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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר שמעון ברוך שי' שו"ב

שלום וברכה!

לאחרי הדומי' הארוכה נעם לי לקבל מכתבו מערב הוש"ר... וברך לקחתי ואשיבנו ממחרת 

שבת בראשית, בראשית השנה הבאה עלינו ועל כל ישראל טובה שתהי' שנה מבורכת ומוצלחת בכל 

אחד ואחת בעניניו ועניני ב"ב שיחיו, וכיון שכל ישראל ערבים זב"ז, הרי נוסף על הפי' כפשוטו ערבים 

שעי"ז  ונעימות  עריבות  מלשון  ערבים  שבמלת  השני  הענין  ע"י  באה  זו  ערב]ות[  הרי  ערבות,  מלשון 

מקבל כל אחד ברצון ערבות בעד חבירו, ובמילא ג"כ הענין השלישי שבמלת ערבים מלשון מעורבים 

זע"ז אשר כולם יחד הם קומה שלימה.

להחזקת  ובעזר  בכלל,  צבורית  בעסקנות  ועוז  כח  כת"ר  ג"כ  יוסיף  בודאי  לזה  מתאים  הרי 

המוסדות הק' אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר במרוקה בפרט, וגדול זכות השתדלותו בזה להיות 

צנור וכלי לברכות השי"ת מעל.

בברכה.
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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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   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יג

קיח  ...............................  לשבוע פרשת בראשית 
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˙ÈL‡¯a ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ¿≈ƒְֱִִֵֵַַָָָֹ

רּבי 1הארץ  אמר רׁש"י, ּופירׁש , ִִֵֵֶַַַָָָ

אּלא  הּתֹורה את להתחיל צרי היה לא ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹיצחק

ּפתח  טעם ּומה כּו', לכם" הּזה ֵֶֶֶַַַַַַָָֹמ"החדׁש

לתת  לעּמֹו הּגיד מע ׂשיו ּכח מּׁשּום ְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹּב"בראׁשית",

ּגֹוים  נחלת העֹולם 2להם אּומֹות יאמרּו ׁשאם , ְֲִִֶֶַַָָָֹ

הּקּב"ה  ׁשל הארץ ּכל כּו' אּתם  לסטים ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָליׂשראל 

וצרי לנּו. ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו כּו' ְְְְִִִֵֶָָָָָָהיא

ּדינים  ׁשל ספר היא הּתֹורה הלא ְֲִִִִֵֶֶַָָֹלהבין,

הֹוראה  מּלׁשֹון היא ׁשּתֹורה וכּידּוע ,3והֹוראֹות, ְְְִִֶַַָָָָָ

להענין  לעּמֹו" הּגיד מעׂשיו ּד"כח הּׁשּיכּות ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָֹּומהי

זה  ׁשענין יּוקׁשה ּוביֹותר הֹוראה. מּלׁשֹון ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָּדתֹורה

איזה  מּצד אם ׁשּגם והינּו, הּתֹורה, התחלת ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָהּוא

מעׂשיו  ּד"כח הענין ּגם ּבּתֹורה להיֹות צרי ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָֹטעם

יהיה  זה ׁשענין ההכרח מהּו לעּמֹו", ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּגיד

להתחיל  צרי היה ולכאֹורה הּתֹורה, ְְְְְִִִַַַַָָָָָָהתחלת

ׁשּסדר  ּדכיון לכם", הּזה מ"החדׁש הּתֹורה ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת

להיֹות  צריכה למּטה, מּלמעלה הּוא ְְְְְִִִַַַָָָָהּתֹורה

העֹולם, מהנהגת למעלה ׁשהּוא מענין ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָההתחלה

ענין  ׁשּזהּו ויחּודאֿעּלאה, עליֹון' 'ּדעת ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבחינת

להיֹות  יכֹול ואחרּֿכ לכם", הּזה ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹּד"החדׁש

לעּמֹו", הּגיד מעׂשיו "ּכח ענין ׁשּזהּו העֹולם, להנהגת הּׁשּי ענין ּגם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבּתֹורה

ּב"בראׁשית". ּפתח טעם מה הּׁשאלה עדין נׁשארת ּכן, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואם

ּגל Ô·eÈÂב) ,הּמל ּדוד ּבּקׁשת ּבאּור ּבהקּדים נפלאֹות 4זה ואּביטה עיני ¿»ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

עלּֿפי 5מּתֹורת הּפׁשּוט הּפרּוׁש את ּבטֹוב ׁשּיבין אינּה זֹו ׁשּבּקׁשה , ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
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א.1) א, ו.2)בראשית קיא, ב.3)תהלים נג, זח"ג וראה ירה. ערך להרד"ק השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק תהלים 4)ראה

יח. ח"ב 5)קיט, תרל"ה בסה"מ (נדפס תרל"ו בראשית דש"פ בתורה ונישואין אירוסין ענין להבין ד"ה ראה - לקמן בהבא

מה  ע' תשי"ט (סה"מ תשי"ט - תעודה צור וד"ה צוה, תורה ד"ה גם וראה תמו). ע' שם בהנסמן וראה ואילך. תנו ס"ע

ואילך). נא ע' ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: התורה את הפותח בפסוק

ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a1L¯ÈÙe , ¿≈ƒ»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»∆≈≈
‰¯Bz‰ ˙‡ ÏÈÁ˙‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,È"L«̄ƒ»««ƒƒ¿»…»»»ƒ¿«¿ƒ∆«»

"ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰"Ó ‡l‡ בני נצטוו שבה הראשונה המצוה שהיא ∆»≈«…∆«∆»∆
החדשים) את לקדש (המצווה ישראל

היא: השנים את לעבר המצוה (כי

האביב) חודש את Óe‰שמור ,'eÎ«
,"˙ÈL‡¯·"a Á˙t ÌÚË««»«ƒ¿≈ƒ
BnÚÏ „Èb‰ ÂÈNÚÓ Ák ÌeMÓƒ…««¬»ƒƒ¿«
ÌÈBb ˙ÏÁ Ì‰Ï ˙˙Ï2, »≈»∆«¬«ƒ

לעמו, וסיפר הגיד הקדושֿברוךֿהוא

שברא  הבריאה סיפור את ישראל, עם

להם  לתת כדי הארץ ואת השמים את

שבעבר  ישראל ארץ את עלֿידיֿזה

כפי  העולם, אומות של נחלתם הייתה

‡BÓe˙שממשיך  e¯Ó‡È Ì‡L∆ƒ…¿
Ìz‡ ÌÈËÒÏ Ï‡¯NÈÏ ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«∆

'eÎ שבע של ארצם את שכבשתם

בני  ישראל, בארץ שישבו האומות

להם  יענו ÏLישראל ı¯‡‰ Ïk»»»∆∆
BBˆ¯·e 'eÎ ‡È‰ ‰"aw‰«»»ƒƒ¿

Ì‰Ó dÏË בה שישבו האומות ¿»»≈∆
ישראל  בני של בואם לפני בעבר,

eÏלארץ, d˙e.ישראל בני ¿»»»
‰¯Bz‰ ‡Ï‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬…«»
˙B‡¯B‰Â ÌÈÈc ÏL ¯ÙÒ ‡È‰ƒ≈∆∆ƒƒ¿»
ה', מצוות את ולקיים להתנהג כיצד

ÔBLlÓ ‡È‰ ‰¯BzL Úe„iÎÂ¿«»«∆»ƒƒ¿
‰‡¯B‰3˙eÎiM‰ È‰Óe , »»«ƒ««»

"BnÚÏ „Èb‰ ÂÈNÚÓ ÁÎ"c¿…««¬»ƒƒ¿«
ÔBLlÓ ‰¯B˙c ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿»ƒ¿

,‰‡¯B‰ המענה עניין מה כלומר, »»
עם  של הבעלות לגבי העולם לאומות

שהיא  לתורה ישראל ארץ על ישראל

והוראות? דינים

‰L˜eÈ ¯˙BÈ·e מתחזקת השאלה ¿≈¿∆
העובדה  לאור יותר Ê‰עוד ÔÈÚL∆ƒ¿»∆

הבעלו  על על המדבר ישראל עם של ת

ישראל ‰˙ÏÁ˙ארץ ‡e‰«¿»«
„vÓ Ì‡ ÌbL ,eÈ‰Â ,‰¯Bz‰«»¿«¿∆«ƒƒ«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÚË ‰ÊÈ‡≈∆««»ƒƒ¿

,"BnÚÏ „Èb‰ ÂÈNÚÓ ÁÎ"c ÔÈÚ‰ Ìb ‰¯Bza שאינו למרות «»«»ƒ¿»¿…««¬»ƒƒ¿«
מובן  לא עדיין והוראות, כדינים È‰È‰מוגדר ‰Ê ÔÈÚL Á¯Î‰‰ e‰Ó««∆¿≈«∆ƒ¿»∆ƒ¿∆

‰¯Bz‰ ˙‡ ÏÈÁ˙‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏÂ ,‰¯Bz‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»««»¿ƒ¿»»»»ƒ¿«¿ƒ∆«»
,"ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰"Ó סיבה ויש פירושו, בתחילת שואל שרש"י כפי ≈«…∆«∆»∆

מ"החדש  התורה את להתחיל וטעם

לכם" ‰Bz¯‰הזה ¯„qL ÔÂÈÎc¿≈»∆≈∆«»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡e‰ כיוון ƒ¿«¿»¿«»

למטה, וירדה מלמעלה ניתנה שהתורה

להיות  צריך בתורה הדברים סדר

ולכן  לכך, BÈ‰Ï˙בהתאם ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
‰ÏÁ˙‰‰ התורה ÔÈÚÓשל ««¿»»≈ƒ¿»

˙‚‰‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈«¿»«
'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁa ,ÌÏBÚ‰»»¿ƒ«««∆¿
מצד  ו'נתפס' נראה שהעולם כפי

האלוקות מצד «Œ‡„eÁÈÂ¿ƒלמעלה,
‰‡lÚ העולמות וביטול ה' יחוד ƒ»»

המושגים  על עוד (וראה נעלית בדרגה

במאמר  עילאה" ו"יחודא עליון" "דעת

משה", לנו ציוה "תורה דיבורֿהמתחיל

אפשר) בדרך ביאור (עם לאור יוצא

זו), שנה הסוכות לחג מלכות' ב'דבר

‰f‰ L„Á‰"c ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»¿«…∆«∆
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ CkŒ¯Á‡Â ,"ÌÎÏ»∆¿««»»ƒ¿
CiM‰ ÔÈÚ Ìb ‰¯Bza«»«ƒ¿»««»
ÔÈÚ e‰fL ,ÌÏBÚ‰ ˙‚‰‰Ï¿«¿»«»»∆∆ƒ¿«
,"BnÚÏ „Èb‰ ÂÈNÚÓ Ák"…««¬»ƒƒ¿«
ÔÈ„Ú ˙¯‡L ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿∆∆¬«ƒ
Á˙t ÌÚË ‰Ó ‰Ï‡M‰«¿≈»«««»«

."˙ÈL‡¯·"aƒ¿≈ƒ
¯e‡a ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆¿«¿ƒ≈

CÏn‰ „Âc ˙Lwa ֿ מהקדוש «»«»ƒ«∆∆
Ïb4‰ËÈa‡Âברוךֿהוא, ÈÈÚ «≈«¿«ƒ»

E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙ5‰LwaL , ƒ¿»ƒ»∆∆«»»
˙‡ ·BËa ÔÈ·iL dÈ‡ BÊ≈»∆»ƒ¿∆
‰Ï‚' ÈtŒÏÚ ËeLt‰ Le¯t‰«≈«»«ƒƒ¿∆
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d"kyz'dו ,(` xn`n) oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y

ּבּקׁשה  צרי אין זה על ׁשהרי ּדתֹורה', ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'נגלה

ׁשּבא  ּבאֹופן נּתנה ּדתֹורה' ׁש'ּנגלה ּכיון ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָמיּוחדת,

האֹומר  האדם ּכמׁשל זה והרי והׂשגה, ְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבהבנה

ּׁשהּוא  מה ּבטֹוב יבין ׁשּזּולתֹו ׁשרצֹונֹו ׂשכל, ְְְִֵֶֶֶֶַַָָּדבר

 ֿ הּדבר את אֹומר היה לא כן, לא ּדאם ְְִֵֵֵֶַַָָֹֹאֹומר,

הּקּב"ה  ׁשּכאׁשר למעלה, ועלּֿדרֿזה ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׂשכל,

ׁשּבני  רצֹונֹו ּבוּדאי הּתֹורה, את יׂשראל לבני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָנֹותן

הּתֹורה  את נֹותן ולכן הּתֹורה, את יבינּו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל

ּדהּנה, זאת, ועֹוד והּׂשגה . ּבהבנה ׁשּתבא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבאֹופן

מביא  ׁשהּלימּוד הּוא הּתֹורה לימּוד ענין ְִִִִִֵֶַַַַָעיקר

מעׂשה  ׁשעלֿידי 6לידי והינּו, הּמצֹות, מעׂשה , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַ

לפי  והינּו, הּמצֹות, לקּיּום ּבאים הּתֹורה ְְְְְִִִִִַַַָָלימּוד

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבּתֹורה, יׁשנם הּמצֹות עניני 7ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

רמ"ח  יׁש ׁשּבאדם ּדכׁשם אדם, הּתֹורה ְִֵֵֶַַַָָָָָָֹזאת

רמ"ח  ּבּתֹורה יׁש כן ּכמֹו ּגידים, וׁשס"ה ְְִִִֵֵֵַַַָָָָאברים

לאֿתעׂשה  מצֹות וׁשס"ה ועלֿידי 8מצֹותֿעׂשה , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ

 ֿ לא מצֹות וׁשס"ה מצֹותֿעׂשה ּדרמ"ח ְְְְֲִִִֵַַַָָֹהּלימּוד

ּבפֹועל. הּמצֹות ּכל לקּיּום ּבאים ּבּתֹורה, ְְְֲִִִֶַַַַָָָתעׂשה

את  לקּים חיב מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוכיון

לקימן  צרי אחד ׁשּכל מצֹות ׁשּיׁש [אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּמצֹות

התּכּללּותֹו עלֿידי ׁשמקימן מצֹות ויׁש ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָּבעצמֹו,

כּו' יׂשראל ּבני ּכל את 9עם לקּים ׁשּיּוכל ּוכדי ,[ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּגם  ּומה ּבּתֹורה, ּתחלה ללמדם צרי ְְְְִִִַַַַָָָָָהּמצֹות

מּמצֹות  אחד הּוא ּכׁשּלעצמֹו הּתֹורה ְְְְִִִֶֶֶַַָָׁשּלימּוד

את  ּולהּׂשיג להבין ׁשּיּוכל ּבהכרח הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּתֹורה,

ורק  זה, על מיּוחדת לבּקׁשה צֹור ואין ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתֹורה,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּיגיעה, ענין להיֹות 10צרי ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָ

ּדוד  ׁשּבּקׁשת מּובן ּומּזה כּו'. ּומצאתי ְִִִִֶֶַַַָָָָָָיגעּתי

ּדתֹורה', 'נגלה על אינּה גֹו' עיני" "ּגל ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמל

ּדיקא, נפלאֹות ,מּתֹורת נפלאֹות אֹומרֹו ׁשּזהּו הּתֹורה, ּפנימּיּות על ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא

יֹותר  והבּדלה הפרׁשה על מֹורה (נפלאֹות) ּפלא ׁשהּלׁשֹון הּיד ּוע עלּֿפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּובפרט
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א.6) יז, (ברע"מ).7)ב"ק ב כט, ח"ג ע"ב. ריש קיז, ח"ב זהר וראה יד. יט, ב.8)חוקת קע, זח"א תניא 9)ראה ראה

רסכ"ט. ב.10)אגה"ק ו, מגילה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'‰¯B˙c וההלכה הפשט חלק התורה, של הגלוי ‡ÔÈהחלק ‰Ê ÏÚ È¯‰L ¿»∆¬≈«∆≈

˙„ÁeÈÓ ‰Lwa CÈ¯ˆ,כך על מלמעלה מיוחד Ï‚p'L‰לסיוע ÔÂÈk »ƒ«»»¿∆∆≈»∆ƒ¿∆
‰z '‰¯B˙c מלכתחילה‰‚N‰Â ‰·‰a ‡aL ÔÙB‡a בשכל ¿»ƒ¿»¿∆∆»«¬»»«¬»»

ÏÎN,האדם, ¯·c ¯ÓB‡‰ Ì„‡‰ ÏLÓk ‰Ê È¯‰Â שכלי רעיון «¬≈∆ƒ¿«»»»»≈¿«≈∆
B˙ÏefLמסויים, BBˆ¯L השומע ∆¿∆»

דבריו  BËa·את ÔÈ·È היטב ויקלוט »ƒ¿
,ÔÎ ‡Ï Ì‡c ,¯ÓB‡ ‡e‰M ‰Ó«∆≈¿ƒ…≈
Œ¯·c‰ ˙‡ ¯ÓB‡ ‰È‰ ‡Ï…»»≈∆«¿«
,‰ÏÚÓÏ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,ÏÎN≈∆¿«∆∆∆¿«¿»
È·Ï Ô˙B ‰"aw‰ ¯L‡kL∆«¬∆«»»≈ƒ¿≈
È‡cÂa ,‰¯Bz‰ ˙‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆«»¿««
˙‡ eÈ·È Ï‡¯NÈ ÈaL BBˆ¿̄∆¿≈ƒ¿»≈»ƒ∆
‰¯Bz‰ ˙‡ Ô˙B ÔÎÏÂ ,‰¯Bz‰«»¿»≈≈∆«»
‰‚O‰Â ‰·‰a ‡·zL ÔÙB‡a¿∆∆»…«¬»»¿«»»
ולכן  התורה, מקבלי ישראל בני של

לבקש  צריך היה לא המלך שדוד מובן

כך. על מיוחדת בקשה

ÔÈÚ ¯˜ÈÚ ,‰p‰c ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿ƒ≈ƒ«ƒ¿«
‰¯Bz‰ „eÓÈÏ הלימוד אינו ƒ«»

העיקר אלא ‰e‡כשלעצמו
È„ÈÏ ‡È·Ó „eÓÈl‰L∆«ƒ≈ƒƒ≈

‰NÚÓ6,˙Bˆn‰ ‰NÚÓ , «¬∆«¬≈«ƒ¿
„eÓÈÏ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈ƒ
˙Bˆn‰ Ìei˜Ï ÌÈ‡a ‰¯Bz‰«»»ƒ¿ƒ«ƒ¿

ÈÈÚבפועל, ÏkL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»ƒ¿¿≈
,‰¯Bza ÌLÈ ˙Bˆn‰,כלומר «ƒ¿∆¿»«»

המצוות  בקיום בפועל שבאים העניינים

בתורה  רוחני, במובן ¿BÓkקיימים,
·e˙kL7,Ì„‡ ‰¯Bz‰ ˙‡Ê ∆»…«»»»

שיש  זה במובן גם נדרש והכתוב

לאדם  התורה בין ≈¿ÌLÎcƒדימיון
ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯ LÈ Ì„‡aL∆»»»≈««≈»ƒ
LÈ ÔÎ BÓk ,ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ¿»»ƒƒ¿≈≈

Œ˙BˆÓבמקביל  Á"Ó¯ ‰¯Bza«»««ƒ¿
Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒLÂ ‰NÚ¬≈¿»»ƒ¿…

‰NÚ˙8„eÓÈl‰ È„ÈŒÏÚÂ , «¬∆¿«¿≈«ƒ
‰"ÒLÂ ‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯c¿««ƒ¿¬≈¿»»

‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ שהם כפי ƒ¿…«¬∆
Ïk Ìei˜Ï ÌÈ‡a ,‰¯Bza«»»ƒ¿ƒ»
ÏkL ÔÂÈÎÂ .ÏÚBÙa ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿≈»∆»
·ÈÁ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«»
LiL ‡l‡] ˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï¿«≈∆«ƒ¿∆»∆≈

˜Ï CÈ¯ˆ „Á‡ ÏkL ˙BˆÓBÓˆÚa ÔÓÈ,ממש BˆÓ˙בגופו LÈÂ ƒ¿∆»∆»»ƒ¿«¿»¿«¿¿≈ƒ¿
'eÎ Ï‡¯NÈ Èa Ïk ÌÚ B˙eÏlk˙‰ È„ÈŒÏÚ ÔÓÈ˜ÓL9, כמבואר ∆¿«¿»«¿≈ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈

צריך  מישראל אדם "שכל האריז"ל מדברי התניא שבספר הקודש' ב'אגרת

דיבור  במחשבה התורה מצות תרי"ג כל שיקיים עד רבים בגלגולים לבא

ולתקנם  נפשו לבושי להשלים ומעשה

לבד  כו' דחסרא לבושא יהא שלא

כל  מוציא שהוא במלך התלויות מצוות

והטעם  כו' כולם כללות הוא כי ישראל

בחינות  תרי"ג כל להלביש כדי הוא

לא  מהנה אחת שבנפשו וכחות

ÏÎeiLנעדרה..."], È„Îe האדם ¿≈∆«
˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï בפועלCÈ¯ˆ ¿«≈∆«ƒ¿»ƒ

‰Óe ,‰¯Bza ‰ÏÁz Ì„ÓÏÏ¿»¿»¿ƒ»«»«
‰¯Bz‰ „eÓÈlL Ìb«∆ƒ«»
˙BˆnÓ „Á‡ ‡e‰ BÓˆÚlLk¿∆¿«¿∆»ƒƒ¿
ÏÎeiL Á¯Î‰a È¯‰ ,‰¯Bz‰«»¬≈¿∆¿≈«∆«
,‰¯Bz‰ ˙‡ ‚ÈO‰Ïe ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¿«ƒ∆«»
˙„ÁeÈÓ ‰Lw·Ï C¯Bˆ ÔÈ‡Â¿≈∆¿«»»¿∆∆

,‰Ê ÏÚ דברי הבנת כאמור שהרי «∆
מאליו  ומובן הכרחי דבר היא התורה

˜¯Â בלימוד הכרחי אחד תנאי יש ¿«
הלימוד  לעצם שבנוסף CÈ¯»̂ƒהתורה
‰ÚÈ‚i‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï,בתורה ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók10 בגמרא ¿«¬««≈«

È˙‡ˆÓe ÈzÚ‚È תאמין.'eÎ »«¿ƒ»»ƒ
„Âc ˙LwaL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«»«»ƒ
dÈ‡ 'B‚ "ÈÈÚ Ïb" CÏn‰«∆∆«≈«≈»

‡l‡ ,'‰¯B˙c ‰Ï‚' ÏÚ זו «ƒ¿∆¿»∆»
מהקדושֿברוךֿהוא  מיוחדת בקשה

עיניו את eiÓÈt˙שיפקח ÏÚ«¿ƒƒ
˙B‡ÏÙ B¯ÓB‡ e‰fL ,‰¯Bz‰«»∆∆¿ƒ¿»

,‡˜Èc ˙B‡ÏÙ ,E˙¯BzÓ ודיוק ƒ»∆ƒ¿»»¿»
כך  על מורה "נפלאות" הלשון

התורה, של המופלא בחלק שמדובר

התורה, ÈtŒÏÚפנימיות Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ
‡Ït ÔBLl‰L Úe„i‰«»«∆«»∆∆
‰L¯Ù‰ ÏÚ ‰¯BÓ (˙B‡ÏÙ)ƒ¿»∆««¿»»

‰Ïc·‰Â מרומם שהעניין כך ועל ¿«¿»»
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ז ux`d z`e minyd z` miwel` `xa ziy`xa

ּבלבד  ההּׂשגה רחּוק נאמר 11מאׁשר זה ׁשעל ,12 ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ולא  מּמ היא נפלאת לא גֹו' הּזאת הּמצוה ְְְְִִִִִֵַַָֹֹֹּכי

נפלאת  ׁש"ּלא ּבלבד זֹו ׁשּלא הינּו, היא, ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹרחֹוקה

היא". רחֹוקה "לא ׁשּגם זאת, עֹוד אּלא ְִִֶֶַָָֹֹהיא",

צרי ׁשּבּתֹורה הּנפלאֹות לבחינת ׁשּבנֹוגע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוזהּו

גֹו'. ואּביטה" עיני "ּגל לבּקׁש ְְִִֵֵַַַַָָּדוד

ÔÈÚ‰Â ּׁשּכתּוב מה לעיל נתּבאר ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶַָָ

נמׁשלה  ׁשהּתֹורה אדם", הּתֹורה ְְִֶַַָָָָָֹ"זאת

ּובּנׁשמה  ּונׁשמה, ּגּוף יׁש ׁשּבאדם ּוכמֹו ְְְְֵֶַָָָָָָָָָלאדם,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר מדרגֹות, ּכּמה יׁש 13עצמּה ְְְֲֵֵֵַַַַַַַָָ

חּיה  נׁשמה רּוח נפׁש לּה: נקראּו ׁשמֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָחמּׁשה

ּתֹורה  ּגּופי  ּבּתֹורה ּגם יׁש ּכמֹוֿכן ְִִֵֵֵַַָָָויחידה,

הלכֹות  הם ּתֹורה ּגּופי ּדאֹוריתא. ְְְְְִִֵֵַָָָָונׁשמתא

ּבּמׁשנה  אמרּו זה ׁשעל ּגּופי 14הּתֹורה, הן הן ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

וסֹודֹות  רזין הם ּדאֹוריתא ונׁשמתא ְְְְְִִֵַָָָָָּתֹורה,

- נׁשמתא ּבחינת יׁש ּגּופא ּובזה ְְִִֵֶַַָָָָָהּתֹורה,

לנׁשמתא  ּדרזין,15ונׁשמתא ורזין - רזין , ְְְְְְִִִִִָָָָָָָ

רּוח  נפׁש הּבחינֹות ג' לנגד היא נׁשמתא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבחינת

לנגד  היא לנׁשמתא נׁשמתא ּובחינת ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָנׁשמה,

ּוכׁשם  'יחידה'. ּבחינת ּגם וכֹוללת 'חּיה' ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבחינת

ּגם  יׁשנם והּגּוף, הּנׁשמה על נֹוסף הּנה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבאדם,

ּבּתֹורה, ּגם ּכ ּבלבד, חיצֹוני ענין ׁשהם ְְְִִִִִֵֶַַַָָָלבּוׁשים

ונ  ּתֹורה ּגּופי על יׁשׁשּנֹוסף - ּדאֹוריתא ׁשמתא ְְְְִֵֵֶַַָָָָָ

מעׂשּיֹות  סּפּורי ׁשהם הּלבּוׁשים ענין ְְֲִִִִֵֵֶַַַַּגם

נעלים  ענינים על מֹורים ׁשהם ּדאף ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבּתֹורה,

ּבארץ  ׁשּמלכּו המלכים ז' סּפּור ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָּביֹותר,

ּדתהּו,16אדֹום  קדמאין מלכין ז' על ׁשּמֹורה , ְְְֱִִֶֶַַַָֹ

הדר  הּׁשמיני כּו'17ּומל הּתקּון ּבחינת ,18הּוא ְְֲִִִִֶֶַַַַ

לעׂשו  יעקב ׁשּׁשלח הּמנחה סּפּור ׁשהּוא 19וכן , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּידע  הּתהּו לעֹולם נּוקבין' 'מין העלאת ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹענין
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פז.11) ע' תרצ"ב תקפד. ע' עטר"ת סה"מ יא.12)ראה ל, ט.13)נצבים פי"ד, א.14)ב"ר יו"ד, עט,15)חגיגה זח"א ראה

ואילך.16)ב. לא לו, לט.17)וישלח פ"18)שם, ואילך. פ"א הכלים) שבירת (שער ט שער חיים עץ וישלח 19)ח.ראה

ואילך. יד לב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L‡Ó ¯˙BÈ‰‚O‰‰ ˜eÁ¯ ההבנה¯ Ïa11‰Ê·„אי ÏÚL , ≈≈¬∆ƒ««»»ƒ¿«∆«∆

¯Ó‡12בתורהEnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡Ï 'B‚ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰ Èk ∆¡«ƒ«ƒ¿»«……ƒ¿≈ƒƒ¿
היא  לכך l"L‡ובנוסף „·Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰ ,‡È‰ ‰˜BÁ¯ ‡ÏÂ¿…¿»ƒ«¿∆…ƒ¿«∆…

,"‡È‰ ˙‡ÏÙ גדול ריחוק רבה שזהו ורוממות BÚ„והפלאה ‡l‡ ƒ¿≈ƒ∆»
ÌbL ,˙‡Êאפילו‰˜BÁ¯ ‡Ï" …∆«…¿»

"‡È‰ הבדלה מבטא ש"פלא" ונמצא ƒ
"רחוק". מאשר יותר ∆¿e‰ÊÂורוממות

˙B‡ÏÙp‰ ˙ÈÁ·Ï Ú‚BaL∆¿≈«ƒ¿ƒ««ƒ¿»
‰¯BzaL שמצד התורה פנימיות ∆«»

ביותר  ומופלא מרומם דבר היא עצמה

ÈÈÚ Ïb" Lw·Ï „Âc CÈ¯»̂ƒ»ƒ¿«≈«≈«
.'B‚ "‰ËÈa‡Â¿«ƒ»

¯‡a˙ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ הפסוק e˙kM·בפירוש ‰Ó ¿≈«∆»

"Ì„‡ ‰¯Bz‰ ˙‡Ê" עלֿפי …«»»»
ÏLÓ‰חסידות, ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿¿»

Ûeb LÈ Ì„‡aL BÓÎe ,Ì„‡Ï¿»»¿∆»»»≈
LÈ dÓˆÚ ‰ÓLp·e ,‰ÓLe¿»»«¿»»«¿»≈
¯Ó‡Ók ,˙B‚¯„Ó ‰nk«»«¿≈¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯13 במדרש‰MÓÁ «≈«¬ƒ»
dÏ e‡¯˜ ˙BÓL:האדם לנשמת ≈ƒ¿¿»

,‰„ÈÁÈÂ ‰iÁ ‰ÓL Áe¯ LÙ∆∆«¿»»«»ƒƒ»
ÈÙeb ‰¯Bza Ìb LÈ ÔÎŒBÓk¿≈≈««»≈
‡˙È¯B‡c ‡˙ÓLÂ ‰¯Bz»¿ƒ¿»»¿«¿»

התורה. של Bz¯‰הנשמה ÈÙeb≈»
‰Ê ÏÚL ,‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰ Ì‰≈ƒ¿«»∆«∆

‰Lna e¯Ó‡14 אבות ‰Ôבפרקי »¿«ƒ¿»≈
‡˙ÓLÂ ,‰¯Bz ÈÙeb Ô‰≈≈»¿ƒ¿»»

‡˙È¯B‡c התורה של ‰Ìהנשמה ¿«¿»≈
‰Ê·e ,‰¯Bz‰ ˙B„BÒÂ ÔÈÊ»̄ƒ¿«»»∆

דאורייתא' עצמה Ùeb‡ב'נשמתא »
LÈ דרגות -כמה ‡˙ÓL ˙ÈÁa ≈¿ƒ«ƒ¿»»

‡˙ÓLÏ ‡˙ÓLÂ15- ÔÈÊ¯ , ¿ƒ¿»»¿ƒ¿»»»ƒ
,ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯Â של ה'נשמה' כלומר, ¿»ƒ¿»ƒ

הסודות  של הסודות עצמה, הנשמה

הפנימיות, של הפנימיות היינו עצמם,

‡˙ÓL ˙ÈÁaL כללי באופן ∆¿ƒ«ƒ¿»»
„‚Ï ‡È‰ אל ‚'בהקבלה ƒ¿∆∆

˙BÈÁa‰ הנקראות LÙשבנשמה «¿ƒ∆∆
‡˙ÓL ˙ÈÁ·e ,‰ÓL Áe¯«¿»»¿ƒ«ƒ¿»»

„‚Ï ‡È‰ ‡˙ÓLÏ אל בהקבלה ¿ƒ¿»»ƒ¿∆∆
'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa Ìb ˙ÏÏBÎÂ '‰iÁ' ˙ÈÁa היותר הדרגות שתי ¿ƒ««»¿∆∆«¿ƒ«¿ƒ»

בנשמה. פנימיות ויותר Ì„‡aLגבוהות ÌLÎe,לתורה משל המהווה ¿≈∆»»»
ÌÈLe·Ï Ìb ÌLÈ ,Ûeb‰Â ‰ÓLp‰ ÏÚ ÛÒB ‰p‰ אמצעים ƒ≈»««¿»»¿«∆¿»«¿ƒ

והמעשה) הדיבור (המחשבה, ביטוי לידי באה הנשמה של  הפנימיות שבהם

„·Ïa ÈBˆÈÁ ÔÈÚ Ì‰L,עצמה הנשמה Bza¯‰,לגבי Ìb Ck ∆≈ƒ¿»ƒƒƒ¿«»««»
‰¯Bz ÈÙeb ÏÚ ÛÒBpL החלק ∆»«≈»

התורה  של ««¿ÓLÂ¿ƒ˙‡הגלוי
‡˙È¯B‡c והנסתר הפנימי החלק ¿«¿»
- ÔÈÚלתורה LÈשבתורה Ìb ≈«ƒ¿«

È¯etÒ Ì‰L ÌÈLe·l‰«¿ƒ∆≈ƒ≈
Ì‰L Û‡c ,‰¯BzaL ˙BiNÚÓ«¬ƒ∆«»¿«∆≈
המשמעות  לפי שבתורה, הסיפורים

שלהם  העמוקה ÏÚהפנימית ÌÈ¯BÓƒ«
BÓk ,¯˙BÈa ÌÈÏÚ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ«¬ƒ¿≈¿
eÎÏnL ÌÈÎÏÓ‰ 'Ê ¯etÒƒ«¿»ƒ∆»¿

ÌB„‡ ı¯‡a16‰¯BnL לפי , ¿∆∆¡∆∆
הדברים  של הפנימית »ÏÚהמשמעות
e‰˙c ÔÈ‡Ó„˜ ÔÈÎÏÓ 'Ê שבעה «¿ƒ«¿»ƒ¿…

התוהו, עולם של קדמונים מלכים

¯„‰ ÈÈÓM‰ CÏÓe17 שמלך ∆∆«¿ƒƒ¬«
עולם  של המלכים שבעת אחרי

‰Ôe˜zהתוהו  ˙ÈÁa ‡e‰ (¿ƒ««ƒ
'eÎ18,,וחסידות בקבלה כמבואר

עם  הנוכחית, במתכונתם העולמות

ומסודר  הדרגתי השתלשלות' 'סדר

שלהם  שהאורות ספירות ועשר

ראויים  כלים בתוך מלובשים

התיקון'. 'עולם נקראים לקליטתם,

היו  בו התוהו' 'עולם קדם ל'תיקון'

מצב  מועטים, וכלים מרובים אורות

של  ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם

לתחומים  ואלוקות קדושה ניצוצות

ועבודת  הקדושה, לגבולות שמחוץ

המצוות  וקיום תורה בלימוד האדם

בחזרה  - ש'נפלו' הניצוצות את מעלה

שהכתוב  כאן מבואר כך ועל לקדושה,

בארץ  שמלכו מלכים שבעה על המדבר

הם  ישראל לבני מלך מלוך לפני אדום

כנגד  שבע, (שמספרם שבתוהו המלכים

התוהו) בעולם שהם כפי המידות שבע

כנגד  הוא השמיני התיקון והמלך עולם

‰Án‰ ¯etÒ ÔÎÂ המתנה ¿≈ƒ«ƒ¿»
ÂNÚÏ ·˜ÚÈ ÁÏML19,ובהמות חיות ‰ÏÚ‡˙של ÔÈÚ ‡e‰L ∆»««¬…¿≈»∆ƒ¿««¬»«
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d"kyz'dח ,(` xn`n) oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y

אֹור' ּב'תֹורה ּכמבאר ענינֹו, מּכלֿמקֹום 20יעקב , ְְְֲִִַַָָָָָֹֹ

ּׁשּנראה  ּומה ּבהעלם, הם אּלּו נעלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָענינים

נקראים  ולכן ּבלבד, סּפּורים אּלא אינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּבגלּוי

ׁשעם  האדם לבּוׁשי ּבדּוגמת לבּוׁשים, ְְְְְִִֵֵֶַָָָּבׁשם

חיצֹוני  ענין הם הרי האדם, מּדת לפי ְְֱֲִִִִִֵֵַָָָָָהיֹותם

ׁשהם  הּתֹורה הלכֹות הם מּזה ּולמעלה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבלבד.

נׁשמתא  ׁשהם הּתֹורה לסֹודֹות ועד ּתֹורה, ְְְִֵֵֶַַָָָָּגּופי

נׁשמתא  ּבחינת ׁשהם ּדרזין לרזין ועד ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּדאֹוריתא,

"ּגל  ּדוד ּבקׁש זה ועל לעיל. ּכּנזּכר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלנׁשמתא,

ּדיקא, נפלאֹות ,"מּתֹורת נפלאֹות ואּביטה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָעיני

ּדרזין  לרזין עד הּתֹורה סֹודֹות על ְְְִִִַַַָָָָּדקאי

מיּוחדת  לבּקׁשה צרי ׁשעליהם ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּתֹורה,

ּדתֹורה, לגליא ׁשּבנֹוגע והינּו, ּבהּׂשגה. ְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיבאּו

ּכיון  מיּוחדת, לבּקׁשה צֹור אין ּתֹורה, ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָּגּופי

 ֿ מה ּבהּׂשגה, עצמּה מּצד ּבאה ּדתֹורה ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָׁשּגליא

נׁשמתא  הּתֹורה, לסֹודֹות ּבנֹוגע ְְְִֵֵֵֶַַָָָּׁשאיןּֿכן

ּבעילּוי  ּתֹורה מּגּופי נעלית ׁשהיא ּכיון ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּדאֹוריתא,

נעלית  היא ׁשהּנׁשמה ּבאדם [ּכמֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבאיןֿער ֹו

ּבּגּוף  הּנׁשמה ׁשּקיׁשּור  ועד מהּגּוף, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָּבאיןֿערֹו

לעׂשֹות" הּמפליא ּב"כח מּצד 21הּוא הרי ,[ ְְֲֲִִֵַַַַַֹ

צֹור יׁש ולכן ּבהּׂשגה, ּבאה אינּה ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָעצמּה

ּופרּוׁש גֹו'. ואּביטה" עיני "ּגל מיּוחדת ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָלבּקׁשה

עיני  יׁשנם "ּגל הּתֹורה ׁשּסֹודֹות ׁשאף הּוא, " ְֵֶֶֶַַַַָָ

עיני" "ּגל להיֹות צרי מּכלֿמקֹום ְְִִִִִֵַַָָָּבמציאּות,

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ולראֹותם, להּביט ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָׁשּיּוכל

וּירא  ּפרׁשת רּבה' סּומין 22ּב'מדרׁש ּבחזקת הּכל ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

מּמה  והראיה עיניהם, את מאיר ׁשהּקּב"ה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעד

וּתרא  עיניה את אלקים "וּיפקח  ּבהגר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּכתּוב

מים" רק 23ּבאר לכן, קֹודם היתה ׁשהּבאר הינּו, , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

עיניה  ׁשּנפקחּו ועלֿידי אֹותּה, ראתה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּבאר  ׁשל לּמציאּות ּבנֹוגע ואם הּבאר. את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָראתה

אלקים  וּיפקח להיֹות הּוצר הּזה ּבעֹולם ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָֹּגׁשמית
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ואילך.20) א ס"א.21)כד, ס"ו או"ח רמ"א יד.22)ראה יט.23)פנ"ג, כא, וירא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' המושג) ההשפעה מקבל מצד התעוררות נקביים, מים «ƒ¿ƒ

המקבל) את מסמל BÈÚ,'נוקבא' ·˜ÚÈ Ú„iL e‰z‰ ÌÏBÚÏ שהוא ¿»«…∆»««¬…ƒ¿»
מעולם  שלמעלה התוהו מעולם הוא עשו של ושורשו התיקון, לעולם שייך

‡B¯'התיקון  ‰¯B˙'a ¯‡·Ók20 חשב שיעקב וישלח פרשת הזקן לרבנו «¿…»¿»
לשרשו  וחזר התברר כבר שעשו

שלח  ולכן התוהו בעולם הנעלה

התוהו  לדרגת כלומר 'לפניו', מלאכים

התיקון  מדרגת ולמעלה לפני שנמצאת

האורות  את להמשיך כוונה מתוך

התיקון, לעולם אליו, הללו הנעלים

ŒÏkÓÌÈÏÚ ÌÈÈÚ ÌB˜Ó ƒ»»ƒ¿»ƒ«¬ƒ
el‡ בסיפורי המעשיות המרומזים ≈

ÌÏÚ‰aשבתורה  Ì‰ ניכרים ולא ≈¿∆¿≈
התורה, סיפורי מתוך »Óe‰בגלוי

ÈeÏ‚a ‰‡¯pM התורה בפסוקי ∆ƒ¿∆¿ƒ
,„·Ïa ÌÈ¯etÒ ‡l‡ BÈ‡≈∆»ƒƒƒ¿«

ÌÈ‡¯˜ ÔÎÏÂ ביחס) התורה סיפורי ¿»≈ƒ¿»ƒ
שבתורה) ולהלכות ≈¿ÌLaלהוראות

ÈLe·Ï ˙Ó‚e„a ,ÌÈLe·Ï¿ƒ¿¿«¿≈
˙cÓ ÈÙÏ Ì˙BÈ‰ ÌÚL Ì„‡‰»»»∆ƒ¡»¿ƒƒ«

Ì„‡‰ לפי מותאמים שהם וכיוון »»»
קרוב  קשר להם שיש מובן מידתו,

מכלֿמקום  אתו, ‰Ìוהדוק È¯‰¬≈≈
„·Ïa ÈBˆÈÁ ÔÈÚ האדם לגבי ƒ¿»ƒƒƒ¿«

fÓ‰עצמו. ‰ÏÚÓÏe נעלית בדרגה ¿«¿»ƒ∆
לבושים  שהם מהסיפורים ≈‰Ìיותר

ÈÙeb Ì‰L ‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰ƒ¿«»∆≈≈
‰¯Bz‰ ˙B„BÒÏ „ÚÂ ,‰¯Bz»¿«¿«»

‡˙È¯B‡c ‡˙ÓL Ì‰L שהם ∆≈ƒ¿»»¿«¿»
התורה, מגופי יותר נעלית »¿ÚÂ„בדרגה

˙ÈÁa Ì‰L ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯Ï¿»ƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ«
‡˙ÓLÏ ‡˙ÓL בדרגה והם ƒ¿»»¿ƒ¿»»

דאורייתא, מ'רזין' יותר «¿kÊpk«ƒ¯נעלית
.ÏÈÚÏ¿≈

ÈÈÚ Ïb" „Âc L˜a ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ≈»ƒ«≈«
,"E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆

‡˜Èc ˙B‡ÏÙ ואמר ודייק ƒ¿»»¿»
"נפלאות", שהכוונה È‡˜cבבקשתו ¿»ƒ

Ú„היא  ‰¯Bz‰ ˙B„BÒ ÏÚ««»«
,‰¯BzaL ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯Ï¿»ƒ¿»ƒ∆«»
‰Lw·Ï CÈ¯ˆ Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆»ƒ¿«»»

‰‚O‰a e‡·iL ˙„ÁeÈÓ כי ¿∆∆∆»…¿«»»
נעלים  סוד ענייני הם מהותם מצד

ומובנים. גלויים שיהיו מלמעלה מיוחד סיוע צריך ולכן ¿»¿eÈ‰Â,ומופשטים
,‰¯Bz ÈÙeb ,‰¯B˙c ‡ÈÏ‚Ï Ú‚BaL אכן‰Lw·Ï C¯Bˆ ÔÈ‡ ∆¿≈«¿«¿»¿»≈»≈∆¿«»»

˙„ÁeÈÓ,והשגה להבנה vÓ„לזכות ‰‡a ‰¯B˙c ‡ÈÏbL ÔÂÈk ¿∆∆≈»∆«¿»¿»»»ƒ«
dÓˆÚ מהותה עצם B„BÒÏ˙מצד Ú‚Ba ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰‚O‰a «¿»¿«»»«∆≈≈¿≈«¿

,‡˙È¯B‡c ‡˙ÓL ,‰¯Bz‰«»ƒ¿»»¿«¿»
‡È‰L ÔÂÈk התורה ופנימיות נשמת ≈»∆ƒ

ÈeÏÈÚa ‰¯Bz ÈÙebÓ ˙ÈÏÚ«¬≈ƒ≈»¿ƒ
È‡aLCB¯ÚŒÔ יחס כל ללא ∆¿≈¬

ÓLp‰L‰והשוואה  Ì„‡a BÓk]¿»»»∆«¿»»
CB¯ÚŒÔÈ‡a ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈¿≈¬
‰ÓLp‰ ¯eLÈwL „ÚÂ ,Ûeb‰Ó≈«¿«∆ƒ«¿»»
‡ÈÏÙn‰ ÁÎ"a ‡e‰ Ûeba«¿…«««¿ƒ

"˙BNÚÏ21 הקדושֿברוךֿהוא רק «¬
לחבר  יכול פלא, מעשי לעשות שיכול

למרות  אלוקית לנשמה גשמי גוף בין

 ֿ באין היא הגוף על הנשמה שמעלת

dÓˆÚערוך  „vÓ È¯‰ 'נשמתא ], ¬≈ƒ««¿»
O‰a‚‰,דאורייתא' ‰‡a dÈ‡≈»»»¿«»»

‰Lw·Ï C¯Bˆ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈∆¿«»»
"‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb" ˙„ÁeÈÓ¿∆∆«≈«¿«ƒ»
,‡e‰ "ÈÈÚ Ïb" Le¯Ùe .'B‚≈«≈«
ÌLÈ ‰¯Bz‰ ˙B„BqL Û‡L∆«∆«»∆¿»

˙e‡ÈˆÓa,קיימים כבר ŒÏkÓוהם ƒ¿ƒƒ»
"ÈÈÚ Ïb" ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌB˜Ó»»ƒƒ¿«≈«
סיוע  באמצעות העיניים את לפקוח

עלֿמנת  מלמעלה »∆ÏÎeiLמיוחד
¯Ó‡ÓÎe ,Ì˙B‡¯ÏÂ ËÈa‰Ï¿«ƒ¿ƒ¿»¿«¬«
'‰a¯ L¯„Ó'a Ï"Ê eÈ˙Ba«̄≈«¿ƒ¿««»

‡¯iÂ ˙L¯t22Ïk‰ כולם »»««≈»«…
ÔÈÓeÒ ˙˜ÊÁa רואים שלא עיוורים ¿∆¿«ƒ

˙‡ ¯È‡Ó ‰"aw‰L „Ú«∆«»»≈ƒ∆
‰È‡¯‰Â ,Ì‰ÈÈÚ מצב שייתכן ≈≈∆¿»¿»»

לא  זאת ובכל במציאות קיים דבר שבו

שישנה  עד בו מכירים ולא אותו רואים

מלמעלה  העיניים' »nÓƒ‰'פתיחת
ÌÈ˜Ï‡ Á˜ÙiÂ" ¯‚‰a ·e˙kM∆»¿»»«ƒ¿«¡…ƒ
¯‡a ‡¯zÂ ‰ÈÈÚ ˙‡∆≈∆»«≈∆¿≈

"ÌÈÓ23‰˙È‰ ¯‡a‰L ,eÈ‰ , »ƒ«¿∆«¿≈»¿»
במציאות  ÔÎÏקיימת Ì„B˜ לפני גם ∆»≈

אותה, ראתה lL‡שהגר ˜«̄∆…
È„ÈŒÏÚÂ ,d˙B‡ ‰˙‡»̄¬»»¿«¿≈
˙‡ ‰˙‡¯ ‰ÈÈÚ eÁ˜ÙpL∆ƒ¿¿≈∆»»¬»∆
˙e‡ÈˆnÏ Ú‚Ba Ì‡Â .¯‡a‰«¿≈¿ƒ¿≈««¿ƒ
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ט ux`d z`e minyd z` miwel` `xa ziy`xa

לסֹודֹות  ׁשּבנֹוגע עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה עיניה, ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאת

גֹו'. ואּביטה" עיני "ּגל להיֹות צרי ְְִִִֵַַַַָָָהּתֹורה

ארּוסין Ê·e‰ג) ּבין ההפרׁש ּכללּות יּובן »∆ְְִֵֵֵֶַָָ

ּבּתֹורה  ׁשהם ּכמֹו ,24לנׂשּואין ְְִִֵֶַָ

חתן,25ּכּידּוע  ּבׁשם נקראת ׁשּבכתב ׁשּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

וההׁשּפעה  ּכּלה, ּבׁשם נקראת ׁשּבעלּֿפה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָותֹורה

היא  ׁשּבעלּֿפה לתֹורה ׁשּבכתב מּתֹורה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנמׁשכת

ּב' ּבּה ׁשּיׁש לכּלה, מחתן ההׁשּפעה ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָּבדּוגמת

הארּוסין  ׁשענין והינּו, ונּׂשּואין, ארּוסין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָאֹופּנים,

עדין  אבל עלמא, אּכּולי ׁשאֹוסרּה ּבאֹופן רק ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ענין  זה הרי ּכן, ואם וכּו', הּיחּוד ענין נעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֹלא

הּנׂשּואין  ענין הּוא ואחרּֿכ ּבלבד, ְְְִִִִִִַַַַַָחיצֹוני

ׁשּזהּו ּפנימית, והׁשּפעה המׁשכה ׁשל ענין ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

אחד" לבׂשר ׁש"והיּו עד והּיחּוד, הּזּוּוג ,26ענין ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

יׁש ּוכמֹוֿכן כּו'. לֹו ּבד ֹומה ההֹולדה ענין ְְְְִֵֵֵֶַַַָָעלֿידי

לתֹורה  ׁשּבכתב מּתֹורה ּבהמׁשכה אֹופּנים ְְְִִִֶַַַָָָָָּב'

ׁשּנ חיצֹונית המׁשכה ּבׁשם ׁשּבעלּֿפה, קראת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּבׁשם  ׁשּנקראת ּפנימית והמׁשכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָארּוסין,

ׁשאז  ּדלעתידֿלבא החדּוׁש ּכללּות וזהּו ְְְִִִִִֶֶַָָָָֹנּׂשּואין.

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּנׂשּואין, ענין ההּוא 27יהיה ּבּיֹום ְְְִִִִֶֶַַַַָ

מּתֹורה  ּׁשּנמׁש מה ּכי גֹו', איׁשי ּתקראי ְְְִִִִִִִֶַָָגֹו'

רק  הּוא הּזה ּבּזמן ׁשּבעלּֿפה לתֹורה ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבכתב

ּתֹורה  ּגּופי ענין ׁשהּוא חיצֹונית, ְְִִִֵֶַַָָָהמׁשכה

ּתהיה 28ּבלבד  לעתידֿלבא מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ונׁשמתא  - נׁשמתא ענין ׁשּזהּו ּפנימית, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהמׁשכה

לרזין  עד הּתֹורה סֹודֹות ּדאֹוריתא, ְְְְְִִַַַָָָָָלנׁשמתא

לעתידֿלבא. ׁשּיתּגּלּו ְְִִִֶֶַָָָֹּדרזין

ÔÈÚ‰Â והינּו,29ּבזה ׁשּבכתב, ּדתֹורה הּגילּוי היא ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכּלׁשֹון  ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ּכלּולים ׁשּבעלּֿפה ּדתֹורה הענינים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל

ּבּגמרא  ּבּתֹורה 30הּידּוע ׁשּבהיֹותם אּלא כּו', קרא ּדאמר מיּלי: הני מנא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

הן  הּוא זה וענין ׁשּבעלּֿפה. ּבּתֹורה היא והתּגּלּותם ּבהעלם, הם הרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבכתב
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ÔBLlk ,·˙ÎaL ‰¯Bza«»∆ƒ¿»«»
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המקור  מהו כלומר הללו, הדברים

והתשובה  אחרת, או כזו היא להלכה

הפסוק  המקרא, אמר «∆‡l‡כי
Ì˙BÈ‰aL אלו Bza¯‰הלכות ∆ƒ¿»«»

ÌÏÚ‰a Ì‰ È¯‰ ·˙ÎaL וגם ∆ƒ¿»¬≈≈¿∆¿≈
וללא  רב בקיצור כתובות התורה מצוות
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d"kyz'dי ,(` xn`n) oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y

לדיני  ּבנֹוגע והן הּמקראֹות, לפרּוׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָּבנֹוגע

ּבהעלם, הם ׁשּבכתב ׁשּבּתֹורה הּתֹורה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָוהלכֹות

ּפרּוׁשי  המבארת היא ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָודוקא

 ֿ ׁשעלֿידי הּתֹורה, הלכֹות ּדיני ּופרטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּמקראֹות

ׁשּבמצֹות  העליֹון הרצֹון מהּו יֹודעים ְְְְִִֶֶֶַָָָזה

ּומתּגּלה 31הּתֹורה  ּׁשּנמׁש מה ּכל אמנם, . ְְְִִֶֶַַַָָָָָ

החיצֹונּיּות  ּבחינת רק הּוא ׁשּבעלּֿפה ְְִִִֶֶַַַַַָּבּתֹורה

האֹותּיֹות  ּבחינת הּוא ּובכללּות ׁשּבכתב, ְְְְִִִִֶַָָָָּדתֹורה

ּכּידּוע  ּתגין 32ּבלבד, נקּודֹות טעמים ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּנתּגּלה  ּומה הּוא 33ואֹותּיֹות, ׁשּבעלּֿפה ּבּתֹורה ְְְִִֶֶֶַַַַָָ

מּבחינת  ׁשּנתּגּלה מה וגם האֹותּיֹות, ּבחינת ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָרק

ה  ּב' מצינּו זה [ׁשּמּצד אם הּנקּודֹות ּד"יׁש ּדעֹות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

למסֹורת" אם "יׁש אֹו רק 34לּמקרא" זה הרי ,[ ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

אּלה  הן ׁשּנתּגּלּו שהּנקּודֹות והינּו, מּזעיר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַמעט

להאֹותּיֹות  נפׁש35הּׁשּיכֹות ּבחינת ּובדּוגמת , ְְְְִִֶֶַַַַָָ

הּׁשּיכת  ׁשּבּנׁשמה) ּתחּתֹונה הּיֹותר ְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ(הּדרּגא

נתּגּלה, לא הּנקּודֹות ענין ּכללּות אבל ְְְְֲִִַַַַָָָֹלּגּוף,

- מהּנקּודֹות ׁשּלמעלה הּתגין ּבחינת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּובפרט

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ּומה נתּגּלּו. לא 36ׁשּבוּדאי ְְְִֵֶֶַַַַַָֹ

ּתּלי  וקֹוץ קֹוץ ּכל על ּדֹורׁש היה עקיבא ְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשרּבי

לימּודֹו אֹופן היה זה ענין הרי הלכֹות, ׁשל ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָּתּלים

רק  נתּגּלה ּבכללּות אבל ּבלבד, עקיבא רּבי ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשל

רּבי  אצל ואפילּו והּנקּודֹות, האֹותּיֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַָּבחינת

ּתֹורה  טעמי אבל הּתגין, ענין רק נתּגּלה ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָעקיבא

נתּגּלה  הּזה ׁשּבּזמן וזהּו עדין. ּכלל נתּגּלּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹלא
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ואילך).31) ב (קנ, סוסכ"ט אגה"ק גם פ"א.32)ראה טנת"א) (שער ה שער חיים עץ ע'33)ראה ח"ז וארא אוה"ת ראה

פה. ע' ח"א תר"ם קכ. ע' ח"א תרל"ט קנז. ע' ח"א תרל"ג סה"מ ב'תקעה. ע' ב.34)ב'תקנח. יח, בזכרון 35)קידושין

להאותיות. שייך הנקודות ענין שכללות - ב.36)אחדים כט, מנחות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפרטים Ì˙elb˙‰Âההלכות,פירוט  tŒÏÚaL‰.של ‰¯Bza ‡È‰ ¿ƒ¿«»ƒ«»∆¿«∆

Ú‚Ba Ô‰Â ,˙B‡¯˜n‰ ÈLe¯ÙÏ Ú‚Ba Ô‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆≈¿≈«¿≈≈«ƒ¿»¿≈¿≈«
Ì‰ ·˙ÎaL ‰¯BzaL ,‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰Â ÈÈ„Ï הללו הדברים שני ¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆«»∆ƒ¿»≈

ההלכות) פרטי וגם הפסוקים פירוש מתוך ÌÏÚ‰a(גם וניכרים נראים ואינם ¿∆¿≈
עצמם, Bz¯‰הפסוקים ‡˜Â„Â¿«¿»»

˙¯‡·Ó‰ ‡È‰ ‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒ«¿»∆∆
אל  מהעלם מביאה היינו ומפרטת,

‰B‡¯˜n˙הגילוי, ÈLe¯t≈≈«ƒ¿»
,‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰ ÈÈc ÈË¯Ùe¿»≈ƒ≈ƒ¿«»
e‰Ó ÌÈÚ„BÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿ƒ«
˙BˆÓaL ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰»»»∆¿∆¿ƒ¿

‰¯Bz‰31 שבכתב התורה שבפסוקי «»
הקודש' ב'אגרת (כמבואר בהעלם הוא

רצון  ..." כט: סימן התניא, שבספר

בתרי"ג  המלובש הוא ברוך העליון

מופלא  הוא שבכתב שבתורה מצוות

אלא  מתגלה ואינו ונעלם טמיר ומכוסה

תפילין  מצות כמו שבעלֿפה בתורה

שבכתב  בתורה שנאמר משל עלֿדרך

לטוטפות  והיו ידך על לאות וקשרתם

ונעלם  סתום מאמר והוא עיניך בין

לקשור  ומה איך הכתוב פירש שלא

עיניך  בין הוא והיכן טוטפות ומהו

שבעלֿפה  תורה שפירשה עד ועלֿידך

וד' היד על אחד בית לקשור שצריך

פרשיות  ד' ובתוכם הראש על בתים

ומרובעים  מעובד מעור יהיו והבתים

עור  של ברצועות ומקושרים דוקא

הלכות  פרטי שאר וכל דוקא שחורות

ועל  בעלֿפה, שנאמרו התפילין עשיית

היא  ובין ידך היד כף ולא דוקא הזרוע

המצ  ולא קדקוד זה כל עיניך וכן ח.

בין מצוות  עשה מצוות בין שבתורה

וידועות  גלויות אינן תעשה לא מצוות

שבעל  תורה עלֿידי אלא ומפורשות

היא  מה פירש ולא מלאכה לאֿתעשה בשבת שנאמר לאֿתעשה כמצוות פה

טלטול  ולא הידועות מלאכות ל"ט שהן נתפרש שבעלֿפה ובתורה מלאכה

מצוות  בין עשה מצוות בין המצוות כל הן בהן וכיוצא כבידות וקורות אבנים

תורה  עלֿידי אלא וידועות וגלויות מפורשות ולא סתומות הן לאֿתעשה

שבעלֿפה...).

CLÓpM ‰Ó Ïk ,ÌÓ‡ שבכתב Bza¯‰מהתורה ‰lb˙Óe »¿»»«∆ƒ¿»ƒ¿«∆«»
,·˙ÎaL ‰¯B˙c ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa ˜¯ ‡e‰ ‰tŒÏÚaL∆¿«∆«¿ƒ««ƒƒ¿»∆ƒ¿»

˙eÏÏÎ·e שבעלֿפה בתורה שבכתב תורה של הגילוי כללי, ‰e‡באופן ƒ¿»
Úe„ik ,„·Ïa ˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁa32 קבלה בתורה LiLבספרי ¿ƒ«»ƒƒ¿««»«∆≈
גילוי  לידי באה היא בהם אופנים B„e˜˙המקרא טעמי ÌÈÓÚËשלושה ¿»ƒ¿

המילים  של האותיות ÔÈ‚zהניקוד lb˙pL‰בראשי ‰Óe ,˙Bi˙B‡Â33 »ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«»
שבכתב  ŒÏÚaLמהתורה ‰¯Bza«»∆¿«

˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁa ˜¯ ‡e‰ ‰t∆«¿ƒ«»ƒ
נשארים  וה'תגין' ה'טעמים' ואילו

מתגלים, ולא שבכתב »¿Ì‚Âבתורה
‰lb˙pL ‰Ó שבכתב בתורה «∆ƒ¿«»

‰Ê „vnL] ˙B„e˜p‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿∆ƒ«∆
הוא  הניקוד שעלֿידי שהגילוי מאחר

כדלהלן, בלבד, מועט eÈˆÓ»ƒגילוי
˙BÚc‰ 'a בדבר שנחלקו תנאים «≈

"‡¯˜nÏ Ì‡ LÈ"c אומרים יש ¿≈≈«ƒ¿»
איך  כפי נדרשים שהם שהפסוקים

הניקוד  עם ‡Ìנקראים LÈ" B‡≈≈
"˙¯BÒÓÏ34 אומרים ויש «»∆

כתובים, שהם כפי נדרשים שהפסוקים

הזו  והמחלוקת האותיות. אפשרית לפי

הוא  הנקודות שעלֿידי שהגילוי כיוון

ומועט  ËÚÓמוגבל ˜¯ ‰Ê È¯‰ ,[¬≈∆«¿«
˙B„e˜p‰˘ ,eÈ‰Â ,¯ÈÚfÓƒ¿≈¿«¿∆«¿
˙BÎiM‰ ‰l‡ Ô‰ elb˙pL∆ƒ¿«≈≈∆««»

˙Bi˙B‡‰Ï35 יותר,ולא ¿»ƒ
‡b¯c‰) LÙ ˙ÈÁa ˙Ó‚e„·e¿¿«¿ƒ«∆∆««¿»
(‰ÓLpaL ‰BzÁz ¯˙Bi‰«≈«¿»∆«¿»»

ÛebÏ ˙ÎiM‰ חלקי משאר יותר ««∆∆«
ÔÈÚהנשמה, ˙eÏÏk Ï·‡¬»¿»ƒ¿«

˙B„e˜p‰ בעומק שהוא כפי «¿
Ë¯Ù·eובשלימות  ,‰lb˙ ‡Ï…ƒ¿«»ƒ¿»

‰ÏÚÓlL ÔÈ‚z‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»ƒ∆¿«¿»
‡Ï È‡cÂaL - ˙B„e˜p‰Ó≈«¿∆¿««…

elb˙.סודות יש תג ובכל במילואם ƒ¿«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Óe36 «∆»¿«≈

‰È‰בגמרא  ‡·È˜Ú Èa¯L∆«ƒ¬ƒ»»»
ıB˜Â ıB˜ Ïk ÏÚ L¯Bc שבתורה ותג תג כל על ÌÈlzהיינו Èlz ≈«»¿ƒ≈ƒƒ

‡·È˜Ú Èa¯ ÏL B„eÓÈÏ ÔÙB‡ ‰È‰ ‰Ê ÔÈÚ È¯‰ ,˙BÎÏ‰ ÏL∆¬»¬≈ƒ¿»∆»»∆ƒ∆«ƒ¬ƒ»
˙eÏÏÎa Ï·‡ ,„·Ïa רבי מלבד התורה חכמי ולכלל כללי, באופן ƒ¿«¬»ƒ¿»

B„e˜p‰Â˙עקיבא, ˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁa ˜¯ ‰lb˙,התגין ולא ƒ¿«»«¿ƒ«»ƒ¿«¿
ÈÓÚË Ï·‡ ,ÔÈ‚z‰ ÔÈÚ ˜¯ ‰lb˙ ‡·È˜Ú Èa¯ Ïˆ‡ eÏÈÙ‡Â«¬ƒ≈∆«ƒ¬ƒ»ƒ¿«»«ƒ¿««»ƒ¬»«¬≈

‰¯Bz המצוות של והפנימיים העמוקים ÔÈ„Ú.הטעמים ÏÏk elb˙ ‡Ï »…ƒ¿«¿»¬«ƒ
‰f‰ ÔÓfaL e‰ÊÂ הגלות ‰eiBˆÈÁ˙זמן ˙ÈÁa ˜¯ ‰lb˙ ¿∆∆«¿««∆ƒ¿«»«¿ƒ««ƒƒ
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יי ux`d z`e minyd z` miwel` `xa ziy`xa

ׁשּזהּו ׁשּבכתב, ּדתֹורה החיצֹונּיּות ּבחינת ְְְִִִִֶֶֶַַַָָרק

ּגם  ׁשּיתּגּלּו ּולעתידֿלבא ּבלבד, הארּוסין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹענין

הּנׂשּואין. ענין הּוא ּתֹורה, ְֲִִִֵַַַָטעמי

יֹותר e‡·e¯ד) ּבפרטּיּות ּדהּנה,37הענין , ≈ְְְִִִִֵֵָָָ

ּבכּמה  ּבאה הּתֹורה ְְַַַַָָָָָהמׁשכת

ׁשּתחלת  הּׂשכל, המׁשכת ּכללּות ּוכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָמדרגֹות,

ּבלבד, הברקה היא הּמׂשּכיל מּכח ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֹההמׁשכה

ּבנקּודה  ּבאה ואחרּֿכ הּמבריק, ּברק ְְְְִִַַַַָָָָָָּכמֹו

אפׁשר  הּׂשכלית הּנקּודה ׁשּגם אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָׂשכלית,

ואחרּֿכ אֹופּנים, ּבכּמה ּולהסּבירּה ְְְְְִִַַַַַַָָָָלהּטֹותּה

ּגמּורה  הּׂשגה ׁשהיא ּבינה ּבבחינת ְְִִִִֶַַָָָָָָּבאה

'אֹור' נקראים אּלּו ענינים וג' כּו'. ְְְְִִִִֵֶֶָָּומפֹורטת

'רקיע' מּיא',38'מים' 'אגלידּו ענינֹו ּד'רקיע' , ְְְִִִִִִַַַַָָָָ

ודּוגמ  צד, לכל ואזלי ּדנידי ּכּמים ּבענין ּדלא תֹו ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹ

ּומפֹורטת, ּגמּורה ּבהּׂשגה ּבא ׁשּכאׁשר ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׂשכל,

מּיא', ּדאגלידּו 'רקיע ּכמֹו זה הרי ּבינה, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבחינת

עדין  ׁשאפׁשר  הּׂשכלית הּנקּודה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּכמֹו זה הרי אֹופ ּנים, ּבכּמה ּולהסּבירּה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָלהּטֹותּה

ּגון  להם אין וגם צד, לכל ואזלי ּדנידי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמים

נעׂשה  ׁשאז ּבכלי, אֹותם ׁשּנֹותנים עד ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָוצּיּור,

אפׁשר  אז ּגם אבל הּכלי, ׁשל והּצּיּור הּגון ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהם

והּצּיּור  הּגון יׁשּתּנה ׁשאז אחר ּבכלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָליּתנם

ׁשאפׁשר  הּׂשכלית ּבּנקּודה ּגם הּוא וכן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלהם,

כּו'. אֹופּנים ּבכּמה ּולהסּבירּה להּטֹותּה ְְְְֲִִִַַַַַָָָעדין

ּגם  למעלה ׁשהיא הּמבריק הּברק ְְְְִִִֶַַַַַַָָָּובחינת

ה'אֹור' ענין ּדּוגמת היא הּׂשכלית' ְְְְִִִִֵַַַַָָמהּנקּודה

ּד'אֹור' הענינים ׁשג' והינּו, ּכלל. מציאּות ּבבחינת ׁשאינֹו מ'ּמים', ּגם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשּתחּלה  זה, ּבסדר היא המׁשכה ׁשּכל ההמׁשכה, סדר על מֹורים 'רקיע' ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ'מים'

'מים', ׁשל ּבאֹופן זה הרי יֹותר למּטה ּוכׁשּנמׁש 'אֹור', ׁשל ּבאֹופן הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהענין

המׁשכת  ּבסדר לעיל וכּנזּכר 'רקיע', ּכמֹו הּוא ׁשאז ּגמּור ּבצּיּור ׁשּבא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָועד

ּבאֹופן  ּבא ואחרּֿכ 'אֹור', ּכמֹו - הברקה ׁשל ּבאֹופן הּוא ׁשּתחלה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשכל,

הּוא  וכן 'רקיע'. ּכמֹו - מפֹורטת ּבהּׂשגה ׁשּבא ועד 'מים', ּכמֹו - נקּודה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל
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תנא 37) ע' שם תרל"ה (סה"מ תרל"ו דשמח"ת רקיע מים אור בחי' ג' יש דהנה הוא והענין ד"ה גם ראה - לקמן בהבא

(ח"ג38)ואילך). בערכו הערכיםֿחב"ד ספר שם.ראה ובהנסמן ואילך), תא ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡·ÏŒ„È˙ÚÏe ,„·Ïa ÔÈÒe¯‡‰ ÔÈÚ e‰fL ,·˙ÎaL ‰¯B˙c¿»∆ƒ¿»∆∆ƒ¿«»≈ƒƒ¿«¿»ƒ»…

iL.ÔÈ‡eNp‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,‰¯Bz ÈÓÚË Ìb elb˙ ∆ƒ¿«««¬≈»ƒ¿««ƒƒ
¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e („37‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰ ,‰p‰c , ≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈«¿»««»

למטה  ‰ÎLÓ˙מלמעלה ˙eÏÏk BÓÎe ,˙B‚¯„Ó ‰nÎa ‰‡a»»¿«»«¿≈¿¿»«¿»«
ÏÎO‰ בהתגלות באה היא שגם «≈∆

דרגות, ‰‰ÎLÓ‰בכמה ˙ÏÁzL∆¿ƒ«««¿»»
השכל  של »…ÁkÓƒוההתגלות

„·Ïa ‰˜¯·‰ ‡È‰ ÏÈkNn‰««¿ƒƒ«¿»»ƒ¿«
הרעיון, ‰È¯·n˜,של ˜¯a BÓk¿»»««¿ƒ

‰„e˜a ‰‡a CkŒ¯Á‡Â¿««»»»ƒ¿»
˙ÈÏÎN,מסויים שכלי רעיון בה שיש ƒ¿ƒ

˙ÈÏÎO‰ ‰„e˜p‰ ÌbL ‡l‡∆»∆««¿»«ƒ¿ƒ
בלבד,כיוון  ראשונית נקודה שהיא

d¯ÈaÒ‰Ïe d˙Bh‰Ï ¯LÙ‡∆¿»¿«»¿«¿ƒ»
ÌÈpÙB‡ ‰nÎa כאן אין ועדיין ¿«»«ƒ

וברור, מסודר שלם «»»¿CkŒ¯Á‡Âרעיון
‰‡a נקודת הנקודה הראשונית, »»

È‰L‡החכמה, ‰Èa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ»∆ƒ
.'eÎ ˙Ë¯BÙÓe ‰¯eÓb ‰‚O‰«»»¿»¿∆∆

el‡ ÌÈÈÚ '‚Â הנקודה ההברקה, : ¿ƒ¿»ƒ≈
והמפורט  השלם ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒוהדבר

'ÚÈ˜¯' 'ÌÈÓ' '¯B‡'38, «ƒ»ƒ«
'‡iÓ e„ÈÏ‚‡' BÈÚ 'ÚÈ˜¯'c¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»

המים, ÌÈnkקפאו ‡Ïc רגילים ¿…««ƒ
ÈÏÊ‡Â È„Èc בתנועה נדים שהם ¿«¿≈¿«¿≈

וזורמים  ˆ„,והולכים ÏÎÏ¿»«
,ÏÎO‰ ÔÈÚa B˙Ó‚e„Â¿¿»¿ƒ¿««≈∆

‡a ¯L‡kL השכלי הרעיון ∆«¬∆»
‰¯eÓb ‰‚O‰a שלמה ¿«»»¿»

È¯‰ ,‰Èa ˙ÈÁa ,˙Ë¯BÙÓe¿∆∆¿ƒ«ƒ»¬≈
'‡iÓ e„ÈÏ‚‡c ÚÈ˜¯' BÓk ‰Ê∆¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«»

תבנית  לו ומוגדרת,ויש »Œ‰Óברורה
˙ÈÏÎO‰ ‰„e˜p‰ ÔkŒÔÈ‡M של ∆≈≈«¿»«ƒ¿ƒ

שלמעלה  «¿∆∆LÙ‡L¯מהבינה החכמה
d¯ÈaÒ‰Ïe d˙Bh‰Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ¿«»¿«¿ƒ»

ÌÈpÙB‡ ‰nÎa,שונים‰Ê È¯‰ ¿«»«ƒ¬≈∆
ÏÎÏ ÈÏÊ‡Â È„Èc ÌÈn‰ BÓk¿««ƒ¿«¿≈¿«¿≈¿»

מוגדרת,ˆ„, תבנית להם Ì‚Âואין «¿«
ÔÂb Ì‰Ï ÔÈ‡ צבע¯eiˆÂ דמות ≈»∆»∆¿ƒ

‡Ì˙Bותבנית, ÌÈ˙BpL „Ú את «∆¿ƒ»
הכיוונים  לכל הזורמים ÈÏÎaƒ¿ƒ,המים

Ì‰a ‰NÚ Ê‡L במיםÔÂb‰ ∆»«¬∆»∆«»∆
Ê‡ Ìb Ï·‡ ,ÈÏk‰ ÏL ¯eiv‰Â¿«ƒ∆«¿ƒ¬»«»

שבו  לכלי בהתאם מסויים ו'ציור' מסויים גוון קיבלו כבר שהמים לאחר אפילו

ואז ‡LÙ¯ניתנו  הנוכחי מהכלי אותם ‡Á¯להוציא ÈÏÎa ÌzÈÏ ∆¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ«≈
Ì‰lL ¯eiv‰Â ÔÂb‰ ‰pzLÈ Ê‡L הכלי של ול'ציור' לגוון בהתאם ∆»ƒ¿«∆«»∆¿«ƒ∆»∆

‰ÈÏÎO˙השונה, ‰„e˜pa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ הוא השכלי הרעיון כאשר ¿≈««¿»«ƒ¿ƒ
נקודה  בבחינת ÔÈ„Úעדיין ¯LÙ‡L∆∆¿»¬«ƒ

‰nÎa d¯ÈaÒ‰Ïe d˙Bh‰Ï¿«»¿«¿ƒ»¿«»
ÌÈpÙB‡ מזה זה מאד eÎ'.שונים «ƒ

‡È‰L ˜È¯·n‰ ˜¯a‰ ˙ÈÁ·e¿ƒ««»»««¿ƒ∆ƒ
‰„e˜p‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«≈«¿»
ÔÈÚ ˙Ó‚ec ‡È‰ '˙ÈÏÎO‰«ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«
,'ÌÈn'Ó Ìb ‰ÏÚÓlL '¯B‡'‰»∆¿«¿»«ƒ«ƒ
ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a BÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»
ואינם  זורמים כשהם גם שהמים, ובעוד

מסוימת, והגדרה צורה להם יש בכלי,

לו  ואין מופשט דבר הוא ה'אור'

מוגדרת. L‚'מציאות ,eÈ‰Â¿«¿∆
'ÚÈ˜¯' 'ÌÈÓ' '¯B‡'c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ«
,‰ÎLÓ‰‰ ¯„Ò ÏÚ ÌÈ¯BÓƒ«≈∆««¿»»

‰ÎLÓ‰ ÏkL והשפעה הארה של ∆»«¿»»
למטה  מלמעלה Òa„¯אלוקית ‡È‰ƒ¿≈∆

‡e‰ ÔÈÚ‰ ‰lÁzL ,‰Ê∆∆¿ƒ»»ƒ¿»
'¯B‡' ÏL ÔÙB‡a מציאות שא לו ין ¿∆∆

BÈ˙¯מוגדרת, ‰hÓÏ CLÓpLÎe¿∆ƒ¿»¿«»≈
'ÌÈÓ' ÏL ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ שיש ¬≈∆¿∆∆«ƒ

מתחלפת  היא אבל מציאות להם

נתונים, הם בו לכלי »¿ÚÂ„בהתאם
‡e‰ Ê‡L ¯eÓb ¯eiˆa ‡aL∆»¿ƒ»∆»

'ÚÈ˜¯' BÓk מציאות לו שיש ¿»ƒ«
Òa„¯מוגדרת, ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ¿«ƒ¿»¿≈¿≈∆

‡e‰ ‰ÏÁzL ,ÏÎO‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««≈∆∆¿ƒ»
BÓk - ‰˜¯·‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»»¿
ÔÙB‡a ‡a CkŒ¯Á‡Â ,'¯B‡'¿««»»¿∆
„ÚÂ ,'ÌÈÓ' BÓk - ‰„e˜ ÏL∆¿»¿«ƒ¿«
BÓk - ˙Ë¯BÙÓ ‰‚O‰a ‡aL∆»¿«»»¿∆∆¿
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d"kyz'dיב ,(` xn`n) oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y

ּבּמח  ּכלּולה ׁשּבהיֹותּה הּטּפה, ּבהמׁשכת ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹּגם

והיא  ּכלל, ּגׁשמית טּפה ׁשל מציאּות ְְְְִִִִֵֶַָָָאינּה

'מים', ּבבחינת ּבאה ואחרּֿכ 'אֹור'. ְְְִִִִִַַַַַָָָּבבחינת

אּלא  ּגׁשמית, טּפה מציאּות ׁשּנעׂשית ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהינּו,

יֹום  ּבארּבעים ׁשהרי מפֹורט, צּיּור ּבּה אין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשעדין

מּנקבה  לׁשּנֹות ּתפּלה מֹועילה עדין ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָהראׁשֹונים

כּו' ואזלי 39לזכר ּדנידי הּמים ּבדּוגמת והּוא , ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָ

ּברחם  יֹום ארּבעים ׁשהּיתּה לאחרי ורק ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָכּו',

ּבאה  אזי ּבינה), ּבחינת היא (ּדנּוקבא ְְְְֲִִִַַַָָָָָהּנּוקבא

ׁשּזהּו כּו', להׁשּתּנֹות יכֹול ׁשאינֹו מפֹורט ְְְְִִֵֶֶֶַָָּבצּיּור

ּבכל  הּוא וכן מּיא'. ּדאגלידּו 'רקיע ְְְְְִִִִֵַַַָָָּבחינת

ׁשּגמר  הינּו, אּלּו, מדרגֹות ּבג' ׁשּבאה - ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָהמׁשכה

עלּֿדרההמׁשכה  מפֹורט, צּיּור ׁשל ּבאֹופן הּוא ְְְִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבבחינת  לבא צריכה לזה ּומקֹודם 'רקיע', ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּבחינת

מה  ׁשּזהּו 'אֹור', ּבבחינת לזה ּומקֹודם ְִִִִֶֶֶֶַַַָ'מים',

ז"ל  חכמינּו ּבאליהּו,40ּׁשאמרּו האמּור אֹורה ּכל ְְֲִֵֵֶָָָָָָָ

והינּו מדּבר, הּכתּוב (מים) ּגׁשמים ְְְְִִִִֵַַַַַָָּבירידת

'אֹור'. ּבחינת הּוא ה'ּמים' ְִִֶֶַַַֹׁשׁשרׁש

‰p‰Â יׁשנן 'רקיע' 'מים' ּד'אֹור' הּבחינֹות ג' ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַַָָ

ּגם  ּוכמֹוֿכן ׁשּלמעלה, הּמדרגֹות ְְְְְֵֵֶַַַַָָּבכל

הכי  לּמדרגֹות ועד למעלה ׁשהיא ּכפי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּבּתֹורה

ז"ל  חכמינּו ּׁשאמרּו מה ׁשּזהּו ג'41עליֹונֹות, ְְֲֵֶֶֶֶַָָ

ּבּתֹורה, ועֹוסק יֹוׁשב הּקּב"ה ראׁשֹונֹות ְִֵֵַַָָָָׁשעֹות

מּצד  הּקּב"ה עלֿידי הּתֹורה המׁשכת ענין ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָׁשהּוא

עלֿידי  ׁשּבאה מההמׁשכה ׁשּלמעלה ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָעצמֹו,

ּדלתּתא, אתערּותא ׁשל ּבאֹופן האדם ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָעבֹודת

ז"ל  חכמינּו אמרּו זה וׁשֹונה 42ׁשעל הּקֹורא ּכל ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָ

הינּו, ּדיקא, ּכנגּדֹו ּכנגּדֹו, וׁשֹונה קֹורא הּקּב"ה -ְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָ

אתערּותא  היא הּתֹורה ּבלימּוד האדם ְְֲֲִִִֶַַָָָָָׁשעבֹודת

ּולמעלה  ּכנגּדֹו", וׁשֹונה קֹורא ּד"הּקּב"ה ההמׁשכה נעׂשית ׁשעלֿידּה ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּדלתּתא

ענין  ׁשהּוא עצמֹו, מּצד ּבּתֹורה" ועֹוסק יֹוׁשב ׁש"הּקּב"ה ענין הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּזה

מּגעת  ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין 'עּתיק' ּבבחינת ׁשהיא ּכפי הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָהמׁשכת

"ג' ׁשאמרּו ׁשּזהּו 'רקיע', 'מים' ּד'אֹור' הענינים ג' יׁשנם זֹו ּבבחינה וגם ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשם,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÚÈ˜¯'.לעיל ‰th‰כמבואר ˙ÎLÓ‰a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ שגם מהאב »ƒ«¿≈«¿«¿»««ƒ»

אלו, שלבים שלושה קיימים ‡dÈבה Ána ‰ÏeÏk d˙BÈ‰aL∆ƒ¿»¿»«…«≈»
.'¯B‡' ˙ÈÁ·a ‡È‰Â ,ÏÏk ˙ÈÓLb ‰tË ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆ƒ»«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«
˙e‡ÈˆÓ ˙ÈNÚpL ,eÈ‰ ,'ÌÈÓ' ˙ÈÁ·a ‰‡a CkŒ¯Á‡Â¿««»»»ƒ¿ƒ««ƒ«¿∆«¬≈¿ƒ

ÔÈ„ÚL ‡l‡ ,˙ÈÓLb ‰tËƒ»«¿ƒ∆»∆¬«ƒ
È¯‰L ,Ë¯BÙÓ ¯eiˆ da ÔÈ‡≈»ƒ¿»∆¬≈

ÌÈBL‡¯‰ ÌBÈ ÌÈÚa¯‡a של ¿«¿»ƒ»ƒƒ
lÙz‰ההיריון  ‰ÏÈÚBÓ ÔÈ„Ú¬«ƒƒ»¿ƒ»

'eÎ ¯ÎÊÏ ‰·˜pÓ ˙BpLÏ39, כי ¿«ƒ¿≈»¿»»
מוגדרת  לא עדיין העובר של המציאות

שלם  Ó‚e„a˙ב'ציור' ‡e‰Â¿¿¿«
˜¯Â ,'eÎ ÈÏÊ‡Â È„Èc ÌÈn‰««ƒ¿«¿≈¿«¿≈¿«
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ d˙i‰L È¯Á‡Ï¿«¬≈¿ƒ»»«¿»ƒ
‡È‰ ‡·˜ec) ‡·˜ep‰ ÌÁ¯a¿∆∆«¿»¿¿»ƒ
¯eiˆa ‰‡a ÈÊ‡ ,(‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»¬«»»¿ƒ
˙BpzL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L Ë¯BÙÓ¿»∆≈»¿ƒ¿«
ÚÈ˜¯' ˙ÈÁa e‰fL ,'eÎ∆∆¿ƒ«»ƒ«
ÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ .'‡iÓ e„ÈÏ‚‡c¿ƒ¿ƒ«»¿≈¿»

‰ÎLÓ‰- למטה aL‡‰מלמעלה «¿»»∆»»
,eÈ‰ ,el‡ ˙B‚¯„Ó '‚a¿«¿≈≈«¿

‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ ¯ÓbL של בסופו ∆¿«««¿»»
Ë¯BÙÓדבר  ¯eiˆ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»

ומוגדר, ÈÁa˙שלם C¯cŒÏÚ«∆∆¿ƒ«
‰ÎÈ¯ˆ ‰ÊÏ Ì„B˜Óe ,'ÚÈ˜¯'»ƒ«ƒ∆»∆¿ƒ»

וההשפעה  ÈÁ·a˙ההמשכה ‡·Ï»…ƒ¿ƒ«
'ÌÈÓ',מוגדרת פחות מציאות שהיא «ƒ

'¯B‡' ˙ÈÁ·a ‰ÊÏ Ì„B˜Óeƒ∆»∆ƒ¿ƒ«
כלל, מוגדרת מציאות ∆∆e‰fLשאינה

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡M ‰Ó40 «∆»¿¬»≈
‰‡eÓ¯במדרש  ‰¯B‡ Ïk»»»»

ÌÈÓLb ˙„È¯Èa ,e‰ÈÏ‡a¿≈ƒ»ƒƒ«¿»ƒ
eÈ‰Â ,¯a„Ó ·e˙k‰ (ÌÈÓ)«ƒ«»¿«≈¿«¿
˙ÈÁa ‡e‰ 'ÌÈn'‰ L¯LL∆…∆««ƒ¿ƒ«

'¯B‡' תחילה ההמשכה, סדר זהו כי

 ֿ ואחר 'אור' של באופן היא ההשפעה

'מים'. של באופן כך

'¯B‡'c ˙BÈÁa‰ '‚ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿ƒ¿
'ÚÈ˜¯' 'ÌÈÓ' לעיל האמורות «ƒ»ƒ«

ÔLÈ˙B‚¯„n‰ ÏÎa ∆¿»¿»««¿≈
ÔÎŒBÓÎe ,‰ÏÚÓlL שלושה ∆¿«¿»¿≈

קיימים אלו ÈÙkעניינים ‰¯Bza Ìb««»¿ƒ
˙B‚¯„nÏ „ÚÂ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»¿«««¿≈

˙BBÈÏÚ ÈÎ‰,בתורה‰Ó e‰fL ¬ƒ∆¿∆∆«
Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡M41 בגמרא ∆»¿¬»≈

˙BBL‡¯ ˙BÚL היום‚' Bza¯‰,של ˜ÒBÚÂ ·LBÈ ‰"aw‰ »ƒ«»»≈¿≈«»
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰Lוגילוי„vÓ ‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ‰¯Bz‰ ∆ƒ¿««¿»««»«¿≈«»»ƒ«

‰ÎLÓ‰‰Ó ‰ÏÚÓlL ,BÓˆÚהתורה של מלמעלה aL‡‰והגילוי «¿∆¿«¿»≈««¿»»∆»»
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÏL ÔÙB‡a Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ התעוררות «¿≈¬«»»»¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿«»

האדם, מצד Ê‰מלמטה, ÏÚL על ∆«∆
עלֿידי  שבאה מלמעלה המשכה

האדם eÈÓÎÁעבודת e¯Ó‡»¿¬»≈
Ï"Ê42‰BLÂ ‡¯Bw‰ Ïk»«≈¿∆

- BLÂ‰בתורה ‡¯B˜ ‰"aw‰«»»≈¿∆
,‡˜Èc Bc‚k ,Bc‚k ז"ל חכמינו ¿∆¿¿∆¿»¿»

להורות  "כנגדו", ואומרים מדייקים

הוא  הקדושֿברוךֿהוא של שהלימוד

לימוד  וכנגד האדם בעקבות של ו

„eÓÈÏa Ì„‡‰ ˙„B·ÚL ,eÈ‰«¿∆¬«»»»¿ƒ
‡˙e¯Ú˙‡ ‡È‰ ‰¯Bz‰«»ƒƒ¿¬»

‡z˙Ïcמלמטה ŒÏÚLהתעוררות ƒ¿«»∆«
‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ d„È מלמעלה »»«¬≈««¿»»

‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰"c¿«»»≈¿∆
‰fÓ ‰ÏÚÓÏe ,"Bc‚k עוד עניין ¿∆¿¿«¿»ƒ∆

נמשכת  שהיא כפי בתורה נעלה יותר

aw‰"L"‰למטה  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆«»»
„vÓ "‰¯Bza ˜ÒBÚÂ ·LBÈ≈¿≈«»ƒ«

,BÓˆÚ מלמטה התעוררות מצד לא «¿
‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»««»
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁ·a ‡È‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ««ƒ
שלמעלה  עליון' ב'כתר הגבוהה הדרגה

יומין' 'עתיק נקראת הספירות מעשר

במובן  מ'יומין' ונבדל שנעתק (עניין

וגילוי) אור ‡˙e¯Ú˙‡של ÔÈ‡L∆≈ƒ¿¬»
ÌL ˙ÚbÓ ‡z˙Ïc כל בדרגה כי ƒ¿«»«««»

'להגיע' מסוגל האדם אין נעלית כך

השפעה, אין ולמעשיו »¿Ì‚Âו'לגעת'
ÌÈÈÚ‰ '‚ ÌLÈ BÊ ‰ÈÁ·aƒ¿ƒ»∆¿»»ƒ¿»ƒ

,'ÚÈ˜¯' 'ÌÈÓ' '¯B‡'c,כלומר ¿«ƒ»ƒ«
התורה  של וההתגלות ההמשכה גם

בשלושת  היא זו נעלית מבחינה

לעיל  ומבוארים האמורים השלבים

˙BÚL '‚" e¯Ó‡L e‰fL∆∆∆»¿»
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ׁשעֹות  ג' ּבּתֹורה", ועֹוסק יֹוׁשב הּקּב"ה ְֵֵַַָָָָָׁשעֹות

'רקיע'. 'מים' ּד'אֹור' הּבחינֹות ג' ׁשהן ְְְִִִֵֶַַַָָָּדיקא,

ÔÎÂ לּתֹורה ׁשּבכתב מּתֹורה ּבהמׁשכה הּוא ¿≈ְְִִֶַַַָָָָָ

ּד'אֹור' הּבחינֹות ג' ּבּה ׁשּיׁש ְְְִֵֶֶֶַַָׁשּבעלּֿפה

ּפרטי  ּדהּנה, ּבזה, והענין ו'רקיע'. ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ'מים'

ּכלּולֹות  ׁשהיּו ׁשּבעלּֿפה ּדתֹורה ּתחלה ההלכֹות ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָ

 ֿ ׁשּבעל ּבּתֹורה ונתּגּלּו ונמׁשכּו ׁשּבכתב ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּבּתֹורה

ענין  ּבדּוגמת הם ג), סעיף לעיל (ּכּנזּכר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָּפה

מּיא', ּדאגלידּו ה'רקיע וענין ואזלי, ּדנידי ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּמים

ּכלּולֹות  ּבהיֹותן הּתֹורה ׁשהלכֹות לפי ְְְְְְִִִֶַַָָוהינּו,

מפֹורט, ּבצּיּור עדין ּבאּו לא ׁשּבכתב ְְְֲִִִֶַַָָָָֹּבּתֹורה

ּד"בית  ּדעֹות חלּוקי ּבהם להיֹות אפׁשר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּלכן

אלקים  ּדברי ואּלּו "אּלּו אׁשר הּלל" ּובית ְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַַֹׁשּמאי

ואזלי 43חּיים" ּדנידי הּמים ּבדּוגמת זה והרי , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַ

 ֿ ׁשּבעל ּבּתֹורה ּומתּפרׁשים מתּגּלים וכאׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָכּו',

ה'רקיע  ענין ּבדּוגמת זה הרי מפֹורט, ּבצּיּור ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּפה

החיצֹונּיּות  ּבבחינת הּוא זה וכל מּיא'. ְְְְִִִִִִֶַַַָָּדאגלידּו

ׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורה ּבגלּוי ׁשּבאה ׁשּבכתב ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָּדתֹורה

מּזה  ּולמעלה ּבלבד. כּו' האֹותּיֹות מּבחינת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

ּכלל, נתּגּלּו ּלא ׁשעדין ּתֹורה טעמי ענין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹהּוא

ׁשל  ענין ּבֹו ׁשּי ׁשּלא האֹור ענין ּבדּוגמת ְְְְְִִֶֶַַַָָָֹוהּוא

ּתֹורה  טעמי התּגּלּות ענין וזהּו ּכלל. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָצּיּור

הינּו הּנׂשּואין, ענין יהיה ׁשאז ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹלעתידֿלבא,

ׁשּבעלּֿפה  לתֹורה ׁשּבכתב מּתֹורה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשההמׁשכה

ּגם  אּלא החיצֹונּיּות , מּבחינת רק לא ְְִִִִִֶֶַַַַָֹּתהיה

רק  לא יּומׁש ׁשאז והינּו, הּפנימּיּות, ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹמּבחינת

ּבבחינת  ונעׂשים ׁשּבאים (ּכפי ה'ּמים' ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָּבחינת

ה'אֹור'. ּבחינת ּגם אּלא ְִִֶַַַָָָ'רקיע'),

ונׂשּואין ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) הארּוסין ענין ׁשּבין ּבחלּוק ענין עֹוד לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

היא  ׁשעכׁשו ׁשּבעלּֿפה, לתֹורה ׁשּבכתב מּתֹורה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבהמׁשכה

ּׁשּנמׁש מה ּדהּנה, נׂשּואין. ּבבחינת ּתהיה ּולעתידֿלבא ארּוסין ׁשל ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבאֹופן

ּדפרטי  מפֹורט ּבצּיּור ׁשּבעלּֿפה ּבּתֹורה ּובא ׁשּבכתב מּתֹורה עכׁשו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּומתּגּלה

ּכמֹו עצמֹו זה ּגלּוי לגּבי ּגם ּבלבד חיצֹונּיּות ּבחינת זה הרי הּתֹורה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהלכֹות
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,‡˜Èc ˙BÚL '‚ ,"‰¯Bza ˜ÒBÚÂ ·LBÈ ‰"aw‰ ואמרו דייקו «»»≈¿≈«»»»¿»

ולרמז  להורות שלוש המספר 'ÌÈÓ'את '¯B‡'c ˙BÈÁa‰ '‚ Ô‰L∆≈«¿ƒ¿«ƒ
.'ÚÈ˜¯'»ƒ«

‰ÎLÓ‰a ‡e‰ ÔÎÂהתורה של BzÏ¯‰וההתגלות ·˙ÎaL ‰¯BzÓ ¿≈««¿»»ƒ»∆ƒ¿»«»
'‚ da LiL ‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆≈»
'ÌÈÓ' '¯B‡'c ˙BÈÁa‰«¿ƒ¿«ƒ

'ÚÈ˜¯'Â באה זו השפעה וגם ¿»ƒ«
כפי  האמורים, השלבים בשלושת

ומפרט. שממשיך

ÈË¯t ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»≈
˙BÎÏ‰‰ למעשה המצוות קיום של «¬»

eÈ‰L ‰tŒÏÚaL ‰¯B˙c¿»∆¿«∆∆»
‰ÏÁz ˙BÏeÏk בתורה הגילוי לפני ¿¿ƒ»

ÎaL˙·שבעלֿפה  ‰¯Bza«»∆ƒ¿»
‰¯Bza elb˙Â eÎLÓÂ¿ƒ¿¿¿ƒ¿««»
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ‰tŒÏÚaL∆¿«∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ
ÌÈn‰ ÔÈÚ ˙Ó‚e„a Ì‰ ,(‚≈¿¿«ƒ¿«««ƒ

‡Â È„ÈcÚÈ˜¯'‰ ÔÈÚÂ ,ÈÏÊ ¿«¿≈¿«¿≈¿ƒ¿«»»ƒ«
ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,'‡iÓ e„ÈÏ‚‡c¿ƒ¿ƒ«»¿«¿¿ƒ
Ô˙BÈ‰a ‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰L∆ƒ¿«»ƒ¿»
‡Ï ·˙ÎaL ‰¯Bza ˙BÏeÏk¿«»∆ƒ¿»…
,Ë¯BÙÓ ¯eiˆa ÔÈ„Ú e‡a»¬«ƒ¿ƒ¿»

¯LÙ‡ ÔÎlLיכולÌ‰a ˙BÈ‰Ï ∆»≈∆¿»ƒ¿»∆
È‡nL ˙È·"c ˙BÚc È˜eÏÁƒ≈≈¿≈««

¯L‡ "Ïl‰ ˙È·e שההלכה למרות ≈ƒ≈¬∆
הדעות, אחת לפי היא בפועל למעשה

ֿ מקום È¯·cמכל el‡Â el‡"≈¿≈ƒ¿≈
"ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡43‰Ê È¯‰Â , ¡…ƒ«ƒ«¬≈∆

ÈÏÊ‡Â È„Èc ÌÈn‰ ˙Ó‚e„a¿¿«««ƒ¿«¿≈¿«¿≈
'eÎ אין כי למקום ממקום והולכים

ומוגדרת, קבועה אחת תבנית להם

¯L‡ÎÂ שבכתב התורה דברי ¿«¬∆
‰¯Bza ÌÈL¯t˙Óe ÌÈlb˙Óƒ¿«ƒƒ¿»¿ƒ«»
Ë¯BÙÓ ¯eiˆa ‰tŒÏÚaL∆¿«∆¿ƒ¿»

ומוגדרת, קבועה לתבנית ≈¬‰¯Èהדומה
ÚÈ˜¯'‰ ÔÈÚ ˙Ó‚e„a ‰Ê∆¿¿«ƒ¿«»»ƒ«

.'‡iÓ e„ÈÏ‚‡c של זה בעניין וגם ¿ƒ¿ƒ«»
 ֿ שבעל בתורה שבכתב תורה התגלות

מדריגות  כמה יש Ê‰פה ÏÎÂ האמור ¿»∆
לתורה  שבכתב מתורה שהמעבר לעיל

בתנועה  ממים למעבר דומה שבעלֿפה

שעומדים  ÈÁ·a˙למים ‡e‰ƒ¿ƒ«
·˙ÎaL ‰¯B˙c ˙eiBˆÈÁ‰«ƒƒ¿»∆ƒ¿»
ŒÏÚaL ‰¯Bza ÈeÏ‚a ‰‡aL∆»»¿ƒ«»∆¿«

‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe .„·Ïa 'eÎ ˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁaÓ e‰fL ,‰t∆∆∆ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿«¿«¿»ƒ∆
‰¯Bz ÈÓÚË ÔÈÚהמצוות של הנסתרים הפנימיים l‡הטעמים ÔÈ„ÚL ƒ¿««¬≈»∆¬«ƒ…

ÔÈÚ Ba CiL ‡lL ¯B‡‰ ÔÈÚ ˙Ó‚e„a ‡e‰Â ,ÏÏk elb˙ƒ¿«¿»¿¿¿«ƒ¿«»∆…«»ƒ¿»
ÏÏk ¯eiˆ ÏL מציאות ואיננו 'ציור' מכל לגמרי מופשט הוא אלא ∆ƒ¿»

‰˙elb˙מוגדרת. ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿«
‰¯Bz ÈÓÚË והנסתרים הפנימיים «¬≈»

ÔÈÚ ‰È‰È Ê‡L ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆»ƒ¿∆ƒ¿«
ÔÈ‡eNp‰ בין הפנימי והייחוד «ƒƒ

ישראל, וכנסת ¿»‰eÈהקדושֿברוךֿהוא
·˙ÎaL ‰¯BzÓ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ»∆ƒ¿»
‡Ï ‰È‰z ‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Ï¿»∆¿«∆ƒ¿∆…
‡l‡ ,˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁaÓ ˜«̄ƒ¿ƒ««ƒƒ∆»
למטה  התורה של והמשכה גילוי יהיה

,eÈ‰Â ,˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁaÓ Ìb«ƒ¿ƒ««¿ƒƒ¿«¿
˙ÈÁa ˜¯ ‡Ï CLÓeÈ Ê‡L∆»¿«…«¿ƒ«
ÌÈNÚÂ ÌÈ‡aL ÈÙk) 'ÌÈn'‰««ƒ¿ƒ∆»ƒ¿«¬ƒ
Ìb ‡l‡ ,('ÚÈ˜¯' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»ƒ«∆»«

.'¯B‡'‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»
„BÚ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆≈¿»≈

˜eÏÁa ÔÈÚ בהבדלÔÈÚ ÔÈaL ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ¿«
‰ÎLÓ‰aL ÔÈ‡eNÂ ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ¿ƒƒ∆««¿»»

והשפעה ÎaL˙·התגלות ‰¯BzÓƒ»∆ƒ¿»
ÂLÎÚL ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Ï¿»∆¿«∆∆«¿»

הזה ÏLבזמן ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆
Òe¯‡‡·ÏŒ„È˙ÚÏe ÔÈ בימות ≈ƒ¿»ƒ»…
ÔÈ‡eN.המשיח ˙ÈÁ·a ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒƒ

‰lb˙Óe CLÓpM ‰Ó ,‰p‰c¿ƒ≈«∆ƒ¿»ƒ¿«∆
‡·e ·˙ÎaL ‰¯BzÓ ÂLÎÚ«¿»ƒ»∆ƒ¿»»
¯eiˆa ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza«»∆¿«∆¿ƒ

Ë¯BÙÓ ומוגדרת מפורטת בצורה ¿»
È¯‰ ,‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰ ÈË¯Ùcƒ¿»≈ƒ¿«»¬≈
Ìb „·Ïa ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ‰Ê∆¿ƒ«ƒƒƒ¿««

BÓˆÚ ‰Ê ÈeÏb Èa‚Ï הוראות של ¿«≈ƒ∆«¿
התורה  Bza¯‰הלכות ‡e‰L BÓk¿∆«»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ,·˙ÎaL∆ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈
CLÓpM ÈÙkL התורה עניין ∆¿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



d"kyz'dיד ,(` xn`n) oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y

לעיל  ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא

ּבבחינת  הּוא ׁשּבעלּֿפה ּבּתֹורה ּׁשּנמׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּכפי

ּב ׁשּבא מּיא', ּדאגלידּו כּו','רקיע מפֹורט צּיּור ְְְְִִִִֶַַָָָָ

הּוא  ׁשּׁשם ׁשּבכתב ּבּתֹורה ׁשהּוא ּכמֹו ְְְִֶֶֶַָָָֹולא

ההמׁשכה  ואםּֿכן ואזלי, ּדנידי מים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבבחינת

מתּגּלה  ׁשּלא והינּו, החיצֹונּיּות, ּבחינת רק ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹהיא

מּצּיּור  למעלה ׁשהן ּכפי עצמם ה'ּמים' ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבחינת

ׁשּבאים  ּכמֹו החיצֹונּיּות , ּבחינת רק אּלא ְְְִִִִֶֶַַַָָָמפֹורט,

רק  ׁשּנמׁש וכיון 'רקיע'. ּדבחינת מפֹורט ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבצּיּור

ארּוסין, ּבׁשם נקרא לכן החיצֹונּיּות, ְְְִִִִִֵֵֵַַָָּבחינת

אמנם, ּבלבד. חיצֹונית המׁשכה ענין ְְְְִִִִֶַַַָָָָׁשהּוא

ׁשּבכתב  מּתֹורה ההמׁשכה ּתהיה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹלעתידֿלבא

ׁשּבעלּֿפה  ּבּתֹורה ׁשּגם ּבאֹופן ׁשּבעלּֿפה ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָלתֹורה

מה  וזהּו ׁשּבכתב. ּדתֹורה ה'ּמים' ּבחינת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָיתּגּלה

את 44ּׁשּכתּוב  ּדעה הארץ מלאה "ּכי לעתידֿלבא ְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹ

ּגילּוי  יהיה ּבארץ ׁשּגם מכּסים, לּים ּכּמים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהוי'

ּב'תֹורה  מבאר ּדהּנה ּבזה, והענין ה'ּמים'. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבחינת

ּבראׁשית  ּפרׁשת וארץ 45אֹור' ׁשמים ּבענין ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּבעלּֿפה, ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשהם ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּתֹורה,

ותֹורה  ארץ, ּבחינת היא ׁשּבעלּֿפה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָּדתֹורה

ׁשאמרּו ׁשּזהּו ׁשמים, ּבחינת היא ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָׁשּבכתב

ז"ל  ּכי 46חכמינּו מים, ׁשם הינּו: ׁשמים, ׁשּתיבת ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

לעיל. ּכּנזּכר 'מים', ּבחינת היא ׁשּבכתב ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּתֹורה

ּדעה  הארץ ׁש"ּמלאה ּדלעתידֿלבא החדּוׁש ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹוזהּו

ּבּתֹורה  ׁשּגם מכּסים", לּים ּכּמים הוי' ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָאת

והינּו, ׁשּבכתב. ּדתֹורה ה'ּמים' ּבחינת יתּגּלה - ארץ ּבחינת ׁשהיא ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבעלּֿפה

(ּתֹורה  ּדׁשמים החיצֹונּיּות ּבחינת רק ׁשּבעלּֿפה) (ּתֹורה ּבארץ נמׁש ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשעכׁשו

ׁשּבאים  ּכמֹו ּכיֿאם עצמם, ׁשּבכתב ּדתֹורה הּמים ּבחינת נמׁש ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבכתב),

ּדתֹורה  ה'ּמים' ּבחינת ויתּגּלה יּומׁש ּולעתידֿלבא 'רקיע', ּדבחינת ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹּבצּיּור

ענין  ׁשהּוא נּׂשּואין, ּבׁשם נקרא ולכן הּפנימּיּות, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבכתב,

לעיל. ּכּנזּכר ּפנימית, ְְְְִִִֵַַָָָהמׁשכה

ּבּתניא p‰Â‰ו) המבאר ּתלּויים 47עלּֿפי ּדלעתידֿלבא הּגילּויים ׁשּכל ¿ƒ≈ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹ

יׁשנֹו עכׁשו ׁשּגם מּובן, הּגלּות, מׁש זמן ּכל ועבֹודתנּו ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבמעׂשינּו
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העליון) e„ÈÏ‚‡c(הרצון ÚÈ˜¯' ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza«»∆¿«∆ƒ¿ƒ«»ƒ«¿ƒ¿ƒ

'eÎ Ë¯BÙÓ ¯eiˆa ‡aL ,'‡iÓ,קבועה e‰L‡ובתבנית BÓk ‡ÏÂ «»∆»¿ƒ¿»¿…¿∆
ÈÏÊ‡Â È„Èc ÌÈÓ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÌML ·˙ÎaL ‰¯Bza ומשתמע «»∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿≈¿«¿≈

לגמרי, מוגדר ואינו פנים ‰‰ÎLÓ‰לכמה ÔkŒÌ‡Â לידי גילוי שבאה ¿ƒ≈««¿»»
˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa ˜¯ ‡È‰ƒ«¿ƒ««ƒƒ
והסתר, בהעלם נשארת והפנימיות

˙ÈÁa ‰lb˙Ó ‡lL ,eÈ‰Â¿«¿∆…ƒ¿«»¿ƒ«
Ô‰L ÈÙk ÌÓˆÚ 'ÌÈn'‰««ƒ«¿»¿ƒ∆≈
‡l‡ ,Ë¯BÙÓ ¯eivÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ¿»∆»
BÓk ,˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa ˜«̄¿ƒ««ƒƒ¿
Ë¯BÙÓ ¯eiˆa ÌÈ‡aL∆»ƒ¿ƒ¿»

'ÚÈ˜¯' ˙ÈÁ·c כמציאות ƒ¿ƒ«»ƒ«
ומוגבלת. מפורטת «≈¿ÔÂÈÎÂמוגדרת,

˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa ˜¯ CLÓpL∆ƒ¿»«¿ƒ««ƒƒ
בהעלם, נשארת הפנימיות ≈«ÔÎÏואילו

‡e‰L ,ÔÈÒe¯‡ ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈≈ƒ∆
‰ÎLÓ‰ ÔÈÚ והשפעה˙ÈBˆÈÁ ƒ¿««¿»»ƒƒ

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ,ÌÓ‡ .„·Ïaƒ¿«»¿»∆»ƒ»…
‰¯BzÓ ‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zƒ¿∆««¿»»ƒ»
‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Ï ·˙ÎaL∆ƒ¿»¿»∆¿«∆
ŒÏÚaL ‰¯Bza ÌbL ÔÙB‡a¿∆∆««»∆¿«

‰lb˙È ‰t ויאיר˙ÈÁa ∆ƒ¿«∆¿ƒ«
e‰ÊÂ .·˙ÎaL ‰¯B˙c 'ÌÈn'‰««ƒ¿»∆ƒ¿»¿∆

·e˙kM ‰Ó44‡·ÏŒ„È˙ÚÏ «∆»∆»ƒ»…
˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk"ƒ»¿»»»∆≈»∆
,"ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰¬»»««ƒ«»¿«ƒ
מלאה  תהיה העולם) (כל שהארץ

כל  את מכסים שהמים כשם ה' בידיעת

חסידות  ועלֿפי הים, הכוונה קרקעית

ı¯‡a ÌbL שענייני (כפי התחתונה ∆«»»∆
מעשיות  להלכות יורדים התורה

ÈÁa˙ומפורטות) ÈeÏÈb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«
,'ÌÈn'‰.ומבאר שממשיך כפי ««ƒ

¯‡·Ó ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿…»
˙L¯t '¯B‡ ‰¯B˙'a¿»»»«

˙ÈL‡¯a45ı¯‡Â ÌÈÓL ÔÈÚa ¿≈ƒ¿ƒ¿«»«ƒ»»∆
שהם  Bz¯‰כפי Ì‰L ,‰¯Bza«»∆≈»

,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Â ·˙ÎaL∆ƒ¿»¿»∆¿«∆
˙ÈÁa ‡È‰ ‰tŒÏÚaL ‰¯B˙c¿»∆¿«∆ƒ¿ƒ«
‡È‰ ·˙ÎaL ‰¯B˙Â ,ı¯‡∆∆¿»∆ƒ¿»ƒ
e¯Ó‡L e‰fL ,ÌÈÓL ˙ÈÁa¿ƒ«»«ƒ∆∆∆»¿

Ï"Ê eÈÓÎÁ46,ÌÈÓL ˙·ÈzL ¬»≈∆≈«»«ƒ
:eÈ‰ המילים שתי ÌÈÓ,כמו ÌL «¿»«ƒ

˙ÈÁa ‡È‰ ·˙ÎaL ‰¯Bz Èkƒ»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«

Le„Á‰ e‰ÊÂ .ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,'ÌÈÓ' המיוחד‡·ÏŒ„È˙ÚÏc שאז «ƒ«ƒ¿»¿≈¿∆«ƒƒ¿»ƒ»…
היעוד  ÌiÏיקויים ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡Ïn"L∆»¿»»»∆≈»∆¬»»««ƒ«»

ÌbL ,"ÌÈqÎÓ אפילוı¯‡ ˙ÈÁa ‡È‰L ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza ¿«ƒ∆««»∆¿«∆∆ƒ¿ƒ«∆∆
ÂLÎÚL ,eÈ‰Â .·˙ÎaL ‰¯B˙c 'ÌÈn'‰ ˙ÈÁa ‰lb˙È -ƒ¿«∆¿ƒ«««ƒ¿»∆ƒ¿»¿«¿∆«¿»
ŒÏÚaL ‰¯Bz) ı¯‡a CLÓƒ¿»»»∆»∆¿«
˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa ˜¯ (‰t∆«¿ƒ««ƒƒ
,(·˙ÎaL ‰¯Bz) ÌÈÓLc¿»«ƒ»∆ƒ¿»
ÌÈn‰ ˙ÈÁa CLÓ ‡lL∆…ƒ¿»¿ƒ«««ƒ

ÌÓˆÚ ·˙ÎaL ‰¯B˙c עם ¿»∆ƒ¿»«¿»
שלהם, והפנימיות Ì‡ŒÈkƒƒהעומק

˙ÈÁ·c ¯eiˆa ÌÈ‡aL BÓk¿∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«
'ÚÈ˜¯' מוגדרת מציאות שבהיותו »ƒ«

לגבי  ירידה זו הרי קבועה ותבנית

של  המצב המצב לגבי וכלֿשכן 'מים'

מוגדרת, מציאות שאינו 'אור' של

‰lb˙ÈÂ CLÓeÈ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏe¿»ƒ»…¿«¿ƒ¿«∆
עצמה, ארץ בבחינת »ÈÁa¿ƒ˙בעולם,

,·˙ÎaL ‰¯B˙c 'ÌÈn'‰««ƒ¿»∆ƒ¿»
ÔÎÏÂ ,˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ««¿ƒƒ¿»≈

‡¯˜ הקדושֿברוךֿהוא בין הקשר ƒ¿»
לבוא ובני  לעתיד ≈¿ÌLaישראל

‰ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÔÈ‡eOƒƒ∆ƒ¿««¿»»
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,˙ÈÓÈt¿ƒƒ«ƒ¿»¿≈

¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«ƒ«¿…»
‡Èza47ÌÈÈeÏÈb‰ ÏkL ««¿»∆»«ƒƒ

ÌÈÈeÏz ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿ƒ
ÔÓÊ Ïk e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈»¿«

,˙eÏb‰ CLÓ ישראל שבני וככל ∆∆«»
המצוות  וקיום התורה בלימוד מוסיפים

ה'גילויים' ויגדלו ילכו כך הגלות בזמן

היינו  המשיח, בימות שיהיו האלוקיים

את  הגורמים הם כעת שפעולותינו

לבוא, לעתיד «Ô·eÓ,ה'גילויים'
ÂLÎÚ ÌbL הגלות BLÈבזמן ∆««¿»∆¿
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טו ux`d z`e minyd z` miwel` `xa ziy`xa

וזהּו ּדלעתידֿלבא. הּנׂשּואין ענין ודּוגמת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹמעין

והמׁשכת  הּיחּוד נעׂשה ׁשּבֹו עצרת', 'ׁשמיני ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָענין

כּו' הּנׂשּואין 48הּטּפה ענין ודּוגמת מעין , ְְְִִִִֵֵַַַַָ

עלֿידי  נעׂשית זֹו והמׁשכה ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹּדלעתידֿלבא.

העבֹודה  ׁשהיא ּתׁשרי ּדחֹודׁש העבֹודה ְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָּכללּות

נתּבאר  ּדהּנה ּבזה, והענין הּנׁשמה. עצם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּמּצד

מּתֹורה  ההמׁשכה ּבענין (ואיל ג (סעיף ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלעיל

ּתהיה  ׁשּלעתידֿלבא ׁשּבעלּֿפה, לּתֹורה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבכתב

ענין  ׁשהּוא נׂשּואין, ׁשל ּבאֹופן זֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָהמׁשכה

ׁשעל  ה) (סעיף לעיל וכּנזּכר ּפנימית, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהמׁשכה

ּכּמים  הוי' את ּדעה הארץ מלאה "ּכי נאמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָזה

ׁשּנקראת  ׁשּבעלּֿפה ּבּתֹורה ׁשּגם מכּסים", ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלּים

ּדתֹורה  ה'ּמים' ּבחינת ויתּגּלה יּומׁש ארץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָּבׁשם

(ּתֹורה  הארץ את ליסד ּכדי אמנם, ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבכתב.

ּבחינת  ּגלּוי את לקּבל ׁשּתּוכל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַׁשּבעלּֿפה)

וכּו', הּמים ּבחינת ׁשּבכתב, ּדתֹורה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָהּפנימּיּות

נאמר  זה על אתנים 49הּנה ארץ, מֹוסדי והאתנים ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּתנאים  ׁשהם 50אֹותּיֹות ּתֹורה 51, המיסדים ְְִִִֵֶַַַָָ

את  לקּבל ׁשּתּוכל ארץ ׁשּנקראת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַׁשּבעלּֿפה

הּוא, והענין ׁשּבכתב. ּדתֹורה הּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָּבחינת

ידּוע  הּנׁשמה,52ּדהּנה עצם על קאי ׁש'איתן' ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּתֹוקף  ׁשּזהּו וחֹוזק, יֹוׁשן מּלׁשֹון הּוא ְְְִֵֶֶֶֶֶַָּד'איתן'

הּנׁשמה, עצם ּבחינת ּומּצד הּנׁשמה. ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּדעצם

ּפנימּיּות ממׁשיכ  ּדאֹוריתא, נׁשמתא ּבחינת ים ְְְְְְִִִִִִַַַָָָ

 ֿ ועל ׁשּבעלּֿפה . ּבּתֹורה ּבגילּוי ׁשּתהיה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָהּתֹורה,

המׁשכת  ׁשענינֹו עצרת' ל'ׁשמיני ּבנֹוגע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּדרֿזה

עלֿידי  היא זֹו ׁשהמׁשכה ּדלעתידֿלבא, הּנׂשּואין ענין מעין כּו', ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּטפה

ירח  נקרא ּתׁשרי ׁשחֹודׁש ׁשּזהּו ּתׁשרי, ׁשּבחֹודׁש הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהעבֹודה

ּבחינת 53האיתנים  הּנׁשמה, עצם מּצד הם ׁשּבֹו העבֹודה עניני ׁשּכל ׁשם על , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עצם  ׁשּמּצד עֹול' ה'ּקּבלת ענין הּוא הּׁשנה' ּד'ראׁש ׁשהעבֹודה והינּו, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ'איתן',

הּקֹודמים  ּבּמאמרים לעיל ׁשּנתּבאר (ּכמֹו ּד'יֹום 54הּנׁשמה העבֹודה וכן ,( ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
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d"kyz'dטז ,(` xn`n) oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y

עצם  ׁשּמּצד הּתׁשּובה עבֹודת היא ְֲִִִִֶֶֶַַַַָהּכּפּורים'

הּסּוּכֹות', ּב'חג ּבגילּוי נמׁש זה וכל ְְְְְִִֶַַַָָָָהּנׁשמה,

הּכתּוב 55ּכּידּוע  חּגנּו,56ּבפרּוׁש ליֹום ּבּכסה ְְֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשהם  הּכּפּורים' ו'יֹום הּׁשנה' ּד'ראׁש ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהענינים

חּגנּו", "ליֹום ּבגלּוי נמׁשכים (ּבהעלם) ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ"ּבּכסה"

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו הּסּוּכֹות'. האזרח 57ּב'חג ּכל ְְְֶֶֶַַַַָָָָ

קאי  עתיד, לׁשֹון "האזרח" ּבּסּכת, יׁשבּו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּביׂשראל

לעתידֿלבא, ּבגלּוי ׁשּתאיר 'איתן' ּבחינת ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹעל

הּזקן  אדמֹו"ר ּתֹורת הּפסּוק 58ּכּידּוע מׂשּכיל 59על ְְִֵַַַַַַַַָָָ

ּב'חג  ּבגלּוי נמׁשכת זֹו ּובחינה האזרחי, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָלאיתן

ׁשּזהּו התיּׁשבּות, ׁשל ּבאֹופן ׁשּבאה ועד ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָהּסּוּכֹות',

ּבּסּכת". יׁשבּו ּביׂשראל האזרח "ּכל ּׁשּנאמר ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמה

הּכּפּורים' 'יֹום הּׁשנה' ּד'ראׁש העבֹודה ְְְֲִִֵַַַָָָָֹועלֿידי

הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד העבֹודה ׁשהיא ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָו'סּוּכֹות'

נ  'איתן', ּבחינת ּבחינת עצרת' ּב'ׁשמיני מׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָ

לעיל. ּכּנזּכר הּנׂשּואין, ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָהּפנימּיּות,

ּב'ׁשמיני p‰Â‰ז) הּפנימּיּות המׁשכת לאחרי ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִִֵַַַַָ

ּובא  נמׁש ּתֹורה', ו'ׂשמחת ְְְֲִִֶֶַָָָעצרת'

ּתאיר 60הּגלּוי  ׁשם ׁשּגם ּבארץ, למּטה ּגם ְִִֶֶַַַַָָָָָ

'ׂשמחת  ׁשּלאחרי וזהּו הּפנימּיּות. ּבחינת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַותתּגּלה

הּׁשמים  את אלקים ּברא "ּבראׁשית קֹורין ְֱִִִִֵֵַַָָָָֹּתֹורה'

הּגיד  מעׂשיו "ּכח ענין ׁשהּוא הארץ", ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹואת

ׁשּבּנׁשמה  'איתן' ּדבחינת ׁשהּכח הינּו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלעּמֹו",

הּמּטה, ּדבירּור ּבעבֹודה ּבארץ, למּטה עד ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָיּומׁש

נתּבאר  והּנה, 'איתן'. ּבחינת מתּגּלה ּדוקא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבזה

הּקֹודמים  לּמלחמה 61ּבּמאמרים ּכיֿתצא ּבענין ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָ

איב צרי62על הּבירּורים עבֹודת ׁשּבׁשביל , ְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹ

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו מּלמעלה, ּכח נתינת 62להיֹות ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו .ּביד אלקי הוי' ְְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָֹּונתנֹו

ענין  ׁשהּוא לנּו, נתנּה ּברצֹונֹו רׁש"י ְְְְִִִֵֶַַָָָּבפרּוׁש

כּו' מלמעלה ּכח' .63ה'ּנתינת ְְְִִַַַַָֹ
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.(81 ע' (שם פ"ח לך יתנו כתר ד"ה .(28 ע' (שם פ"ז המעלות שיר ד"ה ואילך). 11 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת

ב.55) רלה, דא"ח) (עם סידור ע"ד. ריש נד, ר"ה לקו"ת ד.56)ראה פא, מב.57)תהלים כג, קונטרס 58)אמור

.52 שבהערה א.59)(ואגרותֿקודש) פט, (המו"ל).60)תהלים קצת (המו"ל).61)חסר לע"ע לידינו הגיע כא,62)לא תצא

(המו"ל).63)י. הענין סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ÏÎÂ ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ‡È‰ כל ƒ¬««¿»∆ƒ«∆∆«¿»»¿»∆

הכיפורים  ויום השנה ראש של ‰Bkeq˙',העבודה ‚Á'a ÈeÏÈ‚a CLÓƒ¿»¿ƒ¿««
Úe„ik55 החסידות ‰e˙k·בתורת Le¯Ùa56"שופר בחודש "תקעו «»«¿≈«»

ÌBÈ'Â '‰M‰ L‡¯'c ÌÈÈÚ‰L ,ebÁ ÌBÈÏ ‰Òka«∆∆¿«≈∆»ƒ¿»ƒ¿…«»»¿
Ì‰L 'ÌÈ¯etk‰ בתחילה «ƒƒ∆≈

ÌÈÎLÓ (ÌÏÚ‰a) "‰Òka"«∆∆¿∆¿≈ƒ¿»ƒ
‚Á'a ,"ebÁ ÌBÈÏ" ÈeÏ‚a¿ƒ¿«≈¿«

eq‰.'˙Bk «
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ57Ïk ¿∆««∆»»

,˙kqa e·LÈ Ï‡¯NÈa Á¯Ê‡‰»∆¿»¿ƒ¿»≈≈¿«À…
"Á¯Ê‡‰"(גם) ÔBLÏשמשמעו »∆¿»¿

,„È˙Ú,אזרח להיות שעתיד כלומר »ƒ
È‡˜ מכוון'Ô˙È‡' ˙ÈÁa ÏÚ »≈«¿ƒ«≈»

הנשמה, לעצם מתייחסת לעיל שכאמור

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÈeÏ‚a ¯È‡zL∆»ƒ¿ƒ∆»ƒ»…
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˙¯Bz Úe„ik58 «»«««¿«»≈

˜eÒt‰ ÏÚ59Ô˙È‡Ï ÏÈkNÓ ««»«¿ƒ¿≈»
ÈÁ¯Ê‡‰:ממנה מקצת לשון (וזה »∆¿»ƒ

שדבוקה  הנשמה עצם הוא "איתן

אלקה  חלק וזהו בהעצמות, ממעל...

ומגלה  הממציא מקור שהוא משכיל,

רק  הוא זה משכיל הנה הכול, את

 ֿ שעל מה משכיל, לו יש דאיתן לאיתן,

מזריח  האזרחי, הוא המשכיל כח ידי

והחושים..."), הכוחות «ÈÁ·e¿ƒ‰לכל
BÊ הנשמה עצם ÈeÏ‚aשל ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿ƒ

‰‡aL „ÚÂ ,'˙Bkeq‰ ‚Á'a¿««¿«∆»»
,˙e·MÈ˙‰ ÏL ÔÙB‡a שמצד אף ¿∆∆ƒ¿«¿

מהתלבשות, למעלה היא עצמה

Ïk" ¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL∆∆«∆∆¡«»
Ï‡¯NÈa Á¯Ê‡‰ קשור ו'אזרח' »∆¿»¿ƒ¿»≈

כאמור, הנשמה, ועצם ¿≈e·LÈב'איתן'
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚÂ ."˙kqa«À…¿«¿≈»¬»
ÌBÈ' '‰M‰ L‡¯'c¿…«»»
‡È‰L '˙BkeÒ'Â 'ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿∆ƒ
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ«∆∆«¿»»

,'Ô˙È‡' ˙ÈÁa לעיל שנתבאר כפי ¿ƒ«≈»
חודש  ממועדי אחד כל תשרי,לגבי

˙ÈÁa '˙¯ˆÚ ÈÈÓL'a CLÓƒ¿»ƒ¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ«
ÔÈÚ e‰fL ,˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ∆∆ƒ¿«

.ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,ÔÈ‡eNp‰«ƒƒ«ƒ¿»¿≈

˙eiÓÈt‰ ˙ÎLÓ‰ È¯Á‡Ï ‰p‰Â (Ê והעצם'˙¯ˆÚ ÈÈÓL'a ¿ƒ≈¿«¬≈«¿»««¿ƒƒƒ¿ƒƒ¬∆∆
,'‰¯Bz ˙ÁÓN'Â,לעיל כמבואר תשרי, חודש במשך העבודה עלֿידי ¿ƒ¿«»

ÈeÏb‰ ‡·e CLÓ60 והפנימיות של ı¯‡a,העצם ‰hÓÏ Ìb ƒ¿»»«ƒ«¿«»»»∆
הזה, העולם ÈÁa˙בענייני ‰lb˙˙Â ¯È‡z ÌL ÌbL∆«»»ƒ¿ƒ¿«∆¿ƒ«

È¯Á‡lL e‰ÊÂ .˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ¿∆∆¿«¬≈
'‰¯Bz ˙ÁÓN' יש שבו החג ƒ¿«»

והעצם, הפנימיות של ÔÈ¯B˜ƒגילוי
עצרת  שמיני שאחרי הראשונה בשבת

a¯‡תורה ושמחת  ˙ÈL‡¯a"¿≈ƒ»»
˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈
Ák" ÔÈÚ ‡e‰L ,"ı¯‡‰»»∆∆ƒ¿«…«

,"BnÚÏ „Èb‰ ÂÈNÚÓ כמובא «¬»ƒƒ¿«
רש"י  מפירוש המאמר בתחילת לעיל

השאלה  ונשאלה התורה בהתחלת

דווקא  יהיה זה שעניין חשוב מדוע

המבואר  כל ועלֿפי התורה, בהתחלת

היא  הכוונה כי המענה, מובן לעיל

בענייני  התורה ענייני את להמשיך

ÈÁ·c˙העולם  Ák‰L ,eÈ‰«¿∆«…«ƒ¿ƒ«
‰ÓLpaL 'Ô˙È‡' הנפש עצם ≈»∆«¿»»

,ı¯‡a ‰hÓÏ „Ú CLÓeÈ¿««¿«»»»∆
¯e¯È·c ‰„B·Úa וזיכוך »¬»¿≈

‡˜Âc ‰ÊaL ,‰hn‰««»∆»∆«¿»
העולם  בענייני ∆»¿lb˙Óƒ‰בהתעסקות

'Ô˙È‡' ˙ÈÁa בזה דווקא (כי ¿ƒ«≈»
לו  "להיות הבריאה כוונת נשלמת

בתחתונים"). דירה יתברך

ÌÈ¯Ó‡na ¯‡a˙ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈««¬»ƒ
ÌÈÓ„Bw‰61‡ˆ˙ŒÈk ÔÈÚa «¿ƒ¿ƒ¿«ƒ≈≈

E·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ62, «ƒ¿»»«…¿∆
ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ÏÈ·LaL של ∆ƒ¿ƒ¬««≈ƒ

הטוב  הפרדת עלֿידי הגשמיים הדברים

לקדושה  והעלאתו CÈ¯»̂ƒמהרע
,‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«…«ƒ¿«¿»

·e˙kM ‰Ó e‰fL62'ÈÂ‰ B˙e ∆∆«∆»¿»¬»»
‰Ó Ìb e‰ÊÂ .E„Èa EÈ˜Ï‡¡…∆¿»∆¿∆««
BBˆ¯a È"L¯ Le¯Ùa ·e˙kM∆»¿≈«ƒƒ¿
˙È˙p'‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,eÏ d˙¿»»»∆ƒ¿««¿ƒ«

'Ák מבני ואחד אחד ÏÚÓÏÓ‰לכל …«ƒ¿«¿»
'eÎ63 לברר העולם, בענייני לפעול

בעולם. אלוקות ולגלות אותם
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יז

,ziy`xa zyxt zay .c"qa
xn`n) oeygxn ycegd mikxan

d"kyz'd ,(a
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

eÏÎÈÂ'גֹו צבאם וכל והארץ ואיתא 1הּׁשמים , «¿Àְְְְִִֶַַָָָָָָָ

ואֹומר 2ּבגמרא  ׁשּבת ּבערב הּמתּפּלל ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבמעׂשה  להּקּב"ה ׁשּוּתף נעׂשה כּו' ְְֲֲֵַַַַַָָָָֻויכלּו

לֹומר  היּתכן ּדלכאֹורה, להבין, וצרי ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָּבראׁשית.

ּבראׁשית, ּבמעׂשה ׁשּוּתפּות ׁשל ענין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָׁשּיׁש

רק  לא הּוא הּׁשּוּתפּות  ענין ׁשאמּתת ְְֲִִִֶַַַַָָֹּובפרט

ּבּדבר, מסּוים חלק לֹו יׁש ׁשּוּתף ׁשּכל ְְֵֵֶֶֶַָָָָָּבאֹופן

ׁשּיכת  ּונקּודה נקּודה ׁשּכל ּבאֹופן ְְְֶֶֶֶֶַָָָָאּלא

ּונקּודה 3לׁשניהם  נקּודה ׁשּבכל והינּו, , ְְְְְְִֵֶֶַָָָ

(האֹומר  יׂשראל איׁש נעׂשה ּבראׁשית ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבמעׂשה

להבין, צרי ּגם להּקּב"ה. ׁשוה ׁשּוּתף ְְִִֶַַַַָָָָָָֻ"ויכלּו")

ׁשּוּתף, נעׂשה "ויכלּו" האֹומר ׁשּכל ּכיון ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻּדהּנה,

"ויכלּו" ׁשאֹומרים יׂשראל ׁשּכל מּובן, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻהרי

עסקינן  לא ּבׁשֹופטני ׁשּוּתפים,4(ׁשהרי נעׂשים ( ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

לא  היא מּיׂשראל אחד ּכל ׁשל הּׁשּוּתפּות ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹואםּֿכן

ּבני  רּבֹוא ׁשּׁשים ּכל עם ּגם אּלא הּקּב"ה, עם ְִִִִִֵֶַַַָָָָרק

היא  "ויכלּו" האֹומר ׁשל ׁשהּׁשּוּתפּות היא רז"ל לׁשֹון מׁשמעּות ואילּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻיׂשראל.

יׂשראל, ּבני ּכל עם ּגם היא הּׁשּותפּות אם ׁשהרי הּקּב"ה, עם ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָרק

ולא  כּו', ׁשּוּתפים נעׂשים "ויכלּו" האֹומרים ּכל רּבים, ּבלׁשֹון ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻהוהֿליּהֿלמימר

כּו'. ׁשּוּתף נעׂשה "ויכלּו" האֹומר יחיד, ְְֲִִֵַַָָָָֻּבלׁשֹון

ׁשּיצאּוÔ·eÈÂב ) הּביכלא (ּבאחד צדק' ה'ּצמח ׁשל ּבּמאמר המבאר ּבהקּדם ¿»ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

הּמרחב) אל הּמצר מן רּבה'5לאחרֹונה ה'ּמדרׁש מאמר ׁשּמביא ,6 ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ּכתיב  צבאם, וכל והארץ הּׁשמים ויכלּו הּפסּוק קץ 7על ראיתי ּתכלה לכל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

הּתהּלים  מּמפרׁשי ולכן 8(ּומביא התחלה, לֹו ׁשּיׁש ּדבר הינּו ּתכלה" ׁש"לכל , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

יׁש לּכל ּוגבּול), קץ להן אין (ׁשהּמצֹות מאד מצות רחבה וסֹוף) קץ לֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹיׁש

ּתכלה, לׁשֹון "ויכלּו", ּפירּוׁש (ׁשּזהּו סיקּוסים להן יׁש וארץ  ׁשמים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻסיקּוסים,
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א.1) ב, ב.2)פרשתנו קיט, 3.461)שבת ע' .458 ע' ח"א תשנ"ב התוועדויות ובכ"מ.4)ראה א. פה, לאח"ז 5)ב"ק נדפס

ואילך. ב תקה, ח"ג פרשתנו רפ"י.6)באוה"ת צו.7)ב"ר קיט, עה"פ.8)תהלים ראב"ע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: בראשית, ימי בששת הבריאה מעשה תיאור בסיום

eÏÎÈÂ הסתיימו'B‚ Ì‡·ˆ ÏÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰1‡˙È‡Â מובא , «¿À«»«ƒ¿»»∆¿»¿»»¿ƒ»
‡¯Ó‚a2‰NÚ 'eÎ eÏÎÈÂ ¯ÓB‡Â ˙aL ·¯Úa Ïlt˙n‰ Ïk ƒ¿»»»«ƒ¿«≈¿∆∆«»¿≈«¿À«¬»

,‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï ÛzeL»««»»¿«¬≈¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÏL ÔÈÚ LiL ¯ÓBÏ ÔÎzÈ‰¬ƒ»≈«∆≈ƒ¿»∆

˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ˙eÙzeL איך »¿«¬≈¿≈ƒ
הוא  המוגבל הנברא שהאדם ייתכן

הקדושֿברוךֿהוא  לבורא, 'שותף'

מוגבל, zÓ‡L˙הבלתי Ë¯Ù·eƒ¿»∆¬ƒ«
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ˙eÙzeM‰ ÔÈÚƒ¿««»…«
BÏ LÈ ÛzeL ÏkL ÔÙB‡a¿∆∆»»≈
‡l‡ ,¯·ca ÌÈeÒÓ ˜ÏÁ≈∆¿»«»»∆»
‰„e˜e ‰„e˜ ÏkL ÔÙB‡a¿∆∆»¿»¿»

Ì‰ÈLÏ ˙ÎiL3, שותפות «∆∆ƒ¿≈∆
אחד  שלכל לא היא אמיתית

בדבר  מסויים חלק יש מהשותפים

שייכות  שום לו אין החלקים ובשאר

בדבר  ופרט פרט שכל אלא ובעלות

בשווה השותפים לשני ,eÈ‰Âשייך ¿«¿
של  לשותפות ביחס הדברים ומשמעות

במעשה  'ויכולו') (האומר האדם

היא  e˜„‰בראשית ÏÎaL∆¿»¿»
˙ÈL‡¯a ‰NÚÓaL ‰„e˜e¿»∆¿«¬≈¿≈ƒ

Ï‡¯NÈ LÈ‡ ‰NÚ היהודי «¬»ƒƒ¿»≈
ÛzeL ("eÏÎÈÂ" ¯ÓB‡‰)»≈«¿À»

‰"aw‰Ï ‰ÂL איך להבין וצריך »∆««»»
ייתכן? זה

ÔÂÈk ,‰p‰c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈≈»
‰NÚ "eÏÎÈÂ" ¯ÓB‡‰ ÏkL∆»»≈«¿À«¬»
ÏkL ,Ô·eÓ È¯‰ ,ÛzeL»¬≈»∆»
"eÏÎÈÂ" ÌÈ¯ÓB‡L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿ƒ«¿À

ישראל בני כל ≈¬∆(È¯‰Lוהם
ÔÈ˜ÒÚ ‡Ï ÈËÙBLa4 אין הרי ¿¿≈ƒ…»¿ƒ«

בשוטים  עוסקים ÌÈNÚאנו («¬ƒ
ÌÈÙzeL,בבריאהÔkŒÌ‡Â »ƒ¿ƒ≈

„Á‡ Ïk ÏL ˙eÙzeM‰«»∆»∆»
ÌÚ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ…«ƒ
Ïk ÌÚ Ìb ‡l‡ ,‰"aw‰«»»∆»«ƒ»

‡Ba¯ ÌÈML שש רבבות, שישים ƒƒƒ
אלף, eÏÈ‡Âמאות .Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ

‡È‰ Ï"Ê¯ ÔBLÏ ˙eÚÓLÓ«¿»¿««ƒ
¯ÓB‡‰ ÏL ˙eÙzeM‰L∆«»∆»≈

‰"aw‰ ÌÚ ˜¯ ‡È‰ "eÏÎÈÂ",ישראל בני כל עם ‡Ìולא È¯‰L «¿Àƒ«ƒ«»»∆¬≈ƒ
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ,Ï‡¯NÈ Èa Ïk ÌÚ Ìb ‡È‰ ˙eÙ˙eM‰ היה «»ƒ«ƒ»¿≈ƒ¿»≈¬»≈¿≈«

לומר  ÌÈÙzeLלו ÌÈNÚ "eÏÎÈÂ" ÌÈ¯ÓB‡‰ Ïk ,ÌÈa¯ ÔBLÏaƒ¿«ƒ»»¿ƒ«¿À«¬ƒ»ƒ
'eÎ ÛzeL ‰NÚ "eÏÎÈÂ" ¯ÓB‡‰ ,„ÈÁÈ ÔBLÏa ‡ÏÂ ,'eÎ¿…ƒ¿»ƒ»≈«¿À«¬»»
משמעות  יחיד, בלשון שנאמר וכיוון

עם  רק שותף שנעשה היא הדברים

אחד. שהוא הקדושֿברוךֿהוא

¯‡·Ó‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿»¿∆¿≈«¿…»
'˜„ˆ ÁÓv'‰ ÏL ¯Ó‡na««¬»∆«∆«∆∆

C‡ÏÎÈa‰ „Á‡a) מאמרי של כרך ¿«««ƒ¿«
בכתבֿיד  ¿«∆e‡ˆiLחסידות

Ï‡ ¯ˆn‰ ÔÓ ‰B¯Á‡Ï»«¬»ƒ«≈«∆
·Á¯n‰ בדרך ֿ לכתבי הכוונה כלל «∆¿»

מרוסיה  שהובאו È·nL‡5)יד ,∆≈ƒ
'‰a¯ L¯„n'‰ ¯Ó‡Ó6ÏÚ «¬««ƒ¿»«»«

ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ eÏÎÈÂ ˜eÒt‰«»«¿À«»«ƒ¿»»∆
·È˙k ,Ì‡·ˆ ÏÎÂ7‰ÏÎz ÏÎÏ ¿»¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»

ÈL¯ÙnÓ ‡È·Óe) ı˜ È˙È‡»̄ƒƒ≈≈ƒƒ¿»¿≈
ÌÈl‰z‰8"‰ÏÎz ÏÎÏ"L , «¿ƒƒ∆¿»ƒ¿»

,‰ÏÁ˙‰ BÏ LiL ¯·c eÈ‰«¿»»∆≈«¿»»
,ÛBÒÂ ı˜ BÏ LÈ ÔÎÏÂ כי ¿»≈≈≈¿

מלמדת  התחלה לו שיש העובדה

כן  ואם ומוגבל, מדוד דבר שהוא

יש  כך התחלה לו שיש שכשם בהכרח

סוף  E˙ÂˆÓאבל )לו ‰·Á¿̄»»ƒ¿»¿
ı˜ Ô‰Ï ÔÈ‡ ˙Bˆn‰L) „‡Ó¿…∆«ƒ¿≈»∆≈
ÌÈÒe˜ÈÒ LÈ ÏkÏ ,(Ïe·‚e¿«…≈ƒƒ

Ô‰Ïגבולות, LÈ ı¯‡Â ÌÈÓL»«ƒ»»∆≈»∆
Le¯Èt e‰fL) ÌÈÒe˜ÈÒƒƒ∆∆≈
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d"kyz'dיח ,(a xn`n) oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y

אחד  מּדבר חּוץ וסּיּום), התחלה להם ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיׁש

ׁשּנאמר  הּתֹורה, זֹו - ואיזֹו סיקּוסים, לֹו 9ׁשאין ְֱִִֵֵֶֶֶַַָ

ים. מּני ּורחבה מּדה מארץ ְֲִִִֵֶֶָָָָָארּוּכה

ÔÈÚ‰Âמצות "רחבה ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶַָָָָָ

זה  אין ּגבּול, ּבלי הן ׁשהּמצֹות ְְְְִִֵֵֶֶַֹמאד",

ראיתי  ּתכלה ("לכל העֹולם הגּבלת לגּבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָרק

מה  ׁשּזהּו האמּתי, ּגבּול ּבלי זהּו אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָקץ"),

ׁשּנאמר  ּכמֹו ולא "מאד", גֹו'10ּׁשּנאמר "ואהבּת ְְְְְֱֱֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּל מאד רק ׁשּזהּו ,"מאד ׁשּזהּו11ּבכל ּדכיון , ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ּגבּול  ּבלי זה הרי  הּקּב"ה), (ׁשל "מצות"ְְְְֲִִֵֶֶַָָָ

 ֿ ועל ּבמצֹות, אפילּו זה וכל "מאד". ְְְְֲֲִִִִֶַַָָֹהאמּתי,

אפילּו ּבּה ׁשאין ּבּתֹורה ְֲִֵֶַַַַַָָָָאחתּֿכּמהֿוכּמה 

ּתֹורה  ּבין החלּוק ּכּידּוע ׁשּבּמצֹות, ְְִִֵֶַַַַַַָָָָההגּבלה

מצות  ּוכמֹו ּבהגּבלה, הן ׁשהּמצֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָלמצֹות,

יֹותר  ולא ּדוקא, ּפרׁשּיֹות ד' ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּתפילין

"ּבל  על עֹובר - ּבתפילין ּפרׁשה עֹוד ְְִִִֵַַַַָָָ(והּמֹוסיף

מצּומצם  ׁשיעּור להם ויׁש אצּבעים 12ּתֹוסיף"), , ְְְְִִִֵֶֶַָָָ

כּו' אצּבעים הּמצֹות 13על ּבכל ועלּֿדרֿזה , ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּבּתֹורה) (מצֹות הּתֹורה ּכל הּוקׁשה ְְֲִֵֶֶַַָָָָ(ׁשהרי

ּכללּות 14לּתפּלין  מּלבד הגּבלה, להן ׁשּיׁש ( ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

והּמקֹום  הּזמן הּתֹורה 15הגּבלת מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָ

ּבּתֹורה  הּנה יֹותר , ּובפרטּיּות ּגבּול. ּבלי ְְְִִִִִֵֵַָָהיא

לפנימּיּות  ּדתֹורה ּגליא ּבין חּלוק יׁש ְְְִִִִֵֵַָָָּגּופא

ּבהגּבלה,16הּתֹורה  היא ּדתֹורה ׁשּגליא , ְְְְִֶַַַָָָָָ

ּורחבה  מּדה מארץ "ארּוּכה הּכתּוב ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָּוכמׁשמעּות

מארץ" ׁש"ארּכה אּלא מּדה, לּה ׁשּיׁש ים", ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻמּני

ּבגמרא  וכדאיתא הּפסּוק 17גֹו', רֹואה 18על אני ְְְֲִִִִֶַַָָָָ

ּפרטי  ּולאחרי גֹו', ורחּבה גֹו' ארּכּה עפה ְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָמגילה

אחד  ּכּולֹו העֹולם ּכל נמצא מסים: ְְְִֵֶֶַַָָָָָהחׁשּבֹון,

ׁשּגם  ונמצא, ּבּתֹורה. ּומאתים אלפים ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹמּׁשלׁשת
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ט.9) יא, ה.10)איוב ו, ג.11)ואתחנן מב, שלח לקו"ת ואילך. ג לט, מקץ תו"א ס"י.12)ראה אגה"ק תניא גם ראה

ג. כז, נשא סס"ג.13)לקו"ת שם אדה"ז שו"ע שם. ובנ"כ סמ"א סל"ב או"ח שו"ע א.14)ראה לה, גם 15)קידושין ראה

א. יג, במדבר א.16)לקו"ת תקו, שם סע"א.17)אוה"ת כא, ב.18)עירובין ה, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÎz ÔBLÏ ,"eÏÎÈÂ",כליוןÒÂ ‰ÏÁ˙‰ Ì‰Ï LiLıeÁ ,(Ìei «¿À¿ƒ¿»∆≈»∆«¿»»¿ƒ

ÌÈÒe˜ÈÒ BÏ ÔÈ‡L „Á‡ ¯·cÓ,גבולות,‰¯Bz‰ BÊ - BÊÈ‡Â ƒ»»∆»∆≈ƒƒ¿≈«»
¯Ó‡pL9 התורה ÌÈעל ÈpÓ ‰·Á¯e ‰cÓ ı¯‡Ó ‰ke¯‡ התורה ∆∆¡«¬»≈∆∆ƒ»¿»»ƒƒ»

כלל. בליֿגבול כלומר מהים, רחבה ויותר מהארץ ארוכה יותר היא

‰Ó ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
·e˙kM בתהלים האמור בפסוק ∆»

,"„‡Ó E˙ÂˆÓ ‰·Á¯"¿»»ƒ¿»¿¿…
ÔÈ‡ ,Ïe·b ÈÏa Ô‰ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿≈¿ƒ¿≈

Èa‚Ï ˜¯ ‰Ê לעומת יחסי באופן ∆«¿«≈
‰ÏÎz ÏÎÏ") ÌÏBÚ‰ ˙Ïa‚‰«¿»«»»¿»ƒ¿»
ÈÏa e‰Ê ‡l‡ ,("ı˜ È˙È‡»̄ƒƒ≈∆»∆¿ƒ
‰Ó e‰fL ,ÈzÓ‡‰ Ïe·b¿»¬ƒƒ∆∆«

¯Ó‡pM רחבות הן שהמצוות ∆∆¡«
¯Ó‡pL BÓk ‡ÏÂ ,"„‡Ó"10 ¿…¿…¿∆∆¡«

'שמע  ‚B'ישראל'בפרשת z·‰‡Â"¿»«¿»
„‡Ó ˜¯ e‰fL ,"E„‡Ó ÏÎa¿»¿…∆∆∆«¿…

ElL11, הכתוב מצווה כלומר, ∆¿
ממה  אבל "מאוד", ה' את לאהוב

מובן  שלך, 'מאוד' "מאודך", שנאמר

האוהב, האדם של ל"מאוד" שהכוונה

ובליֿגבול, 'מאוד לגביו שנחשב מה

"רחבה  אבל באמת, בליֿגבול לא אבל

אמיתי, בליֿגבול היינו מאוד" מצוותך

ÏL) "E˙ÂˆÓ" e‰fL ÔÂÈÎc¿≈»∆∆ƒ¿»¿∆
‰"aw‰ מוגבל לא באמת ),שהוא «»»

,ÈzÓ‡‰ Ïe·b ÈÏa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ¿»¬ƒƒ
eÏÈÙ‡ ‰Ê ÏÎÂ ."„‡Ó"¿…¿»∆¬ƒ

˙BˆÓa רחבה" הכתוב מדבר בהם «ƒ¿
מאד", «»»»»¿Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂמצוותך

‰¯Bza ‰nÎÂ ֿ הבלי עניין שבה ¿«»«»
"ארוכה גבול  בפסוק מדובר (שעליו

ים") מיני ורחבה מדה עוד מארץ הוא

כיוון  במצוות, מאשר daיותר ÔÈ‡L∆≈»
‰‰‚Ïa‰בתורה eÏÈÙ‡¬ƒ««¿»»

˜eÏÁ‰ Úe„ik ,˙BˆnaL∆«ƒ¿«»««ƒ
BˆÓÏ˙,ההבדל ‰¯Bz ÔÈa≈»«ƒ¿

BÓÎe ,‰Ïa‚‰a Ô‰ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿≈¿«¿»»¿
'„ da LiL ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒƒ∆≈»
¯˙BÈ ‡ÏÂ ,‡˜Âc ˙BiL¯t»»ƒ«¿»¿…≈
‰L¯t „BÚ ÛÈÒBn‰Â)¿«ƒ»»»
Ïa" ÏÚ ¯·BÚ - ÔÈÏÈÙ˙a«¿ƒƒ≈««

Ì‰Ï LÈÂ ,("ÛÈÒBzלתפיליןÌˆÓeˆÓ ¯eÚÈL12 ומוגבל מדוד ƒ¿≈»∆ƒ¿¿»

של ריבוע eÎ'בדיוק, ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡13ÏÎa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ , ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ¿«∆∆∆¿»
(‰¯BzaL ˙BˆÓ) ‰¯Bz‰ Ïk ‰L˜e‰ È¯‰L) ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¬≈¿»»«»ƒ¿∆«»

ÔÈlÙzÏ14 ולזיכרון ידך על לאות לך "והיה הפסוק על ז"ל חכמינו כמאמר «¿ƒƒ
התורה  כל הושוותה) (כלומר, הוקשה - בפיך" ה' תורת תהיה למען עיניך בין

לתפילין) Ô‰Ïכולה LiL לכל ∆≈»∆
eÏÏk˙המצוות  „·lÓ ,‰Ïa‚‰«¿»»ƒ¿«¿»

ÌB˜n‰Â ÔÓf‰ ˙Ïa‚‰15 שני «¿»««¿«¿«»
עולם  של מציאות שיוצרים הגדרים

‰Bz¯‰מוגבל. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»
.Ïe·b ÈÏa ‡È‰ƒ¿ƒ¿

‰¯Bza ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«»
‡Ùebעצמה˜ÂlÁ LÈ הבדלÔÈa »≈ƒ≈

‰¯B˙c ‡ÈÏb הגלוי החלק «¿»¿»
וההלכה, הפשט חלק שבתורה,

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙÏ16 הנסתר חלק ƒ¿ƒƒ«»
‰È‡שבתורה, ‰¯B˙c ‡ÈÏbL∆«¿»¿»ƒ

·e˙k‰ ˙eÚÓLÓÎe ,‰Ïa‚‰a¿«¿»»¿«¿»«»
‰·Á¯e ‰cÓ ı¯‡Ó ‰ke¯‡"¬»≈∆∆ƒ»¿»»

,"ÌÈ ÈpÓ הגודל על מדבר שאמנם ƒƒ»
התורה, של זה העצום מפסוק אבל

להבין  יש cÓ‰,עצמו dÏ LiL∆≈»ƒ»
,'B‚ "ı¯‡Ó ‰k¯‡"L ‡l‡∆»∆¬À»≈∆∆

‡˙È‡„ÎÂ וכמובא‡¯Ó‚a17ÏÚ ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»»«
˜eÒt‰18‰ÏÈ‚Ó ‰‡B¯ È‡ «»¬ƒ∆¿ƒ»

,'B‚ ‰aÁ¯Â 'B‚ dk¯‡ ‰ÙÚ»»»¿»¿»¿»
,ÔBaLÁ‰ ÈË¯t È¯Á‡Ïe¿«¬≈¿»≈«∆¿
BÏek ÌÏBÚ‰ Ïk ‡ˆÓ :ÌÈÒÓ¿«≈ƒ¿»»»»
ÌÈÙÏ‡ ˙LÏMÓ „Á‡∆»ƒ¿…∆¬»ƒ

‰¯Bza ÌÈ˙‡Óe לשון (וזה »«ƒ«»
עדו  בן זכריה שבא ..." הגמרא:

אתה  מה אלי ויאמר דכתיב ופירשו

עפה  מגילה רואה אני ואומר רואה

רש"י: (ומפרש באמה עשרים ארכה

ורחבה  הקדושֿברוךֿהוא") של "אמה

היינו  עפה, "כשהיא (רש"י: עשר

(רש"י: לה פשטת וכי באמה כפולה")

בעשרים") עשרים הויא "לכפילתה

היא  וכתיב בעשרין, עשרין לה הויא

לה  קלפת וכי ואחור פנים כתובה

בראש  זו קליפה "דתשים (רש"י:

אחד") מצד כתיבה כל שיהא חבירתה

מדד  מי וכתיב בעשרין, כ'") ברוחב "אורך (רש"י: ארבעין לה הויא כמה
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יט 'eb m`av lke ux`de minyd elekie

וזהּו ּדתֹורה. ּגליא והינּו ּבהגּבלה, היא ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָהּתֹורה

ּכל  ׁשּלמדּו ואמֹוראים  ּתּנאים ּבכּמה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּמצינּו

ּכּולּה ּבהגּבלה 19הּתֹורה ׁשהיא ּכיון ,20א . ְְִֵֶַַַָָָָָ

ּבפנימּיּות  הּוא מּמׁש ּדבליּֿגבּול הענין ְְְְֲִִִִִִִִַָָָאמּתית

נאמר  זה ׁשעל ואּביטה 21הּתֹורה, עיני ּגל ְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָ

לעיל  ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,מּתֹורת וזהּו22נפלאֹות . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָ

ׁשּילּמד  מׁשיח עלֿידי לעתידֿלבא ׁשּיתּגּלה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמה

רּבנּו ּומׁשה האבֹות ּגם העם, ּכל את ,23ּתֹורה ֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּיגּלה  ּכיון ּכּולּה, הּתֹורה ּכל למדּו ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּכבר

ּכלל. מּדה לּה ׁשאין הּתֹורה ְְִִִֵֶַָָָָּפנימּיּות

ÌÓ‡ קץ ראיתי ּתכלה "לכל ּׁשּכתּוב מה »¿»ְְִִִֵֶַָָָָ

ּבזה  החדּוׁש הּנה מאד", מצות ְְְְִִִֵֶַָָָָֹרחבה

ׁשּנתּבא  מּמה ׁשּגם (ּכּמּובן הּוא, הּנ"ל) ּבּמאמר ר ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

הּבליּֿגבּול  את ממׁשיכים העֹולם ְְְְְִִִֶַַַַָָָּבהגּבלת

לֹומר  הּכתּוב ּכונת ׁשאין והינּו, ּומצֹות. ְְְְִֵֶַַַַַָָָּדתֹורה

הם  ּומצ ֹות ותֹורה  ּבהגּבלה, הּוא ׁשהעֹולם ְְְְִֵֶַַָָָָָרק

ּדכיון  הּפׁשּוט, ּדבר זה ׁשהרי ּגבּול, ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָּבלי

ימי  ּבׁשׁשת ׁשּנברא התחלה, לֹו יׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהעֹולם

הּתֹורה  ואלּו סֹוף. ל ֹו ׁשּיׁש ּבהכרח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָּבראׁשית,

הם  הּקּב"ה, ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו ׁשהם ְְְִֵֵֶֶַָָָָּומצֹות

ׁשחדּוׁש לֹומר צרי ועלּֿכרח ּגבּול. ּבלי ְְְְְִִִֶַַַַָָָּבוּדאי

קץ" ראיתי ּתכלה ּד"לכל ּבחיּבּור הּוא ְְִִִִִֵַַָָָָהּכתּוב

ׁשהּבליּֿגבּול  מאד", מצות "רחבה ְְְְְְִִִֶַָָָֹעם

ּבהגּבלה  ּגם נמׁש מאד" מצות ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹּד"רחבה

ּבּתֹורה  ׁשהּוא ּוכמֹו קץ". ראיתי ּתכלה ְְְִִִִֵֶַָָָָּד"לכל

הּוא  ֿ ּגבּול הּבלי ׁשאמּתית ׁשאףֿעלּֿפי  ְְְֲִִִִֶֶַַַַָעצמּה,

רק  היא ּדתֹורה ּגליא ואלּו הּתֹורה, ְְְְִִִִִַַַָָָּבפנימּיּות

ּבגליא  ּגם מּכלֿמקֹום גֹו', מּדה" מארץ ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ"ארּוּכה
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ב.19) צט, מנחות ת 20)ראה שלמעלה חכמה נובלות ה) פי"ז, (ב"ר המדרש מאמר גם נזכר זה קיט,21)ורה.בענין תהלים

ואילך).22)יח. 162 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ברא בראשית ד"ה - הא' שער 23)במאמר א. יז, צו לקו"ת ראה

ב). (פט, פנ"ו האמונה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אמה  חצי על אמה חצי עולם "מדת (רש"י: וגו' תכן בזרת ושמים מים בשעלו

אלפים  שלשת ותמצא במגילה יש אמה  חצי על אמה חצי כמה וחשוב צא

כאן  הרי אמה חצי רוחב של רצועות רוחב אמה מעשרים עשה כיצד ומאתים

ושש  אלף הרי מגילה של לאורכה אמה ארבעים אחת וכל רצועות ארבעים

אמה  אלפים מאות שלשת שהן אורך

העולם  כל נמצא זרתות"), ומאתים

ומאתיים  אלפים משלשת אחד כולו

‰Bz¯‰בתורה". ÌbL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆««»
,‰Ïa‚‰a ‡È‰,מסויימת במידה ƒ¿«¿»»

‰¯B˙c ‡ÈÏb eÈ‰Â זה ועניין ¿«¿«¿»¿»
כאמור, מתייחס, מוגבלת שהתורה

התורה. של הנגלה ∆¿e‰ÊÂלחלק
eÈˆnL ֿ זכרונם חכמינו בדברי ∆»ƒ

ÌÈ‡pzלברכה  ‰nÎa¿«»«»ƒ
‰¯Bz‰ Ïk e„ÓlL ÌÈ‡¯BÓ‡Â«¬»ƒ∆»¿»«»

dÏek19, יתכן È‰L‡והדבר ÔÂÈk »≈»∆ƒ
‰Ïa‚‰a20 בליֿגבול בעניין שהרי ¿«¿»»

ייתכן  שהרי לא ותכליתו לסופו להגיע

וגבול. קץ לו ‡ÈzÓ˙אין C‡«¬ƒƒ
LnÓ Ïe·bŒÈÏ·c ÔÈÚ‰ ֿ בלי »ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»

סוף  ללא אמיתי ‰e‡גבול
‰Ê ÏÚL ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙa על ƒ¿ƒƒ«»∆«∆

שבה,פנימיות  הנסתר החלק התורה,

¯Ó‡21‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb ∆¡««≈«¿«ƒ»
BÓk ,E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ»∆¿

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL22 הראשון במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈
(דיבורֿהמתחיל  זה ביום שנאמר

בדרך  ביאור עם לאור יוצא "בראשית",

מבואר  שם זו) בחוברת אפשר

לפנימיות  ביחס דווקא מדוע באריכות

"גל  מיוחדת בבקשה צורך יש התורה

ואביטה...", הפנימי e‰ÊÂעיני החלק ¿∆
התורה, של lb˙iL‰והנסתר ‰Ó«∆ƒ¿«∆

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ המשיח ŒÏÚבימות ∆»ƒ»…«
˙‡ ‰¯Bz „nÏiL ÁÈLÓ È„È¿≈»ƒ«∆¿«≈»∆

Ìb ,ÌÚ‰ Ïk את ‰‡·B˙אפילו »»»«»»
ea¯ ‰LÓe23e„ÓÏ ¯·kL , …∆«≈∆¿»»¿

‰l‚iL ÔÂÈk ,dÏek ‰¯Bz‰ Ïk»«»»≈»∆¿«∆
dÏ ÔÈ‡L ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆≈»

ÏÏk ‰cÓ בליֿגבול אכן היא התורה והנסתר, הפנימיות של זה ובחלק ƒ»¿»
ממש.

E˙ÂˆÓ ‰·Á¯ ı˜ È˙È‡¯ ‰ÏÎz ÏÎÏ" ·e˙kM ‰Ó ÌÓ‡»¿»«∆»¿»ƒ¿»»ƒƒ≈¿»»ƒ¿»¿

¯Ó‡na ¯‡a˙pL ‰nÓ Ô·enk) ‰Êa Le„Á‰ ‰p‰ ,"„‡Ó¿…ƒ≈«ƒ»∆«»ƒ«∆ƒ¿»≈««¬»
Ï"p‰ במצוות גם זה דרך ועל שבתורה, ההגבלה אי ÌbLאודות ,‡e‰ ( ««∆«

˙BˆÓe ‰¯B˙c Ïe·bŒÈÏa‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ÌÏBÚ‰ ˙Ïa‚‰a¿«¿»«»»«¿ƒƒ∆«¿ƒ¿¿»ƒ¿
מוגבל  הבלתי באור ולהאיר למטה מלמעלה להוריד היינו 'להמשיך', כלומר,

המוגבל. הזה העולם גדרי תוך אל

·e˙k‰ ˙Âk ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«»««»
ואילו  גבול, יש דבר שלכל האומר

מאד  רחבות ה' ¯˜מצוות ¯ÓBÏ««
,‰Ïa‚‰a ‡e‰ ÌÏBÚ‰L∆»»¿«¿»»
,Ïe·b ÈÏa Ì‰ ˙BˆÓe ‰¯B˙Â¿»ƒ¿≈¿ƒ¿

ËeLt‰ ¯·c ‰Ê È¯‰L ומובן ∆¬≈∆»»«»
ÎcBÏמאליו, LÈ ÌÏBÚ‰L ÔÂÈ ¿≈»∆»»≈

ÈÓÈ ˙LLa ‡¯·pL ,‰ÏÁ˙‰«¿»»∆ƒ¿»¿≈∆¿≈
˙ÈL‡¯a,קיים היה לא לכן וקודם ¿≈ƒ

BÏ LiL Á¯Î‰a גםÛBÒ כן ואם ¿∆¿≈«∆≈
מוגבל. BˆÓe˙הוא ‰¯Bz‰ eÏ‡Â¿ƒ«»ƒ¿

ÏL BBˆ¯e B˙ÓÎÁ Ì‰L∆≈»¿»¿∆
Ïe·b ÈÏa È‡cÂa Ì‰ ,‰"aw‰«»»≈¿««¿ƒ¿
בעצמו  שהקדושֿברוךֿהוא כשם כי

 ֿ בלי הם ורצונו חכמתו כך מוגבל, לא

ˆ¯CÈבהכרח CÁ¯kŒÏÚÂגבול. ¿«»¿»»ƒ
‡e‰ ·e˙k‰ Le„ÁL ¯ÓBÏ לא «∆ƒ«»

המוגבל בהדגשת  העולם בין ההבדל

אלא  מוגבלים, הלא ומצוות לתורה

È˙È‡¯ ‰ÏÎz ÏÎÏ"c ¯eaÈÁa«ƒƒ¿»ƒ¿»»ƒƒ
"ı˜ הזה העולם של הגבול היינו ≈

,"„‡Ó E˙ÂˆÓ ‰·Á¯" ÌÚƒ¿»»ƒ¿»¿¿…
ומצות, תורה של הבליֿגבול היינו

כאמור, היא, החיבור ומשמעות

‰·Á¯"c Ïe·bŒÈÏa‰L∆«¿ƒ¿ƒ¿»»
Ìb CLÓ "„‡Ó E˙ÂˆÓƒ¿»¿¿…ƒ¿»«
È˙È‡¯ ‰ÏÎz ÏÎÏ"c ‰Ïa‚‰a««¿»»ƒ¿»ƒ¿»»ƒƒ

"ı˜ של וההשפעה האור המשכת ≈
תוך  אל ומצוות תורה של הבליֿגבול

הזה. העולם e‰L‡גדרי BÓÎe¿∆
והבליֿגבול  הגבול בין היחס לעניין

ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,dÓˆÚ ‰¯Bza«»«¿»∆««ƒ
Ïe·bŒÈÏa‰ ˙ÈzÓ‡L בתורה ∆¬ƒƒ«¿ƒ¿

eÏ‡Â ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙa ‡e‰ƒ¿ƒƒ«»¿ƒ
'B‚ "‰cÓ ı¯‡Ó ‰ke¯‡" ˜¯ ‡È‰ ‰¯B˙c ‡ÈÏb סוף סוף אבל «¿»¿»ƒ«¬»≈∆∆ƒ»

גבול, לה ‰Ïe·bŒÈÏaיש ‡ˆÓ ‰¯B˙c ‡ÈÏ‚a Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿«¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙc והעובדה בזה, זה קשורים התורה חלקי כל כי ƒ¿ƒƒ«»
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d"kyz'dכ ,(a xn`n) oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y

הּתֹורה, ּדפנימּיּות הּבליּֿגבּול נמצא ְְְְְִִִִִַַָָָּדתֹורה

ז"ל 24וכּידּוע  רּבֹותינּו מאמר מי 25ּבפרּוׁש אׁשרי ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָ

עלֿידי  ׁשּדוקא ּבידֹו, ותלמּודֹו לכאן ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָׁשּבא

ּבעֹולם  למּטה ּדתֹורה ּגליא לימּוד ּבידֹו, ְְְְְִַַַָָָָָָּתלמּודֹו

ׁשּבזה. הּפנימּיּות ("ּכאן") למעלה לֹו יׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָהּזה,

נמׁש ׁשם ׁשּגם העֹולם, להגּבלת ּבנֹוגע הּוא ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

ּומצֹות. ׁשּבּתֹורה ְְְִִֶַַָהּבליּֿגבּול

קץ"ÔÈÚÂג) ראיתי ּתכלה ּד"לכל (החּבּור זה ¿ƒ¿»ְְִִִִִֵֶַָָָ

 ֿ ׁשהּבלי מאד", מצות "רחבה ְְְְְִִִֶַָָָֹעם

העֹולם) ּבהגּבלת נמׁש ּומצֹות ּדתֹורה ְְְְְְִִַַָָָָָּגבּול

ּכללּות  ׁשּזהּו יׂשראל, ׁשל עבֹודתם עלֿידי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָנעׂשה

ּבהגּבלת  הּבליּֿגבּול את להמׁשי העבֹודה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָענין

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו זה ועל ּגדֹולים 26העֹולם. ְְְִֵֶַַַָָָ

וכּמבאר  וארץ, ׁשמים מּמעׂשה צּדיקים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמעׂשה

ׁשּזהּו27ּבזה  מאין, יׁש הּוא וארץ ׁשמים ׁשּמעׂשה ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁש מעׂשה מה ואלּו כּו', מּוגּבל עֹולם ּנתהּוה ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ענין  ׁשּזהּו לאין, הּיׁש ּביטּול הּוא ְִִִִִֵֶֶַַַַָצּדיקים

מעׂשה  ּגדֹולים וזהּו הּבליּֿגבּול. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָהמׁשכת

אמּתית  ּגדלּות ׁשּזֹוהי סתם, ּגדֹולים ְְְֲִִִִִִֶַַָצּדיקים,

ּגדֹולים  ׁשהם ּבלבד זֹו ׁשּלא ׁשיעּור, לּה ְְִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשאין

אּלא  ּככה, ּפעמים ּכּמה וארץ ׁשמים ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמּמעׂשה

וארץ  ׁשמים מעׂשה  ּכי  ,ּבאיןֿער ֹו ׁשהיא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּגדלּות

ּגבּול, ּבלי הּוא צּדיקים ּומעׂשה ּבהגּבלה, ְְְְֲִִִֵַַַָָהּוא

היא  - ּגבּול לגּבי ּבליּֿגבּול ׁשל הּגדלּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַוהרי

ּבּתניא  וכּמבאר ,ׁשהּוא 28ּבאיןֿערֹו ּדבר ׁשּלגּבי ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּום  ּכנגּדֹו אין ּכלל, ּומסּפר ּגבּול ּבלי ְְְְְְְִִִִֵֶַָָּבבחינת

אלפים  אלפי אלף ׁשאפילּו ּבמסּפרים, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָער

אחד  מסּפר ּכער אפילּו אינן רבבֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָורּבֹוא

כּו'. רבבֹות ורּבֹוא אלפים אלפי אלף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָלגּבי

מעׂשה  ּד"גדֹולים ׁשהחדּוׁש מּזה, ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָויתרה

אּלא  הּבליּֿגב ּול, ּבהמׁשכת רק לא הּוא ְְְְִִִֶַַַַַָָֹצּדיקים "
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התורה  חלק שפנימיות על גם הבליֿגבול עניין את משפיעה בליֿגבול היא

שבתורה, החסידות ÎÂÚe„i24הנגלה ¯eÈ˙Baבתורת ¯Ó‡Ó Le¯Ùa ¿«»«¿≈«¬»«≈
Ï"Ê25 בגמראÔ‡ÎÏ ‡aL ÈÓ È¯L‡ הבא שלמד B„eÓÏ˙Âלעולם «¿≈ƒ∆»¿»¿«¿

הזה  ÈÏb‡בעולם „eÓÈÏ ,B„Èa B„eÓÏz È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,B„Èa¿»∆«¿»«¿≈«¿¿»ƒ«¿»
,‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ ‰¯B˙c¿»¿«»»»«∆
("Ô‡k") ‰ÏÚÓÏ BÏ LÈ≈¿«¿»»

‰ÊaL ˙eiÓÈt‰ שהאדם כלומר «¿ƒƒ∆»∆
הבא  בעולם התורה לפנימיות זוכה

בעולם  דתורה בנגלה העיסוק בגלל

דתורה  שנגלה מובן מזה וגם הזה,

לנגלה  שבכללות אף התורה, ופנימיות

אין  ולפנימיות והגבלה מדידה יש

קשורים  הם מכלֿמקום גבול,

בזה. זה Ú‚Baומחוברים ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿≈«
ÌL ÌbL ,ÌÏBÚ‰ ˙Ïa‚‰Ï¿«¿»«»»∆«»

המוגבלת  המציאות גדרי «¿CLÓƒבתוך
BzaL¯‰ומאיר  Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿∆«»

.˙BˆÓeƒ¿
ÏÎÏ"c ¯eaÁ‰) ‰Ê ÔÈÚÂ (‚¿ƒ¿»∆«ƒƒ¿»

"ı˜ È˙È‡¯ ‰ÏÎz המבטא ƒ¿»»ƒƒ≈
והגבלה  "¯Á·‰מדידה ÌÚƒ¿»»

"„‡Ó E˙ÂˆÓ ממדידה למעלה ƒ¿»¿¿…
B˙c¯‰והגבלה, Ïe·bŒÈÏa‰L∆«¿ƒ¿¿»

˙Ïa‚‰a CLÓ ˙BˆÓeƒ¿ƒ¿»¿«¿»«
‰NÚ (ÌÏBÚ‰ ונמשך ŒÏÚנפעל »»«¬»«

,Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È¿≈¬»»∆ƒ¿»≈
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»ƒ¿«»¬»
הוא  ה' עבודת של הכללי התוכן

Ïe·bŒÈÏa‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆«¿ƒ¿
העולם  מגדרי »«¿»¿Ïa‚‰a˙שלמעלה

ÌÏBÚ‰ של בתוך וההגבלות הגדרים »»
העולם.

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ26 ¿«∆»¿«≈«
ˆÌÈ˜Ècבגמרא  ‰NÚÓ ÌÈÏB„b¿ƒ«¬≈«ƒƒ

ויתרון מעלה להם ≈¬»NÚnÓƒ‰ויש
‰Êa ¯‡·nÎÂ ,ı¯‡Â ÌÈÓL27 »«ƒ»»∆¿«¿…»»∆

החסידות, למעשה בתורת יש מדוע

שמים  בריאת על ויתרון מעלה צדיקים

הקדושֿברוךֿהוא  עלֿידי וארץ

LÈ ‡e‰ ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚnL∆«¬≈»«ƒ»»∆≈
,ÔÈ‡Ó ויצר ברא הקדושֿברוךֿהוא ≈«ƒ

דבר, מֿלא דבר המציאות, העדר מ'אין' מציאות, Ó‰'יש', e‰fL∆∆«
‰e‰˙pL האינסופי הבליֿגבול האלוקי Ïa‚eÓמהאור ÌÏBÚ ומוגדר ∆ƒ¿«»»¿»

'יש' מציאות ‰Liשהוא ÏeËÈa ‡e‰ ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ eÏ‡Â ,'eÎ¿ƒ«¬≈«ƒƒƒ«≈
,ÔÈ‡Ï האלוקי ל'אין' והמוגדר המוגבל העולם של והמציאות 'ישות' ביטול »«ƒ

ŒÈÏa‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¿»««¿ƒ
Ïe·b.הגבול ÌÈÏB„bבתוך e‰ÊÂ ¿¿∆¿ƒ

Ì˙Ò ÌÈÏB„b ,ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿»
הגדלות, מידת מהי לפרט מבלי

ÔÈ‡L ˙ÈzÓ‡ ˙eÏ„b È‰BfL∆ƒ«¿¬ƒƒ∆≈
¯eÚÈL dÏ,וקצבהBÊ ‡lL »ƒ∆…

Ì‰L „·Ïa הצדיקים מעשה ƒ¿«∆≈
ל'אין' העולם 'יש' את המבטלים

ÌÈÓLהאלוקי ‰NÚnÓ ÌÈÏB„b¿ƒƒ«¬≈»«ƒ
‡l‡ ,‰Îk ÌÈÓÚt ‰nk ı¯‡Â»»∆«»¿»ƒ»»∆»

,CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡È‰L ˙eÏ„b ללא «¿∆ƒ¿≈¬
והשוואה, יחס NÚÓ‰כל Èkƒ«¬≈

‰Ïa‚‰a ‡e‰ ı¯‡Â ÌÈÓL»«ƒ»»∆¿«¿»»
הוא  שנברא העולם מוגבל שהרי

‰e‡ומוגדר, ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓe«¬≈«ƒƒ
Ïe·b ÈÏa אור ממשיכים הם שהרי ¿ƒ¿

מוגבל, עולם בתוך מוגבל לא אלוקי

Ïe·bŒÈÏa ÏL ˙eÏ„b‰ È¯‰Â«¬≈««¿∆¿ƒ¿
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡È‰ - Ïe·b Èa‚Ï¿«≈¿ƒ¿≈¬
השוואה, כל ללא אמיתית, גדולה

‡Èza ¯‡·nÎÂ28¯·c Èa‚lL ¿«¿…»««¿»∆¿«≈»»
Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿
ÌeL Bc‚k ÔÈ‡ ,ÏÏk ¯tÒÓeƒ¿»¿»≈¿∆¿
ÛÏ‡ eÏÈÙ‡L ,ÌÈ¯tÒÓa C¯Ú∆∆¿ƒ¿»ƒ∆¬ƒ∆∆
˙B··¯ ‡Ba¯Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡«¿≈¬»ƒ¿ƒ¿»
„Á‡ ¯tÒÓ C¯Úk eÏÈÙ‡ ÔÈ‡≈»¬ƒ¿∆∆ƒ¿»∆»
ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ ÛÏ‡ Èa‚Ï¿«≈∆∆«¿≈¬»ƒ

'eÎ ˙B··¯ ‡Ba¯Â פחות אלא ¿ƒ¿»
אך  עצום מספר לגבי לאחד כי מזה,

גם  כי כלשהו, ערך יש עדיין מוגבל

בעוד  מוגבל, הוא מאד גדול מספר

כל  ללא הוא לבליֿגבול ביחס שגבול

ערך.

Le„Á‰L ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«ƒ
"ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ÌÈÏB„‚"cƒ¿ƒ«¬≈«ƒƒ
ŒÈÏa‰ ˙ÎLÓ‰a ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿«¿»««¿ƒ

,Ïe·b נמשך העולם שבבריאת היינו ¿

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



כי 'eb m`av lke ux`de minyd elekie

ׁשהרי  הּגבּול, עם הּבליּֿגבּול ׁשל ּבחּבּור ְְְֲִִִֵֶֶַַַַּגם

היא  לאין הּיׁש ּבביטּול צּדיקים ּדמעׂשה ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָהּגדלּות

הּבריאה, קֹודם ּכמֹו אין ׁשּנעׂשה ּבאֹופן ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹלא

התהּוּות  ענין ּבכל צֹור היה לא ְְְְִִִֵֶַַָָָֹּדאםּֿכן

לֹומר, צרי ועלּֿכרח העֹולמֹות, ְְְִִַַַָָָָָּובריאת

הּוא  הּצּדיקים עבֹודת עלֿידי ׁשּנעׂשה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשהאין

ּכי  הּבריאה, קֹודם ׁשהיה מהאין יֹותר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנעלה

ּבלי  ּבחינת הּוא הּבריאה קֹודם ׁשהיה ְְְִִִִֶֶַַַָָָָהאין

העֹולמֹות  התהּוּות הּנה זֹו ּבחינה ּולגּבי ְְְְִִִֵֵַַָָָּגבּול,

העֹולמֹות  ער ׁשּלפי האלקית ההארה ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעלֿידי

לצֹור היא הּירידה ותכלית ירידה, ׁשל ענין ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָהּוא

קֹודם  ׁשהיה מּכמֹו יֹותר נעלה ּבאֹופן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָעלּיה,

ׁשּפֹועלים  צּדיקים מעׂשה עלֿידי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָהּירידה,

מציאּות  ּבבחינת ׁשהּוא ּכפי עצמֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָׁשהעֹולם

(ּבדּוגמת  ּגבּול ּובלי אין ּבבחינת יהיה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָוהגּבלה,

אינם  ׁשּצּדיקים צּדיקים, על ּבעליּֿתׁשּובה ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמעלת

ּפֹועלים  ּבעליּֿתׁשּובה ואלּו הרע, עם ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָמתעּסקים

ּב לזכּיֹות ּגם זדֹונֹות ׁשּמהּפכים ׁשּזהּו29רע, ,( ְְְְִִֶֶֶַַַָֻ

ּבפירּוׁש לעיל (ּכּנזּכר ּובליּֿגבּול ּדגבּול ְְְְְְִִִִֵֵַַָהחּבּור

מאד"). מצות רחבה קץ ראיתי ּתכלה ְְְְְְִִִִֵָָָָָָֹ"לכל

ּבּגמרא  ּׁשּכתּוב מה ּגם ידיהם 26וזהּו ׁשּבמעׂשה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכתיב  צּדיקים ּכי 30ׁשל ,ידי ּכֹוננּו אדנ"י מקּדׁש ְְְִִִִִֶֶַָָ

החפץ  עיקר (ׁשהּוא הּמקּדׁש ׁשּבבית ּבארֹון ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגם

הרמּב"ן  ׁשּכתב ּכמֹו ּדגבּול 31כּו', החּבּור היה ( ְְְִִֶַַַַָָָָ

אּמתים  ּבמּדה, היה הארֹון ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּובליּֿגבּול,

וגֹו' ארּכֹו מקֹום 32וחצי הּנה ואףֿעלּֿפיֿכן , ְְְְִִִֵֵֵַַָָ

הּמּדה  מן אינֹו .33הארֹון ִִֵַָָָ

ÔÈÚ‰Â הּוא וארץ ׁשמים ׁשּמעׂשה ׁשאף ּבזה, ¿»ƒ¿»ֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבענין  והרצֹון הּכּונה וזֹוהי ְְְְְְִִַַַַָָָָָָּבהגּבלה,
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פ"ז.29) תניא ב. פו, יז.30)יומא טו, א.31)בשלח כה, י.32)תרומה א.33)שם, כא, יומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בליֿגבול  נמשך צדיקים במעשה ואילו הגבול, עניין שב'מעשה ‡l‡לעולם ∆»

ישראל  בני של (עבודתם והוא צדיקים' נוסף ויתרון חידוש יש »Ìbבעולם)
,Ïe·b‰ ÌÚ Ïe·bŒÈÏa‰ ÏL ¯eaÁa בני של שמעשיהם לעיל כאמור «ƒ∆«¿ƒ¿ƒ«¿

האלוקי  האור את מביאים בעולם המצוות וקיום התורה בלימוד ישראל

הזה  העולם גדרי תוך אל הבליֿגבול

הגבול, עם בליֿגבול את מחברים ובכך

˙eÏ„b‰ È¯‰L והיתרון החידוש ∆¬≈««¿
Li‰ ÏeËÈ·a ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓc¿«¬≈«ƒƒ¿ƒ«≈

הגשמי  הזה העולם האלוקי ÔÈ‡Ïשל »«ƒ
העולם  את Ï‡המהווה ‡È‰ƒ…
‰NÚpL ÔÙB‡a הזה ‡ÔÈהעולם ¿∆∆«¬∆«ƒ

BÓk שהיה,‰‡È¯a‰ Ì„B˜ ¿∆«¿ƒ»
ÔkŒÌ‡c והמטרה התכלית אם כי ¿ƒ≈

היתה  הזה בעולם האדם עבודת של

הפסקת  של במובן לביטולו להביא

שנברא  קודם כמו ‰È‰קיומו ‡Ï…»»
˙ee‰˙‰ ÔÈÚ ÏÎa C¯Bˆ∆¿»ƒ¿«ƒ¿«
CÁ¯kŒÏÚÂ ,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯·e¿ƒ«»»¿«»¿»

ÔÈ‡‰Lבהכרח  ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ מצב »ƒ«∆»«ƒ
הגשמי  היש ביטול לאחר העולם

È„ÈŒÏÚלאלוקות  ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈
‰ÏÚ ‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú¬«««ƒƒ«¬∆
Ì„B˜ ‰È‰L ÔÈ‡‰Ó ¯˙BÈ≈≈»«ƒ∆»»∆

,‰‡È¯a‰ קיים היה לא כשהעולם «¿ƒ»
‰‡ÔÈכלל, Èk האלוקי È‰L‰האור ƒ»«ƒ∆»»
‰È¯a‡‰גלוי  Ì„B˜ עולם של ∆«¿ƒ»
Ïe·b,מי גש  ÈÏa ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿ƒ¿

BÊ ‰ÈÁa Èa‚Ïe בליֿגבול של ¿«≈¿ƒ»
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ‰p‰ עד ƒ≈ƒ¿«»»

הגשמי  הזה ≈¿»È„ÈŒÏÚלעולם
˙È˜Ï‡‰ וירדה ‰‰‡¯‰ שבאה «∆»»»¡…ƒ

מצומצמת  C¯Úבצורה ÈÙlL∆¿ƒ∆∆
ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¿»∆

‰„È¯i‰ ˙ÈÏÎ˙Â ,‰„È¯È של ¿ƒ»¿«¿ƒ«¿ƒ»
עולמות  לברוא כדי האלוקי האור

ÔÙB‡a ,‰iÏÚ C¯BˆÏ ‡È‰ƒ¿∆¬ƒ»¿∆
Ì„B˜ ‰È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ¿∆»»∆

,‰„È¯i‰,כדאית הירידה ŒÏÚשלכן «¿ƒ»«
ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ È„È של עבודתם ¿≈«¬≈«ƒƒ

ומצוות  התורה בקיום ישראל בני

ÌÏBÚ‰L ÌÈÏÚBtL הגשמי ÈÁ·a˙הזה ‡e‰L ÈÙk BÓˆÚ ∆¬ƒ∆»»«¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ«
Ïe·b ÈÏ·e ÔÈ‡ ˙ÈÁ·a ‰È‰È ,‰Ïa‚‰Â ˙e‡ÈˆÓ שיאיר עלֿידי ¿ƒ¿«¿»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ¿

האלוקי  האור בו הבליֿגבול ויורגש לאלוקות יתבטל »¿¿(Ó‚e„a˙והעולם

ÌÈ˜qÚ˙Ó ÌÈ‡ ÌÈ˜ÈcvL ,ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ ‰·eLzŒÈÏÚa ˙ÏÚÓ«¬««¬≈¿»««ƒƒ∆«ƒƒ≈»ƒ¿«¿ƒ
Ú¯‰ ÌÚ האלוקי לאור דומה עולמות והדבר של הבריאה קודם שהאיר ƒ»«

ÌÈÎt‰nLגשמיים, ,Ú¯a Ìb ÌÈÏÚBt ‰·eLzŒÈÏÚa eÏ‡Â¿ƒ«¬≈¿»¬ƒ«»«∆¿«¿ƒ
˙BiÎÊÏ ˙BB„Ê29 שממשיכה לעבודה דומה אלוקי והדבר אור ומביאה ¿ƒ¿À

הגשמית  המציאות גדרי בתוך

Ïe·‚cהמוגבלת), ¯eaÁ‰ e‰fL∆∆«ƒƒ¿
ÏÈÚÏ ¯kÊpk) Ïe·bŒÈÏ·e¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈
È˙È‡¯ ‰ÏÎz ÏÎÏ" Le¯ÈÙa¿≈¿»ƒ¿»»ƒƒ

,"„‡Ó E˙ÂˆÓ ‰·Á¯ ı˜ היינו ≈¿»»ƒ¿»¿¿…
שאין  ה"מאד" הנעלה האור את להביא

אל  גבול, המוגבלת לו המציאות תוך

וסוף). התחלה לה שיש

‡¯Óba ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ26 ¿∆««∆»«¿»»
ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì‰È„È ‰NÚÓaL∆¿«¬≈¿≈∆∆«ƒƒ

ישראל בי  בני ידי על שנבנה המקדש ת

·È˙k30Lc˜Ó אדנ"יeBk ¿ƒƒ¿»¿
,EÈ„È של ידיו מעשה נחשב והוא »∆

פלא  זה ואין Èkƒהקדושֿברוךֿהוא,
Lc˜n‰ ˙È·aL ÔB¯‡a Ìb«»»∆¿≈«ƒ¿»

,'eÎ ıÙÁ‰ ¯˜ÈÚ ‡e‰L) עיקר ∆ƒ««≈∆
בית  בניין של והמטרה הפנימי הרצון

‰¯Ô"aÓהמקדש  ·˙kL BÓk31 ¿∆»«»«¿«
התורה  על ‰eaÁ¯בפירושו ‰È‰ (»»«ƒ

È¯‰L ,Ïe·bŒÈÏ·e Ïe·‚cƒ¿¿ƒ¿∆¬≈
‰cÓa ‰È‰ ÔB¯‡‰ קבועה »»»»¿ƒ»
בתורה, שכתוב כמו ÌÈ˙n‡«»«ƒומוגדרת

'B‚Â Bk¯‡ ÈˆÁÂ32ŒÏÚŒÛ‡Â , »≈ƒ»¿¿¿««
BÈ‡ ÔB¯‡‰ ÌB˜Ó ‰p‰ ÔÎŒÈtƒ≈ƒ≈¿»»≈

‰cn‰ ÔÓ33 ז"ל חכמינו כמאמר ƒ«ƒ»
בידינו  מסורת זה "דבר בגמרא

ארון  מקום המידה",מאבותינו מן אינו

למעט  תופס "אינו " רש"י: ופירש

דתניא  כלום, בית של החלל ממידת

אמות  עשר לו יש משה שעשה ארון

בית  באמצע כשניתן רוח לכל אויר

אלא  היה לא החלל כל והרי הכפורת

עשרים  הדביר ולפני שנאמר כ' על כ'

נמצא  רוחב, אמה ועשרים אורך אמה

ונמצא  כלום" ממעט הארון מקום שאין

גבול  של חיבור היה המקדש שבבית

ובליֿגבול.

,‰Ïa‚‰a ‡e‰ ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚnL Û‡L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆«¬≈»«ƒ»»∆¿«¿»»
‰È‰È ÌÏBÚ‰L ‰‡È¯a‰ ÔÈÚa ÔBˆ¯‰Â ‰ek‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»»¿»»¿ƒ¿««¿ƒ»∆»»ƒ¿∆
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d"kyz'dכב ,(a xn`n) oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y

וכאׁשר  ּבהגּבלה, יהיה ׁשהעֹולם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָהּבריאה

ּבהם  ּגער כּו' נמּתחים היּו והארץ ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָהּׁשמים

ּדי  לעֹולמֹו ואמר ׁשאף 34הּקּב"ה (והינּו, ְְְְֶַַַַַָָָָ

רצֹון  הרי הּבֹורא, רצֹון מּצד רק היא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָׁשההגּבלה

הּוא  זה ּכל הּנה זֹו), הגּבלה ׁשּתהיה הּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהּבֹורא

היא  הּתכלית אבל עצמּה, להתהּוּות ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָּבנֹוגע

עלֿידיֿזה  (ּכּנ"ל), עלּיה לצֹור ּתהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּירידה

העֹולם  ּבהגּבלת ימׁשיכּו ּבעבֹודתם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּיׂשראל

הּבליּֿגבּול. ּבחינת ּדי") לעֹולמֹו ְְְְִִֶַַַַָָ("ׁשאמר

ׁשּמּצד  ׁשאףֿעלּֿפי ּבפֹועל, ּבעבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָּולדּוגמא

עלֿידי  ּבפרנסה ּגרעֹון להיֹות יכֹול העֹולם ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָטבע

על  ההקּפדה לּולי ׁשהרי ּומצֹות, הּתֹורה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָקּיּום

היה  כּו', ּוגזלה מאֹונאה והּזהירּות ׁשּבת, ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָׁשמירת

עלֿידי  יׂשראל ּבני הּנה יֹותר, להרויח ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָיכֹול

מהּטבע  ׁשּלמעלה המׁשכה ּפֹועלים ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָעבֹודתם

לא  ּומצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹּבּטבע,

וה  כּו'. אּדרּבה אּלא ּבפרנסה, ינּו,יגרע ְְְְְִֶַַַַַַָָָָ

ּדי") לעֹולמי  ("אמרּתי העֹולם ְְְְִִֶַַַַָָָָָׁשּבהגּבלת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּבליּֿגבּול, את 35ממׁשיכים ְְְְִִִֶֶַַָ

ּדי. ּבלי עד ּברכה לכם ְְֲִִִֶַַַָָָוהריקֹותי

ז"ל ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה יּובן ¿«ƒ∆ְֵֶַַָָ

נעׂשה  כּו' ויכלּו האֹומר ְֲֵַַָָָֻּכל

ּכי  ּבראׁשית, ּבמעׂשה להּקּב"ה אמירת 36ׁשּוּתף ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָ

ּכּליֹון  מּלׁשֹון ּכּליֹון 37"ויכלּו", לפעֹול ענינּה , ְְְְִִִִִַָָָָֻ

לא  ולכן לאין, הּיׁש ּביטּול ענין ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבּבריאה,

להּקּב"ה  ׁשּוּתף נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָיּפלא

זה  על ׁשהרי כּו', ׁשוה ׁשּוּתף ּבראׁשית, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבמעׂשה

ּכּנ"ל. כּו', צּדיקים מעׂשה ּגדֹולים ְְֲִִִֵַַַַָאמרּו

רק  ׁשּנעׂשה הּטעם מהּו לבאר צֹור יׁש ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָואדרּבה,

ׁשמים  מּמעׂשה צּדיקים מעׂשה ׁש"ּגדֹולים אף ׁשוה, ׁשּוּתף להּקּב"ה, ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּוּתף

חלקֹו ואלּו מּוגּבל, הּוא ּבראׁשית ּבמעׂשה הּקּב"ה ׁשל ׁשחלקֹו הינּו, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוארץ",

הּוא  ההתהּוּות ׁשּכח לפי ּבזה, והּבאּור ּגבּול. ּבלי הּוא "ויכלּו" האֹומר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשל
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א.34) יב, ב.35)חגיגה לב, שבת וראה י. ג, ב.36)מלאכי תקו, שם אוה"ת גם מב,37)ראה ח"א פרשתנו אוה"ת ראה

ואילך. א תקח, ח"ג ואילך. ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Ïa‚‰a היה וזה הבריאה מכוונת חלק היא מוגבל הוא שהעולם העובדה ¿«¿»»

מלכתחילה, הקדושֿברוךֿהוא של ‰eÈהרצון ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆«»«ƒ¿»»∆»
'eÎ ÌÈÁzÓ,להפסיק מבלי Ó‡Â¯הרבה ‰"aw‰ Ì‰a ¯Úb ƒ¿»ƒ»«»∆«»»¿»«
Èc BÓÏBÚÏ34ÔBˆ¯ „vÓ ˜¯ ‡È‰ ‰Ïa‚‰‰L Û‡L ,eÈ‰Â) ¿»«¿«¿∆«∆««¿»»ƒ«ƒ«¿

‡¯Ba‰ יכול היה עצמו מצד והעולם «≈
בליֿגבול, 'נמתח' ¯ˆÔBלהיות È¯‰¬≈¿

‰Ïa‚‰ ‰È‰zL ‡e‰ ‡¯Ba‰«≈∆ƒ¿∆«¿»»
‰Ê Ïk ‰p‰ ,(BÊ לעיל האמור ƒ≈»∆

נברא  וזו שהעולם ומוגבל מדוד

ה', רצון פי על Ú‚Baתכליתו ‡e‰¿≈«
Ï·‡ ,dÓˆÚ ˙ee‰˙‰Ï«ƒ¿««¿»¬»

‰„È¯i‰L ‡È‰ ˙ÈÏÎz‰ להיות ««¿ƒƒ∆«¿ƒ»
מוגבל  iÏÚ‰עולם C¯BˆÏ ‰È‰zƒ¿∆¿∆¬ƒ»
(Ï"pk) ֿ הבלי יאיר הגבול ובתוך ««

כאמור, ∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰גבול,
Ì˙„B·Úa Ï‡¯NiL בקיום ∆ƒ¿»≈«¬»»

והמצוות  אלוקות eÎÈLÓÈהתורה «¿ƒ
‰ÌÏBÚמלמעלה  ˙Ïa‚‰a¿«¿»«»»

˙ÈÁa ("Èc BÓÏBÚÏ ¯Ó‡L")∆»«¿»«¿ƒ«
.Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿

‡Ó‚e„Ïe הגבול של החיבור לעניין ¿¿»
בעולם  «¬»B·Úa„‰והבליֿגבול

„vnL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,ÏÚBÙa¿«∆««ƒ∆ƒ«
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÌÏBÚ‰ Ú·Ë∆«»»»ƒ¿
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‰Ò¯Ùa ÔBÚ¯b≈»¿«¿»»«¿≈ƒ

È¯‰L ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ עשוי אדם «»ƒ¿∆¬≈
הטבע  פי על כי ≈ÈÏeÏלחשוב

,˙aL ˙¯ÈÓL ÏÚ ‰„t˜‰‰««¿»»«¿ƒ««»
,'eÎ ‰ÏÊ‚e ‰‡B‡Ó ˙e¯È‰f‰Â¿«¿ƒ≈»»¿≈»

,¯˙BÈ ÁÈÂ¯‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ובכל »»»¿«¿ƒ«≈
È„ÈŒÏÚזאת, Ï‡¯NÈ Èa ‰p‰ƒ≈¿≈ƒ¿»≈«¿≈

‰ÎLÓ‰ ÌÈÏÚBt Ì˙„B·Ú¬»»¬ƒ«¿»»
Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL על שמבוססת ∆¿«¿»≈«∆«

בה' גדרי Ú·ha,אמונה בתוך «∆«
ÌeiwLהעולם, „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆ƒ

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ שבת (שמירת «»ƒ¿
כאמור) וגזל, מאונאה …Ï‡וזהירות

‰a¯c‡ ‡l‡ ,‰Ò¯Ùa Ú¯‚Èƒ¿«««¿»»∆»«¿«»
'eÎ עלול שאדם עצמם אלו דברים

הם  בפרנסתו, גרעון שיביאו לחשוב

בפרנסה. תוספת יביאו ¿»¿eÈ‰Â,עצמם
Èz¯Ó‡") ÌÏBÚ‰ ˙Ïa‚‰aL∆¿«¿»«»»»«¿ƒ
˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ("Èc ÈÓÏBÚÏ¿»ƒ««¿ƒƒ∆

·e˙kL BÓk ,Ïe·bŒÈÏa‰35ÈÏa „Ú ‰Î¯a ÌÎÏ È˙B˜È¯‰Â «¿ƒ¿¿∆»«¬ƒƒ»∆¿»»«¿ƒ
Èc.בליֿגבול הפסק, ללא «

¯ÓB‡‰ Ïk Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆»«∆»¿«≈»»≈
,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï ÛzeL ‰NÚ 'eÎ eÏÎÈÂ ובתחילת «¿À«¬»»««»»¿«¬≈¿≈ƒ

ייתכן  איך השאלה נשאלה המאמר

שותף  יהיה ומוגבל גשמי שהוא האדם

בלי  שהוא גבול,לקדושֿברוךֿהוא

כל  כי הנותנת, שהיא הוא והביאור

חיבור  לפעול היא בעולם האדם עבודת

אור  ולהמשיך ובליֿגבול גבול של

העולם  גדרי בתוך בליֿגבול אלוקי

באריכות, לעיל כמבואר המוגבל,

Èk36ÔBLlÓ ,"eÏÎÈÂ" ˙¯ÈÓ‡ ƒ¬ƒ««¿Àƒ¿
ÔBÈlk37,'ה'ישות איבוד של במובן ƒ»

המציאות  ÏBÚÙÏשל dÈÚƒ¿»»ƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰‡È¯aa ÔBÈlkƒ»«¿ƒ»∆ƒ¿«

Li‰ ÏeËÈaהנבראÔÈ‡Ï,האלוקי ƒ«≈»«ƒ
‡ÏtÈ ‡Ï ÔÎÏÂ פלא זה אין ¿»≈…ƒ»≈

ÛzeL ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬»»
,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï««»»¿«¬≈¿≈ƒ
‰Ê ÏÚ È¯‰L ,'eÎ ‰ÂL ÛzeL»»∆∆¬≈«∆
הישות  לביטול שגורמת העבודה על

אור  המשכת עלֿידי העולמות, של

המוגבלים  הגדרים בתוך בליֿגבול

ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ÌÈÏB„b e¯Ó‡»¿¿ƒ«¬≈«ƒƒ
C¯Bˆ LÈ ,‰a¯„‡Â .Ï"pk ,'eÎ««¿«¿«»≈∆
‰NÚpL ÌÚh‰ e‰Ó ¯‡·Ï¿»≈««««∆«¬»

ה' את העובד ÛzeLהיהודי ˜«̄»
Û‡ ,‰ÂL ÛzeL ,‰"aw‰Ï««»»»»∆«
ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ÌÈÏB„b"L∆¿ƒ«¬≈«ƒƒ
,eÈ‰ ,"ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚnÓƒ«¬≈»«ƒ»»∆«¿
‰NÚÓa ‰"aw‰ ÏL B˜ÏÁL∆∆¿∆«»»¿«¬≈

,Ïa‚eÓ ‡e‰ ˙ÈL‡¯a כי ¿≈ƒ¿»
מה'אין' עשה הקדושֿברוךֿהוא

כאמור, גשמי, 'יש' eÏ‡Â¿ƒהאלוקי
"eÏÎÈÂ" ¯ÓB‡‰ ÏL B˜ÏÁ∆¿∆»≈«¿À

Ïe·b ÈÏa ‡e‰ היהודי כן אם ולמה ¿ƒ¿
יותר? ולא שווהֿערך 'שותף' רק הוא
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כג 'eb m`av lke ux`de minyd elekie

הּקדׁש' ּב'אּגרת (ּכמבאר יתּבר ),38מעצמּותֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

הם  ּובליּֿגבּול ּגבּול הּנה יתּבר עצמּותֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָּולגּבי

לגבּול  ּבליּֿגבּול ּבין ׁשהחלּוק והינּו, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָּבהׁשואה,

לגּבי  אבל מציאּות, ּבגדר הם ּכׁשּׁשניהם רק ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָהּוא

לדבר  ׁשּבנֹוגע ּוכמֹו ּבׁשוה. הּכל מציאּות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּבלּתי

ּבין  חלּוק יׁש ּבּידים, למּׁשׁשֹו ׁשאפׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּגׁשמי

ׁשּגדֹול  לדבר ידֹו ּבתֹו ׁשּנכנס קטן ְְְִֶֶָָָָָָָָָּדבר

רּוחני, לדבר ּבנֹוגע מהּֿׁשאיןּֿכן ידֹו, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמהגּבלת

חלּוק  אין ּכלל, מּׁשּוׁש ּבגדר ׁשאינֹו ׂשכל, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָּדבר

כּו' ּדמיׁשּוׁש ּובליּֿגבּול ּגבּול ועלּֿפיֿזה 39ּבין . ְְְְְִִִֵֶַ

הּׁשּוּתפּות  ׁשענין ׁשּוּתף", "נעׂשה הּדּיּוק ּגם ְֲִִֶַַַַַָָָָיּובן

ׁשּצריכה  העלּיה ּכי ּונקּודה, נקּודה ּבכל ְְְְֲִִִֶָָָָָָהּוא

נקּודה  ּבכל היא ּבעֹולם העבֹודה עלֿידי ְְְְֲִִֵַָָָָָָלהיֹות

ּבכל  היתה ׁשהּירידה ּדכיון ׁשּבֹו, ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָּונקּודה

ּבכל  להיֹות צריכה העלּיה ּגם הּנה ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָהענינים,

ׁשּוּתף  נעׂשה העבֹודה ׁשעלֿידי וזהּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָהענינים.

ּבכל  ּכי ּבראׁשית, מעׂשה ׁשל ּונקּודה נקּודה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָּבכל

יֹותר  ּגדֹולה עלּיה ּפֹועל הּוא הרי ּכּולֹו ְֲֲִֵֵֵָָָָהעֹולם

מה  ּגם וזהּו ּכּנ"ל. הּבריאה, קֹודם ׁשהיה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָמּכמֹו

ּכיון  יחיד, ּבלׁשֹון כּו' ׁשּוּתף" "נעׂשה ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָּׁשּנאמר

אחד  ּכל עב ֹודת עלֿידי ׁשּנעׂשה ענין ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּזהּו

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר נברא 40מּיׂשראל, לפיכ ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

אחת  נפׁש המקּים ׁשּכל ללּמד יחידי, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהאדם

ׁשּלכאֹורה  (אף מלא עֹולם קּים ּכאלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָמּיׂשראל

ּומּמּנּו יחידי, ׁשהיה הראׁשֹון אדם ּכמֹו ְְִִִִֵֶֶָָָָָאינֹו

ואחד  אחד ּכל לפיכ עֹולם), ׁשל מילּואֹו ְְְִִִֶֶֶָָָָָָנברא

 ֿ ׁשעל והינּו, העֹולם, נברא ּבׁשבילי לֹומר ְְְְִִִִֶַַַַָָָָחיב

ּכונת  נׁשלמת מּיׂשראל אחד ּכל ׁשל עבֹודתֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָידי

להּקּב"ה  ׁשּוּתף נעׂשה ולכן ּכּולּה, ְְֲִֵַַַַָָָָָָָהּבריאה

ּבראׁשית. ְְֲִֵֵַּבמעׂשה
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(המו"ל).39)ס"כ.38) קצת (במשנה).40)חסר סע"א לז, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ee‰˙‰‰ ÁkL ÈÙÏ ,‰Êa ¯e‡a‰Â מ'אין'לבר 'יש' ‰e‡וא ¿«≈»∆¿ƒ∆…««ƒ¿«

'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡·Ók) C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ38 התניא שבספר ≈«¿ƒ¿»≈«¿…»¿ƒ∆∆«…∆
מאין, יש להתהוות המקור הוא הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו עצמותו שרק

חסֿושלום  וסיבה עילה איזו בגלל ולא מעצמותו קיים עצמו שהוא ),כשם
‰p‰ C¯a˙È B˙eÓˆÚ Èa‚Ïe¿«≈«¿ƒ¿»≈ƒ≈
Ì‰ Ïe·bŒÈÏ·e Ïe·b¿¿ƒ¿≈
˜eÏÁ‰L ,eÈ‰Â ,‰‡ÂL‰a¿«¿»»¿«¿∆«ƒ

Ïe·‚Ïההבדל  Ïe·bŒÈÏa ÔÈa≈¿ƒ¿ƒ¿
Ì‰ÈMLk ˜¯ ‡e‰ וגם הגבול גם «¿∆¿≈∆

e‡ÈˆÓ˙,הבליֿגבול ¯„‚a Ì‰≈¿∆∆¿ƒ
,˙e‡ÈˆÓ ÈzÏa Èa‚Ï Ï·‡ לגבי ¬»¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ

שלמעלה  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ההגדרות  כל ולגביו ההגדרות, מכל

ולא  קיימים לא הללו וההבדלים

כלל, מקום ÂLa‰.תופסים Ïk‰«…¿»∆
BÓÎe בני אצל גם במוחש שרואים ¿

ÈÓLbאדם ¯·„Ï Ú‚BaL∆¿≈«¿»»«¿ƒ
LÈ ,ÌÈ„ia BLMÓÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»¿«¿«»«ƒ≈
ÒÎpL ÔË˜ ¯·c ÔÈa ˜eÏÁƒ≈»»»»∆ƒ¿»
ÏB„bL ¯·„Ï B„È CB˙a¿»¿»»∆»

B„È ˙Ïa‚‰Ó הגשמיות והמידות ≈«¿»«»
משמעות, בעלות הן הדבר »Œ‰Óשל

,ÈÁe¯ ¯·„Ï Ú‚Ba ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿≈«¿»»»ƒ
¯„‚a BÈ‡L ,ÏÎN ¯·c¿«≈∆∆≈¿∆∆

,ÏÏk LeMÓ בחוש 'נתפס' ואינו ƒ¿»
מלכתחילה  ÔÈaהמישוש ˜eÏÁ ÔÈ‡≈ƒ≈

LeLÈÓc Ïe·bŒÈÏ·e Ïe·b¿¿ƒ¿¿ƒ
'eÎ39 משמעות להן שיש וההגדרות

חסרות  הן המישוש לחוש בנוגע

שכלי  לרעיון ביחס לחלוטין משמעות

המישוש. בחוש נתפס לא שמלכתחילה

˜eic‰ Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««ƒ
ÔÈÚL ,"ÛzeL ‰NÚ"«¬»»∆ƒ¿«
‰„e˜ ÏÎa ‡e‰ ˙eÙzeM‰«»¿»¿»

‰„e˜e,הבריאה ‰iÏÚ‰של Èk ¿»ƒ»¬ƒ»
È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿«¿≈

‰„B·Ú‰ישראל בני ÌÏBÚaשל »¬»»»
,BaL ‰„e˜e ‰„e˜ ÏÎa ‡È‰ƒ¿»¿»¿»∆

‰„È¯i‰L ÔÂÈÎcגשמי 'יש' להיות האלוקי ה'אין' ÏÎaשל ‰˙È‰ ¿≈»∆«¿ƒ»»¿»¿»
ÌÈÈÚ‰,הפרטים ÏÎaובכל ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰iÏÚ‰ Ìb ‰p‰ »ƒ¿»ƒƒ≈«»¬ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿»
ÌÈÈÚ‰.'ונקודה נקודה NÚ‰'בכל ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL e‰ÊÂ »ƒ¿»ƒ¿∆∆«¿≈»¬»«¬»

ÈL‡¯a˙,האדם ‰NÚÓ ÏL ‰„e˜e ‰„e˜ ÏÎa ÛzeL ללא »¿»¿»¿»∆«¬≈¿≈ƒ
הכלל, מן ‰ÌÏBÚיוצא ÏÎa Èkƒ¿»»»

‰iÏÚ ÏÚBt ‡e‰ È¯‰ BÏek¬≈≈¬ƒ»
‰È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏB„b¿»≈ƒ¿∆»»

Ï"pk ,‰‡È¯a‰ Ì„B˜ לא (שאם ∆«¿ƒ»««
בבריאה, וכדאיות תועלת אין כן

לעיל). כמבואר

‰NÚ" ¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡««¬»
,„ÈÁÈ ÔBLÏa 'eÎ "ÛzeL כי »ƒ¿»ƒ

בני  כל של לשותפות הכוונה אין

אחד  שכל לכך אלא יחד ישראל

שותף  נעשה בפרט ישראל מבני ואחד

הקדושֿברוךֿהוא e‰fLשל ÔÂÈk≈»∆∆
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ÔÈÚƒ¿»∆«¬∆«¿≈¬«

Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk בפרט »∆»ƒƒ¿»≈
¯eÈ˙Baובמיוחד, ¯Ó‡Ók¿«¬««≈

Ï"Ê40 במשנה‡¯· CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿»
Ì„‡‰ הראשון,È„ÈÁÈ ורק »»»¿ƒƒ

נוספים  אנשים נולדו יותר מאוחר

LÙ Ìi˜Ó‰ ÏkL E„nÏÏ¿«∆¿∆»«¿«≈∆∆
Ìi˜ eÏ‡k Ï‡¯NiÓ ˙Á‡««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈
‰¯B‡ÎlL Û‡) ‡ÏÓ ÌÏBÚ»»≈«∆ƒ¿»

הבאות  בשנים היחיד ≈‡BÈהיהודי
‰È‰L ÔBL‡¯‰ Ì„‡ BÓk¿»»»ƒ∆»»
B‡eÏÈÓ ‡¯· epnÓe ,È„ÈÁÈ¿ƒƒƒ∆ƒ¿»ƒ

ÌÏBÚ ÏL ונפש נפש כל זאת בכל ∆»
'יחידי' Ïkנחשבת CÎÈÙÏ ,(¿ƒ»»

¯ÓBÏ ·ÈÁ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«»«
,eÈ‰Â ,ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÈÏÈ·Laƒ¿ƒƒƒ¿»»»¿«¿
Ïk ÏL B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»∆»

Ï‡¯NiÓ „Á‡ ובפרט במיוחד ∆»ƒƒ¿»≈
,dÏek ‰‡È¯a‰ ˙Âk ˙ÓÏLƒ¿∆∆«»««¿ƒ»»

‰NÚ ÔÎÏÂ מבני ואחד אחד כל  ¿»≈«¬»
בפרט aw‰Ï"‰ישראל ÛzeL»««»»

.˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa¿«¬≈¿≈ƒ
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כד

.d"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

פעם ‡. אמר אדמו"ר מו"ח שבדבר.1כ"ק החביבות מצד לעצמו, אחד כל מקדש שבשמחתֿתורה ,
מכלֿמקום  בדבר, שאלה שום ואין אחר, עלֿידי י"ח לצאת יכולים דין שעלֿפי שאףֿעלֿפי והיינו,

בעצמו. לקדש אחד כל צריך החביבות מצד

אמר:) (ואחרֿכך

לכמה  תיקון יהיה (ובכך כולם את חובה ידי ויוציא עתה, יקדש - קידש לא שעדיין - המסובים אחד
שבשדות" ה"עם את להוציא גם ויכוין דברים), .2וכמה

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אמר קידש, המסובים שאחד (לאחרי

בגמרא  איתא שבשדות" ל"עם ש"אניסי".2בנוגע

ברוסיא  שנמצאים בניֿישראל אחינו מאשר יותר ש"אניסי" מי לנו אין .3והרי

מרוסיא. שהביאו ניגון עתה ינגנו ולכן

***

האמצעי ·. אדמו"ר עלֿידי (שנקבע הזקן רבינו של במאמר מבואר דשמיניֿעצרת, המעלה אודות
הסוכות) שער ב'סידור' הראשון יח 4למאמר נעשה שאז כו'., וזיווג וד

המקומות: בשאר מהמבואר יותר נעלה באופן - דשמיניֿעצרת המעלה מתבטאת זה ובביאור

מבואר  כלל -5בדרך תשרי בחודש שנמשכו הענינים כל של הקליטה הוא שמיניֿעצרת של שענינו
הסוכות. וחג הכיפורים יום השנה, בראש 

עליכם" "תמליכוני - הוא השנה ראש של של 6ענינו מלכותו עצמם על מקבלים שבניֿישראל היינו, ,
עליהם" קיבלו ברצון ש"מלכותו באופן ההכתרה,7הקב"ה את מקבל והקב"ה כידוע, ההכתרה, ענין שזהו ,

מלך. להיות ומסכים

חודר  זה וענין הכיפורים. יום בנעילת ובפרט ומחילה, הסליחה המשכת - הוא הכיפורים יום של ענינו
המשכת  מיד נפעלת ועלֿידיֿזה וכו'", ישראל "שמע זועקים שבניֿישראל עד כו' דערנעמט") ("עס
עוד  חסֿושלום להמתין שצריך (לא שפירושו בירושלים", הבאה "לשנה מיד מכריזים שלכן הגאולה,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק כדברי אלא) שלימה, "לשנה 8שנה הנה ממילא ובדרך ומיד, תיכף באה שהגאולה
"בירושלים". כבר נהיה הבאה"

הקשורה  אלקיכם", ה' לפני "ושמחתם השנה, כל על השמחה המשכת - הוא הסוכות חג של וענינו
גו'" לכם "ולקחתם נצוחייא"9עם אינון ש"ישראל שמורה לולב, נטילת שמבפנים,10, האויב נצחון הן ,

כפי  ישראל, של במעלתם מכירים העולם אומות שגם ועד שמבחוץ, האויבים נצחון והן היצה"ר, זה
ש)גבר מכירים הם (גם כי גו' גוים כל ה' את "הללו בהלל: .11חסדו"epilrשאומרים
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בתחלתה1) תש"ד  שמח"ת ליל  שיחת ריש ראה תש"ד (סה"ש
שיחת  גם וראה .(281 ע' תש"ט (סה"ש בתחלתה תש"ט .(32 ע'

.(16 ע' ריש תרצ"ו (סה"ש בתחלתה תרצ"ו שמח"ת יום
בסופה.2) ר"ה - הגמרא לשון
(3) קצת ).l"endחסר
כא.4) ע' חכ"ה אג"ק גם וראה א. רנז, דא"ח) (עם סידור
וש"נ.

וש"נ.5) רכד. ע' תשרי סה"מ מנחם תורת ראה
וש"נ.6) סע"א. טז, ר"ה
ערבית.7) תפלת נוסח
וש"נ.8) .200 ע' תש"ח סה"ש ראה
מ.9) כג, אמור

ב.10) פ"ל, ויק"ר
וש"נ.11) ואילך. קפו ע' שם מנחם תורת וראה קיז. תהלים



כה d"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

קליטה. מלשון "עצרת", של ענינו שזהו בשמיניֿעצרת, קליטה של באופן באים - אלו ענינים וכל

שנפעלו  ההמשכות כל קליטת רק הוא ענינו שכל כיון חדש, ענין בשמיניֿעצרת אין ועלֿפיֿזה
הקודמים. במועדים

שלא  חדש ענין שזהו - והזיווג היחוד הוא שמיניֿעצרת של שענינו מבואר  שב'סידור' במאמר ואילו
לכן. מקודם היה

שבשמיניֿעצרת  להיחוד הכנה הם שמיניֿעצרת קודם תשרי חודש שבמועדי הענינים שכל ועד
הנסירה  ענין מתחיל השנה בראש ספירות 12ושמחתֿתורה: העשר בכל - תשובה ימי עשרת בכל ונמשך ,

הסוכות, ובחג לסוכות הכיפורים יום שבין הימים בד' כן, לאחרי נוספת; בספירה יום כל שבמלכות,
שמקשטים  כלה קישוטי בדוגמת שזהו ישראל, כנסת במלכות, ופנימיים מקיפים אורות המשכת נעשית
והזיווג. היחוד נעשה - ושמחתֿתורה בשמיניֿעצרת כן, ולאחרי היחוד. קודם שונים בתכשיטים אותה

שלפניו  שבימים הענינים כל שהרי - שלפניו הימים לגבי שבשמיניֿעצרת המעלה גודל מובן ומזה
שבשמיניֿעצרת. להיחוד הכנה אלא אינם

- פרטיו בכל ומכוון מדוייק הוא הרי שבתורה משל שלהיותו - בגשמיות הנישואין ממשל וכמובן
השמחה  בענין גם שרואים וכפי עצמם, להנישואין בערך אינם הנישואין שקודם ההכנה עניני שכל
היחוד  למעלת בערך אינם הקודמים הענינים שכל בהנמשל, גם הוא וכן דוקא, הנישואין בשעת שעיקרה
שמחת  בדוגמת ושמחתֿתורה, דשמיניֿעצרת השמחה גדלה זה ומצד ושמחתֿתורה, שבשמיניֿעצרת

נישואין.

אדמו"ר ‚. מו"ח כ"ק דברי עלֿפי יובן - ושמחתֿתורה שבשמיניֿעצרת היחוד בענין ,13והביאור
בקו  פועלים השנה שבראש אלא השנה, ראש של הענין כמו הוא ושמחתֿתורה שמיניֿעצרת של שענינו

השמחה. בקו פועלים ושמחתֿתורה בשמיניֿעצרת ואילו המרירות,

שמחה?! עלֿידי זאת לפעול יכולים כיצד מובן: אינו ולכאורה

וכתיב  נשבר", ד"לב ענין הוא - מרירות שמחה 14בשלמא אבל תבזה"; לא אלקים ונדכה נשבר "לב
ואםֿכן, נשבר, ולב המרירות היפך התפשטות, של תנועה היא שמחה אדרבה, נשבר, לב של ענין אינה

שמחה? עלֿידי לפעול יכולים איך

נשבר  ד"לב ומצב במעמד להיות צריך ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת השמחה בשעת שגם אמת הן
"שמחת זו אין בלאוֿהכי שהרי אבל:dxezונדכה", נאך"), גלאט זיך גיט ("ער עצמו שמחת סתם אלא ,"ַָ

שמיניֿעצרת  דעניני ההמשכה פעולת (ב) השמחה, היא ובגילוי בהעלם, רק הוא נשבר" ה"לב (א)
יכולה  כיצד השאלה: נשאלת ואםֿכן, השמחה. מצד אלא נשבר", ה"לב מצד לא היא ושמחתֿתורה
דשמיניֿעצרת  ההמשכות את לפעול - נשבר ולב המרירות היפך שהיא - והתפשטות שמחה

ושמחתֿתורה?

של השמחה שזוהי לפי שזהו - בזה הביאור גם dxezdונקודת לפעול יכולים התורה מעלת ומצד ,
דוקא. המרירות בענין צורך יש השנה בראש אותם להמשיך שכדי ענינים אותם שמחה עלֿידי

בזה:„. והענין

שהנברא  ועד לזה, זה כלל ערך להם אין עצמם שמצד ובורא, נברא חיבור - הוא התורה של החידוש
מישראל, אחד לכל כביכול, עצמו, את הקב"ה "נותן" התורה עלֿידי ואילו בהבורא, כלל השגה לו אין

אותו. "ליקח" שיוכל
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ועוד.12) ר"ה. שער פע"ח ר"ה. שער הכוונות שער ראה
ח"ב 13) קונטרסים (סה"מ פכ"ו תרצ"ה השמע"צ ביום ד"ה

תורת  גם וראה שמע"צ. תשרי, כב יום" ב"היום נעתק - א). שלט,

שנג. ע' היומן רשימת - מנחם
יט.14) נא, תהלים



כו

נאמר  רבינו משה אצל שאפילו תפילין"15ואףֿעלֿפי של קשר "הראהו אחורי", את אבל 16"וראית ,
יראו" לא -15"פני בהשגה אבל העין, לראיית בנוגע רק זה הרי - בלבד החיצוניות את שראה היינו, ,

הפנימיות. את גם השיג

הקודש' ב'אגרת מנביא"17וכמבואר עדיף "חכם יכו 18בענין מוחשית, ראי' שהיא שבנבואה, לים ,
החיצוניות  את רק 19לראות

***

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר ה"הקפות", עריכת [לאחרי

כבר  נשלם הניגונים דלימוד שהסדר בעבר.20כיון לימדוהו שכבר ניגון עתה ינגנו ,

בחרתנו"]. "אתה הניגון לנגן והתחיל

•
.d"kyz'd ,dxezÎzgny mei zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

תרצ"ט ‡. דשנת הקפות) (קודם שמחתֿתורה דליל מההתוועדות רשימה כ"ק 1ישנה סיפר שבה ,
פינחס  ר' מהחסיד ששמעה תר"ז, שנת בשמחתֿתורה ה'צמחֿצדק' שאמר התורה אודות אדמו"ר מו"ח

הבעלֿשםֿטוב: בשם הזקן מרבינו ששמע רייזעס,

-2כתיב  מאושר" ותומכיה בה למחזיקים היא חיים מאושר,digneye"עץ

ד"- ת' שהאות שכיון רפה),zוהיינו, (תי"ו דגש ללא היא "ומכיה" לקרותה (בשי"ן yיכולים ומחיה"
שמאלית).

פלוגתא  בגמרא שמצינו למסורת"3ועלֿדרך אם "יש  ומקרא: מסורת בספר בענין ומסר משה שכתב (כמו
"סכת", בתיבת וכמו למקרא", אם "יש או נקרא), שהוא כמו ולא והעיקר, ה'אם' היא לישראל, תורה
זה  הרי רבים, בלשון היא הקריאה שעלֿפי כיון מכלֿמקום, יחיד, בלשון היא המסורת שעלֿפי שאף

לשתים. -נחשב

בתורה. עוסקים בנים ובני בבנים "מאושר", הוא התורה, את ומשמח התורה עם ששמח מי

וגם וסי  זו, תורה אמר שהבעלֿשםֿטוב שנה מאה זה אמר: שה'צמחֿצדק' אדמו"ר, מו"ח כ"ק ים
אמר  שהבעלֿשםֿטוב ואמר: לרקוד, שילכו ה'צמחֿצדק' והראה בגןֿעדן. זו תורה אומר הוא עתה

הרשימה). תוכן כאן (עד טרעּפ" ה"שווינדעל  במשל וכידוע כריחוק, שנראה קירוב הוא ש"מחול"

בזה:·. והענין

אחר  במקום נתבאר טרעּפ" ה"שווינדעל מסביב 4משל עיגול בצורת מזו למעלה זו מדריגות שהן -
- בזה והסדר כו'. צורה איזה ונצטייר נחקק שבו העמוד, לראש שמגעת העליונה למדריגה עד לעמוד,
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כג.15) לג, תשא
עה"פ.16) פרש"י
סי"ט.17)
א.18) יב, ב"ב
(19) לידינו שהגיעה ברשימה נמצא ).l"endע"כ
מנחם 20) (תורת בסופה דאשתקד שמח"ת ליל שיחת גם ראה

.(117 ע' חל"ח התוועדויות -

וראה1) .306 ע' תרצ"ט סה"ש - ליל בסופה שיחת גם
119 ס"ע חכ"ד (תו"מ ס"ב תשי"ט הקפות) (קודם שמח"ת

ואילך).
יח.2) ג, משלי
וש"נ.3) (ובפרש"י). ב ו, סוכה
אדה"ז 4) במאמרי במחול בתולה תשמח אז ד"ה ראה

ואילך. תתפד ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ואילך. ריד ע' ח"א תקס"ה



כז d"kyz'd ,dxezÎzgny mei zgiy

העמוד את לסבב תחילה צריך למדריגה, ממדריגה עולה את eixeg`nשכאשר לראות יכול אינו שאז ,
שהמדריגה  כיון יותר, קרוב הוא הרי באמת, אבל ממנה, מתרחק כאילו ונראה העמוד, שבראש הצורה

הרגיל. עלֿדרך במדריגות עליה בכל כמו הראשונה, מהמדריגה למעלה היא השניה

התשובה  בענין - מזה תתאה,5והנמשל תשובה בעיקר ואדרבה: - גם אלא עילאה, תשובה רק ולא ,
כו'. אלול דחודש התשובה שזוהי

יותר:‚. ובפרטיות

בתניא  מהמבואר כמובן גמור, צדיק אצל גם שייך התשובה צדיק 6ענין הוא אפילו האדם ש"נשמת
דרחימותא" כפולחנא פולחנא ד"לית העבודה, שלימות (שזוהי בתענוגים ואהבה ביראה ה' עובד ),7גמור

. לגמרי במציאות בטלה אינה מי אףֿעלֿפיֿכן, "יש ואוהבו", ה' ירא עצמו, בפני דבר הוא רק .
.8שאוהב"

לכך  נוסף אףֿעלֿפיֿכן, אבל ריחוק, של ענין הוא שאוהב", מי "יש בשם שנקרא שמה ומובן,
כו' האמיתית לשלימות באים שעלֿידה הדרך זוהי הרי קירוב, של באופן הוא ומצבו מעמדו .9שכללות

ענין  אמיתית ואילו אמיתי; ריחוק זה אין הרי עצמה, הקדושה במדריגת להיותו הנ"ל, ריחוק אמנם,
ממש. הפסק של ענין ישנו ששם תתאה, בתשובה צורך יש שבה במדריגה הוא הריחוק

כריחוק? שנראה קירוב ולא ממש, ריחוק זה הרי - כו' הפסק שזהו כיון גיסא, לאידך אבל

יתברך" אתו באמנה היתה החטא בשעת "גם הנה האלקית, נפש שמצד לכך שנוסף בזה, הענין ,10אך
נעלית  למדריגה בא החטא שעלֿידי היא האמת הרי כו', נגדו ומוחה החטא, על מסכימה שאינה והיינו,

בתניא  כמבואר כזכיות"11יותר, לו נעשו "זדונות .12בענין מאהבה "תשובה עלֿידי שזהו (ש)צמאה , .
. וצלמות ציה בארץ נפשו היתה הנה עד כי להיות וציה, עיפה כארץ לה' נפשו נפשו צמאה ולזאת .

" כזכיות", לו נעשו "זדונות ולכן הצדיקים", נפשות מצמאון עז efביתר dax dad`l `a dfÎiciÎlre li`ed."

(ובהתאם  אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי וכן ה'צמחֿצדק' עלֿידי נאמר זה שענין גופא שמזה להוסיף, ויש
עתה) גם - ש"מדת miaxaלכך (שאף בינוני עלֿכלֿפנים או גמור, לצדיק רק לא ששייך ענין שזהו מוכח, ,

אדם" כל מדת היא הפתגם 13הבינוני ידוע הרי שעבודת 14, מישראל, אחד לכל אלא בינוני"), א ַ"הלואי
תתאה. תשובה היא אצלו התשובה

מידי „. יוצא מקרא "אין (שהרי כפשוטו מאושר" ד"תומכיה הענין אודות גם דובר השיחה בהמשך
ו"תומכיה".15פשוטו" "שומחיה" העניניםֿפירושים: שני של והשייכות והקשר הצדקה, ענין על שקאי ,(

***

דא ‰. (בהתוועדות לעיל לגבי 16תמול דובר ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת המיוחדת המעלה עלֿדבר (
טובים  דימים המעלה כללות על ובהוספה בהמשך - הכיפורים ויום ראשֿהשנה ולפניֿזה הסוכות, חג

שבת. לגבי גם

וחסידות  קבלה בספרי כדאיתא מיוםֿטוב, למעלה הוא השבת שיום מבואר כלל שבדרך - 17ובהקדמה

דאימא. מוחין בחינת שהוא מיוםֿטוב למעלה הוא ולכן דאבא, מוחין בחינת הוא ששבת
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ואילך.5) ג פו, שמע"צ דרושי לקו"ת גם ראה
ואילך).6) סע"א (מד, פל"ה
לקו "ת7) א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר ג.ראה מב, שלח

ובכ"מ.
תזריע 8) לקו"ת ד. קיד, (בהוספות) ויקהל א. נו, וארא תו"א

ובכ"מ. א. עד, בלק ג. כ,
ריז.9) ע' שם אדה"ז מאמרי ראה

ספכ"ד.10) תניא
פ"ז.11)

ב.12) פו, יומא
רפי"ד.13) תניא
חל"ט 14) תו"מ גם וראה א. הערה א) (יד, פ"ח ח"ב רבי בית

וש"נ. .55 הערה 231 ע'
וש"נ.15) א. סג, שבת
(לעיל16) ס"ב הקפות) (לפני שמח"ת ואילך).ליל 96 ע'
פ"א.17) קודש מקרא שער פע"ח ד ראה יא, צו לקו"ת

שער דא"ח) (עם סידור ואילך).ואילך. א (ריז, בתחילתו המועדים
ובכ"מ.
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מה ֿשאין ֿכן המלאכות, בכל אסור השבת שיום  - נגלה עלֿפי בפשטות הוא שאסור וכן שאף יוםֿטוב,
בשבת) (שאסורה נפש אוכל במלאכת מותר הוא הרי מובדל 18במלאכה, הוא השבת שיום מוכח ומזה .

ושייכות  קשר איזה לו יש - נפש אוכל במלאכת שמותר יוםֿטוב מהֿשאיןֿכן העולם, מעניני לגמרי
העולם. לעניני

"קדש" נקרא השבת שיום מה גם קדש"19וזהו "מקראי אלא אינו יוםֿטוב מהֿשאיןֿכן "זמינין 20, ,
(וראיה 21דקדש" קודש אינו עצמו שמצד כזה ביום ד'קודש' הבחינה את וממשיכים שמזמינים היינו, ,

קודש שהוא שבדבר הקדושה בדרגת חילוק שיש ומובן נפש). אוכל במלאכת שמותר - envrלדבר cvn,
שרקל  בדבר הקדושה eaדרגת mikiynne mipinfn.הקדושה ענין

ענינו השבת שיום - בזה ענין אינם beprzועוד והטירחא היגיעה כי כלל, יגיעה של ענין בו ואין ,
רז"ל  כמאמר שבת, בערב -22אלא עצמו השבת יום בבוא אבל בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי

ש"כל  ומצב למעמד הוא מתעלה - לארץ ובחוץ הזה בזמן וגם כו', ומצבו מעמדו על הבט מבלי הנה
עשויה" של23מלאכתך ענין להיות צריך - ביוםֿטוב מהֿשאיןֿכן ;dribi למלאכת בנוגע עלֿכלֿפנים

- הגשמיות עם ועלֿכלֿפנים - החומריות עם מלחמה של ענין גם להיות צריך ובמילא, נפש, אוכל
שבעולם.

מיוםֿטוב. למעלה הוא השבת יום - הענינים פנימיות עלֿפי והן נגלה עלֿפי שהן מובן זה ומכל

ענין - גיסא לאידך שכתוב dgnydאמנם, כמו דוקא, ביוםֿטוב בשבת.24הוא ולא בחגך", "ושמחת
ב'ספרי' שכתוב בהעלם 25ומה הוא בשבת השמחה ענין הרי - השבתות" אלו שמחתכם ואילו 26"וביום ,
- השמחה ענין דוקא.ielibaעיקר ביוםֿטוב הוא -

בשולחןֿערוך  שכתוב כמו - להלכה הוא לה 27וכן צריכים יוםֿטוב מבגדי ש"בגדי טובים יותר יות
מבשבת  יותר ביוםֿטוב מאכלים במיני להרבות נהגו ו"לכך דוקא, ביוםֿטוב השמחה חיוב מצד שבת",

שמחה". בה נאמר שלא

דעות  שיש ואף לארץ. ובחוץ הגלות בזמן גם הוא ביוםֿטוב השמחה שחיוב אלא 28ולהעיר, זה שאין
הזקן  אדמו"ר פסק כבר הרי השמחה 29מדרבנן, חיוב לארץ ובחוץ הגלות בזמן שגם - דדורנו הפוסק -

התורה. מן הוא

שמחתנו", "זמן שנקרא הסוכות דחג ביוםֿטוב - בחגך" "ושמחת החיוב ישנו יוםֿטוב בכל ואם
בעילוי  בשמחה וניתוסף שהולך באופן היא גופא שמחתנו" ד"זמן שהשמחה וכיון ֿ וכמה. עלֿאחתֿכמה

בקודש" "מעלין כהציווי עילוי, ושמחתֿתורה.30אחר בשמיניֿעצרת השמחה גדולה כמה עד מובן הרי -

.Â יותר הוא אחד ובענין בגילוי, יותר הוא אחד שבענין - והיפוכו דבר ביוםֿטוב שיש ונמצא,
בהעלם:

בנוגע  רק לא היא ביוםֿטוב השמחה שהתגלות זאת, ועוד בגילוי, ביוםֿטוב הוא - השמחה ענין
להזולת, בנוגע גם אלא לעצמו,

גילוי  ענינה בכלל ששמחה בענין 31[ולהעיר, שהוא וכמו הזולת. אל הוא הגילוי ענין עיקר והרי ,
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טושו"ע18) רמב"ם, (במשנה). ב  לו, ריש ביצה או"ח, ואדה"ז
יו"ט. הל'

יד.19) לא, תשא
ד.20) ב. כג, אמור
ואילך.21) ב צג, זח"ג
סע"א.22) ג, ע"ז
או"ח 23) (ואדה"ז) טושו"ע ט. כ, יתרו ופרש"י מכילתא

(סכ"א). ס"ח סש"ו
יד.24) טז, ראה פ'

חל "ג25) בלקו"ש (נת' יו"ד  יו"ד , ואילך).בהעלותך  62 ע'
(26.31 הערה 1090 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
ס"ז.27) סתקכ"ט או"ח אדה"ז
וראה28) ב). יד, (מו"ק דיחיד עשה שאגת תוד"ה בארוכה

מצוה חינוך מנחת סה. סי' תפה.ארי'
ס"ו.29) שם
וש"נ.30) א. כח, ברכות
(3117 שבהערה וסידור לקו"ת .ראה
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לעצמו, היא שמחשבה לפי - גילוי ענינו ודיבור העלם, ענינה שמחשבה עצמו, באדם והגילוי ההעלם
הזולת  אל הוא ],32ודיבור

בשו"ע  הזקן אדמו"ר שפוסק כפי יוםֿטוב, בשמחת עיקרי תנאי שזהו ושותה 33ועד אוכל "כשהוא :
שנאמר  האומללים, העניים שאר עם ולאלמנה ליתום לגר להאכיל אבל 24חייב וגו', והיתום והגר והלוי

חצירו  דלתי שנועל זו מי אין נפש, ולמרי לעניים ומשקה מאכיל ואינו ואשתו ובניו הוא ושותה ואוכל
שנאמר  להם, הוא קלון כזו ושמחה כו', מצוה חגיכם".34שמחת פרש פניכם על פרש וזריתי

לולי  גם הרי ומשקה), מאכל (עלֿידי וצדקה אורחים הכנסת להיות שצריך אף - בשבת מהֿשאיןֿכן
שבתכם" פרש ולא קאמר חגיכם "פרש שהרי ביוםֿטוב, כמו חסֿושלום "פרש" של באופן זה אין .35זאת

העלם. של באופן הוא השבת ענין - הזולת שלגבי ונמצא,

ektde מותר שיוםֿטוב מזה כדמוכח בהעלם, הוא וביוםֿטוב בגילוי, הוא שבשבת - הקדושה בענין
קדושה, בעניני (לא אדם יעסוק היום כל שבמשך אפשרות יש הרי שכן, וכיון (כנ"ל), נפש אוכל במלאכת

לכם" "כולו הוא שיוםֿטוב דעה שיש כך, כדי ועד נפש, אוכל במלאכת שישנו 36אלא) שאף והיינו, ,
הקדושה  ענין - בשבת מהֿשאיןֿכן בהעלם; להיות יכול זה הרי קדש", "מקראי ביוםֿטוב, הקדושה ענין

לה'" "שבת בגילוי, בשבת"37הוא תורה דברי לדבר התירו ש"בקושי כך, כדי ועד שגילוי 38, כיון ,
דתורה  מהדיבור גם שלמעלה מבחינה היא השבת דיום .39הקדושה

.Ê:ויוםֿטוב לשבת בשייכות האושפיזין לענין בנוגע והיפוכו דבר מצינו ועלֿדרךֿזה

בזהר  שנקראת יתירה נשמה (א) אושפיזין: סוגי שני שיש - אורחים.40ובהקדמה (ב) אושפיזא, בשם

בגמרא  איתא - יתירה נשמה דאושפיזין, הא' לענין בנוגע ֿ 41והנה, הקדושֿברוך נותן יתירה "נשמה
שנאמר  הימנו, אותה נוטלין שבת ולמוצאי שבת, ערב באדם אבדה 42הוא ווי ששבת כיון וינפש, שבת

נפש".

שניתנת  יתירה הנשמה שגם מובן הרי בגוף, ופועל שנרגש באופן הוא ונפש הנשמה שענין וכיון
בשבת sebaלאדם zlrete zybxp ולשמחה למנוחה לב "רוחב יתירה", "נשמה בפירוש רש"י שכתב וכמו ,

מוכח  וכן עליו". קצה נפשו ואין ושתיה") לאכילה דעתו ("מרחיבים וישתה ויאכל לרווחה פתוח ולהיות
היתירה  הנשמה איבוד על שדואבת הנפש את להשיב כדי שבת, במוצאי בבשמים להריח חכמים מתקנת

שבת  נהנית 43במוצאי שהנשמה ריח היותו שעם בשמים, של בריח צורך יש הנפש להשיב שכדי היינו, ,
שנרגש 44ממנו  באופן הוא יתירה דנשמה הענין שכללות משום - דוקא הגשמי האף עלֿידי בא זה הרי ,

הגשמי. בגוף ופועל

השבת שביום בחסידות המבואר עלֿפי sebdובפרט zeig mb45 החיות מאשר לגמרי אחרת חיות היא
באיןֿערוך  יותר נעלית חיות שניתוסף היינו, החול, גם 46בימות כמרומז העיקר, על שמרובה הוספה ,

"נשמה ".dxiziבהלשון

ערוך  בשולחן הזקן אדמו"ר כותב - ליוםֿטוב בנוגע יתירה 47אמנם, נשמה לאדם אין ש"ביוםֿטוב
מו  ומזה דענין כלל", לה"שטורעם" ועד כו', קדושה תוספת ביוםֿטוב, לנשמה שנמשכים שהענינים בן
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ועוד.32) קנט. ע' פר"ת סה"מ ראה
סי"א.33) שם
ג.34) ב, מלאכי
תו "א 35) וראה שם ). (ובנצו"א  ב  פח, שרה.זח"ב חיי ר"פ

ועוד. ואילך. א רג, שבת סעודת סדר דא"ח) (עם סידור
ב.36) סח, פסחים
יו"ד.37) כ, יתרו
ירושלמי 38) וראה שיט). (אות יונה לר' היראה בסו"ס הובא

וש"נ. קא. ע' ח"כ אג"ק גם וראה ה"ג. ריש פט"ו שבת
(3917 שבהערה לקו"ת א. קיג, (בהוספות) תשא תו"א .ראה
ובכ"מ.

יז,40) בראשית זו"ח ב). (סט, תכ"ד ב). (כב, ת"ו תקו"ז
ועוד. א. לב, יתרו רע"א.

ב.41) כז, תענית א. טז, ביצה
יז.42) לא, תשא
חל"א 43) לקו"ש בארוכה וראה רצז. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע

וש"נ. ואילך. 191 ע'
ב.44) מג, ברכות
א.45) תרלב, שמות תו"ח ראה
שה"ש46) לקו"ת ד. פז, ויקהל תו"א ובכ"מ.ראה א. יט,
תצא.47) ר"ס או"ח
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הסוכות  בחג שמאירים באופן48המקיפים זה הרי -epi`y'יתירה שה'נשמה כשבת דלא בגוף, ופועל נרגש
ושתיה  באכילה שההוספה ביוםֿטוב, מהֿשאיןֿכן ושתיה, אכילה של בענין הוספה בגוף ופועלת נרגשת

מפני אלא aeigאינה yiy rceiy יין ולשתות בשר כבשבת.49לאכול עצמו הגוף הרגש מצד ולא ,

ektdeאיתא לשבת שבנוגע - דאושפיזין הב' לענין לאדם 50בגמרא בנוגע לו מלוין השרת מלאכי ש"שני
לביתו", הכנסת מבית שבת בעיני בערב אותם רואים ואין בידים למששם שאיֿאפשר דייקא, מלאכים

האושפיזין  - ליוםֿטוב בנוגע מהֿשאיןֿכן הגמרא; מדברי אלא אינה אודותם שיודעים והידיעה בשר,
בידים. למששם ואפשר בשר בעיני אותם שרואים כו', העניים שאר עם והאלמנה היתום הגר הם

האמת  מעולם שבאות לנשמות בנוגע הסוכות דחג האושפיזין ענין שגם להוסיף, עם 51[ויש קשור ,
בגופים  נשמות כפשוטו, האצילות 52אורחים בעולם ששרשה נשמה מלובשת אורח כל של בגופו שכן, ,

אבינו, אברהם של לנשמתו בנוגע אפילו הוא כן הרי - ממדרגתה ירדה בגוף שבהתלבשותה ואף כו'.
ואפר" עפר "ואנכי להתלבש53שאמר למטה נשמתו שבירידת כיון אור , מהות וערך דמיון אין בגופו,

שנעשה  העפר מהות ודמיון כערך אלא שבאצילות עליון וחסד אהבה אור מהות אל בו המאיר האהבה
כו' למאכל וטוב למראה נחמד עץ כשהיה ואיכותו מהותו אל ].54אפר

.Á כאשר גם ממש, בפועל למטה והגילוי ההמשכה בעיקר ומודגש נוגע שביוםֿטוב מובן זה ומכל
בלבד. סגולה בדרך כיֿאם כלֿכך, במורגש באות אינן שבדבר והרוחניות הקדושה

תקס"ב  משנת הזקן אדמו"ר של במאמר מהמבואר - לדבר דוגמא מעין להביא שבין 55ויש החילוק
שהאבות מתןֿתורה, לאחרי אנו לעבודתנו מתןֿתורה קודם האבות mznypaעבודת ebiyd דמלכות האורות

עבודתם  עלֿידי בנשמתם השיגו ולכן הבריאה, מעולם נשמתם שהיתה לפי בבריאה, המלובשת דאצילות
חכמה  בחינת בנפשנו מתלבש תפילין הנחת עלֿידי הנה מתןֿתורה, לאחרי מהֿשאיןֿכן כו', הרוחנית

בדרך הוא זה שענין אלא כו', המאציל מעצמות בה שנתלבש שהריdlebqדאצילות ,mibiyn ep` oi`
כו'. כלל בנפשינו

שה'נשמה  כנ"ל בגוף, במורגש הרוחניים הענינים באים השבת שביום - בנדוןֿדידן זה ודוגמת ומעין
לאכילה הדעת הרחבת פועלת ביוםֿטוב,יתירה' מהֿשאיןֿכן עליו", קצה נפשו ש"אין באופן ושתיה

הרוחניים בלבד.שהענינים סגולה בדרך כיֿאם בגוף, במורגש באים אינם

.Ë:ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת השמחה - לעניננו ובנוגע

הענין  אם נפקאֿמינה למאי הרי סגולה, בדרך היא ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת השמחה שמעלת אף
השמחה  ענין - ונפלא גדול ענין לנו יש ממש שבפועל הוא העיקר לאו, אם ובמורגש והשגה בהבנה בא

הגדרים  כל שפורץ והגבלות!56- מדידות ,

העבודה שכללות - כולה השנה כל על גם ופועל נמשך זה הלך וענין "ויעקב כולה, השנה דכל
"ופרצת"57לדרכו" של באופן תהיה "נחלה58, מצרים", .59בלי

***

.È הנ"ל שמות 60בהתוועדות בכמה נקראת שהתורה זה על גם אדמו"ר מו"ח כ"ק יין,61דיבר בשר, :
ומים, שמן
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נתיב 48) ביאיר (נסמן ותקו"ז מזהר - טו ס, מאו"א ראה
.211 ס"ע חכ"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. שם).

ס"ד.49) סתקכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע
ב.50) קיט, שבת
ואילך.51) ב רנה, ואילך. ב קג, זח"ג ואילך.ראה ב שא,
א.52) קד, שם זח"ג ראה
כז.53) יח, וירא
ואילך ).תני54) סע"א  (קכא, סט"ו אגה"ק א
כו'55) רז"ל  בדברי שמצינו  מה  להבין -ד"ה יוה "כ  דמוצאי 

תקס "ב  אדה "ז  במאמרי זה נדפס ד"ה גם (וראה ואילך יא ע'
ואילך)). 36 ע' חל"ח (תו"מ דאשתקד יוה"כ דמוצאי

ועוד.56) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ואילך.57) ס"כ לקמן וראה ב. לב, ויצא
יד.58) כח, שם
סע"א.59) קיח, שבת
שם.60) תרצ"ט סה"ש - ס"ג תרצ"ט שמח"ת דליל
תורת 61) (ראה ובפרש"י רע"א עב, ב"ק ב. כא, עירובין ראה

ספ"ד  יסוה"ת הל' רמב"ם (סט"ז). בפנים דלקמן ב"ב שם). חיים
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הטוב על קאי "יין" דתורה, ההשגה על קאי ש"בשר" בקיצור, ענין וביאר הוא "שמן" שבהשגה, טעם
אם  ברור לא השומעים) עלֿידי (שנרשמה השיחה שברשימת [ולהעיר, ולמטה למעלה שמפעפע החכמה
נמוך. למקום גבוה ממקום שיורדים - ו"מים" למעלה], מלמטה או למטה דמלמעלה באופן היא הכוונה

המים אין המים, מרוצת בדרך סתימה ישנה שכאשר לבאר, הם וממשיך אלא  עמדם, על נשארים
גריבלען ("זיי להסתימה מסביב  בחוזק מרוצת מתקבצים נעשית ואז אותה, שפורצים עד סתימה") די אונטער

במהירות ביותר המים ויין).62גדולה בשמן (ולא דוקא במים הוא זה שענין -

הנ"ל. השיחה ברשימת הדברים תוכן כאן עד

.‡È יי בשר - הענין) לתוכן גם ושייך נוגע (שבודאי הנ"ל בשיחה הדברים סדר ומים,והנה, שמן ן
מובן: אינו לכאורה - ב"מים" ומסיים ב"בשר" שמתחיל

חי" כל מעיני "נעלמה היא עצמה מצד שהתורה - למטה,63ובהקדמה ולירד להתצמצם וצריכה ,
בתניא  התורה 64כמבואר כך נמוך, למקום גבוה ממקום יורדים מים מה למים, התורה נמשלה ש"לכן

. חד כולא וקודשאֿבריךֿהוא ואורייתא יתברך וחכמתו רצונו שהיא כבודה ממקום נסעה ירדה ומשם  .
. והלכותיהן וירדה ככולם התורה מצות רוב שהן הזה עולם ועניני גשמיים בדברים שנתלבשה עד .

תוכל  האדם שבגוף ונפש רוח או הנשמה שכל "בכדי כו'", הספר על בדיו גשמיות אותיות ובצרופי
כו'". בדעתה להשיגן

מתקיימין אין תורה ש"דברי - התורה הלומד להאדם בנוגע שפלה",ועלֿדרךֿזה שדעתו במי אלא
שבכלים" בפחות אלא מתקיימין ו"אין נמוך", למקום והולכין גבוה מקום ש"מניחין המים (כלי 65כמשל

חרס).

להיות צריך התורה לימוד שבשביל מובן y`xlומזה lkl"ה שבשיחה minענין הטעם ומהו שבתורה. "
אלא בתחילה לא - שבתורה ה"מים" ענין נזכר דוקא?seqaהנ"ל

הכנת  היתה וכבר למטה, התורה ירידת היתה שכבר ומצב במעמד שמדובר - בזה הביאור ונקודת
הקדמת  לאחרי דשמחתֿתורה, בהתוועדות בעמדנו כבנדוןֿדידן, - דעתו שפלות עלֿידי הלומד האדם
הלך  ד"ויעקב הענין להיות צריך ועתה וכו', הכפורים ויום דראשֿהשנה העבודה כללות עלֿידי ההכנה

כדלקמן. ומים, שמן יין בשר של באופן הוא ההילוך סדר ואז, התורה, ועלֿידי עם לדרכו"

.·È:הענין וביאור

- שבתורה והשגה ההבנה ענין להיות צריך שבעלֿפה,xyaלכלֿלראש, בתורה עיקרי ענין שזהו -
אברהם' ה'מגן התורה,66כפסקֿדין לימוד חובת ידי יוצא אינו שלומד מה מבין אינו שאם

ב"ה העליון "רצון כי - שבעלֿפה בתורה הוא התורה גילוי  עיקר שבתורה והרי מצות בתרי"ג המלובש
ואינו ונעלם, טמיר ומכוסה מופלא הוא תפילין שבכתב מצות כמו שבעלֿפה, בתורה אלא 67מתגלה

שבכתב  בתורה שנאמר מאמר 68עלֿדרךֿמשל והוא עיניך, בין לטוטפות והיו ידך על לאות וקשרתם
עד  ידך, ועל עיניך בין הוא והיכן טוטפות, ומהו לקשור, ומה איך הכתוב פירש שלא ונעלם, סתום

כו'" שבעלֿפה תורה .69שפירשה

.‚Èהחכמות שאר כמו בלבד חכמה אינה שהתורה כיון שכתוב אמנם, כמו היא 70שבעולם, "כי 
מה "גוי (החל  גו'" העמים לעיני ובינתכם  בקרבך"חכמתכם וההשגה 71אשר ההבנה ענין מספיק לא - (
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-xya- (ג ) ב פ"א, שהש"ר  .mine ony oiiועוד ב"רשימות". נסמן -
.3 הערה 44 ע' ג חוברת

ואילך.62) 244 ע' תרצ"ז סה"מ גם ראה
כא.63) כח, איוב
ב).64) (ח, פ"ד
סע"א.65) ז, תענית
והל'66) ס"ב, שם אדה"ז בשו"ע הובא סק"ב. ס"נ או"ח

ספ"ב. ת"ת
(קידושין 67) לתפילין" כולה התורה כל ש"הוקשה ולהעיר

וש"נ). א. לה,
ח.68) ו, ואתחנן
ב).69) (קנ, סכ"ט אגה"ק תניא
ו.70) ד, ואתחנן
תבוא 71) לקו"ת וראה מג. כח, תבוא - הכתוב לשון ע"פ
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חז"ל  שדרשו [וכפי בלבד הפסוק 72בתורה את73על עזבם על ה' ויאמר גו' הארץ אבדה מה תורתי","על
תמיד, בתורה  היו  עוסקין ש "ודאי היינו, תחילה", בתורה ברכו  תמהים "שלא ונביאים חכמים היו ולפיכך

. בעצמו הקדושֿברוךֿהוא שפרשו עד הארץ, אבדה מה כלֿכך על בעיניהם חשובה התורה היתה שלא .
גם74כו'" להיות צריך אלא ,[mrh aehe zeaiagd.יין - שבתורה

ההעלם  גילוי על שמורה - שבתורה ב"יין" ענין :75ועוד

שכתוב  מה השתדלות 76ובהקדם וצריכים בענביו, טמון שהוא עצמו היין כמו - סוד" יצא יין "נכנס
ואנשים" אלקים "המשמח שביין, השמחה ענין גם וזהו הגילוי, אל מההעלם להוציאו כדי כי 77ויגיעה ,

גדולה. שמחה פועלת הגילוי אל מההעלם היציאה

להיות צריך שתחילה - ליש מאין הבריאה סדר בכללות יכולה ודוגמתו אז ורק ה"אין", התעלמות
בנוגע שהוא וכמו ה"יש", התהוות הכלליים להיות עשיה יצירה בריאה אצילות אור 78לעולמות שכשהיה ,

היה לא החלל כל את ממלא כו'איןֿסוף הראשון צמצום להיות הוצרך ולכן העולמות, לעמידת .79מקום
כן שמזה וכמו וההעלם, הצמצום ענין תחילה להיות צריך הפרטיים עשיה יצירה בריאה אצילות בעולמות

כו' רצויים בלתי והסתרים דהעלמות הענינים כל גם שבהיציאה 80נשתלשלו המעלה גודל מצד - זה וכל .
הגילוי. אל ההעלם מן

הידוע  עלֿפי - האדם בעבודת הרגל 81וענינו בחינת אלא אינה בגוף שמתלבשת שהנשמה שאף
והעלם, מקיף בבחינת נשארת אלא בגוף, מתלבשת שאיננ שבנשמה, הראש בחינת ולא שבנשמה,
הנשמה  דמזל מהפעולה החל הגילוי, אל ההעלם מן לבוא צריך שבנשמה הראש בחינת גם מכלֿמקום,

אמרו  זה שעל בגוף, המלובשת הנשמה "חרדה 82על שלכן חזו", מזלייהו חזו לא דאינהו "אףֿעלֿגב
עליהם"גדו  נפלה .83לה

שבתורה, ההעלם בחינת גם מגלים בתורה היגיעה שעלֿידי - שבתורה ה"יין" ענין גם מובן ומזה
התורה. פנימיות

.„È וטוב החביבות גם כולל (בשר), בתורה והשגה הבנה של באופן התורה לומד האדם כאשר וגם
התורה גם צריכה אזי - (יין) שבתורה `ezeטעם cnll84,

כדי  עד מציאותו, בכל ולפעול לחדור צריכה התורה אלא בלבד, התורה לימוד מספיק שלא והיינו,
הרמב"ם  וכפסקֿדין איד", תורה "א תורנית, מציאות היא מציאותו שכל רואים ברחוב בלכתו שגם 85כך, ַ

. ובמתנו","החכם ובמשאו כו' ובמשקהו במאכלו במעשיו ניכר שיהיה צריך .

דבר  בכל מפעפע שהשמן דכשם - שבתורה ה"שמן" ענין מציאותו,86וזהו בכל התורה חודרת כך ,
תורנית. מציאות נעשית מציאותו שכל שברגל, להעקב עד והתענוג מהרצון

.ÂË חז"ל אמרו הרי שבתורה, ושמן יין דבשר הענינים פרטי כל שישנם לאחרי גם "כל 87והנה,
חסדים  וגמילות תורה להיות צריך אלא לו", אין תורה אפילו תורה אלא לו אין נמצא 88האומר כן, ואם ,

את להבטיח וכדי רחמנאֿליצלן, לו"), אין ("תורה בסכנה התורה כל של dxezdקיומה ly dneiw תורה)
el yi.חסדים דגמילות הענין גם להיות צריך (
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ב. מב,
וש"נ.72) א. פא, נדרים
יאֿיב.73) ט, ירמי'
שם.74) הר"ן פי'
ובכ"מ.75) ואילך. ג מא, שלח לקו"ת ראה
וש"נ.76) סע"א. סה, עירובין
יג.77) ט, שופטים ס'
ענינים78) אוה"ת  א. צה, מסעי לקו "ת  ואילך.ראה  עז ע'
ויושר)79) עיגולים (שער א שער ע"ח אוצרות ראה ב. ענף

בתחילתם. שערים ומבוא חיים

ואילך.80) שיט ע' תרצ"א סה"מ ראה
ובכ"מ.81) ב. נא, ב. מ, שלח לקו"ת ב. פו, תשא תו"א ראה
וש"נ.82) א. ג, מגילה
ז.83) יו"ד, דניאל
וש"נ.84) .182 ע' ח"מ תו"מ ראה
רפ"ה.85) דעות הל'
סק"ה86) יו"ד שו"ע רע"א. צז, חולין ס"ה.ראה
ב.87) קט, יבמות
הערה 88) 266 ע' תש"ח סה"מ וראה רע"א. ה, ויקרא לקו"ת

ז.
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ה" ענין ומציאותו minוזהו תורה הלומד שהאדם - נמוך למקום גבוה ממקום שיורדים שבתורה, "
חסדים, בגמילות לעסוק כדי נמוך, למקום לירד צריך גבוה, במקום נמצא שלכן תורנית, מציאות היא

של הקודש ובאופן באגרת כמבואר - דוקא להשפיע89"חסד" היינו, דלי"ת, ח"ס ואביון שפירושו לדל
ורק  ממנו; למטה שאין ביותר נמוך למקום דהמים הירידה שזוהי כלום, מגרמיה ליה דלית (ברוחניות)

שלו. התורה של בקיומה הוא בטוח אז

ירידת את שמעכבת סתימה של מציאות להיות יכולה זה בענין זה אמנם, אם - נמוך למקום המים
כו'. ביותר נמוך למקום לירד רוצה שאינו מפני או תורה, ביטול של הטענה כללות מצד

להתייגע והיינו, הסתימה, את להסיר המים התגברות להיות צריך עצמו ולזה על ולפעול ("גריבלען")
- הסתימה הסרת לאחרי - ואז התורה. עלֿפי להיות צריך שכך וההכרה הידיעה מצד כו', למטה לירד
בלי  ועיף ציה דארץ הצמאון מצד שנעשה היתרון עלֿדרך כו', יותר בהתגברות המים מרוצת נעשית

.11מים 

.ÊË:שבהשגה טעם והטוב ההשגה על דקאי שבתורה, ו"יין" ל"בשר" בנוגע ולבאר להוסיף ויש

הידוע  רק 90ובהקדם (לא לזה זה ומכוונים מתאימים וה"נמשל" שה"משל" שבתורה, המשלים בענין
על משל שהם בהענינים (מלבד הפרטים בכל אלא) אחד, וענין כמו zehiytdבפרט ֿ הוא, דהקדושֿברוך

השמש באור שישנן וכו' שההגבלות - איןֿסוף אור על השמש מאור אור `mpiהמשל על משל
.91איןֿסוף)

חז"ל  אמרו קיים היה המקדש שבית שבזמן שאף מצינו (ב"משל") כפשוטם ויין לבשר שבנוגע 92וכיון

שלמי  לנו שאין הזה בזמן ֿ מקום מכל ביין", אלא שמחה ו"אין שמחה, שלמי בבשר", אלא שמחה "אין
ביין  אלא) מדרבנן, אלא שאינו בבשר, (לא הוא התורה מן יוםֿטוב דשמחת החיוב אזי (בשר), שמחה

בשולחןֿערוך  הזקן רבינו (כפסק מציאות 27בלבד להיות יכולה שבתורה ויין בבשר שגם לומר, צריך - (
"בשר". ללא "יין" של

יבוא שה"יין" בהכרח - שבתורה ו"יין" ה"בשר" ענין הנ"ל בשיחה המבואר עלֿפי ixg`lאמנם,
להיות צריך שלכלֿלראש היינו, לבשר,dbyddה"בשר", שנמשלה בתורה,

(עד - רבא" בי שמינא בישרא אכלו תו אביי בי גרמי "אדמגרמיתו לרבנן אבא בר אדא רב כמאמר
מרווחות  צהובות הלכות ולמדו בואו לשובע, שלא ללמוד כלומר עצמות, לגרם אביי אצל הולכים שאתם

רבא) שמינא"93אצל ל"בשרא נמשל וההשגה ההבנה בהרחבת התורה שלימוד היינו, ,-

להיות יכול אחרֿכך mrhורק aehd"יין" של מציאות ואילו ליין. שנמשל (כפי la`שבהשגה "בשר"
שבתורה? ו"בשר" ב"יין" בנמשל, לכאורה שייך לא - קיים) המקדש בית שאין בזמן במשל שמצינו

.ÊÈ לחסידים הזקן אדמו"ר חסידי בין הויכוח אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור עלֿפי זה לבאר ויש
שאדמו  חיים, אלוקים דברי מאמרי אמירת באופן החילוק אודות האמצעי, אדמו"ר ממלאֿמקומו "ר של

אדמו"ר  של שבזמנו - ובהרחבה באריכות אומר היה האמצעי ואדמו"ר קצרות, תורות אומר היה הזקן
עם שנים וכמה כמה "לחיות" יכולים חסידים היו `zgהזקן `wqit חסידים שהיו ועד מהמאמר,

עם "לחיות" מספיק היה בשופי,weqtdשבשבילם חסידות אומרים עכשיו, ואילו המאמר; מיוסד שעליו
ניט"... עס "דערנעמט ואףֿעלֿפיֿכן חסידות", "מ'גיסט

בלבד, שבכתב דתורה אחד פסוק או בתיבה אפילו להיות יכול שבתורה טעם' שה'טוב - הענין ונקודת
שבתורה והשגה ההבנה ענין מצד זה תלויה ואין שאינה מסיבה כאשר גם זה ענין שיהיה אפשר [שלכן

אצלו חסרה הקורא בו "כאדם שהוא בתורה, הקריאה ענין עצם מצד כיֿאם בתורה], והשגה ההבנה
כו'" אליו לבוא לאביו הקורא קטן וכבן אליו, שיבוא ובלשון 94לחבירו ל"עצם", קורא "עצם" ,
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ב).89) (קטו, ס"י
וש"נ.90) .226 ס"ע חל"ג תו"מ ראה
ואילך.91) 154 ע' ח"ז לקו"ש ראה

א.92) קט, פסחים
(ובפרש"י).93) א כב, ב"ב
ספל"ז.94) תניא
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למדני95הכתוב  ודעת טעם והשגה,"טוב הבנה עם (לא קשור טעם" שה"טוב האמנתי", במצוותיך כי
אדמו"ר אלא) מו"ח כ"ק במאמר (כמבואר דוקא האמונה ענין ).96עם

קודם יהיה שבתורה טעם) (טוב היין שענין אפשרות שיש מובן (בשר)ומזה וההשגה ההבנה לענין
שבתורה.

חיוב  ישנו הגלות שבזמן (כשם דגלות ומצב ומעמד בזמן כשנמצאים רק להיות יכול זה סדר אמנם,
כי: בשר), ללא ביין השמחה

ולהתייגע  להתיישב תחילה שצריך לו אומרים אזי בקיומו, הוא פנימה שבלבו המקדש שבית בזמן
והשגה, הבנה של באופן התורה בלימוד הארעווע") און אוועק זיך ַָ("זעץ

יהודי - כאשר שגם אלקות, גילוי והיה קיים, היה כפשוטו המקדש שבית בזמן שמצינו ועלֿדרך
עוסקים  וכהנים גדולה קדושה רואה שהיה "לפי הנה המקדש, ולבית לירושלים מגיע היה הארץ" "עם

תורה" וללמוד שמים ליראת יותר לבו מכוון היה פועל 97בעבודה, היה המקדש בית של שקיומו היינו, ,
חלק  "ותן שכתוב כמו שבתורה, הפרטי חלקו את ולגלות בתורה, לעסוק -98בתורתך"epעליו

חטוף  ואכול ד"חטוף באופן היא העבודה שאז חרב, שבו המקדש שבית ומצב במעמד כשנמצא ורק
נ"ע 99ושתי" (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק וכדברי להיות 100, יכול אזי הבירורים, בעבודת סדר עכשיו יש שלא

(בשר) והשגה ההבנה גם יהיה זה לאחרי ורק שבתורה, (יין) טעם' מה'טוב להתחיל - דילוג של ענין
בתורה.

צריך שלכלֿלראש באופן הוא התורה בלימוד הרגיל סדר וגם אמנם, בתורה, והשגה הבנה להיות
שהרי זה, על נתינתֿכח ישנה הגלות בריותיו"בזמן עם בטרוניא בא הקדושֿברוךֿהוא ואינו 22"אין ,

ואחד  אחד כל של כחו לפי אלא .101מבקש

.ÁÈ בנוגע והצלחה ברכה מישראל ואחד אחד לכל יומשך בשמחתֿתורה בעמדנו אשר ויהיֿרצון
שבתורה, ומים שמן יין דבשר הענינים פרטי לכל

טעם ' ה 'טוב להרגש  בנוגע  הן שבתורה, (בשר) והשגה  להבנה  בנוגע  שנפש הן גם  כולל  שבתורה, (יין)
וה"געשמאק " טעם ' ה'טוב את  תרגיש מציאותו הבהמית  בכל תחדור שהתורה לכך בנוגע הן שבתורה, ַ

שמפעפע להבטחת(שמן בנוגע והן תורנית, מציאות תהיה מציאותו שכל באופן דבר), עניני בכל כל קיום
חסדים, בגמילות גם לעסוק (מים) נמוך למקום גבוה ממקום שיורד עלֿידיֿזה התורה

הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו עולםֿהזה, בעניני גם המצטרך בכל ה' ברכת תומשך התורה ועלֿידי
.102והרחבה"

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ËÈ פעמים כמה רז"ל 103דובר מאמר ופרטות104אודות כללות שהתורה עניני הידוע בכל שלכן, נאמרה,
פרטיות. ופרטי בפרטיות ובאים נמשכים שאחרֿכך כלליים ענינים ישנם ומצוותיה תורה
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סו.95) קיט, תהלים
וראה 96) ואילך). 12 ע' תרצ"ו (סה"מ תרצ"ו טעם טוב ד"ה

בתחלתו). חל"ב (תו"מ תשכ"ב דשנת זה ד"ה גם
א.97) כא, ב"ב - מציון כי תוד"ה
(וראה 98) ואילך 118 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות

וש"נ. .(34 הערה שם
א.99) נד, עירובין

רסו.100) ע' ח"א שלו אג"ק .22 ע' ומעין לקונטרס "מבוא"
ג.101) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
דברהמ"ז.102) הג' ברכה נוסח
וש"נ.103) .35 ע' ריש לעיל גם ראה
ואילך.104) סע"א ו, חגיגה בהר. ר"פ ופרש"י תו"כ ראה

וש"נ.
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כללי חודש שהוא - תשרי חודש - גרמא שהזמן בענין מועדים ולדוגמא הם שבו המועדים אשר
כולה  השנה כל על נמשך שמהם עליכם"105כלליים "תמליכוני שענינו מראשֿהשנה, החל שממנו 106, ,

התשובה  ענין נמשך שממנו הכפורים, יום ועלֿדרךֿזה השנה, בכל שמים מלכות עול דקבלת הענין נמשך
השנה. בכל מצוה של דשמחה הענין נמשך שמהם ושמחתֿתורה, לשמיניֿעצרת ועד השנה, בכל

מצוה , של בשמחה כמו דוקא, הכללי  מהמועד בהמשכה הצורך  משמיניֿעצרת ומובן  שנמשכת
הרמב"ם  שכתב מה יודעים כאשר גם שהרי - המצוה 107ושמחתֿתורה בעשיית אדם שישמח ש"השמחה

("אינמיטן  חול יום באמצע כדבעי השמחה ענין להיות שיוכל כדי מכלֿמקום היא", גדולה עבודה כו'
שענינוא הכללי מהמועד מיוחדת ונתינתֿכח בהמשכה צורך יש השמחה.מיטוואך"), ענין הוא ַָ

פרטי  יום דכל בעבודה פרטיות ובפרטי בפרטיות לבוא צריכה הכללי מהמועד ההמשכה ולאידך,
להמשיך  צריך אלא הכללי, במועד שהיא כפי הכללית בהמשכה להסתפק שאין דהיינו, השנה, במשך
במועד  שהוא כמו "שטורעם" באותו זה אין בשנה פרטי שביום אףֿעלֿפי - בשנה פרטי יום בכל זה ענין

כפשוט. הכללי,

להיות צריך בראשֿהשנה, עליכם" ד"תמליכוני הענין כללות על שנוסף מלכות וזהו עול דקבלת הענין
רז"ל  כמאמר פרטי, יום בכל גם מלכות 108שמים עול עליו שיקבל כדי כו' שמע פרשת קדמה "למה

(ועלֿדרךֿזה כו'" במועדשמים הכללית ההמשכה מספיקה שלא כיון - הכלליים) הענינים הכללי,בשאר
השנה. ימות דכל הפרטית בעבודה בהמשכה  גם צורך יש אלא

.Îבעמדנו - זה לזמן במיוחד השייך הכללי הענין ההכנה והנה, הוא - שמחתֿתורה למוצאי בסמיכות
לדרכו" הלך ד"ויעקב נשיאינו ,57להענין רבותינו ומצב 109כדברי ממעמד המעבר כללות על דקאי

להקל  כדי אשר כולה), השנה דכל החול (בימות חולין של ומצב למעמד המועדים) (בחודש דיוםֿטוב
במוצאי  לדרכו" הלך "ויעקב ההכרזה - זה לפני ועוד ד"אסרוֿחג", הענין ישנו זה מעבר על

.110שמחתֿתורה 

ופרטות: כללות ישנו גופא ובזה

בעלי  והן אוהל יושבי הן מישראל, ואחד אחד  כל אצל שייך לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין כללות
וקדושה  תורה של אמות בד' הם נמצאים כולה השנה כל במשך שגם אוהל יושבי אצל גם שהרי עסק,
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  המועדים, דימי ומצב למעמד כולה השנה דכל ומצב המעמד את להשוות אין כו',
עולם  בעניני לעסוק המועדים מימי ביציאה לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין יותר מודגש שאצלם עסק, בעלי

כו'. הזה

למקום  הם נוסעים היוםֿטוב שלאחרי אלה אצל לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין מודגש - יותר ובפרטיות
גשמי  במקום גם אלא הנפש, ומצב למעמד ביחס רק לא הוא ההליכה ענין שאצלם כפשוטו, אחר
נמצאים  שבה שהסביבה אדם בני טבע [שהרי הסביבה מצד גם בשינוי יותר עוד ניתוסף שאז כפשוטו,
מסביבה  ולברוח טובה, בסביבה להיות להשתדל האדם צריך שלכן למוטב, והן לטוב הן עליהם פועלת

כו' לדרכו".111בלתיֿרצויה הלך ד"ויעקב שבעבודה הקושי יותר גדול ובמילא ,[

נוסעים  אינם (שהרי הנאתם בשביל לא - היא אחר למקום שנסיעתם אלה אצל יותר עוד ניתוסף ובזה
השליחות  את למלא כדי - אם  כי בזה), וכיוצא ביתם, בני  נמצאים  שבו להמקום או שם, שגדלו להמקום

הנביאים" עבדיו אל סודו "גלה אשר הוי', דבר עלֿפי עליהם נשיאינו 112שהוטלה רבותינו עלֿידי ,
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דרושי 105) אוה"ת שעט. ע' תקס"ו אדה"ז מאמרי ראה
תרנ"ו  לו. ע' תרנ"ד סה"מ א'תתסו. ע' ברכה א'תשנו. ע' סוכות

ועוד. .49 ע' תש"ב רעח. ע'
וש"נ.106) סע"א. טז, ר"ה
בסופן.107) לולב הל'

רפ"ב.108) ברכות
שםראה109) ובהנסמן  ,43 ע' תרצ"ו 4.סה"ש  בהערה
ע'110) ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק קצד.ראה
רפ"ו.111) דעות הל' רמב"ם
ז.112) ג, עמוס
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המצוות  וקיום התורה לימוד ויהדות, תורה להפיץ - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד לדורותיהם,
העיקר" הוא "המעשה (שהרי בפועל בסביבתו.113במעשה ואחד אחד כל (

העבודה  ערך לפי הרי - לדרכו" הלך ד"ויעקב בעבודה יותר גדול קושי ישנו שאצלם שכיון ומובן,
ועיקר  ועוד המקבל, כלי את לפתוח רק צריכים יותר; ונעלים גדולים כחות להם נותנים עליהם המוטלת

אדמו"ר  מו"ח כ"ק ובלשון המטען, את יפרקו למקומותיהם שבבואם די 114- "פאנאנדערּפאקן :ַַַ
ַּפעקלאך"...

.‡Î:לראש לכל - לפועל ובנוגע

גערעדט") יוםֿטוב אום ("ניט הם נוסעים היוםֿטוב לאחרי אשר כאן, הנמצאים השלוחים כל
טהרת  על בחינוך במקומותיהם לעסוק דורנו נשיא עלֿידי עליהם שהוטלה השליחות במילוי להמשיך
והן  יעשון' אשר ב'המעשה הן המצוות, קיום עלֿידי המסורה היהדות והרחבת בחיזוק ובכללות הקודש,

תעשינה', לא אשר מ'אלה בזהירות

"לחיים", ואמירת שמחה של ניגון עם מצוה, של התוועדות מתוך - עתה בזה ההתחלה תהיה

שיומשכו  - רצון" יהי כן "אמן אמירת עלֿידי ּבאשטעטיקן") דאס ("וועלן זאת יאשרו הקהל ַָוכל
לדרכו", הלך ד"ויעקב בעבודה להם המצטרך בכל נשיאינו רבותינו להם שנותנים הברכות כל ויקויימו

הוא. בדרכו אחד כל

יעקב  ד"וישא באופן יהיה לדרכו" הלך ד"ויעקב שהענין שתפעל טובה" ה"בשורה זו ותהיה
ללכת"115רגליו" קל ונעשה רגליו את לבו ש"נשא ,116,

העדרים" כל שמה  "ונאספו  אצלם  יקויים למקומותיהם  עדרים -117ובבואם  עדרים להעמיד שיצליחו
בישראל, לבתים ועד כו',

שכתוב  למה קרובה הכנה תהיה דוד 118וזו בביאת - מלכות ובתי כהונה בתי בתים", להם "ויעש
בעבודתם. הכהנים את גם רואים שאז משיחא, מלכא

מהם  ולאחדים "לחיים", שיאמרו וצוה השלוחים, הם היכן ושאל לקהל פנה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
פעמים]. ב' "לחיים" שיאמרו צוה

***

.·Î.'גו מורשה משה לנו צוה תורה ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.‚Î בהמאמר) לעיל נאמר 119המדובר זה שעל שבתורה, הירושה ענין אודות משה 120) לנו צוה "תורה
דשמחתֿתורה  היוםֿטוב נקרא שכן שמחתנו", ד"זמן הענין לכללות במיוחד שייך - יעקב" קהלת מורשה

התפילה. בנוסח

שמחה על שמורה רבים , לשון שמחתנו", "זמן הלשון ביאור שמחה")ובהקדם צווייענדיקע ("א ַכפולה
ישראל  עם התורה של והשמחה התורה, עם ישראל של השמחה על דקאי -121,

השמחות  ב' שכוללת אחת בתיבה נכללות שלכן - יחד מתאחדות השמחות ששתי אלא עוד ולא
מציאות  הוא שהיהודי [היינו, עצמם בפני דברים שני אינם שלומד והתורה שהיהודי כיון - ("שמחתנו")
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מי"ז.113) פ"א אבות
(סה"ש114) ס"ו תש"ז שמח"ת ליל 74).שיחת ע' תש"ז

וש"נ.
א.115) כט, ויצא
עה"פ.116) פרש"י

ג.117) שם,
ובפרש"י.118) כא א, שמות
ואילך.119) 100 ע' לעיל
ד.120) לג, ברכה
ובהנסמן 121) ,168 ע' חי"ד  לקו"ש גם שם.ראה
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חכמה  להיותה התורה בלימוד ("געשמאק") תענוג לו שיש בכך רק היא התורה עם ושייכותו עצמו, ַבפני
לאחדים, והיו עמו מתאחדת שלומד שהתורה אלא כו'], ועמוקה רחבה

רז"ל - מאמר עלֿדרך התורה, עלֿפי ממילא בדרך נעשות עשיותיו שכל בכך מתבטא זה 122שענין

אלא  לכרוע, אם לחשוב צריך שאינו היינו, כרע", מנפשיה למודים מטא דכי לרישא טיבו "מחזיקנא
עלֿפי  מעצמו להתנהג הורגל הגוף) אברי שאר (ועלֿדרךֿזה שהראש כיון ממילא, בדרך נעשית הכריעה 

וכיוצא 123תורה  בשולחןֿערוך הלכה או בגמרא מסכת שלומד עצמו בפני מציאות שאינו ניכר שבזה ,
נעשו השולחןֿערוך או והמסכת הוא אלא `zgבזה, ze`ivn-

בתניא  הזקן אדמו"ר ממש 124ובלשון ומיוחדים לאחדים להיות  כו' כמוהו יחוד שאין נפלא "יחוד :
ופנה". צד מכל

התורה עם מאוחד להיות יוכל שיהודי והאפשרות הכח - זה היאוענין שהתורה מפני הוא -ely,
ירושה. מלשון ד"מורשה", ענין שזהו

.„Î תורה" בכתוב נאמר שלכן - ומצבו מעמדו על הבט מבלי מישראל, ואחד אחד בכל הוא זה וענין
דוקא:awriקהלתdyxenגו' יעקב שם ,"

שם הוא ש"ישראל" - הוא ישראל לשם יעקב השם שבין אלקים החילוק עם "שרית שם על המעלה,
ותוכל" אנשים עם 125ועם ונתאחד שנתקשר עלֿידיֿזה כו' העולם מציאות על הבית בעל שנעשה היינו, ,

לפני  עוד בלידתו, מיד אבינו יעקב נקרא שבו השם הוא - "יעקב" מהֿשאיןֿכן הקדושֿברוךֿהוא;
אלקים  עם ד"שרית להמעלה שהגיע לפני ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ומצוות, התורה בעניני בעבודתו שהתחיל

וגו'".

קודם  עוד שנולד, בשעה יהודי, שכל - זה לדורנו עד הדורות בכל בניֿישראל לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה
עתה ומצבו מעמדו שזהו - יעקב בשם נקרא עבודתו, עלֿשם ielbaהתחלת - ישראל בשם גם ונקרא ;

בו mipnefnשיש zegk אנשים ועם אלקים עם ד"שרית ומצב ומעמד לדרגה לבוא יוכל ירצה רק שאם
ישראל. בשם (גם) בגלוי יקרא שאז ותוכל",

קהלת מורשה גו' "תורה להדרגא awriוזהו עדיין הגיע ולא העבודה, בהתחלת שנמצא מי שגם - "
של באופן התורה אליו שייכת - בלבד "יעקב" בשם בגלוי נקרא שלכן ("מורשה"),dyexiד"ישראל",

הירושה  את לבטל תנאי לעשות יכול אינו שהמוריש היורש, מצד והן המוריש מצד הן דייקא, ירושה
בטל" תנאו בתורה שכתוב מה על "המתנה לזכות 126(שהרי כדי כלל ויגיעה הכנה צריך אינו והיורש ,(

בירושה.

חז"ל  אמרו מישראל, ואחד אחד לכל שיש הירושה ענין לומר 127ומצד חייב מישראל ואחד אחד "כל
מגיע  אינו וידיעתו שבהבנתו כך על הבט מבלי - ויעקב" יצחק אברהם אבותי למעשה מעשי יגיעו מתי
שבה  שהנסיונות כזו בסביבה שנמצא להיות שיכול גם ומה העולם, אבות של למדרגתם כלל בערך ואינו
ש"מעשה  כיון - וכו' אבימלך אצל וליצחק לבן, בבית ליעקב שהיו מהנסיונות יותר וקשים גדולים הם

לבנים" סימן נתינתֿכח 128אבות גם שהוא סימן אחד 129, לכל הדרך את וסללו פתחו שהאבות היינו, ,
בכל  הקדושֿברוךֿהוא של ברכותיו את עלֿידיֿזה ולקבל ה', בדרך לילך שיוכל אחריהם מבניהם ואחד

לו. המצטרך

.‰Î בעניני שהוא כפי הירושה מענין הוראה ללמוד יש דתורה, הירושה ענין לכללות בנוגע והנה,
למה  ("משל העולם מעניני ראיות עליהם מביאים שחז"ל שבתורה ענינים בכמה שמצינו כפי - העולם
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שבת 122) בתוס' הובא סה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי ראה
ועוד. סע"ב. קיח,

וש"נ.123) .28 ס"ע חל"ז תו"מ ראה
ב).124) (ט, פ"ה
כט.125) לב, וישלח

וש"נ.126) (במשנה). א פג, כתובות
רפכ"ה.127) תדבא"ר
יב,128) לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
ועוד. ו.
(129.39 הערה 154 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
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עלֿידי  לתקנו צריכים שבניֿישראל ומצב במעמד העולם כללות היות עם - בזה) וכיוצא כו'", דומה הדבר
התורה.

בזה: והענין

הוא הרי - ירושה מקבל אדם שכאשר שבעולם daבנוהג ynzyn.

עלֿידיֿזה) דמלכותא" "דינא עלֿפי שלו הוא (שהממון בכך מסתפק אינו - ממון יורש אדם כאשר
ברשותו, נמצא שהחפץ בכך מסתפק אינו - חפץ יורש כאשר ועלֿדרךֿזה בלבד, ב"בנק" שמפקידו
אין  כזה באופן שכן, - גביו... על שהצטבר האבק את מנקה לזמן ומזמן אצטבא, עלֿגבי בביתו שמונח

הירושה... את "שוה" הוא

ביכלתו  כשיש - טוב ומה המקסימלית, במדה ולנצלה בה להשתמש איפוא היא הירושה של תכליתה
המדינה: בשפת (הנקרא המקורי הרכוש את שמשקיע עלֿידיֿזה ככה, פעמים כמה הירושה את להגדיל

כו'. בערך שלא לריוח ועד יותר, עוד שירויח באופן ַַ"קאּפיטאל")

דתורה: בירושה - האלה הדברים וככל

סיני  הר במעמד נוכחת היתה שנשמתו בכך להסתפק יהודי עשרת 130יכול הקדושֿברוךֿהוא כשאמר
עשרת  נתבארו (שבה כולה שבעלֿפה והתורה שבכתב התורה את בירושה הוא קיבל זה ולאחרי הדברות,
שהתורה  בכך מסתפק כאשר אבל יעקב"; קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה שכתוב כמו הדברות),
שהרי  התורה, ירושת ומטרת תכלית היפך זה הרי - מזה יותר צריך שאינו ואומר בירושה, לו ניתנה

מלשון היא אשר d`xed131"תורה" המעשה ואת בה ילך אשר הדרך את לאדם להורות כדי שניתנה ,
יעשה.

הדברים כל שבין היינו, הקדושֿברוךֿהוא, של יקר הכי האוצר היא - ֿ התורה להקדושֿברוך השייכים
כמ"ש  שכתוב 132הוא, כמו ביותר, היקרה היא התורה הרי וגו'", הזהב ולי הכסף היא 133"לי "יקרה

מפנינים";

ואחד אחד לכל הקדושֿברוךֿהוא נתן - הקדוש ֿברוךֿהוא אצל ביותר היקרה - זו מישראל,ותורה
"תורת  תורתו ", את לנו "ונתן התורה : ברכת  היינו,eכנוסח  דייקא, התורה" -elyשאת אחרת) תורה (לא

תשכ"ה.epl"נתן - זו ובשנה זה במקום גם זמן, ובכל מקום בכל מישראל, ואחד אחד לכל ,"

" של באופן מישראל ואחד אחד כל אצל שתהיה - בזה מלשוןdxezוהכוונה - כשמה - "d`xed,
miigו" zxez"134-miiga d`xed:חי לאדם אותו ועושה לחיות, כיצד לאדם שמורה היינו, ,

אבל  שנה, ועשרים מאה ועד שנה, שבעיםֿשמונים במשך - ה"לוח" עלֿפי - לחיות אדם יכול
התעסקות  או ושתיה, אכילה שינה, על מבוזבז שזמנו הזמן, כל במשך עמו נעשה מה לחשוב כשמתחיל
"דינער", לאכול כדי... בפרנסתו הוא עוסק היום כל - ושתיה! אכילה עבור להשתכר כדי בפרנסתו

"דינער" לאכול שיוכל כדי מחר הפרנסה עסק אודות הוא חושב "דינער" עוברים וכשאוכל וכך מחר... גם
זיך") ער ("כאּפט עצמו את תופס  אזי - ושנים חדשים ושבועות ימים zeiglעליו ligzd `l oiicry חיים ַ

לשמם! הראויים

לשמם! הראויים חיים אינם - ושתיה אכילה הם שתכליתם חיים

המדינה: בשפת (הנקרא שמן בשר שאוכל ושתייתו, מאכילתו מאד ונהנה ומתענג שמתאווה אמת הן
בלבד, מעשה בעת שעה, לפי אלא אינם וההנאה התענוג התאוה אבל וכו', מבושם יין ושותה "סטייק"...)

רצון! שביעת והעדר ("ּפוסטקייט") ריקנות ומרגיש מאומה, אצלו נשאר לא זה לאחרי ואילו
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יא.130) יתרו תנחומא ט. פכ"ח, שמו"ר פמ"א. פרדר"א ראה
א. צא, זח"א

(בשם 131) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ב. נג, זח"ג הרד"ק).

ח.132) ב, חגי
טו.133) ג, משלי
ספל"ד.134) דר"נ אבות ראה
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מוסר  בספרי שכתוב מה מצוה 135[וכידוע של ענין שהוא דבר בין ולהבחין לידע הסימנים שאחד
האדם הרגשת הוא בלבד, תאווה מילוי אלא שאינו לדבר dyrndוקדושה ixg`l וקדושה מצוה של בדבר :

של רגש ישנו העשיה לאחרי הנה -oevx zeriaye wetiq לפי אלא זה שאין תאוה, במילוי מהֿשאיןֿכן ,
מאומה]. בידו נשאר לא זה ולאחרי שעה,

וחיים  קאלענדאר"), ּפאּפירענעם ("א נייר של "לוח" עלֿפי שהוא כפי "חיים" של שהמושג ַַַַונמצא,
יתכן  ה"לוח" עלֿפי חיים של רב זמן משך לאחרי גם שלכן, שונים, דברים ב' הם - לשמם הראויים

לשמם. הראויים חיים לחיות התחיל לא שעדיין

להיותו  אשר הקדושֿברוךֿהוא, עלֿידי חיים" "תורת לאדם ניתנה - לשמם הראויים חיים לחיות וכדי
לשמם. הראויים חיים האדם יחיה ועלֿידה  שבה ביותר הטובה הדרך את הוא יודע האדם, בורא

חיים". "תורת בתור בה ישתמש שהאדם - התורה ירושת של תכליתה וזוהי

" שקורין ושומע בשמחתֿתורה, לתורה עולה יהודי שכאשר מובן משהdxezומזה לנו dyxenצוה
עליו  אלא בכך, להסתפק לו ואין בלבד, ("קאּפיטאל") המקורי הרכוש שזהו לדעת עליו - יעקב" ַַקהלת

ב  גדול בריבוי ישתכר שעלֿידיֿזה ובאופן בזה, ש"הקדושֿברוךֿהוא להשתמש עלֿידיֿזה יותר,
רז"ל 136עוזרו" וכמאמר אותו".137, מסייעין לטהר "בא

.ÂÎ חז"ל אמרו שעליו בתורה ענין עוד ישנו - שבתורה הירושה ענין על נוסף עצמך 138והנה, "התקן
שמקבל  ירושה של באופן רק לא תהיה שהתורה היא שהתכלית והיינו, לך", ירושה שאינה תורה ללמוד
ובשביל  עצמו, בכח ויגיעה עבודה של באופן תורה ללמוד האדם על אלא מהקדושֿברוךֿהוא, האדם

לכך. ראוי שיהיה עצמו להתקין צריך  זה

בזה: והענין

שהרי שבעולם, החכמות שאר כמו בעלמא, חכמה אינה - של התורה חכמתו היא התורה
חי" כל מעיני "נעלמה היא עצמה שמצד הקדושֿברוךֿהוא ,63הקדושֿברוךֿהוא, של ברצונו שעלה אלא

אנושי; בשכל ולהשיגה להבינה האדם שיוכל באופן למטה התורה את ליתן

באופן  אינו שלימודו בטוח שיהיה היינו, כדבעי, התורה את ולהבין ללמוד יוכל שהאדם כדי אבל
חיים) סם (היפך כו'" לו נעשית זכה פסקֿדין 139ד"לא מוציא ואינו אמיתי, שאינו פירוש מפרש שאינו ,

מכוין הוא אלא חסֿושלום, dxezמעוות ly dzzin`l,("עצמך ("התקן עצמו את להתקין הוא צריך -
מתוקן. דבר יהיה עצמו שהוא היינו,

תחילה" בתורה "ברכו - התורה דברכת ההכנה עלֿידי נעשה זה :72וענין

תורתו" את לנו "ונתן שאומרים לפני עוד - התורה ברכת העמים",התחלת מכל בנו בחר "אשר היא: -
זו בחירה עלֿידי תורתו",epzypאשר את לנו "נתן להיות שיוכל ההקדמה וזוהי העמים, מכל בניֿישראל

שבניֿישראל מפני היא לזה שהאפשרות שלנו, רכוש תהא הקדושֿברוךֿהוא של מכל epzypשתורתו
עלֿידי העמים.dxigadהעמים מכל בהם שבחר

ש" בכך ומתבטאת קשורה - בחרתנו" "אתה - בבניֿישראל דהקדושֿברוךֿהוא ",epznnexוהבחירה
היא  הנהגתם ובמילא, וכו', הגוף ממציאות למעלה העולם, ממציאות למעלה הם שבניֿישראל היינו,

" - והבדלה קדושה של כו'".epzycweבאופן

בעולם  לפעול יכולה אינה הנשמה שהרי - הגוף בעניני להתחשב שצריך טוען מישהו כאשר ולכן,
לראש, לכל היינו, מענטש"), לייטישער א ("ווי הישוב מן כאדם להתנהג צריך ובמילא - הגוף ַללא
- הפנוי בזמנו - זה כל ולאחרי וכו', ה"עיתון" לקרוא ביום, שעות 7ֿ8 לישון כדבעי, ולשתות לאכול
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(135.44 ס"ע חכ"ב תו"מ גם וראה פכ"ה. מוסר שבט ראה
וש"נ.

