia :«∆»À…¿≈««ƒ≈ƒ¿»¿À»
Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÈ‰k‰ el‡ ,ÏÈÁ‰ ÈL‡ e˙eÚ˙‰Â .‰iÂÏe¿ƒ»¿ƒ¿«¿«¿≈∆»ƒ≈«…¬ƒ»««ƒ
Ô¯‰‡ ÛÈ‰ ÌiÂÏ ÛÏ‡ ÌÈLe ÌÈ¯NÚ ‡‰k ¯a ‡a‡«»««¬»∆¿ƒ¿«ƒ∆∆¿ƒƒ≈ƒ«¬…

¯Ó‡pL ,„Á‡ ÌBÈa(כא ח, ‡˙Ì(במדבר Ô¯‰‡ ÛiÂ : ¿∆»∆∆¡««»∆«¬……»
.'‰ ÈÙÏ ‰Ùez¿»ƒ¿≈

‰È‰Â ,‡e‰ Ï˜ ¯·c Bf‰ ‰‡¯n‰ ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬ƒ»«À¿»«»»«¿»»
È¯BÁ‡Ï ‰n‡ ÌÈzLe ÌÈLÏL L·k‰ ÏÚ d˜¯BÊ Ô‰k‰«…≈¿»««∆∆¿ƒ¿«ƒ«»«¬≈
ÔB‚k ,˙BÏB„b ˙BÈLÓ el‡ ,˙BÁh‰ eÏË·e .ÂÈ„È»»»¿«…¬≈ƒ¿»¿¿
‡ÈÚLB‡ Èa¯ ÏL B˙LÓe ‡·È˜Ú Èa¯ ÏL B˙LÓƒ¿»∆«ƒ¬ƒ»ƒ¿»∆«ƒ«¿»
‡e‰L „eÓÏz‰ BÊ ,eËÚÓ Èk .‡¯t˜ ¯a ÏL B˙LÓeƒ¿»∆««»»ƒƒ≈««¿∆
Ï‡¯NÈ eÏbLk ‡ˆBÓ z‡ ,˙B‡¯‰ eÎLÁÂ .Ì‰a ÏeÏk»»∆¿»¿»…«¿≈¿∆»ƒ¿»≈
¯kÊÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ·Ï¿≈À»»…»»∆»≈∆»ƒ¿…
˙B˙Ïc el‡ ,˜eMa ÌÈ˙Ïc e¯bÒÂ .B„eÓÏz ˙‡∆«¿¿À¿¿»«ƒ«≈«¿
ÏÙLa .‰ÁÂ¯Ï ÔÈÁe˙t eÈ‰L ,Ô˙Ï‡ ¯a ‡zLeÁ¿¿»«∆¿»»∆»¿ƒƒ¿»»ƒ¿«
.‰¯B˙ È¯·„a e˜qÚ˙ ‡ÏL È„È ÏÚ ,‰Áh‰ ÏB˜««¬»«¿≈∆…ƒ¿«¿¿ƒ¿≈»

,˙BÁBËk Ï‡¯NÈ eÏLÓ ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿≈««¿»ƒ¿¿ƒ¿»≈¿¬
ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ˙BÏËa ÔÈ‡ ˙BÁBh‰ ‰Ó»«¬≈»¿≈¿»«ƒ¿»≈≈»
,‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBi· ‡Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏËa¿≈ƒƒ«»…«¿…««¿»

¯Ó‡pL(ח א, ÌB˜ÈÂ(יהושע .‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ Ba ˙È‚‰Â : ∆∆¡«¿»ƒ»»»«¿»¿»
‰BÓL Èa¯ ¯Ó‡ ,ÚL¯‰ ¯v„Îe· ‰Ê ,¯Btv‰ ÏB˜Ï¿«ƒ∆¿«¿∆«»»»»««ƒ¿∆
ÏL ÔÈËÏÙa ˙‡ˆBÈ ÏB˜ ˙a ‰˙È‰ ‰L ‰¯NÚ∆¿≈»»»¿»«≈¿»»ƒ∆
‰˙Èa ·¯Á ÏÈÊ ‡LÈ· ‡c·Ú ˙¯ÓB‡Â ¯v„Îe·¿«¿∆«¿∆∆«¿»ƒ»ƒ¬…≈»
˙Ba Ïk eÁMÈÂ .dÈÏ ÔÈÚÓL ‡Ï dÈ·c ,C¯Óc¿»»ƒ¿≈»»¿ƒ≈¿ƒ«»¿
‡e‰ ‡„‰ ,‰zLn‰ ˙ÈaÓ ¯ÈM‰ Ïh·e ‰ÏÚL ,¯ÈM‰«ƒ∆»»ƒ≈«ƒƒ≈«ƒ¿∆¬»

·È˙Îc(ט כד, d·bÓ(ישעיה Ìb .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa : ƒ¿ƒ«ƒ…ƒ¿»ƒ«ƒ»…«
ÈÚa ¯Ó‡ ,ÈÚ· ‡ÏÂ ‡¯È˙ ÌÏBÚ ÏL B‰B·bÓ ,e‡¯ÈÈƒ»ƒ¿∆»ƒ¿»≈¿»»≈¬«»≈
ÌÈzÁ˙ÁÂ ,È·ÒÏ „·Ú„k ÈÏ „·ÚÓÏ È˙È ‡ÓˆÓˆÓ¿«¿¿»»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿¬«¿»ƒ¿«¿«ƒ
¯a ‡a‡ Èa¯ ,ÈÂÏ Èa¯Â ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ,C¯ca«∆∆«ƒ«»««¬»¿«ƒ≈ƒ«ƒ«»«
ÈÂÏ Èa¯Â .ÂÈÏÚ ‰ÏÙ C¯c ÏL d˙ÈzÁ ¯Ó‡ ‡‰k«¬»»«ƒƒ»∆∆∆»¿»»»¿«ƒ≈ƒ

.C¯ca ÌÈÈ·Á È·ÁÓ ÏÈÁ˙‰ ¯Ó‡(כו כא, Èk(יחזקאל : »«ƒ¿ƒ«¬≈¬»ƒ«∆∆ƒ
,‰iÏˆ·c ‡n‡ ÏÚ ,C¯c‰ Ì‡ Ï‡ Ï·a CÏÓ „ÓÚ»«∆∆»∆∆≈«∆∆«ƒ»¿»¿«»
,ÌÈÎ¯c‰ ÈL ÔÈa ˙Îe˙Ó ‡È‰L ,ÌÈÎ¯c‰ ÈL L‡¯a¿…¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿«∆∆≈¿≈«¿»ƒ
ÌÒ˜Ï .ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙ÎÏB‰ ˙Á‡Â ¯a„nÏ ˙ÎÏB‰ ˙Á‡««∆∆«ƒ¿»¿««∆∆ƒ»«ƒƒ¿»
ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈvÁa Ï˜Ï˜ .ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜ ÏÈÁ˙‰ ,ÌÒ»̃∆ƒ¿ƒ…≈¿»ƒƒ¿««ƒƒƒ¿ƒ

ÈvÁa Ï˜Ï˜ÏdÓLÏ ,‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ÈÓB¯ ÏL dÓLÏ ,Ì ¿«¿≈«ƒƒƒ¿»∆ƒ¿…»¿»ƒ¿»
ÌÈÏLe¯È ÏL dÓLÏ ,‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ‡È¯cÒkÏ‡ ÏL∆¬∆¿«¿¿ƒ»¿…»¿»ƒ¿»∆¿»«ƒ
ÏL dÓLÏ ,˙BÚÈË ÚËÂ ˙BÚÈ¯Ê Ú¯Ê .BÏ ‰˙ÏÚÂ¿»¿»»«¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»∆
‡ÏÂ ‡È¯cÒkÏ‡ ÏL dÓLÏ ,BÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ÈÓB¯ƒ¿…»¿»ƒ¿»∆¬∆¿«¿¿ƒ»¿…
.eÁÓˆÂ ,BÏ ‰˙ÏÚÂ ÌÈÏLe¯È ÏL dÓLÏ ,BÏ ‰˙ÏÚ»¿»ƒ¿»∆¿»«ƒ¿»¿»¿»¿
,e¯È‡‰ ‡ÏÂ ÈÓB¯ ÏL dÓLÏ ,ÌÈÒpÙe ˙B¯ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ≈«»ƒƒ¿»∆ƒ¿…≈ƒ
ÏL dÓLÏ ,e¯È‡‰ ‡ÏÂ ‡È¯cÒkÏ‡ ÏL dÓLÏƒ¿»∆¬∆¿«¿¿ƒ»¿…≈ƒƒ¿»∆
˙„B·Úa ,ÌÈÙ¯za Ï‡L .ÔÈ¯È‡Ó eÈ‰Â ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»¿ƒƒ»««¿»ƒ«¬«

¯Ó‡ z‡c CÈ‡‰ ,BlL ÌÈ·ÎBk(כג טו, א ÔÂ‡Â(שמואל : »ƒ∆»≈¿«¿»«¿»∆
‰‡·¯Ú ÔÈ„‰k Èa¯ ¯Ó‡ ,„·ka ‰‡¯ ,¯ˆÙ‰ ÌÈÙ¯˙e¿»ƒ«¿«»»«»≈»««ƒ¿»≈¬»»»
ÌÒw‰ ‰È‰ BÈÓÈa .‡c·Îa ÈÓÁÂ ‡¯ÓÈ‡ ÒÈÎ ‰Â‰c«¬»»≈ƒ¿»¿»≈¿«¿»ƒƒ»»«∆∆
.BÈÓÈa ÌÈÏLe¯È ÏÚ ‡ÈÓÒ˜ BÂ‰ ÔÈ‡¯ ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿«»«¿»«ƒƒƒ
,Áˆ¯a ‰t ÁzÙÏ .ÒBk¯ÓÈÏBt ,ÌÈ¯k ÌeNÏ»»ƒƒ«¿ƒ¿…«∆¿∆«
ÌeNÏ .ÒBÈt¯Ò ,‰Úe¯˙a ÏB˜ ÌÈ¯‰Ï .ÌÈ¯ËÏ˜ÙÒ¿«¿»…ƒ¿»ƒƒ¿»«¿ƒ»
È·‡ ,‰ÏÏÒ CtLÏ .ÔÈB¯ÈË ,ÌÈ¯ÚL ÏÚ ÌÈ¯k»ƒ«¿»ƒƒƒƒ¿……¿»«¿≈
Ì‰Ï ‰È‰Â ÌlÎÂ .ÌÈL·k ,˜Èc ˙B·Ï .ÒB¯ËÒÈla«ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿À»¿»»»∆

Ì‰ÈÈÚa ‡ÂL ÌÒ˜k(כח כא, BÚ·L˙(יחזקאל ÈÚ·L : ƒ¿»»¿¿≈≈∆¿À≈¿À
Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ Ï‡¯NÈÏ Ï‡˜ÊÁÈ ¯Ó‡ ,Ì‰Ï»∆»«¿∆¿≈¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆
ÂLÎÚÂ ,‰Ú·MÓ ‰Ú·L ˙L¯„ ‡È‰L ‰¯Bza ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«»∆ƒƒ¿∆∆ƒ¿»ƒƒ¿»¿«¿»
‰Ú·L ÌÎÈÏÚ Ìq˜Óe ‡a ¯v„Îe· È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈¿«¿∆«»¿«≈¬≈∆ƒ¿»
‡e‰Â .Ì‰Ï ˙BÚ·L ÈÚ·L ·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,‰Ú·MÓƒƒ¿»¬»ƒ¿ƒ¿À≈¿À»∆¿
‡e‰ ‡„‰ ,‰È¯ÎÊ ÏL BBÚ ‰Ê ,NÙz‰Ï ÔBÚ ¯ÈkÊÓ«¿ƒ»¿ƒ»≈∆¬∆¿«¿»¬»

·È˙Î„(כ כד, ב הימים ‡˙(דברי ‰L·Ï ÌÈ‰Ï‡ Áe¯Â : ƒ¿ƒ¿«¡…ƒ»¿»∆
ÏÚÓ ÈÎÂ ,ÌÚÏ ÏÚÓ „ÓÚiÂ Ô‰k‰ Ú„ÈB‰È Ô· ‰È¯ÎÊ¿«¿»∆¿»»«…≈««¬…≈«»»¿ƒ≈«
‰‡¯L ‡l‡ ,ÌÚÏ ÏÚÓ ¯Ó‡ z‡c ,‰È‰ ÌÚ‰ ÈL‡»̄≈»»»»¿«¿»«≈«»»∆»∆»»
‡È·Â ÏB„b Ô‰ÎÂ CÏn‰ Ô˙Á ,ÌÚ‰ ÏkÓ dB·b BÓˆÚ«¿»«ƒ»»»¬««∆∆¿…≈»¿»ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙BÏB„b ¯a„Ó ÏÈÁ˙‰ .Ôi„Â דברי) ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿¬»ƒ¿ƒ
כ) כד, ב nÏ‰הימים ÌÈ‰Ï‡‰ ¯Ó‡ ‰k Ì‰Ï ¯Ó‡iÂ :«…∆»∆…»«»¡…ƒ»»

Ìz·ÊÚ Èk eÁÈÏˆ˙ ‡ÏÂ '‰ ˙BˆÓ ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡«∆…¿ƒ∆ƒ¿¿…«¿ƒƒ¬«¿∆
,'Â‚Â Ô·‡ e‰Ób¯iÂ ÂÈÏÚ e¯L˜iÂ ,ÌÎ˙‡ ·ÊÚiÂ '‰ ˙‡∆««¬…∆¿∆«ƒ¿¿»»«ƒ¿¿À∆∆
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רלה dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk≈»∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈
.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈»

‚ÎÁ˙t ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ÔÈÎÒc ÚLB‰È Èa¯ יב,. (קהלת «ƒ¿À«¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ≈ƒ»«
ÓÏL‰א) ¯Ó‡ ,EÈ˙¯eÁa ÈÓÈa EÈ‡¯Ba ˙‡ ¯ÎÊe :¿…∆¿∆ƒ≈¿…∆»«¿……

„Ú ÌÎ‡¯Ba ˙‡ e¯ÎÊ ,EÈ‡¯Ba ˙‡ ¯ÎÊ ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿…∆¿∆ƒ¿∆«¬∆«
,˙Ói˜ ‰p‰k ˙È¯aL „Ú ,˙BÓi˜ ÌÎÈ˙B¯eÁaL∆¿≈∆«»«∆¿ƒ¿À»«∆∆

¯Ó‡pL(כח ב, א Ï‡¯NÈ(שמואל ÈË·L ÏkÓ B˙‡ ¯Á·e : ∆∆¡«»……ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈
¯Ó‡pL ,˙Ói˜ ‰ÈÂÏ ˙È¯aL „Ú .Ô‰ÎÏ ÈÏ,יח (דברים ƒ¿…≈«∆¿ƒ¿ƒ»«∆∆∆∆¡«

È¯aL˙ה) „Ú .EÈË·L ÏkÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ¯Áa B· Èk :ƒ»«¡…∆ƒ»¿»∆«∆¿ƒ
¯Ó‡pL ,˙Ói˜ „Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ(ע עח, Á·iÂ¯(תהלים : «¿≈»ƒ«∆∆∆∆¡««ƒ¿«

,˙Ói˜ ÌÈÏLe¯È ˙È¯aL „Ú .Bc·Ú „Â„a¿»ƒ«¿«∆¿ƒ¿»«ƒ«∆∆
¯Ó‡pL(לב יא, א Ú„(מלכים .d· Èz¯Áa ¯L‡ ¯ÈÚ‰Â : ∆∆¡«¿»ƒ¬∆»«¿ƒ»«

¯Ó‡pL ,˙Ói˜ Lc˜n‰ ˙Èa ˙È¯aL,ז ב הימים (דברי ∆¿ƒ≈«ƒ¿»«∆∆∆∆¡«
z‡Lטז) „Ú .‰f‰ ˙Èa‰ ˙‡ ÈzLc˜‰Â Èz¯Áa ‰zÚÂ :¿«»»«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆««ƒ«∆«∆«¿

¯Ó‡pL ,˙Ói˜(ו ז, ‡EÈ‰Ï.(דברים '‰ ¯Áa Ea (קהלת : «∆∆∆∆¡«¿»«¡…∆
א) ÈÓÈיב, el‡ ,‰Ú¯‰ ÈÓÈ e‡·È ‡Ï ¯L‡ „Ú :«¬∆…»…¿≈»»»≈¿≈
˙eÏb‰(א יב, ÈÏ(קהלת ÔÈ‡ ¯Ó‡z ¯L‡ ÌÈL eÚÈb‰Â : «»¿ƒƒ»ƒ¬∆…«≈ƒ

‰Ú¯ ‡ÏÂ ‰·BË ‡Ï ,ıÙÁ Ì‰·(א יב, ‡L¯(קהלת „Ú : »∆≈∆…»¿…»»«¬∆
·È˙Îc ,„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓÏ ,LÓM‰ CLÁ˙ ‡Ï…∆¿««∆∆¿«¿≈»ƒƒ¿ƒ

dÈa(לז פט, BÊ(תהלים ,¯B‡‰Â .Èc‚ LÓMÎ B‡qÎÂ : ≈¿ƒ¿«∆∆∆¿ƒ¿»
da ·e˙kL ,‰¯Bz‰(כג ו, B˙Â¯‰(משלי ‰ÂˆÓ ¯ Èk : «»∆»»ƒ≈ƒ¿»¿»

ÈˆÁk ‰˙È‰ ÔÈ¯„‰Ò ‡È˙c ,ÔÈ¯„‰Ò BÊ Á¯i‰Â .¯B‡¿«»≈««¿∆¿ƒ¿«¿»«¿∆¿ƒ»¿»«¬ƒ
·È˙Îc ,ÌÈa¯‰ el‡ ,ÌÈ·ÎBk‰Â .‰l‚Ú Ô¯b,יב (דניאל …∆¬À»¿«»ƒ≈»«»ƒƒ¿ƒ

ÚÂ„.ג) ÌÏBÚÏ ÌÈ·ÎBkk ÌÈa¯‰ È˜ÈcˆÓe יב,: (קהלת «¿ƒ≈»«ƒ«»ƒ¿»»∆
ÏkLב) ‡ˆBÓ z‡ ,ÌLb‰ ¯Á‡ ÌÈ·Ú‰ e·LÂ :¿»∆»ƒ«««»∆«¿≈∆»

e‰ÈÓ¯È Ì‰ÈÏÚ ‡a˙pL ˙BÚ¯‰Â ˙BLw‰ ˙B‡e·p‰«¿«»¿»»∆ƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿¿»
.Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á ¯Á‡Ï ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ e‡· ‡Ï קהלת) …»¬≈∆∆»¿««À¿«≈«ƒ¿»

ב) p‰k‰יב, ˙B¯ÓLÓ el‡ ,˙Èa‰ È¯ÓL eÚÊiL ÌBia :«∆»À…¿≈««ƒ≈ƒ¿»¿À»
Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÈ‰k‰ el‡ ,ÏÈÁ‰ ÈL‡ e˙eÚ˙‰Â .‰iÂÏe¿ƒ»¿ƒ¿«¿«¿≈∆»ƒ≈«…¬ƒ»««ƒ
Ô¯‰‡ ÛÈ‰ ÌiÂÏ ÛÏ‡ ÌÈLe ÌÈ¯NÚ ‡‰k ¯a ‡a‡«»««¬»∆¿ƒ¿«ƒ∆∆¿ƒƒ≈ƒ«¬…

¯Ó‡pL ,„Á‡ ÌBÈa(כא ח, ‡˙Ì(במדבר Ô¯‰‡ ÛiÂ : ¿∆»∆∆¡««»∆«¬……»
.'‰ ÈÙÏ ‰Ùez¿»ƒ¿≈

‰È‰Â ,‡e‰ Ï˜ ¯·c Bf‰ ‰‡¯n‰ ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬ƒ»«À¿»«»»«¿»»
È¯BÁ‡Ï ‰n‡ ÌÈzLe ÌÈLÏL L·k‰ ÏÚ d˜¯BÊ Ô‰k‰«…≈¿»««∆∆¿ƒ¿«ƒ«»«¬≈
ÔB‚k ,˙BÏB„b ˙BÈLÓ el‡ ,˙BÁh‰ eÏË·e .ÂÈ„È»»»¿«…¬≈ƒ¿»¿¿
‡ÈÚLB‡ Èa¯ ÏL B˙LÓe ‡·È˜Ú Èa¯ ÏL B˙LÓƒ¿»∆«ƒ¬ƒ»ƒ¿»∆«ƒ«¿»
‡e‰L „eÓÏz‰ BÊ ,eËÚÓ Èk .‡¯t˜ ¯a ÏL B˙LÓeƒ¿»∆««»»ƒƒ≈««¿∆
Ï‡¯NÈ eÏbLk ‡ˆBÓ z‡ ,˙B‡¯‰ eÎLÁÂ .Ì‰a ÏeÏk»»∆¿»¿»…«¿≈¿∆»ƒ¿»≈
¯kÊÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ·Ï¿≈À»»…»»∆»≈∆»ƒ¿…
˙B˙Ïc el‡ ,˜eMa ÌÈ˙Ïc e¯bÒÂ .B„eÓÏz ˙‡∆«¿¿À¿¿»«ƒ«≈«¿
ÏÙLa .‰ÁÂ¯Ï ÔÈÁe˙t eÈ‰L ,Ô˙Ï‡ ¯a ‡zLeÁ¿¿»«∆¿»»∆»¿ƒƒ¿»»ƒ¿«
.‰¯B˙ È¯·„a e˜qÚ˙ ‡ÏL È„È ÏÚ ,‰Áh‰ ÏB˜««¬»«¿≈∆…ƒ¿«¿¿ƒ¿≈»

,˙BÁBËk Ï‡¯NÈ eÏLÓ ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿≈««¿»ƒ¿¿ƒ¿»≈¿¬
ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ˙BÏËa ÔÈ‡ ˙BÁBh‰ ‰Ó»«¬≈»¿≈¿»«ƒ¿»≈≈»
,‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBi· ‡Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏËa¿≈ƒƒ«»…«¿…««¿»

¯Ó‡pL(ח א, ÌB˜ÈÂ(יהושע .‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ Ba ˙È‚‰Â : ∆∆¡«¿»ƒ»»»«¿»¿»
‰BÓL Èa¯ ¯Ó‡ ,ÚL¯‰ ¯v„Îe· ‰Ê ,¯Btv‰ ÏB˜Ï¿«ƒ∆¿«¿∆«»»»»««ƒ¿∆
ÏL ÔÈËÏÙa ˙‡ˆBÈ ÏB˜ ˙a ‰˙È‰ ‰L ‰¯NÚ∆¿≈»»»¿»«≈¿»»ƒ∆
‰˙Èa ·¯Á ÏÈÊ ‡LÈ· ‡c·Ú ˙¯ÓB‡Â ¯v„Îe·¿«¿∆«¿∆∆«¿»ƒ»ƒ¬…≈»
˙Ba Ïk eÁMÈÂ .dÈÏ ÔÈÚÓL ‡Ï dÈ·c ,C¯Óc¿»»ƒ¿≈»»¿ƒ≈¿ƒ«»¿
‡e‰ ‡„‰ ,‰zLn‰ ˙ÈaÓ ¯ÈM‰ Ïh·e ‰ÏÚL ,¯ÈM‰«ƒ∆»»ƒ≈«ƒƒ≈«ƒ¿∆¬»

·È˙Îc(ט כד, d·bÓ(ישעיה Ìb .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa : ƒ¿ƒ«ƒ…ƒ¿»ƒ«ƒ»…«
ÈÚa ¯Ó‡ ,ÈÚ· ‡ÏÂ ‡¯È˙ ÌÏBÚ ÏL B‰B·bÓ ,e‡¯ÈÈƒ»ƒ¿∆»ƒ¿»≈¿»»≈¬«»≈
ÌÈzÁ˙ÁÂ ,È·ÒÏ „·Ú„k ÈÏ „·ÚÓÏ È˙È ‡ÓˆÓˆÓ¿«¿¿»»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿¬«¿»ƒ¿«¿«ƒ
¯a ‡a‡ Èa¯ ,ÈÂÏ Èa¯Â ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ,C¯ca«∆∆«ƒ«»««¬»¿«ƒ≈ƒ«ƒ«»«
ÈÂÏ Èa¯Â .ÂÈÏÚ ‰ÏÙ C¯c ÏL d˙ÈzÁ ¯Ó‡ ‡‰k«¬»»«ƒƒ»∆∆∆»¿»»»¿«ƒ≈ƒ

.C¯ca ÌÈÈ·Á È·ÁÓ ÏÈÁ˙‰ ¯Ó‡(כו כא, Èk(יחזקאל : »«ƒ¿ƒ«¬≈¬»ƒ«∆∆ƒ
,‰iÏˆ·c ‡n‡ ÏÚ ,C¯c‰ Ì‡ Ï‡ Ï·a CÏÓ „ÓÚ»«∆∆»∆∆≈«∆∆«ƒ»¿»¿«»
,ÌÈÎ¯c‰ ÈL ÔÈa ˙Îe˙Ó ‡È‰L ,ÌÈÎ¯c‰ ÈL L‡¯a¿…¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿«∆∆≈¿≈«¿»ƒ
ÌÒ˜Ï .ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙ÎÏB‰ ˙Á‡Â ¯a„nÏ ˙ÎÏB‰ ˙Á‡««∆∆«ƒ¿»¿««∆∆ƒ»«ƒƒ¿»
ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈvÁa Ï˜Ï˜ .ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜ ÏÈÁ˙‰ ,ÌÒ»̃∆ƒ¿ƒ…≈¿»ƒƒ¿««ƒƒƒ¿ƒ

ÈvÁa Ï˜Ï˜ÏdÓLÏ ,‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ÈÓB¯ ÏL dÓLÏ ,Ì ¿«¿≈«ƒƒƒ¿»∆ƒ¿…»¿»ƒ¿»
ÌÈÏLe¯È ÏL dÓLÏ ,‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ‡È¯cÒkÏ‡ ÏL∆¬∆¿«¿¿ƒ»¿…»¿»ƒ¿»∆¿»«ƒ
ÏL dÓLÏ ,˙BÚÈË ÚËÂ ˙BÚÈ¯Ê Ú¯Ê .BÏ ‰˙ÏÚÂ¿»¿»»«¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»∆
‡ÏÂ ‡È¯cÒkÏ‡ ÏL dÓLÏ ,BÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ÈÓB¯ƒ¿…»¿»ƒ¿»∆¬∆¿«¿¿ƒ»¿…
.eÁÓˆÂ ,BÏ ‰˙ÏÚÂ ÌÈÏLe¯È ÏL dÓLÏ ,BÏ ‰˙ÏÚ»¿»ƒ¿»∆¿»«ƒ¿»¿»¿»¿
,e¯È‡‰ ‡ÏÂ ÈÓB¯ ÏL dÓLÏ ,ÌÈÒpÙe ˙B¯ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ≈«»ƒƒ¿»∆ƒ¿…≈ƒ
ÏL dÓLÏ ,e¯È‡‰ ‡ÏÂ ‡È¯cÒkÏ‡ ÏL dÓLÏƒ¿»∆¬∆¿«¿¿ƒ»¿…≈ƒƒ¿»∆
˙„B·Úa ,ÌÈÙ¯za Ï‡L .ÔÈ¯È‡Ó eÈ‰Â ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»¿ƒƒ»««¿»ƒ«¬«

¯Ó‡ z‡c CÈ‡‰ ,BlL ÌÈ·ÎBk(כג טו, א ÔÂ‡Â(שמואל : »ƒ∆»≈¿«¿»«¿»∆
‰‡·¯Ú ÔÈ„‰k Èa¯ ¯Ó‡ ,„·ka ‰‡¯ ,¯ˆÙ‰ ÌÈÙ¯˙e¿»ƒ«¿«»»«»≈»««ƒ¿»≈¬»»»
ÌÒw‰ ‰È‰ BÈÓÈa .‡c·Îa ÈÓÁÂ ‡¯ÓÈ‡ ÒÈÎ ‰Â‰c«¬»»≈ƒ¿»¿»≈¿«¿»ƒƒ»»«∆∆
.BÈÓÈa ÌÈÏLe¯È ÏÚ ‡ÈÓÒ˜ BÂ‰ ÔÈ‡¯ ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿«»«¿»«ƒƒƒ
,Áˆ¯a ‰t ÁzÙÏ .ÒBk¯ÓÈÏBt ,ÌÈ¯k ÌeNÏ»»ƒƒ«¿ƒ¿…«∆¿∆«
ÌeNÏ .ÒBÈt¯Ò ,‰Úe¯˙a ÏB˜ ÌÈ¯‰Ï .ÌÈ¯ËÏ˜ÙÒ¿«¿»…ƒ¿»ƒƒ¿»«¿ƒ»
È·‡ ,‰ÏÏÒ CtLÏ .ÔÈB¯ÈË ,ÌÈ¯ÚL ÏÚ ÌÈ¯k»ƒ«¿»ƒƒƒƒ¿……¿»«¿≈
Ì‰Ï ‰È‰Â ÌlÎÂ .ÌÈL·k ,˜Èc ˙B·Ï .ÒB¯ËÒÈla«ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿À»¿»»»∆

Ì‰ÈÈÚa ‡ÂL ÌÒ˜k(כח כא, BÚ·L˙(יחזקאל ÈÚ·L : ƒ¿»»¿¿≈≈∆¿À≈¿À
Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ Ï‡¯NÈÏ Ï‡˜ÊÁÈ ¯Ó‡ ,Ì‰Ï»∆»«¿∆¿≈¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆
ÂLÎÚÂ ,‰Ú·MÓ ‰Ú·L ˙L¯„ ‡È‰L ‰¯Bza ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«»∆ƒƒ¿∆∆ƒ¿»ƒƒ¿»¿«¿»
‰Ú·L ÌÎÈÏÚ Ìq˜Óe ‡a ¯v„Îe· È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈¿«¿∆«»¿«≈¬≈∆ƒ¿»
‡e‰Â .Ì‰Ï ˙BÚ·L ÈÚ·L ·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,‰Ú·MÓƒƒ¿»¬»ƒ¿ƒ¿À≈¿À»∆¿
‡e‰ ‡„‰ ,‰È¯ÎÊ ÏL BBÚ ‰Ê ,NÙz‰Ï ÔBÚ ¯ÈkÊÓ«¿ƒ»¿ƒ»≈∆¬∆¿«¿»¬»

·È˙Î„(כ כד, ב הימים ‡˙(דברי ‰L·Ï ÌÈ‰Ï‡ Áe¯Â : ƒ¿ƒ¿«¡…ƒ»¿»∆
ÏÚÓ ÈÎÂ ,ÌÚÏ ÏÚÓ „ÓÚiÂ Ô‰k‰ Ú„ÈB‰È Ô· ‰È¯ÎÊ¿«¿»∆¿»»«…≈««¬…≈«»»¿ƒ≈«
‰‡¯L ‡l‡ ,ÌÚÏ ÏÚÓ ¯Ó‡ z‡c ,‰È‰ ÌÚ‰ ÈL‡»̄≈»»»»¿«¿»«≈«»»∆»∆»»
‡È·Â ÏB„b Ô‰ÎÂ CÏn‰ Ô˙Á ,ÌÚ‰ ÏkÓ dB·b BÓˆÚ«¿»«ƒ»»»¬««∆∆¿…≈»¿»ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙BÏB„b ¯a„Ó ÏÈÁ˙‰ .Ôi„Â דברי) ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿¬»ƒ¿ƒ
כ) כד, ב nÏ‰הימים ÌÈ‰Ï‡‰ ¯Ó‡ ‰k Ì‰Ï ¯Ó‡iÂ :«…∆»∆…»«»¡…ƒ»»

Ìz·ÊÚ Èk eÁÈÏˆ˙ ‡ÏÂ '‰ ˙BˆÓ ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡«∆…¿ƒ∆ƒ¿¿…«¿ƒƒ¬«¿∆
,'Â‚Â Ô·‡ e‰Ób¯iÂ ÂÈÏÚ e¯L˜iÂ ,ÌÎ˙‡ ·ÊÚiÂ '‰ ˙‡∆««¬…∆¿∆«ƒ¿¿»»«ƒ¿¿À∆∆
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,Ïi‡‰ Ì„k ‡ÏÂ È·v‰ Ì„k ‡Ï BÓ„a e‚‰ ‡ÏÂ¿…»¬¿»…¿««¿ƒ¿…¿«»«»
·È˙Îc(יג יז, Ì¯a(ויקרא ,¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ : ƒ¿ƒ¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿«
‡Î‰(ז כד, Ck(יחזקאל ÏÎÂ .‰È‰ dÎB˙a dÓ„ Èk : »»ƒ»»¿»»»¿»»
‰nÏ(ח כד, ¯Èa(יחזקאל .Ì˜ Ì˜Ï ‰ÓÁ ˙BÏÚ‰Ï : »»¿«¬≈»ƒ¿…»»«ƒ

,‰È¯ÎÊ ˙‡ Ï‡¯NÈ e‚¯‰ ÔÎÈ‰ ‡Á‡ Èa¯Ï Ï‡L Ô„eÈ»»«¿«ƒ«»≈»»¿ƒ¿»≈∆¿«¿»
˙¯ÊÚa ‡Ï dÈÏ ¯Ó‡ ,Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa B‡ ÌÈL ˙¯ÊÚa¿∆¿«»ƒ¿∆¿«ƒ¿»≈»«≈…¿∆¿«
‡ÏÂ ,ÌÈ‰k ˙¯ÊÚa ‡l‡ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‡ÏÂ ÌÈL»ƒ¿…¿∆¿«ƒ¿»≈∆»¿∆¿«…¬ƒ¿…
·È˙Îc Ïi‡‰ Ì„Î ‡ÏÂ È·v‰ Ì„Î ‡Ï BÓ„a e‚‰»¬¿»…¿««¿ƒ¿…¿«»«»ƒ¿ƒ
ÏÚ ‡Î‰ Ì¯·e ,¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ :dÈa≈¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿«»»«
Ì˜Ï ‰ÓÁ ˙BÏÚ‰Ï ,‰nÏ Ck Ïk ,'Â‚Â ÚÏÒ ÁÈÁ¿̂ƒ«∆«»»»»¿«¬≈»ƒ¿…
˙B¯·Ú Ú·L ,'Â‚Â ÚÏÒ ÁÈÁˆ ÏÚ dÓc ˙‡ Èz˙ .Ì˜»»»«ƒ∆»»«¿ƒ«∆«∆«¬≈
,Ôi„Â ,‡È·Â ,Ô‰k e‚¯‰ ,ÌBi‰ B˙B‡a Ï‡¯NÈ eNÚ»ƒ¿»≈¿«»¿…≈¿»ƒ¿«»
,‰¯ÊÚ‰ ˙‡ e‡nËÂ ,ÌM‰ ˙‡ eÏlÁÂ ,È˜ Ìc eÎÙLÂ¿»¿«»ƒ¿ƒ¿∆«≈¿ƒ¿∆»¬»»
‰ÏÚL ÔÂÈÎÂ .‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ,˙aM‰ ÌBÈÂ¿««»¿«ƒƒ»»¿≈»∆»»
B·Èh ‰Ó Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÒÒBz Ìc‰ ÏÈÁ˙‰ Ô„‡¯Êe·¿«¿¬»ƒ¿ƒ«»≈»«»∆«ƒ
ÌÈN·Îe ÌÈÏÈ‡Â ÌÈ¯t Ìc BÏ e¯Ó‡ ,‰Ê Ìc ÏL∆»∆»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ,ÌÈÁ·Ê ÈÓc È˙ÈÈ‡Â ÁÏL „iÓ ,ÔÈËÁBL eÈÈ‰L∆»ƒ¬ƒƒ»»«¿«¿≈¿≈¿»ƒ¿»
Â‡Ï Ì‡Â ·ËeÓ e˙È¯Ó‡ ÔÈ‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ .dÈÏ enc‡ƒ«≈»«»∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ»
,‡ÏÊ¯Ù„ È˜¯ÒÓa ÈLÈ‡ e‰‰c e‰È¯N·Ï ‡˜È¯Ò»ƒ¿»ƒ¿»«¿¿«¿ƒ¿≈¿«¿¿≈¿«¿¿»
ÔÏ ÁÎBÓ ‰Â‰c ‰Â‰ ‡È· CÏ ‡ÓÈ È‡Ó dÈÏ È¯Ó‡»¿≈≈»≈»»»ƒ¬»«¬»«»
ÁÈi ‡Ïc ÈL ‰nk ‡‰Â ,dÈÈÏË˜e dÈÏÚ ÔÈÓ»̃≈»¬≈¿»ƒ≈¿»«»¿≈¿»««
dÈÓB˜ È˙ÈÈ‡ ,dÈÏ ‡ÒÈiÙÓ ‡‡ B‰Ï ¯Ó‡ .dÈÓc¿≈¬«¿¬»¿««¿»≈«¿≈≈
„Ú ,ÔB‰ÈÏË˜e ‰pË˜ È¯c‰ÒÂ ‰ÏB„‚ È¯c‰Ò«¿∆¿≈¿»¿«¿∆¿≈¿«»¿»ƒ¿«
‰Ó Ìi˜Ï ,‰È¯ÎÊ ÏL ÔÓ„Ï ÌÓc ÚÈb‰L∆ƒƒ«»»¿»»∆¿«¿»¿«≈«

¯Ó‡pM(ב ד, Ôi„ÚÂ(הושע ,eÚ‚ ÌÈÓ„a ÌÈÓ„Â eˆ¯Ù : ∆∆¡«»»¿»ƒ¿»ƒ»»«¬«ƒ
È‡ .ÒÒBz Ìc‰dÈÂÏÈÚ ÏË˜e ˙BÏe˙·e ÌÈ¯eÁa È˙È «»≈«¿≈«ƒ¿¿«ƒ»≈

dÈÂÏÈÚ ÏË˜e Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz È˙ÈÈ‡ ,Á ‡ÏÂ¿»»«¿≈ƒ∆≈«»¿«ƒ»≈
ÔB‰˙È ÏË˜e ‰p‰k ÈÁ¯t ÛÏ‡ ÌÈBÓL È˙ÈÈ‡ ,Á ‡ÏÂ¿»»«¿≈¿ƒ∆∆ƒ¿≈¿À»¿««¿
Ìc‰ ‰È‰ ÔÈ„ÚÂ ‰È¯ÎÊ ÏL BÓ„Ï ÌÓc ÚÈb‰L „Ú«∆ƒƒ«»»¿»∆¿«¿»«¬«ƒ»»«»
,Èz„a‡ Ì‰aL ÌÈ·BË Ïk ,‰È¯ÎÊ ‰È¯ÎÊ :¯Ó‡ ,ÒÒBz≈»«¿«¿»¿«¿»»ƒ∆»∆ƒ«¿ƒ
„iÓ ÈÎ‰ dÈÏ ¯Ó‡„k ,e‰lÎÏ e‰ÈÏÎÈÏc CÏ ‡ÁÈƒ»»¿≈¿ƒ¿¿À¿ƒ¿»«≈»≈ƒ»
,dÈLÙa ‰·eLz ˙BNÚÏ ¯‰¯‰ ‡zÚL ‡È‰‰a ,Á»¿«ƒ«¿»ƒ¿≈«¬¿»¿«¿≈
ÏË˜c ‰¯·‚ ‡e‰‰ ,Ck ˙Á‡ LÙ ÏÚ Ì‡ ‰Óe :¯Ó‡Â¿»«»ƒ«∆∆««»««¿»ƒ¿«
¯„Le ˜¯Ú ,‰nÎÂ ‰Ók ˙Á‡ ÏÚ ,‡˙LÙ e‰‰ Ïk»«¿«¿»»««««»¿«»¬«¿«

.¯Èib‡Â dÈ˙È·Ï ‡Lc¯t(ה יב, ‰M˜„,(קהלת ı‡ÈÂ : «¿«¿»¿≈≈¿ƒ«≈¿»≈«»≈
·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,‰ÈÓ¯È ÏL B˙‡e· BÊ(יא א, :(ירמיה ¿»∆ƒ¿¿»¬»ƒ¿ƒ

,‰‡¯ È‡ „˜L ÏwÓ ¯Ó‡Â ‰‡¯ ‰z‡ ‰Ó ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆≈«»«»…∆»…««≈»≈¬ƒ…∆
‰ÚMÓ ,‰Ê „˜L ÏL BÓÈq ‰Ó ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆¿»»«ƒ»∆»≈∆ƒ»»
,ÌBÈ „Á‡Â ÌÈ¯NÚ ¯ÓBb ‡e‰L ‰ÚL „Ú ıÈˆÓ ‡e‰L∆≈ƒ«»»∆≈∆¿ƒ¿∆»
ÌÈ¯NÚ ·‡a ‰ÚLz „Ú Êen˙a ¯NÚ ‰Ú·MÓ Ck»ƒƒ¿»»»¿««ƒ¿»¿»∆¿ƒ

.ÌBÈ „Á‡Â(ה יב, ÏL(קהלת BÓÏˆ ‰Ê ,·‚Á‰ ÏazÒÈÂ : ¿∆»¿ƒ¿«≈∆»»∆«¿∆
·È˙Îc ,¯v„Îe·(א ג, Ú·„(דניאל ‡kÏÓ ¯v„Îe· : ¿«¿∆«ƒ¿ƒ¿«¿∆««¿»¬«

¯Ó‡ ,˙L ÔÈn‡ dÈ˙t ÔÈzL ÔÈn‡ dÓe¯ ·‰„ Èc ÌÏ¿̂≈ƒ¿«≈«ƒƒƒ¿»≈«ƒƒ»«
ÈÓ ˙ÈL dÈ˙Ùe ÔÈzL ÔÈn‡ dÈÓe¯c Ïk ÔÁBÈ Èa«̄ƒ»»»¿≈«ƒƒƒ¿»≈ƒƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ BÓe¯ LÈÏL BÈ·Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈ‡˜ ÏÈÎÈ»ƒ»≈ƒ≈»¿¿ƒ≈»

¯Ó‡ z‡Â ,„ÓÚÏ(א ג, ec¯‡.(דניאל ˙Ú˜·a dÓÈ˜‡ : «¬…¿«¿»«¬ƒ≈¿ƒ¿«»

,ÏÙB ‡e‰Â dÈÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ eÈ‰ ‰˜k ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ¿»∆»«¬ƒƒ≈¿≈
ÌLa ÈbÁ Èa¯ ,ÔÎÈ‰ „Ú ,ÏÙB ‡e‰Â B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ¿≈«≈»«ƒ««¿≈
e‡ÈˆB‰L ·‰ÊÂ ÛÒk Ïk e‡È·‰L „Ú ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa«̄ƒƒ¿»»««∆≈ƒ»∆∆¿»»∆ƒ
‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ ÒBÓÈc eÎÙLÂ ÌÈÏLe¯ÈÓƒ»«ƒ¿»¿ƒ««¿»¿«≈«

¯Ó‡pM(יט ז, Ì·‰Êe(יחזקאל eÎÈÏLÈ ˙BˆeÁa ÌtÒk : ∆∆¡««¿»««¿ƒ¿»»
.‰È‰È ‰cÏ(ה יב, eÎÊ˙(קהלת BÊ ,‰Bi·‡‰ ¯Ù˙Â : ¿ƒ»ƒ¿∆¿»≈»¬ƒ»¿

ÌLÂ eÈ‰ Ï·aÓ ,BÓÏBÚ ˙È·Ï Ì„‡‰ CÏ‰ Èk .˙B·‡»ƒ…≈»»»¿≈»ƒ»∆»¿»
z‡ .‰ÈÎÈ ˙eÏb ‰Ê ,ÌÈ„ÙBq‰ ˜eM· e··ÒÂ .e¯ÊÁ»¿¿»¿««¿ƒ∆»¿»¿»«¿
ÏL B˙eÏ‚Â ÌÈÏLe¯ÈÓ ¯v„Îe· „¯iL ‰ÚLa ‡ˆBÓ≈¿»»∆»«¿«¿∆«ƒ»«ƒ¿»∆
ÌÈqÎÓ B˙‡¯˜Ï ‰ÈÎÈ ÏL B˙eÏb ‰˙ˆÈ ,B„Èa ‰i˜„ƒ̂¿ƒ»¿»»¿»»∆¿»¿»ƒ¿»¿Àƒ
eÈ‰Â ,ıeÁaÓ ÌÈ·Ï ÌÈLe·Ïe ÌÈÙaÓ ÌÈ¯BÁL¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ«¿»
‰Ó ÔÈÏ‡L ÔBÂ‰Â ,‰È¯a¯a ‰Ë˜ ,B˙‡¯˜Ï ÔÈÒÏ˜Ó¿«¿ƒƒ¿»»¿»«¿«¿»«¬»¬ƒ»
ÔeÈ‡Â ,È¯·a „·Ú ‰Ó ,‡Á‡a „È·Ú ‰Ó ,‡a‡a „È·Ú¬≈¿«»»¬≈¿«»»¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ

dÈÏ ÔÈ¯Ó‡(ב טו, L‡Â¯(ירמיה ˙ÂnÏ ˙ÂnÏ ¯L‡ : »¿ƒ≈¬∆«»∆«»∆«¬∆
ÔÈ„tÒÓe ‡„È ‡„Áa ÔÈÒl˜Ó ÔBÂ‰Â ,·¯ÁÏ ·¯ÁÏ«∆∆«∆∆«¬¿«¿ƒ¿»»»»¿«¿ƒ

¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,‡„È ‡„Áa(כג כד, ÌÎ¯‡Ùe(יחזקאל : ¿»»»»¿«≈«∆∆¡«¿≈≈∆
.'Â‚Â ÌÎÈL‡¯ ÏÚ(ו יב, Ï·Á(קהלת ˜˙¯È ‡Ï ¯L‡ „Ú : «»≈∆«¬∆…≈»≈∆∆

ÔÈÒÁBÈ ˙ÏLÏL BÊ ,ÛÒk‰(ו יב, lb˙(קהלת ı¯˙Â : «∆∆«¿∆∆¬ƒ¿»ÀÀ«
‰¯B˙ È¯·c el‡ ,·‰f‰(יא יט, fÓ‰·(תהלים ÌÈ„ÓÁp‰ : «»»≈ƒ¿≈»«∆¡»ƒƒ»»

„Á ,ÔÈ‡¯BÓ‡ ÔÈ¯z ,Úean‰ ÏÚ „k ¯·M˙Â .·¯ ÊtÓeƒ»»¿ƒ»∆«««««¿≈»»ƒ«
¯Ó‡ „ÁÂ ,‰ÈÓ¯È ÏL BÚeaÓ ÏÚ Ce¯a ÏL Bck ¯Ó‡¬««∆»««∆ƒ¿¿»¿«¬«
‡e‰ ‡„‰ ,Ce¯a ÏL BÚeaÓ ÏÚ ‰ÈÓ¯È ÏL Bck«∆ƒ¿¿»««∆»¬»

·È˙Î„(יח לו, ‡Ï(ירמיה ÏbÏb‰ ı¯Â .ÈÏ‡ ‡¯˜È ÂÈtÓ : ƒ¿ƒƒƒƒ¿»≈«¿»…««¿«∆
.ÌÏBÚ ÏL ‡ËeÊ ‡È‰L Ï·a BÊ ,¯Ba‰«»∆∆ƒ»∆»

ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡(כז מד, È·¯Á,(ישעיה ‰ÏevÏ ¯Ó‡‰ : »««ƒ»»»…≈«»√»ƒ
ÈÓ eÏÏˆ ÌML ,‰Ïeˆ dÓL ˙‡¯˜ ‰nÏ ,Ï·a BÊ»∆»»ƒ¿≈¿»»∆»»¬≈

·È˙Îc ,ÏeaÓ(מט נא, ÈÏÏÁ(ירמיה ÏtÏ Ï·a Ìb : «ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿…«¿≈
.ı¯‡‰ ÏÎ ÈÏÏÁ eÏÙ Ï··Ï Ìb Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»∆»¿«¿≈»»»∆

·È˙k LÈ˜Ï LÈ¯ ¯Ó‡(ב יא, ·˜Ú‰(בראשית e‡ˆÓiÂ : »«≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿»
,¯ÚL dÓL ˙‡¯˜ ‰nÏ ,ÌL e·LiÂ ¯ÚL ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»«≈¿»»»ƒ¿≈¿»ƒ¿»

.Ïean‰ ¯Bc ¯Ú ÌML∆»ƒ¿«««
˙ÂˆÓ ,˙BÂˆn‰ ÏkÓ ÔÈ¯ÚÓ Ô‰L ,¯ÚL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿»∆≈¿…»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿«

.˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z¿««¿
‡Ï·e ¯ ‡Ïa ˜L˙a ÔÈ˙Ó Ô‰L ,¯ÚL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿»∆≈≈ƒ¿«¿≈¿…≈¿…

.ıÁ¯Ó∆¿»
.ÌÈ¯Ú ÔÈ˙Ó Ô‰L ,¯ÚL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿»∆≈≈ƒ¿»ƒ

ÌÈËÚ·Ó ÌÈ¯Ú ‰È¯OL ¯ÈÚ ,¯ÚL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿»ƒ∆»…∆»¿»ƒ¿«¬ƒ
.‰¯Bza«»

LB„w‰Ï ¯ÚÂ ‡BN ‰„ÈÓÚ‰L ,¯ÚL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿»∆∆¡ƒ»≈¿≈¿«»
.¯v„Îe· ‰Ê ,‰Ê ‰ÊÈ‡Â ,‡e‰ Ce¯a(ז יב, :(קהלת »¿≈∆∆∆¿«¿∆«

ÌLÂ eÈ‰ Ï·aÓ ,‰È‰Lk ı¯‡‰ ÏÚ ¯ÙÚ‰ ·LÈÂ¿»…∆»»«»»∆¿∆»»ƒ»∆»¿»
.e¯ÊÁ(ז יב, Â‚Â',(קהלת ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ·eLz Áe¯‰Â : »¿¿»«»∆»¡…ƒ

ÔÂÈÎÂ ,eÏb L„w‰ Áe¯ ˜lzÒpL ÔÂÈk ,L„w‰ Áe¯ ‰Ê∆««…∆≈»∆ƒ¿«≈««…∆»¿≈»
.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ‰È‰ eÏbL∆»»»ƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»»¿»»»

„ÎÁ˙t ÔÁBÈ Èa¯ א). כב, ÔBÈfÁ,(ישעיה ‡È‚ ‡OÓ : «ƒ»»»««»…≈ƒ»
ÌÈÊBÁ‰ ÏkL ‡Èb ,‰ÈÏÚ ÌÈ‡a˙Ó ÌÈÊBÁ‰ ÏkL ‡Èb≈∆»«ƒƒ¿«¿ƒ»∆»≈∆»«ƒ
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`dkiרלו zlibnl dax yxcn
dax dki`

‡ÏL ‡È· Ïk ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡c ,‰pnÓ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ∆»¿»««ƒ»»»»ƒ∆…
,ÔBÈfÁ ‡Èb .‰È‰ ÈÓÏLe¯È B¯ÈÚ ÌL L¯t˙ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ»»≈ƒ»

,ı¯‡Ï ÌÈÊBÁ È¯·c eÎÈÏL‰L(א כב, Cl(ישעיה ‰Ó : ∆ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ»»∆«»
¯Ó‡ ,BÏ ÔÈ˜ÏÒ ‡¯‚È‡Ïe ,˙BbbÏ Clk ˙ÈÏÚ Èk ‡BÙ‡≈ƒ»ƒÀ»««¿ƒ»»»¿ƒ»«
Èa¯ ¯Ó‡ ,‰‡ÏÓ ˙B‡Lz .Áe¯‰ Èqb el‡ ÈÂÏ Èa«̄ƒ≈≈«≈»«¿À¿≈»»««ƒ
‰LÏL LnLÓ ‰f‰ ÔBLl‰ ·˜ÚÈ Ôa ¯ÊÚÏ‡∆¿»»∆«¬…«»«∆¿«≈¿»

¯Ó‡pL ,˙B¯ˆ .‰ÏÙ‡ ,˙BLb¯Ó ,˙B¯ˆ :˙BBLÏ איוב) ¿»¿«¿¬≈»»∆∆¡«
ז) BL‚¯Ó˙,לט, .ÚÓLÈ ‡Ï N‚B ˙B‡Lz :¿À≈…ƒ¿»¿«¿
¯Ó‡pL(ב כב, ‡ÏÙ‰,(ישעיה .‰‡ÏÓ ˙B‡Lz : ∆∆¡«¿À¿≈»¬≈»
¯Ó‡pL(ג ל, LÓe‡‰.(איוב ‰‡BL LÓ‡ כב,: (ישעיה ∆∆¡«¡∆»¿…»

ÊÈÏÚ‰,ב) ‰È¯˜ .‡z·a¯ÚÓ ‡z¯˜ ,‰iÓB‰ ¯ÈÚ :ƒƒ»«¿»¿«¿«¿»ƒ¿»¬ƒ»
.‡˙ÈiÁc ‡z¯˜(ב כב, Á¯·(ישעיה ÈÏlÁ ‡Ï CÈÏÏÁ : «¿»¿«»»¬»«ƒ…«¿≈∆∆

Ô‰ ‰Óe ,‰ÓÁÏÓ È˙Ó ‡ÏÂ(כד לב, ¯Ú·(דברים ÈÊÓ : ¿…≈≈≈¿»»»≈¿≈»»
.ÛL¯ ÈÓÁÏe(ב כב, ÁÈ„(ישעיה e„„ CÈÈˆ˜ Ïk : ¿À≈∆∆»¿ƒ«ƒ»¿««

.˙BiÎÏnÏ e¯ÒÓ Ì˙eÈLwÓ ,e¯q‡ ˙LwÓƒ∆∆À»ƒ«¿»ƒ¿¿««¿À

eÈ‰L ,e¯q‡ ˙LwÓ „ÁÈ e„„ CÈÈˆ˜ Ïk ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¿ƒ«ƒ»¿««ƒ∆∆À»∆»
CÈ‡ˆÓ Ïk ,Ô‰a ÔÈ¯ÒB‡Â Ì˙B˙L˜ È„Èb ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒƒ≈«¿»¿¿ƒ»∆»ƒ¿»«ƒ
È¯·c ÚÓLlÓ ÌÈ˜ÈÁ¯Ó .eÁ¯a ˜BÁ¯Ó ÂcÁÈ e¯q‡À¿«¿»≈»»»«¿ƒƒƒƒ¿…«ƒ¿≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰¯B˙(ב לא, ¯‡‰(ירמיה '‰ ˜BÁ¯Ó : »¿»¿«¿»«≈»ƒ¿»
.ÈÏ(ד כב, ÈÎaa,(ישעיה ¯¯Ó‡ ÈpÓ eÚL Èz¯Ó‡ Ôk ÏÚ : ƒ«≈»«¿ƒ¿ƒƒ¬»≈«∆ƒ

ÈÎ‡ÏÓ eLwa ˙BÓB˜Ó ‰LÏLa LÈ˜Ï LÈ¯ ¯Ó‡»«≈»ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿¬≈
‡ÏÂ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ‰¯ÈL ¯ÓBÏ ˙¯M‰«»≈«ƒ»ƒ¿≈«»»¿…
˙Èa Ôa¯Á·e ,Ìi·e ,Ïean‰ ¯B„a :Ô‰ el‡Â ,ÔÁÈp‰ƒƒ»¿≈≈¿«««»¿À¿«≈

·È˙k ‰Ó Ïean‰ ¯B„a .Lc˜n‰(ג ו, Ó‡iÂ¯(בראשית : «ƒ¿»¿«««¿ƒ«…∆
·È˙k Ìia .ÌÏÚÏ Ì„‡a ÈÁe¯ ÔB„È ‡Ï יד,‰' (שמות …»ƒ»»»¿…»«»¿ƒ

Èa˙כ) Ôa¯Á·e .‰ÏÈl‰ Ïk ‰Ê Ï‡ ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ :¿…»«∆∆∆»«»¿»¿À¿«≈
·È˙k Lc˜n‰(ד כב, ÈpÓ(ישעיה eÚL Èz¯Ó‡ Ôk ÏÚ : «ƒ¿»¿ƒ«≈»«¿ƒ¿ƒƒ

·È˙k ÔÈ‡ eÙÒ‡z Ï‡ .ÈÓÁÏ eˆÈ‡z Ï‡ ÈÎaa ¯¯Ó‡¬»≈«∆ƒ«»ƒ¿«¬≈ƒ«…ƒ≈¿ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,eˆÈ‡z Ï‡ ‡l‡ Ô‡k»∆»«»ƒ»««»»
,ÈÙÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ìz‡L el‡ ÔÈÓeÁ ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ¿«¿¬≈«»≈ƒƒ≈∆«∆¿ƒ¿»«

