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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 eðéýìà 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 íéäìû 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

.çé÷
:Â˙Â‡ ÁÈË·‰˘ ‰Ó ÂÏ ÌÈÈ˜˘ È"˘‰Ï ˙ÂÏ‰˙ ‰·¯‰Â „Â„Ï ‰È‰˘ ÔÂÁË·‰ Ï„Â‚ ¯ÙÂÒÈ Â·

à:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBäá-øîàé ´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§««Ÿ©
:Bcñç íìBòì ék ìàøNé àðâïøäà-úéá àð-eøîàé ¨¬¦§¨¥®¦−§¨´©§««Ÿ§¨¬¥©«£®Ÿ

:Bcñç íìBòì ékãíìBòì ék ýåýé éàøé àð-eøîàé ¦−§¨´©§««Ÿ§−¨¦§¥´§Ÿ̈®¦−§¨´
:Bcñçä:dé áçøná éððò di éúàø÷ øönä-ïîåýåýé ©§«¦−©¥©¨¨´¦¨®¨−̈¦©¤§¨´¨«§Ÿ̈´

:íãà éì äNòi-äî àøéà àì éìæéðàå éøæòa éì ýåýé −¦´Ÿ¦¨®©©«£¤−¦´¨¨«§Ÿ̈´−¦§«Ÿ§¨®©«¹£¦À
:éàðNá äàøàç:íãàa çèaî ýåýéa úBñçì áBè ¤§¤¬§«Ÿ§¨«À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¨«¨¨«

è:íéáéãða çèaî ýåýéa úBñçì áBèéíéBb-ìk À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¦§¦¦«¨¦¬
:íìéîà ék äåäé íLa éðeááñàééðeááñ-íâ éðeañ §¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©¬¦©§¨®¦

:íìéîà ék äåäé íLaáéLàk eëòc íéøBáãë éðeañ §¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©³¦¦§¦À−«Ÿ£§¥´
:íìéîà ék ýåýé íLa íéöB÷âéìtðì éðúéçã äçc ¦®§¥¬¹§Ÿ̈À¦´£¦©«¨´Ÿ§¦©´¦¦§®Ÿ

:éðøæò ýåýéåãé:äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfò ©«Ÿ̈´£¨¨«¦¨¦´§¦§¨´¨®©«§¦¦¹À¦«¨«
åèäNò äåäé ïéîé íé÷écö éìäàa äòeLéå äpø | ìB÷³¦Ä̈¦«À̈§¨«¢¥¬©¦¦®§¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨

:ìéçæè:ìéç äNò äåäé ïéîé äîîBø ýåýé ïéîé ¨«¦§¦´−§Ÿ̈«¥¨®§¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦
æé:dé éNòî øtñàå äéçà-ék úeîà-àìçéépøqé øqé Ÿ¨¬¦¤§¤®©«¹£©¥À©«£¥¬¨«©´Ÿ¦§©´¦

:éððúð àì úånìå dièéíá-àáà ÷ãö-éøòL éì-eçút ¨®§¹©À̈¤´Ÿ§¨¨«¦¦§¦¬©«£¥¤®¤¨«Ÿ¹̈À
:dé äãBàë:Bá eàáé íé÷écö ýåýéì øòMä-äæ ¤¬¨«¤©©¬©©«Ÿ̈®©¹¦¦À¨¬Ÿ«

àë:äòeLéì éì-éäzå éðúéðò ék EãBàáëeñàî ïáà −«§¦´£¦¨®¦©§¦¦¹À¦«¨«−¤¤¨«£´
:äpt Làøì äúéä íéðBaäâëúàf äúéä ýåýé úàî ©¦®¨« ¹§À̈§´Ÿ¦¨«¥¥´−§Ÿ̈¨´§¨®Ÿ

:eðéðéòa úàìôð àéäãëäìéâð ýåýé äNò íBiä-äæ ¦−¦§¨´§¥¥«¤−©¨¨´§Ÿ̈®¨¦−¨
:Bá äçîNðåäëýåýé àpà àp äòéLBä ýåýé àpà §¦§§¨´«¨«¨´−§Ÿ̈¦¬»¨¨®¨«¨¬¹§Ÿ̈À
:àð äçéìöäåëúéaî íëeðëøa ýåýé íLa àaä Ceøa ©§¦ »¨¬¨«¨´−©¨§¥´§Ÿ̈®¹¥«©§¤À¦¥¬

:ýåýéæëíéúáòa âç-eøñà eðì øàiå ýåýé | ìà §Ÿ̈«¥³§Ÿ̈»©¨¶¤Å¨¬¦§©¬©«£Ÿ¦®
:çaænä úBðø÷-ãòçëéäìà jãBàå äzà éìà ©©¹§À©¦§¥«©¥¦´©¨´§¤®¨¡¹Ÿ©À

:jîîBøàèë:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBä £«§¤«¨´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«

èé÷
ÏÎ ,ÌÈ˜Á ˜„ˆ ËÙ˘Ó ¯Â·„ ‰¯ÈÓ‡ ‰ÂˆÓ ÌÈ„Â˜Ù ˙Â„Ú ‰¯Â˙ Â‡ Í¯„ Â· ˘È ˜ÂÒÙ ÏÎ·Â ÌÈ˜ÂÒÙ 'Á ˙Â‡ ÏÎÂ ·"‡ ‰ÂÓ˘ ÏÚ „Â„ Â¯·ÁÂ „‡Ó „·Î ¯ÂÓÊÓ‰ ‰Ê
ÍÈ˙Â„Ú ˙ÏÓ Ì‰·˘ ÔÓÈÒ ‰"Ó„ Ô"· ı"¯Ù) ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ˙„Â·ÚÏ ‰ÏÂ„‚ ‰Î‰ ‡Â‰Â ÌÂÈ ÏÎ· Â¯Ó‡Ï Ì„‡ ÏÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â˘˜·Â ¯ÒÂÓ ‡Â‰ ¯ÂÓÊÓ‰

:(ÌÏÂÁ Â"ÈÂ·

àà:ýåýé úøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLà©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬§Ÿ̈«
á:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLàâóà −©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«−©

:eëìä åéëøãa äìåò eìòô-àìãéãwô äúéeö äzàE Ÿ¨«£´©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨¦¦¬¨¦¹ª¤À
ì:ãàî øîLäì éëøã eðké éìçàéwç øîL:Eåæà ¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈¦§¬Ÿª¤«¨¬

éúåöî-ìk-ìà éèéaäa LBáà-àì:EæøLéa EãBà Ÿ¥®§¹©¦¦À¤¨¦§Ÿ¤«−«§§Ÿ́¤
:E÷ãö éètLî éãîìa ááìçéwç-úàøîLà E ¥¨®§¹¨§¦À¦§§¥¬¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ

:ãàî-ãò éðáæòz-ìàáèBçøà-úà øòp-äkæé äna ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ©¤´§©¤−©©¤¨§®
ì:Eøáãk øîLéézLøã éaì-ìëaéðbLz-ìà E ¦¹§ÀŸ¦§¨¤«§¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦

éúåönî:Eàé-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa ¦¦§Ÿ¤«−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨

:Cìáééwç éðãnì äåäé äzà Ceøa:EâééúôNa ¨«¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬
éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò Cøãaìòk ézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦§©´

:ïBä-ìkåèéãewôaéúçøà äèéaàå äçéNà E:E ¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨«Ÿ§Ÿ¤«
æèéúwça:Eøác çkLà àì òLòzLà Eâæéìîb §ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´§¨¤«§−Ÿ

:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìòçéäèéaàå éðéò-ìb ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«©¥©¬§©¦®¨
:EúøBzî úBàìôðèéépnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb ¦¹§¨À¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦

éúåöî:EëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb-ìëá E ¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´§©«£¨®¤¦§¨¤¬§¨
:úòàëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëìb ¥«−¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´

éúãò ék æeáå ätøç éìòî:ézøöð EâëíéøN eáLé íb −¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a
laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
d"kyz'd ,fenz b"iÎa"i z`xwl

הגאולה. חג ובברכת השנה בכל ולהמשיכן פעילות התוועדויות

שניאורסאהן  מנחם



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¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà 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 íéäìû 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

.çé÷
:Â˙Â‡ ÁÈË·‰˘ ‰Ó ÂÏ ÌÈÈ˜˘ È"˘‰Ï ˙ÂÏ‰˙ ‰·¯‰Â „Â„Ï ‰È‰˘ ÔÂÁË·‰ Ï„Â‚ ¯ÙÂÒÈ Â·

à:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBäá-øîàé ´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§««Ÿ©
:Bcñç íìBòì ék ìàøNé àðâïøäà-úéá àð-eøîàé ¨¬¦§¨¥®¦−§¨´©§««Ÿ§¨¬¥©«£®Ÿ

:Bcñç íìBòì ékãíìBòì ék ýåýé éàøé àð-eøîàé ¦−§¨´©§««Ÿ§−¨¦§¥´§Ÿ̈®¦−§¨´
:Bcñçä:dé áçøná éððò di éúàø÷ øönä-ïîåýåýé ©§«¦−©¥©¨¨´¦¨®¨−̈¦©¤§¨´¨«§Ÿ̈´

:íãà éì äNòi-äî àøéà àì éìæéðàå éøæòa éì ýåýé −¦´Ÿ¦¨®©©«£¤−¦´¨¨«§Ÿ̈´−¦§«Ÿ§¨®©«¹£¦À
:éàðNá äàøàç:íãàa çèaî ýåýéa úBñçì áBè ¤§¤¬§«Ÿ§¨«À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¨«¨¨«

è:íéáéãða çèaî ýåýéa úBñçì áBèéíéBb-ìk À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¦§¦¦«¨¦¬
:íìéîà ék äåäé íLa éðeááñàééðeááñ-íâ éðeañ §¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©¬¦©§¨®¦

:íìéîà ék äåäé íLaáéLàk eëòc íéøBáãë éðeañ §¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©³¦¦§¦À−«Ÿ£§¥´
:íìéîà ék ýåýé íLa íéöB÷âéìtðì éðúéçã äçc ¦®§¥¬¹§Ÿ̈À¦´£¦©«¨´Ÿ§¦©´¦¦§®Ÿ

:éðøæò ýåýéåãé:äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfò ©«Ÿ̈´£¨¨«¦¨¦´§¦§¨´¨®©«§¦¦¹À¦«¨«
åèäNò äåäé ïéîé íé÷écö éìäàa äòeLéå äpø | ìB÷³¦Ä̈¦«À̈§¨«¢¥¬©¦¦®§¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨

:ìéçæè:ìéç äNò äåäé ïéîé äîîBø ýåýé ïéîé ¨«¦§¦´−§Ÿ̈«¥¨®§¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦
æé:dé éNòî øtñàå äéçà-ék úeîà-àìçéépøqé øqé Ÿ¨¬¦¤§¤®©«¹£©¥À©«£¥¬¨«©´Ÿ¦§©´¦

:éððúð àì úånìå dièéíá-àáà ÷ãö-éøòL éì-eçút ¨®§¹©À̈¤´Ÿ§¨¨«¦¦§¦¬©«£¥¤®¤¨«Ÿ¹̈À
:dé äãBàë:Bá eàáé íé÷écö ýåýéì øòMä-äæ ¤¬¨«¤©©¬©©«Ÿ̈®©¹¦¦À¨¬Ÿ«

àë:äòeLéì éì-éäzå éðúéðò ék EãBàáëeñàî ïáà −«§¦´£¦¨®¦©§¦¦¹À¦«¨«−¤¤¨«£´
:äpt Làøì äúéä íéðBaäâëúàf äúéä ýåýé úàî ©¦®¨« ¹§À̈§´Ÿ¦¨«¥¥´−§Ÿ̈¨´§¨®Ÿ

:eðéðéòa úàìôð àéäãëäìéâð ýåýé äNò íBiä-äæ ¦−¦§¨´§¥¥«¤−©¨¨´§Ÿ̈®¨¦−¨
:Bá äçîNðåäëýåýé àpà àp äòéLBä ýåýé àpà §¦§§¨´«¨«¨´−§Ÿ̈¦¬»¨¨®¨«¨¬¹§Ÿ̈À
:àð äçéìöäåëúéaî íëeðëøa ýåýé íLa àaä Ceøa ©§¦ »¨¬¨«¨´−©¨§¥´§Ÿ̈®¹¥«©§¤À¦¥¬

:ýåýéæëíéúáòa âç-eøñà eðì øàiå ýåýé | ìà §Ÿ̈«¥³§Ÿ̈»©¨¶¤Å¨¬¦§©¬©«£Ÿ¦®
:çaænä úBðø÷-ãòçëéäìà jãBàå äzà éìà ©©¹§À©¦§¥«©¥¦´©¨´§¤®¨¡¹Ÿ©À

:jîîBøàèë:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBä £«§¤«¨´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«

èé÷
ÏÎ ,ÌÈ˜Á ˜„ˆ ËÙ˘Ó ¯Â·„ ‰¯ÈÓ‡ ‰ÂˆÓ ÌÈ„Â˜Ù ˙Â„Ú ‰¯Â˙ Â‡ Í¯„ Â· ˘È ˜ÂÒÙ ÏÎ·Â ÌÈ˜ÂÒÙ 'Á ˙Â‡ ÏÎÂ ·"‡ ‰ÂÓ˘ ÏÚ „Â„ Â¯·ÁÂ „‡Ó „·Î ¯ÂÓÊÓ‰ ‰Ê
ÍÈ˙Â„Ú ˙ÏÓ Ì‰·˘ ÔÓÈÒ ‰"Ó„ Ô"· ı"¯Ù) ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ˙„Â·ÚÏ ‰ÏÂ„‚ ‰Î‰ ‡Â‰Â ÌÂÈ ÏÎ· Â¯Ó‡Ï Ì„‡ ÏÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â˘˜·Â ¯ÒÂÓ ‡Â‰ ¯ÂÓÊÓ‰

:(ÌÏÂÁ Â"ÈÂ·

àà:ýåýé úøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLà©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬§Ÿ̈«
á:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLàâóà −©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«−©

:eëìä åéëøãa äìåò eìòô-àìãéãwô äúéeö äzàE Ÿ¨«£´©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨¦¦¬¨¦¹ª¤À
ì:ãàî øîLäì éëøã eðké éìçàéwç øîL:Eåæà ¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈¦§¬Ÿª¤«¨¬

éúåöî-ìk-ìà éèéaäa LBáà-àì:EæøLéa EãBà Ÿ¥®§¹©¦¦À¤¨¦§Ÿ¤«−«§§Ÿ́¤
:E÷ãö éètLî éãîìa ááìçéwç-úàøîLà E ¥¨®§¹¨§¦À¦§§¥¬¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ

:ãàî-ãò éðáæòz-ìàáèBçøà-úà øòp-äkæé äna ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ©¤´§©¤−©©¤¨§®
ì:Eøáãk øîLéézLøã éaì-ìëaéðbLz-ìà E ¦¹§ÀŸ¦§¨¤«§¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦

éúåönî:Eàé-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa ¦¦§Ÿ¤«−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨

:Cìáééwç éðãnì äåäé äzà Ceøa:EâééúôNa ¨«¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬
éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò Cøãaìòk ézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦§©´

:ïBä-ìkåèéãewôaéúçøà äèéaàå äçéNà E:E ¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨«Ÿ§Ÿ¤«
æèéúwça:Eøác çkLà àì òLòzLà Eâæéìîb §ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´§¨¤«§−Ÿ

:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìòçéäèéaàå éðéò-ìb ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«©¥©¬§©¦®¨
:EúøBzî úBàìôðèéépnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb ¦¹§¨À¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦

éúåöî:EëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb-ìëá E ¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´§©«£¨®¤¦§¨¤¬§¨
:úòàëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëìb ¥«−¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´

éúãò ék æeáå ätøç éìòî:ézøöð EâëíéøN eáLé íb −¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦

המשך מזמור קיט בעמוד חצ

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a
laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
d"kyz'd ,fenz b"iÎa"i z`xwl

הגאולה. חג ובברכת השנה בכל ולהמשיכן פעילות התוועדויות

שניאורסאהן  מנחם

 סוף זמן קידוש לבנה: 
יום שלישי בערב, י"ג תמוז



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

a"i ,wla zyxt 'a mei .c"qa
d"kyz'd ,fenz
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÈÓ יׂשראל רבע את ּומסּפר יעקב עפר .1מנה ƒְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹ

להבין  לׁשני 2וצרי נחלק זה ּׁשּכתּוב מה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

וענין  יעקב, עם ׁשּקׁשּור האחד ענין ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹענינים,

מּדּוע  להבין צרי ּגם יׂשראל. עם ׁשּקׁשּור ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהׁשני

ּבּכתּוב  הּפׁשּוט הּפירּוׁש הרי גֹו', ּומסּפר ְֱֲִֵֵֶַַַַָָָנאמר

יכֹול  ּומי יעקב", "עפר את למנֹות יכֹול מי ְֲֲִִִֶַַָָֹהּוא

מנה" "מי (ׁשהּתבֹות יׂשראל" "רבע את ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלמנֹות

ׁשּכּונת  והינּו, יׂשראל"), "רבע על ּגם ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹקאי

 ֿ הוהֿלּה ּכן ואם מסּפר, ׁשאין להדּגיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּכתּוב

ורבע  יעקב עפר מנה "מי (ּבקיצּור) ְְְֲֲִִֵַַַַָָֹֹלמימר

יׂשראל". רבע את "ּומסּפר נאמר ולּמה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיׂשראל",

רּבה' ּב'מדרׁש ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ְְְְִִִֶַַַַָָָָוגם

הּפסּוק  על ירדּתי,3ׁשירֿהּׁשירים אגֹוז ּגּנת אל ְֱִִִִִֶַַַַַָָ

אּתה  ,ּביד אגֹוזים מלא הּׂשק - זה אגֹוז ְְֱֱִֵֶַַַָָָָמה

והן  חרּדלים ּכּמה ׂשּומׂשמים ּכּמה לתֹוכֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָֻנֹותן

ּביׂשראל, ונתוּספּו ּבאּו ּגרים ּכּמה ּכ ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָמחזיקין,

ּדלכאֹורה  יעקב, עפר מנה מי דּכתיב הּוא ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָֹהדא

לפירּוׁש הּגרים, הֹוספת ענין ּׁשּי מה מּובן, ְְִִֵֵֵַַַַַָָָאינֹו

יעקב". עפר מנה "מי ֲֲִַַַָָָֹהּכתּוב

"יעקב"Ô·eÈÂב) ּבין החלּוק ּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְֲִִֵֵַַַֹ

ּבעקב" אחזת "וידֹו מּלׁשֹון הּוא ׁש"ּיעקב" ּכּידּוע ,4ל"יׂשראל", ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ועם  אלקים עם "ׂשרית ׁשם על הּוא ו"יׂשראל" נמּוכה, מדרגה ׁשּזֹוהי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוהינּו

מדרג 5אנׁשים" ׁשּזֹוהי ׁשּבֹו, הּׁשם הּוא ׁש"ּיעקב" ּבּתֹורה מצינּו ולכן נעלית. ה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּמֹורה  הּׁשם הּוא "יׂשראל" מהּֿׁשאיןּֿכן הרגיל, ּדר על יׂשראל ּבני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנקראים

ּדכל  הׁשלמה הּקֹומה לכללּות ּבנֹוגע אמּורים ׁשהּדברים ּוכׁשם ׁשלמּות. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָעל

הּנׁשמה  חלק ׁשּיׁשנֹו נׁשמה, ּבכל מּיׂשראל, אחד ּבכל ּגם הּוא ּכן יׂשראל, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבני

הּנׁשמה  חלק ּגם ויׁשנֹו ׁשּבּנׁשמה, והרגל העקב ׁשּזהּו "יעקב", ּבׁשם ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנקרא
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יו"ד.1) כג, (בלק) א'נג).2)פרשתנו ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר מנה מי רד"ה גם יא.3)ראה ו, כה,4)שה"ש תולדות

כט.5)כו. לב, וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ1ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .2 ƒ»»¬««¬…ƒ¿»∆…«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ

הדבר  משמעות e˙kM·את ‰Ó פסוקÌÈÈÚ ÈLÏ ˜ÏÁ ‰Ê,שונים «∆»∆∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
·˜ÚÈ ÌÚ ¯eLwL „Á‡‰ ÔÈÚ,"יעקב עפר מנה "מי נאמר כך ועל ƒ¿«»∆»∆»ƒ«¬…

Ï‡¯NÈ ÌÚ ¯eLwL ÈL‰ ÔÈÚÂ רובע את "ומספר נאמר כך ועל ¿ƒ¿»«≈ƒ∆»ƒƒ¿»≈
ישראל".

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb בפסוק נוסף דבר «»ƒ¿»ƒ
‚B',זה  ¯tÒÓe ¯Ó‡ ÚecÓ««∆¡«ƒ¿»

·e˙ka ËeLt‰ Le¯Èt‰ È¯‰¬≈«≈«»«»
˙‡ ˙BÓÏ ÏBÎÈ ÈÓ ‡e‰ƒ»ƒ¿∆
ÏBÎÈ ÈÓe ,"·˜ÚÈ ¯ÙÚ"¬««¬…ƒ»
"Ï‡¯NÈ Ú·¯" ˙‡ ˙BÓÏƒ¿∆…«ƒ¿»≈
שאיֿאפשר  כלֿכך רבים הם והרי

אותם  המילים (B·z‰L˙לספור ∆«≈
בפסוק  Ó‰"הראשונות ÈÓ"ƒ»»

לספור  יכול מי ≈̃«‡Èשפירושן
"¯·Úמכוונות  ÏÚ Ìb««…«

˙ekL ,eÈ‰Â ,("Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿∆«»«
¯tÒÓ ÔÈ‡L LÈb„‰Ï ·e˙k‰«»¿«¿ƒ∆≈ƒ¿»
הם  כי ישראל" ו"רובע יעקב" ל"עפר

מאד, ‰ŒdÏŒ‰Âרבים Ôk Ì‡Â¿ƒ≈¬»≈
¯ÓÈÓÏ לומר – לפסוק – לו היה ¿≈«

¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" (¯eˆÈ˜a)¿ƒƒ»»¬«
‰nÏÂ ,"Ï‡¯NÈ Ú·¯Â ·˜ÚÈ«¬…¿…«ƒ¿»≈¿»»
Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe" ¯Ó‡∆¡«ƒ¿»∆…«

,"Ï‡¯NÈ מדוע כפולה, והשאלה ƒ¿»≈
לכאורה  והרי "ומספר" המילה נאמרה

מילה  נאמרה ומדוע מיותרת, היא

"מספר" היא משמעותה שבפשטות

מספר? שאין הוא הפסוק שתוכן בעוד

CÈ¯ˆ Ì‚Â·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï ¿«»ƒ¿»ƒ«∆»
ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈL '‰a¯ L¯„Ó'a¿ƒ¿««»ƒ«ƒƒ

˜eÒt‰ ÏÚ3ÊB‚‡ ˙pb Ï‡ ««»∆ƒ«¡
˜O‰ - ‰Ê ÊB‚‡ ‰Ó ,Èz„¯È»«¿ƒ»¡∆««
Ô˙B ‰z‡ ,E„Èa ÌÈÊB‚‡ ‡ÏÓ»≈¡ƒ¿»¿«»≈
‰nk ÌÈÓNÓeN ‰nk BÎB˙Ï¿«»¿Àƒ«»
Ck ,ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰Â ÌÈÏc¯Á«¿»ƒ¿≈«¬ƒƒ»
eÙqÂ˙Â e‡a ÌÈ¯b ‰nk«»≈ƒ»¿ƒ¿«¿
·È˙k„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ï‡¯NÈa זהו ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ

ÚÈ˜·,שכתוב  ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ עד ƒ»»¬««¬…
דברי  ‡BÈהמדרש,כאן ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈

˙ÙÒB‰ ÔÈÚ CiM ‰Ó ,Ô·eÓ»««»ƒ¿«»«
ÌÈ¯b‰,ישראל Le¯ÈÙÏלעם «≈ƒ¿≈

."·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" ·e˙k‰«»ƒ»»¬««¬…

Ô·eÈÂ זה ·) בפסוק האמורים ולדיוקים לשאלות e‡a¯המענה ÌÈc˜‰a ¿»¿«¿ƒ≈
של  הפנימית Ï‡¯NÈ"Ï",ההבדל ‰eÏÁ˜המשמעות "·˜ÚÈ" ÔÈa «ƒ≈«¬…¿ƒ¿»≈

"·˜Úa ˙ÊÁ‡ B„ÈÂ" ÔBLlÓ ‡e‰ "·˜Úi"L Úe„ik4eÈ‰Â , «»«∆«¬…ƒ¿¿»…∆∆«¬≈¿«¿
‰ÎeÓ ‰‚¯„Ó È‰BfL וכך האדם, בגוף נמוך חלק הוא שהעקב כשם ∆ƒ«¿≈»¿»

נמוכה  לדרגה מתייחס "יעקב" השם

ישראל, ÏÚבעם ‡e‰ "Ï‡¯NÈ"Â¿ƒ¿»≈«
ÌÚÂ ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N" ÌL≈»ƒ»ƒ¡…ƒ¿ƒ

"ÌÈL‡5‰‚¯„Ó È‰BfL , ¬»ƒ∆ƒ«¿≈»
˙ÈÏÚ שררה לשון הוא "שרית" כי «¬≈

ומושל. שר כמו ≈«¿ÔÎÏÂוגדולה,
‡e‰ "·˜Úi"L ‰¯Bza eÈˆÓ»ƒ«»∆«¬…
Èa ÌÈ‡¯˜ BaL ÌM‰«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈

ÏÈ‚¯‰ C¯c ÏÚ Ï‡¯NÈ כשהם ƒ¿»≈«∆∆»»ƒ
מיוחד, ולא רגיל ומצב »Œ‰Óבמעמד

‡e‰ "Ï‡¯NÈ" ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿»≈
˙eÓÏL ÏÚ ‰¯BnL ÌM‰«≈∆∆«¿≈

מיוחדת. וגדולה

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰L ÌLÎe¿≈∆«¿»ƒ¬ƒ
‰ÓBw‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»«»
,Ï‡¯NÈ Èa ÏÎc ‰ÓÏL‰«¿≈»¿»¿≈ƒ¿»≈
(הנקראת  כללית אחת כמציאות

היא  ששלמותו אדם כמו 'קומה',

חלק  רק ולא יחד קומתו כל בצירוף

Îaמאבריו) Ìb ‡e‰ Ôk„Á‡ Ï ≈«¿»∆»
Ï‡¯NiÓ כיחיד,בפרטÏÎa ƒƒ¿»≈¿»
‰ÓL יחיד בכל שגם יהודי, כל של ¿»»

היינו  "ישראל", ויש "יעקב" יש

‡¯˜pL ‰ÓLp‰ ˜ÏÁ BLiL∆∆¿≈∆«¿»»∆ƒ¿»
·˜Ú‰ e‰fL ,"·˜ÚÈ" ÌLa¿≈«¬…∆∆∆»≈

Ï‚¯‰Â,הנחות ÓLpaL‰,החלק ¿»∆∆∆«¿»»
הנחות  החלק הם והרגל שהעקב כשם

‰ÓLp‰בגוף, ˜ÏÁ Ìb BLÈÂ¿∆¿«≈∆«¿»»

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

 

כללי מפתח  

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

 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

  מי מנה עפר יעקבה "מאמר ד  )ג

 ה   ....................  הה'תשכ" ,תמוז ב"י ,בלקפרשת יום ב' 

  שאו ידיכם קודשה "מאמר ד  )ד

 כג   ............  הה'תשכ" י"ז תמוז (נדחה), ,לקבפרשת  שבת

 לב  ......  ה'תשכ"ה י"ב תמוז ,בלק 'יום ב' פשיחת   )ה

 נו  ..  דחה), ה'תשכ"השיחת ש"פ בלק, י"ז תמוז (נ  )ו

 סא  ..........  נש"ה'ת זתמו "די ,בלק פש"ת ומשיח  )ז

  סח  ..................  חיך כר פרשת בלקשיחות -ילקוט  )ח

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח ורהתהיצחק על  ויל ילקוט  )ט

 עד  ..................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 עה  ................  פרשת בלק –ילקוט גאולה ומשיח   )י

 עו  .............  פרשת בלקלשבוע יומי חומש  יורשיע  )יא

 ק  ..................  פרשת בלקלשבוע שיעורי תהלים   )יב

   (מוגה)א יפר התנשיעורים בס  )יג

 קא  ......................................  פרשת בלקוע לשב 

 קיב  .............  פרשת בלקלשבוע ם יום" ויה"ח ול  )יד

 קיד  .......................  יון ברמב"םמית לעהלכה יו  )טו

 שיעורי רמב"ם

 קיז  .............  פרשת בלקלשבוע ליום  ג' פרקים –  )טז

 קעג   ...........  פרשת בלקלשבוע יום פרק אחד ל –  )יז

 פטק  .............  פרשת בלקלשבוע ות צוספר המ –  )יח

  נביאים וכתובים   )יט

 צגק  ...................................  ו-הפרק  קהלת ,זיפרק  הרמיי

  עדויותסכת מ – משניות  )כ

 צהק  ................................................  תיביאור קה

 רג  ........................................... מגילהמסכת  עקביעין   )כא

 

  עם ביאורים ערכיןמסכת   )כב

 רד  ...............................................  לדעד דף  חכמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כג

 לור  ..................................................  אדמו"ר הזקן

  ת קריאת שמעווך הלכשולחן ער  )כד

 לור  ...............................  זקןאדמו"ר ה לפי לוח רב יומי

  מי מנה תורהלקוטי   )כה

 לטר  ................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כו

 מדר  .............................................  מצעימו"ר האאד

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כז

 מור  ........................................  ח צדק"אדמו"ר ה"צמ

   תורת שמואל תרל"ב  )כח

 מזר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   ץ החייםקונטרס ע  )כט

 מזר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )ל

 מטר  ............................................  ו''ר מוהריי''צמאד

  ק"בלה גתש"-ש"בות ה'תפר השיחס  )לא

 נאר  .............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  )לב

 נבר  .......................................................  מוהריי"צאדמו"ר 

 נגר  ..................................  אה בציבורריקומש לח  )לג

 סר  ..................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לד

 סאר  ..........................  ופרק  ביאורים לפרקי אבות  )לה

 סבר  .......................  פרשת בלקלשבוע לוח זמנים   )לו

 סגר  .............  ת קודששבלסדר מצות הדלקת נרות   )לז



ה

a"i ,wla zyxt 'a mei .c"qa
d"kyz'd ,fenz
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÈÓ יׂשראל רבע את ּומסּפר יעקב עפר .1מנה ƒְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹ

להבין  לׁשני 2וצרי נחלק זה ּׁשּכתּוב מה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

וענין  יעקב, עם ׁשּקׁשּור האחד ענין ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹענינים,

מּדּוע  להבין צרי ּגם יׂשראל. עם ׁשּקׁשּור ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהׁשני

ּבּכתּוב  הּפׁשּוט הּפירּוׁש הרי גֹו', ּומסּפר ְֱֲִֵֵֶַַַַָָָנאמר

יכֹול  ּומי יעקב", "עפר את למנֹות יכֹול מי ְֲֲִִִֶַַָָֹהּוא

מנה" "מי (ׁשהּתבֹות יׂשראל" "רבע את ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלמנֹות

ׁשּכּונת  והינּו, יׂשראל"), "רבע על ּגם ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹקאי

 ֿ הוהֿלּה ּכן ואם מסּפר, ׁשאין להדּגיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּכתּוב

ורבע  יעקב עפר מנה "מי (ּבקיצּור) ְְְֲֲִִֵַַַַָָֹֹלמימר

יׂשראל". רבע את "ּומסּפר נאמר ולּמה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיׂשראל",

רּבה' ּב'מדרׁש ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ְְְְִִִֶַַַַָָָָוגם

הּפסּוק  על ירדּתי,3ׁשירֿהּׁשירים אגֹוז ּגּנת אל ְֱִִִִִֶַַַַַָָ

אּתה  ,ּביד אגֹוזים מלא הּׂשק - זה אגֹוז ְְֱֱִֵֶַַַָָָָמה

והן  חרּדלים ּכּמה ׂשּומׂשמים ּכּמה לתֹוכֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָֻנֹותן

ּביׂשראל, ונתוּספּו ּבאּו ּגרים ּכּמה ּכ ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָמחזיקין,

ּדלכאֹורה  יעקב, עפר מנה מי דּכתיב הּוא ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָֹהדא

לפירּוׁש הּגרים, הֹוספת ענין ּׁשּי מה מּובן, ְְִִֵֵֵַַַַַָָָאינֹו

יעקב". עפר מנה "מי ֲֲִַַַָָָֹהּכתּוב

"יעקב"Ô·eÈÂב) ּבין החלּוק ּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְֲִִֵֵַַַֹ

ּבעקב" אחזת "וידֹו מּלׁשֹון הּוא ׁש"ּיעקב" ּכּידּוע ,4ל"יׂשראל", ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ועם  אלקים עם "ׂשרית ׁשם על הּוא ו"יׂשראל" נמּוכה, מדרגה ׁשּזֹוהי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוהינּו

מדרג 5אנׁשים" ׁשּזֹוהי ׁשּבֹו, הּׁשם הּוא ׁש"ּיעקב" ּבּתֹורה מצינּו ולכן נעלית. ה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּמֹורה  הּׁשם הּוא "יׂשראל" מהּֿׁשאיןּֿכן הרגיל, ּדר על יׂשראל ּבני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנקראים

ּדכל  הׁשלמה הּקֹומה לכללּות ּבנֹוגע אמּורים ׁשהּדברים ּוכׁשם ׁשלמּות. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָעל

הּנׁשמה  חלק ׁשּיׁשנֹו נׁשמה, ּבכל מּיׂשראל, אחד ּבכל ּגם הּוא ּכן יׂשראל, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבני

הּנׁשמה  חלק ּגם ויׁשנֹו ׁשּבּנׁשמה, והרגל העקב ׁשּזהּו "יעקב", ּבׁשם ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנקרא
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יו"ד.1) כג, (בלק) א'נג).2)פרשתנו ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר מנה מי רד"ה גם יא.3)ראה ו, כה,4)שה"ש תולדות

כט.5)כו. לב, וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ1ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .2 ƒ»»¬««¬…ƒ¿»∆…«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ

הדבר  משמעות e˙kM·את ‰Ó פסוקÌÈÈÚ ÈLÏ ˜ÏÁ ‰Ê,שונים «∆»∆∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
·˜ÚÈ ÌÚ ¯eLwL „Á‡‰ ÔÈÚ,"יעקב עפר מנה "מי נאמר כך ועל ƒ¿«»∆»∆»ƒ«¬…

Ï‡¯NÈ ÌÚ ¯eLwL ÈL‰ ÔÈÚÂ רובע את "ומספר נאמר כך ועל ¿ƒ¿»«≈ƒ∆»ƒƒ¿»≈
ישראל".