וש"נ.136) ע"ב. ריש נב, סוכה

וש"נ.137) א. קד, שבת
מי"ב.138) פ"ב אבות
ב.139) עב, יומא
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לשפת  המתורגם שולחןֿערוך בקיצור ישתמש לא - "למדן" הוא ואם ערוך", שולחן ב"קיצור בספר, יעיין
גם  יעיין - יותר גדול למדן הוא ואם הקודש!... בלשון המקורי שולחןֿערוך בקיצור אלא המדינה,
רק  - זה כל אבל וכו'; בגמרא ב'טור', יוסף', ה'בית של בשולחןֿערוך הזקן, אדמו"ר של בשולחןֿערוך 

לו, הרצויה בשלימות הם גופו שצרכי לאחרי

הוא- שיהודי היינו, כו'", ורוממתנו כו' בחרתנו ש"אתה לידע שצריך לו אומרים זה dlrnlעל
והגבלותיו! מהעולם

הפעולה שתהיה הקדוש ֿברוךֿהוא  של שרצונו אמת  אףֿעלֿפיֿכן ,mleraהן  אבל בעולם דוקא, הפעולה
עצמו את ומצמצם ומגביל שמודד באופן לא להיות הואצריכה הרי כזה שבאופן - העולם ערך carלפי

בתחתונים  דירה יתברך לו להיות הקדושֿברוךֿהוא שנתאווה - הבריאה כוונת היפך וזהו -140בעולם,
ומצב במעמד הוא שהאדם הואdlrnlyעלֿידיֿזה נעשה ואז mlerdמהעולם, lr lyen עלֿפי להנהיגו

הקדושֿברוךֿהוא. של רצונו

הנס" על סומכין ש"אין לפי הפרנסה בעניני לעסוק שצריך אמת הן אמורים 141ולכן, דברים במה אבל ,
רז"ל  כמאמר בתורה, קבוע שיעור שלמד ולאחרי שהתפלל, לאחרי המדרש",142- לבית הכנסת "מבית

ארץ" דרך בהן "הנהג גם להיות צריך לאחריֿזה שהעסק 143ורק ומוודא שבודק לאחרי - גופא וזה ,
כו', גבול השגת או וגזילה גניבה של מענין חשש שום בו שאין שולחןֿערוך, עלֿפי הוא העולם בעניני 

העולם בעניני לעסוק צריך שלכן הנס", על סומכין ש"אין ההוראה את הוא מקיים אז rahdורק jxca.

דעהו" דרכיך ד"בכל באופן היא עבודתו בעת 144ואז רק לא היא להקדושֿברוךֿהוא שעבודתו היינו, ,
יהודיֿתורני  שהוא עליו ניכר אז שגם כיון - העולם בעניני שעוסק בשעה גם אלא התורה, ולימוד התפלה
העולם  בעניני ובמשרתו בעסקיו בהנהגתו שגם כך שולחןֿערוך, עלֿפי היא שהנהגתו תורהֿאיד"), ַ("א

חז"ל  הוראת את הוא מקיים דזשאּב"), אויפן .145("זייענדיק שמים"ואהבת שם שיהא .ad`zn,"ידך על ַ
ושלום. ויושר צדק לידי המביאה הראויה ההנהגה שזוהי יכירו רואיו שכל עלֿידיֿזה

"ו  - הקדושֿברוךֿהוא של לברכתו הוא זוכה תעשה"ועלֿידיֿזה אשר בכל אלקיך ה' היינו,146ברכך ,
אחיזה lkaש" שישנה כיון במיעוט, או בריבוי היא אם העשיה, כמות על הבט מבלי תעשה", אשר

הקדושֿברוךֿהוא. של ברכתו בה שורה אזי - שולחןֿערוך עלֿפי היא והעשיה הטבע, בדרך בעשיה

מצד  מהעולם, שלמעלה ומצב במעמד להיות עצמו את מתקן שיהודי - עצמך" ד"התקן הענין וזהו
כו'", ורוממתנו כו' בחרתנו ש"אתה זה 

שאינה  תורה "ללמוד שבתורה: הירושה ענין לאחרי שבא - שבתורה השני להענין ראוי נעשה ואז
לך", ירושה

אחד בכל אלא בשוה, ישראל בכל שהיא כירושה אינו זה ezribieואחדשענין ezcear jxr itl בלימוד
שכתוב  וכמו תלכו",147התורה, ,148בתורה"milnr"שתהיו"בחוקותי

- המצוות בקיום בהידור גם יתוסף ועומק, ורוחב באורך שבתורה בעמל יותר שיתוסף ככל ולכן,
מצוותי "ואת הכתוב: מעשה כהמשך לידי מביא שהתלמוד כיון - גם 149תשמרו" יתוסף ועלֿידיֿזה ,

הכתוב בברכותיו כהמשך - הקדושֿברוךֿהוא האמורות 150של הברכות וכל בעתם", גשמיכם "ונתתי :
כו'. ועומק ורוחב באורך - בפרשה
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במדב"ר 140) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

ב.141) סד, פסחים
וש"נ.142) בסופה. ברכות
ב.143) לה, שם
ספ"ג.144) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

א.145) פו, יומא
יח.146) טו, ראה פ'
בחוקותי.147) ר"פ
עה"פ.148) ופרש"י תו"כ
וש"נ.149) ב. מ, קידושין ראה
ד.150) שם,
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ענין - שבתורה השלישי הענין גם בא זה להלן dpzndולאחרי שיתבאר כפי ,151.

.ÊÎ משה לנו צוה "תורה קורין שבו שמחתנו", "זמן שמחתֿתורה, ביום היא זה בכל וההתחלה
לך", ירושה שאינה תורה ללמוד עצמך ד"התקן להענין גם באים לזה ובהמשך יעקב", קהלת מורשה

דוקא. יגיעה של באופן התורה לימוד ענין שהוא

אלא  שבתורה, הירושה שבענין השמחה את רק לא כולל רבים, לשון שמחתנו", ש"זמן להוסיף, ויש
שבתורה: היגיעה שבענין השמחה את גם

ששמח האדם כטבע - הירושה ענין עם קשור בתורה השמחה ירושה ענין לו שמברך 152כשנופלת ועד ,
והמטיב  הטוב ברכת זה השמחה.153על היפך לכאורה זה הרי - שבתורה היגיעה לענין בנוגע אבל  .

שאינו  בלבד זו לא הרי - בערך שלא מרובה במדה ירויח יגיעתו שעלֿידי יודע האדם כאשר אמנם,
שהוא זאת, עוד אלא כלל, וטירחא יגיעה gnyeחוסך oevx ray שעלֿידיֿזה בידעו והטירחא, בהיגיעה

היא בעצמו וטרח שיגע מריוח והתענוג שהשמחה אלא עוד ולא ככה, פעמים כמה xzeiירויח dlecb
בירושה! שקיבל דבר על מהשמחה

ד"התקן  בהענין - יותר ועוד - והן שבתורה, הירושה בענין הן הוא שבתורה השמחה שענין מובן ומזה
לך". ירושה שאינה תורה ללמוד עצמך

בעבודה  כולה השנה כל על משמחתֿתורה שלוקחים העיקריות ההוראות אחת הרי לפועל, ובנוגע
לילך שיש - לדרכו" הלך gnyד"ויעקב ala עם וכן גו'", מורשה משה לנו צוה ד"תורה הירושה עם

דירושה  המקורי להרכוש בנוגע הן ומוסיף, דהולך ובאופן האדם, יגיעת להיות צריכה שבה התורה ענין
בתורה, ומוסיף מחדש שעלֿידיֿזה שבתורה היגיעה לענין בנוגע והן ככה, פעמים כמה וגדל שהולך

שכתוב  מה "חלק 98עלֿדרך בתורתך", חלקנו דייקא.ep"ותן "

פורצת שמחה אזי - שמחה מתוך התורה עם לעולם יוצאים כל 56גדר וכאשר את ומבטלת שפורצת ,
ולזכך  לברר בעולם, התורה לפעולת ועיכוב מניעה שום יהיה שלא כו', וההסתרים ההעלמות הגדרים

יתברך. לו דירה ולעשותו העולם את ולהעלות

בראשית" במעשה להקדושֿברוךֿהוא "שותף האדם נעשה שעלֿידיֿזה פועל 50וכיון זה הרי -
העולם, בעניני והן ומצוות, תורה בעניני הן המצטרך, בכל הקדושֿברוךֿהוא של ברכתו המשכת

רויחי. ומזוני חיי בבני המצטרך, בכל ומבורכת טובה שנה שתהיה - ובפשטות

***

.ÁÎ ובו שעברה, השנה של התורה קריאת מסיימים שבו - דשמחתֿתורה המיוחדים מהענינים
כולה  השנה כל במשך ברבים התורה קריאת שעיקר [דאף החדשה השנה של התורה קריאת מתחילים
כולה  השנה כל על התורה קריאת התחלת מכלֿמקום וחמישי, שני ביום וגם השבתֿקודש, ביום היא
תכונה  יש שמחתֿתורה שביום ונמצא, בראשית], פרשת לקרוא מתחילים שבו שמחתֿתורה, ביום היא
התחלה  "מתכיפין בראשית": לחתן ה"רשות ובלשון יחד, גם התורה והתחלת סיום שמקשרת מיוחדת

להשלמה".

זה: ליום במיוחד השייך הפרשה לחלק בנוגע - יותר ובפרטיות

הזקן) רבינו דברי יסוד (על אדמו"ר מו"ח כ"ק תקנת  מפרשת ללמוד154ובהקדם אחד חלק יום בכל
כללות של שייכותה על נוסף [שהרי שבעתהשבוע כנגד חלקים  לשבעה הפרשה נחלקת זה, לשבוע  הפרשה 

השבוע], הלאה.ימי  וכן שלישי, עד משני שני יום שני, עד הפרשה מהתחלת ראשון יום
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סוסכ"ט.151) לקמן גם ראה
ע"ב).152) ריש (מב, פל"ג תניא ראה
סרכ"ג 153) או"ח טושו"ע ה"ז. פ"י ברכות הל' רמב"ם ראה

ס"ח. פי"ב לאדה"ז הנהנין ברכת סדר ס"ב.
ואילך.154) 29 ע' תש"ב סה"ש ראה
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שבתֿקודש  ממוצאי החל ללומדה (שמתחילים ברכה פרשת הנה - ובראשית ברכה לפרשיות ובנוגע
ימים, משבעה פחות במשך לומדים בראשית ופרשת ימים, משבעה יותר במשך לומדים האזינו) פרשת

השנה.ובזה  לקביעות בהתאם שינויים יש גופא

מחלק  ברכה בפרשת בשמחתֿתורה לומדים - בשבוע השלישי ביום חל ששמחתֿתורה זו בשנה וכמו
בראשית  פרשת מהתחלת ללמוד ומתחילים וחוזרים כולה, הפרשה סיום עד שלישי ליום השייך הפרשה

רביעי  עד דהיינו שלישי, ליום השייך הפרשה חלק אחר .155עד

בנוגע- הן כו', ופירסומה זו תקנה דבר על להזכיר המקום בנוגע וכאן והן השנה, ימי לכל
מעורר אדמו"ר מו"ח כ"ק שהיה וכפי במיוחד לשמחתֿתורה, לימוד 156ומדגיש דבר על לשכוח שלא

גדול"!... "שיעור שזהו ובפרט דשמחתֿתורה, חומש שיעור

התורה  והתחלת ברכה) (פרשת התורה סיום מחבר בכלל ששמחתֿתורה לכך נוסף - לעניננו ובנוגע
את  מחבר הוא הרי בשבוע, השלישי ביום חל ששמחתֿתורה זו שנה בקביעות הנה בראשית), (פרשת
שמחתֿתורה  שלפני היום שכן, בראשית, בפרשת דשלישי השיעור עם ברכה בפרשת דשלישי השיעור
צריך  וע"כ בראשית, דפרשת רביעי יום הוא שמחתֿתורה שלאחרי והיום ברכה, דפרשת שני יום הוא
יחד. שמחברם בראשית, דפרשת לשלישי והן ברכה דפרשת לשלישי הן שייך עצמו ששמחתֿתורה לומר

בין  התורה, להתחלת השייך להזמן התורה לסיום ששייך הזמן בין לחלק אפשר שאי כך, כדי ועד
שבענינים  אלא, בראשית, דפרשת שלישי ליום השייך להזמן ברכה דפרשת שלישי ליום השייך הזמן
לקרוא  צריכים שתחילה והגבלה מדידה יש השחר) מעלות מתחיל (שזמנו ודיבור לקריאה השייכים
(משקיעת  שלישי דיום הזמן כללות הרי גופא, להזמן בנוגע אבל זה, ענין ואחרֿכך זה ענין וללמוד

יחד. גם בראשית ודפרשת ברכה דפרשת לשלישי שייך החמה)

.ËÎ מזה הרי - הדיוק בתכלית הם אלא באקראי אינם התורה שעניני פעמים כמה המדובר ועלֿפי
בפרשת  דשלישי החלק והן ברכה בפרשת דשלישי החלק הן לומדים (שמחתֿתורה) אחד שביום גופא

ביניהם. ושייכות קשר שיש מובן, בראשית,

ש  במקרה, שהוא דבר אין העולם בעניני שגם - פרטית,ובהקדמה בהשגחה הם הענינים כל הרי
הבעלֿשםֿטוב  פתגם וכידוע כו', כוונה בזה יש מצד 157ובמילא ומתגלגל האילן מן הנתלש עלה שאפילו

הדברים  ואם פרטית. בהשגחה הוא אופנים) בכמה להיות (שיכול גלגולו אופן הרי הרוח, עלֿידי לצד
כו' ורוממתנו כו' בחרתנו ש"אתה בבניֿישראל ובפרט האדם, במין - האילן מן הנתלש בעלה אמורים

עלֿאחתֿכמהֿוכמה. כו'", וקדשתנו

בענין גם הכוונה להיות יכולה פרטית דהשגחה שבענין מזה iccvאלא, שיבוא ולדוגמא, בלבד,
דעהו" דרכיך ד"בכל באופן או מצוה, של בענין בזה;144תועלת וכיוצא ,

ענין גם זה הרי שבדבר, והכוונה פרטית ההשגחה מלבד - דידן בנדון .dxezaואילו

בנוגע  בחיים הוראה זה בענין גם להיות צריך - כ"ה) סעיף (כנ"ל הוראה שענינה התורה עניני וככל
הזה. בעולם בגוף דנשמה ההנהגה לאופן

גו'" מדה מארץ "ארוכה שהתורה  שכיון אתנו 158ולהעיר , גו ' "אין הרי  מה", עד לכל 159יודע בנוגע
פנים  מ"ט בתורה שיש בידעו - בלבד קצהו אפס כיֿאם תכליתם, עד שבתורה ענין שבכל ,160הפרטים
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ע'155) תרצ"ו (סה"ש ס"ז תרצ"ו שמח"ת ליל שיחת ראה
שם). 12 ובהערה 14

(סה"ש 156) סי"א תרצ"ז שמח"ת יום שיחת (לדוגמא) ראה
תש"ד .(203 ע' ס "י תרצ"ז תש "ה  .(44 ע ' תש "ד  (סה "ש בסופה

61).(סה "ש  ע' תש"ה
סקע"ט 157) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך.
ה"ה.158) פ"א לאדה"ז ת"ת הל' וראה ט. יא, איוב
ט.159) עד, תהלים
ז.160) יב, ח. ז, תהלים מדרש ה"ב. פ"ד סנהדרין ירושלמי

ועוד. ע"ב. ריש טו, זח"ב
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פנים  שבתורה,161שבעים וסוד דרוש רמז דפשט האופנים מד' באחד שנלמד שבתורה ענין שבכל ועד ,
בניֿישראל  ריבוא ששים כנגד פירושים, ריבוא ששים ,162יש

חז"ל - שאמרו ישראל"163וזהו כל כנגד שקול ריבוא ש"משה ששים של נאמן רועה להיותו כי ,
שבתורה, פירושים ריבוא הששים כל בידיעתו היו בניֿישראל,

כיון  דוקא, התורה עלֿידי היא בניֿישראל הנהגת כי מרעיתו, צאן את הנהיג זה שבכח אלא עוד ולא
כמאמר  בהקדושֿברוךֿהוא, הם מתקשרים חד",164שעלֿידה כולא וקודשאֿבריךֿהוא אורייתא "ישראל

הם  "כי ערבית: בתפלת יום כל בהתחלת לומר הגדולה כנסת אנשי שתיקנו התפילה נוסח ובלשון
חלקי  כל את ליהודי יש וכאשר בניֿישראל, של החיות להמשכת הצינור היא שהתורה היינו, חיינו",

בגשמיות. והן ברוחניות הן צרכיו כל לו נמשכים אזי התורה,

שכתוב  כמו - במתנה לו שניתנו דתורה, הראשון המקבל רבינו, משה אצל רק היה זה שענין 165אלא

לחתן" ככלה במתנה תורה לו "שנמסרה ככלתו", משה אל כולה,166"ויתן התורה שבכל הענינים כל -
לחדש  עתיד ותיק שתלמיד מה גם לו 167כולל ניתן - מישראל אחד לכל בנוגע ואילו הדורות; כל בסוף

את לגלות והיכולת elyהכח wlgd שכתוב כמו "חלק 98בתורה, בתורתך", חלקנו ובאופן ep"ותן דייקא, "
שבתורה. הפרטי חלקו בגילוי יותר עוד ומוסיף הולך לזמן שמזמן

פרשיות  ב' של והשייכות הקשר בענין עלֿכלֿפנים קצהו אפס לבאר יש - לעניננו בנוגע אופן, ובכל
יבחר, והבוחר ענינים, וכמה כמה בזה לומר שיש בראשית, דפרשת ושלישי  ברכה דפרשת שלישי היום,

ברכה. עליו תבוא בזה פירושים עוד להוסיף שירצה ומי

.Ï שמים ממגד ארצו ה' מבורכת אמר "וליוסף ליוסף: משה ברכת הוא ברכה דפרשת השלישי החלק
וגו'" תחת רובצת ומתהום .168מטל

יש  זה, עם וביחד ב"שמים"; שמרומזים נעלים ענינים בה שיש - זו שבברכה המיוחדים ומהענינים
תחתון. היותר שהוא ב"תהום" שמרומזים תחתונים ענינים גם בה

של  ומקורו לשרשו בהתאם שהיו לבניו יעקב ברכות עלֿדרך - יוסף של לענינו מתאימה זו וברכה
שכתוב  כמו מהם, אחד כי:169כל - אותם" ברך כברכתו אשר "איש

שכתוב  כמו כנען, בארץ בהיותם הן ובניו, יעקב את וכלכל פירנס - שבר 170יוסף יש כי יעקב "וירא
שכתוב  כמו מצרים, לארץ בבואם והן וגו'", ונחיה משם לנו ושברו שמה רדו גו' "ויכלכל 171במצרים

שמים"; "ממגד - נעלה הכי ענין שזהו - גו'" אביו בית כל ואת אחיו ואת אביו את יוסף

הארץ" עם לכל המשביר הוא גו' "יוסף - זה עם למצרים"172וביחד "וישבור היות 173, שעם והיינו, ,
הארץ" "ערות שנקראת עד כו', הטומאה דתוקף התחתונה בדרגא מצרים בתכלית 174ארץ ההיפך שזהו ,

הברית  דשמירת הענין שלימות עלֿשם הצדיק" "יוסף שנקרא יוסף של פירנס 175מענינו מכלֿמקום -
בדרך  פרנסתם להם שנתן אלא עוד ולא מצרים, של (הכומרים) הכהנים את וגם מצרים, את גם יוסף

אדמתם") את מכרו (ש"לא כו' היות 176כבוד למרות הירידה , ענין מודגש שבזה - דמצרים הקליפה תוקף ם
תחת". רובצת "תהום - למטה
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ובכ"מ.161) טז. פי"ג, במדב"ר
שער162) יז. הקדמה הגלגולים שער בענין ראה רוה"ק

הקדמה צדיקים קברי על מהרח"ו היחודים לקוטי ב). (קח, ג'
להאריז"ל. רז"ל מאמרי שער שבסוף

(ג).163) טו פ"א, שהש"ר יתרו. ור"פ א טו, בשלח מכילתא
א.164) עג, זח"ג ראה
יח.165) לא, תשא
עה"פ.166) פרש"י
(167.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. ב. יט, מגילה ראה

יג.168) לג,
כח.169) מט, ויחי
אֿב.170) מב, מקץ
יב.171) מז, ויגש
ו.172) שם, מקץ
נו.173) מא, שם
ד.174) פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, שם
ד.175) אות שם ובנצו"א ב נט, זח"א ראה
ובפרש"י.176) כב מז, ויגש
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חסידות  בדרושי המבואר עם זה ענין לקשר -177ויש האבות לגבי גם יוסף של המיוחדת מעלתו
המרכבה" הן ש"הן בחרו 178שהאבות שלכן העולם, מעניני והתבודדות הבדלה של ומצב במעמד היו

מצרים  ארץ כל על השליט שהיה יוסף מהֿשאיןֿכן כו', צאן רועי להיות ירים 172לפרנסתם "לא ובלעדו ,
מצרים" ארץ בכל רגלו ואת ידו את הקדושה.179איש בשלימות ומצבו מעמדו היה שעה ובאותה ,

.‡Ï!?יוסף של המיוחדת לדרכו בקדושה המקור הוא היכן - להבין צריך גופא הא אמנם,

רז"ל  מאמר עלֿפי - זה על של 180והמענה בהנהגתו זאת שרואים - לבוראם" דומים "צדיקים
וחותמו  שסיומו בראשית בפרשת היום בשיעור כמסופר לאדם 181הקדושֿברוךֿהוא, אלקים ה' "ויעש

חז"ל  אמרו זה שעל וילבישם", עור כתנות .182ולאשתו חסדים  גמילות תחילתה ויעש "תורה דכתיב .
. ערומים מלביש הוא "מה ולכן, וילבישם", להיות גו' צריכה שההנהגה כיון ערומים", הלבש אתה אף .

כדלקמן. הקדושֿברוךֿהוא", של מדותיו אחר ד"הלך באופן

.·Ï:הדברים וביאור

בפ  היום בהיותו בשיעור הראשון אדם של ומצבו מעמדו אודות מסופר - רביעי עד - בראשית רשת
אבל החטא, לאחרי והן הדעת, עץ חטא לפני הן בשיעור iptlבגןֿעדן, מסופר זה (שעל בגירושין שנענש

גו'" האדם את "ויגרש - רביעי ).183דיום

שני), דיום בשיעור (כמסופר בגןֿעדן הראשון אדם היה הדעת עץ חטא שקודם בלבד זו לא כלומר:
שלישי  דיום בשיעור כמסופר - הדעת מעץ ואכל הבורא רצון על שעבר לאחר גם עדיין 184אלא נשאר -

ורק dfבגןֿעדן; ixg`l הן אלקים ה' "ויאמר זה: בענין שקלאֿוטריא מתחילה - רביעי דיום בשיעור -
וגו'" ידו ישלח פן ועתה וגו' מגןֿעדן 185האדם אלקים ה' ד"וישלחהו המסקנא באה זה לאחרי ורק ,

.186וגו'"

העונש להיות צריך היה שלכאורה כיון  - שבדבר החידוש  גודל מחטא ומובן ומסובב כתוצאה דגירושין
הדעת cineעץ skiz.העונש סיבת שהיא החטא לאחרי

.‚Ï בשל"ה המבואר שיטה 187ובהקדם שיטות: ב' בזה שיש - ועונש דשכר הענין לכללות בנוגע
העונש. או להשכר  העבירה או המצוה מעשה בין ושייכות קשר אין זאת, ולולי סגולי, ענין שזהו - הא'
שהקדושֿברוךֿהוא  כיון הדבר, מתעכב שלפעמים (אף ומסובב כסיבה טבעי, ענין שזהו - הב' ושיטה

רז"ל  כמאמר אפים, ארך דידי'").188הוא וגבי רוחי' "מאריך שהקדושֿברוךֿהוא

בתורת גם (והובאה השל"ה מליץ שעליה - הרווחת ענין 189החסידות והדעה הוא ועונש ששכר - (
שהואrahaשנקבע כפי טבע נברא"העולם, מילואו על ד"עולם באופן הבריאה החטא)190מצד (קודם

תלכו"- ד"בחוקותי  ד"ונתתי 147dnvrlykשההנהגה השכר את ומביאה וגו'"גורמת בעתם .150גשמיכם

- החרישה פעולת בהקדמת צורך יש וצמיחה גידול שיהיה שכדי הוא העולם שטבע כשם ולדוגמא:
נאמר  עליהם בישראל, הטבע גם הוא ("א 191כן שבו החרישה שעלֿידי חפץ", ארץ אתם תהיו ַ"כי

גו'" ונדכה נשבר "לב הביטול, ענין שהוא איד"), של 192געאקערטער ברכותיו לקבל ראוי נעשה , ַ
בגשמיות. והן ברוחניות הן וצמיחה גידול של ענין להיות הקדושֿברוךֿהוא
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(177.42 הערה 180 ע' חל"ה בלקו"ש הנסמן ראה
ו.178) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
מד.179) מא, מקץ
ה.180) פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה רות

ב. פ"ו, אסת"ר
כא.181) ג,
א.182) יד, סוטה
כד.183) שם,
ואילך.184) א שם,
כב.185) שם,

כג.186) שם,
אֿב).187) טו, אֿב. (יב, אחרון בית
סה"א.188) פ"ב תענית ירושלמי
לקו"ש 189) גם וראה רכב. ע' תרע"ח הערה סה"מ 135 ע' ח"ה

שם. ובשוה"ג ,23
ז.190) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה
תשנ"ט)191) (הוצאת טוב שם כתר וראה יב. ג, מלאכי

אייר). יז יום" ב"היום (נעתק וש"נ סנ"ז. בהוספות
יט.192) נא, תהלים
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דגירושין  העונש וכמו העונש, את ומביא גורם החטא שמעשה הוא העולם שטבע לאידך, ועלֿדרךֿזה
כמו שהוא הדעת, עץ חטא בגלל aaeqneמגןֿעדן daiqכיון -rahdyהוא leaqlדגןֿעדן leki epi`y ענין

כו' חטא .193של

מגןֿעדן  הגירושין ענין להיות צריך היה - נברא" מילואו ש"על - העולם טבע מצד הרי ועלֿפיֿזה,
cine skiz.החטא לאחר

.„Ï,הבורא רצון על שעבר באופן הראשון אדם הנהגת שלמרות - שלישי דיום בשיעור החידוש וזהו
הנהגת  מצד אבל הוא; הנהגתו מצד אלא אינו זה כל הרי וכו', העולם בכללות ירידה גרם שעלֿידי ֿזה
בגןֿעדן, הראשון אדם את ומשאיר הקדושֿברוךֿהוא ממתין החטא לאחרי גם הנה - ֿ הוא הקדושֿברוך

של ענין הוא שאצלנו מה [שהרי השלימות בתכלית שבעולם טוב כל לו שיש ומצב היה xkyבמעמד -
ומצב mlerdמעמד rahc הראשון אדם "איכה"194אצל לו לומר בדברים עמו ונכנס  שיתפוס 195], כדי -

כאּפן") זיך זאל ("ער עצמו daeyzaאת xxerzdl כתנות ולאשתו לאדם אלקים ה' "ויעש אלא עוד ולא , ַָ
התחלת הוא זה שענין - וילבישם" החטא.oewizעור

עצמך: והגע

הראשון  אדם של חטאו גודל של 196למרות כפיו יציר שהיה מעלתו גודל עם בהתחשב ובפרט ,
מעץ 197הקדושֿברוךֿהוא  לאכול יכול היה שעות ג' ממתין היה שאילו גם ומה בגןֿעדן, ומקומו ,

הצינור 198הדעת  את שפתח הלזה הראשון לאדם עור כתנות להלביש חסדים הקדושֿברוךֿהוא גומל -
החטאים!... ענין לכללות

והפטי - לרגע, הפסיק שליט"א אדמו"ר אדם (כ"ק של שבחו היפך לדבר הזמן הוא עכשיו לא ר:)
שמצינו  ממשיח!199הראשון, אפילו גדול שהוא או ממנו גדול יהיה משיח אם דעות ב' אודותיו

לבוא העונש צריך ובמילא מהחטא, ומסובב תוצאה העונש היות שלמרות - הדברים skizונקודת
cineמכלֿמקום החטא, תשובה oiznnאחר דרך ומורה תשובה 200הקדושֿברוךֿהוא שיעשה יתכן שהרי ,

מעיקרא  החטא את שעוקרת בלבד זו שלא כזכיות 201מעלייתא, לו נעשו שזדונות זאת עוד אלא ואז,12, ,
יותר! עוד נעלה באופן יהיה שלו הגןֿעדן - אדרבה אלא מגןֿעדן, יגורש שלא בלבד זו לא

לעיל  כמדובר - הירושה לענין בנוגע גם מצינו שעלֿדרךֿזה להוסיף, במעמדו 202ויש תלויה שאינה
כשורה", נוהגים בניו היו ש"לא בניו" את והניח לאחרים נכסיו את ש"הכותב - כו' היורש של ומצבו

מעליא" זרעא מיניה נפקא "דדלמא הימנו", נוחה חכמים רוח יהיה 203"אין מה לדעת אפשר שאי והיינו, ,
כו'. התשובה עלֿידי לעצמו, בנוגע אפילו או לזרעו, בנוגע אם - זמן לאחרי

.‰Ï,בהוה הבלתיֿרצוי המצב על הבט מבלי אשר בראשית, בפרשת היום בשיעור שלמדים זה ומענין
מצרים: בארץ להנהגתו בנוגע יוסף למד - כו' התשובה ענין שיהיה ולקוות להמתין יש

מד  כאשר לדעת גם אפשר אי לעולם הרי - הקליפה תוקף מצרים, מלך פרעה של הכהנים אודות ובר
בסופם, יהיה מה

פרעה  משרי שהיה מ"יתרו", - לדבר מדין"204וראיה ו"כהן אחת 205, פרשה "יתר דבר של ובסופו ,
צדיקים 206בתורה" על (יתרו) תשובה בעלי מעלת עלֿדרך משה, לגבי גם והוספה יתרון של ענין שזהו ,
(משה);
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וש"נ.193) .102 ע' ח"ד .233 ע' ח"ג תו"מ גם ראה
ג.194) נב, קרח ד. יו"ד, צו לקו"ת ראה
ובפרש"י.195) ט שם,
(תו"מ 196) ואילך ס"מ תשכ"ג שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 186 ס"ע חל"ה
(ב).197) יא פ"ג, קה"ר ה. פכ"ד, ב"ר ראה
עה"ת198) ש"ך ד"הראה כג יט, (מב,קדושים ונטעתם עוד

קדושים. ר"פ בלקו"ת הובא ב).
וש"נ.199) ואילך. רסה ס"ע ח"א תרל"ה סה"מ ראה

תשב.200) רמז תהלים יל"ש ה"ו. פ"ב מכות ירושלמי ראה
סע"א.201) פו, יומא ראה
גם 202) וראה .(109 ע' .100 ע' (לעיל פ"ט פ"א. בהמאמר

סכ"ד. בהשיחה לעיל
ובפרש"י.203) ב קלג, ב"ב
כו.204) פ"א, שמו"ר ראה
יתרו.205) ר"פ
עה"פ.206) פרש"י
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שאף - ותשובה, לתורה בנוגע שמצינו כמו דוקא, משה עלֿידי להיות צריך גופא זה שענין אלא,
הא  מכלֿמקום בתורה, החסרון את לתקן התשובה בכח שלכן התורה, מעלת על התשובה מעלת שגדלה

דוקא  מהתורה יודעים התשובה מעלת שגדלה .207גופא

שענינו  - גו'" תחת רובצת ומתהום מטל שמים ממגד ארצו ה' "מבורכת יוסף של ברכתו תוכן גם וזהו
להיות  שיכול כיון מצרים, שבארץ לכהנים ואפילו ביותר, למטה עד והשפעה ברכה המשכת הוא יוסף של

כו'. בקדושה תועלת מזה

נאמר  שעליו - יוסף של מעלתו גודל מתבטאת זה מלחמו 208ובענין נתן כי יבורך הוא עין "טוב
לדל".

.ÂÏ ליוסף רק (לא שנוגע ענין שזהו היינו, נצחית, הוראה זה בענין גם יש - התורה עניני וכבכל
תשכ"ה  בשמחתֿתורה גם זמן, ובכל מקום בכל מישראל, ואחד אחד לכל גם) אלא בשעתו, הצדיק

בברוקלין:

שכבר  - הם טוענים - גם ומה הזולת, עם להתעסק סבלנות להם שאין כאלה שישנם - ובהקדמה
הרי  שכן, וכיון לטובה, היהדות מצב בשינוי גדולות פעלו לא ואףֿעלֿפיֿכן לעשות, שיכולים מה עשו

עצמם. עם שיתעסקו מוטב

חז"ל  אמרו הרי - הם טוענים - ואם 209ובלאוֿהכי קודמים", ביחס "חייך אפילו אמורים הדברים
בתניא  הזקן אדמו"ר שמדייק [כפי בעלמא" "בריות בבחינת שהם כאלה אודות כשמדובר הרי - ל"אחיך"

חז"ל  לשון בביאור ל"ב היחידה210פרק שמעלתם היינו, הבריות"], את עלֿידי "אוהב שנבראו היא
קודמים". ש"חייך עלֿאחתֿכמהֿוכמה - הקדושֿברוךֿהוא

חז"ל  אמרו ל"בריות" בנוגע שאפילו - לזה כו'210והמענה אהרן של מתלמידיו zeixad"הוי z` ade`
dxezl oaxwneמתוך זאת שעשה זאת, עוד אלא לתורה, בקירובן שהשתדל בלבד זו שלא היינו, ,"dad`.

עצמך: והגע

בלבד  לביתו אלא יצא ולא היום, כל במקדש יושב שיהיה וכבודו ש"תפארתו גדול, כהן היה - אהרן
משם". זז ואינו בירושלים ביתו ויהיה ואחד 211. אחד כל של האמיתי שמקומו לכך שנוסף היינו, ,

לבנים  להם "אוי אמרו זה ועל מארצנו", גלינו חטאינו ש"מפני אלא זה [ואין ישראל בארץ הוא מישראל 
אביהם" שולחן מעל ובבית 212שגלו בירושלים הוא הגדול הכהן של מקומו גופא ישראל בארץ הנה ,[

ש"עובד כך, כדי ועד שנאמר המקדש, אונן, ויעבוד 213כשהוא ישב  כלומר יחלל, ולא יצא לא המקדש ומן
חילל  עבד ואם אונן, כשהוא עובד שאינו הדיוט ככהן (דלא מתחללת" ואינה בה עוסק שהיה עבודה

.214עבודתו)

המקדש  בבית מקומם גדולים כהנים ששאר - גדולים כהנים שאר לגבי הכהן באהרן יתירה ומעלה
הכפורים  ליום הכפורים מיום אלא לשם נכנסים שאינם הקדשים, בקדש לא בשנה"215אבל "אחת ,216,

במדרש  מצינו - משה) (וכן לאהרן בנוגע אלא 217מהֿשאיןֿכן שירצה, עת בכל הקודש אל לבוא שיכול
וגו'" בקר בן בפר הקודש אל אהרן יבוא "בזאת בפרשה: האמורים הענינים כל את לעשות צריך .218שאז
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(207.121 ע' חי"ח לקו"ש א'תח. ע' ח"ג תער"ב המשך ראה
וש"נ.

א.208) קל, זח"ג וראה ט. כב, משלי
א.209) סב, ב"מ
מי"ב.210) פ"א אבות
ה"ז.211) פ"ה המקדש כלי הל' רמב"ם
סע"א.212) ג, ברכות

יב.213) כא, אמור
ה"ו.214) פ"ב המקדש ביאת הל' רמב"ם
ה"א.215) שם
לד.216) טז, אחרי תצוה. ס"פ
ז.217) פכ"א, ויק"ר יח. פל"ח, שמו"ר ראה
ג.218) טז, אחרי
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שלא  המקדש לבית להכנס אסור שהרי בכלל, המקדש לבית להכנס אסורים - "בריות" - זאת ולעומת
עבודה  חז"ל 219לצורך ובלשון על 220, מורה ש"ריקנית" בזה, הרמז לומר דיש - ריקנית" "ביאה נקרא

המקדש. לבית לבוא לו אסור - ריק ואדם מענטש"), ּפוסטער ("א "ריק" שהוא אדם של ומצבו ַמעמדו

המזבח  אצל המקדש בבית לעמוד ברירה לו יש - גדול כהן אהרן אודות כשמדובר הרי, שכן, וכיון
עבודתו. ולעבוד

לקרבן  - "בריות" עם גם התעסק אלא המקדש, בבית בעבודתו אהרן הסתפק לא ואףֿעלֿפיֿכן,
מתוך היתה לתורה לקרבן הבריות עם שהתעסקותו - זאת ועוד .`dadלתורה,

כהנים" "ממלכת שנקראו מישראל, ואחד אחד לכל בנוגע גם מובן גדולים",221ומזה -222"כהנים
הגדול, הכהן בדוגמת להיותו המקדש בבית  היא שעבודתו טוען מישהו שכאשר 

אחיו  מכל גדול להיות צריך גדול שכהן שיודע אחיו,223[ואף מכל גדול אינו עצמו מצד והוא ,
הדין  שהרי - אחיו מכל גדול שיהיה אפשרות שיש טוען אחיו 223מכלֿמקום אזי משלו לו אין שאם הוא

אותו...], מגדלין

כפיה  בדרך (לא זאת ולעשות לתורה, לקרבן בריות עם גם לעסוק צריך שאףֿעלֿפיֿכן לו, אומרים
מתוך אלא) ד"`dadוהכרח, הענין תוכן גם שזהו -oir aeh על שנוסף לדל", מלחמו נתן כי יבורך הוא

ואביון  דל גם [כולל לדל "מלחמו"] גם אלא בלבד, מותרות שהם מענינים רק [לא מלחמו הנתינה עצם
הקודש  באגרת מהמבואר ט"ו) (סעיף כנ"ל כלום, מגרמיה ליה דלי"ת],89דלית ח"ס "חסד", בפירוש

כו', יפות פנים בסבר עין", ד"טוב  באופן הנתינה להיות צריכה

הנותן  "כל  לצדקה: בנוגע שמצינו כפי - עצמה מהנתינה יותר עוד חשוב עין" שה"טוב אלא עוד ולא
ברכות" בי"א מתברך בדברים והמפייסו ברכות, בשש מתברך לעני בנוגע 224פרוטה מצינו ועלֿדרךֿזה ,

העולם  לחיי ומביאו בריחים מטחינו ויש העולם, מן וטורדו פסיוני לאביו מאכיל "יש ואם: אב לכיבוד
.225הבא"

היומי חומש משיעור שלוקחים כח והנתינת ההוראה נקודת מדובר וזוהי שבה ברכה מפרשת החל -
בהתאם שהיא יוסף של ברכתו והמשכו אודות עין", ד"טוב באופן המיוחדת ועבודתו ומקורו לשרשו

שכאשר  - חסדים דגמילות בהענין הקדושֿברוךֿהוא של הנהגתו אודות מדובר שבה בראשית בפרשת
לדל  מלחמו וליתן הצדה עניניו כל את להניח צריך אזי ענין, באיזה וסיוע עזר שצריך יהודי פוגשים

כו'.

"וליוסף  - יוסף (הראשון) ששמו אדמו"ר, מו"ח כ"ק - הדור מנשיא יתירה כח נתינת ניתוסף זה ובכל
וגו'" ארצו ה' מבורכת והרא 226אמר והורה שאמר הוא , עין ד"טוב באופן להנהגה הדרך את וסלל ה

לבב. וטוב שמחה ומתוך כן, להתנהג ואחד אחד כל יוכל שעלֿידיֿזה לדל", מלחמו נתן כי יבורך

***

.ÊÏשהוא לשמחתֿתורה גם (ששייך דשמיניֿעצרת המיוחדים גלויות מהענינים של שני יוםֿטוב
הגשם" ומוריד הרוח "משיב לומר מתחילים שבו - לירידת 227דשמיניֿעצרת) בנוגע הברכה ענין שהוא ,

כפשוטם. גשמים

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

הי"ט.219) פ"ז ביהב"ח הל' רמב"ם
מקדש 220) ביאת ערך ג) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). קב (ע' בתחלתו
ו.221) יט, יתרו
עה"פ.222) בעה"ט

רפ"ה.223) המקדש כלי הל' רמב"ם
ב.224) ט, ב"ב
ואילך.225) סע"א לא, קידושין
וש"נ.226) .108 ע' חל"ח תו"מ גם ראה
וש"נ.227) .212 ס"ע חכ"ט תו"מ גם ראה
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בזה: והענין

בקרא  מפורש - ל"ו) סעיף (כנ"ל בניֿישראל של האמיתי מקומם - ישראל ארץ של מעלתה :228אודות
ברגלך  והשקית זרעך את תזרע אשר גו' היא מצרים כארץ לא לרשתה שמה בא אתה אשר הארץ "כי

(אלא) minגו' dzyz minyd xhnl."

והפירות) התבואה (צמיחת הפרנסה ענין שכללות בגלוי רואים ישראל שבארץ - שבזה ומהמעלות
minydבא onמתפללים ולכן מים", תשתה השמים "למטר ,minya ayeidl הגשמים על ממנו ומבקשים
כו'.229כו' הארץ את ה' שעזב לטעות יכולים ברגלך", ש"השקית דכיון מצרים, כבארץ דלא ,

ורואים  המקדש ולבית לירושלים באים היו בניֿישראל שכאשר לרגל, לעליה בנוגע שמצינו ועלֿדרך
התורה  ולימוד שמים ביראת הוספה עליהם פועל זה היה ובעבודה, שמים במלאכת עוסקים .97שכולם

בני  ידי במעשה תלוי אינו הפרנסה שענין רואים שכאשר - בכללותה ישראל לארץ בנוגע גם ודוגמתו
מאמר  ועלֿדרך כו'. ומצוות בתורה שיוסיפו עליהם פועל זה הרי השמים, מן היורדים בגשמים אלא אדם,

הפסוק 230רז"ל  יורד".231על מטר מיד - ערפן את  בריות "שברו - לקחי" כמטר "יערוף

כידוע  - ברוחניות החיות להמשכת בנוגע הוא החיות 232וכן ומתלבשת נמשכת לארץ שבחוץ
בע' התלבשות עלֿידי שלא החיות נמשכת ישראל בארץ מהֿשאיןֿכן כו', שרים הע' ממשלת באמצעות

הכתוב  ובלשון בלבד), מעביר בדרך (כיֿאם הנ"ל ש"למטר 233שרים ישראל ארץ של למעלתה (בהמשך
אשר "ארץ מים") תשתה `dzeהשמים yxec jiwl` 'd אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד

שנה".

.ÁÏ:"מארצנו גלינו חטאינו "מפני כאשר גם ישנו זה וענין

אבל  ישראל, דארץ להגשמיות בנוגע אלא אינה כו', שליטה לגוים שתהיה שהאפשרות - ובהקדמה
הקדושֿברוךֿהוא  של הבלעדית בבעלותם היא - והעיקר הפנימיות שזהו - ישראל דארץ הרוחניות

אתך" לזרים ואין לבדך לך ד "יהיו באופן .234ובניֿישראל,

להיות צריכים  ישראל לארץ בנוגע האמורים הענינים שכל  מובן ובחוץ ומזה הגלות בזמן גם וישנם
הרוחנית. ישראל לארץ בנוגע - לארץ

מקום" בכל לו קונות אדם של אמות ש"ד' התורה דין עלֿפי זה לבאר חפץ 235ויש שכאשר היינו, ,
מקום  בכל כן, ואם פעולה. איזו לעשות שיצטרך מבלי שלו נעשה הוא הרי אמותיו בד' נכנס מסויים

הוא" ישראל כו' ו"אף ֿעלֿפי - הישראלי איש נמצא שבו "ארץ 236ומצב בבחינת הם אמותיו ד' הרי -
ישראל".

גו'", אלקיך ה' ד"עיני הענין בהם נראה שיהיה אמותיו בד' לפעול וצריך יכול שיהודי מובן, ומזה
היינו, מים", תשתה השמים ד"למטר הענין גם elyובמילא, zertydd lky ההשפעות אותן גם כולל -

ענינים  שהם לו ונדמה נראה הגלות דזמן ומכופל כפול החושך ומצד שבעולם וההסתר ההעלם שמצד
ובאות נמשכות - אֿל dlrnlnטבעיים אתה ד"אכן באופן בא זה שענין אלא זה ואין השמים"), ("למטר

בחיים"237מסתתר" "ובחרת הבחירה, לענין מקום נתינת שיהיה כדי ,238.

לענין בנוגע נאמר זה שענין המקדש minybdוהטעם שבית שבזמן לפי - דוקא השמים") ("למטר
זקוקים  שהיו כך האדמה, מעבודת פרנסתם עיקר היתה אדמתם, על יושבים היו ישראל ובני קיים היה
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יו"דֿיא.228) יא, עקב
ט.229) פי"ג, ב"ר ה"ג. פ"ג תענית ירושלמי ראה
יד.230) שם, ב"ר
ב.231) לב, האזינו
תניא232) ע'ראה טבת סה"מ תו"מ ב). (קלט, סכ"ה אגה"ק

וש"נ. רמז.
יב.233) שם, עקב

יז.234) ה, משלי
החסידות 235) תורת של ענינה קונטרס וראה א. יו"ד, ב"מ

ס"כ.
רע"א.236) מד, סנהדרין
טו.237) מה, ישעי'
יט.238) ל, נצבים
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לחם" יצא ממנה "ארץ להיות כדי גשמים, לירידת (כמו 239ביותר הסעודה צרכי כל שכולל "לחם" -
רש"י  בפירוש ובית 240שכתוב לבוש מזון שכולל הפרנסה, ענין שזהו האדם,241), צרכי כללות שהם ,

לארץ  ובחוץ הגלות בזמן ישראל של פרנסתם באה ידם שעל האופנים שאר לכל בנוגע גם הוא וכן
שכולם -minyd on הכתוב ובלשון והולידה 242, הארץ את הרוה גו' השמים מן גו' הגשם ירד כאשר "כי

וגו'". דברי יהי' כן גו' והצמיחה

"חלק שלהיותם מישראל, ואחת אחד כל של בפרנסתם המעלה נחלתו"וזוהי חבל גו' נמשכת 243הוי' ,
אומות  מהֿשאיןֿכן ובעצמו, בכבודו לכל") ומפרנס ("הזן הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי פרנסתם ובאה

עמים" גבולות "יצב כנ"ל.244העולם, שרים, בשבעים התלבשות עלֿידי באה שפרנסתם ,

.ËÏמלמעלה ההשפעה  כללות על מורה הגשמים  שענין  האמור ֿ פי דברכת ועל הענין תוכן מובן -
בשמיניֿעצרת: הגשמים

עשרתֿימיֿתשובה, דראשֿהשנה, העבודה לאחר החדשה, השנה בתחלת עומדים הכפורים,כאשר יום
ומצב  במעמד נמצאים שבהם טובים', ה'ימים תקופת - ושמחתֿתורה לשמיניֿעצרת עד הסוכות, חג
עניני  וזיכוך בבירור השנה ימות דכל לעבודה לצאת עומדים זו ומתקופה דחול, מעובדין שלמעלה

העולם,

עוד- עכבו פרידתכם עלי "קשה לישראל הקדושֿברוךֿהוא אומר זה אחד"שעל "בבקשה 245יום ,
קטנה" סעודה לי עשו שאומר246מכם המלך כמשל שתמצא", במה ואתה אני "נגלגל "פר 247לאוהבו ,

אחד" איל בעולם 248אחד השליחות למילוי כח נתינת גם מהוה זה ענין אשר ,-

כפשוטו, גשמים לירידת בנוגע לראש לכל - גשמים דברכת הענין את לפעול צריכים שבו הזמן זה הרי
- הגשמים בענין שנרמזת מלמעלה והשפעה בהמשכה תלויים שכולם האדם, צרכי לכל בנוגע גם וכולל
שעלֿידיֿזה  רויחי, ומזוני חיי בבני והשפעה ברכה המשכת היינו, ברכה, גשמי של באופן יהיה זה שכל

כולה. השנה כל במשך בעולם עבודתו לעבוד יהודי יוכל

.Ó ברכה לבקשת בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי את ולזכור לידע יש זה :249ובענין

היא הגשמים שבירידת שהתועלת ברכה, גשמי כמו הוא - הרבי אומר - הברכה dyexgענין dcya
drexfe הפחות לכל - אותה לזרוע צריכים ואחרֿכך השדה, את לחרוש צריכים שתחילה היינו, דוקא,

שערים" "מאה ככה, פעמים מאה הצמיחה להיות תוכל גשמים, כשיורדים ואז, אחד, ויתירה 250גרעין ,
חז"ל  (כדרשת להמעשר בנוגע הוא ככה  פעמים שמאה לאופן 251מזה, ועד היה"), למעשרות זה "אומד

נאמר  די".252שעליו בלי עד ברכה לכם "והריקותי

ארעא" "לרפויי החרישה, ענין להיות צריך לראש שלכל - האדם בעבודת גם מובן היינו,253ומזה ,
והיינו, ל"ג), סעיף (כנ"ל הביטול תנועת בו ולפעול שבמציאותו, וההגשמה החומריות את להחליש

רז"ל  מאמר (עלֿדרך אדם לכל ונוח רך שהוא - בפשטות גם כולל רך, עפר כמו יהא 254שנעשה "לעולם
ברכה  גשמי עלֿידי - ואז כו', הזריעה ענין להיות צריך זה ולאחרי כארז"), קשה יהא ואל כקנה רך אדם

גדול. בריבוי כו' הצמיחה תהיה -
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ה.239) כח, איוב
יז.240) כא, אמור נד. לא, ויצא פרש"י ראה
ובכ"מ.241) סע"ד. צח, ברכה לקו"ת ראה
יֿיא.242) נה, ישעי'
ט.243) לב, האזינו
ח.244) שם,
לו.245) כט, פינחס פרש"י
לה.246) שם, פרש"י
כד.247) פכ"א, במדב"ר

לו.248) שם, פינחס
ס"ע 249) ח"ד שלו אג"ק .14 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

שני). אדר ב יום" ב"היום (נעתק וש"נ ואילך. קעט
יב.250) כו, תולדות
עה"פ.251) פרש"י
יו"ד.252) ג, מלאכי
ד.253) עה, האזינו מסעי. ס"פ לקו"ת וראה ב. ב, מו"ק

ד. לח, שה"ש
סע"א.254) כ, תענית
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.‡Ó- מלמעלה) ההשפעה ענין כללות (שזהו גשמים ירידת נעשית שעלֿידה לפעולה בנוגע והנה,
הזהר  סיפור .255ידוע דר"ש לקמיה אתו למטרא, עלמא צריכא הוה חדא שיר "זימנא ואמר פתח .256

שאמר  עלֿידיֿזה גשמים ירידת שפעל והיינו, כו'", יחד גם אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה המעלות
יחד". גם אחים שבת נעים ומה טוב מה "הנה הפסוק על בתורה דרוש

בזה  עלֿידי257ומבואר הענינים כל נעשו רשב"י שאצל -ely zepne`d, תורתו" - התורה שזוהי
מצוה 258אומנתו" קיום עלֿידי או התפילה, עבודת עלֿידי (לא גשמים דירידת הענין גם נעשה ולכן, ,

דוקא. תורה אמירת עלֿידי אלא) כו',

שזהו  אומנתו", ד"תורתו הענין מצד התורה ֿ ידי על גשמים דירידת הפעולה כללות על נוסף אמנם,
על  תורה אמירת עלֿידי זה ענין נפעל גופא שבתורה - בזה ענין עוד יש - בשוה התורה עניני בכל

" cgiהפסוק mb mig` zay mirp dne aeh dn dpd.דוקא "

[במכלֿשכן במקרה ולא מכוונת, בכוונה היה זה פרט גם שבודאי בעניני וכיון שגם  מזה וקל ֿוחומר
(כנ "ל מכוון הכל אלא במקרה, שהוא דבר אין בתורה]העולם הוא שכן ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כ"ט), סעיף

גם  אחים ד"שבת להענין גשמים דירידת הפעולה שייכת גופא דתורה שבהאומנות לומר, צריך כן על -
דוקא. יחד"

מכלים כלים להאומן שיש כפשוטה, האומנות מענין - לזה באופן והמשל היא האומנות ועשיית שונים,
לתכלית בהתאם כלי בכל ריבוישמשתמש בתורה שיש  - דתורה בה"אומנות" ודוגמתו הדרושה, ומטרה

מסויימת.ענינים, פעולה לפעול ומתאים מכוון בתורה ענין איזה לידע וצריך

הגמרא  לדברי בנוגע המבואר .99ועלֿדרך בתורה יעסוק בראשו .."חש בתורה יעסוק בגרונו .חש
רז"ל) (ומאמר ענין אין והרי - מרפא" בשרו לנפש,לכל רק (לא רפואה היא שהתורה פשוטו, מידי יוצא

דלכאורה - כפשוטו לגוף גם על אלא) שמתרפא דוקא לאו בתורה ועוסק בראשו שהחש רואים הרי
וענינים  לראש השייכים ענינים גם וביניהם וענינים, חלקים כמה בתורה שיש - הוא הענין אך אתר?!
והענין  החלק את ולמצוא לכוין יודע היה אילו - בתורה עוסק בראשו החש וכאשר לגרון, השייכים

מיד  מתרפא היה לראש, השייך .259בתורה

ענין  למצוא רשב"י הוצרך תורה, אמירת עלֿידי גשמים ירידת לפעול שכדי - בעניננו ועלֿדרךֿזה
בעולם  כפשוטו גשמים ירידת שתהיה להמשיך יוכל זה ענין עלֿידי ודוקא גשמים, לירידת השייך בתורה

הגשמי. הזה

.·Ó דירידת להפעולה יחד " גם אחים  "שבת הפסוק שייכות לומר:ובביאור  יש - גשמים

אוהב  כו' שלום "אוהב ישראל, אהבת של באופן ההנהגה כללות על קאי - יחד" גם אחים "שבת
יבורך" הוא עין "טוב כו'", הבריות מהאת ד"הנה ההדגשה גם שזוהי ל"ו), סעיף mirpומהaeh(כנ"ל

גם אחים עלֿדרךשבת ונעימות, טוב של באופן הוא יחד" גם אחים ד"שבת שהענין לעיל יחד", האמור
כו'". "המפייסו דוקא, יפות פנים בסבר הצדקה לנתינת בנוגע

בניֿישראל, כללות אצל וכללי עיקרי הכי ענין זהו אלא פרטי, לאיש פרטית הוראה אינו זה וענין
הזקן  אדמו"ר מדברי כמוך"260כמובן לרעך אלקיך"261ש"ואהבת ה' את "ואהבת עם הוא ואםֿכן,262חד ,

מישראל  ואחד אחד שכל ציווי הוא שמע דקריאת ראשונה בפרשה שנאמר אלקיך" ה' את ש"ואהבת כשם
גדול  מכהן - מישראל ואחד אחד כל בו שמחוייב ציווי הוא כמוך" לרעך "ואהבת גם כך בו, מחוייב

במשנה  (כמוזכר כו' -263עד (i`iwp o.ישראל אהבת עלֿידי רבות לפעול יכול שבפשוטים פשוט וגם ,
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ע"ב.255) ריש נט, ח"ג
א.256) קלג, תהלים
בהערה 257) שם ובהנסמן רעא, ע' אייר סה"מ תו"מ ראה

.13
א.258) יא, שבת

וש"נ.259) .176 ע' חי"ג תו"מ גם ראה
(260.3 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
יח.261) יט, קדושים
ה.262) ו, ואתחנן
בסופה.263) הוריות
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חז"ל  כסיפור - הצדקה לענין בנוגע שהוא גדולה,264וכמו עניות של במצב שהיה עקיבא, רבי אודות
בהלכה  הוא וכן כו'. תבן קצת לו שיתן ממנו וביקש - מרוד כעני לו שנדמה - הנביא אליהו אליו ובא
השקל  משלישית עצמו ימנע "לא לאחר", צדקה ליתן חייב הצדקה מן המתפרנס עני ש"אפילו -

.265בשנה"

השנה"- "קרן השנה, ימי למספר המכוון בסכום צדקה דנתינת מהמנהג גם שהחילוקים 266ולהעיר ,
גדולים  בסכומים או יום, לכל אחת פרוטה פרוטות, של חשבון לפי הנתינה, לכמות בנוגע אלא אינם בזה
נמשכת  שעלֿידו ה"כלי" הוא הצדקה ענין כי ואחד, אחד כל אצל להיות צריכה עצמה הנתינה אבל כו',

ביתו. ולבני לו המצטרך בכל ֿ הוא הקדושֿברוך של צדקתו

דירידת  הענין כי גשמים, לירידת במיוחד ושייך נוגע - יחד" גם אחים "שבת ישראל, אהבת - זה וענין
רז"ל  כמאמר דין, של ענין עם קשור הפרנסה) ענין (כללות דדינא",267גשמים כיומא דמיטרא יומא "קשה

- היא שבדבר, הדין למרות גשמים ירידת לפעול העצה xeaivdולכן, zlrne gk רז"ל כמאמר "אין 268,
שנאמר  רבים, של בתפלתן מואס יחיד 269הקדושֿברוךֿהוא בתפלת גם שלכן, ימאס", ולא כביר אֿל הן

הציבור  עם עצמו את לכלול חבירו 270צריך על להתפלל העצה על רז"ל (נוסף כמאמר המבקש 271, "כל
תחילה"). נענה הוא דבר, לאותו צריך והוא חבירו על רחמים

רשב"י אמר למיטרא עלמא איצטריך שכאשר הזהר סיפור תוכן גם וזהו אחים "שבת הפסוק על תורה
כי: - גשמים וירדו יחד"

והעצה  כו'. הדין ענין מצד - היא למיטרא), עלמא (איצטריך בעולם גשמים ירדו שלא לכך הסיבה
" הפסוק על תורה אמירת - היא cgiלזה mb mig` zay מבני וכמה כמה והתכללות צירוף ענין שהוא ,"

כל "(נקראו לב פרק בתניא הזקן אדמו"ר ומוסיף שמדייק וכפי "אחים", כמו יחדיו אחים ישראל ישראל)
ynnשמצד לכולנה", אחד ואב מתאימות ש"כולן לפי שזהו אחת ", מציאות נעשים אין 272זה שאז -

דינא. קודשאֿבריךֿהוא עביד לא ובמילא, כו', אחר של או זה של ומצבו מעמדו עם להתחשב מקום

כאחד" כולנו אבינו "ברכנו שכתוב מה גם להמשכת273וזהו שהכלי של- הקדושֿברוךֿהוא ברכותיו
יחד". גם אחים "שבת כאחד", "כולנו האחדות, ענין הוא

.‚Ó יוםֿטוב) ושמחתֿתורה - גשמים דברכת הענין ישנו שבו - לשמיניֿעצרת במיוחד שייך זה וענין
דבניֿישראל: והאחדות השיוויון מודגש שבהם דשמיניֿעצרת), גלויות של שני

לקיום בנוגע היא דבניֿישראל והאחדות השיוויון - כולה השנה אותםבמשך כי  ממש , בפועל המצוות 
האותיות  פרטי כל עם  הפרשיות (ד ' פשוט תפילין  יהודי גם מניח רבינו, משה שמניח כו') והתגין

שבפשוטים,

הוא- המעשה הרי דרגות, חילוקי יש המצוה לכוונת שבנוגע שוים 113העיקר ואף המצוה ובמעשה ,
ציווי  שזהו היא המצוות בכל העיקרית הכוונה הרי המצוה, לכוונת בנוגע שגם אלא עוד ולא כולם.

אחריה הקדושֿברוךֿהוא  להרהר רשות לך אין כו' חקקתי חוקה של להיות 274באופן צריך כזה (שבאופן
המצוות  כל ישראל;275קיום כל שוים זה ובענין ,(
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רע"א.264) נ, נדרים
ענ 265) מתנות הל' ה"ה.רמב"ם פ"ז יים
וש"נ.266) ואילך. ס"נ לקמן ראה
וש"נ.267) ב. ח, תענית
רע"א.268) ח, ברכות
ה.269) לו, איוב
אדה"ז 270) שו"ע רפ"ח. תפלה הל' רמב"ם שם. ברכות ראה

ס"י. ס"צ או"ח

וירא 271) עה "ת  בפרש "י הובא  א . צב , א.ב"ק כא,
קצרות272) והערות הגהות "מ"מ , גם קצב ראה ע' לסש"ב"

פירושים"). (ב"לקוטי
תפלת273) בסוף שלום " "שים ברכת וראה נוסח העמידה.

שם. תניא
ועוד.274) ב. סז, יומא ג. שם תנחומא חוקת. ר"פ במדב"ר
(275.56 בהערה שם ובהנסמן ,248 ע' חט"ז לקו"ש ראה



d"kyz'dנב ,dxezÎzgny mei zgiy

והשגה  הבנה של באופן יהיה שהלימוד היינו, התורה, את לידע שתכליתו התורה, ללימוד בנוגע אבל
שוות" דיעותיהם ש"אין כיון הרי - הדעת במוח גם שיומשך בידיעת 276עד דרגות חילוקי גם ישנם ,

הקצה  אל הקצה מן .277התורה

לחלק בנוגע - אמורים דברים במה dbyddeאמנם, dpadd אודות כשמדובר אבל התורה, שבלימוד
dxezÎzgny,

גם - נכללת שבה שבכתב, תורה התחלת (מ"בראשית", כולה התורה את בניֿישראל מתחילים שאז
עולה  מישראל אחד וכל מחודש, באופן לחדש) עתיד ותיק שתלמיד מה גם כולל כולה, שבעלֿפה תורה

ומברך zeklneלתורה mya שברור כיון התורה", "נותן תורתו", את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר
בעולם" ספיקא וספק ספק שום "בלי בוודאות, שאחד 278הדבר הצדקה, כבנתינת (דלא התורה לו שניתנה ,

הצדקה  את לקבל העני ירצה לא שמא הוא עליה מברכים שאין השמחה 279הטעמים גם ישנה זה ולפני ;(
שמיניֿעצרת  בליל גם החסידים מנהג ועלֿפי שמחתֿתורה, בליל והן שמחתֿתורה ביום הן -דהקפות,

וכרוכה  במפה חגורה שהיא כפי הספרֿתורה עם שרוקדים באופן היא ההקפות בעת השמחה הרי
שעה, באותה ללומדה שאיֿאפשר כך בשמחתֿתורהבמעיל, הספרֿתורה עם בריקודים mieezynואםֿכן,

l`xyiÎipa lkשבגדולים שבקטנים מהגדול לקטן .280עד

משה  כו' בשמחתֿתורה שמח "אברהם בשמחתֿתורה": ושמחו "שישו בפיוט שאומרים מה גם וזהו
היינו, בשמחתֿתורה", epiaxשמח dyn ly ezgny"מסיני תורה וכן281ש"קיבל ,epia` mdxa` ly ezgny

כולה" התורה כל כו' ו"קיים היה" בישיבה ויושב ולרקוד282ש"זקן לשמוח צריך זה ומשום -heyt icedi
באופן  אלא רבינו, ומשה אבינו אברהם של בשמחתם ששמח באופן רק ולא תשכ"ה!... בשנת בברוקלין

השמחה !elyשזוהי

- ישראל כל של אחדותם מודגשת דשמחתֿתורה שבהקפות מאברהם ונמצא, - יחד " גם אחים "שבת
שבטיכם", "ראשיכם  רבינו, ומשה שואב אבינו עד עציך "חוטב הדורות, כל בסוף פשוט ליהודי עד

.283מימיך"

.„Ó:בניֿישראל כל שוים בפועל במעשה המצוות לקיום שבנוגע לעיל האמור עם זה ענין לקשר ויש

צדק' ה'צמח שכתב מה היינו 284ובהקדם כתרים, ג' הוא שמיניֿעצרת עד ש"מראשֿהשנה
גדול  הכהן שנכנס כהונה כתר הכפורים וביום מלכות, כתר המשכת זהו מלכיות לפני אמרו ֿ השנה בראש

. ולפנים (הוא)לפני מעשה לידי שמביא תלמוד "וגדול ומסיים: בשמיניֿעצרת", תורה כתר כך ואחר .
גביהן" על (ש"עולה טוב" שם כתר ).285בחינת

התחתונה  הדרגא הוא המעשה שענין אף דוקא, בפועל במעשה המצוות קיום מעלת מודגשת ובזה
ועלֿידו  האדם, למהות נוגע שאינו חיצוני ענין ה"שם" היות שעם טוב, שם כתר מעלת בדוגמת - שבאדם
בכל  האדם פונה מכלֿמקום בזה, וכיוצא לב, טוב חכם, הוא אם ותכונותיו, האדם מהות לידע אפשר אי

דוקא  בשם הקריאה עלֿידי נמשכת 286עצמותו שבו בלבד), הסכמי שם (ולא תורה עלֿפי בשם ובפרט ,
המגיד  הרב כתורת כו', הפסוק 287החיות שמו".288על הוא חיה נפש האדם לו יקרא אשר "וכל

ה'צמחֿצדק' ביאר אחר ההקפות 289ובמקום בשעת הריקודים ענין הוא טוב" שם .290ש"כתר
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ועוד.276) א. לח, סנהדרין רע"א. נח, ברכות ראה
(277.91 ע' חל"ד תו"מ גם ראה
א).278) (ק, פי"א אגה"ת בתניא אדה"ז לשון
וראה279) סי"ח . ח "א  הרשב "א שו"ת חל"ד ראה  לקו"ש גם

וש"נ. .24 הערה 85 ע'
דאשתקד 280) הקפות) (קודם שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(111 ע' חל"ח (תו"מ ס"ב
רפ"א.281) אבות
ב.282) כח, יומא
נצבים.283) ר"פ

דרושי 284) בלקו"ת עצרת השמיני ביום לד"ה בהקיצור
בתחילתה  תרצ"ט שמח"ת יום בשיחת הובא - א) (פג, שמע"צ

.(308 ע' תרצ"ט (סה"ש
מי"ג.285) פ"ד אבות
וש"נ.286) .22 ע' חל"ג תו"מ ראה
ואילך.287) סע"ב ד, או"ת
יט.288) ב, בראשית
(289284 שבהערה הנ"ל בשיחה .הובא
חכ"ד 290) (תו"מ ס"ד תשי"ט שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(121 ע'
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וההקפות  בפועל, במעשה המצוות קיום - טוב" שם "כתר עם הקשורים אלה ענינים ובשני
בניֿישראל. כל שוים - דשמחתֿתורה

.‰Ó שבת נעים ומה טוב ד"מה הענין ביותר מודגש שבו שמחתֿתורה ביום שבעמדנו ויהיֿרצון
של  ברכותיו להמשכת הכלי שזהו ישראל, של באחדותם יותר עוד יתוסף - יחד" גם אחים

הגשמים  ברכת ענין הוא שכללותה .291הקדושֿברוךֿהוא ,

התורה, מלימוד החל השמים", "למטר רוחניים, לענינים בנוגע הברכה המשכת - לראש ולכל

התורה  ללימוד שקובע שעה באותה לכלֿהפחות - אומנתו תורתו של באופן הלימוד שיהיה
שהפעולה  כשם - אומנתו" ש"תורתו ומצב במעמד הוא שאז כולו), היום כל על ופועלת (שמתפשטת

גשמי  הענין דירידת מצד היתה יחד" גם אחים שבת גו' טוב מה "הנה הפסוק על תורה אמירת עלֿידי ם
מ"א), סעיף (כנ"ל אומנתו" ד"תורתו

"בד לא - יחד" גם אחים ד"שבת באופן הוא שהלימוד גם "דיבוק 292בבד"כולל של באופן אלא ,
ל"מלחמתה293חברים" באים שעלֿידיֿזה דאף תורה", את 294של זה אוהבים "נעשים ֿ סוף סוףֿכל הרי ,

"אחים".295זה" כמו

הגשמיים, הענינים לכל בנוגע גם ברכה נמשכת - התורה ללימוד בנוגע ומהברכה

בהיכל  מתפלל הגדול הכהן שהיה קצרה כבתפלה - כפשוטם גשמים לירידת בנוגע מהברכה החל
וחותמם  לסיומם עד תשרי חודש מועדי מקדושת ביציאה גם (ודוגמתו הקדשים מקודש בצאתו
שהם, מקום בכל ישראל בית עמך כל ועל עלינו הבאה זו שנה שתהא כו' רצון "יהי בשמחתֿתורה):
כו' "לברכה גשמים: בברכת שאומרים התפילה ובנוסח גשומה", טלולה "שנת גשומה", שחונה אם

כו'", לשובע כו' לחיים

ושניהם  בשר, ועד מנפש מישראל ואחת אחד לכל המצטרך בכל ומבורכת טובה שנה - ובפשטות
יחד. גם

***

.ÂÓראשונות פרשיות ג' אודות ואילך ) כ "ח  (סעיף לעיל להמדובר (שבשיעור בהמשך בראשית דפרשת
נקודה: עוד להוסיף יש - הדעת עץ דחטא הבלתיֿרצוי הענין אודות  הסיפור גם נכלל שבהם היומי)

עלֿידי ובא נגרם הדעת עץ דחטא הענין הכתובים.degכללות בפשטות כמסופר ,

חז"ל  אמרו עלֿידי296ולכן נעשה החטא על miypשתיקון - נדה מצות מצוות: ג' ניתנו שלהן דוקא,
ששפכה), האדם דם על לה שיתכפר (כדי נדה מצות לה ניתן לפיכך הראשון אדם של דמו ששפכה ידי
חלה, מצות לה ניתן לפיכך עולם של חלתו גמר שהיה הראשון אדם את שקלקלה ידי על - חלה מצות
והיינו, הנר. הדלקת תשמור לפיכך הראשון אדם של (נרו) נשמתו שכבתה עלֿידי - הנר הדלקת ומצות

"החן" שלהן תיבות שראשי - הנ"ל המצוות ג' מקיימות ישראל שנשי תיקון 297שעלֿידיֿזה נעשה -
הדעת. עץ חטא

נתבאר  התורה בפנימיות הנה - חוה עלֿידי שנגרם הדעת עץ דחטא הבלתיֿרצוי הענין למרות אמנם,
חוה של שהואzeilrnl`ענינה כמו -dxeza.כדלקמן ,
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וש"נ.291) .62 ע' חל"ה תו"מ גם ראה
וש"נ.292) ב. סג, ברכות
מ"ו.293) פ"ו אבות
ב.294) קיא, סנהדרין
ע"ב.295) ריש ל, קידושין

ספי"ז.296) ב"ר נח. ר"פ תנחומא ה"ו. פ"ב שבת ירושלמי
ד),297) (יז, מצוות ג' ד"ה שלח פ' עה"ת עמוקות מגלה

(ראה מיימוני הגה"ת (שנדפסובשם זרעים" לספר דשייכי "הגהות
בסופן).ברמב "ם זרעים) סו"ס
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.ÊÓ שכתוב כמו "אדם", נקראת שהתורה - רמ"ח 298ובהקדמה יש שבאדם דכשם אדם", התורה "זאת
לאֿתעשה. מצוות ושס"ה מצוותֿעשה רמ"ח בתורה יש כך גידים, ושס"ה אברים

וחוה  אדם בדוגמת הם שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה - יותר :299ובפרטיות

ותורה  בהעלם, הם שבכתב שבתורה שהענינים - שבעלֿפה לתורה שבכתב תורה שבין החילוק
שבכתב, בתורה בהעלם שישנם הענינים את ומגלה ומבארת מפרשת שבעלֿפה

הרגיל - אינשי 300כהלשון דאמרי מילתא הא "מנא (ואפילו כו'" קרא דאמר כו' מילי הני "מנא :
באורייתא"301כו'" רמיזא דלא מידי ש"ליכא כיון לגלותו 302), וצריך בלבד, רמז של באופן שזהו אלא ,
-כו'

לקיים  כיצד יודעים לא לבדה שבכתב מתורה [שהרי התורה מצוות תרי"ג וביאור לפירוש בנוגע הן
וביאורם  בפירושם צורך יש תעשינה, לא אשר ואלה יעשון אשר המעשה את לידע וכדי המצוות, את

וכו'. הדרוש בחלק - המקראות לפירושי  בנוגע והן ההלכה, בחלק - שבעלֿפה] בתורה

מציאות  כל ובהעלם בכח נמצאת שבה הזכר טיפת בדוגמת אדם, בחינת היא שבכתב שתורה ונמצא,
גילוי  לידי הולד מציאות באה ועלֿידה שבה האשה בדוגמת חוה, בחינת היא שבעלֿפה ותורה .303הולד,

נאמר  זה הענין 304ועל נעשה לילה, שנקראת שבעלֿפה, תורה שעלֿידי - דעת" יחוה ללילה "לילה
שבכתב. שבתורה מובנים הבלתי הענינים את ולבאר ולפרש לגלות דעת", ד"יחוה

האריז"ל  בכתבי שכתוב מה גם הוי'305וזהו שם של המילוי מספר הוא י"ט בגימטריא ש"חוה"
הגימטריא  מ"ה, נעשה כ"ו, שמספרו עצמו, הוי' לשם (י"ט) המילוי את וכשמצרפים אלפין), (במילוי
את  לגלות חוה, שנקראת שבעלֿפה תורה של ענינה שזהו ההעלם, גילוי הוא המילוי ענין כי, - ד"אדם"

"אדם". שנקראת - שבכתב דתורה השלימות נעשית עלֿידיֿזה ודוקא שבכתב. דתורה ההעלם

.ÁÓ גילוי נעשה שעלֿידה שבעלֿפה תורה על "חוה" קאי גיסא (שמחד הנ"ל הענינים ב' ובתיווך
לומר: יש - הדעת) עץ דחטא הענין כללות עלֿידה נעשה גיסא ולאידך שבכתב, דתורה ההעלם

וריחוק, קירוב הוא שמחול הבעלֿשםֿטוב דברי אודות ה'צמחֿצדק' מאמר א) (סעיף לעיל נתבאר
ה"שווינדעלֿטרעּפ". במשל כידוע

ונמצא, זה, לאחרי שיהיה הקירוב בשביל הוא הריחוק שתכלית - לעניננו בנוגע הדברים ונקודת
קירוב, של ענין זה הרי ובפנימיות באמת מכלֿמקום וריחוק, ירידה של ענין זה הרי שבגלוי ֿ פי שאףֿעל

עין. למראית אלא אינו והריחוק

ש"לא  ההבטחה שישנה שכיון - הדעת) עץ מחטא (החל החטאים ענין לכללות בנוגע ועלֿדרךֿזה
נדח"ידח שנעקר 306ממנו באופן רק לא התיקון נעשה שעלֿידה התשובה, ענין יהיה שלבסוף בודאי הרי ,

לזכיות  הזדונות דהפיכת העילוי שניתוסף זאת, עוד אלא מעיקרו, .307החטא

נשי  של מעלתן ובעיקר גם מודגשת חוה, עלֿידי שנגרם הדעת עץ דחטא הסיפור שבכללות ונמצא,
ונדה  חלה הנר, הדלקת המצוות ג' קיום עלֿידי וביכלתן, שבכחן - למעליותא) ד"חוה" (הענין ישראל
בעולם  ואפילו וחוה), הראשון אדם של (מקומם מקדם" עדן "בגן גם ושלימות תיקון לפעול ("החן"),
גם  הרי האצילות, בעולם גם אלא העשיה, בעולם רק לא ירידה נעשה החטא שעלֿידי (דכשם האצילות

האצילות). בעולם מגעת החטא דתיקון הפעולה
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כט,298) ח"ג ע"ב. ריש קיז, ח"ב זהר וראה יד. יט, חוקת
ובכ"מ. ב.

גֿד.299) ו, בראשית תו"א ראה
ועוד.300) ב. נו, עירובין
ואילך.301) א צב, ב"ק
ב.302) לח, יומא ישנים תוס' ובפרש"י. א ט, תענית ראה

א. קה, זו"ח א. רכא, זח"ג

לעיל 303) הובא - ואילך). ב (קנ, סכ"ט אגה"ק תניא גם ראה
סי"ב.

ג.304) יט, תהלים
ועוד.305) כג. ב, בראשית ל"ת
פ"ד 306) לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ספל"ט. תניא סה"ג.
ועוד.307) ואילך. א קצא, דרמ"צ ראה
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.ËÓ:כולה השנה כל במשך ישראל נשי של בעבודתן ונתינתֿכח והוראה לימוד מהוה זה וענין

בשולחןֿערוך  הזקן אדמו"ר שכתב מה שבת 308ובהקדם נר הדלקת במצות מוזהרות שהנשים בהטעם
שתתקן  שבת נר הדלקת מצות לה נתנו לכך עולם של נרו כבתה שהיא ש"מפני לכך (נוסף מהאנשים יותר

הבית". בצרכי ועוסקות בבית שמצויות "מפני - שקלקלה") מה

העולם  עם כלֿכך במגע באות אינן הבית, בצרכי ועוסקות בבית מצויות שלהיותן - בזה והענין
"עקרת  של לתפקיד יותר הן מסוגלות ולכן שמבחוץ, מהעולם מושפעות אינן ובמילא שמבחוץ,

(עלֿדרך 309הבית" הבעל אצל שלימות להוסיף גם כולל המתאים, באופן היהודי הבית את להנהיג ,
מ"ה). בגימטריא דאדם, השלימות נעשה חוה, בגימטריא הוי', דשם המילוי שעלֿידי לעיל האמור

הענין  נעשה שעלֿידיֿזה - הנר הדלקת הנ"ל: מצוות בג' והידור זהירות תוספת עלֿידי - לראש ולכל
בית  ונדה 310דשלום ל"ח), סעיף (כנ"ל ב"לחם" שנכללים האדם צרכי בכל גם פועל זה שענין - חלה ,

עד. עדי בנין זה, שלאחרי הדורות המשך כל על ופועל שקשור -

במהרה  זוכים עד, עדי בנין בישראל, בתים בבנין ישראל נשי של פעולתן שעלֿידי - העיקר והוא ועוד
הרמב"ם  (כפסקֿדין צדקנו משיח עלֿידי שיבנה השלישי המקדש בית - העיקרי לבנין ),311בימינו

השמים  מן ולבוא להתגלות רק וצריך הוא, ומשוכלל בנוי  מצפין שאנו העתיד שמקדש - מזה ויתירה
סוכה  במסכת ותוספות רש"י בפירוש ),312(כדאיתא

לבב. וטוב שמחה ומתוך הגלות, זמן במשך ועבודתינו מעשינו עלֿידי - לנו תהיה כן

הצ"צ]. מאדמו"ר ניגון ואחרֿכך מהר"ש, מאדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

. נתבאר שכבר כפי השנה", "קרן עלֿדבר דשמחתֿתורה בהתוועדות להזכיר האחרונות בשנים נהוג
זה  שלפני בשנים .313בארוכה

הדברים: ותוכן

המותר, (באופן טובים וימים בשבתות גם כולל השנה, ימות בכל להיות צריכה - הצדקה מצות
כמובן).

סעיף  (כנ"ל חגיכם" ד"פרש הענין את לשלול כדי - דצדקה החיוב ביותר מודגש ביוםֿטוב [ואדרבה:
אבל  כו', דפרש הענין לשלילת בנוגע רק זה הרי קאמר", לא שבתכם ש"פרש אף - לשבת בנוגע וגם ו).
בהישג  תלוי הצדקה דמצות החיוב כי החול, בימות מאשר יותר עוד צדקה דנתינת החיוב ישנו מכלֿמקום
דצדקה  החיוב גם גדל במילא הרי החול, בימות מאשר יותר ידו בהישג יש השבת שביום וכיון הנותן, יד

יותר].

הצדקה. נתינת דבר על לפעמים לשכוח  עלולים אחרות, סיבות או הטרדות, ריבוי מצד אמנם,

י  שבה - ביומו יום מידי לצדקה נותנים שממנה - השנה" "קרן נתייסד זה הרוצה ועל כל להשתתף כול
לבו. נדבת כפי השנה, ימי למספר המכוון סכום נתינת עלֿידי

מספיק  זה שבשביל צדקה, נתינת ללא אחד יום יעבור שלא הוא השנה" ב"קרן שהמכוון שאף ופשוט,
קטן  סכום בנתינת  חובה ידי לצאת אין מכלֿמקום יום, כל עבור ביותר) קטן (אפילו סמלי סכום גם

לו. מוסיפין המוסיף וכל משובח, זה הרי המרבה כל - אדרבה אלא בלבד,
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ס"ה.308) סרס"ג או"ח
ע'309) ח"ב נ"ך אוה"ת א. קנד, זח"א ב. פע"א, ב"ר ראה

ואילך. תתנח ע' תתעא.
ס"א.310) שם אדה"ז שו"ע

מל 311) פי"א.הל' וסוף ריש כים
סע"א.312) מא,
המשך 313) - ב (התוועדות בראשית ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(183 ע' חל"ח (תו"מ סמ"ד דאשתקד לשמח"ת)
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ממי  העני ידע ולא נתן למי ידע ש"לא באופן הצדקה בנתינת המיוחדת המעלה על נוסף - זה וכל
. .לקח במקדש שהיתה חשאים לשכת כגון .. צדקה של קופה לתוך הנותן לזה וקרוב שהממונה . .

הרמב"ם  שכתב כמו כשורה", להנהיג ויודע וחכם ה"שמונה 314נאמן בצדקה"315בענין (ש)יש .316מעלות

.‡ הזה בזמן גם ישנו זה (שמעין השקל למחצית בנוגע - בתורה ענין עם זה ולקשר להמתיק ויש
פורים  בערב השקל מחצית ליתן ישראל כמנהג -317:(

ושנה" שנה בכל השקל מחצית ישראל איש כל ליתן התורה מן ממנה 318"מצותֿעשה ו"לוקחין ,
וכו'" הצבור קרבנות וכל והמוספין יום כל של חלק 319תמידין מישראל ואחד אחד לכל יש ועלֿידיֿזה ,

שהרי  זמן, לאחרי שקליהם שנתנו אלו גם כולל כולה, השנה כל במשך מקריבים שהיו הציבור בקרבנות
אחר  שקלו נאבד אם גם (שלכן לגבות העתיד על גם אלא הגבוי, על רק לא תורמים השקל במחצית

השקל) מחצית וליתן לחזור צריך אינו התרומה, .320שנתרמה

השנה  כל משך על כללית לקופה שנותנים מישראל וכמה דכמה בההשתתפות - לזה ודוגמא ומעין
יום  בכל לצדקה נותנים שממנה זמן), לאחרי השתתפותם סכום את שימסרו אלה גם נכללים (ובזה כולה

תקנום" קרבנות במקום "תפלות - התפילה קודם רז"ל 321ויום כמאמר מצלי 322- והדר לעני פרוטה "יהיב
כתיב  פניך".323כו' אחזה בצדק אני

ד"אחזה- מהדיוק עלֿדרךjiptולהעיר מ"פני", שלמעלה "פניך" (בהמאמר ", לעיל )324המבואר
הולכים" ד"פניך ילכו"325העילוי "פני הענין .326לגבי נעשה ידה שעל - הצדקה מעלת גודל מובן ומזה

רק (לא דעת" לאדם חונן מ"אתה החל האדם, צרכי כל שכוללת בתפלה, פניך" ובינה ,ד"אחזה חכמה 
יהודי אצל דחב "ד הענין עיקר  והרי דעת"), "יחוה  דעת, גם להצרכים אלא ועד רוחניים, לענינים בנוגע הוא

הצדקה שענין ונמצא, לאעלא"הגשמיים, "תרעא בבחינת והגשמיים.327הוא הרוחניים הענינים לכל בנוגע

.· הרמב"ם פוסק - השקל מחצית לנתינת בנוגע מעט :318והנה, היום רבות בפעמים נותנו "ואינו
כאחת כולו נותנו אלא מעט, התורה).ולמחר מן דין שזהו משמע הרמב"ם לשון (ומשטחיות אחת" בפעם

חינוך' ב'מנחת זה על שהעיר כפי - הדברים במקור לעיין מקורו".328ויש  הראה לא "הכסףֿמשנה :

שמצינו המשנה ektdובפרט בפירוש הרמב"ם שכתב כמו - צדקה המעשה",329בנתינת רוב לפי "הכל
שנעשית הצדקה במעשה מעלה zeaxשיש minrta אחד הכולל הסך כי גם אחת, ובבת אחת בפעם ולא ,

הוא.

הרגצ'ובי  .330ומבאר שם ובירושלמי ע"א ח' דף דחגיגה בהך תליא חובתו ש"זה חולק אדם אם .
דברים" שתי 331לשני בידו שתהא צריך אלא בהמות לשתי חובתו חולק אדם "אין יוחנן ר' שלדעת -

כסף" שתי ("הראיה ואחד"332כסף אחד לכל יש 333) ד"שקלים - השקל דמחצית בהחיוב ועלֿדרךֿזה ,
. ולכך כפרה, שם אחת"עליהם בבת השקל מחצית להביא צריך השקל 334. דמחצית שהשיעור והיינו, ,

מצטרף". "שיעור ולא עצמי" "שיעור הוא גרה) (עשר
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ה"ח.314) פ"י עניים מתנות הל'
ל"315) שמונה דמספר מהשייכות ֿעצרת".ipinyלהעיר
ה"ז.316) פ"י שם
רסתצ"ד.317) או"ח רמ"א
שקלים.318) הל' ריש רמב"ם
רפ"ד.319) שם
ה"ט.320) פ"ג שם רמב"ם רפ"ב. שקלים ירושלמי
ב.321) כ, זח"ב ב. כו, ברכות ראה
סע"א.322) יו"ד, ב"ב
טו.323) יז, תהלים
(324.(101 ע' (לעיל פ"ב

טו.325) לג, תשא
יד.326) שם,
רע "א .327) ח, ח"א - הזהר  הקדמת  ועוד.לשון 
קה.328) מצוה
סכ"א.329) אגה"ק בתניא הובא - מט"ו פ"ג אבות
חט"ז330) לקו"ש גם ראה  - לקמן חל"א בהבא ואילך. 384 ע'

ואילך. 132 ע'
שקלים.331) הל' ריש הרמב"ם על צפע"נ
חגיגה.332) ריש
שם.333) חגיגה טופלין תוד"ה וראה שם. ירושלמי
ואילך.334) א ג, השלמה צפע"נ
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במטבע  השקל מחצית ליתן צריך אלא השקל, למחצית שיצטרפו פרוטות ליתן אפשר שאי מובן, ומזה
קלבון  להוסיף דצריך והא - דוקא. בפני 335אחת דין זהו אלא השקל, דמחצית החיוב לעצם ענין אינו ,

חצאין. לב' השקל החלפת עבור לגזבר או לשולחני ליתן שצריך עצמו

יש  אחד שלכל לשותפים שנחשבים באופן זה אין - שניהם על שלם שקל שנתנו שנים גיסא, ולאידך
בשקל  שחייבים חלק הטעם גם וזהו השקל. מחצית של מטבע נתן מהם אחד שכל נחשב אלא השלם,

של  מטבע נתן אחד שכל  נחשב שיהיה חצאין, לב' השקל החלפת בשביל הוא זה שחיוב - בקלבון
השקל. מחצית

.‚ זה ֿ שעלֿידי  הוא שהמכוון כיון - השנה " ל"קרן להנתינה  בנוגע  יום אמנם , מידי הצדקה נתינת תהיה
מהדדי" מיפסקי ש"יומי גם ומה ליתן,336ביומו, ואפשר דוקא, אחת בבת נתינה להיות צריך שאין מובן הרי

בפרוטות, כנ"ל.גם משובח, זה הרי יותר גדול סכום בנתינת המרבה שכל אלא

ששכרו  ובודאי יותר, ולהרבות להשתדל צריך העני גם אלא ירבה, שהעשיר בלבד זו לא - זה ובענין
כמו  להקדושֿברוךֿהוא, הלואה בתורת היא לצדקה הנתינה שהרי, מהקדושֿברוךֿהוא, לו ישולם

כערך 337שכתוב  - ועד ככה, פעמים וכמה בכפליים, הקדושֿברוךֿהוא לו מחזיר ואז דל", חונן ה' "מלוה
מחט" של "חודה לגבי אולם" של  .338"פתחו

לענין  בנוגע הברכה מהמשכת החל הקדושֿברוךֿהוא, של ברכותיו להמשכת זוכים ועלֿידיֿזה
עליהם  לקבל כדי צדקה להן לעשות המהוגנים אדם בני לו ממציא ש"הקדושֿברוךֿהוא - גופא הצדקה

הענינים.224שכרו" שאר בכל הברכה להמשכת בנוגע ועלֿדרךֿזה ,

נאמר  הצדקה שבמצות "מצותך339וכיון מאד", מצותך הצדקה "רחבה מצות היא דייקא יחיד) (בלשון
שהקדושֿברוךֿהוא מה ממש ה' מצות כו'"שהיא תמיד עושה ובעצמו המשכת 340בכבודו גם הרי -

שעלֿידי הקדושֿברוךֿהוא,הברכות של "רחבה" גופא, ובזה מאד", ד"רחבה באופן היא הצדקה מצות
הקדושֿברוךֿהוא, של ו"מאד"

את  גם שפורצים מים ריבוי בדוגמת וההסתרים, ההעלמות כל את פורצת זו המשכה הרי שכן, וכיון
יֿטו),הס  סעיפים (כנ"ל יותר גדולה במהירות המים מרוצת נעשית ועלֿידיֿזה תימה,

בדוגמת פסולת, תערובת בלי למטה באה זו שהמשכה - זאת השמים"ועוד מן "לחם שלהיותו ,341המן,
לכל משתנה שהיה לכך נוסף שבעולם הרי בו 342הטעמים היה לא - ברכה עניני כל שכולל היינו, ,

,343פסולת 

כולה. השנה כל במשך - גלוי ובאופן ממש בפועל לנו תהיה כן

***

(בבא  הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון האמצעי. מאדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי". זשוריצי "ניע אחת). פעם - ָהרביעית

- והמים החלה - ההתוועדות משיירי נתן שליט"א אדמו"ר שמתקיים כ"ק תורה" ה"כינוס עבור
חג". ב"אסרו

אלקינו". "הוא בחרתנו". "אתה עמך". אנו "כי זיך". עסט "עסן לנגן צוה כך אחר

ברכה". של מ"כוס שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק - והבדלה מעריב תפלת המזון, ברכת לאחרי
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רפ"ג.335) שקלים הל' רמב"ם
א.336) ז, נזיר
יז.337) יט, משלי
(ב).338) ב פ"ה, שהש"ר ראה
צו.339) קיט, תהלים

סי"ז.340) אגה"ק תניא
ד.341) טז, בשלח
סע"א.342) עה, יומא
ב.343) שם,
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שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר צאתו, טרם אחרונה, ברכה לאחרי

לדרכו". הלך "ויעקב עתה: מכריזים - כ) (סעיף לעיל המדובר עלֿפי

תובלון" ובשלום תצאו בשמחה ד"כי באופן תהיה לדרכו", ד"יעקב שההליכה .344ויהיֿרצון

גו'"]. בשמחה "כי לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

•
.d"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

זה ‡. שבאים שונים ענינים אינם - לזה זה בסמיכות תמיד שהם - ושמחתֿתורה בראשית שבת
בזה. זה כלולים הם אלא לזה, זה שייכות רק להם שיש ענינים שני לא ואפילו זה, לאחר

בראשית, פרשת לקרוא מתחילים שבשמחתֿתורה בכך כמודגש - בשמחתֿתורה כלולה בראשית שבת
ילינו  שלא "כדי רק שזהו הבאה, הפרשה התחלת ובחמישי בשני קוראים שבוע שבכל כמו זה אין והרי

תורה" בלא ימים השנים,1שלשה בכל שהיא - בשמחתֿתורה בראשית בפרשת הקריאה מהֿשאיןֿכן ,
או  בראשית משבת ביותר האפשרי בריחוק היא אם דשמחתֿתורה, הקביעות באופן נפקאֿמינה ללא
שבת  כבר כלולה שבשמחתֿתורה בגלל אלא הנ"ל, מטעם אינה - בראשית לשבת בסמיכות שהיא

בראשית.

וחמישי  שני בימים כמו שלישי, יום עד רק לא היא בשמחתֿתורה בראשית דפרשת הקריאה ולכן,
- לעשות" אלקים ברא "אשר עד "ויכולו" גם כולל ימים, הששה כל קורין אלא בראשית, דפרשת
מדות, הששה כל הימים, ששת כל את כוללים הראשונות, מדות ג' ראשונים, ימים ג' שגם דאףֿעלֿפי
קודם  שהיה כפי רק ולא בגילוי, שיומשך היא ברא" ד"בראשית הכוונה ואילו בהעלם, רק זה הרי

בהעלם  בכח, בעצמו ששיער הענינים 2הבריאה, ככל - בתורה הקריאה עלֿידי בגילוי וההמשכה .
בשמחתֿתורה. גם אלא בראשית, בשבת רק לא היא - התורה עלֿידי שנמשכים

ההתכללות  כמו לא - גילוי של באופן היא בשמחתֿתורה בראשית דשבת ההתכללות אחר: בסגנון
. יום "היום כבר אומרים ראשון מיום שהחל בכך שמתבטאת שלפניו, השבוע בימי שבת כל בשבת",של .

הרמב"ן  שכתב לקדשו"3וכמו השבת יום את "זכור המצוה מקיימים בהעלם,3שעלֿידיֿזה הוא זה שענין ,
קורין  אלא השבת, את מזכירים רק לא בשמחתֿתורה, מהֿשאיןֿכן השבת, יום את מזכירים רק שהרי

לעשות". אלקים ברא "אשר עד בראשית פרשת בפרטיות

ימי  שכל שבוע שבכל כמו רק לא - גילוי של באופן בראשית בשבת כלולה שמחתֿתורה גם וכך
השבוע  בימי תמיד שחל בשמחתֿתורה, ישנו זה ענין (שגם שלאחריו השבת ביום ונכללים עולים השבוע
בשבת  בגילוי הוא דשמחתֿתורה שהענין באופן אלא בהעלם, היא זו שהתכללות בראשית), שבת של

בשמחתֿתורה  שהתחילו ה"קוגלען" את מסיימים בראשית שבשבת ישראל מנהג שלכן, ,4בראשית,
ה"מצוות" את מצד 5ומוכרים השנה, כל של בשבתות מאשר יותר היא בראשית דשבת השמחה וגם וכו',

שבו. דשמחתֿתורה ההתכללות
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יב.344) נה, ישעי'
רפי"ב.1) תפלה הל' רמב"ם א. פב, ב"ק

בתחלתו.2) ויושר עיגולים שער ע"ח  הערת ראה  גם וראה
ואילך. 38 ס"ע תש"ט בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק

ח.3) כ, יתרו

תשי"א 4) מרחשון מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת גם ראה
.(63 ע' ח"ב התוועדויות - מנחם (תורת סי"ז

תשכ"א 5) מרחשון מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת גם ראה
.(113 ס"ע חכ"ט התוועדויות - מנחם (תורת ס"ז א) (התוועדות

וש"נ.
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בראשית שבת גם כך השנה , כל על  כללי  ענין הוא ֿ תורה ששמחת כשם כל ולכן , על כללי ענין הוא
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר וכפי כל 6השנה. אצל הסדר היה שכך (וכנראה צדק' ה'צמח הנהגת אודות

ליום  אור בלילה, חמישי ביום הסדרה להעביר מתחיל שהיה - הסדרה להעברת בנוגע נשיאינו) רבותינו
בהעברת  ביותר מאריך שהיה - בבוקר בשבת ומסיים 'שבתֿקודש', וערב ביום וממשיך שבתֿקודש, וערב
בראשית  בשבת אוועק") זיך מ'שטעלט ("ווי העמידה אופן שלפי הטעם, וביאר בראשית, דשבת ַהסדרה

השנה. כל על נמשך כך

אדמו"ר ·. מו"ח כ"ק ומדגיש מבאר לשמחתֿתורה בנוגע בלימוד 7והנה, מתבטאת אינה שהשמחה
באבנט  חגורה שהיא כפי הספרֿתורה עם שרוקדים ובאופן בריקודים, אלא והשגה, בהבנה התורה

בה, ללמוד אפשרות שאין כך במעיל, (לא ועטופה שהוא ריקוד - עמה ורוקדים שמחים כזה ובאופן
שכל  לבחינת ששייך שבידים המעשה כח כמו דלא המעשה, כח עיקר הוא שבהם ברגלים, אלא) בשכל,

כתיבה. כמו שבמעשה,

הוא  שהריקוד בזה, וכהלשון לשכל, השייך אופן יש שברגלים המעשה לכח השייך בריקוד שגם ואף
הניגון  קצב לשם 8לפי ריקוד אלא הניגון, קצב לפי אינו בשמחתֿתורה שהריקוד בפועל רואים הרי -

לעיל  וכמדובר זיך"), טאנצט עס ווי ("מ'טאנצט כרע"9ריקוד ד"מנפשיה באופן .10שזהו ַַ

הלימוד ענין  כלֿכך נוגע שלא - בראשית לשבת בנוגע גם מובן בכח ומזה השמחה, ענין אלא כו',
המעשה.

ופרט  כלל בדרך שהם שבתורה הענינים כל כמו בכח 11אלא, הריקוד ענין הוא בשמחתֿתורה הנה -
עצמה. שבתורה המעשה ענין הוא בראשית בשבת ואילו ממש, המעשה

הזה  מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך היה "לא בראשית: פרשת בריש רש"י שכתב מה וזהו
כח .12לכם  משום בבראשית, פתח טעם ומה .13- וכו'" גוים נחלת  להם לתת לעמו הגיד מעשיו

הוראה  מלשון היא שתורה והשגה,14שאףֿעלֿפי שבהבנה והלכות דינים בהוראת התורה מתחילה לא ,
צדיקים" כולם "ועמך - בצדיקים וכן הקב"ה; של המעשה כח מעשיו", ב"כח ש"דומין 15אלא -

בראשית 16לבוראם" ובשבת ממש, המעשה בכח בריקוד - [בשמחתֿתורה המעשה בכח היא שההתחלה ,
השנה. כל במשך והשגה בהבנה בעיון התורה לימוד בא ואחרֿכך התורה], שבלימוד המעשה כח בענין -

***

ומישראל"‚. מה' נקיים "והייתם ההפטרה 17מצד לאמירת בנוגע להבהיר המקום כאן הנה -18:

מו"ח  כ"ק ואמר ההפטרות, סדר אודות דובר בפולין, תרצ"ה בשנת אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל בהיותי
מסיימים  פשוטה שבשנה מעוברת, לשנה פשוטה שנה בין חילוק יש בראשית דשבת שבהפטרה אדמו"ר,

ויאדיר" תורה יהיה"19ב"יגדיל לא "ואחרי עד לומר ממשיכים מעוברת ובשנה האשכנזים.20, כמנהג ,

חילוקי  בהם שיש ההפטרות סדר להדפיס הזדמנות אז והיתה ה'סידור', כשנדפס תש"ב, שנת לקראת
מו"ח  כ"ק אמר בראשית, דשבת ההפטרה אודות לכלֿלראש - הסדר לפי כמובן - כשדובר הנה מנהגים,
החילוק  עלֿדרך תרצ"ה בשנת ההוראה אודות וכששאלתי ויאדיר". תורה "יגדיל עד לומר שצריך אדמו"ר
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וש"נ.6) שנד. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
ובהנסמן7) ,57 ע' ריש תרפ"ט סה"מ 375.ראה בהערה שם

גם חמ"א וראה התוועדויות - מנחם וש"נ.תורת .152 ע'
דרמ"צ 8) עד. ע' ח"א חתונה דרושי אדהאמ"צ מאמרי ראה

ועוד. ואילך. תקפב ס"ע ב) (כרך שה"ש אוה"ת ע"ב. ריש קעז,
חמ"א 9) התוועדויות - מנחם (תורת סכ"ג שמח"ת יום שיחת

.(128 ע'
הובא10) סה"ד . פ"ב ברכות ירושלמי  קיח,ראה שבת בתוס'
סע"ב.

וש"נ.11) .124 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

ב.12) יב, בא
ו.13) קיא, תהלים
פרשתנו.14) ריש בגו"א הובא ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ועוד.
חלק.15) ר "פ  סנהדרין  וראה  כא. ס, ישעי '
ועוד.16) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
כב.17) לב, מטות
וש"נ.18) ואילך. שדמ ס"ע היומן רשימת - מנחם תורת ראה
כא.19) מב, ישעי'
יו"ד.20) מג, שם
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יש  וב'סידור' לרבים, הוראה זו שאין אדמו"ר מו"ח כ"ק לי אמר מעוברת, לשנה פשוטה שנה שבין
ויאדיר". תורה "יגדיל הוא ההפטרה שסיום להדפיס

יהיה". לא "ואחרי עד היום הפטרת באמירת הוספתי - תרצ"ה בשנת ההוראה ועלֿפי

לצפון  אומר אקבצך וממערב זרעך אביא "ממזרח ענין"): געשמאקער ("א ערב ענין ישנו זו ַַבהוספה
וגו'" תכלאי אל ולתימן צדקנו.21תני משיח בביאת בקרוב, שיהיה העולם רוחות ד' מכל גלויות קיבוץ -

פעם  שנתבאר לצפון22וכמו "אומר מיוחד: ענין יש לצפון שבנוגע ,ipz שבניֿישראל בלבד זו שלא - "
בו. הפזורים ישראל את יתן עצמו שהצפון אלא המקומות, כבכל מעצמם, יבואו

צדקנו. משיח בביאת ממש , ובקרוב וברחמים, בחסד זה שיהיה ויהי ֿרצון 

***

שלימוד „. - אחת שנקודתם א', באות ולא ב', באות התורה התחלת בטעם הביאורים ג' אודות דובר
שלמעלה  התורה לנותן ההתקשרות הוא (א') הראשון הענין ואילו (ב'), שני ענין הוא התורה והבנת

תחילה" בתורה "ברכו - והשגה (שלא 23מהבנה עצמה לתורה בנוגע ענינים: בג' מתבטאת זו ונקודה .
עולם  האצילות, בעולם כמו אלא הפירוד, עולם התחלת הבריאה, בעולם כמו מאלקות, נפרד בבחי' תהיה
ש"זכה  באופן אלא ארירה, לשון א' זכה", ש"לא באופן יהיה לא (שלימודו הלומד לאדם בנוגע האחדות),

חיים" סם לו צפונית 24נעשית רוח ומשלימים מתקנים (שעלֿידיֿזה לעולם ובנוגע ברכה), לשון ב' ,
מסובבת  שמתחילה 25שאינה המלך לתלמי התורה בתרגום מהֿשאיןֿכן דבניֿישראל, בלימוד רק זה וכל .(

לימוד 26בא' לשם ולא יעשון, אשר המעשה את לדעת בכדי רק הוא הלימוד העולם אומות שאצל כיון ,
בתחלתו. ט"ו חלק שיחות בלקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - עצמה התורה

***

ברא.‰. בראשית דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Â.'גו השמים ויכולו דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין ב' מאמר

***

המצוות  מכירת נערכה שליט"א, אדמו"ר כ"ק הוראת "שטריימל",5[עלֿפי בחבישת הגבאי, עלֿידי
שיאמר  - לשון שינוי גם להיות צריך הלבוש, שינוי על שנוסף (בבתֿשחוק), שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר

תורה]. דבר

.Ê כדאיתא) הגשמים תקופת מתחילה שבו מרחשון, חודש מברכים שבת הוא הזה השבתֿקודש יום
הגשמים 27בגמרא  טיפות שם על טיפה, שפירושו (חשון), "מר" בשם נקרא ולכן ,(28.

ברכה  גשמי שיהיו הגשמים על מתפללים שבו לשמיניֿעצרת בהמשך בא זה לחיים 29וענין לברכה, -
ולשובע.
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הֿו.21) שם,
וש"נ.22) .157 ע' חל"ד התוועדויות - מנחם תורת
וש"נ.23) א. פא, נדרים
ב.24) עב, יומא
ע"ב.25) ריש כה, ב"ב
א.26) ט, מגילה

א.27) ו, תענית
וראה28) סקכ "ב . סקכ "ו  אה "ע  פר"ח  ש"פ ראה שיחת גם

- מנחם (תורת בסופה תשט"ז מרחשון מבה"ח בראשית,
וש"נ. .(200 ע' חט"ו התוועדויות

וש"נ.29) .145 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
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בנוגע  שמצינו כפי חסֿושלום, הפכי באופן גם להיות יכול הגשמים שענין כיון - זו בהבהרה והצורך
צורך  יש ולכן במנחה), לקרוא שמתחילים הפרשה ובהתחלת פרשתנו בסיום מדובר זה (שעל המבול למי

ברכה. גשמי שיהיו להבהיר

.Á.לטובה היו המבול מי גם הנה ובאמת,

תורת  היא שהתורה כיון לטוב, הם שבתורה, העונשים אפילו שבתורה, הענינים שכל - ובהקדמה
בתורה,30חסד  פרשה הוא המבול ענין שגם כיון הרי מתןֿתורה, קודם היה שהמבול אף ובנידוןֿדידן, .

חסד. של ענין שזהו לומר צריך עלֿכרחך

לדבר  מקומות וראיה בכמה מהמבואר המבול 31- מי היו ולכן הארץ, את לטהר בכדי בא שהמבול
אלא  חסידות, עלֿפי רק לא הוא זה וענין סאה. ארבעים ששיעורה המקוה בדוגמת יום, ארבעים במשך

בגמרא  שמצינו כפי בנגלה, גם - החסידות שבתורת הענינים ככל ירד 32- לא שבו הארץ לחלק בנוגע
נאמר  זה שעל היא".33המבול, מטוהרה לא "ארץ

ההכשרה  תהיה ועלֿידיֿזה הרע, את ולקנח לדחות רק בא - התורה עונשי ככל - המבול שענין והיינו,
הטוב. את לקבל

.Ë הבלתיֿרצויים הענינים קודם שהיה מכמו יותר עוד העולם נזדכך המבול שעלֿידי - מזה ויתירה
המבול: בא שבגללם

פרשיות  לג' תורה' ב'לקוטי ובארוכה אור', ב'תורה הזקן רבינו ביאור הוא 31ובהקדם המבול שענין ,
את  (חסֿושלום) לכבות יוכלו ש"לא בלבד זו לא אשר הפרנסה, טרדות של רבים" ה"מים בדוגמת

אדרבה,34האהבה" אלא לבניֿישראל, הקב"ה של באהבה לפגוע לא גם ובמילא להקב"ה, בניֿישראל של
"לפום כי בארוכה), שם (כמבואר ה' בעבודת יותר גדול עילוי ניתוסף אגרא"שעלֿידיֿזה ולכן,35צערא  ,

"המקיים בבחינת רבים ", ה"מים  של  הטרדות עלֿידי  ש"סופו דוקא ומצב למעמד באים מעוני", התורה את
מעושר" .36לקיימה

צדיקים  צדיקים: על בעליֿתשובה מעלת בדוגמת הוא רבים" ה"מים עלֿידי שנעשה העילוי וכללות
אי  יש - בעליֿתשובה מהֿשאיןֿכן אצלם; שייך לא שגגות ואפילו זדונות, להם אין לרע; שייכות להם ן

לזכיות. הזדונות את מהפכים והם לרע, שייכות להם

לעיל  שנתבאר מה רק 37ועלֿדרך היה ההתהוות שקודם - העולמות התהוות שעלֿידי העליה בענין
במאמרים  שנתבאר וכמו הגבול. לבחינת מקום היה ולא בליֿגבול, בבחינת 38בחינת הצמצום, שקודם ,

באצילות וכן דכללות, בהתחדשות אצילות ומציאות בפשיטות  אלקות ההתהוות 39הפרטית , לאחרי ואילו .
(אדם)" ד"נעשה לאופן ועד מציאות, יש יטעה"40- לטעות "והרוצה רבים, לשון שמלמעלה 41, והיינו, ,

- "אין" מ"יש" לעשות בעבודתו יהודי פועל הלזו, הירידה כל לאחרי וכאשר לטעות; מקום נתינת יש
הבריאה. קודם שהיה כמו לגבי עילוי  זה הרי

גופא  בעולם גם הנה העולמות, והתהוות בריאת שבכללות הירידה עלֿידי שנעשית העליה ועלֿדרך
וההסתר  ההעלם שעלֿידי העבודה למעלת רבים" ה"מים של ההעלמות ללא העבודה מעלת דומה אינה

הנ"ל. פרשיות לג' תורה' וב'לקוטי אור' ב'תורה כמבואר רבים", ה"מים של
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וש"נ.30) ואילך. 71 ס"ע חכ"ב לקו"ש ראה
וש"נ.31) .16 ע' ח"ל לקו"ש גם וראה נח. ר"פ תו"א
א.32) קיג, זבחים
כד.33) כב, יחזקאל
ז.34) ח, שה"ש
מכ"א.35) פ"ה אבות
מ"ט.36) פ"ד שם
(37) פ"ג הב' חמ"א במאמר התוועדויות - מנחם 173תורת ע'

ואילך).
(38- מנחם (תורת פ"ג דחה"ס ב' דיום לך יתנו כתר ד"ה

.(74 ע' חמ"א התוועדויות
תש"ו 39) סה"מ ואילך. תתקלד ס"ע ח"ב תער"ב המשך ראה
.30 ע'
כו.40) א, פרשתנו
ח.41) פ"ח, ב"ר
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זיכוך  פעל המבול שגם מובן, הרי המבול, למי הפרנסה טרדות של רבים" ה"מים את שמשווים וכיון
המבול). את שהביא החטא (קודם זה לפני שהיה מכמו יותר עוד בעולם,

הביאור  כידוע - בזה ענין 42והענין היה לא המבול שקודם המבול, עלֿידי שנעשה הקשת אות בענין
וכאשר  בהם, ולהשתקף העננים את לבקוע יכול השמש אור היה לא העולם חומריות שמצד כיון הקשת,
דרכם. לעבור השמש אור יכול ולכן ("איידעלער"), יותר זכים העננים נעשו המבול, עלֿידי העולם נזדכך

בענן" נתתי קשתי "את בפירוש כידוע - ברוחניות גם הוא מוקש 43וכן שהוא "דבר היינו ש"קשתי" ,
ודעת.44לי" מטעם שלמעלה ברית, של באופן הקב"ה עם ההתקשרות ענין עלֿידיֿזה נעשה ולכן ,

לכם  גו' רמש "כל נאמר המבול לאחרי ורק בשר, לאכול אסור היה המבול שקודם הטעם גם וזהו
גו'" עשב כירק לאכלה הארץ 45יהיה "עם שלכן עשב, דירק הבירור מאשר יותר קשה הבשר בירור כי -

בשר" לאכול בשר 46אסור גם לברר יכולים היו המבול, שעלֿידי הזיכוך בגלל ורק ,47.

.È מעלת בדוגמת הוא הפרנסה דטרדות רבים ומים המבול עלֿידי שנעשה שהעילוי האמור ועלֿפי
ניסן  חודש בין ההפרש כידוע - החורף לחדשי המיוחדת השייכות מובנת צדיקים, על בעליֿתשובה

החורף) חדשי (התחלת לתשרי הקיץ) חדשי ההנהגה 48(התחלת וכללות הצדיקים, עבודת ענינו שניסן ,
"החודש  (לא טבעית והנהגה התשובה עבודת ענינו תשרי ואילו מהטבע, שלמעלה נסית הנהגה היא דניסן

לכם" לעמו"12הזה הגיד מעשיו "כח אלא נסית, הנהגה טבעית).13, הנהגה ,

נאמר  המבול לאחרי שמיד שמצינו להיות 49וזהו שצריך היינו, ישבותו", לא ולילה ויום וחורף "קיץ
להלכ  גם נוגע זה שענין ועד הטבע, עלֿפי העולם הנהגת ומזלות סדר כוכבים ש"עובד למדים שמזה - ה

מיתה" חייב גם 50ששבת נוגע זה הרי ומזלות, כוכבים עובדי לגבי נאמר זה שענין (ואףֿעלֿפי
מהטבע  למעלה להתעלות כח להם יש הקב"ה, עם קשורים שבניֿישראל זה שמצד אלא ).51לבניֿישראל,

תשרי  חודש מועדי בסיום בשמיניֿעצרת הגשם ברכת ענין גם ענין 29וזהו להיות צריך שאז כיון -
הטבע  באופן 51הנהגת להיות יכול זה שענין כיון אלא (כנ"ל), עליה לצורך היא זו שבירידה הכוונה אשר ,

של  ענין היה שבגילוי המבול, בענין (וכמו בהעלם שזהו באופן או בגילוי, היא והעלי' החסד שכוונת
בגילוי, הברכה שתהיה היינו, ברכה, גשמי שיהיו שמבקשים הגשם, דברכת הענין ישנו לכן - כו') עונש

מהטבע. הלמעלה בגילוי יהיה שבטבע כך

.‡È טפחים ג' רק נימחו המבול בזמן הרי להבין: צריך - המבול עלֿידי העולם טהרת בענין והנה,
הארץ  הארץ?52בעומק כללות נטהרה איך ואםֿכן, ,

הן  והצומח: החי המדבר, לסוג בנוגע גם השאלה נשאלת - הדומם לסוג בנוגע השאלה על ונוסף
חדש" עולם "ראה שנח להיות 53אמת שיוכל כדי לתיבה נח שהכניס ומין מין מכל נשאר עדיין אבל ,

חסר  ואםֿכן, המבול, שקודם הענינים עם קשורים המבול שלאחרי הענינים שכל ונמצא, הדורות, המשך
הטהרה? בענין לכאורה

השנה  לראש כללי' ב'מכתב שכתוב מה עלֿפי - בזה כו'.54וההסברה טוב היא עצמה שהבריאה

מנעוריו" רע האדם לב "יצר הרי השאלה: מיד נשאלת בתניא 55ולכאורה, וכמובא חיים'56, 57מ'עץ

"עולם  נקרא עצמו שהעולם מזה, ויתירה בו", גוברים והרשעים ורעים קשים הזה עולם מעשה ש"כל
טוב? הוא שהעולם לומר אפשר איך ואםֿכן, וסטראֿאחרא", הקליפות
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וש "נ.42) ואילך. 52 ע ' חט"ו  לקו"ש  ראה
יג.43) ט, נח
ג.44) פל"ה, ב"ר
ובפרש"י.45) ג שם,
ב.46) מט, פסחים
וש"נ.47) .37 הערה שם לקו"ש ראה
(4856 ע' תרפ"ט סה"מ ואילך. רנז ע' בא אוה"ת ראה

וש"נ. ואילך.
כב.49) ח, נח

סע"ב.50) נח, סנהדרין
(51) קצת ).l"endחסר
יג.52) ו, נח פרש"י ז. פל"א, ב"ר
ח.53) פ"ל, ב"ר
ער.54) ע' ריש חכ"ג אג"ק
כא.55) ח, נח
פכ"ד.56) פ"ו.
ספ"ד.57) שמ"ב
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הכתוב  דיבר מלא מקרא שהרי - ב'מכתב') גם (כמצויין לכך ראיות יש את 58ובאמת אלקים "וירא
מאד". טוב והנה עשה אשר כל

הדעת  עץ חטא קודם היה מאד" טוב והנה גו' "וירא שנאמר שמה לומר אפשר שלכאורה ואף
רע האדם לב "יצר אזי החטא לאחרי בסמיכות (מהֿשאיןֿכן נאמר שהפסוק מזה הרי - מנעוריו")

שמדובר מוכח, התשיעית ל"ויכולו", בשעה הציווי לאחרי  היה החטא שהרי החטא, שעות 59לאחרי ג' ,
לאחרי  גם מאד", טוב והנה גו' "וירא נאמר השבת) (יום ל"ויכולו" בסמיכות ואףֿעלֿפיֿכן, השבת, קודם

החטא.

תורה' ב'לקוטי מבאר צדק' שה'צמח מזה - יותר חזקה נברא"60וראיה שלא לאדם לו ד"נוח ,61הענין
וכיון  מאד". טוב "והנה שכתוב מה ומביא נברא", שלא לו טוב חסֿושלום אמרו "ולא דייקא, "נוח"
הדעת  עץ חטא לאחרי שאפילו מוכח, הרי עתה, גם ואדם, אדם כל בריאת אודות מדבר צדק' שה'צמח

מאד"! טוב "הנה עדיין כו', החורבן ולאחרי החטאים ושאר

בין  החילוק שזהו לומר, צריך כן ועל - מנעוריו"? רע האדם לב ש"יצר נאמר הרי מכלֿמקום, אך
הנ"ל  כללי ' ב'מכתב  הלשון ולכן טוב . הוא בפנימיות אבל טוב, לא אמנם בחיצוניות לפנימיות: חיצוניות

טוב היא שהבריאה .zeinipta62הוא,

.·È נוגעים שאלינו בשעה בה - בפנימיות טוב היא שהבריאה מזה התועלת מהי להבין: צריך ועדיין
ומעשה? דיבור במחשבה בפועל להנהגה עד שבגלוי הענינים

החיצוניות. על גם פועלת שהפנימיות - בזה והביאור

הרמב"ם  שכתב מה אני"63ועלֿדרך רוצה שיאמר עד אותו "כופין מובן,64בענין אינו דלכאורה -
דוקא  לרצונו להיות צריך ואם אני; רוצה שיאמר הצורך מהו - כשר המעושה גט גם אם דממהֿנפשך :

התועלת מהי -zxin`a אך - הכפיה?! בגלל רק היא זו שאמירה יודעים שהכל בשעה בה אני, רוצה
הוא  "יצרו אלא העליון, רצון את לקיים ורצונו טוב, הוא בפנימיותו מישראל אחד שכל הוא, הענין

עליה" דרביע ה"אריה את מסירים אותו, שכופין עלֿידיֿזה ולכן, ואז65שתקפו", ,dlbzn הפנימי .66רצונו

שבפנימיותו יודע יהודי כאשר העבודה: לכללות בנוגע הוא לידי וכן הטוב יבוא סוף  כל  וסוף  טוב , הוא 
נדח" ממנו  ידח  לא "כי כן67גילוי , וכמו צריך , אינו ולכן טוב, הוא בפנימיותו שמסביבו שהעולם יודע

כו' יותר בנקל היא העבודה אזי - לו מסייע בפנימיותו עצמו העולם אדרבה, אלא העולם, עם .68להלחם

.‚È העיל בה (שיש התשובה עבודת שייכת לעיל, תשרי,כאמור לחודש לזכיות) זדונות דהפיכת וי
וזהו  מהטבע. שלמעלה המשכה בטבע לפעול שצריך - הטבע הנהגת היא שאז החורף, חדשי התחלת

בשמיניֿעצרת  הגשמים ברכת שכתוב 29ענין כמו בליֿגבול, והשפעה ברכה תהיה הטבע בהגבלת שגם -69

די". בלי עד ברכה לכם "והריקותי

ענין - הכיפורים דיום נעילה תפלת שבסיום לכך הביאור גם "שמעוזהו רק  לא זועקים  - התשובה
אחד" ה' גו' עילאה70ישראל ועד"),71(יחודא לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך גם שהתשובה 72אלא כיון -

פנימי  באופן זאת ופועלים ועד"), ("לעולם בעולם מלכותו" כבוד "שם המשכת פועלת הכיפורים דיום
חזקה" הוי זימני ד"בתלת פעמים, ג' זאת מכריזים שלכן יקום.73וקבוע, שכן ,
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לא.58) א, פרשתנו
ע"ב.59) ריש לח, סנהדרין ראה
רע"א.60) כט, ראה פ'
ב.61) יג, עירובין
שהצורך 62) - הוא המבול לענין בנוגע התירוץ לכאורה

המבול  מקודם שנשאר ומה לחיצוניות, בנוגע רק הוא בטהרה
) הפנימיות ).l"endהוא

ספ"ב.63) גירושין הל'
וש"נ.64) א. ו, ר"ה
ב.65) כב, שבועות ב. עח, עירובין - חז"ל לשון

(66.13 הערה  981 ע' ח"ג לקו"ש  גם  ראה
סה"ג.67) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ספל"ט. תניא
(68) הענין סיום ).l"endחסר
יו"ד.69) ג, מלאכי
ד.70) ו, ואתחנן
ב.71) יח, א. יב, זח"א
א.72) נו, פסחים
וש"נ.73) ע"ב. ריש קו, ב"מ
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בגשמיות, השפעה ריבוי שנמשכת כפשוטו, בגשמיות בהשפעה מתבטאת בגבול הבליֿגבול והמשכת
המשיח  בביאת הנה - כו'"74שלכן מצויין המעדנים וכל הרבה מושפעת  תהיה .75"הטובה

.„Èשכתוב כמו דוד, מזרע שהוא משיח, אודות להמוזכר לעולם""ודוד76בהמשך  להם נשיא עבדי
המלך, דוד סעודת שנקראת שבתֿקודש, במוצאי שתתקיים המלוהֿמלכה סעודת אודות גם להזכיר יש -

משיחא  ה'ביתֿיוסף'77מלכא שכתב כמו המתים, תחיית עם גם וקשורה נהנית 78, מלכה מלוה שמסעודת
המתים. לתחיית הגוף ייבנה שממנה לוז, העצם רק

עכשיו  בעבודתינו תלויים דלעתידֿלבוא הענינים שכל דתחיית 79וכיון הענין עכשיו גם להיות צריך ,
הזקן  אדמו"ר כמאמר - ברוחניות מחיה 80המתים דבכו ד"זוטרא הענין שזהו החסידות ללימוד בנוגע

חיות 81מתים" המשכת פועלת החסידות תורת וכאשר השכל, כמו ומיתה קרירות של ענין לך אין שהרי ,
היעוד  קיום יהיה שבקרוב לכך ההכנה וזוהי ברוחניות, המתים תחיית של ענין זה הרי "הקיצו 82בשכל,

עפר" שוכני .83ורננו
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(ראה 74) התשובה עבודת ע"י שנעשית אחדים: בזכרון
ה"ה). פ"ז תשובה הל' רמב"ם

בסופן.75) מלכים הל' רמב"ם
כה.76) לז, יחזקאל
בכוונת 77) האריז"ל סידור פכ"ד. השבת שער פע"ח ראה

ומוצ"ש. הבדלה
מפרש").78) ("ובסידורים הלקט משבלי - ס"ש לטואו"ח

וש"נ. .75 ע' חל"ו לקו"ש וראה
רפל"ז.79) תניא ראה
ח"ד 80) מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .195 ע' תרצ"ז סה"ש ראה

סיון). יא יום" ב"היום (נעתק שעא ס"ע ח"ה שטו. ס"ע
(81.99 ע' תש"ג  סה "ש וראה ב. יו "ד , ע"ז 
יט.82) כו, ישעי'
(83) הסיום ).l"endחסר
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סיון). יא יום" ב"היום (נעתק שעא ס"ע ח"ה שטו. ס"ע
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יט.82) כו, ישעי'
(83) הסיום ).l"endחסר

אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך תשרי, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מי"ז אלול, ונתעכב המענה מפני טרדות ימי הסגולה דחודש זה.

נהניתי שמכתבי הזכירו על הקשר האמיץ שיש לו עם ליובאוויטש, ועורר בו זכרונות ימי קדם 

וגם זכרון אביו ז"ל והתקשרותו הפנימית עם ליובאוויטש. וכיון שאמרו חכמינו זכרונם לברכה לא 

בני  עמנו  פי סיסמא של  ועל  פעולתם  זכרונות אלה  יפעלו  דבר אחד לבטלה, הרי בטח  ברא הקב"ה 

ישראל שהמעשה הוא העיקר.

מה שכותב שמלאכתו אינה נוחה ולכל היותר יש בה לתקן המעשה אך לא לתקן את האדם, 

כו', הנה בשטח זה בפרט יש הדגשה מיוחדת בתורת החסידות בענין פעולת המעשה על האדם, שבעצם 

יותר על האדם מפעולת הדיבור והמחשבה. שלכן גם בתורה מוצאים אנו  לפעמים משפיעה בעומק 

הדגשה יתרה על קיום המצוות בפועל, ואח"כ בא ענין האמונה, בבחינת נעשה ואח"כ נשמע, אף על 

פי שידוע עד כמה גינו ענין דמצות אנשים מלומדה, וכמובא ג"כ באגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כ"א 

ומסיים בדברי המורה הגדול, רופא הנפש ורופא הגוף גם יחד, הוא הרמב"ם בפירוש המשנה דאבות 

וידוע פתגם הבעש"ט  נאמר "ארץ חפץ",  ובפרט שעל היהודים  לזכך הנפש.   - רוב המעשה  לפי  הכל 

הנמשל בזה, שכשמסתכלים מחוץ אין לשער האוצרות הטמונים במעמקים, כן הוא בנוגע לבני ובנות 

ישראל. ועוד בנקודה זו בתוכן מכתבי הכללי לראש השנה דהאי שתא, אשר העתקתו מוסגרה בזה 

ותקותי שימצא בו ענין.

בכבוד ובברכה.
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נחמתי  "כי המילים את רש"י מצטט פרשתנו בסוף
אשר  על לעשות מה "חשבתי ומפרש: עשיתים", כי

עשיתים".

להבין: וצריך

היא  "נחמתי" המילה של הפשוטה משמעותה א)
dhxg כי "נחמתי של הפשוט הפירוש כך, ואם ,

שמסביר  כפי שעשיתים, על התחרטתי הוא: עשיתים"
בדרך  לפעמים המפרש יונתן, תרגום רק (ולא התרגום

הפשט).1הדרש  לפי המפרש אונקלוס, תרגום גם אלא ,
המפרש שרש"י, ייתכן מקרא eheytוכיצד יפרש 2של ,

אחרת. כאן

הקודם  בפסוק מכך: יותר הכלל:3ב) את רש"י קובע
"lk...לעשות מה נמלך לשון – שבמקרא ניחום לשון

mlekמחשבה הביטוי `zxgלשון שמשמעות הם",
קודמת, ממחשבה השונה מחשבה היא בתנ"ך ניחום
"נחמתי" המילה משמעות גם צריכה זה כלל לפי חרטה.

o`k?שונה באופן רש"י זאת מפרש ומדוע חרטה, לבטא

.·
Ïˆ‡ Ì‚ ,‰Ë¯Á ‡È‰ "È˙ÓÁ" ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó·

‰"·˜‰
את  מסביר אינו שרש"י לומר היה ניתן לכאורה

מבין  ילד שאפילו מפני חרטה, של כלשון "נחמתי"
כמו  חרטה, תיתכן לא הקדושֿברוךֿהוא שאצל

ולכן 4שכתוב  ויתנחם", אדם ובן ויכזב אֿל איש "לא

להסביר מוכרח אין o`kהוא אך חשבתי...". – "נחמתי
המוזכר  הקודם, הפסוק גם שהרי, לחלוטין, מובן הדבר

"וינחם הקדושֿברוךֿהוא אודות מדבר ",d'לעיל,

זאת  פירושו 5ולמרות ש"וינחם" רש"י, שם אומר
"dktdp."מקום של מחשבתו

הוא  רש"י שם שמביא ההוכחות בין מכך: יותר
אדם  ובן ויכזב אֿל איש "לא הפסוק את גם מצטט

הביט  את רש"י מפרש זאת עם אך "וינחם"ויתנחם", וי

חרטה  אין 6מלשון כלשהי שמסיבה רואים, מכך .
שאלה לרש"י אצל ef7מפריעה חרטה תיתכן כיצד ,

האחרים  בפסוקים גם שרואים וכפי הקדושֿברוךֿהוא,
יתנחם  עבדיו "ועל – רש"י שם ה'8שמצטט וינחם ;

הרעה  המלכתי"9על כי נחמתי שבכל 10; שלמרות –

"כולם  זאת בכל הקדושֿברוךֿהוא, אודות מדובר אלו
מחשבה לא `zxgלשון רש"י אפוא, מדוע, הם".

"לשון  כלל אותו לפי עשיתים" כי "נחמתי את מפרש

הם"? אחרת מחשבה

מה  "חשבתי הוא ש"נחמתי" רש"י פירוש לפי ג)

צריך  אשר עשיתים", "כי ההמשך מובן אינו לעשות",
ל"נחמתי" כסיבה זה הסבר לפי "נחמתי"11להתפרש .
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(1– זה) שלפני בֿד הפסוקים (ראה וכו' רז"ל דרשות כו"כ דמביא
ת"א. משא"כ

(2) א א, בפרש"י: הל' חילוקי ג"כ וראה כד. ג, ח. ג, לעיל m`eראה
כא. ג, יד. ג, יט. ב, כז. א, כא. א, יב. א, ד. א, כפשוטו). לפרשו באת
בסדרה  (גם ובכ"מ – ג. ו, א. ה, כד. ד, כ. ד, יט. ד, ח. ד, כד. ג, כב. ג,

רש"י! כתבם ולא אלו מלשונות אחד צ"ל שהי' זו)
(הא')*.3) ויתעצב ד"ה
יט.4) כג, בלק
כו'",5) לפניו היתה "נחמה כ' הא' ובפי' שני, כפי' רש"י שכתבו ומה

(ראה  למעלה אחרת מחשבה – חרטה ענין לפרש שקשה לפי לא הוא
"כי" תיבות מובנות הא' פי' שלפי מפני אלא בפרש"י), יצחק באר פי'
משכיל  גו"א, (רא"ם, רש"י מפרשי ראה – הב' לפי' משא"כ "בארץ",
מן  להעתיק לרש"י דהו"ל קשה הא' לפי' אשר ולהעיר ועוד). לדוד.
דהעתיקם  י"ל – הב' לפי' משא"כ בארץ", "האדם תיבות גם הכתוב
אלא  מרובעות, באותיות (וצ"ל בארץ" (שעשה) אדם "(ב) פירושו בפנים

המעתיק). בזה הרגיש שלא

כו'",6) להם נשבע כבר – וגו' אֿל איש "לא שם בלק בפירש"י ראה
"ויתנחם". שיהי' אפשר זאת דלולי ומשמע

ענין  ה' וינחם עה"פ יצחק ובאר ורע"ב) (חזקוני הרא"ש בפי' וראה
שהביא  להאפיקורס קרחה בן ר"י של מהמענה ולהעיר בהקב"ה. הנחמה
תורה  "דברה נחמתי כי עה"פ פס"ז וראה שם)**. רש"י (ובמפרשי רש"י

מלאכתו הורס שאדם כיון כי אדם בני עשאו..reciaכל' כי מתנחם שהוא
בפסוק  בראב"ע הובא ועד"ז הכבוד". לפני חרטה ואין ניחום אין אבל

ה'. וינחם
ש 7) מפני תירצהוי"ל בראשית)ita'כבר "נתנה dligzklny(סד"ה

הקודמת. הערה וראה מסויים, לזמן להם"
לו.8) לב, האזינו
יד.9) לב, תשא

יא.10) טו, ש"א
"אשר 11) הוא עשיתים" "כי פי' חרטה מל' נחמתי נפרש אם משא"כ

כאן. אוה"ח ראה עשיתים",

zaiz (xe`ia xeza) qipkny `l` ,"eal l` ..avrzie" `ed d"cd(y i"zk i"yxe 'ae '` qetcn n"ke) miqetcd aexa la` .ycg d"c `ed "eal l`" miqetc dnka (*
.'kd ixac jeza "mc`d"

xg`l "cxen 'id `l dlrnln `xap m`y ux`a `l` dlrnln mc`d ziixa 'id `ly 'id megip" i"x zrc `ian (t"dr f"qtay 'ibd itl f"ktq x"a) yxcna (**
xzeiae .'eke 'iyrd ote` lr dhxge ,d"awda jiiy oi` dfy zeedzdd mvr lr dhxg oia yxtd yiy 'e`kl rnyn dfne ,"'ek mgpzie 'eb yi` `l aizk `de" dywny
lr mby oeikn df welig xazqn oi` n"yyta la` .envr i"x ixac zligza `ian "'ek dyry dn lr `dez d"awdy dlilg" `iyewdy y"`xd 'itn ok rnyn

.xaray ezlert lr dhxge dngp f"ixd ± 'eke ote`d
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שעשיתים. מפני – עשיתים" "כי לעשות מה חשבתי –
היא  לעשות" מה "חשבתי של הסיבה בפשטות ואילו

האדם" רעת מה 12רבה חושב הקדושֿברוךֿהוא :

טעם  "עשיתים" מהווה כיצד שחטאו. כיון לעשות,
ל"נחמתי"?

.‚
Â¯Â‡È·Â "‰ÁÓ‡" ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

על  רש"י פירוש של קודם קטע לפי יובנו הדברים

הפשט: בדרך אינו לכאורה, הוא, גם אשר פסוק, אותו
רש"י  אומר האדם" את אמחה ה' "ויאמר "הוא 13על

לשון  נאמר לכך אותו, ואמחה מים עליו ואביא עפר
מיחוי".

כמו  מחיקה, היא "אמחה" של הפשוטה המשמעות

אמחה" "מחה "תמחה"14הביטויים הכתובים 15או
להסביר  אפשרי בלתי כמובן, שם, אשר עמלק, לגבי

מים  עליהם "אביא היא של 16שהכוונה ההסבר .
פשוט  כלֿכך הוא מחיקה של במשמעות 17"אמחה"

זאת  מפרש אינו שרש"י כך כדי כלל 18עד צורך אין כי ,

מוכרח  האדם" את "אמחה המילים את מדוע בביאור.
ואמחה  מים עליו אביא חדשני: ובאופן לפרש, רש"י

?!19אותו"

הבאה, בפרשה הענין, בהמשך הוא: לכך ההסבר

יכנסו  שאליה תיבה להכין לנח הקדושֿברוךֿהוא הורה

כדי  החיים, בעלי סוגי ומכל בניו ונשי ואשתו ובניו נח
את  להסביר אפשר אי לפיכך המבול. מן להינצל

מן  גמורה מחיקה של הפשוטה במשמעות "אמחה"

השמים", עוף ועד רמש עד בהמה עד "מאדם העולם,
שלא העולם.mlekמפני מן נמחו

בפרשתנו  הבאה: לפרשה להזדקק צורך אין ואף
ואם  ה'". בעיני חן מצא "ונח הבא בפסוק נאמר עצמה

אשר  האדם את שב"אמחה לומר, אפשר אי כבר כך,
הקדושֿברוךֿהוא התכוון המין wegnlבראתי" את

בעיני  חן "מצא כי בכך, נכלל לא נח שהרי האנושי,
ה'".

מן  אפילו בהוכחה צורך אין דבר של  ולאמיתו
פסוק לומדים כאשר כבר הבא. כאשר dfהפסוק עצמו,

מיד  מובן שונים, חיים ובעלי אנשים עם עולם רואים
 ֿ הקדוש התכוון לא בהמה..." עד מאדם שב"אמחה...

בעלי wegnlברוךֿהוא כל ואת האנושי המין את
החיים.

"אמחה" המילה שמשמעות רש"י, מסביר לפיכך,
אמיסו  אמחהו, אני היא: עמלק) לגבי כן ולא (כאן,
בתיבה" אתו ואשר "נח של הישארותם אין וכך במים.
מוחלטת, מחיקה היתה לא הגזירה כי זאת, סותרת

"מיחוי" שהוכנסו minaאלא הבריות כל נמחו ולכן ,
לא 20למים  המים, מן מוגנים בתיבה, שהיו אלו אבל .

שלמים. נשארו והם "אמחה", הגזירה פגעה

כי  ש"נחמתי רש"י מסביר מדוע מובן זה לפי
מלשון  ולא לעשות...", מה "חשבתי פירושו עשיתים"
מובן, בתיבה אתו ואשר נח של מהצלתם חרטה:
שהרי  "עשיתים", על התחרט לא שהקדושֿברוךֿהוא

הברואים  כל את למחוק לו היה כן, .21אם

"כל  כן: לפני רש"י שקבע לכלל סתירה זו ואין
לשון  לעשות... מה נמלך לשון שבמקרא ניחום לשון
המילה  פירוש כאן גם כי הם", אחרת מחשבה
שונה  מחשבה אכן כאן יש "נמלך". הוא "נחמתי"

להלן. שיוסבר כמו בריאתם, על לא אך וחרטה,

.„
"'‰ ÌÁÈÂ" ˜ÂÒÙ‰ ÔÈ·Ï Â˜ÂÒÙ ÔÈ· Ï„·‰‰

לומר  אפשר כיצד כך: על לשאול ניתן לכאורה,
אתו ואשר נח של הישארותם מוכרח שבגלל בתיבה

עשיתים" כי "נחמתי של שהמשמעות להסביר רש"י
dppi` על מסביר עצמו רש"י והרי – בריאתם על חרטה

התחרט, שהקדושֿברוךֿהוא עשה", כי ה' "וינחם

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

כאן.12) חזקוני ראה
(בסופו).13) ב פכ"ח, מב"ר
יד.14) יז, בשלח
תצא.15) ס"פ
"מחה 16) בהכ' וגם מים. ע"י עמלק את מוחין ישראל אין שהרי

dgn` היינו למחותו", אני חפץ כי כן מזהירך אני "לכך דפרש"י דבשלח "
שם). רא"ם (ראה הקב"ה ע"י ולא ישראל ע"י היא בפועל עמלק שמחיית

אל17) ומחה כג): (ה, בנשא שגם רש"י inולהעיר שתק – המרים
המגילה". "שנמחקה כותב כז) (ה, ולאח"ז אתר על

בא 18) כו'", אפי' נזכר עמלק שם יהא "שלא תצא בס"פ ופרש"י

את) "(תמחה "תמחה".xkfלפרש – ולא "
קצת)19) ל' (בשינוי פרש"י שמעתיק לאחר כאן התוס' בבעלי

הוא  ועד"ז אכלה* או אשמיד כתיב ולא מיחוי לשון מדכתיב מסיים:
אכלה  אשמיד לומר לו הי' אמחה זה לשון מהו שם: במדרש בפירש"י

נח  (באבער) כאן)(ובתנחומא כתיב אין אאביד אהרוג אשמיד אכרות ד: ,
" והתחלה) יסוד (ולא סיום בתור זה בא כאן אבל –jkl ולא נאמר"

מיחוי. ל' נאמר בעמלק שגם ועוד "מדכתיב".
ובפרש"י).20) כב ז, (נח שבים" דגים ולא – בחרבה אשר "מכל
עה"פ.21) אוה"ח ראה

.bexd` e` miiqne "aizk jkl" xn`p aizkcn mewnay `l` y"`xd 'ita d"ke (*
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אפשר dktdpו" שני, ומצד הדין", למידת מחשבתו...
 ֿ הקדוש אם ההוא: הפסוק על גם זו שאלה לשאול

האדם  בריאת על התחרט נמשך 22ברוךֿהוא כיצד ,
פסוקנו  בין ההבדל מהו כלומר, האנושי? המין קיום
שבגללו  ה'", "וינחם הקודם הפסוק לבין "נחמתי"
ואילו  חרטה, היא שהכוונה שם להסביר רש"י יכול

לעשות..."? מה "חשבתי להסביר מוכרח הוא כאן

"ויתעצב  כתוב הקודם בפסוק הוא: לכך ההסבר
גזירת ealאל על מדובר אין ששם לומדים, מזה ."

אודות  אלא בדיבור, שהתבטאה הקדושֿברוךֿהוא
כפי  עצמו. לבין בינו כביכול, חשב, אשר מחשבתו,
הביטוי  את פעמים מספר ומדגיש רש"י שם שמדייק
לפניו; במחשבה עלה מחשבתו; "נהפכה מחשבה:

הם". אחרת מחשבה

בלבד  במחשבה היה שהניחום קשה 23וכיון לא ,
נותר, ההוא הניחום כי ממש, בפועל כך היה לא מדוע
גזירה  של למימוש הגיע ולא במחשבה, כביכול,

" כתוב בפסוקנו אבל שזוהי xn`ieבדיבור. ה'...",
אמירה 24גזירה  ֿ 25באמצעות הקדושֿברוך וגזירת –

שדיבור  לומר אפשר אי לפיכך להתקיים, חייבת הוא
משמעותו – "אמחה" – ולכן zelklזה הנבראים, את

כאמור. הבריאה, על חרטה אינה "נחמתי"

.‰
ÌÏÂÎ ˙‡ ˙ÂÏÎÏ ‰·˘ÁÓ‰ ÏÚ ‡È‰ ‰Ë¯Á‰

הקדושֿברוךֿהוא  שבדברי יוצא, לעיל האמור לפי
מחשבתו  לעומת הקלה יש האדם..." את "אמחה
הבריאה  על חרטה במחשבתו היתה כן לפני הקודמת.
אמר  אחרֿכך אך החיים, ובעלי האנושי המין כלל של

" האדם",`dgnהקדושֿברוךֿהוא באמצעות ieginאת
וכל  ביתו ובני נח על הגזירה חלה לא ועלֿידיֿזה מים,

בתיבה. הנמצאים

עלה  שתחילה לאחר "אמחה", להקלה הביא מה

מין  כל את לכלות הקדושֿברוךֿהוא של במחשבתו
כי  "נחמתי "כי", הפסוק בסוף מובן הדבר האדם?

miziyrכיון להם, לעשות מה חשבתי – "ip`y
למצוא  צריך אני ידי, מעשי שהם כיון כלומר, בראתים.

לשמ  –דרך האדם..." את "אמחה ולכן קיומם, את ר
בלבד. במים

מה  חשבתי – "נחמתי רש"י שפירוש מובן, זה לפי
הוא  ניחום" לשון ש"כל לכלל סותר אינו לעשות"
אך  חרטה, של משמעות יש כאן גם כי אחרת, מחשבה
שכללה  הקודמת המחשבה על אלא "עשיתים", על לא

הכלל. מן יוצא בלי הנבראים כל את

.Â
¯Â·È„· ˙Â¯È‰Ê :‰‡¯Â‰‰

ענין  ככל - הוא נחמתי" "כי על רש"י פירוש
הרוחנית: בעבודתינו הוראה - הוראה) (מלשון בתורה

בפסוקנו  "נחמתי" את לבאר יכול לא רש"י כאמור,
כן  לפני מפרש שהוא כפי הנבראים בריאת על כחרטה
שכאן  משום בארץ", האדם את עשה כי ה' "וינחם את

" להתבצע.xn`ieכתוב המוכרחה גזירה וזוהי ה'",

שהרי  בדיבור. להיזהר צריך כמה עד הוראה, וזוהי
כנאמר  ישראל, כלל שהם – כולם 26צדיקים ועמך

לבוראם  דומים – השפעה.27צדיקים לדיבורם ויש ,
לאֿטובה  מילה לדבר שלא ביותר להיזהר יש לפיכך

להזיק. עלול היהודי של דיבורו כי הזולת, על

איסור  על עוברים הזולת, על רעה חושבים כאשר
אך 28חמור  כך). (כל לזולת להזיק עלול הדבר אין אך ,

מכך. לסבול האדם עלול בדיבור זאת מבטאים כאשר

חז"ל  מאמר מובן קטיל oeyl"29בכך תליתאי
השלושה  לכל רעה גורם הרע שלשון תליתאי",
למי  גם אלא ולשומע, למספר רק לא המעורבים:

עליו  השנים 30שמדברים לשאול: ניתן לכאורה, והרי, .
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(22.6 שבהערה פס"ז ראה
ממדת 23) מקום של מחשבתו "נהפכה שפרש"י כתב ברא"ם

את  עליהם שפסק לא הוא ה'" "וינחם שבפסוק הדין" למדת הרחמים
בד"ה  בפרש"י אבל בהם, לעשות מה לחקור שנכנס כ"א שיאבדו, הדין
"נהפכה  שברש"י השני לפי' בהמשך שבא (השני) לבו אל ויתעצב
נתאבל  מפורש: רש"י) מפרשי ובשאר ברא"ם שפי' (כמו כו'" מחשבתו

ידיו. מעשה אבדן על
לגזירה".24) וחד למחשבה "חדא גו"א ראה
רשעים 25) של "ורשעתן כ' א) (ח, נח בפ' שבפרש"י מה יובן ועפ"ז

וגו' האדם רעת רבה כי ה' וירא שנאמר הדין למדת רחמים מדת הופכת
dgn` 'd xn`ieוינחם" הקודם כ' הביא ולא רחמים", מדת שם ",d'והוא

הכ' משא"כ הדין מדת הוא הפי' דלכל הכ' שהביא שי"ל ע"ז [נוסף כי

אדרבה) אלא הדין מדת (לא הוא כאן בפירש"י הא' דלפי' ה'" "וינחם
הוא ה'" "ויאמר הפסוק דוקא כו'"] לפניו היתה בפועל.dxifbd"נחמה

כא.26) ס, ישעי'
רבה 27) רות ב. פ"ו, אסת"ר ה. פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר ראה
ג. פ"ד,
מהדיבור.28) גם היא חמורה לשה"ר שמחשבת סוסכ"ב אגה"ק ראה
ה"ג.29) פ"ז, דיעות הל' רמב"ם ב. טו, ערכין
באו"א 30) הנ"ל מרז"ל פי' הבעש"ט בשם הובא קד) (ע' יום בהיום

רבינו  פירוש ע"פ שהוא אפשר (=הממציא)". אויסטראכטער ַ"דעם
והנאמר  כו' שלשה הורג שהוא ב: פכ"ו, ויק"ר וראה שם. בגמ' גרשום

וש"נ. עליו.
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אך  איסור, על עברו – והשומע הרע לשון המספר –
לסבול? עליו מדוע השלישי, אשם במה

הוא  לכך ההעלם ההסבר מן דברים מוציא הדיבור :
של  רעותיו על מדברים אין עוד כל ולכן הגילוי, אל
"העלם", בגדר זה הרי אמת, זוהי אם גם האדם,
שישוב  עד ומחכה אף מאריך והקדושֿברוךֿהוא
מתגלים  והדברים כך, על מדברים כאשר אך בתשובה.

מזה  לצאת עלול הדיבור, העלול 31בעולם קטרוג
נזק  .32לגרום

.Ê
"˙ÂÎÊ ÛÎÏ ...Ô„ ÈÂ‰" :˙ÙÒÂ ‰‡¯Â‰

היא: זה, רש"י מפירוש הנלמדת נוספת הוראה

כי  בדיבור, התבטאה לא הבריאה על החרטה
"zeyrl dn izayg זו לא כלומר, עשיתים". אשר על

אפילו  אלא בדיבור, התבטאה לא שהגזירה בלבד
היתה לא האדם.dhlgdבמחשבה את לאבד

ללא  אך חרטה, של מחשבה רק היתה מלכתחילה

לעשות" "מה אלה 33החלטה ש"עשיתים", וכיון .
המחשבה  השתנתה הקדושֿברוךֿהוא, ידי מעשי

בחיים. ישארו בתיבה אתו ואשר שנח לטובה,

הזולת  על רואים אם אף אחד: לכל הוראה וזוהי

היום", כל רע רק לבו מחשבות יצר "וכל רעתו שרבה

של  ידיו מעשי מטעו, נצר הוא יהודי שכל לדעת יש
לא 24הקדושֿברוךֿהוא  אפילו – ח"ו דינו לפסוק ואין ,

זכות. לכף לדונו אלא – במחשבה

ולב, כליות בוחן שהוא הקדושֿברוךֿהוא, ואם

רעת  ש"רבה רואה הוא וכאשר ח"ו, טעות אצלו ואין

לקבוע  נמנע הוא זאת למרות – אמת זו היתה האדם"
אדם, עלֿאחתֿכמהֿוכמה מוחלט, דין פסק זה לפי

בדעה  ולצאת לקבוע בודאי לו אסור לטעות, העלול

כפי  זה שאין בהחלט אפשרי כי הזולת, על שלילית
לו  במשנה 34שנראה שנפסק כפי את35, דן lkהוי
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ש"מורי 31) והשגה להבנה בנוגע אפילו (לטוב) מצינו מזה יתרה
אף  בפה אומרה הי' השגה איזה לו כשנפלה נוהג הי' (הה"מ) זלה"ה
עי"ז  העולם.. בזה ההשגה.. את להמשיך בכדי כ"כ.. השומעים יבינו שלא

סצ"ח). לאו"ת (הוס' לעוה"ז ממשיכה שמדברה..
שם).32) ובחדא"ג ב. ח, (כתובות לשטן פיו אדם יפתח אל וע"ד

סע"ב  רסד, מזח"ב ולהעיר סי"ב. כו' גוף שמירת הל' אדה"ז שו"ע וראה
ק. ע' יום היום ואילך.

הוא33) כן כו' הרא"ם hytd.(23ולפי' הערה (כנ"ל בפרש"י
ואילך.34) 24 ע' יוד חלק לקו"ש ראה עדכ"ז בארוכה
מ"ה.35) פ"א אבות
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

שהוא  והתמי'  הפליאה  ומובנת  אליו.  המצורף  עם  תשרי  מכ"ח  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

צעירי  עניני  הקדש,  בעבודת  לעבוד  והצליחתו  זיכתו  העליונה  השגחה  אשר  בשעה  בה  וכו',  מדוכא 

אגו"ח ובנקודה הפנימית הפצת המעינות חוצה. והרי ידוע פסק תורתנו כל המקבל עליו וכו'. ויהי רצון 

שבקרוב ממש יבשר טוב בטוב הנראה והנגלה, בכל הענינים אודותם כותב.

והרי נמצאים אנו למחרתו של חדש השביעי, שכשמו - כל ימי החדש בכלל זה, ודרשו רז"ל 

שמושבע הוא בכל טוב, והוא חדש הכללי - שנמשכים עניניו על כל השנה, ובלבד שתהיינה התומ"צ, 

הצנור והכלים להמשכת וקבלת ברכות והשפעות השי"ת.

וק"ל.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן



סט
יצחק עסק בזריעת שדה – בירורי ניצוצין וכו', יעקב איש 

תם יושב אהלים – אהלי תורה, תורה שבכתב ותורה 
שבעל פה וכו'

בשנה  יצחק  ויזרע  כמ"ש1  שדה  בזריעת  עסק  יצחק 
לשוח  יצחק  ויצא  כמ"ש2  בשדה  הלך  ויצחק  כו',  ההיא 
שיצחק  והיינו  שנפלו,  הניצוצין  לברר  והיינו  בשדה, 
הצחוק4  יצחק,  כי  ב"ן3,  שם  בשדה  הניצוצין  לברר  עסק 

והתענוג, הוא מבירור הניצוצין.
ויצחק5 אהב את עשו, )שהי' איש6 שדה( כי ציד בפיו 
רוצה  הי'  שיצחק  והיינו  ולשתות,  לאכול  לו  מביא  שהי' 

ואהב בירור הניצוצין שבשדה.
הנה יעקב לא עסק בזריעת שדה, ולא הי' שייך לשדה, 
ויעקב עסק רק בתורה כמ"ש ויעקב איש תם יושב אהלים, 
ואהל  שבכתב  דתורה  אהל8  היינו  רבים,  לשון  אהלים7 

דתורה שבעל פה.
והיינו האהלים רומזין על הנוקבין דלאה ורחל, כי אשה 
וכידוע,  לאהליכם,  לכו  לכו  ע"פ10  כמארז"ל9  אהל  נק' 

והיינו ג"כ בחי'11 מל'.
אך אין זה כמו הבחי' דמל' שנק' שדה, שהוא מה שמל' 
כמ"ש12  שבשם  הניצוצין  ומבררת  לבי"ע  מקור  נעשית 

1( בראשית כו, יב.
2( שם כד, סג.

3( ראה אור התורה מארז"ל ענינים עמוד רמח ואילך.
4( ראה תורה אור יז, ד ואילך. לקוטי שיחות חלק א' עמוד 130. חלק 
ג' עמוד 786. חלק כ' עמוד 342. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט 

חלק ד' עמוד רצז.
5( בראשית כה, כח.

6( שם פסוק כז.
7( ראה בראשית רבה פרשה סג, י. ויעקב איש תם יושב אהלים, שני 
אהלים בית מדרשו של ֵׁשם ובית מדרשו של עבר. ראה הערה 8. לעיל 

סימן קצט הערה 5.
8( ראה אור התורה בראשית עמוד 290 וז"ל: יושב אהלים, עיין זח"ב 
קע"ה ב' חו"ג גם ע"י וז"א. ורש"י פי' שם ועבר והוא מהמד"ר. פי' 
ֵׁשם י"ל תשב"כ ע"ד כל התורה שמותיו של הקב"ה וגם התורה שם 
עילאה  ספר  ע"א  ד"ר  ויקהל  זח"ב  )ועיין  תשבע"פ,  נגד  עבר  הוי'. 
בינה תושב"כ, ספר תתאה מל' תושבע"פ. וכנגד זה ב' בהמ"ד בית 
מל'  עבר  של  מדרשו  ובית  ראשון,  בית  שנק'  בינה  ֵׁשם  של  מדרשו 
כו'(. ע"ד והוא עבר לפניהם, בעבור כבודי, איש אלקים קדוש עובר 
עלינו, ופי' בזח"ב תרומה קל"ג עובר היינו ההמשכה למטה, והמשכת 
וגילוי התורה זהו ע"י תשבע"פ מל' פה כו'. וזהו על תורתך שלמדנו 
פי' תורתך כמו שהיא באצי' שלמדתנו בבי"ע. וזהו עובר על המנעל, 
המסך שבין אצ' לבי"ע ע"ש. וראה תורת חיים פרשת בראשית עמוד 

מה, ג. ע"ש.
9( שבת פז, א.

10( דברים ה, כז.
11( ראה לעיל סימן קנב.

12( משלי לא, טו.

ותתן טרף לביתה, שטרף הוא רפ"ח ע"ה13 דהיינו בירור 
הניצוצין.

אך זהו מל' כמו שהיא באצי' שמקבלת מז"א, שאין זה 
שייך לבירור הניצוצין שבבי"ע.

והוא כמו ההפרש בין ארץ לירושלים, שארץ דמפקא14 
לברר15  לבי"ע  שיורדת  כמו  מל'  הוא  שדה  דהיינו  מזון, 
דהיינו  טוב  יש  הניצוצין  שבבירור  שבשם,  הניצוצין 
ירושלם  משא"כ  הפסולת,  דהיינו  רע  ויש  האוכל, 
שנקראת16 הטובה הוא מל' כמו שהיא באצי' ששם כולו 
טוב, וכמ"ש בלקוטי תורה בד"ה17 ואכלת ושבעת ע"ש. 
ובנין ירושלים הוא ע"י לימוד התורה דוקא כמ"ש18 בד"ה 
וכל בניך, והביאור בפי'19 בוניך ע"ש. והיינו כי תורה היא 

כולה טובה, וממנה נעשה בנין ירושלם דמל' וכו'.
וזהו שיעקב בחי' ז"א אות ו'20 שבשם, ובפרט תפארת 
ורחל,  דלאה  אהלים  יושב  הי'  יעקב,  בחי'  שהוא  דז"א 

שעסק בתורה, שזהו פי' הפשוט דיושב אהלים.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד קפט 

13( טר"ף בגי' רפ"ח עם הכולל. להעיר משיחות ש"פ וארא ה'תשנ"ב 
"טרף"  וז"ל:   )132 עמוד  ח"ב  ה'תשנ"ב  התוועדויות  מנחם  )תורת 
שנפלו  ניצוצים  רפ"ח  על  שרומז  א'*,  בתוספות  רפ"ח  בגימטריא 
בשבירת הכלים דתהו, שבירורם ועלייתם לקדושה היא ע"י המשכת 

וגילוי האל"ף, אלופו של עולם. ע"ש.
14( ברכות מט, א.

15( ראה תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד רלב.
16( ברכות מח, ב.

בונה  זו  וענין הטובה  וז"ל:  ג-ד(  טו,  תורה פרשת עקב  )לקוטי   )17
מל'  ג"כ  הוא  וירושלים  מל'  בחי'  הוא  דהארץ  צ"ל  והנה  ירושלים. 
מ"ן  בחי'  ב'  דיש  ידוע  הנה  כי  הך...,  היינו  לכאורה  וא"כ  דאצילות 
ומ"ד, המ"ן הוא מה שהמל' מבררת בבי"ע מק"נ שהוא בחי' יש ודבר 
נפרד להיות נכלל בבחי' ביטול והוא ביטול היש, ואח"כ נמשך מ"ד 
שהוא מבחי' שם מ"ה ביטול אמיתי לברר המ"ן עד שיוכלל באלקות 
ממש להיות בבחי' ביטול שבאצילות יחוד עליון איהו וחיוהי וגרמוהי 
חד כמ"ש בביאור )תורה אור ג, ב( ע"פ כי כאשר השמים החדשים 

כו' ע"ש באריכות.
בשם  היא  גם  נק'  אזי  ק"נ  לברר  ומתלבשת  יורדת  כשהמל'  והנה 
עה"ד טו"ר לגבי ז"א שאינו יורד ומתלבש למטה, אבל אחר הבירור 
שביררה הטוב מן הרע ומעלה אותו בבחי' מ"ן באצילות ע"ז נאמר 
הגם  כי  ירושלים,  בונה  זו  הטובה  ענין  וזהו  רע.  ולא  טוב  גמלתהו 
שהארץ הוא ג"כ בחי' מל' אך הוא בחי' ארץ דמפקא מזון לברר ק"נ 
כו',  קרבנות  מ"ן  להעלות  באצילות  בעלותה  זהו  ירושלים  אבל  כו' 
וזהו בחי' הטובה דהיינו שכבר עלתה מהתלבשותה בעה"ד טו"ר כו'.

18( לקוטי תורה פרשת ראה כט, ג ואילך.
19( שם לא, א. ב.

20( ראה לקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד רמ וז"ל: "כי ו' מדות 
אמת  אות  בתפארת  הוא  בפרט  הנה  שבשם,  ו'  באות  נרמזים  דז"א 
קצוות".  הו'  כל  כולל  שהתפארת  מפני  ויקרא**,  פרשת  ריש  בזהר 

ראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשי"ז עמוד קיד ואילך.
*( ראה סה"מ תרס"ג עמוד נא. וש"נ.

**( מובא לעיל סימן מז הערה 5. וראה שם רשימות מכ"ק אדמו"ר 
זי"ע חוברת קסט.

ילקוט לוי יצחק על התורה



ע

בראשית א, ז – ויעש אלקים את הרקיע 
ובין  לרקיע  מתחת  אשר  המים  בין  ויבדל 

המים אשר מעל לרקיע ויהי כן

ימי  ששת  השני;  ביום  טוב  כי  נאמר  לא  למה  )תוכן: 
בראשית כנגד שיתא אלפי שני, ומבאר כל יום כנגד אלף– 

וענינו(

על מה שלא נאמר בשני כי טוב רבו בדברי רבותינו ז"ל 
)בראשית רבה ד, ח( הדעות, ואשר יראה שעשו עיקר הוא 
– על כי לא נגמרה בו מלאכת המים, ועזר לנגדם הוא מה 
שבשלישי נאמר כי טוב שני פעמים, אחד בהגמר מלאכת 
המים ואחד בהגמר יתר מלאכת היום. אך הלא יקשה למה 
לא השלים מלאכת המים הוא יתברך בשני ואמר עלי' כי 
טוב, ולא יאחר הדבר עד יום השלישי לאומרו בו זה פעמים.

ויתכן, כי הנה אין ספק כי ששת ימי בראשית הם רמז 
לשיתא אלפי שני דהוי עלמא, ויום השביעי אל עולם הבא 
שכולו שבת. נמצא יום הראשון רמז לאלף הראשון, שהיתה 
רשעים  היו  ההוא  באלף  כי  רמז  וחשך,  ובהו  תהו  הארץ 
מכעיסין ובאין, והיו ראוים ]ש[יעלו המים על הארץ ויציפו 
הכל, ויהיו תהו ובהו, על דרך מאמרם ז"ל שכשהרשע דורך 
על הארץ היא מתרעשת )עי' רש"י בראשית ד, טו(, שהוא 
אצלי על כי לא רקע הקב"ה הארץ על המים שלא כטבען, 
רק לשיעבדו את ה'. וכן אמרו )בראשית רבה ה, ה( כי מה 
שייראו  עשה  האלקים  כי  הוא  מארץ  גבוהים  הים  שמי 
ואין  נס מתקיימים,  כי על דרך  בני האדם  מלפניו, בראות 
וירדו המים  צריך ליפרע מהם רק להניח הדבר אל הטבע 
ורוח  פני תהום להעלותו,  הרוגז על  וחשך  וזהו  על הארץ. 
המים  פני  על  מרחפת  היתה  כבר  הדין  מדת  הוא  אלקים 
להציפן על הארץ, כאשר החל בדור אנוש שקרא למי הים 
וישפכם עד שלישו של עולם והי' גומר. אלא שבאלף ההוא 
וירא אלקים את האור כי טוב, הוא צדיק אחד שהוא חנוך, 
ויבדל אלקים כו', כי הבדילו והעלהו מעל לרקיע, ועל ידי כן 

ריחם על עולמו וירא אלקים כי טוב.

שני  הנה  כי  והוא  השני,  לאלף  רמז  הוא  השני  והיום 
על  ומפורסמים  גדולים  דברים  יתברך  הוא  עשה  פעמים 
ידי המים, אחד באלף השני והוא מבול המים שהי' בשנת 
קריעת  ענין  הוא  השלישי  באלף  שנית  שנה,  ותרנ"ו  אלף 
של  תחתונים  מים  שנתחברו   – המבול  ענין  והוא  סוף.  ים 
מעינות תהום עם מים עליונים, כי ארובות השמים נפתחו, 
עד שריחם הוא יתברך ויבדל ביניהם ויסכרו מעינות תהום 
ויהי  באומרו  שני  ביום  נרמז   – השמים  מן  הגשם  ויכלא 
אל  רמז  שהוא  כו',  המים  בין  ויבדל  למים  מים  בין  מבדיל 
ים סוף – שהי' באלף  וענין קריעת  מה שהי' באלף השני. 
ביום  נרמז   – היבשה  ונראית  נד  כמו  השלישי שנצבו מים 
השלישי יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה 
היתה  שבשני  המים  מעשה  שענין  למה  כן  ועל  היבשה. 
נח,  בהשאיר  עולמו  על  ה'  שרחם  שאף  מאד,  גדולה  צרה 
לא יבצר מהיותה רעה רבה, על כן לא נאמר בו כי טוב. אך 

מעשה המים שבשלישי שהוא רמז אל קריעת ים סוף שהי' 
טוב מאד, נאמר בו כי טוב. והיות ענין יקוו המים כו' בשני, 
הי' בלתי אפשר, כי איך ירמוז בשני מה שהי' עתיד להיות 
באלף השלישי, על כן לא נגמרה בו מלאכת הים, ולא נאמר 

בו כי טוב עד השלישי.

והנה ביום השלישי הוציאה הארץ עץ עושה פרי, שהוא 
ט(  ה,  )פרשה  במדרש  פנחס  ר'  מאמר  מתקבל  היותר 
כשהוסיפה על הצווי, כי הקב"ה אמר עץ עושה פרי, כי העץ 
פרי בלבד יהי' עושה פרי, אך לא אילני סרק, והיא הוסיפה 
ותוצא עץ עושה פרי, שבלי היות עץ פרי הי' עושה פרי. כן 
בשלהי אלף שלישי נבנה בית ראשון כמפורש בגמרא, כי 
אז הזהב שבו הי' עושה פירות, כמו שאמרו רז"ל )ירושלמי 
יומא פ"ד ה"ב( מזהב פרוים )דברי הימים ב, ג( ומגפן הזהב 
מה  מעין  והוא  מטבען.  חוץ  תדיר  פירות  עושה  שהיתה 
שביום השלישי אפילו אילני סרק עשו פירות. וגם לאומר 
פרי  עושה  פרי  עץ  אמר  הקב"ה  כי  הציווי,  על  שעברה 
שהעץ עצמה יהי' נאכל, והיא לא עשתה רק עץ עושה פרי. 
יהי' הרמז אל גפני הזהב, שהגפן הי' מין בלתי עושה פרי, 

ושם הצמיחה ויעשה פרי על איכות המקום.

וביום הרביעי נתלו המאורות ויאמר אלקים יהי מאורות 
נבנה בית שני,  כי באלף הרביעי  ברקיע השמים, הוא רמז 
ומארת כתיב חסר, על הדברים שחסרו ממנו. ואמר שעם 
אל  התחברותו  ממנו  נעדר  לא  הראשון,  אל  נדמה  שלא 
המאור  את  וזהו  בראשון.  הי'  כאשר  מעלה  של  המקדש 
הקטן  המאור  ואת  שלמעלה,  המקדש  בית  הוא  הגדול 
שלמטה. וכאשר במאורות הי' קטרוג, כן בנין בית שני הי' 
על ידי קטרוג מהאומות כנודע, ועל כן נכתב מארת חסר 

על חסרונו ועל קטרוגו כמדובר.

או יאמר כי באלף הרביעי נמצאו יחד שני מארת, האחד 
ורוב מציאותו ברביעי, והבית השני  שנבנה בסוף השלישי 

שנבנה ברביעי וכתיב מארת על מה שנחסר בשני.

כנגד המלכים  הגדולים,  התנינים  נבראו  וביום החמישי 
אשר גזרו שמדות והרג רב מהרוגי מלכות באלף החמישי.

בהמה  רמז  וזהו  ישראל,  את  הצרו  הששי  בתחלת  וגם 
יום הששי. ואחרי כן בששי עצמו נעשה  ורמש שבתחלת 
אדם, רמז לבן דוד הבא באלף הששי הוא אדם עצמו כנודע, 
כי על כן נתן לדוד שבעים שנה משני חייו, כי הוא הוא, וגם 
הוא משיחנו הבא באלף הששי. וירד מים עד ים ומנהר עד 
הים  בדגת  וירדו  באומרו  כנרמז  האומות,  בכל  ארץ  אפסי 
הרמז  כי  על  רבים,  לשון  וירדו  אומרו,  זה  לפי  ויצדק  וכו'. 
עם  אדם  עון  עתה  נזכר  לא  וגם  ישראל.  לכל  הוא  לעתיד 
היותו בששי, למה שלא יספר עתה אלא מה שהם רמז אל 
הברכה העתידה במלך משיחנו הנרמז באדם, כי אם אחר 

סיפור מעלות שבעת הימים.

שבאלף  המנוחה  אל  רמז  שבת  בא  הששי  יום  ואחר 
השביעי.

אלשיך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בראשית
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i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî äåäé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם),יׂשראל ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ מקֹום, ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ׁשּתחּול ּובּׁשבח אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּברכה  a‡.עליהם ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכּלה,יצא ּפני להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

יט)ׁשּנאמר: ּכנגּדם (שמות ׁשּיצא למדנּו האלהים", BÓÏ."לקראת ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) עׂשו לבני ׁשּפתח ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֵֶַָָ
רצּו ולא הּתֹורה, את Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ׁשּיקּבלּו ¯‰Ó∑,ׁשּיקּבלּוה יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ְְְֶֶַַָָֹƒ«ֶָ≈«»»ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

רצּו ˜„L.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ולא ˙··¯Ó∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת רּבם,ועּמֹו ולא ּכּלם, ולא ְָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹֹֻֻ
חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ּבׂשרֿודם ּכדר c˙.ולא L‡∑ לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ≈»ְְְֵֶָָָָָָ

לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ׁשּנתנּהּבאׁש ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxez zgnyÎdkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

קהלת  מֹורׁשה מׁשה לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני "הוי ' הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר ּברכה ּפרׁשת ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבּתחלת
וזאת  ּדפרׁשת והּסּיּום ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ּובאה ׁשניּתנה היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיעקב",
הּלּוחֹות  לׁשּבֹור לּבֹו "ׁשנׂשאֹו הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני הּוא החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּברכה
הּלּוחֹות  ׁשל עילּויים מרּמז ׁשּבזה ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו הּקּב"ה ּדעת והסּכימה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלעיניהם,

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ידי על ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן הראׁשֹונֹות  לּוחֹות לגּבי הּלּוחֹות האחרֹונֹות את לׁשּבֹור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל לעיני עצמֹו.ּכּכּכּכלללל ּבכח עבֹודה - הּתׁשּובה עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ּבכל ּפעל , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

קּבל  יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות את הּקּב"ה להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוכאׁשר
ויגיעה  העבֹודה ּתהיה ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ׁשלם ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּתׁשּובתם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד -ְְִַַַָֹ
ׁשנּתנה  הּתֹורה ּבחינת וגם ּבפנימּיּות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ׁשּכל הּזמן הּסּכֹות, ימי ז' לאחר עצרת לׁשמיני ּבאים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻוכאׁשר

עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד והׁשלימה האמּתית הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלּוחֹות
ּכי  הארץ", ואת הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף לקרֹות מתחילין יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹולכן
ּובבחינת  עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר (ועל עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל
ׁשּתפּות  ּכי - ּבראׁשית ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻהתחּדׁשּות
ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן הּפעל אל מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן לגמרי. ׁשוים ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻּבׁשלימּותּה
ּבכח  היא ּכׁשעבֹודתֹו אבל מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ה"ּׁשּתפּות" אין ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוהן
ּדלא  מעֹולם - הרצּוי ּדבר הפכי מדבר ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות היא ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעצמֹו,
ׁשמים  ּובֹורא להּקּב"ה, ּבׁשלימּות ׁשּתף - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה על־ידי־זה ליּה", ּד"הנין עֹולם עֹוׂשה (להּקּב"ה) ליּה" ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ"הּנין
ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ּומסייעין מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ּבהם ׁשנרגׁש "חדׁשים" ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוארץ

ָָּבעֹולם.

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»



dkxadעב z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"k oey`x meil inei xeriy

(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ליעקב: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשאמר להּולד עתיד לה)היה מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ÂÈL„˜ŒÏk."ּגֹוי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ»¿…»

E„Èa∑:ׁשּנאמר ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים כה)נפׁשֹות את (ש"א החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ¿»∆ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"אלהי EÏ‚¯Ï.ה' ekz Ì‰Â∑ ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ּבסיני.והם ,לרגל ֱֶֹ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מרּגלֹותי לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון EÈ˙¯acÓ.ּתּכּו ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם הּמ"ם ∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ְְְְְֲִֶַַֻֻƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆ֵַ
ּכמֹו: ליסֹוד, קרֹוב ז)ּבֹו אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע ּכמֹו(יחזקאל אלי", מּדּבר את "ואׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשה  מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', ּבלע"ז 'מתּדּבר פורפרליר"ש טיש להם. לאמר להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
אונטעררעדנוגען) וא (ציינע ּדבר . מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יׂשראל  את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻאחר:
E„Èa.ּבידם  ÂÈL„˜ŒÏk∑ ׁשֹומרם ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ekz.ּכל Ì‰Â ְָָ»¿…»¿»∆ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿≈À

EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים EÈ˙¯acÓ.והם ‡OÈ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ּדבריהם  .ואּלה ְְִֵֵֶֶ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

ׁשעמלים  אדם ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל - אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה
את  הרמּב"ם ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם נּכרים חכמים ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם ניּכרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבֹו

.(ׁשּבכ ְְִֶַָָהּפרטים
חדׁש ּבאפן אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת חכמים, ּתלמידי אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹא
מהּו חכמים, ּתלמידי ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", "ּבהילּוכם הּנּכרת וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלגמרי,
ּכ ּכל ׂשמחים הם אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא עד־ּכדי־ּכ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהחּדּוׁש

ׁשהחינּו? ּברכת ְְְֱִִֶֶַָָּומברכים
ׁשאין  היא ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא הּתֹורה - מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻעל

ּבירּׁשה. יהּודי לכל מּועברת הּתֹורה - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחׁשיבּות
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ּתֹורה, ּבׂשמחת - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּולפיכ

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּתנּועֹות  על־ידי ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא - ּבהּקפֹות ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכן
ּבעּקר  אּלא הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ּכי - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּופעּלֹות

ּבפעל. לעׂשיה עד עניננּו, ּבכל אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr hk jxk zegiyÎihewl)

ועל וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, מארסה היא ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות זה ׁשענין הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה נאמר ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹזה

עקב  יּו"ד יעקב, היא,ּבבחינת טהֹורה ּבחינת והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּדאׁשר אׁשר, אֹותּיֹות ראׁש, לי ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכ מה ׁשּזהּו ּגם וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה הּתענּוג. ּבבחינת מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא אׁשר ּבחינת ּדמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאֹומרים
הינּו מצוֹותי, ּכל את ועׂשיתם ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּמצוֹות, את העֹוׂשים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהם
ׁשּלמעלה  הּתֹורה את מחּברים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצוֹותי, ׁשּיהיּו הוי' מצוֹות מּבחינת עֹוׂשים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּיׂשראל

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
‡¯e·‚a Ï‡¯NÈÔep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ

:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"k oey`x meil inei xeriy
יעקב, ּדבחינת הּנׁשמֹות ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבהקּב"ה

ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה למּטה, ירדה ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָיּו"ד

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr hk jxk zegiyÎihewl)

dxFYA ± 'dEpfg`' oFWl zErnWn©§¨§£©§¨©¨

יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּבזה, וכּיֹוצא לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ּדלכאֹורה הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצרי
לזה  ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין צרי ּגם ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכפי

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, וכּיֹוצא ּבמּתנה נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאחזנּוה
ׁשּבׂשדה  ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה אחּוזה, אּלא אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן אחזנּוה ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻויׁש
ׁשּׂשדה  ּדמּכיון אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל להם חֹוזרת אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאחּוזה

מּצב. ּבכל אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָזֹו
"מֹורׁשה  היא הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ּבקׁשר אּתם ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו
יׂשראל  ׁשּבני ּבּזמן (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקהּלת

יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ׁשהּתֹורה מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות ּבידי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻנמסרּו

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈa∑ עליהם מלכּותֹו על ראׁשי ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם  ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.חׁשּבֹון אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא "ּבהתאּסף","ּכי אחר: ּדבר ׁשאברכם. ְֲִֶָָ»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּביניהם -ּבהתאּספם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(c"lyz ,dxez zgny lil zgiyn)

ּתמליכּוני  ּבחינת הּוא ,"מל ביׁשרּון "ויהי ענינים: ּב ׁשּבזה יׂשראל", ׁשבטי יחד עם ראׁשי ּבהתאּסף ,מל ביׁשרּון ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻ"ויהי
להיֹות  יחד מתאּספים "ׁשּכּולם הּוא יׂשראל", ׁשבטי יחד עם ראׁשי ּו"ּבהתאּסף ;יתּבר מלכּותֹו ּבחינת המׁשכת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָעליכם,

ורגל. ּדראׁש התחּלקּות ּבהם ואין ּכאחד" ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאחדים
על־ידי  נעׂשה עליכם' ּד'ּתמליכּוני מּכיון יׂשראל: ּכל ׁשוים עליכם' ּד'ּתמליכּוני זֹו ּבעבֹודה ּכי ּבזה, זה ּתלּויים אּלּו ענינים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּוב'
ּגמּור  ּביטּול זה אין - 'מימי ׁשֹואב ּגֹו' ּד'ראׁשיכם הּסּוגים ּבין חילּוק ּבזה יׁשנֹו אם הרי ׁשמים, מלכּות עֹול וקּבלת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּביטּול

ׁשלמה. ׁשמים מלכּות עֹול ְְְִֵַַַַָָָוקּבלת
ּגדֹול  ׂשר זה ּבביטּול ׁשוים ההכּתרה, ּבעת הּביטּול, ּבׁשלמּות העם, ּביטּול על־ידי ׁשהיא  ּבׂשר־ודם, מל הכּתרת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכדּוגמת
לאחרי  רק ּבאה ּפׁשּוט ואיׁש ׂשר ּבין וההבּדלה .לּמל ּבביטּולֹו חסר יהיה מציאּותֹו, את הּׂשר ירּגיׁש ואם ּפׁשּוט. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָואיׁש

ההכּתרה). ּבעת לא (אבל הּגזרֹות קּיּום ּבאֹופן חילּוקים יׁשנם ׁשאז ּגזרֹות, וגֹוזר מל נעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכבר

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה ּבלהה ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא הּבא, tÒÓ¯.לעֹולם ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑ ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹƒƒ¿»ƒ¿»
ׁשּנאמר: ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין ׁשנים (בראשית יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

הּמנין  מן יצא ׁשּלא .עׂשר", ְִִֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא ׁשּנאמר:(מכות ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה טו)סמ (איוב ¿…ƒ»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

ˆd˙BÏז  ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â‰„e‰È„ ¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈
‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏ dp·È˙z»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»
:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ È‰B‡qÓƒ»¿ƒ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈



עג dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"k oey`x meil inei xeriy
יעקב, ּדבחינת הּנׁשמֹות ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבהקּב"ה

ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה למּטה, ירדה ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָיּו"ד

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr hk jxk zegiyÎihewl)

dxFYA ± 'dEpfg`' oFWl zErnWn©§¨§£©§¨©¨

יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּבזה, וכּיֹוצא לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ּדלכאֹורה הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצרי
לזה  ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין צרי ּגם ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכפי

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, וכּיֹוצא ּבמּתנה נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאחזנּוה
ׁשּבׂשדה  ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה אחּוזה, אּלא אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן אחזנּוה ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻויׁש
ׁשּׂשדה  ּדמּכיון אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל להם חֹוזרת אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאחּוזה

מּצב. ּבכל אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָזֹו
"מֹורׁשה  היא הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ּבקׁשר אּתם ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו
יׂשראל  ׁשּבני ּבּזמן (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקהּלת

יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ׁשהּתֹורה מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות ּבידי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻנמסרּו

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈa∑ עליהם מלכּותֹו על ראׁשי ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם  ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.חׁשּבֹון אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא "ּבהתאּסף","ּכי אחר: ּדבר ׁשאברכם. ְֲִֶָָ»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּביניהם -ּבהתאּספם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(c"lyz ,dxez zgny lil zgiyn)

ּתמליכּוני  ּבחינת הּוא ,"מל ביׁשרּון "ויהי ענינים: ּב ׁשּבזה יׂשראל", ׁשבטי יחד עם ראׁשי ּבהתאּסף ,מל ביׁשרּון ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻ"ויהי
להיֹות  יחד מתאּספים "ׁשּכּולם הּוא יׂשראל", ׁשבטי יחד עם ראׁשי ּו"ּבהתאּסף ;יתּבר מלכּותֹו ּבחינת המׁשכת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָעליכם,

ורגל. ּדראׁש התחּלקּות ּבהם ואין ּכאחד" ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאחדים
על־ידי  נעׂשה עליכם' ּד'ּתמליכּוני מּכיון יׂשראל: ּכל ׁשוים עליכם' ּד'ּתמליכּוני זֹו ּבעבֹודה ּכי ּבזה, זה ּתלּויים אּלּו ענינים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּוב'
ּגמּור  ּביטּול זה אין - 'מימי ׁשֹואב ּגֹו' ּד'ראׁשיכם הּסּוגים ּבין חילּוק ּבזה יׁשנֹו אם הרי ׁשמים, מלכּות עֹול וקּבלת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּביטּול

ׁשלמה. ׁשמים מלכּות עֹול ְְְִֵַַַַָָָוקּבלת
ּגדֹול  ׂשר זה ּבביטּול ׁשוים ההכּתרה, ּבעת הּביטּול, ּבׁשלמּות העם, ּביטּול על־ידי ׁשהיא  ּבׂשר־ודם, מל הכּתרת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכדּוגמת
לאחרי  רק ּבאה ּפׁשּוט ואיׁש ׂשר ּבין וההבּדלה .לּמל ּבביטּולֹו חסר יהיה מציאּותֹו, את הּׂשר ירּגיׁש ואם ּפׁשּוט. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָואיׁש

ההכּתרה). ּבעת לא (אבל הּגזרֹות קּיּום ּבאֹופן חילּוקים יׁשנם ׁשאז ּגזרֹות, וגֹוזר מל נעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכבר

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה ּבלהה ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא הּבא, tÒÓ¯.לעֹולם ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑ ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹƒƒ¿»ƒ¿»
ׁשּנאמר: ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין ׁשנים (בראשית יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

הּמנין  מן יצא ׁשּלא .עׂשר", ְִִֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא ׁשּנאמר:(מכות ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה טו)סמ (איוב ¿…ƒ»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

ˆd˙BÏז  ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â‰„e‰È„ ¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈
‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏ dp·È˙z»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»
:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ È‰B‡qÓƒ»¿ƒ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈



dkxadעד z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k ipy meil inei xeriy
ול  וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר "אׁשר ּבתֹוכם".א צב)זר ׁשנה (ב"ק מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יה ּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל מד)ׁשּנאמר:ׁשהיּו "וחטאתי (בראשית ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל וכּו''לאבי e‰È„‰.יהּודה ÏB˜ '‰ ÚÓL∑,ּדוד ּתפּלת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«¿»ְִִַָ

סנחריב  מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ep‡È·z.ּוׁשלמה, BnÚŒÏ‡Â∑ לׁשלֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ¿∆«¿ƒ∆ְָ
הּמלחמה הּמלחמה)(מּפני מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰z‰.יריבּו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑ על ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ»»»ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ַ

ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יח)יהֹוׁשפט קֹול (דה"ב ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, "וּיזעק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
יהּודה.(ספרי)יהּודה", ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ׁשמעֹון ּכאן נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ואף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו יט)מּתֹו ׁשמעֹון".(יהושע ּבני נחלת יהּודה ּבני עצמֹו?"מחבל ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו .ׁשהיה ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ß ixyz a"k ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ׁשכינה מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא ."ׁשמעּו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו ּכל (שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אפׁשר  ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבני
ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלפרׁש

לוי"(שם) ּבני ‡E˙¯Ó."ּכל e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחרים לא e¯ˆÈ.אלהים E˙È¯·e∑ ׁשאֹותם מילה, ּברית ְִֵֵָƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְִִֶָָ
ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ּבּמדּבר,ׁשּנֹולדּו ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּולין) היּו והם ּבניהם, את מלּו לא .ׁשּיׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f jxk zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי ט)נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו לג, תּׂשא(רש"י ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י לכהּונה (לב, זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
רׁש"י  ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני
ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי  ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י , ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמדּבר

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç äåäé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

ÔÓט  e·Á „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»ƒ
e¯Ë È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Ècƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»

:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

È‰BÒÎיא  ÈÈ C¯aÏa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â »≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««
ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z ‡ÂÚ¯a¿«¬»¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈

:ÔeÓe˜È ‡Ï„ È‰B··„¿»ƒ¿»¿

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k ipy meil inei xeriy

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑:ׁשּנאמר ּכענין מתנים, מּכת קמיו סט)מחץ ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמעֹוררין
ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוהתּפּלל

ּתרצה" ידיו ּופעל ÔeÓe˜ÈŒÔÓ.חילֹו ÂÈ‡NÓe∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו .מחץ ְִֵֶַָָֹ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר:לזה, ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ וגֹו'",(שם יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ÂÈÏÚ.ּולפי ÛÙÁ∑ עליו ּומגן אֹותֹו .מכּסה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ
ÌBi‰ŒÏk∑ אחר ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, מּׁשּנבחרה ÔÎL.לעֹולם. ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו ּבגבּה »«ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְַַֹ

ּכדאיתא  לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
יֹותר  ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים': ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּב'ׁשחיטת

.מּכתפיו  ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i jxk zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, לכן (רש"י .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא
התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּיי
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהבּדלה

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay
."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

úøöò éðéîùì äøèôäç ÷øô à íéëìî

çãðýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½

éðôlî í÷ úàfä äpçzäå älôzä-ìk úà¥²¨©§¦¨¬§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧

úBùøt åétëå åékøa-ìò òøkî ýåýé çaæî¦§©³§Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈§ª¬Ÿ

:íéîMääð:øîàì ìBãb ìB÷ ìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiååðäçeðî ïúð øLà ýåýé Ceøa ©¨¨«¦©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®¬¨−¥«Ÿ¨´§Ÿ̈À£¤̧¨©³§¨¸

:Bcáò äLî ãéa øac øLà áBhä Bøác ìkî ãçà øác ìôð-àì øac øLà ìëk ìàøNé Bnòì§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´¦¥®«Ÿ¨©º¨¨´¤À̈¦Ÿ¸§¨´©½£¤´¦¤½§©−Ÿ¤¬©§«

æð:eðLhé-ìàå eðáæòé-ìà eðéúáà-íò äéä øLàk eðnò eðéäìà ýåýé éäéçðåéìà eðááì úBhäì §¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸¦½̈©£¤¬¨−̈¦£Ÿ¥®©©©§¥−§©¦§¥«§©¬§¨¥−¥®̈

mixn zxhrmixn zxhr
ãðälôzä-ìk úà ýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½¥²¨©§¦¨¬

çaæî éðôlî í÷ úàfä äpçzäå§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧¦§©³
åétëå åékøa-ìò òøkî ýåýé§Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈

íéîMä úBùøtBúlôz úòa: §ª¬Ÿ©¨¨«¦§¥§¦¨

äðìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiå©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´
:øîàì ìBãb ìB÷ ìàøNéåðíøè ¦§¨¥®¬¨−¥«Ÿ¤¤

úà Cøáì áBè ék äàø ,íòä úà Cøa¥©¤¨¨¨¨¦§¨¥¤

:øîàå äðBLàøa 'äýåýé Ceøa ¨¦¨§¨©¨´§Ÿ̈À

ìôð-àì øac øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî ïúð øLàøñçð àì £¤̧¨©³§¨¸§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´¦¥®«Ÿ¨©ºŸ¤§©

áBhä Bøác ìkî ãçà øác̈¨´¤À̈¦Ÿ¸§¨´©½
:Bcáò äLî ãéa øac øLà£¤´¦¤½§©−Ÿ¤¬©§«

æðøLàk eðnò eðéäìà ýåýé éäé§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸¦½̈©£¤¬
eðéúáà-íò äéä,øaãnä øBc éLðà ¨−̈¦£Ÿ¥®©§¥©¦§¨

úeãéîúa íänò äøBL äðéëMä äúéäL¤¨§¨©§¦¨¨¦¨¤¦§¦

:eðLhé-ìàå eðáæòé-ìà©©©§¥−§©¦§¥«
çðåéìà eðááì úBhäìúBéäa §©¬§¨¥−¥¨®¦§



עה dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k ipy meil inei xeriy

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑:ׁשּנאמר ּכענין מתנים, מּכת קמיו סט)מחץ ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמעֹוררין
ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוהתּפּלל

ּתרצה" ידיו ּופעל ÔeÓe˜ÈŒÔÓ.חילֹו ÂÈ‡NÓe∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו .מחץ ְִֵֶַָָֹ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר:לזה, ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ וגֹו'",(שם יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ÂÈÏÚ.ּולפי ÛÙÁ∑ עליו ּומגן אֹותֹו .מכּסה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ
ÌBi‰ŒÏk∑ אחר ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, מּׁשּנבחרה ÔÎL.לעֹולם. ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו ּבגבּה »«ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְַַֹ

ּכדאיתא  לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
יֹותר  ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים': ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּב'ׁשחיטת

.מּכתפיו  ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i jxk zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, לכן (רש"י .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא
התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּיי
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהבּדלה

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay
."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

úøöò éðéîùì äøèôäç ÷øô à íéëìî

çãðýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½

éðôlî í÷ úàfä äpçzäå älôzä-ìk úà¥²¨©§¦¨¬§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧

úBùøt åétëå åékøa-ìò òøkî ýåýé çaæî¦§©³§Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈§ª¬Ÿ

:íéîMääð:øîàì ìBãb ìB÷ ìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiååðäçeðî ïúð øLà ýåýé Ceøa ©¨¨«¦©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®¬¨−¥«Ÿ¨´§Ÿ̈À£¤̧¨©³§¨¸

:Bcáò äLî ãéa øac øLà áBhä Bøác ìkî ãçà øác ìôð-àì øac øLà ìëk ìàøNé Bnòì§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´¦¥®«Ÿ¨©º¨¨´¤À̈¦Ÿ¸§¨´©½£¤´¦¤½§©−Ÿ¤¬©§«

æð:eðLhé-ìàå eðáæòé-ìà eðéúáà-íò äéä øLàk eðnò eðéäìà ýåýé éäéçðåéìà eðááì úBhäì §¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸¦½̈©£¤¬¨−̈¦£Ÿ¥®©©©§¥−§©¦§¥«§©¬§¨¥−¥®̈

mixn zxhrmixn zxhr
ãðälôzä-ìk úà ýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½¥²¨©§¦¨¬

çaæî éðôlî í÷ úàfä äpçzäå§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧¦§©³
åétëå åékøa-ìò òøkî ýåýé§Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈

íéîMä úBùøtBúlôz úòa: §ª¬Ÿ©¨¨«¦§¥§¦¨

äðìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiå©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´
:øîàì ìBãb ìB÷ ìàøNéåðíøè ¦§¨¥®¬¨−¥«Ÿ¤¤

úà Cøáì áBè ék äàø ,íòä úà Cøa¥©¤¨¨¨¨¦§¨¥¤

:øîàå äðBLàøa 'äýåýé Ceøa ¨¦¨§¨©¨´§Ÿ̈À

ìôð-àì øac øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî ïúð øLàøñçð àì £¤̧¨©³§¨¸§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´¦¥®«Ÿ¨©ºŸ¤§©

áBhä Bøác ìkî ãçà øác̈¨´¤À̈¦Ÿ¸§¨´©½
:Bcáò äLî ãéa øac øLà£¤´¦¤½§©−Ÿ¤¬©§«

æðøLàk eðnò eðéäìà ýåýé éäé§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸¦½̈©£¤¬
eðéúáà-íò äéä,øaãnä øBc éLðà ¨−̈¦£Ÿ¥®©§¥©¦§¨

úeãéîúa íänò äøBL äðéëMä äúéäL¤¨§¨©§¦¨¨¦¨¤¦§¦

:eðLhé-ìàå eðáæòé-ìà©©©§¥−§©¦§¥«
çðåéìà eðááì úBhäìúBéäa §©¬§¨¥−¥¨®¦§



dkxadעו z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

ß (ipy meia o`k mikiynn i"`a) ixyz b"k iyily mei mlerd lka ß

(âé)íéîL ãânî Böøà äåäé úëøáî øîà óñBéìe
(iyilymeimlerdlka)ipymei

§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ יֹוסף ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ∑nÓ‚„.ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ∆∆

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

ìå åéëøc-ìëa úëììåéwçå åéúBöî øîL ¨¤¤́§¨§¨À̈§¦§¸Ÿ¦§¨³§ª¨¸

:eðéúáà-úà äeö øLà åéètLîeèðeéäéå ¦§¨½̈£¤¬¦−̈¤£Ÿ¥«§¦§¸

íéáø÷ ýåýé éðôì ézðpçúä øLà älà éøáã§¨©¹¥À¤£¤³¦§©©̧§¦¸¦§¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦²

îBé eðéäìà ýåýé-ìàètLî úBùòì äìéìå í ¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¨´¨®̈§¨©£´Ÿ¦§©´

:BîBéa íBé-øác ìàøNé Bnò ètLîe Bcáò©§À¦§©²©¬¦§¨¥−§©¬§«

ñàeä ýåýé ék õøàä énò-ìk úòc ïòîì§©À©©µ©¨©¥´¨½̈¤¦¬§Ÿ̈−´

:ãBò ïéà íéäìàäàñíò íìL íëááì äéäå ¨¡Ÿ¦®¥−«§¨¨³§©§¤¸¨¥½¦−

ìå åéwça úëìì eðéäìà ýåýéåéúBöî øîL §Ÿ̈´¡Ÿ¥®¨¤¯¤§ª¨²§¦§¬Ÿ¦§−̈

:äfä íBikáñBnò ìàøNé-ìëå Cìnäå ©¬©¤«§©¤¾¤§¨¦§¨¥−¦®

:ýåýé éðôì çáæ íéçáæâñçáæ øLà íéîìMä çáæ úà äîìL çaæiå «Ÿ§¦¬¤−©¦§¥¬§Ÿ̈«©¦§©´§ŸÀŸ¥´¤©́©§¨¦»£¤´¨©´

eëðçiå óìà íéøNòå äàî ïàöå óìà íéðLe íéøNò ø÷a ýåýéì©Ÿ̈¼¨À̈¤§¦³§©̧¦Æ¤½¤§¾Ÿ¥¨¬§¤§¦−¨®¤©©§§¸

:ìàøNé éða-ìëå Cìnä ýåýé úéa-úàãñCìnä Lc÷ àeää íBia ¤¥´§Ÿ̈½©¤−¤§¨§¥¬¦§¨¥«©´©À¦©̧©¤¹¤

íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà íL äùò-ék ýåýé-úéá éðôì øLà øöçä CBz-úà¤´¤¨¥À£¤¸¦§¥´¥§Ÿ̈½¦¨¨Ÿ́À̈¤¨Ÿ¨¸§¤©¦§½̈§¥−¤§¥´©§¨¦®

:íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà ìéëäî ïè÷ ýåýé éðôì øLà úLçpä çaæî-ék¦¦§©³©§¸Ÿ¤¸£¤´¦§¥´§Ÿ̈½¨ÀŸ¥¨¦¸¤¨Ÿ¨´§¤©¦§½̈§¥−¤§¥¬©§¨¦«

äñíéøöî ìçð-ãò úîç àBálî ìBãb ìä÷ Bnò ìàøNé-ìëå âçä-úà àéää-úòá äîìL Nòiå©©©́§Ÿ´Ÿ¨¥©¦´¤¤¿̈§¨¦§¨¥´¦Á¨¨̧¨¹¦§¬£¨´©©´©¦§©À¦

:íBé øùò äòaøà íéîé úòáLå íéîé úòáL eðéäìà ýåýé éðôìåñíòä-úà çlL éðéîMä íBia ¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¦§©¬¨¦−§¦§©´¨¦®©§¨¨¬¨−̈Ÿ«©³©§¦¦¸¦©´¤¨½̈

ãåãì ýåýé äùò øLà äáBhä-ìk ìò áì éáBèå íéçîN íäéìäàì eëìiå Cìnä-úà eëøáéå©§¨§−¤©¤®¤©¥§´§¨¢¥¤À§¥¦¸§´¥¥½©´¨©À̈£¤̧¨¨³Ÿ§Ÿ̈¸§¨¦´

:Bnò ìàøNéìe Bcáòèàúàå Cìnä úéa-úàå ýåýé-úéa-úà úBðáì äîìL úBlëk éäéå ©§½§¦§¨¥−©«©§¦Æ§©´§Ÿ½Ÿ¦§²¤¥¬§Ÿ̈−§¤¥´©¤®¤§¥Æ

:úBùòì õôç øLà äîìL ÷Lç-ìk̈¥´¤§Ÿ½Ÿ£¤¬¨¥−©«£«Ÿ

mixn zxhrmixn zxhr
íäì éeöî øeacäìå åéëøc-ìëa úëììåéètLîe åéwçå åéúBöî øîL ©¦¨¨¤¨¤´¤§¨§¨À̈§¦§¸Ÿ¦§¨³§ª¨¸¦§¨½̈

:eðéúáà-úà äeö øLàèðälà éøáã eéäéåäìòîì íéøeîàäøLà £¤¬¦−̈¤£Ÿ¥«§¦§¸§¨©¹¥À¤¨£¦§©§¨£¤³
ìå íîBé eðéäìà ýåýé-ìà íéáø÷ ýåýé éðôì ézðpçúäúBùòì äìé ¦§©©̧§¦¸¦§¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¨´¨®̈§¨©£´Ÿ

Bcáò ètLîBì Cøöpä øácìàøNé Bnò ètLîeãiî íðBaìò òBaúì ¦§©´©§À¨¨©¦§¨¦§©²©¬¦§¨¥−¦§©¤§¨¦©

áéBàä:BîBéa íBé-øácñïòîì ¨¥§©¬§«§©À©
õøàä énò-ìk úòcíúBàøa ©µ©¨©¥´¨½̈¤¦§¨

Bnòa äàìôpä BúçbLäýåýé ék ©§¨¨©¦§¨¨§©¦¬§Ÿ̈−
:ãBò ïéà íéäìàä àeäàñïk ´¨¡Ÿ¦®¥−«¥

øLàk äéäéíìL íëááì äéäå ¦§¤©£¤§¨¨³§©§¤¸¨¥½
åéwça úëìì eðéäìà ýåýé íò¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®¨¤¯¤§ª¨²

ìåäfä íBik åéúBöî øîLøLà §¦§¬Ÿ¦§−̈©¬©¤«£¤

úàæ úìeæa ìáà ,'ä íò íìL íëááì§©§¤¨¥¦£¨§©Ÿ

úéaa äéäzL íb älôzä ìéòBz àìŸ¦©§¦¨©¤¦§¤©©¦

äfä:áñBnò ìàøNé-ìëå Cìnäå ©¤§©¤¾¤§¨¦§¨¥−¦®
:ýåýé éðôì çáæ íéçáæâñçaæiå «Ÿ§¦¬¤−©¦§¥¬§Ÿ̈«©¦§©´

øLà íéîìMä çáæ úà äîìL§ŸÀŸ¥´¤©́©§¨¦»£¤´
íéðLe íéøNò ø÷a ýåýéì çáæ̈©´©Ÿ̈¼¨À̈¤§¦³§©̧¦Æ
óìà íéøNòå äàî ïàöå óìà¤½¤§¾Ÿ¥¨¬§¤§¦−®̈¤
Cìnä ýåýé úéa-úà eëðçiå©©§§¸¤¥´§Ÿ̈½©¤−¤

:ìàøNé éða-ìëåãñàeää íBia §¨§¥¬¦§¨¥«©´©À
eáéø÷äL úBðaøwä áBøîLc÷ ¥©¨§¨¤¦§¦¦©¸

Cìnäçaænä úMã÷aCBz-úà ©¤¹¤¦§ª©©¦§¥©¤´
øöçäíéðäkä øöç úôöø úàøLà ¤¨¥À¤¦§©£©©Ÿ£¦£¤¸

íL äùò-ék ýåýé-úéá éðôììò ¦§¥´¥§Ÿ̈½¦¨¨Ÿ́À̈©

àéää ätöøäçaæî-ék íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà ¨¦§¨©¦¤¨Ÿ¨¸§¤©¦§½̈§¥−¤§¥´©§¨¦®¦¦§©³
úLçpäíéðáà eéä åézçz ìáà úLçð äteöî ÷ø äéäå äîìL äNò øLà ©§¸Ÿ¤¸£¤¨¨§ŸŸ§¨¨©§¤§¤£¨©§¨¨£¨¦

úBîìLýåýé éðôì øLàänà íéøNò ìò íéøNò äéäåìéëäî ïè÷ §¥£¤´¦§¥´§Ÿ̈½§¨¨¤§¦©¤§¦©¨¨ÀŸ¥¨¦¸
÷éæçälî:íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úàäñNòiå ¦§©£¦¤¨Ÿ¨´§¤©¦§½̈§¥−¤§¥¬©§¨¦«©©©́

âçä-úà àéää-úòá äîìL§Ÿ´Ÿ¨¥©¦´¤¤¿̈
úéaä úkeðçBnò ìàøNé-ìëå £©©©¦§¨¦§¨¥´¦Á

úîç àBálî ìBãb ìä÷dðBôöa ¨¨̧¨¹¦§¬£¨´¦§¨

ìàøNé õøà ìLíéøöî ìçð-ãò ¤¤¤¦§¨¥©©´©¦§©À¦
dîBøãaeðéäìà ýåýé éðôì ¦§¨¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¥½

íéîé úòáLCepéç ìLúòáLå ¦§©¬¨¦−¤¦§¦§©´
íéîéúBkqä âçíBé øùò äòaøà ¨¦®©©ª©§¨¨¬¨−̈Ÿ«

íéôeöø:åñéðéîMä íBia,âçä éîéî §¦©³©§¦¦¸¦¥¤¨

úøöòä éðéîL àeäíòä-úà çlL §¦¦¨£¤¤¦©´¤¨½̈
úëìì úeLø epnî eìèð-úà eëøáéå ¨§¦¤§¨¤¤©§¨§−¤

íéçîN íäéìäàì eëìiå Cìnä©¤®¤©¥§´§¨¢¥¤À§¥¦¸
øLà äáBhä-ìk ìò áì éáBèå§´¥¥½©´¨©À̈£¤̧

Bcáò ãåãì ýåýé äùòBì íiwL ¨¨³Ÿ§Ÿ̈¸§¨¦´©§½¤¦¥

äða Bàñk ìò áLBiä Bða øLà Búçèáä©§¨¨£¤§©¥©¦§¨¨

úéaäBnò ìàøNéìeøLà eàø ék ©©¦§¦§¨¥−©«¦¨£¤

éeðaä úéaa äðéëMä äúøL: ¨§¨©§¦¨©©¦©¨

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ּומתק  עדנים הּׁשבטים ∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ּברכתֹוׁשהּתהֹום ְֲִֶֶָƒ¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, .ׁשל  ְֲִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו טטטטּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה יג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לג, ׁשּכבֹוד (רש"י הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹקדּוׁשת
והן  מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבארץ

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ְְֶֶֶֶַַּבגׁשם,

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒֵֵ
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּלבנה

.לחדׁש ְֶֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד הרים אחר: ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑ ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ¿»ְְְְֵֵָָָָ

הּגׁשמים  .מעצר ְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּסנה  ּתחּלה עלי ׁשּבּמקרא ∑¯ˆÔB.הּנגלה רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח יֹוסף ּבר ∑B·z‡˙‰.נחת לראׁש זֹו .כה ְְְִִֶַַַָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ»»ְְֵָָֹ

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«

i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני (שמות "אף ¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
יׂשראל"ד) ּבכֹורי יהֹוׁשע ∑BÎa¯."ּבני והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑ ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִִִֵָ¿ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

BÏ.מלכים  ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑,קׁשה ּכחֹו ׁשֹור ְִָ»»ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ֶָֹ
אבל  נאֹות, קרניו ראם ואין קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו .ראם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ı¯‡ŒÈÒÙ‡∑?היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר מלכים. ואחד ׁשּלא ׁשלׁשים וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא «¿≈»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו ג)קנה צבאֹות (ירמיה צבי Ì‰Â.ּגֹוים""נחלת ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ¿≈

ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯∑ מאפרים ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים MÓ‰.אֹותם ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑ האלפים הם ƒ¿∆¿«ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ
ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆



עז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ּומתק  עדנים הּׁשבטים ∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ּברכתֹוׁשהּתהֹום ְֲִֶֶָƒ¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, .ׁשל  ְֲִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו טטטטּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה יג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לג, ׁשּכבֹוד (רש"י הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹקדּוׁשת
והן  מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבארץ

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ְְֶֶֶֶַַּבגׁשם,

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒֵֵ
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּלבנה

.לחדׁש ְֶֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד הרים אחר: ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑ ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ¿»ְְְְֵֵָָָָ

הּגׁשמים  .מעצר ְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּסנה  ּתחּלה עלי ׁשּבּמקרא ∑¯ˆÔB.הּנגלה רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח יֹוסף ּבר ∑B·z‡˙‰.נחת לראׁש זֹו .כה ְְְִִֶַַַָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ»»ְְֵָָֹ

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«

i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני (שמות "אף ¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
יׂשראל"ד) ּבכֹורי יהֹוׁשע ∑BÎa¯."ּבני והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑ ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִִִֵָ¿ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

BÏ.מלכים  ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑,קׁשה ּכחֹו ׁשֹור ְִָ»»ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ֶָֹ
אבל  נאֹות, קרניו ראם ואין קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו .ראם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ı¯‡ŒÈÒÙ‡∑?היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר מלכים. ואחד ׁשּלא ׁשלׁשים וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא «¿≈»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו ג)קנה צבאֹות (ירמיה צבי Ì‰Â.ּגֹוים""נחלת ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ¿≈

ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯∑ מאפרים ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים MÓ‰.אֹותם ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑ האלפים הם ƒ¿∆¿«ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ
ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆



dkxadעח z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, (בראשית לחּזקם ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מלחמּתֹומז) ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו ÁÓN."ּומקצה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«
EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê∑ ויֹוצא זבּולּון יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ויּׂששכר ¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְְְְְִִִֵַָָָָֹֻֻ

הקּדים  לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלפרקמטיא
היתה  זבּולּון עלֿידי יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ

ׁשּנאמר:∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת (דה"א הצלח ְִָ¿ƒ»»ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ועלּֿפי יב) ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ"ּומּבני

ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי יאספּו.∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל הּמֹורּיה וׁשם להר היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
זבחיֿצדק  ּברגלים e˜ÈÈ.יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ּבּתֹורה לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, ÈÙNe.יּׂששכר ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿À≈

ÏBÁ ÈeÓË∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני ּוזכּוכית ּכּסּוי ּובחלקֹווחּלזֹון החֹול, ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ¿≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
מגּלה: ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ה)ׁשל מּׁשּום (שופטים למּות", נפׁשֹו חרף עם "זבּולּון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה", מרֹומי על לׁשֹון ∑ÈÙNe.ּד"נפּתלי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ¿À≈ְ
ׁשּנאמר: ּכמֹו ו)ּכּסּוי, הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", ּבכּיּורי"וספּון ּבכּסּוי)'ּומטלל אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ארצֹו,א  אל ּבאים עֹובדיּֿכֹוכבים ּתּגרי זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר רזא'. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל  ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוהּוא
לפי  אחד, מאכל ואֹוכלים אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻאּמה
אֹומרים  והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות לא זה ׁשל אלהּות ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹׁשהעֹובדי ּֿכֹוכבים,

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ׁשם, ּומתּגּירין ּכזו' ּכׁשרה אּומה e˜ÈÈ.'אין ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ זבּולּון ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹƒ∆««ƒƒ»ְ
ּבׁשפע  ממֹון להם נֹותן הּים .ויּׂששכר ְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ
לּספר. ּגּבֹורים סמּו להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ¿»«¿««»¿…

אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו .הרּוגיהן ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו רש"י)הרּוגיהם ובפירוש כ. (לג, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ּגד ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּפסּוק
גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע נאמר ויחי ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוצרי

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
החלּוץ  לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומּזה

יהּודה? לבני ולא הארץ ְְְְִִֵֶָָָֹּבכּבּוׁש
ּבֹורחים  האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹויּובן
הֹורגים  היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמּפניו,

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, ְְְִִִַַַַַָָָָֹאֹותם
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
ּכהּגבעֹונים  להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹורגין

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, י)ּבימי כט, נצבים רש"י "חלּוצים (פירוש הּפסּוק על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתעברּו

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò äåäé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«
i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ הארץ ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו לי ּתן ÏÁ˜˙.ראה ÌLŒÈk ««¿≈ƒְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָƒ»∆¿«

˜˜ÁÓ∑ מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשה ּכי והּוא ,.ÔeÙÒ∑ ספּונה חלקה אֹותּה ¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ»ְְֶָָָ
ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל לד)ּוטמּונה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא ÈL‡¯∑ הֹולכים היּו הם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹ«≈≈ָ»≈»ְִֵָ

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לב)לפני וגֹו'"(במדבר אחיכם לפני ּתעברּו ."חלּוצים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
‰NÚ '‰ אחר:∑ˆ„˜˙ ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

עם" "ראׁשי מׁשה. NÚ‰."וּיתא", '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ֵֵֵֶַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ ּבאריֹות מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא ÔLa‰ŒÔÓ.אף ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ
מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם יט)והיא ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשל  ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזּנּוקֹו
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּדן

לׁשם, עם ּבמזרחּהונלחמּו והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשל  ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשל

ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, וּיּלחמּו(שם)ארץ ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם .עם ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé äåäé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ
ּומכמֹורֹות  חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ּכמֹו∑L¯È‰.ונטל צּוּוי, א)לׁשֹון רׁש",(דברים "עלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»ְְֲִֵֵ

למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָוהּטעם
לׁשֹון ׁש ּביתא ּבאלפא  מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון "ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

מלעיל  ּדטעמיהֹון .צּוּוי ְְֲִִֵֵַ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â „·Ú¬«¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

‡L¯כד  ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ¯ È‰È¿≈«¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ



עט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
החלּוץ  לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומּזה

יהּודה? לבני ולא הארץ ְְְְִִֵֶָָָֹּבכּבּוׁש
ּבֹורחים  האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹויּובן
הֹורגים  היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמּפניו,

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, ְְְִִִַַַַַָָָָֹאֹותם
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
ּכהּגבעֹונים  להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹורגין

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, י)ּבימי כט, נצבים רש"י "חלּוצים (פירוש הּפסּוק על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתעברּו

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò äåäé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«
i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ הארץ ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו לי ּתן ÏÁ˜˙.ראה ÌLŒÈk ««¿≈ƒְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָƒ»∆¿«

˜˜ÁÓ∑ מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשה ּכי והּוא ,.ÔeÙÒ∑ ספּונה חלקה אֹותּה ¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ»ְְֶָָָ
ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל לד)ּוטמּונה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא ÈL‡¯∑ הֹולכים היּו הם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹ«≈≈ָ»≈»ְִֵָ

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לב)לפני וגֹו'"(במדבר אחיכם לפני ּתעברּו ."חלּוצים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
‰NÚ '‰ אחר:∑ˆ„˜˙ ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

עם" "ראׁשי מׁשה. NÚ‰."וּיתא", '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ֵֵֵֶַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ ּבאריֹות מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא ÔLa‰ŒÔÓ.אף ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ
מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם יט)והיא ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשל  ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזּנּוקֹו
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּדן

לׁשם, עם ּבמזרחּהונלחמּו והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשל  ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשל

ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, וּיּלחמּו(שם)ארץ ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם .עם ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé äåäé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ
ּומכמֹורֹות  חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ּכמֹו∑L¯È‰.ונטל צּוּוי, א)לׁשֹון רׁש",(דברים "עלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»ְְֲִֵֵ

למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָוהּטעם
לׁשֹון ׁש ּביתא ּבאלפא  מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון "ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

מלעיל  ּדטעמיהֹון .צּוּוי ְְֲִִֵֵַ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â „·Ú¬«¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

‡L¯כד  ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ¯ È‰È¿≈«¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ



dkxadפ z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: .ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯ È‰È∑ אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה אחר:ׁשהיה ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿ƒ¿∆»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ז)"יהי ּבנֹותיו (א ׁשהיּו ברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים ¯‚BÏ.נׂשּואֹות ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ

ּפּולמֹוסטּוס  להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי  ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּב'מנחֹות'ּכמעין, ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` jxk zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו כד)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו לג, ּדהּנה (רש"י לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר  ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהּנֹוי
ּבכהּונה  ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹּבּמדרׁש
הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּגדֹולה.
הם  ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשעליהם

אחד. ֶָָָּדבר

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«

i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ הּספר ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹונֹועלים
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּדבר

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם  ּוכימי ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּכ

ימי ּכסף ּכמנין ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוזהב

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן מהם, ּכלה והּזהב הּכסף .אשקלונ"ט, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ צּורם ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ¯Î·.ּדע ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈
ÌÈÓL∑ ׁשחקים רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו .הּוא »«ƒְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

(æë)Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòî§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים הם לׁשבּתֹולמעֹון ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ÌÏBÚ.ּומעֹונתֹו, ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְְֲִִֵַַַַָָָ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

והּוא  ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו עלּֿכרחם לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוגבּורתֹו
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ‡ÈB·.ׁשהּכח EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל ׁשּצריכה ∑ÚÓ‰.ויאמר ּתבה ּכל ְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְִֵֶָָָ

ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, .ּבסֹופּהלמ"ד ְְִִִֵֵֶָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד יחד ּכל וליׁשב להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ותחת ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻ

האֹויב  ÚÈ˜·.מּפני ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ׁשאמר (במדבר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין הּבדלח", ּכעין "ועינֹו ְִֵֵָ≈«¬…ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
טו)ירמיה: יעקב:(ירמיה ׁשהבטיחם הבטחה ּכעין אּלא יׁשבּתי", מח)"ּבדד והׁשיב (בראשית עּמכם, אלהים "והיה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

אבֹותיכם" ארץ אל ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ.אתכם ÂÈÓL Û‡∑ּברכתֹו על נֹוספת יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ְֲֵֶֶֶֶֶֶ««¿ִָ«»»««¿»ְְְִִִֶֶֶַַָָָ
יעקב: כז)ׁשל וגֹו'(שם הּׁשמים מּטל האלהים ל .""ויּתן ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

(èë)éøLàïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט .לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»
ׁשאמרּו: הּגבעֹונים ט)ּכגֹון וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑ ּכענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְִָָ

י)ׁשּנאמר: האּלה"(שם הּמלכים צּוארי על רגליכם את ."ׂשימּו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà äåäé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑ אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶָ

ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל לּהאת מציקין להיֹות העתידין עבֹודת ∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ«»ְְְֲִֵֶַָָ
ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, למֹוׁשיע (שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין אבל למצֹות", מקּדימין  "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון מצוה, ׁשל ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁשנם
הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - דעהּו" ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹרׁשּות

היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את לראֹות נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹועל
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות מׁשה "ויעל מּכל־מקֹום, הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענין

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ּבעניני ׁשּגם למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבפסיעה
יצחק  לאברהם ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב
מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִֵֵֶֶָָּובהקּדם

ׁשּי אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ועל־אחת־ּכמה־וכמה מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכיון
הּׁשבּועה?! קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ׁשל ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

אפּלּו יֹותר נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובענין
אבינּו. אברהם ׁשל ְֱִֵֶַָָָָמאמּונתֹו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
וחילֹותיו  MÓe‰.סיסרא ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְְִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻֻ

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי ועמלק עם מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ¿≈»∆∆¿»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

eËÏ¯‡א  ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»
dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ¯ B·„ƒ¿≈»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÈÈ¿»»»«¿»»ƒ¿»«»

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»



פי dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד יחד ּכל וליׁשב להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ותחת ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻ

האֹויב  ÚÈ˜·.מּפני ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ׁשאמר (במדבר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין הּבדלח", ּכעין "ועינֹו ְִֵֵָ≈«¬…ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
טו)ירמיה: יעקב:(ירמיה ׁשהבטיחם הבטחה ּכעין אּלא יׁשבּתי", מח)"ּבדד והׁשיב (בראשית עּמכם, אלהים "והיה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

אבֹותיכם" ארץ אל ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ.אתכם ÂÈÓL Û‡∑ּברכתֹו על נֹוספת יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ְֲֵֶֶֶֶֶֶ««¿ִָ«»»««¿»ְְְִִִֶֶֶַַָָָ
יעקב: כז)ׁשל וגֹו'(שם הּׁשמים מּטל האלהים ל .""ויּתן ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

(èë)éøLàïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט .לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»
ׁשאמרּו: הּגבעֹונים ט)ּכגֹון וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑ ּכענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְִָָ

י)ׁשּנאמר: האּלה"(שם הּמלכים צּוארי על רגליכם את ."ׂשימּו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà äåäé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑ אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶָ

ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל לּהאת מציקין להיֹות העתידין עבֹודת ∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ«»ְְְֲִֵֶַָָ
ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, למֹוׁשיע (שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין אבל למצֹות", מקּדימין  "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון מצוה, ׁשל ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁשנם
הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - דעהּו" ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹרׁשּות

היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את לראֹות נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹועל
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות מׁשה "ויעל מּכל־מקֹום, הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענין

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ּבעניני ׁשּגם למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבפסיעה
יצחק  לאברהם ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב
מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִֵֵֶֶָָּובהקּדם

ׁשּי אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ועל־אחת־ּכמה־וכמה מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכיון
הּׁשבּועה?! קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ׁשל ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

אפּלּו יֹותר נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובענין
אבינּו. אברהם ׁשל ְֱִֵֶַָָָָמאמּונתֹו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
וחילֹותיו  MÓe‰.סיסרא ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְְִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻֻ

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי ועמלק עם מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ¿≈»∆∆¿»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

eËÏ¯‡א  ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»
dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ¯ B·„ƒ¿≈»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÈÈ¿»»»«¿»»ƒ¿»«»

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»



dkxadפב z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ונצחֹונם  ּדוד ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ‰‡ÔB¯Á.ּבׁשלותּה Ìi‰ „Ú∑ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻ««»»«¬ְְֲֶֶַַַָָָ

ּכל  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל אחר: ּדבר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּובחרּבנּה.
הּמתים  ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין .הּמארעֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א ּבמעבה (מלכים הּמל יצקם הּירּדן "ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

.האדמה" ֲָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלכם
להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נט ּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ .ׁשאּלּולי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:äåäé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מּכאן (ב"ב מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב לא)ואיל ספר (לעיל את "לקֹוח : ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּכֹותב  ּומׁשה אֹומר, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא הּזה"? ‰'.ּבדמע הּתֹורה ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו נשא)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׁשמע (ספרי אחד רּבי וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין ו)מּׁשלׁשה הּוא (במדבר אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את כב)מביא הם (ויקרא אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם "והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
עצמם  את BÚt¯.מּׂשיאים ˙Èa ÏeÓ∑,ּפעֹור מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ְִִֶַַָ≈¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד פ"ה)וזה .(אבות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּפניו ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, .לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

˜ÈÓi˙ד  Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ
CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»
:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡ dpz‡∆¿ƒ««¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

Ú¯‡a‡ה  ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ·‡BÓ„¿»«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆



פג dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
נאמר: כ)לבעלּה, ּונקבֹות (במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck jxk zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, לגּבי (רש"י ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע לכאֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
זּו. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן קצת ׁשּׁשּנה על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻאהרן.
מכרחים  ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻויׁש
ּכאׁשר  אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלׁשּנֹות

אהרן. הנהגת מעלת את הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹהׁשלים

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà äåäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt äåäé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'", אל אעלה ט)"ועּתה לכם (במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה .""עמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(àé)äåäé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבידיו ׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְִִ
והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו (לעיל ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא " ּדעת והסּכימה לעיניכם", ׁשּנאמר:ואׁשּברם י)לדעּתֹו, ּכח(לעיל ייׁשר ׁשּברּת", "אׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
פז)ׁשּׁשּברּת :(שבת ְִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak jxk ycw zexb`)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רז"ללעינילעינילעינילעיני ׁשהקׁשּו מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ב)יׁש לט, ּכל (נדרים אין והכתיב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבראׁשית  אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחדׁש

לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ב.ּברא קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ו) ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות .פירוש

ã ycew zegiyn zecewp ã(239Î241 cenr h jxk zegiyÎihewl)

ׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבררררּתּתּתּת ּכּכּכּכחחחח ייייייייׁשׁשׁשׁשרררר למלמלמלמׁשׁשׁשׁשהההה:::: ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""הההה ללללֹוֹוֹוֹו אמראמראמראמר ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבררררּתּתּתּת".".".". """"אאאאׁשׁשׁשׁשרררר לקילקילקילקיׁשׁשׁשׁש,,,, ריריריריׁשׁשׁשׁש ב)אמראמראמראמר יד, .(ב"ב ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּגם  מעלה מהּוה - ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר הּקּב"ה לֹו אמר זֹו, מעלה מחמת אׁשר - הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה מעלת ְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוהּנה

ּוכדלקּמן: ליׂשראל, ְְְְְִִֵֵַַָָּבנֹוגע
הּיֹום, ּבאֹותֹו מּיד היתה (לא הּלּוחֹות ׁשבירת על למׁשה הּקּב"ה ׁשּנתן ּכח" ה"ייׁשר נתינת מּדּוע ההסּבר ּבהקּדם יּובן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהענין
ל "ּפסל לֹו אמר ּכׁשהּקּב"ה הּלּוחֹות: ׁשבירת לאחר יֹום ארּבעים ּכעבֹור היתה אּלא) להר, ּבעלֹותֹו מּיד - למחרתֹו ְְְְְְְְֲֲֳִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאֹו

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
dpÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

ÈÈיא  dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»
ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ¿∆¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»

:dÚ¯‡ ÏÎÏe È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»«¿≈

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈
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מּיד? ּכח" "ייׁשר לֹו אמר  לא לּמה לכאֹורה, ׁשּׁשּברּת". ּכח ייׁשר  - ׁשּבר ּת אׁשר הראׁשֹונים "הּלּוחֹות לֹו אמר אז רק ְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹגֹו'",
ּכח "ייׁשר רׁש"י מפרׁש לא ּכּנ"ל, הּלּוחֹות, ׁשבירת אחר יֹום ארּבעים האמּור ׁשּברּת" "אׁשר הּפסּוק על יֹותר: ּגדֹול ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּפלא
ׁש"אׁשר  רׁש"י מפרׁש אז רק - מּכן לאחר ׁשנה ארּבעים ּכמעט ׁשּנאמרה הּברכה", "וזאת ּפרׁשת ּבסּיּום ּכי־אם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּׁשּברּת",

ׁשּׁשּברּת". ּכח "ייׁשר ּפירּוׁשֹו מּקֹודם) ׁשנה (ּדארּבעים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּברּת"
מּכיון  אבל - יׂשראל" ּכל "לעיני מהּמּלים הּוא הּפׁשט), (על־ּפי ּכן לפרׁש ההֹוכחה ּכי הּוא, לכ הּטעם ׁשּבפׁשטּות, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָואף

הם הּתֹורה עניני נתּגּלתה ׁשּכל "ל "ּפסל אמירת ּבעת למׁשה הּקּב"ה ׁשּנתן ּכח" ׁשה"ייׁשר מּובן, ּגּופא מּזה הרי ּבדּיּוק, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
גֹו'". נבֹו הר אל גֹו' מׁשה ּכׁש"וּיעל ְְֶֶֶַַַַַֹרק

הּדבר: ֵַָָּבאּור
נתן  ׁשהּקּב"ה זה ּדבר ּתׁשּובה". לבעלי ּפה ּפתחֹון ליתן אּלא העגל את יׂשראל עׂשּו "לא ּבגמרא: איתא העגל, חטא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלגּבי
ׁשהאדם  עד - החטא (ּביטּול ּדתׁשּובה העילּוי לׁשם הּוא העגל, לעׂשֹות ּולפּתֹותם יׂשראל על לׁשלֹוט הרע לּיצר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָאפׁשרּות

על־ידי־זה. יּגיעּו ׁשאליו החטא), לפני ׁשהיה מּכפי יֹותר נעלית ּבמעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעֹומד
יתוּסף  ׁשעל־ידי־זה ּכדי הּוא, (ּבפנימּיּות) לכ ׁשהּטעם - העגל מחטא הּמסֹובב - הּלּוחֹות ׁשבירת לגּבי ּגם מּובן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָמּזה
המהּוים  הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ׁשּברּת"), אׁשר מה"לּוחֹות נעלית למעלה עד - הּׁשבירה היפ) לּוחֹות ּב(ּתֹורה) עילּוי - ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָעילּוי

הראׁשֹונֹות. הּלּוחֹות לגּבי לתּוׁשּיה" ְְְִִִִֵַַַָָ"ּכפלים
את  להם לתת אי־אפׁשר מּומרים" ׁש"יׂשראל ּכיון הּקל־וחמר: ּכׁשּדן הּלּוחֹות, ּבׁשבירת רּבנּו מׁשה ּכּונת ׁשּגם לֹומר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ[ויׁש

ּתׁשּובה. ׁשּיעׂשּו יׂשראל על לפעֹול ּכדי ּגם) אּלא הּתֹורה, ּכבֹוד על הגנה לׁשם רק (לא היה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּתֹורה,
מתּגּלית  ּדוקא ׁשעל־ידי־זה - אביו" ׁשאינֹו לֹו ואֹומר לביתֹו חּוץ ּדֹוחהּו ׁש"אביו עד ּכדבעי, אינּה ׁשהנהגתֹו הּבן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּכמׁשל
אביו". ּבׁשם יקרא ּכׁשּלא ּומּכל־ׁשּכן אֹופן, ּבׁשּום מאביו ליּפרד רֹוצה "ׁשאינֹו נפׁשֹו ּבמר ׁשּצֹועק עד לאביו, הּבן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאהבת

הּמעלה  ּכי  - יׂשראל" ּכל "לעיני הּתֹורה ּבסּיּום מדּגיׁש ּגם ׁשהּכת ּוב ּוכפי  - לעיניכם" "ואׁשּברם הּדּיּוק מּובן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּבתׁשּובה]. לׁשּוב הביאם זה ּדבר לעיניהם", הּלּוחֹות לׁשּבֹור לּבֹו ׁש"נׂשאֹו ּבזה היּו הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה ׁשל ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוהּׁשבח

ּולׂשמחה: לׂשׂשֹון יהפ הּלּוחֹות, ׁשבירת יֹום ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה צֹום יֹום ּכיצד מבאר ּגם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹּובזה
מה־ּׁשאין־ּכן  ּתענית. יֹום זה, יֹום מהּוה ּבהם", ׁשֹולטת ולׁשֹון ׁש"אּומה ּגרמה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת אנּו רֹואים ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכּיֹום,
ּב"ואׁשּברם  ראׁשיתּה זֹו ּתׁשּובה ואׁשר העגל; חטא על יׂשראל ׁשל הּתׁשּובה מעלת ּבׁשלמּות ּתתגּלה אז אׁשר ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלעתיד־לבא,
יֹום  - הּלּוחֹות ׁשבירת יֹום ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה יֹום יהיה אז הּׁשנּיֹות), הּלּוחֹות ׁשל מעלתן ּגם - (ועל־ּדר־זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלעיניכם"

וׂשמחה. ְְִָָׂשׂשֹון
העׂשּיה), (עֹולם מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּובגילּוי, הּׁשנּיֹות. הּלּוחֹות על ּבּצּוּוי רק ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר נאמר מּדּוע הּטעם ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹוזהּו
ׁשאליו  העילּוי מתּגּלה אז ּדוקא ּכי - האחרֹון" הּיֹום "עד רּבנּו למׁשה הראה ּכׁשהּקּב"ה הּתֹורה, ּבסּיּום רק הּדבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמתּגּלה

הּלּוחֹות. ׁשבירת על־ידי יׂשראל ְְְִִִִֵֵַַַָהּגיעּו
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ּכּכּכּכלללל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לעיניהםלעיניהםלעיניהםלעיניהם ההההּלּלּלּלּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאאאאֹוֹוֹוֹו –––– ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רש"י)לעינילעינילעינילעיני ובפירוש יב. (לד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

ּכל  ּב"לעיני יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות הּמעלֹות על מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹוצרי־עּיּון
לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניהם?יׂשראל", הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י הּׁשפחֹות,(הובא עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל "מׁשל : ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
עדין  לֹו אמר להרגּה, הּמל יאמר אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻמּתֹו

יׂשראל". אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב אּלּו הּׁשפחֹות הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאינּה
ׁשהרי  ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ׁשּמעלה הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹועל־ּפי־זה
מׁשה  ראה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ׁשהּוא ּובפרט רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמּובן
לא  חס־וׁשלֹום, ּביׂשראל לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם לחׁשֹוׁש מקֹום ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹרּבנּו,

מהענׁש. יׂשראל ּבני את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּסס
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת
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à(à)aúàå íéîMä úà íéäìà àøa úéLàø §¥¦−¨¨´¡Ÿ¦®¥¬©¨©−¦§¥¬
:õøàä
úéùàøá

¨¨«¤
i"yx£˙ÈL‡¯a∑ ׁשהיא לכם", הּזה מ"החדׁש אּלא הּתֹורה את להתחיל צרי היה לא יצחק: רּבי אמר ¿≈ƒְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ראׁש יׂשראל.מצוה ׁשּנצטּוּו ּפתח ֹונה ּטעם מּׁשּוםּומה קי"א)ּבבראׁשית? לתת (תהלים לעּמֹו הּגיד מעׂשיו "ּכח : ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
הם  ּגֹוים, ׁשבעה ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם לסטים ליׂשראל: העֹולם אּמֹות יאמרּו ׁשאם ּגֹוים", נחלת ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻלהם
נתנּה ּברצֹונֹו ּבעיניו, יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא היא, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל הארץ ּכל להם: ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָאֹומרים

לנּו ּונתנ ּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו a¯‡.להם, ˙ÈL‡¯a∑ אּלא אֹומר  הּזה הּמקרא ׁשּדרׁשּוהּואין ּכמֹו ּדרׁשּוני, ְְְִֵֶֶָָָָָָ¿≈ƒ»»ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנקראת הּתֹורה ּבׁשביל זכרֹונםֿלברכה: ח)חכמינּו ׁשּנקראּו(משלי יׂשראל ּובׁשביל ּדרּכֹו", "ראׁשית ב): :(ירמיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

היתה  "והארץ וארץ, ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית ּפרׁשהּו: ּכ ּכפׁשּוטֹו, לפרׁשֹו ּבאת ואם ּתבּואתה". ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ"ראׁשית
הּמקר  ּבא ולא אֹור", יהי אלהים וּיאמר וגֹו', וחׁש ובהּו קדמּו,תהּו ׁשאּלּו לֹומר הּבריאה, סדר להֹורֹות א ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ

ׁשאינֹו ּבּמקרא 'ראׁשית' ל ׁשאין וגֹו', הּׁשמים את ּברא ּבראׁשֹונה לכּתב: לֹו היה ,ּכ להֹורֹות ּבא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹׁשאם
ּכאן  אף ."ּדגנ "ראׁשית ממלכּתֹו", "ראׁשית יהֹויקים", ממלכת "ּבראׁשית ּכמֹו: ׁשּלאחריו, לּתבה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּדבּוק

ּברא, ּבראׁשית ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים את אלהים ּברא "ּבראׁשית אֹומר: ה'אּתה ּדּבר "ּתחּלת לֹו: ודֹומה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּתאמר ּבהֹוׁשע", ואם וגֹו'". הֹוׁשע אל ה' "וּיאמר ּבהֹוׁשע: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ּדּבּורֹו ּתחּלת ּכלֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

נבראּו, ּתחּלה ׁשאּלּו ּבא, לׁשֹונם להֹורֹות ׁשּמקּצרים מקראֹות ל ויׁש אּלּו, ּברא הּכל ּבראׁשית ּופרּוׁשֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
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ּדּמׂשק", חיל את "יּׂשא ּוכמֹו: הּסֹוגר. מי ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר לא "ּכי ּכמֹו: אחת, ּתבה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹּוממעטים
מראׁשית  "מּגיד ּוכמֹו: ּבּבקרים. אדם יחרׁש אם ּפרׁש ולא ּבּבקרים", יחרׁש "אם ּוכמֹו: יּׂשאּנּו. מי ּפרׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹולא
ׁשהרי  קדמּו, הּמים ׁשהרי ,עצמ על ּתמּה ּכן, אם ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית מּגיד ּפרׁש ולא ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹאחרית",

ב)ּכתיב: א, והמאחרים (לקמן הּקֹודמים ּבסּדּור הּמקרא, ּגּלה לא ועדין הּמים", ּפני על מרחפת אלהים "ורּוח ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
היתה, מתי הּמים ּבריאת נבראּו,ּכלּום, ּוממים מאׁש ׁשהּׁשמים ועֹוד לארץ. הּמים ׁשּקדמּו למדּת, הא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכלּום  והּמאחרים הּמקדמים ּבסדר הּמקרא לּמד לא עלּֿכרח.ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a∑ ּברא אמר ׁשּבּתחּלה ולא ה', ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻ»»¡…ƒְְִֶַַָָָָֹ
הּדין, למּדת וׁשּתפּה רחמים מּדת והקּדים מתקּים, העֹולם ׁשאין וראה הּדין, ּבמּדת לבראתֹו ּבמחׁשבה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹעלה

וׁשמים  ארץ אלהים ה' עׂשֹות "ּביֹום ּדכתיב ."והינּו ְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(c"iyz'd ziy`xa zyxt zgiyn)

הּב' אלקים, ּברא ּבראׁשית ּדהּתֹורה. וראׁשית העֹולם, ּבריאת ראׁשית ראׁשית, ּב' ענינֹו ּבראׁשית אלקים. ּברא ְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּבראׁשית
החכמה  ּוספירת ראׁשית, היא הּכתר ספירת אלקים. ּדׁשם הּכּונה אמיּתית את ׁשּיגּלּו אלקים, ּברא ׁשּיהיה ּכדי הם ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹראׁשית
וחּיּות  האֹור ה'. יראת חכמה ראׁשית ּגילּוי, היא החכמה ספירת וראׁשית העלם, היא הּכתר ספירת ראׁשית ראׁשית. ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיא
הּכללּיים, ּומֹועדים וׁשּבת החֹול ימי הן הּׁשנה, ימי ׁשּכל הּׁשנה, ּכללּות על נמׁשכים ּבראׁשית ּבׁשּבת ׁשּמאירים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּדחכמה
מקּבלים  ּכּולם ּומאֹורעֹותיו, האדם חּיי ימי ּוׁשאר הּבר־מצוה יֹום לחדר, הּכניסה יֹום יחיד, ּדכל הּפרטּיים ה ּמֹועדים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהן

ּבראׁשית. ְִִֵַָמּׁשּבת

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

אדמּו"ר ועל־ּפי־זה וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד מאמר ּבאּור ּבתֹוספת עניני יּובן לכל נֹוגע ּבראׁשית ּדׁשּבת ההנהגה ׁשאפן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
עניני  ּכל על ּדקאי הּפנימי הּפרּוׁש ּגם יׁשנֹו הּׁשנה, עניני ּבכל הּפׁשּוט הּפרּוׁש על נֹוסף ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּׁשנה.
ּבאילנֹו ׁשּדר ׁשם על הדר ׁשּנקרא אתרֹוג ּגּבי ּבחסידּות הּמבאר ועל־ּדר] ׁשּנּוי, מּלׁשֹון הּוא ׁשנה ׁשהרי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹההׁשּתלׁשלּות,
ׁשּבכל  הּׁשּנּויים ּכל ּדהינּו, האחדּות], עֹולם הּוא האתרֹוג ׁשענין לפי והינּו הּׁשּנּויים, ּכל את סֹובל ׁשהּוא לׁשנה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמּׁשנה
ּבראׁשית, ּדׁשּבת ההנהגה אפן נֹוגע אּלּו מדרגֹות  ּובכל ּבעצמּותֹו. הּכלּול האֹור לבחינת עד הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּמדרגֹות
הּפׁשּוט  מהּפרּוׁש החל מדרגֹות, ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ב) (סעיף וכּנ"ל אלקים", ּברא "ּבראׁשית ּבּתֹורה קֹורין ׁשאז לפי ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהינּו
ויׁשנֹו הּפׁשּוט, הּפרּוׁש עם ּגם (ׁשּקׁשּור לּפרּוׁש ועד הּגׁשמּיים, והארץ הּׁשמים את ׁשּמהּוה האלקי הּכח על ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּדקאי
ׁשּבכל  הּׁשּנּויים עניני ּכל ּתלּויים ׁשּבֹו האמּתי, ה'ראׁשית' ׁשהּוא ,יתּבר עצמּותֹו על קאי ּברא" ׁש"ּבראׁשית ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפנימּיּותֹו)
הרחבה, ׁשל ּבאפן היא ּבראׁשית ּבׁשּבת הההנהגה ּכאׁשר ולכן, ּבעצמּותֹו. הּכלּול האֹור לבחינת עד ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹסדר

מ  למּטה עד מעלה מּלמעלה הענינים, ּבכל הרחבה נמׁשכת ּטה.אזי ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
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הארץהארץהארץהארץ:::: ואתואתואתואת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּבּבּבּברארארארא ְְְְֱֱֱֱִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
מּׁשּום  ּבבראׁשית, ּפתח טעם ּומה לכם.. הּזה מהחדׁש אּלא הּתֹורה את להתחיל צרי היה לא יצחק רּבי אמר – ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבראׁשית
ׁשבעה  ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם, לסטים ליׂשראל, העֹולם אּמֹות יאמרּו ׁשאם ּגֹוים, נחלת להם לתת לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּכח
מהם  נטלּה ּוברצֹונֹו . . ּבעיניו יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא היא, הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשל הארץ ּכל להם, אֹומרים הם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָּגֹוים,

לנּו" רש"י)ּונתנּה ובפירוש א. (א, ְָָָ
מצינּו ׁשּלא ּוכמֹו ּדגזל. האּסּור ּבכלל אינֹו מלחמה וכּבּוׁש מלחמה, ּבכּבּוׁש הארץ את ּכבׁשּו יׂשראל ּבני הרי להבין: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָֹוצרי
לטענתם: הּיסֹוד מהּו ּכן ואם נח. ּבני מצֹות מז' הּוא ּגזל ׁשאּסּור הגם מלחמה, ּדכּבּוׁש זה ענין על ׁשּתענׁש אּמה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּום

אּתם"? ְִִֶַ"לסטים
ּדבר  מׁשּתּנה אין וכּו'), מלחמה ּכּבּוׁש מּתנה, (מכירה, הּקנין מּדרכי ּבאחד לזּולתֹו אחד מאדם ּדבר ּבהעברת לֹומר: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויׁש
והאּמה  מׁשּתּנית, לא הארץ מהּות אחרת, מאּמה ארץ ּכֹובׁשת ּכׁשאּומה ּבארץ: וכן ּבּבעלּות. רק הּוא והּׁשּנּוי החפץ, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻּבמהּות

אליה. ּולהחזירּה הארץ את לכּבֹוׁש יכֹולה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּׁשנּיה
נׁשּתּנתה  ועכׁשו הארצֹות, ּככל ארץ היתה זה לפני מהּותּה: נׁשּתנתה ּכּבּוׁשּה, ׁשעל־ידי יׂשראל, ארץ היא מּכ ּבׁשֹונה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָא
הּגלּות  ּבזמן וגם אחרת, אּמה לׁשּום להׁשּתּי יכֹולה אינּה ּומעּתה ּולעֹולם, ּבפנימּיּותּה הּוא זה וׁשּנּוי יׂשראל. ארץ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻלהיֹות

אדמת  מעל ונתרחקנּו מארצנּו "ּגלינּו ּבארצנּו.ּכאׁשר להתיּׁשב לנכרי אסּור מּזֹו: ויתרה ו"אדמתנּו"; "ארצנּו" נקראת היא נּו" ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
נׁשּתּנתה  יׂשראל ּבני ּכּבּוׁש ידי ׁשעל ּביֹודעם, ּגֹוים": ׁשבעה ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם "לסטים העֹולם אּמֹות טענת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוזֹוהי



פז ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ּדּמׂשק", חיל את "יּׂשא ּוכמֹו: הּסֹוגר. מי ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר לא "ּכי ּכמֹו: אחת, ּתבה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹּוממעטים
מראׁשית  "מּגיד ּוכמֹו: ּבּבקרים. אדם יחרׁש אם ּפרׁש ולא ּבּבקרים", יחרׁש "אם ּוכמֹו: יּׂשאּנּו. מי ּפרׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹולא
ׁשהרי  קדמּו, הּמים ׁשהרי ,עצמ על ּתמּה ּכן, אם ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית מּגיד ּפרׁש ולא ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹאחרית",

ב)ּכתיב: א, והמאחרים (לקמן הּקֹודמים ּבסּדּור הּמקרא, ּגּלה לא ועדין הּמים", ּפני על מרחפת אלהים "ורּוח ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
היתה, מתי הּמים ּבריאת נבראּו,ּכלּום, ּוממים מאׁש ׁשהּׁשמים ועֹוד לארץ. הּמים ׁשּקדמּו למדּת, הא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכלּום  והּמאחרים הּמקדמים ּבסדר הּמקרא לּמד לא עלּֿכרח.ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a∑ ּברא אמר ׁשּבּתחּלה ולא ה', ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻ»»¡…ƒְְִֶַַָָָָֹ
הּדין, למּדת וׁשּתפּה רחמים מּדת והקּדים מתקּים, העֹולם ׁשאין וראה הּדין, ּבמּדת לבראתֹו ּבמחׁשבה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹעלה

וׁשמים  ארץ אלהים ה' עׂשֹות "ּביֹום ּדכתיב ."והינּו ְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(c"iyz'd ziy`xa zyxt zgiyn)

הּב' אלקים, ּברא ּבראׁשית ּדהּתֹורה. וראׁשית העֹולם, ּבריאת ראׁשית ראׁשית, ּב' ענינֹו ּבראׁשית אלקים. ּברא ְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּבראׁשית
החכמה  ּוספירת ראׁשית, היא הּכתר ספירת אלקים. ּדׁשם הּכּונה אמיּתית את ׁשּיגּלּו אלקים, ּברא ׁשּיהיה ּכדי הם ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹראׁשית
וחּיּות  האֹור ה'. יראת חכמה ראׁשית ּגילּוי, היא החכמה ספירת וראׁשית העלם, היא הּכתר ספירת ראׁשית ראׁשית. ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיא
הּכללּיים, ּומֹועדים וׁשּבת החֹול ימי הן הּׁשנה, ימי ׁשּכל הּׁשנה, ּכללּות על נמׁשכים ּבראׁשית ּבׁשּבת ׁשּמאירים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּדחכמה
מקּבלים  ּכּולם ּומאֹורעֹותיו, האדם חּיי ימי ּוׁשאר הּבר־מצוה יֹום לחדר, הּכניסה יֹום יחיד, ּדכל הּפרטּיים ה ּמֹועדים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהן

ּבראׁשית. ְִִֵַָמּׁשּבת

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

אדמּו"ר ועל־ּפי־זה וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד מאמר ּבאּור ּבתֹוספת עניני יּובן לכל נֹוגע ּבראׁשית ּדׁשּבת ההנהגה ׁשאפן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
עניני  ּכל על ּדקאי הּפנימי הּפרּוׁש ּגם יׁשנֹו הּׁשנה, עניני ּבכל הּפׁשּוט הּפרּוׁש על נֹוסף ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּׁשנה.
ּבאילנֹו ׁשּדר ׁשם על הדר ׁשּנקרא אתרֹוג ּגּבי ּבחסידּות הּמבאר ועל־ּדר] ׁשּנּוי, מּלׁשֹון הּוא ׁשנה ׁשהרי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹההׁשּתלׁשלּות,
ׁשּבכל  הּׁשּנּויים ּכל ּדהינּו, האחדּות], עֹולם הּוא האתרֹוג ׁשענין לפי והינּו הּׁשּנּויים, ּכל את סֹובל ׁשהּוא לׁשנה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמּׁשנה
ּבראׁשית, ּדׁשּבת ההנהגה אפן נֹוגע אּלּו מדרגֹות  ּובכל ּבעצמּותֹו. הּכלּול האֹור לבחינת עד הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּמדרגֹות
הּפׁשּוט  מהּפרּוׁש החל מדרגֹות, ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ב) (סעיף וכּנ"ל אלקים", ּברא "ּבראׁשית ּבּתֹורה קֹורין ׁשאז לפי ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהינּו
ויׁשנֹו הּפׁשּוט, הּפרּוׁש עם ּגם (ׁשּקׁשּור לּפרּוׁש ועד הּגׁשמּיים, והארץ הּׁשמים את ׁשּמהּוה האלקי הּכח על ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּדקאי
ׁשּבכל  הּׁשּנּויים עניני ּכל ּתלּויים ׁשּבֹו האמּתי, ה'ראׁשית' ׁשהּוא ,יתּבר עצמּותֹו על קאי ּברא" ׁש"ּבראׁשית ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפנימּיּותֹו)
הרחבה, ׁשל ּבאפן היא ּבראׁשית ּבׁשּבת הההנהגה ּכאׁשר ולכן, ּבעצמּותֹו. הּכלּול האֹור לבחינת עד ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹסדר

מ  למּטה עד מעלה מּלמעלה הענינים, ּבכל הרחבה נמׁשכת ּטה.אזי ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 2 cenr d jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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הארץהארץהארץהארץ:::: ואתואתואתואת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּבּבּבּברארארארא ְְְְֱֱֱֱִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
מּׁשּום  ּבבראׁשית, ּפתח טעם ּומה לכם.. הּזה מהחדׁש אּלא הּתֹורה את להתחיל צרי היה לא יצחק רּבי אמר – ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבראׁשית
ׁשבעה  ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם, לסטים ליׂשראל, העֹולם אּמֹות יאמרּו ׁשאם ּגֹוים, נחלת להם לתת לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּכח
מהם  נטלּה ּוברצֹונֹו . . ּבעיניו יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא היא, הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשל הארץ ּכל להם, אֹומרים הם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָּגֹוים,

לנּו" רש"י)ּונתנּה ובפירוש א. (א, ְָָָ
מצינּו ׁשּלא ּוכמֹו ּדגזל. האּסּור ּבכלל אינֹו מלחמה וכּבּוׁש מלחמה, ּבכּבּוׁש הארץ את ּכבׁשּו יׂשראל ּבני הרי להבין: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָֹוצרי
לטענתם: הּיסֹוד מהּו ּכן ואם נח. ּבני מצֹות מז' הּוא ּגזל ׁשאּסּור הגם מלחמה, ּדכּבּוׁש זה ענין על ׁשּתענׁש אּמה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּום

אּתם"? ְִִֶַ"לסטים
ּדבר  מׁשּתּנה אין וכּו'), מלחמה ּכּבּוׁש מּתנה, (מכירה, הּקנין מּדרכי ּבאחד לזּולתֹו אחד מאדם ּדבר ּבהעברת לֹומר: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויׁש
והאּמה  מׁשּתּנית, לא הארץ מהּות אחרת, מאּמה ארץ ּכֹובׁשת ּכׁשאּומה ּבארץ: וכן ּבּבעלּות. רק הּוא והּׁשּנּוי החפץ, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻּבמהּות

אליה. ּולהחזירּה הארץ את לכּבֹוׁש יכֹולה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּׁשנּיה
נׁשּתּנתה  ועכׁשו הארצֹות, ּככל ארץ היתה זה לפני מהּותּה: נׁשּתנתה ּכּבּוׁשּה, ׁשעל־ידי יׂשראל, ארץ היא מּכ ּבׁשֹונה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָא
הּגלּות  ּבזמן וגם אחרת, אּמה לׁשּום להׁשּתּי יכֹולה אינּה ּומעּתה ּולעֹולם, ּבפנימּיּותּה הּוא זה וׁשּנּוי יׂשראל. ארץ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻלהיֹות

אדמת  מעל ונתרחקנּו מארצנּו "ּגלינּו ּבארצנּו.ּכאׁשר להתיּׁשב לנכרי אסּור מּזֹו: ויתרה ו"אדמתנּו"; "ארצנּו" נקראת היא נּו" ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
נׁשּתּנתה  יׂשראל ּבני ּכּבּוׁש ידי ׁשעל ּביֹודעם, ּגֹוים": ׁשבעה ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם "לסטים העֹולם אּמֹות טענת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוזֹוהי



ziy`xaפח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
מהם  נּטלה ּכן אם אחרת, לאּמה עֹוד להׁשּתּי יכֹולה אינּה ּומעּתה יׂשראל, ארץ להיֹות ּתמידי ׁשּנּוי ּבמהּותּה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהארץ

אּתם". "לסטים ּכן ואם ּולכבׁשם, לחזר ׁשאפׁשר הארצֹות ׁשאר ּככּבּוׁש ולא לחלּוטין, לארץ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּיכּותם
את  ּברא ׁשהּקּב"ה היֹות לנּו": ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו וגֹו' ּבראּה הּוא היא, הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל הּוא: לכ ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָוהּמענה
לׁשּנֹות  יכֹול הּוא ולכן מהּותּה, עצם ּגם אּלא ּבארץ הּׁשליטה מציאּות רק לא היינּו היא" הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל לכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹהארץ,

יׂשראל. ארץ להיֹות הארץ ׁשל מהּותּה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאת

(á)íBäú éðt-ìò CLçå eäáå eäú äúéä õøàäå§¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ§−¤©§¥´§®
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i"yx£e‰·Â e‰˙∑ׁשּבּה ּבהּו על ּומׁשּתֹומם ּתֹוהה ׁשאדם וׁשּממֹון, ּתמּה לׁשֹון אׁשטורדיׁשו"ן ∑‰e˙.ּתהּו, …»…ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ…
וצדּו∑·‰e.ּבלע"ז  ריק ּות אינֹו(לׁשֹון אחרים ˙‰ÌB.)ּבספרים Èt ÏÚ∑ הארץ ׁשעל הּמים ּפני ‡ÌÈ‰Ï.על Áe¯Â ְַָ…ְְְֲִִִֵֵֵָָ«¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ¿«¡…ƒ

˙ÙÁ¯Ó∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל ּפיו ּברּוח הּמים ּפני על ּומרחף ּבאויר עֹומד הּכבֹוד ּכיֹונה ּכּסא ּובמאמרֹו, ¿«∆∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבלע"ז  אקובטי"ר הּקן, על .המרחפת ְְֵֶֶַַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"iyz'd ziy`xa zyxt ycewÎzay zecreezdn)

לגמרי, הּטמאֹות קליּפֹות ג' קליּפֹות: ד' ּכנגד ׁשהם ּבּספרים איתא – ּותהֹום" חֹוׁש ּבֹוהּו, "ּתֹוהּו, הּלׁשֹונֹות ד' ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאֹודֹות
נֹוגּה. ְִַַּוקליּפת

ּביֹותר, נעלה ּגילּוי ׁשּזהּו הּמׁשיח", מל ׁשל רּוחֹו "זה חז"ל אמרּו הּמים" על־ּפני מרחפת אלקים "רּוח על - זאת ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹּולעּומת
העצמּות. ְִַָּגילּוי

הּמׁשיח"?! מל ׁשל "רּוחֹו אֹודֹות אחד ּבהמׁש מזּכירים - קליּפֹות אֹודֹות מדּברים ׁשּכאׁשר היּתכן ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָולכאֹורה
קליּפֹות  ג' מּצד ּובפרט ּבכלל, הּקליּפֹות מּצד החֹוׁש ּגֹודל על הּבט ׁשּמּבלי להדּגיׁש הּפסּוק ׁשּכּונת - ּבזה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָוההסּברה

הּמׁשיח", מל ׁשל "רּוחֹו ּכבר ׁשּיׁשנֹו לידע צרי לגמרי, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּטמאֹות
ׁשּצריכים  אּלא – יׂשראל ׁשל מֹוׁשיען נֹולד ּומּיד ׁשּתיכף ּבית־הּמקּדׁש, לחּורּבן ּבנֹוגע חז"ל ּבמדרׁשי ׁשּמצינּו ועל־ּדר –ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

זאת.לגלגלגלגּלּלּלּלֹוֹוֹוֹותתתתרק ְְְְַַַַַֹ
- ּגּופא ּובזה הּגילּוי, ענין על מֹורה ׁש"אֹור" אֹור", ויהי אֹור יהי אלקים "וּיאמר הּכתּובים: ּבהמׁש מּודגׁש זה ענין ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוגם

הּמׁשיח". מל ׁשל ּד"רּוחֹו הּגילּוי ּתֹוכן ׁשּזהּו לעתיד־לבֹוא, הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשּגנזֹו הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשּנברא האֹור ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּגילּוי
זה - אֹור "יהי הּמדרׁש מּדברי ּכּמּובן - הּתֹורה על־ידי נעׂשה זה אלפיםאברהם אברהם אברהם אברהם וגילּוי "ׁשני מתחילים ׁשּבֹו ",ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה ", ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּמׁשיח". מל ׁשל "רּוחֹו ּגילּוי נעׂשה ּתֹורה) אברהם, ׁשל ענינֹו על־ידי (הינּו, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָועל־ידֹו
האדם: ּבעבֹודת מּזה ְֲִֶַַַָָָָָוההֹוראה

ּגדֹול, אֹור עם להתחיל אי־אפׁשר החֹוׁש התּגּברּות ׁשל ׁשּבמּצב וטֹוענים ,החֹוׁש ּגֹודל מּפני ׁשּמתיראים ּכאּלה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיׁשנם
כּו'. והּמקֹום הּזמן ער לפי מצּומצם אֹור עם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאּלא

ׁשּנמצאים ׁשּלמרֹות - ּבראׁשית ּפרׁשת קריאת מהתחלת ההֹוראה ּבאה חֹודׁשּבּבּבּבהתחלתהתחלתהתחלתהתחלתועל־זה הסּתּים עּתה (זה העבֹודה ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּׂשוררים אּלא עֹוד ולא הּׁשנה), ּכל עבֹודת ּומתחילה ּוּוּוּותהתהתהתהֹוֹוֹוֹום ם ם ם ּתׁשרי חחחחֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ובהובהובהובהּוּוּוּו עם ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹוההההּוּוּוּו מּיד מתחילים מּכל־מקֹום, , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשיחיחיחיח"""" מלמלמלמל ׁשׁשׁשׁשלללל לקּבלֹו""""ררררּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹו יכֹולים העֹולמֹות ׁשאין מעֹולמֹות, ּובהבּדלה ׁשּלמעלה הּׁשכינה ּפנימּיּות נעלה, הכי אֹור - ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
הּלב. ּפנימּיּות היא האדם ּבנפׁש ׁשּדּוגמתּה - מּקיף ּבאֹופן לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאפילּו

ההכרזה עם ממׁשיכים אאאאֹוֹוֹוֹורררר""""ּומּיד מכריזים """"יהייהייהייהי לאו, אם לכ ׁשּי הּוא אם העֹולם, ּומּצב ּבמעמד להתחּׁשב ׁשּמּבלי הינּו, , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
ּגם  ּבעֹולם יתּבר אלקּותֹו ׁשּפרסם אברהם ּכמֹו אלֹוקי, ּבאֹור העֹולם את להאיר ׁשּמתחילים אברהם", זה - אֹור ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ"יהי

לאו. אם לכ ראּויים הם אם להתחּׁשב מּבלי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָלערבים,
– אאאאֹוֹוֹוֹורררר""""ואז מאיר """"ויהיויהיויהיויהי ׁשהיה אֹור - ּביֹותר ּגדֹול אֹור לגילּוי ועד ליכטיק", ּבפֹועל טאקע ווערט "עס ּבפֹועל, ּכן ׁשּנעׂשה , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

הראׁשֹון. ִַָּבּיֹום

(â):øBà-éäéå øBà éäé íéäìà øîàiå©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦´®©«§¦«

ÏÚב  ‡ÎBLÁÂ ‡È˜È¯Â ‡È„ˆ ˙Â‰ ‡Ú¯‡Â¿«¿»¬»»¿»¿≈«¿»«¬»«
ÏÚ ‡·MÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áe¯Â ‡ÓB‰˙ Èt‡«≈¿»¿»ƒ√»¿»¿«¿»«

:‡iÓ Èt‡«≈«»

B‰¯‡:ג  ‰Â‰Â ‡¯B‰ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»«¬»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(b).øBà éäéå øBà éäédid ENi`W ,aYkp eixaC xSwl mixg`A oM azMX dOW itl ,mixg`A FnM 'ok idie' azM `NX dn §¦©§¦©¤Ÿ¨©©§¦¥§©£¥¦§¦¤©¤¨©¥©£¥¦§©¥§¨¨¦§©¤¦¨¨
:'ok idie' zaizAn 'xF` idie' zaizA zEkix` o`M oi` `kd la` ,Kix`dl Kxhvi d`ixAd ixcq lM Wxtnc dxez §¨¥¨¦§¥©§¦¨¦§¨¥§©£¦£¨¨¨¥¨£¦§¥©©§¦¦§¥©©§¦¥

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(ã)íéäìà ìcáiå áBè-ék øBàä-úà íéäìà àøiå©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½
:CLçä ïéáe øBàä ïéa¥¬¨−¥¬©«¤

i"yx£Ïc·iÂ ·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ∑:אּגדה לדברי צריכים אנּו ּבזה ּכדאי אף ׁשאינֹו 'ראהּו ««¿¡…ƒ∆»ƒ««¿≈ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
נאה  ואין טֹוב ּכי ראהּו ּפרׁשהּו: ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי לבא'. לעתיד לּצּדיקים והבּדילֹו רׁשעים, ּבֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלהׁשּתּמׁש

מׁשּתּמׁשין  ׁשּיהיּו ולחׁש ּבּלילה לֹו ּתחּומֹו ולזה ּבּיֹום, ּתחּומֹו לזה וקבע .ּבערּבּוביא, ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ä)íéäìà àø÷iå|àø÷ CLçìå íBé øBàì ©¦§¸̈¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨
:ãçà íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå äìéì̈®§¨©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«

i"yx£È„Á‡ ÌB∑,ׁשליׁשי ׁשני, הּימים: ּבׁשאר ׁשּכתּוב ּכמֹו ראׁשֹון, יֹום לכּתב לֹו היה הּפרׁשה, לׁשֹון סדר לפי ∆»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ׁשני, יֹום עד הּמלאכים נבראּו ׁשּלא ּבעֹולמֹו, יחיד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהיה לפי אחד? ּכתב לּמה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹרביעי.

רּבה' ּב'בראׁשית מפרׁש ּכ. ְְִִֵַָָָֹ

(å)ìécáî éäéå íénä CBúa òé÷ø éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´©§¦½
:íéîì íéî ïéa¥¬©−¦¨¨«¦

i"yx£ÚÈ˜¯ È‰È∑ ּבּׁשני וקרׁשּו היּו, לחים עדין הראשֹון, ּביֹום ׁשמים ׁשּנבראּו ֿ ּפי ׁשאףֿעל הרקיע, יתחזק ¿ƒ»ƒ«ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשמים "עּמּודי ׁשּכתּוב : וזהּו רקיע", "יהי ּבאמרֹו: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ראׁשֹון,מּגערת יֹום ּכל יר ֹופפּו" ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

עליו ּובּׁשני: הּמאּים מּגערת ועֹומד ׁשּמׁשּתֹומם ּכאדם מּגערתֹו", ‰ÌÈÓ."ויתמהּו CB˙a∑,הּמים ּבאמצע ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ¿«»ƒְְִֶַַַ
מים  ּבין הפרׁש ּבמאמרֹוׁשּיׁש ּתלּויים ׁשהם למדּת, הא הארץ. ׁשעל לּמים הרקיע ּבין ּכמֹו לרקיע, העליֹונים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

מל .ׁשל ֶֶֶ
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay)

ּתחּתֹונים  למים עליֹונים מים ּבין התחּלקּות עדין היתה ולא ּבמים, מים העֹולם היה (ׁשאז עֹולם ׁשל ּברּיתֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמּתחּלת
ּבתֹוכּה והֹוׁשיב ּפלטרין ׁשּבנה למל מׁשל הּמים, מן אּלא עֹולה הּקּב"ה ׁשל קילּוסֹו היה לא הּמבּדיל) רקיע ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשעל־ידי
קאי  ּברמיזה, מקּלסין ׁשהיּו אּלמים ׁשּדּיּורים ּבזה, ּומבאר כּו'. ּברמיזה מל ׁשל ּבׁשלֹומֹו וׁשֹואלין מׁשּכימין והיּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאּלמים,
ּכאׁשר  אּלמים ּדּיּורים ׁשל הּקילּוס מעלת ׁשּגדלה אף והּנה, כּו'. ּבמקֹורם ּבטלים ׁשהם ּדאתּכסיא ּדעלמא הּנבראים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל
ׁשּיּקוּו ּובאֹופן הּמבּדיל, רקיע על־ידי למים מים ּבין ההבּדלה אחר־ּכ היתה מּכל־מקֹום ּבמים, מים מלא העֹולם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהיה

ּדוקא. יׁש מציאּות ּבבחינת הם ׁשּבֹו ׁשהּנבראים ּדאתּגליא, עלמא ענין ׁשהּוא גֹו', הּיּבׁשה ותראה גֹו' ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהּמים

(æ)øLà íénä ïéa ìcáiå òé÷øä-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ
:ïë-éäéå òé÷øì ìòî øLà íénä ïéáe òé÷øì úçzî¦©´©¨«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©©«§¦¥«

i"yx£ÚÈ˜¯‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂ∑:ּכמֹו עׂשּיתֹו, והיא עמדֹו, על צּפרניה"ּתּקנֹו את ÚÈ˜¯Ï."ועׂשתה ÏÚÓ∑ «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ≈«»»ƒ«
ּביֹום  טֹוב" "ּכי נאמר: לא מה ּומּפני ּבאויר. ּתלּויים ׁשהן לפי לרקיע", "מעל אּלא נאמר, לא הרקיע ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעל

אינֹוׁשני? נגמר ׁשּלא ודבר ּבּׁשני, ּבּה התחיל והרי ׁשליׁשי, יֹום עד הּמים מלאכת נגמר היה ׁשּלא לפי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּתי  טֹוב", "ּכי ּבֹו ּכפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל הּמים מלאכת ׁשּנגמרה ּובּׁשליׁשי וטּובֹו. ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבמּלּואֹו

מל  לגמר ואחד הּׁשני מלאכת לגמר אחד הּיֹום ּפעמים, .אכת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(ç)ø÷á-éäéå áøò-éäéå íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤
:éðL íBé¬¥¦«

i"yx£ÌÈÓL ÚÈ˜¯Ï ÌÈ‰Ï‡ ‡¯˜iÂ∑,מים ׁשמים.ׂשא מהם ועׂשה ּבזה זה ׁשערבן ּומים אׁש מים, ׁשם «ƒ¿»¡…ƒ»»ƒ«»»ƒְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומים ( אׁש אחר: ּדבר מים, ׁשם ׁשמים, אחרים: .)ּבספרים ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ÔÈaד  ÈÈ L¯Ù‡Â ·Ë È¯‡ ‡¯B‰ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»¿»¬≈»¿«¿≈¿»≈
:‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»

ÓÓÈה  ‡¯B‰Ï ÈÈ ‡¯˜e‡¯˜ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ ¿»¿»ƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
:„Á ‡ÓBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«»»

È‰ÈÂו  ‡iÓ ˙eÚÈˆÓa ‡ÚÈ˜¯ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒƒ
:‡iÓÏ ‡iÓ ÔÈa LÈ¯ÙÓ«¿ƒ≈«»¿«»

Ècז  ‡iÓ ÔÈa LÈ¯Ù‡Â ‡ÚÈ˜¯ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿ƒ»¿«¿≈≈«»ƒ
‡ÚÈ˜¯Ï ÏÚÓ Èc ‡iÓ ÔÈ·e ‡ÚÈ˜¯Ï Ú¯ÏÓƒ¿«ƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«ƒ¿ƒ»

:ÔÎ ‰Â‰Â«¬»≈

Â‰Â‰ח  LÓ¯ ‰Â‰Â ‡iÓL ‡ÚÈ˜¯Ï ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»ƒ¿ƒ»¿«»«¬»¿««¬»
:ÔÈz ÌBÈ ¯Ù¿̂«ƒ¿»



פט ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(ã)íéäìà ìcáiå áBè-ék øBàä-úà íéäìà àøiå©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½
:CLçä ïéáe øBàä ïéa¥¬¨−¥¬©«¤

i"yx£Ïc·iÂ ·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ∑:אּגדה לדברי צריכים אנּו ּבזה ּכדאי אף ׁשאינֹו 'ראהּו ««¿¡…ƒ∆»ƒ««¿≈ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
נאה  ואין טֹוב ּכי ראהּו ּפרׁשהּו: ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי לבא'. לעתיד לּצּדיקים והבּדילֹו רׁשעים, ּבֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלהׁשּתּמׁש

מׁשּתּמׁשין  ׁשּיהיּו ולחׁש ּבּלילה לֹו ּתחּומֹו ולזה ּבּיֹום, ּתחּומֹו לזה וקבע .ּבערּבּוביא, ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ä)íéäìà àø÷iå|àø÷ CLçìå íBé øBàì ©¦§¸̈¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨
:ãçà íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå äìéì̈®§¨©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«

i"yx£È„Á‡ ÌB∑,ׁשליׁשי ׁשני, הּימים: ּבׁשאר ׁשּכתּוב ּכמֹו ראׁשֹון, יֹום לכּתב לֹו היה הּפרׁשה, לׁשֹון סדר לפי ∆»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ׁשני, יֹום עד הּמלאכים נבראּו ׁשּלא ּבעֹולמֹו, יחיד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהיה לפי אחד? ּכתב לּמה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹרביעי.