,ÈÏ Ô‰ ÔÈˆe‡‰nÏ(ה כב, Óe‰Ó‰(ישעיה ÌBÈ Èk : ƒƒ≈ƒ»»ƒ¿»
·a¯ÚÓ ÌBÈ .˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰Ï ‰Îe·Óe ‰Òe·Óe¿»¿»«¡…ƒ¿»¿À¿»
ÌÈÊBÁ‰ ÏkL Èb ,ÔBÈfÁ È‚a .‰iÎ·c ÌBÈ ‰f·c ÌBÈ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»≈∆»«ƒ
eÈ‰L ,¯‰‰ Ï‡ ÚBLÂ ¯˜ ¯˜¯˜Ó .‰ÈÏÚ ÌÈ‡a˙Óƒ¿«¿ƒ»∆»¿«¿«ƒ¿«∆»»∆»
,ÌÈp‚Ó Ì˙B‡ ÔÈNBÚÂ Ì‰Èza ˙B¯È˜ ÌÈ¯˜¯˜Ó¿«¿¿ƒƒ»≈∆¿ƒ»»ƒƒ
,‰tL‡ ‡N ÌÏÈÚÂ .Ì‰ÈÚBL ÏÚ Ô˙B‡ ÌÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ»«≈∆¿≈»»»«¿»
¯È˜Â ÌÈL¯t Ì„‡ ·Î¯a ,È¯È‚c ıea˜ ‡„‰ ¯Ó‡ ·«̄»«¬»ƒ¿ƒ≈¿∆∆»»»»ƒ¿ƒ
ÌÈNBÚÂ Ì‰Èza ˙B¯È˜ ÌÈ¯˜¯˜Ó eÈ‰L ,Ô‚Ó ‰¯Ú≈»»≈∆»¿«¿¿ƒƒ»≈∆¿ƒ
·¯ .·Î¯ e‡ÏÓ CÈ˜ÓÚ ¯Á·Ó È‰ÈÂ .ÌÈp‚Ó Ì˙B‡»»ƒƒ«¿ƒƒ¿«¬»«ƒ»¿»∆«
e˙L ˙L ÌÈL¯t‰Â .ÌÈ ÈÓ ÏL d˜ÓÚ ‡ÏÓk ¯Ó‡»«ƒ¿…À¿»∆≈»¿«»»ƒ…»
ÔÈ‡ÓÁ˙Óe ÔÈÈ˙‡ ÈÈzLÓe ÔÈÏÊ‡ ÈÈzLÓ ,‰¯ÚM‰«»¿»ƒ¿¿≈»¿ƒƒ¿¿≈»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÌBia ËazÂ .‡ÈÒÎc Èlb ,‰„e‰È CÒÓ ˙‡ Ï‚ÈÂ .ÔÈ‚Ò»¿»«¿«≈»«¿»«≈¿«¿»««≈«
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ Èz ,¯Úi‰ ˙Èa ˜L Ï‡ ‡e‰‰«∆∆∆≈«»«»≈«ƒƒ¿∆»
˜e˜Á L¯Ùn‰ ÌL ‰È‰Â ÈÈÒa Ï‡¯NÈÏ ‰È‰ ÔÈÊ ÈÏk¿≈«ƒ»»¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿»»≈«¿…»»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ô‰Ó Ïh e‡ËÁLÎe ,ÂÈÏÚ שמות) »»¿∆»¿À«≈∆¬»ƒ¿ƒ

ו) BÁ¯·.לג, ¯‰Ó ÌÈ„Ú ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa eÏv˙iÂ :«ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈∆∆¿»≈«≈
¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ,Ôa¯Â e·i‡ Èa¯ ,Ô‰Ó Ïh „ˆÈk≈«À«≈∆«ƒ«¿¿«»»«ƒ«¿»«
„¯BÈ ‰È‰ C‡ÏÓ È¯Ó‡ Ôa¯Â .ÛÏ˜ ‰È‰ ÂÈÏ‡Ó≈≈»»»ƒ¿»¿«»»»¿≈«¿»»»≈
'Â‚Â ea¯ Èk Ì˙È‡¯ „Âc ¯ÈÚ ÈÚÈ˜a ˙‡Â .BÙl˜Óe¿«¿¿≈¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒ»
¯v·Ï ÌÈza‰ eˆ˙zÂ Ìz¯ÙÒ ÌÈÏLe¯È Èza ˙‡Â¿∆»≈¿»»ƒ¿«¿∆«ƒ¿«»ƒ¿«≈
ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓe Ì‰Èza ÔÈˆ˙B eÈ‰L „nÏÓ ,‰ÓBÁ‰«»¿«≈∆»¿ƒ»≈∆ƒƒ«

·È˙Î ‡Ï‰ ,Ôk e‰i˜ÊÁ ‰NÚ ¯·Î ‡ÏÂ ,‰ÓBÁ‰ דברי) «»¿…¿»»»ƒ¿ƒ»≈¬…¿ƒ
ה) לב, ב ‰e¯tˆ‰הימים ‰ÓBÁ‰ Ïk ˙‡ Ô·iÂ ˜fÁ˙iÂ :«ƒ¿«««ƒ∆∆»«»«¿»

Ï·‡ ,ÁËa Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰a ‰i˜ÊÁ ,‡l‡ ,'Â‚Â∆»ƒ¿ƒ»«¡…≈ƒ¿»≈»«¬»
¯Ó‡c ‡e‰ eÈ‰ ,ÌzÁË·‰ ‡Ï Ìz‡(יא כב, :(ישעיה «∆…ƒ¿«¿∆«¿¿»«

.Ì˙È‡¯ ‡Ï ˜BÁ¯Ó d¯ˆÈÂ ‰ÈNÚ Ï‡ ÌzËa‰ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿∆∆…∆»¿…¿»≈»…¿ƒ∆
,„tÒÓÏe ÈÎ·Ï ‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,ÂÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡»¿«¿¬≈«»≈¿»»ƒ∆»

·È˙k(ו צו, ‡ÓB¯(תהלים ‰z‡Â ,ÂÈÙÏ ¯„‰Â „B‰ : ¿ƒ¿»»¿»»¿«»≈
‡e‰ eÈÈ‰ ,ÔBÎÏ ÛÈlÓ ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡ .ÔÈ„k¿≈¬«¿¬»«≈¿«¿

¯Ó‡„(יא לב, ÏÚ(ישעיה ‰¯B‚ÁÂ ‰¯ÚÂ ‰ËLt : «¬«¿…»¿…»«¬»«
ÏÚ ,ÌÈ„ÙÒ ÌÈ„L ÏÚ ÔÈ„ÈtÒÓ eÈ‰z Ck ,ÌÈˆÏÁ¬»»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ«»«ƒ…¿ƒ«
˙Èa ÏÚ ,„ÓÁ È„N ÏÚ .ÈL Ôa¯Á ÏÚÂ ÔBL‡¯ Ôa¯ÁÀ¿»ƒ¿«À¿»≈ƒ«¿≈∆∆«≈

¯Ó‡c ‡e‰ eÈÈ‰ ,‰„Nk B˙B‡ È˙ÈNÚL È˙„ÓÁ מיכה) ∆¿»ƒ∆»ƒƒ¿»∆«¿¿»«
יב) Ï‡¯NÈ,ג, el‡ ,‰i¯t ÔÙb ÏÚ .L¯Á˙ ‰„N ÔBiˆ :ƒ»∆≈»≈«∆∆…ƒ»≈ƒ¿»≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók(ט פ, ÚÈqz.(תהלים ÌÈ¯ˆnÓ ÔÙb : ¿»¿«¿»«∆∆ƒƒ¿«ƒ«ƒ«
,'Â‚Â ‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿»¡…ƒ¿»««
Èa È„È ÏÚ L„w‰ Áe¯a ·e˙k‰ ¯Ó‡L e‰Ê∆∆»««»¿««…∆«¿≈¿≈

Á¯˜(ה מב, ÈLÙ(תהלים ÈÏÚ ‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡ : …«≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»»««¿ƒ
‡Ï ,‰f‰ ‡¯˜nÏ Á¯˜ Èa e‰e¯Ó‡ ÈÓ „‚k ,'Â‚Â¿∆∆ƒ¬»¿≈…««ƒ¿»«∆…
˙Òk ‰¯Ó‡L ,Ï‡¯NÈ ˙Òk „‚k ‡l‡ e‰e¯Ó‡¬»∆»¿∆∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»¿∆∆
ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈«»»ƒ∆»
Ba ‰Èe¯L È˙ÈÈ‰L ‰ÂÏLÂ Ô‡LÂ ÔBÁha È‡ ‰¯eÎÊ¿»¬ƒƒ»¿«¬»¿«¿»∆»ƒƒ¿»
˙¯ÓB‡Â ˙Áp‡˙Óe ‰iÎBa È‡Â ,ÈpnÓ ˜Á¯˙ ÂLÎÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈ƒ∆ƒ«¬ƒƒ»ƒ¿«««¿∆∆
,Èea Lc˜Ó ‰È‰L ÌÈBL‡¯‰ ÌÈMk ÈÓÈNÈ ÈÓƒ¿ƒ≈ƒ«»ƒ»ƒƒ∆»»ƒ¿»»
,ÈÏÚ E˙ÈÎL ‰¯LÓe ÌB¯Ó ÈÓMÓ „¯BÈ ‰z‡ BÎB˙·e¿«»≈ƒ¿≈»«¿∆¿ƒ»¿»«
˙Lw·Ó È˙ÈÈ‰LÎe ,È˙B‡ ÔÈÒÏ˜Ó ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Â¿À»»¿«¿ƒƒ¿∆»ƒƒ¿«∆∆
‰Le·a È‡ ÂLÎÚÂ ,È˙B‡ ‰BÚ ‰z‡ ÈBÚ ÏÚ ÌÈÓÁ«̄¬ƒ«¬««»∆ƒ¿«¿»¬ƒ¿»
‰ÓÓL ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,ÂÈÙÏ ‰¯Ó‡ „BÚÂ .‰nÏÎe¿ƒ»¿»¿»¿»»ƒ∆»»¿»
ÏB˜Â ·¯Á ‡e‰Â E˙Èa ÏÚ ˙¯·BÚ È‡Lk ÈLÙ ÈÏÚ»««¿ƒ¿∆¬ƒ∆∆«≈¿¿»≈¿
Ì‰¯·‡ ÏL BÚ¯fL ÌB˜Ó ¯Ó‡Â ,BÎB˙a ‰ÓÓc¿»»¿»…«»∆«¿∆«¿»»
,ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‰k‰Â EÈÙÏ Ôa¯˜ e·È¯˜‰ƒ¿ƒ»¿»¿»∆¿«…¬ƒ¿ƒ««»
,Ba ÌÈ„w¯Ó ÌÈÏÚeL eÈ‰È ,˙B¯BpÎa ÌÈÒÏ˜Ó ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ יח)‰„‡ ה, ÌÓML(איכה ÔBiˆ ¯‰ ÏÚ : ¬»ƒ¿ƒ««ƒ∆»≈
ÌÈÏÚeLeÓ¯b È˙BBÚL ‰NÚ‡ ‰Ó ‡l‡ .B· eÎÏ‰ »ƒƒ¿∆»»∆¡∆∆¬«»¿

C¯cÓ È˙B‡ eÚ˙‰L ÈÎB˙a eÈ‰L ¯˜M‰ È‡È·e ,ÈÏƒ¿ƒ≈«∆∆∆»¿ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆∆
‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡ :¯Ó‡ CÎÏ ,˙Ân‰ C¯„Ï ÌÈiÁ«ƒ¿∆∆«»∆¿»∆¡«≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»

.'Â‚Â ÈLÙ ÈÏÚ»««¿ƒ
‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿»¡…ƒ¿»««
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ LwaL ‰ÚLa ,'Â‚Â „tÒÓÏe ÈÎ·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»∆ƒ≈«»»
BÎB˙a È‡L ÔÓÊ Ïk ,¯Ó‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa ˙‡ ·È¯Á‰Ï¿«¬ƒ∆≈«ƒ¿»»«»¿«∆¬ƒ¿
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רלז dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

‡ÏL ‡È· Ïk ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡c ,‰pnÓ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ∆»¿»««ƒ»»»»ƒ∆…
,ÔBÈfÁ ‡Èb .‰È‰ ÈÓÏLe¯È B¯ÈÚ ÌL L¯t˙ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ»»≈ƒ»

,ı¯‡Ï ÌÈÊBÁ È¯·c eÎÈÏL‰L(א כב, Cl(ישעיה ‰Ó : ∆ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ»»∆«»
¯Ó‡ ,BÏ ÔÈ˜ÏÒ ‡¯‚È‡Ïe ,˙BbbÏ Clk ˙ÈÏÚ Èk ‡BÙ‡≈ƒ»ƒÀ»««¿ƒ»»»¿ƒ»«
Èa¯ ¯Ó‡ ,‰‡ÏÓ ˙B‡Lz .Áe¯‰ Èqb el‡ ÈÂÏ Èa«̄ƒ≈≈«≈»«¿À¿≈»»««ƒ
‰LÏL LnLÓ ‰f‰ ÔBLl‰ ·˜ÚÈ Ôa ¯ÊÚÏ‡∆¿»»∆«¬…«»«∆¿«≈¿»

¯Ó‡pL ,˙B¯ˆ .‰ÏÙ‡ ,˙BLb¯Ó ,˙B¯ˆ :˙BBLÏ איוב) ¿»¿«¿¬≈»»∆∆¡«
ז) BL‚¯Ó˙,לט, .ÚÓLÈ ‡Ï N‚B ˙B‡Lz :¿À≈…ƒ¿»¿«¿
¯Ó‡pL(ב כב, ‡ÏÙ‰,(ישעיה .‰‡ÏÓ ˙B‡Lz : ∆∆¡«¿À¿≈»¬≈»
¯Ó‡pL(ג ל, LÓe‡‰.(איוב ‰‡BL LÓ‡ כב,: (ישעיה ∆∆¡«¡∆»¿…»

ÊÈÏÚ‰,ב) ‰È¯˜ .‡z·a¯ÚÓ ‡z¯˜ ,‰iÓB‰ ¯ÈÚ :ƒƒ»«¿»¿«¿«¿»ƒ¿»¬ƒ»
.‡˙ÈiÁc ‡z¯˜(ב כב, Á¯·(ישעיה ÈÏlÁ ‡Ï CÈÏÏÁ : «¿»¿«»»¬»«ƒ…«¿≈∆∆

Ô‰ ‰Óe ,‰ÓÁÏÓ È˙Ó ‡ÏÂ(כד לב, ¯Ú·(דברים ÈÊÓ : ¿…≈≈≈¿»»»≈¿≈»»
.ÛL¯ ÈÓÁÏe(ב כב, ÁÈ„(ישעיה e„„ CÈÈˆ˜ Ïk : ¿À≈∆∆»¿ƒ«ƒ»¿««

.˙BiÎÏnÏ e¯ÒÓ Ì˙eÈLwÓ ,e¯q‡ ˙LwÓƒ∆∆À»ƒ«¿»ƒ¿¿««¿À

eÈ‰L ,e¯q‡ ˙LwÓ „ÁÈ e„„ CÈÈˆ˜ Ïk ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¿ƒ«ƒ»¿««ƒ∆∆À»∆»
CÈ‡ˆÓ Ïk ,Ô‰a ÔÈ¯ÒB‡Â Ì˙B˙L˜ È„Èb ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒƒ≈«¿»¿¿ƒ»∆»ƒ¿»«ƒ
È¯·c ÚÓLlÓ ÌÈ˜ÈÁ¯Ó .eÁ¯a ˜BÁ¯Ó ÂcÁÈ e¯q‡À¿«¿»≈»»»«¿ƒƒƒƒ¿…«ƒ¿≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰¯B˙(ב לא, ¯‡‰(ירמיה '‰ ˜BÁ¯Ó : »¿»¿«¿»«≈»ƒ¿»
.ÈÏ(ד כב, ÈÎaa,(ישעיה ¯¯Ó‡ ÈpÓ eÚL Èz¯Ó‡ Ôk ÏÚ : ƒ«≈»«¿ƒ¿ƒƒ¬»≈«∆ƒ

ÈÎ‡ÏÓ eLwa ˙BÓB˜Ó ‰LÏLa LÈ˜Ï LÈ¯ ¯Ó‡»«≈»ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿¬≈
‡ÏÂ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ‰¯ÈL ¯ÓBÏ ˙¯M‰«»≈«ƒ»ƒ¿≈«»»¿…
˙Èa Ôa¯Á·e ,Ìi·e ,Ïean‰ ¯B„a :Ô‰ el‡Â ,ÔÁÈp‰ƒƒ»¿≈≈¿«««»¿À¿«≈

·È˙k ‰Ó Ïean‰ ¯B„a .Lc˜n‰(ג ו, Ó‡iÂ¯(בראשית : «ƒ¿»¿«««¿ƒ«…∆
·È˙k Ìia .ÌÏÚÏ Ì„‡a ÈÁe¯ ÔB„È ‡Ï יד,‰' (שמות …»ƒ»»»¿…»«»¿ƒ

Èa˙כ) Ôa¯Á·e .‰ÏÈl‰ Ïk ‰Ê Ï‡ ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ :¿…»«∆∆∆»«»¿»¿À¿«≈
·È˙k Lc˜n‰(ד כב, ÈpÓ(ישעיה eÚL Èz¯Ó‡ Ôk ÏÚ : «ƒ¿»¿ƒ«≈»«¿ƒ¿ƒƒ

·È˙k ÔÈ‡ eÙÒ‡z Ï‡ .ÈÓÁÏ eˆÈ‡z Ï‡ ÈÎaa ¯¯Ó‡¬»≈«∆ƒ«»ƒ¿«¬≈ƒ«…ƒ≈¿ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,eˆÈ‡z Ï‡ ‡l‡ Ô‡k»∆»«»ƒ»««»»
,ÈÙÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ìz‡L el‡ ÔÈÓeÁ ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ¿«¿¬≈«»≈ƒƒ≈∆«∆¿ƒ¿»«

,ÈÏ Ô‰ ÔÈˆe‡‰nÏ(ה כב, Óe‰Ó‰(ישעיה ÌBÈ Èk : ƒƒ≈ƒ»»ƒ¿»
·a¯ÚÓ ÌBÈ .˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰Ï ‰Îe·Óe ‰Òe·Óe¿»¿»«¡…ƒ¿»¿À¿»
ÌÈÊBÁ‰ ÏkL Èb ,ÔBÈfÁ È‚a .‰iÎ·c ÌBÈ ‰f·c ÌBÈ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»≈∆»«ƒ
eÈ‰L ,¯‰‰ Ï‡ ÚBLÂ ¯˜ ¯˜¯˜Ó .‰ÈÏÚ ÌÈ‡a˙Óƒ¿«¿ƒ»∆»¿«¿«ƒ¿«∆»»∆»
,ÌÈp‚Ó Ì˙B‡ ÔÈNBÚÂ Ì‰Èza ˙B¯È˜ ÌÈ¯˜¯˜Ó¿«¿¿ƒƒ»≈∆¿ƒ»»ƒƒ
,‰tL‡ ‡N ÌÏÈÚÂ .Ì‰ÈÚBL ÏÚ Ô˙B‡ ÌÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ»«≈∆¿≈»»»«¿»
¯È˜Â ÌÈL¯t Ì„‡ ·Î¯a ,È¯È‚c ıea˜ ‡„‰ ¯Ó‡ ·«̄»«¬»ƒ¿ƒ≈¿∆∆»»»»ƒ¿ƒ
ÌÈNBÚÂ Ì‰Èza ˙B¯È˜ ÌÈ¯˜¯˜Ó eÈ‰L ,Ô‚Ó ‰¯Ú≈»»≈∆»¿«¿¿ƒƒ»≈∆¿ƒ
·¯ .·Î¯ e‡ÏÓ CÈ˜ÓÚ ¯Á·Ó È‰ÈÂ .ÌÈp‚Ó Ì˙B‡»»ƒƒ«¿ƒƒ¿«¬»«ƒ»¿»∆«
e˙L ˙L ÌÈL¯t‰Â .ÌÈ ÈÓ ÏL d˜ÓÚ ‡ÏÓk ¯Ó‡»«ƒ¿…À¿»∆≈»¿«»»ƒ…»
ÔÈ‡ÓÁ˙Óe ÔÈÈ˙‡ ÈÈzLÓe ÔÈÏÊ‡ ÈÈzLÓ ,‰¯ÚM‰«»¿»ƒ¿¿≈»¿ƒƒ¿¿≈»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÌBia ËazÂ .‡ÈÒÎc Èlb ,‰„e‰È CÒÓ ˙‡ Ï‚ÈÂ .ÔÈ‚Ò»¿»«¿«≈»«¿»«≈¿«¿»««≈«
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ Èz ,¯Úi‰ ˙Èa ˜L Ï‡ ‡e‰‰«∆∆∆≈«»«»≈«ƒƒ¿∆»
˜e˜Á L¯Ùn‰ ÌL ‰È‰Â ÈÈÒa Ï‡¯NÈÏ ‰È‰ ÔÈÊ ÈÏk¿≈«ƒ»»¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿»»≈«¿…»»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ô‰Ó Ïh e‡ËÁLÎe ,ÂÈÏÚ שמות) »»¿∆»¿À«≈∆¬»ƒ¿ƒ

ו) BÁ¯·.לג, ¯‰Ó ÌÈ„Ú ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa eÏv˙iÂ :«ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈∆∆¿»≈«≈
¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ,Ôa¯Â e·i‡ Èa¯ ,Ô‰Ó Ïh „ˆÈk≈«À«≈∆«ƒ«¿¿«»»«ƒ«¿»«
„¯BÈ ‰È‰ C‡ÏÓ È¯Ó‡ Ôa¯Â .ÛÏ˜ ‰È‰ ÂÈÏ‡Ó≈≈»»»ƒ¿»¿«»»»¿≈«¿»»»≈
'Â‚Â ea¯ Èk Ì˙È‡¯ „Âc ¯ÈÚ ÈÚÈ˜a ˙‡Â .BÙl˜Óe¿«¿¿≈¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒ»
¯v·Ï ÌÈza‰ eˆ˙zÂ Ìz¯ÙÒ ÌÈÏLe¯È Èza ˙‡Â¿∆»≈¿»»ƒ¿«¿∆«ƒ¿«»ƒ¿«≈
ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓe Ì‰Èza ÔÈˆ˙B eÈ‰L „nÏÓ ,‰ÓBÁ‰«»¿«≈∆»¿ƒ»≈∆ƒƒ«

·È˙Î ‡Ï‰ ,Ôk e‰i˜ÊÁ ‰NÚ ¯·Î ‡ÏÂ ,‰ÓBÁ‰ דברי) «»¿…¿»»»ƒ¿ƒ»≈¬…¿ƒ
ה) לב, ב ‰e¯tˆ‰הימים ‰ÓBÁ‰ Ïk ˙‡ Ô·iÂ ˜fÁ˙iÂ :«ƒ¿«««ƒ∆∆»«»«¿»

Ï·‡ ,ÁËa Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰a ‰i˜ÊÁ ,‡l‡ ,'Â‚Â∆»ƒ¿ƒ»«¡…≈ƒ¿»≈»«¬»
¯Ó‡c ‡e‰ eÈ‰ ,ÌzÁË·‰ ‡Ï Ìz‡(יא כב, :(ישעיה «∆…ƒ¿«¿∆«¿¿»«

.Ì˙È‡¯ ‡Ï ˜BÁ¯Ó d¯ˆÈÂ ‰ÈNÚ Ï‡ ÌzËa‰ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿∆∆…∆»¿…¿»≈»…¿ƒ∆
,„tÒÓÏe ÈÎ·Ï ‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,ÂÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡»¿«¿¬≈«»≈¿»»ƒ∆»

·È˙k(ו צו, ‡ÓB¯(תהלים ‰z‡Â ,ÂÈÙÏ ¯„‰Â „B‰ : ¿ƒ¿»»¿»»¿«»≈
‡e‰ eÈÈ‰ ,ÔBÎÏ ÛÈlÓ ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡ .ÔÈ„k¿≈¬«¿¬»«≈¿«¿

¯Ó‡„(יא לב, ÏÚ(ישעיה ‰¯B‚ÁÂ ‰¯ÚÂ ‰ËLt : «¬«¿…»¿…»«¬»«
ÏÚ ,ÌÈ„ÙÒ ÌÈ„L ÏÚ ÔÈ„ÈtÒÓ eÈ‰z Ck ,ÌÈˆÏÁ¬»»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ«»«ƒ…¿ƒ«
˙Èa ÏÚ ,„ÓÁ È„N ÏÚ .ÈL Ôa¯Á ÏÚÂ ÔBL‡¯ Ôa¯ÁÀ¿»ƒ¿«À¿»≈ƒ«¿≈∆∆«≈

¯Ó‡c ‡e‰ eÈÈ‰ ,‰„Nk B˙B‡ È˙ÈNÚL È˙„ÓÁ מיכה) ∆¿»ƒ∆»ƒƒ¿»∆«¿¿»«
יב) Ï‡¯NÈ,ג, el‡ ,‰i¯t ÔÙb ÏÚ .L¯Á˙ ‰„N ÔBiˆ :ƒ»∆≈»≈«∆∆…ƒ»≈ƒ¿»≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók(ט פ, ÚÈqz.(תהלים ÌÈ¯ˆnÓ ÔÙb : ¿»¿«¿»«∆∆ƒƒ¿«ƒ«ƒ«
,'Â‚Â ‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿»¡…ƒ¿»««
Èa È„È ÏÚ L„w‰ Áe¯a ·e˙k‰ ¯Ó‡L e‰Ê∆∆»««»¿««…∆«¿≈¿≈

Á¯˜(ה מב, ÈLÙ(תהלים ÈÏÚ ‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡ : …«≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»»««¿ƒ
‡Ï ,‰f‰ ‡¯˜nÏ Á¯˜ Èa e‰e¯Ó‡ ÈÓ „‚k ,'Â‚Â¿∆∆ƒ¬»¿≈…««ƒ¿»«∆…
˙Òk ‰¯Ó‡L ,Ï‡¯NÈ ˙Òk „‚k ‡l‡ e‰e¯Ó‡¬»∆»¿∆∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»¿∆∆
ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈«»»ƒ∆»
Ba ‰Èe¯L È˙ÈÈ‰L ‰ÂÏLÂ Ô‡LÂ ÔBÁha È‡ ‰¯eÎÊ¿»¬ƒƒ»¿«¬»¿«¿»∆»ƒƒ¿»
˙¯ÓB‡Â ˙Áp‡˙Óe ‰iÎBa È‡Â ,ÈpnÓ ˜Á¯˙ ÂLÎÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈ƒ∆ƒ«¬ƒƒ»ƒ¿«««¿∆∆
,Èea Lc˜Ó ‰È‰L ÌÈBL‡¯‰ ÌÈMk ÈÓÈNÈ ÈÓƒ¿ƒ≈ƒ«»ƒ»ƒƒ∆»»ƒ¿»»
,ÈÏÚ E˙ÈÎL ‰¯LÓe ÌB¯Ó ÈÓMÓ „¯BÈ ‰z‡ BÎB˙·e¿«»≈ƒ¿≈»«¿∆¿ƒ»¿»«
˙Lw·Ó È˙ÈÈ‰LÎe ,È˙B‡ ÔÈÒÏ˜Ó ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Â¿À»»¿«¿ƒƒ¿∆»ƒƒ¿«∆∆
‰Le·a È‡ ÂLÎÚÂ ,È˙B‡ ‰BÚ ‰z‡ ÈBÚ ÏÚ ÌÈÓÁ«̄¬ƒ«¬««»∆ƒ¿«¿»¬ƒ¿»
‰ÓÓL ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,ÂÈÙÏ ‰¯Ó‡ „BÚÂ .‰nÏÎe¿ƒ»¿»¿»¿»»ƒ∆»»¿»
ÏB˜Â ·¯Á ‡e‰Â E˙Èa ÏÚ ˙¯·BÚ È‡Lk ÈLÙ ÈÏÚ»««¿ƒ¿∆¬ƒ∆∆«≈¿¿»≈¿
Ì‰¯·‡ ÏL BÚ¯fL ÌB˜Ó ¯Ó‡Â ,BÎB˙a ‰ÓÓc¿»»¿»…«»∆«¿∆«¿»»
,ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‰k‰Â EÈÙÏ Ôa¯˜ e·È¯˜‰ƒ¿ƒ»¿»¿»∆¿«…¬ƒ¿ƒ««»
,Ba ÌÈ„w¯Ó ÌÈÏÚeL eÈ‰È ,˙B¯BpÎa ÌÈÒÏ˜Ó ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ יח)‰„‡ ה, ÌÓML(איכה ÔBiˆ ¯‰ ÏÚ : ¬»ƒ¿ƒ««ƒ∆»≈
ÌÈÏÚeLeÓ¯b È˙BBÚL ‰NÚ‡ ‰Ó ‡l‡ .B· eÎÏ‰ »ƒƒ¿∆»»∆¡∆∆¬«»¿

C¯cÓ È˙B‡ eÚ˙‰L ÈÎB˙a eÈ‰L ¯˜M‰ È‡È·e ,ÈÏƒ¿ƒ≈«∆∆∆»¿ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆∆
‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡ :¯Ó‡ CÎÏ ,˙Ân‰ C¯„Ï ÌÈiÁ«ƒ¿∆∆«»∆¿»∆¡«≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»

.'Â‚Â ÈLÙ ÈÏÚ»««¿ƒ
‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿»¡…ƒ¿»««
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ LwaL ‰ÚLa ,'Â‚Â „tÒÓÏe ÈÎ·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»∆ƒ≈«»»
BÎB˙a È‡L ÔÓÊ Ïk ,¯Ó‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa ˙‡ ·È¯Á‰Ï¿«¬ƒ∆≈«ƒ¿»»«»¿«∆¬ƒ¿
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ÈÈÚ ˙‡ LaÎ‡ ‡l‡ ,Ba ÔÈÚ‚B ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ‡≈À»»¿ƒ∆»∆¿∆≈«
e‡B·ÈÂ ,ı˜ ˙Ú „Ú BÏ ˜˜Ê‡ ‡ÏL Ú·L‡Â ,epnÓƒ∆∆¡»«∆…¡»≈«≈≈¿»
Ce¯a LB„w‰ ÚaL „iÓ ,B˙B‡ e·È¯ÁÈÂ ÌÈ·ÈB‡‰»¿ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ¿««»»

·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,ÂÈ¯BÁ‡ d¯ÈÊÁ‰Â BÈÓÈa ‡e‰ איכה) ƒƒ¿∆¡ƒ»¬»¬»ƒ¿ƒ
ג) ÚL‰ב, d˙B‡a ,·ÈB‡ ÈtÓ BÈÓÈ ¯BÁ‡ ·ÈL‰ :≈ƒ»¿ƒƒ¿≈≈¿»»»

¯Ó‡ Û¯NpL ÔÂÈÎÂ ,e‰eÙ¯Ne ÏÎÈ‰Ï ÌÈ·ÈB‡ eÒÎƒ¿¿¿ƒ«≈»¿»¿≈»∆ƒ¿«»«
˜lÒ‡ ,ı¯‡a ·LBÓ ÈÏ ÔÈ‡ ·eL ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»≈ƒ«»»∆¬«≈
‡e‰ ‡„‰ ,ÔBL‡¯‰ ÈBÎÓÏ ‰ÏÚ‡Â ‰pnÓ È˙ÈÎL¿ƒ»ƒƒ∆»¿∆¡∆ƒ¿ƒ»ƒ¬»

·È˙Î„(טו ה, ‡L¯(הושע „Ú ÈÓB˜Ó Ï‡ ‰·eL‡ CÏ‡ : ƒ¿ƒ≈≈»»∆¿ƒ«¬∆
Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ‰ÚL d˙B‡a .ÈÙ eLw·e eÓL‡È∆¿¿ƒ¿»»¿»»»»»«»»
È˙È¯L‰ ,È˙ÈNÚ ‰Ó ÈÏ ÈB‡ ¯ÓB‡Â ‰ÎBa ‡e‰∆¿≈ƒ∆»ƒƒƒ¿≈ƒ
e‡ËÁL ÂLÎÚÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‰hÓÏ È˙ÈÎL¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»≈¿«¿»∆»¿
˜BÁN È˙ÈÈ‰L ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÔBL‡¯‰ ÈÓB˜ÓÏ Èz¯ÊÁ»«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¿»∆»ƒƒ¿
Ô"Â¯ËËÓ ‡a ‰ÚL d˙B‡a ,˙Bi¯aÏ ‚ÚÏÂ ÌÈBbÏ«ƒ¿«««¿ƒ¿»»»»
È‡ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ÂÈt ÏÚ ÏÙÂ¿»««»»¿»«¿»»ƒ∆»¬ƒ
ÁÈpÓ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ BÏ ¯Ó‡ ,‰k·˙ ‡Ï ‰z‡Â ‰k·‡∆¿∆¿«»…ƒ¿∆»«ƒ≈«»«ƒ«
ÒkÏ ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ Òk‡ ,ÂLÎÚ ˙Bk·Ï ÈÏƒƒ¿«¿»∆»≈¿»∆≈¿¿ƒ»≈

¯Ó‡pL ,‰k·‡Â(יז יג, ˙eÚÓL‰(ירמיה ‡Ï Ì‡Â : ¿∆¿∆∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»
Ô‰Ï ¯Ó‡ .'Â‚Â ‰Â‚ ÈtÓ ÈLÙ ‰k·z ÌÈ¯zÒÓa¿ƒ¿»ƒƒ¿∆«¿ƒƒ¿≈≈»»«»∆
È‡ CÏÂ e‡Ba ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»¿«¿¬≈«»≈¿≈≈¬ƒ
CÏ‰ „iÓ ,Ba ÌÈ·ÈB‡ eNÚ ‰Ó È˙È·a ‰‡¯Â Ìz‡Â¿«∆¿ƒ¿∆¿≈ƒ∆»¿ƒƒ»»«
,ÂÈÙÏ ‰ÈÓ¯ÈÂ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓe ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»«¿¬≈«»≈¿ƒ¿¿»¿»»
,Lc˜n‰ ˙Èa ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»«»»∆≈«ƒ¿»
ÌÈ·ÈB‡ e‡aL È˙ÁeÓ e‰ÊÂ È˙Èa e‰Ê È‡cÂa ¯Ó‡»«¿««∆≈ƒ¿∆¿»ƒ∆»¿ƒ
Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ‰ÚL d˙B‡a .ÌBˆ¯k B· eNÚÂ¿»ƒ¿»¿»»»»»«»»
,Ìz‡ ÔÎÈ‰ Èa ,È˙Èa ÏÚ ÈÏ ÈB‡ ¯ÓB‡Â ‰ÎBa ‡e‰∆¿≈ƒ«≈ƒ»«≈»«∆
,ÌÎÏ ‰NÚ‡ ‰Ó ,Ìz‡ ÔÎÈ‰ È·‰B‡ ,Ìz‡ ÔÎÈ‰ È‰k…¬«≈»«»¬«≈»«∆»∆¡∆»∆
LB„w‰ ¯Ó‡ .‰·eL˙a Ìz¯ÊÁ ‡ÏÂ ÌÎa È˙È¯˙‰ƒ¿≈ƒ»∆¿…¬«¿∆ƒ¿»»««»
BÏ ‰È‰L Ì„‡Ï ÌBi‰ ‰ÓB„ È‡ ,‰ÈÓ¯ÈÏ ‡e‰ Ce¯a»¿ƒ¿¿»¬ƒ∆«¿»»∆»»
EÏ ÔÈ‡Â ,B˙tÁ CB˙a ˙Óe ‰tÁ BÏ ‰NÚÂ È„ÈÁÈ Ôa≈¿ƒƒ¿»»À»≈¿À»¿≈¿
˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ‡¯˜e CÏ ,Èa ÏÚ ‡ÏÂ ÈÏÚ ‡Ï ·‡k¿≈…»«¿…«¿ƒ≈¿»¿«¿»»¿ƒ¿»
¯Ó‡ .˙Bk·Ï ÌÈÚ„BÈ Ì‰L ,Ì‰È¯·wÓ ‰LÓe ·˜ÚÈÏe¿«¬…∆ƒƒ¿≈∆∆≈¿ƒƒ¿»«
,¯e·˜ ‰LÓ ÔÎÈ‰ Ú„BÈ ÈÈ‡ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ¿»»ƒ∆»≈ƒ≈«≈»∆»
Ôc¯i‰ ˙ÙN ÏÚ „ÓÚ CÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡»««»»≈¬…«¿«««¿≈
‰‡¯e „ÓÚ Ì¯ÓÚ Ôa Ì¯ÓÚ Ôa ‡¯˜e EÏB˜ Ì¯‰Â¿»≈¿¿»∆«¿»∆«¿»¬…¿≈
˙¯ÚÓÏ ‰ÈÓ¯È CÏ‰ „iÓ .ÌÈ·ÈB‡ ÌeÚÏaL E‡…̂¿∆¿»¿ƒƒ»»«ƒ¿¿»ƒ¿»«
ÔÓÊ ÚÈb‰L e„ÓÚ ,ÌÏBÚ‰ ˙B·‡Ï ¯Ó‡Â ‰ÏtÎn‰««¿≈»¿»««¬»»ƒ¿∆ƒƒ«¿«
BÏ e¯Ó‡ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ÔÈLwa˙Ó Ìz‡L∆«∆ƒ¿«¿ƒƒ¿≈«»»»¿
‡ÏL ‡¯È˙Ó ‰È‰L ÈtÓ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,‰nÏ»»»«»∆≈ƒ≈«ƒ¿≈∆»»ƒ¿»≈∆…
„ÓÚÂ ‰ÈÓ¯È ÔÁÈp‰ .˙‡Ê eÈ·Ï ‰˙È‰ EÈÓÈa e¯Ó‡È…¿¿»∆»¿»¿»≈…ƒƒ»ƒ¿¿»¿»«
ÚÈb‰ „ÓÚ Ì¯ÓÚ Ôa Ì¯ÓÚ Ôa ‡¯˜Â Ôc¯i‰ ˙ÙN ÏÚ«¿«««¿≈¿»»∆«¿»∆«¿»¬…ƒƒ«
BÏ ¯Ó‡ .‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Lw·Ó ‰z‡L ÔÓÊ¿«∆«»¿À»ƒ¿≈«»»»«
Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Lw·Ó È‡L ÌÈÓBiÓ ÌBi‰ ‰Ó»«ƒ«ƒ∆¬ƒ¿À»ƒ¿≈«»»
CÏ‰Â ‰LÓ BÁÈp‰ .Ú„BÈ ÈÈ‡ ‰ÈÓ¯È BÏ ¯Ó‡ ,‡e‰»«ƒ¿¿»≈ƒ≈«ƒƒ∆¿»«
ÔzÓ ˙ÚMÓ Ô˙B‡ ¯ÈkÓ ‰È‰L ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ Ïˆ‡≈∆«¿¬≈«»≈∆»»«ƒ»ƒ¿«««
ÌÈÚ„BÈ Ìz‡ ÌeÏk ÌÈBÈÏÚ È˙¯LÓ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,‰¯Bz»»«»∆¿»¿≈∆¿ƒ¿«∆¿ƒ

e¯Ó‡ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Lwa˙Ó È‡ ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»¬ƒƒ¿«≈ƒ¿≈«»»»¿
·¯Á Lc˜n‰ ˙ÈaL Ú„BÈ ‰z‡ È‡ Ì¯ÓÚ Ôa BÏ∆«¿»ƒ«»≈«∆≈«ƒ¿»»≈
˙B·‡Ï ÚÈb‰L „Ú ‰ÎB·e ˜ÚBˆ ‰È‰Â ,eÏb Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈»¿»»≈∆«∆ƒƒ««¬
Ì‰È„È eÁÈp‰Â Ì‰È„‚· eÚ¯˜ Ì‰ Û‡ „iÓ ,ÌÏBÚ‰»»ƒ»«≈»¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆
˙Èa È¯ÚL „Ú ÔÈÎB·e ÌÈ˜ÚBˆ eÈ‰Â Ì‰ÈL‡¯ ÏÚ«»≈∆¿»¬ƒƒ««¬≈≈
„iÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈk ,Lc˜n‰«ƒ¿»≈»∆»»»«»»ƒ»
„tÒÓÏe ÈÎ·Ï ‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

‡ÏÓÏ‡Â ,˜N ¯‚ÁÏÂ ‰Á¯˜ÏeÈ‡ ·e˙kL ‡¯˜Ó ¿»¿»¿«¬…»¿ƒ¿»≈ƒ¿»∆»ƒ
¯ÚLÏ ‰Ê ¯ÚMÓ ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÎB· eÈ‰Â ,B¯Ó‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»¿¿»ƒ¿¿ƒƒ««∆¿««
Ce¯a LB„w‰ ‰È‰Â ,ÂÈÙÏ ÏËeÓ B˙nL Ì„‡k ,‰Ê∆¿»»∆≈»¿»»¿»»«»»
ÁÈÏˆ‰ B˙eË˜aL CÏnÏ BÏ ÈB‡ ¯ÓB‡Â „ÙBÒ ‡e‰≈¿≈«∆∆∆¿«¿ƒ¿ƒ«

.ÁÈÏˆ‰ ‡Ï B˙e˜Ê·e¿ƒ¿…ƒ¿ƒ«
˙Èa ·¯ÁL ‰ÚLa ,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿≈««¿»¿»»∆»«≈
‰ÎBa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ì‰¯·‡ ‡a Lc˜n‰«ƒ¿»»«¿»»ƒ¿≈«»»∆
ÂÈt ˙‡ ‰kÓe BL‡¯ ˙B¯ÚN LÏB˙Â B˜Ê Ë¯ÓÓe¿»≈¿»¿≈«¬…«∆∆»»
˙È·a Cl‰Ó ‰È‰Â ,BL‡¯ ÏÚ ¯Ù‡Â ÂÈ„‚a ˙‡ Ú¯B˜Â¿≈∆¿»»¿≈∆«…¿»»¿«≈¿≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ¯Ó‡ ,˜ÚBˆÂ „ÙBÒÂ Lc˜n‰«ƒ¿»¿≈¿≈»«ƒ¿≈«»»
È„ÈÏ È˙‡aL ÔBLÏÂ ‰n‡ ÏkÓ È˙ÈpzL ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»ƒ¿«≈ƒƒ»À»¿»∆»ƒƒ≈
Û‡ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e‰e‡¯L ÔÂÈk ,˙‡Ê ‰nÏÎe ‰Lea»¿ƒ»…≈»∆»«¿¬≈«»≈«

ÔÈ¯ÓB‡Â ˙B¯eL ˙B¯eL „tÒ‰ e¯L˜ Ì‰(ח לג, :(ישעיה ≈»¿∆¿≈¿¿ƒ
enL È‡Ó ,'Â‚Â Á¯‡ ¯·Ú ˙·L ˙BlÒÓ enL»«¿ƒ»«…≈…««»«
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ ,˙BlÒÓ¿ƒ»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»
ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ e‰È ‡ÏL ÌÈÏLe¯ÈÏ z˜˙‰L ˙BlÒÓ¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ∆…¿¿≈¿»ƒ
,Á¯‡ ¯·Ú ˙·L .‰ÓÓLÏ eÈ‰ C‡È‰ Ì‰Ó ÌÈ˜ÒBt¿ƒ≈∆≈«»ƒ¿»»»«…≈…«
ÌÈÎ¯c ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»¿»ƒ
C‡È‰ ÌÈbÁa Ì‰a ÌÈ·LÂ ÌÈ¯·BÚ Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»∆««ƒ≈«
LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ ,˙È¯a ¯Ù‰ .e˙·L»¿≈≈¿ƒ»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»
Ì‰¯·‡ ÏL ˙È¯a ¯Ùe‰ ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ‡e‰ Ce¯a»ƒ∆»«¿ƒ∆«¿»»
Ee¯Èk‰ B„È ÏÚÂ ,ÌÏBÚ‰ ·MÈ˙Ó B„È ÏÚL ,Ì‰È·‡¬ƒ∆∆«»ƒ¿«≈»»¿«»ƒƒ
Ò‡Ó .ı¯‡Â ÌÈÓL ‰B˜ ÔBÈÏÚ Ï‡ ‰z‡L ÌÏBÚa»»∆«»≈∆¿≈»«ƒ»»∆»«
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ .ÌÈ¯Ú»ƒ»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»
‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰a z¯ÁaL ¯Á‡Ï ÔBiˆÂ ÌÈÏLe¯È zÒ‡Ó»«¿»¿»«ƒ¿ƒ¿««∆»«¿»»∆¬»

·È˙Î„(יט יד, Ì‡[Â](ירמיה ‰„e‰È ˙‡ zÒ‡Ó Ò‡Ó‰ : ƒ¿ƒ¬»…»«¿»∆¿»ƒ
.'Â‚Â ELÙ ‰ÏÚb ÔBiˆa(ח לג, LÁ·(ישעיה ‡Ï : ¿ƒ»¬»«¿∆…»«

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ .LB‡¡»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚÏ L‡¯ eÈ‰L LB‡ ¯B„k elÙ‡¬ƒ¿¡∆»…¿¿≈¬«»ƒ
LB„w‰ ˜˜Ê ‰ÚL d˙B‡a .Ï‡¯NÈ ˙‡ z·LÁ ‡Ï…»«¿»∆ƒ¿»≈¿»»»ƒ¿««»
ÌÎl ‰Ó ,Ì‰Ï ¯Ó‡ ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‡e‰ Ce¯a»¿«¿¬≈«»≈»«»∆«»∆
e¯Ó‡ .˙B¯eL ˙B¯eL ‰f‰ ÔÈÚa „tÒÓ ÔÈ¯LB˜¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»«∆»¿
‡aL E·‰B‡ Ì‰¯·‡ ÈtÓ ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ¿»»ƒ∆»ƒ¿≈«¿»»«¿∆»
¯Ó‡ ,ÂÈÏÚ zÁbL‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ ‰Î·e „ÙÒÂ E˙È·Ï¿≈¿¿»«»»ƒ¿≈»…ƒ¿«¿»»»»«
‡Ï BÓÏBÚ ˙È·Ï ÈÙlÓ È·‰B‡ ¯ËÙpL ÌBiÓ Ì‰Ï»∆ƒ∆ƒ¿«¬ƒƒ¿»«¿≈»…

ÂLÎÚÂ ,È˙È·Ï טו)·‡ יא, È˙È·a,(ירמיה È„È„Èl ‰Ó : »¿≈ƒ¿«¿»«ƒƒƒ¿≈ƒ
ÏL BBa¯ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡»««¿»»ƒ¿≈«»»ƒ∆
˙Bn‡‰ È„Èa Ôz¯ÒÓe Èa ˙‡ ˙ÈÏ‚‰ ‰Ó ÈtÓ ÌÏBÚ»ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆»«¿«¿»ƒ≈»À
˙Èa ˙‡ z·¯Á‰Â ,˙BpLÓ ˙B˙ÈÓ ÏÎa Ìe‚¯‰Â«¬»¿»ƒ¿À¿∆¡«¿»∆≈
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dax dki`

.EÈÙÏ ‰ÏBÚ Èa ˜ÁˆÈ ˙‡ È˙ÈÏÚ‰L ÌB˜Ó Lc˜n‰«ƒ¿»»∆∆¡≈ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»¿»∆
e‡ËÁ EÈa Ì‰¯·‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡»««»»¿«¿»»»∆»¿
˙Bi˙B‡ ÌÈzLe ÌÈ¯NÚ ÏÚÂ ‰¯Bz‰ Ïk ÏÚ e¯·ÚÂ¿»¿«»«»¿«∆¿ƒ¿«ƒƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,daL(יא ט, Ï‡¯NÈ(דניאל ÏÎÂ : ∆»¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ .E˙¯Bz ˙‡ e¯·Ú»¿∆»∆»««¿»»ƒ¿≈«»»
e¯·ÚL Ï‡¯NÈa Ì‰a „ÈÚÓ ÈÓ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ‡e‰ƒ∆»ƒ≈ƒ»∆¿ƒ¿»≈∆»¿
,Ï‡¯NÈa Ì‰a „ÈÚ˙Â ‰¯B˙ ‡·z BÏ ¯Ó‡ ,E˙¯Bz ˙‡∆»∆»«»…»¿»ƒ»∆¿ƒ¿»≈
Èza Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡ ,Ô‰a „ÈÚ‰Ï ‰¯B˙ ‰‡a „iÓƒ»»»»¿»ƒ»∆»«»«¿»»ƒƒ
CÈ˙BˆÓ ÏÚ e¯·ÚL Ï‡¯NÈa Ô‰a „ÈÚ‰Ï ‰‡a z‡«¿»»¿»ƒ»∆¿ƒ¿»≈∆»¿«ƒ¿«ƒ
C¯ÈÊÁ‰L ÌBÈ È¯ÎÊ ,ÈtÓ ÌÈt ˙La CÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»ƒƒ»«ƒ¿ƒ∆∆¡ƒ≈
eˆ¯ ‡ÏÂ ÔBLÏÂ ‰n‡ Ïk ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»«»À»¿»¿…»
,Ce„aÎÂ C˙B‡ eÏa˜Â ÈÈÒ ¯‰Ï È· e‡aL „Ú CÏa˜Ï¿«¿≈«∆»»«¿«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿
ÔÂÈk .Ì˙¯ˆ ÌBÈa Ì‰a „ÈÚ‰Ï ‰‡a z‡ ÂLÎÚÂ¿«¿»«¿»»¿»ƒ»∆¿»»»≈»
‰„ÈÚ‰ ‡ÏÂ „Á‡ „ˆÏ ‰„ÓÚ CÎ ‰¯Bz ‰ÚÓML∆»¿»»»»¿»¿«∆»¿…≈ƒ»
e‡·È Ì‰¯·‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ .Ô‰a»∆»««»»¿«¿»»»…
„iÓ .Ï‡¯NÈa Ô‰a e„ÈÚÈÂ ˙Bi˙B‡ ÌÈzLe ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ»∆¿ƒ¿»≈ƒ»
„ÈÚ‰Ï Û"Ï‡ ‰‡a ,˙Bi˙B‡ ÌÈzLe ÌÈ¯NÚ e‡a»∆¿ƒ¿«ƒƒ»»¿»ƒ
Û"Ï‡ ,Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡ ,‰¯Bz‰ ÏÚ e¯·ÚL Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆»¿««»»«»«¿»»
ÌBÈa Ï‡¯NÈa „ÈÚ‰Ï ˙‡·e ˙Bi˙B‡‰ ÏÎÏ L‡¯ z‡«¿…¿»»ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿
¯‰ ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ï‚pL ÌBÈ È¯ÎÊ ,Ì˙¯»̂»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»«»»««

Ca Á˙Ùe ÈÈÒ(ב כ, ÏÂ‡(שמות ,EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ‡ : ƒ«»«»»…ƒ¡…∆¿…
.È·a „ÈÚ‰Ï ˙‡a z‡Â ,Èa ‡l‡ ÔBLÏÂ ‰n‡ CeÏaƒ̃¿À»¿»∆»»«¿«»»¿»ƒ¿»«
‰˙‡a .Ô‰a ‰„ÈÚ‰ ‡ÏÂ „Á‡ „ˆÏ Û"Ï‡ ‰„ÓÚ „iÓƒ»»¿»¿«∆»¿…≈ƒ»»∆»»
Èza Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â ,Ï‡¯NÈa Ì‰a „ÈÚ‰Ï ˙"È·¿»ƒ»∆¿ƒ¿»≈¿»«»«¿»»ƒƒ
ÈLÓÁ ‰MÓÁa ÔÈÊÈ¯Ê Ì‰L ,Èa ÏÚ „ÈÚ‰Ï ˙‡a z‡«¿»¿»ƒ«»«∆≈¿ƒƒ«¬ƒ»À¿≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰¯Bz‰ L‡¯a z‡L ‰¯B˙ בראשית) »∆«¿¿…«»¬»ƒ¿ƒ
א) Ïˆ„א, ˙"È· ‰„ÓÚ „iÓ ,ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a :¿≈ƒ»»¡…ƒƒ»»¿»¿«

„ÈÚ‰Ï Ï"ÓÈ‚ ‰˙‡a .ÌeÏk ‰„ÈÚ‰ ‡ÏÂ „Á‡∆»¿…≈ƒ»¿»»¿»ƒ
„ÈÚ‰Ï ˙‡a z‡ Ï"ÓÈ‚ Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡ ,Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»«»«¿»»«¿»¿»ƒ
˙Ói˜ÓL ‰n‡ LÈ ÌeÏk ,‰¯Bz‰ ÏÚ e¯·ÚL È·a¿»«∆»¿««»¿≈À»∆¿«∆∆
‡e‰ ‡„‰ ,Èa ‡l‡ ,L‡¯a ‰e˙ z‡L ˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒƒ∆«¿¿»»…∆»»«¬»

·È˙Î„(יב כב, ÓÚ„‰(דברים „iÓ .Cl ‰NÚz ÌÈÏ„b : ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬∆»ƒ»»¿»
Ïk e‡¯L ÔÂÈÎÂ .ÌeÏk ‰„ÈÚ‰ ‡ÏÂ „Á‡ „ˆÏ Ï"ÓÈ‚¿«∆»¿…≈ƒ»¿¿≈»∆»»
ÔÓˆÚa e„ÓÚÂ eLia˙ ,Ì‰¯·‡ Ô˜ÈzL‰L ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿»»ƒ¿«¿¿»¿¿«¿»
LB„w‰ ÈÙÏ Ì‰¯·‡ Á˙t „iÓ .Ï‡¯NÈa e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»»««¿»»ƒ¿≈«»
z˙ ‰L ‰‡ÓÏ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ¯Ó‡Â ‡e‰ Ce¯a»¿»«ƒ∆»¿≈»»»»«»
ÌÈLÏL Ôa ¯eÁa ‰È‰Â BzÚc ÏÚ „ÓÚLÎe ,Ôa ÈÏƒ≈¿∆»«««¿¿»»»∆¿ƒ
È˙ÈNÚÂ ,ÈÙÏ ‰ÏBÚ e‰ÏÚ‰ ÈÏ z¯Ó‡ ÌÈL Ú·LÂ»∆«»ƒ»«¿»ƒ«¬≈»¿»«¿«¬≈ƒ
ÈÓˆÚa È‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÈzÓÁ¯ ‡ÏÂ È¯ÊÎ‡k ÂÈÏÚ»»¿«¿»ƒ¿…ƒ«¿ƒ»»∆»¬ƒ¿«¿ƒ
.Èa ÏÚ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ˙‡Ê ÈÏ ¯kÊ˙ ‡ÏÂ ,B˙B‡ Èz˙Ùk»«¿ƒ¿…ƒ¿…ƒ…¿…¿«≈«»«
ÈÏ ¯Ó‡Lk ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈ Á˙t»«ƒ¿»¿»«ƒ∆»¿∆»«ƒ

‡a‡(ח כב, ÏÚÏ‰(בראשית ‰O‰ Bl ‰‡¯È ÌÈ‰Ï‡ : «»¡…ƒƒ¿∆«∆…¿…»
ÏÚ ÈaÏ ÔBˆ¯a Èz„˜ÚÂ EÈ¯·c ÏÚ Èz·kÚ ‡Ï ,Èa¿ƒ…ƒ«¿ƒ«¿»∆¿∆¡«¿ƒƒ¿ƒƒ«
‡ÏÂ ,ÔÈkq‰ ˙Áz È¯‡eˆ ˙‡ ÈzËLÙe ÁaÊn‰ Èab«≈«ƒ¿≈«»«¿ƒ∆«»ƒ««««ƒ¿…
¯Ó‡Â ·˜ÚÈ Á˙t .Èa ÏÚ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ˙‡Ê ÈÏ ¯kÊƒ̇¿…ƒ…¿…¿«≈«»«»««¬…¿»«
,Ô·Ï ˙È·a Èz„ÓÚ ‰L ÌÈ¯NÚ ‡Ï ,ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»…∆¿ƒ»»»«¿ƒ¿≈»»

‚¯‰Ï Lw·e ÚL¯‰ ÂNÚ Èa Ú‚t B˙ÈaÓ È˙‡ˆiLÎe¿∆»»ƒƒ≈»«ƒ≈»»»»ƒ≈«¬…
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.ÈÙlÓ ‡È‰ ‰¯Êb ‰¯Ó‡Â ÏB˜ ˙a ‰˙ˆÈ ,eÈ¯ˆ „iÓƒ«»≈»¿»«¿»¿»¿≈»ƒƒ¿»«
¯LÙ‡ È‡ ÌÎ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï Èa ‰LÓ Ì‰Ï ¯Ó‡ „iÓƒ»»«»∆∆»«¿«¬ƒ∆¿∆ƒ∆¿»
ÌÎ˙‡ ¯ÈÊÁÈ ÌB˜n‰ ‡l‡ ,‰¯Êb ‰¯Ê‚ ¯·kL∆¿»ƒ¿¿»¿≈»∆»«»«¬ƒ∆¿∆
ÌÏB˜ eÓÈ¯‰ ‰ÚL d˙B‡a .Ì˙B‡ ÁÈp‰Â ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿ƒƒ«»¿»»»≈ƒ»
‡e‰ ‡„‰ ,ÌB¯nÏ Ì˙iÎa ‰˙ÏÚL „Ú ‰ÏB„‚ ‰iÎ·aƒ¿ƒ»¿»«∆»¿»¿ƒ»»«»¬»