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb בפסוק נוסף דבר «»ƒ¿»ƒ
‚B',זה  ¯tÒÓe ¯Ó‡ ÚecÓ««∆¡«ƒ¿»

·e˙ka ËeLt‰ Le¯Èt‰ È¯‰¬≈«≈«»«»
˙‡ ˙BÓÏ ÏBÎÈ ÈÓ ‡e‰ƒ»ƒ¿∆
ÏBÎÈ ÈÓe ,"·˜ÚÈ ¯ÙÚ"¬««¬…ƒ»
"Ï‡¯NÈ Ú·¯" ˙‡ ˙BÓÏƒ¿∆…«ƒ¿»≈
שאיֿאפשר  כלֿכך רבים הם והרי

אותם  המילים (B·z‰L˙לספור ∆«≈
בפסוק  Ó‰"הראשונות ÈÓ"ƒ»»

לספור  יכול מי ≈̃«‡Èשפירושן
"¯·Úמכוונות  ÏÚ Ìb««…«

˙ekL ,eÈ‰Â ,("Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿∆«»«
¯tÒÓ ÔÈ‡L LÈb„‰Ï ·e˙k‰«»¿«¿ƒ∆≈ƒ¿»
הם  כי ישראל" ו"רובע יעקב" ל"עפר

מאד, ‰ŒdÏŒ‰Âרבים Ôk Ì‡Â¿ƒ≈¬»≈
¯ÓÈÓÏ לומר – לפסוק – לו היה ¿≈«

¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" (¯eˆÈ˜a)¿ƒƒ»»¬«
‰nÏÂ ,"Ï‡¯NÈ Ú·¯Â ·˜ÚÈ«¬…¿…«ƒ¿»≈¿»»
Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe" ¯Ó‡∆¡«ƒ¿»∆…«

,"Ï‡¯NÈ מדוע כפולה, והשאלה ƒ¿»≈
לכאורה  והרי "ומספר" המילה נאמרה

מילה  נאמרה ומדוע מיותרת, היא

"מספר" היא משמעותה שבפשטות

מספר? שאין הוא הפסוק שתוכן בעוד

CÈ¯ˆ Ì‚Â·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï ¿«»ƒ¿»ƒ«∆»
ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈL '‰a¯ L¯„Ó'a¿ƒ¿««»ƒ«ƒƒ

˜eÒt‰ ÏÚ3ÊB‚‡ ˙pb Ï‡ ««»∆ƒ«¡
˜O‰ - ‰Ê ÊB‚‡ ‰Ó ,Èz„¯È»«¿ƒ»¡∆««
Ô˙B ‰z‡ ,E„Èa ÌÈÊB‚‡ ‡ÏÓ»≈¡ƒ¿»¿«»≈
‰nk ÌÈÓNÓeN ‰nk BÎB˙Ï¿«»¿Àƒ«»
Ck ,ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰Â ÌÈÏc¯Á«¿»ƒ¿≈«¬ƒƒ»
eÙqÂ˙Â e‡a ÌÈ¯b ‰nk«»≈ƒ»¿ƒ¿«¿
·È˙k„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ï‡¯NÈa זהו ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ

ÚÈ˜·,שכתוב  ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ עד ƒ»»¬««¬…
דברי  ‡BÈהמדרש,כאן ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈

˙ÙÒB‰ ÔÈÚ CiM ‰Ó ,Ô·eÓ»««»ƒ¿«»«
ÌÈ¯b‰,ישראל Le¯ÈÙÏלעם «≈ƒ¿≈

."·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" ·e˙k‰«»ƒ»»¬««¬…

Ô·eÈÂ זה ·) בפסוק האמורים ולדיוקים לשאלות e‡a¯המענה ÌÈc˜‰a ¿»¿«¿ƒ≈
של  הפנימית Ï‡¯NÈ"Ï",ההבדל ‰eÏÁ˜המשמעות "·˜ÚÈ" ÔÈa «ƒ≈«¬…¿ƒ¿»≈

"·˜Úa ˙ÊÁ‡ B„ÈÂ" ÔBLlÓ ‡e‰ "·˜Úi"L Úe„ik4eÈ‰Â , «»«∆«¬…ƒ¿¿»…∆∆«¬≈¿«¿
‰ÎeÓ ‰‚¯„Ó È‰BfL וכך האדם, בגוף נמוך חלק הוא שהעקב כשם ∆ƒ«¿≈»¿»

נמוכה  לדרגה מתייחס "יעקב" השם

ישראל, ÏÚבעם ‡e‰ "Ï‡¯NÈ"Â¿ƒ¿»≈«
ÌÚÂ ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N" ÌL≈»ƒ»ƒ¡…ƒ¿ƒ

"ÌÈL‡5‰‚¯„Ó È‰BfL , ¬»ƒ∆ƒ«¿≈»
˙ÈÏÚ שררה לשון הוא "שרית" כי «¬≈

ומושל. שר כמו ≈«¿ÔÎÏÂוגדולה,
‡e‰ "·˜Úi"L ‰¯Bza eÈˆÓ»ƒ«»∆«¬…
Èa ÌÈ‡¯˜ BaL ÌM‰«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈

ÏÈ‚¯‰ C¯c ÏÚ Ï‡¯NÈ כשהם ƒ¿»≈«∆∆»»ƒ
מיוחד, ולא רגיל ומצב »Œ‰Óבמעמד

‡e‰ "Ï‡¯NÈ" ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿»≈
˙eÓÏL ÏÚ ‰¯BnL ÌM‰«≈∆∆«¿≈

מיוחדת. וגדולה

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰L ÌLÎe¿≈∆«¿»ƒ¬ƒ
‰ÓBw‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»«»
,Ï‡¯NÈ Èa ÏÎc ‰ÓÏL‰«¿≈»¿»¿≈ƒ¿»≈
(הנקראת  כללית אחת כמציאות

היא  ששלמותו אדם כמו 'קומה',

חלק  רק ולא יחד קומתו כל בצירוף

Îaמאבריו) Ìb ‡e‰ Ôk„Á‡ Ï ≈«¿»∆»
Ï‡¯NiÓ כיחיד,בפרטÏÎa ƒƒ¿»≈¿»
‰ÓL יחיד בכל שגם יהודי, כל של ¿»»

היינו  "ישראל", ויש "יעקב" יש

‡¯˜pL ‰ÓLp‰ ˜ÏÁ BLiL∆∆¿≈∆«¿»»∆ƒ¿»
·˜Ú‰ e‰fL ,"·˜ÚÈ" ÌLa¿≈«¬…∆∆∆»≈

Ï‚¯‰Â,הנחות ÓLpaL‰,החלק ¿»∆∆∆«¿»»
הנחות  החלק הם והרגל שהעקב כשם

‰ÓLp‰בגוף, ˜ÏÁ Ìb BLÈÂ¿∆¿«≈∆«¿»»
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 סר  ..................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לד
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d"kyz'dו ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

ראׁש" "לי אֹותּיֹות "יׂשראל", ּבׁשם ,6ׁשּנקרא ְְְִִִִֵֵֶָָֹ

ּבכל  חלּוק יׁש ּוכמֹוֿכן ׁשּבּנׁשמה. הראׁש ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּזהּו

ּכמבאר  הּׁשּבת, לימי החֹול ימי ּבין ְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹנׁשמה,

ּבפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבפירּוׁש7ּבארּוּכה ְְְֲִֵֵֵַָָָָָ

עמל 8הּכתּוב  ראה ולא ּביעקב און הּביט לא ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹֹ

ימי  על קאי ּביעקב" און הּביט ׁש"ּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּביׂשראל,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמלאכה, ענין יׁש ׁשּבהם 9החֹול, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

מלאכֹות  ּבל"ט מלאכה, ּתעׂשה ימים ְְְִֵֵֶֶָָָָָׁשׁשת

עֹולם  העֹולם, ּבעניני ׁשעֹוסקים ּדחֹול, ְְְְְְְִִִֵֶָָָּדעּובדין

הימּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָהּזה

עקב  ּבׁשם ׁשּנקראת ּבמדרגה נמצאים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּובמילא

ּגּופא  ּובּנׁשמה הּנׁשמה, נמׁשכת ׁשּבֹו אּלא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָורגל,

ׁשּזהּו העקב, עד וחֹודר מּלמעלה, הּיּו"ד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָנמׁש

עקב  (יּו"ד "יעקב" הּוא 10ענין הרי זה ּובכח ,( ְְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹ

אמנם, ּדין. ּבעלמא ׁשליחּותֹו עניני ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָממּלא

אּלא  ויגיעה, עמל ׁשל ּבאֹופן היא זֹו ְֲִִִֶֶֶָָָָָעבֹודה

"לא  וזהּו און, ללא להיֹות צריכה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשהּמלאכה

ּבאֹופן  זה אין עדין (אבל ּביעקב" און ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹהּביט

ּדימי  העבֹודה עלֿידי א עמל"). ראה ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹׁש"ּלא

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּׁשּבת, ליֹום ּבאים 11החֹול ְְֲִֵַַַַַַַָָ

יֹום  ׁשהּוא ּבׁשּבת, יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹמי

נתינ  ּבֹו אין ולכן ּבמלאכה, ואסּור ת מנּוחה, ְְְְְִִֵֵַָָָָָ

און), ּבֹו ׁשאין רק (לא עמל ׁשל לענין ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹמקֹום

ׁשּביֹום  וכיון ּביׂשראל". עמל ראה "ולא ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָֹוזהּו

אחר  ּבאֹופן ההנהגה להיֹות צריכה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת

הּׁשּבת  ליֹום החֹול מימי הּמעבר לכן ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָלגמרי,

ׁשּבת  ּבערב הּטבילה עלֿידי ענין 12הּוא ׁשהּוא , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
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סהמ"צ 6) ואילך. ב מח, שלח לקו"ת כח. מז, ויחי להאריז"ל הליקוטים ספר כט. לב, וישלח להאריז"ל הפסוקים שער

הזהר. בשם - ב טו, ואילך.7)להצ"צ ג שם, ב. עב, כא.8)בלק כג, ב.9)פרשתנו לה, (שער 10)ויקהל כג שער פרדס

ובכ"מ. א. כא, ויצא תו"א פ"ב. האצילות) סדר (שער ג שער חיים עץ בערכו. הכינויים) א.11)ערכי ג, פע"ח 12)ע"ז ראה

א'ס). ע' (שם הנ"ל מנה מי בסד"ה הובא פ"ג. השבת שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"L‡¯ ÈÏ" ˙Bi˙B‡ ,"Ï‡¯NÈ" ÌLa ‡¯˜pL6L‡¯‰ e‰fL , ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ…∆∆»…

והנעלה העליון והנעלה ÓLpaL‰החלק העליון החלק הוא שהראש כשם ∆«¿»»
בגוף.

ÔÎŒBÓÎe'יעקב' בין בפרט אחד ובכל בכלל ישראל בעם הבדל שיש כשם ¿≈
כך eÏÁ˜ו'ישראל', LÈ מעין הבדל ≈ƒ

ÓL‰זה  ÏÎa,פרטיתÈÓÈ ÔÈa ¿»¿»»≈¿≈
ÏBÁ‰ במצב נמצאת הנשמה שבהם «

יחסית ‰aM˙נחות ÈÓÈÏ שבהם ƒ≈««»
נעלה, במצב נמצאת «…¿»Ók·‡¯הנשמה

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰ke¯‡a«¬»¿ƒ≈»
הזקן פרשת e˙L¯Ùa7לאדמו"ר ¿»»»≈

‰e˙k·בלק Le¯ÈÙa8 האמור ¿≈«»
בלעם ‰ËÈaבנבואת ‡Ï ֿ הקדוש …ƒƒ

¯‡‰ברוךֿהוא ‡ÏÂ ·˜ÚÈa ÔÂ‡»∆¿«¬…¿…»»
ËÈa‰ ‡l"L ,Ï‡¯NÈa ÏÓÚ»»¿ƒ¿»≈∆…ƒƒ

"·˜ÚÈa ÔÂ‡È‡˜מכווןÈÓÈ ÏÚ »∆¿«¬…»≈«¿≈
ÔÈÚ LÈ Ì‰aL ,ÏBÁ‰«∆»∆≈ƒ¿«

‰Î‡Ïn‰ העולם בענייני והעיסוק «¿»»
הגשמי, e˙kL·הזה BÓk9˙LL ¿∆»≈∆

Ë"Ïa ,‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ»ƒ≈»∆¿»»¿
˙BÎ‡ÏÓ מהם במשנה, המנויות ¿»

השבת, ביום לשבות ÔÈ„·eÚc¿¿ƒצריך
,ÏBÁc חול מעשי של מלאכות ¿

,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ÌÈ˜ÒBÚL∆¿ƒ¿ƒ¿¿≈»»
ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ העולם שהוא »«∆««¿

העולמות  כל מבין ביותר התחתון

ÔÈ‡Lעולם‰hÓÏ ÔBzÁz ∆≈«¿¿«»
‡ÏÈÓ·e ,epÓÈ‰ עוסקים כאשר ≈∆¿≈»

ביותר  והנחות התחתון העולם בענייני

‰‚¯„Óa ÌÈ‡ˆÓ נחותה ƒ¿»ƒ¿«¿≈»
Ï‚¯Â ·˜Ú ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈»≈¿∆∆

"יעקב", BaLבחינת ‡l‡ גוף בתוך ∆»∆
הגשמי  הזה בעולם הנמצא גשמי

‰ÓLp‰ ˙ÎLÓ האלוקית ƒ¿∆∆«¿»»
Ùeb‡הרוחנית, ‰ÓLp·e עצמה «¿»»»
CLÓ ומתגלה ‰ei"„ויורד ƒ¿»«

העליונה  הרוחנית האלוקות

·˜Ú‰ „Ú ¯„BÁÂ ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿≈«∆»≈
הנשמה, באור חדור נעשה הוא שאף בגוף ביותר הנחות ÔÈÚהחלק e‰fL∆∆ƒ¿«

·˜Ú „"eÈ) "·˜ÚÈ"10 עקב והגוף, יו"ד, הנשמה, בין ÁÎ·eהחיבור ,( «¬…»≈¿…«

‰Êביהודי מאירה ‰e‡שהנשמה È¯‰ מישראל ואחד אחד lÓÓ‡כל ∆¬≈¿«≈
B˙eÁÈÏL ÈÈÚ בגוף ונתלבשה ירדה היא שבשבילו נשמתו של התפקיד ƒ¿¿≈¿ƒ

ÔÈcגשמי ‡ÓÏÚa.הזה בעולם ¿»¿»≈
Ê ‰„B·Ú ,ÌÓ‡B נשמתו שאור ידי על הזה בעולם ה' את עובד שהאדם »¿»¬»

מציאותו בכל ויחדור בגופו È‰ƒ‡יאיר
‡l‡ ,‰ÚÈ‚ÈÂ ÏÓÚ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆»»ƒƒ»∆»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰Î‡Ïn‰L∆«¿»»¿ƒ»ƒ¿

ÔÂ‡ ‡ÏÏ,ועוון "Ï‡עוול e‰ÊÂ ¿…»∆¿∆…
"·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰ היינו ƒƒ»∆¿«¬…

ועושה  שליחותו את ממלא ש"יעקב"

"און" ללא מלאכתו ÔÈ„Úאת Ï·‡)¬»¬«ƒ
‰‡¯ ‡l"L ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿∆∆…»»

"ÏÓÚ חייבת הזו העבודה ואדרבה, »»
גדולה  ויגיעה È„ÈŒÏÚעמל C‡ .(««¿≈

ÏBÁ‰ ÈÓÈc ‰„B·Ú‰ שכרוכה »¬»ƒ≈«
ויגיעה  ‰aM˙,בעמל ÌBÈÏ ÌÈ‡a»ƒ¿««»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók11ÈÓ ¿«¬««≈«ƒ
ÏÎ‡È ˙aL ·¯Úa Á¯hL∆»«¿∆∆«»…«

˙aLa בעבודה שגם מובן ומזה ¿«»
החול  בימי העבודה הנפשית, הרוחנית

השבת, ביום ה' לעבודת הכנה היא

‰ÁeÓ ÌBÈ ‡e‰L מהעיסוקים ∆¿»
הזה, העולם «¿eÒ‡Â¯בענייני

‰Î‡ÏÓa להמנע יש שבשבת כאמור ƒ¿»»
המלאכות, ל"ט מכל ≈«¿ÔÎÏÂולשבות

Ba ÔÈ‡השבת ÌB˜Óביום ˙È˙ ≈¿ƒ«»
ÔÈ‡L ˜¯ ‡Ï) ÏÓÚ ÏL ÔÈÚÏ¿ƒ¿»∆»»…«∆≈

ÔÂ‡ Ba בו אין אלא ועוון חטא שהוא »∆
ויגיעה  עמל "ÏÂ‡אפילו e‰ÊÂ ,(¿∆¿…

"Ï‡¯NÈa ÏÓÚ ונמצא ¯‡‰ »»»»¿ƒ¿»≈
מעין  חלוקה יש זה בפסוק שגם

בחינת  החול, בימי ה' עבודת האמור,

ביעקב") און הביט ("לא "יעקב"

ישראל  בחינת השבת, ביום ה' ועבודת

בישראל"). עמל ראה ("לא

‰ÎÈ¯ˆ ˙aM‰ ÌBÈaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿««»¿ƒ»
¯Á‡ ÔÙB‡a ‰‚‰‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»¿∆«≈

È¯Ó‚Ï,החול בימות ההנהגה מאשר ¿«¿≈
‰ÏÈ·h‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙aM‰ ÌBÈÏ ÏBÁ‰ ÈÓÈÓ ¯·Ún‰ ÔÎÏ»≈««¬»ƒ≈«¿««»«¿≈«¿ƒ»

טהרה  aL˙במקווה ·¯Úa12‡e‰L הטבילה, של הפנימי ÔÈÚהתוכן ¿∆∆«»∆ƒ¿«
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הּבטל  אֹותּיֹות (טבלה הינּו,13הּבטּול ,( ְְִִִִַַַָֻ

החֹול, ּבימי ׁשהּוא ּכפי האדם צּיּור ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמתּבּטל

והינּו, הּׁשּבת. ליֹום הּמתאים חדׁש צּיּור ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָונעׂשה

ּבאֹופן  הּוא ּכּולֹו ּבעֹולם הּׁשּבת ׁשענין ְְְִִֵֶֶַַַָָָּדכׁשם

צבאם" וכל והארץ הּׁשמים ּדפירּוׁש14ּד"ויכלּו , ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּמבאר  (ּכפי ּכּליֹון מּלׁשֹון ּגם הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָֻ"ויכלּו"

הּתֹורה' ּב'אֹור ּבארּוּכה צדק' הינּו,15ה'צמח ,( ְְֲֶֶֶַַַַַָָ

ּבימי  ׁשהם ּכפי  העֹולמֹות ּדצּיּור  הּכּליֹון ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנעׂשה

הּׁשּבת, יֹום ּבמדרגת  העֹולמֹות ונעׂשים ְְְֲִֵַַַַַַָָָהחֹול,

ׁשעלֿידי  מּיׂשראל, אחד ּבכל ּגם הּוא ּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּנה

הענין  את ּפֹועל הּוא הרי החֹול ּבימֹות ְֲֲִִֵֵֶַָָָעבֹודתֹו

והארץ" הּׁשמים העֹולם 16ּד"ויכלּו ׁשּיבא , ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ׁשל  ּבאֹופן הּוא ׁשאז הּׁשּבת, ּדיֹום ּומּצב ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָלמעמד

חסר" העֹולם ׁש"היה ּבאֹופן (ולא ).17ׁשלמּות ְְְֵֵֶֶָָָָָֹ

הקּדמת  להיֹות צרי זה ׁשּבׁשביל לעיל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוכּנזּכר

הּבטּול. ְִִַַענין

ּבענין Ô·eÈÂג) ׁשּמצינּו מּמה יֹותר, ּבפרטּיּות ¿»ְְְִִִִִֵֶַַָָ

ׁשּבֹו ּד'גןֿעדן', הענין ׁשּזהּו ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשכר,

הּׁשכינה  מּזיו ונהנין יֹוׁשבין ׁשּזהּו18צּדיקים , ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַָ

לענין  ּבנֹוגע ּגם יּובן ּומּזה העבֹודה, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָׂשכר

ׁשענ  ׁשּכׁשם ּובהקּדים, צריהעבֹודה. העבֹודה ין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

"מאד ּד"בכל ּבאֹופן ׁשּׁשלמּות 19להיֹות והינּו, , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָֹ

ּבאֹופן  הגּבלה, ללא ּבהיֹותּה היא ְְְְֲִִֶַָָָָָֹהעבֹודה

ּבּקדׁש" ּגם 20ּד"מעלין ּכמֹוֿכן הּנה סֹוף, אין עד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹ

אין  עד עלּיֹות ׁשל ּבאֹופן הּוא ּד'גןֿעדן' ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָהּׂשכר

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו יֹום 21קץ, ּבכל ּוקדֹוׁשים ְְִֵֶֶֶַָָ

ּדקאי  סלה, הּנׁשמֹות 22יהללּו עלּית על ְְְְֲִֵֶַַַַָָָ

ההלּול  עלֿידי ּבגןֿעדן קדֹוׁשים) ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ(ׁשּנקראֹות

היא  ׁשעלֿידּה הּׁשירה ענין ׁשהּוא ,(יהללּו)ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
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סע"ד.13) קנט, דא"ח עם א.14)סידור ב, ואילך.15)בראשית ב מב, בשו"ע 16)בראשית הובא ע"ב. ריש קיט, שבת ראה

רסח. ר"ס או"ח חצבה).17)אדה"ז (ד"ה א לח, סנהדרין תוס' ויכל). (ד"ה א ט, מגילה פירש"י ב. ב, בראשית פירש"י ראה

א.18) יז, ברכות ה.19)ראה ו, וש"נ.20)ואתחנן א. כח, העמידה.21)ברכות ובכ"מ.22)תפילת ב. מא, בהר לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏËa‰ ˙Bi˙B‡ ‰Ï·Ë) ÏeËa‰13(,האדם של המציאות גדרי של «ƒ¿ƒ»ƒ«ƒÀ

¯eiˆ Ïha˙nL ,eÈ‰ מציאות של הגדרים היינו והתבנית, הדגם «¿∆ƒ¿«≈ƒ
L„Á ¯eiˆ ‰NÚÂ ,ÏBÁ‰ ÈÓÈa ‡e‰L ÈÙk Ì„‡‰ הופך האדם »»»¿ƒ∆ƒ≈«¿«¬∆ƒ»»

חדשה  ÔÈÚLלמציאות ÌLÎc ,eÈ‰Â .˙aM‰ ÌBÈÏ ÌÈ‡˙n‰««¿ƒ¿««»¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿«
BÏek ÌÏBÚa ˙aM‰ בכללות ««»»»

eÏÎÈÂ"cהבריאה  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿«¿À
ÏÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»»∆¿»

"Ì‡·ˆ14"eÏÎÈÂ" Le¯ÈÙc , ¿»»¿≈«¿À
‡e‰ היינו הפשוט, כפירוש רק לא

בריאתם, מלאכת ונשלמה הסתיימו

ÔBÈlkאלא  ÔBLlÓ Ìb וסוף קץ «ƒ¿ƒ»
נפשי' כלתה וגם 'נכספה ÈÙk)¿ƒכמו

¯‡·nL אדמו"רÁÓˆ'‰ ∆¿»≈«∆«
אדמו"רי ˆ„˜', בשושלת השלישי ∆∆

B‡'a¯חב"ד  ‰ke¯‡a«¬»¿
'‰¯Bz‰15‰NÚpL ,eÈ‰ ,( «»«¿∆«¬∆
ÔBÈlk‰ וביטול סיום של במובן «ƒ»
¯eiˆc וגדרי ‰BÓÏBÚ˙תבנית ¿ƒ»»

,ÏBÁ‰ ÈÓÈa Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈ƒ≈«
˙BÓÏBÚ‰ ÌÈNÚÂ אחרי ¿«¬ƒ»»

בימות  שלהם מה'ציור' ההתעלות

‰aM˙,החול  ÌBÈ ˙‚¯„Óa¿«¿≈«««»
„Á‡ ÏÎa Ìb ‡e‰ Ôk ‰p‰ƒ≈≈«¿»∆»

Ï‡¯NiÓ בפרטÈ„ÈŒÏÚL , ƒƒ¿»≈∆«¿≈
B˙„B·Ú'ה BÓÈa˙בעבודת ¬»ƒ
ÏBÁ‰ עם במגע בה הוא ענייני ובה «
‡˙העולם, ÏÚBt ‡e‰ È¯‰¬≈≈∆

ÎÈÂ"c ÔÈÚ‰ÌÈÓM‰ eÏ »ƒ¿»¿«¿À«»«ƒ
"ı¯‡‰Â16ÌÏBÚ‰ ‡·iL , ¿»»∆∆»…»»

ÌBÈcויתעלה  ·vÓe „ÓÚÓÏ¿«¬»«»¿
Ê‡L ,˙aM‰ מתעלה העולם כאשר ««»∆»

השבת, ביום ÔÙB‡aלמצבו ‡e‰¿∆
ÔÙB‡a ‡ÏÂ) ˙eÓÏL ÏL∆¿≈¿…¿∆
"¯ÒÁ ÌÏBÚ‰ ‰È‰"L17 ∆»»»»»≈

"ויכולו" הכתוב על רש"י כפירוש

ומה  הבריאה, מלאכת היה שנשלמה

באה  שבת באה מנוחה. חסר, העולם

ÏÈ·LaLמנוחה). ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ¿«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿ƒ
‰Ê'חול' של מעולם המעבר לצורך ∆

(ישראל) 'שבת' של לעולם ‰˜Óc˙("יעקב") ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«¿»«

ÏeËa‰ ÔÈÚ.לעיל כאמור שבת, בערב הטבילה עניין תוכן שהוא ƒ¿««ƒ
Ô·eÈÂ לעיל ‚) המדובר ו'ישראל' 'יעקב' בין BÈ˙¯,ההבדל ˙eiË¯Ùa ¿»ƒ¿»ƒ≈

¯ÎO‰ ÔÈÚa eÈˆnL ‰nÓ,הזה בעולם ה' עבודת ‰ÔÈÚעל e‰fL ƒ«∆»ƒ¿ƒ¿««»»∆∆»ƒ¿»
'Ô„ÚŒÔ‚'c,הבא ÂÈfÓבעולם ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ BaL ¿«≈∆∆«ƒƒ¿ƒ¿∆¡ƒƒƒ

‰ÈÎM‰18¯ÎN e‰fL , «¿ƒ»∆∆¿«
‰„B·Ú‰'ה את עובד שהאדם »¬»

הזה, על fÓe‰בעולם מהשכר ƒ∆
שונות) דרגות בו (שיש «Ô·eÈהעבודה

‰„B·Ú‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿ƒ¿«»¬»
השונות  והדרגות כפי עצמה שבה,

ומבאר. שממשיך

ÔÈÚL ÌLkL ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆¿≈∆ƒ¿«
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰„B·Ú‰»¬»»ƒƒ¿¿∆

"E„‡Ó ÏÎ·"c19 בפרשת ככתוב ƒ¿»¿…∆
אלוקיך  ה' את "ואהבת ישראל', 'שמע

מאודך",בכ  ובכל נפשך בכל לבבך, ל

לאין  גבול, בלי משמעו ו"מאוד"

eÓÏML˙שיעור  ,eÈ‰Â¿«¿∆¿≈
‰„B·Ú‰מושלמת ‰È‡עבודה »¬»ƒ

ÔÙB‡a ,‰Ïa‚‰ ‡ÏÏ d˙BÈ‰aƒ¿»¿…«¿»»¿∆
"L„wa ÔÈÏÚÓ"c20 מושג ¿«¬ƒ«…∆

תורה  שבענייני שמשמעו הלכתי

ועלייה  הוספה להיות צריכה ומצוות

הטלית  לבישת לאחר (למשל, מתמדת

יותר  היא שקדושתן תפילין מניחים

בקודש', 'מעלין כי הטלית מקדושת

מלילה  עולה חנוכה נרות של מספרם

'מעלין  כי והולך', 'מוסיף ללילה,

הרוחנית  ה' עבודת גם וכך בקודש'),

והוספה  בהתעלות להיות צריכה

ŒBÓkמתמדת ‰p‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ „Ú«≈ƒ≈¿
'Ô„ÚŒÔ‚'c ¯ÎO‰ Ìb ÔÎ שבא ≈««»»¿«≈∆

הזה  בעולם ה' לעבודת גמול בתור

ÔÈ‡ „Ú ˙BiÏÚ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¬ƒ«≈
·e˙kM ‰Ó e‰fL ,ı˜21 ≈∆∆«∆»

EeÏÏ‰È ÌBÈ ÏÎa ÌÈLB„˜e¿ƒ¿»¿«¿
È‡˜c ,‰ÏÒ22מכוון˙iÏÚ ÏÚ ∆»¿»≈«¬ƒ«

(ÌÈLB„˜ ˙B‡¯˜pL) ˙BÓLp‰«¿»∆ƒ¿»¿ƒ
Ô„ÚŒÔ‚aלדרגה È„ÈŒÏÚמדרגה ¿«≈∆«¿≈

‡È‰ d„ÈŒÏÚL ‰¯ÈM‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,(EeÏÏ‰È) ÏeÏ‰‰«ƒ¿«¿∆ƒ¿««ƒ»∆«»»ƒ
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ז d"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

ראׁש" "לי אֹותּיֹות "יׂשראל", ּבׁשם ,6ׁשּנקרא ְְְִִִִֵֵֶָָֹ

ּבכל  חלּוק יׁש ּוכמֹוֿכן ׁשּבּנׁשמה. הראׁש ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּזהּו

ּכמבאר  הּׁשּבת, לימי החֹול ימי ּבין ְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹנׁשמה,

ּבפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבפירּוׁש7ּבארּוּכה ְְְֲִֵֵֵַָָָָָ

עמל 8הּכתּוב  ראה ולא ּביעקב און הּביט לא ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹֹ

ימי  על קאי ּביעקב" און הּביט ׁש"ּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּביׂשראל,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמלאכה, ענין יׁש ׁשּבהם 9החֹול, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

מלאכֹות  ּבל"ט מלאכה, ּתעׂשה ימים ְְְִֵֵֶֶָָָָָׁשׁשת

עֹולם  העֹולם, ּבעניני ׁשעֹוסקים ּדחֹול, ְְְְְְְִִִֵֶָָָּדעּובדין

הימּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָהּזה

עקב  ּבׁשם ׁשּנקראת ּבמדרגה נמצאים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּובמילא

ּגּופא  ּובּנׁשמה הּנׁשמה, נמׁשכת ׁשּבֹו אּלא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָורגל,

ׁשּזהּו העקב, עד וחֹודר מּלמעלה, הּיּו"ד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָנמׁש

עקב  (יּו"ד "יעקב" הּוא 10ענין הרי זה ּובכח ,( ְְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹ

אמנם, ּדין. ּבעלמא ׁשליחּותֹו עניני ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָממּלא

אּלא  ויגיעה, עמל ׁשל ּבאֹופן היא זֹו ְֲִִִֶֶֶָָָָָעבֹודה

"לא  וזהּו און, ללא להיֹות צריכה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשהּמלאכה

ּבאֹופן  זה אין עדין (אבל ּביעקב" און ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹהּביט

ּדימי  העבֹודה עלֿידי א עמל"). ראה ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹׁש"ּלא

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּׁשּבת, ליֹום ּבאים 11החֹול ְְֲִֵַַַַַַַָָ

יֹום  ׁשהּוא ּבׁשּבת, יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹמי

נתינ  ּבֹו אין ולכן ּבמלאכה, ואסּור ת מנּוחה, ְְְְְִִֵֵַָָָָָ

און), ּבֹו ׁשאין רק (לא עמל ׁשל לענין ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹמקֹום

ׁשּביֹום  וכיון ּביׂשראל". עמל ראה "ולא ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָֹוזהּו

אחר  ּבאֹופן ההנהגה להיֹות צריכה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת

הּׁשּבת  ליֹום החֹול מימי הּמעבר לכן ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָלגמרי,

ׁשּבת  ּבערב הּטבילה עלֿידי ענין 12הּוא ׁשהּוא , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

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

סהמ"צ 6) ואילך. ב מח, שלח לקו"ת כח. מז, ויחי להאריז"ל הליקוטים ספר כט. לב, וישלח להאריז"ל הפסוקים שער

הזהר. בשם - ב טו, ואילך.7)להצ"צ ג שם, ב. עב, כא.8)בלק כג, ב.9)פרשתנו לה, (שער 10)ויקהל כג שער פרדס

ובכ"מ. א. כא, ויצא תו"א פ"ב. האצילות) סדר (שער ג שער חיים עץ בערכו. הכינויים) א.11)ערכי ג, פע"ח 12)ע"ז ראה

א'ס). ע' (שם הנ"ל מנה מי בסד"ה הובא פ"ג. השבת שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"L‡¯ ÈÏ" ˙Bi˙B‡ ,"Ï‡¯NÈ" ÌLa ‡¯˜pL6L‡¯‰ e‰fL , ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ…∆∆»…

והנעלה העליון והנעלה ÓLpaL‰החלק העליון החלק הוא שהראש כשם ∆«¿»»
בגוף.