רּבה' ּב'בראׁשית מפרׁש ּכ. ְְִִֵַָָָֹ

(å)ìécáî éäéå íénä CBúa òé÷ø éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´©§¦½
:íéîì íéî ïéa¥¬©−¦¨¨«¦

i"yx£ÚÈ˜¯ È‰È∑ ּבּׁשני וקרׁשּו היּו, לחים עדין הראשֹון, ּביֹום ׁשמים ׁשּנבראּו ֿ ּפי ׁשאףֿעל הרקיע, יתחזק ¿ƒ»ƒ«ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשמים "עּמּודי ׁשּכתּוב : וזהּו רקיע", "יהי ּבאמרֹו: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ראׁשֹון,מּגערת יֹום ּכל יר ֹופפּו" ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

עליו ּובּׁשני: הּמאּים מּגערת ועֹומד ׁשּמׁשּתֹומם ּכאדם מּגערתֹו", ‰ÌÈÓ."ויתמהּו CB˙a∑,הּמים ּבאמצע ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ¿«»ƒְְִֶַַַ
מים  ּבין הפרׁש ּבמאמרֹוׁשּיׁש ּתלּויים ׁשהם למדּת, הא הארץ. ׁשעל לּמים הרקיע ּבין ּכמֹו לרקיע, העליֹונים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

מל .ׁשל ֶֶֶ
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay)

ּתחּתֹונים  למים עליֹונים מים ּבין התחּלקּות עדין היתה ולא ּבמים, מים העֹולם היה (ׁשאז עֹולם ׁשל ּברּיתֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמּתחּלת
ּבתֹוכּה והֹוׁשיב ּפלטרין ׁשּבנה למל מׁשל הּמים, מן אּלא עֹולה הּקּב"ה ׁשל קילּוסֹו היה לא הּמבּדיל) רקיע ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשעל־ידי
קאי  ּברמיזה, מקּלסין ׁשהיּו אּלמים ׁשּדּיּורים ּבזה, ּומבאר כּו'. ּברמיזה מל ׁשל ּבׁשלֹומֹו וׁשֹואלין מׁשּכימין והיּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאּלמים,
ּכאׁשר  אּלמים ּדּיּורים ׁשל הּקילּוס מעלת ׁשּגדלה אף והּנה, כּו'. ּבמקֹורם ּבטלים ׁשהם ּדאתּכסיא ּדעלמא הּנבראים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל
ׁשּיּקוּו ּובאֹופן הּמבּדיל, רקיע על־ידי למים מים ּבין ההבּדלה אחר־ּכ היתה מּכל־מקֹום ּבמים, מים מלא העֹולם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהיה

ּדוקא. יׁש מציאּות ּבבחינת הם ׁשּבֹו ׁשהּנבראים ּדאתּגליא, עלמא ענין ׁשהּוא גֹו', הּיּבׁשה ותראה גֹו' ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהּמים

(æ)øLà íénä ïéa ìcáiå òé÷øä-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ
:ïë-éäéå òé÷øì ìòî øLà íénä ïéáe òé÷øì úçzî¦©´©¨«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©©«§¦¥«

i"yx£ÚÈ˜¯‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂ∑:ּכמֹו עׂשּיתֹו, והיא עמדֹו, על צּפרניה"ּתּקנֹו את ÚÈ˜¯Ï."ועׂשתה ÏÚÓ∑ «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ≈«»»ƒ«
ּביֹום  טֹוב" "ּכי נאמר: לא מה ּומּפני ּבאויר. ּתלּויים ׁשהן לפי לרקיע", "מעל אּלא נאמר, לא הרקיע ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעל

אינֹוׁשני? נגמר ׁשּלא ודבר ּבּׁשני, ּבּה התחיל והרי ׁשליׁשי, יֹום עד הּמים מלאכת נגמר היה ׁשּלא לפי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּתי  טֹוב", "ּכי ּבֹו ּכפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל הּמים מלאכת ׁשּנגמרה ּובּׁשליׁשי וטּובֹו. ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבמּלּואֹו

מל  לגמר ואחד הּׁשני מלאכת לגמר אחד הּיֹום ּפעמים, .אכת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(ç)ø÷á-éäéå áøò-éäéå íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤
:éðL íBé¬¥¦«

i"yx£ÌÈÓL ÚÈ˜¯Ï ÌÈ‰Ï‡ ‡¯˜iÂ∑,מים ׁשמים.ׂשא מהם ועׂשה ּבזה זה ׁשערבן ּומים אׁש מים, ׁשם «ƒ¿»¡…ƒ»»ƒ«»»ƒְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומים ( אׁש אחר: ּדבר מים, ׁשם ׁשמים, אחרים: .)ּבספרים ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ÔÈaד  ÈÈ L¯Ù‡Â ·Ë È¯‡ ‡¯B‰ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»¿»¬≈»¿«¿≈¿»≈
:‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»

ÓÓÈה  ‡¯B‰Ï ÈÈ ‡¯˜e‡¯˜ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ ¿»¿»ƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
:„Á ‡ÓBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«»»

È‰ÈÂו  ‡iÓ ˙eÚÈˆÓa ‡ÚÈ˜¯ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒƒ
:‡iÓÏ ‡iÓ ÔÈa LÈ¯ÙÓ«¿ƒ≈«»¿«»

Ècז  ‡iÓ ÔÈa LÈ¯Ù‡Â ‡ÚÈ˜¯ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿ƒ»¿«¿≈≈«»ƒ
‡ÚÈ˜¯Ï ÏÚÓ Èc ‡iÓ ÔÈ·e ‡ÚÈ˜¯Ï Ú¯ÏÓƒ¿«ƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«ƒ¿ƒ»

:ÔÎ ‰Â‰Â«¬»≈

Â‰Â‰ח  LÓ¯ ‰Â‰Â ‡iÓL ‡ÚÈ˜¯Ï ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»ƒ¿ƒ»¿«»«¬»¿««¬»
:ÔÈz ÌBÈ ¯Ù¿̂«ƒ¿»



ziy`xaצ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(è)íéîMä úçzî íénä eåwé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ
:ïë-éäéå äLaiä äàøúå ãçà íB÷î-ìà¤¨´¤½̈§¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«

i"yx£ÌÈn‰ eÂwÈ∑ הּיּמים ׁשּבכל הּגדֹול הּים הּוא ּבאֹוקינֹוס, והקום הארץ ּכל ּפני על היּו .ׁשטּוחין ƒ»««ƒְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(é)íéäìà àø÷iå|àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì ©¦§¸̈¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´
:áBè-ék íéäìà àøiå íéné©¦®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

i"yx£ÌÈnÈ אחד ∑˜¯‡ ים הּים והלא מן העֹולה לדג ּבעּכֹו הּים מן העֹולה ּדג טעם ּדֹומה אינֹו אּלא הּוא? »»«ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
.ּבאסּפמיא  ְְְַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz ,ycegd mikxan ,gxw zyxt zay)

למלאכת  אחד ּפעמים, ׁשני ּכי־טֹוב ּבּׁשליׁשי ּכתּוב מּכל־מקֹום מחלֹוקת, נבראת ׁשּבֹו לפי ּכי־טֹוב, ּכתיב לא ׁשּבּׁשני ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאף
ּגּופא  הּיׁש ׁשּמציאּות יֹותר, נעלה ּבאֹופן והתּכּללּות אחדּות ׁשל ענין נעׂשה והּמחלֹוקת, ההבּדלה ׁשעל־ידי לפי כּו', ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָהּמים

לאלקּות. ּכלי ְֱֲִֵֶַֹנעׂשית

(àé)òéøæî áNò àLc õøàä àLãz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤¥µ¤©§¦´©
Bá-Bòøæ øLà Bðéîì éøt äNò éøt õò òøæ¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−

:ïë-éäéå õøàä-ìò©¨¨®¤©«§¦¥«
i"yx£·NÚ ‡Lc ı¯‡‰ ‡L„z∑ לֹומר הּמקרא לׁשֹון היה ולא ּדׁשא, לׁשֹון עׂשב ולא עׂשב לׁשֹון ּדׁשא לא «¿≈»»∆∆∆≈∆ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ּדׁשא  לֹומר  לּמדּבר לׁשֹון ואין ּפלֹוני, עׂשב נקרא לעצמֹו אחד ּכל מחּלקין, ּדׁשאין ׁשּמיני הארץ, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּתעׂשיב
ּבדׁשאים  מתמּלאת ּכׁשהיא ּבעׂשבים הארץ לביׁשת הּוא ּדׁשא ׁשּלׁשֹון ‰‡¯ı.ּפלֹוני, ‡L„z∑ ּתתמּלא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ«¿≈»»∆ְִֵַ

ּדׁשא  נקרא לע"ז ּבלׁשֹון עׂשבים, לבּוׁש עׂשב ותתּכּסה נקרא לעצמֹו ׁשרׁש וכל ּבערּבּוביא ּכּלן .ארבאז"י, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
Ú¯Ê ÚÈ¯ÊÓ∑ אחר ּבמקֹום מּמּנּו לזרע זרע ּבֹו È¯t.ׁשּיגּדל ıÚ∑ לא והיא הּפרי. ּכטעם העץ טעם ׁשּיהא «¿ƒ«∆«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ≈¿ƒְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ

נפקדה  עונֹו, על אדם ּכׁשּנתקּלל לפיכ ּפרי, ועץ ולא ּפרי" עׂשה ועץ וגֹו' הארץ "וּתֹוצא אּלא ּכן, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹעׂשתה
ונתקּללה. עונּה על היא ודֹו"ק (ּגם אינֹו, אחרים B·ŒBÚ¯Ê.)ספרים ¯L‡∑ צֹומח האילן ׁשּמהן ּפרי ּכל ּגרעיני הן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹ¬∆«¿ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

אֹותֹו .ּכׁשּנֹוטעים ְְִֶ

(áé)eäðéîì òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àöBzå©¥̧¨¹̈¤Â¤¤¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½
íéäìà àøiå eäðéîì Bá-Bòøæ øLà éøt-äNò õòå§¥¯«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ék¦«
i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ‡ˆBzÂ∑ על האילנֹות ׁשּנצטּוּו ׁשמעּו ּבצּוּוייהן, ּבּדׁשאין למינהּו נאמר ׁשּלא אףֿעלּֿפי «≈»»∆¿ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבעצמן, קלֿוחמר ונׂשאּו ,חּלין'ּכ ּב'ׁשחיטת ּבאּגדה .ּכמפרׁש ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

iÓL‡ט  ˙BÁzÓ ‡iÓ ÔeLpk˙È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿¿«»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡zLaÈ ÈÊÁ˙˙Â „Á ¯˙‡Ï«¬«»¿ƒ¿¬≈«∆¿»«¬»≈

eLÈk˙י  ˙È·Ïe ‡Ú¯‡ ‡zLaÈÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿«∆¿»«¿»¿≈¿ƒ
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ÈÓÓÈ ‡¯˜ ‡iÓ«»¿»«¿≈«¬»¿»¬≈»

c·¯יא  ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙È‡„z ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«
dÊÏ ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÈ¯Èt ÔÏÈ‡ Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê«¿≈ƒ¿¿«ƒ«≈ƒ»≈≈ƒƒ¿≈

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ da dÚ¯Ê ¯· Ècƒ««¿≈≈««¿»«¬»≈

dÚ¯Êיב  ¯·c ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙˜t‡Â¿«≈««¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈
dÚ¯Ê ¯·c ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÏÈ‡Â È‰BÊÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ¿««¿≈

:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ da≈ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ai).eäðéîì ['åâå] àLc õøàä àöBzå©¥¨¨¤¤¤§¦¥
oiNEg zkQnA(.q)E`UPW WixC §©¤¤¦¨¥¤¨§

gzR ,'eke onvrA xnFgeÎlw mi`WC§¨¦©¨¤§©§¨¨©
mlFrl 'd cFak idi xn`e mlFrd xU©¨¨§¨©§¦§§¨

[eiUrnA 'd gnUi](`l cw mildz)dWwe . ¦§©§©£¨§¨¤
,oFxhHn df KFpg xn`C o`nl§©§¨©£¤¦©§

mlFrd xU df oFxhHnEmy oileg 'qez d`x) ¦©§¤©¨¨

(weqt d"c`l oicr drW DzF`A ixdW ,¤£¥§¨¨¨£©¦Ÿ
xU ixzC miWxtn Wie .KFpg `xap¦§¨£§¥§¨§¦¦§¥©
`l `iddC ,xnFl Wi cFre .Eed mlFrd̈¨£§¥©§©¦¨
.oFxhHn df KFpg xn`C o`nM `iied̈§¨§©§¨©£¤¦©§
idpC ,FaXiil Wi Dicicl s` EdinE¦©§¦¥¥§©§¦§¦
FlGn F` FznWp ,`xap `l Edi`C§¦Ÿ¦§¨¦§¨©¨
,`xw `Eddl xn`W `xap `din¦¨¦§¨¤¨©§©§¨

mc` zclFY xtq iAB ogMW`cMd oldl) ¦§©§©©©¥¥¤§Ÿ¨¨
(`opiWxcC ,(.d f"r)d`xdW cOln' §¨§¦©§©¥¤¤§¨

[oFW`xd] mc`l `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨¨¨¦
`NW iRÎlrÎs` ,'einkge xFC xFC©£¨¨©©¦¤Ÿ
mFwnÎlMn ,zFxFCd ozF` E`xap¦§§¨©¦¨¨

:Fl d`xd mlGnE mznWpbi dxez ¦§¨¨©¨¨¤§¨

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(âé):éLéìL íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ãé)íéîMä òé÷øa úøàî éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦
íéãòBîìe úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ§´£¦½

:íéðLå íéîéìe§¨¦−§¨¦«
i"yx£'B‚Â ˙¯‡Ó È‰È∑,נבראּו ראׁשֹון ׁשמים מּיֹום ּתֹולדֹות ּכל וכן ּברקיע. להּתלֹות עליהם צּוה ּוברביעי ¿ƒ¿……¿ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

לרּבֹות  הּׁשמים", "את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ּבּיֹום נקּבע ואחד אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום נבראּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוארץ
ּתֹולדֹותיה  לרּבֹות הארץ", "ואת Ó‡¯˙.ּתֹולדֹותיהם, È‰È∑,מארה יֹום ׁשהּוא ׁשם על ּכתיב, וי"ו חסר ְְְְֵֵֶֶֶַָָָ¿ƒ¿……ְְִֵֵֵֶַָָָ

ּבּתינֹוקֹות' ּתּפל ׁשּלא אסּכרה, על מתעּנים היּו 'ּברביעי, ׁשּׁשנינּו: הּוא ּבתינֹוקֹות, אסּכרה ÏÈc·‰Ï.לּפל ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ¿«¿ƒ
‰ÏÈl‰ ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa∑ ּבראׁשית ימי ּבׁשבעת אבל הראׁשֹון, האֹור הראׁשֹונים מּׁשּנגנז והחׁש האֹור ׁשּמׁשּו , ≈«≈«»¿»ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבּלילה  ּובין ּבּיֹום ּבין Ï‡˙˙.יחד, eÈ‰Â∑ׁשּנאמר לעֹולם, הּוא רע סימן לֹוקין, י)ּכׁשהּמאֹורֹות :(ירמיה ְֵֵַַַַַָ¿»¿……ְְֱִִֶֶֶַַַָָָ
הּפרענּות  מן לדאג צריכין אּתם אין ֿ הּוא, הּקדֹוׁשּֿברּו רצֹון ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", אל הּׁשמים ."ּומאתֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

ÌÈ„ÚBÓÏe∑ הּלבנה למֹולד נמנים והם הּמֹועדֹות, על להצטּוֹות יׂשראל ׁשעתידים העתיד, ׁשם ∑ÌÈÓÈÏe.על ¿¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ¿»ƒ
ׁשלם  יֹום הרי חציֹו, הּלבנה וׁשּמּוׁש יֹום חצי החּמה ימים∑ÌÈLÂ.ׁשּמּוׁש שס"ה ּורביע (לסֹוף אחרים: ספרים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ¿»ƒְְְֲִִִִֵַָָ

ׁשנה.)יֹום  והיא אֹותם, הּמׁשרתים מּזלֹות ּבי"ב מהלכן יגמרּו יֹום (, ּורביע יֹום שס"ה והּוא אחרים: וחֹוזרים )ספרים , ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ
הראׁשֹון  ּכמהלכן ּבּגלּגל לסּבב ׁשנּיה ּפעם .ּומתחילים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָ

(åè)õøàä-ìò øéàäì íéîMä òé÷øa úøBàîì eéäå§¨³¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤
:ïë-éäéå©«§¦¥«

i"yx£˙¯B‡ÓÏ eÈ‰Â∑ לעֹולם ׁשּיאירּו יׁשּמׁשּו, זאת .עֹוד ¿»ƒ¿…ְְִֶַָָָֹ

(æè)-úà íéìãbä úøànä éðL-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤
ïèwä øBànä-úàå íBiä úìLîîì ìãbä øBànä©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤©¨³©¨ŸÆ

:íéáëBkä úàå äìélä úìLîîì§¤§¤´¤©©½§¨§¥−©«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÌÈÏ„b‰ ˙¯‡n‰∑ מלכים לׁשני אפׁשר "אי ואמרה: ׁשּקטרגה על הּלבנה ונתמעטה נבראּו, ׁשוים «¿……«¿…ƒ¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

אחד" ּבכתר ‰ÌÈ·ÎBk.ׁשּיׁשּתּמׁשּו ˙‡Â∑ ּדעּתּהעלֿידי להפיס צבאיה הרּבה הּלבנה, את .ׁשּמעט ְְְִֶֶֶֶַָ¿≈«»ƒְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(æé)øéàäì íéîMä òé÷øa íéäìà íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨¨®¦§¨¦−
:õøàä-ìò©¨¨«¤

È‡˙ÈÏz:יג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

„iÓM‡יד  ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰ ÔB‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
ÔB‰ÈÂ ‡ÈÏÈÏ ÔÈ·e ‡ÓÓÈ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»ƒ
:ÔÈLe ÔÈÓBÈ ÔB‰· ÈÓÓÏe ÔÈÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

‡Ï‰¯‡טו  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¬»≈

È˙טז  ‡i·¯·¯ ‡i¯B‰ ÔÈ¯z ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»«¿¿«»»
‡¯B‰ ˙ÈÂ ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏ ‡a¯ ‡¯B‰¿»«»¿ƒ¿«ƒ»»¿»¿»

:‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡ÈÏÈÏa ËÏLÓÏ ‡¯ÚÊ¿≈»¿ƒ¿«¿≈¿»¿»¿«»

‡Ï‰¯‡יז  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÈÈ ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fh).íéìBãbä úBøBànä éðL úà¤§¥©§©§¦
cg`d EdinE ,milFcB mdipW ,WExiR¥§¥¤§¦¦¨¤¨

aizkcM ,Fxiagn lFcBxF`Od z` ¨¥£¥§¦§¦¤©¨
[ohTd xF`Od z`e] lFcBdEpizFAxe . ©¨§¤©¨©¨Ÿ§©¥

EWxC(:q oileg)oieW E`xap dNigYA ¨§©§¦¨¦§§¨¦
.dhrnzpe dpaNd dbxhiwe ,dNEcbA¦§¨§¦§§¨©§¨¨§¦§©£¨
rnXW itl ,FzNEcbA cnr WnXde§©¤¤¨©¦§¨§¦¤¨©
opixn`C Epiide ,aiWd `le FzRxg¤§¨§Ÿ¥¦§©§§¨§¦©

(:gt zay)oialFr mpi`e oialrPd :©¤¡¨¦§¥¨§¦
,oiaiWn mpi`e mzRxg mirnFW§¦¤§¨¨§¥¨§¦¦

xnF` aEzMd mdilr(`l d mihtey) £¥¤©¨¥
WnXM .FzxabA WnXd z`vM eiad`e§Ÿ£¨§¥©¤¤¦§ª¨©¤¤
lr lCBzpe aiWd `le FzRxg rnXW¤¨©¤§¨§Ÿ¥¦§¦§©¥©
miqxFB Wi zAW lW xvFiA mbe .oM ici§¥¥§©§¥¤©¨¥§¦
ikde ,dpaNd zxEv 'oihwde' d`ẍ¨§¦§¦©©§¨¨§¨¦
dbxhiTW KxAzi mXd d`x ,FWExiR¥¨¨©¥¦§¨¥¤¦§§¨

d`x miqxFBW ozF`lE .Dpihwde§¦§¦¨§¨¤§¦¨¨
mXd d`x ,KM WExiRd ,'oiwzde'§¦§¦©¥¨¨¨©¥
mlFrd zFOE`d oicizrW KxAzi¦§¨¥¤£¦¦¨¨¨
dcFar FzFUrle WnXd xg` zFrhl¦§©©©¤¤§©££¨
dpaNd zxEv oTize cnr ,dxf̈¨¨©§¦¥©©§¨¨
ixdW ,DFl` WnXd oi`W ozF`xdl§©§¨¤¥©¤¤¡©¤£¥
d`pe oEbd xg` WnW Wi¥¤¤©¥¨§¨¤

:EdFnMfi dxez ¨



צי ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(âé):éLéìL íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ãé)íéîMä òé÷øa úøàî éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦
íéãòBîìe úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ§´£¦½

:íéðLå íéîéìe§¨¦−§¨¦«
i"yx£'B‚Â ˙¯‡Ó È‰È∑,נבראּו ראׁשֹון ׁשמים מּיֹום ּתֹולדֹות ּכל וכן ּברקיע. להּתלֹות עליהם צּוה ּוברביעי ¿ƒ¿……¿ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

לרּבֹות  הּׁשמים", "את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ּבּיֹום נקּבע ואחד אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום נבראּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוארץ
ּתֹולדֹותיה  לרּבֹות הארץ", "ואת Ó‡¯˙.ּתֹולדֹותיהם, È‰È∑,מארה יֹום ׁשהּוא ׁשם על ּכתיב, וי"ו חסר ְְְְֵֵֶֶֶַָָָ¿ƒ¿……ְְִֵֵֵֶַָָָ

ּבּתינֹוקֹות' ּתּפל ׁשּלא אסּכרה, על מתעּנים היּו 'ּברביעי, ׁשּׁשנינּו: הּוא ּבתינֹוקֹות, אסּכרה ÏÈc·‰Ï.לּפל ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ¿«¿ƒ
‰ÏÈl‰ ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa∑ ּבראׁשית ימי ּבׁשבעת אבל הראׁשֹון, האֹור הראׁשֹונים מּׁשּנגנז והחׁש האֹור ׁשּמׁשּו , ≈«≈«»¿»ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבּלילה  ּובין ּבּיֹום ּבין Ï‡˙˙.יחד, eÈ‰Â∑ׁשּנאמר לעֹולם, הּוא רע סימן לֹוקין, י)ּכׁשהּמאֹורֹות :(ירמיה ְֵֵַַַַַָ¿»¿……ְְֱִִֶֶֶַַַָָָ
הּפרענּות  מן לדאג צריכין אּתם אין ֿ הּוא, הּקדֹוׁשּֿברּו רצֹון ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", אל הּׁשמים ."ּומאתֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

ÌÈ„ÚBÓÏe∑ הּלבנה למֹולד נמנים והם הּמֹועדֹות, על להצטּוֹות יׂשראל ׁשעתידים העתיד, ׁשם ∑ÌÈÓÈÏe.על ¿¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ¿»ƒ
ׁשלם  יֹום הרי חציֹו, הּלבנה וׁשּמּוׁש יֹום חצי החּמה ימים∑ÌÈLÂ.ׁשּמּוׁש שס"ה ּורביע (לסֹוף אחרים: ספרים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ¿»ƒְְְֲִִִִֵַָָ

ׁשנה.)יֹום  והיא אֹותם, הּמׁשרתים מּזלֹות ּבי"ב מהלכן יגמרּו יֹום (, ּורביע יֹום שס"ה והּוא אחרים: וחֹוזרים )ספרים , ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ
הראׁשֹון  ּכמהלכן ּבּגלּגל לסּבב ׁשנּיה ּפעם .ּומתחילים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָ

(åè)õøàä-ìò øéàäì íéîMä òé÷øa úøBàîì eéäå§¨³¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤
:ïë-éäéå©«§¦¥«

i"yx£˙¯B‡ÓÏ eÈ‰Â∑ לעֹולם ׁשּיאירּו יׁשּמׁשּו, זאת .עֹוד ¿»ƒ¿…ְְִֶַָָָֹ

(æè)-úà íéìãbä úøànä éðL-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤
ïèwä øBànä-úàå íBiä úìLîîì ìãbä øBànä©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤©¨³©¨ŸÆ

:íéáëBkä úàå äìélä úìLîîì§¤§¤´¤©©½§¨§¥−©«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÌÈÏ„b‰ ˙¯‡n‰∑ מלכים לׁשני אפׁשר "אי ואמרה: ׁשּקטרגה על הּלבנה ונתמעטה נבראּו, ׁשוים «¿……«¿…ƒ¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

אחד" ּבכתר ‰ÌÈ·ÎBk.ׁשּיׁשּתּמׁשּו ˙‡Â∑ ּדעּתּהעלֿידי להפיס צבאיה הרּבה הּלבנה, את .ׁשּמעט ְְְִֶֶֶֶַָ¿≈«»ƒְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(æé)øéàäì íéîMä òé÷øa íéäìà íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨¨®¦§¨¦−
:õøàä-ìò©¨¨«¤

È‡˙ÈÏz:יג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

„iÓM‡יד  ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰ ÔB‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
ÔB‰ÈÂ ‡ÈÏÈÏ ÔÈ·e ‡ÓÓÈ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»ƒ
:ÔÈLe ÔÈÓBÈ ÔB‰· ÈÓÓÏe ÔÈÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

‡Ï‰¯‡טו  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¬»≈

È˙טז  ‡i·¯·¯ ‡i¯B‰ ÔÈ¯z ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»«¿¿«»»
‡¯B‰ ˙ÈÂ ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏ ‡a¯ ‡¯B‰¿»«»¿ƒ¿«ƒ»»¿»¿»

:‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡ÈÏÈÏa ËÏLÓÏ ‡¯ÚÊ¿≈»¿ƒ¿«¿≈¿»¿»¿«»

‡Ï‰¯‡יז  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÈÈ ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fh).íéìBãbä úBøBànä éðL úà¤§¥©§©§¦
cg`d EdinE ,milFcB mdipW ,WExiR¥§¥¤§¦¦¨¤¨

aizkcM ,Fxiagn lFcBxF`Od z` ¨¥£¥§¦§¦¤©¨
[ohTd xF`Od z`e] lFcBdEpizFAxe . ©¨§¤©¨©¨Ÿ§©¥

EWxC(:q oileg)oieW E`xap dNigYA ¨§©§¦¨¦§§¨¦
.dhrnzpe dpaNd dbxhiwe ,dNEcbA¦§¨§¦§§¨©§¨¨§¦§©£¨
rnXW itl ,FzNEcbA cnr WnXde§©¤¤¨©¦§¨§¦¤¨©
opixn`C Epiide ,aiWd `le FzRxg¤§¨§Ÿ¥¦§©§§¨§¦©

(:gt zay)oialFr mpi`e oialrPd :©¤¡¨¦§¥¨§¦
,oiaiWn mpi`e mzRxg mirnFW§¦¤§¨¨§¥¨§¦¦

xnF` aEzMd mdilr(`l d mihtey) £¥¤©¨¥
WnXM .FzxabA WnXd z`vM eiad`e§Ÿ£¨§¥©¤¤¦§ª¨©¤¤
lr lCBzpe aiWd `le FzRxg rnXW¤¨©¤§¨§Ÿ¥¦§¦§©¥©
miqxFB Wi zAW lW xvFiA mbe .oM ici§¥¥§©§¥¤©¨¥§¦
ikde ,dpaNd zxEv 'oihwde' d`ẍ¨§¦§¦©©§¨¨§¨¦
dbxhiTW KxAzi mXd d`x ,FWExiR¥¨¨©¥¦§¨¥¤¦§§¨

d`x miqxFBW ozF`lE .Dpihwde§¦§¦¨§¨¤§¦¨¨
mXd d`x ,KM WExiRd ,'oiwzde'§¦§¦©¥¨¨¨©¥
mlFrd zFOE`d oicizrW KxAzi¦§¨¥¤£¦¦¨¨¨
dcFar FzFUrle WnXd xg` zFrhl¦§©©©¤¤§©££¨
dpaNd zxEv oTize cnr ,dxf̈¨¨©§¦¥©©§¨¨
ixdW ,DFl` WnXd oi`W ozF`xdl§©§¨¤¥©¤¤¡©¤£¥
d`pe oEbd xg` WnW Wi¥¤¤©¥¨§¨¤

:EdFnMfi dxez ¨



ziy`xaצב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(çé)ïéáe øBàä ïéa ìécáäìe äìéláe íBia ìLîìå§¦§ŸÆ©´©©½§¨«£©§¦½¥¬¨−¥´
:áBè-ék íéäìà àøiå CLçä©®¤©©¬§¡Ÿ¦−¦«

(èé):éòéáø íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ë)äiç Lôð õøL íénä eöøLé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤¤´¤©¨®
:íéîMä òé÷ø éðt-ìò õøàä-ìò óôBòé óBòå§Æ§¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©©¨¨«¦

i"yx£‰iÁ LÙ∑ חּיּות ּבּה זבּובים.∑ı¯L.ׁשּיהא ּכגֹון ּבעֹוף, ׁשרץ: קרּוי הארץ, מן ּגבּה ׁשאינֹו חי ּדבר ּכל ∆∆«»ְִֵֶָ∆∆ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
נמלים ּכגֹון ותֹולעים.ּבׁשקצים, הּדגים וחּפּוׁשים וכל ּבהם, וכּיֹוצא וחמט ועכ ּבר חלד ּכגֹון .ּובּברּיֹות, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

(àë)-ìk úàå íéìãbä íðépzä-úà íéäìà àøáiå©¦§¨´¡Ÿ¦½¤©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´¨
äiçä Lôð|íäðéîì íénä eöøL øLà úNîøä ¤´¤©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦§¦«¥¤À

ðk óBò-ìk úàå:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì ó §¥̧¨³¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−¦«
i"yx£ÌÈpz‰∑ לוי הּוא אּגדה: ּובדברי ׁשּבּים. ּגדֹולים את ּדגים והרג ּונקבה, זכר ׁשּבראם זּוגֹו, ּובן תן ««ƒƒְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

ּכתיב  הּתּנינם ּבפניהם. העֹולם יתקּים לא - וירּבּו יפרּו ׁשאם לבא, לעתיד לּצּדיקים ּומלחּה LÙ.הּנקבה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ∆∆
‰iÁ‰∑ חּיּות ּבּה ׁשּיׁש .נפׁש ««»ִֵֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

xag Ll dpw§¥§¨¥

ההההּגּגּגּגדלים דלים דלים דלים  אתאתאתאת־־־־ההההּתּתּתּתּנּנּנּנינםינםינםינם אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ְְְְֱֱֱֱִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיבראבראבראברא ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹֹֹ ִִִִֹֹ
זּוגֹו ּובן לויתן רש"י)הּוא ובפירוש כא. (א, ְִֶָָ

החסידּות: ּדר על־ּפי זה לפרׁש ְֲִִֵֵֶֶֶַַָיׁש
ּתֹורה" "לּקּוטי ב)ּבּספר יח, ּומרּמז (שמיני אלי", איׁשי יּלוה הּפעם ּכמֹו התחּברּות "לׁשֹון הּוא ׁשּלויתן הּזקן אדמּו"ר מבאר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ה'. לעבֹודת ּכּלֹו ּכל ׁשּמחּבר צּדיק ְֲִֶַַַַָָֻֻעל
אחד  ּכל צרי ה' ּבעבֹודת להצליח ׁשּבׁשביל חבר", ל "קנה הּוא ה' ּבעבֹודת ּגדֹול ׁשּכלל ׁשאף לחׁשב אפׁשר היה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּנה,
לאנׁשים  ּבנֹוגע רק ׁשּזהּו הּדעת על ׁשּיעלה אפׁשר הרי הּמכׁשֹולים, ּכל על להתּגּבר לרעהּו אחד ׁשּיעזרּו חבר, לֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָׁשּיהיה
ה'. ּבעבֹודת לבד להסּתּדר ויכֹולים ל"חבר", צריכים הם אין אּולי "לויתן", ּבדרּגת ׁשהם ּבאנׁשים ּכׁשּמדּבר אבל ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻרגילים,
ּביֹותר, ּגבֹוּה ּבאפן היא לקֹונֹו ׁשעבֹודתֹו מי אצל ׁשּגם להראֹות זּוג", "ּבן ה' ּברא לֹו ׁשּגם מהּלויתן ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל

ה'. ּבעבֹודת זּוג" ּו"בן ל"חבר" צרי הּוא ְֲִֵֶַַַָָּגם
"לויתן"). ׁשּבבחינת מאּלּו ּובקל־וחמר אחד, ּכל אצל ה' ּבעבֹודת זּוג ּובן חבר חׁשּוב היכן עד ראיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ(ּומּכאן

(áë)eàìîe eáøe eøt øîàì íéäìà íúà Cøáéå©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À¦§³
:õøàa áøé óBòäå íénia íénä-úà¤©©̧¦Æ©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤

i"yx£Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑הצרכּו החּיֹות ואף לברכה, הצרכּו אֹותם, ואֹוכלין מהם וצדין אֹותם, ׁשּמחּסרים לפי «¿»∆…»ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
ּבּכלל  הּוא יהא ׁשּלא ּברכן, לא לכ לקללה, ׁשעתיד הּנחׁש מּפני אּלא עׂשּו∑e¯t.לברכה, ּכלֹומר ּפרי, לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹ¿ְְְֲִַ

מֹוליד ∑e·¯e.ּפרֹות  ׁשאחד "ּורבּו", ּובא יֹותר, ולא אחד מֹוליד אחד היה "ּפרּו", אּלא אמר לא .הרּבה אם ֵ¿ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

ÔÈaיח  ‡L¯Ù‡Ïe ‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏe¿ƒ¿«ƒ»»¿≈¿»¿«¿»»≈
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»«¬»¿»¬≈»

¯·È‡ÚÈ:יט  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

ÈÁ˙‡כ  ‡LÙ LÁ¯ ‡iÓ ÔeLÁ¯È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿¬«»¿≈«¿»«¿»
‡ÚÈ˜¯ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯‡ ÏÚ Á¯ÙÈ ‡ÙBÚÂ¿»¿»«««¿»««≈¿ƒ»

:‡iÓL„ƒ¿«»

LÙ‡כא  Ïk ˙ÈÂ ‡i·¯·¯ ‡iÈpz ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»«ƒ«»«¿¿«»¿»»«¿»
˙ÈÂ ÔB‰ÈÊÏ ‡iÓ eLÈÁ¯‡ Èc ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ«¿»¿»≈»ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈¿»
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ Á¯Ù„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿»«ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

eÏÓeכב  e‚Òe eLet ¯ÓÈÓÏ ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»¿≈»¿¿
:‡Ú¯‡a ÈbÒÈ ‡ÙBÚÂ ‡iÓÓÈa ‡iÓ ˙È»«»¿«¿«»¿»ƒ¿≈¿«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ak).íéäìà íúBà CøáéåKxaie oke ©§¨¤¨¡Ÿ¦§¥©§¨¤
iriaXd mFi z` midl`(b a oldl)`d . ¡Ÿ¦¤©§¦¦¨

Kxan Wcg xaC dpFTdW Ycnl̈©§¨¤©¤¨¨¨¨§¨¥

EpiigdW(c `negpz): ¤¤¡¨
.eáøe eøt`le mlFrA Eid `l zFcxtE §§§¨Ÿ¨¨¨§¨

opixn`cM ,dkxA llkA Eed(.cp migqt) £¦§©§¨¨¦§¨§¦©

xAcOA mnId z` `vn xW` dpr `Ed£¨£¤¨¨¤©¥¦©¦§¨
(ck el oldl)zFaxe zFxR opi` KkitlE ,§¦¨¥¨¨§¨

wiQnC iqFi iAxl ENit`e .mlFrÄ¨©£¦§©¦¥§©¥

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(âë):éLéîç íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«

(ãë)dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈
:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå Nîøå äîäa§¥¨¬¨¤²¤§©«§¤−¤§¦¨®©«§¦¥«

i"yx£ı¯‡‰ ‡ˆBz∑,ראׁשֹון מּיֹום נברא ׁשהּכל ׁשּפרׁשּתי, להֹוציאם הּוא אּלא הצרכּו iÁ‰.ולא LÙ∑ ≈»»∆ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ∆∆«»
חּיּות  ּבּה הּלּוכן ∑NÓ¯Â.ׁשּיׁש ׁשאין נגררים, ּכאּלּו ונראים הארץ על ורֹומׂשים נמּוכים ׁשהם ׁשרצים, הם ִֵֶָ»∆∆ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

קונמוברי"ש  ּבלׁשֹוננּו וׁשרץ, רמׂש לׁשֹון ּכל .נּכר. ְְְִִֵֶֶֶֶָָ

(äë)-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤
eäðéîì äîãàä Nîø-ìk úàå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®

:áBè-ék íéäìà àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¦«
i"yx£NÚiÂ∑ ּובקֹומתן ּבתּקּונן ּבצביֹונם, .ּתּקנם «««ְְְְְִִִָָָָָ

(åë)eðúeîãk eðîìöa íãà äNòð íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²§©§¥−¦§¥®
-ìëáe äîäaáe íéîMä óBòáe íiä úâãá ecøéå§¦§Á¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦©§¥¨Æ§¨

:õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe õøàä̈½̈¤§¨¨¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£Ì„‡ ‰NÚ∑ הּמלאכים ּבדמּות הּוא ׁשהאדם לפי מּכאן: למדנּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ענותנּותֹו «¬∆»»ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּבפמליא  נמל הּוא הּמלכים את ּדן ּוכׁשהּוא ּבהם. נמל לפיכ ּבֹו, ּבאחאב,ויתקּנאּו מצינּו ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
יׁש וכי ּומּׂשמאלֹו". מימינֹו עליו עֹומד הּׁשמים צבא וכל ּכסאֹו, על יֹוׁשב ה' את "ראיתי מיכה: לֹו ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשאמר

ּפתּגמא  עירין "ּבגזרת וכן לחֹובה, מׂשמאילים ואּלּו לזכּות מימינים אּלּו אּלא לפניו? ּוׂשמאל ּובמאמר ימין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבפמליא  ּכאן אף ׁשאלּתא". ּכדמּותי קּדיׁשין אין אם ּכדמּותי. ּבעליֹונים יׁש להם: אמר רׁשּות, נטל ׁשּלֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבראׁשית  ּבמעׂשה קנאה יׁש הרי ‡„Ì.ּבּתחּתֹונים, ‰NÚ∑ מקֹום אףֿעלּֿפי ויׁש ּביצירתֹו סּיעּוהּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָ«¬∆»»ְְִִִִֵֶַַָָֹ
מן  רׁשּות ונֹוטל נמל הּגדֹול ׁשּיהא ענוה, ּומּדת ארץ' ּדר' מּללּמד הּכתּוב נמנע לא לרּדֹות, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלאּפיק ֹורסים

ּותׁשּובתֹו עצמֹו, עם אּלא ּדינֹו, ּבית עם מדּבר ׁשהיה למדנּו לא אדם", "אעׂשה ּכתב ואם ּכתב הּקטן, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
'וּיבראּו' ּכתב ולא האדם" את אלהים "וּיברא ׁשּלנּו∑eÓÏˆa.ּבצּדֹו: ּולהׂשּכיל ∑e˙eÓ„k.ּבדפּוס .להבין ְְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָֹֹ¿«¿≈ְִֶָƒ¿≈ְְְִִַָ

Ìi‰ ˙‚„a ec¯ÈÂ∑ רּדּוי לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון נעׂשה יׁש זכה, לא ּובּבהמֹות. ּבחּיֹות רֹודה זכה, ירידה: ּולׁשֹון ¿ƒ¿ƒ¿««»ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּבֹו מֹוׁשלת והחּיה לפניהם .ירּוד ְְִֵֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay xn`nn)

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכמבאר ׁשּלמעלה, ּודמּות ּבצלם ׁשהם יׂשראל, נׁשמֹות על קאי זה ּפסּוק הּנה ּכדמּותנּו, ּבצלמנּו אדם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנעׂשה
ּכל  ּבתֹוכם וכֹוללים ּדגמא הם למּטה ּבהיֹותם ּגם יׂשראל ּדנׁשמֹות ּכדמּותנּו, ּבצלמנּו אדם נעׂשה וזהּו ּודמּות, ּדצלם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻהענין

הראׁשֹון. הּׁשרׁש עד ׁשּלמעלה ְְְִִֶֶַַַַָָֹהּבחינֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבפמליאפמליאפמליאפמליא נמלנמלנמלנמל כו)ההההּוּוּוּואאאא א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
א)ּבּגמרא מא, אבל (זבחים אליהם. סתרֹו ּדברי אׁשר לדעּתֹו, ּומהּמסּכימים עצתֹו חבּורת ּכניסת 'ּפמליא': ּתבת רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

לפרׁשּה; הצר לא ולכן ּביתֹו, ּבני ׁשּפרּוׁשּה הּמדינה ּבׂשפת ּתבה זֹו היתה ּדבזמנֹו ונראה, ּפרׁשּה. ולא זֹו ּתבה ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻּכאן

È‡LÈÓÁ:כג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¬ƒ»≈

dÊÏכד  ‡˙ÈÁ ‡LÙ ‡Ú¯‡ ˜tz ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿»«¿»«¿»ƒ¿«
:ÔÎ ‰Â‰Â dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁÂ LÁ¯e ¯ÈÚa¿ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ¿««¬»≈

ÈÚa¯‡כה  ˙ÈÂ dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»≈««¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»
ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁ¯ Ïk ˙ÈÂ dÊÏƒ¿«¿»»ƒ¬»¿«¿»ƒ¿ƒ«¬»¿»

:·Ë È¯‡¬≈»

ÓÏˆa‡כו  ‡LÈ‡ „È·Ú ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ≈»»¿«¿»»
‡ÙBÚ·e ‡nÈ Èea ÔeËÏLÈÂ ‡˙eÓ„kƒ¿»»¿ƒ¿¿¿≈«»¿»
‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡Ú¯‡ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··e ‡iÓL„ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿»«¿»¿»ƒ¬»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

EbdPW mFwn wxtA(my migqt)`iWw `l ,cxR odn `vie Ff lr Ff oaiMxde zFnda iYW mc` `iad ziW`xA zAW i`vFnlC §¤¤¨¤¨£¦§§¥©¨§¥¦¥¦¨¨§¥§¥§¦§¦¨©§¨¨¥¤¤¤¨©§¨
:mcFw xn`p 'EaxE Ext'C ,iCinbk dxez ¦¥¦§§¤¡©¤



צג ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(âë):éLéîç íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«

(ãë)dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈
:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå Nîøå äîäa§¥¨¬¨¤²¤§©«§¤−¤§¦¨®©«§¦¥«

i"yx£ı¯‡‰ ‡ˆBz∑,ראׁשֹון מּיֹום נברא ׁשהּכל ׁשּפרׁשּתי, להֹוציאם הּוא אּלא הצרכּו iÁ‰.ולא LÙ∑ ≈»»∆ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ∆∆«»
חּיּות  ּבּה הּלּוכן ∑NÓ¯Â.ׁשּיׁש ׁשאין נגררים, ּכאּלּו ונראים הארץ על ורֹומׂשים נמּוכים ׁשהם ׁשרצים, הם ִֵֶָ»∆∆ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

קונמוברי"ש  ּבלׁשֹוננּו וׁשרץ, רמׂש לׁשֹון ּכל .נּכר. ְְְִִֵֶֶֶֶָָ

(äë)-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤
eäðéîì äîãàä Nîø-ìk úàå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®

:áBè-ék íéäìà àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¦«
i"yx£NÚiÂ∑ ּובקֹומתן ּבתּקּונן ּבצביֹונם, .ּתּקנם «««ְְְְְִִִָָָָָ

(åë)eðúeîãk eðîìöa íãà äNòð íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²§©§¥−¦§¥®
-ìëáe äîäaáe íéîMä óBòáe íiä úâãá ecøéå§¦§Á¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦©§¥¨Æ§¨

:õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe õøàä̈½̈¤§¨¨¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£Ì„‡ ‰NÚ∑ הּמלאכים ּבדמּות הּוא ׁשהאדם לפי מּכאן: למדנּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ענותנּותֹו «¬∆»»ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּבפמליא  נמל הּוא הּמלכים את ּדן ּוכׁשהּוא ּבהם. נמל לפיכ ּבֹו, ּבאחאב,ויתקּנאּו מצינּו ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
יׁש וכי ּומּׂשמאלֹו". מימינֹו עליו עֹומד הּׁשמים צבא וכל ּכסאֹו, על יֹוׁשב ה' את "ראיתי מיכה: לֹו ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשאמר

ּפתּגמא  עירין "ּבגזרת וכן לחֹובה, מׂשמאילים ואּלּו לזכּות מימינים אּלּו אּלא לפניו? ּוׂשמאל ּובמאמר ימין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבפמליא  ּכאן אף ׁשאלּתא". ּכדמּותי קּדיׁשין אין אם ּכדמּותי. ּבעליֹונים יׁש להם: אמר רׁשּות, נטל ׁשּלֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבראׁשית  ּבמעׂשה קנאה יׁש הרי ‡„Ì.ּבּתחּתֹונים, ‰NÚ∑ מקֹום אףֿעלּֿפי ויׁש ּביצירתֹו סּיעּוהּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָ«¬∆»»ְְִִִִֵֶַַָָֹ
מן  רׁשּות ונֹוטל נמל הּגדֹול ׁשּיהא ענוה, ּומּדת ארץ' ּדר' מּללּמד הּכתּוב נמנע לא לרּדֹות, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלאּפיק ֹורסים

ּותׁשּובתֹו עצמֹו, עם אּלא ּדינֹו, ּבית עם מדּבר ׁשהיה למדנּו לא אדם", "אעׂשה ּכתב ואם ּכתב הּקטן, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
'וּיבראּו' ּכתב ולא האדם" את אלהים "וּיברא ׁשּלנּו∑eÓÏˆa.ּבצּדֹו: ּולהׂשּכיל ∑e˙eÓ„k.ּבדפּוס .להבין ְְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָֹֹ¿«¿≈ְִֶָƒ¿≈ְְְִִַָ

Ìi‰ ˙‚„a ec¯ÈÂ∑ רּדּוי לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון נעׂשה יׁש זכה, לא ּובּבהמֹות. ּבחּיֹות רֹודה זכה, ירידה: ּולׁשֹון ¿ƒ¿ƒ¿««»ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּבֹו מֹוׁשלת והחּיה לפניהם .ירּוד ְְִֵֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay xn`nn)

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכמבאר ׁשּלמעלה, ּודמּות ּבצלם ׁשהם יׂשראל, נׁשמֹות על קאי זה ּפסּוק הּנה ּכדמּותנּו, ּבצלמנּו אדם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנעׂשה
ּכל  ּבתֹוכם וכֹוללים ּדגמא הם למּטה ּבהיֹותם ּגם יׂשראל ּדנׁשמֹות ּכדמּותנּו, ּבצלמנּו אדם נעׂשה וזהּו ּודמּות, ּדצלם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻהענין

הראׁשֹון. הּׁשרׁש עד ׁשּלמעלה ְְְִִֶֶַַַַָָֹהּבחינֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבפמליאפמליאפמליאפמליא נמלנמלנמלנמל כו)ההההּוּוּוּואאאא א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
א)ּבּגמרא מא, אבל (זבחים אליהם. סתרֹו ּדברי אׁשר לדעּתֹו, ּומהּמסּכימים עצתֹו חבּורת ּכניסת 'ּפמליא': ּתבת רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

לפרׁשּה; הצר לא ולכן ּביתֹו, ּבני ׁשּפרּוׁשּה הּמדינה ּבׂשפת ּתבה זֹו היתה ּדבזמנֹו ונראה, ּפרׁשּה. ולא זֹו ּתבה ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻּכאן

È‡LÈÓÁ:כג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¬ƒ»≈

dÊÏכד  ‡˙ÈÁ ‡LÙ ‡Ú¯‡ ˜tz ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿»«¿»«¿»ƒ¿«
:ÔÎ ‰Â‰Â dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁÂ LÁ¯e ¯ÈÚa¿ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ¿««¬»≈

ÈÚa¯‡כה  ˙ÈÂ dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»≈««¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»
ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁ¯ Ïk ˙ÈÂ dÊÏƒ¿«¿»»ƒ¬»¿«¿»ƒ¿ƒ«¬»¿»

:·Ë È¯‡¬≈»

ÓÏˆa‡כו  ‡LÈ‡ „È·Ú ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ≈»»¿«¿»»
‡ÙBÚ·e ‡nÈ Èea ÔeËÏLÈÂ ‡˙eÓ„kƒ¿»»¿ƒ¿¿¿≈«»¿»
‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡Ú¯‡ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··e ‡iÓL„ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿»«¿»¿»ƒ¬»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

EbdPW mFwn wxtA(my migqt)`iWw `l ,cxR odn `vie Ff lr Ff oaiMxde zFnda iYW mc` `iad ziW`xA zAW i`vFnlC §¤¤¨¤¨£¦§§¥©¨§¥¦¥¦¨¨§¥§¥§¦§¦¨©§¨¨¥¤¤¤¨©§¨
:mcFw xn`p 'EaxE Ext'C ,iCinbk dxez ¦¥¦§§¤¡©¤



ziy`xaצד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ּבירּוׁשלמי - כו'). עצתֹו חבּורת (ּכניסת ּפרטים להֹוסיף ׁשהצר מּׁשּום ּפרׁשּה ּבּגמרא ספ"ה)א פמיליי (סוטה א.איתא: ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ּפתּוחה). מ"ם ּדגּוׁשה, (פ"א ּפמליא ולא חרּוקה), מ"ם רפּויה, (פ"א פמיליא לבּטאּה יׁש זה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּולפי

(æë)íéäìà àøáiå|íéäìà íìöa Bîìöa íãàä-úà ©¦§¨¸¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−
:íúà àøa äá÷ðe øëæ Búà àøä¨´Ÿ®¨¨¬§¥−̈¨¨¬Ÿ¨«

i"yx£BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯·iÂ∑ ׁשּנאמר ּבידים, נברא והּוא ּבמאמר נברא ׁשהּכל ל ֹו, העׂשּוי ּבדפּוס «ƒ¿»¡…ƒ∆»»»¿«¿ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קלט) וכן (תהלים ּבלע"ז, קֹוני"ו ׁשּקֹורין רׁשם, עלֿידי העׂשּויה ּכמטּבע ּבחֹותם נעׂשה ּכּפכה", עלי "וּתׁשת :ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

חֹותם" ּכחמר ּתתהּפ" אֹומר: ‡˙B.הּוא ‡¯a ÌÈ‰Ï‡ ÌÏˆa∑ צלם לֹו, הּמתּקן צלם ׁשאֹותֹו ל ּפרׁש ְְִֵֵֶַָֹ¿∆∆¡…ƒ»»…ְְֵֶֶֶֶֶַַָֻ
הּוא  יֹוצרֹו ‡˙Ì.ּדיֹוקן ‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ∑,אּגדה מדרׁש וגֹו'". מּצלעתיו אחת "וּיּקח אֹומר: הּוא ּולהּלן ְְַ»»¿≈»»»…»ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשניהם  ׁשנבראּו הֹודיע ּכאן מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חּלקֹו. ואחרּֿכ ראׁשֹונה, ּבּבריאה ּפרצּופים ׁשני ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנבראּו
אחר  ּבמקֹום ל ּופרׁש ּברּיתן, ּכיצד  ל ּפרׁש ולא .ּבּׁשּׁשי, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹ

(çë)eøt íéäìà íäì øîàiå íéäìà íúà Cøáéå©§¨¤́Ÿ¨»¡Ÿ¦¼©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬
íiä úâãa eãøe äLáëå õøàä-úà eàìîe eáøe§²¦§¬¤¨−̈¤§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ
:õøàä-ìò úNîøä äiç-ìëáe íéîMä óBòáe§´©¨©½¦§¨©−̈¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

i"yx£‰L·ÎÂ∑,וי"ו ׁשּדרּכֹוחסר ׁשהאיׁש ללּמד ועֹוד, יצאנית. ּתהא ׁשּלא הּנקבה את ּכֹובׁש ׁשהּזכר ללּמד ¿ƒ¿À»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
האּׁשה  ולא ּורבּיה ּפרּיה על מצּוה .לכּבׁש, ְְְְְִִִִֶַָָָָֹֹֻ

(èë)áNò-ìk-úà íëì ézúð äpä íéäìà øîàiå| ©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¥Á¨©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤
õòä-ìk-úàå õøàä-ìë éðt-ìò øLà òøæ òøæŸ¥´©¤À©£¤Æ©§¥´¨¨½̈¤§¤¨¨¥²
:äìëàì äéäé íëì òøæ òøæ õò-éøô Ba-øLà£¤¬§¦¥−Ÿ¥´©®̈©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«

i"yx£ı¯‡‰ ˙iÁ ÏÎÏe ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑ּולאׁשּתֹו לאדם הרׁשה ולא למאכל וחּיֹות ּבהמֹות להם הׁשוה »∆ƒ¿∆¿»¿»¿»««»»∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ּברּיה  ׁשּנאמר:להמית ּבׂשר, להם הּתיר נח, ּבני ּוכׁשּבאּו ּכּלם. יחד יאכלּו עׂשב ירק ּכל א ּבׂשר, ולאכל ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ּכל  את לכם "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ׁשהּתרּתי עׂשב", "ּכירק וגֹו'", חי  הּוא אׁשר רמׂש .""ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(ì)ìëìe íéîMä óBò-ìëìe õøàä úiç-ìëìe|NîBø §¨©©´Â¨Â̈¤§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´
áNò ÷øé-ìk-úà äiç Lôð Ba-øLà õøàä-ìò©¨À̈¤£¤Æ¤´¤©½̈¤¨¤¬¤¥−¤

:ïë-éäéå äìëàì§¨§¨®©«§¦¥«

(àì)áBè-äpäå äNò øLà-ìk-úà íéäìà àøiå©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´¨½̈§¦¥−
:éMMä íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå ãàî§®Ÿ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬©¦¦«

i"yx£ÈMM‰ ÌBÈ∑ עליהם ׁשּיקּבלּו עלֿמנת עּמהם ׁשהתנה לֹומר ּבראׁשית, מעׂשה ּבגמר ּבּׁשּׁשי, ה' הֹוסיף «ƒƒְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

‡ÔÈ‰Ïכז  ÌÏˆa dÓÏˆa Ì„‡ ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»»»¿«¿≈¿≈«¡»ƒ
:ÔB‰˙È ‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc d˙È ‡¯a¿»»≈¿«¿¿»¿»»¿

e‚Òeכח  eLet ÈÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»«¬«¿¿»¿
Èea eËeÏLe dÏÚ eÙe˜˙e ‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe¿»«¿»¿¬«¿¿≈
‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ÏÎ·e ‡iÓL„ ‡ÙBÚ·e ‡nÈ«»¿»ƒ¿«»¿»«¿»¿»≈»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

aÒÚ‡כט  Ïk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»¿»ƒ¿»»ƒ¿»
˙ÈÂ ‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ Èc Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê ¯·c¿««¿≈ƒ¿¿«ƒ««≈»«¿»¿»
dÚ¯Ê ¯·c ‡ÏÈ‡ È¯Èt d· Èc ‡ÏÈ‡ Ïk»ƒ»»ƒ≈≈≈ƒ»»¿««¿≈

:ÏÎÈÓÏ ‡‰È ÔBÎÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿»¿¿≈¿≈»

„iÓL‡ל  ‡ÙBÚ ÏÎÏe ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏe¿»≈««¿»¿»»ƒ¿«»
‡˙ÈÁ ‡LÙ d· Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ÏÎÏe¿…¿»≈««¿»ƒ≈«¿»«¿»

:ÔÎ ‰Â‰Â ÏÎÈÓÏ ‡aÒÚ ˜B¯È Ïk ˙È»»¿ƒ¿»¿≈»«¬»≈

ÁÏ„‡לא  ÔÈw˙ ‡‰Â „·Ú Èc Ïk ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»»ƒ¬«¿»«ƒ«¬»
:È‡˙È˙L ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gk).äLáëåKxCW LcOll ,e"ie xqg §¦§ª¨¨¥¨§©¤§¤¤¤
didY `NW dawPd z` WFAkl Wi`d̈¦¦§¤©§¥¨¤Ÿ¦§¤
FnM ,dexrl dlTY mFxbl zip`vi©§¨¦¦§©¨¨§¤§¨§
z`vl dliBxdW d`l dzUrW¤¨§¨¥¨¤¦§¦¨¨¥

DYal dlTY dnxbea d`x)(` t ,ai g x". §¨§¨©¨¨§¦¨

ziAd KFzA Dnvr zrpvOW in lke§¨¦¤©§©©©§¨§©©¦
xn`PW ,lFcB odkl `UPdl diE`x§¨§¦¨¥§Ÿ¥¨¤¤¡©

(ci dn mildz)dnipR Kln za dCEaM lM̈§¨©¤¤§¦¨
inl `UPYW xnFlM ,'ebe [zFvAWOn]¦¦§§§©¤¦¨¥§¦

FA aEzMW(hl gk zeny)diE`xE .YvAWe ¤¨§¦©§¨§¨

,milFcB mipdM dPOn cinrdl§©£¦¦¤¨Ÿ£¦§¦
xn`PW(b gkw mildz)dIxR otbM LYW`] ¤¤¡©¤§§§¤¤Ÿ¦¨

,mizif ilzWM LipA [Lzia izMxiA§©§§¥¥¤¨¤¦§¦¥¥¦
zif onWA migWnPWglyie `negpz) ¤¦§¨¦§¤¤©¦

(eÎd:hk dxez



צה ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ה  "יֹום עד ועֹומדים ּתלּויים ּכּלם הּׁשּׁשי", "יֹום אחר: ּדבר ּתֹורה. חּמׁשי חמּׁשה ׁשּׁשי יׂשראל הּוא ּׁשּׁשי", ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

אֹותֹו(ּבסיון. ּבה"א, הּׁשּׁשי" "יֹום וזהּו עּתה, העֹולם נברא ּכאּלּו ונחׁשב ּבראׁשית, יצירת ּכל נתחּזקּו הּתֹורה, יׂשראל ׁשּקּבלּו ּבסיון, ו' ׁשּביֹום אחרים, ספרים ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּבסיון  ו' ּתֹורה )יֹום למּתן .הּמּוכן ְְִַַַָָָ

á(à):íàáö-ìëå õøàäå íéîMä elëéå©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãg"kyz'd (` zecreezd) ,oeeyg g"dan ,ziy`xa t"y)

(ׁשהרי  ּכפׁשּוטֹו הּוא הא' ּפירּוׁש ּפירּוׁשים. ג' הם ּובכללּות ויכלּו, ּבתיבת ּפירּוׁשים ּכּמה הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' ה'צמח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻמביא
מּלׁשֹון  הּוא הּב' ּפירּוׁש וארץ. ׁשמים ּבריאת מלאכת ׁשּנגמרה ּגמר, מּלׁשֹון הּוא ׁש'ויכלּו' ּפׁשּוטֹו) מידי יֹוצא מקרא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻאין
מפרׁשים) ּכּמה (לדעת ּתכלה ּתיבת ׁשּפירּוׁש קץ, ראיתי ּתכלה לכל ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתענּוג, מּלׁשֹון הּוא הג' ּופירּוׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכּליֹון.

ּתענּוג. לׁשֹון ְֲַהּוא

(á)äNò øLà Bzëàìî éòéáMä íBia íéäìà ìëéå©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−£¤´¨¨®
:äNò øLà Bzëàìî-ìkî éòéáMä íBia úaLiå©¦§ŸÆ©´©§¦¦½¦¨§©§−£¤¬¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ∑:אֹומר ׁשמעֹון להֹוסיף רּבי צרי ּורגעיו, עּתיו יֹודע ׁשאינֹו ּבׂשרֿודם «¿«¡…ƒ««¿ƒƒְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ע  ׁשּיֹודע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל הּקדׁש, על ּורגעיו,מחל הּׂשערה ּתיו ּכחּוט ּבֹו ּבֹונכנס ּכּלה ּכאּלּו ונראה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הּמלאכה  ונגמרה ּכלתה מנּוחה, ּבאת ׁשּבת, ּבאת מנּוחה. חסר? העֹולם היה מה אחר: ּדבר .ּבּיֹום. ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr ,d jxk zegiyÎihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעי ביעי ביעי ביעי  ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ב)ויכלויכלויכלויכל (ב, ְְְְֱֱֱֱַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹ
אבל  הּקֹודׁש; על מחֹול להֹוסיף צרי ּורגעיו, עּתיו יֹודע ׁשאינֹו ּבׂשר־ודם אֹומר ׁשמעֹון רּבי הּׁשביעי: ּבּיֹום אלקים ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹויכל

ּבּיֹום ּבֹו ּכלה ּכאילּו ונראה הּׂשערה ּכחּוט ּבֹו נכנס ּורגעיו, עּתיו ׁשּיֹודע (רש"י)הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
מהם? אחד ּכל מׁשמעּות ּומה ּו"רגעיו" "עּתיו" הּכפל ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמהּו

ּדרכים: ּבׁשּתי להיֹות יכֹולה הּׁשּבת, ּכניסת ׁשעת ידיעת ּכגֹון מסּויים, זמן ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָידיעת
ׁשעֹות  וכ וכ ימים חמּׁשה ּוכׁשעֹוברים עּתה, עד ׁשעברה מהּׁשּבת ׁשעברּו והרגעים הּׁשעֹות הּימים, ספירת על־ידי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָא)

הּׁשּבת. יֹום מתחיל ׁשעכׁשיו יֹודעים הּׁשיׁשי, הּיֹום ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָּורגעים
נכנסת  הּׁשּבת מתי  יֹודע הּׁשּבת  קדּוׁשת את הּמרּגיׁש יהּודי מּגיעה. ּכׁשהיא עצמּה, הּׁשּבת את ׁש'מרּגיׁשים' על־ידי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָב)
זרק  הּׁשּבת, ּכניסת זמן את ּוכׁשהרּגיׁש ׁשּבת, ּבערב מקטרת לעּׁשן ׁשּנהג מרּוזין, יׂשראל רּבי הּקדֹוׁש הרב על ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ(וכמסּוּפר

נׁשּתּנּו). ּופניו מּידֹו הּמקטרת ְְִִִֶֶֶַַָָָאת
ּו"רגעיו": "עּתיו" ׁשּברׁש"י, הּלׁשֹונֹות ׁשני מׁשמעּות ְְְְְִִֵֶַַַָָָָזֹו

[ּכי עעעעּתּתּתּתיויויויו הּׁשּבת. קדּוׁשת הרּגׁשת מּתֹו נכנסת ׁשהּׁשּבת ׁשּיֹודע ּדהינּו עצמֹו, מחמת הּזמן את ׁשּמרּגיׁש לּידיעה מכּון – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
גֹו'" לׂשחק עת גֹו' ללדת "עת ּכמֹו מסּויים, לענין זמן ּפירּוׁשּה ג)"עת" ].(קהלת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

מּספירת רגעיורגעיורגעיורגעיו הּׁשּבת ּכניסת על ׁשּיֹודע ּדהינּו עּתה, עד ׁשעבר הּזמן ספירת מּתֹו הּדבר ּבֹוא על ׁשּיֹודע לּידיעה מכּון – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ
ׁשעברה. מהּׁשּבת והרגעים הּׁשעֹות ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהּימים,

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oeyg xn g"xc 'a gp t"y)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ב)ויכלויכלויכלויכל ב, (רש"י ְְְְֱֱֱֱַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹ
לעיל  וכּנזּכר הוי', ׁשם התּגּלּות ונמׁש אלקים ּדׁשם וההסּתר הּצמצּום מּדת ּומדרגת ּבחינת ׁשּכלתה ּפרּוׁש אלקים, ְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹויכל
לכן  אלקים, ּדׁשם וההסּתר ההעלם את לברר צרי ׁשּלא וכיון וׁשמים. ארץ אלקים הוי' עׂשֹות ּביֹום ׁשּנאמר מה ְְְְְְְְֱֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹׁשּזהּו
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ziy`xaצו zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
מלאכה  ועׂשּית כּו', מלּכא קמי ּבמחֹוג דמחוי ּדמאן מּׁשּום הּמלאכה, ּבעׂשּית אּסּור יׁש ואּדרּבה, הּמלאכה, ּבענין צֹור ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאין

כּו'. הּקדּׁשה ׁשל והּמקֹום החלל לתֹו זה' ה'לעּומת את ׁשּמכניס חּלּול, ּבׁשם נקראת ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּבּׁשּבת
ã ycew zegiyn zecewp ã(31 'nr d jxk zegiy ihewl)

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשערהערהערהערה ּכּכּכּכחחחחּוּוּוּוטטטט ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו נכנסנכנסנכנסנכנס .... .... הקהקהקהקּבּבּבּב""""הההה ב)אבלאבלאבלאבל ב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשהּוא  ּבׁשעה ּגם אּלא לילה, ספק יֹום ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ּבבין רק אינֹו הּקדׁש על מחל להֹוסיף החּיּוב הרי לׁשאל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹיׁש
חּיּוב  יׁש סֹוף סֹוף הרי – ׁשּבת לחּלל עלּול והּוא ּורגעיו, עּתיו יֹודע אינֹו ׁשאדם מּפני הּוא ּגּופא זה ּכי ואם יֹום. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָוּדאי
הּדֹורׁש ׁשמעֹון, רּבי – אֹומרֹו ּבׁשם הּמימרא את רׁש"י מביא זֹו ׁשאלה לתרץ ּכדי (ּכביכֹול). לקּיימֹו חּיב הקּב"ה וגם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכזה,

ּדקרא א)טעמא קטו, הזה.(ב"מ הּדין ּגם אצלֹו אין הקּב"ה, אצל ׁשּי לא החּיּוב ׁשּטעם ּומּכיון , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr ,` jxk ,g"nyz zegiydÎxtq)

עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר מלאכמלאכמלאכמלאכּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ב)ויכלויכלויכלויכל (ב, ְְְְֱֱֱֱַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מּׁשּתחׁש והֹורידּה יֹום מּבעֹוד הגּביהה – הּסּדן על־ּגּבי ּבּקּורנס מּכה ׁשהּוא ט)ּכזה פ"י, רבה .(בראשית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ה  סיים מה לׁשם לׁשאֹול, ּובלׁשֹון יׁש הּׁשּבת, יֹום לתֹו ּתיּכנס ׁשהּמלאכה ּכזה ּבאֹופן הּבריאה מלאכת את ּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבּיֹום". ּבֹו ּכילה ּכאילּו ונראה הּׂשערה ּכחּוט ּבֹו "נכנס - ּכאן ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָרׁש"י

הּקּורנס  הֹורדת ׁשל זֹו ּפעּולה ׁשּכן ּפעּולה, וכל רגע ּכל לייקר צריכים ּכּמה עד לנּו הֹורה הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשּבזה לֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָיׁש
ויחידה, אחת טֹובה ּבפעּולה ּכׁשמדּוּבר ׁשּגם ללּמדנּו, הּׁשּבת. יֹום מנּוחת ּבאה ּומּיד הּבריאה, מלאכת ּכל את ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהׁשלימה
זמן  עבֹודת ּכל נׁשלמת ׁשעל־ידּה ּבּפּטיׁש', ה'ּמּכה היא זֹו ּפעּולה הרי ּבלבד, הּׂשערה' 'ּכחּוט קטּנה, ּפעּולה ּתהיה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָולּו

ּומנּוחה. ׁשּבת ׁשּכּולֹו ליֹום מּיד ונכנסים ְְְְִִִֶַַַָָָָהּגלּות
ּברמּב"ם הּוא מפֹורׁש ד)ּופסק־ּדין הלכה ג, פרק תשובה ּכּולֹו(הלכות העֹולם ּכל ואת עצמֹו את הכריע אחת, מצוה "עׂשה : ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

והּצלה". ּתׁשּועה ולהם לֹו וגרם זכּות, ְְְְְְֶַַַָָָָָלכף

(â)ék Búà Lc÷éå éòéáMä íBé-úà íéäìà Cøáéå©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´
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i"yx£Lc˜ÈÂ C¯·ÈÂ∑,ּבּמן ּבּמּברכֹו וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם ּובּׁשּׁשי לּגלּגלת, עמר להם ירד הּׁשבּוע ימי ן ׁשּכל «¿»∆«¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
העתיד  על ּכתב והּמקרא ּבׁשּבת, ּכלל ירד BNÚÏ˙.ׁשּלא ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ¯L‡∑ ראּויה ׁשהיתה הּמלאכה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ¬∆»»¡…ƒ«¬ְְְֶַָָָָָ

רּבה' ּב'בראׁשית ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּׁשּׁשי, ועׂשאּה ּכפל ּבׁשּבת, .לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 14 cenr dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

d`ixAAW oFxQgde zEnlXd©§¥§©¦¨¤©§¦¨

לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת:::: אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ג)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ּבּבּבּברארארארא (ב, ֱֱֱֱֲֲֲֲֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
אין  ועׂשה ּברא אׁשר לעׂשֹות, אלקים ּברא אׁשר ּדכתיב הּוא הדא עׂשּיה, צריכין ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹּכל

ּתּקּון צרי ׁשהּכל לֹומר לעׂשֹות, אּלא ּכאן ו)ּכתיב יא, פרשה רבה (בראשית ְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
עץ  ּבחטא ואחר־ּכ נברא, מּלּואֹו ׁשעל לתרץ (ואין נברא" מליאתֹו על "עֹולם ז"ל למאמרם סֹותר זה מאמר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָלכאֹורה

עצמּה). הּבריאה מּצד הּוא ּדהחּסרֹון ּברא" ּד"אׁשר הלׁשֹון מּפׁשט יקׁשה ּדעדין נתקלקל, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻהּדעת
הּׁשביעי, יֹום מּגיע ּכאׁשר א נברא, מּלּואֹו על ּבראׁשית, ימי ּבׁשׁשת ׁשּנברא ּכפי ׁשהעֹולם אמת הן ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָויׁש
ּכמֹו – העֹולם זֹו, ּדרּגא ּולגּבי החל. ימי מּבׁשׁשת יֹותר נעלית לדרּגא להתעּלֹות אפׁשר הּׁשּבת ּדיֹום העּלּוי מּצד ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּנה

ּתּקּון. וצרי חסר – החל ימי ּבׁשׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּנברא
מּצבֹו לגּבי ּכי יֹותר, נעלה ּבאפן ה' את לעבד מּמּנּו נדרׁש יֹותר, נעלית לדרּגא האדם מתעּלה ּכאׁשר ה': ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּוכמֹו

ׁשלמה). עבֹודתֹו היתה הּקֹודם מּצבֹו ׁשּלגּבי (הגם ּבׁשלמּות אינּה הּקֹודמת עבֹודתֹו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעּתה,
יֹותר  להרּבֹות עליו רכּוׁשֹו, ּגדל ׁשּכאׁשר מּובן זה ּולפי רכּוׁשֹו. ּגדל לפי הּוא הּצדקה נתינת חּיּוב הּצדקה: מצות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובדגמת
הּצדקה  מצות קּים הּקֹודם ׁשּבמּצבֹו (אף־על־ּגב ּכמּקדם ּבנתינתֹו להסּתּפק יכֹול ואינֹו עּתה, מּצבֹו ּכפי ולתת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבצדקה

ְִֵּבׁשלמּות).
"ימי  - ּומּצבֹו מעמדֹו מּצד הּׁשלמּות ּבתכלית היה ּבראׁשית, ימי ּבׁששת ׁשּנברא ּכפי העֹולם ּדידן: ּבּנּדֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּדר־זה
נחׁשבת  החל ימי ּדׁשׁשת הּׁשלמּות לגּביו הּנה נעלית, קדּׁשה ּבעֹולם ונמׁשכת הּׁשּבת יֹום מּגיע ּכאׁשר א ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּמעׂשה",

ּתּקּון". ו"צרי ְְִִֶֶָּכ"חסר"

d˙Èג  LÈc˜Â ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒ»»¿«ƒ»≈
:„aÚÓÏ ÈÈ ‡¯· Èc dz„·Ú ÏkÓ Á d· È¯‡¬≈≈«ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿»



צז ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"hyz ziy`xa zyxt zgiyn)

לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ּבּבּבּברארארארא ג)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר (ב, ֱֱֱֱֲֲֲֲֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִַַַַֹֹ
ּתיקּון צרי ׁשהּכל לֹומר לעׂשֹות", אלקים ּברא "אׁשר אּלא ּכאן, ּכתיב אין ועׂשה" אלקים ּברא פי"א)"אׁשר לב"ר (רׁש"י ְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

את  ּברא הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא והרי עבֹודתֹו, על־ידי העֹולם עניני את ּולהעלֹות לתּקן מּמּנּו ּדֹורׁשים ּכיצד לחׁשֹוב: עלּול ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָאדם
ּבעֹולמֹו?! קבע ּׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא מה את ויׁשּנה הּוא יבֹוא וכיצד ׁשהּוא, ּכפי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהעֹולם

לתּקן: - היא העֹולמֹות ּבריאת ׁשל הּכּונה ּתכלית לתּקן". לעׂשֹות, אלקים ּברא "אׁשר - היא על־ּכ ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּתׁשּובה
ׁשלימּות! לידי ויביאֹו ּבעֹולם החסר את יתּקן עבֹודתֹו ׁשעל־ידי מּיׂשראל אחד לכל ויכֹולת ּכֹוח נֹותן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא

אפֹוא והוהוהוהּתּתּתּתכלית כלית כלית כלית זֹוהי ּכּולֹו.ההההּכּכּכּכּוּוּוּונהנהנהנה העֹולם ּבריאת ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(ã)õøàäå íéîMä úBãìBú älàaäíBéa íàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§¨®§À
:íéîLå õøà íéäìà ýåýé úBNò£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦

i"yx£‰l‡∑ למעלה האמּורים.'‰ ˙BNÚ ÌBÈa Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙∑ ׁשּכּלם ללּמד ≈∆ְְֲִַָָ¿«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬ְְֶֶַָֻ
אּלּו אֹות ּיֹות ּבב' עֹולמים ", צּור ה' "ּבי ּה ׁשּנאמר: ּבראם, ּבה"א ּבהּבראם, אחר: ּדבר ּבראׁשֹון. ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָנבראּו

ּבה"א. נברא הּזה ׁשהעֹולם ּכאן, ולּמד עֹולמים, ׁשני יצר הּׁשם, למּטה,(ׁשל ּפתּוחה ׁשהה"א ּכמֹו רמז אחרים: ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּבאֹותּיֹות  קטּנה ׁשהיא י' ּכמֹו מּועטים זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּצּדיקים לֹומר ּביּו"ד, נברא הּבא ועֹולם ּבתׁשּובה, לּׁשבים ּפתּוח העֹולם הרׁשעים )ּכ ׁשּירדּו רמז ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשם  ּדר לרדת למּטה, ּופתּוחה צדדיה מּכל ׁשּסתּומה זאת ּכה"א ׁשחת, לראֹות .למּטה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(ä)ìëå|áNò-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN §´Ÿ¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤
íéäìà ýåýé øéèîä àì ék çîöé íøè äãOä©¨¤−¤´¤¦§¨®¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ

:äîãàä-úà ãáòì ïéà íãàå õøàä-ìò©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«
i"yx£ı¯‡· ‰È‰È Ì¯Ë∑,הטרים לֹומר נפעל, ואינֹו קדם, לׁשֹון ואינֹו הּוא, לא' 'עד לׁשֹון ׁשּבּמקרא טרם ּכל ∆∆ƒ¿∆»»∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

אחר: ועֹוד מֹוכיח. וזה הקּדים, יאמר עדין ּכאׁשר ּתפרׁש: זה ואף ּתיראּון. לא עדין ּתיראּון", טרם "ּכי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
אדם  ׁשּנברא קדם ּבּׁשּׁשי העֹולם ּבריאת ּכׁשּנגמרה ּבארץ, היה ‰O„‰.לא ·NÚ ÏÎÂ∑,צמח לא עדין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ¿»≈∆«»∆ֲִַַָֹ

ולּמה? ו', יֹום עד עמדּו הּקרקע ּפתח על אּלא יצאּו, לא הארץ", "וּתֹוצא ׁשּכתּוב  Ï‡.ּובּׁשליׁשי Èk ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹƒ…
¯ÈËÓ‰∑,ּגׁשמים ׁשל ּבטֹובתן מּכיר ואין האדמה" את לעבד אין ׁש"אדם לפי המטיר? לא ּטעם ּומה ƒ¿ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

והּדׁשאים: האילנֹות וצמחּו וירדּו, עליהם התּפּלל לעֹולם, צר ׁשהם וידע אדם ‡ÌÈ‰Ïּוכׁשּבא ה'∑‰' ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ¡…ƒ
ׁשמֹו. ּכל,הּוא על וׁשֹופט ׁשּליט ׁשהּוא אלהים אלהים, ׁשהּוא ה' ּפׁשּוטֹו: לפי מקֹום ּבכל זה ּפרּוׁש .וכן ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

(å)éðt-ìk-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìòé ãàå§¥−©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬
:äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£‰ÏÚÈ „‡Â∑ּברּיתֹו ּכגּבל לענין אדם, ונברא העפר, לׁשרֹות עננים והׁשקה הּתהֹום העלה אדם. ׁשל ¿≈«¬∆ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁש "וּייצר זה, ואחרּֿכ "והׁשקה", ּכאן אף העּסה, את לׁש ואחרּֿכ מים ."ּנֹותן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(æ)äîãàä-ïî øôò íãàä-úà íéäìà ýåýé øöéiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈
:äiç Lôðì íãàä éäéå íéiç úîLð åétàa çtiå©¦©¬§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«

i"yx£¯ˆÈiÂ∑ לתחּית ויצירה הּזה לעֹולם יצירה יצירֹות, ׁשּתי «ƒ∆ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ
יּודי"ן הּמתים. ׁשני ּביצירתּה נכּתב לא לּדין, עֹומדת ׁשאינּה ּבבהמה, ‰‡„Ó‰.אבל ÔÓ ¯ÙÚ∑עפרֹו צבר ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ»»ƒ»¬»»ֲַָָ

מּמקֹום  עפרֹו נטל אחר: ּדבר לקבּורה. קֹולטּתֹו ּתהא ׁשם ׁשּימּות, מקֹום ׁשּבכל רּוחֹות, מארּבע האדמה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָמּכל
לעמד  ויּוכל ּכּפרה לֹו ּתהיה הלואי אמר: לי", ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבֹו: ÂÈt‡a.ׁשּנאמר ÁtiÂ∑עׂשאֹו ְְְְֱֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ«ƒ«¿«»ֲָ

ׁשמים  נבראּו ראׁשֹון ׁשּביֹום לפי העליֹונים. מן ּונׁשמה הּתחּתֹונים מן ּגּוף העליֹונים, ּומן הּתחּתֹונים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָמן

‡˙e‡È¯aד  „k ‡Ú¯‡Â ‡iÓL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«¿«»¿«¿»«ƒ¿¿ƒ
:‡iÓLe ‡Ú¯‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¬«¿»¡…ƒ«¿»¿«»

ÏÎÂה  ‡Ú¯‡· eÂ‰ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á ÈÏÈ‡ ÏÎÂ¿…ƒ»≈«¿»«»¬¿«¿»¿»
˙ÈÁ‡ ‡Ï È¯‡ ÁÓˆ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»«»¿»¬≈»»ƒ
˙ÈÏ Lp‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯ËÓƒ¿»¿»¡…ƒ««¿»¿∆««ƒ

:‡˙Ó„‡ ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¿¿»

Ïkו  ˙È È˜L‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡ÚÂ«¬»»¬»»ƒƒ«¿»¿«¿≈»»
:‡˙Ó„‡ Èt‡«≈«¿¿»

‡„Ó˙‡ז  ÔÓ ‡¯ÙÚ Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒ»»»«¿»ƒ«¿¿»
Ì„‡a ˙Â‰Â ÈiÁ„ ‡˙ÓL È‰Bt‡a ÁÙe¿«¿«¿ƒƒ¿¿»¿«≈«¬«¿»»

:‡ÏÏÓÓ Áe¯Ï¿«¿«¿»



ziy`xaצח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
לעליֹונים. מאֹורֹות ּברא ּברביעי, לּתחּתֹונים. הּיּבׁשה" "ּתראה ּבּׁשליׁשי, לעליֹונים. רקיע ּברא ּבּׁשני, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוארץ.
קנאה  יׁש לאו, ואם ּוּבּתחּתֹונים, ּבעליֹונים ּבֹו לבראֹות ּבּׁשּׁשי הזקק לּתחּתֹונים. הּמים" "יׁשרצּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֻּבחמּׁשי,

אחד  יֹום ּבבריאת אּלּו על רּבים אּלּו ׁשּיהיּו ּבראׁשית, iÁ‰.ּבמעׂשה LÙ∑נפׁש" נקראּו: וחּיה ּבהמה אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ∆∆«»ְְְְִֵֶֶַַָָ
ודּבּור  ּדעה לֹו ׁשּנּתֹוסף ׁשּבכּלן, ח ּיה – אדם ׁשל זֹו א .חּיה", ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

(ç)íL íNiå íãwî ïãòa-ïb íéýìà ýåýé òhiå©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤½̈
:øöé øLà íãàä-úà¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«

i"yx£Ì„wÓ∑ראיתי ּבמזרחֹו וגֹו'"? האדם את וגֹו' "וּיברא ּכתיב: והרי ּתאמר, ואם הּגן. את  נטע עדן, ׁשל ƒ∆∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
נדרׁש ׁשהּתֹורה מּדֹות מל"ב הּגלילי, יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּכלל ּבבריתא מהן, אחת וזֹו ת, ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

וסתם  מהיכן, ּבריאתֹו סתם ּכלל, זהּו האדם" את וגֹו' "וּיברא ראׁשֹון: ׁשל ּפרטֹו הּוא מעׂשה, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּלאחריו
הּׁשֹומע  ּתרּדמה. עליו וּיּפל  ּבגןֿעדן, וּיּניחהּו ּגןֿעדן, לֹו וּיצמח וגֹו'" אלהים ה' "וּייצר ּופרׁש חזר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹמעׂשיו.
מן  וגֹו' ה' "וּיצר וכתב: חזר הּבהמה, אצל וכן ראׁשֹון. ׁשל ּפרטֹו אּלא ואינֹו אחר, מעׂשה ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָסבּור
הרקק  מן ׁשּנבראּו העֹופֹות על ּוללּמד ׁשם, לקרֹות האדם" אל "וּיבא לפרׁש ּכדי הּׂשדה" חּית ּכל .האדמה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(è)ãîçð õò-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬
õòå ïbä CBúa íéiçä õòå ìëàîì áBèå äàøîì§©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈§¥¾

:òøå áBè úòcä©©−©¬¨¨«
i"yx£ÁÓˆiÂ∑ מדּבר הּכתּוב הּגן, ‰Ôb.לענין CB˙a∑ הּגן .ּבאמצע ««¿«ְְְִֵַַַַַָ¿«»ְְֶַַָ

(é)ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì ïãòî àöé øäðå§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½
:íéLàø äòaøàì äéäå§¨−̈§©§¨¨¬¨¦«

(àé)õøà-ìk úà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤
:áäfä íL-øLà äìéåçä©«£¦½̈£¤−̈©¨¨«

i"yx£ÔBLÈt∑,ּפיׁשֹון נקרא הארץ, את ּומׁשקין ועֹולין מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם ועל מצרים, נהר נילּוס הּוא ƒְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּפׁשּתים  עֹובדי "ּובֹוׁשּו מצרים: אצל ׁשּנאמר ּפׁשּתן, מגּדל ׁשהּוא "ּפיׁשֹון", אחר: ּדבר ּפרׁשיו". "ּופׁשּו ."ּכמֹו ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ziy`xa zyxt zay zgiy)

ּפּפּפּפייייׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן נקראנקראנקראנקרא .... .... מתמתמתמתּבּבּבּברכיןרכיןרכיןרכין ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמימיוימיוימיוימיו ׁשׁשׁשׁשםםםם יא)ועלועלועלועל ב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּתֹורה  ּדהּנה לֹומר, ויׁש החוילה"). "ארץ הּׁשם את ּפרׁש לא (והרי הּנהר ׁשם את לפרׁש רׁש"י את ּמכריח מה לׁשאל, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹיׁש
הם  אּלּו ׁשּנהרֹות (הינּו ראׁשים" לארּבעה "והיה למאכל", וטֹוב למראה נחמד עץ "ּכל ה'ּגן': ׁשל ּומעלתֹו ּבׁשבחֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמאריכה
וׁשבח  מעלה על מֹורה הּנהר ׁשם ׁשּגם רׁש"י מפרׁש לכן הׁשהם". ואבן . . הּזהב ׁשם "אׁשר ׁשּבעֹולם), הּנהרֹות לכל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּמקֹור

הּנהרֹות: ּבׁשאר וכן מתּברכין. מימיו והֹומה.ּגּגּגּגיחיחיחיחֹוֹוֹוֹוןןןן- הֹול וקּלין.חחחחּדּדּדּדקלקלקלקל– חּדין מימיו ּומברין ּפּפּפּפרתרתרתרת– ורבים ּפרים מימיו – ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
האדם. ֶָָָאת

(áé)ïáàå çìãaä íL áBè àåää õøàä áäæe«£©²¨¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤
:íäMä©«Ÿ©

(âé)õøà-ìk úà ááBqä àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½¥−¨¤¬¤
:Lek«

i"yx£ÔBÁÈb∑ והֹומה והֹול ׁשּמנּגח יּגח", "וכי ּכמֹו: מאד, ּגדֹולה והמיתֹו והֹומה, הֹול .ׁשהיה ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ÔÈÓ„˜lÓח  Ô„Ú· ‡˙Èb ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ·Èˆe¿ƒ¿»¡…ƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ
:‡¯· Èc Ì„‡ ˙È Ôn˙ ÈÂL‡Â¿«¿≈«»»»»ƒ¿»

‡ÔÏÈט  Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ÁÓˆ‡Â¿«¿«¿»¡…ƒƒ«¿»»ƒ»
‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Â ÏÎÈÓÏ ·ËÂ ÈÊÁÓÏ ‚b¯Ócƒ¿««¿∆¡≈¿«¿≈«¿ƒ««»
È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Â ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓaƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ≈«¿ƒ

È˙י  ‰‡˜L‡Ï Ô„ÚÓ ˜ÈÙ ‰Â‰ ‡¯‰Â¿«¬»¬»»ƒ≈≈∆¿«¿»»»
ÈLÈ¯ ‰Úa¯‡Ï ÈÂ‰Â L¯t˙È ÔnzÓe ‡˙Èbƒ¿»ƒ«»ƒ¿»««¬≈¿«¿¿»≈≈

:ÔÈ¯‰«¬ƒ

‡¯Úיא  Ïk ˙È ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBLÈt „Á ÌeL»ƒ«ƒ»»¬«
:‡·‰c Ôn˙ Èc ‰ÏÈÂÁcƒ¬ƒ»ƒ«»«¬»

ÁÏ„a‡יב  Ônz ·Ë ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡·‰„Â¿«¬»¿«¿»«ƒ»«»¿»¿»
:‡Ï¯e· È·‡Â¿«¿≈¿»

È˙יג  ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBÁÈb ‡È˙ ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»ƒ¿»»ƒ«ƒ»
:LeÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»ƒ



צט ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(ãé)úîã÷ Cìää àeä ì÷cç éLéìMä øäpä-íLå§¥«©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´
:úøô àeä éòéáøä øäpäå øeMà©®§©¨¨¬¨«§¦¦−¬§¨«

i"yx£Ï˜cÁ∑ וקּלין חּדין האדם ∑t¯˙.ׁשּמימיו את ּומברין ורבין, ּפרין eM‡Â¯.ׁשּמימיו Lek∑ עדין ƒ∆∆ְִִֵֶַַָ¿»ְְִִִֵֶֶַָָָָָָ¿«ֲִַ
העתיד  ׁשם על הּמקרא וכתב היּו, ‡eM¯.לא ˙Ó„˜∑אּׁשּור למזרחּה Ù¯˙.ׁשל ‡e‰∑,ּכּלם על החׁשּוב ְְִִֵֶַַַָָָָֹƒ¿««ְְִֶַָָ¿»ֶַָָֻ

יׂשראל הּנזּכר  ארץ ׁשם .על ְְִִֵֵֶֶַַָָ

(åè)ïãò-ïâá eäçpiå íãàä-úà íéäìà ýåýé çwiå©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©©¦¥´§©¥½¤
ìe dãáòì:døîL §¨§−̈§¨§¨«

i"yx£ÁwiÂ∑לקחֹו' ליּכנס. ּופּתהּו נאים רּבה'ּבדברים .ּבראׁשית «ƒ«ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ

(æè)ïbä-õò ìkî øîàì íãàä-ìò íéäìà ýåýé åöéå©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½©¨«¨−̈¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈
:ìëàz ìëà̈¬ŸŸ¥«

(æé)íBéa ék epnî ìëàú àì òøå áBè úòcä õòîe¥¥À©©¸©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®¦À§²
:úeîz úBî epnî Eìëà£¨§¬¦¤−¬¨«

(çé)Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®
:Bcâðk øæò Bl-äNòà¤«¡¤¬¥−¤§¤§«

i"yx£'B‚Â ˙BÈ‰ ·BËŒ‡Ï∑ וזה זּוג, לֹו ואין ּבעליֹונים יחיד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הן, רׁשּיֹות ׁשּתי יאמרּו ׁשּלא …¡¿ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
זּוג  לֹו ואין Bc‚k.ּבּתחּתֹונים ¯ÊÚ∑ להּלחם ּכנגּדֹו – זכה לא עזר, – .זכה ְְִֵַַ≈∆¿∆¿ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr d jxk zegiy ihewl)

הןהןהןהן ררררׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי יאמריאמריאמריאמרּוּוּוּו יח)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ב, (רש"י ֶֶֶֶֹֹ ֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹֻֻֻֻ
לא  לבּדֹו" היֹות לאדם טֹוב "לא ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבֹודד. לבד, להיֹות לאדם ּׁשּקׁשה ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹוקׁשה,
לכן  לאדם. טֹוב לא ׁשּזה רק ולא טֹוב, אינֹו לבּדֹו היֹותֹו ׁשעצם אפֹוא, מּובן לבּדֹו". האדם היֹות טֹוב "לא אּלא ְְְֱֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹנאמר,

הּתבֹות את הּמתחיל' ּב'דּבּור מעּתיק זה ּומּטעם הן. רׁשּיֹות ב' יאמרּו ׁשּלא – ּבעצם טֹוב לא זה מּדּוע רׁש"י לא לא לא לא מפרׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֹֹֹֻ ֹֹ
וגוגוגוגֹוֹוֹוֹו'''' היהיהיהיֹוֹוֹוֹותתתת לפרּוׁשֹו.טטטטֹוֹוֹוֹובבבב וההכרח הּיסֹוד קּים אּלה ּבתבֹות ּכי לא), (ותּו ְְְְְְְְְְֱֱֱֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

(èé)äãOä úiç-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé øöiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈¨©©³©¨¤Æ
úBàøì íãàä-ìà àáiå íéîMä óBò-ìk úàå§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ¤¨´¨½̈¦§−
äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é øLà ìëå Bì-àø÷i-äî©¦§¨®§ŸÁ£¤̧¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈

:BîL àeä¬§«
i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ 'B‚Â ¯ˆiÂ∑,"'וגֹו הארץ חּית את אלהים "וּיעׂש למעלה: האמּורה עׂשּיה היא יצירה, היא «ƒ∆¿ƒ»¬»»ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

האדמה  מן אמר, וכאן נבראּו, הּמים מן למעלה, ׁשאמר לפי הרקק. מן נבראּו ׁשהעֹופֹות ּופרׁש ּבא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָאּלא
אּגדה: ּולדברי ׁשם. להם לקרֹות האדם אל הביאם ּבּיֹום ּבֹו מּיד יצירתן ׁשּבׁשעת ּכאן, לּמד ועֹוד, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָנבראּו.

אדם  ׁשל ידֹו ּתחת ׁשּכבׁשן עיר", אל תצּור "ּכי ּכמֹו: וכּבּוׁש, רּדּוי לׁשֹון זֹו, BÏ.יצירה ‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÂ ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ¿…¬∆ƒ¿»
'B‚Â ‰iÁ LÙ Ì„‡‰∑ לעֹולם ׁשמֹו הּוא ׁשם, האדם לֹו יקרא אׁשר חּיה נפׁש "ּכל ּופרׁשהּו: ."סרסהּו »»»∆∆«»¿ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

Cl‰Óיד  ‡e‰ ˙Ï‚Èc ‰‡˙ÈÏz ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»¿ƒ»»ƒ¿«¿«≈
:˙¯Ù ‡e‰ ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯‰Â ¯ez‡„ ‡ÁcÓÏ¿«ƒ¿»¿«¿«¬»¿ƒ»»¿»

È‚a˙‡טו  d¯L‡Â Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯a„Â¿«»¿»¡…ƒ»»»¿«¿≈¿ƒ¿»
:d¯hÓÏe dÁÏÙÓÏ Ô„Ú„¿≈∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«

ÏkÓטז  ¯ÓÈÓÏ Ì„‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙe«ƒ¿»¡…ƒ«»»¿≈»ƒ…
:ÏeÎÈz ÏÎÈÓ ‡˙Èb ÔÏÈ‡ƒ«ƒ¿»≈«≈

Ë·יז  ÔÈa ÔÈÓÈkÁ È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Óe≈ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ«ƒƒ≈«
ÏeÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ dpÓ ÏeÎÈ˙ ‡Ï LÈ·Ï¿ƒ»≈ƒ≈¬≈¿»¿≈

:˙eÓz ˙ÓÈÓ dpÓƒ≈≈«¿

‡„Ìיח  ÈÂ‰ÓÏ ÔÈw˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»«ƒ¿∆¡≈»»
:dÏ·˜Ï CÓÒ dÏ „ÈaÚ‡ È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ∆¿ƒ≈»≈¿ƒ¿≈

a¯‡יט  ˙ÂÁ Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒƒ«¿»»≈«»»
Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡iÓLc ‡ÙBÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿«»¿«¿≈¿«»»
dÏ È¯˜ ‰Â‰ Èc ÏÎÂ dÏ È¯˜È ‰Ó ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«ƒ¿≈≈¿…ƒ¬»»≈≈

:dÓL ‡e‰ ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ì„‡»»«¿»«¿»¿≈



ziy`xaק zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

ß (iyily mei jynd - mlerd lka) ixyz b"k iyily mei ß

(ë)óBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¸̈¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´
øæò àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìe íéîMä©¨©½¦§−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤

:Bcâðk§¤§«

(àë)íéäìà ýåýé ìtiå|ïLéiå íãàä-ìò äîcøz ©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©¨«¨−̈©¦¨®
:äpzçz øNa øbñiå åéúòìvî úçà çwiå©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈©§¤«¨

i"yx£¯ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡Ïe∑‰Óc¯z ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏtiÂ. ּומי מין ּכל לפניו הביאן ּונקבה,ּכׁשהביאן, זכר ן ¿»»…»»≈∆««≈¡…ƒ«¿≈»ְְְֱֱִִִִֵֶָָָָָָָָ
"וּיּפל" מּיד: זּוג, ּבן אין ולי זּוג, ּבן יׁש לכּלם זהּומּסטריו,∑ÂÈ˙ÚÏvÓ.אמר: הּמׁשּכן", "ּולצלע ּכמֹו: ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻƒ«¿…»ְְְְִִֶֶַַָָָ

נבראּו" ּפרצּופין "ׁשני החתbÒiÂ∑¯.ׁשאמרּו: ÁwiÂ.מקֹום ÔLÈiÂ∑ׁשּמּמּנּו הּבׂשר חתיכת יראה ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַָ«ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»«ƒ«ְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹ
עליו  ותתּבּזה .נבראת, ְְְִִֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd dxez zgny mei zgiyn)

קצר, הּוא ׁשהּזמן לֹומר ּברצֹוני ְְִִֵֶַַַָָאין
קדם  זמן מׁש ּבאּו אנ"ׁש, אצל וכרגיל ללוֹותֹו, אנ"ׁש ּבאּו ּבוינא, אדמֹו"ר מֹורי־וחמי קדׁשת  ּכבֹוד ּכׁשהיה ּפעם ׁשּכן, -ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
מינּוטע". "איינע יׁש ׁשעדין ואמר דיטׁש"), ("א אׁשּכנז מיהּודי אחד ׁשם עמד מעׂשה ּבׁשעת הרּכבת. ׁשל נסיעתּה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָזמן
ׁשזדֹונֹות  ועד ּתׁשּובה, לעׂשֹות אפׁשר חדא" ּוברגעא חדא "ּבׁשעּתא ׁשהרי רב, זמן הּוא אחד רגע אכן, ואמר: הרּבי ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָנענה

- ּכזכיֹות". לֹו ְֲִִַֻנעׂשים
הּוא ׁשהּזמן אני אמר ׂשמחה.יקר יקר יקר יקר אּלא ּבנּגּון - מלא ּבתכן זה זמן למלא יׁש ולכן, . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

לבריאּות  הּנֹוגע ענין זה הרי וׁשאלּוהּו: הּמעת־לעת. ּבמׁש אחדֹות ׁשעֹות ּביֹותר, מּועט זמן ליׁשן נהג מצאנז הּקדֹוׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהרב
רב, זמן אחר אצל ׁשּנמׁש ׁשּדבר - מהירה"? "ּתפיסה ּפרּוׁש מה מהירה". "ּתפיסה ּבעל ׁשהנני עלי אֹומרים וענה: ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּגּוף?

מהר... יׁשן הנני - הּׁשינה ּבענין ּגם ּובמילא, מּועט. זמן הּמהירה הּתפיסה ּבעל אצל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָנמׁש
על־ידי  ּולאחרי־זה העֹולמֹות, עלּית היא הּׁשנה ראׁש ּובליל הּׁשנה ראׁש ּבערב הדּורמיטא. ענין יׁשנֹו הּׁשנה ׁשּבראׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹידּוע,

עצרת. ּבׁשמיני הּוא והּקליטה ההמׁשכה ׁשּגמר עד וההמׁשכה, ההכּתרה יׁשנּה ׁשֹופר, ּותקיעת הּׁשנה ראׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּתפיּלֹות
"מעלי  ׁשּבת, וליל ׁשּבת ערב ּבכל הּׁשבּוע: ימי ּבמׁש ּבפרטּיּות ּגם הּוא ּכן הּׁשנה, ימי ּבמׁש ּבכללּות, הּוא ׁשהענין ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכׁשם

ּו ּדּורמיטא, ענין ׁשהּוא העֹולמֹות, עלּית ישנּה ההמׁשכה.ׁשּבּתא", היא בׁשּבת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּיחּוד, ּולאחרי־זה הּנסירה, היתה ּולאחרי־זה האדם", על ּתרּדמה . . "ויּפל היה הּׁשּׁשי, ּביֹום הראׁשֹון אדם ּבבריאת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָוכן

קדׁש. ּבּׁשּבת ְְְֶַַַָָָֹוההמׁשכה
אז  למעלה ּכי  ערב, לפנֹות הּׁשּׁשי  ּביֹום נרּדם היה הּזקן  ׁשאדמֹו"ר סּפר, נׁשמתֹו־עדן (מֹוהרׁש"ּב) אדמֹו"ר קדׁשת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻּכבֹוד

ׁשּבת. ּבערב העֹולמֹות עלּית ענין ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ׁשינה. זמן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּוא
ׁשּבסֹוף  עלמא", ּדקיימא ׁשנין אלפי ּב"ׁשית ּגם ּבכללּות יׁשנֹו ּכ הּׁשנה, וימי הּׁשבּוע ּבימי הדּורמיטא ענין ׁשיׁשנֹו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכׁשם
הגזירֹות  ּכל עם מׁשיח, חבלי נמׁשכים ׁשּמּזה וסּלּוק, העלּיה יׁשנּה דכללּות, ערב לפנֹות הּׁשּׁשי יֹום ׁשנין", אלפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ"ׁשית

הּמׁשיח. ּבביאת ההמׁשכה היא ּולאחרי־זה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָרחמנא־לצלן,
לעניננּו: ְְְִֵֵַָּבנֹוגע

ּבסיּום  ּכבר ונמצאים ׁשמיני־עצרת; דׁשּבת; ההתחלה ערב, לפנֹות הּׁשּׁשי יֹום ּביחד: הענינים ג' ּכל נצטרפּו ׁשהּיֹום ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכיון
לקראת  נל ּתֹורה וׂשמחת עצרת מּׁשמיני ׁשּמּיד דהמׁשכֹות, הסדר ּכבר להתחיל צרי - מׁשיח קדם ׁשנין", אלפי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ"ׁשית

"ּבעגלא אּלא דידיּה", "ּבעגלא לא מּמׁש, ּבקרֹוב ׁשּתהיה והׁשלימה, האמּתית טפחים,ּדּדּדּדידן ידן ידן ידן הּגאּלה מעׂשרה למּטה ," ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
אמן. ּבימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה

(áë)íéäìà ýåýé ïáiå|ç÷ì-øLà òìvä-úà ©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²£¤¨©¬
:íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàä-ïî¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

i"yx£Ô·iÂ∑ מּלמּטה רחב ׁשהּוא חּטים, ׁשל ּכאֹוצר הּולד. לקּבל מלמעלה, ּוקצרה מּלמּטה רחבה ּכּבנין, «ƒ∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ÙBÚÏe‡כ  ‡¯ÈÚa ÏÎÏ Ô‰ÓL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»¿»»¿»¿ƒ»¿»
ÁkL‡ ‡Ï Ì„‡Ïe ‡¯a ˙ÂÁ ÏÎÏe ‡iÓL„ƒ¿«»¿…≈«»»¿»»»«¿«

:dÏ·˜Ï CÓÒ»≈¿ƒ¿≈

CÓ„eכא  Ì„‡ ÏÚ ‡˙L ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó¯e¿»¿»¡…ƒƒ¿»«»»¿≈
:d˙BÁz ‡¯N· ÈÏÓe È‰BÚÏÚÓ ‡„Á ·ÈÒÂ¿»ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿«

‡„Ìכב  ÔÓ ·ÈÒc ‡ÚÏÚ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡·e¿»¿»¡…ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒƒ»»
:Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¿«¿«¿«»»



קי ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy
קירֹותיו  על מּׂשאֹו יכּביד ׁשּלא מלמעלה, M‡Ï‰.וקצר 'B‚Â ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â Ô·iÂ∑:ּכמֹו אּׁשה, להיֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ«ƒ∆¿∆«≈»¿¿ƒ»ְְִִָ

אפֹוד  להיֹות לאפֹוד", ּגדעֹון אֹותֹו ."וּיעׂש ְְְִִֵֵַַַ

(âë)øNáe éîöòî íöò íòtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼Ÿ́©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈
:úàf-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨«Ÿ

i"yx£ÌÚt‰ ˙‡Ê∑ חּוה על ׁשּבא עד ּדעּתֹו נתקררה ולא וחּיה, ּבהמה ּכל על אדם ׁשּבא ÊÏ‡˙.מלּמד …«««ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿…
'B‚Â LÈ‡Ó Èk ‰M‡ ‡¯wÈ∑הּקדׁש ּבלׁשֹון העֹולם ׁשּנברא מּכאן לׁשֹון, על נֹופל .לׁשֹון ƒ»≈ƒ»ƒ≈ƒ¿ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

(ãë)÷áãå Bnà-úàå åéáà-úà Léà-áæòé ïk-ìò©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®§¨©´
:ãçà øNáì eéäå BzLàa§¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«

i"yx£LÈ‡Œ·ÊÚÈ Ôk ÏÚ∑,ּכן אֹומרת הּקדׁש העריֹות רּוח את נח ּבני על ‡Á„.לאסר ¯N·Ï∑ נֹוצר הּולד «≈«¬»ƒְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ¿»»∆»ַָָָ
אחד  ּבׂשרם נעׂשה וׁשם ׁשניהם, .עלֿידי ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ

(äë)àìå BzLàå íãàä íéneøò íäéðL eéäiå©¦«§³§¥¤Æ£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ
:eLLaúé¦§¨«

i"yx£eLLa˙È ‡ÏÂ∑ ּדעה ּבֹו ׁשּנּתנה ואףֿעלּֿפי לרע, טֹוב ּבין להבחין צניעּות, ּדר יֹודעים היּו ׁשּלא ¿…ƒ¿…»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לרע  טֹוב ּבין מה וידע הרע, יצר ּבֹו ונכנס העץ, מן אכלֹו עד הרע יצר ּבֹו נּתן לא ׁשמֹות, .לקרֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

â(à)øLà äãOä úiç ìkî íeøò äéä Lçpäå§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬
øîà-ék óà äMàä-ìà øîàiå íéäìà ýåýé äNò̈−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ¦«¨©´

:ïbä õò ìkî eìëàú àì íéäìà¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«
i"yx£Ìe¯Ú ‰È‰ LÁp‰Â∑?"וּילּבׁשם עֹור ּכתנֹות ּולאׁשּתֹו לאדם "וּיעׂש :לסמ לֹו היה לכאן, זה ענין מה ¿«»»»»»ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לּהאּל ונתאּוה ּכל לעין ּבתׁשמיׁש ועֹוסקים ערּמים אֹותם ראה עליהם , הּנחׁש קפץ סּבה מאיזֹו ,ללּמד .א ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ÏkÓ Ìe¯Ú∑"מּכל "ארּור מּכל", "ערּום מּפלּתֹו: היתה ּוגדּלתֹו, ערמתֹו רבה)לפי B‚Â'.(בראשית ¯Ó‡ŒÈk Û‡∑ »ƒ…ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻ«ƒ»«¿
ּדברים ׁשּמא  עליה הרּבה ּפרֹות, מּׁשאר אֹוכלים אֹותם ׁשראה ואףֿעלּֿפי וגֹו", מּכל תאכלּו "לא לכם: אמר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

העץ  ּבאֹותֹו לדּבר ויבא ׁשּתׁשיבּנּו .ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr i jxk zegiy ihewl)

ממממּפּפּפּפללללּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו היתההיתההיתההיתה ּוּוּוּוגדגדגדגדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו ערמתערמתערמתערמתֹוֹוֹוֹו א)לפילפילפילפי ג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
ערמה  ּגם היתה ׁשּלּנחׁש רׁש"י ּכתב לכן האּׁשה. אל וּיאמר ּכּכתּוב אדם, ּכמֹו מדּבר הּנחׁש היה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹעל
הּכונה  אין ּכאן ּכי ודּבּורֹו", "ערמתֹו ּבמפרׁש ּכתב לא א הּדּבּור. ּכח - הערמה את לבּטא לֹו ׁשאפׁשרה נֹוספת ּתכּונה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹוגם

ׁשּלפי לֹומר יֹותר מתאים ּכן ואם מּפלּתֹו), היתה . . ערמתֹו (לפי מעלה ׁשהּוא ּכפי אּלא ּכׁשּלעצמֹו, היתה ּגּגּגּגדדדדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹולדּבּור ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
מעלה. הּוא ׁשהּדּבּור מדּגׁש ׁשּבזה ְְֲִֶֶֶַַַַָָָֻמּפלּתֹו,

(á):ìëàð ïbä-õò éøtî Lçpä-ìà äMàä øîàzå©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«

(â)àì íéäìà øîà ïbä-CBúa øLà õòä éøtîe¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ
:ïeúîz-ït Ba eòbú àìå epnî eìëàú«Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤§ª«

i"yx£Ba eÚb˙ ‡ÏÂ∑,הּצּוּוי על ׁשּנאמר:הֹוסיפה הּוא ּגרעֹון, לידי ּבאה ל)לפיכ על (משלי "אלּֿתֹוסף ¿…ƒ¿ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
.ּדבריו" ְָָ

ÈÓ¯bÓכג  ‡Ó¯b ‡ÓÊ ‡„‰ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»¬»ƒ¿»«¿»ƒ«¿«
È¯‡ ‡˙z‡ È¯˜˙È ‡„Ï È¯ÒaÓ ‡¯Ò·eƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»¬≈

:‡„ ‡·ÈÒ ‡ÏÚaÓƒ«¿»¿ƒ»»

‡·È‰eכד  È·kLÓ ˙Èa ¯·b ˜BaLÈ Ôk ÏÚ«≈ƒ¿¿«≈ƒ¿¿≈»ƒ
:„Á ‡¯Ò·Ï ÔB‰ÈÂ d˙z‡a ˜a„ÈÂ dn‡Â¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»

d˙z‡Âכה  Ì„‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú ÔB‰ÈÂ¯˙ ÂB‰Â«¬«¿≈«¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿≈
:ÔÈÓlk˙Ó ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÈא  „·Úc ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓ ÌÈkÁ ‰Â‰ ‡ÈÂÁÂ¿ƒ¿»¬»«ƒƒ…≈«»»ƒ¬«¿»
ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡ ‡ËLe˜a ‡˙z‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ‰Ï‡¡ƒ«¬«¿ƒ¿»¿¿»¬≈¬«¿»

:‡˙Èb ÔÏÈ‡ ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ…ƒ«ƒ¿»

Èb˙‡ב  ÔÏÈ‡ È¯ÈtÓ ‡ÈÂÁÏ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»
:ÏeÎÈ≈

ÈÈג  ¯Ó‡ ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓ· Èc ‡ÏÈ‡ È¯ÈtÓeƒ≈≈ƒ»»ƒƒ¿ƒƒ¿»¬«¿»
‡ÓÏÈc da Ôe·¯˜˙ ‡ÏÂ dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈¿»¿«¿≈ƒ¿»

:Ôe˙eÓz¿
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(ã):ïeúîz úBî-àì äMàä-ìà Lçpä øîàiå©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−§ª«
i"yx£Ôe˙Óz ˙BÓŒ‡Ï∑'ּבאכילה מיתה אין ּכ ּבנגיעה, מיתה ׁשאין 'ּכׁשם לּה: אמר ּבֹו, ׁשּנגעה עד ּדחפּה …¿Àְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

רבה) .(בראשית

(ä)eç÷ôðå epnî íëìëà íBéa ék íéäìà òãé ék¦µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−
:òøå áBè éòãé íéäìàk íúééäå íëéðéò¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«

i"yx£Ú„È Èk∑העֹולם את ּוברא אכל העץ מן אּמנּותֹו, ּבני ׂשֹונא אּמן רבה)ּכל ÌÈ‰Ï‡k.(בראשית Ì˙ÈÈ‰Â∑ ƒ…≈«ְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻƒ¿ƒ∆≈…ƒ
עֹולמֹות  .יֹוצרי ְֵָ

(å)-äåàú éëå ìëàîì õòä áBè ék äMàä àøzå©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨
Béøtî çwzå ìékNäì õòä ãîçðå íéðéòì àeä́¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−

:ìëàiå dnò dLéàì-íb ïzzå ìëàzå©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«
i"yx£‰M‡‰ ‡¯zÂ∑ ּדבריו והאמינּתּוראתה לּה והּנאּו נחׁש רבה)ׁשל ‰ıÚ.(בראשית ·BË Èk∑ ּכאלהים .להיֹות «≈∆»ƒ»ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָָƒ»≈ְִִֵֹ

ÌÈÈÚÏ ‡e‰Œ‰Â‡˙ ÈÎÂ∑"עיניכם "ונפקחּו לּה: ׁשאמר ÏÈkN‰Ï.ּכמֹו „ÓÁÂ∑ יֹודעי" לּה ׁשאמר ּכמֹו ¿ƒ«¬»»≈«ƒְְְְִֵֵֶֶַָָ¿∆¿»¿«¿ƒְְֵֶַָָ
ורע" dLÈ‡Ï.טֹוב Ìb ÔzzÂ∑ הּוא ויחיה היא, ּתמּות אחרת ׁשּלא ּבהמה ∑Ìb.ויּׂשא .וחּיה לרּבֹות ָָ«ƒ≈«¿ƒ»ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹ«ְְְֵַַָָ

(æ)íä ínøéò ék eòãiå íäéðL éðéò äðç÷tzå©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®
:úøâç íäì eNòiå äðàú äìò eøtúiå©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Á˜tzÂ∑ מֹוכיח הּמקרא וסֹוף מּמׁש, ראּיה לענין ולא הּכתּוב ּדּבר החכמה Èk.לענין eÚ„iÂ «ƒ»«¿»¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹ«≈¿ƒ
Ì‰ Ìn¯ÈÚ∑ ּבידם היתה אחת מצוה הם"? ערּמים ּכי "וּידעּו מהּו אּלא ערם, ּכׁשהּוא יֹודע הּסּומא אף ≈Àƒ≈ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

הימּנה רבה)ונתערטלּו ˙‡‰.(בראשית ‰ÏÚ∑נתקנּו ּבֹו ׁשּנתקלקלּו, ּבּדבר מּמּנּו, ׁשאכלּו העץ ע)הּוא ,(סנהדרין ְְְְִֵֶַָ¬≈¿≈»ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
להֹונֹות  חפץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין העץ? נתּפרסם לא מה ּומּפני עליהם. מּלּטל מנעּום העצים ׁשאר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹאבל

ויאמר  יכלימּוהּו ׁשּלא עלֿידֹו'ּברּיה, העֹולם ׁשּלקה 'זהּו תנחומא)ּו: רבי .(מדרש ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr ck jxk zegiy ihewl)

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו העץהעץהעץהעץ ז)ההההּוּוּוּואאאא ג, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
זה  הרי חז"ל) מדרׁשי על־ּפי (מה־ּׁשאין־ּכן מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ועל־ּפי ּתאנים, ּבאכילת נאסרּו וחּוה ׁשאדם נמצא, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלפי־זה

עֹולם! ִָאּסּור

(ç)çeøì ïba Cläúî íéäìà ýåýé ìB÷-úà eòîLiå©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©
íéäìà ýåýé éðtî BzLàå íãàä àaçúiå íBiä©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½

:ïbä õò CBúa§−¥¬©¨«
i"yx£eÚÓLiÂ∑,מדרׁשֹות ּובׁשאר רּבה' ּב'בראׁשית מכֹונם על רּבֹותינּו סּדרּום ּוכבר רּבים, אּגדה מדרׁשי יׁש «ƒ¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

אפניו  על ּדבּור ּדבר הּמקרא ּדברי המיּׁשבת ּולאּגדה מקרא, ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא ∑eÚÓLiÂ.ואני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ«ƒ¿¿
ּבּגן  מתהּל ׁשהיה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, קֹול את ׁשמעּו ּׁשמעּו? ‰ÌBi.מה Áe¯Ï∑ׁשהּׁשמׁש רּוח לאֹותֹו ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָ¿««ְֶֶֶַַ

והם  ּבּמערב, חּמה ערב ׁשּלפנֹות מערבית, היא וזֹו עּקר), כן ּכי ודֹו"ק לׁשם, אחרים: (ספרים מּׁשם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבאה
לח) ּבעׂשירית (שם .סרחּו ְֲִִָָ

(è):äkià Bì øîàiå íãàä-ìà íéäìà ýåýé àø÷iå©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨
i"yx£‰ki‡∑ּפתאם יֹו יעניׁשהּו אם להׁשיב נבהל יהא ׁשּלא ּבדברים, עּמֹו לּכנס אּלא הּוא, היכן היה דע «∆»ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

Ôe˙eÓz:ד  ˙eÓ ‡Ï ‡˙z‡Ï ‡ÈÂÁ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿

dpÓה  ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È¯‡¬≈«≈√»¿»¬≈¿»¿≈¿ƒ≈
ÔÈÓÈkÁ ÔÈ·¯·¯Î ÔB‰˙e ÔBÎÈÈÚ ÔÁzt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa≈«¿ƒ

È¯‡Âו  ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ ·Ë È¯‡ ‡˙z‡ ˙ÊÁÂ«¬«ƒ¿»¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈
‡ÏkzÒ‡Ï ‡ÏÈ‡ ‚b¯Óe ÔÈÈÚÏ ‡e‰ Èq‡«≈»≈ƒ¿««ƒ»»¿ƒ¿«¿»
Û‡ ˙·‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â da‡Ó ˙·ÈÒe d·≈¿ƒ«≈ƒ≈«¬»«ƒ»««

:ÏÎ‡Â dnÚ dÏÚ·Ï¿«¿«ƒ««¬»

‡¯Èז  eÚ„ÈÂ ÔB‰ÈÂ¯˙ ÈÈÚ ‡Ázt˙‡Â¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈ƒ»¬≈
ÔÈ‡˙ ÈÙ¯Ë ÔB‰Ï eËÈhÁÂ ÔeÈ‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ

:ÔÈÊ¯Ê ÔB‰Ï e„·ÚÂ«¬«¿¿»ƒ

Cl‰Óח  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È eÚÓLe¿»»«≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈
d˙z‡Â Ì„‡ ¯nËÈ‡Â ‡ÓBÈ ÁÓÏ ‡˙È‚a¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈

:‡˙È‚ ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«ƒ¿»

‡z:ט  Ô‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¡…ƒ¿»»«¬«≈»»¿

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy
רבה) לֹו:(בראשית אמר ּבקין וכן ד). ּבבלעם:(בראשית וכן ?"אחי הבל כב)"אי עּמ"?(במדבר האּלה האנׁשים "מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבלאדן מרֹוד ּבׁשלּוחי ּבחזקּיהּו, וכן ּבדברים, עּמהם לט)לּכנס .(ישעיה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

(é)íøéò-ék àøéàå ïba ézòîL Eì÷-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ
:àáçàå éëðà̈−Ÿ¦¨¥«¨¥«

(àé)õòä-ïîä äzà íøéò ék Eì ãébä éî øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À
éúéeö øLà:zìëà epnî-ìëà ézìáì E £¤¯¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨

i"yx£EÏ „Èb‰ ÈÓ∑ ּבעֹומד יׁש ּבׁשת מה לדעת ל .ּבתמיהה ∑‰ıÚ‰ŒÔÓ.ערם?מאין ƒƒƒ¿ְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ¬ƒ»≈ְִִָ

(áé)àåä éãnò äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨¨®¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²
:ìëàå õòä-ïî él-äðúð̈«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«

i"yx£È„nÚ ‰z˙ ¯L‡∑(ה ּבּטֹובה (ע"ז ּכפר .ּכאן ¬∆»«»ƒ»ƒַַָָָ

(âé)úéNò úàf-äî äMàì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¨«¦−̈©´Ÿ¨¦®
:ìëàå éðàéMä Lçpä äMàä øîàzå©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«

i"yx£È‡ÈM‰∑:ּכמֹו לו)הטעני, חזקּיהּו(ישעיה לכם יּׁשיא .""אל ƒƒ«ƒְְְִִִִִֶַַַָָ

(ãé)íéäìà ýåýé øîàiå|úàf úéNò ék Lçpä-ìà ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼
äãOä úiç ìkîe äîäaä-ìkî äzà øeøà̈³©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®

ðçb-ìòéiç éîé-ìk ìëàz øôòå Cìú E:E ©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬©¤«
i"yx£˙‡f ˙ÈNÚ Èk∑לֹו היה זאת? עׂשית לּמה ׁשאלֹו: ׁשאּלּו מסית, ׁשל ּבזכּותֹו מהּפכים ׁשאין מּכאן ƒ»ƒ»…ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ׁשֹומעין? מי ּדברי  הּתלמיד, ודברי הרב ּדברי כט)להׁשיב: ‰O„‰.(סנהדרין ˙iÁ ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑ אם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָƒ»«¿≈»ƒ…«««»∆ִ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זה מדרׁש רּבֹותינּו העמידּו ּכלֿׁשּכן? לא מחּיה נתקּלל, ח)מּבהמה עּבּורֹו(דף ׁשּימי ללּמד , ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשבע  נחׁש ˙CÏ.ׁשנים ׁשל EÁbŒÏÚ∑לֹו היּו .ונקצצּורגלים ִֶֶַָָָ«¿…¿≈≈ְְְְִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 13 cenr i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WgPd lW FxEAC¦¤©¨¨

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה חחחחּיּיּיּיתתתת ּוּוּוּוממממּכּכּכּכלללל ממממּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבהמההמההמההמה אאאאּתּתּתּתהההה ארארארארּוּוּוּורררר ּזּזּזּזאתאתאתאת עעעעׂשׂשׂשׂשיתיתיתית ּכּכּכּכיייי אלאלאלאל־־־־ההההּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁש |||| אלהיםאלהיםאלהיםאלהים יהוהיהוהיהוהיהוה יד)ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר (ג, ַַַַֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכח  להם אין עכׁשו ׁשהּנחׁשים ּומאחר וגֹו'. הּנחׁש" "וּיאמר ׁשּנאמר ּוכמֹו הּדּבּור, ּכח לּנחׁש היה החטא ּדקדם מצינּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּנה
וצרי חטאֹו. עבּור ּבזה ונתקּלל הּקדמֹוני, ּבּנחׁש ארע ׁשּזה לֹומר ּומסּתּבר זה. ּכח מהם ׁשּנּטל לֹומר צרי על־ּכן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹהּדּבּור,

ּבדּבּורֹו? ּגם הּנחׁש ׁשּנתקּלל ּבּכתּוב נתּפרׁש ּלא מה מּפני  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלהבין
הּסּפּור  מהמׁש ּדהרי מיּתר, ּדלכאֹורה וגֹו')" מּכל אּתה (ארּור זאת עׂשית "ּכי לֹו ואמר ה' ּׁשהֹוסיף מה ּבהקּדים יּובן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻוהענין

זה. עבּור הּוא ׁשהענׁש מׁשמע ְְֲֶֶֶַַָָֹּכבר
החטא  ׁשעּקר ּומּכיון זאת". עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ּבבחינת הּוא ׁשּמקּבל ׁשהענׁש להּנחׁש מסּבירֹו ּדבזה לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹונראה
ּכנגד  ּבעּקר מכּון אּתה" ארּור זאת עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ׁשהענׁש הרי הּנחׁש, ׁשל והּׁשכנּוע הּדּבּור ּכח ידי על ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבא

È‚a˙‡י  ˙ÈÚÓL C¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»«≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»
:˙È¯nËÈ‡Â ‡‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ ˙ÈÏÈÁ„e¿≈ƒ¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‰ÔÓיא  z‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ CÏ ÈeÁ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈«¿ƒ«»¿¬ƒ
dpÓ ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Cz„wÙc ‡ÏÈ‡ƒ»»ƒ«∆¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ≈

:zÏÎ‡¬«¿»

‰È‡יב  ÈnÚ z·‰Èc ‡˙z‡ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒƒ
:˙ÈÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ ÔÓ ÈÏ ˙·‰È«¬«ƒƒƒ»»«¬»ƒ

Ú·„˙יג  ‡c ‰Ó ‡˙z‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»«»«¿»
:˙ÈÏÎ‡Â ˙ÈÈÚË‡ ‡ÈÂÁ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ«¬»ƒ

c‡יד  z„·Ú È¯‡ ‡ÈÂÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»¬≈¬«¿»»
ÏÚ ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓe ‡¯ÈÚa ÏkÓ z‡ ËÈÏƒ«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…≈«»»«
:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk ÏeÎÈ˙ ‡¯ÙÚÂ ÏÈÊÈz CÚÓ¿»≈ƒ¿«¿»≈»≈«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

â(`i).õòä ïîäurd ond DiA ixw ,eilr dlYIW ondl xnXie fpBi dYre ,ur lr LzFlzl xnF` ip` :WxcOA `zi`d`x) £¦¨¥¦¨©¦§¨£¦¥¦§§©¥§©¨¦¨¥§¦¨¥§¨¨¤¦¨¤¨¨§¥¥¨¨¨¥
(a h dax xzq` :hlw oileg:ai dxez



קג ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy
רבה) לֹו:(בראשית אמר ּבקין וכן ד). ּבבלעם:(בראשית וכן ?"אחי הבל כב)"אי עּמ"?(במדבר האּלה האנׁשים "מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבלאדן מרֹוד ּבׁשלּוחי ּבחזקּיהּו, וכן ּבדברים, עּמהם לט)לּכנס .(ישעיה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

(é)íøéò-ék àøéàå ïba ézòîL Eì÷-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ
:àáçàå éëðà̈−Ÿ¦¨¥«¨¥«

(àé)õòä-ïîä äzà íøéò ék Eì ãébä éî øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À
éúéeö øLà:zìëà epnî-ìëà ézìáì E £¤¯¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨

i"yx£EÏ „Èb‰ ÈÓ∑ ּבעֹומד יׁש ּבׁשת מה לדעת ל .ּבתמיהה ∑‰ıÚ‰ŒÔÓ.ערם?מאין ƒƒƒ¿ְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ¬ƒ»≈ְִִָ

(áé)àåä éãnò äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨¨®¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²
:ìëàå õòä-ïî él-äðúð̈«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«

i"yx£È„nÚ ‰z˙ ¯L‡∑(ה ּבּטֹובה (ע"ז ּכפר .ּכאן ¬∆»«»ƒ»ƒַַָָָ

(âé)úéNò úàf-äî äMàì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¨«¦−̈©´Ÿ¨¦®
:ìëàå éðàéMä Lçpä äMàä øîàzå©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«

i"yx£È‡ÈM‰∑:ּכמֹו לו)הטעני, חזקּיהּו(ישעיה לכם יּׁשיא .""אל ƒƒ«ƒְְְִִִִִֶַַַָָ

(ãé)íéäìà ýåýé øîàiå|úàf úéNò ék Lçpä-ìà ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼
äãOä úiç ìkîe äîäaä-ìkî äzà øeøà̈³©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®

ðçb-ìòéiç éîé-ìk ìëàz øôòå Cìú E:E ©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬©¤«
i"yx£˙‡f ˙ÈNÚ Èk∑לֹו היה זאת? עׂשית לּמה ׁשאלֹו: ׁשאּלּו מסית, ׁשל ּבזכּותֹו מהּפכים ׁשאין מּכאן ƒ»ƒ»…ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ׁשֹומעין? מי ּדברי  הּתלמיד, ודברי הרב ּדברי כט)להׁשיב: ‰O„‰.(סנהדרין ˙iÁ ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑ אם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָƒ»«¿≈»ƒ…«««»∆ִ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זה מדרׁש רּבֹותינּו העמידּו ּכלֿׁשּכן? לא מחּיה נתקּלל, ח)מּבהמה עּבּורֹו(דף ׁשּימי ללּמד , ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשבע  נחׁש ˙CÏ.ׁשנים ׁשל EÁbŒÏÚ∑לֹו היּו .ונקצצּורגלים ִֶֶַָָָ«¿…¿≈≈ְְְְִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 13 cenr i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WgPd lW FxEAC¦¤©¨¨

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה חחחחּיּיּיּיתתתת ּוּוּוּוממממּכּכּכּכלללל ממממּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבהמההמההמההמה אאאאּתּתּתּתהההה ארארארארּוּוּוּורררר ּזּזּזּזאתאתאתאת עעעעׂשׂשׂשׂשיתיתיתית ּכּכּכּכיייי אלאלאלאל־־־־ההההּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁש |||| אלהיםאלהיםאלהיםאלהים יהוהיהוהיהוהיהוה יד)ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר (ג, ַַַַֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכח  להם אין עכׁשו ׁשהּנחׁשים ּומאחר וגֹו'. הּנחׁש" "וּיאמר ׁשּנאמר ּוכמֹו הּדּבּור, ּכח לּנחׁש היה החטא ּדקדם מצינּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּנה
וצרי חטאֹו. עבּור ּבזה ונתקּלל הּקדמֹוני, ּבּנחׁש ארע ׁשּזה לֹומר ּומסּתּבר זה. ּכח מהם ׁשּנּטל לֹומר צרי על־ּכן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹהּדּבּור,

ּבדּבּורֹו? ּגם הּנחׁש ׁשּנתקּלל ּבּכתּוב נתּפרׁש ּלא מה מּפני  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלהבין
הּסּפּור  מהמׁש ּדהרי מיּתר, ּדלכאֹורה וגֹו')" מּכל אּתה (ארּור זאת עׂשית "ּכי לֹו ואמר ה' ּׁשהֹוסיף מה ּבהקּדים יּובן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻוהענין

זה. עבּור הּוא ׁשהענׁש מׁשמע ְְֲֶֶֶַַָָֹּכבר
החטא  ׁשעּקר ּומּכיון זאת". עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ּבבחינת הּוא ׁשּמקּבל ׁשהענׁש להּנחׁש מסּבירֹו ּדבזה לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹונראה
ּכנגד  ּבעּקר מכּון אּתה" ארּור זאת עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ׁשהענׁש הרי הּנחׁש, ׁשל והּׁשכנּוע הּדּבּור ּכח ידי על ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבא

È‚a˙‡י  ˙ÈÚÓL C¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»«≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»
:˙È¯nËÈ‡Â ‡‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ ˙ÈÏÈÁ„e¿≈ƒ¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‰ÔÓיא  z‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ CÏ ÈeÁ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈«¿ƒ«»¿¬ƒ
dpÓ ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Cz„wÙc ‡ÏÈ‡ƒ»»ƒ«∆¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ≈

:zÏÎ‡¬«¿»

‰È‡יב  ÈnÚ z·‰Èc ‡˙z‡ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒƒ
:˙ÈÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ ÔÓ ÈÏ ˙·‰È«¬«ƒƒƒ»»«¬»ƒ

Ú·„˙יג  ‡c ‰Ó ‡˙z‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»«»«¿»
:˙ÈÏÎ‡Â ˙ÈÈÚË‡ ‡ÈÂÁ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ«¬»ƒ

c‡יד  z„·Ú È¯‡ ‡ÈÂÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»¬≈¬«¿»»
ÏÚ ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓe ‡¯ÈÚa ÏkÓ z‡ ËÈÏƒ«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…≈«»»«
:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk ÏeÎÈ˙ ‡¯ÙÚÂ ÏÈÊÈz CÚÓ¿»≈ƒ¿«¿»≈»≈«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

â(`i).õòä ïîäurd ond DiA ixw ,eilr dlYIW ondl xnXie fpBi dYre ,ur lr LzFlzl xnF` ip` :WxcOA `zi`d`x) £¦¨¥¦¨©¦§¨£¦¥¦§§©¥§©¨¦¨¥§¦¨¥§¨¨¤¦¨¤¨¨§¥¥¨¨¨¥
(a h dax xzq` :hlw oileg:ai dxez



ziy`xaקד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy
קֹולֹות  להׁשמיע יּוכל ׁשּלא ועד ּבכלל, הּקֹול את ּגם אּלא ּכאדם, הּדּבּור ּכח את רק לא מאּתֹו לֹוקח ׁשהּקּב"ה הּדּבּור, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹּכח
מבחר  ׁשהיה ּתכּונֹות ּבאֹותן מהם ּפחֹות ׁשהּוא מּכל". אּתה "ארּור ּבזה) וכּיֹוצא נהימה (ׁשאגה, אחרֹות וחּיֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֻּכבהמֹות

ֵֶמהם.
זאת" עׂשית "ּכי ּדהּנחׁש ההסתה ּבמעׂשה נכללּו ׁשּלא מּכיון וגֹו'" ּגחנ "על הּקללֹות, ׁשאר את ּגם ּומפרט מֹוסיף זה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹועל

לפרטם. הּכתּוב הצר ְְְֵַַָָָָֻלכן

(åè)äáéàå|ðéa úéLàïéáe Eòøæ ïéáe äMàä ïéáe E §¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©§£−¥´
:á÷ò epôeLz äzàå Làø EôeLé àeä dòøæ©§¨®µ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬¨¥«

i"yx£˙ÈL‡ ‰·È‡Â∑ ּבאת ולא חּוה, את וּתּׂשא ּתחּלה, הּוא ּכׁשּיאכל אדם, ׁשּימּות אּלא נתּכּונּת לא אּתה ¿≈»»ƒְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
"ואיבה  :לפיכ ּבעליהן, את לפּתֹות ויֹודעֹות להתּפּתֹות קּלֹות ּדעּתן ׁשהּנׁשים לפי אּלא ּתחּלה, חּוה אל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָלדּבר

ט)∑EÙeLÈ.אׁשית" ּכמֹו:(סוטה ,ט)יכּתת יתּה'(דברים 'וׁשפית ותרּגּומֹו: אֹותֹו" Ú˜·."ואּכת epÙeLz ‰z‡Â∑ ִָ¿¿ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹ¿«»¿∆»≈
קֹומה  ל יהא ּכמֹו:לא 'ּתׁשּופּנּו', ּולׁשֹון ּתמיתּנּו. מּׁשם ואף ּבעקבֹו, מ)ותּׁשכּנּו ּכׁשהּנחׁש(ישעיה ּבהם", "נׁשף ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשהּלׁשֹו ּולפי ׁשריקה. ּכמין נֹוׁשף הּוא לנׁש הּלׁשֹון,ּבא על נֹופל ּבׁשניהם ן נׁשיפה לׁשֹון .ּכתב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(æè)ðBávò äaøà äaøä øîà äMàä-ìàðøäå CC ¤¨«¦¨´¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½
àeäå Cú÷eLz CLéà-ìàå íéðá éãìz áöòa§¤−¤¥«§¦´¨¦®§¤¦¥Æ§´¨¥½§−

:Ca-ìLîé¦§¨¨«
i"yx£CB·vÚ∑ ּבנים ּגּדּול צער העּבּור ∑C¯‰Â.זה צער ·ÌÈ.זה È„Ïz ·ˆÚa∑ הּלדה צער .זה ƒ¿≈ִִֶַַָ¿≈…≈ִֶַַָ¿∆∆≈¿ƒ»ƒֵֶַַַָ

C˙˜eLz CLÈ‡ŒÏ‡Â∑ הּכל ,"ימׁשלּֿב "הּוא אּלא ּבּפה, לתבעֹו מצח ל אין ואףֿעלּֿפיֿכן לתׁשמיׁש, ¿∆ƒ≈¿»≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ולא  ּכמֹו:∑C˙˜eLz.מּממּמּנּו ,כט)ּתאות ׁשֹוקקה (ישעיה .""ונפׁשֹו ְִִֵֶֹ¿»≈ְְְֲֵֵַַָָ

(æé)ìëàzå EzLà ìB÷ì zòîL ék øîà íãàìe§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ
éúéeö øLà õòä-ïîepnî ìëàú àì øîàì E ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®

éîé ìk äpìëàz ïBávòa Eøeáòa äîãàä äøeøà£¨³¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬
éiç:E ©¤«

i"yx£E¯e·Úa ‰Ó„‡‰ ‰¯e¯‡∑ּונמלים.ּת ּופרעֹוׁשים זבּובים, ּכגֹון: ארּורים, ּדברים ל לּיֹוצא עלה מׁשל ¬»»¬»»«¬∆ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
מהם  ׁשּינק ׁשדים מקּללֹות והּברּיֹות רעה, .לתרּבּות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

Caטו  ÔÈ·e ‡˙z‡ ÔÈ·e CÈa ÈÂL‡ e··„e¿»∆«ƒ≈»≈ƒ¿»≈¿»
z„·Úc ‰Ó CÏ ¯ÈÎc È‰È ‡e‰ d‰a ÔÈ·e≈¿»«¿≈¿ƒ»«ƒ¬«¿»
:‡ÙBÒÏ dÏ ¯ÈË È‰z z‡Â ÔÈÓ„˜lÓ dÏ≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿≈»ƒ≈¿»

ˆÈÎÈ¯Úטז  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ¯Ó‡ ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¬««¿»»«¿≈«¬«¿ƒ
‡‰z CÏÚa ˙Âle ÔÈ· È„Ïz ¯Úˆa ÈÎÈÈecÚÂ¿ƒ«¿ƒƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿««¿≈¿≈

:Ca ËÏLÈ ‡e‰Â CÈz·e‡zƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

‡C˙zיז  ¯ÓÈÓÏ zÏÈa˜ È¯‡ ¯Ó‡ Ì„‡Ïe¿»»¬«¬≈«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»
‡Ï ¯ÓÈÓÏ Cz„ÈwÙ Èc ‡ÏÈ‡ ÔÓ zÏÎ‡Â«¬«¿»ƒƒ»»ƒ«ƒ¿»¿≈«»
ÏÓÚa CÏÈ„a ‡Ú¯‡ ‡ËÈÏ dpÓ ÏeÎÈ≈̇ƒ≈ƒ»«¿»¿ƒ»«¬«

:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk dÈÏÎÈzƒ¿ƒ«»≈«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fh).'åâå øîà äMàä ìàiAx WxiR ¤¨¦¨¨©¥©©¦
oFaSrA didYW ,dWn iAxA dnlW§ŸŸ§©¦¤¤¦§¤§¦¨
dn xn`Y m`e ,Kini lM lnraE§¨¨¨¨©¦§¦Ÿ©¨
,ipWOWl zFgtW dAx` il zRki ¦̀§©¦©§¤§¨§©§¥¦

xnFl cEnlYKpFxdeidY KgxM lr , ©§©§¥¥©¨§¨§¦
cEnlY ,itFWA cl` xn`Y m`e ,dxd̈¨§¦Ÿ©¥¥§¦©§

xnFlmipa iclY avrAxn`Y m`e , ©§¤¤¥§¦¨¦§¦Ÿ©
cEnlY ,ilral wwGiNn invr xFnW ¤̀§©§¦¦¦¨¥§©£¦©§

xnFlKzwEWY KWi` l`exn`Y m`e , ©§¤¦¥§¨¥§¦Ÿ©
xnFl cEnlY ,Fl wwG` `le ixvi sFk`̈¦§¦§Ÿ¤¨¥©§©

KA lFWni `Ede:Fl wwGY KgxMÎlrA , §¦§¨§©¨§¥¦¨¥

.Ca ìLîé àeäåziW`xaA opixn` §¦§¨¨¨§¦©¦§¥¦
dAx(f k),cv lMn dlWnn lFki : ©¨¨¤§¨¨¦¨©

xnFl cEnlY(e ck mixac)migx lagi `l ©§©Ÿ©£Ÿ¥©¦
dlWnn lFki ,wgvi iAx WxitE .akxë¨¤¥©©¦¦§¨¨¤§¨¨
oMWnl zEWx Fl `dIW cv lMn¦¨©¤§¥§§©§¥
migix lagi `l xnFl cEnlY ,FYW ¦̀§©§©Ÿ©£Ÿ¥©¦
aizkcM migix z`xwp dX`e ,akxë¨¤§¦¨¦§¥¥©¦§¦§¦

(`k fh mihtey)mixEq`d ziaA ogFh idie©§¦¥§¥¨£¦
dhFqA WixccM(.i)aizkE ,(i `l aei`) ¦§¨¥§¨§¦

mBxY inlWExiaE .iYW` xg`l oghY¦§©§©¥¦§¦©§©§¦¦§¥
`Akxe `igix oEpMWnz `l ,df wEqR̈¤¨§©§§¦§¨§¦§¨

xq`z `le ,oEpi` `z`Wtp ikxv ix £̀¥¨§¥©§¨¨¦§¨¥©
oiN` carC lM mEx` ,oipzge oiNM©§¨§©§¦£¨§¨¥¦¥
`l WExitE .iz`c `nlrA xtkC dnM§¨§¨©§¨§¨§¨¥¥¨
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:dAExnfi dxez §¤
(fi).Eøeáòa äîãàä äøeøà,WExiR £¨¨£¨¨©£¤¥

xEarn oFWNn ,[Lz`EazA] (jze`za)¦§¨§¦§¥£
ux`d(`i d ryedi)KMÎxg` xn`W FnM , ¨¨¤§¤¨©©©¨

xCxce uFwe:'ebegi dxez §§©§©

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy

(çé)áNò-úà zìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈¤¥¬¤
:äãOä©¨¤«

i"yx£CÏ ÁÈÓˆz ¯c¯„Â ıB˜Â∑ והן ועּכבּיֹות, קּונּדס ודרּדר, קֹוץ ּתצמיח זרעים, מיני ּכׁשּתזרעּנה הארץ, ¿¿«¿««¿ƒ«»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
עלֿידי  לד)ּתּקּוןנאכלים ‰O„‰.(ביצה ·NÚŒ˙‡ zÏÎ‡Â∑ הּנה" לֹו: נאמר ּבּברכה והלא זֹו, היא ּקללה ּומה ְֱִִֵֶַָ¿»«¿»∆≈∆«»∆ְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבעּצבֹון  ּבעבּור האדמה "ארּורה הענין: ּבראׁש ּכאן אמּור מה אּלא וגֹו"? זרע זֹורע עׂשב ּכל את לכם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹנתּתי
ל ּתצמיח היא ּגּנה, ירקֹות אֹו קטניֹות, ּכׁשּתזרעּנה ,"ל ּתצמיח ודרּדר "וקֹוץ העּצבֹון: ואחר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּתאכלּנה",

ּתאכלם  ועלּֿכרח הּׂשדה, עׂשבי ּוׁשאר ודרּדרים .קֹוצים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

(èé)étà úòæaäîãàä-ìà EáeL ãò íçì ìëàz E §¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈
:áeLz øôò-ìàå äzà øôò-ék zçwì äpnî ék¦¬¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«

i"yx£EÈt‡ ˙ÚÊa∑ּבֹו ׁשּתטריח .הרּבה לאחר ¿≈««∆ְְְִֵֶַַַַַ

(ë)äúéä àåä ék äeç BzLà íL íãàä àø÷iå©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈
:éç-ìk íà¥¬¨¨«

i"yx£Ì„‡‰ ‡¯˜iÂ∑ ׁשעלֿידי ללּמד אּלא הפסיק ולא ׁשמֹות", האדם "וּיקרא הראׁשֹון: לענינֹו הּכתּוב חזר «ƒ¿»»»»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ועלֿידי  ּתרּדמה", "וּיּפל... :לפיכ ּכנגּדֹו". עזר מצא לא "ּולאדם ׁשּכתּוב ּכמֹו חּוה, לֹו נזּדּוגה ׁשמֹות ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹקריאת

סמ  ערּוּמים", ׁשניהם "וּיהיּו אֹותם ׁשּכתב: וראה ערּמים אֹותם ׁשראה ׁשּמּתֹו להֹודיע הּנחׁש, ּפרׁשת לֹו  ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ּובמרמה  ּבמחׁשבה עליהם ּובא לּה נתאּוה ּבתׁשמיׁש, את ∑eÁ‰.עסּוקים ׁשּמחּיה חּיה, לׁשֹון על נֹופל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ«»ְְֵֶֶַַַָָ

ּתאמרולדֹותיה, כב)ּכאׁשר ב היה (קהלת ּבלׁשֹון לאדם" הוה "מה :. ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

(àë)úBðúk BzLàìe íãàì íéäìà ýåýé Nòiå©©Á©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬
:íLaìiå øBò−©©§¦¥«

i"yx£¯BÚ ˙B˙k∑:אֹומרים אּגדה ּדברי הּבא יׁש ּדבר אֹומרים: ויׁש עֹורן. על מדּבקים היּו ּכצּפרן חלקים »¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּמּנּו ּכּתנֹות להם ועׂשה וחם, ר ׁשהּוא הארנבים צמר ּכגֹון העֹור, .מן ְְְְֳִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ß ixyz c"k iriax mei ß

(áë)øîàiå|ãçàk äéä íãàä ïä íéäìà ýåýé ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ§©©´
äzòå òøå áBè úòãì epnî|ç÷ìå Bãé çìLé-ït ¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´¨À§¨©Æ

:íìòì éçå ìëàå íéiçä õòî íb©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«
i"yx£epnÓ „Á‡k ‰È‰∑ לדעת" יחידתֹו? היא ּומה ּבעליֹונים, יחיד ׁשאני ּכמֹו ּבּתחּתֹונים, יחיד הּוא הרי »»¿««ƒ∆ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

וחּיה  ּבבהמה מהּֿׁשאיןּֿכן ורע", B‚Â'.טֹוב B„È ÁÏLÈŒÔt ‰zÚÂ∑ קרֹוב הּוא הרי לעֹולם, ּומּׁשּיחיה ְְִֵֵֵֶַַָָָָ¿«»∆ƒ¿«»¿ְְֲִִֵֶֶָָ
ּפׁשּוטֹו על מיּׁשבין אין אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש אלֹוּה. הּוא אף ולֹומר אחריו, הּברּיֹות .להטעֹות ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻ

È˙יח  ÏeÎÈ˙Â CÏ ÁÓˆz ÔÈcË‡Â ÔÈ·eÎÂ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«»¿≈»
:‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»

e˙È˙c·יט  „Ú ‡ÓÁÏ ÏeÎÈz Ct‡„ ‡˙ÚÊa¿ƒ¬»¿«»≈«¿»«¿ƒ
z‡ ‡¯ÙÚ È¯‡ ‡˙È¯a˙‡ dpÓc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿ƒ«ƒ¿¿≈»¬≈«¿»«¿

:·e˙z ‡¯ÙÚÏe¿«¿»¿

‰Â˙כ  ‡È‰ È¯‡ ‰eÁ d˙z‡ ÌL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»≈ƒ¿≈«»¬≈ƒ¬«
:‡L‡ Èa ÏÎ„ ‡n‡ƒ»¿»¿≈¡»»

ÔÈLe·Ïכא  d˙z‡Ïe Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¡…ƒ¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ
:ÔepLÈaÏ‡Â ÔB‰È¯Na CLÓ ÏÚ ¯˜Ècƒ««¿«ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

È„ÈÁÈכב  ‰Â‰ Ì„‡ ‡‰ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»»»¬»¿ƒƒ
‡ÓÏÈc ÔÚÎe LÈ·e ·Ë Ú„ÈÓÏ dpÓ ‡ÓÏÚa¿«¿»ƒ≈¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿»
ÏeÎÈÂ ‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Ó Û‡ ·qÈÂ d„È ËÈLBÈƒ¿≈¿ƒ««≈ƒ««»¿≈

:ÌÏÚÏ ÈÁÈÂƒ≈¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hi)étà úòæa.EiAx xtqA `vnp §¥©©¤¦§¨§¥¤©¦
ciqgd dcEdi`nxt i"zk miciqg xtq) §¨¤¨¦

(`ryzzzniIwzn Dpi` dllTd FGW ,¤©§¨¨¥¨¦§©¤¤

miklnA `le dnc` icaFrA `N ¤̀¨§§¥£¨¨§Ÿ¦§¨¦
mipa iclY avrA la` ,mixUe(fh weqt) §¨¦£¨§¤¤¥§¦¨¦

dX`dW itlE ,miWPd lkA zniIwzn¦§©¤¤§¨©¨¦§¦¤¨¦¨

Dzlliw Kkitl ,d`ihgde d`hg̈§¨§¤¡¦¨§¦¨¦§¨¨
:dAExnk dxez §¨



קה ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy

(çé)áNò-úà zìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈¤¥¬¤
:äãOä©¨¤«

i"yx£CÏ ÁÈÓˆz ¯c¯„Â ıB˜Â∑ והן ועּכבּיֹות, קּונּדס ודרּדר, קֹוץ ּתצמיח זרעים, מיני ּכׁשּתזרעּנה הארץ, ¿¿«¿««¿ƒ«»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
עלֿידי  לד)ּתּקּוןנאכלים ‰O„‰.(ביצה ·NÚŒ˙‡ zÏÎ‡Â∑ הּנה" לֹו: נאמר ּבּברכה והלא זֹו, היא ּקללה ּומה ְֱִִֵֶַָ¿»«¿»∆≈∆«»∆ְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבעּצבֹון  ּבעבּור האדמה "ארּורה הענין: ּבראׁש ּכאן אמּור מה אּלא וגֹו"? זרע זֹורע עׂשב ּכל את לכם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹנתּתי
ל ּתצמיח היא ּגּנה, ירקֹות אֹו קטניֹות, ּכׁשּתזרעּנה ,"ל ּתצמיח ודרּדר "וקֹוץ העּצבֹון: ואחר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּתאכלּנה",

ּתאכלם  ועלּֿכרח הּׂשדה, עׂשבי ּוׁשאר ודרּדרים .קֹוצים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

(èé)étà úòæaäîãàä-ìà EáeL ãò íçì ìëàz E §¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈
:áeLz øôò-ìàå äzà øôò-ék zçwì äpnî ék¦¬¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«

i"yx£EÈt‡ ˙ÚÊa∑ּבֹו ׁשּתטריח .הרּבה לאחר ¿≈««∆ְְְִֵֶַַַַַ

(ë)äúéä àåä ék äeç BzLà íL íãàä àø÷iå©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈
:éç-ìk íà¥¬¨¨«

i"yx£Ì„‡‰ ‡¯˜iÂ∑ ׁשעלֿידי ללּמד אּלא הפסיק ולא ׁשמֹות", האדם "וּיקרא הראׁשֹון: לענינֹו הּכתּוב חזר «ƒ¿»»»»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ועלֿידי  ּתרּדמה", "וּיּפל... :לפיכ ּכנגּדֹו". עזר מצא לא "ּולאדם ׁשּכתּוב ּכמֹו חּוה, לֹו נזּדּוגה ׁשמֹות ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹקריאת

סמ  ערּוּמים", ׁשניהם "וּיהיּו אֹותם ׁשּכתב: וראה ערּמים אֹותם ׁשראה ׁשּמּתֹו להֹודיע הּנחׁש, ּפרׁשת לֹו  ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ּובמרמה  ּבמחׁשבה עליהם ּובא לּה נתאּוה ּבתׁשמיׁש, את ∑eÁ‰.עסּוקים ׁשּמחּיה חּיה, לׁשֹון על נֹופל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ«»ְְֵֶֶַַַָָ

ּתאמרולדֹותיה, כב)ּכאׁשר ב היה (קהלת ּבלׁשֹון לאדם" הוה "מה :. ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

(àë)úBðúk BzLàìe íãàì íéäìà ýåýé Nòiå©©Á©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬
:íLaìiå øBò−©©§¦¥«

i"yx£¯BÚ ˙B˙k∑:אֹומרים אּגדה ּדברי הּבא יׁש ּדבר אֹומרים: ויׁש עֹורן. על מדּבקים היּו ּכצּפרן חלקים »¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּמּנּו ּכּתנֹות להם ועׂשה וחם, ר ׁשהּוא הארנבים צמר ּכגֹון העֹור, .מן ְְְְֳִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ß ixyz c"k iriax mei ß

(áë)øîàiå|ãçàk äéä íãàä ïä íéäìà ýåýé ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ§©©´
äzòå òøå áBè úòãì epnî|ç÷ìå Bãé çìLé-ït ¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´¨À§¨©Æ

:íìòì éçå ìëàå íéiçä õòî íb©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«
i"yx£epnÓ „Á‡k ‰È‰∑ לדעת" יחידתֹו? היא ּומה ּבעליֹונים, יחיד ׁשאני ּכמֹו ּבּתחּתֹונים, יחיד הּוא הרי »»¿««ƒ∆ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

וחּיה  ּבבהמה מהּֿׁשאיןּֿכן ורע", B‚Â'.טֹוב B„È ÁÏLÈŒÔt ‰zÚÂ∑ קרֹוב הּוא הרי לעֹולם, ּומּׁשּיחיה ְְִֵֵֵֶַַָָָָ¿«»∆ƒ¿«»¿ְְֲִִֵֶֶָָ
ּפׁשּוטֹו על מיּׁשבין אין אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש אלֹוּה. הּוא אף ולֹומר אחריו, הּברּיֹות .להטעֹות ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻ

È˙יח  ÏeÎÈ˙Â CÏ ÁÓˆz ÔÈcË‡Â ÔÈ·eÎÂ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«»¿≈»
:‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»

e˙È˙c·יט  „Ú ‡ÓÁÏ ÏeÎÈz Ct‡„ ‡˙ÚÊa¿ƒ¬»¿«»≈«¿»«¿ƒ
z‡ ‡¯ÙÚ È¯‡ ‡˙È¯a˙‡ dpÓc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿ƒ«ƒ¿¿≈»¬≈«¿»«¿

:·e˙z ‡¯ÙÚÏe¿«¿»¿

‰Â˙כ  ‡È‰ È¯‡ ‰eÁ d˙z‡ ÌL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»≈ƒ¿≈«»¬≈ƒ¬«
:‡L‡ Èa ÏÎ„ ‡n‡ƒ»¿»¿≈¡»»

ÔÈLe·Ïכא  d˙z‡Ïe Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¡…ƒ¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ
:ÔepLÈaÏ‡Â ÔB‰È¯Na CLÓ ÏÚ ¯˜Ècƒ««¿«ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

È„ÈÁÈכב  ‰Â‰ Ì„‡ ‡‰ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»»»¬»¿ƒƒ
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ziy`xaקו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy

(âë)-úà ãáòì ïãò-ïbî íéäìà ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤
:íMî çwì øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«

(ãë)-úà ïãò-ïâì íãwî ïkLiå íãàä-úà Løâéå©§−̈¤¤¨«¨¨®©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤
ì úëtäúnä áøçä èäì úàå íéáøkäøîL ©§ª¦À§¥̧©³©©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ

:íéiçä õò Cøc-úà¤¤−¤¥¬©«©¦«
i"yx£Ô„Ú ÔbÏ Ì„wÓ∑לּגן ּבמזרחֹו חּוץ עדן, ּגן חּבלה ∑‡˙ÌÈ·¯k‰Œ.ׁשל ‰Ît‰˙n˙.מלאכי ·¯Á‰∑ ƒ∆∆¿«≈∆ְְִֵֶֶַַַָ∆«¿Àƒְֲֵַַָָ«∆∆«ƒ¿«∆∆
לּגולּה עֹוד מּלּכנס עליו לאּים לאמ"הלהט לע"ז ּובלׁשֹון ׁשננא, ׁשלף ּכמֹו ׁשנן, להט, ּתרּגּום ,(קלינגע)ן. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

לפׁשּוטֹו אּלא ּבא איני  ואני  יׁש, אּגדה .ּומדרׁשי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ã(à)ãìzå øäzå BzLà äeç-úà òãé íãàäå§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®©©̧©Æ©¥´¤
:ýåýé-úà Léà éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤§Ÿ̈«

i"yx£Ú„È Ì„‡‰Â∑ ׁשאם והּלדה, ההריֹון וכן עדן, מּגן ונטרד ׁשחטא קדם מעלה ׁשל הענין קדם ּכבר ¿»»»»«ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבנים  לֹו היּו ׁשּנטרד ׁשּלאחר נׁשמע אדם", "וּידע "קניתי"∑˜ÔÈ.ּכתּוב ׁשם ‰'.על ה',∑‡˙ עם ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ«ƒִִֵַָ∆ְִ

עּמֹו אנּו ׁשּתפים ּבזה, אבל ּבראנּו. לבּדֹו איׁשי, ואת אֹותי לא)ּכׁשּברא ‡˙Ï·‰Œ.(נדה ÂÈÁ‡Œ˙‡ ÔÈ˜Œ˙‡∑ ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻ∆«ƒ∆»ƒ∆»∆
נאמר לכ ׁשּתים, נֹולדּו הבל ועם קין, עם נֹולדה ׁשּתאֹומה מלּמד הם, רּבּויים 'את'ים (בראשית "וּתסף"ג' ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

.רבה)
ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr g jxk zegiy ihewl)

הםהםהםהם ררררּבּבּבּבּוּוּוּוייםייםייםיים ''''אתאתאתאת''''יםיםיםים א)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה ד, (רׁש"י ְְְְֹֹ ִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

וּתלד לדרׁש הכרח אין ּדהּנה לֹומר, ויׁש קין". "את לפני ה'" "את ּופרׁש הּמאחר את רׁש"י הקּדים מּדּוע לׁשאל, את את את את יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֻ
"את", ּפעמים נאמר הּבא ׁשּבּפסּוק מאחר אבל יז). פסוק – חנֹו את וּתלד (ּכמֹו הּכתּוב לׁשֹון סגנֹון זהּו ׁשהרי ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָקין,
את  איׁש קניתי ׁשּנאמר ּומאחר הם. רּבּויים ׁשּבּפסּוק 'את'ים הּׁשלׁשה ׁשּכל מכריח זה הרי – לרּבֹות ּובא מיּתר ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשאחד

ּופרּוׁשֹו ּפרּוׁשםעםעםעםעםה', 'את'ים הּׁשלׁשה ׁשאר ׁשּגם מּובן נֹולדהעם עם עם עם ה', ּתאֹומה ׁשּתים.עםעםעםעם: נֹולדּו הבל ועם קין, ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(á)äòø ìáä-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥
:äîãà ãáò äéä ïé÷å ïàö½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«

i"yx£Ô‡ˆ ‰Ú¯∑מעבֹודתּה לֹו ּפרׁש האדמה, ׁשּנתקּללה .לפי …≈…ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

(â)äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî éäéå©§¦−¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£‰Ó„‡‰ È¯tÓ∑,הּגרּוע אּגדה מן היה'.ויׁש ּפׁשּתן 'זרע ולא (ׁשאֹומרת: טֹוב לא לידֹו, ׁשּבא מאיזה מּפרי, אחר: ּדבר ƒ¿ƒ»¬»»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

.)מבחר  ְָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 20 cenr eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

rExb F` gAEWn oiw lW FpAxẅ§¨¤©¦§¨¨©

ליהוהליהוהליהוהליהוה:::: מנחהמנחהמנחהמנחה האדמההאדמההאדמההאדמה ממממּפּפּפּפרירירירי קיןקיןקיןקין ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיבאבאבאבא ָָָָֹֹֽֽֽֽ
היה ּפׁשּתן זרע ׁשאֹומרת אּגדה ויׁש הּגרּוע, רש"י)מן ובפירוש ג. (ד, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּכתּובים? להבנת נֹוגע ּזה ּדמה היה", ּפׁשּתן "זרע קין ׁשל ׁשּקרּבנֹו האּגדה את רׁש"י הביא מּדּוע לעּין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָיׁש

ÁÏÙÓÏכג  Ô„Ú„ ‡˙ÈbÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ dÁlLÂ¿«¿≈¿»∆…ƒƒƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«
:ÔnzÓ È¯a˙È‡c ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«»

È‚Ï˙‡כד  ÔÈÓ„˜lÓ È¯L‡Â Ì„‡ ˙È CÈ¯˙Â¿»ƒ»»»¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
‡Ît‰˙Óc ‡a¯Á ÔL ˙ÈÂ ‡i·e¯k ˙È Ô„Ú„¿≈∆»¿«»¿»¿««¿»¿ƒ¿«¿»

:‡ÈiÁ ÔÏÈ‡ Á¯B‡ ˙È ¯ËÈÓÏ¿ƒ«»«ƒ««»

ÈÏÈÂ„˙א  ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ‰eÁ ˙È Ú„È Ì„‡Â¿»»¿«»«»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«
ÔÈ˜ ˙È:ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ) ‡¯·‚ È˙È˜ ˙¯Ó‡Â »«ƒ«¬∆∆»ƒƒ«¿»ƒ√»¿»

Â‰Â‰ב  Ï·‰ ˙È È‰BÁ‡ ˙È „ÏÈÓÏ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«¿≈«»«ƒ»»∆«¬»
:‡Ú¯‡a ÁÏt ‰Â‰ ÔÈ˜Â ‡Ú ÈÚ¯ Ï·‰∆∆»≈»»¿«ƒ¬»»«¿«¿»

a‡Ó‡ג  ÔÈ˜ È˙È‡Â ÔÈÓBÈ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ≈ƒ»
:ÈÈ Ì„˜ ‡z·¯˜z ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿À¿»√»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ck).áøçä èäì,mPdiB FfzkRdzOdmirWxd lr oiOgl opFSnE opFvl oiOgn(dk oyi `negpz):dk dxez ©©©¤¤¥¦¨©¦§©¤¤¥©¦§¥¦¥§©¦©¨§¨¦

ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy
ּביֹותר: ּתמּוּה ּדבר ּבאר ּדבזה ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָויׁש

ׁשהביא  לאחרי מּזֹו: ויתירה הּגרּוע"? "מן קרּבן הביא מּדּוע ּתמּוּה ּכן ואם ,יתּבר לפניו ותֹודה ּכּמנחה קרּבן הביא קין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהרי
לא  הּגרּוע" "מן יקריב ׁשאם חׁשׁש לא וכי פניו", וּיּפלּו מאד לקין "וּיחר ּכתּוב ּבּׁשמים, נתקּבל ׁשּלא וראה הּקרּבן ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹאת

קרּבנֹו? ְְִֵַָָיתקּבל
ׁשאף  ׁשחׁשב היתה קין ׁשל ּדטעּותֹו מׁשּבח. מין הּוא ׁשּפׁשּתן ּפׁשּתן", "זרע ׁשהביא האּגדה את רׁש"י הביא זה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻועל
ׁשחרה  הּטעם ּומּובן קרּבנֹו. יתקּבל הּצֹומח ׁשּבמין מהמבחר ׁשהביא מּכיון הרי "ּגרּוע", מין ׁשהּוא הּצֹומח מּסּוג רק ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשהביא

וק"ל. החי סּוג יֹותר, נעלה מּסּוג אּלא הּמׁשּבח מהּמין רק לא להביא ּדיׁש טעּותֹו, היתה וזֹו קרּבנֹו. נתקּבל ּכׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻלֹו

(ã)ïäáìçîe Bðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−¥«¤§¥¤®
:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiå©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«

i"yx£ÚLiÂ∑:וכן יפנּו. לא יׁשעּו", "ואל וכן ּפנה. לא ׁשעה", לא מנחתֹו "ואל וכן: יד)וּיפן, "ׁשעה (איוב «ƒ«ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
מעליו  ּפנה אׁש∑ÚLiÂ.מעליו", מנחתֹוירדה .ולחכה ְֵֵֵָָָָ«ƒ«ְְְֲִִֵָָָָ

(ä)ãàî ïé÷ì øçiå äòL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ
:åéðt eìtiå©¦§−¨¨«

(å)eìôð änìå Cì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬
éðô:E ¨¤«

(æ)çútì áéèéú àì íàå úàN áéèéz-íà àBìä£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½©¤−©
éìàå õáø úàhç:Ba-ìLîz äzàå Bú÷eLz E ©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨«

i"yx£·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰∑ּפרּוׁשֹו ¯·ı.ּכתרּגּומֹו ˙‡hÁ Á˙tÏ∑ ׁשמּור חּטא קבר B˙˜eLz.לפתח EÈÏ‡Â∑ ¬…ƒ≈ƒְְֵַ«∆««»…≈ְְְֲִֶַַָָ¿≈∆¿»
להכׁשיל ּומתאּוה ׁשֹוקק ּתמיד הרע, יצר הּוא חּטאת, BaŒÏLÓz.ׁשל ‰z‡Â∑ עליו ּתתּגּבר ּתרצה, .אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿«»ƒ¿»ְְִִִֵֶַָָ

(ç)äãOa íúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½
:eäâøäiå åéçà ìáä-ìà ïé÷ í÷iå©¨¬̈©²¦¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«

i"yx£ÔÈ˜ ¯Ó‡iÂ∑,ּומּצה ריב ּבדברי עּמֹו זה נכנס א אּגדה, מדרׁשי ּבזה ויׁש להרגֹו, עליו להתעֹולל «…∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מקרא  ׁשל .יּׁשּובֹו ְִִֶָ

(è)éçà ìáä éà ïé÷-ìà ýåýé øîàiåàì øîàiå E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:éëðà éçà øîLä ézòãé̈©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦

i"yx£EÈÁ‡ Ï·‰ È‡∑'ל וחטאתי הרגּתיו 'אני ויאמר: יׁשּוב, אּולי נחת, ּבדברי עּמֹו ÈzÚ„È.להּכנס ‡Ï∑ ≈∆∆»ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ…»«¿ƒ
העליֹונה  ּדעת ּכגֹונב ‡ÈÁ.נעׂשה ¯ÓL‰∑ ּפּת"ח ּבחטף הּנקּודה ה"א ּכל וכן הּוא, ּתמּה .לׁשֹון ְְֲֵֶַַַָָָ¬…≈»ƒְְְֲֵֵֵַַַַַָָָ

dÚד  È¯ÈkaÓ ‡e‰ Û‡ È˙È‡ Ï·‰Â¿∆∆«¿ƒ«ƒ«ƒ≈»≈
Ï·‰Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ ˙Â‰Â ÔB‰nMÓeƒ«ƒ¿«¬««¿»ƒ√»¿»¿∆∆

:da¯e˜Ïe¿¿»≈

Û˜˙eה  ‡ÂÚ¯ ˙Â‰ ‡Ï da¯e˜Ïe ÔÈ˜Ïe¿«ƒ¿¿»≈»¬««¿»¿≈
:È‰Bt‡ eLÈ·k˙‡Â ‡„ÁÏ ÔÈ˜Ï¿«ƒ«¬»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ

ÓÏe‡ו  CÏ ÛÈ˜z ‡ÓÏ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»
:CÈt‡ eLÈ·k˙‡ƒ¿¿ƒ«»

Ì‡Âז  CÏ ˜·zLÈ C„·BÚ ·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¿¿≈»¿ƒ
¯ÈË ˙‡ËÁ ‡Èc ÌBÈÏ C„·BÚ ·ÈËÈ˙ ‡Ï»≈ƒ»»¿ƒ»««¿ƒ
Ì‡Â ·e˙˙ ‡Ï Ì‡ CpÓ ‡Ú¯t˙‡Ï „È˙Ú„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ»¿¿ƒ

:CÏ ˜·zLÈ ·e˙z¿ƒ¿¿≈»

ÔB‰ÈÂ‰Óaח  ‰Â‰Â È‰BÁ‡ Ï·‰Ï ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ¿∆∆«ƒ«¬»¿∆¡≈
:dÏË˜Â È‰BÁ‡ Ï·‰a ÔÈ˜ Ì˜Â ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»«ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿≈

Ï‡ט  ¯Ó‡Â CeÁ‡ Ï·‰ Ô‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ»∆∆»«¬«»
:‡‡ ÈÁ‡ ¯Ë‰ ‡Ú„È»«¿»¬»≈»ƒ»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

ã(c).Búçðî ìàå ìáä ìà 'ä òLiå©¦©¤¤¤§¤¦§¨
mixtFMW mipiOl daEWY o`Mn¦¨§¨©¦¦¤§¦
ixde ,eil` drW dOaC ,`Ad mlFrÄ¨©¨§©¤¨¨¥¨©£¥
xnFl Kixv KgxMÎlr `N` ,cIn bxdp¤¡©¦¨¤¨©¨§¨¨¦©
mlFrl EdMife FpAxw lAiTW¤¦¥¨§¨§¦¨¨¨

:`Add dxez ©¨
(gÎf).åéçà ìáä ìà ïé÷ øîàiå©Ÿ¤©¦¤¤¤¨¦

ÎKExAÎWFcTd ixaC Fl xRiQW ,WExiR¥¤¦¥¦§¥©¨¨
dxgW Fl d`xde ,Fl xn`X dnE `Ed©¤¨©§¤§¨¤¨¨
FnM eil` drW `l xW` lr ahid Fl¥¥©£¤Ÿ¨¨¥¨§

,lad gnUe ,lad l`lad lr oiw mwIe ¤¤¤§¨©¤¤©¨¨©¦©¤¤
EdbxdIe eig`iAx axd mWaE .Fz`pwA ¨¦©©©§¥§¦§¨§¥¨©©¦

,iYrnW `xw sqFi'ebe oiw xn`IeiM , ¥¨¨¨©§¦©Ÿ¤©¦¦
FqrMn oiw ipRn `xi did dNigYn¦§¦¨¨¨¨¥¦§¥©¦¦©§
KxAzi Fl xn`WkE ,EPOn xnWp dide§¨¨¦§¨¦¤§¤¨©¦§¨¥



קז ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy
ּביֹותר: ּתמּוּה ּדבר ּבאר ּדבזה ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָויׁש

ׁשהביא  לאחרי מּזֹו: ויתירה הּגרּוע"? "מן קרּבן הביא מּדּוע ּתמּוּה ּכן ואם ,יתּבר לפניו ותֹודה ּכּמנחה קרּבן הביא קין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהרי
לא  הּגרּוע" "מן יקריב ׁשאם חׁשׁש לא וכי פניו", וּיּפלּו מאד לקין "וּיחר ּכתּוב ּבּׁשמים, נתקּבל ׁשּלא וראה הּקרּבן ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹאת

קרּבנֹו? ְְִֵַָָיתקּבל
ׁשאף  ׁשחׁשב היתה קין ׁשל ּדטעּותֹו מׁשּבח. מין הּוא ׁשּפׁשּתן ּפׁשּתן", "זרע ׁשהביא האּגדה את רׁש"י הביא זה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻועל
ׁשחרה  הּטעם ּומּובן קרּבנֹו. יתקּבל הּצֹומח ׁשּבמין מהמבחר ׁשהביא מּכיון הרי "ּגרּוע", מין ׁשהּוא הּצֹומח מּסּוג רק ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשהביא

וק"ל. החי סּוג יֹותר, נעלה מּסּוג אּלא הּמׁשּבח מהּמין רק לא להביא ּדיׁש טעּותֹו, היתה וזֹו קרּבנֹו. נתקּבל ּכׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻלֹו

(ã)ïäáìçîe Bðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−¥«¤§¥¤®
:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiå©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«

i"yx£ÚLiÂ∑:וכן יפנּו. לא יׁשעּו", "ואל וכן ּפנה. לא ׁשעה", לא מנחתֹו "ואל וכן: יד)וּיפן, "ׁשעה (איוב «ƒ«ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
מעליו  ּפנה אׁש∑ÚLiÂ.מעליו", מנחתֹוירדה .ולחכה ְֵֵֵָָָָ«ƒ«ְְְֲִִֵָָָָ

(ä)ãàî ïé÷ì øçiå äòL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ
:åéðt eìtiå©¦§−¨¨«

(å)eìôð änìå Cì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬
éðô:E ¨¤«

(æ)çútì áéèéú àì íàå úàN áéèéz-íà àBìä£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½©¤−©
éìàå õáø úàhç:Ba-ìLîz äzàå Bú÷eLz E ©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨«

i"yx£·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰∑ּפרּוׁשֹו ¯·ı.ּכתרּגּומֹו ˙‡hÁ Á˙tÏ∑ ׁשמּור חּטא קבר B˙˜eLz.לפתח EÈÏ‡Â∑ ¬…ƒ≈ƒְְֵַ«∆««»…≈ְְְֲִֶַַָָ¿≈∆¿»
להכׁשיל ּומתאּוה ׁשֹוקק ּתמיד הרע, יצר הּוא חּטאת, BaŒÏLÓz.ׁשל ‰z‡Â∑ עליו ּתתּגּבר ּתרצה, .אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿«»ƒ¿»ְְִִִֵֶַָָ

(ç)äãOa íúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½
:eäâøäiå åéçà ìáä-ìà ïé÷ í÷iå©¨¬̈©²¦¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«

i"yx£ÔÈ˜ ¯Ó‡iÂ∑,ּומּצה ריב ּבדברי עּמֹו זה נכנס א אּגדה, מדרׁשי ּבזה ויׁש להרגֹו, עליו להתעֹולל «…∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מקרא  ׁשל .יּׁשּובֹו ְִִֶָ

(è)éçà ìáä éà ïé÷-ìà ýåýé øîàiåàì øîàiå E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:éëðà éçà øîLä ézòãé̈©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦

i"yx£EÈÁ‡ Ï·‰ È‡∑'ל וחטאתי הרגּתיו 'אני ויאמר: יׁשּוב, אּולי נחת, ּבדברי עּמֹו ÈzÚ„È.להּכנס ‡Ï∑ ≈∆∆»ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ…»«¿ƒ
העליֹונה  ּדעת ּכגֹונב ‡ÈÁ.נעׂשה ¯ÓL‰∑ ּפּת"ח ּבחטף הּנקּודה ה"א ּכל וכן הּוא, ּתמּה .לׁשֹון ְְֲֵֶַַַָָָ¬…≈»ƒְְְֲֵֵֵַַַַַָָָ

dÚד  È¯ÈkaÓ ‡e‰ Û‡ È˙È‡ Ï·‰Â¿∆∆«¿ƒ«ƒ«ƒ≈»≈
Ï·‰Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ ˙Â‰Â ÔB‰nMÓeƒ«ƒ¿«¬««¿»ƒ√»¿»¿∆∆

:da¯e˜Ïe¿¿»≈

Û˜˙eה  ‡ÂÚ¯ ˙Â‰ ‡Ï da¯e˜Ïe ÔÈ˜Ïe¿«ƒ¿¿»≈»¬««¿»¿≈
:È‰Bt‡ eLÈ·k˙‡Â ‡„ÁÏ ÔÈ˜Ï¿«ƒ«¬»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ

ÓÏe‡ו  CÏ ÛÈ˜z ‡ÓÏ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»
:CÈt‡ eLÈ·k˙‡ƒ¿¿ƒ«»

Ì‡Âז  CÏ ˜·zLÈ C„·BÚ ·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¿¿≈»¿ƒ
¯ÈË ˙‡ËÁ ‡Èc ÌBÈÏ C„·BÚ ·ÈËÈ˙ ‡Ï»≈ƒ»»¿ƒ»««¿ƒ
Ì‡Â ·e˙˙ ‡Ï Ì‡ CpÓ ‡Ú¯t˙‡Ï „È˙Ú„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ»¿¿ƒ

:CÏ ˜·zLÈ ·e˙z¿ƒ¿¿≈»

ÔB‰ÈÂ‰Óaח  ‰Â‰Â È‰BÁ‡ Ï·‰Ï ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ¿∆∆«ƒ«¬»¿∆¡≈
:dÏË˜Â È‰BÁ‡ Ï·‰a ÔÈ˜ Ì˜Â ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»«ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿≈

Ï‡ט  ¯Ó‡Â CeÁ‡ Ï·‰ Ô‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ»∆∆»«¬«»
:‡‡ ÈÁ‡ ¯Ë‰ ‡Ú„È»«¿»¬»≈»ƒ»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

ã(c).Búçðî ìàå ìáä ìà 'ä òLiå©¦©¤¤¤§¤¦§¨
mixtFMW mipiOl daEWY o`Mn¦¨§¨©¦¦¤§¦
ixde ,eil` drW dOaC ,`Ad mlFrÄ¨©¨§©¤¨¨¥¨©£¥
xnFl Kixv KgxMÎlr `N` ,cIn bxdp¤¡©¦¨¤¨©¨§¨¨¦©
mlFrl EdMife FpAxw lAiTW¤¦¥¨§¨§¦¨¨¨

:`Add dxez ©¨
(gÎf).åéçà ìáä ìà ïé÷ øîàiå©Ÿ¤©¦¤¤¤¨¦

ÎKExAÎWFcTd ixaC Fl xRiQW ,WExiR¥¤¦¥¦§¥©¨¨
dxgW Fl d`xde ,Fl xn`X dnE `Ed©¤¨©§¤§¨¤¨¨
FnM eil` drW `l xW` lr ahid Fl¥¥©£¤Ÿ¨¨¥¨§

,lad gnUe ,lad l`lad lr oiw mwIe ¤¤¤§¨©¤¤©¨¨©¦©¤¤
EdbxdIe eig`iAx axd mWaE .Fz`pwA ¨¦©©©§¥§¦§¨§¥¨©©¦

,iYrnW `xw sqFi'ebe oiw xn`IeiM , ¥¨¨¨©§¦©Ÿ¤©¦¦
FqrMn oiw ipRn `xi did dNigYn¦§¦¨¨¨¨¥¦§¥©¦¦©§
KxAzi Fl xn`WkE ,EPOn xnWp dide§¨¨¦§¨¦¤§¤¨©¦§¨¥



ziy`xaקח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy

(é)éçà éîc ìB÷ úéNò äî øîàiåéìà íé÷òö E ©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−
:äîãàä-ïî¦¨«£¨¨«

i"yx£EÈÁ‡ ÈÓc∑,הרּבה ּפצעים ּבֹו ׁשעׂשה אחר, ּדבר זרעּיֹותיו. ודם נפׁשֹוּדמֹו מהיכן יֹודע היה ׁשּלא ¿≈»ƒְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לז)יֹוצאה .(סנהדרין ְָ

(àé)äúöt øLà äîãàä-ïî äzà øeøà äzòå§©−̈¨´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´
éçà éîc-úà úç÷ì äét-úà:Eãiî E ¤¦½¨¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ∑,ּבעונּה ּכבר היא ּׁשּנתקּללה מּמה לחטא יֹותר הֹוסיפה ּבזֹו ‡˙ÈtŒ‰.וגם ‰˙ˆt ¯L‡ ƒ»¬»»ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ¬∆»¿»∆ƒ»
'B‚Â EÈÁ‡ ÈÓcŒ˙‡ ˙Á˜Ï∑"ּתתּֿכחּה תסף "לא :אצל קללה לּה מֹוסיף אחד,(והנני ּדּבּור הּכל אחרים: ספרים »««∆¿≈»ƒ¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ

ּכאן  עד האדמה" .)מ"מן ֲִִַָָָָ

(áé)Cì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà ãáòú ék¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®
:õøàá äéäz ãðå òð̈¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤

i"yx£„Â Ú∑ אחד ּבמקֹום לדּור רׁשּות ל .אין »»»ְְְֵֶָָָ

(âé):àBNpî éðBò ìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«
i"yx£‡BNpÓ ÈÂÚ ÏB„b∑,לטען?ּבתמיהה ל אפׁשר אי ועוני ותחּתֹונים, עליֹונים טֹוען .(ב"ר)אּתה »¬…ƒƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

(ãé)éðtîe äîãàä éðt ìòî íBiä éúà zLøb ïäE ¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−
:éðâøäé éàöî-ìë äéäå õøàa ãðå òð éúééäå øúqà¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦

(åè)íwé íéúòáL ïé÷ âøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiå©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈
:Bàöî-ìk Búà-úBkä ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé íNiå©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨«Ÿ§«

i"yx£ÔÈ˜ ‚¯‰ŒÏk ÔÎÏ∑ורמזּו ּדבריהם, ׁשּקּצרּו הּמקראֹות מן אחד קין",זה ּכלֿהרג "לכן ּפרׁשּו: ולא »≈»…≈«ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ענׁשֹו ּפרׁש ולא ענׁשֹו, וכ ּכ לֹו, יעׂשה ּכה ּגערה, ÌwÈ.לׁשֹון ÌÈ˙Ú·L∑ להּנק רֹוצה עכׁשו,איני מּקין ם ְְְְְְֵֵֶַָָָָָָָֹֹƒ¿»«ƒÀ»ְְִִִִֵֵֶַַָָ

"ׁשבעתים  ׁשאמר: הּמקרא וסֹוף ויהרגהּו, ּבניו מּבני למ ׁשּיעמד מּמּנּו, נקמתי נֹוקם אני ּדֹורֹות ׁשבעה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלסֹוף
הבל  נקמת והּוא וכּיֹוצא יּקם", מּזיקּתּו. ּברּיה ּתהא ׁשּלא היא ּגערה לׁשֹון הּמקרא ׁשּתחּלת למדנּו מּקין, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ה)ּבֹו ב ּברמז,(שמואל הּכתּוב ּדּבר אבל לֹו, ּיעׂשה מה ּפרׁש ולא ּבּצּנֹור", ויּגע יבּוסי מּכה ּכל ּדוד "וּיאמר :ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אמרּו: אׁשר על יּכה, אֹותם וגם וגֹו'", העורים ואת וּיכּבׁשּנּו, הּׁשער אל וּיקרב ּבּצּנֹור וּיּגע יבּוסי מּכה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ"ּכל
ּוב'דברי  ּדבריו, קּצר ּכאן וׂשר, ראׁש אעׂשּנּו אני אּלּו, את הּמּכה הּבית', ּתֹו אל יבא לא והּפּסח ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ'העּור

ÔÈ„È˙Úcי  ÔÈÚ¯Ê Ìc Ï˜ ‡z„·Ú ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«∆¬»¿»«««¿ƒƒ¬ƒƒ
:‡Ú¯‡ ÔÓ ÈÓ„˜ ÔÈÏÈa˜ CeÁ‡ ÔÓ ˜tÓÏ¿ƒ«ƒ»«ƒƒ√»«ƒ«¿»

dÓetיא  ˙È ˙Á˙Ùc ‡Ú¯‡ ÔÓ z‡ ËÈÏ ÔÚÎe¿«ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿««»«
:C„È ÔÓ CeÁ‡c dÓc ˙È ˙ÏÈa˜Â¿«ƒ«»¿≈¿»ƒ¿»

ÔzÓÏיב  ÛÈÒB˙ ‡Ï ‡Ú¯‡a ÁÏÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡· È‰z ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ CÏ dÏÈÁ≈«»ƒ«¿«¿»≈¿≈¿«¿»

aLÓlÓ˜:יג  È·BÁ ÈbÒ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ√»»¿»«ƒƒƒ¿ƒ¿»

‡Ètיד  ÏÚÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙È ‡zÎÈ¯˙ ‡‰»»ƒ¿»»ƒ»≈≈««≈
‡¯nh‡Ï ¯LÙ‡ ˙ÈÏ CÓ„˜ ÔÓe ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»»≈∆¿»¿ƒ«»»
ÏÎ È‰ÈÂ ‡Ú¯‡a ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ È‰‡Â»≈ƒƒ«¿«¿»≈¿«¿»ƒ≈»

:ÈÈÏË˜È ÈpÁkLÈc¿ƒ¿¿À»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ
Ú·LÏ‡טו  ÔÈ˜ ÏÈË˜ Ïk ÔÎÏ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»»ƒ«ƒ¿«¿»

ÏÈ„a ‡˙‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ÈeLÂ dpÓ Ú¯t˙È ÔÈ¯„»ƒƒ¿¿«ƒ≈¿«ƒ¿»¿«ƒ»»¿ƒ
:dpÁkLÈ„ Ïk d˙È ÏË˜ÓÏ ‡Ïc¿»¿ƒ¿«»≈»¿ƒ¿¿ƒ≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

z`U aihiY m` `FldcIn ,oiw xn`Ie £¦¥¦§¥¦©©Ÿ¤©¦
eig` lad l`ÎWFcTd iM ,Fl xn`W , ¤¤¤¨¦¤¨©¦©¨

,FR` eilrn aWe Fl dSxzp `EdÎKExÄ¦§©¨§¨¥¨¨©
xaMW lad aWg Kli`e mXnE¦¨§¥¨¨©¤¤¤§¨
EPOn xnWp `le ,FYrC dxxwzp¦§¨§¨©§§Ÿ¦§©¦¤

:FOr KliNnh dxez ¦¥¥¦
(eh).ïé÷ âøä ìk ïëì`xwC DihWR ¨¥¨Ÿ¥©¦§¨¥¦§¨

xn` ,bxdIW b`FC oiw didW itl ,ikd̈¦§¦¤¨¨©¦¥¤¥¨¥¨©
`EdÎKExAÎWFcTd Floiw bxFd lM ©¨¨¨¥©¦

df itlE .FbxFdn mFwp` draW xg`l§©©¦§¨¤§¥§§¦¤
DiOwlC `xw WExiR ikd(ckÎbk miweqt) ¨¦¥§¨¦§©¥

lr Knl opFwn did ,eiWpl Knl xn`ie©Ÿ¤¤¤§¨¨¨¨§¥¤¤©
clie] irvtl iYbxd Wi` iM ,Fnvr©§¦¦¨©§¦§¦§¦§¤¤

gldnFwA lFcB didW oiw df [izxA §©ª¨¦¤©¦¤¨¨¨§¨

mipWA clie(c bk x"a)'irvtl' , §¤¤§¨¦§¦§¦
iM ,izzinlE ixrvl xnFlM ,'izxAgl'§©ª¨¦§©§©£¦§¦¨¦¦
mTi mizraW `EdÎKExAÎWFcTd xn`̈©©¨¨¦§¨©¦ª©
,draWe miraW Knle ,oiw bxFd lM̈¥¨¦§¤¤¦§¦§¦§¨
miraW Knl cilFi ENit` oMÎm`e§¦¥£¦¦¤¤¦§¦
FzF`A EzEni mNM mipA draWe§¦§¨¨¦ª¨¨§

:oFrfh dxez ¨



קט ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz d"k iying meil inei xeriy
א' ו)הּימים' ּולׂשר (יא לראׁש יהיה ‡B˙.ּפרׁש: ÔÈ˜Ï '‰ ÌNiÂ∑מּׁשמֹו אֹות לֹו אחרים:(ּבמצחֹו.חקק )ספרים ְְְִִֵֵֶַַָֹ«»∆¿«ƒְְְְֲִִִִֵַָָ

אחר  ואּמֹו,ּדבר אביו רק מהם, ׁשּיירא היּו לא עדין אדם ּבני אבל והחּיֹות, הּבהמֹות יהרגני", מֹוצאי "ּכל : ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
"ּומֹוראכם  ׁשּכתּוב: ּכמֹו החּיֹות, ּכל על ּפחּדתי היה עכׁשו עד אמר: אּלא ׁשּיהרגּוהּו, ירא היה לא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומהם
מֹוראֹו החזיר אֹות", לקין ה' "וּיׂשם מּיד: ויהרגּוני, החּיֹות מּמּני ייראּו לא זה עון ּבׁשביל ועכׁשו, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹוגֹו'",

הּכל  .על ַַֹ

(æè)-úîã÷ ãBð-õøàa áLiå ýåýé éðôlî ïé÷ àöiå©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤−¦§©
:ïãò¥«¤

i"yx£ÔÈ˜ ‡ˆiÂ∑,ּבהכנעה העליֹונה יצא ּדעת B„.ּכגֹונב ı¯‡a∑ ׁשם נדים הּגֹולים ׁשּכל ˜„Ó˙.ּבארץ «≈≈«ƒְְְְֵֶַַַָָָָָָ¿∆∆ְִִֶֶֶַָָָƒ¿«
Ô„Ú∑ מבֹוא ּדר ׁשמירת את לׁשמר וגֹו'", עדן לגן מּקדם "וּיׁשּכן ׁשּנאמר: עדן, מּגן ּכׁשּגרׁש אביו ּגלה ׁשם ≈∆ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

מ  רּוח ּומצינּו ׁשם, אדם ׁשהיה ללמד ׁשּיׁש ׁשּנאמר:הּגן, הרֹוצחים, את מקֹום ּבכל קֹולטת ד)זרחית (דברים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
מזּדעזעת  הארץ היתה ׁשהל מקֹום ּכל נֹוד", "ּבארץ אחר: ּדבר ׁשמׁש". מזרחה וגֹו' מׁשה יבּדיל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ"אז

אחיו  את ׁשהרג זהּו מעליו, "סּורּו אֹומרים: והּברּיֹות ."ּתחּתיו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

(æé)éäéå CBðç-úà ãìzå øäzå BzLà-úà ïé÷ òãiå©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤¤£®©«§¦Æ
:CBðç Bða íLk øéòä íL àø÷iå øéò äðáŸ¤¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«

i"yx£È‰ÈÂ∑ עיר "ּבנה חנֹוקין ּבנֹו לזכר העיר" ׁשם .וּיקרא «¿ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

(çé)ìàéeçî-úà ãìé ãøéòå ãøéò-úà CBðçì ãìeiå©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®
-úà ãìé ìàLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìàéiçîe§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬¤

:Cîì̈«¤
i"yx£„ÏÈ „¯ÈÚÂ∑ מׁשּמׁשת ׁשהּלדה 'ילד', אֹומר ׁשהּוא מקֹום ויׁש 'הֹוליד', ּבזכר אֹומר ׁשהּוא מקֹום יׁש ¿ƒ»»«ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אֹומר  ּכׁשהּוא ּבלע"ז. אינזינד"ר האיׁש, ּתֹולדֹות ּוזריעת ּבלע"ז, ניׁשטר"א האּׁשה, לדת לׁשֹונֹות: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשּתי
'ילד', אֹומר ּוכׁשהּוא ּבת. אֹו ּבן אׁשּתֹו, את הֹוליד ּפלֹוני האּׁשה: ּבלדת מדּבר הפעיל, ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ'הֹוליד',

אניידרי"ר  ּבלע"ז והּוא האיׁש, ּבזריעת .מדּבר ְְְְִִִֵַַַַָ

ß ixyz d"k iying mei ß

(èé)íLå äãò úçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ¨½̈§¥¬
:älö úéðMä©¥¦−¦¨«

i"yx£CÓÏ BÏ ÁwiÂ∑,זה ּכל לפרׁש לֹו היה הבטחתֹולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּקּים הענין מּסֹוף למדנּו אּלא «ƒ«∆∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשאמר  זהּו קין, את והרג ׁשביעי ּדֹור ועׂשה ּבנים ׁשהֹוליד לאחר למ ועמד קין", יּקם "ׁשבעתים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשאמר:

וגֹו'" לפצעי הרגּתי איׁש ÌÈL."ּכי ÈzL∑(ב"ר) ואחת ּורבּיה לפרּיה אחת הּמּבּול: ּדֹור ׁשל ּדרּכן היה ּכ ְְְְִִִִִַָ¿≈»ƒְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָ
עקרין ׁשל ּכֹוס מׁשקּה לּתׁשמיׁש ׁשהיא זֹו אינֹו(לתׁשמיׁש, אחרים ּככּל)ספרים ּומקּׁשטת ׁשּתעקר, ּכדי ּומאכילּה, ה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ÈÏbטז  ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ˜ ˜Ùe¿««ƒƒ√»¿»ƒƒ¿«¿»»≈
ÔÈÓ„˜ÏÓ È‰BÏÚ ‡„È·Ú ‰Â‰c ÏËÏhÓeƒ«¿«ƒ¬»¬ƒ»¬ƒƒ¿«¿ƒ

:Ô„Ú„ ‡˙È‚c¿ƒ¿»¿≈∆

È˙יז  ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ˙È ÔÈ˜ Ú„ÈÂƒ««ƒ»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«»
‡z¯˜„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡z¯˜ Èa ‰Â‰Â CBÁ¬«¬»»≈«¿»¿»¿»¿«¿»

:CBÁ d¯a ÌeLk¿¿≈¬

È˙יח  „ÈÏB‡ „¯ÈÚÂ „¯ÈÚ ˙È CBÁÏ „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ»¿ƒ»ƒ»
Ï‡Le˙Ó ˙È „ÈÏB‡ Ï‡ÈiÁÓe Ï‡ÈeÁÓ¿»≈¿ƒ»≈ƒ»¿»≈

:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡Le˙Óe¿»≈ƒ»»∆

Ú„‰יט  „Á ÌeL ÔÈL ÔÈz¯z CÓÏ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈∆∆«¿≈¿ƒ»»»
:‰lˆ ‡˙Èz ÌeLÂ¿ƒ¿»»ƒ»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hi).älö úéðMä íLå:i"Wx WxiR §¥©¥¦¦¨¥©©¦
zg` ,miWp iYW gTil oMxCW¤©§¨¦©§¥¨¦©©
DzF`e ,dIaxE dIxtl zg`e WinWzl§©§¦§©©¦§¦¨§¦¨§¨
oixTir qFM DzF` oiwWn WinWY lW¤©§¦©§¦¨¦¨¦

(a bk x"a)DzF` dzid dNvC WxitE .¥©§¦¨¨§¨¨
aizM `dC il `iWwe .WinWY lW¤©§¦§©§¨¦§¨§¦

KMÎxg`(ak weqt).dcli `ed mb dNve ©©¨§¦¨©¦¨§¨
xnFlM ,'mB' aizM ikdlC xnFl Wie§¥©¦§¨¦§¦©§©

,dcli WinWzl dxgaPW dNv s ©̀¦¨¤¦§£¨§©§¦¨§¨
lW qFM Dl lirFd `le§Ÿ¦¨¤

:oixTirk dxez ¦¨¦



ziy`xaקי zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k iyiy meil inei xeriy
אּיֹוב ׁשּפרׁש וזהּו ּכאלמנה. ואבלה נזּופה וחברּתּה כא)מעדּנים, לא (כד ואלמנה תלד, לא עקרה "רֹועה : ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

חלק' ּב'אּגדת ׁשּמפרׁש ּכמֹו מאצלֹו∑Ú„‰.ייטיב", ּומּוסרת עליו ׁשּמגּנה ׁשם על ּורבּיה, ּפרּיה ׁשל היא ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
מּמאכלֹו( אחרים: סּורה )ספרים ׁשל ּתרּגּום עדה ..‰lˆ∑ ּדברי ּבצּלֹו, ּתמיד ׁשּיֹוׁשבת ׁשם על ּתׁשמיׁש, ׁשל היא ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָƒ»ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

רּבה' ּב'בראׁשית הם .אּגדה ְִִֵֵַַָָָ

(ë)ìäà áLé éáà äéä àeä ìáé-úà äãò ãìzå©¥¬¤¨−̈¤¨¨®´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤
:äð÷îe¦§¤«

i"yx£‰˜Óe Ï‰‡ ·LÈ È·‡∑ ּבהמֹות לרֹועי  הראׁשֹון היה וחדׁשהּוא ּכאן חדׁש אהלים, ויֹוׁשב ּבּמדּבר ֹות, ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹ
אּגדה: ּומדרׁש אחר. ּבמקֹום אהלֹו ותֹוקע הֹול זה, ּבמקֹום הּמרעה ּוכׁשּכלה צאנֹו, מרעה ּבׁשביל ְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכאן

אמר ּדאּת ּכמה אלילים, לעבֹודת ּבּתים ג)ּבֹונה ח ּכּנֹור (יחזקאל "ּתפׂש אחיו: וכן הּמקנה", הּקנאה "סמל : ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אלילים  לעבֹודת לזּמר .ועּוגב" ְְֱֲִִֵַַַָ

(àë)øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé åéçà íLå§¥¬¨¦−¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−
:áâeòå§¨«

(áë)Lèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾
:äîòð ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦©«£¨«

i"yx£ÔÈ˜ Ï·ez∑ זין ּכלי לעׂשֹות קין, ׁשל אּמנּותֹו והתקין ּתֹוּבל ּתבלין, לׁשֹון ּתּובל, קין. ׁשל אּמנּותֹו ּתֹוּבל ««ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ
ÏÊ¯·e.לרֹוצחים  ˙LÁ L¯ÁŒÏk LËÏ∑ּכמֹו ּוברזל, נחׁשת אּמנּות ט)מחּדד טז לי".(איוב עיניו "ילטׁש : ְְִ…≈»…≈¿…∆«¿∆ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ

פעל לׁשֹון אינֹו ּפֹועל)ּבסגֹו"ל (חרׁש, לׁשֹון מחּדד )ּבצירי (אּלא ּכלֹומר למּטה, וטעמֹו קטן קמץ נקּוד ׁשהרי , ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
אּמנּות  ּכלי ּכל ּוברזל נ ּומצחצח ׁשל ∑ÓÚ‰.חׁשת אׁשּתֹו רּבה'היא ּב'בראׁשית .נח, ְְְְְֵֵֶֶַַַָָֹֻ«¬»ְְִִִִֵֶַַָֹ

ß ixyz e"k iyiy mei ß

(âë)éLð éìB÷ ïòîL älöå äãò åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½§¥´
ãìéå éòöôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½§¤−¤

:éúøaçì§©ª«¨¦«
i"yx£ÈÏB˜ ÔÚÓL∑למ ׁשהיה ּבנֹו, קין ּתּובל ואת קין את ׁשהרג לפי מּתׁשמיׁש, מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ׁשהיּו ¿««ƒְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּידע  וכיון והרגֹו, ּבּקׁשת, למׁש לאביו ואמר ּכחּיה, לֹו ונדמה קין את וראה מֹוׁשכֹו, קין ותּובל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹסּומא
מפּיסן  והּוא מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו והיּו והרגֹו, ּביניהם ּבנֹו את וספק ּכף אל ּכף הּכה זקנֹו, קין .ׁשהּוא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ÈÏB˜ ÔÚÓL∑ ׁשּיהא מזיד, ּפצעּתיו אני וכי נהרג, הּוא לפצעי הרגּתי, אׁשר איׁש 'וכי לתׁשמיׁש: לי להּׁשמע ¿««ƒְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
אני  ׁשֹוגג והלא ּבתמיהה. חּברתי, עלֿידי  ּכלֹומר נהרג? לחּברתי הרגּתי, אׁשר וילד ׁשמי? על קרּוי ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻהּפצע

חּברתי  זהּו ולא ּפצעי זהּו לא מזיד, ּבלע"ז ∑Úˆt.ולא מקאדור"ה חץ, אֹו חרב, .מּכת ְְְִִִִֵֶֶַָֹֹֹֻ∆«ְֵֶֶַַַַ

(ãë):äòáLå íéòáL Cîìå ïé÷-íwé íéúòáL ék¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤¦§¦¬§¦§¨«

i"yx£ÔÈ˜ ÌwÈ ÌÈ˙Ú·L Èk∑ ּכלֿׁשּכן לא ׁשֹוגג, ׁשהרגּתי אני ּדֹורֹות, ׁשבעה עד לֹו נתלה מזיד, ׁשהרג קין, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הרּבה? ׁשביעּיֹות לי Ú·LÂ‰.ׁשיּתלה ÌÈÚ·L∑ ּתנח רּבי ּדרׁש ּכ לֹו, אחז ׁשביעּיֹות רּבּוי ּומדרׁשלׁשֹון ּומא. ְְִִִִֵֶֶַָƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְְְְִִִִִַַַַַָָָָ

לכּלֹות  ּגזרה ׁשּנגזרה לפי ּורבּיה, ּפרּיה מּׁשּקּימּו מּמּנּו ּפֹורׁשֹות ונׁשיו ּכלּום, למ הרג לא רּבה': ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ'ּבראׁשית
הּכל'. את וׁשֹוטף ּבא הּמּבּול למחר לּבהלה. יֹולדֹות אנּו 'מה אמרּו: ּדֹורֹות, ׁשבעה לאחר קין ׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹזרעֹו

ÏÎcכ  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·È ˙È ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»»»»¬»«¿¿»
:¯ÈÚ· È¯Óe ÔÈkLÓ È·˙Èc¿»¿≈«¿¿ƒ»≈¿ƒ

ÏÎcכא  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·eÈ È‰BÁ‡ ÌeLÂ¿«ƒ»¬»«¿¿»
‡¯Bpk ¯ÓÊ ÈÚ„È ‡Ï· Ìet ÏÚ ÔbÓcƒ¿«≈«ƒ¿»»¿≈¿«ƒ»

:‡·ea‡Â¿«»

¯ÔB‰aכב  ÔÈ˜ Ï·ez ˙È ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‰lˆÂ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»««ƒ«¿
d˙Á‡Â ‡ÏÊ¯Ùe ‡LÁ ˙„È·ÈÚ ÈÚ„È ÏÎc¿»»¿≈ƒƒ«¿»»«¿¿»«¬»≈

:‰ÓÚ ÔÈ˜ Ï·e˙c¿««ƒ«¬»

ÔÚÓLכג  ‰lˆÂ ‰„Ú È‰BLÏ CÓÏ ¯Ó‡Â«¬«∆∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿«
‡¯·‚ ‡Ï È¯ÓÓÏ ‡˙Èˆ‡ CÓÏ ÈL ÈÏ»̃ƒ¿≈∆∆»≈»¿∆¿ƒ»«¿»
‡Ï Û‡Â È·BÁ ÏÈ·Ò ‡‡ dÏÈ„·c ˙ÈÏË¿̃≈ƒƒ¿ƒ≈¬»»ƒƒ¿«»
:ÈÚ¯Ê ÈˆÈzLÈ dÏÈ„·c ˙ÈÏaÁ ‡ÓÈÏBÚƒ»¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈«¿ƒ

‰Ï‡כד  ÔÈ˜Ï ÔÈÏ˙È‡ ÔÈ¯„ ‡Ú·LÏ È¯‡¬≈¿«¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¬»
:‡Ú·LÂ ÔÈÚ·L d¯a CÓÏÏ¿∆∆¿≈«¿ƒ¿«¿»

ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k iyiy meil inei xeriy
ׁשּיהא  ּבׁשנים, וילד ּבקֹומה איׁש ׁשהיה הבל את הרגּתי אני וכי לפצעי", הרגּתי איׁש "וכי להן: אֹומר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוהּוא
לי  ׁשּיּתלּו ּכלֿׁשּכן לא הרגּתי, ׁשּלא אני ּדֹורֹות, ׁשבעה לֹו נתלה ׁשהרג, ּקין ּומה עון? ּבאֹותֹו ּכלה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹזרעי
את  ּומקּים חֹובֹו את ּגֹובה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אין ּכן, אם ׁשטּות. ׁשל קלֿוחמר וזהּו הרּבה? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשביעּיֹות

.ּדברֹו ְָ

(äë)àø÷zå ïa ãìzå BzLà-úà ãBò íãà òãiå©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½©¥´¤¥½©¦§¨¬
úçz øçà òøæ íéäìà éì-úL ék úL BîL-úà¤§−¥®¦´¨«¦³¡Ÿ¦Æ¤©́©¥½©´©

:ïé÷ Bâøä ék ìáä¤½¤¦¬£¨−¨«¦
i"yx£'B‚Â Ì„‡ Ú„iÂ∑ על לדקּדק  עליכם 'וכי להם: אמר נׁשיו, על וקבל הראׁשֹון אדם אצל למ לֹו ּבא «≈«»»¿ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

מקֹום? ׁשל ּפרׁשּתּגזרתֹו והלא ּתחּלה, עצמ 'קׁשט לֹו: אמרּו ׁשּלֹו'. את יעׂשה והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
זה  ללּמד,מאׁשּת 'עֹוד'? ּומהּו וגֹו'", אדם "וּידע מּיד: ,'עלֿיד מיתה מּׁשּנקנסה ׁשנה, ּוׁשלׁשים מאה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּתאוה  לֹו ּתאותֹוׁשּנּתֹוספה רבה)על .(בראשית ְֲֲִֶַַַָָָ

(åë)ìeLBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æà́̈©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÏÁe‰ Ê‡∑,ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל ּבׁשמֹו העצּבים ׁשמֹות ואת האדם ׁשמֹות את לקרא חּלין, לׁשֹון »«ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
אלהּות  ולקרֹותן אלילים .לעׂשֹותן ְְֱֱֲִִִַָָָ

ä(à)íãà íéäìà àøa íBéa íãà úãìBz øôñ äæ¤´¥½¤«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈
:Búà äNò íéäìà úeîãa¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«

i"yx£Ì„‡ ˙„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê∑ רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי אדם, ּתֹולדֹות ספירת היא B‚Â'.זֹו ‡¯a ÌBÈa∑ ∆≈∆¿…»»ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ¿¿…¿
ׁשּנברא, ׁשּביֹום .הֹוליד מּגיד ְִִִֶֶַַָ

(á)íîL-úà àø÷iå íúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ̈¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨¤́ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ
:íàøaä íBéa íãà̈½̈§−¦¨«§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bl jxk mgpn zxez)

אדםאדםאדםאדם ׁשׁשׁשׁשמםמםמםמם אתאתאתאת ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ב)ווווּיּיּיּיברברברבר (ה, ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתארים. ּבארּבעה נקרא הּׂשכל.אדםאדםאדםאדםהאדם מעלת הּמּדֹות.איאיאיאיׁשׁשׁשׁש– מעלת אֹוּגּגּגּגברברברבר– הּׂשכל מעלת להּׂשיג ההתּגּברּות – ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשמם  את וּיקרא אֹותם ויבר זהּו איׁש. למעלת אֹו אדם למעלת להגּביהֹו האנֹוׁש, עם עֹוסק ׁשּגבר הינּו הּמּדֹות, ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָמעלת
חמד'אדםאדםאדםאדם מ'ּׂשדי להעיר ויׁש האדם. ׁשלמּות ּתכלית על הּמֹורה ּביֹותר, הּנעלה הּׁשם עו)– אות א מע' כללים הּוא (א אדם : ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבארּכה. ׁשם עּין כו', חכם ּתלמיד ׁשאינֹו ּדעלמא לאיניׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּכּנּוי

a¯כה  ˙„ÈÏÈÂ d˙z‡ ˙È „BÚ Ì„‡ Ú„ÈÂƒ«»»»ƒ¿≈ƒƒ««
¯a ÈÈ ÈÏ ·‰È ¯Ó‡ È¯‡ ˙L dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¬≈¬«¿«ƒ¿»«

:ÔÈ˜ dÏË˜c Ï·‰ ÛÏÁ Ô¯Á‡»√»¬«∆∆ƒ«¿≈»ƒ

dÓLכו  ˙È ‡¯˜e ¯a „ÈÏÈ˙‡ ‡e‰ Û‡ ˙LÏe¿≈«ƒ¿¿ƒ«¿»»¿≈
‰‡lˆlÓ ‡L‡ È· eÏÁ È‰BÓBÈa ÔÎa LB‡¡¿≈¿ƒ»¿≈≈»»ƒ¿«»»

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÈÈא  ‡¯·c ‡ÓBÈa Ì„‡ ˙„Ïez ¯ÙÒ ÔÈc≈¿«¿«»»¿»ƒ¿»¿»
:d˙È „·Ú ÌÈ‰Ï‡ ˙eÓ„a Ì„‡»»ƒ¿¡…ƒ»≈»≈

È˙ב  ‡¯˜e ÔB‰˙È CÈ¯·e Ôe‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc¿«¿¿»¿»»ƒ»¿¿»»
:e‡È¯a˙‡„ ‡ÓBÈa Ì„‡ ÔB‰ÓL¿»»»¿»¿ƒ¿¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ek).'ä íLa àø÷ì ìçeä æàWExiR ¨©¦§Ÿ§¥¥
Fxac lgi `l oFWNn ,xwXl raXil¦¨©©¤¤¦§Ÿ©¥§¨

(b l xacna):` dxez

ä(`).íãà úãìBz øôñ äæENit` ¤¥¤§Ÿ¨¨£¦
ÎKExAÎWFcTd Fl xqn xtQd lEBxiq¦§©¥¤¨©©¨¨

oFW`xd mc`l `Ed(f ck x"a)zxFz'aE . §¨¨¨¦§©
'mipdM(gi hi `xwie)Lrxl Yad`e ,wiQn Ÿ£¦©¦§¨©§¨§¥£

lFcB llM df `aiwr iAx xn` LFnM̈¨©©¦£¦¨¤§¨¨
xnF` i`Gr oA ,dxFYAzFclFY xtq df ©¨¤©©¥¤¥¤§

mc`,WExiR .xzFi lFcB [llM df] ¨¨¤§¨¨¥¥
i`w `xwC DitiQ`midl` zEncA ©¥¥¦§¨¨¥¦§¡Ÿ¦

FzF` dUr`l `aiwr iAxC `xTnC , ¨¨§¦§¨§©¦£¦¨¨
`l Kxagl ipq KlrC' `N` opirnẄ§¦©¤¨©£¨§¦§©§¨¨

'ciarz(.`l zay),xn`e i`Gr oA `aE , ©£¦¨¤©©§¨©

Fnvr cFakl WWFg Fpi` `Ed m` s`W¤©¦¥¥¦§©§
itl ,Fxiag cFakl WEgl Fl Wi¥¨¦§£¥§¦
zEnC d`Fx Fpi`e Fxiag zEnC d`FxW¤¤§£¥§¥¤§
llFM df `xwOW xn` dfle ,Fnvr©§§¨¤¨©¤¦§¨¤¥
Lrxl Yad`e'C `xwOn xzFi¥¦¦§¨¦§¨©§¨§¥£

:'LFnMa dxez ¨



קיי ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k iyiy meil inei xeriy
ׁשּיהא  ּבׁשנים, וילד ּבקֹומה איׁש ׁשהיה הבל את הרגּתי אני וכי לפצעי", הרגּתי איׁש "וכי להן: אֹומר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוהּוא
לי  ׁשּיּתלּו ּכלֿׁשּכן לא הרגּתי, ׁשּלא אני ּדֹורֹות, ׁשבעה לֹו נתלה ׁשהרג, ּקין ּומה עון? ּבאֹותֹו ּכלה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹזרעי
את  ּומקּים חֹובֹו את ּגֹובה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אין ּכן, אם ׁשטּות. ׁשל קלֿוחמר וזהּו הרּבה? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשביעּיֹות

.ּדברֹו ְָ

(äë)àø÷zå ïa ãìzå BzLà-úà ãBò íãà òãiå©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½©¥´¤¥½©¦§¨¬
úçz øçà òøæ íéäìà éì-úL ék úL BîL-úà¤§−¥®¦´¨«¦³¡Ÿ¦Æ¤©́©¥½©´©

:ïé÷ Bâøä ék ìáä¤½¤¦¬£¨−¨«¦
i"yx£'B‚Â Ì„‡ Ú„iÂ∑ על לדקּדק  עליכם 'וכי להם: אמר נׁשיו, על וקבל הראׁשֹון אדם אצל למ לֹו ּבא «≈«»»¿ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

מקֹום? ׁשל ּפרׁשּתּגזרתֹו והלא ּתחּלה, עצמ 'קׁשט לֹו: אמרּו ׁשּלֹו'. את יעׂשה והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
זה  ללּמד,מאׁשּת 'עֹוד'? ּומהּו וגֹו'", אדם "וּידע מּיד: ,'עלֿיד מיתה מּׁשּנקנסה ׁשנה, ּוׁשלׁשים מאה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּתאוה  לֹו ּתאותֹוׁשּנּתֹוספה רבה)על .(בראשית ְֲֲִֶַַַָָָ

(åë)ìeLBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æà́̈©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÏÁe‰ Ê‡∑,ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל ּבׁשמֹו העצּבים ׁשמֹות ואת האדם ׁשמֹות את לקרא חּלין, לׁשֹון »«ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
אלהּות  ולקרֹותן אלילים .לעׂשֹותן ְְֱֱֲִִִַָָָ

ä(à)íãà íéäìà àøa íBéa íãà úãìBz øôñ äæ¤´¥½¤«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈
:Búà äNò íéäìà úeîãa¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«

i"yx£Ì„‡ ˙„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê∑ רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי אדם, ּתֹולדֹות ספירת היא B‚Â'.זֹו ‡¯a ÌBÈa∑ ∆≈∆¿…»»ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ¿¿…¿
ׁשּנברא, ׁשּביֹום .הֹוליד מּגיד ְִִִֶֶַַָ

(á)íîL-úà àø÷iå íúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ̈¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨¤́ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ
:íàøaä íBéa íãà̈½̈§−¦¨«§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bl jxk mgpn zxez)

אדםאדםאדםאדם ׁשׁשׁשׁשמםמםמםמם אתאתאתאת ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ב)ווווּיּיּיּיברברברבר (ה, ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתארים. ּבארּבעה נקרא הּׂשכל.אדםאדםאדםאדםהאדם מעלת הּמּדֹות.איאיאיאיׁשׁשׁשׁש– מעלת אֹוּגּגּגּגברברברבר– הּׂשכל מעלת להּׂשיג ההתּגּברּות – ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשמם  את וּיקרא אֹותם ויבר זהּו איׁש. למעלת אֹו אדם למעלת להגּביהֹו האנֹוׁש, עם עֹוסק ׁשּגבר הינּו הּמּדֹות, ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָמעלת
חמד'אדםאדםאדםאדם מ'ּׂשדי להעיר ויׁש האדם. ׁשלמּות ּתכלית על הּמֹורה ּביֹותר, הּנעלה הּׁשם עו)– אות א מע' כללים הּוא (א אדם : ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבארּכה. ׁשם עּין כו', חכם ּתלמיד ׁשאינֹו ּדעלמא לאיניׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּכּנּוי

a¯כה  ˙„ÈÏÈÂ d˙z‡ ˙È „BÚ Ì„‡ Ú„ÈÂƒ«»»»ƒ¿≈ƒƒ««
¯a ÈÈ ÈÏ ·‰È ¯Ó‡ È¯‡ ˙L dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¬≈¬«¿«ƒ¿»«

:ÔÈ˜ dÏË˜c Ï·‰ ÛÏÁ Ô¯Á‡»√»¬«∆∆ƒ«¿≈»ƒ

dÓLכו  ˙È ‡¯˜e ¯a „ÈÏÈ˙‡ ‡e‰ Û‡ ˙LÏe¿≈«ƒ¿¿ƒ«¿»»¿≈
‰‡lˆlÓ ‡L‡ È· eÏÁ È‰BÓBÈa ÔÎa LB‡¡¿≈¿ƒ»¿≈≈»»ƒ¿«»»

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÈÈא  ‡¯·c ‡ÓBÈa Ì„‡ ˙„Ïez ¯ÙÒ ÔÈc≈¿«¿«»»¿»ƒ¿»¿»
:d˙È „·Ú ÌÈ‰Ï‡ ˙eÓ„a Ì„‡»»ƒ¿¡…ƒ»≈»≈

È˙ב  ‡¯˜e ÔB‰˙È CÈ¯·e Ôe‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc¿«¿¿»¿»»ƒ»¿¿»»
:e‡È¯a˙‡„ ‡ÓBÈa Ì„‡ ÔB‰ÓL¿»»»¿»¿ƒ¿¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ek).'ä íLa àø÷ì ìçeä æàWExiR ¨©¦§Ÿ§¥¥
Fxac lgi `l oFWNn ,xwXl raXil¦¨©©¤¤¦§Ÿ©¥§¨

(b l xacna):` dxez

ä(`).íãà úãìBz øôñ äæENit` ¤¥¤§Ÿ¨¨£¦
ÎKExAÎWFcTd Fl xqn xtQd lEBxiq¦§©¥¤¨©©¨¨

oFW`xd mc`l `Ed(f ck x"a)zxFz'aE . §¨¨¨¦§©
'mipdM(gi hi `xwie)Lrxl Yad`e ,wiQn Ÿ£¦©¦§¨©§¨§¥£

lFcB llM df `aiwr iAx xn` LFnM̈¨©©¦£¦¨¤§¨¨
xnF` i`Gr oA ,dxFYAzFclFY xtq df ©¨¤©©¥¤¥¤§

mc`,WExiR .xzFi lFcB [llM df] ¨¨¤§¨¨¥¥
i`w `xwC DitiQ`midl` zEncA ©¥¥¦§¨¨¥¦§¡Ÿ¦

FzF` dUr`l `aiwr iAxC `xTnC , ¨¨§¦§¨§©¦£¦¨¨
`l Kxagl ipq KlrC' `N` opirnẄ§¦©¤¨©£¨§¦§©§¨¨

'ciarz(.`l zay),xn`e i`Gr oA `aE , ©£¦¨¤©©§¨©

Fnvr cFakl WWFg Fpi` `Ed m` s`W¤©¦¥¥¦§©§
itl ,Fxiag cFakl WEgl Fl Wi¥¨¦§£¥§¦
zEnC d`Fx Fpi`e Fxiag zEnC d`FxW¤¤§£¥§¥¤§
llFM df `xwOW xn` dfle ,Fnvr©§§¨¤¨©¤¦§¨¤¥
Lrxl Yad`e'C `xwOn xzFi¥¦¦§¨¦§¨©§¨§¥£

:'LFnMa dxez ¨



ziy`xaקיב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k iyiy meil inei xeriy

(â)ìL íãà éçéåBúeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−
:úL BîL-úà àø÷iå Bîìök§©§®©¦§¨¬¤§−¥«

i"yx£‰L ˙‡Óe ÌÈLÏL∑האּׁשה מן ּפרׁש ּכאן .(ב"ר)עד ¿…ƒ¿«»»ִִֵֵַָָָ

(ã)äðîL úL-úà BãéìBä éøçà íãà-éîé eéäiå©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ä)äðL úBàî òLz éç-øLà íãà éîé-ìk eéäiå©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½§©³¥Æ¨½̈
ìLe:úîiå äðL íéL §¦−¨¨®©¨«Ÿ

(å)-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤
:LBðà¡«

(æ)íéðL òáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©¨¦½
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ç)òLúe äðL äøNò íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(è):ïðé÷-úà ãìBiå äðL íéòLz LBðà éçéå©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®©−¤¤¥¨«

(é)äøNò Lîç ïðé÷-úà BãéìBä éøçà LBðà éçéå©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´¤¥½̈£¥³¤§¥Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àé)úBàî òLúe íéðL Lîç LBðà éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´¨¦½§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(áé):ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéòáL ïðé÷ éçéå©§¦¬¥−̈¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«

(âé)íéòaøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà ïðé÷ éçéå©§¦´¥À̈©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé)úBàî òLúe íéðL øNò ïðé÷ éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(åè)ãìBiå äðL íéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´¨¨®©−¤
:ãøé-úà¤¨«¤

(æè)ìL ãøé-úà BãéìBä éøçà ìàììäî éçéåíéL ©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

ÈÏB‡Â„ג  ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì„‡ ‡ÈÁÂ«¬»»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
:˙L dÓL ˙È ‡¯˜e dÏ ÈÓ„c d˙eÓ„aƒ¿≈¿»≈≈¿»»¿≈≈

ÈÓzד  ˙L ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ì„‡ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈»»»«¿ƒ»≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰ה  ÚLz ‡iÁc Ì„‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈»»ƒ«»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ו  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ‰‡Ó ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:LB‡¡

ÈÓzז  LB‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»¡«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL Ú·Le ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

z¯˙Â‡ח  ‰‡Ó ÚLz ˙L ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈¿«¿»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL È¯NÚ«¿≈¿ƒƒ

˜ÔÈ:ט  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚLz LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»

ÈÓzי  ÔÈ˜ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡»«¿ƒ»≈»«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL È¯NÚ LÓÁÂ ‰‡Ó¿»«¬≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

LÓÁÂיא  ‰‡Ó ÚLz LB‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¡¿«¿»«¬≈
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

È˙יב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚ·L ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÏÏ‰Ó«¬«¿≈

ÈÓzיג  Ï‡ÏÏ‰Ó ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»»«¿ƒ»«¬«¿≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡Â ‰‡Ó¿»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈLיד  ¯NÚÂ ‰‡Ó ÚLz ÔÈ˜ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈»¿«¿»«¬«¿ƒ
:˙ÈÓeƒ

ÈÏB‡Â„טו  ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ
:„¯È ˙È»»∆

ÈÓzטז  „¯È ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈»«¿ƒ»∆∆«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»



קיג ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy

(æé)äðL íéòLúå Lîç ìàììäî éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈
:úîiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çé)ãìBiå äðL úàîe äðL íéMLå íézL ãøé-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤
:CBðç-úà¤£«

(èé)à BãéìBä éøçà ãøé-éçéåúBàî äðîL CBðç-ú ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−
:úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(ë)òLúe äðL íéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(àë)-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç CBðç éçéå©§¦´£½¨¥¬§¦¦−¨¨®©−¤¤
:çìLeúî§¨«©

(áë)BãéìBä éøçà íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
ìL çìLeúî-úà:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî L ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(âë)ìLe äðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéåL ©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈§¬
:äðL úBàî¥−¨¨«

(ãë)Búà ç÷ì-ék epðéàå íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥¬£−¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−
:íéäìà¡Ÿ¦«

i"yx£CBÁ Cl‰˙iÂ∑(ב"ר)וקל היה וקּבל (צּדיק אחרים: מהר ּבדעּתֹו)ספרים ,לפיכ ּולהרׁשיע. לׁשּוב «ƒ¿«≈¬ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
למּלאֹות  ּבעֹולם "ואינּנּו" לכּתב: ּבמיתתֹו הּכתּוב ׁשּׁשּנה וזהּו זמּנֹו, קדם והמיתֹו וסּלקֹו ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא

‡˙B.ׁשנֹותיו  Á˜Ï Èk∑:ּכמֹו זמּנֹו, כד)לפני עיני(יחזקאל מחמד את מּמ לֹוקח .""הנני ְָƒ»«…ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ß ixyz f"k ycew zay ß

(äë)äðL úàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
:Cîì-úà ãìBiå©−¤¤¨«¤

(åë)íézL Cîì-úà BãéìBä éøçà çìLeúî éçéå©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§©³¦
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òáLe äðL íéðBîLe§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æë)ðL íéMLå òLz çìLeúî éîé-ìk eéäiåòLúe ä ©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

Ó‡‰יז  ÈÓz Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈«¬«¿≈«¿≈¿»
:˙ÈÓe ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒƒ

ÔÈLיח  ÔÈz¯˙Â ÔÈzLÂ ‰‡Ó „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿ƒƒ¿«¿≈¿ƒ
:CBÁ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»¬

ÈÓzיט  CBÁ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¬«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈzLÂכ  ‰‡Ó ÚLz „¯È ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈz¯˙Â¿«¿≈¿ƒƒ

È˙כא  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL CBÁ ‡ÈÁÂ«¬»¬ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:ÁÏLe˙Ó¿»«

ÈÏB‡c„כב  ¯˙a ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈÏ‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»»«¿ƒ
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó ˙Ïz ÁÏLe˙Ó ˙È»¿∆«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

ÔÈzLÂכג  ‰‡Ó ˙Ïz CBÁ ÈÓBÈ Ïk ‰Â‰Â«¬»»≈¬¿«¿»¿ƒƒ
:ÔÈL LÓÁÂ«¬≈¿ƒ

‡¯Èכד  È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈl‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈
:ÈÈ d˙È ˙ÈÓ‡ (‡Ï)»¬≈»≈¿»

ÔÈLכה  Ú·Le ÔÓ˙e ‰‡Ó ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«¿»¿»»¿«¿ƒ
:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»∆

CÓÏכו  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«»«¿ƒ»∆∆
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

ÔÈzLÂכז  ‰‡Ó ÚLz ÁÏLe˙Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¿∆«¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒƒ



ziy`xaקיד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy

(çë)äðL úàîe äðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
:ïa ãìBiå©−¤¥«

i"yx£Ôa „ÏBiÂ∑ נבנה .העֹולם ׁשּמּמּנּו «∆≈ְִִֶֶָָָ

(èë)eðNònî eðîçðé äæ øîàì çð BîL-úà àø÷iå©¦§¨¯¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤º§©«£¥³¦©«£¥̧Æ
:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïî eðéãé ïBávòîe¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«

i"yx£eÓÁÈ ‰Ê∑ הכין והּוא מחרׁשה, ּכלי להם היה לא נח, ּבא ׁשּלא עד ידינּו. עּצבֹון את מּמּנּו יּניח ∆¿«¬≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
נחה, נח ּובימי הראׁשֹון, אדם ׁשל מּקללתֹו חּטים, ּכׁשּזֹורעים ודרּדרים קֹוצים מֹוציאה הארץ והיתה ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹלהם,

,ּכ ּתפרׁשהּו לא ואם "ינחמנּו". מנחם וזהּו ׁשמֹו לקרֹות צרי ואּתה הּׁשם, על נֹופל הּלׁשֹון טעם .אין ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

(ì)íéòLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà Cîì-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçå äðL̈½̈©«£¥¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àì)òáLe äðL íéòáLå òáL Cîì-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(áì)íL-úà çð ãìBiå äðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨¨®©´¤½Ÿ©¤¥−
:úôé-úàå íç-úà¤¨¬§¤¨«¤

i"yx£‰L ˙B‡Ó LÓÁ Ôa∑?מאֹות לחמׁש וזה ׁשנה, לק' הֹולידּו הּדֹורֹות ּכל ּטעם מה יּודן: רּבי אמר ∆¬≈≈»»ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּב יאבדּו הם, רׁשעים 'אם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: זהאמר לצּדיק ורע זה (ּמים צּדיק ׁשל  לזרע אחרים: צּדיקים )ספרים ואם , ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

לעׂשֹות  עליו אטריח יהא הם, ׁשּלא ּכדי ׁשנה, מאֹות חמׁש עד הֹוליד ולא מעינֹו את ּכבׁש הרּבה? ּתבֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
לענׁשין  ראּוי ׁשּבבניו, הּגדֹול הּמּבּוליפת, ּדכתיב:(ב"ר)לפני סב), ראּוי (ישעיה ימּות", ׁשנה מאה ּבן הּנער "ּכי ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּתֹורה  מּתן לפני וכן לעתיד, ÙÈŒ˙‡Â˙.לענׁש ÌÁŒ˙‡ ÌLŒ˙‡∑,ּבּתחּלה אּלא הּוא?! הּגדֹול יפת והלא ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ∆≈∆»¿∆»∆ְֲִֶֶֶַַַָָָֹ

ּדֹורׁש וכּו'אּתה מּמּנּו יצא וׁשאברהם מהּול ּכׁשהּוא ונֹולד צּדיק, ׁשהּוא רבה)את .(בבראשית ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

å(à)äîãàä éðt-ìò áøì íãàä ìçä-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®
:íäì eãlé úBðáe¨−ª§¬¨¤«

(á)úáè ék íãàä úBða-úà íéäìàä-éðá eàøiå©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ
:eøça øLà ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ·∑ ׁשל ּבׁשליחּותֹו ההֹולכים הּׂשרים הם האלהים, ּבני אחר: ּדבר והּׁשֹופטים. הּׂשרים ּבני ¿≈»¡…ƒְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
יֹוכיח: וזה מרּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא 'אלהים' ּכל ּבהם. מתערבים היּו הם אף ד)מקֹום, לֹו(שמות ּתהיה "ואּתה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

י)לאלהים", אלהים"(שם נתּתי ‰p‰."ראה ˙·Ë Èk∑ מיטיבין ּכׁשהיּו ּכתיב, טבת יּודן: רּבי אֹותּהאמר ְְֱִִִֵֵַֹֹƒ……≈»ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּתחּלה ּובֹועלּה נכנס ּגדֹול היה לחּפה, ליּכנס e¯Áa.(ב"ר)מקּׁשטת ¯L‡ ÏkÓ∑,ּבעל ּבעּולת הּזכר אף אף ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻƒ…¬∆»»ְַַַַַַָָ

.(ב"ר)והּבהמה ְְֵַָ

ÔÈLכח  ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ
:¯a „ÈÏB‡Â¿ƒ»

pÓÁÈ‡כט  ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Áp dÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿≈…«¿≈»≈¿«¬ƒ»»
dËËÏ Èc ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡„È ˙e‡lÓe ‡„·BÚÓ≈»»»ƒ≈¿»»ƒ«¿»ƒ«¿«

:ÈÈ¿»

Ó‡‰ל  LÓÁ Á ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»…«¬≈¿»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚ·LÂלא  ‰‡Ó Ú·L CÓÏ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒƒ

Áלב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó LÓÁ ¯a Á ‰Â‰Â«¬»…««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ…«
:˙ÙÈ ˙ÈÂ ÌÁ ˙È ÌL ˙È»≈»»¿»»∆

ÏÚא  ÈbÒÓÏ ‡L‡ È· e‡È¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ¿≈¡»»¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡ ‡˙·e ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿»»ƒ¿¿ƒ¿

‡¯Èב  ‡L‡ ˙a ˙È ‡i·¯·¯ È· BÊÁÂ«¬¿≈«¿¿«»»¿«¡»»¬≈
Èc ÏkÓ ÔÈL ÔB‰Ï e·ÈÒe ÔÈp‡ Ô¯ÈtL«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒƒ…ƒ

:e‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gk).ïa ãìBiå'gp z` clFIe' aizM `le ©¤¥§¨§¦©¤¤Ÿ©
dpAi EPOOW ,fnx ,mixg`A FnM§¨£¥¦¤¤¤¦¤¦¨¤
iniA axgp mlFrd lMW ,mlFrd̈¨¤¨¨¨¤¡©¦¥

,xg` xaC .Ex`Wp eipaE `Ede lEAOd©©§¨¨¦§£¨¨©¥
`NW dvr Fl ozp wiCSd glWEzn§¤©©©¦¨©¥¨¤Ÿ
xFCd iWp`W itl ,mW Fl `Fxwl xdni§©¥¦§¥§¦¤©§¥©

m` FzF` mitXkn Eidie ,Eid mitXkn§©§¦¨§¦§§©§¦¦
FnW Erci(an fnx hewli):hk dxez ¥§§



קטו ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy

(â)íbLa íìòì íãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ§Ÿ½̈§©−̈
:äðL íéøNòå äàî åéîé eéäå øNá àeä́¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨¨«

i"yx£Ì„‡· ÈÁe¯ ÔB„ÈŒ‡Ï∑ ּבׁשביל עלי רּוחי ויריב יתרעם רּוחי ∑ÌÏÚÏ.האדם לא הּנה ימים, לאר …»ƒ»»»ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ¿…»ְִִִֵֶָֹ
לרחם, ואם להׁשחית אם ּבקרּבי ימים נדֹון לאר ּכלֹומר, לעֹולם, ּברּוחי זה מדֹון יהיה ‰e‡.לא ÌbLa ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ¿«»

¯N·∑ ּומה לפני, נכנע אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן ּבׂשר ׁשהּוא ּבֹו, זאת ׁשּגם ּבׁשביל ּכלֹומר, ּבסגֹו"ל, ּבׁשּגם ּכמֹו »»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבֹו: ּכּיֹוצא קׁשה? ּדבר אֹו אׁש, יהיה ה)אם מדּבר (שופטים "ׁשאּתה וכן ׁשּקמּתי, ּכמֹו ּדבֹורה", ׁשּקמּתי "עד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּבׁשּגם  ּכמֹו "ּבׁשּגם" אף ׁשאּתה, ּכמֹו B‚Â'.עּמי", ÂÈÓÈ eÈ‰Â∑ לא ואם אּפי, להם אארי ׁשנה ק"כ עד ְְְְִִֶֶַַַַָָ¿»»»¿ְֲִִִֶַַַָָָֹ
ּומאחר  מקּדם אין ׁשנה, מאה אּלא אינֹו הּמּבּול עד יפת מּׁשּנֹולד ּתאמר: ואם מּבּול. עליהם אביא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻיׁשּובּו,

ו)ּבּתֹורה עֹולם'.(פסחים ּב'סדר מצינּו וכן ּתֹולדֹות, נח ׁשהֹוליד קדם ׁשנה עׂשרים ּגזּורה הּגזרה היתה ּכבר . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּפׁשּוטֹו צחצּוח הּוא זה אבל ידֹון", ּב"לא רּבים אּגדה מדרׁשי .ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

(ã)ïë-éøçà íâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´©«£¥¥À
eãìéå íãàä úBða-ìà íéäìàä éða eàáé øLà£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈§¨«§−
:íMä éLðà íìBòî øLà íéøabä änä íäì̈¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑והּפילּו ׁשּנפלּו ׁשם הּוא על ענקים לׁשֹון עברית, ּובלׁשֹון העֹולם. ‰‰Ì.את ÌÈÓia∑(ב"ר) «¿ƒƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ«»ƒ»≈
קין  ּובני אנֹוׁש ּדֹור ‡ÔÎŒÈ¯Á.ּבימי Ì‚Â∑ והציף אֹוקינֹוס ׁשעלה אנֹוׁש, ּדֹור ׁשל ּבאבדן ׁשראּו אףֿעלּֿפי ְֱִִֵֵַ¿««¬≈≈ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מהם  ללמד הּמּבּול ּדֹור נכנע לא העֹולם, e‡·È.ׁשליׁש ¯L‡∑ ּכמֹותם ענקים יֹולדֹות  למרד ∑‰ÌÈ¯ab.הי ּו ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ¬∆»…ְְֲִָָָ«ƒ…ƒְִֹ
‰ÌM.ּבּמקֹום  ÈL‡∑,אבדן ׁשם על ׁשּנּקבּו מתּוׁשאל מחּויאל, עירד, ּבׁשמֹות: ׁשּנּקבּו ׁשּנּמֹוחּואֹותם ַָ«¿≈«≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

העֹולם  את ׁשּׁשּממּו ׁשּממֹון, אנׁשי אחר : ּדבר .והּותׁשּו. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

(ä)øöé-ìëå õøàa íãàä úòø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«

(å)ávòúiå õøàa íãàä-úà äNò-ék ýåýé íçpiå©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−
:Baì-ìà¤¦«

i"yx£‰NÚŒÈk '‰ ÌÁpiÂ∑.ממרידן היה העליֹונים, מן היה ׁשאּלּו ּבּתחּתֹונים, ׁשּבראֹו לפניו היתה נחמה «ƒ»∆ƒ»»ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
רּבה' מקֹום.∑‡BaÏŒÏ.האדם ∑vÚ˙iÂ·.ּב'בראׁשית ּתרּגּום ׁשל זה להעציבֹו, מקֹום ׁשל ּבמחׁשבּתֹו עלה ְִִֵַָ«ƒ¿«≈ָָָ∆ƒְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָ

לפניו  ּבמחׁשבה עלה הּדין, למּדת רחמים מּמּדת מקֹום  ׁשל מחׁשבּתֹו נהפכה "וּיּנחם", אחר: ּדבר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאּונקלֹוס.
ּלעׂשֹות: מה נמל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, נחּום לׁשֹון ּכל וכן ּבארץ. ׁשעׂשה ּבאדם ּלעׂשֹות כג)מה "ּובןֿאדם (במדבר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

לב)ויתנחם", יתנחם",(דברים עבדיו לב)"ועל הרעה",(שמות על ה' טו)"וּיּנחם א ּכּלם (שמואל המלכּתי". ּכי "נחמּתי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
הם  אחרת מח ׁשבה ‡BaÏŒÏ.לׁשֹון ·vÚ˙iÂ∑:ּכמֹו ידיו, מעׂשה אבדן על יט)נתאּבל ב הּמל(שמואל "נעצב ְֲֵֶֶַַָָ«ƒ¿«≈∆ƒְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מֹודים  אּתם 'אין לֹו: אמר קרחה, ּבן יהֹוׁשע רּבי את ׁשּׁשאל אחד אּפיקֹורֹוס לתׁשּובת ּכתבּתי וזה ּבנֹו", ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻעל

˜„ÈÓג  ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯c Ìi˜˙È ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»ƒ»»≈√»«
‡iLÈa ÔB‰È„·BÚÂ ‡¯Na Ôep‡c ÏÈ„a ÌÏÚÏ¿»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈ƒ«»
Ì‡ ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÔB‰Ï ˙·È‰È ‡Î¯‡«¿»¿ƒ«¿¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

:Ôe·e˙È¿

Û‡Âד  Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‡Ú¯‡· BÂ‰ ‡i¯abƒ»«»¬¿«¿»¿«»»ƒ¿«
˙a ˙ÂÏ ‡i·¯·¯ Èa ÔÈÏÚ Èc Ôk ¯˙a»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿¿«»¿«¿«
‡ÓÏÚÓc ‡i¯ab Ôep‡ ÔB‰Ï Ô„ÈÏÈÂ ‡L‡¡»»ƒƒ»¿ƒƒ»«»ƒ≈»¿»

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

Ú¯‡a‡ה  ‡L‡ ˙LÈa ˙‡È‚Ò È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ«ƒ«¡»»¿«¿»
Ïk LÈa „BÁÏ daÏ ˙·LÁÓ ‡¯ˆÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«¿¿«ƒ≈¿ƒ»

:‡ÓBÈ»

‡L‡ו  ˙È „·Ú È¯‡ d¯ÓÈÓa ÈÈ ·˙Â¿»¿»¿≈¿≈¬≈¬«»¡»»
ÔB‰t˜z ¯·zÓÏ d¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â ‡Ú¯‡a¿«¿»«¬«¿≈¿≈¿ƒ¿«»¿¿

:d˙eÚ¯kƒ¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

å(b).íãàá éçeø ïBãé àìdlrIWM Ÿ¨¦¨¨¨§¤©£¤
.mdl Dxifgn ipi` dlrnl oznWp¦§¨¨§©§¨¥¦©£¦¨¨¤
mc`l Wtp cFr `xFA ipi` ,xg` xaC̈¨©¥¥¦¥¤¤¨¨¨
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ziy`xaקטז zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy
לֹו: אמר אלֿלּבֹו"?' "וּיתעּצב ּכתיב 'והא לֹו: אמר 'הן'. לֹו: אמר הּנֹולד'? את רֹואה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

הּכ את וׂשּמחּתי 'ׂשמחּתי לֹו: אמר עׂשית'? 'ּומה לֹו: אמר 'הן', לֹו: אמר ?'מּימי זכר ּבן ל ל'.'נֹולד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אמר  אבלא'. – אבלא ּבׁשעת חדותא, – חדותא 'ּבׁשעת לֹו: אמר למּות'? ׁשּסֹופֹו יֹודע היית 'ולא לֹו: ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאמר

מּלבראן נמנע לא ּולאּבדן, לחטא ׁשּסֹופן לפניו ׁשּגלּוי אףֿעלּֿפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מעׂשה ּכ' (ועיין לֹו: ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
הּצּדיקים ברא"ם) מהם'ּבׁשביל לעמד .העתידים ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹ

(æ)éúàøa-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¨¸¦Æ
Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî äîãàä éðt ìòî¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤

:íúéNò ék ézîçð ék íéîMä óBò-ãòå§©´©¨¨®¦¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«
i"yx£Ì„‡‰Œ˙‡ ‰ÁÓ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ מחּוי לׁשֹון נאמר לכ אֹותֹו, ואמחה מים עליו ואביא עפר, .הּוא «…∆∆¿∆∆»»»ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָ

‰Ó‰aŒ„Ú Ì„‡Ó∑ּדרּכם הׁשחיתּו הם מה (ב"ר)אף ּכלה, ׁשהּוא וכיון אדם, ּבׁשביל נברא הּכל אחר: ּדבר . ≈»»«¿≈»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבאּלּו? ּצר.Ì˙ÈNÚ Èk ÈzÓÁ Èk∑ עׂשיתים אׁשר על ּלעׂשֹות מה .חׁשב ּתי ְֵֶֹƒƒ«¿ƒƒ¬ƒƒְֲֲֲִִִֶַַַַָ

(ç):ýåýé éðéòa ïç àöî çðå§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
cewp ãã ycew zegiyn ze(113 'nr gi jxk mgpn zxez)

הההה'''' ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני חןחןחןחן מצאמצאמצאמצא ח)ונחונחונחונח (ו, ְְְְֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
וכּמבאר  ּדוקא, הּזה ּבעֹולם יהיה והּגּלּוי ּדאתי. לעלמא נייחא הּזהר ּכמאמר לבֹוא, לעתיד ּתהיה החן מציאת ׁשלמּות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּגּלּוי

ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּדוקא. הּתחּתֹון הּזה עֹולם אּלא העליֹונים העֹולמֹות אינּה הּכונה ׁשּתכלית א)ּבּתניא, לא, חן (ירמיה מצא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
מים. אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּב'ּמדּבר', ּדוקא מתּגּלה ה'חן' – ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבּמדּבר

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa zay i`ven - illk azkn)

ׁשּבהתאם רצֹון, והארץ להלהלהלהֹוֹוֹוֹוראה ראה ראה ראה ויהי (הּׁשמים הּקּב"ה ׁשּברא הּבריאה ׁשּכל ּבראׁשית, לפרׁשת ּפרּוׁשֹו ּבתחילת רׁש"י ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
לֹומדים  הּתֹורה, את (ׁשּקּבלּו ויׂשראל הּתֹורה "ראׁשית": הּנקראים ּדברים ׁשני ראׁשית", "ב' ּבּׁשביל זה הרי ּבהם) אׁשר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכל
ּגם  ּומּובן הּתֹורה, לּמּוד ׁשל החּיּונית החׁשיבּות יֹותר עֹוד מּובנת ׁשּמּזה מצֹותיה), ואת הּתֹורה את ּומקימים הּתֹורה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאת
("ארץ") ּבגׁשמּיּות הן האיׁשיים, הענינים ּבכל הּקּב"ה מן ּברכה ּתֹוספת מביאה ּובׂשמחה, ּובחּיּונּיּות ,ּבכ הֹוספה ּכל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָּכי

- ("ׁשמים") ּברּוחנּיּות ְְִִֵַָָוהן
ׁשנת ּתהיה תשמ"ה ּוׁשנת יׂשראל, ּכלל ּבתֹו ואחת, אחד ּבכל יקּים ׁשהּדבר ויצליח, ה' ׁשנתּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה יבר ׁשנת ׂשׂשׂשׂשמחה מחה מחה מחה , , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

הּתֹורה,ּבּבּבּברכה רכה רכה רכה ׁשנתאאאאֹוֹוֹוֹורהרהרהרה,,,, ּבלּמּוד הצלחה יתר ּגם הּמביא ּדבר אמּתית, הּגּוף ּומנּוחת הּנפׁש מנּוחת עם הּמּובנים, ּבכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מעׂשה. לידי הּמביא הּתֹורה ְֲִִִֵֵֶַַַָּובלּמּוד

הּׁשּבת  מן האלֹוקיֹות, הּברכֹות ּכל והּנגלה הּנראה ּבּטֹוב יּומׁשכּו זה, מּמֹוצאי־ׁשּבת־קדׁש־מברכים־חדׁש־מרחׁשון ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוׁשּכבר
ׁשהּוא מרחׁשון, ּומחדׁש החדׁש, ימי ּכל אל ּומראׁש־חדׁש הּׁשבּוע, ימי ּכל אל "החדׁשהּזה לאחר הראׁשֹון ה"חּלין" חדׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֻ

הּׁשנה. ּכל חדׁשי ּכל אל - טּוב ּבכל ׂשבע) (מּלׁשֹון הּמׂשבע החדׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהּׁשביעי",
צדקנּו, מׁשיח על־ידי והׁשלימה האמּתית ּגאּלה - הּיֹום" ו"ּכל יֹום ּכל מּקּוים ׁשאליה העיּקרית הּברכה ּכּכּכּכי י י י ּובפרט וידעוידעוידעוידעּוּוּוּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

הארץ הארץ הארץ הארץ  ּכּכּכּכלללל עלעלעלעל עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוןןןן לבלבלבלבּדּדּדּד הההה'''' ׁשׁשׁשׁשממממ .אאאאּתּתּתּתהההה ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
סימן. יחזקיהו אמציה, פסוקים, קמ"ו בראשית פפפ פרשת חסלת

ÏÚÓז  È˙‡¯· Èc ‡L‡ ˙È ÈÁÓ‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»∆¿≈»¬»»ƒ¿≈ƒ≈«
‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»
È¯‡ È¯ÓÈÓa ˙È·˙ È¯‡ ‡iÓL„ ‡ÙBÚ „ÚÂ¿«»ƒ¿«»¬≈»ƒ¿≈¿ƒ¬≈

:Ôepz„·Ú¬«¿ƒ

ÈÈ:ח  Ì„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ ÁÂ¿…««¿««¬ƒ√»¿»

äñø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì úéùàøá úùøô úøèôä

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(f).íãàä úà äçîàF` 'cinW`' aizM `le ,iEgin oFWl aizkCn .EPgn`e min eilr `ia`e ,xtr `Ed mc` :i"Wx WxiR ¤§¤¤¨¨¨¥©©¦¨¨¨¨§¨¦¨¨©¦§¤§¤¦¦§¦§¦§Ÿ§¦©§¦
'dNk`'(my oyi `negpz):g dxez £©¤



קיז

יום ראשון - כ"א תשרי
פרק כ, מפרק קד
עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד תשרי
פרק כ, מפרק קיד
עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב תשרי
פרק כ, מפרק קו
עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה תשרי
 פרק כ, 

מפרק קיט מתחילת הפרק
עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג תשרי
פרק כ, מפרק קח
עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו תשרי
פרק כ, מפרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז תשרי
פרק כ

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

לשבוע פרשת בראשית תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 



ixyzקיח `"k oey`x mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"א ראשון יום
אגרת כג  ,elw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øëù úòéá÷ éë,272 'nr cr.éøîâì

øBàa ,epLøãz Lôðì 'ä øéànL ,àeä øëN úòéá÷ ék¦§¦©¨¨¤¥¦§¤¤¦§§¤§
,Lnî BLeáì äèòî àeäL ,BúøBz`edÎjexaÎyecwdy - ¨¤©£¥§©¨

Îyecwd xi`n df yeal ici lre - dxeza yalzne shrzn
zeidl leki yetigd ,'d z` ytgnd icedi ly eytpl `edÎjexa

y dltzd zcearaiptl
,dnvr dxeza e` ,dxez
wlga xne` `edy itk
"`ipz"d xtq ly oey`xd

"y ,f"l wxt seq`xew
`xewd oa enk df "dxeza
didie eil` `eaiy eia`l

,cgi ez`úàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¥
,"øBà" äøBzä©¨

øîàpL17øBà äèò" : ¤¤¡©Ÿ¤
"äîìOk18aqen dfy - , ©©§¨

`edy dxezd xe` lr
"yealiptn ,(dnly) "

,dlabda `edyLôpäå§©¤¤
ìeáb úìòa àéä¦©£©§
,äéúBçk ìëa úéìëúå§©§¦§¨Ÿ¤¨
mbe zenka mb ,xnelk -
ytpd zegek lk ,zeki`a
oeeike ,milaben md
ytpl xi`nd xe`dy

a lawzdl jixvjez
gxkdd on ,ytpd zegek
didi xe`d mby ixd
:owfd epax oeylae .laben

da øéànä 'ä øBà íb ïëì,ytpa -,íöîöî ,éìeáb àeä ¨¥©©¥¦¨§¦§ª§¨
,dëBúa Laìúîe'd xe` z` zqtez ytpdy ,ytpd jeza - ¦§©¥§¨

,zeiniptaïk ìòåokle -,úòLa 'ä éLwáî áì ìòtúé §©¥¦§©¥¥§©§¥¦§©
ìâéå ,íaì çîNé Bá ék ,da àöBiëå älôzä,dielb dliba - ©§¦¨§©¥¨¦¦§©¦¨§¨¥

Îa z`haznd] 'ä íòða íLôð âpòúúå ,ïpøå úìéb óàgQp ©¦©§©¥§¦§©¥©§¨§Ÿ©ª¨

:xg`'ä ìòenvr `edÎjexaÎyecwd lr -BúBìbäa ,BøBàå [ ©¥©§§¦¨
dlbzn 'd xe`yk -àöéå ,äøBzä àéäL BLeáì äèònî¦©£¥§¤¦©¨§¨¨

,Bvç ÷øaëugk dxezd yealn `vei ezlgzdy dfk xe` - ©¨¨¦
ytpl wxa ly19.äòeáwä ,äøBzä øëN úòéá÷ àéä Bæå§¦§¦©§©©¨©§¨

.da äìîò Lôða ãéîzreaw dxez ly xkydy ixd -cinz ¨¦§¤¤¨§¨¨
`nlr i`da"y devnd xky didiyk `ad mlera wx `l ,ytpa

"`kil20zeida mb ,cinz `l` ,(dfd mlera ozip epi`y)
xky da reaw ,seba dnypddfxe`e xky df ,dxez ly

.seba zyaeln `idyk mb ytpa "qtzidl" milekiy milaben
yk mb ,mixne` oklcg`Îyecwd el raew dxez cnele ayei

.xky `edÎjexa
äàøLää ìáàdpiky" mixne`y dn ,dpikyd z`xyd - £¨©©§¨¨

,"mdipia diexyàéä¦
'ä øBàî äîeöò äøàä¤¨¨£¨¥

da øéànäytpa - ©¥¦¨
ytpd zegeka `l ,dnvr
m`Îik ,milaben mdy

,dnvr ytpaìeáb éìa§¦§
ìBëé Bðéàå ,úéìëúå§©§¦§¥¨

Laìúäì,zeinipta - §¦§©¥
úéìeáb Lôðaytpa - §¤¤§¦

,zlabeníà-ék- ¦¦
xe` ly dpigaaéwîó ©¦

dLàøî äìòîlî äéìò̈¤¨¦§©§¨¥Ÿ¨
âø ãòå,dìdbixcndn - §©©§¨

cr ytpay dpeilrd
lky ,dpezgzd dbixcnl
mitwen ytpd zegek
,laben izlad '"d xe`"a

ì"æç eøîàL Bîk5: §¤¨§£©
äøNò éa ìkà"©¨¥£¨¨

,"àéøL àzðéëLlr - §¦§¨¨§¨
dxey micedi dxyr lk

,dpikyíäéìò ,øîBìk§©£¥¤
,äìòîlîjxcÎlr ixd - ¦§©§¨

mixne` l"f epizeaxy
lr dxeyd dpikyd z`xyd oipralkoi`yk mb ,l`xyi ipa

dpeekdy i`ce ixd my ,(oldl xiaqiy itk) dxez micnel md
" oeyld itke ,siwn zpigaa d`xydl `id`" ,"lklr,"lk

dfÎjxcÎlr ,dpikyd z`xyd dxi`n siwn zpigaa mdilry
xwir ixd - miax ly dxez ici lry dpikyd z`xyda mb
leabÎila zpigaay xe` df ,oky .siwn ote`a ok mb `ed xe`d

.siwn ly ote`a wx ytpa lawzdl lekiyáeúkL Bîk21: §¤¨
,øîBìk ,"eðéìò äððBk eðéãé äNòîe ,eðéìò 'ä íòð éäéå"¦¦Ÿ©¨¥©£¥¨¥§¨¨¥§©

"eðéãé äNòî"a òéôBä øLà "'ä íòð" ék22äøBzä ÷ñòa , ¦Ÿ©£¤¦©§©£¥¨¥§¥¤©¨
éøa-àLã÷å àúéøBàc ,úBönäåãç àlk àeä-Cdxezdy - §©¦§§©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,ixnbl cg` xac md `edÎjexaÎyecwdeeðéìò äøLéå ïðBkúé¦§¥§¦§¤¨¥
,äìòîlî-"epilr",siwn zpigaa ,epilrn ,ìeáb éìa BúBéäì ¦§©§¨¦§§¦§

ïk ìòå ,eðìëNå eðLôða Laìúî Bðéàå úéìëúå,okle -ïéà §©§¦§¥¦§©¥§©§¥§¦§¥§©¥¥
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ùã÷ä úøâà
'ä øéàîù àåä øëù úòéá÷ éë
ùîî åùåáì äèòî àåäù åúøåú øåàá åðùøãú ùôðì

øîàðù øåà äøåúä úàø÷ð ïëìåäîìùë øåà äèåò
ïëì äéúåçë ìëá úéìëúå ìåáâ úìòá àéä ùôðäå
ùáìúîå íöîåöî éìåáâ àåä äá øéàîä 'ä øåà íâ
äìôúä úòùá 'ä éù÷áî áì ìòôúé ë"òå äëåúá
ïðøå úìéâ óà ìéâéå íáì çîùé åá éë äá àöåéëå

] 'ä íòåðá íùôð âðòúúåà"ðåúåìâäá åøåàå ['ä ìò
åæå åöç ÷øáë àöéå äøåúä àéäù åùåáì äèòîî
äìîò ùôðá ãéîú äòåá÷ä äøåúä øëù úòéá÷ àéä
'ä øåàî äîåöò äøàä àéä äàøùää ìáà .äá
ùáìúäì ìåëé åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá äá øéàîä

é÷î à"ë úéìåáâ ùôðáãòå äùàøî äìòîìî äéìò ó
àúðéëù äøùò éá ìëà ì"æç åøîàù åîë äìâø
'ä íòåð éäéå ù"îë äìòîìî íäéìò øîåìë àéøù
'ä íòåð éë øîåìë åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò
úåöîäå äøåúä ÷ñòá åðéãé äùòîá òéôåä øùà
åðéìò äøùéå ïðåëúé ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã
ùáìúî åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá åúåéäì äìòîìî
úåîéòðä åðìëùá íéâéùî åðà ïéà ë"òå åðìëùå åðùôðá
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ב.17. קד, ˘ËÈÏ"‡:18.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ראי להביא הכוונה כאן אבל - אור ותורה מצוה נר כי הכתוב ע"ז מובא "בכ"מ
לגבי  עילוי שזהו - אור נק' [ולכן בה. דהמלובש ענינים כמה מתגלים "שלמה" שע"י כמו תורתו" "אור אור, תורה ע"י ה'" ש"מאיר

שהוא מפני - מצ"ע אור יתגלה˘ÓÏ‰תורה אור".‰'שע"י עוטה עה"פ הצ"צ ועיין .[.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אגה"ק "ראה
כו'". ממקור שזהו טו ב.20.סו"ס לט, יז.21.קידושין צ, ˘ËÈÏ"‡:22.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שזהו ידינו" ב"מעשה הפי' "צ"ע



קיט ixyz `"k oey`x mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

åéæå "'ä íòp"î úeáøòäå úeîéòpä eðìëNa íéâéOî eðà̈©¦¦§¦§¥©§¦§¨£¥¦Ÿ©§¦
äðéëMä,`edy -äøBLå ïðBkúî øLà ,úéìëúå ìeáb éìa ©§¦¨§¦§§©§¦£¤¦§¥§¤
a eðéìòäøBúa ,"eðéãé äNòî",zcnlpd -úBöîe- ¨¥§©£¥¨¥§¨¦§
,zeyrpd.à÷åc íéaøa,miaxay zeevnae dxeza `wecy - ¨©¦©§¨

xe`n d`xyd dpyi
,leab ila `edyäæ ìòå§©¤

ì"æ eðéúBaø eøîà20: ¨§©¥©
éàäa äåöî øëN"§©¦§¨§©

,"àkéì àîìòxky - ¨§¨¥¨
.oi` - dfd mlera devn
xe`d lr aqen dfy
izlad zelbzdde
ici lr ze`ad ,zelaben
dppi` ef zelbzd - devn

mleradfdmlerd ,oky .
dxeva bdpzn ixd dfd
mlera oi` okle - zlaben
izla xe` zelbzd dfd

,labenøLôà éà ék¦¦¤§¨
,BâéOäì íìBòì,leabÎila `edy xe`d z` -íà-ék ¨¨§©¦¦¦

.óebäî Lôpä úeèMtúäazelabdd ytpd lr oi`yk ,f` - §¦§©§©¤¤¥©
,leab ilay zelbzd biydl ytpd geka ,sebd onyíb óàå§©©

úàædf ixd - f` z`f biydl ytpd gekay -,ãñçä Cøc ìò Ÿ©¤¤©¤¤
"qetzl" ytpl gekd ozepy `edÎjexaÎyecwdn cqg df ixd -

,efk zelbzdáeúkL Bîk23ílLz äzà ék ,ãñç 'ä Eìe" : §¤¨§¨¤¦©¨§©¥
"eäNòîk Léàì24`ed mc`d iyrn itl xkyd melyzy - , §¦§©£¥

cqg,`edÎjexaÎyecwdnì"æø eøîàL Bîëe25-LBãwäL , §¤¨§©©¤©¨
.'eë íé÷écva çk ïúBð àeä-Ceøacizrl mxky z` lawl - ¨¥Ÿ©©©¦¦

`idy dnypdy icke ,laben izla ixd `ed xkyd ,oky .`eal
zelabd dilr oi`e sebdn zhytzn `idy ixg` mb - zlaben
jexa yecwd jixv ,laben izla `edy xky lawl lkez - sebd

.jk lr gek dl wiprdl `edíéëàìna ïk-ïéàM-äî26oi`y - , ©¤¥¥©©§¨¦
,zlaben izla zelbzd lawl mgeka,éúBaøî ézòîML Bîk§¤¨©§¦¥©©

,yhixfnn cibnde aehÎmyÎlrad lr dpeekd -àöîð elà ék¦¦¦§¨
Càìî27ãçà28,ãçéa ìàøNiî äøNò ãîòîa ãîBòixd - ©§¨¤¨¥§©£©£¨¨¦¦§¨¥§©©

dxyr ia lk`"y - cgi mi`vnp micedi dxyry dn wx df
,dpikyd my ixd dxey - "`ixy `zpikyíéøaãî íðéàL óà©¤¥¨§©§¦

,úéìëúå ìeáb éìa ãçôå äúîéà åéìò ìtz ¯ äøBz éøáãa§¦§¥¨¦Ÿ¨¨¥¨¨¨©©§¦§§©§¦
,eäéìò àéøLc àzðéëMî,mdilr dxeyd dpikydn -ãò ¦§¦§¨§¨§¨£©§©

.éøîâì Búeàéönî ìhaúî äéäLcgtde lehiad cvn - ¤¨¨¦§©¥¦§¦§©§¥
lr dxeyd dpikyd z`xyd eilr dxyn dzidy milecbd
dyrn zrya miwqer md oi`y zexnl cgi l`xyin dxyr

dxeza29c"yz zegiyd xtqa .30v"iixedn x"enc` w"k `ian
ez` cnl eia`yk ,r"p
mrta ef dyecw zxb`
ribdy drya ixd ,dipyd
xacn owfd epaxy dnl
zenypd zlrn zece`
miiqne ,mik`ln iabl
"izeaxn izrnyy enk"
iaxd xaic - 'eke
zece` r"p (a"yxedn)
"izeaxn izrnyy" oeyld
wxt "`ipz"a lirly -
oeyld aezk (ddbda) d"l
eli`e ,"ixenn izrnyy"
oeyld xne` `ed o`k
`ede ,"izeaxn izrnyy"
zyecw ceak cedl oeekzn `ed "ixenn izrnyy" :jk lr xn`
epxenl dpeekd "izeaxn izrnyy"e ,yhixfnn cibnd axd
my xne` ,okn xg`l .yhixfnn cibnd axde aehÎmyÎlrad
x"en`` zyecw ceak ced xn` ,r"p v"iixden x"enc` w"k
ocrÎoba micnely zeklddn od el`y ,(iaxe ixen ia` ipec`)
(mik`lnd) mdy itk ,mik`ln iabl zenypd zlrn zece`
(dxey dpikydy) `ixy `zpikyy '"ied xe`"n milhazn
,dxez ixaca mixacn md oi`y zexnl ,l`xyin dxyr cnrna
il xtiq - xtql r"p v"iixden x"enc` w"k jiynn - `ede
df lke :miiqe ,ocr oba micnely zekldl rbepa mixetiq dpeny
oir" cenll mei lka zeriaw zeyrl ,jkl dncwd "`ipz"a `ed
dfe ea mixzqen dxezd zeceq aexy jk lr xne` `edy ,"awri

oldl .mc`d zepeer lr xtkn31iaxdy ,my `ian `ed
zeriaw dzid miptln miciqgly ,f` mb el xn` r"p (a"yxden)
,(xeari la wegk mei lk micnel eidy micenila) mcenil wga
mb eid ,`ipze `xnb cenr ,zeipyna mixeriyd lr sqepy
xeviwa zg` dkld miptÎlkÎlre ,"awri oir"a `wqt micnel

mitirq ipy jexr ogley32micnel eid lecb sirq df did m` ,
dwelg zg` dkld aex it lre ,zg` dkld df didy dfk ote`a

,mitirq ipya
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ùã÷ä úøâà
úéìëúå ìåáâ éìá äðéëùä åéæå 'ä íòåðî úåáéøòäå
äøåúá åðéãé äùòîá åðéìò äøåùå ïðåëúî øùà
éàäá äåöî øëù ì"æøà æ"òå .à÷åã íéáøá úåöîå
íà éë åâéùäì íìåòì øùôà éà éë àëéì àîìò
êøã ìò úàæ íâ óàå óåâäî ùôðä úåèùôúäá
ùéàì íìùú äúà éë ãñç 'ä êìå ù"îë ãñçä
íé÷éãöá çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàù åîëå åäùòîë
éë éúåáøî éúòîùù åîë íéëàìîá ë"àùî .'åë
ìàøùéî äøùò ãîòîá ãîåò ãçà êàìî àöîð åìéà
åéìò ìåôú äøåú éøáãá íéøáãî íðéàù óà ãçéá
àéøùã àúðéëùî úéìëúå ìåáâ éìá ãçôå äúîéà

éøîâì åúåàéöîî ìèáúî äéäù ãò åäééìò
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התומ"צ'". יג.23.'עסק סב, ˘ËÈÏ"‡:24.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שיכול "דלכא שזהו אלא - החסד מהו - כמעשהו זהו באם ורה
ב.25.לקבלו". ק, ˘ËÈÏ"‡:26.סנהדרין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הכח להם ניתן ˘ËÈÏ"‡:27."שלא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שהרי "צ "ע

דצבור". גם התפלות מעלים ˘ËÈÏ"‡:28.מלאכים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."?הכוונה - ˘ËÈÏ"‡:29."צ"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ והא"
ג, [מגילה דניאל בחברי וכמרז"ל בחרדה צ"ל (דאז מזלייהו אפילו חזי דלא משום עכצ"ל כו' בפחד ואינם כו' בטלים אינם דהעשרה
להעבודה". (בהעלם) סיוע - שריא דשכינתא והתועלת דניאל. חברי ממצב כמובן הבחירה בטלה  - לאו דאם כן להיות ומוכרח א]),

.30.97ֿ98 31.101.ע' ˘ËÈÏ"‡:32.ע' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בדורות אפילו ברוסיה לימודו נפוץ הי' לא (1 טה"ד: אינו אם "צע"ג
ÌÈÂ¯Á‡‰- לראשונה נדפס (3 בפ"ע. הל' - סעיף כל רוב ע"פ (2 .ÛÂÒ·ומחוץ הצ"צ נדפסÈÒÂ¯Ï‡ימי אדה"ז שו"ע (4 .˙ÏÁ˙·

ולהחליף?!". לשנות יגרום ומה פסוקות. הל' לימוד וה"ז מאז. בו שיעורים נקבעו ובטח אדהאמ"צ, נשיאות



ixyzקכ b"kÎa"k iyilyÎipy mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ב שני יום
יום שני ֿ שלישי כ "ב ֿ כ "ג תשרי  ,272 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðéòá òø ë"òå,272 'nr cr.÷"äåæá

תשרי  כ"ג שלישי יום
pyl xeriy dxen,272 'nrn :dheyt d...ééáåäà ïë ìò,flw 'nr cr.ïåöø éäé

,ïk ìòå,okle -äNònä éðéòa òø33úçz äNòð øLà §©¥©§¥©©©£¤£¤©£¨©©
,ììëa LîMä,dceara e` wqra miwqery dl`a ,xnelk - ©¤¤¦§¨

on `lirl" `idy dxez enk `l) ynyd zgzy mipipr mdy
`edy dn miyer mdyk mb ixd ,(ynyd on dlrnl ,"`yny

iptly ,oldl xne`
,dltzd ixg` e` dltzd
,dxez micnel md oi`
mivl ayen dyrp df `l`
,"ipira rx" df ixd -
éòøå éçà ïéa èøôáe¦§¨¥©©§¥©

'ä ìà íéLbpä34äLbä" , ©¦¨¦¤©¨¨
"älôz Bæ ¯35xnelk - , §¦¨

zceara miwqerd dl`
,dltzdälôzä øçàå§©©©§¦¨

áLBî" äNòð äéðôì Bà§¨¤¨©£¨©
,ïìvì-àðîçø "íéöì¥¦©£¨¨¦§¨

ì"æø eøîàL Bîk36: §¤¨§©©
ïéàå ïéáLBiL íéðL"§©¦¤§¦§¥
,"'eë äøBz éøác íäéðéa¥¥¤¦§¥¨
,"mivl ayen df ixd -
áLBî" äNòð íàå§¦©£¨©

,äøNòa "íéöì- ¥¦©£¨¨
,l`xyineäéìò àéøL àzðéëLcdxey dpikydy - ¦§¦§¨¨§¨£©§

,mdilràzðéëLc àðì÷e àðBaìò Eì ïéàoelwe oealr - ¥§¤§¨§¨¨¦§¦§¨
,dpikydì"æø eøîà íàå ,ïìvì-àðîçø äfî ìBãb37ìò ¨¦¤©£¨¨¦§¨§¦¨§©©©

,íBìLå-ñç "äðéëMä éìâø ÷çBc"L øúqa äøáò øáBòä̈¥£¥¨©¥¤¤¥©§¥©§¦¨©§¨

,ixd -äîB÷ øeòL ìk ÷çBc ¯ íéaøa äøáò øáBòä̈¥£¥¨¨©¦¥¨¦¨
ìBëéák úéLàøa øöBé ìL38ì"æø eøîàL Bîk ,39ïéà" : ¤¥§¥¦¦§¨§¤¨§©©¥

,"'eëå àeäå éðàdgec `edy ixd ,"mlera xecl oileki - £¦§§
.my zexyl dleki `id oi`y ,ixnbl dpikyd z`àlà¤¨

"íéèäøa øeñà Cìn"L¤¤¤¨¨§¨¦
'eë40`id dpikyd - .

- "xeq`" ly ote`a
`ly dpevx cbp dxeywk
ixd - dfk mewna zexyl
oealr meyn jka yi
z`vnpd dpikyl oelwe
jln" ly ote`a my

.'"eke xeq`éå" ìáà£¨©
ïé÷çãc ïàîì§©§¨£¦

ìdì íé÷Bé ãk àzðéëL ¦§¦§¨©¦¨
éøa-àLã÷,àeä-Cie - ª§¨§¦

z` 'miwgec'y dl`l
Îyecwd xy`k ,dpikyd
,dze` miwi `edÎjexa

:dì àîééå:dl xn`ie - §¥¨¨
éîe÷ øôòî éøòðúä"¦§©£¦¥¨¨¦

"'Bâå41ïélî úìz ìòå , §§©§©¦¦
:àúeìâa ìàøNé éákòúîmiakrzn mixac dyly lr - ¦§©§¥¦§¨¥§¨¨

:zelba l`xyi ipaì ïé÷çãc ìò,àzðéëLmdy lr - ©§¨£¦¦§¦§¨
,dpikyl mixivnàzðéëLa àðì÷ ïéãáòc ìòålre - §©§¨§¦§¨¨¦§¦§¨

,dpikyl oelw minxebyLBãwä øäfa áeúkL Bîk ,"'eëå42. §§¤¨©Ÿ©©¨

,ïk ìò,okl -éáeäà ©¥£©
eòøz àð ìà ,éòøå éçà©©§¥©©¨¨¥

,úàfä äìBãbä äòøä- ¨¨¨©§¨©Ÿ
e` dltzd iptl ,zeyrl
ayen ,dltzd ixg`

,olvilÎ`pngx mivleðúe§
íëéäìà 'äì ãBák̈©¡Ÿ¥¤

CLçé íøèa43eðéäc , §¤¤©§¦§©§
ìk áéøòîì äçðî ïéa¥¦§¨§©£¦¨

ìçä úBîé44ãîìì , §©Ÿ¦§Ÿ
úeiîéðt äøNòa©£¨¨§¦¦
äãbà àéäL ,äøBzä©¨¤¦©¨¨
,"á÷òé ïéò" øôñaL¤§¥¤¥©£Ÿ
äøBzä úBãBñ áøL¤Ÿ©¨
úøtëîe ,da ïéæeðb§¦¨§©¤¤
,íãà ìL åéúBðBò£¨¤¨¨
éáúëa øàáîk©§Ÿ¨§¦§¥

ì"æéøàä45úBìâpäå , ¨£¦©§©¦§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

òø ë"òå
èøôáå ììëá ùîùä úçú äùòð øùà äùòîä éðéòá
øçàå äìôú åæ äùâä 'ä ìà íéùâðä ééòøå ééçà ïéá
ì"æøàù åîë ì"ø íéöì áùåî äùòð äéðôì åà äìôúä
áùåî äùòð íàå 'åë ú"ã íäéðéá ïéàå ïéáùåéù íéðù
àðåáìò êì ïéà åäééìò àéøù àúðéëùã äøùòá íéöì
åøîà íàå ïìöéì àðîçø äæî ìåãâ àúðéëùã àðì÷å
äðéëùä éìâø ÷çåãù øúñá äøéáò øáåòä ìò ì"æø
ìù äîå÷ øåòéù ìë ÷çåã íéáøá äøéáò øáåòä å"ç
'åëå àåäå éðà ïéà ì"æø ù"îë ìåëéáë úéùàøá øöåé
ïé÷çãã ïàîì éåå ìáà .'åë íéèäøá øåñà êìîù àìà
éøòðúä äì àîééå ä"á àùãå÷ äì íé÷åé ãë àúðéëùì
ìàøùé éáëòúî ïéìéî úìú ìòå 'åâå éîå÷ øôòî
àðì÷ ïéãáòã ìòå àúðéëùì ïé÷çãã ìò àúåìâá

.÷"äåæá ù"îë 'åëå àúðéëùá

ééçà ééáåäà ïë ìò
ãåáë åðúå úàæä äìåãâä äòøä åòøú àð ìà ééòøå
áéøòîì äçðî ïéá åðééäã êùçé íøèá íëéäìà 'äì
àéäù äøåúä úåéîéðô äøùòá ãåîìì ìåçä úåîé ìë
úøôëîå äá ïéæåðâ äøåúä úåãåñ áåøù é"ò 'ñáù äãâà
äáù úåìâðäå ì"æéøàäëá øàåáîë íãà ìù åéúåðåò
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.33:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יז ב, קהלת - הכתוב ˘ËÈÏ"‡:34."ל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ותפלות כב. יט, יתרו פרש"י "ראה
תקנום". קרבנות ˘ËÈÏ"‡:35.במקום ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עה"פ פרש"י פמ"ט. ב'.36."ב"ר משנה ג' פרק לא,37.אבות קידושין

˘ËÈÏ"‡:38.א. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואילך תקעג ע' אור יהל פ"ז. השמות ש' ע"ח א.39."ראה ה, ‡„ÂÓ"¯40.סוטה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."רפ"ז מאגה"ת ב.41."להעיר נב, בישעי' ב.42.כמ"ש עה, טז.43.ח"ג יג, ירמי' - הכתוב ל' ‡„ÂÓ"¯44.ע"פ ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ בצרכיו לעסוק דאסור ס"ד) (ספ"ט בשו"ע הוא מפורש דין הרי אז כי - שחרית הא', לתפלה  בנוגע מתחיל דאינו הא "י"ל

ס"א)". (סקנ"ה לביהמ"ד מביהכנ"ס דרבים, ת"ת צ"ל שלאחרי' וכן התפלה, ה"ב 45.קודם פ"ב הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות ראה
השירים. לשיר הרמב"ן הקדמת קה"ת). (בהוצאת שם ובנסמן



קכי ixyz b"k iyily mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

daL,xn` ixd ,dxezd zeceq -oifepb,"awri oir"ay dcb`a ¤¨
,dcb`d ly dlbpd wlga micnel mzece` miielbd mixacde

úBöò úéLéå ,íãàä íäa CìiL 'ä éëøc ïäélîa BLôða ¥©§¥¤¥¥¨¤¨¨¨§¨¦¥§©§§¦¥
àiîLc,zeevne dxez ipipra -,àîìòc élîáe,mler ipipra - ¦§©¨§¦¥§©§¨

.áì éîëç ìëì òeãiëå§©¨©§¨©§¥¥
èòî ãîìì íâåoia - §©¦§Ÿ§©

,aixrnl dgpnïçìL'a§ª§¨
úBëìä íéiç-çøà 'Ceøò̈Ÿ©©¦£¨

,íãà ìëì úBëéøvä- ©§¦§¨¨¨
"miig gxe`" wlgd ixdy
lkl uegp jexr ogleyay

,eizekld zrcl cg`ìòå§©
ì"æø eøîà äæ46ìk" : ¤¨§©©¨

íBé ìëa úBëìä äðBMä©¤£¨§¨
,"'eë`edy el ghaen -

,"`ad mler oaïäL¤¥
úBøeøa úBëìä£¨§
äëìä úB÷eñôe§£¨¨

,äNòîìji` zrcl - §©£¤
,lreta zeyrløàáîk©§Ÿ¨

íL ì"æ é"Lø Leøôa47. §¥©¦©¨
zpeekzn "zekld"ay -
,zexexa zekldl `xnbd
`ixheÎ`lwyd ila
itk ,xacay zwelgnde
dlibna yxtn i"yxy
dpeyd lk" xn`nd iptl
rbepa `l` ,"zekld

ila onvr zekldd z` cnly "zekld dpey" lr ctqdl
lr dcp 'qnae ,'eke `ixhe `lwyd,i"yx yxtn envr df xn`n

ila od mby ,ipiqn dynl dklde zeziixa ,zeipyn od el`y
'jexr ogley'l rbepa dfÎjxcÎlre ,`xnbd ly `ixheÎ`lwyd

.dyrnl zerbepd zexexa zeweqt zekldl dpeekd
ék ,úaL úBëìäa e÷ñòé ¯ äçðnä úBìòa Lã÷ úaLáe§©¨Ÿ¤©£©¦§¨©©§§¦§©¨¦

ì àúaø àúëìä","àúaLopyi ,dlecb dkld `id zay - ¦§§¨©§¨§©§¨
,zayl rbepa ozrcl yiy zekld daxdíãàä ìBëé ì÷áe§©¨¨¨¨

ïBøñçî ,äìé÷ñe úøk øeqàa elôà ,íBìLå-ñç da ìLkì¦¨¥¨©§¨£¦§¦¨¥§¦¨¥¤§
,äòéãé,mipicd ly -,íBìLå-ñç "ïBãæ äìBò ãeîìz úââL"å §¦¨§¦§©©§¨¨©§¨

`ed dricid i`e ,xeqi` dfy zrcl ilan xeqi` miyeryk -
Îqg cifna z`f dyr eli`k xacd aygp - cnl `ly iptn

zea`a zxne` dpyndy itk ,melye48mixeqi`a elit`y ixd .
mircei `lyk melyeÎqg lykidl mileki dliwqe zxk ly

,zay zekldéøö ïéàåeaøL ,íéøôBñ éøác éøeqàa øîBì C §¥¨¦©§¦¥¦§¥§¦¤©

,àáeè éçéëLc äö÷î éøeqàa èøôáe ,äìòîì eaø Bîk- §©§©§¨¦§¨§¦¥ª§¤¦§¦¥¨
,c`n zeaexw mizrl mixewdíéøôBñ éøác íéøeîçå- ©£¦¦§¥§¦

,opaxcncäøBz éøácî øúBé49ì"æø eøîàL Bîk ,50ìkL , ¥¦¦§¥¨§¤¨§©©¤¨
,íäéøác ìL ì÷ øeqàa elôà íéîëç éøác ìò øáBòä- ¨¥©¦§¥£¨¦£¦§¦©¤¦§¥¤

,edexq` minkgdyBîk§
÷ ìëBàäúlôz íã ¨¥Ÿ¤§¦©

àðåb éàäëe úéáøò- ©§¦§©©§¨
,dneckeäúéî áiç©¨¦¨

úBøeîç ìò øáBòk§¥©£
äøBzaL51ÎlkÎlr - . ¤©¨

c`n xacd rbep mipt
zekld zrcle cenll
okl xy` ,zay ipice
zay zekld ecnli
,zay ly dgpnd zelra
Løôé ìà ãéçé ìëå§¨¨¦©¦§Ÿ

øeavä ïî Bîöò- ©§¦©¦
cnel xeaivdy drya
oir"a mixen`d micenild
"jexr ogley" ,"awri

,dneckeãîìì elôà£¦¦§Ÿ
,øçà ïéðòl` ok mb - ¦§¨©¥

,xeaivd on cigid yexti
íà-éksxhvi -øáãa ¦¦§¨¨

,Ba ïé÷eñò øeaväL¤©¦£¦
éøö ïéàåàlL øîBì C §¥¨¦©¤Ÿ

äöeçä àöédrya - ¥¥©¨
cnel xeaivdyàì íà¦Ÿ

åéìòå ,Bãòìaî äøNò eéäé,dvegd `veiy in lr -éðà- ¦§£¨¨¦©§¨§¨¨£¦
,owfd epax÷eñtä àøB÷52'ä éáæòå" :ezxez miafery dl` - ¥©¨§Ÿ§¥

,'d lyì"æø eøîàL Bîk ,"'eë eìëé53øác ìk ìò ¦§§¤¨§©©©¨¨¨
àúéøBà"c ,äøBzä úMã÷k äMã÷ ïéà ék ,äMã÷aL¤¦§ª¨¦¥§ª¨¦§ª©©¨§©§¨

éøa-àLã÷å."ãç àlk àeä-C`edÎjexaÎyecwde dxezd - §ª§¨§¦ª¨©
iabl wx z`f exn` l"f epizeaxy zexnl ,okly ,cg` xac md
`ed (oipn) l`xyin dxyr ly oiprd mday ,dyecway xac

i`pzÎoi`yÎdn ,dyecway xac eze` xnel xyt` i` ecrlay
df ,dxyr eidiy gxkdd ony i`pz df oi` ixd dxez cenila ok
oi`y oeeik ,z`f lka - cgia md l`xyin dxyryk ielir wx
dxez micnel l`xyin dxyryke ,dxezd zyecwk dyecw
ly ddeabd dpigad ,lirl xen`k mikiynn ixd md cgia
`l jk llbae dvegd `veiy in okl - dpikyd z`xyde dyecw
xacn jledy in jxcÎlr `ed ,cenild zrya "xeaiv" x`yp

.dyecway xacd rxten eciÎlre dyecwayïî LøBtä ìë"å§¨©¥¦
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ùã÷ä úøâà
åùôðá úåöò úéùéå íãàä íäá êìéù 'ä éëøã ïä
áì éîëç ìëì òåãéëå àîìòã éìéîáå àéîùã éìéîá
ìëì úåëéøöä úåëìä ç"åà ò"åùá èòî ãåîìì íâå
ïäù 'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìë ì"æøà æ"òå íãà
øàåáîë äùòîì äëìä úå÷åñôå úåøåøá úåëìä
å÷ñòé äçðîä úåìòá ùã÷ úáùáå íù ì"æ é"ùøôá
ìåëé ì÷áå àúáùì àúáø àúëìä éë úáù 'ìäá
äìé÷ñå úøë øåñéàá åìéôà å"ç äá ìùëéì íãàä
ì"öàå å"ç ïåãæ äìåò ãåîìú úââùå äòéãé ïåøñçî
èøôáå äìòîì åáø åîë åáøù íéøôåñ éøáã éøåñéàá
øúåé ñ"ã íéøåîçå àáåè éçéëùã äö÷åî éøåñéàá
åìéôà íéîëç éøáã ìò øáåòä ìëù ì"æø ù"îë ú"ãî
úìôú íãå÷ ìëåàä åîë íäéøáã ìù ì÷ øåñéàá
äøåúáù úåøåîç ìò øáåòë äúéî áééç â"äëå úéáøò
ãåîìì åìéôà øåáéöä ïî åîöò ùåøôé ìà ãéçé ìëå
àìù ì"öàå åá ïé÷åñò øåáéöäù øáãá à"ë øçà ïéðò
éðà åéìòå åãòìáî äøùò åéäé àì íà äöåçä àöé
ìë ìò ì"æøàùîë 'åë åìëé 'ä éáæåòå ÷åñôä àøå÷
äøåúä úùåã÷ë äùåã÷ ïéà éë .äùåã÷áù øáã
øåáéöä ïî ùøåôä ìëå .ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã
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א.46. עג, נדה ב. כח, סק"ב.47.מגילה סרמ"ו יו"ד ט"ז י"ב.48.ראה משנה ד' ה"ד.49.פרק פ"א ברכות ב.50.ירושלמי ד, ברכות

.51:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- קמ"ל מאי סס"ג ÂË·‡"לכאורה אדה"ז שו"ע וראה כוונתו. וגוזמא דלהפלגה כהדעות שלא קמ"ל
ואילך". תקצט ע' יד תלמודית אנציק' בארוכה. - טו ח, השדה פאת .386 ע' כללים שד"ח כח.52.ס"ה. א, א.53.ישעי' ח, ברכות

ה"ד. פ"ד מגילה ירושלמי



ixyzקכב c"k iriax mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ד רביעי יום
אגרת כד  ,274 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ãë,glw 'nr cr.íúåáìá

,"'eë øeavädkef epi` - ©¦
xeaivd zngpa ze`xl54,

éì òîBLåepax xne` - §¥©¦
,owfdåéîéáe ,çèa ïBkLé¦§¤©§¨¨

,äãeäé òLez eðéîéáe§¨¥¦¨©§¨
ïkLz íéìLeøéå¦¨©¦¦§Ÿ

çèáì55éäé ïk ïîà , ¨¤©¨¥¥§¦
:ïBöø̈

.ckd`ltdd owfd epax xiaqd ,b"k oniq ,zncewd dyecwd zxb`a

e` cgia dxez micnel l`xyin dxyryk ,dpikyd z`xyda ,dlecbd

mby ,zexwl lekiy "dyrnd ipira rx" (xn`) okle ,miaxa devn miyer

,dltzd zceara miwqery ,"dltz ef dybd 'd l` miybp" xy` dl`

ixg` e` iptl z`f lkae

mivl ayen dyrp dltzd

okle ,dxez micnel `ly iptn

miaxa zeriaw zeyrl raz

ogley"e "awri oir" cenll

oia dyrnl dkld "jexr

.aixrnl dgpn

d`a ,dxen`d zxb`d xg`l

,c"k oniq dyecwd zxb`d

zrya mixacny dl`k mpyi recn dtixg dxeva owfd epax raez da

ly okeza mixacnyk elit` `l` ,milha mixacl dpeekd oi`e .dltzd

xacn did m`e ,el mikxvpd mixac zece` xacn `ed ,"eikxva xetiq"

`ed ,oky .`hg meyn dfa did `l (dltzd zrya `ly) xg` onfa mda

jixv,dltzd zrya mze` xacn `ed m` j` :dl` mixac zece` xacl

z` ze`xle opeazdl dvex `ed oi`y jka d`xn `edy ,owfd epax xne`

.dltzd zrya dlbzn `edÎjexaÎyecwdy ziwl`d zelbzdd

eceak llk jxcay dhnl jlna lynl enk ,jkl dnbec `ian owfd epax

mcia dlriy mipye mini mikgn miaxe ,mixcg ixcga mi`agen ezlecbe

ezklnn iagx lka fixkdl zeevl jlnd oevxa dlryke ,eze` ze`xl

zx`tz xwie ezekln ceak mdl d`xi `ede ,miieqn onfa etq`ziy

- jlnd z` ze`xl oiiprzn epi`e cvd on f` cnery in ixd ,ezlecb

n dnk cr,jlnl oeifa meyn jka yi mbe ,lkd ipira d`xp `ed yteh

eceaka zelkzqddn beprze zgp se`yl eipira aeyg jlnd oi`y

.el mivegpd mipipra f` xacle xtql xzei el aeyge ,ezlecb zx`tzae

itlk epeifae epealr eze`xda jlnl eytpa aiigzn `ed ,efn dxizi

.lk ipira jlnd

ipnf reawl deev miklnd ikln jlny ,dltzd oipra ,lynpa xacd jk

ezlecba mzeppeazd ici lr eny iyxec lkl dlbzn `ed mda dltzd

.`edÎjexaÎyecwd lyfixkdl jlnd deev eli`k df ixd o`k mbe

lkambe dlrnl mb oevx zr md dltzd ipnf oky ,ezklnn iagx

xtq ly oey`xd wlga a"i wxta xne` owfd epaxy itk ,dhnl

,dlrnl "zelcbc oigen" ly onf `id dltzd zryy ,"`ipz"d

iagx lka d`ixw ef ixd - mc` lkl "xyekd zry" `id dhnle

lkeiy envr oikdl wx mc`d lre .`edÎjexaÎyecwd ly ezekln

`edÎjexaÎyecwd zlecba ezeppeazd ici lr - ef zelbzd "lawl"

xn`nd z` dxvw dxeza yxit owfd epaxy itke ,dltzd zrya1

m` ,"`vi eal oeeik m`"

"oeeik" ,eala oelg gzt

"dil oigizt oieke" oeyln

l`ipc ly ezltza aezkd2

eid zepelgy `id dpeekdy

o`k jk - elv` migezt

"eal oeeik m`"a dpeekd

eala oelg gzty ,`id

eala ekxc xi`dl lkeiy

.'d zlecba zeppeazdd ici lr gena dxi`nd zelbzdd

,el mivegpd mixac mb dl` eidie ,`ed eipipra f` xacn edyin xy`ke

jlnd zelbzd ze`xl dvex `ed oi`y - lirl xen`k - d`xn `ed

.lk ipir iptle jlnd ly epeifa edf ,efn dxizie ,dltzd zrya dpyiy

"dliha dgiy" mey xacl `ly dxifb zxifba owfd epax miiqn okl

ixg`y oexg`d yicwd seql cr dltza ligzn ofgdy drydn

dylyn ywaie rwxwd lr ayi cifna jk lr xeariy ine .dltzd

z`f dyer `edy drya wx df ,j` .dlrnly iecipd el xizdl miyp`

eilr lg `l f`y ,miln dnk eitn evxtzdy e` gky xy`k `l ,cifna

mixyile miaehl 'd daihd"a miiqn owfd epaxe ,iecipd oipr dligzkln

."mzeala

íéàeðNe íøöBéì íéáeäàä íéòø ,eòøz àð ìà ,éçà éáeäà£©©©©¨¨¥¥¦¨£¦§§¨§¦
,íøöéì(`xead) ade`dy dn zeyrl ixd mikixv - §¦§¨

,dvex (rxd xvid) `peydy dn `le ,dvexíãà äNòé ìàå§©©£¤¨¨
úçà äòL òLø Bîöò,dltz ly zcgeinde dcigid dryd - ©§¨¨¨¨©©

,íB÷nä éðôì,`edÎjexaÎyecwd iptl -øLàjexa yecwd - ¦§¥©¨£¤
,`edãîòìå ìäwäì ,íBiä ìkî da øça3,Bæ äòLa åéðôì ¨©¨¦¨©§¦¨¥§©£Ÿ§¨¨§¨¨

,dltz ly -úò àéäLìà àBáì úBlbúäì ,åéðôì ïBöø ¤¦¥¨§¨¨§¦§©¨¤
,"èòî Lc÷n"äzia `xwpy itk ,ohwd "ycwnd zia" - ©¦§¨§©

milltzn micedi ea zqpkd4ì ã÷ôì ,ïëBMä ,BãBák úðéëL ¦§Ÿ¦§¦©§©¥
íúBàîè CBúa ízà5,- d`neh lye zelb ly avna mby - ¦¨§ª§¨

ly oevxd zrya ixd ,l`xyi ipa mr dpikyd z`f lka zpkey
dpikyd z` xwal `edÎjexaÎyecwd lekiak `a ,dltz
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äãåäé òùåú åðéîéáå åéîéáå çèá ïåëùé éì òîåùå 'åë
:ïåöø éäé ïë ïîà çèáì ïåëùú íéìùåøéå

ééáåäà ãëíéáåäàä íéòéø åòøú àð ìà ééçà
äùòé ìàå íøöéì íéàåðùå íøöåéì
øçá øùà íå÷îä éðôì úçà äòù òùø åîöò íãà
àéäù åæ äòùá åéðôì ãåîòìå ìä÷äì íåéä ìëî äá
èòî ùã÷îä ìà àåáì úåìâúäì åéðôì ïåöø úò
íúåàîåè êåúá íúà ïëåùä åãåáë úðéëùì ãå÷ôì
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שם54. אבל י. ב, שמחות ה"י.ÔÈÈÚÂציבור.ÈÎ¯„Óמסכת פ"א אבל הלכות ˘ËÈÏ"‡:55.רמב"ם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כאן "השי יכות
-ÈÏÂ‡בנחמת רואה הצבור עם עצמו דהמצער א) (יא, תענית ע"פ -¯Â·ˆ‰."רע"א ל, מברכות ולהעיר א.1.. יג, דניאל 2.ברכות

יא. ˘ËÈÏ"‡:3.ו, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב ו, (ברכות תפלה אלא עמידה אין ממחז"ל א.4."להעיר כט, טז.5.מגילה טז, אחרי
פמ"ה. תניא וראה



קכג ixyz c"k iriax mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mzi` zpkeyd.åéìçéîe åéLwáîe åéLøBãì àönäìezrae - §¦¨¥§§¨§©§¨§©£¨
ixd ,dltzd zry `idy ef oevxäàøî ¯ åéëøöa øtñîäå§©§©¥¦§¨¨©§¤

,Búeëìî ãBák éelâa úBàøìå ïðBaúäì õôç BðéàL Bîöòa§©§¤¥¨¥§¦§¥§¦§§¦§©§
äàîè äákøî äNòðådakxn enk lha dyrp -ìéñkì §©£¨¤§¨¨§¥¨©§¦

,ïBéìòä,dtilwl - ¨¤§
,"oeilrd liqk" z`xwpd

åéìò øîàpL6àì" : ¤¤¡©¨¨Ÿ
tçéäðeáúa ìéñk õ ©§Ÿ§¦¦§¨

øäfä eáúkL Bîk ,"'eë7 §¤¨§©Ÿ©
ì"æ é"øàäå8eðéäc , §¨£¦©§©§

ïðBaúäì õôç BðéàL¤¥¨¥§¦§¥
úøàôz ø÷éa úBàøìå§¦§¦¨¦§¤¤
éëìî Cìî ìL Búlãb§ª¨¤¤¤©§¥
-Ceøa-LBãwä íéëìnä©§¨¦©¨¨
äìòîì úBìâpä ,àeä©¦§§©§¨

,Bæ äòLazryy - §¨¨
oevx zr ixd `id dltzd

,dlrnlíâådlbzp df - §©
íéöôçä ìà ähîì- §©¨¤©£¥¦

,inipt oevxaìà èéaäì§©¦¤
óhòúnä ,Bìãâå BãBák§§¨§©¦§©¥
úBáz CBúa Laìúîe¦§©¥§¥
éôa äøeãqä älôzä©§¦¨©§¨§¦
ãçà ìëì älbúîe ,ìkŸ¦§©¤§¨¤¨

BìëN éôì,ezpade - §¦¦§
:áéúëãk ,BúîLð LøLå§Ÿ¤¦§¨§¦§¦

aezky enk -9:éôì"§¦
¯ "Léà ìläé BìëN¦§§ª©¦

;áéúk "ìläé"e"`e ila - §©¥§¦
m`zday ,ezernyny -
zlecba ezpadle elkyl
lldn ,`edÎjexaÎyecwd
ÎjexaÎyecwd z` mc`d
,dltzd zrya `ed
ïéòk òé÷øc àúeëìîe©§¨§¨¦©§¥

àòøàc àúeëìî10,- ©§¨§©§¨
dnec minyd zekln
,ux`d lr zeklnl
,dhnl zeklnd zbdpdl

"Bfò ïBéáç" úBéäì Cìnä CøcL11änëå ,íéøãç éøãça ¤¤¤©¤¤¦§¤§ª§©§¥£¨¦§©¨
íéîé íétöî änëå änk øLà (ãò) ,íéçútä ìò íéøîBL§¦©©§¨¦©£¤©¨§©¨§©¦¨¦
,ìkì úBlbúäì BðBöø äìòLëe ,BãBáëe Bfò úBàøì íéðLå§¨¦¦§ª§§¤¨¨§§¦§©©Ÿ
íúBàøäì ,åéðôì ãîòìå ìäwäì Búeëìî ìëa ìB÷ øéáòäå§¤¡¦§¨©§§¦¨¥§©£Ÿ§¨¨§©§¨
Bðéàå åéðôì ãîBòL éî ,Búlãb úøàôz ø÷éå Búeëìî ãBák§©§¦¨¦§¤¤§ª¨¦¤¥§¨¨§¥

òeøb änk ¯ åéëøöa ÷qòúîe BúBàøì LLBçéúôe ìëñå ¥¦§¦§©¥¦§¨¨©¨¨©§¨¨¤¦

àeä íâå .úBiøaä ìk éðéòa äîãð úBîäak ìLîðå ,àeä§¦§©©§¥¦§¤§¥¥¨©§¦§©
BðéàL åéðôì BúBàøäa ¯ Cìnä ïBéæaepi` jlndy -ïeôñ- ¦§©¤¤§©§§¨¨¤¥¨

aeyg,Béôéå BãBák ìà èéaäî íéòeLòLå úçð ìa÷ì åéðéòa§¥¨§©¥©©§©£¦¥©¦¤§§¨§
ìò ,Cìnì BLôða áiçúî àeä íâå .åéëøö ÷ñòî øúBé¥¥¥¤§¨¨§©¦§©¥§©§©¤¤©
úà BðBéæáe BðBì÷ úBàøä¥¨§¦§¤
,äàBø ìk ïéòì Cìnä©¤¤§¥¨¤

øîàð äæ ìòå12: §©¤¤¡©
,"ïBì÷ íéøî íéìéñëe"§¦¦¥¦¨
ìéñk àeäL óà :øîBìk§©©¤§¦
,"ïBì÷ íéøî" äéäé àì ¯Ÿ¦§¤¥¦¨
ïéòì ïBìwä äàøð äéäiL¤¦§¤¦§¤©¨§¥

.ìkepelw eze`xd lre - Ÿ
`ed ,lk ipirl jlnd ly
z` dfan wx `l ixd
eytpa aiigzn `l` jlnd

.jlnlïk ìòå,okle - §©¥
:älôza ì"æç eòá÷- ¨§£©©§¦¨

zeidl dilryelàk§¦
Cìnä éðôì ãîBò13.- ¥¦§¥©¤¤

cner ixd `ed zn`ay
,miklnd ikln jln iptl
mixne` ,`eti` ,recn

"eli`k"iptl cner
:`id dpeekd ,`l` ?jlnd
äéäé íéðt-ìk-ìò©¨¨¦¦§¤
elàk Bîöòa äàøî©§¤§©§§¦

'eë ãîBò,jlnd iptl - ¥
envr d`xi jkìk ïéòì§¥¨

ìà øNa éðéòa äàBø¤§¥¥¨¨¤
,åéøeaãå åéNòîlky - ©£¨§¦¨

eiyrny d`xi cg`
mdy itk md eixeaice
`edyk zeidl mikixv

,jlnd iptl cneróà©
.ìéñëì äáLçî Bì ïéàL¤¥©£¨¨©§¦
ezaygna yibxdl -
`ed dltza ecnray

,jlnd iptl cneräæ ìòå§©¤
ïéðòäiptl micnery - ¨¦§¨

,eze` miyxecd lkl zelbzdl df onf rawy jlndï÷úð14ìk ¦§©¨
¯ ïk äàøî BðéàL éîe .áèéä íäa ïðBaúnì ,úBlôzä©§¦©¦§¥¨¤¥¥¦¤¥©§¤¥

LBãwä øäfa eøîà åéìòå .BLôða áiçúî15àðì÷ âéäðàc" : ¦§©¥§©§§¨¨¨§©Ÿ©©¨§©§¦§¨¨
äàlò àðewúa,oeilrd oewiza oelw qipkn `ed -éæçàå §¦¨¦¨¨§©£¥

,àãeøt(dyecwn) zecxtid d`xne -à÷ìç déì úéìå ¥¨§¥¥ª§¨
àäìàa,"ìàøNéc,l`xyi iwl`a wlg ,el oi`e --àðîçø ¤¡¨¨§¦§¨¥©£¨¨
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ùã÷ä úøâà
åéëøöá øôñîäå åéìçééîå åéù÷áîå åéùøåãì àöîäìå
éåìéâá úåàøìå ïðåáúäì õôç åðéàù åîöòá äàøî
ïåéìòä ìéñëì äàîè äáëøî äùòðå åúåëìî ãåáë
ù"îë 'åë äðåáúá ìéñë õåôçé àì åéìò øîàðù
úåàøìå ïðåáúäì õôç åðéàù åðééäã ì"æéøàäå øäæä
úåìâðä ä"á÷ä î"äî êìî ìù åúìåãâ úøàôú ø÷éá
ìà èéáäì íéöôçä ìà äèîì íâå åæ äòùá äìòîì
äìôúä úåáéú êåúá ùáìúîå óèòúîä åìãâå åãåáë
ùøåùå åìëù éôì ãçà ìëì äìâúîå ìë éôá äøåãñä
áéúë ììäé ùéà ììåäé åìëù éôì áéúëãë åúîùð
êìîä êøãù àòøàã àúåëìî ïéòë òé÷øã àúåëìîå
ìò íéøîåù äîëå íéøãç éøãçá åæåò ïåéáç úåéäì
íéðùå íéîé íéôöî äîëå äîë øùà (ãò) íéçúôä
ìëì úåìâúäì åðåöø äìòùëå åãåáëå åæåò úåàøì
åéðôì ãåîòìå ìä÷äì åúåëìî ìëá ìå÷ øéáòäå
éî åúìåãâ úøàôú ø÷éå åúåëìî ãåáë íúåàøäì
åéëøöá ÷ñòúîå åúåàøì ùùåç åðéàå åéðôì ãîåòù
äîãð úåîäáë ìùîðå àåä éúôå ìëñå òåøâ äîë
åúåàøäá êìîä ïåéæá àåä íâå úåéøáä ìë éðéòá
èéáäî íéòåùòùå úçð ìá÷ì åéðéòá ïåôñ åðéàù åéðôì
áééçúî àåä íâå åéëøö ÷ñòî øúåé åéôéå åãåáë ìà
ïéòì êìîä úà åðåéæáå åðåì÷ úåàøä ìò êìîì åùôðá
óà øîåìë ïåì÷ íéøî íéìéñëå øîàð æ"òå äàåø ìë
ïåì÷ä äàøð 'éäéù ïåì÷ íéøî 'éäé àì ìéñë àåäù
éðôì ãîåò åìàë äìôúá ì"æç åòá÷ ë"òå .ìë ïéòì
ïéòì 'åë ãîåò åìàë åîöòá äàøî 'éäé ô"ëò êìîä
ïéàù óà åéøåáéãå åéùòî ìà øùá éðéòá äàåø ìë
úåìôúä ìë ï÷úð ïéðòä æ"òå ìéñëì äáùçî åì
áééçúî ïë äàøî åðéàù éîå áèéä íäá ïðåáúîì
àðå÷úá àðì÷ âéäðàã '÷ä øäæá åøîà åéìòå åùôðá
ìàøùéã àäìàá à÷ìåç äéì úéìå àãåøô éæçàå äàìéò
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"יודעי דתואר הקשר כאן.·È‰"ביאור לתניא יצחק לוי לקוטי ראה - יג.9.דוקא כא, יד.10.משפטים כד, א' ב.11.שמואל יח,
י.12. טז, ב' ו.13.שמואל לג, תהלים
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xg` weqt lr `id owfd epax zpeeky zeidl lekiy iptn dfy
zldwa15xn`i ine [oehly jln xac xy`a]" :el,"dyrz dn

xnel leki in" ezernyny`edÎjexaÎyecwdldz` dn
weqtd zece` exacay xnel wgec ixdy oeeik j` ;"?dyer
,"xn`i ine"a miizqnd
xg` weqt owfd epax `iai
ile` xyt` ,(zldwa)
"el" dlndy ,xnel
`id owfd epax `iany
`ed `l` weqtdn `l
recn xn`i in"y yxtn
dpeekd oi` "ok ziyr
"el" `id dpeekd `l` (jk miyxtn yiy itk) `xb oa irnyl
recn `edÎjexaÎyecwdl xnel leki in" :"llw el xn`"y 'dl

."cec z` llwl irnyl zeevl jk ziyr

÷eñt ìò ì"æ áBè-íL-ìòaä áúkM äî òãBpëå16íìBòì" : §©©©¤¨©©©©¥©©¨§¨
,"íéîMa ávð Eøác 'ädf weqt aehÎmyÎlrad xiaqd - §¨§¦¨©¨¨¦

mildz yxcna z`aend dcewpd z` uitde xe`iaae zekix`a
,('` wxt "dpen`de cegid xry" - lirl `aenk)óeøvL¤¥

pL úBiúBàïäa eàøá ¦¤¦§§¨¤
:øîàî àeäL ,íéîMä©¨©¦¤©£©

"'eë òé÷ø éäé"jeza - §¦¨¦©
"mind17df xn`nny ,

,minyd e`xapïä- ¥
,df xn`n ly eizeize`
úBãîBòå úBávð¦¨§§
íìBòì íéîMa úBLaìî§ª¨©¨©¦§¨

.íîi÷ìe íúBéçäì- §©£¨§©§¨
hexhexta xaqeny itke
"dpen`de cegid xry"a
jky - 'a wxte '` wxt

.mi`xapd lka xacdàìå§Ÿ
íéøôBkL íéôBñBìéôäk§©¦¦¤§¦

,úéèøt äçbLäa`edÎjexaÎyecwd ly zihxtd ezgbyda - §©§¨¨§¨¦
`xap mlerdy zexnly mixaeq mde ,xvepe `xap lk lr
`edÎjexaÎyecwd oi` j` ,oencw epi`e `edÎjexaÎyecwdn

,oky .mi`xapd lr gibynúà áæBkä íðBéîãa ïénãîe§©¦§¦§¨©¥¤
LBðà äNòîì ,"õøàå íéîL äNò" ,'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡

;åéúBìeaçúåe` adf zkizgn) mlebn dyer mc`y miyrnl - §©§¨
dyere mipey mixneg aaxrny eizeleagzle ,ilk (dnecke sqk

,ilk mdnéøö éìkä ïéà áeL ¯ éìk óøBvì àöé øLàk ékC ¦©£¤¥¥©¥§¦¥©§¦¨¦
åéãiL óàL ,óøBvä éãéì,gtpd ly -epîéä úB÷lñî- ¦¥©¥¤©¤¨¨§ª¨¥¤

,ilkdnàeä,ilkd -.Bîöòî íi÷jk ;gtpd ly ezxfr ila - ©¨¥©§
Îyecwdy ixg`y ,ux`e miny z`ixaa ,md miayeg ,xacd
Îyecwdl melyeÎqg xzei miwewf md oi` ,mze` `xa `edÎjexa
Îyecwd lry - zihxt dgbyda mixtek md okle ,`edÎjexa
cinz gibydl `edÎjexa

,mi`xapd lrçèå§¨
,íäéðéò úBàøî- ¥§¥¥¤

,ze`xln zeweac mdipir
ïéaL ìBãbä ìcáää©¤§¥©¨¤¥
LBðà äNòî©£¥¡
Lé àeäL ,åéúBìeaçúå§©§¨¤¥

Liîmiiw xaky xacn - ¦¥
enk ,ipy "yi" mc`d xvei
,sqk zkizgn lynl
,epyi xak ely xnegdy
z`y ixd ,ilk mc`d xvei
jixv did `l `ed sqkd
did xak df oky ,xviil

,miiw,äðeîzäå äøevä äpLnL ÷øsqkd xneg zxevn - ©¤§©¤©¨§©§¨
mey xvi `ly oeeik ,ixd ;ilkd ly ezxeve ezenc xviin `ed

xacycgilkd ly ezipaz s`e ,xak miiw did xacd oky ,
dppi` ,sqkdn xvi `edyyecigyi sqkl oky ,sqka sqep

ixdy ,ilk epnn zeyrl (zexyt`d) "zeilelr"d dligzkln
ixd ,`idy dxev lka ettekl milekiy ,jk `xap sqkd

`l mc`dyycigilkd oi` ,ezxivi xg`l okl ,xac mey jka
z` mi`ex miteqelitd oi` - ,eze` xviy mc`d icil wewf

,dl` mc` dyrn oia lcaddàeäL ,õøàå íéîL äNòîì§©£¥¨©¦¨¨¤¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ãåãì åìà íéøáã øáéãù äòùá éòîù ìù åçåø äéçä
éòîù ìù åçåøî ãçà òâø 'úé åéô çåø ÷ìúñð åìéà éë
àéää úòá åì øîà 'ä éë åäæå) äîåàî øáãì ìåëé àì

'åâå åì øîàé éîå ãåã úà ìì÷ ùîî

ù"î òãåðëå
óåøéöù íéîùá áöð êøáã 'ä íìåòì ô"ò ì"æ è"ùòáä
òé÷ø éäé øîàî àåäù íéîùä ïäá åàøáðù úåéúåà
íìåòì íéîùá úåùáåìî úåãîåòå úåáöð ïä 'åë
äçâùäá íéøôåëù íéôåñåìôäë àìå íîéé÷ìå íúåéçäì
äùåò 'ä äùòî úà áæåëä íðåéîãá ïéîãîå úéèøô
àöé øùàë éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå íéîù
óàù óøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë óøåöì
úåàøî çèå åîöòî íéé÷ àåä åðîéä úå÷ìåñî åéãéù
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
äùòîì äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
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שם.14. ד.15.ש"ב פט.16.ח, קיט, ו.17.תהלים א, בראשית



קכז ixyz e"k iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.ïéàî Lémiiw did `l ,ux`e miny z`ixa iptl -xac mey, ¥¥©¦
did `ly ixnbl ycg `edy xac ,"yi" deedzp ,mz`ixa mre

xac `xapyk ,f`e ,llk df iptl miiwycgowfd epax xiaqi)
ea didi ,ycgd xacd z` `xay gekdy gxkdd on (oldl

,cinz eze` ycgie
xacd did jk `leli`y
ÎlkÎlr .lhazn ycgd
miny z`ixa ixd ,mipt
,"oi`n yi" `id ux`e
øúBé ìBãb àìt àeäå§¤¤¨¥
ìò óeñ-íé úòéøwî¦§¦©©©
éìBä øLà ,ìLî-CøcC ¤¤¨¨£¤¦

'ä,mid z` -íéã÷ çeøa§©¨¦
äìélä ìk äfògekd - ©¨¨©©§¨

mid z` rway iwl`d
zigxfn gexa yalzd

,dfríénä eò÷aiå18,- ©¦¨§©¨¦
,dnegk eavpe÷ñt elàå§¦¨©

íénä eéä ¯ òâøk çeøä̈©§¤©¨©©¦
,äîBçk eî÷ àìå ,íòáèå íkøãk ãøBna íéøbðå íéøæBç§¦§¦¨¦©¨§©§¨§¦§¨§Ÿ¨§¨
,xnelk ,"wtq ila" dfy siqen `ed "dpen`de cegid xry"a -
dnegk miavip mix`yp eid mindy aeygl mewn mey oi`y

` ,rbxl zwqet dzid gexdy ixg`mixfeg i`ceea eid md `l
mexfl mrahl,cxenaíéna äæ òáhL óàmixbip zeidl - ©¤¤©¤©©¦

,cxena,ïéàî Lé Lcçîe àøáð ïk-íb àeäiptly mewnay - ©¥¦§¨§ª¨¥¥©¦
.dfk rah xvep ,"yi" xvep ,dfk rah did `l ,"oi`" did df
minxef mdy ,mina df rah ,iaxd ly eyexitl m`zda ,xnelk
`xap `ed envr df rah ,dnegk mewna miavip mpi`e cxena
yi" e`xap mnvr mindy lr sqep ,xnelk .mina "oi`n yi"

a `xap - "oi`njezcenrl `le minxef zeidl rahd mind
zeidl mina drityde dfrd gexd d`ayk ,ixd ;dnegk mewna
lr did `l - ?mina lertl gexd lr did dn ,dnegk miavip
zepyl dilr did `l` ,"oi`"n "yi" ,ycg xac xevil gexd
minxef zeidln mind rah z` zepyl ,ipy "yi"l cg` "yi"
lkae ,dnegk miavip zeidl ,rah ly xg` "yi"l ,mirrepzne
dnegk miavip zeidl mina yecig meyn jka yiy oeeik ,z`f
z` dzyry gexd ,yecigd z` lrty gek eze`y gxkdd on -
- df gek wqet wxyne ,rbx lk yecigd z` xvii ,miavip mind
on "yin yi" ly yeciga mby giken df ixd ,yecigd lhazn
.yecigd z` cinz lertle zeidl ycgnd gekd lry gxkdd
yi" `xap `ed ,cxena mixbip zeidl mina rahdy jk lr ,`l`
,mina invr oipr df oi`y ,oldl di`x owfd epax `ian - "oi`n
gxkdd on ,min edfy ,(`xapy xac) `xap epyi m`y xn`py
qtez" `xapy dny xn`py lynl enk ,cxena `lina mexfiy
cgeina ze`xaidl jixv df oi`e ,`xapa invr oipr `ed "mewn
`edy ote`a `lina `ed `xapd z`ixa mr `l` ,"oi`n yi"

ixd mpyi ,oky - jk dppi` mind znixf j` ;"mewn qtez"
,ixnbl xg` `ed mdly rahd ,jk epi` mdly rahdy mi`xap
dwewf dpi`e - zcnery mipa` zneg lynl enk ,micner md

:owfd epax oeylae ,dze` wifgiy uegd on xaclúîBç éøäL¤£¥©
dîöòî úávð íéðáà£¨¦¦¤¤¥©§¨
òáhL ÷ø ,çeø éìa§¦©©¤¤©

.ïk Bðéà íénäyi m`e - ©©¦¥¥
zeidl `ly mind raha
zeidl `l` micner

ixd ,cxena minxefrah
dfyi" `xap xac `ed

,dn .mind jeza "oi`n
gekd lr did ,`eti`
,gexa yalzdy iwl`d
did `l `ed - ?lertl
,"oi`n yi" lertl jixv
ixnbl ycg xac xevil
df iptl did `ly
wx eilr did ,mi`xapa

l cg` "yi" zepylzeaivid rahl dnixfd rahn) xg` "yi"
lry mipian ep`y ,"yecig" ,lecb `lt df z`f lkae ,(dnegk
,yeciga cinz lertl - df yecig lrty gekd - ycgnd gekd
xiaqi ,xnegeÎlwe okyÎlk ixd ,cin yecigd lhazi zxg`
z`ixaa xacdy itk ,"oi`n yi" ly yecigay ,owfd epax oldl
gekd - ycgnd gekd lry gxkdd ony i`cea - mi`xapd lk
xacdy ,yecigd z` cinz lertl - xacd z` `xay iwl`d
m`zda mby ixd ."oi`"l dligzak cin xefgl `le ,"yi" didi
ux`e miny dyrn miteqelitd mincny dnecnd d`eeydl
"yin yi"a mb ixd - "yin yi" wx xevil egekay mc` dyrnl

zeidl jixvy ote`a -yecigxg` "yi"l cg` "yi"n iepiy ,
micner zeidl ly rahl cxena mexfl mind rahn enk)
df ixd ,cinz lertl ycgnd gekd lry gxkdd on (dnegk
didiy gxkdd on ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,aiign
miny dyrn mz`eeyday xwyd lr sqepy ixd .`xapa cinz
mdy jka mb mireh md ,eizeleagze yep` dyrnl ux`e
xaca cinz cenri ycgnd gekdy gxkdd on df oi`y miayeg
"yi"l cg` "yi" iepiya wx `ed yecigdy ,o`k m`e ,ycegnd
xaca cinz lrtie cenri ycgnd gekdy gxkdd on - ipy

- ycegndàéäL ,ïéàî Lé úàéøáa øîçå-ì÷å ïkL-ìëå§¨¤¥§©¨Ÿ¤¦§¦©¥¥©¦¤¦
,óeñ-íé úòéøwî øúBé àìôå àìôäå ,òáhäî äìòîìixd §©§¨¥©¤©§©§¥¨¤¤¥¦§¦©©

àøBaä çk íBìLå-ñç úe÷lzñäaL änëå-änk-úçà-ìò©©©©¨§©¨¤§¦§©§©§¨Ÿ©©¥
àlà ,Lnî ñôàå ïéàì àøápä áeLé ¯ àøápä ïî ïéàî Lé¥¥©¦¦©¦§¨¨©¦§¨§©¦¨¤¤©¨¤¨

éøöìòBtä çk úBéäì C,`xapd z` lrete xveid gekd - ¨¦¦§Ÿ©©¥
ìòôpa,`xapa -Bæ äðéçáe ,Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz19- ©¦§¨¨¦§©£§©§§¦¨

,eniiwle ezeigdl `xapa cinz cnerd `xead gek lyàeä
àøáð ïäaL úBøîàî äøNòaL "åét çeø"å "'ä øác"§©§©¦¤©£¨¨©£¨¤¨¤¦§¨
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ùã÷ä úøâà
øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé àåäù õøàå íéîù
äæò íéã÷ çåøá 'ä êéìåä øùà î"ãò óåñ íé úòéø÷î
åéä òâøë çåøä ÷ñô åìéàå íéîä åò÷áéå äìéìä ìë
åî÷ àìå íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä
ùãåçîå àøáð ë"â àåä íéîá äæ òáèù óà äîåçë
çåø éìá äîöòî úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé
ïéàî ùé úàéøáá å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø
úòéø÷î øúåé àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù
ïéàî ùé àøåáä çë å"ç úå÷ìúñäáù å"ëàò ñ"é
ì"ö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé àøáðä ïî
äæ 'éçáå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë
ïäáù úåøîàî äøùòáù åéô çåøå 'ä øáã àåä
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כא.18. יד, כבפנים.19.בשלח "זו", שצ"ל רבינו כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "זה", לפנינו: בתניא



ixyzקכח f"k ycew zay mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ז קודש שבת יום
,hlw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ç"éì òãåð äðäå,278 'nr cr.õøàì

,íìBòä,`xapd z` `xead zexn`n dxyray "'d xac" - ¨¨
ize` itexiv mi`a zexn`nd dxyrny ,`xapa cinz cnerze

`edy itk ,`xap lk `xead "'d xac" z` zeaikxnd xeaicd
mpi`y mi`xapd mby ,'` wxta "dpen`de cegid xry"a xne`

zexn`nd dxyra mixkfp
dxyrn zeig mdl jynp
itexiv iciÎlr zexn`nd
iciÎlre mipeyd zeize`d
ly zexenze mitelig
zg` ze`y) zeize`d
,('eke dipy ze` dtilgn
Bælä õøà elôàå©£¦¤¤©¥

daL íîBc úðéçáe úéîLbäxtry -20gek mb ixd ea yi ©©§¦§¦©¥¤¨
zeig ea d`xpy oipr ixd `id dginve ,mignv ginvdl gnevd
mey ea d`xp `ly ,xtray mnecd eli`e ,lecbl ohwn genvl

lecbl ohwn dginv ly zeig `l elit` ,zeig ly oiprïúeiç©¨
"'ä øác" àeä ïîei÷åäøNòîïäa Laìîä úBøîàî §¦¨§©¥£¨¨©£¨©§ª¨¨¤

ñôàå ïéàì eøæçé àìå ,"ïéà"î "Lé"å íîBc úBéäì ïîi÷îe§©§¨¦§¥§¥¥©¦§Ÿ©§§§©¦¨¤¤
.eéäLk Lnî."yi"l "oi`"n e`xapy iptl -áúkL eäæå ©¨§¤¨§¤¤¨©

ì"æ é"øàä21íbL , ¨£¦©¤©
øôòå íéðáàk ,íîBca©¥©£¨¦§¨¨

,íéîemda d`xp `ly - ©¦
,zeig mey dxe`klLé¥

úeiçå Lôð úðéça íää¤§¦©¤¤§©
.úéiðçeøxac" `ede - £¦¦

digne eze` `xay "'d
mnec zeidl eze` miiwne
iptl eid mind e` xtrd e` oa`dy itk "oi`" zeidl aeyl `le
lk deednd "'d xac"y ,owfd epax xiaqn oldl .eedzpy

:"dpiky"d `ed - mi`xapd

,ïç éòãBéì òãBð ,äpäåzxez) dxzqp dnkg irceil - §¦¥©§§¥¥
,(dlawd"'ä øác" ékzpiga ,mi`xapd z` digne dednd - ¦§©

zewl`a efìa "äðéëL" íLa àø÷ð,ì"æø ïBLq"ya - ¦§¨§¥§¦¨¦§©©
,dnecke miyxcneåz`xwp `id -"äàzz ànà"`n`"d - §¦¨©¨¨

,"dpezgzd"àúéðBøèî"e©§¦¨
,dkln -ìa,øäfä ïBL ¦§©Ÿ©

èøôáe,xdfa -Léøa- ¦§¨§¥
zligza,àøàå úLøt- ¨¨©¨¥¨

`aen my - .a ,ak sc
da dpigad lr lyn
,xacn `edÎjexaÎyecwd
,"`zipexhn" ,jln zan

L éôì,"'d xac" -ïëBM §¦¤¥
íéàøápa Laìúîe¦§©¥©¦§¨¦

,íúBéçäì`ed okle - §©£¨
oeyln ,"dpiky" `xwp
"d`zz `ni`"e ,"okey"
miqgiiznd ,"`zipexhn"e
"`n`" `idy dpigal
z` dignd "dkln"e
miqegd z`e dicli

,daxwaìáeíL ìò ,"úeëìî" íLa àø÷ð íéìa÷îä ïBL ¦§©§ª¨¦¦§¨§¥©§©¥
"ïBèìL Cìî øác"22,Bøeaãa Búeëìî âéäðî Cìnä ék , §©¤¤¦§¦©¤¤©§¦©§§¦

.ïç éòãBéì íéòeãé íéøçà íéîòè ãBòå-gdnkpdxzq §§¨¦£¥¦§¦§§¥¥
.(dlawd zxez),úàæ úòãeîe,xacd recie -ékzpigaa - ©©Ÿ¦

,oky .zeax zebxc opyi ,'d xac ,"zekln"úâøãîe úðéça Lé¥§¦©©§¥©

,"úeìéöàc úeëìî"mler ly "zekln"d zxitq - ©§©£¦
,"zeliv`"d"äàéøác úeëìî" úðéçáe"zekln"d zxitq - §¦©©§¦§¦¨

,"d`ixa"d mler ly.'eëåopyi "'d xac" zpigaay ixd - §
,zeax zebxc"'ä øác" àeä ,"úeìéöàc úeëìî" Leøôe¥©§©£¦§©

úBîLð äeäîe äiçîä©§©¤§©¤§¨
úðéçaî ïäL úBìBãbä©§¤¥¦§¦©

úeìéöàúîLð Bîk , £¦§¦§©
øîàpL ,ïBLàøä íãà̈¨¨¦¤¤¡©

Ba23,"'eë åétàa çtiå" :©¦©§©¨
xnelk - "miig znyp -
gtp `edÎjexaÎyecwdy
zpigaa ef dnyp

,"zeliv`"úBîLð Bîëe§¦§
íéàéápäå úBáàä̈¨§©§¦¦

ïäa àöBiëåowfd epaxe - §©¥¨¤
`hazn dna yxtn
- mi`iapd ly mzlrn
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש שלו ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה אלי' שי' גערליצקי וכן 

הפ"נ שמסר, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

וכמ"ש אשר ברא אלקים לעשות,  יפלא הדבר  ומה שכותב אשר רובץ תחת משאו, הנה לא 

לתקן, ונאמר וייצר ה"א בשני יודי"ן ביצ"ט וביצה"ר, ולכן כי תראה חמור - כאשר תסתכל בעיון טוב 

בהחומר שלך שהוא הגוף, תראה - שונאך - שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלקות ורוחניות, 

ועוד תראה שהוא - רובץ תחת משאו - שנתן הקב"ה להגוף שיזדכך ע"י תורה ומצות והגוף מתעצל 

בסיגופים  כי אם תתחיל  לקיים שליחותו,  שיוכל   - לו  מעזוב  וחדלת   - בלבבך  יעלה  ואולי  בקיומם, 

לשבור את החמריות, הנה לא בזו הדרך ישכון אור התורה, כי אם - עזוב תעזוב עמו - לברר את הגוף 

ולזככו ולא לשברו בסיגופים )אחת מתורות הבעש"ט, הועתק בהיום יום(.