·È˙Î„(א קלז, Ìb(תהלים e·LÈ ÌL Ï·a ˙B¯‰ ÏÚ : ƒ¿ƒ««¬»∆»»«¿«
BÏ e¯Ó‡ ÌÏBÚ‰ ˙B·‡ Ïˆ‡ ‰LÓ ‡aL ÔÂÈk .eÈÎa»ƒ≈»∆»∆≈∆¬»»»¿
,e‚¯‰ Ì‰Ó ,Ì‰Ï ¯Ó‡ ,eÈ·a ÌÈ·ÈB‡‰ eNÚ ‰Ó∆»»¿ƒ¿»≈»«»∆≈∆»¿
ÈÏ·Îa ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰Óe ,Ì‰È¯BÁ‡Ï Ì‰È„È e˙Ùk Ì‰Óe≈∆»¿¿≈∆«¬≈∆≈∆¬ƒ¿«¿≈
C¯ca e˙Ó Ì‰Óe ,ÌÈn¯Ú ÌÈËLÙ Ì‰Óe ,ÏÊ¯·«¿∆≈∆ƒ¿»ƒ¬Àƒ≈∆≈«∆∆
Ì‰Óe ,ı¯‡‰ ˙Ó‰·Ïe ÌÈÓM‰ ÛBÚÏ Ì˙Ï·Â¿ƒ¿»»¿«»«ƒ¿∆¡«»»∆≈∆
Ìlk eÁ˙t „iÓ ,ÌÈ‡Óˆe ÌÈ·Ú¯ ‰nÁÏ ÌÈÎÏLÓÀ¿»ƒ««»¿≈ƒ¿≈ƒƒ»»¿À»
Ôe˙ÈÂ‰ ÈÎÈ‰ ,Ô·Ï ‡ËÓc ÏÚ ÈÂ ˙BÈ˜a eB˜Â eÎ·e»¿¿¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«≈≈¬≈
‡ËÈÈ˜·e ‡¯‰ÈËa Ôe˙ÈÎÓc ÈÎÈ‰ ,‡a‡ ‡Ïa ÈÓ˙Èk¿«¿≈¿»«»≈≈¿«ƒ¿ƒ¬»¿«¿»
ÈˆˆÁ·e È¯eËa Ôe˙ÈbÒ ÈÎÈ‰ .eÒÎ ‡Ï·e ‡Le·Ï ‡Ïa¿»¿»¿»¿≈≈«≈¿≈«¬»≈

e˙ÈÚË ÈÎÈ‰ .‡ÏcÒ ‡Ï·e È‡ÒÓ ÈˆÈÏÁÈÏ·BÓ Ô ¬ƒ≈¿»≈¿…«¿¿»≈≈«¬ƒ¿≈
,ÔBÎÈ¯BÁ‡Ï Ôe˙ÈÙk ÔBÎÈ„È BÂ‰ ÈÎÈ‰ ,‡ÏÁc ÈeÚË¿≈¿»»≈≈¬¿≈¿ƒ«¬≈
¯Ó‡Â ‰LÓ Á˙t .ÔBÎÈÓeÙa ‡˜B¯ ÔezÚÏa ‡Ï ÈÎÈ‰≈≈»¿«¿»¿≈¿«∆«¬«
‰‡N Ï‡Úc ‰ÚLa zÎLÁ ‡Ï È‡n‡ ‡LÓL ‡ËÈÏƒ»ƒ¿»««»¬«¿¿¿»»¿»«¿»
‡ÈÚ¯ ‰LÓ CÈiÁa ‡LÓL dÈÏ ¯„‰‡ .‡Lc˜Ó ˙È·Ï¿≈«¿¿»«¬«≈ƒ¿»¿«»∆«¬»
eÙ¯ ‡ÏÂ ÈÏ ÔÈ˜·L ‡Ïc ‡ÎBLÁ ÈÂ‰‡ ÈÎÈ‰ ,‡ÓÈ‰Ó¿≈¿»≈≈∆¡≈»»¿»«¿ƒƒ¿»»
˜Bt ÈÏ ÔÈ¯Ó‡Â ‡¯e„ ÈËBL ÔÈzÈLa ÈÏ ÔÈË˜c ÈÏƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ≈¿»¿»¿ƒƒ
CÂÈÊ ÏÚ ÈÂ ¯Ó‡Â ‰LÓ Á˙t ·ez .CÈ¯B‰ ¯‰e¿«¿»¿«∆«¬«««ƒ»
·¯ÁÈc dÈÓÊ ‡ËÓ Èk ÈÂ ,CLÁ ÈÎÈ‰ ‡Lc˜Ó«¿¿»≈≈»««ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»≈
ÔB‰e·‡Â ÔÈÏË˜˙Ó ·¯ È·„ È˜c¯„Â ÈlÎÓ ‡ÏÎÈ‰Â¿≈¿»¿«≈¿«¿¿≈¿≈«ƒ¿«¿ƒ«¬
‰LÓ Á˙t ·ez .‡a¯Á·e ‡˙eÏ‚Â ‰È·Ma ÔÈÏÊ‡»¿ƒ«ƒ¿»¿»»¿«¿»¿«∆
ÔeÏË˜˙ ‡Ï ,ÈÏBË˜ Ôez‡ ÔBÎÈiÁa È‡ È‡aL ,¯Ó‡Â«¬««»≈ƒ¿«≈«»≈»ƒ¿¿
‡ÏÂ ,‡¯ÈÓ‚ ‰‡lk ÔBeL˙ ‡ÏÂ ‰‡¯ÊÎ‡ ‡ÏBË»̃»«¿¿»»¿»¿««»»¿ƒ»¿»
,‡n‡c dt‡· ‡z¯·e ,‡a‡c È‰Bt‡a ‡¯a ÔeÏË˜ƒ̇¿¿¿»¿«¿ƒ¿«»¿«»¿«¿«¿ƒ»
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.ÔBÎÓ ·ÈLÁ ‡aLeÁ ‡ÈÓL È¯Óc ‡ÓÈÊ ‡ËÓcƒ¿»ƒ¿»¿»≈¿«»¿»»¬ƒƒ¿
dÈÏ ÔÈ·˙BÓ ‡l‡ ÈÎ‰ ÔÈ„·Ú ‡Ï ‡ÈÚÈM¯ È‡cNÎÂ¿«¿»≈«ƒ«»»»¿ƒ»≈∆»¿ƒ≈
Ìe˜ ‰e·‡Ï dÈÏ ÔÈ¯Ó‡Â dÈn‡c dÈÙÎa ‡¯·Ïƒ¿»¿«¿≈¿ƒ≈¿»¿ƒ≈«¬»
È‰e·‡Â È‰BÏÚ ‡˙ÚÓc ÔÈ¯˙Â dÈn‡ ‡ÈÎa ,dÈÒÎ«¿≈«¿»ƒ≈¿»¿ƒƒ¿»»¬ƒ«¬ƒ
,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ ¯Ó‡ „BÚÂ .dÈLÈ¯ dÈÏ ‰Ïz¿»≈≈≈¿»«¿»»ƒ∆»

E˙¯B˙a z·˙k(כח כב, Â‡˙(ויקרא B˙‡ ‰N B‡ ¯BLÂ : »«¿»¿»¿¿∆…¿∆
ÌÈa e‚¯‰ ¯·k ‡Ï‰Â ,„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï Ba¿…ƒ¿¬¿∆»«¬…¿»»¿»ƒ
‰ÚL d˙B‡a .˜˙BL ‰z‡Â ‰nÎÂ ‰nk Ì‰È˙Bn‡Â¿ƒ≈∆«»¿«»¿«»≈¿»»»
‰¯Ó‡Â ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ en‡ ÏÁ¯ ‰ˆÙ»̃¿»»≈ƒ≈ƒ¿≈«»»¿»¿»
Èp·‰‡ Ec·Ú ·˜ÚiL EÈÙÏ ÈeÏb ,ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»»¿»∆∆«¬…«¿¿¬»«ƒ
,ÌÈL Ú·L ‡a‡Ï ÈÏÈ·La „·ÚÂ ‰¯˙È ‰·‰‡«¬»¿≈»¿»«ƒ¿ƒƒ¿«»∆«»ƒ
È‡eO ÔÓÊ ÚÈb‰Â ÌÈL Ú·L Ô˙B‡ eÓÈÏL‰LÎe¿∆ƒ¿ƒ»∆«»ƒ¿ƒƒ«¿«ƒ…«
,È˙BÁ‡ ÏÈ·La ÈÏÚ·Ï ÈÙÈÏÁ‰Ï È·‡ ıÚÈ ,ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ»«»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ
,‰ˆÚ‰ ÈÏ ‰Ú„B Èk „‡Ó „Ú ¯·c‰ ÈÏÚ ‰L˜‰Â¿À¿»»««»»«¿…ƒ¿»ƒ»≈»
ÔÈ·e ÈÈa ¯ÈkiL ÔÓÈÒ BÏ Èz¯ÒÓe ÈÏÚ·Ï ÈzÚ„B‰Â¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒƒ»∆«ƒ≈ƒ≈
Ôk ¯Á‡Ïe ,ÈÙÈÏÁ‰Ï È·‡ ÏÎeÈ ‡ÏL È„k È˙BÁ‡¬ƒ¿≈∆…«»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿««≈
È˙BÁ‡ ÏÚ ÈzÓÁ¯Â È˙Â‡z ˙‡ ÈzÏ·ÒÂ ÈÓˆÚa ÈzÓÁƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ
ÈÏÚ·Ï È˙BÁ‡ eÙlÁ ·¯ÚÏÂ ,‰t¯ÁÏ ‡ˆ˙ ‡ÏL∆…≈≈¿∆¿»¿»∆∆ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ
Èz¯ÒnL ÔÈÓÈq‰ Ïk È˙BÁ‡Ï Èz¯ÒÓe ,ÈÏÈ·Laƒ¿ƒƒ»«¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»ƒ∆»«¿ƒ
‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ .ÏÁ¯ ‡È‰L ¯e·Ò ‡‰ÈL È„k ,ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ¿≈∆¿≈»∆ƒ»≈¿…∆»
‰È‰Â È˙BÁ‡ ÌÚ ·ÎBL ‰È‰L ‰hn‰ ˙Áz ÈzÒÎpL∆ƒ¿«¿ƒ«««ƒ»∆»»≈ƒ¬ƒ¿»»
¯·c Ïk ÏÚ ez·ÈLÓ È‡Â ˙˜˙BL ‡È‰Â dnÚ ¯a„Ó¿«≈ƒ»¿ƒ∆∆«¬ƒ¿ƒ««»»»
„ÒÁ ÈzÏÓ‚Â È˙BÁ‡ ÏB˜Ï ¯ÈkÈ ‡ÏL È„k ,¯·„Â¿»»¿≈∆…«ƒ¿¬ƒ¿»«¿ƒ∆∆
‰Óe .‰t¯ÁÏ ‰È˙‡ˆB‰ ‡ÏÂ da È˙‡p˜ ‡ÏÂ ,dnÚƒ»¿…ƒ≈ƒ»¿…≈ƒ»¿∆¿»»
ÈlL ‰¯vÏ È˙‡p˜ ‡Ï ¯Ù‡Â ¯ÙÚ Ì„Â ¯Na È‡L È‡¬ƒ∆¬ƒ»»»»»»»≈∆…ƒ≈ƒ«»»∆ƒ
ÈÁ CÏÓ ‰z‡Â ,‰t¯ÁÏe ‰Le·Ï ‰È˙‡ˆB‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ»¿»¿∆¿»¿«»∆∆«
ÔÈ‡L ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˙‡˜ ‰Ó ÈtÓ ,ÔÓÁ¯ ,Ìi˜Â¿«»«¬»ƒ¿≈»ƒ≈»«¬«»ƒ∆≈
ÌÈ·ÈB‡ eNÚÂ ·¯Áa e‚¯‰Â Èa ˙ÈÏ‚‰Â ,LnÓ da»«»¿ƒ¿≈»»«¿∆∆¿«∆∆¿»¿ƒ
Ce¯a LB„w‰ ÏL ÂÈÓÁ¯ eÏbÏb˙ „iÓ .ÌBˆ¯k Ìa»ƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿¿«¬»∆«»»
Ï‡¯NÈ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ È‡ ÏÁ¯ CÏÈ·La ,¯Ó‡Â ‡e‰¿»«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒ«¬ƒ∆ƒ¿»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÓB˜ÓÏ(יד לא, ‰'(ירמיה ¯Ó‡ ‰k : ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ…»«
ÏÚ ‰k·Ó ÏÁ¯ ÌÈ¯e¯Ó˙ ÈÎa È‰ ÚÓL ‰Ó¯a ÏB˜¿»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈¿«»«

·È˙Îe .epÈ‡ Èk ‰Èa ÏÚ ÌÁp‰Ï ‰‡Ó ‰Èa ירמיה) »∆»≈¬»¿ƒ»≈«»∆»ƒ≈∆¿ƒ
יד) ÚÓcÓ‰לא, CÈÈÚÂ ÈÎaÓ CÏB˜ ÈÚÓ '‰ ¯Ó‡ ‰k :…»«ƒ¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

·È˙Îe ,'Â‚Â C˙lÚÙÏ ¯ÎN LÈ Èk(יד לא, LÈÂ(ירמיה : ƒ≈»»ƒ¿À»≈¿ƒ¿≈
.ÌÏe·‚Ï ÌÈ· e·LÂ '‰ Ì‡ C˙È¯Á‡Ï ‰Â˜zƒ¿»¿«¬ƒ≈¿À¿»»ƒƒ¿»

‰ÎÁ˙t ÔÁBÈ Èa¯ טז). יג, ‡ÌÎÈ‰Ï(ירמיה '‰Ï ez : «ƒ»»»«¿«¡…≈∆
‡¯˜n‰ Ì‰Ï Ìi˜˙ È˙ÓÈ‡ ,'Â‚Â CLÁÈ Ì¯Ëa „B·k»¿∆∆«¿ƒ≈»«ƒ¿«≈»∆«ƒ¿»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,e‰i˜ÊÁ ÏL B˙˙ÈÓa ,‰f‰ דברי) «∆¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ
לג) לב, ב e‰¯a˜iÂהימים ÂÈ˙·‡ ÌÚ e‰i˜ÊÁÈ ·kLiÂ :«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ¬…»«ƒ¿¿À

‰Ó .B˙BÓ· BÏ eNÚ „B·ÎÂ „ÈÂ„ È· È¯·˜ ‰ÏÚÓa¿«¬≈ƒ¿≈¿≈»ƒ¿»»¿«
¯ ,BÏ eNÚ „B·kÔÈÁ Èa¯Â ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa »»«ƒ¿»¿«ƒƒ¿«ƒ»ƒ

ea „ÚÂÂ ˙Èa ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ ¯a ‰„e‰È Èa¯ ,Ôa¯Â¿«»»«ƒ¿»«ƒ»«≈««»
ÌÈÎÏB‰ eÈ‰L ‰ÚLa ,e‰i˜ÊÁ ÏL B¯·wÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»»∆»¿ƒ
¯ÙÒ ¯Ó‡ ÔÈÁ Èa¯ .e„nÏ BÏ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌLÏ¿»»¿ƒ«¿≈«ƒ»ƒ»«≈∆
‰Ê e¯Ó‡Â e‰i˜ÊÁ ÏL B¯·wÓ ‰ÏÚÓÏ e˙ ‰¯Bz»»¿¿«¿»ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»¿∆

Ôa¯Â .‰Êa ·e˙kM ‰Ó Ìi˜ ,‰Ê ÔB¯‡a ÏËeÓ ‡e‰L∆»¿»∆ƒ≈«∆»»∆¿«»»
Èa È¯·˜ „Ú Ì‰Èza Á˙tÓ ˙BiËtË BÏ eÚÈv‰ È¯Ó‡»¿≈ƒƒ«»ƒƒ∆«»≈∆«ƒ¿≈¿≈
Û‡ .Ì‰ÈÏ‚¯ eÙÁÈ˙È ‡ÏL È„k ,‰nÏ Ck ÏÎÂ ,„Â„»ƒ¿»»»»¿≈∆…ƒ¿«¬«¿≈∆«
Ì‡ ‰Ó ‰ÈÓ¯È Ì‰Ï ¯Ó‡ .Ì‰ÈÏ‚¯ eÙÁÈ˙ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ¿«¬«¿≈∆»«»∆ƒ¿¿»»ƒ
È¯·˜ „Ú ÌÎÈza Á˙tÓ ˙BiËtË ÌzÚv‰L ‰ÚLa¿»»∆ƒ«¿∆«»ƒƒ∆«»≈∆«ƒ¿≈
ÏÚ ÌÎÈÏ‚¯ eÙb˙iLÎÏ ,ÌÎÈÏ‚¯ eÙÁÈ˙ „Â„ Èa¿≈»ƒƒ¿«¬«¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿«¿≈∆«
‰ÚÒ ˙BÚqÓ ¯NÚ .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ,ÛL È¯‰»≈∆∆««««»¿«»∆∆«»»¿»
ÔÓ ,˙Èa‰ ÔzÙÓÏ ·e¯kÓe ,·e¯ÎÏ ·e¯kÓ :‰ÈÎM‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«««ƒƒ
¯ÚMÏ ÌÈ·e¯k‰ ÔÓe ,ÌÈ·e¯kÏ ˙Èa‰ ÔzÙÓƒ¿«««ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ«««
ÔÓ ,‚bÏ ¯ˆÁ‰ ÔÓ ,¯ˆÁÏ ÈBÓ„w‰ ¯ÚMÓ ,ÈBÓ„w‰««¿ƒƒ««««¿ƒ∆»≈ƒ∆»≈««ƒ
,¯ÈÚÏ ‰ÓBÁ‰ ÔÓ ,‰ÓBÁÏ ÁaÊn‰ ÔÓ ,ÁaÊnÏ ‚b‰«««ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿≈««»ƒ«»»ƒ

·È˙Îc ,·e¯ÎÏ ·e¯kÓ .ÌÈ˙Èf‰ ¯‰Ï ¯ÈÚ‰ ÔÓ יחזקאל) ƒ»ƒ¿««≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
ד) ÔzÙÓÏי, ·e¯kÓ .·e¯k‰ ÏÚÓ '‰ „B·k Ì¯iÂ :«»»¿≈««¿ƒ¿¿ƒ¿«

·È˙Îc ,˙Èa‰(ג ט, ÏÚ‰(יחזקאל Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ „B·Îe : ««ƒƒ¿ƒ¿¡…≈ƒ¿»≈«¬»
ÔzÙnÓ .˙Èa‰ ÔzÙÓ Ï‡ ÂÈÏÚ ‰È‰ ¯L‡ ·e¯k‰ ÏÚÓ≈««¿¬∆»»»»∆ƒ¿««»ƒƒƒ¿«

·È˙Îc ,ÌÈ·e¯kÏ ˙Èa‰(יח י, ‰'(יחזקאל „B·k ‡ˆiÂ : ««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«≈≈¿
‰È‰ ‡Ï ,‡ˆiÂ ,ÌÈ·e¯k‰ ÏÚ „ÓÚiÂ ˙Èa‰ ÔzÙÓ ÏÚÓ≈«ƒ¿««»ƒ««¬…««¿ƒ«≈≈…»»
e‰Ó ,‡ˆiÂ ¯Ó‡ z‡Â ,‡·iÂ ‡l‡ ¯ÓÈÓÏ ‰È¯˜ CÈ¯»̂ƒ¿»»¿≈«∆»«»…¿«¿»««≈≈«
ÔÈËÏtÓ ‡ˆBÈ ‰È‰L CÏÓÏ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,‡ˆiÂ«≈≈»««ƒ¬»¿∆∆∆»»≈ƒ»»ƒ
˜MÓe Ût‚Óe ¯ÊBÁ ‰È‰ ‡ˆBÈ ‰È‰MÓ ,ÒÚÎa BlL∆¿««ƒ∆»»≈»»≈¿«≈¿«≈
ÈÂ‰ ¯ÓB‡Â ‰ÎB·e ÔÈËÏt È„enÚ·e ÔÈËÏt ÈÏ˙Îa¿»¿≈»»ƒ¿«≈»»ƒ∆¿≈¡≈
ÈÂ‰ ,È˙eÎÏÓ ˙Èa ÌBÏL ÈÂ‰ ,ÈlL ÔÈËÏt ˙Èa ÌBÏL»≈»»ƒ∆ƒ¡≈»≈«¿ƒ¡≈
,Ck .ÌÏL ÈÂ‰ Ôeck ÔÓ ÌBÏL ÈÂ‰ ,È¯˜È ˙Èa ÌBÏL»≈¿»ƒ¡≈»ƒ«¡≈¿»»
˙¯ÊBÁ ‰˙È‰ ,Lc˜n‰ ˙ÈaÓ ˙‡ˆBÈ ‰ÈÎL ‰˙È‰MÓƒ∆»¿»¿ƒ»≈ƒ≈«ƒ¿»»¿»∆∆
˙Èa È„enÚ·e ,Lc˜n‰ ˙Èa ÈÏ˙Îa ˙˜MÓe ˙Ùt‚Óe¿«∆∆¿«∆∆¿»¿≈≈«ƒ¿»¿«≈≈
ÈÂ‰ ,ÈLc˜Ó ˙Èa ÌBÏL ÈÂ‰ ˙¯ÓB‡Â ‰ÎB·e ,Lc˜n‰«ƒ¿»»¿∆∆¡≈»≈ƒ¿»ƒ¡≈
ÌBÏL ÈÂ‰ ,È¯˜È ˙Èa ÌBÏL ÈÂ‰ ,È˙eÎÏÓ ˙Èa ÌBÏL»≈«¿ƒ¡≈»≈¿»ƒ¡≈»
,ÈBÓ„w‰ ¯ÚMÏ ÌÈ·e¯k‰ ÔÓ .ÌBÏL ÈÂ‰ Ôeck ÔÓƒ«¡≈»ƒ«¿ƒ«««««¿ƒ

·È˙Îc(יט י, Ì‰ÈÙk(יחזקאל ˙‡ ÌÈ·e¯k‰ e‡NiÂ : ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ∆«¿≈∆
·È˙Îc ,¯ˆÁÏ ÈBÓ„w‰ ¯ÚMÓ .'Â‚Â(ד י, :(יחזקאל ƒ««««¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ

,‚bÏ ¯ˆÁ‰ ÔÓ .'‰ „B·k d‚ ˙‡ ‰‡ÏÓ ¯ˆÁ‰Â¿∆»≈»¿»∆…«¿ƒ∆»≈««
·È˙Îc(כד כה, ‰b‚(משלי ÔÓ .‚b ˙t ÏÚ ˙·L ·BË : ƒ¿ƒ∆∆«ƒ«»ƒ««

·È˙Îc ,ÁaÊnÏ(א ט, ÏÚ(עמוס ·v '‰ ˙‡ È˙È‡¯ : «ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»ƒƒ∆ƒ»«
·È˙Îc ,‰ÓBÁÏ ÁaÊn‰ ÔÓ .ÁaÊn‰(ז ז, p‰Â‰(עמוס : «ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿≈««»ƒ¿ƒ¿ƒ≈

.C‡ ˙ÓBÁ ÏÚ ·v '‰ƒ»««¬»

,„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈ¯c‰Ò BÊ ,C‡ e‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«¬»«¿∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»
‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡ C‡ ÌN È‰ '‰ ¯Ó‡iÂ C"‡ ÔÈÓƒ¿«¬»«…∆ƒ¿ƒ»¬»»««ƒ¿»

·È˙Îc ,¯ÈÚÏ ‰ÓBÁ‰ ÔÓ .ÔBÓÈÒ Èa¯a(ט ו, :(מיכה ¿«ƒƒƒ«»»ƒƒ¿ƒ
,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰Ï ¯ÈÚ‰ ÔÓ .‡¯˜È ¯ÈÚÏ '‰ ÏB˜»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿««≈ƒ

·È˙Îc(כג יא, ‰ÈÚ¯(יחזקאל CBz ÏÚÓ '‰ „B·k ÏÚiÂ : ƒ¿ƒ«««¿≈«»ƒ
.¯ÈÚÏ Ì„wÓ ¯L‡ ¯‰‰ ÏÚ „ÓÚiÂ««¬…«»»¬∆ƒ∆∆»ƒ

‰ÈÎM‰ ‰˙NÚ ‰ˆÁÓe ÌÈL LÏL Ô˙BÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»»»ƒ∆¡»»¿»«¿ƒ»
eNÚÈ Ï‡¯NÈ ‡nL ‰¯e·Ò ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÏÚ ˙·LBÈ∆∆«««≈ƒ¿»∆»ƒ¿»≈«¬
˙Ê¯ÎÓ ÏB˜ ˙a ‰˙È‰Â ,eNÚ ‡ÏÂ ‰·eLz¿»¿…»¿»¿»««¿∆∆

˙¯ÓB‡Â(יד ג, ÌÈ··BL,(ירמיה ÌÈ· e·eL ז): ג, :(מלאכי ¿∆∆»ƒ»ƒ
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`dkiרמ zlibnl dax yxcn
dax dki`

,‰·eLz eNÚ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .ÌÎÈÏ‡ ‰·eL‡Â ÈÏ‡ e·eL≈«¿»»¬≈∆¿≈»∆…»¿»
‰¯Ó‡(טו ה, ‡ÍÏ(הושע :ÏÚ .ÈÓB˜Ó Ï‡ ‰·eL‡ »¿»≈≈¿»»∆¿ƒ«

¯ÓB‡ ‡e‰ ‰ÚL d˙B‡(טז יג, ‡ÌÎÈ‰Ï(ירמיה '‰Ï ez : »»»≈¿«¡…≈∆
,‰¯B˙ È¯·cÓ ÌÎÏ CLÁÈ Ì¯Ëa ,CLÁÈ Ì¯Ëa „B·k»¿∆∆«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿≈»

,‰‡e· È¯·cÓ ÌÎÏ CLÁÈ Ì¯Ëa(טז יג, :(ירמיה ¿∆∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿≈¿»
¯B‡Ï Ì˙Èe˜Â ,ÛL È¯‰ ÏÚ ÌÎÈÏ‚¯ eÙb˙È Ì¯Ë·e¿∆∆ƒ¿«¿«¿≈∆«»≈»∆¿ƒƒ∆¿
,ÔÂÈa ÏÙ¯ÚÏ ˙ÈLÂ ,È„Óa ˙ÂÓÏˆÏ dÓNÂ ,Ï··a¿»∆¿»»¿«¿»∆¿»«¿ƒ«¬»∆¿»»
ÈLÙ ‰k·z ÌÈ¯zÒÓa .ÌB„‡a ‰eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»»∆¡¿ƒ¿»ƒƒ¿∆«¿ƒ
È„·BÚ el‡ ,‰Â‚ ÈtÓ ¯ÓBÏ „eÓÏz ‰Ó ,‰Â‚ ÈtÓƒ¿≈≈»««¿«ƒ¿≈≈»≈¿≈

ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡b˙Ó Ì‰L ÌÈ·ÎBk(לז לב, ‡È(דברים : »ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈
.B· eÈÒÁ ¯eˆ BÓÈ‰Ï‡¡…≈»»

Ì‰L ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ ÈtÓ ,‰Â‚ ÈtÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿≈≈»ƒ¿≈«¿¬≈«»≈∆≈
ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡b˙Ó(ה ח, ˙ep¯kÊ(תהלים Èk LB‡ ‰Ó : ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¡ƒƒ¿¿∆

,'Â‚Â(יז יג, Èk(ירמיה ‰ÚÓc ÈÈÚ „¯˙Â ÚÓ„z ÚÓ„Â :¿»…«ƒ¿«¿≈≈≈ƒƒ¿»ƒ
eÈ‰ Ï‡¯NÈ eÏb ‡ÏL „Ú ‡ˆBÓ z‡ .'‰ ¯„Ú ‰aLƒ¿»≈∆«¿≈«∆…»ƒ¿»≈»
‰iÂÏ È¯„Ú ,„·Ï ‰p‰k È¯„Ú ,ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú ÌÈÈeNÚ¬ƒ¬»ƒ¬»ƒ∆¿≈¿À»¿«∆¿≈¿ƒ»
¯„Ú eNÚ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,„·Ï Ï‡¯NÈ È¯„Ú ,„·Ï¿«∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿≈»∆»«¬≈∆
,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ eaL Èk ,'‰ ¯„Ú ‰aL Èk ,„Á‡∆»ƒƒ¿»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ»

.'‰ ¯„Ú ‰aL Èk ‡l‡∆»ƒƒ¿»≈∆

ÂÎÁ˙t ÔÓÁ ·¯ א). כט, ‡¯Ï‡È,(ישעיה Ï‡È¯‡ ÈB‰ : ««¿»»«¬ƒ≈¬ƒ≈
da ‰ÁL ‰È¯˜ ,„Â„ ‰Á ˙È¯˜ .‡¯ab ‡È¯‡ ‡È¯‡«¿»«¿»ƒ»»ƒ¿«»»»ƒƒ¿»∆»»»
‰È¯˜ ,„Â„ ‡l‡ da dÈÏ ‡ÈÁ ‡Ïc ‰È¯˜ ,„Âc»ƒƒ¿»¿»»¿»≈»∆»»ƒƒ¿»
ÏÚ ‰L eÙÒ .BlL ÔBËÈ˜¯Ò˜Ï „Âc d˙B‡ ‰NÚL∆»»»»ƒƒ¿«¿ƒ∆¿»»«
eÈ‰ ‡ÏÂ ,‡˜Ù ‰L ‰˙ÏÚ ‰L ,eÙ˜È ÌÈbÁ ‰L»»«ƒƒ¿…»»»¿»»»»¿»¿…»
,ÌÈ‚È‰ ÔÈÏÚÓ ÌÈÎ¯c‰ eÈ‰Â ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓÚÙÏ ÔÈÏBÚƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»«¿»ƒ«¬ƒƒƒ
,Ï‡È¯‡Ï È˙B˜Èˆ‰Â .eÙ˜È ÌÈbÁ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿…«¬ƒƒ«¬ƒ≈
Áe¯ ˙¯B˜ ‰˙È‰L Ô‡kÓ ¯Ó‡ ÔÈ¯Ò˜„ ‰q Èa«̄ƒƒ»¿≈»ƒ»«ƒ»∆»¿»««
.ÌÈÙekÒ ÈÙekÒ ,‰i‡Â ‰i‡˙ ‰˙È‰Â .Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿»¿»«¬ƒ»«¬ƒ»ƒ≈ƒƒ
ÔÂÈk .ÈL Ôa¯Á ÔBL‡¯ Ôa¯Ák ,Ï‡È¯‡k ÈÏ ‰˙È‰Â¿»¿»ƒ«¬ƒ≈¿À¿»ƒÀ¿»≈ƒ≈»
ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈

.‰ÎÈ‡ ÌÎÈÏÚ¬≈∆≈»

ÊÎÁ˙t ÒÁt Èa¯ יח). כו, Ï‡(ויקרא ‰l‡ „Ú Ì‡Â : «ƒƒ¿»»«¿ƒ«≈∆…
Èa¯ ,ÚLB‰È Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ,'Â‚Â ÈÏ eÚÓLƒ̇¿¿ƒ«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À««ƒ
˙BiÚ¯t ‡È·Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡ ¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆≈≈«»»≈ƒÀ¿»À
:·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰lÁz Ô‰a „ÈÚnL „Ú Ï‡¯NÈ ÏÚ«ƒ¿»≈«∆≈ƒ»∆¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈ e‰È ‡ÏL ¯ÓB‡ ÚLB‰È Èa¯ .‰l‡ „Ú Ì‡Â¿ƒ«≈∆«ƒ¿À«≈∆…¿ƒ¿»≈
,eÈÏÚ ‡È·‰Ï ˙B¯Á‡ BÏ ÔÈ‡ „BÚ ˙BkÓ eÏk ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»«≈¬≈¿»ƒ»≈
BÏ LÈ ‰l‡ „BÚ Ì‡ ,‰l‡ „Ú Ì‡Â :¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«¿ƒ«≈∆ƒ≈∆≈

.‡È·‰Ï ‰l‡ÎÂ ‰l‡Ó ˙B¯Á‡(יח כו, ÈzÙÒÈÂ(ויקרא : ¬≈≈≈∆¿»≈∆¿»ƒ¿»«¿ƒ
ÈÙÏ Ìz¯·Ú Ìz‡ ,ÌÎÈ˙‡hÁ ÏÚ Ú·L ÌÎ˙‡ ‰¯ÒÈÏ¿«¿»∆¿∆∆«««…≈∆«∆¬«¿∆¿»«
.˙BiÚ¯t Ú·L ÌÎÈÏÚ eÏa˜Â e‡Ba ,˙B¯·Ú Ú·L∆«¬≈¿«¿¬≈∆∆«À¿»À
‡a ‰ÈÓ¯È È¯‰ ,˙B¯·Ú Ú·L ÈÙÏ Ìz¯·Ú Ìz‡«∆¬«¿∆¿»«∆«¬≈¬≈ƒ¿¿»»
.‰ÎÈ‡ ÔÈ˙Èa ‡ÙÏ‡ Ú·L ‡e‰L ˙BÈ˜ ÌÎÈÏÚ ÔB˜Ó¿≈¬≈∆ƒ∆∆««¿»≈ƒ≈»

ÁÎÁ˙t ‡ÈÁ ¯a ‡ÓÁ Èa¯ לב). לו, e‰ÈÓ¯ÈÂ(ירמיה : «ƒ»»«¬ƒ»»«¿ƒ¿¿»

,Ôa¯Â ‡ÈÁ ¯a ‡ÓÁ Èa¯ .'Â‚Â ˙¯Á‡ ‰l‚Ó Á˜Ï»«¿ƒ»«∆∆«ƒ»»«¬ƒ»¿«»»
¯Ó‡ ‡ÓÁ Èa¯(לב לו, Ê‰(ירמיה Ì‰ÈÏÚ ÛÒB „BÚÂ : «ƒ»»»«¿«¬≈∆∆

È‡ ‰Ê ÌÈa¯ ,ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡ ‰Ê ÌÈ¯·c ,·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡≈»»ƒ¿»ƒ∆≈»««ƒ∆¬ƒ
ÛÒB „BÚÂ ,È¯Ó‡ Ôa¯Â .'‰ ¯ÎÊ ‰Ó‰k ,¯·b‰«∆∆»≈»¿…¿«»»»¿≈¿«
ÌÈa¯ ,ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡ ‰Ê ÌÈ¯·c ,·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡ ‰Ê Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆≈»»ƒ¿»ƒ∆≈»««ƒ
‡˙Ïz ÔÓ ‡e‰L ,¯·b‰ È‡ ‰Ê ‰Ó‰k ,'‰ ¯ÎÊ ‰Ê∆¿…»≈»∆¬ƒ«∆∆∆ƒ¿»»

Ï‡a È˜eÒt ‡˙Ïz.‡˙Èa ‡Ù ¿»»¿≈¿«¿»≈»

ËÎÁ˙t ÈÂÏ Ôa Èc·Ê ז). סח, ÈLBÓ·(תהלים ÌÈ‰Ï‡ : «¿ƒ∆≈ƒ»«¡…ƒƒ
Ï‡¯NÈ eÏ‡‚ ‡ÏL „Ú ‡ˆBÓ ‰z‡ ,‰˙Èa ÌÈ„ÈÁÈ¿ƒƒ«¿»«»≈«∆…ƒ¿¬ƒ¿»≈
ÈÙa ‰ÈÎM‰Â ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿≈
,˙Á‡ ‡ÈBÓB‰ Ôlk eNÚ eÏ‡‚pL ÔÂÈÎÂ ,dÓˆÚ«¿»¿≈»∆ƒ¿¬«¬À»¿»««
ÈÙa Ï‡¯NÈÂ dÓˆÚ ÈÙa ‰ÈÎL ‰¯ÊÁ eÏbL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈
.‰ÁÈÁˆ eÎL ÌÈ¯¯BÒ C‡ :·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÓˆÚ«¿»¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿¿ƒ»

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡≈»»¿»»»

ÏÁ˙t ÈÂÏ Ôa Èc·Ê יב). ד, ÈÎÏÓ(איכה eÈÓ‡‰ ‡Ï : «¿ƒ∆≈ƒ»«…∆¡ƒ«¿≈
‡Ï ‰Ê Ú·zM ‰Ó ,eÈ‰ ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ,'Â‚Â ı¯‡∆∆«¿»»¿»ƒ»«∆»«∆…
.e‰i˜ÊÁÂ ËÙLB‰ÈÂ ‡Ò‡Â „Âc :Ô‰ el‡Â ,‰Ê Ú·z»«∆¿≈≈»ƒ¿»»ƒ»»¿ƒ¿ƒ»

¯Ó‡ „Âc(לח יח, Â‚Â',(תהלים Ì‚ÈO‡Â È·ÈB‡ ÛBc¯‡ : »ƒ»«∆¿¿«¿«ƒ…≈
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÎ ‰NBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡»««»»¬ƒ∆≈¬»

·È˙Î„(יז ל, א ‰Ú¯·(שמואל „ÚÂ ÛLp‰Ó „Âc ÌkiÂ : ƒ¿ƒ««≈»ƒ≈«∆∆¿«»∆∆
¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ,Ì˙¯ÁÓÏ e‰Ó .Ì˙¯ÁÓÏ¿»√»»«¿»√»»«ƒ¿À«∆≈ƒ»«
¯È‡Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ,„Á‡ ÌBÈÂ ˙BÏÈÏ ÈLÏƒ¿≈≈¿∆»»»«»»≈ƒ
ÏÚ Ônz ÔÈ˙c ‰Ók ,ÌÈ˜¯·e ÔÈ˜ÈÊa ˙BÏÈla BÏ«≈¿ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈««»«
‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈ˜¯a‰ ÏÚÂ ˙BÚÂf‰ ÏÚÂ ÔÈ˜Èf‰«ƒƒ¿««¿»¿««¿»ƒ¬»

·È˙Î„(כט יח, ÓÚ„(תהלים .'Â‚Â È¯ ¯È‡z ‰z‡ Èk : ƒ¿ƒƒ«»»ƒ≈ƒ»«
Û„B¯ È‡ ‡l‡ Ì‰Ï ‚¯‰Ï Ák Èa ÔÈ‡ È‡ ¯Ó‡Â ‡Ò‡»»¿»«¬ƒ≈ƒ…««¬…»∆∆»¬ƒ≈

¯Ó‡pL ,‰NBÚ È‡ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â Ì˙B‡ דברי) »¿«»∆»«¬ƒ∆∆∆¡«
יב) יד, ב ‡ÔÈהימים ‡Ò‡ ÈÙÏ ,'Â‚Â ‡Ò‡ ÌÙc¯iÂ :«ƒ¿¿≈»»ƒ¿≈»»≈

ËÙLB‰È „ÓÚ .e‰ÁÓ ÈÙÏÂ '‰ ÈÙÏ ‡l‡ Ô‡k ·È˙k¿ƒ»∆»ƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈»«¿»»
È‡ ‡l‡ ,Ûc¯Ï ‡ÏÂ ‚¯‰Ï ‡Ï Ák Èa ÔÈ‡ È‡ ¯Ó‡Â¿»«¬ƒ≈ƒ…«…«¬…¿…ƒ¿…∆»¬ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â ‰¯ÈL ¯ÓB‡≈ƒ»¿«»∆»««»»

¯Ó‡pL ,‰NBÚ È‡(כב כ, ב הימים ‰elÁ(דברי ˙Ú·e : ¬ƒ∆∆∆¡«¿≈≈≈
Èa ÔÈ‡ È‡ ¯Ó‡Â e‰i˜ÊÁ „ÓÚ .'Â‚Â ‰l‰˙e ‰p¯·¿ƒ»¿ƒ»»«ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ≈ƒ
È‡ ‡l‡ ,‰¯ÈL ¯ÓBÏ ‡ÏÂ Ûc¯Ï ‡ÏÂ ‚¯‰Ï ‡Ï Ák…«…«¬…¿…ƒ¿…¿…«ƒ»∆»¬ƒ
Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â È˙hÓ ÏÚ ÔLÈ»≈«ƒ»ƒ¿«»∆»««»»

¯Ó‡pL ,‰NBÚ È‡ ‡e‰(לה יט, ב ÏÈÏa‰(מלכים È‰ÈÂ : ¬ƒ∆∆∆¡««¿ƒ««¿»
¯izL ‰nk .¯eM‡ ‰ÁÓa CiÂ '‰ C‡ÏÓ ‡ˆiÂ ‡e‰‰««≈≈«¿«««¿«¬≈««»ƒ¿«≈

¯Ó‡pL ,‰¯NÚ ¯Ó‡ ·¯ ,Ì‰Ó(יט י, ÚÂ¯(ישעיה : ≈∆«»«¬»»∆∆¡«¿««
Èa¯ .„"eÈ ·˙Bk ˙BÈ‰Ï ¯Ú ÏL Bk¯c ÔkL ,Ì·zÎÈƒ¿¿≈∆≈«¿∆««ƒ¿≈«ƒ
Ë¯BN ˙BÈ‰Ï ¯Ú ÏL Bk¯c ÔkL ,‰ML ¯ÓB‡ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»≈ƒ»∆≈«¿∆««ƒ¿≈
,‰MÓÁ ¯ÓB‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ .‰ËÈ¯N¿ƒ»«ƒ¿À«∆≈ƒ≈¬ƒ»

¯Ó‡pL(ו יז, L‡¯a(ישעיה ÌÈ¯b¯b ‰LÏL ÌÈL : ∆∆¡«¿«ƒ¿»«¿¿ƒ¿…
‡„‰ ,‰ÚLz e¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯Â ‰„e‰È Èa¯ .¯ÈÓ‡»ƒ«ƒ¿»¿«ƒƒ»¿ƒ¿»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(ו יז, ÈÙÚÒa‰(ישעיה ‰MÓÁ ‰Úa¯‡ : ƒ¿ƒ«¿»»¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»
,¯NÚ ‰Úa¯‡ ¯Ó‡ È‡ÏÈÁ Ôa ÌeÁz Èa¯ .‰i¯t…ƒ»«ƒ«¿∆¬ƒ»»««¿»»»»
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רמי dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

,‰·eLz eNÚ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .ÌÎÈÏ‡ ‰·eL‡Â ÈÏ‡ e·eL≈«¿»»¬≈∆¿≈»∆…»¿»
‰¯Ó‡(טו ה, ‡ÍÏ(הושע :ÏÚ .ÈÓB˜Ó Ï‡ ‰·eL‡ »¿»≈≈¿»»∆¿ƒ«

¯ÓB‡ ‡e‰ ‰ÚL d˙B‡(טז יג, ‡ÌÎÈ‰Ï(ירמיה '‰Ï ez : »»»≈¿«¡…≈∆
,‰¯B˙ È¯·cÓ ÌÎÏ CLÁÈ Ì¯Ëa ,CLÁÈ Ì¯Ëa „B·k»¿∆∆«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿≈»

,‰‡e· È¯·cÓ ÌÎÏ CLÁÈ Ì¯Ëa(טז יג, :(ירמיה ¿∆∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿≈¿»
¯B‡Ï Ì˙Èe˜Â ,ÛL È¯‰ ÏÚ ÌÎÈÏ‚¯ eÙb˙È Ì¯Ë·e¿∆∆ƒ¿«¿«¿≈∆«»≈»∆¿ƒƒ∆¿
,ÔÂÈa ÏÙ¯ÚÏ ˙ÈLÂ ,È„Óa ˙ÂÓÏˆÏ dÓNÂ ,Ï··a¿»∆¿»»¿«¿»∆¿»«¿ƒ«¬»∆¿»»
ÈLÙ ‰k·z ÌÈ¯zÒÓa .ÌB„‡a ‰eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»»∆¡¿ƒ¿»ƒƒ¿∆«¿ƒ
È„·BÚ el‡ ,‰Â‚ ÈtÓ ¯ÓBÏ „eÓÏz ‰Ó ,‰Â‚ ÈtÓƒ¿≈≈»««¿«ƒ¿≈≈»≈¿≈

ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡b˙Ó Ì‰L ÌÈ·ÎBk(לז לב, ‡È(דברים : »ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈
.B· eÈÒÁ ¯eˆ BÓÈ‰Ï‡¡…≈»»

Ì‰L ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ ÈtÓ ,‰Â‚ ÈtÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿≈≈»ƒ¿≈«¿¬≈«»≈∆≈
ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡b˙Ó(ה ח, ˙ep¯kÊ(תהלים Èk LB‡ ‰Ó : ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¡ƒƒ¿¿∆

,'Â‚Â(יז יג, Èk(ירמיה ‰ÚÓc ÈÈÚ „¯˙Â ÚÓ„z ÚÓ„Â :¿»…«ƒ¿«¿≈≈≈ƒƒ¿»ƒ
eÈ‰ Ï‡¯NÈ eÏb ‡ÏL „Ú ‡ˆBÓ z‡ .'‰ ¯„Ú ‰aLƒ¿»≈∆«¿≈«∆…»ƒ¿»≈»
‰iÂÏ È¯„Ú ,„·Ï ‰p‰k È¯„Ú ,ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú ÌÈÈeNÚ¬ƒ¬»ƒ¬»ƒ∆¿≈¿À»¿«∆¿≈¿ƒ»
¯„Ú eNÚ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,„·Ï Ï‡¯NÈ È¯„Ú ,„·Ï¿«∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿≈»∆»«¬≈∆
,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ eaL Èk ,'‰ ¯„Ú ‰aL Èk ,„Á‡∆»ƒƒ¿»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ»

.'‰ ¯„Ú ‰aL Èk ‡l‡∆»ƒƒ¿»≈∆

ÂÎÁ˙t ÔÓÁ ·¯ א). כט, ‡¯Ï‡È,(ישעיה Ï‡È¯‡ ÈB‰ : ««¿»»«¬ƒ≈¬ƒ≈
da ‰ÁL ‰È¯˜ ,„Â„ ‰Á ˙È¯˜ .‡¯ab ‡È¯‡ ‡È¯‡«¿»«¿»ƒ»»ƒ¿«»»»ƒƒ¿»∆»»»
‰È¯˜ ,„Â„ ‡l‡ da dÈÏ ‡ÈÁ ‡Ïc ‰È¯˜ ,„Âc»ƒƒ¿»¿»»¿»≈»∆»»ƒƒ¿»
ÏÚ ‰L eÙÒ .BlL ÔBËÈ˜¯Ò˜Ï „Âc d˙B‡ ‰NÚL∆»»»»ƒƒ¿«¿ƒ∆¿»»«
eÈ‰ ‡ÏÂ ,‡˜Ù ‰L ‰˙ÏÚ ‰L ,eÙ˜È ÌÈbÁ ‰L»»«ƒƒ¿…»»»¿»»»»¿»¿…»
,ÌÈ‚È‰ ÔÈÏÚÓ ÌÈÎ¯c‰ eÈ‰Â ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓÚÙÏ ÔÈÏBÚƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»«¿»ƒ«¬ƒƒƒ
,Ï‡È¯‡Ï È˙B˜Èˆ‰Â .eÙ˜È ÌÈbÁ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿…«¬ƒƒ«¬ƒ≈
Áe¯ ˙¯B˜ ‰˙È‰L Ô‡kÓ ¯Ó‡ ÔÈ¯Ò˜„ ‰q Èa«̄ƒƒ»¿≈»ƒ»«ƒ»∆»¿»««
.ÌÈÙekÒ ÈÙekÒ ,‰i‡Â ‰i‡˙ ‰˙È‰Â .Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿»¿»«¬ƒ»«¬ƒ»ƒ≈ƒƒ
ÔÂÈk .ÈL Ôa¯Á ÔBL‡¯ Ôa¯Ák ,Ï‡È¯‡k ÈÏ ‰˙È‰Â¿»¿»ƒ«¬ƒ≈¿À¿»ƒÀ¿»≈ƒ≈»
ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈

.‰ÎÈ‡ ÌÎÈÏÚ¬≈∆≈»

ÊÎÁ˙t ÒÁt Èa¯ יח). כו, Ï‡(ויקרא ‰l‡ „Ú Ì‡Â : «ƒƒ¿»»«¿ƒ«≈∆…
Èa¯ ,ÚLB‰È Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ,'Â‚Â ÈÏ eÚÓLƒ̇¿¿ƒ«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À««ƒ
˙BiÚ¯t ‡È·Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡ ¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆≈≈«»»≈ƒÀ¿»À
:·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰lÁz Ô‰a „ÈÚnL „Ú Ï‡¯NÈ ÏÚ«ƒ¿»≈«∆≈ƒ»∆¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈ e‰È ‡ÏL ¯ÓB‡ ÚLB‰È Èa¯ .‰l‡ „Ú Ì‡Â¿ƒ«≈∆«ƒ¿À«≈∆…¿ƒ¿»≈
,eÈÏÚ ‡È·‰Ï ˙B¯Á‡ BÏ ÔÈ‡ „BÚ ˙BkÓ eÏk ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»«≈¬≈¿»ƒ»≈
BÏ LÈ ‰l‡ „BÚ Ì‡ ,‰l‡ „Ú Ì‡Â :¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«¿ƒ«≈∆ƒ≈∆≈

.‡È·‰Ï ‰l‡ÎÂ ‰l‡Ó ˙B¯Á‡(יח כו, ÈzÙÒÈÂ(ויקרא : ¬≈≈≈∆¿»≈∆¿»ƒ¿»«¿ƒ
ÈÙÏ Ìz¯·Ú Ìz‡ ,ÌÎÈ˙‡hÁ ÏÚ Ú·L ÌÎ˙‡ ‰¯ÒÈÏ¿«¿»∆¿∆∆«««…≈∆«∆¬«¿∆¿»«
.˙BiÚ¯t Ú·L ÌÎÈÏÚ eÏa˜Â e‡Ba ,˙B¯·Ú Ú·L∆«¬≈¿«¿¬≈∆∆«À¿»À
‡a ‰ÈÓ¯È È¯‰ ,˙B¯·Ú Ú·L ÈÙÏ Ìz¯·Ú Ìz‡«∆¬«¿∆¿»«∆«¬≈¬≈ƒ¿¿»»
.‰ÎÈ‡ ÔÈ˙Èa ‡ÙÏ‡ Ú·L ‡e‰L ˙BÈ˜ ÌÎÈÏÚ ÔB˜Ó¿≈¬≈∆ƒ∆∆««¿»≈ƒ≈»

ÁÎÁ˙t ‡ÈÁ ¯a ‡ÓÁ Èa¯ לב). לו, e‰ÈÓ¯ÈÂ(ירמיה : «ƒ»»«¬ƒ»»«¿ƒ¿¿»

,Ôa¯Â ‡ÈÁ ¯a ‡ÓÁ Èa¯ .'Â‚Â ˙¯Á‡ ‰l‚Ó Á˜Ï»«¿ƒ»«∆∆«ƒ»»«¬ƒ»¿«»»
¯Ó‡ ‡ÓÁ Èa¯(לב לו, Ê‰(ירמיה Ì‰ÈÏÚ ÛÒB „BÚÂ : «ƒ»»»«¿«¬≈∆∆

È‡ ‰Ê ÌÈa¯ ,ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡ ‰Ê ÌÈ¯·c ,·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡≈»»ƒ¿»ƒ∆≈»««ƒ∆¬ƒ
ÛÒB „BÚÂ ,È¯Ó‡ Ôa¯Â .'‰ ¯ÎÊ ‰Ó‰k ,¯·b‰«∆∆»≈»¿…¿«»»»¿≈¿«
ÌÈa¯ ,ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡ ‰Ê ÌÈ¯·c ,·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡ ‰Ê Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆≈»»ƒ¿»ƒ∆≈»««ƒ
‡˙Ïz ÔÓ ‡e‰L ,¯·b‰ È‡ ‰Ê ‰Ó‰k ,'‰ ¯ÎÊ ‰Ê∆¿…»≈»∆¬ƒ«∆∆∆ƒ¿»»

Ï‡a È˜eÒt ‡˙Ïz.‡˙Èa ‡Ù ¿»»¿≈¿«¿»≈»

ËÎÁ˙t ÈÂÏ Ôa Èc·Ê ז). סח, ÈLBÓ·(תהלים ÌÈ‰Ï‡ : «¿ƒ∆≈ƒ»«¡…ƒƒ
Ï‡¯NÈ eÏ‡‚ ‡ÏL „Ú ‡ˆBÓ ‰z‡ ,‰˙Èa ÌÈ„ÈÁÈ¿ƒƒ«¿»«»≈«∆…ƒ¿¬ƒ¿»≈
ÈÙa ‰ÈÎM‰Â ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿≈
,˙Á‡ ‡ÈBÓB‰ Ôlk eNÚ eÏ‡‚pL ÔÂÈÎÂ ,dÓˆÚ«¿»¿≈»∆ƒ¿¬«¬À»¿»««
ÈÙa Ï‡¯NÈÂ dÓˆÚ ÈÙa ‰ÈÎL ‰¯ÊÁ eÏbL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈
.‰ÁÈÁˆ eÎL ÌÈ¯¯BÒ C‡ :·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÓˆÚ«¿»¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿¿ƒ»

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡≈»»¿»»»

ÏÁ˙t ÈÂÏ Ôa Èc·Ê יב). ד, ÈÎÏÓ(איכה eÈÓ‡‰ ‡Ï : «¿ƒ∆≈ƒ»«…∆¡ƒ«¿≈
‡Ï ‰Ê Ú·zM ‰Ó ,eÈ‰ ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ,'Â‚Â ı¯‡∆∆«¿»»¿»ƒ»«∆»«∆…
.e‰i˜ÊÁÂ ËÙLB‰ÈÂ ‡Ò‡Â „Âc :Ô‰ el‡Â ,‰Ê Ú·z»«∆¿≈≈»ƒ¿»»ƒ»»¿ƒ¿ƒ»

¯Ó‡ „Âc(לח יח, Â‚Â',(תהלים Ì‚ÈO‡Â È·ÈB‡ ÛBc¯‡ : »ƒ»«∆¿¿«¿«ƒ…≈
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÎ ‰NBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡»««»»¬ƒ∆≈¬»

·È˙Î„(יז ל, א ‰Ú¯·(שמואל „ÚÂ ÛLp‰Ó „Âc ÌkiÂ : ƒ¿ƒ««≈»ƒ≈«∆∆¿«»∆∆
¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ,Ì˙¯ÁÓÏ e‰Ó .Ì˙¯ÁÓÏ¿»√»»«¿»√»»«ƒ¿À«∆≈ƒ»«
¯È‡Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ,„Á‡ ÌBÈÂ ˙BÏÈÏ ÈLÏƒ¿≈≈¿∆»»»«»»≈ƒ
ÏÚ Ônz ÔÈ˙c ‰Ók ,ÌÈ˜¯·e ÔÈ˜ÈÊa ˙BÏÈla BÏ«≈¿ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈««»«
‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈ˜¯a‰ ÏÚÂ ˙BÚÂf‰ ÏÚÂ ÔÈ˜Èf‰«ƒƒ¿««¿»¿««¿»ƒ¬»

·È˙Î„(כט יח, ÓÚ„(תהלים .'Â‚Â È¯ ¯È‡z ‰z‡ Èk : ƒ¿ƒƒ«»»ƒ≈ƒ»«
Û„B¯ È‡ ‡l‡ Ì‰Ï ‚¯‰Ï Ák Èa ÔÈ‡ È‡ ¯Ó‡Â ‡Ò‡»»¿»«¬ƒ≈ƒ…««¬…»∆∆»¬ƒ≈

¯Ó‡pL ,‰NBÚ È‡ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â Ì˙B‡ דברי) »¿«»∆»«¬ƒ∆∆∆¡«
יב) יד, ב ‡ÔÈהימים ‡Ò‡ ÈÙÏ ,'Â‚Â ‡Ò‡ ÌÙc¯iÂ :«ƒ¿¿≈»»ƒ¿≈»»≈

ËÙLB‰È „ÓÚ .e‰ÁÓ ÈÙÏÂ '‰ ÈÙÏ ‡l‡ Ô‡k ·È˙k¿ƒ»∆»ƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈»«¿»»
È‡ ‡l‡ ,Ûc¯Ï ‡ÏÂ ‚¯‰Ï ‡Ï Ák Èa ÔÈ‡ È‡ ¯Ó‡Â¿»«¬ƒ≈ƒ…«…«¬…¿…ƒ¿…∆»¬ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â ‰¯ÈL ¯ÓB‡≈ƒ»¿«»∆»««»»