ÔÎŒBÓÎe'יעקב' בין בפרט אחד ובכל בכלל ישראל בעם הבדל שיש כשם ¿≈
כך eÏÁ˜ו'ישראל', LÈ מעין הבדל ≈ƒ

ÓL‰זה  ÏÎa,פרטיתÈÓÈ ÔÈa ¿»¿»»≈¿≈
ÏBÁ‰ במצב נמצאת הנשמה שבהם «

יחסית ‰aM˙נחות ÈÓÈÏ שבהם ƒ≈««»
נעלה, במצב נמצאת «…¿»Ók·‡¯הנשמה

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰ke¯‡a«¬»¿ƒ≈»
הזקן פרשת e˙L¯Ùa7לאדמו"ר ¿»»»≈

‰e˙k·בלק Le¯ÈÙa8 האמור ¿≈«»
בלעם ‰ËÈaבנבואת ‡Ï ֿ הקדוש …ƒƒ

¯‡‰ברוךֿהוא ‡ÏÂ ·˜ÚÈa ÔÂ‡»∆¿«¬…¿…»»
ËÈa‰ ‡l"L ,Ï‡¯NÈa ÏÓÚ»»¿ƒ¿»≈∆…ƒƒ

"·˜ÚÈa ÔÂ‡È‡˜מכווןÈÓÈ ÏÚ »∆¿«¬…»≈«¿≈
ÔÈÚ LÈ Ì‰aL ,ÏBÁ‰«∆»∆≈ƒ¿«

‰Î‡Ïn‰ העולם בענייני והעיסוק «¿»»
הגשמי, e˙kL·הזה BÓk9˙LL ¿∆»≈∆

Ë"Ïa ,‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ»ƒ≈»∆¿»»¿
˙BÎ‡ÏÓ מהם במשנה, המנויות ¿»

השבת, ביום לשבות ÔÈ„·eÚc¿¿ƒצריך
,ÏBÁc חול מעשי של מלאכות ¿

,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ÌÈ˜ÒBÚL∆¿ƒ¿ƒ¿¿≈»»
ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ העולם שהוא »«∆««¿

העולמות  כל מבין ביותר התחתון

ÔÈ‡Lעולם‰hÓÏ ÔBzÁz ∆≈«¿¿«»
‡ÏÈÓ·e ,epÓÈ‰ עוסקים כאשר ≈∆¿≈»

ביותר  והנחות התחתון העולם בענייני

‰‚¯„Óa ÌÈ‡ˆÓ נחותה ƒ¿»ƒ¿«¿≈»
Ï‚¯Â ·˜Ú ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈»≈¿∆∆

"יעקב", BaLבחינת ‡l‡ גוף בתוך ∆»∆
הגשמי  הזה בעולם הנמצא גשמי

‰ÓLp‰ ˙ÎLÓ האלוקית ƒ¿∆∆«¿»»
Ùeb‡הרוחנית, ‰ÓLp·e עצמה «¿»»»
CLÓ ומתגלה ‰ei"„ויורד ƒ¿»«

העליונה  הרוחנית האלוקות

·˜Ú‰ „Ú ¯„BÁÂ ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿≈«∆»≈
הנשמה, באור חדור נעשה הוא שאף בגוף ביותר הנחות ÔÈÚהחלק e‰fL∆∆ƒ¿«

·˜Ú „"eÈ) "·˜ÚÈ"10 עקב והגוף, יו"ד, הנשמה, בין ÁÎ·eהחיבור ,( «¬…»≈¿…«

‰Êביהודי מאירה ‰e‡שהנשמה È¯‰ מישראל ואחד אחד lÓÓ‡כל ∆¬≈¿«≈
B˙eÁÈÏL ÈÈÚ בגוף ונתלבשה ירדה היא שבשבילו נשמתו של התפקיד ƒ¿¿≈¿ƒ

ÔÈcגשמי ‡ÓÏÚa.הזה בעולם ¿»¿»≈
Ê ‰„B·Ú ,ÌÓ‡B נשמתו שאור ידי על הזה בעולם ה' את עובד שהאדם »¿»¬»

מציאותו בכל ויחדור בגופו È‰ƒ‡יאיר
‡l‡ ,‰ÚÈ‚ÈÂ ÏÓÚ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆»»ƒƒ»∆»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰Î‡Ïn‰L∆«¿»»¿ƒ»ƒ¿

ÔÂ‡ ‡ÏÏ,ועוון "Ï‡עוול e‰ÊÂ ¿…»∆¿∆…
"·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰ היינו ƒƒ»∆¿«¬…

ועושה  שליחותו את ממלא ש"יעקב"

"און" ללא מלאכתו ÔÈ„Úאת Ï·‡)¬»¬«ƒ
‰‡¯ ‡l"L ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿∆∆…»»

"ÏÓÚ חייבת הזו העבודה ואדרבה, »»
גדולה  ויגיעה È„ÈŒÏÚעמל C‡ .(««¿≈

ÏBÁ‰ ÈÓÈc ‰„B·Ú‰ שכרוכה »¬»ƒ≈«
ויגיעה  ‰aM˙,בעמל ÌBÈÏ ÌÈ‡a»ƒ¿««»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók11ÈÓ ¿«¬««≈«ƒ
ÏÎ‡È ˙aL ·¯Úa Á¯hL∆»«¿∆∆«»…«

˙aLa בעבודה שגם מובן ומזה ¿«»
החול  בימי העבודה הנפשית, הרוחנית

השבת, ביום ה' לעבודת הכנה היא

‰ÁeÓ ÌBÈ ‡e‰L מהעיסוקים ∆¿»
הזה, העולם «¿eÒ‡Â¯בענייני

‰Î‡ÏÓa להמנע יש שבשבת כאמור ƒ¿»»
המלאכות, ל"ט מכל ≈«¿ÔÎÏÂולשבות

Ba ÔÈ‡השבת ÌB˜Óביום ˙È˙ ≈¿ƒ«»
ÔÈ‡L ˜¯ ‡Ï) ÏÓÚ ÏL ÔÈÚÏ¿ƒ¿»∆»»…«∆≈

ÔÂ‡ Ba בו אין אלא ועוון חטא שהוא »∆
ויגיעה  עמל "ÏÂ‡אפילו e‰ÊÂ ,(¿∆¿…

"Ï‡¯NÈa ÏÓÚ ונמצא ¯‡‰ »»»»¿ƒ¿»≈
מעין  חלוקה יש זה בפסוק שגם

בחינת  החול, בימי ה' עבודת האמור,

ביעקב") און הביט ("לא "יעקב"

ישראל  בחינת השבת, ביום ה' ועבודת

בישראל"). עמל ראה ("לא

‰ÎÈ¯ˆ ˙aM‰ ÌBÈaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿««»¿ƒ»
¯Á‡ ÔÙB‡a ‰‚‰‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»¿∆«≈

È¯Ó‚Ï,החול בימות ההנהגה מאשר ¿«¿≈
‰ÏÈ·h‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙aM‰ ÌBÈÏ ÏBÁ‰ ÈÓÈÓ ¯·Ún‰ ÔÎÏ»≈««¬»ƒ≈«¿««»«¿≈«¿ƒ»

טהרה  aL˙במקווה ·¯Úa12‡e‰L הטבילה, של הפנימי ÔÈÚהתוכן ¿∆∆«»∆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

awri xtr dpn in

הּבטל  אֹותּיֹות (טבלה הינּו,13הּבטּול ,( ְְִִִִַַַָֻ

החֹול, ּבימי ׁשהּוא ּכפי האדם צּיּור ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמתּבּטל

והינּו, הּׁשּבת. ליֹום הּמתאים חדׁש צּיּור ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָונעׂשה

ּבאֹופן  הּוא ּכּולֹו ּבעֹולם הּׁשּבת ׁשענין ְְְִִֵֶֶַַַָָָּדכׁשם

צבאם" וכל והארץ הּׁשמים ּדפירּוׁש14ּד"ויכלּו , ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּמבאר  (ּכפי ּכּליֹון מּלׁשֹון ּגם הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָֻ"ויכלּו"

הּתֹורה' ּב'אֹור ּבארּוּכה צדק' הינּו,15ה'צמח ,( ְְֲֶֶֶַַַַַָָ

ּבימי  ׁשהם ּכפי  העֹולמֹות ּדצּיּור  הּכּליֹון ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנעׂשה

הּׁשּבת, יֹום ּבמדרגת  העֹולמֹות ונעׂשים ְְְֲִֵַַַַַַָָָהחֹול,

ׁשעלֿידי  מּיׂשראל, אחד ּבכל ּגם הּוא ּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּנה

הענין  את ּפֹועל הּוא הרי החֹול ּבימֹות ְֲֲִִֵֵֶַָָָעבֹודתֹו

והארץ" הּׁשמים העֹולם 16ּד"ויכלּו ׁשּיבא , ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ׁשל  ּבאֹופן הּוא ׁשאז הּׁשּבת, ּדיֹום ּומּצב ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָלמעמד

חסר" העֹולם ׁש"היה ּבאֹופן (ולא ).17ׁשלמּות ְְְֵֵֶֶָָָָָֹ

הקּדמת  להיֹות צרי זה ׁשּבׁשביל לעיל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוכּנזּכר

הּבטּול. ְִִַַענין

ּבענין Ô·eÈÂג) ׁשּמצינּו מּמה יֹותר, ּבפרטּיּות ¿»ְְְִִִִִֵֶַַָָ

ׁשּבֹו ּד'גןֿעדן', הענין ׁשּזהּו ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשכר,

הּׁשכינה  מּזיו ונהנין יֹוׁשבין ׁשּזהּו18צּדיקים , ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַָ

לענין  ּבנֹוגע ּגם יּובן ּומּזה העבֹודה, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָׂשכר

ׁשענ  ׁשּכׁשם ּובהקּדים, צריהעבֹודה. העבֹודה ין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

"מאד ּד"בכל ּבאֹופן ׁשּׁשלמּות 19להיֹות והינּו, , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָֹ

ּבאֹופן  הגּבלה, ללא ּבהיֹותּה היא ְְְְֲִִֶַָָָָָֹהעבֹודה

ּבּקדׁש" ּגם 20ּד"מעלין ּכמֹוֿכן הּנה סֹוף, אין עד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹ

אין  עד עלּיֹות ׁשל ּבאֹופן הּוא ּד'גןֿעדן' ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָהּׂשכר

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו יֹום 21קץ, ּבכל ּוקדֹוׁשים ְְִֵֶֶֶַָָ

ּדקאי  סלה, הּנׁשמֹות 22יהללּו עלּית על ְְְְֲִֵֶַַַַָָָ

ההלּול  עלֿידי ּבגןֿעדן קדֹוׁשים) ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ(ׁשּנקראֹות

היא  ׁשעלֿידּה הּׁשירה ענין ׁשהּוא ,(יהללּו)ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
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סע"ד.13) קנט, דא"ח עם א.14)סידור ב, ואילך.15)בראשית ב מב, בשו"ע 16)בראשית הובא ע"ב. ריש קיט, שבת ראה

רסח. ר"ס או"ח חצבה).17)אדה"ז (ד"ה א לח, סנהדרין תוס' ויכל). (ד"ה א ט, מגילה פירש"י ב. ב, בראשית פירש"י ראה

א.18) יז, ברכות ה.19)ראה ו, וש"נ.20)ואתחנן א. כח, העמידה.21)ברכות ובכ"מ.22)תפילת ב. מא, בהר לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏËa‰ ˙Bi˙B‡ ‰Ï·Ë) ÏeËa‰13(,האדם של המציאות גדרי של «ƒ¿ƒ»ƒ«ƒÀ

¯eiˆ Ïha˙nL ,eÈ‰ מציאות של הגדרים היינו והתבנית, הדגם «¿∆ƒ¿«≈ƒ
L„Á ¯eiˆ ‰NÚÂ ,ÏBÁ‰ ÈÓÈa ‡e‰L ÈÙk Ì„‡‰ הופך האדם »»»¿ƒ∆ƒ≈«¿«¬∆ƒ»»

חדשה  ÔÈÚLלמציאות ÌLÎc ,eÈ‰Â .˙aM‰ ÌBÈÏ ÌÈ‡˙n‰««¿ƒ¿««»¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿«
BÏek ÌÏBÚa ˙aM‰ בכללות ««»»»

eÏÎÈÂ"cהבריאה  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿«¿À
ÏÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»»∆¿»

"Ì‡·ˆ14"eÏÎÈÂ" Le¯ÈÙc , ¿»»¿≈«¿À
‡e‰ היינו הפשוט, כפירוש רק לא

בריאתם, מלאכת ונשלמה הסתיימו

ÔBÈlkאלא  ÔBLlÓ Ìb וסוף קץ «ƒ¿ƒ»
נפשי' כלתה וגם 'נכספה ÈÙk)¿ƒכמו

¯‡·nL אדמו"רÁÓˆ'‰ ∆¿»≈«∆«
אדמו"רי ˆ„˜', בשושלת השלישי ∆∆

B‡'a¯חב"ד  ‰ke¯‡a«¬»¿
'‰¯Bz‰15‰NÚpL ,eÈ‰ ,( «»«¿∆«¬∆
ÔBÈlk‰ וביטול סיום של במובן «ƒ»
¯eiˆc וגדרי ‰BÓÏBÚ˙תבנית ¿ƒ»»

,ÏBÁ‰ ÈÓÈa Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈ƒ≈«
˙BÓÏBÚ‰ ÌÈNÚÂ אחרי ¿«¬ƒ»»

בימות  שלהם מה'ציור' ההתעלות

‰aM˙,החול  ÌBÈ ˙‚¯„Óa¿«¿≈«««»
„Á‡ ÏÎa Ìb ‡e‰ Ôk ‰p‰ƒ≈≈«¿»∆»

Ï‡¯NiÓ בפרטÈ„ÈŒÏÚL , ƒƒ¿»≈∆«¿≈
B˙„B·Ú'ה BÓÈa˙בעבודת ¬»ƒ
ÏBÁ‰ עם במגע בה הוא ענייני ובה «
‡˙העולם, ÏÚBt ‡e‰ È¯‰¬≈≈∆

ÎÈÂ"c ÔÈÚ‰ÌÈÓM‰ eÏ »ƒ¿»¿«¿À«»«ƒ
"ı¯‡‰Â16ÌÏBÚ‰ ‡·iL , ¿»»∆∆»…»»

ÌBÈcויתעלה  ·vÓe „ÓÚÓÏ¿«¬»«»¿
Ê‡L ,˙aM‰ מתעלה העולם כאשר ««»∆»

השבת, ביום ÔÙB‡aלמצבו ‡e‰¿∆
ÔÙB‡a ‡ÏÂ) ˙eÓÏL ÏL∆¿≈¿…¿∆
"¯ÒÁ ÌÏBÚ‰ ‰È‰"L17 ∆»»»»»≈

"ויכולו" הכתוב על רש"י כפירוש

ומה  הבריאה, מלאכת היה שנשלמה

באה  שבת באה מנוחה. חסר, העולם

ÏÈ·LaLמנוחה). ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ¿«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿ƒ
‰Ê'חול' של מעולם המעבר לצורך ∆

(ישראל) 'שבת' של לעולם ‰˜Óc˙("יעקב") ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«¿»«

ÏeËa‰ ÔÈÚ.לעיל כאמור שבת, בערב הטבילה עניין תוכן שהוא ƒ¿««ƒ
Ô·eÈÂ לעיל ‚) המדובר ו'ישראל' 'יעקב' בין BÈ˙¯,ההבדל ˙eiË¯Ùa ¿»ƒ¿»ƒ≈

¯ÎO‰ ÔÈÚa eÈˆnL ‰nÓ,הזה בעולם ה' עבודת ‰ÔÈÚעל e‰fL ƒ«∆»ƒ¿ƒ¿««»»∆∆»ƒ¿»
'Ô„ÚŒÔ‚'c,הבא ÂÈfÓבעולם ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ BaL ¿«≈∆∆«ƒƒ¿ƒ¿∆¡ƒƒƒ

‰ÈÎM‰18¯ÎN e‰fL , «¿ƒ»∆∆¿«
‰„B·Ú‰'ה את עובד שהאדם »¬»

הזה, על fÓe‰בעולם מהשכר ƒ∆
שונות) דרגות בו (שיש «Ô·eÈהעבודה

‰„B·Ú‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿ƒ¿«»¬»
השונות  והדרגות כפי עצמה שבה,

ומבאר. שממשיך

ÔÈÚL ÌLkL ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆¿≈∆ƒ¿«
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰„B·Ú‰»¬»»ƒƒ¿¿∆

"E„‡Ó ÏÎ·"c19 בפרשת ככתוב ƒ¿»¿…∆
אלוקיך  ה' את "ואהבת ישראל', 'שמע

מאודך",בכ  ובכל נפשך בכל לבבך, ל

לאין  גבול, בלי משמעו ו"מאוד"

eÓÏML˙שיעור  ,eÈ‰Â¿«¿∆¿≈
‰„B·Ú‰מושלמת ‰È‡עבודה »¬»ƒ

ÔÙB‡a ,‰Ïa‚‰ ‡ÏÏ d˙BÈ‰aƒ¿»¿…«¿»»¿∆
"L„wa ÔÈÏÚÓ"c20 מושג ¿«¬ƒ«…∆

תורה  שבענייני שמשמעו הלכתי

ועלייה  הוספה להיות צריכה ומצוות

הטלית  לבישת לאחר (למשל, מתמדת

יותר  היא שקדושתן תפילין מניחים

בקודש', 'מעלין כי הטלית מקדושת

מלילה  עולה חנוכה נרות של מספרם

'מעלין  כי והולך', 'מוסיף ללילה,

הרוחנית  ה' עבודת גם וכך בקודש'),

והוספה  בהתעלות להיות צריכה

ŒBÓkמתמדת ‰p‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ „Ú«≈ƒ≈¿
'Ô„ÚŒÔ‚'c ¯ÎO‰ Ìb ÔÎ שבא ≈««»»¿«≈∆

הזה  בעולם ה' לעבודת גמול בתור

ÔÈ‡ „Ú ˙BiÏÚ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¬ƒ«≈
·e˙kM ‰Ó e‰fL ,ı˜21 ≈∆∆«∆»

EeÏÏ‰È ÌBÈ ÏÎa ÌÈLB„˜e¿ƒ¿»¿«¿
È‡˜c ,‰ÏÒ22מכוון˙iÏÚ ÏÚ ∆»¿»≈«¬ƒ«

(ÌÈLB„˜ ˙B‡¯˜pL) ˙BÓLp‰«¿»∆ƒ¿»¿ƒ
Ô„ÚŒÔ‚aלדרגה È„ÈŒÏÚמדרגה ¿«≈∆«¿≈

‡È‰ d„ÈŒÏÚL ‰¯ÈM‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,(EeÏÏ‰È) ÏeÏ‰‰«ƒ¿«¿∆ƒ¿««ƒ»∆«»»ƒ
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d"kyz'dח ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

יֹוצאים  הּׁשיר ּבעלי "ּכל ּבענין ּכּידּוע ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָהעלּיה,

כּו' ּכמאמר 23ּבׁשיר" ("סלה", הפסק ּבלי ׁשּזהּו , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ

ז"ל  סלה,24רּבֹותינּו "נצח, ׁשּנאמר מקֹום ּכל ֱֵֶֶֶֶַַַָָָ

אּלא  סֹוף. אין עד עֹולמית), הפסק לֹו אין ְִֵֵֵֶֶֶַָָָועד"

ּכללּיים, סּוגים לׁשני נחלקֹות אּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָׁשעלּיֹות

והּנה  העליֹון. וגןֿעדן הּתחּתֹון העלּיה 25ּגןֿעדן , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּד'גןֿעדן', הּמדרגֹות ּבפרטי למדרגה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמּמדרגה

 ֿ לגן הּתחּתֹון מּגןֿעדן העלּיה יֹותר, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּובכללּות

וכן  ׁשּביניהם, העּמּוד עלֿידי היא העליֹון, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָעדן

טֹובלֹות  ׁשּבֹו ּדינּור' ּד'נהר הענין ְְְְִִִֵֶַָָָעלֿידי

לעיל  (ּכּנזּכר מתּבּטלים ועלֿידיֿזה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּנׁשמֹות,

ׁשּלהם, מהּצּיּור הּבטּול) ענין הּוא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּטבלה

ּגיהּנם  ׁשּבין ּדינּור' ּב'נהר הּטבילה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּבדּוגמת

עלמא  ּדהאי חיזּו ליׁשּכח  ּכדי הּתחּתֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָלגןֿעדן

ּבּזהר  מבלּבל 26(ּכדאיתא זה הרי כן, לא ּדאם ,( ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

ּד'גןֿעדן' הענינים לקּבל יכֹול ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָאֹותֹו,

הּצּיּור  ּבטּול להיֹות צרי ועלּֿדרֿזה ְְְִִִִֶֶֶַַַַָהּתחּתֹון,

ּולקּבל  להתעּלֹות ׁשּיּוכל ּכדי הּתחּתֹון ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַּד'גןֿעדן'

הּצּיּור העליֹון.את ּגןֿעדן ׁשל ְִֵֶֶֶֶַַָ

ׁשני LÈÂד) ׁשּבין החלּוק ּבאּור ּתחלה להקּדים ¿≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ

וגןֿעדן  הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּגןֿעדן, ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַסּוגי

ּב'אדרא  דאיתא מה עלּֿפי ויּובן ְְְְְִִִֶַַָָָָהעליֹון.

'מחא 27זּוטא' ּבחינת הּוא עּלאה' ׁש'עדן ְִִֵֶֶַָָָָֹ

ּגם  ּכן נקראת (ּובפרטּיּות סתימאה' ְְְְִִִִֵֵַָָָָָ(חכמה)

חכמה  ּבחינת הּוא ּתּתאה' ו'עדן עּלאה'), ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ'חכמה

אנּפין' ׁש'עדן'28ּד'זעיר אף ּדהּנה, ּבזה, והענין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
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א.23) צח, ברכה לקו"ת וראה ב. נא, א.24)שבת נד, א'נד 25)עירובין ע' (שם הנ"ל מנה מי ד"ה ראה - לקמן בהבא

ב.26)ואילך). ריא, ואילך.27)ח"ב תרמד ס"ע ח"ב להצ"צ ביאוה"ז גם וראה א. דאתפתחא 28)רצ, חכמה שם: באד"ז

דז"א. חכמה שזהו ב), (קכח, ובאד"ר שבילין. לל"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚa Úe„ik ,‰iÏÚ‰במסכת המשנה בדברי הפנימי "Ïkהביאור »¬ƒ»«»«¿ƒ¿«»

'eÎ "¯ÈLa ÌÈ‡ˆBÈ ¯ÈM‰ ÈÏÚa23, היא המשנה כוונת פשוטו לפי «¬≈«ƒ¿ƒ¿ƒ
להוציא  מותר טבעת) (כמין בשיר שקבועה רצועה בצווארם שיש שהבהמות

זה  אין לצאת דרכם שכך כיוון הרבים, לרשות הזו הרצועה עם בשבת אותן

אותם  למשוך מותר וכן משא נחשב

כך  כי בשיר הנתונה ברצועה בשבת

ועלֿפי  עליהן, לשמור הדרך היא

ומלאכים  לנשמות הכוונה חסידות

אמירת  שעלֿידי הרוחניים בעולמות

הם  לאלוקות והילולים ושבחים שירה

וההגבלות  מהגדרים ו'יוצאים' מתעלים

ה'שיר' שעלֿידי העליות ועל שלהם,

סלה' 'יהללוך ÈÏa,נאמר e‰fL∆∆¿ƒ
˜ÒÙ‰,אליה שמתעלים דרגה ובכל ∆¿≈

עוד נעלית לדרגה ומתעלים ממשיכים 

Ó‡Ók¯יותר  ,"‰ÏÒ")∆»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯24ÌB˜Ó Ïk «≈»»

"„ÚÂ ,‰ÏÒ ,Áˆ" ¯Ó‡pL∆∆¡«∆«∆»»∆
,˙ÈÓÏBÚ ˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡ ובלשון ≈∆¿≈»ƒ

יעקב: בן אלעזר רבי דבי "תנא הגמרא,

- 'ועד' 'סלה' 'נצח' שנאמר מקום כל

דכתיב  – נצח עולמית. הפסק לו אין

אקצוף', לנצח ולא אריב לעולם לא 'כי

ראינו  כן שמענו 'כאשר דכתיב – סלה

אלוקים  אלוקינו בעיר צבאות ה' בעיר

דכתיב  – ועד סלה', עולם עד יכוננה

ועד"), לעולם ימלוך ‡ÔÈה' „Ú«≈
el‡ ˙BiÏÚL ‡l‡ .ÛBÒ של ∆»∆¬ƒ≈

בגןֿעדן  ÈLÏהנשמות ˙B˜ÏÁ∆¿»ƒ¿≈
Ô„ÚŒÔb ,ÌÈiÏÏk ÌÈ‚eÒƒ¿»ƒƒ«≈∆

ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ שבכל ««¿¿«≈∆»∆¿
גבול.אחד  ללא עליות יש משניהם

‰p‰Â25‰‚¯„nÓ ‰iÏÚ‰ , ¿ƒ≈»¬ƒ»ƒ«¿≈»
˙B‚¯„n‰ ÈË¯Ùa ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»ƒ¿»≈««¿≈

'Ô„ÚŒÔ‚'c עלייה פרטית,שהיא ¿«≈∆
‰iÏÚ‰ ,¯˙BÈ ˙eÏÏÎ·e של ƒ¿»≈»¬ƒ»

È„ÈŒÏÚהנשמות  ‡È‰ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓƒ«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿ƒ«¿≈
„enÚ‰ הרוחניÌ‰ÈÈaL המחבר כ'ממוצע' אפשר המשמש ודרכו ביניהם »«∆≈≈∆

התחתון' עדן מ'גן למרות לעלות העליון' עדן ֿ ל'גן וריחוק פער ביניהם שיש

גדול, eÈc¯'ערך ¯‰'c ÔÈÚ‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÂ אש נהר של BaL(רוחני) ¿≈«¿≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆
˙BÓLp‰ ˙BÏ·BË,למעלה ÌÈÏha˙Óבעלייתם ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ¿«¿»¿«¿≈∆ƒ¿«¿ƒ

¯eiv‰Ó (ÏeËa‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰Ï·hL ÏÈÚÏ ¯kÊpk) וגדרי הדרגה «ƒ¿»¿≈∆¿ƒ»ƒ¿««ƒ≈«ƒ

הקודמת  ‰ÏÈ·h‰המציאות ˙Ó‚e„a ,Ì‰lL הנשמות 'a‰¯של ∆»∆¿¿««¿ƒ»ƒ¿«
Ìp‰Èb ÔÈaL '¯eÈc הזה מהעולם העלייה לאחר הזיכוך את עברו שם ƒ∆≈≈ƒ…

הרוחני  הבא לעולם eÊÈÁהגשמי ÁkLÈÏ È„k ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï¿«≈∆««¿¿≈ƒ¿«≈
‡ÓÏÚ È‡‰c חיבור לנשמה יש עוד כל כי הזה, העולם מראה את לשכוח ¿«»¿»

בכוחה  אין הזה העולם לענייני מסוים

מזיו  שם וליהנות לגןֿעדן להתעלות

כמובא (È‡„k˙‡השכינה  ƒ¿ƒ»
¯‰fa26,ÔÎ ‡Ï Ì‡c אם ), «…«¿ƒ…≈

המשכיחה  'טבילה' תעבור לא הנשמה

לגשמיות  והשייכות הקשר את ממנה

הזה  Ê‰העולם È¯‰ שנשאר הקשר ¬≈∆
העולם  ‡B˙B,לגשמיות ÏaÏ·Ó¿«¿≈

Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ולהכיל לקלוט ¿≈»¿«≈
הרוחניים ‰ÌÈÈÚאת  האלוקיים »ƒ¿»ƒ

ŒÏÚÂ ,ÔBzÁz‰ 'Ô„ÚŒÔ‚'c¿«≈∆««¿¿«
ÏeËa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒC¯c∆∆∆»ƒƒ¿ƒ

¯eiv‰ והגדרים'Ô„ÚŒÔ‚'c «ƒ¿«≈∆
˙BlÚ˙‰Ï ÏÎeiL È„k ÔBzÁz‰««¿¿≈∆«¿ƒ¿«
Ô„ÚŒÔb ÏL ¯eiv‰ ˙‡ Ïa˜Ïe¿«≈∆«ƒ∆«≈∆

ÔBÈÏÚ‰ אף ביניהם, ההבדל גם כי »∆¿
'גן  בבחינת הבדל ששניהם הוא עדן'

בערך. שלא ופער גדול

¯e‡a ‰ÏÁz ÌÈc˜‰Ï LÈÂ („¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»≈
ŒÔb È‚eÒ ÈL ÔÈaL ˜eÏÁ‰«ƒ∆≈¿≈≈«

„ÚÔ„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ,Ô ≈∆«≈∆««¿¿«≈∆
ÔBÈÏÚ‰ כדי זה הבדל שמחמת »∆¿

לגןֿעדן  התחתון מגןֿעדן לעלות

וב'טבילה', ב'עמוד' צורך יש העליון,

ומבאר. שממשיך כפי

‡˙È‡„ ‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ מובא ¿»«ƒ«¿ƒ»
'‡ËeÊ ‡¯„‡'a27:מילולית) ¿ƒ¿»»

מספר  חלק נקרא כך הקטנה, האסיפה

חכמים) בהתכנסות שנאמר הזוהר

'‰‡lÚ Ô„Ú'L העליון ‰e‡עדן ∆≈∆ƒ»»
(‰ÓÎÁ) ‡ÁÓ' ˙ÈÁa¿ƒ«…»»¿»

'‰‡ÓÈ˙Ò(חכמה) הסתום המוח ¿ƒ»»
מגילוי  שלמעלה היינו Ôkוהנעלם, ˙‡¯˜ ˙eiË¯Ù·e) של זו בחינה ƒ¿»ƒƒ¿≈≈
סתימאה' ו'מוחא העליון' lÚ‡‰''עדן ‰ÓÎÁ' Ìb העליונה ),חכמה «»¿»ƒ»»

'‰‡zz Ô„Ú'Â'התחתון 'עדן ÈÚÊ'c¯בחינת ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ ¿≈∆«»»¿ƒ«»¿»ƒ¿≈
'ÔÈt‡28 העליונות במידות אלא) במוחין, (לא שהיא כפי החכמה בחינת «¿ƒ

מועט  הוא במידות המאיר האור כי זעירות, פנים אנפין', 'זעיר (הנקראות

במוחין). המאיר האור לגבי ומצומצם
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התחלת  עקר  הרי ּתענּוג, ענינֹו עדּונים) ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָ(מּלׁשֹון

ּב'חכמה' הּוא הּתענּוג ודּוגמא 29ּגלּוי וכּמׁשל , ְְְְֲִַַַַָָָָָ

אצלֹו ונתּגּלה נמׁש ׁשּכאׁשר למּטה, ּבאדם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלזה

ּגלּוי  התחלת החכמה, ענין (ׁשּזהּו חדׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׂשכל

ּפניו  צהבּו ׁשּלכן ּתענּוג, מתמּלא אזי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׂשכל),

חדּתא  ּתֹוספּתא ּכׁשּמצא אף 30כּו' אמנם, . ְְְְֶֶַַָָָָָָ

נקּודת  ּב'חכמה', הּוא הּתענּוג ּגלּוי ְְְֲִֶַַַַַַָָָׁשהתחלת

ּב'ּבינה' הּוא הּתענּוג התרחבּות הרי ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָהּׂשכל,

ּבּבינה' הּוא עּתיק ׁש'התּגּלּות (ּכּידּוע ),31ּדוקא ְְִִִֶַַַַַַָָָ

ּבאֹור ּומתּפּׁשט נמׁש הּׂשכל ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָהינּו,

נקּודה  להיֹותּה ׁשּב'חכמה', אּלא כּו'. ְְְְִֶֶַַָָָָָורֹוחב

ׁשל  עצמית) נקּודה אבל ּבלבד, (נקּודה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָעצמית

ׁשל  ּבאֹופן הּוא הּתענּוג ּגלּוי ּגם הּנה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַהּׂשכל,

ׁשּבּה ּב'ּבינה', מהּֿׁשאיןּֿכן עצמית, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָנקּודה

לא  אבל מרחב, ׁשל ּבאֹופן הענינים ּכל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָֹּבאים

התּגּלּות  נעׂשה אזי ּב'חכמה', ּכמֹו ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָהעצם

ּדהינּו ּגןֿעדן, ענין וזהּו הּתענּוג. ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַוהתּפּׁשטּות

ּב'ּבינה' ('עדן') ּד'חכמה' הּתענּוג ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהמׁשכת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו (מּקדם 32('ּגן'), ּבעדן ׁשּזהּו"ּגן ,"( ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָ

יֹוׁשבין  צּדיקים ואז 'חכמהּֿובינה', יחּוד ְְְְִִִִִִַַָָָָענין

ּובהרחבה. ּפנימי אֹור ׁשל ּבאֹופן כּו', ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָונהנין

וגןֿעדן  העליֹון ּגןֿעדן יׁשנֹו ּגּופא ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּובזה

מ'עדן  ּׁשּנמׁש מה הּוא העליֹון ּגןֿעדן ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּתחּתֹון,

מה  ה ּוא ה ּתחּתֹון וגןֿעדן ּב'ּבינה', ְְִִֵֶַַַַַָָָעּלאה'

ּד'זעיר  חכמה ּבחינת ּתּתאה', מ'עדן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּׁשּנמׁש

אנּפין'), 'זעיר לגּבי הּתענּוג (ּגלּוי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַאנּפין'
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א'מא.29) ע' שם תער"ב המשך גם ב.30)ראה צג, מסעי לקו"ת ה"א. פ"ח שבת ירושלמי ב.31)ראה קעח, זח"ג ראה

סע"ב. יא, לך לך ח.32)תו"א ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÈÚ (ÌÈe„Ú ÔBLlÓ) 'Ô„Ú'L Û‡ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«∆≈∆ƒ¿ƒƒƒ¿»

‚eÚz הוא העונג הנפש שבכוחות כשם באלוקות, ביותר נעלית בחינה והיא «¬
ביותר, ופנימי עמוק ‰eÚz‚כוח ÈeÏb ˙ÏÁ˙‰ ¯˜Ú È¯‰ בצורה ¬≈ƒ««¿»«ƒ««¬

ונרגשת  ÓÎÁ'a‰'ניכרת ‡e‰29 ומתגלה ונמשך יורד העונג כאשר «»¿»
ÊÏ‰בשכל, ‡Ó‚e„Â ÏLnÎÂ¿«»»¿¿»»∆

הנפש  hÓÏ‰,בכוחות Ì„‡a»»»¿«»
BÏˆ‡ ‰lb˙Â CLÓ ¯L‡kL∆«¬∆ƒ¿»¿ƒ¿«∆∆¿

ÏÎN שכלי (e‰fLרעיון L„Á ≈∆»»∆∆
‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ בחסידות כמבואר ƒ¿««»¿»

ודעת, בינה לחכמה, מתחלקים שהמוחין

של  הראשון השלב היא והחכמה

חדש, שכלי רעיון והתגלות התפתחות

ÈÊ‡ ,(ÏÎO‰ ÈeÏb ˙ÏÁ˙‰ עם «¿»«ƒ«≈∆¬«
חדש  רעיון של ההתגלות תחילת

‡lÓ˙Ó האדםÔÎlL ,‚eÚz ƒ¿«≈«¬∆»≈
ז"ל  חכמינו eÎ'אמרו ÂÈt e·‰»̂¬»»

אבהו  רבי zÙÒBz‡של ‡ˆnLk¿∆»»∆¿»
‡z„Á30 ידועה היתה שלא חדשה «¿»

שעיקר  מובן זה ומכל לכן, קודם

בחכמה. הוא התענוג התגלות

ÈeÏb ˙ÏÁ˙‰L Û‡ ,ÌÓ‡»¿»«∆«¿»«ƒ
˙„e˜ ,'‰ÓÎÁ'a ‡e‰ ‚eÚz‰««¬«»¿»¿«

ÏÎO‰ הרעיון ראשון בשלב שהרי «≈∆
ללא  בלבד כנקודה מתגלה השכלי

ו'רוחב', 'אורך' וללא ≈¬‰¯Èפרטים
‚eÚz‰ ˙e·Á¯˙‰ ניכר באופן ƒ¿«¬««¬

ובגלוי  היטב Èa'a‰'ונרגש ‡e‰«ƒ»
‡˜Âc של והתרחבות הסתעפות שהיא «¿»

החכמה  elb˙‰'L˙נקודת Úe„ik)«»«∆ƒ¿«
'‰Èaa ‡e‰ ˜ÈzÚ31'עליון 'כתר «ƒ«ƒ»

בתוכו  כולל הספירות מעשר שלמעלה

[פנים  אנפין' 'אריך כלליות בחינות שתי

הרצון  שהוא רב] גילוי היינו ארוכות,

אחד  [לפי יומין' ו'עתיק העליון,

מ'יום' ונעלה ונבדל נעתק הפירושים,

כך  ועל העליון) העונג שהוא וגילוי]

הבינה, בכוח הוא העונג, יומין', 'עתיק בחינת שהתגלות קבלה בספרי מובא

היא  ושם בלבד נקודה היא השכלי, הרעיון של הראשונית ההברקה חכמה, כי

והתגלותו  לפרטים התענוג התרחבות אבל התענוג, גילוי של ההתחלה רק

מסתעף  כבר השכלי הרעיון שבה דווקא בבינה היא בגלוי ונרגש ניכר כרגש

ולרוחב  לאורך ומתפשט CLÓ,)לפרטים ÏÎO‰ ¯L‡k ,eÈ‰«¿«¬∆«≈∆ƒ¿»
‡l‡ .'eÎ ·ÁB¯Â C¯B‡a ËMt˙Óe יתרון זאת בכל יש שני שמצד ƒ¿«≈¿∆¿«∆»

כיוון  התענוג, בחינת 'עדן' התגלות e˜„‰לגבי d˙BÈ‰Ï ,'‰ÓÎÁ'aL∆«»¿»ƒ¿»¿»
„·Ïa ‰„e˜) ˙ÈÓˆÚ והתרחבות התגלות אין בחכמה הגילוי מבחינת «¿ƒ¿»ƒ¿«

פרטים, היא ‡·Ïשל החכמה שני ÈÓˆÚ˙מצד ‰„e˜ בה את ויש ¬»¿»«¿ƒ
והפנימיות  העומק ‰ÏÎO,העצמיות, ÏL 'נקודה ) היא שהחכמה וכיוון ∆«≈∆

‰eÚz‚עצמית', ÈeÏb Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ««¬
‰„e˜ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¿»

,˙ÈÓˆÚ העומק כל שבדבר,עם «¿ƒ
daL ,'‰Èa'a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ»∆»
ÏL ÔÙB‡a ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÈ‡a»ƒ»»ƒ¿»ƒ¿∆∆

·Á¯Ó הגילוי מבחינת ואמנם ∆¿»
ב'בינה' גדול יתרון יש וההתפשטות

'חכמה', בא ‡·Ïלגבי לא ב'בינה' ¬»ֹ

ÓÎÁ'a‰',ומתגלה  BÓk ÌˆÚ‰»∆∆¿«»¿»
יש  שב'בינה' כיוון זאת, ובכל

השכל, של רבה והתפשטות התרחבות

˙elb˙‰ ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆ƒ¿«
‚eÚz‰ ˙eËMt˙‰Â ניכר באופן ¿ƒ¿«¿««¬

ב'חכמה'. מאשר יותר ונרגש

ÔÈÚ e‰ÊÂ הפנימי ŒÔbשלהתוכן ¿∆ƒ¿««
‚eÚz‰ ˙ÎLÓ‰ eÈ‰c ,Ô„Ú≈∆¿«¿«¿»«««¬

('Ô„Ú') '‰ÓÎÁ'c הגבוהה הדרגה ¿»¿»≈∆
מתגלה  שהוא כפי העונג שהיא בתענוג

שהוא  כפי מהעונג (למעלה בחכמה

המידות) «Èa'a«ƒ‰'בזעירֿאנפין,
·e˙kL BÓk ,('Ôb')32Ôb" «¿∆»«

ÔÈÚ e‰fL ,"(Ì„wÓ) Ô„Úa¿≈∆ƒ∆∆∆∆ƒ¿«
„eÁÈ והמש ואיחוד פנימית חיבור כה ƒ

הבחינות  שתי «È·eŒ‰ÓÎÁ'»¿»ƒ‰'של
(בינה), ו'גן' (חכמה) כאשר Ê‡Â'עדן' ¿»

מאיר  ÌÈ˜Èc«̂ƒƒב'בינה'העונג
ÏL ÔÙB‡a ,'eÎ ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿∆¡ƒ¿∆∆

ÈÓÈt ¯B‡ בתור נשאר לא העונג כי ¿ƒƒ
בפנימיות  ונמשך יורד אלא 'מקיף'

המוחין  רק Á¯‰·e·‰בתוך לא ¿«¿»»
אלא  חכמה של 'נקודה' בתור

בינה. של והתפשטות בהתרחבות

‰Ê·e'עדן 'גן Ô„ÚŒÔ‚Âעצמה Ùeb‡בבחינת ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔb BLÈ »∆»∆¿«≈∆»∆¿¿«≈∆
‡e‰ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔb ,ÔBzÁz‰ האלוקי והגילוי CLÓpMהאור ‰Ó ««¿«≈∆»∆¿«∆ƒ¿»

'‰‡lÚ Ô„Ú'Ó העליונה החכמה‡e‰ ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ,'‰Èa'a ≈≈∆ƒ»»«ƒ»¿«≈∆««¿
'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'c ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ,'‰‡zz Ô„Ú'Ó CLÓpM ‰Ó«∆ƒ¿»≈≈∆«»»¿ƒ«»¿»ƒ¿≈«¿ƒ

במידות  מלובשת שהיא ‰eÚz‚כפי ÈeÏb),החכמה באמצעות העליון, ƒ««¬
'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' Èa‚Ï המידות,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'c ‰Èa) ˙ÈÁ·a ,( ¿«≈¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ
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ט d"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

יֹוצאים  הּׁשיר ּבעלי "ּכל ּבענין ּכּידּוע ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָהעלּיה,

כּו' ּכמאמר 23ּבׁשיר" ("סלה", הפסק ּבלי ׁשּזהּו , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ

ז"ל  סלה,24רּבֹותינּו "נצח, ׁשּנאמר מקֹום ּכל ֱֵֶֶֶֶַַַָָָ

אּלא  סֹוף. אין עד עֹולמית), הפסק לֹו אין ְִֵֵֵֶֶֶַָָָועד"

ּכללּיים, סּוגים לׁשני נחלקֹות אּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָׁשעלּיֹות

והּנה  העליֹון. וגןֿעדן הּתחּתֹון העלּיה 25ּגןֿעדן , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּד'גןֿעדן', הּמדרגֹות ּבפרטי למדרגה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמּמדרגה

 ֿ לגן הּתחּתֹון מּגןֿעדן העלּיה יֹותר, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּובכללּות

וכן  ׁשּביניהם, העּמּוד עלֿידי היא העליֹון, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָעדן

טֹובלֹות  ׁשּבֹו ּדינּור' ּד'נהר הענין ְְְְִִִֵֶַָָָעלֿידי

לעיל  (ּכּנזּכר מתּבּטלים ועלֿידיֿזה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּנׁשמֹות,

ׁשּלהם, מהּצּיּור הּבטּול) ענין הּוא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּטבלה

ּגיהּנם  ׁשּבין ּדינּור' ּב'נהר הּטבילה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּבדּוגמת

עלמא  ּדהאי חיזּו ליׁשּכח  ּכדי הּתחּתֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָלגןֿעדן

ּבּזהר  מבלּבל 26(ּכדאיתא זה הרי כן, לא ּדאם ,( ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

ּד'גןֿעדן' הענינים לקּבל יכֹול ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָאֹותֹו,

הּצּיּור  ּבטּול להיֹות צרי ועלּֿדרֿזה ְְְִִִִֶֶֶַַַַָהּתחּתֹון,

ּולקּבל  להתעּלֹות ׁשּיּוכל ּכדי הּתחּתֹון ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַּד'גןֿעדן'

הּצּיּור העליֹון.את ּגןֿעדן ׁשל ְִֵֶֶֶֶַַָ

ׁשני LÈÂד) ׁשּבין החלּוק ּבאּור ּתחלה להקּדים ¿≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ

וגןֿעדן  הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּגןֿעדן, ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַסּוגי

ּב'אדרא  דאיתא מה עלּֿפי ויּובן ְְְְְִִִֶַַָָָָהעליֹון.

'מחא 27זּוטא' ּבחינת הּוא עּלאה' ׁש'עדן ְִִֵֶֶַָָָָֹ

ּגם  ּכן נקראת (ּובפרטּיּות סתימאה' ְְְְִִִִֵֵַָָָָָ(חכמה)

חכמה  ּבחינת הּוא ּתּתאה' ו'עדן עּלאה'), ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ'חכמה

אנּפין' ׁש'עדן'28ּד'זעיר אף ּדהּנה, ּבזה, והענין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
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א.23) צח, ברכה לקו"ת וראה ב. נא, א.24)שבת נד, א'נד 25)עירובין ע' (שם הנ"ל מנה מי ד"ה ראה - לקמן בהבא

ב.26)ואילך). ריא, ואילך.27)ח"ב תרמד ס"ע ח"ב להצ"צ ביאוה"ז גם וראה א. דאתפתחא 28)רצ, חכמה שם: באד"ז

דז"א. חכמה שזהו ב), (קכח, ובאד"ר שבילין. לל"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚa Úe„ik ,‰iÏÚ‰במסכת המשנה בדברי הפנימי "Ïkהביאור »¬ƒ»«»«¿ƒ¿«»

'eÎ "¯ÈLa ÌÈ‡ˆBÈ ¯ÈM‰ ÈÏÚa23, היא המשנה כוונת פשוטו לפי «¬≈«ƒ¿ƒ¿ƒ
להוציא  מותר טבעת) (כמין בשיר שקבועה רצועה בצווארם שיש שהבהמות

זה  אין לצאת דרכם שכך כיוון הרבים, לרשות הזו הרצועה עם בשבת אותן

אותם  למשוך מותר וכן משא נחשב

כך  כי בשיר הנתונה ברצועה בשבת

ועלֿפי  עליהן, לשמור הדרך היא

ומלאכים  לנשמות הכוונה חסידות

אמירת  שעלֿידי הרוחניים בעולמות

הם  לאלוקות והילולים ושבחים שירה

וההגבלות  מהגדרים ו'יוצאים' מתעלים

ה'שיר' שעלֿידי העליות ועל שלהם,

סלה' 'יהללוך ÈÏa,נאמר e‰fL∆∆¿ƒ
˜ÒÙ‰,אליה שמתעלים דרגה ובכל ∆¿≈

עוד נעלית לדרגה ומתעלים ממשיכים 

Ó‡Ók¯יותר  ,"‰ÏÒ")∆»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯24ÌB˜Ó Ïk «≈»»

"„ÚÂ ,‰ÏÒ ,Áˆ" ¯Ó‡pL∆∆¡«∆«∆»»∆
,˙ÈÓÏBÚ ˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡ ובלשון ≈∆¿≈»ƒ

יעקב: בן אלעזר רבי דבי "תנא הגמרא,

- 'ועד' 'סלה' 'נצח' שנאמר מקום כל

דכתיב  – נצח עולמית. הפסק לו אין

אקצוף', לנצח ולא אריב לעולם לא 'כי

ראינו  כן שמענו 'כאשר דכתיב – סלה

אלוקים  אלוקינו בעיר צבאות ה' בעיר

דכתיב  – ועד סלה', עולם עד יכוננה

ועד"), לעולם ימלוך ‡ÔÈה' „Ú«≈
el‡ ˙BiÏÚL ‡l‡ .ÛBÒ של ∆»∆¬ƒ≈

בגןֿעדן  ÈLÏהנשמות ˙B˜ÏÁ∆¿»ƒ¿≈
Ô„ÚŒÔb ,ÌÈiÏÏk ÌÈ‚eÒƒ¿»ƒƒ«≈∆

ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ שבכל ««¿¿«≈∆»∆¿
גבול.אחד  ללא עליות יש משניהם

‰p‰Â25‰‚¯„nÓ ‰iÏÚ‰ , ¿ƒ≈»¬ƒ»ƒ«¿≈»
˙B‚¯„n‰ ÈË¯Ùa ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»ƒ¿»≈««¿≈

'Ô„ÚŒÔ‚'c עלייה פרטית,שהיא ¿«≈∆
‰iÏÚ‰ ,¯˙BÈ ˙eÏÏÎ·e של ƒ¿»≈»¬ƒ»

È„ÈŒÏÚהנשמות  ‡È‰ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓƒ«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿ƒ«¿≈
„enÚ‰ הרוחניÌ‰ÈÈaL המחבר כ'ממוצע' אפשר המשמש ודרכו ביניהם »«∆≈≈∆

התחתון' עדן מ'גן למרות לעלות העליון' עדן ֿ ל'גן וריחוק פער ביניהם שיש

גדול, eÈc¯'ערך ¯‰'c ÔÈÚ‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÂ אש נהר של BaL(רוחני) ¿≈«¿≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆
˙BÓLp‰ ˙BÏ·BË,למעלה ÌÈÏha˙Óבעלייתם ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ¿«¿»¿«¿≈∆ƒ¿«¿ƒ

¯eiv‰Ó (ÏeËa‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰Ï·hL ÏÈÚÏ ¯kÊpk) וגדרי הדרגה «ƒ¿»¿≈∆¿ƒ»ƒ¿««ƒ≈«ƒ

הקודמת  ‰ÏÈ·h‰המציאות ˙Ó‚e„a ,Ì‰lL הנשמות 'a‰¯של ∆»∆¿¿««¿ƒ»ƒ¿«
Ìp‰Èb ÔÈaL '¯eÈc הזה מהעולם העלייה לאחר הזיכוך את עברו שם ƒ∆≈≈ƒ…

הרוחני  הבא לעולם eÊÈÁהגשמי ÁkLÈÏ È„k ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï¿«≈∆««¿¿≈ƒ¿«≈
‡ÓÏÚ È‡‰c חיבור לנשמה יש עוד כל כי הזה, העולם מראה את לשכוח ¿«»¿»

בכוחה  אין הזה העולם לענייני מסוים

מזיו  שם וליהנות לגןֿעדן להתעלות

כמובא (È‡„k˙‡השכינה  ƒ¿ƒ»
¯‰fa26,ÔÎ ‡Ï Ì‡c אם ), «…«¿ƒ…≈

המשכיחה  'טבילה' תעבור לא הנשמה

לגשמיות  והשייכות הקשר את ממנה

הזה  Ê‰העולם È¯‰ שנשאר הקשר ¬≈∆
העולם  ‡B˙B,לגשמיות ÏaÏ·Ó¿«¿≈

Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ולהכיל לקלוט ¿≈»¿«≈
הרוחניים ‰ÌÈÈÚאת  האלוקיים »ƒ¿»ƒ

ŒÏÚÂ ,ÔBzÁz‰ 'Ô„ÚŒÔ‚'c¿«≈∆««¿¿«
ÏeËa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒC¯c∆∆∆»ƒƒ¿ƒ

¯eiv‰ והגדרים'Ô„ÚŒÔ‚'c «ƒ¿«≈∆
˙BlÚ˙‰Ï ÏÎeiL È„k ÔBzÁz‰««¿¿≈∆«¿ƒ¿«
Ô„ÚŒÔb ÏL ¯eiv‰ ˙‡ Ïa˜Ïe¿«≈∆«ƒ∆«≈∆

ÔBÈÏÚ‰ אף ביניהם, ההבדל גם כי »∆¿
'גן  בבחינת הבדל ששניהם הוא עדן'

בערך. שלא ופער גדול

¯e‡a ‰ÏÁz ÌÈc˜‰Ï LÈÂ („¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»≈
ŒÔb È‚eÒ ÈL ÔÈaL ˜eÏÁ‰«ƒ∆≈¿≈≈«

„ÚÔ„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ,Ô ≈∆«≈∆««¿¿«≈∆
ÔBÈÏÚ‰ כדי זה הבדל שמחמת »∆¿

לגןֿעדן  התחתון מגןֿעדן לעלות

וב'טבילה', ב'עמוד' צורך יש העליון,

ומבאר. שממשיך כפי

‡˙È‡„ ‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ מובא ¿»«ƒ«¿ƒ»
'‡ËeÊ ‡¯„‡'a27:מילולית) ¿ƒ¿»»

מספר  חלק נקרא כך הקטנה, האסיפה

חכמים) בהתכנסות שנאמר הזוהר

'‰‡lÚ Ô„Ú'L העליון ‰e‡עדן ∆≈∆ƒ»»
(‰ÓÎÁ) ‡ÁÓ' ˙ÈÁa¿ƒ«…»»¿»

'‰‡ÓÈ˙Ò(חכמה) הסתום המוח ¿ƒ»»
מגילוי  שלמעלה היינו Ôkוהנעלם, ˙‡¯˜ ˙eiË¯Ù·e) של זו בחינה ƒ¿»ƒƒ¿≈≈
סתימאה' ו'מוחא העליון' lÚ‡‰''עדן ‰ÓÎÁ' Ìb העליונה ),חכמה «»¿»ƒ»»

'‰‡zz Ô„Ú'Â'התחתון 'עדן ÈÚÊ'c¯בחינת ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ ¿≈∆«»»¿ƒ«»¿»ƒ¿≈
'ÔÈt‡28 העליונות במידות אלא) במוחין, (לא שהיא כפי החכמה בחינת «¿ƒ

מועט  הוא במידות המאיר האור כי זעירות, פנים אנפין', 'זעיר (הנקראות

במוחין). המאיר האור לגבי ומצומצם
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התחלת  עקר  הרי ּתענּוג, ענינֹו עדּונים) ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָ(מּלׁשֹון

ּב'חכמה' הּוא הּתענּוג ודּוגמא 29ּגלּוי וכּמׁשל , ְְְְֲִַַַַָָָָָ

אצלֹו ונתּגּלה נמׁש ׁשּכאׁשר למּטה, ּבאדם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלזה

ּגלּוי  התחלת החכמה, ענין (ׁשּזהּו חדׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׂשכל

ּפניו  צהבּו ׁשּלכן ּתענּוג, מתמּלא אזי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׂשכל),

חדּתא  ּתֹוספּתא ּכׁשּמצא אף 30כּו' אמנם, . ְְְְֶֶַַָָָָָָ

נקּודת  ּב'חכמה', הּוא הּתענּוג ּגלּוי ְְְֲִֶַַַַַַָָָׁשהתחלת

ּב'ּבינה' הּוא הּתענּוג התרחבּות הרי ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָהּׂשכל,

ּבּבינה' הּוא עּתיק ׁש'התּגּלּות (ּכּידּוע ),31ּדוקא ְְִִִֶַַַַַַָָָ

ּבאֹור ּומתּפּׁשט נמׁש הּׂשכל ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָהינּו,

נקּודה  להיֹותּה ׁשּב'חכמה', אּלא כּו'. ְְְְִֶֶַַָָָָָורֹוחב

ׁשל  עצמית) נקּודה אבל ּבלבד, (נקּודה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָעצמית

ׁשל  ּבאֹופן הּוא הּתענּוג ּגלּוי ּגם הּנה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַהּׂשכל,

ׁשּבּה ּב'ּבינה', מהּֿׁשאיןּֿכן עצמית, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָנקּודה

לא  אבל מרחב, ׁשל ּבאֹופן הענינים ּכל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָֹּבאים

התּגּלּות  נעׂשה אזי ּב'חכמה', ּכמֹו ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָהעצם

ּדהינּו ּגןֿעדן, ענין וזהּו הּתענּוג. ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַוהתּפּׁשטּות

ּב'ּבינה' ('עדן') ּד'חכמה' הּתענּוג ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהמׁשכת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו (מּקדם 32('ּגן'), ּבעדן ׁשּזהּו"ּגן ,"( ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָ

יֹוׁשבין  צּדיקים ואז 'חכמהּֿובינה', יחּוד ְְְְִִִִִִַַָָָָענין

ּובהרחבה. ּפנימי אֹור ׁשל ּבאֹופן כּו', ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָונהנין

וגןֿעדן  העליֹון ּגןֿעדן יׁשנֹו ּגּופא ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּובזה

מ'עדן  ּׁשּנמׁש מה הּוא העליֹון ּגןֿעדן ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּתחּתֹון,

מה  ה ּוא ה ּתחּתֹון וגןֿעדן ּב'ּבינה', ְְִִֵֶַַַַַָָָעּלאה'

ּד'זעיר  חכמה ּבחינת ּתּתאה', מ'עדן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּׁשּנמׁש

אנּפין'), 'זעיר לגּבי הּתענּוג (ּגלּוי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַאנּפין'
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א'מא.29) ע' שם תער"ב המשך גם ב.30)ראה צג, מסעי לקו"ת ה"א. פ"ח שבת ירושלמי ב.31)ראה קעח, זח"ג ראה

סע"ב. יא, לך לך ח.32)תו"א ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÈÚ (ÌÈe„Ú ÔBLlÓ) 'Ô„Ú'L Û‡ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«∆≈∆ƒ¿ƒƒƒ¿»

‚eÚz הוא העונג הנפש שבכוחות כשם באלוקות, ביותר נעלית בחינה והיא «¬
ביותר, ופנימי עמוק ‰eÚz‚כוח ÈeÏb ˙ÏÁ˙‰ ¯˜Ú È¯‰ בצורה ¬≈ƒ««¿»«ƒ««¬

ונרגשת  ÓÎÁ'a‰'ניכרת ‡e‰29 ומתגלה ונמשך יורד העונג כאשר «»¿»
ÊÏ‰בשכל, ‡Ó‚e„Â ÏLnÎÂ¿«»»¿¿»»∆

הנפש  hÓÏ‰,בכוחות Ì„‡a»»»¿«»
BÏˆ‡ ‰lb˙Â CLÓ ¯L‡kL∆«¬∆ƒ¿»¿ƒ¿«∆∆¿

ÏÎN שכלי (e‰fLרעיון L„Á ≈∆»»∆∆
‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ בחסידות כמבואר ƒ¿««»¿»

ודעת, בינה לחכמה, מתחלקים שהמוחין

של  הראשון השלב היא והחכמה

חדש, שכלי רעיון והתגלות התפתחות

ÈÊ‡ ,(ÏÎO‰ ÈeÏb ˙ÏÁ˙‰ עם «¿»«ƒ«≈∆¬«
חדש  רעיון של ההתגלות תחילת

‡lÓ˙Ó האדםÔÎlL ,‚eÚz ƒ¿«≈«¬∆»≈
ז"ל  חכמינו eÎ'אמרו ÂÈt e·‰»̂¬»»

אבהו  רבי zÙÒBz‡של ‡ˆnLk¿∆»»∆¿»
‡z„Á30 ידועה היתה שלא חדשה «¿»

שעיקר  מובן זה ומכל לכן, קודם

בחכמה. הוא התענוג התגלות

ÈeÏb ˙ÏÁ˙‰L Û‡ ,ÌÓ‡»¿»«∆«¿»«ƒ
˙„e˜ ,'‰ÓÎÁ'a ‡e‰ ‚eÚz‰««¬«»¿»¿«

ÏÎO‰ הרעיון ראשון בשלב שהרי «≈∆
ללא  בלבד כנקודה מתגלה השכלי

ו'רוחב', 'אורך' וללא ≈¬‰¯Èפרטים
‚eÚz‰ ˙e·Á¯˙‰ ניכר באופן ƒ¿«¬««¬

ובגלוי  היטב Èa'a‰'ונרגש ‡e‰«ƒ»
‡˜Âc של והתרחבות הסתעפות שהיא «¿»

החכמה  elb˙‰'L˙נקודת Úe„ik)«»«∆ƒ¿«
'‰Èaa ‡e‰ ˜ÈzÚ31'עליון 'כתר «ƒ«ƒ»

בתוכו  כולל הספירות מעשר שלמעלה

[פנים  אנפין' 'אריך כלליות בחינות שתי

הרצון  שהוא רב] גילוי היינו ארוכות,

אחד  [לפי יומין' ו'עתיק העליון,

מ'יום' ונעלה ונבדל נעתק הפירושים,

כך  ועל העליון) העונג שהוא וגילוי]

הבינה, בכוח הוא העונג, יומין', 'עתיק בחינת שהתגלות קבלה בספרי מובא

היא  ושם בלבד נקודה היא השכלי, הרעיון של הראשונית ההברקה חכמה, כי

והתגלותו  לפרטים התענוג התרחבות אבל התענוג, גילוי של ההתחלה רק

מסתעף  כבר השכלי הרעיון שבה דווקא בבינה היא בגלוי ונרגש ניכר כרגש

ולרוחב  לאורך ומתפשט CLÓ,)לפרטים ÏÎO‰ ¯L‡k ,eÈ‰«¿«¬∆«≈∆ƒ¿»
‡l‡ .'eÎ ·ÁB¯Â C¯B‡a ËMt˙Óe יתרון זאת בכל יש שני שמצד ƒ¿«≈¿∆¿«∆»

כיוון  התענוג, בחינת 'עדן' התגלות e˜„‰לגבי d˙BÈ‰Ï ,'‰ÓÎÁ'aL∆«»¿»ƒ¿»¿»
„·Ïa ‰„e˜) ˙ÈÓˆÚ והתרחבות התגלות אין בחכמה הגילוי מבחינת «¿ƒ¿»ƒ¿«

פרטים, היא ‡·Ïשל החכמה שני ÈÓˆÚ˙מצד ‰„e˜ בה את ויש ¬»¿»«¿ƒ
והפנימיות  העומק ‰ÏÎO,העצמיות, ÏL 'נקודה ) היא שהחכמה וכיוון ∆«≈∆

‰eÚz‚עצמית', ÈeÏb Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ««¬
‰„e˜ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¿»

,˙ÈÓˆÚ העומק כל שבדבר,עם «¿ƒ
daL ,'‰Èa'a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ»∆»
ÏL ÔÙB‡a ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÈ‡a»ƒ»»ƒ¿»ƒ¿∆∆

·Á¯Ó הגילוי מבחינת ואמנם ∆¿»
ב'בינה' גדול יתרון יש וההתפשטות

'חכמה', בא ‡·Ïלגבי לא ב'בינה' ¬»ֹ

ÓÎÁ'a‰',ומתגלה  BÓk ÌˆÚ‰»∆∆¿«»¿»
יש  שב'בינה' כיוון זאת, ובכל

השכל, של רבה והתפשטות התרחבות

˙elb˙‰ ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆ƒ¿«
‚eÚz‰ ˙eËMt˙‰Â ניכר באופן ¿ƒ¿«¿««¬

ב'חכמה'. מאשר יותר ונרגש

ÔÈÚ e‰ÊÂ הפנימי ŒÔbשלהתוכן ¿∆ƒ¿««
‚eÚz‰ ˙ÎLÓ‰ eÈ‰c ,Ô„Ú≈∆¿«¿«¿»«««¬

('Ô„Ú') '‰ÓÎÁ'c הגבוהה הדרגה ¿»¿»≈∆
מתגלה  שהוא כפי העונג שהיא בתענוג

שהוא  כפי מהעונג (למעלה בחכמה

המידות) «Èa'a«ƒ‰'בזעירֿאנפין,
·e˙kL BÓk ,('Ôb')32Ôb" «¿∆»«

ÔÈÚ e‰fL ,"(Ì„wÓ) Ô„Úa¿≈∆ƒ∆∆∆∆ƒ¿«
„eÁÈ והמש ואיחוד פנימית חיבור כה ƒ

הבחינות  שתי «È·eŒ‰ÓÎÁ'»¿»ƒ‰'של
(בינה), ו'גן' (חכמה) כאשר Ê‡Â'עדן' ¿»

מאיר  ÌÈ˜Èc«̂ƒƒב'בינה'העונג
ÏL ÔÙB‡a ,'eÎ ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿∆¡ƒ¿∆∆

ÈÓÈt ¯B‡ בתור נשאר לא העונג כי ¿ƒƒ
בפנימיות  ונמשך יורד אלא 'מקיף'

המוחין  רק Á¯‰·e·‰בתוך לא ¿«¿»»
אלא  חכמה של 'נקודה' בתור

בינה. של והתפשטות בהתרחבות

‰Ê·e'עדן 'גן Ô„ÚŒÔ‚Âעצמה Ùeb‡בבחינת ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔb BLÈ »∆»∆¿«≈∆»∆¿¿«≈∆
‡e‰ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔb ,ÔBzÁz‰ האלוקי והגילוי CLÓpMהאור ‰Ó ««¿«≈∆»∆¿«∆ƒ¿»

'‰‡lÚ Ô„Ú'Ó העליונה החכמה‡e‰ ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ,'‰Èa'a ≈≈∆ƒ»»«ƒ»¿«≈∆««¿
'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'c ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ,'‰‡zz Ô„Ú'Ó CLÓpM ‰Ó«∆ƒ¿»≈≈∆«»»¿ƒ«»¿»ƒ¿≈«¿ƒ

במידות  מלובשת שהיא ‰eÚz‚כפי ÈeÏb),החכמה באמצעות העליון, ƒ««¬
'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' Èa‚Ï המידות,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'c ‰Èa) ˙ÈÁ·a ,( ¿«≈¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ
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לבחינת) ועד אנּפין', ּד'זעיר (ּבינה ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָּבבחינת

הּתחּתֹון  ּבגןֿעדן ּגם הּנה לזה, [ונֹוסף ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָהּמלכּות

עּלאה', 'עדן מּבחינת הארה ונתּגּלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנמׁש

ׁשׁשּתי  ונמצא, אחר]. ּבמקֹום ּבארּוּכה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹּכמבאר

הן  הּתחּתֹון וגןֿעדן העליֹון ּדגןֿעדן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּבחינֹות

ׁשּבהן  ּו'מלכּות', ּד'ּבינה' הּבחינֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבכללּות

זעירֿאנּפין. ּובחינת החכמה ּבחינת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָנמׁשכֹות

ויחּוד  י"ה יחּוד ענין הּוא הּקּבלה ְְְִִִִַַַָָּובאֹותּיֹות

יֹותר  עֹוד נתוּסף ּדגןֿעדן הענין ּובכללּות ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָו"ה.