ומזה מובן ופשוט שאין ח"ו ליפול ברוחו מזה, כיון שסיבת הדבר אשר השי"ת תכלית הטוב 

אינו רוצה שיקבל איש הישראלי המצטרך לו בגשמיות או ברוחניות בתור נהמא דכיסופא, ולכן נסתדר 

בהבריאה כמ"ש ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וכו', כי תיכף ומיד מוסיפים ובחרת בחיים, 

ומבואר בחסידות שבקשה מהקב"ה הוא ג"כ נתינת כח ותוספת כח למילוי הבקשה, ובודאי ידוע לו 

וכדאי שיתבונן בזה עוד הפעם בהאמור בתניא בכמה מקומות ובפרט בפרק כ"ז ושני מיני נחת רוח 

לפניו למעלה והשנית, וראה שם פרק ל"ד ואילך, שהתבוננות בכל האמור שם מביאה שתהי' עבודתו 

כל ימיו בשמחה רבה וכו'.

זה  אותם  אכפול  הנה  לר"ה,  במכתבי  ברכתי  על  ונוסף  לר"ה,  כללי  מכתבי  העתק  מוסג"פ 

לאריכות ימים ושנים טובות להצליח בהחזקת והפצת היהדות בסביבתו ומתוך בריאות והרחבת דעת 

אמיתית.

בברכה.



היום יום . . . קל

ה'תש"דכא תשרי, הושענא רבהיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ע"כ אהוביי . . . בפירש"י ז"ל שם.

ֲאדֹוִני  ַעם ַאַחת ִמְקָרא - ָהיּו ְיִחיִדים ׁשֶ ָרָכה" אֹוְמִרים ַרק ּפַ ה "ּבְ ָרׁשָ ם ּפָ ה ּגַ ְעָנא ַרּבָ ִתּקּון ֵליל הֹוׁשַ ּבְ
ים. ּוְבֶעֶרב  "י, ְוֵאיָנּה הֹוָרָאה ָלַרּבִ רּוׁש ַרׁשִ ה ִעם ּפֵ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ ם ְלָאְמָרּה ּבְ "ּב[ ִצּוָ י ]ָהַרׁשַ ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ְרּגּום. ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ְמַחת ּתֹוָרה אֹוְמִרים אֹוָתּה ׁשְ ׂשִ

ַיַחד.  יִנים  ַהּמִ ג'  ִדים  ַאּגְ ַהּמְ ַהג'  ַרק  ָאִרים  ְוִנׁשְ ַהּלּוָלב,  ַעל  ׁשֶ ִריכֹות  ַהּכְ י  ּתֵ ׁשְ ְמִסיִרים  ל  ַהּלֵ ֹקֶדם 
ְמַחת  ְוׂשִ ִמיִני ֲעֶצֶרת  ׁשְ ּבִ ְדַבׁש, ֲאָבל לֹא  ּבִ רּוַסת ַהּמֹוִציא  ה טֹוְבִלים ּפְ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ יִלין. ּבְ ְבׁשִ ּתַ ֵערּוב 

ּתֹוָרה.

ה'תש"דכב תשרי, שמיני עצרת ]בארץ ישראל - שמע"צ ושמח"ת[יום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ובשבת קדש . . . יהי רצון.

ַכּלֹות  ִמיִני ֲעֶצֶרת. ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּכְ ֵליל ׁשְ ּיֹום. ַהָקפֹות ּבְ ין ּבַ ְיָלה ּבֵ ּלַ ין ּבַ ה ּבֵ ּכָ ּסֻ ים ְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּבַ ׁשִ ְמַקּדְ
ָרֵאל ַעּמֹו. - ּוְלִיׂשְ

ה. ּכָ ִציָאה ִמן ַהּסֻ ּיְ ִהי ָרצֹון" ּבַ ֵאין אֹוְמִרים ַה"ּיְ
ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ּבְ א ׁשֶ נֹות ְוִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים, ֶאּלָ ּוָ ה ִעְנְיֵני ּכַ ַכּמָ ים ּבְ ּוִ ּתַ ָנה ִמׁשְ ָ ִמיִני ֲעֶצֶרת ְורֹאׁש ַהּשׁ ׁשְ
ַהְכָנָעה  ַתֲחנּוִנים ּבְ ָנה ָהֲעבֹוָדה ּבְ ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ָכה. ּבְ ִעְנַין ַהַהְמׁשָ ִמיִני־ֲעֶצֶרת ֵהם ּבְ ה ּוִבׁשְ ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ֵהם ּבְ

ְמָחה. ַקו ַהּשִׂ ִמיִני־ֲעֶצֶרת ִהיא ּבְ ּוִבְמִרירּות ֲעצּוָמה, ּוִבׁשְ

ה'תש"דכג תשרי, שמחת תורה ]בחו"ל. בא"י - אסרו חג[יום ששי
י ָהעֹוִלים ַלֲחַתן  ית ַעל ָראׁשֵ ֲחִרית. ֵאין נֹוֲהִגים ִלְפרֹוׂש ַטּלִ ׁשַ ִים ּבְ ּפַ ִאים ּכַ ְיָלה. נֹוׂשְ ּלַ ּתֹוָרה ּבַ ֵאין קֹוְרִאים ּבַ

ק.  ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵ ית. ּגַ ֵראׁשִ ּתֹוָרה אֹו ַלֲחַתן ּבְ
חומש: ברכה, ששי ושביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קח־קיב.
תניא: כד. אהוביי . . . קלח לעין כל.

ָגה  ַהּשָׂ ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו   – ּה"  ּבָ ֲחִזיִקים  ַלּמַ ִהיא  ים  ַחּיִ "ֵעץ  ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  תק"מ  ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּבְ
ְדִאיָתא  ּכִ  – ר"  ָ "ְמֻאּשׁ ּתֹוָרה.  ּבַ ָהעֹוְסִקים  ֲעבֹוָדה  ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו   – ר"  ָ ְמֻאּשׁ "ְותֹוְמֶכיָה  ּתֹוָרה.  ַהּלֹוְמִדים 
יִכים ֵמרֹאׁשֹו, ַהְינּו  ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם ַמְמׁשִ א 'ֵמרֹאׁשֹו', ּדְ ר' ֶאּלָ ָ ְקִרי 'ְמֻאּשׁ ּזַֹהר )ֵחֶלק ג' נג. ב(, ַאל ּתִ ּבַ

ְוָקא. ם ֶאת ָהרֹאׁש ּדַ רּוְך־הּוא, ּוְכַמֲעַלת ָהֶרֶגל ַהְמַקּיֵ ִניִמּיּות ָהֵאין־סֹוף ּבָ ִמּפְ

ה'תש"דכד תשרי, אסרו חג ]בחו"ל[שבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָון. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ַמרֶחׁשְ

יר. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - ְוַיְאּדִ
חומש: בראשית, כל הסדרה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: וע"כ קבעו . . . בלבותם.

ַאַחת  ִהיא  ְפָרט,  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ אֹו  ת  ּבָ ּוְבׁשַ ְכָלל,  ּבִ ים  ַרּבִ ּבָ  – ֵרייְנגֶען  פַאְרּבְ  – ַהִהְתַוֲעדּות 
ָרֵאל. ַאֲהַבת ִיׂשְ ְצָוה ַהְיסֹוִדית ּדְ ַדְרֵכי ַהֲחִסיִדים ְוַהֲחִסידּות, ּוֶפַתח ּוָמבֹוא ַלּמִ ַהְיסֹודֹות ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קלי היום יום . . . 
ים  ַהְמֻסּבִ ֵמֵאת  ּתֹוְבִעים  ִרים  ַהְמַדּבְ י  ָראׁשֵ ֲהֵרי  ִהְתַוֲעדּות  ָכל  ּבְ ה  ִהּנֵ ַהִמְקִרים[,  ]ּברֹוב  א  ֻרּבָ ּדְ א  ֻרּבָ
ְמרּו  ׁשְ ּיִ ים ִלְלֹמד דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ְוׁשֶ עּו ִעּתִ ְקּבְ ּיִ ִטיבּו ַהְנָהגֹוֵתיֶהם ְוַדְרֵכיֶהם, ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ
ְמֹבָאר  ַהּתֹוָכָחה  ְוֹאֶפן  ִעְנַין  ָללּות  ּכְ ה  ְוִהּנֵ  – ם.  ּוְלַקּיֵ ִלְלֹמד  ַעל־ְמָנת  ִיְהֶיה  ּמּוד  ַהּלִ ר  ַוֲאׁשֶ ִביעּות,  ַהּקְ
ֵמַאַנ"ׁש  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָראּוי  ר  ֲאׁשֶ )ֻקְנְטֵרס למ"ד(,  ל"  ַהּמֹוׁשֵ רּוַח  "ְוִאם  ְתִחיל  ִדּבּור־ַהּמַ ּבְ ֵהיֵטב 
ָבִרים  ֵעת ַהִהְתַוֲעדּות ִהיא ַרק ַעל ּדְ יּה ]=ִעם ַעְצמֹו[ – ָאְמָנם הֹוָכָחה זֹו ּבְ ַנְפׁשֵ א ּדְ ְעּתָ ְלָלְמדֹו ֵהיֵטב ַאּדַ
ר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו  ֶדם, ֲאׁשֶ ּוִמּקֶ ָהָיה ֵמָאז  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנים ְולֹא ְכלּום,  ּפָ ַנת  ַהְלּבָ ּום  ֶהם ִמּשׁ ּבָ ֵאין  ׁשֶ ְוִעְנָיִנים 

דֹוָלה. ה ּגְ ַאֲהָבה ּוְבִחּבָ הֹוִכיחֹו ּבְ

ה'תש"דכה תשרייום ראשון

חומש: נח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: כה. להבין...לדבר מאומה.

ָרם. ַעְצמֹו ִחּבְ הּוא ּבְ ֵקן ׁשֶ נּו ַהּזָ ְלַבד – ְמֻיָחִסים ְלַרּבֵ נּועֹות ּבִ ָרה ִנּגּוִנים – ֵמֶהם ּתְ ֲעׂשָ

הּוא  ׁשֶ לֹא  ֲאָבל  ְלָפָניו,  אֹוָתם  ִנים  ְמַנּגְ ְוָהיּו  ְזַמּנֹו  ּבִ רּו  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ָהֶאְמָצִעי,  נּו  ְלַרּבֵ ַהְמֻיָחִסים 
י'ס קַאּפֶעלֶע"  ֶרּבִ ם "ּדֶעם ִמיטֶעלֶען  ׁשֵ ּבְ ִוידּוָעה  ִנים –  ְמַנּגְ ַאְבֵרִכים  ֶאְצלֹו ְקבּוַצת  ְוָהְיָתה  ָרם.  ְמַחּבְ
ֵכִלים  ֶפה, ּוַבֲעֵלי ִזְמָרה – ּבְ יר – ּבְ ֲעֵלי ׁשִ ֻלּגֹות: ּבַ י ּפְ ּתֵ י ָהֶאְמָצִעי"[ – ְוֶנְחְלָקה ִלׁשְ ל ָהַרּבִ ]="ַמְקֵהָלתֹו ׁשֶ

ׁשֹוִנים.

ה'תש"דכו תשרייום שני

חומש: נח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזהו כי...קלט רוחניית.

ֶרק  ַער ַהִיחּוד ְוָהֱאמּוָנה ּפֶ ֵקן )ׁשַ נּו ַהּזָ ָמִים", ֵמִביא ַרּבֵ ָ ּשׁ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ סּוק "ְלעֹוָלם ה' ּדְ ָהִעְנָין ַעל ּפָ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ּוְכמֹו  ים,  ִהּלִ ּתְ ִמְדָרׁש  ּבְ ֶזה  ִעְנָין  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲהַגם  ם־טֹוב,  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ם  ׁשֵ ּבְ ַהּקֶֹדׁש כ"ה(  ֶרת  ִאּגֶ א, 
ִני ָהָיה  יֹום ׁשֵ י ּבְ ֶזה, ּכִ ָנה ְמֻיֶחֶדת ּבָ ר", ְוַכּוָ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ ְתִחיל "ּכִ ִדּבּור־ַהּמַ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ם ּבְ ּגַ
ִני ח"י ֱאלּול נֹוַלד  יֹום ׁשֵ י ּבְ ַמִים – ְוֶזה ִיְהֶיה ְלִזְכרֹון עֹוָלם, ּכִ ָ ּשׁ ב ּבַ ּצָ הּוא ַהּנִ ֲאָמר "ְיִהי ָרִקיַע" – ׁשֶ ַהּמַ

ם־טֹוב. ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

ה'תש"דכז תשרייום שלישי

חומש: נח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והנה נודע . . . 278 לארץ.

תֹו, ּוַמֲעִמידֹות אֹותֹו  ֻקּדָ ֶטן ִאּמֹו ַעד ֵעת ּפְ יחֹו ִמּבֶ י ָהָאָדם ִמּיֹום ּגִ יפֹות ֶאת ַחּיֵ ְצֹות ַמּקִ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
ין  ם ּבֵ א ּגַ קֹום ֶאּלָ ין ָאָדם ַלּמָ רֹות לֹא ַרק ּבֵ ִריא ּוְבִקְנָין ִמּדֹות ַנֲעלֹות ְוַהְנָהגֹות ְיׁשָ ֶכל ּבָ ׂשֵ ֶקֶרן אֹוָרה ּבְ ּבְ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ ִרים ּבְ ָ ים ְמֻאּשׁ י ַהּתֹוָרה ְוהֹוָראֹות ַחַז"ל הּוא ַחי ַחּיִ ְתַנֵהג ַעל ּפִ י ַהּמִ ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּכִ

יום 
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יום 
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ה'תשע"ו  תשרי כ"א ראשון יום ונגנבה  חבירו אצל בהמה המפקיד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰ìöà ãé÷ônä©©§¦¥¤
...ílLî éðéøä :øîà ,eãáà Bà eáðâðå ,íéìë Bà äîäa Bøáç£¥§¥¨¥¦§¦§§¨§¨©£¥¦§©¥
äéäL éîì ?ílLî éîì ...ìôë éîeìLz ílLî Z ápbä àöîðå§¦§¨©©¨§©¥©§¥¤¤§¦§©¥§¦¤¨¨
àéä äéìòáì úøæBç Z dîöò äîäaä äøæç ...Bìöà ïBãwtä©¦¨¤§¨§¨©§¥¨©§¨¤¤¦§¨¤¨¦
,dôebî àaä çáL äðB÷ øîBMä äæ ïéàL ;äéúBãìåe äéúBfâå§¦¤¨§¨¤¨¤¥¤©¥¤¤©©¨¦¨

.åéìàî àaä çáL àlà¤¨¤©©¨¥¥¨
כלים  או בהמה חבירו אצל "המפקיד המשנה, דין את
נמצא  שאם משלם', 'הריני השומר ואמר שאבדו" או ונגנבו

לשומר הם וחמשה וארבעה הכפל תשלומי - (בבא הגנב

ב) לג, אמר מציעא כאילו שנעשה מפני שזהו רבא מבאר ,
"לכשתגנב  הבהמה את לו שמסר בשעה לשומר המפקיד
ומבארים  מעכשיו". לך קנויה הפרה ותשלמני, ותרצה הפרה

כגון)התוספות ד"ה לשומר (שם מכר הפרה, בעל שהמפקיד,
הפרה גוף תיגנב)את הבא (אם השבח את ורק גמור, בקנין

תימצא  אם זה, ולפי מכר. לא וולדותיה) (גיזותיה מגופה
לבעלים. ולא לשומר תחזור הגנב, יחזירנה או הפרה

הש"ך סקי"א)וכתב רצה סי' מכר (חו"מ הרמב"ם לדעת שגם
תחזור  השומר ירצה ואם לשומר, הבהמה גוף את המפקיד

עצמה, הבהמה "חזרה שכתב ואף dilralאליו. zxfeg,"
עדיין שילם לא השומר כאשר אינו זהו כי משלם' 'הריני שאמר (אף

להישבע) לחזור רוצה אלא הבהמה את לקבל מעוניין אינו וכעת
מגופה  הבא שהשבח הדין את כשכתב ולכן מהתשלום, בו

היא לבעליה, ש"חוזרת כך אגב הוסיף לבעלים, [כי שייך

בה] מעונין אינו וולדותיה".השומר וגזותיה
אחרונים כמה ועוד)אך סק"ד רצה סי' החשן קצות משנה, ,(כסף

חוזרת  הבהמה שגוף כפשוטם, הרמב"ם דברי את פירשו
כאומר  "נעשה בגמרא שנאמר ומה לשומר, ולא לבעלים

פרתי הרי ותשלמני, ותרצה לכשתגנב jlלו diepw
eiykrn מאליו הבא לשבח אלא הבהמה לגוף הכוונה אין ,"

וחמשה) ארבעה מגופה (כפל, הבא שבח קונה השומר אין אם כי ,
וולדותיה) הבהמה (גיזותיה גוף את קונה שאינו שכן (אור כל

.שמח)

ה'תשע"ו  תשרי כ"ב שני יום עדים  ללא הלוואה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰íãàì øeñà̈§¨¨
äåìnä ìëå ...íëç ãéîìúì elôàå ,íéãò àìa åéúBòî úBåìäì§©§§¨§Ÿ¥¦©£¦§©§¦¨¨§¨©©§¤

.ìLëî ïzú àì øeò éðôìå íeMî øáBò Z íéãò àìa§Ÿ¥¦¥¦§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ
תיתן  לא עיור 'לפני על עובר עדים ללא המלווה
לכפור  ללווה אפשרות נותן הוא שבכך משום מכשול',

איסור. על ולעבור בחוב
מתשלום  להתחמק הלווה ירצה אם הרי קשה: ולכאורה
בעדים  נעשתה כשההלוואה אפילו זאת לעשות יוכל החוב
אם  ההבדל ומה החוב, את פרע שכבר לטעון יוכל שהרי

לא? או עדים בפני מלווה
והביאור:

אלא  במזיד בחוב שיכפור בלווה לחשוד סיבה אין
או  בה יכפור ולכן מההלוואה ישכח שמא הוא החשש
ההלוואה  כאשר אך מלשלם, ויפטר יודע' 'איני שיאמר

ואין  עדותם, פי על לשלם יאלץ הוא עדים בפני תיעשה
חשוד  אינו כי שפרע סבור אינו אם 'פרעתי' שיטען לחשוש

סק"א)(לחם לשקר ע סי' תומים .משנה.
להלוות  לאדם 'אסור הרמב"ם: דברי יתבארו זה ולפי

עדים, בלא mkg'מעותיו cinlzl elit`e מדוע ולכאורה, .
משום  אחר? לאדם חכם תלמיד בין לחלק סבורים היינו
הרי  לא, או חייב הוא אם זוכר ואינו נתבע אדם שכאשר
צריך  שמים ירא אדם, בדיני לשלם אותו מחייבים שאין אף
שבתלמיד  סבורים היינו ולכן הספק מן לצאת כדי לשלם
יזכור  לא אם אף כי מכשול לידי שיבוא לחשוש אין חכם
מחדש  כך ועל שמים, ידי לצאת כדי ישלם הסתם מן שלווה
ויהא  ישכח שמא לחשוש יש חכם בתלמיד שאף הרמב"ם

שמים ידי לצאת כדי אף ישלם ולא לווה שלא (תומים בטוח

.שם)

ה'תשע"ו  תשרי כ"ג שלישי יום שנפסל  במטבע חוב פריעת

:·È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà äåìnä©©§¤¤£¥
Bì Léå ,úøçà äðéãîa BàéöBäì ìBëé íà :ìñôðå ,òaènä ìò©©©§¥©§¦§©¦¨§¦¦§¦¨©¤¤§¥
:Bì øîBàå ,eäåìäL òaènî Bì ïúBð Z äðéãî dúBàì Cøã¤¤§¨§¦¨¥¦©§¥©¤¦§¨§¥

ì Cøã Bì ïéà íàå ;éðBìt íB÷îa BàéöBäå CìBì ïúBð Z íL ¥§¦§¨§¦§¦¥¤¤§¨¥
.äòL dúBàa àöBiä òaènî¦©§¥©©¥§¨¨¨

שמואל דעת היא ב)זו צז, קמא לפרוע (בבא יכול שהלווה
שנפסל ההלואה)במטבע בשעת בשימוש הוא (שהיה אם רק

אם  אך לשם, להגיע יכול והמלוה אחרת במדינה בשימוש
אחר  במקום בשימוש שהוא או אחר במקום בשימוש אינו
באותה  היוצא ב"מטבע לשלם עליו להגיע, יכול אינו אך

שעה".

התוספות המלוה)וכתבו ד"ה את (שם לפרוע צריך שהלווה
היתה  ההלואה כאשר רק הפרעון בזמן היוצא במטבע חובו

ב'מטבע' יהיה ההלואה שפרעון תנאי על על חבירו את ("המלוה

Ú·ËÓ‰(" במטבע חובו את לפרוע הלווה יכול בסתם אבל ,
שנפסל. פי על אף שקיבל

שהפרעון  במפורש התנו לא אם גם הרמב"ם לדעת אך
שנפסל  במטבע לפרוע יכול אינו היוצא, במטבע (מגיד יהיה

כו) סי' רבית הל' אפרים מחנה .משנה.
אפרים' מדברי (שם)וה'מחנה הרמב"ם לשיטת סיוע הביא

ב)הגמרא מה, מציעא :(בבא
קונה הסחורה (במשיכתו)"הזהב הוא הזהב כי הכסף", את
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את ('פירא') לשלם וחייב מיד הקנין חל ללוקח ובמסירתו ,
"הכסף ואילו המוכר)הכסף, כיון (שמקבל הזהב", את קונה אינו

התשלום הוא משיכת ('טבעא')שהכסף וללא המוכר שמקבל
הקנין.('פירא')הזהב חל לא

נאמר התוספות)ואם יהא (כשיטת שהפרעון התנו לא שאם
אם  גם הרי שנפסל במטבע לפרוע אפשר היוצא במטבע
הרי  התנאי, יועיל מה היוצא, במטבע יהא שהתשלום התנה
גם  וודאי אלא כך? על התחייבות ואין משיכה היתה לא

בשוק. היוצא במטבע להיפרע חייבת בסתם הלואה
יהושע' המלוה)וה'פני ד"ה שם הרמב"ם (ב"ק בדעת פירש

היוצא  במטבע לפרוע צריך וודאי בסתם בהלוואה שאדרבה
למלווה  לומר יכול אינו אף מזו, ויתירה שנפסל. במטבע ולא

מלווה' לאיש לווה 'עבד כי פלוני' במקום והוציאו כב,'לך (משלי

''עלז) היתה ההלואה ואם .rahnd שהתשלום שהתנו היינו ,"
במקום  להוציאו יכול המלוה אם הרי מסוים, במטבע יהיה
עליו. שהתנו המטבע זה כי שנפסל במטבע לפרוע אפשר אחר

ה'תשע"ו יום  תשרי כ"ד רביעי באיסור  שנעשתה עסקה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰äLBð äéäL éî¦¤¨¨¤
äåML õôç ïäa Bì ïúðå ,úéaø ìL íéøðéã äòaøà Bøáça©£¥©§¨¨¦¨¦¤¦¦§¨©¨¤¥¤¤¨¤
ìéàBä ,äMîç epnî ïéàéöBî Z epnî ïéàéöBnLk ,äMîç£¦¨§¤¦¦¦¤¦¦¦¤£¦¨¦

.Bãéì àa úéaø úøBúáe§©¦¦¨§¨
חלה? המכירה האם – בשבת חפץ המוכר

פרע  והלווה בריבית לחברו שהמלוה מבואר זו בהלכה
את  להחזיר המלווה חייב חפץ, באמצעות הריבית דמי את
שלמעשה  משום וזאת עצמו החפץ את לא אך הריבית, דמי
נעשה  שהתשלום אלא מהלווה, החפץ את רכש המלווה
אלא  בחפץ, זכה והוא חלה המכירה כן ואם הריבית בדמי
להחזירם  עליו שהרי תופס אינו הריבית בדמי שהתשלום

אחרים. בדמים ולשלם ללווה
נפסק  וכן בטל אינו באיסור שנעשה שהמקח ומכאן

ערוך א)בשלחן רח, סי' באיסור...(חו"מ שנעשה "מקח :
קיים". המקח ההקנאות, מדרכי באחד או בקנין ונתקיים

הרמ"א א)מאידך, רל, סי' ה'מרדכי':(יו"ד דברי את הביא
שלא  שנשבע כגון דבר, איזה לעשות שלא שנשבע מי 'כל
כלום'. במכירתו אין – ומכרו ועבר פלוני, חפץ למכור

סותרים! הדברים ולכאורה
והביאור:

אין  שהרי בהיתר להיעשות יכולה המכירה זו בהלכה
בדמי  בתשלום באיסור, שנעשתה אלא המכירה בעצם איסור
שלא  נדר או כשנשבע אך מתבטל, המקח אין ולכן ריבית,
המכירה  וקיום בהיתר המקח את לבצע אפשרות אין למכור
מילתא  'כל אומרים כך ועל איסור, על בעבירה רק יתכן

מהני' לא עביד אי – תעביד לא רחמנא רח,דאמר חו"מ (סמ"ע

.סק"ג)
כי  בטלה, אינה בשבת שנעשתה מכירה גם זה ולפי
שאין  וכיון חול), (ביום בהיתר להיעשות יכולה היתה

בטל אינו המקח בעצם סק"ב)האיסור שם .(ש"ך

ה'תשע"ו  תשרי כ"ה חמישי יום הלווה? נכסי משתעבדים ממתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰ÂÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰...ät ìò äåìî¦§¨©¤
àì Cëéôì ,ìB÷ dì ïéàL éôì .úBçB÷lä ïî dúBà äáBâ Bðéà¥¤¨¦©¨§¦¤¥¨§¦¨Ÿ
ãéñôä ç÷Bläå ,dì Lé ìB÷ Z øèLaL äåìî ìáà .da óøèé¦§Ÿ¨£¨¦§¨¤¦§¨¥¨§©¥©¦§¦
äåìîa ïéãaòLî äæ ìL åéñëpL òãiL ãò ìàL àlL Bîöò ìò©©§¤Ÿ¨©©¤¥©¤§¨¨¤¤§ª§¨¦§¦§¨

.äøBzä ïî äåìnä ãeaòL úçz äålä éñëð ìkL ;åéìòL¤¨¨¤¨¦§¥©Ÿ¤©©¦§©©§¤¦©¨
בשטר  מלוה בין לחוב משועבדים הלוה נכסי תורה מדין
יוכל  נכסיו את ימכור הלוה אם גם ולכן פה. על במלוה ובין
תיקנו  פה על שבמלוה אלא הלקוחות מן לגבותם המלוה
הלקוחות, להפסד חששו כי מהלקוחות גובה שאינו חכמים
קול  לו ויש עדים בו שחתומים בשטר למלוה שבניגוד
מלוה  משועבדים, הנכסים האם לברר יכולים היו והלקוחות
משועבדים  שהנכסים ידע לא והקונה פרסום לו אין פה על

ב) קעה, בתרא .(בבא
הרא''ש דברי את הביא למלך' סז וה'משנה כלל (תשובות

לפני סי''ג) הוא השטר כתיבת ותאריך לחברו שטר שהכותב
מתאריך  למלוה משועבדים הלוה נכסי ההלוואה, נתינת
לגבות  ויכול ניתנה, לא עדיין שההלוואה אף הכתיבה
הם  והפרסום הקול כי זה תאריך לאחר שקנו מהלקוחות

השטר. כתיבת מזמן
יכול  הלווה נכסי שעבוד למלך': ה'משנה עליו ותמה
השטר  וכתיבת לכן, קודם ולא ההלוואה מביצוע רק לחול
קנין)! נעשה כן אם (אלא שעבוד להחיל היכולת בה אין

סק''ד)וה'תומים' ס''א וביאר (סי' הרא''ש את ליישב כתב
הד  מזמן שאם לחול השעבוד יכול שניהם, על מוסכם בר

רש''י  מדברי והביא מוקדם' 'שטר דין לו ואין השטר, עשיית
עדים) ד''ה ב יט, משעבד (כתובות שהוא בשטר לכתוב יכול שהלווה

ויכול  זמן, לאחר ילווה אם גם מעכשיו למלווה נכסיו את
מוקדם. שטר זה ואין כדין הלקוחות מן אלו נכסים לתפוס

ה'תשע"ו  תשרי כ"ו שישי יום סתמית  בהלוואה הפירעון זמן

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰äåìî íúñ§¨¦§¨
ìL.íBé íéL §¦

המלווה  כאשר כי לכאורה לומר נראה היה הדין בטעם
אנו  הפירעון זמן את במפורש ביניהם סיכמו לא והלווה

שהוא  שיערו וחז"ל ומקובל, ממוצע לזמן שכוונתם מניחים
יום. שלושים

המלווה  התנה שאם הרמב"ם כתב ההלכה בהמשך אך
תנאו  יום שלושים קודם לתבוע שיוכל ההלוואה בשעת
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המשך ביאור למסכת נזיר ליום רביעי עמ' ב
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שלכך  משום יום לשלושים היא הלוואה סתם ואם מועיל,
אומר  כאשר שייך זה שאין ברור המלווה, דעת היתה
להגיע  צריך ואין יותר, קצר לזמן להלוות שרוצה בפירוש

'תנאי'. לדין
המלווה  דעת היתה שכך משום אינו הדין טעם כן ואם
קודם  חובו את לתבוע למלווה שאסור תורה דין אלא
אוסרת  שהתורה כספים שמיטת לדין בדומה יום, שלושים

השביעית. עליו שעברה חוב לגבות
היה  ניתן המלווה, דעת על מבוסס אינו והדין ומאחר
שלושים  קודם לגבות שרוצה בפירוש יתנה אם שאף לומר
שהתנאי  הרמב"ם מחדש כך ועל התנאי, יועיל לא יום

תורה. דין כנגד להתנות אדם יכול ממון בענייני כי מועיל
להלן הרמב"ם דברי גם מובנים ה"ב)ובכך שאין (פכ"ב ,

מיום  יום שלושים אחר עד מערב להיפרע יכול המלווה
מהלווה  לגבות יכול שאינו כשם לשלם, דין בבית שנתחייב
לגבות  יכול אינו ואם להלוואה. יום שלושים בתוך עצמו
לא  מדוע יום שלושים לאחר נקבע הפירעון זמן כי מהלווה

יום יו  שלושים עברו שכבר מאחר מהערב לגבות כל
תוך  לגבות יכול המלוה שאין מוכח אלא מההלוואה?
אלא  הגיע לא עדיין הפירעון שזמן משום לא יום שלושים
החיוב  זמן אם אף יום שלושים בתוך לגבות אסרה שהתורה

הערב. לגבי הדין והוא מיד, חל
(f"ixbd iyecig)

ה'תשע"ו  תשרי כ"ז קודש שבת המלוה  ליד שהגיע קודם שאבד חוב שלום

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úeéøçàa áBçä©§©£¨
éáBç éì ÷øæ :äåìnä Bì øîà ...äåìnä ãéì eðòøôiL ãò äålä©Ÿ¤©¤¦§¨¤§©©©§¤¨©©©§¤§Ÿ¦¦
Z äåìnä ãiì òébiL íã÷ óøOð Bà ãáàå ,B÷øæe ,øètäå§¦¨¥§¨§¨©¦§©Ÿ¤¤©¦©§©©©§¤

.øeèẗ
הרשב"א ב)לדעת עח, "זרוק (גיטין ללוה אומר כשהמלוה ,

חובי  תשלום לי "זרוק כוונתו החוב)", (מן והפטר חובי לי
את  זרק הלווה אם ולכן, לשומרו. שיוכל כדי לרשותי"
נפל  הכסף אם – לידיו שהגיע לפני ונאבד למלווה הכסף

למלווה רשותו)קרוב כשהכסף (בתוך כי החוב, מן הלווה נפטר
קרוב  נפל הכסף אם אך בכסף, המלווה זכה ברשותו נפל
כי  ולשלם לחזור הלווה חייב המלווה, לרשות מחוץ ללווה,

בכסף. זכה לא עדיין המלווה
הרמב"ם  לדעת שגם יתכן כי משנה', ה'מגיד וכתב
'זרוק  משמעותה והפטר" חובי לי "זרוק המלווה אמירת
שיגיע  קודם נשרף או ואבד "וזרקו דבריו ובהמשך לרשותי',
המלווה  לרשות הגיע שהכסף כוונתו פטור", – המלוה ליד
מרשות  רחוק ונפל הכסף את זרק הלווה אם אבל בו , וזכה

או  אבד ואם המלווה, בו זכה לא ללווה") ("קרוב המלווה
ולשלם. לחזור הלווה חייב נשרף,

התוספות שיטת הכי)אך אי ד"ה שם אם (גיטין שרק היא,
רשותי" לתוך חובי לי "זרוק במפורש יאמר המלווה
– נשרף או ואבד לרשותו חוץ הכסף את זרק והלווה
אמר  המלווה אם אבל שוב. ולשלם לחזור חייב הלווה
אם  גם – לזרוק לאן פירש ולא והפטר" חובי לי "זרוק

לרשו  מחוץ זרק פטור הלווה הלווה אבד והכסף המלווה ת
הטור פסק וכן המלווה. כהוראת שעשה קכ)כיון סי' .(חו"מ

אחרונים כאן)וכתבו ולח"מ סק"ב. שם דרישה שם. חו"מ שגם (ב"ח
המגיד  כדברי (שלא התוספות כדעת היא הרמב"ם דעת
לי  "זרוק אמירת לענין – ההלכה בהמשך רק שהרי משנה),
המעות  "היו וכתב הרמב"ם חילק גיטין" בתורת חובי
ההלכה  בתחילת אבל הלווה", נפטר – למלווה קרובות
הכסף  את הלווה זרק שאם והפטר", חובי לי "זרוק באמירת
אם  שגם ומשמע זרק להיכן הרמב"ם ציין לא פטור, ואבד

פטור. – המלווה לרשות חוץ זרק
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) להישבע, רצו ולא לשלם שרצו שומרים דין מבאר

ודין  כשמת, ציווה לא והוא אביכם אצל הפקדתי שאמר מי
מפקיד  ודין לך החזרתיו או הפיקדון את ממך קניתי טוען

אחר. חפץ אצלך הפקדתי אני טוען

.àÌpÁ ¯ÓBL2,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ≈ƒ»∆»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»
˙B˜Ï ˜eMa ÈeˆÓe ‰ÂL BÈÓ ÏkL ¯·c ÔB„wt‰ Ì‡ƒ«ƒ»»»∆»ƒ»∆»«ƒ¿
ÔzLt ÏLÂ ¯Óˆ ÏL ˙BÚÈ¯È B‡ ,˙B¯t ÔB‚k ,B˙BÓk¿¿≈¿ƒ∆∆∆¿∆ƒ¿»
ÏÎÂ ,˙B¯iˆÓ ÔÈ‡L ˙B¯B˜ B‡ ,ÌÈÚ ÏÎa ˙BÂM‰«»¿»ƒ¿»»∆≈»¿À»¿…
Ì‡ Ï·‡ .ÚaL BÈ‡Â ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿«≈¿≈ƒ¿»¬»ƒ
B‡ Ôw˙Ó ÈÏk B‡ ¯iˆÓ „‚a B‡ ‰Ó‰a ÔB„wt‰ ‰È‰»»«ƒ»¿≈»∆∆¿À»¿ƒ¿À»
ÔÈLLBÁ - ˜eMa B˙BÓk ˙B˜Ï ‡ˆBÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈≈ƒ¿¿«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,Ba Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»««¿ƒƒ¿«»«¬»ƒ
Ck ¯Á‡Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰Úe·L¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈ƒ¿¿««»
Ï‡BM‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌlLÓ¿«≈¿«ƒƒ¿»«¿ƒ¿«≈
¯ÎBO‰Â ¯ÎO ¯ÓBLÂ ,‰·‚ B‡ ‰˙Ó :¯Ó‡L∆»«≈»ƒ¿¿»¿≈»»¿«≈

B‡ ‰·‚ :¯Ó‡LÔÈ·iÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡L ∆»«ƒ¿¿»∆»¿»««ƒ∆≈«»ƒ
,Ô˙eL¯a dÈ‡L ‰Úe·L Ô˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ¿«≈«¿ƒƒ»¿»∆≈»ƒ¿»
e‡L ;ıÙÁ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«¿ƒ¿≈«¿≈»«≈∆∆»
:ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡ Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»≈»»«»¿ƒ»¿«¿»ƒ

B˙Úe·La ÏÏBk - ‰ÂL ‰È‰ ‰Ê ÏÚ ¯˙È3‰ÂL dÈ‡L »≈«∆»»»∆≈ƒ¿»∆≈»»»
˙Úe·L ÚaLpL ¯ÓBL Ïk ,‡ˆÓ .CÎÂ Ck ‡l‡∆»»¿»ƒ¿»»≈∆ƒ¿»¿«

ÌÈ¯·„ ‰LÏL B˙Úe·La ÏÏBk - ÔÈ¯ÓBM‰4¯ÓML : «¿ƒ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ∆»«
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k5,B˙eL¯a BÈ‡Â CÎÂ Ck BÚ¯‡LÂ , ¿∆∆«¿ƒ¿∆≈¿»¿»¿≈ƒ¿

„È Ba ÁÏL ‡lLÂ6¯ËBt‰ Ú¯‡Ó‰ BÚ¯‡L Ì„˜ ¿∆…»«»…∆∆≈¿«¿…»«≈
,B˙eL¯a BÈ‡L ÚaL - ÌlLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .B˙B‡¿ƒ»»¿«≈ƒ¿»∆≈ƒ¿

.‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CkL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ¿≈ƒ¿»∆»¿»»»»∆

שבועה 2) אותו "משביעין הונא: רב אמר לד: מציעא בבבא
נתן  עיניו שמא אנו) (חוששים חיישינן ברשותו, שאינה
שוויו  לשלם ורוצה הזה הדבר את חמד שמא פירוש בה",
מצוי  כזה דבר שאם רבינו, למד ומדבריו בידו. ולהשאירו

אותו. משביעים אין בשוק "גלגול 3)לקנות נקרא זה
חייב  היה לא עליו המוטלת אחרת שבועה שלולא שבועה",

זו. שבועות 4)שבועה שלוש ששת רב אמר קז: קמא בבא
אותו. בשמירתו.5)משביעין פשע השתמש 6)שלא לא

חינם, שומר הוא אפילו יד, בו שלח שאם עצמו, לצורך בו
באונסים. גם וחייב כגזלן דינו

.á˙B˙‰Ï ¯ÓBLÏ LÈ7C¯„k ¯ÓBL BÈ‡L ≈¿≈¿«¿∆≈≈¿∆∆
˙ÈÂÊa - ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰L el‡ ˙BÚÓ ‡l‡ ,ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆»»≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ

Ô˙B‡ ÁÈpÓ È‡ È˙Èa8,¯ÓBM‰ ÔÚË .‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ≈ƒ¬ƒ«ƒ«»¿«≈»∆»««≈

‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔB„wt‰ ÏÚ·e ,eÈÈa ‰È‰ È‡zL∆¿«»»≈≈«««ƒ»≈…»»
ÌÈ„Úa BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡z ÌL9CBzÓ - »¿«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿¿≈ƒƒ

ÈzÒ‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k Èz¯ÓL :¯ÓBÏ ÏBÎiL10, ∆»«»«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ
È‡z Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯ÓBÏ ÔÓ‡11Ú·MÈ CÎÈÙÏ .12 ∆¡»«∆»»≈≈∆¿«¿ƒ»ƒ»«

Ô‰ÈÈa ‰È‰LÂ ,B˙eL¯a BÈ‡LÂ ,Ba „È ÁÏL ‡lL∆…»«»¿∆≈ƒ¿¿∆»»≈≈∆
.È‡z¿«

משבועה 7) פטור להיות חינם שומר "מתנה צד.) (שם שנינו
ביארו  שם ובגמרא וכו'". מלשלם פטור להיות והשואל
האמור  נגד כשהוא אפילו שבממון, בדבר תנאי שכל הטעם,

קיים. - ונגנבו 8)בתורה שהתנה במקום אותן הניח ואם
בקרקע  אלא שמירה להם אין שכספים פי על אף פטור, -

ד). הלכה ד פרק למעלה את 9)(כאמור שמעו לא והם
בשבועה.10)התנאי. נאמן לפני 11)והיה כלומר,

ואחר  שלמעלה התנאי ביניהם הותנה בעדים אצלו שהפקיד
טען  ואם עדים. צריך אינו ותנאי סתם, בעדים הפקיד כך
מיגו  אומרים שאין נאמן אינו - העדים בפני כך לו שאמר

משנה). (כסף דבריו מכחישים נראה,12)כשעדים
שבועת  חייב נאנסו הטוען גם שהרי התורה, שבועת שנשבע

משנה). (מגיד התורה

.âda ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÌpÁ ¯ÓBL13¯eËt - ≈ƒ»∆≈ƒ¿»»∆…»«»»
‰Úe·MÓ14„È Ba ÁÏL ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,15Ì„˜ ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»»«»…∆

¯ÓBM‰ ÚLtL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÔB„wt‰ ÏÚ·e .„·‡iL∆…««««ƒ»∆≈ƒ¿»»∆»««≈
eÈÈa ‰È‰ È‡z :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â .ÌlLÓ -16BÈ‡ - ¿«≈¿ƒ»«¿»«¿«»»≈≈≈

ÚLtL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,ÔÓ‡17. ∆¡»∆¬≈≈≈ƒ∆»«

א 14)ונגנבה.13) הלכה ד בפרק למעלה השבועות. מכל
הוא  התורה שחייבה השבועה שעיקר משנה, המגיד ביאר
כשאין  כך, ומשום גלגול. מדין הן השבועות ושאר שנגנבה
אמנם  האחרות. מהשבועות גם נפטר - זו שבועה חיוב עליו
בה  פשע שלא השבועה שגם רבינו כתב (שם) למעלה
שנגנבה, בשבועה כלולה שהיא כאן דעתו מגלגלים.

בפשיעה. שלא נגנבה למד 15)שפירושה שם בגמרא
שבועת  רואה "אין טֿי): כב (שמות מהכתוב יהודה בן איסי
ראייה  יביא רואה, יש אם) (אבל, הא - שניהם" בין תהיה ה'

השומרים.16)וייפטר. כדרך מעולה שמירה אשמור שלא
ונאנסתי.17) השומרים כדרך שמרתי לומר: מיגו לו ואין

לא  שאם שמירה, עליו שקיבל עדים כשיש שהמדובר מובן
הנח  לפניך, הבית הנה רק: לך אמרתי לטעון הוא יכול כן,
נשבע  והיה כלל שומר דין עלי ואין רוצה, שאתה במקום
רק  אבל לשמור, קיבלתי אמנם כשטען ולפיכך ונפטר היסת
וכסף  ראב"ד (ראה במיגו נאמן היה - מוגבלת שמירה

משנה).

.ã‰fL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ù‰ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ»≈ƒ∆∆
ıÙÁ‰18ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡ - BÏˆ‡ B„È˜Ù‰ eÈÙa «≈∆¿»≈ƒ¿ƒ∆¿≈«≈»

epnÓ ÂÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ19ÈÏ B˙ B‡ ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ
ÔB„wt‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÓBM‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰zÓa¿«»»¿ƒ»ƒ≈«≈ƒƒ«ƒ»
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שלכך  משום יום לשלושים היא הלוואה סתם ואם מועיל,
אומר  כאשר שייך זה שאין ברור המלווה, דעת היתה
להגיע  צריך ואין יותר, קצר לזמן להלוות שרוצה בפירוש

'תנאי'. לדין
המלווה  דעת היתה שכך משום אינו הדין טעם כן ואם
קודם  חובו את לתבוע למלווה שאסור תורה דין אלא
אוסרת  שהתורה כספים שמיטת לדין בדומה יום, שלושים

השביעית. עליו שעברה חוב לגבות
היה  ניתן המלווה, דעת על מבוסס אינו והדין ומאחר
שלושים  קודם לגבות שרוצה בפירוש יתנה אם שאף לומר
שהתנאי  הרמב"ם מחדש כך ועל התנאי, יועיל לא יום

תורה. דין כנגד להתנות אדם יכול ממון בענייני כי מועיל
להלן הרמב"ם דברי גם מובנים ה"ב)ובכך שאין (פכ"ב ,

מיום  יום שלושים אחר עד מערב להיפרע יכול המלווה
מהלווה  לגבות יכול שאינו כשם לשלם, דין בבית שנתחייב
לגבות  יכול אינו ואם להלוואה. יום שלושים בתוך עצמו
לא  מדוע יום שלושים לאחר נקבע הפירעון זמן כי מהלווה

יום יו  שלושים עברו שכבר מאחר מהערב לגבות כל
תוך  לגבות יכול המלוה שאין מוכח אלא מההלוואה?
אלא  הגיע לא עדיין הפירעון שזמן משום לא יום שלושים
החיוב  זמן אם אף יום שלושים בתוך לגבות אסרה שהתורה

הערב. לגבי הדין והוא מיד, חל
(f"ixbd iyecig)

ה'תשע"ו  תשרי כ"ז קודש שבת המלוה  ליד שהגיע קודם שאבד חוב שלום

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úeéøçàa áBçä©§©£¨
éáBç éì ÷øæ :äåìnä Bì øîà ...äåìnä ãéì eðòøôiL ãò äålä©Ÿ¤©¤¦§¨¤§©©©§¤¨©©©§¤§Ÿ¦¦
Z äåìnä ãiì òébiL íã÷ óøOð Bà ãáàå ,B÷øæe ,øètäå§¦¨¥§¨§¨©¦§©Ÿ¤¤©¦©§©©©§¤

.øeèẗ
הרשב"א ב)לדעת עח, "זרוק (גיטין ללוה אומר כשהמלוה ,

חובי  תשלום לי "זרוק כוונתו החוב)", (מן והפטר חובי לי
את  זרק הלווה אם ולכן, לשומרו. שיוכל כדי לרשותי"
נפל  הכסף אם – לידיו שהגיע לפני ונאבד למלווה הכסף

למלווה רשותו)קרוב כשהכסף (בתוך כי החוב, מן הלווה נפטר
קרוב  נפל הכסף אם אך בכסף, המלווה זכה ברשותו נפל
כי  ולשלם לחזור הלווה חייב המלווה, לרשות מחוץ ללווה,

בכסף. זכה לא עדיין המלווה
הרמב"ם  לדעת שגם יתכן כי משנה', ה'מגיד וכתב
'זרוק  משמעותה והפטר" חובי לי "זרוק המלווה אמירת
שיגיע  קודם נשרף או ואבד "וזרקו דבריו ובהמשך לרשותי',
המלווה  לרשות הגיע שהכסף כוונתו פטור", – המלוה ליד
מרשות  רחוק ונפל הכסף את זרק הלווה אם אבל בו , וזכה

או  אבד ואם המלווה, בו זכה לא ללווה") ("קרוב המלווה
ולשלם. לחזור הלווה חייב נשרף,

התוספות שיטת הכי)אך אי ד"ה שם אם (גיטין שרק היא,
רשותי" לתוך חובי לי "זרוק במפורש יאמר המלווה
– נשרף או ואבד לרשותו חוץ הכסף את זרק והלווה
אמר  המלווה אם אבל שוב. ולשלם לחזור חייב הלווה
אם  גם – לזרוק לאן פירש ולא והפטר" חובי לי "זרוק

לרשו  מחוץ זרק פטור הלווה הלווה אבד והכסף המלווה ת
הטור פסק וכן המלווה. כהוראת שעשה קכ)כיון סי' .(חו"מ

אחרונים כאן)וכתבו ולח"מ סק"ב. שם דרישה שם. חו"מ שגם (ב"ח
המגיד  כדברי (שלא התוספות כדעת היא הרמב"ם דעת
לי  "זרוק אמירת לענין – ההלכה בהמשך רק שהרי משנה),
המעות  "היו וכתב הרמב"ם חילק גיטין" בתורת חובי
ההלכה  בתחילת אבל הלווה", נפטר – למלווה קרובות
הכסף  את הלווה זרק שאם והפטר", חובי לי "זרוק באמירת
אם  שגם ומשמע זרק להיכן הרמב"ם ציין לא פטור, ואבד

פטור. – המלווה לרשות חוץ זרק
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ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ BÓˆÚ20‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Úe·L ‡Ïa «¿ƒ«¿ƒ¿…¿»¿…∆»
‡aL ÈÓ21¯Ó‡Â22,ÌÎÈ·‡ Ïˆ‡ Èz„˜Ù‰ CÎÂ Ck : ƒ∆»¿»«»¿»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬ƒ∆

¯Ó‡L BÓk ÔB„wt‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â23, ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ¿»«ƒ»¿∆»«
Ôic‰ Ú„BÈ ‰È‰Â24‰fL „eÓ‡ ˙n‰ ‰È‰ ‡lL ¿»»≈«««»∆…»»«≈»∆∆

‰ÊÏ ÔB„wt‰ ˙˙Ï ‰f‰ ÔicÏ BÏ LÈ - BlL ÔB„wt‰«ƒ»∆≈««»«∆»≈«ƒ»»∆
Òk‰Ï ÏÈ‚¯ „È˜Ùn‰ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÂÈÓÈÒ Ô˙pL∆»«ƒ»»¿∆…ƒ¿∆««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈
- BÏˆ‡ ÒkÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙nL ‰Ê Ïˆ‡≈∆∆∆≈¬»ƒ»»»ƒƒ»≈∆¿

‡nL25BlL ÔÈÓÈq‰ ¯Èk‰Â ‡e‰ ¯Á‡ ÏL26e‡a . ∆»∆«≈¿ƒƒ«ƒ»ƒ∆»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - „eÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡L ÔicÏ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ««»∆≈∆»≈ƒƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ‰Ê ÔÈ‡L ;Ô˙e„Úa ÌÈÓB˙È‰ „iÓ27, ƒ««¿ƒ¿≈»∆≈∆¿»»¿»
Úc ÔcÓ‡ÂBzÚc „Ó‡ BÈ‡ Ôz28‡l‡ ÔicÏ BÏ ÔÈ‡Â , ¿À¿««¿»≈…∆«¿¿≈««»∆»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcM ‰Ó«∆«¿∆∆»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
„Á‡a ‰˘ÚÓ .ÔÈ¯„‰Ò29Ïˆ‡ ÔÈÓLÓL „È˜Ù‰L , «¿∆¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈∆

¯Ó‡ .ÌÈz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÚ·˙Ï ‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á¬≈¿≈ƒ»¿»¿¿»«∆¡«¿ƒ»«
Ì‰ È¯‰Â ,Ì˙cÓ ‡È‰ CÎÂ Ck ‡Ï‰Â :„È˜Ùn‰ BÏ««¿ƒ«¬…»¿»ƒƒ»»«¬≈≈
,EÏ Èz¯ÊÁ‰ ElL :BÏ ¯Ó‡ .E˙È·Áa EÏˆ‡ ÌÈÁpÓÀ»ƒ∆¿¿¿»ƒ¿»«∆¿∆¡«¿ƒ¿

el‡Â30ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Ô‰ ÌÈ¯Á‡ ¿≈¬≈ƒ≈¿»¿¬»ƒ≈ƒƒ
Ô‰ ¯ÓBL ÏL ÔÈÓLÓM‰ el‡ ‡nL ,B„iÓ31‡l‡ , ƒ»∆»≈«À¿¿ƒ∆≈≈∆»

BÓk ,¯ÈÊÁ‰L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ¯ÓBM‰ Ú·MÈƒ»««≈ƒ¿ƒ«≈∆∆∆¡ƒ¿
e¯‡aL32. ∆≈«¿

משנה).18) (מגיד עתה אותו רואים בבא 19)שאנו רי"ף
שלישי. פרק סוף ליתומים:20)מציעא טוען דין בית ואין

אנו  שאין דבר, של וטעמו מהמפקיד, אביהם קנה שמא
לטעון. יכול היה שאביהם טענה אלא ליתומים טוענים

שהיה.21) מעשה פה: זה.22)כתובות על עדים לו ואין
הסימנים 23) אותם בו ויש היתומים בבית הפיקדון נמצא

התובע. -24)שמסר שלו הפיקדון שזה דעתו מאומדן
הוא  ובטוח הנפקד של הכלכלי מצבו את מכיר הדיין

שלו. אינו הזה וכו'.25)שהפיקדון "שמא" אנו חוששים
ופסק 26) נחמן רב בשם שם בגמרא נאמרו זה דין פרטי  כל

שם. מציעא בבבא הרי"ף הוכחה 27)כן אינה זו עדותם
דעתם. אומדן אלא זה 28)ברורה למד רבינו הדיין. של

דלא  הנפקד) (שם בחסא ביה "ידענא נחמן: רב של מלשונו
משנה). (מגיד הוא עצמו דעת שאומדן הדגיש ובכן אמיד"

קטו:29) בחבית.30)יבמות שם שמניין 31)המונחים
פי  על אף זה לעניין מובהקים סימנים אינם ומשקל
הלכות  (ראה אבידה החזרת לעניין כמובהקים שנידונים
המגיד  התכוון ולזה ט"ו) הלכה י"ג פרק ואבידה, גזילה
"לגמרי". מובהק סימן מניין שאין באמרו, משנה

או 32) הפקיד שאם י"ב, הלכה שכירות מהלכות ב בפרק
במיגו  נאמן הוא החזרתי, טוען והשומר בשטר השאיל
בנקיטת  שבועה אותו ומחייבים נאנסתי. לטעון יכול שהיה
לדין  עדים דין כאן רבינו ומדמה נאנסתי, בטוען כמו חפץ
במיגו  נאמן הוא עדים ולא שטר לא שם כשאין אבל שטר,
היסת  נשבע כך ומשום מעולם דברים היו לא טענת של

מעולם". דברים היו "לא בטענת כמו ונפטר,

.ä,¯ÓBM‰ BÏ Ô˙Â ,BB„˜t Ú·zL ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»∆»«ƒ¿¿»««≈
B‡ ;‡e‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,ÈB„˜t ‰Ê ÔÈ‡ :„È˜Ùn‰ ¯Ó‡Â¿»«««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆»«≈

zLnzLÂ ,‰È‰ L„Á B‡ ;Bz¯aL ‰z‡Â ,‰È‰ ÌÏL»≈»»¿«»ƒ«¿»»»»¿ƒ¿««¿»
‡l‡ el‡ ÔÈ‡Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ;Ba≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿≈≈∆»
,EÓˆÚa z„˜Ù‰L e‰Ê :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ;ÌÈMÓÁ¬ƒƒ««««ƒ≈∆∆ƒ¿«¿»¿«¿¿

˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ È¯‰ - ÏËB ‰z‡ z˙pM ‰Óe33, «∆»«»«»≈¬≈«≈ƒ¿»∆≈
˙Úe·L ÚaL ¯ÓBL Ïk ÔÈ‡L .ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»«ƒ¿»ƒ∆≈»≈ƒ¿»¿«
‰„BnL ÔÓÊa ‡l‡ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ»¬»«»∆»ƒ¿«∆∆
ÔÚBËÂ ,¯ÓB‡ „È˜Ùn‰L BÓk ÔB„wt ÏÚ BÓˆÚa¿«¿«ƒ»¿∆««¿ƒ≈¿≈
¯ËÙÏ ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk .‰aL B‡ ˙Ó B‡ ·‚pL∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»∆»»≈ƒ¿…
.[ÔÈ¯ÓBL ˙Úe·L ÚaL] - ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ«¿ƒ««¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ
B‡ ÈÏ z¯kO‰L B‡ ÈzÏ‡L‰L e‰Ê :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆∆ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
BÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â ,È˙¯ÈÓL ÏÚ ¯ÎO ÈzÏËpL∆»«¿ƒ»»«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÓkÓ ‰pzL B‡ ,¯Á‡ ‡l‡ ‰Ê¯ÎBO‰ - ‰È‰L ∆∆»«≈ƒ¿«»ƒ¿∆»»«≈
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ÚaL34. ƒ¿»∆≈¿««»ƒ»¿ƒ¿»

:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿«≈≈
˙Úe·L ÚaL - ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬ƒƒƒ¿»¿«
˙Úe·L ÌeMÓ ‡Ï ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈtÓ ‰¯Bz‰«»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»…ƒ¿«
‡e‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÌÈhÁ ÏL ¯Bk ‰‡Ó .ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ≈»∆ƒƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿
- ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ó ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï :¯ÓB‡≈…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»≈»∆¿ƒ

.BÊk ‰ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿«¬»»

שבועת 33) בפרק וגמרא משנה מקורו מציין משנה במגיד
אלו. טענות מכל מאומה שם נמצא לא אולם הדיינים.
למה  שהתכוון כותב רצו סימן משפט חושן יוסף ובבית
שבמידה, דבר על אלא נשבעין "אין (מב:): שם ששנינו
מכאן  הוציא כיצד להבין מאוד וקשה ושבמניין". שבמשקל
הוא  אלה שבכל מפרש שם ובפרישה האלה. הדינים כל את
בידי  לך אין כאומר שזה מפני במקצת מודה משבועת פטור
פטור  הילך הטוען וכל לך) (הא והילך וכך כך ֵאלא
א  פרק ונטען טוען הלכות (ראה במקצת מודה משבועת

ג). תורה 34)הלכה אותו שחייבה במקצת מודה מדין
הלכה  בסוף (כמבואר שמירה עליו קיבל לא אפילו להישבע
בעין  הם סאה החמישים שאפילו משמע רבינו מלשון זו).
עליו. חולקים והרשב"א והרמב"ן התורה. שבועת חייב
שפיקדון  מפני במקצת, מודה משבועת שפטור ודעתם,
זה  והרי שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו תמיד נשאר

משנה). (מגיד כהילך

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אפילו 1) בהם ייגע לא חבירו אצל פירות מפקיד דין מבאר

מוכר  ודין כסות, או תורה ספר מפקיד ודין מתקלקלים, הם
מ  יותר כשחסר דין בבית מפקיד פיקדון ודין חיסרון, כדי

חבירו  אצל מפקיד ודין חנווני, או שולחני אצל  מעות
הקטנים  ומן הנשים מן פיקדונות מקבלים ושאין ונשברה,

הים. למדינת שהלך נפקד ודין העבדים, ומן

.à„È˜Ùn‰2,Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t ««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…ƒ«»∆
ÔÈËÚÓ˙Óe ÔÈ¯ÒBÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â3‰na .ÔÈÎÏB‰Â ¿««ƒ∆≈¿ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ«∆

Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÔB¯qÁ e¯ÒÁLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c4ÏÎa ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ»»»»∆¿»
Ô¯ÎBÓ - ÔB¯ÒÁ È„kÓ ¯˙BÈ e¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡ ;‰L5 »»¬»ƒ»¿≈ƒ¿≈∆¿»¿»

ÔÈc ˙È·a6‰„·‡ ·ÈLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,7.ÌÈÏÚaÏ ¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¬≈»«¿»ƒ
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‰Óe¯z ÈÓ„a ÌÈ‰ÎÏ ¯kÓÈ - Ô¯ÎBÓ ‡e‰LÎe8‡nL , ¿∆¿»ƒ¿…¿…¬ƒƒ¿≈¿»∆»
ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z B‡ ‰Óe¯z ÌÈÏÚa‰ Ô˙B‡ eOÚ»»«¿»ƒ¿»¿««¬≈«

˙B¯Á‡ ˙B¯t9. ≈¬≈

לח.2) בבאֿמציעא וגמרא , שם.3)משנה כתנאֿקמא
שמעון  כרבן הלכה ב) עמ' (שם אמר יוחנן שרבי ואףֿעלֿפי
שרב  משום וטעמו, ביתֿדין. בפני שימכרם גמליאל בן
שם. הרי"ף כתב וכן כתנאֿקמא. פסק אחרון, שהוא נחמן,

ה"ה)4) (פ"ה למעלה להחסיר. אלו פירות של שדרכם
שונים. פירות למיני החסרון שיעור יוחנן 5)נתבאר כרבי

שמוכרם. תנאֿקמא מודה - חסרונם מכדי שביותר שם,
הכמות.6) ועל המחיר  על -7)בפיקוחם יניחם שאם

כאן, במגידֿמשנה הובא [הרמב"ן, הרבה המפקיד יפסיד
חסרונן  מכדי "יותר (שם) בגמרא שאמרו מה מפרש
שדרכם  כפי משנה בפחות שחסרו הכוונה מוכרן" דבריֿהכל
מזה, יצא - כפשוטו תפרש שאם תמימה, בשנה לחסור
יותר  חסרו כשלא אפילו מוכרם גמליאל בן שמעון שלרבן
בזה  (קדמוהו הדעת על מתקבל אינו וזה הרגיל, מן
מוסיף  והמגידֿמשנה מחלוקת). ד"ה שם ה'תוספות'

כאן]. רבינו דברי את גם כך לפרש מחיר 8)שאפשר
עליה. קופצים הרבה שאין מפני חולין, ממחיר נמוך תרומה

לזרים.9) באכילה ואסורים אחר במקום לו שיש טבל
תורמין  שאין המקומות באלו "ועכשיו כותב: הראב"ד
ברור  שירצה". למי מוכרן לחוצהֿלארץ) (הכוונה ומעשרין
ומעשר  בתרומה החייבים למקומות התכוון רבינו שגם
בפקדון  בד"א רבינו: כותב בה"ד לקמן (מגידֿמשנה).
הארץ  באותה עמו היו אם אבל הים, למדינת בעליו שהלכו
זו  שהסתייגות ונראה שאבד. אףֿעלֿפי בו יגע לא זה הרי

(מגידֿמשנה). זו בהלכה להאמור גם יפה כוחה

.á„È˜Ùn‰10L·c ,e·È˜¯‰Â ˙B¯t B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ‰wz ‰OBÚ - ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ,„ÒÙÂ¿ƒ¿««ƒ¿∆¡ƒ∆«»»¿«««ƒ»

e„ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓe11ÔÈ‡Â Ô„ÒÙ‰a ¿»¿≈ƒ««ƒ∆»¿¿∆¿≈»¿≈
‰OBt „ÒÙ‰‰12ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈlq‰Â ÌÈp˜w‰ È¯‰ ,Ô‰a «∆¿≈∆»∆¬≈««¿«ƒ¿««ƒƒƒ

„ÒÙ‰13. ∆¿≈

שם.10) יוסיפו 11)ברייתא שלא פירוש, שיעמדו. צ"ל
קלקולם. ה):12)על יג, (ויקרא הכתוב מלשון מתרבה,

פשה. כרבנן 13)לא פסק אותם. מקלקל הנפסד הנוזל
מועט. להפסד גם שחוששים שם,

.âıÓÁ „È˜Ùn‰14È¯‰ - ÁÒt‰ ÚÈb‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈≈∆¬≈¿ƒƒ««∆«¬≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL „Ú Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê15‰Úa¯‡ ÌBiÓ ∆…ƒ««»»¬ƒƒƒ«¿»»

¯OÚ16˜eMa B¯ÎBÓe ‡ˆBÈ ClÈ‡Â Ô‡kÓ ;17BzÚLÏ18, »»ƒ»¿ƒ«≈¿«¿«¿
ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ19¯‡LÏ ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ¿«ƒƒ¿»

Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÚbÈ ‡lL ,˙BB„˜t‰«ƒ¿∆…ƒ«»∆««ƒ∆≈«
,CÏn‰ Ì˙B‡ Ò‡È B‡ ÈBÏt ÔÓÊa eÏeÊiL È‡cÂa¿««∆»ƒ¿«¿ƒ∆¡…»«∆∆

.ÌBÓÓ eÏhÈÂ Ì„wÓ Ô‰ÈÏÚa e‡B·È ‡nL∆»»«¿≈∆ƒ…∆¿ƒ¿»»

יג.14) חמץ 15)פסחים אכילת איסור התחלת שהיא
פסח. ההלכה.16)בערב בסוף - דבר של טעמו בניסן.

להאכילו 17) גם ואפשר לנכרים". "מוכרן שם: בגמרא
ועוף. חיה שמותר 18)לבהמה זמן כל ממש, שעה באותה

אסור  מכאן ולאחר חמישית, שעה סוף עד היינו - בהנאה
מדרבנן. שוודאי 19)בהנאה בפסח מחמץ מכלֿשכן

הכל. יפסיד

.ã‰¯Bz ¯ÙÒ „È˜Ùn‰20BÏÏBb - B¯·Á Ïˆ‡21ÌÚt ««¿ƒ≈∆»≈∆¬≈¿««
BÏÏB‚ ‡e‰Lk Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡22BÁ˙Bt ««ƒ¿≈»»…∆¿ƒ¿∆¿¿

BÓˆÚ ÏÏ‚a ÁzÙÈ ‡Ï Ï·‡ ;¯zÓ - B· ‡¯B˜Â23 ¿≈À»¬»…ƒ¿«ƒ¿««¿
ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÔÈc‰ ‡e‰Â .‡¯˜ÈÂ24‡¯˜Â Á˙t Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«¿»»

·iÁ˙Â ,ÔB„wta „È ÁÏL È¯‰ - BÓˆÚ ÏÏ‚a ÏÏ‚Â¿»«ƒ¿««¿¬≈»«»«ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Óˆ ÏL ˙eÒk BÏˆ‡ „È˜Ù‰ .ÔÈÒ‡a25dÚÚÓ - »√»ƒƒ¿ƒ∆¿¿∆∆∆¿«¿¿»

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯„k .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
ÔB„wÙa26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27ÂÈÏÚ ‰·BÁ BfL . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆∆»»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓƒ»≈¬≈»«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»¬»ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ d˙B‡a BnÚƒ¿»»»∆¬≈∆…ƒ«««ƒ

„·‡ ‡e‰L28. ∆»≈

שם.20) בגמרא שנתפרשה כפי כט: בבאֿמציעא ברייתא
יתעפש.21) שלא לאווררו הספר.22)כדי לצורך
גאון 23) האי דרב משמיה "אמרו מיימוניות: בהגהות כתב

חבר  אבל בבור, אמורים) דברים (במה מילי והני ז"ל...
אפילו  ברשות שלא ממנו להעתיק ומותר בו, לקרות מותר
"שלא  מובן בו". כיוצא לו שאין (בתנאי) והוא לכתחילה,
כשהוא  אבל מהמפקיד, רשות נטל שלא הכוונה ברשות"
סי' סוף חו"מ יוסף' וב'בית לחבר. גם אסור - מסכים אינו
(הגאון) והוא גאון, יהודאי רב בשם זה דין מביא רצב,
בו, שילמוד היה יודע אצלו כשהפקידו לפי טעמו : מבאר
הטעם  ושמא . . . אצלו הפקיד כן) מנת (על דהכי ואדעתא
לגנב  יבוזו "לא (הכתוב) על משלי במדרש דאיתא משום
תורה  דברי שגונב מי לבזות שאין ל), ו, (משלי יגנוב" כי

כמגילה 24)ומעתיקן. עשויים הספרים כל בזמנם,
פי"ג  ואבידה גזילה [בהלכות בגלילה. ונסגרים ונפתחים
לשלושים  אחת בהם קורא ספרים שהמוצא רבינו, כתב הי"ג
מה  ויפרש לפקדון, אבידה בין מחלק שהוא ברור יום.
אמרו  כך באבידה, שאמרו "כדרך ל) (שם בברייתא שאמרו
סוף  (חו"מ ה'טור' ודעת ספרים. לדין נוגע אינו בפקדון"
שרבינו  ונראה יום. שלשים כל גוללם בפקדון שגם רצב) סי'
המשנה  שבין הסתירה את ליישב כדי זה, הבדל קבע

ראה כט: (שם הבדל והברייתא עוד אנו ומוצאים שם). ב"ח
כאן  האמור ובין ואבידה, גזילה בהלכות האמור בין גדול
בהם  ילמוד "לא הסתייגויות כמה הוסיף שם ספרים. בדין
יקרא  ולא מעולם), למדו שלא חדש דבר (פירוש, לכתחילה
יותר  בו יפתח ולא ויתרגם, פרשה יקרא ולא וישנה, פרשה
שמא  ענינים, משני קורין שנים יהיו ולא דפין, משלושה
בענין  הם קורין אבל הספר, ויבלה זה וימשוך זה ימשוך
וכאן  אחד, בענין ואפילו בספר שלושה יקראו ולא אחד.
רק  וכתב שם, דבריו על כאן סמך כנראה זאת. כל השמיט
שם]. נכתבו שלא או דומים שאינם הדינים את

אחת 25) מנערה - כסות "מצא סתם: נאמר שם, במשנה,
צמר  של כסות בין מחלקים שם ובגמרא יום", לשלושים
קשה  שהניעור רבינו, ומפרש פירשו. ולא פשתן, לשל
[בהלכות  להיפך. מפרש שם ורש"י לצמר. ומועיל לפשתן
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הגמרא  ע"פ תנאים שני רבינו מוסיף שם, ואבידה גזילה
מה  על כאן וסמך במקל. יחבוט ולא שנים ינערו שלא שם:

שם. זה 26)שאמר דין אמרו במשנה ל. שם ברייתא
המשנה. את מפרשת והברייתא מקום 27)באבידה, בכל

ולמנעו. לטרוח הנפקד מחויב - להפסד לחשוש שיש
להיפסד.28) עלול שהפקדון לו מודיע אלא

.äÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔB„wt ¯ÎBn‰ Ïk29‰Ê È¯‰ - »«≈ƒ»«ƒ≈ƒ¬≈∆
BÓˆÚÏ ¯ÎBÓ BÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÎBÓ30„LÁ‰ ÈtÓ ,31. ≈«¬≈ƒ¿≈≈¿«¿ƒ¿≈«¬»

BÏˆ‡ ÌÈÁpÓ eÈ‰È ÌÈÓc‰Â32.Ô‰a LnzL‰Ï BÏ LÈÂ , ¿«»ƒƒ¿À»ƒ∆¿¿≈¿ƒ¿«≈»∆
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎO ¯ÓBL Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ È¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬≈¬≈∆≈»»««ƒ

Ô‰a LnzL ‡Ï ÔÈ„ÚL33. ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈»∆

ה"א.29) למעלה "מוכרן 30)ראה לח. שם ברייתא
מוכרן  ואינו לאחרים מוכרן - מוכרן וכשהוא בביתֿדין.

מקום 31)לעצמו". יש ביתֿדין ע"פ שמוכר אףֿעלֿפי
שם  [ה'טור' המחיר. את להוריד משתדל שהוא בו  לחשוד
מפורש  דין השמיט למה נתבאר ולא זה, דין השמיט

שם]. ו'פרישה' 'דרישה' ראה שם 32)בברייתא. משנה,
זה. בדין לאבידה פקדון משווה ורבינו אבידה. גבי כח:

בהן 33) להשתמש רשאי שהוא מזה לו שיש ההנאה,
גזילה  מהלכות בפי"ג כשכר. נחשבת להן, כשיצטרך
אבידה  דמי באונסי חייב שהמוצא רבינו כתב הי"ז, ואבידה
חייב  אינו בפקדון אבל עדיין, בהם נשתמש לא אפילו
אבידה  שומר ההבדל: נימוק מבאר ובמגידֿמשנה באונסין.
שהוא  מפני הנאה, כל לו כשאין אפילו ואבידה בגניבה חייב
ואבידה  גזילה (הלכות אחרות ממצוות ופטור מצוה עושה
לדרגת  התחייבותו העלו הנאה לו כשיש ולפיכך, ה"י).
ובמקרה  חנם, כשומר דינו נפקד אבל באונסין, שחייב שואל
שומר  ונעשה אחת בדרגה כן גם עלה - הנאה מקבל שהוא

שכר.

.å„È˜Ùn‰34ÈÁÏM‰ B‡ ÈÂÁ Ïˆ‡ ˙BÚÓ35Ì‡ : ««¿ƒ»≈∆∆¿»ƒ«À¿»ƒƒ
‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ B‡ ,ÔÈÓe˙ÁÂ ÔÈ¯e¯ˆ eÈ‰36È¯‰ - »¿ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆¿À∆¬≈

- e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿¿
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡37‡ÏÂ ÔÈÓe˙Á ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«¬»»¿ƒ≈»¬ƒ¿…

LÈ - ÔÈ¯e¯ˆ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL¿̃ƒ∆∆¿À∆««ƒ∆≈¿ƒ≈
Ô‰a LnzL‰Ï BÏ38Ì‰ÈÏÚ ‰OÚ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»«¬∆¬≈∆

¯ÎO ¯ÓBL39;Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡Â . ≈»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«»¿«¬»»
‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa e„·‡L ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡Â¿ƒ∆∆¿¿∆»¿¿ƒ¿ƒ¿À»¬≈∆

.¯eËt»

מג.34) שם מטבע.35)משנה, על מטבע שמחליף חלפן,
הרגיל.36) מהקשר חזק ויותר נראה 37)משונה,

למעלה  שנתבארו השמירה כדרכי כששמרן שהמדובר
צריכים 38)בפ"ד. והשולחני שהחנוני יודע המפקיד

מסכים  שהוא המפקיד דעת את אומדים ואנו מעות, להרבה
מעותיו  לצרור אדם כל של ודרכו במעותיו. שישתמשו

שעה. כל בהן להשתמש שעומדות נתבאר 39)אףֿעלֿפי
הקודמת. בהלכה

.æ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40Ï·‡ ;Ô‰a LnzLiL Ì„˜ «∆¿»ƒ¬ƒ…∆∆ƒ¿«≈»∆¬»

‰ÂÏÓ ÏÎk ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ - Ô‰a LnzLpL ¯Á‡««∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿«≈¿«¬»»¿»ƒ¿»
ÌÏBÚaL41.ÌÈÏÚaÏ Ì¯ÈÊÁiL „Ú , ∆»»«∆«¬ƒ≈«¿»ƒ

גאון.40) האי רב בשם הרי 41)רי"ף בהן, השתמש אם
להחזיר  חיוב עליו וחל שלו, הן והרי בהלוואה אותן לקח
(למעלה  שאמרנו פקדון במוכר והואֿהדין אחר, כסף לנפקד

שכר. כשומר שדינו ה"ה)

.ç˙BÚÓ „È˜Ùn‰42ÔÈa ÔÈ¯e¯ˆ ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈∆««««ƒ≈¿ƒ≈
e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¬≈∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿
ÌÓËiL ‡e‰Â .Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - e·‚ B‡ƒ¿¿≈«»¿«¬»»¿∆ƒ¿¿≈

e¯‡aL BÓk ,Ú˜¯wa43. ««¿«¿∆≈«¿

שם.42) חנם.43)משנה שומר גבי ה"ד פ"ד למעלה

.è˙È·Á „È˜Ùn‰44dÏ e„ÁiL ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»ƒ≈∆¬≈≈∆ƒ¬»
ÌÈÏÚa‰45dÏËÏËÂ ,ÌB˜Ó dÏ e„ÁÈ ‡Ï ÔÈa ÌB˜Ó «¿»ƒ»≈…ƒ¬»»¿ƒ¿¿»
Bk¯ˆÏ46B„È CBzÓ ÔÈa ,‰¯aLÂ47¯Á‡ ÔÈa ‰¯aL ¿»¿¿ƒ¿¿»≈ƒ»ƒ¿¿»≈««

ÌlLÏ ·iÁ - ‰¯aL dÏ e„ÁiL ÌB˜nÏ d¯ÈÊÁ‰L48. ∆∆¡ƒ»«»∆ƒ¬»ƒ¿¿»«»¿«≈
ÔÈa B„È CBzÓ ‰¯aLpL ÔÈa ,dk¯ˆÏ dÏËÏËƒ¿¿»¿»¿»≈∆ƒ¿¿»ƒ»≈

¯Á‡ ÌB˜Óa dÁÈp‰MÓ ‰¯aLpL49¯eËt -50. ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒƒ»¿»«≈»

מא.44) וגמרא מ: שם את 45)משנה, קבע החבית בעל
החבית. להנחת החבית 46)המקום את טלטל הנפקד

מהמפקיד. רשות נטילת בלי עצמו בשעה 47)לצורך
בה. והשתמש שחזרה 48)שטלטלה שם, עקיבא כרבי

והחזיר  שלקח לבעלים הודיע לא ואם בעלים, דעת צריכה
יד  שולח כדין באונסין וחייב החזיר, לא כאילו זה הרי -

למקומה.49)בפקדון. החזירה אם קיבל 50)ומכלֿשכן
שהרישא  האומר, יוחנן כרבי שהלכה שם, הרי"ף רבו דעת
למקומה  שחזרה ישמעאל רבי כדעת היא שם המשנה של
והסיפא  נטלה. לא כאילו זה והרי בעלים, דעת צריכה אינה
ששתי  זו משנה מסתם כלום ללמוד ואין עקיבא רבי כדעת
לפי  עקיבא כרבי הלכה ולפיכך זו, את זו סותרות בבותיה
פסק  למה לי נתברר [לא מחבירו. עקיבא כרבי הלכה הכלל:
שהלכה  בידינו הוא כלל הרי ששת, רב נגד יוחנן כרבי
פ"א  ובכסףֿמשנה להם)? הקודמים נגד (כאחרונים כבתראי
כתב  לבהמה, מאכל תנו אמר בדין ה"ח, ברכות מהלכות
כבתראי  שהלכה מפני יוחנן רבי נגד ששת כרב פסק שרבינו
מאוחרת, לתקופה הזה הכלל את מגביל אינו הוא (כנראה,

ואילך)]. ורבא מאביי

.éÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡51ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t52ÔÓ ‡ÏÂ ≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈ„·Ú‰53- ‰M‡‰ ÔÓ Ïa˜ .˙B˜BÈz‰ ÔÓ ‡ÏÂ »¬»ƒ¿…ƒ«ƒƒ≈ƒ»ƒ»

‰M‡Ï ¯ÈÊÁÈ54dÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰˙Ó ;55ÔÓ Ïa˜ . «¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ
„·Ú‰56Ba¯Ï ¯ÈÊÁÈ - ˙Ó ;„·ÚÏ ¯ÈÊÁÈ -57ÔÓ Ïa˜ . »∆∆«¬ƒ»∆∆≈«¬ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÔËw‰58ÏÎ‡iL Ï˜„ B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ Ba BÏ ‰˜È - «»»ƒ¿∆≈∆»∆∆∆…«

ÂÈ˙B¯t Ô‰a59e¯Ó‡L ÔlÎÂ .60ÏL :Ô˙˙ÈÓ ˙ÚLa »∆≈»¿À»∆»¿ƒ¿«ƒ»»∆
BÏ ÔÈÓ‡ Ì‡ ,Ì‰ ÈBÏt61ÔLe¯Ùk ‰OÚÈ -62Ì‡Â , ¿ƒ≈ƒ∆¡»ƒ«¬∆¿≈»¿ƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ¯ÈÊÁÈ - Â‡Ï63. »«¬ƒ¿¿≈∆

נב.51) נא: בבאֿבתרא הם 52)ברייתא שמא הנשואות,
אצל  אותם מפקידה היא מעיניו להסתירם וכדי הבעל, של
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נשים  (לפעמים, עבירה עוברי ידי לסייע ואסור אחרים,
ברשות). שלא בעליהן מרכוש לקחת לעצמן היתר מורות

שם).53) (רשב"ם הגזל על חשודים עבדים סתם
אנו 54) בעלה, קנה אשה שקנתה מה שכל ואףֿעלֿפי

הר"י  בשם (מגידֿמשנה אצלה מישהו הפקיד שמא אומרים
רשות  לבעלה שאין ע"מ מישהו לה נתן שמא ועוד, מיגש).

הוא 55)בו. הפקדון ואם אשתו. את יורש הבעל שהרי
מבעלה. ויתבע יבוא - אחרים הנימוקים 56)של מאותם

באשה. שכל 57)שאמרנו הפקר, כנכסי הפקדון דין ואין
גונבים  עבדים שסתם משום והטעם, בהם. זכה הקודם
שנטל, למקום מחזיר חי כשהוא ואףֿעלֿפיֿכן, מאדוניהם.
שם, הרשב"ם [וכתב גנב. או שגזל הדבר נתברר שלא מכיון
ליורשיה, נותנים - מתה ואחרֿכך האשה נתגרשה שאם
גזלנים  עבדים שסתם לרבו, נותנים - ומת שנשתחרר ועבד

ויאבדו.58)הם]. עליו ישמור לא שמא לו, להחזיר ואין
נאמרו 59) ובגמרא סגולה". לו "יעשה כתוב: שם בברייתא

רבינו  וקיבל דקל, - והשני ספרֿתורה, – אחד פירושים, שני
אבל  שש, בן עד הכוונה - שאמרו וקטן הפירושים. שני
אין  ומתן משא בטיב ומבין חריף הוא אם משש למעלה
(ראה  ממכר וממכרו מקח מקחו שהרי לאיבוד, חוששים
 ֿ (מגיד לו מחזירים ולפיכך ה"ו), פכ"ט מכירה הלכות
לאשה, "יחזיר רבינו שאמר מה מפרש [והרשב"א משנה).
להם  להחזיר שאסור תחשוב שלא ללמדנו, בא לעבד" יחזיר
אם  גם אבל הבעלים, של הוא שהפקדון להניח שיש מפני
הוא  שהרי להם, מחזיר ולכתחילה פטור, - לבעלים החזיר
אבןֿהעזר  רמ"א וראה (מגידֿמשנה). שנוטל למקום מחזיר
ובהגהות  ח. ס"ק שם שמואל' ו'בית ס"א, פו סימן
יחזירו  הבעלים תבעו שאם הראב"ן, בשם כתב מיימוניות

להם. שם.60)הנפקד מאמין 61)גמרא הנפקד אם
שאמרו.62)להם. בשעת 63)כמו כשאמרה ודוקא

הנפקד, מיד הפקדון לקחת האפשרות לה כשאין מיתתה
מאמין  הנפקד אין אפילו לפלוני יתן - בריאה כשהיא אבל
ולהחזירו  הפקדון את ממנו לקחת יכולה היא שהרי לה,

שם). אבןֿהעזר ('טור' לידו בעצמה

.àé‰„·‡‰Â ÔB„wt‰64‡l‡ Ú·zÏ ez ‡Ï «ƒ»¿»¬≈»…ƒ¿ƒ»«∆»
BÈ‡ - ÌÈÏLe¯Èa BÏˆ‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk .ÌÓB˜Óaƒ¿»≈«ƒ¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈

·a BÚ·˙Ï ÏBÎÈ65BÏa˜Ó - ·a BÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ; »¿»¿¿…¿ƒ∆¡ƒ¿…¿«¿
epnÓ66¯a„na BB„˜t ‡È·‰Â ,·eMia BÏˆ‡ „È˜Ù‰ . ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»

epnÓ BÏa˜Ó BÈ‡ -67BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ;68‡e‰ È¯‰ : ≈¿«¿ƒ∆∆»…«¬≈
Èz„˜Ù‰L C¯„k ,·eMia ÈÏ ep¯ÈÊÁzL „Ú E˙eÈ¯Á‡a¿«¬»¿«∆«¬ƒ∆ƒ«ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ

.·eMia EÏˆ‡∆¿¿«ƒ

קיח.64) או 65)בבאֿקמא מהנפקד לדרוש יכול אינו
לנוב. אליו להביאו אבידה לטעון:66)ממוצא יכול ואינו

שם. לי החזיר בירושלים, אצלך מחויב 67)הפקדתי אינו
השמירה. מחובת הנפקד את ולפטור הוא 68)לקבלו יכול

להוציאו  הוכרח שאם מיימוניות, בהגהות (כתב לנפקד לומר
הפקדון  את להטמין מקום לו היה שלא משום למדבר
או  הפקדון אתו ולקח למסור, אסור אחר ולשומר ביישוב,

פטור). שהוא ראבי"ה דעת - ונאנס למדבר האבידה את

.áé˙È„ÓÏ ÔB„wt‰ ÏÚa CÏ‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰««¿ƒ≈∆¬≈¿»««««ƒ»ƒ¿ƒ«

˙‡ˆÏ B‡ ÌiÏ ‰LaiÓ O¯ÙÏ ‰ˆ¯ ¯ÓBM‰ È¯‰Â ,Ìi‰«»«¬≈«≈»»¿»≈ƒ«»»«»»≈
‡¯iLa69‡È·‰Â ¯ÓBM‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈ - ¿«»»≈ƒ∆»∆ƒ»«≈¿≈ƒ

.B˙¯ÈÓL ˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙ - ÔÈc ˙È·Ï ÔB„wt‰«ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈«¬»¿ƒ»
BÊ ‰È„Óa ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆««≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
BÎÈÏB‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,CÏ‰L ‰Ê ÏL ÔB„wt ÈtÓƒ¿≈ƒ»∆∆∆»«¿ƒ∆¿»¿ƒ
˙È·e .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‰È‰ÈÂ Ò‡ BÏ Ú¯‡È ‡nL ,BnÚƒ∆»∆¡«…∆¿ƒ¿∆«»¿«¬»≈
·L‰ ÌeMÓ ,ÌÏˆ‡ ÔÓ‡ „Èa B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈcƒ«¿ƒƒ¿«∆¡»∆¿»ƒ»≈

ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡70. ¬≈»«¿»ƒ

רחוקה.69) שמירה 70)לדרך ללא הפקדון ישאיר שאם
עצמו). (סברת יאבד או ייגנב -

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שומר 1) ודין הגנב, ונמצא הפיקדון דמי ששילם שומר דין

מאליו, הבא השבח שקונה הכפל קונה ודין פשעתי שאמר
והוכר  שילם כך ואחר ונשבע לשומר בעלים תבעוהו ודין
מן  או מהם לאחד ושילם השותפים מן שאל ודין הגנב,
כך  ואחר באונס הפיקדון נגנב ודין לבעלה, ושילם האשה

הגנב. הוכר

.à„È˜Ùn‰2B‡ e·‚Â ,ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿
e„·‡3‡ˆÓÂ ,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ , »¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»

ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰««»¿«≈«¿≈∆∆»«»«¿«≈
‰È‰L ÈÓÏ ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒ∆»»

BÏˆ‡ ÔB„wt‰4ÌlL‡ ¯Ó‡ È¯‰L ,5‰Ó‰a‰ ‰¯ÊÁ . «ƒ»∆¿∆¬≈»«¬«≈»¿»«¿≈»
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - dÓˆÚ6‰È˙Bf‚Â ‡È‰7;‰È˙B„ÏÂe «¿»∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ∆»¿»∆»

Á·L ‡l‡ ,dÙebÓ ‡a‰ Á·L ‰B˜ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆««»ƒ»∆»∆«
ÂÈÏ‡Ó ‡a‰8e¯‡a ¯·Îe .9˙Bfb ¯ÈÊÁÓ ·pb‰ ÔÈ‡L , «»≈≈»¿»≈«¿∆≈««»«¬ƒƒ

Le‡È ÈÙÏ ‡l‡ ˙B„ÏÂe10‰ˆ¯ ‡ÏÂ ¯ÓBM‰ ÚaL . ¿»∆»ƒ¿≈≈ƒ¿««≈¿…»»
ÌlLÏ11ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â , ¿«≈¿««»ƒ¿»««»¿«≈«¿≈

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙk∆∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
¯ÎBO‰ ÔÎÂ .ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ12 «¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿«««ƒ»¿≈«≈

ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,‰·‚Â B¯·ÁÓ ‰¯t»»≈¬≈¿ƒ¿¿»¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLƒ¿»¿««»À«««»¿«≈«¿≈∆∆
‰ˆ¯ el‡L ;¯ÎBOÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈∆ƒ»»

‰È‰ ,¯ÎBO‰.¯ËÙÂ Ò‡a ‰·‚pL ÚaL «≈»»ƒ¿»∆ƒ¿¿»¿…∆¿ƒ¿»

לג:2) פטור 3)בבאֿמציעא שהוא חנם בשומר המדובר
שבועת  לישבע מחויב שהוא אלא ואבידה, מגניבה

"נעשה 4)השומרים. רבא: מפרש (לד.) שם בגמרא
לך  קנויה פרתי הרי - ותשלמני ותרצה לכשתגנב לו כאומר
ראה  לך, קנויה לגניבתה סמוך אומרים: (ויש מעכשיו"
המפקיד, של דעתו אומדים שאנו דבר, של וטעמו שם).
הגנב) ימצא (אם הכפל ספק על לוותר מעדיף שהוא

שם). (רש"י לו בטוח יהיה שהקרן רבינו 5)עלֿמנת
שילם  לא שאפילו (שם) יוחנן כרבי שהלכה כאן מדגיש
[למעלה  לשלם. עליו שקיבל מכיוון שלו, הכפל - עדיין
ברשותו, שאינה השומר את שמשביעים נתבאר ה"א) (פ"ו
שלדעת  כותב, שלנו בסוגיא והרא"ש בה. נתן עיניו שמא
שאינה  שנשבע אחר אלא הכפל את קונה השומר אין הרי"ף
מכיון  הרי"ף, לדברי זה פירושו דחה יוסף' וב'בית ברשותו.
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גרידא  שאמירה ומשמע משלם", הריני "אמר סתם שנאמר
נפקאֿמינה  יש כפל בעיית שאין באבדה, וגם מספיקה].
אין  הפקדון, מחיר בינתיים עלה אם כגון רבא, מסברת
ואם  ה"ג). לקמן (ראה הקודם מחירו אלא משלם השומר
שני  בין הבדל יש הגניבה, לפני מסוים זמן שויו עלה
קנוי  הפקדון אם למעלה: שנאמרו רבא בדעת הלשונות
מחירו  משלם - ראשון כלשון השמירה התחלת משעת
מחירו  לפי משלם - לגניבתו סמוך קנוי הוא ואם הקודם,
שתי  בית לבין הבדל שיש אמרו שם [בגמרא שעה. באותה
לא  שהבהמה במקרה רבא, לדעת למעלה שהובאו השיטות
לזכות  יכול ואינו הגניבה בשעת הנפקד של ברשותו נמצאה
קנה. לא - שניה ולשיטה הכפל, קנה - ראשונה לשיטה בה:
לא  אפילו בכפל שזכה שכתב, רצה סי' חו"מ 'טור' ראה
שם  יוסף' וב'בית ראשונה. שיטה שקיבל הרי ברשותו, היתה
שדווקא  כתב ולא סתם כי כך, הרי"ף דעת שגם כתב
מחלק  אינו רבינו שגם יוצא, מדבריו קנה. ברשותו בעומדת

ברשותו]. עומדת ללא עומדת קח:6)בין בבאֿקמא
הרשב"א). תלמידי בשם הגנב.7)(כסףֿמשנה שגזז הצמר

לשיטה 8) זירא רבי של ביאורו לפי שם בב"מ אמרו זה טעם
הפרה, את שקיבל משעה קונה שהשומר רבא, של הראשונה
גיזות  לענין זו לסברא צריכים אנו שני ללשון גם אולם
(לפי  רבינו שלדעת הגנב, בבית ושילדה שנטענה וולדות

המפקיד. של הם המגידֿמשנה) של בהלכות 9)ביאורו
הי"א. פ"א שנתייאשו 10)גניבה לפני שגזז הצמר כלומר,

הגניבה), להחזרת מלקוות חדלו הבעלים = (יאוש הבעלים
אם  אפילו לבעלים, חוזרים יאוש לפני שילדה והוולדות

יאוש. אחר לג:11)חזרה שם בפ"א 12)משנה, למעלה
בשכר, כשומר דינו ששוכר נתבאר שכירות, מהלכות

מאונסין. ופטורים ואבידה בגניבה חייבים ושניהם

.á¯ÓBL13È¯‰L .ÏÙka ‰ÎÊ - ÈzÚLt :¯Ó‡L ÌpÁ ≈ƒ»∆»«»«¿ƒ»»«∆∆∆¬≈
ÌlLÏ BÓˆÚ ·iÁ14B‡ ‰·‚ :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ; ƒ≈«¿¿«≈¿ƒ»»»«ƒ¿¿»

¯eËÙ ‰È‰Â ,‰„·‡15¯ÎBO‰Â ¯ÎO ‡OB ÔÎÂ .16 »¿»¿»»»¿≈≈»»¿«≈
BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L .ÏÙk‰ ‰˜ - ‰·‚ :¯Ó‡L∆»«ƒ¿¿»»»«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

‰˙Ó :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ;ÌlLÏ17Ï·‡ .¯ËÙ ‰È‰Â , ¿«≈¿ƒ»»»«≈»¿»»ƒ¿»¬»
BÓˆÚÓ ÌlLiL „Ú ÏÙk‰ ‰B˜ BÈ‡ - Ï‡BM‰18. «≈≈∆«∆∆«∆¿«≈≈«¿

ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,BÓˆÚÓ ÌlLÂ Ì„»̃«¿ƒ≈≈«¿¿««»À«««»¿«≈
Ï‡BMÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz19. «¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈

לד.13) שם פפא, רב של שאמר 14)מימרא בזה
אףֿעלֿפי  בכפל וזכה לשלם עצמו חייב כבר "פשעתי",
שם). חו"מ יוסף' ('בית משלם הריני בפירוש: אמר שלא

כך.15) על נשבע היה שם.16)אם פפא, כרב
שילם 18)כדרכה.17) ולא משלם, הריני כשאמר אבל

ופסק  שם, זביד ורב פפא רב מחלוקת הכפל. קנה לא  - עדיין
כמותו. בברייתא ששנינו מפני זביד, שם 19)כרב בגמרא

שהרי  שלו, הנאה כל - שואל לשומר: שואל בין מה נתבאר
מקנים  הבעלים אין כך ומשום לבעלים, כלום משלם אינו
על  שמוטל הם סבורים כי לשלם, ההבטחה בזכות הכפל לו
וקיבלו  כששילם ואףֿעלֿפיֿכן ההפסד, את לפצות השואל

שם). (רש"י הכפל את לו הקנו - מלא פיצוי

.â‰Bw‰ Ïk20.ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·M‰ ‰B˜ - ÏÙk‰ »«∆«∆∆∆«∆««»≈≈»

ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ÔÈ‡Ò Úa¯‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ≈∆¬≈«¬≈≈»ƒ
ÚÏÒ ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,e„·‡ B‡ e·‚Â ,ÚÏÒ∆«¿ƒ¿¿»¿¿»«¬≈ƒ¿«≈∆«
Úa¯‡ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,ÚaL ÈÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»¿««»ƒ¿¿«¬≈≈»ƒ«¿«
‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÓBL ÏL Ô‰ È¯‰ - ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¬≈≈∆≈¿≈¿«≈∆»

ÚÏÒ21ÔÁÈ¯Ë‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ»
˙Èa e‰e·iÁÂ ,ÚLtL ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈca ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ«ƒ¬»ƒ»∆»«¿ƒ¿≈
ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰eÙkL „Ú BBˆ¯a Ô˙ ‡ÏÂ ,ÔzÏ ÔÈcƒƒ≈¿…»«ƒ¿«∆»≈ƒ«
‡ˆÓ B‡ ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,epnÓ eÏËÂ BÁ¯k»¿¿»¿ƒ∆¿««»À«««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‡e‰L ˙BÓk ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁÈ - ÔB„wt‰«ƒ»«¬…«¿»ƒ¿∆«¬ƒƒ
Ú˜¯˜ B‡ ÌÈÏk Ì‡Â .epnÓ eÁ˜lL ÌÈÓc‰ ¯ÓBMÏ«≈«»ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ«¿«

‡ÓeLa epnÓ ÔÈc ˙Èa e·b22ÂÈÏk ¯ÓBMÏ ¯ÈÊÁÓ - »≈ƒƒ∆¿»«¬ƒ«≈≈»
e‰„O B‡23. »≈

(נזמים).20) בכיפי מעשה לד. שם 21)שם במסקנא
הטריחו: לבין בביתֿדין הבעלים את הטריח לא בין חילקו
למפקיד. - השני ובמקרה לנפקד, הרווח - ראשון במקרה
הבא  בשבח זוכה אינו שהנפקד כותב בהשגותיו הראב"ד
רבינו  שדעת ונראה משלם. הריני אמירתו שלפני מאליו
יאוש  לפני (והמדובר גניבה משעת שקנה וסובר כן, אינה
קנה  - בעלים יאוש אחר מאליו הבא שבח שהרי בעלים,
בשבח  אפילו שזכה שאפשר מוסיף, והמגידֿמשנה הגנב).
בשיטת  ראשון כלשון הפקדון, את שקיבל משעה שהשביח
עצמה). הבהמה חזרה בדין למעלה ביאורנו (ראה רבא

למפקיד 22) אותם ונתנו שויים, את העריכו הדיינים
הפסדו. ולתת 23)לתשלום לעצמו לעכבם יכול ואינו

נחמן  רב פסק כך הדיינים. שהעריכו כפי דמיהם את לנפקד
הניחם. מקום באיזה שכח שהנפקד הנזמים במעשה שם
ביתֿדין  ששומת הסוברים לשיטת שאפילו שם, וביארו
למלוה  ונתנום לווה של כליו ביתֿדין שמו ואם חוזרת, אינה
החזרת  ודורש מזומן כסף והביא הלוה בא ואחרֿכך בחובו
עיקרה  שהשומא מפני מחזירים כאן לו, שומעים אין - כליו
הנפקד, של ברשותו היו שהנזמים הוברר שהרי בטעות,
שהואֿהדין  רבינו וסובר הניחם. מקום באיזה זכר שלא אלא
דעת  מביא [ובמגידֿמשנה הפקדון. נמצא או הגנב בהוכר
דומה  זה שאין ואומרים זה, בדין רבינו על החולקים
שלא  והוברר שהניחם במקום שנמצאו הנזמים למעשה
לאבידה, או לגניבה וגרם פשע הרי כאן בנידון אבל פשע,
למלוה]. לוה נכסי של השומות ככל דינה זו שומא ולפיכך

.ãe‰eÚ·z24ÚaLÂ ,¯ÓBMÏ ÌÈÏÚa25Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿««»
ÌlL26‰ÎÊ - BBˆ¯a ÌlLÂ ÏÈ‡B‰ ,·pb‰ ¯k‰Â , ƒ≈¿À«««»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»»
ÏÙka27„Ú ÔÈcÏ ‰lÁza ÔÁÈ¯Ë‰L Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ«

¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ‡ :‰lÁza ¯ÓBM‰ ¯Ó‡ .ÚaLpL∆ƒ¿»»««≈«¿ƒ»≈ƒ¿«≈¿»«
ÏÙka ‰ÎÊ - ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â28. ¿»«¬≈ƒ¿«≈»»«∆∆

קח.24) בבבאֿקמא ורבא אביי חנם 25)מחלוקת שומר
בפשיעה. שלא שנגנב הדין 26)נשבע משורת לפנים

שם). נגד 27)(רש"י מקום בכל כמותו שהלכה שם, כרבא
תיבות  בראשי בגמרא המסומנות הלכות לשש חוץ אביי,

קג"ם". הוא 28)"יע"ל (הרי קאמר הא "פשיטא, לד. ב"מ
משלם". הריני אומר)
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.ä¯Ó‡29ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ : »«¬≈ƒ¿«≈¿»«¿»«≈ƒ
ÌlLÓ30e¯Ó‡Â ,˙Óe ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ ; ¿«≈∆»«¬≈ƒ¿«≈≈¿»¿

ÔÈÓlLÓ e‡ ÔÈ‡ :ÌÈa‰31˜ÈtÒ‰ ‡lL B‡ ;Úa˙Ï «»ƒ≈»¿«¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿…«
ÌÈa‰ Ú·˙Â ,˙nL „Ú ¯ÓBM‰ ˙‡32Èa eÓlLÂ , ∆«≈«∆≈¿»««»ƒ¿ƒ¿¿≈
ÌÈaÏ ÌÈa‰ eÓlML B‡ ;¯ÓBM‰33ÌlML B‡ ; «≈∆ƒ¿«»ƒ«»ƒ∆ƒ≈

‰ˆÁÓ ¯ÓBM‰34˙Á‡ ÌlLÂ ,˙B¯t ÈzL Ï‡L ; «≈∆¡»»«¿≈»¿ƒ≈««
Ô‰Ó35ÔÈÙzL ;Ô‰Ó „Á‡Ï ÌlLÂ ,ÔÈÙzM‰Ó Ï‡L ; ≈∆»«≈«À»ƒ¿ƒ≈¿∆»≈∆À»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÌlLÂ ,eÏ‡ML36‰M‡‰ ÔÓ Ï‡L ;37, ∆»¬¿ƒ≈∆»≈∆»«ƒ»ƒ»
dÏÚ·Ï ÌlLÂ38‰Ï‡ML ‰M‡ ;39dÏÚa ÌlLÂ ,40- ¿ƒ≈¿«¿»ƒ»∆»¬»¿ƒ≈«¿»

„È ˙Áz BÈ‡Â ˜ÙÒa ÏhÓ ÏÙk‰ È¯‰Â ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈«¬≈«∆∆À»¿»≈¿≈«««
Ô‰Ó „Á‡41ÏÙk‰ ÔÈ˜ÏBÁ CÎÈÙÏ ,42ÔÈa Á·M‰ B‡ ∆»≈∆¿ƒ»¿ƒ«∆∆«∆«≈

Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÓBM‰ ÔÈ·e ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»≈«≈¿ƒ»«∆»≈∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ïk‰ ÒÙ˙Â43‰ˆeÁa elÙ‡Â , ¿»««…≈ƒƒƒ»«¬ƒ¿»

ı¯‡Ï44. »»∆

ונשארו 29) לד: שם בגמרא נשאלו זו שבהלכה הדינים כל
יכול 30)בתיקו. ואינו משלם הריני בבי"ד אמר אם אפילו

בבי"ד  שהטריחו מפני הכפל קנה שלא אפשר בו, לחזור
מסכימים 31)(מגידֿמשנה). שהם אפשר הם: הספק צדדי

חוסר  מחמת מה, לזמן התשלום לדחות וכוונתם לשלם,
מאי?32)מזומנים. - בנים שילמו סתם: שאלו בגמרא

עד  לתובעו הספיק כשלא שהמדובר, וביאר, הוסיף והרי"ף
שיטת  לקבל מקום בכל כדרכו ביאורו, קיבל ורבינו שמת.
שהמדובר  ללמדנו, באה זו שהוספה ונראה רבו. של רבו
ספק  כל אין שמת אחר נגנבה שאם השומר, בחיי בנגנבה
אין  שהרי ששילמו, אףֿעלֿפי בכפל זוכים אינם שהיורשים
דומה  זה ואין מלשלם, ופטורים כלל שמירה חובת עליהם
אמרנו, אמנם ה"ה בפ"א למעלה ד. שבהלכה ושילם לנשבע
בשואל, המדובר שם אולם שכר, כשומר דינם שהיורשים
וכאן  בפקדון. להשתמש שיכולים ליורשים הנאה ויש
שאם  עוד, להוסיף ונראה בפקדון. להשתמש ואסור בשומר
שאם  בעיא, לכל מקום אין - ומת השומר את הבעלים תבעו
ואם  בכפל, שזכו פשיטא - הבנים ושילמו משלם הריני אמר
זכו, שלא ולרמב"ם לרי"ף היה ברור - משלם איני אמר
שבועה, חובת ולא תשלום חובת לא עליהם אין שהרי
שם  [בגמרא לתבוע. הספיק שלא וכתבו דקדקו ולפיכך
הבעלים  מתו פירוש, לבנים" "שילם בעיא: עוד נשאלה
- בעקבותיו ורבינו - והרי"ף ליורשיו. השומר ושילם
ונימוקם: בגמרא, אותה גרסו שלא ונראה זו. בעיא השמיטו
בוודאי  - הבעלים בחיי נגנבה שאם זו, לבעיא מקום שאין
(ראה  לבניו קנס מוריש אדם אין שהרי בכפל, בניו זכו לא
שם), פירש"י (וכן שמתו אחר נגנבה ואם כאן). כסףֿמשנה
לא  והיורשים בשמירה ממשיך כשהשומר שלדעתם, אפשר
את  הם לו מסרו כאילו זה הרי בחזרה, הפקדון לקחו
הבעלים  כשמתו המדובר לבנים, בנים ובשילמו הפקדון.
ואחרֿכך  ונגנבה בניו בהסכמת בשמירתו ממשיך והשומר
היורשים: של לטובתם נימוקים שני כאן ויש השומר, מת
מה  שאלו ולפיכך השומר, מיתת ב. הבעלים; מיתת א.

הקודמת.33)הדין]. בהערה כשתבעו,34)נתבאר
זכה  אם היא והבעיא (רש"י). מחצה משלם הריני אמר:

הקנה  לא שהמפקיד משום בו, זכה לא או הכפל במחצית
ההפסד. כל את מפצה כשאינו כלום ֿ 35)לו אםֿתמצי

דברים  בשני הדין מה כלום, קנה לא מחצה בשילם לומר
של  שיטתו [ידועה (רש"י). שלם דבר דמי ושילם שלמים
פסק  לא ולמה כאםֿתמציֿלומר, מקום בכל לפסוק רבינו

כבר זכה? שלא מחצה בשילם רושמיֿכללים כאן קבעו
יפה  כוחו זה שכלל טז) אות הרמב"ם כללי מלאכי, יד (ראה
לא  אבל "אםֿתמציֿלומר", בגמרא בפירוש כשאמרו רק

השניה]. הבעיא של ממשמעותה יוצא הבעיא 36)כשזה
לא? או חלקו, כל שילם שהרי הכפל, חצי קנה אם היא
מחצה  ששילם באםֿתמציֿלומר נשאלה זו בעיא שגם [מובן

כלום]. קנה אוכל 37)לא שהבעל שלה, מלוג מנכסי
שלה. והקרן קונה 38)פירותיהם הבעל אם שם, ושאלו

אוכל  וגם נכסיה על כאפוטרופוס שהוא מפני הכפל את
פירוש  (ע"פ שלו אינו שהקרן מפני קנה, לא או פירותיהם

שם). שלה.39)רש"י מלוג נכסי בעיא 40)לצורך צדדי
הקודמת, בבעיה שנאמרו עצמם הנימוקים אותם הם זו

שאל). ד"ה שם 'תוספות' (ראה הפוך שאם 41)ובכיוון
המוציא  אומרים היינו הדינים, מבעלי אחד ביד תפוס היה

הראיה. עליו בהלכותיו,42)מחבירו הרי"ף פסק כן
שיש  ואומר שיטתם, דחה כאן והרא"ש דעתו. קיבל ורבינו
בכל  שלו הוא הפקדון שהרי כמוחזק, המפקיד את לדון
[וב'בית  לו. שייך הכפל כל כך ומשום נמצא, שהוא מקום
שאמנם  והרמב"ם, הרי"ף שיטת מסביר רצה סי' חו"מ יוסף'
(ראה  בכפל מוחזק אינו אבל בפקדון, מוחזק הוא המפקיד

ד)]. אות חריפתא ופלפולא כאן, בכל 43)רא"ש וזכה
בממון. מחזיק הוא שהרי ביתֿדין 44)הכפל, שאין

אם  אףֿעלֿפיֿכן הוא, קנס וכפל לארץ, בחוץ קנסות מגבים
רבינו  שאמר [מה מידם. מוציאים אין הבעלים תפסו
 ֿ שבחוצה בכסףֿמשנה: מפרש בחוצהֿלארץ, "אפילו"
נימוקים  שני שישנם משום התופס, של כוחו הורע לארץ
כפל  כלל מגבים ביתֿדין אין א. הכפל, לחצי בנוגע לחובתו
בלבד. חציו מקבל היה מגבים, אם אפילו ב. בחוץֿלארץ;
היו  שביתֿדין היינו אחד, נימוק רק יש ישראל בארץ אבל

הדג  ולפיכך חצי. לו פירושו נותנים "אפילו". וכתב רבינו יש
פשוט, יותר באופן רבינו כוונת לפרש ואפשר קצת. דחוק זה
המפקיד  שבין לדין נמשכת אינה "אפילו" המלה והוא:
קנס  שמגבים בא"י גדולה יותר רבותא שם שהרי והנפקד,
אם  ואףֿעלֿפיֿכן לזה, וחצי לזה חצי נותנים היו והביתֿדין
אפוא  נמשך ה"אפילו" מידו. מוציאים אין הכול אחד תפס
אףֿעלֿפי  כלומר, בלבד, בחוצהֿלארץ קנס תפיסת לדין

מידו]. מוציאים אין תפס אם - קנס מגבים שאין

.å·‚45Ò‡a ÔB„wt‰46·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,47- ƒ¿««ƒ»¿…∆¿««»À«««»
ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ ¯ÓBL „Á‡∆»≈ƒ»¿∆»≈»»∆ƒƒ

·pb‰48ÚaL BÈ‡Â49¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ì„˜ . ««»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿««»À«
·pb‰50„ÓBÚ ‰ˆ¯ - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ : ««»ƒ≈ƒ»»»≈

B˙Úe·La51·pb‰ ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ‰ˆ¯ ,52¯ÓBL Ì‡Â ; ƒ¿»»»∆ƒƒ««»¿ƒ≈
‰ ¯ÎOÔÈ„ BnÚ ‰OBÚ - ‡e53Ò‡a ÔB„wt‰ ·‚ .54, »»∆ƒƒƒ¿««ƒ»¿…∆

,‰Ó‰· ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÓBM‰ ˙È·Ï ·pb‰ B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ««»¿≈«≈«¬≈¿≈»
‰˙Ïk Ì‡ ˜ÙÒ ¯·ca LÈ - ‰ÚÈLÙa ÌL ‰˙Óe≈»»ƒ¿ƒ»≈«»»»≈ƒ»¿»
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B˙¯ÈÓL55B˙¯ÈÓL ‰˙Ïk ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ,¯ËÙÂ56. ¿ƒ»¿ƒ¿«¬«ƒ…»¿»¿ƒ»
ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLlÓ ¯eËt ¯ÓBM‰ :CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ

.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»»

קח:45) אינו 46)בבאֿקמא שהשומר מזוין בליסטים
שלא  הסתתר אלא בפרהסיא לקח ולא מידו, להציל יכול
כפל  תשלומי המחייבת כגניבה נידון שכזה מעשה יראוהו.
שומר  לפטור כאונס ונידון ה"ד) גניבה מהלכות פ"ד (רבינו

רגילה. בגניבה שחייב את 47)שכר ממנו להוציא ואפשר
דמיה. או דין".48)הגניבה עמו "עושה כתוב: בגמרא

לטרוח  מוטל השומר על כלומר, הגנב", "עם ביאר ורבינו
כלום. מכיסו לשלם מחויב אינו אבל הגנב, מיד ולהוציא
מהגנב  וגובה לבעלים משלם שהשומר שם, מפרש ורש"י
ס"ק  שם וש"ך ז, ס"ק רצד סימן סמ"ע ראה (מגידֿמשנה.

בה 49)ז). שלחתי שלא אשבע לטעון: יכול אינו פירוש,
ואסתלק. - ברשותי שאינה גם ואולי כתוב 50)יד, בגמרא

שהוכר  לפני שקדם רבינו, ומפרש ונשבע", "שקדם סתם:
הרי"ף). פירש (וכן נשבעתי 51)הגנב לטעון: הוא יכול

הזה. הענין מכל והסתלקתי נתבארה 52)ונפטרתי לא
לא  וגם זאת, לעשות מחויב אינו אם יטרח מה לשם כוונתו.
על  שעמד רצד סי' חו"מ ב"ח (ראה כלום מזה ירוויח
מצוה). לעשות שרוצה בדוחק: ותירץ זו, תמיהה

לטרוח 53) עליו מוטל שמירתו, עבור שכר שקיבל מכיון
כאו  נידון זה שאין משום הגנב, מיד כשאפשר ולהוציא נס,

שיטות  כמה הובאו שם מקובצת' [ב'שיטה מידו. להוציא
 ֿ המגיד על בעיקר מסתמך כאן ופירושנו זו. סוגיא בפירוש

שם.54)משנה]. נפשטה, שלא כשנגנבה 55)בעיא
שהיה  השמירה חיוב ונפסק לגמרי, השומר נפטר באונס
שניה. שמירה עצמו על קיבל לא וכשהוחזרה עליו, מוטל

לבעלים 56) החזירה לא והוא השומר, ליד שהוחזרה מכיוון
הראשון. השמירה חיוב עדיין קיים -

ּדסייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשע"ו  תשרי כ"ב שני יום

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
˙BÂÏ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿

ObÈ ‡lL (· .CÓÂ ÈÚÏ1ObÏ (‚ .B˙B‡2„·BÚ‰ ˙‡ ¿»ƒ»»∆…ƒ…ƒ…∆»≈
(‰ .ÚB¯Êa ·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ ‡lL („ .ÌÈ·ÎBk»ƒ∆…¿«¿≈««ƒ¿«

BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓfa ÂÈÏÚ·Ï ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰Ï3(Â . ¿«¬ƒ««¿ƒ¿»»«¿«∆»ƒ
CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ÔBkLn‰ ¯Á‡È ‡lL∆…¿«≈««¿ƒ¿»»∆»ƒ»≈∆»ƒ
ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡lL (Á .‰ÓÏ‡ Ï·ÁÈ ‡lL (Ê .BÏ∆…«¬…«¿»»∆…«¬…≈ƒ
.˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔzÈ ‡lL (Ë .LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL∆ƒ»∆…∆∆∆∆…ƒ≈««¿∆¿ƒƒ

˜qÚ˙È ‡lL (‡È .˙Èa¯a ‰Âl‰ ‰ÂÏÈ ‡lL (È4Ì„‡ ∆…ƒ¿∆«…∆¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈»»
·zÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÈa „ÈÚÈ ‡lL :˙Èa¯a ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ÔÈa≈«¿∆¿…∆¿ƒƒ∆…»ƒ≈≈∆¿…ƒ¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ (·È .·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,¯ËL¿»¿…«¬…ƒ¿ƒ»≈»ƒ

˙BÂÏ‰Ïe5.˙Èa¯a BÏ ¿«¿¿ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

יחזיר"1) מה לו שאין יודע "והוא בתקיפות יתבע ילחוץ,
ב). הלכה א פרק לקמן זאת 2)(רבינו אין הרמב"ן לדעת

ה). הלכה שם ביאורנו (ראה ביום,3)מצוה יום כסות
ה). הלכה ג פרק (לקמן בלילה לילה ייתן 4)כסות שלא

פרק 5)יד. ביאורנו ראה מצוה. זאת אין הרמב"ן לדעת
א. הלכה ה

ראׁשֹון  6ּפרק ¤¤¦
ואין 6) לפרוע חייב ושהלווה לעני, להלוות שמצוה מבאר

חוב. לבעל ומסדרין בדין מרחמים

.à‡¯OÈ ÈiÚÏ ˙BÂÏ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓÏ7Ì‡ :¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ
˙eL¯ ÏBÎÈ .CnÚ ÈÚ‰ ˙‡ ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk8? ∆∆«¿∆∆«ƒ∆∆»ƒƒ»»¿

‰ÏB„b BÊ ‰ÂˆÓe .'B‚Â epËÈ·Úz Ë·Ú‰ :¯ÓBÏ „eÓÏz«¿««¬≈«¬ƒ∆¿ƒ¿»¿»
‰˜„v‰ ÔÓ9Ï‡BM‰ ÈÚ‰ Ï‡10C¯ˆ ¯·k ‰fL ; ƒ«¿»»∆∆»ƒ«≈∆∆¿»ƒ¿«

BÊ ‰cÓÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,Ï‡LÏ11‰¯Bz‰Â . ƒ¿…¿∆¬«ƒ…ƒƒ«¿ƒ»¿«»
:¯Ó‡pL ,ÈÚÏ ˙BÂÏ‰lÓ ÚniL ÈÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ»«ƒ¿«¿∆»ƒ∆∆¡«

'B‚Â ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡a EÈÚ ‰Ú¯Â12. ¿»»≈¿¿»ƒ»∆¿¿

מצויות 7) מעות שאין בשעה להלוותו מצוה עשיר ואפילו
ערוך  ושולחן טור א. משנה א פרק אבות יונה (רבינו בידו
בין  נוהג חסד גמילות מט: סוכה פי על א, סעיף צג סימן
עימך: "העני דרשב"י: (ובמכילתא לעשירים. בין לעניים
אם  וכו'. עימך לומר תלמוד מניין? עשיר עני, אלא לי אין
מן  יתר עני ידי על ליפרע ממהרני עני? נאמר למה כן
דווקא, לאו ישראל" "לעניי רבינו שכתב ומה העשיר").
הזקוק  עשיר כי להלוואה, וזקוק שצריך מי כל אלא
תמח  מצוה החינוך ספר (השווה הוא עני בכלל להלוואה

קוק). הרב מוסד יט:8)הוצאת פרשה משפטים מכילתא
מזה  חוץ רשות, - שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל "רבי
כסף  "אם וכו'. כאשר), בלשון משמש (שאם שניים ועוד
אלא  אינו או חובה אומר אתה רשות, ולא חובה - תלוה"
- תעביטנו העבט ציווי): (בלשון אומר כשהוא רשות?

רשות". ולא "גדול 9)חובה סג (שבת צדקה נתינת מצות
צדקה") הנותן מן יותר "כי 11)המבקש.10)המלוה

עניינו  צרת אין האנשים מידי לשאול פניו וגילה שנתבזה מי
עניינו  יתגלה שלא עד להיעזר שירצה המכוסה כמו (מצבו)

קצז). עשין המצוות בספר (רבינו יתבזה" "ולא 12)ולא
חטא". בך והיה ה' אל עליך וקרא לו תיתן

.áO‚Bp‰ Ïk13¯ÈÊÁi ‰Ó BÏ ÔÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÈÚ‰ »«≈∆»ƒ¿≈«∆≈««¬ƒ
BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - BÏ≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆

‰Lk14ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ObÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»≈»ƒ
BÏ ¯ˆ‰Ïe15È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ,16‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Obz ¿»≈∆∆¡««»¿ƒƒ…ƒƒ«¿»

e„ÓÏ17‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL ,18. »¿∆ƒ¿«¬≈

בחזקה.13) תובע (ראה 14)לוחץ, ותובע דוחק כמלוה
עה:). מציעא ולא 15)בבא בזמן, החוב לפרוע לאלצו

תמז). חינוך (השווה הפירעון זמן לו צריך 16)להרוויח
הנכרי. את קיג.17)להיות: - ראה דברים ספרי

לרבינו 18) המצוות ספר על (בהשגותיו הרמב"ן ודעת
נגישת  שאין טו), דברים התורה ובפירוש השישי בשורש
הכוונה  עשה, מצוות שזו בספרי שאמרו ומה מצוה, הגוי
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נדרש: הוא וכך באחיך. עשה מצוות משמיענו זה שכתוב
מכלל  הבא לאו והוא לאחיך, ולא ליגוש רשאי את לנכרי
הישראל  את שהנוגש לך ולומר עשה, נקרא שהוא עשה

תעשה. ולא בעשה עובר

.â˙B‡¯‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡19ÔÓÊa B·BÁ ÏÚ·Ï BÓˆÚ »¿»»¿«¿«¿¿««ƒ¿«
B„ÈÁÙÈ ‡lL ,ÂÈÙÏ ¯·ÚÏ elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡L Ú„BiL∆≈«∆≈¬ƒ«¬…¿»»∆…«¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÚ·Bz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÓÈÏÎÈ B‡«¿ƒ««ƒ∆≈¿¿≈»ƒ

BÚ·z Ì‡ ¯ÓBÏ20Ck ,Úa˙Ï ‰ÊÏ ¯eÒ‡L ÌLÎe . «ƒ¿»¿≈∆»»∆ƒ¿…«»
LaÎÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡21:BÏ ¯ÓBÏÂ B„ÈaL B¯·Á ÔBÓÓ »«…∆ƒ¿»¬≈∆¿»¿«

EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL .BÏ LiL ‡e‰Â .·eLÂ CÏ≈»¿∆≈∆∆¡««…«¿≈¬
d‡ÈˆB‰Ïe ‰‡ÂÏ‰ ÁwÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .·eLÂ CÏ≈»¿≈»«…∆ƒ««¿»»¿ƒ»

d„a‡Ïe C¯ˆÏ ‡lL22·BÁ ÏÚa ‡ˆÓÈ ‡lL „Ú , ∆…¿…∆¿«¿»«∆…ƒ¿»««
‰OBÚÂ .ÏB„b ¯ÈLÚ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰a‚È ÔÈ‡Ó≈«ƒƒ¿∆««ƒ∆««¿∆»ƒ»¿∆

ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ :¯Ó‡pL ;‡e‰ ÚL¯ - ‰Ê23. ∆»»∆∆¡«…∆»»¿…¿«≈
ÌÈÓÎÁ eeˆÂ24.ClLk EÈÏÚ ·È·Á E¯·Á ÔBÓÓ È‰È : ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¬≈¿»ƒ»∆¿∆»

"לא 19) - כנושה": לו תהיה "לא יט: משפטים מכילתא
לנושה  מניין אמרו: עה: מציעא בבבא זמן". בכל לו תראה
תהיה  "לא לומר תלמוד לפניו? לעבור שאסור וכו' בחבירו
שיראה  בו כנושה בעיניו תראה "לא שם (ברש"י כנושה לו

ידע 20)וייבוש"). שלא כגון, תבעו, כבר אם לומר, רוצה
(אבן  ואילך מכאן לפניו לעבור לו שאסור ותבעו, לו שאין

להשהות.21)האזל). מן 22)לעכב, לאבדה וגורם
לא,23)המלווה. רבה שמות ט. משנה ב פרק אבות ראה

יב.24)טו. משנה שם, אבות

.ãB˙‡ÂÏ‰ ‰ÂÏn‰ Úa˙iLk25‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«««¿∆«¿»»««ƒ∆
˙BBÊÓa „e¯ËÂ ˜eÁc ‰Âl‰Â ¯ÈLÚ26ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿«…∆»¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ

ÔÈca27ÏkÓ ‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ BÏ ÔÈ·B‚ ‡l‡ , «ƒ∆»ƒ«¿»«¬»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ e˜ÈtÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .BÏ e‡ˆÓiL ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ…ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -28ÔÈÓÈ¯ÁnL ¯Á‡ ,29ÈÓ ÏÚ ƒƒ««¿«««∆«¬ƒƒ«ƒ
BÏ Ú„iL ÈÓ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL30‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ ∆≈ƒ«¿¿ƒƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·È31Û‡ .BÏ LiL Ú˜¯˜ ÏkÓ ÔÈ·B‚Â . ¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒƒ»«¿«∆≈«
B·BÁ ÏÚ·Ï B‡ BzL‡ ˙a˙ÎÏ ˙„aÚLÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿À¿∆∆ƒ¿À«ƒ¿¿««

Ì„wL32‰ÊÏ ÔÈ·Bb -33‡B·È Ì‡Â ,34Û¯ËÈÂ ÔBL‡¯‰ ∆»«ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿…
Û¯ËÈ -35ÔÈ‡ È„ÈaL el‡ ÔÈÏËÏhnL :‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿…»««…∆∆ƒ«¿¿ƒ≈∆¿»ƒ≈»

- ÔÈÏe‡L B‡ ÔÈ¯eÎO B‡ È„Èa Ì‰ ÔB„wt ‡l‡ ,ÈlL∆ƒ∆»ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡36‡È·È B‡ ,37‰È‡¯38Ô‰Ó ‰a‚È B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿»»«¿∆≈∆

.B·BÁ ÏÚa««

דין.25) בפרק 26)בבית להתפרנס. כדי הרבה הוא טורח
זה  הוא עני תאמר "אל רבינו: כותב ד הלכה מסנהדרין כ
לפרנסו  חייבין והעשיר (הדיין) ואני הואיל עשיר, דינו ובעל

בכבוד". מתפרנס ונמצא בדין פד.27)אזכנו כתובות
ונאמר  בריבו" תהדר לא "ודל התורה הזהירה זה "ועל
תורת  פי על שם (רבינו דל" פני תשא "לא טו) יט, (ויקרא

ד). פרק קדושים לגבייה 28)כוהנים קודמים שהמטלטלין
גבייתו  תחילת כך - היה בממון שהמלוה שכשם הקרקע, ִמן
יד.). קמא בבא כממון. (שדינם ממטלטלים או מממון
אחת, בדרגה וממון מטלטלין שמעמיד נראה רבינו מלשון

משלם  רצה - מטלטלין לו ויש ממון לו יש שאם היינו
מהלכות  י פרק רבינו (השווה מטלטלין מגבהו רצה ממון,
פרק  בתחילת בתרא בבבא הרי"ף דעת ברם ממון). נזקי
כתב  (וכן המטלטלין מן לגבייה קודמים שהממון שישי
בבא  הרא"ש וכן חננאל) רבינו בשם צב: בתרא בבא רשב"ם

תם. רבינו בשם ד סימן א פרק חרם 29)קמא "הטלת
ספרי  בכל נמצא כן אבל בגמרא מצאנו לא אלו לדברים
משנה  (מגיד אצלם" בקבלה שהדבר ונראה ז"ל. הגאונים

ז). הלכה י"א פרק ללווה.30)להלן לו או 31)שיש 
דין. לבית הודיע הבא 32)לא מזה שלווה לפני ממנו לווה

הכתובה  וכן פרעונו, זמן הגיע לא עדיין אבל לגבות, עכשיו
אישות  מהלכות י"ט בפרק כמבואר מחיים נגבית אינה

ג. למנוע 33)הלכה והאשה חוב הבעל ביד ואין מיד,
ולכשיבוא.34)גבייתו. אין 35)כלומר, למה נימוק זה

לאחרים, משועבדת שהיא פי על אף הקרקע גביית מונעים
שהרי  השיעבוד, לבעל הפסד כל גורמת אינה שהגביה לפי
שכל  ראשון, שגבה מה יטרוף - חובו פירעון זמן כשיגיע
ועיין  רט קיד, סימן הרי"ף תשובת פי (על זכה בחובו הקודם

ו). הלכה י פרק כתובות מה 36)ירושלמי כל "חזקה
מצא  זו להלכה והמקור משנה). (מגיד שלו" הוא אדם שביד

אמנה. שטר בסוגיית יט בכתובות אלא 37)רבינו פירוש,
יביא. כדבריו.38)או הוא שכן עדים,

.äÏL ÂÈ·e BzL‡ ˙eÒkÓ ‡Ï ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡≈««∆…ƒ¿ƒ¿»»∆
ÏÂ ,‰ÂÏÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈÚe·ˆ ÌÈ„‚aÓ ‡39ÏÚ Û‡ , …∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿»««

ÌÈL„Á ÌÈÏcqÓ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ eL·Ï ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»¿»¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
Ô‰lL el‡ È¯‰ ‡l‡ ,ÔÓLÏ ÔÁ˜lL40ÌÈ¯·c ‰na . ∆¿»»ƒ¿»∆»¬≈≈∆»∆«∆¿»ƒ

- „ÚBn‰Â ˙aL È„‚a Ï·‡ ;ÏÁ‰ ÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈«…¬»ƒ¿≈«»¿«≈
·BÁ ÏÚa Ô˙B‡ ‰·Bb41eÈ‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆»««¿≈»ƒ«ƒ»

ÛÒk B‡ ·‰Ê ÈÏÎe ˙BÚaË Ô‰a42.B·BÁ ÏÚ·Ï Ïk‰L , »∆«»¿≈»»∆∆∆«…¿««

ובניו.39) אשתו לקחם 40)לשם או שנתנם שמשעה
(רי"ף  שלהם הם והרי בהם וזכו מרשותו יצאו לשמן

כד.). ערכין פי על ריט, סימן שהם 41)בתשובה מתוך
נותנם  הבעל אין יום, יום לשימוש ואינם מכובדים, בגדים
להם  יצטרך אם למכרם יוכל שלא דעת על גמורה במתנה
א  פרק קידושין ירושלמי פי על רנה סימן בתשובה (רי"ף

ד). ואם 42)הלכה שתתקשט, מנת על קונה "שאדם
רי"ף  פרנסתו. לשם ימכור (כלומר, מהם" יתפרנס הוצרך

רט). סימן שם

.åÈ¯ËL ÂÈÏÚ È¯‰Â ,Ú˜¯˜ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰»ƒ«¿¿ƒ«¿««¬≈»»ƒ¿≈
ÈÒÎ Ïk È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ˙B·BÁ¿¿≈»ƒ¿»«¬≈»¿»«
Ô˙B‡ eÏhÈ Ì‡Â ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ÔÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿ƒƒ¿»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È˙B‡ e¯Ò‡È ,Ì·BÁa ÌÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ

È˙Ba¯ e¯B‰ - ‰È·Ma ‰È‰‡Â Ô·BÁa43ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L , ¿»¿∆¿∆«ƒ¿»««∆≈¿ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‡B·iLÎe ;ÌÈÏ‡¯Oi‰ ea‚ÈÂ ,BÏ¿ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿≈»ƒ

B˙BcÙÏ ÔÈeˆÓ Ï‡¯OÈ Ïk È¯‰ - e‰e¯Ò‡ÈÂ44. ¿««¿¬≈»ƒ¿»≈¿Àƒƒ¿

שם.43) על 44)הרי"ף מוטלת אינה להצילו המצוה
מישראל. ואחד אחד כל על מאשר יותר התובע

.æÔÈ¯cÒÓ45·BÁ ÏÚ·Ï46ÔÈÎ¯Úa ÔÈ¯cÒnL C¯„k ,47. ¿«¿ƒ¿««¿∆∆∆¿«¿ƒ«¬»ƒ
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‡·‰ :‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk48LiL ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ≈«¿ƒ«…∆»≈»«ƒ«¿¿ƒ∆≈
Ïk‰ ÔÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .˙Á‡ ËÁÓ elÙ‡ ÁÈpz ‡ÏÂ ,EÏ¿¿…«ƒ«¬ƒ««««¿¿ƒƒ«…

ÔBÊÓ49˙eÒkÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ¿¿ƒ¿¿≈»»…∆ƒ¿
˙ÙˆÓ B‡ ÈLÓ È„‚a LaÏiL ‡ÏÂ .BÏ ‰Èe‡¯‰»¿»¿…∆ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆

‰·e‰Ê50epnÓ d˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ‡l‡ ,51BÏ ÔÈ˙BÂ , ¿»∆»«¬ƒƒ»ƒ∆¿¿ƒ
BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk52‰hÓe .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ53·LÈÏ ¿»¿»ƒ¿≈»»…∆ƒ»≈≈

Ì‡Â .Ì‰ÈÏÚ ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÚvÓe ‰hÓe ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ»«»»¿ƒƒ…¬≈∆¿ƒ
ıtÓe ‰hÓ - ÈÚ ‰È‰54ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ »»»ƒƒ»«»ƒ…»»¿≈¿ƒ

el‡k ÌÈÏk55ÂÈ·e BzL‡Ï56·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ»≈¿ƒ¿»»««ƒ∆«»
Ì‰È˙BBÊÓa57ÂÈlÙ˙e ÂÈÏcÒ BÏ ÔÈ˙BÂ .58‰È‰ . ƒ¿≈∆¿¿ƒ«¿»»¿ƒ»»»

Ôn‡59.ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B - À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»ƒ»ƒ
L¯Á ‰È‰L ÔB‚k60ÈzLe ÔÈ„ˆÚÓ ÈL BÏ ÔÈ˙B - ¿∆»»»»¿ƒ¿≈«¬»ƒ¿≈

˙B¯‚Ó61ËÚeÓ „Á‡ ÔÈÓe ‰a¯Ó „Á‡ ÔÈÓ BÏ ‰È‰ .62 ¿≈»»ƒ∆»¿À∆ƒ∆»»
ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ,‰a¯Ó‰ ÔÓ ÌÈL BÏ ÔÈ˙B -¿ƒ¿«ƒƒ«¿À∆¿»∆≈ƒ

‰a¯Ó‰ ÈÓcÓ ÌÈÏk BÏ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,ËÚen‰63‰È‰ . «»¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿≈«¿À∆»»
BcÓˆ ‡Ï BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ¯nÁ B‡ ¯k‡64‡ÏÂ ƒ»«»≈¿ƒ…ƒ¿¿…

B¯BÓÁ65BÏ ÌÈ˙B ÔÈ‡ - ÔtÒ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬¿≈ƒ»»«»≈¿ƒ
B˙ÈÙÒ66- el‡Ó ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿ƒ»««ƒ∆≈¿∆»≈≈

ÌÈÏk el‡ ÔÈ‡67ÌÈÒÎ ‡l‡ ,68¯‡L ÌÚ e¯ÎnÈÂ , ≈≈≈ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
.B·BÁ ÏÚ·Ï e˙pÈÂ ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿¿««

שאינו 45) פי על אף עני הוא ואם הלווה, נכסי "מעריכין
משיירין  אלא לו, שיש מה כל נוטלין אין כולו, החוב נשלם
והולך. רבינו שמבאר וכמו סדר) ערך (ערוך כבודו" לפי לו

לגבות 46) דין לבית המלוה ויבוא הפירעון זמן כשיגיע
כג). צז, סימן ערוך (שולחן לתת 47)חובו שהתחייב מי

רכושו  כל לוקח דין בית אחרים, ערך או עצמו ערך להקדש
כג:) (ערכין ושנינו להקדש, הדמים ונותן ומוכרו
מציעא  (בבא רבינו בדברי כאן המפורט כל לו שמשאירים

י"ב.48)קיג:). הלכה ב פרק לקמן כד.49)ראה שם
מערכך" הוא מך "ואם ח): כז, (ויקרא הכתוב מן זה דרשו

מערכך. החייהו זהב.50)- מציעא 51)רקומה בבא
לשבתות 52)שם. לא אבל החול, ימי לצורך כמותו לאיש

טו. הלכה ערכין מהלכות ג בפרק (רבינו טובים וימים
פי  על ה הלכה למעלה מהמבואר שהוא נראה ומקורו

שם). בביאורנו הובא קידושין כיסא.53)ירושלמי
בהם 54) להשתמש רגילים שעניים מקנים ארוג גס מצע

לבד. של מצע לדרוש יכול לא 55)ואינו וגם כסות לא
הקטנים.אפיל 56)מזון. י"ב 57)ו  בפרק כמבואר

להחיות  המלוה על הוטל שלא יד. ב, הלכה אישות מהלכות
ולא  מערכך, (החייהו) "הוא שם: ערכין ובניו. אשתו את

מערכך". ובניו כשם 58)אשתו - (שם) יד ושל ראש של
קיג). פסחים (והשווה כסות לו שם.59)שנותנין

שלושה 62)משורים.61)נגר.60) לו שיש כגון,
האחת. והמגירה המעצד 63)מעצדים מוכרים אין

מגירות, שתי לו שיהיו כדי בדמיה, מגירה לקנות השלישי
שם). (ערכין אחת אם כי לו היו לא קודם גם שהרי

לאיכר.64) בקר (שם).65)צמד חמר היה שם 66)אם
אומנות.67)יח. קמא.68)כלי תנא לדעת בגמרא שם

.ç‰ÂÏÓ69ÔB‚k ,‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯t‰Ï ‡aL «¿∆∆»¿ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆¿
‰M‡‰ ‰ÒÙ˙Â ,‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰L∆»»«…∆ƒ¿ƒ»¿»¿»¿»»ƒ»
ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰Ó ÔBfzL È„k ÏÚa‰ ÈÒÎpÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒƒƒ¿≈«««¿≈∆ƒ≈∆ƒƒ

d„iÓ Ô˙B‡70dÏÚa ‰È‰ elÙ‡L ;·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ »ƒ»»¿¿ƒ¿««∆¬ƒ»»«¿»
„Ú ÂÈ·e BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï - ‰nÚƒ»…»»»»∆ƒ¿»»«

B·BÁ Ïk BÏ Ú¯ÙiL71. ∆ƒ¿«»

צז.69) סימן בטור הובאה הרי"ף פי 70)תשובת על ואף
מיעט  שבערכין "שכשם לחובו קדם למזונות האשה שחוב
שקדמו  פי על אף כג:) בערכין (כמבואר ובניו אשתו מזון
בשם  משנה (כסף חוב" לבעל גם הדין הוא - המעריך לחוב

התרומות). ז.71)בעל הלכה למעלה כמבואר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לו,1) שאין הטוען ללווה להשביע הגאונים תקנת מבאר

לאחרים, שחב במקום זה הוא אמנה שטר שאמר מלווה ודין
לווה  ודין עדים, בלא מעותיו להלוות שאסור שם וכלל

ושחררו. מעבדו

.àÌ‡ :B·BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰ Úa˙iL ÔÓÊaL ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿«««¿∆∆ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒÓ - ÌÈÒÎ ‰ÂlÏ e‡ˆÓƒ¿¿«…∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿««

e¯‡aL BÓk ,¯‡M‰ ˙‡ B·BÁ2‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ∆«¿»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿»
„·Ïa BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·„ BÏ e‡ˆÓ B‡ ,ÌeÏk ‰ÂlÏ«…∆¿ƒ¿¿¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ¿«

B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡Â .Bk¯„Ï ‰Âl‰ CÏÈ -3ÔÈ‡Â , ≈≈«…∆¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
ÔÈÚÈaLÓ ‡ÏÂ ,ÈÚ ‰z‡L ‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈¿»»∆«»»ƒ¿…«¿ƒƒ

B˙B‡4‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈcL C¯„k ,¿∆∆∆»ƒ»¿≈»ƒ∆∆¡«…
‰Lk BÏ ‰È‰˙5‰z‡ Ì‡ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ . ƒ¿∆¿∆∆»¿ƒ««¿∆ƒ«»

.Ô˙B‡ ÒÙ˙e CÏ - EÏ ·iÁÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÒÎ Ú„BÈ≈«¿»ƒ»∆«¿À»¿≈¿…»

ז.2) הלכה פ"א מצאנו 3)למעלה "לא כי בביתֿהסוהר,
עונש  או מאסר (היינו הגוף חיוב (בתלמוד) מקום בשום

(מגידֿמשנה). ממון" מחמת בזה) וכיוצא שאין 4)מלקות
כלום. הם.5)לו נגישה אמצעי - אלו ודרכים

.áÔÚË6B˙Èa CB˙a Ô‰ È¯‰Â Ô˙B‡ ‡ÈaÁ‰Â BÏ LiL »«∆≈¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿≈
ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,B˙È·Ï ÒkiL ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‡ -≈ƒ«ƒ∆ƒ»≈¿≈…¿…¿ƒ«

ÔÈc ˙Èa7ıeÁa :¯Ó‡pL ,‰Ê ÏÚ ‰„Èt˜‰ ‰¯Bz‰L ; ≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ»«∆∆∆¡««
ÏÚ·Ï ÔzÈ ‡ÏÂ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ Ï·‡ .„ÓÚz«¬…¬»«¬ƒƒ«ƒ∆≈¿…ƒ≈¿««

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈB‡b‰ e‡¯Lk .B·BÁ8¯Á‡ e„ÓÚL ¿∆»«¿ƒ»ƒƒ∆»¿««
ÌÈ‡n¯‰ ea¯L ,‡¯Ób‰ ¯eaÁ9ÈÙa ˙Ï„ ‰ÏÚÂ , ƒ«¿»»∆«»«»ƒ¿ƒ¿¬»∆∆ƒ¿≈

ÔÈÂÏ10‰¯eÓÁ ‰Úe·L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLnL eÈ˜˙‰ , …ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆«…∆¿»¬»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰¯Bz ÏL ÔÈÚk11¯˙È ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L : ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿»≈

,ÌÈ¯Á‡ „Èa Ô‡ÈaÁ‰ ‡lLÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·c ÏÚ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿∆…∆¿ƒ»¿«¬≈ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ Ô˙ ‡lLÂ12‰Úe·La ÏÏBÎÂ . ¿∆…»««»»«¿»¿«¬ƒ¿≈ƒ¿»

B˙eL¯Ï B‡ B„ÈÏ ‡B·iL ÏÎÂ ÁÈÂ¯iL ÏkL :BÊ∆…∆«¿ƒ«¿…∆»¿»ƒ¿
nÓ ÏÈÎ‡È ‡Ï - B„È ‚ÈOz ¯L‡ÓBzL‡Ï ‡Ï ÌeÏk ep ≈¬∆«ƒ»…«¬ƒƒ∆¿…¿ƒ¿

ÂÈ·Ï ‡ÏÂ13‡ÏÂ ,Ô‰a ÏthÈ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ LÈaÏÈ ‡ÏÂ , ¿…¿»»¿…«¿ƒ»¿…ƒ«≈»∆¿…
¯L‡ ÏkÓ ‡ÈˆBÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔzÈƒ≈«»»¿»»»»∆»ƒƒ»¬∆
,L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ B„È ‚ÈOz«ƒ»¿¿ƒ¿¿≈»»…∆

BÏ Èe‡¯‰ ˙eÒÎe BÏ Èe‡¯‰ ÔBÊÓ14˙ÏÈÎ‡ ‡Ï , »»»¿»»…¬ƒ«
ÈLeaÏÓ ‡ÏÂ ÌÈÎÏÓ Èa B‡ ÔÈ‡·Bq‰Â ÌÈÏÏBf‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿…«¿≈
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קמה dele deln zekld - mihtyn xtq - ixyz a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ‚q‰Â ˙BÁt‰15Bk¯ˆ ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ ,Bk¯„k ‡l‡ , ««¿«¿»ƒ∆»¿«¿¿»«»≈«»¿
.B·BÁ Ïk epa‚iL „Ú ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈƒ≈¿««ƒƒ«∆«¿∆»
ÔÈÈeÏb ,ÌÈÒÎ ÈBÏÙÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ‰lÁz ÔÈÓÈ¯ÁÓe«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰wz‰ ¯Á‡ Ìb .ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BÈ ‡ÏÂ ,ÔÈeÓË B‡¿ƒ¿…ƒ«¿≈ƒ«««««»»
ÏL B˙Èa CB˙Ï Òk‰Ï ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ ,˙‡f‰«…≈««»¿ƒ»≈¿≈∆
¯˜ÚÏ ewz ‡lL ;ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,‰ÂÏ…∆…¿…¿ƒ«≈ƒ∆…ƒ¿«¬…

‰¯Bz‰ Ûeb16B‡ ,ÂÈÏk ‡ÈˆBÈ BÓˆÚ ‰Âl‰ ‡l‡ . «»∆»«…∆«¿ƒ≈»
,BÏ Èe‡¯‰ ÔÈÁÈpÓ ;ÈÏ LiL ‡e‰ CÎÂ Ck :¯Ó‡È…«»¿»∆≈ƒ«ƒƒ»»
Ï‡¯OÈ ÔÈc ‰ÊÎÂ .BÊ ‰w˙a Ú·MÈÂ ,¯‡M‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«¿»¿ƒ»«¿«»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Úe·L ÚaLpL ¯Á‡ ÔBÓÓ BÏ ‰‡¯ .Ô˙BÓB˜Ó ÏÎa¿»¿»ƒ¿»»««∆ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ - È„Èa ‡e‰ ˜ÒÚ B‡ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL :¯Ó‡Â ,BÊ¿»«∆¬≈ƒ≈∆¿»ƒ≈

BÏ ÔÈÚÓBL17È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,18. ¿ƒ«∆»ƒ¿»»¿≈««

ג.7)המלוה.6) הל' פ"ג לקמן ראה קיג. בבאֿמציעא
מיימוניות).8) (הגהות סבוראי ממונם,9)רבנן המסתירים

לי. אין לאחרים 10)ואומרים ממון מלהלוות שנמנעו
לי. אין ויטענו: להם אשר כל יחביאו שמא החשש, מפני

ברשותו 11) שאינו השבועה כדוגמת בידו, כשס"ת היינו
מפני  משלם, הריני האומר השומר על חכמים שתיקנו
כמבואר  לשמירתו, שנמסר בחפץ נתן עיניו שמא החשש
א. ס"ק צט סי' (הגר"א א הל' ופקדון שאלה מהל' בפ"ו

שם). דינה 12)עיין להחזיר, עלֿמנת שמתנה ואע"פ
נתנו  שלא לדבר רגלים כי מתנה, מתנתו אין כאן - כמתנה
גובה  בעלֿחוב הדין ומן הבעלֿחוב, מן להבריח כדי אלא
החשד" "שבועת זו: לשבועה קראו והראשונים אותה,

שם). ז.13)(כסףֿמשנה הל' פ"א למעלה השווה
שם.14) גבוהים.15)השווה מלוכה דבר 16)פקידי

חכמים  באו ולא הלווה. לבית הכניסה על שהקפידה תורה
לווים. בפני דלת תנעול שלא וגדר סייג לעשות אלא

למעלה 17) (השווה שלו שהוא אדם שביד מה כל - חזקה
ד). הל' קסט.18)פ"א סי' בתשובה מיגאש, הר"י

.â‰Ó ÏÎÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ,BÊ ‰Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»∆≈¿¿»«
ÈÏÚaÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈ ÁÈÂ¯iM∆«¿ƒ«ƒ≈¿««≈»∆»ƒ«¬≈

BÚÈaLÓe ‡a ˙B·BÁ19Ïk ˙ÏÏBk ˙Á‡ ‰Úe·ML , »«¿ƒ∆¿»««∆∆»
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙Â .˙B·BÁ ÈÏÚa20ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ «¬≈¿«»««¬ƒƒ¿≈¿«¿¿ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï da21.Ï˜‰Ï ‡l‡ »¿«¿ƒ∆»¿»≈

שבועה.19) אותה ותקנת 20)שנית הואיל כלומר,
היא. ֿ 21)הגאונים מבעלי אחד לכל שבועה לחייבו

 ֿ ומשנה (לחםֿמשנה להם גם יתן שירוויח שכל חובות,
למלך).

.ã¯LÎÂ ÈÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ22¯·c‰Â ,Ìza CÏB‰Â ƒ∆À¿«∆»ƒ¿»≈¿≈«…¿«»»
B·BÁ ÏÚa ‡·e ,ÌÚ‰ ·¯Ïe ÔicÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb»¿»«««»¿…»»»««

Ú·Bz‰ ˜ÊÁ‰Â ,BÊ ‰w˙a BÚÈaL‰Ï23˜tzÒÓ BÈ‡L ¿«¿ƒ¿«»»¿À¿««≈«∆≈ƒ¿«≈
‰Ê ˙eiÚa24a B¯ÚˆÏ ‰ˆB¯ ‡l‡ ,¯ˆ‰Ï ,BÊ ‰Úe·L «¬ƒ∆∆»∆¿«¬ƒ¿»¿»≈

CÏiL È„k B‡ ,epnÓ Ì˜p‰Ï È„k ,ÌÈa¯a BLi·Ïe BÏ¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ∆¿≈∆≈≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ‰ÂÏÈÂ25BzL‡ ÈÒÎ ÁwÈ B‡ ,26 ¿ƒ¿∆ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿≈ƒ¿

¯eÒ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - BÊ ‰Úe·MÓ ÏˆpiL „Ú ,‰ÊÏ ÔzÈÂ¿ƒ≈»∆«∆ƒ»≈ƒ¿»≈»∆ƒ∆»
BÚÈaL‰ Ì‡Â ;BÊ ‰Úe·L BÚÈaL‰Ï ÌÈÓL ‡¯È Ôi„Ï¿«»¿≈»«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ

.‰Lk BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :‰¯Bz ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïha -ƒ≈…«¬∆∆»…ƒ¿∆¿∆
B„¯ËÏe Ú·Bza ¯Ú‚Ï ÔicÏ Èe‡¯ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ27, ¿…∆»»««»ƒ¿…«≈«¿»¿

ewz ‡lL .BaÏ ˙e¯È¯La CÏB‰Â ¯ËB ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿ƒƒ∆…ƒ¿
ÔÈ‡n¯‰ ÈtÓ ‡l‡ BÊ ‰wz ÌÈB‡b‰28È¯‰Â , «¿ƒ«»»∆»ƒ¿≈»«»ƒ«¬≈

¯Ó‡29‡e‰ È‡n¯ Ì‡ e‰L¯c - B˙‡ EÈÁ‡ L¯c „Ú : ∆¡««¿»ƒ…»¿≈ƒ««
BÈ‡LÂ ÈÚ ‡e‰L ‰Ê ˜ÊÁ‰L ¯Á‡Óe ,È‡n¯ BÈ‡ B‡≈««≈««∆À¿«∆∆»ƒ¿∆≈
ÈnL :¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ .BÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡ - È‡n«̄«»¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈∆ƒ
È¯‰Â ,BzÓe B‡OÓa ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÂÈÎ¯„e ,È‡n¯ ˜ÊÁ‰L∆À¿«««¿»»¿À¿»ƒ¿«»«»«¬≈
È¯‰Â ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ÔÚËÂ ,ÔBÓÓ BÏ LiL „eÓ‡ ‡e‰»∆≈»¿»«∆≈¿«¬≈

BÚÈaL‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L - BÊ ‰w˙a Ú·M‰Ï ı¯ ‡e‰30. »¿ƒ»«¿«»»∆≈»¿«¿ƒ
B˙BOÚÏ Ôica Ák LÈ Ì‡ ‡l‡31ÏÚa Ú¯ÙiL „Ú ∆»ƒ≈…«««»¿««∆ƒ¿«««

‡e‰L ¯Á‡Ó ,‰OÚÈ - ÔziL „Ú B˙BcÏ B‡ ,B·BÁ¿««∆ƒ≈¿«∆≈««∆
‰ÂˆÓ ·BÁ ÏÚa ˙ÚÈ¯tL ,„eÓ‡32:¯·c ÏL BÏÏk . »∆¿ƒ«««ƒ¿»¿»∆»»

˜„v‰ Ûc¯Ï B˙eÎÂ ,el‡ ÌÈ¯·cÓ Ôic‰ ‰OÚiL Ïk…∆«¬∆««»ƒ¿»ƒ≈¿«»»ƒ¿…«∆∆
BÙ„¯Ï eÈeËˆpL ,„·Ïa33¯·ÚÏ ‡ÏÂ ,34ÏÚ ÔÈc‰ ƒ¿«∆ƒ¿«ƒ¿»¿¿…«¬…«ƒ«

Ïa˜Óe ,˙BOÚÏ ‰L¯Ó ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡∆»ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆À¿∆«¬¿«≈
ÌÈÓL ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰iL ‡e‰Â .¯ÎO35. »»¿∆ƒ¿«¬»¿≈»«ƒ

ישר.22) רבים.23)אדם בו ספק,24)יודעים לו אין
באופיו  כלומר זה", של "בענין גורסים: ויש עני. הוא שכן

צט). סי' 'פרישה' (עיין הנתבע של בריבית.25)ובמצבו
שאינם 26) ברזל, צאן נכסי ובין מלוג נכסי בין לו שהכניסה

סי' שו"ע (השווה מהם גובה ואינו לבעלֿחוב משועבדים
כו). סעיף פניו.27)צז מעל לעיל 28)לגרשו כמבואר

ב. אבידה.29)הל' מוצא בענין כח, בבבאֿמציעא
שהוא 30) למי השבועה את נותנין "אין ג: פ"ו, רבה ויקרא

קיב). ס"ק פז סימן (הגר"א השבועה" אחר לכופו.31)רץ
נפשו 32) שתצא עד אותו שמכין נתבאר ושם פו. כתובות

זו. מצוה יקיים צדק 33)או כ): טז, (דברים שנאמר כמו
מרומה  בדין שהמדובר פירשו לו: ובסנהדרין תרדוף. צדק

ג). הל' סנהדרין מהל' פכ"ב רדב"ז להטות.34)(עיין
יהיו 35) מעשיך "וכל יב משנה פ"ב (אבות שאמרו כמו
האחרונים לש  המפרשים בשם המגידֿמשנה וכתב שמים". ם

ב"ד  הוא אלאֿאםֿכן בכך מורשה ב"ד כל "שלא ז"ל:
שאינן  הדיינין ומשרבו וחסידות. בחכמה ומוחזק חשוב
דרך  לו לעשות פורץ אחד כל יהא שלא לחוש יש - מומחין
עצמו: רבינו כתב ב, הל' סנהדרין מהל' ובפכ"ד לעצמו".
כראוי  חכמים אינם וכו' הגונים שאינם דינים בתי "משרבו
ידון  ולא וכו' ישראל דיני בתי רוב הסכימו בינה, ובעלי
מאמין  לבי הדיוט כל יאמר שלא כדי דעתו, בסמיכות הדיין
לפי  דין כתב שכאן ונראה זה". על סומכת ודעתי זה, לדברי

(לחםֿמשנה). שם שכתב מה על וסמך הגמרא,

.ä,ÂÈÏÚL ·BÁ ¯ËL ÈtÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆»»
‰„B‰Â36ÌÈ¯Á‡ ˙B·BÁa ÌÈ¯Á‡Ï37¯˙È B„È ‰‚ÈO‰Â , ¿»«¬≈ƒ¿¬≈ƒ¿ƒƒ»»»≈

˙B¯ËL ÈÏÚa ‡l‡ ¯˙i‰ eÏhÈ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ÏÚ«»»…ƒ¿«»≈∆»«¬≈¿»
„·Ïa38‡Èe˜ ‡nL ,39ÂÈÒÎ ÏÚ B˙‡„B‰a ‰OBÚ ƒ¿«∆»¿¿»∆¿»»«¿»»

.‰Ê ÏL∆∆

עדי 36) יש אפילו או הלוואה עדי כאן ואין מעצמו,
שלא  מודה והוא פרעתי, לטעון יכול שהלווה אלא הלוואה,

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



deleקמו deln zekld - mihtyn xtq - ixyz a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ג). צט, סי' ש"ך (ראה -37)פרע לדבריו - הקודמים
שבשטר. והם 38)להלוואה הלוואה עדי יש אם אבל

בעדים  אלא יפרע שלא והלוה המלוה בין שהותנה מעידים
ה"ו). וראה (מגידֿמשנה, לגביה קודמת שטר בלי המלוה -

המלוה.39) מן נכסיו להבריח והאחרים, הלווה בין תחבולה

.åÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L Ô·e‡¯40·iÁ ÈÂÏÂ ,‰‡Ó ¿≈∆»»«»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ«»
.ÔBÚÓLÏ ÔÈ˙BÂ ÈÂlÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰‡Ó Ô·e‡¯Ïƒ¿≈≈»ƒƒƒ≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿

ÌÈÒÎ Ô·e‡¯Ï ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ41·BÁ È¯ËL BÏ eÈ‰Â , ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰ ‰Ó‡ ¯ËL :ÈÂÏ ¯Ó‡Â ,ÈÂÏ ÏÚ42‡e‰ Úe¯t ,43, «≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¬»»»«

Ô·e‡¯ BÏ ‰„B‰Â44B˙‡„B‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ -45, ¿»¿≈≈«¿ƒƒ«»»
a‡Ï ÔÈOBÚ Ì‰ ‡Èe˜ ‡nL;ÔBÚÓL ÏL B˙eÎÊ „46 ∆»¿¿»≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¿

ÔBÚÓL Ú·MÈ ‡l‡47Û¯BË Ïk ÔÈ„k ,ÈÂlÓ ÏhÈÂ48 ∆»ƒ»«ƒ¿¿ƒ…ƒ≈ƒ¿ƒ»≈
‰Úe·La ‡l‡ Ú¯Ù BÈ‡L49ÂÈÏÚ LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»∆»ƒ¿»¿≈»ƒ∆≈»»

¯Á‡ ·BÁa BÓˆÚÓ ¯Á‡Ï ‰„B‰Â ,·BÁ ¯ËL50Ì‡ , ¿«¿»¿«≈≈«¿¿«≈ƒ
¯ËM‰ ÏÚa ‰·Bb - Ì‰ÈL ea‚iL È„k ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡≈¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆«««¿»

‰Ê ÏL B¯ËL ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡lL ,„·Ïa51. ƒ¿«∆…«¬¿¿»«¿»∆∆

וחבירו 40) מנה בחבירו לנושה "מנין נתן: כרבי יט. כתובות
תלמודֿלומר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו,
הלוהו  לאשר (כלומר, לו" אשם לאשר "ונתן ז): ח, (במדבר
שהקרן  למי דהיינו שלו, האשם לאשר אלא כאן, כתוב אין

רש"י). - גובה 41)שלו שמעון אין - נכסים לו יש אם כי
כשאין  אלא נאמרה שלא לפי נתן, רבי של מדרשתו מלוי
(מגידֿמשנה). מ. בבבאֿקמא כמבואר אחרים, נכסים ללוה

יתבענו 42) שלא אימון מתוך לו מסרו אלא כלום, לוה לא
ילווהו. אם ראובן.43)אלא בידי השטר ונשאר

אמנה.44) או פרוע ראובן.45)שהשטר של
ו 46) שם, אביי.כתובות של חפץ,47)כפירושו בנקיטת

רבינו  (ע"פ לאחר מכרו או מחלו ולא זה חוב נפרע שלא
י). הל' פכ"ב משועבדים 48)להלן או המכורים מנכסים

שבועות 49)לאחרים. ע"פ שם (פכ"ב לקמן כמבואר
עדי 50)מה). כאן ואין - בשטר להלוואה לדבריו, שקדם,

לו). הערה ה"ה למעלה (ראה לימדנו 51)הלוואה כבר
מקבלים  ואין לקנוניא, שחוששים ה') הל' (למעלה רבינו
לפי  שנית, זה דין וכתב רבינו וחזר אחרים. בחובות הודאתו
להמבואר  דומה כאן הנידון של לקנוניא החשד רקע  שאין
הסידור, שבועת כבר כשנשבע המדובר, ה בהל' כי ה, בהל'
שאינו  ובניו, אשתו לפרנסת דאגתו הוא לקנוניא והגורם
לבעלֿחובו  ראשון ראשון פורע אלא אותם להאכיל רשאי
עשוי  שאדם זה על מבוסס החשד ובכן שם, כמבואר
שגם  ואפשר ובניו, אשתו פרנסת בגלל לעצמו היתר להורות
קטנים. וילדים אשה לפרנס מצוה בזה רואים האחרים
הגורם  הסידור, שבועת לפני שמודה שלפנינו, ובנידון
ולכן  מנכסיו, ערום ישאר שלא כדי הוא, האפשרית לקנוניא
(ולצד  זו סיבה בגלל גם לקנוניא שחוששים רבינו, מלמדנו
שבנידון  לפי כאן, מהמבואר נלמד ה בהל' הנידון אין שני,
ולכך  קנוניא, שום יעשה שלא בשבועה התחייב כבר ה הל'
– הודאתו לאמת מסייעתו זו שבועה שאין רבינו מלמדנו

ג). ס"ק צט סי' ש"ך עיין כסףֿמשנה.

.æÌÈ„Ú ‡Ïa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÂÏ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡52elÙ‡Â , »¿»»¿«¿¿»¿…≈ƒ«¬ƒ

ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï53ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,54. ¿«¿ƒ»»∆»ƒ≈ƒ¿»«««¿
¯˙BÈ ÁaLÓ - ¯ËLa ‰ÂÏn‰Â55‡Ïa ‰ÂÏn‰ ÏÎÂ . ¿««¿∆ƒ¿»¿À»≈¿»««¿∆¿…

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ - ÌÈ„Ú56, ≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…
BÓˆÚÏ ‰ÏÏ˜ Ì¯B‚Â57. ¿≈¿»»¿«¿

(ב"מ 52) להכחיש הלווה של דעתו על עולה כך שמתוך
שם). וברש"י והטעם 53)עה: שיכחיש, בו לחשוד שאין

שהיה). מעשה (שם, ישכח משנתו טרדת מתוך שמא -
הל'54) יג פרק להלן שיתבאר כמו בשבועה, נאמן שהמלוה

במלוה 55)ג. אבל בו, רשום המלוה סכום שבשטר לפי
שלוה  לטעון ללווה ואפשר ידוע, הסכום אין המשכון על
ד). ס"ק ע, סי' (סמ"ע תובע שהמלוה מהסכום פחות

כפירה.56) לידי שמביאהו ללווה מכשול שגורם
שאינו 57) מה מחבירו שתובע על אותו מקללים אדם שבני

לו. חייב

.ç·¯‰58‰ÂÏ B‡ ,B¯¯ÁL Ck ¯Á‡Â Bc·ÚÓ ‰ÂlL »«∆»»≈«¿¿««»ƒ¿¿»»
ÏkL ;ÌeÏk ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ - dL¯b Ck ¯Á‡Â BzL‡Ó≈ƒ¿¿««»≈¿»≈»∆»»¿∆»
‰M‡‰ „ÈaL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ,Ba¯ ‰˜ - „·Ú ‰wM ‰Ó«∆»»∆∆»»«¿»«»∆¿«»ƒ»

dÏÚa ˙˜ÊÁa -59Ô‰L ‰È‡¯ ‰‡È·‰ Ì‡ ‡l‡ , ¿∆¿««¿»∆»ƒ≈ƒ»¿»»∆≈
d˙Èe„pÓ60. ƒ¿¿»»

נא).58) (בבאֿבתרא העבד של משל 59)בעלו כלומר,
מהם  להוציא כדי הלוואה בתור באמתלא ולקחם הם, בעלה
אישות  מהל' פכ"ב רבינו והשווה שם. ב"ב גמ' (עיין ממונו

שם). ולחםֿמשנה ובמגידֿמשנה כט, נכסים 60)הל'
הימנו  "לוה כח. כתובות (עיין שנישאו בשעה לו שהכניסה

וכו'"). אביה מנכסי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בהם 1) שעושים כלים ולא אלמנה, לחבול שלא מבאר

דין  בית שליח ודין המשכון, להחזיר ושמצוה נפש, אוכל
למשכן. שבא

.àÔÈ‡ - ‰¯ÈLÚ ‡È‰L ÔÈa ‰iÚ ‡È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈∆ƒ¬ƒ»≈∆ƒ¬ƒ»≈
d˙B‡ ÔÈkLÓÓ2‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ‡Ï ,3‡lL ‡ÏÂ ¿«¿¿ƒ»…ƒ¿««¿»»¿…∆…

‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»¿…«ƒ≈ƒ∆∆¡«¿…
‰ÓÏ‡ „‚a Ï·Á˙4ÏÚa epnÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â . «¬…∆∆«¿»»¿ƒ»««¬ƒƒƒ∆¿«

BÁ¯k5ÌlLz - BÏ ‰„Bz Ì‡Â .6¯tÎz Ì‡Â ,7- »¿¿ƒ∆¿«≈¿ƒƒ¿…
Ú·Mz8- ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ . ƒ»«»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ

‰˜BÏ9. ∆

קטו.2) ב"מ משנה, למד 3)כסתם זה ומדעתה. מרצונה
אותה", ממשכנין "אין המשנה: לשון מסתימת רבינו
הלוואה  בשעת שלא ובין הלוואה בשעת בין ומשמע
אין  הלוואה "בשעת וכותב: משיג והראב"ד (מגידֿמשנה).
בגד  תחבול "ולא בזה קורא אני ואין כלומר: חובל", זה
לו. מביאה וברצונה שבעצמה מאחר אלמנה"

לחבול 4) "ואסור ואומר: רבינו מסביר שם, ובפירושו
בשביל  הממשכן אצל כשתתעכב חשד משום האלמנה
דבר  לידי (שיבואו קלקול ביניהם שיארע או שלה, המשכון
(עיין  והעשירה" העניה בדבר השווה ולפיכך איסור),

מילתא 5)לחםֿמשנה). "כל ד): (תמורה רבא כדברי
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כל  בעברית: מהני". לא עביד אי - תעביד לא רחמנא דאמר
וכאילו  מועילה, עשייתו אין - לעשות התורה שאסרה דבר

תפח). סי' (ריב"ש עשה גובה 6)לא ביתֿדין כלומר,
את  למשכן שלא אלא תורה אמרה שלא בעלֿכרחה, ממנה
וגובים  ממנה. להגבות שלא תורה אמרה לא אבל האלמנה,
סי' ריב"ש (מגידֿמשנה, אדם מכל שגובים כדרך מאלמנה

בשטר.7)תפח). ההלוואה היתה שלא  כשאר 8)כגון,
ונטען. טוען אינו 9)כל - בעין שהמשכון עוד כל אבל

זמן  כל עליו", לוקין אין - לעשה שניתק לאו "שכל  לוקה,
השבת  של ל'עשה' ניתק זה ולאו ה'עשה', לקיים שבידו
את  לו תשיב "השב יג) כד, (דברים שנאמר הוא המשכון,

ד). הל' בסמוך (ראה השמש" כבוא העבוט

.áÂÏn‰ ÔÎÂÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,B¯·Á ˙‡ ‰10 ¿≈««¿∆∆¬≈≈∆ƒ¿»«««¿
ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ B‡ B„Èa ,‰‡ÂÏ‰ ¯Á‡ BkLnL ÔÈa≈∆ƒ¿¿«««¿»»¿»«ƒ≈ƒ
ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ Ì‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡Ï -…«¬…≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆¿

ÌÈÁ¯‰11ıÚ ÏL ˙B·¯Ú‰Â ,12ÔÈÏM·nL ˙B¯BÈÂ , »≈«ƒ¿»¬≈∆≈¿∆¿«¿ƒ
‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒÂ ,Ì‰a13Èk :¯Ó‡pL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆¿«ƒ∆¿ƒ»¿«≈»∆∆∆¡«ƒ

Ï·Á ‡e‰ LÙ14BÁ¯k ÏÚa ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â .15. ∆∆…≈¿ƒ»««¬ƒ¿«»¿
‰˜BÏ - ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡Â16. ¿ƒ»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ∆

החולק 10) והראב"ד א. הל' למעלה (השווה הלוואה בשעת
זו). בהלכה גם עליו השיג שם, רבינו יד,11)על של

מים  של ריחיים כגון בקרקע, הקבועים אבל המיטלטלים.
ו). סעיף צז, סי' (שו"ע כלל משכון בגדר אינם

ללישה.12) קטז.13)המשמשות שם 14)שם שנינו
שעושין  דבר כל אלא אמרו, בלבד ורכב רחיים "ולא קטו.

חובל". הוא נפש כי שנאמר: נפש, אוכל כדברי 15)בו
ד). הערה למעלה (השווה ד. בתמורה כל 16)רבא, אבל

(סוף  למעלה כמבואר לוקה, אינו - קיים שהמשכון זמן
אלמנה. חובל גבי ה"א)

.âÏ·ÁL ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ ÏL ‰a¯‰ ÌÈÏk Ï·Á»«≈ƒ«¿≈∆…∆∆∆¿∆»«
ÈÙa ÈÏÎe ÈÏk Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈkÒÂ ‰¯BÈÂ ‰·¯Ú¬≈»¿»¿«ƒ«»«»¿ƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ17˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏk ÈL elÙ‡ .18 «¿¬ƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ¿»»««
ÏÚ ÌÈzL ‰˜BÏÂ ,ÌÈÏk ÈL ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ -«»¬≈∆ƒ¿≈≈ƒ¿∆¿«ƒ«

Ì‰ÈL19·Î¯Â ÌÈÁ¯ Ï·ÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .20·iÁÏ - ¿≈∆∆∆¡«…«¬…≈«ƒ»»∆¿«≈
.BÓˆÚ ÈÙa ·Î¯‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁ¯‰ ÏÚ«»≈«ƒƒ¿≈«¿¿«»∆∆ƒ¿≈«¿

ÌLk21ÌÈÏk ÈL Ô‰L ,ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈÁ¯‰Â ·Î¯‰L ¿≈∆»∆∆¿»≈«ƒ¿À»ƒ∆≈¿≈≈ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁÂ ,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLÓe¿«¿ƒ¿»»««¿«»«∆ƒ¿≈«¿
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏk ÈL Ïk Ck ;BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿≈«¿»»¿≈≈ƒ««ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLnL∆¿«¿ƒ¿»»«««»«∆ƒ¿≈«¿
¯˜a „Óˆ Ï·Á Ì‡ ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ22 ¿«∆ƒ¿≈«¿¿≈ƒ»«∆∆»»

L¯BÁ‰23.ÌÈzL ‰˜BÏ - «≈∆¿«ƒ

שם.17) תיעשה 18)גמרא לא - יחד אותם כשמרכיבים
האחר. בלתי משניהם באחד יהודה,19)המלאכה כרב

לוקה  רכב אחת, לוקה ריחיים "חבל קטו:): (שם האומר
שתיים". לוקה ורכב ריחיים על 20)אחת, "לא" הטל

(רבינו  רכב ולא ריחיים, יחבול לא כלומר רכב, ועל ריחיים
[ריחיים  רעב). פיסקא כיֿתצא דברים ל'ספרי' בפירושו הלל
העליונה  זו, על זו מונחות אבנים משתי מורכבים יד, של

הגרעינים  נטחנים אותה וכשמסובבים "רכב" נקראת
"ריחיים"]. הנקראת התחתונה האבן ובין בינה הנופלים

קטז.21) משני 22)שם מורכב חרישה כלי הם הצמד
[באבןֿהאזל  (מגידֿמשנה). שתיים חייב ולפיכך חלקים,
וראייתו  פירושו. לקבל מאוד וקשה לפרות, שהכוונה מפרש
קשה  ג"כ - "החורשת" ולא "החורש" כתב שרבינו מזה
ד"ה  שם 'תוספות' ראה יחיד. לשון הוא בקר שהרי להבינה,
משמע  שתים, חייב ד"ה שם רש"י דברי סיום וגם צמד,
שכתב  צז, סי' חו"מ יוסף' 'בית וראה בכלי. שהמדובר
לתמוה  ויש חבלה. איסור בכלל ואינן ככלי אינן שפרות
דעתו  על המגדלֿעוז דעת את אבןֿהאזל בעל העדיף למה

המגידֿמשנה]. שהתורה 23)של כאן, משמיענו רבינו
ממש, נפש באוכל אינה שמלאכתם כלים גם לחבול אסרה
כאלה  כלים תורה אסרה שלא האומרים, מדעת להוציא

צז). סי' ח"מ 'טור' (ראה

.ã‡Ï - ¯ÈLÚ „Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ…
ÔÈc ˙È·a ‡l‡ epkLÓÈ24ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL elÙ‡Â . ¿«¿¿∆∆»¿≈ƒ«¬ƒ¿ƒ«≈ƒ

‡l‡ ,epkLÓÈÂ B˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï - ÔkLÓÏ ‡aL∆»¿«¿≈…ƒ»≈¿≈ƒ«¿¿∆∆»
BÏ ‡ÈˆBÓe B˙È·Ï ÒÎ ‰Âl‰Â ,ıeÁa „ÓBÚ≈«¿«…∆ƒ¿»¿≈ƒ

„ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL ;ÔBkLn‰25Ôk Ì‡ .26ÔÈa ‰Ó , ««¿∆∆¡«««¬…ƒ≈«≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏML ?ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ·BÁ ÏÚa27LÈ - ««ƒ¿ƒ«≈ƒ∆¿ƒ«≈ƒ≈

‰Âl‰ „iÓ ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ28ÚB¯Êa29B˙BÂ ƒ«««¿ƒ««…∆ƒ¿«¿¿
ÔziL „Ú ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ ÔÈ‡ - ·BÁ ÏÚ·e ,‰ÂÏnÏ««¿∆««≈ƒ«««¿«∆ƒ≈

BzÚcÓ ‰Âl‰ BÏ30‰Âl‰ ˙È·Ï ÒÎÂ ·BÁ ÏÚa ¯·Ú . «…∆ƒ«¿»«««¿ƒ¿«¿≈«…∆
BÈ‡ - ÚB¯Êa B„iÓ ÔBkLn‰ ÛËÁL B‡ ,BkLÓeƒ¿¿∆»«««¿ƒ»ƒ¿«≈

·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z È¯‰L ;‰˜BÏ31BÏ ∆∆¬≈ƒ««¬≈∆∆¡«»≈»ƒ
,daL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â .LÓM‰ ‡B·k ËB·Ú‰ ˙‡∆»¬¿«∆∆¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»

‰˜BÏ - Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡L ÔB‚k32Óe .·MÁ ¿∆»«««¿ƒ¿«∆¿«≈
ÔBkLn‰ ÈÓc33.ÔÈca ¯‡M‰ Ú·B˙Â , ¿≈««¿¿≈««¿»«ƒ

שליח.24) וע"י הדיין אשר 25)במצוות "והאיש וגומר:
(שם  בגמרא החוצה". העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
יודע  איני תעמוד" "בחוץ שנאמר ממשמע אמרו: קיג.)
תלמודֿלומר  מה אלא יוציא, בו נושה אתה אשר שהאיש
תעמוד" "בחוץ (כלומר, כמלוה ב"ד שליח לרבות והאיש?
נושה  אתה ואשר - ב"ד) שליח (שהוא והאיש (המלוה) אתה

שם). (רש"י החוצה העבוט אליך יוציא מאחר 26)בו,
ב"ד. לשליח גם אסורה, לשניהם הלווה לבית שהכניסה

ששליח 27) משמע בב"ד", אלא ימשכננו "לא אמרנו: הרי
אסור. והמלוה למשכן, רשאי לביתו,28)ב"ד חוץ במצאו

שם). (כשמואל, דברים,30)בחזקה.29)בשוק 'ספרי'
ימשכננו  לא יכול ביתו, אל תבוא "לא רעו: פיסקא כיֿתצא
לעבוט  ת"ל מבחוץ, ימשכננו אבל בבית) (כלומר מבפנים

מבחוץ). (אפילו דרשו:31)עבוטו" לא: בבבאֿמציעא
שמשכנו  אלא לי אין למה), לשון כפל (כלומר תשיב "השב
השב  ת"ל מנין? - ב"ד ברשות שלא משכנו ב"ד, ברשות

מכלֿמקום". טו.32)תשיב, הערה למעלה השווה
החוב 33) מסכום עליו, שאחריותו המשכון דמי מנכה

- המגיד הרב ולדעת א. הל' שכירות מהל' בפ"י (כמבואר
אונסין). באחריות אפילו ברשות, שלא במשכנו חייב,
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בת  חייב שהוא מאחר ומקשה: משיג למה [הראב"ד שלומין,
(מכות  עליו לוקים אין לתשלומין שניתן לאו הרי לוקה?
ניתן  נקרא שאינו רבינו, שיטת מבאר והמגידֿמשנה טז.)?
הם  - הממון כלומר, – שהתשלומין במקום אלא לתשלומין
הפקעת  על הוא שהלאו גזילה, כגון וסיבתו, הלאו תיקון
אין  במשכון אבל מתקנו, - וכשמשלם חבירו, ממון
הפקעתֿממון  על אינו הלאו כי הלאו, עם קשר לתשלומין
בתור  החפץ נטילת עצם על אלא לגוזלו, כוונתו אין שהרי -
מפני  הוא התשלומין וחיוב - תורה הקפידה משכון
שניתן  לאו זה אין כך ומשום באחריותו, שנתחייב
המשכון, השבת של ל'עשה' שניתק לאו אלא לתשלומין
מיישב  זו ובסברא לוקה. - ה'עשה' קיים ולא שנאבד ומאחר
אדם  אין והרי לוקה, למה שהקשו מה גם המגידֿמשנה
שלפי  א), הל' גניבה מהל' פ"ג (ראה ומשלם? לוקה
שהלאו  כאחת, באים אינם והתשלומין המלקות המבואר
אבידתו, שעת על הם והתשלומין המשכון, נטילת על הוא
והתשלומין  המלקות שאם שם, גניבה בהל' נתבאר וכבר

ומשלם]. לוקה - כאחת באים אינם

.äBkLnL B‡ ÔÈc ˙È·a B¯·Á ˙‡ ÔkLÓÓ‰ „Á‡∆»«¿«¿≈∆¬≈¿≈ƒ∆ƒ¿¿
‡e‰ ÈÚ LÈ‡ Ì‡ ,‰Âl‰ ˙ÚcÓ B‡ ÚB¯Êa ,B„Èa34 ¿»ƒ¿«ƒ«««…∆ƒƒ»ƒ

BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ¯·„ BkLÓe35‰eˆÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿¿»»∆»ƒ¬≈∆¿À∆
BÏ ¯ÈÊÁÓ :BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ËB·Ú‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»¬»≈∆»ƒ«¬ƒ
ÌBia ‰L¯Án‰ ˙‡Â ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ È„k ‰ÏÈla ¯k‰ ˙‡∆««««¿»¿≈ƒ…»»¿∆««¬≈»«

BzÎ‡ÏÓ da ˙BOÚÏ È„k36BÏ ·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ; ¿≈«¬»¿«¿∆∆¡«»≈»ƒ
ËB·Ú‰ ˙‡37ÌBia ÌBi‰ ÈÏk BÏ ·ÈL‰ ‡ÏÂ ¯·Ú . ∆»¬»«¿…≈ƒ¿ƒ««

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ‰ÏÈla ‰ÏÈl‰ ÈÏÎe38:¯Ó‡pL , ¿ƒ««¿»««¿»≈¿…«¬∆∆∆¡«
BÊ .EÏˆ‡ BËB·ÚÂ ·kL˙ ‡Ï - BË·Úa ·kL˙ ‡Ï…ƒ¿««¬……ƒ¿««¬∆¿¿
ÌBia BzÎ‡ÏÓ Ô‰a ‰OBÚ ‡e‰L ÌÈÏÎ·e .‰ÏÈÏ ˙eÒk¿«¿»¿≈ƒ∆∆»∆¿«¿«
.BÏ ep·ÈLz LÓM‰ ‡a „Ú :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔL·BÏ B‡¿»≈«…«∆∆¿ƒ∆

ÌBi‰ Ïk B¯ÈÊÁiL ,„nÏÓ39¯ÈÊÁnL ,‡e‰ Ôk Ì‡ . ¿«≈∆«¬ƒ»«ƒ≈∆«¬ƒ
ÔBkLn‰ BÏ40˙Úa B˙B‡ Á˜BÏÂ BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ««¿»≈∆»ƒ¿≈«»≈

‡lL È„k ?ÔBkLn‰ ÏÈÚBi ‰Ó ,BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ««¿¿≈∆…
˙ÈÚÈ·Ma ·BÁ‰ ËÓMÈ41Ïˆ‡ ÔÈÏËÏhÓ ‰OÚÈ ‡ÏÂ , ƒ»≈««¿ƒƒ¿…≈»∆ƒ«¿¿ƒ≈∆

ÂÈa42ÔBkLn‰ ÔÓ Ú¯tÈ ‡l‡ ,43.‰Âl‰ ˙nL ¯Á‡ »»∆»ƒ»«ƒ««¿««∆≈«…∆
BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ¯·c ÈÚ‰ ˙‡ ÔkLÓÓ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆«¿«¿≈∆∆»ƒ»»∆»ƒ
‰LÏL ÌeMÓ ¯·BÚ - BpÓÊa BÏ B¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿«≈ƒ¿»

˙BÓL44·L‰ ÌeMÓe ,B˙Èa Ï‡ ‡·˙ ‡Ï ÌeMÓ : ≈ƒ…»…∆≈ƒ»≈
.BË·Úa ·kL˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ËB·Ú‰ ˙‡ BÏ ·ÈLz»ƒ∆»¬ƒ…ƒ¿««¬…
˙ÚLa ‡lL BkLnL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿¿∆…ƒ¿«

B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLÓ Ì‡ Ï·‡ ;B˙‡ÂÏ‰45BÈ‡ - «¿»»¬»ƒƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈
ÏÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ46˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ¯·BÚ BÈ‡Â , «»¿«¬ƒ¿»¿≈≈¿≈ƒ«≈

.el‡‰»≈

ועבוטו 34) תשכב לא הוא, עני איש "אם קיד: שם הלוה.
ויש  לו, צריך שאינו דבר משכנו (כלומר, עשיר הא אצלך.

אצלך". ועבוטו שכב במקומו) להחליף "ואינו 35)לו
כמו  במקומו, שיחליף מה אצלו ואין בלתו, לעמוד יכול
לבדה  כסותה היא כי כו) כב, (שמות יתברך השם שביאר
שם, המשנה בפירוש (רבינו ישכב" במה לעורו, שמלתו היא

במכילתא  הדברים ומקור רמ. לאוין המצוות' וב'ספר
נה). הערה להלן ראה של 36)דרשב"י, שאינה מלאכה

בכלל, למשכנו אסור נפש אוכל של כלי כי נפש, אוכל
מח). הערה להלן (ראה ב הל' למעלה שם 37)כמבואר

"השב  דרשו: רעז, פיסקה כיֿתצא דברים, וב'ספרי' קיד:
וכלי  ביום היום כלי לו שמחזיר מלמד העבוט: תשיב
וכו'". ביום ומחרישה בלילה (כר) סגוס בלילה, הלילה

(מגידֿמשנה).38) מעשה בו שאין לפי עליו, לוקה ואינו
כב,39) שמות רש"י יט. פרשה משפטים מכילתא קיד:, שם

תחזור  השמש וכבוא כלומר, השמש" בוא "עד מפרש: כה
מחר. של בוקר שיבוא עד המלוה,40)ותטלנו להבטחת

לו? צריך כשהוא ללווה מחזירו הוא בשנת 41)הרי
חוץ  ההלוואות כל (מפקיעה) משמטת שהיא השמיטה
[רבינו  מ"ב. פ"י, בשביעית ששנינו כמו המשכון, על ממלוה
(המלוה) בעלֿחוב אצלנו, "והעיקר מנמק: שם) (בפירושו
כאילו  יהיה - המשכון על אותו כשילוה לפיכך משכון, קונה
ואינו  ידוע לזמן שהלוהו ההוא בממון המשכון הקנהו
(בפסחים  יצחק רבי של דעתו כאן שקיבל ברור, משמט".
פ"י  החזקה ביד אולם משכון. קונה שבעלֿחוב לא:),
דינו  המשכון על שהמלווה פסק ה"א שכירות מהלכות
(ראה  חובו כל גובה - המשכון נאנס ואם שכר, כשומר
מפירושו  כאן בו שחזר מזה ויוצא שם), הראב"ד השגת
(מפרשי  הרי"ף של דעתו וקיבל בצעירותו, שכתב הנ"ל
ונראה  כאלו). חזרות כמה על העירו האחרונים, ידֿהחזקה
(שביעית  בירושלמי שמואל של דרשתו כאן מקבל שרבינו
אחיך  את לך יהיה "ואשר ג) טו, (דברים הכתוב על שם)
שלא  ואע"פ בידך. לאחיך שיש לזה פרט - ידיך" תשמט
משמט  אינו מחט משכונו שאפילו שמואל, של דעתו קיבל
חלק  את שמשמט הי"ד) ויובל משמיטה (בפ"ט ופסק כלום,
דמי  לגבי דרשתו את קיבל - המשכון דמי על היתר החוב
זו]. דרשה ע"פ מנמק שם במשנה הרע"ב גם המשכון.

צב.):42) (כתובות שאמרו מפני ממנו, לגבות יוכל ולא
של  (מטלטלין משתעבדי" לא חוב לבעל - דיתמי "מטלטלי
אביהם). של לבעלֿחוב משועבדים אינם - יתומים

החוב 43) - שמשכנו שבשעה והטעם, קטו. בבאֿמציעא
ועשה.44)כגבוי. לאוין שני - שבתורה מקראות שלוש

ד:)]. מכות (רש"י מקרא = הלוה.45)[שם של מרצונו
(46 ֿ ולחם [במגידֿמשנה רבא. דעת כפי קיד: שם ברייתא

וכן  אלמנה בחובל למה מקשים, וה"ב ה"א למעלה משנה
אסור. הלוואתו בשעת שגם פסק נפש, אוכל כלי בחובל
לשלא  הלוואתו בשעת בין מחלק הוא חזרה, בדין וכאן,
נאמרו  האלו המצוות שלוש כל והרי הלוואתו? בשעת
(וכמו  אלמנה בדין משיג א בהל' והראב"ד חבלה? בלשון
חובל". זה אין הלוואה "בשעת נפש): באוכל ב בהל' כן

שרבי  שלא ונראה משמעותו חבלה שסתם להראב"ד מודה נו
להחזיר  חייב שאינו פסק כך ומשום הלוואה, בשעת
גילתה  נפש אוכל בכלי אולם הלוואתו, בשעת במשכנו
ונימוק  חובל", הוא נפש "כי ואמרה: האיסור, טעם התורה
להסביר  יש לזה ובדומה הלוואתו. בשעת גם יפה כוחו זה
החינוך' ב'ספר כי אלמנה, בגד בחובל רבינו שיטת גם
מנמק  תשי"ד) קוק הרב מוסד הוצאת ע"פ - תקצח (מצוה
שבור  שלבבה האלמנה, על לרחם וציונו באמרו: זה איסור
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נימוק  על מסתמך רבינו שגם ומסתבר למשכנה. שלא ודואג,
מחלק  אינו שהרי קיבל, לא רע שם הוצאת של (הטעם זה
כל  מצא לא כך ומשום שם) גמרא ראה - לעשירה עניה בין
אבל  הלוואתו, בשעת ללא הלוואתו שעת בין לחלק טעם
חבלה  המונח את להוציא נימוק מצא לא החזרה במצוות

הרגילה]. ממשמעותו

.åÔkLÓÏ ‡aL ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL47ÌÈ¯·c ÔkLÓÈ ‡Ï - ¿ƒ«≈ƒ∆»¿«¿≈…¿«¿≈¿»ƒ
ÔBkLÓ Ì˙B‡ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L48„‚a ÔB‚k , ∆ƒ∆¿»¿»»ƒ≈»«¿¿∆∆

Ba ÏÎB‡L ÈÏÎe ÂÈÏÚL49‰hÓ ÁÈpÓe .el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»»¿ƒ∆≈¿«≈»≈«ƒ«ƒ»
ÚvÓe50ıtÓe ‰hÓe ,¯ÈLÚÏ51ÈÚÏ52‡ˆÓp‰ ÏÎÂ . «»¿»ƒƒ»«»¿»ƒ¿»«ƒ¿»

el‡Ó ıeÁ B„È·53BkLÓÏ BÏ LÈ -54ÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ . ¿»≈≈≈¿«¿¿¿«¬ƒ¿ƒ
ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .‰ÏÈla ‰ÏÈl‰ ÈÏÎe ,ÌBia ÌBi‰««¿ƒ««¿»««¿»»¿»»¿≈

ÌÈÏk55„Á‡ ÏËB -56„Á‡ ¯ÈÊÁÓe57Ú .È˙Ó „58‡e‰ ≈ƒ≈∆»«¬ƒ∆»«»«
?ÁwÏÂ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ59ÌÏBÚÏ „Ú60‰È‰ Ì‡Â . «»¿«¬ƒ¿ƒ««¿»¿ƒ»»

Ì‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÌÈ¯·cÓ ÔBkLn‰61ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ««¿ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»∆¿≈«ƒƒ
‰ÂlÏ Ô˙B‡62ÌÈLÏL „Ú BÏˆ‡ BÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - »«…∆¬≈∆«ƒ∆¿«¿ƒ

ÌBÈ63¯ÎBÓ ClÈ‡Â ÌBÈ ÌÈLÏMÓe ,64˙È·a ÔBkLn‰ ƒ¿ƒ¿ƒ«≈««¿¿≈
ÔÈc65ÂÈ·Ï ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ - ‰Âl‰ ˙Ó .66‰Âl‰ ˙Ó . ƒ≈«…∆≈«¬ƒ¿»»≈«…∆

BËÓBL - ÔBkLn‰ BÏ ·ÈL‰L ¯Á‡67ÏÚÓ ‰ÂÏn‰ ««∆≈ƒ««¿¿««¿∆≈«
ÂÈa68.¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â , »»¿≈«¬ƒ

בשוק 47) או המשכון, את מוציא כשהוא - לוה של לביתו
בזרוע. אפילו בלילה.48)- ובין ביום בין להם שצריך

הל'49) אישות מה' יג פרק (השווה וכוס קערה קדירה כגון
צז  (בסי' הגר"א מציין לזה והמקור כאן), ראב"ד וראה ג,
כמבואר  לו, שמניחים ומצע, ממיטה מכלֿשכן נו) ס"ק
גירסת  היתה שכן אומר יז אות בסוף שם וה'דרישה' בסמוך.
נראה  ויותר בו". שאוכל "וכלי קיג:) (שם בברייתא רבינו
נפש" חיי שהן דברים ימשכנו "ולא היא: רבינו  שגירסת
ימשכנו  "ולא היא: שלפנינו והנוסחא שם, דק"ס (השווה
צריך  שהוא דברים כלומר נפש"), אוכל בהן שעושין דברים

ובלילה. ביום בלעדם לו שאיֿאפשר לחייו, וכן 50)להם
מפני  לכותבו, רבינו חש ולא - עליו לישב כסא לו מניח
סידור  לענין ז הל' פ"א למעלה שכתב מה על שסמך

מקנים.51)(כסףֿמשנה). ארוגה - גס שם 52)מצע
דברים 53)קיג: שהם אע"פ כר, או אומנותו כלי כגון

ובלילה. ביום להם זקוק אינו - חייו לכדי לו הנחוצים
סידור 54) גבי אלא אומנותו כלי לו מניחים אמרו שלא

- למשכן אבל הפרעון, זמן כשהגיע שם) למעלה (ראה
אמרו  וכן לו. צריך שהוא בעת מחזירו שהרי ממשכנים,
ה, הל' למעלה (וראה ביום" המחרישה "ואת (קיג.) במשנה

בהלכה ו  ובלחםֿמשנה שם, מגידֿמשנה ועיין לו. בהערה
והוא 55)שלפנינו). מחרישות, שתי או כרים שני כגון

לאחד. רק ה"ג 56)צריך פ"י בבאֿמציעא תוספתא
מקובצת' ב'שיטה הובא הרשב"א וכפירוש קיג, שם (משנה
ד, הל' למעלה כמבואר מחזירו, ואינו המשנה) בפירוש
במכילתא  אמרו וכן לו. הצריך כלי אלא מחזיר שאינו
ואין  כלים שני לו היו אפילו "יכול כו כב, שמות דרשב"י
והיא  כסותה, היא תלמודֿלומר (=מחזיר), מהם לאחד צריך
אומר  עזאי בן ישכב. במה לעורו, והיא שמלתו (=משמשת)

ומונחת  למקופלת פרט בה, משתמש שעורו את 'לעורו'
לו.57)בתיבה". שצריך כחכמים.58)זה שם

גבייה.59) בתורת אצלו מחליטו שבא 60)ואינו מאחר
העבוט  השבת במצוות הוא הרי - משכון בתורת לידו
מחזיר  חובו? לגבות רוצה אם עושה, הוא "וכיצד לעולם.
ובא  בלילה, גם המחרישה ואת ביום גם ומשאירו הכר את

(מגידֿמשנה). חובו" לו ומגבים על 61)לב"ד שאין
העבוט. השבת מצות שמניחים 62)המלוה דברים אבל

ולא  במשכון נלקחים שאינם אעפ"י ומצע, מיטה כגון לו,
מוכרם  אינו העבוט, השבת במצות המלוה עליהם נתחייב
לבעלֿחוב  שמסדרים מהדברים הם אלו דברים כי - לעולם
סמ"ע  (עיין ז הל' פ"א למעלה כמבואר גבייה, בתורת ואינם

מא). ס"ק צ"ז לאחר 63)סי' אפילו המשכון נטילת כי
מלווהו  כאילו זה והרי היא, מחודשת כהלוואה - שהלווהו
בפחות  לתובעו רשאי שאינו בסתם, המשכון על עתה

ה. הל' פי"ג להלן שיתבאר כמו יום, שם 64)משלושים
סא. צז, סי' הגר"א ב"ד.65)ועיין שומת עלֿפי כלומר,

לו 66) לו: "תשיבנו שנאמר בביתֿדין המשכון מוכר אלא
דרשב"י  (מכילתא ליורשיו" מחזיר אתה ואי מחזיר, אתה
המלים: חמש שם. במשנה ברש"י והובאה כה, כב, שמות
ולא  (ר"מ) רומי בדפוס אינן לבניו" מחזיר אינו הלוה "מת
בבבא  נכלל זה שדין מפני נמחקו כנראה תימן, בכת"י

יוחנן.67)אחרונה). רבי של מאמר קיד: אמנם 68)שם
כמבואר  אביהם, חוב לשלם יתומים של מטלטלין גובים אין

גובין. משכון - ז, הל' פי"א להלן

.æ·¯Ú‰69¯zÓ70B˙È·Ï Òk‰Ïe ÚB¯Êa BkLÓÏ ∆»≈À»¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ»≈¿≈
¯Ê ·¯Ú Èk B„‚a Á˜Ï :¯Ó‡pL ;ÔBkLn‰ ÏhÏÂ71. ¿ƒ…««¿∆∆¡«¿«ƒ¿ƒ»«»

¯ÎO BÏ LiL ÈÓ ÔÎÂ72¯ÎO ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ¿≈ƒ∆≈»»≈∆¬≈≈¿«
BzÎ‡ÏÓ73- B˙Èa ¯ÎO ÔÈa ÂÈÏÎÂ BzÓ‰a ¯ÎO ÔÈa ¿«¿≈¿«¿∆¿¿≈»≈¿«≈

ÒÎÂ ,ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡lL BkLÓÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿«¿¿∆…«ƒ≈ƒ¿ƒ¿«
B˙È·Ï74Û˜Ê Ì‡Â .B¯ÎOa ÔBkLn‰ ÏËBÂ75ÂÈÏÚ ¿≈¿≈««¿ƒ¿»¿ƒ»«»»

‰ÂÏÓa ¯ÎO‰76EÚ¯· ‰M˙ Èk :¯Ó‡pL ;¯eÒ‡ - «»»¿ƒ¿»»∆∆¡«ƒ«∆¿≈¬
'B‚Â ‰Óe‡Ó ˙‡MÓ77. ««¿»¿

הערב.69) ב"ד.70)את ע"פ שלא למלוה 71)אפילו
(שם  זר בשביל ערב כי ערב, של בגדו קח הכתוב אומר
אל  תבא "לא שנאמר ממה שם בגמרא למדוהו וכן קטו.).
אתה  אבל נכנס, אתה אי לוה) (של לביתו - לעבוט" ביתו
ולא  ממשלי, הפסוק רבינו (והביא ערב" של לביתו נכנס
לפי  נראה וטעמו תורה. של הפסוק על הדרש את הביא
הערב  של חובתו כי גם למדים אנו משלי של שמהפסוק
קעג:). ב"ב (עיין בלבד באמירה אפילו הוא המלוה כלפי

שכירות.72) של למלאכה.73)חוב עצמו את שהשכיר
נכנס 74) אתה אבל נכנס, אתה אי לוה) (של לביתו שם,

פעולה. שכר אלא מלוה, שאינו אחר חוב למשכנו
שם).75) ובב"י יד, סז, סי' חו"מ שו"ע (עיין רשם
הלוואה.76) בתור אצלו השכר מלוה 77)השאיר סוג כל

(שם). שהוא

.çB¯ÎO ‰È‰ Ì‡ ,ÈÚ ÏL BBkLÓ B„Èa ‰È‰L ÈÓ78 ƒ∆»»¿»«¿∆»ƒƒ»»¿»
B˙Át ÏÚ ¯˙È79Ìc¯˜ ÔB‚k ,80‡ˆBiÎÂ [ÏB„b‰] ¯qÓe »≈«¿»¿«¿…«»«»¿«≈
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„ÈÓz B¯ÎO ‰kÓe ,B¯ÈkO‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆À»¿«¿ƒ¿«∆¿»»ƒ
˙eL¯ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰„·‡ ·ÈLÓk ‰fL ÈtÓ ;B·BÁa¿ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ¬≈»¿≈»ƒ¿

ÌÈÏÚa81. ¿»ƒ

בו.78) השימוש מחמת 79)שכר נפחת שהכלי מה
מעדר.80)השימוש. פב:81)את, פ: שם

ה'תשע"ו  תשרי כ"ג שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומצא 1) לחבירו המלווה ודין ותרבית נשך איסור דין מבאר

המטבע, על מלווה ודין טועה, שהדעת מכדי יותר הלווה
ורחוק  לשכר קרוב יתומים של נכסים להלוות שמותר ודין

להפסד.

.à‡e‰ „Á‡ ˙Èa¯Óe CL2‡Ï EtÒk ˙‡ :¯Ó‡pL . ∆∆«¿ƒ∆»∆∆¡«∆«¿¿…
‡e‰ Ôl‰Ïe ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï ˙Èa¯Ó·e ,CLa BÏ Ôzƒ̇≈¿∆∆¿«¿ƒ…ƒ≈»¿∆¿«»
.CMÈ ¯L‡ ¯·c Ïk CL ÏÎ‡ CL ÛÒk CL :¯ÓB‡≈∆∆∆∆∆∆…∆∆∆»»»¬∆ƒ»

BÓL ‡¯˜ ‰nÏÂ3¯ÚˆnL ,CLB ‡e‰L ÈtÓ ?CL ¿»»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿≈∆≈∆¿«≈
B¯Oa ˙‡ ÏÎB‡Â B¯·Á ˙‡4‰nÏÂ .5·e˙k‰ Ô˜lÁ6? ∆¬≈¿≈∆¿»¿»»ƒ¿»«»

ÔÈÂ‡Ï ÈLa ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ7. «¬…»»ƒ¿≈»ƒ

מנת 2) על הלוואה כלומר, הם אחד ובעניין אחת הוראה
תעשה  לא למצוות נמנים והם שלווה, ממה יותר לשלם
שכן, נשך, גם הוא והמרבית מרבית גם הוא הנשך כי אחת,
נשך  בו יש דבר, כל הן אוכל הן כסף הן בריבית, המלווה
דברי  ושיעור ס: מציעא בבא (עיין למלווה ומרבית ללווה
אזהרות, בכמה תורה שאסרתם ומרבית נשך הוא: כך רבינו
להלן  וכן וכו' ובמרבית בנשך לו תיתן לא כספך את שנאמר
כלומר, הוא, אחד - וגו'" כסף "נשך ואומר מזהיר הוא

משנה). (לחם היא אחת תעשה לא של 3)מצוות
"למה 4)התוספת. אמרו: ל"א פרשה רבה ְַובשמות

עד  ידע ולא הרגיש ולא נחש שנשכו למי דומה? הריבית
מרגיש  אדם אין הריבית כך - מבצבץ) (מבעבע שנתבטבט

עליו". שתתבטבט עד שהנשך 5)בו כן אם כלומר,
היא. אחת לאֿתעשה מצוות אזהרות 6)והמרבית בשתי

כתבן  ולא וכו', תיתן לא ובמרבית וכו', תיתן לא כספך את -
בנשך. לו תיתן לא אכלך ואת כספך את כאחד:

האיסור,7) לחזק כדי בריבית, הלוואה על באזהרות להרבות
(בחשבון  למנות ראוי "שאין כאחת, הן המצוות במניין אבל
לחיזוק), - בתורה (=הנכפלים והעשה הלאווין המצוות)
בספר  (רבינו בהם" והמצווה מהם המוזהר הדברים אלא

רלה). ובלאווין שם עיין התשיעי בשורש המצוות

.á˙Èa¯a ˙BÂÏÏ ¯eÒ‡ Ck ,˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡L C¯„k8; ¿∆∆∆»¿«¿»»ƒ¿¿ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL9, ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒƒƒ«¿»»¿

EÈÁ‡Ï CLpz ‡Ï :¯ÓBÏk .‰ÂlÏ ‰¯‰Ê‡ BfL10ÔÎÂ . ∆«¿»»«…∆¿«…ƒ»≈¿»ƒ¿≈
˜qÚ˙‰Ï ¯eÒ‡11ÈÓ ÏÎÂ .˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰ÂÏ ÔÈa »¿ƒ¿«≈≈…∆«¿∆¿ƒƒ¿»ƒ

¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÈa „Ú B‡ ¯ÙBÒ B‡ ·¯Ú ‰È‰L∆»»»≈≈≈≈≈∆¬≈∆≈
ÔeÓÈO˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa12BÊ .CL ÂÈÏÚ ¿…«¬∆∆∆¡«…¿ƒ»»∆∆

Û‡ ‰¯‰Ê‡13¯ÙBqÏÂ ·¯ÚÏÂ ÌÈ„ÚÏ14,z„ÓÏ ‡‰ . «¿»»«»≈ƒ¿∆»≈¿«≈»»«¿»
‰ML ÏÚ ¯·BÚ - ˙Èa¯a ‰ÂÏn‰L15‰È‰˙ ‡Ï :ÔÈÂ‡Ï ∆««¿∆¿ƒƒ≈«ƒ»»ƒ…ƒ¿∆

‰Lk BÏ16˙Èa¯Ó·e ;CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ ; ¿∆∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿«¿ƒ
‡Ï ;˙Èa¯˙Â CL Bz‡Ó Áwz Ï‡ ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï…ƒ≈»¿∆«ƒ«≈ƒ∆∆¿«¿ƒ…

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ;CL ÂÈÏÚ ÔeÓÈO˙17. ¿ƒ»»∆∆¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…
ÌÈLa ¯·BÚ ‰Âl‰Â18¯eÚ ÈÙÏÂ ;EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï : ¿«…∆≈ƒ¿«ƒ…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

¯Ú .ÏLÎÓ Ôz˙ ‡ÏÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÚÂ · …ƒ≈ƒ¿…»≈¿≈ƒ¿«≈»∆≈
ÔeÓÈO˙ ‡Ï ÌeMÓ ‡l‡ ÔÈ¯·BÚ19ÈÓ ÏÎÂ .CL ÂÈÏÚ ¿ƒ∆»ƒ…¿ƒ»»∆∆¿»ƒ

¯eÒ¯Ò ‰È‰L20B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÚiqL B‡ ,Ì‰ÈL ÔÈa ∆»»«¿≈¿≈∆∆ƒ«∆»≈∆
.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏ ÌeMÓ ¯·BÚ - e‰¯B‰»≈ƒƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

(כלומר 8) האונאה עושה שיעבור לאונאה דומה זה "ואין
המצוות  בספר (רבינו האונאה" לו שנעשית מי ולא האונה)

רלו). עה:9)לאווין מציעא תינשך 10)בבא לא כלומר,
ע:). מציעא בבא (עיין ישיך שאחיך תגרום לא הימנו,

ביניהם.11) לסרסר או עד או סופר להיות כגון יד, לתת
"לא 12) תלווה", כסף "אם יחיד בלשון כתובה הפרשה כל

"לא  רבים: בלשון וכתב שינה וכאן כנושה" לו תהיה
ובמדרש  ו, לא, פרשה רבה שמות מדרש (עיין תשימון"

תקכז). עמוד כד, משפטים המלווה 13)הגדול על נוסף
כחכמים).14)והלווה. - עה: מציעא ובבבא (שם,

נושה,16)שם.15) של דרכו היא בריבית שהלוואה
העני  הנוגש גם זה לאו ובכלל בחינם. מעותיו מלווה שאינו
יחזיר, מה לו שאין יודע והוא בריבית שלא במלווה אפילו
הנושים  מדרך זה שגם ב, הלכה א פרק למעלה כמבואר

משנה). (מגיד  הלווה.17)הוא את  שם 18)שמכשיל
רלז  לאווין המצוות בספר רבינו העתיק וכן הרי"ף וכנוסחת
תיתן  לא עיוור לפני ומשום תשיך לא משום עובר "לווה
עובר  שהלווה מבואר, שלפנינו הנוסחה ולפי מכשול".

תשיך". לא "ולאחיך על גם לפני 19)בשלושה, על אבל
גורם  מהווים אינם כשהעדים המדובר עוברים. אינם עיוור
בלעדיהם  גם מלווה היה שהמלווה כגון ההלוואה, לביצוע

העדים). המתחיל בדיבור שם בתוספות מתווך 20)(ראה
בשימת  מתעסק אינו אבל ההלוואה לביצוע גורם המהווה

משנה). לחם (עיין הריבית

.âel‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯·BÚ ‰Âl‰Â ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿∆¿«…∆¿ƒ«»≈
ÔB·M‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ÔÈÂ‡l‰21. «»ƒ≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ«¿ƒ»
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÏkL22, ∆»««¿∆¿ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L23ÔÈica ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ -24, ∆ƒ¬»ƒ«»¬≈¿»««»ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe25Ì‡Â .‰ÂlÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ƒƒ»ƒ««¿∆«¬ƒƒ«…∆¿ƒ

ÌÈa‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó26. ≈««¿∆≈ƒƒƒ««»ƒ

הפסוק 21) (בסיום עימך" אחיך "וחי שנאמר סב: שם
ליה  "אהדר - נשך) מאיתו תיקח אל ריבית באזהרת הפותח
השב  - לקחת ואם תיקח. אל (כלומר, בהדך" דניחי היכי כי
לוקים  אין להישבון שניתן לאו וכל עימך), שיחיה כדי לו,
ובנוגע  - א הלכה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר עליו.
מתוך  ברם לוקים, אם רבינו ביאר לא ולסופר לערב לעדים,
ד  הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק רבינו פירטם שלא זה
אומר  הדבר ובטעם לוקים. שאין דעתו נראה הלוקים, בין
שהם  פי על (אף עליו לוקין אין "אבל עג): (מצוה החינוך
עדות) וחתימת השטר בכתיבת במעשה, הלאו על עוברים
ואינו  להישבון ניתן שהרי במלקות, אינו המלווה שאפילו
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יתחייבו  בסיבתו) הבאים (שאלו מחמתיה דאתו דהני בדין
הלוואה,22)במלקות". בשעת התוספת שקצץ קצובה,

דינרים. חמישה לו שישלם מנת על סלע שהלווהו כגון
בשעת 23) התוספת קצץ שלא כגון, ריבית, מאבק להבדיל

בדיינים  יוצאה ואינה מדבריהם, אסור שהוא ההלוואה,
ג). ב, א, הלכה א פרק להלן רבינו בית 24)(ראה עלֿפי

המלוה. מידי להוציאה לכך נזקקים דין בית כלומר, דין,
סא:).25) (שם כורחו הטילה 26)בעל לא שהתורה

(=למלווה) "לדידיה קיב.) קמא (בבא השבה חיוב עליהם
לבריה  - השב) - לקחת ואם תיקח (אל רחמנא ליה מזהר קא

רחמנא". מזהר לא

.ãÁÈp‰27Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa¯ ÏL ˙BÚÓ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ƒƒ«»∆¬ƒ∆»∆ƒƒ««ƒ
.¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙Èa¯ ÏL Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆≈∆ƒƒ≈»«»ƒ¿«¬ƒ
ÌiÒÓ‰ ¯·c ÏÎÂ ˙Èa¯ ÏL ˙ÈlËÂ ‰¯t Ì‰Ï ÁÈp‰28 ƒƒ«»∆»»¿«ƒ∆ƒƒ¿»»»«¿À»

ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰È·‡ „B·k ÈtÓ ,¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ·iÁ -«»ƒ¿«¬ƒƒ¿≈¿¬ƒ∆«∆¿»ƒ
„Ú ¯ÈÊÁ‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ‰·eLz ‰OÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»¿»¿…ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰·eLz ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˙nL∆≈¬»ƒ…»»¿»≈¿ƒ

B„B·ÎÏ29.ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ ÌiÒÓ‰ ¯·„ elÙ‡Â , ƒ¿«¬ƒ»»«¿À»≈«¬ƒƒ

סב.27) מציעא בבא עליו,28)ברייתא בעליו ששם דבר
אביהם  שלקח הוא שזה לרבים וניכר סימן, בו שיש דהיינו

לקלון. זה ידי על נזכר ושמו ריבית שאין 29)בתור מפני
שאין  אמורים דברים במה (שם). רשע אב לכבד מחוייב הבן
אבל  תשובה, עשה ולא כשמת רשע? אב בכבוד חייב הבן
ממרים  מהלכות ו פרק (רבינו לכבדו הבן מחוייב בחייו,
תשובה  יעשה שמא שם, הרב"ז מפרש והטעם יא). הלכה
משנה  כסף (ראה עמך מעשה עושה אב מבזה הבן ונמצא

שם). משנה ולחם

.äe¯ÈÊÁ‰L ˙Èa¯a ÈÂÏÓe ÔÈÏÊb‰30ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ««¿»ƒ«¿≈¿ƒƒ∆∆¡ƒ≈¿«¿ƒ
Ô‰Ó31Ô‰Ï ÁzÙÏ È„k ,‰·eL˙Ï C¯c32Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ . ≈∆¿≈ƒ¿…«»∆∆∆ƒ¿»¿»«¿«≈

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ Áe¯ ÔÈ‡ - Ô‰Ó33‰˙È‰ Ì‡ . ≈∆≈«¬»ƒ»≈∆ƒ»¿»
ÌiÒÓ‰ ¯·c ˙Èa¯‰Â ˙Ói˜ ‰ÏÊ‚34‡e‰ È¯‰Â ¿≈»«∆∆¿»ƒƒ»»«¿À»«¬≈

BÓˆÚa35Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó -36. ¿«¿¿«¿ƒ≈∆

להחזיר.30) רצונם ומביעים מעצמם אלא 31)שבאו
צד:). קמא (בבא להם לחזור 32)מוחלים עליהם להקל

(שהובא  מעשה כאותו בפניהם, דלת לנעול ולא בתשובה
תשובה, לעשות שביקש אחד באדם "מעשה שם): בברייתא
עושה  אתה אם מבינה) ריק (אדם ריקה אשתו: לו אמרה
כדי  למוכרו, צריך (שאתה שלך אינו אבנט אפילו תשובה
ומסיימת  תשובה". עשה ולא ונמנע הגזילות) כל את להחזיר
בריבית  ומלווי הגזלנין אמרו: שעה "באותה הברייתא:

מהם". מקבלים אין נוחים 33)שהחזירו מעשיו אין
סוף  המשנה בפירוש רבינו (השווה החכמים בעיני וישרים
י). משנה ג פרק אבות טוב יום תוספות וראה שביעית,

לקלון.34) בה משנה 35)ונזכר (עיין שהיה כמו בעין
קסא). דעה יורה הכסף ונקודות דייק 36)למלך רבינו

ומשמע  קיימת" גזילה הייתה "אם גזלנים: גבי וכתב בלשונו
"דבר  כתב בריבית ואילו מסויים, שאינו דבר אפילו
משנה  ראה מחזיר. אינו מסויים כשאינו אבל המסויים"
בין  - הגזלן קנה לא גזילה ההבדל: את ונימק בזה, למלך

נקודות  (ראה קנה ריבית אבל בעין, שאינה בין בעין שהוא
ז). קסא, דעה יורה הכסף

.å˙Èa¯ Ba ·e˙kL ¯ËL37ÏL ÔÈa ‰ˆeˆ˜ ÔÈa , ¿»∆»ƒƒ≈¿»≈∆
˙Èa¯‰ ˙‡ ‰·B‚ BÈ‡Â ,Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - Ì‰È¯·c38. ƒ¿≈∆∆∆«∆∆¿≈∆∆»ƒƒ

Ïk‰ ‰·‚Â Ì„˜39‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -40; »«¿»»«…ƒƒƒ∆»ƒƒ¿»
˜·‡ Ï·‡41‰·B‚ BÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,˙Èa¯42 ¬»¬«ƒƒ∆ƒƒ¿≈∆≈∆

‰ÂÏn‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓƒ«…∆««¿∆¿≈«¬ƒƒƒ««¿∆
‰ÂlÏ43. «…∆

פלוני"37) לזמן וכך כך בריבית מנה מפלוני לווה "פלוני
עב.). מציעא בבא המלוה,38)(רש"י את קונסין ואין

כרבי  ולא כחכמים (שם הריבית משום הקרן את שיפסיד
לא  גובה ואינו איסורא משום היתרא קנסינן האומר מאיר

הריבית). את ולא הקרן הריבית.39)את את אף
ג.40) הלכה למעלה כמבואר בדיינין, כעין 41)שיוצאה

עפר  ולא עפר כעין שהוא כאבק - ממש ריבית ולא ריבית
דין.42)ממש. אבק 43)בית שאין וגבה, קדם אם

א. הלכה ו פרק להלן שיתבאר כמו בדיינים, יוצאה ריבית

.æ„ÈÚÓe ·˙BÎk ‰Ê È¯‰ - ˙Èa¯ ¯ËL ·˙Bk‰ Ïk»«≈¿«ƒƒ¬≈∆¿≈≈ƒ
ÂÈÏÚ44Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌMa ¯ÙkL ÌÈ„Ú45Ïk ÔÎÂ . »»≈ƒ∆»««≈¡…≈ƒ¿»≈¿≈»

Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa ˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰Âl‰«…∆«¿∆¿ƒƒ≈»¿≈«¿»¬≈≈
˙‡ÈˆÈa e¯ÙÎÂ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌMa ÌÈ¯ÙBÎk¿¿ƒ«≈¡…≈ƒ¿»≈¿»¿ƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ46,'B‚Â CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ :¯Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿
È‰Ï‡ ÈÈ È‡ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ÌÎ47. ¬ƒ¿»¡…≈∆¬∆≈ƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒ

עצמו.44) יוסי 45)על רבי אמר "תניא עא: מציעא בבא
קורא  אדם בריבית, מלווי של עיניהם סמיות וראה בוא
ולבלר  עדים מביאים והם לחייו, עימו יורד - רשע לחבירו
לישראל  (שהלווה זה פלוני וחותמין וכותבין ודיו וקולמוס

ישראל". באלוקי כפר ה'46)בריבית) בהשגחת כלומר,
שכן  מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה העולם על
העולם  על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה
ההלוואה  שכן מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה
להמציא  ברואיו על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית

הכשרה. בדרך פרנסתו אחד פרשת 47)לכל כהנים בתורת
מארץ  אתכם הוצאתי כך תנאי "על שנינו: ה פרשה בהר
המודה  שכל ריבית, מצוות את שתקבלו תנאי על מצרים,
במצוות  הכופר וכל מצרים, ביציאת מודה - ריבית במצוות

מצרים". ביציאת כופר - ריבית

.çÌ„‡Ï ¯eÒ‡48˙BÂÏ‰Ï49˙Èa¯a B˙È· È·e ÂÈa50. »¿»»¿«¿»»¿≈≈¿ƒƒ
„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡51Ô‰Ï Ô˙BpL ‡e‰ ‰zÓe52 ««ƒ∆≈«¿ƒ«»»∆≈»∆

‰Ê ¯·„a ÌÏÈb¯È ‡nL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -53. ¬≈∆»∆»«¿ƒ≈¿»»∆

עה.48) מציעא בניו,49)בבא אצל הלוואה לעשות
מבניו. ללוות טעם 50)כלומר, להטעימן כוונה מתוך

גדול, שכרם שיהיה כדי - ריבית, הנאת כלומר , ריבית,
טעמו  שכבר לאחר בריבית, לאחרים מלהלוות בהימנעם
בשיטה  מובא והרי"ף חננאל רבינו כפירוש ריבית הנאת
הלחםֿמשנה  לפני היו לא והרי"ף הר"ח ודברי מקובצת.

עליהם). עיין והטוריֿזהב, נוהג 51)והמשנהֿלמלך
הבנים. עם ביחסיו בממונו בתור 52)בוותרנות ולא
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לאחרים 53)ריבית. גם להלוות ויבואו ריבית בקבלת
בריבית.

.èBÏ Ô˙Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz54¯˙È «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆¿»«»≈
Úe„È ¯·c‰L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‰ÂlM ‰Ó ÏÚ««∆»»ƒ∆¬≈∆À»∆«»»»«
¯eq‡ ¯ÓÁ ÔÈÚ„BÈ Ô‰ È¯‰L ,‰zÓ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«∆»«»»∆¬≈≈¿ƒ…∆ƒ

˙Èa¯‰55. »ƒƒ

בשעת 54) כך על שהתנו מבלי מעצמו הפירעון בשעת
קצוצה  ריבית זה הרי ההלוואה בשעת קצץ אם (כי ההלוואה
אלא  חכם לתלמיד התירו ולא ג). הלכה ו פרק להלן (ראה
משנה). מגיד - מדבריהם האסורה מאוחרת ריבית בכעין

חכם,55) תלמיד שאינו למי אבל ריבית, בתור נותנם ואינו
בתור  שנותן משום אסור, - ריבית איסור חומר יודע שאינו
פי  על "ואף כתוב: מיימוניות ובהגהות שם). (גמרא ריבית
שלא  בדבר, רגילין להיות חכמים לתלמידי נכון אין כן
בתשובותיו  מיגא"ש והר"י זה. בדבר העם המון ירגילו
היחידים  אלא זה על לסמוך "שאין דעתו קפ"ב ) (סימן

זולתם". לא הכשרים

.éB¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰56B‡] ,¯˙BÈ ‰Âl‰ ‡ˆÓe ««¿∆∆¬≈»»«…∆≈
¯˙BÈ ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓe B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰L57È„Îa Ì‡ :[ ∆∆¡ƒ»»««¿∆≈ƒƒ¿≈

‰ÚBË ˙Úc‰L58Â‡Ï Ì‡Â ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -59‰zÓ - ∆«««»«»¿«¬ƒ¿ƒ»«»»
BÏ Ô˙pL ‡e‰60‰ÏÊ‚ B‡ ,61B„Èa BÏ ‰˙È‰62ÚÈÏ·‰Â ∆»«¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«
ÔBaLÁa BÏ63¯Á‡ B‡ ,64‰nÎa .BÏ ÚÈÏ·‰Ï ‰eˆ «∆¿«≈ƒ»¿«¿ƒ«¿«»

„Á‡a ?‰ÚBË ˙Úc‰65ÌÈL·e66‰MÓÁa B‡67B‡ «««»¿∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»
‰Ó ‡nL ;‰¯OÚa68‰¯OÚ B‡ ‰MÓÁ ‰MÓÁ «¬»»∆»»»¬ƒ»¬ƒ»¬»»

˙BiLÈÓÁ‰ ÔÈÓ ¯˙È ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰¯OÚ69ÔÈÓ B‡ ¬»»¿≈ƒ»»»≈ƒ¿««¬ƒƒƒ¿«
„Á‡ „Á‡ ˙Bi¯ÈOÚ‰70‡nL ;BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - »¬ƒƒ∆»∆»«»¿«¬ƒ∆»

ÌÈ„Á‡‰71B‡ ˙BiLÈÓÁ‰ Ô‰a ‰BÓ ‰È‰L »¬»ƒ∆»»∆»∆«¬ƒƒ
Ì‰nÚ e·¯Ú˙ ˙Bi¯ÈOÚ‰72. »¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»∆

סג:56) ונציא)57)שם (רומא, הראשונים בדפוסים
נראה  כאן משנה המגיד מלשון אך אינו, המוסגר בקטע
בכדי  יותר המלווה במצא שגם זה, לדין וכמקור שגרסו.
שנראה  אומר הוא להחזיר, חייב אינו טועה הדעת שאין
פשיטי  דאוזיף מאן "האי הייתה שם בגמרא רבינו שגירסת
הלווה) לו שהחזיר בכסף (מצא בהו ואשכח לחבריה

(יותר)". במניין 58)טופיאתא לטעות עלולה כלומר,
ויש  - טועה) הדעת בכמה רבינו מבאר (בסמוך המעות

בחשבון. טעה הלווה, או שהמלווה, -59)להניח שמצא
טועה. הדעת שאין למעלה 60)בכדי שאמרנו פי על ואף

בלבד, חכמים לתלמידי מותרת סתם שתוספת ט) (בהלכה
חייב  אינו - ידיעתו בלי המלווה ליד כשהגיעה מקום מכל
דעה  יורה דעת (חוות חכם תלמיד שאינו למי אפילו להחזיר

ב). קטן סעיף קס לתלות 61)סימן שאין ובמקום כלומר,
חינם  מתנת נותן שאינו לב קשה אדם שהלווה כגון, במתנה,
שטעה  להניח שאין הואיל וכו' שגזילה תולים אנו -

שם). (גמרא חוזר 62)בחשבון ועתה רבים, ימים זה
הגזילה 63)בתשובה. השבת מצוות ידי בזה ויוצא

ח. הלכה ואבידה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר
ביניהם 64) היה שלא כגון, בגזילה, לתלות שאין במקום

וכו' ממנו גזל אחר שאדם תולים - ומתן משא שום מעולם
בגמרא). המעות 65)(שם מונה כשהוא - אחד מטבע

יותר, אחד מטבע ומצא אחד אחד היינו יחידית בספירה
במניין. שטעה היינו 66)תולים זוגית ספירה מונה כשהוא

אחת. מפעם יותר במניין טועה הדעת אין כי בשניים,
יש 67) עשרה או חמישה יתירים מצא אם וכן כלומר,

בטעות. למנות 68)לתלות זה לווה או מלווה של מנהגו
עשיריות  או בחמישיות אלא שניים, שנים או אחד אחד לא

משנה). לחם לפי 69)(עיין ספירה של החישוב לפי
עשר.70)חמישיות. אחד או שישה שמצא כגון,

מטבע 71) בצד להניח עשיריות או בחמישיות המונים דרך
סופרים  המניין גמר ואחר עשירייה או חמישייה לכל אחד
או  החמישיות מספר וקובעים האלה המטבעות את

הרי"ף.72)העשיריות. וכפירוש שם

.àé‰ÂÏn‰73ÚaËn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡74·˙Bk‰ ÔÎÂ , ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿≈«≈
BÏ˜LÓ L¯Ùe ,Úe„È ÚaËÓ d˙a˙Îa BzL‡Ï75, ¿ƒ¿ƒ¿À»»«¿≈«»«≈≈ƒ¿»

eÙÈÒB‰Â76˙ÓÁÓ ˙B¯t‰ eÏÊe‰ Ì‡ :BÏ˜LÓ ÏÚ ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈≈¬«
˙ÙÒBz‰77eÙÈÒB‰ elÙ‡Â ,˙ÙÒBz‰ ¯eÚL BÏ ‰kÓ - «∆∆¿«∆ƒ«∆∆«¬ƒƒ

- ˙ÙÒBz‰ ˙ÓÁÓ eÏÊe‰ ‡Ï Ì‡Â ;‡e‰L Ïk ÂÈÏÚ»»»∆¿ƒ…¿≈¬««∆∆
d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,BÏ ‰kÓ BÈ‡≈¿«∆∆»≈ƒ«¿≈««≈¿»

‰ÚL78ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .79„Ú ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰La ? »»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ»»«
e‰eOÚÂ ‰Úa¯‡ BÏ˜LÓ ‰È‰L ÔB‚k ,B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆»»ƒ¿»«¿»»¿»

B˙ÈLÈÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ eÙÈÒB‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰MÓÁ80- ¬ƒ»¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ
˙ÙÒBz‰ Ïk BÏ ‰kÓ81eÏÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»«∆∆««ƒ∆…¿

Èc‰ ‡e‰Â .˙B¯t‰e˙ÁÙe ÚaËn‰ ÏÚ ‰ÂÏÓÏ Ô «≈¿«ƒ¿«¿∆«««¿≈«ƒ¬
epnÓ82. ƒ∆

צז:73) קמא פה 74)בבא בעל או בשטר - בפירוש התנה
וכדומה. זוז דינר, כגון מטבע, באותו שיפרענו

יחידות 75) למספר המטבעות ערכי התאימו בתקופתם
- הקטן המטבע ממשקל כפול שמשקלו מטבע משקלם:

כפול. המלכות.76)ערכו עלה 77)מטעם המטבע שער
התוספת, עם מטבע באותו כשנפרע משתכר המלווה ונמצא

ריבית. זה אינו 78)והרי המלווה שהרי הפירעון, בשעת
לקנות  יכול אינו כי המשקל, תוספת ידי על כלום מרוויח
בשעת  לקנות יכול שהיה ממה יותר מקבל שהוא במטבע

שם. ותוספות רש"י ראה מנכה.79)ההלוואה. שאינו
המתכת 80) לעניין המטבע הושבחה מהתוספת שכתוצאה

עד  אבל יותר. יקבל כסף של לגוש יתיכו ואם שבו,
ואין  מועט, השבח ההתכה, הוצאות עם בהתחשב חמישיתו,
שיטה  (עיין מתנה בתור ונותנם זה על להקפיד אדם בני דרך

שם). התוספת 81)מקובצת של ההפרש את אפילו
מחמישיתו. הפחת 82)שלמטה מחמת הפירות הוקרו אם

ממטבע  לו נותן הוקרו לא ואם ההפרש. למלווה, לו, מוסיף
עד  שפחתו אמורים, דברים במה שעה. באותה היוצא
(רי"ף  הפחת כל משלים כך על יתר פחתו אם אבל חמישיתו

שם).

.áéÏÒÙÂ ,ÚaËn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰83ÏBÎÈ Ì‡ : ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿ƒ¿«ƒ»
‰È„Ó d˙B‡Ï C¯„ BÏ LÈÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa B‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆∆¿»¿ƒ»
B‡ÈˆB‰Â CÏ :BÏ ¯ÓB‡Â ,e‰ÂÏ‰L ÚaËnÓ BÏ Ô˙B -≈ƒ«¿≈«∆ƒ¿»¿≈≈¿ƒ
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BÏ Ô˙B - ÌLÏ C¯„ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿ƒ≈∆∆¿»≈
‰ÚL d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ84‰a˙Îa ÔÎÂ .85. ƒ«¿≈««≈¿»»»¿≈ƒ¿À»

המלכות.83) מטעם מהמחזור  צח.84)הוצאה שם
י.85) הלכה אישות מהלכות ט"ז בפרק ביארו

.âéÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰86‰ÂÏnÏ ÏÁnL ‰Âl‰L : ƒ¿»«¿ƒ∆«…∆∆»«««¿∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÁwÏ „È˙ÚL B‡ epnÓ Á˜lL ˙Èa¯a»ƒƒ∆»«ƒ∆∆»ƒƒ«««ƒ
ÏÈÚBÓ BÈ‡ - ‰zÓ Ô˙ B‡ ÏÁnL B„iÓ ewL∆»ƒ»∆»«»««»»≈ƒ

ÌeÏk87‰ÏÈÁÓ ÌÏBÚaL ˙Èa¯ ÏkL ;88Ï·‡ ,‡È‰ ¿∆»ƒƒ∆»»¿ƒ»ƒ¬»
ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,BÊ ‰ÏÈÁÓ ‰¯Ò‡Â ‰ÏÁÓ ‡Ï ‰¯Bz‰«»…»¬»¿»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈
.Ì‰È¯·c ÏL ˙Èa¯a elÙ‡ ,˙Èa¯a ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈÁn‰«¿ƒ»∆∆¿ƒƒ¬ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈∆
¯Á‡Ó ‡l‡ .‰BÎ BÊ ‰‡¯B‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈»»¿»∆»≈««

‰ÂÏn‰ Ú„ÈÂ ,BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡L89¯·cL ∆¿ƒ««¿∆¿«¬ƒ¿»«««¿∆∆¿«
BÏ LÈÂ ‰OÚ ¯eq‡90epnÓ ÏhÏ91ÏÁÓÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ƒ»»¿≈ƒ…ƒ∆ƒ»»ƒ¿…

e¯Ó‡ Le¯Ù·e .ÏÊb‰ ÏÁBnL C¯„k ,ÏÁBÓ -≈¿∆∆∆≈«»≈¿≈»¿
ÌÈÓÎÁ92ÔÈ‡ - e¯ÈÊÁ‰L ˙Èa¯a ÈÂÏÓe ÔÈÏÊb‰L , ¬»ƒ∆««¿»ƒ«¿≈¿ƒƒ∆∆¡ƒ≈

˙ÏÚBÓ ‰ÏÈÁn‰L ÏÏkÓ .Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó93. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆«¿ƒ»∆∆

ב.86) סימן שם בראש ועיין סא. מציעא בבא פי על
גבהו.87) כבר אם הלאו לתיקון או נתינתו להתיר
נותנו.88) מדעתו הנוסחה:89)הלווה אחרים בספרים

הך. והיינו - להוציא 91)ללווה.90)הלווה הוא יכול
דין. בבית למעלה 92)מהמלווה (השווה צב: קמא בבא

ה). הלכה ד על 93)פרק חולק שאינו מורה רבינו לשון
מועילה  שהמחילה משום כבר, שגבה בריבית אלא הגאונים
שאין  מסכמת, דעתו לגבות העתיד ריבית על אבל כחשבון,
נתינת  להתיר מועילה במתנה שנותנו רצונו והבעת המחילה
משנה, (מגיד היא מחילה ריבית נתינת כל שכן ריבית,

י). הלכה למעלה והשווה

.ãéÌ˙B‡ ÔzÏ ¯zÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ94‡Ï,ÔÓ‡ Ì„ ƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ≈»¿»»∆¡»
ÌÈ·BË ÌÈÒÎ BÏ LiL95.„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ , ∆≈¿»ƒƒ»¿»»¿»¿∆¿≈

LÈ Ì‡ ;Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰z :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk≈«¿ƒƒ¿∆≈¿≈»∆ƒ≈
ÌL LÈ Ì‡Â ;ÁÂ¯‰ ÔÓ Ô˜ÏÁ Ì‰Ï Ôz - ÁÂ¯ ÌL»∆«≈»∆∆¿»ƒ»∆«¿ƒ≈»

‰fL .Ec·Ï ‰z‡ „ÈÒÙz - „ÒÙ‰96‡e‰ ˙Èa¯ ˜·‡97, ∆¿≈«¿ƒ«»¿«¿∆∆¬«ƒƒ
ÈÒÎ·e ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ ˙Èa¯ ˜·‡ ÏÎÂ¿»¬«ƒƒ≈»¬»∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈

e¯Ê‚ ‡Ï ÌÈÓB˙È98. ¿ƒ…»¿

ע.).94) מציעא (בבא עיסקא קרקעות,95)בתור היינו,
נחלות  מהלכות י"א פרק (רבינו משובח) (קרקע עידית ויהיו
"דמשפר  שם בגמרא רבינו נוסחת הנראה וכפי - א) הלכה
בהלכות  - ושם שם. רש"י ועיין "דמשפו" ולפנינו ניכסיה",
אפוטרופוס: למינוי הנוספים התנאים יתבארו - נחלות
פרטם  ולא - נידוי" קיבל לא ומעולם התורה, דיני "ושומע
ששם  - נחלות בהלכות שיתבאר מה על וסמך כאן רבינו
(לחם  יתומים לנכסי הנוגעים הדינים ביאור מקום עיקר

אלו.96)משנה). תנאים לפי העסק נתינת היינו,
קצוצה,97) ריבית זה ואין - ח, הלכה ה פרק להלן כמבואר

שם  שיהיה ייתכן הרי כי ובטוח, קצוץ הריווח שאין מאחר
מעותיהם 98)הפסד. יכלו "שלא היתומים לתקנת

שם). רש"י וראה (שם, פרוטה" פרוטה להאכילם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שלווה 1) ישראל ודין בריבית, הגוי מן ללוות שמותר מבאר

לגוי  ערב להיות לו ושאסור לו, להחזיר וביקש הגוי מן
ונתגייר, הגוי מן מעות לווה ודין בריבית, לישראל שהלווה
ואין  להפסד, ורחוק לשכר קרוב מעותיו ליתן ושאסור
שלא  חבירו עם משתתף ודין שכר, למחצית חנווני מושיבין
ודין  מאוחרת, או מוקדמת ריבית ודין הקרן, עם השכר יצרף
אמירה  שכר ודין ומותרים, - ריבית כמו שהם דברים
ודין  ריבית, הערמת משום האסורים דברים ודין שמותר,

דינרים. משכיר

.àÔÈÂÏÓe Ô‰Ó ÔÈÂÏ - ·LBz ¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿≈»…ƒ≈∆«¿ƒ
Ô˙B‡˙Èa¯a2EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;3EÈÁ‡Ï - »¿ƒƒ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÏBÚ‰ ¯‡LÏÂ ,¯eÒ‡4CÈM‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓe .¯zÓ »¿ƒ¿»»»À»ƒ¿«¬≈¿«ƒ
CÈM˙ È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ5ÈtÓ . ¿≈»ƒ∆∆¡««»¿ƒ«ƒƒƒ

‰ÚeÓM‰6‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL e„ÓÏ7.‰¯Bz ÔÈc e‰ÊÂ . «¿»»¿∆ƒ¿«¬≈¿∆ƒ»

ע:2) שכוונת 3)ב"מ מורה, זה פסוק על רבינו הסתמכות
בריבית, - תושב וגר הגוי מן ההלוואה היתר להוכיח רבינו
אזהרה  זה שפסוק ב, הל' פ"ד למעלה למבואר בהתאם
דבר  הגוי מן ההלוואה שלהתיר תימה, וזה הוא. ללווה
הלוואה  ולהתיר שם). ורש"י גמרא (עיין שמותר הוא פשוט
בזה  התעורר וכבר זה, מפסוק ללמוד אין בריבית לגוי
רבינו  בדברי לגרוס מציע והמשנהֿלמלך הלחםֿמשנה.
תשיך", "לנכרי עם אחד בפסוק הנאמר תשיך" לא "ולאחיך
הערה  בסמוך (ראה תישוך הכוונה: תשיך" ש"לנכרי וכשם
לא  כלומר תישוך, לא הכוונה: תשיך" לא "לאחיך כך ד),
רק  רבינו בדברי לגרוס נראה (ויותר בריבית תלווהו
ימוך  (כי "אחיך" נאמר ריבית שבפרשת וכוונתו: "לאחיך",
מותר  העולם שלשאר משמע נשך) מאתו תקח אל וגו' אחיך
קנט). סי' יורהֿדעה 'טור' (השווה להלוות ובין ללוות בין

(4 ֿ משנה (עיין תושב וגר גוי כגון אחיך, נקראים שאינם
ֿ 5)למלך). (כסף בריבית הלווהו היינו תישוך, כלומר,
רסג.6)משנה). פיסקא כיֿתצא פרשת דברים, 'ספרי'

על 7) בלאו שהוזהרנו "כמו להם כשנלוה ריבית מהם לקבל
(כמבואר  חנם מתנת להם ליתן שלא לומר תחנם", "לא
אותם, כשנלוה אף ב'עשה'. הוזהרנו א) הל' ע"ז מהל' בפ"י
והשווה  (מגדלֿעוז, בריבית" אלא חנם אותם נלוה שלא
זאת  שאין הראב"ד ודעת קצח). עשין המצוות' 'ספר רבינו
שזה  הכוונה, מצותֿעשה" "זו ב'סיפרי' שאמרו ומה מצוה,
כלומר, אחיך, אצל - 'עשה' שנקרא - עשה מכלל הבא לאו
שהמשיך  לך ולומר לאחיך, ולא להשיך רשאי אתה לנכרי
הרמב"ן  דעת הוא (וכן 'עשה' על אף עובר הישראל את

ב). הל' פ"א למעלה והשווה התורה, בפירוש

.áÌÈÓÎÁ e¯Ò‡8„·BÚ‰ ˙‡ ‰ÂÏÓ Ï‡¯OÈ ‰È‰iL »¿¬»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»≈«¿∆∆»≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk9ÂÈiÁ È„Îa ‡l‡ ,10e¯Êb . »ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿≈«»»¿

BnÚ B˙·ÈLÈ ·¯a ÂÈOÚnÓ „ÓÏÈ ‡nL11CÎÈÙÏ . ∆»ƒ¿«ƒ«¬»¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ∆¬≈

ÂÈÙlÓ Á¯Ba12,ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â .BÏˆ‡ ÏÈ‚¯ BÈ‡Â ≈«ƒ¿»»¿≈»ƒ∆¿¿«¿ƒ»»
Ba ÏÈ‚¯ BÈ‡L13˙BÂÏ‰Ï ¯zÓ - ÂÈOÚnÓ „ÓÏÏ ∆≈»ƒƒ¿…ƒ«¬»À»¿«¿

ÁÈÂ¯‰Ï elÙ‡ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ14˜·‡ ÏÎÂ . ¿≈»ƒ¿ƒƒ¬ƒ¿«¿ƒ«¿»¬«
ÏkÏ ˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ˙Èa¯15. ƒƒƒ»≈»ƒÀ∆∆«…
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ע:8) שמבאר 9)ב"מ כמו מותר, – ריבית אבק אבל
ההלכה. בסוף להרווחה.10)רבינו לא - מחייתו לצורך

(שם).11) גזרו לא - חייו כדי עצמו 12)ועל מונע
יתבענו. שלא - הגוי אצל שמדרך 13)מלהראות הגוי, עם

מישיבת  וכ"ש הארץ עמי מישיבת להתרחק תלמידֿחכם
מהל' ופ"ו יא, הל' התורה יסודי מהל' פ"ה (השווה גוים
'מקור  (עיין ממעשיו ילמוד שמא לחוש ואין א) הל' דעות

קנט). סי' יורהֿדעה על "ועכשיו 14)חיים' כרבינא. שם
עצמם  אדם כל "עשו - המגידֿמשנה אומר - בארצותינו"
- רש"י משם שמעתי הרשב"א, וכתב כתלמידיֿחכמים.
וכן  חייו". לכדי שיעור ואין וארנונות מיסים שרבו מפני
מותר  (עכשיו) "והאידנא קנט: סי' בשו"ע הלכה נפסקה

ענין". ריבית 15)בכל שאבק לפי להרויח, ואפי' אדם לכל
בריבית  לגוי ההלוואה וכן מדבריהם, אלא אסורה אינו
לגזירה  וגזירה לגזירה, גזירה זו והרי הוא, מדבריהם איסור
ג). אות ג, חלק מו שער ה'תרומות' (בעל רבנן בה גזרו לא

.âÓ ˙BÚÓ ‰ÂlL Ï‡¯OÈ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô16, ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz17„·BÚÏ ‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆»≈
Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¬≈ƒƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ≈∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏhiL „Ú . »≈»ƒ«∆ƒ…»≈»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ19.¯Á‡‰ Ï‡¯OÈ „Èa ÌzÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿»¿«¬…¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»≈»«≈

עא:16) אלא 17)ב"מ דוקא, לאו "לך" הריבית, את
ליד  ישר הריבית במעלה גם כי (במקומך), תחתיך כלומר
עלֿמנת  לך אלוה לחבירו כהאומר זה הרי כי אסור, - הגוי
קסח). סי' שם ('טור' אסור שהוא לגוי הריבית שתתן

ובמצות 18) - חובו לפרוע דעת על הגוי אצל המעות הביא
שאין  לפי אסור, - חבירו לישראל נתנם ובשליחותו הגוי
שמישראל  ומאחר הגוי, עם ישראל ביחסי שליחות תורת
בריבית  המלווהו הוא שהישראל נמצא - הכסף מקבל הוא

ונותנם 19)(שם). כשנוטלם דוקא ולאו - הישראל, מיד
גבי  על הניחם לישראל הגוי אמר אם הואֿהדין אלא ביד,
מאחר  מותר, - השני הישראל (משם) ונטלם והפטר, קרקע

שם). (גמרא הישראל באמצעות לידו באו שלא

.ã,˙Èa¯a Ï‡¯OiÓ ˙BÚÓ ‰ÂlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»»ƒƒ¿»≈¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz20‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ21,Ï‡¯OÈ Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈¬≈∆À»¿ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿»≈

B„Èa ˙BÚn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡22, ««ƒ∆»«»≈»ƒ«»¿»
˙ÚcÓe ÏÈ‡B‰23‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô˙ Ï‡¯OÈ24. ƒƒ««ƒ¿»≈»«¬≈ƒƒ¿»

במישרין.20) (לישראל לו" אעלה "ואני באומר והואֿהדין
שם). הגוי 21)'טור' ובשביל (שם). לוה הוא הגוי שמן

נותנם. השני.22)הוא הישראל במצוותו,23)של
כי 24)בשליחותו. מלווהו, הישראל כאילו זה והרי

ישראל, אצל לגוי שליחות יש חכמים אמרו לחומרא
(כסףֿמשנה  בדיינים שיוצאת קצוצה ריבית כחומר ועשאום
והרשב"א  והרמב"ן רבינו). בדעת הרשב"א תלמידי בשם
ואינה  ריבית אבק אלא זה אין ולדעתם רבינו, על חולקים

מגידֿמשנה). (עיין בדיינים יוצאת

.ä„·BÚ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÏ˙Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿«≈
ÌÈ·ÎBk25„·BÚÂ .Ï‡¯OÈÏ ˙Èa¯a Ô˙BÂÏ‰Ï È„k , »ƒ¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈

Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰ÂÏ‰L ÌÈ·ÎBk26 »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿ƒ¿»≈
·¯Ú‰ Ú·BzL Ì‰ÈÈ„aL ÔÂÈkL ;·¯Ú BÏ ˙BÈ‰Ï ¯Á‡«≈ƒ¿»≈∆≈»∆¿ƒ≈∆∆≈«∆»≈

‰lÁz27˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ Ú·Bz ·¯Ú‰ ‡ˆÓ , ¿ƒ»ƒ¿»∆»≈≈«∆ƒ¿»≈»ƒƒ
Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ da ·iÁ ·¯Ú‰L∆∆»≈«»»»≈»ƒ¿ƒ»ƒƒ≈
- ‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡lL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈÏÚ»»»≈»ƒ∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰28. ¬≈∆À»

בריבית 25) אותם ילוה והגוי גוי, ביד להפקיד כלומר,
הוא  וכן הרי"ף, וכנוסחת סא: ב"מ ע"פ (כ "מ לישראל

ח). הל' ה פרק שם את 27)שם.26)בתוספתא ורואים
שתובעים  ישראל, לדיני (בניגוד כלווה - המלוה כלפי הערב
ונפרע  הערב אצל חוזר אז לו נתן לא ואם תחילה, הלווה את
כאילו  זה, והרי ג) הל' פכ"ה להלן שיתבאר כמו ממנו,

לישראל. והלווה וחזר הגוי מן לוה בשעה 28)הערב כי
הקרן  הלווה של חובו ממנו ונפרע הערב, אצל הגוי שחוזר
לישראל  מלוה הוא שעה באותה כאילו זה הרי והריבית,
ותובע  חוזר והריבית) הקרן (היינו שהלווהו ומה - חבירו

ממנו.

.å‰ÂlL Ï‡¯OÈ29,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÚÓ ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Êe30¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ :¯ib˙Â , ¿»»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«∆…ƒ¿«≈

Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê31Ì‡Â ;˙Èa¯‰Â ¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿»ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê ¯ib˙pMÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿…

˙Èa¯‰32ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .33Ï‡¯OiÓ ‰ÂlL »ƒƒ¬»≈»ƒ∆»»ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂÏÓa ˙Èa¯‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ ,˙Èa¯a¿ƒƒ¿»«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿»««ƒ
˙‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ¯ib˙pL ¯Á‡ ÂÈÏÚ ÔÙ˜fL∆¿»»»»««∆ƒ¿«≈∆∆«∆∆¿∆

ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La :e¯Ó‡È ‡lL ;˙Èa¯‰34.‰Ê ¯ib˙ »ƒƒ∆……¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
˙Èa¯‰ ˙BÚÓ Ïk ¯ib˙pL ¯Á‡ epnÓ Ï‡¯Oi‰ ‰·B‚Â¿∆«ƒ¿»≈ƒ∆««∆ƒ¿«≈»¿»ƒƒ

·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk Ô‰a ·iÁ˙pLÌÈ35. ∆ƒ¿«≈»∆¿∆»»≈»ƒ

עב.29) לחשבון 30)שם והקרן הריבית צירף זמן לאחר
לפלוני. חייב אני וכך כך עליהם: שטר לו וכתב אחד,

שם).31) (רש"י הוא וכקרן כגבוי, חשוב שזקפו שמשעה
מכיון 32) שהתגייר, קודם שהצטבר הריבית את לא ואפילו

של  ריבית כזקיפת הדבר נראה - שנתגייר לאחר שזוקפו
קעא). סי' ושו"ע 'טור' (מגידֿמשנה, לישראל ישראל

ריבית.34)שם.33) של מחוב עצמו אבל 35)לפטור
דעת  (וכן שנתגייר לאחר שעלה הריבית את גובה אינו

כרא"ש). ולא שם, ב'טור' הרמ"ה

.æ‰ÂˆÓ36ÌÈc˜‰Ï37˙‡ÂÏ‰Ï ÌpÁa Ï‡¯OÈ ˙‡ÂÏ‰ ƒ¿»¿«¿ƒ«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»¿«¿»«
˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ38. ≈»ƒ¿ƒƒ

עא.36) ללוות.37)שם הבאים וגוי כלומר,38)ישראל
הגוי  הלואת למצות קודמת בחנם ישראל הלוואת מצות
ונכרי  "עמי (שם הריבית את מפסיד שהמלוה אע"פ בריבית,

קודם"). עמי -

.çÂÈ˙BÚÓ ÔziL Ì„‡Ï ¯eÒ‡39˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ »¿»»∆ƒ≈¿»»¿»»¿»
„ÒÙ‰Ï40‡¯˜ - Ôk ‰OBÚ‰Â .‡e‰ ˙Èa¯ ˜·‡ ‰fL , ¿∆¿≈∆∆¬«ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»

ÚL¯41Ô˙ Ì‡Â .42ÔÈ„k „ÒÙ‰·e ¯ÎOa ÔÈ˜ÏBÁ - »»¿ƒ»«¿ƒ«»»«∆¿≈¿ƒ
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˜ÒÚ‰43˜BÁ¯Â „ÒÙ‰Ï ·B¯˜ ÂÈ˙BÚÓ Ô˙Bp‰Â . »≈∆¿«≈¿»»¿∆¿≈¿»
¯ÎOÏ44„ÈÒÁ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ -45. ¿»»¬≈∆ƒ¿»»ƒ

נושא 39) יהיה לבדו המעות שמקבל דהיינו עיסקא, בתור
מהל' פ"ו (ראה מהרווח חלק יקבל הממון ובעל ונותן,

מב). הערה ולהלן וה"ב, א הל' ושותפין שם 40)שלוחין
חלקו  המעות בעל יקבל - רווח ישא העסק אם דהיינו ע.
המתעסק  על ההפסד אחריות הפסד, יהיה ואם שהתנו, כפי
"קרוב  שכתב ומה יד). הל' פ"ד למעלה (השווה בלבד
נותן  אפילו הואֿהדין כי דוקא, לאו להפסד" ורחוק לשכר
הרווח  של שווה חלוקה יסוד על דהיינו שכר, למחצית
כל  של עמלו שכר לו נותן אלאֿאםֿכן אסור, - וההפסד
מקובצת' ב'שיטה ריטב"א (ועיין ט הל' לקמן כמבואר יום,

ב'שיטה 41)שם). יהונתן (רבינו חכמים דברי על שעובר
הרשעים, ממדת הוא שזה שהכוונה ונראה שם). מקובצת'
רשעים", מדת "זו ד): פרק (ב"מ בתוספתא הנוסחא הוא וכן
שלי  ושלך שלי, שלי י) משנה (פ"ה באבות שאמרו עלֿדרך

רשע. חלוקה.42)- תנאי שום ביניהם התנו ולא בסתם,
שבעל 43) ב, א, הל' ושותפין שלוחין מהל' בפ"ו שנתבאר

מימי  יום כל של עמלו שכר למתעסק ליתן צריך הממון
ואם  ה"ט). פ"ד שכירות הלכות (ראה בטל כפועל השותפות
ברווח  חלקו שיהיה חכמים תיקנו עמלו, שכר ליתן רצה לא
אם  היינו ההפסד, באחריות חלקו מאשר יותר המתעסק של
המעות  ובעל הרווח שלישי שני המתעסק יטול רווח שם יש
ובעל  בשליש המתעסק נושא - הפסד של ובמקרה שליש,
חכמים  ש"תיקנו לפי הדבר, וטעם שלישים. בשני המעות
הממון  חצי יהיה בהם, להתעסק לחבירו מעות הנותן שכל
זו  תקנה ולפי פקדון, בתורת האחר והחצי הלוואה, בתורת
לאמצע  הממון כל של ההפסד או השכר שיהיה איֿאפשר
שכר  נוטל הממון בעל נמצא כן, אומר אתה שאם בשוה,
זה  אלא כלום, עושה ואינו פקדון שהם מעותיו חצי
שהלווהו  מעותיו מפני פקדון של בחצי לו טורח המתעסק
ב). הל' שם (רבינו ריבית" אבק לידי באים ונמצא

(עיין 44) חכמים שתיקנו משליש פחות ברווח שחלקו היינו
שם). מקובצת' ב'שיטה למעלה 45)ריטב"א והשווה שם,

מ. הערה

.èÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡46ÈÂÁ47¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ48ÔzÈ ‡ÏÂ , ≈ƒƒ∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿…ƒ≈
˙B¯t Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ49ÌÈˆÈa ‡ÏÂ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ »ƒ«»∆≈¿«¬ƒ»»¿…≈ƒ

BlL ÔÈÏB‚¯z‰ ˙Áz ·ÈLB‰Ï50¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ51, ¿ƒ««««¿¿ƒ∆¿«¬ƒ»»
ÔÈÓL ÔÈ‡Â52ÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú53˙ÈˆÁÓÏ ÔÓhÙÏ ¿≈»ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿«¬ƒ

¯ÎO54BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO BÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,55B‡ . »»∆»ƒ≈»«¿«¬»¿
e¯‡aL BÓk ,B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˜qÚ˙n‰ ÁÂ¯ ‰È‰È56 ƒ¿∆∆««ƒ¿«≈≈«∆¿≈¿∆≈«¿

˙eÙzM‰ ÔÈÚa57. ¿ƒ¿««À»

סח.46) פירותיו.47)שם חלוקה 48)למכור יסוד על
וההפסד. הרווח של (שם).49)שווה הזול במקום

בגידול 50) לטפל יהיה ועליו הביצים, מקבל של
שווין 51)האפרוחים. שיהיו מה האפרוחים, רווח של

הביצים. דמי על וימסרם 52)יותר עתה, שווים הם כמה
לפטמם. ב"ב 53)לרועה בפירושו (רבינו צעירים חמורים

הפיטום.54)עח:). שבח של 55)של עמלו כלומר,

התרנגולים  בעל של ומזונו עמלו ושכר פירות, ולוקח חנווני
על  נוסף והעגלים האפרוחים למזון שמוציאים והרועה,

ביאורנו 56)עמלו. (וראה שם ושותפין שלוחין בהל'
מב). הערה עיסקא.57)למעלה יסוד על

.éÛzzLn‰58B‡ ,Ú˜¯˜a B‡ ˙BÚÓa B¯·Á ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ¬≈¿»¿«¿«
˜ÒÚ BÏ Ô˙Bp‰59¯ÎO‰ Û¯ˆÈ ‡Ï -60Ô¯w‰ ÌÚ61; «≈≈∆…¿»≈«»»ƒ«∆∆

¯ÎO ÌL ‰È‰È ‡Ï ‡nL62.˙Èa¯ È„ÈÏ ÔÈ‡a e‡ˆÓÂ , ∆»…ƒ¿∆»»»¿ƒ¿¿»ƒƒ≈ƒƒ
˙BÚÓ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ63·zÎÈÂ ˙eÙzL B‡ ˜ÒÚ ˙¯B˙a ¿≈…ƒ≈»¿«≈∆À»¿ƒ¿…

Ô˙B‡64„Èa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,˙eÓÈ ‡nL ;‰ÂÏÓ »ƒ¿»∆»»¿ƒ¿»«¿»¿«
˙Èa¯‰ ˙‡ Ba ‰·B‚Â ,L¯Bi‰65. «≈¿∆∆»ƒƒ

נושאים 58) ששניהם דהיינו שותפות, יסוד על בקרקע
שם). ושותפין שלוחין בהל' (רבינו השיתוף בממון ונותנים

המעות)59) (מקבל בלבד שאחד דהיינו עיסקא, יסוד על
חכמים  שהתירו בדרך (שם), השיתוף בממון ונותן נושא

בה"ח. הרווח.60)כמבואר או 61)אומדן בעסק כחלקו
ע"פ 62)בשותפות. ויגבה לו, יאמין לא המעות ובעל

סח.). (שם בו הנקוב כפי ֿ 63)שטרו, (כסף קרקע או
בלבד.64)משנה). הקרן שמא 65)אפילו כלומר שם,

הקרן, של בהפסד חלקו לישא המעות בעל ועל הפסד יהיה
ישא  שהמוריש שביניהם התנאי את יודע שאינו - והיורש
בא  ונמצא ההפסד ניכוי ללא הקרן כל יגבה בהפסד, חלק

ריבית. גביית לידי

.àéB˙B‡ ¯Á‡Ï B‡ ˙Èa¯‰ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡66?„ˆÈk . »¿«¿ƒ»ƒƒ¿«≈≈«
˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â ,epnÓ ˙BÂÏÏ ÂÈÈÚ Ô˙67 »«≈»ƒ¿ƒ∆¿»»¿«≈«ƒ¿

e‰ÂÏiL ÏÈ·La68epnÓ ‰ÂÏ .˙Óc˜Ó ˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒƒƒÀ¿∆∆»»ƒ∆
ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â69˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â , ¿∆¡ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ¿

˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - BÏˆ‡ ÔÈÏËa eÈ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»∆»¿≈ƒ∆¿ƒƒƒ
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Ôk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .˙¯Á‡Ó70. ¿À∆∆¿ƒ»«¿»»≈¬≈∆¬«ƒƒ

עה:66) מתנות.67)שם כתב 68)דורונות, רבינו
כנוסחת  שלא בירושלמי, המשנה (כנוסחת נסתר בלשון
ומשמע  נוכח) בלשון - שתלווני" "בשביל בבבלי המשנה
אלא  הסבלונות, בשליחות כוונתו את פירש לא שאפילו
קס). סי' יורהֿדעה יוסף' ו'בית ('טור' אסור - סתם משלחו

בשביל 69) לו "ואומר הבבלי: ונוסחת הירושלמי, כנוסחת
הקודמת). הערה (ראה בדיינים 70)מעותיך" יוצאה ואינה

סב:). (שם

.áé‰ÂlL ÈÓ71Ì„wÓ ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,B¯·ÁÓ ƒ∆»»≈¬≈¿…»»»ƒƒ…∆
ÔÈ‡Â ,ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡ - ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿≈

BÁ˙ÙÏ ÌÈkLÈ B‡ ÌÈ¯·„a BÒl˜iL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ72; »ƒ«∆¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·„ elÙ‡ - ¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL73ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆»»»¬ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈

‡¯˜Ó ‰ÂÏn‰ ˙‡ „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡74‡¯Ó‚ B‡75Ïk »¿«≈∆««¿∆ƒ¿»¿»»»
;Ì„wÓ ‰Êa ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,B„Èa ÂÈ˙BÚnL ÔÓÊ¿«∆¿»¿»ƒ…»»»ƒ»∆ƒ…∆

¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL76. ∆∆¡«∆∆»»»

עה:71) יד.).72)שם ברכות (השווה בשלומו לשאול
בלבד.73) דיבור אפילו אפילו 74)כלומר, - בחנם

לימוד  על שכר ליקח שלא עצמם, על שהחמירו במקום
ז). הל' תורה תלמוד מהל' פ"א (ראה אע"פ 75)מקרא
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שם). ת"ת (בהל' כמבואר בשכר ללמד אסור הדין שמצד
אסור.76) - בלבד דיבור הנאת אפי' כלומר,

.âéÚc :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰77‡a Ì‡ ««¿∆∆¬≈……««ƒ»
¯ÓBÏk .ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt LÈ‡78B„aÎzL , ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿«∆¿«¿

¯k e‰˜L˙Â BÏÈÎ‡˙ÂÈe‡79.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¬ƒ¿«¿≈»»¿≈…«≈»∆

שבירושלמי).77) המשנה וכנוסחת עה: (שם תתוודע
וכו'".78) "דע באומרו: המלוה כוונת רבינו 79)כך דברי

- ולהשקותו להאכילו שכוונתו כן, אם לכאורה. תמוהים
בקבוצת  רבינו כללו ולמה גמור, ממון ריבית זה הרי
כך  על תמה וכבר דברים? ריבית משום האסורות ההלכות
הט"ז  בזה שכתב מה ראה קס. סי' יורהֿדעה יוסף' ב'בית
דברי  לפרש הכרח כל רואה איני ברם, ה. ס"ק קס בסי'
כוונתו  אלא בחנם, ושתיה אכילה על שהמדובר רבינו
ריבית  משום אסור ואעפ"כ כסף, תמורת מארחו כשהוא
(השווה  המלוה ובקשת הוראת ע"פ מארחו שהוא דברים,

דברי  פלוני").'ספרי' בשלום לשאול "לך רסב, ם

.ãé˙Èa¯ BÓk Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ80?„ˆÈk .ÔÈ¯zÓe , ≈¿»ƒ∆≈¿ƒƒÀ»ƒ≈«
Ì„‡ Á˜BÏ81B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL82˙BÁÙa83BÈ‡Â ≈«»»¿»»∆¬≈¿»¿≈

LLBÁ84‰ÂÏiL È„k ,¯È„ B¯·ÁÏ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ≈À»¿»»ƒ≈«¬≈ƒ»¿≈∆«¿∆
˙Èa¯ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈBÏÙÏƒ¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆…»¿»»∆»ƒƒ

‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓ ‰‡a‰85:B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ . «»»ƒ«…∆««¿∆¿≈≈»»«¬≈
‡l‡ Ô˙ ‡lL ;ÈÂÏiL ÈBÏÙÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ¯È„ EÏ ‡‰≈¿ƒ»∆∆¡…ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒ∆…»«∆»

‰¯ÈÓ‡ ¯ÎO86. ¿«¬ƒ»

מתרבה.80) שממונו - כריבית ב"מ 81)נראין תוספתא
ה"ב. אחרים.82)פ"ד על לו הנקוב 83)שיש מהסכום

השטר  אחריות עליו מקבל כשהלוקח ודוקא בשטר.
לפרוע  ממה לו יהיה ולא הלוה יעני שאם כגון והמלוה,
זה  אין - המוכר על היא האחריות אם אבל ללוקח, ההפסד
ורחוק  לשכר קרוב שהוא לפי ואסור, הלוואה אלא מכר
קעג  סי' יורהֿדעה שו"ע רמב"ן, בשם (מגידֿמשנה להפסד

ד). ריבית 84)סעיף אלא תורה אסרה שלא - ריבית משום
דוד  (חסדי בסמוך רבינו שמבאר כמו למלווה, מלווה הבאה

שם). התוספתא סט:85)על שם.86)ב"מ

.åèÈtÓ Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈À»ƒ¿»«¬»ƒ¿≈
˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰87‰Ó ÈÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk .88¯Ó‡ ; «¬»«ƒƒ≈«»««¿≈ƒ»∆»«

ÌÈhÁ BÏ Ô˙Â ;‰Óa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ,ÈÏ ÔÈ‡ ‰Ó :BÏ»∆≈ƒƒƒ≈ƒ¿»∆¿»«ƒƒ
‰Óa89ÔÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ,90ÌÈÚL˙a epnÓ91‰Ê È¯‰ - ¿»∆¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¬≈∆
¯zÓ92Ô˙ È¯‰L ,˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ e‰e¯Ò‡ Ï·‡ , À»¬»¬»ƒ¿≈«¬»«ƒƒ∆¬≈»«

È¯‰ - ‰Êk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰Ó Á˜BÏÂ ÌÈÚLz BÏƒ¿ƒ¿≈«»∆¿ƒ»«¿»»»∆¬≈
epnÓ ‡ÈˆBÓ ‡e‰93‰‡Ó94ÔÈca95˙Èa¯ ˜·‡ elÙ‡L , ƒƒ∆≈»«ƒ∆¬ƒ¬«ƒƒ

Ô‡k ÔÈ‡96B„Èa ˙kLÓÓ ‰„O ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .97- ≈»¿≈ƒ∆»¿»»∆¿À¿∆∆¿»
‡Ï˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ ,‰„O‰ ÏÚ·Ï d˙B‡ ¯ÈkOÈÂ ¯ÊÁÈ …«¬…¿«¿ƒ»¿«««»∆ƒ¿≈«¬»«

˙Èa¯98‰ÊÏ Ô˙BÂ ,‰È‰Lk e‰„Oa „ÓBÚ ‰Ê È¯‰L ; ƒƒ∆¬≈∆≈¿»≈¿∆»»¿≈»∆
.e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La L„Á ÏÎa ¯ÎO»»¿»…∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿»

סב:87) זוז.88)שם מאה = השער 89)מנה כמחיר
מנה. לו לשלם התחייב והלוקח המלוה 90)בשוק, חזר

דמי 91)וקנאן. - מנה לו להחזיר הלוה ועל זוז,

ומוכר 92)ההלוואה. כחוזר אלא זה שאין ריבית, מתורת
השוק. משער נמוך הלוה.93)במחיר מן מוציא המלוה

ההלואה.94) דמי כל נזקקין 95)היינו, ביתֿדין כלומר,
יוצאה  שאינה ריבית, כאבק שלא למלוה, הלוה מן להוציא
שיתבאר  כמו ללוה, ממלוה ולא למלוה מלוה לא - בדיינים

א. הל' פ"ו שאמרו 96)לקמן הברייתא מלשון רבינו למדו
במה  ריבית. אבק אפילו בזה שאין משמע מותרין", "שהן
את  לו שימכור מתחילה התנה כשלא אמורים? דברים
(מגידֿמשנה). אסור - כשהתנה אבל בתשעים, החטים

חובו,97) הלוה יפרע שלא זמן כל פירותיה שיאכל עלֿמנת
שאינה  ריבית אבק אלא קצוצה ריבית זה שאין רבינו ודעת

ה"ז). פ"ו (לקמן בדיינים משכנתא 98)יוצאה הדין מצד
להמשכיר  ומשכיר וחוזר כשוכר זה והרי היא, כשכירות
ומפרש  נרשאי", כחכירי "ולא סח. (שם שמותר - ביותר
ריבית  שזהו רש"י דעת אבל הערמה, מפני שאיסורו רבינו

מגידֿמשנה). (עיין גמור

.æè¯eÒ‡99¯ÈkO‰Ï100‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .ÔÈ¯Èc‰ »¿«¿ƒ«ƒ»ƒ∆≈∆∆
BÓˆÚa ¯ÊBÁ ÈÏk‰L ,ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÈkOÓÏ101‰ÊÂ , ¿«¿ƒ∆«¿ƒ∆«¿ƒ≈¿«¿¿∆

˜·‡ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯È„ ‡È·Óe el‡ ‡ÈˆBÓƒ≈≈ƒƒ»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¬«
˙Èa¯102. ƒƒ

סט:99) אלא 100)שם הלוואה בלשון אומר שאינו
שכירות. הפחת,101)בלשון באחריות נושא השוכר ואין
מלאכה. אסור 102)מחמת שאינו נראה, רבינו מדברי

דעת  על משכירם אם אבל הוצאה, דעת על במשכירם אלא
- בהם להתנאות ששכרם כגון בעין, ויחזירם אצלו שיעמדו
פ"ד  ב"ד בתוספתא שנינו וכן ומותר, כלי כמשכיר זה הרי

(מגידֿמשנה).

.æéCÏÓ103Òn‰ ÔziL ÈÓ ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰L104 ∆∆∆»ƒ»∆»ƒ∆ƒ≈««
È„È ÏÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆw‰105Ô˙ ‡lL ‰Ê «»«»ƒ»ƒ«¿≈∆∆…»«

Èt ÏÚ Û‡ ,¯È„ B„È ÏÚ Ô˙Â ,Ba „aÚzLÈƒ¿«¿≈¿»««»ƒ»««ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈcÓ ¯˙È Ba „aÚzLnL106Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿≈»≈ƒƒ»¬≈∆À»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בני 103) הסכימו שהרי הארצות, באותן יוצא "שמטבעו
עבדים" לו והם אדוניהם שהוא דעתם וסמכה הארץ אותה

יח). הל' גזילה מהל' פ"ה גולגולת.104)(רבינו מס
עבור.105) שדין 106)בעד, - כמכר אלא הלוואה זה שאין

ומפרש  עג:). ב"מ עיין דינא. דמלכותא (דינא הוא דין המלך
ובאיסור  ריבית באיסור נוגעת שם בגמ' שהשאלה רבינו
בשניהם  להיתר ופשטוה - מדאי יותר בישראל ההשתעבדות
ח. הל' עבדים מהל' ובפ"א שם, גזילה הל' רבינו (השווה
המשנה'). 'מרכבת – שם עבדים בהל' הראב"ד השגת וראה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
סאתיים 1) או דינרין, בחמישה סלע מלווה דין מבאר

מוכר  ודין בחצירו, לדור והתנה מלווה ודין בשלוש,
חבירו  מלווה ודין הם, ריבית שאכל שהפירות באסמכתא
חינם, בחצירו ידור ולא אצלו. שיעבוד עבדו ימשוך שלא
זמן  עד לי תחזיר לא אם לו ואמר השדה על מלווה ודין
כשיהיו  ואמר שדה או בית מוכר ודין שלי, היא הרי ידוע

ניכוי. בלא או בניכוי משכונה ודין לי, תחזירם מעות לי
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.àÚÏÒ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2B‡ ,ÌÈ¯È„ ‰MÓÁa ««¿∆∆¬≈∆««¬ƒ»ƒ»ƒ
LÏL B‡ ,‰‡Òe ÚÏÒa ÚÏÒ B‡ ,LÏLa ÌÈhÁ ÌÈ˙‡Ò»«ƒƒƒ¿»∆«¿∆«¿»»
‰‡ÂÏ‰ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk ,¯È„Â ÔÈ‡Ò LÏLa ÔÈ‡Ò¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»»«¿»»

e‰L Ïk ˙ÙÒB˙a3‰‡ˆBÈÂ ,‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ¿∆∆»∆¬≈ƒƒ∆»¿¿»
ÔÈica4BnÚ ‰˙‰Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ .5¯e„iL ««»ƒ¿≈««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌpÁ B¯ˆÁa6¯ÎOL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú «¬≈ƒ»«∆«¬ƒ«¿»»∆»«
˙BÁÙa epnÓ7¯ÎO‰ ÔÓ BÏ ˙ÁBtL ,¯·c‰ ·ˆ˜Â , ƒ∆¿»¿»««»»∆≈ƒ«»»

ÌB˜Ó B„Èa ÔkLnL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú«∆«¬ƒ«¿»»∆ƒ¿≈¿»»
B¯ˆÁ ÔkLnL ÔB‚k ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙B¯tL8 ∆≈»¿ƒ¿≈««¿»»¿∆ƒ¿≈¬≈
,‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌpÁa Ba ¯e„iL ˙Ó ÏÚ«¿»∆»¿ƒ»¬≈ƒƒ∆»

‰„O ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .ÔÈica ‰‡ˆBÈÂ9¯ˆÁ B‡ ¿¿»««»ƒ¿≈«≈»∆»≈
‡zÎÓÒ‡a10˙B¯t‰ Ïk È¯‰ - Ûeb‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿«¿»ƒ¿…»»«¬≈»«≈

Â .Ô˙B‡ ¯ÈÊÁÓe ,˙Èa¯ ÏÎ‡LÈÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰ ∆»«ƒƒ«¬ƒ»¿«ƒ¿»ƒ
‰lÁzÓ ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ [‡lL]11˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰L , ∆…»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ∆

˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ˙B¯t‰ ˙‡ ÏÎ‡ Ì‡L ÈtÓ ;˙B¯t‰12 «≈ƒ¿≈∆ƒ»«∆«≈¬≈ƒƒ
ıeÁ ˙Èa¯ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ .‰¯Bz ÏL∆»¿»»»∆»ƒƒƒ
‡B·È ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - el‡Ó≈≈¬≈»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»

˙Èa¯ ˜·‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â .‰¯Bz ÏL ˙Èa¯Ï13BÈ‡Â . ¿ƒƒ∆»¿«ƒ¿»¬«ƒƒ¿≈
ÔÈica ‡ÈˆBÓ14. ƒ««»ƒ

ס:2) הן 3)בבאֿמציעא - שהיא תוספת באיזו כלומר,
כסף, הלוואת על אוכל של הן אוכל הלוואת על כסף של
יורהֿדעה  ו'טור' קצג, סמ"ג (ראה שהוא דבר כל תוספת הן
רבינו. בדעת הלחםֿמשנה כהבנת לא וזה קסא). סי'

ג).4) הל' פ"ד למעלה (ראה סא: ההלוואה 5)שם בשעת
ג). הל' לקמן עשויה 6)(ראה החצר שאין אע"פ סד: שם

להשכיר  החצר בעל דרך ואין להשכרה) (עומדת לשכר
כא). ובהערה ב, הל' להלן המקובל 7)(ראה השער מאשר

בין 8)בשוק. לחלק לדעתו בהתאם חצר, רבינו תפס
וכרם  שדה ובין תורה, של ריבית שהיא חצר, של משכנתא
ז. הל' להלן שיתבאר וכמו מדבריהם, אלא ריבית שאינה

נז.9) הערה ז הל' להלן ד.10)ראה הל' להלן יתבאר
ה.11) הל' להלן בהמשך 12)יתבאר והולכים המתבארים

הבאים. ממש,13)הפרקים ריבית ולא כריבית כלומר,
ממש. עפר ואינו עפר שהוא האבק סא:14)כעין שם

.áCLÓÈ ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰15È„k Bc·Ú ˙‡ ««¿∆∆¬≈…ƒ¿…∆«¿¿≈
·LBÈ „·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚiL∆«¬∆¿»»««ƒ∆»∆∆≈

ÏË·e16ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌpÁ B¯ˆÁa ¯e„È ‡ÏÂ . »≈¿…»«¬≈ƒ»««ƒ∆≈
¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ ¯ˆÁ‰17¯ˆÁ‰ ÏÚa C¯c ÔÈ‡Â , ∆»≈¬»¿»»¿≈∆∆««∆»≈

¯ÈkO‰Ï18¯c Ì‡Â .19¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ -20. ¿«¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«¬»»
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ‰ÏÚ‰ ‡Ï Ì‡Â21‡lL ÈÙÏ , ¿ƒ…∆¡»¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…

BnÚ ‰˙‰22e‰ÂÏiLCÎÈÙÏ .B¯ˆÁa ¯e„ÈÂ23Ì‡ , ƒ¿»ƒ∆«¿≈¿»«¬≈¿ƒ»ƒ
¯ˆÁ‰ ¯ÎO ˙BkÏ ‡·e ,B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡ƒ»¿«¿«∆»≈
- ·BÁ‰ „‚k ¯ÎO‰ ‰È‰ Ì‡ ,·BÁ‰ ÔÓ da ¯cL∆»»ƒ«ƒ»»«»»¿∆∆«

ÌÈic‰ e‡¯iL BÓk ‡l‡ ,Ïk‰ BÏ ‰kÓ BÈ‡24. ≈¿«∆«…∆»¿∆ƒ¿««»ƒ
‡ÈˆB‰L BÓk ‰Ê È¯‰ - ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L∆ƒ¿«≈¿…¿¬≈∆¿∆ƒ

ÔÈica B˙B‡25.ÔÈica ‰‡ˆBÈ dÈ‡ ˙Èa¯ ˜·‡Â , ««»ƒ«¬«ƒƒ≈»¿»««»ƒ

סד:).15) (שם לרשותו ומושך הדין,16)תוקף ומצד

מלשלם  פטור ובטל יושב כשהוא אחר של עבד המעביד
שנראה  אסור, כאן - ז) הל' גזילה מהל' בפ"ג (כמבואר

ריבית. בתור להשכרה.17)שמעבידו עומדת אינה
(כמבואר 18) שכר מלהעלות פטור בה, הדר אחר שאדם

בתור  בו שדר שנראה לפי אסור, למלוה - שם) גזילה בהל'
(שם). ודר.19)ריבית עבר על 20)ואם יעבור שלא כדי

ריבית. בדיינין.21)איסור יוצאת כך 22)ואינה משום
בשעת  עמו התנה שאם ומכאן, קצוצה. ריבית כאן אין
שאין  אע"פ א) הל' לעיל (ראה בחצרו שידור ההלוואה
הרי  - להשכיר החצר בעל דרך ואין לשכר, עשויה החצר
('בית  בדיינים ויוצאה היא תורה של וריבית כשוכרו זה

קסו). סי' יורהֿדעה הוא,23)יוסף' ריבית ואבק הואיל
מוציאים  ב"ד שאין ההלוואה החזיר כבר אם לומר צריך אין
לנכות  ובא החוב החזיר לא עדיין אם אפילו אלא השכר,
בסמוך  רבינו שמבאר וכמו הכל, מנכה אינו - השכר את

א). הל' ז פרק להלן השכירות 24)(השווה שער ע"פ
הניכוי  סכום יגיע שלא ובתנאי - מקום באותו הנהוג

והולך. רבינו שמבאר וכמו החוב, לכל דעת 25)כשיעור
כל  שהרי צ"ע, מלא לניכוי חלקי ניכוי בין המחלק רבינו
כהוצאה. זה הרי אחד, זוז אפילו ממנו, מנכה שאתה מה
האזל' 'אבן ועיין סז) דף (בב"מ הרשב"א בכך תמה וכבר
נכונה  פירש כאן, המשיג שהראב"ד [נראה, בזה. שכתב מה
בממשכן  לנכות המקום מנהג לפי שמנכה רבינו, כוונת
שזה  מפני חצירו, להשכיר דרכו אין שהלווה ואע"פ חצירו
לדברי  בהתאם חובו כל לו מנכה אינו ואעפ"כ ריבית, אבק
לא  וכו' זוזי שיעור "אכל משכנתא: גבי סז.) (שם אשי רב
ריבית. אבק אפילו כאן אין ולכן זוזי" בלא ליה מסלקינן

המגיד]. הרב ע"י נדחתה הראב"ד של והשגתו

.âÚ·z ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈¿««¿«»«
È¯ˆÁa ¯ec :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â ,B·BÁ26EÏ ¯ÈÊÁ‡L „Ú ¿»««…∆«¬≈ƒ«∆«¬ƒ¿

˙ÚLa ıˆ˜ ‡lL ÈÙÏ ,˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - E·BÁ¿¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…»«ƒ¿«
Ôz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰‡ÂÏ‰27.CLa BÏ «¿»»∆∆¡«…ƒ≈¿∆∆

קסז,26) סי' בהגהותיו (הרמ"א שהוא ריבית כל והואֿהדין
בהלוואה,27)ב). כספך את נותן שאתה בשעה כלומר,

הנשך  על אלא תורה הקפידה שלא הרי בנשך, לו תתן לא
זו  (דרשה הפרעון זמן הרווחת בעד ולא ההלוואה, בעד
דרשוה  רבינו של שרבותיו וכנראה שלפנינו, במקורות אינה
ב"מ  הגמרא מסוגיית סמוכין יש ההוראה, ולגוף מעצמם.
שגם  וסוברים זו, הוראה על חולקים יש אולם עיי"ש, סד:
ראב"ד  (עיין היא קצוצה ריבית - זמן הרווחת בעד

כאן). ולחםֿמשנה בהשגותיו,

.ãBÏ ¯Ó‡Â ,‰„O‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰28‡Ï Ì‡ : ««¿∆∆¬≈««»∆¿»«ƒ…
È¯‰ - ÈlL ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈL LÏL „Ú Ô‡kÓ ÈÏ ¯ÈÊÁ«̇¬ƒƒƒ»«»»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¬≈

‰˜ ‡Ï ‰Ê29‡zÎÓÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,30‰kÓ CÎÈÙÏ . ∆…»»ƒ¿≈∆ƒ«¿«¿»¿ƒ»¿«∆
ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk31‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ ‡e‰L ÈtÓ ,32. »«≈∆»«ƒ¿≈∆ƒƒ∆»

¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡33„Ú EÏ ¯ÈÊÁ‡ ‡Ï Ì‡ : ¬»ƒ»««≈ƒ…«¬ƒ¿«
ÂLÎÚÓ d˙B‡ ‰˜ ,ÌÈL LÏL34CB˙a BÏ ‡È·‰Â , »»ƒ¿≈»≈«¿»¿≈ƒ¿

˙B¯t BÏ ÔÈ‡ - LÏL35È¯‰ - LÏL ¯Á‡Ï BÏ ‡È·‰ ; »≈≈≈ƒ¿««»¬≈
Á˜BlÏ ˙B¯t‰ Ïk36. »«≈«≈«
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מעות.28) מתן בשעת תוך 29)המלוה, החזיר שלא אע"פ
שנים. לפי 30)שלוש להקנותו, בלבו גמר לא שהרי

הקבוע  בזמן לשלם מעות לו יהיו שמא סומכת עדיין שדעתו
ו). ב, הל' פי"א מכירה הל' סמך 31)(ראה על בינתיים

המכר 32)המכר. שמעות נמצא והקנהו, גמר ולא הואיל
המעות  בשביל פירות אוכל (הלוקח) והמלוה הם, הלוואה
ה"ז). לקמן ראה הרי"ף דעת וכן כרבינא, סז. (ב"מ שהלווהו

תחזיר 33) לא אם (המלוה) הלוקח אמר והואֿהדין הלווה.
(לחםֿמשנה). שאילו 34)וכו' וקנה, - אסמכתא זה שאין

מכירה  הל' (רבינו מעכשיו הקנהו לא להקנותו, גמר לא
שאכל.35)שם). הפירות כל ומנכה שם.36)להלוקח,

מלמפרע, מכור שהשדה נמצא - התנאי קיים ולא הואיל
שלו. - שנים ג' תוך של אפי' הפירות כל לפיכך

.ä:Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ ¯Ó‡Â ,‰„O B‡ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ»∆¿»««≈«≈«
‰˜ ‡Ï - ÈÚ˜¯˜ ÈÏ ¯ÈÊÁz ˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLÎÏ37; ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ«¿»ƒ…»»

‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ - ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ38Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»«≈∆»«ƒƒ¿»ƒƒ»
BzÚcÓ Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈica39eÈ‰iLk : ««»ƒ¬»ƒ»««≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿

Á˜Bl‰Â ,¯zÓ - ‰Ê Ú˜¯˜ EÏ ¯ÈÊÁ‡ È‡ ˙BÚÓ EÏ¿»¬ƒ«¬ƒ¿«¿«∆À»¿«≈«
˙B¯t ÏÎB‡40.ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈≈«∆«¬ƒ¿»

ד.37) הל' למעלה סה:38)השווה שם.39)שם
בכסףֿמשנה  ועיין יא. הל' שם מכירה הל' רבינו (השווה

מדעתו 40)שם). הלוקח שהרי ריבית, אבק בזה "ואין
התנאי  בלי גם למכור הסכים והמוכר זה", בתנאי עצמו חייב

שם). (רבינו

.åÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,‰„O‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ41Ì‡ : »«∆«»∆¿»«ƒ¿»«»ƒƒ
EÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ‰˜ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡42Ïk - »««≈«≈«¿≈¿ƒ¿∆»

¯Ó‡ .ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ˙B¯t ÏÎB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ¿»»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰43 «≈«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆

¯ÎBn‰ :„iÓ ˙B¯t‰ ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÂLÎÚÓ≈«¿»¿≈∆¬ƒ∆¡…«≈ƒ»«≈
˙‡ˆÓÂ ,˙BÚn‰ ¯‡L Á˜Bl‰ ‡È·È ‡nL - ¯eÒ‡»∆»»ƒ«≈«¿»«»¿ƒ¿≈

BlL ‰„O‰44˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰ ‡ˆÓÂ ,45ÏÈ·La «»∆∆¿ƒ¿»«≈≈≈ƒ¿ƒ
Á˜Bl‰ Ïˆ‡ BÏ e¯‡LpL ˙BÚn‰46Á˜Bl‰ ÔÎÂ ; «»∆ƒ¿¬≈∆«≈«¿≈«≈«

˙ˆ˜Ó ÏÈ·La ÏÎ‡L ‡ˆÓÂ ,‡È·È ‡Ï ‡nL - ¯eÒ‡»∆»…»ƒ¿ƒ¿»∆»«ƒ¿ƒƒ¿»
¯ÎBn‰ Ïˆ‡ BÏ LiL ˙BÚn‰47˙‡ ÔÈÁÈpÓ CÎÈÙÏ . «»∆≈≈∆«≈¿ƒ»«ƒƒ∆

¯Ó‡ .Ô‰Ó „Á‡Ï e˙piL „Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰«≈«¿≈»ƒ«∆ƒ»¿¿∆»≈∆»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :¯ÎBn‰ BÏ48È¯‰ - «≈ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆¬≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ ‡È·iL „Ú ˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰«≈≈≈«∆»ƒ«≈«¿ƒ»«
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Á˜Bl‰49‰˜ :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ . «≈«ƒƒƒ∆»««≈¿≈

ÂLÎÚÓ50È¯‰ - EÏˆ‡ ·BÁ Ô‰ È¯‰ ˙BÚn‰ ¯‡Le , ≈«¿»¿»«»¬≈≈∆¿¿¬≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÎBn‰ ÏÎ‡ Ì‡Â ;˙B¯t ÏÎB‡ Á˜Bl‰«≈«≈≈¿ƒ»««≈ƒƒ

epnÓ51.ÏÎ‡M ‰Ó Ïk ƒ∆»«∆»«

שם.41) בבבאֿמציעא – ההלכה מעכשיו,42)מקור
המעות. מותר כשתביא תקנה הקרקע כל 43)ושאר

כלום. לו מקנה אינו המעות שיביא וקודם השדה,
מעכשיו.44) לו אמר שהרי בינתיים.45)למפרע,
שאר 48)בהלוואה.47)בהלואה.46) הבאת משעת

לו 49)המעות. שיש המעות מקצת בשביל שאכל שנמצא

המוכר. מעכשיו.50)אצל השדה, כל משום 51)קנה
מעותיו. המתנת בשביל שאוכל

.æe‰„O BÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈ƒ¿≈»≈
ÏÚ Û‡ ,‡BkLn‰ ÈÓÈ Ïk ‰È˙B¯t ÏÎ‡iL ˙Ó ÏÚ«¿»∆…«≈∆»»¿≈««¿»««
dÈ‡Â ,˙Èa¯ ˜·‡ BÊ È¯‰ - ÌeÏk BÏ ‰kÓ BÈ‡L Ètƒ∆≈¿«∆¿¬≈¬«ƒƒ¿≈»

ˆBÈ‰ÓBc ‰„O‰ ˙‡ ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡L .ÔÈÈca d‡¿»««»ƒ∆≈«¿«¿≈∆«»∆∆
˙Èa ÔkLÓÓÏ52˙Úa ÔÈÈeˆÓ ˙B¯t ‰„Oa ÔÈ‡ È¯‰L , ƒ¿«¿≈«ƒ∆¬≈≈«»∆≈¿ƒ¿≈

¯LÙ‡Â ,˙B¯t ÌL eÈ‰ÈÂ ÁÈÂ¯iL ¯LÙ‡Â ,‰‡ÂÏ‰‰««¿»»¿∆¿»∆«¿ƒ«¿ƒ¿»≈¿∆¿»
CÎÈÙÏe ,d˙„B·ÚÂ d˙ÚÈ¯Êa „ÈÒÙiL53˜·‡ ‡È‰ ∆«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬»»¿ƒ»ƒ¬«

¯ÎnL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‡BkLn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .˙Èaƒ̄ƒ¿≈≈««¿»»¿ƒ∆»«
‡zÎÓÒ‡a54¯Ó‚ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡a ¯ÎBn‰L ; ¿«¿«¿»∆«≈¿«¿«¿»…»«

e‰˜‰Â55ÂÈ˙B¯ÙÏ ‰Ê Ûe‚ e‰˜‰Â ¯Ób ÔkLÓÓ‰Â ,56. ¿ƒ¿»¿«¿«¿≈»«¿ƒ¿»∆¿≈»
‡¯Ób‰ ÔÓ ‰‡¯È ‰ÊÎÂ57,˙Èa¯ ˜·‡ ‡BkLn‰L , ¿»∆≈»∆ƒ«¿»»∆««¿»¬«ƒƒ

d„ÈÓÚ‰Ï EÏ ÔÈ‡Â58BÓk ,e‰„O ÔkLÓÓa ‡l‡ ¿≈¿¿«¬ƒ»∆»ƒ¿«¿≈»≈¿
È˙Ba¯ e¯B‰L59:Ô‰ ˙BBkLÓ LÏML ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ∆««ƒ¿≈»»≈∆»«¿≈

˜·‡ ‡È‰L ‡BkLÓe ,‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‡È‰L ‡BkLÓ«¿»∆ƒƒƒ¿»«¿»∆ƒ¬«
BÏ ÔkLÓ ?„ˆÈk .˙¯zÓ ‡È‰L ‡BkLÓe ,˙Èaƒ̄ƒ«¿»∆ƒÀ∆∆≈«ƒ¿≈
ıÁ¯Ó B‡ ¯ˆÁ ÔB‚k ,¯È„z ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙B¯tL ÌB˜Ó»∆≈»¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿»
.‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ,˙eÁ B‡¬¿»«≈≈∆¬≈ƒƒ¿»
ÔÏÎ‡Â ˙B¯t ÌL e‡·e ,da ‡ˆBiÎÂ ‰„O BÏ ÔkLÓƒ¿≈»∆¿«≈»»»≈«¬»»
‡ˆBiÎÂ B¯ˆÁ ÔkLÓ Ì‡ ÔÎÂ .˙Èa¯ ˜·‡ BÊ È¯‰ -¬≈¬«ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈¬≈¿«≈
Èeka e‰„O ÔkLÓ .˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Èeka da»¿ƒ¬≈∆¬«ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ
e‰ÂÏ‰L ÔB‚k ?Èekp‰ ‡e‰ „ˆÈk .¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»≈««ƒ¿∆ƒ¿»
¯Ó‡Â ,e‰„O B‡ B¯ˆÁ Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆¬≈»≈¿»«
‰L ÏÎa ÛÒk ‰ÚÓ EÏ ‰kÓ ÈÈ¯‰ :‰ÂÏn‰ BÏ««¿∆¬≈ƒ¿«∆¿»»∆∆¿»»»
¯ˆÁa ,ÈlL ÂÈ˙B¯t Ïk eÈ‰iL È„k ,BÊ Ú˜¯˜ ¯ÎOaƒ¿««¿«¿≈∆ƒ¿»≈»∆ƒ¿»≈

¯eÒ‡ - da ‡ˆBiÎÂ60¯zÓ - da ‡ˆBiÎÂ ‰„O·e ,61. ¿«≈»»¿»∆¿«≈»À»

תורה.52) של ריבית שהוא א הל' לעיל שנתבאר
ברור.53) הרווח שאין דבר על היא והקציצה הואיל
ו.54) - ד הל' לעיל פירות 55)שנתבאר שאוכל נמצא

בהלוואה. המוכר שאצל המעות בשביל המוכר, של
השדה 56) של ההקנאה ועצם גדלים. הם המלוה וברשות

רווח  על עמו קצץ לא שהרי קצוצה, ריבית אינה לפירותיו
וב'אבן  הלוי, חיים רבינו חידושי (עיין שנתבאר כמו ברור

והרי 57)האזל'). אשי, לרב רבינא ליה אמר סב. ב"מ
אין  ישראל) (בדיני ובדינינו וכו', נכייתא בלא משכנתא

הוא). ריבית (שאבק ללוה ממלוה לכאורה 58)מחזיקין
באסמכתא  מכר בדין בשמו שמסופר מה נוגדים הנ"ל דבריו
רבינא  (עשה ואפיק וחשיב עובדא רבינא עבד סז.): (שם
למה  וכן הלוקח), מיד הפירות והוציא וחישב מעשה
חנם  בחצרו ידור לא חבירו את המלוה סד:): (שם ששנינו
ערכין  (ועיין תורה של ריבית כלומר ריבית, שהוא מפני וכו'
רבינא  דברי את נפרש אם אלא אלו סתירות לסלק ואין לא).
משכנתא  דומה שאין ונפרש שדה, של במשכנתא סב. בדף
לאסמכתא, דומה המשכנתא אין וכן בית, לשל שדה של

שנתבאר. אצל 59)כמו אבל רבותיו, דעת הוא כן
הנ"ל, לסתירות אחרים ישובים מוצאים אנו הראשונים
ומנאם  משכנתא, בענין שונות דעות גם - מזה וכתוצאה
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ח. הל' להלן וראה קעב, סי' ביור"ד משום 60)הגר"א
פחות  מנכה שהוא אע"פ קצוצה רבית זה ואין ריבית, אבק
שמנכה  בפירוש קצץ שלא לפי והטעם, בשכירות. מהמקובל

ההלוואה. בעד כתשלום אינו 61)פחות שהרווח לפי
בטוח. הרווח שאין מפני בזול הפירות כקונה זה הרי ברור,
למטה  הניכוי שהוזלת נמצא ברור, שהרווח בחצר אבל
מותר  בשכר בפחות, השכירה כאילו המקובל, ממחיר
למעלה  השווה סד: שם רש"י (ע"פ בהלוואה שהם המעות

א). הל'

.çÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰62‡BkLÓ ÏkL :63da ÔÈ‡L ƒ¿»¿ƒ∆»«¿»∆≈»
˜ÓÚÏ e„¯È ‡ÏÂ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‡È‰ È¯‰ - ÏÏk Èekƒ¿»¬≈ƒƒƒ¿»¿…»¿¿…∆
Ô‰Ï eM˜˙ CÎÈÙÏe ,¯ˆÁÏ ‰„O ÔÈa LÈ¯Ù‰Ï ¯·c‰«»»¿«¿ƒ≈»∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»∆

‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ È¯·c64,‡BkLÓ ÏkL :e¯B‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈«¿≈«¿»»¿≈∆»«¿»
¯eÒ‡ - Èeka elÙ‡65ÔÈ‡Â .‰„Oa ÔÈa ¯ˆÁa ÔÈa ¬ƒ¿ƒ»≈¿»≈≈¿»∆¿≈

?„ˆÈk :˙‡f‰ C¯ca ‡l‡ ˙¯zÓ ‡BkLÓ Ì‰Ï66 »∆«¿»À∆∆∆»«∆∆«…≈«
B‡ ˙Èa Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿»≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆«ƒ
BÊ Ú˜¯˜ ¯ÊÁz ÌÈL ¯OÚ ¯Á‡L BnÚ ‰˙‰Â ,‰„O»∆¿ƒ¿»ƒ∆««∆∆»ƒ«¬…«¿«
¯OÚ Ïk ‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌpÁ ‰ÈÏÚ·Ïƒ¿»∆»ƒ»¬≈∆À»∆¡…≈∆»»∆∆
,‰L ÏÎa ÌÈ¯Èc ÛÏ‡ ‰ÂL d¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈL»ƒ¬ƒ»»¿»»»∆∆∆ƒ»ƒ¿»»»

˙BÁÙa ¯ÎOL ÈÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L67˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ ∆≈∆∆»¿ƒ∆»«¿»¿≈ƒƒ¿»
·MÁÈ ,˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ÔÓÊ ÏkL :BnÚ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆ƒ∆»¿«∆»ƒ»¿«≈

‰L ÏÎa ¯OÚ BÏ68‰pnÓ B˜lÒÈÂ69‰Ê È¯‰ - ∆∆¿»»»ƒ«¿ƒ∆»¬≈∆
¯zÓ70‰Âl‰ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .71,‰ˆ¯iL ÔÓÊ ÏkL : À»¿≈ƒƒ¿»«…∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÌÈÓc‰ ¯‡L BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,Ba ¯cM ‰Ó BÏ ·MÁÓ¿«≈«∆»¿«¬ƒ¿»«»ƒ
,˙e¯ÈÎOk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈¬≈∆À»∆≈∆∆»ƒ¿ƒ

.e¯‡aL BÓk ,¯zÓ - ˙e¯ÈÎOaL È‡z ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿ƒÀ»¿∆≈«¿

שם.62) הרי"ף דעת הוא שגם 63)כן לפי שדה, של גם
ההלוואה. בשכר בפחות כשוכרה זה הרי ראה 64)בשדה

רבינא  דברי להעמיד לך אין הרי"ף ולדעת נו. הערה למעלה
לקמן. שיתבאר בדרך במשכנתא אלא סב.) כרב 65)(בדף

סז:). (שם אשי ורב פפא ורב היא 66)כהנא זו ומשכנתא
דסורא". "משכנתא בשם בגמרא ומותר 67)המוזכרת

פ"ח  להלן שיתבאר כמו קעב), סי' ב"י (עיין בחצר אפילו
הקרקע. בשכר להרבות שמותר ח: מן 68)הל' ינכה

שאכל. פירות בעד לשנה דינרים עשר עשר ההלוואה
מותר 69) ולגבות השדה להחזיר רצה אם המלוה, אבל

השדה  את נהר שטף אם ואפילו לו, שומעים אין - המעות
של  אחרים מנכסים לגבות יכול אינו - פירות מוציאה ואינה

בשאר 70)הלוה. מהֿשאיןֿכן – כשכירות אלא זה שאין
וגובה  מחזיר - השדה להחזיר המלוה רצה שאם משכנתות,
בפחות, שוכרו שהוא נמצא - הלוה נכסי מכל הלוואתו
(מגידֿמשנה). בהלוואה שהם המעות מותר מחמת

הדברים 71) הם הם שהרי צ"ע, לפנינו שהיא כפי זו פיסקא
ויש  וכו'". השדה בעל התנה אם "וכן לפניֿזה רבינו שכתב
פירושו  (וראה המלוה" "התנה בהם שכתוב נוסחאות

ב  ובאורֿשמח). שזה במשנהֿלמלך רבינו משמיענו זו פיסקא
רבינו  שדקדק וזה ברור. הרווח כי אם בבית, אפילו מותר
שדר  "מה אומר וכאן השדה", "בעל הראשונה בבבא וכתב

ד). ס"ק קעב, סי' יורהֿדעה ש"ך ועיין (כסףֿמשנה, בו"

ה'תשע"ו  תשרי כ"ד רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במקום 1) משכנתא וסידור קרקע על משכונה דין מבאר

השכר. על מרבים ודין ידוע. לזמן שמסלקים

.àÔÓÊ „Ú ‰„O‰ ˙‡ BÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿≈∆«»∆«¿«
·eˆ˜2˙BÚÓ BÏ ‡È·iL „Ú B‡3˜lzÒÈÂ4‰È‰Â , »«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»

‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ‰ÂÏn‰5B·BÁ ¯eÚLk ÏÎ‡ elÙ‡ , ««¿∆≈»≈∆»¬ƒ»«¿ƒ
ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -6B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L ; ≈¿«¿ƒ¿…¿∆ƒ¿«≈

ÔÈ‡Â .ÔÈica epnÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ ‡Ïa¿…»¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ∆««»ƒ¿≈
ÂÈ˙BÚÓ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ7ÔÈ‡ - »ƒ«∆ƒ»«»≈«¿»≈

¯ËLÏ ¯ËMÓ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ8 ƒƒƒ∆¿≈≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»
ÏL B„Èa ˙kLÓÓ‰ Ú˜¯w‰ ‰˙È‰ .‡BkLÓa¿«¿»»¿»««¿««¿À¿∆∆¿»∆
‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - B·BÁ ¯eÚL ÏÎ‡Â ,ÌÈÓB˙È¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ¿…
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ ;ÌeÏÎ¿»«»≈«≈ƒƒƒ∆

¯˙i‰9ÔÈ·MÁÓ „ˆÈk .¯ËLÏ ¯ËMÓ BÏ ÔÈ·MÁÓe . «»≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈«¿«¿ƒ
ÓBÏ ˙kLÓÓ BÊ ‰„O ‰˙È‰L È¯‰ ?¯ËLÏ ¯ËMƒ¿»ƒ¿»¬≈∆»¿»»∆¿À¿∆∆

¯Á‡ ¯ËLa BÏ ˙kLÓÓ ˙¯Á‡ ‰„OÂ ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿»∆«∆∆¿À¿∆∆ƒ¿»«≈
˙B¯tÓ ÏÎ‡Â ,„Á‡ Ì„‡Ï ˙B„O‰ ÈzLe ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿≈«»¿»»∆»¿»«ƒ≈
‰‡Óa ‰iM‰ ˙B¯tÓe ,ÌÈMÓÁa ˙Á‡‰ ‰„O‰«»∆»«««¬ƒƒƒ≈«¿ƒ»¿≈»

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌÈMÓÁÂ10˙B¯t‰ ÔÓ zÏÎ‡ È¯‰ : «¬ƒƒ¿ƒ¬≈»«¿»ƒ«≈
¯ËL ˙B¯ËL ÈM‰ el‡Îe .ÌeÏk EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿≈¿¿¿ƒ«¿≈¿»¿»

˙Á‡ ‡BkLÓe „Á‡11. ∆»«¿»««

הזמן 2) לפני החוב פירעון לדרוש יוכל לא שהמלווה
הקצוב.3)הקצוב. הזמן בתוך מן 4)אפילו המלווה

לללווה. ויחזירו בפרק 5)השדה שנתבאר כמו באיסור,
מקום  בין הבדל שאין רבינו שדעת ודע, ז. הלכה הקודם
הזמן  לפני החוב את לפרוע יכול שהלווה (שנהגו שמסלקים
מסלקים, שאין מקום ובין המלוה) את ולסלק מראש ִהקצוב
בגמרא  (ועיין ריבית אבק משום המשכונא אסורה ובשניהם
שני  בין הבדל שיש דעתם הראשונים מן כמה אבל סז:)
ב. הלכה הקודם בפרק משנה בלחם ועיין המקומות

(ראה 6) הדיינים שיראו כפי מנכים אלא סז. מציעא בבא
ב). הלכה החוב.7)שם בסמוך 8)מעות  מבאר  רבינו

ליה;9)כיצד. מסלקין - זוזי שיעור אכל "ובדיתמי שם
מיניה" מפקינן לא - ההלוואה) מדמי (יותר טפי  אכל
היתומים. כוח יפה - סילוק שלעניין הרי"ף), (כנוסחת

אבל 11)למלווה.10) יתומים. של הקרקע הייתה אם
מחוייב  הלווה ונמצא בנפרד שטר כל על דנים אדם בשאר
בחמישים, רק שאכל השטר בעד דינרים חמישים לו לשלם
הדיינים  עיני ראות לפי מנכים השני שבשטר ומההלוואה

המותר. את וגובה

.áe‚‰pL ÌB˜Ó12BÏ ‡È·iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ »∆»¬¿«≈««¿∆»¿«∆»ƒ
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ13¯·c »¬≈∆¿∆≈≈¿≈»ƒ¿»≈»»

ÛBÒ „Ú ‰ÂÏn‰ ˜lzÒÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈»∆»¬∆…ƒ¿«≈««¿∆«
ÔkLÓÓ‰ ÏÎÂ .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ¿«««¿»¬≈∆¿∆≈≈¿»«¿«¿≈

Ì˙Ò14.L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿»≈»¿«¿«¿≈»»…∆

תשאל 13)שם.12) ואם נעשה . המנהג דעת על הסתם שמן
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אסורה? כזו משכנתא והרי במנהג זה דבר שיהיה ייתכן איך
אפשר  ומשיב: ה) (הלכה לקמן עצמו רבינו שואל זו שאלה

וכו'. בטעות זה מנהג שלא 14)שיהיה שנהגו במקום
משנה  (לחם הפירעון זמן על עימו התנה ולא לסלק,
משנה  והכסף משנה והמגיד שם) הריטב"א וכפירוש
בעניין  וידוע מקובל מנהג שאין במקום שהמדובר מפרשים,

המלוה). ִסילוק

.â,‰Âl‰ ‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»¿«≈««¿∆»¿«∆ƒ¿∆«…∆
‰ÂÏn‰ BnÚ ‰˙‰Â15ÔÓÊ ÛBÒ „Ú ˜lzÒÈ ‡lL ¿ƒ¿»ƒ««¿∆∆…ƒ¿«≈«¿«

B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰16‚‰n‰ ‰È‰ . ««¿»¬≈∆≈»¿«¿»»«ƒ¿»
‰ÂÏn‰ Ïa˜Â ,BpÓÊ ÛBÒ „Ú ˜lzÒÓ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L∆≈««¿∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒ≈««¿∆

ÂÈÏÚ17È¯‰ - ÂÈ˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ˙Ú ÏÎa ˜lzÒiL »»∆ƒ¿«≈¿»≈∆»ƒ¿»¬≈
˙B˜Ï CÈ¯ˆ ‰Ê18.Ck ÏÚ B„iÓ ∆»ƒƒ¿ƒ»«»

וכרש"י).15) (שם, מעות מתן שאדם 16)בשעת שכשם
במשכונא. מתנה כך בשכירות תנאי מדעת 17)מתנה

כיוון 18)עצמו. ממנו, קנה לא שאם סודר, בקניין שם,
להתנות  המעוניין הוא והלווה לסלק, שלא המקום שמנהג
אלה  התנה, המלווה ואם עצמו. לטובת זה אין - כך על
סימן  דעה יורה יוסף (בית בו לחזור ויכול בעלמא, דברים
ובכמה  ו הלכה מכירה מהלכות י"א פרק השווה קעב.