¯Ó‡pL ,‰NBÚ È‡(כב כ, ב הימים ‰elÁ(דברי ˙Ú·e : ¬ƒ∆∆∆¡«¿≈≈≈
Èa ÔÈ‡ È‡ ¯Ó‡Â e‰i˜ÊÁ „ÓÚ .'Â‚Â ‰l‰˙e ‰p¯·¿ƒ»¿ƒ»»«ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ≈ƒ
È‡ ‡l‡ ,‰¯ÈL ¯ÓBÏ ‡ÏÂ Ûc¯Ï ‡ÏÂ ‚¯‰Ï ‡Ï Ák…«…«¬…¿…ƒ¿…¿…«ƒ»∆»¬ƒ
Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â È˙hÓ ÏÚ ÔLÈ»≈«ƒ»ƒ¿«»∆»««»»

¯Ó‡pL ,‰NBÚ È‡ ‡e‰(לה יט, ב ÏÈÏa‰(מלכים È‰ÈÂ : ¬ƒ∆∆∆¡««¿ƒ««¿»
¯izL ‰nk .¯eM‡ ‰ÁÓa CiÂ '‰ C‡ÏÓ ‡ˆiÂ ‡e‰‰««≈≈«¿«««¿«¬≈««»ƒ¿«≈

¯Ó‡pL ,‰¯NÚ ¯Ó‡ ·¯ ,Ì‰Ó(יט י, ÚÂ¯(ישעיה : ≈∆«»«¬»»∆∆¡«¿««
Èa¯ .„"eÈ ·˙Bk ˙BÈ‰Ï ¯Ú ÏL Bk¯c ÔkL ,Ì·zÎÈƒ¿¿≈∆≈«¿∆««ƒ¿≈«ƒ
Ë¯BN ˙BÈ‰Ï ¯Ú ÏL Bk¯c ÔkL ,‰ML ¯ÓB‡ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»≈ƒ»∆≈«¿∆««ƒ¿≈
,‰MÓÁ ¯ÓB‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ .‰ËÈ¯N¿ƒ»«ƒ¿À«∆≈ƒ≈¬ƒ»

¯Ó‡pL(ו יז, L‡¯a(ישעיה ÌÈ¯b¯b ‰LÏL ÌÈL : ∆∆¡«¿«ƒ¿»«¿¿ƒ¿…
‡„‰ ,‰ÚLz e¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯Â ‰„e‰È Èa¯ .¯ÈÓ‡»ƒ«ƒ¿»¿«ƒƒ»¿ƒ¿»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(ו יז, ÈÙÚÒa‰(ישעיה ‰MÓÁ ‰Úa¯‡ : ƒ¿ƒ«¿»»¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»
,¯NÚ ‰Úa¯‡ ¯Ó‡ È‡ÏÈÁ Ôa ÌeÁz Èa¯ .‰i¯t…ƒ»«ƒ«¿∆¬ƒ»»««¿»»»»
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¯ÈÓ‡ L‡¯a ÌÈ¯b¯b ‰LÏL ÌÈL :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»«¿¿ƒ¿…»ƒ
ÔÈ·e el‡ È¯·„k ÔÈa .‰i¯t ‰ÈÙÚÒa ‰MÓÁ ‰Úa¯‡«¿»»¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»…ƒ»≈¿ƒ¿≈≈≈
,Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ ¯v„Îe·pL ÌÈ„BÓ Ïk‰ el‡ È¯·„k¿ƒ¿≈≈«…ƒ∆¿«¿∆«»»∆»≈∆
·¯Á‰Â ‰ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ‡l‡∆»≈»∆»««»»¬≈¿«¬≈
„·ÚÓ È˙È ‡ÓˆÓˆÓ ‡l‡ ÈÚ· ‡Ï ¯Ó‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»»«»»≈∆»¿«¿¿»»ƒ∆¡«
ÏL ÈÙ„a ·LÈÂ ‡a ,‰NÚ ‰Ó ,È·ÒÏ „·Úc ‡Ók ÈÏƒ¿»«¬«¿»ƒ∆»»»¿»«¿«¿≈∆
˙‡ ·È¯Á‰Ï ÌÈÁaË ·¯ Ô„‡¯Êe· ÁÏLÂ ‡ÈÎBË‡«¿¿»¿»«¿«¿¬»««»ƒ¿«¬ƒ∆
ÌBÈ ÏÎa ,‰ˆÁÓe ÌÈL LÏL ÌL ‰NÚÂ ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»»»»»ƒ∆¡»¿»
Lwa ,dL·ÎÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆¿»«ƒ¿…»»»¿»¿»ƒ≈
„cÓÓ ÏÈÁ˙‰ BaÏa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ô˙ ¯ÊÁÏ«¬…»««»»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈
„Ú ‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË ÌBÈ ÏÎa ˙Ú˜BL ‰˙È‰Â ‰ÓBÁa«»¿»¿»««¿»¿»«ƒ∆¡»«

˜MLÌÈ‡BO‰ eÒÎ dlk ‰Ú˜ML ÔÂÈÎÂ ,dlk ‰Ú ∆»¿»À»¿≈»∆»¿»À»ƒ¿¿«…¿ƒ
eÈÓ‡‰ ‡Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ ‰ÚL d˙B‡ ÏÚ ,ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ«»»»≈…∆¡ƒ
·ÈB‡Â ¯ˆ ‡·È Èk Ï·˙ È·LÈ Ïk [Â] ı¯‡ ÈÎÏÓ«¿≈∆∆…¿≈≈≈ƒ»…«¿≈
eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk .ÌÈÏLe¯È È¯ÚLa¿«¬≈¿»»ƒ≈»∆»¿»¿≈»∆»

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»

‡ÏÁ˙t È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ יד). כ, ¯Ú(משלי Ú¯ : «ƒƒ¿∆»»«««
‡ÏL „Ú ‡ˆBÓ z‡ ,Ïl‰˙È Ê‡ BÏ ÏÊ‡Â ‰Bw‰ ¯Ó‡È…««∆¿…≈»ƒ¿«»«¿≈«∆…
Ì˙B‡ ‡¯B˜ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ Ï‡¯NÈ eÏ‚»ƒ¿»≈»»«»»≈»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈÚ¯(י יג, ‰¯Ú(ירמיה ‰f‰ ÌÚ‰ : »ƒ¬»ƒ¿ƒ»»«∆»»
ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ .È¯·c ˙‡ ÚBÓLÏ ÌÈ‡n‰«≈¬ƒƒ¿«∆¿»«¿≈»∆»ƒ¿ƒ
e‡ËÁL ÔÂÈk .Ïl‰˙È Ê‡ BÏ ÏÊ‡Â :¯Ó‡pL ,ÔÁaLÓ¿«¿»∆∆¡«¿…≈»ƒ¿«»≈»∆»¿
Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏ‚»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆

.‰ÎÈ‡(א ג, ‰Bi‰.(צפניה ¯ÈÚ‰ ‰Ï‡‚Â ‰‡¯Ó ÈB‰ : ≈»…¿»¿ƒ¿»»»ƒ«»
ÏÚ È˙ÓÈ‡ Èz˙pL ‰ÓÈ‡‰ ÈtÓ ÈB‰ ,‰‡¯Ó ÈB‰ e‰Ó«…¿»ƒ¿≈»≈»∆»«ƒ≈»ƒ«
‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ ,‰Ï‡‚Â È˙ÓÈ‡ ,˙Bn‡‰ Ïk»»À≈»«¿ƒ¿»»«¿≈¿»»
Ïk ÏÚ Ô˙ÓÈ‡ ‰ÏÙ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ eÏ‡‚pL∆ƒ¿¬ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ»¿»≈»»«»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙Bn‡‰(יד טו, ÌÈnÚ(שמות eÚÓL : »À¬»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
,‰Bi‰ ¯ÈÚ‰ .'Â‚Â ÌB„‡ ÈÙel‡ eÏ‰· Ê‡ 'Â‚Â ÔeÊb¯Èƒ¿»»ƒ¿¬«≈¡»ƒ«»
,‰BÈk ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆÓa d˙B‡ ÈzivL ‰n‡À»∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»

‰f‰ Á·M‰ Ïk ¯Á‡(ב ג, ‰'(צפניה ÏB˜a ‰ÚÓL ‡Ï : ««»«∆««∆…»¿»¿
‡Ï ‰È‰Ï‡ Ï‡ ‰ÁË· ‡Ï '‰a ¯ÒeÓ ‰Á˜Ï ‡ÏÂ¿…»¿»»«…»»»∆¡…∆»…
,‡È‰ ‡˙eËL Â‡Ï ‡È‰ ‰Ó ‰ÚÓL ‡Ïc ‰lk .‰·¯»̃≈»«»¿»»¿»»ƒ»»»ƒ
‡˙eËLÏ ÔÈÁÂˆ ‡e‰ ÈÂÈ ÔBLÏ Ô·e‡¯ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿≈»¿»ƒ»¿ƒ¿»»
ÏÚ ,‰Ï‡‚Â .‡˙eËL ÈnwÓ ÈÂ‰ ,‰‡¯Ó ÈB‰ ‡¯BÓ»…¿»¡≈ƒ«≈»»¿ƒ¿»»«
,‰¯B˙ È¯·c ÚÓLlÓ ÔÓˆÚ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó eÈ‰L È„È¿≈∆»«¿ƒƒ«¿»ƒƒ¿…«ƒ¿≈»
„ÓÏÏ dÏ ‰È‰ ‡Ï ,‰Bi‰ ¯ÈÚ‰ .‰p‰k‰ ÔÓ ‰Ï‡‚Â¿ƒ¿»»ƒ«¿À»»ƒ«»…»»»ƒ¿…
‰ÂÈÏ ÈzÁÏL „Á‡ ‡È· ,‰ÂÈpÓ ,‰BÈ ÏL B¯ÈÚÓ≈ƒ∆»ƒƒ¿≈»ƒ∆»»«¿ƒ¿ƒ¿≈
‰nk ÌÈÏLe¯Èa Ï‡¯NÈ el‡Â ,‰·eL˙a d¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ»ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ»«ƒ«»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰ÈÏ‡ ÈzÁÏL ÌÈ‡È·,יז ב (מלכים ¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆¬»ƒ¿ƒ
ÏÎיג) È‡È· Ïk „Èa ‰„e‰È·e Ï‡¯NÈa '‰ „ÚiÂ :«»«¿ƒ¿»≈ƒ»¿«»¿ƒ≈»

È˙BˆÓ e¯ÓLÂ ÌÈÚ¯‰ ÌÎÈÎ¯cÓ e·L ¯Ó‡Ï ‰ÊÁ…∆≈…Àƒ«¿≈∆»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
·È˙Îe ,'Â‚Â È˙BwÁ(כה ז, ‡˙(ירמיה ÌÎÈÏ‡ ÁÏL‡Â : À«¿ƒ»∆¿«¬≈∆∆

,'Â‚Â [¯Ó‡Ï] ÁÏLÂ ÌkL‰ ÌBÈ ÌÈ‡È·p‰ È„·Ú Ïk»¬»««¿ƒƒ«¿≈¿»…«
‡BÏÂ ,·¯Úa ÁÏLÂ ÌkL‰ ,¯˜aa ÁÏLÂ ÌkL‰«¿≈¿»…««…∆«¿≈¿»…«»∆∆¿

ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb eÚÓL ‡ÏL ÔÂÈk .eÚÓL»¿≈»∆…»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒ
È˙È‚ÈÏ·Ó .„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»»¿»»»«¿ƒƒƒ

Èe„ ÈaÏ ÈÏÚ ÔB‚È ÈÏÚ¬≈»»«ƒƒ«»

·ÏÈÎ‰ Á˙t ‡ÈÁ Èa¯ יח). ח, ÈÏÚ(ירמיה È˙È‚ÈÏ·Ó : «ƒ¬ƒ»»«»≈«¿ƒƒƒ¬≈
ÔÈ‚B‰ ÈÏaÓ ,È˙È‚ÈÏ·Ó e‰Ó ,Èe„ ÈaÏ ÈÏÚ ÔB‚È»»«ƒƒ«»««¿ƒƒƒƒ¿ƒƒ
È˙Èa È˙ÈNÚ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆÓ Ìi˜Ï ‰¯Bza«»¿«≈ƒ¿«¬ƒƒ»ƒƒ≈ƒ
,Lc˜n‰ ˙Èa ÏÚ ,Èe„ ÈaÏ ÈÏÚ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â Èz‚ƒƒ¿««ƒ≈»«ƒƒ«»«≈«ƒ¿»
.'Â‚Â eaÏ ‰Â„ ‰È‰ ‰Ê ÏÚ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ«∆»»»∆ƒ≈

·È˙Îe(יט ח, ı¯‡Ó(ירמיה ÈnÚ ˙a ˙ÚÂL ÏB˜ ‰p‰ : ¿ƒƒ≈«¿«««ƒ≈∆∆
‰LÏL LnLÓ ‰Ê ¯eac ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÈwÁ¯Ó«¿«ƒ»««ƒ»»ƒ∆¿«≈¿»

·È˙Îc ,‰˜ÚÊ .‰˜‡ ,‰ÚÂL ,‰˜ÚÊ :˙BBLÏ שמות) ¿¿»»«¿»¿»»¿»»ƒ¿ƒ
כג) ÏÚzÂב, e˜ÚÊiÂ ‰„·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯NÈ È· eÁ‡iÂ :«≈»¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»¬…»«ƒ¿»«««

,‰˜‡ .ÈnÚ ˙a ˙ÚÂL ÏB˜ :·È˙Îc ,‰ÚÂL ,Ì˙ÚÂL«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«««ƒ¿»»
·È˙Îc(כד כב, ¯Èa(שמות .Ì˙˜‡ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ : ƒ¿ƒ«ƒ¿«¡…ƒ∆«¬»»«ƒ

‡e‰ ‡„‰ ,‡e‰ ¯et¯t ÔBLÏ ¯ÓB‡ ÔÈ¯Btˆc ‡e‰»¿ƒƒ≈¿ƒ¿¬»
·È˙Î„(כד ל, Â(יחזקאל :·È˙Îe .ÏÏÁ ˙B˜‡ ˜‡ איוב) ƒ¿ƒ¿»««¬»»¿ƒ
יב) ÚeLz.כד, ÌÈÏÏÁ LÙÂ יט): ח, ‡ÔÈ(ירמיה '‰‰ : ¿∆∆¬»ƒ¿«≈««≈

eÈ‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡ ,‰a ÔÈ‡ dkÏÓ Ì‡ ÔBiˆa¿ƒƒ«¿»≈»ƒ»»»…»
‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏ‚ e‡ËÁL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈÏB‚ƒ¿≈»∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó¿≈¬≈∆≈»»¿»»»

‚ÏÁ˙t ‡¯ÈÚÊ Èa¯ לא). ל, È¯pk(איוב Ï·‡Ï È‰ÈÂ : «ƒ¿≈»»««¿ƒ¿≈∆ƒ…ƒ
Ôa ÔBÚÓL Ôa¯ ¯Ó‡ ÔÈz Ônz ,ÌÈÎa ÏB˜Ï È·‚ÚÂ¿À»ƒ¿…ƒ«»¿≈«»««»ƒ¿∆
¯NÚ ‰MÓÁk Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï Ï‡ÈÏÓb«¿ƒ≈…»»ƒƒ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»»»
Ï‡¯NÈ ˙Ba ˙B‡ˆBÈ Ô‰aL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÎe ·‡a¿»¿«ƒƒ∆»∆¿¿ƒ¿»≈
,BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡ Li·Ï ‡ÏL È„k ÔÈÏe‡L Ô·Ï ÈÏÎaƒ¿≈»»¿ƒ¿≈∆…¿«≈∆ƒ∆≈
Ï‡¯NÈ ˙Ba Ô‰·e ‰ÏÈ·Ë ÔÈeÚË eÈ‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ¿»«≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿»≈

.ÌÈÓ¯ka ˙BÏBÁÂ ˙B‡ˆBÈ¿¿«¿»ƒ

,˙B¯ÓB‡ eÈ‰ ‰Óe ÌLÏ ‰Ù ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ‡z»»ƒ∆≈ƒ»ƒ¿∆¿»»»¿
Ôzz Ï‡ ,CÏ ¯¯Ba ‰z‡ ‰Ó ‰‡¯e EÈÈÚ ‡N ,¯eÁa»»≈∆¿≈»«»≈»«ƒ≈

¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,‰ÁtLna EÈÈÚ Ôz ,ÈBa EÈÈÚ שיר) ≈∆¿≈≈∆«ƒ¿»»¿≈≈
יא) ג, ÓÏL‰השירים CÏna ÔBiˆ ˙Ba ‰È‡¯e ‰È‡ˆ :¿∆»¿∆»¿ƒ«∆∆¿……

˙ÁÓN ÌBÈ·e B˙p˙Á ÌBÈa Bn‡ BÏ ‰¯hÚL ‰¯ËÚa»¬»»∆ƒ¿»ƒ¿¬À»¿ƒ¿«
BaÏ ˙ÁÓN ÌBÈ·e ,‰¯Bz Ôzn ‰Ê B˙p˙Á ÌBÈa .BaÏƒ¿¬À»∆««»¿ƒ¿«ƒ
.eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ‰aiL Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa ‰Ê∆ƒ¿«≈«ƒ¿»∆ƒ»∆ƒ¿≈»¿»≈
,Ï‡¯NÈÏ ‰¯tÎÂ ‰ÁÈÏÒ ÌBÈ ÌÈ¯etk ÌBÈ ‡ÓÏLaƒ¿»»ƒƒ¿ƒ»¿«»»¿ƒ¿»≈
¯NÚ ‰MÓÁ ‡l‡ ,˙BB¯Á‡ ˙BÁeÏ Ba ezpL ÌBÈ∆ƒ¿«¬∆»¬ƒ»»»
ÈÒ‡ Èa¯ ÌLa ‡Á‡ ¯a ·˜ÚÈ Èa¯ ,‡È‰ È‡Ó ·‡a¿»«ƒ«ƒ«¬…««»¿≈«ƒ«≈
ÌÈˆÚ ÏkL ,ÌÈˆÚÏ ‰ÙÈ ‰ˆÈˆ˜ ÔÓÊ BaL ¯Ó‡»«∆¿«¿ƒ»»∆»≈ƒ∆»≈ƒ
ıÚ Ïk È˙Â ,˙ÏÎ‡Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ba ÌÈˆˆ˜pL∆ƒ¿»ƒ≈ƒ«¬…∆¿»≈»≈
Èab ÏÚÓ ÏeÒt ˙ÏÎ‡Ó B‡ ˙ÚÏBz B· ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«««¬…∆»≈««≈
‡ÏeÚc ÌeMÓ ÈÒ‡ Èa¯Â ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ .ÁaÊn‰«ƒ¿≈««ƒ«»««¬»¿«ƒ«≈ƒ¿»
˙B‡cÊe¯t ‰Ï‡ Ôa ÚLB‰ Ïha BaL ,È¯Ó‡ Èa¯ ÌLa¿≈«ƒ»¿≈∆ƒ≈≈«∆≈»¿¿»
Ï‡L ‡‰k ·¯ .ÌÈÎ¯c‰ ÏÚ Ë· Ôa ÌÚ·¯È ·ÈLB‰L∆ƒ»»¿»∆¿»««¿»ƒ««¬»»«
„·Ú ‡˙e·ÈË ‡c ÏÎc ¯LÙ‡ dÈÏ ¯Ó‡ ,·¯ Ì„˜ ÔÓƒ√»«¬«≈∆¿»¿»»ƒ»¬«
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dÈa ·È˙Îe(ג יז, ב CÏÓ(מלכים ¯Ò‡ÓÏL ‰ÏÚ ÂÈÏÚ : ¿ƒ≈»»»»«¿«¿∆∆∆∆
B˙e B¯‡evÓ ¯ÏB˜ ¯È·Ú‰L ÏÚ ‡l‡ ,'Â‚Â ¯eM‡«∆»«∆∆¡ƒ»ƒ«»¿»
‡l‡ ,ÔelˆÈÂ Ôe˜ÒÈ ‡nÚ Ïk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ¯‡eˆa¿««»«ƒ¿»¬«»«»ƒ¿ƒ«∆»
¯a Ï‡eÓL Èa¯ .˜qÈ ˜ÒÈÓÏ ÈÚ·c Ô‡Ó Ïk ¯Ó‡¬«»«¿»≈¿≈«ƒ««ƒ¿≈«
ÌBÈ ˜ÁˆÈ ¯a Ï‡eÓL Èa¯c dÈÓLÓ dÏ È¯Ó‡Â ÈÓÁ«¿≈ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈«ƒ¿»

¯Ó‡pL ,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈË·L e¯z‰L(ח לו, :(במדבר ∆À¿¿»ƒ»∆»∆∆∆¡«
·È˙Îe ,'Â‚Â ‰ÏÁ ˙L¯È ˙a ÏÎÂ(ט לו, ÏÂ‡(במדבר : ¿»«…∆∆«¬»¿ƒ¿…

˙·Ï ¯LÙ‡ ÈÎÂ ,'Â‚Â ¯Á‡ ‰hÓÏ ‰hnÓ ‰ÏÁ ·qƒ̇…«¬»ƒ«∆¿«≈«≈¿ƒ∆¿»¿«
Ë·MÓ ‰È·‡ ‰zÚÓ ¯Ó‡ ‡l‡ ,˙BhÓ ÈzL L¯ÈzL∆ƒ«¿≈«∆»¡…≈«»»ƒ»ƒ≈∆
Ë·L ¯z‰L ÌBÈ È¯Ó‡ Ôa¯ .¯Á‡ Ë·MÓ dn‡Â „Á‡∆»¿ƒ»ƒ≈∆«≈«»»»¿≈∆À«≈∆

·È˙Îc ,Ï‰wa ‡B·Ï ÔÈÓÈa(יח כא, Ô˙(שופטים ¯e¯‡ : ƒ¿»ƒ»«»»ƒ¿ƒ»…≈
.ÔÈÓÈ·Ï ‰M‡ƒ»¿ƒ¿»ƒ

e‡¯˜ ‡¯˜Ó ,e‰e·¯˜Â e‡¯˜ ‡¯˜Ó ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»ƒ¿»»¿¿≈¿ƒ¿»»¿
e‰e·¯˜Â e‡¯˜ ‡¯˜Ó .e‰e˜Á¯Â(יא לה, ÈBb(בראשית : ¿ƒ¬ƒ¿»»¿¿≈¿

e‰e˜Á¯Â e‡¯˜ ‡¯˜Ó .EnÓ ‰È‰È ÌÈBb Ï‰˜e בראשית) ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ¿»»¿¿ƒ¬
ה) ÈÏ,מח, eÈ‰È ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰MÓe ÌÈ¯Ù‡ :∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

.Ì‰ÈÁ‡ ÌÚ ÔÈ·LÁ ÔÈ‡L∆≈»∆¿»ƒƒ¬≈∆
·¯ .ÌÈË·L e¯z‰L ÌBÈ Ï‡eÓL ¯Ó‡ ‰„e‰È ·¯ ¯Ó‡»««¿»»«¿≈∆À¿¿»ƒ«
Èa¯ .‰¯e·˜Ï ¯˙Èa È‚e¯‰ ezpL ÌBÈ ¯Ó‡ ‰˙Ó«¿»»«∆ƒ¿¬≈≈»ƒ¿»«ƒ
CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ,¯NÚ ‰MÓÁa ‡ÁÈ ¯Ó‡ ÏB„b‰ ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆«»»«ƒ»«¬ƒ»»»ƒ»»≈»
,‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ÔÈ˙¯Bk eÈ‰ ‡ÏÂ ‰nÁ ÏL dÁk LLz»«…»∆«»¿…»¿ƒ≈ƒ««¬»»
CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ,ÏbÓ ¯·z ÌBÈ dÈÏ È¯˜e ‡ÈÒÓ ·¯ ¯Ó‡Â¿»««¿«¿»¿≈≈¿««»ƒ»»≈»
Èa¯Â ÔÈ·‡ Èa¯ .ÛÈÒÈ ÛÈÒBÓ ‡Ï„e ÛÈÒBÈ ÛÈÒBn‰«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿«ƒ

.¯a„Ó È˙Ó ÔÓ ¯ÙÁ‰ ÏËaL ÌBÈ È¯Ó‡ ÔÁBÈ»»»¿≈∆ƒ≈«≈∆ƒ≈≈ƒ¿»
‡ÈˆBÓ ‰LÓ ‰È‰ ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú Ïk ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ»∆∆ƒ¿»¿»»»∆ƒ
ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰Â ,¯tÁÏ e‡ˆ ¯ÓB‡Â ‰Án‰ ÏÎa ÊB¯k»¿»««¬∆¿≈¿«¿…¿»¿ƒ
‡ÈˆBÓ ‰È‰ ˙È¯ÁLÏ ,Ô‰a ÔÈLÈÂ ˙B¯·˜ ÔÈ¯ÙBÁÂ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»∆¿«¬ƒ»»ƒ
eÈ‰Â ,ÌÈiÁ‰ ÔÓ ÌÈ˙n‰ eLÈ¯Ù‰Â eÓe˜ ¯ÓB‡Â ÊB¯k»¿≈¿«¿ƒ«≈ƒƒ««ƒ¿»
ËB¯ËB¯Ùe ÛÏ‡ ¯NÚ ‰MÓÁ ,ÔÓˆÚ ÔÈ‡ÈˆBÓe ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒƒ«¿»¬ƒ»»»∆∆¿¿
eNÚ ÔB¯Á‡‰ ÌÈÚa¯‡‰ ˙L·e ,ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL e¯ÒÁ»¿≈≈∆∆ƒ¿«»«¿»ƒ»«¬»
eÈÚhL ‰ÓBc e¯Ó‡ ,ÌÈÓÏL ÔÓˆÚ e‡ˆÓe ÔÎ≈»¿«¿»¿≈ƒ»¿∆∆»ƒ
¯NÚ ÌÈL·e ¯NÚ „Á‡·e ¯BNÚa ÔÎÂ ,ÔBaLÁa«∆¿¿≈¿»¿««»»ƒ¿≈»»
‡¯‰ÈÒ ‡lÓ˙‡c ÔÂÈk ,¯NÚ ‰Úa¯‡Â ¯NÚ ‰LÏLe¿»»»¿«¿»»»»≈»¿ƒ¿«≈ƒ¬»
‰¯Êb d˙B‡ Ïha ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ‰ÓBc e¯Ó‡»¿∆∆«»»ƒ≈»¿≈»
Ì‰È˙BBÂÚ eÓ¯‚Â ,·BË ÌBÈ e‰e‡NÚÂ e¯ÊÁÂ eÈÏÚÓ≈»≈¿»¿«¬»¿»¿¬≈∆
‡„‰ ,ÌÈÓÚt ˙Èa‰ Ôa¯Áa ‰f‰ ÌÏBÚa Ï·‡ ‰NÚÂ¿«¬»≈∆»»«∆¿À¿«««ƒ«¬»ƒ¬»

·È˙Î„ ‡e‰(לא ל, ÏB˜Ï(איוב È·‚ÚÂ È¯pk Ï·‡Ï È‰ÈÂ : ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈∆ƒ…ƒ¿À»ƒ¿
.ÌÈÎa(א יד, ÔÂÈÎÂ(במדבר ,‡e‰‰ ‰ÏÈla ÌÚ‰ ek·iÂ : …ƒ«ƒ¿»»««¿»«¿≈»

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏ‚L∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»»¿»»»

„Ï'Â‚Â È‰Â ÈÎ· ‡O‡ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ט). ט, ‡Ó¯(ירמיה , «∆»ƒ∆»…¿ƒ»∆ƒ»«
Ô„‡¯Êe·Ï ¯v„Îe· ‰eˆ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ‡Á‡ Èa«̄ƒ¬»¿»¿»ƒƒ»¿«¿∆«ƒ¿«¿¬»

e‰ÈÓ¯È ÏÚ(יב לט, ÂÈÏÚ,(ירמיה ÌÈN EÈÈÚÂ epÁ˜ : «ƒ¿¿»»∆¿≈∆ƒ»»
‡Ï BÏ ,Ú¯ ‰Óe‡Ó BÏ NÚz Ï‡Â .B˙n‡ ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ»»¿…«À»¿«««¿»»…
¯L‡k Èk .‰Ú¯Ï EBˆ¯k ‰NÚ B˙n‡ ÌÚ Ï·‡ ,‰NÚ«̇¬∆¬»ƒÀ»¬≈ƒ¿¿¿»»ƒ«¬∆
‰ÈÓ¯È ‰È‰Â .B˙n‡Ï ‡ÏÂ ,BnÚ ‰NÚ Ôk EÈÏ‡ ¯a„È¿«≈≈∆≈¬≈ƒ¿…¿À»¿»»ƒ¿¿»
˙‡ Ô˙BÂ ,ÔÈ¯ÏB˜a ÌÈe˙ ÌÈ¯eÁa ÏL zk ‰‡B¯∆«¿∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆

¯ÊBÁÂ .Ô‰Ó B¯È·ÚÓe ‡a Ô„‡¯Êe·e ,Ì‰nÚ BL‡…̄ƒ»∆¿«¿¬»»«¬ƒ≈∆¿≈
˙‡ Ô˙BÂ ,˙B‡ÏLÏLa ÌÈÏeÏL ÌÈ˜Ê ÏL zk ‰‡B¯Â¿∆«¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿≈∆
¯Ó‡ .Ô‰Ó B¯È·ÚÓe Ô„‡¯Êe· ‡·e ,Ì‰ÈÏÚ B¯‡e«̂»¬≈∆»¿«¿¬»«¬ƒ≈∆»«
B‡ ,Ca ˙È‡ ÔÈÏÈÓ ˙Ïz ÔÓ „Á ÈÊÁ ‰ÈÓ¯ÈÏ Ô„‡¯Êe·¿«¿¬»¿ƒ¿¿»¬≈«ƒ¿«ƒƒƒ»
CÙBL B‡ ,z‡ ÔÈ¯eqÈa ËÚ·Ó B‡ ,z‡ ¯˜L ‡È·¿ƒ∆∆«¿¿«≈¿ƒƒ«¿≈
z‡ ‡ÈiL ÔÈ„‰ ÏkL ,z‡ ¯˜L ‡È· B‡ .z‡ ÌÈÓc»ƒ«¿¿ƒ∆∆«¿∆»»≈¿«»«¿
‰·¯Ác ecÎÂ ,‰·¯Á ‡È‰c ‡z¯˜ ‡„‰ ÏÚ ‡a˙Óƒ¿«≈«¬»«¿»¿ƒ»¿»¿«¿»¿»
,z‡ ÔÈ¯eqÈa ËÚ·Ó B‡ .‡ÈbÒ CÏÚ ‰LÈ‡a CLÙ«¿»¿ƒ»¬»«ƒ¿«≈¿ƒƒ«¿
„·ÚÓÏ ÈÚa z‡Â ,‡LÈa „·ÚÓÏ ÈÚa ‡‡ ˙ÈÏ ‡‡c«¬»≈¬»»≈¿∆¡«ƒ»¿«¿»≈¿∆¡«
B‡ .È„ÈÓ ÈÏÚ ÔÈ·ÈLÁ ‡È¯eqÈ ˙ÈÏ ¯ÓÈÓÏ ,‡LÈa CÏ»ƒ»¿≈«≈ƒ«»¬ƒƒ»«ƒ≈
ÏÈ„a ÈbÒ CÈÏÚ ÈÏ „Èwt ‡kÏÓc ,z‡ ÌÈÓc CÙBL≈»ƒ«¿¿«¿»«ƒƒ¬»«ƒ¿ƒ
ÔÈ‚a ‡LÈa „·ÚÓÏ ÈÚa z‡Â ,‡LÈa CÏ „·ÚÓÏ ‡Ïc¿»¿∆¡«»ƒ»¿«¿»≈¿∆¡«ƒ»¿ƒ
¯Ó‡ ÛBq·e .‡¯·‚ ‡e‰‰Ï dÈeÏË˜ÈÂ ‡kÏÓ ÚÓLÈc¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿¿≈¿««¿»«»«
Ïa˜ ‡ÏÂ ,EÈÏÚ ÈÈÚ ‰ÓÈN‡Â ‡a EÈÈÚa ·BË Ì‡ ,BÏƒ¿≈∆…¿»ƒ»≈ƒ»∆¿…ƒ≈
ÈtÓ BÏ ¯Ó‡pL „Ú ,‰L¯t‰ ÛBÒa ¯Ó‡pL BÓk ,ÂÈÏÚ»»¿∆∆¡«¿«»»»«∆∆¡«ƒƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰¯e·b‰(א מ, ‡L¯(ירמיה ¯·c‰ : «¿»¬»ƒ¿ƒ«»»¬∆
,¯·c‰ B˙B‡ ‰È‰ ‰Ó ,¯Ó‡Ï '‰ ˙‡Ó e‰ÈÓ¯È Ï‡ ‰È‰»»∆ƒ¿¿»≈≈≈…∆»»«»»
ÏÈÊ‡ ‡‡ ,‡Î‰ ·È˙È z‡ ÔÈ‡ ,‰ÈÓ¯È ,BÏ ¯Ó‡L ‡l‡∆»∆»«ƒ¿¿»ƒ«¿»≈»»¬»»≈
¯Ó‡ .‡Î‰ ·È˙È ‡‡ ,ÔB‰nÚ ÏÈÊ‡ z‡ ÔÈ‡Â ,ÔB‰nÚƒ¿¿ƒ«¿»≈ƒ¿¬»»≈»»»«
‡‡ ‰Ó ÔB‰nÚ ÏÈÊ‡ ‡‡ ÔÈ‡ ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ¿»»ƒ∆»ƒ¬»»≈ƒ¿»¬»
,ÔB‰nÚ ÔB‰ÈÈ¯a ÔB‰kÏÓ ÏBÊÈÈ ‡l‡ ,ÔB‰Ï Èp‰Ó ÏÈÎÈ»≈¿«≈¿∆»≈«¿¿»¿¿ƒ¿

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡È‚Ò ÔB‰Ï Èp‰Ó ÏBÎÈ ‡e‰c ירמיה) ¿»¿«≈¿«¿»¬»ƒ¿ƒ
א) e‰ÈÓ¯Èמ, ˙‡ ÌÈÁaË ·¯ Ô„‡¯Êe· ÁlL ¯Á‡ :««««¿«¿¬»««»ƒ∆ƒ¿¿»

‡e‰ ÏBÎÈ·k ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÈwÊ‡a ¯eÒ‡ ‡e‰Â¿»»ƒƒ»««ƒ«»ƒ¿»
·È˙k dÈ˙ÂÎ„Â .ÌÈ˜Ê‡a ¯eÒ‡ ‡e‰Â(א א, È‡Â(יחזקאל : ¿»»ƒƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ«¬ƒ

Èa¯ ,e‰ÈÓ¯È ÏL B˙‡e· ‰˙È‰ ÔÎÈ‰ „Ú ,‰ÏBb‰ CB˙a¿«»«≈»»¿»¿»∆ƒ¿¿»«ƒ
,ÔÁBÈ Èa¯Â ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡c ˙È‡Â ,‡a‡ Èa¯Â ·˜ÚÈ«¬…¿«ƒ«»¿ƒ¿»««ƒ∆¿»»¿«ƒ»»

„Ú ¯Ó‡ „Á(ט לא, eˆa˜È.(ירמיה Ï‡¯NÈ ‰¯ÊÓ : «»««¿»≈ƒ¿»≈¿«¿∆
„Ú ¯Ó‡ ‡È¯ÁÂ(טז לא, C˙È¯Á‡Ï(ירמיה ‰Â˜z LÈÂ : «¬ƒ»¬««¿≈ƒ¿»¿«¬ƒ≈

‡‡ˆBÓ ‰È‰ B˙¯ÈÊÁ·e .ÌÏe·‚Ï ÌÈ· e·LÂ '‰ Ì ¿À¿»»ƒƒ¿»«¬ƒ»»»≈
ÔË˜ÏÓ ‰È‰Â ,ÌÈ¯‰a ÔÈÎÏLeÓ ÔÈÚh˜Ó ˙BÚaˆ‡∆¿»¿À»ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»»¿«¿»
¯ÓB‡Â ,B˙ÈlË CB˙Ï Ô˙BÂ Ô˜LÓe Ô˜aÁÓe ÔÙt‚Óe¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿«ƒ¿≈

ÌÎÏ Èz¯Ó‡Â Èz¯‰Ê‰ Ck ‡Ï Èa ,Ì‰Ï(טז יג, :(ירמיה »∆»«…»ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆
eÙb˙È Ì¯Ë·e CLÁÈ Ì¯Ëa „B·k ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï ez¿«¡…≈∆»¿∆∆«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¿

¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡ ÏÚ .ÛL È¯‰ ÏÚ ÌÎÈÏ‚¯,ט (ירמיה «¿≈∆«»≈»∆«»»»∆¡«
˜È‰,ט) ¯a„Ó ˙B‡ ÏÚÂ È‰Â ÈÎ· ‡O‡ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ :«∆»ƒ∆»…¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»

ÏÚ ,È‰Â ÈÎ· ‡O‡ ÌÈÁaLÓe ÌÈ‡ ÌÈ¯‰ Ì˙B‡ ÏÚ«»»ƒ»ƒ¿À»ƒ∆»…¿ƒ»∆ƒ«
ÏB˜ eÚÓL ‡ÏÂ .‰È˜Ï eÎÙ‰pL ·˜ÚÈ ÏL ÂÈ˙B‡¿»∆«¬…∆∆∆¿¿ƒ»¿…»¿
È¯·c ÏB˜Ï ‡ÏÂ ‰¯B˙ È¯·c ÏB˜Ï eÚÓL ‡Ï Èk ,‰˜Óƒ¿∆ƒ…»¿¿ƒ¿≈»¿…¿ƒ¿≈
eÈ‰L ,‡p˜Ó‰ ¯·c ÏB˜Ï ‡l‡ ,‰˜Ó ‡l‡ ,‰‡e·¿»∆»ƒ¿∆∆»¿»»«¿«≈∆»
z‡„ ‰Ó ‡„‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa B˙B‡ ÌÈ‡È˜Ó«¿ƒƒ«¬«»ƒ¬»»¿«¿

¯Ó‡(טז לב, CÎÈÙÏ(דברים ,ÌÈ¯Êa e‰‡˜È ט): ט, :(ירמיה »««¿ƒÀ¿»ƒ¿ƒ»
ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,eÎÏ‰ e„„ ‰Ó‰a „Ú ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ≈«»«ƒ«¿≈»»¿»»»««ƒ≈
ÒË ÛBÚ ‰‡¯ ‡Ï ‰L ÌÈzLe ÌÈMÓÁ ‡zÙÏÁ ¯a«¬«¿»¬ƒƒ¿«ƒ»»…ƒ¿∆»
‰Ó‰a „Ú ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ ÌÚh ‰Ó ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈«««≈«»«ƒ«¿≈»

.ÌÈzLe ÌÈMÓÁ ‡È¯ËÓÈ‚a ‰Ó‰a ,eÎÏ‰ e„„»¿»»¿≈»¿ƒ«¿ƒ»¬ƒƒ¿«ƒ
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רמג dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

dÈa ·È˙Îe(ג יז, ב CÏÓ(מלכים ¯Ò‡ÓÏL ‰ÏÚ ÂÈÏÚ : ¿ƒ≈»»»»«¿«¿∆∆∆∆
B˙e B¯‡evÓ ¯ÏB˜ ¯È·Ú‰L ÏÚ ‡l‡ ,'Â‚Â ¯eM‡«∆»«∆∆¡ƒ»ƒ«»¿»
‡l‡ ,ÔelˆÈÂ Ôe˜ÒÈ ‡nÚ Ïk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ¯‡eˆa¿««»«ƒ¿»¬«»«»ƒ¿ƒ«∆»
¯a Ï‡eÓL Èa¯ .˜qÈ ˜ÒÈÓÏ ÈÚ·c Ô‡Ó Ïk ¯Ó‡¬«»«¿»≈¿≈«ƒ««ƒ¿≈«
ÌBÈ ˜ÁˆÈ ¯a Ï‡eÓL Èa¯c dÈÓLÓ dÏ È¯Ó‡Â ÈÓÁ«¿≈ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈«ƒ¿»

¯Ó‡pL ,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈË·L e¯z‰L(ח לו, :(במדבר ∆À¿¿»ƒ»∆»∆∆∆¡«
·È˙Îe ,'Â‚Â ‰ÏÁ ˙L¯È ˙a ÏÎÂ(ט לו, ÏÂ‡(במדבר : ¿»«…∆∆«¬»¿ƒ¿…

˙·Ï ¯LÙ‡ ÈÎÂ ,'Â‚Â ¯Á‡ ‰hÓÏ ‰hnÓ ‰ÏÁ ·qƒ̇…«¬»ƒ«∆¿«≈«≈¿ƒ∆¿»¿«
Ë·MÓ ‰È·‡ ‰zÚÓ ¯Ó‡ ‡l‡ ,˙BhÓ ÈzL L¯ÈzL∆ƒ«¿≈«∆»¡…≈«»»ƒ»ƒ≈∆
Ë·L ¯z‰L ÌBÈ È¯Ó‡ Ôa¯ .¯Á‡ Ë·MÓ dn‡Â „Á‡∆»¿ƒ»ƒ≈∆«≈«»»»¿≈∆À«≈∆

·È˙Îc ,Ï‰wa ‡B·Ï ÔÈÓÈa(יח כא, Ô˙(שופטים ¯e¯‡ : ƒ¿»ƒ»«»»ƒ¿ƒ»…≈
.ÔÈÓÈ·Ï ‰M‡ƒ»¿ƒ¿»ƒ

e‡¯˜ ‡¯˜Ó ,e‰e·¯˜Â e‡¯˜ ‡¯˜Ó ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»ƒ¿»»¿¿≈¿ƒ¿»»¿
e‰e·¯˜Â e‡¯˜ ‡¯˜Ó .e‰e˜Á¯Â(יא לה, ÈBb(בראשית : ¿ƒ¬ƒ¿»»¿¿≈¿

e‰e˜Á¯Â e‡¯˜ ‡¯˜Ó .EnÓ ‰È‰È ÌÈBb Ï‰˜e בראשית) ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ¿»»¿¿ƒ¬
ה) ÈÏ,מח, eÈ‰È ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰MÓe ÌÈ¯Ù‡ :∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

.Ì‰ÈÁ‡ ÌÚ ÔÈ·LÁ ÔÈ‡L∆≈»∆¿»ƒƒ¬≈∆
·¯ .ÌÈË·L e¯z‰L ÌBÈ Ï‡eÓL ¯Ó‡ ‰„e‰È ·¯ ¯Ó‡»««¿»»«¿≈∆À¿¿»ƒ«
Èa¯ .‰¯e·˜Ï ¯˙Èa È‚e¯‰ ezpL ÌBÈ ¯Ó‡ ‰˙Ó«¿»»«∆ƒ¿¬≈≈»ƒ¿»«ƒ
CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ,¯NÚ ‰MÓÁa ‡ÁÈ ¯Ó‡ ÏB„b‰ ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆«»»«ƒ»«¬ƒ»»»ƒ»»≈»
,‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ÔÈ˙¯Bk eÈ‰ ‡ÏÂ ‰nÁ ÏL dÁk LLz»«…»∆«»¿…»¿ƒ≈ƒ««¬»»
CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ,ÏbÓ ¯·z ÌBÈ dÈÏ È¯˜e ‡ÈÒÓ ·¯ ¯Ó‡Â¿»««¿«¿»¿≈≈¿««»ƒ»»≈»
Èa¯Â ÔÈ·‡ Èa¯ .ÛÈÒÈ ÛÈÒBÓ ‡Ï„e ÛÈÒBÈ ÛÈÒBn‰«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿«ƒ

.¯a„Ó È˙Ó ÔÓ ¯ÙÁ‰ ÏËaL ÌBÈ È¯Ó‡ ÔÁBÈ»»»¿≈∆ƒ≈«≈∆ƒ≈≈ƒ¿»
‡ÈˆBÓ ‰LÓ ‰È‰ ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú Ïk ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ»∆∆ƒ¿»¿»»»∆ƒ
ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰Â ,¯tÁÏ e‡ˆ ¯ÓB‡Â ‰Án‰ ÏÎa ÊB¯k»¿»««¬∆¿≈¿«¿…¿»¿ƒ
‡ÈˆBÓ ‰È‰ ˙È¯ÁLÏ ,Ô‰a ÔÈLÈÂ ˙B¯·˜ ÔÈ¯ÙBÁÂ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»∆¿«¬ƒ»»ƒ
eÈ‰Â ,ÌÈiÁ‰ ÔÓ ÌÈ˙n‰ eLÈ¯Ù‰Â eÓe˜ ¯ÓB‡Â ÊB¯k»¿≈¿«¿ƒ«≈ƒƒ««ƒ¿»
ËB¯ËB¯Ùe ÛÏ‡ ¯NÚ ‰MÓÁ ,ÔÓˆÚ ÔÈ‡ÈˆBÓe ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒƒ«¿»¬ƒ»»»∆∆¿¿
eNÚ ÔB¯Á‡‰ ÌÈÚa¯‡‰ ˙L·e ,ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL e¯ÒÁ»¿≈≈∆∆ƒ¿«»«¿»ƒ»«¬»
eÈÚhL ‰ÓBc e¯Ó‡ ,ÌÈÓÏL ÔÓˆÚ e‡ˆÓe ÔÎ≈»¿«¿»¿≈ƒ»¿∆∆»ƒ
¯NÚ ÌÈL·e ¯NÚ „Á‡·e ¯BNÚa ÔÎÂ ,ÔBaLÁa«∆¿¿≈¿»¿««»»ƒ¿≈»»
‡¯‰ÈÒ ‡lÓ˙‡c ÔÂÈk ,¯NÚ ‰Úa¯‡Â ¯NÚ ‰LÏLe¿»»»¿«¿»»»»≈»¿ƒ¿«≈ƒ¬»
‰¯Êb d˙B‡ Ïha ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ‰ÓBc e¯Ó‡»¿∆∆«»»ƒ≈»¿≈»
Ì‰È˙BBÂÚ eÓ¯‚Â ,·BË ÌBÈ e‰e‡NÚÂ e¯ÊÁÂ eÈÏÚÓ≈»≈¿»¿«¬»¿»¿¬≈∆
‡„‰ ,ÌÈÓÚt ˙Èa‰ Ôa¯Áa ‰f‰ ÌÏBÚa Ï·‡ ‰NÚÂ¿«¬»≈∆»»«∆¿À¿«««ƒ«¬»ƒ¬»

·È˙Î„ ‡e‰(לא ל, ÏB˜Ï(איוב È·‚ÚÂ È¯pk Ï·‡Ï È‰ÈÂ : ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈∆ƒ…ƒ¿À»ƒ¿
.ÌÈÎa(א יד, ÔÂÈÎÂ(במדבר ,‡e‰‰ ‰ÏÈla ÌÚ‰ ek·iÂ : …ƒ«ƒ¿»»««¿»«¿≈»

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏ‚L∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»»¿»»»

„Ï'Â‚Â È‰Â ÈÎ· ‡O‡ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ט). ט, ‡Ó¯(ירמיה , «∆»ƒ∆»…¿ƒ»∆ƒ»«
Ô„‡¯Êe·Ï ¯v„Îe· ‰eˆ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ‡Á‡ Èa«̄ƒ¬»¿»¿»ƒƒ»¿«¿∆«ƒ¿«¿¬»

e‰ÈÓ¯È ÏÚ(יב לט, ÂÈÏÚ,(ירמיה ÌÈN EÈÈÚÂ epÁ˜ : «ƒ¿¿»»∆¿≈∆ƒ»»
‡Ï BÏ ,Ú¯ ‰Óe‡Ó BÏ NÚz Ï‡Â .B˙n‡ ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ»»¿…«À»¿«««¿»»…
¯L‡k Èk .‰Ú¯Ï EBˆ¯k ‰NÚ B˙n‡ ÌÚ Ï·‡ ,‰NÚ«̇¬∆¬»ƒÀ»¬≈ƒ¿¿¿»»ƒ«¬∆
‰ÈÓ¯È ‰È‰Â .B˙n‡Ï ‡ÏÂ ,BnÚ ‰NÚ Ôk EÈÏ‡ ¯a„È¿«≈≈∆≈¬≈ƒ¿…¿À»¿»»ƒ¿¿»
˙‡ Ô˙BÂ ,ÔÈ¯ÏB˜a ÌÈe˙ ÌÈ¯eÁa ÏL zk ‰‡B¯∆«¿∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆

¯ÊBÁÂ .Ô‰Ó B¯È·ÚÓe ‡a Ô„‡¯Êe·e ,Ì‰nÚ BL‡…̄ƒ»∆¿«¿¬»»«¬ƒ≈∆¿≈
˙‡ Ô˙BÂ ,˙B‡ÏLÏLa ÌÈÏeÏL ÌÈ˜Ê ÏL zk ‰‡B¯Â¿∆«¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿≈∆
¯Ó‡ .Ô‰Ó B¯È·ÚÓe Ô„‡¯Êe· ‡·e ,Ì‰ÈÏÚ B¯‡e«̂»¬≈∆»¿«¿¬»«¬ƒ≈∆»«
B‡ ,Ca ˙È‡ ÔÈÏÈÓ ˙Ïz ÔÓ „Á ÈÊÁ ‰ÈÓ¯ÈÏ Ô„‡¯Êe·¿«¿¬»¿ƒ¿¿»¬≈«ƒ¿«ƒƒƒ»
CÙBL B‡ ,z‡ ÔÈ¯eqÈa ËÚ·Ó B‡ ,z‡ ¯˜L ‡È·¿ƒ∆∆«¿¿«≈¿ƒƒ«¿≈
z‡ ‡ÈiL ÔÈ„‰ ÏkL ,z‡ ¯˜L ‡È· B‡ .z‡ ÌÈÓc»ƒ«¿¿ƒ∆∆«¿∆»»≈¿«»«¿
‰·¯Ác ecÎÂ ,‰·¯Á ‡È‰c ‡z¯˜ ‡„‰ ÏÚ ‡a˙Óƒ¿«≈«¬»«¿»¿ƒ»¿»¿«¿»¿»
,z‡ ÔÈ¯eqÈa ËÚ·Ó B‡ .‡ÈbÒ CÏÚ ‰LÈ‡a CLÙ«¿»¿ƒ»¬»«ƒ¿«≈¿ƒƒ«¿
„·ÚÓÏ ÈÚa z‡Â ,‡LÈa „·ÚÓÏ ÈÚa ‡‡ ˙ÈÏ ‡‡c«¬»≈¬»»≈¿∆¡«ƒ»¿«¿»≈¿∆¡«
B‡ .È„ÈÓ ÈÏÚ ÔÈ·ÈLÁ ‡È¯eqÈ ˙ÈÏ ¯ÓÈÓÏ ,‡LÈa CÏ»ƒ»¿≈«≈ƒ«»¬ƒƒ»«ƒ≈
ÏÈ„a ÈbÒ CÈÏÚ ÈÏ „Èwt ‡kÏÓc ,z‡ ÌÈÓc CÙBL≈»ƒ«¿¿«¿»«ƒƒ¬»«ƒ¿ƒ
ÔÈ‚a ‡LÈa „·ÚÓÏ ÈÚa z‡Â ,‡LÈa CÏ „·ÚÓÏ ‡Ïc¿»¿∆¡«»ƒ»¿«¿»≈¿∆¡«ƒ»¿ƒ
¯Ó‡ ÛBq·e .‡¯·‚ ‡e‰‰Ï dÈeÏË˜ÈÂ ‡kÏÓ ÚÓLÈc¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿¿≈¿««¿»«»«
Ïa˜ ‡ÏÂ ,EÈÏÚ ÈÈÚ ‰ÓÈN‡Â ‡a EÈÈÚa ·BË Ì‡ ,BÏƒ¿≈∆…¿»ƒ»≈ƒ»∆¿…ƒ≈
ÈtÓ BÏ ¯Ó‡pL „Ú ,‰L¯t‰ ÛBÒa ¯Ó‡pL BÓk ,ÂÈÏÚ»»¿∆∆¡«¿«»»»«∆∆¡«ƒƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰¯e·b‰(א מ, ‡L¯(ירמיה ¯·c‰ : «¿»¬»ƒ¿ƒ«»»¬∆
,¯·c‰ B˙B‡ ‰È‰ ‰Ó ,¯Ó‡Ï '‰ ˙‡Ó e‰ÈÓ¯È Ï‡ ‰È‰»»∆ƒ¿¿»≈≈≈…∆»»«»»
ÏÈÊ‡ ‡‡ ,‡Î‰ ·È˙È z‡ ÔÈ‡ ,‰ÈÓ¯È ,BÏ ¯Ó‡L ‡l‡∆»∆»«ƒ¿¿»ƒ«¿»≈»»¬»»≈
¯Ó‡ .‡Î‰ ·È˙È ‡‡ ,ÔB‰nÚ ÏÈÊ‡ z‡ ÔÈ‡Â ,ÔB‰nÚƒ¿¿ƒ«¿»≈ƒ¿¬»»≈»»»«
‡‡ ‰Ó ÔB‰nÚ ÏÈÊ‡ ‡‡ ÔÈ‡ ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ¿»»ƒ∆»ƒ¬»»≈ƒ¿»¬»
,ÔB‰nÚ ÔB‰ÈÈ¯a ÔB‰kÏÓ ÏBÊÈÈ ‡l‡ ,ÔB‰Ï Èp‰Ó ÏÈÎÈ»≈¿«≈¿∆»≈«¿¿»¿¿ƒ¿

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡È‚Ò ÔB‰Ï Èp‰Ó ÏBÎÈ ‡e‰c ירמיה) ¿»¿«≈¿«¿»¬»ƒ¿ƒ
א) e‰ÈÓ¯Èמ, ˙‡ ÌÈÁaË ·¯ Ô„‡¯Êe· ÁlL ¯Á‡ :««««¿«¿¬»««»ƒ∆ƒ¿¿»

‡e‰ ÏBÎÈ·k ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÈwÊ‡a ¯eÒ‡ ‡e‰Â¿»»ƒƒ»««ƒ«»ƒ¿»
·È˙k dÈ˙ÂÎ„Â .ÌÈ˜Ê‡a ¯eÒ‡ ‡e‰Â(א א, È‡Â(יחזקאל : ¿»»ƒƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ«¬ƒ

Èa¯ ,e‰ÈÓ¯È ÏL B˙‡e· ‰˙È‰ ÔÎÈ‰ „Ú ,‰ÏBb‰ CB˙a¿«»«≈»»¿»¿»∆ƒ¿¿»«ƒ
,ÔÁBÈ Èa¯Â ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡c ˙È‡Â ,‡a‡ Èa¯Â ·˜ÚÈ«¬…¿«ƒ«»¿ƒ¿»««ƒ∆¿»»¿«ƒ»»

„Ú ¯Ó‡ „Á(ט לא, eˆa˜È.(ירמיה Ï‡¯NÈ ‰¯ÊÓ : «»««¿»≈ƒ¿»≈¿«¿∆
„Ú ¯Ó‡ ‡È¯ÁÂ(טז לא, C˙È¯Á‡Ï(ירמיה ‰Â˜z LÈÂ : «¬ƒ»¬««¿≈ƒ¿»¿«¬ƒ≈

‡‡ˆBÓ ‰È‰ B˙¯ÈÊÁ·e .ÌÏe·‚Ï ÌÈ· e·LÂ '‰ Ì ¿À¿»»ƒƒ¿»«¬ƒ»»»≈
ÔË˜ÏÓ ‰È‰Â ,ÌÈ¯‰a ÔÈÎÏLeÓ ÔÈÚh˜Ó ˙BÚaˆ‡∆¿»¿À»ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»»¿«¿»
¯ÓB‡Â ,B˙ÈlË CB˙Ï Ô˙BÂ Ô˜LÓe Ô˜aÁÓe ÔÙt‚Óe¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿«ƒ¿≈

ÌÎÏ Èz¯Ó‡Â Èz¯‰Ê‰ Ck ‡Ï Èa ,Ì‰Ï(טז יג, :(ירמיה »∆»«…»ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆
eÙb˙È Ì¯Ë·e CLÁÈ Ì¯Ëa „B·k ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï ez¿«¡…≈∆»¿∆∆«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¿

¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡ ÏÚ .ÛL È¯‰ ÏÚ ÌÎÈÏ‚¯,ט (ירמיה «¿≈∆«»≈»∆«»»»∆¡«
˜È‰,ט) ¯a„Ó ˙B‡ ÏÚÂ È‰Â ÈÎ· ‡O‡ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ :«∆»ƒ∆»…¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»