ּכמֹו ּומצֹות, הּתֹורה ּבקּיּום  האדם עבֹודת ְְְְֲִִֵַַַָָָָעלֿידי

ּולׁשמרּה,33ׁשּכתּוב  לעבדּה בגןֿעדן וּיּניחהּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מּבחינת  ּב'ּגן' ּׁשּנמׁש מה על ׁשּנֹוסף ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָוהינּו,

החכמה, חיצֹונּיּות רק ׁשּזהּו (חכמה), ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ'עדן'

ּפנימּיּות  מּבחינת ההמׁשכה ּגם ּבזה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָנתוּסף

הּׂשכל, ׁשּנקּודת למּטה, ּבאדם ּוכמֹו ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָהחכמה.

א החכמה, חיצֹונּיּות רק היא חכמה, ְְְִִִִַַַַָָָָּבחינת

ּבהּׂשגה  ּבהרחבה ּובאה ׁשּנמׁשכת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלאחרי

עֹוד  ּבׂשכל ּולהתעּמק  להתיּגע ּומֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּד'ּבינה',

ׁשהּוא  החכמה, לפנימּיּות עד מּגיע אזי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָיֹותר,

אצלֹו ׁשּנעׂשית הינּו, ּד'חכמה', ראּיה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָענין

הּדבר. ראית עלֿידי ּכמֹו הּׂשכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָהתאּמּתּות

ׁשהּוא  הּתחּתֹון, ֿ עדן לגן ּבּנֹוגע ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַועלּֿדרֿזה

ו"ה, יחּוד הּמלכּות, לספירת  עד ההמׁשכה ְְְְִִִִַַַַַַַָָענין

ׁשּבענין  נעלה הּיֹותר האֹופן ּגם ּבּה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנמׁש

ּומתּגּלה  ׁשּנמׁש ּכפי ּד'ּבינה', והּׂשגה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָההבנה

ּו'מלכּות'. אנּפין' ְְְִִֵַַּב'זעיר
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ב.33) קסה, ח"ב א. כז, ח"א זהר עה"פ. תיב"ע טו. שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במידות  ומתגלים מאירים שמוחין כפי ‰eÎÏn˙,היינו (˙ÈÁ·Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«««¿

גם  אלא למידות רק לא ויורדת בחכמה מתלבשת 'עדן' שבחינת היינו

הספירות מעשר והתחתונה האחרונה הספירה ÊÏ‰,למלכות, ÛÒBÂ] מלבד ¿»¿∆
התחתון, עדן בגן המאירה תתאה' 'עדן של והתגלות לאמיתו ‰p‰ההמשכה ƒ≈

דבר ‰ÔBzÁzשל Ô„ÚŒÔ‚a Ìb«¿«≈∆««¿
‰lb˙Â CLÓ‰¯‡‰ מסויימת ƒ¿»¿ƒ¿«∆∆»»

'‰‡lÚ Ô„Ú' ˙ÈÁaÓ כי אם ƒ¿ƒ«≈∆ƒ»»
היא  התחתון' עדן ב'גן ההתגלות עיקר

תתאה', 'עדן מבחינת «…¿»Ók·‡¯אכן
.[¯Á‡ ÌB˜Óa ‰ke¯‡a«¬»¿»«≈

ŒÔ‚c ˙BÈÁa‰ ÈzLL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿≈«¿ƒ¿«
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú≈∆»∆¿¿«≈∆««¿

˙eÏÏÎa Ô‰ כללי ÈzLבאופן ≈ƒ¿»¿≈
'‰Èa'c ˙BÈÁa‰ נמשכת שבה «¿ƒ¿ƒ»

העליון' עדן ב'גן ¿»eÎÏÓ'e˙'ההארה
עדן  ב'גן ההארה נמשכת שבה

ÈÁa˙התחתון', ˙BÎLÓ Ô‰aL∆»∆ƒ¿»¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰'עילאה ÈÁ·e˙'עדן «»¿»¿ƒ«

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ.'תתאה 'עדן ¿≈«¿ƒ
˙Bi˙B‡·eשל ‰Ïaw‰בסגנון ¿ƒ««»»
הסוד È"‰תורת „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ

מאות  פנימית והמשכה ואיחוד חיבור

לאות  החכמה) (בחינת הוי' של יו"ד

בינה), (בחינת הוי' של ראשונה ה"א

העליון עדן גן עניין Â"‰הוא „eÁÈÂ¿ƒ
מאות  פנימית והמשכה ואיחוד חיבור

לאות  המידות) (בחינת הוי' של וא"ו

(בחינת  הוי' שם של אחרונה ה"א

התחתון. גןֿעדן עניין הוא המלכות),

Ô„ÚŒÔ‚c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»»ƒ¿»¿«≈∆
אור  והתגלות המשכת הוא שתוכנו

העליון) עדן (גן בינה בבחינת אלוקי

התחתון) עדן (גן המלכות ובבחינת

¯˙BÈ „BÚ ÛqÂ˙ תוספת יש ƒ¿«≈≈
וגילוי B·Ú„˙המשכה È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«

,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a Ì„‡‰»»»¿ƒ«»ƒ¿
·e˙kL BÓk33 אדם לגבי בתורה ¿∆»

ÏÚהראשון ÛÒBpL ,eÈ‰Â ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚· e‰ÁÈpiÂ««ƒ≈¿«≈∆¿»¿»¿»¿»¿«¿∆»«
'Ôb'a CLÓpM ‰Ó(בינה)˜¯ e‰fL ,(‰ÓÎÁ) 'Ô„Ú' ˙ÈÁaÓ «∆ƒ¿»««ƒ¿ƒ«≈∆»¿»∆∆«
,‰ÓÎÁ‰ ˙eiBˆÈÁ ב'סדר וההארות ההמשכות שכל לכלל בהתאם ƒƒ«»¿»

בדרגה  מאירה דרגה כל של החיצוניות שרק כזה באופן הן השתלשלות'

חיצוניות  של המשכה יש לבינה מחכמה והארה ובהמשכה ממנה, שלמטה

ומצוות  בתורה העבודה ידי על אבל בלבד, Êa‰החכמה ÛqÂ˙ בהמשך ƒ¿«≈»∆
לבינה, מחכמה ל'גן' eiÓÈt˙מ'עדן' ˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰ Ìb«««¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

.‰ÓÎÁ‰«»¿»
,‰hÓÏ Ì„‡a BÓÎe בכוחות ¿»»»¿«»

את  משקפים שכידוע שלו הנפש

מהן, שנשתלשלו העליונות הספירות

ÏÎO‰ ˙„e˜pL הנקודה ∆¿««≈∆
לפני  השכלי, הרעיון של הראשונית

לפרטים, »ÈÁa¿ƒ˙ההתרחבות
˙eiBˆÈÁ ˜¯ ‡È‰ ,‰ÓÎÁ»¿»ƒ«ƒƒ
È¯Á‡Ï C‡ ,‰ÓÎÁ‰«»¿»«¿«¬≈

˙ÎLÓpL הנקודה ויורדת ומתגלה ∆ƒ¿∆∆
Á¯‰a·‰הראשונית ‰‡·e»»¿«¿»»
‰‚O‰a וקליטה Èa'c‰',בהבנה ««»»¿ƒ»

˜nÚ˙‰Ïe ÚbÈ˙‰Ï ÛÈÒBÓeƒ¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿«≈
ÚÈbÓ ÈÊ‡ ,¯˙BÈ „BÚ ÏÎNa«≈∆≈¬««ƒ«
‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈÙÏ „Ú«ƒ¿ƒƒ«»¿»
לא  עדיין החכמה התגלות שבתחילת

ומושגת, ידועה ∆e‰L‡הייתה
החכמה  ¯‡i‰פנימיות ÔÈÚƒ¿«¿ƒ»

˙ÈNÚpL ,eÈ‰ ,'‰ÓÎÁ'c¿»¿»«¿∆«¬≈
ÏÎO‰ ˙ezn‡˙‰ BÏˆ‡ הרעיון ∆¿ƒ¿«¿«≈∆

כך  כל בצורה ונקלט התקבל השכלי

שלו  באמת ספק כל שאין ¿BÓkטובה
¯·c‰ ˙È‡¯ È„ÈŒÏÚ כשם «¿≈¿ƒ««»»

אין  עיניו במו דבר רואה אדם שכאשר

במציאות  מדובר כי ספק כל לו

כזו  אין שבה משמיעה (בשונה אמיתית

התאמתות). של גבוהה רמה

Ô„ÚŒÔ‚Ï Ú‚Bpa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿«≈∆
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÔBzÁz‰««¿∆ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰'עדן' בחינת (העונג של ««¿»»
ובינה) בחכמה שמאיר כפי »Ú„העליון

,‰"Â „eÁÈ ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«««¿ƒ
שם  של (וא"ו מהמידות המשכה היינו

(ה" למלכות שם הוי') של אחרונה א

לעיל, כמבואר daהוי'), CLÓpL,תחתונה הכי הספירה המלכות, בספירת ∆ƒ¿»»
'‰Èa'c ‰‚O‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚaL ‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ÔÙB‡‰ Ìb ולא «»∆«≈«¬∆∆¿ƒ¿««¬»»¿«»»¿ƒ»

החיצוניות  'בינה',רק ‡ÔÈt'של ¯ÈÚÊ'a ‰lb˙Óe CLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«∆ƒ¿≈«¿ƒ
.'˙eÎÏÓ'e«¿
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C‡ ענין הּוא ׁשּגןֿעדן ּדכיון להבין, צרי «ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אי כּו', ונהנין יֹוׁשבין וההּׂשגה, ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָהּידיעה

'עדן', החכמה, ּבחינת ּגלּוי ׁשם ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּי

 ֿ ּד'גן ׁשההּׂשגה ּבזה, והּבאּור מהּׂשגה. ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

הּׁשלילה, הּׂשגת ׁשל ּבאֹופן היא העליֹון' ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָעדן

ּפקּודי  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבארּוּכה 34ּכמבאר ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ

העדת" מׁשּכן הּמׁשּכן "פקּודי ׁשהּוא 35ּבענין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ

ּבאֹופן  ׁשהּוא הּמׁשּכן"), ("פקּודי ו"ה יחּוד ְְְְִִִֵֶֶַַָענין

העדת), (מׁשּכן י"ה ויחּוד החּיּוב, הּׂשגת ְְִִִֵֶַַַַָָֻׁשל

הּׂשגת  ּדהּנה, הּׁשלילה. הּׂשגת ׁשל ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא

הּקׁשּורים  ּבענינים ׁשּמתעּסק ּבאֹופן היא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָהחּיּוב

והּׂשגה  הבנה ּבהם ׁשּׁשּיכת ּומציאּות, יׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעם

הּידיעה  ּתכלית ולכן הלּבׁשה, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבאֹופן

ּבמציאּות  רק היא זֹו הּׂשגה עלֿידי לבא ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּיכֹולה

ּבענין, הּכרה לידי אפילּו לבא ׁשּיכֹול ועד ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּדבר,

ּבׁשם  ׁשּנקראת עמּוקה הכי להתאּמּתּות לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָֹאבל

ּבאֹופן  היא הּׁשלילה הּׂשגת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָראּיה.

ׁשעד  מהענינים יֹותר נעלים ּבענינים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמתעּסק

ּבהם  והתעּסקּותֹו ּבהם, ידיעה לֹו היתה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָעּתה

עלֿידיֿזה  אבל כּו', מהם ׁשּׁשֹולל ּבאֹופן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָהיא

(עלֿידי  החכמה לפנימּיּות עד לּבסֹוף לבא ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹיכֹול

ּכּנזּכר  ּולׁשמרּה, לעבדּה ּומצֹות, ּבּתֹורה ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָהעבֹודה

ּכללּות  וזהּו ּד'חכמה '. ראּיה ענין ׁשּזהּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָלעיל),

העליֹון, לגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ׁשּבין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהחלּוק

החּיּוב, הּׂשגת ענין הּוא הּתחּתֹון ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּבגןֿעדן 

הּׁשלילה. הּׂשגת ענין הּוא העליֹון ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּובגןֿעדן
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ואילך.34) ג ו, ואילך. ד כא.פקוד 35)ג, לח, י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÚÈ„i‰ ÔÈÚ ‡e‰ Ô„ÚŒÔbL ÔÂÈÎc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ¿≈»∆«≈∆ƒ¿««¿ƒ»

,'eÎ ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ ,‰‚O‰‰Â דווקא הם והתענוג שההנאה וכאמור ¿««»»¿ƒ¿∆¡ƒ
והשגה, הבנה יש CiLכאשר CÈ‡ יתכן˙ÈÁa ÈeÏb ÌL ‰È‰iL ≈«»∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«

‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓlL ,'Ô„Ú' ,‰ÓÎÁ‰ הענין נקודת היא החכמה והרי «»¿»≈∆∆¿«¿»≈«»»
לפרטים  הסתעפות ללא בלבד,

ומובן.? ברור רעיון שיוצרים

,‰Êa ¯e‡a‰Â גילוי יתכן איך ¿«≈»∆
תענוג  שהוא עדן בגן שלמעלה החכמה

Ô„ÚŒÔ‚'cההשגה  ‰‚O‰‰L∆««»»¿«≈∆
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ 'ÔBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿∆∆

,‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ משיגים כאשר «»««¿ƒ»
להבין  קושי שיש ביותר נעלה עניין

בדרך  היא ההשגה מהותו, את ולהשיג

הדבר  ממה מבינים כלומר השלילה,

מתייחסת  לא הגדרה ואיזו מושלל

בדבר  והשגה מהבנה בשונה אליו,

שהיא  ולהבין לקלוט מסוגל שהשכל

מהשתיים  אחת ובכל החיוב, השגת

יש  החיוב' ו'השגת השלילה' 'השגת

שיתבאר  כפי השנייה, לעומת יתרון

ke¯‡a‰להלן, ¯‡·Ók«¿…»«¬»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a הזקן לאדמו"ר ¿ƒ≈»
È„e˜t ˙L¯t34È„e˜Ù" ÔÈÚa »»«¿≈¿ƒ¿«¿≈

"˙„Ú‰ ÔkLÓ ÔkLn‰35, «ƒ¿»ƒ¿«»≈À
‡e‰L על כאן האמורים הדברים שני ∆
Â"‰המשכן  „eÁÈ ÔÈÚ,האיחוד ƒ¿«ƒ

הוא"ו  בין הפנימית וההמשכה החיבור

בספירות  המידות עניין הוי', שם של

שם  של האחרונה והה"א העליונות

המלכות  ספירת עניין העליונה הוי',

של ( הפנימי התוכן היא זו ובחינה

‡e‰L ,("ÔkLn‰ È„e˜Ù"¿≈«ƒ¿»∆
‰O‚˙זה 'יחוד' ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«»«

‰"È „eÁÈÂ ,·eiÁ‰ שם של היו"ד «ƒ¿ƒ
הה"א  עם החכמה, בחינת הוי',

הבינה  בחינת הוי', שם של הראשונה

והמלכות  מהמידות בהרבה נעלות מדריגות התוכן (שהן היא זו ובחינה

של  ‰O‚˙הפנימי ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L ,("˙„Ú‰ ÔkLÓ"ƒ¿«»≈À∆¿∆∆«»«
‰ÏÈÏM‰ יכולה לא זו נעלית שממשיך ובדרגה כפי החיוב', 'השגת להיות «¿ƒ»

ומבאר.

˜qÚ˙nL ÔÙB‡a ‡È‰ ·eiÁ‰ ˙‚O‰ ,‰p‰c ולהשיג להבין ¿ƒ≈«»««ƒƒ¿∆∆ƒ¿«≈
˙e‡ÈˆÓe LÈ ÌÚ ÌÈ¯eLw‰ ÌÈÈÚa מציאות להם שיש דברים ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈¿ƒ

ומוחשיים, ברורים בגדרים O‰Â‚‰מוגדרת ‰·‰ Ì‰a ˙ÎiML∆«∆∆»∆¬»»¿«»»
‰LaÏ‰ ÏL ÔÙB‡a מלובשים'כשהאדם' הדברים בהם ומעיין מתבונן ¿∆∆«¿»»

הללו, והדברים השכל בין קרוב יחס יש כי בהם, 'מתלבש' והשכל בשכלו

ÔÎÏÂ והשגה בהבנה שמדובר מוגדרת כיוון ‰ÚÈ„i‰מוחשית ˙ÈÏÎz ¿»≈«¿ƒ«¿ƒ»
‰‚O‰ È„ÈŒÏÚ ‡·Ï ‰ÏBÎiL∆¿»»…«¿≈«»»

‡È‰ BÊ היותר לכל˙e‡ÈˆÓa ˜¯ ƒ«ƒ¿ƒ
‡·Ï ÏBÎiL „ÚÂ ,¯·c‰«»»¿«∆»»…

ÔÈÚa ‰¯k‰ È„ÈÏ eÏÈÙ‡ שזו ¬ƒƒ≈«»»»ƒ¿»
והשגה, בהבנה גבוהה «¬‡·Ïדרגה

החיוב' להגיע Ï‡ב'השגת ניתן …
‰˜eÓÚ ÈÎ‰ ˙ezn‡˙‰Ï¿ƒ¿«¿¬ƒ¬»

‰i‡¯ ÌLa ˙‡¯˜pL בסופו כי ∆ƒ¿≈¿≈¿ƒ»
השכל  דבר ממש של לא אבל 'מבין'

ממש. בעין בראייה כמו »Œ‰Óרואה
‡È‰ ‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«»««¿ƒ»ƒ

˜qÚ˙nL ÔÙB‡a ולהבין לדעת ¿∆∆ƒ¿«≈
¯˙BÈ ÌÈÏÚ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈
‰˙È‰ ‰zÚ „ÚL ÌÈÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»ƒ∆««»»¿»
B˙e˜qÚ˙‰Â ,Ì‰a ‰ÚÈ„È BÏ¿ƒ»»∆¿ƒ¿«¿
ÏÏBML ÔÙB‡a ‡È‰ Ì‰a»∆ƒ¿∆∆≈

Ì‰Óבהם שייכים שלא eÎ',דברים ≈∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ï·‡ שזו למרות ¬»«¿≈∆

מופשטת  היא וממילא השלילה' 'השגת

שהיא  החיוב' 'השגת לעומת

Ï·‡בהתלבשות, ÏBÎÈ להגיע »»…
השגה  Ú„ולקבל ÛBÒaÏ¿««

) ‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈÙÏ וההכרה ƒ¿ƒƒ«»¿»
היא  זו נעלית  במדריגה »ŒÏÚוהידיעה

,˙BˆÓe ‰¯Bza ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»«»ƒ¿
¯kÊpk ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ¿»¿»¿»¿»«ƒ¿»
‰i‡¯ ÔÈÚ e‰fL ,(ÏÈÚÏ¿≈∆∆ƒ¿«¿ƒ»

'‰ÓÎÁ'c נעלית הראייה וכאמור ¿»¿»
והיא  השכלית ההשגה מאשר יותר

מעלת  עלֿדרך יותר, בהתאמתות

שמיעה. על הראייה

˜eÏÁ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ ההבדל ¿∆¿»«ƒ
Ô„ÚŒÔ‚aLהכללי  ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ÔÈaL∆≈«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿∆¿«≈∆

ÔBzÁz‰ באלוקות יותר נמוכות דרגות משיגים ‰O‚˙שבו ÔÈÚ ‡e‰ ««¿ƒ¿««»«
·eiÁ‰ ויותר ומוגדרת ברורה יותר אמנם שהיא אבל באלוקות ב'התלבשות' «ƒ

המציאות, ידיעת אלא ‰O‚˙אינה ÔÈÚ ‡e‰ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚·e¿«≈∆»∆¿ƒ¿««»«
‰ÏÈÏM‰ להגיע אפשר באמצעותה אבל מופשטת יותר והשגה ידיעה שהיא «¿ƒ»

ראיה. בבחינת שהיא להשגה
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יא d"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

לבחינת) ועד אנּפין', ּד'זעיר (ּבינה ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָּבבחינת

הּתחּתֹון  ּבגןֿעדן ּגם הּנה לזה, [ונֹוסף ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָהּמלכּות

עּלאה', 'עדן מּבחינת הארה ונתּגּלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנמׁש

ׁשׁשּתי  ונמצא, אחר]. ּבמקֹום ּבארּוּכה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹּכמבאר

הן  הּתחּתֹון וגןֿעדן העליֹון ּדגןֿעדן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּבחינֹות

ׁשּבהן  ּו'מלכּות', ּד'ּבינה' הּבחינֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבכללּות

זעירֿאנּפין. ּובחינת החכמה ּבחינת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָנמׁשכֹות

ויחּוד  י"ה יחּוד ענין הּוא הּקּבלה ְְְִִִִַַַָָּובאֹותּיֹות

יֹותר  עֹוד נתוּסף ּדגןֿעדן הענין ּובכללּות ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָו"ה.

ּכמֹו ּומצֹות, הּתֹורה ּבקּיּום  האדם עבֹודת ְְְְֲִִֵַַַָָָָעלֿידי

ּולׁשמרּה,33ׁשּכתּוב  לעבדּה בגןֿעדן וּיּניחהּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מּבחינת  ּב'ּגן' ּׁשּנמׁש מה על ׁשּנֹוסף ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָוהינּו,

החכמה, חיצֹונּיּות רק ׁשּזהּו (חכמה), ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ'עדן'

ּפנימּיּות  מּבחינת ההמׁשכה ּגם ּבזה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָנתוּסף

הּׂשכל, ׁשּנקּודת למּטה, ּבאדם ּוכמֹו ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָהחכמה.

א החכמה, חיצֹונּיּות רק היא חכמה, ְְְִִִִַַַַָָָָּבחינת

ּבהּׂשגה  ּבהרחבה ּובאה ׁשּנמׁשכת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלאחרי

עֹוד  ּבׂשכל ּולהתעּמק  להתיּגע ּומֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּד'ּבינה',

ׁשהּוא  החכמה, לפנימּיּות עד מּגיע אזי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָיֹותר,

אצלֹו ׁשּנעׂשית הינּו, ּד'חכמה', ראּיה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָענין

הּדבר. ראית עלֿידי ּכמֹו הּׂשכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָהתאּמּתּות

ׁשהּוא  הּתחּתֹון, ֿ עדן לגן ּבּנֹוגע ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַועלּֿדרֿזה

ו"ה, יחּוד הּמלכּות, לספירת  עד ההמׁשכה ְְְְִִִִַַַַַַַָָענין

ׁשּבענין  נעלה הּיֹותר האֹופן ּגם ּבּה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנמׁש

ּומתּגּלה  ׁשּנמׁש ּכפי ּד'ּבינה', והּׂשגה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָההבנה

ּו'מלכּות'. אנּפין' ְְְִִֵַַּב'זעיר
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ב.33) קסה, ח"ב א. כז, ח"א זהר עה"פ. תיב"ע טו. שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במידות  ומתגלים מאירים שמוחין כפי ‰eÎÏn˙,היינו (˙ÈÁ·Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«««¿

גם  אלא למידות רק לא ויורדת בחכמה מתלבשת 'עדן' שבחינת היינו

הספירות מעשר והתחתונה האחרונה הספירה ÊÏ‰,למלכות, ÛÒBÂ] מלבד ¿»¿∆
התחתון, עדן בגן המאירה תתאה' 'עדן של והתגלות לאמיתו ‰p‰ההמשכה ƒ≈

דבר ‰ÔBzÁzשל Ô„ÚŒÔ‚a Ìb«¿«≈∆««¿
‰lb˙Â CLÓ‰¯‡‰ מסויימת ƒ¿»¿ƒ¿«∆∆»»

'‰‡lÚ Ô„Ú' ˙ÈÁaÓ כי אם ƒ¿ƒ«≈∆ƒ»»
היא  התחתון' עדן ב'גן ההתגלות עיקר

תתאה', 'עדן מבחינת «…¿»Ók·‡¯אכן
.[¯Á‡ ÌB˜Óa ‰ke¯‡a«¬»¿»«≈

ŒÔ‚c ˙BÈÁa‰ ÈzLL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿≈«¿ƒ¿«
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú≈∆»∆¿¿«≈∆««¿

˙eÏÏÎa Ô‰ כללי ÈzLבאופן ≈ƒ¿»¿≈
'‰Èa'c ˙BÈÁa‰ נמשכת שבה «¿ƒ¿ƒ»

העליון' עדן ב'גן ¿»eÎÏÓ'e˙'ההארה
עדן  ב'גן ההארה נמשכת שבה

ÈÁa˙התחתון', ˙BÎLÓ Ô‰aL∆»∆ƒ¿»¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰'עילאה ÈÁ·e˙'עדן «»¿»¿ƒ«

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ.'תתאה 'עדן ¿≈«¿ƒ
˙Bi˙B‡·eשל ‰Ïaw‰בסגנון ¿ƒ««»»
הסוד È"‰תורת „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ

מאות  פנימית והמשכה ואיחוד חיבור

לאות  החכמה) (בחינת הוי' של יו"ד

בינה), (בחינת הוי' של ראשונה ה"א

העליון עדן גן עניין Â"‰הוא „eÁÈÂ¿ƒ
מאות  פנימית והמשכה ואיחוד חיבור

לאות  המידות) (בחינת הוי' של וא"ו

(בחינת  הוי' שם של אחרונה ה"א

התחתון. גןֿעדן עניין הוא המלכות),

Ô„ÚŒÔ‚c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»»ƒ¿»¿«≈∆
אור  והתגלות המשכת הוא שתוכנו

העליון) עדן (גן בינה בבחינת אלוקי

התחתון) עדן (גן המלכות ובבחינת

¯˙BÈ „BÚ ÛqÂ˙ תוספת יש ƒ¿«≈≈
וגילוי B·Ú„˙המשכה È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«

,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a Ì„‡‰»»»¿ƒ«»ƒ¿
·e˙kL BÓk33 אדם לגבי בתורה ¿∆»

ÏÚהראשון ÛÒBpL ,eÈ‰Â ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚· e‰ÁÈpiÂ««ƒ≈¿«≈∆¿»¿»¿»¿»¿«¿∆»«
'Ôb'a CLÓpM ‰Ó(בינה)˜¯ e‰fL ,(‰ÓÎÁ) 'Ô„Ú' ˙ÈÁaÓ «∆ƒ¿»««ƒ¿ƒ«≈∆»¿»∆∆«
,‰ÓÎÁ‰ ˙eiBˆÈÁ ב'סדר וההארות ההמשכות שכל לכלל בהתאם ƒƒ«»¿»

בדרגה  מאירה דרגה כל של החיצוניות שרק כזה באופן הן השתלשלות'

חיצוניות  של המשכה יש לבינה מחכמה והארה ובהמשכה ממנה, שלמטה

ומצוות  בתורה העבודה ידי על אבל בלבד, Êa‰החכמה ÛqÂ˙ בהמשך ƒ¿«≈»∆
לבינה, מחכמה ל'גן' eiÓÈt˙מ'עדן' ˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰ Ìb«««¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

.‰ÓÎÁ‰«»¿»
,‰hÓÏ Ì„‡a BÓÎe בכוחות ¿»»»¿«»

את  משקפים שכידוע שלו הנפש

מהן, שנשתלשלו העליונות הספירות

ÏÎO‰ ˙„e˜pL הנקודה ∆¿««≈∆
לפני  השכלי, הרעיון של הראשונית

לפרטים, »ÈÁa¿ƒ˙ההתרחבות
˙eiBˆÈÁ ˜¯ ‡È‰ ,‰ÓÎÁ»¿»ƒ«ƒƒ
È¯Á‡Ï C‡ ,‰ÓÎÁ‰«»¿»«¿«¬≈

˙ÎLÓpL הנקודה ויורדת ומתגלה ∆ƒ¿∆∆
Á¯‰a·‰הראשונית ‰‡·e»»¿«¿»»
‰‚O‰a וקליטה Èa'c‰',בהבנה ««»»¿ƒ»

˜nÚ˙‰Ïe ÚbÈ˙‰Ï ÛÈÒBÓeƒ¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿«≈
ÚÈbÓ ÈÊ‡ ,¯˙BÈ „BÚ ÏÎNa«≈∆≈¬««ƒ«
‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈÙÏ „Ú«ƒ¿ƒƒ«»¿»
לא  עדיין החכמה התגלות שבתחילת

ומושגת, ידועה ∆e‰L‡הייתה
החכמה  ¯‡i‰פנימיות ÔÈÚƒ¿«¿ƒ»

˙ÈNÚpL ,eÈ‰ ,'‰ÓÎÁ'c¿»¿»«¿∆«¬≈
ÏÎO‰ ˙ezn‡˙‰ BÏˆ‡ הרעיון ∆¿ƒ¿«¿«≈∆

כך  כל בצורה ונקלט התקבל השכלי

שלו  באמת ספק כל שאין ¿BÓkטובה
¯·c‰ ˙È‡¯ È„ÈŒÏÚ כשם «¿≈¿ƒ««»»

אין  עיניו במו דבר רואה אדם שכאשר

במציאות  מדובר כי ספק כל לו

כזו  אין שבה משמיעה (בשונה אמיתית

התאמתות). של גבוהה רמה

Ô„ÚŒÔ‚Ï Ú‚Bpa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿«≈∆
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÔBzÁz‰««¿∆ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰'עדן' בחינת (העונג של ««¿»»
ובינה) בחכמה שמאיר כפי »Ú„העליון

,‰"Â „eÁÈ ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«««¿ƒ
שם  של (וא"ו מהמידות המשכה היינו

(ה" למלכות שם הוי') של אחרונה א

לעיל, כמבואר daהוי'), CLÓpL,תחתונה הכי הספירה המלכות, בספירת ∆ƒ¿»»
'‰Èa'c ‰‚O‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚaL ‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ÔÙB‡‰ Ìb ולא «»∆«≈«¬∆∆¿ƒ¿««¬»»¿«»»¿ƒ»

החיצוניות  'בינה',רק ‡ÔÈt'של ¯ÈÚÊ'a ‰lb˙Óe CLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«∆ƒ¿≈«¿ƒ
.'˙eÎÏÓ'e«¿
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C‡ ענין הּוא ׁשּגןֿעדן ּדכיון להבין, צרי «ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אי כּו', ונהנין יֹוׁשבין וההּׂשגה, ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָהּידיעה

'עדן', החכמה, ּבחינת ּגלּוי ׁשם ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּי

 ֿ ּד'גן ׁשההּׂשגה ּבזה, והּבאּור מהּׂשגה. ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

הּׁשלילה, הּׂשגת ׁשל ּבאֹופן היא העליֹון' ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָעדן

ּפקּודי  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבארּוּכה 34ּכמבאר ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ

העדת" מׁשּכן הּמׁשּכן "פקּודי ׁשהּוא 35ּבענין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ

ּבאֹופן  ׁשהּוא הּמׁשּכן"), ("פקּודי ו"ה יחּוד ְְְְִִִֵֶֶַַָענין

העדת), (מׁשּכן י"ה ויחּוד החּיּוב, הּׂשגת ְְִִִֵֶַַַַָָֻׁשל

הּׂשגת  ּדהּנה, הּׁשלילה. הּׂשגת ׁשל ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא

הּקׁשּורים  ּבענינים ׁשּמתעּסק ּבאֹופן היא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָהחּיּוב

והּׂשגה  הבנה ּבהם ׁשּׁשּיכת ּומציאּות, יׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעם

הּידיעה  ּתכלית ולכן הלּבׁשה, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבאֹופן

ּבמציאּות  רק היא זֹו הּׂשגה עלֿידי לבא ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּיכֹולה

ּבענין, הּכרה לידי אפילּו לבא ׁשּיכֹול ועד ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּדבר,

ּבׁשם  ׁשּנקראת עמּוקה הכי להתאּמּתּות לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָֹאבל

ּבאֹופן  היא הּׁשלילה הּׂשגת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָראּיה.