שם). מקומות

.ã‡BkLn‰19ÏÎa ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ì‚‰nL ÌB˜Óa , ««¿»¿»∆ƒ¿»»¿«≈««¿∆¿»
‡È·iL ˙Ú20‰ÂÏÓ ÏL ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÂÈ˙BÚÓ21 ≈∆»ƒ¿»≈««∆«¿∆

‰pnÓ ‰·B‚22Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰·BbL C¯„k23ÔÈ‡Â ; ∆ƒ∆»¿∆∆∆∆ƒ««¿«¿≈
ÌÈL Èt da ÏËB ¯BÎa‰24dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·Le ;25. «¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿««¿»

eÏLaL ˙B¯t elÙ‡ ÏËB BÈ‡ - B˙B‡ ˜lÒnLÎe¿∆¿«≈≈≈¬ƒ≈∆»¿
ı¯‡Ï eÏÙÂ26- B˜lÒiL Ì„˜ Ô˙B‡ dÈa‚‰ Ì‡Â . ¿»¿»»∆¿ƒƒ¿ƒ«»…∆∆¿«¿

BpÓÊ ÛBÒ „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óe .Ô˙B‡ ‰˜27 »»»»∆≈»¿«¿«¿«
epÓÈ‰ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa -28Èt da ÏËB ¯BÎa‰Â ; ««∆≈∆¿«¿≈»ƒ

dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈL29. ¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»

סז:19) ממנו.21)הלווה.20)שם לווה הזה שהמלווה
המלווה.22) בכל 23)מיורשי לסלקו יכול והלווה הואיל

הפירות  לשיעבוד אלא הקרקע בגוף קניין לאביהם אין עת,
אינם  יתומים של ומטלטלין מטלטלין. כדין ודינו
יא  (פרק שיתבאר כמו אביהם של חוב לבעל משועבדים

ז). הבכור 24)הלכה שהבן ז.) כא, (דברים תורה אמרה
האחרים  הבנים מחלק אביו בנכסי כפול חלק יורש
שהם  - המוחזקים בנכסים אלא נוטל שאינו כאן ומשמיענו
(כמבואר  אחרים על לו שיש במלווה ולא אביהם, ברשות
הממושכן  והקרקע ה). א, הלכה נחלות מהלכות ג פרק להלן
שירצה. עת בכל לסלקו יכול הלווה שהרי לו קנוי אינו בידו

(כמבואר 25) משמטת שאינה משכון כל כדין דינה שאין
של  לפי ה), הלכה ג פרק על למעלה המלווה אמרו א

הלווה  שאין במשכון אלא משמטת שביעית אין המשכון
הרי  - עת בכל מסלקו רצה שאם בנידון אבל לסלקו, יכול
משמטת  למה הקשה: [הרשב"א שבשטר. מלוה ככל ִהוא
לדרוש  יכול אינו המלווה הלא לסלקו? יכול כשהלווה
שאין  שנים לעשר כמלווה זה והרי זמנו לפני החוב פירעון

פרע  לא כשהלווה כאן שהמדובר ותירץ, משמטת? שביעית
יצא  כך ומתוך הפירעון. זמן אחר שביעית והגיעה בזמנו
זמן  שלאחר שביעית אין - לסלקו יכול אינו שאם לנו
פירעון  עד למלווה קנוי שהמשכון משום משמטת, הפירעון

משנה). (מגיד ולא 26)החוב נפלו לווה של בשדה כי
המלווה. בהם בחידושיו 27)זכה מיגאש הר"י רבו כדעת

קכה. בתרא לפי 28)בבא - הקרקע מן שגובה כדרך שם,
המשכונא. סוף עד למלוה קנויה ט 29)שהיא פרק עיין

שם. משנה ובכסף ו, הלכה ויובל שמיטה מהלכות

.äBÊ ‡BkLnL Èt ÏÚ Û‡30˜·‡Â ‡È‰ ‰¯eÒ‡ ««ƒ∆«¿»¬»ƒ«¬«
e¯‡aL BÓk ,˙Èa¯31‰Ê ‚‰Ó ‰È‰iL ¯LÙ‡ , ƒƒ¿∆≈«¿∆¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ B‡ ,˙eÚËa32ÈÓ Ïk C¯„ B‡ , ¿»¿¿≈»ƒ∆∆»ƒ
˙Èa¯ ˜·‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰È„Ó d˙B‡a ÔkLÓe ‡ËBÁL∆≈ƒ¿≈¿»¿ƒ»ƒ«¬«ƒƒ

‚‰n‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰33˙‡fL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿ƒ«««ƒ¿»¿≈ƒ∆»∆…
Èeka ‡BkLn‰34. ««¿»¿ƒ

אוכל.30) שהמלווה הפירות בעד ניכוי בפרק 31)בלי
ז. הלכה עם 32)הקודם הישראל של במשכנתא כלומר,

כוכבים  העובדי אצל נהוג שכן לפרש ואין כוכבים העובד
בדיני  קובעים אינם הגויים שמנהגי לפי מקום, שבאותו

להוציא.33)ישראל. נזקקין דין בית ואין שם. רי"ף
שם.34) רבינו, לדעת - מותרת שהיא

.å¯ÊÁÂ ,Ï‡¯OÈÏ B¯ˆÁ ÔkLnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿»≈¿»«
ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿«¿≈
,Ï‡¯Oi‰ ‰wL ˙ÚÓ Ï‡¯OiÏ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ«»¿«¬»»«ƒ¿»≈≈≈∆»»«ƒ¿»≈

¯ÎO ‡Ïa ¯ˆÁa ¯„ ‡l‡35„·BÚ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ∆»»∆»≈¿…»»«∆«¬ƒ»≈
‡e‰ È¯‰L ;BÊ ¯ˆÁ ÏÚ BÏ LiL ˙BÚn‰ ˙‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ∆«»∆≈«»≈∆¬≈

Ì‰ÈÈ„a ÔkLÓÓ‰ ˙eL¯a36ÂÈ˙BÚÓ BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿«¿≈¿ƒ≈∆«∆ƒ≈¿»
.˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈

לא 35) כשהקונה שהמדובר, מפרש, שם רש"י עג: שם
- עליו קיבל שאם ומשמע, החוב. את לפרוע עליו קיבל
שכר  נוטל כאילו זה שהרי שכר, בלי לדור למלווה אסור
שכן  משנה, המגיד וכתב הפירעון. זמן הרחבת בעד הדיור
סוברים, והרשב"א שהרמב"ן מוסיף, והוא רבינו, דעת גם

שם. ראה מותר. - הקונה עליו קיבל בדיני 36)שאפילו
לזמן. כמכר המשכנתא את שדנים הגויים,

.æÏÚa ‰È‰Â ,B¯·Á „Èa ‰„O B‡ ˙Èa ÔkLÓÓ‰«¿«¿≈«ƒ»∆¿«¬≈¿»»««
‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ú˜¯w‰37:‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â , ««¿«≈≈∆»¿»«««¿∆

ÌÈÓ„a ÈÏ ‡l‡ ‰p¯kÓz ‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ¯kÓzLÎÏƒ¿∆ƒ¿…«¿«…ƒ¿¿∆»∆»ƒ¿»ƒ
el‡38¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -39‰p¯kÓz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ≈¬≈∆»¿ƒ»««ƒ¿¿∆»

È¯‰ - E˙B‡ ‰ÂÏÓ È‡ Ôk ˙Ó ÏÚÂ ,dÈÂLa ÈÏ ‡l‡∆»ƒ¿»¿»¿«¿»≈¬ƒ«¿∆¿¬≈
¯zÓ ‰Ê40. ∆À»

ולדעת 37) וכו'". שדה לו משכן בית לו "משכן סה: שם
- בנכייתא אפילו היתר צד בית של במשכנתא שאין רבינו
אלא  "בית" בה שנזכר הברייתא לפרש לך אין בהכרח

משנה). (מגיד פירות אוכל וכך,38)כשהלווה כך בסכום
שם). (רש"י משווייה פחות זה בפחות 39)וסכום שמוכרו

ההלוואה. השדה 40)מחמת קונה היאך תשאל ואם שם.
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מעכשיו  באמר פה, המדובר בהכרח - היא אסמכתא והרי
מהלכות  ח בפרק רבינו בדברי שמבואר וכמו מידו וקנו
אלו, תנאים בכאן רבינו ביאר לא ואמנם כ. ז, הלכה מכירה
והיתרו  ריבית לאיסור שנוגע במה אלא כאן דן שאינו לפי

משנה). מגיד ראב"ד, (עיין

.çÚ˜¯w‰ ¯ÎOa ˙Ba¯‰Ï ¯zÓ41BÏ ¯ÈkO‰ ?„ˆÈk . À»¿«¿ƒ¿«««¿«≈«ƒ¿ƒ
È¯‰ ,ÈÏ Ô˙B ‰z‡ ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ˙‡∆∆»≈¿»«ƒ≈«¿»«»≈ƒ¬≈
¯ÎO Ôzz Ì‡Â ;‰L ÏÎa ÌÈÚÏÒ ¯OÚa EÏ ‡È‰ƒ¿¿∆∆¿»ƒ¿»»»¿ƒƒ≈¿«
‰Ê È¯‰ - L„Á ÏÎa ÚÏÒa ‡È‰ È¯‰ ,L„Áa L„Á…∆¿…∆¬≈ƒ¿∆«¿»…∆¬≈∆

¯zÓ42. À»

סה.41) פי 42)שם על (שם) בגמרא אמרו בזה והטעם
זמן  (בסוף לבסוף אלא משתלמת אינה ששכירות הכלל
הוא  הרי בחודש חודש "אם לו: כשאומר נמצא, השכירות).
כי  - השכירות דמי המתנת בשביל תוספת זה אין בסלע",
שער  הוא שכך אלא - גבייתו זמן הגיע לא עדיין הרי
היא  הרי מעכשיו "אם לו שאומר וזה בשוק. השכירות
המעות  הקדמת מפני אצלו הוא מוזיל סלעים" בעשר
אסור  המכר על אבל בשכירות, ודווקא בפחות. ומשכירו

א. הלכה ח פרק לקמן שיתבאר כמו להוסיף

.è¯ÈkOn‰43,‰LÏ ÌÈ¯Bk ‰¯OÚa B¯·ÁÏ ‰„O ««¿ƒ»∆«¬≈«¬»»ƒ¿»»
ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â44˙‡ Ô‰a Ò¯Ù‡L ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»«≈ƒ»«ƒ∆¬«¿≈»∆∆

‰„O‰45- ‰L ÏÎa ¯Bk ¯OÚ ÌÈL EÏ Ôz‡ È‡Â , «»∆«¬ƒ∆≈¿¿≈»»¿»»»
ÔÈ¯È„a ‰„O‰ ˙‡ Ò¯ÙÈ Ì‡L ÈtÓ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈∆«»∆¿ƒ»ƒ

d¯ÎO ‰È‰È ,el‡46¯˙BÈ47˙eÁ BÏ ¯ÈkO‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿∆¿»»≈¿≈ƒƒ¿ƒ¬
ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ,‰La ÔÈ¯È„ ‰¯OÚa ‰ÈÙÒ B‡¿ƒ»«¬»»ƒ»ƒ¿»»¿»«≈ƒ

˙eÁ Ô‰a ‰·‡L ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó48¯iˆ‡Â BÊ‰p »«ƒ∆∆¿∆»∆¬«¬«¿∆»
‰p¯iÎ‡Â49,‰ÈLÈÓLz ÈÏÎe BÊ ‰ÈÙÒ Ô‰a Ôw˙‡ B‡ , «¬«¿∆»¬«≈»∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ∆»

‰Ê È¯‰ - ‰L ÏÎa ¯Èc ¯OÚ ÌÈL EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â«¬ƒ«¬∆¿¿≈»»ƒ»¿»»»¬≈∆
¯zÓ50È„k ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . À»¬»ƒ»«≈ƒ»«ƒ¿≈

‰¯BÁÒa Ì‡ÈˆB‡ B‡ ,˙eÁa Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï51ÏL ¿ƒ¿«≈»∆«¬ƒ≈ƒ¿»∆
¯ÎOa EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÔÈÁlÓ Ô‰a ¯kO‡ B‡ ,‰ÈÙÒ¿ƒ»∆¿…»∆«»ƒ«¬ƒ«¬∆¿«»»

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆»

סט:43) הלוויני.44)שם ניכוש 45)כלומר, בזיבול,
וכו'. השדה.46)וחרישה שתוציא (הפירות) הריווח

שדה 47) מאשר גבוה משובחת, שדה חכירת שער והרי,
"החנות".48)זיבורית. להיות שצריך כדי 49)נראה

הקונה. עין את את 50)למשוך ישפץ שאם מפני שם,
יותר. שכרה יהיה - הספינה צרכי את יתקן או החנות

למקום.51) ממקום בספינה הובלתה שם,52)לשם
הרי  - הספינה או החנות בגוף המעות משקיע שאינו מאחר

המעות. המתנת בשביל השכר תוספת

.éÌ„‡‰ ¯ÎOa ˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡53¯Ó‡È ‡Ï ?„ˆÈk . »¿«¿ƒ¿«»»»≈«……«
,ÛÒk ‰ÂL ‡È‰L BÊ ‰Î‡ÏÓ ÌBi‰ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ¬≈ƒƒ«¿»»∆ƒ»»∆∆
‰ÂL ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ¯Á‡ Úe·La EnÚ ‰OÚ‡ È‡Â«¬ƒ∆¡∆ƒ¿¿»««≈¿»»∆ƒ»»

ÌÈzL54. ¿«ƒ

שנתבאר 53) בדרך אמנם והולך. רבינו שמבאר וכדוגמא

כיצד? באדם, גם מותר - החצר בהיתר ח בהלכה למעלה
- מעכשיו תשלם אם הפועל: לו ואמר לשנה, פועל שכר
שכרי  הרי - בחודש חודש של ואם סלעים, עשר שכרי הרי

כל  כי חודש, בכל אלא סלע משתלמת אינה ששכירות זה ל
משנה). (מגיד אמור באדם גם מה 54)לבסוף, מתוך יוצא

ואעדור  עימי, נכש לו יאמר "לא יא) (הלכה בסמוך שיתבאר
עימך".

.àé¯zÓ55ÌBi‰ ÈnÚ Lk :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»««¬≈«≈ƒƒ«
EnÚ ¯cÚ‡Â ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú ,¯ÁÓÏ EnÚ Lk‡Â«¬«≈ƒ¿¿»»¬…ƒƒ«¿∆¿…ƒ¿

CnÚ ¯cÚ‡Â ÈnÚ Lk :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .¯ÁÓÏ56, ¿»»¬»……««≈ƒƒ¿∆¿…ƒ»
„È¯‚ ÈÓÈ Ïk .CnÚ Lk‡Â ÈnÚ ¯„Ú57˙Á‡ -58ÏÎÂ , ¬…ƒƒ«¬«≈ƒ»»¿≈»ƒ««¿»

‰ÚÈ·¯ ÈÓÈ59ÈnÚ L¯Á :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .˙Á‡ - ¿≈¿ƒ»««¿……«¬ƒƒ
Á¯Ë È¯‰L ;‰ÚÈ·¯a EnÚ L¯Á‡ È‡Â ,„È¯ba«»ƒ«¬ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…«

ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰LÈ¯Á‰60¯˙È61‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ»ƒ«¿»ƒ»≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

עה.55) זו 56)שם מלאכה שפעמים מפני פלוני, לזמן
עליו  מקבל עבודתו שכר המתנת שבשביל ונמצא מזו קשה

קשה. במלאכה יובש 57)לפרוע לשון גריד, החמה. ימות
"יבשה  הפסוק על לז) פרק (סוף רבה בבראשית שאמרו כמו

כגריד. נעשית יד): ח, (בראשית להם 58)הארץ" אחד דין
גריד  של זה ביום עימי נכש לחבירו אדם ואומר כלומר
יום  שמא לחוש ואין - גריד של פלוני ביום עימך ואנכש
בכך. להקפיד אדם בני דרך שאין מחבירו, ארוך אחד

תרביע 59) לא ובהמתך מלשון רביעה, הגשמים. ימות
(תענית  הקרקע את (מפרה) רובע שהגשם יט) יט, (ויקרא

לחה.60)ו:). הגריד.61)כשהשדה ימי מאשר

.áéÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰62BnÚ ˙BOÚÏ Û¯Á‰ ÈÓÈa «≈∆«≈ƒ≈«…∆«¬ƒ
¯w‰ ÈÓÈa63¯ÎO‰ BÏ Ô˙Â ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a64È¯‰Â , ƒ≈«…¿ƒ»¿»¿»««»»«¬≈

‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ Û¯Á‰ ÈÓÈa ‰ÂL B¯ÎO¿»»∆ƒ≈«…∆∆«¿»¬≈∆
ÏÈÊBiL È„k ÌBi‰ B˙B‡ ‰ÂÏÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«¿∆«¿≈∆ƒ
ÌBi‰Ó ÈnÚ ‰OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B¯ÎOa BÏ65 ƒ¿»¬»ƒ»«¬≈ƒƒ≈«

‰ÂML Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a ÈBÏt ÔÓÊ „ÚÂ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»¿»««ƒ∆»∆
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ B¯ÎO¿»∆«¿»¬≈∆À»ƒ¿
¯ÎO ÏËBk ‰‡¯ BÈ‡ - ‰zÚÓ ˙BOÚÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈«»≈ƒ¿∆¿≈¿«

B¯ÎOa BÏ Ô˙e ÌÈc˜‰L ,ÂÈ˙BÚÓ66. ¿»∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»

פו.62) בתרא לעבוד.63)בבא תיכף מתחיל ואינו
העבודה.64) התחלת ולפני  ששכרו והוא 65)בשעה

ביום. בו לעבוד והרי 66)מתחיל בפחות, ששכר כמי אלא
ח. בהלכה למעלה שנתבאר לדין דומה זה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בזול 1) פירות מכירת ודין המכר, על מרבין שאין מבאר

ודין  השדות, שומרי ודין זמורות קוני ודין הבשלתם, לפני
ואם  יין חביות דמי זוז מאתיים לך הא לומר לאדם שמותר
טבת, עד נוטלים ואין בתשרי קונים ודין תפסיד, יחמיצו
ודין  ברזל, צאן נכסי קבלת ודין ונשברה, ספינה משכיר ודין

ביצים. על להושיבה תרנגולת השכרת

.à¯În‰ ÏÚ ˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡2B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰ ?„ˆÈk . »¿«¿««∆∆≈««≈«¬≈
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ÈÏ Ôzz ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯«̃¿«ƒ«¿¿ƒ¿»«ƒ≈«¿»ƒ≈ƒ
‰‡Óa ElL Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓc‰3,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú Ì‡Â ; «»ƒ¬≈≈∆¿¿≈»¿ƒ«¿«¿ƒ

˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Óe ÌÈ¯OÚa ElL Ì‰ È¯‰4, ¬≈≈∆¿¿∆¿ƒ≈»¬≈∆¬«ƒƒ
BÏ Ô˙pL ÏÈ·La ÌÈ¯OÚ ÏËBpL ÈÓk ‰ÓB„ ‰fL∆∆∆¿ƒ∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ∆»«

ÈBÏt ÔÓÊ „Ú da LnzL‰Ï ‰‡Ó5epÚa˙ÈLÎe .6 ≈»¿ƒ¿«≈»«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»∆
˙ÚLa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó ‡l‡ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡ - ÔÈca«ƒ≈«»ƒ≈∆»«∆»»»∆ƒ¿«

¯În‰7¯ÈÊÁÈ B‡ ,8ÔÎÂ .Ìi˜ ‰È‰ Ì‡ ,B„iÓ B¯kÓÓ «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒ»»«»¿≈
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú ÔÈÏËÏhÓ BÏ ¯ÎÓ Ì‡9eÈ‰Â ,‰‡Óa ƒ»«ƒ«¿¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈»¿»

ÌÈÚLz „iÓ ÂÈ˙BÚÓa ‰BwL ÈÓÏ ˜eMa ÔÈÂL10- »ƒ«¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰11B‡ ,ÌÈÚLz ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ; ¬≈∆»¿≈≈∆»ƒ¿ƒ

.˙Ói˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,B˙¯BÁÒ B„iÓ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ»¿»«∆∆

סה.2) בשוק.3)ב"מ השער הוא שהלוקח 4)וכך
נמצא, לרשותו, המקח כשעבר מיד המעות בנתינת מתחייב
מהֿשאיןֿכן  מעותיו, המתנת בשביל המכר על שמרבה
על  להרבות מותר לבסוף, אלא משתלמת שאינה - בשכירות

ח. הל' הקודם בפרק כמבואר שהמתין 5)השכר כלומר,
פלוני. זמן עד המקח בפרעון מאה 6)לו ויתבע המוכר,

כמו 7)ועשרים. בדיינים, יוצא אינו ריבית שאבק
א. הל' ו בפרק למעלה רצה 8)שנתבאר אם או כלומר,

אבל  שמכר, הדבר את חזרה ונוטל חוזר - בו לחזור המוכר
דעת  על אפילו לקנותו, גמר הלוקח שכן חוזר, אינו הלוקח
משנהֿלמלך). ועיין (לחםֿמשנה, ועשרים מאה

מסוים.9) זמן לאחר לו מכרו 10)שישלם אם אפילו
מעכשיו  ואם מאה, פלוני זמן עד אם פירש ולא בסתם,

מתיר 11)תשעים. שם נחמן [רב כריבית. שנראה לפי
אמרו: שם שבגמרא מפני כמותו, פסק לא ורבינו בסתם,
הלכתא  אמרו ולא אלעזר, כרבי והלכתא חמא, כרב הלכתא
שבקרקע  לפי מטלטלין", לו "מכר רבינו כתב נחמן]. כרב
כל  - ח) הל' מכירה מהל' בפי"ג (כמבואר אונאה לו שאין
וכך  כך מעכשיו אם אמר לא וגם וממכר, מקח דרך שהוא
ומותר  - כריבית נראה אינו - וכך כך פלוני לזמן ואם

(מגידֿמשנה).

.áÁ˜Bl‰12e‰ÂLa ıÙÁ B¯·ÁÓ13BÏ ÔziL ˙Ó ÏÚ «≈«≈¬≈≈∆¿»≈«¿»∆ƒ≈
OÚ ÌÈL „ÚÂ Ô‡kÓ¯ÓBÏ È‡M¯ ‰Ê È¯‰ - L„Á ¯ ƒ»¿«¿≈»»…∆¬≈∆«««

.˙Èa¯ ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â ,˙BÁÙa „iÓ [ÈÏ] Ôz :BÏ≈ƒƒ»¿»¿≈≈ƒƒƒ

ה"ד.12) פ"ו ב"מ אסור,13)תוספתא משויו ביותר אבל
קעג  יו"ד יוסף' וב'בית הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו
ואח"כ  תחילה החפץ את קנה כשהלוקח רק שהתירו מבאר
דוד' 'חסדי ראה מיד. לו ישלם אם פחות שיקח המוכר אמר

התוספתא. על

.âÔÈÈ ÏL ˙È·Á14BÏ d¯ÎÓe ,¯È„ ‰zÚ ‰ÂL ‡È‰L »ƒ∆«ƒ∆ƒ»»«»ƒ»¿»»
ıÈw‰ „Ú ÌÈLa15˙Ó ÏÚ ,16da Ú¯‡z Ì‡L ƒ¿«ƒ«««ƒ«¿»∆ƒ∆¡«»

‰Ïwz17‰p¯kÓiL „Ú ¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ «»»¬≈ƒƒ¿«≈«∆ƒ¿¿∆»
Á˜Bl‰18- ‰¯aL B‡ ‰„·‡ Ì‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «≈«¬≈∆À»∆ƒ»¿»ƒ¿¿»

ÁÈÂ¯‰Ïe d¯ÎÓÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÌeÏk ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈¿¿ƒ…»»¿»¿»¿«¿ƒ«
ÌÈÏÚaÏ d¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ‰È‰ - da19BÏ d¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »»»¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌÈLa20E¯ÎO ‰È‰È ÌÈL ÏÚ ¯˙i‰ :BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿«ƒ¿»««»≈«¿«ƒƒ¿∆¿»¿
‡ˆÓz ‡Ï Ì‡Â ,d¯ÎÓÏ ÏthÓ ‰z‡L ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆«»ƒ«≈¿»¿»¿ƒ…ƒ¿»

Û‡ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈÏ ‰¯ÈÊÁ‰ ‰ˆ¯zL BÓk d¯ÎÓÏ¿»¿»¿∆ƒ¿∆«¬ƒ∆»ƒ¬≈∆À»«
‰È‰z ‰ˆÈÓÁ‰ B‡ ‰·‚ B‡ ‰„·‡ Ì‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿¿»∆¿ƒ»ƒ¿∆

Á˜Bl‰ ˙eL¯a21. ƒ¿«≈«

בלשון 14) (מגידֿמשנה, חמא" דרב "טרשא סה. שם
לג). ד, חלק מו שער התרומות' 'ספר ועיין "אולי",

עולה,15) היין כששער הקיץ, עד המעות בפרעון לו ממתין
בקיץ. מתייקר ביניהם.16)שהיין והתנו כלומר,

תשבר.17) או תאבד אם אינם 18)כגון היין שדמי נמצא
ממתין  הלוקח רצה ואם מכרה, שלא זמן כל אצלו בהלוואה
בשער  מוכרה הוא ואם ביותר, או בשנים ומוכרה הקיץ עד

בהפסדו. אשם עצמו הוא הרי - "ואם 19)הזול זה קטע
לבעלים" להחזירה לו היה בה, ולהרויח למכרה מצא לא
(ראה  ההלכה בסוף לקמן ומקומו בטעות, כאן נשתרבב

כ). דינר.20)הערה עתה  שוה צריך 21)והיא כאן
בה, ולהרויח למכרה מצא לא "שאם שלמעלה הקטע לגרוס
מותר  למה טעם נתינת והוא לבעלים" להחזירה לו היה
לו  שהיה לפי רבינו ומסביר הלוקח, על כשהאחריות אפילו
בפ"ז  שנתבאר סרסור ככל דינו כן ואם לבעלים, להחזירו
יכול  כשאינו המדובר, הראשונה ובבבא שותפין. מהל'
יו"ד  (ש"ך המוכר על שהאחריות רק התירו ולכן להחזירה
ו'פרישה' ובב"ח כאן, בלחםֿמשנה ועיין כט, ס"ק קעג סי'

השלמות). וראה שם,

.ã‰ˆ¯È Ì‡L ,˙B¯t BÏ eÈ‰22ÁwÏÂ ˜eMa Ô¯ÎÓÏ »≈∆ƒƒ¿∆¿»¿»«¿ƒ«
‰¯OÚa Ô¯ÎBÓ ,„iÓ Ô‰ÈÓc23Ú·z Ì‡Â ;24Ô˙B‡ ¿≈∆ƒ»¿»«¬»»¿ƒ»«»

ÌÈLa Ô˙B‡ ‰˜È ,„iÓ ˙BÚn‰ ÔzÈÂ Ô˙B˜Ï Á˜Bl‰«≈«ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ»ƒ¿∆»ƒ¿≈
¯OÚ25ÌÈL „Ú ¯OÚ ÌÈLa Ô¯ÎÓÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈»»«¿≈

L„Á ¯OÚ26‰Ê ‡È·‰ elÙ‡L ;27,‰zÚ ÂÈ˙BÚÓ »»…∆∆¬ƒ≈ƒ∆¿»«»
Ô˙B‡ ‰B˜ ‰È‰ ¯OÚ ÌÈLa28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈»»»»∆»¿≈…«≈»∆

המוכר.22) מצד 23)יציע תבוא בשוק המכר כשהצעת
קונים. עליהם שיקפצו כדי אותו להוזיל יהיה צריך המוכר,

מצד 25)יבקש.24) באה ההצעה כאשר הפירות, כשער
ב"מ,26)הלוקח. הירושלמי (ע"פ ריבית משום בזה ואין

מגידֿמשנה). – דר"ח כיתנא גבי ו הל' הלוקח 27)פ"ה
לקנותן. וזה 28)המבקש - הוא כך הפירות ששווי הרי

ומוכר  המקח שמוזיל מפני אלא זה אין בעשר, מוכרן שהוא
קעג). סי' יו"ד, (ב"י למעות דוחקו מסיבת בפחות,

.ä˙B˜Ï ¯eÒ‡29¯ÓbiL Ì„˜ Òc¯t‰ È¯t »ƒ¿¿ƒ««¿≈…∆∆ƒ»≈
ÏMa˙ÈÂ30,¯OÚa ,‰zÚ ÏBÊa ¯ÎBnL ‰fL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆∆≈¿«»¿∆∆

˙ÙÒBz‰ ˙‡ˆÓ ,¯ÓbiLk ÌÈ¯OÚ ‰ÂML È¯t ‡e‰¿ƒ∆»∆∆¿ƒ¿∆ƒ»≈ƒ¿≈«∆∆
‰Ùw‰‰ ÏÈ·La31ÏBÊa Ï‚Ú ‰˜ Ì‡ Ï·‡ .32‰È‰ÈÂ , ƒ¿ƒ««»»¬»ƒ»»≈∆¿¿ƒ¿∆

Ì‡ È¯‰L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈc‚iL „Ú ÌÈÏÚa‰ Ïˆ‡≈∆«¿»ƒ«∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈ƒ
‰˙Èn‰Â LÁk‰Â ,‡e‰ Á˜Bl‰ ˙eL¯a - LÁk B‡ ˙Ó≈»«ƒ¿«≈«¿«¿»¿«ƒ»

ˆÓ ¯·c„ÈÓz Èe33. »»»»ƒ

עג.29) בב"מ כרב תיכף. עודנו 30)ולשלם כשהוא היינו,
בעיבוד  המוכר מטפל ובינתיים לו. יתנו ולכשיבשל - בוסר

י). הל' פ"ט לקמן (מגידֿמשנה שאם 31)הפרדס ואע"פ
בהפסד  נושא הלוקח יהיה קרה, או ברד כגון תקלה, תארע
לזה  תקנה יש "אמנם מצויים. זה הפסד גורמי שאין לפי -
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ויחזיק  שנה, אותה של לפירותיהן הפרדס אילנות שיקנה -
בתחילת  רבינו שדקדק וזה (כסףֿמשנה). לקנותן" מיד בהם
ו). הל' לקמן (השווה הפרדס" "פרי ואמר: ההלכה

הבוקר 32) מן עגל בקונה פירוש, בתוורי", רב "מודה שם,
הם  רבים ההפסד (מקרי פסידא" "דנפיש (תוורי=בוקרים).

ב'תוספות'). עיי"ש הר"ח, כנוסחת שאין 33)- נמצא
ההפסד  אחריות בעד אלא ההקפה, בשביל התוספת

בו. נושא שהלוקח

.åÏÚÂ ÌÈ‚È¯O‰ ÏÚ Ì¯k‰ ÏÚ·Ï ˙BÚÓ Ô˙Bp‰«≈»¿«««∆∆««»ƒƒ¿«
˙B¯BÓf‰34Ô˙B‡ ‰B˜ ‡e‰Â ,¯˜Èa Ì‰L ,e˙¯kiLÎÏ «¿ƒ¿∆ƒ»¿∆≈¿…∆¿∆»

Ô‰a Ct‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - e˙¯kÈÂ eL·ÈiL „Ú ÏBÊa35 ¿«∆ƒ¿¿ƒ»¿¬≈∆»ƒ¿«≈»∆
‰B˜k ‡ˆÓpL ,ÌÈ¯aÁÓ Ì‰Lk36.ÂÈ˙B¯BÓÊÏ ÔÏÈ‡ ¿∆≈¿À»ƒ∆ƒ¿»¿∆ƒ»ƒ¿»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÚn‰ e‡ˆÓ - Ct‰ ‡Ï Ì‡Â37ÔÈÁ˜BÏ Ô‰Â , ¿ƒ…ƒ≈ƒ¿¿«»«¿»»¿≈¿ƒ
.¯eÒ‡Â ,‰Ùw‰‰ ÈtÓ ÏBÊa¿ƒ¿≈««»»¿»

להו 34) "אמר (שם: קטנים כשעודם הזימור, עונת לפני
הובא  הר"ח וכפירוש וכו'" שיבשא דשבשי להנהו שמואל

שם). וב'תוספות' שיבשא, ערך בקרקע 35)ב'ערוך'
שער  התרומות' 'ספר (עיין וניכוש בעידור - הגפנים שתחת

קעג). סי' יוסף' ב'בית ועיין ד, חלק בשעת 36)מ, עכשיו,
מעות. הזמירה.37)מתן עונת עד

.æ˙B„O‰ È¯ÓBL38Ô¯ÎOa ÌÈhÁ Ì‰Ï ÔÈ˙BpL39 ¿≈«»∆¿ƒ»∆ƒƒƒ¿»»
ÏBÊa40˜qÚ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ,Ô¯bÏ e‡B·iLk - Ô¯b‰ ÔÓ ¿ƒ«…∆¿∆»«…∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

Ô¯ba ‰Î‡ÏÓa Ô‰nÚ41el‡‰ ÌÈhÁ‰ eÈ‰iL È„k , ƒ»∆ƒ¿»»«…∆¿≈∆ƒ¿«ƒƒ»≈
˙e¯ÈÎO‰ ÔÓÊ ÛBÒa eÏËpL42- Ck eOÚ ‡Ï Ì‡Â . ∆»¿¿¿««¿ƒ¿ƒ…»»

˙e¯ÈÎO‰ ˙‡ˆÓ43‰ÊÂ ,‰ÂÏÓk ÌÈÏÚa‰ Ïˆ‡ ƒ¿≈«¿ƒ≈∆«¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆
b‰ „Ú Ô¯ÎO e¯Á‡L ÈtÓ ÏBÊa eÁ˜lL.Ô¯ ∆»¿¿ƒ¿≈∆≈¬¿»»««…∆

הקציר.39)שם.38) עד הקמה שמירת מאשר 40)בעד
בשוק. ובירורה.41)השער התבואה, כי 42)בדישת

מלאכתם  כאילו זה הרי בגורן, במלאכה מסייעים הם כאשר
השכירות, תשלום זמן הגיע שעתה נמצא הגורן, עד נמשכת
בזה  אין ולפיכך לבסוף, אלא משתלמת אינה השכירות כי
מאשר  בפחות ומוכר שמוזיל כמי אלא בזול להם כשנותן

בשוק. הקציר.43)השער אחר תיכף פרעונה שזמן

.çÔÈÒÈ¯‡44ÔÈ˜lÒÓ ˙B„O‰ ÈÏÚa eÈ‰L45ÔÓ Ô˙B‡ ¬ƒƒ∆»«¬≈«»¿«¿ƒ»ƒ
¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎa ÔÈÒÈ¯‡‰ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,ÔÒÈa ‰„O‰46 «»∆¿ƒ»¿¿ƒ»∆»¬ƒƒ¿»∆«…∆

ÔÈ‡Ò Úa¯‡47,¯i‡ „Ú e‰„O CB˙a ÔÈÒÈ¯‡ ‰Ê ÁÈp‰Â , «¿«¿ƒ¿ƒƒ«∆¬ƒƒ¿»≈«ƒ»
ÌL ÔÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡Ò LL Ô‰Ó ÏËÂ¿»«≈∆≈¿ƒ¬≈∆À»¿≈»

˙Èa¯48. ƒƒ

בניסן 45)שם.44) התבואה לקצור האריסים את מאלצים
כור.46)ולהסתלק. בית של החכירות.47)שטח שכר

מפני 48) אלא סאין, הארבע המתנת בשביל התוספת, אין כי
זה  זמן ובמשך אייר, עד בשדהו התבואה את שמשאיר

האריס. ומרוויח גדל והיבול צרכה כל התבואה מתבשלת

.èÌÈhÁ Á˜Bl‰49,¯ÚM‰ ÔÎÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ «≈«ƒƒ«¿«¿ƒ¿∆«¿≈«««
ÌÈhÁ‰ ˙‡ ˙Ba‚Ï ‡aLÎe ,˙BÚn‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â¿»«∆«»¿∆»ƒ¿∆«ƒƒ

‰cna BÏ ÛÈÒB‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï50‰Ê È¯‰ - ¯˙È BÏ Ô˙Â ¿««¿«ƒ«ƒ»¿»«»≈¬≈∆

‡Ï - ‰ˆ¯ el‡Â ,BÏ ÛÈÒB‰ BBˆ¯a È¯‰L ;¯zÓÀ»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»»…
È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÛÈÒB‰51. ƒ∆¬≈…»»»¿«

עג:49) מתנה.50)שם לשם - התוספת 51)מרצונו על
ובלחםֿמשנה  יא, הל' פ"ה י; הל' פ"ד לעיל (ועיין

שם) ובביאורנו

.é¯zÓ52ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc ÔzÏ Ì„‡Ï53B¯·ÁÏ À»¿»»ƒ≈¿≈»ƒ∆«ƒ«¬≈
- ÈBÏt ÌBÈ „Ú Ô‡kÓ ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ¿«ƒ∆¿ƒ»ƒ»«¿ƒ
‡È‰ È¯‰ - ‰¯È˜B‰ B‡ ‰ÏÈÊB‰ Ì‡ Ï·‡ ,E˙eL¯aƒ¿¿¬»ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ
¯ÎOÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ ,ÏBf‰ ÂÈÏÚ ÏawL ÔÂÈkL ;ÈlL∆ƒ∆≈»∆ƒ≈»»«¬≈∆»¿»»

„ÒÙ‰Ïe54Ì„‡Ï ¯zÓ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .55 ¿∆¿≈¿≈…«≈»∆¿≈À»¿»»
ÏÔÈÈ ÏL ÔÈck ‰‡Ó È¯L˙a B¯·ÁÓ ˙B˜56,¯È„a ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿≈≈»«ƒ∆«ƒ¿ƒ»

¯ÈÊÁÓe ,˜„Ba ÔÏËBpLÎe ,˙·Ë „Ú ÔÏËB BÈ‡Â¿≈¿»«≈≈¿∆¿»≈«¬ƒ
ÔÈÈ ‡l‡ epnÓ ‰˜ ‡lL ;·Bh‰ ÔÈi‰ Á˜BÏÂ ıÓÁ‰«…∆¿≈«««ƒ«∆…»»ƒ∆∆»«ƒ
ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ ‰lÁzÓ - eˆÈÓÁ‰L el‡Â ,·BË¿≈∆∆¿ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ

ıÈÓÁ‰Ï57ÔÓf‰ ¯Á‡ „Ú ¯·c‰ Ú„B ‡Ï Ï·‡ ,58. ¿«¿ƒ¬»…««»»««««¿«

סד.52) (מגידֿמשנה).53)שם שקנה החבית את וציין
קרוב 54) זה הרי - הזול סיכון עליו קיבל לא אם אולם

או  החמיצה אם שהרי - להפסד ורחוק הוקירה) (אם לשכר
לתנאי  הסכים המוכר כי ואסור, – המוכר יפסיד הוזלה

שם). רמב"ן (עיין המעות הקדמת מפני שם 55)שכזה
אינו 56)עג: וגם קונה, שהוא הכדים את בורר ואינו

יוסף'סי' ('בית ברשותך" - החמיצה "אם המוכר עם מתנה
שם). השו"ע במפרשי וראה כבר 57)קעג; בהם היה

ניכר. בלתי ראויים 58)קלקול היו לא - טבת לאחר אבל
אותם  יבדוק ואם החמיצו, הלוקח וברשות להחמיץ,
המעות  הקדמת שבשביל נמצא החומץ, ויחזיר כשנוטלם
'בית  (עיין טוב ביין החומץ את לו להחליף המוכר הסכים

שם). השו"ע ובמפרשי יוסף'

.àée‚‰pL ÌB˜Ó59Ì‡Â ,d¯ÎO ÏhÏÂ ‰ÈÙq‰ ¯kOÏ »∆»¬ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ…¿»»¿ƒ
‰˙ÁtM ‰Ó BÏ ÔÈÓL ,‰¯aL60ÌlLÓe61ÏÚ ¯˙È ƒ¿¿»»ƒ«∆»¬»¿«≈»≈«
¯zÓ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d¯ÎO62ÏL ¯ÈÒ ¯ÈkO‰Ï ¿»»¬≈∆À»¿≈À»¿«¿ƒƒ∆

˙ÁtM ‰Ó ÈÓ„e ¯ÎO‰ ÏËBÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙LÁ¿∆¿«≈¿≈«»»¿≈«∆»«
BÏ˜LnÓ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒƒ¿»¿≈…«≈»∆

סט:59) בשעת 60)שם שווה שהיתה למה בהקבלה
ובמגידֿמשנה). יג, הל' להלן (השווה את 61)שכירה

את 62)הפחת. עליו שקיבל מכיון אומרים: אנו ואין
השכר  ואםֿכן בהלוואה, אצלו הם הספינה דמי הרי הפחת,
הספינה  לו מחזיר וכשהשוכר תוספת, הוא משלם שהוא
של  וטעמו כריבית. זה הרי - השכר את מוסיף הפחת ודמי
מחיים  דמים עשאה "שלא לפי (שם), בגמרא אמרו דבר
- דמים עשאה לא כלומר (=שבירה)", מיתה לאחר אלא
עצמו  על קיבל לא אבל שבירה, של אלא הפחת את לשלם
בחיים  מחזירה כשהוא שימוש מחמת הבא הפחת אחריות
כל  שאין - וכך והואיל שהיא, כמות ומחזירה (=בעין)
כשכירות, אלא כמלוה זה אין - השוכר באחריות הפחת
בשכירות, מותר - אונסין אחריות עליו לקבל - זה ודבר
הפקדון  בעל "מתנה ט: הל' שכירות, מהל' בפ"ב כמבואר
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(עיין  כשואל" בכל חייבים להיות ושוכר שכר נושא על
יג). הל' לקמן והשווה שם. הרשב"א, כי 63)חידושי אם

שכרו, נוטל - הקודמת) הערה (ראה בעין מחזירו הוא הרי
עלייהו  מקבלי "דהא (שם) בגמרא אמרו הדבר ובטעם
כמה  דכל הנחושת) דמי (פחת דנחשא חוסכא (הבעלים)
מחמת  נפחתים דמיה (שהנחושת דמיה" בצרי דמיקלי

שם). רשב"א הנחושת. את ששורפת באש השימוש

.áéÏÊ¯a Ô‡ˆ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡64Ï‡¯OiÓ65‡e‰L ÈtÓ , ≈¿«¿ƒ…«¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆
˙Èa¯ ˜·‡66BÏ ‰È‰L È¯‰ ?ÏÊ¯a Ô‡ˆ Ô‰ „ˆÈÎÂ . ¬«ƒƒ¿≈«≈…«¿∆¬≈∆»»

˙Bfb‰ eÈ‰ÈÂ ,Ô‰a Ïth‰Ï epnÓ ÌÏa˜Â ,Ô‡ˆ ‰‡Ó≈»…¿ƒ¿»ƒ∆¿ƒ«≈»∆¿ƒ¿«ƒ
„Ú ,ÚÈ·¯Ï B‡ LÈÏLÏ ,ÚˆÓ‡Ï ·ÏÁ‰Â ˙B„Ïe‰Â¿«¿»¿∆»»»∆¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ««
e˙Ó Ì‡Â ;Ì‰ÈÈa e˙‰L BÓk ,ÌÈ˙L „Ú B‡ ‰L»»«¿»«ƒ¿∆ƒ¿≈≈∆¿ƒ≈

Ì‰ÈÓc ÌlLÓ Ïa˜Ó‰ È¯‰ ,Ô‡v‰67,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «…¬≈«¿«≈¿«≈¿≈∆¬≈∆»
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ Ô‡v‰ ÏÚa È¯‰L68. ∆¬≈«««…»¿»»¿»¿∆¿≈

B‡ e¯˜e‰ Ì‡L ,Ô‡v‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ≈»»«««…∆ƒ¿
eÙ¯Ë Ì‡ B‡ eÏÊe‰69‰Ê È¯‰ - B˙eL¯a Ô‰ È¯‰ ¿ƒƒ¿¿¬≈≈ƒ¿¬≈∆

¯zÓ70.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿≈…«≈»∆

מתו.64) אם האחריות עליו מקבל שהמקבל עיסקא, ע: שם
מהו. ברזל צאן רבינו מבאר או 65)ובסמוך הגוי מן אבל

מדבריהם, אפילו הגוי עם מותר ריבית שאבק מותר, לגוי
ב. הל' פ"ה למעלה קרובה 66)כמבואר שהיא עיסקא כל

ריבית. כאבק דינה - הממון לבעל להפסד ורחוקה לשכר
ובטוח 67) קיים שהקרן ברזל", "צאן נקראו כך שם על

המקבלים  היו כלל שבדרך ולפי כברזל. פוחת ואינו לבעליו
סחורה  בכל - עיסקא כל נקראת דקה, בהמה לקבל נוהגים
שם). רש"י (ע"פ ברזל" "צאן בשם אלו, בתנאים - שהיא

ואסור 68) הוא ריבית אבק - להפסד ורחוק לשכר קרוב וכל
ח). הל' שם, הנותן 69)(כמבואר עליו שמקבל כלומר,

אונסין. של ובין הוזלה של בין האחריות, משמע,70)כל
סי' הגר"א (ב"י; אסור - בלבד הוזלה אחריות קיבל שאם
הוזלו, או הוקרו שאם הנוסחא: תימן ובכת"י ג. ס"ק קעז,
זו  ולנוסחא ברשותו. הן הרי נטרפו אם או ברשותו. הן הרי
בלבד  הזול אחריות עליו מקבל אם שגם רבינו דדעת משמע

שם). ב'טור', הובא הריב"ן כדעת מותר, –

.âéÌM‰71È¯‰ ,‰˙Ó Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÓ ‰¯t «»»»≈¬≈¿»«ƒ≈»¬≈
ÌÈLÏLa ÈÏÚ ‰zÚ ‡È‰72EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÌÈ¯Èc73 ƒ«»»«ƒ¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ«¬∆¿

ÌÈiÁÓ d‡OÚ ‡lL ÈÙÏ ;¯zÓ - L„Á ÏÎa ÚÏÒ∆«¿»…∆À»¿ƒ∆…¬»»≈«ƒ
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ,ÌÈÓc74. »ƒ∆»¿««ƒ»

שם.71) בשעת 72)ברייתא כך שוויה יהיה לא ואפילו
חיה.73)מיתה. שהיא זמן כל מלאכתה, אם 74)בשכר

שהיא, כמות מחזירה - בחיים שהיא עוד כל אבל תמות,
האחריות  כל שאין והואיל מלאכה. מחמת שהכחישה אע"פ
ומותר  להפסד, ורחוק לשכר קרוב זה אין - המקבל על
יא, הל' למעלה והשווה (מגידֿמשנה, שכר לו להעלות
(הי"א) ספינה דין הקדים שרבינו הדבר, [תמוה סא). הערה
ספינה  דין ששת רב מבסס שם בגמרא והרי פרה, שם לדין

פרה"]. "השם הברייתא על

.ãé˙¯kOÓ75ÏÚ ·LÈÏ ˙Ï‚¯z dz¯·ÁÏ ‰M‡ «¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¿¿…∆≈≈«

ÌÈÁB¯Ù‡ ÈLa ÌÈˆÈa‰76ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒƒ
.˙Èaƒ̄ƒ

סח:75) מצוי 76)שם הפחת אין כי אם התרנגולת, בשכר
פירש  (כך מלאכה מחמת שנכחשת בבהמה כאשר בתרנגולת
לשון  מורה וכך שם. מקובצת' ב'שיטה הובא הראב"ד,
ההלכות  קבוצת בתוך רבינו שסידרו מזה משמע וכן רבינו,
'חסדי  – אחרת שמפרש שם רש"י ועיין ופחת. שכר של

טז. הל' פ"ה למעלה והשווה ד. פרק התוספתא, על דוד'

.åèÏL ÌÈ¯È„ ‰Úa¯‡ B¯·Áa ‰LB ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆«¬≈«¿»»ƒ»ƒ∆
˙Èa¯77Ô‰a BÏ Ô˙Â ,78ıÙÁ79‰MÓÁ ‰ÂML80, ƒƒ¿»«»∆≈∆∆»∆¬ƒ»

epnÓ ÔÈ‡ÈˆBnLk81‰MÓÁ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -82, ¿∆ƒƒƒ∆ƒƒƒ∆¬ƒ»
Ô‰a BÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .B„ÈÏ ‡a ˙Èa¯ ˙¯B˙·e ÏÈ‡B‰ƒ¿«ƒƒ»¿»¿≈ƒ»«»∆

ÈÏk B‡ ˙eÒk83BÓˆÚ ÈÏk‰ ˙‡ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -84 ¿¿ƒƒƒƒ∆∆«¿ƒ«¿
Ô‰a BÏ ¯ÈkO‰ .BÓˆÚ ˙eÒk‰ B˙B‡Â85‰ÂML ÌB˜Ó ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»∆»∆»∆

ÔÈ‡ÈˆBÓ - epnÓ ÔÈ‡ÈˆBnLk ,ÔÈ¯È„ ‰LÏL B¯ÎO¿»¿»ƒ»ƒ¿∆ƒƒƒ∆ƒƒ
,‰Ê ÌB˜Ó epnÓ ¯ÎO ‰Úa¯‡a È¯‰L ;‰Úa¯‡ epnÓƒ∆«¿»»∆¬≈¿«¿»»»«ƒ∆»∆

ÂÈÏÚ ÏawL86. ∆ƒ≈»»

כלומר,79)תמורתם.78)קצוצה.77) מסוים, שאינו
שאינו  בהם, וכיוצא פירות כגון עליהם הבעלים שם שאין

בסמוך). (ראה ריבית של שהוא שהשער 80)ניכר כגון
סאים. חמש לו ונתן דינרים, בארבעה סאים ארבע בשוק

קצוצה 81) שריבית א), הל' פ"ה (למעלה שנתבאר כמו
בדיינים. החפץ 82)יוצאה של כשווי רבא. בשם סה. שם

אין  - בעין עדיין הוא אפילו - עצמו החפץ אבל בשוק,
שבא  אע"פ קיים המקח מסוים, שאינו שכל אותו, מוציאים
של  משכון גבי ה"א בפ"ג למעלה איסור. מחמת לידו
בשם  וכתבנו ממנו. מוציאים משכן שאם רבינו פסק אלמנה,
דבר  שכל ד:) (תמורה כרבא שפסק לפי הטעם, הריב"ש
מועילה, עשייתו אין - ועשה ועבר לעשות התורה שאסרה
איסור  כל אין כאן שבנידון מפני קיים? הקנין כאן ולמה
ומעכב  בעדו ללווה משלם שאינו בזה אלא החפץ, בהקנאת

הרבית. בשביל תמורתו המסויים,83)בידו דבר כל וכן
הרמב"ן  בשם (מגידֿמשנה ריבית של שהוא בו שניכר

"כי 84)והרשב"א). (שם) בגמרא אמרו הדבר, ובטעם
דרביתא  גלימתא - וקאי דמכסי גלימא לימרו דלא היכי
בו  מתלבש שהוא הלבוש הבריות: יאמרו שלא =) היא"

הוא). ריבית של לבוש - ארבעת 85)תדיר תמורת שם,
(בכת"י 86)הדינרים. ארבעה לשלם עליו קיבל המלוה

עליו). קיבל והרי תימן:

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
דין 1) שם וכולל הכלים, על או הפירות על פוסק דין מבאר

מוליך  ודין הזול, למקום היוקר ממקום המעלים חמרים
קטנים, כשהם בזול פירות קונה ודין למקום, ממקום פירות

שיגדלו. עד בשדה שיישארו ומתנה

.àÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡2˙B¯t‰ ÏÚ3¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú4‡ˆÈ . ≈¿ƒ««≈«∆≈≈«««»»
‰ÊÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈ˜ÒBt - ¯ÚM‰5‰ÊÏ LÈ -6. «««¿ƒ««ƒ∆≈»∆≈»∆

ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˜eMÏ Úe·˜ ÌÈhÁÏ ¯ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»«««¿ƒƒ»«««¿«¿ƒ
BÏ Ô˙BÂ ,ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ÏÚ BnÚ ˜ÒBt ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒa¿∆«¬≈∆≈ƒ«≈»¿ƒ¿≈
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ÏL ‰‡Ò ‰‡Ó BÏ ÔzÈ Ì‡Â ;ÌÈÚÏÒ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈≈»¿»∆
- ÚÏÒa ‰‡Ò ÌÈhÁ‰ eÈ‰iL ˙Úa ,ÔÓÊ ¯Á‡ ÌÈhÁƒƒ««¿«¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿»¿∆«
¯ÎBnÏ ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÏk ˙Èa¯ ‰Êa ÔÈ‡≈»∆ƒƒ¿»««ƒ∆…»»«≈

˜ÒtL ˙Úa ÏÏk ÌÈhÁ7?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .8 ƒƒ¿»¿≈∆»««∆¿»ƒ¬ƒ
ÌeÏk BÏ ‰È‰ ‡lLa9˜ÒtL ˙Úa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ¿∆…»»¿≈«ƒ»≈∆»«

ÂÈÏÚ10ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó ¯ÎBnÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;11, »»¬»ƒ»»«≈≈«ƒ¿
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡12‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¬≈∆

¯ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ÂÈÏÚ ˜ÒÙÏ ¯zÓ13. À»ƒ¿…»»««ƒ∆¬«ƒ…»»«««
ÏÚ ˜ÒBt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯ˆBwÏ ‰lÁz ‡e‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿ƒ»«¿ƒ¬≈∆≈«

LÈ„b Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ÌÈhÁ‰14ÔÈi‰ ÏÚ ˜ÒBÙe . «ƒƒ««ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ≈«««ƒ
ËÈ·Úa ÌzÈÂ ÌÈ·Ú‰ ¯ˆ·iMÓ15- ÔÓM‰ ÏÚÂ ; ƒ∆ƒ¿…»¬»ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿««∆∆

ÔËÚna ÌÈ˙ÈÊ Ô˙pMÓ16‰pÚwLiMÓ - „Èq‰ ÏÚÂ ; ƒ∆»«≈ƒ««¬»¿««ƒƒ∆¿«¿∆»
¯ˆBi‰ ‰OÚiMÓ O¯Á ÈÏk ÏÚ ˜ÒBt ÔÎÂ .ÔL·ka«ƒ¿»¿≈≈«¿≈∆∆ƒ∆«¬∆«≈

ÌÈˆÈa17?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰lL18‰È‰La ≈ƒ∆»∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»
Ô¯ÙÚ19Ô·Ï20‰ ÏÚ ˜ÒBt - ¯ÁL ¯ÙÚ Ï·‡ ;ÌÈÏk ¬»»»»¬»»»»…≈««≈ƒ

‡e‰L ÈtÓ ,eOÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ epnÓ ÔÈOÚp‰««¬ƒƒ∆««ƒ∆…«¬ƒ¿≈∆
‰ÊÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ21ÔÎÂ .‰ÊÏ LÈ - »«…¿««ƒ∆≈»∆≈»∆¿≈

Ï·f‰ ÏÚ BnÚ ˜ÒBt22Èt ÏÚ Û‡ ‰M‰ ˙BÓÈ Ïk ≈ƒ««∆∆»¿«»»««ƒ
.„ÈÓz ÈeˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ï·Ê BÏ ÔÈ‡L∆≈∆∆ƒ¿≈∆»»ƒ

עב:2) בבאֿמציעא בכך 3)משנה זמן לאחר לו ליתנם
המעות. לו ומקדים - בינתיים יתייקרו אם ואפילו וכך,

ד.4) הל' לקמן כאלה.5)ראה פירות אין ללווה
לקנותם 6) - הלוקח והן המוכר הן - הם ויכולים לאחר,

המקח  וחל לו, שיש כמו זה והרי בשוק, הללו במעות
בגמרא  (עיין נתייקרו לוקח ברשות - וכשיתייקרו מעכשיו,
בזה  שכתב מה וראה סב: שם וברש"י עב: סג: שם

הראב"ד. בשם -7)הריטב"א בו לחזור יכול הוא והרי
בפכ"ב  (רבינו שפרע" ב"מי הוא הרי בו, חוזר שאם מכיון
עצמו  על לקבל רצונו שאין אנו מניחים ג) הל' מכירה, מהל'
הפירות  כאילו אנו רואים כך ומשום הזו, ביה"ד קללת
קללת  נוסח אע"פ. ד"ה סב: שם ('תוספות' הלווה ברשות

ה"ב). פ"ז מכירה בהלכות מבוארת שפרע" שם 8)"מי
השער. שיצא עד פוסקים שאין אלא 9)סב: דוקא. לאו

המעות  סך כנגד פירות כמות בידו היתה שלא לומר, התכוון
לו. לו 10)שמקדים שאין לפי לוקח לרשות באו ולא

מאותו  למוכר עתה לו שאין מאחר לחול, מה על למקח
לו  יתנם והוא יתייקרו ואם השער, יצא לא  ועדיין המין,
הקדמת  מפני בזול לו שנותנם נמצא - הפסיקה כשער

כשי 11)המעות. (מגידֿמשנה).כלומר, מעותיו עור
הבאה.12) בהלכה כאן 13)יתבאר אין - לו שיש מכיון

נתייקרו, ברשותו נתייקרו ואם לו קנוי הוא שמעכשיו ריבית,
מדרבנן, אלא איסורו אין לו כשאין גם כי משך, שלא ואע"פ
בתשובה  הרי"ף וראה עב:, שם (רש"י גזור לא לו וכשיש

שם). מקובצת' ב'שיטה עודם 14)הובא הגרעינים שם,
- (=פעולות) מלאכות שתי עדיין מחוסרים והם בשבלים,

ב. בהל' רבינו שמבאר כמו וזרייה, "שם 15)דישה
ריכוכם), (לשם הענבים בו יקובצו אשר לחפירה (=כינוי)
המשנה, בפירוש (רבינו מעטן" הזיתים חפירות שיקראו כמו

ד). משנה פ"י שם 16)טהרות שמקבצים המקום "שם

(רבינו  שמנם" להוציא ראויים ויהיו שיתרככו עד הזיתים
הכתוב  מלשון והוא - ג). משנה פ"ד מעשרות בפיה"מ
בערכו). (הערוך, חלב מלאו עטיניו כד): כא, (איוב

בצה 17) מלשון שהוא מפרש שם (רש"י גולמים חמר גושי
בלא  גומא "היגאה יא) ח, (שם הכתוב כלשון חרוקה), (בית
ביצה) (ערך וה'ערוך' במים. מגובל שהעפר שם על - בצה"
שהבית  משמע ביצה, כצורת עגול החמר עושה . . . אומר:
מקובצת' 'שיטה (ועיין תבניתן שם על כך ונקראו צרויה,

הראב"ד). בשם שיעשה 18)שם עד פוסק שאינו עד. שם
שלהם. ביצים ממנו.19)היוצר הנעשים החרש, כל של

מצוי.20) וב'שיטה 21)שאינו 'תוספות' (עיין ביצים
שם). עב:22)מקובצת' במשנה שם

.á- ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ¯qÁÓ ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆¿À»¿»»««¿«ƒ
BÈ‡ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL ¯qÁÓ ‰È‰ .ÂÈÏÚ BnÚ ˜ÒBt≈ƒ»»»»¿À»»¿»≈

˜ÒBt23¯qÁÓ ‡e‰L ÔÂÈkL ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈∆»ƒ≈»»«««∆≈»∆¿À»
ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL»¿»¬≈∆¿ƒ∆≈≈«ƒ

ÌeÏk24?„ˆÈk .ÔÈ„Ú ÌÏBÚÏ ‡a ‡Ï BÓÎe ,25LÈ„b ¿¿…»»»¬«ƒ≈«»ƒ
LÓMa ‰Áp‰ ¯qÁÓ ‰È‰L26L·ÈiL27‰i¯Êe ‰LÈ„Â ∆»»¿À»«»»«∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ»

‰È‰ ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˜ÒBt BÈ‡ -≈≈»»∆»ƒ≈»»«««»»
.ÂÈÏÚ ˜ÒBt - ‰i¯Êe ‰LÈ„ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â ,L·È»≈¿≈¿À»∆»ƒ»¿ƒ»≈»»

‰ÙÈÙÏ ÔÈ¯qÁÓ eÈ‰L ¯ˆBÈ ÏL ÌÈˆÈa28LeaÈÂ ≈ƒ∆≈∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰Ù¯Oe ÔL·kÏ ‰ÎÏB‰Â29˜ÒBt BÈ‡ - ‰‡ˆB‰Â ¿»»«ƒ¿»¿≈»¿»»≈≈

‰ÎÏB‰ ‡l‡ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È eÈ‰ ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿À»ƒ∆»»»
‡e‰Â .Ô‰ÈÏÚ ˜ÒBt - ‰Ù¯Oe ÔL·kÏ30C¯„ ‰È‰iL «ƒ¿»¿≈»≈¬≈∆¿∆ƒ¿∆∆∆

‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔL·k‰ ÔÓ B˙B‡ ‡ÈˆB‰Ï Á˜Bl‰«≈«¿ƒƒ«ƒ¿»¬»ƒ»»
,LÏL ÔÈ¯qÁÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈˆBnL ‡e‰ ¯ÎBn‰«≈∆ƒ¬≈≈¿À»ƒ»

˜ÒBt BÈ‡Â31‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈¬≈∆«∆≈≈«««¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שלש 23) - פוסק שתים "מחוסר עד.): (שם האומר כרב,
פוסק". השער.24)אינו שיצא עד פוסקים שאין

שם.25) בגמרא בשקלאֿוטריא מובאות אלו דוגמאות
בחמה.26) העומרין "לשון 28)שיתיבש.27)שטוח

מדתן, לפי "שמגלגלן - קכט:) (שבת התינוק" את מלפפין
ב"מ  (רש"י קיבול" בית להן ועושה קטנות, אם גדולות אם
ו). משנה פ"ד טהרות המשנה בפירוש רבינו וראה שם.

בכבשן.29) שם.31)ובלבד.30)צירוף

.âCÏB‰‰32ÂÈÏÁ¯ ˙‡ ÊÊ‚ÏÂ ÂÈfÚ ˙‡ ·ÏÁÏ «≈«¬…∆ƒ»¿ƒ¿…∆¿≈»
˙Bc¯ÏÂ33‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓe ,Bz¯ek ˙‡ ¿ƒ¿∆««¿¿»¬≈¿»««

CÏ ¯eÎÓ ˙B·ÏBÁ ÈfÚM34¯eÎÓ ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó , ∆ƒ«¿»»«∆¿≈«¿»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - CÏ ¯eÎÓ ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÏ35. »«∆««¿ƒ»»»¬≈∆À»

CÎÂ Ck ˙B·ÏBÁ ÈfÚM ‰Ó :BÏ ¯Ó‡ Ï·‡36EÏ ¯eÎÓ ¬»»««∆ƒ«¿»¿»»¿
CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó ,CÎÂ CÎa¿»¿»«∆¿≈«¿»¿»»¿¿»
ÎÂ CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÎÂC ¿»«∆««¿ƒ»»¿»»¿¿»¿»

¯eÒ‡ -37ÔÎÂ .˜eMaL ¯ÚMk BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ ‡l‡ , »∆»ƒ≈»«ƒ«««∆«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

סד.32) ודבוקות 33)שם חלות חלות שעשויות שם "על
דבר  כל של הבדלה לשון רדייה, נקרא - דופן אל מדופן
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ראה  שם; (רש"י בתנור" מדובקת פת כרדיית הנדבק,
ט). יד, והלוקח 34)שופטים הכללי, המחיר את וקבע

הדמים. את תניב 35)שילם אם ההפסד עליו שקיבל כיון
ולהפסד. לשכר קרוב זה הרי - שנתן הדמים  מכדי פחות
שנתבאר  כמו להפסד, ורחוק לשכר קרוב אלא אסרו ולא

השער.36)למעלה. יצא לא לו 37)ועדיין שמוזיל
לו. שהקדים מעותיו מפני

.ãÔÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯ÈÚ ÏL ¯ÚL ÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡≈¿ƒ«««∆¬»ƒ¿≈∆≈
Úe·˜ ¯ÚM‰38‰È„naL ¯ÚL ÏÚ ‡l‡ ,39eÈ‰ . «««»«∆»«««∆«¿ƒ»»

˙BLÈÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ‰È„na ˙BL„Á‰ ÌÈhÁ‰«ƒƒ«¬»«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«ƒ»
ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - ÚÏÒa LÏL40¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú41 »¿∆«≈¿ƒ«∆≈≈«««

ÔLiÏÂ L„ÁÏ42˙BËB˜Ï ÏL ÔÈhÁ eÈ‰ .43ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ∆»»¿«»»»ƒƒ∆»«¿«¿ƒ
ÚÏÒa44˙BËB˜lÏ ˜ÒBt - LÏL ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ , ¿∆«¿∆««««ƒ»≈«»

˙BËB˜Ï ¯ÚLk45˙Èa‰ ÏÚ·Ï ˜ÒÙÈ ‡ÏÂ ,46„Ú ¿««»¿…ƒ¿…¿««««ƒ«
˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÚM‰ Ú·wiL47. ∆ƒ»««««¿««««ƒ

עב:38) ושלשה 39)שם שנים ומתמיד קבוע שהשער
שם). מקובצת' ב'שיטה הובא בתשובה, (רי"ף חדשים

גירסת 40) וכן (שם, הישנות על בין החדשות על בין
אחיד.41)הרי"ף). הפרשי 42)שער שיש  עוד שכל

הוא  ועתיד מתמיד, השער אין - ולישן לחדש שער
והן  חדש על הן אחד בשער ולעמוד קצר זמן תוך להשתנות
מפני  עליו פוסקים שאין עיירות של כשער זה והרי ישן, על

(מגידֿמשנה). קבוע לקט 43)שאינו המלקט "עני שם,
ולא  זרע ולא חרש לא כלומר לקוט, נקרא: - ופאה שכחה
חננאל, (רבינו בלקיטה" אלא בפירות זכה לא וכו' קצר

שם). מקובצת' ב'שיטה תבואות 44)הובא "סתם כי
ומערבין  שדות, מכמה שלוקטין מתוך יפין אינן לקוטות

שם). (רש"י חיטין" שיבלי עם שיפון ששער 45)שיבלי
השער  ישתווה לא הסתם שמן הוא, קבוע שער הלקוטות
הבית  בעל תבואות לשער יפות שאינן הלקוטות תבואות של

ג). ס"ק קעה סי' יו"ד ט"ז בסלע 46)(עיין סאים ארבע
- הבית בעל עם הפוסק הסתם שמן לפי הלקוטות, כשער
ובט"ז  עיי"ש שם, (גמרא מעותיו נותן יפים פירות דעת על
עתיד  ואינו הוא שקבוע פוסק, - שלש על אבל שם), וש"ך,
שם). ט"ז, (מגידֿמשנה, הלקוטות שער עם להשתוות

הבית 47) בעל של השער שנקבע כך אירע אם אלא כלומר,
חלק  מו, שער תרומה' 'גידולי (עיין לקוטות כשל בארבע,

ס). אות ד,

.ä˜ÒÙÏ ¯zÓ ¯ÚM‰ Úa˜pL ÔÂÈk48¯ÚM‰ ÏÚ ≈»∆ƒ¿««««À»ƒ¿…««««
dB·b‰49ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˙B¯kÓ ÌÈhÁ‰ eÈ‰ ?„ˆÈk . «»«≈«»«ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

ÌÈhÁ‰ BÏ ÔziL BnÚ ˜ÒÙe ,ÚÏÒa50,ÏBf‰ ¯ÚMk ¿∆«»«ƒ∆ƒ≈«ƒƒ««««
¯OÚ BÏ Ô˙B - ÚÏÒa ÔÈ‡Ò ¯OÚ Ôk ¯Á‡ e„ÓÚ Ì‡ƒ»¿««≈∆∆¿ƒ¿∆«≈∆∆
¯ÚLa BnÚ ˜Òt È¯‰L ,˜eMa ‰È‰L ¯ÚMk ,ÔÈ‡Ò¿ƒ«««∆»»«∆¬≈»«ƒ¿««

dB·b51¯ÚMa BnÚ ˜Òt ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ˙BÚn‰ BÏ Ô˙ . »«»««»¿»¿…»«ƒ«««
BÏ Ô˙pLk ÔÈÂL eÈ‰L ¯ÚMk Ô˙B - eÏÊe‰Â ,dB·b‰«»«¿¿≈«««∆»»ƒ¿∆»«

¯ÊÁL ÈÓe ;˙BÚn‰52Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó -53‰na . «»ƒ∆»«¿«≈ƒ∆»««∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c54Ì‡ Ï·‡ ;BÓˆÚ ˙Úc ÏÚ ˜ÒBÙa ¿»ƒ¬ƒ¿≈««««¿¬»ƒ

BÈ‡ - Á˜Bl‰ ÔÈa ¯ÎBn‰ ÔÈa ,ÌÈ¯Á‡Ï ÁÈÏL ‰È‰»»»ƒ««¬≈ƒ≈«≈≈«≈«≈
BÈ‡Â ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ B‡ ÏBf‰ ¯ÚMk ‡l‡ ÏËB≈∆»«««««¬ƒ∆«»ƒ¿≈

ÁÈÏLa Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó55:¯ÓB‡ ÁlLÓ‰ È¯‰L , ¿«≈ƒ∆»«¿»ƒ«∆¬≈«¿«≈«≈
˙eÚÏ ‡ÏÂ EÈzÁÏL Ôw˙Ï56e¯‡aL BÓk ,57. ¿«≈¿«¿ƒ¿…¿«≈¿∆≈«¿

במשנה.48) זול,49)שם במחיר היינו פירות, של
וכמו  שם), (רש"י מועטים" בדמים נמכרים הרבה "שפירות

בסמוך. רבינו יוזלו.50)שמבאר אם פלוני, לזמן
גם 51) עכשיו לקנות יכול שהרי - רבית משום בזה ואין

שבידו. במעות הגבוה בשער שחזר 52)מאחרים בין
הלוקח. שחזר ובין הדין 53)המוכר מצד כי אם עד: שם

נקנים  המטלטלין אין חכמים שמתקנת לפי בו, לחזור יכול
לא  - בו החוזר כל ברם במשיכה. או בהגבהה אלא במעות,
(אוררין  שפרע" "מי עליו לקבל וחייב ישראל מעשה עשה
המבול  דור מאנשי שפרע "מי ואומרים: בביתֿדין אותו
שטבעו  וממצרים ועמורה סדום ומאנשי הפלגה דור ומאנשי
בהל' (רבינו בדיבורו" עומד שאינו ממי יפרע הוא בים,

ב). א, הל' פ"ז א; הל' פ"ג, לא 54)מכירה שאם שם,
בעת  שווים שהיו כשער נותן - הגבוה בשער עמו פסק

וכו'. שליחו 55)הפסיקה השליח עיוות (עיין אם תו
השער 56)מגידֿמשנה). על ולפסוק לפרש לך והיה

בו  וחזר לו, שאמר ממה השליח שינה לא ואם הגבוה.
שפרע". ב"מי – המשלח - הוא הרי - בפ"א 57)המשלח

שהוא  בכל שטעה שהשליח ב, הל' ושותפין שלוחין מהל'
חוזר. - במטלטלין בין בקרקע בין -

.åÌÈhÁ‰ eÈ‰58ÏËÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˙B¯kÓ »«ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ¿∆«¿»«
Ô˙Â ,ÌÈÓc‰ ˙‡59BÏ LÈ Ì‡ ,ÚÏÒa LÓÁ BÏ ∆«»ƒ¿»«»≈¿∆«ƒ≈

ÌÈhÁ60¯zÓ -61ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ·BÁ ÌÈhÁ BÏ eÈ‰ .62, ƒƒÀ»»ƒƒ≈∆¬≈ƒ
;¯eÒ‡ - BÏ ÔzÈÂ ÂÈhÁ ‰a‚iL „Ú ˙BÚn‰ ÏËÂ¿»««»«∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ≈»
‰Ê È¯‰Â ,ÌÈ‡ el‡Îe ,‰i·b ÔÈ¯qÁÓ Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»«¬≈∆

.BÙÈwnL ÈtÓ BÏ ÏÈÊB‰Â ÔÓÊ BÏ Ú·B˜k¿≈«¿«¿ƒƒ¿≈∆«ƒ

סג:58) ובס"א;59)שם רומא בדפוס הוא (כן ויתן צ"ל:
פלוני. לזמן שיתן עלֿמנת כלומר שיתן), תימן: ובכת"י

מחסנו 60) של המפתח אבד או אחר במקום שהם אלא
למעות. דחוק כמוכרו 61)והוא זה הרי - לו שיש כיון

שם.62)בפחות.

.æÚa¯‡ ‰È„na ÌÈhÁ‰ eÈ‰ÌÈ¯Ùk·e ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò63 »«ƒƒ«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆««¿»ƒ
È„k ¯bzÏ ÚÏÒ ÔzÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒa LL≈¿∆«¬≈∆À»ƒ≈∆«««»¿≈

‡È·iL64˙eL¯a eÈ‰iL ‡e‰Â .¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ‡Ò LL ∆»ƒ≈¿ƒƒ«¿»¿∆ƒ¿ƒ¿
Ì„‡Â .BÏ e„·‡ - e·‚ B‡ C¯ca e„·‡ Ì‡ ,Á˜Bl‰«≈«ƒ»¿«∆∆ƒ¿¿»¿¿»»

·eLÁ65‰Ê ˙BOÚÏ ¯eÒ‡66¯eÒ‡ - ‰¯BÁÒ ÈÈÓ·e . »»«¬∆¿ƒ≈¿»»
˙B¯Ùk ÔÈÈeˆÓ ‰¯BÁÒ ÈÈÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì„‡ ÏÎÏ67. ¿»»»¿ƒ∆≈ƒ≈¿»¿ƒ¿≈

אזלן 63) בכפרי ארבעה, ארבעה אזלי "בסורא עג. שם
ורש"י  בכפרים. ר"ל בכפרי, רבינו (ומפרש חמשא" חמשא

מקום). שם בכפרי: מפרש (שו"ע 64)שם פלוני" "לזמן
ריבית  משום חוששים ואין בש"ך). ועיי"ש טז, ס"ק קעג סי'
לפי  ו), הל' (השווה למפרע הכסף לו שנתן מפני לו שמוזיל
כמוכר  זה והרי השער, יצא וכבר בכפרים מצויים שהפירות
אחריות  עליו לקבל הלוקח על ולפיכך הזול, במקום לו
ברש"י  שם ועיין בגמ', (שם רבינו שמבאר כמו הדרך,

קעג). סי' ט"ז ועיין ביותר 65)ו'תוספות', להזהר שעליו
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הדין. משורת לפנים מהתגר 66)ולהתנהג נוטל אם אבל
הסאה  שכר בעד שהרי חשוב, לאדם אפילו מותר - חמש

בגמרא). (שם, טורח - התגר - תימן:67)הוא בכת"י
לפי  בפירות, אלא התירו ולא כלומר, כפירות. תמיד מצויין
תרומה' ב'גידולי וראה שם, בגמ' (עיין תמיד מצויים שהם

מא). ד, חלק מו, שער

.çÔÈ¯nÁ‰68Úa¯‡ ÌÈhÁ‰ È¯‰Â ,¯ÈÚÏ eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ«¬≈«ƒƒ«¿«
Ô‰È¯ÈkÓÏ e¯ÎÓe eÏÈÊB‰ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò69B‡ ¿ƒ¿∆«ƒ»¿¿«ƒ≈∆

‰lÁz Ô‰Ï e˙pL ˙BÚÓa ,ÚÏÒa LÓÁ Ô‰È¯ÒÙÒÏ¿«¿¿≈∆»≈¿∆«¿»∆»¿»∆¿ƒ»
eÒkiLk70¯ÈÚÏ71ÏÎÏ e¯kÓÈÂ Ô‰ÈwO eÁzÙiL „Ú ¿∆ƒ»¿»ƒ«∆ƒ¿¿«≈∆¿ƒ¿¿¿»

ÏBÊa Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ el‡ ÔÈ‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡»»¬≈∆À»∆≈≈¿ƒ»∆¿
,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ eÁ˜È ‡ÏÂ ‰zÚ ˙BÚÓ e˙pL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»¿…ƒ¿∆»¿««¿«
ÔÈ„ÚÒÓe ¯ÚM‰ ˙‡ Ì‰Ï ÔÈÚÈ„BnL ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆ƒƒ»∆∆«««¿«¬ƒ

Ì˙B‡72. »

הנוסחא 68) והשווה עג: (שם למכור לעיר תבואה המביאים
ה). הלכה פ"ד שם ובכת"י,69)בתוספתא רומא בדפוס

להם  המוכרים החנויות לבעלי כלומר למוכריהן, הנוסחא:
סעודתם. כשנכנסו.70)צרכי תימן: בפרעון 71)בכת"י

עד  הלוואה בתורת לעיר כניסתם בשעת להם שנתנו המעות
מכר  בדרך להם נתנו אם כי החיטים, וימכרו שקיהם שיפתחו
שמודיעים  - בסמוך רבינו שמבאר הטעמים בלי אפילו מותר -
ו: בהל' למעלה שנתבאר כמו - אותו ומסעדים השכר להם
יש  אם בסלע ה' לו שיתן וכו' סאין ד' נמכרות החיטים "היו
וראה  (משנהֿלמלך. חטים להם יש כאן הרי מותר", חיטים לו

צרכי 72)מגידֿמשנה). מוזל במחיר להם שמספקים
שם). בגמרא ועיין (ריטב"א. לחמוריהם ומזון סעודתם

.èÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÂÈ˙B¯t CÈÏBn‰73B¯·Á B‡ˆÓ , «ƒ≈»ƒ»¿»¿»¬≈
ÈÏ Ìz :BÏ ¯Ó‡Â74ÈÏ LiL ˙B¯t EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â , ¿»«¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿≈∆≈ƒ

¯zÓ - ÌL BÏ LÈ Ì‡ :ÌB˜Ó B˙B‡a ÈBÏt ÌB˜Óa75, ¿»¿ƒ¿»ƒ≈»À»
¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â76‰¯BÁÒ CÈÏBÓ ‰È‰ .77ÌB˜nÓ ¿ƒ»»»»ƒ¿»ƒ»

BÓk ‰ÈÓ„ EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÈÏ Ìz :BÏ ¯Ó‡ ,ÌB˜ÓÏ¿»»«¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿»∆»¿
¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡ :ÌB˜Ó B˙B‡a ‰ÂML78„Ú ∆»»¿»ƒ»¿»ƒ¿«≈«

¯zÓ - ÌLÏ ÚÈb‰L79- Á˜BÏ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡Â , ∆ƒƒ«¿»À»¿ƒ»¿»ƒ¿≈«
¯eÒ‡80. »

היוקר.73) למקום הזול ממקום בהלוואה.74)שם,
העמידם 75) מעכשיו היוקר, במקום פירות לו שיש כיון

כאן  אין - בסאה סאה לו ומחזיר משך, שלא ואע"פ ברשותו
(רש"י  גזרו לא - לו יש ואם ריבית, אבק אלא קצוצה ריבית

ב). הלכה פ"י לקמן וראה המתנתו,76)שם, "שבשכר
שם). (רש"י, היוקר" במקום זה לו שם.77)נותן

או 78) אבדו שאם המוכר, על הסחורה אחריות אם היינו,
מפסיד. הוא - שתמכר,79)נגנבו עד מלוה כאן "שאין

(רש"י  הוא" הראשונים בעלים של - ביוקר שנמכר מה וכל
ג. הלכה פ"ח, למעלה השווה מעכשיו 80)שם). שהרי

ביוקר  דמיה אח"כ לו וכשנותן אצלו, כמלוה היא הסחורה
הוא. ריבית -

.éÔ˙Bp‰81ÈÓc ,el‡ ÔÈ‡eM˜ ‰¯OÚ ÈÓc ‰pb‰ ÏÚ·Ï «≈¿«««ƒ»¿≈¬»»ƒƒ≈¿≈
BnÚ ‰˙‰Â ,ÌÈpË˜ Ô‰ È¯‰Â ,el‡ ÌÈÁÈh·‡ ‰¯OÚ¬»»¬«ƒƒ≈«¬≈≈¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - eÏÈc‚iLÎÏ BÏ ÌziL82‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈
Ô‰ÈÏ‡Ó ÌÈÏ„b Ì‰Â ÔÁÈpÓ83Ô‰Lk ‰zÚ Ôˆˆ˜ el‡Â , «ƒ»¿≈¿≈ƒ≈¬≈∆¿ƒ¿»»«»¿∆≈

Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡a eÈ‰ ‡Ï - ÌÈpË˜84Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ…»»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈…
ÏÚ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ Ba ÔÈ‡L ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ»»∆≈∆¿≈¿…ƒ»«

.¯ÎBn‰«≈

כרבא.81) סד. שנתבאר 82)שם למה דומה זה ואין
למה  וכן פרדס, בפירות זה בכגון ה, הלכה פ"ח למעלה
לאסור, - חולבות שעזי מה בדין ג הלכה למעלה שנתבאר

והולך. רבינו שמבאר וברשות 83)כמו נוסף טיפול ללא
הן  שעדיין פרדס בפירות מהֿשאיןֿכן – גדלו הלוקח
(מגידֿמשנה). ומפסיד. חנם מטפל והמוכר טיפול, מחוסרים

כי 84) מתרבה, הוא מאליו כי אם בחלב, מהֿשאיןֿכן
אינו  זמן לאחר הבא החלב הרי רבו" קא מיניה "לאו החלב
תחלוב  (ואם מכר, בשעת בבהמה שהיה החלב מכח גדל
מכח  גדלים קישואים אבל במקומו). אחר יבוא עתה הבהמה
והולכים  גדלים עצמם והם מכר, בשעת היו שכבר הקטנים

רש"י). פירוש וע"פ שם, (גמרא

ה'תשע"ו  תשרי כ"ה חמישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
השער 1) לפי סתם ולפרוע סתם לשאול שמותר דין מבאר

את  מלווה ודין קבוע, לזמן פירות משאיל ודין שבשוק,
אחרים. פירות על הלוואה מעמיד ודין אריסיו,

.à¯ÎBnÏ ¯znL ÌLk2˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ3, ¿≈∆À»«≈ƒ¿…«««∆«
˙B¯t‰ ˙BÂÏÏ ¯zÓ Ck4Ì˙Ò5‡Ïa Ì˙Ò ÔÈÚ¯BÙe »À»ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿»¿…

˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜6¯ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk . ¿ƒ«¿««««∆«≈«»»«««
Ì‰ÈLÏ Úe„ÈÂ Úe·˜7- ÔÈ‡Ò ¯OÚ B¯·ÁÓ ‰ÂÏÂ , »«¿»«ƒ¿≈∆¿»»≈¬≈∆∆¿ƒ

e¯˜e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Ò ¯OÚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ«»¿«¬ƒ∆∆¿ƒ««ƒ∆¿
el‡Â ,Úe„È ¯ÚM‰ ‰È‰ epnÓ ‰ÂlLk È¯‰L ;ÌÈhÁ‰«ƒƒ∆¬≈¿∆»»ƒ∆»»«««»«¿ƒ

BÏ ¯ÈÊÁÓe ‰B˜ ‰È‰ ‰ˆ¯8.ÔÓÊ BÏ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L , »»»»∆«¬ƒ∆¬≈…»«¿«

ללוקח.2) יד: א.3)בכתב הלכה ט בפרק כמבואר
ונמצא 4) - יתייקרו שמא בסאה, סאה ללוות חכמים שאסרו

דמים  אותן שיעשה לא אם שהלווהו, ממה יותר לו פורע
ב. הלכה להלן דמים,5)כמבואר אותם שיעשה מבלי

(בבא  בסמוך רבינו שמבאר כמו זמן קביעת בלא ודווקא
סתם", ופורעין סתם "לווין שאמרו כחכמים עה. מציעא
של  פירושו ראה - זמן קביעת בלא דהיינו רבינו ומפרש
רבינו, ודעת המשנה). ומרכבת ריטב"א. ועיין שם רש"י
שהיה  או המין מאותו לו שיש פי על אף זמן, שקובע שכל
ובטעם  ב. הלכה לקמן שמבאר כמו אסור - קבוע השער
שמחירו  דבר על זמן, הקובע שכל משנה המגיד אומר הדבר
פלוני, זמן שקבע נראה, פירות, כגון ומוזיל מתייקר והוא נד
אסור. כך ומפני הפירות אז יתייקרו שלדעתו משום

פירות 6) בו לקנות שאפשר שבשוק השער על בהסתמך
שם). ברש"י הובא הבה"ג וכפירוש עב: שיצא 7)(שם

שם). עיין קסב סימן יוסף (בית -8)השער מייד פורעו
סאה  ללוות שמותר המין מאותו ללווה לו יש כאילו זה והרי

ב. הלכה בסמוך כמבואר בסאה
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.áBÏ ‰È‰9¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL ÔÈn‰ B˙B‡Ó »»≈«ƒ∆»»¬≈∆À»
˙BÂÏÏ10ÏÚ Û‡ ,Ì˙Ò Ú¯BÙe ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜ ‡Ïa Ì˙Ò ƒ¿¿»¿…¿ƒ«¿«≈«¿»««

¯ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt11‰‡Ò BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¬«ƒ…»»««««¬ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Ò ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - „·Ïa12˙Á‡ ‰tË BÏ ‰˙È‰ . ƒ¿«…∆»∆»«»¿ƒ»¿»ƒ»««

Èa¯‚ ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - ÔÈÈ ÏL B‡ ÔÓL ÏL13ÔÈÈ ∆∆∆∆«ƒ…∆»∆»«»«¿≈«ƒ
Úa˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï .ÔÓLÂ»∆∆…»»≈«ƒ¿¿…ƒ¿«
È¯‰ - ˜eM‰ ¯ÚL eÚ„È ‡lL B‡ ÔÈ„Ú ˜eM‰ ¯ÚL«««¬«ƒ∆…»¿«««¬≈

¯eÒ‡ ‰Ê14‰‡Òa ‰‡Ò ˙BÂÏÏ15˙B¯t‰ ¯‡La ÔÎÂ .16 ∆»ƒ¿¿»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«≈
ÌÈÓc Ô˙B‡ ‰OÚiL „Ú Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡Ï -17‰ÂÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆»«∆«¬∆»»ƒ¿ƒ»»

˙B¯t BÏ ¯ÈÊÁÓ - eÏÊe‰Â ,[ÌÈÓc] Ô˙B‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…»»»»ƒ¿¿«¬ƒ≈
e¯˜e‰ Ì‡Â ;Ï˜Lnk B‡ ‰ÂlL ‰cnk18ÌÈÓc ÏËB - «ƒ»∆»»«ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ

B˙B‡Ó BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L∆»»ƒƒ¿««¿»»««ƒ∆≈≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa Úe·˜ ¯ÚM‰ ‰È‰L B‡ ÔÈn‰«ƒ∆»»«««»««¬≈∆»

Úe·˜ ÔÓÊ „Ú ˙B¯Ùa ˙B¯t ˙BÂÏÏ19,Ì˙Ò ‰ÂÏ ‡l‡ ; ƒ¿≈¿≈«¿«»«∆»…∆¿»
.Ú¯ÙiL ÔÓÊ ‰ÊÈ‡a Ú¯BÙe≈«¿≈∆¿«∆ƒ¿«

עה.9) למלווה 10)שם פירותיו נקנים ההלוואה שבשעת
התירו  ממש קניין זה שאין פי, על ואף הוקרו, וברשותו
נשך  משום בה אין בסאה סאה שהלוואת משום חכמים,

מד:). רש"י פי (על גזרו לא לו וכשיש שם 11)דאורייתא,
הלכה  ט בפרק (כמבואר פירות בפסיקת שאמרו וכדרך עה.

סאה 12)א). כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו לפי שם,
כלווה  - רואים אנו ושוב שתיים, לו שיש ונמצא - לו שיש
בסאה, סאה שהלוואה לפי לעולם, וכן שתיים, כנגד שתיים
משנה). (מגיד בה הקלו - התורה מן איסור בה אין

שם).13) עיין בערכו (הערוך עד:14)חביות שם
שהלווהו.15) ממה יותר לו פורע ונמצא יתייקרו שמא
מד:).16) מציעא בבא (עיין וליזול להתייקר שדרכם
וזוקף 17) בשוק השער כפי החיטים דמי עימו קוצץ היינו

הוקרו  בין לו פורע - עכשיו שקבעו בסכום בדמים, ִהמלוה
(שם). מעות הלווהו כאילו זה שהרי הוזלו, בין הפירות

שהוא 19)שם.18) נראה זמן שקובע שכל שביארנו, כמו
שאמרו  ממה נלמד זה דין (מקור יתייקרו זמן שלאותו סומך
אדם  יאמר "לא ג) הלכה בסמוך רבינו ומביאו (עה. שם
מפרש, ורבינו לגורן". לך אתן ואני חיטין כור הלווני לחבירו
זמן  לו שקבע מפני ואסרו לו, ביש אפילו הוא שהמדובר
"עד  ההיתר: בצד (שם) בסיפא שאמרו למה בדומה - לגורן

משנה). (מגיד לו ביש הוא שהמדובר בני", שיבוא

.âÈ‡Â ÌÈhÁ ¯Bk ÈÂÏ‰ :B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯Ó‡È ‡Ï……«»»«¬≈«¿≈ƒƒƒ«¬ƒ
Ô¯bÏ ¯Bk EÏ ¯ÈÊÁ‡20„Ú ÈÂÏ‰ :BÏ ¯ÓB‡ ‡l‡ ; «¬ƒ¿«…∆∆»≈«¿≈ƒ«

Èa ‡B·iL21ÁzÙn‰ ‡ˆÓ‡L „Ú B‡22. ∆»¿ƒ«∆∆¿»««¿≈«

לפירעון 20) זמן לו קובע דהיינו הגורן, לזמן כלומר,
לו). ביש אפילו כאן מדובר רבינו שבידו 21)(ולדעת

למחסנו. במשנה).22)המפתח (שם, לי שאבד

.ãBÏ ¯ÈÊÁÓ - eÏÊe‰ Ì‡ :Úe·˜ ÔÓÊ „Ú ˙B¯t ‰ÂÏ»»≈«¿«»«ƒ¿«¬ƒ
ÌÈÓ„ BÏ Ô˙B - e¯˜e‰ Ì‡Â ;Ú·wL ÔÓfa ˙B¯t≈«¿«∆»«¿ƒ¿≈»ƒ

‰‡ÂÏ‰‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L23. ∆»»ƒƒ¿«««¿»»

ב.23) הלכה בסוף למעלה כמבואר

.äÌÈhÁa ÌÈhÁ ÂÈÒÈ¯‡ ˙‡ Ì„‡ ‰ÂÏÓ24Ú¯ÊÏ25, «¿∆»»∆¬ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿∆«
‰„OÏ ÒÈ¯‡‰ „¯iL Ì„˜ ÔÈa26„¯iL ¯Á‡ ÔÈa27. ≈…∆∆»«»»ƒ«»∆≈««∆»«

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28?ÒÈ¯‡‰ ÔziL e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬∆ƒ≈»»ƒ
ÔÓÊ Ïk B˜lÒÏ Ú˜¯w‰ ÏÚa „Èa È¯‰L ,Ú¯f‰ ˙‡∆«∆«∆¬≈¿«««««¿«¿«¿»¿«

Ô˙ ‡lL29˙‡ ÔzÏ Ú˜¯w‰ ÏÚa C¯cL ÌB˜Óa Ï·‡ . ∆…»«¬»¿»∆∆∆««««¿«ƒ≈∆
Ú¯f‰30¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÒÈ¯‡‰ „¯È ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ : «∆«ƒ¬«ƒ…»«»»ƒ¬≈∆À»

‡ˆÓ ,B˜lÒÏ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ;ÌÈhÁa ÌÈhÁ ˙BÂÏ‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒƒ∆¬«ƒ≈¿«¿ƒ¿»
ÌÈhÁ BÏ ¯ÈÊÁiL ˙Úc ÏÚ „¯È ‰„OÏ „¯iL ˙Úa»≈∆»««»∆»««««∆«¬ƒƒƒ

e‰ÂÏ‰L31‰„OÏ „¯iL ¯Á‡ Ï·‡ .32BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿»¬»««∆»««»∆ƒ¿≈
B˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡Â ,Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - B˜lÒÏ ÏBÎÈ»¿«¿¬≈¿»»»¿»¿«¿

Ì˙Ò e‰ÂÏÓ Ï·‡ ,Ú¯ÊÏ ÌÈhÁa ÌÈhÁ33¯ÚL ÏÚ ƒƒ¿ƒƒ¿∆«¬»«¿≈¿»«««
˜eMaL34. ∆«

בסאה.24) שקיבל 25)סאה בשדה זריעתם לשם
עד:). (שם לגורן לפורעם האריס ועל - באריסות

בו.26) זכה לא ועדיין עבודה בשום שכבר 27)לעבדה
בו. מלווהו.28)זכה - ירד אם בעל 29)שאף וביד הואיל

להחזירו  מנת על הזרע ממנו שלווה בשעה לסלקו הקרקע
ליטול  הסכים אלא הלוואה, זו אין - היבול כשיאסוף
כשיעור  - אריסים שאר משנוטלים פחות השדה מתבואת

וברש"י). (שם שקיבל. הקרקע 30)הזרע בעל ושינה
הזרע. הבאת האריס על והטיל המקום וינכה 31)ממנהג

הזרע. כשיעור מחלקו -32)לו האריס בה זכה וכבר
הסכים  שהאריס אלא הזרע, בנתינת הקרקע בעל ונתחייב
זו. הוצאה עצמו על לקבל - שהוא נימוק מאיזה - כן אחרי

זמן.33) קביעת אדם.34)בלא בכל שהתירו כדרך

.å‰LB ‰È‰L ÈÓ35ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ,˙BÚÓ B¯·Áa ƒ∆»»∆«¬≈»¿»«≈ƒ
‡ˆ :BÏ ¯Ó‡ ;ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ‰ˆB¯ È‡L ,È˙BÚÓ¿«∆¬ƒ∆ƒ«»∆ƒƒ»«≈
ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰ÈÂ ,ÂLÎÚ ÏL ¯ÚLk ÈÏÚ Ô˙B‡ ‰OÚÂ«¬≈»»«¿««∆«¿»¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ
ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ÌÈhÁ BÏ LÈ Ì‡ :‰‡ÂÏ‰a ÌÈhÁ36 ƒƒ¿«¿»»ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»

¯zÓ -37¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ B˙B‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;38. À»¿ƒ≈«ƒ¬≈∆»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL39˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ ¯znL ∆…»¿¬»ƒ∆À»ƒ¿…«««∆«

Ô˙Ba ‡l‡ ,ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿≈«ƒ∆»¿≈
˙B¯t Ô‰a ˙B˜Ï ÂÈ˙BÚÓ40„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ï·‡ ; ¿»ƒ¿»∆≈¬»»∆¿«¬ƒ

¯eÒ‡ - ˙B¯t‰ ·b ÏÚ B˙‡ÂÏ‰41BÏ eÈ‰iL „Ú , «¿»»«««≈»«∆ƒ¿
,ÌÈhÁ ÂÈÏÚ B˙‡ÂÏ‰ ‰OÚÂ ,ÌÈhÁ ‰ÂlÏ ‰È‰ .˙B¯t≈»»«…∆ƒƒ¿»»«¿»»»»ƒƒ
‰ˆB¯ È‡L ,ÌÈhÁ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÓÊ ¯Á‡ ‡·e»««¿«¿»«≈ƒƒƒ∆¬ƒ∆

‡ˆ :BÏ ¯Ó‡ ;ÔÈÈ Ô‰ÈÓ„a ÁwÏÂ Ô¯ÎÓÏÔ˙B‡ ‰OÚÂ ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿≈∆«ƒ»«≈«¬≈»
È¯‰ - ÔÈÈ BÏ LÈ Ì‡ :‰zÚ ˜eMaL ¯ÚMk ÔÈÈ ÈÏÚ»««ƒ«««∆««»ƒ≈«ƒ¬≈
ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÈ BÏˆ‡ B˙‡ÂÏ‰ ˙ÈOÚÂ ,¯zÓ ‰Ê∆À»¿«¬≈«¿»»∆¿«ƒ¿ƒ≈«ƒ

BÏ ‰È‰ ‡lL È¯‰ .¯eÒ‡ -42¯ÈÊÁ‰Â ¯·ÚÂ ,43 »¬≈∆…»»¿»«¿∆¡ƒ
- Ck ¯Á‡ ˙B¯t ‰wL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯t ‰‡ÂÏ‰‰««¿»»≈««ƒ∆»»≈««»
˙BÚÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˙B¯t BÏ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈≈∆»≈»

e‰ÂÏ‰L44. ∆ƒ¿»

סג.35) על 36)שם עימו פוסק סאה לו יש אם כלומר,
ב) (בהלכה שנתבאר כלווה, המוכר שאין יותר על ולא סאה
אלא  כן אמרו שלא סאין", כמה עליה לווה סאה לו "יש
ונמצא  סאה כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו הטעם מתוך
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שמשעה  מפני במוכר, שייך אינו זה וטעם שתיים, לו שיש
(הלווה) המוכר מרשות לגמרי יוצאת היא הרי עליה שפסק
הרשב"א. בשם משנה מגיד - (המלווה) הלוקח לרשות

א. הלכה ט פרק למעלה בפוסק 37)וראה שאמרו וכדרך
א. ט, פרק למעלה כמבואר מעותיו פי 38)ונותן על אף

השער. למעלה.39)שיצא על 40)כמבואר שאף משום
(ראה  שקיבל במעות לקנותם ויכול לזה יש לזה שאין פי

בביאורנו). שם ט במה 41)פרק - מעות בידו שאין מאחר
בפרק  כמבואר ואסור, - השער יצא לא כאילו זה והרי יקנה,

רש"י). פי על סג. (שם שם לבבא 42)ט נמשך זה
באיסור.43)הראשונה. פירות על ההלוואה זקף

ש 44) ו) ד, פרק (למעלה בו שאמרנו ריבית אבק אין כדין
למלווה. מלֹווה ִֶמוציאים

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ידו 1) כתב מוציא ודין בעדים, חבירו את מלווה דין מבאר

היורשים  מן שגובה בשטר מלווה ודין לו, חייב שהוא
ודין  מהיורשים, נגבית אם פה על מלוה ודין ִומהלקוחות,
על  מצוה ודין קרקע, לו ויש מטלטלין לו שאין לווה
ודין  תפס, שמחיים טוען ודין אביהם, חוב לפרוע היתומים
באחריות  שדה מוכר ודין אביהם, בחוב קרקע שגבו יתומים

במלוה. השדה דמי עליו ִוזקף

.àÌÈ„Ú ÈÙa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2¯Ó‡L B‡ , ««¿∆∆¬≈ƒ¿≈≈ƒ∆»«
ÌÈ„ÚÏ3:B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ : ¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ«»»∆»∆

È„Ú Ìz‡4‰ÂÏÓ ˙‡¯˜ BÊ - ‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L «∆≈«∆¬ƒ«»»∆»∆ƒ¿≈ƒ¿»
‰t ÏÚ5ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,6ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «∆¿≈»ƒ¿»¿¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»«

˙q‰ ÚaL - ÈzÚ¯t :Ck ¯Á‡ ¯Ó‡Â7Ï·‡ .¯ËÙÂ ¿»«««»»«¿ƒƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¬»
.ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ - ¯ËLa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿»»ƒ¿»¿¿≈ƒ
BÈ‡ - ‰Ê ¯ËL ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿»«»«¿ƒ¿»∆≈

ÔÓ‡8ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,9ÌÈ„Ú ‡·‰ B‡ :BÏ10„ÓÚ B‡ ∆¡»∆»¿ƒ»≈≈ƒ¬…
ÌlLÂ11ÈÏÚ eÈ‰ :ÌÈ„ÚÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .B·BÁ BÏ ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈ƒ¡»«

Ô˙e„Ú ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆¬ƒ«»»∆»∆≈¿ƒ≈»
˙e„Ú ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓÏ e¯ÈÊÁÈ ‡lL ,‰ÂÏnÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ««¿∆∆…«¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈

¯ËLa12¯ËL e·˙k :‰Âl‰ Ô‰Ï ¯Ó‡iL „Ú ,13 ƒ¿»«∆…«»∆«…∆ƒ¿¿»
Ck Ô‰Ï ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ .BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ14ÔÈÎÈ¯ˆ , ¿ƒ¿¿««ƒ∆»«»∆»¿ƒƒ

Ba CÏn‰Ï15ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ,¯ËMa eÓ˙ÁL ¯Á‡ ¿ƒ»≈««∆»¿«¿»¿««»¿ƒ
B„iÓ e˜ .‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰16‰Ó BÏ ·iÁ ‡e‰L «¿»¿«««¿∆»ƒ»∆«»»∆

¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆…»«
„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ ÔÈ˜ Ì˙qL ,e·˙k Ô‰Ï17ÔÈ‡Â , »∆¿…∆¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈»

Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ18. ¿ƒƒ¿ƒ»≈

קעה.2) כט.).3)בבאֿבתרא (סנהדרין עדים בפני הודה
עדי.4) אתם בלשון: או ממלוה 5)כלומר, להבדיל

לקמן. שיתבאר כמו בדיניהם שחלוקים בשטר,
צריך 6) אינו - בעדים חבירו את "המלוה מא: שבועות

בעדים". מ:).7)לפורעו (שם הגמרא חכמי מתקנת
את 8) בידי השארת למה פרעת, אם אומר: המלוה שהרי

אולם,11)שפרעת.10)ביתֿדין.9)השטר? מא. שם
נוטל  ואח"כ נשבע פרעתיך, שלא לי השבע הלוה: טען אם

ב. הל' פי"ד להלן שיתבאר כמו לוה,12)- של לחובתו

מלוה  עלֿפה, עדות תימן: (בכת"י בעדים לפורעו שיצטרך
כט:13)בשטר). סנהדרין מ. ותנו.14)ב"ב כתבו

בדיבורו.15) עומד עדיין פרק 16)אם (עיין חליפין בקנין
לפרעון  נכסיו שעבוד על ה) הל' מכירה מהלכות ה
(עיין  השטר נכתב לא אפילו הלקוחות מן וגובה ההלוואה,
ה'טור'). על שם יוסף' וב'בית א. לט, סימן חו"מ שו"ע

כוחו שכשם 17) ייפה הסתם, מן כך, - בקנין כוחו שמייפה
וברשב"ם). מ. (ב"ב כתיבה לפי 18)לענין הנתינה, לפני

נה.). (כתובות כלום" קנין לאחר ש"אין

.á¯ËL ·˙kL ‰ÂÏ19B„È ·˙Îa20ÌÈ„Ú Ba „ÈÚ‰Â ,21, …∆∆»«¿»ƒ¿«»¿≈ƒ≈ƒ
¯Lk ¯ËL ‰Ê È¯‰ - ‰ÂÏnÏ B˙e22·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿»««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ»«

ÌÈ„Ú Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ËL23ÈÙa ‰ÂÏnÏ B˙e , ¿»««ƒ∆≈≈ƒ¿»««¿∆ƒ¿≈
ÌÈ„Ú24¯ËLa ‰ÂÏÓ BÊ È¯‰ -25·˙k ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈ƒ¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»

ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L26¯ÒÓpL ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ e‡¯˜ÈÂ , ∆≈»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»≈ƒ∆ƒ¿«
Ì‰ÈÙa27ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .28¯ÓBÏ CÈ¯vL ,‰¯B‰L ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ∆»∆»ƒ«

e„ÈÚ‰Â eÓ˙Á :Ì‰ÈÙa B¯ÒnL ÌÈ„ÚÏ29¯ÒÓpL »≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«
ÌÎÈÙa30. ƒ¿≈∆

החתום 20)הודאה.19) על הבא פלוני בן פלוני אני כגון:
א). סט, סי' ושו"ע 'טור' (ראה . . . חייב שאני מודה

(ש"ך 21) הוא שכתבֿידו החתימה, לקיום לא - תוכנו על
ח). ס"ק ו,22)סי' ס"ק מ סי' הגר"א (עיין פו. גיטין

טו). ס"ק סט סי' וסמ"ע יוסף' חתימה.23)ו'בית עדי
מסירה.24) הלכה 25)עדי האומר: כשמואל, פ: גיטין

בשטרות. אף כרתי) מסירה (עדי אלעזר כב:26)כרבי שם
בשאר  אבל בגיטין, אלא המזדייף) (כתב ר"א הכשיר "לא
למען  חרש בכלי ונתתם יד) לב, (ירמיה דכתיב לא, שטרות
שאינם  בשטרות הוא הכתוב ("גזירת רבים" ימים יעמדו
ר"י  - רבים" ימים לעמוד ראויים הם אם אלא כשרים

אבל). ד"ה שם, יקראוהו 27)ב'תוספות' לא שאם
יא:). (שם זמן לאחר מעידים הם מה על רב 28)בפניהם,

סימן  (הגר"א קעו. ב"ב ע"פ (מגידֿמשנה) האי ורב שרירא
יב). ס"ק העדתכם 29)מ, כתבו כלומר, העידו. או חתמו

אינם  אם - או וחתמו, ההודאה של על לא נפרד, בשטר
(תשב"ץ, ב"ד בפני בעלֿפה כך על העידו - לחתום יודעים

הלחםֿמשנה). וכהבנת בכסףֿמשנה, שיצא 30)הובא כדי
אינם  - להם אומר וכשאינו הדבר), (שיתפרסם קול לזה
 ֿ (מגיד קול לו ואין הם, רשאים כי אם וכותבים מעידים

משנה).

.âB„È ·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰31ÌL ÔÈ‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L ƒ»»¿«»∆«»¿≈»
˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú32È¯‰ - ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ≈ƒ««ƒ∆À¿«¿«»¿≈ƒ¬≈

‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‰Ê33- Ú¯tL ÔÚË Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ ∆¿ƒ¿»«∆¿»»»¿ƒ»«∆»«
¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL34ÔÓ ‡Ï ‰Ê ·˙Îa ‰·B‚ BÈ‡Â . ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»∆…ƒ
ÔÈL¯Bi‰35˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‡ÏÂ36. «¿ƒ¿…ƒ«»

במשנה.31) קעה: הוא.32)ב"ב שכתבֿידו בב"ד נתקיים
על 33) אלא תוכנו, על אישור - ב"ד של הקיום שאין

בגמ'). קעו. (שם הוא שכתבֿידו כי 34)הכתיבה אם
בידי  "שטרך לטעון: יכול המלוה אין - המלוה ביד השטר
נזהר  הלוה שאין מפני אצלי) שטרך (למה בעי" מאי
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כשר  השטר ואין הואיל הפרעון, אחר מלוה ביד מלהשאירו
(שם  בסמוך כמבואר המשועבדים, הנכסים מן בו לגבות

להרמב"ן). ה' ובמלחמות אביהם.35)ברי"ף, פרעו שמא
דברים  משלשה אחד ע"פ כגון פרע, שלא ברי אם אבל
 ֿ (כסף עלֿפה כמלוה גובה - ו) הלכה (לקמן שיתבאר

ד.36)משנה). הלכה להלן כמבואר עלֿפה, כמלוה

.ã¯ËLa ‰ÂÏÓ Ïk37ÔÓe ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡ ‰·Bb - »ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ«¿ƒƒ
˙BÁB˜l‰38¯‡a˙iL BÓk ,39‰·Bb - ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓe ; «»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»«∆∆

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡40ÔÓ d˙B‡ ‰·B‚ BÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ¿≈∆»ƒ
˙BÁB˜l‰41dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ .42Û¯ËÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÏB˜ «»¿ƒ∆≈»¿ƒ»…ƒ¿…

da43Á˜Bl‰Â ,dÏ LÈ ÏB˜ - ¯ËLaL ‰ÂÏÓ Ï·‡ . »¬»ƒ¿»∆ƒ¿»≈»¿«≈«
‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰44ÏL ÂÈÒÎpL Ú„iL „Ú Ï‡L ƒ¿ƒ««¿∆…»««∆≈«∆¿»»∆

˙Áz ‰Âl‰ ÈÒÎ ÏkL ;ÂÈÏÚL ‰ÂÏÓa ÔÈ„aÚLÓ ‰Ê∆¿À¿»ƒ¿ƒ¿»∆»»∆»ƒ¿≈«…∆««
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ „eaÚL45. ƒ¿««¿∆ƒ«»

כמבואר 37) בו. מפורשת נכסים אחריות שאין גם לרבות
שלא  "שאחריות א, הל' ואבידה גזילה מהלכות בפי"ח
בין  הלוואה בשטרי בין היא, טעותֿסופר - בשטר נתפרשה

וממכר". מקח שלווה,38)בשטרי לאחר הלוה מן שקנו
למלוה. נכסיו יח.39)ונשתעבדו פרק שכבר 40)להלן

קעו. ב"ב ועיין יג: (קידושין אביהם בחיי הנכסים נשתעבדו
שם). חכמים.41)וברי"ף עלֿפה 42)מתקנת למלוה

לווה. בצינעא - הלווה שכל הפסד 43)קול, משום
לכל. ידוע שאין בדבר, להזהר יכולים שאין לקוחות,

בדבר.44) אשר 45)חקר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
והואֿהדין  – החוצה" העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
לקוחות, הפסד משום אלא שם) ב"ב (רשב"ם מקרקעין
כמבואר  הלקוחות מן גובה אינו עלֿפה מלוה חכמים אמרו
 ֿ בבבא כעולא תורה, של על העמידוהו ובשטר - למעלה
מלוה  ואחד בשטר מלוה אחד תורה, "דברי קעה: בתרא

שיעב  טעמא מאי משועבדים, מנכסים גובה ודא עלֿפה
גובה  אינו עלֿפה מלוה אמרו: טעם מה ואלא דאורייתא,

וכו'". דלקוחות פסידא משום חורין, בני מנכסים אלא

.äÌÈ„Úa e‰„O ¯ÎBn‰46È„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆÈÂ , «≈»≈¿≈ƒ¿»»ƒ««¿≈
Á˜Bl‰47¯ËL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,48Á˜Bl‰ „Èa «≈«««ƒ∆≈»¿»¿««≈«

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BËÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ -49BÓk , ¬≈∆≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿
¯‡a˙iL50¯ÎBÓ ‡ÈÒ‰¯Ùa - ¯ÎBn‰ ÏkL ;51ÏB˜Â , ∆ƒ¿»≈∆»«≈¿«¿∆¿»≈¿

BÏ LÈ52. ≈

מא:46) מידו.47)שם אותה הוציא  מוכר של בעלֿחוב
מכר.48) שדה 49)שטר מכירת אחר שעבדם או שמכרם
א.50)זו. הלכה כא, פרק עליו 51)להלן שיקפצו כדי

במקח. ויוסיפו - -52)קונים נזהר שלא השני והלוקח
(שם). עצמו על הפסיד

.å‡l‡ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙Èa‚ ‰t ÏÚL ‰‡ÂÏ‰‰ ÔÈ‡≈««¿»»∆«∆ƒ¿≈ƒ«¿ƒ∆»
‰eˆÂ ,da ‰„BÓ ·iÁLk :el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»¿»ƒ≈¿∆«»∆»¿ƒ»

BÈÏÁa53ÂÈÏÚ ÈBÏÙÏ LiL‰˙È‰L B‡ .ÔÈ„Ú ·BÁ ¿»¿∆≈ƒ¿ƒ»»¬«ƒ∆»¿»
‡È‰ ‰˜ÊÁÂ ,dÚ¯ÙÏ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ,ÔÓÊÏ ‰‡ÂÏ‰‰««¿»»ƒ¿«¿…ƒƒ«¿«¿»¿»«¬»»ƒ

BpÓÊ CB˙a Ú¯Bt Ì„‡ ÔÈ‡L54e‰ecpL B‡ .55„Ú ∆≈»»≈«¿¿«∆ƒ«
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈ·B‚ el‡ Ïk .BÈeca ˙Óe ÔziL56‡Ïa ∆ƒ≈≈¿ƒ»≈ƒƒ«¿ƒ¿…

‰Úe·L57,‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ ‰È‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬»ƒ»≈ƒ∆»»«»»∆»∆
,ÌeÏk L¯Bi‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡ - e‰ÂÏ‰ eÈÙa B‡¿»≈ƒ¿»≈∆ƒ«≈¿

BÚ¯t ‡nL58ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;59ÔÈ‡ - ∆»¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈
Ô‰È·‡ „È ·˙k ‡ÈˆBÓ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯»̂ƒ¿»¿¿≈ƒ¿≈ƒƒ¿««¬ƒ∆

e¯‡aL BÓk ,ÌeÏk Ba ‰·B‚ BÈ‡ - BÏ ·iÁ ‡e‰L60. ∆«»≈∆¿¿∆≈«¿

קעד:).53) (שם מיתתו לקיש 54)קודם כריש ה: שם
מיתמי. ואפילו קעד:).55)שאמר: (שם לפרוע סירובו על

(56 ֿ ובמגיד א פי"ד, להלן (עיין קטנים בין גדולים בין
ה:).57)משנה). (שם נפרע לא שעדיין הוברר שהרי

טוען 58) היה בחיים היה ואילו בחיים, בהיותו אביהם
נאמן. והיה - -59)פרעתי יתומים בשביל טוענים ואנו

בה. נאמן היה שאביהם טענה ג.60)כל הלכה למעלה

.æÔÈÏËÏhÓ BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏ61Ú„B Ì‡ :Ú˜¯˜ BÏ LÈÂ …∆∆≈ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿«ƒ«
ÌÈ¯Á‡ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ‰ÏBzL ÔÈc ˙È·Ï62B˙B‡ ÔÈÙBk - ¿≈ƒ∆∆¿»¿«¬≈ƒƒ

¯kÓÏ63¯·c Ì‰Ï Ú„B ‡Ï Ì‡Â ;B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÏÂ ƒ¿…¿ƒ≈¿««¿ƒ…«»∆»»
ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ‰Ê64‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ BÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ∆«¬ƒƒ«ƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈa‚Óe ÂÈÒÎaL ˙ÈBÈaÏ ÔÈ„¯BÈ Ck ¯Á‡Â ,Ì‡È·È¿ƒ≈¿««»¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿»»«¿ƒ
˙iL BÓk ,B·BÁ ÏÚ·Ï¯‡a65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .66 ¿««¿∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï·‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙpL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»ƒƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
ÔÓ Ú¯tÈ ‡Ï - ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,L¯Bi‰«≈≈»»≈»…ƒ»«ƒ
Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ B‡ ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¬ƒ»À¿»ƒƒ¿»≈∆

ÌÈ¯Á‡67ÔÈÏËÏhn‰L ;68ÏÚa „eaÚL ˙Áz ÔÈ‡ ¬≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ≈»««ƒ¿««
‰¯Bz‰ ÔÓ ·BÁ69. ƒ«»

להגבות 61) ורוצה מטלטלין או ממון לו שאין האומר:
קודמים  מטלטלין הדין ומצד - הקרקע מן לבעלֿחובו
וראה  ד. הל' ס"א, (למעלה כמבואר הקרקע מן לגבייה

שם). המלוה.62)בביאורנו מן לטרוח 63)להבריח
במעות. לבעלֿחובו ופורע - הקרקע מתקנת 64)ולמכור

כג). הערה פ"א למעלה ביאורנו (ראה להלן 65)הגאונים
כבינונית. דינו בעלֿחוב – חכמים שמתקנת א. פי"ט,

המטלטלין.66) מן לרשות 67)שגובה באו לא ועדיין
עקיבא). כרבי פד: (כתובות יתומים.68)היתומים של

דעל 69) מגלימא אפי' גובה - קיים הלווה בעוד כי שם,
מעותיו  הלוה לו שהרי כתפיו) שעל (מהמעיל כתפיה
משכונו, ויטול ב"ד שליח יבוא אמרה: והתורה ונשתעבד,
יוציא  בו נושה אתה אשר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
עם  לו מה הלוה, כשמת אבל החוצה". העבוט את אליך
קרקעות  אבל לו. נשתעבדו ולא ממנו לוו לא הרי היתומים?
שנכסיו  ערב, מדין מחיים למלוה נשתעבדו כבר - שירשו
אבל  כשהלוהו, המלוה סמך ועליהם ערביו, הם אדם של
סמך  עליהם לא שהרי להם, אין ערב דין אפילו - מטלטלין
רש"י  (ע"פ ולאבדם להצניעם הלוה וביד הואיל המלוה,
המטלטלין, מן גובה שבעלֿחוב הגאונים ומתקנת סז:). ב"מ

יא. הלכה לקמן שיתבאר כמו

.ç‰ÂˆÓ70ÔÓ Ô‰È·‡ ·BÁ Ú¯ÙÏ ÔÈÓB˙È‰ ÏÚ ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«¬ƒ∆ƒ
ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰71ÔÈ‡ - ÔzÏ L¯Bi‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¿ƒ…»»«≈ƒ≈≈

B˙B‡ ÔÈÙBk72ÌÈiÁÓ ·BÁ ÏÚa ÒÙz Ì‡Â .73‰·Bb - ƒ¿ƒ»«««≈«ƒ∆
‰˙ÈÓ ¯Á‡L ÔÚË L¯Bi‰Â ,ÔÒÙz ÌÈiÁnL ÔÚË .Ô‰Ó≈∆»«∆≈«ƒ¿»»¿«≈»«∆««ƒ»
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‰È‡¯ ‡È·‰Ï L¯Bi‰ ÏÚ - ÒÙz74B‡ ;75Ú·MÈ »«««≈¿»ƒ¿»»ƒ»«
‰ÂÏn‰76È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ ,BÏ ·iÁ ‡e‰ CÎÂ CkL ««¿∆∆»¿»«»¿»ƒ¿…«¿≈
Ô‰ÈÓ„77eÈ‰ .ÒÙz ÌÈiÁnL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ , ¿≈∆¿≈ƒ¿»∆≈«ƒ»«»

˙B¯ËL ÒÙzL ÌÈ¯·c‰78ÔBkLÓ Ô‰L ÔÚËÂ ,79ÈaB„80 «¿»ƒ∆»«¿»¿»«∆≈«¿¿»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÂÏn‰ ÏÚ - ÒÙz ÌÈiÁnLÂ B·BÁ ÏÚ«¿∆≈«ƒ»««««¿∆¿»ƒ¿»»
¯ÈÊÁÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .ÒÙz ÌÈiÁnL∆≈«ƒ»«¿ƒ…≈ƒ¿»»«¬ƒ

ÌÙeb ˙B˜Ï ÔÚBË BÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈL¯BiÏ81‡l‡ , «¿ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿»∆»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï82. »¿»»∆»∆

שיעבוד 70) תחת אינם המטלטלין הדין מן כי אם כלומר,
 ֿ (בבא לפרוע אביהם, כבוד משום היתומים, על מצוה -

קנז.). עליהם 71)בתרא אין - משלהם אבל שהורישם,
- אב) כיבוד (מצות כיבוד (לב.) בקידושין כמבואר מצוה,
"הגהות  מגידֿמשנה. שם, בבאֿבתרא (ע"פ אב משל

הכותב). פרק כתובות, מצות 72)אשר"י" לקיים כדי
מודיעה  (שהתורה בצדה שכרה שמתן מצוה ש"כל כיבוד,
יאריכון  "למען בה שנאמר אב בכיבוד כגון המצוה, שכר
את  להכריח עליה" מוזהרים מטה של ביתֿדין אין ימיך")

קז). סי' ('טור' קי: בחולין כמבואר בהיות 73)המסרבים,
פד:). (כתובות היתומים בהם זכו לא ועדיין בחיים, אביהם

גם 74) נאמן - בידי היא לקוחה לטעון: שיכול שמתוך
שלאחר  ראיה להביא היורש ועל תפסתי, מחיים לטעון:

שם). (גמרא תפסם ליורש.75)מיתה - עדים אין אם
לקמן 76) (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדרך - חפץ בנקיטת

ג). הלכה אומר 77)פי"ג רצה שאילו שתפס, החפץ של
בידי. הוא פה.78)לקוח (שם אחרים על חוב שטרי

איתתא"). ד"ההיא שם.79)בעובדא ונתבאר 80)רי"ף
אצל  מטלטלין נעשה המשכון שאין ה), הלכה (פ"ג למעלה

אומרים 81)בניו. ב"ד שהרי נאמן, אינו - כך טען אם וגם
הל' מכירה מהלכות (בפ"ו כמבואר מכר, שטר הבא לו:
מסר  שלא לידו, השטר במסירת נקנה חוב שטר "שאין יֿיא)
יקנה  וכיצד ביד. נתפסת הראיה ואין שבו, הראיה אלא לו
וימסור  . . . פלוני שטר קנה המקנה: לו שיכתוב השטר?
ומסירה" בכתיבה שנקנה ונמצא - החוב) (=שטר השטר לו
ז). הל' פט"ז ולקמן מגידֿמשנה, ועיין שם, (רי"ף

וצ"ע).82) לחםֿמשנה, (ועיין ביד נתפסת הראיה ואין

.èÏˆ‡ Ô‰È·‡Ï ‰È‰L ·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ÌÈÓB˙È¿ƒ∆»«¿«¿∆»»«¬ƒ∆≈∆
˙Ba‚ÏÂ ¯ÊÁÏ Ì‰È·‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï LÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈¿««∆¬ƒ∆«¬…¿ƒ¿

Ô‰Ó d˙B‡83‡È‰ Ì‰È·‡ ÏL BÊ Ú˜¯˜ È¯‰L ;84. »≈∆∆¬≈«¿«∆¬ƒ∆ƒ

בעלֿחוב 83) של שיעבודו תחת אינו עצמו החוב כי אם
לא.). של 84)(פסחים שיעבוד תחת שהיו מנכסים כלומר,

היא  כך - אביהם של שיעבוד תחת שהיא וכשם אביהם,
למעלה  כמבואר אביהם, של בעלֿחוב של שיעבוד תחת
חייב  ולוי מאה, לשמעון חייב שהיה "ראובן ו): הלכה (פ"ב
(ב'תוספות' לשמעון" ונותנין מלוי מוציאין מאה, לראובן
על  לאביהם שיש בחוב כן אומרים אין למה שאלו: שם
משועבד  עצמו החוב גם והלא קרקע? גבו ולא אחרים
שעבוד  תחת הוא שקרקע ותירצו, אביהם? של לבעלֿחוב
הלוקח, מן ויטרוף בעלֿחוב יבוא אותו ימכור שאם מלא,
גובה  בעלֿחוב אין המלוה ימכרם שאם מטלטלין אבל

אביהם  להם שהניח וחוב גמור, שעבוד שעבודם אין אותם,
כמטלטלין). דינו -

.éÔ·e‡¯85˙eÈ¯Á‡a ÔBÚÓLÏ ‰„O ¯ÎnL86Û˜ÊÂ , ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿¿«¬»¿»«
˙Óe ,Ô·e‡¯Ï ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰„O‰ ÈÓc ÔBÚÓLƒ¿¿≈«»∆»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

Ô·e‡¯87ÔBÚÓMÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e , ¿≈»««∆¿≈ƒ¿…ƒ¿¿
˙BÚÓa ÔBÚÓL BÒiÙe ,‰„O‰88ÔÈc‰ - BÏ CÏ‰Â «»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿»««ƒ

‰ÂÏna ÔBÚÓL eÚa˙ÈÂ Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ e‡B·iL ,Ô˙B≈∆»¿≈¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»
È¯‰L ,ÂÈÏÚ Û˜fL89ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ˙„aÚLÓ dÈ‡ ∆»«»»∆¬≈≈»¿À¿∆∆¿««∆

Ô·e‡¯90CÎÈÙÏ .91Ô‰Ï Ô˙B - Áwt ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ≈«≈»∆
Ô·e‡¯Ó Á˜lL Ú˜¯w‰92‰ÂÏna93,BÓˆÚ ÏÚ Û˜fL ««¿«∆»«≈¿≈«ƒ¿»∆»«««¿
Ô‰Ó d˙B‡ Û¯BËÂ ¯ÊBÁÂ94ÏÚ·Ï Ô˙pL ˙BÚn‰ ÈtÓ ¿≈¿≈»≈∆ƒ¿≈«»∆»«¿««

È¯‰L ,epnÓ d˙B‡ Û¯ËÈ ‡lL È„k Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ∆¿≈¿≈∆…ƒ¿…»ƒ∆∆¬≈
Ô·e‡¯Ó dÁ˜Ï ˙eÈ¯Á‡a95. ¿«¬»¿»»≈¿≈

צב.85) -86)כתובות בדין בעלֿחוב אותו יטרוף שאם
מעותיו. לו חורין 87)יחזיר בני ניידי דלא נכסי הניח ולא

נשתעבדו). ולא נמכרו שלא דמי 88)(קרקעות של בחוב
ליתומים. שחייב הקרקע.89)השדה דמי של זה חוב

לפייס 90) לך היה ולא כלומר, – ז) (הלכה למעלה כמבואר
שירשנו  אלו מעות שהרי השדה, בדמי אבינו של בעלֿחוב

לבעלֿחוב. משועבדות אינן לאו 92)שם.91)מאבינו,
מן  מגבים שאין ואע"פ שהוא, קרקע כל והואֿהדין – דוקא
שלא  כדי מגבים, כאן - מטלטלין ללווה כשיש הקרקע
מיימוניות). בהגהות כתוב וכן (מגידֿמשנה, שמעון יפסיד

החוב.93) פרעון ט)94)בתור (הלכה למעלה כמבואר
 ֿ מגיד (ועיין יתומים שגבו הקרקע מן גובה שבעלֿחוב

מיימוניות). והגהות על 95)משנה חוזר ובדין אביהם,
היתומים.

.àéÌÈB¯Á‡‰ ÌÈB‡‚ ewz ¯·k96ÏÚa ‰È‰iL ,Ìlk ¿»ƒ¿¿ƒ»«¬ƒÀ»∆ƒ¿∆««
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈÏËÏhÓ ‰·Bb ·BÁ97Ï‡¯OÈ ÔÈc ÔÎÂ . ∆ƒ«¿¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»≈

·¯Úna Ï·‡ .ÌÏBÚaL ÔÈc ˙Èa ÏÎa98ÔÈ·˙Bk eÈ‰ ¿»≈ƒ∆»»¬»««¬»»¿ƒ
ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï LiL :˙B·BÁ È¯ËLa¿ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ««¿«ƒ
‰·B‚ ‡ˆÓÂ ;B˙BÓ ¯Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ≈¿«»≈««¿ƒ¿»∆

ÏÚ99‰Ê È‡z100‰wz‰ ÔÓ ¯˙BÈ101ÏB„b ‚ÈÒe . «¿«∆≈ƒ««»»¿»»
eOÚ102BÊ ‰w˙a ‰Âl‰ Ú„È ‡Ï ‡nL .¯·ca103, »«»»∆»…»««…∆¿«»»

ÔÈck ‡lL ‡ˆBÈ ÌÈÓB˙È ÔBÓÓ ‡ˆÓÂ104Ák ÔÈ‡L . ¿ƒ¿»»¿ƒ≈∆…«ƒ∆≈…«
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a105ÌÈÓB˙È da ·iÁÏ106. ¿«»««¬ƒ¿«≈»¿ƒ

אוצר 96) (ראה יצחק בר מר בר גאון הלוי הונא רב בימי
ואילך). 210 מעמוד כתובות, רוב 97)הגאונים שכיום,

עליהם  סומך ובעלֿחוב במטלטלין, מסחרם עיקר אדם, בני
ח). הלכה אישות מהלכות טז פרק מגידֿמשנה, (ראה

אפריקה.98) לפי.99)צפון תימן: שכל 100)בכת"י
קיים, - בתורה שכתוב מה על אפילו שבממון, בדבר תנאי,

ט. הלכה שכירות מהלכות בפ"ב שעלֿפי 101)כמבואר
להם  כשאין אלא יתומים של מטלטלין גובה אינו התקנה,
קרקע  להם כשיש אפילו גובה התנאי לפי אבל קרקע,

חשובה 102)(מגידֿמשנה). תועלת עוד שיש כלומר,
הלכות  והשווה (מגידֿמשנה. התקנה על נוסף זה, בתנאי
גדולים  ואנשים הוא, גדול תיקון זה "ודבר שם: אישות
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מן  גובה האלמנה ונמצא כו' זה דבר הנהיגו ונבונים
אחרונים"). בתקנת ולא זה בתנאי של 103)המטלטלין

שיעבד 104)הגאונים. לא - זו בתקנה ידע שלא מכיון
לזה  שקרא ומה מותו. לאחר מהם שיגבו עלֿמנת מטלטליו
שמצד  מפני הדין, משורת לפנים כעין שזה ומשמעו "סייג",
המטלטלין  מן גובה עלֿפה) במלוה (אפילו בעלֿחוב - הדין
מתוך  כתב, לא אפילו המנהג) (וכן הגאונים תקנת יסוד על
אפילו  נכסיו כל ושיעבד זו תקנה יודע אדם שכל ההנחה
מתוך  לתקן, המערב גאוני ראו ואףֿעלֿפיֿכן המטלטלין.
כך  על שיתנה - הוא רחוק כי אם - ידע לא שמא החשש
כאן). בכסףֿמשנה המובאים הריב"ש דברי (ע"פ בפירוש

התלמוד.105) חתימת לאחר אף 106)שעמדו בה ולדון
אומרים  שאנו כדרך פשטה, כאילו - פשטה שלא במקומות
שם  אישות בהל' רבינו דברי (ע"פ הגדולה הסנהדרין בתקנת
"והיות  תורה'): (ל'משנה בהקדמה רבינו דברי והשווה ה"ט.
יחידים, התלמוד) אחר (שעמד מדינה אותה של ב"ד
. . . שנים מכמה בטל ואחד שבעים של הגדול וביתֿדין
. . אחרת מדינה כמנהג לנהוג זו מדינה כופין אין לפיכך

.(".

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נזקקים 1) ומתי היתומים מן נפרעים כיצד דין מבאר

ודין  חבירו, של בשדה או בעבדיו שתקף קטן ודין לנכסיהם,
שלקחה  וטען אחד ובא יתומים בחזקת שהוא קרקע

דין. בית שעושים והכרזה היתומים שום ודין מאביהם,

.àÔÈÚ¯Ù ÔÈ‡2,ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ≈ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ∆»ƒ≈»¿ƒ
ÌÈpË˜ ÔÈL¯BÈ Ï·‡3.·BÁ ¯ËL Ô‰Ó ÔÈÚ¯Ù ÔÈ‡ - ¬»¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ≈∆¿«

זו 2) בהלכה רבינו דברי כב. וערכין קעד, בבאֿבתרא ע"פ
שהזכירם  הדברים משלושת אחד בו וכשאין חוב, בשטר הם
יתומים  דין שונה זה ובמקרה ו. הלכה יא פרק למעלה רבינו
הנ"ל  מהדברים אחד בו שיש במקום אבל מקטנים. גדולים
בשטר  מלוה גרוע יהיה לא קטנים, מיורשים אף גובה -
מדברי  יוצא וכן וכסףֿמשנה, (מגידֿמשנה בעלֿפה ממלוה

ששי). פרק לערכין בפירושו קטנים,3)רבינו "בעודם
סעיף  קח סי' חו"מ (שו"ע שנה" עשרה שלוש בני שאינם

ג).

.áelÙ‡Â4È‡z Ïk Ba ‰È‰5Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÏBÚaL «¬ƒ»»»¿«∆»»…ƒ»«
LÈ ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iL „Ú ÌeÏk ‰ÂÏn‰ Ba««¿∆¿«∆«¿ƒ«¿ƒ∆»≈

.¯ËM‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯·BML ‰È‡¯ Ô‰Ï»∆¿»»∆¿ƒ∆«¿»

וציון 4) הקודמת, ההלכה של סופה עם מקושר זה משפט
'מרכבת  בעל כך על העיר וכבר במקומו. אינו "ב" ההלכה

לפי 5)המשנה'. טו), פרק להלן (ראה נאמנות כגון
וקטנים  בוטלו, שמא אנו וחוששים התנאים, לבטל שאפשר

(מגידֿמשנה). הביטול את להוכיח יכולים אינם

.â˙Èa¯ ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰6ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL7È¯‰L , »¿»«ƒ¿»ƒƒ∆≈»ƒ∆¬≈
Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ô‰ÈÒÎa ˙ÏÎB‡ ˙Èa¯‰»ƒƒ∆∆¿ƒ¿≈∆«¬ƒƒ»∆
ÔÈÚ¯BÙe ÔÈ¯ÎBÓe Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜ÊÂ ,ÒBtB¯ËBt‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ

d˙a˙k ‰Ú·zL ‰M‡ ÔÎÂ .·BÁ‰8ÔÈa ‰ÓÏ‡ ÔÈa , «¿≈ƒ»∆»¿»¿À»»≈«¿»»≈
ÌeMÓ ,ÔÈ˜˜ÊÂ ÒBtB¯ËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚÓ - ‰Le¯b¿»«¬ƒƒ»∆«¿¿ƒ¿»ƒƒ

‰M‡‰ Ba ‡OpzL ÌeÏk dÏ ‰È‰iL È„k ,‰M‡‰ ÔÁ≈»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿∆ƒ»≈»ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,˙‡OÂ ‰M‡‰ ‰ˆÙ˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Á‡Ï¿«≈¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ≈¿««»
dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ d˙a˙k Úa˙Ï ˙‡a»ƒ¿…«¿À»»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»

˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú9È¯‰Â , «∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¬≈≈»¿«¬≈
˙‡O10. ƒ≈

ריבית.6) שנושאת לדון 7)הלוואה עליו וקיבל הגוי, מן
(ערכין  שיגדלו עד היתומים מן יתבע שלא ישראל בדיני

בגמרא 8)כב.). נאמרו - הדבר ובטעם יוחנן. כרבי שם,
(שכל  מזונות משום הוא הטעם אחד, ללשון לשונות. שתי
כמבואר  היתומים, מנכסי ניזונת כתובתה גובה שאינה זמן
מפסידים). היתומים ונמצא אישות, מהלכות יח פרק בריש
כדי  כלומר (=חן), חינא משום הוא הטעם שני, וללשון
אותה  לישא גברים בעיני חן ותמצא מעות לה שיהיו
וההבדל  ניזונת). אלמנה פרק בכתובות, הרי"ף (כפירוש
אלא  נזקקים אין ראשון, ללשון הוא: הלשונות שבין
יתומים  מנכסי ניזונת שאינה מכיון לגרושה, אבל לאלמנה.
אף  שני, ללשון ואילו כתובתה. לפרעון נזקקים אין -
ההלכה. בהמשך הטעמים שני מביא ורבינו נזקקים. לגרושה
של  הטעם על חולק אינו שני שלשון מפרש, שהוא נראה
סיבה  מהווה האשה חן שאף מוסיף, שהוא אלא מזונות

(כסףֿמשנה). כתובתה לגביית בהל'9)להזקק כמבואר
מזונותיה. אבדה - האלמנה ומשתתארס הנ"ל: אישות

חן.10) של הטעם גם ואין כלומר,

.ã„‚k ÌÈÒÎp‰ eÈ‰ Ì‡L :ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ»«¿»ƒ¿∆∆
,dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‰pnÓ ÌÈ˙eÁt B‡ „·Ïa ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿«¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»ƒ»

˙eÎÊ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L11ÔÈ˜˜Ê :e¯Ó‡ ‡lL .ÌÈÓB˙ÈÏ ∆¬≈≈»¿«¿ƒ∆…»¿ƒ¿»ƒ
‡lL È„k ‡l‡ ,‰a˙k‰ Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»«≈∆«¿À»∆»¿≈∆…

˙BBÊn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰ e˙ÁÙÈ12ÏÈ‡B‰ ,˙‡ÊÂ ; ƒ¿¬«¿»ƒ≈¬««¿¿…ƒ
ÌÈpËw‰ ÌÈÓB˙ÈÏ LÈ ˙eÎf ‰Ó - Ïk‰ ˙ÏËB ‡È‰Â¿ƒ∆∆«…«¿≈«¿ƒ«¿«ƒ

‰M‡‰ ÔÁÏ eLÁ ‡ÏÂ ?Ô‰Ï ÔÈ˜˜ÊpL „Ú ‰Ê ¯·„a13. ¿»»∆«∆ƒ¿»ƒ»∆¿…»¿≈»ƒ»

רווח.11) (ראה 12)טובה, למעלה שהבאנו ראשון כלשון
ז). הוא 13)הערה האשה", לחן חשו "ולא זה משפט

יפה  כיוונו ולא - כלומר הנ"ל, מהוראה הסתייגות לשון
שני  לשון של לטעם חשו לא שכן בהוראתם, הגאונים
ונזקקים  זה בלשון לפסוק יש רבינו ולדעת חינא". "משום
הכתובה  על עודפים הנכסים כשאין אף כתובתה, לפרעון

(מגידֿמשנה).

.äÔLÈ¯Bn‰ ‰eˆ14‰Ó ez :¯Ó‡Â15- ÈBÏÙÏ ƒ»«ƒ»¿»«¿»∆ƒ¿ƒ
ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚnL ¯Á‡ ,ÔÈ˜˜Ê16ÔÚËÏ ƒ¿»ƒ««∆«¬ƒƒ»∆«¿ƒ¿…

BÊ ‰„O B‡ ÈBÏÙÏ ‰Ê ‰Ó ez :¯Ó‡ .Ì˙ÚË«¬»»»«¿»∆∆ƒ¿ƒ»∆
Ô‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈ˙B - ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»∆

ÒBtB¯ËBt‡17. «¿

שם.14) צורי 15)ערכין למנה כוונתו אם פירש ולא
מדינה  של למנה או זוז, מאה שהוא צור) מדינת של (מטבע

וחצי. זוז עשר שנים התובע 16)שהוא עם שיתדיין
- סתם ובשדה מדינה, של למנה התכוון שהמוריש ויטעון:

יפה. חלק ליתומים לאפוטרופוס 17)יברר לו יהיה לא כי
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ואמר: פירש שהרי היתומים, לטובת להשתדל או לטעון מה
ט). ס"ק ק"י סי' סמ"ע ראה שם, אשי רב של (כמסקנה זו

.åÔ‰lL dÈ‡L Ú˜¯˜ ˙‡ˆÓ18ÔÚBh‰ ÔÚË ‡l‡ , ƒ¿≈«¿«∆≈»∆»∆∆»»««≈
ÌÈ„ÈÓÚÓe ,Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê - ÔLÈ¯BÓ „Èa ÏÊ‚ ‡È‰L∆ƒ»≈¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆«¬ƒƒ

Ôe„ÏÂ ÔÚËÏ ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï19‰ÏeÊb ˙‡ˆÓ Ì‡ ;20 »∆«¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿≈¿»
ÂÈ„·Úa Û˜zL ÔË˜ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ·Ï d˙B‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓ -21 «¬ƒƒ»ƒ¿»∆»¿≈»»∆»««¬»»

ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - dL·Îe B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿¿≈¬≈¿»»≈¿ƒ«¿ƒ
ÏÈc‚iL „Ú BÏ22,B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , «∆«¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ»

ÂÈ„Ú ‡È·È ,ÌÈ„Ú BÏ LÈ Ì‡ ,ÏÈc‚iLÎÏÂ23. ¿ƒ¿∆«¿ƒƒ≈≈ƒ»ƒ≈»

היתומים 18) שברשות הקרקע על ערעור יצא שם, ערכין
בגזל. בידו שהיתה מורישם, של כלומר: שלהם, שאינו

המערער.19) עם המערער 20)להתדיין שהביא כגון
להם  מעמידים אין זה ובמקרה שלו, שהיא עדים
טענת  מצטמצמת עדים שיש שכיון אפוטרופוס,
בשיקרא, סהדי "ואחזוקי העדות לאמיתות רק האפוטרופוס
לפיכך  משקרים), שהעדים חושדים אנו (אין מחזיקינן" לא
שלפנינו, הגמרא נוסחת (ע"פ מיד לבעליה אותה מחזירים
מגידֿמשנה). שם. בגמרא אחרת נוסחא ולהרשב"א

קיב:).21) (בבאֿקמא עבדיו עדים 22)בסיוע לו יש שמא
שלו. ביתֿדין.23)שהקרקע ע"י השדה את ויוציא

.æÌÈpË˜ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰L Ú˜¯˜24ÔÚËÂ ¯Á‡ ‡·e , «¿«∆»¿»¿∆¿«¿«ƒ»«≈¿»«
‰Áe˜Ï ‡È‰L25da ˜ÈÊÁ‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÔLÈ¯BnÓ ∆ƒ¿»ƒƒ»¿≈≈ƒ∆∆¡ƒ»

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡Â26ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ ÈiÁa «¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆≈ƒƒ
eÏÈc‚iL „Ú Ô„iÓ d˙B‡27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ;28ÌÈ„Ú »ƒ»»«∆«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ≈ƒ

Ô‡k „ÓBÚ BÈ‡ el‡k ÔËw‰Â ,ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL∆…ƒ¿≈««ƒ¿«»»¿ƒ≈≈»
‰Áe˜Ï ‡È‰L ¯ËL ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .·eLÁ ‡e‰»¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿»

¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - B„È·29d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»¬≈∆¿«≈∆«¿»ƒƒ»
.ÒBtB¯ËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚnL ¯Á‡ ,Ô„iÓƒ»»««∆«¬ƒƒ»∆«¿

לטענת 24) מקום ואין אביהם, של שהיתה הדבר וידוע
(מגידֿמשנה). המוריש בידי לו.25)גזילה היא קנויה

ואביהם 26) רצופות, שנים שלש הקרקע פירות שאכל היינו,
ואילך). מפי"א ונטען טוען הלכות להלן (עיין בו מחה לא

שם.27) שטר 29)שם.28)ב"ק כל שמקיימים כשם
עדות  מהלכות פ"ג להלן כמבואר בעלֿדין, בפני שלא אף
רבינו  ביאר שטרות, (=אישור) קיום ודרך יא. הלכה

ב. הלכה ו פרק עדות בהלכות

.çÔÈÓL - ¯kÓÏ ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜˜ÊpLk30 ¿∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú˜¯w‰ ˙‡∆««¿«¿««»«¿ƒƒ»∆»¿ƒ

ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌBÈ ÌÈML B‡ ,ÔÈÙeˆ¯31ÌÈÊÈ¯ÎÓe . ¿ƒƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ
˙‡ˆB‰ ˙ÚL·e ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa ,·¯Ú·e ¯˜aa«…∆»∆∆ƒ¿««¿»«¬ƒƒ¿«»«
ÔÈÏÚBt‰ CÈÏBÈ - ˙B˜Ï ‰ˆB¯L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÏÚBt¬ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¬ƒ

BÏ ¯w·Ï32‰„O‰ ˙‡ ÌÈÓiÒÓ - ÔÈÊÈ¯ÎnL ‰ÚL·e . ¿«≈¿»»∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆«»∆
‰È¯ˆÓa33‰ÙÈ ‰nk ÔÈÚÈ„BÓe ,34‡È‰ ‰nÎ·e , ƒ¿»∆»ƒƒ«»»»¿«»ƒ
‰ÓeL35ÏÚa ˙Ba‚‰Ï Ì‡ ,d¯ÎÓÏ ÌÈˆB¯ ‰Ó ÈtÓe , »ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿««
·BÁ36ÔzÏ ‰ˆB¯L ÈÓ LiL ÈÙÏ ;‰M‡ ˙a˙ÎÏ B‡ƒ¿À«ƒ»¿ƒ∆≈ƒ∆∆ƒ≈

‰M‡Ï ˙Ba‚‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ LÈÂ ,·BÁ ÏÚ·Ï37. ¿««¿≈ƒ∆∆¿«¿¿ƒ»

כא:30) במשך 31)ערכין וחמישי שני ימי כל או כלומר,
בימי  ההכרזה כי הכרזה, ימי עשרה שמונה שהם יום, ששים
לפניהם  באים ורבים ביתֿדין, ישיבת ימי שהם וחמישי שני

רצופים. יום שלושים כהכרזת שקולה - לבדוק 32)לדון
וערכה. טיבה השדה, גבולותיה 33)את את מודיעים

עושה.34)המדויקים. היא פירות וכך וכך 35)כך בכך
ביתֿדין. אותה טיב 36)שמו על מקפיד שאינו לפי

(גמרא  וחסרות שבורות מעות אפילו נוטל והוא המעות,
שם). מחיר 37)ורש"י את לקבל מסכימה שהיא לפי

(שם). בתשלומים אף השדה

.è‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙BkLÎe38ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¿∆¿ƒ»«¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ≈
ÌÈÒÎp‰L e¯k‰Â :da ÔÈ·˙Bk - ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿∆«¿»ƒ

el‡‰39È¯‰ - Ck e·˙k ‡Ï Ì‡Â .˙n‰ ÈBÏt ÏL Ô‰ »≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ…»¿»¬≈
‰ÏeÒt BÊ ‡zÎ¯„‡40elÙ‡ ˙B¯t da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â , «¿«¿»¿»¿≈¿ƒ»≈¬ƒ

˙BÊ¯Î‰‰ eÓÏML ¯Á‡Ï41. ¿««∆»¿««¿»

בכל 38) הנתבע מנכסי לגבות התובע את המרשה דין פסק
פכ"ב). להלן וראה קד: כתובות (רש"י ימצאו אשר

זו.39) אדרכתא נותנים אנו שם.40)שעליהם
לקמן 41) כמבואר השדה, פירות אוכל התובע זו שמשעה

הרי  פסולה, שהאדרכתא כאן אולם יב. הלכה פכ"ב
לא  ולפיכך היו, בטעות האדרכתא יסוד על שנעשו ההכרזות
(רש"י  השדה לתוך שירד עד - בפירותיה התובע עדיין זכה

שם).

.éeÚhL ÈÓk eOÚ - ‰Ê¯Î‰a ‡lL e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿∆…¿«¿»»«¬¿ƒ∆»
‰LÓ ¯·„a42‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ¯ÊBÁÂ ,43˙È·e . ƒ¿«ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»»≈

˙eÈ¯Á‡‰ - e¯ÎnL ÔÈc44ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ45. ƒ∆»¿»«¬»««¿ƒ

ריש 42) בערכין שנינו והרי במשנה, המפורש לדבר בניגוד
וערב", בוקר ומכריזין יום שלושים היתומים "שום ו: פרק
עיי"ש). פד: (כתובות חוזר - משנה בדבר והטועה

דיין 43) "שכל הל"א) סנהדרין מהלכות (בפ"ו שיתבאר כמו
כשהיה, הדבר ומחזירין הדין חוזר - משנה בדבר וטעה שדן

כהלכה". בו שאינה 44)ודנים תמצא אם השדה, על
ק:).45)שלהם. (שם מהם וגובה הלוקח חוזר

.àé,‰ÙÈ ‰ÙÈ e˜„·e ,Èe‡¯k eÊÈ¯Î‰L ÔÈc ˙È·e≈ƒ∆ƒ¿ƒ»»»¿»∆»∆
‰Ó ‰ÂL e¯ÎÓe eÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓeMa e˜c˜„Â¿ƒ¿¿«»««ƒ∆»»¿»∆»∆

Ìi˜ Ô¯ÎÓ È¯‰ - ‰Óa ÌÈ˙‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Óa46Ï·‡ . ¿»«ƒ»«ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»«»¬»
‡ÓeMa e˜„a ‡Ï Ì‡47˙¯wa ˙¯b‡ e·˙k ‡ÏÂ ,48, ƒ…»¿«»¿…»¿ƒ∆∆ƒ…∆

e¯È˙B‰Â ,eÚËÂ ,‰Ê¯Î‰‰Â ‡ÓeM‰ ˜ec˜„ ‡È‰L∆ƒƒ¿«»¿««¿»»¿»¿ƒ
˙e˙L49˙e˙L e˙Át B‡50˙BÁt ;ÏËa Ô¯ÎÓ - ¿ƒ¬¿ƒ¿»»≈»

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ51˙Úa Ú˜¯˜ e¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»«»¿≈ƒ»¿«¿«¿≈
ÊÈ¯Î‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L52B‡ ˙e˙L eÚËÂ ,‰ÈÏÚ ∆≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»¿»¿

eÊÈ¯Î‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙L e¯È˙B‰53; ƒ¿ƒ¿»»≈««ƒ∆ƒ¿ƒ
,eÊÈ¯Î‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ ˙BÁt»ƒ¿ƒ¿»«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ
˙Ú‰ e‰ÊÈ‡ .˙Ú‰ B˙B‡a ‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿»≈≈∆»≈
Ú˜¯˜ e¯kÓiL ˙Úa ?‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿≈∆ƒ¿¿«¿«

‰¯e·˜Ï54˙Ó ÔzÏ B‡ ,˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓÏ B‡ ,55 ƒ¿»ƒ¿»ƒ»¿«»ƒ≈¿»
ıeÁ ¯·c‰L ÈÙÏ ,‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - CÏn‰56ÔÎÂ . «∆∆≈¿ƒƒ«¿»»¿ƒ∆«»»»¿≈
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‰Ê¯Î‰ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa57, ≈ƒ∆»¿¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¿»»
Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ ˙BÁt ;ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙La eÚËÂ¿»ƒ¿ƒ¿»»≈»ƒ¿ƒ¿»
:Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .Ìi«̃»¿≈≈«¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ¬≈∆

ÔÈÏËÏhn‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰58‡nL - ÌÈ„·Ú‰ . »¬»ƒ¿«¿»¿«ƒ«¿¿ƒ»¬»ƒ∆»
‡nL - ÔÈÏËÏhn‰Â ˙B¯ËM‰Â ;eÁ¯·ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¿¿«¿»¿«ƒ«¿¿ƒ∆»

e·bÈ59Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈÓL CÎÈÙÏ . ƒ»¿¿ƒ»»ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»
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טעות 46) כאן אין כמשפט, והכריזו "הואיל צט: כתובות
(מאירי  הקופצים" שנזדמנו מה לפי שמכרו אלא בפשיעה
מכרו  אם אבל במנה, מאתים שוה ודוקא .(456 עמ' שם
הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה המכר בטל - ממנה בפחות
הסוברים  לדעת רק אפשר שזה מוסיף, ובכסףֿמשנה

לקרקעות. גם אונאה יש ממחצה רבינו 47)שביותר
לא  אבל הכריזו אם לבין כלל הכריזו לא אם בין מבחין
בטל, מכרם - כלל הכריזו בלא כמשפט: בשומא בדקו
השומא  בדקו לא אלא כשהכריזו אבל י. הלכה כלמעלה
הבנת  (ע"פ משתות בפחות טעו אם קיים מכרם  - כראוי

בזה, אחרת דרך ולמגידֿמשנה ֿ הכסףֿמשנה. בלחם ועיין
ביתֿהדין 48)משנה). ותוכנו: ועיון חקירה שטר היינו,

והכרזה  בשומא שדקדקו לאחר נמכרו אלו שנכסים מאשר
שם). לרבינו פיהמ"ש (ראה שמכרו 49)כמשפט כגון

בשבע  - מאות שש שוה או בשש, - מאות חמש שוה
מגידֿמשנה  וראה ה"ב, מכירה מהלכות פי"ב רבינו (השווה

-50)שם). מאות שבע או בחמש, - מאות שש שוה
ואף 51)בשש. למחול. הכל דרך - משתות פחות שכל

(כמבואר  בטל מכרו שהוא בכל אפילו שטעה שהשליח
שם). (ב"מ יפה ב"ד כח - ט) הלכה מכירה מהלכות בפי"ג

בסמוך.52) רבינו שמבאר כמו קבורה, לצרכי כגון
מייפה 53) זו הכרזה אין הכרזה, צריך אין הדין שמצד כיון

ע"פ  שם, כתובות הרי"ף, (כדעת בשתות כשטעו ב"ד, כח
מגידֿמשנה). – בדאכרוז" וסיפא "רישא בגמ' נוסחתו

שם).54) (כתובות קבורה גולגולת.55)לצרכי מס
שיכריזו.56) עד להמתין שהות ואין כגון 57)דחוף,

והולך. רבינו שמבאר וכמו ואף 58)עבדים, שם,
יתומים  של לבעלֿחוב שהמטלטלין משועבדים אינם

בעוד  שתפסם במקרה לפרש יש - פי"א) למעלה (כמבואר
(שם) נתבאר וכבר שם). (כמבואר מהם שגובה חי, אביהם
יתומים. של המטלטלין מן אף גובים הגאונים שמתקנת

ללקוחות.59) להראות אותם שיציגו כלומר,60)בשעה
אף  רחוק, השוק אם אבל אלו. דברים נמצאים שבה לעיר
משום  מוליכים, אין - יותר גבוה מחיר שם להשיג שניתן
יניח  אם הפסד חשש כשאין נאמר, וזה בדרך. אונס חשש
כגון  שיתקלקלו, לחוש כשיש אבל במקומם, המטלטלין את
אפילו  מוליכים - מהר יימכרו לא אם שיחמיצו יין או שכר
נחלות  מהלכות פי"א רבינו ועיין ק: שם (גמ' רחוק למקום

שם). ובמגידֿמשנה בֿג הל'

ה'תשע"ו  תשרי כ"ו שישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
על 1) מלווה ודין חבירו, בפני שלא ליפרע הבא דין מבאר

את  מלווה ודין שווה, היה כמה ומתדיינים ואבד  המשכון
ודין  הזמן, לפני לתבוע יכול אם פירעון, זמן לו וקבע חבירו

במדבר. לתובעו יכול ביישוב חבירו מלווה
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ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc9. ∆∆ƒ¿≈…ƒ

פח.2) בכתובות נחמן קרוב.3)כרב במקום שהיה כגון
עד 4) קרוב, במקום הוא אם לווה של לנכסיו יורדין שאין

קעד.). בתרא בבא ומקורו שם, (רי"ף תחילה שיודיעוהו

מהם). גובה ערב מדין (כלומר, ערביו הם אדם של שנכסיו
תובע  אלא תחילה הערב את יתבע לא חבירו את והמלווה

א). הלכה כ"ב, פרק להלן (וראה הלווה שהיה 5)את כגון,
מהלכות  ט"ז פרק (השווה להודיעו שטורח רחוק במקום
הרשב"א  בו נחלקו המרחק? הוא ומה טז). הלכה אישות
אם  דהיינו: יום, שלושים מהלך הרא"ש לדעת והרא"ש,
ואם  מודיעים, - יום שלושים תוך ויחזור השליח שילך בכדי
הוא: המרחק הרשב"א ולדעת מודיעים. אין - כך על יותר
משנה, ולחם משנה כסף (עיין אחד יום מהלך בכדי
חולק. בלי הרא"ש דעת הובאה א קו, סימן ערוך ובשולחן

שלא 6) לי יישבע טוען: והיה בפנינו הלווה היה אילו שכן
פרק  לקמן כמבואר ייטול, כך ואחר אותו משביעים - פרעתי
במקומו  טוענים בפנינו, הלווה שאין - עתה ב, הלכה י"ד

פז.). שם רש"י פי על פח. ללווה 7)(כתובות לו יש שמא
(ערכין  המלווה שביד השטר על - פירעון שטר - שובר
הלווה  היה אם אבל חוששים, אין לשובר ודווקא כב:).
פרעתי  לטעון שנאמן פה, על מלווה כגון, שובר, בלא נאמן
בפנינו  היה אילו שמא בפניו, שלא גובין אין ראייה, כל בלא

ב). הלכה להלן משנה (מגיד פרעתי טוען כתובות 8)היה
יצאו 9)שם. שמא לנצרכים, כסף מלהלוות יימנעו

לגבות. יוכלו ולא למרחקים

.áCk ¯Á‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ˙BÈ‡¯ LÏL»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««»
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יט:)10) (כתובות שאמרו למה בדומה הוא, מזוייף שמא
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בפרק  לדין). (ובואו לדינא וחותו שטרייכו קיימו תנאי: גבי
השטר. קיום דרך יתבאר א הלכה עדות מהלכות ו

משנה 11) (כסף יום שלושים מהלך תוך היינו, קרוב במקום
אחד). יום מהלך תוך הרשב"א ולדעת הרא"ש, בשם

משנה).12) (כסף הלווה בידי מוחזקים שהיו
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ו.13) שער גאון, האי לרב המקח ספר וכבר 14)עיין
ג  פרק למעלה כמבואר שמשכנו, מעת יום שלושים עברו
- יום שלושים עד אצלו מניחו שהמשכון ו, הלכה
בשם  משנה (כסף דין בבית מוכרו ואילך יום ומשלושים

לו 15)הריב"ש). יש שמא - ללווה שנודיע עד פירוש,
נגדית. עשויים 16)טענה שאינם מדברים שהוא וכגון,

ידוע  הדבר שאין אלא להשאיל עשויים אפילו או להשאיל
בתורת  לידו שבא עדים אין וכן הנתבע של הוא זה שכלי
טוען  מהלכות ט ופרק ח פרק להלן שיתבאר כמו משכון

שמבאר 17)ונטען. כמו ובשבועה, להאמינו יש לפיכך,
בסמוך. מן 18)רבינו ביותר שמכרו לערער, יבוא ולא

שולחן  הריב"ש, בשם משנה (כסף דין בית ששמוהו השומא
מ). קטן סעיף ש"ך ועיין טו, סעיף עג, סימן ערוך

אבא.19) אצל פלוני של משכונו זה ואמר: היורש ובא
נשבע 20) היורש הרי תחילה לווה מת שנא לא ְָכלומר,

י"ז  (פרק לקמן יתבאר חוב שטר שלגבי פי על אף ונוטל
נוטלין  מלווה יורשי אין תחילה, הלווה "מת שאם ג),
המלווה  נתחייב הלווה שמת שבשעה - כלום לווה מיורשי
שאני  משכון - לבניו" שבועה מוריש אדם ואין ִַלהישבע,
כגבוי  היה שכבר מזה (כלומר, והולך: רבינו שמבאר וכמו

אביהם). יד המשכון.21)תחת על המלווה של היורש

(כנוסחת 22) פרוע זה שמשכון אבא פקדני שלא המלווה:
ב). י"ז פרק להלן כמבואר היורשים היא 23)שבועת כן

הגאונים. לא 24)דעת נשבע והוא בידו כבר המשכון הרי
מלהחזירו. להיפטר כדי אלא ליטול טוען 25)כדי אינו

וליטול  למוכרו רוצה אלא שלו שהוא משכון של גופו על
הנשבעים  ככל זה הרי לפיכך, החוב, לפירעון דמיו את
א  פרק (להלן כמבואר חפץ בנקיטת שנשבעים ונוטלים

משנה). מגיד - ב הלכה ונטען טוען היינו,26)מהלכות
המשכון. מן להיפרע רוצה והוא - לו חב שפלוני

משנה).27) (מגיד ברורה כוונתו אבל משובשת, הגירסה
חפץ.28) בנקיטת נשבע למה הטעם המשך הוא זה
בידו,29) שראוהו עדים שם שיש מאחר - חפץ ובנקיטת

דלקוח  מיגו כאן אין - לידו בא משכון שבתורת ומעידים
עב  סימן ש"ך ב, הלכה מט שער בעה"ת ועיין משנה (מגיד

סח). קטן עדים 30)סעיף היו שאם וכן, והואיל כלומר,
(על  וכו' עדים שם אין אפילו מעתה - חפץ בנקיטת נשבע

שם). ש"ך משנה, מגיד לו 31)פי יש לומר נאמן כלומר,
באות  אבל וכך כך אם עליו נשבע שהיה עצמה שבועה ה

שם  אין הרי תאמר? מה חפץ. בנקיטת היינו עדים שם היו
משיב  זה על בידי, הוא לקוח אומר היה רצה אם עדים,
הר"י  וכדעת משבועה לפטור מיגו אומרים שאין רבינו,
ובביאורנו  ח, הלכה שכירות מהלכות ב פרק ראה מיגאש.
משנה). המגיד פי על רבינו דברי הצעת נראה (כן שם

דלקוח 32) במיגו נאמן שהוא משכון גבי אמרו לא כלומר,
ממון, לפוטרו אלא קטז.) מציעא בבא (ראה בידי הוא
שאם  - שטען מה שייטול עד המשכון יחזיר שלא דהיינו
שעל  המלוה סכום על מחולקים והמלווה הלווה ִהיו
של  דמיו כדי עד ובשבועה, לטעון, המלווה נאמן המשכון,
(בבא  בידי הוא לקוח אומר הוא רצה שאם מתוך משכון,
ב. הלכה ונטען טוען מהלכות ח פרק ולהלן שם, מציעא

עיון). וצריך קט קטן סעיף עב סימן ש"ך ועיין

.ã‰ÂÏn‰33·‚ B‡ „·‡Â ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈«««¿¿»«ƒ¿«
BÓk ,ÔBkLn‰ ÈÓ„a ·iÁ ‰ÂÏn‰ È¯‰L ,Ò‡ ‡Ïa¿……∆∆¬≈««¿∆«»ƒ¿≈««¿¿

e¯‡aL34ÚÏÒ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,35ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ∆≈«¿¿»«««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈
ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆¿…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»

ÚÏÒÂ36‰lÁz ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ‰ÂL ‰È‰37 ¿∆«»»»∆¬≈««¿∆ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L38ÚaL ‰Âl‰Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ¿««¿ƒ∆≈ƒ¿¿«…∆ƒ¿»

˙q‰39¯Ó‡ .¯ËÙÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰ÂL ‰È‰L ∆≈∆»»»∆¿∆∆«¿ƒ¿»»«
‰ÂÏn‰40Ï˜LÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :41‰ÂL ‰È‰42, ««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿∆∆»»»∆

ÔÈ¯È„ ‰LÏLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿»ƒ»ƒ
‰ÂL ‰È‰43,B˙eL¯a BÈ‡L ‰lÁz ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - »»»∆ƒ»«««¿∆¿ƒ»∆≈ƒ¿

‰Âl‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â44‰„B‰ È¯‰L ,‰ÂL ‰È‰ ‰nk ¿««»ƒ»««…∆«»»»»∆∆¬≈»
‰Âl‰ ¯Ó‡ .¯Èc‰ ÌlLÈÂ ,˙ˆ˜Óa45È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : ¿ƒ¿»ƒ«≈«ƒ»»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈzLe ÂÈÏÚ46ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL ‰È‰ »»¿«ƒ»»»∆¿««¿∆≈∆«
ÏÒÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ Ú ƒ¿ƒƒ»»¿∆«»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈

B˙Úe·La ÏÏBÎÂ ,B˙eL¯a47„‚k ÔBkLn‰ ‰È‰L ƒ¿¿≈ƒ¿»∆»»««¿¿∆∆
‰Âl‰ ¯Ó‡ .·BÁ‰48‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : «»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»

‰MÓÁÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL»∆¿««¿∆≈∆«ƒ¿ƒƒ»»«¬ƒ»
,B˙eL¯a BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈ƒ¿
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ÏÏÎÈÂ49,ÌÈ¯È„ ‰MÓÁ ÏÚ ¯˙È ‰ÂL ‰È‰ ‡lL ¿ƒ¿…∆…»»»∆»≈«¬ƒ»ƒ»ƒ
‰È‰ ÔÈ¯È„ ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ .¯Èc‰ ÌlLÈÂƒ«≈«ƒ»∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈ƒ»ƒ»»
‰ÂÏÓ Ú·MÈ - ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,‰ÂL50 »∆¿«…∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»««¿∆

‰È‰ ÔÈ¯È„ ÈML B˙Úe·La ÏÏBÎÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L∆≈ƒ¿¿≈ƒ¿»∆¿≈ƒ»ƒ»»
Ú„BÈ ‡e‰ È¯‰L ;·BÁ‰ ¯‡L ‰Âl‰ ÌlLÈÂ ,‰ÂL»∆ƒ«≈«…∆¿»«∆¬≈≈«

BÚ¯t Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L È‡cÂa51‡Ï Ì‡ ¿««∆«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ…
BÚ¯t52,‰ÂL ‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ . ¿»∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»»∆

‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â¿««¿∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»«««¿∆
ÏÚ ¯˙È ÂÈÓcL Ú„BÈ BÈ‡L ÏÏÎÈÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L∆≈ƒ¿¿ƒ¿…∆≈≈«∆»»»≈«
·iÁ ‡Ï È¯‰L ;¯ËtÈÂ ,˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ ·BÁ‰«¬ƒ¿»««¿ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈

ÌeÏÎa BÓˆÚ53Ú„BÈ È‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿ƒ¿¬»ƒ»«««¿∆¬ƒ≈«
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,·BÁ‰ ÏÚ ¯˙È ‰ÂL ‰È‰L54- ∆»»»∆»≈««¬»≈ƒ≈««»
‰Úe·L ‡Ïa ‰Âl‰ ÔÚhM ‰Ó Ïk ÌlLÓ ‰Ê È¯‰55; ¬≈∆¿«≈»«∆»««…∆¿…¿»

ÈÈ‡ ÌÈMÓÁÂ È„Èa EÏ LÈ ÌÈMÓÁ :¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬ƒƒ≈¿¿»ƒ«¬ƒƒ≈ƒ
Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ56, ≈«∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«

¯‡a˙iL BÓk57ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .58ÏÚÔÚBhL ÈÓ ¿∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈
¯˜L59. ∆∆

מג.33) שבועות שכירות 34)משנה מהלכות י בפרק
שכר. שומר - המשכון על שהמלווה א, ארבעה 35)הלכה

בכתבֿיד.36)דינרים. הוא כן 37)וכן ואחרי בראשונה,
יישבע  אומר אתה שאם בסמוך), (כמבואר הלווה נשבע
הלה  ויוציא (הלווה) זה יישבע "שמא תחילה, הלווה
לבטלה  - הלווה שבועת ונמצאת המשכון", את (המלווה)

לד:). מציעא בבבא הר"ח פי על 38)(על חכמים שהטילו
שאינו  חפץ בנקיטת שבועה משלם, כשהוא אפילו השומר,
ו  בפרק כמבואר בו, נתן עיניו שמא החשש מפני ברשותו,
לד.). מציעא (בבא א הלכה ופיקדון שאלה מהלכות

בכול.39) כופר שני 41)שם.40)כדין = סלע חצי
דינרים.42)דינרין. שני  אחד.43)ותובע דינר לך ומגיע

מודה44) ככל התורה, מן שם.45)במקצת.שבועה
סלעים.46) מדין 47)שני להישבע שעליו השבועה גם

סלע. תובעו הלווה שהרי בכול, שם.48)כופר
מודה 49) מדין להישבע שעליו השבועה גם בשבועתו

מודה  של השבועה תחילה נשבע אינו ולמה במקצת,
שבועות  שתי שנתחייב מי כדין התורה, מן שהיא במקצת
בפרק  להלן כמבואר תחילה, החמורה על אותו שמשביעים
שקיים  עוד שכל לפי יד? הלכה ונטען טוען מהלכות א
בלא  שוויו על לעמוד וניתן ברשותו הוא שעדיין החשש
סימן  הטור על (דרישה שוויו על להשביעו אין - שבועה
אינו  לשבועת השווי שבועת מקדים (שם) והטור עב.

מה). קטן סעיף שם ש"ך ועיין לא 50)ברשותו. זו הלכה
לרבינו  לו יצא כן אבל משכון, בדיני (שם) בגמרא נתבארה
הלוויתני  שהאומר קיח. קמא בבא במשנה המבואר פי על
מהלכות  א פרק לקמן (ראה חייב החזרתי אם יודע ואיני

ט). הלכה ונטען המשכון.51)טוען וכל 52)באבידת
לו  יש הדין ומצד חייב. - החזרתי אם יודע איני האומר
ונטען  טוען (בהלכות כמבואר שבועה בלא ליטול למלווה
לו  יש ברשותו שאינו להישבע שעליו מתוך אלא שם)
(מגיד  שווה היה דינרים ששני גלגול, מדין להישבע,

איני 53)משנה). אומר והלה בידך לי מנה האומר וכל
נשבע  היה ברשותו שאינו שבועה ואלמלא פטור. - יודע
מדין  אבל ח) הלכה שם (כמבואר ונפטר יודע שאינו היסת

חפץ. בנקיטת להישבע הוא חייב חייב 54)גלגול הרי
חייב. הוא כמה יודע אינו אלא בתשלומים מצד 55)עצמו

טוען 57)שמשלם.56)הלווה. מהלכות ד פרק להלן
בידי  לך יש חמישים (האומר זה "הרי ז: הלכה ונטען
במקצת  שמודה מפני שבועה, מחוייב יודע) איני וחמישים
יודע, אינו שהרי בו, שכפר במקצת להישבע יכול ואינו

רבינו (לשון שבועה" בלא המנה משלם שם),לפיכך
"בעל  ו: הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ה פרק והשווה
ישלם  יודע איני אומר והשומר הוא וכך כך אומר הפיקדון
(ראה  הלוי יוסף רבי הרב רבותי הורו וכזה ... שבועה בלא
והראב"ד  ז"ל". ורבו מג:) שבועות בחידושיו מיגאש ר"י
דומה  שאינו ואומר: רבותיו בשם רבינו על השיג שם
לו  היה ששם יודע, איני וחמישים בידי לך יש לחמישים
ראב"ד  (עיין הערמה אלא יודע איני בטענת ואין לידע

כאן). השיגו וכן שם, ופיקדון מיגאש,58)שאלה ר"י
כדין.59)שם. שלא ממון ממנו ומוציא

.äÏÚ Û‡ ,BÚ¯ÙÏ ÔÓÊ BÏ Ú·˜Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿»¿««
BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ ‡lL Èt60ÛBÒ „Ú ƒ∆…»ƒ»≈»¿»¿«

ÔÈa ¯ËLa ‰ÂÏÓa ÔÈa ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ÔÈa ;ÔÓf‰«¿«≈¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈
,ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L61‰ÂÏ ˙nL ÔÈa62˙nL ÔÈa ∆ƒ¿»«««¿≈∆≈…∆≈∆≈

‰ÂÏÓ Ì˙Òe .‰ÂÏÓ63ÌBÈ ÌÈLÏL -64ÔÈa ¯ËLa ÔÈa , «¿∆¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÔÓÊ ÏÎa Úa˙iL ‰˙‰ Ì‡Â .ÔBkLn‰ ÏÚ ÔÈa ‰t ÏÚ«∆≈«««¿¿ƒƒ¿»∆ƒ¿«¿»¿«

‡e‰ ÔBÓÓ È‡zL ,BÓBÈa BÚ·˙Ï BÏ LÈ - ‰ˆ¯iL65. ∆ƒ¿∆≈¿»¿¿∆¿«»

השביעית 60) אין שנים לעשר חבירו את "המלווה ג: מכות
לתובעו  יכול שאינו יגוש" "בלא שאינו מפני משמטתו",

הזמן. על 61)תוך במלווה עסקינן במאי "הכא שם
על  מלווה שכן וכל - דין" לבית שטרותיו ובמוסר המשכון

ה.62)פה. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות א פרק השווה
קבוע.63) מנהג להם שאין ובמקום זמן קביעת בלא
שם).64) (מכות יום משלושים בפחות לתובעו יכול אינו
קיים.65) בממון תנאי וכל

.å,ÈzÚ·wL ÔÓf‰ ÛBÒ ÌBi‰ :¯Ó‡Â ‰ÂÏn‰ ÔÚË»«««¿∆¿»«««¿«∆»«¿ƒ
ÚaL ‰Âl‰ - zÚ·˜ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ „Ú :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈«¬»»»ƒ»«¿»«…∆ƒ¿»

˙q‰66- BpÓÊ ÛBÒ ÌBi‰L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»»≈∆»∆«¿«
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰67.˙BÚh‰ ¯‡Lk , ¬≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿»«¿»

של 66) תביעה חבירו את שהטוען בממון, בכל כופר כדין
ערך  הזמן שרווח הוא, ממון כתובעו הפירעון) (זמן זמן
שהוא  פלוני באיש אנו "מעידים ג: מכות (ראה לו ממון
אומר  והוא יום שלושים ועד מכאן ... זוז אלף לחבירו חייב
אדם  כמה אומדים זוממים) (ונמצאו שנים עשר ועד מכאן
יום  ל' ועד מכאן נותנן בין - זוז אלף בידו ויהיו ליתן רוצה
משלמים)". (וכך שנים עשר ועד מכאן נותנן בין

מקום 67) "שכל השמועה מפי למדו שכן העד, להכחיש
שבועה" מחייבו אחד עד - ממון אותו מחייבין עדים ששני
א). הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק להלן רבינו (מדברי
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:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔÓf‰ ÔÓ ¯‡L ÌÈÓÈ ‰MÓÁ :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¬ƒ»»ƒƒ¿«ƒ«¿«¿∆≈
ÛBÒ „Ú „BÚ ÔzÓ‰ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰¯OÚ¬»»¿ƒ««¿∆«¿≈«

‰MÓÁ‰68.ÌÈÓÈ ‰MÓÁ „BÚ ¯‡LpL ˙q‰ Ú·MÈÂ , «¬ƒ»¿ƒ»«∆≈∆ƒ¿«¬ƒ»»ƒ

יודה 68) ושמא הזמן, עדיין הגיע לא המלווה, לדברי אף כי
משנה). (כסף מיותרת השבועה ונמצאה בינתיים

.æ¯ËLa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰69zÚ·˜ ÔÓfL :‰Âl‰ ÔÚËÂ , »¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿»««…∆∆¿«»«¿»
BÏ Ú·˜ ‡lL ˙q‰ ·BÁ ÏÚa Ú·MiL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÏƒ≈»∆ƒ∆ƒ»«««∆≈∆…»«

„iÓ ‰ÂÏn‰ ÏhÈÂ ,ÔÓÊ70. ¿«¿ƒ…«ƒ¿»ƒ»

זמן.69) בו מייד.70)ואין וייטול תימן: יד בכתב

.ç‰ÂÏn‰71‰ÂÏn‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏÎa Ú·zÏ ‰z «ƒ¿»ƒ¿»ƒ»«¿»»≈«««¿∆
ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯a„na BÚ·˙e ,·eMia B¯·Á ˙‡∆¬≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»
.epÚa˙iL ÌB˜Ó ÏÎa BÏ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‡l‡ ,B˙BÁ„Ïƒ¿∆»«»ƒ¿…«¿»»∆ƒ¿»∆

¯a„na BÚ¯ÙÏ ‰Âl‰ ‡a72:‰ÂÏn‰ „Èa ˙eL¯‰ - »«…∆¿»¿«ƒ¿»»¿¿«««¿∆
Ú¯Ù ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ,Ïa˜Ó - ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿«≈¿ƒ»»≈≈ƒƒ¿»
Ô‰ È¯‰Â .·eMia EÏ Èz˙pL C¯„k ,·eMia ‡l‡∆»«ƒ¿∆∆∆»«ƒ¿«ƒ«¬≈≈

.·eMia epÚ¯ÙiL „Ú B˙eL¯aƒ¿«∆ƒ¿»∆«ƒ

קיח.71) קמא ביישוב 72)בבא כשהלווהו המדובר
מלשון  נראה וכן משנה), במגיד מובא בתשובה, (הרמב"ן

להלן. רבינו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מוציא 1) ודין שפרעו, מעידו עד או שטרו פוגם דין מבאר

מחצה  פרעתי או כולו הוא פרוע ואומר חבירו על שטר
מזוייף  שטר שאמר לווה ודין כולו, שפרעו מעידים ועדים
בפני  פרעתיך הלווה וטען מקויים שטר מוציא ודין הוא,
אוחזים  ולווה מלווה ודין שאבד, שטר ודין ופלוני, פלוני
בידך  לי מנה אומר ודין הוא. שלי אומר ומלווה בשטר,
שטר  בידך שיש אני ויודע כלום בידי לך אין אומר והלווה

פרוע. והוא עלי

.àÌ‚Bt‰2B¯ËL ˙‡3ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚL B‡ , «≈∆¿»∆≈∆»≈ƒ«
Úe¯t ‡e‰L B¯ËL4‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯tÏ ‡a‰Â ,5, ¿»∆»«¿«»ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆

L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯Ùp‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓ Û¯Bh‰Â6ÔË˜ ÔÈa ,7 ¿«≈ƒ««≈«¿«ƒ¿»ƒ«≈≈»»
ÏB„b ÔÈa8‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï -9ÏL ÔÈÚk ≈»…ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈∆

‰¯Bz10BÏ ¯ÓB‡Â .11Ck ¯Á‡Â Ú·M‰ :Úa˙iLk »¿≈¿∆ƒ¿«ƒ»«¿««»
BpÓÊa Ú·˙Â ,ÔÓÊÏ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ïhz12Ú¯tÈ - ƒ…¿ƒ»»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«ƒ»«

‰Úe·La ‡lL13‡l‡ ‰a‚È ‡Ï - BpÓÊ ¯·Ú ; ∆…ƒ¿»»«¿«…ƒ¿∆∆»
.‰Úe·Laƒ¿»

מגרע.2) זוז,3)מחסר, אלף סך על השטר היה כיצד?
נפרעתי  לא אומר: השטר ובעל כולו, נפרעת הלוה: וטען
פז. (כתובות בשבועה אלא השאר יפרע לא - וכך כך אלא
דמיפרע  דייק, "דפרע (שם:) בגמרא אמרו והטעם במשנה).
והנפרע  שפרע, כמה וזוכר מדייק לחבירו (הפורע דייק" לא
ולפיכך  ושכח), הכל נפרע שכבר ויתכן כלֿכך, מדייק אינו

שידייק. כדי שבועה חכמים עליו טוען:4)הטילו והמלוה
ושבועה  (שם). בשבועה אלא יפרע לא - כלום נפרעתי לא
כל  שהרי העד, להכחיש כדי התורה שבועת אינה זו

נשבע  הלא וזה משלמים, ולא נשבעים התורה מן הנשבעים
הנתבע. של דעתו להפיס כדי היא חכמים תקנת אלא ונוטל,

כמבואר 5) להודיעו, הדבר שטורח רחוק, במקום הנמצא
א). הלכה (פי"ג בפי"ב 6)למעלה למעלה שנתבארו אלו

אֿג. אשה 7)הל' ובכתובת קטן, כשהיורש בין כלומר:
כמבואר  קטנים, מנכסי אפילו לגבותה שנזקקים כאן, מדובר

(לחםֿמשנה). שם נ:8)למעלה שאילו 9)גיטין משום
פרעתי, שלא לי ישבע טוען: והיה בפנינו, הלוה היה
ב). (הלכה בסמוך כמבואר נוטל, ואח"כ אותו משביעים
ליורשים  וכן במקומו, טוענים אנו בפנינו, הלוה שאין עתה

וברש"י). שם, (כתובות שבועות 10)וללקוחות ירושלמי
א. הל' (וכן 11)פ"ז בכת"י הוא וכן לו, ואומרים צ"ל:

ב"ד  - כשיתבע כלומר, מדעתו), המשנהֿלמלך הגיה
טענו  לא הנתבעים אם אף תטול, ואח"כ השבע לו אומרים
ח. הערה לעיל שביארנו כמו להם, טוענים שבי"ד מפני כך,

(הגהות 12) החוב לפרעון שנקבע ביום או זמנו, תוך
שכירות. מהל' פ"ח וראה ה:13)מיימוניות). בבאֿבתרא

לכל  שהואֿהדין רבינו וסובר מיתמי", "ואפילו לקיש: כריש
(מגידֿמשנה). בשבועה הנפרעים שאר

.á¯ËL Ú¯tL ‰Âl‰ ÔÚËÂ ,BÚ¯ÙÏ B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»¿¿»««…∆∆»«¿»
ÌeÏk zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ËM‰ ÏÚ·e ,B˙ˆ˜Ó B‡ ‰Ê∆ƒ¿»«««¿»≈…»«¿»¿

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -14BÏ ÌlL :15Ú·MÈ :¯Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ¿ƒ«≈»««…∆¿»«ƒ»«
˙ËÈ˜a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÏhÈÂ ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿ƒ«

ıÙÁ16Ck ‡l‡ BÚ¯t ‡lL B‡ ÌeÏk BÚ¯t ‡lL ≈∆∆…¿»¿∆…¿»∆»»
ÂCÎ17ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÏhÈ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»ƒ…¿ƒ»»««¿∆«¿ƒ»»

B˙Úe·LÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -18. ≈ƒ¿»ƒƒ¿»

ללווה.14) משביעים 15)ב"ד בי"ד אין בפנינו כשהלווה
שבין  ההבדל וזהו זאת. דורש כשהלווה אלא המלוה את
בפנינו  הלוה אם אף שבפוגם: פוגם, אינו לבין שטרו פוגם
את  ומשביעים לו טוענים - לי" "ישבע הלוה טען ולא
טען  לא אותו, משביעים - לוה טען פוגם: ובאינו המלוה,

מא.). (שבועות "שלם" ללוה: אומרים שם,16)- רי"ף
בפוגם. שאמרו שטענתו 17)כדרך לפרש צריך בהכרח

פרעת  "לא היתה: שבועה, עליו שהטילו לפני הקודמת,
לישבע  וכשבא בפירוש, למעלה רבינו שאומר וכמו כלום",
שפרעו  טען בתחילה גם שאם מקצת, שפרעו וטוען חוזר
נשבע. כן גם - הלוה טען ובלא שטרו, פוגם זה הרי - מקצת
ונאמן  לטענה מטענה חוזר זה שאין רבינו, ומלמדנו
עדים  ע"י הוכחשה לא הראשונה וטענתו הואיל בשבועה
'גידולי  גם וראה ה"ח, ונטען טוען מהל' פ"ז להלן (ראה
גם  בה שנתקשה הקושיא בישוב א חלק כא, שער תרומה'

שנראה 18)הלחםֿמשנה). הלווה, בקשת לפי להשביעו
אין  וגם פרוע, בשטר לגבות בעינינו הוא חשוד כאילו
מידו, מוציאים אין תפס אם "אלא מא.) (שבועות בו מגבים
לו" שומעים - לגבות כדי לישבע רוצה מעצמו הוא אם וכן

ו). סעיף פב סי' (שו"ע

.âÌi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰19:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‰Âl‰Â , ƒ»»¿»¿À»¿«…∆≈¿≈
B‡ ,‰Ê ¯ËL Èz·˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰ ÛiÊÓ ¯ËL¿»¿À»≈»…»«¿ƒ¿»∆

˙Èa¯ ˜·‡ B‡ ‡e‰ ˙Èa¯ ‰Ê ·BÁL ÔÚhL20B‡ , ∆»«∆∆ƒƒ¬«ƒƒ
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deleקעח deln zekld - mihtyn xtq - ixyz e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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‰Ó‡ ¯ËL ‡e‰L ÔÚhL21Èz·˙k :¯Ó‡L B‡ , ∆»«∆¿«¬»»∆»«»«¿ƒ
È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ ˙BÂÏÏ22,‰ÚË ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk , ƒ¿¿…»ƒƒ¿»∆»»≈«¬»

‰ÂÏn‰Â ,ÏËa ¯ËM‰ ‰È‰ ¯ËM‰ ÏÚa ‰„B‰ Ì‡L∆ƒ»«««¿»»»«¿»»≈¿««¿∆
:‰Âl‰ ¯Ó‡Â ,ÔÚBË ¯˜L ‰fL ¯ÓB‡Â ,B¯ËLa „ÓBÚ≈ƒ¿»¿≈∆∆∆∆≈¿»««…∆
LÈ :ÌÈB‡b‰ ÔÈa ˙˜ÏÁÓ BÊ È¯‰ - ÏhÈÂ ÈÏ Ú·MÈƒ»«ƒ¿ƒ…¬≈«¬…∆≈«¿ƒ≈
ÏL ÔÈÚk Ú·M‰Ï ¯ËM‰ ÏÚa ·iÁL ,‰¯B‰L ÈÓƒ∆»∆«»«««¿»¿ƒ»«¿≈∆

‰¯Bz23BÚ¯tL ÂÈÏÚ ÔÚhL ÈÓk ,24È˙Ba¯Â ;25,e¯B‰ »¿ƒ∆»«»»∆¿»¿««
BÚ¯tL ‰Âl‰ ÂÈÏÚ ÔÚË Ì‡ ‡l‡ ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ ‡lL∆…ƒ»«««¿∆∆»ƒ»«»»«…∆∆¿»

¯ËMa ‰„B‰ È¯‰L ,„·Ïa26;„ÓBÚ ‡e‰ ÔBÚ¯ÙÏe ƒ¿«∆¬≈»«¿»¿≈»≈
˙BÚh‰ el‡ Ïk Ï·‡27¯ËL Ïh·Ï epÓÈ‰ Ïk ‡Ï - ¬»»≈«¿»……≈∆¿«≈¿»

‰na ‰ÂÏn‰ ÏÚ ÔÚËÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌlLÈ ‡l‡ ,Ìi˜Ó¿À»∆»¿«≈¿««»ƒ¿««««¿∆«∆
‰ˆ¯iL28Ú·MÈ - ¯Ùk Ì‡Â ,BÏ ¯ÈÊÁÈ - ‰„BÈ Ì‡L , ∆ƒ¿∆∆ƒ∆«¬ƒ¿ƒ»«ƒ»«

.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .˙q‰∆≈¿»∆«¿ƒ»

בב"ד.19) אושרו עדיו נזקקים 20)שחתימת ב"ד שאין
כמבואר  ללווה, ממלווה ולא למלווה מלווה לא - להוציאו

א. הל' פ"ו אימון 21)למעלה יסוד על ומסרו שכתבו
לוה. שלא וטוען - ילוונו אם אלא יתבענו אלא 22)שלא

פב). סי' יוסף' ('בית זה ומצאו נפל, בנקיטת 23)ממני
הלכה 24)חפץ. למעלה כמבואר פרעתיו, שלא לי ישבע

שבועות 25)א. בחידושיו מיגאש והר"י בתשובה, הרי"ף
טענה 26)מא. שטוען אלא מעיקרו, השטר בכשרות

עומד, לפרעון השטר שהרי הזמן, במשך להתהוות העשויה
המלוה. את משביעים -27)ולפיכך למעלה שנפרטו

הם. מעיקרו השטר כשרות לעקירת בפני 28)טענות טענה
ממנו. הוציא כדין לא שלדבריו לו, שנתן הדמים על עצמה

.ã·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰29‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ ,B¯·Á ÏÚ «ƒ¿««¬≈«¿∆≈…
ÌÈ„Ú‰Â ,‰ˆÁÓ ÈzÚ¯t :¯ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,ÌeÏk ÈzÚ¯Ùƒ¿«¿ƒ¿¿…∆≈»«¿ƒ∆¡»¿»≈ƒ

ÌÈ„ÈÚÓ30‰Âl‰ ÚaL - Blk BÚ¯tL31,‰ˆÁÓ Ô˙BÂ ¿ƒƒ∆¿»Àƒ¿»«…∆¿≈∆¡»
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L32‰„·‡ ·ÈLÓk BÈ‡Â .33ÈtÓ , ∆¬≈»¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ¬≈»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ¯ËM‰ ˙ÓÈ‡L34‰ˆÁn‰ ‰·B‚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â . ∆≈««¿»»»¿≈««¿∆∆«∆¡»

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡35e‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ˙BÁB˜l‰ È¯‰L ; ∆»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«»¿ƒ»
CÓÒ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ36.‰Ê ¯ËL eÏha È¯‰Â , «»≈ƒƒ¿…«¬≈ƒ¿¿»∆

קכח:29) על 30)בבאֿבתרא הלוה הודה שכבר לאחר
לז). ס"ק פב סי' ש"ך ועיין שם, (רש"י שפרע 31)מחצה

היא.32)מחצה. עדים כמאה בעלֿדין והודאת
מח:)33) (גיטין ששנינו כמו השבועה, מן חכמים שפטרוהו

ובגמרא  העולם". תיקון מפני ישבע לא - מציאה "המוצא
או  לשתוק לנתבע לו שאפשר דבר שכל אמרו, (נא:) שם
את  ומחייב מודה והוא פטור, ויהיה אחרת טענה לטעון
פרעתי  אמר אם וכאן - אבידה כמשיב דינו - במקצת עצמו

שפרעו. עדים יש שהרי נאמן, היה בעת 34)הכל,
יעידו  שמא וחושש העידו, שהעדים קודם ההודאה,
ועיין  הרי"ף, כנוסחת (שם במחצה הודה ולפיכך לחובתו,

יוסף'). -35)ב'נמוקי לוה של רשותו תחת שהם מנכסים
הלקוחות. מן גובה שם.36)ואינו

.äÏBÎÈ BÈ‡L ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰37,BÓi˜Ï ƒ»»¿«∆≈»¿«¿
Ï·‡ ,‰Ê ¯ËL Èz·˙k È‡L ˙Ó‡ :‰Âl‰ ¯Ó‡Â¿»««…∆¡∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿»∆¬»

‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙BÂÏÏ Èz·˙k B‡ ,‡e‰ ‰Ó‡ B‡ ,ÂÈzÚ¯t¿«¿ƒ¬»»»«¿ƒƒ¿«¬«ƒ…
‡Ï :¯Ó‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,È˙ÈÂÏ»ƒƒ¿…«≈»∆ƒ¿ƒ»»»«…
‰Ê È¯‰ - Ìi˜˙ ÂÈtÓ È¯‰Â ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»«¬≈ƒƒƒ¿«≈¬≈∆

ÔÓ‡38tÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,¯Á‡ ‰ÂÏn‰ BÓi˜ Ì‡Â .¯Ë ∆¡»¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿ƒƒ¿««¿∆««
˙B¯ËM‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - ÔÈc ˙È·a Ck39. »¿≈ƒ¬≈ƒ¿»«¿»

לקיימו.37) עדים עתה מוצא האומר 38)שאינו כדברי
ואם  לקיימו", צריך - שכתבו בשטר "מודה יט.) (כתובות

פרעתי. לטעון: הלוה יכול - מקיימו בו.39)אינו וגובה
שקיבלו  כיון האומר: כרב, ולא קו.) (ב"ק נחמן כרב
לקמן  (ראה ממון. משלם אינו שוב הנתבע, שבועת הבעלים

ד). ס"ק מו סי' והגר"א יא, הל' ונטען טוען מהל' פ"ב

.åÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰40Ìi˜Ó ¯ËL41ÛiÊÓ :‰Âl‰ ¯Ó‡Â , ƒ»»¿»¿À»¿»««…∆¿À»
¯Ó‡Â ,‡e‰ ‰Ó‡ ¯ËL B‡ ,ÂÈz·˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰≈»…¿«¿ƒ¿«¬»»¿»«
ÈÏ ‰È‰ ¯Lk ¯ËL Ï·‡ ,ÌÈ¯·c‰ Ôk :‰ÂÏn‰««¿∆≈«¿»ƒ¬»¿»»≈»»ƒ

„·‡Â42,B¯ËL ˙‡ ¯aML ‡e‰ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿»«««ƒ∆««¿∆∆ƒ≈∆¿»
ÔÈc ˙È·a Ìi˜˙ È¯‰L ,ÛiÊÓ BÈ‡ :¯Ó‡ ‰ˆ¯ el‡Â¿ƒ»»»«≈¿À»∆¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ

ÌeÏk Ba ‰·B‚ BÈ‡ -43˙q‰ ‰Âl‰ ÚaL ‡l‡ , ≈∆¿∆»ƒ¿»«…∆∆≈
¯ËM‰ ‰Ê È¯‰L ,¯ËÙÂ44·eLÁ ‡e‰ Ò¯Ák45. ¿ƒ¿»∆¬≈∆«¿»¿∆∆»

יוסף.40) כרב ופסק לב. בב"ב מפרש 41)מעשה רבינו
עליו, חולקים והרשב"א והרמב"ן מקוים, בשטר שם הגמרא
מזויף  שהוא שהודה בשעה מקוים באינו המדובר ולדעתם

(מגידֿמשנה). קיימו כדי 42)ואח"כ שטר, זייפתי ולכן
שיודה. חורין.43)לאלצו מבני ולא ממשועבדים לא

פיו.44) על לגבות לפנינו תאמר?45)שהציג מה
בני  מנכסים ויגבה אצלו לו יש שחוב עלֿכלֿפנים נאמינהו
'מיגו' – מזויף אינו אומר היה רצה שאילו ב'מיגו' חורין
את  לפטור אלא 'מיגו' לומר לנו ("אין אמרינן לא להוציא
לטעון  כשיזדמן בטענתו מאחרים שיגבה לא מחוב, האדם
ה. משנה פ"י שביעית המשנה בפירוש רבינו לשון - מיגו"

ט). ז, ס"ק פג סי' ש"ך ועיין -

.æBa ‰ÂÏÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - BÚ¯Ùe Ba ‰ÂlL ¯ËL46; ¿»∆»»¿»≈≈¿…∆
.Ò¯Ák ‰OÚÂ B„eaÚL ÏÁÓ ¯·kL∆¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»¿∆∆

בו 46) זה בשטר ולוה חוזר אינו - שלוה ביום פרע ואפילו
יז.). (ב"מ עלֿפה כמלוה זה הרי לוה ואם ביום,

.ç:‰Âl‰ ¯Ó‡Â ,B¯·Á ÏÚ Ìi˜Ó ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«¿À»«¬≈¿»««…∆
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â ,EÈzÚ¯t ‡Ï‰¬…¿«¿ƒ¿»«««¿∆≈»»¬»

Èz¯ÊÁ‰Â Èz¯ÊÁ47ÌÚt E˙B‡ È˙ÈÂÏ‰Â ˙BÚn‰ EÏ »«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ¿«»¿ƒ¿≈ƒ¿««
Ú¯ÙpL ;¯ËM‰ ÏËa È¯‰ - ‰iL48‡e‰ È¯‰Â , ¿ƒ»¬≈»««¿»∆ƒ¿««¬≈

Ò¯Ák49ÈtÓ ˙BÚn‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆∆¬»ƒ»«∆¡«¿ƒ¿«»ƒ¿≈
¯ËM‰ ÏËa ‡Ï - ÌÙÈÏÁzL „Ú ˙B·BË eÈ‰ ‡lL50, ∆…»«∆«¬ƒ≈…»««¿»

Ìi˜ B„eaÚL ÔÈ„ÚÂ51. «¬«ƒƒ¿«»

לב:47) בהלכה 48)ב"ב כמבואר שעבודו, נמחל וכבר
שחזר 49)ח. המלוה טענת על היסת, הלווה ונשבע

ונפטר. בהן 51)שם.50)והלוהו, הכיר שאילו מכיון
(ראה  פרעון זה אין - מקבלן היה לא טובות, שאינן בתחילה

מגידֿמשנה).
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.è,‰Ó ÂÈÏÚ BÏ LiL Ìi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ»»¿»¿À»∆≈»»»∆
;ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡Ï‰ :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â¿»««…∆¬…¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
˙‡ BÏ ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ï·‡ ,BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â el‡ e‡·e»≈¿≈ƒ∆¿»¬»…ƒ¿ƒ∆
·BÁ Ï·‡ ,zÚ¯tL ‡e‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â ;¯ËM‰«¿»¿»«««¿∆≈∆»«¿»¬»

È¯‰ - EÏˆ‡ ÈÏ ‰È‰L zÚ¯t ¯Á‡¯ËM‰ ÏËa52. «≈»«¿»∆»»ƒ∆¿¿¬≈»««¿»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53˙¯B˙a BÏ Ô˙pL e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ∆»«¿«

eÚ„È ‡ÏÂ ,˙BÚÓ BÏ Ô˙B e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚ¯t54 ≈»¬»ƒ»≈»¿…»¿
˙¯B˙a B‡ ÔB„wt ˙¯B˙a B‡ ÔBÚ¯t ˙¯B˙a ‡e‰ Ì‡ƒ¿«≈»¿«ƒ»¿«

¯ËM‰ ÏÚa ¯Ó‡ Ì‡ :‰zÓ55ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï : «»»ƒ»««««¿»…»¿»ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ È¯‰ - ÌÏBÚÓ56Ì‡Â ;¯ËM‰ ÏË·e , ≈»¬≈À¿««¿»»««¿»¿ƒ

,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯Ó‡»«≈»∆«≈¬≈∆∆¡»
BÚ¯t ‡Ï È¯‰L ;¯ËMaM ‰Ó ÏËBÂ ÚaLÂ¿ƒ¿»¿≈«∆«¿»∆¬≈…¿»

ÌÈ„Úa57ÏBÎiL CBzÓ ,58,ÈÏ Ì˙ ‰zÓ :¯ÓBÏ ¿≈ƒƒ∆»««»»¿»»ƒ
BÏ ¯Ó‡ .Ô‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«≈»∆«≈≈»«

¯BL ÈÓc ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡Ï‰Â :‰Âl‰59EnÓ ÈzÁ˜lL «…∆«¬…¿«∆¿≈∆»«¿ƒƒ¿
B¯Oa ÈÓ„ ˙È·‚ ‰z‡Â ,‡e‰60:¯ËM‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , ¿«»»ƒ»¿≈¿»¿»««««¿»

ÈÏ ‰È‰L ¯Á‡ ·BÁÓ ÂÈÓc ˙‡ È˙È·‚ È‡ ,Ôk≈¬ƒ»ƒƒ∆»»≈«≈∆»»ƒ
EÏˆ‡61‡e‰ ¯BM‰ ÈÓcL BÓˆÚÓ ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¿¿ƒ¿»≈«¿∆¿≈«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ËM‰ ÏËa - Ú¯Ù ÂÈÓcÓe ·BÁ‰«ƒ»»ƒ¿«»««¿»¿««ƒ∆≈
ÂÈÓcÓ Ú¯tL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ62˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈ , »»≈ƒ∆»«ƒ»»ƒ»««…∆∆≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÚ¯tL∆¿»¿≈…«≈»∆

הימנו 52) כל לא - סתם שפרעו מעידים שעדים מאחר
שטרא", "איתרע מב. (שבועות פרעת אחר חוב לטעון:
בטל  - שהכוונה שם, הרי"ף והביאם הגאונים וכפירוש
ולא  עדים בפני כשפרעו דוקא וזה שם: ובגמרא  השטר).
שיכול  מתוך לבינו, בינו פרעו אבל השטר, את לו הזכיר
פרעת. אחר חוב לומר נאמן מעולם, דברים היו לא לומר

בסמוך. רבינו מדברי מתבאר השטר.53)וכן שבטל
ורבינו 54) לד: שם הגמרא דברי ע"פ שם, מיגאש ר"י

ב. הלכה ונטען טוען מהלכות פ"ו לקמן קודם 55)הביאם
עדים. שם.56)שבאו ונטען טוען הל' שהרי 57)ראה

החוב. לפרעון הכסף נתן אם יודעים אינם העדים
דמיו 59)המלוה.58) עלי וזקפת ממך, לקחתי שור

(שם). הבשר 60)במלוה דמי וגבית שלי, באיטליז ישבת
שם). מיגאש (הר"י זה על מעידים והעדים השור אותו של

על 61) שגבה טוען אבל הבשר, דמי שגבה הוא מודה
אחר. חוב פרעון 62)חשבון לשם השור, דמי שכשנתן

השור  בשר שמדמי המלוה והודה הואיל נתנם. השטר אותו
בעד  שזקף החוב פרעון לשם שקיבלתם לדבר רגלים גבה,

לא). ס"ק נח סי' הש"ך (ע"פ שמכר השור דמי

.é„Á‡ „Úa ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰63ÔÚË ‰ÂÏÂ , ƒ»»¿«¿≈∆»¿…∆»«
‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯t64Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â65, »«¿ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ÔÚË .ÌlLÓe¿«≈»«¿»«ƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈
:¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ÈL ¯ËMa eÈ‰ elÙ‡L ;ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆¬ƒ»«¿»¿≈≈ƒ¿»«
BÓk ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿»¿

e¯‡aL66. ∆≈«¿

דעת 63) הוא (וכן רבינו וסובר בלבד. אחד עד בו שחתום

רא"ש  ועיין במגידֿמשנה, הובא גדולות' הלכות 'בעל
כשר  השטר שאין שאע"פ ז) אות פשוט גט פרק בבאֿבתרא
מחייבים  ששנים כדרך לשבועה הוא זוקק - פיו על לגבות
עד  - ממון אותו מחייבים ששנים מקום שכל ממון, אותן
טוען  מהל' פ"א להלן שיתבאר כמו שבועה, מחייבו אחד

א. הלכה נשבע 64)ונטען שאינו עוד וכל העד, להכחיש
נפרע. שלא בחזקתו השטר הרי מודה 65)- הוא "שהרי

שטוען  אלא ההלוואה, עיקר על (היינו העד בו שהעיד במה
שיכחיש  עד נשבע, אחד עד בהעדאת הנשבע ואין פרעתי)
רבינו  (מדברי כפירתו" על וישבע בעדותו ויכפור העד את
שבועה  המחויב וכל ח), הלכה ונטען טוען מהל' פ"ד להלן
הל' ועיין לב. בבאֿבתרא (ע"פ משלם - לישבע יכול ואינו
הרי  ושאל: זה, דין על תמה [במגידֿמשנה שם). ונטען טוען
וכיצד  פרעתי, לומר נאמן עלֿפה, עדים בשני לוה אם
ערך. כל לו אין דהשטר אחד עד ע"פ ממון נחייבהו
הרשב"א, תשובת ע"פ רבינו דברי מבאר ובכסףֿמשנה
ואח"כ  לויתי, לא ואמר בבי"ד בתחילה כשכפר שהמדובר,
ואין  כפרן הוחזק כן ואם ופרעתי, לויתי ואמר: בו חזר
ההלכה  וראה שם, הראב"ד השגת ראה ב'מיגו'. לו מאמינים

הראב"ד]. של ופירושו ה"ב.66)הבאה למעלה

.àé˙È·a ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ¯ÙBk‰L :È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ¿≈««∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL „Á‡ „Ú ‡·e ,ÔÈc67˙Úe·L Ú·MÈ ƒ»≈∆»∆»»¬≈∆ƒ»«¿«

ÏÁÓ B‡ ,ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰¯Bz‰«»»«¿»«≈»»»ƒƒ»«¿ƒ»«
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÈÏ ·iÁ˙ B‡ ,ÈÏƒƒ¿«≈ƒƒ»«≈¬≈∆¿À»

ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L68. ¿»¿≈»ƒ»«¿«≈

כמו 67) התורה, שבועת חייב הכופר זה שהרי כלומר,
א. הלכה טוען מהלכות בפ"א הראב"ד 68)שיתבאר

זה  הרי לויתי, לא שטען מכיון רבינו: דברי כאן מבאר
יכול  אינו - שלוה והודה וכשחזר פרע, שלא הודה כאילו
הוכחש  לא ואם פרע. שלא הראשונה מהודאתו בו לחזור
ונאמינו  ופרעתי, לויתי ולטעון בו לחזור יכול אחד, עד ע"י
לוה  שלא הראשונה בטענתו לעמוד יכול שהיה ב'מיגו'
הוכחשה  שם שהרי הקודמת, להלכה דומה זה ואין כלל.

העד. ע"י הראשונה טענתו

.áé‰ÂÏn‰ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,¯ËM‰ Ú¯tL ÔÚhL ÈÓƒ∆»«∆»««¿»¿»«ƒ»«««¿∆
Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ÂÈ˙BÚÓ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÏhÈÂ¿ƒ…¿ƒ»≈¿»¿««»ƒ»«

ÏhÈÂ69ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .70B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ ¿ƒ…ƒ≈¿¿«≈«¿ƒƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙k71ÔzÈ B„È ‚ÈOzLÎÏÂ BÏ ÔÈ‡L : ¿«»««¿ƒ∆≈¿ƒ¿∆«ƒ»ƒ≈

BÚÈaLÈÂ ,B·BÁ ÏÚ·Ï72È Ck ¯Á‡Â Ú¯t ‡lL.BÏ Ôz ¿««¿«¿ƒ∆…»«¿««»ƒ≈

ממה 69) ללוה לו אין ושמא תחילה, המלוה נשבע למה כי
מגידֿמשנה). פה. כתובות (ע"פ אמר 70)לפרוע צ"ל:

עשין  הסמ"ג העתיק וכן תימן, בכת"י הוא (וכן כלום לי אין
כלום. לי אין הלוה: טען כלומר, שנתבאר 71)צד).

הטוען  את להשביע הגאונים שתיקנו ב, הל' פ"ב למעלה
שירוויח, שכל בשבועתו וכולל . . . כלום לו "שאין לי: אין
לבעל  יתן . . . ידו תשיג מאשר לרשותו או לידו שיבא וכל

ראשון". ראשון ידו,72)חובו כשתשיג ואז, כלומר:
הצעת  נראה (כן לו יתן ואח"כ פרעו שלא המלוה את ישביע
אותו  משביעין צד): (עשין הסמ"ג העתקת ע"פ רבינו, דברי
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יתן  ידו ולכשתגיע לו, שאין הגאונים מתקנת תחילה
לו, יתן ואח"כ פרעו שלא ישביענו ואז - לבעלֿחוב
והיא  לפניה, האמור עם קשורה וכו' ידו ולכשתשיג שפיסקא
שביארנו. וכמו אותו, שמשביעין השבועה מנוסחת חלק
"וכשתשיג  ח"א: ב, שער התרומות' 'בעל מהעתקת אולם
יתן  ואח"כ פרוע שטרו שאין ישביעו לבעלֿחובו ליתן ידו
בשו"ע): ומשם פב, (סי' ה'טור' מהעתקת וכן לו",
פיסקת  שאין נראה וכו', לב"ח" ויתן ידו "וכשתשיג
קשורה  שהיא אלא השבועה לנוסחת שייכת "ולכשתשיג"

ו  לאחריה, האמור אותו עם משביעין רבינו: דברי הצעת כך
 ֿ לבעל ליתן כדי ידו ולכשתשיג לו, שאין הגאונים בתקנת

לו). יתן ואח"כ פרעו שלא ישביעו חובו,

.âé„·‡Â ,¯ËLa B¯·Á ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓ73 ƒ∆»»«¬≈ƒ¿»¿»«
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,¯ËM‰74, «¿»«¬≈»≈ƒ«»ƒ««ƒ∆»ƒ»

ÔÚËÂ75˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - Ú¯tL76:È˙Ba¯ e¯B‰Â . ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»∆≈¿««
ÔÓÊÏ ·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡L77BpÓÊ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ∆¬ƒ»»«ƒ¿««¬«ƒ…ƒƒ«¿«

Ú¯t‰Ï78,¯ËL B„Èa ÔÈ‡Â ¯ËM‰ BÏ e·˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»«ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»¿»
;BÚ¯tL ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ - ÈzÚ¯t ÔÚBË ‰Âl‰Â¿«…∆≈»«¿ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

BÚ¯t ‡nL ÔÈLLBÁ e‡L79B‡ ¯ËM‰ Ú¯˜ CÎÈÙÏe , ∆»¿ƒ∆»¿»¿ƒ»»««¿»
‡ˆBÈ ¯ËM‰ ‰È‰ elÙ‡L :È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .BÙ¯O¿»¿≈««∆¬ƒ»»«¿»≈
¯Á‡ ÏÙ ÈpnÓ :ÔÚBË ‰Âl‰Â ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈«≈¿«…∆≈ƒ∆ƒ»«««
˙q‰ ÚaL - BpÓÊ CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈzÚ¯tL∆»«¿ƒ««ƒ∆¿¿«ƒ¿»∆≈
ÌL ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰ ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;¯ËÙÂ¿ƒ¿»∆≈»∆≈«¿»¿«««¿∆≈»

‰˜ÊÁ80. ¬»»

אבד.73) - לי שהיה שטר המלוה: והקנין 74)אמר
כמבואר  עומד לכתיבה קנין שסתם כשטר, חשוב כשלעצמו
ה). א, לט, סי' שו"ע ועיין א, הלכה פי"א (למעלה

חוששין 76)הלווה.75) המלוה, ביד אינו והשטר הואיל
בבאֿבתרא  (ע"פ בסמוך רבינו שמבאר וכמו פרעו, שמא
. . . החובות "בשטרי יא: הל' פכ"ג להלן והשווה קמח.
שכתבתם  שטר ואמר . . . מידו וקנו קיימים שעדיו אע"פ
מחלו"). או פרעו שמא - שני שטר לו כותבין אין אבד, לי

או 77) הפרעון זמן עדיין הגיע שלא מודה שהלווה כגון
כך. על מעידים תוך 78)שהעדים פורע אדם שאין וחזקה

ו). הל' פי"א למעלה (כמבואר תוך 79)זמנו שהוא אע"פ
מגידֿמשנה). ז: בבאֿמציעא (ע"פ אדם 80)הזמן שאין

וכסףֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה זמנו תוך פורע

.ãé¯ËLa ÔÈÊÁB‡ Ô‰L ÌÈL81ÈlL :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰ , ¿«ƒ∆≈¬ƒƒ¿»««¿∆≈∆ƒ
EnÓ Ba Ú¯t‰Ï ÂÈ˙‡ˆB‰Â ‡e‰82:¯ÓB‡ ‰Âl‰Â , ¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿«…∆≈

BÓi˜Ï ÏBÎiL ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :ÏÙ ÈpnÓe ÂÈzÚ¯t83 ¿«¿ƒƒ∆ƒ»«ƒ»»«¿»∆»¿«¿
ÚaL ‰Ê -84ÔÈˆÁÓ ˙BÁt el‡ ÌÈÓ„a BÏ ÔÈ‡L85, ∆ƒ¿»∆≈¿»ƒ≈»≈∆¿»

ÌlLÈÂ ,ÔÈˆÁÓ ˙BÁt ÌÈÓca BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ‰ÊÂ¿∆ƒ»«∆≈«»ƒ»≈∆¿»ƒ«≈
‰ˆÁÓ ‰Âl‰86‰Âl‰ Ú·MÈ - BÓi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «…∆∆¡»¿ƒ≈»¿«¿ƒ»««…∆

BÚ¯tL ˙q‰87.BÏ CÏÈÂ , ∆≈∆¿»¿≈≈

ז.81) נפל.82)בבאֿמציעא בעדים.83)וממני
הולך 84) ואחד אחד כל יהא שלא כדי חכמים, מתקנת

ולקמן  ה:, (שם הוא שלי ואומר חבירו של בטליתו ותוקף
ז.). הלכה ונטען טוען מהל' בזה 85)פ"ט לי יש כלומר:

קלח  סמ"ע ועיין ה: ב: שם (ראה מחציו פחות ולא השטר,
שם  גמרא (ע"פ מבאר שם למשנה בפירושו ורבינו ה, ס"ק
לא  בשבועתו, דבר שום הנוטל שהנשבע מעיקרנו "כי ה:):
ולפיכך  שבועה, באותה ליטול שראוי ממה יותר על ישבע
כולה  שהיא ישבע ולא מחצייה, פחות בה לו שאין ישבע

חציה". אלא נוטל שאינו מאחר שם 86)שלי, יוחנן כרבי
ובכל  אוחזים, השטר מן חלק באיזה הבדל כל שאין ז:
מ). ס"ק סה סי' וש"ך מגידֿמשנה (ועיין חולקים - האופנים

כולו 87) ואפילו מקוים, שאינו שטר בכל פרעתי טוען כדין
ה). הלכה למעלה (כמבואר המלוה ביד

.åè:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿«»≈
BÏ ¯Ó‡ ;EÈzÚ¯t :¯ÓB‡L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿∆≈¿«¿ƒ»«

˙q‰ ÈÏ Ú·M‰ :Ú·Bz‰88‡Ï‰Â :Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡ ; «≈«ƒ»«ƒ∆≈»««ƒ¿»«¬…
È˙B‡ ÚÈaL‰Ï ‰ˆB¯ ‰z‡Â ,ÈÏÚ EÏ LÈ ¯ËL¿»≈¿»«¿«»∆¿«¿ƒ«ƒ

‰lÁz89Úe¯t‰ ¯ËM‰ ‡ÈˆBz Ck ¯Á‡Â ,90Ba ‰a‚˙Â ¿ƒ»¿««»ƒ«¿»«»«¿ƒ¿∆
¯ËM‰ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -91ÈÏ ÔÈ‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ . ¿ƒ»≈«¿»»«««¿∆≈ƒ

e¯B‰ - „·‡Â ÈÏ ‰È‰ ¯ËL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÂÈÏÚ ¯ËL¿»»»≈»¿»»»ƒ¿»«
EÏ LiL ¯ËL Ïk Ïha :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡L ,È˙Ba«̄«∆¿ƒ««¿∆«≈»¿»∆≈¿

ÈaLz Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Ì¯Á‰ B‡ ;˙q‰ e‰Ú92 …∆¿«∆¿««»«¿ƒ≈∆≈«¬≈
Lw·e CÏÂ ,Ì˙Ò Ì¯Á93.¯ËM‰ ‡ˆÓzL „Ú ≈∆¿»¿≈«≈«∆ƒ¿»«¿»

הכל.88) כופר חנם.89)כדין טענתו 90)על סותר אינו
שכוונתו: דבריו מבאר אלא כלום", בידי לך "אין הקודמת
בידי  לך "אין שלשון שפרעתיך, - כלום בידי לך אין עתה
 ֿ (לחם ופרעון בהלוואה כפירה דוֿמשמעי: הוא כלום"
א). הלכה ונטען טוען מהלכות פ"ו לקמן והשווה משנה,

נשבע 91) שהמלוה המשכון, על במלוה שאמרו כדרך
ונמצא  המשכון את הלה ויוציא הלוה ישבע שמא תחילה,
ובביאורנו  ד, הל' פי"ג למעלה כמבואר לבטלה שבועתו

-92)(מגידֿמשנה). לבטל רוצה אינו ואם כלומר,
סתם. חרם הלווה על להחרים אלא לך אין לו: אומרים

חפש.93)

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ראובן 1) בפני או בעדים אלא תפרעני אל אומר דין מבאר

שיאמר  עת בכל נאמן שיהיה שהתנה מלווה ודין ושמעון,
שיאמר  עת בכל נאמן שיהיה שהתנה לווה ודין נפרע, שלא
אינו  שבועה, בלא גובה שיהיה המלווה היתנה ודין פרעתי,

שבועה. בלא מיתומים גובה

.à‰ÂÏn‰2ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿»≈ƒ
¯Ó‡L ÔÈa ‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,ÌÈ„Úa ‡l‡∆»¿≈ƒ≈∆»«ƒ¿««¿»»≈∆»«

e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ3ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ -4, ««∆ƒ¿»¬≈∆»ƒ¿»¿¿≈ƒ
È‡z‰ ÈtÓ5,È˙ÈOÚ ÔÎÂ :BÏ ¯Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿≈«¿»»««…∆¿»«¿≈»ƒƒ

˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯Ùe¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆ƒ¿ƒ«
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - e˙Ó B‡ Ìi‰6˙q‰ ˙Úe·L ÚaLÂ , «»≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»¿«∆≈

È„ÈÓÏz ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¿ƒ≈
Ì‰ÈÙa :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ‡ÙB¯ ÈÙa B‡ ÌÈÓÎÁ7 ¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆
B‡ e˙Ó Ì‰ÈÙa EÈzÚ¯tL ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡Â ,EÈzÚ¯t¿«¿ƒ¿»»≈ƒ∆¿«¿ƒƒ¿≈∆≈
˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰»¿»∆ƒ¿ƒ««»¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈
ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¬»ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈
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e˙Óe ,ÌÈ¯Á‡ ÈÙa EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒƒ¿≈¬≈ƒ≈
ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰ B‡8ÈtnL ; »¿»∆ƒ¿ƒ««»≈∆¡»∆ƒ¿≈

‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰˙‰ BÊ ‰ÚË«¬»ƒ¿»»»¿»««ƒ¿»≈ƒ∆»
‡lL È„k ,BnÚ ÌÈ„ÓBÚ Ì‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÈÙaƒ¿≈¿≈¿ƒ¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆…
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÈzÚ¯t ÌÈ¯Á‡ ÈÙa :¯Ó‡ÈÂ B˙B‡ ‰Á„Èƒ¿∆¿…«ƒ¿≈¬≈ƒ»«¿ƒ¿»¿»∆

אולם 2) היום. שבידינו הדפוסים לפי לח: שבועות משנה,
זו  ארוכה משנה חולקה דפוסים) בכמה (וגם בכתביֿיד
במשנה  החלוקה גם (וכן משניות לארבע או לשלש
שניה  במשנה הוא שלפנינו הדין של ומקומו שבמשניות),

לט: המשנה.3)בדף מלשון מוכח אם 4)זה אפילו
שם, הר"ן של פירושם (ע"פ לכך בפירוש התנגד הלוה
שם  מיגאש יוסף רבינו רבו פסק וכן כאן). והמגידֿמשנה
לנו, (ברור סהדי אנן שם: בר"ן מבואר דבר, של וטעמו מא.
בעדים  שלא פרעתיך הטוען: שהלוה לזה) עדים היינו כאילו
התראת  על שיעבור הדעת על מתקבל זה שאין משקר, -
ע  סי' חו"מ [בש"ך כפרן. של שם עצמו על ויוציא המלוה
התנגד  שאם ראשונים פוסקים כמה דעת מביא ט, ס"ק
הרא"ש  ודעת בעדים, לפורעו צריך אינו זה לתנאי בפירוש
- שהלוהו אחר המלוה אמר שאם ירוחם, ורבינו וה'טור'
ומכלֿשכן  בעדים, לפורעו צריך אינו הלוה כששתק אפילו
צריך  - בשתק מכריע: עצמו והש"ך בפירוש. כשהתנגד

צריך]. אינו - בפירוש ובמוחה בעדים, אבל 5)לפורעו
אע"פ  בעדים לפרוע צריך אינו - בפירוש התנה לא אם
בפני  אלא תפרעני "אל בדין וכן זה, [בדין בעדים. שהלווהו
(ראה  בפניהם שפרע מעידים אחרים ועדים ופלוני", פלוני
כרבותיו  מקום בכל לפסוק הסלולה מדרכו רבינו נטה ה"ב)
פסק  אלו הלכות ובשתי - הרי"ף ורבו מיגא"ש יוסף רבי -
בחילופי  מקורה זו מחלוקתם לשיטתם. גמור בניגוד
והראב"ד  הבאה. בהלכה שיתבאר כמו בגמרא, נוסחאות
עדים  בפני התנה שאם ואומר, לפשרה נכנס כאן בהשגותיו
שיכול  ב'מיגו' נאמן - בעדים שלא ואם נאמן, הלוה אין
שם)]. וש"ך מגידֿמשנה (ראה כזה תנאי היה לא לטעון:

(6 ֿ ומגיד ראב"ד (ראה עדים בפני המלוה כשהתנה אפילו
אמר  אם אבל ופלוני", פלוני "בפני כשאמר ודוקא משנה).
שם), ו'טור' (רמ"ה נאמן אינו - סתם עדים" בפני "פרעתיך

רבינו. דעת גם כך מסביר (שם) ֿ 7)והש"ך תלמידי בפני
שמותיהם. ופירש והעידו 8)חכמים, עדים באו ואם

ה"ב). (ראה פטור - פרע שבפניהם

.á¯ÓB‡‰L ,Ô‰a ·e˙kL ‡¯Ób‰ ÔÓ ˙B‡ÁÒ LÈ≈À¿»ƒ«¿»»∆»»∆∆»≈
EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :B¯·ÁÏ«¬≈«ƒ¿»≈ƒ∆»¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ
.ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««»≈∆¡»

ÌÈ¯Bn‰ eÚË CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ9Èt ÏÚ ¿»¿»ƒ¿ƒ»»«ƒ«ƒ
.ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ

מיגא"ש 9) הר"י דעת היא שזאת נתבאר, הקודמת בהלכה
שרבינו  התמיהה, [גדולה בגמרא. נוסחתם ע"פ והרי"ף
להתייחס  שדרכו רבותיו, כלפי כזה חריף בביטוי משתמש

יתירה]. כבוד ביראת אליהם

Ô‰a È˙‡ˆÓe ,˙BLÈ‰ ˙B‡ÁÒp‰ ÏÚ Èz¯˜Á ¯·Îe¿»»«¿ƒ««À¿»«¿»»»ƒ»∆
Ï ÚÈb‰Â .ÔÓ‡ ‡e‰L‡¯Ób ˙ˆ˜Ó ÌÈ¯ˆÓa È„È ∆∆¡»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿»»

Ì„˜ ÔÈ·˙Bk eÈ‰L BÓk ,ÌÈÏÈÂb‰ ÏÚ ·e˙k ,‰LÈ¿»»»««¿ƒƒ¿∆»¿ƒ…∆
˙B‡ÁÒ ÈzLe .‰L ˙B‡Ó LÓÁ ·e¯˜a ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿≈¬≈≈»»¿≈À¿»
:·e˙k Ì‰ÈzL·e ,BÊ ‰ÎÏ‰a ÌÈÏÈÂb‰ ÔÓ È˙‡ˆÓ»»ƒƒ«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿≈∆»
Ô‰Ï eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ÈzÚ¯t ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆
˙ˆ˜ÓÏ Ú¯‡L BÊ ˙eÚË ÈtÓe .ÔÓ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»∆¡»ƒ¿≈»∆≈«¿ƒ¿»
Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡L ,ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ»««
ÌÈ¯Á‡ ÈÙa BÚ¯Ùe ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùzƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¬≈ƒ
BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡L -∆≈∆¡»««ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»
Ì‡L :˙Ó‡‰ ÔÈc‰Â .‰ÏB„b ˙eÚË BÊ Ì‚Â .Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿«»¿»¿«ƒ»¡∆∆ƒ
ÌB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯ËÙ - Ì‰ÈÙa BÚ¯tL ÌÈ„Ú e‡a»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈»¿
·e˙kL ,Ô‰È¯ÙÒ Èt ÏÚ - ˙‡f‰ ‰‡¯B‰‰ Ìb .LLÁ¬»««»»«…«ƒƒ¿≈∆∆»
eML ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÚ¯t B¯·ÁÏ ¯Ó‡L B˙B‡a Ô‰a»∆¿∆»««¬≈¿»≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆»

˙BÎÏ‰10ÌÈ„Ú ÈÙa BÚ¯Ùe CÏ‰Â :11ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈ·Ï dÈa dÚ¯t ÏÊ‡ :·e˙k ÌÈÏÈÂba È˙‡ˆÓe .‡e‰»»ƒ«¿ƒƒ»¬««¿≈≈≈¿≈

dÏÈc12,e¯‡aL BÓk ,ÔÈ‰bÓ ÌÈ¯Ùq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ≈««ƒ∆«¿»ƒÀ»ƒ¿∆≈«¿
Ô‰ ˙Úc ÏL ÌÈ¯·c ,„BÚÂ .‡¯Ób‰ ÔÈcÓ ‰‡¯È Ck13: »≈»∆ƒƒ«¿»»»¿»ƒ∆««≈

‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ ?˙BOÚÏ BÏ ‰È‰ ‰Ó ÈÎÂ¿ƒ∆»»«¬»««ƒ¿»≈ƒ∆»
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ¯Ò‡Ï BÏ LÈ ÈÎÂ !ÌÈ„Úa BÚ¯t - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ≈∆¡…∆»≈ƒ
,e˙Ó Ì‡ :„BÚÂ !?eÎÏÈ ‡lL Ì‰ÈÓÈ Ïk ¯‰q‰ ˙È·a¿≈«…«»¿≈∆∆…≈¿»ƒ≈
,ÌÏBÚÏ ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ú¯Bt ‰Ê ‡ˆÓ ?‰OÚi ‰Ó««¬∆ƒ¿»∆≈«««««««¿»

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú14˙e„Ú BÊ ˙e„Ú ˙ÈOÚ ,Ôk Ì‡ . «∆»ƒ≈ƒƒ≈«¬≈≈≈
¯ËLa15‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,‰Ê ‡ˆÓÂ . ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈»∆»««ƒ¿»≈ƒ∆»

BaÏ ÏÚ ‰ÏÚL ÈÓ ÔÈ‡Â .¯ËLa ‰ÂÏÓ ˙ÈOÚ ,ÌÈ„Úa¿≈ƒ«¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ∆»»«ƒ
‡e‰ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa :¯Ó‡ Ì‡ ,È‡cÂ Ï·‡ .‰Ê∆¬»««ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ú¯tL ,BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ««¿∆»«ƒ¿≈¬≈ƒ¿»¿»∆

e‡a Ì‡ Ï·‡16˙Èa Ô‡k ÔÈ‡ - BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â ¬»ƒ»¿≈ƒ∆¿»≈»≈
.˙B¯B‰Ïe Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .LBÁÓ≈¿»∆»»¿

"פלוני 10) ייחד ולא הלכות, לומדי תלמידיֿחכמים
הלכות.11)ופלוני". לומדי לבין 12)שאינם בינו

לפני  שבא מעשה מובא שם, בגמרא הדברים: ביאור עצמו.
הלכות, שוני בפני אלא תפרעני אל המלוה שאמר נחמן, רב
(לפי  הלכות שוני שאינם עדים בפני שפרע הלווה וטען
שהודה  מכיון נחמן: רב ופסק אותו), דוחה שרבינו הנוסח
לא  שאם הרי"ף, למד ומזה גמור. פרעון זה הרי – המלוה
אל  לו אמר אם והואֿהדין נאמן, הלוה אין - המלוה הודה
שהנוסח  כאן, רבינו ואומר ופלוני. פלוני בפני אלא תפרעני
שפרע  טען הלוה היינו דיליה", לבין "ביניה הוא: הנכון
נאמן, הלוה אין - מכחיש כשהמלוה ולפיכך בעדים, שלא

פטור. - שפרע אחרים עדים מביא כשהוא השכל 13)אבל
זאת. מחייב ויביאם 14)הישר אחרים עדים שימצא עד
להעיד. פרעתי.15)לביתֿדין לטעון נאמן אינו שהלווה

מקיימים 16) מיגא"ש והר"י והרי"ף האחרים. העדים
בגמרא  הלכה שנפסקה וסוברים רבינו, שדחה הנוסחאות
מבואר  ונימוקם לשלם. שחייב שלמעלה, הדינים בשני
כל  של עדותם את למפרע פסל כאילו זה שהרי ברי"ף,
קיים. - שבממון תנאי וכל זה, חוב פרעון לענין העדים
למלוה  נתן שהלווה לעדים מאמינים שאנו הראב"ד וביאר
חוב  לפרעון הוא שקבלתי הכסף לטעון יכול אבל וכך, כך
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סימן  שבועות [ב'מרדכי' הגמרא. בלשון "סיטראי" - ישן
'יש  בשם ד, סעיף שם חו"מ ברמ"א (מובא תשעא
ומלשון  "סיטראי". לטעון יכול שהמלוה כתב מפרשים')
- רבינו שיטת גם שהיא - המחבר שלדעת משמע, הרמ"א
יוצא  ומזה בזה), שפלפל טו ס"ק שם ש"ך (ראה זאת אמר
בטוען  כי רבותיו, לבין רבינו בין זה בדין מחלוקת כל שאין
וכשהעדים  לשלם, חייב שהלוה רבינו מודה "סיטראי"
- החוב אותו לפרעון המעות שנותן בפירוש שאמר מעידים
(ראה  שפטור מודה - הראב"ד של ביאורו לפי  - הרי"ף גם
שגם  הראב"ד, דעת פירש טז, ס"ק שם ובש"ך מגידֿמשנה).
לטעון  המלוה יכול זה, חוב בפירוש שפרע מעידים אם
ששיטתו  משמע רבינו של מלשונו אולם וצ"ע. "סיטראי"
טוען  שהמלוה מפרש שם רש"י אגב, רבותיו. שיטת נוגדת

כראב"ד]. לא וזה הם, שקר עדי

.â‰˙‰17˙Ú ÏÎa ÔÓ‡ ‰È‰iL ,‰Âl‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆««…∆∆ƒ¿∆∆¡»¿»≈
‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‰Ê È¯‰ - BÚ¯Ù ‡lL ¯Ó‡iL18, ∆…«∆…¿»¬≈∆≈¿…¿»

BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡Â .BÚ¯tL ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«∆¿»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆¿»
ÌeÏk ÏËB BÈ‡ -19. ≈≈¿

מב.17) שבועה,18)שם בלא פירושו נאמנות סתם
דרש  המלוה שאם נוטה, הדעת עלֿפה. במלוה ואפילו
התכוון  בוודאי פרעתי, הלווה יטעון שמא וחשש נאמנות
(סמ"ע  שבועה לחיוב עצמו להכניס לו למה כי שבועה, בלי
תפרעני  אל "ואמר רבינו: כתב א, בהלכה ב). ס"ק עא סי'
מלמדנו, זה שינוי "התנה", וכתב שינה וכאן בעדים " אלא
אין  הלוואה בשעת שלא כי ההלוואה, בשעת המדובר שכאן
ואףֿעלֿפיֿכן  הלוה, ביד כבר הכסף שהרי לתנאים, מקום
ההלוואה  אחר אפילו מועיל קנין) קבלת (עשו מידו כשקנו

קיבל 19)(מגידֿמשנה). הלווה שאמר: שם פפא כרב
עדים. נגד לא אבל עצמו, נגד המלוה נאמנות

.ãÛ‡ ,ÌÈ„Ú ÈLk ÔÓ‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»»∆ƒ¿∆««¿∆∆¡»ƒ¿≈≈ƒ«
epnÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰L Èt ÏÚ20 «ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»¬≈∆∆ƒ∆

‰Úe·L ‡Ïa21ÌÈ„Ú ÈLk BÈÓ‡‰ È¯‰L ,22elÙ‡Â . ¿…¿»∆¬≈∆¡ƒƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ
‡Ïa epnÓ ‰·B‚ È¯‰ - BÚ¯tL) ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È·‰≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»¬≈∆ƒ∆¿…
;Ì‰ÈÙa BÚ¯tL (ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È·‰ elÙ‡Â ,‰Úe·L¿»«¬ƒ≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

‰‡Ók ÌÈM‰L23Ï·‡ .24‰z‡ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ∆«¿«ƒ¿≈»¬»ƒ»«¬≈«»
„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰LÏLk ÈÏÚ ÔÓ‡25ÔÈÓÏ26BÚ¯t Ì‡ , ∆¡»»«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»

Úe¯t ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÈÙa27‰ÂÏn‰ ÔÈÓ‡‰L ‰Ê . ƒ¿≈«¿»»¬≈∆»«∆∆∆¡ƒ««¿∆
B˙wz ‰È‰z ‰Ó ,ÌÈ„Ú ÈLk28Ú¯˜È ?Ú¯ÙiLk ƒ¿≈≈ƒ«ƒ¿∆«»»¿∆ƒ¿«ƒ¿«

„ÈÚÈ B‡ ;¯ËM‰29BÓˆÚ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ‰Ê30Ïk ÏhaL «¿»»ƒ∆««¿∆««¿∆ƒ≈»
‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÈ B‡ ;ÈBÏt ÏÚ BÏ LiL ¯ËL¿»∆≈«¿ƒ»ƒ««¿∆…

‰Âl‰ ÈÙa31ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LiL ·BÁ Ïk ÏawL32. ƒ¿≈«…∆∆ƒ≈»∆≈≈∆¿ƒ

מב.20) נאמנות 21)שם שסתם יז, בהערה נתבאר
[במלוה  עלֿפה. במלוה ואפילו שבועה, בלא משמעותה
בלי  גם שהרי שבועה, ללא שהכוונה פשוט הדבר בשטר,
פרעתי]. טוען: כשהלוה בשבועה, נוטל נאמנות

ב),22) ס"ק שם בש"ך (מובא כו שער התרומות' ב'ספר
בעלים, בחזקת ממון העמד אומרים אנו אין למה שואל:
שאנו  ומסביר, זו? את זו המכחישות עדים כתי בשתי כמו

וביטל  עדים, כשני לו שהאמין עצמו הלוה על סומכים
המלוה  טענת להגדיר אין ולפיכך נגדו, עצמו טענות לגמרי
שבעולם  עדויות כל למפרע פסל כאילו זה והרי כמוכחשת,

זה. חוב פרעון ה"ג.23)לגבי פי"ח עדות הלכות ראה
שם.24) הגמרא מספר 26)הלוה.25)מסקנת פירש

משנים. אבל 27)גדול האמינו, כשלשה אומרים, שאנו
אלא  העדים מספר קבע לא "כשנים" כשאמר כארבעה. לא

משנים. פחות שאינה רגילה, לעדות כיצד 28)התכוון
ויתבע. יחזור לא שהמלוה עצמו, בפני 29)יבטיח יצהיר

עלֿפה.30)עדים. מה 31)במלוה כוונתו, נתבארה לא
 ֿ משנה (ראה בפניו שלא או הלוה בפני בין ההבדל הוא

ההודאה 32)למלך). עדי יביא - שנית המלוה וכשיתבע
פרעתי  טענת לגבי שהנאמנות למד, אתה מכאן לביתֿדין.
הוא  אחר ענין שהודאה המלוה, הודאת לגבי יפה כוחה אין
והודאה  פרעון אם היא ראשונים [מחלוקת התנה. לא שעליו
מביא  כו בשער התרומות' 'בעל לא. או ענינים כשני נידונים
אולם  כאן. רבינו כדברי הם, ענינים ששני הרי"ף, תשובת
שהמלוה  להלכה, פוסק שם בשבועות הלוי זרחיה רבינו
(הובא  ישעיה רבינו דעת וכן הודאה, עדי נגד גם נאמן
עא  סי' ב'דרישה' (מובא הרשב"א גם כתב וכן שם), ב'טור'
לבין  נאמנות בין מחלק שם במלחמותיו והרמב"ן סק"ח).
נפרע, שלא לומר האמינו אם בעדים", אלא תפרעני "אל
אבל  עצמו, הודאת לבין עדים בין לחלק טעם כל אין
כאילו  זה הרי - ופלוני פלוני בפני אלא תפרעני אל כשאמר
להעיד  פסלם לא אבל פרע, שבפניהם להעיד אחרים פסל
אל  שבדין רבינו, שיטת נתבארה בה"ב למעלה שהודה.

פרע]. שבפניהם להעיד אחרים גם נאמנים וכו' תפרעני

.äBÚ¯tL È¯‰33BÚ¯Ùe ,Ú¯Ù ‡lL ‰ÂÏn‰ ÔÚËÂ , ¬≈∆¿»¿»«««¿∆∆…ƒ¿«¿»
È‡z‰ ÈtÓ ‰iL ÌÚt34Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ‰Âl‰ È¯‰ - ««¿ƒ»ƒ¿≈«¿«¬≈«…∆≈¿≈«

,ÈÏ ·iÁ ‰z‡ CÎÂ Ck :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÔÈca ‰ÂÏn‰ ˙‡∆««¿∆«ƒ¿≈»¿»«»«»ƒ
;ÌlLÈ - ‰„B‰ Ì‡ .ÌÈÓÚt ÈzL EÈzÚ¯tL ÈtÓƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿«≈

˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ - ¯Ùk Ì‡Â35BÚ¯t ‡lL Ck ÏÚ ¿ƒ»«ƒ»«¿«∆≈«»∆…¿»
˙Á‡ ÌÚt ‡l‡36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. ∆»««««¿≈…«≈»∆

שפרעו 33) הלווה וטען בעדים, שיפרענו בהתנה המדובר
בעדים. ונפטר.34)שלא נשבע היה - התנה לא שאם

כופר.35) וזה בידך, לי מנה טוען כל שם 36)כדין בר"ן
עדים, כשני למלוה הלווה כשהאמינו בזה, ונותן נושא מא:
הלווה  יכול השני הפרעון שאחר הראב"ד, דעת ומביא
משום  העדים, אותם עלֿפי הפרעון החזרת מהמלוה לגבות
טענת  לענין לא בלבד, הפרעון על רק למלוה שהאמינו
גאון) האי רב בשם זו שיטה מביא שם (ה'טור' כפול  פרעון
הנאמנות  כי כן, אינה כאן רבינו שדעת הר"ן שם ומסיים
הר"י  כתב וכן זה. לפרעון הנוגע לכל יפה כוחה עדים נגד
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה שם לשבועות בפירושו מיגא"ש

שם).37)שם). מיגא"ש (הר"י עדים כשני שהאמינו כגון
שבועה? בלא האמינו הלא היסת, שבועת חייב למה וצ"ע
כדין  תורה של כעין משבועה פטרו שהלווה כוונתו, ואולי
כפירה  טענת לכל חכמים שתיקנו היסת אבל ונוטל, נשבע

בנידון. גם חלה -

.å‰Âl‰ ‰˙‰38¯Ó‡iL ˙Ú ÏÎa ÔÓ‡ ‰È‰iL ƒ¿»«…∆∆ƒ¿∆∆¡»¿»≈∆…«
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L¯Bi‰ ÔÓ ‡Ï ‰Ê ¯ËLa ‰·B‚ BÈ‡ - ÈzÚ¯t39‡ÏÂ »«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆…ƒ«≈¿…
Á˜Bl‰ ÔÓ40ÔÈ‡ - ÈzÚ¯t ‡Ï :‰ÂÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â . ƒ«≈««¬ƒ»«…∆…»«¿ƒ≈

eOÚ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏn‰««¿∆≈ƒ¿»∆ƒ«»∆»»
‡Èe˜41‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ42‰Ê ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÚË . ¿¿»«¿»»∆∆»««…∆ƒ¿»∆

Ú¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,B˙ˆ˜Ó ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒƒ¿»¿««¿∆≈…»«
˙Úe·L ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ÌlLÓ - ÌeÏk¿¿«≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿«

˙q‰43BÈÓ‡‰ È¯‰L ;44Ì‡Â .‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ ∆≈∆¬≈∆¡ƒ¿ƒƒ¿»»»∆ƒ¿∆
.ÚaL BÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿«∆≈≈ƒ¿»

והמדובר 38) שמו), (אות פ"ט כתובות ברי"ף זה דין מקור
בשטר. הלווה.39)במלוה מת נכסי 40)אם הקונה

ליורש  טוענים שביתֿדין למלוה, משועבדים שהיו הלווה
נאמן  הלווה והרי לטעון, יכול שהלווה מה כל ללוקח וכן
פרע. הלווה הדין: בית טוען ולפיכך פרעתי, לומר

תרמית.41) למעשה את 42)הסכם ביניהם ויחלקו
היסת.43)הגזילה. שבועת חייב הכל כשכופר גם

נשבע  אינו במקצת כשהודה שאפילו רבותא, ומשמיענו
היסת. אלא התורה משבועת 44)שבועת פטור למה נימוק

שם  ברי"ף מבואר היסת? שבועת חייב ולמה התורה.
טוען  הלווה אם בשטר, המלוה דבריו: ותמצית באריכות.
- עלֿפה ובמלוה ונוטל, נפרע שלא המלוה נשבע - פרעתי
את  מפרשים אנו ולפיכך ונפטר, היסת הלווה נשבע
כמלוה  ויהיה בלבד, השטר של כוחו לביטול הנאמנות
סי' חו"מ חדש' [ב'בית היסת. נשבע פרעתי שהטוען עלֿפה
רק  הנאמנות הועילה שאם רבים, תמיהת מביא לה אות עא
ישבע  לא למה עלֿפה, מלוה ונשאר השטר של כוחו לבטל
שנימקו  מה עלֿפי ותירץ, במקצת? מודה שבועת הלווה
שהלווה  מפני במקצת, מודה שבועת ג.) (בבבאֿמציעא
בעלֿחובו  בפני פניו מעיז אדם שאין אלא הכל, לכפור רוצה

ומעיז]. מעיז - שהאמינו וכאן וכו',

.æ‰˙‰45È¯‰ - ‰Úe·L ‡Ïa ‰·B‚ ‰È‰iL ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿∆∆¿…¿»¬≈
˙Ba‚Ï ‡a Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ‡Ïa epnÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ∆¿…¿»¬»ƒ»ƒ¿

Ú·MÈ - ÂÈL¯BiÓ46‰a‚È Ck ¯Á‡Â47‰˙‰ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ»«¿««»ƒ¿∆¿ƒƒ¿»
‡Ïa ‰·Bb - ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ‰a‚iL∆ƒ¿∆«ƒ«≈¿…¿»∆¿…

‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L48˙ÈcÚ‰ ÔÓ ‰a‚iL49‰·Bb - ¿»¿≈ƒƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ∆
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ˙ÈcÚ‰ ÔÓ50- ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ; ƒ»ƒƒ«ƒ«¿ƒ∆»¿«∆¿»

‡l‡ Û¯ËÈ ‡Ï - Á˜Bl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ìi«̃»»ƒ¿ƒ«≈«…ƒ¿…∆»
‰Úe·La51.B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï ‰˙Ó ‰Ê ÔÈ‡L ; ƒ¿»∆≈∆«¿∆¿«≈»¬≈

שם.45) ברי"ף זה בנקיטת 46)גם התורה, שבועת כעין
יתומים.47)חפץ. מנכסי לגבות הבא כל כדין
נ.48) בגיטין אמוראים המעולה 49)מחלוקת השדה

(זיבורית), מהגרוע גובה מלוה התורה, דין לפי שבשדותיו.
מבינונית. שיגבה תיקנו בפירוש 50)וחכמים כשהתנה

מן  "גם פירש לא אם אבל היורשים, מן גם עידית שיגבה
מפני  והטעם, שם. נחמן כרב מזיבורית, גובה היורשים"
אין  הזיבורית, מן יתומים מנכסי לגבות חכמים שתיקנו
פירושו  (עלֿפי בפירוש התנה אלאֿאםֿכן זו תקנה לעקור

כאן). במגידֿמשנה מובא הרמב"ן, התנה 51)של אפילו
שבועה. בלי מהלוקח שיגבה בפירוש

ה'תשע"ו  תשרי כ"ז ש"ק יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הולך 1) אומר ודין והיפטר, חובי לי זרוק אומר דין מבאר

במעמד  לפלוני תנהו בידך לי מנה אומר ודין לפלוני, מנה
ודין  המקיפו, חנווני ודין חנווני, אצל המחהו ודין שלושתם,
שטרות  בין שנמצא שטר ודין שליש, ביד שהיה שטר

פרועים.

.à‰Âl‰ ˙eÈ¯Á‡a ·BÁ‰2‰ÂÏn‰ „ÈÏ eÚ¯ÙiL „Ú «¿«¬»«…∆«∆ƒ¿»∆¿«««¿∆
BÁeÏL „ÈÏ B‡3È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡ . ¿«¿»«««¿∆¿…ƒƒ

¯Ët‰Â4B˜¯Êe ,5„iÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯O B‡ „·‡Â , ¿ƒ»≈¿»¿»«ƒ¿«…∆∆«ƒ«¿«
ÔÈhb ˙¯B˙a È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :BÏ ¯Ó‡ .¯eËt - ‰ÂÏn‰6, ««¿∆»»«¿…ƒƒ¿«ƒƒ

‰ÂlÏ ˙B·B¯˜ ˙BÚn‰ eÈ‰7;B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ„Ú È¯‰ - »«»¿«…∆¬≈¬«ƒ¿«¬»
‰ÂÏnÏ ˙B·B¯˜ eÈ‰8ÏÚ ‰ˆÁÓ ;‰Âl‰ ¯ËÙ - »¿««¿∆ƒ¿««…∆∆¡»«

‰ˆÁÓ9Âl‰ ÌlLÓ - e·‚ B‡ ÌMÓ e„·‡ Ì‡ ,‰ ∆¡»ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿«≈«…∆
‰ˆÁÓ10. ∆¡»

פליגי 2) לא עלמא כולי - "לאונסים אמרו: מז: בקידושין
או  נגנבו אם כלומר, קיימי", לווה דברשות חולק) אדם (אין

הלווה. מפסיד לקבל 3)נאנסו שליח שעשהו המלווה, של
וזרקו  חובי לי זרוק אמר ואפילו הלווה. מידי הכסף את
ושמור  זרוק כאומר: זה שהרי חייב, - ונאבד למלווה, קרוב

עח:). (גיטין לידי שיגיע שם.4)עד אפילו 5)גיטין
גורס  משנה והמגיד משנה. (לחם מלווה של מרשותו רחוק
הכוונה  "לו" ומפרש: תימן) בכתבֿיד הוא (וכן לו" "וזרקו
הוא  המלווה של לרשותו זרקו לא שאם לו, ויצא לרשותו

שם). בגיטין הרשב"א כדעת וזה באחריות, היו 6)חייב
ואמר  שניהם של שאינה בחצר או הרבים ברשות עומדים
אשה  גט בדין חכמים שקבעו מה לפי חובי לי זרוק לו:
שם). גיטין (ראה לה וזרקו כזה במקום עומדת בהיותה

והמלווה 7) אותם לשמור יכול שהלווה - שמירתו בתחום
כב  הלכה אישות מהלכות ד פרק רבינו (השווה יכול אינו

יד). הלכה גירושין מהלכות ה יכול 8)ופרק שהמלווה
(שם). יכול אינו והלווה אותם יכולים,9)לשמור שניהם

(שם). אותם לשמור - יכולים אין שניהם מפני 10)או
ואינה  מגורשת אמרו: אשה בגט שניהם. באחריות שהמעות

שם). (גיטין מגורשת ספק פירוש, מגורשת,

.áCÏB‰ :ÈÂÏÏ ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰»»¿≈«»¿ƒ¿»∆¿»«¿≈ƒ≈
BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ ,BÏ ·iÁ È‡L ‰Ê ‰Ó ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»∆∆∆¬ƒ«»ƒ»«¬…≈

¯ÊBÁ11‰n‰ ÚÈbiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰Â , ≈¿«»¿«¬»«∆«ƒ««»∆
Ô‰ÈL - Ô·e‡¯Ï ‰n‰ ˙‡ ÈÂÏ ¯ÈÊÁ‰ .ÔBÚÓLÏ12 ¿ƒ¿∆¡ƒ≈ƒ∆«»∆ƒ¿≈¿≈∆

B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ13.B·BÁ Ïk ÔBÚÓL „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «»ƒ¿«¬»«∆«ƒ«¿«ƒ¿»

משום 11) מעותיו, לו שיחזיר מהשליח לדרוש יכול אינו
כאומר  חוב בפירעון הולך שהאומר המלווה, בהן זכה שכבר
רבינו, כותב ד הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד (בפרק לו זכה
פי  על ואף הראב"ד). לו והסכים כזכי אינו הולך שבמתנה
בסמוך, רבינו שמבאר כמו הלווה, באחריות הן עדיין כן
(גיטין  זה ידי על לו לשלוח מהמלווה רשות קיבל שלא לפי

כרב). והלווה.12)יד: ראובן 13)השליח העני שאם
לגבות  אפשר אם אבל מהשליח, גובה - לפרוע ממה לו ואין

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



deleקפד deln zekld - mihtyn xtq - ixyz f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הרי"ף  דעת גם וכן מהשליח. לגבות יכול אינו מראובן
משנה). לחם ועיין משנה במגיד (הובאה בתשובה

.âÔ·e‡¯14ÔBÚÓL ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»∆¿»«ƒ¿
eÈ‰Â ,ÈÂÏÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈¿≈ƒ¿»

ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL15ÈÂÏ Ïa˜Â ,16ÈÚ Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ
ÏL ·BÁa ¯ÊBÁ ÈÂÏ È¯‰ - epnÓ ‰a‚iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â¿≈«∆ƒ¿∆ƒ∆¬≈≈ƒ≈«∆

ÔBÚÓL17‰fL ,18,ÈÚ ‡e‰L ÈÂÏ Ú„È Ì‡Â .e‰ÚË‰ ƒ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ∆»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈÚ‰Â ‰ÚL d˙B‡a ¯ÈLÚ ‰È‰L B‡∆»»»ƒ¿»»»¿∆¡ƒ≈»
ÈÚ Ô·e‡¯ ‰È‰L ÈÂÏ ÔÚË .Ïa˜ È¯‰L ,¯ÊÁÏ«¬…∆¬≈ƒ≈»«≈ƒ∆»»¿≈»ƒ
‰‡¯È - ÈÚ‰Â ‰È‰ ¯ÈLÚ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,e‰ÚË‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿∆¡ƒ≈»∆

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔBÚÓL ÏÚL ,ÈÏ19¯ËtÈ Ck ¯Á‡Â20 ƒ∆«ƒ¿¿»ƒ¿»»¿««»ƒ»≈
¯·BL ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ;ÈÂÏ ·BÁÓ21ÌÈ¯ÓB‡ ,B„Èa ≈≈ƒ…ƒ¿∆∆»≈¿»¿ƒ

BÏ22.¯Ët‰Â E¯·BL Ìi˜ :«≈»¿¿ƒ»≈

בבא 14) הרי"ף ביאור ד. הלכה ג פרק קידושין ירושלמי
תקעט. המקבל, פרק ההמחאה 15)מציעא שנעשית

שלושתן". "במעמד ובפוסקים: בגמרא שלושתם. בנוכחות
יכול 16) ואינו ראובן של החוב לוי קנה ובזה לכך, הסכים

לחזור  יכול ואינו שמעון על לו שהיה החוב ונפרע בו לחזור
ח). הלכה מכירה מהלכות ו פרק רבינו (ראה בו

והכוונה,17) שמעון, של בחובו הנוסחה: תימן יד בכתב
משמעון. חובו ותובע חוזר שמעון.18)שלוי

חוב 19) שטר מוציא כשלוי שהמדובר מבאר, משנה במגיד
אבל  נפרע, שהשטר להוכיח שמעון על כן ואם שמעון, על
יכול  שמעון שהרי לוי, על ההוכחה חובת - פה על ִבמלוה
גם  נאמן ולפיכך היסת, בשבועת נאמן ויהיה פרעתי לטעון
יכול  היה לשקר רצה שאם במיגו, והעני היה עשיר לומר
קכו  סימן משפט חושן ערוך שולחן (ראה פרעתי - לטעון

יא). וייטול 20)סעיף לוי יישבע ראייה הביא לא ואם
שם). ערוך גדול 21)(שולחן ההמחאה של כוחה יהא לא
שובר. של ללווה 22)מכוחו לו אומרים היינו כלומר,

קיימו  לא ואם והיפטר, שוברך קיים השובר: את המוציא
שמעון  על שלפנינו בנידון כך - פרעתי לומר נאמן אינו
היה  עשיר שראובן היינו, החוב. שנפרע ראייה להביא

אצלו. שהמחהו בשעה

.ã¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k23‡lL Ô·e‡¯L , ¿»≈«¿¿ƒ¿∆»ƒ¿»∆¿≈∆…
ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ ‰È‰24ÈÂÏÏ ·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰Â ,ÌeÏk »»≈∆ƒ¿¿¿»»¿≈«»¿≈ƒ

e‰ÁÓ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ e‰ÁÓ‰Â ,‰Ó»∆¿ƒ¿»≈∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»
.‰˜ ‡Ï - ÔzLÏL „ÓÚÓa25‡lL ÔBÚÓL ‰ˆ¯ Ì‡Â ¿«¬«¿»¿»…»»¿ƒ»»ƒ¿∆…
Ô˙ Ì‡Â ;ÔzÈ ‡Ï - ÔzÈ26,Ô·e‡¯Ó ‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»«≈¿∆≈¿≈

:¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ÈÂÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ ÂÈt ÏÚ È¯‰L∆¬≈«ƒ»«¿≈ƒ»»≈ƒ«¬…¿«
.Ô·e‡¯Ó ‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ÔBÚÓMÓ ˙Ba‚Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿≈¿∆≈¿≈
‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ÔBÚÓMÓ ˙ˆ˜Ó Ú¯ÙpL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈¿∆

.Ô·e‡¯Ó ¯‡M‰«¿»≈¿≈

ט.23) הלכה מכירה מהלכות ו ללוי 24)בפרק אמר
משמעון. החוב לו 25)שיגבה חייב אינו ושמעון הואיל

בהם. לחזור יכולים שלושתם - ללוי.26)כלום שמעון

.äÈÂÁ27‰Ó Ïk ˙eÁ‰ ÔÓ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï Ô˙B ‰È‰L ∆¿»ƒ∆»»≈¿««««ƒƒ«¬»«

‰ˆ¯iM28Ïk‰ ıa˜˙iL „Ú BÙÈwÓe ,‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a29 ∆ƒ¿∆¿««¿»»«ƒ«∆ƒ¿«≈«…
BÏ Ú¯BÙe30,ÚÏÒ ÌÈÏÚBtÏ Ôz :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , ≈«¿»«««««ƒ≈«¬ƒ∆«

,CÏ Ôz‡ È‡Â ,ÈÏˆ‡ BÏ LiL ‰Ó È·BÁ ÏÚ·Ï B‡¿««ƒ»∆∆≈∆¿ƒ«¬ƒ∆≈»
B·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰Â ,Èz˙ :¯ÓB‡ ÈÂÁ‰ È¯‰Â«¬≈«∆¿»ƒ≈»«ƒ¿«≈««
·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ È¯‰ - ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ¬≈«≈««

ÚaL31ÚaL ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,B·BÁ ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ32 ƒ¿»¿≈ƒ««««ƒ¿≈«∆¿»ƒƒ¿»
¯Ó‡ ‡e‰ È¯‰L ,Ô˙pL ÔÚhM ‰Ó ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ¿≈ƒ««««ƒ«∆»«∆»«∆¬≈»«
ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,ÈÂÁ‰ „ÓÚÓa ÚaL ÏÚBt‰Â .ÔzÏ BÏƒ≈¿«≈ƒ¿»¿«¬««∆¿»ƒ¿≈«∆¿»ƒ

eÓÏkiL È„k ,·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ „ÓÚÓa33‰Ê ¿«¬««≈««¿≈∆ƒ»¿∆
‰fÓ34ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿≈…«≈»∆¿»«»«¬»ƒ
‡È‰35ıÙÁ ˙ËÈ˜a36.ÏhÏ Ô‰ÈL ÔÈ‡aL ÈtÓ , ƒƒ¿ƒ«≈∆ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆ƒ…

ÈÂÁ‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ37‡Ïa ·BÁ ÏÚa ÏËB - ¿ƒ»ƒ≈«∆¿»ƒ≈««¿…
‰Úe·L38ÈÂÁ‰ - ·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ , ¿»¿≈ƒ≈≈«««∆¿»ƒ

‰Úe·L ‡Ïa ÏËB39„ÈÒÙÓ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ; ≈¿…¿»∆¬≈≈««««ƒ«¿ƒ
„Á‡ ÌeÏLz ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÌeÏk40. ¿¿≈¿«≈∆»«¿∆»

מה:27) מזומן.28)שבועות כסף לסכום 29)לרבות
מיגא"ש 30)מסויים. הר"י של ביאורו פי (על אחת בבת

מז:). לקחתי.31)שם קמא:32)לא כתנא (שם) נתתי
שאחד  פי על ואף ונוטלים", נשבעין והם ונוטל נשבע "הוא
אלו  כיצד? השואל: ננס כבן ולא לשוא. נשבע ודאי מהם

שוא. שבועת לידי באים ירושלמי 33)ואלו מז: שבועות
נשבעין  אלו - אני אומר אומר: רבי ה: הלכה ז פרק שם

הבושה. מפני אלו אינם 34)בפני הבית בעל ומפני
נשבעים  אינם ולפיכך משקר מי יודע אינו שהרי מתביישים,

המשנה 35)בפניו. שחכמי מפני המשנה, שבועת ונקראת
שאין  שבועה, בלא נוטלים שניהם התורה מן תיקנוה.
טוען  מהלכות א בפרק (כמבואר שמא טענת על נשבעים
משום  אלא - שמא טענתו הבית בעל והרי - א) הלכה ונטען
חכמים: אמרו פעמיים, המשלם הבית בעל של הפסדו

משנה). (מגיד ונוטלים נשבעים שבועת 36)שניהם כעין
של  כעין "כולהון ו: הלכה ז פרק שבועות (ירושלמי התורה

להם"). ירדו או 37)תורה נתן אם יודעים אינם ויורשיו
החוב. בעל מצד אלא ברי טענת כאן שאין נמצא לא,

למעלה.38) כמבואר תורה, של והרמ"ה 39)כדין הרמב"ן
צריך  שהחנווני ודעתם, פועלים. מתו בדין רבינו על חולקים
בידך  לי מנה לחבירו כאומר זה הרי ומנמקים: להישבע.
ובעל  בידך לי מנה טוען (החנווני יודע, איני אומר והלה
אמרו  ולא הפועלים מתו שהרי יודע, איני טוען: הבית
שחכמים  אלא בשבועה, אפילו נוטל שאינו ממך) שלקחו
אין  לעולם ולפיכך בשבועה שייטול לחנווני תקנה עשו
כלום  מפסיד אינו הבית כשבעל אפילו שבועה, בלי נוטלים

משנה). מודה 40)(מגיד הוא שהרי כלום, מפסיד ואינו
משום  אלא זו שבועה תיקנו ולא אחת פעם לשלם שחייב
גאון" "מתשובת מציין: עוז (במגדל הבית בעל של הפסדו

משנה). מגיד וראה

.å˙Èeˆ B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ÔzÏ z¯Ó‡ ‰z‡ :¯ÓB‡ ÈÂÁ‰«∆¿»ƒ≈«»»«¿»ƒ≈»∆»∆ƒƒ»
˙Èa‰ ÏÚ·e ,BÏ Ôz ÈBÏt ‡B·È Ì‡ :ÈÏ z¯Ó‡Â¿»«¿»ƒƒ»¿ƒ≈««««ƒ
˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - EÏ Èz¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡41 ≈…»«¿ƒ¿¬≈««««ƒƒ¿»∆≈

‰Ê ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ ÈÂÁ‰Â ,¯ËÙÂ42BÏ Ô˙pL43ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿«∆¿»ƒ∆ƒƒ∆∆»«¿≈
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ÈÒ˜Ùa ·e˙k :BÙÈwn‰ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÈÂÁ‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»««∆¿»ƒ¿««««ƒ««ƒ»¿ƒ¿»ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆««««ƒ≈≈ƒ≈«

˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÚaL -44ÔÈ„k ,¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ƒ¿»««««ƒ∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ
˙wz ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ B¯·Á ÏÚ ÔÚBË Ïk»≈«¬≈¿»»»¿≈»∆«»«

ÌÈÓÎÁ45. ¬»ƒ

כשבעל 41) רק תוקנה ונוטל, נשבע שחנווני חכמים תקנת
כשהוא  לא אבל לפועלים, ליתן לחנווני שציווה מודה הבית
ככל  זה והרי השליחות. בעיקר החנווני טענת את מכחיש
ונפטר  היסת שנשבע בכל, כופר והלה חבירו על טוען

מה:). חושן 42)(שבועות בש"ך לו. נתן דבריו, שלפי
מכחיש  הפועל שאם מבואר, כו קטן סעיף צא סימן משפט
פטור  הבית בעל - החנווני מן כלום לקחתי לא ואומר:
כפירת  כאן שאין משום הכל, לדברי היסת משבועת אפילו
בלי  ממון ממנו להוציא יכול אינו החנווני שהרי ממון,
סמ"ע  (ראה לתת שציווה מודה היה אם אפילו שבועה,

ונפטר.43)שם). היסת נשבע כופר, הוא ואם
לא 44) כיצד? פנקסו על "חנווני שנינו: מה. בשבועות

וכו'", זוז מאתיים לי חייב שאתה בפנקסי כתוב לו שיאמר
הבית  בעל עם חנווני ביחסי חכמים שתיקנו שבועה כלומר,
- אומר הבית ובעל בפנקסי כתוב לו שיאמר בכגון אינה

יודע. זו 45)אינו תקנה כי וייטול, החנווני שיישבע
איני  בטענת אבל ה, הלכה למעלה שנתבאר בדין רק נאמרה

ופטור. בכל, כופר כדין היסת, הבית בעל נשבע יודע

.æ,ÔBÚÓL ÏÚ ÈÂÏÏ LiL ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¿̄≈∆ƒ¿«∆≈¿≈ƒ«ƒ¿
‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÏ B˙ ÈÂlL ÔÚËÂ46¯ËM‰ „·‡Â , ¿»«∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»««¿»

Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ BÏ e‰˜‰L ÔÚhL B‡ ,Ba e‰˜‰L47 ∆ƒ¿»∆»«∆ƒ¿»««««¿«
B˙B‡ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -48ÔBÚÓMÓ49‡ˆBÈÂ ÏÈ‡B‰ , ¬≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,ÈÂÏÏ Ú¯tL ÔBÚÓL ÔÚË .B„È ˙ÁzÓƒ««»»«ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿»«ƒ»«
ÈÏ50ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú·MÈ -51Ô·e‡¯ ‰a‚È Ck ¯Á‡Â ,52. ƒƒ»«≈ƒ¿ƒ¿¿««»ƒ¿∆¿≈

Ú¯tL BÏ ‰„B‰53Ô·e‡¯Ï ÈÂÏ ÌlLÈ -54ÈÂÏ ÔÚË . »∆»«¿«≈≈ƒƒ¿≈»«≈ƒ
¯ËL Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL55ÚaL - ‰Ê56˙q‰ ∆…»«¿…»«¿»∆ƒ¿»∆≈
¯ËÙÂ57. ¿ƒ¿»

יא:46) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק כמבואר וקנאו,
קנה  אחר) (בשטר המקנה לו שיכתוב השטר? יקנה "וכיצד
שנקנה  ונמצא החוב) (שטר השטר לו וימסור ... פלוני שטר
עז). בתרא בבא פי על שם, רבינו (מלשון ומסירה" בכתיבה

שהשטר 47) יד) הלכה שם מכירה (בהלכות לשיטתו רבינו
ומסירה. כתיבה בלא שהוא מקום בכל קרקע אגב נקנה

אם 48) אפילו שם) (רבינו קנייתו" לעניין עדים צריך "ואין
סימן  שם יוסף בית (עיין מכחישו המוכר) - (המלווה לוי

הבא 49)צה). לטעון יכול שמעון אבל לעכב, יכול לוי ואין
טענתו  מקבל דין ובית לך ומסר כתב שלי שהמלווה ראייה,
בדברי  שמבואר כמו ראייה, להביא ראובן את ומחייבים
הנתבע  שהרי תביעה, לעניין עדים צריך "אבל (שם): רבינו
(מגיד  לך" ומסר כתב שלי דברים שבעל לי יאמר מי אומר

שם). ראב"ד ועיין פרעתי.50)משנה, נתבאר 51)שלא
משביעים  הלווה דרישת פי שעל ב) הלכה י"ד (פרק למעלה
(לוי) רצה לא ואם בידו. שהשטר פי על אף המלווה את
ללוקח  לשלם חייב שנפרע, הודה שלא פי על אף להישבע,

העיטור). בשם משנה מגיד משמעון,52)(=לראובן,
נפרע. שלא טוב שטר לו מכר שהרי מלוי, לגבות יכול ואינו

שהרי 53) הקנייה, על עדים יש אם אפילו בכך, הוא ונאמן
רצה בינתיים אם שמכרו פי על אף לשמעון החוב מוחל

יב  הלכה מכירה מהלכות ו בפרק שנתבאר כמו לראובן,
משנה). ואפילו 54)(מגיד בשטר הנקוב הסכום כל

אלף  סך על היה שהשטר כגון זה. מסכום בפחות כשקנאו
שאפילו  משנה במגיד וכתב אלף. משלם - במאה ומכרו זוז
לגמרי  בטל והמקח המכירה קודם כבר שנפרע טוען הוא אם
לו  מאמינים אנו אין שקיבל, ממה יותר לשלם עליו ואין
נאמנותו  וכל הואיל והטעם: בשטר, הכתוב כל לשלם וצריך
ומכיוון  מוחלו רצה שאם מתוך מיגו, מדין אלא אינו שנפרע
(כמבואר  שבשטר מה כל לשלם מחוייב היה מחלו שאילו
נפרעתי  טען אם כך י) הלכה ומזיק חובל מהלכות ז בפרק
קטן  סעיף סו סימן שם ש"ך (ועיין שבשטר מה כל משלם

משנה).55)לו). (מגיד נפרע אם 57)לוי.56)והשטר
למעלה  שאמרו ומה השטר. את שקנה עדים לראובן אין
לעניין  רק היינו קנייתו, לעניין עדים צריך שאינו (בהערה)
ממון  גביית לעניין אבל השטר, את מידו יוציא לא שלוי
נשבע  - מביא אינו ואם ראייה להביא צריך (המלווה) מלוי
מכחיש  והוא מחבירו ממון תובע כל כדין ונפטר היסת לוי

משנה). (מגיד

.ç¯ËL58B„È ˙ÁzÓ B‡ÈˆB‰Â ,LÈÏL „Èa ‰È‰L ¿»∆»»¿«»ƒ¿ƒƒ««»
¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a59Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ - ‡e‰ Úe¯t : ¿≈ƒ¿»«»«∆¡»««ƒ

.BÚ¯B˜ B‡ BÙ¯BO ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡L ;Ìi˜Ó ¯ËM‰L∆«¿»¿À»∆ƒ»»»»¿¿
·˙k ‡ˆÓÂ LÈÏM‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ60È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¿≈ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿»¿»≈ƒ««¿≈

‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Úe¯t BÏˆ‡ Ápn‰ ‰Ê ¯ËML LÈÏM‰«»ƒ∆¿»∆«À»∆¿»«¬≈∆
·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe¯t61Ï·‡ . »«««ƒ∆≈≈ƒ««¿»¬»

·˙k62,Úe¯t ÈBÏt ¯ËML ‰ÂÏÓ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆiL ¿»∆»»ƒ««¿≈«¿∆∆¿»¿ƒ»«
˜ÁOÓk ‡l‡ BÈ‡ - ‰ÂÏn‰ È„È ·˙Îa ‰È‰ elÙ‡63. ¬ƒ»»ƒ¿«¿≈««¿∆≈∆»ƒ¿«≈

לא.58) בבא 60)השליש.59)סנהדרין ב: עמוד שם
כא. עדים 61)מציעא עליו "אין שם: הברייתא המשך

השליש  שמת רבינו ומפרש כשר" שליש ידי מתחת ויצא
עדים  עליו ואין פרוע זה ששטר כתב שטרותיו בין ונמצא
והטעם, יב). קטן סעיף נו סימן שם וש"ך משנה לחם (ראה

האמינו. - לשליש שטרו שמסר המלווה ֿ 62)שהרי בכתב
ט. הלכה כאן מתחילה תימן מציעא 63)יד (בבא ופסול

כ:).

.è·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú eÈ‰64È¯‰ - ÔÈÓi˜Ó eÈ‰ Ì‡ : »≈ƒ««¿»ƒ»¿À»ƒ¬≈
Úe¯t ¯ËM‰65ÌÈ„Ú‰ eÏ‡LÈ - Ìei˜ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ; «¿»»«¿ƒ≈»»ƒƒ¿¬»≈ƒ

ÔÈ‡L B‡ eÚ„È ‡Ï Ì‡ .¯·BM‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈÓe˙Á‰«¬ƒ«∆«≈ƒ…»¿∆≈
È„Ú‰˙ÁzÓ B‡ ‰ÂÏn‰ È„È ˙ÁzÓe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈeˆÓ Ì »≈ƒ¿ƒƒƒ««¿≈««¿∆ƒ««

ÌeÏk ¯·BM‰ ÔÈ‡ - ‡ˆÈ ÂÈL¯BÈ È„È66. ¿≈¿»»»≈«≈¿

המלווה.64) ידי מתחת דין 65)היוצא בית שאין
פרוע  שהשטר ביררו אם אלא השובר, עדי חתימת מקיימים

כא.). יביא 66)(שם שמא הכינו, שהמלווה תולים אנו
ויעכב  שובר לכתוב יספיק ולא שבת בערב הכסף הלווה

כ:). (שם הפירעון את הלווה
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.é‡ˆÓ67¯ËM‰68ÔÈÚe¯t ˙B¯ËL ÔÈa69‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»≈¿»¿ƒ¬≈∆
ÔÎÂ .‡ˆÓp‰ ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Úe¯t»«¿««ƒ∆≈≈ƒ««¿»«ƒ¿»¿≈

ÂÈtÓ ÔÈa ,¯ËL ÏL BÙe‚a ·e˙k ‡ˆÓ Ì‡70ÔÈa ƒƒ¿»»¿∆¿»≈ƒ»»≈
ÂÈ¯BÁ‡Ó71B˙ˆ˜Óa elÙ‡Â ,72B‡ ,Úe¯t ‰Ê ¯ËL : ≈¬»«¬ƒ¿ƒ¿»¿»∆»«

ÏÚ Û‡Â ,·˙k‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ - CÎÂ Ck epnÓ Ú¯Ùƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ«ƒ«¿»¿««
˙ÁzÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ„Ú ·˙k‰ ÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈««¿»≈ƒ¿««ƒ∆»»ƒ««
ÏÚ ·˙Bk ‰È‰ ‡Ï - Ú¯Ù ‡Ï el‡L ;‰ÂÏn‰ È„È¿≈««¿∆∆ƒ…ƒ¿«…»»≈«

¯ËM‰73. «¿»

מגיד 68)שם.67) (ראה אליו משתייך שהשובר חוב שטר
ב). הלכה י"ז פרק לקמן של 69)משנה שמקומו כגון,

כוחו. את מערער החוב השורות.70)שטר בין
כנגדו.71) שלא בין הכתב כנגד בין החלק, בצידו
סעיף 72) סה, סימן הש"ך הגיה וכן בקצתו. תימן: יד בכתב

(ראה  העדים חתימת אחר השטר בשולי ומפרש: עא. קטן
ע). קטן סעיף שם או 73)סמ"ע ... "סמפון שם: ברייתא

"דאי  נימקו: שם ובגמרא כשר" שטרות חיתום לאחר שיוצא
לא  נפרע (אלמלא לשטריה" ליה מרע הווה לא דפריע לאו

עליו). השובר כתיבת ידי על כוחו מערער המלווה היה

.àé‡ˆBn‰74¯ËL75‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa «≈¿»≈¿»»¿≈≈««
B·Èh76ÁpÓ ‰È‰È -77.e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú ƒƒ¿∆À»«∆»≈ƒ»

כ.74) שם שלו.75)משנה הלווה 76)שאינו אם
המלווה. או ולא 77)הפקידו לזה לא יחזירו ולא אצלו,

שם). (רש"י לזה

.áéÂÈ·Ï ¯ÓB‡‰78ÈÈ‡Â Úe¯t È˙B¯ËL ÔÈa ¯ËL : »≈¿»»¿»≈¿»«»«¿≈ƒ
ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈ˙B¯ËL - ‡e‰ ‰ÊÈ‡ Ú„BÈ79‡ˆÓ . ≈«≈∆¿»»À»¿ƒƒ¿»

„Á‡Ï80ÌL81˙B¯ËL ÈL82ÏB„b‰ -Úe¯t83ÔËw‰Â , ¿∆»»¿≈¿»«»»«¿«»»
B¯·ÁÏ ¯Ó‡ .Úe¯t BÈ‡84- Úe¯t È„Èa EÏ ¯ËL : ≈»«»««¬≈¿»¿¿»ƒ»«

È„Èa EÏ ·BÁ .Úe¯t BÈ‡ ÔËw‰Â ,Úe¯t ÏB„b‰85 «»»«¿«»»≈»«¿¿»ƒ
.ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈÏÚ BÏ LiL ˙B¯ËL Ïk - Úe¯t»«»¿»∆≈»»À»¿ƒ

מיתה.78) בשעת שלי 79)מצוה שטר הטוען לווה כל ְֶַ
(משנה  פרוע ספק הוא ושטר שטר שכל מפני נאמן, פרוע

קעג.). בתרא אחד.80)בבא שטרותיו 81)ללווה בין
המצוה. ואם 82)של שונים סכומים על הלוואות שתי של ְֶַ

אמר  אחד שטר על רק שהרי פרוע, אינו מהם אחד שטר כן
פרוע. פרוע,83)שהוא שהגדול לטעון יכול הלווה

משנה). (מגיד הראייה עליו מחבירו שם 84)שהמוציא
התחתונה. על השטר בעל שיד הטעם: ומאותו בגמרא

מן 85) אחד חוב שטר - לפרשו אפשר ברור, אינו זה נוסח
הכולל  החוב גם ומשמע בידי הנמצאים שלך השטרות
בעל  יד - ולכאן לכאן להתפרש וניתן והואיל ממני, שלווית
הלווה  בא ואם פרועים, בחזקת וכולם התחתונה על השטר
הר"י  בשם משנה (מגיד נאמן - כולם את שפרע וטען

מיגאש).