ÏÚ ,È‰Â ÈÎ· ‡O‡ ÌÈÁaLÓe ÌÈ‡ ÌÈ¯‰ Ì˙B‡ ÏÚ«»»ƒ»ƒ¿À»ƒ∆»…¿ƒ»∆ƒ«
ÏB˜ eÚÓL ‡ÏÂ .‰È˜Ï eÎÙ‰pL ·˜ÚÈ ÏL ÂÈ˙B‡¿»∆«¬…∆∆∆¿¿ƒ»¿…»¿
È¯·c ÏB˜Ï ‡ÏÂ ‰¯B˙ È¯·c ÏB˜Ï eÚÓL ‡Ï Èk ,‰˜Óƒ¿∆ƒ…»¿¿ƒ¿≈»¿…¿ƒ¿≈
eÈ‰L ,‡p˜Ó‰ ¯·c ÏB˜Ï ‡l‡ ,‰˜Ó ‡l‡ ,‰‡e·¿»∆»ƒ¿∆∆»¿»»«¿«≈∆»
z‡„ ‰Ó ‡„‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa B˙B‡ ÌÈ‡È˜Ó«¿ƒƒ«¬«»ƒ¬»»¿«¿

¯Ó‡(טז לב, CÎÈÙÏ(דברים ,ÌÈ¯Êa e‰‡˜È ט): ט, :(ירמיה »««¿ƒÀ¿»ƒ¿ƒ»
ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,eÎÏ‰ e„„ ‰Ó‰a „Ú ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ≈«»«ƒ«¿≈»»¿»»»««ƒ≈
ÒË ÛBÚ ‰‡¯ ‡Ï ‰L ÌÈzLe ÌÈMÓÁ ‡zÙÏÁ ¯a«¬«¿»¬ƒƒ¿«ƒ»»…ƒ¿∆»
‰Ó‰a „Ú ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ ÌÚh ‰Ó ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈«««≈«»«ƒ«¿≈»

.ÌÈzLe ÌÈMÓÁ ‡È¯ËÓÈ‚a ‰Ó‰a ,eÎÏ‰ e„„»¿»»¿≈»¿ƒ«¿ƒ»¬ƒƒ¿«ƒ
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dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

ÌÈÚËB eÈ‰ ‰L ÌÈÚa¯‡Ï Ì„˜ ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬ƒ»…∆¿«¿»ƒ»»»¿ƒ
ÔBLÏ ˙Ïb¯Ó ‰˜È˙Ó ÈÈnL ¯ÓBÏ ,Ï··a ÌÈ¯Óz¿»ƒ¿»∆«∆ƒ≈¿ƒ»«¿∆∆»

.‰¯BzÏ«»
ÌÈ‚c ÈÈÓ ˙B‡Ó Ú·L e‰a‡ Èa¯a ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬ƒ»¿«ƒ«»¿«≈ƒ≈»ƒ
˙BÙBÚÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚Á ÈÈÓ ˙B‡Ó ‰BÓLe ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿∆≈ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿
e¯ÊÁLÎe ,Ï··Ï Ï‡¯NÈ ÌÚ eÏb ÔlÎÂ ,¯tÒÓ ÔÈ‡Ï¿≈ƒ¿»¿À»»ƒƒ¿»≈¿»∆¿∆»¿
ÌÈ‚„Â .‡ËeaL BÓML „Á‡ ‚cÓ ıeÁ Ì‰nÚ e¯ÊÁ»¿ƒ»∆ƒ»∆»∆¿ƒ»¿»ƒ
ÌB‰z C¯c ¯Ó‡ ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa ‡e‰ Èa¯ ,eÏb C‡È‰≈«»«ƒ»¿≈«ƒ≈»«∆∆¿

.e¯ÊÁ ÌB‰z C¯„Â eÏb»¿∆∆¿»¿
ı¯‡ ‰ÙeˆÁ ‡È‰ ‰nk ‰‡¯e ‡a ‡¯ÈÊ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈»…¿≈«»ƒ¬»∆∆
Èa¯ ,˙B¯t ‰NBÚ ‰nÏÂ ,˙B¯t ‰NBÚ ÔÈ„ÚL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¬«ƒ»≈¿»»»≈«ƒ
ÔÈÏaÊÓL ÌL ÏÚ ¯Ó‡ „Á ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯Â ‡ÈÁ¬ƒ»¿«ƒ¿À«∆≈ƒ«»««≈∆¿«¿ƒ
.d¯ÙÚa ÌÈÎt‰Ó Ì‰L ÌL ÏÚ ¯Ó‡ ‡È¯ÁÂ ,d˙B‡»«¬ƒ»»««≈∆≈¿«¿ƒ«¬»»
˙È¯Ùb Ì‰a Ìi˜˙ ÌÈL Ú·L Ô„eÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»∆«»ƒƒ¿«≈»∆»¿ƒ

ÌL ÏÚ ,‰nÏ Ck ÏÎÂ ,ÁÏÓÂ(כז ט, Èa‚‰Â¯(דניאל : »∆«¿»»»»«≈¿ƒ¿ƒ
„ˆÈk daL ÌÈi˙ek .„Á‡ Úe·L ÌÈa¯Ï ˙È¯a¿ƒ»«ƒ»«∆»ƒƒ∆»≈«
Ô‡k ÔÈÚ¯BÊ ,˙BiÏËÓ ˙BiÏËÓ d˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ ,ÔÈNBÚƒ¿ƒ»«¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»
‡„·BÚ .˙Ù¯N ‡È‰Â Ô‡k ÔÈÚ¯BÊ ,˙Ù¯N ‡È‰Â¿ƒƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒƒ¿∆∆»»
,‡·¯Ú ˙Èa ˙Ú˜·a È„¯Â ÌÈ‡˜ ‰Â‰c „Áa ‰Â‰¬»¿««¬»»≈¿»≈¿ƒ¿«≈¬»»
„È˜B‡Â ‡„È˜È ‡¯ÙÚ ˜ÈÏÒe ,dÈ˙kÈÒ‡ dÈ„È Û˜˙e¿«¿≈¬ƒ¿≈¿≈«¿»¿ƒ»¿≈

¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,‰ÈÚ¯c(כב כט, È¯Ùb˙(דברים : ¿»≈¿«≈«∆∆¡«»¿ƒ
ÔÈ‡ ¯Ó‡ ‡‰k ¯a ‰a¯ .dˆ¯‡ ÏÎ ‰Ù¯N ÁÏÓÂ»∆«¿≈»»«¿»«»««¬»»«≈»
‡l‡ ,ı¯‡‰ ˙BÓÓMÓ ‡ÏÂ ,ı¯‡‰ ˙BÏÈÁÓÓ ‡Ï…ƒ¿ƒ»»∆¿…ƒƒ¿»»∆∆»

¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈÙÏ(ב ט, ÌÎ‡¯BÓe(בראשית : ¿»»¿«≈«∆∆¡««¬∆
Ïk‰ ‡B·Ï „È˙ÚÏe .ı¯‡‰ ˙iÁ Ïk ÏÚ ‰È‰È ÌÎzÁÂ¿ƒ¿∆ƒ¿∆«»««»»∆¿»ƒ»«…

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,¯ÊBÁ(לד לו, ı¯‡‰Â(יחזקאל : ≈¬»ƒ¿ƒ¿»»∆
Ïk ÈÈÚÏ ‰ÓÓL ‰˙È‰ ¯L‡ ˙Áz „·Úz ‰nLp‰«¿«»≈»≈««¬∆»¿»¿»»¿≈≈»

.¯·BÚ≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc zeaezk(iying meil)

:`xnbd dgecàøîeçì énð íúäwx gken ef `ziixan s` - ¨¨©¦§§¨
s`y oipn j` ,reawa aexd xg` mikled oi` `xneg oiprly

.aexd xg` mikled oi` `lewl
:`xnbd zx`anî ,àlà,ef `ziixaíéöøL äòLzmi`nhnd mizn ¤¨¦¦§¨§¨¦

,mzzinaãçà òcøôöegpen ezena `nhn epi`yòâðå ,íäéðéa §©§¥©¤¨¥¥¤§¨©
,àîè B÷éôñ ãéçiä úeLøa ,òâð ïäî äæéàa òãBé Bðéàå ïäî ãçàa§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤¥¤¨©¦§©¨¦§¥¨¥
dvgnke `ed reawy oeike ,`nh cigid zeyxa d`neh wtq lky
la` .`nhe `ed wtq `l` aexd xg` mikled oi` dvgn lr

,øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøamiaxd zeyxa d`neh wtq lky ¦§¨©¦§¥¨
,mi`nhnd mivxyd aex xg` mikled oi` `lewl s`y ixd .xedh

.xedh miaxd zeyxa ok zngne `ed dvgn lr dvgnk `l`
zxxan ,`ziixaa miyxetn `xif iax ixacy xxazpy xg`

:`xnbd zl`ey .dxezdn df oicl xewnd edn `xnbdàúééøBàãîe¦§©§¨
ïì àðîcenll yi :`xnbd zx`an .dvgn lr dvgnk reaw lky §¨¨

yi` bexdl oiekzdy ,ytp gvex iabl `ziixaa epipyy dnn z`f
,miaiign minkge dzinn exhet oerny iaxy ,xg` yi` bxde df

c ,oerny iax ly enrheàø÷ øîà(`i hi mixac)`pU Wi` didi ike' ¨©§¨§¦¦§¤¦Ÿ¥
Edrxlåéìò í÷å Bì áøàårecn ,dyw dxe`kle ,'zne Wtp EdMde §¥¥§¨©§¨¨¨§¦¨¤¤¨¥

zeaizne ,'eilr mwe' azkpy jka ic ixde ,'el ax`e' dxeza azkp
aiig epi`y oerny iax yxec 'el ax`e'Bì ïéekúiL ãòeze`l - ©¤¦§©¥

,xg` mc` bxde mieqn mc` bexdl oiekzp m` j` ,bxdpy mc`
.xehtïðaøåoiekzdyk s` miaiigne oerny iax lr miwlegd §©¨¨

,zxg` dyxc weqtdn miyxec ,xg` mc` zbixdléaø éác éøîà̈§¦§¥©¦
,éàpéicedi bxde icedi bexdl oiekzna `weecy cnlp df weqtn ©©

,aiig ,xg`Bâì ïáà ÷øBæì èøtyiy miyp` ly dxeag jezl - §¨§¥¤¤§
,xxal yie .xehty ,icedid z` bxde ,miiebe micedi mdaéîc éëéä¥¦¨¥

,xaecn dxeag efi`a -àkéàc àîéìéàmy yiy xn`p m` -äòLz ¦¥¨§¦¨¦§¨
,íäéðéa ìàøNé ãçàå íéðòðkz` xehtl weqt jixv recn ok m` §©£¦§¤¨¦§¨¥¥¥¤

,oa`d wxefeäðéð íéðòðk àaeøc déì ÷etéúåweqtd `la mb ixd - §¥¥§¨§©£¦¦§

,aexd xg` miklede ,miieb maex ixdy ,xeht `edy mircei epiid
ixacl xehty ,icedi bxde iebd z` bexdl oiekzpy ink df ixde

,lkdénð éàmy yiy xaecn m` s`e -àbìôe àbìtdvgn - ¦©¦©§¨©§¨
ixdy ,xehty mircei epiid ok mb ,miieb dvgne mil`xyi÷ôñ§¥

,ì÷äì úBLôð.iebd z` bexdl dzid ezpeeky xnel epl yie §¨§¨¥
`l`àëéøö àìote` `l` hrnl weqtd jxved `l -àkéàc- Ÿ§¦¨§¦¨
yiy,íäéðéa ãçà éðòðëe íéìàøNé äòLzepiid weqtd `lae ¦§¨¦§¨¥¦§©£¦¤¨¥¥¤

cg` icedi bexdl oiekzpk df ixde ,aexd xg` jlil yiy mixne`
ote`ay dxezd dycige ,minkg zrcl aiigy ,xg` icedi bxde

meyn aexd xg` mikled oi` dfòeá÷ éðòðk déì äåäceze` - ©£¨¥§©£¦¨©
,aexdn yxit `le enewna reaw `ed ixd iprpk herinòeá÷ ìëå§¨¨©

,éîc äöçî ìò äöçîkokle ,l`xyid z` bexdl oiekznk df oi`e §¤¡¨©¤¡¨¨¥
lr dvgnk reaw lky dxezd on xewnd o`kne ,gvexd xeht

.dvgn

* * *
epizpyn ly oecipa dkldd z` zxxan `xnbd(:ci)zwepiz iabl

:dpedkl dxiyk ,mixyk xird aex m`y xn` iqei iaxy ,dqp`py
øîà éMà øa àéiç áø ,øîzéàmyaéñBé éaøk äëìä ,áøaex m`y ¦§©©¦¨©©¦¨©©£¨¨§©¦¥

`xnbd dzr dpiade] dpedkl dxiyk zwepizd ,mixyk xird
.['aex ipy' jixv oi`e ,cg` aexa elit` edfyøîà àáø øa ïðç áøå§©¨¨©¨¨¨©

mya,áø,cg` aexa iqei iax xizdy dnäúéä äòL úàøBädid - ©¨©¨¨¨§¨
e`xy e` dryd jxev df didy itl ,dyrn eze`l cgein wqt df
zexecl la` ,cg` aex it lr exizd okle ,mixg` xzid iccv my

.'aex ipy' ici lr `l` xiykdl oi`
:ax mya iy` xa `iig ax zrc lr `xnbd dywnéaø áéúî¥¦©¦

å ,äéîøéikéaeø éøz ïðéòa àì ïéñçeéìdkldy xnel ozip ike - ¦§§¨§§£¦Ÿ¨¦¨§¥¥
,dpedkl xizdl cg` aexa icy iqei iaxkïðúäådpynaoixiykn) §¨§©

(f"n a"t,micedie miieb da mixcy xir iabl
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המשך ביאור למס' כתובות ליום נמישי עמ' א



c"agרמד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

áðíéöò øàL ìáà[hpzíéðáà ìL Caãð ïëå ,[qzìça úBaø íéîòt íäéìò áLiL ét ìò óà ,[`qzíâå , £¨§¨¥¦§¥¦§¨¤£¨¦©©¦¤¨©£¥¤§¨¦©§Ÿ§©
íäéìò ãøé àì ¯ ïàkî íúBpôì CøèöiL úò ãò úBúaLa íb äáéLéì íéãîBò eéäiL íäéìò áLç̈©£¥¤¤¦§§¦¦¦¨©§©¨©¥¤¦§¨¥§©¨¦©Ÿ¨©£¥¤

äáéLéì íãçéì íéðáàå íéöò øàL ìL íkøc ïéàL éôì ,Cë éãé ìò éìk úøBz[aqzáLéì çBð ïéàL éðtî , ©§¦©§¥¨§¦¤¥©§¨¤§¨¥¦©£¨¦§©£¨¦¦¨¦§¥¤¥©¥¥
úBéøçä ìò Bîk íäéìò[bqzãáìa äáLçî éãé ìò Bà äáéLé éãé ìò Cëì eðëeä àì Cëéôì ,[cqzàlL ìk , £¥¤§©©£¨§¦¨Ÿ§§¨©§¥§¦¨©§¥©£¨¨¦§¨Ÿ¤Ÿ

íìBòì Cëì íãçé[dqz. ¦£¨§¨§¨
áLéì íéðëeî eéäiL éãk íBé ãBòaî íøcqL eðéäc ,äáéLéì íðéëäì áø äNòî íäa äNò ïk íà àlà¤¨¦¥¨¨¨¤©£¤©©£¦¨¦¦¨§©§¤¦§¨¦§§¥¤¦§¨¦¥¥

Cëì ãçéì íkøc ïéàL ét ìò óà ,éìk úøBz íäéìò ãéøBäì ìéòBî äæk ìBãâ äNònL ,øçîì íäéìò[eqz. £¥¤§¨¨¤©£¤¨¨¤¦§¦£¥¤©§¦©©¦¤¥©§¨§©¥§¨
íôLôL íà ìáà[fqzíeìk ìéòBî Bðéàå ,àeäL ìk äNòî äæ éøä ¯ øçîì íäéìò áLéì éãk íBé ãBòaî[gqz. £¨¦¦§§¨¦§§¥¥¥£¥¤§¨¨£¥¤©£¤¨¤§¥¦§

äæ ìëå[hqzíäa òbiL éìa Ck íäéìò áLéì ìáà ,íäéìò áLéì íøcñì úaLa íìèìèì øézäì àlà Bðéà §¨¤¥¤¨§©¦§©§§¨§©¨§©§¨¥¥£¥¤£¨¥¥£¥¤¨§¦¤¦©¨¤
äNò àìå ,äáLçî íeL íäéìò áLç àìå ,íìBòî íäéìò áLé àlL ét ìò óà ,ïéðò ìëa øzî ¯ íøcñì§©§¨ª¨§¨¦§¨©©¦¤Ÿ¨©£¥¤¥¨§Ÿ¨©£¥¤©£¨¨§Ÿ¨¨
åézçz íéòðòðúî íä íà óàå .ãáìa ìeèìèa àlà øeñà Bðéà äö÷î ìkL ,íBé ãBòaî äNòî íeL íää¤©£¤¦§¤¨ª§¤¥¨¤¨§¦§¦§¨§©¦¥¦§©©§¦©§¨

àeä ãé øçàìk ìeèìhL ,ìeèìè àø÷ð äæ ïéà ¯ BúáéLéa[rz. ¦¦¨¥¤¦§¨¦§¤¦§¦§©©¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

dkld ixe`ia
íéöò øàù [èðú והסקה לשריפה העומדים –432.

íéðáà ìù [ñú לבנין ומוקצות סדורות אבנים –433.
ìåçá úåáø [àñú אין עליהם לשבת שרגילים אף –

לכך  שייחדום עד כלי תורת .434עליהם
äáéùéì íãçééì [áñú אלא לכך ייחדום אפילו היינו –

שייחדום  עד כלי תורת עליהם אין – זמני ייחוד שהוא
לגמרי  .435לכך

úåéøçä ìò [âñú נדבך על לישב תמיד דרכו אם אף –
דרך  אין – אליו בסמיכות הנמצא וכיוצאֿבזה אבנים

לזה. לייחדם
ãáìá äáùçî [ãñú לשעה בייחוד די הדין שמן אף –

שאין  בדבר מכלֿמקום כלי, תורת לו ליתן כדי אחת
מחשבה  או מעשה מפרשים אנו אין לייחדו כלל דרך
לעתים  עליהם לשבת רגילים שהרי כייחוד מסוים לזמן
שייחדם  מוכיחים מעשיו כן אם אלא – ייחוד ללא גם

.436לישיבה 
íìåòì êëì [äñú אפילו) לעולם ייחדם אם –

כלי" "תורת רק ולא גמור כלי נעשו הרי .437במחשבה)
êëì ãçééì [åñú שניכר מעשה היינו גדול" "מעשה –

על  כהרגלו "סתם" שיושב ולא לישיבה שמייחדם
לו  הזמינות .438אבנים
íôùôù íà [æñú והלכלוך הטיט מן האבנים ניקה –

ממש  תיקנם אם אבל לישיבה. ראויים שיהיו כדי
גמור. כלי נעשו – צורתן תיקן או ששיפה כגון לישיבה

íåìë ìéòåî åðéàå [çñú האבנים שפשוף אם אף –
בגדר  אינו סידורם, מאשר יותר גדולה בטירחה כרוך
שמייחדם  מוכיחים לא מעשיו כי גדול" "מעשה

מ  הוא לישיבה האבנים סידור אבל של לישיבה, עשה
ייחוד.

äæ ìëå [èñú לעולם בייחוד או גדול במעשה הצורך –
בטלטול. האבנים להתיר כדי

àåä ãé øçàìë [òú שדרך דבר הוא אם אפילו –
גופו) ידי (על בכך .439טלטולו

zetqede mipeiv
מדקל.432) חוץ עצים שאר
קו"א 433) רנט סי' לעיל וראה נדבך. ד"ה ב קכה, רש"י

עליהם. מלישב מקפיד אינו אפילו דהיינו א, ס"ק ריש
עליהם 434) הישיבה שאז לכך לייחדם דרך כן אם אלא

בטלטול  שהתיר צג ס"ק כמשנ"ב ודלא כ"ייחוד", מתפרשת
על  לישב הדרך אם ואפילו בו, להשתמש שרגילים דבר כל
לייחדם  דרך שאין כיון כלי תורת עליהם אין - כאלו אבנים
ודרך  לישיבה נוחות שהן דקל של חריות משא"כ לכך

לזה. לייחדן
אפילו 435) בייחוד די ואז לכך לייחדם דרך כן אם אלא

אחת. לשבת
שלפעמים 436) אף לשריפה שקצצם דקל של חריות אבל

אחת  מחשבה מכלֿמקום שישרפום, עד עליהם יושבים

בדבר  שכן וכל נ), סעיף (כדלעיל אחרת מחשבה מבטלת
מחשבה  או מעשה כל מפרשים שאנו לישיבה לייחדו שדרך

עכ"פ. מסויים לזמן כ"ייחוד"
וכיו"ב 437) כסאות שיקנה לזמן עד לישיבה אבן ייחוד

דומה  ואינו לזה מייחדם כי לעולם, כייחוד לכאורה נחשב
עד  לישיבה עומדים שיהיו עליהם ש"חשב לעיל למבואר
שהן  מפני רק עליהם יושב שאז מכאן" לפנותם שיצטרך עת

זמינות.
נחשב 438) בלבד אחת לשבת ייחוד הוא אם ואפילו

כדלעיל. בטלטול להתירם כייחוד
שהוא 439) נתבאר יד סעיף ולעיל סי"ט, רסו סי' כדלעיל

בזה. שמתנענע אף מוקצה גבי על חפצים לתליית הדין
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dkld ixe`ia
íéöò øàù [èðú והסקה לשריפה העומדים –432.

íéðáà ìù [ñú לבנין ומוקצות סדורות אבנים –433.
ìåçá úåáø [àñú אין עליהם לשבת שרגילים אף –

לכך  שייחדום עד כלי תורת .434עליהם
äáéùéì íãçééì [áñú אלא לכך ייחדום אפילו היינו –

שייחדום  עד כלי תורת עליהם אין – זמני ייחוד שהוא
לגמרי  .435לכך

úåéøçä ìò [âñú נדבך על לישב תמיד דרכו אם אף –
דרך  אין – אליו בסמיכות הנמצא וכיוצאֿבזה אבנים

לזה. לייחדם
ãáìá äáùçî [ãñú לשעה בייחוד די הדין שמן אף –

שאין  בדבר מכלֿמקום כלי, תורת לו ליתן כדי אחת
מחשבה  או מעשה מפרשים אנו אין לייחדו כלל דרך
לעתים  עליהם לשבת רגילים שהרי כייחוד מסוים לזמן
שייחדם  מוכיחים מעשיו כן אם אלא – ייחוד ללא גם

.436לישיבה 
íìåòì êëì [äñú אפילו) לעולם ייחדם אם –

כלי" "תורת רק ולא גמור כלי נעשו הרי .437במחשבה)
êëì ãçééì [åñú שניכר מעשה היינו גדול" "מעשה –

על  כהרגלו "סתם" שיושב ולא לישיבה שמייחדם
לו  הזמינות .438אבנים
íôùôù íà [æñú והלכלוך הטיט מן האבנים ניקה –

ממש  תיקנם אם אבל לישיבה. ראויים שיהיו כדי
גמור. כלי נעשו – צורתן תיקן או ששיפה כגון לישיבה

íåìë ìéòåî åðéàå [çñú האבנים שפשוף אם אף –
בגדר  אינו סידורם, מאשר יותר גדולה בטירחה כרוך
שמייחדם  מוכיחים לא מעשיו כי גדול" "מעשה

מ  הוא לישיבה האבנים סידור אבל של לישיבה, עשה
ייחוד.

äæ ìëå [èñú לעולם בייחוד או גדול במעשה הצורך –
בטלטול. האבנים להתיר כדי

àåä ãé øçàìë [òú שדרך דבר הוא אם אפילו –
גופו) ידי (על בכך .439טלטולו

zetqede mipeiv
מדקל.432) חוץ עצים שאר
קו"א 433) רנט סי' לעיל וראה נדבך. ד"ה ב קכה, רש"י

עליהם. מלישב מקפיד אינו אפילו דהיינו א, ס"ק ריש
עליהם 434) הישיבה שאז לכך לייחדם דרך כן אם אלא

בטלטול  שהתיר צג ס"ק כמשנ"ב ודלא כ"ייחוד", מתפרשת
על  לישב הדרך אם ואפילו בו, להשתמש שרגילים דבר כל
לייחדם  דרך שאין כיון כלי תורת עליהם אין - כאלו אבנים
ודרך  לישיבה נוחות שהן דקל של חריות משא"כ לכך

לזה. לייחדן
אפילו 435) בייחוד די ואז לכך לייחדם דרך כן אם אלא

אחת. לשבת
שלפעמים 436) אף לשריפה שקצצם דקל של חריות אבל

אחת  מחשבה מכלֿמקום שישרפום, עד עליהם יושבים

בדבר  שכן וכל נ), סעיף (כדלעיל אחרת מחשבה מבטלת
מחשבה  או מעשה כל מפרשים שאנו לישיבה לייחדו שדרך

עכ"פ. מסויים לזמן כ"ייחוד"
וכיו"ב 437) כסאות שיקנה לזמן עד לישיבה אבן ייחוד

דומה  ואינו לזה מייחדם כי לעולם, כייחוד לכאורה נחשב
עד  לישיבה עומדים שיהיו עליהם ש"חשב לעיל למבואר
שהן  מפני רק עליהם יושב שאז מכאן" לפנותם שיצטרך עת

זמינות.
נחשב 438) בלבד אחת לשבת ייחוד הוא אם ואפילו

כדלעיל. בטלטול להתירם כייחוד
שהוא 439) נתבאר יד סעיף ולעיל סי"ט, רסו סי' כדלעיל

בזה. שמתנענע אף מוקצה גבי על חפצים לתליית הדין
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נב  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
ïéðò ìëá [àòú כלי תורת האבנים על שאין כיון –

ישתמשו  אם לישיבה, ומוכנות שמסודרות בזכות אלא
הסידור  מעשה את בזה יבטלו אחר לצורך בהם

.440וההכנה 
íåøãéñ [áòú דבר לכל לטלטל מועיל לעולם ייחוד –

צורך  .441ולכל

zetqede mipeiv
כישיבה 440) והישיבה ההכנה מעשה את נפרש אז כי

שהרי  כלל כייחוד ולא לכך זמינה שהייתה אבן על מזדמנת
ויש  תלד, הערה וכדלעיל כלל לזה לייחדם דרך אין
בכלי  משא"כ השבת. כל (ובייחודם) בסידורם להשאירם
כ"ייחוד" מחשבה או מעשה כל מפרשים אנו לייחדו שדרכו

גדול. מעשה של ל"הוכחה" לכך זקוקים ואין

שיחוד 441) נג ובסעיף כאן ומשמע ה: קי השלחן בדי
אף  ככלי בטלטול להתירו לאבן גם מועיל לעולם לתשמיש
יחדו  כשלא ורק לכך, ליחדו דרכו שאין לדבר יחדו אם
לתשמיש  רב מעשה ע"י שהכינו אלא לעולם זה לתשמיש
התשמיש  לצורך רק בטלטול מותר יותר) או א' (לשבת זה

לכך. שהוכן

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

אמה: אלפים מודדין היאך דין שצח סימן ב חלק

אמה ‰ מאלפים יותר לקשת היתר מאמצעית יש אם אבל
מן  לה מודדין אמה אלפים ד' יש הראשים ב' ובין
אלפים  ד' ראשים ב' בין שאין הקשת שם שנתקצר המקום
אמה  מאלפים יותר לקשת היתר מאמצעית שאין או
ריבוע  כל הולכים ממש הקשת אותה בני אפילו ומכלֿמקום
אלא  אלפים ואילך ומשם השני ראש עד ועיגולו קשת של
ואינו  אלפים ד' הארוך שביניהם היתר דרך לבא שאסורים

הקשת: בתחום מובלע

Â דרים שאין פי על אף מהעיר יוצא שהוא דירה בית כל
ד' על אמות ד' בו שיש לדירה ראוי שהוא אלא עתה בו

ע' אלא העיר ובין בינו אין אם ב'אמות שהם ושירים אמה
מצלעות  אחד צלע שיעור שזהו משהו ועוד אמה שלישי
ונחשב  לעיר מצטרף זה הרי ממש המרובעות סאתים בית
כל  פני על חוט מותחים אמה אלפים לה וכשמודדין ממנה
אמה. אלפים לה מודדים ומשם זה דירה לבית חוץ רחבה

ושירים  אמה ע' עוד משם שמרחיקים אומרים ויש
לעיר  סמוך דירה בית אין שאם ואצ"ל למדוד ומתחילים
ושירים  אמה ע' מחומתה שמרחיקים עצמה מהעיר ומודדין
של  עיבורה נקראים לעיר הסמוכים ושירים אמה ע' שכל
בדברי  להקל דבריהם על לסמוך ויש כעיר ונחשבים עיר

סופרים.

לו  לתת עיר דין לו אין הרבה גדול אפילו אחד בית אבל
ושירים  אמה ע' בתוך עומד אינו אם כעיר ושירים אמה ע'

לעיר:

* * *
Ê לראשון קרוב שני ובית אמה [ב]ע' לעיר קרוב בית היה

כמה  מהלך עד וכן אמה בע' לב' קרוב ג' ובית אמה בע'
לע' מחוץ מודדים וכשמודדים אחת כעיר הכל הרי ימים

האחרון. מבית אמה

ומכנגד  בלבד העיר ראשי ב' כנגד כאלו בתים היו ואם
עד  זה ראש שכנגד האחרון מבית ויש חלק הוא אמצעה
לעיר  ומהם אמה אלפים ד' זה ראש שכנגד האחרון בית
אחת  עיר להיות זה עם זה מצטרפין אינן אמה מאלפים יותר
אלפים  משם ולמדוד העיר כל פני על לזה מזה חוט ולמתוח

כקשת. העשויה בעיר כמ"ש העיר מכל

בלבד  אחד ראש כנגד אלא יוצאים כאלו בתים אין ואם
חוט  מותחים אין מאלפים יותר העיר מן רחוק האחרון ובית
מאלפים  יותר בארכה יש אם העיר כל אורך פני על כנגדו
שמקום  כיון העיר באורך לאלפים חוץ שהוא מה שאז
כנגד  היוצאים בתים תחום בתוך מובלע אינו שכנגדו החלק
שבת  תחום של אלפים מכלל לו עולה היא הרי העיר ראש
שבתוך  החלק מקום אבל העיר מכלל נחשב שאינו לפי
העיר  מכלל נחשב הוא העיר ראש שכנגד לבתים אלפים
בית  כנגד דהיינו ממנו חוץ אלפים מודדים כנגדו והדרים

העיר: ראש כנגד היוצאים מבתים האחרון

* * *
Á לעיר מצטרף בו דרים אם לדירה עשוי שאינו בית כל

בית  כגון לעיר ושירים אמה שבעים בתוך הוא אם
בו  שיש זרה עבודה ובית הכנסת לחזן דירה בו שיש הכנסת
תבואה  של והאוצרות סוסים של והארוות לכהניה דירה

להשומר. דירה בהן שיש

שאין  פי על אף במחיצותיו דר שהשומר הקברות בית וכן
הוא  גמור בית לכך המיוחד שבנין להשומר מיוחד בנין שם
אמות  ד' בו יש אם לעיר מצטרף עתה בו דרים אין ואפילו

שנתבאר. כמו אמות ד' על

תחתיו  כתלים לו שיש כגון להמוכס דירה בו שיש גשר וכן
המים  שם שיעברו פילוש בכתלים ויש חלולה שהכיפה אלא

אלו. בכתלים דר והמוכס

(ודרים  תקרה עליהם שאין פי על אף מחיצות ג' (וכן)

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



c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

אם  גמור כבית חשובות גמור) מבית שנשארו או ביניהם
אמות  ד' על אמות ד' בהן שיהא והוא טפחים י' גבוהות
מחיצות  (וג' ומעזיבה תקרה עליהן שיש מחיצות ב' וכן
בית  שם דרים שאין פי על אף ומעזיבה תקרה עליהן שיש
אע"פ  תקרה עליהם שאין מחיצות ב' אבל הוא) גמור
שדרים  אע"פ ומערה ושיח והבור השובך וכן ביניהם שדרים

לעיר. מצטרפים ואינן כלום דירתן אין בהן

דירה  חשובה המערה כל הרי המערה פני על בנין יש ואם
המערה  מסוף אלא למדוד מתחילין ואין פיה שעל בנין ע"י
ד' בו שיש והוא לעיר אמה שבעים בתוך הוא הבנין אם
משלימתו  המערה אמות ד' בו אין ואם אמות ד' על אמות

אמות: הד' רוב בו יש אם אמות לד'

* * *
Ë שבספינה הכלים את בו לפנות שעשוי בים הבנוי בית

הבית  אבל ושיריים אמה ע' בתוך הוא אם לעיר מצטרף
מפני  לעיר מצטרף אינו לעיר סמוך העומדת שבספינה
ופעמים  לעיר אמה] [ע' בתוך הוא שפעמים שם קבוע שאינו

שאינו.

או  ופרדסים בגנות הפירות שומרי שעושין הבורגנין וכן
שהם  מפני עמהם מצטרפין אינן לעיר חוץ העיר שומרי
הוא  אם אותם ששוטפים הגשמים ומפני הגנבים מפני עראי
הבורגנים  ששוטפים גשמים או גנבים בו שמצויים מקום
ויכול  לעיר מצטרפין אלו הרי מצויין שאינן במקום אבל
זה  המובלעין בורגנין ידי על פרסאות כמה אפילו להלך

לעיר: שמצטרפין אלו בכל וכן זה של אמה ע' בתוך

È א מאד שארוך פי על אף אמות ד' ברחבו שאין ינו בית
בית: נקרא

‡È ועוד) ושליש אמה קמ"א לזו סמוכה זו עיירות ב' היו
וע' לזו ושיריים אמה ע' ביניהן שיהיה כדי מועט) דבר
כל  ונמצאת אחת כעיר שתיהן חשובות לזו ושיריים אמה
אמה  אלפים לה וחוצה השניה העיר כל את מהלכת מהן עיר
וחרבו  זו כנגד זו רוחותיה מב' שנפרצה העיר חומת וכן
מקום  ברוחב אין אם עיירות כב' שנעשו עד שביניהן הבתים

כסתום. דינו ושליש אמה קמ"א אלא החלק

בינו  שאין אע"פ מאד הרבה גדול אפילו אחד בית אבל
בתוך  לה שיהיה עד עמה מצטרף אינו אמות קמ"א לעיר
לבית  עיבור שום נותנים שאין לפי ושיריים אמה שבעים

בלבדה: לעיר אלא

* * *
·È אם הקנקן רגלי כשלש משולשים כפרים שלשה היו

מאלפים  יותר מהחיצונים אחד לכל האמצעית בין אין
כשהיה  ואם ביניהם מובלע הוא כאילו אותו רואין אנו
יותר  מהחיצונים אחד לכל ממנו היה לא ביניהם מובלע
עכשיו  הם הרי אחת כעיר כולם והרי ושליש אמה מקמ"א
מחוץ  רוח לכל אלפים להם ומודדים אחת כעיר ג"כ
אמה  אלפים מד' יותר החיצונים בין יש אם ואפילו לשלשתן
שאם  עד כך כל גדול הוא האמצעי אם זה עם זה מצטרפים
יותר  מהם אחד לכל ממנו היה לא החיצונים בין מובלע היה
מובלע  האמצעי כאילו רואים שאנו שכיון ושליש מקמ"א

החיצונים. שבין למרחק לנו מה החיצונים בין

הראשים  ב' בין יש שאם כקשת העשוי לעיר דומים ואינן
לראות  אפשר שאי לפי זה עם זה מצטרפים אינן אלפים ד'
שהרי  הראשים בין היתר במקום מובלע הקשת כאילו
גדול  הוא האמצעי כפר אם לפיכך מהיתר גדול הוא הקשת
מובלע  הוא כאילו אותו רואין אין החיצונים שבין מהמרחק

לעצמו. אחד לכל ומודדים ביניהם

אינו  מאלפים יותר מהם אחד לכל ממנו שאין פי על ואף
דומים  ואינן אלפים) ד' החיצונים בין יש (אם עמהם מצטרף
יותר  היתר לאמצעית מקשת אין שאם כקשת העשויה לעיר
אחת  עיר הכל ונעשה זה עם זה הראשים מצטרפים מאלפים

שהמהלך  לפי אלפים) מד' יותר ביניהם יש ביתר (אפילו
בבתי  מהלך כאילו בהיתר מהלך הוא זה לראש זה מראש
כאן  משא"כ בתחומן מובלע הוא שהיתר כיון הקשת
דרך  מהלך כאילו תחשבהו אם אף לחיצון מחיצון שהמהלך
בהיתר  מהלך אינו בתחומיו מובלע והוא הואיל האמצעי
מכלֿמקום  מאלפים, יותר לחיצון מחיצון אין אם (שאפילו
מועיל  זה היה לא האמצעי דרך מהלך היה אם שגם כיון
עוד  לילך יכול שיהא המדה מן לו עולה זה יהיה שלא לו
בדרך  שלא שמהלך עכשיו גם לכן לחיצון חוץ אלפים
בעיר  משא"כ תחומו למדת לו עולה זה הרי האמצעי
היה  לא הקשת בתי דרך מהלך היה שאם כקשת העשויה
לו  עולה אינו ביתר כשמהלך גם לכן תחומו למדת עולה זה

הקשת). בתחום מובלע והוא הואיל במדתו

* * *
שאין  מאלפים יותר לחיצונים מאמצעי יש אם זה ומטעם
החיצונים  אין ביניהם מובלע הוא כאילו אותו רואין
שיש  כל אלפים ד' ביניהם אין אפילו זה עם זה מצטרפים
העשויה  לעיר דומים ואינן ושליש מקמ"א יותר ביניהם
עם  זה מצטרפים אלפים ד' הראשים ב' בין אין שאם כקשת
היה  שאם לפי מאלפים יותר לקשת יתר בין שיש אע"פ זה
למעלה  שנתבאר כמו הקשת בתי דרך לילך יכול היה רוצה

לחברם. בתים שאין כאן משא"כ

אין  אלפים לחיצונים מהאמצעי שאין שאף אומרים ויש
לענין  אלא ביניהם מובלע הוא כאילו אותו רואים
האמצעי  אבל האמצעי ועם זה עם זה מצטרפים שהחיצונים
כמובלע  אותו נראה שאם לפי מחומתו אלפים לו מודדים
לצד  שאינה השנית לרוח כך כל יפסיד החיצונים בין ועומד
המיקל  אחר הלך סופרים בדברי הלכה (ולענין החיצונים
כן  פי על ואף לחיצונים מחוץ אלפים להאמצעי ומודדים

השנית): לרוח הפסיד לא

‚È יבש הוא העתים שרוב הנחל שפת על שיושבת עיר
מצבה  לפניה יש אם הגשם בשעת אלא מלא שאינו
וישתמשו  עליה שיעמדו כדי הנחל שפת על אמות ד' רוחב
אמה  אלפים לה ומודדים העיר בכלל הנחל נמצא בנחל
מפני  העיר מכלל כולו הנחל ונעשה הב' הנחל משפת
אין  אמות ד' רוחב במצבה אין ואם בצדו הבנויה המצבה
בנחל  יפלו שלא שמתייראים מפני נוח בנחל עליה תשמישם
הסמוכים  החיצונים בתים מפתח אלא להם מודדים ואין
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רמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

אם  גמור כבית חשובות גמור) מבית שנשארו או ביניהם
אמות  ד' על אמות ד' בהן שיהא והוא טפחים י' גבוהות
מחיצות  (וג' ומעזיבה תקרה עליהן שיש מחיצות ב' וכן
בית  שם דרים שאין פי על אף ומעזיבה תקרה עליהן שיש
אע"פ  תקרה עליהם שאין מחיצות ב' אבל הוא) גמור
שדרים  אע"פ ומערה ושיח והבור השובך וכן ביניהם שדרים

לעיר. מצטרפים ואינן כלום דירתן אין בהן

דירה  חשובה המערה כל הרי המערה פני על בנין יש ואם
המערה  מסוף אלא למדוד מתחילין ואין פיה שעל בנין ע"י
ד' בו שיש והוא לעיר אמה שבעים בתוך הוא הבנין אם
משלימתו  המערה אמות ד' בו אין ואם אמות ד' על אמות

אמות: הד' רוב בו יש אם אמות לד'

* * *
Ë שבספינה הכלים את בו לפנות שעשוי בים הבנוי בית

הבית  אבל ושיריים אמה ע' בתוך הוא אם לעיר מצטרף
מפני  לעיר מצטרף אינו לעיר סמוך העומדת שבספינה
ופעמים  לעיר אמה] [ע' בתוך הוא שפעמים שם קבוע שאינו

שאינו.

או  ופרדסים בגנות הפירות שומרי שעושין הבורגנין וכן
שהם  מפני עמהם מצטרפין אינן לעיר חוץ העיר שומרי
הוא  אם אותם ששוטפים הגשמים ומפני הגנבים מפני עראי
הבורגנים  ששוטפים גשמים או גנבים בו שמצויים מקום
ויכול  לעיר מצטרפין אלו הרי מצויין שאינן במקום אבל
זה  המובלעין בורגנין ידי על פרסאות כמה אפילו להלך

לעיר: שמצטרפין אלו בכל וכן זה של אמה ע' בתוך

È א מאד שארוך פי על אף אמות ד' ברחבו שאין ינו בית
בית: נקרא

‡È ועוד) ושליש אמה קמ"א לזו סמוכה זו עיירות ב' היו
וע' לזו ושיריים אמה ע' ביניהן שיהיה כדי מועט) דבר
כל  ונמצאת אחת כעיר שתיהן חשובות לזו ושיריים אמה
אמה  אלפים לה וחוצה השניה העיר כל את מהלכת מהן עיר
וחרבו  זו כנגד זו רוחותיה מב' שנפרצה העיר חומת וכן
מקום  ברוחב אין אם עיירות כב' שנעשו עד שביניהן הבתים

כסתום. דינו ושליש אמה קמ"א אלא החלק

בינו  שאין אע"פ מאד הרבה גדול אפילו אחד בית אבל
בתוך  לה שיהיה עד עמה מצטרף אינו אמות קמ"א לעיר
לבית  עיבור שום נותנים שאין לפי ושיריים אמה שבעים

בלבדה: לעיר אלא

* * *
·È אם הקנקן רגלי כשלש משולשים כפרים שלשה היו

מאלפים  יותר מהחיצונים אחד לכל האמצעית בין אין
כשהיה  ואם ביניהם מובלע הוא כאילו אותו רואין אנו
יותר  מהחיצונים אחד לכל ממנו היה לא ביניהם מובלע
עכשיו  הם הרי אחת כעיר כולם והרי ושליש אמה מקמ"א
מחוץ  רוח לכל אלפים להם ומודדים אחת כעיר ג"כ
אמה  אלפים מד' יותר החיצונים בין יש אם ואפילו לשלשתן
שאם  עד כך כל גדול הוא האמצעי אם זה עם זה מצטרפים
יותר  מהם אחד לכל ממנו היה לא החיצונים בין מובלע היה
מובלע  האמצעי כאילו רואים שאנו שכיון ושליש מקמ"א

החיצונים. שבין למרחק לנו מה החיצונים בין

הראשים  ב' בין יש שאם כקשת העשוי לעיר דומים ואינן
לראות  אפשר שאי לפי זה עם זה מצטרפים אינן אלפים ד'
שהרי  הראשים בין היתר במקום מובלע הקשת כאילו
גדול  הוא האמצעי כפר אם לפיכך מהיתר גדול הוא הקשת
מובלע  הוא כאילו אותו רואין אין החיצונים שבין מהמרחק

לעצמו. אחד לכל ומודדים ביניהם

אינו  מאלפים יותר מהם אחד לכל ממנו שאין פי על ואף
דומים  ואינן אלפים) ד' החיצונים בין יש (אם עמהם מצטרף
יותר  היתר לאמצעית מקשת אין שאם כקשת העשויה לעיר
אחת  עיר הכל ונעשה זה עם זה הראשים מצטרפים מאלפים

שהמהלך  לפי אלפים) מד' יותר ביניהם יש ביתר (אפילו
בבתי  מהלך כאילו בהיתר מהלך הוא זה לראש זה מראש
כאן  משא"כ בתחומן מובלע הוא שהיתר כיון הקשת
דרך  מהלך כאילו תחשבהו אם אף לחיצון מחיצון שהמהלך
בהיתר  מהלך אינו בתחומיו מובלע והוא הואיל האמצעי
מכלֿמקום  מאלפים, יותר לחיצון מחיצון אין אם (שאפילו
מועיל  זה היה לא האמצעי דרך מהלך היה אם שגם כיון
עוד  לילך יכול שיהא המדה מן לו עולה זה יהיה שלא לו
בדרך  שלא שמהלך עכשיו גם לכן לחיצון חוץ אלפים
בעיר  משא"כ תחומו למדת לו עולה זה הרי האמצעי
היה  לא הקשת בתי דרך מהלך היה שאם כקשת העשויה
לו  עולה אינו ביתר כשמהלך גם לכן תחומו למדת עולה זה

הקשת). בתחום מובלע והוא הואיל במדתו

* * *
שאין  מאלפים יותר לחיצונים מאמצעי יש אם זה ומטעם
החיצונים  אין ביניהם מובלע הוא כאילו אותו רואין
שיש  כל אלפים ד' ביניהם אין אפילו זה עם זה מצטרפים
העשויה  לעיר דומים ואינן ושליש מקמ"א יותר ביניהם
עם  זה מצטרפים אלפים ד' הראשים ב' בין אין שאם כקשת
היה  שאם לפי מאלפים יותר לקשת יתר בין שיש אע"פ זה
למעלה  שנתבאר כמו הקשת בתי דרך לילך יכול היה רוצה

לחברם. בתים שאין כאן משא"כ

אין  אלפים לחיצונים מהאמצעי שאין שאף אומרים ויש
לענין  אלא ביניהם מובלע הוא כאילו אותו רואים
האמצעי  אבל האמצעי ועם זה עם זה מצטרפים שהחיצונים
כמובלע  אותו נראה שאם לפי מחומתו אלפים לו מודדים
לצד  שאינה השנית לרוח כך כל יפסיד החיצונים בין ועומד
המיקל  אחר הלך סופרים בדברי הלכה (ולענין החיצונים
כן  פי על ואף לחיצונים מחוץ אלפים להאמצעי ומודדים

השנית): לרוח הפסיד לא

‚È יבש הוא העתים שרוב הנחל שפת על שיושבת עיר
מצבה  לפניה יש אם הגשם בשעת אלא מלא שאינו
וישתמשו  עליה שיעמדו כדי הנחל שפת על אמות ד' רוחב
אמה  אלפים לה ומודדים העיר בכלל הנחל נמצא בנחל
מפני  העיר מכלל כולו הנחל ונעשה הב' הנחל משפת
אין  אמות ד' רוחב במצבה אין ואם בצדו הבנויה המצבה
בנחל  יפלו שלא שמתייראים מפני נוח בנחל עליה תשמישם
הסמוכים  החיצונים בתים מפתח אלא להם מודדים ואין
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

להסתפק  ויש שלהם האלפים מן נמדד הנחל ונמצא לנחל
נוח  בתשמיש העיר בני שם שמשתמשים מקום בכל אם

משם: למדוד נתחיל

* * *
„È שעושין באהלים שיושבים דהיינו צריפים יושבי

יושבים  אלא אחד במקום קבועים ואינן וערבה מהוצין
אחר  למקום הולכים ואח"כ המרעה שיכלה עד מה זמן כאן
אהלים  שכל ואע"פ אהלו מפתח ואחד אחד לכל מודדים
בעיר  כמו החיצון מאהל מודדים אין לזה זה סמוכים
שכיון  חומה מוקפת שאינה אע"פ החיצון מבית שמודדים

עיר. דין להם אין קבועים האהלים שאין

טפחים  י' גבוה במחיצה כולם מוקפים הם אם ומכלֿמקום
כל  הרי כמחיצה נחשב שהוא טפחים י' עמוק בחריץ או
בסי' שנתבאר כמו לדירה הוקף אם אמות כד' נחשב ההיקף

שצ"ו.

או  אבן של קבועים בתים ב' ב' של חצרות ג' שם יש ואם
להם  ויש קבע האהלים כל את עושין אלו הרי נסרים של
כשאר  רוח לכל אלפים לה ונותנים אותה ומרבעים עיר דין

העיירות.

עד  כולה מיושבת אינה אם ישבה ולבסוף שהוקפה עיר
אלא  מהחומה ימדוד לא תחומיה למדוד כשבא החומה
אינה  כאילו היא שהחומה מהבתים ושיריים אמה לע' מחוץ
אמות  כד' שבתוכה ההיקף נעשה לא החומה שע"י לפי
בית  בחומה יש אם ומכלֿמקום לדירה הקיפוה ולא הואיל
מודדים  העיר בתי לישוב ושיריים אמה ע' בתוך והיא דירה
שנתבאר  כמו זה דירה מבית ושיריים אמה לע' מחוץ
לדירה  הוקף זה הרי הוקפה ולבסוף ישבה אם אבל למעלה

ענין: בכל מחומתה לשבעים מחוץ ומודדים

•

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

ziciqgd dyxtd - mixiyd xiy 'dxez ihewl'

dPde .aaizM(`i ,` mixiXd xiW):mr KN dUrp adf ixFY" §¦¥§¦¦©¦¦¥¨¨©£¤¨¦
"sqMd zFCEwp19pigaA `Ed df lFbq zpigAW :WExiR .z §©¨¤¥¤§¦©¤¤¦§¦©

"zFCEwp"20" zpigaA `Ed ,sqMzpigA ± "lW dad` §¦§¦©¤¤§¦©©£¨¤
zExixw`EdW ,sqMd lr adGd zlrnE zpigaA la` . §¦£¨¦§¦©©£©©¨¨©©¤¤¤

" zpigaAW` itWx"'וכּוzpigA EN` zFCEwp dUrp , ¦§¦©¦§¥¥ְ©£¤§¥§¦©
.WNEWn zpigA ± `xnBA "xFY W`x" FnM ,"mixFY"¦§Ÿ©§¨¨§¦©§¨

EN` zFCEwpl oiEw KiWndl ,EpiidC21. §©§§©§¦©¦¦§¥

ozFidA iMzFCEwpmipipr FnM mdmicxtpzFidl , ¦¦§¨§¥§¦§¨¦¦§¨¦¦§
W` itWx dlrnlÎdHOn dNgY'כּוmin KM xg`e .22כּו', §¦¨¦©¨§©§¨¦§¥¥§©©¨©¦

"oicxRzn oiRpr" md zExixwA dad`d zFidA Epiide'כּו, §©§¦§¨©£¨¦§¦¥©§¦¦§¨§¦
EUrp dPd ,dad`d zEhdlzde zEadlzdA la £̀¨§¦§©£§¦§©£¨©£¨¦¥©£

xn`p df lre .FfA Ff zElNMzd zpigaA(ai ,c zldw): ¦§¦©¦§©§§§©¤¤¡©Ÿ¤¤

WNEWnd hEgde"'23"כּו. §©©§¨
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י"ג).19) ּפרׁשה סֹוף נׂשא, רּבֹות ֵַַָָָָֹ(עיין

(20.(c"qwz ± ."lFbqA dGn df zFcxFtn")§¨¤¦¤§¤

(21.(c"qwz ± ."cgi Ecg`zpe dfA df od miwAEcn")§¨¦¥¤¨¤§¦§©£©©

(22"dad`d zpigAn oi` d`xiaE ,d`xIn zFaFxrY mEW dad`dA oi`")¥§¨©£¨©£¦¦§¨§¦§¨¥¦§¦©¨©£¨

.(c"qwz±

(23.("wzPi dxdna `l")Ÿ¦§¥¨¦¨¥

מענין  זהב"[ועּיין ודף [xdGA]"ּתֹורי ב'. עמּוד סֹוף (קמ"ג נׂשא ּפרׁשה ְְִֵֵֵַַָָ©Ÿ©ְַַָָָָֹ
ּבענין  א'). עמּוד סֹוף זהב"קמ"ב (דף "מי האזינּו ּובפרׁשת ב'). (קל"ה, : ְְְֲִִֵַַַַַָָָָ

ב'). (קמ"ה, ּתֹולדֹות א'). עמּוד סֹוף ְַרצ"ב

מּזהב":ּבענין  ב')"הּנחמדים (ע"א, נח "ּבפרׁשת i`n")EGtIeExidp` ± " ְְְֱִִִֶַַַַָָָָָֹ©©¨Ÿ©§¦

adGn micngPd :xn` Y`c dnM ,`NFkC FcingAfRnEcEOr xF` ldi ± ."ax ©£¦§¨§¨§©§¨¥©¤¡¨¦¦¨¨¦©©¨¥©

(ar('א (רמ"ז, ויחי .FYWw ozi`A aWYe" wEqR lr)EGFtIexn`W FnM "'Ek ְִַ©¨©¥¤§¥¨©§©¨§¤¨©

(mW xF` ldi ± .l"PM 'a ,`r sc gp zWxtAקרח ּפרשת וריׁש .d`xE .` ,erw) §¨¨©Ÿ©©©©¨¥¨ְֵַַָָֹ§¥

(mW f"nxd WExitA a ,bpx (a KxM ziW`xA) aWIe zWxR dxFYd xF`האזינּו . ©¨¨¨©©¥¤§¥¦¤¤§¥¨©©¨ֲִַ
כּו'. יּתיר סליק זהב ּדוּדאי א'): (קמ"ח, ּתרּומה ּובפרׁשת ב'). ְְְִִַַַַָָָָָָ(רצ"ה,

ג'. ּפרק י' ׁשער ּב"ּפרּדס" ְֵֶֶַַַַָהּובא

מענין  ׁשנתּבאר מה ּכמעלת ועּיין ּבחינת ׁשהיא ׁשּבהתלהטּות, האהבה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
טהֹור"הּזהב  זהב ּציץ "ועׂשית הּמתחיל ּבּדּבּור :(b ,bt dEvY xF` dxFY). ְְְִִִִַַַָָָָָָָ¨§©¤

הּזהב" ׁשרביט את לאסּתר הּמל "וּיֹוׁשט הּמתחיל `xFּובדּבּור dxFY) ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ¨

`Ede `Ed KExA sFq oi` xF` zkWnd `Ed adGd hiaxW iM" :cv xYq` zNbn§¦©¤§¥¦©§¦©¨¨©§¨©¥¨§

aEzMW FnM zFnlFrd lM zEIg `Eddige adGd hiaxW z`xF` ldiA `aEd ." ©¨¨¨§¤¨¤©§¦©¨¨§¨¨¨§¨¥

(br cEOr"חּיים מקֹור עּמ "ּכי הּמתחיל ּבּדּבּור מּקץ, ּובפרׁשת .dxFY) ©ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ¨

zpigA ici lr `Ed oibxc lM Wixn `Nirl `lirNn zFkWnd lMW" :c ,cl xF`¤¨©§¨¦§¥¨§¥¨¥¥¨©§¦©§¥§¦©

(` dl xF` dxFY d`xE .br cEOr xF` ldiA `aEd ."adf,ּבהעלֹות ּובפרׁשת . ¨¨¨§¨¥©§¥¨ְְְֲַַָָ
זהב" מנֹורת והּנה "ראיתי הּמתחיל cÎb)ּבּדּבּור ,dl),ּבהר ּובפרׁשת . ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

הארץ" וׁשבתה כּו' תבאּו "ּכי הּמתחיל b)ּבּדּבּור ,n) ׁשלח ּובפרׁשת . ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹ
[xE`iAA]"לציצית לכם "והיה ּפסּוק c)על ,p) ּפסּוק על תּׂשא, ּובפרׁשת . ©¥ְְְִִִֶַַַָָָָָָָָ

לראׁשי" ּתחת a)"ׂשמאלֹו ,et xF` dxFY).'נ ּפרק ּבינֹונים" ׁשל ּוב"ספר . ְְִַַֹֹ¨ְִֵֵֶֶֶֶ

הּמּדֹות ּומענין  "מים התּכּללּות ּפסּוק על ּבּביאּור ּתֹולדֹות, ּבפרׁשת : ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
כּו'" ּבקר ׁשלׁש ׁשלׁש ׁשל "רבקה ּבענין `)רּבים" ,gi xF` dxFY) ּובּביאּור . ְְְִִֶַַָָָָָָֹֹ¨ֵַ

"וקּב ּפסּוק ּבסֹופֹועל הּיהּודים" `xYq)ל zNbn xF` dxFY) ּובפרׁשת . ְְְִִֵַַָ¨§¦©¤§¥ְַָָ
הּיֹום" "וידעּת ּפסּוק על `)ואתחּנן ,d). ְְְֶַַַַַָָָָ

Wi ,'Ek zFxFY 'a ± mixFY 'a oiprA KEnqA x`AzPW dnE©¤¦§¨¥§¨§¦§©¦¥
.zElNMzdA odWM p"Ef zpigA onvr odW xnFl©¤¥©§¨§¦©§¤¥§¦§©§

ּבענין  ימּוׁשּו", ההרים "ּכי המתחיל דּבּור סֹוף ׁשנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָועּיין
ארץ " על התּכּללּותכּו'":ואגּוּדתֹו ּבחינת ּכן ּגם היינּו (lirl"ואגּוּדתֹו" ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָ§¥

(c ,n `vY. ¥¥

מענין  עֹוד זהב"ועּיין ע"ב)"ּתֹורי א', (ּדף ּבראׁשית א': חלק ּבזהר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
,oFdilawl `nlr aifYW` ,`nlrC oiiax oEPi` oibaE")KN dUrp adf ixFYoEPi` §¦¦©§¨§¨§¨¦§§¦¨§¨§¦§¥¥¨¨©£¤¨¦

(fnz'` cEOr dnExY dxFYd xF`A `aEd ."oinlEr oiiax oiwFpi('ב (צ"ז, וּירא . ¨¦©§¨¥¦¨§©¨§¨©ֵַָ
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lFbq ± zFpigA 'a md lFbq zCEwp zpigAW FnM ,dPde§¦¥§¤§¦©§©¤¥§¦¤
oM ,dHnNÎdlrOnE dlrnlÎdHOn EpiidC ,`YlFbqe§¤§¨§©§¦©¨§©§¨¦©§¨§©¨¥
dlrnlÎdHOn ± mixFY 'a oM mB md ,"mixFY" zpigaA¦§¦©¦¥©¥¦¦©¨§©§¨

HnNÎdlrOnEazkAWÎdxFY ± zFxFY zFpigA 'a mde .d ¦©§¨§©¨§¥§¦¨¤¦§¨
.dRÎlrAW dxFYe§¨¤§©¤

" EdfemixFYA Kiigl Ee`p'כּו" :WExiR ± "Kiigligl ± " §¤¨§¨©¦©¦¥§¨©¦¤¦
iM .xEAiCd lad `vFn mFwn ,oFYgYd igle oFilr¤§§¤¦©©§§¨¤¤©¦¦

`lirl wilq `lad"'24"כּו,zEwNYqde zFxEaB zpigA , ©§¨¨¦§¥¨§¦©§§¦§©§
sqMd lr adGd zlrn ± "W` iRWx" zpigA `Ed25, §¦©¦§¥¥©£©©¨¨©©¤¤

dad`d zlrn'כּו"mixFY" zpigA KWnpe dUrp ± l"Pd ©£©¨©£¨©©©£¤§¦§¨§¦©¦
zElNMzdA ± oiEw mdn dUrpe ,EN` "zFCEwp" zpigal¦§¦©§¥§©£¤¥¤©¦§¦§©§
mFwn `EdW ,"miigl" zpigaA df lke .FfA Ff zFCEwPd©§§§¨¤¦§¦©§¨©¦¤§

xEAiCd lad `vFn'כּו"`lirl wilq lad" iM ,26.: ¨¤¤©¦¦¤¤¨¦§¥¨

mixiyd xiy ,mixeza jiigl e`p d"c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ב') עּמּוד ד' (ּדף וּיקרא הּתֹור". "וקֹול ּפסּוק zWxRעל xdGA WxitC") ְְִַַַַַָָ§¥¥©Ÿ©¨¨©

C `xwIexFz`xwpdR lrAW dxFY(`ny cEOr mixiXd xiW dxFYd xF` ± .".[ ©¦§¨§¦§¨¨¤§©¤©¨¦©¦¦©

(24.(` ,fl zAW d`x .dlrnl dlFr lad)¤¤¤§©§¨§¥©¨

(25,ixg` zWxtA x`AzpW dn oiIre)"יכּפר הּזה בּיֹום "ּכי הּמתחיל ּבּדּבּור §©¥©¤¦§¨¥§¨¨©©£¥ְְְִִִֵֶַַַַַ

(b ,dk ixg` lirl):ladzFIzF` ± aNdadl'כּוlElM `Ed mbe . §¥©£¥¤¤©¥¦©©§©¨
x"n` zFpigA 'b lMnhvzz cEOr a KxM wcv gnSdl xdGd ixE`A d`x) ¦¨§¦§¥¥¥©Ÿ©§©¤©¤¤¤¤©

(qCxRd mWA. §¥©©§¥

"האי  הּמתחיל ּבּדּבּור רט"ו) (דף ּפנחס ּפרׁשת הרמ"ז ּׁשּכתב מה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָועּיין
ּבענין ).אמ"ר אֹומאה" ְְִַָָ

מענין26) ׁשנתּבאר מה הּדיּבּור (עיּין "ּבּיֹום הבל הּמתחיל ּבּדּבּור , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
עצרת" a)הּׁשמיני ,ct) ועּיין א'. ּפרק העקּוּדים, ׁשער חיים" ּב"עץ ועּיין . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ב' מ"ז, תזריע, ּבפרׁשת ג', חלק xdGdּבזהר: ixE`aA dMEx`A x`Azp) ְְִֵֶַַַַַָָֹ¦§¨¥¨£¨§¥¥©Ÿ©

(evzz cEOr a KxM wcv gnSdl"מלך ּוב"ּמקּדׁש א'. ג', ׁשמֹות, ב': חלק . §©¤©¤¤¤¤©ְְְִֵֶֶֶַ
ָׁשם).