ׁשעד  מהענינים יֹותר נעלים ּבענינים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמתעּסק

ּבהם  והתעּסקּותֹו ּבהם, ידיעה לֹו היתה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָעּתה

עלֿידיֿזה  אבל כּו', מהם ׁשּׁשֹולל ּבאֹופן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָהיא

(עלֿידי  החכמה לפנימּיּות עד לּבסֹוף לבא ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹיכֹול

ּכּנזּכר  ּולׁשמרּה, לעבדּה ּומצֹות, ּבּתֹורה ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָהעבֹודה

ּכללּות  וזהּו ּד'חכמה '. ראּיה ענין ׁשּזהּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָלעיל),

העליֹון, לגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ׁשּבין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהחלּוק

החּיּוב, הּׂשגת ענין הּוא הּתחּתֹון ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּבגןֿעדן 

הּׁשלילה. הּׂשגת ענין הּוא העליֹון ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּובגןֿעדן
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ואילך.34) ג ו, ואילך. ד כא.פקוד 35)ג, לח, י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÚÈ„i‰ ÔÈÚ ‡e‰ Ô„ÚŒÔbL ÔÂÈÎc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ¿≈»∆«≈∆ƒ¿««¿ƒ»

,'eÎ ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ ,‰‚O‰‰Â דווקא הם והתענוג שההנאה וכאמור ¿««»»¿ƒ¿∆¡ƒ
והשגה, הבנה יש CiLכאשר CÈ‡ יתכן˙ÈÁa ÈeÏb ÌL ‰È‰iL ≈«»∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«

‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓlL ,'Ô„Ú' ,‰ÓÎÁ‰ הענין נקודת היא החכמה והרי «»¿»≈∆∆¿«¿»≈«»»
לפרטים  הסתעפות ללא בלבד,

ומובן.? ברור רעיון שיוצרים

,‰Êa ¯e‡a‰Â גילוי יתכן איך ¿«≈»∆
תענוג  שהוא עדן בגן שלמעלה החכמה

Ô„ÚŒÔ‚'cההשגה  ‰‚O‰‰L∆««»»¿«≈∆
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ 'ÔBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿∆∆

,‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ משיגים כאשר «»««¿ƒ»
להבין  קושי שיש ביותר נעלה עניין

בדרך  היא ההשגה מהותו, את ולהשיג

הדבר  ממה מבינים כלומר השלילה,

מתייחסת  לא הגדרה ואיזו מושלל

בדבר  והשגה מהבנה בשונה אליו,

שהיא  ולהבין לקלוט מסוגל שהשכל

מהשתיים  אחת ובכל החיוב, השגת

יש  החיוב' ו'השגת השלילה' 'השגת

שיתבאר  כפי השנייה, לעומת יתרון

ke¯‡a‰להלן, ¯‡·Ók«¿…»«¬»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a הזקן לאדמו"ר ¿ƒ≈»
È„e˜t ˙L¯t34È„e˜Ù" ÔÈÚa »»«¿≈¿ƒ¿«¿≈

"˙„Ú‰ ÔkLÓ ÔkLn‰35, «ƒ¿»ƒ¿«»≈À
‡e‰L על כאן האמורים הדברים שני ∆
Â"‰המשכן  „eÁÈ ÔÈÚ,האיחוד ƒ¿«ƒ

הוא"ו  בין הפנימית וההמשכה החיבור

בספירות  המידות עניין הוי', שם של

שם  של האחרונה והה"א העליונות

המלכות  ספירת עניין העליונה הוי',

של ( הפנימי התוכן היא זו ובחינה

‡e‰L ,("ÔkLn‰ È„e˜Ù"¿≈«ƒ¿»∆
‰O‚˙זה 'יחוד' ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«»«

‰"È „eÁÈÂ ,·eiÁ‰ שם של היו"ד «ƒ¿ƒ
הה"א  עם החכמה, בחינת הוי',

הבינה  בחינת הוי', שם של הראשונה

והמלכות  מהמידות בהרבה נעלות מדריגות התוכן (שהן היא זו ובחינה

של  ‰O‚˙הפנימי ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L ,("˙„Ú‰ ÔkLÓ"ƒ¿«»≈À∆¿∆∆«»«
‰ÏÈÏM‰ יכולה לא זו נעלית שממשיך ובדרגה כפי החיוב', 'השגת להיות «¿ƒ»

ומבאר.

˜qÚ˙nL ÔÙB‡a ‡È‰ ·eiÁ‰ ˙‚O‰ ,‰p‰c ולהשיג להבין ¿ƒ≈«»««ƒƒ¿∆∆ƒ¿«≈
˙e‡ÈˆÓe LÈ ÌÚ ÌÈ¯eLw‰ ÌÈÈÚa מציאות להם שיש דברים ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈¿ƒ

ומוחשיים, ברורים בגדרים O‰Â‚‰מוגדרת ‰·‰ Ì‰a ˙ÎiML∆«∆∆»∆¬»»¿«»»
‰LaÏ‰ ÏL ÔÙB‡a מלובשים'כשהאדם' הדברים בהם ומעיין מתבונן ¿∆∆«¿»»

הללו, והדברים השכל בין קרוב יחס יש כי בהם, 'מתלבש' והשכל בשכלו

ÔÎÏÂ והשגה בהבנה שמדובר מוגדרת כיוון ‰ÚÈ„i‰מוחשית ˙ÈÏÎz ¿»≈«¿ƒ«¿ƒ»
‰‚O‰ È„ÈŒÏÚ ‡·Ï ‰ÏBÎiL∆¿»»…«¿≈«»»

‡È‰ BÊ היותר לכל˙e‡ÈˆÓa ˜¯ ƒ«ƒ¿ƒ
‡·Ï ÏBÎiL „ÚÂ ,¯·c‰«»»¿«∆»»…

ÔÈÚa ‰¯k‰ È„ÈÏ eÏÈÙ‡ שזו ¬ƒƒ≈«»»»ƒ¿»
והשגה, בהבנה גבוהה «¬‡·Ïדרגה

החיוב' להגיע Ï‡ב'השגת ניתן …
‰˜eÓÚ ÈÎ‰ ˙ezn‡˙‰Ï¿ƒ¿«¿¬ƒ¬»

‰i‡¯ ÌLa ˙‡¯˜pL בסופו כי ∆ƒ¿≈¿≈¿ƒ»
השכל  דבר ממש של לא אבל 'מבין'

ממש. בעין בראייה כמו »Œ‰Óרואה
‡È‰ ‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«»««¿ƒ»ƒ

˜qÚ˙nL ÔÙB‡a ולהבין לדעת ¿∆∆ƒ¿«≈
¯˙BÈ ÌÈÏÚ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈
‰˙È‰ ‰zÚ „ÚL ÌÈÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»ƒ∆««»»¿»
B˙e˜qÚ˙‰Â ,Ì‰a ‰ÚÈ„È BÏ¿ƒ»»∆¿ƒ¿«¿
ÏÏBML ÔÙB‡a ‡È‰ Ì‰a»∆ƒ¿∆∆≈

Ì‰Óבהם שייכים שלא eÎ',דברים ≈∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ï·‡ שזו למרות ¬»«¿≈∆

מופשטת  היא וממילא השלילה' 'השגת

שהיא  החיוב' 'השגת לעומת

Ï·‡בהתלבשות, ÏBÎÈ להגיע »»…
השגה  Ú„ולקבל ÛBÒaÏ¿««

) ‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈÙÏ וההכרה ƒ¿ƒƒ«»¿»
היא  זו נעלית  במדריגה »ŒÏÚוהידיעה

,˙BˆÓe ‰¯Bza ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»«»ƒ¿
¯kÊpk ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ¿»¿»¿»¿»«ƒ¿»
‰i‡¯ ÔÈÚ e‰fL ,(ÏÈÚÏ¿≈∆∆ƒ¿«¿ƒ»

'‰ÓÎÁ'c נעלית הראייה וכאמור ¿»¿»
והיא  השכלית ההשגה מאשר יותר

מעלת  עלֿדרך יותר, בהתאמתות

שמיעה. על הראייה

˜eÏÁ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ ההבדל ¿∆¿»«ƒ
Ô„ÚŒÔ‚aLהכללי  ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ÔÈaL∆≈«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿∆¿«≈∆

ÔBzÁz‰ באלוקות יותר נמוכות דרגות משיגים ‰O‚˙שבו ÔÈÚ ‡e‰ ««¿ƒ¿««»«
·eiÁ‰ ויותר ומוגדרת ברורה יותר אמנם שהיא אבל באלוקות ב'התלבשות' «ƒ

המציאות, ידיעת אלא ‰O‚˙אינה ÔÈÚ ‡e‰ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚·e¿«≈∆»∆¿ƒ¿««»«
‰ÏÈÏM‰ להגיע אפשר באמצעותה אבל מופשטת יותר והשגה ידיעה שהיא «¿ƒ»

ראיה. בבחינת שהיא להשגה
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‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ההּׂשגה לאֹופן לבא ׁשּכדי מּובן, ¿«ƒ∆ְְֵֶֶַַָָָָֹ

ּבדר ׁשהיא העליֹון ְְְִֵֶֶֶֶֶַָּדגןֿעדן

אֹופן  ּבטּול להיֹות צרי הּׁשלילה, ְְִִִִֶַַַָָָהּׂשגת

ּדגןֿעדן  הּׂשגת ההּׂשגה ּבדר ׁשהיא הּתחּתֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּדהאי  'חיזּו לבּטל ׁשּצרי עלּֿדר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהחּיּוב,

ּדגןֿעדן  והּׂשגה להבנה לבא ּכדי ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָֹעלמא'

ּדהאי  'חיזּו ּבטּול ּכמֹו זה ׁשאין אּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָהּתחּתֹון.

מּמׁש, וגׁשמיּות חֹומר ׁשל ענין ׁשּזהּו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָעלמא'

רק  ויׁש, למציאּות ׁשּנחׁשב ענין לבּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָּכיֿאם

אליו. להּגיע ׁשּצרי נעלה הּיֹותר הענין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבער

ּכתיב Ô·eÈÂה) ּדהּנה ּבעבֹודה, ּומלּתם 36הענין ¿»ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ּוכתיב  לבבכם, ערלת הוי'37את ּומל ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

'ערלה'. הּלׁשֹון נזּכר לא וכאן ,לבב את ְְְְְֱִֶֶַָָָָָָֹֹאלקי

הּמעּכב  ּדבר הּוא הּלב ערלת ּדהּנה ּבזה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוהענין

ׁשאףֿעלּֿפי  והינּו, הּלב, את ּומכּסה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשאֹוטם

יׁשנה' 'אני ּכאׁשר מּכלֿמקֹום 39ּבגלּותא 38ׁשּגם ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ער' לתֹורתֹו38'לּבי ֿ הּוא להּקדֹוׁשּֿברּו , ְְִִֵַָָָ

ּבמכּתבֹו40ּולמצֹותיו  הּגאּולה' 'ּבעל וכלׁשֹון ,41, ְְְְְְְִִִַַַָָָ

יׂשראל  ּבׁשם אׁשר ּגם מּיׂשראל, איׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּכל

יכֹול 42יכנה  הרי ותֹורתֹו, ה' עם ּתמים לבבֹו , ְְְֲִִֵֶָָָָֻ

לזה  והּסּבה ּבערלה. מכּוסה יהיה ׁשהּלב ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָלהיֹות

חסֿוׁשלֹום, איסּור ּדבר מּצד רק לא ְְִִִַַַַָֹהיא

אֹו ה'ּלעּומתֿזה', ּבידי וקׁשּור אסּור ְְֲִֵֶֶֶַַַָָׁשּנעׂשה

ׁשּיֹורד  ּתאוה, לׁשם נעׂשה אבל הּתר ּדבר ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָאפילּו

קליּפֹות  ׁשּבׁשלׁש ּגמּור ּברע ׁשעה לפי ְְְְְְִִִֶָָָָָָֹונכלל

ּב'ּתניא' (ּכמבאר ּכאׁשר 43הּטמאֹות ּגם אּלא ,( ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָֹ
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טז.36) י, ו.37)עקב ל, ב.38)נצבים ה, א.39)שה"ש צה, עה"פ.40)זח"ג הראשונה 41)שהש"ר תמוז י"ב לחגיגת

פ). ע' ח"ב שלו אגרותֿקודש .263 ע' תש"ח בסה"מ ה.42)(נדפס מד, ישעי' - הכתוב לשון סע"ב).43)ע"פ (יא, פ"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡·Ï È„kL ,Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ולהגיע ‰‰O‚‰להתעלות ÔÙB‡Ï ¿«ƒ∆»∆¿≈»…¿∆««»»

הנשמות  ‰O‚˙באלוקות של C¯„a ‡È‰L ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚c¿«≈∆»∆¿∆ƒ¿∆∆«»«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰ÏÈÏM‰ תחילה‰‚O‰‰ ÔÙB‡ ÏeËa הנשמות של «¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ∆««»»

הדרגה  יותר, הנמוכה בדרגה È‰L‡באלוקות, ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚c¿«≈∆««¿∆ƒ
C¯cŒÏÚ ,·eiÁ‰ ˙‚O‰ C¯„a¿∆∆«»««ƒ«∆∆
È‡‰c eÊÈÁ' Ïh·Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿«≈≈¿«

'‡ÓÏÚ היינו הזה, העולם מראה »¿»
שהייתה  מכך בנשמה שנותר הרושם

הזה  בעולם גשמי בגוף ≈¿È„kמלובשת
Ô„ÚŒÔ‚c ‰‚O‰Â ‰·‰Ï ‡·Ï»…«¬»»¿«»»¿«≈∆

ÔBzÁz‰ עדן לגן ביחס שאמנם ««¿
העולם  לגבי אבל 'תחתון' הוא העליון

רוחני  עולם הוא והחומרי הגשמי הזה

האלוקי  האור את להשיג וכדי נעלה

את  לבטל צריכה הנשמה בו המאיר

גם  וכך הזה. העולם בה שעשה הרושם

לגן  התחתון עדן מגן והעלייה במעבר

'השגת  היא ההשגה שבו העליון, עדן

ביטול  תחילה להיות צריך השלילה',

שבו  התחתון עדן בגן ההשגה אופן

החיוב' 'השגת היא «∆‡l‡ההשגה
‰Ê ÔÈ‡L'החיוב 'השגת של הביטול ∆≈∆

'‡ÓÏÚ È‡‰c eÊÈÁ' ÏeËa BÓk¿ƒ≈¿«»¿»
הזה  העולם של והרושם המראה

¯ÓBÁ ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆∆
Ì‡ŒÈk ,LnÓ ˙eÈÓL‚Â אלא ¿«¿ƒ«»ƒƒ

התחתון  עדן בגן ההשגה של הביטול

צורך  LÁpL·הוא ÔÈÚ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿»∆∆¿»
C¯Úa ˜¯ ,LÈÂ ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆

ÏÚ‰אל יחסית  ¯˙Bi‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»«≈«¬∆
,ÂÈÏ‡ ÚÈb‰Ï CÈ¯vL השגת ∆»ƒ¿«ƒ«≈»

הוא  אבל העליון, עדן שבגן השלילה

שיש  ומציאות ישות אינו כשלעצמו

נעלה  עניין אדרבה אלא ביותר,לבטלה

עדן'. 'גן

Ô·eÈÂ (‰,‰„B·Úa ÔÈÚ‰ כפי ¿»»ƒ¿»»¬»
האדם  של ה' בעבודת משתקף שהדבר

·È˙k ‰p‰c36·È˙Îe ,ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe37 נוסף בפסוק ¿ƒ≈¿ƒ«¿∆≈»¿«¿«¿∆¿ƒ
ב'מילת' כראוי העוסק ה' את לעבוד כדי ‡˙הלב EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÏÓe»¬»»¡…∆∆
Ô‡ÎÂ ,E··Ï השני 'Ï¯Ú‰'בפסוק ÔBLl‰ ¯kÊ ‡Ï בפסוק כמו ¿»¿¿»…ƒ¿»«»»¿»

הלב. ערלת את למול שצריך בו שנאמר Êa‰,הראשון ÔÈÚ‰Â הטעם ¿»ƒ¿»»∆
על  המדברים הפסוקים שני בין הוא,לשינויים ‰l·הלב ˙Ï¯Ú ‰p‰c¿ƒ≈»¿««≈

·kÚn‰ ¯·c ‡e‰ הלב של ההתעוררות ה'את סותם ÌËB‡Lלעבודת »»«¿«≈∆≈

·l‰ ˙‡ ‰qÎÓe רצוי,לא רוחני בכיסויÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â ¿«∆∆«≈¿«¿∆««ƒ
ער" ולבי ישנה "אני הכתוב על המדרש '‡Èשכדברי ¯L‡k ÌbL∆««¬∆¬ƒ

'‰LÈ38‡˙eÏ‚a39 נמשל ישראל בני של הרוחני המצב כאשר בגלות, ¿≈»¿»»
ביטוי  לידי באה הנפש של ומצומצמת מועטת חיות רק שבו הזמן ל'שינה',

'ÈaÏבגוף, ÌB˜ÓŒÏkÓ של הלב ƒ»»ƒƒ
יהודי  Ú38ŒLB„w‰Ï¯'כל , ≈¿«»

B˙¯B˙Ï ‡e‰ŒCe¯a»¿»
ÂÈ˙BˆÓÏe40ÏÚa' ÔBLÏÎÂ , ¿ƒ¿»¿ƒ¿««
'‰Ïe‡b‰ שיצא הריי"צ הרבי «¿»

(בשנת  תמוז י"ב ביום ברוסיה ממאסר

חג B·zÎÓa41תרפ"ז) לרגל ¿ƒ¿»
י"ב  תרפ"ח,הגאולה בשנת תמוז

,Ï‡¯NiÓ LÈ‡ ÏkL יהודי כל ∆»ƒƒƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÌLa ¯L‡ Ìb«¬∆¿≈ƒ¿»≈

‰ÎÈ42, בישעיהו הכתוב לשון ¿À∆
במצב  יהודי שגם לענייננו ומשמעו

ככינוי  'ישראל' שנקרא ירוד רוחני

מכך, רחוקה ומהותו «¿B··Ïבלבד
ÌÈÓz שלם,B˙¯B˙Â '‰ ÌÚ »ƒƒ¿»

זאת  BÈ‰Ï˙ובכל ÏBÎÈ È¯‰¬≈»ƒ¿
·l‰L'ו'תמים 'ער' היותו È‰È‰עם ∆«≈ƒ¿∆

‰ÊÏ ‰aq‰Â .‰Ï¯Úa ‰ÒeÎÓ¿∆¿»¿»¿«ƒ»¿∆
ב'ערלה' הלב ¯˜לכיסוי ‡Ï ‡È‰ƒ…«

,ÌBÏLÂŒÒÁ ¯eÒÈ‡ ¯·c „vÓƒ«¿«ƒ«¿»
האסור  דבר אכל שהאדם מכך כתוצאה

שאסור  מעשה עשה או באכילה

עשיית NÚpL‰לעשותו  ידי על ∆«¬∆
È„Èaהאיסור  ¯eL˜Â ¯eÒ‡»¿»ƒ≈

'‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰ ֿ הסטרא כוחות «¿«∆
(ככתוב  הקדושה לצד המנגדים אחרא

אלוקים'), עשה זה לעומת זה ‡B'את
eÏÈÙ‡ שהוא מעשה עשה או אכל ¬ƒ

ÌLÏ ‰NÚ Ï·‡ ¯z‰ ¯·c¿«≈∆¬»«¬∆¿≈
ÏÏÎÂמילוי  „¯BiL ,‰Â‡z«¬»∆≈¿ƒ¿»

שבמאכל  ÚL‰החיות ÈÙÏ באופן ¿ƒ»»
בכוח  ישתמש שהאדם עד זמני,

ההיתר  ה', לעבודת ההיא האכילה

˜BtÈÏ˙נכלל  LÏLaL ¯eÓb Ú¯a המסתירים הסטראֿאחרא כוחות ¿»»∆¿»…¿ƒ
מקליפות  הוא הגמור הרע הפרי, על מכסה שהקליפה כשם הקדושה על

˙B‡Óh‰ כלל טוב בהן שאין Èz'a‡'לגמרי ¯‡·Ók)43 מבואר ושם «¿≈«¿…»««¿»
בה  שיש אור, לשון 'נוגה', קליפת מדריגות, לשתי מתחלקות שה'קליפות'

באכילה  ומותרים הטהורים הדברים חיות היא  וממנה ורע, טוב תערובת

ואסורים  הטמאים הדברים חיות היא מהם הטמאות' קליפות ו'שלוש
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ׁשּכּונתֹו רק ּגּופֹו, לקּיּום ּכיֿאם ּתאוה, ּבזה ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָאין

ׁשם  (ּכמבאר ׁשמים לׁשם מ 44אינּה הּנה ּצד ), ְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

הּלב, את מגּׁשם זה ּגם הרי ּגׁשמי, ּדבר ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָהיֹותֹו

 ֿ להּקדֹוׁשּֿברּו "ער" להיֹות צרי ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּמּצדֿעצמֹו

עליו, ּומסּתיר ּומעלים ּולמצֹותיו, לתֹורתֹו ְְְְְִִִַַָָָָהּוא

"ּומלּתם  נאמר זה ועל הּלב. ערלת ענין ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּזהּו

ּבעצמכם  הינּו,45(אּתם לבבכם", ערלת את ( ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָ

ּובכל  עת ׁשּבכל ואחד, אחד לכל נּתן זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשענין

ּתאֹות  אסּור, מּדבר להּזהר רק לא ּביכלּתֹו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹׁשעה

סתם, אכילה אצלֹו ּתהיה ׁשּלא ואפילּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹהּתר,

ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּד"כל ּבאֹופן 46אּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

ּדעהּו" ּדרכי ה'ּׁשלחן 47ּו"בכל (ּכפסקּֿדין ְְְְִִֵֶַַָָָָֻ

'עלֿידי 48ערּו ּגם להיֹות יכֹול זה וענין .( ְְְְִִֵֶַַָָָ

לבב ּבכל אלקי הוי' את ּד"ואהבּת ְְְְְֱֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹהעבֹודה

"נפׁש "ּבכל 19ּובכל היא ׁשעבֹודתֹו ּדכיון , ְְְְְֲִֵֶַָָָָ

ׁשּלא  ּבעצמֹו לפעל יכֹול ,"נפׁש ּובכל ְְְְְְְְִֶַַָָָֹֹלבב

הּתר, לתאֹות לא ואפילּו אסּור, לדבר ׁשּי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹיהיה

א כּו'. ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ׁש"ּכל ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּכיֿאם

"ּומל  ּׁשּנאמר מה ׁשּזהּו יֹותר, נעלה ענין ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָיׁשנֹו

ׁשאףֿעלּֿפי  והינּו, ,"לבב את אלקי ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָֹהוי'

הּלב), (ערלת הּלב את המגּׁשם ּדבר אצלֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאין

ּבכל  גֹו' ּד"ואהבּת ּומּצב ּבמעמד נמצא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשהרי

לב  הּוא עצמֹו ׁשהּלב ּכיון מּכלֿמקֹום, ,"ְְְִֵֵֵֶַַָָָָלבב

ּבׁשם  הּנקרא ענין ּבֹו להיֹות צרי לכן ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָהאדם,

את  אלקי הוי' "ּומל נאמר זה ועל ְֱֱֲִֶֶֶֶַַָָָָֹמילה.

ּבעבֹודת  נכלל זה הרי ּומּכלֿמקֹום ,"ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָלבב

ׁשּנעׂשה  ּכפי "הוי'" מּצד ׁשּזהּו אּלא ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהאדם,

"וחּיּות ּכח" ,"ענין 49"אלקי הּוא ּובכללּות . ְְְֱֲִִֶֶַַָֹֹ

"מאד ּד"בכל למעלה 19העבֹודה ׁשהיא , ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹ

ּכח  ׁשל והגּבלה נפׁשֹומּמדידה "ּבכל 50ֹות הן , ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Êa‰באכילה  ÔÈ‡ ¯L‡k Ìb ‡l‡ זו ), היתר Â‡z‰,באכילת ∆»««¬∆≈»∆«¬»
Ì‡ŒÈk אוכל אלא ¯˜האדם ,BÙeb Ìei˜Ï אלאdÈ‡ B˙ekL ƒƒ¿ƒ«∆«»»≈»

ÌL ¯‡·Ók) ÌÈÓL ÌLÏ44 בתניאB˙BÈ‰ „vÓ ‰p‰ המזון ), ¿≈»«ƒ«¿…»»ƒ≈ƒ«¡
‰Ê Ìb È¯‰ ,ÈÓLb ¯·c ללא הגוף, קיום לצורך אכילה כזו, אכילה גם »»«¿ƒ¬≈«∆

‰l·,תאווה, ˙‡ ÌM‚Ó¿«≈∆«≈
BÓˆÚŒ„vnL יהודי לבCÈ¯ˆ ∆ƒ««¿»ƒ

ŒCe¯aŒLB„w‰Ï "¯Ú" ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¿«»»
,ÂÈ˙BˆÓÏe B˙¯B˙Ï ‡e‰¿»¿ƒ¿»
e‰fL ,ÂÈÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓe«¿ƒ«¿ƒ»»∆∆

·l‰ ˙Ï¯Ú ÔÈÚ.הלב על המכסה ƒ¿«»¿««≈
‰Ê ÏÚÂ הסרת הזו על הלב' 'ערלת ¿«∆

Ìz‡) ÌzÏÓe" ¯Ó‡∆¡««¿∆«∆
ÌÎÓˆÚa45˙Ï¯Ú ˙‡ ( ¿«¿¿∆≈»¿«

‰Ê ÔÈÚL ,eÈ‰ ,"ÌÎ··Ï של ¿«¿∆«¿∆ƒ¿»∆
מהלב  האמור וההסתר העלם הסרת

ÏÎaL ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ôzƒ»¿»∆»¿∆»∆¿»
BzÏÎÈa ‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú כל של ≈¿»»»ƒ»¿

ואחד  cÓ·¯אחד ¯‰f‰Ï ˜¯ ‡Ï…«¿ƒ»≈ƒ¿«
,¯eÒ‡ ממילוי B‡z˙ולהיזהר ƒ«¬

eÏÈÙ‡Â ,¯z‰ להיזהר‡lL ≈∆«¬ƒ∆…
Ì˙Ò ‰ÏÈÎ‡ BÏˆ‡ ‰È‰z ללא ƒ¿∆∆¿¬ƒ»¿»

ה', עבודת של שאכילתו ‡l‡כוונה ∆»
העניינים  עוסק (ושאר שהוא הגשמיים

יהיו  EÈNÚÓבהם) ÏÎ"c ÔÙB‡a¿∆¿»«¬∆
חולין  דברי בענייני אפילו והעיסוק

ÌÈÓL"העולם  ÌLÏ eÈ‰È46 ƒ¿¿≈»«ƒ
EÈÎ¯c ÏÎ·"e הדרכים אפילו ¿»¿»∆

האדם  של שלך, והעיסוקים

"e‰Úc47'ה את (Œ˜ÒÙkיידע »≈ƒ¿«
'Ce¯Ú ÔÁÏM'‰ ÔÈc48.( ƒ«À¿»»

‰Ê ÔÈÚÂ הרב ערלת והסרת 'מילת' ¿ƒ¿»∆
גם  ה' את לעבוד מהאדם המונעת

המותרים  Ìbבדברים ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿«
z·‰‡Â"c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»ƒ¿»«¿»
E··Ï ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡≈¬»»¡…∆¿»¿»¿

"ELÙ ÏÎ·e19,'ה אהבת כלומר, ¿»«¿¿
מכל  נדרשת שבעצם הרגילה ברמה

מקום  ובכל זמן בכל «≈¿ÔÂÈÎcיהודי
E··Ï ÏÎa" ‡È‰ B˙„B·ÚL∆¬»ƒ¿»¿»¿

,"ELÙ ÏÎ·e'ה את עובד והוא ¿»«¿¿
נפשו, ובכל ליבו ÏÚÙÏבכל ÏBÎÈ»ƒ¿…

¯eÒ‡ ¯·„Ï CiL ‰È‰È ‡lL BÓˆÚa קשור להיות לאדם שגורם ¿«¿∆…ƒ¿∆«»ƒ¿«ƒ

ה'קליפות', בידי Ï‡ואסור eÏÈÙ‡Â שייך ‰z¯יהיה ˙B‡˙Ï שכאמור «¬ƒ…¿«¬≈∆
גורם  זה היהודי,גם הלב על והסתר ŒÈkEÈNÚÓ‡להעלם Ïk"L Ì ƒƒ∆»«¬∆

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ BLÈ C‡ .'eÎ "ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È זו בעבודה ƒ¿¿≈»«ƒ«∆¿ƒ¿»«¬∆≈
הלב', 'ערלת והסרת 'מילת' ‰ÈÂ'של ÏÓe" ¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL∆∆«∆∆¡«»¬»»

,eÈ‰Â ,"E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡¡…∆∆¿»¿¿«¿
BÏˆ‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡L אצל ∆««ƒ∆≈∆¿
ליבו  בכל ה' את העובד ««c·¯האדם

·l‰ ˙‡ ÌM‚Ó‰ ומסתיר ומעלים «¿«≈∆«≈
'ער' עצמו מצד שהלב כך »¿«(Ï¯Ú˙על

„ÓÚÓa ‡ˆÓ È¯‰L ,(·l‰«≈∆¬≈ƒ¿»¿«¬»
ÏÎa 'B‚ z·‰‡Â"c ·vÓe«»ƒ¿»«¿»¿»

"E··Ï'ה אהבת מלא שליבו ומי ¿»¿
של  ב'ערלה' מכוסה אינו ליבו בוודאי

והסתר, ÔÂÈkהעלם ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
,Ì„‡‰ ·Ï ‡e‰ BÓˆÚ ·l‰L∆«≈«¿≈»»»
הוא  והלב גשמית מציאות הוא והאדם

גשמי  היותו ÔÎÏלב ה'עם את אוהב »≈
ÔÈÚעדיין  Ba ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»

‰Ê ÏÚÂ .‰ÏÈÓ ÌLa ‡¯˜p‰«ƒ¿»¿≈ƒ»¿«∆
˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÏÓe" ¯Ó‡∆¡«»¬»»¡…∆∆

ÌB˜ÓŒÏkÓe ,"E··Ï למרות ¿»¿ƒ»»
ה' "ומל מלמעלה, נעשית זו שמילה

לבבך", את ÏÏÎאלוקיך ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»
e‰fL ‡l‡ ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»∆»∆∆
‰NÚpL ÈÙk "'ÈÂ‰" „vÓƒ«¬»»¿ƒ∆«¬∆
"E˙eiÁÂ EÁk" ,"EÈ˜Ï‡"49 ¡…∆…¬¿«∆

(ככתוב  כוח לשון גם הוא 'אלוקים' כי

כפי  היינו לקח'), הארץ אילי 'ואת

להיות  ונמשך יורד הנעלה הוי' ששם

שהוא  כפי היהודי של והחיות הכוח

הזה. בעולם בגוף «¿eÏÏÎ·eƒ˙נשמה
עניין  הפועלת ה' עבודת כללי, באופן

הערלה' 'הסרת מאשר בלב יותר נעלה

והיא  הראשון בפסוק מדובר עליה

נאמר  שעליה הלב של ה'מילה' פעולת

לבבך' את אלוקיך ה' ÔÈÚ'ומל ‡e‰ƒ¿«
‰„B·Ú‰ לא ה' אהבת "בכל של רק »¬»

אהבה  אלא נפשך" ובכל לבבך

"E„‡Ó ÏÎ·"c19,"ו"מאוד ƒ¿»¿…∆
גבול  בלי ה'È‰L‡משמעו אהבת ∆ƒ

‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ מעל ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
וההגבלות  לגדרים BLÙומעבר ˙BÁk ÏL50Ô‰ וההגבלות הגדרים , ∆…«¿≈
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יג d"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ההּׂשגה לאֹופן לבא ׁשּכדי מּובן, ¿«ƒ∆ְְֵֶֶַַָָָָֹ

ּבדר ׁשהיא העליֹון ְְְִֵֶֶֶֶֶַָּדגןֿעדן

אֹופן  ּבטּול להיֹות צרי הּׁשלילה, ְְִִִִֶַַַָָָהּׂשגת

ּדגןֿעדן  הּׂשגת ההּׂשגה ּבדר ׁשהיא הּתחּתֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּדהאי  'חיזּו לבּטל ׁשּצרי עלּֿדר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהחּיּוב,

ּדגןֿעדן  והּׂשגה להבנה לבא ּכדי ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָֹעלמא'

ּדהאי  'חיזּו ּבטּול ּכמֹו זה ׁשאין אּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָהּתחּתֹון.