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ליפרע 1) הבא יורש או היורשים מן ליפרע הבא דין מבאר

שטרות  ודין לבניו, שבועה מוריש אדם ושאין היורש, מן
קורעים  ואין בהם מגבים שאין יתומים. על יתומים של

לנו  אמר אומר ודין אבינו, פקדנו שלא נשבעים ודין אותם,
לו  לא בו אבא שיש בשטר ליפרע שבא יורש ודין ויתי,

עליו  ויצא לאביו חוב שטר שהיה קטן יורש ודין נאמנות,
בבבל  כתוב חוב שטר מוציא ודין אביו, מיתת אחר שובר

בבל. ממעות שמגבהו

.à˙nL ‰ÂÏÓ2¯ËLa ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï L¯Bi‰ ‡·e , «¿∆∆≈»«≈ƒ¿…«∆«…∆ƒ¿»
ÈÈ‡ :¯ÓB‡ L¯Bi‰Â ,EÈ·‡Ï ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚL∆»»¿»«»«¿ƒ¿»ƒ¿«≈≈≈ƒ

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - Ú„BÈ3BÏ ÌlLÂ „ÓÚ :4Ú·MÈ :¯Ó‡ . ≈«¿ƒ¬…¿«≈»«ƒ»«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÈÏ5e„˜t ‡lL : ƒ¬≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»

‡a‡6‡lLÂ ÂÈÙa ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ ‡lLÂ ¯Á‡ È„È ÏÚ «»«¿≈«≈¿∆…»«»«»¿ƒ¿∆…
eÈˆÓ7‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa8Úe¯t ‰Ê ¯ËML9, »ƒ≈¿»»∆«»∆¿»∆»«

.‰·B‚Â¿∆

מח.2) שם וגמרא מה. שבועות הדיינים 3)משנה,
ללווה. זה 4)אומרים דין אותו. משביעים ואין ליורש,

שקיל  אבוהון תמיהה: בלשון ששאלו שם, בגמרא מבואר
בלא  נוטל היה (אביהם בשבועה שקלי ואינהו שבועה, בלא
נתבאר  בשבועה)? רק נוטלים (היתומים) והם שבועה,
זה  "שטר לומר נאמן אינו שהלווה ה"ב פי"ד למעלה
הלווה  כשדורש אלא המלוה את משביעים ואין פרוע",

שישבע. מחויב 5)מעצמו היה שאביו מכיון מצוה. של
פרעתי  שלא לי ישבע טוען: כשהלווה כזו חמורה שבועה

כזו. בשבועה יורשיו גם מחוייבים לנו 6)- הודיע שלא
מותו. שהוא.8)מצאנו.7)לפני כתב נמשך 9)כל

ושלא  אמר שלא פקדנו, שלא שלמעלה: הטענות שלוש לכל
כוח  הורע שלא רק למדנו שם, הגמרא מתמיהת וכו'. מצאנו
יפה  כוחם שיהא שמענו לא אבל המוריש, מכוח היורשים
היה  שמורישם מקרה בכל נשבעים הם ולפיכך מכוחו,
זו  ושבועה אחר. הוא שבועתם שתוכן אלא להשבע, מחויב
(לקמן  [במגידֿמשנה יורשים. שבועת חכמים: בפי נקראת
תנאים: שני צריך - השטר את לפסול שכדי מבאר, ה"ב)
בין  שנמצא ב. פרועים, שטרות בין נמצא שהשטר א.
משמע  וכן החוב. פרעון המאשר כתב המוריש של ניירותיו
השטר  "נמצא שכתב: ה"י) פט"ז (למעלה רבינו של מלשונו
עדים  שאין אףֿעלֿפי פרוע, זה הרי - פרועים שטרות בין
שני  שרק ברור, יוצא פרעון)". (אישור הנמצא הכתב על
מלוה  בידי שובר וגם פרועים שטרות בין נמצא - הדברים
וה'שולחן  ה'טור' להלכה פסקו וכן השטר. את פוסלים -

יב]. ס"ק שם ש"ך וראה קח, סי' חו"מ ערוך'

.á‰Âl‰ ˙Ó10L¯Bi‰ ‡·e ,‰ÂÏn‰ ˙nL ¯Á‡ ≈«…∆««∆≈««¿∆»«≈
,‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ«≈…ƒ»«∆»ƒ¿»

ÔÈ¯ÓB‡Â11BÏ12‡a‡ e„˜t ‡lL Ú·M‰ ‰lÁz : ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«∆…¿»»«»
ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ ‡lLÂ¿∆…»«»«»¿…»ƒ≈¿»»∆
ÔË˜ L¯Bi‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Úe¯t ‰Ê ¯ËML ‡a‡«»∆¿»∆»««¬ƒ»»«≈»»

BLÈ¯BÓ ˙nLk ‰ÒÈ¯Úa Ïhn‰13ÚaL ‰Ê È¯‰ - «À»«¬ƒ»¿∆≈ƒ¬≈∆ƒ¿»
ÏËBÂ14‰ÂÏn‰ ‰eˆ Ì‡Â .15‰Ê ¯ËML B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ¿≈¿ƒƒ»««¿∆ƒ¿«ƒ»∆¿»∆

ÔÓ elÙ‡ ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ Ú¯tÈ - Úe¯t BÈ‡≈»«ƒ»««≈¿…¿»¬ƒƒ
.L¯Bi‰«≈

שם.10) פירוש,11)בגמרא "ואומרין". תימן: בכת"י
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המלוה. ליורשי אומרים שיורשי 12)הדיינים אףֿעלֿפי
ובין  קיים לווה בין ההבדל הוא וזה דורשים. אינם הלווה
היורש  מן שביורש הבדל, עוד מוסיף שם ב'טור' הלווה. מת
חי  וכשהלווה עצמו, לו פרע לא שהלווה גם להישבע צריך
זאת. טוען אינו הלווה אם זו, משבועה המלוה יורש פטור

שם. ב"ח בן 13)ראה יוחנן "רבי כתוב: שבידינו במשנה
זה  הרי האב, מיתת אחר הבן נולד אפילו אומר: ברוקה
היה  "ואפילו שכתב: רבינו של ומלשונו ונוטל". נשבע
מיתת  לאחר בנולד כמותו פוסק שאינו משמע קטן", היורש
בשעת  קטן ורק שבועה, בלא שנוטל דעתו ונראה האב.
גורסים  והרא"ש [הרי"ף להשבע. צריך האב מיתת
ב'ספר  וכן וכו' ברוקה בן יוחנן רבי העיד במשנתנו:
ככתוב  היא רבינו שנוסחת ונראה ב. חלק יד שער התרומות'
הלכה. - העיד שכל בידינו כלל שהרי שבידינו, בספרים

מגידֿמשנה]. של 14)ראה שטרותיו בין מצא שלא נשבע
אינו  - לי אמר ושלא פקדנו שלא אבל פרוע, זה ששטר אבא
סעיף  שם ושו"ע ('טור' ברֿצוואה אינו שקטן מפני נשבע,

במשנתנו.15)ו). גמליאל בן שמעון רבן דברי

.â‰lÁz ‰Âl‰ ˙Ó16ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ≈«…∆¿ƒ»¿««»≈««¿∆≈
ÌeÏk ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ ÔÈÏËB ‰ÂÏÓ ÈL¯BÈ17aL ;‰ÚM ¿≈«¿∆¿ƒƒ¿≈…∆¿∆«»»

,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ú·M‰Ï ‰ÂÏn‰ ·iÁ˙ ‰Âl‰ ˙nL∆≈«…∆ƒ¿«≈««¿∆¿ƒ»«¿««»ƒ…
e¯‡aL BÓk18LÈ¯BÓ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó ¯·Îe , ¿∆≈«¿¿»≈¿≈»»ƒ

‰Úe·L19ÂÈ·Ï20Ú¯Ù ‡lL Ú·M‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L , ¿»¿»»∆≈»¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ¿«
ÌeÏk Ì‰È·‡21ÈL¯BÈ ÚÈaL‰Â Ôic‰ ¯·Ú Ì‡Â . ¬ƒ∆¿¿ƒ»«««»¿ƒ¿ƒ«¿≈

Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô·BÁ ˙‡ e·‚Â ,‰ÂÏÓ22. «¿∆¿»∆»≈ƒƒƒ»»
CÎÈÙÏ23ÔÓ Ú¯t‰Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈÓB˙È ÏL ·BÁ ¯ËL , ¿ƒ»¿«∆¿ƒ«»ƒ¿ƒ»«ƒ

ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ‰lÁz ‰Âl‰ Ô‰È·‡ ˙nL ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ∆≈¬ƒ∆«…∆¿ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L - Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ;Ba ÔÈa‚Ó ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈«¿ƒ≈ƒ∆≈»»
ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â ,e¯‡aL BÓk ,ÂÈ·Ï ‰Úe·L LÈ¯BÓƒ¿»¿»»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

.Ba ‡ÈˆBÈÂ Ôe„iL Ôi„ ‡B·È ‡nL - B˙B‡∆»»«»∆»¿ƒ

שם.16) וכן 17)גמרא שם. ושמואל כרב בשבועה, אפילו
הרי"ף. דעת ה"ב.18)גם שאין 19)למעלה כסף

שבועה. בלי והכוונה 20)לגבותו בניו, דוקא לאו
ומה  אבא, פקדנו שלא לי מה אומר: מח: שם רבא ליורשיו.

אחא. פקדנו שלא לא.21)לי או נפרע אם יודעים אינם
ואומר:22) ושמואל, רב על אלעזר רבי חולק שם בגמרא

אמרו, שם ובמסקנא ונוטלין. יורשין שבועת נשבעין יורשין
- ושמואל כרב שפסק דיין ולפיכך כמי, הלכה נקבעה שלא

קיים. דינו - אלעזר כרבי והפוסק קיים. מסקנתו 23)דינו
שם. פפא, רב של

.ãelÙ‡24·¯Ú ÌL ‰È‰25‡Ï - ‰lÁz ‰Âl‰ ˙Óe , ¬ƒ»»»»≈≈«…∆¿ƒ»…
eÚ¯tÈ ¯Ó‡z Ì‡L ;·¯Ú‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ ÈL¯BÈ eÚ¯tÈƒ»¿¿≈««¿∆ƒ∆»≈∆ƒ…«ƒ»¿

·¯Ú‰ ÔÓ26‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯ÙÂ ¯ÊBÁ ·¯Ú‰ È¯‰ ,27. ƒ∆»≈¬≈∆»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈…∆

הערב.25)שם.24) מן לגבות באים המלוה ויורשי
שם.26) יהושע, רב בר הונא רב 27)כרב של נימוקו

מה  ראשונים מחלוקת מביא לב, סעיף שם ב'טור' הונא.
חייבים  אינם והיתומים נכסים, השאיר לא כשהלווה הדין
החוב  את ששילם הערב גם וממילא אביהם, חובות לפרוע

האומרים  שלדעת ומבאר, כלום. מהם לגבות יכול אינו
שאינם  (אע"פ אביהם חוב לפרוע היתומים על שמצוה
על  מצוה שהרי הערב, מן גובה אינו הדין) מן חייבים
אין  מצוה שאפילו האומרים ולדעת לו, להחזיר היתומים
שקנו  מלקוחות לגבות מלוה יורשי באו ואם גובה. - כאן
הלווה  הניח כשלא מהם שגובים מודים הכל - מהלווה שדה
חסד  עשה שערב לערב, לקוחות לדמות שאין אחרים, נכסים
- לוקח אבל כלפיו. מוסרית חובה בניו על ויש אביהם, עם
את  עצמו על קיבל שמרצון ואפשר עיניו, נגד עצמו טובת
זמן  לאחר השדה את מלוה יורשי ממנו יגבו שמא הסיכון
דעתו  גילה ולא סתם ורבינו שם). ור"ן ורמב"ן רז"ה (ראה

בזה.

.äÔÈc ÔÈ‡28‰Ê ÔÈcÓ29BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÏ30È¯‰ ‡l‡ . ≈»ƒƒƒ∆¿»«∆∆»¬≈
B¯ËL ˙‡ Ì‚Bt‰31‰·B‚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óe32 «≈∆¿»≈««ƒ∆≈∆

‰Úe·La ‡l‡33‡a‡ e„˜t ‡lL ÔÈÚaL ÂÈa È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈»»ƒ¿»ƒ∆…¿»»«»
‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eeˆ ‡ÏÂ¿…ƒ»«»¿…»ƒ≈¿»»∆«»
ÔÈa ¯ËM‰ ¯‡L ˙‡ ÔÈ·B‚Â ,Úe¯t ‰f‰ ¯ËM‰ ÏkL∆»«¿»«∆»«¿ƒ∆¿»«¿»≈

ÂÈL¯BiÓ ÔÈa ‰Âl‰ ÔÓ34. ƒ«…∆≈ƒ¿»

לבניו.29)שם.28) יורשים שבועת מוריש אדם שאין
לב 30) (שימו עלה" לוסיף דלא "הבו אמרו: שם בגמרא

בפירוש). ושמואל רב שאמרו מה על להוסיף שלא
הכתוב 31) מהחוב חלק שנפרע בביתֿדין שהודה מלוה

עצמו.32)בשטר. פז:33)המלוה רב 34)כתובות
יתומים  מנכסי ליפרע הבא בדין שאמרו מה אמרו ושמואל
שבועת  לדין מזה ללמוד ואין בשבועה, אלא יפרע לא -
הלווה, גם מת שאחרֿכך ואףֿעלֿפי שטרו, את פוגם
שמת  לפני הלווה מת ואם מיורשים. להיפרע באו ויורשים
מיורשי  גובים שטרו שפגם המלוה יורשי אין - המלוה
להיפרע  הבא בשבועת כבר נתחייב המלוה שהרי הלווה,
כשמת  מהֿשאיןֿכן מוריש. אינו זו ושבועה מיתומים,
(כסףֿמשנה). זו שבועה כלל עליו חלה ולא קודם המלוה

.åL¯BÈ35˙Ba‚Ï ‡aL36ÈL¯BÈ e¯Ó‡Â ,L¯Bi‰ ÔÓ ≈∆»ƒ¿ƒ«≈¿»¿¿≈
ÈL¯BÈ È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ ‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :‰ÂÏ…∆»«»«»…»ƒƒ∆¬≈¿≈

‰Úe·La ‡lL ÔÈ·B‚ ‰ÂÏn‰37‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ««¿∆ƒ∆…ƒ¿»∆»»≈…
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ38‡aL ‰ÂÏÓ ÔÎÂ .ÈÓ„ »ƒƒ¿≈…»«¿ƒ»≈¿≈«¿∆∆»

‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :e¯Ó‡Â ,‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ¿≈…∆¿»¿»«»«»…
‰Úe·L ‡Ïa e‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ39elÙ‡ , »ƒƒ∆¬≈∆≈¿…¿»¬ƒ

¯Ó‡L ÔÓÊ Ïk ¯ËMa BÈÓ‡‰40¯ÓB‡‰ ÏkL ;ÈzÚ¯t ∆¡ƒ«¿»»¿«∆»«»«¿ƒ∆»»≈
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ ‡Ï41. …»ƒƒ¿≈…»«¿ƒ

פח.35) בשטר.36)כתובות שבועת 37)מלוה
ב. בהלכה שנאמרה לא 38)היורשים, הרי לוה, לא שאם

הלכות  (ראה שבועה מחייבת אינה לוה, לא וטענת פרע.
ה"ג). פ"ו ונטען הקודם,39)טוען מהדין רבינו למד זה

יורשיו  גם מחויבים - שבועה מחויב היה עצמו המלוה שאם
א. בהלכה למעלה שנתבאר כמו היורשים, שבועת להישבע

שיאמר.40) תימן: הלא 41)בכת"י שהאמינו, בכך ומה
פרעתי. לא אומר: עצמו הוא

.æ‡aL L¯BÈ42Ba LiL ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ≈∆»¿ƒ»«ƒ«…∆ƒ¿»∆≈
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¯t ¯Ó‡iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂlÏ ˙eÓ‡‰Âl‰ È¯‰ - ÈzÚ ∆¡»«…∆»¿«∆…«»«¿ƒ¬≈«…∆
˙q‰ ÚaL43Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËÙÂ ‰Ê ¯ËLÏ Ú¯tL ƒ¿»∆≈∆»«ƒ¿»∆¿ƒ¿»««ƒ

¯wÚL ;ÈL¯BÈ ÏÚ ÔÓ‡ ‰z‡ È¯‰Â :BÏ ·˙k ‡lL∆…»««¬≈«»∆¡»«¿«∆ƒ«
‰È‰ ‰Ê È‡z ÏÚ ¯ËM‰44‡‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . «¿»«¿«∆»»¿ƒƒ¿»»»∆¿≈

ÈL¯BÈÏ elÙ‡ ÚaL BÈ‡ - ‰Úe·L ÌeL ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿»≈ƒ¿»¬ƒ¿¿≈
.‰ÂÏÓ«¿∆

שמו.42) סי' כתובות בהלכותיו, (פט"ו 43)רי"ף למעלה
למה. זו שבועה נתבאר "דשטר 44)ה"ו) כתוב: ברי"ף

פרעתן  אי ליה למימר מצי דלא כוחו), (נעקר עקיר מיעקר
משום  עילויה, תברא מיכתב נמי אי שטרא, למיקרע לך הוה
פקע  (בעברית: סמכי לי דכתבת אהימנותא אנא ליה דאמר
פרעת  אילמלי לטעון: יכול המלוה שאין השטר, של כוחו
לך  שאכתוב לדרוש או השטר את לקרוע צריך  היית לי,
יטען: שהלווה משום כך?), לטעון יכול אינו (ולמה שובר
גבי  לאֿשנא הלכך בשטר), הכתובה הנאמנות על הסתמכתי
(לפיכך  נאמן פרעתיה אמרה כי ירתיה, גבי לאֿשנא דידיה,
נאמן  - יורשו לגבי בין עצמו הלווה לגבי בין הבדל אין
התכוון  רבינו שגם הדעת על ומתקבל פרעתי)". לומר
ונראה  המעתיקים. שיבשו וכאן ההלכה, שבמקור זה לנימוק
קמוצה), (ע' "יוד" (בלי שעקר צ"ל: כאן הנכונה שהנוסחה

זה. תנאי עלֿידי ר"מ) רומא בדפוס הוא וכן

.çÔË˜ L¯BÈ45ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈ·‡Ï ·BÁ ¯ËL ‰È‰L ≈»»∆»»¿«¿»ƒ¿»»»»
ÔÈ‡Â ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ¯·BL≈««ƒ«»ƒ≈¿ƒ∆«¿»¿≈
‰Ê ¯·BL ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú Ba ÔÈa‚Ó«¿ƒ«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»≈∆

ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰Âl‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÛiÊÓ46. ¿À»¿ƒ»…ƒ«…∆¿«≈»ƒ

ז:45) בשם 46)בבאֿבתרא קח) סי' (חו"מ הטור כתב
בחייו, הפרעון זמן הגיע לא שאפילו מיג"ש, יוסף הר'
השובר  את להוציא הלווה מיהר לא כך שמפני לומר ואפשר
לתבוע  לו היה מזויף אינו שאם מזויף, הוא שמא חוששים -
הלוי  מאיר והר' השטר. קריעת ולדרוש לביתֿדין המלוה את
הוציא  ולא לפרוע בביתֿדין האב כשתבעו דוקא שזה אומר,
מביא  כאן [במגידֿמשנה פרע. שכבר להוכיח השובר את
בפנינו  מעידים השובר עדי אם שאפילו רשב"א, דעת
מקבלים  שאין מפני עליהם, סומכים אין השובר על שחתמו
ומרן  בפניו. לשלא דומה וקטן בעלֿדין, בפני שלא עדות

הר  שואל, שם שלו הבית' ב'בדק קארו ביתֿדין הר"י י
במקרה  משיב, והוא בעלֿדין? בפני שלא שטרות מקיימים
שלא  מקיימים אין - מזויף שהשובר לדבר רגליים שיש זה,

כאן]. משנהֿלמלך ראה בעלֿדין. בפני

.è‡ÈˆBn‰47·e˙k ‰È‰Â ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL «ƒ¿««¬≈¿»»»
Ï··a48Ï·a ˙BÚnÓ e‰a‚Ó -49ı¯‡a ·e˙k ‰È‰ ; ¿»∆«¿≈ƒ¿»∆»»»¿∆∆

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó - Ï‡¯OÈ50ÔÈ‡M ‰Ó . ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«∆≈
‰a˙Îa Ôk51B‡ÈˆB‰Â ,ÌB˜Ó ÌL ¯ËMa ‰È‰ ‡Ï . ≈ƒ¿À»…»»«¿»≈»¿ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ÈˆB‰ ;Ï·a ˙BÚnÓ e‰a‚Ó - Ï··a¿»∆«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
˙BÚnÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó -«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿

¯ËM‰ Ba ‡ˆiL ÌB˜n‰52˙BÚn‰L :‰Âl‰ ÔÚËÂ , «»∆»»«¿»¿»««…∆∆«»
ÚaËn‰ ‰fÓ ˙eÁt ‡e‰L ÛÒkÓ BÏ ·iÁ È‡L53- ∆¬ƒ«»ƒ∆∆∆»ƒ∆««¿≈«

ÏhÈÂ ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ54Ì˙Ò ÛÒk Ba ‰È‰ .55‰Ó - ƒ»«««¿∆¿ƒ…»»∆∆¿»«

e‰a‚Ó ‰ÂÏ ‰ˆ¯iM56Ô‡kÓ .57¯ËML ,„ÓÏ ‰z‡ ∆ƒ¿∆…∆«¿≈ƒ»«»»≈∆¿»
.¯·c ÏÎÏ ¯Lk - Ba ·zÎpL ÌB˜Ó ÌL Ba ÔÈ‡L∆≈≈»∆ƒ¿«»≈¿»»»

ÏÏk ÔÓÊ Ba ÔÈ‡L ¯ËLÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â58,¯Lk ‡e‰L - ¿«ƒƒ¿»∆≈¿«¿»∆»≈
dnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡ BÊ ˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡59ÔÈ‡L ; ««ƒ∆≈ƒ«»»«¬ƒ»∆≈
‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈ˜c˜„Ó60BÓk , ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿

¯‡a˙iL61ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k ,62. ∆ƒ¿»≈¿≈∆…ƒ¿…∆∆ƒ¿≈…ƒ
ÔÈ¯Á‡Ó‰ ·BÁ È¯ËL ,CÎÈÙÏe63Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯Lk - ¿ƒ»ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ««ƒ

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L64. ∆≈«»»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

קי:47) כתובות שם 48)ברייתא, בשטרות כותבים
נכתבו. שבו יותר 49)המקום משקלם שבבבל הדינרים

שערך  לפי יותר, שוים הם כך ומתוך ישראל, ארץ מדינרי
שבו. הזהב או הכסף משקל לפי נקבע צריך 50)המטבע
נשתעבד. שבה המדינה של במטבע דיני 51)לשלם

ה"ו. אישות מה' בפט"ז נתבארו כדינו.52)כתובה,
זה.53) מקום ממטבע פחות שמשקלו מטבע לויתי
מתקבל 54) בסתם מנמק: יט, אות מב סי' שם יוסף' ב'בית

ואם  השטר, שנכתב במקום היוצאת מטבע שלוה הדעת על
אמר  כאילו אותו דנים מזה, פחות חייב שהוא טוען הלווה

ההפרש. את המטבע.55)פרעתי שם נקבע ולא
כסף.56) שבמטבעות בדין 57)הפחות כאן שלמדנו ממה

המקום. שם בשטר היה תאריך.58)שלא בלי שטר
בפניהם 59) שנעשה מה על מעידים עדים פירושה: "הזמה"

והעידו, אחרים עדים ובאו מסוים, ובמקום מסוים ביום
(מלשון  אחר במקום אתם אלה עדים היו זמן שבאותו
וכלל  זמם). כאשר לו ועשיתם יט): יט, (דברים הכתוב
לא  אם כגון להזימה, יכול אתה שאין עדות שכל בידינו,

עדות. אינה - והזמן המקום את העדים אין 60)מסרו
ואין  עדותם, פרטי כל על העדים את חוקרים ביתֿדין
עליה. מעידים שהם בעובדא אלא בתאריכים מדקדקים

ה"א.61) פ"ג עדות המלוים 62)בהלכות על יכבידו אם
- העדים של מדוקדקת וחקירה דרישה ידי על החוב גביית

מלהלוות. מיום 63)יימנעו מאוחר תאריך בהם רשום
השטר. ה"64)כתיבת פכ"ג א.לקמן

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
משעבד 1) ודין למלווה, אחראים הלווה נכסי שכל מבאר

עושה  ודין ודאיקני", "דקנה ומטלטלין מקרקעי נכסים
שמפקיע  הקדש ודין שחררו, או ומכרו אפותקי ועבדו שדהו
לסלקו  יכול שהלוקח הלקוחות מן טורף ודין שעבוד, מידי
מכר  ואחרֿכך אחת ומכר שדות שתי ללווה היו ודין בכסף,
שערכה  שדה המניח ודין אפדני"), "תרי (בגמרא: השנייה
היתומים  וסילקוהו המלווה אותה וגבה מהמלוה ִפחות

בכסף.

.àÂÈÒÎ Ïk È¯‰ - Ì˙Ò B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2ÔÈ‡¯Á‡ ««¿∆∆¬≈¿»¬≈»¿»»«¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ3CÎÈÙÏ .‰Ê ·BÁÏ4Ú·Bz - ˙Ba‚Ï ‡B·iLk , ¿«¿»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆»ƒ¿≈«

‰lÁz B·BÁ ÏÚa ˙‡5ÔÈa ,ÌÈÒÎ BnÚ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆««¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»ƒ≈
‰Âl‰ ÔBˆ¯a Ô‰Ó ‰·Bb - ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ÔÈÏËÏhÓ6. ƒ«¿¿ƒ≈«¿»∆≈∆ƒ¿«…∆

.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈa‚Ó - BzÚcÓ ‰Âl‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««…∆ƒ«¿«¿ƒ≈ƒ
B·BÁ ¯ËL „‚k ‡ˆÓp‰ Ïk BÏ ˜ÈtÒ‰ ‡Ï7È¯‰ - …ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿∆∆¿«¬≈

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂlÏ eÈ‰L ˙BÚ˜¯w‰ ÏkÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ»««¿»∆»«…∆««ƒ∆≈
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קפט dele deln zekld - mihtyn xtq - ixyz f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈ¯eÎÓ ‰zÚ8‰zÓa ÌÈe˙ B‡9ÏÈ‡B‰ . «»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿«»»ƒ
È¯‰ ,‰Ê ·BÁa „aÚzLpL ¯Á‡ Ô˙ B‡ ‰Âl‰ ¯ÎÓe»««…∆»«««∆ƒ¿«¿≈¿∆¬≈

zn‰ ÈÏÚa „iÓ B‡ ˙BÁB˜l‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ‰Ê.˙B ∆ƒƒ««»ƒ««¬≈««»
˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Û¯BË ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡Ï BÏ ÔÈ‡a‰ ÌÈÒÎ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»¿»ƒ«»ƒ¿««

·BÁ ÏÚ·Ï e„aÚzL ‡Ï - ‰ÂlL10ÔÙ¯BË BÈ‡Â11. ∆»»…ƒ¿«¿¿¿««¿≈¿»
ÔÈ„aÚLÓ eÈ‰È ‰˜iL ÌÈÒÎ ÏkL :ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»∆»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿À¿»ƒ
È¯‰ - Ô˙ B‡ ¯ÎÓe ,‰ÂlL ¯Á‡ ‰˜Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï¿ƒ»«≈∆¿»»««∆»»»«»«¬≈

Ô‰Ó Û¯BË ·BÁ ÏÚa12. ««≈≈∆

קרקעות.2) ובין מטלטלין את 3)בין לשלם השעבוד
הנכסים  על גם אלא הלווה של גופו על רק לא מוטל החוב,

ערב 4)עצמם. מדין הוא הנכסים של ששעבודם מפני
הלווה 5)(כסףֿמשנה). את לתבוע שצריך ערב, אדם כדין

שלא 6)תחילה. כפיה בדרך ממנו לגבות רשאי אינו אבל
בשטר 7)בביתֿדין. במלוה בין המדובר הקודם, בדין

בלבד. בשטר במלוה ואילך ומכאן עלֿפה, במלוה ובין
משועבד 8) אינו אם ולדעת להזהר צריך - קרקע הקונה

אחראים 9)לאחרים. שקרקעותיו בשטר, כתב לא ואפילו
אחריות  שאמרו: יד. בבבאֿמציעא כרבנן החוב. לפרעון
הסופר  שם: ופירש"י טעותֿסופר, בשטר) כתובה (שאינה
לו  הספיק "לא וכתב: רבינו, [דייק לכותבה. ושכח טעה
ברשותו  שהם נכסים הלוה ביד יש שאם ללמדך, וכו'"
המשועבדים  מן גובים אין חורין) בני המשנה: (בלשון
(גיטין  היא מפורשת משנה לאחרים). ניתנו או (שנמכרו
נכסים  שיש במקום משועבדים מנכסים נפרעין אין מח:):

חורין]. (בבאֿבתרא 10)בני בגמרא שאמרו ממה זה למד
שאקנה  מה לו אמר (שמא ליה אמר דאקני "דילמא מד:)
כך  לו אמר לא שאם מכאן לך)", משועבד כן גם יהיה
מיגש  הר"י רבו כתב וכן עליהם. חל השעבוד אין - בפירוש
ובמגידֿמשנה  ה"ב, פכ"ג לקמן (ראה קנז: בבבאֿבתרא

גם 11)שם). גובה עצמו הלווה מן אבל הלקוחות, מיד
"טורפן  וכתב רבינו, דייק ההלוואה. אחר שקנה ",נכסים

"זה  למעלה: להגדרתו בהתאם מהן", "גובה כתב ולא
טורף". שם.12)הנקרא הגמרא מסקנת

.áÏ·‡ ;Ú˜¯˜a ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡≈»«¿»ƒ¬ƒ∆»¿«¿«¬»
˙eÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ - ÔÈÏËÏhn‰13ÔÈÏËÏhÓ elÙ‡ . «ƒ«¿¿ƒ≈¬≈∆«¬»¬ƒƒ«¿¿ƒ

·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - BzÚLÏ Ô¯ÎnL ‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»∆¿»»¿«¿≈««
·b ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk B·BÁ ÏÚ·Ï ‰˜‰ .Ô˙B‡ Û¯BË≈»ƒ¿»¿««»«ƒ«¿¿ƒ««

Ïk‰ ÔÓ Ú¯Ù B˙BÈ‰Ï BÏ LiL Ú˜¯˜14‰Ê È¯‰ - «¿«∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ«…¬≈∆
Û¯BË15‡e‰Â .ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡Ó16¯ËLa BÏ ·zÎiL ≈≈»«ƒ«¿¿ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«

·b ÏÚ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ EÏ È˙È˜‰L :B·BÁ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒ««
‡zÎÓÒ‡k ‡lL ÈÏ LiL Ú˜¯w‰17ÈÒÙËk ‡lLÂ ««¿«∆≈ƒ∆…¿«¿«¿»¿∆…¿»¿≈

˙B¯ËM‰18„È˙Ú È‡L ÌÈÒÎ ÏkL :·˙k Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒ»«∆»¿»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ,˙B˜Ï19Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈«¿»≈ƒ«¿¿ƒ¬≈≈

EÏ ÔÈÈe˜ ÔÈÏËÏhn‰Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï EÏ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿ƒ»«≈∆¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿
‡lLÂ ‡zÎÓÒ‡k ‡lL Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ˙BÚ˜¯w‰ ·b ÏÚ««««¿»¿ƒ»«≈∆∆…¿«¿«¿»¿∆…
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ËM‰ ÈÒÙËk¿»¿≈«¿»¬≈∆≈«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

L È‡z ÏkL ;‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL- ÔBÓÓa ∆»»«…∆¿««∆»»∆»¿«∆¿»
.Ìi«̃»

של 13) מרשותו שיצאו משעה מהם גובים אין כך משום
משתעבדי. לא - לבעלֿחוב מטלטלי מד:): (שם לווה

המטלטלין.14) מן ובין הקרקע מן הלקוחות.15)בין מן
מן  משמעותו "טורף" שהמונח הקודמת, בהלכה נתבאר

שם).16)הלקוחות. חסדא, רב (מאמר בתנאי
איזו 17) לחזק כדי לחבירו נותן שאדם מופרזת הבטחה

יגיע  שלא ובטוח סמוך שלבו מתוך התחייבות, שהיא
(בבבאֿבתרא  ואמרו ההבטחה. לקיים המחייבו המקרה
הבטחה  לקיים מחויב ואינו קניא", לא "אסמכתא קסח.):

טפסים 18)כזו. להם להכין היו רגילים שטרות סופרי
והזמן, הסכום הלווה, המלוה, לשמות פנוי מקום ולהשאיר
קרקע, אגב מטלטלין הקנאת גם בטפסים לכתוב ונהגו
אע"פ  הזאת, הפיסקא את מוחקים ואינם שוכחים ולפעמים
פיסקא  להוסיף צריכים ולפיכך בפירוש, כן התנו שלא
"טופסי  מפרש שם בבאֿבתרא [הרשב"ם זו. אחרונה
אולם  שטרות", ממנו להעתיק עשוי שטר "היינו דשטרי"

כדברינו]. פירש כו בגיטין הקודמת 19)רבינו בהלכה
חל  - שיקנה הקרקעות גם לשעבד התנה שאם נתבאר,
אגב  מטלטלין על גם זה דין רבינו מרחיב וכאן השעבוד.
שאגבו  הקרקע מכר שאפילו מוסיף, ובמגידֿמשנה קרקע.
עליהם  חל - מטלטלין קנה ואחרֿכך מטלטליו את  שעבד
בידו. היה שהקרקע בשעה חל שהשעבוד משום השעבוד,

.â‰OÚ20È˜È˙Bt‡ e‰„O21‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‡e‰Â ,d˙a˙Îa22BÙËLe ,ea‚z Ô‡kÓ :Ô‰Ï ·zÎiL ƒ¿À»»¿∆ƒ¿…»∆ƒ»ƒ¿¿»

¯‰23.Ô˙B‡ Û¯BËÂ ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈»
BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â24- BfÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t BÏ ‰È‰È ‡lL : ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿∆≈»∆»ƒ

ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ BÈ‡25epnÓ ‰ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ≈∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ∆
L¯Ùe26‰·B‚ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡L ≈≈∆≈«¬»»»¬≈∆≈∆

ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ27.ÌÏBÚÏ ƒ«¿À¿»ƒ¿»

מא.20) מילה 21)גיטין שזו מפרש נא: בבבאֿקמא רש"י
תהא  זו ("על קאי תהא אפה מלים: משלוש מורכבת
לרבינו  המשניות [בפירוש תגבה. זו בשדה כלומר, עומד").
שטעה  ונראה תקנה", "פה המלים מן מורכבת שהיא כתוב
לכאן?]. קנין ענין מה כי המתרגם, או המעתיק

משמעותו.22) - כאן האמור ראוי 23)"אפותיקי" ואינו
מחירו. וירד שבממון 25)שם.24)לזריעה, תנאי שכל

קיים. בשטר.26)- בפירוש שאמרנו 27)כתב מה
נסכי  "כל בשטר כתב כשלא היינו סופר", טעות "אחריות
קיים. תנאו - אחריות" "בלי בפירוש כשכתב אבל אחראין",

.ãe‰„O ‰OÚ28È˜È˙Bt‡29‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‰¯eÎÓ BÊ È¯‰ - d¯ÎÓe ,d˙a˙Îa30ÏÚa ‡B·iLÎe ; ƒ¿À»»¿»»¬≈¿»¿∆»««

Û¯ËÈ - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡ ,˙Ba‚Ï ·BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿…
d˙B‡31dzÚLÏ ¯ÎnLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .32; »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«¿»

ÌÏBÚ ¯kÓÓ d¯ÎÓ Ï·‡33‰¯eÎÓ dÈ‡ -34. ¬»¿»»ƒ¿«»≈»¿»

ה"א.28) פ"ז יבמות וירושלמי מא. גיטין בבלי
ההלכה 29) (ראה תגבו" "מכאן היינו סתם, אפותיקי
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רובץ 30)הקודמת). האפותיקאי והשעבוד קיים, המכר
מסתם  זה שעבוד של כוחו יפה במה מבואר, לקמן עליה.

מכירת 31)שעבוד. אחר שמכר נכסים שישנם אףֿעלֿפי
גובה  המלוה - נכסיו כל ומכר אפותיקי עשה כשלא זו. שדה
הקודמים  הלקוחות שהרי באחרונה, שנמכרו הנכסים
מהם, לגבות חורין בני נכסים בשבילך השארנו לו: אומרים
מצא  כשלא הלקוחות מן אותה טורף אפותיקי שדה אבל
שם, גיטין (ר"ן ראשונה שנמכרה ואףֿעלֿפי חורין, בני

כאן). היא 32)ומגידֿמשנה שהשדה ללוקח הודיע
המלוה. אותה יגבה שדותיו כל וכשימכור אפותיקי,

לאפשרות 33) הלוקח לב תשומת העיר ולא סתם, מכר ככל
הכתובה. או החוב פרעון זמן כשיגיע ממנו שתילקח

שהשדה 34) הלוקח ידע שאלמלי לגמרי, בטל המכר
ומגידֿמשנה). שם, (ר"ן אותה קונה היה לא - אפותיקי
כאן: ברי"ף מובא ה"א, פ"ז יבמות בירושלמי זה דין [מקור
לבעלֿחוב  או בכתובתה לאשה אפותיקי שדהו "העושה
הוי  וכו' לעצמו יחוש והלוקח מכורה, - ומכרה בחובו
מכרן  לא אם אבל עומדין), (אנו קיימין אנן לשעה כשמכרו
זו  שברייתא רבינא ודעת מכורין". אינן הכול דברי - לשעה
ומה  למעלה. כאמור ופירושה סתם, באפותיקי עוסקת
צריך  שהלוקח הכוונה, לעצמו" יחוש "והלוקח שאמרו
אותה. יטרוף האפותיקי בעל שהמלוה לאפשרות לב לשים

מעי  הוא במגידֿמשנה אבל קצת, דחוק רבינו של שפירושו ר
כאן, ראב"ד (ראה זו שבסוגיא התמיהות כל את מיישב

שם)]. גיטין לרמב"ן הזכות' ו'ספר

.äBc·Ú ‰OÚ35·BÁ ÏÚa È¯‰ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡ »»«¿«≈≈¿»¬≈««
ÏB˜ BÏ LiL ÈtÓ ,epnÓ ‰·Bb36B¯BL ‰OÚ .37 ∆ƒ∆ƒ¿≈∆≈»»

ÔÎÂ ,epnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡«≈≈¿»≈««∆ƒ∆¿≈
.ÏB˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»∆

מד:35) אפותיקי,36)בבאֿבתרא עבדו עושה כשאדם
גרם  - נזהר וכשלא להזהר, ללוקח והיה פרסום לזה יש
גובה  סתם, שבאפותיקי מבאר, במגידֿמשנה לעצמו. הפסד
(ראה  מפורש ובאפותיקי חורין. בני נכסים שאין במקרה רק
אפותיקי. שדה כדין כאלה נכסים יש אפילו גובה ה"ג)
מספר  עצמו שהעבד מפרש, יז כלל בתשובותיו [הרא"ש
קול, לדבר יש כך ומשום אפותיקי, עשהו שרבו אדם, לכל
 ֿ בחושן חדש' ה'בית למד ומדבריו להזהר. צריך והלוקח
אפותיקי  רבו עשהו כשלא א. דינים: שני קיז סי' משפט
עבד  מקום שבכל אףֿעלֿפי טורפו בעלֿחוב אין - ומכרו
כשעשהו  ב. זה; לשעבוד פרסום אין שהרי כקרקע, דינו
גביה  שלענין משום עלֿפה, במלוה אפילו טורף אפותיקי
 ֿ כמגיד ולא פרסום. יש וכאן הפרסום, מכריע ממשועבדים
עשיית  ורק בשטר, במלוה שהדברים כאן שפסק משנה,

שטר]. צריכה אינה שם.37)האפותיקי

.å„·Ú38Èt ÏÚ Û‡ ,B¯¯ÁLÂ È˜È˙Bt‡ Ba¯ e‰OÚL ∆∆∆»»««≈≈¿ƒ¿¿««ƒ
‰fÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t EÏ ‰È‰È ‡Ï :BÏ ·˙kL39‡ˆÈ - ∆»«…ƒ¿∆¿≈»∆»ƒ∆»»

BLÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙e¯ÁÏ40ıÓÁ‰L .41¯e¯ÁM‰Â «≈¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆»≈¿«ƒ¿
„eaÚL „iÓ ÔÈÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰Â42·BÁ ÏÚa È¯‰Â . ¿«∆¿≈«¿ƒƒƒ«ƒ¿«¬≈««

‰Âl‰ ÔÓ B·BÁ ‰·Bb43B·BÁa ¯ËL ÂÈÏÚ ·˙BÎÂ ,44, ∆ƒ«…∆¿≈»»¿»¿
Û¯BËÂ45¯ËM‰ ‰Ê ÔÓfÓ46?ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ ‰ÓÏÂ . ¿≈ƒ¿«∆«¿»¿»»«»¿«≈

b‰ ÏÎÂ ,B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï Ì¯BbL ÈtÓ˜Èf‰Ï Ì¯B ƒ¿≈∆≈¿«≈»¬≈¿»«≈¿«ƒ
BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,ÌlLÓ -47ÔÈÙBÎÂ .48Ba¯ ˙‡ ¿«≈¿∆≈«¿ƒ¿¿ƒ∆«

ÈM‰49B¯¯ÁLÏ50‡lL ;ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ , «≈ƒ¿«¿¿ƒ¿≈ƒ»»∆…
ep‡ˆÓÈ51‰z‡ Èc·Ú :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ˜eL·52. ƒ¿»∆«¿…««¿ƒ«»

מ:ֿמא.38) גיטין וגמרא לגבוי.39)משנה ודומה
שעבוד 40) מידי מפקיעה דמים קדושת שגם - רבינו דעת

הבאה). הלכה לנכרי 41)(ראה חמצו ששעבד ישראל
ישראל. של כחמצו בהנאה נאסר - הפסח עליו ועבר בחובו,

ככלל 42) בגמרא פעמים כמה ונכפלה שם, רבא של מימרא
הכל. על העבד.43)מקובל של  מחויב 44)שויו הלווה

נזק. תשלום של החדש החוב על שטר למלוה לתת
מהלקוחות.45) טורף הנכסים 46)המלוה טורף ואינו

הראשון  שהחוב משום החדש, השטר של זמנו לפני שנמכרו
קיז). סי' חו"מ ('טור' העבד שחרור עלֿידי נפרע כבר

הי"ג.47) ומזיק חובל מהלכות שם.48)בפ"ז
עלֿידי 50)המלוה.49) לחירות יצא שכבר אףֿעלֿפי

הראשון. רבו השני.51)שחרור מכוח 52)רבו
האפותיקי.

.æÂÈÒÎ LÈc˜n‰53ÔÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ««¿ƒ¿»»≈««»ƒ¿…ƒ
„eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L ,Lc˜‰‰54ÔÈ„BtLÎe . «∆¿≈∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿¿∆ƒ

ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ,Lc˜‰‰ „iÓ Ú˜¯w‰««¿«ƒ««∆¿≈¿ƒ«»»»∆ƒ≈
‰M‡Ïe B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï ÔziL ˙Ó ÏÚ BÊ ‰„Oa¿»∆«¿»∆ƒ≈¿««∆¿ƒ»

d˙a˙k55„Èa ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tzLÎÏ ,CÎÈÙÏ . ¿À»»¿ƒ»ƒ¿∆ƒ»∆¿≈≈«Àƒ¿«
‰M‡‰ B‡ ,d˙B‡ Û¯ËÈÂ ·BÁ ÏÚa ‡B·È - Á˜Bl‰«≈«»««¿ƒ¿…»»ƒ»

ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,d˙a˙Îa56. ƒ¿À»»¿∆≈«¿«¬»ƒ

כג:53) ערכין עליהם 54)משנה, חלה שלא נכסים אפילו
על  חלה הגוף (קדושת דמים קדושת אלא הגוף קדושת
דברים  פירושה, דמים וקדושת המזבח. על הקרבים דברים
מפקיעים  קרבים) אינם עצמם והם הקדש, של ממונו שהם
דין  רבינו מבאר הי"דֿטז ערכין מהלכות [בפ"ז השעבוד.
שם]. לעם" "רמב"ם פירוש וראה באריכות, זה

רק 55) נפקע שהשעבוד רבינו מבאר (שם) ערכין בהלכות
וכשיצא  הנכס, על ועומד תלוי אבל בלבד הקדש לגבי
למקומו, השעבוד חוזר - פדיון עלֿידי הקדש מרשות
הנכס  את לפדות הבא ולפיכך יגבוהו, האשה או והמלוה
על  להוסיף רוצה שהוא מה אלא שויו כל לשלם יסכים לא
נותן  הוא הזה המועט הסכום ואת הכתובה, או החוב דמי

הכתובה. או החוב את ומשלם בו ופודה שם.56)להקדש
אינה  דמים שקדושת כותב, שם למשנה בפירושו [רש"י
שאינו  דבר מקדיש אדם שאין מפני שעבוד מידי מוציאה
אלא  הקדש, מידי טורפים והאשה המלוה הדין ומן שלו,
הקדש  יאמרו: שלא כדי מועט, בסכום שיפדו גזרו חכמים
הראב"ד  דעת גם וכן שם). אבהו (כרבי פדיון בלי יוצא
לשיטת  וסמוכין המפרשים. ורוב הי"ד) (שם בהשגותיו
אבוהו  רבי ה"י: פ"ח כתובות בירושלמי מוצאים אנו רבינו,
(בנכסים  גמורה מעילה מועלין - יוחנן רבי בשם
ורדב"ז  כסףֿמשנה ראה הלווה). שהקדישם המשועבדים

כאן]. ומשנהֿלמלך שם, ערכין בהל'

.ç·BÁ ÏÚa57Û¯ËÏ ‡aL58Á˜BlÏ ˙BÚÓ LÈ Ì‡ , ««∆»ƒ¿…ƒ≈»«≈«
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Û¯BË ‡e‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ ÔzÏÂ B˜lÒÏ ÏBÎÈ -59, »¿«¿¿ƒ≈¿≈«∆≈
¯ÎBnÏ Ú·B˙Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ60B˙B‡ ‰OÚ Ì‡Â . ¿≈«≈«¿≈««≈¿ƒ»»

ÌÈÓ„a B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - È˜È˙Bt‡61. «≈≈≈»¿«¿¿»ƒ

צא:57) הלוקח.58)כתובות בא 59)מן שהוא הסכום
זו. משדה זו 60)לגבות שדה לו שמוכר הלווה כרבא,מן .

מפורש,61)שם. באפותיקי המדובר טו: בבאֿמציעא
באפותיקי  אבל מזה", אלא פרעון לך יהיה "לא לו: כשאמר

שם). (גמרא לסלקו יכול - סתם

.èÔ·e‡¯62BÏ eÈ‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»«ƒ¿»
¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,‰Óa ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ¯ÎÓe ,˙B„O ÈzL¿≈»»«««≈∆¿≈ƒ¿»∆¿»«»«
,‰Óa ˙Á‡ Û¯ËÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰Óa ‰iM‰ BÏ«¿ƒ»¿»∆»ƒ¿¿»«««¿»∆

BÏ ¯‡Lp‰ ‰na ‰iM‰ Û¯ËÏ ¯ÊÁÂ63BÏ ‡È·‰Â ,64 ¿»«ƒ¿…«¿ƒ»«»∆«ƒ¿»¿≈ƒ
zÙ¯hL ‰„O‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«ƒƒ¿∆ƒ¿«»∆∆»«¿»

EÏ LiL ÌÈ˙‡n‰ ÏÎa EÏ ‰ÓeL65Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ , »¿¿»«»«ƒ∆≈¿¬≈»¿ƒ
˜lzÒ‰Â E·BÁ ÏL ÌÈ˙‡Ó CÏÈ‰ ,Â‡Ï66ÌÚ ÔÈc‰ - »≈»»«ƒ∆¿¿ƒ¿«≈«ƒƒ

ÈÂÏ67da „ÓÚÂ ÔBÚÓL ‰ˆ¯ .68dÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,69 ≈ƒ»»ƒ¿¿»«»««ƒ∆ƒ¿»
Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ÈÂÏ ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa70‡l‡ Ô·e‡¯ ¿»«ƒ≈≈ƒ≈¿≈«¿≈∆»

‰Óa71. ¿»∆

שהיה.62) מעשה שם, החוב.63)כתובות מותר
המלוה.64) - לשמעון הביא השדות, קונה - לוי
מראובן.65) לך שכבר 66)המגיע השדה את לי והחזר

שהרי 67)טרפת. סתם, באפותיקי המדובר שם. כרבא,
בדמים. לסלקו יכול אינו את 68)במפורש בידו השאיר

החוב. לכל מלא כתשלום שטרף -69)השדה שמעון

השדה 70)המלוה. דמי המוכר, מראובן ותובע בא כשלוי
בעלֿחובו. כרב 71)שטרף לראובן. ששילם כמחירה

שם. עוירא,

.éÔ·e‡¯ ˙Ó72‡·e ,‰‡Ó ‰ÂL ˙Á‡ ‰„O ÁÈp‰Â , ≈¿≈¿ƒƒ«»∆««»»≈»»
ÔBÚÓL73ÔÓ ‰‡Ó ÌÈÓB˙È‰ BÏ e˙Â ,dÙ¯Ëe ƒ¿¿»»¿»¿«¿ƒ≈»ƒ

e‰e˜lÒÂ Ô‰È·‡ ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰74¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¬ƒ∆¿ƒ¿¬≈∆≈
B·BÁ ¯‡La d˙B‡ Û¯BËÂ75- BÏ e˙pL ‰‡nL ; ¿≈»ƒ¿»∆≈»∆»¿

eOÚ ‰ÂˆÓ76˙B·BÁ Ú¯ÙÏ ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ‰ÂˆnL , ƒ¿»»∆ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«
Ì‰È·‡77BÏ e¯Ó‡ Ì‡Â .78‰„O‰ ÈÓ„ ‰‡Óa el‡ : ¬ƒ∆¿ƒ»¿≈¿≈»¿≈«»∆

È‡ - zÙ¯hLd˙B‡ ÛB¯ËÏÂ ¯BÊÁÏ ÏBÎÈ B79ÌÚt ∆»«¿»≈»«¬¿ƒ¿»««
.B·BÁ ¯‡La ˙¯Á‡¬∆∆ƒ¿«

מאתים.73)שם.72) בראובן נושה ולקחו 74)שהיה
השדה. את לא 75)חזרה לטעון: יכולים היתומים ואין

(כאמור  אבא שהניח המטלטלין מן לך לשלם מחויבים היינו
שמחירה  השדה על רק שעבוד לך והיה ה"ז), פי"א למעלה

שעבודך. כל סילקנו ואםֿכן יכול 76)מאה, המלוה
לסילוק  ולא מצוה, לקיים כדי שלמתם המאה לטעון:

הקרקע. על לי שיש פסק,77)השעבוד ה"ח) (שם רבינו
מהמטלטלין  אביהם חובות לפרוע היתומים על שמצוה
ומשום  כאן, אין מצוה אפילו משלהם אבל ממנו, שירשו
אביהם". שהניח המטלטלין "מן כאן: וכתב דייק כך
וכו']. ליה יהבי יתמי אזול סתם: נאמר שם [בגמרא

שם.78) הגמרא מהמלוה 79)מסקנת קנו כאילו זה שהרי
לו. משועבדים היו שלא במטלטלין ושילמו השדה, את
שדה  אותה טורף אינו מאוחר, בעלֿחוב שגם מזה ויצא

והרשב"א). הרמב"ן בשם (מגידֿמשנה



e"ryz ixyz f"kÎ`"k - meil cg` wxt m"anx ixeriy

ה'תשע"ו  תשרי כ"א א' יום

zFxEq` zFlk`n zFkld
zFxEq̀zFlk̀n'ld-dyecwxtq

¦§©£¨£
¦©£̈£

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ששכר 1) גוי יין; ומלאה גוי של בחצרו בית השוכר יבאר

היין  היה אם לישראל; למוכרו בטהרה יינו לו לדרוך ישראל
בתוך  חותם הרבים; לרשות הפתוח בבית או הרבים ברשות
דברים  דרבנן; באיסור אחד וחותם תורה באיסור חותם
כלל; נסוך איסור בהם שאין אע"פ חכמים אותם שאסרו
את  שירשו וגוי גר ומכרו; ועבר בהנייה שהוא דבר ודין
הגוי; בכלי או בכליו לו ומודד לגוי יינו המוכר גוי; אביהם

לאונסו. ישראל של ביינו שנגע גוי

.à„·BÚ ÏL B¯ˆÁa ˙Èa ¯ÎOL B‡ ˙Èa Á˜Bl‰«≈««ƒ∆»««ƒ«¬≈∆≈
d˙B‡a ¯„ ÈÏ‡¯Oi‰ ‰È‰ Ì‡ :ÔÈÈ e‰‡ÏÓe ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿»«ƒƒ»»«ƒ¿¿≈ƒ»¿»
ÈtÓ ;¯zÓ ÔÈi‰ - Áe˙t Á˙t‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ˆÁ»≈««ƒ∆«∆«»«««ƒÀ»ƒ¿≈
ÒkÈ ‰zÚ :¯ÓB‡Â „ÈÓz „ÁÙÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L∆»≈»ƒ¿«≈»ƒ¿≈«»ƒ»≈

¯„ ‰È‰ Ì‡Â .B˙Èa CB˙a È˙B‡ ‡ˆÓÈÂ Ì‡˙t B˙È·Ï¿≈ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»»»
‰È‰ÈÂ ,˙Èa‰ ¯bÒiL „Ú ‡ˆÈ ‡Ï - ˙¯Á‡ ¯ˆÁa¿»≈«∆∆…≈≈«∆ƒ¿…««ƒ¿ƒ¿∆
ÛiÊÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â .B„Èa Ì˙BÁ‰Â ÁzÙn‰««¿≈«¿«»¿»¿≈≈∆»¿«≈

.˙Èa‰ ÁzÙÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«¿≈«««ƒ

.áÁzÙn‰ ÁÈp‰Â ¯‚qL B‡ ,Á˙t‰ ¯‚Ò ‡ÏÂ ‡ˆÈ»»¿…»««∆«∆»«¿ƒƒ«««¿≈«
‡nL ;‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa¿«≈»ƒ¬≈««ƒ»ƒ¿ƒ»∆»
.ÌL ÈÏ‡¯Oi‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,CqÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎƒ¿«»≈»ƒ¿ƒ≈∆¬≈≈«ƒ¿¿≈ƒ»
ÔÈi‰ - ‡B·‡L „Ú ‰Ê ÁzÙÓ ÈÏ ÊÁ‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«¡…ƒ«¿≈«∆«∆»««ƒ
˙¯ÈÓL ‡l‡ ,˙Èa‰ ˙¯ÈÓL BÏ ¯ÒÓ ‡lL ;¯zÓÀ»∆…»«¿ƒ«««ƒ∆»¿ƒ«

.ÁzÙn‰««¿≈«

.â‰¯‰Ëa BÈÈ BÏ C¯„Ï Ï‡¯OÈ ¯ÎOL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»«ƒ¿»≈ƒ¿…≈¿»√»
ÔÈi‰ ‰È‰Â ,epnÓ e‰eÁwÈÂ Ï‡¯OÈÏ ¯zÓ ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆À»¿ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆¿»»««ƒ
‰Ê Ï‡¯OÈ ‰È‰ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙È·a¿≈∆≈»ƒƒ»»ƒ¿»≈∆
ÏÚ Û‡Â ,¯zÓ ÔÈi‰ - ¯ˆÁ d˙B‡a ¯c ÔÈi‰ ¯ÓBML∆≈««ƒ»¿»»≈««ƒÀ»¿««
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‰L Èt‰È‰ Ì‡Â ;‡ˆBÈÂ ÒÎ ¯ÓBM‰Â Áe˙t Á˙t ƒ∆«∆«»«¿«≈ƒ¿»¿≈¿ƒ»»
Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ˙¯Á‡ ¯ˆÁa ¯c ¯ÓBM‰«≈»¿»≈«∆∆««ƒ»¿««ƒ
ÏL ÔÈi‰L ÔÂÈkL .Ï‡¯OÈ „Èa Ì˙BÁ‰Â ÁzÙn‰L∆««¿≈«¿«»¿«ƒ¿»≈∆≈»∆««ƒ∆
Òk‰Ïe ÛiÊÏ „ÁÙÓ BÈ‡ ,B˙eL¯·e ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒƒ¿≈¿«≈¿«≈¿ƒ»≈
eÁ˜È ‡Ï - B· eÚ„È Ì‡ ,‰Ó È‰ÈÂ :¯Ó‡ÈÂ ,˙ÈaÏ««ƒ¿…«ƒƒ»ƒ≈¿…ƒ¿

.ÈpnÓƒ∆ƒ

.ãÏa˜˙pL Ï‡¯OÈÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ·˙k elÙ‡¬ƒ»«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈ Ô‰a BÏ ¯kÓÏ ˙BÚn‰ epnÓƒ∆«»ƒ¿…»∆«ƒƒ¿≈
„Ú ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ≈¿»≈»ƒ«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ˙BÚn‰ BÏ ÔziL∆ƒ≈«»¬≈∆≈»ƒ
ÔÈ‡Â .¯ˆÁa ÌL ¯c ¯ÓBM‰ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,¯eÒ‡Â¿»∆»ƒ»»«≈»»∆»≈¿≈
ÒÎ ‡l‡ ,„ÈÓz ¯nLÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ¯ÓBM‰«≈»ƒƒ¿≈¿«≈»ƒ∆»ƒ¿»
ÔÈa ÔÈi‰ ÏÚa ˙eL¯a ÔÈa .e¯‡aL BÓk ,‡ˆBÈÂ¿≈¿∆≈«¿≈ƒ¿««««ƒ≈

.¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯aƒ¿≈»ƒ«≈

.ä˙eL¯a ÁpÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ¯B‰h‰ ‰Ê ÔÈÈ ‰È‰»»«ƒ∆«»∆≈»ƒÀ»ƒ¿
Ï‡¯OÈÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Áe˙t‰ ˙È·a B‡ ÌÈa¯‰»«ƒ¿«ƒ«»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»≈
˙eL¯a ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL ;¯zÓ - ÌÈ·LÂ ÌÈÎÏB‰¿ƒ¿»ƒÀ»∆¬«ƒ…ƒ¿«ƒ¿

.ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ

.å- ˙B¯t Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ï˜„Â ÔBlÁÂ ‰tL‡Â¿«¿»¿«»∆∆««ƒ∆≈≈
„·BÚÂ ÌL ÔÈÈ ˙È·ÁÂ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯k el‡ È¯‰¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ»¿≈
Áe˙t‰ ˙È·e ;d¯ÒB‡ BÈ‡ - ÌL ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk»ƒ«ƒ¿»»≈¿»«ƒ«»«

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Áe˙Ùk ‡e‰ È¯‰ - ÌLÏ¿»¬≈¿»«ƒ¿»«ƒ

.æ‰Ê „ˆa ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ,ÒÈÙÈÒÓa ‰˜eÏÁ‰ ¯ˆÁ»≈«¬»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿«∆
Ï‡¯OÈ ‚‚ ‰È‰L ,ÔÈb‚ ÈL ÔÎÂ ;¯Á‡ „ˆa Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈¿««≈¿≈¿≈«ƒ∆»»«ƒ¿»≈
„ˆa ‰Ê eÈ‰L B‡ ,‰hÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‚‚Â ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«»≈»ƒ¿«»∆»∆¿«
„·BÚ‰ „iL Èt ÏÚ Û‡ ;ÒÈÙÈÒÓ Ô‰ÈÈa LÈÂ ‰Ê∆¿≈≈≈∆¿ƒƒ««ƒ∆«»≈
ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡ - Ï‡¯OÈ ˜ÏÁÏ ˙ÚbÓ ÌÈ·ÎBk»ƒ«««¿≈∆ƒ¿»≈≈≈ƒ

.˙B¯‰Ë ÌeMÓ ‡ÏÂ CÒ ÔÈÈ≈∆∆¿…ƒ¿»

.çOÈÏ ¯zÓ„·BÚ „Èa Ìe˙Ò ÈÏÎa BÈÈ „È˜Ù‰Ï Ï‡¯ À»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿«≈
‡e‰ ‰ÊÂ .ÔÈÓÈÒ ÈL Ba BÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌÈ·ÎBk»ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ»ƒ¿∆
ÈÏÎa ˙È·Á‰ Ì˙Ò ?„ˆÈk .Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‡¯˜p‰«ƒ¿»»¿»≈«»«∆»ƒƒ¿ƒ
ËÈËa ÁËÂ ,Ì„‡ Ïk ÔÈÓ˙BqL C¯„k ,˜c‰Ó BÈ‡L∆≈¿À»¿∆∆∆¿ƒ»»»¿»¿ƒ
ÂÈÏÚ ÁËÂ ˜c‰Ó ÈÏk ‰È‰ ;„Á‡ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆»»»¿ƒ¿À»¿»»»
¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¬≈∆»¿»¿≈ƒ»
BÎB˙Ï „Bp‰ Èt CÙ‰ ;„Á‡ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - „Bp‰ Ètƒ«¬≈∆»∆»»«ƒ«¿
ÈepL Ïk ÔÎÂ .Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ¯ˆÂ¿»»»¬≈∆»¿»¿≈»ƒ
Ô‰ È¯‰ - Ì„‡ Ïk C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ ‰pLnL∆¿«∆ƒ¿»ƒ∆≈∆∆»»»¬≈≈
.ÈL Ì˙BÁ - ‰¯ÈLw‰ B‡ ‰ÁÈh‰Â ,„Á‡ Ì˙BÁk¿»∆»¿«ƒ»«¿ƒ»»≈ƒ

.è- „Á‡ Ì˙BÁa ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa „È˜Ù‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«≈»ƒ¿»∆»
BÏ „ÁiL ‡e‰Â .‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿ƒ»À»«¬»»¿∆ƒ≈

.˙ÈÂÊ Ô¯∆̃∆»ƒ

.éÌÈ¯·c ÌÚ B·¯ÚL ÔÈÈ B‡ ,¯ÎM‰Â ÏM·Ó ÔÈÈ«ƒ¿À»¿«≈»«ƒ∆≈¿ƒ¿»ƒ
‰È·b‰Â ıÓÁ‰ ÔÎÂ ,ÔÓLÂ L·c ÔB‚k ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿¿«¿∆∆¿≈«…∆¿«¿ƒ»
„Èa B„È˜Ù‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÏÎÂ ·ÏÁ‰Â¿∆»»¿»∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
Ì˙BÁ ‡l‡ ,˙BÓ˙BÁ ÈL CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ≈»ƒ¿≈»∆»»
ÔÈ‡L ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ¯Oa‰Â ÔÈi‰ Ï·‡ .Bic „·Ïa „Á‡∆»ƒ¿««¬»««ƒ¿«»»«¬ƒ«»∆≈
ÈL ÔÈÎÈ¯ˆ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa Ô„È˜Ù‰L ÔÓÈÒ da»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ¿ƒƒ¿≈

.˙BÓ˙BÁ»

.àéÔÈÈa ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»∆»«¿¿ƒ¿»∆¿«ƒ
„ˆ ÈtÓ ‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ ‡e‰L elL∆»∆»ƒ¿ƒ»À»«¬»»ƒ¿≈«
„·BÚ‰ ‰È‰Lk - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba Ú‚pL ‰ÚÈ‚¿ƒ»∆»«»≈»ƒ¿∆»»»≈
B¯eq‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¬«»ƒ¬»ƒ»»ƒ
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏÏ‚aƒ¿«≈»ƒ∆≈≈¬«»ƒ
B‡ ‰eÎa ‡lL elL ÔÈÈa Ú‚pL ÈÏ‡ÚÓLÈ ÔB‚k¿ƒ¿¿≈ƒ∆»«¿«ƒ∆»∆…¿«»»

‰Ê È¯‰ - ˙È·Á‰ Èt ÏÚ ÁthLÔÎÂ .‰i˙La ¯zÓ ∆ƒ««ƒ∆»ƒ¬≈∆À»ƒ¿ƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

.áéBnÚ BÁÏML B‡ ,·LBz ¯b „Èa ÔÈÈ „È˜Ùn‰ Ï·‡¬»««¿ƒ«ƒ¿«≈»∆¿»ƒ
- ·LBz ¯b ¯ˆÁa Áe˙t B˙Èa ÁÈp‰L B‡ ,‚ÈÏÙ‰Â¿ƒ¿ƒ∆ƒƒ«≈»««¬«≈»
ÛeiÊÂ ÛelÁ ÏL LLÁ ÏkL .‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿ƒ»∆»¬»∆ƒ¿ƒ
ÏÈ‡B‰ .Ba ÌÈÂL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È -≈»∆ƒ∆»»¿≈»ƒ»ƒƒ
.ÌÈt Ïk ÏÚ ‰i˙La ¯Ò‡ ,Ô˙eL¯a ÔÈi‰ ‰OÚÂ¿«¬»««ƒƒ¿»∆¡«ƒ¿ƒ»«»»ƒ

.âée¯Ò‡Â ,ÏÏk Ceq ¯eq‡ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈»∆ƒƒ¿»¿»¿
‡Ï :Ô‰ el‡Â .Ceqp‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„k ÌÈÓÎÁ Ì˙B‡»¬»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ«ƒ¿≈≈…
,Ï‡¯OÈ „ÈaL ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‚ÊÓÈƒ¿…»≈»ƒ««ƒ¿««ƒ∆¿«ƒ¿»≈
CÈÏBÈ ‡ÏÂ .ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ ˜BˆÏ ‡B·È ‡nL∆»»»««ƒ¿««ƒ¿…ƒ
B‡ C¯„Ï ‡B·È ‡nL ,˙bÏ ÌÈ·Ú ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¬»ƒ««∆»»ƒ¿…
,ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ˜È¯nL ‰ÚLa Ï‡¯OÈÏ ÚiÒÈ ‡ÏÂ .ÚbÏƒ«¿…¿««¿ƒ¿»≈¿»»∆≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡a ÔÈi‰ ‡ˆÓÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Èa ÈÏk‰ ÁÈpÈ ‡nL∆»«ƒ««¿ƒ¿«»≈»ƒ¿ƒ¿»««ƒ»
- ÌÈ·Ú ‡È·‰ B‡ ÌÈn‰ ‚ÊÓ B‡ ÚiÒ Ì‡Â .BÁkÓƒ…¿ƒƒ«»«««ƒ≈ƒ¬»ƒ

.¯zÓÀ»

.ãéÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈ¯iL ¯zÓ ÔÎÂ¿≈À»∆»ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ∆«ƒ
,CÒ ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ÁÈ¯‰Ï Ï‡¯OÈÏ ¯zÓe .elL∆»À»¿ƒ¿»≈¿»ƒ«¿»ƒ∆≈∆∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk ÁÈ¯‰ ÔÈ‡L ;¯eq‡ ÌL ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆≈ƒ∆≈»≈«¿¿ƒ∆≈

.LnÓ Ba«»

.åèÌ‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏkL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆»»»∆»«¬»»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ,ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc - B¯ÎÓe ¯·Ú»«¿»»»À»ƒ≈¬«»ƒ
e¯ÈÓÁ‰Â .dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ dlL ˙·¯˜˙Â ‰ÈLnLÓe¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¿∆¿ƒ
ÔÈÈ ÈÓ„k ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc ˙BÈ‰Ï ÌÈÈ Ì˙Òa ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ¿«≈»ƒ¿»»¬ƒƒ¿≈«ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙pL∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ¿ƒ»≈»ƒ
.¯eÒ‡ B¯ÎO - ÔÈÈa BnÚ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈ ˙‡ ¯ÎOL∆»«∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿«ƒ¿»»

.æèB‡ ,ÔÈÈ ÂÈÏÚ ‡È·‰Ï ¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ¿≈«≈∆«¬¿»ƒ»»«ƒ
Ì‡ .¯eÒ‡ Ô¯ÎO - ÔÈÈ da ‡È·‰Ï ‰ÈÙÒ ¯ÎOL∆»«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»»»ƒ
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BÏ e˙ Ì‡Â ;ÁÏn‰ ÌÈÏ ÔÎÈÏBÈ - BÏ e˙ ˙BÚÓ»»¿ƒ≈¿»«∆«¿ƒ»¿
Û¯OÈ ‰Ê È¯‰ - ˙B¯t B‡ ÌÈÏk B‡ ˙eÒk B¯ÎOaƒ¿»¿≈ƒ≈¬≈∆ƒ¿…

.Ba ˙B‰Ï ‡lL È„k ¯Ù‡‰ ¯a˜ÈÂ Ô˙B‡»¿ƒ¿…»≈∆¿≈∆…≈»

.æéÁÈp‰Â ,ÂÈÏÚ ·k¯Ï ¯BÓÁ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÎO»«¿≈»ƒ¬ƒ¿…»»¿ƒƒ«
Èck ¯aLÏ B¯ÎO .¯zÓ B¯ÎO - ÔÈÈ ÏL ÔÈ‚Ï ÂÈÏÚ»»»ƒ∆«ƒ¿»À»¿»¿«≈«≈
ÈtÓ ,‰Î¯a ÂÈÏÚ ‡B·˙Â .¯zÓ B¯ÎO - CÒ ÔÈÈ≈∆∆¿»À»¿»»»¿»»ƒ¿≈

.‰ÏÙ˙a ËÚÓnL∆¿«≈¿ƒ¿»

.çé‰‡Ó ÈÏ ¯·Ú‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈¿»««¬≈ƒ≈»
Ô‰Ó ˙Á‡ ‡ˆÓÂ ,˙BËe¯t ‰‡Óa ¯ÎL ÏL ˙Bi·Á»ƒ∆≈»¿≈»¿¿ƒ¿»««≈∆

.¯eÒ‡ Blk B¯ÎO - ÔÈÈ«ƒ¿»À»

.èé˙È·Á ‰Ëe¯Ùa ˙È·Á ÈÏ ¯·Ú‰ :BÏ ¯Ó‡»««¬≈ƒ»ƒƒ¿»»ƒ
- ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á Ô‰ÈÈa ‡ˆÓÂ ,¯È·Ú‰Â ,‰Ëe¯Ùaƒ¿»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»≈≈∆»ƒ∆«ƒ

.¯zÓ B¯ÎO ¯‡Le ,¯eÒ‡ ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ¯ÎO¿«»ƒ∆«ƒ»¿»¿»À»

.ë˙È·Á ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì‰Ï ÁÏML Ï‡¯OÈ Èn‡À»≈ƒ¿»≈∆»«»∆≈»ƒ»ƒ
.‰ÈÓc ˙‡ eÏ Ôz :BÏ e¯Ó‡iL ¯zÓ - Ô¯ÎOa ÔÈÈ ÏL∆«ƒƒ¿»»À»∆…¿≈»∆»∆»

.¯eÒ‡ - Ô˙eL¯Ï ‰ÒÎpMÓ Ì‡Â¿ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»»

.àëCÏ‰ ,‰Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚa ‰LB ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»∆¿≈»ƒ»∆»«
‡È·‰Â CÒ ÔÈÈÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯ÎÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ»«¬«»ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ
:¯kÓiL Ì„˜ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÓ„ BÏ¿≈∆¬≈∆À»¿ƒ»«…∆∆ƒ¿…

ÔÈÈ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯kÓ‡L „Ú ÈÏ ÔzÓ‰CÒ «¿≈ƒ«∆∆¿…¬«»ƒ≈∆∆
¯ÎÓe ,BÈÈ Ì˙Ò ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,EÏ ‡È·‡Â ÈÏ LiL∆≈ƒ¿»ƒ¿««ƒ∆¿«≈»«
‰ˆB¯ ÈÏ‡¯Oi‰L ÈtÓ ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ‡È·‰Â¿≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈∆«ƒ¿¿≈ƒ∆

.B·BÁ epnÓ Ú¯tiL È„k BÓei˜a¿ƒ¿≈∆ƒ»«ƒ∆

.áë˜ÏÁÏ e‡·e ÔÈÙzL eÈ‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ¯b ÔÎÂ¿≈≈¿≈»ƒ∆»À»ƒ»«¬…
‰z‡ ÏË :ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ¯b‰ ÔÈ‡ -≈«≈»«»≈»ƒ…«»
;˙B¯t È‡Â ÔÈÈ ‰z‡ ,˙BÚÓ È‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«¬ƒ»«»«ƒ«¬ƒ≈
¯b Ï·‡ .Ôc‚k ÏhiL È„k ÔÓei˜a ‰ˆB¯ È¯‰L∆¬≈∆¿ƒ»¿≈∆ƒ…¿∆¿»¬»≈
- ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‰È·‡ ˙‡ eL¯iL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ¿≈»ƒ∆»¿∆¬ƒ∆≈»ƒ
,˙BÚÓ È‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡ ÏË :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ»«…«»¬«»ƒ«¬ƒ»
,¯b‰ ˙M¯Èa el˜‰L ‡e‰ Ï˜ .ÔÓL È‡Â ÔÈÈ ‰z‡«»«ƒ«¬ƒ∆∆…∆≈≈ƒÀ««≈
- ¯b‰ ˙eL¯Ï e‡aMÓ Ì‡Â .B¯eÒÏ ¯ÊÁÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¬…¿¿ƒƒ∆»ƒ¿«≈

.¯eÒ‡»

.âë„Ú ˜Òt :ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BÈÈ ¯ÎnL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈¿≈»ƒ»««
,BzÚ„ ‰ÎÓÒ ˜ÒtMnL .ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc - BÏ „„Ó ‡lL∆…»«»»À»ƒ∆ƒ∆»«»¿»«¿
.Ba ÚbiL „Ú ‰OÚ BÈ‡ CÒ ÔÈÈÂ ,‰˜ CLnMÓeƒ∆»«»»¿≈∆∆≈«¬∆«∆ƒ«
‡lL „Ú BÏ „„Ó .¯zÓ ‰È‰ ‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa ‡ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»»»À»»««∆…
BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï È¯‰L .ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc - ÌÈÓc‰ ˜Òt»««»ƒ»»¬ƒ∆¬≈…»¿»«¿
‰ÎÓÒ ‡Ï ÔÈ„Ú Ú‚pLk ‡ˆÓÂ ,CLnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«¿ƒ¿»¿∆»«¬«ƒ…»¿»
¯ÎBÓk ‰Ê È¯‰Â ,B˙ÚÈ‚a ÔÈi‰ ¯Ò‡Â ,ÁwÏ BzÚ„«¿ƒ«¿∆¡«««ƒƒ¿ƒ»«¬≈∆¿≈

.ÌÈÈ Ì˙Ò¿«≈»

.ãëÈÏ‡¯Oi‰ „„nLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««ƒ¿¿≈ƒ
ÈÏÎÏ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈÏÎÏ „„Ó Ì‡ Ï·‡ ;BÈÏÎÏ¿ƒ¿¬»ƒ»«ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿ƒ
˙‡ ÁwÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „ÈaL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆¿«»≈»ƒ»ƒƒ«∆
,ÌÈÓc Á˜Ï ‡ÏÂ „„Ó Ì‡Â .„cÓÈ Ck ¯Á‡Â ÌÈÓc‰«»ƒ¿««»ƒ¿…¿ƒ»«¿…»«»ƒ
ÈÏkÏ ÚÈbiMnL ;ÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc - ˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»»¬ƒ∆ƒ∆«ƒ««¿ƒ

.ÌÈÈ Ì˙Òk ¯Ò‡∆¡»ƒ¿«≈»

.äëBÏÚBÙÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈÂÁÏ ¯Èc Ô˙Bp‰«≈ƒ»¿∆¿»ƒ≈»ƒ¿»«¿¬
È‡Â ÈÂÁ‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ‰˙Le CÏ :ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ≈¿≈∆¡…ƒ«∆¿»ƒ«¬ƒ
‰fL ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡nL LLBÁ ‰Ê È¯‰ - BÏ ·MÁÓ¿«≈¬≈∆≈∆»ƒ¿∆«ƒ∆∆
˙ÈÚÈ·La ‰Ê „‚Îe .e‰˜L‰Â CÒ ÔÈÈ BÏ ‰wL ÈÓk¿ƒ∆»»≈∆∆¿ƒ¿»¿∆∆∆ƒ¿ƒƒ
,ı¯‡‰ ÌÚ Ï‡¯OÈ ÈÂÁÏ ¯Èc Ô˙pL ÔB‚k .¯eÒ‡ -»¿∆»«ƒ»¿∆¿»ƒƒ¿»≈«»»∆
.BÏ ·MÁÓ È‡Â ÏÎ‡Â CÏ :ÈÏ‡¯Oi‰ BÏÚBÙÏ ¯Ó‡Â¿»«¿¬«ƒ¿¿≈ƒ≈∆¡…«¬ƒ¿«≈

.¯eÒ‡ - ¯OÚÓ BÈ‡L ¯·c ÏÚBt‰ ÏÎ‡ Ì‡Â¿ƒ»««≈»»∆≈¿À»»

.åëB‡ ,‰Ê ¯È„a e˙Le eÏÎ‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»∆ƒ¿¿¿ƒ»∆
,Ú¯Bt È‡Â ÈÂÁ‰ ÔÓ ÈÏÚ e˙Le eÏÎ‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡L∆»«»∆ƒ¿¿»«ƒ«∆¿»ƒ«¬ƒ≈«
- B„eaÚL „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„aÚzLpL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿
‡ÏÂ CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ ‡Ï LLBÁ BÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿≈≈…ƒ≈∆∆¿…

.¯OÚÓ ÌeMÓ ‡ÏÂ ˙ÈÚÈ·L ÌeMÓƒ¿ƒƒ¿…ƒ«¬≈

.æëÂÈÓc Ô‰Ó Á˜BÏÂ ÌÚÏ BÈÈ ˜lÁÓ ‰È‰L CÏÓ∆∆∆»»¿«≈≈»»¿≈«≈∆»»
:ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡ - ‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆ƒ¿∆«…«»»¿≈»ƒ
È„k ,CÏn‰ ¯ˆB‡a ÈzÁz Òk‰Â ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó EÏ ‡‰≈¿»«ƒ¿ƒ»≈«¿«¿««∆∆¿≈
ÔzÈÂ Ï‡¯OÈ ÌLa B·˙kL ÔÈi‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁwiL∆ƒ«»≈»ƒ««ƒ∆¿»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈
‡‰ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡ .CÏnÏ ÌÈÓc‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»ƒ«∆∆¬»≈≈

.¯ˆB‡‰ ÔÓ ÈËlÓe ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó EÏ¿»«ƒ«¿≈ƒƒ»»

.çë- BÒ‡Ï Ï‡¯OÈ ÏL BÈÈa Ú‚pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»≈¿»¿
B¯Ò‡L ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B˙B‡Ï ÔÈÈ B˙B‡ ¯kÓÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…«ƒ¿»≈»ƒ∆¬»
B˜Èf‰Ï ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰Ê Ôek˙pL ÔÂÈkL .Bc·Ï¿«∆≈»∆ƒ¿«≈∆»≈»ƒ¿«ƒ
·iÁL BÙ¯O B‡ B¯aML BÓk ‰Ê È¯‰ - BÈÈ ¯Ò‡ÏÂ¿∆¡…≈¬≈∆¿∆ƒ¿¿»∆«»
,˜f‰‰ ÈÓc epnÓ Á˜BlL ÌÈÓc‰ e‡ˆÓÂ ;ÌlLÏ¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ∆≈«ƒ∆¿≈«∆≈

.‰¯ÈÎn‰ ÈÓc ‡ÏÂ¿…¿≈«¿ƒ»

ה'תשע"ו  תשרי כ"ב ב' יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
אכילת 1) ושיעור בכזית; אסורות מאכלות איסורי שכל יבאר

שלא  עליהן חייב אם האיסורין כל השתייה; ושיעור פרס
מאכל  שהריחה עוברה בולמוס; שאחזו ומי הנאתן; כדרך

איסור. על חל איסור ואם איסור;

.àÔ¯eÚL - ‰¯BzaL ˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ Ïk2˙ÈÊÎa »ƒ≈«¬»∆«»ƒ»ƒ¿«ƒ
È„Èa ‰˙ÈÓÏ ÔÈa ˙¯ÎÏ ÔÈa ˙e˜ÏÓÏ ÔÈa ,ÈBÈa≈ƒ≈¿«¿≈¿»≈≈¿ƒ»ƒ≈

ÌÈÓL3‰˙ÈÓ B‡ ˙¯k ·iÁÓ‰ ÏkL ,e¯‡a ¯·Îe . »«ƒ¿»≈«¿∆»«¿À»»≈ƒ»
‰˜BÏ - ÏÎ‡Ó ÏÚ ÌÈÓL È„Èa4. ƒ≈»«ƒ««¬»∆

למטה.2) הנמנים הגוף בעונשי להתחייב כגון 3)כדי
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`zexeqקצד zelk`n 'ld - dyecw xtq - ixyz a"k 'a mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שלא  מפני דין, בית מיתת רבינו מנה לא ... טבל. האוכל
סורר  בבן אלא ושתייה אכילה על דין בבית מיתה חיוב מצאנו
בכזית. שיעורו ואין יין, וסביאת בשר זלילת על ומורה

למלקות.4) בו התרו אם

.áÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ÔÈ¯eÚM‰ Ïk ÌÚ ‰Ê ¯eÚLÂ¿ƒ∆ƒ»«ƒƒ¬»»¿∆ƒƒ«
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡Â .Ì‰5¯·cÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡Ï ≈¿»ƒ«»∆¡…»∆ƒ»»
‰˜BÏ BÈ‡ Ï·‡ ,¯eÒ‡‰6ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÊk ÏÚ ‡l‡ »»¬»≈∆∆»«¿«ƒ¿ƒ»«

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯eÚMkÓ ˙BÁt ‡e‰L Ïk7. »∆»ƒ«ƒ«ƒ«««¿

התורה.5) מן אסור שיעור חצי דאמר יוחנן מן 6)כר'
סופרים 7)התורה. מדברי איסור על כעובר שזה מפני

מרדות. מכת אותו שמכין

.â‰Ó Ï·‡ ;ÌÈpM‰ ÔÈa ÏMÓ ıeÁ - e¯Ó‡L ˙ÈÊk¿«ƒ∆»«¿ƒ∆≈«ƒ«ƒ¬»«
ÌÈÎÈÁ‰ ÔÈaM8‰‰ È¯‰L ,ÚÏaM ‰ÓÏ Û¯ËˆÓ - ∆≈«¬ƒ«ƒƒ¿»≈¿«∆»«∆¬≈∆¡»

BB¯‚9¯ÊÁÂ ,B‡È˜‰Â ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡ elÙ‡ .˙ÈÊkÓ ¿ƒ¿«ƒ¬ƒ»««¬ƒ«ƒ∆¡ƒ¿»«
B˙B‡ ÏÎ‡Â10ÔÈ‡L ;·iÁ - ‡È˜‰L BÓˆÚ ˙ÈÊ ÈˆÁ ¿»«¬ƒ«ƒ«¿∆≈ƒ«»∆≈

.¯eÒ‡‰ ¯·cÓ ˙ÈÊÎa ÔB¯b‰ ˙‡‰ ÏÚ ‡l‡ ·eiÁ‰«ƒ∆»«¬»««»¿««ƒƒ»»»»

בלעו.8) ולא בחכו כיון 9)המודבק מלא, שיעור טעם והרי
שבין  מאוכל אבל הבליעה, לבית סמוך שלם כזית שהיה

נהנה. גרונו אין ביחד.10)השיניים שלם כזית גרונו שטעם

.ãÔ‰a ‡ˆBiÎÂ ¯˙B B‡ Ïebt B‡ ‰Ï· B‡ ·ÏÁ ˙ÈÊk¿«ƒ≈∆¿≈»ƒ»¿«≈»∆
¯eËt BÏÎB‡‰ - ËÚÓ˙Â ‰nÁa BÁÈp‰L11¯ÊÁ . ∆ƒƒ««»¿ƒ¿«≈»¿»»«

Át˙Â ÌÈÓLba BÁÈp‰Â12ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -13˙¯k14B‡ ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ»»»≈
˙e˜ÏÓ15„ÓÚÂ Át˙Â ,‰lÁzaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰È‰ . «¿»»»ƒ¿«ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ - ˙ÈÊk ÏÚ16. «¿«ƒ»¿≈ƒ»»

הוא 11) ועכשיו שהוא, כמות שמשערין וממלקות, מכרת
מכשיעור. בתחילתו.12)פחות שהיה כמו כזית על ועמד

כשיעור.13) וסופו שתחילתו פיגול 14)מפני בחלב
נותר 15)ונותר. בפיגול, למלקות בו כשהתרו או בנבלה

אצל  דיחוי אין שיעורן נתמעט שבינתיים פי על ואף וטמא.
למצבו  חוזר אינו שנדחה כיון אומרים אין כלומר, איסורים,

בו 16)הקודם. היה לא הטבעי, במצבו שמתחילתו, כיון
כזית.

.äÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ ÏkL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆»ƒƒ∆«»≈ƒ¿»¿ƒ
¯Oa ÌÚ ‰Ï· ¯OaÓ ıeÁ ,˙ÈfÎÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿««ƒƒ¿«¿≈»ƒ¿«

‰Ù¯Ë17˙LÓÁÂ .ÔÓB˜Óa e¯‡a˙iL ¯ÈÊ È¯eq‡Â , ¿≈»¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿»«¬≈∆
‰‡e·˙ ÈÈÓ18Ïk‰ - Ô‰lL ˙B˜ˆa‰Â Ô‰lL ÔÈÁÓ˜e ƒ≈¿»¿»ƒ∆»∆¿«¿≈∆»∆«…

ÁÒÙa ıÓÁ ¯eq‡Ï ÔÈa ,˙ÈfÎÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ19ÔÈa , ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ≈¿ƒ»≈¿∆«≈
L„Á ¯eq‡Ï20¯OÚÓ È¯eq‡Ï ÔÈa ,¯ÓÚ‰ ÈÙlÓ ¿ƒ»»ƒƒ¿≈»…∆≈¿ƒ≈«¬≈

ÈL21.˙BÓe¯˙e ≈ƒ¿

היא.שמ 17) נבילה תחילת והטריפה הואיל צטרפין
קודם 18) שיפון שועל, שיבולת כוסמים, שעורים, חיטים,

מחמיצים.19)טחינה. העומר 20)שכולם  הקרבת לפני
לוקה. כזית, ביחד מכולם אכל שאם בניסן. בט"ז

לוקה.21) ירושלים, לחומת חוץ כזית מכולן אכל שאם

.å·iÁ‰ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È22Û¯ËˆÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ≈»∆ƒ∆»««»ƒ¿»««¿ƒ¿»≈

‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .„Á‡ ÌL ‡e‰L ÈtÓ ,Ï·Ëa ˙ÈfÎÏ¿««ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈∆»»¿»∆
Ô‰L ,È·v‰ ˙Ï·Â ‰O‰ ˙Ï·Â ¯BM‰ ˙Ï·Ï ?‰ÓB„∆¿ƒ¿««¿ƒ¿««∆¿ƒ¿««¿ƒ∆≈

e¯‡aL BÓk ,˙ÈfÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ23. ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿∆≈«¿

תבואה.22) מיני מחמשת חוץ אחרים מינים אפילו
מצטרפין.23) אחד בלאו שאיסורן שכל

.æ‰ÏB„‚ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡‰24ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯eÒ‡ ¯·cÓ »≈¬ƒ»¿»ƒ»»»≈¿«¿ƒ
·eiÁ ‡l‡ ,˙ÈÊÎe ˙ÈÊk Ïk ÏÚ ˙¯k B‡ ˙e˜ÏÓ B˙B‡«¿»≈«»¿«ƒ¿«ƒ∆»ƒ

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÎÏ „Á‡25Ba ÌÈ¯˙Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ Ì‡Â .26 ∆»¿»»¬ƒ»¿ƒ»»≈ƒ«¿ƒ
Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙ÈÊÎe ˙ÈÊk Ïk ÏÚ ‰ÏÈÎ‡ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»«»¿«ƒ¿«ƒ«»«»
˙Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰‡¯˙‰Â ‰‡¯˙‰«¿»»¿«¿»»¿««ƒ∆ƒ¬ƒ»««

.˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ

הפסק.24) בלי הרבה "אכילה 25)כזיתים רבינו ונקט
בו  התרו שאם להשמיענו האחרונה, הבבא משום גדולה"
הפסיק  שלא פי על אף התראה כל על חייב התראות, כמה
מחלקות. שהתראות משום להתראה, התראה בין אכילתו

אחת 26) כל על חייב שותה והוא תשתה אל לו אמרו
ואחת.

.ç˙BÏÎ‡Ó ÏkÓ „Á‡Ó Ïc¯Ák B‡ ‰¯BÚOk ÏÎB‡‰»≈ƒ¿»¿«¿»≈∆»ƒ»«¬»
„Ú ÔÎÂ ,Ïc¯Ák ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿»»¿«¿»«¿»«¿«¿»¿≈«
‰‰L Ì‡ :„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙Èfk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ««ƒ≈¿≈≈¿≈ƒƒ»»

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ27Û¯ËˆÈ - ƒ¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«»≈ƒƒ¿»≈
BÓk Ôa¯˜ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,Ïk‰«…«¬≈«»»≈«¿»¿»¿
‰lÁzÓ ‰fÓ ¯˙È ‰‰L Ì‡Â ;˙Á‡ ˙·a ˙ÈÊk ÏÎ‡L∆»«¿«ƒ¿«««¿ƒ»»»≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
ÏÎ‡ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÒ „ÚÂ¿«««ƒ∆…»»≈≈∆∆»»«
‡l‡ ˙ÈÊk ÌÈÏL‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ïc¯Ák ¯Á‡ Ïc¯Ák¿«¿»««¿«¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»
.¯eËÙe ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙Èa¿»≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»

כר'27) ביצים שלוש שיעור פרס ואכילת פרס, אכילת כדי
ביצים. ארבע הוא פרס שיעור סובר ורש"י ברוקא. בן יוחנן

.è,ËÚÓ ËÚÓ ÌÈÈ Ì˙Ò ÏL ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙BM‰ ÔÎÂ¿≈«∆¿ƒƒ∆¿«≈»¿«¿«
BÚÓ‚e ·ÏÁ‰ ˙‡ B‡ ÁÒÙa ıÓÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡∆ƒ¿»∆∆»≈¿∆«∆«≈∆¿»
‰‰L Ì‡ :ËÚÓ ËÚÓ Ìc‰ ÔÓ ‰˙ML B‡ ,ËÚÓ ËÚÓ¿«¿«∆»»ƒ«»¿«¿«ƒ»»
,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ˙ÈÚÈ·¯ ˙i˙L È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ

.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ

.éÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk28·iÁ BÈ‡29„Ú Ì‰ÈÏÚ »»√»ƒ»¬ƒ≈«»¬≈∆«
‰‡‰ C¯c Ô˙B‡ ÏÎ‡iL30È‡ÏÎÂ ·ÏÁa ¯OaÓ ıeÁ , ∆…«»∆∆¬»»ƒ»»¿»»¿ƒ¿≈

‡ÈˆB‰ ‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡ Ô‰a ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ .Ì¯k‰«∆∆¿ƒ∆…∆¡«»∆¬ƒ»∆»ƒ
ÏeMa ÔBLÏa ,˙¯Á‡ ÔBLÏa Ô˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡31ÔBLÏ·e ƒ¬ƒ»»¿»«∆∆ƒ¿ƒƒ¿

Lc˜‰32.‰È‰ C¯„k ‡lL elÙ‡Â Ô˙B‡ ¯Ò‡Ï , ∆¿≈∆¡…»«¬ƒ∆…¿∆∆¬»»

בהנאה.28) או אין 29)באכילה ובגמרא: יוחנן. כר'
הנאה. בדרך שלא אפילו אסור מדרבנן אבל לוקין,

הנאתו 30) על חייב אינו בהנאה האסור מאכל דבר וכל
ואם  לאכילה עומד מאכל שדבר מפני אכילה, כדרך שלא
הרגילה. הנאתו כדרך שלא זה הרי אחר באופן נהנה

איסור 31) על חכמים ודרשו אמו בחלב גדי תבשל לא
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אלא 32)אכילה. ממנו תהנה שלא המלאה, תקדש פן
תשרפנו.

.àé„ˆÈk33‡e‰Lk BÚÓ‚e ·ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L È¯‰ ? ≈«¬≈∆ƒ¿»∆«≈∆¿»¿∆
B‡ ;ÈÁ ·ÏÁ ÏÎ‡L B‡ ,epnÓ BB¯‚ ‰ÂÎpL „Ú ÌÁ««∆ƒ¿»¿ƒ∆∆»«≈∆«
CÒ ÔÈÈ CB˙Ï ,‰ÚÏÂ L‡¯ ÔB‚k ,ÌÈ¯Ó ÌÈ¯·c ·¯ÚL∆≈≈¿»ƒ»ƒ¿…¿«¬»¿≈∆∆
B‡ ;ÔÈ¯Ó Ô‰Lk ÔÏÎ‡Â ,‰Ï· ÏL ‰¯„˜ CB˙Ï B‡¿¿≈»∆¿≈»«¬»»¿∆≈»ƒ
ÏË·e LÈ‡·‰Â ÁÈ¯Ò‰L ¯Á‡ ¯eÒ‡‰ ÏÎ‡ ÏÎ‡L∆»«…∆»»««∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»«
CB˙a ¯Ó ¯·c ·¯Ú Ì‡Â .¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡Ó≈…∆»»¬≈∆»¿ƒ≈«»»«¿
- BÏÎ‡Â Ì¯k‰ È‡Ïk ÔÈÈa B‡ ·ÏÁa ¯Oa ÏL ‰¯„¿̃≈»∆»»¿»»¿≈ƒ¿≈«∆∆«¬»

.·iÁ«»

ולפיכך 33) והנאה. אכילה כדרך שלא אכילה סוגי מפרט
חלב  הניח שם: בגמרא שנאמרה הדוגמא רבינו מונה אינו

פטור. מכתו גבי על הנסקל שור של

.áé˜BÁO C¯c ˙B¯eÒ‡‰ ˙BÏÎ‡nÓ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»ƒ«¬»»¬∆∆¿
˜qÚ˙Ók B‡34,‰ÏÈÎ‡‰ Ûe‚Ï Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿«≈««ƒ∆…ƒ¿«≈¿»¬ƒ»

ÏL dÓˆÚÏ Ôek˙nL ÈÓk ,·iÁ - ‰‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿∆¡»«»¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿»∆
¯eq‡a BÁ¯k ÏÚa Ì„‡Ï BÏ ‰‡a‰ ‰È‰Â .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»»«»»»»»¿«»¿¿ƒ

ÔÈ¯eq‡‰ ÏkÓ35Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ,¯eÒ‡ - Ôek˙ Ì‡ : ƒ»»ƒƒƒƒ¿«≈»¿ƒ…ƒ¿«≈
¯zÓ -36. À»

לאכילה.34) כוונה איסורי 35)בלי בין הנאה איסורי בין
מתכוון 36)אכילה. שאינו שדבר שמעון כר' שהלכה

האיסורים. בכל מותר

.âé- ·Ú¯‰ ÈtÓ B‡ ÔB·‡˙Ï ¯eÒ‡ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»»¿≈»ƒ¿≈»»»
·iÁ37ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â ¯a„na ‰ÚBz ‰È‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»»∆«ƒ¿»¿≈«…«

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯eq‡ ¯·„ ‡l‡38. ∆»¿«ƒ¬≈∆À»ƒ¿≈«»«¿»

נפש.37) סכנת אין דבר 38)אם לך שאין אדם, לכל מותר
נפש. פיקוח בפני העומד

.ãé‰¯aÚ39L„˜ ¯Oa ÔB‚k ,¯eÒ‡ ÏÎ‡Ó ‰ÁÈ¯‰L À»»∆≈ƒ»«¬»»¿¿«…∆
.˜¯n‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ¯ÈÊÁ ¯Oa B‡Ì‡ ¿«¬ƒ«¬ƒƒ»ƒ«»»ƒ

d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ - dzÚ„ ‰·MÈ˙ƒ¿«¿»«¿»»¿ƒ««¬ƒƒ»
ÔÈÏÈÎ‡Ó - dzÚ„ ‰·MÈ˙ ‡Ï Ì‡Â .¯eÚMkÓ ˙BÁt»ƒ«ƒ¿ƒ…ƒ¿«¿»«¿»«¬ƒƒ

.dzÚc ·MÈ˙zL „Ú d˙B‡»«∆ƒ¿«≈«¿»

לאוכלו,39) ומתאווה מאכל איזה מריחה כשהיא הרה אשה
זה. מאכל ממנה ימנעו אם תסתכן

.åè‡ˆBiÎÂ ıÓÁ Ba LiL ¯·c ÁÈ¯‰L ‰ÏBÁ‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆≈ƒ«»»∆≈…∆¿«≈
.‰¯aÚk BÈc - LÙp‰ ˙‡ ÔÈ¯Ú¯ÚnL ÌÈ¯·cÓ Baƒ¿»ƒ∆¿«¿¬ƒ∆«∆∆ƒ¿À»»

.æèÒeÓÏa BÊÁ‡L ÈÓ40ÌÈ¯·„ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ƒ∆¬»À¿«¬ƒƒ¿»ƒ
„iÓ ÌÈ¯eÒ‡‰41ÂÈÈÚ e¯B‡iL „Ú42ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ ÔÈ‡Â . »¬ƒƒ»«∆≈≈»¿≈¿«¿ƒ«

‡ˆÓpa ÔÈ¯‰ÓÓ ‡l‡ ,¯zn‰ ¯·c43B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe . »»«À»∆»¿«¬ƒ«ƒ¿»«¬ƒƒ
‰lÁz Ïw‰ Ïw‰44Bic - ÂÈÈÚ e¯È‡‰ Ì‡ .45Ì‡Â ; ««««¿ƒ»ƒ≈ƒ≈»«¿ƒ

.¯eÓÁ‰ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï««¬ƒƒ∆»

הרעבון.40) במרק,41)מחלת מקודם מנסים ואין
האסור. דבר מיד לו נותנים אלא מכשיעור, ובפחות

כהות.42) החולה עיני המחלה של מסוכן בשלב
במקום.43) הנמצאים דברים 44)בדברים לנו אין אם

מאכילין  איסורים מיני שני לפנינו ויש צורכו כדי  מותרים
קל. הקל יותר.45)אותו אותו מאכילים אין

.æéB˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ‰Ï·e Ï·Ë eÈÙÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿»≈∆∆¿≈»«¬ƒƒ
‰˙ÈÓa Ï·h‰L ;‰lÁz ‰Ï·46ÈÁÈÙÒe ‰Ï· . ¿≈»¿ƒ»∆«∆∆¿ƒ»¿≈»¿ƒ≈

ÔÈ¯eÒ‡L ;˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ∆¬ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ47.‰hÓL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»
˙ÈÚÈ·Le Ï·Ë48˙ÈÚÈ·L B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó -49Ï·Ë . ∆∆¿ƒƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ∆∆

Ï·h‰ Ôw˙Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ ,‰Óe¯˙e50ÔÈÏÈÎ‡Ó - ¿»ƒƒ∆¿»¿«≈«∆∆«¬ƒƒ
Ï·Ë B˙B‡51‰Óe¯˙k LB„˜ BÈ‡L ,52‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆∆≈»ƒ¿»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

הופרשו 46) שלא בטבל והמדובר בלאו. ונבלה שמים, בידי
הפרישו  שלא טבל אבל מעשר, ותרומת גדולה תרומה ממנו

במיתה. אינו מעשרות תחילה 47)ממנו אותו שמאכילים
דרבנן. הביעור.48)איסורי זמן שהטבל 49)לאחר

בעשה. והשביעית שמים בידי את 50)במיתה ולהאכילו
יפריש  ואם כולו לאכול צריך שהחולה כגון, שבו, החולין

לו. יספיק לא התרומות ממנו 51)ממנו מפרישים אין
לעצמה  תרומה החולה שיאכל מעשר, ותרומת תרומה
שהוא. כמו הטבל את אותו מאכילים אלא לעצמם, וחולין

בתרומה. שאסור בזר אבל 52)והמדובר חמורה תרומה
שיש  לומר התכוונו שלא רבינו, ומפרש לתיקוני, אפשר טבל
שאפשר  מכיון שטבל אלא תרומה, להפריש היינו לתקן,
היא. ממש קודש תרומה אבל חמורה, קדושה בו אין לתקנו

.çéÌ‡ ‡l‡ ,¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ¯eq‡ ÔÈ‡L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆≈ƒ»«ƒ∆»ƒ
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈL eÈ‰53¯eq‡ ‰È‰L B‡ , »¿≈»ƒƒ»ƒ¿««∆»»ƒ

,„Á‡ ˙ÈÊk ÏÎB‡ LÈ CÎÈÙÏ .ÏÏBk ¯eq‡ B‡ ÛÈÒBÓƒƒ≈¿ƒ»≈≈¿«ƒ∆»
˙Bi˜ÏÓ LÓÁ ÂÈÏÚ ‰˜BÏÂ54Ba e¯˙‰L ‡e‰Â . ¿∆»»»≈«¿À¿∆ƒ¿

ÔÈ¯eq‡ ‰MÓÁa55‡ÓË ÔB‚k ?„ˆÈk .Ba eˆa˜˙pL «¬ƒ»ƒƒ∆ƒ¿«¿≈«¿»≈
ÌBÈa ÌÈLc˜n‰ ÔÓ ¯˙BpL ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡L∆»«¿«ƒ≈∆∆«ƒ«À¿»ƒ¿

·ÏÁ ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ÌÈ¯etk‰56ÏÎB‡ ÌeMÓe , «ƒƒ∆ƒ≈≈∆ƒ≈
‡ÓË ÌeMÓe ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÎB‡ ÌeMÓe ,¯˙B»ƒ≈¿«ƒƒƒ»≈

.ÏÚÓe L„w‰ ÔÓ ‰‰pL ÌeMÓe ,L„˜ ÏÎ‡L∆»«…∆ƒ∆∆¡»ƒ«…∆»«

שניהם.53) על חייב ולכן תוציא, מהם זה שנינו 54)שאי
משמיענו  ורבינו אחד, ואשם חטאות ארבע חייב שבשוגג

כך. הדין למלקות כל 55)שגם ולפרש בו להתרות צריך
לו  אמרו ואפילו סתם בו התרו אם אבל עצמו, בפני איסור
אחת. אלא לוקה אינו לאווין, חמישה על עובר שהוא

מאכל,56) על שמים בידי מיתה או כרת המחוייב שכל
למלקות. בו התרו אם לוקה

.èé‰È‰ BÊ ‰Ó‰aL ?¯eq‡ ÏÚ ¯eq‡ Ô‡k ÏÁ ‰nÏÂ¿»»»»ƒ«ƒ∆¿≈»»»
‰È‰a ¯zÓe ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ daÏÁ57- dLÈc˜‰ . ∆¿»»«¬ƒ»À»«¬»»ƒ¿ƒ»

‰È‰a daÏÁ ¯Ò‡58¯eq‡ Ba ÛÒBpL CBzÓe . ∆¡«∆¿»«¬»»ƒ∆«ƒ
‰È‰59·ÏÁ ‰È‰ ÔÈ„ÚÂ .ÌÈL„˜ ¯eq‡ ÂÈÏÚ ÛÒB , ¬»»«»»ƒ»»ƒ«¬«ƒ»»≈∆

dB·bÏ ¯zÓ ‰Ê60- ¯˙B ‰OÚ .ËBÈ„‰Ï ¯eÒ‡Â ∆À»«»«¿»¿∆¿«¬»»
.ËBÈ„‰Ï ¯Ò‡ ,dB·bÏ ¯eq‡ Ba ÛÒBpL CBzÓƒ∆«ƒ«»«∆¡«¿∆¿
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‰f‰ ÏÎB‡‰Â61¯eÒ‡Â ‰Ó‰a‰ ¯O·a ¯zÓ ‰È‰ ¿»≈«∆»»À»ƒ¿««¿≈»¿»
¯eq‡ BÏ ÛÒB .d¯O·a Û‡ ¯Ò‡ - ‡ÓË .daÏÁa¿∆¿»ƒ¿»∆¡««ƒ¿»»«ƒ
.ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÏÏk - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‡a .·ÏÁ‰ ÏÚ««≈∆»«ƒƒ»«»»√»ƒ
.‰Ê ·ÏÁa B¯eq‡ ÛÒB ,ÔÈlÁa Û‡ ¯Ò‡pL CBzÓeƒ∆∆¡««¿Àƒ«ƒ¿≈∆∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

באכילה.57) רק אסור בהנאה.58)שהחלב אסור שהקדש
איסור.59) על שחל חמור איסור או מוסיף איסור הוא הרי
למזבח.60) כאן 61)להקריב עד שאכל. האדם כלומר,

מכאן  החלב, חתיכת על שניתוספו האיסורים רבינו מנה
על  אבל האדם, על החלים איסורים רבינו מונה ואילך
וטומאת  הכיפורים יום כגון איסור, ניתוסף לא עצמו המאכל

האוכל.

ה'תשע"ו  תשרי כ"ג ג' יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
מינו;1) בשאינו או במינו מין בהיתר שנתערב איסור יבאר

כל  במאתים; ויש במאה ויש בששים ששיעורו איסור שיש
אפרוח  בה שיש וביצה בטל; הוא אם מתירין לו שיש דבר
שצלאו  וגדי לפגם; או לשבח טעם נותן ודין ששלקה;
בשר  צולין ואם לכתחלה; איסור מבטלין אם בחלבו;
שנבלל  מליח נבילה בשר ודין אחד; בתנור ונבלה שחוטה

שחוטה. בשר עמו

.àBÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ :¯zÓ ¯·„a ·¯Ú˙pL ¯eÒ‡ ¯·c»»»∆ƒ¿»≈¿»»À»ƒ¿∆≈ƒ
ÏÚ „ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,BÈÓa ÔÈÓe ;ÌÚË Ô˙Ba -¿≈««ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»«¬…«

.·¯a ÏËaÈ - BÓÚË«¿ƒ»≈¿…

.áÁBnÂ ÔÈÒÈ¯b‰ CB˙Ï ÏÙpL ˙BÈÏk‰ ·ÏÁ ?„ˆÈk≈«≈∆«¿»∆»«¿«¿ƒƒ¿ƒ«
ÌÚË Ô‰a ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ :ÔÈÒÈ¯b‰ ˙‡ ÔÈÓÚBË - Ïk‰«…¬ƒ∆«¿ƒƒƒ…ƒ¿»»∆««
,·ÏÁ ÌÚË Ì‰a ‡ˆÓ Ì‡Â ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ·ÏÁ≈∆¬≈≈À»ƒ¿ƒƒ¿»»∆««≈∆
;‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - BLnÓ Ô‰a ‰È‰Â¿»»»∆«»¬≈≈¬ƒƒ«»
el‡ È¯‰ - BLnÓ Ô‰a ‰È‰ ‡ÏÂ ,BÓÚË Ô‰a ‡ˆÓƒ¿»»∆«¿¿…»»»∆«»¬≈≈

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ

.â˙ÈÊk ·ÏÁ‰ ÔÓ ‰È‰L ÔB‚k ?BLnÓ ‡e‰ „ˆÈk≈««»¿∆»»ƒ«≈∆¿«ƒ
ÔÈÒÈ¯b‰ ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ .˙·¯Úz‰ ÔÓ ÌÈˆÈa LÏL ÏÎa¿»»≈ƒƒ««¬…∆ƒ»«ƒ«¿ƒƒ
·ÏÁ‰ ÔÓ ˙ÈÊk Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈˆÈa LÏLk el‡‰»≈¿»≈ƒƒ¿≈»∆¿«ƒƒ«≈∆
˙BÁt ÏÎ‡ ;Ìi˜ BLnÓe ¯eq‡‰ ÌÚË È¯‰L ,‰˜BÏ -∆∆¬≈««»ƒ«»«»»«»
.Ì‰È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌÈˆÈa LÏMÓƒ»≈ƒ«ƒ«««¿ƒƒ¿≈∆
,ÌÈˆÈa LÏL ÏÎa ˙ÈÊk ˙·¯Úza ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ…»»««¬…∆¿«ƒ¿»»≈ƒ
- ‰¯„w‰ Ïk ÏÎ‡Â ·ÏÁ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»∆««≈∆¿»«»«¿≈»

.˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆∆»«««¿

.ãÌ‡ ,Ïk‰ ÁBnÂ ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁÏ ˙BÈÏk ·ÏÁ ÏÙ»«≈∆¿»¿≈∆»«¿»¿ƒ««…ƒ
Ïk‰ È¯‰ - ˙BÈÏk‰ ·ÏÁa ÌÈLk ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁ ‰È‰»»≈∆»«¿»ƒ¿«ƒ¿≈∆«¿»¬≈«…
‰·¯Ú˙pL ‰Ï· ˙ÎÈ˙Á elÙ‡ .‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓÀ»ƒ«»¬ƒ¬ƒ«¿≈»∆ƒ¿»¿»
.‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ Ïk‰ - ‰ËeÁL ÏL ˙BÎÈ˙Á ÈzLaƒ¿≈¬ƒ∆¿»«…À»ƒ«»
¯·c „·‡iL „Ú ,¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ«…»«∆…«»»

BÈÚL ·eLÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ,BËeÚÓ ÌˆÚÓ ¯eÒ‡‰»»≈…∆ƒ¿…ƒ¿∆»»»∆≈
.¯‡a˙iL BÓk ,˙„ÓBÚ∆∆¿∆ƒ¿»≈

.ä?BËeÚÓ ÌˆÚa „·‡ÈÂ ¯eÒ‡‰ ¯·c ·¯Ú˙È ‰nÎ·e¿«»ƒ¿»≈»»»»¿…«¿…∆ƒ
,ÌÈMLa B¯eÚML ¯·c LÈ :ÌÈÓÎÁ Ba e˙pL ¯eÚMk«ƒ∆»¿¬»ƒ≈»»∆ƒ¿ƒƒ

.ÌÈ˙‡Óa B¯eÚML LÈÂ ,‰‡Óa B¯eÚML LÈÂ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆ƒ¿»«ƒ

.åÈ¯eq‡ ÔÈa ,‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»ƒƒ∆«»≈ƒ≈
e·¯Ú˙pL ,‰È‰ È¯eq‡ ÔÈa ˙¯k È¯eq‡ ÔÈa ˙e˜ÏÓ«¿≈ƒ≈»≈≈ƒ≈¬»»∆ƒ¿»¿
ÔÈÓ ;ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ :¯zn‰ ÏÎ‡Óa¿«¬»«À»ƒ¿∆≈ƒ¿≈««ƒ
B¯eÚL - ÌÚh‰ ÏÚ „ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,BÈÓa¿ƒ∆ƒ∆¿»«¬…««««ƒ
ÈtÓ ,CÒ ÔÈiÓ ıeÁ .ÌÈ˙‡Óa B‡ ‰‡Óa B‡ ÌÈMLa¿ƒƒ¿≈»¿»«ƒƒ≈∆∆ƒ¿≈
¯LÙ‡ È¯‰L ,Ï·hÓ ıeÁÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙¯ÓÁÀ¿«¬«»ƒ¿ƒ∆∆∆¬≈∆¿»
‡lLÂ ,Ô‰L ÏÎa - ÔÈÓa ÔÈ¯ÒB‡ ‰Ê ÈtÓe ;Bw˙Ï¿«¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿»∆≈¿∆…

.ÔÈ¯eq‡‰ Ïk ¯‡Lk ,ÌÚË Ô˙Ba - ÔÈÓa¿ƒ»¿≈««ƒ¿»»»ƒƒ

.æÏL ˙Bi·Á ‰nk ‰ÈÏÚ eÏÙpL CÒ ÔÈÈ ˙tË ?„ˆÈk≈«ƒ«≈∆∆∆»¿»∆»«»»ƒ∆
Ï·Ë ÔÈÈ ÏL ÒBk ÔÎÂ .¯‡a˙iL BÓk ,¯eÒ‡ Ïk‰ - ÔÈÈ«ƒ«…»¿∆ƒ¿»≈¿≈∆≈∆∆
˙BÓe¯z LÈ¯ÙiL „Ú ,Ï·Ë Ïk‰ - ˙È·Áa ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿»ƒ«…∆∆«∆«¿ƒ¿
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,˙·¯ÚzÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙B¯OÚÓe««¿»¿ƒ««¬…∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

.ç- ÔÈÓa e·¯Ú˙ Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯t≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒƒ¿»¿¿ƒ»
ÏÏÎa ÔÈ‡ ,ÌÚË Ô˙Ba - ÔÈÓa ‡lLÂ ,‡e‰L ÏÎa¿»∆¿∆…¿ƒ»¿≈««≈»ƒ¿«
‡l‡ ,‰¯eÒ‡ ˙·¯Úz‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ;‰¯Bz È¯eq‡ƒ≈»∆≈»««¬…∆¬»∆»
BÓk ,˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a ˙·¯Úz‰ Ïk ÏÎ‡Ï ·iÁ«»∆¡…»««¬…∆ƒ¿À«¿ƒƒ¿

.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈ƒ¿

.è- ‰¯Bz È¯eq‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÒÙa ıÓÁ»≈¿∆«««ƒ∆≈ƒ≈»
‰¯eÒ‡ ˙·¯Úz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;el‡ ˙BÏÏÎa BÈ‡≈ƒ¿»≈¿ƒ∆≈««¬…∆¬»
˙·¯Úz‰ Ïk ‰È‰z ÁÒt‰ ¯Á‡Ï È¯‰L ,ÌÏBÚÏ¿»∆¬≈¿«««∆«ƒ¿∆»««¬…∆
ÔÈa ‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ .e¯‡aL BÓk ,˙¯zÓÀ∆∆¿∆≈«¿¿ƒ»≈¿»∆≈

.BÈÓa ‡lL ÔÈa BÈÓa¿ƒ≈∆…¿ƒ

.é‰LÈa ‰·¯Ú˙pL ‰L„Á ‰‡e·˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ¿»¬»»∆ƒ¿»¿»ƒ»»
dÏ LÈ È¯‰L ;‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡ - ¯ÓÚ‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈»…∆∆∆¿»∆∆¬≈≈»
LiL ¯·c Ïk ÔÎÂ .Ïk‰ ¯zÈ ¯ÓÚ‰ ¯Á‡lL ,ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ∆¿««»…∆À««…¿≈»»»∆≈
¯eq‡ ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡ ‰È‰ elÙ‡Â ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ«ƒƒ«¬ƒ»»ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ
,¯eÚL ÌÈÓÎÁ Ba e˙ ‡Ï - ·BË ÌBÈa „ÏBÂ ‰ˆ˜ÓÀ¿∆¿»¿…»¿¬»ƒƒ
LÈ È¯‰L ;ÏËa BÈ‡ ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa „Á‡ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ∆»¿«»¬»ƒ≈»≈∆¬≈≈
‡ˆBiÎÂ ÈL ¯OÚÓe Lc˜‰ ÔB‚k .da ¯ziL C¯c∆∆∆À«»¿∆¿≈«¬≈≈ƒ¿«≈

.Ô‰a»∆

.àé‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁÂ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰ Ï·‡¬»»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿≈∆¿»¿«≈
ÔÈ‡L ;¯eÚL Ô‰a ÌÈÓÎÁ e˙ - ˙BÓe¯z ÔÎÂ ,Ô‰a»∆¿≈¿»¿¬»ƒ»∆ƒ∆≈

.Ì„‡ ÏÎÏ ¯z‰ C¯c Ô‰a»∆∆∆∆≈¿»»»

.áéÌ‡ ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„ elÙ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆¬ƒ»»∆≈«ƒƒƒ
‰È‰È ‡Ï .¯zÓ - ÌÚË Ô˙ ‡ÏÂ BÈÓ BÈ‡La ·¯Ú˙ƒ¿»≈¿∆≈ƒ¿…»«««À»…ƒ¿∆
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קצז zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - ixyz b"k 'b mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯LÙ‡ È¯‰L ;Ï·hÓ ¯eÓÁ ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ‰Ê∆∆≈«ƒƒ»ƒ∆∆∆¬≈∆¿»
,ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓa ‡lL ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Bw˙Ï¿«¿¿««ƒ≈∆…¿ƒ¿≈««
‰¯Bz‰L ;ÁÒÙa ıÓÁ ÏÚ dÓ˙z Ï‡Â .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿«ƒ¿««»≈¿∆«∆«»
,Ba e¯ÈÓÁ‰ CÎÈÙÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ Ïk :‰¯Ó‡»¿»»«¿∆∆……≈¿ƒ»∆¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

.âé‰Óe¯z‰ :ÌÈÓÎÁ e˙pL ÔÈ¯eÚM‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆»¿¬»ƒ«¿»
„Á‡a ÔÈÏBÚ - ÌÈ¯eka‰Â ‰lÁ‰Â ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e¿««¬≈¿««»¿«ƒƒƒ¿∆»
ÔÎÂ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe .ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰‡Óe≈»¿»ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈
- ÔÈlÁ ÏL ˙BÒe¯t CB˙Ï ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰Òe¯t¿»∆∆∆«»ƒ¿¿∆Àƒ
,el‡Ó „Á‡Ó ÁÓ˜ ‰‡Ò ?„ˆÈk .‰‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚƒ¿∆»≈»≈«¿»∆«≈∆»≈≈
ÔÈlÁ ÏL ÁÓ˜ ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ,ÌlkÓ ‰‡Ò B‡¿»ƒÀ»∆»¿»¿≈»¿»∆«∆Àƒ
‰‡Ò „‚k ˙Á‡ ‰‡Ò Ïk‰ ÔÓ ÌÈ¯Ó - Ïk‰ ·¯Ú˙Â¿ƒ¿»≈«…≈ƒƒ«…¿»««¿∆∆¿»

;Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓ ¯‡M‰Â ,‰ÏÙpL˙BÁÙÏ ‰ÏÙ ∆»¿»¿«¿»À»¿»»»»¿»¿»
.Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ - ‰‡nÓƒ≈»«¬»«…¿À»

.ãé.ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚ - Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿∆»»«ƒ
?„ˆÈk .ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓeƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈»ƒ¿»ƒ≈«
‰˙È‰L B‡ ,Ì¯k‰ È‡Ïk B‡ ‰Ï¯Ú ÔÈÈ ÏL ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆≈»¿»ƒ¿≈«∆∆∆»¿»
ÌÈ˙‡Ó CB˙Ï ‰ÏÙpL ,Ì‰ÈMÓ ˙Ù¯ËˆÓ ˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿≈∆∆»¿»¿»«ƒ
ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯zÓ Ïk‰ - ÔÈÈ ÏL ˙BiÚÈ·¿̄ƒƒ∆«ƒ«…À»¿≈»ƒ¿»ƒ
.‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈ˙‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙ ;ÌeÏk¿»¿»¿»ƒ»«ƒ«…»«¬»»

.åè‰Ï¯Ú ÌÈ¯È ‡ÏÂ ‰Óe¯z‰ ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆ ‰nÏÂ¿»»»ƒ¿»ƒ«¿»¿…»ƒ»¿»
Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÈ‰k ÔBÓÓ ‰Óe¯z‰L ?Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ¿ƒ¿≈«∆∆∆«¿»»…¬ƒ¿ƒ»»
˙Óe¯z ÔB‚k ,‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óe¯z¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ»∆»¿¿«
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌB„‡aL ÔÈ¯BÚOe ÔÈ·e¯Á‰Â ÔÈÒÈÏk‰«¿ƒƒ¿∆»ƒ¿ƒ∆∆¡≈»ƒ

.ÌÈ¯‰Ï¿»ƒ

.æèÈtÓ ?Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú ¯eÚL eÏÙk ‰nÏÂ¿»»»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈
‰‡Ó ¯eÚL ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ .‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L∆≈¬ƒ«¬»»¿»»»¿«ƒ≈»
Lc˜Óe ‰‡nÓ „Á‡ ¯OÚÓ ˙Óe¯z È¯‰L ?˙BÓe¯˙aƒ¿∆¬≈¿««¬≈∆»ƒ≈»¿«≈
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .epnÓ BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL .Ïk‰«…∆∆¡«∆ƒ¿¿ƒ∆»¿¬»ƒ
.BLc˜Ó - BÎB˙Ï ¯ÊÁ Ì‡ ,epnÓ ÌÈ¯Ó ‰z‡L ¯·c»»∆«»≈ƒƒ∆ƒ»«¿¿«¿

.æéÌÈˆ˜L ¯Oa ÔB‚k ,Ôlk ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ ¯‡L¿»ƒƒ∆«»À»¿¿«¿»ƒ
.ÌÈMLa Ô¯eÚL - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁÂ ÌÈOÓ¯e¿»ƒ¿≈∆¿»¿«≈»∆ƒ»¿ƒƒ
˙ÈÊk ÌÈML CB˙Ï ÏÙpL ˙BÈÏk ·ÏÁ ˙ÈÊk ?„ˆÈk≈«¿«ƒ≈∆¿»∆»«¿ƒƒ¿«ƒ
- ÌÈMMÓ ˙BÁÙÏ ÏÙ ;¯zÓ Ïk‰ - ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁÓ≈≈∆»«¿»«…À»»«¿»ƒƒƒ
CÈ¯ˆ - ·ÏÁ ‰¯BÚOk ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .¯eÒ‡ Ïk‰«…»¿≈ƒ»«ƒ¿»≈∆»ƒ
.ÔÈ¯eq‡ ¯‡La ÔÎÂ .‰¯BÚO ÌÈML BÓk ÌL ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ
- ¯Oa ÏL ‰¯„˜Ï ÏÙpL ‰Lp‰ „Èb ÏL ÔnL ÔÎÂ¿≈À»∆ƒ«»∆∆»«ƒ¿≈»∆»»
.ÔÈn‰ ÔÓ „Èb‰ ÔnL ÔÈ‡Â ,ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ¿«¬ƒ¿ƒƒ¿≈À««ƒƒ«ƒ¿»
BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ‰Lp‰ „Èb ÔnML Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆À«ƒ«»∆ƒƒ¿≈∆¿
,dÓˆÚ ÈÙa ‰i¯a ‰Lp‰ „È‚Â ÏÈ‡B‰ - e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿»

„Èb‰Â .‰¯Bz È¯eq‡k Ba e¯ÈÓÁ‰ÔÈ‡ - BÓˆÚ ∆¿ƒ¿ƒ≈»¿«ƒ«¿≈
.ÌÚË Ô˙Ba ÌÈ„È‚a ÔÈ‡L ,¯ÒB‡ BÈ‡Â Ba ÔÈ¯ÚLÓ¿«¬ƒ¿≈≈∆≈¿ƒƒ¿≈««

.çéÏÁÎe ,ÌÈMLa - ¯Oa‰ ÌÚ ÏMa˙pL ÏÁk Ï·‡¬»¿»∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿ƒƒ¿»
,e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ÏÁk‰Â ÏÈ‡B‰ .ÔÈn‰ ÔÓƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

.B¯eÚLa el˜‰≈≈¿ƒ

.èéÌÈˆÈa ÌÚ ‰˜ÏLpL ÁB¯Ù‡ da ‡ˆÓpL ‰ˆÈa≈»∆ƒ¿»»∆¿«∆ƒ¿¿»ƒ≈ƒ
Ô‰ È¯‰ - ‡È‰Â ˙Á‡Â ÌÈML ÌÚ ‰˙È‰ Ì‡ :˙B¯zn‰«À»ƒ»¿»ƒƒƒ¿««¿ƒ¬≈≈
ÈtÓ .Ïk‰ e¯Ò‡ - „·Ïa ÌÈML ÌÚ ‰˙È‰ ;˙B¯zÓÀ»»¿»ƒƒƒƒ¿«∆∆¿«…ƒ¿≈
eÙÈÒB‰Â da ¯k‰ eOÚ ,dÓˆÚ ÈÙa ‰i¯a ‡È‰L∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«¿»»∆≈»¿ƒ

.d¯eÚLa¿ƒ»

.ëÛBÚ ÈˆÈa ÌÚ ‰˜ÏLpL ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa Ï·‡¬»≈«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈≈
,el‡ ÌÚ el‡ Û¯Ë Ì‡Â .Ì˙B‡ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ¯B‰Ë»…»¿»»¿ƒ»«≈ƒ≈
ÌÚ ‰Ù¯Ë ˙ˆÈa B‡ ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‰·¯Ú˙pL B‡∆ƒ¿»¿»≈«»≈≈«¿≈»ƒ

.ÌÈMLa Ô¯eÚL - ˙B¯Á‡ ÌÈˆÈa≈ƒ¬≈ƒ»¿ƒƒ

.àëÈ¯‰L ?ÌÈML ¯eÚL ÏÚ ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓeƒ«ƒ»¿¬»ƒ«ƒƒƒ∆¬≈
ÌÈMMÓ „Á‡ ,ÚB¯f‰ ‡È‰Â ,¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯en‰«»≈≈»ƒ¿ƒ«¿«∆»ƒƒƒ
˙¯ÒB‡ dÈ‡Â BnÚ ˙ÏMa˙Ó ‡È‰Â ,ÏÈ‡‰ ¯‡MÓƒ¿»»«ƒ¿ƒƒ¿«∆∆ƒ¿≈»∆∆
ÔÓ ‰ÏLa Ú¯f‰ ˙‡ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL ,B˙B‡∆∆¡«¿»««…≈∆«¿…«¿≈»ƒ

.ÏÈ‡‰»«ƒ

.áë‰¯„˜ ÔB‚k ,e·¯Ú˙pL ¯Á‡ ¯·„Â BÈÓa ÔÈÓƒ¿ƒ¿»»«≈∆ƒ¿»¿¿¿≈»
·ÏÁ dÎB˙Ï ÏÙÂ ,ÔÈÒÈ¯‚e ‰ÈÏ‡ ·ÏÁ da ‰È‰L∆»»»≈∆«¿»¿ƒƒ¿»«¿»≈∆
˙‡ ÔÈ‡B¯ - „Á‡ Ûe‚ ‰OÚÂ Ïk‰ ‰ÁÓÂ ,˙BÈÏk‰«¿»¿ƒ¿»«…¿«¬»∆»ƒ∆
,„Á‡ Ûeb Ô‰ el‡k ÔÈÒÈ¯b‰ ˙‡Â ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁ≈∆»«¿»¿∆«¿ƒƒ¿ƒ≈∆»
‰È‰ Ì‡ ,‰ÈÏ‡·e ÔÈÒÈ¯ba ˙BÈÏk‰ ·ÏÁ ÔÈ¯ÚLÓe¿«¬ƒ≈∆«¿»«¿ƒƒ»«¿»ƒ»»

k ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ;¯zÓ - ÌÈMMÓ „Á‡„ÓÚÏ Ô‡ ∆»ƒƒƒÀ»∆¬≈ƒ∆¿»»«¬…
.ÌÚh‰ ÏÚ««««

.âë,‰‡Óa Ô¯ÚLÏ - e·¯Ú˙pL ˙BÓe¯˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ¿∆ƒ¿»¿¿«¬»¿≈»
.ÌÈ˙‡Óa Ô˙B‡ ¯ÚLÏ - ‰Ï¯Ú B‡ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ¿ƒ¿≈«∆∆»¿»¿«≈»¿»«ƒ

.ãëÔÈa ÌÈMLa ÔÈa ,ÔÈ¯eq‡‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLnLk¿∆¿«¬ƒ¿»»ƒƒ≈¿ƒƒ≈
Ïk·e ÔÈÏ·z·e ˜¯na ÔÈ¯ÚLÓ - ÌÈ˙‡Óa ÔÈa ‰‡Óa¿≈»≈¿»«ƒ¿«¬ƒ«»»««¿ƒ«…
ÏÙpL ¯Á‡Ó ‰¯„˜ ‰ÚÏaL ‰Ó·e ‰¯„wa LiL∆≈«¿≈»¿«∆»¿»¿≈»≈««∆»«
ÏÚ „ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,˙Úc‰ „Ó‡ ÈÙÏ ¯eq‡‰»ƒ¿ƒ…∆«««∆¬≈ƒ∆¿»«¬…«

.ÌeˆÓˆa ‰ÚÏaM ‰Ó«∆»¿»¿ƒ¿

.äëÌ‡Â .‰lÁzÎÏ ‰¯Bz ÏL ÔÈ¯eq‡ Ïh·Ï ¯eÒ‡»¿«≈ƒƒ∆»¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙B‡ eÒ˜ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ïhaƒ≈¬≈∆À»¿««ƒ≈»¿
- Ò˜ ‡e‰L ÔÂÈkL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ïk‰ e¯Ò‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿«…¿≈»∆ƒ∆≈»∆¿»
ÏhaL ¯·BÚ‰ ‰Ê ÏÚ ‡l‡ BÊ ˙·¯Úz ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡≈¿ƒ«¬…∆∆»«∆»≈∆ƒ≈

.¯zÓ Ïk‰ - ÌÈ¯Á‡Ï Ï·‡ ;¯eq‡‰»ƒ¬»«¬≈ƒ«…À»

.åë‰‡Ó CB˙Ï ‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¿»¿»∆»¿»¿≈»
˙B¯Á‡ ‰‡Ò ‰‡Ó ‡È·È ‡Ï - Ïk‰ ¯Ò‡ È¯‰L ,‰‡Ò¿»∆¬≈∆¡««……»ƒ≈»¿»¬≈
‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚzL È„k Û¯ˆÈÂƒ»≈¿≈∆«¬∆¿∆»»«ƒ¿ƒ»«¿»»
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ÔÈÏh·Ó - Ì‰È¯·c ÏL ¯eq‡a Ï·‡ .¯zÓ Ïk‰ - ÔÎ≈«…À»¬»¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿«¿ƒ
.‰lÁzÎÏ ¯eq‡‰»ƒ¿«¿ƒ»

.æëÛBÚ ¯Oa da LiL ‰¯„˜Ï ÏÙpL ·ÏÁ ?„ˆÈk≈«»»∆»«ƒ¿≈»∆≈»¿«
„Ú ¯Á‡ ÛBÚ ¯Oa ÂÈÏÚ ‰a¯Ó - ‰¯„wa ÌÚË Ô˙Â¿»««««¿≈»«¿∆»»¿««≈«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÚh‰ ÏË·iL∆ƒ¿««««¿≈…«≈»∆

.çë¯·„a BÓÚË ¯eÒ‡‰ ¯·c Ô˙ Ì‡L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆ƒ»«»»»»«¿¿»»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ïk‰ ¯Ò‡ - ¯zn‰«À»∆¡««…«∆¿»ƒ¬ƒ
„ÈÒÙ‰Â ¯znÏ ¯eÒ‡‰ ‰Ê Ì‚t Ì‡ Ï·‡ ;BÁÈaL‰La¿∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»«∆»»«À»¿ƒ¿ƒ

- BÓÚË‰lÁzÓ Ì‚Bt ‰È‰iL ‡e‰Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ «¿¬≈∆À»¿∆ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ»
B‡ ,ÁÈaL‰Ï BÙBÒÂ ‰lÁza Ì‚t Ì‡ Ï·‡ ;ÛBÒ „ÚÂ¿«¬»ƒ»««¿ƒ»¿¿«¿ƒ«
‰Ê È¯‰ - ÌbÙÏ BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁza ÁÈaL‰ƒ¿ƒ««¿ƒ»««ƒ∆ƒ¿…¬≈∆

.¯eÒ‡»

.èë·¯ÚÓ‰ ‰È‰ Ì‡ ?˙·¯Úz‰ ˙‡ ÌÚËÈ ÈÓeƒƒ¿«∆««¬…∆ƒ»»«¿…»
‰È‰ Ì‡ .Ô‰k‰ Ô˙B‡ ÌÚBË - ÔÈlÁ‰ ÌÚ ˙BÓe¯z¿ƒ«Àƒ≈»«…≈ƒ»»
˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰·e .Ún„Ó Ïk‰ - ¯k ‰Óe¯z‰ ÌÚË«««¿»ƒ»«…¿À»¿ƒ¿¿

.Ún„Ó‰ ÔÈc ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ«¿À»

.ì‰Ï¯Ú ÔÈÈÂ CÒ ÔÈÈ B‡ ,·ÏÁa ¯Oa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»»¿»»≈∆∆¿≈»¿»
ÌÈˆ˜L ¯Oa B‡ ,L·„Ï eÏÙpL Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ¿ƒ¿≈«∆∆∆»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ
ÌÚBË - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˜¯i‰ ÌÚ ÏMa˙pL ÌÈOÓ¯e¿»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿«≈»∆≈
:¯Ó‡ Ì‡ .ÂÈt ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô˙B‡»»≈»ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«
Ú¯ ÌÚhÓe ÌÚË Ba LÈ :¯Ó‡L B‡ ,ÌÚË Ba ÔÈ‡≈««∆»«≈««ƒ«««
BÙBÒ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .¯zÓ Ïk‰ - BÓ‚t È¯‰Â ‡e‰«¬≈¿»«…À»¿∆…ƒ¿∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,ÁÈaL‰Ï¿«¿ƒ«¿∆≈«¿¿ƒ≈»≈»ƒ
‰‡Óa B‡ ÌÈMLa :B¯eÚLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ÌÚËÏƒ¿…¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈»

.ÌÈ˙‡Óa B‡¿»«ƒ

.àìB˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ıÓÁÏ B‡ ¯ÎLÏ ÏÙpL ¯aÎÚ«¿»∆»«¿≈»¿…∆¿«¬ƒ
ıÓÁ·e ¯ÎLa BÓÚË ‡nL ÔÈLLBÁ e‡L ;ÌÈMLa¿ƒƒ∆»¿ƒ∆»«¿¿≈»¿…∆
- L·„Ï B‡ ÔÓLÏ B‡ ÔÈÈÏ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .ÁÈaLÓ«¿ƒ«¬»ƒ»«¿«ƒ¿∆∆ƒ¿«
ÏkL .Ì‚Bt BÓÚhL ÈtÓ ,ÌÚË Ô˙ elÙ‡Â ,¯zÓÀ»«¬ƒ»«««ƒ¿≈∆«¿≈∆»
„ÈÒÙÓe ÔÁÈ¯ÒÓ ‰ÊÂ ,ÌÈÓO·Ó Ô˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ el‡≈¿ƒƒƒ¿»¿À»ƒ¿∆«¿ƒ»«¿ƒ

.ÔÓÚË«¿»

.áì‰ˆ˜Ó elÙ‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - BaÏÁa B‡ÏvL È„b¿ƒ∆¿»¿∆¿»∆¡…¬ƒƒ¿≈
Ô˙BÂ BÁÈaLÓ ‡e‰Â ÂÈ¯·È‡a ÚÏ· ·ÏÁ‰L ;BÊ‡»¿∆«≈∆ƒ¿»¿≈»»¿«¿ƒ¿≈
·ÏÁ Ba ‰È‰ ‡ÏÂ LeÁk ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÚË Ba««¿ƒ»ƒ»»»¿…»»≈∆

ÌÈMMÓ „Á‡k ËÚÓ ‡l‡ ·¯˜ ·ÏÁ ‡ÏÂ ˙BÈÏk- ¿»¿…≈∆∆∆∆»¿«¿∆»ƒƒƒ
d‡ÏvL C¯È ÔÎÂ .·ÏÁÏ ÚÈbnL „Ú ÏÎB‡Â ÛÏB˜≈¿≈«∆«ƒ««≈∆¿≈»≈∆¿»»
ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÏÎB‡Â ÛÏB˜ - daL ‰Lp‰ „È‚a¿ƒ«»∆∆»≈¿≈«∆«ƒ«
‡ÏÂ ,‰ÓÏL d‡ÏvL ‰Ó‰a ÔÎÂ .BÎÈÏLÓe „ÈbÏ«ƒ«¿ƒ¿≈¿≈»∆¿»»¿≈»¿…
ÛÏB˜ - ˙B¯eÒ‡‰ ˙BÓe¯˜ ‡ÏÂ ÔÈËeÁ ‡Ï ¯ÈÒ‰≈ƒ…ƒ¿…¿»¬≈
.BÎÈÏLÓe BÎ˙BÁ - ¯eÒ‡ ¯·„Ï ÚÈbiL ÔÂÈÎÂ ,ÏÎB‡Â¿≈¿≈»∆«ƒ«¿»»»¿«¿ƒ

.Ô‰a ¯ÚLÏ È„k ÌÚË Ô˙Ba ÌÈ„È‚a ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ¿≈««¿≈¿«≈»∆

.âìB‡ ‰Ï· ¯Oa ÌÚ ‰ËeÁL ¯Oa ÔÈÏBˆ ÔÈ‡≈ƒ¿«¿»ƒ¿«¿≈»
ÔÈÚ‚B ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,„Á‡ ¯ep˙a ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿«∆»¿««ƒ∆≈¿ƒ
‰˙È‰ elÙ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‡Ïˆ Ì‡Â .‰Êa ‰Ê∆»∆¿ƒ¿»»¬≈∆À»«¬ƒ»¿»
BÈ‡ ÁÈ¯‰L .‰Ê¯ ˙¯zn‰Â ‰a¯‰ ‰ÓL ‰¯eÒ‡‰»¬»¿≈»«¿≈¿«À∆∆»»∆»≈«≈

.¯eq‡ ÏL BÓÚË ‡l‡ ¯ÒB‡ BÈ‡Â ,¯ÒB‡≈¿≈≈∆»«¿∆ƒ

.ãì- ‰ËeÁL ¯Oa BnÚ ÏÏ·pL ÁÈÏÓ ‰Ï· ¯Oa¿«¿≈»»ƒ«∆ƒ¿«ƒ¿«¿»
Ûe‚a ˙ÚÏ· ‰Ï·p‰ ˙ÈˆÓzL ÈtÓ ;¯Ò‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆¡«ƒ¿≈∆«¿ƒ«¿≈»ƒ¿««¿
ÌÚh‰ ÏÚ ‡Ï Ô‡k „ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰ËeÁM‰ ¯Oa¿««¿»¿ƒ∆¿»«¬…»…««««
ÏÏ·pL ÁÈÏÓ ‡ÓË ‚c ¯Oa ÔÎÂ .¯eÚM‰ ÏÚ ‡ÏÂ¿…««ƒ¿≈¿«»»≈»ƒ«∆ƒ¿«
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .B¯Èˆ ÈtÓ ¯Ò‡ - ¯B‰Ë ÏÙz ‚„ BnÚƒ»»≈»∆¡«ƒ¿≈ƒ¬»ƒ»»
.ÁÈÏn‰ ¯Ò‡ ‡Ï - ‡ÓË ‚c ÏÙz‰Â ,¯B‰Ë ÁÈÏn‰«»ƒ«»¿«»≈»»≈…∆¡««»ƒ«
ÚÏBa BÈ‡] - ÁÈÏn‰ ÔÓ ÚÏBa ÏÙz‰L [Èt ÏÚ Û‡]««ƒ∆«»≈≈«ƒ«»ƒ«≈≈«
‚c ÌÚ BL·kL ‡ÓË ‚c .[ËÏÙÈÂ ¯ÊÁiL Ck Ïk»»∆«¬…¿ƒ¿…»»≈∆¿»ƒ»
„Á‡ ‡Óh‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;¯eÒ‡ Ïk‰ - ¯B‰Ë»«…»∆»ƒ≈»»«»≈∆»

.¯B‰h‰ ÔÓ ÌÈ˙‡nÓƒ»«ƒƒ«»

ה'תשע"ו  תשרי כ"ד ד' יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
להם 1) יש אם חשוב דבר או מתבל או המחמץ דבר יבאר

העיסה; לתוך שנפל תרומה או הכרם כלאי של שאור ביטול
בגד  אחד; ממין שמות שלושה או שנים שהם תבלין ודין
ועצי  ערלה בקליפי שבשלה קדרה או ערלה בקליפי שצבעו
יין  חבית בו; וכיוצא ערלה בפגי גבינה המעמיד דין היתר;
נסך  יין איפכא; או איסור של החביות בין שנתערבה היתר

ענבים. גבי על שנפל

.à¯eÒ‡‰ ¯·cÏ ÌÈÓÎÁ e˙pL el‡‰ ÌÈ¯eÚM‰ Ïk»«ƒƒ»≈∆»¿¬»ƒ«»»»»
¯eÒ‡‰ ¯·c‰ ‰È‰ ‡lLa - ¯zn‰ BÈÓa ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿ƒ«À»¿∆…»»«»»»»
˙BÓk „ÓBÚ ‡e‰L ·eLÁ ¯·„ B‡ Ïa˙Ó B‡ ınÁÓ¿«≈¿«≈»»»∆≈¿
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯zn‰ ¯·ca ÚÓ„Â ·¯Ú˙ ‡ÏÂ ‡e‰L∆¿…ƒ¿»≈¿ƒ¿««»»«À»¬»ƒ»»
.‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ - ·eLÁ ¯·„ B‡ Ïa˙Ó B‡ ınÁÓ¿«≈¿«≈»»»≈¿»∆

.áCB˙Ï ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ÔÈhÁ ÏL ¯B‡O ?„ˆÈk≈«¿∆ƒƒ∆¿»∆»«¿
‰qÚ‰ È¯‰ - ınÁÏ È„k Ba LÈÂ ,ÔÈlÁ ÏL ÔÈhÁ ˙qÚƒ«ƒƒ∆Àƒ¿≈¿≈¿«≈¬≈»ƒ»
˙¯„˜Ï eÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏ·z ÔÎÂ .Ún„Ó dlkÀ»¿À»¿≈¿»ƒ∆¿»∆»¿ƒ¿≈«
Ïk‰ - ÔÈlÁ‰ ÔÈnÓ Ô‰Â ,Ïa˙Ï È„k Ô‰a LÈÂ ,ÔÈlÁÀƒ¿≈»∆¿≈¿«≈¿≈ƒƒ«Àƒ«…
„Á‡ ÔÈÏ·z‰ B‡ ¯B‡O‰L Èt ÏÚ Û‡Â .Ún„Ó¿À»¿««ƒ∆«¿«¿»ƒ∆»
B‡ ,‰qÚ‰ CB˙Ï Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ¯B‡O ÔÎÂ .ÛÏ‡Ó≈∆∆¿≈¿∆ƒ¿≈«∆∆¿»ƒ»
.‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ‰¯„w‰ CB˙Ï ‰Ï¯Ú ÏL ÔÈÏ·z¿»ƒ∆»¿»¿«¿≈»«…»«¬»»

.â- ‡e‰L ÏÎa BÈÓa ¯ÒB‡ ‡e‰L ·eLÁ ¯·c»»»∆≈¿ƒ¿»∆
,Ô„a ÈBn¯Â ,C¯t ÈÊB‚‡ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯·„ ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ¿≈≈¡≈∆∆¿ƒ≈»»
,·e¯k ÈÁÏ˜Â ,ÔÈ„¯z ˙BÙÏÁÂ ,˙BÓe˙Ò ˙Bi·ÁÂ¿»ƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈¿

.˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙B¯kÎÂ ,˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„e¿««¿»ƒ¿ƒ»∆««««ƒ

.ã‰Ï¯Ú ‰È‰L Ô„a ÈBn¯Ó „Á‡ ÔBn¯ ?„ˆÈk≈«ƒ∆»≈ƒ≈»»∆»»»¿»
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קצט zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - ixyz c"k 'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈBn¯ ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ·¯Ú˙Â¿ƒ¿»≈¿«»¬»ƒƒƒ«…»«¬»»
Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL B‡ ‰Ï¯Ú ÔÈÈ ÏL ‰Óe˙Ò ˙È·Á ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»∆≈»¿»∆ƒ¿≈«∆∆
Ïk‰ - ˙BÓe˙Ò ˙Bi·Á ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ»ƒ¿«…

.ÌÈ¯·„ ‰Ú·M‰ ¯‡L ÔÎÂ .‰È‰a ÌÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»¿≈¿»«ƒ¿»¿»ƒ

.ä‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯Oa ÏL B‡ ‰Ï· ÏL ‰ÎÈ˙Á ÔÎÂ¿≈¬ƒ»∆¿≈»∆¿«¿≈»«»
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL ÔÈ‡Óh‰ ‚„ B‡ ÛBÚ B‡»«¿≈ƒ∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ
,‰ÎÈ˙Á d˙B‡ dÈa‚iL „Ú ¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙BÎÈ˙Á¬ƒ«…»«∆«¿ƒ«»¬ƒ»
- d‰Èa‚‰ ‡Ï Ì‡L .ÌÈMLa ¯‡M‰ ¯ÚLÈ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈«¿»¿ƒƒ∆ƒ…ƒ¿ƒ»
‰ÎÈ˙Á‰Â ,‰pzL ‡ÏÂ „ÓBÚ ¯eÒ‡‰ ¯·c‰ È¯‰¬≈«»»»»≈¿…ƒ¿«»¿«¬ƒ»
.ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÙÏ da „ak˙Ó È¯‰L ,BÏˆ‡ ‰·eLÁ¬»∆¿∆¬≈ƒ¿«≈»ƒ¿≈»¿ƒ

.åÔÈlÁ ÏL B‡ ·ÏÁa ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Áa ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ«¬ƒ»∆»»¿»»∆Àƒ
,‰¯ÊÚa eËÁLpL,‰È‰a Ô‰È¯·cÓ ÌÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰L ∆ƒ¿¬»¬»»∆¬≈≈¬ƒƒƒ¿≈∆«¬»»

Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯ÒB‡ - ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈
ÌÚ ÏMa˙pL ‰Lp‰ „Èb ÔÎÂ .Ô˙B‡ dÈa‚iL „Ú«∆«¿ƒ«»¿≈ƒ«»∆∆ƒ¿«≈ƒ
,B‰Èa‚Ó - B¯ÈknL ÔÓÊa :¯Oa‰ ÌÚ B‡ ÔÈ„Èb‰«ƒƒƒ«»»ƒ¿«∆«ƒ«¿ƒ
BÈ‡ Ì‡Â .ÌÚË Ô˙Ba ÌÈ„Èba ÔÈ‡L ;¯zÓ ¯‡M‰Â¿«¿»À»∆≈«ƒƒ¿≈««¿ƒ≈
,BÓˆÚ ÈÙa ‰i¯a ‡e‰L ÈtÓ ;¯eÒ‡ Ïk‰ - B¯ÈkÓ«ƒ«…»ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿

.‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡Â ·eLÁ ‡e‰ È¯‰¬≈»¿≈¿»∆

.æ.ÔÈÏËa ÌÈ‡Â Ô‰ ÔÈ·eLÁ - ÌÈiÁ ÈÏÚa Ïk ÔÎÂ¿≈»«¬≈«ƒ¬ƒ≈¿≈»¿≈ƒ
‰Ï‚ÚÂ ,ÌÈ¯ÂL ÛÏ‡a ·¯Ú˙pL Ï˜Òp‰ ¯BL ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿∆∆¿»ƒ¿∆¿»
‰ËeÁM‰ Ú¯ˆÓ ¯Btˆ B‡ ,˙BÏ‚Ú ÛÏ‡a ‰Ùe¯Ú¬»¿∆∆¬»ƒ¿…»«¿»
Ôlk - ÌÈ¯BÓÁ ÛÏ‡a ¯BÓÁ ¯Ët B‡ ,ÌÈ¯tˆ ÛÏ‡a¿∆∆ƒ√ƒ∆∆¬¿∆∆¬ƒÀ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡L Ï·‡ .‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»¬»¿»«¿»ƒ««ƒ

.Ô¯eÚLa ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰ - ˙BnÏ Ôk¯cL∆«¿»ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ»

.ç‰·¯Ú˙pL Ì¯k‰ È‡ÏkÓ ˜¯È ÏL ‰c‚‡ ?„ˆÈk≈«¬À»∆»»ƒƒ¿≈«∆∆∆ƒ¿»¿»
·¯Ú˙pL ‰Ï¯Ú ÏL ‚B¯˙‡ B‡ ,˙Bc‚‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¬À∆¿∆»¿»∆ƒ¿»≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯zÓ Ïk‰ - ÌÈ‚B¯˙‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ∆¿ƒ«…À»¿≈…«≈»∆

.èÌB˜Ó Èa Ïˆ‡ ·eLÁ ‡e‰L ¯·c ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»»∆»≈∆¿≈»
ı¯‡a Ô„a ÈBn¯Â C¯t ÈÊB‚‡ ÔB‚k ˙BÓB˜n‰ ÔÓƒ«¿¿¡≈∆∆¿ƒ≈»»¿∆∆
ÈÙÏ ‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ ‡e‰L ,ÌÈpÓf‰ Ô˙B‡a Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿«ƒ∆≈¿»∆¿ƒ
el‡ e¯kÊ‰ ‡ÏÂ .ÔÓÊ B˙B‡·e ÌB˜Ó B˙B‡a B˙e·ÈLÁ¬ƒ¿»¿¿«¿…À¿¿≈
‡e‰Â ,ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰L Ïk ÔÈ¯ÒB‡ Ô‰L ÈÙÏ ‡l‡∆»¿ƒ∆≈¿ƒ»∆≈¿»»¿
¯e¯a ¯·„Â .˙BÓB˜Ó ¯‡La Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿…«≈»∆ƒ¿»¿¿»»»

.Ì‰È¯·cÓ el‡‰ ÔÈ¯eq‡ ÏkL ,‡e‰∆»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆

.éÌÈBn¯ ÈLÏ ˙‡f‰ ˙·¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ ÔBn¯ ÏÙ»«ƒ∆»ƒ««¬…∆«…ƒ¿≈ƒƒ
„Á‡ ÔBn¯ ‰LÏM‰ ÔÓ ÏÙÂ ,Ô„a ÈBn¯Ó ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈ƒ≈»»¿»«ƒ«¿»ƒ∆»
È¯‰L ;ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯Á‡‰ el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈBn¯Ï¿ƒƒ¬≈ƒ¬≈≈»¬≈ƒÀ»ƒ∆¬≈

a ÏËa ‰BL‡¯‰ ˙·¯Úz ÏL ÔBn¯‰ÔÓ ÏÙ Ì‡Â .·¯ »ƒ∆«¬…∆»ƒ»»«»…¿ƒ»«ƒ
‡Ï .ÔÈ¯eÒ‡ Ôlk - ÛÏ‡Ï ÔBn¯ ‰BL‡¯‰ ˙·¯Úz‰««¬…∆»ƒ»ƒ¿∆∆À»¬ƒ…
ÏtÈ Ì‡L ,Ô˜ÙÒ ˜ÙÒ ¯Èz‰Ï ‡l‡ ·¯a ÏËa ¯Ó‡∆¡«»≈¿…∆»¿«ƒ¿≈¿≈»∆ƒƒ…
ÔÎÂ .¯ÒB‡ BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iM‰ ˙·¯Úz‰ ÔÓƒ««¬…∆«¿ƒ»¿»«≈≈≈¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

.àéÊB‚‡ ÈtÓ Ôlk e¯Ò‡pL el‡ ÌÈÊB‚‡ eÚvt˙ƒ¿«¿¡ƒ≈∆∆∆¿À»ƒ¿≈¡
eÁzt˙Â ÌÈBn¯‰ e¯¯t˙ B‡ ,Ô‰ÈÈaL ‰Ï¯Ú»¿»∆≈≈∆ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿
¯Á‡ ˙B¯kk‰ eÒ¯t˙Â ÔÈÚeÏc‰ eÎzÁ˙Â ˙Bi·Á‰∆»ƒ¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ»««
ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈ˙‡Óe „Á‡a eÏÚÈ el‡ È¯‰ - e¯Ò‡pL∆∆∆¿¬≈≈«¬¿∆»»«ƒ¿«ƒ
Ïk‰ ‰OÚÂ ˙BÎÈ˙Á‰ ÏÎa ‰ÎBcpL ‰Ï· ˙ÎÈ˙ÁÏ«¬ƒ«¿≈»∆ƒ»¿»«¬ƒ¿«¬»«…

.ÌÈMLa ‰ÏBÚ - ‡È‰L ˙BÓk¿∆ƒ»¿ƒƒ

.áéÁzÙÏÂ ÌÈBn¯‰ ¯¯ÙÏe ÌÈÊB‚‡‰ ÚˆÙÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«»¡ƒ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿…«
,ÌÈ˙‡Óe „Á‡a eÏÚiL È„k e¯Ò‡pL ¯Á‡ ˙Bi·Á‰∆»ƒ««∆∆∆¿¿≈∆«¬¿∆»»«ƒ
- Ôk ‰OÚ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ¯eq‡ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»»≈

.e¯‡aL BÓk ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ¿¿ƒ»»¿∆≈«¿

.âéCB˙Ï eÏÙpL ‰Óe¯z ÏLÂ Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ¯B‡O¿∆ƒ¿≈«∆∆¿∆¿»∆»¿¿
,ınÁÏ È„k ‰Êa ‡ÏÂ ınÁÏ È„k ‰Êa ‡Ï ,‰qÚ‰»ƒ»…»∆¿≈¿«≈¿…»∆¿≈¿«≈
d˙B‡ - ınÁÏ È„k Ì‰a LÈ eÙ¯ËˆiLk Ì‰ÈL·eƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»¿≈»∆¿≈¿«≈»
ÏL ÔÈÏ·z ÔÎÂ .ÌÈ‰kÏ ˙¯zÓe Ï‡¯OÈÏ ‰¯eÒ‡ ‰qÚƒ»¬»¿ƒ¿»≈À∆∆«…¬ƒ¿≈¿»ƒ∆
‡ÏÂ ,‰¯„w‰ CB˙Ï eÏÙpL Ì¯k‰ È‡Ïk ÏLÂ ‰Óe¯z¿»¿∆ƒ¿≈«∆∆∆»¿¿«¿≈»¿…
d˙B‡ - Ïa˙Ï È„k Ì‰ÈL·e ,Ïa˙Ï È„k Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿≈¿«≈ƒ¿≈∆¿≈¿«≈»
Ì‰Ï ¯eÒ‡‰ ¯·„ È¯‰L ,Ï‡¯OÈÏ ‰¯eÒ‡ ‰¯„¿̃≈»¬»¿ƒ¿»≈∆¬≈»»»»»∆

.ÌÈ‰ÎÏ ˙¯zÓe ,dÏazƒ¿»À∆∆¿…¬ƒ

.ãé,„Á‡ ÔÈnÓ ˙BÓL ‰LÏL B‡ ÌÈL Ì‰L ÔÈÏ·z¿»ƒ∆≈¿«ƒ¿»≈ƒƒ∆»
Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ - „Á‡ ÌMÓ ÔÈÈÓ ‰LÏL B‡Ïa˙ ¿»ƒƒƒ≈∆»ƒ¿»¿ƒ¿«≈

¯B‡Oe ÔÈhÁ ÏL ¯B‡O ?„ˆÈk .ınÁÏ ÔÎÂ ¯Ò‡ÏÂ¿∆¡…¿≈¿«≈≈«¿∆ƒƒ¿
ÔÈ‡ - ‡e‰ „Á‡ ¯B‡O ÌLÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ¯BÚO ÏL∆¿ƒƒ¿≈¿∆»≈»
Û¯ËˆÓe ,„Á‡ ÔÈÓk Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,BÈÓ BÈ‡LÂ ÔÈÓk¿ƒ¿∆≈ƒ∆»¬≈≈¿ƒ∆»ƒ¿»≈
‰È‰ Ì‡ ,ÔÈhÁ ÏL ‰qÚa ınÁÏ È„k Ô‰a ¯ÚLÏ¿«≈»∆¿≈¿«≈¿ƒ»∆ƒƒƒ»»
ÏL ‰qÚa ınÁÏ È„k B‡ ,ÔÈhÁ ÌÚË Ì‰ÈL ÌÚË««¿≈∆««ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ»∆

.ÌÈ¯BÚO ÌÚË Ì‰ÈL ÌÚË ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈ¯BÚO¿ƒƒ»»««¿≈∆««¿ƒ

.åèÏL Òt¯k ÔB‚k ?„ˆÈk „Á‡ ÔÈnÓ ˙BÓL ‰LÏL¿»≈ƒƒ∆»≈«¿«¿«∆
Èt ÏÚ Û‡ .‰pb ÏL Òt¯ÎÂ ¯Ù‡ ÏL Òt¯ÎÂ ˙B¯‰¿»¿«¿«∆¬»¿«¿«∆ƒ»««ƒ
ÔÈÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,BÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆≈ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒ

.Ïa˙Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ - „Á‡∆»ƒ¿»¿ƒ¿«≈

.æè‰Óe¯z ÏL ¯B‡O dÎB˙Ï ÏÙpL ˙ˆnÁÓ ‰qÚƒ»¿À∆∆∆»«¿»¿∆¿»
eÏÙpL ˙Ïa˙Ó ‰¯„˜ ÔÎÂ ,Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ¯B‡O B‡¿∆ƒ¿≈«∆∆¿≈¿≈»¿À∆∆∆»¿
È‡Ïk ÏLÂ ‰Ï¯Ú ÏL B‡ ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏ·z dÎB˙Ï¿»¿»ƒ∆¿»∆»¿»¿∆ƒ¿≈
‰qÚ‰ ‰˙È‰ el‡ ınÁÏ È„k ¯B‡Oa LÈ Ì‡ :Ì¯k‰«∆∆ƒ≈«¿¿≈¿«≈ƒ»¿»»ƒ»
‰ÏÙz ‰˙È‰ el‡ ‰¯„w‰ Ïa˙Ï È„k ÔÈÏ·z·e ,‰vÓ«»«¿»ƒ¿≈¿«≈«¿≈»ƒ»¿»¿≈»
ınÁÏe Ïa˙Ï È„k Ì‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯eÒ‡ Ïk‰ È¯‰ -¬≈«…»¿ƒ≈»∆¿≈¿«≈¿«≈
‰Ï¯ÚÂ ,‰‡Óe „Á‡a - ‰Óe¯z :Ô¯eÚLa eÏÚÈ -«¬¿ƒ»¿»¿∆»≈»¿»¿»

.ÌÈ˙‡Óe „Á‡a - Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ¿ƒ¿≈«∆∆¿∆»»«ƒ

.æé.Ì¯k‰ È‡Ïk ˙‡Â ‰Ï¯Ú‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ‰Óe¯z‰«¿»«¬»∆»»¿»¿∆ƒ¿≈«∆∆
,ÔÈlÁ ÌÈÚL˙Â ‰ÚL˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò ?„ˆÈk≈«¿»¿»∆»¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒÀƒ
È‡Ïk ÏL B‡ ‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ÈˆÁ ÏkÏ ÏÙ Ck ¯Á‡Â¿««»»««…¬ƒ¿»∆»¿»∆ƒ¿≈
,Ì¯k‰ È‡Ïk ¯eq‡ ‡ÏÂ ‰Ï¯Ú ¯eq‡ Ô‡k ÔÈ‡ - Ì¯k‰«∆∆≈»ƒ»¿»¿…ƒƒ¿≈«∆∆
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`zexeqר zelk`n 'ld - dyecw xtq - ixyz c"k 'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚ È¯‰L∆¬≈»»¿∆»»«ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»
.‰Óe¯z ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ¿»

.çé.‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰ ÔÎÂ¿≈»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆«¬ƒ∆«¿»
Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL B‡ ‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»∆»¿»∆ƒ¿≈«∆∆
Ïk ˙OÚ - ÔÈlÁ ÏL ÛÏ‡ ÌÈ¯OÚ CB˙Ï eÏÙpL∆»¿¿∆¿ƒ∆∆∆Àƒ«¬»»

¯Úz‰ÏÎÏ ÏÙ Ck ¯Á‡Â .‰‡Óe ÛÏ‡ ÌÈ¯OÚ ˙· ««¬…∆∆¿ƒ∆∆≈»¿««»»«¿»
‰ÏÚ˙Â ,¯zÓ Ïk‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰‡Ò ‰‡Ó≈»¿»¿»∆¿»¬≈«…À»¿«¬∆
‰‡n‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰‡Óe „Á‡a ‰Óe¯z‰«¿»¿∆»≈»¿««ƒ∆ƒ¿»«≈»

.Ì¯k‰ È‡Ïk B‡ ‰Ï¯Ú d˙B‡ ÔÈÏÚn‰««¬ƒ»»¿»ƒ¿≈«∆∆

.èéÌ¯k‰ È‡ÏÎÂ ,Ì¯k‰ È‡Ïk ˙‡ ‰ÏÚÓ ‰Ï¯Ú‰ ÔÎÂ¿≈»»¿»«¬»∆ƒ¿≈«∆∆¿ƒ¿≈«∆∆
‰Ï¯Ú‰Â ,Ì¯k‰ È‡Ïk ˙‡ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ,‰Ï¯Ú‰ ˙‡∆»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆∆ƒ¿≈«∆∆¿»»¿»
ÏL B‡ ‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ÌÈ˙‡Ó ?„ˆÈk .‰Ï¯Ú‰ ˙‡∆»»¿»≈«»«ƒ¿»∆»¿»∆
Ck ¯Á‡Â ,ÔÈlÁ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Ï eÏÙpL Ì¯k‰ È‡Ïkƒ¿≈«∆∆∆»¿¿«¿»ƒ∆∆Àƒ¿««»
È‡Ïk ÏL B‡ ‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ‰‡Ò ÌÈ˙‡Ó ÏÎÏ ÏÙ»«¿»»«ƒ¿»¿»∆»¿»∆ƒ¿≈
ÏÙpL ¯eq‡‰ ÏËaL ÔÂÈkL .¯zÓ Ïk‰ - Ì¯k‰«∆∆«…À»∆≈»∆»«»ƒ∆»«

.ÔÈ¯zn‰ ÔÈlÁk Ïk‰ ‰OÚ - ‰lÁz¿ƒ»«¬»«…¿Àƒ«À»ƒ

.ë·¯Ú˙ .Û¯OÈ - ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a BÚ·vL „‚a∆∆∆¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ»≈ƒ¿»≈
BÏMaL ÏÈL·z ÔÎÂ .ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚÈ - ÌÈ¯Á‡a«¬≈ƒ«¬∆¿∆»»«ƒ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿
È‡ÏÎa B‡ ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a d‡Ù‡L ˙Ùe ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜aƒ¿ƒ≈»¿»«∆¬»»ƒ¿ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈
˙¯k B˙È‰ È¯‰L ,˙t‰Â ÏÈL·z‰ Û¯OÈ - Ì¯k‰«∆∆ƒ»≈««¿ƒ¿««∆¬≈¬»»ƒ∆∆

.ÌÈ˙‡Óe „Á‡a eÏÚÈ - ÌÈ¯Á‡a e·¯Ú˙ .Ô‰a»∆ƒ¿»¿«¬≈ƒ«¬¿∆»»«ƒ

.àë,‰Ï¯Úa BÚ·vL ËÈq‰ ‡ÏÓ Ba ‚¯‡L „‚a ÔÎÂ¿≈∆∆∆»«¿…«ƒ∆¿»¿»¿»
.ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚÈ - ‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈∆«¬∆¿∆»»«ƒ
„Á‡a eÏÚÈ - ¯z‰ ÈnÒa ‰Ï¯Ú ÈnÒ e·¯Ú˙ƒ¿»¿«»≈»¿»¿«»≈∆≈«¬¿∆»

.·¯a ÏËaÈ - Ú·ˆ ÈÓa Ú·ˆ ÈÓ .ÌÈ˙‡Óe»«ƒ≈∆«¿≈∆«ƒ»≈¿…

.áëÔÈa ,Ì¯k‰ È‡ÏÎ·e ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a B˜Èq‰L ¯epz«∆ƒƒƒ¿ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆≈
ÈˆÚa B˙B‡ ÌÁÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔˆeÈ - ÔLÈ ÔÈa L„Á»»≈»»«¿««»»≈«¬≈
ÏÈL·z ÔÈa ˙t ÔÈa ,ÔˆeiL Ì„˜ Ba ÏMa Ì‡Â .¯z‰∆≈¿ƒƒ≈…∆∆«≈«≈«¿ƒ

È¯‰ -B‡ ˙ta ¯eq‡ ÈˆÚ Á·L LÈ .‰È‰a ¯eÒ‡ ‰Ê ¬≈∆»«¬»»≈∆«¬≈ƒ««
‰Ù‡ B‡ ÏMa Ck ¯Á‡Â L‡‰ Ïk ˙‡ Û¯b .ÏÈL·za««¿ƒ»«∆»»≈¿««»ƒ≈»»
¯eq‡ ÈˆÚ È¯‰L ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯epz ÏL BnÁa¿À∆«¬≈∆À»∆¬≈¬≈ƒ

.Ô‰Ï eÎÏ‰»¿»∆

.âë¯ˆBi‰ ÔÏMaL ˙BiÁBÏˆe ˙B¯„˜e ˙BÒBÎÂ ˙B¯Ú¿̃»¿¿≈¿ƒ∆ƒ¿»«≈
¯·„ È¯‰L ;‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜aƒ¿ƒ≈»¿»¬≈≈¬ƒ«¬»»∆¬≈»»

.L„Á Ô˙B‡ ‰OÚ ‰‡‰a ¯eÒ‡‰»»«¬»»»»»»»

.ãë- ‰Ï¯Ú ÈˆÚ ÏL ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ dÏMaL ˙t«∆ƒ¿»««≈∆»ƒ∆¬≈»¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ô¯eq‡ CÏ‰ ÌÈÏÁ‚ eOÚpL ÔÂÈk ;˙¯zÓÀ∆∆≈»∆«¬∆»ƒ»«ƒ»««ƒ
B‡ ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a d˙B‡ ÏMaL ‰¯„˜ .˙B¯ÚBa Ô‰L∆≈¬¿≈»∆ƒ≈»ƒ¿ƒ≈»¿»
Û‡Â ,¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ È¯‰ - ¯z‰ ÈˆÚ·e Ì¯k‰ È‡ÏÎa¿ƒ¿≈«∆∆«¬≈∆≈¬≈««¿ƒ»¿«
˙ÓÁÓ ‰ÏMa˙pL ‰ÚLaL ;Ì¯B‚ ‰ÊÂ ‰fL Èt ÏÚ«ƒ∆∆»∆≈∆¿»»∆ƒ¿«¿»≈¬«

˙ˆ˜Ó ‡ˆÓÂ ,¯z‰‰ ÈˆÚ e‡a ‡Ï ÔÈ„Ú ¯eq‡ ÈˆÚ¬≈ƒ¬«ƒ…»¬≈«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿»
.¯eq‡a B˙ˆ˜Óe ¯z‰ ÈˆÚa ÏeMa‰«ƒ«¬≈∆≈ƒ¿»¿ƒ

.äëÔÎÂ ,˙BÚÈË· ‰·¯Ú˙pL ‰Ï¯Ú ÏL ‰ÚÈË¿ƒ»∆»¿»∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
Ë˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙B‚e¯Úa Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ‰‚e¯Ú¬»∆ƒ¿≈«∆∆»¬¬≈∆≈
ÌÈ˙‡Óa ‰ÚÈË ‰˙È‰ Ì‡Â .Ïk‰ ÔÓ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»ƒ«…¿ƒ»¿»¿ƒ»¿»«ƒ
Ë˜Ïp‰ Ïk È¯‰ - ˙B‚e¯Ú ÌÈ˙‡Óa ‰‚e¯ÚÂ ˙BÚÈË¿ƒ«¬»¿»«ƒ¬¬≈»«ƒ¿»
.¯eÒ‡ Ë˜Ïp‰ Ïk - ‰fÓ ˙BÁÙa eÈ‰ Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒ»¿»ƒ∆»«ƒ¿»»
ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰Â ,‰lÁzÎÏ Ë˜ÏÏ BÏ e¯Èz‰ ‰ÓÏÂ¿»»ƒƒƒ¿…¿«¿ƒ»¿»»ƒ«ƒ
‰ÚÈËp‰ ‡ÈˆBÈÂ Á¯ËiL „Ú Ïk‰ BÏ ÔÈ¯ÒB‡L∆¿ƒ«…«∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»
¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ¯·c‰L ?‰¯eÒ‡‰ ‰‚e¯Ú‰Â¿»¬»»¬»∆«»»¬»»∆≈»»≈
‰È‰ - dÚ„BÈ ‰È‰ el‡Â ,˙Á‡ ‰ÚÈËa BÓ¯k«¿ƒ¿ƒ»««¿ƒ»»¿»»»

.d‡ÈˆBÓƒ»

.åë˙·˜a B‡ ,‰Ï¯Ú Èbt Û¯Oa ‰È·b „ÈÓÚn‰««¬ƒ¿ƒ»ƒ¿««≈»¿»¿≈«
„·BÚ ÏL ÔÈÈ ıÓÁa B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙·¯˜zƒ¿…∆≈»ƒ¿…∆«ƒ∆≈
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‰a ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¬≈¬»«¬»»««ƒ∆
;‡e‰L Ïk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓƒ¿∆≈ƒ¿««ƒ∆»∆

eÒ‡‰ ¯·c‰ È¯‰Ld˙B‡ ‰OÚL ‡e‰Â ¯kp‰ ‡e‰ ¯ ∆¬≈«»»»»«ƒ»¿∆»»»
.‰È·b¿ƒ»

.æëÔ‰lL ˙B¯t‰ ÔÈc - Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ«≈∆»∆
¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,e¯·wÈ Ô‰lL ÔÈ˜Ln‰Â ,eÙ¯OiL∆ƒ»¿¿««¿ƒ∆»∆ƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ∆¿»

.ÔÈ˜Ln‰ Û¯OÏƒ¿…««¿ƒ

.çëÔÈi‰ ÌÚ ·¯Ú˙pL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ∆ƒ¿»≈ƒ««ƒ
‰na .e¯Ó‡L BÓk ,‡e‰L ÏÎa ‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ -«…»«¬»»¿»∆¿∆»«¿«∆
ÏL ‰tË ÏÚ ¯zn‰ ÔÈi‰ ˜¯e‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆«««ƒ«À»«ƒ»∆
CB˙Ï ÔË˜ ÏeˆÏvÓ CÒ ÔÈÈ ‰¯Ú Ì‡ Ï·‡ ;CÒ ÔÈÈ≈∆∆¬»ƒ≈»≈∆∆ƒ«¿»»¿
ÔBL‡¯ - Blk ÌBi‰ Ïk ‰¯Ú elÙ‡ ,ÔÈÈ ÏL ¯Ba‰«∆«ƒ¬ƒ≈»»«Àƒ
¯zn‰ ÔÓ ‰¯ÚL ÔÈa ,˙È·Á‰ ÔÓ ‰¯Ú .ÏËa ÔBL‡ƒ̄»≈≈»ƒ∆»ƒ≈∆≈»ƒ«À»
ÈtÓ ,¯eÒ‡ Ïk‰ - ¯znÏ ¯eÒ‡‰ ÔÓ B‡ ¯eÒ‡Ï»»ƒ»»«À»«…»ƒ¿≈

.ÏB„b ˙È·Á‰ ÈtÓ „¯Bi‰ „enÚ‰L∆»««≈ƒƒ∆»ƒ»

.èëÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa ÌÈÈ Ì˙Ò ·¯Ú˙ƒ¿»≈¿«≈»¿«ƒ¬≈∆»¿»
Á˜BÏÂ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Blk ¯ÎnÈÂ ;‰i˙La ‡e‰L∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈À¿≈»ƒ¿≈«
‰‰ÈÂ ,ÁÏn‰ ÌÈÏ BÎÈÏLÓe BaL ¯eÒ‡‰ ÔÈi‰ ÈÓc¿≈««ƒ»»∆«¿ƒ¿»«∆«¿≈»∆
CÒ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ‰·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ¯‡Laƒ¿»«»¿≈ƒƒ¿»¿»»ƒ∆≈∆∆
;‰È‰a ÔÈ¯zÓe ‰i˙La ÔÈ¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙Bi·Á‰ ÔÈa≈∆»ƒ«…¬ƒƒ¿ƒ»À»ƒ«¬»»
Ïk‰ ¯kÓiLk ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙È·Á d˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈÂ¿ƒ¿≈»»ƒ¿»«∆«¿∆ƒ¿…«…

.ÌÈÈ Ì˙Ò ÏL ˙È·Áa ÔÎÂ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ∆¿«≈»

.ì,ÌÚË Ô˙Ba - ÌÈÓa ÔÈÈ B‡ ÔÈÈa e·¯Ú˙pL ÌÈÓ«ƒ∆ƒ¿»¿¿«ƒ«ƒ¿«ƒ¿≈««
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
Ï·‡ ;¯eÒ‡‰ ‰˜Ln‰ CB˙Ï ¯zn‰ ‰˜Ln‰ ÏÙpLa¿∆»«««¿∆«À»¿««¿∆»»¬»
- ¯zn‰ ‰˜Ln‰ CB˙Ï ¯eÒ‡‰ ‰˜Ln‰ ÏÙ Ì‡ƒ»«««¿∆»»¿««¿∆«À»
,ÔË˜ ÏeˆÏvÓ ˜¯eiL ‡e‰Â .ÏËa ÔBL‡¯ ÔBL‡ƒ̄ƒ»≈¿∆«ƒ«¿»»
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רי zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - ixyz d"k 'd mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈn‰ eÈ‰È C‡È‰Â .ËÚÓ ËÚÓ „¯BÈÂ ˜È¯Ó ‰È‰L∆»»≈ƒ¿≈¿«¿«¿≈«ƒ¿««ƒ
˙„B·Ú ˙·¯˜z B‡ ÔÈ„·Ú eÈ‰L ÔB‚k ?ÌÈ¯eÒ‡¬ƒ¿∆»∆¡»ƒƒ¿…∆¬«

.ÌÈ·ÎBk»ƒ

.àì,‰lÁz ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ BÎB˙Ï ÏÙpL ÔÈÈ ÏL ¯Ba∆«ƒ∆»«¿ƒ∆«ƒ¿ƒ»
¯z‰‰ ÔÈÈ ˙‡ ÌÈ‡B¯ - CÒ ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙ Ck ¯Á‡Â¿««»»«¿≈∆∆ƒ∆≈«∆≈
,CÒ ÔÈÈ ÌÚ Ô‰a ÔÈ¯ÚLÓ eÏÙpL ÌÈn‰Â ,BÈ‡ el‡k¿ƒ≈¿««ƒ∆»¿¿«¬ƒ»∆ƒ≈∆∆
ÌÈn‰ È¯‰ - CÒ ÔÈÈ B˙B‡ ÌÚË Ïh·Ï ÔÈÈe‡¯ Ì‡ƒ¿ƒ¿«≈««≈∆∆¬≈««ƒ

.¯zÓ Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈÏh·Óe ÂÈÏÚ ÔÈ·»̄ƒ»»¿«¿ƒ¿ƒ¿∆«…À»

.áì˙B¯zÓ Ô‰Â ÌÁÈ„È - ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ÏÙpL CÒ ÔÈÈ≈∆∆∆»««»¬»ƒ¿ƒ≈¿≈À»
ÔÈa ÔLÈ ÔÈi‰ ‰È‰L ÔÈa ,˙BÚw·Ó eÈ‰ Ì‡Â .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¿ƒ»¿À»≈∆»»««ƒ»»≈
el‡ È¯‰ - ÌÈ·Úa ÌÚË Ô˙B Ì‡ :L„Á ‰È‰L∆»»»»ƒ≈««»¬»ƒ¬≈≈
˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰È‰a ˙B¯eÒ‡¬«¬»»¿ƒ«¬≈≈À»

.‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»

.âìÈtÓ ,˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ÌÈ‡z Èab ÏÚ ÏÙ»«««≈¿≈ƒ¬≈≈À»ƒ¿≈
.ÌÈ‡z‰ ÌÚËa Ì‚Bt ÔÈi‰L∆««ƒ≈¿«««¿≈ƒ

.ãì˙B¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÌÈhÁ‰ ÏÚ ÏÙpL CÒ ÔÈÈ≈∆∆∆»«««ƒƒ¬≈≈¬
,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯kÓÈ ‡ÏÂ .‰È‰a ˙B¯zÓe ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»À»«¬»»¿…ƒ¿¿≈¿≈»ƒ
?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ .Ï‡¯OÈÏ Ì¯kÓÈÂ ¯ÊÁÈ ‡nL∆»«¬…¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿»≈∆»≈«∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎBÓe ˙t Ô‰Ó ‰OBÚÂ Ô˙B‡ ÔÁBË≈»¿∆≈∆«¿»¿≈»ƒ
ÔÓ Ï‡¯OÈ d˙B‡ eÁ˜È ‡lL È„k ,Ï‡¯OÈ ÈÙa ‡lL∆…ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈∆…ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ
,‰¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙t È¯‰L ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ∆¬≈«¿≈»ƒ¬»
Ô˙Ba ÌÈhÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿»»≈¿ƒ∆«ƒƒ¿≈

.Ô‰a ÚÏ· ÔÈi‰Â ,˙B·‡BL Ô‰L ÈtÓ ?ÌÚË««ƒ¿≈∆≈¬¿««ƒƒ¿»»∆

.äì¯ÒB‡ - ¯ÎL ıÓÁ CB˙Ï ÏÙÂ ıÈÓÁ‰L CÒ ÔÈÈ≈∆∆∆∆¿ƒ¿»«¿…∆≈»≈
.Ô‰ ıÓÁ Ô‰ÈML ,BÈÓa ‡e‰L ÈtÓ ;‡e‰L ÏÎa¿»∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆¿≈∆…∆≈

ÓÁ‰ ÌÚ ·¯Ú˙pL ÔÈÈÂÔÈa ÔÈÈÏ ıÓÁ ÏÙpL ÔÈa ,ı ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ«…∆≈∆»«…∆¿«ƒ≈
.ÌÚË Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ıÓÁÏ ÔÈÈ ÏÙpL∆»««ƒ¿…∆¿«¬ƒ¿≈««

ה'תשע"ו  תשרי כ"ה ה' יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הגויים;1) תשמיש כלי הכשר יומה; בת קדירה דין יבאר

אותם  שאסרו דברים לזהב; לזהב ואשר לכסף לכסף אשר
בישולי  איסור התורה; מן עיקר להם שאין אע"פ חכמים
להפרישו; מצווין דין בית אם איסור האוכל וקטן גויים;

בהם. קצה אדם של שנפשו מפני חכמים שאסרו דברים

.àÒ¯Á ÏL ‰¯„˜2¯Oa B‡ ‰Ï· ¯Oa da ÏMa˙pL ¿≈»∆∆∆∆ƒ¿«≈»¿«¿≈»¿«
B˙B‡a ‰ËeÁL ¯Oa da ÏM·È ‡Ï - ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L¿»ƒ¿»ƒ…¿«≈»¿«¿»¿
¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ - ¯Oa ÔÈÓ da ÏMa Ì‡Â .ÌBi‰3; «¿ƒƒ≈»ƒ»»««¿ƒ»

ÌÚË Ô˙Ba - ¯Á‡ ÔÈÓ da ÏMa4. ƒ≈»ƒ«≈¿≈««

אפשר 2) מתכת של כן שאין מה בהגעלה, תקנה לה שאין
הלכה  ט ובפרק היתר. בה ולבשל יום באותו אותה להגעיל

חלב  בה יבשל לא בשר בה שבישל קדרה רבינו, כתב יא
להגעילה, אין מתכת של קדירה שאפילו חרס. של כתב ולא

בחלב. בה להשתמש מנת על 3)על לעמוד אפשר אי כי
גוי.4)טעמו. וטועמו

.ádÓBÈ ˙a ‰¯„˜ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ5,„·Ïa ¿…»¿»»∆»¿≈»«»ƒ¿«
ÔnM‰ ÌbÙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰6.‰¯„wa ÚÏ·pL ƒ«¬«ƒ…ƒ¿««À»∆ƒ¿««¿≈»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe7da ÏM·È ‡Ï8ÌÏBÚÏ9ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ƒƒ¿≈¿ƒ…¿«≈»¿»¿ƒ»≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈLÈ Ò¯Á ÈÏk ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈∆∆¿»ƒƒ»¿≈»ƒ
,˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ ÔB‚k ,ÔÈnÁa Ô‰a eLnzLpL∆ƒ¿«¿»∆¿«ƒ¿¿≈¿»
ÏM·e Á˜Ï Ì‡Â .¯·‡a ÔÈÚeL eÈ‰ elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒ»ƒ«»»¿ƒ»«ƒ≈

‰‡Ï‰Â ÈL ÌBiÓ Ô‰a10¯zÓ ÏÈL·z‰ -11. »∆ƒ≈ƒ»»¿»««¿ƒÀ»

שלא 5) התוספות ולפירוש אחד. לילה עליה עבר שלא
דעתו  לנו ברורה ולא סתם ורבינו שעות. כ"ד עליה עברו

ומותר.6)בזה. הוא לפגם טעם נותן יומה, בת אינה אבל
יומה.7) בת קדירה משום יומה בת שאינה קדירה שגזרו
לפגם 8) טעם נותן חכמים שאמרו שמה לומדים, ומכאן

לכתחילה. ולא בדיעבד רק זהו עברו 9)מותר, אפילו
איסור. בהן שבישלו מיום ימים שני 10)כמה מיום

שסתם  מדבריו, משמע יומן, בני אינן בוודאי שאז לקנייתו
יומם. בני שהם חוששים גויים של טעם 11)כלים שנותן

בדיעבד. ומותר הוא לפגם

.â‰cÚÒ LÈÓLz ÈÏk Á˜Bl‰12ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ «≈«¿≈«¿ƒ¿À»ƒ»≈»ƒ
LnzL ‡lL ÌÈ¯·c :˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ˙BÎzÓ ÈÏkÓƒ¿≈«»¿≈¿ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«≈

ÔÏÈaËÓ - ¯wÚ Ïk Ô‰a13‰Â˜Ó ÈÓa14eÈ‰È Ck ¯Á‡Â »∆»ƒ»«¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿««»ƒ¿
Ô‰a LnzLpL ÌÈ¯·„e .˙BzLÏÂ Ô‰a ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¡…»∆¿ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
- ˙BiB˙È˜Â ˙BiÁBÏˆe ˙BÒBk ÔB‚k ,ÔBˆ È„È ÏÚ«¿≈≈¿¿ƒ¿ƒƒ

ÔÁÈ„Ó15ÔÏÈaËÓe16LnzLpL ÌÈ¯·„e .˙B¯zÓ Ô‰Â ¿ƒ»«¿ƒ»¿≈À»¿»ƒ∆ƒ¿«≈
ÈÓnÁÓe ÔÈÒBÓ˜Ó˜Â ˙B¯BÈ ÔB‚k ,ÔÈnÁ È„È ÏÚ Ô‰a»∆«¿≈«ƒ¿¿À¿¿ƒ¿«¿≈

ÔÏÈÚ‚Ó - ÔÈnÁ17ÌÈ¯·„e .ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ÔÏÈaËÓe «ƒ«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈À»ƒ¿»ƒ
¯e‡‰ È„È ÏÚ Ô‰a LnzLpL18ÔÈ„etL ÔB‚k , ∆ƒ¿«≈»∆«¿≈»¿«ƒ

¯e‡a ÔaÏÓ - ˙B‡ÏkÒ‡Â19Ô˙tÏ˜ ¯LpzL „Ú ¿«¿¿»¿«¿»»«∆ƒ»≈¿ƒ»»
.ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ÔÏÈaËÓe«¿ƒ»¿≈À»ƒ

צריכים 12) אינם חרישה כלי כגון אחרים תשמיש כלי אבל
הגוי 13)טבילה. מן חדשים כלים שהקונה סופרים, מדברי

טבילה. ואפילו 14)צריך סאה. ארבעים בהם שיש במים
סאה. מארבעים בפחות מטהרים אינם מעיין מי

הכלים.15) דפנות פני על שנדבקו האיסור שיורי להעביר
מן 16) שנקנו חדשים כלים כדין כך, אחר סאה בארבעים

בהם. נשתמש ולא האיסור 17)הגוי את מהן להוציא
בחמין. בהן כשנשתמשו נוזל 18)שבלעו או מים בלי ישר,

טעון 19)אחר. האור ידי על גוי בו שנשתמש דבר שכל
ליבון.

.ã‰¯BÈ CB˙Ï ‰pË˜ ‰¯BÈ Ô˙B ?ÔÏÈÚ‚Ó „ˆÈk≈««¿ƒ»≈»¿«»¿»
ÌÈÓ ‰ÈÏÚ ‡lÓÓe ,‰ÏB„‚20,‰pËw‰ ÏÚ eÙeˆiL „Ú ¿»¿«≈»∆»«ƒ«∆»««¿«»

‰ÙÈ ‰ÙÈ dÁÈ˙¯Óe21ÛÈwÓ - ‰ÏB„‚ ‰¯BÈ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»»∆»∆¿ƒ»¿»»¿»«ƒ
eÙeˆiL „Ú ÌÈÓ ‡lÓÓe ,ËÈË B‡ ˜ˆa d˙ÙO ÏÚ«¿»»»≈ƒ¿«≈«ƒ«∆»
„Ú Ô‰a LnzLpL ÔlÎÂ .ÁÈz¯Óe ,d˙ÙO ÏÚ ÌÈn‰««ƒ«¿»»«¿ƒ«¿À»∆ƒ¿«≈»∆«
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„ÚÂ ÔÈaÏ‰ ‡lL „ÚÂ ÁÈ„‰ ‡lL „Ú B‡ ÁÈz¯‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ««∆…≈ƒ«¿«∆…ƒ¿ƒ¿«
ÔnM‰ ÏkL ;¯zÓ - ÏÈaË‰ ‡lL22ÌÚË Ô˙B Ô‰aL ∆…ƒ¿ƒÀ»∆»«À»∆»∆≈««

Ì‚ÙÏ23.e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ƒ¿»¿∆≈«¿

"אותה"20) לגרוס נכון יותר אבל הקטנה, היורה על כלומר,
הגדולה. היורה את רבינו 21)כלומר, כוונת כנראה

שתפלוט. עד ההגעלה במי בהן.22)שישהנה שנבלעו
יומה.23) בת באינה

.äÔÓ ÔÈÁ˜Ïp‰ ‰cÚq‰ ÈÏk ÔÈÏÈaËnL BÊ ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»∆«¿ƒƒ¿≈«¿À»«ƒ¿»ƒƒ
- ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï e¯zÈ Ck ¯Á‡Â ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ¿««»À¿«¬ƒ»¿ƒ»

‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÔÈ‡24ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ,25. ≈»¿ƒ¿«À¿»¿»√»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
dÏ ÊÓ¯ÂL‡· e¯È·Úz L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c Ïk : ¿∆∆»»»»¬∆»…»≈«¬ƒ»≈

‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .¯‰ËÂ¿»≈ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»
È„ÈÓ ‡Ï ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚ‚ È„ÈÓ Ô˙¯‰Ëa¿»√»»ƒ≈ƒ≈¿≈»ƒ…ƒ≈

L‡‰ È„È ÏÚ ‰ÏBÚ ‰‡ÓË EÏ ÔÈ‡L .‰‡ÓË26ÏÎÂ . À¿»∆≈¿À¿»»«¿≈»≈¿»
- ˙Ó ˙‡ÓËÂ ,Ô˙‡ÓhÓ ÔÈÏBÚ ‰ÏÈ·Ëa - ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒƒÀ¿»»¿À¿«≈
ÔÈÚÏ ‡l‡ ,ÏÏk L‡ ÌL ÔÈ‡Â ,‰ÏÈ·Ëe ‰‡f‰a¿«»»¿ƒ»¿≈»≈¿»∆»¿ƒ¿«
e¯Ó‡ ,¯‰ËÂ ·e˙kL ÔÂÈÎÂ .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚbƒ≈¿≈»ƒ¿≈»∆»¿»≈»¿
B¯Èz‰Ï L‡a B˙¯È·Ú ¯Á‡ ‰¯‰Ë BÏ ÛÈÒB‰ :ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ»√»««¬ƒ»»≈¿«ƒ

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚbÓ27. ƒƒ≈¿≈»ƒ

שנטמאו,24) כלים בטהרת כלל שם עוסק אינו שהכתוב
אסורים. דברים שבלעו בכלים היא 25)אלא חכמים תקנת

גויים  מטומאת יוצא שהוא מפני בירושלמי: כמבואר
ישראל. של 26)לקדושת האיסור לפליטת רק באה שהאש

גויים. שהתירה 27)גיעולי באש ההעברה אחרי פירוש.
אחרת. טהרה עוד תוסיף גויים, גיעולי מאיסור

.å˙BÎzÓ ÈÏk ‡l‡ BÊ ‰ÏÈ·Ëa e·iÁ ‡Ï28‰cÚÒ ÏL …ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»¿≈«»∆¿À»
ÔÓ Ï‡BM‰ Ï·‡ .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜Ïp‰«ƒ¿»ƒƒ»¿≈»ƒ¬»«≈ƒ

ÔkLnL B‡ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰29BÏˆ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ »≈≈»ƒ∆ƒ¿≈»≈»ƒ∆¿
ÁÈ„Ó - ˙BÎzÓ ÈÏk30ÁÈz¯Ó B‡31ÔaÏÓ B‡32BÈ‡Â , ¿≈«»≈ƒ««¿ƒ«¿«≈¿≈

ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ33ÌÈ·‡ ÈÏk B‡ ıÚ ÈÏk Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ»«¿≈≈¿≈¬»ƒ
ÁÈ„Ó -34ÁÈz¯Ó B‡35ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,36ÔÎÂ . ≈ƒ««¿ƒ«¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÌÈL¯Á ÈÏk37ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -38ÔÈÚeM‰ Ï·‡ . ¿≈»»ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ¬»«ƒ
¯·‡a39.‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆe ˙BÎzÓ ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - ¿»»¬≈≈ƒ¿≈«»¿ƒƒ¿ƒ»

כלי 28) שגם פי על אף זכוכית כלי כאן רבינו הזכיר לא
באה  לא זו שהלכה מפני ... טבילה, צריכים זכוכית
שהשואל  הדין, את אלא טבילה, טעון כלי איזה להשמיענו
על  וסמך להטבילם. צריך אינו אצלו הגוי שמישכנם או כלים

טבילה. צריכים זכוכית שכלי ג בהלכה בעייא 29)שכתב
משום  להקל פסק שרבינו הר"ן וכתב נפשטה. ולא שם היא
הולכין  דרבנן וספק מדרבנן אלא אינה כלים שטבילת שסובר

בצונן.30)להקל. בהם שנשתמש דברים הם אם
חמין.31) ידי על בהם שנשתמש בדברים מגעיל
האור.32) ידי על בהם שנשתמש שטבילת 33)בדברים

בשואל. ולא ממנו בקנה אלא אינה הגויים מן שבאו כלים
צונן.34) ידי על שנשתמש על 35)בדבר שנשתמש בדבר

חמין. שנאמר 36)ידי מדין, מכלי למדנו זו שטבילה מפני
בלבד. מתכות כלי הכתוב מנה ושם "וטהר" כלי 37)בהם

דומים 38)חרס. אינם תקנה, להם אין נשברו שאם מכיון
טבילה. צריכים ואין מתכות המצופים 39)לכלי חרס כלי

אחרת. מתכת או עופרת

.æL‡a daÏÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÔÈkÒ Á˜Bl‰«≈««ƒƒ»≈»ƒ¿«¿»»≈
‰ÙÈ ÔÈkÒ ‰˙È‰ Ì‡Â .dlL ÌÈÁÈ¯a dÊÈÁLÓ B‡«¿ƒ»»≈«ƒ∆»¿ƒ»¿»«ƒ»»
‰L˜ Ú˜¯˜a dˆÚ Ì‡ BÏ Èc - ˙BÓÈ‚t da ÔÈ‡L40 ∆≈»¿ƒ«ƒ¿»»¿«¿«»∆

,˙BÓÈ‚t da eÈ‰ Ì‡Â .ÔBˆ da ÏÎB‡Â ,ÌÈÓÚt ¯OÚ∆∆¿»ƒ¿≈»≈¿ƒ»»¿ƒ
ËÁLÏ B‡ ÔÈnÁ da ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯Â ‰ÙÈ ‰˙È‰L B‡∆»¿»»»¿»»∆¡…»«ƒƒ¿…

da41Ì„˜ da ËÁL .dlk dÊÈÁLÓ B‡ daÏÓ - »¿«¿»«¿ƒ»À»»«»…∆
‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ÁÈ„Ó - ‰p¯‰ËiL42- ÛÏ˜ Ì‡Â ; ∆¿«¬∆»≈ƒ«¿«¿ƒ»¿ƒ»«

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰43. ¬≈∆¿À»

עבודה.40) שאינה הדין 41)קרקע בה שלשחוט משמע
חמין. בה לאכול רוצה שמנונית 42)כמו ומעביר

השחיטה. בית עצמו 43)שבדפנות על שהחמיר מפני
השמנונית. בו נבלעת בבשר הסכין דוחק ידי שעל רב, כדעת

.ç„Ú da ËBÁLÈ ‡Ï - ‰Ù¯Ë da ËÁML ÔÈkÒ«ƒ∆»«»¿≈»…ƒ¿»«
ÔBˆa elÙ‡ dÁÈ„iL44ÏL ˙BÈÏ·a dÁp˜Ó B‡ , ∆¿ƒ»¬ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿»∆

.ÌÈ„‚a¿»ƒ

הואיל 44) להגעילה. צריך ואין צוננים במים להדיחה מספיק
כלום. הסכין בלעה לא צונן השחיטה ובית

.èÛ‡Â .ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡ e¯Ò‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LÈÂ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ»¿»¬»ƒ¿«
Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯wÚ Ô¯eq‡Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»ƒ«»»¿¬≈∆
e·¯Ú˙È ‡lL „Ú ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿«≈ƒ»¿≈»ƒ«∆…ƒ¿»¿
e¯Ò‡ :Ô‰ el‡Â .˙e˙Á È„ÈÏ e‡·ÈÂ Ï‡¯OÈ Ô‰a»∆ƒ¿»≈¿»…ƒ≈«¿¿≈≈»¿

CÒ ÔÈÈÏ LeÁÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡Â Ô‰nÚ ˙BzLÏ45, ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ¿»∆≈»¿≈∆∆
ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡Â Ô‰ÈÏeMa B‡ Ôzt ÏÎ‡Ï e¯Ò‡Â¿»¿∆¡…ƒ»ƒ≈∆«¬ƒ¿»∆≈

Ô‰ÈÏeÚ‚Ï LÁÏ46. »¿ƒ≈∆

לחוש 45) שיש ובמקום אחרים. משקין או מבושל יין כגון
אפ  לשתותו אסור נסך וזאת ליין גויים. בחברת לא לבדו ילו

זרה  עבודה חומר משום שנאסר יינם" "סתם גזירת היא
בהנאה. אפילו אסור 46)ואסור דברים ים.לבליעת

.é,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ‰aÒÓa Ì„‡ ‰zLÈ ‡Ï ?„ˆÈk≈«…ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»∆¿≈»ƒ
¯Ò‡ BÈ‡L ÏM·Ó ÔÈÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â47B‡ , ¿««ƒ∆«ƒ¿À»∆≈∆¡»

‰aÒn‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡Â .Bc·Ï ÂÈÏkÓ ‰˙BL ‰È‰L∆»»∆ƒ≈»¿«¿ƒ»»…«¿ƒ»
ÔÈOBÚL Ô‰lL ¯ÎL ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â .¯zÓ - Ï‡¯OÈÔÓ ƒ¿»≈À»¿≈ƒ≈»∆»∆∆ƒƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡z‰Â ÌÈ¯Óz‰48‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â . «¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿«≈»∆¿≈»∆»
e‰˙LÂ B˙È·Ï ¯ÎM‰ ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ ,B˙¯ÈÎÓ ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»¬»ƒ≈ƒ«≈»¿≈¿»»

BÏˆ‡ „ÚÒÈ ‡nL ‰¯Êb‰ ¯wÚL ;¯zÓ - ÌL49. »À»∆ƒ««¿≈»∆»ƒ¿«∆¿

נסך.47) יין איסור בו אין מבושל מפירות 48)יין כגון
התבואה. ומן לידי 49)אחרים ויבואו הדעת את מקרב זה

חיתון.

.àé¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBn¯ ÔÈÈÂ ÌÈÁetz ÔÈÈ≈«ƒ¿≈ƒƒ¿«≈»∆À»
ÌB˜Ó ÏÎa Ô˙BzLÏ50e¯Ê‚ ‡Ï ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c . ƒ¿»¿»»»»∆≈»…»¿

ÂÈÏÚ51ÌÈ˜enˆ ÔÈÈ .52.Cq˙Óe ÔÈÈk ‡e‰ È¯‰ - »»≈ƒƒ¬≈¿«ƒƒ¿«≈
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בלבד.50) בשכר המדובר שם הוא 51)בגמרא שכר אבל
מכירתו. במקום לשתותו ואסור המצוי יין 52)דבר תניא,

בו  יש למזבח הראוי וכל למזבח כשר בדיעבד צימוקים
נסך. יין משום

.áéLÈ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙t e¯Ò‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿«¿≈»ƒ≈
„·BÚ‰ ÌBzÁp‰ ˙t ÔÈÁ˜BÏÂ ¯·ca ÔÈl˜nL ˙BÓB˜Ó¿∆¿ƒƒ«»»¿¿ƒ«««¿»≈
,‰„O·e Ï‡¯OÈ ÌBzÁ ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»∆≈»«¿ƒ¿»≈«»∆
ÔÈ‡ - ÌÈza ÈÏÚa ˙t Ï·‡ .˜Ác‰ ˙ÚL ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿««¿»¬»««¬≈»ƒ≈
ÌeMÓ ‰¯Êb‰ ¯wÚL .Ï˜‰Ï da ‰¯BnL ÈÓ ÌL»ƒ∆∆»¿»≈∆ƒ««¿≈»ƒ
„ÚÒÏ ‡B·È - ÌÈza ÈÏÚa ˙t ÏÎ‡È Ì‡Â ,˙e˙Á«¿¿ƒ…«««¬≈»ƒ»ƒ¿…

.ÔÏˆ‡∆¿»

.âé‰Ba ‰Ù‡Â ¯epz‰ ˙‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÈÏ„ƒ¿ƒ»≈»ƒ∆««¿»»
B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ù‡Â Ï‡¯OÈ ˜ÈÏ„‰L B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»»≈»ƒ
‡·e ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰Ù‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÈÏ„‰L∆ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿»»»≈»ƒ»

¯ÚÂ Ï‡¯OÈ53ÏÈ‡B‰ ,L‡Ï BL·Î B‡ ËÚÓ L‡‰ ƒ¿»≈¿ƒ≈»≈¿«¿»»≈ƒ
‡Ï elÙ‡Â .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙t‰ ˙Î‡ÏÓa ÛzzLÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿∆∆««¬≈À∆∆«¬ƒ…

˜¯Ê54.BaL ˙t‰ Ïk ¯Èz‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ıÚ ‡l‡ »«∆»≈¿««ƒƒ»««∆
¯k‰ ˙BÈ‰Ï ‡l‡ ¯·c‰ ÔÈ‡L55.‰¯eÒ‡ Ô‰lL ˙t‰L ∆≈«»»∆»ƒ¿∆≈∆««∆»∆¬»

הגחלים.53) או העצים ארץ 54)את בני שבין מהדברים
התנור, לתוך קיסם משליכים בבל בני בבל, לבני ישראל
מוריד? ומה מעלה מה קיסם אומרים: ישראל ארץ ובני

ממש.55) בבישול ולא עץ קיסם מועיל בפת שרק משמע

.ãéL·„ B‡ ·ÏÁ B‡ ÔÈÈ eÏ ÏMaL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ≈»«ƒ»»¿«
ÔÈLÈ¯t B‡56˙BÓk ÏÎ‡p‰ ¯·c (ÏkÓ) el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒƒ¿«≈»≈ƒ»»»«∆¡»¿

¯·c ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÈÁ ‡e‰L∆«¬≈≈À»ƒ¿…»¿∆»«»»
ÏÙz ‚„Â ¯Oa ÔB‚k ,ÈÁ ‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ BÈ‡L57 ∆≈∆¡»¿∆«¿»»¿»»≈

‰lÁzÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÏMa Ì‡ .˙B˜¯ÈÂ ‰ˆÈ·e≈»ƒ»ƒƒ¿»»≈»ƒƒ¿ƒ»
ÔÏeM·a BnÚ Ï‡¯OÈ ÛzzL ‡ÏÂ ÛBÒ „ÚÂ58È¯‰ - ¿«¿…ƒ¿«≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»¬≈

.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeMa ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡≈¬ƒƒƒ≈¿≈»ƒ

פרי.56) מ 57)מין נשתתף 58)לוח.לא אם רק
מועיל. אינו עץ קיסם הוספת אבל מותר, בבישולו

.åèÏÚ ‰ÏBÚ ‡e‰L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆∆«
ÌÈˆÈ·e ¯Oa ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ Ba ÏÎ‡Ï ÌÈÎÏÓ ÔÁÏLÀ¿«¿»ƒ∆¡…∆««¿»»≈ƒ
ÏÚ ‰ÏBÚ BÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‚„Â¿»ƒ¿«≈»∆¬»»»∆≈∆«
ÔÈÒBÓ¯ez ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ Ba ÏÎ‡Ï ÌÈÎÏÓ ÔÁÏL59 À¿«¿»ƒ∆¡…∆««¿¿ƒ

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ô˙B‡ e˜ÏML∆»¿»¿≈»ƒ««ƒ∆≈»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÈiÁ ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ«ƒ¬≈≈À»ƒ¿≈…«≈»∆
„·BÚ‰ BnÊÈ ‡lL ,˙e˙Á ÌeMÓ ‰¯Êb‰ ¯wÚL∆ƒ««¿≈»ƒ«¿∆…¿«¿»≈
ÔÁÏL ÏÚ ‰ÏBÚ BÈ‡L ¯·„Â ;‰cÚÒa BÏˆ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ∆¿ƒ¿À»¿»»∆≈∆«À¿«
B¯·Á ˙‡ ÔnÊÓ Ì„‡ ÔÈ‡ - ˙t‰ ˙‡ Ba ÏÎ‡Ï ÌÈÎÏÓ¿»ƒ∆¡…∆««≈»»¿«≈∆¬≈

.ÂÈÏÚ»»

סעודה.59) בקינוח שאוכלים

.æèÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ Ï‡¯OÈ ÔÁÏnL ÌÈpË˜ ÌÈ‚„Â¿»ƒ¿«ƒ∆¿»»ƒ¿»≈≈»ƒ
Ô‡Ïˆ Ì‡Â ,ÏeMa ˙ˆ˜Ó eÏMa˙pL BÓk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»

ÔÈ¯zÓ - Ôk ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ60BÏMaL ÏÎÂ . ≈»ƒ««≈À»ƒ¿…∆ƒ¿
.¯zÓ - ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa ,BÏeMa ËÚÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«ƒ≈«¿ƒ»≈«À»
ÏÚ ‰¯„˜ B‡ ¯Oa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈp‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒƒ«»≈»ƒ»»¿≈»«

ÒÈ‚‰Â ¯Oaa Ï‡¯OÈ Ct‰Â L‡‰ Èab61B‡ ,‰¯„wa «≈»≈¿ƒ≈ƒ¿»≈«»»¿≈ƒ«¿≈»
L‰Ê È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯Ó‚Â Ï‡¯OÈ ÁÈp‰∆ƒƒ«ƒ¿»≈¿»«»≈»ƒ¬≈∆

¯zÓ62. À»

אחר 60) שצלאו גדול מלוח דג אבל קטנים, דגים ודווקא
הדחק  ידי על אכילה צלייה בלא שאכילתו אסור, גוי כן
הוא. גוי בישול המליחה שאחרי הצלייה ולפיכך היא,

את 62)בחש.61) לקרב רק הועיל הגוי כשמעשה רק וזה
הבישול  היה לא הגוי פעולת לולי אם אבל הבישול, גמר

אסור. זה הרי נגמר,

.æé„Ú ÔMÚL ˙B¯Ùe ÌÈ·ÎBk „·BÚ BÁÏnL ‚c»∆¿»≈»ƒ≈∆ƒ¿»«
BÈ‡ ÁÈÏÓ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô¯ÈLÎ‰L∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¬≈≈À»ƒ»ƒ«≈
ÔÎÂ .ÏM·Ók BÈ‡ ÔMÚÓ‰Â ,BÊ ‰¯Ê‚a Á˙B¯k¿≈«ƒ¿≈»¿«¿À»≈ƒ¿À»¿≈

˙BÈÏ˜63e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,ÔÈ¯zÓ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¿»∆¿≈»ƒÀ»ƒ¿…»¿
.˙BÈÏw‰ ÏÚ B¯·Á ÔnÊÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆≈»»¿«≈¬≈««¿»

באש.63) קלויים קטניות או תבואה גרעיני

.çéÔÈ˜ÏBML Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÔÈeÙ‡Â ÔÈÏBtƒ«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ
ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô˙B‡»»¿≈»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ
ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏBÚL ÌB˜Óa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeMaƒ≈¿≈»ƒ¿»∆ƒ«À¿«

ÌÈÎÏÓ64˙¯t¯t ÌeMÓ65È„·BÚ ÈÏeÚb ÌeMÓe , ¿»ƒƒ«¿∆∆ƒƒ≈¿≈
¯Oa‰ ÌÚ Ô˙B‡ eÏM·È ‡nL ;ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ·ÎBk66 »ƒ¿»»∆»¿«¿»ƒ«»»

ÔÈÏBwL ÔÈbÙq‰ ÔÎÂ .¯Oa da eÏMaL ‰¯„˜a B‡ƒ¿≈»∆ƒ¿»»»¿≈«À¿»ƒ∆ƒ
ÌeMÓ Û‡ ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÓLa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô˙B‡»»¿≈»ƒ¿∆∆¬ƒ«ƒ

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚb67. ƒ≈¿≈»ƒ

על 64) עולה ואם קובע המקום מנהג רבינו דברי לפי
אסור. זה במקום מלכים וזה 65)שולחן סעודה לקינוח
מלכים". שולחן על "עולה כליהם 66)נקרא סתם ומשום

הפולין  לבשל המוכרים שדרך אסורים, אינם גויים של
לזה. מיוחדת גויים 67)בקדירה כלי שסתם פוסק, רבינו

בו  איסור בהם שנתבשל אנו מניחים פירוש, יומן, בני הם
ביום.

.èéÈ¯‰ - ÏeM·Ï Ôek˙ ‡ÏÂ ÏMaL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ≈¿…ƒ¿«≈¿ƒ¬≈
Ì‚‡a ¯e‡ ˙Èv‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk .¯zÓ ‰Ê∆À»≈«≈»ƒ∆ƒƒ«¬«

¯ÈˆÁ‰ ¯È·Ú‰Ï È„k68È¯‰ - ÌÈ·‚Á da eÏMa˙Â , ¿≈¿«¬ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¬≈
ÔÈÏBÚ Ô‰L ÌB˜Óa elÙ‡Â ,ÔÈ¯zÓ el‡69ÔÁÏL ÏÚ ≈À»ƒ«¬ƒ¿»∆≈ƒ«À¿«

¯È·Ú‰Ï L‡¯‰ C¯Á Ì‡ ÔÎÂ .˙¯t¯t ÌeMÓ ÌÈÎÏÓ¿»ƒƒ«¿∆∆¿≈ƒ»«»…¿«¬ƒ
‰ÔÈÏecÏc‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¯ÚO70ÌÈÊ‡ L‡¯ ÔÓe «≈»À»∆¡…ƒ«ƒ¿ƒƒ…»¿«ƒ

.‰ÎÈ¯Á ˙ÚLa eÏˆpL∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ»

רעים.68) מלכים 69)עשבים שולחן על עולה אינו שאם
גויים. בישול משום בכלל בו בשר.70)אין תלתלי

.ëeÈ‰ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ô˙B‡ e˜ÏML ÌÈ¯Óz¿»ƒ∆»¿»¿≈»ƒƒ»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ˜e˙Ó71ÔÈ¯Ó eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿ƒƒ¿ƒ»»¬≈≈À»ƒ¿ƒ»»ƒ
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- ÌÈiBÈa eÈ‰ ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÏeMa‰ Ôw˙Óe¿«¿»«ƒ¬≈≈¬ƒ»≈ƒƒ
.ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈¬ƒ

חיים.71) כשהם נאכלים שהם

.àëıÓÁa ÔÈa ÌÈÓa ÔÈa BLlL ÌÈL„Ú ÏL ÈÏ˜72 »ƒ∆¬»ƒ∆»≈¿«ƒ≈¿…∆
ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÏL ÈÏ˜ Ï·‡ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»¬»»ƒ∆ƒƒ¿ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓa Ô˙B‡ ÔÈLlL73. ∆»ƒ»¿«ƒ¬≈∆À»

כשלשו 72) ואסור בישול כמו זה הרי חומץ בהם כשנותנים
במים  כשלשו אף גזרו וחכמים בישוליהם. משום גויים

בחומץ. כשעושה יתירו שמא ושעורים 73)גזירה חיטים
חומץ. משום גזרו לא ולפיכך במים אלא לעשותם דרכם אין

.áë¯zÓ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ÔÓL74B¯ÒB‡L ÈÓe . ∆∆∆¿≈»ƒÀ»ƒ∆¿
Èt ÏÚ ‰¯ÓnL ÈtÓ ,ÏB„b ‡ËÁa „ÓBÚ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿≈¿»ƒ¿≈∆«¿∆«ƒ

ÔÈc ˙Èa75ÔÓM‰ ÏMa˙ elÙ‡Â .e‰e¯Èz‰L76È¯‰ - ≈ƒ∆ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈«∆∆¬≈
È„·BÚ ÈÏeMa ÈtÓ ‡Ï ¯Ò‡ BÈ‡Â .¯zÓ ‰Ê∆À»¿≈∆¡»…ƒ¿≈ƒ≈¿≈
ÈtÓ ‡ÏÂ ;ÈÁ ‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡pL ÈtÓ ,ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿≈∆∆¡»¿∆«¿…ƒ¿≈

¯Oa‰L ÈtÓ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚ‚77˙‡ Ì‚Bt ƒ≈¿≈»ƒƒ¿≈∆«»»≈∆
.BÁÈ¯ÒÓe ÔÓM‰«∆∆«¿ƒ

השמן.74) התירו דינו ובית לרב 75)רבי שמואל שאמר
וכו'. ממרא זקן עליך כותב אני לא ואם בכלי 76)אכול,

כלים,77)גויים. של זליפתן ובגמרא: הכלי. בתוך הבלוע
שבלעו. איסור שמנונית שפולטין פליטתן כלומר,

.âëeOÚÂ ÏMa˙pL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL L·c ÔÎÂ¿≈¿«∆¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿»
‰Ê ÌÚhÓ ¯zÓ - ‰˜È˙Ó ÈÈÓ epnÓ78. ƒ∆ƒ≈¿ƒ»À»ƒ««∆

כמות 78) שנאכל מפני גויים, בישולי מפני לא נאסר אינו
את  פוגם שהבשר מפני גויים, גיעולי מפני ולא חי; שהוא

ומסריחו. הדבש

.ãëÔtÒk79ÏLÔÈnÁ enÁe‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ80ÔÈa , À¿»∆¿≈»ƒ∆««ƒ≈
Ô˙BpL ÈtÓ ,¯zÓ - ‰pË˜ ‰¯BÈa ÔÈa ‰ÏB„‚ ‰¯BÈa¿»¿»≈¿»¿«»À»ƒ¿≈∆≈

‡e‰ ÌbÙÏ ÌÚË81˙˙Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ÔÈL·k ÔÎÂ . ««ƒ¿»¿≈¿»ƒ∆≈«¿»»≈
ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈLe·k‰ ÌÈ˙ÈÊ B‡ ,ÔÈÈ B‡ ıÓÁ ÔÎB˙Ï¿»…∆«ƒ≈ƒ«¿ƒ«¬»ƒ

ÔÈ¯zÓ - ¯ˆB‡‰ ÔÓ ÔÈ‡aL ÔÈLe·k‰82ÌÈ·‚Á Ï·‡ . «¿ƒ∆»ƒƒ»»À»ƒ¬»¬»ƒ
eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÈÈ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙlÊnL ÌÈL·Îe¿»ƒ∆¿«¿ƒ¬≈∆«ƒ¬ƒ¿≈ƒ»

ıÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙlÊÓ83¯ÎL ıÓÁ elÙ‡Â ,84.ÔÈ¯eÒ‡ - ¿«¿ƒ¬≈∆…∆«¬ƒ…∆≈»¬ƒ

אותן.79) וחולטין שכר מהן שעשו תמרים של פסולת
אותן.80) שביורה.81)שחלטו האיסור שמנונית
זו.82) בגזירה כמבושל אינו של 83)שכבוש שהחומץ

כיין. אסור אסור.84)גויים כן גם גויים של

.äë?ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¯ÎL ıÓÁ e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»¿…∆≈»∆¿≈»ƒ
Á˜Ïp‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÈ È¯ÓL BÎB˙Ï ÔÈÎÈÏLnL ÈtÓƒ¿≈∆«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

¯ˆB‡‰ ÔÓ85¯zÓ -86. ƒ»»À»

משם.85) שלקחו כבושים וחגבים דרכם 86)זיתים שאין
לפני  החנוונים אלא באוצר, עליהם חומץ או יין לזלף

הקמעונית. המכירה

.åëÒÈ¯en‰87ÔÈÈ BÎB˙Ï ˙˙Ï Ôk¯cL ÌB˜Óa ,88- «¿»¿»∆«¿»»≈¿«ƒ

‰ÊÎÂ .¯zÓ - ÒÈ¯en‰ ÔÓ ¯˜È ÔÈi‰ ‰È‰ Ì‡Â .¯eÒ‡»¿ƒ»»««ƒ»»ƒ«¿»À»¿»∆
È„·BÚ‰ Ba e·¯Ú ‡nL BÏ ÔÈLLBÁL ¯·c ÏÎa ÔÈ¯BÓƒ¿»»»∆¿ƒ∆»≈¿»¿≈
¯˜i‰ ¯·c ·¯ÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .¯eÒ‡ ¯·c ÌÈ·ÎBk»ƒ»»»∆≈»»¿»≈»»«»»
È„k ,¯˜ia ÏBf‰ ·¯ÚÓ Ï·‡ ;„ÈÒÙÓ È¯‰L ,ÏBfa«∆¬≈«¿ƒ¬»¿»≈««»»¿≈

.¯kzO‰Ï¿ƒ¿«≈

דגים.87) המורייס.88)שמן מן זול שהיין במקום
שהאומן  במורייס שאילו בתים, בעלי של במורייס המדובר
יין  לערב דרכו אין שהאומן מפני לחוש. אין אותו מוכר

במורייס.

.æë‰OÚL B‡ ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡nÓ „Á‡ ÏÎ‡L ÔË»̃»∆»«∆»ƒ«¬»¬∆»»
˙aLa ‰Î‡ÏÓ89ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ¿»»¿«»≈≈ƒ¿Àƒ»»

ÌÈ¯·c ‰na .˙Úc Ôa BÈ‡L ÈÙÏ ,BLÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ∆≈∆«««∆¿»ƒ
- ÌÈ„ia BÏÈÎ‡‰Ï Ï·‡ ;BÓˆÚÓ ‰OÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»≈«¿¬»¿«¬ƒ«»«ƒ
ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡L ÌÈ¯·„ elÙ‡Â ,¯eÒ‡»«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈

BÏÈb¯‰Ï ¯eÒ‡90ÌÈ¯·„a elÙ‡Â ,„ÚBÓe ˙aL ÏelÁa »¿«¿ƒ¿ƒ«»≈«¬ƒƒ¿»ƒ
.˙e·L ÌeMÓ Ô‰L∆≈ƒ¿

קטן 89) רבינו, כותב יא הלכה כד פרק שבת בהלכות
להפרישו, מצווים דין בית אין שבות, משום וכו' שעשה
להפרישו. מצווים תורה שבאיסורי מדבריו משמע

חותם,90) לי הבא מפתח, לי הבא לתינוק אדם יאמר "לא
מניחו  תולש, מניחו אבל שבת. בחילול מרגילו שהוא מפני

זורק".

.çë˙‡ LÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ∆
È„k ,BLÈ¯Ù‰Ïe Ba ¯Ú‚Ï ÂÈ·‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ ,ÔËw‰«»»ƒ¿»«»ƒƒ¿…¿«¿ƒ¿≈
Bk¯„ Èt ÏÚ ¯ÚpÏ CÁ :¯Ó‡pL ;‰M„˜a BÎpÁÏ¿«¿ƒ¿À»∆∆¡«¬…««««ƒ«¿

.¯ÓB‚Â¿≈

.èëÈa ·¯ LÙpL ÔÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ«¬»«¿ƒ∆∆∆…¿≈
‰‰˜ Ì„‡91·¯Ú˙pL ÔÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÔB‚k ,Ô‰Ó »»≈»≈∆¿«¬»«¿ƒ∆ƒ¿»≈

ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Áe¯Ò ‰ÁÏÂ ‰‡Bˆ B‡ ‡È˜ Ô‰a»∆ƒ»¿≈»¿»¿«≈»∆¿≈
e¯Ò‡BLÙpL ÌÈ‡Bv‰ ÌÈÏÎa ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ »¿¬»ƒ∆¡…¿ƒ¿¿≈ƒ«ƒ∆«¿

˙B‡˙Ó Ì„‡ ÏL92ÈÏÎe ‡qk‰ ˙Èa ÈÏk ÔB‚k ,Ì‰Ó ∆»»ƒ¿∆∆≈∆¿¿≈≈«ƒ≈¿≈
ÔÈ¯tÒ ÏL ˙ÈÎeÎÊ93ÔÈÚ¯BbL94‡ˆBiÎÂ Ìc‰ ˙‡ Ì‰a ¿ƒ∆«»ƒ∆¿ƒ»∆∆«»¿«≈

.Ô‰a»∆

תקהינה 91) מאמרו "והוא מהם. ומתרחקת בהם בוחלת
האדם  מרחיק להיותו השם בזה הבוסר עניין ונקרא שיניו,

הדעת.92)מלעיסה". אנינות מלשון סובלת, אינה
הדם.93) מקיזים.94)מקיזי

.ìÏÚÂ ,˙BÓ‰ÊÓ ˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa ÏÎ‡Ï e¯Ò‡ ÔÎÂ¿≈»¿∆¡…¿»«ƒ¿…»¿…»¿«
Ï‡ ÏÏÎa el‡ ÌÈ¯·c ÏkL .ÌÈÎÏÎÏÓ ÌÈÏk Èab«≈≈ƒ¿À¿»ƒ∆»¿»ƒ≈ƒ¿««
ÔÈkÓ - el‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰Â .ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz¿«¿∆«¿…≈∆¿»≈«¬»≈«ƒ

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿

.àìÔÈa ,ÏÏk ÂÈ·˜ ˙‡ ‰‰LiL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»∆«¿∆∆¿»»¿»≈
‰Ê È¯‰ - ÂÈ·˜ ‰‰Ln‰ ÏÎÂ .ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ¿»««¿∆¿»»¬≈∆
ÏÚ ‡È·iL ÌÈÚ¯ ÌÈ‡ÏÁ ÏÚ ¯˙È ,BLÙ ıwLÓ ÏÏÎaƒ¿»¿«≈«¿∆∆«√»ƒ»ƒ∆»ƒ«
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רה dhigy zekld - dyecw xtq - ixyz e"k 'e mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÓˆÚ ÏÈb¯‰Ï BÏ Èe‡¯ ‡l‡ .BLÙa ·iÁ˙ÈÂ BÓˆÚ«¿¿ƒ¿«≈¿«¿∆»»¿«¿ƒ«¿
ÌÈnÊÓ ÌÈzÚa95˜Á¯˙È ‡lL È„k ,96Ì„‡ Èa ÈÙa ¿ƒƒ¿À»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈ƒ¿≈¿≈»»

.BLÙ ıwLÈ ‡ÏÂ¿…¿«≈«¿

היום.95) ובסוף בוקר לפנות קבועות, בזמנם 96)שעות
העיר. מן רחוק במקום הכיסאות בתי נמצאו

.áì‰¯‰ËÂ ‰M„˜ ‡È·Ó - el‡ ÌÈ¯·„a ¯‰Êp‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿À»¿»√»
;‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌLÏ BLÙ ˜¯ÓÓe ,BLÙÏ ‰¯˙È¿≈»¿«¿¿»≈«¿¿≈«»»
.È‡ LB„˜ Èk ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ»»ƒ

.ÔÚk „ÚÂ LÈ¯Ó .ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«≈≈¿«¿«

ה'תשע"ו  תשרי כ"ו ו' יום

-dyecwxtq
dhigW zFkld¦§§¦¨

ÌÈzL ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿«ƒ
¯Á‡Â ËÁLÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…¿««
ÌBÈa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁLÏ ‡lL (· .ÏÎ‡È Ck»…«∆…ƒ¿…¿∆¿¿
Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL („ .ÛBÚÂ ‰iÁ Ìc ˙BqÎÏ (‚ .„Á‡∆»¿«««»»∆…ƒ«»≈
.ÌÈa‰ ÏÚ dÁ˜Ï Ì‡ Ì‡‰ ÁlLÏ (‰ .ÌÈa‰ ÏÚ««»ƒ¿«≈»≈ƒ¿»»««»ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
צריכים 1) אם וחגבים דגים ועוף; חיה בהמה שחיטת יבאר

זה  ובאי השחיטה; שיעור וכמה השחיטה; ומקום שחיטה;
קודם  הסכין בדיקת בה; ושחט סכין ליבן שוחטין; דבר
ודין  חכם; לפני סכינו בדק שלא וטבח ואחריה; שחיטה

שוחטין. ומתי הסכין אורך כמה

.à¯Oa ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ ËBÁLiL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆∆¡…¿«
zÁ·ÊÂ :¯Ó‡pL .ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a¿≈»«»»¿««»…«∆∆¡«¿»«¿»
¯L‡k C‡ :ÌeÓ ÏÚa ¯BÎ·a ¯Ó‡Â .E‡vÓe E¯˜aÓƒ¿»¿ƒ…¿¿∆¡«ƒ¿««««¬∆

i‡‰ ˙‡Â È·v‰ ˙‡ ÏÎ‡È‰Ó‰·k ‰iÁL z„ÓÏ ‡‰ .Ï ≈»≈∆«¿ƒ¿∆»«»»»«¿»∆«»ƒ¿≈»
„Èˆ „eˆÈ ¯L‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÛBÚ·e .‰ËÈÁL ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈¬∆»≈
˙ÎÈÙML ,„nÏÓ .BÓc ˙‡ CÙLÂ ¯ÓB‚Â ÛBÚ B‡ ‰iÁ«»¿≈¿»«∆»¿«≈∆¿ƒ«

.‰iÁ‰ Ìc ˙ÎÈÙLk ÛBÚ‰ Ìc«»ƒ¿ƒ««««»

.áËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ ˙Á‡ ÔlÎa ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰Â¿ƒ¿¿ƒ»¿À»««≈¿ƒ»«≈
eLc˜ ¯L‡ :‰lÁz C¯·Ó - ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a¿≈»«»¿»≈¿ƒ»¬∆ƒ¿»
ÔÈa ,C¯· ‡Ï Ì‡Â .‰ËÈÁM‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ…≈≈≈
ÔÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .¯zÓ ¯Oa‰ - „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa¿≈≈¿≈ƒ«»»À»¿»∆¡…ƒ
‰pnÓ ÏÎB‡‰Â .˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰ËeÁM‰«¿»»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿»≈ƒ∆»
‡e‰ È¯‰Â ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - dLÙ ‡ˆzL Ì„…̃∆∆≈≈«¿»≈¿…«¬∆«¬≈
CzÁÏ ¯zÓe .‰˜BÏ BÈ‡Â ,Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÏÎaƒ¿«……¿««»¿≈∆À»«¿…
‰ÙÈ BÁÏBÓe ,dLÙ ‡ˆzL Ì„˜ ‰ËÈÁL ¯Á‡ ‰pnÓƒ∆»««¿ƒ»…∆∆≈≈«¿»¿»∆
Ck ¯Á‡Â ˙eÓzL „Ú BÁÈpÓe ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ»∆¿ƒ»∆»∆«ƒ«∆»¿««»

.epÏÎ‡È…¿∆

.â‡l‡ ,‰ËÈÁL ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c»ƒ«¬»ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»

Ô‡ˆ‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .Ô˙B‡ ˙¯zn‰ ‡È‰ Ô˙ÙÈÒ‡¬ƒ»»ƒ««∆∆»¬≈≈¬…
Ìi‰ È‚c Ïk ˙‡ Ì‡ ,Ì‰Ï ‡ˆÓe Ì‰Ï ËÁMÈ ¯˜·e»»ƒ»≈»∆»»»∆ƒ∆»¿≈«»
.Ô‡ˆÂ ¯˜a ˙ËÈÁLk ÌÈ‚c ˙ÙÈÒ‡ - Ì‰Ï ÛÒ‡È≈»≈»∆¬ƒ«»ƒƒ¿ƒ«»»»…
.dc·Ï ‰ÙÈÒ‡a - ÏÈÒÁ‰ ÛÒ‡ :¯Ó‡ ÌÈ·‚Á·e«¬»ƒ∆¡«…∆∆»ƒ«¬ƒ»¿«»
¯zÓe .ÔÈ¯zÓ - ÌÈn‰ CB˙a Ô‰ÈÏ‡Ó e˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿««ƒÀ»ƒÀ»

.ÌÈiÁ ÔÏÎ‡Ï¿»¿»«ƒ

.ãL¯ÙÏ CÈ¯ˆ ,Ì˙Ò ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰ÁÈ·Ê¿ƒ»»¬»«»¿»»ƒ¿»≈
?ÔÈËÁBL ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a :Ú„ÈÏÂ d˙B‡»¿≈«¿≈∆»ƒ«¿≈»¬ƒ
È˙Óe ?ÔÈËÁBL ¯·„ ‰Ê È‡·e ?‰ËÈÁM‰ ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ«¿ƒ»¿≈∆»»¬ƒ»«
Ô‰ ‰Óe ?ÔÈËÁBL „ˆÈÎÂ ?ÔÈËÁBL ÔÎÈ‰Â ?ÔÈËÁBL¬ƒ¿≈»¬ƒ¿≈«¬ƒ»≈
‡e‰ ÈÓe ?‰ËÈÁM‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¿ƒƒ∆«¿ƒ»ƒ
:¯Ó‡Â ‰¯Bza eeˆ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚÂ ?ËÁBM‰«≈¿«»«¿»ƒ»≈ƒ»«»¿»«
EÈ¯ÚLa zÏÎ‡Â ,E˙Èeˆ ¯L‡k ¯ÓB‚Â E¯˜aÓ zÁ·ÊÂ¿»«¿»ƒ¿»¿¿≈«¬∆ƒƒƒ¿»«¿»ƒ¿»∆
¯‡Lk ,Ô‰a ‰eˆ ‰t ÏÚ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL .¯ÓB‚Â¿≈∆»«¿»ƒ»≈«∆ƒ»»∆ƒ¿»
BÓk ,‰ÂˆÓ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰L ,‰t ÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆∆ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿

.‰Ê ¯eaÁ ˙lÁ˙a e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿ƒ«ƒ∆

.ä¯‡ev‰ ÏÎÂ .¯‡ev‰ ‡e‰ ÈÁ‰ ÔÓ ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó¿«¿ƒ»ƒ««««»¿»««»
ÌB˜n‰ ˙lÁzÓ ?ËLea „ˆÈk .‰ËÈÁLÏ ¯Lk»≈ƒ¿ƒ»≈««≈∆ƒ¿ƒ««»
ÏÈÁ˙ÈÂ ¯ÈÚOiL ÌB˜Ó „Ú ıek˙Ó B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁLkL∆¿∆¿ƒƒ¿«≈«»∆«¿ƒ¿«¿ƒ
‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰Ê - Ò¯Îk ÔÈˆ¯t ÔÈˆ¯t ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ»

.ËLea«≈∆

.åıa¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜nÓ ‰ÏÚÓÏ ËÁL»«¿«¿»ƒ»∆¿«ƒ¿»«¿«
Èa ˙lÁzÓ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜nÓ ‰hÓÏ B‡ ,ËLe‰«≈∆¿«»ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿≈
BÈ‡L ËLe‰ ıa¯z ¯eÚLÂ .‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ÌÈÚÓ≈«ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ«¿««≈∆∆≈
ÊÁ‡iL È„k - ‰iÁÂ ‰Ó‰·a :‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁLÏ Èe‡»̄ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿≈»¿«»¿≈∆…«
.BË˜Â BÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰ - ÛBÚ·e ;ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzLaƒ¿≈∆¿¿»¿«…¿ƒ»¿¿»¿

.˜Ùf‰ „Ú - ‰hÓÏe¿«»««∆∆

.æÚ·Bk ÈetMÓ ?‰wa ‰ËÈÁL ÌB˜Ó ‡e‰ ‰Ê È‡Â¿≈∆¿¿ƒ»«»∆ƒƒ«
‰Ó‰a‰ CLÓzLk ‰‡¯‰ Ûk L‡¯ „Ú ‰hÓÏe¿«»«…¿«»≈»¿∆ƒ¿…«¿≈»
ÏÎÂ .‰wa ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰Ê - ˙BÚ¯Ï d¯‡e«̂»»ƒ¿∆¿«¿ƒ»«»∆¿…

.¯‡eˆ ‡¯˜ - ıeÁaÓ ‰f‰ ÌB˜n‰ „‚kL∆¿∆∆«»«∆ƒ«ƒ¿»«»

.çB‡ ,‰a¯‰ d¯‡eˆ ‰ÎLÓe dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ‰Ò‡»¿»«¿≈»«¿»»¿»«»»«¿≈
ËÁLÂ ,‰ÏÚÓÏ ÔÎLÓe ÔÈÓÈq‰ ˙‡ ËÁBM‰ Òp‡L∆ƒ≈«≈∆«ƒ»ƒ¿»»¿«¿»¿»«
B‡ ‰w· ‰ËÈÁM‰ ˙‡ˆÓÂ ¯‡eva ‰ËÈÁL ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»««»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«»∆
.‰Ï· ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ËÈÁL ÌB˜Óa ‡lL ËLe·«≈∆∆…ƒ¿¿ƒ»¬≈∆¿≈¿≈»

.èÌ‡Â .¯‡ev‰ ÚˆÓ‡a ËÁLiL ËÁBM‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«≈∆ƒ¿«¿∆¿«««»¿ƒ
‡e‰ ‰nÎÂ .‰¯Lk B˙ËÈÁL - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ËÁL»«ƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«»
,ËLe‰Â ‰w‰ Ô‰L ,ÔÈÓÈq‰ ÈL ?‰ËÈÁM‰ ¯eÚLƒ«¿ƒ»¿≈«ƒ»ƒ∆≈«»∆¿«≈∆
ÔÈa ‰Ó‰·a ÔÈa ,Ô‰ÈL eÎ˙ÁiL ‰lÚÓ‰ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»«¿À»∆≈»¿¿≈∆≈ƒ¿≈»≈
Ô‰Ó „Á‡ ·¯ ËÁL Ì‡Â .ËÁBM‰ Ôek˙È ‰ÊÏÂ .ÛBÚa¿¿»∆ƒ¿«≈«≈¿ƒ»«…∆»≈∆

- ‰iÁ·e ‰Ó‰·a ÌÈM‰ ·¯Â ,ÛBÚa.‰¯Lk B˙ËÈÁL ¿¿…«¿«ƒƒ¿≈»¿«»¿ƒ»¿≈»
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dhigyרו zekld - dyecw xtq - ixyz e"k 'e mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.éB˙ËÈÁL ‰Ó‰·a - ÈM‰ ÈˆÁÂ Blk „Á‡‰ ËÁL»«»∆»À«¬ƒ«≈ƒƒ¿≈»¿ƒ»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÏL Ba¯Â ‰Ê ÏL Ba¯ .‰ÏeÒt¿»À∆∆¿À∆∆««ƒ∆…
ËeÁk BÈˆÁ ÏÚ ¯˙È ‡l‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏkÓ ËÁL»«ƒ»∆»≈∆∆»»≈«∆¿¿
BÈˆÁ ÏÚ ¯˙È ËÁML ÔÂÈk .‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰¯ÚO‰««¬»¬≈¿≈»≈»∆»«»≈«∆¿

.‡e‰ Ba¯ - ‡e‰L Ïk»∆À

.àéÛBÚa elÙ‡ - ‰Ê ÏL BÈˆÁÂ ‰Ê ÏL BÈˆÁ ËÁL»«∆¿∆∆¿∆¿∆∆¬ƒ¿
ÏÚ ËÁLÂ ,˜eÒt BÈˆÁ ‰È‰L ‰˜ .‰ÏeÒt B˙ËÈÁL¿ƒ»¿»»∆∆»»∆¿»¿»««
ÏÈÁ˙‰L ÔÈa ,·¯Ï BÓÈÏL‰Â ËÚÓ Ce˙Á‰ ÌB˜Ó»∆»¿«¿ƒ¿ƒ¿…≈∆ƒ¿ƒ
˙‡ ÒÈÎ‰L ÔÈa C˙Áa Ú‚Ùe ÌÏM‰ ÌB˜na ËÁLÏƒ¿…«»«»≈»««¬»≈∆ƒ¿ƒ∆

.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ·¯Ï BÓÈÏL‰Â C˙Áa ÔÈkq‰««ƒ«¬»¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»¿≈»

.áé.‰ËÈÁL ¯Á‡Ï ÔÈÓÈq‰ ˜c·Ï CÈ¯ˆ ËÁBM‰ Ïk»«≈»ƒƒ¿…«ƒ»ƒ¿««¿ƒ»
BÊ È¯‰ - ˜„·iL Ì„˜ L‡¯‰ CzÁÂ ,˜„a ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«¿∆¿«»……∆∆ƒ¿…¬≈

.¯È‰Óe ÊÈ¯Ê ËÁBM‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,‰Ï·¿≈»«¬ƒ»»«≈»ƒ»ƒ

.âé„Ú ,˙„ÓBÚ ¯eq‡ ˙˜ÊÁa ‰ÈiÁa ‰Ó‰a Ïk»¿≈»¿«∆»¿∆¿«ƒ∆∆«
.‰¯LÎ ‰ËÈÁL ‰ËÁLpL È‡cÂa Ú„eiL∆ƒ»«¿««∆ƒ¿¬»¿ƒ»¿≈»

.ãéÏL ÔÈkÒa ÔÈa .¯·c ÏÎa ?ÔÈËÁBL ¯·„ ‰Ê È‡·e¿≈∆»»¬ƒ¿»»»≈¿«ƒ∆
‰˜ ÏL ˙ÈÓe¯˜a B‡ ˙ÈÎeÎÊa B‡ ,¯ˆa ÔÈa ˙ÎzÓ«∆∆≈¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿≈
‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÈÎ˙BÁ‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,Ì‚‡‰»¬«¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÏz BÓk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ì‚t da ‰È‰È ‡ÏÂ ,„Á ‰Ètƒ»«¿…ƒ¿∆»¿»¬»ƒ»»¿∆∆
ÔË˜ ÌÏz‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,Ba ÔÈËÁBML ¯·c ÏL BcÁa¿À∆»»∆¬ƒ«¬ƒ»»«∆∆»»

.‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ¯˙BÈa¿≈¿ƒ»¿»

.åè.da ËÁLÈ ‡Ï - ˙Á‡ Áe¯Ó ‰f‰ ÌÏz‰ ‰È‰»»«∆∆«∆≈«««…ƒ¿«»
a ˙¯k ‰ÓÈ‚t‰ ÔÈ‡L Áe¯‰ C¯c ËÁL Ì‡Â- d ¿ƒ»«∆∆»«∆≈«¿ƒ»ƒ∆∆»

.‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

.æèLiL LÈb¯z ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰a ˜„azL ÔÈkÒ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ»≈¿»»¿…«¿ƒ∆≈
da LiL LÈb¯z ‰‡·‰a d˙B‡ ¯ÈÊÁzLÎe ,Ì‚t da»¿»¿∆«¬ƒ»«¬»»«¿ƒ∆≈»
- ‡È·‰ ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰ C¯c da ËÁL Ì‡ :Ì‚t¿»ƒ»«»∆∆»»¿…≈ƒ
.‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ‡È·‰ Ì‡Â ;‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿»

.æé- Ì‚t da ÔÈ‡Â LÁk ˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ ‡È‰L ÔÈkÒ«ƒ∆ƒ»¿∆∆¿»»¿≈»¿»
dÈ‡Â ˜ÏÁ ‰ÈtL ÔÈkÒÂ .‰lÁzÎÏ da ÔÈËÁBL¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ∆ƒ»»»¿≈»
ÏÚ Û‡Â .da ÔÈËÁBL - Ì‚t da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰cÁ«»ƒ¿≈»¿»¬ƒ»¿««
- dËÁML „Ú ÌBi‰ Ïk da ‡È·‰Â CÈÏB‰L Ètƒ∆ƒ¿≈ƒ»»««∆¿»»

.‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

.çé‡l‡ ,‰˜ÏÁ dÈ‡ È¯‰Â ,‰ÊÁL‰L ‰cÁ ÔÈkÒ«ƒ«»∆À¿¬»«¬≈≈»¬»»∆»
,Úaˆ‡a CazÒÓ ‡e‰L ˙ÏaM‰ L‡¯ ÚbÓk dzÚbÓ««¿»¿««…«ƒ…∆∆ƒ¿«≈»∆¿«

.da ÔÈËÁBL - Ì‚t da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¿»¬ƒ»

.èé,Ô¯tˆ B‡ ¯ˆ ıˆwL B‡ ,ÔL B‡ ‰˜ LÏBz‰«≈»∆≈∆»«…ƒ…∆
Ì‡Â .Ô‰a ÔÈËÁBL - Ì‚t Ô‰a ÔÈ‡Â ÔÈcÁ Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈«ƒ¿≈»∆¿»¬ƒ»∆¿ƒ
Ì‡Â ;ÌÈˆeÚ Ô‰Lk Ô‰a ËBÁLÈ ‡Ï - Ú˜¯wa ÔˆÚ¿»»««¿«…ƒ¿»∆¿∆≈¿ƒ¿ƒ

.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁL»«¿ƒ»¿≈»

.ëÌ„˜ Ô˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk Ô‰a ËÁL»«»∆¿∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»…∆
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - Ô˙B‡ ¯˜ÚiL∆«¬…»¿ƒ»¿»¿««ƒ∆≈

.Ì‚t Ì‰a»∆¿»

.àëËÁLÂ ˙BcÁ ÌÈpL Ba LiL ‰Ó‰a ÈÁÏ Á˜Ï»«¿ƒ¿≈»∆≈ƒ«ƒ«¿»«
ÔLa Ï·‡ .ÏbÓk Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - Ô‰a»∆¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆≈¿«»¬»¿≈

a ‰Úe·w‰ ˙Á‡ÏÚ Û‡Â ,‰lÁzÎÏ da ËÁBL - ÈÁl «««¿»«∆ƒ≈»¿«¿ƒ»¿««
.Ba ‰Úe·˜ ‡È‰L Ètƒ∆ƒ¿»

.áë.‰¯Lk B˙ËÈÁL - da ËÁLÂ ¯e‡a ÔÈkq‰ ÔaÏƒ≈««ƒ»¿»«»¿ƒ»¿≈»
ËBÁLÈ ‡Ï - ‰ÙÈ ÈM‰ dcˆÂ ÏbÓ „Á‡ dcvL ÔÈkÒ«ƒ∆ƒ»∆»«»¿ƒ»«≈ƒ»∆…ƒ¿
.¯Á‡‰ „va ËBÁLÈ ‡nL ‰¯Êb .‰lÁzÎÏ ‰Ùi‰ „va«««»∆¿«¿ƒ»¿≈»∆»ƒ¿««»«≈
B˙ËÈÁL - ËÁL ‰Ùi‰ „v·e ÏÈ‡B‰ ,ËÁL Ì‡Â¿ƒ»«ƒ«««»∆»«¿ƒ»

.‰¯Lk¿≈»

.âë‰Ê „vÓe dcÁa ÔÈkq‰ ˜c·iL CÈ¯ˆ ËÁBM‰«≈»ƒ∆ƒ¿…««ƒ¿À»ƒ«∆
¯Oa ÏÚ d‡È·Óe dÎÈÏBÓ ?d˜„Ba „ˆÈÎÂ .‰Ê „vÓeƒ«∆¿≈«¿»ƒ»¿ƒ»«¿«
LÏMÓ B¯tˆ ÏÚ d‡È·Óe dÎÈÏBÓe BÚaˆ‡∆¿»ƒ»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»
d· ‰È‰È ‡lL È„k ,ÂÈ„„ˆ ÈLe ‰Èt Ô‰L ,‰È˙BÁe¯∆»∆≈ƒ»¿≈¿»»¿≈∆…ƒ¿∆»

.da ËBÁLÈ Ck ¯Á‡Â ,ÏÏk Ì‚t¿»¿»¿««»ƒ¿»

.ãëda ‡ˆÓ Ì‡L .‰ËÈÁM‰ ¯Á‡ Ôk ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿…≈«««¿ƒ»∆ƒ»»»
¯BÚa ‡nL ;‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁM‰ ¯Á‡ Ì‚t¿»«««¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»∆»»
.ËÁL ‰Óe‚t ÔÈkÒa - ÌÈÓÈq‰ ËÁMLÎe ,‰ÓbÙƒ¿¿»¿∆»««ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»«
- ÌÈa¯ ˙BÙBÚ B‡ ˙Ba¯ ˙BÓ‰a ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈¿≈««ƒ
˜„·e ,˜„a ‡Ï Ì‡L .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÔÈa ˜c·Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿…≈»««¿««∆ƒ…»«»«
˜ÙÒ Ïk‰ È¯‰ - ‰Óe‚t ÔÈkÒ ˙‡ˆÓÂ ‰B¯Á‡a»«¬»¿ƒ¿≈«ƒ¿»¬≈«…¿≈

.‰BL‡¯‰ elÙ‡Â ,˙BÏ·¿≈«¬ƒ»ƒ»

.äë¯Á‡ d˜„a ‡ÏÂ ,da ËÁLÂ ÔÈkq‰ ˜„a»«««ƒ¿»«»¿…¿»»««
¯Á‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚ B‡ ÌˆÚ da ¯·LÂ ,‰ËÈÁL¿ƒ»¿»«»∆∆≈¿«≈»∆¿««
˙˜ÊÁL ;‰¯Lk B˙ËÈÁL - ‰Óe‚t d‡ˆÓe ˜„a Ck»»«¿»»¿»¿ƒ»¿≈»∆∆¿«
Ì‡ ÔÎÂ .da ¯aML ‰Lw‰ ¯·ca ‰ÓbÙpL ÔÈkq‰««ƒ∆ƒ¿¿»«»»«»∆∆ƒ≈»¿≈ƒ
‡lL „Ú ÔÈkq‰ ‰„·‡L B‡ ,ÔÈkq‰ ˜„a ‡ÏÂ ÚLt»«¿…»«««ƒ∆»¿»««ƒ«∆…

.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ˜c·Èƒ¿…¿ƒ»¿≈»

.åëda ËÁBML BlL ÔÈkq‰ ˜„a ‡lL ÁaË Ïk»«»∆…»«««ƒ∆∆≈»
Ì‡ :d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BÓˆÚÏ da ËÁLÂ ,ÌÎÁ ÈÙÏƒ¿≈»»¿»«»¿«¿¿ƒ»ƒ

˙‡ˆÓÏÚ CÓÒiL ÈÙÏ ,B˙B‡ ÔÈcÓ - ‰˜e„·e ‰ÙÈ ƒ¿≈»»¿»¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿…«
Ì‡Â ;da ËBÁLÈÂ ‰Óe‚t ‰È‰˙Â ˙¯Á‡ ÌÚt BÓˆÚ«¿«««∆∆¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ
,B˙B‡ ÔÈcÓe ,B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ‰Óe‚t ˙‡ˆÓƒ¿≈¿»«¬ƒƒ¿«ƒ

.‰Ù¯Ë ‡e‰L ËÁML ¯Oa Ïk ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓe«¿ƒƒ«»»»∆»«∆¿≈»

.æë‡e‰Â .‡e‰L Ïk ?ËÁBML ÔÈkq‰ C¯‡ ‡e‰ ‰nk«»…∆««ƒ∆≈»∆¿
L‡¯ BÓk ,ËÁBL BÈ‡Â ·˜BpL ˜c ¯·„ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»»«∆≈¿≈≈¿…

.Ba ‡ˆBiÎÂ ÔËw‰ ÏÓÊ‡‰»ƒ¿≈«»»¿«≈

.çë.‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,ÔÓÊ ÏÎa ?ÔÈËÁBL È˙Óe»«¬ƒ¿»¿«≈«≈««¿»
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רז dhigy zekld - dyecw xtq - ixyz f"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰OÚi ‰Ó ‰‡¯iL È„k ,BnÚ ‰˜e·‡ ‰È‰zL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆««¬∆
.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ‰ÏÙ‡a ËÁL Ì‡Â¿ƒ»««¬≈»¿ƒ»¿≈»

.èëÛ‡ ,‚‚BLa ˙aLa B‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ËÁBM‰«≈¿«ƒƒ¿«»¿≈«
B‡ BLÙa ·iÁ˙Ó ‰È‰ „ÈÊÓ ‰È‰ el‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ»»≈ƒ»»ƒ¿«≈¿«¿
.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÚ ˙e˜ÏÓ ·iÁ˙Óƒ¿«≈«¿««ƒƒ¿ƒ»¿≈»

ה'תשע"ו  תשרי כ"ז ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שלמים 1) זו בהמה האומר או בעזרה; חולין השוחט יבאר

שאינה  שחיטה ודין שוחטין; מקום זה ובאי חולין; וולדה
צריכה  אם חולין ושחיטת שוחטין; כיצד ודין אדם; מכח
לעבודה  דמה לזרוק והשוחט קדשים; לשם והשוחט כוונה;

זרה.

.àÔÈ‡L .‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ıeÁ ,ËÁLÏ ¯zÓ ÌB˜Ó ÏÎa¿»»À»ƒ¿…ƒ»¬»»∆≈
Ï·‡ ;„·Ïa ÁaÊÓ ÈL„˜ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ÔÈËÁBL¬ƒ»¬»»∆»»¿≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬»
‰iÁ ÔÈa ‰Ó‰a ÔÈa ,‰¯ÊÚa ÔËÁLÏ ¯eÒ‡ - ÔÈlÁ‰«Àƒ»¿»√»»¬»»≈¿≈»≈«»
EnÓ ˜Á¯È Èk :‰Â‡z ¯O·a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÛBÚ ÔÈa≈¿≈≈ƒ¿««¬»ƒƒ¿«ƒ¿
E‡vÓe E¯˜aÓ zÁ·ÊÂ ,¯ÓB‚Â ÈÈ ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜n‰«»¬∆ƒ¿«¿»¿≈¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ…¿
ÔÈËÁBL ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .EÈ¯ÚLa zÏÎ‡Â ,¯ÓB‚Â¿≈¿»«¿»ƒ¿»∆»»«¿»∆≈¬ƒ

.'‰ ¯Áa ¯L‡ ÌB˜nÏ ıeÁ ‡l‡ ‰Â‡z ¯Oa¿««¬»∆»«»¬∆»«

.áÏÎa BÏÎ‡Ï ¯znL ‡e‰ ÌB˜nÏ ıeÁ ËÁLpL ‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿««»∆À»¿»¿¿»
¯Oa‰ B˙B‡ - ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ Ï·‡ ;ÌÈ¯ÚM‰«¿»ƒ¬»«≈Àƒ»¬»»«»»
.Ba ‡ˆBiÎÂ ·ÏÁa ¯O·k ,‰È‰a ¯eÒ‡Â ¯B‰Ë»¿»«¬»»¿»»¿»»¿«≈
‰‡eÙ¯Ï ËÁL elÙ‡ .¯eÒ‡ B¯Ù‡Â ,B˙B‡ ÌÈ¯·B˜Â¿¿ƒ¿∆¿»¬ƒ»«ƒ¿»
Ï·‡ .ÌÈ·ÏÎÏ ÏÈÎ‡‰Ï B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ÏÈÎ‡Ï B‡«¬ƒ«≈»ƒ¿«¬ƒƒ¿»ƒ¬»
,ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ,¯wÚÓ‰Â ,‰¯ÊÚa ¯ÁBp‰«≈»¬»»¿«¿«≈¿≈»ƒ∆»«
ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰Â ,‰Ù¯Ë ‡ˆÓÂ ËÁBM‰Â¿«≈¿ƒ¿»¿≈»¿«≈¿≈»«»»
.‰È‰a ÔÈ¯zÓ Ôlk el‡ È¯‰ - ‰¯ÊÚa ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒ»¬»»¬≈≈À»À»ƒ«¬»»

.â¯eÒ‡ ÔÈlÁ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‡ÏÂ¿…¿≈»¿«»ƒ¿«∆»»«Àƒ»
.˙ÙÂ ˙B¯t B‡ ‰ËeÁL ¯Oa elÙ‡ ,‰¯ÊÚÏ ÔÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ»»¬»»¬ƒ¿«¿»≈»«
ÌÈ¯·„e .eÈ‰Lk ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ - ÔÒÈÎ‰Â ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»À»ƒ«¬ƒ»¿∆»¿»ƒ
‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ ÏÎÂ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c Ôlk el‡≈À»ƒ¿≈«»»≈¿»«≈Àƒ»¬»»
ÔÈkÓ - ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ B‡»≈¿«ƒƒ¿«Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»«ƒ

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿

.ãÌ‡ ,ÔÈlÁ d„ÏÂe ÌÈÓÏL BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰»≈¿≈»¿»ƒ¿»»Àƒƒ
BÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ d„ÏÂ - ‰¯ÊÚa ‰ËÁLƒ¿¬»»¬»»¿»»À»«¬ƒ»¿ƒ∆≈

.ÌB˜Ó ˜eÁ¯a B˙B‡ ËÁLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿…¿ƒ»

.ä:e¯Ó‡È ‡nL ,˙B¯‰e ÌÈnÈ CB˙Ï ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ¿«ƒ¿»∆»…¿
‡ÏÂ .ÌÈnÏ ·È¯˜Ók ‰‡¯Â ,‰Ê ‡e‰ ÌÈÓ „·BÚ≈«ƒ∆¿ƒ¿∆¿«¿ƒ««ƒ¿…
‰¯evÏ :e¯Ó‡È ‡nL ,ÌÈÓ ‡ÏÓ ÈÏÎÏ ËBÁLÈƒ¿ƒ¿ƒ»≈«ƒ∆»…¿«»
‡ÏÂ ,ÌÈÏk‰ CB˙a ËBÁLÈ ‡ÏÂ .ËÁL ÌÈna ‰‡¯zL∆≈»∆««ƒ»«¿…ƒ¿¿«≈ƒ¿…

Ì‡Â .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚ C¯c ÔkL ,‡nb‰ CB˙Ï¿«À»∆≈∆∆¿≈¬«»ƒ¿ƒ
.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁL»«¿ƒ»¿≈»

.å˙È‡¯ ‰¯ev‰ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ ÈÏÎÏ ÔÈËÁBL¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¬ƒ∆≈«»ƒ¿≈
„¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰Â ,‡nbÏ ıeÁ ËÁBL ÔÎÂ .Ô‰a»∆¿≈≈«À»¿«»≈¿≈
˙‡ ‰wÁÈ ‡nL ,Ôk ‰OÚÈ ‡Ï ˜eM·e .‡nbÏ«À»«…«¬∆≈∆»¿«∆∆
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ˜eMa ‡nbÏ ËÁL Ì‡Â .ÌÈÈn‰«ƒƒ¿ƒ»««À»«»∆¡…
¯zÓe .‡e‰ ÔÈÓ ‡nL ,ÂÈ¯Á‡ e˜c·iL „Ú B˙ËÈÁMÓƒ¿ƒ»«∆ƒ¿¿«¬»∆»ƒÀ»

‰ ÏÚ ˙˙BL Ìc‰Â ,‰ÈÙq‰ ÔÙc ÏÚ ËÁLÏ„¯BÈÂ ÔÙc ƒ¿…«…∆«¿ƒ»¿«»≈««…∆¿≈
.ÌÈÏk‰ Èab ÏÚ ËÁLÏ ¯zÓe .ÌÈnÏ««ƒÀ»ƒ¿…««≈«≈ƒ

.æÔÈkq‰ CÈÏBÓe ¯‡ev‰ ˙‡ Á˙BÓ ?ÔÈËÁBL „ˆÈk≈«¬ƒ≈«∆««»ƒ««ƒ
‰ˆe·¯ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰L ÔÈa .ËÁBML „Ú d‡È·Óe¿ƒ»«∆≈≈∆»¿»«¿≈»¿»
B„Èa ÔÈkq‰Â dt¯Úa ÊÁ‡Â ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»∆∆¿»«¿»¿»¿««ƒ¿»

.‰¯Lk BÊ È¯‰ - ËÁLÂ ‰hÓlÓƒ¿«»¿»«¬≈¿≈»

.ç„Ú ‰ÈÏÚ ¯‡ev‰ ¯È·Ú‰Â Ï˙ka ÔÈkq‰ ˙‡ ıÚ»«∆««ƒ«…∆¿∆¡ƒ««»»∆»«
¯‡eˆ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁLpL∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿∆««
¯‡eˆ ‰È‰ Ì‡L ;‰ÏÚÓÏ ÔÈkÒÂ ‰hÓÏ ‰Ó‰a‰«¿≈»¿«»¿«ƒ¿«¿»∆ƒ»»««
„·Îa ‰Ó‰a‰ „¯z ‡nL - ÔÈkq‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ó‰a¿≈»¿«¿»ƒ««ƒ∆»≈≈«¿≈»¿…∆
,‰ËÈÁL BÊ ÔÈ‡Â ,‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰ ‡Ïa C˙Á˙Â dÙeb»¿≈»≈¿…»»«¬»»¿≈¿ƒ»
‰È‰L ÔÈa ,ÛBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆»»
- epnÓ ‰hÓÏ B‡ ‰ˆeÚp‰ ÔÈkq‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ B¯‡e«̂»¿«¿»ƒ««ƒ«¿»¿«»ƒ∆

.‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

.èd‡È·‰ B‡ d‡È·‰ ‡ÏÂ ÔÈkq‰ ˙‡ CÈÏB‰Â ËÁBM‰«≈¿ƒ∆««ƒ¿…¡ƒ»¡ƒ»
‡È·‰Â CÈÏB‰ .‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁLÂ dÎÈÏB‰ ‡ÏÂ¿…ƒ»¿»«¿ƒ»¿≈»ƒ¿≈ƒ
CÈÏB‰ .‰¯Lk B˙ËÈÁL - BÊÈz‰Â L‡¯‰ C˙ÁL „Ú«∆»«»…¿ƒƒ¿ƒ»¿≈»ƒ
L‡¯‰ ˙‡ ÊÈz‰Â CÈÏB‰ ‡ÏÂ ‡È·‰ B‡ ‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒƒ∆»…
ÔÈkqa LÈ Ì‡ :„·Ïa ‰‡·‰a B‡ „·Ïa ‰ÎÏB‰a¿»»ƒ¿««¬»»ƒ¿«ƒ≈««ƒ
B˙ËÈÁL - ËÁLp‰ È¯‡evÓ ÌÈ¯‡Âˆ ÈL ‡ÏÓkƒ¿…¿≈«»ƒƒ«¿≈«ƒ¿»¿ƒ»
ÈL ËÁL .‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk¿≈»¿ƒ«¿ƒ»¿»»«¿≈

.‰¯Lk B˙ËÈÁL - „Á‡k ÌÈL‡»̄ƒ¿∆»¿ƒ»¿≈»

.éÈLÂ ‰Ê „vÓ „Á‡ elÙ‡ ,ÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¬ƒ∆»ƒ«∆¿≈ƒ
ÔÎÂ .‰¯Lk Ô˙ËÈÁL - eËÁLÂ ,Bc‚k ¯Á‡ „vÓƒ««≈¿∆¿¿»¬¿ƒ»»¿≈»¿≈
ÈLa „Á‡k eËÁLÂ ÔÈÈkÒ ÈL eÊÁ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¬¿≈«ƒƒ¿»¬¿∆»ƒ¿≈

ËÈÁL - ¯‡eva ˙BÓB˜Ó‰Ê ËÁL elÙ‡Â .‰¯Lk Ô˙ ¿««»¿ƒ»»¿≈»«¬ƒ»«∆
¯Á‡ ÌB˜Óa ËÁL ÈM‰Â ,Ba¯ B‡ „·Ïa ËLe‰«≈∆ƒ¿«À¿«≈ƒ»«¿»«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯Lk BÊ ‰ËÈÁL È¯‰ - Ba¯ B‡ ‰w‰«»∆À¬≈¿ƒ»¿≈»¿««ƒ
‰ËÈÁL ÔÎÂ .„Á‡ ÌB˜Óa dlk ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒ»À»¿»∆»¿≈¿ƒ»
- ˜¯ÒÓk ‰ÈeOÚ‰ ‰ËÈÁLe ÒBÓÏ˜k ‰ÈeOÚ‰»¬»¿À¿¿ƒ»»¬»¿«¿≈

.‰¯Lk¿≈»

.àéelÙ‡ ‡l‡ ,‰ek ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈlÁ‰ ˙ËÈÁL ÔÈ‡≈¿ƒ««Àƒ¿ƒ»«»»∆»¬ƒ
ÔÈkÒ ˜¯fL B‡ ,˜BÁO C¯„ B‡ ˜qÚ˙Ók ËÁL»«¿ƒ¿«≈∆∆¿∆»««ƒ
‰ËÈÁM‰Â ÏÈ‡B‰ ,d˙ÎÈÏ‰a dËÁLe Ï˙ka dˆÚÏ¿»√»«…∆¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«¿ƒ»

.‰¯Lk BÊ È¯‰ - d¯eÚLÂ dÓB˜Óa Èe‡¯k»»ƒ¿»¿ƒ»¬≈¿≈»
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.áé¯BkL B‡ ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈≈∆»»ƒ
,eËÁML ‰Ú¯ Áe¯ ezÊÁ‡L ÈÓe BzÚ„ ‰ÏaÏa˙pL∆ƒ¿«¿¿»«¿ƒ∆¬»««»»∆»¬
BÊ È¯‰ - d˜˙k ‰ËÈÁM‰L Ì˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡Â«¬≈ƒƒ»∆«¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÁLÂ ‰ÏÙpL ÔÈkÒ Ï·‡ .‰¯Lk¿≈»¬»«ƒ∆»¿»¿»¬»««ƒ
zÁ·ÊÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - dk¯„k ‰ËÁML∆»¬»¿«¿»¬≈¿»∆∆¡«¿»«¿»
Ôek˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â Ì„‡ Á·Bf‰ ‰È‰iL „Ú -«∆ƒ¿∆«≈«»»¿««ƒ∆≈ƒ¿«≈

.‰ËÈÁLÏƒ¿ƒ»

.âé‰Úe·˜ ÔÈkq‰ ‰˙È‰L ıÚ ÏL B‡ Ô·‡ ÏL ÏbÏb«¿«∆∆∆∆≈∆»¿»««ƒ¿»
B‡ ÛBÚ‰ ¯‡eˆ ÌOÂ ,ÏbÏb‰ ˙‡ Ì„‡ ·aÒÂ ,Ba¿ƒ≈»»∆««¿«¿»««»
BÊ È¯‰ - ÏbÏb‰ ˙·È·Òa ËÁLpL „Ú Bc‚k ‰Ó‰a‰«¿≈»¿∆¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ«««¿«¬≈
˙‡ ÌOÂ ,ÏbÏb‰ ˙‡ ÔÈ·aÒÓ‰ Ô‰ ÌÈn‰ Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ««ƒ≈«¿«¿ƒ∆««¿«¿»∆
.‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ËÁLÂ ·aqL ‰ÚLa Bc‚k ¯‡ev‰««»¿∆¿¿»»∆ƒ≈¿ƒ¿«¬≈¿»
ÏbÏb‰ ˙‡ e·aÒÂ e‡aL „Ú ÌÈn‰ ˙‡ Ì„‡ ¯Ët Ì‡Â¿ƒ»«»»∆««ƒ«∆»¿ƒ¿∆««¿«
Ì„‡ ÁkÓ È¯‰L ,‰¯Lk BÊ È¯‰ - B˙·È·Òa ËÁLÂ¿»«ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»∆¬≈ƒ…«»»
‡È‰L ,‰BL‡¯ ‰·È·Òa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‡a»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»∆ƒ
dÈ‡ - ‰È¯Á‡Ïe ‰iL ‰·È·qÓ Ï·‡ ;Ì„‡‰ ÁkÓƒ…«»»»¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¬∆»≈»

.ÔÎel‰a ÌÈn‰ ÁkÓ ‡l‡ ,Ì„‡‰ ÁkÓƒ…«»»»∆»ƒ…«««ƒ¿ƒ»

.ãé,ÌÈnÈ ÌLÏ ,˙BÚ·b ÌLÏ ,ÌÈ¯‰ ÌLÏ ËÁBM‰«≈¿≈»ƒ¿≈¿»¿≈«ƒ
˙B¯‰ ÌLÏÔek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯a„Ó ÌLÏ , ¿≈¿»¿≈ƒ¿»««ƒ∆…ƒ¿«≈

È‡·‰ È¯·cÓ da ‡ˆBiÎÂ ,‰‡eÙ¯Ï ‡l‡ Ô„·ÚÏ¿»¿»∆»ƒ¿»¿«≈»ƒƒ¿≈¬«
.‰ÏeÒt B˙ËÈÁL È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈¿ƒ»¿»
B‡ ¯‰‰ ÏfÓ B‡ Ìi‰ ÏfÓ ÌLÏ ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿≈«««»««»»
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎÏ¿»ƒ«»¿«≈»∆¬≈¬»

.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙·¯˜z ÏÎk ‰È‰a«¬»»¿»ƒ¿…∆¬«»ƒ

.åèÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dÓc ˜¯ÊÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿≈»ƒ¿…»»«¬«»ƒ
.‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ daÏÁ ¯ÈË˜‰Ï B‡¿«¿ƒ∆¿»«¬«»ƒ¬≈¬»
ÌÈL„w‰ ˙·LÁnÓ ÔÈlÁa ıeÁa ‰·LÁÓ ÔÈ„ÓlL∆¿≈ƒ«¬»»«¿Àƒƒ«¬∆∆«√»ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,Ô‰a ˙ÏÒBt BÊk ‰·LÁnL ,ÌÈÙaƒ¿ƒ∆«¬»»»∆∆»∆¿∆ƒ¿»≈

.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ

.æè˙„B·ÚÏ dÓc ˜¯ÊÏ ·LÁ Ck ¯Á‡Â dËÁL¿»»¿««»»«ƒ¿…»»«¬«
È¯‰ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ daÏÁ ¯ÈË˜‰Ï B‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«¿ƒ∆¿»«¬«»ƒ¬≈
,B˙lÁz ÏÚ ÁÈÎB‰ BÙBÒ ‡nL ;˜ÙqÓ ‰¯eÒ‡ BÊ¬»ƒ»≈∆»ƒ««¿ƒ»

.ËÁL BÊk ‰·LÁÓ·e¿«¬»»»»«

.æéÔ˙BÓk ÌÈ¯cÂ ÔÈ·c˙nL ÌÈL„˜ ÌLÏ ËÁBM‰«≈¿≈»»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBLk ‰fL ,‰ÏeÒt B˙ËÈÁL -¿ƒ»¿»∆∆¿≈»»ƒ«

- ‰·„e ¯„a ÔÈ‡a ÔÈ‡L ÌÈL„˜ ÌLÏ ËÁL»«¿≈»»ƒ∆≈»»ƒ¿∆∆¿»»
.‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

.çéÌLÏ ,ÌÈÓÏL ÌLÏ ,‰ÏBÚ ÌLÏ ËÁBM‰ ?„ˆÈk≈««≈¿≈»¿≈¿»ƒ¿≈
ÁÒt‰Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ÁÒt ÌLÏ ,‰„Bz»¿≈∆«¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«
‡e‰ È¯‰ ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰M‰ ÏÎa B˙B‡ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¿»«»»¿»≈∆ƒ¿∆¬≈
ÌLÏ ,˙‡hÁ ÌLÏ ËÁL .·cp‰Â ¯cp‰ ¯·„Ï ‰ÓB„∆¿»»«ƒ»¿«ƒ»»«¿≈«»¿≈
ÌLÏ ,¯BÎa ÌLÏ ,ÈeÏz ÌL‡ ÌLÏ ,È‡cÂ ÌL‡»»««¿≈»»»¿≈¿¿≈

.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ‰¯eÓz ÌLÏ ,¯OÚÓ«¬≈¿≈¿»¿ƒ»¿≈»

.èé- È˙‡hÁÏ :¯Ó‡Â ËÁLÂ ,˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰»»¿À»«»¿»«¿»«¿«»ƒ
Ôa¯˜ BÏ ‰È‰ .‰ÏeÒt B˙ËÈÁLËÁLÂ ,B˙Èa CB˙a ¿ƒ»¿»»»»¿»¿≈¿»«

È¯‰L ,‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ÈÁ·Ê ˙¯eÓz ÌLÏ :¯Ó‡Â¿»«¿≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈
.Ba ¯ÈÓ‰≈ƒ

.ëBÊ :‰¯Ó‡Â ,˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ ÌLÏ ‰ËÁML ‰M‡‰»ƒ»∆»¬»¿≈«∆∆¿»¿»
‰‡a ˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ ÔÈ‡L ;‰¯Lk d˙ËÈÁL - È˙ÏBÚÏ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈»∆≈«∆∆»»
.‰ÏBÚ· ‰·iÁ˙pL ˙„ÏBÈ dÈ‡ È¯‰Â ,‰·„e ¯„a¿∆∆¿»»«¬≈≈»∆∆∆ƒ¿«¿»»»
ÏB˜ - ˙Ïtn‰ ÏkL ,‰ÏÈt‰ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»∆»ƒƒ»∆»««∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊ ˙ÏBÚ ÌLÏ ËÁBM‰ Ï·‡ .dÏ LÈ≈»¬»«≈¿≈«»ƒ««ƒ
¯„ ˙e¯ÈÊp‰ ¯wÚL ;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ¯ÈÊ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»¿»∆ƒ««¿ƒ∆∆

.ÌÈ¯„p‰ ÔÓƒ«¿»ƒ

.àëÔek˙Ó „Á‡ ,ÔÈËÁBLÂ ÔÈkÒa ÔÈÊÁB‡ ÌÈL¿«ƒ¬ƒ««ƒ¿¬ƒ∆»ƒ¿«≈
‡Ï ÈM‰Â ,‰¯eÒ‡ B˙ËÈÁL BÏ ËÁBM‰L ¯·c ÌLÏ¿≈»»∆«≈¿ƒ»¬»¿«≈ƒ…
¯zn‰ ¯·c ÌLÏ Ôek˙ elÙ‡Â ,ÏÏk ‰ek BÏ ‰˙È‰»¿»«»»¿»«¬ƒƒ¿«≈¿≈»»«À»
¯Á‡ ‰Ê ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - BÏ Ôek˙‰Ï¿ƒ¿«≈¬≈¿»¿≈ƒ»«∆««
.ÏÒBt - ÏeÒt‰ ¯·c ÌLÏ Ô‰Ó „Á‡‰ Ôek˙‰Â ,‰Ê∆¿ƒ¿«≈»∆»≈∆¿≈»»«»≈
Ï·‡ ;˙eÙzL da BÏ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»À»¬»
Ì„‡ ÔÈ‡L ;‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ˙eÙzL da BÏ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»À»≈»¬»∆≈»»
‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L ,BlL BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈»»∆≈∆∆≈«»»∆»

.B¯ÚˆÏ¿«¬

.áëÈt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ËÁML Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿≈»ƒ««ƒ
B˙ËÈÁL - ‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ôek˙Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L∆»≈»ƒƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿∆¿ƒ»
‡Ï ,Á·Bf‰ ˙·LÁÓÏ ‡l‡ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ;‰¯Lk¿≈»∆≈¿ƒ∆»¿«¬∆∆«≈«…
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ,CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ÏÚa ˙·LÁÓÏ¿«¬∆∆«««¿≈»¿ƒ»≈»ƒ
,‰Ï· B˙ËÈÁL - ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,Ï‡¯OÈÏ ËÁML∆»«¿ƒ¿»≈¬ƒ»»»»¿ƒ»¿≈»

.¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈
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ה'תשע"ו  תשרי כ"א ראשון יום

.·Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הרמ"ב חּנם,הּמצוה ׁשֹומר  ּבדין ׁשּנצטּוינ ּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

אֹוֿכלים  ּכסף אלֿרעהּו איׁש "ּכיֿיּתן יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָוהּוא
e)לׁשמר" ,k zeny)'ט ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָֹ

מ (aa`)מ  ג' ּופרק מּׁשבּועֹות.(aa`)קּמא ח' ּופרק מציעא ְְִִִִֶֶֶֶַָָ
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ה'תשע"ו  תשרי כ"ב שני יום
יום שני ֿ חמישי כ "ב ֿ כ "ה תשרי 

.„Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Êˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הקצ"ז ּכדי הּמצוה לעני, להלות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ויֹותר  חֹובה יֹותר זֹו ּומצוה עניניו. על ּולהקל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָלהרחיב
ּפניו  ּומגּלה ונתּבּזה ׁשּנצר מי ּכי צדקה; מּמצות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחמּורה

זה ּבדבר וצערֹו מצּוקתֹו אין מּבניֿאדם, (zhiytaלבּקׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
(dwcvl eci לעזרה זקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ׁשעדין זה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹּכמֹו

נצר יהא ולא מּצב ֹו יתּגּלה ׁשּלא mbּכדי `id ezwevne) ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
(zilklk wx `le ziytpאמרֹו הּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְְִִַָָ

"עּמ אתֿהעני אתֿעּמי ּתלוה "אםּֿכסף (zenyיתעּלה: ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
(ck ,akהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt) ּכלֿאם" : ְְְִִַָָ

ּתלוה  אםּֿכסף האחד: מּׁשלׁשה, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואם
אֹומר  אּתה חֹובה. - ּתלוה אםּֿכסף אמרּו: ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאתֿעּמי".
ּתעביטּנּו העבט לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָחֹובה,

מחסרֹו g)ּדי ,eh mixac)נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ולא חֹובה - ְְְְְֲִֵַָָָֹֹ
ּבכתּבֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני (aa`)ּוב (gn.)ּגם ְְְְְִִִֵַַָָֻ

.(g.)ּבתרא ְַָ

- הרל"ד הּמלוה הּמצוה מּלתּבֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא חֹובֹו, לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאתֿהּלוה

ּכנׁשה" לֹו "לאֿתהיה ck)יתעּלה: ,bk zeny) ּובגמרא . ְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹ
מציעא ויֹודע (dr:)ּבבא מנה ּבחברֹו לנֹוׁשה "מּנין אמרּו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

לפניו לעבֹור ׁשאסּור לֹו, ׁשאין ly`ּבֹו ick deld iptl) ְֲֵֶֶַָָָ
(eizeaeg exikfi."ּכנׁשה לֹו "לאֿתהיה לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְִֶֶַַֹֹ

my)ּובּמכלּתא mihtey zyxt)- ּכנׁשה לֹו "לאֿתהיה : ְְְְִִֶֶַָֹֹ
את  ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע ּבכלֿזמן". לֹו ּתראה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
עֹובר  ּברּבית ׁשהּמלוה אמרּו, ּולפיכ הרּבית, חֹוב ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּתֹובע
ׁשאבאר  ּכמֹו ּכנׁשה", לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו על ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּגם

ְַָלקּמן.

ה'תשע"ו  תשרי כ"ג שלישי יום

.·Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הקמ"ב אתֿהּנכרי הּמצוה לנגֹוׂש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

על  לחמֹול ׁשּנצטּוינּו ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָוללחֹוץ
"אתֿהּנכרי  יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלנגׂשֹו, והזהרנּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻיׂשראל

b)ּתּגׂש" ,eh mixac)ספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt) אתֿהּנכרי" : ְְְִִִֵֶַָֹ
עׂשה". מצות זֹו - ְֲִִֵַֹּתּגׂש

ה'תשע"ו  תשרי כ"ד רביעי יום

.ËÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
- הרל"ט ֿ הּמצוה את מּלמׁשּכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ולא  ׁשלּוחֹו, ועלֿידי הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻהחּיב,
והּוא  ּונמׁשּכנּנּו. ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנּכנס

עבטֹו" לעבט אלּֿביתֹו "לאֿתבא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ

(i ,ckהּמׁשנה ּולׁשֹון .(bi dpyn h wxt `rivn `aa): ְְִַָ
יּכנס  ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו לא אתֿחברֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ"הּמלוה

תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: אתֿמׁשּכֹונֹו, לּטֹול (my,לביתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַֹ
(`i ּתׁשיב "הׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ולאו .ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אתֿהעבֹוט" bi)לֹו ,my) ּבגמרא אחרֹון ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָ
-(fh.)מּכֹות ׁשּבּה עׂשה קּים ולא החזירֹו לא ׁשאם ודע . ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ּבאחרֹון  ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּדמי ּומׁשּלם מלקּות ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָחּיב
מּבבא (fh.)ּדמּכֹות ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

.(biw.)מציעא ְִָ

ה'תשע"ו  תשרי כ"ה חמישי יום

.Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ëˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הקצ"ט ֿ הּמצוה את להחזיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

אם  לֹו. צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי לבעליו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמׁשּכֹון
עבֹודתֹו ּכלי ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּמׁשּכֹון
הּוא  ואם ּבּלילה: וימׁשּכנם ּבּיֹום לֹו יחזירם - ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָּומלאכּתֹו

ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון - ּבּלילה לֹו (zekiny,מּמהּֿׁשּנזקקים ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
(dlil ikxve וימׁשּכנם ּבּלילה יחזירם - ּבהן יׁשן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא

הּמכלּתא ּולׁשֹון ihtynּבּיֹום. zyxt)(mהּׁשמׁש "עדּֿבא : ְְְִֶֶַַַַָֹ
לֹו" dk)ּתׁשיבּנּו ,ak zeny) מחזיר ׁשאּתה יֹום ּכסּות זֹו - ְְֲִִֶֶַַָ

ּכלֿהּלילה  לֹו מחזיר ׁשאּתה לילה ּוכסּות ּכלֿהּיֹום; ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָלֹו
אתֿהעבֹוט לֹו ּתׁשיב הׁשב לֹומר: ּתלמּוד (oekynd)מּנין? ְֲִִִֵֶַַַָָָ

הּׁשמׁש bi)ּכבֹוא ,ck mixac) ּכסּות ממׁשּכנין אמרּו: מּכאן ְְְְְְִִֶֶַַָָ
ּבּיֹום  יֹום ּכסּות ּומחזירין ּבּיֹום לילה ּוכסּות ּבּלילה ְְְְֲִִַַַַַַָָיֹום

מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבּלילה. לילה (fh.)ּוכסּות ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָ
עבטֹו" לעבט אלּֿביתֹו "לאֿתבא i)ׁשאמרּו: ,my) הּוא - ְֲֲֵֶֶַָָֹֹֹֹ

לעׂשה ׁשּנּתק `zלאו lhane wzpn ,"dyr"d z` miiwnd) ֲִֵֶַַָ
(e`ld ֿ את לֹו ּתׁשיב "הׁשב אמרֹו: הּוא וׁשהעׂשה ,ְְֲִֵֵֶֶָָָָ

ספרי ּולׁשֹון my)העבֹוט". `vzÎik zyxt)- ּתׁשיב "הׁשב : ְְֲִִֵֵָָָ
סגֹוס  ּבּלילה: לילה ּוכלי ּבּיֹום, יֹום ּכלי לֹו ׁשּמחזיר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָמלּמד

(xnv zkiny) ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּיֹום". ּומחרׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָּבּלילה,
מ  ט' ּבפרק  זֹו .(biw.)מציעא(aa`)מצוה ְְְִִִֶֶָָ

- וארּבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרה הּמצוה ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָ
לֹו, צרי ׁשהּוא ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻׁשהזהרנּו
ּכמֹו ּבּלילה, ּוכליֿלילה ּבּיֹום ּכליֿיֹום לֹו נחזיר ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָאּלא

הּמׁשנה bi)ׁשאמרה dpyn h wxt `rivn `aa) מחזיר" : ְְֲִִֶַַָָָ
ּבענין  ׁשּבא והּלאו ּבּיֹום". ואתֿהּמחרׁשה ּבּלילה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאתֿהּכר

ּבעבטֹו" תׁשּכב "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא ai)זה ,my). ְְְֲִִֶֶַַַָֹֹ
ספרי my)ּולׁשֹון `vz ik zyxt)ועבֹוטֹו תׁשּכב "לא : ְְְֲִִֵַַֹ

ּבלעדיו לֹו אפׁשר ֿ ּׁשאי מה לֹו מחזיר אּלא ."עּמel oi`) ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ
(yeniyl silgz הוא "ּכי ואמר: ׁשּבאר ּכמֹו עניֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָמחמת

לערֹו" ׂשמלתֹו הוא לבּדּה ek)כסּותה ,ak zeny) ּוכבר , ְְְְְִִַָָָֹֹ
מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ
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ixyzרי f"kÎe"k ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ו  תשרי כ"ו שישי יום
יום שישי ֿ שבת קודש כ "ו ֿ כ "ז תשרי 

.·Ó¯ .‡Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
- הרמ"א אלמנה הּמצוה מּלמׁשּכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּבגד  תחבל "ולא אמרֹו: והּוא עׁשירה, ּבין ענּיה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹּבין
fi)אלמנה" ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון .h wxt `rivn `aa) ְְְִַַָָָ
(bi dpyn אין עׁשירה ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין "אלמנה :ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּוכבר  אלמנה". ּבגד תחבל "ולא ׁשּנאמר: אֹותּה, ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹממׁשּכנין
מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

- הרמ"ב ּכלים הּמצוה מּלמׁשּכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ּכלי  ּכגֹון מזֹונֹותיהם, ּבהכנת אדם ּבני ּבהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמׁשּתּמׁשים
ּבעלי  ׁשחיטת ּוכלי הּבּׁשּול ּוכלי הּליׁשה ּוכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּטחינה
אכל  ּבֹו ׁשעֹוׂשים ּדבר ׁשם מּמהּֿׁשּכֹוללֹו וזּולתם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהחּיים

ורכב רחים "לאֿיחבל יתעּלה: אמרֹו והּוא (wlgdנפׁש, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
(miigxd ly - "akex"d - oeilrd"חבל הּוא e)ּכיֿנפׁש ,my). ִֵֶֶֹ

הּמׁשנה ּכלּֿדבר (my)ּולׁשֹון אּלא ּבלבד, ורכב רחים "לא : ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ונׁשאר  חבל". הּוא ּכיֿנפׁש ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבֹו ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשעֹוׂשין
ׁשּנאמר: ּכלים, ׁשני מּׁשּום "וחּיב אמרם: ּכאן ל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנבאר
ׁשהן  זה עלּֿפי לחׁשֹוב ׁשאפׁשר ורכב", רחים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ"לאֿיחבל

ּבאמרם וכלֿׁשּכן מצות, fhw.)ׁשּתי `rivn `aa) על "וחּיב : ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹ
זה, ּדבר וענין עצמֹו". ּבפני הרכב ועל עצמן ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהרחים
עֹובר  זה הרי - נפׁש אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשּכלֿהממׁשּכן
ּכלים  מׁשּכן ואם ׁשּנתּבאר; ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל
על  חּיב - נפׁש אכל ּבֹו עֹוׂשין מהם ׁשּכלֿאחד ִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹרּבים
ּוכלי  אפּיה ּוכלי טחינה ּכלי ׁשּמׁשּכן ּכגֹון ּוכלי, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶָָָּכלּֿכלי

צרי  מּמהּֿׁשאין וזה למי ליׁשה. ּדֹומה ׁשהּוא לפי לבארֹו,  ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּובגד  ׁשמעֹון אלמנת ּובגד ראּובן אלמנת ּבגד ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשחבל
הּדבר  ענין אבל ּובגד. ּכלּֿבגד על עֹובר ׁשהּוא לוי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאלמנת
נפׁש אכל נעׂשה יחד ׁשּבׁשניהם ּכלים, ׁשני ׁשחבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבמי
האחר, ּבלעדי נפׁש אכל לעׂשּית מסּפיק מהם אחד ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹואין
הרי  יחד ּבׁשניהם אּלא נעׂשה האכל ׁשאין ּכיון נאמר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהאם
ׁשהם  ּכיון אֹו אחד; ּכלי מּׁשּום חּיב ויהיה אחד ּככלי  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהם
ּבארּו לפיכ לבּדֹו. ואחד ּכלֿאחד על חּיב - ּכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשני
אףֿעלּֿפי  ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהם חּיב ׁשהּוא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָלנּו
ׁשאין  ורכב, רחים ּכמֹו הּמלאכה נעׂשית יחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבׁשניהם
ורכב  רחים חבל ׁשאם האחר, ּבלעדי מהם ּבאחד ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטֹוחנים
ׁשני  ׁשהם הּׁשחיטה וסּכין הּליׁשה ערבת ׁשחבל ּכמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיהיה
אמרם: ענין וזהּו למלאכּתֹו, מיחד מהם ׁשּכלֿאחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכלים
לׁשֹון  וזה מצות. ׁשּתי ׁשהן לא ּכלים, ׁשני מּׁשּום ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹוחּיב

vz`)ספרי ik zyxt) מה" אמרּו: ,ל ׁשּבארּתי זה ּבענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אחת  מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני מיחדין ורכב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻרחים
ּכלֿׁשני  ּכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוחּיבין
ועל  עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכלים
ׁשּמׁשּמׁשין  אףֿעלּֿפי ּובאּורֹו: הּדבר ענין עצמֹו". ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָזה
עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמלאכה
אבד  ואם לבעליו, ויּוׁשב מּידֹו מֹוציאים - ּומׁשּכן עבר ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָואם
אלמנה  ּבבגד הּדין וכ לֹוקה. - ׁשּיחזירּנּו קדם נׂשרף ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאֹו

מציעא. מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָּוכבר

ה'תשע"ו  תשרי כ"ז קודש שבת יום

.‰Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
- הרל"ה ׁשהזהר הּמצוה ּברּבית,האזהרה מּלהלות נּו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבנׁש לֹו לאֿתּתן אתּֿכסּפ" יתעּלה: אמרֹו (dxevaוהּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ
(aegd llka did `ly oenn mb zkyepd efk ְְִַּובמרּבית

(aegd llka dzid `ly zenk ztqeezne miaxzn zexitdy)
"אכל fl)לאֿתּתן ,dk `xwie) ּבענין ּבאּו אּלּו לאוין ּוׁשני . ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹ

swez)לחּזּוק(exn`pe)אחד xzil) יהיה ּברּבית ׁשהּמלוה , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ
ענינים ׁשני ׁשהם לא לאוין. ּבׁשני zehytayעֹובר s`) ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָֹ

- 'ziaxz'e oenn ziaix - 'jyp' :mipipr ipya xaecn miaezkd
(- lke`d ziaix הּוא והרּבית הרּבית הּוא ׁשהּנׁש לפי ,ְְִִִִִֶֶֶַָָ

מציעא ּבבא ּובגמרא .הּנׁש(:q):אמרּוlaewndy s`) ְְְִִֶֶַָָָָָָ
(z`f lka "ziaxz" lke`ae "jyp" zlina oenn iabl ynzydl

נׁש ּבלא ּתרּבית ולא ּתרּבית ּבלא נׁש מֹוצא אּתה (ikאי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(ziaixd ibeq ipya mikiiy mixacd ze`ivnaחלקֹו ולּמה ,ְֲָָָ

"ּדאֹוריתא  אמרּו וׁשם לאוין. ּבׁשני עליו לעבֹור ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָהּכתּוב?
ננהֹו מּלתא חדא ותרּבית נׁש(md cg` xac)אמרּו ועֹוד ." ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָ

ּובמרּבית  ּבנׁש לֹו לאֿתּתן אתּֿכסּפ ּדכתיב, הׁשּתא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשם:
ּבּה קרי -(rxlne lirln mi`xwp "ziaxne jyp" milind): ְִֵ

ּובמרּבית  ּובנׁש ּובמרּבית, ּבנׁש לֹו לאֿתּתן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹאתּֿכסּפ
ּפרֹות  אֹו ּכסף ּברּבית ּכלֿהּמלוה ויהיה ,"אכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלאֿתּתן
ּכן  ּגם ׁשּבאּו לאוין ׁשאר על נֹוסף לאוין, ׁשני על ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָעֹובר
אחר  ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ׁשּכבר לפי לחּזּוק, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּמלוה,

ותרּבית" נׁש מאּתֹו "אלּֿתּקח el)ואמר: ,my) ונתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מציעא ּבבא אּלא (q`.)ּבגמרא הּוא, לּמלוה זה לאו ׁשּגם , ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

לפי  הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו יּתירי, לאוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּכלֿאּלּו
מּלהלות  הּמלוה ׁשהזהר והּוא נכּפלּו, אחד ּבענין ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשּכּלם
מּבבא  ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָּברּבית.