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

לומר Â‰ÊÂ(יח) אכה"ג שתיקנו למה הטעם עיקר
הוי"ה  לשם והשבח השיר שהוא פסד"ז
משם  עי"ז שיומשך כדי אלקי' מבחי' שעולה דאצי'
בח"י  ומדות בחכ' הפשוט ורצון התענוג ממקור הוי"ה
הלל  בענין במ"א (כמ"ש כו' בא"י ב"א דתפלה ברכות
יתרון  שיש למעלה מבואר והנה כו') והודאה וברכה
אור  תוס' דיתרון המאכל מן יותר המשמח ביין מעלה
ומדות  בחכ' אלא אינו הקרבן באמצעות הוי"ה בשם
ניסוך  ע"י אבל כו' ונוצר דמזל בצמצום תמצא שמאין
אור  דעצמות ההעלם מבחי' הוי"ה סוד מעורר היין
הטוב  רצון כל מקור והוא החכ' ממקור שלמעלה הכתר
מצד  שבא דחכ' ורצון בענג הטוב ממדת הרבה ביתר
שעל  השיר גם וע"כ כו' שבו וטעם בריח המאכל
אלא  אינו ומדות דחכ' התענוג התעוררות שהוא הקרבן

יומשך שעי"ז המשמח היין הטוב ע"י הרצון גם
יתרון  וזהו קשה דין כל להמתיק למטה ומדות שבחכ'
התענוג  שמצד השיר מן יותר המשמח היין שע"י השיר
פנים  להצהיל כו' ישמח ויין ע"פ במ"א (וכמ"ש עצמו
התפלה  על התורה מעלת יתרון יובן ובזה כו').
הגם  כו' דנה"ט בהעלאה בהמה קרבן נק' שהתפלה
הרצון  ממקור להמשיך להוי"ה ניחח ריח שנק'
והוא  ברכות בח"י ומדות בחכ' הוי"ה שבשם והתענוג
הוי"ה  לשם להלל הללויה שאו' דפסד"ז השיר ע"י
יין  שנק' התורה בעסק אך כנ"ל הקרבן על כשיר

ההעלם  בחי' כל שמעורר הוא ואנשים אלקים המשמח
שלמעלה  הוי"ה סוד שנק' וחכ' ותענוג דרצון דמקיף
הוי"ה  בשם ברכות בח"י שנמשך ותענוג דרצון מאור
דין  כל נמתק התורה בעסק וע"כ לבד שעה חיי שנק'
(ב"מ  כו' פומיה פסק דלא כו' ברבה כמו ביותר קשה
ימיך  ואורך חייך היא כי כ) ל, (דברים וכמ"ש א) פו,
תורה  במקום לעלות יכול קטרוג ואין עולם חיי כו'
תורה  מכבה עבירה ואין מצוה מכבה עבירה שהרי
יעקב  (בענין במ"א ומבואר א) כא, (בסוטה כידוע
לחם  נק' התורה גם באמת אך כו'). במרום משמש
מיני  ב' שהן בלחמי לחמו לכו ה) ט, (משלי כמ"ש
הארץ  מן ולחם השמים מן לחם ושבע"פ תשב"כ לחם
ט) מ, (תהלים וכתיב דשבועות הלחם שתי והוא
חיתני  אמרתך כי נ) קיט, (שם וכן מעי בתוך ותורתך
דקרבנות  מלחם הרבה למעלה תורה של לחמה אך כו'
הקדומה  הח"ע דאור ועצמות פנימי' בבחי' להיותה
וגם  כו' טו"ר לעה"ד לתקן למטה שירדה רק כנ"ל
על  לא כי ג) ח, (דברים אמר דתורה דלחם במאכל
והוא  כו' ה' פי מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם
שבכתב  התורה באותיות בפה והקריאה הדבור בבחי'
וטעמים  בנגינות הקריאה והיא כו' ה' פי מוצא שנק'
הענג  פנימית בחי' והוא דאורייתא ורננה שיר שנק'
לבא  יוכל שלא דתורה דח"ע דתענוג מקיף בבחי'
התחתון  שיר וכמו כו' עגול שהוא (כשיר באו"כ
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רמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

lFbq ± zFpigA 'a md lFbq zCEwp zpigAW FnM ,dPde§¦¥§¤§¦©§©¤¥§¦¤
oM ,dHnNÎdlrOnE dlrnlÎdHOn EpiidC ,`YlFbqe§¤§¨§©§¦©¨§©§¨¦©§¨§©¨¥
dlrnlÎdHOn ± mixFY 'a oM mB md ,"mixFY" zpigaA¦§¦©¦¥©¥¦¦©¨§©§¨

HnNÎdlrOnEazkAWÎdxFY ± zFxFY zFpigA 'a mde .d ¦©§¨§©¨§¥§¦¨¤¦§¨
.dRÎlrAW dxFYe§¨¤§©¤

" EdfemixFYA Kiigl Ee`p'כּו" :WExiR ± "Kiigligl ± " §¤¨§¨©¦©¦¥§¨©¦¤¦
iM .xEAiCd lad `vFn mFwn ,oFYgYd igle oFilr¤§§¤¦©©§§¨¤¤©¦¦

`lirl wilq `lad"'24"כּו,zEwNYqde zFxEaB zpigA , ©§¨¨¦§¥¨§¦©§§¦§©§
sqMd lr adGd zlrn ± "W` iRWx" zpigA `Ed25, §¦©¦§¥¥©£©©¨¨©©¤¤

dad`d zlrn'כּו"mixFY" zpigA KWnpe dUrp ± l"Pd ©£©¨©£¨©©©£¤§¦§¨§¦©¦
zElNMzdA ± oiEw mdn dUrpe ,EN` "zFCEwp" zpigal¦§¦©§¥§©£¤¥¤©¦§¦§©§
mFwn `EdW ,"miigl" zpigaA df lke .FfA Ff zFCEwPd©§§§¨¤¦§¦©§¨©¦¤§

xEAiCd lad `vFn'כּו"`lirl wilq lad" iM ,26.: ¨¤¤©¦¦¤¤¨¦§¥¨

mixiyd xiy ,mixeza jiigl e`p d"c
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ב') עּמּוד ד' (ּדף וּיקרא הּתֹור". "וקֹול ּפסּוק zWxRעל xdGA WxitC") ְְִַַַַַָָ§¥¥©Ÿ©¨¨©

C `xwIexFz`xwpdR lrAW dxFY(`ny cEOr mixiXd xiW dxFYd xF` ± .".[ ©¦§¨§¦§¨¨¤§©¤©¨¦©¦¦©

(24.(` ,fl zAW d`x .dlrnl dlFr lad)¤¤¤§©§¨§¥©¨

(25,ixg` zWxtA x`AzpW dn oiIre)"יכּפר הּזה בּיֹום "ּכי הּמתחיל ּבּדּבּור §©¥©¤¦§¨¥§¨¨©©£¥ְְְִִִֵֶַַַַַ

(b ,dk ixg` lirl):ladzFIzF` ± aNdadl'כּוlElM `Ed mbe . §¥©£¥¤¤©¥¦©©§©¨
x"n` zFpigA 'b lMnhvzz cEOr a KxM wcv gnSdl xdGd ixE`A d`x) ¦¨§¦§¥¥¥©Ÿ©§©¤©¤¤¤¤©

(qCxRd mWA. §¥©©§¥

"האי  הּמתחיל ּבּדּבּור רט"ו) (דף ּפנחס ּפרׁשת הרמ"ז ּׁשּכתב מה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָועּיין
ּבענין ).אמ"ר אֹומאה" ְְִַָָ

מענין26) ׁשנתּבאר מה הּדיּבּור (עיּין "ּבּיֹום הבל הּמתחיל ּבּדּבּור , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
עצרת" a)הּׁשמיני ,ct) ועּיין א'. ּפרק העקּוּדים, ׁשער חיים" ּב"עץ ועּיין . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ב' מ"ז, תזריע, ּבפרׁשת ג', חלק xdGdּבזהר: ixE`aA dMEx`A x`Azp) ְְִֵֶַַַַַָָֹ¦§¨¥¨£¨§¥¥©Ÿ©

(evzz cEOr a KxM wcv gnSdl"מלך ּוב"ּמקּדׁש א'. ג', ׁשמֹות, ב': חלק . §©¤©¤¤¤¤©ְְְִֵֶֶֶַ
ָׁשם).

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

לומר Â‰ÊÂ(יח) אכה"ג שתיקנו למה הטעם עיקר
הוי"ה  לשם והשבח השיר שהוא פסד"ז
משם  עי"ז שיומשך כדי אלקי' מבחי' שעולה דאצי'
בח"י  ומדות בחכ' הפשוט ורצון התענוג ממקור הוי"ה
הלל  בענין במ"א (כמ"ש כו' בא"י ב"א דתפלה ברכות
יתרון  שיש למעלה מבואר והנה כו') והודאה וברכה
אור  תוס' דיתרון המאכל מן יותר המשמח ביין מעלה
ומדות  בחכ' אלא אינו הקרבן באמצעות הוי"ה בשם
ניסוך  ע"י אבל כו' ונוצר דמזל בצמצום תמצא שמאין
אור  דעצמות ההעלם מבחי' הוי"ה סוד מעורר היין
הטוב  רצון כל מקור והוא החכ' ממקור שלמעלה הכתר
מצד  שבא דחכ' ורצון בענג הטוב ממדת הרבה ביתר
שעל  השיר גם וע"כ כו' שבו וטעם בריח המאכל
אלא  אינו ומדות דחכ' התענוג התעוררות שהוא הקרבן

יומשך שעי"ז המשמח היין הטוב ע"י הרצון גם
יתרון  וזהו קשה דין כל להמתיק למטה ומדות שבחכ'
התענוג  שמצד השיר מן יותר המשמח היין שע"י השיר
פנים  להצהיל כו' ישמח ויין ע"פ במ"א (וכמ"ש עצמו
התפלה  על התורה מעלת יתרון יובן ובזה כו').
הגם  כו' דנה"ט בהעלאה בהמה קרבן נק' שהתפלה
הרצון  ממקור להמשיך להוי"ה ניחח ריח שנק'
והוא  ברכות בח"י ומדות בחכ' הוי"ה שבשם והתענוג
הוי"ה  לשם להלל הללויה שאו' דפסד"ז השיר ע"י
יין  שנק' התורה בעסק אך כנ"ל הקרבן על כשיר

ההעלם  בחי' כל שמעורר הוא ואנשים אלקים המשמח
שלמעלה  הוי"ה סוד שנק' וחכ' ותענוג דרצון דמקיף
הוי"ה  בשם ברכות בח"י שנמשך ותענוג דרצון מאור
דין  כל נמתק התורה בעסק וע"כ לבד שעה חיי שנק'
(ב"מ  כו' פומיה פסק דלא כו' ברבה כמו ביותר קשה
ימיך  ואורך חייך היא כי כ) ל, (דברים וכמ"ש א) פו,
תורה  במקום לעלות יכול קטרוג ואין עולם חיי כו'
תורה  מכבה עבירה ואין מצוה מכבה עבירה שהרי
יעקב  (בענין במ"א ומבואר א) כא, (בסוטה כידוע
לחם  נק' התורה גם באמת אך כו'). במרום משמש
מיני  ב' שהן בלחמי לחמו לכו ה) ט, (משלי כמ"ש
הארץ  מן ולחם השמים מן לחם ושבע"פ תשב"כ לחם
ט) מ, (תהלים וכתיב דשבועות הלחם שתי והוא
חיתני  אמרתך כי נ) קיט, (שם וכן מעי בתוך ותורתך
דקרבנות  מלחם הרבה למעלה תורה של לחמה אך כו'
הקדומה  הח"ע דאור ועצמות פנימי' בבחי' להיותה
וגם  כו' טו"ר לעה"ד לתקן למטה שירדה רק כנ"ל
על  לא כי ג) ח, (דברים אמר דתורה דלחם במאכל
והוא  כו' ה' פי מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם
שבכתב  התורה באותיות בפה והקריאה הדבור בבחי'
וטעמים  בנגינות הקריאה והיא כו' ה' פי מוצא שנק'
הענג  פנימית בחי' והוא דאורייתא ורננה שיר שנק'
לבא  יוכל שלא דתורה דח"ע דתענוג מקיף בבחי'
התחתון  שיר וכמו כו' עגול שהוא (כשיר באו"כ
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

כמו  כו') בעגול מקיף שבבחי' התענוג שהוא דמלאכים
כו' שעשועים ממש) (אצלו אצלו ואהיה ל) ח, (משלי
אור  ממנו להיות דתורה הלחם עולה הזה השיר וע"י
והטעם  מריח יותר הרבה דאצי' העליון לאדם וחיות
יש  בזה אמנם כו'. בתפלה דבהמה הקרבן שבמאכל
שמקבל  אע"פ לה קרינן מל' בתשבע"פ מעלה יתרון
שמקבל  ב"ן בחי' הוי"ה משם אלקים כשם מתושב"כ
כי  יין נק' כשהתורה והוא המשמח יין שנק' כו' ממ"ה

באש  ניתנה יתירה בחי'בינה והוא מבאיש יותר ה
כו' המשומר יין כמו וטעמים בסודות בינה פנימית
ד) יב, (משלי כמ"ש כו' דתשב"כ הח"ע מן שלמעלה
גבר  תסובב נקבה כא) לא, (ירמיה בעלה עטרת א"ח
(משלי  כמ"ש הוי"ה משם שלמעלה אלקים בחי' (והוא
ובלילה  וזהו כנ"ל) דבר הסתר אלקים כבוד ב) כה,
משירות  למעלה שעולה דנוק' שיר עמי שירה דוקא

חכמות  מ"ש (והוא כו' הארץ מכנף כמ"ש דתשב"כ
טרף  שתתן בלילה לאור החשך בהיפוך דק"נ בחוץ
לפי  בח"ע אור להוסיף ושיר ברינה תרונה כו' רפ"ח
בשם  המוסתר דתשב"כ הוי"ה סוד יצא יין שנכנס
שלמעלה  הנעלם התענוג ממקור שבתשבע"פ אלקים
כנ"ל  שבתשב"כ הוי"ה דשם ומדות וחכ' שברצון מענג
להעלות  לתהום דמזבח בשיתין היין ניסוך והוא וד"ל)
לא, (משלי נפש למרי ויין כענין בוכים מי שנק' למ"ת
כו' בחוץ חכמות שז"ש במ"ע לחברם במ"א כמ"ש ו)
יב, (ישעיה כמ"ש בחג המים ניסוך היה מזה (ולמעלה
ומעיין  יח) ד, (יואל כמ"ש כו' בששון מים ושאבתם ג)
שזהו  בשיר השילוח מי מעלין שהיו כו' יצא ה' מבית
יין  שנק' התורה מסודות גם למעלה בעוה"ב לע"ל כמו
ריח  ענין וזהו לתורה שקדמה התשובה והוא וד"ל)

במ"א: כמ"ש הקטרת

lai z` dcr clze
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

אמרו ˘ÓÙÚÂ"˙ז) בספרי דהנה הידוע הקושי' יובן
אליו, קראנו בכל אלקינו כה' מי ע"פ
לידבק  אפשר וכי ארז"ל ובמ"א כו', למדותיו ולא אליו
יש  כי היות ועם כו', במדותיו הדבק אלא כו', בשכינה
עדיין  מ"מ להדביקות אליו הקריאה מצות בין לחלק
נענין  ואינן צועקין ישראל מה מפני ממארז"ל יקשה
כיון  קשה דלכאורה בשם, לכוין יודעין שאין מפני
נתפס  שאינו ית' למהו"ע דהיינו אליו לקרוא שנצטוינו
לכוין  א"י אם לן איכפת מאי א"כ ומדה אות בשום
אל  שם ית' ומדותיו בספירות ענינם שהשמות בשם
כל  והרי ית', ממהו"ע מטה למטה שהוא כו' בחסד
אך  כו', אליו כמ"ש ממש ית' למהו"ע קוראי' ישראל
ית' מדותיו בין גדול הפרש דיש עפמש"ל מובן הענין
ונק' ית' בו מיוחדים שהן אע"פ שהמדות להשמות,
וקדמם  ממנו שנאצלו אלא ית' מהו"ע אינן מ"מ אלהות
ית' מהו"ע על מורים שהן ית' שמותיו משא"כ ההעדר,
כמו  ממש ית' מהו"ע על זו הוראה שאין ואף ממש,
שם  שום אין שאז במדותיו התלבשותו קודם שהוא
ר"ל  ובמחשבה הלב ברעיון שנתפס אלא עליו שיורה
והשגת  תפיסה ולא זה מציאות שיש מציאותו שיודעים
אבל  בי', תפיסא מחשבה שום דלית ח"ו מהותו
במדותיו  כשמתלבש ית' מהו"ע על מורים הן השמות
הרי  עכ"ז מ"מ כו', ורחמן ודיין וגבור וחסיד חכם ונק'

בתכלית  פשוט בעצמותו שהוא כמו ית' מהו"ע הוא
שכן  וכיון כנ"ל ח"ו אמיתי בו השינוי ואין הפשיטות
בעצמן  להמדות ר"ל למדותיו, ולא בספרי משארז"ל
להתפלל  לנו ואסור נאצלים אלא כלל אלוה שאינן
וכמ"ש  כלים רק שהן לנו להועיל בידן אין כי אליהן
יעוררו  שהן אליהן להתפלל ואפי' כו' הגרזן היתפאר
וכמ"ש  לנו אסור ית' מהו"ע לפני עלינו רחמים
לשומם  לנו שאסור שלו החמישי בעיקר הרמב"ם
כל  שיכונו אלא הש"י ובין בינינו ומליצים אמצעים
גמגם  (ומה"ט כו' מזולתו ויתרחקו לנגדו המחשבות
על  דר"ה, ספ"ק נתנאל קרבן ספר המחבר בעל הגאון
עלינו  הרחמים מדת יוהכ"פ, בנעילת שאומרים החרוז
ולפני  דמדקאמר הפילי, תחנתינו קונך ולפני התגלגלי
הבורא  ובין בינינו לאמצעי המדה משים הרי כו' קונך
לומר  ראוי הי' ולפע"ד נכוחים ודבריו אסור, וזה ית',
אבל  לא), ותו הרחמים, מדת עלינו גלגל הרחמים אב
באתה  כמו בהשמות, לכוין שצריך מרז"ל דמשמע מה
בחכמה  שהוא פתח בניקוד הוי' ש' לכוין צריך חונן
ראשית  היא והחכמ' וגילוי פתיחו ל ' פתח כי כו'
רק  ח"ו, למדותיו הקריאה בכלל זה אין כו', הגילוי
פתח  בניקוד הוי' בשם הנק' שהוא ממש, ית' למהו"ע
באבי"ע  חכמה להשפיע חכמה בבחי' כשמתלבש
לא  אם הוא, והאיך כו', דעת לאדם חונן אתה וכמאמר
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c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

על  ומשפיע בה מתלבש שאא"ס דאצי' החכמ' כלי ע"י
מלביש  ואח"כ האצילות, עולם בכל חכמה ידה
עד  בג"ע החכמה להשפיע דבי"ע חכמה ע"י השפעתו
היא  דאבי"ע החכמה והרי כו', בעוה"ז גם שמשפיע
ידה  על המשפיע לאא"ס בו החוצב ביד כגרזן רק
מורה  וע"ז בחכמה חכם לו קורין אנו בה וכשמשפיע
חונן  בא"י כשאומר ונמצא פתח, בניקוד הוי' השם
אליו  קורא הוא פתח, בניקוד הוי' שם ומכוין הדעת,
בכלי  מלובש בהיותו ית' לו שמכוין אלא ממש, ית'
ובקשה  ענין משפיע הוא דייקא שאז יען החכמ'
בשם  חונן באתה יכוין אם משא"כ וכו' זו שבברכה
כשמלובש  ית' מהו"ע על שמורה סגול בניקוד הוי'
דרך  אין אז הרי בעולם, חסד להשפיע החסד בכלי
משפיע  האא"ס אין הנ"ל כלי ע"י שהרי לבקשתו
בחסד  המלובש האא"ס שביד והגם כו', חכמה
זכות  צריך לזה מ"מ לזה. להשפיע בחכמ' להתלבש
לו  להשפיע ית' לו כשקורא משא"כ ועצום, גדול
בקל  פועל הוא חכמה במדת מלובש כשאא"ס חכמה
הדבר  אותו שאם מהמלך, דבר המבקש וכמשל יותר,
פועל  הוא המלך ביד ממש אז היא מהמלך שמבקש
שהמלך  בשעה מהמלך נדבה שמבקש כגון יותר בקל
שיפעול  לפניו מונח קץ לאין וזהב וכסף באוצרותיו
ענין  באיזו עוסק שהמלך בשעה זה משיבקש יותר בקל

הנ"ל  מעסק לפנות המלך ביכולת אז שגם הגם אחר
רבה  בקשה צריך לזה מ"מ מאוצרותיו הנדבה לו וליתן
לו  ליתן שראוי איך הנאמן לבבו עוצם המלך וכשיראה
שהוא  בשעה מהמלך הנדבה כשיבקש משא"כ כו'
מארז"ל  ענין וזהו כו', עמו כ"כ ידקדק לא באוצרותיו
לכוין  יודעין היו שאם כו' בשם לכוין יודעין שאין
כשמתלבש  ית' מהו"ע על המורה השם לכוין בשם
נענין  היו בקשתם להתמשך צריך ידה שעל מדה באותו
מובן  ונמצא דאמרן, מה"ט ויותר יותר במהרה
לא  בשם לכוין ענין עם למדותיו, ולא אליו שמארז"ל
ממש  במדותיו הדבק בחי' (ואמנם כלל, אהדדי סתרי
ענין  הוא כו' רחום אתה אף רחום הוא מה כמארז"ל

ש  דביקות מצות בכלל שזהו עם אחר האדם הנהגת הוא
בחכמתו  להתדבק זה מעין הוא ת"ת מצות וגם הבריות
למדותיו  ולא אליו בפי' יש ועוד כו' אא"ס שורה שבה
למעלה  שהוא כמו ממש ית' למהו"ע דהיינו
שקדמה  ק"ש מצות ענין והוא במדותיו מהתלבשות
בא"י, באמרו כן לכוין יש בתפלה שגם ואפשר לתפלה,
התלבשותו  טרם שהוא כמו למהו"ע היינו דאתה
אתה  באמרו רק עליו המורה שם שאין במדותיו,
במדה  אח"כ מתלבש שהוא כמו הוא והוי' לנוכח,
בחכמה, פתח בניקוד הוי' שם ההוא שבברכה ההיא

כו'): בבינה ובצירי
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

b"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ'בחי הוא שדעת והיינו דעת, יזרו חכמים שפתי
האלקי'. הוא שהוי' איך באלקות והרגשה הכרה
קבעומ"ש  בחי' שהוא אלקינו הוי' ישראל שמע וזהו
ה' ובחי' ממש, חד שכולא אלקיך הוי' אנכי מא' על
ששם  אחרי' אלקי' לך יהי' לא מאמר על קבלה אחד
נזר, לשון היינו דעת ויזרו כלל, מסתיר אינו אלקי'
נזר  בחי' שהוא אמונה על קאי דעת שיזרו והיינו
בעלה, עטרת חיל אשת וכמ"ש דעת, לבחי' ועטרה
בעלה, בשערי' נודע וכמ"ש דעת בחי' הוא בעלה
דעת, בחי' שהוא לבעלה ועטרה נזר בחי' היא ואמונה
שהוא  באלקו' והרגשה הכרה בחי' היא שדעת לפי
בי' תפיסא מח' לית באמת והנה ותפיסא. השגה בחי'
כו', אמונה בבחי' אלא בהשגה כלל נתפס ואינו כלל
בני  מאמינים שהם דעת יזרו חכמים שפתי וזהו
ברצונו  שעלה שכמו העולם, את ברא שבכן מאמינים

שיהי' צריך למטה וגם ג"כ למטה נעשה כן הוי' בשם
ממש. לאלקו' ביטול

Í‡ ברא שבכן מודי' שאינם והיינו כן, לא כסילים לב
העולם  הוא טומטם שאומרי' אלא העולם את
והסתר  העלם בחי' למטה ונעשה הארץ את ה' שעזב
שונים  עם תתערב, אל שונים ועם כמ"ש וזהו גמור,
וכמו  רע, ברא לא טוב שברא מי רשויות שני שאומרי'
דאהורמין  דלעילא מפלגא לאמימר מינא ההוא שאמר
שלמעלה  שאומרי' והיינו דהורמיז, דלתתא ומפלגא
הוי' ששם ה' גוים כל על רם וזהו ביטול, בחי' הוא
למטה  משגיח אינו אבל רוממות, בבחי' אצלם הוא
הוי' ש' בין פירוד ועושין הארץ את הוי' עזב כי כלל
שמפליגין  היינו הפלגה דור חטא ג"כ וזהו אלקי', לש'
כסילים  ולב וזהו אלקים. ושם הוי' ש' בין ומפרידין
והיינו  העולם, הוא טומטם שאומרי' פי' וזהו כן. לא
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רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

על  ומשפיע בה מתלבש שאא"ס דאצי' החכמ' כלי ע"י
מלביש  ואח"כ האצילות, עולם בכל חכמה ידה
עד  בג"ע החכמה להשפיע דבי"ע חכמה ע"י השפעתו
היא  דאבי"ע החכמה והרי כו', בעוה"ז גם שמשפיע
ידה  על המשפיע לאא"ס בו החוצב ביד כגרזן רק
מורה  וע"ז בחכמה חכם לו קורין אנו בה וכשמשפיע
חונן  בא"י כשאומר ונמצא פתח, בניקוד הוי' השם
אליו  קורא הוא פתח, בניקוד הוי' שם ומכוין הדעת,
בכלי  מלובש בהיותו ית' לו שמכוין אלא ממש, ית'
ובקשה  ענין משפיע הוא דייקא שאז יען החכמ'
בשם  חונן באתה יכוין אם משא"כ וכו' זו שבברכה
כשמלובש  ית' מהו"ע על שמורה סגול בניקוד הוי'
דרך  אין אז הרי בעולם, חסד להשפיע החסד בכלי
משפיע  האא"ס אין הנ"ל כלי ע"י שהרי לבקשתו
בחסד  המלובש האא"ס שביד והגם כו', חכמה
זכות  צריך לזה מ"מ לזה. להשפיע בחכמ' להתלבש
לו  להשפיע ית' לו כשקורא משא"כ ועצום, גדול
בקל  פועל הוא חכמה במדת מלובש כשאא"ס חכמה
הדבר  אותו שאם מהמלך, דבר המבקש וכמשל יותר,
פועל  הוא המלך ביד ממש אז היא מהמלך שמבקש
שהמלך  בשעה מהמלך נדבה שמבקש כגון יותר בקל
שיפעול  לפניו מונח קץ לאין וזהב וכסף באוצרותיו
ענין  באיזו עוסק שהמלך בשעה זה משיבקש יותר בקל

הנ"ל  מעסק לפנות המלך ביכולת אז שגם הגם אחר
רבה  בקשה צריך לזה מ"מ מאוצרותיו הנדבה לו וליתן
לו  ליתן שראוי איך הנאמן לבבו עוצם המלך וכשיראה
שהוא  בשעה מהמלך הנדבה כשיבקש משא"כ כו'
מארז"ל  ענין וזהו כו', עמו כ"כ ידקדק לא באוצרותיו
לכוין  יודעין היו שאם כו' בשם לכוין יודעין שאין
כשמתלבש  ית' מהו"ע על המורה השם לכוין בשם
נענין  היו בקשתם להתמשך צריך ידה שעל מדה באותו
מובן  ונמצא דאמרן, מה"ט ויותר יותר במהרה
לא  בשם לכוין ענין עם למדותיו, ולא אליו שמארז"ל
ממש  במדותיו הדבק בחי' (ואמנם כלל, אהדדי סתרי
ענין  הוא כו' רחום אתה אף רחום הוא מה כמארז"ל

ש  דביקות מצות בכלל שזהו עם אחר האדם הנהגת הוא
בחכמתו  להתדבק זה מעין הוא ת"ת מצות וגם הבריות
למדותיו  ולא אליו בפי' יש ועוד כו' אא"ס שורה שבה
למעלה  שהוא כמו ממש ית' למהו"ע דהיינו
שקדמה  ק"ש מצות ענין והוא במדותיו מהתלבשות
בא"י, באמרו כן לכוין יש בתפלה שגם ואפשר לתפלה,
התלבשותו  טרם שהוא כמו למהו"ע היינו דאתה
אתה  באמרו רק עליו המורה שם שאין במדותיו,
במדה  אח"כ מתלבש שהוא כמו הוא והוי' לנוכח,
בחכמה, פתח בניקוד הוי' שם ההוא שבברכה ההיא

כו'): בבינה ובצירי
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

b"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ'בחי הוא שדעת והיינו דעת, יזרו חכמים שפתי
האלקי'. הוא שהוי' איך באלקות והרגשה הכרה
קבעומ"ש  בחי' שהוא אלקינו הוי' ישראל שמע וזהו
ה' ובחי' ממש, חד שכולא אלקיך הוי' אנכי מא' על
ששם  אחרי' אלקי' לך יהי' לא מאמר על קבלה אחד
נזר, לשון היינו דעת ויזרו כלל, מסתיר אינו אלקי'
נזר  בחי' שהוא אמונה על קאי דעת שיזרו והיינו
בעלה, עטרת חיל אשת וכמ"ש דעת, לבחי' ועטרה
בעלה, בשערי' נודע וכמ"ש דעת בחי' הוא בעלה
דעת, בחי' שהוא לבעלה ועטרה נזר בחי' היא ואמונה
שהוא  באלקו' והרגשה הכרה בחי' היא שדעת לפי
בי' תפיסא מח' לית באמת והנה ותפיסא. השגה בחי'
כו', אמונה בבחי' אלא בהשגה כלל נתפס ואינו כלל
בני  מאמינים שהם דעת יזרו חכמים שפתי וזהו
ברצונו  שעלה שכמו העולם, את ברא שבכן מאמינים

שיהי' צריך למטה וגם ג"כ למטה נעשה כן הוי' בשם
ממש. לאלקו' ביטול

Í‡ ברא שבכן מודי' שאינם והיינו כן, לא כסילים לב
העולם  הוא טומטם שאומרי' אלא העולם את
והסתר  העלם בחי' למטה ונעשה הארץ את ה' שעזב
שונים  עם תתערב, אל שונים ועם כמ"ש וזהו גמור,
וכמו  רע, ברא לא טוב שברא מי רשויות שני שאומרי'
דאהורמין  דלעילא מפלגא לאמימר מינא ההוא שאמר
שלמעלה  שאומרי' והיינו דהורמיז, דלתתא ומפלגא
הוי' ששם ה' גוים כל על רם וזהו ביטול, בחי' הוא
למטה  משגיח אינו אבל רוממות, בבחי' אצלם הוא
הוי' ש' בין פירוד ועושין הארץ את הוי' עזב כי כלל
שמפליגין  היינו הפלגה דור חטא ג"כ וזהו אלקי', לש'
כסילים  ולב וזהו אלקים. ושם הוי' ש' בין ומפרידין
והיינו  העולם, הוא טומטם שאומרי' פי' וזהו כן. לא
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וכך  נקבה, או זכר אם ניכר שאינו הוא טומטם שפי'
ומקבל, משפיע שהו"ע ונוק' דכר בחי' יש למעלה
ש' ענין שזהו נקבה, וחציו זכר חציו נק' הגמרא וע"פ
הנהגה, בחי' שני יש כלל ודרך אלקים. ושם הוי'
אותות  גילוי בחי' ע"ד שהוא הוי' ש' שע"פ הנהגה
הוי' ש' מבחי' נמשך ומופתים אותות שגילוי ומופתים,
שאלקי' טבע בחי' היא אלקים שם שע"פ והנהגה כו',
מאלקו' ג"כ נמשך זו הטבע אעפ"כ אך הטבע, בגימ'
אופן  על שיהי' ברצונו עלה שכך רק האלקי', הוא והוי'

מחדש  כי כלל מסתיר אינו והטבע טבע, בחי' בכי"ת א'
ניכר  שאינו העולם הוא טומטם אומרים הם אך מע"ב.
שע"פ  בהשגחה ואפי' השגחות, בב' כופרים והם כלל,
ואינו  הארץ את ה' עזב ג"כ אומרי' הם אלקים ש'
שהטבע  ואומרים התחתונים מעשה על כלל משגיח
העולם  בחידוש וכופרים לגמרי הסתר בחי' היא
העולם. הוא טומטם וזהו מע"ב, בכ"י בטובו שמחדש

Â‰ÊÂ על לא כועס הוא מי על לבו, אל ויתעצב מ"ש

ש' בבחי' למעלה מגיע שהפגם לפי והיינו האדריכל,
בבחי' לעולמות מקור נעשה אלקי' שמשם לפי אלקי'
אין  הוי' שבשם לפי יותר, שם מגיע הפגם וע"כ גבול
מקיף  בבחי' מהוה הוא הוי' ששם לפי כ"כ מגיע הפגם
אלקי' בשם אך כ"כ, שם מגיע הפגם אין וע"כ לבד
הפגם, מגיע שם ע"כ ממש פנימי' בבחי' שמתלבש
נמשך  אינו שעי"ז והיינו לבו, אל ויתעצב וזהו
כמו  דהנה אלקים. בשם הוי' משם מלמעלה המשכות
שייפין  לכל פליג שהלב רואין שאנו למטה למשל
לדם  ונהפך בקיבה נתברר שהמאכל שעי"ז והיינו
למוח  ואפי' שייפין לכל פליג ולבא ללב הדם ועולה
אח"כ  נמשך זו העלאה וע"י למוח עולה הדם שמובחר
מלמטה  מ"ן העלאת כשאין אבל ללב, ממוח המשכה
ללב, מוח מבחי' המשכה נמשך אינו ממילא למעלה
שהפגם  התחתוני' מעשה ע"י לבו אל כשויתעצב וזהו
ממילא  מלמטלמ"ע מ"ן העלאת שאין כו' ללב מגיע
אלקי'. שם לבחי' הוי' ש' מבחי' המשכה נמשך אינו
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‰„Ù,עמדי היו ברבים כי לי, מקרב נפשי בשלום
וגמ"ח  בתו' העוסק כל הקב"ה אמר וארז"ל
מבין  בניי ואת אותי פדאני כאלו הצבור עם ומתפלל
שלום  נתיבותי' וכל כתי' דבתו' ופרש"י האומות,
עם  ומתפלל לרעהו, איש בין שלום מביא וגמ"ח
הפדי' מהו"ע וצ"ל עמדי. היו ברבים כי זהו הציבור
הפדי' ענין שייך מה אבל ניחא, בנש"י דהפדי' למע'
עניני' ג' ע"י דוקא היא שהפדי' מה צ"ל גם למעלה,
סתם. תפלה ולא בצבור ותפלה וגמ"ח דתו' אלו
אבן  יעקב ויקח בענין משנת"ל ילה"ק זה ולהבין
נקודה  מבחי' המל' הקמת שזהו מצבה, וירימה
שהמל' כמו זהו נקודה דבחי' ונת' פרצוף, לעשותה
כמו  שזהו פרצוף ועשאה כו', בבי"ע ומתלבשת יורדת
רבתי  ד' והו"ע כו', בי"ע לגבי סובב שנק' באצי' שהיא
האותי' צורת בחי' והו"ע הדבור כח בחי' שזהו דאחד
שבנבראי' הצורה והו"ע בעולמו' הביטול נמשך שמזה
כח  בחי' זהו מל' בבחי' דכמו"כ ה', חפץ שמבחי'

כו'. בנבראי' הביטול נעשה שמזה הדבור
בהיותה ‰Â‰קיג) המל' כי כ' מצבה ערך הפרד"ס

שייך  ולכן מצבה, נק' הת"ת עם מיוחדת

ע"פ  ב' דע"ב נח פ' בזהר וכ"ה ת"ת, שהוא ליעקב זה
דהוה  מצבה מאי מצבה שמתי אשר הזאת והאבן
ביעקב  דהא ראשה על שמן ויצוק לה, ואוקים נפילה
שם  ומבאר עלמא, מבני יתיר למעבד מלתא תליא
דהוה  דהיינו מאד מלכותו ותכון כו' ישב ושלמה שז"ע
סע"א  דרמ"ג בזח"א כמ"ש באשלמותא סיהרא קיימא
וכמשי"ת. דוקא יעקב ע"י זהו כזה באופן והקימה
שמאיר  הוא באשלמותא סיהרא דקיימא ענין והנה
האור  מאיר ואז האחרונו' בה"ס גם המל' בכל האור
מדרי' לב' נחלקי' הע"ס דהנה כו', בבי"ע גם בגילוי
כח"ב  והיינו תחתונות וה"ס עליונות ה"ס והן כללי'
חו"ג  חיצוני' הכולל ות"ת חו"ג, פנימי' הכולל ודעת
מציאו' הא' מציאו', שני לה יש הת"ת דהנה ונה"י.
חו"ג  שכוללת מה והב' חו"ג, מהתכללו' שלמע' עצמה
ויעקב  מלגאו משה והו"ע פ"ב שע"א הפרד"ס וכמ"ש
הא' בת"ת שיש התכללו' מיני ב' זהו ובד"פ כו', מלבר
מה  רק והיינו זל"ז מקום שנותנים דחו"ג ההתכללו'
עד  זמ"ז שמקבלי' ההתכללו' והב' זא"ז, שסובלי'
במ"א, ומבו' כידוע כו' וסוף ראש ימצא אשר  מבלי
הא' והתכללו' כו', הדעת כמו הוא הת"ת זו ובבחי'
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עליונו' דה"ס ונמצא כו'. הת"ת חיצוני' בחי' זהו הנ"ל
זהו  התחתונו' וה"ס הספי' פנימי' בחי' בד"כ זהו
בכלל  בהע"ס אלו מדרי' ב' שיש וכשם כו'. חיצוניותן
הפנימי' הן העליונו' דה"ס בפרט, ספי' בכל הוא כמו"כ
וכמו"כ  כו'. שבה החיצוני' הן התחתונו' וה"ס שבה
הפנימי' בחי' שזהו עליונו' לה"ס נחלקת המל' בחי'
וענין  כו', המל' חיצוני' בחי' בד"כ הן תחתונו' וה"ס
בבחי' האור שיהי' הוא באשלמותא סיהרא דקיימא
בבי"ע  הגילוי יהי' ואז בהפנימי' כמו המל' חיצוני'
הלבנה  כמו עד"מ והוא כו'. ממש אור גילוי בבחי'
שכנגד  העליון חצי חצאין לב' שמתחלקת שנודע
שכנגד  הב' והחצי מהשמש, תמיד ושמאירה השמש
דבסוף  מאירה, אינה ופעמי' מאירה פעמים העולם חלל
מהשמש, ריחוקה מפני חשוך התחתון כדור חצי החדש
גם  להאיר שמתחיל הלבנה מולד אז החדש ובתחלת
שבאמצע  עד יותר ומאירה והולכת התחתון הכדור חצי
הלבנה. מילוי ונק' התחתון הכדור חצי כל מאיר החדש
שלה  הראשונו' דה"ס מל' בבחי' למע' מזה והדוגמא
התלבשות  מבחי' למע' והן ז"א, מבחי' תמיד מאירים
ומתפשטת  המתלבשת המל' בחי' אמנם כו', בבי"ע
חצי  וכדוגמת שבה האחרונות ה"ס בחי' הוא בבי"ע
וכמו  כו', העולם חלל שכנגד שבלבנה התחתון כדור
החדש, בחצי רק בשלמו' מאיר הזה החלק דאין בלבנה
שמתפשט  התחתון בחצי המל' בבחי' הוא כמו"כ
בבחי' גדול והעלם בצמצום רק מאיר האור אין בבי"ע
הרי  העולמו' כל שמחי' דגם כו', לבד וחיצוני' אחורים
אור  שם מאיר שאינו האור חיצוני' מבחי' רק בא החיות
הוא  באשלמותא סיהרא דקיימא וענין כו'. הפנימי'
מאיר  האחרונו' הה"ס גם מאירים דמל' הי"ס שכל
וגם  מצומצם, אור רק לא ממש, אור גילוי בבחי'
לא  פנימי' בבחי' בא לבי"ע המל' שמשפעת ההשפעה
בפי' בסי' כ"ז וכמ"ש כו', לבד וחיצוני' אחורי' בבחי'
קיימא  שלמה דבימי וזהו כו'. אורח לרוץ כגבור ישיש
אז  הי' לאברהם ט"ו דור שהי' לפי באשלמותא סיהרא
עד  דמל' הי"ס בכל האור מאיר שהי' הלבנה מילוי זמן
שהי' בבהמ"ק וכמו ממש, אוא"ס גילוי הי' למטה שגם
גם  הגילוי הי' ועי"ז בבהמ"ק ממש אוא"ס גילוי
אז  הי' העבודה דכללו' פקי"א וכמשנת"ל בעולם,
בנפשם  בגילוי מאיר האור שהי' ושמיעה ראי' בבחי'

דש  זמנים בג' וכנודע שהן כו'. משיח דוד אדם למו'
למטה  אוא"ס גילוי הי' החטא קודם דאדה"ר אדם, ר"ת
שכינה  עיקר לגני) באתי (ע"פ שה"ש במד"ר וכדאי'
ועד  העולם מסוף מביט אדה"ר והי' כו', הי' בתחתוני'
בחי' גילוי שזהו ראשון, ביום שנברא בהאור סופו
כו' כתר בגימט' הראשון דביום ב"ה אוא"ס עצמו'
וכמ"ש  למטה אוא"ס גילוי שיהי' לעתיד וכמו כנודע,

יראו  בעין עין כי כו', בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה
ממש  שראו בבהמ"ק הי' וכן כו', ממש גילוי בבחי'
השתל' ס' ע"פ אינו הוא דכ"ז כו', למטה אוא"ס גילוי
מצומצם  אור הוא האור דכללו' המדה, קו מא' ע"פ
אינו  שלמטה עד למדרי' ממדרי' ומתמעט ומתצמצם
הגילוי  להיות שיכול דמה והיינו אור, גילוי מאיר
במלאכים  דגם דאלקו', המציאו' בחי' רק הוא בבי"ע
במ"א  ומבו' וכידוע אלקות ומשיגים שיודעים דברי'
מהאין  שנברא הראשון יש שהוא הברי' עולם בענין
עילאה  ואימא כו', האין גילוי שם שמאיר האלקי
הוא  כ"ז הרי כו', האור שם שמושג בכורסיא מקננא
גילוי  דמבחי' ממש המהות גילוי לא לבד המציאו' בחי'
כו', המציאו' מבחי' כ"א הנבראי' מציאו' אא"ל המהות
והסתר, העלם בבחי' הוא האלקי שהאור למטה וכ"ש
שבעצם  מפני והיינו באלקו' השגה להם  יש נש"י רק
בתכלית  למטה גם ע"כ כנודע, אלקו' הם מהותם
הוא  וג"ז באלקו', השגה להם יש וההסתרים ההעלמות
אינו  אלקו' מהות אבל לבד, המציאו' ידיעת בבחי'
את  וראית כתי' דאצי' בנשמו' ואפי' לנבראי', מושג
מ"ש  להבין ד"ה בקו"א באגה"ק וכמ"ש כו' אחורי
שהוא  ופני המציאו', בחי' שזהו שם (ומובן בפע"ח
אור  עוטה ד"ה ובאגה"ק כו', יראו לא המהות בחי'
דחכ' אחורי' בחי' מהות זהו אחורי את דוראית משמע
מ"ש  להבין בד"ה וע"ש כו', חשמ"ע נובלות והו"ע
המצוה  וסודות הלכות ולימוד המצות בענין בפע"ח
זיו  זהו כו' הזיו מהות שמשיגים בג"ע ונשמו' כו').
התו' שע"י במד"ס, ד"ה בלק"ת וכמ"ש ועבודתן תורתן
לצדיקים  כח הנותנת והיא אלקו' מהות בחי' נמשך
מה  אבל פל"ו, בסש"ב וכמ"ש האור את לקבל שיוכלו
המציאו' בחי' הוא השתל' ס' ע"פ בעולמו' שנמשך
אלקו' מהות ממש ראו הרי ובבהמ"ק כו'. דאלקו' לבד
ההמשכו' וכל כו', זכורך כל יראה וכמ"ש למטה
שהי' ולהיות המל', בחי' ע"י הוא הכל למטה והגילוי'
בה"ס  גם הגילוי שהי' באשלמותא סיהרא קיימא אז
דע"פ  כו', השתל' סדר ע"פ לא ג"כ שזהו דמל' אחרונו'

השתל' פנימי'סדר בחי' יאיר העליונות בה"ס שרק הוא
מצומצם  אור בחי' רק יהי' האחרונו' בה"ס אבל האור
צמצומים  בבחי' שבא לבד האור חיצוני' בחי' והיינו
אוא"ס  מבחי' ורק כו', יש מציאו' שיהי' בכדי והעלמו'
שגם  כזה באופן והגילוי האור נמשך מהשתל' שלמע'
גילוי  למטה גם הי' ע"כ הפנימי' כמו היא המל' חיצוני'

כו'. ממש אלקו' מהות
.¯ÂˆÈ˜ והו"ע ומל', ת"ת יחוד מצבה כ' והפרדס

נחלקות  דע"ס באשלמותא, סיהרא דקיימא
חיצוניות, תחתונות וה"ס פנימיות, בחי' עליונות ה"ס
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עליונו' דה"ס ונמצא כו'. הת"ת חיצוני' בחי' זהו הנ"ל
זהו  התחתונו' וה"ס הספי' פנימי' בחי' בד"כ זהו
בכלל  בהע"ס אלו מדרי' ב' שיש וכשם כו'. חיצוניותן
הפנימי' הן העליונו' דה"ס בפרט, ספי' בכל הוא כמו"כ
וכמו"כ  כו'. שבה החיצוני' הן התחתונו' וה"ס שבה
הפנימי' בחי' שזהו עליונו' לה"ס נחלקת המל' בחי'
וענין  כו', המל' חיצוני' בחי' בד"כ הן תחתונו' וה"ס
בבחי' האור שיהי' הוא באשלמותא סיהרא דקיימא
בבי"ע  הגילוי יהי' ואז בהפנימי' כמו המל' חיצוני'
הלבנה  כמו עד"מ והוא כו'. ממש אור גילוי בבחי'
שכנגד  העליון חצי חצאין לב' שמתחלקת שנודע
שכנגד  הב' והחצי מהשמש, תמיד ושמאירה השמש
דבסוף  מאירה, אינה ופעמי' מאירה פעמים העולם חלל
מהשמש, ריחוקה מפני חשוך התחתון כדור חצי החדש
גם  להאיר שמתחיל הלבנה מולד אז החדש ובתחלת
שבאמצע  עד יותר ומאירה והולכת התחתון הכדור חצי
הלבנה. מילוי ונק' התחתון הכדור חצי כל מאיר החדש
שלה  הראשונו' דה"ס מל' בבחי' למע' מזה והדוגמא
התלבשות  מבחי' למע' והן ז"א, מבחי' תמיד מאירים
ומתפשטת  המתלבשת המל' בחי' אמנם כו', בבי"ע
חצי  וכדוגמת שבה האחרונות ה"ס בחי' הוא בבי"ע
וכמו  כו', העולם חלל שכנגד שבלבנה התחתון כדור
החדש, בחצי רק בשלמו' מאיר הזה החלק דאין בלבנה
שמתפשט  התחתון בחצי המל' בבחי' הוא כמו"כ
בבחי' גדול והעלם בצמצום רק מאיר האור אין בבי"ע
הרי  העולמו' כל שמחי' דגם כו', לבד וחיצוני' אחורים
אור  שם מאיר שאינו האור חיצוני' מבחי' רק בא החיות
הוא  באשלמותא סיהרא דקיימא וענין כו'. הפנימי'
מאיר  האחרונו' הה"ס גם מאירים דמל' הי"ס שכל
וגם  מצומצם, אור רק לא ממש, אור גילוי בבחי'
לא  פנימי' בבחי' בא לבי"ע המל' שמשפעת ההשפעה
בפי' בסי' כ"ז וכמ"ש כו', לבד וחיצוני' אחורי' בבחי'
קיימא  שלמה דבימי וזהו כו'. אורח לרוץ כגבור ישיש
אז  הי' לאברהם ט"ו דור שהי' לפי באשלמותא סיהרא
עד  דמל' הי"ס בכל האור מאיר שהי' הלבנה מילוי זמן
שהי' בבהמ"ק וכמו ממש, אוא"ס גילוי הי' למטה שגם
גם  הגילוי הי' ועי"ז בבהמ"ק ממש אוא"ס גילוי
אז  הי' העבודה דכללו' פקי"א וכמשנת"ל בעולם,
בנפשם  בגילוי מאיר האור שהי' ושמיעה ראי' בבחי'

דש  זמנים בג' וכנודע שהן כו'. משיח דוד אדם למו'
למטה  אוא"ס גילוי הי' החטא קודם דאדה"ר אדם, ר"ת
שכינה  עיקר לגני) באתי (ע"פ שה"ש במד"ר וכדאי'
ועד  העולם מסוף מביט אדה"ר והי' כו', הי' בתחתוני'
בחי' גילוי שזהו ראשון, ביום שנברא בהאור סופו
כו' כתר בגימט' הראשון דביום ב"ה אוא"ס עצמו'
וכמ"ש  למטה אוא"ס גילוי שיהי' לעתיד וכמו כנודע,

יראו  בעין עין כי כו', בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה
ממש  שראו בבהמ"ק הי' וכן כו', ממש גילוי בבחי'
השתל' ס' ע"פ אינו הוא דכ"ז כו', למטה אוא"ס גילוי
מצומצם  אור הוא האור דכללו' המדה, קו מא' ע"פ
אינו  שלמטה עד למדרי' ממדרי' ומתמעט ומתצמצם
הגילוי  להיות שיכול דמה והיינו אור, גילוי מאיר
במלאכים  דגם דאלקו', המציאו' בחי' רק הוא בבי"ע
במ"א  ומבו' וכידוע אלקות ומשיגים שיודעים דברי'
מהאין  שנברא הראשון יש שהוא הברי' עולם בענין
עילאה  ואימא כו', האין גילוי שם שמאיר האלקי
הוא  כ"ז הרי כו', האור שם שמושג בכורסיא מקננא
גילוי  דמבחי' ממש המהות גילוי לא לבד המציאו' בחי'
כו', המציאו' מבחי' כ"א הנבראי' מציאו' אא"ל המהות
והסתר, העלם בבחי' הוא האלקי שהאור למטה וכ"ש
שבעצם  מפני והיינו באלקו' השגה להם  יש נש"י רק
בתכלית  למטה גם ע"כ כנודע, אלקו' הם מהותם
הוא  וג"ז באלקו', השגה להם יש וההסתרים ההעלמות
אינו  אלקו' מהות אבל לבד, המציאו' ידיעת בבחי'
את  וראית כתי' דאצי' בנשמו' ואפי' לנבראי', מושג
מ"ש  להבין ד"ה בקו"א באגה"ק וכמ"ש כו' אחורי
שהוא  ופני המציאו', בחי' שזהו שם (ומובן בפע"ח
אור  עוטה ד"ה ובאגה"ק כו', יראו לא המהות בחי'
דחכ' אחורי' בחי' מהות זהו אחורי את דוראית משמע
מ"ש  להבין בד"ה וע"ש כו', חשמ"ע נובלות והו"ע
המצוה  וסודות הלכות ולימוד המצות בענין בפע"ח
זיו  זהו כו' הזיו מהות שמשיגים בג"ע ונשמו' כו').
התו' שע"י במד"ס, ד"ה בלק"ת וכמ"ש ועבודתן תורתן
לצדיקים  כח הנותנת והיא אלקו' מהות בחי' נמשך
מה  אבל פל"ו, בסש"ב וכמ"ש האור את לקבל שיוכלו
המציאו' בחי' הוא השתל' ס' ע"פ בעולמו' שנמשך
אלקו' מהות ממש ראו הרי ובבהמ"ק כו'. דאלקו' לבד
ההמשכו' וכל כו', זכורך כל יראה וכמ"ש למטה
שהי' ולהיות המל', בחי' ע"י הוא הכל למטה והגילוי'
בה"ס  גם הגילוי שהי' באשלמותא סיהרא קיימא אז
דע"פ  כו', השתל' סדר ע"פ לא ג"כ שזהו דמל' אחרונו'

השתל' פנימי'סדר בחי' יאיר העליונות בה"ס שרק הוא
מצומצם  אור בחי' רק יהי' האחרונו' בה"ס אבל האור
צמצומים  בבחי' שבא לבד האור חיצוני' בחי' והיינו
אוא"ס  מבחי' ורק כו', יש מציאו' שיהי' בכדי והעלמו'
שגם  כזה באופן והגילוי האור נמשך מהשתל' שלמע'
גילוי  למטה גם הי' ע"כ הפנימי' כמו היא המל' חיצוני'

כו'. ממש אלקו' מהות
.¯ÂˆÈ˜ והו"ע ומל', ת"ת יחוד מצבה כ' והפרדס
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חיצוניות, תחתונות וה"ס פנימיות, בחי' עליונות ה"ס
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

c"ag i`iyp epizeax zxezn

העלם, בחי' בבי"ע המתלבשת וחיצוניות מז"א,
יאיר  בהחיצוניות שגם הוא באשלמותא סיהרא וקיימא
וכמו  החטא, קודם וכמו למטה, הגילוי ויהי' האור,

המציאות  גילוי רק דעכשיו בבהמק"ד, הי' וכן לעתיד,
לא  המהות בחי' ופני כתי' הגבוהות בנשמות דגם

המהות. גילוי בחי' הוא הנ"ל והגילוי יראה,

b"xrz ,elqk 'k ,ayie t"y .c"qa

•

1

2

3

4

5

6

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

"áåè1êéô úøåú éì"וכסף זהב .2מאלפי

וכסף. זהב מאלפי יותר לי טובה מפיך, הבאה התורה ברוךֿהוא: לה' אומר עליוֿהשלום המלך דוד

ה' אצל מאוד חשובה וכהלכתה, כדינה צדקה שמצות צדקה, הרבה לתת ניתן וכסף שבזהב אף
ברוךֿהוא 

אבינו  אברהם על אומר ברוךֿהוא שה' כפי ומחשיב 3– אברהם את אוהב אני – ידעתיו" "כי
שישמרו  חייו, לאחר בחיים שישארו אלו – אחריו" ביתו ואת בניו את יצוה "אשר – יודע אני כי אותו,

– ומשפט" צדקה "לעשות – האלקית הדרך את

וכסף". זהב מאלפי פיך תורת לי "טוב זאת, למרות

רחמים, הוא צדקה המושג שונות. משמעויות שתי ולהם שונים מושגים שני הם ו"משפט" "צדקה"
תקיפה. חקירה ידי על ביצוע הוא ענינו משפט ואילו

הפכיות: פעולות בשתי לביטוי שבאות שונות משמעויות שתי הם ומשפט צדקה

הרוחני, במובן והן הגשמי במובן הן לזולת, בסיוע בפועל ביטוי לידי בא והרחמים הצדקה מושג
הדעת. בקירוב

והאם  נצרך הוא האם הזולת. של והרוחני הגשמי מצבו בחקירת פועל לידי בא וחקירה משפט המושג
רוחנית. בעזרה והן חומרית בעזרה הן לו, שיסייעו ראוי הוא

ראוי  לא שהלה בבירור קובעת והדרישה החקירה אם – חזקה ודרישה בחקירה הבדיקה ולאחר
שיסייעו  ראוי שהלה בבירור קובעת והדרישה החקירה כאשר גם לו, מסייעים לא זקוק, הוא לה לעזרה

וקרירה. מדודה מאוד היא משפט ידי על שבאה העזרה לו,

חילוקים: שלושה ישנם למשפט צדקה שבין מוכח זה מכל

חקירה. הוא ומשפט רחמים היא צדקה א)

יכול  במשפט כלל: סיוע אי של למקרה מקום אין כאשר לזולת, יותר, או פחות לסייע, היא צדקה ב)
כלל. סיוע אי של מקרה להיות

ובקרירות. במדידה הוא הסיוע ובמשפט וקירוב באהבה בא הסיוע בצדקה ג)
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העצמית. במהותם שונים ומשפט שצדקה לכך הברורה ההוכחה הם החילוקים שלושת

ה  כוונת מהי להבין ומשפט",צריך צדקה "לעשות היא יתברך ה' שדרך ברוךֿהוא, ה' בדברי תורה
ומשפט  משפט אינה צדקה שונים, ענינים הם ומשפט צדקה ברורה, בצורה שהוסבר כפי שבאמת, בעוד

יחד? שניהם יהיו ומשפט שצדקה היא ה' ודרך צדקה, אינו

בחסידות  אבינו 4מבואר אברהם אבינו. אברהם של עבודתו זו יחד, יהיו ומשפט שצדקה ה' שדרך ,
בנפשו  ונדיב בגופו נדיב בממונו, נדיב לו.5היה שהיה ממה יותר ועוד לאחרים משלו חילק אבינו אברהם .