מּמׁש, וגׁשמיּות חֹומר ׁשל ענין ׁשּזהּו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָעלמא'

רק  ויׁש, למציאּות ׁשּנחׁשב ענין לבּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָּכיֿאם

אליו. להּגיע ׁשּצרי נעלה הּיֹותר הענין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבער

ּכתיב Ô·eÈÂה) ּדהּנה ּבעבֹודה, ּומלּתם 36הענין ¿»ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ּוכתיב  לבבכם, ערלת הוי'37את ּומל ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

'ערלה'. הּלׁשֹון נזּכר לא וכאן ,לבב את ְְְְְֱִֶֶַָָָָָָֹֹאלקי

הּמעּכב  ּדבר הּוא הּלב ערלת ּדהּנה ּבזה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוהענין

ׁשאףֿעלּֿפי  והינּו, הּלב, את ּומכּסה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשאֹוטם

יׁשנה' 'אני ּכאׁשר מּכלֿמקֹום 39ּבגלּותא 38ׁשּגם ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ער' לתֹורתֹו38'לּבי ֿ הּוא להּקדֹוׁשּֿברּו , ְְִִֵַָָָ

ּבמכּתבֹו40ּולמצֹותיו  הּגאּולה' 'ּבעל וכלׁשֹון ,41, ְְְְְְְִִִַַַָָָ

יׂשראל  ּבׁשם אׁשר ּגם מּיׂשראל, איׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּכל

יכֹול 42יכנה  הרי ותֹורתֹו, ה' עם ּתמים לבבֹו , ְְְֲִִֵֶָָָָֻ

לזה  והּסּבה ּבערלה. מכּוסה יהיה ׁשהּלב ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָלהיֹות

חסֿוׁשלֹום, איסּור ּדבר מּצד רק לא ְְִִִַַַַָֹהיא

אֹו ה'ּלעּומתֿזה', ּבידי וקׁשּור אסּור ְְֲִֵֶֶֶַַַָָׁשּנעׂשה

ׁשּיֹורד  ּתאוה, לׁשם נעׂשה אבל הּתר ּדבר ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָאפילּו

קליּפֹות  ׁשּבׁשלׁש ּגמּור ּברע ׁשעה לפי ְְְְְְִִִֶָָָָָָֹונכלל

ּב'ּתניא' (ּכמבאר ּכאׁשר 43הּטמאֹות ּגם אּלא ,( ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָֹ
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טז.36) י, ו.37)עקב ל, ב.38)נצבים ה, א.39)שה"ש צה, עה"פ.40)זח"ג הראשונה 41)שהש"ר תמוז י"ב לחגיגת

פ). ע' ח"ב שלו אגרותֿקודש .263 ע' תש"ח בסה"מ ה.42)(נדפס מד, ישעי' - הכתוב לשון סע"ב).43)ע"פ (יא, פ"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡·Ï È„kL ,Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ולהגיע ‰‰O‚‰להתעלות ÔÙB‡Ï ¿«ƒ∆»∆¿≈»…¿∆««»»

הנשמות  ‰O‚˙באלוקות של C¯„a ‡È‰L ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚c¿«≈∆»∆¿∆ƒ¿∆∆«»«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰ÏÈÏM‰ תחילה‰‚O‰‰ ÔÙB‡ ÏeËa הנשמות של «¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ∆««»»

הדרגה  יותר, הנמוכה בדרגה È‰L‡באלוקות, ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚c¿«≈∆««¿∆ƒ
C¯cŒÏÚ ,·eiÁ‰ ˙‚O‰ C¯„a¿∆∆«»««ƒ«∆∆
È‡‰c eÊÈÁ' Ïh·Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿«≈≈¿«

'‡ÓÏÚ היינו הזה, העולם מראה »¿»
שהייתה  מכך בנשמה שנותר הרושם

הזה  בעולם גשמי בגוף ≈¿È„kמלובשת
Ô„ÚŒÔ‚c ‰‚O‰Â ‰·‰Ï ‡·Ï»…«¬»»¿«»»¿«≈∆

ÔBzÁz‰ עדן לגן ביחס שאמנם ««¿
העולם  לגבי אבל 'תחתון' הוא העליון

רוחני  עולם הוא והחומרי הגשמי הזה

האלוקי  האור את להשיג וכדי נעלה

את  לבטל צריכה הנשמה בו המאיר

גם  וכך הזה. העולם בה שעשה הרושם

לגן  התחתון עדן מגן והעלייה במעבר

'השגת  היא ההשגה שבו העליון, עדן

ביטול  תחילה להיות צריך השלילה',

שבו  התחתון עדן בגן ההשגה אופן

החיוב' 'השגת היא «∆‡l‡ההשגה
‰Ê ÔÈ‡L'החיוב 'השגת של הביטול ∆≈∆

'‡ÓÏÚ È‡‰c eÊÈÁ' ÏeËa BÓk¿ƒ≈¿«»¿»
הזה  העולם של והרושם המראה

¯ÓBÁ ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆∆
Ì‡ŒÈk ,LnÓ ˙eÈÓL‚Â אלא ¿«¿ƒ«»ƒƒ

התחתון  עדן בגן ההשגה של הביטול

צורך  LÁpL·הוא ÔÈÚ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿»∆∆¿»
C¯Úa ˜¯ ,LÈÂ ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆

ÏÚ‰אל יחסית  ¯˙Bi‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»«≈«¬∆
,ÂÈÏ‡ ÚÈb‰Ï CÈ¯vL השגת ∆»ƒ¿«ƒ«≈»

הוא  אבל העליון, עדן שבגן השלילה

שיש  ומציאות ישות אינו כשלעצמו

נעלה  עניין אדרבה אלא ביותר,לבטלה

עדן'. 'גן

Ô·eÈÂ (‰,‰„B·Úa ÔÈÚ‰ כפי ¿»»ƒ¿»»¬»
האדם  של ה' בעבודת משתקף שהדבר

·È˙k ‰p‰c36·È˙Îe ,ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe37 נוסף בפסוק ¿ƒ≈¿ƒ«¿∆≈»¿«¿«¿∆¿ƒ
ב'מילת' כראוי העוסק ה' את לעבוד כדי ‡˙הלב EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÏÓe»¬»»¡…∆∆
Ô‡ÎÂ ,E··Ï השני 'Ï¯Ú‰'בפסוק ÔBLl‰ ¯kÊ ‡Ï בפסוק כמו ¿»¿¿»…ƒ¿»«»»¿»

הלב. ערלת את למול שצריך בו שנאמר Êa‰,הראשון ÔÈÚ‰Â הטעם ¿»ƒ¿»»∆
על  המדברים הפסוקים שני בין הוא,לשינויים ‰l·הלב ˙Ï¯Ú ‰p‰c¿ƒ≈»¿««≈

·kÚn‰ ¯·c ‡e‰ הלב של ההתעוררות ה'את סותם ÌËB‡Lלעבודת »»«¿«≈∆≈

·l‰ ˙‡ ‰qÎÓe רצוי,לא רוחני בכיסויÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â ¿«∆∆«≈¿«¿∆««ƒ
ער" ולבי ישנה "אני הכתוב על המדרש '‡Èשכדברי ¯L‡k ÌbL∆««¬∆¬ƒ

'‰LÈ38‡˙eÏ‚a39 נמשל ישראל בני של הרוחני המצב כאשר בגלות, ¿≈»¿»»
ביטוי  לידי באה הנפש של ומצומצמת מועטת חיות רק שבו הזמן ל'שינה',

'ÈaÏבגוף, ÌB˜ÓŒÏkÓ של הלב ƒ»»ƒƒ
יהודי  Ú38ŒLB„w‰Ï¯'כל , ≈¿«»

B˙¯B˙Ï ‡e‰ŒCe¯a»¿»
ÂÈ˙BˆÓÏe40ÏÚa' ÔBLÏÎÂ , ¿ƒ¿»¿ƒ¿««
'‰Ïe‡b‰ שיצא הריי"צ הרבי «¿»

(בשנת  תמוז י"ב ביום ברוסיה ממאסר

חג B·zÎÓa41תרפ"ז) לרגל ¿ƒ¿»
י"ב  תרפ"ח,הגאולה בשנת תמוז

,Ï‡¯NiÓ LÈ‡ ÏkL יהודי כל ∆»ƒƒƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÌLa ¯L‡ Ìb«¬∆¿≈ƒ¿»≈

‰ÎÈ42, בישעיהו הכתוב לשון ¿À∆
במצב  יהודי שגם לענייננו ומשמעו

ככינוי  'ישראל' שנקרא ירוד רוחני

מכך, רחוקה ומהותו «¿B··Ïבלבד
ÌÈÓz שלם,B˙¯B˙Â '‰ ÌÚ »ƒƒ¿»

זאת  BÈ‰Ï˙ובכל ÏBÎÈ È¯‰¬≈»ƒ¿
·l‰L'ו'תמים 'ער' היותו È‰È‰עם ∆«≈ƒ¿∆

‰ÊÏ ‰aq‰Â .‰Ï¯Úa ‰ÒeÎÓ¿∆¿»¿»¿«ƒ»¿∆
ב'ערלה' הלב ¯˜לכיסוי ‡Ï ‡È‰ƒ…«

,ÌBÏLÂŒÒÁ ¯eÒÈ‡ ¯·c „vÓƒ«¿«ƒ«¿»
האסור  דבר אכל שהאדם מכך כתוצאה

שאסור  מעשה עשה או באכילה

עשיית NÚpL‰לעשותו  ידי על ∆«¬∆
È„Èaהאיסור  ¯eL˜Â ¯eÒ‡»¿»ƒ≈

'‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰ ֿ הסטרא כוחות «¿«∆
(ככתוב  הקדושה לצד המנגדים אחרא

אלוקים'), עשה זה לעומת זה ‡B'את
eÏÈÙ‡ שהוא מעשה עשה או אכל ¬ƒ

ÌLÏ ‰NÚ Ï·‡ ¯z‰ ¯·c¿«≈∆¬»«¬∆¿≈
ÏÏÎÂמילוי  „¯BiL ,‰Â‡z«¬»∆≈¿ƒ¿»

שבמאכל  ÚL‰החיות ÈÙÏ באופן ¿ƒ»»
בכוח  ישתמש שהאדם עד זמני,

ההיתר  ה', לעבודת ההיא האכילה

˜BtÈÏ˙נכלל  LÏLaL ¯eÓb Ú¯a המסתירים הסטראֿאחרא כוחות ¿»»∆¿»…¿ƒ
מקליפות  הוא הגמור הרע הפרי, על מכסה שהקליפה כשם הקדושה על

˙B‡Óh‰ כלל טוב בהן שאין Èz'a‡'לגמרי ¯‡·Ók)43 מבואר ושם «¿≈«¿…»««¿»
בה  שיש אור, לשון 'נוגה', קליפת מדריגות, לשתי מתחלקות שה'קליפות'

באכילה  ומותרים הטהורים הדברים חיות היא  וממנה ורע, טוב תערובת

ואסורים  הטמאים הדברים חיות היא מהם הטמאות' קליפות ו'שלוש
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ׁשּכּונתֹו רק ּגּופֹו, לקּיּום ּכיֿאם ּתאוה, ּבזה ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָאין

ׁשם  (ּכמבאר ׁשמים לׁשם מ 44אינּה הּנה ּצד ), ְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

הּלב, את מגּׁשם זה ּגם הרי ּגׁשמי, ּדבר ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָהיֹותֹו

 ֿ להּקדֹוׁשּֿברּו "ער" להיֹות צרי ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּמּצדֿעצמֹו

עליו, ּומסּתיר ּומעלים ּולמצֹותיו, לתֹורתֹו ְְְְְִִִַַָָָָהּוא

"ּומלּתם  נאמר זה ועל הּלב. ערלת ענין ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּזהּו

ּבעצמכם  הינּו,45(אּתם לבבכם", ערלת את ( ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָ

ּובכל  עת ׁשּבכל ואחד, אחד לכל נּתן זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשענין

ּתאֹות  אסּור, מּדבר להּזהר רק לא ּביכלּתֹו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹׁשעה

סתם, אכילה אצלֹו ּתהיה ׁשּלא ואפילּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹהּתר,

ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּד"כל ּבאֹופן 46אּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

ּדעהּו" ּדרכי ה'ּׁשלחן 47ּו"בכל (ּכפסקּֿדין ְְְְִִֵֶַַָָָָֻ

'עלֿידי 48ערּו ּגם להיֹות יכֹול זה וענין .( ְְְְִִֵֶַַָָָ

לבב ּבכל אלקי הוי' את ּד"ואהבּת ְְְְְֱֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹהעבֹודה

"נפׁש "ּבכל 19ּובכל היא ׁשעבֹודתֹו ּדכיון , ְְְְְֲִֵֶַָָָָ

ׁשּלא  ּבעצמֹו לפעל יכֹול ,"נפׁש ּובכל ְְְְְְְְִֶַַָָָֹֹלבב

הּתר, לתאֹות לא ואפילּו אסּור, לדבר ׁשּי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹיהיה

א כּו'. ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ׁש"ּכל ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּכיֿאם

"ּומל  ּׁשּנאמר מה ׁשּזהּו יֹותר, נעלה ענין ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָיׁשנֹו

ׁשאףֿעלּֿפי  והינּו, ,"לבב את אלקי ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָֹהוי'

הּלב), (ערלת הּלב את המגּׁשם ּדבר אצלֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאין

ּבכל  גֹו' ּד"ואהבּת ּומּצב ּבמעמד נמצא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשהרי

לב  הּוא עצמֹו ׁשהּלב ּכיון מּכלֿמקֹום, ,"ְְְִֵֵֵֶַַָָָָלבב

ּבׁשם  הּנקרא ענין ּבֹו להיֹות צרי לכן ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָהאדם,

את  אלקי הוי' "ּומל נאמר זה ועל ְֱֱֲִֶֶֶֶַַָָָָֹמילה.

ּבעבֹודת  נכלל זה הרי ּומּכלֿמקֹום ,"ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָלבב

ׁשּנעׂשה  ּכפי "הוי'" מּצד ׁשּזהּו אּלא ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהאדם,

"וחּיּות ּכח" ,"ענין 49"אלקי הּוא ּובכללּות . ְְְֱֲִִֶֶַַָֹֹ

"מאד ּד"בכל למעלה 19העבֹודה ׁשהיא , ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹ

ּכח  ׁשל והגּבלה נפׁשֹומּמדידה "ּבכל 50ֹות הן , ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
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סע"א).44) (שם, ב).45)רפ"ז (קה, ס"ד אגה"ק מי"ב.46)תניא פ"ב ו.47)אבות ג, אדה"ז 48)משלי שו"ע סרל"א. או"ח

ס"ב. סקנ"ו ג.49)או"ח עג, פרשתנו לקו"ת ד.50)ראה לט, מקץ תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Êa‰באכילה  ÔÈ‡ ¯L‡k Ìb ‡l‡ זו ), היתר Â‡z‰,באכילת ∆»««¬∆≈»∆«¬»
Ì‡ŒÈk אוכל אלא ¯˜האדם ,BÙeb Ìei˜Ï אלאdÈ‡ B˙ekL ƒƒ¿ƒ«∆«»»≈»

ÌL ¯‡·Ók) ÌÈÓL ÌLÏ44 בתניאB˙BÈ‰ „vÓ ‰p‰ המזון ), ¿≈»«ƒ«¿…»»ƒ≈ƒ«¡
‰Ê Ìb È¯‰ ,ÈÓLb ¯·c ללא הגוף, קיום לצורך אכילה כזו, אכילה גם »»«¿ƒ¬≈«∆

‰l·,תאווה, ˙‡ ÌM‚Ó¿«≈∆«≈
BÓˆÚŒ„vnL יהודי לבCÈ¯ˆ ∆ƒ««¿»ƒ

ŒCe¯aŒLB„w‰Ï "¯Ú" ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¿«»»
,ÂÈ˙BˆÓÏe B˙¯B˙Ï ‡e‰¿»¿ƒ¿»
e‰fL ,ÂÈÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓe«¿ƒ«¿ƒ»»∆∆

·l‰ ˙Ï¯Ú ÔÈÚ.הלב על המכסה ƒ¿«»¿««≈
‰Ê ÏÚÂ הסרת הזו על הלב' 'ערלת ¿«∆

Ìz‡) ÌzÏÓe" ¯Ó‡∆¡««¿∆«∆
ÌÎÓˆÚa45˙Ï¯Ú ˙‡ ( ¿«¿¿∆≈»¿«

‰Ê ÔÈÚL ,eÈ‰ ,"ÌÎ··Ï של ¿«¿∆«¿∆ƒ¿»∆
מהלב  האמור וההסתר העלם הסרת

ÏÎaL ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ôzƒ»¿»∆»¿∆»∆¿»
BzÏÎÈa ‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú כל של ≈¿»»»ƒ»¿

ואחד  cÓ·¯אחד ¯‰f‰Ï ˜¯ ‡Ï…«¿ƒ»≈ƒ¿«
,¯eÒ‡ ממילוי B‡z˙ולהיזהר ƒ«¬

eÏÈÙ‡Â ,¯z‰ להיזהר‡lL ≈∆«¬ƒ∆…
Ì˙Ò ‰ÏÈÎ‡ BÏˆ‡ ‰È‰z ללא ƒ¿∆∆¿¬ƒ»¿»

ה', עבודת של שאכילתו ‡l‡כוונה ∆»
העניינים  עוסק (ושאר שהוא הגשמיים

יהיו  EÈNÚÓבהם) ÏÎ"c ÔÙB‡a¿∆¿»«¬∆
חולין  דברי בענייני אפילו והעיסוק

ÌÈÓL"העולם  ÌLÏ eÈ‰È46 ƒ¿¿≈»«ƒ
EÈÎ¯c ÏÎ·"e הדרכים אפילו ¿»¿»∆

האדם  של שלך, והעיסוקים

"e‰Úc47'ה את (Œ˜ÒÙkיידע »≈ƒ¿«
'Ce¯Ú ÔÁÏM'‰ ÔÈc48.( ƒ«À¿»»

‰Ê ÔÈÚÂ הרב ערלת והסרת 'מילת' ¿ƒ¿»∆
גם  ה' את לעבוד מהאדם המונעת

המותרים  Ìbבדברים ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿«
z·‰‡Â"c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»ƒ¿»«¿»
E··Ï ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡≈¬»»¡…∆¿»¿»¿

"ELÙ ÏÎ·e19,'ה אהבת כלומר, ¿»«¿¿
מכל  נדרשת שבעצם הרגילה ברמה

מקום  ובכל זמן בכל «≈¿ÔÂÈÎcיהודי
E··Ï ÏÎa" ‡È‰ B˙„B·ÚL∆¬»ƒ¿»¿»¿

,"ELÙ ÏÎ·e'ה את עובד והוא ¿»«¿¿
נפשו, ובכל ליבו ÏÚÙÏבכל ÏBÎÈ»ƒ¿…

¯eÒ‡ ¯·„Ï CiL ‰È‰È ‡lL BÓˆÚa קשור להיות לאדם שגורם ¿«¿∆…ƒ¿∆«»ƒ¿«ƒ

ה'קליפות', בידי Ï‡ואסור eÏÈÙ‡Â שייך ‰z¯יהיה ˙B‡˙Ï שכאמור «¬ƒ…¿«¬≈∆
גורם  זה היהודי,גם הלב על והסתר ŒÈkEÈNÚÓ‡להעלם Ïk"L Ì ƒƒ∆»«¬∆

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ BLÈ C‡ .'eÎ "ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È זו בעבודה ƒ¿¿≈»«ƒ«∆¿ƒ¿»«¬∆≈
הלב', 'ערלת והסרת 'מילת' ‰ÈÂ'של ÏÓe" ¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL∆∆«∆∆¡«»¬»»

,eÈ‰Â ,"E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡¡…∆∆¿»¿¿«¿
BÏˆ‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡L אצל ∆««ƒ∆≈∆¿
ליבו  בכל ה' את העובד ««c·¯האדם

·l‰ ˙‡ ÌM‚Ó‰ ומסתיר ומעלים «¿«≈∆«≈
'ער' עצמו מצד שהלב כך »¿«(Ï¯Ú˙על

„ÓÚÓa ‡ˆÓ È¯‰L ,(·l‰«≈∆¬≈ƒ¿»¿«¬»
ÏÎa 'B‚ z·‰‡Â"c ·vÓe«»ƒ¿»«¿»¿»

"E··Ï'ה אהבת מלא שליבו ומי ¿»¿
של  ב'ערלה' מכוסה אינו ליבו בוודאי

והסתר, ÔÂÈkהעלם ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
,Ì„‡‰ ·Ï ‡e‰ BÓˆÚ ·l‰L∆«≈«¿≈»»»
הוא  והלב גשמית מציאות הוא והאדם

גשמי  היותו ÔÎÏלב ה'עם את אוהב »≈
ÔÈÚעדיין  Ba ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»

‰Ê ÏÚÂ .‰ÏÈÓ ÌLa ‡¯˜p‰«ƒ¿»¿≈ƒ»¿«∆
˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÏÓe" ¯Ó‡∆¡«»¬»»¡…∆∆

ÌB˜ÓŒÏkÓe ,"E··Ï למרות ¿»¿ƒ»»
ה' "ומל מלמעלה, נעשית זו שמילה

לבבך", את ÏÏÎאלוקיך ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»
e‰fL ‡l‡ ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»∆»∆∆
‰NÚpL ÈÙk "'ÈÂ‰" „vÓƒ«¬»»¿ƒ∆«¬∆
"E˙eiÁÂ EÁk" ,"EÈ˜Ï‡"49 ¡…∆…¬¿«∆

(ככתוב  כוח לשון גם הוא 'אלוקים' כי

כפי  היינו לקח'), הארץ אילי 'ואת

להיות  ונמשך יורד הנעלה הוי' ששם

שהוא  כפי היהודי של והחיות הכוח

הזה. בעולם בגוף «¿eÏÏÎ·eƒ˙נשמה
עניין  הפועלת ה' עבודת כללי, באופן

הערלה' 'הסרת מאשר בלב יותר נעלה

והיא  הראשון בפסוק מדובר עליה

נאמר  שעליה הלב של ה'מילה' פעולת

לבבך' את אלוקיך ה' ÔÈÚ'ומל ‡e‰ƒ¿«
‰„B·Ú‰ לא ה' אהבת "בכל של רק »¬»

אהבה  אלא נפשך" ובכל לבבך

"E„‡Ó ÏÎ·"c19,"ו"מאוד ƒ¿»¿…∆
גבול  בלי ה'È‰L‡משמעו אהבת ∆ƒ

‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ מעל ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
וההגבלות  לגדרים BLÙומעבר ˙BÁk ÏL50Ô‰ וההגבלות הגדרים , ∆…«¿≈
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d"kyz'dיד ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

ּבתנּועה  ׁשעֹומד ּכיון ,"נפׁש "ּבכל והן "ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָלבב

היֹותֹו ׁשעם והינּו, והגּבלה. מּמדידה ְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה

הרי  והגּבלה, ּבמדידה הּוא נברא ּכל והרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָנברא,

מּמׁש מּמעל אלקה חלק ּבֹו ׁשּיׁש הּנה 51ּכיון , ִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּבֹו, אלקה' ה'חלק מּצד היא העבֹודה ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכאׁשר

ּכח" נעׂשה ׁש"הוי'" ,"אלקי "הוי' ענין ְֱֲֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּזהּו

ׁשּמתּבּטל  ,"לבב את גֹו' "ּומל אזי ,"ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָוחּיּות

לּדרּגה  ׁשּבער (ׁשּבּלב) הּגׁשמּיּות ענין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָּגם

ּד"בכל  העבֹודה עלֿידי אליה להּגיע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּצרי

."ְֶֹמאד

ÔÈÚ‰Â ּבאלקּות ההתּבֹוננּות ּבכללּות ּבזה ¿»ƒ¿»ְְְֱִִֶַָָָֹ

העבֹודה), אֹופּני לכל ההקּדמה ְְֲִֵֶַַַָָָָָ(ׁשּזֹוהי

התּבֹוננּות  יׁש ּדהּנה, אֹופּנים. ׁשני ּבזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשּיׁש

טֹוב" לי אלקים ּד"קרבת הּוא 52ּבענין ׁשאלקּות , ְְְֱֱִִִִֶַָָֹֹ

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר לֹו, ה'53טֹוב את "לאהבה ְְֲֶֶֶֶַַַָָ

אמת  הן ולכן, גֹו', "חּיי הּוא ּכי גֹו' ְֱֱִֵֵֶֶֶַָֹאלקי

והתלהבּות, חּיּות מּתֹו ּבאלקּות מּונח ְְֲִִֶֶַַָֹׁשהּוא

ּובגלל  ועלּוי, טֹוב ּבזה ׁשּמרּגיׁש מּפני זהּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָאבל

טֹוב", "לי ועלּוי, טֹוב ׁשל ּבענין ערבּות לֹו ְְֲִִִֵֵֶֶָָׁשּיׁש

זֹו הרי ּובכללּות אלקים". ּב"קרבת רצֹונֹו ְְְְֱֲִִִֵֵַָָֹלכן

ּבדבר  הּתלּויה ׁשּלא 54אהבה היֹות עם אׁשר , ְְֱֲֲִֶֶַַָָָָֹ

ׁשּיהיה  לֹומר ׁשּי ׁשּלא ּכיון ׁשּתתּבּטל, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּי

זֹו הרי מּכלֿמקֹום חסֿוׁשלֹום, ּדבר' ְֲִֵֵַָָָָָָ'ּבטל

הבנתֹו ער לפי והגּבלה, ׁשּבמדידה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָאהבה

ּד"בכל  ּבאֹופן זה ואין טֹוב", "לי ּבענין ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוהּׂשגתֹו

על  עבֹודה ׁשהיא הּנ"ל, עבֹודה אמנם, ."ְְֲֲִֶֶַַַָָָָֹמאד

יּתן  ּומי אמּתית, עבֹודה היֹותּה עם הרגיל, ֱֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָּדר

זֹו אהבה ּבבחינת ּתמיד לּבֹו אבל 55והיה , ְְֲֲִִִִַַָָָָָ

צ  ֿ כן ּבאֹופן אףֿעלּֿפי עבֹודה  ּגם  להיֹות ריכה ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ּד"קרבת  ּבּטֹוב ההתּבֹוננּות עלֿידי יֹותר, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַנעלה
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רפ"ב.51) כח.52)תניא עג, כ.53)תהלים ל, מט"ז.54)נצבים פ"ה אבות - חז"ל (המשך 55)לשון המאמר לשון כ"ה

כו. ה, ואתחנן הכתוב לשון ע"פ - א'נז) ע' שם תער"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô‰Âשל  "E··Ï ÏÎa" של וההגבלות ÔÂÈkהגדרים ,"ELÙ ÏÎa" ¿»¿»¿¿≈¿»«¿¿≈»

„ÓBÚL נמצא‰Úe˙a הנהגה ודרך È„nÓ„‰'קו' ‰ÏÚÓlL ∆≈ƒ¿»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
‡¯· Ïk È¯‰Â ,‡¯· B˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â .‰Ïa‚‰Â מעצם ¿«¿»»¿«¿∆ƒ¡ƒ¿»«¬≈»ƒ¿»

מסוימים  מציאות גדרי עם כ'נברא' Ïa‚‰Â‰,מהותו ‰„È„Óa ‡e‰ אבל ƒ¿ƒ»¿«¿»»
שני  Baמצד LiL ÔÂÈk È¯‰¬≈≈»∆≈

יהודי בנשמתו  כל ‡Ï˜‰של ˜ÏÁ≈∆∆…«
LnÓ ÏÚnÓ51¯L‡k ‰p‰ , ƒ«««»ƒ≈«¬∆

˜ÏÁ'‰ „vÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ««≈∆
BaL '‰˜Ï‡ ופועל ונרגש שניכר ∆…«∆

‡EÈ˜Ï",בו, 'ÈÂ‰" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬»»¡…∆
"'ÈÂ‰"L שבנפשו אלוקה החלק ∆¬»»

"E˙eiÁÂ EÁk" ‰NÚ בו פועל «¬∆…¬¿«∆
בו  ‚B'בגלוי,ומשפיע ÏÓe" ÈÊ‡¬«»

Ìb Ïha˙nL ,"E··Ï ˙‡∆¿»¿∆ƒ¿«≈«
(laL·)אפילו  ˙eiÓLb‰ ÔÈÚƒ¿«««¿ƒ∆«≈

ÚÈb‰Ï CÈ¯vL ‰b¯cÏ C¯ÚaL∆¿∆∆««¿»∆»ƒ¿«ƒ«
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÈÏ‡≈∆»«¿≈»¬»

"E„‡Ó ÏÎ·"c אין ולגשמיות ƒ¿»¿…∆
שבלב. העבודה על השפעה שום

‰Êa ÔÈÚ‰Â לידי בא שהוא כפי ¿»ƒ¿»»∆
‰‰˙eBa˙ענין eÏÏÎa˙ביטוי  ƒ¿»«ƒ¿¿

È‰BfL) ˙e˜Ï‡a ההתבוננות »¡…∆ƒ
אלוקות  ÏÎÏבענייני ‰Óc˜‰‰««¿»»¿»

‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ באופן העבודה הן «≈»¬»
והן  נפשך" ובכל לבבך "בכל של

מאודך" "בכל של באופן ),העבודה
‰Êa LiL באלוקות בהתבוננות ∆≈»∆
ÌÈpÙB‡ ÈL שממשיך כפי שונים, ¿≈«ƒ

ומפרט.

˙eBa˙‰ LÈ ,‰p‰c האדם בה ¿ƒ≈≈ƒ¿¿
לחשוב  ומעמיק «¿ÔÈÚa»ƒמתבונן

"·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜"c52, ¿ƒ¿«¡…ƒƒ
˙e˜Ï‡L לאלוקות קרוב ולהיות ∆¡…

BÏ ·BË ‡e‰,עצמו »¿ŒÏÚÂלאדם
·e˙kM ‰Ó C¯c53 על בתורה ∆∆«∆»

אהבה  של ודרגה סוג שישנו ה' אהבת

של  ‰'באופן ˙‡ ‰·‰‡Ï"¿«¬»∆
,'B‚ "EÈiÁ ‡e‰ Èk 'B‚ EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ«∆

‡e‰L ˙Ó‡ Ô‰ ,ÔÎÏÂ למרות ¿»≈≈¡∆∆
זו  בדרגה ה' את האוהב שהאדם

ÁeÓ ושקועCBzÓ ˙e˜Ï‡a »∆…ƒ
˙e·‰Ï˙‰Â ˙eiÁ הממלאת יחסית נעלית בדרגה ה' אהבת זו כן את ואם «¿ƒ¿«¬

ישותו, ÈeÏÚÂכל ·BË ‰Êa LÈb¯nL ÈtÓ e‰Ê Ï·‡,לעצמו ¬»∆ƒ¿≈∆«¿ƒ»∆¿ƒ

˙e·¯Ú BÏ LiL ÏÏ‚·e'ו'געשמאק ÈeÏÚÂ,טעם ·BË ÏL ÔÈÚa ƒ¿«∆≈¬≈»ƒ¿»∆¿ƒ
"·BË ÈÏ",לעצמו ועניין ותועלת a"˜¯·˙טובה BBˆ¯ ÔÎÏ ƒ»≈¿¿ƒ¿«

˙eÏÏÎ·e ."ÌÈ˜Ï‡ כללי ‡‰·‰באופן BÊ È¯‰ לאלוקות האדם של ¡…ƒƒ¿»¬≈«¬»
¯·„a ‰ÈeÏz‰54 ולא עצם נוסף מצד באלוקות לדבוק לגמרי טהור רצון «¿»¿»»

lL‡העניין, ˙BÈ‰ ÌÚ ¯L‡¬∆ƒ¡∆…
,Ïha˙zL CiL פי על ואף «»∆ƒ¿«≈

תפסיק  זו שאהבה ייתכן לא שלמעשה

ז"ל  חכמינו שאמרו (כמו להתקיים

אנשים  שני בין שאהבה אבות בפרקי

כי  להתקיים עתידה לא בדבר התלוייה

תלוייה  שבו הדבר יתבטל כאשר

אין  כאן אבל האהבה, תתבטל האהבה

להתבטל) עתידה לה' האדם אהבת

‰È‰iL ¯ÓBÏ CiL ‡lL ÔÂÈk≈»∆…«»«∆ƒ¿∆
ÌBÏLÂŒÒÁ '¯·c ÏËa' וכיוון »≈»»«¿»

האהבה, את הגורם שהדבר ייתכן שלא

יש  לאלוקות האדם שבקרבת העובדה

שהאהבה  ייתכן לא ויתרון, מעלה

BÊתתבטל, È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
לאלוקות ‡‰·‰ האדם של «¬»

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„ÓaL אהבה ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»»
C¯Úמוגבלת ÈÙÏ מידת לפי ¿ƒ∆∆

ÈÏ" ÔÈÚa B˙‚O‰Â B˙·‰¬»»¿«»»¿ƒ¿«ƒ
"·BË של וההשגה להבנה מעבר ולא

הרי  נעלית בדרגה היא שגם האדם

היא  הרי מוגבל, בנברא שמדובר כיוון

ÏÎ·"cמוגבלת, ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¿∆ƒ¿»
"E„‡Ó,גבול בלי אהבה שהיא ¿…∆

"מאד". הביטוי כמשמעות

Ï"p‰ ‰„B·Ú ,ÌÓ‡ אהבת של »¿»¬»««
טוב", לי אלוקים ש"קרבת משום ה'

לעיל, ÏÚכמבואר ‰„B·Ú ‡È‰L∆ƒ¬»«
ÏÈ‚¯‰ C¯c הגדרים בתוך ∆∆»»ƒ

האדם, מציאות של ÌÚƒוההגבלות
,˙ÈzÓ‡ ‰„B·Ú d˙BÈ‰ למרות ¡»¬»¬ƒƒ

ה' עבודת היא זו בדרגה ה ' אהבת שגם

ÔzÈבאמת ÈÓeהלוואיBaÏ ‰È‰Â ƒƒ≈¿»»ƒ
האדם ‡‰·‰של ˙ÈÁ·a „ÈÓz»ƒƒ¿ƒ««¬»

BÊ55 חיות מתוך כאמור שהיא

ועריבות  נועם ומתוך והתלהבות

‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛבאלוקות, Ï·‡ עם ¬»««ƒ≈
נפשך", ובכל לבבך "בכל שהיא זו אהבה של מעלתה BÈ‰Ï˙כל ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

·Bha ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a ‰„B·Ú Ìb«¬»¿∆«¬∆≈«¿≈«ƒ¿¿«
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לי  אלקים "קרבת מּצד (לא עצמֹו מּצד ְְֱֱִִִִִִַַַַֹֹֹאלקים"

וענין  ."מאד "ּבכל היא עבֹודתֹו ׁשאז ְְְְֲִִֶֶָָָָֹטֹוב"),

מהמציאּות  ׁשּמתּבּטל עלֿידיֿזה נעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַזה

הינּו, טֹוב", "לי ענין ׁשהּוא ׁשּלֹו, ְְְִִִֶֶַַַוה'ּצּיּור'

יׁש זֹו ּומציאּות ("לי"), ׁשּלֹו הּמציאּות ְְְִִִֵֶֶֶַָׁשּיׁשנּה

עדין  ׁשּיׁש זמן וכל טֹוב"), ("לי הּטֹוב הרּגׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָלּה

יכֹול  אינֹו ("לי"), מציאּות ׁשל לענין ְְְֲִִִִֵֶָָָאחיזה

נאמר  זה ועל עצמֹו. אלקּות מּצד לעבֹודה ְְֱֱֲִֶֶַַַַַָָֹֹלבא

הּלב, ערלת ולא ,"לבב את אלקי הוי' ְְְְֱֲֵֶֶַַָָָָָֹֹ"ּומל

הסירּה ׁשּכבר הּלב, ערלת אצלֹו ׁשּי ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיון

הרּגׁש את רק להסיר וצרי לכן, ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָמּקֹודם

טֹוב". "לי ְִִַהּמציאּות,

˙eÏÏÎe,הּנ"ל עבֹודה אֹופּני ׁשני ּבין החלּוק ¿»ְֲִֵֵֵַַַַָ

ׁשּמּצד  העבֹודה ׁשּבין החלּוק ֲִִֵֶֶַַָָהּוא

ׁשּבּנׁשמה, 'רגל' ּבּגּוף, המלּוּבׁשת הּנׁשמה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחלק

העבֹודה  ׁשאז 'יעקב', ּבׁשם ּבכללּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּנקראת

לעבֹודה  ,"נפׁש ּובכל לבב ּד"בכל ּבאֹופן ְְְְְְְֲִִֶַָָָָָהיא

ּבׁשם  ׁשּנקראת ׁשּבּנׁשמה, ה'ראׁש' ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמּצד

ּד"בכל  ּבאֹופן היא העבֹודה ׁשאז ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָ'יׂשראל',

הוי' ּד"ּומל הענין ּגם ׁשּנעׂשה ּכיון ,"ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמאד

."לבב את ְְֱֶֶָֹאלקי

ּדימֹות e‰ÊÂו) העבֹודה ּבין החלּוק ּכללּות ּגם ¿∆ְֲִִֵַַָָָ

(וכּנזּכר  הּׁשּבת ּדיֹום לעבֹודה ְְְֲִַַַַַָָָהחֹול

הּנׁשמה  נקראת החֹול ׁשּבימֹות ב) (סעיף ְְְְִִִֵֵֶַַָָלעיל

ּבׁשם  נקראת הּׁשּבת ּוביֹום 'יעקב', ְְְְֲִֵֵֵַַַָֹּבׁשם

המלאכה  ענין יׁש החֹול  ּבימֹות ּדהּנה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ'יׂשראל').