ְִָמציעא.
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i"yx
.ÂÓÚÊ ÈÏÎÂ ופרס:(‰) מדי גבורי ÏÎהם Ï·ÁÏ

.ı¯‡‰:בבל Â˘Î„.של (Â) הקב''ה מאת ביזה כיום
ÌÈ„È.יבא: ÏÎ (Ê):בבל ÌÈÏ·ÁÂ.של ÌÈ¯Èˆ (Á)

בטנה  דלתי שצירי לילד הכורעת אשה יסורי לשון הם
להפתח: רתת ÔÂÏÈÁÈ.מתפרקים לשון וחלחלה חיל

Â‰Ó˙È.הם: Â‰Ú¯ Ï‡ ˘È‡ הצובאים על בבל בני
הם: משונים כי Ì‰ÈÙ.עליהם ÌÈ·‰Ï ÈÙÂ אומר

עם  שהם י''ל או מאד ומאויימין צהובים שפניהם אני
שם  על להם (דימה בבל בני ואת מחשבות חושבי

È‡ËÁÂ‰.התמהון): (Ë):חוטאיה).Ì‰ÈÏÈÒÎÂ (È
נרוÂÏ‰È.מזלותיהם: בהלו וכן כט)יאירו וכן (איוב

יהל כי לא)אור ‰˘Ó˘.:(שם Í˘Á נדמה צרתם מתוך
השמש: חשך כאילו ˙·Ï.להם ÏÚ (‡È):ארצם על

(·È).ÊÙÓ ˘Â‡ ¯È˜Â‡ דניאל את אכבד בלילה בו
ופרסין  תקל מנא מנא מכתב לקרות כשהביאוהו מפז

ה) דניאל (דניאל ית והלבישו בלשאצר אמר באדין
וגו': ‡ÈÙÂ¯.ארגונא Ì˙Î:אופיר זהב קבוצת

.ÊÈ‚¯‡ ÌÈÓ˘ (‚È) נפלת איך ואומר ירגז צבאה כל
שחר בן הילל יד)משמים לארץ (לקמן נגדעת כך ואחר

כך  ואחר ארגיז שמים תחלה כאן אף גוים על חולש
שיתמהו  מפלתה לקול יושביה ירעשו הארץ ותרעש

בדבר:

cec zcevn
(‚).È˙ÈÂˆ:לבם שזמנתיםÈ˘„Â˜ÓÏ.הערתי ומדי פרס  הם 

אפי :ÈÙ‡Ï.לכך: חרון בבבל  ‚‡È˙Â.לעשות ÈÊÈÏÚלהיות
ידם: על בבל  על  שהתגאה  בגאותי  ‰ÔÂÓ.(„)שמחים  ÏÂ˜

שאון קול  והוא רב עם קול  דמות בהרים נשמע הומיה  קול 
יחד : הנאספים  ומדי פרס לספורÙÓ˜„.ממלכות יצוה המקום

ר ''ל  המלחמה  אוסר  שעושה  כדרך  המלחמה צבא אנשי
המלחמה : אוסר יהיה המקום  כאלו במלחמה  (‰)יצליחו

.ÌÈÓ˘‰ ‰ˆ˜Ó:הפלגה דרך  ÂÓÚÊ.אמר  ÈÏÎÂ יבוא‰' כאלו
ומדי: פרס  חיל  והם עמו זעמו  וכלי המלחמה  אוסר להיות ה'

.Ï·ÁÏ:בבל ארץ  כל  יאמר‰ÂÏÈÏÈ.(Â)להשחית  לבבל כאלו
במקרה: לא מה ' הבא  הפורעניות יום קרוב כי יללה שיעשו

.‡Â·È È„˘Ó „Â˘Î השוד כדרך  וקשה  גדולה תהיה  לומר רצה
היכולת : בעל  משדי  ÌÈ„È.(Ê)הבא  ÏÎיהיו בבל  אנשי ידי כל 

ימס : אנשיהם לבב  וכל  אימה מרוב  יהיוÂÏ‰·Â.(Á)רפוים 
ופחודים: וכאשתÔÂÊÁ‡È.בהולים  וחבלים צירים אותם  יאחז

יחילון: ¯Â‰Ú.לידה Ï‡ ˘È‡ על זה  מול זה יתמהו  בבל בני
אש: כלהבת  צהובים  פניהם יהיו כי עליהם (Ë)הצובאים

.È¯ÊÎ‡עברה עמו עוד ויהיה  אכזרי יום יהיה ההוא היום
אף: בבל :‰‡¯ı.וחרון החוטאים:È‡ËÁÂ‰.ארץ  (È)אנשים 

.Ì¯Â‡ ÂÏ‰È ‡Ï:מזהיר אורם שאין  להם  ידמה  הצרה אורו:·ˆ‡˙Â.מרוב הבהקת ביותר  נרגש אז כי ÏÚ(È‡)עם È˙„˜ÙÂ
.‰Ú¯ Ï·˙:גמולם להם  ואשלם  לישראל  שעשו הרעה את בבל  ארץ על  ¯˘ÌÈÚ.אזכור  ÏÚÂ:עונה אזכיר בבל אנשי (È·)על 

.¯È˜Â‡: יהרגנו לבל  מחירו  פז יקח  לא  האויב כי מפז  יקר יותר  אנוש  בן אשים  ÂÎÂ'.אז Ì„‡Â: במ''ש הדבר ÏÚ(È‚)וכפל 
.ÔÎ: השמים צבא ארגיז  בבל על  הבאה  הרעה  ‰‡¯ı.בעבור  ˘Ú¯˙Âעברת בוא  ביום הארץ יושבי ירעשו בבל  מפלת  מחרדת

אפו: וחרון ה '

oeiv zcevn
(„).˙ÂÓ„:דמיון מספרÙÓ˜„.המייה :˘‡ÔÂ.מלשון ענין 

יג): (ש''א בטלאים ויפקדם כמו להשחיתÏ·ÁÏ.(‰)ומנין
י ): (לעיל  עול  וחובל  יללה :‰ÂÏÈÏ.(Â)כמו Â˘Î„.מלשון

(תהלים צהרים  ישוד  מקטב  וכן הנפש  ועושק שדידה מלשון
רפיון :˙¯ÈÙ‰.(Ê)צא): אשהˆÌÈ¯È.(Á)מלשון יסורי הם

כי וכן להפתח  מתפרקין בטנה  דלתי שצירי לילד  הכורעת
ד): (ש''א ציריה עליה מכאוביÌÈÏ·ÁÂ.נהפכו  ענין הוא  גם

יג ): (הושע  יולדה  חבלי כמו חיל ÔÂÏÈ‰È.לידה  מלשון
וכימהÌ‰ÈÏÈÒÎÂ.(È)וחלחלה : כסיל  וכן השמים מזלות

ט): כט):ÂÏ‰È.(איוב (שם נרו בהלו כמו  עניןÈ‚È‰.וזהירו
כב): (ש ''ב  חשכי יגיה וה' כמו עניןÈ˙„˜ÙÂ.(È‡)הארה 

כא): (בראשית שרה  את פקד וה' כמו נקרא˙·Ï.זכרון כן
יד):È˙·˘‰Â.הארץ : (לקמן  נוגש  שבת כמו  בטול  ‚‡ÔÂ.ענין 

גאוה: כמו  כגבורÌÈˆÈ¯Ú.רשעים:ÌÈ„Ê.ענינו כמו חזקים 
כ): (ירמיה וחשוב :‡È˜Â¯.(È·)עריץ  יקר  הואÊÙÓ.מלשון 

הטוב: ‡ÈÙÂ¯.זהב Ì˙ÎÓ:מאופיר הבא  טוב  מזהב 
(‚È).ÊÈ‚¯‡:( ד (תהלים תחטאו ואל רגזו כמו רעדה  ענין

.˙¯·Ú·:וזעם עברה מלשון



ריי bi wxt diryi - mi`iap

äéòùéâébiÎc

ã:äîçìî àáö ãwôî úBàáö äåäé íéôñàð íéBb úBëìîî ïBàL ìB÷ áø-íò úeîc íéøäa ïBîä ìB÷¬¨²¤«¨¦−§´©¨®Â§º©§§³¦Æ¤«¡¨¦½§¨´§¨½§©¥−§¨¬¦§¨¨«
ä:õøàä-ìk ìaçì Bîòæ éìëe äåäé íéîMä äö÷î ÷çøî õøàî íéàaå (ñ)íBé áBø÷ ék eìéìéä ¨¦²¥¤¬¤¤§−̈¦§¥´©¨¨®¦§¨Æ§¥´©§½§©¥−¨¨¨«¤¥¦¾¦¬¨−´

:àBáé écMî ãLk äåäéæ:ñné LBðà ááì-ìëå äðétøz íéãé-ìk ïk-ìòçíéìáçå íéøéö | eìäáðå §¨®§−Ÿ¦©©¬¨«©¥−¨¨©´¦¦§¤®¨§¨§©¬¡−¦¨«§«¦§Ã̈¦¦³©«£¨¦Æ
:íäéðt íéáäì éðt eäîúé eäòø-ìà Léà ïeìéçé äãìBik ïeæçàéèäøáòå éøæëà àa äåäé-íBé äpä «Ÿ¥½©¥−̈§¦®¦³¤¥¥ÆÆ¦§½̈§¥¬§¨¦−§¥¤«¦¥³§¨Æ½̈©§¨¦¬§¤§−̈

ì õøàä íeNì óà ïBøçå:äpnî ãéîLé äéàhçå änLéíøBà eläé àì íäéìéñëe íéîMä éáëBë-ék ©£´¨®¨³¨Æ̈¤Æ§©½̈§©¨¤−¨©§¦¬¦¤«¨¦«§¥³©¨©Æ¦Æ§¦´¥¤½¬Ÿ¨¥−¨®
Búàöa LîMä CLç:BøBà débé-àì çøéåàéïBàb ézaLäå íðBò íéòLø-ìòå äòø ìáz-ìò ézã÷ôe ¨©³©¤Æ¤Æ§¥½§¨¥−©«Ÿ©¦¬©«¨©§¦³©¥¥Æ¨½̈§©§¨¦−£¨®§¦§©¦Æ§´

:ìétLà íéöéøò úåàâå íéãæáé:øéôBà íúkî íãàå ætî LBðà øé÷BàâéLòøúå æébøà íéîL ïk-ìò ¥¦½§©£©¬¨¦¦−©§¦«¦¬¡−¦¨®§¨−̈¦¤¬¤¦«©¥Æ¨©´¦©§¦½§¦§©¬
:Btà ïBøç íBéáe úBàáö äåäé úøáòa dîB÷nî õøàä̈−̈¤¦§¨®§¤§©Æ§¨´§¨½§−£¬©«

i"yx
.ÂÓÚÊ ÈÏÎÂ ופרס:(‰) מדי גבורי ÏÎהם Ï·ÁÏ

.ı¯‡‰:בבל Â˘Î„.של (Â) הקב''ה מאת ביזה כיום
ÌÈ„È.יבא: ÏÎ (Ê):בבל ÌÈÏ·ÁÂ.של ÌÈ¯Èˆ (Á)

בטנה  דלתי שצירי לילד הכורעת אשה יסורי לשון הם
להפתח: רתת ÔÂÏÈÁÈ.מתפרקים לשון וחלחלה חיל

Â‰Ó˙È.הם: Â‰Ú¯ Ï‡ ˘È‡ הצובאים על בבל בני
הם: משונים כי Ì‰ÈÙ.עליהם ÌÈ·‰Ï ÈÙÂ אומר

עם  שהם י''ל או מאד ומאויימין צהובים שפניהם אני
שם  על להם (דימה בבל בני ואת מחשבות חושבי

È‡ËÁÂ‰.התמהון): (Ë):חוטאיה).Ì‰ÈÏÈÒÎÂ (È
נרוÂÏ‰È.מזלותיהם: בהלו וכן כט)יאירו וכן (איוב

יהל כי לא)אור ‰˘Ó˘.:(שם Í˘Á נדמה צרתם מתוך
השמש: חשך כאילו ˙·Ï.להם ÏÚ (‡È):ארצם על

(·È).ÊÙÓ ˘Â‡ ¯È˜Â‡ דניאל את אכבד בלילה בו
ופרסין  תקל מנא מנא מכתב לקרות כשהביאוהו מפז

ה) דניאל (דניאל ית והלבישו בלשאצר אמר באדין
וגו': ‡ÈÙÂ¯.ארגונא Ì˙Î:אופיר זהב קבוצת

.ÊÈ‚¯‡ ÌÈÓ˘ (‚È) נפלת איך ואומר ירגז צבאה כל
שחר בן הילל יד)משמים לארץ (לקמן נגדעת כך ואחר

כך  ואחר ארגיז שמים תחלה כאן אף גוים על חולש
שיתמהו  מפלתה לקול יושביה ירעשו הארץ ותרעש

בדבר:

cec zcevn
(‚).È˙ÈÂˆ:לבם שזמנתיםÈ˘„Â˜ÓÏ.הערתי ומדי פרס  הם 

אפי :ÈÙ‡Ï.לכך: חרון בבבל  ‚‡È˙Â.לעשות ÈÊÈÏÚלהיות
ידם: על בבל  על  שהתגאה  בגאותי  ‰ÔÂÓ.(„)שמחים  ÏÂ˜

שאון קול  והוא רב עם קול  דמות בהרים נשמע הומיה  קול 
יחד : הנאספים  ומדי פרס לספורÙÓ˜„.ממלכות יצוה המקום

ר ''ל  המלחמה  אוסר  שעושה  כדרך  המלחמה צבא אנשי
המלחמה : אוסר יהיה המקום  כאלו במלחמה  (‰)יצליחו

.ÌÈÓ˘‰ ‰ˆ˜Ó:הפלגה דרך  ÂÓÚÊ.אמר  ÈÏÎÂ יבוא‰' כאלו
ומדי: פרס  חיל  והם עמו זעמו  וכלי המלחמה  אוסר להיות ה'

.Ï·ÁÏ:בבל ארץ  כל  יאמר‰ÂÏÈÏÈ.(Â)להשחית  לבבל כאלו
במקרה: לא מה ' הבא  הפורעניות יום קרוב כי יללה שיעשו

.‡Â·È È„˘Ó „Â˘Î השוד כדרך  וקשה  גדולה תהיה  לומר רצה
היכולת : בעל  משדי  ÌÈ„È.(Ê)הבא  ÏÎיהיו בבל  אנשי ידי כל 

ימס : אנשיהם לבב  וכל  אימה מרוב  יהיוÂÏ‰·Â.(Á)רפוים 
ופחודים: וכאשתÔÂÊÁ‡È.בהולים  וחבלים צירים אותם  יאחז

יחילון: ¯Â‰Ú.לידה Ï‡ ˘È‡ על זה  מול זה יתמהו  בבל בני
אש: כלהבת  צהובים  פניהם יהיו כי עליהם (Ë)הצובאים

.È¯ÊÎ‡עברה עמו עוד ויהיה  אכזרי יום יהיה ההוא היום
אף: בבל :‰‡¯ı.וחרון החוטאים:È‡ËÁÂ‰.ארץ  (È)אנשים 

.Ì¯Â‡ ÂÏ‰È ‡Ï:מזהיר אורם שאין  להם  ידמה  הצרה אורו:·ˆ‡˙Â.מרוב הבהקת ביותר  נרגש אז כי ÏÚ(È‡)עם È˙„˜ÙÂ
.‰Ú¯ Ï·˙:גמולם להם  ואשלם  לישראל  שעשו הרעה את בבל  ארץ על  ¯˘ÌÈÚ.אזכור  ÏÚÂ:עונה אזכיר בבל אנשי (È·)על 

.¯È˜Â‡: יהרגנו לבל  מחירו  פז יקח  לא  האויב כי מפז  יקר יותר  אנוש  בן אשים  ÂÎÂ'.אז Ì„‡Â: במ''ש הדבר ÏÚ(È‚)וכפל 
.ÔÎ: השמים צבא ארגיז  בבל על  הבאה  הרעה  ‰‡¯ı.בעבור  ˘Ú¯˙Âעברת בוא  ביום הארץ יושבי ירעשו בבל  מפלת  מחרדת

אפו: וחרון ה '

oeiv zcevn
(„).˙ÂÓ„:דמיון מספרÙÓ˜„.המייה :˘‡ÔÂ.מלשון ענין 

יג): (ש''א בטלאים ויפקדם כמו להשחיתÏ·ÁÏ.(‰)ומנין
י ): (לעיל  עול  וחובל  יללה :‰ÂÏÈÏ.(Â)כמו Â˘Î„.מלשון

(תהלים צהרים  ישוד  מקטב  וכן הנפש  ועושק שדידה מלשון
רפיון :˙¯ÈÙ‰.(Ê)צא): אשהˆÌÈ¯È.(Á)מלשון יסורי הם

כי וכן להפתח  מתפרקין בטנה  דלתי שצירי לילד  הכורעת
ד): (ש''א ציריה עליה מכאוביÌÈÏ·ÁÂ.נהפכו  ענין הוא  גם

יג ): (הושע  יולדה  חבלי כמו חיל ÔÂÏÈ‰È.לידה  מלשון
וכימהÌ‰ÈÏÈÒÎÂ.(È)וחלחלה : כסיל  וכן השמים מזלות

ט): כט):ÂÏ‰È.(איוב (שם נרו בהלו כמו  עניןÈ‚È‰.וזהירו
כב): (ש ''ב  חשכי יגיה וה' כמו עניןÈ˙„˜ÙÂ.(È‡)הארה 

כא): (בראשית שרה  את פקד וה' כמו נקרא˙·Ï.זכרון כן
יד):È˙·˘‰Â.הארץ : (לקמן  נוגש  שבת כמו  בטול  ‚‡ÔÂ.ענין 

גאוה: כמו  כגבורÌÈˆÈ¯Ú.רשעים:ÌÈ„Ê.ענינו כמו חזקים 
כ): (ירמיה וחשוב :‡È˜Â¯.(È·)עריץ  יקר  הואÊÙÓ.מלשון 

הטוב: ‡ÈÙÂ¯.זהב Ì˙ÎÓ:מאופיר הבא  טוב  מזהב 
(‚È).ÊÈ‚¯‡:( ד (תהלים תחטאו ואל רגזו כמו רעדה  ענין

.˙¯·Ú·:וזעם עברה מלשון



kריב wxt ilyn - miaezk

ë éìùîakÎ`i

àéæ-íà øòð-økðúé åéììòîa íb:Bìòt øLé-íàå Cáé:íäéðL-íâ äNò äåäé äàø ïéòå úòîL ïæà ©´§ −©£¨¨¦§©¤¨®©¦©−§¦¨¨´¨¢«´Ÿ¤−Ÿ©©§©´¦Ÿ¨®§¹À̈¨¨¬©§¥¤«
âééðéò ç÷t Løez-ït äðL áäàz-ìà:íçì-òáN Eãé:ìläúé æà Bì ìæàå äðBwä øîàé òø òø ©¤«¡©´¥ −¨¤¦¨¥®§©−¥¤´§«©¨«¤©´©−Ÿ©´©¤®§Ÿ¥¬¹À¨´¦§©¨«
åè:úòã-éúôN ø÷é éìëe íéðéðt-áøå áäæ Léæè:eäìáç äiøëð (íéøëð) ãòáe øæ áøò-ék Bãâa-ç÷ì ¥´−̈¨§¨§¦¦®§¦¬§¹À̈¦§¥¨«©§«©¦ −§¦¨´©¨®§©−¨§¦¨´©§¥«
æé:õöç eäéô-àìné øçàå ø÷L íçì Léàì áøòçé:äîçìî äNò úBìaçúáe ïBkú äöòa úBáLçî ¨¥´¨ −¦¤´¤¨®¤§¹©©À¦¨«¥¦¬¨¨«© −£¨§¥¨´¦®¹§©§ªÀ£¥´¦§¨¨«

èé:áøòúú àì åéúôN äúôìe ìéëø CìBä ãBq-äìBbëïeLàa (ïåùéàá) Bøð Còãé Bnàå åéáà ìl÷î «¤−¥´¨¦®§Ÿ¤¬§¹¨À̈´Ÿ¦§¨¨«§ −©¥¨¦´§¦®¦«§©¬¥¹À¤¡¬
:CLçàë:Cøáú àì dúéøçàå äðLàøa úìäáî (úìçáî) äìçðáëäe÷ òø-äîlLà øîàz-ìà «Ÿ¤©−£¨§Ÿ¤´¤¨¦Ÿ¨®§¹©£¦À̈´Ÿ§Ÿ̈«©Ÿ©¬£©§¨¨®©¥¬

:Cì òLéå äåäéì©« ¹À̈§´Ÿ©«¨«
i"yx

(·È).'Â‚Â ‰‡Â¯ ÔÈÚÂ ˙ÚÓÂ˘ ÔÊÂ‡ ידיו מעשה כלומר
את  הרואה ועין מוסר שומעת באוזן חפץ והוא הם

˙Â¯˘.(È‚)הנולד: ÔÙ ‰˘ ·‰‡˙ Ï‡:רש תעשה כי
(„È).‰Â˜‰ ¯Ó‡È Ú¯ Ú¯ הדחק ע''י תורה הקונה

הזאת  והצרה זאת רעה על לי אוי אומר רעבון ויסורי
שנצטער: הצער על יתהלל אז חכמה מלא לו וכשהולך

.ÂÏ ÏÊÂ‡Â:לו ˘˜¯.(ÊÈ)והולך ÌÁÏ ˘È‡Ï ·¯Ú
איש: אשת ıˆÁ.ניאוף Â‰ÈÙ ‡ÏÓÈ ¯Á‡Â אבנים

בחצץ ויגרס וכן ג)דקות ·Úˆ‰(ÁÈ):(איכה ˙Â·˘ÁÓ
.‰ÓÁÏÓ ‰˘Ú ˙ÂÏÂ·Á˙·Â ÔÂÎ˙ להלחם באת אם

ותענית: ותפלה תשובה בתחבולו' בא השטן כנגד
(ËÈ).ÂÈ˙Ù˘ ‰˙ÂÙÏÂ ÏÈÎ¯ ÍÏÂ‰ „ÂÒ ‰ÏÂ‚ המדבר

ולהסיתך: לפתותך ÂÓ‡Â(Î)חלקות ÂÈ·‡ ÏÏ˜Ó
.Í˘Á ÔÂ˘‡· Â¯ ÍÚ„È החשך ובהשחיר בהנשיף

הרעה: בבא ·¯‡˘Â‰.(Î‡)כלומר ˙Ï‰Â·Ó ‰ÏÁ
ראובן  ובני גד בני כגון תחלה וליטול למהר שנבהל
שנאמר  בבהלה ודברו הירדן בעבר חלקם לטול שמהרו

לטפנו וערים פה למקנינו נבנ' צאן לב)גדרות (במדבר

לטפם: צאנם שהקדימו טפל העיקר את È¯Á‡Â˙‰עשו
.Í¯Â·˙ ‡Ï כמו השבטי' שאר קודם שנים כמה שגלו

שתים  בשנת תנחומ' רבי ובמדרש עולם בסדר שמפורש
שבטים  ושאר וגו' אשור מלך רוח את ה' ויער לאחז

ב  בן גלו להושע התשיעית היא לחזקיהו שש שנת
אלה:

cec zcevn
(‡È).'Â‚Â ÂÈÏÏÚÓ· Ì‚יעשה בעת אף  בשנים הנער גם ר''ל 

יוכל  מ ''מ מלומדה אנשים  ממצות לא עצמו מדעת מעלליו
וישר זך  פעלו אם אדם בני  בלבות ספק ולהביא  להתנכר הוא
לבל  במעשיו ולהתנכר  לרמות הם  עלולים  כגדול  כקטן כי 

האמת: בו ˘ÚÓÂ˙.(È·)יכירו  ÔÊÂ‡וחוש אוזן גוף ר''ל
הוא אשר הראיה וחוש העין  גוף וכן שומעת היא אשר השמע 
ה' פעל  וכל והחושים הגופים שניהם  גם ברא ה' הלא רואה

ולעבודתו : ˙Â¯˘.(È‚)למענהו  ÔÙמן תבטל  השינה בעת  כי
ואזÁ˜Ù.המלאכה: בשינה  עינים בסגירת  למעט עיניך  פתח

התורה : עסק על למשל  ונא' לחם  ¯Ú.(È„)תשבע Ú¯ דרך
על  אז יתרעם  אשר ודוחק צער מתוך  התורה חכמת הקונה 
שסבל  הצער על  בעצמו יתהלל  זה  לאחר  אולם  הדוחק  קושי

אגרא : צערא  לפום Ê‰·.(ÂË)כי ˘È כ''כ חשיבות בהם אין מהם הרבה  ויש  הואיל  א ''כ  פנינים  והרבה  זהב די בעולם  יש  הנה
דברים והמה תבניתם ומלאכת  עצמם  מצד בהם  רב שהחשיבות  יקר מאבני העשוים ככלים ר''ל  יקר ככלי הם דעת  שפתי אבל

מצויים : ·‚„Â.(ÊË)שאינם Á˜Ïעצמו והכניע הזר בעבור ערב נעשה מעצמו כי  בזה תאשם  ולא הערב  בגד  את  למשכון לקח 
È¯Î‰.בזה: „Ú·Â:סוערה עניה אשה בעבור  בין איש עבור ערב  בין לומר  הדבר גזול Ú¯·.(ÊÈ)כפל מאכל  האיש  לפי מתוק

בשרו: משמן ירזה עוד  ר''ל  משביעים  ואינם  השינים את  המשברות  לחצץ  בפיו  יהפך  אשר הדבר  אחרית Â·˘ÁÓ˙(ÁÈ)אבל
.‰ˆÚ· שכנגדך גם בודאי כי רב  בהתחכמות  מלחמה עשה במי  תלחם ואם  ותתקיים תכון יועצים בעצת הנעשים מחשבות

ביותר: להתחכם  מהצורך ולזה  בעצה מחשבות Â‚Â'.(ËÈ)הרבה  „ÂÒ ‰ÏÂ‚ הסוד לגלות שטבעו  מי עם להתחבר  תתערב לא 
פתיות המה  שפתיו שדברי מי עם ולא מיוחדת  בכוונה רכיל  שהולך  מי עם  ולא  מה דבר להסתיר עצמו  על  לעמוד  יוכל  ולא 

לתומו: הסוד יגלה  הסכלות בעבור  Â¯.(Î)אשר ÍÚ„Èנשמת תאיר  עת  הגמול  יום בבוא ר''ל  החושך בשחרות נשמתו  יכובה
הנר: הארת צורך  לעת  הגמול את  דימה  לנר הנשמה את שדימה ולפי Ï‰Â·Ó˙.(Î‡)הצדיק ‰ÏÁבראשית לאדם הבאה  נחלה 

ברכה: סימן בה  ואין בישא עינא בה שלטה כי תבורך  לא אחריתה  הנה בעליה  ישמחו  כי  עם  ופתאום ובחפזון בבהלה
(·Î).Ú¯ ‰ÓÏ˘‡:בי לפשוע מי עוד יוסיף לבל נגדי  שפשע  לפשוע˜Â‰.למי הבאים  מיד  לך  יושיע  והוא ה' אל  קוה אך 

בך :

oeiv zcevn
(‡È).ÂÈÏÏÚÓ·לי עולל אשר כמו א):במעשיו Î˙È¯.(איכה

וזר: נכר ועני:˙Â¯˘.(È‚)מלשון רש  כמוÁ˜Ù.מל ' פתח
פקח  כז):עיניו  מיםÏÊÂ‡Â.(È„)(איוב אזלו כמו  הליכה ענין

ים יד):מני המרגליות:ÌÈÈÙ.(ÂË)(שם Â‰Ï·Á.(ÊË)הם
תחבל חבל  אם  כמו משכון כב):ענין  עניןÚ¯·.(ÊÈ)(שמות

מנחת לה ' וערבה  כמו ג):מתיקות דקיםıˆÁ.(מלאכי אבנים
שני  בחצץ  ויגרס ג):כמו ושוטה:ÂÙÏÂ˙‰.(ËÈ)(איכה פתי  מל '

.·¯Ú˙˙:תערובות כמוÍÚ„È.(Î)מל ' וקפיצה ניתר ענין
קוצים כאש  קי''ח)דועכו  השלהבת(תהלים כי הנר  כבוי  והיא

הפתילה: מן  ונקפץ  וכן·‡ÔÂ˘È.נדחה  וחושך  שחרות ענין
לילה ז):באישון (לעיל

     

        
             

           
            

               
             

         

                      
                       
                       
                        

                  
                     

                   
                      

                        
                         

  

 

       

       

       
      

        
         

           
          

        
           
           

       
         

          
          

            
      

          
           

          
        

       
          

       
         

       
           

       

          
       

            
            
         
          

         
           

 
        

           
      

           
          

           

        

        
         

         
         

          
         

        
           

           
         

           
          

      
         
         

        
        

         
        

           
          

        
       

         

   



ריג k wxt ilyn - miaezk

ë éìùîakÎ`i

àéæ-íà øòð-økðúé åéììòîa íb:Bìòt øLé-íàå Cáé:íäéðL-íâ äNò äåäé äàø ïéòå úòîL ïæà ©´§ −©£¨¨¦§©¤¨®©¦©−§¦¨¨´¨¢«´Ÿ¤−Ÿ©©§©´¦Ÿ¨®§¹À̈¨¨¬©§¥¤«
âééðéò ç÷t Løez-ït äðL áäàz-ìà:íçì-òáN Eãé:ìläúé æà Bì ìæàå äðBwä øîàé òø òø ©¤«¡©´¥ −¨¤¦¨¥®§©−¥¤´§«©¨«¤©´©−Ÿ©´©¤®§Ÿ¥¬¹À¨´¦§©¨«
åè:úòã-éúôN ø÷é éìëe íéðéðt-áøå áäæ Léæè:eäìáç äiøëð (íéøëð) ãòáe øæ áøò-ék Bãâa-ç÷ì ¥´−̈¨§¨§¦¦®§¦¬§¹À̈¦§¥¨«©§«©¦ −§¦¨´©¨®§©−¨§¦¨´©§¥«
æé:õöç eäéô-àìné øçàå ø÷L íçì Léàì áøòçé:äîçìî äNò úBìaçúáe ïBkú äöòa úBáLçî ¨¥´¨ −¦¤´¤¨®¤§¹©©À¦¨«¥¦¬¨¨«© −£¨§¥¨´¦®¹§©§ªÀ£¥´¦§¨¨«

èé:áøòúú àì åéúôN äúôìe ìéëø CìBä ãBq-äìBbëïeLàa (ïåùéàá) Bøð Còãé Bnàå åéáà ìl÷î «¤−¥´¨¦®§Ÿ¤¬§¹¨À̈´Ÿ¦§¨¨«§ −©¥¨¦´§¦®¦«§©¬¥¹À¤¡¬
:CLçàë:Cøáú àì dúéøçàå äðLàøa úìäáî (úìçáî) äìçðáëäe÷ òø-äîlLà øîàz-ìà «Ÿ¤©−£¨§Ÿ¤´¤¨¦Ÿ¨®§¹©£¦À̈´Ÿ§Ÿ̈«©Ÿ©¬£©§¨¨®©¥¬

:Cì òLéå äåäéì©« ¹À̈§´Ÿ©«¨«
i"yx

(·È).'Â‚Â ‰‡Â¯ ÔÈÚÂ ˙ÚÓÂ˘ ÔÊÂ‡ ידיו מעשה כלומר
את  הרואה ועין מוסר שומעת באוזן חפץ והוא הם

˙Â¯˘.(È‚)הנולד: ÔÙ ‰˘ ·‰‡˙ Ï‡:רש תעשה כי
(„È).‰Â˜‰ ¯Ó‡È Ú¯ Ú¯ הדחק ע''י תורה הקונה

הזאת  והצרה זאת רעה על לי אוי אומר רעבון ויסורי
שנצטער: הצער על יתהלל אז חכמה מלא לו וכשהולך

.ÂÏ ÏÊÂ‡Â:לו ˘˜¯.(ÊÈ)והולך ÌÁÏ ˘È‡Ï ·¯Ú
איש: אשת ıˆÁ.ניאוף Â‰ÈÙ ‡ÏÓÈ ¯Á‡Â אבנים

בחצץ ויגרס וכן ג)דקות ·Úˆ‰(ÁÈ):(איכה ˙Â·˘ÁÓ
.‰ÓÁÏÓ ‰˘Ú ˙ÂÏÂ·Á˙·Â ÔÂÎ˙ להלחם באת אם

ותענית: ותפלה תשובה בתחבולו' בא השטן כנגד
(ËÈ).ÂÈ˙Ù˘ ‰˙ÂÙÏÂ ÏÈÎ¯ ÍÏÂ‰ „ÂÒ ‰ÏÂ‚ המדבר

ולהסיתך: לפתותך ÂÓ‡Â(Î)חלקות ÂÈ·‡ ÏÏ˜Ó
.Í˘Á ÔÂ˘‡· Â¯ ÍÚ„È החשך ובהשחיר בהנשיף

הרעה: בבא ·¯‡˘Â‰.(Î‡)כלומר ˙Ï‰Â·Ó ‰ÏÁ
ראובן  ובני גד בני כגון תחלה וליטול למהר שנבהל
שנאמר  בבהלה ודברו הירדן בעבר חלקם לטול שמהרו

לטפנו וערים פה למקנינו נבנ' צאן לב)גדרות (במדבר

לטפם: צאנם שהקדימו טפל העיקר את È¯Á‡Â˙‰עשו
.Í¯Â·˙ ‡Ï כמו השבטי' שאר קודם שנים כמה שגלו

שתים  בשנת תנחומ' רבי ובמדרש עולם בסדר שמפורש
שבטים  ושאר וגו' אשור מלך רוח את ה' ויער לאחז

ב  בן גלו להושע התשיעית היא לחזקיהו שש שנת
אלה:

cec zcevn
(‡È).'Â‚Â ÂÈÏÏÚÓ· Ì‚יעשה בעת אף  בשנים הנער גם ר''ל 

יוכל  מ ''מ מלומדה אנשים  ממצות לא עצמו מדעת מעלליו
וישר זך  פעלו אם אדם בני  בלבות ספק ולהביא  להתנכר הוא
לבל  במעשיו ולהתנכר  לרמות הם  עלולים  כגדול  כקטן כי 

האמת: בו ˘ÚÓÂ˙.(È·)יכירו  ÔÊÂ‡וחוש אוזן גוף ר''ל
הוא אשר הראיה וחוש העין  גוף וכן שומעת היא אשר השמע 
ה' פעל  וכל והחושים הגופים שניהם  גם ברא ה' הלא רואה

ולעבודתו : ˙Â¯˘.(È‚)למענהו  ÔÙמן תבטל  השינה בעת  כי
ואזÁ˜Ù.המלאכה: בשינה  עינים בסגירת  למעט עיניך  פתח

התורה : עסק על למשל  ונא' לחם  ¯Ú.(È„)תשבע Ú¯ דרך
על  אז יתרעם  אשר ודוחק צער מתוך  התורה חכמת הקונה 
שסבל  הצער על  בעצמו יתהלל  זה  לאחר  אולם  הדוחק  קושי

אגרא : צערא  לפום Ê‰·.(ÂË)כי ˘È כ''כ חשיבות בהם אין מהם הרבה  ויש  הואיל  א ''כ  פנינים  והרבה  זהב די בעולם  יש  הנה
דברים והמה תבניתם ומלאכת  עצמם  מצד בהם  רב שהחשיבות  יקר מאבני העשוים ככלים ר''ל  יקר ככלי הם דעת  שפתי אבל

מצויים : ·‚„Â.(ÊË)שאינם Á˜Ïעצמו והכניע הזר בעבור ערב נעשה מעצמו כי  בזה תאשם  ולא הערב  בגד  את  למשכון לקח 
È¯Î‰.בזה: „Ú·Â:סוערה עניה אשה בעבור  בין איש עבור ערב  בין לומר  הדבר גזול Ú¯·.(ÊÈ)כפל מאכל  האיש  לפי מתוק

בשרו: משמן ירזה עוד  ר''ל  משביעים  ואינם  השינים את  המשברות  לחצץ  בפיו  יהפך  אשר הדבר  אחרית Â·˘ÁÓ˙(ÁÈ)אבל
.‰ˆÚ· שכנגדך גם בודאי כי רב  בהתחכמות  מלחמה עשה במי  תלחם ואם  ותתקיים תכון יועצים בעצת הנעשים מחשבות

ביותר: להתחכם  מהצורך ולזה  בעצה מחשבות Â‚Â'.(ËÈ)הרבה  „ÂÒ ‰ÏÂ‚ הסוד לגלות שטבעו  מי עם להתחבר  תתערב לא 
פתיות המה  שפתיו שדברי מי עם ולא מיוחדת  בכוונה רכיל  שהולך  מי עם  ולא  מה דבר להסתיר עצמו  על  לעמוד  יוכל  ולא 

לתומו: הסוד יגלה  הסכלות בעבור  Â¯.(Î)אשר ÍÚ„Èנשמת תאיר  עת  הגמול  יום בבוא ר''ל  החושך בשחרות נשמתו  יכובה
הנר: הארת צורך  לעת  הגמול את  דימה  לנר הנשמה את שדימה ולפי Ï‰Â·Ó˙.(Î‡)הצדיק ‰ÏÁבראשית לאדם הבאה  נחלה 

ברכה: סימן בה  ואין בישא עינא בה שלטה כי תבורך  לא אחריתה  הנה בעליה  ישמחו  כי  עם  ופתאום ובחפזון בבהלה
(·Î).Ú¯ ‰ÓÏ˘‡:בי לפשוע מי עוד יוסיף לבל נגדי  שפשע  לפשוע˜Â‰.למי הבאים  מיד  לך  יושיע  והוא ה' אל  קוה אך 

בך :

oeiv zcevn
(‡È).ÂÈÏÏÚÓ·לי עולל אשר כמו א):במעשיו Î˙È¯.(איכה

וזר: נכר ועני:˙Â¯˘.(È‚)מלשון רש  כמוÁ˜Ù.מל ' פתח
פקח  כז):עיניו  מיםÏÊÂ‡Â.(È„)(איוב אזלו כמו  הליכה ענין

ים יד):מני המרגליות:ÌÈÈÙ.(ÂË)(שם Â‰Ï·Á.(ÊË)הם
תחבל חבל  אם  כמו משכון כב):ענין  עניןÚ¯·.(ÊÈ)(שמות

מנחת לה ' וערבה  כמו ג):מתיקות דקיםıˆÁ.(מלאכי אבנים
שני  בחצץ  ויגרס ג):כמו ושוטה:ÂÙÏÂ˙‰.(ËÈ)(איכה פתי  מל '

.·¯Ú˙˙:תערובות כמוÍÚ„È.(Î)מל ' וקפיצה ניתר ענין
קוצים כאש  קי''ח)דועכו  השלהבת(תהלים כי הנר  כבוי  והיא

הפתילה: מן  ונקפץ  וכן·‡ÔÂ˘È.נדחה  וחושך  שחרות ענין
לילה ז):באישון (לעיל
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

האברך יעקב עמנואל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מר"ח חשון, בו כותב מפעולותיו בשטח החינוך ובענינים 

רוחנים בכלל.

ומובן שבעיקר נעם לי לקרות ע"ד שיעוריו בקבוצת נוער ההולכת ומתרבה בכמות, ובודאי גם 

באיכות, אף שכמובן זהו מסובך ביותר לראות בעיני בשר, ותקותי חזקה, אף שאינו מזכיר עד"ז, אשר 

בביאורו י"ג העיקרים וכו' - מנצל כל הזדמנות לקשר הענינים עם מעשה בפועל ועוד יותר - בהנוגע 

לחיי היום יומים ובפרט שכפס"ד המשנה - המעשה הוא העיקר, שהוא לא רק חלק בפ"ע אלא מוכרח 

כל  מנצל  לעיל,  שהביטוי  ג"כ  ומובן  כ"א,  סי'  הזקן  לרבנו  אגה"ק  ג"כ  ועיין  כולו,  הענין  כל  לקיום 

הזדמנות כולל גם לראות ליצור הזדמנות, כיון שהזדמנות הכללית, ז.א. פגישתו עם הקבוצה מספיקה 
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וכל הנ"ל אמור ג"כ בהנוגע לביהכ"נ אשר ממשיך שם לאחרי היותו בו בימי המועדים דחודש 
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תורתו  )להקב"ה  ער  ולבי  הכתוב:  סיום  בהם  שצודק  בודאי  בגלותא,  ישנה  אני  בפועל  המקיימים 

ומצותיו( ונמצא בהם.

 - דעתה  וגם  העברה  שנה  של  והסיסמא  השעה  לדרישת  מתאים  בהנ"ל  שיוסיף  רצון  ויהי 

דופרצת וגו' והרי נתוסף גם הענין דשנת המאתים של הסתלקות הילולא של הבעש"ט, אשר לכשיפוצו 

מעינותיו חוצה קאתי מר דא מלכא משיחא.

בברכה הצלחה ולבשו"ט בכל האמור.

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
,øîà àtt áø,זה לענין שוה גזירה צריך אין ©¨¨¨©

ש  כיון ב: עמוד פא déôebדף àeäבעצמו הכפורים יום -éø÷éà úaL,עינוי לענין ¥©¨¦§¥
áéúëcהכפורים לב)ביום כג ערב(ויקרא עד מערב וגו' נפׁשתיכם את eúaLz'ועּניתם ¦§¦ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹ¦§§

,'íëzaL.אזהרה לענין אף כשבת דינו לפיכך ©©§¤
מבררת  אחר. ממקום בעינוי אזהרה למד מהאמוראים אחד כל מדוע מבארת הגמרא

á÷òéהגמרא: øa àçà áøk øîà àì àtt áø àîìLa,'שבתון מ'שבת לדרוש ¦§¨¨©¨¨Ÿ¨©§©©¨©©£Ÿ
שבתכם'àø÷cמשום déôeâa'תשבתו áéúëc,הכפורים יום עצם על -éãòó ללמוד ¦§¨¦§¦§¥¨¦
àttממנו. áøk øîà àì àîòè éàî ,á÷òé øa àçà áø àlà מהכתוב לדרוש ¤¨©©¨©©£Ÿ©©£¨Ÿ¨©§©¨¨

הגמרא: מבארת שבתכם'. déì'תשבתו éòaéîזה ויום ìפסוק בשבת תוספת דין למד ¦¨¥¥§
הפסוקàéðúãkטוב, על בברייתא ששנינו וכפי לב)- כג úà(ויקרא íúéðòå' ¦§©§¨§¦¦¤¤

ìBëé ,'Lãçì äòLúa íëéúLôð ש הכתוב בכוונת לומר äpòúéåהייתי ìéçúé ©§Ÿ¥¤§¦§¨©Ÿ¤¨©§¦§¦§©¤
äòLúa,בתשריøîBì ãeîìzהפסוק דהיינו 'áøòa'בהמשך היום, שיעריב לאחר - §¦§¨©§©¨¤¤

ו  עשירי. רקéàליל נאמר ìBëéהיה ,'áøòa' רק להתענות יתחיל שאכן לפרש הייתי ¦¨¤¤¨
CLçzLî,היום שיעריב לאחר -'äòLúa' øîBì ãeîìz.יום מבעוד àäדהיינו ¦¤¤§©©§©§¦§¨¨

ãöékאלא הכתוב, כוונת íBéיתפרש ãBòaî äpòúîe ìéçúî שקיעת לפני מעט ¥©©§¦¦§©¤¦§
עשירי. יום כל להתענות וממשיך בתשרי תשעה של התורה ïàkîהחמה שציוותה ¦¨

למדנו יום, מבעוד להתענות ùãBwä.להתחיל ìò ìBçî ïéôéñBnL ממשיכה ¤¦¦¥©©¤
éìהברייתא: ïéàåשמוסיפיםBúñéðëa àlà,הכפורים יום במוצאי Búàéöéaשל - §¥¦¤¨¦§¦¨¦¦¨

הכפורים היום,ïépîיום גמר לאחר מעט להתענות øîBìשממשיך ãeîìz בהמשך ¦©¦©§©
áøò'הפסוק ãò áøòî'.בכלל והלילה שאחריו, הלילה עד -éì ïéàå מכאן ללמוד ¥¤¤©¤¤§¥¦

àlà ב הקודש על מחול להוסיף [úBúaLשצריך (íéáåè íéîé) ,íéøetkä íBé[ ¤¨©¦¦©¨
øîBì ãeîìz ,ïéépîהפסוק ו 'eúaLz'בהמשך השבתות. àlàלרבות éì ïéà ¦©¦©§©¦§§¥¦¤¨

ïépî [íéáBè íéîé] (úåúáù) ,[úBúaL] (íéáåè íéîé),בהם להוסיף שצריך ©¨¨¦¦¦©¦
øîBì ãeîìzהפסוק טובים.'íëzaL'בהמשך ימים ãöékלרבות àä,מכאן למדנו ©§©©©§¤¨¥©

øîàpL íB÷î ìkלשון ïéôéñBn(ùבו ïàëî) 'úBáL'בו.ùãåwä ìò ìBçî ¨¨¤¤¡©§¦¦¥©©Ÿ¤
הגמרא: cמבררת àpúåשוה מגזרה בעינוי אזהרה שלמד לעיל, 'íöò',ברייתא 'íöò' §©¨§¤¤¤¤

éàäהפסוק'Lãçì äòLúa''וגוdéì ãéáò éàî הרי ממנו. דורש הוא מה - ©§¦§¨©Ÿ¤©¨¦¥
כבר  נלמד זה שדבר כיון הקודש, על מחול שמוסיפים מכאן ללמוד צריך לא לשיטתו

יש  שעל־כל־פנים ומשמע הכפורים, יום בתוספת ואזהרה עונש מיעטה שהתורה מזה

הגמרא: מבארת מצות־עשה. éðúcבה .ézôécî áø øa àéiç éðúãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§¨¥¦¨©©¦¦§¦§¨¥
,ézôécî áø øa àéiçנאמר עינוי äòLúa',(שם)בענין íëéúLôð úà íúépòå' ¦¨©©¦¦§¦§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤§¦§¨

להקשות àlàויש .ïépòúî øBNòa àìäå ,ïépòúî äòLúa éëå שקרא הטעם §¦§¦§¨¦§©¦©£Ÿ¤¨¦§©¦¤¨
כדי הוא 'עינוי', שבתשיעי לאכילה Eìהכתוב øîBì שéòéLza äúBLå ìëBàä ìk,היום כמצות בעשירי להתענות שיוכל כדי ©§¨¨¥§¤©§¦¦

,éøéNòå éòéLz äpòúä eléàk áeúkä åéìò äìòî היא אף לפיכך היא, מחר של העינוי לצורך בתשיעי שאכילתו כיון ©£¤¨¨©¨§¦¦§©¨§¦¦©£¦¦
כעינוי.נחשבת

במשנה: äìéëàì,שנינו ïéeàø ïéàL ïéìëBà ìëà.פטורñk ,àáø øîàאכל -éìtìt,תבלין מין -,éøetëc àîBéa ¨©¨¦¤¥§¦©£¦¨¨©¨¨©¦§§¥§¨§¦¥
.øeèt,וכן אכילתו. כדרך שאינה זו, באכילה מתיישבת אדם של דעתו שאין øeèt.משום ,éøetëc àîBéa àìéábðæ ñk ¨©©§§¦¨§¨§¦¥¨

הטעם. ומאותו

רבא: דברי על מקשה בברייתא,éáéúéî,הגמרא øîàpLשנינו òîLnî ,øîBà øéàî éaø äéäערלה כג)לגבי יט ,(ויקרא ¥¦¥¨¨©¦¥¦¥¦©§©¤¤¡©
Béøt úà Búìøò ízìøòå'וכי יאכל', לא òãBéוגו' éðéàממילאàeä ìëàî õòL.בפסוק האמור כןàlàהאילן äîאם ©£©§¤¨§¨¤¦§ֵֵָֹ¥¦¥©¤¥©£¨¤¨©

øîBì ãeîìzּכל 'ּונטעּתם כן לפני נאמר מדוע -,'ìëàî õò ב מדבר שהכתוב נאכל,õòללמדנו הוא Béøôeשאף Böò íòhL ©§©ְְֶַָ¥©£¨¥¤©©¥¦§
,äåL,זה עץ ïéìtìtואיזה äæ øîBà éåäïéìtìtäL ,Eãnìì ו . הם עץ äìøòaמין ïéáéiçå ש . עוד, õøàללמדך ïéà ¨¤¡¥¥¤¦§§¦§©¤§¤©¦§§¦©¨¦§¨§¨§¥¤¤

íeìk äøñç ìàøNéוכפי בה, יש פלפלים ט)øîàpLואפילו ח וגו (דברים da'.'ארץ ìk øñçú àì משמע ' זו מברייתא ¦§¨¥£¥¨§¤¤¡©ֶֶŸ¤§©Ÿ¨
פטור. הכפורים ביום מהם שהאוכל שאמר רבא דברי על וקשה מאכל, נחשבים שפלפלים

i"yx

éø÷éà úáù äôåâ àéäy''b e`lae .
ixwi`c oeikc diae dipin `wtp inp
zayk dil ded iepir oiprl zay

:dxdf`e yperlíëúáù åúáùú.
ixwi`c xnb `l oezay zayne
lk iieaxl dil jixhvi`c zay
sc) oiwxt yixa xn`ck oiprd
zay inp i` zeay oezay (.cr
zay ixwi` `nei e`l `id oezay
`id rebxn 'gepn xn`w ikd `l`
zay aizkc inp `kide mkl
oeyl s` xkf oeyl `ed oezay
`nei la` xkf oeyl `ed dgepn
ezayz hwp ikdl zay ixwi` `l
ixwi` diteb `edc `xizi mkzay

:zayàéðúãëì äéì àéòáéî.
mei` `le miaeh mini x`yl

:i`w mixetkíöò íöòã àðúå.
ztqezl ihernl jixhvi`cn
`linn dxdf`ne ypern legd
mzipre i`de oitiqenc opirny

:dil ciar i`n dryzaìëåàä ìë
'åëå äúåùå`xw rnyn ikde .

owzd xnelk dryza mzipre
zeprzdl lkezy dryza jnvr
oeyla `xw diwt`cne dxyra
el`k `ed ixd jl xnel iepir

:dryza dprznïéìôìô ñëoi` .
jxc df oi`y zrcd aeyii df

:ezlik`'åëå éáéúéîlk`n `nl` .
:dil ixwäìøòá ïéáééç ïéìôìôäù.

:`ed oli` oinàáéèø:lkinl ifg .
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lk iieaxl dil jixhvi`c zay
sc) oiwxt yixa xn`ck oiprd
zay inp i` zeay oezay (.cr
zay ixwi` `nei e`l `id oezay
`id rebxn 'gepn xn`w ikd `l`
zay aizkc inp `kide mkl
oeyl s` xkf oeyl `ed oezay
`nei la` xkf oeyl `ed dgepn
ezayz hwp ikdl zay ixwi` `l
ixwi` diteb `edc `xizi mkzay

:zayàéðúãëì äéì àéòáéî.
mei` `le miaeh mini x`yl

:i`w mixetkíöò íöòã àðúå.
ztqezl ihernl jixhvi`cn
`linn dxdf`ne ypern legd
mzipre i`de oitiqenc opirny

:dil ciar i`n dryzaìëåàä ìë
'åëå äúåùå`xw rnyn ikde .

owzd xnelk dryza mzipre
zeprzdl lkezy dryza jnvr
oeyla `xw diwt`cne dxyra
el`k `ed ixd jl xnel iepir

:dryza dprznïéìôìô ñëoi` .
jxc df oi`y zrcd aeyii df

:ezlik`'åëå éáéúéîlk`n `nl` .
:dil ixwäìøòá ïéáééç ïéìôìôäù.

:`ed oli` oinàáéèø:lkinl ifg .



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc xifp(oey`x meil)

`l' weqtdn `ped ax cnl ji` ,dax zhiyl :`xnbd dywn
,dipyd d`nehd lr dwel epi` cnere llegn `ed m`y 'llgi

`ldénð úéáa`ly xaecny epcnrdy d`iae d`neha mb - §©¦©¦
d`neh xeqi` lr xeariy zexyt` oi` ,zial qpkpy mcew `nhp
`lnk `ed znd ld` ixdy ,cg`k znd ld`a d`ia xeqi`e

e ,ellg lka d`neháàzñéà déãé ìéòàc ïåékz` qipkdyk cin - ¥¨§©¦¨¥¦§¨©
qipkd zial qpkpyky xazqne ,envr zna rbp eli`k `nhp eci
cr aiig epi` znd ld`a d`ia lr z`f znerle ,dligza eici

y `vnpe ,ld`d jeza eteb aex z` qipkiyéàä élek ìééò ék- ¦¨¥¥©
,znd ld`l eteb aex z` qipkdykàeä àîèqipkdy dryn xak ¨¥

ld`d l` ez`iae ,zg` zaa mixeqi`d ipy lr xar `le ,eci z`
cnere llegn `edy s`y gkene ,ez`neh lr melk dtiqed `l

.miinrt dwel ,znd ld`l eci zqipka `nhpy ici lr
:`xnbd zvxzn,øæòìà éaø øîà àlàm` zn`aóøéö[hiyed-] ¤¨¨©©¦¤§¨¨¥©

Bãé,eteb aex z` qipkd jk xg`e ,znd ld`l dligzaíeMî ¨¦
àkéà äàîeèla` ,d`nehd lr aeig yi -àkéì äàéa íeMî- §¨¦¨¦¦¨¥¨

dtiqed `l d`iade cnere llegn `edy oeik ,d`iad lr aeig oi`
,ez`neh lr melkåm` wxBôeb óøéöl` qpkpy xnelk ,eicil §¥©

,ziad jezl dligz eici z` hiyed `le ,cgia eicie eteba ziad
eúà÷ éããä éãäa äàéáe äàîeèd`iad aeige d`nehd aeig - §¨¦¨©£¥£¨¥¨¨

.cg`k e`a znd ld`l
:`xnbd dgecàä,miinrt zewll jixv epi` df dxwna mb `ld - ¨

y oeikàLéøa BîèBç ìéiò àìc øLôà éàzial qpkiy okzi `l - ¦¤§¨§Ÿ©¥§§¥¨
,eteb lk iptl dligz qpki enhegy ilaåf` xakäàîeè déì úéçð §¨¦¥§¨

eteb x`y z` qipkdyke ,znd ld`a did enhegy ici lr `nhp -
zqpkda d`neh mey dtqep `l ixdy cnere llegn did xak

.d`iad lr xeht didie ,eteb
:`xnbd zvxzn,àáø øîà àlàm` zn`añéðëäz`Bãéz` e` ¤¨¨©¨¨¦§¦¨

,eteb aex z` qipkd jk xg`e ,znd ld`l dligza enhegíeMî¦
,àkéì äàéa íeMî àkéà äàîeèm` wxeñéðëäaex z`Bôebiptl §¨¦¨¦¦¨¥¨¦§¦

eteb z` wx qipkde xeg`l ey`x z` dhdy oebk ,enhege ey`x
za,etebl zecenv eid eici mbe ,dligà÷ éããä éãäa äàéáe äàîeè§¨¦¨©£¥£¨¥¨

ïééúàixdy ,cg`k e`a znd ld`l d`iad aeige d`nehd aeig - ©§¨
,cnere llegn epi`e ,d`ia meyn mb aiigzd `nhpy rbx eze`a

.miinrt dwel okle
:`xnbd dgecàLéøa déòøëc àzòaöà ìéiò àìc øLôà éà àäå- §¨¦¤§¨§Ÿ©¥¤§©§¨§©§¥§¥¨

`id ixdy ,dligz qpkiz elbx rav`y ila zial qpkiy okzi `l
,eteb iptl zhleaåf` xakäàîeè eäì úçðici lr `nhp - §¨©§§¨

.znd ld`a dzid elbx rav`y
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîà àlàxaecnñðëpL ïBâkzialajez ¤¨¨©©¨¨§¤¦§©§

äcéLjeza e`ìcâîe äáéz`vnp `edyky ,lcbn jeza e` - ¦¨¥¨¦§¨
,d`nehd oiae epia mivveg md mkezaúà åéìò òøôe Bøéáç àáe¨£¥¨©¨¨¤

äáéæònälhiae lcbnd e` daizd e` dciyd dqkn z` xiqde - ©©£¦¨
,d`nehd oiae epia dvivgd z` jkaéããä éãäa äàéáe äàîeèc§§¨¦¨©£¥£¨¥

ïééúà÷epi`e cg`k e`a d`iad aeige d`nehd aeig df ote`ay - ¨¨§¨
.miinrt dwel okle ,cnere llegn

,øîà éMà áø øa øîxaecnìéiòc ïBâkld`l qpkpy -àeäLk ©©©©¦¨©§§©¥§¤
ññBbáéúécà déúîLð ÷ôðå ,d`vi ,my ayei `edy cerae - ¥§¨©¦§¨¥©§¨¦

,zne qqebd ly eznypïééúà÷ éããä éãäa äàéáe äàîeèc. §§¨¦¨©£¥£¨¥¨¨§¨
:qqeb ly epica dpc `xnbd,ïðaø eðzxeqi` oiprl weqta aezk ¨©¨¨

odka d`neh(c `k `xwie),','FNgdl eiOrA lrA `OHi `ldaizdne Ÿ¦©¨©©§©¨§¥©
'Blçäì'`nhn epi` zenl cnerd mc`y micnlúeîiL äòL ãò §¥©©¨¨¤¨

[eixai` ekzgpy] ciebn `ed m` la` ,'llg' `xwp `ed f`y ,ynn
.xifp iabl mb oicd oke ,`nhn epi` qqeb e`,øîBà éaøz`f micnl ©¦¥

xifpa weqtdn(f e xacna),'`OHi `l Fzg`lE eig`l FO`lE eia`l§¨¦§¦§¨¦§©ŸŸ¦©¨
mznA mdl,'daizdny'íúBîa'ynn ezeniy dryn wxy micnl ¨¤§Ÿ¨§¨

la` ,mdl ze`nhidl xifpl xeq`ànhémda rebpl el xzen -ãò ¦©¨©
úeîiLdlegd.odk iabl mb oicd oke , ¤¨

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.iaxe `nw `pz oia weligd dn -øîà ©¥©§¨©
eäééðéa àkéà ïéLøBc úeòîLî ,ïðçBé éaøweqt dfi`n ewlgp - ©¦¨¨©§¨§¦¦¨¥©§

e .qqeb lr mixdfen xifpe odky df oic yexcl xzei rnynLéø¥
,eäééðéa àkéà ññBb ,øîà Lé÷ìøîàc ïàîìcenll yiyîweqtd ¨¦¨©¥¦¨¥©§§©§¨©¥

,'Blçäì'ok m` ,exdfed 'llg' lr wxy `ed cenildeeléôàaññBb §¥©£¦¥
miqqeb aexy meyn ,'llg' `xwp qqeb mby oeik ,rebpl mdl xeq`

,dzinlla`øîàc ïàîìweqtdn miyxecy,'íúBîa'epiidc §©§¨©§¨
,exdfed zn lr `weecyïéà ,úeîiL ãòla` ,mixdfen md ok` - ©¤¨¦

`edy dryaàì ,ññBb.exdfed ¥Ÿ
:miweqtd ipyn mi`pzdn cg` lk yxec dn dpc `xnbdïàîìe§©

øîàcmicnlyîweqtdáéúëä ,'Blçäl'mb,'íúBîa'`ed dne §¨©¥§¥©¨§¦§¨
.df weqtn cneléaøãëì déì éòaéîdaizd z` `ed jixv - ¦¨¥¥§¦§©¦

,iax ly epic z` cenll ick 'mzena'àéðúc,`ziixaa,øîBà éaø §©§¨©¦¥
,'íúBîa',znl epiidc,ànhî Bðéàíúáéæáe íúòâða ànhî ìáà- §¨¥¦©¥£¨¦©¥§¦§¨¨§¦¨¨

mi`nh md m` mixg`l e` eiaexwl ze`nhidl el xzen la`
cnel df oice .zrxv e` daif oebk ,miiga mcera zxg` d`neha

.'mzena' weqtdn `nw `pz
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìeweqtdn micnlyàä ,'íúBîa' §©§¨©§¨¨

àøáñ éàäì déì éòaéîcenll ick weqtd z` jixv `ed `ld - ¦¨¥¥§©§¨¨
ipy cnel `ed ji`e ,afl e` rxevnl ze`nhidl xifpl xzeny

:`xnbd daiyn .cg` weqtn mipicàø÷ àîéì ïk íàjixv did - ¦¥¥¨§¨
mdl `nhi `l' weqta aezk zeidl,'úBîae,'íúBîa' éàî`l` §©§¨

ézøz dpéî zòîLmb ,mipic ipy weqtdn micnel df xezi gkn - ¨§©§¦¨©§¥
rxevnl ze`nhidl xifpl xzeny mbe ,qqebd lr xdfen `l xifpy

.afe
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìeweqtdn micnlyáéúëä ,'íúBîa' §©§¨©§¨¨§¦

mb aezk `ld -,'Blçäì'daiyn .df weqtn cnel `ed dne §¥©
:`xnbdàúàc àeä éëäì 'Blçäì'lirl epxn`y oicl da weqtd - §¥©§¨¦§¨¨

(:an),ìleçî BðéàL éîallegn epi`e `nhp `l oiicry xifp wxy - §¦¤¥§¨
,zna rbp m` aiig ezexifpnãîBòå ìleçnL äæ àöéxaky xifpy - ¨¨¤¤§¨§¥

ne `nhpepi`y oeik ,zna aey rbep m` aiig epi` ezexifpn lleg
.ez`neh lr melk siqen

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìemicnlyîweqtdéòaéî àä ,'Blçäl' §©§¨©¥§¥©¨¦¨¥
àøáñ éàäì déìxifpy cenll ick weqtd z` jixv `ed `ld - ¥§©§¨¨

`ed ji`e ,dipyd d`nehd lr aiig epi` `nhpe xfge `nhpy
:`xnbd daiyn .cg` weqtn mipic ipy cnelàø÷ àîéì ïk íà- ¦¥¥¨§¨

einra lra `nhi `l' weqta aezk zeidl jixv did,'ìçäìeéàî §©¥©
,Blçäì`l`ézøz dpéî zòîLweqtdn micnel df xezi gkn - §¥©¨§©§¦¨©§¥

xfge `nhp m`y mbe ,zn lr `l` xdfen epi` xifpy mb ,mipic ipy
.dipyd d`nehd lr aiig epi` `nhpe

xeq`y `nw `pz zrcy xn`y yiwl yix lr dywn `xnbd
:qqeba rebpl xifpl,éáéúéîdpyna epipy(e"n `"t zeld`),Bðéà íãà ¥¦¥¨¨¥

eléôàå ,BLôð àözL ãò àlà ànèî`ed m`ãéieâîekzgpy - §©¥¤¨©¤¥¥©§©£¦§¨
,ig `ed oiicr la` mirvt `ln `ede eixa`åeléôà`ed m`ññBb ©£¦¥

.zeniy cr ,`nhn epi`,dyweøîàc ïàîìe`nw `pz itl - §©§¨©
yxecyîweqtd,'Blçäl'xdfen xifpy eixaca yiwl yix x`ane ¥§¥©

,dyw ,'llg' `xwp `ed mby oeik qqeba mbéðz÷ àäepipy `ld - ¨¨¨¥
yxetna ef dpynacqqeb.ànèî Bðéà:`xnbd zvxznïéðòì §¥§©¥§¦§¨

ééenè`nhn epi` qqeb zn`a ,znk `nhl oiprl -à÷ôðc ãò ©¥©§©§¨
déLôðla` ,zenie eytp `vzy cr -éìeçúà ïéðòì`xwiy - ©§¥§¦§©¦§¥

,'llg' qqebdìéçúéà àäixdy ,'llg' `xwp xak `ed ezqiqba - ¨¦§¦
rebpl xeq` xifple ,dzinl miqqeb aexy oeik zenl `ed cner
weqtdn xeqi`d z` ecnl ixdy ,`nhp epi`y elit` llg lka

:'elgdl'
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miwxt dyelya` cenr bn sc ± iriax wxtxifp
úéáámizy aiig i`n` Ð?yipi`c digxe`c ,dici liirc oeikc ,iccda oiiz` `l `d

liirc cr ied `l d`iae ,inc miptay znd z`neha rbpc o`nkc ,dil inhi` Ð ikda

.diteb dilekåãé óøéö øæòìà éáø øîà àìà.dlgz qpkil eci hiyedc `kid lk Ð

àëéì äàéá íåùî àëéà äàîåè íåùîicda d`iae d`neh oiiz`c o`nk ied `le Ð

llegn xak ixdy ,zg` `l` aiig epi`e ,iccd

sxivc Ð opiwqr i`na `kd `l` .`ed cnere

d`nehc ,cg`k eteb lk qipkdy xnelk ,eteb

.oiiz`w iccd icda d`iaeåôåâ óøéöe`l Ð

sxiv xn`w ,eci sxiv xn`c icii` `l` .`wec

.etebàùéøá åîèåç ìééò àìã øùôà àì àäåÐ

ikl ypi`c digxe`c ,sevxtd on hleac meyn

dil zigpe ,`yixa ey`x dgeyc diziaa liir

,dilek dil liirc cr [d`ia] `ied `le ,d`neh

.i`we inhin `d Ð diteb dilek liir ikeàìà
'åë åãé ñéðëä àáø øîàzgkyn ikid `l` Ð

,sewf `edyk qpkpy ,eteb qipkdc oebk Ð dl

.mizy aiige ,iccda d`iae d`neh edl oiiz`c

dirxkc `zrav` liir `lc xyt` `l izk`e

.'ekñðëðù ïåâë,zn z`neh dkezay zial Ð

.lcbne daiz dciyaìòá àîèé àì ïðáø åðú
úåîéù äòù ãò åìçäì åéîòáweqrl xzen Ð

epi`e ,eadry cr "llgi `l" meyn eilr xaer

.xifpl oicd `ede ,odka i`w `xw i`de .zeniy

úåîéù ãò íúåîá íäì àîèé àì øîåà éáøÐ

.odka oicd `ede ,i`w xifpa `xw i`deúåòîùî
ïéùøåãcrc `xw i`dn dil rnyn xnlc Ð

ied `l dia wiqrc ab lr s` ,zeniy dry

."elgdl"c `xw i`dn xnle ,llegnùé÷ì ùéøå
åäééðéá àëéà ññåâ øîàdil rnync o`nlc Ð

,"llgi `l"a i`w qqeba elit` Ð "elgdl"n

ol `niiwc ,llg zeidl eteq qqeb `edy oeikc

`lc xn`we ,dzinl oiqqeb aex :(`,gk oihib)

cr Ð "mzena"n dil rnync o`nle .'ek llgi

,xifp `le odk `l "`nhi `l"a xaer epi` zeniy

.da ol zil qqeba la`àîèéî ìáàxifp oia Ð

rbna mixaer mpi`e ,mzaifae mrbpa odk oia

`l" meyn `le "llgi `l" meyn `l afd

."`nhiàøáñ éàäì äéì éòáéî àämzena Ð

.mzaifae mrbpa oi`nhn la` ,oi`nhn oi`

åìçäì äéì ùéøãã ïàîìå`d ,qqeb meyn Ð

.llegn epi`y inl ,ikdl inp `z`ïë íàÐ

`xw `nip ,`nrh cg `l` dil yexcp `lc

,llegn epi`y in oiprl rnync ,"lgdl"

.izxz dpin rny Ð "elgdl" xn`wcneéáéúéî
íãàxerd"a `ziixac `yix `ied ikd Ð

."ahexdeãééåâîikd elit`e ,eixai`l jezg Ð

dil rnync ,yiwl yixl `iywe .`nhn epi`

`vzy cr `nhn `lc `ed Ð iienh oiprl `iyw `l .xeq` qqebl elit`c "elgdl"n

."llgi `l"c e`la i`w Ð qqeb iedc oeikn ,ileg` oiprl la` ,qqeb `edyk `le eytp
øîà
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úéááa`zq` dici lir`c oeik inpeci hiyedy cine ,inc d`neh `ilnk znd ld`c Ð

`nh Ð i`d ilek liir ike ,"`ai `l" opixw `l izk`e ,zna rbp eli`k Ð miptan

llegn `edy [oeik] ,"`nhi `l" mr "`ai `l" aeig `vnz `l ixz`e .`ed cnere llegne

,izixg` dyxcl `l` ,`ed cnere llegn hrnl "elgdl" zeaxl epl did `l Ð cnere

.jenqackàìàzial eci sxiv xfrl` iax xn`

meyn ,sebl mcew zial dqipkdy ,xnelk Ð

llegnc ,`kil Ð d`ia meyn ,`ki` Ð d`neh

.cnereóøéöetebzetexv eici eid ,xnelk Ð

d`neh Ð dligz oqipkd `le ,etebl zetehye

ab lr s` :m"xd xne`e .oiiz`w iccd icda d`iae

:(a,bl oileg) "hgeyd" wxta xn` rbepnd ziac

Ð ld`a `nhn rxevn ik s` ,opaxc ze`nh eici

ok enky ,d`neh ilin enk jk lk epi` mewn lkn

,rbp `l elit` `nh my qpkpd rbepnd ziaa

lk dvign yi m`c zeipyna zipyp ikd elit`e

zn z`neha eli`e .ep`nhi `l Ð rxevnl `edy

.d`nehd `ian gth gzet s` Ðàäxyt` i`

`l` d`neh dil zgpe `yixa enheg liir `ly

`ki` d`neh meyn eci qipkd `ax xn`Ð

.`yixa liir enhegc meyn :yexitñéðëäeteb

`nehoiiz`w iccd icda d`iae d,xnelk Ð

oenb`k sekld" enk .zial ueg ey`x dtek didy

.(gp diryi) "ey`xàäåliir `lc xyt` `l

dlgz dirxkc `rav`inwe`l ivn `le Ð

xn`ck ,d`ia [diny `lc ,zipxeg` zial e`eaa]

oilegc `nw wxtae (a,fi) zereayc ipy wxta

`lc xyt` `l `d :jxtinl ivn edlekle .(a,i)

qpki mxha dil `nhne `yixa `herin liir

.ekxckïåâë`ae lcbne daiz dciya qpkpy

icda d`iae d`nehc ,daifrnd eilr rxte xg`

`iz` `w iccdriiqn [`edc] xnel jixve Ð

.ixii` zewlnl ea exzda `dc daifrnd xiqdl

øî[qqeb `edyk] liirc oebk xn` iy` ax xa

d`iae d`nehc ,mzd aizic` `znyp wtpe

. `iz`w iccd icdaàëäîxeq` odkc rnyn

[xak `nehn `edyk s` mixg`l `nhil]

itl s`c `ed .cnere llegn ik s`e ,eiaexwl

xg` ixdy ,`nhil xeq` yxit m` dax ixac

lid`n [m`] mizn x`y lr dwlieznn yextiy

epax oeyl .iaxax ily`n izrny oke .odilr

zn z`fk zr `ede ziaa ayei xifpdy .wgvi

.my `edy ziaaåìçäì.aizk heicd odka

ãò] dry"elgdl"c ,ciiebn iwet`le Ð [zeniy

:llg dyrpy xg`l rnynxne` iax

mdl `nhi `l en`le eia`l" aizk xifpa .mzena

."mzenaøîà[oiyxec] zernyn opgei iax

ediipia `ki`qqebe ciiebn hrnn i`dc Ð

."mzena"n i`de ,"elgdl"níúåîámrbpa `nhn la` `nhn oi`ipixg`a elit` Ð

[mipdk zxeza .oeilb] "`ai `l zn zeytp lk lr" aezky ,zn z`neha m` ik xdfen epi`

.dxeyae ctqda `ed ayei la` ,"`nhi `l mzena" [azk]íài`n lgdl `xw `nip ok

ciiebn elit`e eytp `vzy cr `nhn epi` mc`d iaizin elgdleceb" oeyl :yexit Ð
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úéáámizy aiig i`n` Ð?yipi`c digxe`c ,dici liirc oeikc ,iccda oiiz` `l `d

liirc cr ied `l d`iae ,inc miptay znd z`neha rbpc o`nkc ,dil inhi` Ð ikda

.diteb dilekåãé óøéö øæòìà éáø øîà àìà.dlgz qpkil eci hiyedc `kid lk Ð

àëéì äàéá íåùî àëéà äàîåè íåùîicda d`iae d`neh oiiz`c o`nk ied `le Ð

llegn xak ixdy ,zg` `l` aiig epi`e ,iccd

sxivc Ð opiwqr i`na `kd `l` .`ed cnere

d`nehc ,cg`k eteb lk qipkdy xnelk ,eteb

.oiiz`w iccd icda d`iaeåôåâ óøéöe`l Ð

sxiv xn`w ,eci sxiv xn`c icii` `l` .`wec

.etebàùéøá åîèåç ìééò àìã øùôà àì àäåÐ

ikl ypi`c digxe`c ,sevxtd on hleac meyn

dil zigpe ,`yixa ey`x dgeyc diziaa liir

,dilek dil liirc cr [d`ia] `ied `le ,d`neh

.i`we inhin `d Ð diteb dilek liir ikeàìà
'åë åãé ñéðëä àáø øîàzgkyn ikid `l` Ð

,sewf `edyk qpkpy ,eteb qipkdc oebk Ð dl

.mizy aiige ,iccda d`iae d`neh edl oiiz`c

dirxkc `zrav` liir `lc xyt` `l izk`e

.'ekñðëðù ïåâë,zn z`neh dkezay zial Ð

.lcbne daiz dciyaìòá àîèé àì ïðáø åðú
úåîéù äòù ãò åìçäì åéîòáweqrl xzen Ð

epi`e ,eadry cr "llgi `l" meyn eilr xaer

.xifpl oicd `ede ,odka i`w `xw i`de .zeniy

úåîéù ãò íúåîá íäì àîèé àì øîåà éáøÐ

.odka oicd `ede ,i`w xifpa `xw i`deúåòîùî
ïéùøåãcrc `xw i`dn dil rnyn xnlc Ð

ied `l dia wiqrc ab lr s` ,zeniy dry

."elgdl"c `xw i`dn xnle ,llegnùé÷ì ùéøå
åäééðéá àëéà ññåâ øîàdil rnync o`nlc Ð

,"llgi `l"a i`w qqeba elit` Ð "elgdl"n

ol `niiwc ,llg zeidl eteq qqeb `edy oeikc

`lc xn`we ,dzinl oiqqeb aex :(`,gk oihib)

cr Ð "mzena"n dil rnync o`nle .'ek llgi

,xifp `le odk `l "`nhi `l"a xaer epi` zeniy

.da ol zil qqeba la`àîèéî ìáàxifp oia Ð

rbna mixaer mpi`e ,mzaifae mrbpa odk oia

`l" meyn `le "llgi `l" meyn `l afd

."`nhiàøáñ éàäì äéì éòáéî àämzena Ð

.mzaifae mrbpa oi`nhn la` ,oi`nhn oi`

åìçäì äéì ùéøãã ïàîìå`d ,qqeb meyn Ð

.llegn epi`y inl ,ikdl inp `z`ïë íàÐ

`xw `nip ,`nrh cg `l` dil yexcp `lc

,llegn epi`y in oiprl rnync ,"lgdl"

.izxz dpin rny Ð "elgdl" xn`wcneéáéúéî
íãàxerd"a `ziixac `yix `ied ikd Ð

."ahexdeãééåâîikd elit`e ,eixai`l jezg Ð

dil rnync ,yiwl yixl `iywe .`nhn epi`

`vzy cr `nhn `lc `ed Ð iienh oiprl `iyw `l .xeq` qqebl elit`c "elgdl"n

."llgi `l"c e`la i`w Ð qqeb iedc oeikn ,ileg` oiprl la` ,qqeb `edyk `le eytp
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úéááa`zq` dici lir`c oeik inpeci hiyedy cine ,inc d`neh `ilnk znd ld`c Ð

`nh Ð i`d ilek liir ike ,"`ai `l" opixw `l izk`e ,zna rbp eli`k Ð miptan

llegn `edy [oeik] ,"`nhi `l" mr "`ai `l" aeig `vnz `l ixz`e .`ed cnere llegne

,izixg` dyxcl `l` ,`ed cnere llegn hrnl "elgdl" zeaxl epl did `l Ð cnere

.jenqackàìàzial eci sxiv xfrl` iax xn`

meyn ,sebl mcew zial dqipkdy ,xnelk Ð

llegnc ,`kil Ð d`ia meyn ,`ki` Ð d`neh

.cnereóøéöetebzetexv eici eid ,xnelk Ð

d`neh Ð dligz oqipkd `le ,etebl zetehye

ab lr s` :m"xd xne`e .oiiz`w iccd icda d`iae

:(a,bl oileg) "hgeyd" wxta xn` rbepnd ziac

Ð ld`a `nhn rxevn ik s` ,opaxc ze`nh eici

ok enky ,d`neh ilin enk jk lk epi` mewn lkn

,rbp `l elit` `nh my qpkpd rbepnd ziaa

lk dvign yi m`c zeipyna zipyp ikd elit`e

zn z`neha eli`e .ep`nhi `l Ð rxevnl `edy

.d`nehd `ian gth gzet s` Ðàäxyt` i`

`l` d`neh dil zgpe `yixa enheg liir `ly

`ki` d`neh meyn eci qipkd `ax xn`Ð

.`yixa liir enhegc meyn :yexitñéðëäeteb

`nehoiiz`w iccd icda d`iae d,xnelk Ð

oenb`k sekld" enk .zial ueg ey`x dtek didy

.(gp diryi) "ey`xàäåliir `lc xyt` `l

dlgz dirxkc `rav`inwe`l ivn `le Ð

xn`ck ,d`ia [diny `lc ,zipxeg` zial e`eaa]

oilegc `nw wxtae (a,fi) zereayc ipy wxta

`lc xyt` `l `d :jxtinl ivn edlekle .(a,i)

qpki mxha dil `nhne `yixa `herin liir

.ekxckïåâë`ae lcbne daiz dciya qpkpy

icda d`iae d`nehc ,daifrnd eilr rxte xg`

`iz` `w iccdriiqn [`edc] xnel jixve Ð

.ixii` zewlnl ea exzda `dc daifrnd xiqdl

øî[qqeb `edyk] liirc oebk xn` iy` ax xa

d`iae d`nehc ,mzd aizic` `znyp wtpe

. `iz`w iccd icdaàëäîxeq` odkc rnyn

[xak `nehn `edyk s` mixg`l `nhil]

itl s`c `ed .cnere llegn ik s`e ,eiaexwl

xg` ixdy ,`nhil xeq` yxit m` dax ixac

lid`n [m`] mizn x`y lr dwlieznn yextiy

epax oeyl .iaxax ily`n izrny oke .odilr

zn z`fk zr `ede ziaa ayei xifpdy .wgvi

.my `edy ziaaåìçäì.aizk heicd odka

ãò] dry"elgdl"c ,ciiebn iwet`le Ð [zeniy

:llg dyrpy xg`l rnynxne` iax

mdl `nhi `l en`le eia`l" aizk xifpa .mzena

."mzenaøîà[oiyxec] zernyn opgei iax

ediipia `ki`qqebe ciiebn hrnn i`dc Ð

."mzena"n i`de ,"elgdl"níúåîámrbpa `nhn la` `nhn oi`ipixg`a elit` Ð

[mipdk zxeza .oeilb] "`ai `l zn zeytp lk lr" aezky ,zn z`neha m` ik xdfen epi`

.dxeyae ctqda `ed ayei la` ,"`nhi `l mzena" [azk]íài`n lgdl `xw `nip ok

ciiebn elit`e eytp `vzy cr `nhn epi` mc`d iaizin elgdleceb" oeyl :yexit Ð

.mzd i`pz dia ibilte ,`l `iign `d Ð `nhn `l iienh ,iig `l ciiebnc `ziixa jdn [wiic] (a,kw zenai) "dy`d" wxta mzde .[minbte] mirvt `ln ,(c l`ipc) "`pli`ïàîìåxn`c
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àëäîå`axk dkld df itle .yiwl yix mewna `axe ,opgei iax mewna iia` qixb zelecb zeklda ,edine .yiwl yix iabl opgei iaxk ol `niiwc Ð qqebd lr xdfen epi` odkc opirny
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åéáà ìù åùàø òè÷ð àãñç áø øîàrhwp xake li`ed ,sebd cva y`xdy it lr s` Ð

en`l ,eil` aexwd ex`yl m` ik ,einra `nhi `l ytpl" `xw xn`c ,`nhin epi` Ð

onfa `le ,dfn df eixa` ecxtzp `ly ,mly `edy onfa Ð "eia`ledf oebk ,xqg `edy

.ey`x rhwpyàú÷ôá.drwaa Ðúåáøòã.my oievn oihqle miapby Ðéáðâ å÷ñôå
àîèé àìã éîð éëä äéùéøì`edy liaya Ð

xqg?äéì øîàil ziziin `w devn znn Ð?
dicegl `ed `l` dicda zilc oeik mzd ip`y

.inc devn znk Ð diab i`wøîåì ùé àúùäå
àîèéî éðéøçàáezeg`l :onwl opixn`ck Ð

Ð devn znl `nhn la` ,`nhn epi`c `ed

.oky lk `l eia`àøá äéì úéà àäåeli`e Ð

ied `le ,edi` dil ipr `d Ð a` dil `xew ded

!devn zn diläì 'åâå äìåúáä åúåçàìå éáéúéî
àîèé.dnily `idyk Ðäéøáàì àîèéî åðéàå

dzena oia diiga oia ,xa` dpnn cxtp m`y Ð

`l `nhin mc` oi`y itl ,dl `nhin epi` Ð

,igd on xa` lr oiaexw x`yn cg` lr `le dl

`edy zenkl exifgdl leki epi`y itl

oi`y ,znd on xa`l inp oicd `ede .dligzn

xya `l` igd on xa`l znd on xa` oia

.yxetdéëä .äøåòùë íöò ìò àåä øéæçî ìáà
åìéàã äøåòùë íöò ìò àåä øéæçî éàî :ïðéñøâ

àúøåô øñçîda rbpy dryac ,xnelk Ð

,dxeryk `zxet mvr jdl xqg ded `yixa

oicd `ede .dl `nhil xzen did ikd elit`e

`iywe .mly epi`e xqg `edc ab lr s` ,eia`l

.`id lkd ixacl `nzq `dc ,`cqg axlàì
àéä äãåäé éáø àéääiax `xtiq mzqc Ð

inp xn`c dcedi iaxl dil opirnye ,`id dcedi

.[`peeb i`dka]:ïðéñøâ éëäå ,àéðúãäãåäé éáø
ïéàù éôì äéøáàì àîèéî åðéàå àîèé äì øîåà
àåä ìáà åéáàî äøåòùë íöò ìò àîèéî íãà

åéáàî äøåòùë íöò ìò øæåç,xnelk Ð

,ezena oia eiiga oia `nhin epi`c `ed eixai`l

mvr lr dligz `nhin mc` oi`y itl

`nhil dxez dxizd `ly itl ,eia`n dxeryk

jled `ed xqgp m`e ,dlgzkl sebd xwirl `ed `nhin la` .ea sebd xwiry xaca `l`

,dcedi iaxc dilr ibiltc opaxk dl `pin` `p`e .dxeryk mvr lr elit`e ,eixg` wceae

epi`y itl" oda aezky mixtqe .ea `nhil xzen epi` aey Ð zvwna xqgpy oeik :ixn`c

,`id `zyay Ð "eia` ly znd on xa`l `nhin la` eia` ly igd on xa`l `nhin

,`nhinc `ed epipn aexe epipa aex oebk ,ea ielz eteb lky lk s` :jenqa `pdk ax ipzcn

zipyipc dl ogky` `l :cere .dcedi iaxk inp `iddl dl `pniwene ,cg` xa`l `l la`

oi`y itl :op` dl opiqxbck `l` ,ikd dl ipzw `l `dc ,ikd dcedi iax mya ef dpyn

.'ek dxeryk mvr lr `nhin mc`øæòéìà éáøá àðäë áø éðúäå`ziixaa ,xnelk Ð

.awri oa xfril` iaxcìöð úéæëlvp oi`e .epnn yxety znd on `veid dgil = lvp Ð

iax itn .'d yxt`e = (`l ziy`xa) "midl` lvie" opinbxzny enk ,dyxtd oeyl `l`

.(`,p) "xifpe lecb odk" wxta yxwy znd xya onwl yxtn ,mewil`àðäë áø éðúäåÐ

hxt ,dixa`n cg`l `le ,mly dteba Ð `nhin dl :awri oa xfril` iaxc `ziixaa

.dl `nhin epi`y 'ek znd on zifkl'åë úìåâìåâìå äøãùì àîèé àì ìåëéli`ed Ð

.mixa`l `nhin epi`y ok xne` dz`eøîåà àåäùëoxd` ipa mipdkd l` xen`" Ð

izy oebk Ð dpiipa aexe dxcyac ,zxg` d`neh aezkd jl siqed Ð "mdil` zxn`e

lekiy ,dpnid mixai` dynge mixyr d`n oebk Ð dpiipn aexae ,zg` jxi miiwey

.`nhil
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òè÷ð`nhin epi` eia` ly ey`xodka `le ,eia`l `nhil xzeny ,ixiin heicd odka Ð

.xifpe lecbøîàzeaxrc `zwta lif` `wc `edd `pepnd ax dildrwa Ð

.l"x dn l"v ?dil `nhil `l inp ikd ,dea`c diyixl iapb dewqte ,iapb da oiievny

øîàg`a [odk] `zyd zxn`w devn zn?oky lk `l eia`a ,aiigin ,oiaexw opi`yÐ ipix

éàäåzn edfi` `ipzde .dinza ,`ed devn zn

eze` oiper mixg` oi`e `xewy lk devn

oiper el yie zexwl leki znd m`y ,xnelk Ð

xekyl el yi `de .devn zn df oi` Ð oiaexw

Ð `gxe`a lif` `wc oeik !ea oiwqrzn mixg`

.mzd iypi` igiky `lc .inc oixaew el oi`y ink

yi m` ,devn zna lthil `ad :wgvi epiax yxit

`l Ð oiaexw opi` ik s` ,lthl lekiy l`xyi my

wxta xn`c ,di`xe .miaexw [mipdk] oda lthil

lecb odk :devn zn iab (`,fn xifp) "lecb odk"

odk oky lke ,odk `nhi l`e xifp `nhi Ð xifpe

jixve .odk `nhi l`e l`xyi `nhi Ð l`xyie

iab (a,ht zenai "dax dy`d") wxtc [i`dn] oeir

xewrl gk oi`e ,dl `nhine dyxei dphw ezy`

oeik :ipyne ?`nhi [i`n`e] .dxezd on xac

.da opixw dl [ipr `le ixw dl izxi] `l oiaexwc

Ð mixg` miwqrzn `kilc i` ?inc ikid `zyde

elit`c dil wetiz ?ezy` mrhn `ixi` i`n

`ki`c `l` !`id xenb devn zn ,inp izixg`

Ð devn znk aeyge ,wqrzdl milekic mixg`

epi`e l`xyi my yie ,eiptl zne odk `nl`

epiax xn`e !devn zn aiyg Ð lthil yyeg

itl wx ,mzd devn zn e`l oicd on i`cec :wgvi

znk opax deiey dpnn milyxzn diaexwy

on xac xewrl minkg cia gk oi` ik s`e .devn

xaca mrhe mipt yiy mewna ,dyre mewa dxezd

ilekac ,rcz .xewrl gk yi `nlr ilekl i`ce Ð

xnel zpn`py dy`n iziin (`l) mzdc `ibeq

,dyre mewa dxez xac dxwer ixdc ,ilra zn

gk yi mrhe mipt yiy mewna i`ce :`nl`

oixingny xneg jezn ,`aqpne `wiice .xewrl

.dteqaéáéúéîheicd odk iab ,`nhi dl

ze`nhdl i`yx epi`y ,znd on xa`e ezeg` ly igd on xa`l hxtdl `nhn epi`e .[aizk]

i`yx epi` xzei aexwd eia`a s`y ,xnelk .eia` ly igd on xa`l `nhin epi`y itl :oda

tp "eia`l"n ?"`nhi" [il dnlc] oeir jixve .eia` xa`l ze`nhl!`w

ìáàdxeryk mvr lr `ed xifgni`n .sebd x`yl xak `nhp m` :yexit ,exaewl Ð

.el `nhin Ð ekxra xqg eia` ik inp ikd ?`zxet xqgc [e`l] xifgnéáødcedi

on xa`l `nhin epi`y itl mixa`l `nhin epi`e `nhin dl xne` dcedi iax `ipzc `id

eia` ly znd on xa`l `ed `nhin la` eia` ly igdx`y l` `nhp m` ,[dxfg] ici lr Ð

`iddc `tiqae .lirlc `ziixak ,`nhi `lc dcedi iax dcen i`ce dligzkl la` .sebd

`ed xifgn la` ,eia`n dxeryk mvrl `nhin epi` xne` iax :mipdk zxeza `ipz lirlc

e`l `yixc llkn ,`tiqa ixiin ixde ,dcedi iaxk `pniwe`c dniz xace .dxeryk mvr lr

.`id dcedi iax dlek xn`p `l m` ,`id dcedi iaxäìdixa`l [`nhin epi`e] `nhin `ed

lvp zifke znd on zifkl hxtsk `ln Ð awx ceexz `lne ,znd on d`veid dgil Ð

.znd seb oeawxe zixextrìåëédpiipn aexle zleblebe dxcyl `nhi `lyxit onwlÐ

.mixa` [dynge mixyr d`n] oipn Ð dpiipn aex :dl yxtne ,`icda

àåäùëzxn`e xen` xne`d`neh aezkd siqed "zxn`e mipdkd l` xen`" aizkc Ð

ixii`c ,ezeg`` "zxn`e xen`" cinrdl `ed `xaqe .`nhil lkezy zxg`

dxcyl `nhi `l leki .dpiipn aexe dpiipa aexl ze`nhl lkeiy siqedle ,mixa` ihernl

:zxn` ?["`nhi dl"] aizkc ,dxezay mixg` miaexw ly epiipa aexle epiipn aexle zleblebe

."dl" da aizkc ezeg`n opixnb `l i` ,mixa`l s` mixg` miznl `nhi leki :xninl dil ded oicd one .exaewl eilr zlhene ezaexw ixdy xnelk Ð ea ielz dteby zcgein ezeg` dn

.`pz i`d ik xn`c `cqg axe dcedi iax oa xfril` iaxk inp `idd :ipyne
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¯ åéáà ìL BLàø òè÷ð :áø øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©¦§©Ÿ¤¨¦
àø÷ øîà ¯ àîòè éàî .Bì ànhî Bðéà¯ "åéáàì" ¥¦©¥©©£¨¨©§¨§¨¦

déì øîà ¯ .øñç àeäL ïîæa àìå ,íìL àeäL ïîæa¦§©¤¨¥§Ÿ¦§©¤¨¥£©¥
úBáøòc àz÷ôa ìéæà÷ ,äzòî àlà :àðeðîä áø©©§¨¤¨¥©¨¨¨¥§©§¨©£¨
?déì àîhéì àìc éîð éëä ,déLéøì éápb de÷ñôe§©©¨¥§¥¥¨¦©¦§¨¦¨¥¥
øîBì Lé àzLä ?zøîà÷ äåöî úî :déì øîà ¯£©¥¥¦§¨¨¨§©§¨§¨¥©
úî éàäå ¯ ?ïkL ìk àì åéáàa ¯ áéiçéî éðéøçàa§©£¦¦¦©©§¨¦Ÿ¨¤¥§©¥

?àeä äåöîïéàL ìk ¯ äåöî úî eäæéà :àéðúäå ¦§¨§¨©§¨¥¤¥¦§¨¨¤¥
úî äæ ïéà ¯ BúBà ïéðBò íéøçàå àøB÷ .ïéøáB÷ Bì§¦¥©£¥¦¦¥¤¥
àçøBàa ìéæà÷c ïåék ¯ !àøa déì úéà àäå .äåöî¦§¨§¨¦¥§¨¥¨§¨¨¥§§¨

:éáéúéî .éîc íéøáB÷ Bì ïéàL éîk ¯¯ "ànhé dì" §¦¤¥§¦¨¥¥¦¥¨¦©¨
BðéàL éôì ,äéøáéàì ànhî Bðéàå ,ànhî àeä dì̈¦©¥§¥¦©¥§¥¨¤¨§¦¤¥
ìò àeä øéæçî ìáà .åéáà ìL éçä ïî øáàì ànhî¦©¥§¥¤¦©©¤¨¦£¨©£¦©

öò?äøBòNk íöò ìò àeä øéæçî éàî .äøBòNk í ¤¤¦§¨©©£¦©¤¤¦§¨
éaø àéää ,àì ¯ ?àzøet øqçéî éàc àøîéîì åàì̈§¥§¨§¦¦©©§¨¨©¦©¦
ànhéî dì :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc .àéä äãeäé§¨¦§©§¨©¦§¨¥¨¦©¥
ïî øáà ìò ànhéî BðéàL ,äéøáàì ànhéî Bðéàå§¥¦©¥§¥¨¤¨¤¥¦©¥©¥¤¦
ìL únä ïî øáàì àeä ànhéî ìáà .åéáà ìL éçä©©¤¨¦£¨¦©¥§¥¤¦©¥¤
:á÷òé ïa øæòéìà éaøá àðäk áø àéðúäå ¯ .åéáà̈¦§¨©§¨©¨£¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
ïî úéfëì èøt ¯ íéøáàì ànhéî Bðéàå ,ànhéî dì̈¦©¥§¥¦©¥§¥¨¦§¨§©©¦¦
ànhé àì ìBëé .á÷ø ãååøz àìîe ,ìöð úéfëå ,únä©¥§©©¦¤¤§Ÿ©§¨¨¨¨Ÿ¦©¨
áéúk ?dðééðî áBøìe dðééða áBøìe ,úìBbìebìå äøãMì©¦§¨§©§¤§¦§¨¨§¦§¨¨§¦

éñBä "íäéìà zøîàå".úøçà äàîeè áeúkä Eì ó §¨©§¨£¥¤¦§©¨§¨©¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc xifp(oey`x meil)

,miaexwd zrayl `nhil i`yxd heicd odk oica dpc `xnbd
dzid `l xy` dlezad ezeg`e eig` ,ezae epa ,en`e eia` mdy

:df oic xn`p izni` ,ezy`e ,yi`lñç áø øîàòè÷ð ,áø øîà àc ¨©©¦§¨¨©©¦§©
åéáà ìL BLàø`l` sebd cvl `vnp y`xdy s` ,heicd odk ly Ÿ¤¨¦
,xaegn epi`y.Bì ànhî Bðéààø÷ øîà ,àîòè éàî(a `k `xwie) ¥¦©¥©©§¨¨©§¨

,'åéáàì'epid eia`l `nhil odkl xziddy ,dfn miyxeceïîæa §¨¦¦§©
àeäL,eia` -íìL,eixa` lkaøñç àeäL ïîæa àìå,oi`y xg`ne ¤¨¥§Ÿ¦§©¤¨¥

.el `nhil i`yx epa oi`e ,mlyk aygp epi` sebl xaegn y`xd
:jk lr dywn `xnbdàðeðîä áø déì øîà,`cqg axläzòî àlà ¨©¥©©§¨¤¨¥©¨

m`úBáøòc àz÷ôa ìéæà÷,zeaxr dnyy drwaa eia` jld - ¨¨¦§©§¨©£¨
,da miievn miapbedéLéøì éápb de÷ñôeey`x z` miapbd erhwe - ©§©©¨¥§¥¥

,eia` lydéì àîhéì àìc énð éëä`nhil epa lr xq`ii m`d - ¨¦©¦§Ÿ¦¨¥¥
oi` ixd ,mly sebd oi`y xg`n elwqrzdl lkeiy xg` mc` o`k

.a`d zxeawa
déì øîà,`pepnd axl `cqg axzøîà÷ äåöî úîdz` l`ey - ¨©¥¥¦§¨¨¨§©§

,epxawiy in oi`y xg`n devn znk eia` aygp eay dfk ote`n
c ,ef dl`yl mewn oi`y i`ceáéiçéî éðéøçàa øîBì Lé àzLä- ©§¨¥©§©£¦¥¦©©

,el `nhidl eilr daeg ,oixaew el oi`y ,xg` devn zna m`y
ïkL ìk àì åéáàa. §¨¦Ÿ¨¤¥

:`xnbd zl`ey,àeä äåöî úî éàäåàéðúäåepipy ixde - §©¥¦§¨§¨©§¨
,`ziixaaäåöî úî eäæéà,el `nhil odkd i`yxyBì ïéàL ìk ¥¤¥¦§¨¨¤¥

,ïéøáB÷m` la`BúBà ïéðBò íéøçàå àøB÷did eli`y ,xnelk - §¦¥©£¥¦¦
,el miper miaexw eid zexwl leki zndäåöî úî äæ ïéàxg`n ¥¤¥¦§¨
,ezxeawa wqrzdl miaexwd milekiyàøa déì úéà àäå- §¨¦¥§¨

miyp` xekyl `ed lekie eil` jenqa `vnp epa ixd df dxwnae
epa oi`e ,devn znk oecip eia` oi` ok lre ,eia` zxeawa ewqrziy

.mly eteb oi`y oeik ax ixac itl el `nhil i`yx odkd
:`xnbd zvxznéîc íéøáB÷ Bì ïéàL éîk àçøBàa ìéæà÷c ïåék- ¥¨§¨¨¦§§¨§¦¤¥§¦¨¥

ozipy miyp` my miievn oi`e ,jxcd m` lr lhen a`dy xg`n
i`yxe devn znk `ed oecip ok lr ,ezxeawa wqrzdl mxkeyl

.el `nhil epa
`nhil i`yx oad oi`y xaeqd ax ly epic lr dywn `xnbd

:mly eteb oi`yk eia`l,éáéúéîweqta xn`p(b `k `xwie)Fzg`le' ¥¦¥§©£Ÿ
d dlEzAdWi`l dzid `l xW` eil` daFxT,'ànhé dìyie ©§¨©§¨¥¨£¤Ÿ¨§¨§¦¨¦©¨

yexcldìmly dtebyk -ì ànhî Bðéàå ,ànhî àeäcg` ¨¦©¥§¥¦©¥§
nåéáà ìL éçä ïî øáàì ànhî BðéàL éôì .äéøáéàeia`l s`y - ¥¨¤¨§¦¤¥¦©¥§¥¤¦©©¤¨¦

mixa`dn cg`l `nhil i`yx epi` ezeg`n xzei eil` aexwd
,jk oicd ezeg`ly i`ceaeäøBòNk íöò ìò àeä øéæçî ìáà- £¨©£¦©¤¤¦§¨

gkep okn xg`le ,eia` zxeawa ewqrzda odkd `nhp xak m`y
`nhile aeyl `ed i`yx ,dxeryk mvr eia` ly etebn xqgy

.dzhiwla
:`xnbd zxxanäøBòNk íöò ìò àeä øéæçî éàîokzi cvik - ©©£¦©¤¤¦§¨

,eia` ly dxeryk mvr lr `nhpe `ed xfegy dfk ote`åàì̈
àzøet øñçéî éàc àøîéîìxawy dryay dfk ote`a `l m`d - §¥§¨§¦¦£©§¨

lkne ,mly sebd did `le dxeryk mvr etebn xqg did eia` z`
odk i`yxy o`kn gikedl yi ok m`e ,el `nhil i`yx did mewn

.mly eteb oi` xy`k s` eia`l `nhil
:`xnbd zvxznàì,ax ixack `ly ef `ziixan gikedl oi` - Ÿ

y xg`nàéääk ,ef `ziixa -àéä äãeäé éaøodk i`yxy xaeqd ©¦©¦§¨¦
minkg zrck xaeq axe ,mly sebd oi`yk s` eia`l `nhil

.mixqe`d
:dcedi iax zrc zx`ean day `ziixa `xnbd d`ianéaø àéðúc§©§¨©¦

'dì' ,øîBà äãeäé`ed ezeg`l -ì ànhéî Bðéàå ànhéîcg` §¨¥¨¦©¥§¥¦©¥§
nL ,äéøáàixdànhéî Bðéàs`,åéáà ìL éçä ïî øáà ìòxg`n ¥¨¤¨¤¥¦©¥©¥¤¦©©¤¨¦

,cg` xa`l dligza `nhil i`yx odk oi`yàeä ànhéî ìáà£¨¦©¥
åéáà ìL únä ïî øáàì,eia` ly ezxeawa `nhp xak m`y - §¥¤¦©¥¤¨¦

.znd on xypy cg` xa` lr s` `nhile aeyl `ed i`yx
i`yx odkd oi` cg` xa` lr wxy ,`ziixad ixacn x`eane
xqgpy `l` epiptl elek sebd `vnp m` j` ,dligza `nhil
zrc j` ,dcedi iax zrc efe .`nhil odkd i`yx ,cg` xa` epnn
m` `nhil i`yx odkd oi` epiptl elek sebd m` s`y minkg

.minkgk ax zrce ,cg` xa` xqgp
i`yx odk oi`y xaeqd ax zhiy lr ztqep `iyew dywn `xnbd

:mly eteb oi`yk eia`l `nhil(àéðúäå)[éðúäå]dpy -àðäk áø §¨¨¥©©£¨
éáãaly eyxcn ziaa dpzypy `ziixaa -,á÷òé ïa øæòéìà éaø ¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
'dì'`ed ezeg`l -,íéøáàì ànhéî Bðéàå ànhéîodkd oi`y ¨¦©¥§¥¦©¥§¥¨¦

,epiide ,ezeg`n cg` xa`l `nhil i`yxúnä ïî úéæëì èøt- §¨§©©¦¦©¥
,znd on zifkl `nhil i`yx odkd oi`yìöð úéæëådgil - §©©¦¤¤

,znd on z`veidá÷ø ãååøz àìîeoeawxe zixextr d`ln sk - §Ÿ©§¨¨¨
`nhil i`yx odkd oi`y mixa` llka mpid el` s`y ,znd seb

.mdlànhé àì ìBëés` odkdäøãMìznd zxcy lk xy`k - ¨Ÿ¦©¨©¦§¨
,zniiwúìBbìebìå,zniiw zleblebdy ote`a e` -dðééða áBøìe- §©§¤§¦§¨¨

cg` weye mikxi ipy epiidc ,znd oipa aex epiptl `vnp xy`k e`
,cg` jxie miiwey ipy e`dðééðî áBøìemi`vnp xy`k e` - §¦§¨¨

xn`pe ,mixa` dynge mixyr d`n epiidc ,znd ixa` aex epiptl
oi` .mdl `nhil i`yx odkd oi`e mpid mixa` llka el` s`y

c ,ok xacdáéúk(` `k `xwie)'oxd` ipA mipdMd l` xn`zøîàå §¦¤Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¨©§¨
,'íäéìàzxn`e' zeaizy `vnp 'mipdkd l` xen`' aezky xg`ne £¥¤

y minkg o`kn eyxc ok lre ,md zexzein 'mdil`éñBäEì ó ¦§
úøçà äàîeè áeúkäcg` xa`l `nhil i`yx odkd oi`y s`y - ©¨§¨©¤¤

e` oipn aex e` zlebleb e` dxcyl `nhil `ed i`yx ,ezeg`n
iabl `weeca eazkp `l 'mdil` zxn`e' zeaizy s`e .oipa aex
epi`y dxezd dhriny xg`ny xacd xazqn mewn lkn ,ezeg`

.ezeg` iabl xn`p df ieaix s` ,ezeg` on xa`l `nhp
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc xifp(oey`x meil)

,miaexwd zrayl `nhil i`yxd heicd odk oica dpc `xnbd
dzid `l xy` dlezad ezeg`e eig` ,ezae epa ,en`e eia` mdy

:df oic xn`p izni` ,ezy`e ,yi`lñç áø øîàòè÷ð ,áø øîà àc ¨©©¦§¨¨©©¦§©
åéáà ìL BLàø`l` sebd cvl `vnp y`xdy s` ,heicd odk ly Ÿ¤¨¦
,xaegn epi`y.Bì ànhî Bðéààø÷ øîà ,àîòè éàî(a `k `xwie) ¥¦©¥©©§¨¨©§¨

,'åéáàì'epid eia`l `nhil odkl xziddy ,dfn miyxeceïîæa §¨¦¦§©
àeäL,eia` -íìL,eixa` lkaøñç àeäL ïîæa àìå,oi`y xg`ne ¤¨¥§Ÿ¦§©¤¨¥

.el `nhil i`yx epa oi`e ,mlyk aygp epi` sebl xaegn y`xd
:jk lr dywn `xnbdàðeðîä áø déì øîà,`cqg axläzòî àlà ¨©¥©©§¨¤¨¥©¨

m`úBáøòc àz÷ôa ìéæà÷,zeaxr dnyy drwaa eia` jld - ¨¨¦§©§¨©£¨
,da miievn miapbedéLéøì éápb de÷ñôeey`x z` miapbd erhwe - ©§©©¨¥§¥¥

,eia` lydéì àîhéì àìc énð éëä`nhil epa lr xq`ii m`d - ¨¦©¦§Ÿ¦¨¥¥
oi` ixd ,mly sebd oi`y xg`n elwqrzdl lkeiy xg` mc` o`k

.a`d zxeawa
déì øîà,`pepnd axl `cqg axzøîà÷ äåöî úîdz` l`ey - ¨©¥¥¦§¨¨¨§©§

,epxawiy in oi`y xg`n devn znk eia` aygp eay dfk ote`n
c ,ef dl`yl mewn oi`y i`ceáéiçéî éðéøçàa øîBì Lé àzLä- ©§¨¥©§©£¦¥¦©©

,el `nhidl eilr daeg ,oixaew el oi`y ,xg` devn zna m`y
ïkL ìk àì åéáàa. §¨¦Ÿ¨¤¥

:`xnbd zl`ey,àeä äåöî úî éàäåàéðúäåepipy ixde - §©¥¦§¨§¨©§¨
,`ziixaaäåöî úî eäæéà,el `nhil odkd i`yxyBì ïéàL ìk ¥¤¥¦§¨¨¤¥

,ïéøáB÷m` la`BúBà ïéðBò íéøçàå àøB÷did eli`y ,xnelk - §¦¥©£¥¦¦
,el miper miaexw eid zexwl leki zndäåöî úî äæ ïéàxg`n ¥¤¥¦§¨
,ezxeawa wqrzdl miaexwd milekiyàøa déì úéà àäå- §¨¦¥§¨

miyp` xekyl `ed lekie eil` jenqa `vnp epa ixd df dxwnae
epa oi`e ,devn znk oecip eia` oi` ok lre ,eia` zxeawa ewqrziy

.mly eteb oi`y oeik ax ixac itl el `nhil i`yx odkd
:`xnbd zvxznéîc íéøáB÷ Bì ïéàL éîk àçøBàa ìéæà÷c ïåék- ¥¨§¨¨¦§§¨§¦¤¥§¦¨¥

ozipy miyp` my miievn oi`e ,jxcd m` lr lhen a`dy xg`n
i`yxe devn znk `ed oecip ok lr ,ezxeawa wqrzdl mxkeyl

.el `nhil epa
`nhil i`yx oad oi`y xaeqd ax ly epic lr dywn `xnbd

:mly eteb oi`yk eia`l,éáéúéîweqta xn`p(b `k `xwie)Fzg`le' ¥¦¥§©£Ÿ
d dlEzAdWi`l dzid `l xW` eil` daFxT,'ànhé dìyie ©§¨©§¨¥¨£¤Ÿ¨§¨§¦¨¦©¨

yexcldìmly dtebyk -ì ànhî Bðéàå ,ànhî àeäcg` ¨¦©¥§¥¦©¥§
nåéáà ìL éçä ïî øáàì ànhî BðéàL éôì .äéøáéàeia`l s`y - ¥¨¤¨§¦¤¥¦©¥§¥¤¦©©¤¨¦

mixa`dn cg`l `nhil i`yx epi` ezeg`n xzei eil` aexwd
,jk oicd ezeg`ly i`ceaeäøBòNk íöò ìò àeä øéæçî ìáà- £¨©£¦©¤¤¦§¨

gkep okn xg`le ,eia` zxeawa ewqrzda odkd `nhp xak m`y
`nhile aeyl `ed i`yx ,dxeryk mvr eia` ly etebn xqgy

.dzhiwla
:`xnbd zxxanäøBòNk íöò ìò àeä øéæçî éàîokzi cvik - ©©£¦©¤¤¦§¨

,eia` ly dxeryk mvr lr `nhpe `ed xfegy dfk ote`åàì̈
àzøet øñçéî éàc àøîéîìxawy dryay dfk ote`a `l m`d - §¥§¨§¦¦£©§¨

lkne ,mly sebd did `le dxeryk mvr etebn xqg did eia` z`
odk i`yxy o`kn gikedl yi ok m`e ,el `nhil i`yx did mewn

.mly eteb oi` xy`k s` eia`l `nhil
:`xnbd zvxznàì,ax ixack `ly ef `ziixan gikedl oi` - Ÿ

y xg`nàéääk ,ef `ziixa -àéä äãeäé éaøodk i`yxy xaeqd ©¦©¦§¨¦
minkg zrck xaeq axe ,mly sebd oi`yk s` eia`l `nhil

.mixqe`d
:dcedi iax zrc zx`ean day `ziixa `xnbd d`ianéaø àéðúc§©§¨©¦

'dì' ,øîBà äãeäé`ed ezeg`l -ì ànhéî Bðéàå ànhéîcg` §¨¥¨¦©¥§¥¦©¥§
nL ,äéøáàixdànhéî Bðéàs`,åéáà ìL éçä ïî øáà ìòxg`n ¥¨¤¨¤¥¦©¥©¥¤¦©©¤¨¦

,cg` xa`l dligza `nhil i`yx odk oi`yàeä ànhéî ìáà£¨¦©¥
åéáà ìL únä ïî øáàì,eia` ly ezxeawa `nhp xak m`y - §¥¤¦©¥¤¨¦

.znd on xypy cg` xa` lr s` `nhile aeyl `ed i`yx
i`yx odkd oi` cg` xa` lr wxy ,`ziixad ixacn x`eane
xqgpy `l` epiptl elek sebd `vnp m` j` ,dligza `nhil
zrc j` ,dcedi iax zrc efe .`nhil odkd i`yx ,cg` xa` epnn
m` `nhil i`yx odkd oi` epiptl elek sebd m` s`y minkg

.minkgk ax zrce ,cg` xa` xqgp
i`yx odk oi`y xaeqd ax zhiy lr ztqep `iyew dywn `xnbd

:mly eteb oi`yk eia`l `nhil(àéðúäå)[éðúäå]dpy -àðäk áø §¨¨¥©©£¨
éáãaly eyxcn ziaa dpzypy `ziixaa -,á÷òé ïa øæòéìà éaø ¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
'dì'`ed ezeg`l -,íéøáàì ànhéî Bðéàå ànhéîodkd oi`y ¨¦©¥§¥¦©¥§¥¨¦

,epiide ,ezeg`n cg` xa`l `nhil i`yxúnä ïî úéæëì èøt- §¨§©©¦¦©¥
,znd on zifkl `nhil i`yx odkd oi`yìöð úéæëådgil - §©©¦¤¤

,znd on z`veidá÷ø ãååøz àìîeoeawxe zixextr d`ln sk - §Ÿ©§¨¨¨
`nhil i`yx odkd oi`y mixa` llka mpid el` s`y ,znd seb

.mdlànhé àì ìBëés` odkdäøãMìznd zxcy lk xy`k - ¨Ÿ¦©¨©¦§¨
,zniiwúìBbìebìå,zniiw zleblebdy ote`a e` -dðééða áBøìe- §©§¤§¦§¨¨

cg` weye mikxi ipy epiidc ,znd oipa aex epiptl `vnp xy`k e`
,cg` jxie miiwey ipy e`dðééðî áBøìemi`vnp xy`k e` - §¦§¨¨

xn`pe ,mixa` dynge mixyr d`n epiidc ,znd ixa` aex epiptl
oi` .mdl `nhil i`yx odkd oi`e mpid mixa` llka el` s`y

c ,ok xacdáéúk(` `k `xwie)'oxd` ipA mipdMd l` xn`zøîàå §¦¤Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¨©§¨
,'íäéìàzxn`e' zeaizy `vnp 'mipdkd l` xen`' aezky xg`ne £¥¤

y minkg o`kn eyxc ok lre ,md zexzein 'mdil`éñBäEì ó ¦§
úøçà äàîeè áeúkäcg` xa`l `nhil i`yx odkd oi`y s`y - ©¨§¨©¤¤

e` oipn aex e` zlebleb e` dxcyl `nhil `ed i`yx ,ezeg`n
iabl `weeca eazkp `l 'mdil` zxn`e' zeaizy s`e .oipa aex
epi`y dxezd dhriny xg`ny xacd xazqn mewn lkn ,ezeg`

.ezeg` iabl xn`p df ieaix s` ,ezeg` on xa`l `nhp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc xifp(ipy meil)

.ef zglbza xzen xifpdådy xn`p `l dnløBúñz àì úçìâú §¦§©©Ÿ¦§
,ììkn,ïéiî øîBçå ì÷äîeziizy xeqi`ïéi,xeng `edyLixdàl §¨©¨¤¦©¦©©¦¤Ÿ

Bììkî øzeä,devn mewna elit`dzye xar m` ok it lr s`e ©¦§¨
øúBñ Bðéà,melk dilr siqedl jixv oi`e llk zexifpd z`ok m` ¥¥

úçìâzdlw `idyLixddììkî äøzeäm` ixdy ,devn mewna ¦§©©¤§¨¦§¨¨
,ezexifp inia s` glbzdl xzen xdhpe rxevn didàlL ïéc Bðéà¥¦¤Ÿ

øåzñzly dihra melk zexifpd ini lr siqedl aiigzi `le ¦§Ÿ
.zglbzdmeyn ok xnel oi` ,`l`cøòN ìecéb ïðéòajixv - §¦¨¦¥¨

zglbz zevn miiwl ick mei miyely ly xriy lecib el didiy
,zexifpd meiq meiaàkéì àäåxeriya lcby xriy el oi` ixde - §¨¥¨

cr mei miyely zepnle ezexifp lr siqedl jixv jkitle ,df
.eizepaxw `iaie zexifpd miiql lkeiy

ådzy m`y xn`p `l dnlìL øBzñé ïéé,íBé íéLnøîBçå ì÷ §©¦¦§§Ÿ¦©¨¤
úçìâz äîe ,úçìâzîdlw `idyLixddììkî äøzeämewna ¦¦§©©©¦§©©¤§¨¦§¨¨

k"tr`e ,devnúøúBñmeiq cr mei miyely zepnl dkixvne ¤¤
,zexifpdok m`ïééxeng `edyLixdBììkî øzeä àl,ote` meya ©¦¤Ÿ©¦§¨

øBzñiL ïéc Bðéà:oywnd lr ddnz `xnbd .mei miyelyàeä éãéî ¥¦¤¦§¦¦
àîòèxtde xary meyn ,zxzeq zglbzdy mrhd edf melk - ©§¨

,mrhd edf `l ixde ,exfp z`øòN ìecéb íeMî àlàel didiy - ¤¨¦¦¥¨
e ,gelb zevn ea miiwl lkeiy xriyéabziizyïéémrh jiiy `l ©¥©¦

c ,dfBøòN íéà÷ àä,dizyd ici lr mbtp `le miiw exry ixd - ¨¨¥§¨
zglbzn cenll lkep `l ok lre ,mei miyely xezqiy daiq oi`e

:xezqiy
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc xifp(ipy meil)

ìL Bðééðî áBøìe Bðééða áBøìe úìBbìebìå äøãMì ànhé àì ìBëé̈Ÿ¦©¨©¦§¨§©§¤§¦§¨§¦§¨¤
miaexwBa éeìz dôebL úãçeéî BúBçà äî zøîà ,íéøçà,epiidc - £¥¦¨©§¨¨£§¤¤¤¨¨

,dzxeawa wqrzdl eilr lhene ezaexw `idyànhéîe`ed ¦©¥
ìk óà ,dðééðî áBøìe dðééða áBøìe úìBbìebìå äøãMìx`yn cg` ©¦§¨§©§¤§¦§¨¨§¦§¨¨©¨

miaexwdBa éeìz BôebL,ezxeawa wqrzdl eilr lheny -ànhéî ¤¨¦©¥
`ed.Bðééðî áBøìe Bðééða áBøìe úìBbìebìå äøãMìoi`y s`y epiide ©¦§¨§©§¤§¦§¨§¦§¨

`nhil `ed i`yx mewn lkn ,cg` xa`l `nhil i`yx odk
df ixde ,mixa` epnn mixqgy s` ,epiptl sebd xwir xy`k

i`yx odkd oi`y xaeqd ax ixacl dxizq`l` eiaexwl `nhil
.ixnbl mly sebd xy`k

:`xnbd zvxznàéä äãeäé éaø énð àéää,àpz éàä ék øîàc áøå ©¦©¦©¦§¨¦§©§¨©¦©©¨
,dfa xqe`d xg` `pz zrck `ed xaeq -åéáà únL äNòî ,àéðúc§©§¨©£¤¤¥¨¦

÷çöé éaø ìLodkdìL øçàì eäeòéãBäå eàáe ,÷æðéâaíéðL Lonfn ¤©¦¦§¨§¦§©¨§¦§©©¨Ÿ¨¦
,ezxihtíéð÷æ äòaøàå òLéìà ïa òLBäé éaø úà ìàLå àáe¨§¨©¤©¦§ª©¤¡¦¨§©§¨¨§¥¦
,[BnòL]ick exawn e`ivedle eia`l `nhil `ed i`yx m`d ¤¦

,eizea` ixawl e`iadleøîàåzaizny xg`n ,i`yx epi`y el §¨§
'åéáàì'wx eia`l `nhil odkl xzedy miyxec ep`àeäL ïîæa §¨¦¦§©¤

,øñç àeäL ïîæa àìå íìLsebd oi`y i`ce mipy yly xg`le ¨¥§Ÿ¦§©¤¨¥
:eixack xaeq axe ,mly

äðùî
:mdipiay miweligde xifpd ixeqi` z` zhxtn dpyndìLäL §Ÿ¨

ïéðéîäàîehä ,øéæða ïéøeñà,znlúçìâzäå,ey`x xryaàöBiäå ¦¦£¦§¨¦©§¨§©¦§©©§©¥
ïôbä ïî.mnvr miapr oky lke ,miapr ipirxb e` oii oebk ¦©¤¤

yiúçìâúáe äàîeèa øîBçxzeiäàîehäL ,ïôbä ïî àöBéaî ¤§§¨§¦§©©¦§¥¦©¤¤¤©§¨
ïéøúBñ úçìâzäåini z` lhan glbzd e` `nhp m`y ,ezexifp z` §©¦§©©§¦

,mixg` zexifp ini zeyrle xefgl jixve mincewd ezexifpåeli` §
n lk`e xar m`ïôbä ïî àöBiäøúBñ Bðéà.mincewd minid z` ©¥¦©¤¤¥¥

yieïôbä ïî àöBéa øîBçxzeiïî àöBiäL ,úçìâúáe äàîeèaî ¤§¥¦©¤¤¦§§¨§¦§©©¤©¥¦
Bììkî øzeä àì ïôbä,llkd on `veid xzid ote` mey el oi` - ©¤¤Ÿ©¦§¨

,xeq` `ed devn jxevl s`eåeli`ïììkî eøzeä úçìâúå äàîeè §§¨§¦§©©§¦§¨¨
epiideäåöî úçìâúam`y ,devn `idy ,rxevn ly zglbz - §¦§©©¦§¨

,glbzdle rxevnd zevn miiwl el xzen xifpd rxhvpúîáe§¥
äåöîxifpl xzen ,epxawie ea lthiy in oi`e zny mc` - ¦§¨

.exaewl ick el `nhidløîBçåyiäàîeèaxzei,úçìâúaî §¤§§¨¦§¦§©©
ìkä úà úøúBñ äàîehäLini lk mixzqp ,xifpd `nhp m`y - ¤©§¨¤¤¤©Ÿ

zexifpd ini z` aey zepnl jixve eiykr cr dpny ezexifp
,mei miyely lr dxzi ezexifp m` s`e ,mzligznå,`xneg cer §

yïaø÷ äéìò ïéáéiç,xifpd `nhp m` -åeli`úøúBñ dðéà úçìâú ©¨¦¨¤¨¨§¨§¦§©©¥¨¤¤
ìL àlàíéLly lr dxzi ezexifp m`e ,meidpniy eic ,mei miye ¤¨§Ÿ¦

,ezexifp meiq cr zglbzd zryn mei miyelyåmbäéìò ïéáéiç ïéà §¥©¨¦¨¤¨
ïaø÷.:ezexifp jeza xifpd glbzp m` ¨§¨

àøîâ
:dpynd ixac z` zxxan `xnbdåy xn`p `l dnlàì äàîeè §§¨Ÿ

dììkî øzezn ,devn znl s` `nhidl xifpd xeq` didieì÷ ©¦§¨¨©
î øîBçåziizy xeqi`,ïéiäîexeqi`ïéilw `edyLixdøúBñ Bðéà ¨¤§©¦©©¦¤¥¥

aezkd ea xingd ok it lr s`e ,dzy m` zexifpd z`yøzeä àìŸ©
,Bììkî,zezyl xifpd xeq` devn jxevl s`eok m`äàîeè ¦§¨§¨

epnn dxeng `idyLixdúøúBqike ,zexifpd z`àlL ïéc Bðéà ¤¤¤¥¦¤Ÿ
dììkî øzeú.devn jxevl s` `nhidl xeq` xifpd `dieãeîìz ©¦§¨¨©§

øîBìxifp z`neh xeqi`a(f e xacna)Bnàìe åéáàì'Fzg`lE eig`l ©§¨¦§¦§¨¦§©Ÿ
,'ànhé àìxn`p xaky ,xzein df weqt `lde(e e my)zn Wtp lr' Ÿ¦©¨©¤¤¥

`l` ,'en`le eia`l' hxt recne ,df llka en`e eia`e '`Fai `lŸ¨
`weecy wiicl ickúîì àeä ànhéî ìáà ,ànhé àì Bnàìe åéáàì§¨¦§¦Ÿ¦©¨£¨¦©¥§¥

.äåöî¦§¨
åy xn`p `l dnlBììkî øzeé ïéé,devn jxevlnøîBçå ì÷ §©¦©¦§¨©¨¤

äàîehî,dllkn dxzedyäàîeh äî,dxeng `idyàéäL ¦§¨©§¨¤¦

úøúBñezexifp ini z`ok it lr s`e ,dììkî äøzeäzn jxevl ¤¤§¨¦§¨¨
,devnziizy xeqi` ok m`ïéédpnn lw `edyøúBñ BðéàLz` ©¦¤¥¥

,dzy m` zexifpdBììkî øzeiL ïéc Bðéà.devn jxevl`l`øîà ¥¦¤©¦§¨¨©
àø÷(b e xacna),'øéfé øëLå ïéiî','yexti oyie ycg oiin' eyexity §¨¦©¦§¥¨©¦

xn`p xaky ,xzein `ede(c e my)'ebe oiid otbn dUri xW` lMn'¦¨£¤¥¨¤¦¤¤©©¦
epicnll xeqi`d z` ltke aezkd xzii `l` ,'lk`i `løBñàì ŸŸ¥¤¡

xifpl.úeLø ïéék äåöî ïéé¥¦§¨§¥§
åy xn`p `l dnl,ìkä úà øBzñé ïéénäî ,äàîehî øîBçå ì÷ §©¦¦§¤©Ÿ©¨¤¦§¨©

äàîeèdlw `idyLixddììkî äøzeälr s`e ,devn zn jxevl §¨¤§¨¦§¨¨
`idy df xneg da yi ok it,ìkä úà úøúBñok m`ïéé`edy ¤¤¤©Ÿ©¦
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jxca cenll'ïkL ìk'øBzñiL.dzy m` zexifpd z``l`øîà ¨¤¥¤¦§¨©

àø÷`nhpy xifp iabl(ai e xacna)íéðLàøä íéîiäå'eìtéini-] §¨§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§
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nh ik' aezkd`weecy eprinydl ,'exfp `ìkä úà úøúBñ äàîeè§¨¤¤¤©Ÿ
,ìkä úà úøúBñ úçìâz ïéàå.mei miyely `l` §¥¦§©©¤¤¤©Ÿ

åy xn`p `l dnl,ànhénk ànèî da äNòð äàîeènøîBçå ì÷ §§¨©£¤¨§©¥©¦©¥©¨¤
úçìâz äîe ,úçìâzîlw dxeqi`yLixdúøúBñ dðéàini lk z` ¦¦§©©©¦§©©¤¥¨¤¤
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המשך בעמוד רכר

miwxt dyelya` cenr cn sc ± iriax wxtxifp
ìåëélr zlebleba `le dxcya `l Ð mixg` lya `l la` ,xzen `edy ezeg`a Ð

.miaexw x`yäá éåìú äôåâùe` dfa e` ielz sebd xwir jkay ,zleblebe dxcya Ð

x`ya lk s` ,dfaaexa e` epiipa aexa e` zlebleba e` dxcya e` `nhil leki miaexw

sebd x`yn xqg `edy it lr s`e ,epiipn?it lr s` eia`l `nhil xzenc dpin rnye

iax `ki`dc `cqg axc dywize ,xqg `edy

dpin rnye .ikd inp xn`wc awri oa xfril`

onfa xn`c ,`cqg axc edl zil `nlr ileklc

!xqg `edy onfa `le mly `edyéáø éîð àä
àéä äãåäé,dcedi iaxk xn`c `ed xnelk Ð

.`pz i`d ik xn`c [`cqg] axeäùòî àéðúã
åàáå ÷æðéâá ïäëä ÷çöé éáø ìù åéáà úîù
éáø úà ìàùå àáå íéðù ùìù øçàì åäåòéãåäå

åîòù íéð÷æ äòáøàå òùéìà ïá òùåäéedn Ð

eizea` ixawa e`iadle `nhil?åì åøîàå
øñç àåäù ïîæá àìå íìù àåäù ïîæá åéáàìÐ

.xqg epi`y el xyt` i` mipy yly xg`le

äðùîåøúåä úçìâúå äàîåèåzglbza Ð

.devn znae rxevnìëä úà úøúåñ äàîåèäù
.daexn zexifpa elit` Ðïáø÷ äéìò ïéáééçåÐ

.dpei ipa e` oixeze ,my`úøúåñ äðéà úçìâúå
íåé íéùìù àìà.daexn zexifpa elit`e Ð

àøîâàîèé àì åîàìå åéáàì øîåì ãåîìú
"eia`l" ,"zn zeytp lk lr" aizk ickn Ð

il dnl?`l eia`lc :`z`c `ed ikdl `l`

.devn znl `ed `nhin la` ,`nhiøúåé ïééå
åììëîeilr raypy devn oii iab oebk Ð

.'ek d`neh dne :xnege lwn ,ezezylïéé øåñàì
äåöîiaxcke ,zeyx oiik ,eilr raypy Ð

xzenc i`de .(a,b) oizkqnc `nw wxta oerny

,`zlca`e `yeciwaxzed dil aiyg `lc

,zexifp mlern eilr lg `lc meyn Ð ellkn

xzene .`ed ipiq xdn cnere raypc meyn

xg`e liigc `kid `l` dil aiygw `l ellkn

.eda ixzyin jkàîèî äùò àìù äàîåè äîå
àîèéîëxaer epi` xifpd z` `nhndy Ð

.jenqa gkencke ,eilrçìâî äá äùòù úçìâú
çìâúîëe`la xaer xifpd z` glbndy Ð

:dia ixw ,"ey`x lr xeari `l xrz" ,onwlck

.xg` dil xiari `låøæð ùàø àîèå àø÷ øîà
åøæð ùàø àîèîìel `nhe" aizk `lcn Ð

."exfp y`xåð÷æå åùàø àðîçø øîàÐ

xifp rxevnl xizdl ,lirl opixn`ck ,ixziinc

.glbløòéù ìåãéâ ïðéòázevn ea miiwl ick Ð

.`kile ,eizepaxw z`ad meia gelibàåä éãéî
àîòèmeyn `l` Ð xzeqc ,zglbzc Ð

iab `kd eli`e ,xriy lecib dil iedizc opirac

xzqinl dil dnl oii?ifgc exry i`w `d

.gelibl
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.devn zglbz zrya xryd
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ellknm`y ,zeyxd oiik devn oii xeq`l Ð
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."dzy`y" raypyøîàÐ xkye oiin `xw

.(a,b lirl) `nw wxta opixn`ck ,xzeincéë
.`ed `herin exfp (`nh ik xzeq exwirn) `nh

àìù`nhink `nhn dyrepi` xifpd `nhnÐ

.dwel
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opiyxcck ,odipy ewlie ,envr xifpk

.jenqa

øîàey`x `xwrxevn xizdl ,rxevn iab Ð

.xifp

úçìâúxezqz `ly oic epi` dllkn dxzedy
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.lkd z` zxzeq oky d`nehl dn :xneläîå
zxzeq dllkn dxzedy zglbz:xn`z m`e Ð
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øîBç .øúBñ Bðéà ¯ ïôbä ïî àöBiäå ,ïéøúBñ ¯§¦§©¥¦©¤¤¥¥¤
ïî àöBiäL ,úçìâzáe äàîehaî ïôbä ïî àöBia©¥¦©¤¤¦©§¨©¦§©©¤©¥¦
eøzeä ¯ úçìâúå äàîeèå ,Bììkî øzeä àì ¯ ïôbä©¤¤Ÿ©¦§¨§§¨§¦§©©§
äàîeha øîBçå .äåöî úîáe äåöî úçìâúa ,ïììkî¦§¨¨§¦§©©¦§¨§¥¦§¨§¤©§¨
äéìò ïéáéiçå ìkä úà úøúBñ äàîehäL ,úçìâzaî¦©¦§©©¤©§¨¤¤¤©Ÿ§©¨¦¨¤¨
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רכה
miwxt dyelya` cenr cn sc ± iriax wxtxifp

ìåëélr zlebleba `le dxcya `l Ð mixg` lya `l la` ,xzen `edy ezeg`a Ð

.miaexw x`yäá éåìú äôåâùe` dfa e` ielz sebd xwir jkay ,zleblebe dxcya Ð

x`ya lk s` ,dfaaexa e` epiipa aexa e` zlebleba e` dxcya e` `nhil leki miaexw

sebd x`yn xqg `edy it lr s`e ,epiipn?it lr s` eia`l `nhil xzenc dpin rnye

iax `ki`dc `cqg axc dywize ,xqg `edy

dpin rnye .ikd inp xn`wc awri oa xfril`

onfa xn`c ,`cqg axc edl zil `nlr ileklc

!xqg `edy onfa `le mly `edyéáø éîð àä
àéä äãåäé,dcedi iaxk xn`c `ed xnelk Ð

.`pz i`d ik xn`c [`cqg] axeäùòî àéðúã
åàáå ÷æðéâá ïäëä ÷çöé éáø ìù åéáà úîù
éáø úà ìàùå àáå íéðù ùìù øçàì åäåòéãåäå

åîòù íéð÷æ äòáøàå òùéìà ïá òùåäéedn Ð

eizea` ixawa e`iadle `nhil?åì åøîàå
øñç àåäù ïîæá àìå íìù àåäù ïîæá åéáàìÐ

.xqg epi`y el xyt` i` mipy yly xg`le

äðùîåøúåä úçìâúå äàîåèåzglbza Ð

.devn znae rxevnìëä úà úøúåñ äàîåèäù
.daexn zexifpa elit` Ðïáø÷ äéìò ïéáééçåÐ

.dpei ipa e` oixeze ,my`úøúåñ äðéà úçìâúå
íåé íéùìù àìà.daexn zexifpa elit`e Ð

àøîâàîèé àì åîàìå åéáàì øîåì ãåîìú
"eia`l" ,"zn zeytp lk lr" aizk ickn Ð

il dnl?`l eia`lc :`z`c `ed ikdl `l`

.devn znl `ed `nhin la` ,`nhiøúåé ïééå
åììëîeilr raypy devn oii iab oebk Ð

.'ek d`neh dne :xnege lwn ,ezezylïéé øåñàì
äåöîiaxcke ,zeyx oiik ,eilr raypy Ð

xzenc i`de .(a,b) oizkqnc `nw wxta oerny

,`zlca`e `yeciwaxzed dil aiyg `lc

,zexifp mlern eilr lg `lc meyn Ð ellkn

xzene .`ed ipiq xdn cnere raypc meyn

xg`e liigc `kid `l` dil aiygw `l ellkn

.eda ixzyin jkàîèî äùò àìù äàîåè äîå
àîèéîëxaer epi` xifpd z` `nhndy Ð

.jenqa gkencke ,eilrçìâî äá äùòù úçìâú
çìâúîëe`la xaer xifpd z` glbndy Ð

:dia ixw ,"ey`x lr xeari `l xrz" ,onwlck

.xg` dil xiari `låøæð ùàø àîèå àø÷ øîà
åøæð ùàø àîèîìel `nhe" aizk `lcn Ð

."exfp y`xåð÷æå åùàø àðîçø øîàÐ

xifp rxevnl xizdl ,lirl opixn`ck ,ixziinc

.glbløòéù ìåãéâ ïðéòázevn ea miiwl ick Ð

.`kile ,eizepaxw z`ad meia gelibàåä éãéî
àîòèmeyn `l` Ð xzeqc ,zglbzc Ð

iab `kd eli`e ,xriy lecib dil iedizc opirac

xzqinl dil dnl oii?ifgc exry i`w `d

.gelibl
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åàáådvex didy ,epwf [ryil`] oa ryedi iax z` l`ye mipy yly xg`l edericede

.mly `edy onfa Ð "eia`l" el xn`e .eizea` ixawa exawløîåçd`neha

oixzeqy zglbzaezxzeqy zglbze ."elti mipey`xd minide" aizk `icda d`neh Ð

`diy ,zexifp mzq xriy lecib ick xriy lecib opirac meyn ,onwl opixn`ck Ð miyly

.devn zglbz zrya xryd

àöåéäåxzeq epi` otbd onopihrnn `icda Ð

.`xnba diløîåçxzed `ly otbd on `veia

ellknm`y ,zeyxd oiik devn oii xeq`l Ð

xeq` Ð xifpa xcp jk xg`e "dzy`y" rayp

,rxevn zglbza dxzed zglbze .[oiia]

"ey`x"n ,(`,gp) [onwl opixn`ck]d`nehe ,

.devn zna dxzedïééåellkn xzeiinl Ð

."dzy`y" raypyøîàÐ xkye oiin `xw

.(a,b lirl) `nw wxta opixn`ck ,xzeincéë
.`ed `herin exfp (`nh ik xzeq exwirn) `nh

àìù`nhink `nhn dyrepi` xifpd `nhnÐ

.dwel

åùòùglbnd daÐ glbznk ,xifpd z` Ð

opiyxcck ,odipy ewlie ,envr xifpk

.jenqa

øîàey`x `xwrxevn xizdl ,rxevn iab Ð

.xifp

úçìâúxezqz `ly oic epi` dllkn dxzedy

yie !gikez d`neh :xn`z m`e Ð

.lkd z` zxzeq oky d`nehl dn :xneläîå
zxzeq dllkn dxzedy zglbz:xn`z m`e Ð

xn`z ,glbznk glbn da dyr oky zglbzl dn

:xnel yie !dzeyk dwyn dyr `ly [oiia]

la` .[dzeyk] dwyn ea dyrp `nrh i`dnc

`lc `ed oic Ð [xzeq epi`] oiic ipync xza

.xzeq `lc li`ed ,dzeyk dwyn ea dyrp
glbne
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רכו
miwxt dyelyaa cenr cn sc ± iriax wxtxifp

äðùîéòéáùáå éùéìùá äæî äéä ãöéë äàîåè úçìâújky ,laeh did jk xg`e Ð

d`fd xg`ly ,"dxezd zweg z`f"a `xw eda yxtnck ,z`hg in dfnd lr daeg

ezxdh meia ey`x glibe" dia aizkck ,iriay epiidc ,meia ea glbn dide .dliah oiperh

."mixez izy `iai ipinyd meiae ,epglbi iriayd meiaåéúåðáø÷ àéáî éðéîùá çìéâ íàå
íåéá åá.envr ipinyd Ðïåôøè éáø åì øîà

òøåöîì äæ ïéá äî,rxevna epipy ok s`y Ð

dia yxtnck ,iriaya dipy zglbz `ed s`y

mina ugxe exry lk z` glibe" (ci `xwie) `xw

xdhemeiae ,mini zray eld`l uegn ayie

eizepaxw `iane "exry lk z` glbi iriayd

`ian ipinya glib m`e :mipdk zxeza .ipinya

.ipinya eizepaxwåì øîàmelk odipia oi` Ð

.oaxw z`ad oiprläæù àìàezxdh ,xifpd Ð

ied lahe dfedy oeik iriaya ,einia dielz

Ð "ezxdh meia ey`x glibe" aizkck ,xedh

,glbn `edyk cnere xedh `ed xaky rnync

.meia ea glbn epi` m` elit`eåúøäè òøåöîå
åúçìâúá äéåìúglbny mcew lah m`y Ð

meia dide" aizkc ,glbny cr xedh epi` oiicr

z` ugxe" xcde "exry lk z` glbi iriayd

eizepaxw `ian epi` xifpe ."xdhe mina exya

iriaya laehy ,yny axern did ok m` `l`

lah `l m` oke ,ipinya eizepaxw `iane

`iadl leki epi` Ð ipinyl cr iriaya

rxevn la` .iriyzd cr meia ea eizepaxw

`iadl leki Ð ely ipiny meia laehe glbnd

itl ,yny axrd jixv epi`e ,meia ea eizepaxw

dpey`x dliah zryn cnere xedh `edy

dia aizk `dc ,dpey`xd zglbza lahy

."xdhe"àøîâäéðéî äìáé÷,oetxh iax Ð

ipiny] yny axrd jixv epi`e ,meia ea eizepaxw `iadl lekiy ipinya xifp glib m`y

iriyzd cr oizndl jixv epi`e ,[envr?àéáî éðéîùá øéæð çìéâ ììä éðúã òîù àú
éòéùúá åéúåðáø÷.dipin dlaiw `l dpin rnye Ðàáø øîà`de ,dlaiw mlerl Ð

ipinya glib m` ixn` ikc ,`iyw `l Ð ipinya iziil dipin dlaiwc `zi` m` zxn`c

.ipinya eizepaxw `ianéòéáùá ìáèã`ian lld ipzc `de .yny axrd el didy Ð

lah `lc oebk Ð iriyza eizepaxwxifp :xn`c ,dinrhl `aiwr iaxe .ipiny cr iriaya

oizipzna `aiwr iaxc `ail` iyxtnc `ki`e .yny axerna `l` eizepaxw `ian epi`

axerna `l` `ian epi`y itl ,iriyza cr eizepaxw `ian epi` ipinya gliby rxevnc

`ian ipinya glib m`c mipdk zxeza dl ipzw `icdac ,`id `zyaye .iriyza yny

.xifpl df oia dn :mzdl oetxh iax el xn` inp ikde ,ipinya eizepaxwééáà øîà
ìáèù ïîæá 'åâå 'ä éðôì àáå éøîà÷å éáúéã àéòùåä øá ïúð áøã äéøáçì åäðéúçëùà

ùîù áøòä äùòådixza aizke ,"mini zray el xtqe eaefn afd xdhi ike" aizkcn Ð

mpzpe cren ld` gzt l` 'd iptl `ae dpei ipa ipy e` mixez izy `iai ipinyd meiae"

'd iptl `ae" mzd opixn`ck Ð `iadl 'd iptl `a `ed izni` :rnync ,"odkd l`,"

aixrde lahy xg`l epiidc ,ipinyd meia epiide ,oz`ad letiha aiig `edy cnln

yny axrd dyr `l .dxfrl qpkil xzenc ,oi` Ð yny axrd dyr ikc `nl` .eyny

.`l Ðéîã áæë áæ ìù íåé ìåáè øáñ÷ àîìà,diel dpgna qpkil xeq` afc ikid ikc Ð

.af ly mei leah inp ikd ,dxfra epiidcøéæð éáâ äúòî àìàey`x z` glbe" aizkc Ð

,'ebe "mixez izy `iai ipinyd meiae" dixza aizke ,"epglbi iriayd meia ezxdh meia

.`l Ð ikd inwn la` ,eyny aixrde lahy onfa Ð `a `ed izni` :ikd inp `nip
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çìâîåipinya epaxw `iaie iriayaezxdh meia ey`x (z`) glbe" dyxta aizkck Ð

."my`l yake mixez izy `iai ipinyd meiae epglbi iriayd meiaøîàiax el

rxevnl df oia dn oetxhdide" dipy zglbza rxevn zyxta xn`py .jnn izrnyy Ð

miyak ipy gwi [ipinyd] meiae xdhe mina eicba qake exry lk z` glbi [iriayd] meia

glbi rxevnc jnn izrny ,'ebe "zg` dyake

.iriyza epaxw `iaie ipinya

øîàxg` Ð einia dielz ezxdh dfy el

ezxdh rxevne ,iriaye iyily [ziifd]

jixv Ð iriaya lah ik s` ,zglbza dielz

leah ied ,ok m`e .gelib xg` zxg` mrt leahl

`ian epi`e ,mei leah `xwp ipiny cr .glbl mei

ixdy ,yny axern did ok m` `l` eizepaxw

z`ada rxevn z`nehn xdhiy aezkd citwd

.zepaxw glyl ecia oi` [ok m`] ,eizepaxw

äìáé÷dipinxifp ,`aiwr iaxn oetxh iax Ð

eizepaxw `ian ipinya gliby

?`l e` [ipinya]éðúã`ian ipinya glib lld
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נזיר. שלשה מינין - פרק שישי דף מד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  א' מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז תשרי, בו כותב אשר נמצא במלחמה פנימית עצמית וכו'.

המשך בעמוד הבא 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc xifp(ipy meil)
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meia glibe xgi` m`y jnn izrnye ,ipinya zepaxw `iadle
,zxgnl `l` glbzpy meia eizepaxw `ian epi` ,ipinyd

.iriyza
Bì øîày itl ,rxevnl xifp dnec epi` ,oetxh iaxl `aiwr iaxäæ ¨©¤
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meia dliahe iriaye iyily inia ze`fd] cala dliahde
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leki ,lahy xg`l iriayd meia ixnbl xdhpy oeik okle ,[xdhp
,meia ea gelib zevn miiw m` s` ,ipinyd meia oaxw `iadl
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,LîL áøBòî äéä ïkxdhp f`y lahy xg` dng drwyy epiidc ¥¨¨§¨¤¤
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,eixac z` oetxh iaxl `aiwr iax ayiiy xg`l :zxxan `xnbd
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,laiw.eilr wlg `l`
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,iriyzl oizndl `ziixad dkixvd recn ,`aiwr iaxnéúéì- ¥¥

`iai,éðéîMa åéúBðaø÷iax mby xg`n ,df oicl micen lkd ixdy ¨§§¨©§¦¦
`l oetxh iaxy jgxk lr `l` ,`aiwr iax ixacl mikqd oetxh

.ezhiy itl diepy `ziixade ,mixacd z` laiw

:`xnbd dgecàéL÷ àì ,àáø øîà`ziixad on zeywdl oi` - ¨©¨¨Ÿ©§¨
,xnel xyt`y itl ,dpnn gikedleàä`iany `aiwr iax ixac - ¨

ote`a mixacn ,ipinyd meia eizepaxw,éòéáLa ìáècdrwyyke §¨©©§¦¦
leki ipinyd meia glibyk cin okle ,ixnbl xdhp iriaya ynyd
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,iriyzd meiaote`a mixacnéòéáLa ìáè àìclah ipinya `l` §Ÿ¨©©§¦¦
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aixrd `l oiicre meid ezxdhl lahy afa dpc epiptl `xnbd
yd:diel dpgnl qpkidl xzen m`d ,yneäðézçkLà ,éiaà øîà̈©©©¥©§©§¦§

déøáçìeixagl iz`vn -ïéøîà÷å ïéáúéc ,àéòLBä øa ïúð áøc- §©§¥§©¨¨©©§¨§¨§¦§¨¨§¦
afd zyxta aezkd lr `ziixaa epipy ,jk mixne`e miayei eidy

(ci-bi eh `xwie)minA FxUA ugxe 'ebe Fzxdhl mini zraW Fl xtqe'§¨©¦§©¨¦§¨¢¨§¨©§¨§©¦
dpFi ipA ipW F` mixz iYW Fl gTi ipinXd mFIaE ,xdhe miIgàáe ©¦§¨¥©©§¦¦¦©§¥Ÿ¦§¥§¥¨¨

,'ïäkä ìà íðúðe ãòBî ìäà çút ìà 'ä éðôìexya ugxy rnyny ¦§¥¤¤©Ÿ¤¥§¨¨¤©Ÿ¥
cenll yie ,ipinyd meia eizepaxw aixwne iriayd meiao`kn

yéúîéàote` dfi`a -[àa] àeädxfrd gzt cr `eal i`yx - ¥¨©¨
,odkd l` eizepaxw ozile,ïéà ,LîL áøòä äNòå ìáè àeäL ïîæa¦§©¤¨©§¨¨¤¡¥¤¤¦

ok` ,ezliah xg`l ynyd aixrd xake lenz` lah m` xnelk
m` la` ,dxfrd gzt cr `eal `ed lekiáøòä äNòå ìáè àìŸ¨©§¨¨¤¡¥

LîLxg`l ynyd aixrd `l oiicry `vnpe meid lahy - ¤¤
,dliahdàìo`kn migiken eide .dxfrd gzt cr `eal leki Ÿ

,`iryed xa ozp ax ly eixagøáñ÷ àîìày ,`pzdìL íBé ìeáè ©§¨¨¨©§¤
áæ,eyny aixrd `l oiicre lahy af -éîc áæk,ynn afk epic - ¨§¨¨¥

afa xaecn weqtd mpn`e .af oick diel dpgnl qpkidl el xeq`e
wlgl oi` df oic iabl mle` ,zepaxwa aiigy zei`x yely lra
xq`p `nhpe af dyrpy oeikn ixdy ,zei`x izy lra af oial epia
epcnl weqtd one ,[cala zei`x izya s`] diel dpgnl qpkidl
xeq`e afk epic eyny aixrd `ly onf lk ,lahy xg`l mby

.myl qpkidl
:mdixac z` dgec iia`àðà ïBäì àðéîà,ip` mdl izxn` -àlà £¦¨§£¨¤¨

àîè øéæð éab äzòî`iadle xdhidl jixve zna `nhpy xifp - ¥©¨©¥¨¦¨¥
zepaxwénð,ok yexcl xyt`áéúëcxifpa ea(i e xacna)mFIaE' ©¦¦§¦©
ipinXd(íúBà àéáäå)dpFi ipA ipW F`ìäà çút ìà ïäkä ìà ©§¦¦§¥¦¨§¥§¥¨¤©Ÿ¥¤¤©Ÿ¤
,'ãòBî,afa enk yexcl xyt` ok m`e[àa] àeä éúîéàxifpd - ¥¥¨©¨

dxfrd gzt l` eizepaxw mr`weec ,áøòä äNòå ìáhL ïîæa¦§©¤¨©§¨¨¤¡¥
,LîLmeia lahy xg`l dfa dpeekde 'ipinyd meiae' xn`py ¤¤

`l ,[ezliah xg`l] ynyd aixrdy mcew la` ,oick iriayd
`ziixad dyxc oky ,eizepaxw aixwdl dxfrd gzt cr `eai
zncew dliahy ixtqd ixacn dlrd (`nh d"c :q) ,af iabl
xcqa xikfd (`"id e"t zexifp) m"anxd mle` ,dxdh zglbzl

.dliahd iptl zglbz dxdhd
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,odkd l` eizepaxw ozile,ïéà ,LîL áøòä äNòå ìáè àeäL ïîæa¦§©¤¨©§¨¨¤¡¥¤¤¦

ok` ,ezliah xg`l ynyd aixrd xake lenz` lah m` xnelk
m` la` ,dxfrd gzt cr `eal `ed lekiáøòä äNòå ìáè àìŸ¨©§¨¨¤¡¥

LîLxg`l ynyd aixrd `l oiicry `vnpe meid lahy - ¤¤
,dliahdàìo`kn migiken eide .dxfrd gzt cr `eal leki Ÿ

,`iryed xa ozp ax ly eixagøáñ÷ àîìày ,`pzdìL íBé ìeáè ©§¨¨¨©§¤
áæ,eyny aixrd `l oiicre lahy af -éîc áæk,ynn afk epic - ¨§¨¨¥

afa xaecn weqtd mpn`e .af oick diel dpgnl qpkidl el xeq`e
wlgl oi` df oic iabl mle` ,zepaxwa aiigy zei`x yely lra
xq`p `nhpe af dyrpy oeikn ixdy ,zei`x izy lra af oial epia
epcnl weqtd one ,[cala zei`x izya s`] diel dpgnl qpkidl
xeq`e afk epic eyny aixrd `ly onf lk ,lahy xg`l mby

.myl qpkidl
:mdixac z` dgec iia`àðà ïBäì àðéîà,ip` mdl izxn` -àlà £¦¨§£¨¤¨

àîè øéæð éab äzòî`iadle xdhidl jixve zna `nhpy xifp - ¥©¨©¥¨¦¨¥
zepaxwénð,ok yexcl xyt`áéúëcxifpa ea(i e xacna)mFIaE' ©¦¦§¦©
ipinXd(íúBà àéáäå)dpFi ipA ipW F`ìäà çút ìà ïäkä ìà ©§¦¦§¥¦¨§¥§¥¨¤©Ÿ¥¤¤©Ÿ¤
,'ãòBî,afa enk yexcl xyt` ok m`e[àa] àeä éúîéàxifpd - ¥¥¨©¨

dxfrd gzt l` eizepaxw mr`weec ,áøòä äNòå ìáhL ïîæa¦§©¤¨©§¨¨¤¡¥
,LîLmeia lahy xg`l dfa dpeekde 'ipinyd meiae' xn`py ¤¤

`l ,[ezliah xg`l] ynyd aixrdy mcew la` ,oick iriayd
`ziixad dyxc oky ,eizepaxw aixwdl dxfrd gzt cr `eai
zncew dliahy ixtqd ixacn dlrd (`nh d"c :q) ,af iabl
xcqa xikfd (`"id e"t zexifp) m"anxd mle` ,dxdh zglbzl

.dliahd iptl zglbz dxdhd
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הנה נכון יהי' לבו בטוח בבורא העולמים אשר הוא היוצר יחד לבם ולפניו נגלו כל תעלומות 

אשר הנצחון במלחמה זו מובטח הוא ואין זה אלא שאלת הזמן, כי באם יעשה בזה ככל יכולתו ינחל 

נצחון מידי, ובאם לאו יתמשך ח"ו, אבל כבר הובטח כל אחד ואחת מעמנו אשר בל ידח ממנו נדח, 

כי הרי בכולם מתפאר הבורא שהם מעשי ידיו להתפאר, אלא שניתנה בחירה חפשית לכל אחד ואחת 

אשר  וההתבוננות  ההכרה  ועצם  עצמו,  בכחות  בו  אשר  הפנימית  נקודה  ויגלה  כחותיו  שינסה  בכדי 

טובות  יבשר  אם  ותודה  בהקדם,  ובגמרה  זו  מלחמה  בהנהלת  ועוז  כח  מוסיפה  הוא,  בטוח  הנצחון 

בהאמור לעיל לקרוב.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. מוסג"פ העתק מכתבי כללי שבודאי יענין אותו והוא גם שייך לתוכן הדברים האמורים.

המשך מהעמוד הקודם



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc xifp(iyily meil)

axrd mcew eizepaxw mr `eal xifpd lr xeq`py okzi `l dfe
ik ,dxfrd gzt cr ynydéãkîy xg`n -øBðwéð éøòLgztay ¦§¦©£¥¦¨

dxfrdàëéämd okid -äéiåì éøòLa ,ïéîéi÷,diel dpgn leaba - ¥¨©¨¦§©£¥§¦¨
xifpd lr xeq`l okzi ike ,dpiky dpgn aygp dnipte myn wxe

,my cr `eal lahe zna `nhpyàéðúäå,`ziixaaøzeî úî àîè §¨©§¨§¥¥¨
eläéiåì äðçîa ñðkéì,[dfa xq`py afd on lw `ede]àîè àìå ¦¨¥§©£¤§¦¨§Ÿ§¥

eléôà àlà ãáìa úîd z`Bîöò úî,myl qipkdl xyt`øîàpL ¥¦§¨¤¨£¦¥©§¤¤¡©
(hi bi zeny),'Bnò óñBé úBîöò úà äLî çwiå','Bnò' éàî'Bnò' ©¦©Ÿ¤¤©§¥¦©¦¦

,äéiåì äðçîa 'Bnò' ,Búöéçîaixdyxyt` i`y ixd .iel did dyn ¦§¦¨¦§©£¥§¦¨
meiay ,ipinyd meia eizepaxw `iaiy xifpa aezky dnn wiicl
aezkd zpeek jgxk lre ,diel dpgnl `eal el xeq` iriayd
yxtl yi ,jky oeikne ,cala zepaxw z`ad aeig zr ricedl
,ipinyd meia eizepaxw `iaiy afd zyxta aezkd z` mb ef jxca
meiay wiicl `a `le oaxw z`ad aeig ricedl aezkd `ay
dpgnl `eal afl xeq` [mei leah `ede lahy xg`l] iriayd

.diel
:xg` ote`a `ziixad z` zyxtn `xnbdìeáè ,(éiaà øîà) àlà¤¨¨©©©¥§

,éîc áæk [åàì] áæ ìL íBédpgnl qpkdl el xzene`ly dne ,diel ¤¨¨§¨¨¥
,ozp iax ly eixag ixack `le ,jkn erpen oi` eyny aixrd

éëä eléôàåoaxw `ian epi`y ,zei`x izy lra af wx edf ©£¦¨¦
,zei`x yely lra af la` ,ezxdhläøtk øqeçîc ïåék,oaxw - ¥¨¦§©©¨¨

iicre lahy xg`l iriayd meiay `vnp ,xdhil ickaaixrd `l o
mb el dxqg dfl sqepa ixd yny axrd jixvy dn caln ,eyny

ok lr ezxdhl zepaxwd z`adìééò àì.diel dpgnl qpki `l - Ÿ¨¥
.zei`x yely lra afa mixaecn `ziixad ixace`ziixad zpeeke

,'cren ld` gzt' mewnl `xw aezkdy ,`idådywäðçîa éà §¦§©£¥
éà÷ äéiåì`ed ixd oaxw `ian `edy dry dze`ay oeikn - §¦¨¨¥

mcew `nh lk ixdy ,dpiky dpgna `le diel dpgna `vnp
`xnbdy itk dpiky dpgnl qpkdl xeq` eizepaxw `iady

ok m` ,oldl d`iandéì éø÷ à÷ éànàz` aezkd dpkn recn - ©©¨¨¥¥
gzt' mya ezcinr mewn'ãòBî ìäàixdy ,dpiky dpgn edfy Ÿ¤¥

,dpiky dpgn `idy dxfrd jeza ievn cren ld` gzti`ce `l`
aezkd `aàøîéîìdpgnl diel dpgn zencl yiy [eprinydl-] §¥§¨

,dpikyíúä äî,cren ld` gztl -ìééò àì äøtk øqeçîin - ¨¨¨§©©¨¨Ÿ¨¥
jkn cenll yi ,qpki `l ezxdhl zepaxw z`ad el dxqg oiicry

y,énð äéiåì äðçîì óàmb `ed m`äøtk øqeçî,mei leah mbeàì ©§©£¥§¦¨©¦§©©¨¨Ÿ
ìééò:`xnbd zl`ey .qpki `l -íúäådxtk xqegna -ïìðî ¨¥§¨¨§¨¨

,dpiky dpgnl qpki `ly,àéðúcdqipk xeqi` iabl dxeza xn`p §©§¨
[dpiky dpgnl-] ycwnl d`neha(bi hi xacna)znA rbPd lM'¨©Ÿ¥©§¥

'ebe zEni xW` mc`d WtpA,'äéäé àîè,od zexzein el` zeaize §¤¤¨¨¨£¤¨¨¥¦§¤
,e`a cnlleíBé ìeáè úBaøìxn`p cer ,dxfrl qpkdl xeq`y §©§

my'Bá Búàîè ãBò',e`a cnll `l` ,zexzein el` zeaiz mbe ª§¨
äøtk øqeçî úBaøì:dxfrl qpkdl xeq` `ed mby §©§©©¨¨

äðùî
d :eizepaxw zaxwde xifp zglbz xcq z` zx`an dpyndúçìâz¦§©©

ini meiqa xifpd dyeryäøähä,ãöék ,ìL àéáî äéä,úBîäa L ©¨¢¨¥©¨¨¥¦¨§¥
l dyak,úàhçl yakå äìBòl li`íéîìMä úà èçBLå .íéîìL ©¨¨§§¨¦§¥¤©§¨¦

,dpey`xaíäéìò çlâîe,mzaxwd xg`l ,xnelk ,minlyd lr - §©¥©£¥¤
äéä àì ,øîBà øæòìà éaø .äãeäé éaø éøácxifpdçlâîlr ¦§¥©¦§¨©¦¤§¨¨¥Ÿ¨¨§©¥©

,minlydúàhçä ìò àlà,z`hgd zaxwd xg`l -itl ¤¨©©©¨
íB÷î ìëa úîãB÷ úàhçäLzepaxwl dpey`x daixw zeidl ¤©©¨¤¤§¨¨

,dnr mi`ad.aixwny oey`xd oaxwd lr glbiy ie`xeçlb íàå§¦¦©
ìMî úçà ìòzLï-,didzy efi`àöé.carica ©©©¦§¨§¨¨¨

:zepaxwd zyxtd ote` z` zx`an dpyndìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥
,øîBàm`ìL àéáäúBîäa L,eizepaxwl oyicwdl ickLøét àìå ¥¥¦¨§¥§Ÿ¥©

el`' xn` `l` ,minly efi`e dler efi`e z`hg didz odn efi`
dndade ,oaxw zyecw odilr dlg ,'izexifplúàhçì äéeàøäly ¨§¨©©¨

,xifp,úàhç áø÷zdie`xdäìBòìáø÷z ,l,äìBòdie`xde ¦§©©¨¨¨¦§©¨

ìíéîìL,íéîìL áø÷z ,el` zenda yely yixtdy jezn ik ¦§¨¦¦§©§¨¦
,die`x `idy dnl dnda lk yixtdl ezpeeky gken ezexifpl

:dyixtn `ed oaxw dfi`l dnya zg` lk `xw eli`ke

àøîâ
:dpyna xen`d zece` `ziixa d`ian `xnbdø eðz,ïðaxn`p ¨©¨¨

xifpd zyxta(gi e xacna),'Bâå 'ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå'`le §¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥§
y yexcl yie ,glbn oaxw dfi` lr yxtzp,øaãî áeúkä íéîìLa¦§¨¦©¨§©¥

øîàpLminly zaxwd zyxta(a b `xwie)'ãòBî ìäà çút BèçLe' ¤¤¡©§¨¤©Ÿ¤¥
.'cren ld` gzt' ea xkfpy oaxw eze`l o`k aezkd zpeeke

:`ziixad zl`eyøîBà äzày,øaãî áeúkä íéîìLaBà`ny ©¨¥¦§¨¦©¨§©¥
y xn`pBðéà,okàlàl aezkd zpeekLnî ãòBî ìäà çút,zpeeky ¥¤¨¤©Ÿ¤¥©¨

ld` gzta exry z` glbl xifpd jixvy ricedl ,eheytk aezkd
:`ziixad daiyn .xaecn oaxw dfi`a cnll `a `le ,crenzøîà̈©§¨

,jkïk íàixdy dywiàeä ïBéfa Cøc`l` ,ycewd lv` glbl ¦¥¤¤¦¨
lr glbiy `l` ynn my glbny xnel aezkd `a `l i`ce

.minly epiidc ,'cren ld` gzt' ea xn`py oaxwd
éøö Bðéà ,øîBà äiLàé éaøCjxca bedpl xeq`y `xaqn cenll ©¦Ÿ¦¨¥¥¨¦

y ,cren ld` gzta glble oeifaäøBz äøîà éøäziilr ote` iabl £¥¨§¨¨
gafnl odkd(ak k zeny),úìòîá äìòú àì'[zebxcna-]'éçaæî ìò Ÿ©£¤§©£Ÿ©¦§§¦

`ny yegl yi zelrn iab lr eziilr jxcay itl ,yaka `l`
n zelrl elbx z` mixiy drya] odilr ezeexr dlbYdlrn ¦

zrya odkl elit` aezkd xidfd m`e ,ceak jxc df oi`e ,[dlrnl
,mipa`e mivr `l` epi`y ,gafnl ezeexr dlbz `ly ezcearì÷©

ì øîBçåedf ixdy ,cren ld` gzta glbi `ly xifpïBéfa Cøã ¨¤§¤¤¦¨
zcearl zkiiy ezglbz oi` mbe ,ycewd lv` ok dyery ,ynn

.devn meiw `l` [gafnd iab lr odkd zkildk] ycewd
çñeð]øçàepivnLøãnadax(á"îø óã) àNð äLøôa(`k i)xn`p , ©¥©¦§¨§¨¨¨¨Ÿ

xifpd zyxta(gi e xacna)øéæpä çlâå'yxtzp `le ,'crFn ld` gzR §¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥
.glbn oaxw dfi` lr,øaãî áeúkä íéîìLa ,øîBà äiLàé éaøoky ©¦Ÿ¦¨¥¦§¨¦©¨§©¥

,minlya enk 'cren ld` gzt' o`k xen`d on cenll yiBðéà Bà¥
'eëåjixvy zernynd zehytk `l` ,ok aezkd zpeek oi` `ny - §

ik ,ok xnel oi` ,cren ld` gzta glbläøBz äøîà Ck íàodka ¦¨¨§¨¨
gafnl dlerd(ak k zeny)'eëå äìòú àì'ick ,'igAfn lr zlrna Ÿ©£¤§§©£Ÿ©¦§§¦

,ezeexr dlbz `lyøácì øîBçå ì÷oeifa `edyçlâé àlLxifpd ©¨¤©¨¨¤Ÿ§©©
lv`àlà ,ãòBî ìäà çútaezkd ixac yxtl oi`y xg`n - ¤©Ÿ¤¥¤¨

ick 'cren ld` gzt' xn`py yxtl jixv jgxk lr ,mheytk
y epcnll.[øaãî áeúkä íéîìLa¦§¨¦©¨§©¥

éøö Bðéà ,øîBà ÷çöé éaøCyi aezkd ixac seb jezn ik ef `xaql ©¦¦§¨¥¥¨¦
y ,z`f gikedløîBà àeä éøäxifpd zyxta(gi e xacna)úà ç÷ìå' £¥¥§¨©¤

'Bâå Làä ìò ïúðå Bøæð Làø øòNjixv - 'minlXd gaf zgY xW` §©Ÿ¦§§¨©©¨¥§£¤©©¤©©§¨¦
lyany y`d lr epzile ey`xn xiqdy xryd z` zgwl xifpd

a xacn aezkdy rnyn ,minlyd xya z` dilrøqeçî BðéàL éî¦¤¥§¨
äçé÷ì àlàey`xn xryd lyäðéúðe`ll y`d lr xryd ly ¤¨§¦¨§¦¨

,ztqep dlert meyäæ àöéld` gzta glbnd z` hrnl yi - ¨¨¤
,crenxg`näçé÷ì øqeçî àeäLeäàáäleyia mewn l` ¤§¨§¦¨£¨¨

minlydäðéúðe,efl ef zekenq d`adde dgiwld oi`e ,y`d lr §¦¨
epiidc ,eztixyl creind mewnd lv` glbl eilr okneql icke
zpeek 'crFn ld` gzR xifPd gNbe' xn`py dne .mixifpd zkyla§¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥

mda xn`py minlyd lr glbny xnel aezkd(a b `xwie)gzt'
.'cren ld`
éøîàc àkéà,xg` ote`a wgvi iax ixac z` mixne` eidy yi - ¦¨§¨§¥

,øîBà ÷çöé éaøl yiy weqta xn`p,cren lde` gzta glb ©¦¦§¨¥
e,øaãî áeúkä íéîìLaoipne .mdilr glbn `edyøîBà äzà ¦§¨¦©¨§©¥©¨¥

yBà ,øaãî áeúkä íéîìLa`ny -Bðéàokàlàxnel weqtd `a ¦§¨¦©¨§©¥¥¤¨
a glbnyøîBì ãeîìz ,Lnî ãòBî ìäà çút(gi e xacna)'gNbe ¤©Ÿ¤¥©¨©§©§¦©

Fxfp W`x z` crFn ld` gzR xifPdBøæð Làø øòN úà ç÷ìåozpe ©¨¦¤©Ÿ¤¥¤Ÿ¦§§¨©¤§©Ÿ¦§§¨©
zevn z` aezkd jinqdy ,'minlXd gaf zgY xW` W`d lr©¨¥£¤©©¤©©§¨¦
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המשך בעמוד רלו

miwxt dyelya` cenr dn sc ± iriax wxtxifp
øåð÷éð éøòù éãëî`nw wxta dheq zkqna opiqxbck ,dxtk ixqegn lk oiler myy Ð

z` oixdhne ,zeheqd z` oiwyn myy ,xepwip xryl ,gxfn ixryl dze` oilrn :(`,f)

,zeafe oiaf oebk ,dxtk ixqegn x`yl oicd `ede .mirxevnd z` oixdhne ,zecleid

.`xnba mzd yxtnckäééåì éøòùá éîéé÷ ååä [àëéä]zn elit` diiel dpgna eli`e Ð

,ded zn `nh xifp i`de .qpkil leki did envr

yny axrd ciarc cr qpkil leki epi` i`n`e?

`weec e`l inp mzd Ð `weec e`l `kdcn `l`

Ð lahc oeik ,eyny aixrd `l elit`e ,af iabl

.myl qpkil leki:ïðéñøâ éëäíåé ìåáè íìåòì
äøôë øñåçîã ïåéë éëä åìéôàå éîã áæë áæ ìù
äéì éø÷ éàîà éà÷ äééåì äðçîá éàå ìééò àì

'åë`irye` iaxa ozp iaxc dixagc ,xnelk Ð

af ly mei leah mlerl :iia`l dil ixcdn `w

dliahac `zrnyc `iwec eed `le ,inc afk

.`zlin `ilz dxtka `l` ,i`w yny axrde

`nhpy zn `nh xifpn jl ziazen `wc i`de

qpkil leki envr zn ixde ,my qpkil leki epi`c

mizn i`nh x`yc ab lr s` ;`iyw `l `d Ð

zn `nh xifp i`d Ð diiel dpgna qpkil mileki

inp `de .dxtk xqegn meyn ,qpkil leki epi`

dz`c "cren ld` gzt l`" [aizkc] zxn`c

,diiel dpgn epiidc ,`xw irzyn dxfrac xeaq

Ð 'ek "xepwip xry ickn" zkxt `w ikd meyn

`xw irzyn `w diiel dpgna i`c ,ied `l `d

"cren ld`" dil ixw i`n?`nei) `ipz `d

azk ikdl `l` !lkid df Ð "cren ld`" :(`,`q

xqegn lkida mzd dn :`xninl Ð "cren ld`"

iptl `ae" izni` :rnyn ikde .liir `l dxtk

'd`al ie`x `edy onfa Ð diiel dpgna epiidc "

`iad `l m` `d .ezxtk `iadc ,cren ld` l`

oiqpkp oirxevn `de :xn`z m`e .`l Ð ezxtk

`l `d !zendad lr oifn myy ,xepwip ixrya

.d`ia dny e`l zvwna d`iac ,`iywïìðîÐ

.liir `l dxtk xqegncúåáøì äéäé àîè àéðúã
íåé ìåáè.dxtk `iadl jixv epi`y Ðúåáøì

äøôë øñåçîepi` eyny aixrdc ab lr s`e Ð

.ezxtk `iaiy cr qpkil lekiäðùîúàèçäù
íå÷î ìëá úîãå÷aixwde" (d `xwie) aizkck Ð

migaf) ol `niiwe ,"dpey`x z`hgl xy` z`

zlerl s` zncew serd z`hg elit`c (a,v

`idy epivn zenewn x`yae li`ed .dnda

`diy ick ,zncew `dz xifpa o`k s` Ð zncew

.dilr glbn xifpàìåùøéô.z`hgl odn dfi` Ð

úàèçì äéåàøä.dzpy za dawp dyak oebk Ð

äìåòì äéåàøä.ezpy oa xkf yak Ðäéåàøäå
íéîìùì.mipy izy oa li` Ðàøîâïðáø åðú

áåúëä íéîìùá ãòåî ìäà çúô øéæðä çìâå
øáãî,glbn `diy xne` `ed minlyd lr Ð

epivn `le "cren ld` gzt" o`k xn`p ixdy

`l` cren ld` gzt oiperh miycw x`y

dcedi axcke .oexec ody liaya ,cala minlyl

onfa Ð "cren ld` gzt ehgye" :l`eny xn`

minlyl o`kn ,lerp `edy onfa `le gezt `edy

oileqty lkidd zezlc zgizt mcew ohgyy

.(`,a oiaexr)ãòåî ìäà çúô àìà åðéà åàÐ

.xg` mewna `le ,glbn `di lkidd gztaúøîà
ïë íàÐ lkidd gzta `l` glbn `di `ly Ð

.i`yx dz` i`e ,oeifa jxc edføîåà äéùàé éáø
êéøö åðéà,oeifa jxc xeq`y o`kn xnel Ð

.oeifa jxc ea bedpi `ly xnege lw ,eilr dexr xya zelbl `ly ,yak jxc `l` "igafn lr zelrna dlrz `l" aizkck ,`wtp izixg` `zkecncêéøö åðéà øîåà ÷çöé éáøxnel Ð

.'ebe "exfp y`x xry z` gwle" aizkc ,uegan `l` glbl leki epi` oeifa ea `di `l elit`y ,lkid gzt` glbi `l oeifa `edy meyncäæ àöéÐ lkid gzt lr glbn `di m`y Ð

.xacn aezkd minlya Ð "cren ld` gzt xifpd glbe" aizkc i`de .minly ly cecd cva `l` glbl leki epi` jkld ,cecd zgz dpizpe dxfrl d`ade dgiwl xqegnyøîåà ïðç àáà
.gezt cren ld` gzt oi`y onf lk glbl leki epi`y Ð "gzt" ea xn`p jkl Ðäøéæð àìå øéæð.dpicna `l` ,dxfra zglbn `l dy`dy Ð
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øòùxepwipcvik" wxta migqta xn`ck ,diiel dpgn my cre ,miyp zxfr `idy Ð

dpgn oic el yie ,dpiky dpgn [zyecwa] ycwzp `l xepwip xry :(a,dt) "oilev

'd iptl [`ae" aizkc] `d jgxk lre .diieldxfra 'd iptl [xnel oi`c] ,`ed xepwip xry Ð "

ixqegn zeaxl Ð "ea ez`neh cer" jenqa [opixn`e] ,`ed dxtk xqegn ixdy Ð ynn

.dpiky dpgnl qpkp m` zxk aiigy ,mixetk

éãëî'ek xepwip xry`l mzdc ikid ike Ð

[ipinyd] mei crc llkn wcwcl lkez

`l` .lif`e yxtnck ,`zil `dc ,qpkil xeq`

Ð "`iai ipinyd meiae" `xw hiwp ik ,i`ce `d

exqe`l `a `le ,zepaxw z`ad onf epl ricedl

dil `pn izk` ,inp af iabe .okl mcew my qpkil

xninl [`ki`c] oicd `ede ?qpkil xeq`c `pzl

lkidd gzt xnel yie ,"cren ld` gzt"

"cren ld` gzt ehgye" minly iab ogky`ck

lkidd zezlc [eidiy] :(a,dp) migafa opiyxce

znc mei leah i`cec jl `ni` mlerle .oigezt

:xnel yie !dpiky dpgn `edc ,my qpkil xeq`

`nh" aizk `dc ,(`nhl) jixhvi` `l `dlc

lkc jenqa ol `wtpc ,mei leah zeaxl Ð "didi

i`ce `l` .dpiky dpgna qpkil xeq` mei leah

`le ipinya zepaxw z`ad onf xnel aezkd `a

`nip inp ikd Ð qpkil exqe`l `le ,dl mcew

:opiqxb ikd .ikdàìàafc mei leah iia` xn`

`l dxtk xqegnc oeik ikd elit`e inc afk e`l

liirafk `l (xn`p) dil `xiaqc i`d la` Ð

mewn lkne ,eilr oiwxefe oihgeyc oiprl inc

liir `l mixetk xqegne li`ed ,qpkil xeq`

.diel dpgnaéàå],xnelk Ð [i`w diiel dpgna

dil ixwil i`n` diiel dpgna qpkil xzen m`c

.xacn aezkd diiel dpgna ixdy !"cren ld`"

lk qpkil xeq`y df `ed dpiky dpgna jgxk lr

gzt" dil ixw i`n`e ,mixetk xqegn `edy onf

,lkidd iptl dxfrd jez rnync ,"cren ld`

minlya aezkd "cren ld` gzt ehgye" enk

cren ld` dn :`xninl ,dxfrd jez ehgypy

pn cren ld`e ,liir `l mixetk xqegnÐ ol

xeq`y ,mei leah zeaxl Ð "didi `nh" aizkc

ixac ipyne iia` xfeg ixd .dpiky dpgna qpkil

,[mal zxaqn mixne`] eidy dnn ozp axc eixiag

dyxit `ly dne .afk afc mei leah :xaqw `nl`

xeq` afc ,(xeq`) afk mei leahc giken did j`id

qpkil leki xifpe cren ld` gzt l` qpkil

,`ed mixetk xqegn e`l ixdy ,dpiky dpgna

d`nehy inl `l` mixetk xqegn ixwn `lc

.etebn d`veiúçìâú`ian cvik dxdh

glbne minlyd z` hgeye minlye dler z`hg

mdilr`xnba opiyxcc meyn `nrhc d`xpe Ð

ld` [ea xn`py dna] Ð "cren ld` gzt glbe"

lry aezkd xn`y ixg` .minly epiidc ,cren

ok m` :dywe .enicwiy `ed oic Ð glbi minlyd

?minlyl dlere z`hg micwd dnl

éáølr `l` glbn did `l xne` xfril`

dlerl mewn lka zncew z`hgy z`hgd

minlyemigaf) "xiczd lk" wxta [opixn`ck] Ð

.(`,v

äéåàøäz`hgl.yak Ð dlerl .dayk Ð

.li` Ð minlyl

[a cenr oldl zetqezd jynd]
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רכט
miwxt dyelya` cenr dn sc ± iriax wxtxifp

øåð÷éð éøòù éãëî`nw wxta dheq zkqna opiqxbck ,dxtk ixqegn lk oiler myy Ð

z` oixdhne ,zeheqd z` oiwyn myy ,xepwip xryl ,gxfn ixryl dze` oilrn :(`,f)

,zeafe oiaf oebk ,dxtk ixqegn x`yl oicd `ede .mirxevnd z` oixdhne ,zecleid

.`xnba mzd yxtnckäééåì éøòùá éîéé÷ ååä [àëéä]zn elit` diiel dpgna eli`e Ð

,ded zn `nh xifp i`de .qpkil leki did envr

yny axrd ciarc cr qpkil leki epi` i`n`e?

`weec e`l inp mzd Ð `weec e`l `kdcn `l`

Ð lahc oeik ,eyny aixrd `l elit`e ,af iabl

.myl qpkil leki:ïðéñøâ éëäíåé ìåáè íìåòì
äøôë øñåçîã ïåéë éëä åìéôàå éîã áæë áæ ìù
äéì éø÷ éàîà éà÷ äééåì äðçîá éàå ìééò àì

'åë`irye` iaxa ozp iaxc dixagc ,xnelk Ð

af ly mei leah mlerl :iia`l dil ixcdn `w

dliahac `zrnyc `iwec eed `le ,inc afk

.`zlin `ilz dxtka `l` ,i`w yny axrde

`nhpy zn `nh xifpn jl ziazen `wc i`de

qpkil leki envr zn ixde ,my qpkil leki epi`c

mizn i`nh x`yc ab lr s` ;`iyw `l `d Ð

zn `nh xifp i`d Ð diiel dpgna qpkil mileki

inp `de .dxtk xqegn meyn ,qpkil leki epi`

dz`c "cren ld` gzt l`" [aizkc] zxn`c

,diiel dpgn epiidc ,`xw irzyn dxfrac xeaq

Ð 'ek "xepwip xry ickn" zkxt `w ikd meyn

`xw irzyn `w diiel dpgna i`c ,ied `l `d

"cren ld`" dil ixw i`n?`nei) `ipz `d

azk ikdl `l` !lkid df Ð "cren ld`" :(`,`q

xqegn lkida mzd dn :`xninl Ð "cren ld`"

iptl `ae" izni` :rnyn ikde .liir `l dxtk

'd`al ie`x `edy onfa Ð diiel dpgna epiidc "

`iad `l m` `d .ezxtk `iadc ,cren ld` l`

oiqpkp oirxevn `de :xn`z m`e .`l Ð ezxtk

`l `d !zendad lr oifn myy ,xepwip ixrya

.d`ia dny e`l zvwna d`iac ,`iywïìðîÐ

.liir `l dxtk xqegncúåáøì äéäé àîè àéðúã
íåé ìåáè.dxtk `iadl jixv epi`y Ðúåáøì

äøôë øñåçîepi` eyny aixrdc ab lr s`e Ð

.ezxtk `iaiy cr qpkil lekiäðùîúàèçäù
íå÷î ìëá úîãå÷aixwde" (d `xwie) aizkck Ð

migaf) ol `niiwe ,"dpey`x z`hgl xy` z`

zlerl s` zncew serd z`hg elit`c (a,v

`idy epivn zenewn x`yae li`ed .dnda

`diy ick ,zncew `dz xifpa o`k s` Ð zncew

.dilr glbn xifpàìåùøéô.z`hgl odn dfi` Ð

úàèçì äéåàøä.dzpy za dawp dyak oebk Ð

äìåòì äéåàøä.ezpy oa xkf yak Ðäéåàøäå
íéîìùì.mipy izy oa li` Ðàøîâïðáø åðú

áåúëä íéîìùá ãòåî ìäà çúô øéæðä çìâå
øáãî,glbn `diy xne` `ed minlyd lr Ð

epivn `le "cren ld` gzt" o`k xn`p ixdy

`l` cren ld` gzt oiperh miycw x`y

dcedi axcke .oexec ody liaya ,cala minlyl

onfa Ð "cren ld` gzt ehgye" :l`eny xn`

minlyl o`kn ,lerp `edy onfa `le gezt `edy

oileqty lkidd zezlc zgizt mcew ohgyy

.(`,a oiaexr)ãòåî ìäà çúô àìà åðéà åàÐ

.xg` mewna `le ,glbn `di lkidd gztaúøîà
ïë íàÐ lkidd gzta `l` glbn `di `ly Ð

.i`yx dz` i`e ,oeifa jxc edføîåà äéùàé éáø
êéøö åðéà,oeifa jxc xeq`y o`kn xnel Ð

.oeifa jxc ea bedpi `ly xnege lw ,eilr dexr xya zelbl `ly ,yak jxc `l` "igafn lr zelrna dlrz `l" aizkck ,`wtp izixg` `zkecncêéøö åðéà øîåà ÷çöé éáøxnel Ð

.'ebe "exfp y`x xry z` gwle" aizkc ,uegan `l` glbl leki epi` oeifa ea `di `l elit`y ,lkid gzt` glbi `l oeifa `edy meyncäæ àöéÐ lkid gzt lr glbn `di m`y Ð

.xacn aezkd minlya Ð "cren ld` gzt xifpd glbe" aizkc i`de .minly ly cecd cva `l` glbl leki epi` jkld ,cecd zgz dpizpe dxfrl d`ade dgiwl xqegnyøîåà ïðç àáà
.gezt cren ld` gzt oi`y onf lk glbl leki epi`y Ð "gzt" ea xn`p jkl Ðäøéæð àìå øéæð.dpicna `l` ,dxfra zglbn `l dy`dy Ð
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øòùxepwipcvik" wxta migqta xn`ck ,diiel dpgn my cre ,miyp zxfr `idy Ð

dpgn oic el yie ,dpiky dpgn [zyecwa] ycwzp `l xepwip xry :(a,dt) "oilev

'd iptl [`ae" aizkc] `d jgxk lre .diieldxfra 'd iptl [xnel oi`c] ,`ed xepwip xry Ð "

ixqegn zeaxl Ð "ea ez`neh cer" jenqa [opixn`e] ,`ed dxtk xqegn ixdy Ð ynn

.dpiky dpgnl qpkp m` zxk aiigy ,mixetk

éãëî'ek xepwip xry`l mzdc ikid ike Ð

[ipinyd] mei crc llkn wcwcl lkez

`l` .lif`e yxtnck ,`zil `dc ,qpkil xeq`

Ð "`iai ipinyd meiae" `xw hiwp ik ,i`ce `d

exqe`l `a `le ,zepaxw z`ad onf epl ricedl

dil `pn izk` ,inp af iabe .okl mcew my qpkil

xninl [`ki`c] oicd `ede ?qpkil xeq`c `pzl

lkidd gzt xnel yie ,"cren ld` gzt"

"cren ld` gzt ehgye" minly iab ogky`ck

lkidd zezlc [eidiy] :(a,dp) migafa opiyxce

znc mei leah i`cec jl `ni` mlerle .oigezt

:xnel yie !dpiky dpgn `edc ,my qpkil xeq`

`nh" aizk `dc ,(`nhl) jixhvi` `l `dlc

lkc jenqa ol `wtpc ,mei leah zeaxl Ð "didi

i`ce `l` .dpiky dpgna qpkil xeq` mei leah

`le ipinya zepaxw z`ad onf xnel aezkd `a

`nip inp ikd Ð qpkil exqe`l `le ,dl mcew

:opiqxb ikd .ikdàìàafc mei leah iia` xn`

`l dxtk xqegnc oeik ikd elit`e inc afk e`l

liirafk `l (xn`p) dil `xiaqc i`d la` Ð

mewn lkne ,eilr oiwxefe oihgeyc oiprl inc

liir `l mixetk xqegne li`ed ,qpkil xeq`

.diel dpgnaéàå],xnelk Ð [i`w diiel dpgna

dil ixwil i`n` diiel dpgna qpkil xzen m`c

.xacn aezkd diiel dpgna ixdy !"cren ld`"

lk qpkil xeq`y df `ed dpiky dpgna jgxk lr

gzt" dil ixw i`n`e ,mixetk xqegn `edy onf

,lkidd iptl dxfrd jez rnync ,"cren ld`

minlya aezkd "cren ld` gzt ehgye" enk

cren ld` dn :`xninl ,dxfrd jez ehgypy

pn cren ld`e ,liir `l mixetk xqegnÐ ol

xeq`y ,mei leah zeaxl Ð "didi `nh" aizkc

ixac ipyne iia` xfeg ixd .dpiky dpgna qpkil

,[mal zxaqn mixne`] eidy dnn ozp axc eixiag

dyxit `ly dne .afk afc mei leah :xaqw `nl`

xeq` afc ,(xeq`) afk mei leahc giken did j`id

qpkil leki xifpe cren ld` gzt l` qpkil

,`ed mixetk xqegn e`l ixdy ,dpiky dpgna

d`nehy inl `l` mixetk xqegn ixwn `lc

.etebn d`veiúçìâú`ian cvik dxdh

glbne minlyd z` hgeye minlye dler z`hg

mdilr`xnba opiyxcc meyn `nrhc d`xpe Ð

ld` [ea xn`py dna] Ð "cren ld` gzt glbe"

lry aezkd xn`y ixg` .minly epiidc ,cren

ok m` :dywe .enicwiy `ed oic Ð glbi minlyd

?minlyl dlere z`hg micwd dnl

éáølr `l` glbn did `l xne` xfril`

dlerl mewn lka zncew z`hgy z`hgd

minlyemigaf) "xiczd lk" wxta [opixn`ck] Ð

.(`,v

äéåàøäz`hgl.yak Ð dlerl .dayk Ð

.li` Ð minlyl

[a cenr oldl zetqezd jynd]
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רל
miwxt dyelyaa cenr dn sc ± iriax wxtxifp

.dpedk igxt da exbzi `ly ickúñ÷åôå úìçåë äðéà äèåñ,ira `w dleepl `dc Ð

.da iiexbi`l ez` `l Ð dleepnc oeike

äðùîçìùîåzgz glyne exfp y`x xry lhep did :oizipzna opiqxb ikd .gipne Ð

,mixen` mixac dna .cecd zgz glyn did `l dpicna glib m`e ,cecd

Ð d`nehd zglbza la` ,dxdhd zglbza

:xne` xi`n iax .cecd zgz glyn did `l

`nhd on ueg ,cecd zgz oiglyn lkd

epzpyna oda aezky mixtqe .cala dpicnay

Ð "`vi my` ly cecd zgz gliy m`"

`l` ,oizipzna dil opiqxb `lc ,`id `zyay

.'ek ahexd z` lhep jk xg`e opax epz :`xnba

y`x xry lhep did :oizipznc `yexit ikde

glib m`e ,minly ly cecd zgz eglyne exfp

ly cecd zgz eglyn did `l Ð dpicna

.minlyäøäèä úçìâúá íéøåîà íéøáã äîá
,cecd zgz glyn ycwna glib m`y exn` Ð

zglbza la` .dpicna gliby onfa `l la`

epi` Ð ycwna glbny onfa elit` ,d`nehd

glyn jl oi`y ,my` ly cecd zgz glyn

dyry iptn ,ycwnay xedhd `l` cecd zgz

.ezevnk ezexifpïéçìùî ìëä øîåà øéàî éáø
ãåãä úçú`nh oia dpicna gliby xedh oia Ð

cecd zgz glyn epi`y jl oi`e ,dxfra gliby

.cala dpicna `nhd on ueg `l`

àøîâxifpa my`" opiqxb `l `xnbc `yixae

opax epz :opiqxb ikd `l` ,"`ki` in

ly xryd lr ozepe ahexd z` lhep jk xg`e

.minly ly cecd zgz glyne ezexifp y`x

z`hg lye my` ly cecd zgz gliy m`e

`ki` in xedh xifpa my` .`vi?ikd ,`ax xn`

ly cecd zgz glyn `nh xifp m`e :xn`w

.`vi Ð my`øîà àáø øîà éìéî éðä àðîàø÷
íéîìùä çáæ úçú øùàxy` :rnync Ð

gafd on :jl xnel ,minlyd gaf `di eizgz

.eizgz `di envrìù ãåãä úçú çìéù íàå
çáæ áéúëã àîòè éàî àöé íùà ìùå úàèç

íùàå úàèç úåáøìzgz gleyy xedhdy Ð

`ed `nh m`e ,`vi Ð z`hg epiidc ,ely gaf

.my` epiidc ,ely gaf zgz geliy oerh Ðéëä
õåç ãåãä úçú ïéçìùî ìëä ïðáø åðú :ïðéñøâ
éáø éøáã øá÷ð åøòùù éðôî äðéãîáù àîèî

ïàëå ïàë íéøåäè øîåà äãåäé éáø øéàîoia Ð

o`k Ð mi`nh ,oiglyn eid dpicna oia ycwna

.oiglyn eid `l o`keàì ìëä íéøîåà íéîëçå
ùã÷îáù øåäèî õåç ãåãä úçú ïéçìùî åéä

åúåöîë äùòðù éðôîocic oizipzn mzqe Ð

.lirl opiyxtcke ,minkgc `ail`äùòðù
åúåöîë.ezevnk ycwna gliby Ð

äðùîï÷ìåù åà.f"rla x"cewyee ,dti lyean epi`y Ðäìùá òåøæä úà`ki` Ð

oileg zkqna ,li`d mr dlyazpy rexfa xn`c o`nl `ki`e ,dnly xn`c o`nl

.(a,gv)
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íéîìùáxacn aezkdoda xn`py ,glbi minly lr :xn`c ,oizipznc dcedi iaxke Ð

."cren ld` gzt ehgye"

éáøzelrna dlrz `l xne` `ed ixd jixv epi` xne` diy`i,dcear cearl jled ik Ð

?xnege lwn `l` `xaqn yxcnl jixv epi` i`nc :dywe .oeifa jxc jk lk epi`e

lk `l` ,"xne` diy`i iax" `qxibd oi` ixtiqae

epi` e` :mzd `zi` ikde ,`nw `pz ixacn df

jxc ok m` :zxn` ?ynn cren ld` gzt `l`

`ivedl oi`c xnelk Ð ynn `l` epi` e` .oeifa

`l" xne` `ed ixd Ð ernynn weqtd `xaqn

.oeifa xacl xnege lw ,"dlrz

àìådpizpe dgiwle d`ad xqegny inaÐ

m`e ,xird lka oilk`p minly ixdy

ixd Ð ira minly cece cren ld` gzt glbn

.dpizpe dgiwl d`ad xqegn

çìéâå`edy onfa cren ld` gzt xifpd (z`)

geztld` gzt e`l jgxk lr ,xnelk Ð

onfa `l` ,oeifa jxc dil ded ok m`c ,ynn cren

.[gezt] gztàìådxifp`nrhy rnyn Ð

gzt glbz m` dpedk igxt da exbzi `ny `xwc

mewna zglbn dpicna `l` .ynn cren ld`

.dpedk igxt de`xi `le ,repv

äðéàzqwete zlgekmy zcner dheqd Ð

oixyew eid :(a,f) dheqa xn`ck ,[leeipa]

.'ek ixvnd lagçìùîåcecd zgzÐ

.ea minlydyíàdpicna glibel yiy Ð

aizkc ab lr s`e .dvxiy mewna glbl zeyx

cren lde` gzt e`l Ð "cren ld` gzt l`"

.`xnba opiyxcck ,xn`w

àìcecd zgz glyn didmewn lknc d`xp Ð

,`xwc `hyt ipd`c `pzl dil `hiyt

glbn did m`e ,glbn `ed milyexiac rnync

`xwa aizkc ,cecd zgz glbn did `l oileaba

y`x xry z` gwle cren ld` gzt xifpd glbe"

."minlyd gaf zgz xy` y`d lr ozpe exfp

xqegny df `vi :`xnba yixcc `pz `ki`e

z`ad xqegn inp ikde ,dpizpe d`ad dgiwl

minlyd cec zgz mzzl milyexil uegn exry

.milyexiaìáàglyn did `l d`neh zglbz

cecd zgzz`hge `nh xifp my` ly cec Ð

cecd zgz xry zpizp aezkd dlz `ly ,serd

.xedha `l`éáø] xne` xi`noiglyn lkd

`nh xifp oiae dpicna xedh xifp oia .[cecd zgz

.[ycwna]õåç`xnba .dpicnay `nhd on

nz idly oke ,xawp exryy iptn :opixn`dxe

.oeir jixve xawpc olpn :dyw la` .(`,cl)

ìèåðey`x xry`ede ,`ziixaa xn`ck Ð

.lif`e yxtnck ,ahexd on lhepïìðî`xw xn`

eizgz `di egafn minlyd gaf zgz`xezin Ð

.egafn ozi minlyd zgz :ikd opiyxc "gaf"c[úàèç]zeaxl "gaf" `xw xn` my`e

.zeny`e ze`hgíàminlyd gaf i`n gafe minly `xw `nil ok,"gaf" jnqcn Ð

.gafd on didi minlyd zgz :yxcnl

éðôîxawp exryy.olpn yxtzp `l Ðïàëo`ke.dpicnae ycwna ÐåàowleyÐ

.[i`cn] xzei leyiaøçàåoiia zezyl xifpd xzed jkfril` iaxk `pz i`dc d`xp dxe`kl Ð.yxtny miyrnd lk xg` cr oii zezyl xeq`c `xnba xn`c ,x

ïåéëmincd on cg` [eilr wxfpy].icigi dyrn xg` :`xnba opiyxcck Ð
xg`
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éøáãì :Bì øîà .äpeäë éçøt da eøbúé ànLäèBñ ,E ¤¨¦§¨¨¦§¥§¨¨©¦§¨¤¨
'ä éðôì dãéîòäå" da áéúëc ,çéëBzïðéLééç àìå " ¦©¦§¦¨§¤¡¦¨¦§¥§¨¨§¦©

úìçBk Bæ ïäì øîà ¯ !äpeäë éçøt da eøbúé ànL¤¨¦§¨¨¦§¥§¨¨©¨¤¤¤
.úñ÷Bôe úìçBk dðéà Bæ ,úñ÷BôeäðùîìèBð äéä ¤¤¥¨¤¤¤¤¨¨¥

çléb íàå ,ãecä úçz çlLîe Bøæð Làø øòN§©Ÿ¦§§©¥©©©©§¦¦¥©
íéøác äna .ãecä úçz çlLî äéä àì ¯ äðéãna©§¦¨Ÿ¨¨§©¥©©©©©¤§¨¦
äàîehä úçìâúa ìáà ,äøähä úçìâúa ¯ íéøeîà£¦§¦§©©©¨¢¨£¨§¦§©©©§¨
ìkä :øîBà øéàî éaø .ãecä úçz çlLî äéä àìŸ¨¨§©¥©©©©©¦¥¦¥©Ÿ
.ãáìa äðéãnaL àîhä ïî õeç ,ãecä úçz ïéçlLî§©§¦©©©¦©¨¥¤©§¦¨¦§©

àøîâøçàå :ïðaø eðz ."Bøæð Làø øòN ìèBð"¥§©Ÿ¦§¨©¨©§©©
,Bøæð Làø øòN ìò ïúBðå ,áèBøä úà ìèBð Ck̈¥¤¨¤§¥©§©Ÿ¦§
úçz çléL íàå .íéîìL ìL ãecä úçz çlLîe§©¥©©©©¤§¨¦§¦¦©©©
[øBäè] øéæða íLà ¯ .àöé ¯ íLàå úàhç ìL ãecä©¤©¨§¨¨¨¨¨¨§¨¦¨
àîè øéæð íàå :øîà÷ éëä :àáø øîà ¯ ?àkéà éî¦¦¨£©¨¨¨¦¨¨©§¦¨¦¨¥
?éléî éðä àðî .àöé ¯ íLà ìL ãecä úçz çlLî§©¥©©©©¤¨¨¨¨§¨¨¥¦¥
"íéîìMä çáæ úçz øLà" àø÷ øîà :àáø øîà£©¨¨¨©§¨£¤©©¤©©§¨¦

L íàå .åézçz àäé Bçáfî ¯ìL ãecä úçz çlé ¦¦§§¥©§¨§¦¦©©©©¤
úBaøì ¯ "çáæ" àø÷ øîà ?àîòè éàî ,àöé úàhç©¨¨¨©©£¨¨©§¨¤©§©
"çáæ" éàäì déz÷étà àäå ¯ .íLàå úàhçä úà¤©©¨§¨¨§¨©¦§¥§©¤©
éàî ,"íéîìMä áèBøî" àø÷ àîéì ïk íà ¯ !áèBøî¥¤¦¥¥¨§¨¥¤©§¨¦©
àîéàå ¯ .íLàå úàhç úBaøì dpéî òîL ¯ "çáæ"¤©§©¦¨§©©¨§¨¨§¥¨
àîéì ïk íà ¯ !àúàc àeä íLàå úàhçì dlek¨§©¨§¨¨§¨¨¦¥¥¨
dpéî òîL ¯ "íéîìMä çáæ" éàî ,"çáæå íéîìL"§¨¦§¤©©¤©©§¨¦§©¦¨
õeç ,ãecä úçz ïéçlLî eéä ìkä :ïðaø eðz .ézøz©§¥¨©¨©©Ÿ¨§©§¦©©©
éaø éøác ,øa÷ð BøòOL éðtî ,äðéãna çlébL àîhî¦¨¥¤¦¥©©§¦¨¦§¥¤§¨¦§¨¦§¥©¦
eéä ïàëå ïàk ¯ íéøBäè :øîBà äãeäé éaø .øéàî¥¦©¦§¨¥§¦¨§¨¨
íéîëçå .ïéçlLî eéä àì ïàëå ïàk ¯ íéàîè ,ïéçlLî§©§¦§¥¦¨§¨Ÿ¨§©§¦©£¨¦
õeç ,ãecä úçz ïéçlLî eéä àì ìkä :íéøîBà§¦©ŸŸ¨§©§¦©©©

.Búåöîk äNòpL éðtî ,Lc÷naL øBäè ïîäðùî ¦¨¤©¦§¨¦§¥¤©£¨§¦§¨
ïäkä .ï÷ìBL Bà íéîìMä úà ìMáî äéäìèBð ¨¨§©¥¤©§¨¦§¨©Ÿ¥¥

ïî úçà ävî älçå ,ìéàä ïî äìLa òBøfä úà¤©§©§¥¨¦¨©¦§©¨©¨©©¦
,ïôéðîe øéæpä étk ìò ïúBðå ,úçà ävî ÷é÷øe ,ìqä©©§¦©¨©©§¥©©¥©¨¦§¦¨

ì øéæpä øzeä Ck øçàå.íéúnì àîhäìe ïéé úBzL §©©¨©©¨¦¦§©¦§¦¨¥©¥¦
éáø

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

נזיר. שלשה מינין - פרק שישי דף מה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc xifp(iyily meil)
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,mz`neh.ïéçlLî eéä àì ïàëå ïàkglib okid welig oi` ezrcle ¨§¨Ÿ¨§©§¦

.glyn epi` mlerl `nhe glyn mlerl xedh xifp `l` ,xifpd
ïî õeç ,ãecä úçz ïéçlLî eéä àì ìkä ,íéøîBà íéîëçåxifpøBäè ©£¨¦§¦©ŸŸ¨§©§¦©©©¦¨

LglibLc÷nak äNòpL éðtî ,xwirBúåöîynn df ote`a oky - ¤©¦§¨¦§¥¤©£¨§¦§¨
epnn yexcl oi`e ,minlyd y`a xryd ztixy oic xn`p

:mixg` mipte`l

äðùî
:xifpd inly leyia ote` z` zx`an dpyndúà ìMáî äéä̈¨§©¥¤

ï÷ìBL Bà ,íéîìMädid jk xg`e ,ax leyia mlyan -ìèBð ïäkä ©§¨¦§¨©Ÿ¥¥
òBøfä úàxy`k y`xd l` daexwd lbxd ly oeilrd dwlg - ¤©§©

`idäìLazlyean -ìéàä ïî,minlyd lyïî úçà ävî äìçå §¥¨¦¨©¦§©¨©¨©©¦
ìqä,`iadl xifpd lry zevnd lyúçà ävî ÷é÷øeïúBðå ,odkd ©©§¦©¨©©§¥

el` lk z`ïôéðîe øéæpä étk ìòdlrn `iane jilen ,dtepz ©©¥©¨¦§¦¨
,cixeneCk øçàåe ixnbl zexifpd dniizqpì øéæpä øzeäïéé úBzL §©©¨©©¨¦¦§©¦
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc xifp(iriax meil)

,øîBà ïBòîL éaømiyrnd lk xg` cr mikynp eixeqi` oi` ©¦¦§¥
`l` ,exkfedyåéìò ÷øæpL ïåék,gafnd lr ,eliaya -ïî ãçà ¥¨¤¦§©¨¨¤¨¦

íéîcä,zepaxwd cg` ly mc -ì øéæpä øzeäànhéäìe ïééa úBzL ©¨¦©©¨¦¦§©©¦§¦©¥
íéúîì: ©¥¦

àøîâ
,ïðaø eðzxifpd zepaxw zaxwd xcq seqa dxeza xn`p(k e xacna) ¨©¨¨

,'ïéé øéæpä äzLé øçàå'eyexit 'xg`' aezkd xn`y dnøçà §©©¦§¤©¨¦¨¦©©
,ïlek íéNònäel` ,zglbzde zepaxwd lk zaxwd epiidcéøác ©©£¦¨¦§¥

øæòéìà éaø.lk z` miiqy cr oii zezyl xeq` eixac itle ©¦¡¦¤¤
.elld miyrnd,íéøîBà íéîëçå`' zaizdyexit 'xgäNòî øçà ©£¨¦§¦©©©£¤

,éãéçéit lr s` ,mincd on cg` eilr wxfpy xg` ,mdixac itle §¦¦
xzene xifp epi` aey ,glib `l mbe zepaxwd x`y z` aixwd `ly

.xifpd ixeqi` lka
:`xnbd zl`ey,ïðaøc eäééîòè éàîzernyn zehyta ixde ©©§©§§©¨¨

lk epiidc ,okl mcew yxetnd xcqd mlypy xg`l wxy aezkd
minkg exn` dnle ,oiia xifpd xzen ,aezka mixkfend miyrnd

:`xnbd zx`an .mincd on cg` zwixfa eicyàëä áéúkxg` §¦¨¨
xifpd zepaxw zaxwdíúä áéúëe ,'ïéé øéæpä äzLé øçàå'dze`a - §©©¦§¤©¨¦¨¦§¦¨¨

dyxt(hi e my)dtepz dyery ,,'Bøæð úà Bçlbúä øçà'ecnle ©©¦§©§¤¦§
,'xg`' 'xg`' deey dxifba minkgíúä äîxg`' weqtay myk - ©¨¨

`id dpeekd ,'exfp z` eglbzdéãéçé äNòî øçà,zglbz lyóà ©©©£¤§¦¦©
ïàk`id dpeekd 'oii xifpd dzyi xg`e' weqta mb -äNòî øçà ¨©©©£¤

éãéçé`ed xzen zepaxwdn cg` ly mcd zwixf xg`ly - §¦¦
.oii ziizya

dyrn xg`ly dey dxifbdn cenll jl oipn :`xnbd zl`ey
,d`nehe oiia xzen icigieäééååøz àkéàc ãò àîéàxn`p `ny - ¥¨©§¦¨©§©§

aezkd ixac ixdy ,zglbzde zepaxwd lk xg`l cr xzen epi`y
zepaxwd lk zaxwd xg`l mb mixaecn 'exfp z` eglbzd xg`'

.[zglbzd z` `l` aezkd xikfd `ly it lr s`]

:`xnbd zvxznéëä éà,ok xn`z m` -äåL äøæb,'xg` xg`' ly ¦¨¦§¥¨¨¨
,él änìaezkd zernynn ixdy ,melk dpnn epcnl `l ixd ¨¨¦

miyrnd lk xg`l dpeekdy oiadl yi 'oii xifPd dYWi xg`e'§©©¦§¤©¨¦¨¦
d`a i`ce `l` ,zxzein dey dxifbd ok m`e ,okl mcew mixen`d
zwixf xg`l epiidc ,icigi dyrn xg`ly epcnll dey dxifbd

\:d`nehe oiia xzen ,zepaxwd cg` ly enc
eze` zakrn xifpd zyxta dxen`d dtepzd m` dpc `xnbd

:miznl `nhidlne oii zezyln,úákòî øéæða äôeðz ,áø øîà̈©©§¨§¨¦§©¤¤
.oii zezyl xeq`e ezexifpa x`yp sipd `ly onf lke

:`xnbd zxxanïàîc àaélà,ok ax xn` dhiy efi` itl -àîéìéà ©¦¨§©¦¥¨
-ok xn`y xn`p m`ïðaøc àaélà,`ziixaa minkg zhiy itl - ©¦¨§©¨¨

dywi ok m` ,icigi dyrn xg`l oiia xzen xifpdy mixaeqd
elit` ixdyúçìâzynn xifpd seba ziyrpd dlert `idyéøîà ¦§©©¨§¥

ïðaøy,àákòî àìm` ,oaxwd zaxwd xg` cin oii ziizya xzene ©¨¨Ÿ§©§¨
okäôeðz,eizepaxwa `l` xifpd seba dpi`yàéòaéîjixv ike - §¨¦©§¨

okzi `le akrz `ly `ed heyt ixd xnelk ,zakrn dpi`y xnel
.zakrn `idy mdixac itl ax xn`y

àlàepic z` xn` axy xnel jixvøæòéìà éaøc àaélàxaeqd ¤¨©¦¨§©¦¡¦¤¤
dtepzd s`y ax siqede ,oiia xifpd xzen miyrnd lk xg`l wxy

,jtidl dyw ok m` mle` ,zakrnàèéLtxacd heyt ixd - §¦¨
ixdyøîàä[xn` ixd-]øçà øæòéìà éaødíéNòîdyxtay ¨¨©©¦¡¦¤¤©©©£¦
,ílekycgl ax jxved `le ,miyrnd mze` llka dtepzd mbe ¨

.eixac itl z`f
:`xnbd zvxznàîéúc eäîy xne` ziid `ny -ïéðòìc ïåék ©§¥¨¥¨¦§¦§©

äøtky oeik ,zakrn dtepzd oi`àéä äåöî éøéLsebn dpi`e ©¨¨§¨¥¦§¨¦
d`ay dxtkd z` zakrn dpi` d`yr `l m`e ,dnvr devnd

ok m` ,oaxwd ici lrénð àëäoii ziizy xzid iabl mb -àì ¨¨©¦Ÿ
,ákòz,miakrny xfril` iax xn`y miyrnd lk llka dpi`e §©¥

ïì òîLî à÷.zakrn dtepzd df iably ax ¨©§©¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א בעל מדות ורב פעלים מו"ה יוסף אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ז"ע.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אודותם,  שכותב  אלה  כל  ואת  אזכירו  וכבקשתו 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

וזכות פעולותיו באופן דתמכין דאורייתא, עוד יותר מאשר לימודו לעצמו, בודאי שתעמוד לו 

ולב"ב שי' בהנ"ל.

וכמודגש במאמר רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשולחן ערוך - פוסק בנגלה 

דתורה - ד"ה עץ חיים היא למחזיקים בה )שמח"ת תק"מ(, אלו בעלי השגה הלומדים תורה, ותומכי' 

א"ת  ע"ב(  דנ"ג  )ח"ג  בזהר  כדאיתא  גליקלעך,  מאושר,  בתורה,  העוסקים  עבודה  בעלי  אלו  מאושר 

הרגל  וכמעלת  ב"ה,  הא"ס  מפנימית  היינו  מראשו,  ממשיכים  עבודתם  דע"י  מראשו,  אלא  מאושר 

המקים את הראש דוקא.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

miwxt dyelya` cenr en sc ± iriax wxtxifp
àøîâïìåë íéùòî øçàiax ixac zakrn zglbze ,zglbz xg`e oaxw xg` Ð

.xfril`éãéçé äùòî øçà íéøîåà íéîëçå,glib `l oiicry ab lr s`e ,oaxw xg` Ð

.`akrn `l zglbzcéãéçé äùòî øçà íúä äîaizkck ,dtepz ciar gelib xg`lc Ð

."exfp z` eglbzd xg` xifpd itk lr ozpe"åäééåøú àëéàã ãò àîéàåxg` mzd dnc Ð

inp o`k s` "eglbzd xg`" aizkck ,zglbz

.eglbzd xg`áø øîàúáëòî øéæðá äôåðúÐ

.miznl `nhile oii zezylnäøôë ïéðòìã ïåéë
àéä äåöî éøéù:(`,d `nei) xn xn`cke Ð

zxtkn dtepz ike ,"xtkl dtepzl"?oi` `lde

ytpa `ed mcd ik" aizkck ,mca `l` dxtk

ixiy dtepzl dyr m`y ,jl xnel `l` !"xtki

,xtik [`l] eli`k aezkd eilr dlrn Ð devn

.ol rnyn `w ,akrn `l inp xifp iab .xtike
éîå
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øçàicigi dyrnxn`y in" wxta ipzcke ,oizipzna rnynck ,mincd on cg` s` Ð

.(`,gk xifp) "exiag rnyeäîicigi dyrn xg` mzdaezkd "xg`" eze`y Ð

.icigi dyrn `edy ,zglbzl jenqàîéàediieexz `ki`c cr`de ,zglbze zepaxw Ð

dnl "xg`" "xg`"c dey dxifb ok m` !zepaxwd zecear lk xg` Ð xn`c ezglbz xg`

.iläôåðúzakrn xifpa.oii zezyln Ð

àúùäzglbz`l ,xifpd seba `idy Ð

Ð mewn lka zakrn oi`y dtepz ,zakrn

?`iranéøéù`id devn`nw wxta xn`ck Ð

dtepzl dyr m`y :(a,e) migafc

`l eli`k ixd Ð d`yr `ly xnelk ,devn ixiy

oi`c Ð xtike ,xgaend on devn miiw `ly ,xtik

.zakrn

[a cenrl jiiy df lk]àéðúäåzxez z`f

oia xifpd

mitk el oi`y oia Ð mitk el yiy`wlq `we Ð

y myk :eyexit ikdc oizrcxa epi`e mitk el oi`

`ly mitk el yi zeeydl `a jk ,sipi `lc dtepz

ikd jgxk lr oizrc `wlq `we .dtepzd akrl

z`f"n wezyl ok m`c ,`id opax e`l eyexit

,"xg`" "xg`"c dey dxifbn dil wetize "zxez

dtepzac dpin rny ,`id [xril` iax] `l`

.dcenàìàåoia xifpd zxez z`fe `ipzc `d

akrn `lc xry el oi` oiae xry el yiyzglbz xn`c `id xfril` iaxle ,`wtp "xg`" "xg`"c dey dxifbn opaxle .akrn `l zglbzy xnel ,el oi`l el yi zeeydl oeekc yxtze Ð

lr sipdl wewfy xnel ,el yil el oi` zeeydl `a inp ikde ,[ehxen] lr xrz xiari dfe [ey`x] lr xrz el xiari xry el yiy myk :xnel ,el yil el oi` zeeydl `a jgxk lre ,zakrn

.xrz xiardl jixv mixne` lld ziae xrz xiardl jixv oi` mixne` i`ny zia hxenn xifp `ipzde .iiezi`l dil `gip ,`icda hxena `zi`c `ziixal rcic icii`e .mitk el oi`yk erexf

ixn`c opaxle ,oiia mlerl xq`i Ð zakrn zglbz xn`c xfril` iaxle .melk lirei `l Ð ey`x lr xrz xiardy hxennd ,xnelk .dpwz el oi` Ð i`ny zial jixv epi` i`n :opiqxb ikd

ixd .devnd miiwl opaxle ,oiia exizdl zglbz mewna xrz zxard `di xfril` iaxl ;xrz zxarda hxennl dpwz el yi Ð lld zial `d .devnd miiw `l Ð akrl `le devnl zglbz

xry el yi i`ny zial i`c .lld zial oia i`ny zial oia ,opaxl oia xfril` iaxl oia el oi`l el yi zeeydl ,el oi`y oia xry el yi oia "xifp zxez" xn`c `d i`ny zial xyt` [i`]

[yia] `dl jgxk lr ?el yi zeeydl [`a] dn oiprl lld zial i`e .dpwz el oi` Ð el oi`ae ,dpwz el yi Ðziae ,xrz xiardl jixv [inp] el oi`c ,xrz zxarda aizk `icda xry el

exn` [xfril` iaxe] i`ny zia :xn`c ,dpwz el oi` i`ny zialc `piax xn`c `d Ð zct iaxc epiide .el yic oicd `ede ,erexf lr dtepz ewiwfdle el oi` `iadl `a inp ikd .`id lld

.cg` xacïéàlbxe ci oda el.aizkck `xw opirac ,zinler dxdh el oi` ,rxevnd Ðìò.odad mewn .enewnéà`ed zn` cenlzd eyxit `l ik s`c `hiyt xfril` iaxc `ail`

.`nw `pyill `ipzcke ,'ek devn ixiy dxtk oiprl oeik `nizc edn .xfril` iaxk[éîå]`akrn `l`pyil i`dle .el oi` oia [mitk] el yi oia xifpd zxez z`f :`ipzde .opaxl :yexit Ð

`l` ."miyrnd lk xg`"n dil wetiz xfril` iaxl i`e .zakrn dtepz [inp ikd] Ð zakrn dlia dlial ie`x epi`y [lkc ,akrzy] `ed oic mitk el oi`ay myk :eyexit ikdc ol `xiaq

zia hxenn xifp :`ipzde ?`akrnc inp ikd Ð xry el oi` oia el yi oia `ipzc `d `l`e ."zxez z`f" ilbc ,`akrn dtepz la` ,xn`w mincd on cg` Ð icigi dyrn xg` ixn`c opaxl

`xiaqe .dpwz el [yi] Ð i`ny zial `d .zakrn dlia dlial ie`x epi`y lkc ,dpwz el oi`c Ð lld zial jixv i`n `piax xn`e ,jixv mixne` lld ziae 'eke jixv oi` mixne` i`ny

zeeydl `a inp ikde .ey`x lr xrz xiari hxenndy ,el yil el oi` zeeydl i`ny zial el oi` oia xryel yi oia ["xifpd zxez] z`fe" ,el yil el oi` yiwn i`ny zial `pyil i`dl ol

leki did ikd e`lac ,hxenn xifpc `ziixan [zeywdl el yil] el oi` lld ziale ,el oi`l el yi zeeydl `a mlerlc :denzl yie .erexf lr sipdl dpwz el yiy xnel ,el yiyl el oi`

.`wtp miyrnd lk xg`n Ð xfril` iaxl ,`akrn `l zglbz opaxlc :zeywdl

àâéìôåzct iaxc,dpwz el yi i`ny zial hxenn xifpc `piax xn`c Ð`vexize ,`pia` iax (mbxz) [`pixg` `pyil] .cg` xac mixne` xfril` iaxe i`ny zia :xn`c zct iaxc `bilt

xriy el yiyac myk :ikd `ziixad yexite .dpwz el yie jixv jzrc `wlq `we .jixv mixne` lld ziae ,'ek hxenn xifp `ipzde ,'ek xriy el yi oia `ipzde :eyexit ikde ,`ed

oi` jk Ð devnl sipn mitk el yiy myk ,`ziixa jci` inp ikd ,akrl e` devnl e` jka dpwz el yie xiardl jixv Ð xriy el oi` ,xfril` iaxl `aekirl e` opaxl devnl e` xiardl

epiid ok m`c ,oeir jixve .`aekir da yi xriy el oi`y myk :xn`w ikde ,lld zial [xzei] dpwz el oi`e jixv i`cec ,`aekir `kilc gikez `l [`kdn] :`piax igce .rexfa sipn mitk el

wxta xn`wc xfril` iaxke ,`z` `nlr ileklc xnel yi ["unewd" wxtac `d] mb ok m` Ð [ef `iyewl] yyeg epi` ik xnel ep`a m`e !"miyrnd lk xg`"n dil wetiz ,xfril` iaxk

ok" aizkc oeik :ipyne !zakrn xifpa dtepz :ax xn`e ,"xifp zxez" aizkc xifp ixde ,opira izxz jzrc `wlq `w .akrl Ð dwege dxez dxn`py mewn lk :(`,hi zegpn) "dax unewd"

yxtne ,df z` df oiakrn [xifpay mipin ipy] (`,fk zegpna) opzc `d :eze !miyrnd lk xg` Ð "xg`" aizkc meyn ,xfril` iaxk dl inwel `zrny jde .inc dweg aizkc o`nk "dyri

[d`xpe] .mzdc oiakrn dyw izk` ,edin .rnyn oiakrn oi` [mewn lkn] la` ,df z` df oiakrn i`cec opaxk `iddc :ipyn yie ?xfril` iaxc opaxl df oi` ike ,"dyri ok" aizkc `xnba

opaxc `ail` i`e ,`hiyt Ð xfril` iaxc `ail` i` :jixte ,oii zezyl zakrn :eyexit ikdc d`xp dxe`kl .zakrn xifpa dtepz `ax xn` :eyexit ikde ,`xza `pyilk mzdc `ibeqc

z` df miakrn xifpay oipin ipy :zegpna `ipzcke ,opaxl minlyd zakrn mewn lkn zglbzc dyw ,opaxl oiid zezyln xifpd zakrn oi` ik s` xnelk ,`akrn `l zglbz `zyd Ð

,dyri (lv` oikneqa) mzd ipynck e` ,akrl rnyn dxezc (`,hi my) "dax unewd"a xn`ck ,akrl "zxez z`f" :yexit ,mitk el yi oia Ð "zxez z`f" [s`] :`ipzde .opaxk s` `idde ,df

g` minly zeyrl jixhvi`e ,minlyd akrn mewn lkn Ð oii zezyln akrn oi`c idpc,zakrn dxez [oeylc] xnel dvxz inp ikd Ð el oi` oia xriy el yi oia :`ipzc `d `l` .mix

?opaxk oaxwa akrl axc dizln inwn aezk dilpn akrn `l hxennc lld zial `nl` ,dpwz el [yie] jixvc `zyd dil `xiaqe ,xrz xiardl jixv mixne` lld zia hxenn xifp opzd

."unewd" wxtc `idd ik ,"dyri oke" meyne
`vnpe
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רלג miwxt dyelya` cenr en sc ± iriax wxtxifp
àøîâïìåë íéùòî øçàiax ixac zakrn zglbze ,zglbz xg`e oaxw xg` Ð

.xfril`éãéçé äùòî øçà íéøîåà íéîëçå,glib `l oiicry ab lr s`e ,oaxw xg` Ð

.`akrn `l zglbzcéãéçé äùòî øçà íúä äîaizkck ,dtepz ciar gelib xg`lc Ð

."exfp z` eglbzd xg` xifpd itk lr ozpe"åäééåøú àëéàã ãò àîéàåxg` mzd dnc Ð

inp o`k s` "eglbzd xg`" aizkck ,zglbz

.eglbzd xg`áø øîàúáëòî øéæðá äôåðúÐ

.miznl `nhile oii zezylnäøôë ïéðòìã ïåéë
àéä äåöî éøéù:(`,d `nei) xn xn`cke Ð

zxtkn dtepz ike ,"xtkl dtepzl"?oi` `lde

ytpa `ed mcd ik" aizkck ,mca `l` dxtk

ixiy dtepzl dyr m`y ,jl xnel `l` !"xtki

,xtik [`l] eli`k aezkd eilr dlrn Ð devn

.ol rnyn `w ,akrn `l inp xifp iab .xtike
éîå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

øçàicigi dyrnxn`y in" wxta ipzcke ,oizipzna rnynck ,mincd on cg` s` Ð

.(`,gk xifp) "exiag rnyeäîicigi dyrn xg` mzdaezkd "xg`" eze`y Ð

.icigi dyrn `edy ,zglbzl jenqàîéàediieexz `ki`c cr`de ,zglbze zepaxw Ð

dnl "xg`" "xg`"c dey dxifb ok m` !zepaxwd zecear lk xg` Ð xn`c ezglbz xg`

.iläôåðúzakrn xifpa.oii zezyln Ð

àúùäzglbz`l ,xifpd seba `idy Ð

Ð mewn lka zakrn oi`y dtepz ,zakrn

?`iranéøéù`id devn`nw wxta xn`ck Ð

dtepzl dyr m`y :(a,e) migafc

`l eli`k ixd Ð d`yr `ly xnelk ,devn ixiy

oi`c Ð xtike ,xgaend on devn miiw `ly ,xtik

.zakrn

[a cenrl jiiy df lk]àéðúäåzxez z`f

oia xifpd

mitk el oi`y oia Ð mitk el yiy`wlq `we Ð

y myk :eyexit ikdc oizrcxa epi`e mitk el oi`

`ly mitk el yi zeeydl `a jk ,sipi `lc dtepz

ikd jgxk lr oizrc `wlq `we .dtepzd akrl

z`f"n wezyl ok m`c ,`id opax e`l eyexit

,"xg`" "xg`"c dey dxifbn dil wetize "zxez

dtepzac dpin rny ,`id [xril` iax] `l`

.dcenàìàåoia xifpd zxez z`fe `ipzc `d

akrn `lc xry el oi` oiae xry el yiyzglbz xn`c `id xfril` iaxle ,`wtp "xg`" "xg`"c dey dxifbn opaxle .akrn `l zglbzy xnel ,el oi`l el yi zeeydl oeekc yxtze Ð

lr sipdl wewfy xnel ,el yil el oi` zeeydl `a inp ikde ,[ehxen] lr xrz xiari dfe [ey`x] lr xrz el xiari xry el yiy myk :xnel ,el yil el oi` zeeydl `a jgxk lre ,zakrn

.xrz xiardl jixv mixne` lld ziae xrz xiardl jixv oi` mixne` i`ny zia hxenn xifp `ipzde .iiezi`l dil `gip ,`icda hxena `zi`c `ziixal rcic icii`e .mitk el oi`yk erexf

ixn`c opaxle ,oiia mlerl xq`i Ð zakrn zglbz xn`c xfril` iaxle .melk lirei `l Ð ey`x lr xrz xiardy hxennd ,xnelk .dpwz el oi` Ð i`ny zial jixv epi` i`n :opiqxb ikd

ixd .devnd miiwl opaxle ,oiia exizdl zglbz mewna xrz zxard `di xfril` iaxl ;xrz zxarda hxennl dpwz el yi Ð lld zial `d .devnd miiw `l Ð akrl `le devnl zglbz

xry el yi i`ny zial i`c .lld zial oia i`ny zial oia ,opaxl oia xfril` iaxl oia el oi`l el yi zeeydl ,el oi`y oia xry el yi oia "xifp zxez" xn`c `d i`ny zial xyt` [i`]

[yia] `dl jgxk lr ?el yi zeeydl [`a] dn oiprl lld zial i`e .dpwz el oi` Ð el oi`ae ,dpwz el yi Ðziae ,xrz xiardl jixv [inp] el oi`c ,xrz zxarda aizk `icda xry el

exn` [xfril` iaxe] i`ny zia :xn`c ,dpwz el oi` i`ny zialc `piax xn`c `d Ð zct iaxc epiide .el yic oicd `ede ,erexf lr dtepz ewiwfdle el oi` `iadl `a inp ikd .`id lld

.cg` xacïéàlbxe ci oda el.aizkck `xw opirac ,zinler dxdh el oi` ,rxevnd Ðìò.odad mewn .enewnéà`ed zn` cenlzd eyxit `l ik s`c `hiyt xfril` iaxc `ail`

.`nw `pyill `ipzcke ,'ek devn ixiy dxtk oiprl oeik `nizc edn .xfril` iaxk[éîå]`akrn `l`pyil i`dle .el oi` oia [mitk] el yi oia xifpd zxez z`f :`ipzde .opaxl :yexit Ð

`l` ."miyrnd lk xg`"n dil wetiz xfril` iaxl i`e .zakrn dtepz [inp ikd] Ð zakrn dlia dlial ie`x epi`y [lkc ,akrzy] `ed oic mitk el oi`ay myk :eyexit ikdc ol `xiaq

zia hxenn xifp :`ipzde ?`akrnc inp ikd Ð xry el oi` oia el yi oia `ipzc `d `l`e ."zxez z`f" ilbc ,`akrn dtepz la` ,xn`w mincd on cg` Ð icigi dyrn xg` ixn`c opaxl

`xiaqe .dpwz el [yi] Ð i`ny zial `d .zakrn dlia dlial ie`x epi`y lkc ,dpwz el oi`c Ð lld zial jixv i`n `piax xn`e ,jixv mixne` lld ziae 'eke jixv oi` mixne` i`ny

zeeydl `a inp ikde .ey`x lr xrz xiari hxenndy ,el yil el oi` zeeydl i`ny zial el oi` oia xryel yi oia ["xifpd zxez] z`fe" ,el yil el oi` yiwn i`ny zial `pyil i`dl ol

leki did ikd e`lac ,hxenn xifpc `ziixan [zeywdl el yil] el oi` lld ziale ,el oi`l el yi zeeydl `a mlerlc :denzl yie .erexf lr sipdl dpwz el yiy xnel ,el yiyl el oi`

.`wtp miyrnd lk xg`n Ð xfril` iaxl ,`akrn `l zglbz opaxlc :zeywdl

àâéìôåzct iaxc,dpwz el yi i`ny zial hxenn xifpc `piax xn`c Ð`vexize ,`pia` iax (mbxz) [`pixg` `pyil] .cg` xac mixne` xfril` iaxe i`ny zia :xn`c zct iaxc `bilt

xriy el yiyac myk :ikd `ziixad yexite .dpwz el yie jixv jzrc `wlq `we .jixv mixne` lld ziae ,'ek hxenn xifp `ipzde ,'ek xriy el yi oia `ipzde :eyexit ikde ,`ed

oi` jk Ð devnl sipn mitk el yiy myk ,`ziixa jci` inp ikd ,akrl e` devnl e` jka dpwz el yie xiardl jixv Ð xriy el oi` ,xfril` iaxl `aekirl e` opaxl devnl e` xiardl

epiid ok m`c ,oeir jixve .`aekir da yi xriy el oi`y myk :xn`w ikde ,lld zial [xzei] dpwz el oi`e jixv i`cec ,`aekir `kilc gikez `l [`kdn] :`piax igce .rexfa sipn mitk el

wxta xn`wc xfril` iaxke ,`z` `nlr ileklc xnel yi ["unewd" wxtac `d] mb ok m` Ð [ef `iyewl] yyeg epi` ik xnel ep`a m`e !"miyrnd lk xg`"n dil wetiz ,xfril` iaxk

ok" aizkc oeik :ipyne !zakrn xifpa dtepz :ax xn`e ,"xifp zxez" aizkc xifp ixde ,opira izxz jzrc `wlq `w .akrl Ð dwege dxez dxn`py mewn lk :(`,hi zegpn) "dax unewd"

yxtne ,df z` df oiakrn [xifpay mipin ipy] (`,fk zegpna) opzc `d :eze !miyrnd lk xg` Ð "xg`" aizkc meyn ,xfril` iaxk dl inwel `zrny jde .inc dweg aizkc o`nk "dyri

[d`xpe] .mzdc oiakrn dyw izk` ,edin .rnyn oiakrn oi` [mewn lkn] la` ,df z` df oiakrn i`cec opaxk `iddc :ipyn yie ?xfril` iaxc opaxl df oi` ike ,"dyri ok" aizkc `xnba

opaxc `ail` i`e ,`hiyt Ð xfril` iaxc `ail` i` :jixte ,oii zezyl zakrn :eyexit ikdc d`xp dxe`kl .zakrn xifpa dtepz `ax xn` :eyexit ikde ,`xza `pyilk mzdc `ibeqc

z` df miakrn xifpay oipin ipy :zegpna `ipzcke ,opaxl minlyd zakrn mewn lkn zglbzc dyw ,opaxl oiid zezyln xifpd zakrn oi` ik s` xnelk ,`akrn `l zglbz `zyd Ð

,dyri (lv` oikneqa) mzd ipynck e` ,akrl rnyn dxezc (`,hi my) "dax unewd"a xn`ck ,akrl "zxez z`f" :yexit ,mitk el yi oia Ð "zxez z`f" [s`] :`ipzde .opaxk s` `idde ,df

g` minly zeyrl jixhvi`e ,minlyd akrn mewn lkn Ð oii zezyln akrn oi`c idpc,zakrn dxez [oeylc] xnel dvxz inp ikd Ð el oi` oia xriy el yi oia :`ipzc `d `l` .mix

?opaxk oaxwa akrl axc dizln inwn aezk dilpn akrn `l hxennc lld zial `nl` ,dpwz el [yie] jixvc `zyd dil `xiaqe ,xrz xiardl jixv mixne` lld zia hxenn xifp opzd

."unewd" wxtc `idd ik ,"dyri oke" meyne
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רלד
miwxt dyelyaa cenr en sc ± iriax wxtxifp

àáëòî éîå.xifpa Ðíéôë åì ùéù ïéá øéæðä úøåú úàæ àéðúäå,dtepz zevn miiwl Ð

'ek mitk el yiy oia ipzc `dc `xaqze :zakrn dpi` dtepzdy ,mitk el oi`y oiae

oi` ikc inp ikd 'ek xifpd zxez z`f `ipzc `d `l`e ,zakrn dpi`c xninl ira `wc

`akrin `l xry el?xriy el oi`y it lr s` "exfp y`x xry z` glbe" aizkc `dc

ikd zxn` zivn ine .`vi?xifp :`ipzde

epi` :mixne` i`ny zia ,xriy el oi`y ,hxenn

lld ziae ,exya lr xrz xiardl jixv

.jixv :mixne`àðéáø øîàå`iddc dlr Ð

.i`ny zia ixn`wc "jixv epi`" :oizipznåì ïéà
äð÷úzevn ea miiwl oileki oi`e li`ed Ð

edcicl Ð jixv ixn`c lld zial la` .gelib

it lr s`e ,`nlra xrz zxarda dpwz el yi

.epnn glbn `diy xriy my oi`yéáøã åðééäå
úãôi`ny ziac ,izixg` `zlikna xn`c Ð

i`ny zia .cg` xac exn` xfril` iaxe `kdc

leki oi`e li`ed ,dpwz el oi`y ,oxn`c `d Ð

.gelib zevn ea miiwlïéà àéðúã øæòéìà éáøå
úéîìåò äøäè åì ïéà ìâø ïäáå ãé ïäá òøåöîì
lr onye mc ozn ea miiwl leki oi`y itl Ð

ziac zct iax xn`wcnc dpin rny .eci oda

opirnye ,cg` xac exn` xfril` iaxe i`ny

xriy zglbzc ixn`c i`ny zial edl

iaxc ,`akrnÐ ediizeek i`w inp xfril`

oizipzn ji`de .`akrn dtepzc edl zi`c

jgxk lr Ð 'ek mitk el oi`y oia :ipzc

dtepz ax xn` :xg` oeyl .rnyn `akrnc

iaxl elit`e `akrn in dtepze .zakrn xifpa

xfril`?'ek "xifpd zxez z`f" :`ipz `de

`lc `xaqze .`akrn `lc `nl` ,lirlck

`akrn?dl znwen i`e .'ek `ipzc `d `l`e

xifp :`ipzc `d ,`akrn `lc oebk `iddl

,'ek jixv oi` :mixne` i`ny zia ,hxenn

lld ziae ,oiia xzen dxard `la elit`y

leki epi`cne ,xrz xiardl jixv :mixne`

`dc ,gelib jixv `ede gelib zevn ea miiwl

el oi` xriy el oi`y xifpc `nl` Ð jkl jixv

`akrn `dcne .`akrn xriy zglbzc ,dpwz

:`pia` iax xn` !axcke ,`akrn inp dtepz Ð

ol rnyn `wc i`de ,`akrn `l dtepz mlerl

i`nc ,`ied `kti` Ð lld ziae i`ny ziac

el oi`c Ð xn`wc i`ny zial "jixv epi`"

xiardl jixv epi` :i`ny zia ixn` ikde .dpwz

iptn ,xzen `di `l oiicr Ð ey`x lr xrz

el yi lld zial la` .xry zxard my oi`y

lr xrz xiardl dfl jixv :rnyn ikde .dpwz

ici `vi Ð xriy my oi`y it lr s`e ,ey`x

zial mlerle .gelib `kilc ab lr s`e ,ezaeg

zakrn dtepz ax xn` ,dl ixn` xg` oeyl Ð `vie l`ny oda lr epzep oini oda el oi` mixne` minkge .zct iaxc epiide .axl `iywe ,dtepzl oicd `ede ,`akrn `l gelib lld

opaxl elit`e ,`akrn `l ine .'ek xifpa?`akrn ine !`akrn dtepzc ,dtepz jixvc rnyn ,mitk el oi`y oia Ð "xifpd zxez z`f" `ipz `de?"xifpd zxez z`f" `ipzc `d `l`e

oia" ipzc inp `d ,`nl` .dpwz el yic ,`akrn `lc ,`vie ey`x lr xiaric rnync ,ey`x lr xrz xiardl jixv :mixne` lld zia ,hxenn xifp :`ipzde ,xriy el oi`y oia Ð

yi Ð i`ny zial `d .`akrnc ,dpwz el oi`e jixv Ð lld zial "jixv" i`n ,`axk `akrnc jl `ni` mlerl :`piax xn` !`axl `iywe ,`akrn `lc inp ikd Ð "mitk el oi`y

.'ek cg` xac exn` xfril` iaxe i`ny ziac xn`c ,zct iaxc `bilte ,dpwz eläðùîçìéâ.eigafn cg` lr Ðäìåñô åúçìâú ìåñô àöîðåyixtdy eigafe ,miyly xzeqe Ð

.onewna mixg` `iadl jixve ,elr `l eiykräîùì àìù úàèç ìò çìéâ ãöéë.z`hg myl `ly ziyrpy ,xnelk Ðåéúåðáø÷ øàù àéáä êë øçàå.onyl ,minlye dler oebk Ð

.ozyly mewna mixg` zepaxw `iane ,miyly xzeqe dleqt ozglbz oleke .onyl `ly eyrpy minlyd lr e` dlerd lr glib m` okeøîåà ïåòîù éáødlerd lr glib m` Ð

ezglbzc `nrh epiide .enewna xg` gaf `iaie ,el dlr `l cala gafd eze` la` .el elr migaf x`ye ,dxyk ezglbz Ð onyl `iad zepaxw x`ye ,onyl `ly minlyd lr e`

mewna la` .ezglbzl dxyk inp ikd Ð daeg myl milral elr `ly `l` ,oixyk onyl `ly ohgyy migafd lk :[migaf yixa] opzc ,`ed xyk `nlra xg` gafe li`edc ,dxyk

.dleqt dnyl `ly dhgyy z`hgd on ueg 'ek migafd lk :opzck ,`ed leqt egafy itl ,dleqt ezglbzc oerny iax dcen Ð dnyl `ly d`yry z`hgd lr glibyçìéâ íàå
ïúùìù ìò.oileqtd mewna migaf x`y `iaie ,glib inp xyk gaf lr ixdy ,lkd ixacl dxyk ezglbz Ð xyk odn cg` `vnpe ,mzq Ðàøîâäáäà øá àãà áø øîàÐ

.dxyk ezglbz ,daeg myl milral dlr `lc ab lr s` ,xyk gaf lr glib ik oerny iax ipzcnàöé äáãð éîìù ìò çìéâù øéæð ïåòîù éáø øáñ÷ã úøîåà úàæ`iaiy calae Ð

,dacp `di Ð e`l m`e ,xcp `di Ð zxcpy enk m` ,"dacp jidl` 'iil zxcp xy`k" :(my) xn xn`c ,dacp Ð eed i`n onyl `ly minlyd lr glib ik eli`c .mlyn eizepaxw

.dxyk ezglbzc oerny iax xn`eàø÷ øîàãxifp inly rnyn ded "einly" xn`p eli`c ,"einly lr" aizk `le ,"minlyd gaf zgz xy` y`d lr ozpe" aizke ,"xifpd glbe" Ð

.`vi dacp inly lr elit` `nl` Ð "minlyd" aizkc `zyde ,ynn
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àöîðåleqt.`nhp e` ,`vi e` ,enc jtyp Ðåúçìâúdleqtzryae li`edc Ð

,mihql edeglbk dil ded Ð xykda mincd on cg` elit` wxfp `l ezglbz

.miyly opaxl ,dray xzeq xfril` iaxl :oiwxit yix opixn` z`ln xg`l mihql eglibe

åéçáæåel elr `lli`edc .el elr `l dleqt zglbzd ixg` aixwdy migafd x`y Ð

,exry lcbiy cr (ivn `l) zedyl jixv dide

Ð zglbzl ie`x did `l migafd x`y zaxwdae

jez e` ,mcew aixwd eli`k migafd aiygdl yi

.z`ln

çìéâ'ek dnyl `ly z`hgd lrol `niiwc Ð

`ly egafpy migafd lk :[migaf yix]

myl milral elr `ly `l` ,mixyk Ð onyl

.z`hge gqtd on ueg ,daeg

çìéâminlyd lr e` dnyl `ly dlerd lr

ezglbz onyl x`yd aixwd jk xg`e

dleqtdler daeg myl elr `le li`edc Ð

inlye dler lr glibk dil ded Ð xifpc minlye

.lirei `le ,dacpéáøgafd eze` xne` oerny

,daeg myl el dlr `l ,dnyl `ly hgypy Ð

lk x`ye .[enewna xg` gaf] `iadl jixve

glbn :xn`c ,`xnba oerny iaxk ,el elr migafd

.`vi dacp inly lrøçàozyly ezeyr

xyk odn cg` `vnpeÐ mileqt mixg`de Ð

ixacl dxyk ezglbz.lkd

øáñ÷dacp inly lr gliby xifp oerny iax

`viohgyy xifp inlye dler ixdy Ð

.dacpk od ixd onyl `lyéàîxn`c `nrh

`xw(e xacna) minlyd [gaf zgz]aezk `le

einlywxta opiyxc [migafa] `xw ipycn Ð

,xifp inly zeaxl (`,gr zegpn) "dcezd"

iywnc oicd `ede .mixac dnkle onyl iieyw`l

eilr glib m` minly `idy dceze [xninl] edl
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ïéa ¯ "øéæpä úøBz úàæ" :àéðúäå ?àákòî éîe ¯¦§©§¨§¨©§¨Ÿ©©¨¦¥
:àéðúc àä àlàå ¯ !íétk Bì ïéàL ïéa íétk Bì LiL¤¥©©¦¥¤¥©©¦§¤¨¨§©§¨
Bì ïéàL ïéa øòN Bì LiL ïéa ¯ "øéæpä úøBz úàæ"Ÿ©©¨¦¥¤¥¥¨¥¤¥
,èøBîî øéæð :àéðúäå ?àákòî àìc éîð éëä ,øòN¥¨¨¦©¦§¨§©§¨§¨©§¨¨¦§¨

éøö Bðéà :íéøîBà éànL úéaìò øòz øéáòäì C ¥©©§¦¥¨¦§©£¦©©©
éøö :íéøîBà ìlä úéáe ,BLàøìò øòz øéáòäì C Ÿ¥¦¥§¦¨¦§©£¦©©©

éøö Bðéà" éàî :àðéáø øîàå .BLàøéànL úéaì "C Ÿ©£©¨¦¨©¥¨¦§¥©©
éøö Bðéà ¯CLé ¯ ìlä úéaì àä ,äðwz Bì ïéà ¥¨¦¥©¨¨¨§¥¦¥¥

úéa :úãt éaø øîàc .úãt éaøc eðééäå !äðwz Bì©¨¨§©§§©¦§¨§¨©©¦§¨¥
øæòéìà éaø éàî .ãçà øác eøîà øæòéìà éaøå éànL©©§©¦¡¦¤¤¨§¨¨¤¨©©¦¡¦¤¤
äøäè Bì ïéà ¯ ìâøå ãé ïäa Bì ïéà :àéðúc ¯§©§¨¥Ÿ¤¨§¤¤¥¨¢¨

éøác ,úéîìBòepçépé :øîBà ïBòîL éaø .øæòéìà éaø ¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤©¦¦§¥©¦¤
ìàîN ìL ìò çépé :íéøîBà íéîëçå ,àöéå BîB÷î ìò©§§¥¥©£¨¦§¦©¦©©¤§Ÿ
äôeðz :áø øîà ,dì éøîà àðéøçà àðMéì .àöéå§¥¥¦¨¨©£¦¨¨§¦¨¨©©§¨
éaøc àaélà àîéìéà ?ïàîc àaélà ¯ .úákòî øéæða§¨¦§©¤¤©¦¨§©¦¥¨©¦¨§©¦
íéNòî øçà :øæòéìà éaø øîàä ,àèéLt ¯ øæòéìà¡¦¤¤§¦¨¨£©©¦¡¦¤¤©©©£¦
úçìâz øîBì Lé àzLä ¯ ïðaøc àaélà àlà !ílek¨¤¨©¦¨§©¨©¨§¨¥©¦§©©
àì éîe ¯ !?àéòaéî äôeðz ,àákòî àì ïðaø éøîà̈§¦©¨©¨§©§¨§¨¦¨£¨¦¨
Bì LiL ïéa ,"øéæpä úøBz úàæ" :àéðúäå ?àákòî§©§¨§¨©§¨Ÿ©©¨¦¥¤¥
úàæ" :àéðúc àä àlàå ¯ !íétk Bì ïéàL ïéáe íétk©©¦¥¤¥©©¦§¤¨¨§©§¨Ÿ
,øòN Bì ïéàL ïéáe øòN Bì LiL ïéa ¯ "øéæpä úøBz©©¨¦¥¤¥¥¨¥¤¥¥¨

:àéðúäå ?àákòîc éîð éëäéànL úéa ,èøBîî øéæð ¨¦©¦¦§©§¨§¨©§¨¨¦§¨¥©©
éøö Bðéà :íéøîBàúéáe ,BLàø ìò øòz øéáòäì C §¦¥¨¦§©£¦©©©Ÿ¥

éøö :íéøîBà ìläéøö éàî :àðéáà éaø øîà ¯ !Céøö ¯ ìlä úéáì C,äðwz Bì ïéàå C ¦¥§¦¨¦£©©¦¨¦¨©¨¦§¥¦¥¨¦§¥©¨¨
.úãt éaøc àâéìôe .äðwz Bì Lé ¯ éànL úéaìäðùîìeñt àöîðå çáfä ìò çléb §¥©©¥©¨¨§¦¨§©¦§¨¦¥©©©¤©§¦§¨¨

ì àlL úàhçä ìò çléb .Bì eìò àì åéçáæe ,äìeñt Bzçìâz ¯àéáä Ck øçàå ,dîL ¦§©§§¨§¨¨Ÿ¨¦¥©©©©¨¤Ÿ¦§¨§©©¨¥¦
ì åéúBðaø÷íéîìMä ìò Bà äìBòä ìò çléb .Bì eìò àì åéçáæe ,äìeñt Bzçìâz ¯ ïîL ¨§§¨¦§¨¦§©§§¨§¨¨Ÿ¨¦¥©©¨¨©©§¨¦

ì àlLì åéúBðaø÷ àéáä Ck øçàå ,ïîLéaø .Bì eìò àì åéçáæe ,äìeñt Bzçìâz ¯ ïîL ¤Ÿ¦§¨§©©¨¥¦¨§§¨¦§¨¦§©§§¨§¨¨Ÿ¨©¦
ìL ìò çléb íàå .eìò íéçáæ øàL ìáà ,Bì äìò àì çáfä BúBà :øîBà ïBòîLïzL ¦§¥©¤©Ÿ¨¨£¨§¨§¨¦¨§¦¦¥©©§¨§¨

.íéçáæ øàL àéáéå ,äøLk Bzçìâz ¯ øLk ïäî ãçà àöîðåàøîâàcà áø øîà §¦§¨¤¨¥¤¨¥¦§©§§¥¨§¨¦§¨§¨¦¨©©©¨
éàî .àöé ¯ äáãð éîìL ìò çlébL øéæð :ïBòîL éaø øáñ÷ :úøîBà úàæ :äáäà øa©©£¨Ÿ¤¤¨¨©©¦¦§¨¦¤¦¥©©©§¥§¨¨¨¨©
."åéîìL ìò" áúk àìå "íéîìMä çáæ úçz øLà Làä ìò ïúðå" àø÷ øîàc ¯ àîòè©£¨§¨©§¨§¨©©¨¥£¤©©¤©©§¨¦§¨¨©©§¨¨
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נזיר. שלשה מינין - פרק שישי דף מו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc xifp(iriax meil)

:dywn `xnbdéîem`d -àákòîoii zezyln xifpd lr dtepzd ¦§©§¨
,xfril` iax zhiylàéðúäå,`ziixaaxn`p(`k e xacna)úàæ' §¨©§¨Ÿ

,'øéæpä úøBz,xifp lkl deey oice zg` dxez rnynyéaïxifpLiL ©©¨¦¥¤¥
ïéa ,íétk Bìxifpíétk Bì ïéàLdxe`kle ,eici zetk erhwpy - ©©¦¥¤¥©©¦

zakrn dtepzd oi` mitk xqegn xifpay myky `id dpeekd
,zakrn dpi` mitk el yi m` ok enk ,sipdl leki oi`y xg`n

.axl dywe
:`xnbd daiynàlàå,oywnd ,jixaclàéðúc àä`ziixaa §¤¨¨§©§¨

xn`p ,zxg`,'øéæpä úøBz úàæ'y o`kn cenll yieïéaxifpLiL Ÿ©©¨¦¥¤¥
,øòN Bìïéaxifp,øòN Bì ïéàLz` yxtl yi jixacle ,deey mpic ¥¨¥¤¥¥¨

zakrn zglbzd oi` xriy el oi`y xifpay myky `ziixad
oi` xriy el yiy xifpa oicd `ed ,zexifpd ixeqi` z` xizdl

,ea zakrn zglbzdénð éëäxnel xyt` ike -okczglbzàì ¨¦©¦§Ÿ
àéðúäå ,àákòî,zxg` `ziixaaèøBîî øéæðxriy el oi`y - §©§¨§¨©§¨¨¦§¨

,llkéøö Bðéà ,íéøîBà éànL úéaBLàø ìò øòz øéáòäì Cick ¥©©§¦¥¨¦§©£¦©©©Ÿ
,zglbz zevn miiwl,íéøîBà ìlä úéáeok it lr s`éøöøéáòäì C ¥¦¥§¦¨¦§©£¦

Bðéà' éàî ,àðéáø øîàå ,BLàø ìò øòzéøöì 'Czhiy,éànL úéá ©©©Ÿ§¨©¨¦¨©¥¨¦§¥©©
éøö Bðéà''Cy epiidäðwz Bì ïéàjixv epi`y ,gelib zevnl ¥¨¦¥©¨¨

yi eixacne ,melk el lirei `l df ik ey`x lr xrz xiardl
y wcwcläðwz Bì Lé ìlä úéáì àäey`x lr xrzd z` xiarny ¨§¥¦¥¥©¨¨

d`a `ziixady yxtl xyt` i`y `vnp .ezevn miiwn dfae
,zakrn dpi` zglbzy cnlle ,el oi`l xriy el yi zeeydl
,xriy el yiy xifpl xriy el oi`y xifp zeeydl d`a `l`
zia zrcke ,ey`x lr xrz zxarda aiig gxiwd s`y cnlle
xifpy ,dpey`xd `ziixaa mb ok yxtl yiy gken dfne .lld
ici lr sipne ,mitk el yiy ink sipdl aiig mitk el oi`y
,zakrn dpi` dtepzy xnel d`a `le ,el exzepy eizerexf

.xac ax lr dyw `l dzrne
:i`ny zia zrc yexita `piax ixacl zriiqn `xnbdeðééäådn §©§

eixack edf `piax xn`yéànL úéa ,úãt éaø øîàc ,úãt éaøc§©¦§¨§¨©©¦§¨¥©©
,ãçà øác eøîà øæòéìà éaøå,md zg` dhiyay,øæòéìà éaø éàî §©¦¡¦¤¤¨§¨¨¤¨©©¦¡¦¤¤

àéðúceci odea lr my`d mcn odkd ozepy ,rxevn zxdh iabl §©§¨
,rxevnd ly zipnid elbx odea lre zipnid,ìâøå ãé ïäa Bì ïéà¥Ÿ¤¨§¤¤

,úéîìBò äøäè Bì ïéàdxdhd xcq z` miiwl leki epi`y oeik ¥¨¢¨¨¦
,xen`depçéðé ,øîBà ïBòîL éaø ,øæòéìà éaø éøácmy`d mc z` - ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦¦§¥§¦¤

BîB÷î ìò,odead zeidl ie`xy mewna rxevnd seb lr -àöéåici ©§§¥¥
,ezaegçéðé ,íéøîBà íéîëçåmcd z`ìòodeaìLlbxe ciìàîN ©£¨¦§¦¨¦©©¤§Ÿ

,oini ly mewnaàöéåoi` m`y mixaeq mdipyy ,ezaeg ici §¥¥
iaxl ,xdhdl leki xifpd oi` ,eazkk weqtd z` miiwl zexyt`
,xry el oi` xy`k i`ny ziale ,odea el dxqgyk xfril`

.mdixaca `piax ly eyexitke
:epziibeql xg` gqep d`ian `xnbddì éøîà ,àðéøçà àðMéì- ¦§¨©£¦¨¨§¥¨

,zxg` epziibeq z` e`iady yi,úákòî øéæða äôeðz ,áø øîà̈©©§¨§¨¦§©¤¤
:`xnbd zxxan .oii zezyl xifpd xeq` sipd `ly onf lkeàaélà©¦¨

ïàîcn` dhiy efi` itl -,ok ax xàîéìéàok xn`y xn`p m` - §©¦¥¨
øæòéìà éaøc àaélàlirl d`aedy `ziixaa(`"r),dyw ,,àèéLt ©¦¨§©¦¡¦¤¤§¦¨

øîàäxn` ixdy -øæòéìà éaøwx oii zezyl xzenyløçàlk ¨¨©©¦¡¦¤¤©©
díéNòîzexifpd meiq zyxta mixen`d,ílek,miakrn mleky ©£¦¨

.zakrn dyxt dze`a zxkfend dtepzd s`y heyteàlài`ce ¤¨
xaic axïðaøc àaélàxzen icigi dyrn xg` elit`y mixaeqd ©¦¨§©¨¨

,dyw j` ,oii zezyløîBì Lé àzLäiabl s`y xg`n -úçìâz ©§¨¥©¦§©©
,xifpd seba ziyrpd dlert `idyïðaø éøîàc,àákòî àìs`e ¨§¥©¨¨Ÿ§©§¨

iabl ok m` ,oiia xzen glib `l m`äôeðz,xifpd seba dpi`y §¨
àéòaéîj`ide ,akrz `ly i`ce `ld ,z`f eprinydl jixv ike - ¦©§¨

:dywn `xnbd .zakrny ax xn`éîe[ike-]àákòî àìdtepzd ¦Ÿ§©§¨
,opaxlàéðúäåxn`p -(`k e xacna),'øéæpä úøBz úàæ'rnyny §¨©§¨Ÿ©©¨¦

,xifp lkl deey oice zg` dxezïéaxifpïéae íétk Bì LiLxifp ¥¤¥©©¦¥
íétk Bì ïéàLenky dpeekdy yxtl yie ,eici zetk erhwpy - ¤¥©©¦

,dtepz zeyrl leki epi`y oeik ,mitk el oi`y xifpa zakrny
xeq` sipd `l m`e ,mitk el yiy xifpa zakrn `idy oicd `ed

.oiia
:`xnbd daiynàlàå,jixaclàéðúc àäxn`p ,zxg` `ziixaa §¤¨¨§©§¨

å ,'øéæpä úøBz úàæ'zeeydl cenll yiïéaxifpïéáe øòN Bì LiL Ÿ©©¨¦¥¤¥¥¨¥
xifp,øòN Bì ïéàLxriy el oi` m`y enky yxtl yi jixacle ¤¥¥¨

,ezexifpa x`ype ,glbl leki epi`y oeikn oii ziizya xzen epi`
,glbzd `ly onf lk ezexifpa x`yp xriy el yi m` oicd `ed

,dyw j` ,eilr zakrn zglbzdyénð éëäok xnel xyt` ike - ¨¦©¦
àákòîc,zglbzdàéðúäå,`ziixaaèøBîî øéæðxriy el oi`y - ¦§©§¨§¨©§¨¨¦§¨

,llkéøö Bðéà ,íéøîBà éànL úéaúéáe ,BLàø ìò øòz øéáòäì C ¥©©§¦¥¨¦§©£¦©©©Ÿ¥
éøö ,íéøîBà ìläC.ezaeg ici dfa `veie ey`x lr xrz xiardl ¦¥§¦¨¦

lre ,ea zakrn zglbzd oi` xriy el oi`y in s`y x`ean ixd
jixv xriy el yiy iny myk ,jk `ziixad z` yxtl jixv jgxk
dfne .ey`x lr xrz xiardl jixv xriy el oi`y in s` ,glbzdl
el yiy iny myk ,dpey`xd `ziixaa mb ok yxtl yiy gken

oi`y in s` ,sipn mitkdpc `le ,eizerexf ici lr sipi mitk el
.xac ax lr dyw `le ,zakrn dtepz oica

:`ziixadn gxkdl diigc d`ian `xnbdàðéáà éaø øîà̈©©¦£¦¨
,[`piax-]éàîéøö'C'ey`x lr xrz ixardl,ìlä úéáìdpeekd ©¨¦§¥¦¥

éøöCglbleglbl leki epi`y oeiknäðwz Bì ïéàmiiql leki epi`e ¨¦¥©¨¨
e ,ezexifpéànL úéáìglbl jixv oi`y dpeekd ,'jixv epi`' exn`y §¥©©

`l` ,ynnäðwz Bì Lés` ey`x iab lr xrz zxard ici lr ¥©¨¨
,xry zcxed `llàâéìôe-lr ,ef `pyil itl ,`pia` iax wleg §¦¨

úãt éaøcixdy ,cg` xac exn` xfril` iaxe i`ny ziay xn`y §©¦§¨
jixvy oeik ,odea el oi` m` dpwz rxevnl oi`y xn` xfril` iax
yiy exn` i`ny zia z`f znerle ,eazkk aezkd z` miiwl
aezkd z` miiwl jixv oi`e ,xriy el oi` m` s` ,dpwz xifpl

ixaa ok yxtl yi ,akrn gelib lld zialy dzrne .eazkk`zi
ea s`y xriy el yiy xifpl xriy el oi`y xifpn ecnly ,dipyd
,dpey`xd `ziixaa mb ok yxtl yi df it lre ,zakrn zglbz
dtepzd ea s`y mitk el yiy xifpl mitk el oi`y xifpn ecnly

:axk `lye ,zakrn

äðùî
:leqt epaxw `vnpe gliby xifpd ly epicçáfä ìò çlébxifp - ¦©©©¤©

xg`le ezexifp meiqa `iadl jixvy zepaxwd on cg` aixwdy
,eizepaxw x`y z` `iady mcew ,exry z` glib oknàöîðå§¦§¨

oaxw eze`ìeñt,oaxwd z` milqetd mixacdn cg`aBzçìâz ¨¦§©§
,äìeñt,dleqt ezglbze xyk oaxw lr glib `ly `vnpyex`y §¨

åéçáæ,ezexifpl jk xg` aixwde siqedyBì eìò àìoeikn ,ezaegl §¨¨Ÿ¨
xefgl leki epi` ixdy ,zglbzl ie`x did `ly onfa maixwdy
okle ,ezexifp ini jeza meaixwd eli`ke ,mei eze`a glbzdle

m` oke .aey zepaxwd lk z` `iai ,exry lcbie oizniy xg`çléb¦©
úàhçä ìòdzid daxwdd onfae [z`hgd daxwedy xg`l-] ©©©¨

aixwnd zpeekì àlLdîL,jka dlqtpe z`hgd lyCk øçàå- ¤Ÿ¦§¨§©©¨
gliby xg`làéáäx`y z`ø÷åéúBðaznlyda `iadl aiigy ¥¦¨§§¨

[minlye dler epiidc] ezexifpì,äìeñt Bzçìâz ,ïîLxg`ny ¦§¨¦§©§§¨
,xyk oaxw mey xg` glib `ly `vnp z`hgd dlqtpye`linn

x`yåéçáæ,jk xg` aixwdyBì eìò àìm`e .ezaeglçlébìò §¨¨Ÿ¨¦©©
íéîìMä ìò Bà äìBòäeaxwedyì àlL,ïîL`l` mixyk mdy ¨¨©©§¨¦¤Ÿ¦§¨

,mzaeg ici milrad z` `ivedl miliren oi`yàéáä Ck øçàå§©©¨¥¦
x`y z`åéúBðaø÷maixwdeì,ïîL,äìeñt Bzçìâz`ly oeikn ¨§§¨¦§¨¦§©§§¨

lr gliby `vnpe ,zexifpd oaxw zaegl oey`xd oaxwd el dlr
,dacp oaxwex`y mb `linn,øîBà ïBòîL éaø .Bì eìò àì åéçáæ§¨¨Ÿ¨©¦¦§¥

dlr `ly it lr s`] xyk oaxw lr gliby oeikn dxyk ezglbz
wx okle ,[ezaegl elçáfä BúBàenyl `ly hgypyBì äìò àì ©¤©Ÿ¨¨

,enewna xg` `iadl jixve exfp zaegløàL ìáàdíéçáæ`iady £¨§¨§¨¦
,jk xg`eìò.oick meid glbzpy oeikn ,ezaegl elçléb íàå ¨§¦¦©

xifpdìL ìòïzL,zepaxwd zyly lk z` aixwdy xg` -àöîðå ©§¨§¨§¦§¨
øLk ïäî ãçà,mileqt mixg`deäøLk Bzçìâz,lkd ixacl ¤¨¥¤¨¥¦§©§§¥¨

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

117

118



רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc xifp(iriax meil)

:dywn `xnbdéîem`d -àákòîoii zezyln xifpd lr dtepzd ¦§©§¨
,xfril` iax zhiylàéðúäå,`ziixaaxn`p(`k e xacna)úàæ' §¨©§¨Ÿ

,'øéæpä úøBz,xifp lkl deey oice zg` dxez rnynyéaïxifpLiL ©©¨¦¥¤¥
ïéa ,íétk Bìxifpíétk Bì ïéàLdxe`kle ,eici zetk erhwpy - ©©¦¥¤¥©©¦

zakrn dtepzd oi` mitk xqegn xifpay myky `id dpeekd
,zakrn dpi` mitk el yi m` ok enk ,sipdl leki oi`y xg`n

.axl dywe
:`xnbd daiynàlàå,oywnd ,jixaclàéðúc àä`ziixaa §¤¨¨§©§¨

xn`p ,zxg`,'øéæpä úøBz úàæ'y o`kn cenll yieïéaxifpLiL Ÿ©©¨¦¥¤¥
,øòN Bìïéaxifp,øòN Bì ïéàLz` yxtl yi jixacle ,deey mpic ¥¨¥¤¥¥¨

zakrn zglbzd oi` xriy el oi`y xifpay myky `ziixad
oi` xriy el yiy xifpa oicd `ed ,zexifpd ixeqi` z` xizdl

,ea zakrn zglbzdénð éëäxnel xyt` ike -okczglbzàì ¨¦©¦§Ÿ
àéðúäå ,àákòî,zxg` `ziixaaèøBîî øéæðxriy el oi`y - §©§¨§¨©§¨¨¦§¨

,llkéøö Bðéà ,íéøîBà éànL úéaBLàø ìò øòz øéáòäì Cick ¥©©§¦¥¨¦§©£¦©©©Ÿ
,zglbz zevn miiwl,íéøîBà ìlä úéáeok it lr s`éøöøéáòäì C ¥¦¥§¦¨¦§©£¦

Bðéà' éàî ,àðéáø øîàå ,BLàø ìò øòzéøöì 'Czhiy,éànL úéá ©©©Ÿ§¨©¨¦¨©¥¨¦§¥©©
éøö Bðéà''Cy epiidäðwz Bì ïéàjixv epi`y ,gelib zevnl ¥¨¦¥©¨¨

yi eixacne ,melk el lirei `l df ik ey`x lr xrz xiardl
y wcwcläðwz Bì Lé ìlä úéáì àäey`x lr xrzd z` xiarny ¨§¥¦¥¥©¨¨

d`a `ziixady yxtl xyt` i`y `vnp .ezevn miiwn dfae
,zakrn dpi` zglbzy cnlle ,el oi`l xriy el yi zeeydl
,xriy el yiy xifpl xriy el oi`y xifp zeeydl d`a `l`
zia zrcke ,ey`x lr xrz zxarda aiig gxiwd s`y cnlle
xifpy ,dpey`xd `ziixaa mb ok yxtl yiy gken dfne .lld
ici lr sipne ,mitk el yiy ink sipdl aiig mitk el oi`y
,zakrn dpi` dtepzy xnel d`a `le ,el exzepy eizerexf

.xac ax lr dyw `l dzrne
:i`ny zia zrc yexita `piax ixacl zriiqn `xnbdeðééäådn §©§

eixack edf `piax xn`yéànL úéa ,úãt éaø øîàc ,úãt éaøc§©¦§¨§¨©©¦§¨¥©©
,ãçà øác eøîà øæòéìà éaøå,md zg` dhiyay,øæòéìà éaø éàî §©¦¡¦¤¤¨§¨¨¤¨©©¦¡¦¤¤

àéðúceci odea lr my`d mcn odkd ozepy ,rxevn zxdh iabl §©§¨
,rxevnd ly zipnid elbx odea lre zipnid,ìâøå ãé ïäa Bì ïéà¥Ÿ¤¨§¤¤

,úéîìBò äøäè Bì ïéàdxdhd xcq z` miiwl leki epi`y oeik ¥¨¢¨¨¦
,xen`depçéðé ,øîBà ïBòîL éaø ,øæòéìà éaø éøácmy`d mc z` - ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦¦§¥§¦¤

BîB÷î ìò,odead zeidl ie`xy mewna rxevnd seb lr -àöéåici ©§§¥¥
,ezaegçéðé ,íéøîBà íéîëçåmcd z`ìòodeaìLlbxe ciìàîN ©£¨¦§¦¨¦©©¤§Ÿ

,oini ly mewnaàöéåoi` m`y mixaeq mdipyy ,ezaeg ici §¥¥
iaxl ,xdhdl leki xifpd oi` ,eazkk weqtd z` miiwl zexyt`
,xry el oi` xy`k i`ny ziale ,odea el dxqgyk xfril`

.mdixaca `piax ly eyexitke
:epziibeql xg` gqep d`ian `xnbddì éøîà ,àðéøçà àðMéì- ¦§¨©£¦¨¨§¥¨

,zxg` epziibeq z` e`iady yi,úákòî øéæða äôeðz ,áø øîà̈©©§¨§¨¦§©¤¤
:`xnbd zxxan .oii zezyl xifpd xeq` sipd `ly onf lkeàaélà©¦¨

ïàîcn` dhiy efi` itl -,ok ax xàîéìéàok xn`y xn`p m` - §©¦¥¨
øæòéìà éaøc àaélàlirl d`aedy `ziixaa(`"r),dyw ,,àèéLt ©¦¨§©¦¡¦¤¤§¦¨

øîàäxn` ixdy -øæòéìà éaøwx oii zezyl xzenyløçàlk ¨¨©©¦¡¦¤¤©©
díéNòîzexifpd meiq zyxta mixen`d,ílek,miakrn mleky ©£¦¨

.zakrn dyxt dze`a zxkfend dtepzd s`y heyteàlài`ce ¤¨
xaic axïðaøc àaélàxzen icigi dyrn xg` elit`y mixaeqd ©¦¨§©¨¨

,dyw j` ,oii zezyløîBì Lé àzLäiabl s`y xg`n -úçìâz ©§¨¥©¦§©©
,xifpd seba ziyrpd dlert `idyïðaø éøîàc,àákòî àìs`e ¨§¥©¨¨Ÿ§©§¨

iabl ok m` ,oiia xzen glib `l m`äôeðz,xifpd seba dpi`y §¨
àéòaéîj`ide ,akrz `ly i`ce `ld ,z`f eprinydl jixv ike - ¦©§¨

:dywn `xnbd .zakrny ax xn`éîe[ike-]àákòî àìdtepzd ¦Ÿ§©§¨
,opaxlàéðúäåxn`p -(`k e xacna),'øéæpä úøBz úàæ'rnyny §¨©§¨Ÿ©©¨¦

,xifp lkl deey oice zg` dxezïéaxifpïéae íétk Bì LiLxifp ¥¤¥©©¦¥
íétk Bì ïéàLenky dpeekdy yxtl yie ,eici zetk erhwpy - ¤¥©©¦

,dtepz zeyrl leki epi`y oeik ,mitk el oi`y xifpa zakrny
xeq` sipd `l m`e ,mitk el yiy xifpa zakrn `idy oicd `ed

.oiia
:`xnbd daiynàlàå,jixaclàéðúc àäxn`p ,zxg` `ziixaa §¤¨¨§©§¨

å ,'øéæpä úøBz úàæ'zeeydl cenll yiïéaxifpïéáe øòN Bì LiL Ÿ©©¨¦¥¤¥¥¨¥
xifp,øòN Bì ïéàLxriy el oi` m`y enky yxtl yi jixacle ¤¥¥¨

,ezexifpa x`ype ,glbl leki epi`y oeikn oii ziizya xzen epi`
,glbzd `ly onf lk ezexifpa x`yp xriy el yi m` oicd `ed

,dyw j` ,eilr zakrn zglbzdyénð éëäok xnel xyt` ike - ¨¦©¦
àákòîc,zglbzdàéðúäå,`ziixaaèøBîî øéæðxriy el oi`y - ¦§©§¨§¨©§¨¨¦§¨

,llkéøö Bðéà ,íéøîBà éànL úéaúéáe ,BLàø ìò øòz øéáòäì C ¥©©§¦¥¨¦§©£¦©©©Ÿ¥
éøö ,íéøîBà ìläC.ezaeg ici dfa `veie ey`x lr xrz xiardl ¦¥§¦¨¦

lre ,ea zakrn zglbzd oi` xriy el oi`y in s`y x`ean ixd
jixv xriy el yiy iny myk ,jk `ziixad z` yxtl jixv jgxk
dfne .ey`x lr xrz xiardl jixv xriy el oi`y in s` ,glbzdl
el yiy iny myk ,dpey`xd `ziixaa mb ok yxtl yiy gken

oi`y in s` ,sipn mitkdpc `le ,eizerexf ici lr sipi mitk el
.xac ax lr dyw `le ,zakrn dtepz oica

:`ziixadn gxkdl diigc d`ian `xnbdàðéáà éaø øîà̈©©¦£¦¨
,[`piax-]éàîéøö'C'ey`x lr xrz ixardl,ìlä úéáìdpeekd ©¨¦§¥¦¥

éøöCglbleglbl leki epi`y oeiknäðwz Bì ïéàmiiql leki epi`e ¨¦¥©¨¨
e ,ezexifpéànL úéáìglbl jixv oi`y dpeekd ,'jixv epi`' exn`y §¥©©

`l` ,ynnäðwz Bì Lés` ey`x iab lr xrz zxard ici lr ¥©¨¨
,xry zcxed `llàâéìôe-lr ,ef `pyil itl ,`pia` iax wleg §¦¨

úãt éaøcixdy ,cg` xac exn` xfril` iaxe i`ny ziay xn`y §©¦§¨
jixvy oeik ,odea el oi` m` dpwz rxevnl oi`y xn` xfril` iax
yiy exn` i`ny zia z`f znerle ,eazkk aezkd z` miiwl
aezkd z` miiwl jixv oi`e ,xriy el oi` m` s` ,dpwz xifpl

ixaa ok yxtl yi ,akrn gelib lld zialy dzrne .eazkk`zi
ea s`y xriy el yiy xifpl xriy el oi`y xifpn ecnly ,dipyd
,dpey`xd `ziixaa mb ok yxtl yi df it lre ,zakrn zglbz
dtepzd ea s`y mitk el yiy xifpl mitk el oi`y xifpn ecnly

:axk `lye ,zakrn

äðùî
:leqt epaxw `vnpe gliby xifpd ly epicçáfä ìò çlébxifp - ¦©©©¤©

xg`le ezexifp meiqa `iadl jixvy zepaxwd on cg` aixwdy
,eizepaxw x`y z` `iady mcew ,exry z` glib oknàöîðå§¦§¨

oaxw eze`ìeñt,oaxwd z` milqetd mixacdn cg`aBzçìâz ¨¦§©§
,äìeñt,dleqt ezglbze xyk oaxw lr glib `ly `vnpyex`y §¨

åéçáæ,ezexifpl jk xg` aixwde siqedyBì eìò àìoeikn ,ezaegl §¨¨Ÿ¨
xefgl leki epi` ixdy ,zglbzl ie`x did `ly onfa maixwdy
okle ,ezexifp ini jeza meaixwd eli`ke ,mei eze`a glbzdle

m` oke .aey zepaxwd lk z` `iai ,exry lcbie oizniy xg`çléb¦©
úàhçä ìòdzid daxwdd onfae [z`hgd daxwedy xg`l-] ©©©¨

aixwnd zpeekì àlLdîL,jka dlqtpe z`hgd lyCk øçàå- ¤Ÿ¦§¨§©©¨
gliby xg`làéáäx`y z`ø÷åéúBðaznlyda `iadl aiigy ¥¦¨§§¨

[minlye dler epiidc] ezexifpì,äìeñt Bzçìâz ,ïîLxg`ny ¦§¨¦§©§§¨
,xyk oaxw mey xg` glib `ly `vnp z`hgd dlqtpye`linn

x`yåéçáæ,jk xg` aixwdyBì eìò àìm`e .ezaeglçlébìò §¨¨Ÿ¨¦©©
íéîìMä ìò Bà äìBòäeaxwedyì àlL,ïîL`l` mixyk mdy ¨¨©©§¨¦¤Ÿ¦§¨

,mzaeg ici milrad z` `ivedl miliren oi`yàéáä Ck øçàå§©©¨¥¦
x`y z`åéúBðaø÷maixwdeì,ïîL,äìeñt Bzçìâz`ly oeikn ¨§§¨¦§¨¦§©§§¨

lr gliby `vnpe ,zexifpd oaxw zaegl oey`xd oaxwd el dlr
,dacp oaxwex`y mb `linn,øîBà ïBòîL éaø .Bì eìò àì åéçáæ§¨¨Ÿ¨©¦¦§¥

dlr `ly it lr s`] xyk oaxw lr gliby oeikn dxyk ezglbz
wx okle ,[ezaegl elçáfä BúBàenyl `ly hgypyBì äìò àì ©¤©Ÿ¨¨

,enewna xg` `iadl jixve exfp zaegløàL ìáàdíéçáæ`iady £¨§¨§¨¦
,jk xg`eìò.oick meid glbzpy oeikn ,ezaegl elçléb íàå ¨§¦¦©

xifpdìL ìòïzL,zepaxwd zyly lk z` aixwdy xg` -àöîðå ©§¨§¨§¦§¨
øLk ïäî ãçà,mileqt mixg`deäøLk Bzçìâz,lkd ixacl ¤¨¥¤¨¥¦§©§§¥¨
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xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc xifp(iying meil)

äðùî
,eizepaxwn cg` aixwdy xg`l `nhpy xifp iabl dpc dpynd

:gliby mcewíéîcä ïî ãçà åéìò ÷øæpL éîmilydy xifp - ¦¤¦§©¨¨¤¨¦©¨¦
,oick gafnd lr enc wxfpe eizepaxwn cg` z` aixwde ezexifp

àîèðå,zepaxwd x`y z` aixwdle glbl witqdy mcew znaéaø §¦§¨©¦
ìkä úà øúBñ øîBà øæòéìàxdhiykle ,eizepaxw lk z` xzeq - ¡¦¤¤¥¥¤©Ÿ

,aixwd xaky oaxwd z` s` `iadle xefgl jixvíéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦
øäèéå åéúBðaø÷ øàL àéáézepaxwd x`y z` `iai xdhiykl - ¨¦§¨¨§§¨§¦§¨

jixv oi` dxdha aixwdy dn la` ,xedh ecera aixwd `ly
.aey `iadl

Bì eøîà,xfril` iaxl minkgúéãBîøzä íéøîa äNòîxirn - ¨§©£¤§¦§¨©©§¦
,dxifp dzidy ,cenxzíéîcä ïî ãçà äéìò ÷øæpLcg` ly ¤¦§©¨¤¨¤¨¦©¨¦

,dzexifp znlyda d`iady dizepaxwndì eøîàå eàáemcew ¨§¨§¨
,zepaxwd x`y z` `iadl dwitqdyúðkeñî äúéäL dza ìò- ©¦¨¤¨§¨§¤¤

,zenl dhepe dpkqa `idyäëìäådza l`,äúnL äàöîe §¨§¨¨§¨¤¥¨
,dzngn d`nhpeíéîëç eøîàå,xec eze`ayøàL àéáz §¨§£¨¦¨¦§¨
øäèúå äéúBðaø÷la` ,dizepaxw x`y z` `iaz xdhzykl - ¨§§¤¨§¦§¨

dfe .dxedh dcera daixwdy dpaxw z` `iadl zxfeg dpi`
:epixack

àøîâ
:xfril` iax zhiy z` zx`an `xnbdéðz÷dpey `pzd - ¨¨¥

,dpyna,ìkä úà øúBñ øîBà øæòéìà éaøxnel ezpeeky rnyne ©¦¡¦¤¤¥¥¤©Ÿ
yi df lr ,aey mzepnl jixve zexifpd ini lk z` xzeqy

,zeywdløîàäå[xn` ixde-]ìk ,øæòéìà éaøxifpnhpy`øçà §¨¨©©¦¡¦¤¤¨©©
úàìî,ezexifp iniøúBñ äòáLmday ,mini dray wx xzeq - §Ÿ¦§¨¥

`nh `edy xg`n ,ezexifp miiqle eizepaxw `iadl leki epi`
z` zepnle xefgl jixv oi` la` ,el` mini jyna xdhidl wewfe
z` `iai minid zray etlgiy xg`l `l` ,ezexifp ini lk
ini lk z` xzeqy epizpyna xn` recn dywe ,dxdha eizepaxw

.zexifpd
:`xnbd zayiinøæòéìà éaø øîà÷c énð 'øúBñ' éàî ,áø øîà- ¨©©©¥©¦§¨¨©©¦¡¦¤¤

oi` ,'xzeq' epizpyna dpyy xfril` iax ly ezpeek `id dn
`l` ,zexifpd lk z` xzeqy ezpeekøúBñlk z`åéúBðaø÷ ¥¨§§¨

.m`iadle xefgl jixv xdhiy xg`ly ,`nhpy mcew `iady
iax zrcly ,zepaxwd oiprl epizpyna ewlgpy df itl `vnp
oi` minkg zrcle ,`iady zepaxwd exzqp `nhpy oeik xfril`

.xedh epcera `iad xaky el` z` `iadle xefgl jixv
:ax ixacl zriiqn `xnbdàøazñî énð éëäxazqn mb jk - ¨¦©¦¦§©§¨

xfril` iax zrcly ,ax yxity enk ,dpynd ixac jynd jezn
,ezexifp ini z` `le xifpd ly eizepaxw z` xzeqíéîëçå ,éðz÷c§¨¨¥©£¨¦

øäèúå äéúBðaø÷ øàL àéáz íéøîBà,ini iabl melk exn` `le §¦¨¦§¨¨§§¤¨§¦§¨
`id mzwelgny rnyn .['ezexifp z` xzeq epi`' oebk] zexifpd

zrcly ,zepaxwd oiprl,aixwd xaky dn z` xzeq xfril` iax
.df lr ewlg minkgedpéî òîLzernyn jezn ok gken ok` - §©¦¨

.dpynd
:mzhiyl minkg e`iady di`xd on ok gikedl dtiqen `xnbd

,exn` okyïî ãçà äéìò ÷øæpL úéãBîøzä íéøîa énð äNòîe©£¤©¦§¦§¨©©§¦¤¦§©¨¤¨¤¨¦
äàöîe äëìäå úðkeñî äúéäL dza ìò äeòéãBäå eàáe ,íéîcä©¨¦¨§¦¨©¦¨¤¨§¨§¤¤§¨§¨¨§¨

,øäèúå äéúBðaø÷ øàL àéáz íéîëç eøîàå ,äúnLxkfp `le ¤¥¨§¨§£¨¦¨¦§¨¨§§¤¨§¦§¨
,zepaxwd iabl `l` zexifpd ini iabl melkdpéî òîLjkn - §©¦¨

lre ,minkge xfril` iax ly mzwelgn dzid df iabl wxy gken
`iadl wx deaiig minkgy zicenxzd mixnn di`x el e`iad df

:d`iad `l oiicry dizepaxw x`y z`

ïéðéî äùìù êìò ïøãä

ekldy odke xifpa oce ,xifpl zn z`neh ipica oecl jiynn wxtd
ze`neh el`a ,ipyd ipt lr devn znl `nhiy sicr mdn in cgi
el` lre ,glbn epi` el`ae d`neh zglbz mdilr glbn xifp

.ycwn z`ia lr miaiig ze`neh

äðùî
`l` ,miznl `nhidl mixeq` lecb odke heicd odk dxez oicn
lecb odka la` ,eiaexw zrayl `nhidl xzed heicd odky

xn`p(`i `k `xwie)`l FO`lE eia`l `ai `l zn zWtp lM lre'§©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ§¨¦§¦Ÿ
lecb odkk epic xifpd .eiaexwl elit` `nhidl xeq`e ,'`OHi¦©¨

xn`py ,eiaexwl elit` `nhidl xeq`y(f e xacna)FO`lE eia`l'§¨¦§¦
zn `vnpy ote`a mle` .'mznA mdl `OHi `l Fzg`lE eig`l§¨¦§©ŸŸ¦©¨¨¤§Ÿ¨
`nhidl mixzen mlek ,'devn zn' `xwpd `ede mixaew el oi`y

:el
ïäéáBø÷ì ïéànhéî ïéà øéæðå ìBãb ïäk,eznyúîì ïéànhéî ìáà Ÿ¥¨§¨¦¥¦©§¦¦§¥¤£¨¦©§¦§¥

äåöîb`ciy in oi` mcalne ,jxca lhen ede`vny znl - ¦§¨
.ezxeawl

eéäxifpde lecbd odkdCøca ïéëläîcgia,äåöî úî eàöîeice ¨§©§¦©¤¤¨§¥¦§¨
,el `nhi mdn cg`yøîBà øæòéìà éaøy sicrìàå ìBãb ïäk ànhé ©¦¡¦¤¤¥¦©¨Ÿ¥¨§©

.øéæð ànhéíéøîBà íéîëçåy sicrèBéãä ïäk ànhé ìàå øéæð ànhé ¦©¨¨¦©£¨¦§¦¦©¨¨¦§©¦©¨Ÿ¥¤§
.lecb odk `ly oky lke
øæòéìà éaø íäì øîàsicr ,enrh z` mdl yxite ,minkgl ¨©¨¤©¦¡¦¤¤

yànhédïäk,jk lk dxeng ezyecw oi`yLs` ,znl `nhp m` ¦©¨Ÿ¥¤
,xeqi` xaryànhé ìàå ,Búàîeè ìò ïaø÷ àéáî BðéàdàeäL øéæð ¥¥¦¨§¨©§¨§©¦©¨¨¦¤

Búàîeè ìò ïaø÷ àéáîdyxta x`eank ,xdhpy xg`(i e xacna). ¥¦¨§¨©§¨
lr xifpd ly ezyecw zlrnl oniq `ed oaxw `iadl aeigde

.odkd zyecw
Bì eøîày sicr ,xfril` iaxl minkg eaiyd -ànhédøéæð ¨§¦©¨¨¦

,odkn xzei dlw ezyecwyíìBò úMeã÷ BúMeã÷ ïéàLepi`y - ¤¥§¨§©¨
,xifpd zyecwa eiig lk yecwànhé ìàådúMeã÷ BúMeãwL ïäk §©¦©¨Ÿ¥¤§¨§©

,íìBò:xifp lyn xzei ezyecw dxenge ¨

àøîâ
zna erbt ,`nhidl mixeq`d mipyy mipey mixwna dpc `xnbd

:devnàîìLaa `ed heyt oic -øéæðå ìBãb ïäk,devn zn e`vny ¦§¨¨Ÿ¥¨§¨¦
càäøáñ émixaeq minkgy -ìBãb ïäkéãòóokle xifpn ezyecwa ©¨©Ÿ¥¨¨¦

,xifpd `nhiøáñ éàäåxaeq xfril` iaxe -éãò øéæðóezyecwa §©¨©¨¦¨¦
oke .dpyna mdizexaq ex`azpy enke ,odkd `nhi okle odkn

lecb odkäçLnä ïîLa çeLîonya gynpy ici lr dpnzpy - ¨©§¤¤©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc xifp(iyily meil)

eze`ay epcnll xryd ztixy zevnl gelibdäéäL íB÷îxifpd ¨¤¨¨
ìMáî,minlyd z`,çlâî äéä íLoeike .cren ld` gzta `le §©¥¨¨¨§©¥©

jgxk lr ,cren ld` gzta glbiy eheytk aezkd zpeek oi`y
ld` gzt' mda xn`py minlyd lr glbiy xnel aezkd `ay

.'cren
gzt'n micnele el` lk lr miwlegd mi`pz d`ian `ziixad

:xg` oic 'cren ld`,øæòéìà éaø íeMî øîBà ïðç àaàxn`pçlâå' ©¨¨¨¥¦©¦¡¦¤¤§¦©
,'ãòBî ìäà çút øéæpäy epcnllãòBî ìäà çút ïéàL ïîæ ìk ©¨¦¤©Ÿ¤¥¨§©¤¥¤©Ÿ¤¥

,çlâî Bðéà çeútzgizt mcew xweaa ycwnd zial `a m`e ¨©¥§©¥©
dyrp gelibd oi` la` ,glbie egztiy cr oizni lkidd zezlc

.gztd lv`
,øîBà éøeæL ïBòîL éaøcren ld` gzta glbl xifpd jixv ok` ©¦¦§§¦¥

xn`p oky ,aezkd zernyn zehytk,'ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå'§¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥
'xifp' yexcl yie,äøéæð àìåcren ld` gzta zglbn dpi`y §Ÿ§¦¨

,xg` mewna `l`
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המשך ביאור למסכת נזיר ליום שלישי עמ' א

miwxt dyelya` cenr fn sc ± iriax wxtxifp
äðùîúéãåîøúä íéøîámewn my ,cenxzn Ð.äúîù äàöîå äëìäå úðëåñî àéäù

.'ek minkg exn`e ,dilr z`nhpe Ðàøîâéðú÷:xne` xfril` iax ,oizipzna Ð

`kd `de .`l eze ,xzeq dray z`ln xg` lkc xn`c dil opirny `de .lkd z` xzeq

!`ed z`ln xg`åéúåðáø÷ øúåñ øæòéìà éáø øîà÷ã éîð øúåñ éàî áø øîàikde Ð

eze`e ,xdhiy xg`l eizepaxw lk `iai :xn`w

mlerle .el dlr `l enc wxfpy oey`x gaf

`dae .lkd ixacl ,`l eze xzeqc `ed drayd

`l oey`x gaf eze` xaq xfril` iax :ibilt

eizepaxw x`y mr enewna xg` `iaie ,el dlr

.dray xg`l xdhiykl ,yixtdyéîð éëäå
àøáúñîminkge :ipzwcn ,i`w eizepaxw`c Ð

llkn Ð xdhie eizepaxw x`y `iai mixne`

dlr `l oey`x s`c dil `xiaq xfril` iaxlc

i`n ax xn` :xg` oipr : xg` `iadl jixve ,el

z` xzeq Ð xfril` iax xn`wc inp xzeq

dler epi`c oey`x gaf `irain `le .eizepaxw

,silgdl jixv dlgz yixtdy eze` `l` ,el

eze` :mixne` minkge .enewna xg` `iaie

xg` `iadl jixve ,el dlr `l cala oey`x

epi` Ð yixtdy zepaxw x`y la` .enewna

ikd .mze` `iai xdhiykl `l` ,silgdl jixv

opax ixn`wcn ,ibilt zepaxw`c `xazqn inp

dipin irnyc `nl` ,xdhie zepaxw x`y `iaic

yixtdy zepaxw oze` elit`c xfril` iaxc

dil exn`e ,eizepaxwl `iadl leki epi` dlgz

.'ek inp dyrne ,`ian :opax

ïéðéî äùìù êìò ïøãä

äðùîïäéáåø÷ì ïéàîèéî ïéà øéæðå ìåãâ ïäë
.`xnba onwl ,d`nehl i`xw oda yxtncke Ð

àøîâøéæðå ïäë àîìùáid edl opirny Ð

lecb odk ixaq opaxc ,dligz `nhil ediipin

xifp xaq xfril` iaxe ,mler zyecw ezyecwy

odk `nhie ,ez`neh lr oaxw `ian oky ,sicr

`nhi l`e ez`neh lr oaxw `ian epi`y lecb

.xifp
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àîèðålkd z` xzeq xne` xfril` iaxiax `dc ,`xnba yxtnck ,minid lk `le Ð

xzeq Ð z`ln xg`l `nhp (a,fh) iyily wxta [lirl] xn`c `ed xfril`

miyrnd xg` :`xnba xn`c ,dinrhl xfril` iaxe ,xn`w zepaxw` xzeq `l` .dray

Ð zepaxwd x`y `iaiy] cr mincd on cg` wxfpyk ixd .glbne oii zezyl xzen mlek

[mcew] `nhpe li`ede ,zglbzl [ie`x epi`

s` eaixwd iptl zixgy `nhpk Ð mlek aixwdy

iede ,meid lk zglbzl ie`x `le ,inc odn cg`

,z`ln jez e`iad eli`k `iady oey`x oaxw

.inc zglbzl llk ie`x `ly minia

íéøîåà íéîëçåeizepaxw x`y `iai

xdhie:yexit Ð

dyrn mzq :inlyexia yxtn jk .xdhiykl

gafd eze` i`ce .zepaxw `iai jk xg`e ,dxdhc

,ediinrhl opaxe .`iaie xefgi `l xykda didy

oii zezyl xzen icigi dyrn xg` :ixn`c

,zglbzl [ie`x] `nhpy mcew `ed ixd ,glbne

aixwdy migafd [la`] ?eze` xezqi dnle

`iaiy `xw citw `dc ,xezqi Ð `nhpyn

el didie xdhiyk jk xg`e .dxdha xifp zepaxw

.[dxizq oipnl] m`iai iriaye iyily z`fd

íéøîázicenxzdn Ð.cenxz

øîàäåiyily wxtae (a,e) `nw wxta lirl

xzeq z`ln xg`lc d`nehc (a,fh)

izyxit `nw wxtae .[miyely] opaxle [dray]

,wtqn `ad dxizqa dxezd onc ,`ed opaxcnc

cg` wxfpy ,zglbzl ie`x `cgae li`ed rnync

.dray zxizqa [eic inp] opaxl Ð mincd on

øúåñwiic ,oizipzna izyxitck Ð zepaxw

ezii`cn ,ixii` zepaxwac `ziixaa inp

x`y" minkg exn`y mdixacl dii`x opax

."zepaxw

ïéðéî äùìù êìò ïøãä

ïäëmdiaexwl oi`nhin opi` xifpe lecbÐ

`le ,devn znl `nhin la` ,`id ixtqa

eizekld lecb odk .`xnba gkenck dil opiqxb

."`yp" zyxta xifpe "mipdkd l` xen`" zyxta

ìàåxifp `nhioeik ,`ticr ezyecwy Ð

dn .ez`neh lr oaxw `iadl dxez ezwiwfdy

`nhi l`e xifp `nhic xn`c o`nl,odka ok oi`y

.heicd odk elit`e odkàîèéodkelit`e Ð

.lecb odk

øéæðdry zyecw ezyecw.(`,d xifp) mei miyly ied zexifp mzq mewn lkn ,mler xifp xn` elit`e Ðàîìùásicr xifp xaq i`de sicr lecb odk xaq i`d xifpe lecb odk`nrhe Ð

.oizipzna xn`c o`ncïëådgynd onya geynwxta `zi`ck ,dyn dyry dgynd ony fpb ediy`ic .dgynd ony fpbpyn ixw micba daexne dgynd onya gynpy lecb odk Ð

d `le .micba dpenya eici mi`lnn eidy ,ony `la micba daexn `l` dgynd onya geyn odk did `l eixg`e ,(a,ap `nei) "el e`ived",ea geynl xg` dgynd ony zeyrl oileki ei

dlgzny ,ea eyrp miqp daxd `lde ?did dgynd onya cg` qp ike :(a,d) zezixkc `nw wxta `zi`cke ,xg` `le Ð df ,"mkizexecl il df didi ycw zgyn ony" (l zeny) aizkck

il df didi ycw zgyn" xn`py ,`al cizrl miiw eleke ,miklne milecb mipdk egynp eae ,mi`elnd ini zray lk eipae oxd`e eilk lke okynd gynp eae ,bel xyr mipy `l` did `l

exqenl :inp i` .xeht e`yr m` ,dyn inia epiid (ezeyrl erciy mcnll) xeavl exqenl ipzwc `d ,xeht Ð xeavl exqenl e` ea cenll onyd mhtnd :(`,d) mzd xn`c `de ."mkizexecl

dlibnc `nw wxta opax epzc .dgiyn `la jka xyke ,micba dpenya caer `l` dgynd onya gynp odk did `l ediy`i ixg` `zyde .epnn egyniy `le ,ezeyrl erciy mcnll xeavl

jezae lecb odkl cg` gynpy oebk ,cg` xeca dl zgkyn micba daexne geyn `zyde ."giynd odkd" xnel cenlz ?olpn micba daexn ,dgynd onya `l` il oi` Ð "geyn" :(a,h)

ifg `l micba daexne ,dcearl ifg geyn xninl dil ded ok m`c :dywe .mixetikd meia dcear zeyrl ,micba daexn ,eizgz xg` epine geynd odka ixw ea rxi`e ,dgynd ony fpbp jk

oey`xd s` m`y .mipy dnk yniye ,xak onyd fpbpy oebk ,micba ieaxa eizgz xg` epine ,dlb lecb odky oebk :xnel d`xpe !xary geyn iab xn`wck ,ezcearl xfeg oey`xc ,dcearl

giynd odkd m`" aizkck ,zevnd lk lr `ad xt `ian geyn eli`c (b"d) [a cenrl jiiy] .'ek jxca oikldn mdipy ixde .mipy dnk eizgz df yniy ixdy ,ezcearl xfeg epi` Ð ay

`le eaixwn geyn odky xnelk Ð xeav ly xac mlrd xt `ian geyn :iyextl `kile .geyn `wec giynd odkd zyxta aizkc ,`l micba daexne ,'ebe "xt `iade mrd zny`l `hgi

el did `l mixetikd mei xg` ixiin i` :xn`z m`e (b"d) eaixwn heicd odk s`c `icda gken mipdk zxezac ,`zil `de Ð "xtd mcn giynd odkd gwle" diab aizkck ,micba daexn

mixetikd meia mlerlc :xnel yie !mixetikd meie zay oky lke ,aeh mei igc `l ,devn zn zxeaw `de Ð mixetikd meia devn zn e`vn i`e ,"xary" `l` "micba daexn" dfl ezexwl

d lk lr `ad xt iziinc ,sicr geync .lvl dngn micba daexnd `nhne ,sicr onya geync xn`w `d`e .zaya elit` ixyc ,lvl dngn elhlhl `l` ,exawl `le ,ixii` envrzevn

.eyexite xacd xwir (a,`i) zeixedae .cigik dxiry e` dayk `ian `l` ,aizk `wec "giyn"c ,zevnd lk lr xt `ian epi` micba daexn la` .ez`xeda drhe dxed giynd odkd m`

.xeaivl oic zia z`xedk envrl giyn odk z`xedy ,ez`xedk dyre envra dxedy ,`ian envr `edy xta epiid Ð zevnd lk lr `ad xte
daexn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc xifp(iyily meil)

eze`ay epcnll xryd ztixy zevnl gelibdäéäL íB÷îxifpd ¨¤¨¨
ìMáî,minlyd z`,çlâî äéä íLoeike .cren ld` gzta `le §©¥¨¨¨§©¥©

jgxk lr ,cren ld` gzta glbiy eheytk aezkd zpeek oi`y
ld` gzt' mda xn`py minlyd lr glbiy xnel aezkd `ay

.'cren
gzt'n micnele el` lk lr miwlegd mi`pz d`ian `ziixad

:xg` oic 'cren ld`,øæòéìà éaø íeMî øîBà ïðç àaàxn`pçlâå' ©¨¨¨¥¦©¦¡¦¤¤§¦©
,'ãòBî ìäà çút øéæpäy epcnllãòBî ìäà çút ïéàL ïîæ ìk ©¨¦¤©Ÿ¤¥¨§©¤¥¤©Ÿ¤¥

,çlâî Bðéà çeútzgizt mcew xweaa ycwnd zial `a m`e ¨©¥§©¥©
dyrp gelibd oi` la` ,glbie egztiy cr oizni lkidd zezlc

.gztd lv`
,øîBà éøeæL ïBòîL éaøcren ld` gzta glbl xifpd jixv ok` ©¦¦§§¦¥

xn`p oky ,aezkd zernyn zehytk,'ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå'§¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥
'xifp' yexcl yie,äøéæð àìåcren ld` gzta zglbn dpi`y §Ÿ§¦¨
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miwxt dyelya` cenr fn sc ± iriax wxtxifp
äðùîúéãåîøúä íéøîámewn my ,cenxzn Ð.äúîù äàöîå äëìäå úðëåñî àéäù

.'ek minkg exn`e ,dilr z`nhpe Ðàøîâéðú÷:xne` xfril` iax ,oizipzna Ð

`kd `de .`l eze ,xzeq dray z`ln xg` lkc xn`c dil opirny `de .lkd z` xzeq

!`ed z`ln xg`åéúåðáø÷ øúåñ øæòéìà éáø øîà÷ã éîð øúåñ éàî áø øîàikde Ð

eze`e ,xdhiy xg`l eizepaxw lk `iai :xn`w

mlerle .el dlr `l enc wxfpy oey`x gaf

`dae .lkd ixacl ,`l eze xzeqc `ed drayd

`l oey`x gaf eze` xaq xfril` iax :ibilt

eizepaxw x`y mr enewna xg` `iaie ,el dlr

.dray xg`l xdhiykl ,yixtdyéîð éëäå
àøáúñîminkge :ipzwcn ,i`w eizepaxw`c Ð

llkn Ð xdhie eizepaxw x`y `iai mixne`

dlr `l oey`x s`c dil `xiaq xfril` iaxlc

i`n ax xn` :xg` oipr : xg` `iadl jixve ,el

z` xzeq Ð xfril` iax xn`wc inp xzeq

dler epi`c oey`x gaf `irain `le .eizepaxw

,silgdl jixv dlgz yixtdy eze` `l` ,el

eze` :mixne` minkge .enewna xg` `iaie

xg` `iadl jixve ,el dlr `l cala oey`x

epi` Ð yixtdy zepaxw x`y la` .enewna

ikd .mze` `iai xdhiykl `l` ,silgdl jixv

opax ixn`wcn ,ibilt zepaxw`c `xazqn inp

dipin irnyc `nl` ,xdhie zepaxw x`y `iaic

yixtdy zepaxw oze` elit`c xfril` iaxc

dil exn`e ,eizepaxwl `iadl leki epi` dlgz

.'ek inp dyrne ,`ian :opax

ïéðéî äùìù êìò ïøãä

äðùîïäéáåø÷ì ïéàîèéî ïéà øéæðå ìåãâ ïäë
.`xnba onwl ,d`nehl i`xw oda yxtncke Ð

àøîâøéæðå ïäë àîìùáid edl opirny Ð

lecb odk ixaq opaxc ,dligz `nhil ediipin

xifp xaq xfril` iaxe ,mler zyecw ezyecwy

odk `nhie ,ez`neh lr oaxw `ian oky ,sicr

`nhi l`e ez`neh lr oaxw `ian epi`y lecb

.xifp
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àîèðålkd z` xzeq xne` xfril` iaxiax `dc ,`xnba yxtnck ,minid lk `le Ð

xzeq Ð z`ln xg`l `nhp (a,fh) iyily wxta [lirl] xn`c `ed xfril`

miyrnd xg` :`xnba xn`c ,dinrhl xfril` iaxe ,xn`w zepaxw` xzeq `l` .dray

Ð zepaxwd x`y `iaiy] cr mincd on cg` wxfpyk ixd .glbne oii zezyl xzen mlek

[mcew] `nhpe li`ede ,zglbzl [ie`x epi`

s` eaixwd iptl zixgy `nhpk Ð mlek aixwdy

iede ,meid lk zglbzl ie`x `le ,inc odn cg`

,z`ln jez e`iad eli`k `iady oey`x oaxw

.inc zglbzl llk ie`x `ly minia

íéøîåà íéîëçåeizepaxw x`y `iai

xdhie:yexit Ð

dyrn mzq :inlyexia yxtn jk .xdhiykl

gafd eze` i`ce .zepaxw `iai jk xg`e ,dxdhc

,ediinrhl opaxe .`iaie xefgi `l xykda didy

oii zezyl xzen icigi dyrn xg` :ixn`c

,zglbzl [ie`x] `nhpy mcew `ed ixd ,glbne

aixwdy migafd [la`] ?eze` xezqi dnle

`iaiy `xw citw `dc ,xezqi Ð `nhpyn

el didie xdhiyk jk xg`e .dxdha xifp zepaxw

.[dxizq oipnl] m`iai iriaye iyily z`fd

íéøîázicenxzdn Ð.cenxz

øîàäåiyily wxtae (a,e) `nw wxta lirl

xzeq z`ln xg`lc d`nehc (a,fh)

izyxit `nw wxtae .[miyely] opaxle [dray]

,wtqn `ad dxizqa dxezd onc ,`ed opaxcnc

cg` wxfpy ,zglbzl ie`x `cgae li`ed rnync

.dray zxizqa [eic inp] opaxl Ð mincd on

øúåñwiic ,oizipzna izyxitck Ð zepaxw

ezii`cn ,ixii` zepaxwac `ziixaa inp

x`y" minkg exn`y mdixacl dii`x opax

."zepaxw

ïéðéî äùìù êìò ïøãä

ïäëmdiaexwl oi`nhin opi` xifpe lecbÐ

`le ,devn znl `nhin la` ,`id ixtqa

eizekld lecb odk .`xnba gkenck dil opiqxb

."`yp" zyxta xifpe "mipdkd l` xen`" zyxta

ìàåxifp `nhioeik ,`ticr ezyecwy Ð

dn .ez`neh lr oaxw `iadl dxez ezwiwfdy

`nhi l`e xifp `nhic xn`c o`nl,odka ok oi`y

.heicd odk elit`e odkàîèéodkelit`e Ð

.lecb odk

øéæðdry zyecw ezyecw.(`,d xifp) mei miyly ied zexifp mzq mewn lkn ,mler xifp xn` elit`e Ðàîìùásicr xifp xaq i`de sicr lecb odk xaq i`d xifpe lecb odk`nrhe Ð

.oizipzna xn`c o`ncïëådgynd onya geynwxta `zi`ck ,dyn dyry dgynd ony fpb ediy`ic .dgynd ony fpbpyn ixw micba daexne dgynd onya gynpy lecb odk Ð

d `le .micba dpenya eici mi`lnn eidy ,ony `la micba daexn `l` dgynd onya geyn odk did `l eixg`e ,(a,ap `nei) "el e`ived",ea geynl xg` dgynd ony zeyrl oileki ei

dlgzny ,ea eyrp miqp daxd `lde ?did dgynd onya cg` qp ike :(a,d) zezixkc `nw wxta `zi`cke ,xg` `le Ð df ,"mkizexecl il df didi ycw zgyn ony" (l zeny) aizkck

il df didi ycw zgyn" xn`py ,`al cizrl miiw eleke ,miklne milecb mipdk egynp eae ,mi`elnd ini zray lk eipae oxd`e eilk lke okynd gynp eae ,bel xyr mipy `l` did `l

exqenl :inp i` .xeht e`yr m` ,dyn inia epiid (ezeyrl erciy mcnll) xeavl exqenl ipzwc `d ,xeht Ð xeavl exqenl e` ea cenll onyd mhtnd :(`,d) mzd xn`c `de ."mkizexecl

dlibnc `nw wxta opax epzc .dgiyn `la jka xyke ,micba dpenya caer `l` dgynd onya gynp odk did `l ediy`i ixg` `zyde .epnn egyniy `le ,ezeyrl erciy mcnll xeavl

jezae lecb odkl cg` gynpy oebk ,cg` xeca dl zgkyn micba daexne geyn `zyde ."giynd odkd" xnel cenlz ?olpn micba daexn ,dgynd onya `l` il oi` Ð "geyn" :(a,h)

ifg `l micba daexne ,dcearl ifg geyn xninl dil ded ok m`c :dywe .mixetikd meia dcear zeyrl ,micba daexn ,eizgz xg` epine geynd odka ixw ea rxi`e ,dgynd ony fpbp jk

oey`xd s` m`y .mipy dnk yniye ,xak onyd fpbpy oebk ,micba ieaxa eizgz xg` epine ,dlb lecb odky oebk :xnel d`xpe !xary geyn iab xn`wck ,ezcearl xfeg oey`xc ,dcearl

giynd odkd m`" aizkck ,zevnd lk lr `ad xt `ian geyn eli`c (b"d) [a cenrl jiiy] .'ek jxca oikldn mdipy ixde .mipy dnk eizgz df yniy ixdy ,ezcearl xfeg epi` Ð ay

`le eaixwn geyn odky xnelk Ð xeav ly xac mlrd xt `ian geyn :iyextl `kile .geyn `wec giynd odkd zyxta aizkc ,`l micba daexne ,'ebe "xt `iade mrd zny`l `hgi

el did `l mixetikd mei xg` ixiin i` :xn`z m`e (b"d) eaixwn heicd odk s`c `icda gken mipdk zxezac ,`zil `de Ð "xtd mcn giynd odkd gwle" diab aizkck ,micba daexn

mixetikd meia mlerlc :xnel yie !mixetikd meie zay oky lke ,aeh mei igc `l ,devn zn zxeaw `de Ð mixetikd meia devn zn e`vn i`e ,"xary" `l` "micba daexn" dfl ezexwl

d lk lr `ad xt iziinc ,sicr geync .lvl dngn micba daexnd `nhne ,sicr onya geync xn`w `d`e .zaya elit` ixyc ,lvl dngn elhlhl `l` ,exawl `le ,ixii` envrzevn

.eyexite xacd xwir (a,`i) zeixedae .cigik dxiry e` dayk `ian `l` ,aizk `wec "giyn"c ,zevnd lk lr xt `ian epi` micba daexn la` .ez`xeda drhe dxed giynd odkd m`

.xeaivl oic zia z`xedk envrl giyn odk z`xedy ,ez`xedk dyre envra dxedy ,`ian envr `edy xta epiid Ð zevnd lk lr `ad xte
daexn
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miwxt dyelyaa cenr fn sc ± iriax wxtxifp

çåùîíéãâá äáåøîå äçùîä ïîùáonya gynpy lecb odkc ol `hiyt `de ,xnelk Ð

odke ,ediy`i inia dgynd onye [oxd`] ly elwne ond zpvpv fpbpy mcew dgynd

ziaa elit` ,dgynd ony fpbpy xg`l ezpedka cnery dgynd onya gynp `ly lecb

micba dpenya ynyny Ð micba daexn `edy `l` heicd odk oial epia oi`e ,oey`x

ynyn epi` heicd odke ,adf icbae oal icbaa

eid m`y ,`hiyt inp `d Ð drax`a `l`

daexn `nhinc devn zn e`vne jxca oikldn

meyn ,dgynd onya geyn `nhi `le micba

lk lr mlrd xt `ian oky ,sicr edi`c

m`e" (c `xwie) aizkck ,xeav enk zevnd

lr oaxw `ian `edy xnelk ,'ebe "giynd odkd

daexn la` .ozny` lr xeav enk ezny`

.cigik `l` epic epi` micbaøáòù çåùîåÐ

ixw rxi`e ,dgynd ony fpbpy mcew ,xnelk

xg`e ,edegyne eizgz xg` epine ,lecb odka

ipye ,ezcearl xfeg Ð lecb odk xdhpyk jk

.el xaeràåä äãåáò øá åàì øáòù çåùîåÐ

zkqna opixn`ck ,mixetikd mei eze` `l`

epi` ipye ,ezcearl xfeg oey`x :(a,ai) `nei

meyn ,heicd odkl `le lecb odkl `l ie`x

.oicixen `le ycewa oilrncäîçìî çåùî ïäë
äãåáòì éæç àì.zeixed zkqna opixn`ck Ð

ïâñì íãå÷ äîçìî çåùî àéðúäå:rnync Ð

zkqna .ith sicr edi`c ,el mcew xac lkl

.i`w zeixedíéáø äéá åìúãdngln ciarc Ð

.miax liayaéâéìô àì ïàë ãòxfril` iax Ð

iccda ilf`wc xifpe lecb odka `l` opaxe

.`yixa `nhil ediipin id ,devn zn egky`e

.'ek dicegl cg la`àáé àì úî úåùôð ìë ìò
,oiaexwl `l` `a `l Ðixd Ð miwegxl i`c

aezkd `a `le li`ede .heicd odkn epcnl xak

,oiaexw meyn `l` zn zeytp lk lr xidfdl

"eia`l" xnel cenlz dn?xnel `l` `a `l

znl `ed `nhin la` ,`nhin epi` eia`l :jl

[`,gn scl jiiy] .devnåîàìåodka xen`d Ð

xnel cenlz dn ,lecb?
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äáåøîxary geyne micbadaexn e` ,xary geyne geyn hwpinl ivnc oicd `ede Ð

Ð geyn xary eze` elit`c ,hwp `zeax `l` .xary micba daexne micba

daexn rnyn dxe`kl .xary geyne micba daexn :qixb ikd .epnn sicr micba daexn

epine ixw ea rxi`e ,micba daexn lecb odk dide ,dgynd ony fpbp xaky oebk Ð micba

aeye ,mixetkd mei xare ,edegyne eizgz xg`

.ezcearl xfeg micba daexn `edy oey`xd

.xary geyne micba daexn epiptl yi `zyde

ipyd egyny df dyrp ji`c ,ok xnel xyt` i`e

yiy oebk :yxtl yi `l` ?oey`xd egyn `le

ixw ea rxi`e ,(xary) geyn lecb odk o`k

,cg` mixetikd mei care ,eizgz xg` egyne

dnk care ezcearl xfg oey`xd geynd aeye

oiae ,(ezcear) xar ipyd geyne ,ok ixg` mipy

oey`x geynd dfe .dgynd ony fpbp jk oiae jk

eizgz xg` epine ,dipki mr dlb ezcearl xfgy

dpnzn epi` xary geyn la` .micba daexn

,dleba `vi ik s` oey`xd ly eiig ini lk eizgz

Ð geynd znc xninl `kil ikdle .dai` meyn

,dlb `l` .eizgz dpnzi xary geyn ok m`c

xary geynd `zyde .eizgz micba daexn epine

ony did oiicry onfa micba daexnl mcew

geynde micba daexnd ,mdipy `zyde .dgynd

,dcear cary Ð sicr micba daexn ,xary

xa e`l Ð xary geyn eli`e ,dcearl ie`xy

(a,ai) `neic `nw wxt opixn`ck ,`ed dcear

odkl `le ,dai` meyn ie`x epi` lecb odklc

dizrnyk ,oicixen `le ycwa oilrnc heicd

`le lecb odkl `l ie`x epi` :xn`c ,iqei iaxc

.heicd odkl

øáòenen zngn xare eiexw zngnmen oia Ð

sicr eiexw zngn Ð xaer men oia reaw

enen zngne ,xgnl dcearl ifgccr [ciar] `l

.enen `txziyçåùîediipin id obqe dngln

sicr`irain `de ,il `hiyt ipd lk ,xnelk Ð

dpnzpy ,dnglnl ifgc sicr dngln geyn :il

e` .miax dia elze dnglnl mrd mr z`vl jkl

meia :yexit dcearl ifg `dc sicr obq `nlc

odka ixw rx`i m`y jkl dpnzpy ,mixetkd

ik `vnp .obq `xwpe ,eizgz `ed qpkiy lecb

geyn iepin xwire ,dceara ynyl eiepin xwir

.dnglnl Ð dngln

àúdngln geyn `nhi devn zn e`vne jxca oikldn eid m`y `l` obql geyn oia oi` `ipzc rnymicbaa :(a,ar `nei) "el `a" idliya `zi`ck ,ediipia `ki` `aehc :dywe Ð

,rxet `l :dyxta mixen`d mixac dyngd lk :eze .lecb odk zgz inp mixetikd meia caery enk ,heicd enk micbaa caer obqe (rnyn) ,ynyn dngln geyn ynyn lecb odky

geync `ki` ilin `aeh i`cec :x"nxd xne`e !i`xwn (a,ai) zeixedc `xza wxta opiaxnck ,dngln geyna oibdepe obqa oibdep opi`c Ð dpnl`a xeq`e ,dlezad lr deevn ,mxet `le

"ebdpy mewn" wxt opixn` inp ikde .obq `nhi `le dngln geyn `nhiy Ð jd [`l`] obqa bedpz `ly dngln geyna zbdepy `lew oi`c ,ipzw ilew ilew `pze .obqn xeng dngln

.ipzw ilew ilew `pz (`,dp migqt)

àéðúäåobql mcew dngln geynÐ lbd z` eilr gwtl ,ezeigdl oiprl `ipzn (`,bi) zeixedac dywnd xity rcic yxit qxhpewa `l` .xn`w ilin lkl micwc jzrc `wlq `we Ð

eilr gwtl ezeigdl oiiprl i`cec ,`xhef xn ipyne .obqd lr dlgz lbd z` gwtl ol ded Ð d`neh oiprl sicr obq i`c ,jixt mewn lkne .mdipy lr lb ltp m`c ,obql mcew

`icda zipyp `l `ziixaac rnyn ,`kd ik ezeigdl oiprl cenlzd dl iwen zeixeda mb ,edine .dcearl dpnzpc ,sicr obq d`neh oiprle .miax dia elzc ,sicr dngln geyn Ð lbd z`

.ezeigdl oiprl jdäîìlecb odkl obq epwz.epinil yexit ,epinin obq dnl :opiqxb (`,hl `nei) "itlwa sxh" wxtae Ðãòla` iccd icda ilf` ik xifpe lecb odka `l` ibilt `l o`k

oepi` iienhi` ipa dicegl cg cgdpynd lr l`yi ?ediizbelta wcwcl el dnl ok m`c ,`yixa "devn znl oi`nhine" yexita epzpyna qexbl oi`y gken o`kn .devn znl :yexit Ð

.olpn :`icdlàðîilin ipd."xen`" zyxta aizk lecb odka ,"`nhi `l en`le eia`l `ai `l zn zeytp lk lr" :opax epzc ?devn znl `nhin xifpe odkc Ðéàxnege lw miwegxa

miaexwl `nhiny heicd odk dne heicdn?miwegxl `nhi `ly oic epi` Ð "`nhi `l en`le eia`l" aizkck ,miaexwl `nhin epi`y lecb odk ,miwegxl `nhin epi` ,`xw aizkck Ð

`de ?"eia`l" xziin ikid :xn`z m`e .devn znl `ed `nhin la` ,`nhin epi` eia`l :yxcinl" eia`l xzii`e ,xacn aezkd miaexwa "`ai `l zn zeytp lk lr"c `xw jgxk lr `l`

epi`e ,`wec e`l xn`wc xnege lwc :xnel yie ?"eia`l" azkp `l m` `d olpne ,miaexwl `nhin epi`y lecb odk :oicd miiqn jky ,eia`l aezkd xn`py `l m` xnel jiiy oi` xnege lw

lr xdfedy ,heicd odk didyn cnere xdfen `ed ixd Ð xidfdl `a miwegx lr i`c ,miaexwa "`ai `l zn zeytp lk lr" `xwc jigxk lr :ok xne` did eli`k ,`zlinc `geexl `l`

,`yxcl "en`le eia`l" el xzii` ,oda ixy heicd odkc ,exidfdl `a miaexwd lr jigxk lr `l` ?`lf` `kidl ezyecwe ?heicd odk zyecw drwt lecb odk dyrpyn eh`c ,miwegxd

.devn znl `ed `nhin la` ,`nhin epi` eia`l :xnel
en`le
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éãò äçLnä ïîLa çeLî ¯ íéãâá äaeøîeeléàc ,ó §¥§¨¦¨©§¤¤©¦§¨£¦§¦
,úBönä ìk ìò àaä øt àéáî äçLnä ïîLa çeLî̈©§¤¤©¦§¨¥¦¨©¨©Ÿ©¦§
øáòL çeLî .àéáî ïéà ¯ íéãâá äaeøî eléàå§¦§¥§¨¦¥¥¦¨©¤¨©

éãò íéãâa äaeøî ¯ íéãâá äaeøîeäaeøîc ,ó §¥§¨¦§¥§¨¦£¦¦§¥
øa åàì øáòL çeLî eléàå ,äãBáò ãéáò íéãâá§¨¦¨¥£¨§¦¨©¤¨©¨©
Bîeî úîçî øáòå Béeøé÷ úîçî øáò .àeä äãBáò£¨¨©¥£©¥§¨©¥£©

éãò Béeøé÷ úîçî øáò ¯äãBáòì éæç éàä eléàc ,ó ¨©¥£©¥£¦§¦©£¦©£¨
.äãBáòì éæç àì Bîeî úîçî øáò eléàå ,øçîì§¨¨§¦¨©¥£©¨£¦©£¨

éãò eäéépéî éä ,ïâñe äîçìî çeLî :eäì àéòaéà?ó ¦©£¨§§©¦§¨¨§¨¥¦©§£¦
éãò äîçìî çeLîàîìc Bà ,äîçìîì éæçc ¯ ó §©¦§¨¨£¦©£¦§¦§¨¨¦§¨

éãò ïâñïéà :àéðúc ,òîL àz ?äãBáòì éæçc ¯ ó §¨£¦©£¦©£¨¨§©§©§¨¥
ïéëläî eéä íàL àlà ,ïâqì äîçìî çeLî ïéa¥§©¦§¨¨©§¨¤¨¤¦¨§©§¦
äîçìî çeLî ànhé ¯ äåöî úî eàöîe Cøca©¤¤¨§¥¦§¨¦©¥§©¦§¨¨

äîçìî çeLî :àéðúäå ¯ .ïâqä ànhé ìàåíãB÷ §©¦©¥©§¨§¨©§¨§©¦§¨¨¥
çeLî ¯ BúBéçä ïéðòì :àøèeæ øî øîà ¯ !ïâqì©§¨¨©¨§¨§¦§©©£§©

éãò äîçìî.íéaø déa eìúc ¯ àîòè éàî ,ó ¦§¨¨£¦©©£¨§¨¥©¦
éãò ïâñ ¯ äàîeè ïéðòìeïa àðéðç éaø ,àéðúc .ó §¦§©§¨§¨£¦§©§¨©¦£¦¨¤

íàL ?ìBãb ïäëì ïâñ eðwz änì :øîBà ñBðâéèðà©§¦§¥¨¨¦§§¨§Ÿ¥¨¤¦
ãò .åézçz LnLîe ñðëð éøä ¯ ìeñt Ba òøéà¥©§£¥¦§¨§©¥©§¨©
éìæà à÷ ék øéæðå ìBãb ïäëa àlà éâéìt àì ïàk̈¨§¦¦¤¨§Ÿ¥¨§¨¦¦¨¨§¦
ééenhéà øa ¯ déãeçì ãç ãç ìáà ,éããä éãäa©£¥£¨¥£¨©©§¥©¦©¥

:ïðaø eðzc ?éléî éðä àðî .ïepéàúBLôð ìk ìò" ¦§¨¨¥¦¥§¨©¨©©¨©§
íé÷Bçøa éà ?øaãî áeúkä äna ,"àáé àì úî¥Ÿ¨Ÿ©¤©¨§©¥¦¨§¦
ànhéî àeäL èBéãä ïäk äîe :àeä øîBçå ì÷ ¯©¨¤©Ÿ¥¤§¤¦©¥
BðéàL ìBãb ïäk ,íé÷Bçøì ànhéî Bðéà ¯ íéáBøwì©§¦¥¦©¥¨§¦Ÿ¥¨¤¥
?íé÷Bçøì ànhéî BðéàL ïéc Bðéà ¯ íéáBøwì ànhéî¦©¥©§¦¥¦¤¥¦©¥¨§¦

.äåöî úîì àeä ànhéî àä ,ànhéî Bðéàc àeä åéáàìe .øaãî áeúkä íéáBø÷a àlà¤¨¦§¦©¨§©¥§¨¦§¥¦©¥¨¦©¥§¥¦§¨
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc xifp(iying meil)

ãâa äaeøîeíé,dpedk icba dpeny yaly ici lr dpnzpy odk - §¥§¨¦
,devn zna erbtyéãò äçLnä ïîLa çeLîódlecb ezlrn - ¨©§¤¤©¦§¨¨¦

,mrhde .devn znl `nhpd `ed micba daexnd odkde ,xzei
äçLnä ïîLa çeLî eléàccifnay dxiara bbeya `hg xy`k §¦¨©§¤¤©¦§¨

,zxk dilr aiigznàéáîepaxwløtz`hgúBönä ìk ìò àaä ¥¦©©¨©¨©¦§
,zxk mpecfy 'd zeevn lkn zg` lr xaery lecb odk e`iany -

àéáî ïéà íéãâa äaeøî eléàåe` dayk `l` ,df cgein oaxw §¦§¥§¨¦¥¥¦
.efk dxiara `hgy l`xyin yi` lk ly z`hg oaxwk dxiry

lecb odk ,devn zna erbt m` okeçeLîdgynd onyaøáòL ¨©¤¨©
,ezpedknålecb odkíéãâa äaeøî,dlecb dpedka zrk ynyny §§¥§¨¦

y xexa oicdéãò íéãâa äaeøîógeynde ,xzei dlecb ezlrn - §¥§¨¦¨¦
,mrhde .devn znl `nhpd `ed xaryäãBáò ãéáò íéãâa äaeøîc¦§¥§¨¦¨¦£¨

,ycwnd ziaaàeä äãBáò øa åàì øáòL çeLî eléàåie`x epi` - §¦¨©¤¨©¨©£¨
,dcearl.devn znl `ed `nhie

odk devn zna erbt m` okey lecbøáòdlecb dpedka ynyln ¨©
Béeøé÷ úîçî,ixw z`neha `nhpy -åodky lecbúîçî øáò ©£©¦§¨©©£©

Bîeî,dcearl ie`x epi`e xaer men oiae reaw men oia ,ea ltpy
y odkdy ,xexa oicdéãò Béeøé÷ úîçî øáòóodkd lr ezlrna ¨©©£©¦¨¦

,mrhde .enen zngn xaryéàä eléàc,ixw d`xy df odk -éæç §¦©£¦
`ed ie`x -øçîì äãBáòì,eyny aixrie xdhiy xg`eléàåodk ©£¨§¨¨§¦

yéæç àì Bîeî úîçî øáòie`x epi` -äãBáòì.enen `txziy cr ¨©©£©Ÿ£¦©£¨
odkd okl ,xzei dlecb ezlrn dcearl ie`x zeidl mcewdy oeike

.devn znl `nhi men zngn xary
:devn znl `nhi in wtq yi eay dxwn d`ian `xnbdàéòaéà¦©§¨

eäìdl`y dl`yp -oicd edn ,daiyid ipal efaäîçìî çeLî- §§©¦§¨¨
mz`ivi mcew mrd l` xacl dpnzpe dgynd onya gynpy odk

,dnglnlïâñeynyi lecb odka leqt rx`i m`y edepiny odk - §¨
,eizgz `ed,devn zna erbtyeäéépéî éämdn in -éãòó- ¥¦©§¨¦

,dxizi ezlrn:wtqd iccv z` `xnbd zx`an .exiag `nhie
m`déãò äîçìî çeLîómeyn ,obqd lräîçìîì éæçc- §©¦§¨¨¨¦©£¦§¦§¨¨

,dnglnl ie`x geyndyàîìc Bà`ny e` -éãò ïâñólr ¦§¨§¨¨¦
meyn ,dngln geyndäãBáòì éæçcmeia cearl dpnzp obqdy - ©£¦©£¨

`ed eiepin xwiry oeike ,lecb odka leqt rx`i m` ,mixetikd
.dngln geynn dxizi ezlrn ,dceara ynyl

:wtqa miccvd cg`l di`x d`ian `xnbdL àzòîdnn ,di`x ¨§©
àéðúc,`ziixaaïéàdpedkd ipica lcadïâñì äîçìî çeLî ïéa, §©§¨¥¥§©¦§¨¨¦§¨

àlà,cala df xaceéä íàLcgi mdipyúî eàöîe Cøca ïéëläî ¤¨¤¦¨§©§¦©¤¤¨§¥
,äåöî`ed oicd ,ezxeaw jxevl `nhi mdn cg`y jka ice ¦§¨

y.ïâqä ànhé ìàå äîçìî çeLî ànhé,`ziixadn wtqd hytpe ¦©¨§©¦§¨¨§©¦©¨©§¨

.`nhpy `ed dnglnl geynd odky
:zxg` `ziixan df oicl dxizq dywn `xnbdàéðúäåixde - §¨©§¨

`ztqeza epipy(h"d a"t zeixed),íãB÷ äîçìî çeLîezlrna,ïâñì §©¦§¨¨¥¦§¨
,obqd lr dngln geyn sicr xac lkly `ztqezdn rnyne
obqd ,devn zna mdipy erbt m`y df oica mb el `ed mcewe
x`ean zncewd `ziixaay dywe ,dngln geynd `le `nhi

.`nhp dngln geyndy
:`xnbd zvxzn,àøèeæ øî øîàdxaic `ztqezdïéðòìl,BúBéçä ¨©©§¨§¦§©©£

dfaeéãò äîçìî çeLîózletn dltp m`e ,obql mcewe ezlrna §©¦§¨¨¨¦
geynd z` milivn ,mdn cg` wx livdl xyt`e mdipy lr

,dnglnàîòè éàîmeyn ,sicr geyndyíéaø déa eìúc- ©©§¨§¨¥©¦
.miax liaya dngln dyery ,ea miielz miaxyådiepy `ziixad §

äàîeè ïéðòì,jtidl oicd dfae ,devn znldyéãò ïâñó,ezlrna §¦§©§¨§¨¨¦
epcnl ,sicr obq d`neh iably mrhde .`nhi dngln geynde

dnnàéðúc,`ziixaaeðwz änì øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø §©§¨©¦£¦¨¤©§¦§¥¨¨¦§
zepnl,ìBãb ïäëì ïâñickòøéà íàL[rx`i-]ìeñt Ba,lecb odka §¨§Ÿ¥¨¤¦¥©§

éøäobqd.åézçz LnLîe ñðëðik ,sicr obqd d`neh oiprl okle £¥¦§¨§©¥©§¨
cearle qpkdl obqd jixv didie ,lecb odka leqt rx`i `ny

.jkl oken zeidl `ed jixve ,eizgz
:devn znl `nhdl xzidl xewnd dn dpc `xnbdàì ïàk ãò©¨Ÿ

éâéìt,dpyna minkge xfril` iax ewlgp `l -àlà`weecïäëa §¦¥¤¨§Ÿ¥
éããä éãäa éìæà à÷ ék øéæðå ìBãb,devn zn e`vne cgi ekldy - ¨§¨¦¦¨¨§¥©£¥£¨¥

,el `nhi mdn inìáàote`ajldydéãeçì ãç ãçcg` lk - £¨©©§¥
,devn zna rbte envrlïepéà ééenhéà øa,md d`neh ipa - ©¦©¥¦

.devn znl `nhidl md mixzen xnelk
:`xnbd zxxanéléî éðä àðî,el` mixac epcnl oipn -ïðaø eðúc §¨¨¥¦¥§¨©¨¨

lecb odka xn`p ,`ziixaa(`i `k `xwie),'àáé àì úî úLôð ìk ìò'©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ
äna'zn zeytp' dfi`a -,øaãî áeúkä`nhidl eilr xqe`e ©¤©¨§©¥

,mdléàxn`p xeqi`dy xn`p m` -íé÷Bçøaixd ,eiaexw mpi`y ¦¦§¦
àeä øîBçå ì÷,heicd odkn xnege lwa df oic cenll xyt` - ©¨¤

àeäL èBéãä ïäk äîezeidl xzeníéáBø÷ì ànhéîànhéî Bðéà , ©Ÿ¥¤§¤¦©¥¦§¦¥¦©¥
íé÷Bçøì,miaexw mpi`yìBãb ïäkxengdíéáBø÷ì ànhéî BðéàL ¦§¦Ÿ¥¨¤¥¦©¥¦§¦

,'`OHi `l FO`lE eia`l' weqtd seqa xn`py enkBðéàL ïéc Bðéà §¨¦§¦Ÿ¦©¨¥¦¤¥
íé÷Bçøì ànhéî.àlàweqtd zligz z` cinrdl yiy gxkda ¦©¥¦§¦¤¨

y '`ai `l zn zWtp lM lr'øaãî áeúkä íéáBø÷a`nhi `ly ©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ¦§¦©¨§©¥
,`id zxzein 'eia`l' zaiz ,oky xg`ne .mdlå,df xeziin epcnl §

`weecyàeä ànhéî àä ,ànhéî Bðéàc àeä 'åéáàì'lecb odkd §¨¦§¥¦©¥¨¦©¥
äåöî úîì. §¥¦§¨
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אגרות קודש
 ב"ה,  א' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מז"ך תשרי... ואין על זה כל קושיא.