החסד  עבודת את לנהל וכדי רכוש, ובעל עשיר כלֿכך היה לא אבינו אברהם שבה תקופה היתה
ההלוואות, את לווה שבו מקום לאותו השניה בפעם ובבואו שונות, להלוואות להזדקק נאלץ שלו והצדקה

שילם  הוא .6אזי

בשתיים: היא אבינו אברהם של הנדיבות

מאוד. מעט לעצמו ולקח לזולת הכל שנתן א)

ולחיי  לעצמו לקחת כדי ביותר גדול ומאמץ ביותר גדולה חקירה ערך אבינו אברהם "משפט". זהו
ל"צדקה". הכל את ונתן האפשר, ככל מעט משפחתו

עצמו. את שופט שהוא משפט עלֿידי שבאה צדקה – ומשפט" צדקה לעשות ה' "דרך זוהי

כך. על הצטער הוא צדקה, לעשות למי היה לא שכאשר היתה אבינו אברהם של הנדיבות ב)

זרעו  שאצל עד וביתו, בבניו אברהם נטע ה', דרך שזוהי יחד, שניהם ומשפט, צדקה של זה אופן
יהודי  של לידתו עם בירושה שבא טבעי דבר הן חסדים וגמילות הרחמים מידות אברהם, שדוד 7של כפי ,

אומר  בהצלחה 8המלך פרנסה ליהודי נותן יתברך ה' כאשר – עשית" אתה ביעקב וצדקה "משפט
בשפע  טוב כל לו שיהיה לו, מגיע זה מדוע עצמו את ודן צדקה של ברגש מתעורר הוא רב, ובשפע

לא. ולאחר

רחבה. וביד טובה בעין צדקה נותן שהוא לכך מביא עצמו, את שופט שהוא זה משפט

תורה, ללמוד טוב יותר – פיך" תורת לי "טוב אומר הוא כך ועל למעלה, מאוד חשוב הצדקה ענין
לצדקה. שנותנים הרבים האלפים מאשר

.øåöé÷ צדקה א) ומשפט: צדקה בין החילוק את צדקה מבאר ב) חקירה. – משפט רחמים, –
בקרירות. הסיוע – משפט בקירוב, הסיוע – צדקה ג) לסייע. צריך האם לבדוק – משפט לסייע, –
הוא  א) נדיב: היה אברהם יחד? יהיו ומשפט שצדקה יתכן איך שואל יחד. ומשפט צדקה היא ה'" "דרך
למי  לו היה לא כאשר הצטער הוא ב) לצדקה. הכל ולתת שפחות כמה לעצמו לקחת עצמו, את שפט

אבינו. מאברהם ירושה ישראל, בני אצל טבעי דבר הוא צדקה של זה אופן צדקה. לתת
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העצמית. במהותם שונים ומשפט שצדקה לכך הברורה ההוכחה הם החילוקים שלושת

ה  כוונת מהי להבין ומשפט",צריך צדקה "לעשות היא יתברך ה' שדרך ברוךֿהוא, ה' בדברי תורה
ומשפט  משפט אינה צדקה שונים, ענינים הם ומשפט צדקה ברורה, בצורה שהוסבר כפי שבאמת, בעוד

יחד? שניהם יהיו ומשפט שצדקה היא ה' ודרך צדקה, אינו

בחסידות  אבינו 4מבואר אברהם אבינו. אברהם של עבודתו זו יחד, יהיו ומשפט שצדקה ה' שדרך ,
בנפשו  ונדיב בגופו נדיב בממונו, נדיב לו.5היה שהיה ממה יותר ועוד לאחרים משלו חילק אבינו אברהם .

החסד  עבודת את לנהל וכדי רכוש, ובעל עשיר כלֿכך היה לא אבינו אברהם שבה תקופה היתה
ההלוואות, את לווה שבו מקום לאותו השניה בפעם ובבואו שונות, להלוואות להזדקק נאלץ שלו והצדקה

שילם  הוא .6אזי

בשתיים: היא אבינו אברהם של הנדיבות

מאוד. מעט לעצמו ולקח לזולת הכל שנתן א)

ולחיי  לעצמו לקחת כדי ביותר גדול ומאמץ ביותר גדולה חקירה ערך אבינו אברהם "משפט". זהו
ל"צדקה". הכל את ונתן האפשר, ככל מעט משפחתו

עצמו. את שופט שהוא משפט עלֿידי שבאה צדקה – ומשפט" צדקה לעשות ה' "דרך זוהי

כך. על הצטער הוא צדקה, לעשות למי היה לא שכאשר היתה אבינו אברהם של הנדיבות ב)

זרעו  שאצל עד וביתו, בבניו אברהם נטע ה', דרך שזוהי יחד, שניהם ומשפט, צדקה של זה אופן
יהודי  של לידתו עם בירושה שבא טבעי דבר הן חסדים וגמילות הרחמים מידות אברהם, שדוד 7של כפי ,

אומר  בהצלחה 8המלך פרנסה ליהודי נותן יתברך ה' כאשר – עשית" אתה ביעקב וצדקה "משפט
בשפע  טוב כל לו שיהיה לו, מגיע זה מדוע עצמו את ודן צדקה של ברגש מתעורר הוא רב, ובשפע

לא. ולאחר

רחבה. וביד טובה בעין צדקה נותן שהוא לכך מביא עצמו, את שופט שהוא זה משפט

תורה, ללמוד טוב יותר – פיך" תורת לי "טוב אומר הוא כך ועל למעלה, מאוד חשוב הצדקה ענין
לצדקה. שנותנים הרבים האלפים מאשר

.øåöé÷ צדקה א) ומשפט: צדקה בין החילוק את צדקה מבאר ב) חקירה. – משפט רחמים, –
בקרירות. הסיוע – משפט בקירוב, הסיוע – צדקה ג) לסייע. צריך האם לבדוק – משפט לסייע, –
הוא  א) נדיב: היה אברהם יחד? יהיו ומשפט שצדקה יתכן איך שואל יחד. ומשפט צדקה היא ה'" "דרך
למי  לו היה לא כאשר הצטער הוא ב) לצדקה. הכל ולתת שפחות כמה לעצמו לקחת עצמו, את שפט

אבינו. מאברהם ירושה ישראל, בני אצל טבעי דבר הוא צדקה של זה אופן צדקה. לתת
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פרטית, מצוה אלא זו אין צדקה, היא ה'" "דרך ואפילו למעלה, מאוד חשובה שצדקה זה כל אחרי כי
המצוות, כל את כוללת התורה ואילו

מביאה  שהתורה הוא העיקר אלא התורה, את שיודעים בכך רק לא היא, התורה מעלת באמת אבל
במדרש  שכתוב כפי המצוות, התורה 9לקיום את לכם נתן ברוךֿהוא ה' ישראל: לבני אמר רבינו שמשה

שה' זה כי התורה, את מכם יקח ברוךֿהוא ה' הדינים, את תשמרו לא אם הדינים. את שתשמרו כדי
שהגמרא  כפי הדינים. בשביל הוא התורה את לכם לידי 10נתן "מביא הוא כי תלמוד", "גדול אומרת

מעשה".

המצוות, מעשה" לידי מביא ש"תלמוד וכיוון המצוות, וקיום המעשה היא הגדולה שעיקר מובן מכך
תלמוד". "גדול לכן

וכסף". זהב מאלפי פיך תורת לי "טוב אומרו להבין צריך

הרגיל  הביטוי הרי כסף. ואחרֿכך זהב תחילה מזכיר הוא מדוע יותר,11גם: הפחות הדבר תחילה הוא
יותר? היקר הדבר ואחרֿכך

להבין  צריך הזדעזע,12גם העולם שכל מתן ֿתורה, בעת שהיה הגדול השמימי הרעש את

ברש"י  שכתוב כמו על שכא 13– שעובר הכלל מן והיוצא הגדול בזעזוע הרגישו העולם אומות שר
את  נותן העולם בורא שה' להם אמר והוא הסערה? פשר מה לשאול המכשף לבלעם באו הם העולם,

– עמו להיות הבורא בחר שבהם ויעקב יצחק אברהם לבני תורתו

לכבד  למשל, כמו, מאוד, פשוטים דברים הם הדברות עשרת של גדול חלק הרי דבר, של לאמיתו
וכדומה. לגנוב לא לשקר, להשבע שלא ההורים, את

מתןֿתורה? בעת הגדול הסער היה מה לשם

בירידת  העליונה הכוונה מהי הביאור בהקדמת חסידיֿמדעי, בביאור הדבר את מבארת חסידות
הארצי? לעולם הנשמה את מוריד ברוךֿהוא ה' מה לשם בגוף, הנשמה

לוהטות  ביותר, הנעלות ויראה באהבה שקועה היא הנשמות, באוצר בשמים, היא הנשמה כאשר
אומר  הנביא שאליהו וכפי שבשמים, ההשגות לפי ברוךֿהוא, איןֿסוף אל שה'14כאש, לפני נשמתו, על

לפניו". עמדתי אשר ישראל אלקי ה' "חי – הארצי הזה לעולם אותה הוריד ברוךֿהוא

שכתוב  כמו ויראה, אהבה של במסירות עומדת היא הארצי, הזה לעולם יורדת שהנשמה לפני אז,
האצילות.15בזוהר  עולם של ביותר הנעלות בדרגות נמצאת נשמה כל הארצי הזה לעולם הירידה שלפני

הארת  אבל הנשמה, של הארה רק זו הנשמה, עצם אינו מוריד ברוךֿהוא שה' הנשמה שחלק למרות
והתאוות  הדרישות מלבד – בו שיש  גשמי, בגוף ברוךֿהוא ה' נותן  ואותה הנשמה, בעצם קשורה הנשמה
ההשגות  את מגשם הרע היצר שבכך והטבעית, הבהמית מהנפש הניזון הרע היצר את – הגסות הגופניות

מבארת. האלקית שהנפש האלקית ההבנה את קולטת לא שהיא עד השכלית, הנפש של

הבנה  השכלית לנפש לבאר עלֿמנת ביותר הגדולים הכוחות את מאמצת האלקית הנפש כאשר
כאשר  או ממנו, ולירא ברוךֿהוא העולם בורא את לאהוב צריך אדם איך ויראה, אהבה בענין רוחנית
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בדרך  העולם את ברא ברוךֿהוא שהבורא העולם, בריאת ענין את שכלית בצורה מבארת האלקית הנפש
הנפש  ידי על הבהמית, הנפש אך זאת, משיג השכלית הנפש של האנושי שהשכל אף מאין, יש בריאה

השכלית. הנפש של ההבנה על מעלימה הטבעית,

הנפש  של הקליטה שעלֿידי כך האלקית, הנפש של ההסבר את קולטת השכלית הנפש כאשר גם
הה  עלֿידי שנעשות והיראה האהבה יראה, או אהבה האדם אצל מתעוררת הנפש השכלית של סבר

להתלבש  ירידתה לפני הנשמות, באוצר היא כאשר הנשמה של ויראה לאהבה בערך שלא הן האלקית,
גופניים. בשרים בחיים

לחיים  המפוארים השמימים מהחיים הנשמה את ברוךֿהוא ה' שולח מה לשם מובן, אינו זה לפי
בכך? האלקית הכוונה מהי מגושמים. ארציים

זהב  וכסף". זהב מאלפי פיך תורת לי "טוב אומר הוא כך "אלפי 16על אהבה. הוא וכסף יראה הוא
בשמים. הנשמה הרגלי הם וכסף" זהב

הנשמה  של והיראה מהאהבה הארצי, בעולם לומדת שהנשמה תורה עדיפה אומר: ברוךֿהוא ה'
העולם. בבריאת האלקית הכוונה את האדם ממלא ומצוות תורה עלֿידי כי בשמים. כשהיא

.øåöé÷,המצוות כל את הכוללת התורה לגבי פרטית מצוה אלא אינה צדקה שמצות אף כי מבאר
וגו'"? "טוב מדוע א) שואל: המצוות. לקיום מביא שהדבר מפני היא התורה מעלת דבר, של לאמיתו אבל
והיראה  האהבה אופן את מבאר מתןֿתורה? בשעת רעש כזה היה מדוע ג) כסף? לפני זהב מזכיר מדוע ב)
שהאדם  היא הכוונה הגס? בגוף הנשמה את שולח ברוךֿהוא ה' מדוע ושואל בשמים, כשהיא הנשמה של

אהבה. לכסף, קודם יראה, זהב, העולם. את יעדן הגופניים בדברים גם הטובה בהנהגתו
[d"yz'd oeiq] jit zxez il aeh
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עלינו,‰. רחמנות איזו חשבון, לעשות צריכים
שנולדו  אלה בשלמא הגענו. ולהיכן באים אנו מהיכן
עשרים־שלושים  כבר כאן שנמצאים אלה או כאן

לך" למה דרחמנא כבשי "בהדי נו, איזו 4שנים, אך ,
בכוונה  הוא שהכל בוודאי עלינו, היא רחמנות

אבל... מסוימת,
אוכל" לשבר ירדנו האוכל.5"ירוד את לשבור ,

ציור  שהגענו. ולהיכן שבאנו מהיכן הגדולה הירידה
בעיירות  בבית, המצב. בשפל הרי הוא כאן החסידות
לבית־ נכנסים כשהיו וכדומה, ליעפליע הורודישץ,
וכדומה, מהגג נוזל עלוב, אמנם היה הוא המדרש,
באריכות, מתפללים הרי היו מאיר, היה הוא אבל
אבל  להתפלל, במה יש כמה עד שאלה רק היתה
קרועה, בטלית יהודי פוגשים היו אור, היה התפללו.

כשהוא  אך קרוע, בבגד ובפירוש קרועים במגפיים
"נשמע" היה העולם" והיה שאמר "ברוך אומר היה

הדברים. של המילות פירוש ממילא
לישיבה  צדקה נותנים כן, שקועים? במה – וכיום?
שומעים  לא אבל הצדקה, מוסדות ולשאר
אפילו  שצריך, כמו חסידות לומדים או שמתפללים

סגולה. יחידי אצל לא
באים  אנו מהיכן עלינו. גדולה רחמנות אכן,
היא  בה עסוקים שאנו העבודה אמת, הגענו. ולהיכן
שיכולים  לאנשים לכך אנו וזקוקים נחוצה, מאד

ובעבודה. עצמנו את נטעה שלא עליהם, לסמוך
עבודה  רוצים, אתם מה שואלים: היו בוורשא
טובה? עבודה או – "טאנדעטנע" – גרועה מאיכות
לא  במסירות־נפש לפעול טובה, לעבודה זקוקים אנו
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בדרך  העולם את ברא ברוךֿהוא שהבורא העולם, בריאת ענין את שכלית בצורה מבארת האלקית הנפש
הנפש  ידי על הבהמית, הנפש אך זאת, משיג השכלית הנפש של האנושי שהשכל אף מאין, יש בריאה

השכלית. הנפש של ההבנה על מעלימה הטבעית,

הנפש  של הקליטה שעלֿידי כך האלקית, הנפש של ההסבר את קולטת השכלית הנפש כאשר גם
הה  עלֿידי שנעשות והיראה האהבה יראה, או אהבה האדם אצל מתעוררת הנפש השכלית של סבר

להתלבש  ירידתה לפני הנשמות, באוצר היא כאשר הנשמה של ויראה לאהבה בערך שלא הן האלקית,
גופניים. בשרים בחיים

לחיים  המפוארים השמימים מהחיים הנשמה את ברוךֿהוא ה' שולח מה לשם מובן, אינו זה לפי
בכך? האלקית הכוונה מהי מגושמים. ארציים

זהב  וכסף". זהב מאלפי פיך תורת לי "טוב אומר הוא כך "אלפי 16על אהבה. הוא וכסף יראה הוא
בשמים. הנשמה הרגלי הם וכסף" זהב

הנשמה  של והיראה מהאהבה הארצי, בעולם לומדת שהנשמה תורה עדיפה אומר: ברוךֿהוא ה'
העולם. בבריאת האלקית הכוונה את האדם ממלא ומצוות תורה עלֿידי כי בשמים. כשהיא

.øåöé÷,המצוות כל את הכוללת התורה לגבי פרטית מצוה אלא אינה צדקה שמצות אף כי מבאר
וגו'"? "טוב מדוע א) שואל: המצוות. לקיום מביא שהדבר מפני היא התורה מעלת דבר, של לאמיתו אבל
והיראה  האהבה אופן את מבאר מתןֿתורה? בשעת רעש כזה היה מדוע ג) כסף? לפני זהב מזכיר מדוע ב)
שהאדם  היא הכוונה הגס? בגוף הנשמה את שולח ברוךֿהוא ה' מדוע ושואל בשמים, כשהיא הנשמה של

אהבה. לכסף, קודם יראה, זהב, העולם. את יעדן הגופניים בדברים גם הטובה בהנהגתו
[d"yz'd oeiq] jit zxez il aeh
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ע"ב.16) כו, וישב אור, תורה

•
w"dla d"yz'd - zegiyd xtq

עלינו,‰. רחמנות איזו חשבון, לעשות צריכים
שנולדו  אלה בשלמא הגענו. ולהיכן באים אנו מהיכן
עשרים־שלושים  כבר כאן שנמצאים אלה או כאן

לך" למה דרחמנא כבשי "בהדי נו, איזו 4שנים, אך ,
בכוונה  הוא שהכל בוודאי עלינו, היא רחמנות

אבל... מסוימת,
אוכל" לשבר ירדנו האוכל.5"ירוד את לשבור ,

ציור  שהגענו. ולהיכן שבאנו מהיכן הגדולה הירידה
בעיירות  בבית, המצב. בשפל הרי הוא כאן החסידות
לבית־ נכנסים כשהיו וכדומה, ליעפליע הורודישץ,
וכדומה, מהגג נוזל עלוב, אמנם היה הוא המדרש,
באריכות, מתפללים הרי היו מאיר, היה הוא אבל
אבל  להתפלל, במה יש כמה עד שאלה רק היתה
קרועה, בטלית יהודי פוגשים היו אור, היה התפללו.

כשהוא  אך קרוע, בבגד ובפירוש קרועים במגפיים
"נשמע" היה העולם" והיה שאמר "ברוך אומר היה

הדברים. של המילות פירוש ממילא
לישיבה  צדקה נותנים כן, שקועים? במה – וכיום?
שומעים  לא אבל הצדקה, מוסדות ולשאר
אפילו  שצריך, כמו חסידות לומדים או שמתפללים

סגולה. יחידי אצל לא
באים  אנו מהיכן עלינו. גדולה רחמנות אכן,
היא  בה עסוקים שאנו העבודה אמת, הגענו. ולהיכן
שיכולים  לאנשים לכך אנו וזקוקים נחוצה, מאד

ובעבודה. עצמנו את נטעה שלא עליהם, לסמוך
עבודה  רוצים, אתם מה שואלים: היו בוורשא
טובה? עבודה או – "טאנדעטנע" – גרועה מאיכות
לא  במסירות־נפש לפעול טובה, לעבודה זקוקים אנו
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א.4) י, כ.5)ברכות מג, בראשית ראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

"הני  ועיכובים, מניעות ישנם בפועל. אלא בכוח רק
מינייהו" דוחקא האי מינייהו, דשלהי וצריכים 6ברכי ,

זו  לא אך והעיכובים, המניעות את ולהסיר להתגבר
שלנו. העבודה להיות צריכה היתה

.Â הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד היה תרכ"ט בשנת
בקישינוב  בראש־השנה כי 7מוהר"ש הדבר, סיבת .

כ"ק  והוד בליובאוויטש, שריפה היתה תרכ"ח בקיץ
במארינבאד. אז היה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
לקישינוב, נסע ומשם בקייב, היה לביתו חזרה בדרכו

ראש־השנה. אחרי עד שהה בה
הלל  ר' מהחסיד ששמע מה לי סיפר חותני
הרה"ק  אזמו"ר כ"ק הוד שכאשר פארהאלבער,
פרטי  בית לו הציעו לקישינוב, אז בא מוהר"ש
שם  גדול, בית לשכור והורה מיאן, הוא אך כאכסניה,
מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק והוד רב  קהל התאסף
על: דובר במאמר הבית. שליד בחצר חסידות אמר

שיחו  ישפוך ה' ולפני יעטוף כי לעני הסביר 8תפילה ,
משפיע  של העניין להיות מוכרח השתלשלות שבסדר
אלא  ועני, עשיר של ענין למטה כאן יש ולכן ומקבל,
עני  של העניין להיות צריך אמנם הן תובע, שהעני
שהוא  בגורלו עלה מדוע אך ומקבל, משפיע ועשיר,

העשיר?! והשני העני, יהיה
הרה"ק  אדמו"ר כ"ק הוד של החסידות בדברי
ומסירת  הרצון מסירת של העניין על מדובר האמצעי,
גם  לגמרי. אחר ענין היא הנפש שמסירת הנפש,
'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של החסידות בדברי
באריכות  זה ענין מוסבר שאחריו, הרביים ושל צדק'

גדולה.

– מזה אנחנו רחוקים כמה כיום נתבונן כאשר
מאד. גדולה הרחמנות הרי

הח  האמצעי,בדברי אדמו"ר כ"ק הוד של סידות
עוד" ונוסף מפזר "יש אודות שזה 9מדובר כפי ,

לגבי  אך רואה, אני מפזר" ה"יש את בעבודה.
דשמיא. לסייעתא זקוקים עוד" ה"ונוסף

.Ê,גחלים ואילו הים, בתחתית מוצאים מרגליות
הסדר  האדמה. בעמקי מוצאים ומחממים, המאירים
היכן  המצביע מנהיג  אחד להיות שצריך הוא, בזה
של  חכמתו על הרי הגחלים. את למצוא ואיך לחפור
שעליהם  אלא להסתמך העובדים יכולים המנהיג 
אף־על־פי־כן  אך הוראותיו. את במדוייק לבצע
בהיותו  זקוק מהם אחד שכל החיים, לרוח באשר
הם  אין – הארץ שמעל מהאויר האדמה בעמקי
עובד  לכל למנהיג . שיש החיים רוח על לסמוך יכולים
שמעל  החיים לרוח עצמית התחברות להיות צריכה
הוא  כלומר, ר"ל. נופל הוא – לאו ובאם האדמה,
לתחתית  שצולל במי גם דבר אותו חיּות. בלי נשאר
לו  שיהי' ההכרח מן הרי המרגלית, את למצוא הים

האדמה. שמעל חיים רוח
מאירה  חסידות להבין: אחד כל יכול הנמשל את
להיכנס  שיש אלא – הגחלים כמשל – ומחממת
מאיר  זה ואז ולהבעיר, לברר כדי האדמה לעמקי
ויחממו, יאירו שהגחלים שכדי במשל, כמו ומחמם.
לעמקי  כשיורדים אלא, התנור. את להסיק יש
לו  יש ואז ללמעלה, קשורים להיות צריכים האדמה,

חיּות־חיוניות.
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א.6) ו, ברכות
לדובין.7) במכ' באריכות

קיח.8) ע' המאמריםֿקונטרסים בספר אשב"נ, ד"ה עיין
יא,כד.9) משלי

•

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

zepaxl zeplan ± giw wxt

שניהלה  האלמנה, אמו עם רבקה שרה ורעייתו יצחק נחמן ר' הצעיר הגאון דרו שנים ארבע
יצחק  נחמן ר' ובת. בן ילדים, שני לזוג נולדו הזמן במשך במינסק. הציבורי המרחץ בית את

המרחץ. ובית הבית בעניני  לחותנתה סייעה רבקה ושרה רבה, בשקידה ולמד ישב

בית  עם לעשות מה בעיות: שתי בפני הקהילה ראשי הוצבו הנסתר, אלמנת שנפטרה לאחר
אין  כי הקהל ראשי טענו בעבר עוד ומשפחתו. הצעיר הגאון עבור פרנסה לארגן וכיצד המרחץ,
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c"agרנח i`iyp epizeax zxezn

והפצירו  המרחץ, מבית הכנסותיה על ולחיות אמו בבית לשבת יצחק נחמן ר' של כבודו לפי זה
שתמשיך  אמו, עם לחיות רצונו על יצחק נחמן ר' עמד עוד כל ברם, ישיבה. ראש להיות בו
השעה  הגיעה כי הקהילה ראשי סברו אמו, פטירת עם עתה לו. ויתרו המרחץ, בבית לטפל

ישיבה. כראש וימונה יותר מכובדת לדירה יעבור הצעיר שהגאון

ישאר  אמו, אחר האבלות בשנת לפחות כי ביקש הוא לסרב. המשיך יצחק נחמן שר' אלא
ברבים. משניות וללימוד יום יום לתפלה מנין בה לקיים כדי הישנה, בדירתה

לייב  שמעון ר' של כאשתו העיר, תושבי בעיני קדוש היה המנוחה אמו של שזכרה כיוון
בכיבוד  לו לסייע מוכנים והיו הבן של ללבו כולם הבינו הגאון, יצחק נחמן ר' של וכאמו הנסתר

אמו. זכר

רבקה  שרה רעייתו ואילו נוספת, לשנה המרחץ בדירת לגור איפוא, נשאר, יצחק נחמן ר'
יום  יום להתפלל בא היה העיר מבני ציבור המרחץ. בבית הטיפול את לידיה קיבלה הלמדנית

במשנה. יומי שיעור בפניהם השמיע יצחק נחמן  ור' בבית,

יצחק  נחמן ר' את לשמוע באו מינסק למדני גדולי בעיר. רב ענין עוררו המשניות שיעורי
הולך  פרסום קיבלה שגאונותו כך נפלאים, תורה חידושי בו משלב היה שכן שיעורו, את משמיע

וגדל.

אחת  כראש לעמוד אז יאות כי בבטחון האבלות, שנת לסיום ציפו במינסק בעליֿהבתים
כי  ספק היה לא שכן מיוחדת, ישיבה עבורו לפתוח מוכנים היו אף בעיר. הקיימות הישיבות

שלו. לישיבה שינהרו רבים תלמידים יימצאו

י  נחמן ר' עומד עתה גם כי להיוודע כולה מינסק איפוא, נדהמה, ראשי מה בסירובו. צחק
את  לו לאפשר בכוונתם אין כי לו הודיעו יפה, עלו לא שלהם השכנוע מאמצי שכל הקהילה,
שהדבר  קיוו גם והם כזה, בזיון עם להשלים יכלו לא אופן בשום המרחץ. בית חכירת המשך

הישיבה. ראשות לקבלת להסכים אותו יאלץ

את  לקח המרחץ, מבית להתפרנס להמשיך יוכל לא כי לדעת כשנוכח יצחק, נחמן ר' אך
בלמברג. לגור עבר הוא מינסק. את ועזב וילדיו אשתו

על  תהו מעשה שלאחר כאלה אף היו יצחק. נחמן ר' עקירת על מאד הצטערה מינסק
לגמרי, אותו תפסיד שהקהילה מאשר כך היה מוטב המרחץ. את לו למסור שלא התעקשותם

העצמאית. בדרכו הלך יצחק נחמן ר' אבוד. ענין כבר זה היה אך

שחותנו, משום פשוט, זה, היה מנוחתו? כמקום דווקא בלמברג יצחק נחמן ר' בחר מדוע
עקבו  שבמינסק לאחר לשם עבר הוא בלמברג. גר ממינסק, לשעבר השמש הנסתר, יונתן ר'

נסתר. כצדיק לב תשומת לו והקדישו אחריו

נשותיהם. מהכנסות התפרנסו שניהם חותנו. עם יחד בלמברג יצחק נחמן ר' שהה שנים עשר
לידות, היו לא כאשר ידה. על עזרה רבקה , שרה ובתה, מיילדת, היתה החותנת, רחל, באשה
עמלו  יצחק, נחמן ור' יונתן ר' והבעלים, משפחותיהם, את לפרנס הצליחו כך בתפירה. עסקו

ולילה. יומם בתורה

עצמם  לתיקון גלות", "לערוך לעיר, מחוץ לנדוד לצאת השניים החליטו האחתֿעשרה בשנה
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והפצירו  המרחץ, מבית הכנסותיה על ולחיות אמו בבית לשבת יצחק נחמן ר' של כבודו לפי זה
שתמשיך  אמו, עם לחיות רצונו על יצחק נחמן ר' עמד עוד כל ברם, ישיבה. ראש להיות בו
השעה  הגיעה כי הקהילה ראשי סברו אמו, פטירת עם עתה לו. ויתרו המרחץ, בבית לטפל

ישיבה. כראש וימונה יותר מכובדת לדירה יעבור הצעיר שהגאון

ישאר  אמו, אחר האבלות בשנת לפחות כי ביקש הוא לסרב. המשיך יצחק נחמן שר' אלא
ברבים. משניות וללימוד יום יום לתפלה מנין בה לקיים כדי הישנה, בדירתה

לייב  שמעון ר' של כאשתו העיר, תושבי בעיני קדוש היה המנוחה אמו של שזכרה כיוון
בכיבוד  לו לסייע מוכנים והיו הבן של ללבו כולם הבינו הגאון, יצחק נחמן ר' של וכאמו הנסתר

אמו. זכר

רבקה  שרה רעייתו ואילו נוספת, לשנה המרחץ בדירת לגור איפוא, נשאר, יצחק נחמן ר'
יום  יום להתפלל בא היה העיר מבני ציבור המרחץ. בבית הטיפול את לידיה קיבלה הלמדנית

במשנה. יומי שיעור בפניהם השמיע יצחק נחמן  ור' בבית,

יצחק  נחמן ר' את לשמוע באו מינסק למדני גדולי בעיר. רב ענין עוררו המשניות שיעורי
הולך  פרסום קיבלה שגאונותו כך נפלאים, תורה חידושי בו משלב היה שכן שיעורו, את משמיע

וגדל.

אחת  כראש לעמוד אז יאות כי בבטחון האבלות, שנת לסיום ציפו במינסק בעליֿהבתים
כי  ספק היה לא שכן מיוחדת, ישיבה עבורו לפתוח מוכנים היו אף בעיר. הקיימות הישיבות

שלו. לישיבה שינהרו רבים תלמידים יימצאו

י  נחמן ר' עומד עתה גם כי להיוודע כולה מינסק איפוא, נדהמה, ראשי מה בסירובו. צחק
את  לו לאפשר בכוונתם אין כי לו הודיעו יפה, עלו לא שלהם השכנוע מאמצי שכל הקהילה,
שהדבר  קיוו גם והם כזה, בזיון עם להשלים יכלו לא אופן בשום המרחץ. בית חכירת המשך

הישיבה. ראשות לקבלת להסכים אותו יאלץ

את  לקח המרחץ, מבית להתפרנס להמשיך יוכל לא כי לדעת כשנוכח יצחק, נחמן ר' אך
בלמברג. לגור עבר הוא מינסק. את ועזב וילדיו אשתו

על  תהו מעשה שלאחר כאלה אף היו יצחק. נחמן ר' עקירת על מאד הצטערה מינסק
לגמרי, אותו תפסיד שהקהילה מאשר כך היה מוטב המרחץ. את לו למסור שלא התעקשותם

העצמאית. בדרכו הלך יצחק נחמן ר' אבוד. ענין כבר זה היה אך

שחותנו, משום פשוט, זה, היה מנוחתו? כמקום דווקא בלמברג יצחק נחמן ר' בחר מדוע
עקבו  שבמינסק לאחר לשם עבר הוא בלמברג. גר ממינסק, לשעבר השמש הנסתר, יונתן ר'

נסתר. כצדיק לב תשומת לו והקדישו אחריו

נשותיהם. מהכנסות התפרנסו שניהם חותנו. עם יחד בלמברג יצחק נחמן ר' שהה שנים עשר
לידות, היו לא כאשר ידה. על עזרה רבקה , שרה ובתה, מיילדת, היתה החותנת, רחל, באשה
עמלו  יצחק, נחמן ור' יונתן ר' והבעלים, משפחותיהם, את לפרנס הצליחו כך בתפירה. עסקו

ולילה. יומם בתורה

עצמם  לתיקון גלות", "לערוך לעיר, מחוץ לנדוד לצאת השניים החליטו האחתֿעשרה בשנה
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מ12ֿ יותר אחד במקום לשהות מבלי שונים, ישובים פני על נדדו ימים שנתיים העולם. ותיקון
ביצעו  שאף מסתבר נכבדים . כיהודים או כלמדנים אותם יכירו שלא הקפידו בדרכם שעות.

נדודיהם. כדי תוך חשובות  שליחויות

עסק  תחלה דירתו. את שם קבע יצחק נחמן ור' הרקי, לעיירה הגיעו הזמן כעבור
שאלותיהם  לפתירת לתושבים כמורהֿהוראה גם לתפקד החל הזמן ובמשך ב"מלמדות",
נחמן  ר' החליט כך ומשום הוראה, מורה ולא מלמד לא אז היה לא הדלה, בהרקי ההלכתיות.
הדאיגו. לא והדבר כלל, חשב לא משכורת על אלה. תפקידים שני ולמלא שם להישאר יצחק
אשתו  את גם לשם העביר אותו, מחבבים ותושביה זו בעיירה רצוי הוא כי לדעת נוכח כאשר
כרב  לכהן מסוגל היותו למרות הקטנה, העיירה הרקי, של רבה דאתרא, למרא נעשה כך וילדיו.

ביותר. הגדולות היהודיות הקהילות באחת

כאחד. והזקנים הצעירים של מדריכם היה הוא רב. מאשר יותר להרקי היה יצחק נחמן ר'
תורה  לימד שהוא ובשעה ידו, על סייעה רבקה, שרה הרבנית, הגילים,גם מכל הגברים את

אכן  מצדם, העיירה תושבי כאם. היתה והיא כאב, לכולם היה הוא הנשים. את היא לימדה
ואם. אב כאל אליהם התייחסו

התאמץ  יצחק נחמן ר' גדלה. הקהילה של וחשיבותה הרקי, של תושביה התרבו בינתיים
בתפקידו  חכמים. תלמידי להיות העם פשוטי הפכו השנים שבמשך כך תורה, ילמדו שיהודים
לחתן. למדן צעיר עבורה יבחר לפרקה הגיעה שבתו מי שכל המשמר על עמד העיירה של כרבה
על  למזונות הודות בתורה, והתעלו שגדלו למדנים, אברכים עשרות להרקי נוספו הזמן במשך

העיירה. רב דרישת לפי להם שהובטחו חותניהם שולחן

לבנות  להשיא השתדל המצויינים תלמידיה ואת בהרקי ישיבה פתח עצמו, יצחק נחמן ר'
באופן  והשפיעו בעיירה  שנשארו מופלגים , למדנים העמידה הישיבה בעיירה. נכבדים בעליֿבתים

הסביבה. כל ועל העיירה על ביותר חיובי

מייסד  להיות שעתיד מי של אביו ברוך, אשר מדוברומיסל, הנפח של חתנו שאול, יצחק ר'
בישיבה  תלמיד בעצמו היה החסידות, על ידיעותיו ראשית את ממנו ושאב אתו התחבר חב"ד,
העיר  מינסק, את ברוך בעיני קישר בהרקי, והרבנית הרב על מסר שאול יצחק שר' בפרטים זו.
שהיו  הראשונים בחסידים שהצטיינה העיירה הרקי, עם והרבנית, יצחק נחמן ר' יצאו שממנו

בה.

סבו  של מגוריו עיר שהיתה משום ברוך, של התעניינותו את גירתה שמינסק כבר, לנו ידוע
ולהכיר  מינסק את לבקר אם בשאלה מאד התלבט וברוך לשעבר, פוזנא קהילת ראש משה, ר'

המיוחס. סבו את

ידיעות  יותר שאול יצחק ר' ידידו מפי להשיג רצה דוברומיסל, את לעזוב עמדו שלפני אלא
הבעש"ט, וחסידי תלמידי על רק לא לספר, הרבה שאול יצחק לר' לו היה ומפיציה. החסידות על

עצמו. הבעש"ט על גם אלא אביו, נמנה שביניהם

הצטער  הוא ובעצמו. בכבודו הבעש"ט עם מעולם נפגש לא שאול יצחק ר' הרי זאת, עם
היה  הבעש"ט עם שאול יצחק ר' נפגש אילו כי חש ברוך בצערו. השתתף וברוך מאד, כך על
מן  בהירה יותר תמונה לברוך, לו, היתה ואז החסידות, מפיץ על פרטים יותר לו למסור מסוגל
מסוגל  היה שאול יצחק שר' הבעש"ט של הדיו לפי רק לשפוט עליו היה עתה והנהגתו. הצדיק
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ראשון. כלי היה לא שזה כיוון בכך, די היה לא ברוך של החקרנית נפשו בשביל אליו. להעביר
למסקנה  שיגיע עד הרבה ולחקור ללמוד עוד עליו כי וידע חש לחסידות, נמשך שלבו למרות

הבעש"ט. לחסידי הצטרפותו בדבר ברורה

ולהמשיך  שאול יצחק ר' לידידו קרוב להיות כדי בדוברומיסל להישאר אםֿכן החליט ברוך
למצוא  עליו היה שכן בדבר, נוספת  כוונה גם היתה לברוך לברוך. ששימש כפי המעיין מן לדלות
ר' עם הענין על שוחח לפיכך הבאים. נדודיו ולצרכי בדוברומיסל שהותו להמשך מחיה מקור
השתכר  והוא המלאכה את היטב למד שאול יצחק ר' בנפחיה. חותנו אצל שעבד שאול יצחק
הציפוהו  ואיכרים פריצים ותיקונן, מחרשות בייצור יד כאומן שהתגלה לאחר במיוחד יפה,
הלה  שאול. יצחק ר' של לצדו הנפחיה, בעבודת להשתלב איפוא היה ברוך של בדעתו בעבודה.

בתמורה. נדיב שכר לו והציע כך על מאד שמח

מסויים  זמן יום כל ולעבוד בדוברומיסל, חדשיים עוד להישאר כוונתו על הודיע ברוך
שכן  שאול , יצחק ר' את שימחה זו הודעה ועבודה . לתורה  מוקדשת היממה שאר כשכל בנפחיה
את  לשמוע כדי לאביו כך על כתב שאול יצחק ר' אחותו. עם לשדכו הרעיון במוחו עלה עתה
במשך  לכך. יאות אביו אם ידע לא עוד כל כוונותיו, את לברוך לומר רצה לא בינתיים דעתו.

אביו. של למענהו בשקט לצפות איפוא, יוכל, החדשיים

להמשיך  רצונו וכי כבר, משודך הוא בעצם כי שאול יצחק לר' גילה לא ברוך מאידך,
נשמתו. צמאון את ולרוות הבורא בעבודת דרכו  את למצוא כדי בנידודיו

וחסידות, תורה בדברי שאול יצחק ר' עם לבלות בדוברומיסל, לגור המשיך ברוך כך, או כך
וכן  בשקידה, עצמי ללימוד ברוך אצל חולקו היממה שעות שאר משותפת. עבודה כדי תוך

כדרכו. להתבודדות, ליציאה
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ראשון. כלי היה לא שזה כיוון בכך, די היה לא ברוך של החקרנית נפשו בשביל אליו. להעביר
למסקנה  שיגיע עד הרבה ולחקור ללמוד עוד עליו כי וידע חש לחסידות, נמשך שלבו למרות

הבעש"ט. לחסידי הצטרפותו בדבר ברורה

ולהמשיך  שאול יצחק ר' לידידו קרוב להיות כדי בדוברומיסל להישאר אםֿכן החליט ברוך
למצוא  עליו היה שכן בדבר, נוספת  כוונה גם היתה לברוך לברוך. ששימש כפי המעיין מן לדלות
ר' עם הענין על שוחח לפיכך הבאים. נדודיו ולצרכי בדוברומיסל שהותו להמשך מחיה מקור
השתכר  והוא המלאכה את היטב למד שאול יצחק ר' בנפחיה. חותנו אצל שעבד שאול יצחק
הציפוהו  ואיכרים פריצים ותיקונן, מחרשות בייצור יד כאומן שהתגלה לאחר במיוחד יפה,
הלה  שאול. יצחק ר' של לצדו הנפחיה, בעבודת להשתלב איפוא היה ברוך של בדעתו בעבודה.

בתמורה. נדיב שכר לו והציע כך על מאד שמח

מסויים  זמן יום כל ולעבוד בדוברומיסל, חדשיים עוד להישאר כוונתו על הודיע ברוך
שכן  שאול , יצחק ר' את שימחה זו הודעה ועבודה . לתורה  מוקדשת היממה שאר כשכל בנפחיה
את  לשמוע כדי לאביו כך על כתב שאול יצחק ר' אחותו. עם לשדכו הרעיון במוחו עלה עתה
במשך  לכך. יאות אביו אם ידע לא עוד כל כוונותיו, את לברוך לומר רצה לא בינתיים דעתו.

אביו. של למענהו בשקט לצפות איפוא, יוכל, החדשיים

להמשיך  רצונו וכי כבר, משודך הוא בעצם כי שאול יצחק לר' גילה לא ברוך מאידך,
נשמתו. צמאון את ולרוות הבורא בעבודת דרכו  את למצוא כדי בנידודיו

וחסידות, תורה בדברי שאול יצחק ר' עם לבלות בדוברומיסל, לגור המשיך ברוך כך, או כך
וכן  בשקידה, עצמי ללימוד ברוך אצל חולקו היממה שעות שאר משותפת. עבודה כדי תוך
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 ב"ה,  ט"ו אייר תשכ"ד
ברוקלין, ניו יורק

ד"ר וועלוול גרין

שלום וברכה:

הצטערתי לשמוע מהרב משה פעלער שלא היית בקו הבריאות בזמן האחרון. בטוחני, שמכתב 
להמשיך  שתוכל  כדי  ושלימה,  מהירה  החלמה  לך  יעניק  ושה'  משופרת,  בבריאות  אותך  ימצא  זה 
בעבודתך המועילה למען סביבה טובה ושמחה יותר, מתוך בריאות טובה ובשמחה ובטוב לבב. אם 
אתה חושד שבאומרי סביבה "טובה ושמחה יותר" כוונתי לדבר-מה הקשור לתורה ומצוות – אתה 

בהחלט צודק, מאחר שהתורה היא הטוב האמיתי, והמקור לשמחה האמיתית.

עומד  שאתה  כתבת  שבו  מכתבך,  קבלת  את  לאשר  כדי  הזו  ההזדמנות  את  לנצל  ברצוני 
להשתתף ברב־שיח שנושאו – עתיד הקהילה היהודית־אמריקאית בעוד מאה ועשרים שנה. ככלל, איני 
נוטה לעסוק בחיזוי עתידות, אפילו כשמדובר בעתיד קרוב יותר מאשר עוד מאה ועשרים שנה. סיבה 
אחת היא השיקול שהוא אחד מעקרונות היסוד של אמונתנו – לחכות ולצפות למשיח בכל יום, שאז 
"יתוקן העולם במלכות ש-די". אבל חוץ מזה, כל אחד, אפילו אדם שאינו דתי, יכול לראות בצורה 
ברורה אלו שינויים בלתי צפויים התרחשו בין-לילה. לכן, חיזוי מצב העניינים בעוד מאה שנה הוא 

חסר תועלת, ואולם משתמע ממכתבך שאתה מודע לנקודה האמורה.

זו  הזדמנות  לבזבז  צריך  לא  יהודי,  קהל  לכנס  ניתן  שכאשר  ליבי,  בכל  אתך  מסכים  אני 
לאמירות שטחיות ונבובות, אלא לנצל אותה במידה מירבית להענקת השראה ממושכת, שתבוא לידי 
ביטוי בחיי היום־יום. כמובן, אינני יודע מה סוג הקהל שצפוי להשתתף באירוע הזה. עם זאת, אני 

מאמין, שהאבחנות דלקמן תקפות עבור כל סוג של קהל יהודי:

נהוג למצוא דופי בדור הנוכחי בהשוואה לדור הקודם. אין זה משנה לאילו מסקנות מגיעים 
מההשוואה הזו, יש דבר אחד נכון בלי ספק, והוא שהדור החדש לא מפחד להתמודד עם אתגר. אני 
מתכוון לא רק לסוג האתגר שיעמיד אותם בעמדה המנוגדת לעמדת הרוב, אלא אפילו לאתגר מהסוג 
את  לקבל  למדי  שמוכנים  כאלו  כיום  הצעיר  בדור  יש  האישיים.  בחייהם  ושינויים  הקרבה  שדורש 
או אחרת,  זו  לקבלו מסיבה  עדיין  מוכנים  אינם  בעוד שאחרים, שאולי  תוצאותיו,  על  הזה  האתגר 
לפחות מגלים כבוד לאלו שכן קבלו אותו, וכמו כן מכבדים את זה שמציב בפניהם את האתגר. זה 
שונה למדי מימים עברו, בהם נדרשה מידה רבה של תעוזה לקרוא תיגר על דעות והשקפות רווחות 
ומקובלות, ואדם שהיה לו את האומץ לעשות זאת, סומן בדרך כלל כטיפוס "לא מעשי", "הוזה" וכו'.

ולדעתי זהו גם יתרון, רבים מהצעירים כיום אינם מסתפקים בהתמודדות עם  בנוסף לכך, 
אתגר שקשור רק בתיאוריה יפה או אפילו בחשיבה מעמיקה, אלא הם רוצים לשמוע גם לגבי היישום 
המעשי של התיאוריה, לא רק כחוויה מזדמנת, אלא כחוויה יום יומית, וזה לדעתי סוג הרעיון שמושך 

אותם ביותר.

יתרון נוסף הוא, השינוי בגישה כלפי הדמות שמציבה את האתגר. למרות שלפי ההיגיון נראה 
שזה שמאתגר את הצעירים צריך להיות בעל רקע של שנים רבות של הזדהות וגילום הרעיון שהוא 
מפיץ, כיום הדבר כבר אינו הכרחי ואפילו לא מצופה, בעידן בו אנו רגילים לראות שינויים מהירים 
וקיצוניים בכל צעד בעולם הפיזי. אם הדבר אפשרי בעולם הפיזי, בוודאי שהוא אפשרי בעולם הרוחני, 
כפי שאמרו חז"ל: "יש קונה עולמו בשעה אחת". מכיוון שכך, איש לא יכול להתעלם מחובתו לשתף 
אחרים באמת החדשה שהוא רכש, אפילו אם אין לו היסטוריה של הזדהות עם אותו רעיון. למעשה, 

עובדה זו יכולה דווקא להוות יתרון נוסף, בכך שהקהל יתרשם מזה כתקדים. 

חוסר  את  הבעת  שבה  מכתבך,  להתחלת  מתייחסים  הקודמים  שהקטעים  מבין  בטח  אתה 

אגרות קודש - מתורגם מאנגלית
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(



רסב

את  זוכר  בטח  מזה, אתה  חוץ  שונים של התורה.  בצדדים  יותר  ידע מעמיק  רצונך מהעדר  שביעות 
אמרתו של החכם מכל אדם בנוגע לחכמה אמיתית, "יוסיף דעת, יוסיף מכאוב". כי, לגבי הידע בתורה, 
שהיא ביטוי לחכמה הבלתי מוגבלת של ה'אין סוף', הרי ככל שאדם לומד יותר – כך הולך ומתברר לו, 
לצערו, עד כמה רב המרחק שעוד נותר לו לעבור, מרחק שהוא באמת אין סופי. למעשה, אפילו במה 
שנקרא 'המדעים המדויקים', כל תגלית חושפת עולמות חדשים לא מוכרים, ומעָלה יותר שאלות ממה 
שהיא עונה עליהן. עם זאת, זה מה שמספק את הגירוי ואת האתגר האמיתי ללמוד ולחקור הלאה. 
על אחת כמה וכמה, שכך הוא ביחס לתורה, תורת חיים, המדריך האמיתי לחיים – גם הגשמיים וגם 

הרוחניים.

דרך אגב, לימים אלו של הספירה, שמקשרים בין החגים פסח ושבועות, יש שייכות לנושא הזה. 
שכן, סמוך ליציאה ממצרים, היהודים היו במצב של עבדות ברמה הנמוכה ביותר, עבדים בארץ שהתורה 
מכנה "ערוות הארץ". אכן, כל מי שמכיר את התנאים ששררו במצרים באותם ימים יודע כמה מושחתים 
הם היו באותו הזמן, ובמידה רבה זה הכתים את אופיים של היהודים המשועבדים שם. למרות זאת, 
במשך חמישים יום בלבד היהודים התעלו לרמה הנשגבה ביותר של רוחניות וחירות אמיתית, גשמית 
ורוחנית גם יחד. נוסף על כך, החירות הרוחנית שהתורה העניקה להם, ושבמידה מסוימת האירה ביתר 
העולם, הייתה קשורה לחירות חומרית – כלומר, חירות מדאגות חומריות, כפי שהתורה מספרת לנו, 

שלבני ישראל היו המן ובאר מרים, וכל צרכיהם הגשמיים סופקו להם באופן ניסי.

וההוראה  מההדרכה  חלק  עצמם  הם  אלא  בידור,  לשם  סיפורת  סתם  אינם  התורה  סיפורי 
שמועברים בכל חלק מחלקי התורה. וב"סיפורים" אלו אנו גם מוצאים את התשובה לגבי איך עשוי 
להיות המצב, בתנאים מסוימים, בעתיד. אם התנאים יהיו דומים לזמן שבני ישראל יצאו ממצרים, 
נענים לקריאה האלוקית לצאת למדבר, משאירים מאחור את סיר הבשר של  באמונה שלימה בה', 
מצרים ואת מיטב הארץ, אפילו בלי לקחת עימהם אספקה כלשהי, אלא סומכים לגמרי על ה', ובאותה 
התמסרות לאמת הם הולכים אחרי עמוד האש ב)יום וב(לילה – באם תנאים אלו ישוכפלו, ואפילו 
בקירוב, אזי אפשר בהחלט לצפות לשינוי קיצוני ביותר, לא רק בתקופה של מספר שנים אלא בתוך 

מספר ימים.

 בברכה,
חתימת יד-קודשו של הרבי
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zeaezk(iyily meil)

dleqt `id wtqne ,xyk e` leqt z`ian `id m` wtqa `id ixd.
déáéúéàdywd -,ïðçBé éaøì øæòìà éaø,lirl `ziixaa epipyäna ¥¦¥©¦¤§¨¨§©¦¨¨©¤

íéøeîà íéøác`weec ,ryedi iaxe l`ilnb oax ewlgpyúeãòa §¨¦£¦§¥
dôeâa äMà,dnvr itlk -dzáa äMà úeãò ìáà,dza itlk - ¦¨§¨£¨¥¦¨§¦¨

,'é÷eúL' ãìeä ìkä éøácreci oi`e en` in reciy inl iepik `ede ¦§¥©Ÿ©¨¨§¦
eia` in,eåàì éàîcledy dpekd oi` m`d -,ìeñôe é÷eúLoick ©¨§¦¨

opaxcn leqtd iwezy lk(.hq oiyeciw),xfrl` iax ixack gkene ,
:`xnbd dgec .dleqt zady dcen l`ilnb oax s`y,àìzpek Ÿ

cledy `ziixadøLëå é÷eúL,,oiqgei oiprl `ed xyk ,xnelk §¦§¨¥
zxzen eza ,oa `ed m` oke ,odkl `ypdl zxzen ,`id za m`y

.'iwezy'k epic dn oiprl x`eai oldle ,dpedkl
:`xnbd ddnzàkéà éîeepivn ike -,øLk é÷eúLodk oic el oi`y ¦¦¨§¦¨¥

:`xnbd daiyn .dpedkl `ypdl lqtp `l j`ïéàep`vn ,ok` - ¦
e ,xyk iwezy,ìàeîL øîàc ,ìàeîLãëeid m`íéðäk äøNò §¦§¥§¨©§¥£¨¨Ÿ£¦

ìòáe íäî ãçà Løéôe ,íéãîBò`ed in mircei oi`e ,diept dy` §¦¥©¤¨¥¤¨©
,lrae yxtyãìeäef d`ian,é÷eúL,oiqgeil `ed xyk i`cey s` ©¨¨§¦

.mixykd mipdkd cg`n clep ixdy
:`xnbd zxxané÷eúL éàîiwezyk epic dn iabl -,àîéìéàm` - ©§¦¦¥¨

xn`påéáà éñëpî BúBà ïé÷ézLnLzngn eia` z` yxei epi`y - ¤©§¦¦¦¦§¥¨¦

,wtqdàèéLtepî deáà ïðéòãé éîe ,,eia` `ed in ep` mircei ike - §¦¨¦¨§¦¨£©©
nbd zx`an .epyxiiy xn`py:`xïécî BúBà ïé÷ézLnL àlà¤¨¤©§¦¦¦¦

,äpeäki`cey s`e ,dnexz lk`i `le ycwnd ziaa ceari `ly §¨
,odkn clepáéúëc(bi dk xacna)úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå' ¦§¦§¨§¨§©§©£¨§¦§ª©

,'íìBòwxy miyxec 'eixg` erxfl' oeyldneñçeéî BòøfL éî ¨¦¤©§§¨
åéøçà,mler zpedk zixa el yi ,eia` `ed in reciy -äæ àöé ©£¨¨¨¤

åéøçà ñçeéî Bòøæ ïéàLdpedk oic el oi`y ,eia` in reci oi`y -, ¤¥©§§¨©£¨
`ypdl s`e oiqgeil `ed xyky i`ce la` ,iwezy `xwp df iable
exn`y dny ,`ziixad z` opgei iax yxti mb jke .dpedkl
oeik ,odk oic envr el oi`y oiprl epiid iwezy cled lkd ixacly
`ypdln lqtp `l j` ,odk did eia`y xnel zpn`p dy`d oi`y

.dpedkl xyk mc` df didy xnel zpn`p `idy oeik dpedkl
* * *

:ryedi iaxe l`ilnb oax zwelgnl jiiyd oecp d`ian `xnbd
àeääa dyrn -Búñeøàå ñeøà`l j` zycewn dy`d dzidy-] ©¨©£¨

,[d`eypóñBé áøc dén÷ì eúàcdzide ,sqei ax iptl e`ay - §¨§©¥§©¥
,zxaern dy`däøîà àéäxaer eze`ydépéîqex`d z`ian - ¦¨§¨¦¥

dqex` lr zxq`p dpi`e xyk cled `linne ,oiqexi`d xg`l.
,øîà àeäå§¨©

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

המשך ביאור למס' כתובות ליום שלישי עמ' ב
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וגו' יבחר אשר המקום "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלים") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשון גו"'. וזבחיכם עולותיכם וגו'
בחירתו רק הוא המקום של שמעלתו משמע - ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקום הקב"ה של
לא זה שמקום אחר, במקום לבחור אפשר היה -

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שום בו היתה
אחרים.

הבחירה: בית בהלכות כתב הרמב"ם אבל
אותו משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: לעולם, ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות - שנבחר קודם זה מקום של
משנין ואין ביותר מכוון ש"מקומו שזה היא בזה
המקום שהוא מפני הוא לעולם" ממקומו אותו
קרבנותיהם את וכו' נח אברהם, הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני מקודם, היה זה (שכל

ד' יבחר אשר "המקום מהפסוק להבין: וצריך
הוא זה מקום שמעלת משמע תביאו" שמה וגו'
זה. במקום הקב"ה בחירת - ד"' "יבחר מחמת
הוא המקום של שמעלתו משמע הרמב"ם ומדברי
ולכן הראשון, אדם מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משנין ואין ביותר מכוון "מקומו

בהל' הרמב"ם שגם מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוון ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות שם שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוון מקומו "המזבח כי אומר הרמב"ם בה

הוא לעולם", ממקומו אותו משנין ואין ביותר,
- לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
מחמת זה ואין המקום, בחירת לאחר שנאמר
זה? שלאחר בהלכה למנות עתיד שהוא המעלות

וכו' הראשון שאדם זה בזה: הבאור לומר יש
שידעו מפני הוא דווקא, זה במקום קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקום שזהו בנבואה
היא זה במקום הקב"ה שבחירת לא אחר: בסגנון
לזה, קודם קרבנות שם הקריבו שכבר מזה מסובב
זה במקום קרבנות שהקריבו זה להיפך: אלא
שהקב"ה בנבואה ידעו שהם זה מחמת הוא דווקא

זה. במקום יבחר

את גם מביא שהרמב"ם שבזה לומר ויש
"ואין למה מתורץ המזבח, מקום של המעלות
שזהו אמת הן - לעולם" ממקומו אותו משנין
זה אין עדיין הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקום
לשנות האפשרות נשללה זה ידי שעל גמורה ראיה
ראיה הרמב"ם מביא זה מטעם אחר! למקום
שללה שהיא באופן היא הבחירה זה שבנדון
בנו וכו' הראשון אדם שלכן אחרים, מקומות
בחירת אם שכן זה: במקום דווקא מזבחותיהם
דייקו למה אחרים, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקום רק קרבנותיהם להביא כולם
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקום קרבן להקריב כשבאים ולכן אחרים,
בהר - ביותר" מכוון ב"מקומו רק זה הרי מסויים

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי
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וגו' יבחר אשר המקום "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלים") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשון גו"'. וזבחיכם עולותיכם וגו'
בחירתו רק הוא המקום של שמעלתו משמע - ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקום הקב"ה של
לא זה שמקום אחר, במקום לבחור אפשר היה -

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שום בו היתה
אחרים.
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ולכן הראשון, אדם מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משנין ואין ביותר מכוון "מקומו

בהל' הרמב"ם שגם מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוון ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות שם שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוון מקומו "המזבח כי אומר הרמב"ם בה
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- לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
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שידעו מפני הוא דווקא, זה במקום קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקום שזהו בנבואה
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לזה, קודם קרבנות שם הקריבו שכבר מזה מסובב
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זה. במקום יבחר

את גם מביא שהרמב"ם שבזה לומר ויש
"ואין למה מתורץ המזבח, מקום של המעלות
שזהו אמת הן - לעולם" ממקומו אותו משנין
זה אין עדיין הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקום
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בחירת אם שכן זה: במקום דווקא מזבחותיהם
דייקו למה אחרים, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקום רק קרבנותיהם להביא כולם
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקום קרבן להקריב כשבאים ולכן אחרים,
בהר - ביותר" מכוון ב"מקומו רק זה הרי מסויים

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי
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ׁשּנכנסּו לרֹועה עדרֹו"ÌÈ·‡Ê"מׁשל ּובריׁש(רש"י)לתֹו . ְְְִֶֶָָ¿≈ƒְְְֵֶ

ּבּה ׁשּנפל . . "לצאן נקט העגל, חטא לגּבי ּתּׂשא, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּפרׁשת

¯·c אׁשם היה ולא ּבהר מׁשה היה ׁשּׁשם לֹומר, ויׁש ." ∆∆ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ּכאן  א ּבזה. אׁשם הרֹועה ׁשאין "ּדבר", נקט ולכן ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹוצאֹות,

את  ּפנחס ּכׁשהרג רק נעצרה והּמּגפה הלכה, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנתעּלמה

לכן  מעט; הּמּגפה נמׁשכה ׁשּבגללֹו לחׁשב יכֹול והיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹזמרי,

"זאבים". - ּבֹו אׁשם ׁשהרֹועה ּדבר ְִֵֵֶֶַָָָָָנקט
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åî:çøN øLà-úa íLåæîälà-éða úçtLî §¥¬©¨¥−¨«©¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«

ìL íäéã÷ôì øLàòaøàå óìà íéMîçå äL ¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîñçîìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða ¥«§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½

:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä úçtLî¦§©−©©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«
èîì éøöiä úçtLî øöéìúçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©

:éîlMäðíúçtLîì éìzôð úçtLî älà ©¦¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®
:úBàî òaøàå óìà íéraøàå äMîç íäéã÷ôe§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

àðóìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤
ìLe úBàî òáL óìàå:íéLô ¨®̈¤§©¬¥−§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz qgpt t"y zgiy)

Ì˙B‡ Ì˙Èk‰Â ÌÈÈ„n‰ ˙‡ ¯B¯ˆ(יז (כה, »∆«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»
צרֹור  ּכפל "לּמה הּקדֹוׁש, החּיים' ּב'אֹור ְְְִִַַַַָָָָָָוהקׁשה

ׁשּכן  זה, ּכפל לבאר צרי אינֹו ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהּכיתם".

אֹותם" "לאּיב היינּו מבין (רש"י)"צרֹור" למקרא' חמׁש ּו'ּבן , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

יֹותר  חמּורה חרב, לפי הּכאה ּגם ׁשּכֹולל ׁשהּכאה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעצמֹו

את  ּתצר "אל ּדברים ּבפרׁשת ּכׁשּילמד ּובפרט ּבלבד. ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָמּׂשנאה

ׁשל (הּׁשלילה (הּׁשלילה ˆ¯B¯מֹואב מלחמה" ּבם ּתתּגר ואל ( ְִֶַָָ»ְְְְִִִַַָָָָָ

).Ì˙Èk‰Âׁשל ֶ¿ƒƒ∆

éùéìùáð:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâðälàì ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨¥À¤
õøàä ÷ìçz:úBîL øtñîa äìçðaãðáøì ¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«¨©À

éôì Léà Búìçð èérîz èrîìå Búìçð äaøz©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦µ§¦´
:Búìçð ïzé åéã÷ôäð-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà §ª½̈ª©−©«£¨«©§¾̈¥«¨¥−¤

ì õøàä:eìçðé íúáà-úBhî úBîLåðét-ìr ¨¨®¤¦§¬©«£Ÿ−̈¦§¨«©¦Æ
:èrîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbäñæðälàå ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«§¥̧¤

úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾

:éøønä úçtLîçðéåì úçtLî | älà ¦§©−©©§¨¦«¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À
úçtLî éðøáçä úçtLî éðálä úçtLî¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©
éçøwä úçtLî éLenä úçtLî éìçnä©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©©¨§¦®

íøîr-úà ãìBä úä÷e:èðíøîr úLà | íLå §−̈¦¬¤©§¨«§¥´¥´¤©§À̈
íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà éåì-úa ãáëBé¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²§¥¦−§¦§®̈¦



רסז iriax - fk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøî úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîrì ãìzå©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−¦§¨¬
:íúçàñàeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå £Ÿ¨«©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®

:øîúéà-úàå øærìà-úààñáãð úîiå ¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«©¨¬¨¨−̈
:ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

áñìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNrå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
éða CBúa eã÷túä àì | ék äìrîå Lãç-ïaî¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´
éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬

:ìàøNéâñïäkä øærìàå äLî éãe÷t älà ¦§¨¥«¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®
ìr áàBî úáøra ìàøNé éða-úà eã÷t øLà£¤̧¨«§¹¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−

:Bçøé ïcøéãñéãe÷tî Léà äéä-àì älàáe ©§¥¬§¥«§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´
ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä ïøäàå äLî¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−

:éðéñ øaãîaäñeúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék §¦§©¬¦¨«¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−
áìk-íà ék Léà íäî øúBð-àìå øaãna©¦§®̈§«Ÿ©³¥¤Æ¦½¦ µ¦¨¥´

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïañæëàäðáø÷zå ¤§ª¤½¦«ª−©¦«©¦§©¹§¨
-ïa øéëî-ïa ãrìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ¤¨¦´¤
úBîL älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ§´
:äöøúå äkìîe äìâçå ärð äìçî åéúða§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

ákä øærìà éðôìå äLî éðôì äðãîrzåïä ©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½
ãrBî-ìäà çút äãrä-ìëå íàéNpä éðôìå§¦§¥¬©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−

:øîàìâäéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà ¥«Ÿ¨¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈
çø÷-úãra ýåýé-ìr íéãrBpä äãrä CBúa§´¨«¥À̈©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©

:Bì eéä-àì íéðáe úî Bàèçá-ékãòøbé änì ¦«§¤§´¥½¨¦−Ÿ¨¬«¨´¨¦¨©³
ïa Bì ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®

:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðzäáø÷iå §¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«©©§¥¬
ètLî-úà äLîï:ýåýé éðôìô ¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr bi zegiy ihewl)

ÔËtLÓ ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ(ה (כז, ««¿≈…∆∆ƒ¿»»

מּמּנּו" הלכה ּמכריחֹו(רש"י)"נתעּלמה מה לׁשאל, ויׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

לֹומר, ויׁש מה'. זֹו הלכה ׁשמע ׁשּלא יּתכן והרי ּכן, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפרׁש

להם  יהיה "ּכי (ּכמֹו ל"ּדברן" "מׁשּפטן" ּבין הבּדל יׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּדהּנה

¯·c.("אלי וׁשקלאֿוטריא.c·¯בא טענֹות -ËtLÓ ּפסק - »»ֵַָ»»ְְְְְַַָָָƒ¿»ְַ

"את  הקריב אי ההלכה, את ידע ׁשּלא ּכיון לֹו: והקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּדין.

ÔËtLÓ ׁשּנתעּלמה אּלא ההלכה, את ידע ׁשאכן מפרׁש לכן ." ƒ¿»»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ִֶמּמּנּו.

éòéáøå:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåæúBða ïk ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥À§´
CBúa äìçð úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´©«£½̈§−
:ïäì ïäéáà úìçð-úà zøáräå íäéáà éçà£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−¨¤«

çúeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À
:Bzáì Búìçð-úà ízøáräå Bì ïéà ïáeè-íàå ¥Æ¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«§¦

:åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéàéïéà-íàå ¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«§¦¥¬
:åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðe íéçà Bì−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«

àéBúìçð-úà ízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À
ìdúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®

äeö øLàk ètLî úwçì ìàøNé éðáì äúéäå§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬
:äLî-úà ýåýéôáéäLî-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

àä-úà äàøe äfä íéøárä øä-ìà äìrõø £¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®§¥Æ¤¨½̈¤
:ìàøNé éðáì ézúð øLàâédúà äúéàøå £¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«§¨¦´¨Ÿ½̈

énr-ìà zôñàðåïøäà óñàð øLàk äzà-íb E §¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨©«£¤¬¤«¡©−©«£¬Ÿ
éçà:Eãéúáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî øLàk ¨¦«©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ

úáéøî-éî íä íäéðérì íéná éðLéc÷äì äãrä̈«¥½̈§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬
:ïö-øaãî Lã÷ñåèýåýé-ìà äLî øaãéå ¨¥−¦§©¦«©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−

:øîàìæèøNa-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé ¥«Ÿ¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®
:äãrä-ìr Léàæéàáé øLàå íäéðôì àöé-øLà ¦−©¨«¥¨«£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ

äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé øLàå íäéðôì¦§¥¤½©«£¤¬«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ
:ärø íäì-ïéà øLà ïàvk ýåýé úãrçéøîàiå £©´§Ÿ̈½©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«©¸Ÿ¤

Léà ïeð-ïa rLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½¦−
:åéìr Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLàèézãîräå £¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«§©«£©§¨´

äúéeöå äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìà éðôì BúàŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥®̈§¦¦¨¬
:íäéðérì Búàëïrîì åéìr EãBäî äzúðå Ÿ−§¥«¥¤«§¨«©¨¬¥«§−¨®̈§©´©

:ìàøNé éða úãr-ìk eòîLéàëøærìà éðôìå ¦§§½¨£©−§¥¬¦§¨¥«§¦§¥̧¤§¨¨³
éðôì íéøeàä ètLîa Bì ìàLå ãîré ïäkä©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−¦§¥´
-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìrå eàöé åét-ìr ýåýé§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«

:äãrä-ìëå Bzà ìàøNéáëøLàk äLî Nriå ¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«©©´©¤½©«£¤²
éðôì eäãîriå rLBäé-úà çwiå Búà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´¤§ªÀ©©©«£¦¥̧Æ¦§¥Æ

:äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìàâë-úà Cîñiå ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«©¦§¯Ÿ¤
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìr åéãéô ¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«



iyyרסח ,iying - gk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
â ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bk zegiy ihewl)

ÂÈÏÚ E„È ˙‡ zÎÓÒÂ ... Ú˘B‰È ˙‡ EÏ Á˜(יח (כז, «¿∆¿À«¿»«¿»∆»¿»»
יהֹוׁשע  את מׁשח ׁשמׁשה מצינּו לא מדּוע לׁשאֹול, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻיׁש

ויׁש אֹותֹו? מֹוׁשחין מל ּכׁשמעמידין ׁשהרי המׁשחה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבׁשמן

הּוא  ׁשהרי ּבּתֹורה, נׂשיאּות עיקרּה יהֹושע ׁשמלכּות ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻלֹומר,

סמיכה, ידי על מלכּותֹו נפעלה לכן ממׁשה. הּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמקּבל

ּכמאמר לּתֹורה, א)ׁשקׁשּורה יד, מּפי (סנהדרין איׁש סמּוכין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

ּבׁשמן. מׁשיחה ידי על ולא ְְְְִִֵֶֶַָֹאיׁש,

éùéîççëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧
éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì éîçì©§¦¹§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−

:BãrBîaâøLà äMàä äæ íäì zøîàå §«£«§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬
íéðL íîéîú äðL-éða íéNák ýåýéì eáéø÷z©§¦−©«Ÿ̈®§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦

:ãéîú äìò íBiìãäNrz ãçà Nákä-úà ©−Ÿ¨¬¨¦«¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´
:íéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

äïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNrå©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§®̈§¨²§¤¬¤
:ïéää úréáø úéúkåøäa äéNrä ãéîz úìò ¨¦−§¦¦¬©¦«Ÿ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´

:ýåýéì äMà ççéð çéøì éðéñæúréáø Bkñðå ¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§Æ§¦¦´
øëL Cñð Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²¤¬¤¥−̈

:ýåýéìçúàåíéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä ©«Ÿ̈«§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦
ççéð çéø äMà äNrz Bkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéìôèäðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe ©«Ÿ̈«§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈
äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬

:Bkñðå ïîMáéúìò-ìr BzaLa úaL úìò ©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬
:dkñðå ãéîzäôàéeáéø÷z íëéLãç éLàøáe ©¨¦−§¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬

ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìòŸ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈
:íîéîz äráL äðL-éða íéNákáéìLeäL §¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´

ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤®̈
ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦

:ãçàäâéäìeìa äçðî úìñ ïBøOr ïøOrå ¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−

:ýåýéìãéøtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈
ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦
:äðMä éLãçì BLãça Lãç úìò úàǽŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«

åèúìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
:Bkñðå äNré ãéîzäñ ©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ai zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ(ב (כח, «∆¿≈ƒ¿»≈

עלי" ּבני את צּוה ּבני, על מצּוני ׁשאּתה .(רש"י)"עד ְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

יצא  "אׁשר איׁש למּנֹות מׁשה לבּקׁשת מענה ׁשּבתֹור ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוהינּו,

אׁשר  ּכּצאן ה' עדת תהיה ולא . . לפניהם יבא ואׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלפניהם

ּדהּנה  לבאר, ויׁש הּתמיד. ּקרּבן על נצטּוה רֹועה", להם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

רֹועה" ׁש"אין הּטעּות את ׁשֹולל ּבכלל) (וקרּבנֹות זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָקרּבן

מתנהג  ׁשהעֹולם ּומגּלה נֹוהג", ּכמנהגֹו ו"עֹולם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעֹולם

יצא  "אׁשר זה ׁשהּוא הּקּב"ה, ׁשל הּפרטית ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהׁשּגחתֹו

לפניהם". יבא ואׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹלפניהם

éùùæèLãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñtæéäfä Lãçì íBé øNr äMîçáe ¤−©©«Ÿ̈«©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−

ç:ìëàé úBvî íéîé úráL âçéïBLàøä íBia ®̈¦§©´¨¦½©−¥«¨¥«©¬¨«¦−
:eNrú àì äãár úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

èéø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
äðL éða íéNáë äráLå ãçà ìéàå íéðL§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈

:íëì eéäé íîéîzëäìeìa úìñ íúçðîe §¦¦−¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
ìL ïîMáìéàì íéðøNr éðLe øtì íéðøNr äL ©®̈¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦

:eNrzàëãçàä Nákì äNrz ïBøOr ïBøOr ©«£«¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®
ì:íéNákä úráLáëøtëì ãçà úàhç øérNe §¦§©−©§¨¦«§¦¬©−̈¤¨®§©¥−

:íëéìrâëúìòì øLà ø÷aä úìò ãálî £¥¤«¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´
:älà-úà eNrz ãéîzäãëíBiì eNrz älàk ©¨¦®©«£−¤¥«¤¨¥¹¤©«£³©Æ

-ìr ýåýéì ççéð-çéø äMà íçì íéîé úráL¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©
:Bkñðå äNré ãéîzä úìBòäëéréáMä íBiáe ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«©Æ©§¦¦½

àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
:eNrúñåëäçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe ©«£«§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³

äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa ýåýéì äLãç£¨¨Æ©«Ÿ̈½§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
úëàìî-ìk íëì:eNrú àì äãáræëízáø÷äå ¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧

íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦
:äðL éða íéNáë äráL ãçà ìéàçëíúçðîe ©´¦¤®̈¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«¦̧§¨½̈

ìL ïîMá äìeìa úìñãçàä øtì íéðøNr äL −Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´¨«¤½̈
:ãçàä ìéàì íéðøNr éðLèëïBøOr ïBøOr §¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½
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ì ãçàä Nákì:íéNákä úráLìíéfr øérN ©¤−¤¨«¤®̈§¦§©−©§¨¦«§¦¬¦¦−
:íëéìr øtëì ãçààìãéîzä úìò ãálî ¤¨®§©¥−£¥¤«¦§©ºŸ©¯©¨¦²

:íäékñðå íëì-eéäé íîéîz eNrz Búçðîeô ¦§¨−©«£®§¦¦¬¦«§¨¤−§¦§¥¤«
èëà-àø÷î Lãçì ãçàa éréáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨

eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷̧Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®
:íëì äéäé äreøz íBéáçéøì äìò íúéNrå ¬§−̈¦«§¤¬¨¤«©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©

íéNák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯
:íîéîz äráL äðL-éðaâúìñ íúçðîe §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«¦̧§¨½̈−Ÿ¤

ìL ïîMá äìeìaéðL øtì íéðøNr äL §¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥¬
:ìéàì íéðøNrããçàä Nákì ãçà ïBøOrå ¤§Ÿ¦−¨¨«¦§¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤®̈

ì:íéNákä úráLäúàhç ãçà íéfr-øérNe §¦§©−©§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈©®̈
:íëéìr øtëìådúçðîe Lãçä úìò ãálî §©¥−£¥¤«¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈

íètLîk íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå§Ÿ©³©¨¦Æ¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨®̈
:ýåýéì äMà ççéð çéøìñæLãçì øBNráe §¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«¤«¨Á©¸Ÿ¤

íúéprå íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä éréáMä©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−
:eNrú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

çø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²
äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤®̈§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈

:íëì eéäé íîéîzèäìeìa úìñ íúçðîe §¦¦−¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
ìL ïîMáøNr äLìéàì íéðøNr éðL øtì íéð ©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦

:ãçàäéì ãçàä Nákì ïBøOr ïBøOrúráL ¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákäàéãálî úàhç ãçà íéfr-øérN ©§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º

dúçðîe ãéîzä úìòå íéøtkä úàhç©©³©¦ª¦Æ§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈
:íäékñðåñ §¦§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(137 'nr al zegiy ihewl)

ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e(כו (כח, ¿«ƒƒ
ׁשּתי  ׁשם על חּטים, קציר ּבּכּורי נקרא הּׁשבּועֹות ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ"חג

וׁשּבעלֿ(רש"י)הּלחם" ׁשּבכתב לּתֹורה רֹומזים הּלחם ׁשּתי . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ל"נֹותן  הּבּטּול יֹותר מרּגׁש ׁשּבכתב ּתֹורה ּבלּמּוד והּנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפה.

מצות  קּים קאמר מאי ידע ולא ּבּה הּקֹורא ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּתֹורה",

לּמּוד  נחׁשב ׁשאינֹו ׁשּבעלּֿפה, לּתֹורה ּבנּגּוד ּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּתלמּוד

והקרבת ּתֹורה ÈzLּכלל. ׁשל ׁשהּבּטּול ּכ על מֹורה הּלחם ְְְַַָָ¿≈ִֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבעלּֿפה. ּתֹורה ׁשל להבנה לחּדר צרי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבכתב

éòéáùáééréáMä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À

àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ
:íéîé úráL ýåýéì âç íúbçå eNrú©«£®§©Ÿ¤¬©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«

âéíéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
ìL ø÷á-éðaíéNák íéðL íìéà øNr äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§®̈¦§¨¦¯

:eéäé íîéîz øNr äraøà äðL-éðaãéíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«¦̧§¨½̈
ìL ïîMá äìeìa úìñãçàä øtì íéðøNr äL −Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©¨´¨«¤À̈

ììLãçàä ìéàì íéðøNr éðL íéøt øNr äL ¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈
ì:íìéàä éðLåèãçàä Nákì ïBøOr ïBøOrå ¦§¥−¨«¥¦«§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®

:íéNák øNr äraøàìæèãçà íéfr-øérNe §©§¨¨¬¨−̈§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈
:dkñðå dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhçñ ©®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«

æéíìéà øNr íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´
:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

çéíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîaèéúàhç ãçà íéfr-øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®

:íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálîñ ¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«
ëðL íìéà øNr-ézLr íéøt éLéìMä íBiáeíé ©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§®̈¦

:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«
àëíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²

:ètLnk íøtñîaáëãálî ãçà úàhç øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©Æ
:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìòñâëíBiáe Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯

íéNák íéðL íìéà äøNr íéøt éréáøä-éða ¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«
:íîéîz øNr äraøà äðLãëíúçðî ¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´

íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnkäëãálî úàhç ãçà íéfr-øérNe ©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©Æ

:dkñðå dúçðî ãéîzä úìòñåëíBiáe Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯
íéNák íéðL íìéà ärLz íéøt éLéîçä©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯

:íîéîz øNr äraøà äðL-éðaæëíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´
íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈

:ètLnkçëúìò ãálî ãçà úàhç øérNe ©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´
:dkñðå dúçðîe ãéîzäñèëéMMä íBiáe ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯©¦¦²

äðL-éða íéNák íéðL íìéà äðîL íéøẗ¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²
:íîéîz øNr äraøàìíäékñðå íúçðîe ©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿
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tLnk íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì:è Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«
àìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½

:äéëñðe dúçðîñáìíéøt éréáMä íBiáe ¦§¨−̈§¨¤«¨©¯©§¦¦²¨¦¬
äraøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà äráL¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬

:íîéîz øNrâìíìéàì íéøtì íäkñðå íúçðîe ¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯
:íètLîk íøtñîa íéNákìåãìúàhç øérNe §©§¨¦²§¦§¨−̈§¦§¨¨«§¦¬©−̈

:dkñðå dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçàñ ¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«
äìúëàìî-ìk íëì äéäz úøör éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤

:eNrú àì äãáråìçéø äMà äìò ízáø÷äå £Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©
äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà øt ýåýéì ççéð¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²

:íîéîz äráLæììéàì øtì íäékñðå íúçðî ¦§−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦
:ètLnk íøtñîa íéNákìåçìúàhç øérNe §©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬©−̈

:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálî ãçà¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«
èìíëéøãpî ãáì íëéãrBîa ýåýéì eNrz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹

íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−
ìe:íëéîìLìàìàøNé éða-ìà äLî øîàiå §©§¥¤«©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®

ôôô :äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
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:dzç÷ì éLôð-úààéàö øîàiåäøònä ïîéðôì øäá zãîrå ¤©§¦−§©§¨«©ÀŸ¤¥´¦©§¨¨§¨«©§¨´¨¨»¦§¥´
ýåýéäðéëMä ãBákýåýé äpäå'ä ãBákøáòíää úBðçnä ìk øçàçeøå §Ÿ̈¼§©§¦¨§¦¥¯§Ÿ̈´§Ÿ¥À©©¨©©£¨¥§´©

÷øôî ÷æçå äìBãbøaLîýåýé éðôì íérìñ øaLîe íéøäåéìà àa §¿̈§¨¿̈§¨¥Á§©¥¨¦¸§©¥³§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¨¥¨

äøîàå äàeápä ìB÷ýåýé çeøá àì ©§¨§¨§¨¬Ÿ¨−©§Ÿ̈®
Lrø çeøä øçàåäàeápä ìB÷ §©©³¨¸©Æ©½©©§¨

äøîà:ýåýé Lrøá àìáéøçàå ¨§¨¬Ÿ¨©−©§Ÿ̈«§©©³
Là Lrøääøîà äàeápä ìB÷åàì ¨©¸©Æ¥½§©§¨¨§¨¬Ÿ

ìB÷ Làä øçàå ýåýé Làá̈¥−§Ÿ̈®§©©´¨¥½−
äwã äîîcìBwä ïéòîBL ïéàå §¨¨¬©¨«§¥§¦©

Lnî:âéeäiìà rîLk | éäéåúà ©¨©§¦´¦§´Ÿ©¥«¦À̈¤

äîîcä ìB÷èìiåCøëååéðt ©§¨¨©¨³¤§¨©¨¨Æ
BzøcàaãBákä Là èéaé ìáìàöiå §©©§½§©©¦¥©¨©¥¥¾
äøònäîäørnä çút ãîriå ¥©§¨¨©©«£−Ÿ¤´©©§¨®̈

El-äî øîàiå ìB÷ åéìà äpäå§¦¥³¥¨Æ½©¾Ÿ¤©§¬
eäiìà äôLwáì ,äpä úàa EãBòä −Ÿ¥«¦¨«©§¨¨¥¨§©¥

äî÷ð:ãééúàp÷ àp÷ øîàiå §¨¨©ŸÁ¤Á©¸Ÿ¦¥¹¦
úBàáö éýìû | ýåýéìéãBáëì àìå ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥´§¨À§Ÿ¦§¦

-úà ìàøNé éða Eúéøá eáær-ék¦¨«§³§¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¤
éúçaæîéàéáð-úàå eñøä EE ¦§§Ÿ¤´¨½̈§¤§¦¤−

écáì éðà øúeàå áøçá eâøä̈«§´¤¨®¤¨«¦¨¥³£¦Æ§©¦½
ãBák ïòîì ,í÷ð Lwáà äzò íb äæìå§¨¤©©¨£©¥¨¨§©©§

BîL:dzç÷ì éLôð-úà eL÷áéå §©§©§¬¤©§¦−§©§¨«
åèé øîàiåáeL Cì åéìà ýåý ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥½̈¥²¬

Ekøãìàeäå ,äpä úàa øLà Cøca §©§§−©¤¤£¤¨¨¥¨§

úàáe ÷Nnã äøaãî÷Nnc ìà ¦§©´¨©®̈¤À̈¨¤©¤¤

zçLîeàéáð äéäiL òLéìàì äeöz ¨«©§¨¯§©¤§¡¦¨¤¦§¤¨¦

ézçzäpîiL ECìîì ìûæç-úà ©§¤¤§©¤¤£¨¥²§¤−¤
:íøà-ìræè-ïá àeäé úàå ©£¨«§¥Æ¥´¤

çLîz éLîðòLéìàì äeöz ¦§¦½¦§©¬§©¤¤¡¦¨

eäçLîiL-úàå ìûøNé-ìr Cìîì ¤¦§¨¥§¤−¤©¦§¨¥®§¤
äìBçî ìáàî èôL-ïa òLéìà¡¦¨³¤¨¨Æ¥«¨¥´§½̈

ézçz àéáðì çLîzEøçà ¦§©¬§¨¦−©§¤«©©

íéîMä äøòña äìòzL:æéäéäå ¤©£¤¦§¨¨©¨©¦§¨À̈
àeäé úéîé ìûæç áøçî èìîpä©¦§¨²¥¤¬¤£¨¥−¨¦´¥®
áàçà úéa ìëå ìòaä éãáBò ìk âøäL¤¨©¨§¥©©©§¨¥©§¨

íéìelâ éãáBò eéäLáøçî èìîpäå ¤¨§¥¦¦§©¦§¨²¥¤¬¤
òLéìà úéîé àeäéíéòaøàä íä ¥−¨¦¬¡¦¨«¥¨©§¨¦

úBönä ïî íéøòBðîä íéãìé íéðLe§©¦§¨¦©§¨¦¦©¦§

íéëìî) Bçéøéa íéacä éãé ìò ebøäpL¤¤¤§©§¥©ª¦¦¦

(ãë á á:çéìàæç áøç ía ìBLîzL óàìûøNéá ézøàLäåeéäL íäaL íéøLkäíéôìà úráLïBaLç änä øLàeòøë-àì øLà íékøaä-ìk ©¤¦§¨¤¤£¨¥§¦§©§¦¬§¦§¨¥−©§¥¦¤¨¤¤¨¦§©´£¨¦®£¤¥¨¤§¨©¦§©À¦£¤³Ÿ¨«§Æ
à ätä ìëå ìraìBì ÷Lð-àì øLíéøLk ãBò íäa àöné àì íäî õeç ìáà:èéLøç àeäå èôL-ïa òLéìà-úà àöîiå íMî CìiåCìBä ©©½©§¨̧©¤½£¤¬«Ÿ¨©−«£¨¥¤Ÿ¦¨¥¨¤§¥¦©¥¤́¦ÂÂ̈©¦§º̈¤¡¦¨³¤¨¨Æ§´Ÿ¥½¥

LøBçä ø÷aä øçàíéãîö øNr-íéðLø÷a âeæøNrä íéðLa àeäå åéðôìäðBøçàaCìLiå åéìà eäiìà øáriåî úö÷åéìà BzøcààäiL Bænøì ©©©¨¨©¥§¥«¨¨³§¨¦Æ¨¨§¨½̈§−¦§¥´¤«¨®̈¨©£¨©©«£³Ÿ¥«¦¨̧Æ¥½̈©©§¥¬§¨¥©©§−¥¨«§©§¤§¥

'äì àéáð:ëéøçà äëìàå énàìe éáàì àp-ä÷Mà øîàiå eäiìà éøçà õøiå ø÷aä-úà áæriåáeL Cì Bì øîàiå Eéìàékíéqpäå úBàìôpä ¨¦©©©«£Ÿ́¤©¨À̈©¨̧¨Æ©«£¥´¥«¦½̈©ÀŸ¤¤¢¨¨Æ§¨¦´§¦¦½§¥«§−̈©«£¤®©³Ÿ¤Æ¥´½¥©¦²©¦§¨§©¦¦

äîLéúéNríb änäCìíäBîk äNòz äzà íb:àëåéøçàî áLiåBnàìe åéáàì ÷Mðìeäçaæiå ø÷aä ãîö-úà çwiåíéöò áBèçì Cìä àì ék ¤¬¤¨¦−¦¥¨©¨«©©¨©£¤§¤©¨̧¨¥©«£¹̈§©¥§¨¦§¦©¦©´¤¤¯¤©¨¨´©¦§¨¥À¦Ÿ¨©©£¥¦



רעו

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
ìáéLàø-ìà äLî øaãéåïåùàøéðáì úBhnä ©§©¥³¤Æ¤¨¥´©©½¦§¥¬

:ýåýé äeö øLà øácä äæ øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¤´©¨½̈£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
âäráL òáMä-Bà ýåýéì øãð øcé-ék Léà¦Á¦«¦¸Ÿ¤¹¤©«Ÿ̈À«¦¨³©§ª¨Æ

-ìëk Bøác ìçé àì BLôð-ìr øqà øñàì¤§³Ÿ¦¨Æ©©§½¬Ÿ©¥−§¨®§¨
:äNré åétî àöiäãýåýéì øãð øcú-ék äMàå ©Ÿ¥¬¦¦−©«£¤«§¦¾̈¦«¦¬Ÿ¤−¤©«Ÿ̈®

:äéørða äéáà úéáa øqà äøñàåäòîLå §¨«§¨¬¦¨²§¥¬¨¦−¨¦§ª¤«¨§¨©̧
-ìr äøñà øLà døñàå døãð-úà äéáà̈¦¹¨¤¦§À̈¤«¡¨¨Æ£¤´¨«§¨´©
äéøãð-ìk eî÷å äéáà dì Léøçäå dLôð©§½̈§¤«¡¦¬−̈¨¦®¨§¨̧Æ¨§¨¤½¨

:íe÷é dLôð-ìr äøñà-øLà øqà-ìëåå-íàå §¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈¨«§¦
äéøãð-ìk BòîL íBéa dúà äéáà àéðä¥¦̧¨¦´¨Ÿ¨»§´¨§¼¨§¨¤À¨
íe÷é àì dLôð-ìr äøñà-øLà äéøñàå¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬©©§−̈´Ÿ¨®

:dúà äéáà àéðä-ék dì-çìñé ýåýéåæ-íàå ©«Ÿ̈Æ¦§©½̈¦«¥¦¬¨¦−¨Ÿ¨«§¦
àèáî Bà äéìr äéøãðe Léàì äéäú Béä̈³¦«§¤Æ§¦½§¨¤−¨¨¤®¨µ¦§¨´

:dLôð-ìr äøñà øLà äéúôNçdLéà òîLå §¨¤½¨£¤¬¨«§−̈©©§¨«§¨©¬¦¨²
äøñàå äéøãð eî÷å dì Léøçäå BòîL íBéa§¬¨§−§¤«¡¦´¨®§¨´§¨¤À¨¤«¡¨¤²¨

:eî÷é dLôð-ìr äøñà-øLàèrîL íBéa íàå £¤¨«§¨¬©©§−̈¨ª«Â§¦Â§¸§´Ÿ©
äéìr øLà døãð-úà øôäå dúBà àéðé dLéà¦¨»¨¦´¨¼§¥¥À¤¦§¨Æ£¤´¨¤½¨

dLôð-ìr äøñà øLà äéúôN àèáî úàå§¥Æ¦§¨´§¨¤½¨£¤¬¨«§−̈©©§¨®
é ýåýéå:dì-çìñ(éåì)éìk äLeøâe äðîìà øãðå ©«Ÿ̈−¦§©¨«§¥¬¤©§¨−̈§®̈²Ÿ

:äéìr íe÷é dLôð-ìr äøñà-øLààéúéa-íàå £¤¨«§¨¬©©§−̈¨¬¨¤«¨§¦¥¬
dLôð-ìr øqà äøñà-Bà äøãð dLéà¦−̈¨®̈¨¨«§¨¬¦¨²©©§−̈

:äráLaáéàéðä àì dì Løçäå dLéà òîLå ¦§ª¨«§¨©³¦¨Æ§¤«¡¦´½̈¬Ÿ¥¦−
äøñà-øLà øqà-ìëå äéøãð-ìk eî÷å dúàŸ®̈§¨̧Æ¨§¨¤½¨§¨¦¨²£¤¨«§¨¬

:íe÷é dLôð-ìrâédLéà | íúà øôé øôä-íàå ©©§−̈¨«§¦¨¥Á¨¥̧Ÿ¨¬¦¨»
øqàìe äéøãðì äéúôN àöBî-ìk BòîL íBéa§´¨§¼¨¨̧§¨¤¯¨¦§¨¤²¨§¦©¬
:dì-çìñé ýåýéå íøôä dLéà íe÷é àì dLôð©§−̈´Ÿ¨®¦¨´£¥½̈©«Ÿ̈−¦§©¨«

(ìàøùé)ãéLôð úprì øqà úráL-ìëå øãð-ìk̈¥²¤§¨§ª©¬¦−̈§©´Ÿ¨®¤
:epøôé dLéàå epîé÷é dLéàåèLøçä-íàå ¦¨¬§¦¤−§¦¨¬§¥¤«§¦©«£¥Á

-úà íé÷äå íBé-ìà íBiî dLéà dì Léøçé©«£¦¸¨¬¦¨»¦´¤¼§¥¦Æ¤
äéìr øLà äéøñà-ìk-úà Bà äéøãð-ìk̈§¨¤½¨¬¤¨¡¨¤−¨£¤´¨¤®¨
:BrîL íBéa dì Løçä-ék íúà íé÷ä¥¦´Ÿ½̈¦¤«¡¦¬−̈§¬¨§«

æèàNðå BòîL éøçà íúà øôé øôä-íàå§¦¨¥¬¨¥²Ÿ−̈©«£¥´¨§®§¨−̈
:dðår-úàæéýåýé äeö øLà íéwçä älà ¤£Ÿ¨«¥´¤©«ª¦À£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ

Bzáì áà-ïéa BzLàì Léà ïéa äLî-úà¤¤½¥¬¦−§¦§®¥¨´§¦½
:äéáà úéa äéørðaô ¦§ª¤−¨¥¬¨¦«¨

írì ïziå øNaä íìMa ø÷aä éìëáe eäçaæiå©¦§¨¥À¦§¦³©¨¨Æ¦§¨´©¨½̈©¦¥¬¨−̈

:eäúøLéå eäiìà éøçà Cìiå í÷iå eìëàiå©Ÿ¥®©À̈¨©¥²¤©«£¥¬¥«¦−̈©§¨«§¥«

`xenl iy
éðL úà ìMa ,Løt é"Løå .øNaä©¨¨§©¦¥¥¦¥¤§¥

.íälL øNaä ,eðéäc ,íéøåMäïziå ©§¨¦§©§©¨¨¤¨¤©¦¥
,eìëàiå íòìäNò äçîN áøî ¨¨©Ÿ¥¥Ÿ¦§¨¨¨

.äzLî¦§¤

mixn zxhr
àlàø÷aä éìëáeòwaL äLéøçnä ¤¨¦§¦³©¨¨Æ©©£¥¨¤¦¥©

írì ïziå øNaä íìMaãçàì ¦§¨´©¨½̈©¦¥¬¨−̈§©©

eàaL Bøéò éLðàå íéLøBçä øNò̈¨©§¦§©§¥¦¤¨

BúBeììéøçà Cìiå í÷iå eìëàiå §©©Ÿ¥®©À̈¨©¥²¤©«£¥¬
:eäúøLéå eäiìà¥«¦−̈©§¨«§¥«

zea` iwxtl mixe`ia

b dpyn ` wxt
úðî ìò áøä úà ïéLnLîä íéãáòk eéäz ìà :øîBà äéä àeä .÷écvä ïBòîMî ìa÷ BëBñ Léà ñBðâéèðà©§¦§¦¦¥¦¦§©©¦¨¨¥©¦§©£¨¦©§©§¦¤¨©©§¨
.íëéìò íéîL àøBî éäéå ,ñøt ìa÷ì úðî ìò àlL áøä úà ïéLnLîä íéãáòk Beä àlà ,ñøt ìa÷ì§©¥§¨¤¨¡©£¨¦©§©§¦¤¨©¤Ÿ©§¨§©¥§¨¦¦¨¨©¦£¥¤

ycew zegiyn zecewp
של  למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד": העולם דברים שלשה "על - הצדיק שמעון

ולהדר  להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת
ובהמשך  העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה
יותר  נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה "פרס" לקבל מנת על שלא -

של  זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו
בקו  היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה
כל  של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב  למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד 2השאלות
אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו  החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד
ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים
מדת  של הנהגה ולא שבתורה, מצוותֿעשה מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל  מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת
ז"ל  כמאמרם ובמצוות 3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר  זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא
"ÔÚÓÏ במילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את  המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,
פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈ באדם שמדובר מובן "
לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים 5שהוא לזאת, אי .

לקבל  מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו
שלא  קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו'", תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על
כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות  מבואר שהן 6והנה שתים הן ויראה שאהבה
רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯È עלֿכלֿפנים (או מהעונש שירא -
יראת  - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם מהפגם
נגד  שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת, וירא הרוממות

ה  אל המגיע הטוב מצד האהבה - זוטא אהבה ה'. ‡„Ìרצון
ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב הן עבודתו, ידי ‡‰·‰על

כלל ¯·‰ פרס לקבל מנת על שלא -7- הוא העבודה וסדר .
עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה תתאה, יראה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדים וארבע תהיו -אל
תתאה, פרס יראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת - על שלא

פרס  רבה,לקבל אהבה עליכם - שמים מורא יראה ויהי -
מה 8עילאה  דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה  דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם
היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן 9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאה ÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "
האדם  על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס
וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו 11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו
רבותיהם. בדברי ואיֿהבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה
החמורות  התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,
יראת  של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד"ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה
כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר"ה - בשביל תוד"ה א. ח, פסחים ר"ן א.5)ראה יג, לקו"ש6)גיטין וראה תולדות. ר"פ אוה"ת

.781 עמ' העבודה7)ח"ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר
רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור
ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ"ה, דר"נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב

שאו ידיכם קודש וברכו את הוי' . . צריך להבין . . הלוא כל הברכות . . הם משם הוי', אם-כן מהו וברכו את הוי' שצריכים לברך את שם 
הוי'. יש הוי' דלתתא והוי' דלעילא. על-ידי העבודה ד'שאו ידיכם קודש' נעשה העניין ד'ברכו את הוי'', להמשיך תוספת אור והגילוי 

בהוי' דלתתא, ואז יברכך הוי' דלעילא.
ממאמר ב פרשת פינחס ה'תשכ"ז
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ycew zegiyn zecewp
של  למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד": העולם דברים שלשה "על - הצדיק שמעון

ולהדר  להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת
ובהמשך  העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה
יותר  נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה "פרס" לקבל מנת על שלא -

של  זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו
בקו  היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה
כל  של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב  למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד 2השאלות
אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו  החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד
ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים
מדת  של הנהגה ולא שבתורה, מצוותֿעשה מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל  מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת
ז"ל  כמאמרם ובמצוות 3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר  זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא
"ÔÚÓÏ במילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את  המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,
פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈ באדם שמדובר מובן "
לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים 5שהוא לזאת, אי .

לקבל  מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו
שלא  קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו'", תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על
כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות  מבואר שהן 6והנה שתים הן ויראה שאהבה
רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯È עלֿכלֿפנים (או מהעונש שירא -
יראת  - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם מהפגם
נגד  שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת, וירא הרוממות

ה  אל המגיע הטוב מצד האהבה - זוטא אהבה ה'. ‡„Ìרצון
ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב הן עבודתו, ידי ‡‰·‰על

כלל ¯·‰ פרס לקבל מנת על שלא -7- הוא העבודה וסדר .
עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה תתאה, יראה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדים וארבע תהיו -אל
תתאה, פרס יראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת - על שלא

פרס  רבה,לקבל אהבה עליכם - שמים מורא יראה ויהי -
מה 8עילאה  דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה  דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם
היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן 9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאה ÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "
האדם  על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס
וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו 11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו
רבותיהם. בדברי ואיֿהבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה
החמורות  התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,
יראת  של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד"ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה
כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר"ה - בשביל תוד"ה א. ח, פסחים ר"ן א.5)ראה יג, לקו"ש6)גיטין וראה תולדות. ר"פ אוה"ת

.781 עמ' העבודה7)ח"ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר
רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור
ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ"ה, דר"נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב



לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס בחו"ל )מטות באה"ק( - בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:4805:5208:3608:3809:1609:1710:2710:2913:2213:2219:4619:4320:1520:1119:2320:23באר שבע )ק(

05:4405:4808:3208:3509:1309:1510:2510:2713:2113:2119:5219:4820:1820:1419:1620:26חיפה )ק(

05:4505:4908:3308:3609:1309:1510:2510:2713:2013:2019:5019:4720:1420:1119:0820:23ירושלים )ק(

05:4605:5008:3408:3709:1509:1710:2710:2813:2213:2219:4719:4420:1720:1319:2320:25תל אביב )ק(

05:1205:1907:5808:0509:0409:0810:2410:2713:4013:4020:4920:4321:3121:2420:2621:41אוסטריה, וינה )ק(

07:3207:2809:1809:1709:5709:5510:4810:4712:5612:5717:2217:2717:5217:5617:0718:07אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:2105:2708:0908:1509:1009:1310:2910:3113:4213:4220:4520:3921:2521:1820:2221:34אוקראינה, אודסה )ק(

04:4704:5307:3307:4008:3908:4209:5910:0113:1413:1420:2320:1621:0420:5720:0021:14אוקראינה, דונייצק )ק(

04:5605:0307:4107:4808:4908:5210:0910:1213:2513:2520:3520:2921:1821:1020:1221:28אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:1405:2107:5508:0409:1009:1410:3210:3513:5113:5121:0921:0221:5321:4520:4522:04אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:0505:1307:4507:5509:0309:0610:2410:2713:4413:4421:0220:5521:4721:3920:3821:58אוקראינה, קייב )ק(

05:4405:4708:2808:3009:0409:0610:1410:1513:0213:0319:1319:1119:4019:3818:5219:48איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

05:5105:5708:4008:4509:3809:4110:5610:5914:0814:0821:1021:0421:4621:4020:4521:55איטליה, מילאנו )ק(

06:1706:1708:4608:4709:1709:1710:1910:1912:5112:5118:2418:2418:4718:4718:0618:56אקוואדור, קיטו )ח(

07:5707:5409:4909:4810:2710:2511:1911:1813:3013:3018:0418:0818:3218:3617:4818:47ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:0509:0110:4510:4411:2611:2412:1612:1514:2114:2218:3818:4319:1019:1518:2419:27ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:5405:5908:4408:4809:3109:3410:4610:4813:4913:4920:3120:2721:0420:5920:1021:13ארה״ב, בולטימור )ק(

05:3905:4408:2908:3309:1809:2110:3410:3613:3913:3920:2420:2020:5820:5320:0321:07ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:4005:4508:3008:3409:1909:2210:3510:3713:3913:3920:2520:2020:5920:5420:0321:08ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:1106:1609:0109:0509:5209:5511:0911:1114:1614:1621:0621:0121:4121:3620:4421:50ארה״ב, דטרויט )ק(

06:3206:3509:1909:2109:5810:0011:0911:1014:0214:0220:2420:2120:5120:4820:0320:59ארה״ב, האוסטון )ק(

05:5405:5808:4208:4509:2409:2610:3710:3813:3413:3420:0319:5920:3320:2919:4220:41ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:4006:4309:2509:2710:0110:0311:1111:1214:0114:0120:1420:1220:4120:3919:5420:49ארה״ב, מיאמי )ק(

05:3305:3808:2308:2709:1309:1610:2910:3113:3513:3520:2220:1720:5720:5220:0021:06ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:0406:0908:5408:5809:4309:4610:5911:0114:0314:0320:4820:4321:2221:1720:2621:30ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:3005:3608:2008:2509:1109:1410:2810:3013:3413:3420:2320:1820:5820:5220:0121:07ארה״ב, שיקגו )ק(

07:0107:0009:1609:1609:4809:4810:4610:4613:0913:0918:1618:1818:4118:4318:0018:52בוליביה, לה-פס )ח(

05:4605:5408:2308:3409:4509:4911:0811:1014:2914:2821:5021:4322:3622:2821:2622:47בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:4805:5608:2708:3709:4609:5011:0811:1114:2914:2821:4821:4122:3422:2621:2522:45בלגיה, בריסל )ק(

06:4806:4608:5508:5509:2809:2810:2510:2412:4312:4317:4317:4518:0418:0617:2218:16ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3506:3308:4308:4209:1609:1510:1210:1212:3112:3117:2717:3017:5317:5517:1218:05ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:0305:1107:3707:4909:0309:0710:2510:2813:4713:4721:1121:0421:5621:4820:4822:07בריטניה, לונדון )ק(

05:0205:1007:1507:3309:0609:1110:3010:3313:5613:5621:2821:2022:1922:0921:0622:31בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:0405:1207:2607:4609:0609:1010:3010:3313:5313:5321:2221:1422:1022:0020:5622:21גרמניה, ברלין )ק(

05:3505:4208:1608:2509:3109:3510:5210:5514:1114:1121:2821:2122:1322:0421:0422:23גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:5406:5108:5808:5709:3209:3110:2710:2612:4312:4417:4017:4318:0018:0317:1818:13דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:1006:1208:5108:5309:2509:2710:3310:3413:1813:1819:1919:1819:4519:4319:0019:53הודו, מומבאי )ח(

06:0706:0908:4808:5009:2209:2310:2910:3013:1413:1419:1419:1319:4019:3818:5519:48הודו, פונה )ח(

05:0405:1007:5107:5708:5508:5810:1410:1713:2913:2920:3520:2921:1621:0920:1221:26הונגריה, בודפשט )ק(

04:4304:4807:3307:3708:2208:2509:3809:4012:4412:4319:3019:2620:0519:5919:0820:13טורקיה, איסטנבול )ח(

06:1606:2109:0609:0909:5209:5411:0611:0814:0814:0820:4620:4221:1921:1420:2521:27יוון, אתונה )ק(



רעט

     

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

            
 

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס בחו"ל )מטות 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
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:2605:3308:1408:2009:1609:2010:3610:3813:5013:4920:5520:4921:3521:2820:3221:45מולדובה, קישינב )ק(

06:0706:0908:4808:5009:2209:2410:3010:3113:1513:1519:1719:1619:4319:4118:5819:51מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

08:0307:5809:3309:3110:1810:1511:0511:0413:0613:0617:0817:1417:4317:4916:5518:02ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:1905:2208:0508:0708:4208:4409:5309:5412:4412:4419:0118:5819:2919:2618:4119:37נפאל, קטמנדו )ח(

04:5905:0407:5007:5308:3808:4009:5309:5512:5712:5719:4119:3720:1520:1019:1720:23סין, בייג'ין )ח(

07:0507:0609:3509:3610:0610:0611:0911:0913:4113:4219:1619:1719:4019:4018:5919:49סינגפור, סינגפור )ח(

04:3504:4307:0207:1808:3608:4110:0010:0213:2313:2220:4920:4121:3721:2820:2421:49פולין, ורשא )ק(

06:3006:2908:4908:4909:2009:2010:2010:2012:4412:4517:5918:0118:2318:2517:4218:34פרו, לימה )ח(

06:0706:1308:5609:0209:5509:5811:1311:1614:2514:2521:2621:2022:0521:5821:0322:14צרפת, ליאון )ק(

06:0506:1208:5008:5709:5910:0211:1911:2214:3614:3621:5021:4322:3122:2321:2522:41צרפת, פריז )ק(

05:5205:5208:2408:2508:5508:5609:5909:5912:3412:3418:1418:1318:3718:3717:5518:46קולומביה, בוגוטה )ח(

05:5205:5708:4108:4609:3609:3910:5310:5514:0114:0120:5820:5321:3221:2620:3321:41קנדה, טורונטו )ק(

05:2205:2808:1108:1609:0909:1210:2710:3013:3913:3820:4020:3421:1721:1020:1621:26קנדה, מונטריאול )ק(

05:4405:4808:3308:3609:1609:1810:2910:3113:2713:2719:5919:5520:2920:2619:3820:38קפריסין, לרנקה )ק(

04:4104:5007:0207:0308:4908:5410:1510:1813:4413:4421:2321:1422:1822:0720:5822:31רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:0904:1806:3606:3608:2008:2509:4609:5013:1813:1821:0620:5722:0021:4820:3622:13רוסיה, מוסקבה )ח(

04:4204:4907:3007:3608:3308:3609:5209:5413:0613:0620:1220:0620:5220:4519:4921:02רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:4605:5308:3408:4009:3709:4010:5710:5914:1114:1121:2221:1621:5821:5120:5422:08שוויץ, ציריך )ק(

05:5906:0008:3708:3909:1009:1110:1610:1712:5612:5718:5018:4919:1419:1318:3119:23תאילנד, בנגקוק )ח(



תפלת הדרךרפ

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
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