ואינה מזכירה אודות הלימוד העיקרי של כל  לפלא שכותבת אודות לימודה בשטח האמור 

בחיים,  הוראה  כפשוטו,  זה  שם  שתוכן  חיים,  תורת  הק'  תורתנו  לימוד  הוא  מישראל,  ואחת  אחד 

והכוונה לחיי היום יומים, לדעת את המעשה אשר יעשון ואלה אשר לא תעשינה, ובפרט שהרי נמצאת 

היא בארץ אשר גם אומות העולם קורין לה בשם ארץ הקדושה ונאמר ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה 

מראשית השנה ועד אחרית שנה, שמזה מובן שהזהירות בקיום המצות צריך להיות בארץ זו פי כמה 

וכמה ובטח תמלא על דבר זה בהזדמנות הבאה.

בברכת הצלחה בלימוד ובהנהגה מתאימה לבת ישראל שכל אחת מהן נקראת בת שרה רבקה 

רחל ולאה.

ובברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc xifp(iyiy meil)

d`nehd xeqi`a dxn`py 'en`l' zaiz xezii z` zyxec `xnbd
:lecb odk lyåzaiz'Bnàì',yxcpéaøãëì ,äåL äøéæâìdnl - §§¦¦§¥¨¨¨§¦§©¦

,iax yxcyàéðúc,`ziixaaøîBà éaøøéæð éab ,aezk(f-e xacna) §©§¨©¦¥©¥¨¦
eig`l FO`lE eia`l .`ai `l zn Wtp lr 'dl FxiGd ini lM'¨§¥©¦©©¤¤¥Ÿ¨Ÿ§¨¦§¦§¨¦
zn ytp lr' xn`p xaky xg`ne .'mznA mdl `OHi `l Fzg`lE§©ŸŸ¦©¨¨¤§Ÿ¨
aezkd `ae ,znl `nhidl `ed xeq`y xak epcnl '`ai `l

`weecy epcnll 'mzena'íúBîazn z`neha -ànhéî Bðéà,mdl §¨¥¦©¥
íúáéæìe íòâðì àeä ànhéî ìáàwxy ,miaf e` mirxevn md m` - £¨¦©¥§¦§¨§¦¨¨

.xifpd lr dxq`p zn z`neh
:`xnbd zl`eyéì ïéàåxewnafe rxevn z`neh xzidlàlàwx §¥¦¤¨

,øéæðala`ïépî ìBãb ïäëa,dfa xzen `ed s`yzøîàxn`z - §¨¦§Ÿ¥¨¦©¦¨©§¨
ixdy ,jkn ok cenll yiyìBãb ïäëa Bnà øîàé àìdid `l - ŸŸ©¦§Ÿ¥¨

`nhidl lecb odkd lr xq`py el` llka 'en`' zaiz xnel jixv
,mdløîBì ãeîìz ïéàLxeqi` epcnll ick ef daizl jixv oi`y - ¤¥©§©

,en`l d`nehéøäLdf oicàeä øîBçå ì÷lwa ecnll xyt` - ¤£¥©¨¤
,xnegeíB÷îa íà äîedxezd dlwdyànhéî èBéãä ïäkLelit` ¨¦¦§¤Ÿ¥¤§¦©¥

,åéáàî åéçàìy ,lecb odk ly epic xengànhéî ìBãb ïäk ïéà §¨¦¥¨¦¥Ÿ¥¨¦©¥
elit`,åéáàìaBnàî åéçàì ànhéî èBéãä ïäk ïéàL íB÷îodky - §¨¦¨¤¥Ÿ¥¤§¦©¥§¨¦¥¦

,m`dn eig`l `nhidl xeq` heicdànhéî ìBãb ïäk ïéàL ïéc Bðéà¥¦¤¥Ÿ¥¨¦©¥
Bnàì.äúéëæ íàen`l `nhidl xeq` lecb odky df oic cenll §¦¦¨¦¨
ïécäîdyw ok m` ,xnege lw ici lr -Bnà øîBì ãeîìz äîdn - ¥©¦©©§©¦

dxn`py ef daiz `l` .'en`l' dxezd dxn`y dnn ep` micnl
äðôeî ìBãb ïäëalkepe ,zxg` dyxcl diepte zxzein -Léwäì §Ÿ¥¨§¤§©¦

,äåL äøéæb epîéä ïeãìåyøéæða Bnà øîàðeig`l FO`lE eia`l'-] §¨¥¤§¥¨¨¨¤¡©¦§¨¦§¨¦§¦§¨¦
,['mznA mdl `OHi `l Fzg`lEìBãb ïäëa Bnà øîàðåeia`l'-] §©ŸŸ¦©¨¨¤§Ÿ¨§¤¡©¦§Ÿ¥¨§¨¦

,yexcpe ,['`OHi `l FO`lEøéæða øeîàä Bnà äîepcnll `a §¦Ÿ¦©¨¨¦¨¨§¨¦
yòâðì àeä ànhéî ìáà ànhéî Bðéà íúBîaBnà óà ,íúáéæìe í §¨¥¦©¥£¨¦©¥§¦§¨§¦¨¨©¦

ìBãb ïäëa øeîàäepcnll `ayànhéî ìáà ànhéî Bðéà íúBîa ¨¨§Ÿ¥¨§¨¥¦©¥£¨¦©¥
.íúáéæìe íòâðì§¦§¨§¦¨¨

:devn znl `nhidl xzen xifp mby oipn x`al zxfeg `xnbd
ïçkLày xewn ep`vn -ìBãb ïäkla` ,devn znl `nhpïìðî øéæð ©§§¨Ÿ¥¨¨¦§¨¨

,devn znl `nhpyàéðúcweqta xn`p ,`ziixaa(e e xacna)ìk' §©§¨¨
,'àáé àì úî Lôð ìò 'äì Bøéfä éîézaiz weqta azkpy `lnl` §¥©¦©©¤¤¥Ÿ¨Ÿ

,'zn'éðà òîBLy weqtd zehytnäîäa Lôð eléôàdzny ¥©£¦£¦¤¤§¥¨
òîLîa,øîàpL ïéðòk(gi ck `xwie),'äîäa Lôð äkî'dnda mby §©§©§¦§¨¤¤¡©©¥¤¤§¥¨

,'ytp' z`xwpøîBì ãeîìzxne`e weqtd `a -àì úî Lôð ìò' ©§©©¤¤¥Ÿ
'àáéy eyxecl,øaãî áeúkä íãà Lôða,'zn ytp' `xwp mc` wxe ¨Ÿ§¤¤¨¨©¨§©¥

.dzny dndal `nhidl xifpd xzen okleBðéà ,øîBà ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¥¥
éøöC,dzny dnda hrnl 'zn ytp' ly dyxcl mikixv eppi` - ¨¦

yàeä éøäweqtd -,øîBàzn Wtp lr','àáé àìoeyln miyxece £¥¥©¤¤¥Ÿ¨Ÿ
y ,ef d`neha aezky '`ai `l'äàéáa úBànènä úBLôpael`a - ©§¨©§©§§¦¨

cg` lde`l mnr `ad z` mi`nhn mdy,øaãî áeúkä`weece ©¨§©¥
.dl `nhdl xeq` xifp oi`e ,dnda `le lde`a `nhn mc`

eig`l FO`lE eia`l' `ad weqta aezkdn :`ziixad dkiynn§¨¦§¦§¨¦
`weecy ,miyxec 'mznA mdl `OHi `l Fzg`lE'Bnàìe åéáàì' §©ŸŸ¦©¨¨¤§Ÿ¨§¨¦§¦

xifpd,äåöî úîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî Bðéàzrax`y ¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨
,d`neh xeqi` mda xn`py [ezeg` eig` en` eia`-] mihxtd
exn`pe ,zn ytp lr `eai `ly xn`py xg` ,md mixzein

.devn znl `nhidl xizdl miyexc 'en`le eia`l'e ,dyxcl
:xnege lwn z`f cenll xyt` i` recn zxxan `ziixadàlL ãò©¤Ÿ

øîàé,'en`le eia`l' aezk did `l m` mb ixd -éì Lézexyt` Ÿ©¥¦
z`f cenllïéãa,xnege lwa -äîem`úMeã÷ BúMeãwL ìBãb ïäk §¦©Ÿ¥¨¤§¨§©

,íìBò,eiig ini lklànhéî,äåöî úîìlirl x`eank(:fn),øéæð ¨¦©¥§¥¦§¨¨¦
íìBò úMeã÷ BúMeã÷ ïéàL,ezexifp miiqiy cr `l` ,eiig ini lkl ¤¥§¨§©¨

.äåöî úîì ànhénL ïéc Bðéà:`ziixad dgec,àìlw cenll oi` ¥¦¤¦©¥§¥¦§¨Ÿ
,zegcl yiy ,df xnegeìBãb ïäëa zøîà íà`nhidl el xzeny ¦¨©§¨§Ÿ¥¨

,df xaca mb dxez ea dliwdy meyn ,devn znlïkL`nhp m` ¤¥
.Búàîeè ìò ïaø÷ àéáî Bðéàm`døîàzs` okøéæðaxzen didiy ¥¥¦¨§¨©§¨Ÿ©§¨¦

dxez ea dxingd ixde ,devn znl `nhidl elìò ïaø÷ àéánL¤¥¦¨§¨©
Búàîeèy xn`p `nye ,Búàîeè ìò ïaø÷ àéáîe ìéàBädidi epic §¨¦¥¦¨§¨©§¨

y,äåöî úîì ànhé àì.lecb odkn ecnell oi`yøîBì ãeîìz- Ÿ¦©¥§¥¦§¨©§©
yexcl cgein cenil jixv ok lr,xifp iablyàì Bnàìe åéáàì§¨¦§¦Ÿ

.äåöî úîì ànhéî ìáà ,ànhé¦©¨£¨¦©¥§¥¦§¨
:ef dyxca oecl dkiynn `ziixadBàly xeziidn yexcp `ny

xifpy ,zxg` dyxc 'en`le eia`l'ànhéî Bðéà`weecåéáàì ¥¦©¥§¨¦
,Bnàìeoeikn,ezexifp zyecwa lflfne xzeia mdilr xrhvny §¦

ì ànhé ìáàíéúî øàLepi`e xg`ny ,eiaexw zrayn mpi`y £¨¦©¨¦§¨¥¦
xifpy di`x oi` ok m`e .mdl `nhidl xzen didi mdilr avrp

:`ziixad dgec .devn znl `nhinzøîàn cenll epl yiyì÷ ¨©§¨©
øîBçå,miwegxl `nhp `l xifpdyäîem`ànhénL èBéãä ïäk ¨¤©Ÿ¥¤§¤¦©¥

ì ànhéî Bðéà ,ïéáBø÷ìíéúî øàL,eiaexw mpi`yBðéàL øéæð ¦§¦¥¦©¥¦§¨¥¦¨¦¤¥
ïéc Bðéà ,ïéáBø÷ì ànhéîepic didi `l ike -ì ànhé àlLøàL ¦©¥¦§¦¥¦¤Ÿ¦©¨¦§¨

,íéúî`nhidl xeq`e ,heicd odkn xzei ea lwdl oi`y i`ce `l` ¥¦
.mizn x`yl
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט תשרי, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומתאים לההכרזה הנהוגה בליובאוויטש מלפנים בשילהי שמחת תורה - הנה מתחיל עתה 

הסדר - ויעקב הלך לדרכו. והרי קרוב לודאי שבהכרזה זו היתה הכוונה גם לסיום הענין: ויפגעו בו 

מלאכי אלקים )וכדרז"ל תנחומא ס"פ משפטים. זהר ח"ג רחצ, א. עיי"ש(.

ולהאיר אשר במדרש תנחומא, שלגבי הזהר הרי זה נגלה דתורה, ובפרט ע"פ השייכות דמדרש 

תנחומא ומדרש ילמדנו, אשר כשמו כן הוא - לימוד הלכות, נתפרש הענין דויפגעו בו מלאכי אלקים - 

במלאכים, ובזהר, פנימיות התורה - על הקב"ה, ודו"ק.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט

מ. שניאורסאהן

miwxt dyelya` cenr gn sc ± iriax wxtxifp
øîåà éáø àéðúã éáøãëì äåù äøéæâìmdl `nhi `l ezeg`le eig`l en`le eia`l" Ð

.aizk xifpa `xw i`de ,'ebe "xfp ik mzenaéì ïéàmrbpa en`le eia`l `nhiny Ð

oipn lecb odk ,xifp `l` mzaifae?ìåãâ ïäëá åîà øîàé àì úøîàcenll epl yiy Ð

m` `l` eig`l `nhin heicd odk oi` .'ek `ed xnege lw ixdy ,`nhin epi`y oicd on

eig`l `nhin lecb odk oi` :eia`n eig` epyi ok

it lr s` .eia`l elit` `le ,eia`n `le ,en`n

liaya `l` eig`l `nhin heicd odk oi`y

.eia` gkn `ayïéãä ïî äúéëæ íàm` Ð

dn ,en`l `nhin lecb odk oi`y oicd on zcnl

"en`" xnel cenlz?.'ek dpten `l`ïçëùà
ìåãâ ïäëolpn xifp ,devn znl `nhinc Ð?

íãà ùôðá úî ùôð (ìë) ìò øîåì ãåîìú
øáãî áåúëä"zn ytp" `xwpy epivn `ly Ð

.cala mc` `l`íãàì åì äàîèîä ùôðá
äàéááaezkd ld`a mdnr qpkpy oeik Ð

.dnda ytp `le mc` ytp Ð ef efi`e ,xacn

,mc` ytpa xacn "`ai `l zn ytp lr"c oeike

xfg dnle ,miwegx oia miaexw oia rnyne

"en`le eia`l" xn`e aezkd?`ed eia`l `l`

.'ek `nhin `lcøîàé àìù ãò`nhiny Ð

`nhin xifpy ,oicd on e`ian iziid ,devn znl

[a cenrl jiiy] .'ek lecb odk dn devn znl

ìåãâ ïäëá úåììë åøîàðzn zeytp lk lr" Ð

lkc ,"zn ytp lr" xifpa llk xn`pe ,"`ai `l

llk dn .miwegx oia miaexw oia rnyna ytp

,xifpa xen`d llk s` Ð 'ek lecb odka xen`d

znl `nhin la` ,`nhin epi` en`le eia`l

.devn
äîå
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åîàìådey dxifbl lecb odka azkpy"mzena mdl `nhi `l" xifpa aizkc ,xifpl Ð

dnl ,"zn zeytp lk lr" `xwc diyixa aizk `dc ,`xizi "mzena" opiyxce

.mzaifle mrbpl `ed `nhin la` ,`nhin epi`c `ed mzena :jl xnel Ð "mzena" il

mzaifle ,znk aiyg rxevnc `pin` jzrc `wlqc ,jixhvi` mrbpl `xw xwirc d`xp

.mrbp ab` hwp

ïéàåxifpa `l` ilmrbpl `nhil xzeny Ð

xn`i `l :zxn` ?oipn lecb odk ,mzaifle

odky mewna dne ;jixv epi`c lecb odka "en`"

,"eig`l" aizkc Ð eia`n eig`l `nhin heicd

ik ,awri ipan deg` deg` xnbc dil `xiaqe

`ticr ixd ,(a,fi) zenaia meai oiprl opitlic ikid

Ð heicd odk iabl m` zgtynn a` zgtyn

odk oi`y [mewn] ,eia`l `nhin lecb odk oi`

oi`y oic epi` Ð en`n eig`l `nhin heicd

,oicd on dzikf m` ?en`l `nhin lecb odk

m`e ?lecb odka "en`" xnel cenlz dn ok m`

xn` xak ixd ?xnege lw jixv dne :xn`z

lre ,miaexw` `pngx xdf` "zn zeytp lk lr"c

,miaexwd lk llka inp en`e ,ziyixtck jgxk

jigxk lr ?yexita en` aizk dnl ok m`

lw e`l i`c :xnel yie !dey dxifbl `xziin

miaexw xq`c ab lr s` :`pin` ded xnege

e`l Ð "eia`l" inp aizke "zn zeytp lk lr"n

`nhinc m` ihernl `l` ,devn zn ihernl¥

a`d cvnc miaexw `weec :`pin` dedc .dl

`l` zi`ce `axew dpi`c meyn ,ith irixbc

`nhil ,ezcli i`cec en` la` ,`nlra dwfg

jixhvi` ok lr ,`xaq i`d onwl xn`ck ,dl

odka ixdy ,`xaq ef oi`c cnll xnege lw

.m`d on ith a`c `axew miaiygn ep` heicd

"eia`" ,lecb odka en`e eia` xzii` `zydne

.dey dxifbl "en`e" ,devn znl `nhinc xnel

`d ?devn znl `a eia`c olpn izk` :xn`z m`e

ihernl "en`l"c `nil `lc ,ditebl jixhvi`

,`ticr a`c `axewc ,eia`l `nhic ,eia`l

`pzdc :xnel d`xpe !onwlck ,eixg` qgiiznc

xnege lwk ,`zlnc `geexl xnege lw oicl qtz

zile ,jenqac l`rnyi iaxk `ziixa jde .lirlc

ezcli i`ce en`c .onwlc `zekixv i`d dil

la` ,dil xn`w `aiwr iaxc `ail` Ð onwlc

"en`l" xzii` xnege lw e`la l`rnyi iaxl

Ð "zn zeytp lk lr" aizk ik ,jkld .onwlc zexaq jpd dil zilc ,ezcli i`cec meyn iz`w en` ihernlc `pin` ded `l "eia`l" azkp i` elit`c .miaexw x`y llka `idy

.`zlinc `geexl xnege lwe ,dey dxifbl "en`l" xzii`e ,devn znl "eia`l" xzii` ,rnyna miaexw edlekéëä:dniz .olpn xifp devn znl `nhinc lecb odk `pgky` opiqxb

d`xp !dvgnl dey dxifb oi`c ,devn zn oiprl lecb odkn xifp slipe xcdip inp ikd Ð mzaife mrbp oiprl xifpn lecb odk micnel ep`y enk ,"en`" "en`"c dey dxifbn dil wetiz

odka oia ,mzaife mrbp ihernl oiprl la` .devn znl `iz` "en`" "en`"c dey dxifb dlekc `pin` ded ,`pixg` `xwn xifpa devn zn ol `wtpc e`l i` :uxt iax axd epxenl

.`pixg` `xwn xifpa devn zn slinl jixhvi` ikdl Ð dey dxifb ici lr dizernynn `xw xwerk dil dedc ,znl ywzi` rxevnc oeik ,lecb odka oiae heicdìë'dl exifd ini

rnyna dnda ytp ip` rney `ai `l zn ytp (lk) lr,xacn aezkd mc` ytpa Ð "zn ytp" xnel cenlz Ð "dpnlyi dnda ytp dkne" xn`py ,"ytp" `l` "zn" aizk `l i` Ð

.ixwi` `l "zn ytp" ,ixwi` `nzq "zn" Ð "el didi znde" (`k zeny) aizkc ab lr s` .zn ixwi` `l dndacéáøjixv oi` xne` l`rnyi`dc ,zn ytpn dnda ihernl Ð

.lde`a d`nhn `l dliap eli`e .xacn aezkd ,ld`a epiid ,d`iaa `nhnd ytpa Ð "`ai `l" xne` `edåéáàìen`leÐezeg`le eig`l en`le eia`l" :ihxt drax` aizk xifpa

,iaxckl dey dxifbl Ð "en`l"e ,oiaexwa ixii`c "zn ytp" lr iielbl `a "eia`l"c ef `ziixac `pwqn .devn znl `nhin la` Ð `nhin epi` en`le eia`l "mzena mdl `nhi `l

eia`l" xn`wc i`de ,"eig`l"n `l` devn zn witp `lc aeha rci `pzd :inp i` ."eig`"n dil silic cr `ziixaa ozepe `yepy enk `xaq i`d dil witne .devn znl Ð "eig`l"e

."eig`l"` jneq mlerle ,['ebe] enk ied Ð "en`leãòxn`i `lylecb odk dne :devn znl `nhin xifpc dipin rnynl ,xnege lwa ,oica il yi ,devn znl `nhinc xifpa `xw Ð

.lirlck `xwn ,devn znl `nhin mler zyecw ezyecwyåàepi``nyc ,xninl `ki` `nrhe .miwegx mizn x`yl `nhil xzenc jl xnel Ð "en`le eia`l" aizk jkl `l` Ð

jigxk lrc ,lecb odkn xnege lw zxn` .`pngx dixdf` `l Ð mdilr avrp epi`y ,miwegx la` .yecw ixwi`c xifpc `zelif edfe ,mdilr [xviny] iptn `pngx dixdf` miaexw`

[a cenrl jiiy] .`kti` `ed [lecb odka] ixdy ,`id zizin` `l z`f `xaqãòåi xn`i `lylecb odka zellk exn`p oica il yxifpa zellk xn`pe ,"`ai `l zn zeytp lk lr" Ð

oaxw `ian epi` oky Ð lecb odkl dn :jxtinl `ki` `de ?devn zn oiprl lecb odkn xifp slinl ira ikide :dniz .'eke lecb odka zexen`d zellk dn ;"`ai `l zn ytp (lk) lr"

ytp lr" ediicegl zellk aezklc ,jixhvi` `l diteb`c .xziin xifpa "en`le eia`l"c xnel `a `l` ,slinl ira devn zn oiprl e`lc :m"xd yxite !lirl opikxtck ,ez`neh lr

i`de .ditebl jixhvi` xitye ,'ek "einra `nhi `l ytpl" heicd odka llk xn`p :ef jxcl jlk e` .lecb odkc zellkn edl opitlic ,inp miaexw epiidc opirci `linne ,"`ai `l zn

.ikd xza gken oke ,ditebl jixhvi` `lc ,"eia`"c `xezin xnelk epiid Ð devn znl `nhin xifpa opixn`c zellk s` :xn`wcéàäynn en`le eia`l dil irain`nhin epi`y Ð
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:øîBà éaø ,àéðúc .éaøãëì ,äåL äøéæâì ¯ "Bnàìe"§¦¦§¥¨¨¨§¦§©¦§©§¨©¦¥
íòâðì àeä ànhéî ìáà ànhéî Bðéà íúBîa ,øéæð éab©¥¨¦§¨¥¦©¥£¨¦©¥§¦§¨
:zøîà ¯ ïépî ìBãb ïäëa ,øéæða àlà éì ïéàå .íúáéæìe§¦¨¨§¥¦¤¨§¨¦§Ÿ¥¨¦©¦¨©§¨
éøäL ,øîBì ãeîìz ïéàL ìBãb ïäëa "Bnà" øîàé àìŸŸ©¦§Ÿ¥¨¤¥©§©¤£¥
ànhéî èBéãä ïäkL íB÷îa íà äîe :àeä øîBçå ì÷©¨¤¨¦§¨¤Ÿ¥¤§¦©¥
íB÷î ,åéáàì ànhéî ìBãb ïäk ïéà ¯ åéáàî åéçàì§¨¦¥¨¦¥Ÿ¥¨¦©¥§¨¦¨
ïéàL ïéc Bðéà ¯ Bnàî åéçàì ànhéî èBéãä ïäk ïéàL¤¥Ÿ¥¤§¦©¥§¨¦¥¦¥¦¤¥
äî ,ïécäî äúéëæ íà ?Bnàì ànhéî ìBãb ïäkŸ¥¨¦©¥§¦¦¨¦¨¥©¦©
ïeãìå Léwäì äðôeî ¯ ìBãb ïäëa "Bnà" øîBì ãeîìz©§©¦§Ÿ¥¨§¤§©¦§¨
"Bnà" øîàðå øéæða "Bnà" øîàð :äåL äøéæb epîéä¥¤§¥¨¨¨¤¡©¦§¨¦§¤¡©¦
Bðéà íúBîa ¯ øéæða øeîàä "Bnà" äî ,ìBãb ïäëa§Ÿ¥¨¨¦¨¨§¨¦§¨¥
"Bnà" óà ,íúáéæìe íòâðì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî¦©¥£¨¦©¥§¦§¨§¦¨¨©¦

íúBîa ¯ ìBãb ïäëa øeîàäìáà ,ànhéî Bðéà ¨¨§Ÿ¥¨§¨¥¦©¥£¨
?ïìðî øéæð ,ìBãb ïäk ïçkLà .íúáéæìe íòâðì ànhéî¦©¥§¦§¨§¦¨¨©§©©Ÿ¥¨¨¦§¨©
,"àáé àì úî Lôð ìò 'äì Bøéfä éîé ìk" :àéðúc§©§¨¨§¥©¦©©¤¤¥Ÿ¨Ÿ
øîàpL ïéðòk ,òîLîa äîäa Lôð eléôà éðà òîBL¥©£¦£¦¤¤§¥¨§©§©§¦§¨¤¤¡©
àì úî Lôð ìò" øîBì ãeîìz ¯ "äîäa Lôð äkî"©¥¤¤§¥¨©§©©¤¤¥Ÿ
:øîBà ìàòîLé éaø .øaãî áeúkä íãà Lôða ¯ "àáé̈Ÿ§¤¤¨¨©¨§©¥©¦¦§¨¥¥

éøö BðéàúBLôpa ¯ "àáé àì" øîBà àeä éøä ,C ¥¨¦£¥¥Ÿ¨Ÿ©§¨
Bðéà "Bnàìe åéáàì" .øaãî áeúkä äàéáa úBànèîä©§©§§¦¨©¨§©¥§¨¦§¦¥
BúMeãwL ,ìBãb ïäk äîe :ïéca éì Lé øîàé àlL ãò .äåöî úîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨©¤ŸŸ©¥¦©¦©Ÿ¥¨¤§¨
ànhénL ïéc Bðéà ¯ íìBò úMeã÷ BúMeã÷ ïéàL øéæð ,äåöî úîì ànhéî ¯ íìBò úMeã÷§©¨¦©¥§¥¦§¨¨¦¤¥§¨§©¨¥¦¤¦©¥
øéæða øîàz ,Búàîeè ìò ïaø÷ àéáî Bðéà ïkL ìBãb ïäëa zøîà íà ,àì ¯ ?äåöî úîì§¥¦§¨Ÿ¦¨©§¨§Ÿ¥¨¤¥¥¥¦¨§¨©§¨Ÿ©§¨¦
ãeîìz ¯ äåöî úîì ànèé àì ¯ Búàîeè ìò ïaø÷ àéáîe ìéàBä ;Búàîeè ìò ïaø÷ àéánL¤¥¦¨§¨©§¨¦¥¦¨§¨©§¨Ÿ§©¥§¥¦§¨©§
,Bnàìe åéáàì ànhéî Bðéà Bà ¯ .äåöî úîì ànhéî ìáà ,"ànhé àì Bnàìe åéáàì" øîBì©§¨¦§¦Ÿ¦©¨£¨¦©¥§¥¦§¨¥¦©¥§¨¦§¦

ì ànèé ìáàànhéî Bðéà ïéáBøwì ànhénL èBéãä ïäk äîe :øîBçå ì÷ zøîà ¯ ?íéúî øàL £¨§©¥¦§¨¥¦¨©§¨©¨¤©Ÿ¥¤§¤¦©¥©§¦¥¦©¥
ìì ànèé àlL ïéc Bðéà ¯ ïéáBøwì ànhéî BðéàL øéæð ,íéúî øàL?íéúî øàL ¦§¨¥¦¨¦¤¥¦©¥©§¦¥¦¤Ÿ§©¥¦§¨¥¦
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רמי
miwxt dyelya` cenr gn sc ± iriax wxtxifp

øîåà éáø àéðúã éáøãëì äåù äøéæâìmdl `nhi `l ezeg`le eig`l en`le eia`l" Ð

.aizk xifpa `xw i`de ,'ebe "xfp ik mzenaéì ïéàmrbpa en`le eia`l `nhiny Ð

oipn lecb odk ,xifp `l` mzaifae?ìåãâ ïäëá åîà øîàé àì úøîàcenll epl yiy Ð

m` `l` eig`l `nhin heicd odk oi` .'ek `ed xnege lw ixdy ,`nhin epi`y oicd on

eig`l `nhin lecb odk oi` :eia`n eig` epyi ok

it lr s` .eia`l elit` `le ,eia`n `le ,en`n

liaya `l` eig`l `nhin heicd odk oi`y

.eia` gkn `ayïéãä ïî äúéëæ íàm` Ð

dn ,en`l `nhin lecb odk oi`y oicd on zcnl

"en`" xnel cenlz?.'ek dpten `l`ïçëùà
ìåãâ ïäëolpn xifp ,devn znl `nhinc Ð?

íãà ùôðá úî ùôð (ìë) ìò øîåì ãåîìú
øáãî áåúëä"zn ytp" `xwpy epivn `ly Ð

.cala mc` `l`íãàì åì äàîèîä ùôðá
äàéááaezkd ld`a mdnr qpkpy oeik Ð

.dnda ytp `le mc` ytp Ð ef efi`e ,xacn

,mc` ytpa xacn "`ai `l zn ytp lr"c oeike

xfg dnle ,miwegx oia miaexw oia rnyne

"en`le eia`l" xn`e aezkd?`ed eia`l `l`

.'ek `nhin `lcøîàé àìù ãò`nhiny Ð

`nhin xifpy ,oicd on e`ian iziid ,devn znl

[a cenrl jiiy] .'ek lecb odk dn devn znl

ìåãâ ïäëá úåììë åøîàðzn zeytp lk lr" Ð

lkc ,"zn ytp lr" xifpa llk xn`pe ,"`ai `l

llk dn .miwegx oia miaexw oia rnyna ytp

,xifpa xen`d llk s` Ð 'ek lecb odka xen`d

znl `nhin la` ,`nhin epi` en`le eia`l

.devn
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åîàìådey dxifbl lecb odka azkpy"mzena mdl `nhi `l" xifpa aizkc ,xifpl Ð

dnl ,"zn zeytp lk lr" `xwc diyixa aizk `dc ,`xizi "mzena" opiyxce

.mzaifle mrbpl `ed `nhin la` ,`nhin epi`c `ed mzena :jl xnel Ð "mzena" il

mzaifle ,znk aiyg rxevnc `pin` jzrc `wlqc ,jixhvi` mrbpl `xw xwirc d`xp

.mrbp ab` hwp

ïéàåxifpa `l` ilmrbpl `nhil xzeny Ð

xn`i `l :zxn` ?oipn lecb odk ,mzaifle

odky mewna dne ;jixv epi`c lecb odka "en`"

,"eig`l" aizkc Ð eia`n eig`l `nhin heicd

ik ,awri ipan deg` deg` xnbc dil `xiaqe

`ticr ixd ,(a,fi) zenaia meai oiprl opitlic ikid

Ð heicd odk iabl m` zgtynn a` zgtyn

odk oi`y [mewn] ,eia`l `nhin lecb odk oi`

oi`y oic epi` Ð en`n eig`l `nhin heicd

,oicd on dzikf m` ?en`l `nhin lecb odk

m`e ?lecb odka "en`" xnel cenlz dn ok m`

xn` xak ixd ?xnege lw jixv dne :xn`z

lre ,miaexw` `pngx xdf` "zn zeytp lk lr"c

,miaexwd lk llka inp en`e ,ziyixtck jgxk

jigxk lr ?yexita en` aizk dnl ok m`

lw e`l i`c :xnel yie !dey dxifbl `xziin

miaexw xq`c ab lr s` :`pin` ded xnege

e`l Ð "eia`l" inp aizke "zn zeytp lk lr"n

`nhinc m` ihernl `l` ,devn zn ihernl¥

a`d cvnc miaexw `weec :`pin` dedc .dl

`l` zi`ce `axew dpi`c meyn ,ith irixbc

`nhil ,ezcli i`cec en` la` ,`nlra dwfg

jixhvi` ok lr ,`xaq i`d onwl xn`ck ,dl

odka ixdy ,`xaq ef oi`c cnll xnege lw

.m`d on ith a`c `axew miaiygn ep` heicd

"eia`" ,lecb odka en`e eia` xzii` `zydne

.dey dxifbl "en`e" ,devn znl `nhinc xnel

`d ?devn znl `a eia`c olpn izk` :xn`z m`e

ihernl "en`l"c `nil `lc ,ditebl jixhvi`

,`ticr a`c `axewc ,eia`l `nhic ,eia`l

`pzdc :xnel d`xpe !onwlck ,eixg` qgiiznc

xnege lwk ,`zlnc `geexl xnege lw oicl qtz

zile ,jenqac l`rnyi iaxk `ziixa jde .lirlc

ezcli i`ce en`c .onwlc `zekixv i`d dil

la` ,dil xn`w `aiwr iaxc `ail` Ð onwlc

"en`l" xzii` xnege lw e`la l`rnyi iaxl

Ð "zn zeytp lk lr" aizk ik ,jkld .onwlc zexaq jpd dil zilc ,ezcli i`cec meyn iz`w en` ihernlc `pin` ded `l "eia`l" azkp i` elit`c .miaexw x`y llka `idy

.`zlinc `geexl xnege lwe ,dey dxifbl "en`l" xzii`e ,devn znl "eia`l" xzii` ,rnyna miaexw edlekéëä:dniz .olpn xifp devn znl `nhinc lecb odk `pgky` opiqxb

d`xp !dvgnl dey dxifb oi`c ,devn zn oiprl lecb odkn xifp slipe xcdip inp ikd Ð mzaife mrbp oiprl xifpn lecb odk micnel ep`y enk ,"en`" "en`"c dey dxifbn dil wetiz

odka oia ,mzaife mrbp ihernl oiprl la` .devn znl `iz` "en`" "en`"c dey dxifb dlekc `pin` ded ,`pixg` `xwn xifpa devn zn ol `wtpc e`l i` :uxt iax axd epxenl

.`pixg` `xwn xifpa devn zn slinl jixhvi` ikdl Ð dey dxifb ici lr dizernynn `xw xwerk dil dedc ,znl ywzi` rxevnc oeik ,lecb odka oiae heicdìë'dl exifd ini

rnyna dnda ytp ip` rney `ai `l zn ytp (lk) lr,xacn aezkd mc` ytpa Ð "zn ytp" xnel cenlz Ð "dpnlyi dnda ytp dkne" xn`py ,"ytp" `l` "zn" aizk `l i` Ð

.ixwi` `l "zn ytp" ,ixwi` `nzq "zn" Ð "el didi znde" (`k zeny) aizkc ab lr s` .zn ixwi` `l dndacéáøjixv oi` xne` l`rnyi`dc ,zn ytpn dnda ihernl Ð

.lde`a d`nhn `l dliap eli`e .xacn aezkd ,ld`a epiid ,d`iaa `nhnd ytpa Ð "`ai `l" xne` `edåéáàìen`leÐezeg`le eig`l en`le eia`l" :ihxt drax` aizk xifpa

,iaxckl dey dxifbl Ð "en`l"e ,oiaexwa ixii`c "zn ytp" lr iielbl `a "eia`l"c ef `ziixac `pwqn .devn znl `nhin la` Ð `nhin epi` en`le eia`l "mzena mdl `nhi `l

eia`l" xn`wc i`de ,"eig`l"n `l` devn zn witp `lc aeha rci `pzd :inp i` ."eig`"n dil silic cr `ziixaa ozepe `yepy enk `xaq i`d dil witne .devn znl Ð "eig`l"e

."eig`l"` jneq mlerle ,['ebe] enk ied Ð "en`leãòxn`i `lylecb odk dne :devn znl `nhin xifpc dipin rnynl ,xnege lwa ,oica il yi ,devn znl `nhinc xifpa `xw Ð

.lirlck `xwn ,devn znl `nhin mler zyecw ezyecwyåàepi``nyc ,xninl `ki` `nrhe .miwegx mizn x`yl `nhil xzenc jl xnel Ð "en`le eia`l" aizk jkl `l` Ð

jigxk lrc ,lecb odkn xnege lw zxn` .`pngx dixdf` `l Ð mdilr avrp epi`y ,miwegx la` .yecw ixwi`c xifpc `zelif edfe ,mdilr [xviny] iptn `pngx dixdf` miaexw`

[a cenrl jiiy] .`kti` `ed [lecb odka] ixdy ,`id zizin` `l z`f `xaqãòåi xn`i `lylecb odka zellk exn`p oica il yxifpa zellk xn`pe ,"`ai `l zn zeytp lk lr" Ð

oaxw `ian epi` oky Ð lecb odkl dn :jxtinl `ki` `de ?devn zn oiprl lecb odkn xifp slinl ira ikide :dniz .'eke lecb odka zexen`d zellk dn ;"`ai `l zn ytp (lk) lr"

ytp lr" ediicegl zellk aezklc ,jixhvi` `l diteb`c .xziin xifpa "en`le eia`l"c xnel `a `l` ,slinl ira devn zn oiprl e`lc :m"xd yxite !lirl opikxtck ,ez`neh lr

i`de .ditebl jixhvi` xitye ,'ek "einra `nhi `l ytpl" heicd odka llk xn`p :ef jxcl jlk e` .lecb odkc zellkn edl opitlic ,inp miaexw epiidc opirci `linne ,"`ai `l zn

.ikd xza gken oke ,ditebl jixhvi` `lc ,"eia`"c `xezin xnelk epiid Ð devn znl `nhin xifpa opixn`c zellk s` :xn`wcéàäynn en`le eia`l dil irain`nhin epi`y Ð
eia`l

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

:øîBà éaø ,àéðúc .éaøãëì ,äåL äøéæâì ¯ "Bnàìe"§¦¦§¥¨¨¨§¦§©¦§©§¨©¦¥
íòâðì àeä ànhéî ìáà ànhéî Bðéà íúBîa ,øéæð éab©¥¨¦§¨¥¦©¥£¨¦©¥§¦§¨
:zøîà ¯ ïépî ìBãb ïäëa ,øéæða àlà éì ïéàå .íúáéæìe§¦¨¨§¥¦¤¨§¨¦§Ÿ¥¨¦©¦¨©§¨
éøäL ,øîBì ãeîìz ïéàL ìBãb ïäëa "Bnà" øîàé àìŸŸ©¦§Ÿ¥¨¤¥©§©¤£¥
ànhéî èBéãä ïäkL íB÷îa íà äîe :àeä øîBçå ì÷©¨¤¨¦§¨¤Ÿ¥¤§¦©¥
íB÷î ,åéáàì ànhéî ìBãb ïäk ïéà ¯ åéáàî åéçàì§¨¦¥¨¦¥Ÿ¥¨¦©¥§¨¦¨
ïéàL ïéc Bðéà ¯ Bnàî åéçàì ànhéî èBéãä ïäk ïéàL¤¥Ÿ¥¤§¦©¥§¨¦¥¦¥¦¤¥
äî ,ïécäî äúéëæ íà ?Bnàì ànhéî ìBãb ïäkŸ¥¨¦©¥§¦¦¨¦¨¥©¦©
ïeãìå Léwäì äðôeî ¯ ìBãb ïäëa "Bnà" øîBì ãeîìz©§©¦§Ÿ¥¨§¤§©¦§¨
"Bnà" øîàðå øéæða "Bnà" øîàð :äåL äøéæb epîéä¥¤§¥¨¨¨¤¡©¦§¨¦§¤¡©¦
Bðéà íúBîa ¯ øéæða øeîàä "Bnà" äî ,ìBãb ïäëa§Ÿ¥¨¨¦¨¨§¨¦§¨¥
"Bnà" óà ,íúáéæìe íòâðì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî¦©¥£¨¦©¥§¦§¨§¦¨¨©¦

íúBîa ¯ ìBãb ïäëa øeîàäìáà ,ànhéî Bðéà ¨¨§Ÿ¥¨§¨¥¦©¥£¨
?ïìðî øéæð ,ìBãb ïäk ïçkLà .íúáéæìe íòâðì ànhéî¦©¥§¦§¨§¦¨¨©§©©Ÿ¥¨¨¦§¨©
,"àáé àì úî Lôð ìò 'äì Bøéfä éîé ìk" :àéðúc§©§¨¨§¥©¦©©¤¤¥Ÿ¨Ÿ
øîàpL ïéðòk ,òîLîa äîäa Lôð eléôà éðà òîBL¥©£¦£¦¤¤§¥¨§©§©§¦§¨¤¤¡©
àì úî Lôð ìò" øîBì ãeîìz ¯ "äîäa Lôð äkî"©¥¤¤§¥¨©§©©¤¤¥Ÿ
:øîBà ìàòîLé éaø .øaãî áeúkä íãà Lôða ¯ "àáé̈Ÿ§¤¤¨¨©¨§©¥©¦¦§¨¥¥

éøö BðéàúBLôpa ¯ "àáé àì" øîBà àeä éøä ,C ¥¨¦£¥¥Ÿ¨Ÿ©§¨
Bðéà "Bnàìe åéáàì" .øaãî áeúkä äàéáa úBànèîä©§©§§¦¨©¨§©¥§¨¦§¦¥
BúMeãwL ,ìBãb ïäk äîe :ïéca éì Lé øîàé àlL ãò .äåöî úîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨©¤ŸŸ©¥¦©¦©Ÿ¥¨¤§¨
ànhénL ïéc Bðéà ¯ íìBò úMeã÷ BúMeã÷ ïéàL øéæð ,äåöî úîì ànhéî ¯ íìBò úMeã÷§©¨¦©¥§¥¦§¨¨¦¤¥§¨§©¨¥¦¤¦©¥
øéæða øîàz ,Búàîeè ìò ïaø÷ àéáî Bðéà ïkL ìBãb ïäëa zøîà íà ,àì ¯ ?äåöî úîì§¥¦§¨Ÿ¦¨©§¨§Ÿ¥¨¤¥¥¥¦¨§¨©§¨Ÿ©§¨¦
ãeîìz ¯ äåöî úîì ànèé àì ¯ Búàîeè ìò ïaø÷ àéáîe ìéàBä ;Búàîeè ìò ïaø÷ àéánL¤¥¦¨§¨©§¨¦¥¦¨§¨©§¨Ÿ§©¥§¥¦§¨©§
,Bnàìe åéáàì ànhéî Bðéà Bà ¯ .äåöî úîì ànhéî ìáà ,"ànhé àì Bnàìe åéáàì" øîBì©§¨¦§¦Ÿ¦©¨£¨¦©¥§¥¦§¨¥¦©¥§¨¦§¦

ì ànèé ìáàànhéî Bðéà ïéáBøwì ànhénL èBéãä ïäk äîe :øîBçå ì÷ zøîà ¯ ?íéúî øàL £¨§©¥¦§¨¥¦¨©§¨©¨¤©Ÿ¥¤§¤¦©¥©§¦¥¦©¥
ìì ànèé àlL ïéc Bðéà ¯ ïéáBøwì ànhéî BðéàL øéæð ,íéúî øàL?íéúî øàL ¦§¨¥¦¨¦¤¥¦©¥©§¦¥¦¤Ÿ§©¥¦§¨¥¦

àä

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

נזיר. כהן גדול - פרק שביעי דף מח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ



רמב
miwxt dyelyaa cenr gn sc ± iriax wxtxifp

.'ek oc dz`y cr :jl xne` iziid Ð llkd on xne` dz` m`y .eia` xnel cenlz dne

xifpa xen`d llk s` ,'ek "`nhi `l ytpl" heicd odka llk xn`p :ef jxcl jlk e`

.`nhi `l eia`lc xifpa xnel jxved jkl ,`nhin `diåéáàì äéì éòáéî àäå,xnelk Ð

xzein epi`e li`ede ,ynn eia`l `nhi `ly xifpa xnel jixvy oc dz` z`vnp eiykre

znl `nhin xifpc oc dz` okidn Ð jkl

devn?àìàdnn Ð cnel dz` okidn Ð

eia`l `zydc ,jixv epi`y ,"eig`l" xn`y

oky lk `l oiaexw x`yl Ð `nhin epi`?
xnel cenlz dn "eig`le"?eig`lc xnel `l`

znl `ed `nhin la` ,`nhin epi`c `ed

.devnäåù äøéæâì äéì àúà åîàìåslinl Ð

,iaxckl lecb odka dxen`d en` dpin

`dc xninl `kil lecb odk iabe .lirlcke

,iz`wc `ed ynn eia`lc ,"eia`le" dia aizkc

`l zn zeytp lk lr"c oeikc .el `nhi [`lc]

`yixa yxitck ,miaexwa `l` `z` `l "`ai

,dil xziin "eia`l"c dpin rny Ð `zrnyc

la` ,`nhin epi`c `ed eia`lc xninl `z`we

.devn znl `ed `nhinåúåçàìåiab aizkc Ð

il dnl ,xifp?êìåäå øéæð äéäù éøä àéðúãëì
åçñô úà èåçùìå åðá úà ìåîìhiwpc i`de Ð

eicare eixkf zlinc meyn epiid iccd` edl

.egqt z` oiakrnåúåçàìå øîåì ãåîìúÐ

xacl lif`c ab lr s`c ,opireny`l `z`we

Ð zxk eda zi`c gqte dlin zevnl Ð devn

znl `nhine ,gqte dlin zevn gipi ikd elit`

devn.øîåà àáé÷ò éáølr" xne` `edyk Ð

xne` `edyke ,oixen` oiwegx ixd Ð "ytp

dn "en`le eia`l" ,oixen` oiaexw ixd Ð "zn"

xnel cenlz?`nhin epi` en`le eia`l :`l`

,melk "en`"n dil rnyn `l `aiwr iaxe .'ek

.`xw daqp "eia`n" xn`c `xxb` `l`åéçàìå
'åë øéæðå ìåãâ ïäë äéä íàù øîåì ãåîìú äî
dil ded `lc `kid :`pin` jzrc `wlqc Ð

la` .devn znl `nhil Ð odk e` xifp `l`

Ð ixz dia zi`c ,lecb odke xifp dedc `kid

`ipzckl ezeg`le .ol rnyn `w ,`l `ni`

.'ek egqt z` hegyl jled didy ixdéáøìå
äéì àðî éáøãëì äåù äøæâ àáé÷òodkc Ð

eli`c .eia` ly ezaifae erbpa `nhin lecb

`d ,llk "en`l"n dil rnyn `l dicicl

.`xw daqp `xxb`c xn`wïåéë êì øîà
åðéà åéçàì øéæðå ìåãâ ïäë äéä íàù àðéîàã

äåöî úîì àåä àîèéî ìáà àîèéîaizke Ð

"mzena mdl `nhi `l" xifpe lecb odka dia

.mzaifae mrbpa `nhin la`ìåãâ ïäë éì äî
øéæð àåäùë ìåãâ ïäë éì äî äéãåçì`nhinc Ð

lecb odkc oky lk ,eia` ly ezaifae erbpa

.mzaifae mrbpa `nhil xzen diceglãç éì äî
ïéåàì éøú éì äî åàìdil ixzyi` Ð e`l cg devn zn iabl dil ixzyinc oeikc Ð

.xifpe lecb odk oebk ,ie`l ixza inpéì äîì åúåçàìål`rnyi iaxlc ok m` ,xnelk Ð

ixyinl il dnl "ezeg`" ,ie`l ixz il dn e`l cg il dn meyn xifpe lecb odk dil `wtp

dline gqt?.'ek jzrc `wlq ;"ezeg`le" `kixhvi` izk`
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`nhiny heicd odkc `llkn dizwit`c oeike ,eia`l jixhvi`c ,inp ikd oi` .ynn eia`l

eig`le en`l" el xzii`e ,miaexwl `nhin epi`y lecb odkc `llk` dinwe` Ð eia`l

dnl ,lirl opixn`ck ,dpten lecb odkc en`c oeik :dniz .dey dxifblÐ "en`l" ."ezeg`le

zi`c (ol) `niiw l`rnyi iaxc `ail` :xnel yie ?xifpc "en`"n d`ptd (dptenl) ez il

cg` cvn dpten :(a,ak dcp) "zltnd" wxt dil

xifpl dnc :aiydl yi `kde .oiaiyne oicnl Ð

.dl`ya epyie ,mler zyecw ezyecw oi`y

åéçàìdevn znl `nhin la` `nhin epi`Ð

`lc ,diyxcinl ivn `l dey dxifbl

`l i`n` :`niz ike .lecb odka "eig`l" aizk

xnele ,aezkd xcq lr zeyxcd cenlzd xn`w

,`xwa zncwen `idy ,dey dxifbl "en`l"

`nhin la` ,`nhin epi` eig`l Ð "eig`l"e

i`c ,lirl izyxity dn itl `l` !devn znl

ded `l `pixg` `xwn devn zn opircic e`l

mrbpl ,iaxckl "en`"c dey dxifb opinwen

Ð devn zn "en`"n opihrnn ded `l` ,mzaifle

iabl "eig`l"n opirci devn znc xn`w ikdl

.dey dxifbl jigxk lr "en`" dil xzii` ,xifp

åúåçàìåjled didy ixd xnel cenlz dn

`nhi `l zxn` 'eke egqt z` hegyls` Ð

,lecb odke xifp `la ,[`cixb] dline gqt dyera

nehc dyr iz` `lc meynzxk da oi`y d`

yxit jk .zxk mda yiy dline gqtc dyr igce

.(`,w) "mei leah" wxt migafa qxhpewa

.jxe`a yxetn (`,k) zekxaae (`,dl) oixcdpqae

éáøoiwegxd el` ytp xne` `aiwr`xaqc Ð

aezkd "zn"e .miwegxa `nw `xw dinwe`l `ed

dil `xiaqc ,miaexwa s` oxqe`l xziin ok ixg`

"ytpa" Ð "zn" aizk `l elit`c `aiwr iaxl

`yxc meyn i` ,dndaa inwe`l irhinl `kil

s`c meyn i` ,rnyn ld`a `nhnc "`ai `l"c

`l `nzq "ytp" Ð "dnda ytp" ixwi`c ab lr

iab zxkfen dnda epivn `lc :cere .ixwi`

.dliap oeyla wx d`nehåéáàì`l en`le

devn znl `ed `nhin la` `nhinonwl Ð

ikixve ,"en`" oiae "eia`" oia `zekixv ciarw

Ð "eig`l" .devn zn ihernl azkinl ediieexz

.devn znl `nhinc xifpe lecb odk did m`y

oedlek jkld ,`aiwr iaxl mixzein ihxt edlekc

odkc ,heicd odkl `xw jixvn `l la` .ikixv

`piitehc `ed oic Ð miaexwl `nhin heicd

dlrn epi` mler zyecw ezyecwc heicd odkc

[`l`] `xw jixhvi` `le ,devn zn iabl cixene

.xifpe lecb odkl

åúåçàìådey dxifb `aiwr iaxe 'eke `ipzck

dil `pn iaxc`kil `dc :yexit Ð

.edlekl opiyxc xifpc ihxt edpdc ,llk d`ptd

(opixn`ck) inp lecb odkc "en`le eia`l"e

xn`c oeik :ipyne !devn znl xifpa ediiexz ikixvc ikid ik ,ediiexz devn znl ekixhvi`c

`nhin la` ,`nhin epi` eig`l xifpe lecb odk did m`c "eig`l" :`aiwr iax epiid ,xn

lke ,devn znl `nhin xifp elit`e lecb odkc `kdn ol wetiz `zydn Ð devn znl `ed

azknl jixve .dey dxifbl lecb odka eia`e eia` ol xziin `zydne .`cixb lecb odk oky

xifpc en`e eia`n `aiwr iaxl xifpa `zekixv onwl ciarck ,lecb odka "en`e eia`" mdipy

cvn dpten `aiwr iaxl dil `xiaqc :xnel yie !devn znl jixv xifpa eli`c ,lecb odk cvn `l` dpten epi` izk`e :xn`z m`e .lecb odkc en`e eia`n `zekixv carinl ira inp ikd Ð

.lirl izyxitck ,oiaiyne oicinl dil `xiaqc (a,ak dcp) "zltnd" wxta dinrhl edi`c ,oiccv ipyn ozeptdl jixv i`ce Ð lirl l`rnyi iaxl la` ,oiaiyn oi`e oicinl cg`éáøìå
dil `pn xifp `ede lecb odk l`rnyi"eia`" jixhvi` ok m` Ð oiaexwd el` "zn" dil zilc oeik ,xifp `edy lecb odkl xifpc "eig`l" xzii` `l diciclc .zeyecw izy dia zi`c `kid Ð

e` ,dicegl xifpa devn zna e`l cg `pngx ixyc oeik :ipyne !`ipzck Ð "ezeg`l"e ,devn zn ixyinl Ð "eig`l"e ,dey dxifbl Ð "en`l"e ,`nhi `l oiaexwl elit` opireny`l ,ditebl

.oie`l ixz il dn e`l cg il dn Ð dicegl lecb odka

åúåçàìåil dnlede lecb odk zyecw dia zi`c `kidl `xw jixvc oeik ,`aiwr iaxl `nlyac .l`rnyi iaxl :yexit Ðinp ikd Ð oie`l ixz il dn e`l cg il dn xn` `le ,xifp `

inp xeaq did Ð oie`l ipyl e`l cg oia welig el oi`c ,l`rnyi iaxl `l` .zxk oda yiy ab lr s` ,dline gqtc dyr mewn lkn dgciy "ezeg`"c xzein `xw jixhvi`

`l Ð zxkc dline gqt la` ,zxk dia zil xnelk ,`ed e`l cgc odke xifp devn znl `pngx `xy ik `pin` jzrc `wlqc ,l`rnyi iax dcen i`ce `dac :ipyne .zxka welig el oi`c

."ezeg`" ol rnyn `w ,devn znl `nhi
iaxle
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Bnàìe åéáàì ¯ "Bnàìe åéáàì" øîBì ãeîìz äî àä̈©©§©§¨¦§¦§¨¦§¦
ãò .äåöî úîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî àìc àeä§¨¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨©
ìBãb ïäëa úBììk eøîàð :ïéca éì Lé øîàé àlL¤ŸŸ©¥¦©¦¤¤§§¨§Ÿ¥¨

ða úBììk eøîàðåìBãb ïäëa úBøeîàä úBììk äî ,øéæ §¤¤§§¨§¨¦©§¨¨£§Ÿ¥¨
óà ,äåöî úîì ànhéî ìáà ànhéî Bðéà åéáàì ¯§¨¦¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨©
ìáà ,ànhéî Bðéà åéáàì ¯ øéæða úBøeîàä úBììk§¨¨£§¨¦§¨¦¥¦©¥£¨
úBììk eøîàð :Bæ Cøãì Cìk Bà ¯ .äåöî úîì ànhéî¦©¥§¥¦§¨§¨§¤¤¤¤§§¨
úBììk äî ,øéæða úBììk eøîàðå èBéãä ïäëa§Ÿ¥¤§§¤¤§§¨§¨¦©§¨
úBììk óà ,åéáàì ànhéî ¯ èBéãä ïäëa úBøeîàä̈£§Ÿ¥¤§¦©¥§¨¦©§¨
åéáàì" øîBì ãeîìz !åéáàì ànhéî ¯ øéæða úBøeîàä̈£§¨¦¦©¥§¨¦©§©§¨¦
éòaéî àä ¯ .ànhéî äåöî úîì àä "ànhé àì Bnàìe§¦Ÿ¦©¨¨§¥¦§¨¦©¥¨¦¨¥
øîBì ¯ "åéáàì" :àlà !åéáàì ànhéî ïéàL øîBì déì¥©¤¥¦©¥§¨¦¤¨§¨¦©

éà "åéçàì" ,åéáàì ànhéî ïéàLúîì àä ¯ ànhéî Bð ¤¥¦©¥§¨¦§¨¦¥¦©¥¨§¥
.éaøãëì ,äåL äøæâì ¯ "Bnàìe" ,ànhéî äåöî¦§¨¦©¥§¦¦§¥¨¨¨§¦§©¦
ãeîìz äî "BúBçàì" :àéðúc ,àéðúãëì ¯ "BúBçàìå"§©£§¦§©§¨§©§¨©£©©§

ì CìäL éøä ?øîBì,Bða úà ìeîìå Bçñt úà èBçL ©£¥¤¨©¦§¤¦§§¨¤§
.ànhé àì :zøîà ?ànhé ìBëé ¯ úî Bì únL òîLå§¨©¤¥¥¨¦©¥¨©§¨Ÿ¦©¥
,"BúBçàì" øîBì ãeîìz ?äåöî úîì ànhé àì ìBëé̈Ÿ¦©¥§¥¦§¨©§©©£
.ànhéî ¯ äåöî úîì àä ,ànhéî Bðéàc àeä BúBçàì©£§¥¦©¥¨§¥¦§¨¦©¥
¯ "úî" ,ïé÷Bçøä elà ¯ "úBLôð" :øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥©§¥¨§¦¥
ìáà ,ànhéî Bðéà "Bnàìe åéáàì" ,ïéáBøwä elà¥©§¦§¨¦§¦¥¦©¥£¨
ïäk äéä íàL ¯ "åéçàì" .äåöî úîì àeä ànhéî¦©¥§¥¦§¨§¨¦¤¦¨¨Ÿ¥
àeä ànhéî ìáà ,ànhéî Bðéà åéçàì ,øéæð àeäå ìBãb̈§¨¦§¨¦¥¦©¥£¨¦©¥
CìBä äéäL éøä :àéðúãk ¯ "BúBçàì" .äåöî úîì§¥¦§¨©£¦§©§¨£¥¤¨¨¥

ì,àáé÷ò éaøìe .'åë Bða úà ìeîìå Bçñt úà èBçL ¦§¤¦§§¨¤§§©¦£¦¨
:øî øîàc ïåék :Cì øîà ¯ ?déìðî éaøc äåL äøéæb§¥¨¨¨§©¦§¨¥¨©¨¥¨§¨©¨
ìáà ànhéî Bðéà åéçàì ,øéæðå ìBãb ïäk äéä íà¦¨¨Ÿ¥¨§¨¦§¨¦¥¦©¥£¨
,déãeçì ìBãb ïäk él äî ¯ äåöî úîì àeä ànhéî¦©¥§¥¦§¨©¦Ÿ¥¨§¥
àeäå ìBãb ïäk ,ìàòîLé éaøìe .ìBãb ïäkå øéæð él äî©¦¨¦§Ÿ¥¨§©¦¦§¨¥Ÿ¥¨§
úî éab åàì ãç àðîçø àøLc ïåék ¯ ?déìðî ,øéæð̈¦§¨¥¥¨¦§¨©£¨¨©¨©¥¥

ïéøz él äî åàì ãç él äî ¯ äåöî"BúBçà" ¯ .ïéåàì ¦§¨©¦©¨©¦§¥¨¦£
úîì àðîçø àøL ék :àðéîà Czòc à÷ìñ ¯ ?éì änì̈¨¦¨§¨©§¨¨¦¨¦§¨©£¨¨§¥
äìéî ìáà .àeä éåàì øeqéàc ,ïäëå øéæð ¯ äåöî¦§¨¨¦§Ÿ¥§¦¨¥£¨¦¨
.ïì òîLî à÷ ,äåöî úîì ànhé àì ¯ úøëc ,çñôe¤©§¨¥Ÿ¦©¥§¥¦§¨¨©§©¨

éáøìå
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נזיר. כהן גדול - פרק שביעי דף מח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

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

øîBì ãeîìz äî àä`nhp xifpdy xnel cv oi`y dzrn - ¨©©§©
weqta xn`p dnl ,miaexwl,Bnàìe åéáàìy xnelBnàìe åéáàì §¨¦§¦§¨¦§¦

.äåöî úîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî àìc àeä§Ÿ¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨
:zxxan `ziixadøîàé àlL ãòxifpy xn`p did `l m` s` - ©¤ŸŸ©

,eia`l `nhidl xeq`éì Léz`f cenllïéãa,a` oipaa -eøîàð ¥¦§¦¤¤§
ìBãb ïäëa úBììk(`i `k `xwie),'`ai `l zn zWtp lM lre'eøîàðå §¨§Ÿ¥¨§©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ§¤¤§

øéæða úBììk(e e xacna)xn`p mdipyay ,'`ai `l zn Wtp lr' §¨§¨¦©¤¤¥Ÿ¨Ÿ
,dfn df oecp ok m`e .miznd llkl `nhidl mixeq`yúBììk äî©§¨

ìBãb ïäëa úBøeîàäy miyxece miaexwd z` mb zllekBðéà åéáàì ¨£§Ÿ¥¨§¨¦¥
øéæða úBøeîàä úBììk óà ,äåöî úîì ànhéî ìáà ànhéî`a ¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨©§¨¨£§¨¦

zxzein 'eia`l' zaize ,miaexwl `nhidl xifpd xeq`y epcnll
y yexclîì ànhéî ìáà ànhéî Bðéà åéáàìäåöî ú. §¨¦¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨

:xg` ote`a cenll mewn did a` oipadny d`ian `xnbdBà
xn`p `nyCìk[jl-]Bæ Cøãì,xg` ote`a cenll -eøîàð §¨¥§¤¤¤¤§

dxezaúBììk,illk oeyla d`neh xeqi` -èBéãä ïäëa`k `xwie) §¨§Ÿ¥¤§
(`,'eiOrA `OHi `l Wtpl'øéæða úBììk eøîàðå(e e xacna)Wtp lr' §¤¤Ÿ¦©¨§©¨§¤¤§§¨§¨¦©¤¤

,'`ai `l znèBéãä ïäëa úBøeîàä úBììk äîixnbl xeq` epi` ¥Ÿ¨Ÿ©§¨¨£§Ÿ¥¤§
`l`åéáàì ànhéî,miaexw x`yleøéæða úBøeîàä úBììk óàoi` ¦©¥§¨¦©§¨¨£§¨¦

e miwegxa `l` xeq`øîBì ãeîìz .åéáàì ànhéîxne` okl - ¦©¥§¨¦©§©
weqtd,ànhé àì Bnàìe åéáàì,miaexwl `nhdl xeq`yàä §¨¦§¦Ÿ¦©¨¨

[la`-].ànhéî äåöî úîì§¥¦§¨¦©¥
:ddnz `xnbddéì éòaéî àä`a weqtd ixd -ànhéî ïéàL ,øîBì ¨¦¨¥¥©¤¥¦©¥

,åéáàì.devn znl `nhiny zcnl ji`e §¨¦
:`xnbd zvxzn'åéáàì' àlà`a,åéáàì ànhéî ïéàL øîBìx`ye ¤¨§¨¦©¤¥¦©¥§¨¦

e`a ,ezeg`e eig` en` mb weqta eazkpy dn ok m`e .miaexw
,dyxcl'åéçàì'eig`ly xnelàä ,ànhéî Bðéà[la`-]äåöî úîì §¨¦¥¦©¥¨§¥¦§¨

ànhéî'Bnàìe' ,`aäåL äøæâìéaøãëìlirlc(.gn)odkl cnll ¦©¥§¦¦§¥¨¨¨§¦§©¦
zeny lecb,xifpn 'en` en`' dey dxifba ,afe rxevnl `nhdl x

'Búçàìe'`aàéðúãëì,`ziixaa,øîBì ãeîìz äî 'Búçàì' àéðúc §©Ÿ§¦§©§¨§©§¨§©Ÿ©©§©
CìäL éøäl`xyiìBçñt úà èBçL,oqip c"iaåokjld m`ìeîì £¥¤¨©¦§¤¦§§¨

úî Bì únL òîLå ,Bða úà,eiaexwnànhé ìBëéwqrzie eaexwl ¤§§¨©¤¥¥¨¦©¨
el x`yz `l oke ,d`neha egqt aixwdl lkei `l aeye ezxeawa

,epa z` lenl meia zedyzøîàyànhé àìdliny oeik ,znl ¨©§¨Ÿ¦©¨
.zxk mlehiaa yiy xzei mixeng gqteìBëéyànhé àìmbúîì ¨Ÿ¦©¨§¥

äåöîea rbt m`,epa z` lenle egqt z` hegyl jledy drya ¦§¨
,'BúBçàì' øîBì ãeîìz`weecy cnll d`ae `id zxzein ef daize ©§©©£

ànhéî Bðéàc àeä BúBçàì,ezaexw `idy s`àä[la`-]úîì ©£§¥¦©¥¨§¥
,ànhéî äåöî.gqte dlin zeevnn lhazi jk ici lry s` ¦§¨¦©¥

:miweqtd zeyxca zxg` drcôð' ,øîBà àáé÷ò éaø'úBLelà ©¦£¦¨¥§¨¥
ïé÷Bçøämb xn`py dne ,'úî',['`ai `l zn ytp lr'-]elà ¨§¦¥¥
,ïéáBøwäxn`py dne .`nhidl xeq` xifpd mdl s`yåéáàì' ©§¦§¨¦

'Bnàìemdly cnlläåöî úîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî Bðéà. §¦¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨
n'åéçàì'micnelàeäå ìBãb ïäk äéä íàLmb,øéæðyecwy s` §¨¦¤¦¨¨Ÿ¥¨§¨¦

`weec ,zeyecw izyaúîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî Bðéà åéçàì§¨¦¥¦©¥£¨¦©¥§¥
äåöî.'e'BúBçàìl `aàéðúãk,`ziixaaì CìBä äéäL éøäèBçL ¦§¨©£¦§©§¨£¥¤¨¨¥¦§

'eë Bða úà ìeîìå Bçñt úàlry s` el `nhp ,devn zna rbte ¤¦§§¨¤§
.dline gqt oaxw zevnn lhazi jk ici

:dywn `xnbdäåL äøéæb àáé÷ò éaøìe'en`l en`l'éaøc- §©¦£¦¨§¥¨¨¨§©¦
,xifpk ,afe rxevnl `nhdl lecb odkl xizdl ,iax cnlydéìðî§¨¥

-el xizdl xifpay 'en`le eia`l'n yxcy xg` dpcnli oipn
.devn znl `nhdl

:`xnbd zvxznCì øîà,`aiwr iaxøî øîàc ïåék[`aiwr iax-] ¨©¨¥¨§¨©©
y,øéæðå ìBãb ïäk äéä íàzaizn micnel ,zeyecw izy ea yiy s` ¦¨¨Ÿ¥¨§¨¦

y xifpay 'eig`l',äåöî úîì àeä ànhéî ìáà ànhéî Bðéà åéçàì§¨¦¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨
y ,ok yexcl lecb odka sqep weqta jxev oi` ok lrél äîm` ©¦

`eddéãeçì ìBãb ïäk[ecal-]él äî ,`ed m`,ìBãb ïäëå øéæðlky Ÿ¥¨§¥©¦¨¦§Ÿ¥¨
eia`l' zeaizy `vnp .cala lecb odk `edyk el xzedy oky
en`l' dey dxifb yexcl ,mixzein lecb odka miaezkd 'en`le

.xifpn lecb odk 'en`l
:`xnbd dywnìàòîLé éaøìexzen xifpy micnel 'eig`l'ny §©¦¦§¨¥

a ok m` ,devn znaøéæð àeäå ìBãb ïäkzeyecw izy ea yiy Ÿ¥¨§¨¦
déìðîzvxzn .devn znl `nhidl `ed xzeny cnl oipn - §¨¥

:`xnbdàðîçø àøLc ïåékdxizd dxezdy -åàì ãç,cg` e`l - ¥¨§¨¨©£¨¨©¨
,lecb odk ly e`le xifp ly e`läåöî úî éabok m` ,ãç él äî ©¥¥¦§¨©¦©

ïéåàì ïéøz él äî åàì`ed m` oia lcadd dn -e`l lr xaer ¨©¦§¥¨¦
mbe lecb odk mb `edyk oie`l ipy lr xaer `ed m` oial ,cg`

.xifp
,mipyl cg` e`l oia lcad oi`y ok m` :`xnbd zl`ey'BúBçà'£

,él änìs` d`neh xeqi` dgciy oicd `edy xnel yi ixdy ¨¨¦
:`xnbd zvxzn .epa zlinn e` egqtn lhazi jk ici lry mewna

àðéîà Czòc à÷ìñ,xnel epzrc lr dler did -àðîçø àøL ék ¨§¨©§¨£¦¨¦¨¨©£¨¨
`nhidl dxizd dxezdy dn lky -,äåöî úîìa `weec dføéæð §¥¦§¨¨¦

c ïäëåmz`nehàeä éåàì øeqéà,calac çñôe äìéî ìáàmiaiig §Ÿ¥§¦¨¥£¨¦¨¤©§
mda,úøëy xnel mewn didäåöî úîì ànhé àìwqrzi `l` ¨¥Ÿ¦©¨§¥¦§¨

,gqta e` dlin zevnaïì òîLî à÷dline gqt mby 'ezeg`le' ¨©§©¨
.devn zn iptn migcp mixengd
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc xifp(iyiy meil)

øîBì ãeîìz äî àä`nhp xifpdy xnel cv oi`y dzrn - ¨©©§©
weqta xn`p dnl ,miaexwl,Bnàìe åéáàìy xnelBnàìe åéáàì §¨¦§¦§¨¦§¦

.äåöî úîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî àìc àeä§Ÿ¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨
:zxxan `ziixadøîàé àlL ãòxifpy xn`p did `l m` s` - ©¤ŸŸ©

,eia`l `nhidl xeq`éì Léz`f cenllïéãa,a` oipaa -eøîàð ¥¦§¦¤¤§
ìBãb ïäëa úBììk(`i `k `xwie),'`ai `l zn zWtp lM lre'eøîàðå §¨§Ÿ¥¨§©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ§¤¤§

øéæða úBììk(e e xacna)xn`p mdipyay ,'`ai `l zn Wtp lr' §¨§¨¦©¤¤¥Ÿ¨Ÿ
,dfn df oecp ok m`e .miznd llkl `nhidl mixeq`yúBììk äî©§¨

ìBãb ïäëa úBøeîàäy miyxece miaexwd z` mb zllekBðéà åéáàì ¨£§Ÿ¥¨§¨¦¥
øéæða úBøeîàä úBììk óà ,äåöî úîì ànhéî ìáà ànhéî`a ¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨©§¨¨£§¨¦

zxzein 'eia`l' zaize ,miaexwl `nhidl xifpd xeq`y epcnll
y yexclîì ànhéî ìáà ànhéî Bðéà åéáàìäåöî ú. §¨¦¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨

:xg` ote`a cenll mewn did a` oipadny d`ian `xnbdBà
xn`p `nyCìk[jl-]Bæ Cøãì,xg` ote`a cenll -eøîàð §¨¥§¤¤¤¤§

dxezaúBììk,illk oeyla d`neh xeqi` -èBéãä ïäëa`k `xwie) §¨§Ÿ¥¤§
(`,'eiOrA `OHi `l Wtpl'øéæða úBììk eøîàðå(e e xacna)Wtp lr' §¤¤Ÿ¦©¨§©¨§¤¤§§¨§¨¦©¤¤

,'`ai `l znèBéãä ïäëa úBøeîàä úBììk äîixnbl xeq` epi` ¥Ÿ¨Ÿ©§¨¨£§Ÿ¥¤§
`l`åéáàì ànhéî,miaexw x`yleøéæða úBøeîàä úBììk óàoi` ¦©¥§¨¦©§¨¨£§¨¦

e miwegxa `l` xeq`øîBì ãeîìz .åéáàì ànhéîxne` okl - ¦©¥§¨¦©§©
weqtd,ànhé àì Bnàìe åéáàì,miaexwl `nhdl xeq`yàä §¨¦§¦Ÿ¦©¨¨

[la`-].ànhéî äåöî úîì§¥¦§¨¦©¥
:ddnz `xnbddéì éòaéî àä`a weqtd ixd -ànhéî ïéàL ,øîBì ¨¦¨¥¥©¤¥¦©¥

,åéáàì.devn znl `nhiny zcnl ji`e §¨¦
:`xnbd zvxzn'åéáàì' àlà`a,åéáàì ànhéî ïéàL øîBìx`ye ¤¨§¨¦©¤¥¦©¥§¨¦

e`a ,ezeg`e eig` en` mb weqta eazkpy dn ok m`e .miaexw
,dyxcl'åéçàì'eig`ly xnelàä ,ànhéî Bðéà[la`-]äåöî úîì §¨¦¥¦©¥¨§¥¦§¨

ànhéî'Bnàìe' ,`aäåL äøæâìéaøãëìlirlc(.gn)odkl cnll ¦©¥§¦¦§¥¨¨¨§¦§©¦
zeny lecb,xifpn 'en` en`' dey dxifba ,afe rxevnl `nhdl x

'Búçàìe'`aàéðúãëì,`ziixaa,øîBì ãeîìz äî 'Búçàì' àéðúc §©Ÿ§¦§©§¨§©§¨§©Ÿ©©§©
CìäL éøäl`xyiìBçñt úà èBçL,oqip c"iaåokjld m`ìeîì £¥¤¨©¦§¤¦§§¨

úî Bì únL òîLå ,Bða úà,eiaexwnànhé ìBëéwqrzie eaexwl ¤§§¨©¤¥¥¨¦©¨
el x`yz `l oke ,d`neha egqt aixwdl lkei `l aeye ezxeawa

,epa z` lenl meia zedyzøîàyànhé àìdliny oeik ,znl ¨©§¨Ÿ¦©¨
.zxk mlehiaa yiy xzei mixeng gqteìBëéyànhé àìmbúîì ¨Ÿ¦©¨§¥

äåöîea rbt m`,epa z` lenle egqt z` hegyl jledy drya ¦§¨
,'BúBçàì' øîBì ãeîìz`weecy cnll d`ae `id zxzein ef daize ©§©©£

ànhéî Bðéàc àeä BúBçàì,ezaexw `idy s`àä[la`-]úîì ©£§¥¦©¥¨§¥
,ànhéî äåöî.gqte dlin zeevnn lhazi jk ici lry s` ¦§¨¦©¥

:miweqtd zeyxca zxg` drcôð' ,øîBà àáé÷ò éaø'úBLelà ©¦£¦¨¥§¨¥
ïé÷Bçøämb xn`py dne ,'úî',['`ai `l zn ytp lr'-]elà ¨§¦¥¥
,ïéáBøwäxn`py dne .`nhidl xeq` xifpd mdl s`yåéáàì' ©§¦§¨¦

'Bnàìemdly cnlläåöî úîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî Bðéà. §¦¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨
n'åéçàì'micnelàeäå ìBãb ïäk äéä íàLmb,øéæðyecwy s` §¨¦¤¦¨¨Ÿ¥¨§¨¦

`weec ,zeyecw izyaúîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî Bðéà åéçàì§¨¦¥¦©¥£¨¦©¥§¥
äåöî.'e'BúBçàìl `aàéðúãk,`ziixaaì CìBä äéäL éøäèBçL ¦§¨©£¦§©§¨£¥¤¨¨¥¦§

'eë Bða úà ìeîìå Bçñt úàlry s` el `nhp ,devn zna rbte ¤¦§§¨¤§
.dline gqt oaxw zevnn lhazi jk ici

:dywn `xnbdäåL äøéæb àáé÷ò éaøìe'en`l en`l'éaøc- §©¦£¦¨§¥¨¨¨§©¦
,xifpk ,afe rxevnl `nhdl lecb odkl xizdl ,iax cnlydéìðî§¨¥

-el xizdl xifpay 'en`le eia`l'n yxcy xg` dpcnli oipn
.devn znl `nhdl

:`xnbd zvxznCì øîà,`aiwr iaxøî øîàc ïåék[`aiwr iax-] ¨©¨¥¨§¨©©
y,øéæðå ìBãb ïäk äéä íàzaizn micnel ,zeyecw izy ea yiy s` ¦¨¨Ÿ¥¨§¨¦

y xifpay 'eig`l',äåöî úîì àeä ànhéî ìáà ànhéî Bðéà åéçàì§¨¦¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨
y ,ok yexcl lecb odka sqep weqta jxev oi` ok lrél äîm` ©¦

`eddéãeçì ìBãb ïäk[ecal-]él äî ,`ed m`,ìBãb ïäëå øéæðlky Ÿ¥¨§¥©¦¨¦§Ÿ¥¨
eia`l' zeaizy `vnp .cala lecb odk `edyk el xzedy oky
en`l' dey dxifb yexcl ,mixzein lecb odka miaezkd 'en`le

.xifpn lecb odk 'en`l
:`xnbd dywnìàòîLé éaøìexzen xifpy micnel 'eig`l'ny §©¦¦§¨¥

a ok m` ,devn znaøéæð àeäå ìBãb ïäkzeyecw izy ea yiy Ÿ¥¨§¨¦
déìðîzvxzn .devn znl `nhidl `ed xzeny cnl oipn - §¨¥

:`xnbdàðîçø àøLc ïåékdxizd dxezdy -åàì ãç,cg` e`l - ¥¨§¨¨©£¨¨©¨
,lecb odk ly e`le xifp ly e`läåöî úî éabok m` ,ãç él äî ©¥¥¦§¨©¦©

ïéåàì ïéøz él äî åàì`ed m` oia lcadd dn -e`l lr xaer ¨©¦§¥¨¦
mbe lecb odk mb `edyk oie`l ipy lr xaer `ed m` oial ,cg`

.xifp
,mipyl cg` e`l oia lcad oi`y ok m` :`xnbd zl`ey'BúBçà'£

,él änìs` d`neh xeqi` dgciy oicd `edy xnel yi ixdy ¨¨¦
:`xnbd zvxzn .epa zlinn e` egqtn lhazi jk ici lry mewna

àðéîà Czòc à÷ìñ,xnel epzrc lr dler did -àðîçø àøL ék ¨§¨©§¨£¦¨¦¨¨©£¨¨
`nhidl dxizd dxezdy dn lky -,äåöî úîìa `weec dføéæð §¥¦§¨¨¦

c ïäëåmz`nehàeä éåàì øeqéà,calac çñôe äìéî ìáàmiaiig §Ÿ¥§¦¨¥£¨¦¨¤©§
mda,úøëy xnel mewn didäåöî úîì ànhé àìwqrzi `l` ¨¥Ÿ¦©¨§¥¦§¨

,gqta e` dlin zevnaïì òîLî à÷dline gqt mby 'ezeg`le' ¨©§©¨
.devn zn iptn migcp mixengd
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו תשרי, ותקותי שלעת קבלת מכתבי כבר הוטב מצב בריאותו, וכיון 

שהענין קשור ברגל של הגוף, שהוא קשור ומתאים לרגל של הנשמה הוא ענין האמונה ומצות הצדקה, 

כדאי הי' שידע בעל פה לכל הפחות הפרקים הראשונים של שאר הפרקים, ובלי נדר, עד לאחר י"ט 

טוב  לבשר  יצליחו  והשי"ת  לצדקה,  פרוטות  איזה  התפלה  קודם  חול  יום  בכל  יפריש  הבע"ל,  כסלו 

בהנ"ל ובהענינים הכללים.

בברכה צו א געזונטן ווינטער.



xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc xifp(ycew zay meil)

:`aiwr iax zyxc lr dywn `xnbdéãkî ,àáé÷ò éaøìeoeikn - §©¦£¦¨¦§¦
eixaclyàðL àì`ed m` oia lcad oi` -déãeçì ìBãb ïäk Ÿ§¨Ÿ¥¨§¥
,[cala-]àðL àìå`ed m` oia lcad oi`e -àeäå ìBãb ïäkmb,øéæð §Ÿ§¨Ÿ¥¨§¨¦

mdipyayåéçàìî à÷ôð`nhidl `ed xzeny 'eig`l'n micnel - ©§¨¦§¨¦
ok m` ,devn znl'Bnàìe åéáàì'lecb odk iabl exn`pyéì änì §¨¦§¦¨¨¦

eia`ln cenll jixv oi` ixde ,el` zeaiz dazk dxezd recn -
weqtdn `aiwr iax eyxcy ,miaexwl d`neh xeqi` `l en`le

lecb odka xen`d(`i `k `xwie)`le ,'`ai `l zn zWtp lM lre'§©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ
.xifp iabl aezkd 'eig`l'n yxcpd devn znl d`neh xzid

:`xnbd zvxznéëéøöcnll ,'en`le eia`l' aezkl ep` mikixv - §¦¥
,mdipyl `nhidl xeq` lecb odkdyåéáà áúk éàc,calaäåä §¦¨©¨¦£¨

déì ànhéî àìc àîòè eðééä àðéîà,eia`l `nhi `ly mrhdy - £¦¨©§©§¨§Ÿ¦©¥¥
`id lecb odkd ly eia` `edy epzrici lk ixdy meyn `ed

àeä àîìòa ä÷æçc íeMîzelira aexy dwfg yiy zngn wx - ¦©£¨¨§¨§¨
weece ,`ed eia` ok`y dxenb di`x epl oi` la` ,lrad xg``

dxq` ,dwfga dielz `l` zi`ce ezaxiw oi`y eia`l `nhdl
,eia` epi` `ny ,lecb odkd lr dxezdìáàiablïéòãéc Bnà £¨¦§¨§¦

dézãéìéc,eze` dcli `idy xexiaa mircei ep`y -dì ànhéì- ¦¦§¥¦©¥¨
epcnll 'en`le' dxezd dazk okl ,dl `nhidl devn eilr didi

.ze`nhidl `ed xeq` en`l s`yBnà àðîçø áúk éàå,calaäåä §¦¨©©£¨¨¦£¨
àðéîàl `weecy,dì ànhéì àì Bnàmeyndøúa dòøæ ìéæà åàìc £¦¨¦Ÿ¦©¥¨§¨¨¦©§¨©§¨

jk meyne ,dlra ixg` `l` dixg` qgiizn epi` dy`d rxf -
,dl `nhidl didi xeq`e aeyg en` zaxew oi`ïåék åéáà ìáà£¨¨¦¥¨

øî øîàcweqtdn epcnly(a ` xacna)ipA zcr lM W`x z` E`U' §¨©©§¤Ÿ¨£©§¥
l`xUi,'íúáà úéáì íúçtLîìdiexwd `id a`d zgtyny ¦§¨¥§¦§§Ÿ¨§¥£Ÿ¨

,eia` xg` oad qgiizne ,dgtynàîéày xne` iziid -àîhéì ¥¨¦¨¥
déì,[eia`l-]ïì òîLî à÷s`y eprinydl weqtd `a okl - ¥¨©§©¨

.`nhp epi` eia`l
xn`py weqtd lr `aiwr iax zyxc z` d`iad `xnbdy xg`n

xifp zyxta(f-e e xacna),'ebe 'FO`lE eia`l `ai `l zn Wtp lr'©¤¤¥Ÿ¨Ÿ§¨¦§¦
weqtd lr mb `aiwr iax zyxc z` `iadl `xnbd dtiqen

lecb odk zyxta xn`py(`i `k `xwie).'`ai `l zn zWtp lM lre'§©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ
:dywn `xnbd'àáé àì úî úLôð ìk ìòå'lecb odka xn`pdänì §©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ¨¨

éì.`aiwr iax eyxec ji`e ,azkp recn - ¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תשרי, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

לבקשת  מקום  כאן  שאין  פשוט  וגם  שמובן  ובהקדמה  בראשית,  ממוצש"ק  למכתבו  במענה 

סליחה וכיו"ב, שהרי בדברי תורה המכתב מדבר, ובפרט בענינים הנוגעים לפועל, והרי צודק גם בסיום 

מכתבו, שזהו ענין הנוגע לרבים, כיון שנראה לרבים.

לנגוע כלל בפיאות הראש, לא  ז.א. שלא  ובתוכן הקושיא או ההערה, הנה ההנהגה שכותב, 

ראיתי' בתוככי חב"ד, ואדרבא.

ואפשר לומר בזה כמה טעמים, ואולי גם הטעם שרומז גם במכתבו, שלא לערב הארות של 

שני תיקונים מהי"ג תיקונים דדיקנא קדישא, ובכל אופן הרי מפורש שהאריז"ל הי' חותכן ומקצרן 

במספרים )שעהמ"צ וטעמ"צ פ' קדושים(.

וע"פ האמור הרי חלה על זה הוראת חז"ל הוראה ברורה, במסכת דמינה אזלינן )סוכה לב, ב(:

רב אחא ברי' דרבא מהדר אתרי וחד הואיל ונפיק מפומי' דרב כהנא. עיי"ש ברש"י.

ואת"ל הרי כ"ש וק"ו בנדון דידן, שבזה לא רק דבור הרב אלא מעשה הרב.

בכבוד ובברכה.

ע"פ הנ"ל מבואר - שהקושיא ורבה היא אדרבה על אלו שאין נוגעין כלל - היפך ממעשה רב 

וכו'. ובדרכי חיים ושלום סתת"פ  דהאריז"ל החי. ועיין ג"כ דרכי תשובה ליו"ד סקפ"א שדינים הן 

שלא לכוף הפאות אחורי אזנו )איברא מה שציין שם המלקט לז"ח וכו' - וצ"ע דכפשוטו - בז"ח וכו' 

המדובר בשערות הגדלות אחורי האוזן(.

ז"ע נתקבל מכ' והגלוי שלאחרי הנ"ל. ות"ח.



רמה
miwxt dyelya` cenr hn sc ± iriax wxtxifp

øéæðå ìåãâ ïäë àðù àìå äéãåçì ìåãâ ïäë àðù àì éãëî àáé÷ò éáøìårnynl `ki` Ð

.dicegl lecb odk oky lk ,devn znl `nhin xifp `ede lecb odk `zydc ,"eig`le"n

`pngx azkc `d ,lirlck "zn zeytp lk lr"n dil rnyn `nhin epi`c inp eia`le

il dnl ikd xzal "en`le eia`l"?!"zn zeytp lk lr"n ol rnyn `w `déëéøöéàã
åéáàì àðîçø áúë:`pin` ded ,en`l `le Ð

`xixa `lc meyn `nhin epi`c `ed eia`l

la` .`ed `nlra dwfgc ,`ed dea` i` `zlin

.ol rnynw ,dl `nhil Ð dizcili i`cec en`

íúåáà úéáì íúåçôùîì(a,hw `xza `aa) Ð

m` zgtyn `le ,dgtyn diexw a` zgtyn

:xifp iab xn`c `aiwr iaxle :dgtyn diexw

lr" i`d ,miaexw el` "zn" ,miwegx el` "ytp"

il dnl lecb odk iab aizkc "zn zeytp lk?
.`kixv :jl xn`

ìò
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éáøìåeig`ln dil `wtp xifp `ede lecb odk `py `le dicegl lecb odk `py `l `aiwr

:xn`z m`e ?il dnl xifpc "en`le eia`l" ,zeyecw izy ea yi elit`c ,xifpc Ð

.devn znl cg aezkl ?ediiexz il dnl :`yexit ikdc ,xnel yie !devn znl ikixv `de

`l` aezkl `l !ediiexz il dnl lecb odkc "en`le eia`l" :zeywdl yic inp oicd `ede

ditebl jixhvi` `l "eia`"c ,dey dxfbl "en`l"

`aiwr iax yixc [lirlc] ,miaexwl lecb odka

.miaexw Ð "zn" ,miwegx Ð "zeytp lk lr"n

xifpa oia Ð i`xw oixz lr ciarwc `zekixvde

.lecb odka oiaéðùîåikixvceia` azk i`c Ð

epi` eia`l `weec :`pin` ded "en`l" `le

,`ed `nlra dwfg eia`c `axewc meyn ,`nhin

i`cec en` la` .lrad xg` zelira aexc meyn

azk ded i` jkl .dl `nhinc `ni` Ð dizcili

"eia`"c `xezi iz`c `pin` ded dicegl "eia`l"

aizk ded i`e .`nrh i`dn "en`l" ihernl

epi` en`l `wec :`pin` ded eia`l `la "en`"l

aizkck ,dxza drxf lif` `lc ,`nhin

aizk ded i` jklde ,"mzea` zial mzegtynl"

yexita "eia`" aizk `l i`c ,`nzq aizkc ab lr s` ,`xezin miaexwl dil iwenc "`ai `l zn zeytp lk lr"e ."eia`" ihernl `xziin "en`"c `pin` ded Ð "eia`l" aizk `le "en`l"

`wec dil opinwen ded ,`ed xzeinc "zn"n miaexw opiaxnc ab lr s` ,yexita ('ek) "en`" `le "eia`" aizk i`e .dizcili i`cea xn`wc ,`xaqn `wec m` cvc `axewa dil opinwen ded

lwn eia`n xnege lwn dil wetize ?`nhi en`lc oizrc` wqiz ikid ,"en`" `le "eia`" aizk i` elit`e :xn`z m`e .eixg` qgiizn erxfy cenlzd xn`wc `nrhn ,a` cvc `axewa

"zn ytp"n yixcc `aiwr iaxlc :uxt iax axd epxenl d`xpe !yxcinl ozip xnege lwc ,[`niz] `teb `ede !lirl opixn`ck ,eia`n eig`l `nhin heicd odky mewna dne :lirlc xnege

dn `l` llka oi` `pin` ded en` e` eia` ,miaexwd on cg ikd xza hxt ik jkld ,miaexwd lkl `llk ied ok m` Ð ixii` miaexwac ,lecb odkc "`ai `l zn zeytp lk lr"n oke ,xifpc

enk .eia`n en` iz` `l inp xnege lwa elit` ok m` Ð hxtay dn `l` llka oi`c ,hxt e` llk mrhn iedc oeike .mdipia wlgl mrh yiy oeik ,`kti` e` .`l en` ,oi` eia` hxtay

dnl ok m` ,`ed hxte llk mrhnc oeik :xn`z m`e .(`,dl xifp) "oipin dyly" yixa ziyixtck ,zxg` `yxc meya `le xnege lwa `l ,hxtd on xzei zeaxl oi`c ,`nlrc hxte llk

ded "en`e" aizkcn o`k rnync :dyw cere !`nlra enk ,hxtay dn `l` llka oi`c `nrh i`dn dil wetiz ?dxza drxf lif` `lc meyn en`l oke ,dwfg mrhn eia`l ozepy `nrh il

heicd odka `xw ilbc ,d`neh xeqi` ip`y :xnel yie !hxtay dn `l` llka oi` mlerl `nip ?i`n`e ,ezeg`e eig` oebk ,miaexw oedlek opirciok m` ,miwegxl `le miaexwl `nhny

wlgl mrh cer jl oi` ixdy ,ezeg`e eig` opirci en`e eia`nc inp `gipe .dfan xzei dfa yi `axew cv dn en`ae eia`a `nrh ozil jixv jklde ,`zlin `ilz dzid `axewc `xaqa

rcze .hxtay dn `l` llka oi` :ez xnel epl oi`e ,ezeg`e eig` oicd `ed Ð en`e eia` ilbc oeik ,jklde .`zekixva yxtn `wck ,m`d cvne a`d cvn Ð minrh ipyn wx xzei miaexwa

ilbc meyn dil [xzqe] ,hxte llkc `nrhn Ð lirl zetqeza eyxite,miwegx mixg` ihernl [`l`] "eia`l" xne` epi` e` :`xwirn xn`wc l`rnyi iaxc dizlina lirl ixdy ,`ed ikdc

jixv `aiwr iaxlc ,`gip `zyde .xacl `xaqe mrh jixv ,hxtae llka dil opipiic ik mb ,d`neh xeqi` iabc dpin rny Ð miwegxln xzei miaexwl `nhil `ed `xaqy heicd odka

zn zeytp lk lr" xifpc `llk l`rnyi iaxlc ,eia`n en` xnege lwn dil silic l`rnyi iaxl inc `le .ziyixtck ,eia`n xnege lwa en` `iz` `le "en`le eia`l" ediiexz azkinl

.heicd odkn [xnege lw] lirl `zi`ck ,xnel leki jpi` dfe ,iz`w miwegx ihernlc xn`z ok m` `l` ,hxte llk xnel leki jpi` Ð aizk miwegxac oeike ,aizk miaexwa `l Ð "`ai `l

lkne .eia`n xnege lwa xity en` `iz` jklde .`aiwr iaxl enk aizk miaexwa e`l `llk `dc ,`aiwr iaxl enk ,en` oebk ,mixg` miaexw ihernl hxte llka dipiicinl `kil ez jkld

lk lr" lirl xn`ck ,l`rnyi iaxl mb miaexwa `ied `llk `d lecb odk iab la` ,xifp iab gpiz `d :xn`z m`e .lirl ziyixtck ,`zekixvc `xaq meyn xnege lwl opikixv mewn

`iz`e ,hxte llka dipiicinl ivn `l xifp iabc oeik :xnel d`xpe !hxte llka dipiicip ok m`e .heicd odkn xnege lw `pin` Ð miwegxa `l` epi` e` ,miaexwa Ð "`ai `l zn zeytp

`eddl dil `pniwe`c `dc oeik ,`llk dil aiyg `l `nyc :xnel yi cere ."en`"c dey dxfbn iccdn opitli `dc ,`ed ikd inp lecb odk iab ok m` ,ziyixtck eia`n xnege lwa en`

,envr weqtd gkn ,diytpc `nrhn `xw iwen `aiwr iaxc ,`aiwr iaxcl inc `le .lirl ziyixtck "epi` e`"a heicd odkn `l` ,lecb odkc envr [weqtd] gkn epi` miaexwa lecb odkc

dcn e` xnege lw liren oi`e ,cg` xac `din opihrnn hrine daixa mbc :xnel yie !(`,ek) zereayc iyily wxt hrine daix yixc `aiwr iax `dc :oeir jixve .xenb llk aiyg jkld

ok m` ,en` eia` ediitebl ikixvc oeike :xn`z m`e .uxt iax axd epxen oeyl df lk .icin `l eze ,xnege lwa `iz` `le ,en` opihrnn ded "eia`" aizk ded i` ,jklde .zeaxl zxg`

] iziz `kidnwezyil ok `l m`c ,lecb odka dey dxifble ,xifpa devn znl md mixzein jigxk lrc :xnel yie !ikixv jxvinc oeik ,lecb odka dey dxifbl ixziin `l mbe ?xifpa [devn zn

dnl ,`xaq meya en`l eia` oia biltn `le ,miaexw edleka aezkd xac `ln `xwn jigxk lre ,lecb odka oia xifpa oia miaexw ["zn"c] `xeziin yixc `aiwr iax `dc ,ediiexzn `xw

,aezkd xac `ln `xwnc ab lr s`c `pin` ded f` Ð "en`l" e` "eia`l" cg `l` aizk `l i` ,edine .dey dxifbl Ð lecb odkae ,devn zn iiezi`l Ð xifpa `l` ?xwir lk mdipy eazkp

mey oi`c xn`p ,daxc` ?eia`l en` oia `aiwr iaxl zezkixvd z` xnel opiwwfn in :xn`z m`e .ziyixtck `ln `xwn iwet`le ,jci` ihernl Ð cg aizk ikdlc `pin` ded mewn lkn

iaxc dizlina mdipy xikfn `ziixac ab lr s`e .mdipyay dey dxifbl "en`e" ,devn znl "eia`" yexcpe ,lecb odka oia xifpa oia "en`le eia`l" ediiexz ixziine ,mdipia wlgl `xaq

`ziixaa xikfdy it lr s`c ,l`rnyi iaxl lirl opixn` inp ikdc ,`wtp dicegl "eia`"n `l` ,hwp `weec e`lc `nip mewn lkn ?jka dn Ð devn znl ediiexz "en`le eia`l" `aiwr

`nl` Ð lirl opixn`ck ,ol `wtpc `ed "eig`l"n devn zne ,dey dxifbl en`e ,ditebl eia` `l` ,devn znl en`e eia` llk iz` `lc `pwiq` ikd elit` ,devn zn iab "en`le eia`l"

jixhvi` "eia`l" `dc ,"en`" m` ik devn zn zyxcl xikfd `l l`rnyi iaxl i`cec ,inc `lc :xnel yie !`wtp dicegl "eia`"n `l` ,"en`" hwp `weec e`lc `nip inp ikd Ð `weec e`l

aizk ded `l i`c meyn ,devn zn iabl "en`l" xikfd xity mewn lkn ,"en`"n `le ol `wtpc `ed "eig`l"n devn zn `pwqnlc ab lr s` ,jkld .lirl opixn`ck ,miaexwl ,ditebl

mcew azkpy "en`l" ,jkld .`nlrl slinl dey dxfbln ,ditebl incc devn znl mcew inwe`l ol zi` mlerlc .dey dxifbl `le ,devn znl "en`l" opinwene opiyxc ded Ð "eig`l"

`aiwr iaxc dizlina ,`kd la` .dey dxifbl en`l ol inwen Ð "eig`l"n devn znl yxcnl opivnc `pwqnl ,edine .ok ixg` "eig`l" aizk `l i` ,devn znc dyxcl opinwen ded

ixziin ediiexz `dc "en`le eia`l" devn zn iab `ziixaa xikfdy dn oigxk lr jkld ,ediitebl llk opikxhv` `l "en`le eia`l"n ,lirl opixn`ck "zeytp lk lr"n miaexw ol `wtpc

"eia`l" aizkc oeikc ,devn zn iabl "en`l" llk xikfd dnl Ð dey dxifb meyn "en`le" devn zn meyn "eia`l" i`c .devn zn meyn hwp ediiexz Ð ziyixtck`nw `xwe ,`xwa mcew

iax axd epxen oeyl df lk `pwqna wiqnck ,ikixv jxvine ,devn znl mdipy xikfd `wec dpin rny `l` .l`rnyi iaxl enk xninl `kil `kd ok m`e ,ziyixtck devn znl inwe`l

.uxt:ïðéù÷îåÐ "en`l"e ,devn znl dicegl "eia`l" `aiwr iaxl yixc (`,w) migafa "mei leah" wxtae ,devn znl ediiexzn xifpc "en`le eia`l" `aiwr iaxl yixc ocic `ibeqac

zeyxc izy `nzq yixc ikid :dyw cere ?`py i`ne .devn znl `nhin `ed mby ,xifp `ede lecb odk didy ixd Ð "eig`l" ,devn znl `nhin `ed mbc ,xifp `ede heicd odk didy ixd

zile ,`kdc jd` `bilt "mei leah" wxtc `ibeqc `ztqeza edin !lirl ziyixtck ,zg` `yxc m` ik ediipin yxcinl `kil ok m`e ,`kd xn`wck "en`e eia`" ikixv `de ?"en`e eia`"n

`nhin heicd odkc oeikc ,`xaqc :xnel yie ?mzd ik xifpe heicd odkl `xw inp jixvn `l i`n` ,ocic `ibeq xn`z m`e .ez`w zeyxc izyl "en`le eia`l" jkld ,`kdc `zekixv dil

`edd Ð miaexwl `nhin epi` `ed mbc ,lecb odk la` .xifpn liw envr z`nehac oeikc ,weqt jixvdl xifp icda mler zyecw ezyecwc `xwa heicd odkc `piiteh `ipdn `l Ð miaexwl

`piitehl s`c dxaq mzdc `ibeqe .xifp `ede lecb odkl "eig`l"c xifpc `xw jixhvi` ikdle .devn znl `nhi `ly ,mler zyecw ezyecwc ,dicic `piiteh `ipdnc `pin` ded i`ce

,mzd [yxetn] edlek Ð xifpc `nlya ?il dnl lecb odkc en`e eia` ok m` ,"en`e eia`"c `zekixv dil zil "mei leah" wxta mzdc oeikc :dyw edine .xzein `xw jixv xifpe heicd odkc

lecb odka devn zn opirci `dc Ð dey dxifbl "en`le" ,devn zn "eia`l"n lecb odk iab yexci mzdc `ibeqc xninl `kile !dey dxifbl jda ibqzc ,`iyw lecb odka la` .ziyixtck
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רמו
miwxt dyelyaa cenr hn sc ± iriax wxtxifp

íé÷åçø é÷åôàì ìë ìò.`nhil `lc Ðúî.miaexw iwet`l Ðúåùôðz`vi m`y Ð

.mdl `nhn epi` mizn ipyn mc ziriaxäðùîìöð.`xnba yxtn Ðïî øáà ìòå
éåàøë øùá íäéìò ùéù úîä ïî øáà ìòå éçä,`ixadle zeigl lekiy ick epiidc Ð

.zifk xya odilr oi`y it lr s`íã âåì éöç.zeiriax izy Ðìò äøåòùë íöò ìò
åàùî ìòå åòâî.elid` lr `l la` Ð

àøîâïéðøèð÷.y"eixehxih Ðéðçô÷ì=

.ipgvpläãåäé éáø ñòë.dpyn epi` ef :xn`e Ð
ïééãòå
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jkl ?xifpe lecb odk il dn ,dicegl lecb odk il dn ,cenlzd xn`wck ,xifpc "eig`l"n

ol ilbc oeik xaq `l` ,lecb odk iabl `zekixv dil zi` "mei leah" wxta inp mzdc d`xp

,`ed `nlra `zlin ielib m` ik ,m`l a` oia dfl df oia welig oi`c ,lecb odka ediiexz¥¦

,dwelg `kdc `ibeqc xnel jixv ,edin .mzq xifp iab ediiexz yixc jkld ,dipin xifp silie

yixc `l jkl ,ediiexz xifp iabl mb jixvnc

yi cere .mzd ik xifp `ede heicd odk "en`l"n

,"mei leah"c `idd ik dxaqc ,`kdc jd mb ayil

wxtc `idd` oizrnyc `ibeq ibeltl `ed wgecc

leah"oi`e ,`id `aiwr iax ici`e ici` `dc ,"mei

,`aiwr iaxc `ail` edpip i`pz ixzc xnel `xaq

`ibeqc ab lr s`e .`icda cenlzd xn`w `lcn

yixc mzde ,en`ne eia`n `zekixv ciar ocic

lecb odkc `xwnc xn`p Ð en`ne eia`n izxz

xifp` `nlra `zlin iielble ,`zekixv ciar

xifpa ol xzii`e ,oiey xifpa mb dzrne .`ed

ok m` :xn`z m`e .mzdyixcck `yxcl ediiexz

ediiexz xifpc "en`le eia`l"n `kd yixc i`n`

:xnel yie !ibq `cga `d ?`aiwr iaxl devn znl

dicegl "eia`l" `nip inp `kdc ,inp ikd oi`c

,xifp `ede heicd odk meyn "en`l"e ,devn znl

lk iyextl yg `l ,edine .mzd yixcck

wxtc mzdc `ibeq` jinqc meyn ,`kd zeyxcd

cg` mewna xvwny cenlzd jxc oke ."mei leah"

,"en`l"n opiyxcc xifpe heicd odkc `yxca jneqy enk ,mzdc `ibeq` inp jenqa ,opiyxcck xifpe lecb odkc `yxc o`k `aiwr iaxl xikfd dnl ok m` :xn`z m`e .xg` mewna jix`ne

odkc en`le eia`l `edd iiept`l ick 'ek xifpe lecb odk il dnl :xninle ,"eig`l"n xifpe lecb odkc `yxc `iadl dil jixhvi`c meyn epiid :xnel yie ?`yxcd dze`l o`k d`iad `ly

xza aizkc `aiwr iaxl yxtn inp "ezeg`l"e ,dilr xifpe lecb odk l`rnyi iaxl opiywn dipin mbe .mdipiay `zekixvd meyn epiid Ð en`e eia` mdipy eazkpy dne ,dey dxifbl lecb

iaxl dil (zi`c) meyn ,l`rnyi iaxln xzei "ezeg`l" ith jixhvi` `aiwr iaxlc meyn :inp i` .eteq cr weqtd xenbl el jixvy ,ziyixtck "eig`l" yexcl ligzde li`ed ,"eig`l"

.uxt iax axd epxen oeyl df lk .'ek e`l cg il dn `aiwrìòmiwegx iwet`l lk.mdly `yxcd d`vei df weqtny ,xnelk .`xw i`dn dil `wtp :enk `yexit ied "iwet`l" jpd Ð

miwegx dipin yixc `l ikd elit`e ,"ytp lk lr" aizk inp xifp iab `dc ,`ed wgece .mizn ipyn d`ad mc ziriaxl "zeytp" jenqa yixccn ,miwegx yixc dicegl "lk lr"nc rnyn

dil dnl :denzl yie ."ytp" `le ,miax oeyl "zeytp" aizkcn ,mizn ipyn mc ziriax dipin inp yixc mewn lkne ,"zeytp lk lr"n miwegx yixc inp `kdc d`xp jkl !"ytp"n m` ik

e` ,oiwxt yixc `pzl enk ,heicd odkn xnege lwn dil wetiz ?miwegxc `xw lecb odk iab `aiwr iaxlmrhd xwir dfc ,lirl ziyixtck ,lf` `kidl ezeheicda eilr didy xeqi` meyn

.uxt iax axd epxen oeyl .oeir jixve ,llk exikfd `l cenlzdc :zvw dnize .oie`l ipya eilr xearl :zetqeza eyxite !lirlìòznd on zifk lre znd lr glbn xifpd ze`neh el`Ð

?oky lk `l mly zn lr ,glbn znd on zifk lr `zydc ,`xnba yxtne .ld`a oia `yna oia rbna oiaìöð.`xnba yxtnck ,znd on lden Ðìòåawx ceexz `lnzixextre oeawx Ð

.sk = cexz .`xeriy yxtn `xnbae .znd on `adìòåzleblebd lre dxcyd.oedpn `cg lr e` ediiexz lr i` ira `xnbae .llk xya dilr oi`y it lr s`e Ðìòåxa`e znd on xa`

ie`xk xya mdilr yiy igd onea oi`y it lr s`e .dkex` zelrdl lkeiy ,ig mc`l xaegn did m` epnn zeigl xa`d lkeiy xya edfy yxtn (a,gkw oileg) "ahexde xerd" wxta Ð

.xya zifkìòåzenvr aw ivgepiipa aexe .epiipn aexn epiide Ð mvre mvr lkn hrn odn df zenvr aw ivge exazypy zenvr awa yiy oebk .epiipa aexn e` epiipn aexn e`ay ixiine Ð

aexn `ad zenvr raex aiygwe ,ld`a oi`nhn el` :zeld`c `nw wxta oizipzna `icda `zi`ck ,awd raexa ld`a `nhny it lr s`e .`kti` e` cg` jxie miwey ipy :onwl yxtn Ð

`lcn ,`nhn `l inp ld`a `dc ,epiipn aexn `le epiipa aexn epi`y ,zenvr x`yn aw ivg iyextl `kile .aw ivg lr `l` glbn xifpd oi`c `ed dkld mewn lkn ,epiipa aexn e` epiipn

.ld`a `nhnc jpd icda zeld`c `nw wxta edl ipzw

ìòåmc bel ivg.ipiqn dynl dkld oixeriye .bel ivg lr `l` glbn xifpd oi` mewn lkn Ð zeld`c oizipzna `zi`ck ,ziriaxa ld`a `nhny it lr s`e Ðìòe erbn lre e`ynlr

elid`.`nhn `l iienh elit` Ð ld`a la` ,glbn e`yn lre erbn lr dxeryk mvre .ld`a oia `yna oia rbna oia `nhn Ð lirl aiygc ipd lkc Ðìòglbn xifpd el`Ð

.i`n ihernl `tiqc "el` lr"e ,`yixc "el` lr" yxtn `xnba

äæîåoincewd z` xzeqe iriayae iyilya,`xnba gken oke ."eizepaxw `iaie" dpyna opiqxb `le .xdhiy cr dxdhc zexifp zepnl ligzn oi`e ,"elti mipey`xd minide" aizkc Ð

.`id opaxc `hiyt Ð ok m`c ,ipn oizipzn :dil `irain `irai`c

àìàzeklda ipgtwl.ipxrvl Ðêëxi`n iax il dpyjiiy] .'eke znd on zifknc oky lkc meyn ,epzpyna "znd lr" dpey did `l dcedi iaxe .znd on zifk lre znd lr :dpyna Ð

[`,p sclïééãòzeld`c `nw wxt opzck ,xya zifk eilr oi` elit`c ixiine ,oizipzna opzck ,glbn epnn xa` lr :xnele zeywdl leki Ð

?"znd lr" ol rnynw i`n izk`e ,mly zn lr oky lk Ð xeriy mdl oi` mixa`dy

àìàoiciba eixa` exywzp `ly ltpl `l` dkxvp `l opgei iax xn`ckxyae mvr `l` xa` ixwin `lc ,oicib ea oi`y oeik ,ld`a `nhn epi` ltp eze`n xa`e .xya zifk ea [zi`e] Ð

`nhnc znd on zifke znd :ipzwc ,dxn` zeld`c oizipzn`c wgvi epiax yxit ,"opgei iax xn`ck" `kd xn`wc `de .oicib oiicr el oi`y it lr s` glbn znd lk lre .oicibe

.oiciba eixa` exywzp `ly ltpa opgei iax dl iwen Ð ld`a
`ax
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc xifp(ycew zay meil)
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מז"ך תשרי... ואין על זה כל קושיא.

ואינה מזכירה אודות הלימוד העיקרי של כל  לפלא שכותבת אודות לימודה בשטח האמור 

בחיים,  הוראה  כפשוטו,  זה  שם  שתוכן  חיים,  תורת  הק'  תורתנו  לימוד  הוא  מישראל,  ואחת  אחד 

והכוונה לחיי היום יומים, לדעת את המעשה אשר יעשון ואלה אשר לא תעשינה, ובפרט שהרי נמצאת 

היא בארץ אשר גם אומות העולם קורין לה בשם ארץ הקדושה ונאמר ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה 

מראשית השנה ועד אחרית שנה, שמזה מובן שהזהירות בקיום המצות צריך להיות בארץ זו פי כמה 

וכמה ובטח תמלא על דבר זה בהזדמנות הבאה.

בברכת הצלחה בלימוד ובהנהגה מתאימה לבת ישראל שכל אחת מהן נקראת בת שרה רבקה 

רחל ולאה.

ובברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



c"agרמח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.àúéLéìL äcòñ íé÷ì ãàî øéäæ àäé[`èòî äöéakî øúBéa) dúBà íi÷ì ìëé éøä òáN àeä íà óàå2Î3 §¥¨¦§Ÿ§©¥§ª¨§¦¦§©¦¨¥©£¥¨Ÿ§©¥¨§¥¦©¥¨§©
éàøò úcòñ àéä äöéakL óàå äöéak (ìáà4äòéáN éãk da LiL øçàî íB÷î ìkî ([da àöBé] Bðéàå) £¨©¥¨§©¤©¥¨¦§ª©£¨¦§¥¥¨¦¨¨¥©©¤¥¨§¥§¦¨

úéfëa elôàL íéøîBà Léå) (da àöBéå) äcòñ àø÷ð5úBcòñ ùìLî úçà ìëa älçzëì BúáBç éãé àöBé ¦§¨§ª¨§¥¨§¥§¦¤£¦¦§©¦¥§¥¨§©§¦¨§¨©©¦¨Ÿ§ª
è"ìøú ïîéña øàaúiL Bîk6Bì øLôà íà äðBLàøä àøáñk älçzëì øénçäì Léå[a.( §¤¦§¨¥§¦¨§¥§©£¦§©§¦¨¦§¨¨¨¦¨¦¤§¨

éøö ïéà ììk ìBëàì Bì øLôà éà íàåìBëàì Bîöò úà øòöì C8øòöì àìå âðòì úaMä úBcòqL[bìáà §¦¦¤§¨¤¡§¨¥¨¦§©¥¤©§¤¡¤§ª©©¨§Ÿ¤§Ÿ§©©£¨
:úéLéìL äcòñì íB÷î ïzì éãk ø÷aä úcòña Bðèa úBàìîì àlL BLàøa åéðéò íëçä¤¨¨¥¨§Ÿ¤Ÿ§©§¦§¦§ª©©Ÿ¤§¥¦¥¨¦§ª¨§¦¦

א  סעיף סעודות שלש דין רצא, סימן

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

•

1

2

3

4

5

6

dkld ixe`ia
úéùéìù äãåòñ [à זהירות רק אינה שלישית סעודה -

חובה  .1אלא
åì øùôà [á יותר) פת לאכול מחמיר שאינו מי -

נטילת  על יברך לא - בלבד כזית אוכל אלא מ)כביצה

.7ידים 
øòöì àìå [â,מזיקו אינו והאוכל שבע שאינו מי גם -

עצמו  את לצער צריך אין - פת מאכילת צער לו יש אך
לאכול  שלא לו הוא הידור ואדרבה .9לאכול,

zetqede mipeiv
(1‡"Ò ¯„Ú 'ÈÒ· לאכול אדם כל חייב סעודות שלש :

המן  אכילת גבי נאמר היום פעמים ששלש לזה ורמז בשבת
לה' היום שבת כי היום אכלוהו משה ויאמר שנאמר בשבת

ע"כ. וגו'. תמצאוהו לא היום
שבע  אם שאף ההלכה להמשך הם מאד' זהיר 'יהא והמילים
אם  (אבל מועטה באכילה לקיימה ישתדל מהסעודה, ופטור
י"ח), בזה יוצא שאינו גסה אכילה יאכל לא - ביותר שבע

וכו'. בראשו' עיניו 'והחכם ההלכה לסיום וכן
שצריך 2) במוסגר כתב ומספק בכביצה, דסגי פסק כאן

אבל מעט. Â"Òיותר ¯„Ú 'ÈÒ· מעט יתר שאכל וכיון פסק:
אכילת  נקראת בלבד כביצה אבל חובתו ידי יצא מכביצה

בה. יוצא ואינו עראי
Ê"ÈÒועד"ז ËÏ¯˙ 'ÈÒ· ביום בסוכה): אכילה חיוב (לענין

יותר  פת לאכול שחייב החג בתוך שהוא ובשבת טוב
רצ"[א]. בסי' שנתבאר כמו מכביצה

גרם.3) 55 = כביצה
(4‡"ÈÒ ËÏ¯˙ 'ÈÒ·!כביצה עראי? אכילת היא וכמה :

ומלא  לביתו חוץ פיו מלא אחת פעם לטעום האדם דרך שכן
מכביצה. יותר מחזיק הבליעה בית שאין כביצה הוא פיו

לעיל גם Ò"„וראה ÂÙ¯ 'ÈÒ קודם המותרת טעימה (לענין
תפלת  אחר לטעום מותר התפילה): זמן כשהגיע התפילה
קודם  לטעום שמותר כמו המוספין תפלת קודם שחרית
אפילו  פירות אכילת דהיינו זמנה משהגיע המנחה תפלת

יותר. ולא כביצה ופת הלב לסעוד כדי הרבה
גרם.5) 26 = כזית
סעודות 6) שבכל ואומרים זה כל על חולקין ויש יט: סעיף

ביו"ט  כן ואם כזית רק פת לאכול צריך אין ויו"ט שבת
ולאכלו  כזית רק לאכול שלא ירצה אם החג שבתוך ושבת

לכתחילה  להחמיר כתב שם (גם בידו הרשות לסוכה חוץ
ראשונה). כסברא

הוא Âועד"ז ÛÈÚÒ ¯„Ú 'ÈÒ· בלבד שבכזית אומרים ויש :
בדבר). הכריע (ולא חובתו ידי יוצא

(7Á"È‰ ‰„ÂÚÒÏ ÌÈ„È ˙ÏÈË ¯„Ò אם לסעודה ידיו הנוטל :
אףֿעלֿפי  ידים נטילת על יברך לא כביצה פת אוכל אינו
בסעודה  בזה ליזהר וצריך המזון... וברכת המוציא שמברך

בלבד). כזית אוכלים רבים (שאז שבת של שלישית
נוסף  טעם שזהו א ס"ק בדה"ש צב סי' השלחן קצות וראה

כביצה. אכילת על להקפיד
לעיל8) Ò"·עד"ז ÁÙ¯ 'ÈÒ שאז לו מזקת שהאכילה אדם :

וכמעט  כלל לאכול צריך אין לאכול שלא לו הוא עונג
ס"ז  לקמן גם וראה בשבת. יצטער שלא לאכול לו שאסור

בלבד. מעט לאכול שיכול מי לענין
בשבת.9) דגים באכילת ס"ז רמב סי' לעיל כמבואר

עונג לו שאין במי הוא סעודה וכן בשעת פת באכילת
התורה  בפנימיות המבואר את שמרגיש כיון שלישית,
בלקוטיֿשיחות  המסומנים במקומות באריכות (כמבואר
מאירה  בו דרעוין, רעוא זמן שזהו (9 הערה 84 עמ' כא חלק

"היום בחינתÏ‡בחינת ,""ÔÈ‡" יוםֿהכיפורים מעין שזהו ;
אכילה  בו (שאין עולםֿהבא ומעין שבתון") "שבת (הנקרא

לו שיש עד - חל ˆÚ¯ושתיה) לא זו, בשעה פת מאכילת
שלישית, בסעודה פת אכילת חיוב מלכתחילה עליו

הידור לו יש ‰ÎÏ‰ואדרבה: ÈÙŒÏÚ עצמו יצער שלא
לעיל)). (הובא ס"ב רפח בסימן (כמבואר פת באכילת
לטעום  ז סעיף על להלן וראה ,85 עמ' חכ"א (לקוטיֿשיחות

מכלֿמקום). משהו
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Ë שבלים לשפשף דהיינו בחול כדרכן מלילות מוללין אין
בשינוי  מולל אלא מהן הזרע שיפול כדי ידיו בכפות
מתוך  האוכל שמפרק ואע"פ אצבעותיו בראשי מעט
כמ"ש  בכלי הדש תולדת הוא ביד והמפרק בידים השבלים
כדי  יד כלאחר אלא מפרק שאינו כיון מכלֿמקום ש"ה בסי'
כדרכו  ימלול שמא משום גזרו ולא מותר (לאלתר) לאכול
כיון  יד כלאחר מפרק אלא אינו כדרכו המולל שאף מפני
שמולל  אלא ממש בידו ומפרקו האוכל נוטל שאינו
המיוחד  בכלי אלא כן לעשות דרך ואין נופל והדגן השבולת
לא  שינוי וע"י סופרים מדברי אסור שאעפ"כ אלא לדישה

גזרו.

וכן  תבואה של שבלים כלל למלול שלא מחמירין ויש
אסור  ולכן אצבעותיו בראשי אפילו קטניות של שרביטין
קליפתן  מתוך גדולים אגוזים או לוזים אגוזים לפרק
אפילו  והעבה הקשה קליפה גבי שעל הירוקה העליונה
לשברן  שיכול מאחר להחמיר וטוב אצבעותיו בראשי

פירוק. בלא כך ולאכלן

הפרי  גבי שעל הדקה קליפה מהן ולקלוף לשבר מותר אבל
אלא  שייך מפרק איסור שאין הנשברת הקשה הקליפה תחת
קטניות  ומיני תבואה לקלוף מותר וכן העליונה בקליפה
שלא  שיזהר רק שבת מערב והשרביטין מהשבלים שנמללו
לאחר  לאכול כדי ולא לאלתר לאכול שצריך מה אלא יקלוף

שכ"א. בסי' שיתבאר כמו שעה

ולהוציא  בשבת השרביטין לפרק אסור הכל) (לדברי אבל
נהגו  והעולם גמור) מפרק זהו כי (בידים מתוכן הקטניות
ואף  לחין שעודן כיון זכות עליהם שלמדו ויש בדבר היתר
מאוכל  אוכל כמפריד אלא אינו לאכילה ראויין השרביטין
מיני  אבל ש"ה בסי' שנתבאר כמו מפרק משום בזה ואין
כלל  היתר אין לאכילה ראויין השרביטין שאין קטניות

הקטניות להוצ  אין כן אם אלא בשבת מתוכם הקטניות יא
שבת  מערב מהם ניתקה שכבר בשרביטין כלל מחוברות
כל  מהם להוציאה מותר אזי בתוכם כך מונחת שהיא אלא
לאחר  לאכול כדי לא אבל לאלתר ממנה לאכול שרוצה מה

ברירה: איסור משום שעה

È הם ועדיין מהשבלים שבת מערב שנמללו חטים לו היו
שמא  גזרה תמחוי או בקנון ינפה לא במוץ מעורבים
דהיינו  ידיו בשתי אפילו ולא חייב שהוא וכברה בנפה ינפה
בידו  מנפה אלא המוץ מן להפרידן כדי לחבירתה מיד לנערן
לנפות  יבא (ולא החול מדרך שישנה כדי כחו בכל אחת

בנפה):

‡È שיפול כדי במים ליתנם אסור המעורבין ופסולת אוכל
שיצוף  כדי או עפר הוא שהפסולת כגון למטה הפסולת
אותם  שורין אין הכרשינים וכן תבן שהוא כגון למעלה
אותם  שפין ולא למעלה שלהם הפסולת להציף כדי במים

בכברה  נותנן אבל כבורר שהוא מפני הפסולת להסיר ביד
מתברר  ונמצא הכברה נקבי דרך נופל שהפסולת אע"פ

מאליו:

·È תולדת זה הרי במשמרת המסנן דהיינו שמרים המשמר
תולדת  או וכברה נפה ע"י הפסולת מתוך אוכל בורר
שבת  מערב שמרים במשמרת נתן אם אבל וחייב מרקד

לזוב: צלולין שיחזרו כדי בשבת מים עליהם ליתן מותר

‚È כדי במשמרת לסננן מותר צלולים שהם מים או יין
היין  שע"פ הקמחין מפני אפילו או יותר צלולין שיהיו
וראוי  הואיל כבורר חשוב ואינו דקין קסמין בו שנפלו או

זו. ברירה בלא אדם בני לרוב לשתיה

בהם  וכיוצא לבן יין או המים את לסנן אסור בסודרין אבל
משא"כ  כיבוסו זהו הבגד ששריית ליבון איסור משום
אינו  וגם לסחטה חושש ואינו לכך עשויה שהיא משמרת
לאסור  כלום חשוב ליבונה אין ולפיכך כלל לליבונה חושש
זהו  הבגד ששריית להאומרים אף כך בשביל שרייתה

כיבוסו.

שאין  מלבנין שאין משקין שאר או שכר או אדום יין אבל
לסננן  מותר שם שנתבאר מטעם לסחיטה בהם חוששין
שותין  אין אדם בני שרוב קצת עכורים הם אפילו בסודרין
ע"י  כך לשתותם שאפשר כיון אעפ"כ סינון בלא אותם
דהיינו  שינוי ע"י והתירוהו גמורה ברירה זו אין הדחק
הם  אם אבל לדבריהם לחוש וטוב בזה אוסרים ויש בסודרין

שמרים עכור  בהם שיש או כך לשתותם אפשר שאי לגמרי ים
הכל: לדברי בסודר אפילו אסור

„È בשמריה חבית טורף תוסס שהוא זמן כל מגיתו ויין
תוסס  שהוא זמן שכל מפני המשמרת לתוך אפילו ונותן
כגוף  היין וכל יפה יפה השמרים מן היין נפרשו לא עדיין
ראוי  הוא וגם פסולת מתוך אוכל בורר כאן ואין הוא אחד
היינות  שכל הגיתות בשעת בכך ודרכו סינון בלא לשתיה

סינון. בלא כך אותו שותין אדם בני ורוב עכורים

קצת  עב כשהוא אף ממנו להשתמש דרכו כן  שגם חומץ וכן
בלא  כלל ראוי שאינו הרבה עב הוא אם אבל לסננו מותר
כתושים  שקדים משקה וכן בסודר אפילו לסננו אסור סינון
סינון: בלא לשתותן שיכולין כיון לסננו מותר שבת מערב

ÂË שלא ליזהר צריך קצת עכור משקה בסודר כשמסננין
עליו  ישפוך אלא המשקה לקבל בסודר גומא יעשה

החול: מדרך לשנות כדי מעצמו ישקע והוא

ÊË בכפיפה לסננו מותר בסודר לסננו שמותר משקה כל
התחתון  כלי משולי הכפיפה יגביה שלא ובלבד מצרית
כנפה  העשוי כלי אותו אבל החול מדרך לשנות כדי טפח
שאין  כמשמרת דינו לכך מיוחד והוא הואיל בו ומסננין
שנתבאר: כמו שמרים בו שאין צלול משקה אלא בה מסננין
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Ë שבלים לשפשף דהיינו בחול כדרכן מלילות מוללין אין
בשינוי  מולל אלא מהן הזרע שיפול כדי ידיו בכפות
מתוך  האוכל שמפרק ואע"פ אצבעותיו בראשי מעט
כמ"ש  בכלי הדש תולדת הוא ביד והמפרק בידים השבלים
כדי  יד כלאחר אלא מפרק שאינו כיון מכלֿמקום ש"ה בסי'
כדרכו  ימלול שמא משום גזרו ולא מותר (לאלתר) לאכול
כיון  יד כלאחר מפרק אלא אינו כדרכו המולל שאף מפני
שמולל  אלא ממש בידו ומפרקו האוכל נוטל שאינו
המיוחד  בכלי אלא כן לעשות דרך ואין נופל והדגן השבולת
לא  שינוי וע"י סופרים מדברי אסור שאעפ"כ אלא לדישה

גזרו.

וכן  תבואה של שבלים כלל למלול שלא מחמירין ויש
אסור  ולכן אצבעותיו בראשי אפילו קטניות של שרביטין
קליפתן  מתוך גדולים אגוזים או לוזים אגוזים לפרק
אפילו  והעבה הקשה קליפה גבי שעל הירוקה העליונה
לשברן  שיכול מאחר להחמיר וטוב אצבעותיו בראשי

פירוק. בלא כך ולאכלן

הפרי  גבי שעל הדקה קליפה מהן ולקלוף לשבר מותר אבל
אלא  שייך מפרק איסור שאין הנשברת הקשה הקליפה תחת
קטניות  ומיני תבואה לקלוף מותר וכן העליונה בקליפה
שלא  שיזהר רק שבת מערב והשרביטין מהשבלים שנמללו
לאחר  לאכול כדי ולא לאלתר לאכול שצריך מה אלא יקלוף

שכ"א. בסי' שיתבאר כמו שעה

ולהוציא  בשבת השרביטין לפרק אסור הכל) (לדברי אבל
נהגו  והעולם גמור) מפרק זהו כי (בידים מתוכן הקטניות
ואף  לחין שעודן כיון זכות עליהם שלמדו ויש בדבר היתר
מאוכל  אוכל כמפריד אלא אינו לאכילה ראויין השרביטין
מיני  אבל ש"ה בסי' שנתבאר כמו מפרק משום בזה ואין
כלל  היתר אין לאכילה ראויין השרביטין שאין קטניות

הקטניות להוצ  אין כן אם אלא בשבת מתוכם הקטניות יא
שבת  מערב מהם ניתקה שכבר בשרביטין כלל מחוברות
כל  מהם להוציאה מותר אזי בתוכם כך מונחת שהיא אלא
לאחר  לאכול כדי לא אבל לאלתר ממנה לאכול שרוצה מה

ברירה: איסור משום שעה

È הם ועדיין מהשבלים שבת מערב שנמללו חטים לו היו
שמא  גזרה תמחוי או בקנון ינפה לא במוץ מעורבים
דהיינו  ידיו בשתי אפילו ולא חייב שהוא וכברה בנפה ינפה
בידו  מנפה אלא המוץ מן להפרידן כדי לחבירתה מיד לנערן
לנפות  יבא (ולא החול מדרך שישנה כדי כחו בכל אחת

בנפה):

‡È שיפול כדי במים ליתנם אסור המעורבין ופסולת אוכל
שיצוף  כדי או עפר הוא שהפסולת כגון למטה הפסולת
אותם  שורין אין הכרשינים וכן תבן שהוא כגון למעלה
אותם  שפין ולא למעלה שלהם הפסולת להציף כדי במים

בכברה  נותנן אבל כבורר שהוא מפני הפסולת להסיר ביד
מתברר  ונמצא הכברה נקבי דרך נופל שהפסולת אע"פ

מאליו:

·È תולדת זה הרי במשמרת המסנן דהיינו שמרים המשמר
תולדת  או וכברה נפה ע"י הפסולת מתוך אוכל בורר
שבת  מערב שמרים במשמרת נתן אם אבל וחייב מרקד

לזוב: צלולין שיחזרו כדי בשבת מים עליהם ליתן מותר

‚È כדי במשמרת לסננן מותר צלולים שהם מים או יין
היין  שע"פ הקמחין מפני אפילו או יותר צלולין שיהיו
וראוי  הואיל כבורר חשוב ואינו דקין קסמין בו שנפלו או

זו. ברירה בלא אדם בני לרוב לשתיה

בהם  וכיוצא לבן יין או המים את לסנן אסור בסודרין אבל
משא"כ  כיבוסו זהו הבגד ששריית ליבון איסור משום
אינו  וגם לסחטה חושש ואינו לכך עשויה שהיא משמרת
לאסור  כלום חשוב ליבונה אין ולפיכך כלל לליבונה חושש
זהו  הבגד ששריית להאומרים אף כך בשביל שרייתה

כיבוסו.

שאין  מלבנין שאין משקין שאר או שכר או אדום יין אבל
לסננן  מותר שם שנתבאר מטעם לסחיטה בהם חוששין
שותין  אין אדם בני שרוב קצת עכורים הם אפילו בסודרין
ע"י  כך לשתותם שאפשר כיון אעפ"כ סינון בלא אותם
דהיינו  שינוי ע"י והתירוהו גמורה ברירה זו אין הדחק
הם  אם אבל לדבריהם לחוש וטוב בזה אוסרים ויש בסודרין

שמרים עכור  בהם שיש או כך לשתותם אפשר שאי לגמרי ים
הכל: לדברי בסודר אפילו אסור

„È בשמריה חבית טורף תוסס שהוא זמן כל מגיתו ויין
תוסס  שהוא זמן שכל מפני המשמרת לתוך אפילו ונותן
כגוף  היין וכל יפה יפה השמרים מן היין נפרשו לא עדיין
ראוי  הוא וגם פסולת מתוך אוכל בורר כאן ואין הוא אחד
היינות  שכל הגיתות בשעת בכך ודרכו סינון בלא לשתיה

סינון. בלא כך אותו שותין אדם בני ורוב עכורים

קצת  עב כשהוא אף ממנו להשתמש דרכו כן  שגם חומץ וכן
בלא  כלל ראוי שאינו הרבה עב הוא אם אבל לסננו מותר
כתושים  שקדים משקה וכן בסודר אפילו לסננו אסור סינון
סינון: בלא לשתותן שיכולין כיון לסננו מותר שבת מערב

ÂË שלא ליזהר צריך קצת עכור משקה בסודר כשמסננין
עליו  ישפוך אלא המשקה לקבל בסודר גומא יעשה

החול: מדרך לשנות כדי מעצמו ישקע והוא

ÊË בכפיפה לסננו מותר בסודר לסננו שמותר משקה כל
התחתון  כלי משולי הכפיפה יגביה שלא ובלבד מצרית
כנפה  העשוי כלי אותו אבל החול מדרך לשנות כדי טפח
שאין  כמשמרת דינו לכך מיוחד והוא הואיל בו ומסננין
שנתבאר: כמו שמרים בו שאין צלול משקה אלא בה מסננין
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ÊÈ קשין בפיו יהדק לא מהחבית יין לתוכו שמריקין כלי
שאינה  אע"פ למשמרת שדומה מפני בחוזק וקסמין
הואיל  מכלֿמקום שמרים בה עוברים שהרי ממש משמרת
למשמרת  דומה זו הרי בה עוברים שאין וטנופת קסמין ויש
דקין  קסמין אלא טנופת בו שאין צלול יין הוא אם אבל
למעלה: שנתבאר כמו גמורה במשמרת אפילו לסננו מותר

ÁÈ שהפסולת כדי לחבירו מכלי בנחת לערות מותר
שיזהר  ובלבד הכלי בשולי ישארו והשמרים

קטנות שכשי  ניצוצות לירד ומתחילין הקילוח פסיק
עם  ויניחם יפסיק אזי הפסולת מתוך באחרונה הנישופות
מוכיחים  אלו ניצוצות הרי כן יעשה לא שאם השמרים
לאו  ניכר הפסולת כשאין העירוי בתחלת אבל בורר שהוא

הוא. בורר

שקורין  החלב פי על הצף שומן לקלוט מותר ולכן
ממנה  קצת יניח לחלב סמוך וכשיגיע מלמעלה (שמעטנע)
אם  אבל ביום בו לאכלו צריך זה ששומן והוא החלב עם
שיפסיד  חושש ואם לחול משבת לטרוח אסור לה צריך אינו
הטורח  שאיסור מפני נכרי ע"י לעשותו מותר יתקלקל או
ובמקום  סופרים מדברי שבות הוא לחול משבת וההכנה
סופרים  מדברי שבות בכל לנכרי אמירה להתיר יש הפסד

ש"ז. בסי' שנתבאר כמו

עם  כלום ממנה להניח צריך אינו לאלתר לאכלו רוצה ואם
להפסיק  צריך אינו לחבירו מכלי משקה המערה וכן החלב
משקה  או אוכל לברור מותר שהרי הניצוצות כשיורדין
כל  לאלתר לשתותו או לאכלו כשרוצה הפסולת מתוך
אף  וכאן שנתבאר כמו בידו אלא כלי ע"י בורר שאינו
ידיו  ע"י נעשה הברירה עיקר מכלֿמקום לכלי מכלי שמערה
כפיפה  או בסודר כשמסננן אלא בכלי בורר חשוב ואינו

בהן: וכיוצא

ËÈ כולו לערותו אסור התבשיל גבי על הצף שומן אבל
מיני  שני שהן מפני לאלתר התבשיל לאכול כדי אפילו
נקרא  והשני אוכל נקרא לאלתר שאוכל המין ואותו אוכלין
בורר  זה הרי לאכלו רוצה שאינו השומן וכשמערה פסולת

אוכל: מתוך פסולת

Î ממנה שיקלח כדי דבר איזה על החבית להגביה מותר
השמרים  מתוך גם יין יורד זה ידי שעל ואף היטב היין
לירד  מתחילין הניצוצות שאין זמן כל כבורר חשוב אינו
שמרים  גבי על מים ליתן מותר וכן שנתבאר כמו מהשמרים
ובלבד  בורר משום בזה ואין היין טעם שיקלטו שבחבית

ביום: בו מהם שישתה

‡Î הם שגם אע"פ שלו מהסובין החרדל את מסננין אין
בו  ואין כלל פסולת הסובין ואין לאכילה ראויים
סופרים  מדברי אסור כן פי על אף התורה מן בורר משום
כדי  ומסנן הואיל הפסולת מתוך אוכל כבורר שנראה מפני

הסובין. ולהשליך החרדל לאכול

בה  ליתן מותר שבת מערב במסננת החרדל נתן  אם אבל

שהחל  אע"פ בתוכה המסתנן החרדל מראה לתקן מון ביצה
למעלה  נשאר קשור שהוא והחלבון החרדל עם למטה יורד
מפני  הפסולת מתוך אוכל כבורר נראה אינו הפסולת עם
החלמון  מסנן ואינו הם אוכלין שניהם והחלבון שהחלמון
את  ולא החלמון את לאכול חפץ שהוא מחמת החלבון מן
החרדל  מראה לתקן מועיל שהחלמון מחמת אלא החלבון
ואוכל  הפסולת עם החלבון שמשליך ואף החלבון ולא
בשביל  אינו שהסינון כיון מכלֿמקום החרדל עם החלמון
אוכל  כבורר נראה אינו המראה תיקון בשביל אלא האכילה

הם: אחד אוכל מין שניהם שבאמת כיון מפסולת

·Î אסור היה לא האכילה בשביל הסינון היה אם ואף
מכלֿמקום  עליו אוכל ששם אף שהחלבון כאן אלא
עם  להשליכו רגילין וגם שהוא כמות כך לאכלו ראוי אינו
כמו  הנאכל החלמון לגבי כפסולת נראה הוא לכן הפסולת
אין  אחר בענין אבל סופרים מדברי ואסור החרדל עם שהוא
אחד  אוכל מין בברירת סופרים מדברי אפילו כלל איסור
גדולות  חתיכות מתוך קטנות חתיכות בורר אפילו דהיינו
כפסולת  נראין אינן ארצה הקטנות שמשליך אע"פ קצת
לאכלן: הוא ורגילות לאכילה ראויין והן הואיל כך בשביל

‚Î בי"ד שנתבאר ע"ד האסורים תולעים בהם שיש מים
כלל  אפשר אי שהרי בסודר  אפילו לסננן אסור פ"ד  סי'

מהם. אחד יבלע שמא סינון בלא לשתותן

ומשמר  בורר איסור שאין מפני מפה ע"י לשתותן מותר אבל
ראוי  שיהיה שתיה או אכילה קודם הענין במתקן אלא
שתיה  בשעת אם אבל מלאכה דרך שזהו לשתיה או לאכילה
מעין  זה אין פיו לתוך יכנוס שלא הפסולת את מעכב
כיבוסו  זהו בגד שריית משום לאסור ואין ומותר מלאכה
הנשרה  הוא מועט שדבר כיון יסחוט שמא גזרה משום ולא
שנתבאר  כמו לחוש אין מועט ובדבר פיו להנחת כדי במים
שריית  משום מועט בדבר אפילו שם ולהאוסרין ש"ב בסי'
בעל  שכל שם נתבאר וכבר אסור כאן אף כיבוסו זהו בגד

שאפשר: במקום לעצמו יחמיר נפש

„Î מן לבדן הזבובים יוציא לא לכוס זבובים נפלו אם
שאסור  האוכל מתוך פסולת כבורר זה שהרי הכוס
עמהם  קצת המשקה מן גם יקח אלא מיד לאכול כדי אפילו

למעלה: שנתבאר כמו כלל כבורר נראה אינו שאז

‰Î לחבצו כדי קיבה בו ונותן חלב שלוקח דהיינו המחבץ
וכן  החלב מן הקום הפריש שהרי בורר משום חייב
הרי  מתוכו נוטפים החלב ומי גמי כלי בתוך הקום נתן אם
וחייב  וכברה נפה ע"י הפסולת מתוך אוכל בורר תולדת זה
כאן  ואין אחד אוכל מין שניהם והחלב שהקום ואע"פ
שהם  לחים דברים והם הואיל כן פי על אף כלל פסולת
כמו  בורר משום בזה יש מפרידן והוא יפה מתערבים

מפסולת: אוכל במפריד

ÂÎ המקבץ שכל בונה משום חייב גבינה ועשאו גבנו ואם
זה  הרי אחד גוף שיעשה עד הכל ודבק חלק אל חלק

בונה: תולדת
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ÊÎ יחבצם שלא ובלבד לדבש ואגוזים שומשמין נותנין
בידיו:

ÁÎ שראוי אע"פ להעמידו כדי במשקה שמרים ליתן אסור
שמרי  גם יורדין כן ידי שעל מפני בשבת לשתותו
כמו  בורר תולדת זה והרי הכלי לשולי עצמו המשקה

המחבץ:

ËÎ זורה משום חייב הרוק מפזר והרוח ברוח הרוקק
פטור  לגופה צריכה שאינה מלאכה שכל ולהאומרים
אינו  אפילו סופרים מדברי אסור אבל פטור כאן אף עליה

ימות: ולא רישיה פסיק שהוא אלא לכך מתכוין

בשבת: הבורר דין שיט סימן ב חלק

מהן ‡ להוציא ענבים או שמן מהם להוציא זיתים הסוחט
בסי' נתבאר וכבר מהפרי המשקה שמפרק מפני חייב יין
הרי  בו שנתכסה ממקום משקה או אוכל המפרק שכל ש"ה
התורה  מן לסחטן מותר פירות שאר אבל הדש תולדת זה
תורת  עליהם אין פירות מי שכל מפני מימיהם להוציא
תורת  אלא בלבד הענבים ומן הזיתים מן היוצא אלא משקה
משום  בו שאין מאוכל אוכל כמפריד זה והרי עליהם אוכל

שם. שנתבאר כמו מפרק

מפני  ורמונים תותים אפילו לסחוט אסור סופרים ומדברי
הם  ורימונים תותים הרבה להם שיש אדם בני שמקצת
כן  היו ואילו וענבים כזיתים משקה לשם אותן סוחטין
משקה  לשם לסחטם רגילין כן גם היו אדם בני לשאר הרבה
להיות  מחשבתו מועלת משקה לשם שסוחטן מי כל לפיכך
דעתו  בטלה אומרים ואין סופרים מדברי עליהם משקה שם
בל"א) בערני"ס (שקורין אגסים אותם וכן אדם כל אצל
לסחטן  אסור מקומות במקצת משקה לשם לסחטן שרגילין
העולם  לכל היה שאם שאפשר כולו העולם בכל בשבת
לשם  אותם סוחטין ג"כ היו שם כמו כך כל מהם הרבה

אלו. בפירות כיוצא כל וכן משקה

משקה  לשם לסחטן העולם דרך שאין פירות שאר אבל
להם  שיש אף תענוג או צמא מחמת מימיהם לשתות דהיינו
שם  עליהם אין לרפואה לסחטן רגילין ואפילו מהם הרבה
לסחטן  ומותר סופרים מדברי אפילו כך בשביל משקה
שזה  ואע"פ מאוכל אוכל כמפריד שהוא מפני בשבת

אדם. כל אצל דעתו בטלה משקה לשם מתכוין הסוחטן

משקה  לשם פרי איזה לסחוט שנהגו במקום ומכלֿמקום
באותו  בשבת לסחטו ואסור ורמונים כתותים שם דינו הרי
שכל  כיון הסוחט זה דעת בטלה שלא משקה לשם מקום
מותר  מקומות בשאר אבל בחול כן עושין מקומו אנשי
שיש  אף משקה לשם לסוחטו רגילין ואין הואיל לסחטו

ממנו. הרבה להם

סופרים  מדברי לסחטן אסור הפירות שכל אומרים ויש

מימיהם  על דעתו הסוחט שזה שכיון מימיהם לצורך
לרפואה) אפילו (או תענוג מחמת או צמא מחמת לשתותם

מ  משקה חשובים הם בטלה הרי אומרים ואין סופרים דברי
המאכל  בהם לטבל כדי דעתו אם (אבל אדם כל אצל דעתו
הפרי  למתק אלא סוחט אינו אם אבל שיתבאר) כמו מותר
שותה  ואפילו הפירות כל בשאר מותר המשקה לצורך ולא
בשביל  בסחיטתו מתכוין שאינו כיון מותר הנסחט המשקה
(מהפירות  בהן וכיוצא ורימונים מתותים חוץ השתיה
משקה  לשם אותם סוחטין הרבה להן שיש אדם בני שמקצת
היו  אדם בני לשאר הרבה כן היה ואילו וענבים כזיתים
לסחוט  אסרו שבהם משקה) לשם לסחטן כן גם רגילין
לצורך  כן גם יסחוט שמא גזרה בלבד למתקן כדי אפילו
הרבה  להם שיש אדם בני אותן שעושין (כמו המשקה

מהם).

כסברא  העיקר אבל הרבה במקומות להחמיר נוהגין וכן
לשנות: אין להחמיר שנהגו במקום ומכלֿמקום הראשונה

יש · הפירות מן המשקה בפיו למצוץ אבל לסחוט זה וכל
סחיטה  דרך שאין מפני וענבים מזיתים אפילו מתירין
פי  על שאף אומרים ויש אדם כל אצל דעתו ובטלה בכך
הבהמה  מן בפיו לינק שאסרו כמו סופרים מדברי אסור כן
וגם  שכ"ח בסי' שיתבאר כמו הוא יד כלאחר שמפרק אע"פ
כלאחר  מפרק נקרא זה אין שמא כי חטאת לחיוב לחוש יש
שאין  גמור שינוי הוא שלינק לפי מהבהמה היונק כמו יד
שינוי  אינה פירות מציצת אבל לחלוב אלא לינק כלל דרך
שאיסור  פירות ואפילו לפעמים כן לעשות רגילין כי כך כל
וענבים  זיתים כמו למצוץ אסור סופרים מדברי הוא סחיטתן
או  ביין פת בנותן הדין והוא בגזרתם חכמים חלקו שלא
איסור  שאין אע"פ אותם למצוץ שאסור במרק בשר
אסור  ולכן שיתבאר כמו סופרים מדברי אלא בסחיטתן
בהם. וכיוצא ורימונים כתותים שדינו הצוק"ר קנה למצוץ

הראשונה  כסברא וענבים בזיתים אפילו להקל והמנהג
ומכלֿמקום  ברכה עליו תבוא ובשר בפת אפילו והמחמיר
להקל  צד יש כי להקל יש וענבים מזיתים חוץ פירות בשאר
דרך  שהוא וכל הוא כך אכילתן שדרך ולומר פירות במציצת
בו  גזרו לא חכמים ואף כלל מלאכה מעין אינו אכילה

הפסולת: מתוך אוכל בבורר שי"ט בסי' כמ"ש

עד ‚ אסורים וענבים מזיתים מאליהם  בשבת שזבו משקין
אם  היום לשתותן כדי בידים יסחוט שמא גזרה לערב
עומדין  הן והענבים הזיתים אם ואפילו מותרים יהיו
כמו  משקין לשם לסחטן עליהן ימלך שמא חוששין לאכילה

שזבו  משקין אבל והענבים הזיתים רוב דרך מתותים שהוא
המשקין  לאכילה עומדים הן אם בהן וכיוצא ורמונים
הן  ואם למשקין עליהם ימלך שמא חוששים ואין מותרים

אסורים: המשקין למשקין עומדין
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ÊÎ יחבצם שלא ובלבד לדבש ואגוזים שומשמין נותנין
בידיו:

ÁÎ שראוי אע"פ להעמידו כדי במשקה שמרים ליתן אסור
שמרי  גם יורדין כן ידי שעל מפני בשבת לשתותו
כמו  בורר תולדת זה והרי הכלי לשולי עצמו המשקה

המחבץ:

ËÎ זורה משום חייב הרוק מפזר והרוח ברוח הרוקק
פטור  לגופה צריכה שאינה מלאכה שכל ולהאומרים
אינו  אפילו סופרים מדברי אסור אבל פטור כאן אף עליה

ימות: ולא רישיה פסיק שהוא אלא לכך מתכוין

בשבת: הבורר דין שיט סימן ב חלק

מהן ‡ להוציא ענבים או שמן מהם להוציא זיתים הסוחט
בסי' נתבאר וכבר מהפרי המשקה שמפרק מפני חייב יין
הרי  בו שנתכסה ממקום משקה או אוכל המפרק שכל ש"ה
התורה  מן לסחטן מותר פירות שאר אבל הדש תולדת זה
תורת  עליהם אין פירות מי שכל מפני מימיהם להוציא
תורת  אלא בלבד הענבים ומן הזיתים מן היוצא אלא משקה
משום  בו שאין מאוכל אוכל כמפריד זה והרי עליהם אוכל

שם. שנתבאר כמו מפרק

מפני  ורמונים תותים אפילו לסחוט אסור סופרים ומדברי
הם  ורימונים תותים הרבה להם שיש אדם בני שמקצת
כן  היו ואילו וענבים כזיתים משקה לשם אותן סוחטין
משקה  לשם לסחטם רגילין כן גם היו אדם בני לשאר הרבה
להיות  מחשבתו מועלת משקה לשם שסוחטן מי כל לפיכך
דעתו  בטלה אומרים ואין סופרים מדברי עליהם משקה שם
בל"א) בערני"ס (שקורין אגסים אותם וכן אדם כל אצל
לסחטן  אסור מקומות במקצת משקה לשם לסחטן שרגילין
העולם  לכל היה שאם שאפשר כולו העולם בכל בשבת
לשם  אותם סוחטין ג"כ היו שם כמו כך כל מהם הרבה

אלו. בפירות כיוצא כל וכן משקה

משקה  לשם לסחטן העולם דרך שאין פירות שאר אבל
להם  שיש אף תענוג או צמא מחמת מימיהם לשתות דהיינו
שם  עליהם אין לרפואה לסחטן רגילין ואפילו מהם הרבה
לסחטן  ומותר סופרים מדברי אפילו כך בשביל משקה
שזה  ואע"פ מאוכל אוכל כמפריד שהוא מפני בשבת

אדם. כל אצל דעתו בטלה משקה לשם מתכוין הסוחטן

משקה  לשם פרי איזה לסחוט שנהגו במקום ומכלֿמקום
באותו  בשבת לסחטו ואסור ורמונים כתותים שם דינו הרי
שכל  כיון הסוחט זה דעת בטלה שלא משקה לשם מקום
מותר  מקומות בשאר אבל בחול כן עושין מקומו אנשי
שיש  אף משקה לשם לסוחטו רגילין ואין הואיל לסחטו

ממנו. הרבה להם

סופרים  מדברי לסחטן אסור הפירות שכל אומרים ויש

מימיהם  על דעתו הסוחט שזה שכיון מימיהם לצורך
לרפואה) אפילו (או תענוג מחמת או צמא מחמת לשתותם

מ  משקה חשובים הם בטלה הרי אומרים ואין סופרים דברי
המאכל  בהם לטבל כדי דעתו אם (אבל אדם כל אצל דעתו
הפרי  למתק אלא סוחט אינו אם אבל שיתבאר) כמו מותר
שותה  ואפילו הפירות כל בשאר מותר המשקה לצורך ולא
בשביל  בסחיטתו מתכוין שאינו כיון מותר הנסחט המשקה
(מהפירות  בהן וכיוצא ורימונים מתותים חוץ השתיה
משקה  לשם אותם סוחטין הרבה להן שיש אדם בני שמקצת
היו  אדם בני לשאר הרבה כן היה ואילו וענבים כזיתים
לסחוט  אסרו שבהם משקה) לשם לסחטן כן גם רגילין
לצורך  כן גם יסחוט שמא גזרה בלבד למתקן כדי אפילו
הרבה  להם שיש אדם בני אותן שעושין (כמו המשקה

מהם).

כסברא  העיקר אבל הרבה במקומות להחמיר נוהגין וכן
לשנות: אין להחמיר שנהגו במקום ומכלֿמקום הראשונה

יש · הפירות מן המשקה בפיו למצוץ אבל לסחוט זה וכל
סחיטה  דרך שאין מפני וענבים מזיתים אפילו מתירין
פי  על שאף אומרים ויש אדם כל אצל דעתו ובטלה בכך
הבהמה  מן בפיו לינק שאסרו כמו סופרים מדברי אסור כן
וגם  שכ"ח בסי' שיתבאר כמו הוא יד כלאחר שמפרק אע"פ
כלאחר  מפרק נקרא זה אין שמא כי חטאת לחיוב לחוש יש
שאין  גמור שינוי הוא שלינק לפי מהבהמה היונק כמו יד
שינוי  אינה פירות מציצת אבל לחלוב אלא לינק כלל דרך
שאיסור  פירות ואפילו לפעמים כן לעשות רגילין כי כך כל
וענבים  זיתים כמו למצוץ אסור סופרים מדברי הוא סחיטתן
או  ביין פת בנותן הדין והוא בגזרתם חכמים חלקו שלא
איסור  שאין אע"פ אותם למצוץ שאסור במרק בשר
אסור  ולכן שיתבאר כמו סופרים מדברי אלא בסחיטתן
בהם. וכיוצא ורימונים כתותים שדינו הצוק"ר קנה למצוץ

הראשונה  כסברא וענבים בזיתים אפילו להקל והמנהג
ומכלֿמקום  ברכה עליו תבוא ובשר בפת אפילו והמחמיר
להקל  צד יש כי להקל יש וענבים מזיתים חוץ פירות בשאר
דרך  שהוא וכל הוא כך אכילתן שדרך ולומר פירות במציצת
בו  גזרו לא חכמים ואף כלל מלאכה מעין אינו אכילה

הפסולת: מתוך אוכל בבורר שי"ט בסי' כמ"ש

עד ‚ אסורים וענבים מזיתים מאליהם  בשבת שזבו משקין
אם  היום לשתותן כדי בידים יסחוט שמא גזרה לערב
עומדין  הן והענבים הזיתים אם ואפילו מותרים יהיו
כמו  משקין לשם לסחטן עליהן ימלך שמא חוששין לאכילה

שזבו  משקין אבל והענבים הזיתים רוב דרך מתותים שהוא
המשקין  לאכילה עומדים הן אם בהן וכיוצא ורמונים
הן  ואם למשקין עליהם ימלך שמא חוששים ואין מותרים

אסורים: המשקין למשקין עומדין

בשבת  סחיטה דיני שכ סימן ב חלק

•

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



c"agרנב i`iyp epizeax zxezn

dxez ihewl

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: ישראל תוכןתוכןתוכןתוכן דבני השמות שני בין ההבדל

וישראל  יעקב -

המדריגות  שתי ענין (בקיצור) שנתבאר [לאחרי

כל  וממלא עלמין כל סובב - האלקי והחיות בהאור

שבנשמה, המדריגות שתי את לבאר ישוב - עלמין

וישראל:] יעקב

ááåñ ,úåðéçá 'á ùé úåéçä úåììëáù åîë äðäå
úîùðá ïë åîë ,ïéîìò ìë àìîîå ïéîìò ìë

.åìà úåðéçá 'á ë"â ùé íãàä

íìöá åîìöá íãàä úà àøáéå øîàð äæ ìòå
.íé÷ìà

"בצלם  "בצלמו", - בכתוב הלשון כפל
"בצלמו" בנשמה: בחינות שתי על מורה - אלקים"
כל  הסובב אור ש"בצלם" הנשמה בחינת היא -
ובעצמו); בכבודו ב"ה איןֿסוף (אור עלמין

הדין אלקים ו"בצלם מידת הוא אלקים דשם - "
אור  ש"בצלם" הנשמה בחינת היא - והצמצום
האלקי  והחיות האור שהוא עלמין, כל הממלא
ערכו  לפי ונברא נברא בכל ומתלבש המתצמצם

ומדריגתו.

באות  אכן בנשמות הבחינות ששתי יבואר [להלן

אלו]. אורות משני ונמשכות

.ìàøùéå á÷òé úåðéçáä 'á ïéðò åäæ

,á÷ò ã"åé ,á÷òé úðéçá[יו"ד äîëç,[אות àåä
.úåäìà âéùî àåäù äî ìëùä åðééäã

הוא  עלמין כל הממלא אור של שענינו כשם
ענין  כך - ותפיסא השגה שבגדר והחיות האור
שבה, החכמה כח הוא שבנשמה "יעקב" בחינת
יו"ד  אות ענין וזהו אלקות. משגת היא ידה שעל
מרמזת  הוי' דשם שהיו"ד וכידוע יעקב, דשם

ית'. לחכמתו

àåä íéøáà ç"îøá óåâä úà äéçîå øéàîù äîå
.äîùðä éìâø úðéçá ,äîùðä ïî á÷ò ÷ø

הוא, - עקב" "י' אותיות - "יעקב" שם ופירוש
אלקות) ולהשיג להבין (הכח דהנשמה שה"יו"ד"
לפי  הנשמה. ורגלי "עקב" בחינת אלא אינה
האדם  בגוף המתלבשת הנשמה התפשטות שכללות
מדריגה  רק היא הגוף), אברי רמ"ח להחיות (כדי
כי  הנשמה" "רגלי ונקראת הנשמה, של תחתונה

שהם  האדם שבגוף והרגליים העקביים כמו היא
שבו. תחתון היותר החלק

àåä ìàøùé úðéçáå[אותיות ùàø,[ישראל éì
ïîå óåâä ïî äìòîì àéäù äîùð úðéçá àåäå

.ìëùä
(דוגמת  הנשמה עצם היא ישראל בחינת אך
ב"ה  איןֿסוף אור שהוא עלמין כל הסובב אור
אין  כלומר, הגוף, מגדר שלמעלה ובעצמו), בכבודו
המתצמצם  הנפש חיות (כמו הגוף את "ממלא" הוא
אלא  עמהם) שמתאחד עד הגוף באברי ומתלבש
שאור  (כמו הגוף מגדר ובהבדלה ברוממות נשאר
ודביקותה  העולמות); בגדר אינו עלמין כל הסובב
הסובב  שאור (כמו השכל מן למעלה היא באלקות
שאינה  היינו כנ"ל), השגה מגדר למעלה הוא
ה' בגדלות והתבוננותה הנשמה מהבנת תוצאה
מאלקות. להפרד יכולה שאינה טבעי ענין הוא אלא

להיותה  ראש"), ("לי "ראש" נקראת זו בחינה
שהוא  הראש כמו בנשמה, עליונה היותר המדריגה

שבגוף. עליון היותר החלק

éìá ú"éùä íò ãçåéîå ãéçé ãçà àåä åæ äðéçáå
.ïôåà íåùá ãåøéô íåù

התלבשות  מגדר למעלה היא זו שבחינה כיון
בדביקותה  ופירוד שינוי שום שייך אין בגוף,
גמורה  בהתאחדות תמיד והיא חיים, באלקים
הנבראים  שאין לעיל שנתבאר (ע"ד באלקות
כל  הסובב באור שינוי שום פועלים והעולמות

בתוכם). הנמצא עלמין

ì÷ åìéôà ,ìàøùéî à"åàëá ùé åæ äðéçáå
.íéì÷áù

כאו"א  אצל בשלימות היא ישראל בחינת
מעשי  כל כי שבקלים, קל אצל אפילו מישראל,
שהיא  הנשמה ב"ראש" לפגוע יכולים אינם האדם

ופעולותיו. הגוף מן לגמרי ומופשטת מובדלת

ø÷éòù úîçî ,ùôðä úøëú úøëä ù"îå
øîàð äæ ,úåúéøë éáééç àåäù úåøåîç úåøéáò
úðéçá ìáà ,äùøùî äúøëðù á÷òé úðéçá ìò

.ïôåà íåùá 'úé åðîî úãøôð äðéà ìàøùé
האדם  שנשמת לומר אפשר איך להקשות, ואין
אצל  שאפילו (עד העבירות מעשה ע"י נפגמה לא
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בכתוב  מפורש והרי בשלימות), היא שבקלים קל
תכרת "הכרת כריתות) חייבי דמשמע הנפש (גבי ,"

אלא  הגוף חיי כריתת רק אינו כרת שעונש מזה
- חיים באלקים משרשה נכרתה עצמה הנפש שגם
הנ"ל, "יעקב" בבחינת היא הנפש כריתת כי
"נכרתה  בגוף, המתלבשת דהנפש זאת שהתפשטות
בגוף), נרגשת הנשמה קדושת שאין (כך משרשה"
לא  בגוף) מהתלבשות (שלמעלה הנשמה עצם אבל
נפרד  להיות אופן בשום לו אפשר ואי כלל נפגם

ית'. מאתו

äøåàëìå ,êé÷ìà 'éåä ãò ìàøùé äáåù ù"îå
úãøôð äðéà àìäå ,àèç äî ìàøùé ,äåîú àåä

.äáåùú êéøö äîå
"שובה  מפורש מפסוק קשה שלכאורה אלא
בבחינת  שגם מפורש הרי אלקיך", ה' עד ישראל
משנת"ל  ע"פ והלא התשובה, ענין צ"ל "ישראל"
פירוד  של ענין שייך לא ישראל בבחינת הרי
ע"י  תיקון צריכה שתהי' "חטא" ולא מאלקות,

תשובה.

,êðåòá úìùë éë àéáðä òùåä øîàù åäæ êà
äàëä ïáàá åìâøá ìùëðä íãà ìùî-êøã-ìò
õøàì òéâî åùàøå ,åôåâ ìë ìôåð äæîå ,äðè÷
.øúåé äåáâ àåä ùàøäù úîçî äìåãâ äàëäá
הוא  ישראל בבחינת לתשובה הצורך על המשל
הוא  עצמו הכשלון שמעשה בגוף, מכשלון
מכה  גורם אינו זה שכשלון זאת, ועוד ברגלים,
על  מכלֿמקום, אך קל, דבר אלא ברגלים גדולה
והמכה  לארץ הראש נופל ברגליו זה קל כשלון ידי

ברגלים. מהמכה יותר גדולה

åìéôà ,ì÷ ïåòá ìùëð íãàùë ,ìùîðä àåä êë
åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù äøåú ìåèéá
åì øùôàù ä÷ãö åîë ò"î ìåèéá åà ,÷ñåò

àì úåöî ìò åøáòá ïëù-ìëîå ,ïúåð åðéàå ïúéì
.äðè÷ äøéáò íãàì äàøðù óà äùòú

תשובה  להיות צריך שמחמתו ה"כשלון",
ביותר. קלות עבירות ע"י גם נפעל ישראל, בבחינת

÷ìçåäå åãîòî íå÷îî åìâø äçãù åîë àåäå
éìâø åðééäã ,ì"ðä ïåòá ìùëðù ïàë óà ,èòî
äîùðä ìôåð äæ úîçî ,á÷òé úðéçá ,äîùðä
.åá÷òá äøéàî äðéàå øçà ãöì ìàøùé úðéçá
שום  שייך לא אכן עצמה "ישראל" בבחינת
"ישראל" בבחינת שגם ומה מאלקות, ופירוד פגם
גם  ישראל שבאיש לפי הוא התשובה ענין שייך
- יכול בגוף מהתלבשות שלמעלה הנשמה "ראש"
"יעקב" (בבחינת ונפשו בליבו להאיר - וצריך
שהקשר  שירגיש עד גופו), בתוך המלובשת שבו,
שייך  שלא ונצחי תמידי ענין הוא אלקות עם שלו
אך  בארוכה); להלן שיתבאר (וכפי פירוד שום בו
לעצם  האדם בין מבדיל מסך נעשה עוונות ע"י

באדם. כלל להאיר יכולה היא ואין נשמתו

שבמשל  דכמו בעונך", כשלת "כי פירוש וזהו
כתוצאה  אך ברגל, נעשה הכשלון שמעשה הנ"ל,
העבירה  שמעשה בנמשל, כך - בראש נפילה יש מזה
הנשמה  "רגל" הנקראת "יעקב" בבחינת אכן נעשה
לאדם  נראית היא אפילו - זה עון ע"י אך כנ"ל,
בראש, גם ונפילה כשלון נעשה - קלה כעבירה
האדם, גוף בתוך מאיר הנשמה שראש זה דתמורת
היא  כלומר, אחר", "לצד נופלת הראש "הארת" הנה

והגוף. ה"עקב" מן מתעלמת

.äáåùú êéøö äæìå
להשיב  צריך שהאדם ישראל", "שובה וזהו
תאיר  ששוב הראשון, למקומה ישראל בחינת

באדם. ותורגש
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בג"ע ‡Í(מ) הנשמות יכולים איך להבין יש א"כ
השכינה  זיו את והשגתם מוחם בכלי לקבל
מוכרח  שבודאי כידוע דאצילות שבמל' אא"ס שהוא

אמנם  וכה"ג עזאי בן כמו לגמרי ממציאותם שיתבטלו
כמו  העליון מיקר המאיר אור בא היה דאם הוא הענין
מתבטלים  היו ודאי העליון בג"ע הנשמות על שהוא
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בכתוב  מפורש והרי בשלימות), היא שבקלים קל
תכרת "הכרת כריתות) חייבי דמשמע הנפש (גבי ,"

אלא  הגוף חיי כריתת רק אינו כרת שעונש מזה
- חיים באלקים משרשה נכרתה עצמה הנפש שגם
הנ"ל, "יעקב" בבחינת היא הנפש כריתת כי
"נכרתה  בגוף, המתלבשת דהנפש זאת שהתפשטות
בגוף), נרגשת הנשמה קדושת שאין (כך משרשה"
לא  בגוף) מהתלבשות (שלמעלה הנשמה עצם אבל
נפרד  להיות אופן בשום לו אפשר ואי כלל נפגם

ית'. מאתו

äøåàëìå ,êé÷ìà 'éåä ãò ìàøùé äáåù ù"îå
úãøôð äðéà àìäå ,àèç äî ìàøùé ,äåîú àåä

.äáåùú êéøö äîå
"שובה  מפורש מפסוק קשה שלכאורה אלא
בבחינת  שגם מפורש הרי אלקיך", ה' עד ישראל
משנת"ל  ע"פ והלא התשובה, ענין צ"ל "ישראל"
פירוד  של ענין שייך לא ישראל בבחינת הרי
ע"י  תיקון צריכה שתהי' "חטא" ולא מאלקות,

תשובה.

,êðåòá úìùë éë àéáðä òùåä øîàù åäæ êà
äàëä ïáàá åìâøá ìùëðä íãà ìùî-êøã-ìò
õøàì òéâî åùàøå ,åôåâ ìë ìôåð äæîå ,äðè÷
.øúåé äåáâ àåä ùàøäù úîçî äìåãâ äàëäá
הוא  ישראל בבחינת לתשובה הצורך על המשל
הוא  עצמו הכשלון שמעשה בגוף, מכשלון
מכה  גורם אינו זה שכשלון זאת, ועוד ברגלים,
על  מכלֿמקום, אך קל, דבר אלא ברגלים גדולה
והמכה  לארץ הראש נופל ברגליו זה קל כשלון ידי

ברגלים. מהמכה יותר גדולה

åìéôà ,ì÷ ïåòá ìùëð íãàùë ,ìùîðä àåä êë
åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù äøåú ìåèéá
åì øùôàù ä÷ãö åîë ò"î ìåèéá åà ,÷ñåò

àì úåöî ìò åøáòá ïëù-ìëîå ,ïúåð åðéàå ïúéì
.äðè÷ äøéáò íãàì äàøðù óà äùòú

תשובה  להיות צריך שמחמתו ה"כשלון",
ביותר. קלות עבירות ע"י גם נפעל ישראל, בבחינת

÷ìçåäå åãîòî íå÷îî åìâø äçãù åîë àåäå
éìâø åðééäã ,ì"ðä ïåòá ìùëðù ïàë óà ,èòî
äîùðä ìôåð äæ úîçî ,á÷òé úðéçá ,äîùðä
.åá÷òá äøéàî äðéàå øçà ãöì ìàøùé úðéçá
שום  שייך לא אכן עצמה "ישראל" בבחינת
"ישראל" בבחינת שגם ומה מאלקות, ופירוד פגם
גם  ישראל שבאיש לפי הוא התשובה ענין שייך
- יכול בגוף מהתלבשות שלמעלה הנשמה "ראש"
"יעקב" (בבחינת ונפשו בליבו להאיר - וצריך
שהקשר  שירגיש עד גופו), בתוך המלובשת שבו,
שייך  שלא ונצחי תמידי ענין הוא אלקות עם שלו
אך  בארוכה); להלן שיתבאר (וכפי פירוד שום בו
לעצם  האדם בין מבדיל מסך נעשה עוונות ע"י

באדם. כלל להאיר יכולה היא ואין נשמתו

שבמשל  דכמו בעונך", כשלת "כי פירוש וזהו
כתוצאה  אך ברגל, נעשה הכשלון שמעשה הנ"ל,
העבירה  שמעשה בנמשל, כך - בראש נפילה יש מזה
הנשמה  "רגל" הנקראת "יעקב" בבחינת אכן נעשה
לאדם  נראית היא אפילו - זה עון ע"י אך כנ"ל,
בראש, גם ונפילה כשלון נעשה - קלה כעבירה
האדם, גוף בתוך מאיר הנשמה שראש זה דתמורת
היא  כלומר, אחר", "לצד נופלת הראש "הארת" הנה

והגוף. ה"עקב" מן מתעלמת

.äáåùú êéøö äæìå
להשיב  צריך שהאדם ישראל", "שובה וזהו
תאיר  ששוב הראשון, למקומה ישראל בחינת

באדם. ותורגש
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בג"ע ‡Í(מ) הנשמות יכולים איך להבין יש א"כ
השכינה  זיו את והשגתם מוחם בכלי לקבל
מוכרח  שבודאי כידוע דאצילות שבמל' אא"ס שהוא

אמנם  וכה"ג עזאי בן כמו לגמרי ממציאותם שיתבטלו
כמו  העליון מיקר המאיר אור בא היה דאם הוא הענין
מתבטלים  היו ודאי העליון בג"ע הנשמות על שהוא
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יקר  אור בחינת אך וכה"ג עזאי כבן לגמרי ממציאותם
המבדיל  רקיע או מסך הנקרא בלבוש מתלבש זה
רק  אליהם הארתו ואין הזה יקר אור עצם את ומעלים
הרקיע  והוא כידוע דהארה הארה שנקרא זה מסך ע"י
ועל  שבו בג"ע הנשמות על שנטוי אתוון בכ"ב החקוק
כל  שיבא וחדש שבת מדי דמלכא ביקרא מסתכלין ידו
דהארה  הארה בחינת וע"י וד"ל כו' להשתחוות בשר
הזה  יקר אור מזיו נהנין להיות בהשגתם לקבל יכולי'
האותיות  מבחינת רק דהיינו לבד קצהו אפס זה וגם
יש  אוהבי להנחיל ע"פ מארז"ל וזהו וד"ל כו' שבו
בגי' יקר הנה כי הוא והענין כידוע עולמות ש"י שהן
וכידוע  כתר גי' שהוא תר"ך גי' ש"י פעמים וב' ש"י
הראשונות  ספירות ה' לחצאין נחלק הכתר שבחינת
יורדין  האחרונות וה"ס בעצמותו למעלה עולין שבו
למעלה  עולים וחו"ג כח"ב דהיינו למטה ומתלבשין
יוצא  שבכתר ת"ת מבחינת ע"כ למטה יורדין ותנהי"מ

שמתחתון  כידוע למטה להאיר אורו גילוי ראשית
חציו  ש"י בחינת ולזה כו' לתחתון כתר נעשה שבעליון
בהעלם  נשאר אלא כלל למטה יורד אינו הראשון
כמו  למטה יורד הב' ש"י שהוא הב' חציו אך עצמותו
מזיו  לקבל שיוכלו שבג"ע לנשמו' יש אהבי להנחיל
שנקרא  מל' כתר מבחינת מקבלין שהן כנ"ל השכינה
שהוא  מסך ע"י רק מקבלים אינם וג"ז כו' יקריה זיו
המוגבל  השגתם כלי ערך לפי לבא המתצמצם
אתוון  בהפוך יש אוהבי להנחיל וז"ש המצומצם
בהשגתם  הכתר אור שמשיגים מה כי ש"י מבחינת
דלית  אמר הרי ובאמת מה ודבר יש נקרא המצומצם
זה  אין בהשגתם שנתפס ומה כלל ביה תפיסא מחשבה
הרי  כי יש בחינת אלא כלל א"ס דאור האין מבחינת
כנ"ל  האור עצם המעלים מסך דרך ובא מאיר האור
ש"י  ונק' כו' מזיו שנהנין הנשמות תענוג עיקר וזהו

וד"ל: כו' עולמות
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‰‰Â מ"ש הקושיא ידוע דהנה אחד, ענין עוד יובן בזה
למעלה  הוא שיחיד יחיד הוי' כתי' ולא אחד הוי'
דברים  הרבה על ג"כ לומר אפשר אחד כי מאחד,
יחיד  ה' נא' לא למה וא"כ יחיד, משא"כ שנתאחדו,
להורות  אחד נא' דלכך תירצו ורז"ל יותר, רבותא שהי'
העולם, רוחות וד' וארץ רקיעים בז' אחד שהוא
העולם, רוחות ובד' ובארץ בשמים תמליכוני וכשארז"ל
בז' אחד שהוא הרבותא מהו זה מובן אינו ולכאור'

א  מקום השו"א תופסין מה וכי כו' וארץ צלו רקיעי'
כבוד  מספרים השמים כתי' דהנה הוא הענין אך יתב'.
שע"י  היינו במקומו ובילקוט תלים במדרש ומפרש אל
לגבור  משל אל כבוד הבריות מספרים וארץ שמים
האבן  מתוך גבורתו, למדינה ידוע ואינו למדינה שנכנס
אינן  הבריות כך גבורתו, יודעין בו מתגושש שהוא
מתגושש  שהוא האבן מתוך הקדב"ה, של גבורתו יודעי'
הוא  והענין כו'. גבורתו יודעי' אנו השמים דהיינו בו
של  מעשיהם ששם לפי שמים נק' למה ארז"ל דהנה
השפעות  שני בהשמים שיש רואין שאנו והיינו הבריות,
נפתחו  השמים וארובות וכמ"ש ודין חסד הפכים
סדום  על המטיר וה' כתי' וכן השמים, מן הי' שהמבול
מן  נשפע הזה הדין שתוקף נמצא כו' גפרית השמים מן
נמשך  החסד שהשפעת להיפוך רואין אנו וכן השמים,

כו' השמים מטל האלקי' לך ויתן וכמ"ש השמים מן ג"כ
נק' מה דרשות הרבה ע"ז ויש וחסד, ברכה בחי' שהוא
לכם  ממטיר הנני וכמ"ש השמים מן הי' המן וכן טל,
ומים  אש ששם ע"ש שמים שנק' וזהו השמים, מן לחם
את  ששמין וזהו כו' ודין חסד הפכים ב' בהם שיש
נמשך  כך הבריות של התחתונים מעשה שלפי הבריות
השמים  השפעת שעיקר רואין אנו ועוד כו', מלמעלה
שאנו  וכמו השמים עם לארץ התחברות שיש בארץ הוא
ואעפי"כ  בארץ, הוא הצומח שכח מצמיח שהארץ רואין
בו  המכה מלמעלה מזל לו שאין מלמטה עשב לך אין
וזהו  זע"ז, התחברות להם שיש נמצא גדל, לו ואומר
שני  בהם שיש לפי אל כבוד מספרי' השמים שע"י
כדי  והנה זל"ז, מנגד אחד יהי' ולא יחד ויתחברו הפכי',
צריך  זל"ז מנגדי' יהי' ולא הפכים כחות שני שיהי'
אא"ס, עצמיו' מבחי' גבוה המשכה בהם נמשך שיהי'
שע"י  במרומיו שלום עושה עמו ופחד המשל וכמ"ש
מיכאל  במרומיו שלום עושה ולכך עמו ופחד שהמשל
לפי  זא"ז מכבין ואין אש של שר וגבריאל מים של שר
מתבטלין  הם ולכך גבוה יותר המשכה עליהם שנמשך
הפכיים  דברים שני בו שיש לפי השמים וכך ממציאותן,
יובן  ובזה כו'. גבוה המשכה בו שיומשך צריך  ע"כ
שבז' דהיינו כו', וארץ רקיעי' בז' אחד שהוא משארז"ל
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א' מבחי' גבוה המשכה בו שיומשך צריך וארץ רקיעי'
רקיעי' בז' שהוא כמו והנה שיתקיימו. כדי ש"ע אלופו
שנמשך  העליונים בשו"א הוא כמו"כ הגשמי' וארץ
מ"ש  וזהו חו"ג, מבחי' שלמעלה כו' גבוה המשכה בהם

בטובו  המחדש המשכה שלבחי' לפי אחד, קנין שו"א
המשכת  או דין בחי' שהוא תמע"ב רפואה בכ"י חסד

אא"ס  המשכת בחי' ג"כ שיומשך צריך ושלום מזון
כו'. קנין נק' ולכך ממש,
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Ê"„ÚÂ דהנה עליו, מכפר אדם של שולחנו ענין יובן
יתירה  מעלה שהוא מדבר הוא האדם הלא צ"ל
וחי, מצומח חיות מקבל הוא איך דצ"ח בחי' על
שבלעדם  להם צריך והוא לו צריכי' אינם וחי והצומח
וכל  יותר גבוה עצמו הוא פלאי, וה"ז לחיות, לו א"א
מפני  ואם ממנו, נמוכי' דברי' וחי בצומח תלוי חיותו
כל  על אלא האדם יחי' לבדו הלחם על לא כי דכתי'
פי  מוצא יש באדם גם הרי האדם, יחי' ה' פי מוצא
פי  ממוצא שבמאכל הוי' פי דמוצא אולמא ומאי הוי',
שבקרבנות  הנ"ל מטעם זהו אלא כו'. דבהאדם ה'
שקדם  מתהו הם ודצ"ח התיקון מבחי' הוא שהאדם
לשם  מאכל שאוכל וע"י בשבה"כ, שנפל אלא לתיקון
וגשמיותו, מנפילתו המאכל את מגביה ה"ה שמים

את  מגביה וכשהאדם להאדם, צריך המאכל כי ונמצא
בשורשו  כי להיות באדם, חיות נותן המאכל אז המאכל

ה  אמנם וכנ"ל, יותר גבוה באמת הוא זהו הנה נה
ילמוד  האכילה שבכח דהיינו שמים לשם כשאוכל
בכח  בזה אשר הניצוץ להגביה יכוון ובאכלו ויתפלל,
וכענין  בכתהאריז"ל, כמ"ש בגלגול גם ויקרא צמיחתו,
דהגם  [יום], ארבעי' האכילה בכח וילך באלי' דכתי'
ארבעי' אחת מאכילה האדם ישבע איך בעינינו שיפלא
דוקא  האכילה שבכח מלא מקרא זה גם הנה מ"מ יום,
יכול  הי' לא אוכל הי' לא אם ומשמע יום, מ' הלך
הקב"ה  לו שזימן והיינו אכילה, בלא יום מ' להלוך
הוא  השובע כי יום, ארבעי' אותו שהחי' גדול ניצוץ

כו'. בו אשר הניצוץ ערך לפי

(b) zen` yly ur gafnd
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åîëåההמשכה éãé-ìòסדר ìá÷î ìåìòäù ìåìòå äìéòá
'åë éîöòäî àì à÷åã äìéòä úéòöîàשכל כמו -

העלול, היא  שבלב והמידה העילה  הוא שהשכל ומידות,
אלא ממש  הנפש מהעצמיות  מקבל לא שהעלול רואים 
דוקא מתעוררת שהמידה היינו שלו, מה"עילה" רק
של בחינה עצמה שהיא  השכלית  ההתבוננות ֿ ידי על

והארה, äìéòäגילוי íâ àìéîîå)השכל כמו -åðéà
ìá÷îישירותäìòîìù äøàäî ïë íâ íà éë éîöòä ïî

'åë åðîî הסדר זה כי וכדומה , המשכיל כח כמו  -
שמעליה מהדרגה  נמשכת דרגה שכל ).שנקבע ,

àìî éðà õøàä úàå íéîùä úà øîåà ïàëå היינו
מקבלים ששניהם הארץ ואת  השמים את שמשווה 

"אני", íàמבחינת ,'åë úåîöòä úðéçáî ìá÷î ìëäù

éîéðô úåùáìúä úðéçáá äæ ïéàù ïáåî ïëשם שהרי 
שהוכח , כפי  התחלקות, é÷îיש úðéçáá íà éë.'åë ó

àìî éðà áåúëù äîåהסובב האור על הכוונה אם -
מלא " "אני  עליו  לומר ניתן כיצד מקיף, בבחינת  שהוא 
מלא והעולם ממש העולם בתוך נמצא שהוא שמשמע

- נ"ע הרבי מיישב é÷îממנו ? øåàäù éðôî àåäó אין
מלמעלה מקיף שהוא  בטעות  לחשוב היה שניתן  כפי זה

נמ אלאולא  העולם , בתוך ìëצא êåúá àá ïë íâ
úåîìåòäגופא íúåéîéðôá,ובזה

íéðåðéá ìù øôñá áåúëù åîëåתניאááåñã ç"î ÷øô
é÷îå ááåñ àåäù åùåøéô ïéàäìòîìî óלנברא מבחוץ

úîàáãהסובב אור åúåéëåúáגם àøáð ìë êåúá àåä
åúåéîéðôåהוא "סובב" בשם אותו שקוראים ø÷וזה 
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úðéçáá åá úåéäì àøáðä êøò éôì íöîöúî åðéàù
,'åë ùîî úåùáìúäå àñéôú

אור  בין ההבדל כי  בטעות  לפרש  יכלנו כלומר, -
בנבראים, המצאותם בעצם הוא הסובב לאור הממלא
מעליו, מקיף רק הנברא בתוך נמצא לא שהסובב
כך, זה דאין נ"ע הרבי מבהיר בתוכו. נמצא והממלא 

הנבראים בתוך נמצאים הממלא וגם הסובב גם אלא
ערך לפי עצמו את מצמצם שהממלא אלא  בפנימיותם,
אותו, ולהרגיש  לתפוס יכול הנברא וממילא הנברא
הנברא ולכן הנברא ערך לפי  מתצמצם לא הסובב ואילו 

אותו. לתפוס מסוגל לא

awr zyxt zay
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ביניהם  ממוצעת השכלית נפש מדות, – הבהמית נפש אלקי, שכל – האלקית נפש

,‰p‰Âוהּנפׁש האלקית הּנפׁש ּבין הּכללי ההפרׁש ¿ƒ≈ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׂשכל, עּקרֹו הרי האלקית ּדהּנפׁש הּוא, ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּבהמית
ׁשעּקרֹו האלקית ּדהּנפׁש מּדֹות, עּקרֹו הּבהמית ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּנפׁש
מּדֹות  הן הּמּדֹות אבל ּגםּֿכן, מ ּדֹות לֹו ׁשּיׁש הגם ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׂשכל,
הרי  ׂשכל ּדעּקר ֹו האלקית ּבהּנפׁש ּובפרט ּבכלל, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבּׂשכל
וׂשכל  ּבכלל מּׂשכל לגמרי ׁשּנפלא אלקי ׂשכל הּוא ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׂשכלֹו
מּדֹות  ׁשהם ׁשּלֹו הּמּדֹות הרי ּדבמילא ּבפרט, ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהאנֹוׁשי
ּדׁשכל  הענין מעין ּבהפלאתם נפלאים הם הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּׂשכל
הּוא  הּׂשכל ענין אמּתת הרי ּבכלל ּבׂשכל ּדהּנה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהאלקי.
הרי  עמּוקה הׂשּכלה הּמׂשּכיל אחד ּוכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָההׁשּתֹוממּות,
ּכלּֿכ עצמֹו את מעמיק ּכׁשהּוא הּוא ההׂשּכלה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹנעם
וֹואו  ניט ווייס ער אז והּזמן, הּמקֹום מן למעלה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא

ּגעווען איז ער זמן וויפיל אּון איז הׂשּכער ּדער ,ג לה אין ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
יׁש ההיא מהׂשּכלה הּנֹולדים הּמּדֹות הּנה ְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּומּכלֿמקֹום
להם  ׁשּיׁש הּמּדֹות ענין ּדזהּו וסֹוף, אמצע ּתחּלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלהם
התּגּלּות  ׁשהּוא והאמצע והּתׁשּוקה, הּכסף והּוא ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹּתחּלה

ּדעם  אין לעּבט ער וויא ּבזה, וחּיּותֹו וסֹופֹוד הּמּדֹות , ְְְִִִֶֶֶֶַַָ
הּמּדֹות  אמנם ,ּכ אחר ׁשּנׁשאר הּמּדה רׁשם ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּוא
מּבלי  ּבזה נמצא ׁשהּוא הּוא אלקי ּדׁשכל ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָֹהאמּתּיים
מּמילא  ּבדר ונדּבק נכסף ׁשהּוא והינּו ואמצע, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָראׁשית
והּנפׁש ׂשכל. ּדעּקרֹו וזהּו נכסף, ׁשהּוא הרּגׁש מּבלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּכעין
אמנם  ּגםּֿכן, ׂשכל ּבֹו ׁשּיׁש והגם מּדֹות. ע ּקרֹו ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּבהמית
עלּֿכן  מּזה, זה רחֹוקים הם ואםּֿכן ׁשּבּמּדֹות. הּׂשכל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַזהּו
ּדגם  ׂשכלית, הּנפׁש והּוא ּביניהם ממּצע ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻּבהכרח
ּבדֹומה  אינֹו ׁשּלֹו הּׂשכל אמנם ּומּדֹות, ׂשכל יׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבֹו

אינֹו ׁשּלֹו הּמּדֹות ּגם וכן האלקית, ּדנפׁש האלקי ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלהּׂשכל
ּבין  ממּצע הּוא ולכן הּבהמית, ּדנפׁש להּמּדֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּבדֹומה
הּנפׁש ׁשל וענינֹו הּבהמית. והּנפׁש האלקית ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּנפׁש
ּבׂשכל  להׂשּכיל האדם ּבכח ּׁשּיׁש מה הּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׂשכלית
ּבלּבֹו, ואחרּֿכ ּבמחֹו ּולהתּפעל ה' ּבגדּלת ּגםּֿכן ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַַַָֹֻאנֹוׁשי
האלקית  ּדנפׁש ּומּדֹות ּדׁשכל ההתלּבׁשּות עלֿידי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹוהּוא
היא  הּׂשכלית ּדהּנפׁש והגם הּׂשכלית. ּבּנפׁש ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַׁשּמתלּבׁשת
ועלּֿכן  ׁשּבנגה עליֹונֹות מּמדרגֹות היא אבל מּנגּה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּגםּֿכן
רעֹות  מּדֹות ולא מּדֹות, הּוא הּבהמית ּדהּנפׁש ׂשכל, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹהיא
ויצר  האלקית נפׁש מדרגֹות, ד' יׁש ּדהּנה הרע, יצר ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּזה
רע  אינֹו הּבהמית והּנפׁש הרע, ויצר הּבהמית נפ ׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָטֹוב,
ׁשהּוא  להיֹות הּׂשכלית, והּנפׁש מּדֹות. הּוא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָאבל
היֹות  ועם ׂשכל. הּוא הרי ׁשּבנגּה, עליֹונֹות ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹמּמדרגֹות
יׁש ּובבחינת הּטבעּיים ּבענינים הּוא ּבעצם ׁשּלֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּׂשכל

האלקית  ּדנפׁש ּדהּׂשכל האלקי ּומציאּות, ּבהאין הּוא ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבהבנה  ההתעּסקּות הּׂשכלי ּובהּנפׁש כּו', הּיׁש את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָהמהּוה
ׂשכל  ׁשהּוא מּפני מּכלֿמקֹום מהאין, הּמתהּוה ּבהּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוא
האלקית, ּדנפׁש ּומּדֹות הּׂשכל התלּבׁשּות ּבזה להיֹות ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיכֹול
האלקית, ּדנפׁש הּטבע אל יסּכים הּׂשכל ׁשּגם ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹוהּוא
הּׂשכלי  הּנפׁש ּכי הּבהמית, ּדנפׁש הּברּור הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַועלֿידיֿזה
לפעל  הּבהמית והּנפׁש האלקית הּנפׁש ּבין ממּצע ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻהּוא
יסּכים  הּבהמית ּדנפׁש הּטבע ׁשּגם עד הּבהמית ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַּבהּנפׁש
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זו.ג. בהשכלה שהה זמן וכמה הוא, איפה יודע בזה.ד.שאינו חי שהוא לקדושה),ה.כפי (המנוגד האחר הצד התכופפות
הבהמית). הנפש בזיכוך דרגות (שתי לאור החושך והתהפכות
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.Â ואנחנו הורי  חיינו תרס"ז בשנת
אבי  דיבר כסלו י"ט בהתוועדות בווירצבורג־בייערן.

וחסיד  חסידות .אודות
תרל"ו, שבשנת אבי, סיפר הקדושה, בשמחה
"מים  הידוע המאמר מוהר"ש אדמו"ר הסבא כשאמר

מרדכי 58רבים" יעקב ר' הרב  עם  אבי  הוא ישב ,
כך  בתוך עבודה. בעניני ביניהם ודיברו בזפאלאוו
אמר  רי"מ הרב  חסיד, מהו שאלה אצלם התעוררה

לרבי. שמסור זה הוא שחסיד
במדה  לרבי שהמקושר  אבי אומר  הונח אצלי
חלש. חסיד הוא עדיין התקשרות, של ביותר הגדולה
בדבר  שהתעמקתי אחרי לגמרי. אחר דבר הוא חסיד
הרבי  אל ההתקשרות אינו חסיד של שענינו הסקתי,
של  לפעולותיו גם מסור להיות חסיד על אלא בלבד,

.הרבי 
הגוף  ונפש: מגוף לעצמי הדבר את אז והסברתי
ענין  אך, עצמית. בהתקשרות לנפש מקושר
בנפש  ההתקשרות אינו לנפש גוף של ההתקשרות
התמסרות  הוא ונפש גוף של ההתקשרות ענין בלבד,

הנפש. לפעולות הגוף
.Ê י"ט בהתוועדות אבי מספר  תרל"ז בשנת

אמר  מוהר"ש אדמו"ר כשהסבא  תרס"ז כסלו
"וככה" הידוע הרה"ח 59המאמר השבועות לחג בא ,

קאזעווניקאוו. זאב דוב ר'
שאלתיו  להתוועד, אלי פעם בא הרד"ז כשהרה"ח

חסיד. מהו השאלה
לי: ענה הוא

היה  שכך במסירות, זולתו טובת דורש הוא  חסיד
בילדי  להשריש החסידים זקני של וההדרכה החינוך
טובת  דורש להיות ההרגש את הצעירים החסידים
השכר  מקבלים מסורה עבודה ועל במסירות, זולתו

ביותר. הטוב
רד"ז. הרב  מספר עובדא, הוה ובדידי

 דאבריאנקא ליד קטן בישוב וחונך נולד הוא
וחסידים  למדנים חיו ישוב באותו צ'רניגוב. פלך

ובחסידות. בנגלה מדע מביני גדולים,
ר' החסידים, הלומדים מגדולי אחד טיפל בחינוכו

דורש  להיות הטובה הדיעה בו שהשריש זלמן, יואל
לו  היתה שנה, עשרה שתים בן בהיותו זולתו. טובת
חז"ל. אגדות בהרבה ובקי בלימוד גדולה די ידיעה כבר
פשוטות  משפחות הרבה גרו ישוב באותו
המלות. פירוש אף ידעו שלא עמי־הארץ מישראל,
נגעה  אלה פשוטים אנשים על הגדולה הרחמנות
להם  ולספר סידור, אותם ללמד סדר וקבע ללבו,
נמשך  כך ומהמדרש. מהגמרא שונות חז"ל אגדות
מאד, עליו קשה היה הדבר אך, שנים. כשלש הדבר
עליו  קשה היה הזמן ובמשך כבד־פה היה שכן
כבד  נעשה מאביו וכשהתייתם ויותר, יותר הדיבור
לימודו  את הפסיק לא זאת בכל ממש, ־פה

הפשוטים. האנשים עם והתוועדותו
הרד"ז  בא שנה, שבע־עשרה לגיל בהגיעו
ה"צמח־צדק". אדמו"ר הסבא אל לליובאוויטש
עם  הנהגתו סדר על לרבי סיפר ב"יחידות" בהיותו
בהיותו  הדיבור, עליו ושקשה הפשוטים, האנשים

כבד־פה.
המשך  לו: ואומר במחשבותיו התעמק הסבא
היה  הפשוטים, האנשים עם שלך ההנהגה בסדר
ובשפת  והסבר ביאור של בכוחות אותו ובירך למלמד.

חלקות.
את  הכרתי לא  הרד"ז מספר  מהרבי בצאתי
מהיכן  בעצמי ידעתי ולא כהוגן, לדבר התחלתי עצמי.
מאמרי  שלשת על וחזרתי הביתה כששבתי לי. בא זה
הוא  כולם. השתוממו מהרבי, ששמעתי החסידות
הרבי, של ה"גולם" שהוא  רד"ז מספר  להם אמר
גולם  יצר והרבי מעפר, גולם יצר מפראג המהר"ל

מבשר.
לדרוש  עצמו שמוסר זה הוא  אבי סיים  חסיד

זולתו. טובת
המפיק  בפה זאב דוב ר' הרה"ח את שזוכרים אנו,
הטוב  בשכר מה השגת לנו להיות יכול שלו, מרגליות

זולתו. טובת לדרוש עצמו המוסר חסיד של
.Á שכל 60כתוב הדבר ודאי כוננו. גבר מצעדי מה' :

אלא  לפעול, שעליו פרטית בכוונה הוא לכאן שבא מי
את  לבצע לרצות הרי צריכים יחפץ', 'ודרכו

להזניח. צריכים לא השליחות,
y"z'd ,oqip 'h
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נמשך  כך ומהמדרש. מהגמרא שונות חז"ל אגדות
מאד, עליו קשה היה הדבר אך, שנים. כשלש הדבר
עליו  קשה היה הזמן ובמשך כבד־פה היה שכן
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לימודו  את הפסיק לא זאת בכל ממש, ־פה

הפשוטים. האנשים עם והתוועדותו
הרד"ז  בא שנה, שבע־עשרה לגיל בהגיעו
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תרפ"ט  אלול, כ"ה ב' ב"ה.

אי"א  וו"ח והנעלה הנכבד ידידי

הכהן  שי' שלום ברוך מוהר"ר

וברכה. שלום

שי' כאחב"י בתוך עלינו הבאה החדשה השנה לקראת

שנה  בברכת שי' וב"ב ידידי את לברך הנני ולברכה לטובה

מתוך  טובה ופרנסה חיים בשנת בגו"ר ומתוקה טובה

וקרן  התורה קרן השי"ת ירים בה אשר שנה הרחבה,

שי'. אחב"י

ובגמח"ט  בכוח"ט ומברכו הדו"ש ידידו והנני

שניאורסאהן. יצחק יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר אברהם סענדר שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתו החוברת שלו וכהצעתו הנחתי את הענין על אחרי החגים ונתקיים מרז"ל במילי 

דאבות אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה, כי הטרדות לא נתמעטו אלא אדרבה, ובמילא אינני 

רוצה לדחות הענין יותר ובמילא אבוא עכ"פ באיזה שורות ואתו הסליחה.

ידוע אשר אין משיבין על הדרוש )כנפי יונה חלק ב' סימן קכ"ה( בכ"ז כנהוג בענינים כגון אלו 

אענה גם אני חלקי וידוע מרז"ל )ירושלמי סוף ברכות( פיטטיא דאורייתא טבין.

וכן  והקשה  אברהם,  של  בדורו  משא"כ  בזה  וד]ר[ז"ל  בדורותיו,  הי'  צדיק  עה"כ  א'  לסימן 

הקשה בתו"ש, שהרי כשמת נח הי' אברהם בן נ"ח. - י"ל בזה דהכוונה בדורותיו בדור שלו, היינו שהוא 

הפרנס שלו ומנהיגו וכלשון רז"ל דור ופרנסיו וכו' )ויק"ר פס"ו(.

ריש עמוד ג' בענין טעמי המצות. - יעוין מ"ש בזה המורה הגדול במורה נבוכים ח"ג פרק ל"א 

ואילך. אגה"ק לרבנו הזקן סימן י"ט. ספר טעמי המצות להצ"צ סוף מצוה פו"ר.

מצות נר חנוכה ריש פרק ג'. ועוד. בהנוגע למלח בפרט - יעויין לקוטי תורה סוף פרשת ויקרא 

ד"ה לא תשבית מלח וביאורו.

לסוף החוברת בענין גדולים בעלי תשובה שאפילו צדיקים גמורים כו' יעויין אגרת התשובה 

כמרז"ל  כו'  כ"כ  גדולה  תשובה  ז'  פרק  סוף  בתניא  למ"ש  מתאים  והוא  ח'  פרק  סוף  הזקן  לרבנות 

במקום שבעלי תשובה כו'.

נהניתי ממה שראיתיו כאן בהתועדות דשמחת תורה וחבל אשר לא הי' בידו להיות נוכח ג"כ 

בהתועדות דשבת בראשית ראשית השנה. וע"פ הידוע פתגם האדמו"ר הצ"צ ששמענוהו מכ"ק מו"ח 

אדמו"ר בהנוגע לשבת בראשית, שההנהגה בו משפיעה על כל השנה כולה ויה"ר שכוונתו הרצוי' תחשב 

כמעשה בפועל.

בברכה צו א געזונטען ווינטער ]חורף בריא[ לו ולכל אשר לו.
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:íéîMä ré÷ø éðt-ìr õøàä-ìr óôBòé óBòå§Æ§¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©©¨¨«¦
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íénä eöøL øLà úNîøä | äiçä Lôð-ìk̈¤´¤©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦
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:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå NîøåäëNriå ¨¤²¤§©«§¤−¤§¦®̈©«§¦¥«©©´©

äîäaä-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéýìû¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤©§¥¨Æ
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:ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a(א (א, ¿≈ƒ»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»Õ∆
ּבלׁשֹון  ׁשהּוא ּבבי"ת ולּמה . . העֹולם נברא ְְְְְִֵֵֶָָָָָָ"ּבבי"ת

ארירה.." ּבלׁשֹון ׁשהּוא ּבאל"ף ולא ה"א)(ירוש ּברכה פ"ב למי ְְְְֲִִֶֶָָָָֹ

הפ ׁשענינם מּלים הרּבה ּדיׁש הקׁשה: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבאּבןֿעזרא

הּמתחילֹות  מּלים ריּבּוי ּולאיד ב', ּבאֹות הּמתחילֹות ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָהּברכה

ּוברכה. טֹוב ׁשענינם א' ְְִֶָָָָָּבאֹות

לּמּוד  א. ענינים: ׁשני יׁשנם ּבּתֹורה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָויׁש

הּתֹורה, ּבנֹותן ּודבקּות התאחדּות ב. והּׂשגה. ּבהבנה ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָהּתֹורה

ׁשּבּתֹורה. מהּׂשכל ׁשּלמעלה ועצמּותּה הּתֹורה קדּׁשת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּזֹוהי

ללּמּוד  ּבנֹוגע הּירּוׁשלמי: ּדברי יּובנּו לעיל, הּנזּכר ּפי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָועל

לא  חּיים, סם לֹו נעׂשית "זכה ז"ל, רּבֹותינּו אמרּו ְֲִֵֵַַַַַָָָָֹהּתֹורה

ּברכה, לׁשֹון דבי"ת הענין וזהּו מיתה", סם לֹו נעׂשית ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָזכה

זּכּות, מּלׁשֹון ּד"זכה" ּבאפן הּוא הּתֹורה לּמּוד ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּדכאׁשר

האל"ף  ׁשּזהּו אצלֹו ונרּגׁש הּתֹורה, קדּׁשת ּבֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּנרּגׁשת

"ּברכה", - הּבי"ת יׁשנּה אזי ּדתֹורה, והעּקר) ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָ(ההתחלה

חּיים". סם לֹו ֲִֵַַַ"נעׂשית

ּבּתֹורה  וההּׂשגה ׁשההבנה זכה", "לא ּכאׁשר ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

- ה"זכה" אצלֹו וחסר ּתֹורה, ׁשל ּכאל"ף אצלֹו ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָנחׁשבת

אצלֹו נעׂשית אזי האל"ף), ענין (אמּתית ׁשּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּקדּׁשה

מיתה". סם לֹו "נעׂשית ארירה, לׁשֹון ְֲֲִִֵֶַַָָָָהאל"ף

éðùãõøàäå íéîMä úBãìBú älàaäíàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§®̈
:íéîLå õøà íéýìû ýåýé úBNr íBéaä| ìëå §À£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦§´Ÿ

äãOä áNr-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤©¨¤−
k çîöé íøèíéýìû ýåýé øéèîä àì é ¤´¤¦§®̈¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ

:äîãàä-úà ãárì ïéà íãàå õøàä-ìråãàå ©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«§¥−
:äîãàä éðt-ìk-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìré©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬¨«£¨¨«

æ-ïî øôr íãàä-úà íéýìû ýåýé øöéiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦
íãàä éäéå íéiç úîLð åétàa çtiå äîãàä́̈£¨½̈©¦©¬§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈

:äiç Lôðìçïãra-ïb íéýìû ýåýé òhiå §¤¬¤©¨«©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤
:øöé øLà íãàä-úà íL íNiå íãwî¦¤®¤©¨´¤½̈¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«

èãîçð õr-ìk äîãàä-ïî íéýìû ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬
ïbä CBúa íéiçä õrå ìëàîì áBèå äàøîì§©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈

:òøå áBè úrcä õråéïãrî àöé øäðå §¥¾©©−©¬¨¨«§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤
äraøàì äéäå ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½§¨−̈§©§¨¨¬

:íéLàøàéúà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL ¨¦«¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ
:áäfä íL-øLà äìéåçä õøà-ìkáéáäæe ¨¤´¤©«£¦½̈£¤−̈©¨¨««£©²

:íäMä ïáàå çìãaä íL áBè àåää õøàä̈¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤©«Ÿ©
âéúà ááBqä àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½¥−

:Lek õøà-ìkãéì÷cç éLéìMä øäpä-íLå ¨¤¬¤«§¥«©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤
àeä éréáøä øäpäå øeMà úîã÷ Cìää àeä¬©«Ÿ¥−¦§©´©®§©¨¨¬¨«§¦¦−¬

:úøôåèíéýìû ýåýé çwiåeäçpiå íãàä-úà §¨«©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©©¦¥´
ìe dãárì ïãr-ïâá:døîLæèíéýìû ýåýé åöéå §©¥½¤§¨§−̈§¨§¨«©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½

:ìëàz ìëà ïbä-õr ìkî øîàì íãàä-ìr©¨«¨−̈¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈¨¬ŸŸ¥«
æéék epnî ìëàú àì òøå áBè úrcä õrîe¥¥À©©¸©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®¦À

:úeîz úBî epnî Eìëà íBéaçéýåýé øîàiå §²£¨§¬¦¤−¬¨«©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´
Bl-äNrà Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéýìû¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®¤«¡¤¬

:Bcâðk øærèéäîãàä-ïî íéýìû ýåýé øöiå ¥−¤§¤§«©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈
àáiå íéîMä óBò-ìk úàå äãOä úiç-ìk̈©©³©¨¤Æ§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ
øLà ìëå Bì-àø÷i-äî úBàøì íãàä-ìà¤¨´¨½̈¦§−©¦§¨®§ŸÁ£¤̧

:BîL àeä äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈¬§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz ziy`xa t"y zgiy)

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ¯ˆÈiÂ(ז (ב, «ƒ∆¡…ƒ∆»»»

Ú¯‰ ¯ˆÈÂ ·BË ¯ˆÈ . . ÌÈ¯ˆÈ ÈL(א סא, (ברכות ¿≈¿»ƒ≈∆¿≈∆»«

לתכלית  להביאֹו ּכדי הרע יצר ּבאדם נתן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהקּב"ה

היא  עבֹודתֹו יצרֹו, על מתּגּבר אדם ּכאׁשר ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשלמּותֹו,

וכּמבאר  ּומעלֹותיו. ּכחֹותיו ּומתּגּלים העּלּוי ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֹּבתכלית

לבחן  ּכדי למרחּקים, ּבנֹו את ׁשּׁשלח מּמל מׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבחסידּות

יגּלה  וכ ,הּמל מארמֹון רחֹוק ּבהיֹותֹו ּגם ּכדבעי יתנהג ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאם

ּבׁשלמּות. ּכחֹותיו את ְִִֵֵֶַָֹוינּצל

éùéìùëóBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´
øær àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìe íéîMä©¨©½¦§−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤

:Bcâðkàë-ìr äîcøz | íéýìû ýåýé ìtiå §¤§«©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©
øNa øbñiå åéúòìvî úçà çwiå ïLéiå íãàä̈«¨−̈©¦¨®©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈

:äpzçzáëòìvä-úà | íéýìû ýåýé ïáiå ©§¤«¨©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²
:íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàä-ïî ç÷ì-øLà£¤¨©¬¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

âëøNáe éîörî íör írtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼´Ÿ©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈
-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨

:úàfãëBnà-úàå åéáà-úà Léà-áæré ïk-ìr «Ÿ©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®
ãçà øNáì eéäå BzLàa ÷áãå:äëíäéðL eéäiå §¨©´§¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«©¦«§³§¥¤Æ

:eLLaúé àìå BzLàå íãàä íéneør£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ¦§¨«
âàøLà äãOä úiç ìkî íeør äéä Lçpäå§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬



רסי iriax - c - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

óà äMàä-ìà øîàiå íéýìû ýåýé äNr̈−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ
:ïbä õr ìkî eìëàú àì íéýìû øîà-ék¦«¨©´¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«

áïbä-õr éøtî Lçpä-ìà äMàä øîàzå©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈
:ìëàðâøîà ïbä-CBúa øLà õrä éøtîe Ÿ¥«¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´

-ït Ba eòbú àìå epnî eìëàú àì íéýìû¡Ÿ¦À³Ÿ«Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤
:ïeúîzãúBî-àì äMàä-ìà Lçpä øîàiå §ª«©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−
:ïeúîzäepnî íëìëà íBéa ék íéýìû rãé ék §ª«¦µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½

áBè érãé íéýìûk íúééäå íëéðér eç÷ôðå§¦§§−¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬
:òøååéëå ìëàîì õrä áBè ék äMàä àøzå ¨¨«©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯

çwzå ìékNäì õrä ãîçðå íéðérì àeä-äåàú©«£¨´¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬
:ìëàiå dnr dLéàì-íb ïzzå ìëàzå Béøtî¦¦§−©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«

æíä ínøér ék eòãiå íäéðL éðér äðç÷tzå©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®
:úøâç íäì eNriå äðàú äìr eøtúiå©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

çïba Cläúî íéýìû ýåýé ìB÷-úà eòîLiå©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈
ýåýé éðtî BzLàå íãàä àaçúiå íBiä çeøì§´©©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´

íéýìû:ïbä õr CBúaèíéýìû ýåýé àø÷iå ¡Ÿ¦½§−¥¬©¨«©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−
:äkià Bì øîàiå íãàä-ìàéEì÷-úà øîàiå ¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬

:àáçàå éëðà íøér-ék àøéàå ïba ézrîL̈©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ¨−Ÿ¦¨¥«¨¥«
àéõrä-ïîä äzà íøér ék Eì ãébä éî øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À

éúéeö øLà:zìëà epnî-ìëà ézìáì E £¤¯¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨
áéàåä éãnr äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨®̈¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²

:ìëàå õrä-ïî él-äðúðâéíéýìû ýåýé øîàiå ¨«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²
Lçpä äMàä øîàzå úéNr úàf-äî äMàì̈«¦−̈©´Ÿ¨¦®©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬

:ìëàå éðàéMäãé-ìà | íéýìû ýåýé øîàiå ¦¦©−¦¨«Ÿ¥«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤
äîäaä-ìkî äzà øeøà úàf úéNr ék Lçpä©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼¨³©¨Æ¦¨©§¥½̈

ðçb-ìr äãOä úiç ìkîeìëàz øôrå Cìú E ¦−Ÿ©©´©¨¤®©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−
éiç éîé-ìk:Eåèðéa úéLà | äáéàåïéáe E ¨§¥¬©¤«§¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´

Làø EôeLé àeä drøæ ïéáe Erøæ ïéáe äMàä̈«¦½̈¥¬©§£−¥´©§¨®µ§«§´½Ÿ
:á÷r epôeLz äzàåñæèøîà äMàä-ìà §©−̈§¤¬¨¥«¤¨«¦¨´¨©À

ðBávr äaøà äaøäðøäå Cíéðá éãìz áöra C ©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½§¤−¤¥«§¦´¨¦®
:Ca-ìLîé àeäå Cú÷eLz CLéà-ìàåñ §¤¦¥Æ§´¨¥½§−¦§¨¨«

æéìëàzå EzLà ìB÷ì zrîL ék øîà íãàìe§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ
éúéeö øLà õrä-ïîepnî ìëàú àì øîàì E ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®

øeára äîãàä äøeøàìk äpìëàz ïBávra E £¨³¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ

éiç éîé:Eçézìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å §¥¬©¤«§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈
:äãOä áNr-úàèéétà úræaíçì ìëàz E ¤¥¬¤©¨¤«§¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤

øôr-ék zçwì äpnî ék äîãàä-ìà EáeL ãr©³«§Æ¤¨´£¨½̈¦¬¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´
:áeLz øôr-ìàå äzàëíL íãàä àø÷iå ©½¨§¤¨−̈¨«©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬

:éç-ìk íà äúéä àåä ék äeç BzLààëNriå ¦§−©®̈¦²¦¬¨«§−̈¥¬¨¨«©©Á©Á
øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéýìû ýåýé§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−

:íLaìiåô ©©§¦¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr ` zegiy ihewl)

‰ki‡ BÏ ¯Ó‡iÂ(ט (ג, «…∆«∆»

ּפׁשר  מה אֹותֹו: ׁשאלּו ּבמאסר, היה הּזקן רּבנּו ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

היכן  - אדם ּכל אצל ׁשֹואל הקּב"ה הרּבי: הׁשיב זֹו. ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאלה

הּנ מה ּבעֹולם, ּבריאת מּטרת מה יֹודע הּנ האם ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָאּתה?

קדּוׁשת  ּכבֹוד והּנה ? . . ּבפעל עׂשית ּומה לעׂשֹות, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹצרי

הּזקן  אדמֹו"ר את הּציל זה ׁשּמענה אמר, אדמֹו"ר וחמי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמֹורי

למסר  ׁשּזכה ותענּוג ׂשמחה מרב לֹו ׁשהיתה הּנפׁש, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּכלֹות

אחד  ּכל את ּתמיד ׁשֹואל הקּב"ה ואכן, חסידּות. על ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנפׁשֹו

ׁשהּׁשאלה  מי יׁש ּכח): נתינת ּגם היא זֹו (ּוׁשאלה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ'איּכה'

לא  לֹו ּגֹורמת ׁשהּׁשאלה מי ויׁש הּנפׁש, מּכלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּצילתֹו

ה'. ּבעבֹודת להתחּזק אּלא ּבתאוֹות ׁשקּוע ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָלהיֹות

éòéáøáëíéýìû ýåýé | øîàiåíãàä ïääéä ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ
çìLé-ït | äzrå òøå áBè úrãì epnî ãçàk§©©´¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´
:íìòì éçå ìëàå íéiçä õrî íb ç÷ìå Bãé̈À§¨©Æ©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«

âë-úà ãárì ïãr-ïbî íéýìû ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤
:íMî çwì øLà äîãàäãëíãàä-úà Løâéå ¨´£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«©§−̈¤¤¨«¨¨®

èäì úàå íéáøkä-úà ïãr-ïâì íãwî ïkLiå©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤©§ª¦À§¥̧©³©
ì úëtäúnä áøçäõr Cøc-úà øîL ©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ¤¤−¤¥¬

:íéiçäñãàBzLà äeç-úà òãé íãàäå ©«©¦«§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®
-úà Léà éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà ãìzå øäzå©©̧©Æ©¥´¤¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤

:ýåýéá-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå §Ÿ̈«©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦
ïàö ärø ìáä:äîãà ãáò äéä ïé÷åâéäéå ¤̧¤Æ´Ÿ¥½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«©§¦−

äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈
:ýåýéìãBðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå ©«Ÿ̈«§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−

:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiå ïäáìçîe¥«¤§¥¤®©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«
äïé÷ì øçiå ärL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨®̈©¦³©§©̧¦Æ

:åéðt eìtiå ãàîåänì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå §½Ÿ©¦§−¨¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨
éðô eìôð änìå Cì äøç:Eæáéèéz-íà àBìä ¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬¨¤«£³¦¥¦Æ



iyyרסב ,iying - d - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

õáø úàhç çútì áéèéú àì íàå úàN§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½©¤−©©¨´Ÿ¥®
éìàå:Ba-ìLîz äzàå Bú÷eLz Eçïé÷ øîàiå §¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨«©¬Ÿ¤©−¦

ïé÷ í÷iå äãOa íúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½©¨¬̈©²¦
:eäâøäiå åéçà ìáä-ìàèïé÷-ìà ýåýé øîàiå ¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦

éçà ìáä éàéçà øîLä ézrãé àì øîàiå E ¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¨©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−
:éëðàééçà éîc ìB÷ úéNr äî øîàiåE ¨«Ÿ¦©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½

:äîãàä-ïî éìà íé÷röàéäzà øeøà äzrå «Ÿ£¦¬¥©−¦¨«£¨¨«§©−̈¨´®̈¨
-úà úç÷ì äét-úà äúöt øLà äîãàä-ïî¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´¤¦½¨¨©²©¤

éçà éîc:Eãiî Eáéäîãàä-úà ãárú ék §¥¬¨¦−¦¨¤«¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈
õøàá äéäz ãðå òð Cì dçk-úz óñú-àì: «ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®¨¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤

âé:àBNpî éðBr ìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiåãéïä ©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«¥Á
éðtîe äîãàä éðt ìrî íBiä éúà zLøbE ¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−

éàöî-ìë äéäå õøàa ãðå òð éúééäå øúqà¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−
:éðâøäéåèïé÷ âøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiå ©«©§¥«¦©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦

ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé íNiå íwé íéúráL¦§¨©−¦ª®̈©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬
:Bàöî-ìk Búà-úBkäæèýåýé éðôlî ïé÷ àöiå ©«Ÿ−¨«Ÿ§«©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®

:ïãr-úîã÷ ãBð-õøàa áLiåæé-úà ïé÷ òãiå ©¥¬¤§¤«¤−¦§©¥«¤©¥³©©̧¦Æ¤
øér äða éäéå CBðç-úà ãìzå øäzå BzLà¦§½©©−©©¥´¤¤£®©«§¦Æ´Ÿ¤¦½

:CBðç Bða íLk øérä íL àø÷iåçéãìeiå ©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«©¦¨¥³
ìûéeçî-úà ãìé ãøérå ãøér-úà CBðçì©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®
ãìé ìûLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìûéiçîe§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬

:Cîì-úà¤¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(frx 'nr a hweln mixn`nd xtq)

ÌÏBÚÏ ÈÁÂ ÏÎ‡Â(כב (ג, ¿»«»«¿»
נברא  האדם והרי לעֹולם, יחיה אם ּבכ מה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלכאֹורה,

מעץ  לאכל לא נצטּוה ׁשּלכן לעֹולם, ׁשּיחיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּלכּתחּלה

מבּדל  הרע היה החטא ׁשּקדם ּבחסידּות, ּומבאר ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻהּדעת.

ּבלא  טֹוב ׁשאין והרע, הּטֹוב התערבּו החטא ידי ועל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמהּטֹוב,

יתקּים  ׁשּבֹו הרע ּגם לעֹולם, יחיה ואם טֹוב; ּבלא רע ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרע

יהיה  ׁשּלא ּכדי לעֹולם ּבאה ׁשּמיתה נמצא, זה לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹלעֹולם.

ּתֹוצאה  היא ׁשהּמיתה לֹומר, יׁש יֹותר ּובעמק לרע. ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹקּיּום

ּבקדּׁשה  היא חּיּות (ּכי רּוחני מות הּוא חטא ׁשּכן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמהחטא.

מיתה  ּגם הביא רּוחני ּומות מות), הם וטמאה רע ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּדוקא,

ְִַּגׁשמית.

éùéîçèéúçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ
:älö úéðMä íLå äãrëìáé-úà äãr ãìzå ¨½̈§¥¬©¥¦−¦¨«©¥¬¤¨−̈¤¨¨®

:äð÷îe ìäà áLé éáà äéä àeäàëåéçà íLå ´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤¦§¤«§¥¬¨¦−
:áâeòå øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−§¨«

áëLèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾
:äîrð ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦©«£¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(591 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ÌLa ‡¯˜Ï ÏÁe‰ Ê‡ ,LB‡ BÓL ˙‡ ‡¯˜iÂ(כו (ד, «ƒ¿»∆¿¡»«ƒ¿…¿≈
אנֹוׁש, ׁשל ּבגנּותֹו הּתֹורה מדּברת מּדּוע לׁשאל, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹיׁש

ׁשהּתֹורה  לֹומר, ויׁש עבֹודהֿזרה. לעבד התחילּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבזמּנֹו

הּוא  ּכאׁשר רק עבֹודהֿזרה לעבד יכֹול ׁשאדם לנּו ֲֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרֹומזת

ואנּוׁש מּכל הּלב עקֹוב (ּכּכתּוב חליׁשּות לׁשֹון אנֹוׁש, ְְְֱֲִִִִֵַַַָָָֹּבבחינת

הם  הּבהמה, על האדם יתרֹון ׁשּבֹו, האדם ׁשעניני הינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא),

הּוא  הּבהמה על האדם יתרֹון ּכאׁשר ואּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּבחליׁשּות.

לגמרי  מפר ּדבר ׁשהיא עבֹודהֿזרה, ׁשּייכת לא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבהתּגּברּות,

(לפי  'אנֹוׁש' נקרא ׁשּמנהיגֹו ּבּדֹור הּפׁשּוט. הּׂשכל מּצד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָּגם

עבֹודהֿזרה. יעבדּו הּדֹור ׁשּבני אפׁשרּות יׁש - ּדֹורֹו) ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּתכּונת

éùùâëéìB÷ ïrîL älöå äãr åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½
éröôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì éLð§¥´¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½

:éúøaçì ãìéåãëCîìå ïé÷-íwé íéúráL ék §¤−¤§©ª«¨¦«¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤
:äráLå íéráLäëBzLà-úà ãBò íãà òãiå ¦§¦¬§¦§¨«©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½

éì-úL ék úL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥®¦´¨«¦³
:ïé÷ Bâøä ék ìáä úçz øçà òøæ íéýìû¡Ÿ¦Æ¤©́©¥½©´©¤½¤¦¬£¨−¨«¦

åëìeLBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æàñäàøôñ äæ ¨´©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«¤´¥½¤

úeîãa íãà íéýìû àøa íBéa íãà úãìBz«§−Ÿ¨®̈§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈¦§¬
:Búà äNr íéýìûáCøáéå íàøa äá÷ðe øëæ ¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«¨¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨¤́

:íàøaä íBéa íãà íîL-úà àø÷iå íúàŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ¨½̈§−¦¨«§¨«
âìL íãà éçéåBúeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−

:úL BîL-úà àø÷iå Bîìökãíãà-éîé eéäiå §©§®©¦§¨¬¤§−¥«©¦«§´§¥«¨À̈
ãìBiå äðL úàî äðîL úL-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤

:úBðáe íéðaäéç-øLà íãà éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½
ìLe äðL úBàî òLz:úîiå äðL íéLñ §©³¥Æ¨½̈§¦−¨®̈©¨«Ÿ

å-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤
ðà:LBæòáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå ¡«©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe íéðL̈¦½§Ÿ¤¬¥−¨®̈©¬¤¨¦−¨«
çòLúe äðL äøNr íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬

:úîiå äðL úBàîñèäðL íérLz LBðà éçéå ¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦¬¡−¦§¦´¨®̈

iriay - e - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïðé÷-úà ãìBiåéBãéìBä éøçà LBðà éçéå ©−¤¤¥¨«©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´
äðL úBàî äðîLe äðL äøNr Lîç ïðé÷-úà¤¥½̈£¥³¤§¥Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®

:úBðáe íéða ãìBiåàéLîç LBðà éîé-ìk eéäiå ©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´
:úîiå äðL úBàî òLúe íéðLñáéïðé÷ éçéå ¨¦½§©¬¥−¨®̈©¨«Ÿ©§¦¬¥−̈

:ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéráLâéïðé÷ éçéå ¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«©§¦´¥À̈
äðL íéraøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´¨½̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLeãéeéäiå §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ
äðL úBàî òLúe íéðL øNr ïðé÷ éîé-ìk̈§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−¨¨®

:úîiåñåèíéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå ©¨«Ÿ©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´
:ãøé-úà ãìBiå äðLæèéøçà ìûììäî éçéå ¨®̈©−¤¤¨«¤©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ
ìL ãøé-úà BãéìBäúBàî äðîLe äðL íéL «¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLæééîé-ìk eéäiå ¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´
úBàî äðîLe äðL íérLúå Lîç ìàììäî©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úîiå äðLñçéäðL íéMLå íézL ãøé-éçéå ¨®̈©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈
:CBðç-úà ãìBiå äðL úàîeèééøçà ãøé-éçéå §©´¨¨®©−¤¤£«©«§¦¤À¤©«£¥Æ

CBðç-úà BãéìBäãìBiå äðL úBàî äðîL «¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤
:úBðáe íéðaëíéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ

:úîiå äðL úBàî òLúe äðLñàëCBðç éçéå ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦´£½
:çìLeúî-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç̈¥¬§¦¦−¨®̈©−¤¤§¨«©

áëBãéìBä éøçà íéýìûä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
ìL çìLeúî-úàíéða ãìBiå äðL úBàî L ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeâëäðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéå ¨«©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈
ìLe:äðL úBàî Lãë-úà CBðç Cläúiå §¬¥−¨¨«©¦§©¥¬£−¤

Búà ç÷ì-ék epðéàå íéýìûä:íéýìûñ ¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(211 'nr g zegiy ihewl)

Ì˙B‡ C¯·iÂ Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ(ב (ה, »»¿≈»¿»»«¿»∆»
זכר  ׁשל הענין ּכׁשּיׁשנֹו מּלמעלה ּבאה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּברכה

ּדכר  ּדאׁשּתכח ּבאתר אּלא אׁשּתּכחּו לא ּברכאן - ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּונקבה

ב)ונּוקבא נה, אמרּו(זח"א ּובּגמרא ב). סב, אדם (יבמות ּכל ְְְְַָָָָָָָ

קדמֹות  מדּבר ּבספר וכתב ּברכה. ּבלא ׁשרּוי אּׁשה, לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

ׁשל  ּביתֹו ּבתֹו מצּויה הּברכה אין נׁשים): (מערכת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהחיד"א

ואּׁשה  ּדאיׁש ּדהּטעם, ואפׁשר . . אׁשּתֹו ּבׁשביל אּלא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאדם

יחּוד  ּגֹורם אׁשּתֹו צרּוף ׁשעלֿידי ונמצא, ּביניהם. י"ה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּזכּו

הּברכה. את ה' צּוה ׁשם ּכי יׁשּתלׁשל ּומּׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליֹון,

éòéáùäëúàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´
:Cîì-úà ãìBiå äðLåëéøçà çìLeúî éçéå ¨®̈©−¤¤¨«¤©§¦´§¤À©©«£¥Æ

òáLe äðL íéðBîLe íézL Cîì-úà BãéìBä«¦´¤¤½¤§©³¦§¦Æ¨½̈§©¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîæëéîé-ìk eéäiå ¥−¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´

äðL úBàî òLúe äðL íéMLå òLz çìLeúî§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−¨®̈
:úîiåñçëäðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå ©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈

:ïa ãìBiå äðL úàîeèëçð BîL-úà àø÷iå §©´¨¨®©−¤¥«©¦§¨¯¤§²−Ÿ©
eðéãé ïBávrîe eðNrnî eðîçðé äæ øîàì¥®Ÿº¤Â§©«£¥³¦©«£¥̧Æ¥«¦§´¨¥½

:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïîìCîì-éçéå ¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«©«§¦¤À¤
äðL íérLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ¨½̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçåàìéäéå ©«£¥¬¥−Ÿ¨®̈©¬¤¨¦−¨«©«§¦Æ
ráLå òáL Cîì-éîé-ìkúBàî òáLe äðL íé ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−

:úîiå äðLñáìäðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå ¨¨®©¨«Ÿ©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨®̈
:úôé-úàå íç-úà íL-úà çð ãìBiååàéäéå ©´¤½Ÿ©¤¥−¤¨¬§¤¨«¤©«§¦Æ

úBðáe äîãàä éðt-ìr áøì íãàä ìçä-ék¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®¨−
:íäì eãléáúBða-úà íéýìûä-éðá eàøiå ª§¬¨¤«©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´

ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä úáè ék íãàä̈«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ
:eøça øLàâíãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå £¤¬¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ

íéøNrå äàî åéîé eéäå øNá àeä íbLa íìòì§Ÿ½̈§©−̈´¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−
:äðLãíâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä ¨¨«©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´

úBða-ìà íéýìûä éða eàáé øLà ïë-éøçà©«£¥¥À£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´
íìBòî øLà íéøabä änä íäì eãìéå íãàä̈«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈

:íMä éLðàôäúrø äaø ék ýåýé àøiå ©§¥¬©¥«©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬
òø ÷ø Baì úáLçî øöé-ìëå õøàa íãàä̈«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ©§§´Ÿ¦½©¬©−

:íBiä-ìkåíãàä-úà äNr-ék ýåýé íçpiå ¨©«©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈
:Baì-ìà ávrúiå õøàaæäçîà ýåýé øîàiå ¨¨®¤©¦§©¥−¤¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧

äîãàä éðt ìrî éúàøa-øLà íãàä-úà¤¨«¨¨³£¤¨¨¸¦Æ¥©¸§¥´¨«£¨½̈
íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa-ãr íãàî¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤§©´©¨¨®¦

:íúéNr ék ézîçð ékçéðéra ïç àöî çðå ¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥



רסג iriay - e - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïðé÷-úà ãìBiåéBãéìBä éøçà LBðà éçéå ©−¤¤¥¨«©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´
äðL úBàî äðîLe äðL äøNr Lîç ïðé÷-úà¤¥½̈£¥³¤§¥Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®

:úBðáe íéða ãìBiåàéLîç LBðà éîé-ìk eéäiå ©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´
:úîiå äðL úBàî òLúe íéðLñáéïðé÷ éçéå ¨¦½§©¬¥−¨®̈©¨«Ÿ©§¦¬¥−̈

:ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéráLâéïðé÷ éçéå ¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«©§¦´¥À̈
äðL íéraøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´¨½̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLeãéeéäiå §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ
äðL úBàî òLúe íéðL øNr ïðé÷ éîé-ìk̈§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−¨¨®

:úîiåñåèíéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå ©¨«Ÿ©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´
:ãøé-úà ãìBiå äðLæèéøçà ìûììäî éçéå ¨®̈©−¤¤¨«¤©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ
ìL ãøé-úà BãéìBäúBàî äðîLe äðL íéL «¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLæééîé-ìk eéäiå ¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´
úBàî äðîLe äðL íérLúå Lîç ìàììäî©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úîiå äðLñçéäðL íéMLå íézL ãøé-éçéå ¨®̈©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈
:CBðç-úà ãìBiå äðL úàîeèééøçà ãøé-éçéå §©´¨¨®©−¤¤£«©«§¦¤À¤©«£¥Æ

CBðç-úà BãéìBäãìBiå äðL úBàî äðîL «¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤
:úBðáe íéðaëíéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ

:úîiå äðL úBàî òLúe äðLñàëCBðç éçéå ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦´£½
:çìLeúî-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç̈¥¬§¦¦−¨®̈©−¤¤§¨«©

áëBãéìBä éøçà íéýìûä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
ìL çìLeúî-úàíéða ãìBiå äðL úBàî L ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeâëäðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéå ¨«©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈
ìLe:äðL úBàî Lãë-úà CBðç Cläúiå §¬¥−¨¨«©¦§©¥¬£−¤

Búà ç÷ì-ék epðéàå íéýìûä:íéýìûñ ¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(211 'nr g zegiy ihewl)

Ì˙B‡ C¯·iÂ Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ(ב (ה, »»¿≈»¿»»«¿»∆»
זכר  ׁשל הענין ּכׁשּיׁשנֹו מּלמעלה ּבאה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּברכה

ּדכר  ּדאׁשּתכח ּבאתר אּלא אׁשּתּכחּו לא ּברכאן - ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּונקבה

ב)ונּוקבא נה, אמרּו(זח"א ּובּגמרא ב). סב, אדם (יבמות ּכל ְְְְַָָָָָָָ

קדמֹות  מדּבר ּבספר וכתב ּברכה. ּבלא ׁשרּוי אּׁשה, לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

ׁשל  ּביתֹו ּבתֹו מצּויה הּברכה אין נׁשים): (מערכת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהחיד"א

ואּׁשה  ּדאיׁש ּדהּטעם, ואפׁשר . . אׁשּתֹו ּבׁשביל אּלא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאדם

יחּוד  ּגֹורם אׁשּתֹו צרּוף ׁשעלֿידי ונמצא, ּביניהם. י"ה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּזכּו

הּברכה. את ה' צּוה ׁשם ּכי יׁשּתלׁשל ּומּׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליֹון,

éòéáùäëúàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´
:Cîì-úà ãìBiå äðLåëéøçà çìLeúî éçéå ¨®̈©−¤¤¨«¤©§¦´§¤À©©«£¥Æ

òáLe äðL íéðBîLe íézL Cîì-úà BãéìBä«¦´¤¤½¤§©³¦§¦Æ¨½̈§©¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîæëéîé-ìk eéäiå ¥−¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´

äðL úBàî òLúe äðL íéMLå òLz çìLeúî§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−¨®̈
:úîiåñçëäðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå ©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈

:ïa ãìBiå äðL úàîeèëçð BîL-úà àø÷iå §©´¨¨®©−¤¥«©¦§¨¯¤§²−Ÿ©
eðéãé ïBávrîe eðNrnî eðîçðé äæ øîàì¥®Ÿº¤Â§©«£¥³¦©«£¥̧Æ¥«¦§´¨¥½

:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïîìCîì-éçéå ¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«©«§¦¤À¤
äðL íérLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ¨½̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçåàìéäéå ©«£¥¬¥−Ÿ¨®̈©¬¤¨¦−¨«©«§¦Æ
ráLå òáL Cîì-éîé-ìkúBàî òáLe äðL íé ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−

:úîiå äðLñáìäðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå ¨¨®©¨«Ÿ©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨®̈
:úôé-úàå íç-úà íL-úà çð ãìBiååàéäéå ©´¤½Ÿ©¤¥−¤¨¬§¤¨«¤©«§¦Æ

úBðáe äîãàä éðt-ìr áøì íãàä ìçä-ék¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®¨−
:íäì eãléáúBða-úà íéýìûä-éðá eàøiå ª§¬¨¤«©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´

ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä úáè ék íãàä̈«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ
:eøça øLàâíãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå £¤¬¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ

íéøNrå äàî åéîé eéäå øNá àeä íbLa íìòì§Ÿ½̈§©−̈´¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−
:äðLãíâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä ¨¨«©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´

úBða-ìà íéýìûä éða eàáé øLà ïë-éøçà©«£¥¥À£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´
íìBòî øLà íéøabä änä íäì eãìéå íãàä̈«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈

:íMä éLðàôäúrø äaø ék ýåýé àøiå ©§¥¬©¥«©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬
òø ÷ø Baì úáLçî øöé-ìëå õøàa íãàä̈«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ©§§´Ÿ¦½©¬©−

:íBiä-ìkåíãàä-úà äNr-ék ýåýé íçpiå ¨©«©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈
:Baì-ìà ávrúiå õøàaæäçîà ýåýé øîàiå ¨¨®¤©¦§©¥−¤¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧

äîãàä éðt ìrî éúàøa-øLà íãàä-úà¤¨«¨¨³£¤¨¨¸¦Æ¥©¸§¥´¨«£¨½̈
íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa-ãr íãàî¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤§©´©¨¨®¦

:íúéNr ék ézîçð ékçéðéra ïç àöî çðå ¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥



xihtnרסד - e - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(450 'nr a zegiy ihewl)

˙ÈL‡¯a ˙L¯t»»«¿≈ƒ

היא  ׁש'ּבראׁשית' אמר, אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּכבֹוד

מאלף  יֹותר ׁשל זמן מׁש ּכֹוללת היא ּכי ּגדֹולה', ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ'ּפרׁשה

ּביחד  ׁשּבחּמׁש הּפרׁשּיֹות מּכל יֹותר - ׁשנה מאֹות ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוחמׁש

והּנה, תפ"ח). אלפים ב' ּבׁשנת הּוא החּמׁש סּיּום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֻ(ׁשהרי

ּבׁשנּיּות  ורֹומזת ּבעליֹונים ּבעצם מדּברת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ"הּתֹורה

ּומּמּנּו למעלה, הּוא עּקרֹו ּבּתֹורה ענין ׁשּכל הינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבּתחּתֹונים",

מכילה  ּפרׁשתנּו ּכאן: ואף למּטה. 'רמז' ונׁשּתלׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנמׁש

ׁשנים  מּקיפה ׁשהיא נׁשּתלׁשל ּומּזה 'ּבעליֹונים', רּבים, ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָענינים

'ּבתחּתֹונים'. ְְִַַרּבֹות,

øéèôîäõøàa íãàä úrø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨®̈¤
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî øöé-ìëååíçpiå §¨¥̧¤Æ©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«©¦¨´¤

-ìà ávrúiå õøàa íãàä-úà äNr-ék ýåýé§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−¤
:Baìæ-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå ¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤

äîäa-ãr íãàî äîãàä éðt ìrî éúàøä¨¸¦Æ¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈
ék ézîçð ék íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr©¤−¤§©´©¨®̈¦¦¬¦©−§¦¦¬

:íúéNrç:ýåýé éðéra ïç àöî çðå £¦¦«§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
.ïîéñ åäé÷æçé ,äéöîà ,íé÷åñô å"î÷ ôôô

ã ycew zegiyn zecewp ãmikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy)

(i"gyz'd ,oeygxn ycegd

'ראׁשית' עניני ׁשּכל הנ"ל, אחרית מראׁשית ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּמגיד

אלקים", ּברא ד"ּבראׁשית ּבענין ּתלּוים העֹולם, ְְְְְֱִִִִִִֵֶָָָָָָֹׁשּבכללּות

ׁשאז  – ּבראׁשית' ּב'ׁשּבת ׁשעֹומדים ההנהגה אֹופן לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשלכן,

הׁשּבת  נקראת זה ׁשם ועל אלקים", ּברא "ּבראׁשית ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹקֹוראים

ּכּולּה. הׁשנה ּכל נמׁשכת ּכ – ּבראׁשית" "ׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשם

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley



רסה

øåáéöá äàéø÷ì úéùàøá úùøôì äøèôä

ú"åîùìåáî ÷øô äéòùéá

áîäàøBa ýåýé ìûä øîà-äk«Ÿ¨©º¨¥´§Ÿ̈À¥³
äéàöàöå õøàä ò÷ø íäéèBðå íéîMä©¨©̧¦Æ§´¥¤½Ÿ©¬¨−̈¤§¤«¡¨¤®¨
íéëìäì çeøå äéìr írì äîLð ïúðŸ¥³§¨¨Æ¨¨´¨¤½¨§−©©«Ÿ§¦¬

:daåéúàø÷ ýåýé éðà÷æçàå ÷ãöá E ¨«£¦¯§Ÿ̈²§¨¦¬§¤−¤§©§¥´
ðzàå Eøvàå EãéaøBàì ír úéøáì E §¨¤®§¤¨§À§¤¤§²¦§¦¬−̈§¬

:íéBbæàéöBäì úBøår íéðér ç÷ôì ¦«¦§−Ÿ©¥©¦́¦§®§¦³
:CLç éáLé àìk úéaî øéqà øbñnî¦©§¥Æ©¦½¦¥¬¤−¤¬§¥«¤

çøçàì éãBáëe éîL àeä ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−´§¦®§¦Æ§©¥´
:íéìéñtì éúläúe ïzà-àì«Ÿ¤¥½§¦¨¦−©§¦¦«

èéðà úBLãçå eàá-äpä úBðLàøä̈¦«Ÿ−¦¥¨®©«£¨Æ£¦´
:íëúà réîLà äðçîöz íøèa ãébî©¦½§¤¬¤¦§©−§¨©§¦¬©¤§¤«

éäö÷î Búläz Lãç øéL ýåýéì eøéL¦³©«Ÿ̈Æ¦´¨½̈§¦¨−¦§¥´
íéià Bàìîe íiä éãøBé õøàä̈¨®¤«§¥³©¨Æ§Ÿ½¦¦−

:íäéáLéåàéíéøöç åéørå øaãî eàNé §«§¥¤«¦§³¦§¨Æ§¨½̈£¥¦−
Làøî òìñ éáLé epøé øã÷ áLz¥¥´¥¨®¨¸ŸÆ´§¥¤½©¥¬Ÿ

:eçåöé íéøäáé:eãébé íéiàa Búläúe ãBák ýåýéì eîéùé ¨¦−¦§¨«¨¦¬Ÿ©«Ÿ̈−¨®§¦¨−¨«¦¦¬©¦«
âé-óà réøé äàð÷ øéré úBîçìî Léàk àöé øBabk ýåýé§Ÿ̈Æ©¦´¥¥½§¦¬¦§¨−¨¦´¦§¨®¨¦¸©Æ©

:øabúé åéáéà-ìr çéøöéãé÷tàúà Léøçà íìBòî éúéLçä ©§¦½©©«Ÿ§−̈¦§©¨«¤«¡¥̧¦Æ¥«½̈©«£¦−¤§©¨®

`xenl iy
,'ä ìàä (ä.íéîçøä ìòáe ïécä ìòa,íäéèBðåúòáL úà äèpL ¨¥©©©¦©©¨©£¦§¥¤¤¨¨¤¦§©

.õøàä ìò ìäàk íéòé÷øä,ò÷ø"áäfä éçt úà eòwøéå" Bîk ,NøBt ¨§¦¦§Ÿ¤©¨¨¤Ÿ©¥§©§©§¤©¥©¨¨

.(b,hl zeny),äéàöàöå.íéçîvä,äéìò íòì.äéìò íéiçL íéLðàì §¤¡¨¤¨©§¨¦¨¨¨¤¨¨£¨¦¤©¦¨¤¨
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רסז

:áLä øîà-ïéàå äqLî ìévî ïéàå§¥´©¦½§¦−̈§¥Ÿ¥¬¨©«
âëòîLéå áL÷é úàæ ïéæàé íëá éî¦¬¨¤−©£¦´®Ÿ©§¦¬§¦§©−
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ézìàâ ék àøéz-ìà ìûøNé Eøöéå á÷ré Eàøaéúàø÷ E Ÿ©£´©£½Ÿ§«Ÿ¤§−¦§¨¥®©¦¨Æ¦´§©§¦½¨¨¬¦
:äzà-éì EîLááàì úBøäpáe éðà Ezà íéna øárú-ék §¦§−¦¨«¨¦©£³Ÿ©©̧¦Æ¦§´½̈¦©§¨−´Ÿ

:Ca-øráú àì äáäìå äåkú àì Là-Bîa Cìú-ék EeôèLé¦§§®¦¥¥³§¥Æ´Ÿ¦¨¤½§¤«¨−̈¬Ÿ¦§©¨«
âéðà ékéäìà ýåýéEøôë ézúð EréLBî ìûøNé LBã÷ E ¦À£¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¬¦§¨¥−«¦¤®¨©³¦¨§§Æ

ézçz àáñe Lek íéøöî:Eãéðàå zãaëð éðérá zø÷é øLàî ¦§©½¦¬§−̈©§¤«¥£¤̧¨©¯§¨§¥©²¦§©−§¨©£¦´
ézáäàézçz íãà ïzàå E:ELôð úçz íénàìe Eä-ìà £©§¦®§¤¥³¨¨Æ©§¤½§ª¦−©¬©©§¤«©

:jöa÷à áørnîe Erøæ àéáà çøænî éðà-Ezà ék àøéz¦−̈¦´¦§¨®¦¦¦§¨Æ¨¦´©§¤½¦©£−̈£©§¤«¨
å÷Bçøî éðá éàéáä éàìëz-ìà ïîéúìe éðz ïBôvì øîàŸ©³©¨Æ¥½¦§¥−̈©¦§¨®¦¨¦³¦¨©Æ¥¨½

:õøàä äö÷î éúBðáeæåéúàøa éãBáëìå éîLá àø÷pä ìk §©−¦§¥¬¨¨«¤µŸ©¦§¨´¦§¦½§¦§¦−§¨¦®
:åéúéNr-óà åézøöéçíéLøçå Lé íéðérå øer-ír àéöBä §©§¦−©£¦¦«¦¬©¦¥−§¥©¦́¥®§¥§¦−

:Bîì íéðæàåèíäá éî íénàì eôñàéå åcçé eöa÷ð íéBbä-ìk §¨§©¬¦¨«¨©¦º¦§§´©§À̈§¥¨§Æ§ª¦½¦³¨¤Æ
eòîLéå e÷cöéå íäéãr eðzé eðréîLé úBðLàøå úàæ ãébé©¦´½Ÿ§¦Ÿ−©§¦ª®¦§³¥¥¤Æ§¦§½̈§¦§§−

:úîà eøîàéåéézøça øLà écárå ýåýé-íàð éãr ízà §«Ÿ§¬¡¤«©¤³¥©Æ§ª§Ÿ̈½§©§¦−£¤´¨¨®§¦
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.äðBøçàa Bì ãîòiL øác,eäèäìzå (äëì.èäìå áäì ïBL ¨¨¤©£Ÿ¨©£¨©§©£¥§©©§©©
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.(e,el,éãò ízà (éìàøNé ízà ©¤¥©©¤¦§¨¥

ìò íëéáà íäøáàì ézãbäL ,éãò¥©¤¦©§¦§©§¨¨£¦¤©

.eàaL íúéàøe ,úBiìbä øác§©©¨ª§¦¤¤¨

mixn zxhr
eàaçäïëì áéBàä éðtî ìàøNé íòìévî ïéàå æáì eéäøúBéå .äfaä ïî ¨§®̈©¦§¨¥¦§¥¨¥¨¥¨³¨©Æ§¥´©¦½¦©¦¨§¥

ì eéä ,äfîäqLîòecîe ,äñéîø ïéðòáLä øîà-ïéàåBîB÷îì eäáéLä ¦¤¨¦§¦−̈¦§©§¦¨©©§¥Ÿ¥¬¨©«£¦¥¦§

éñBz ìàåeäñîøì ó::'ä íäì áéLîâëàöîð éëåíëá éîøLàïéæàé §©¦§¨§¥¥¦¨¤§¦¦§¨¦¬¨¤−£¤©£¦´
ìúàæähîì øeîàäøBçàì òîLéå áL÷éãéúòäúBéäì:ãëøácä eäæå ¨®Ÿ¨¨§©¨©§¦¬§¦§©−§¨«¤¨¦¦§§¤©¨¨

ïéáäì LiLá÷ré äqéLîì ïúð éî ¤¥§¨¦¦¨©̧¦§¦¨¯©£²Ÿ
ýåýé àBìä íéææáì ìûøNéå§¦§¨¥¬§«Ÿ§¦−£´§Ÿ̈®

ék ,äaéqäå ,àa äø÷îa àìå íøñîeæ §¨¨§Ÿ§¦§¤¨§©¦¨¦µ
eáà-àìå Bì eðàèçeöø àìå ¨¨´½§«Ÿ¨³§Ÿ¨
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eäèäìzå äîçìîäøòa øLàëå ¦§¨®̈©§©£¥³§©£¤¨£¨
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-ìà ìûøNé Eøöéå á÷ré EàøaŸ©£´©£½Ÿ§«Ÿ¤§−¦§¨¥®©
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רסח

øöBð-àì éðôì àeä éðà-ék eðéáúå éì eðéîàúå eòãz ïrîì§©´©¥Â§Â§©£¦̧¦³§¨¦̧Æ¦£¦´½§¨©ÆŸ´©
:äéäé àì éøçàå ìà¥½§©£©−¬Ÿ¦§¤«

mixn zxhr
éúìeæ ìàî øöBð øác äéä àìéøçàå Ÿ¨¨¨¨¨¥¥¨¦§©£©−

úBøéöéä úà ézøöiLäéäé àìøác ¤¨©§¦¤©§¦¬Ÿ¦§¤«¨¨

éúìeæ dBìà ïéà ék ,éúìeæ ìàî øöBð: ¨¥¥¨¦¦¥¡©¨¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 10Îe zFwc 51 ,xwFAA 5 drW ,iWilW mFi :clFnd©¨§¦¦¨¨©¤©§£¨¦
.daFhl Epilr `Ad ,iriaxd mFiaE iWilWd mFiA ,oeWgÎxn Wcg W`xŸŸ¤©¤§¨©©§¦¦©¨§¦¦©¨¨¥§¨

הדבקים בה' אלקיכם, ודבר ברור ג"כ שהדבקות בה"א הוא דוקא ע"י תורתו ומצותיו ואין דרך אחרת 

לזה, וכבר ידוע המשל אשר היזק קל בגרעין ובאילן רך נוגע הרבה יותר מהיזק גדול באילן שכבר זקן 

בשנים, והשי"ת יצליח את כאו"א מאתנו שיהי' חקוק בזכרונו מאמר אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, אז השי"ת 

נארט מען ניט, און לייטען נארט מען אויך ניט, מען קאן אויסנארען נאר זיך, ותבוא זה בפועל ובהקדם 

האפשרי אשר תומשך הצלחה אמיתית בעבודה ובעסקנות הכללית ובמילא גם בעניניו הפרטים.

בברכה.

המשך מעמוד רע



רסט לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:3606:4008:5708:5809:3109:3210:3210:3218:2318:1518:4918:4117:5718:51באר שבע )ק(

06:3606:4008:5608:5709:3009:3110:3110:3118:2418:1718:4818:4017:4818:50חיפה )ק(

06:3506:3908:5508:5709:2909:3010:3010:3018:2618:1818:4718:3917:3918:50ירושלים )ק(

06:3606:4008:5708:5809:3109:3210:3210:3218:2318:1618:4918:4117:5718:51תל אביב )ק(

06:5707:0609:0509:0809:4809:5210:4810:4918:2918:1619:0218:5018:0019:03אוסטריה, וינה )ק(

05:5205:4308:2108:1508:5908:5310:0410:0018:2818:3318:5519:0018:1419:12אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:5907:0709:0809:1109:5009:5310:5010:5218:3218:2119:0418:5318:0519:05אוקראינה, אודסה )ק(

06:3106:4008:3908:4209:2209:2610:2210:2418:0317:5118:3618:2417:3518:37אוקראינה, דונייצק )ק(

06:4306:5108:5008:5309:3309:3710:3310:3518:1418:0218:4718:3517:4618:48אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

07:0907:1909:1409:1810:0010:0310:5911:0118:3818:2519:1319:0018:0919:13אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

07:0207:1109:0609:1009:5209:5610:5210:5418:3118:1819:0518:5218:0219:06אוקראינה, קייב )ק(

07:2507:3209:3509:3810:1610:1911:1611:1719:0118:5019:3019:1918:3419:32איטליה, מילאנו )ק(

05:5905:5808:3108:2908:5908:5710:0210:0018:0618:0418:2818:2717:4718:35אקוואדור, קיטו )ח(

06:2706:1808:5708:5209:3309:2810:3710:3319:0019:0519:2619:3118:4619:42ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:1507:0509:4309:3610:2210:1711:2811:2319:5420:0120:2420:3119:4120:42ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0507:1109:2109:2309:5810:0010:5810:5918:4518:3519:1319:0418:1919:15ארה״ב, בולטימור )ק(

06:5507:0109:1009:1209:4809:5010:4810:4918:3318:2419:0218:5318:0719:04ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:5607:0209:1009:1209:4809:5010:4810:4918:3418:2419:0318:5318:0819:05ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:3207:3909:4509:4810:2410:2711:2411:2619:0918:5919:3919:2918:4219:40ארה״ב, דטרויט )ק(

07:1607:2009:3809:3910:1110:1211:1211:1219:0418:5719:2919:2218:4019:32ארה״ב, האוסטון )ק(

06:4806:5309:0809:0909:4209:4410:4310:4318:3218:2418:5918:5118:0819:02ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:1407:1709:3809:3910:1010:1011:1111:1119:0518:5919:2919:2318:4219:33ארה״ב, מיאמי )ק(

06:5106:5809:0509:0809:4409:4610:4410:4518:2918:1918:5818:4918:0319:00ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:1907:2509:3409:3610:1210:1411:1211:1318:5818:4819:2719:1718:3219:28ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:5006:5709:0409:0609:4309:4510:4310:4418:2718:1718:5718:4718:0118:59ארה״ב, שיקגו )ק(

06:1306:0808:4508:4209:1509:1210:1910:1618:3018:3118:5318:5418:1319:03בוליביה, לה-פס )ח(

07:4707:5709:5009:5410:3710:4111:3611:3819:1419:0119:5019:3618:4519:50בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:4707:5709:5109:5510:3710:4111:3611:3819:1519:0219:5019:3718:4619:50בלגיה, בריסל )ק(

05:4405:3908:1608:1208:4808:4409:5209:4918:1118:1418:3118:3417:5518:43ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:3305:2708:0508:0108:3608:3209:4009:3717:5517:5718:1918:2117:3818:31ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:0507:1509:0809:1209:5509:5910:5410:5618:3418:2019:0818:5418:0819:08בריטניה, לונדון )ק(

07:1507:2609:1509:2010:0410:0911:0311:0618:3918:2519:1619:0218:1219:17בריטניה, מנצ'סטר )ק(

07:1207:2209:1309:1810:0110:0611:0111:0318:3918:2519:1419:0018:1019:14גרמניה, ברלין )ק(

07:2907:3909:3409:3810:2010:2311:1911:2118:5818:4519:3319:2018:2919:33גרמניה, פרנקפורט )ק(

05:4405:3808:1608:1108:4808:4409:5209:4918:1518:1818:3318:3617:5918:46דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3006:3108:5608:5609:2609:2610:2810:2718:2518:2018:4818:4318:0318:52הודו, מומבאי )ח(

06:2606:2708:5208:5209:2209:2210:2410:2318:2118:1618:4418:4017:5918:49הודו, פונה )ח(

06:4606:5408:5408:5709:3709:4010:3710:3818:1818:0618:5118:3917:5018:52הונגריה, בודפשט )ק(

06:5907:0609:1409:1609:5209:5410:5210:5318:3818:2819:0718:5818:1219:09טורקיה, איסטנבול )ק(

07:2307:2809:4009:4210:1610:1811:1711:1719:0418:5519:3219:2318:3919:34יוון, אתונה )ק(

07:0707:1509:1509:1909:5810:0110:5810:5918:3918:2819:1219:0018:1219:13מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית בערים שונות בעולם רע
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:2706:2908:5408:5309:2409:2410:2510:2518:2218:1718:4518:4017:5918:49מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:5705:4608:2308:1509:0608:5910:1210:0718:4018:4819:1219:2118:2919:33ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:5806:0108:2108:2108:5308:5409:5409:5417:4717:4118:1218:0617:2418:15נפאל, קטמנדו )ח(

06:5106:4909:2209:2009:5009:4810:5310:5118:5618:5419:1819:1718:3719:25סינגפור, סינגפור )ח(

06:4106:5208:4308:4709:3109:3510:3010:3218:0717:5418:4318:3017:3818:44פולין, ורשא )ק(

05:5005:4608:2208:1908:5108:4909:5509:5218:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

07:4207:5009:5209:5510:3410:3711:3311:3519:1619:0519:4819:3618:4919:49צרפת, ליאון )ק(

07:5408:0310:0010:0410:4410:4811:4411:4619:2619:1319:5819:4518:5719:59צרפת, פריז )ק(

05:4305:4208:1408:1208:4208:4109:4409:4317:4717:4418:0918:0717:2718:15קולומביה, בוגוטה )ח(

07:1807:2509:3009:3310:1010:1311:1011:1118:5618:4619:2419:1418:2919:26קנדה, טורונטו )ק(

06:5607:0409:0609:0909:4709:5010:4710:4818:3018:1919:0118:5018:0319:02קנדה, מונטריאול )ק(

06:4206:4709:0109:0309:3609:3810:3710:3718:2618:1818:5318:4518:0118:55קפריסין, לרנקה )ק(

07:0307:1509:0109:0609:5209:5710:5110:5318:2618:1119:0418:4917:5519:04רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:3706:4908:3308:3909:2609:3110:2410:2718:0217:4618:3818:2217:3118:38רוסיה, מוסקבה )ח(

06:2306:3208:3208:3509:1409:1810:1410:1617:5617:4418:2818:1717:2818:29רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:2807:3709:3609:4010:1910:2311:1911:2119:0518:5319:3319:2118:3719:34שוויץ, ציריך )ק(

06:0806:0808:3608:3509:0509:0510:0710:0618:0618:0218:2918:2517:4518:34תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zaye dxez zgny ,zxvr ipinyl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הצדקה  קופת את ח"ו, לטלטל, אסור תורה)). (שמחת השני היום עבור גם עצרת) (שמיני החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי

(zxvr ipiny axr :l"ega) dxez zgnye zxvr ipiny axr

את  להדליק הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
אש  ידי על רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן ניתן יום, מבעוד הנרות
כדי  וכדומה), גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת
הגרים  לאלה במיוחד חשובה זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת לאפשר

תורה. שמחת של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים בחו"ל,
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dxez zgny lil l"ega

מאש  העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים). צאת לפני (לא בלילה רק השני החג בליל – הנרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני הדלוקה

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ziy`xa zyxt ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו ומפני טרדות חודש תשרי לא עלתה בידי לענות עליו עד עתה...

במ"ש אודות השאלה המצערת... הנה מה בצע בהנחומים מה שמנחמים את עצמם ואת אחרים 

בדברים טפלים, בה בשעה אשר נשמות התלמידים והתלמידות שי' צועקות מרה בקלא פנימאה דלא 

נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שיסדו  במוסד  ללמוד  אנו  ורצוננו  חפצנו  וטענתם,  אשתמע, 

זי"ע ושיתנהג ברוחו דוקא וכוונתו, ותמורת זה הנה ישנם כמה כתות שלומדים במעטאדע שהנהיגו 

המחנכים  )שגם  היקר  זמננו  את  זה  על  ומבזבזים  לישראל  הקדוש  בכל  מלחמתם  בעת  המשכילים 

הבלתי דתיים מסכימים שממבט נקודת החינוך הנה השיטה עברית בעברית מאבדת זמן התלמידים(, 

בה בשעה שהרי יכולנו ללמוד תורת משה מצותי' ומנהגי ישראל שגם הם תורה הם ואין הזמן מספיק 

מפני העקשנות בשיטה הנ"ל, הריבוי דלימודי חול וכו' ולא עוד אלא שבכמה כתות מקדימים לימודי 

ידוע פתגם הצ"צ אשר ההתחלה משפיעה על כל ההמשך ולא עוד אלא  החול ללימודי הקדש, והרי 

שלומדים ילדים וילדות ביחד גם בגיל כזה שאין הדבר רצוי כלל וכלל ולא עוד אלא שישנם בין המורים 

שאינם יראי שמים וכו' ובמילא משפיע גם על התלמידים והתלמידות.

וכל המענות והתירוצים על זה אשר כללותם הוא שישנו מקום שהוא גרוע עוד יותר ושבכל 

אחד מענינים הנ"ל יש מי האשם בזה ובמילא לא עלי צריכה להיות הטענה וכו' וכו', הנה דבר ברור 

שהתלמידים והתלמידות אינם אשמים בכל זה, ודבר ברור ג"כ אשר חיים כולכם היום הוא ע"י ואתם 

המשך בעמוד רסר



רעי

ycew zaye dxez zgny ,zxvr ipinyl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הצדקה  קופת את ח"ו, לטלטל, אסור תורה)). (שמחת השני היום עבור גם עצרת) (שמיני החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי

(zxvr ipiny axr :l"ega) dxez zgnye zxvr ipiny axr

את  להדליק הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
אש  ידי על רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן ניתן יום, מבעוד הנרות
כדי  וכדומה), גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת
הגרים  לאלה במיוחד חשובה זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת לאפשר

תורה. שמחת של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים בחו"ל,
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dxez zgny lil l"ega

מאש  העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים). צאת לפני (לא בלילה רק השני החג בליל – הנרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני הדלוקה

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ziy`xa zyxt ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



êøãä úìôú
minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv
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