"ּבֹורר  הרי ּבׁשּבת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָוהּברּור,

וידּועה 56אסּור" ּבזה 57. ּכן,58הּקּוׁשיא ּדאם , ְְִִֵֶַָָָָ
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ד"ה 56) ואילך). ריט ע' תשכ"א (סה"מ תשכ"א הביט לא ד"ה ואילך. א'מה ס"ע שם תער"ב המשך וראה א. עג, שבת

ואילך. פ"ד תשכ"ו מנה ב'קלו 57)מי ע' ויקהל אוה"ת - וכו' הגהות ועם ואילך. עח ע' תקס"ד הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

א'נ.58)ואילך. ע' שם תער"ב המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜" „vÓ ‡Ï) BÓˆÚ „vÓ "ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜"c¿ƒ¿«¡…ƒƒ««¿…ƒ«ƒ¿«¡…ƒƒ

עצמו Ê‡Lלאדם ,("·BË טוב הוא שאלוקות בכך היא ההתבוננות כאשר ∆»
Ê‰בעצם ÔÈÚÂ ."E„‡Ó ÏÎa" ‡È‰ B˙„B·Ú באהבה ה' עבודת של ¬»ƒ¿»¿…∆¿ƒ¿»∆

מאודך" ומתעוררNÚ‰"בכל Ïha˙nLנפעל ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ «¬∆«¿≈∆∆ƒ¿«≈
˙e‡ÈˆÓ‰Ó והמוגבלת המוגדרת ≈«¿ƒ
'¯eiv'‰Â'וה'תבנית ה'דמות' ¿«ƒ

"ÈÏהמוגדרת ÔÈÚ ‡e‰L ,BlL∆∆ƒ¿«ƒ
"·BË לאדם שיש ומחשבה כוונה

של  הגדרים בתוך נמצא כשהוא

שלו, dLiLהמציאות ,eÈ‰«¿∆∆¿»
("ÈÏ") BlL ˙e‡Èˆn‰ עם «¿ƒ∆ƒ

שלה, וההגבלות e‡ÈˆÓe¿ƒ˙הגדרים
ÈÏ") ·Bh‰ Lb¯‰ dÏ LÈ BÊ≈»∆¿≈«ƒ

("·BË,לעצמה ÔÓÊלה, ÏÎÂ¿»¿«
‰ÊÈÁ‡ ÔÈ„Ú LiL תפיסה ∆≈¬«ƒ¬ƒ»

e‡ÈˆÓ˙מסויימת  ÏL ÔÈÚÏ¿ƒ¿»∆¿ƒ
("ÈÏ"),אישית‡·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ƒ≈»»…

BÓˆÚ ˙e˜Ï‡ „vÓ ‰„B·ÚÏ כי «¬»ƒ«¡…«¿
המציאות  גדרי בתוך 'שבוי' הוא

שלו. האישית

Â‰Ê ÏÚ וההתעלות היציאה על ¿«∆
שלו המציאות "ÏÓeמגדרי ¯Ó‡∆¡«»

‡ÏÂ ,"E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆∆¿»¿¿…
זה בעניין ‰l·נזכר ˙Ï¯Ú בשונה »¿««≈

נמוכה  יותר במדריגה המדבר מהפסוק

לבבכם", ערלת את "ומלתם נאמר בו

באריכות, לעיל lL‡כמבואר ÔÂÈk≈»∆…
BÏˆ‡ CiL'ה את שעובד מי אצל «»∆¿
מאודך" kL·¯"בכל ,·l‰ ˙Ï¯Ú»¿««≈∆¿»

CÈ¯ˆÂ ,ÔÎÏ Ì„BwÓ d¯ÈÒ‰¡ƒ»ƒ∆»≈¿»ƒ
Lb¯‰ ˙‡ ˜¯ ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ«∆∆¿≈

"·BË ÈÏ" ,˙e‡Èˆn‰ ולצאת «¿ƒƒ
שלו  האישית המציאות מגדרי לגמרי

("לי").

˜eÏÁ‰ ˙eÏÏÎe באופן ההבדל ¿»«ƒ
B·Ú„‰כללי ÈpÙB‡ ÈL ÔÈa≈¿≈«≈¬»
Ï"p‰'ה באהבת ביטוי לידי הבאים ««

ה' ובאהבת נפשך" ובכל לבבך "בכל

מאודך", ‰eÏÁ˜"בכל ‡e‰ ההבדל «ƒ
‰„B·Ú‰ ÔÈaL'ה את עובד ‰ÓLp‰שהיהודי ˜ÏÁ „vnL ∆≈»¬»∆ƒ«≈∆«¿»»

'Ï‚¯' ,Ûeba ˙LaeÏÓ‰התחתון pL˜¯‡˙החלק ,‰ÓLpaL «¿∆∆«∆∆∆«¿»»∆ƒ¿≈
,'·˜ÚÈ' ÌLa ˙eÏÏÎa בתחילת לעיל (כמבואר שברגל עקב מלשון ƒ¿»¿≈«¬…

ÏÎ·eהמאמר) E··Ï ÏÎ·"c ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ Ê‡L∆»»¬»ƒ¿∆ƒ¿»¿»¿¿»
"ELÙ,האדם של המציאות גדרי בתוך vnL„היינו ‰„B·ÚÏ «¿¿»¬»∆ƒ«
'L‡¯'‰והנעלה העליון מתלבש ÓLpaL‰החלק ואינו למעלה שנשאר »…∆«¿»»

'Ï‡¯NÈ'בגוף, ÌLa ˙‡¯˜pL,"ראש "לי האדם Ê‡Lמלשון כאשר ∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈∆»
הנשמה  חלק שגם כך לידי בא

בו  ופועל מאיר "ראש" שבבחינת

ÔÙB‡aבגלוי  ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿∆
"E„‡Ó ÏÎ·"c מוחלטת ביציאה ƒ¿»¿…∆

המציאות, NÚpL‰מגדרי ÔÂÈk≈»∆«¬∆
הלב  ערלת הסרת עניין רק לא נפעל

‰Úאלא  Ìb'ÈÂ‰ ÏÓe"c ÔÈ «»ƒ¿»¿»¬»»
,"E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡ כמבואר ¡…∆∆¿»¿

שני  בין ההבדל באריכות לעיל

העניינים.

˜eÏÁ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ (Â¿∆«¿»«ƒ
כללי באופן ‰B·Ú„‰ההבדל ÔÈa≈»¬»

ה' את עובד ‰ÏBÁשהיהודי ˙BÓÈcƒ«
‰„B·ÚÏ'ה את עובד שהיהודי «¬»

ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ) ˙aM‰ ÌBÈc¿««»¿«ƒ¿»¿≈
ÏBÁ‰ ˙BÓÈaL (· ÛÈÚÒ)¿ƒ∆ƒ«
,'·˜ÚÈ' ÌLa ‰ÓLp‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«¿»»¿≈«¬…
והנחות  הנמוך החלק 'עקב' מלשון

˜¯‡˙שבגוף, ˙aM‰ ÌBÈ·e¿««»ƒ¿≈
'Ï‡¯NÈ' ÌLa החלק ראש, מלשון ¿≈ƒ¿»≈

שממשיך  כפי שבגוף), והנעלה העליון

ומבאר.

ÔÈÚ LÈ ÏBÁ‰ ˙BÓÈa ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ«≈ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ‰ ובענייני הגשמיים בדברים «¿»»
הזה של e¯a‰Â¯העולם העבודה ¿«≈

שירדו  הקדושה (ניצוצות הטוב הפרדת

מהרע  גשמיים) בדברים ונתלבשו

בקדושה, למקורו »Œ‰Óוהעלאתו
¯¯Ba" È¯‰ ˙aLa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿«»¬≈≈

"¯eÒ‡56 ובגמרא במשנה כמבואר »
היא  בשבת האסורות המלאכות שאחת

עוסקת  שבמקור 'בורר' מלאכת

התבואה, מגרגירי וכד' עפר בהוצאת

רצוי  לא דבר כל בהוצאת ולמעשה

מתוך  ('פסולת' רצוי דבר מתוך

האכילה  החול שבימות הכוונה הדבר, של הפנימית המשמעות ולפי 'אוכל'),

שבה  בשבת ואילו הבירורים' ל'עבודת שייכת העולם) בענייני העיסוק (וכללות

אחרת. כוונה לאכילה יש אסור', Úe„ÈÂ57‰Êa‰'בורר ‡ÈLew‰58, ƒ»«¿»»∆
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טו d"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

ּבתנּועה  ׁשעֹומד ּכיון ,"נפׁש "ּבכל והן "ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָלבב

היֹותֹו ׁשעם והינּו, והגּבלה. מּמדידה ְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה

הרי  והגּבלה, ּבמדידה הּוא נברא ּכל והרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָנברא,

מּמׁש מּמעל אלקה חלק ּבֹו ׁשּיׁש הּנה 51ּכיון , ִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּבֹו, אלקה' ה'חלק מּצד היא העבֹודה ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכאׁשר

ּכח" נעׂשה ׁש"הוי'" ,"אלקי "הוי' ענין ְֱֲֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּזהּו

ׁשּמתּבּטל  ,"לבב את גֹו' "ּומל אזי ,"ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָוחּיּות

לּדרּגה  ׁשּבער (ׁשּבּלב) הּגׁשמּיּות ענין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָּגם

ּד"בכל  העבֹודה עלֿידי אליה להּגיע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּצרי

."ְֶֹמאד

ÔÈÚ‰Â ּבאלקּות ההתּבֹוננּות ּבכללּות ּבזה ¿»ƒ¿»ְְְֱִִֶַָָָֹ

העבֹודה), אֹופּני לכל ההקּדמה ְְֲִֵֶַַַָָָָָ(ׁשּזֹוהי

התּבֹוננּות  יׁש ּדהּנה, אֹופּנים. ׁשני ּבזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשּיׁש

טֹוב" לי אלקים ּד"קרבת הּוא 52ּבענין ׁשאלקּות , ְְְֱֱִִִִֶַָָֹֹ

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר לֹו, ה'53טֹוב את "לאהבה ְְֲֶֶֶֶַַַָָ

אמת  הן ולכן, גֹו', "חּיי הּוא ּכי גֹו' ְֱֱִֵֵֶֶֶַָֹאלקי

והתלהבּות, חּיּות מּתֹו ּבאלקּות מּונח ְְֲִִֶֶַַָֹׁשהּוא

ּובגלל  ועלּוי, טֹוב ּבזה ׁשּמרּגיׁש מּפני זהּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָאבל

טֹוב", "לי ועלּוי, טֹוב ׁשל ּבענין ערבּות לֹו ְְֲִִִֵֵֶֶָָׁשּיׁש

זֹו הרי ּובכללּות אלקים". ּב"קרבת רצֹונֹו ְְְְֱֲִִִֵֵַָָֹלכן

ּבדבר  הּתלּויה ׁשּלא 54אהבה היֹות עם אׁשר , ְְֱֲֲִֶֶַַָָָָֹ

ׁשּיהיה  לֹומר ׁשּי ׁשּלא ּכיון ׁשּתתּבּטל, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּי

זֹו הרי מּכלֿמקֹום חסֿוׁשלֹום, ּדבר' ְֲִֵֵַָָָָָָ'ּבטל

הבנתֹו ער לפי והגּבלה, ׁשּבמדידה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָאהבה

ּד"בכל  ּבאֹופן זה ואין טֹוב", "לי ּבענין ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוהּׂשגתֹו

על  עבֹודה ׁשהיא הּנ"ל, עבֹודה אמנם, ."ְְֲֲִֶֶַַַָָָָֹמאד

יּתן  ּומי אמּתית, עבֹודה היֹותּה עם הרגיל, ֱֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָּדר

זֹו אהבה ּבבחינת ּתמיד לּבֹו אבל 55והיה , ְְֲֲִִִִַַָָָָָ

צ  ֿ כן ּבאֹופן אףֿעלּֿפי עבֹודה  ּגם  להיֹות ריכה ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ּד"קרבת  ּבּטֹוב ההתּבֹוננּות עלֿידי יֹותר, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַנעלה
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רפ"ב.51) כח.52)תניא עג, כ.53)תהלים ל, מט"ז.54)נצבים פ"ה אבות - חז"ל (המשך 55)לשון המאמר לשון כ"ה

כו. ה, ואתחנן הכתוב לשון ע"פ - א'נז) ע' שם תער"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô‰Âשל  "E··Ï ÏÎa" של וההגבלות ÔÂÈkהגדרים ,"ELÙ ÏÎa" ¿»¿»¿¿≈¿»«¿¿≈»

„ÓBÚL נמצא‰Úe˙a הנהגה ודרך È„nÓ„‰'קו' ‰ÏÚÓlL ∆≈ƒ¿»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
‡¯· Ïk È¯‰Â ,‡¯· B˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â .‰Ïa‚‰Â מעצם ¿«¿»»¿«¿∆ƒ¡ƒ¿»«¬≈»ƒ¿»

מסוימים  מציאות גדרי עם כ'נברא' Ïa‚‰Â‰,מהותו ‰„È„Óa ‡e‰ אבל ƒ¿ƒ»¿«¿»»
שני  Baמצד LiL ÔÂÈk È¯‰¬≈≈»∆≈

יהודי בנשמתו  כל ‡Ï˜‰של ˜ÏÁ≈∆∆…«
LnÓ ÏÚnÓ51¯L‡k ‰p‰ , ƒ«««»ƒ≈«¬∆

˜ÏÁ'‰ „vÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ««≈∆
BaL '‰˜Ï‡ ופועל ונרגש שניכר ∆…«∆

‡EÈ˜Ï",בו, 'ÈÂ‰" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬»»¡…∆
"'ÈÂ‰"L שבנפשו אלוקה החלק ∆¬»»

"E˙eiÁÂ EÁk" ‰NÚ בו פועל «¬∆…¬¿«∆
בו  ‚B'בגלוי,ומשפיע ÏÓe" ÈÊ‡¬«»

Ìb Ïha˙nL ,"E··Ï ˙‡∆¿»¿∆ƒ¿«≈«
(laL·)אפילו  ˙eiÓLb‰ ÔÈÚƒ¿«««¿ƒ∆«≈

ÚÈb‰Ï CÈ¯vL ‰b¯cÏ C¯ÚaL∆¿∆∆««¿»∆»ƒ¿«ƒ«
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÈÏ‡≈∆»«¿≈»¬»

"E„‡Ó ÏÎ·"c אין ולגשמיות ƒ¿»¿…∆
שבלב. העבודה על השפעה שום

‰Êa ÔÈÚ‰Â לידי בא שהוא כפי ¿»ƒ¿»»∆
‰‰˙eBa˙ענין eÏÏÎa˙ביטוי  ƒ¿»«ƒ¿¿

È‰BfL) ˙e˜Ï‡a ההתבוננות »¡…∆ƒ
אלוקות  ÏÎÏבענייני ‰Óc˜‰‰««¿»»¿»

‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ באופן העבודה הן «≈»¬»
והן  נפשך" ובכל לבבך "בכל של

מאודך" "בכל של באופן ),העבודה
‰Êa LiL באלוקות בהתבוננות ∆≈»∆
ÌÈpÙB‡ ÈL שממשיך כפי שונים, ¿≈«ƒ

ומפרט.

˙eBa˙‰ LÈ ,‰p‰c האדם בה ¿ƒ≈≈ƒ¿¿
לחשוב  ומעמיק «¿ÔÈÚa»ƒמתבונן

"·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜"c52, ¿ƒ¿«¡…ƒƒ
˙e˜Ï‡L לאלוקות קרוב ולהיות ∆¡…

BÏ ·BË ‡e‰,עצמו »¿ŒÏÚÂלאדם
·e˙kM ‰Ó C¯c53 על בתורה ∆∆«∆»

אהבה  של ודרגה סוג שישנו ה' אהבת

של  ‰'באופן ˙‡ ‰·‰‡Ï"¿«¬»∆
,'B‚ "EÈiÁ ‡e‰ Èk 'B‚ EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ«∆

‡e‰L ˙Ó‡ Ô‰ ,ÔÎÏÂ למרות ¿»≈≈¡∆∆
זו  בדרגה ה' את האוהב שהאדם

ÁeÓ ושקועCBzÓ ˙e˜Ï‡a »∆…ƒ
˙e·‰Ï˙‰Â ˙eiÁ הממלאת יחסית נעלית בדרגה ה' אהבת זו כן את ואם «¿ƒ¿«¬

ישותו, ÈeÏÚÂכל ·BË ‰Êa LÈb¯nL ÈtÓ e‰Ê Ï·‡,לעצמו ¬»∆ƒ¿≈∆«¿ƒ»∆¿ƒ

˙e·¯Ú BÏ LiL ÏÏ‚·e'ו'געשמאק ÈeÏÚÂ,טעם ·BË ÏL ÔÈÚa ƒ¿«∆≈¬≈»ƒ¿»∆¿ƒ
"·BË ÈÏ",לעצמו ועניין ותועלת a"˜¯·˙טובה BBˆ¯ ÔÎÏ ƒ»≈¿¿ƒ¿«

˙eÏÏÎ·e ."ÌÈ˜Ï‡ כללי ‡‰·‰באופן BÊ È¯‰ לאלוקות האדם של ¡…ƒƒ¿»¬≈«¬»
¯·„a ‰ÈeÏz‰54 ולא עצם נוסף מצד באלוקות לדבוק לגמרי טהור רצון «¿»¿»»

lL‡העניין, ˙BÈ‰ ÌÚ ¯L‡¬∆ƒ¡∆…
,Ïha˙zL CiL פי על ואף «»∆ƒ¿«≈

תפסיק  זו שאהבה ייתכן לא שלמעשה

ז"ל  חכמינו שאמרו (כמו להתקיים

אנשים  שני בין שאהבה אבות בפרקי

כי  להתקיים עתידה לא בדבר התלוייה

תלוייה  שבו הדבר יתבטל כאשר

אין  כאן אבל האהבה, תתבטל האהבה

להתבטל) עתידה לה' האדם אהבת

‰È‰iL ¯ÓBÏ CiL ‡lL ÔÂÈk≈»∆…«»«∆ƒ¿∆
ÌBÏLÂŒÒÁ '¯·c ÏËa' וכיוון »≈»»«¿»

האהבה, את הגורם שהדבר ייתכן שלא

יש  לאלוקות האדם שבקרבת העובדה

שהאהבה  ייתכן לא ויתרון, מעלה

BÊתתבטל, È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
לאלוקות ‡‰·‰ האדם של «¬»

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„ÓaL אהבה ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»»
C¯Úמוגבלת ÈÙÏ מידת לפי ¿ƒ∆∆

ÈÏ" ÔÈÚa B˙‚O‰Â B˙·‰¬»»¿«»»¿ƒ¿«ƒ
"·BË של וההשגה להבנה מעבר ולא

הרי  נעלית בדרגה היא שגם האדם

היא  הרי מוגבל, בנברא שמדובר כיוון

ÏÎ·"cמוגבלת, ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¿∆ƒ¿»
"E„‡Ó,גבול בלי אהבה שהיא ¿…∆

"מאד". הביטוי כמשמעות

Ï"p‰ ‰„B·Ú ,ÌÓ‡ אהבת של »¿»¬»««
טוב", לי אלוקים ש"קרבת משום ה'

לעיל, ÏÚכמבואר ‰„B·Ú ‡È‰L∆ƒ¬»«
ÏÈ‚¯‰ C¯c הגדרים בתוך ∆∆»»ƒ

האדם, מציאות של ÌÚƒוההגבלות
,˙ÈzÓ‡ ‰„B·Ú d˙BÈ‰ למרות ¡»¬»¬ƒƒ

ה' עבודת היא זו בדרגה ה ' אהבת שגם

ÔzÈבאמת ÈÓeהלוואיBaÏ ‰È‰Â ƒƒ≈¿»»ƒ
האדם ‡‰·‰של ˙ÈÁ·a „ÈÓz»ƒƒ¿ƒ««¬»

BÊ55 חיות מתוך כאמור שהיא

ועריבות  נועם ומתוך והתלהבות

‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛבאלוקות, Ï·‡ עם ¬»««ƒ≈
נפשך", ובכל לבבך "בכל שהיא זו אהבה של מעלתה BÈ‰Ï˙כל ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

·Bha ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a ‰„B·Ú Ìb«¬»¿∆«¬∆≈«¿≈«ƒ¿¿«
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לי  אלקים "קרבת מּצד (לא עצמֹו מּצד ְְֱֱִִִִִִַַַַֹֹֹאלקים"

וענין  ."מאד "ּבכל היא עבֹודתֹו ׁשאז ְְְְֲִִֶֶָָָָֹטֹוב"),

מהמציאּות  ׁשּמתּבּטל עלֿידיֿזה נעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַזה

הינּו, טֹוב", "לי ענין ׁשהּוא ׁשּלֹו, ְְְִִִֶֶַַַוה'ּצּיּור'

יׁש זֹו ּומציאּות ("לי"), ׁשּלֹו הּמציאּות ְְְִִִֵֶֶֶַָׁשּיׁשנּה

עדין  ׁשּיׁש זמן וכל טֹוב"), ("לי הּטֹוב הרּגׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָלּה

יכֹול  אינֹו ("לי"), מציאּות ׁשל לענין ְְְֲִִִִֵֶָָָאחיזה

נאמר  זה ועל עצמֹו. אלקּות מּצד לעבֹודה ְְֱֱֲִֶֶַַַַַָָֹֹלבא

הּלב, ערלת ולא ,"לבב את אלקי הוי' ְְְְֱֲֵֶֶַַָָָָָֹֹ"ּומל

הסירּה ׁשּכבר הּלב, ערלת אצלֹו ׁשּי ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיון

הרּגׁש את רק להסיר וצרי לכן, ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָמּקֹודם

טֹוב". "לי ְִִַהּמציאּות,

˙eÏÏÎe,הּנ"ל עבֹודה אֹופּני ׁשני ּבין החלּוק ¿»ְֲִֵֵֵַַַַָ

ׁשּמּצד  העבֹודה ׁשּבין החלּוק ֲִִֵֶֶַַָָהּוא

ׁשּבּנׁשמה, 'רגל' ּבּגּוף, המלּוּבׁשת הּנׁשמה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחלק

העבֹודה  ׁשאז 'יעקב', ּבׁשם ּבכללּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּנקראת

לעבֹודה  ,"נפׁש ּובכל לבב ּד"בכל ּבאֹופן ְְְְְְְֲִִֶַָָָָָהיא

ּבׁשם  ׁשּנקראת ׁשּבּנׁשמה, ה'ראׁש' ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמּצד

ּד"בכל  ּבאֹופן היא העבֹודה ׁשאז ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָ'יׂשראל',

הוי' ּד"ּומל הענין ּגם ׁשּנעׂשה ּכיון ,"ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמאד

."לבב את ְְֱֶֶָֹאלקי

ּדימֹות e‰ÊÂו) העבֹודה ּבין החלּוק ּכללּות ּגם ¿∆ְֲִִֵַַָָָ

(וכּנזּכר  הּׁשּבת ּדיֹום לעבֹודה ְְְֲִַַַַַָָָהחֹול

הּנׁשמה  נקראת החֹול ׁשּבימֹות ב) (סעיף ְְְְִִִֵֵֶַַָָלעיל

ּבׁשם  נקראת הּׁשּבת ּוביֹום 'יעקב', ְְְְֲִֵֵֵַַַָֹּבׁשם

המלאכה  ענין יׁש החֹול  ּבימֹות ּדהּנה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ'יׂשראל').

"ּבֹורר  הרי ּבׁשּבת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָוהּברּור,

וידּועה 56אסּור" ּבזה 57. ּכן,58הּקּוׁשיא ּדאם , ְְִִֵֶַָָָָ

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

ד"ה 56) ואילך). ריט ע' תשכ"א (סה"מ תשכ"א הביט לא ד"ה ואילך. א'מה ס"ע שם תער"ב המשך וראה א. עג, שבת

ואילך. פ"ד תשכ"ו מנה ב'קלו 57)מי ע' ויקהל אוה"ת - וכו' הגהות ועם ואילך. עח ע' תקס"ד הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

א'נ.58)ואילך. ע' שם תער"ב המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜" „vÓ ‡Ï) BÓˆÚ „vÓ "ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜"c¿ƒ¿«¡…ƒƒ««¿…ƒ«ƒ¿«¡…ƒƒ

עצמו Ê‡Lלאדם ,("·BË טוב הוא שאלוקות בכך היא ההתבוננות כאשר ∆»
Ê‰בעצם ÔÈÚÂ ."E„‡Ó ÏÎa" ‡È‰ B˙„B·Ú באהבה ה' עבודת של ¬»ƒ¿»¿…∆¿ƒ¿»∆

מאודך" ומתעוררNÚ‰"בכל Ïha˙nLנפעל ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ «¬∆«¿≈∆∆ƒ¿«≈
˙e‡ÈˆÓ‰Ó והמוגבלת המוגדרת ≈«¿ƒ
'¯eiv'‰Â'וה'תבנית ה'דמות' ¿«ƒ

"ÈÏהמוגדרת ÔÈÚ ‡e‰L ,BlL∆∆ƒ¿«ƒ
"·BË לאדם שיש ומחשבה כוונה

של  הגדרים בתוך נמצא כשהוא

שלו, dLiLהמציאות ,eÈ‰«¿∆∆¿»
("ÈÏ") BlL ˙e‡Èˆn‰ עם «¿ƒ∆ƒ

שלה, וההגבלות e‡ÈˆÓe¿ƒ˙הגדרים
ÈÏ") ·Bh‰ Lb¯‰ dÏ LÈ BÊ≈»∆¿≈«ƒ

("·BË,לעצמה ÔÓÊלה, ÏÎÂ¿»¿«
‰ÊÈÁ‡ ÔÈ„Ú LiL תפיסה ∆≈¬«ƒ¬ƒ»

e‡ÈˆÓ˙מסויימת  ÏL ÔÈÚÏ¿ƒ¿»∆¿ƒ
("ÈÏ"),אישית‡·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ƒ≈»»…

BÓˆÚ ˙e˜Ï‡ „vÓ ‰„B·ÚÏ כי «¬»ƒ«¡…«¿
המציאות  גדרי בתוך 'שבוי' הוא

שלו. האישית

Â‰Ê ÏÚ וההתעלות היציאה על ¿«∆
שלו המציאות "ÏÓeמגדרי ¯Ó‡∆¡«»

‡ÏÂ ,"E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆∆¿»¿¿…
זה בעניין ‰l·נזכר ˙Ï¯Ú בשונה »¿««≈

נמוכה  יותר במדריגה המדבר מהפסוק

לבבכם", ערלת את "ומלתם נאמר בו

באריכות, לעיל lL‡כמבואר ÔÂÈk≈»∆…
BÏˆ‡ CiL'ה את שעובד מי אצל «»∆¿
מאודך" kL·¯"בכל ,·l‰ ˙Ï¯Ú»¿««≈∆¿»

CÈ¯ˆÂ ,ÔÎÏ Ì„BwÓ d¯ÈÒ‰¡ƒ»ƒ∆»≈¿»ƒ
Lb¯‰ ˙‡ ˜¯ ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ«∆∆¿≈

"·BË ÈÏ" ,˙e‡Èˆn‰ ולצאת «¿ƒƒ
שלו  האישית המציאות מגדרי לגמרי

("לי").

˜eÏÁ‰ ˙eÏÏÎe באופן ההבדל ¿»«ƒ
B·Ú„‰כללי ÈpÙB‡ ÈL ÔÈa≈¿≈«≈¬»
Ï"p‰'ה באהבת ביטוי לידי הבאים ««

ה' ובאהבת נפשך" ובכל לבבך "בכל

מאודך", ‰eÏÁ˜"בכל ‡e‰ ההבדל «ƒ
‰„B·Ú‰ ÔÈaL'ה את עובד ‰ÓLp‰שהיהודי ˜ÏÁ „vnL ∆≈»¬»∆ƒ«≈∆«¿»»

'Ï‚¯' ,Ûeba ˙LaeÏÓ‰התחתון pL˜¯‡˙החלק ,‰ÓLpaL «¿∆∆«∆∆∆«¿»»∆ƒ¿≈
,'·˜ÚÈ' ÌLa ˙eÏÏÎa בתחילת לעיל (כמבואר שברגל עקב מלשון ƒ¿»¿≈«¬…

ÏÎ·eהמאמר) E··Ï ÏÎ·"c ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ Ê‡L∆»»¬»ƒ¿∆ƒ¿»¿»¿¿»
"ELÙ,האדם של המציאות גדרי בתוך vnL„היינו ‰„B·ÚÏ «¿¿»¬»∆ƒ«
'L‡¯'‰והנעלה העליון מתלבש ÓLpaL‰החלק ואינו למעלה שנשאר »…∆«¿»»

'Ï‡¯NÈ'בגוף, ÌLa ˙‡¯˜pL,"ראש "לי האדם Ê‡Lמלשון כאשר ∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈∆»
הנשמה  חלק שגם כך לידי בא

בו  ופועל מאיר "ראש" שבבחינת

ÔÙB‡aבגלוי  ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿∆
"E„‡Ó ÏÎ·"c מוחלטת ביציאה ƒ¿»¿…∆

המציאות, NÚpL‰מגדרי ÔÂÈk≈»∆«¬∆
הלב  ערלת הסרת עניין רק לא נפעל

‰Úאלא  Ìb'ÈÂ‰ ÏÓe"c ÔÈ «»ƒ¿»¿»¬»»
,"E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡ כמבואר ¡…∆∆¿»¿

שני  בין ההבדל באריכות לעיל

העניינים.

˜eÏÁ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ (Â¿∆«¿»«ƒ
כללי באופן ‰B·Ú„‰ההבדל ÔÈa≈»¬»

ה' את עובד ‰ÏBÁשהיהודי ˙BÓÈcƒ«
‰„B·ÚÏ'ה את עובד שהיהודי «¬»

ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ) ˙aM‰ ÌBÈc¿««»¿«ƒ¿»¿≈
ÏBÁ‰ ˙BÓÈaL (· ÛÈÚÒ)¿ƒ∆ƒ«
,'·˜ÚÈ' ÌLa ‰ÓLp‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«¿»»¿≈«¬…
והנחות  הנמוך החלק 'עקב' מלשון

˜¯‡˙שבגוף, ˙aM‰ ÌBÈ·e¿««»ƒ¿≈
'Ï‡¯NÈ' ÌLa החלק ראש, מלשון ¿≈ƒ¿»≈

שממשיך  כפי שבגוף), והנעלה העליון

ומבאר.

ÔÈÚ LÈ ÏBÁ‰ ˙BÓÈa ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ«≈ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ‰ ובענייני הגשמיים בדברים «¿»»
הזה של e¯a‰Â¯העולם העבודה ¿«≈

שירדו  הקדושה (ניצוצות הטוב הפרדת

מהרע  גשמיים) בדברים ונתלבשו

בקדושה, למקורו »Œ‰Óוהעלאתו
¯¯Ba" È¯‰ ˙aLa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿«»¬≈≈

"¯eÒ‡56 ובגמרא במשנה כמבואר »
היא  בשבת האסורות המלאכות שאחת

עוסקת  שבמקור 'בורר' מלאכת

התבואה, מגרגירי וכד' עפר בהוצאת

רצוי  לא דבר כל בהוצאת ולמעשה

מתוך  ('פסולת' רצוי דבר מתוך

האכילה  החול שבימות הכוונה הדבר, של הפנימית המשמעות ולפי 'אוכל'),

שבה  בשבת ואילו הבירורים' ל'עבודת שייכת העולם) בענייני העיסוק (וכללות

אחרת. כוונה לאכילה יש אסור', Úe„ÈÂ57‰Êa‰'בורר ‡ÈLew‰58, ƒ»«¿»»∆
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d"kyz'dטז ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

האכילה  ּפעּולת הרי ּבׁשּבת, האכילה ענין ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָמהּו

ּובׂשר  ּדם להיֹות ונהּפ מתּברר ׁשהּמאכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהיא

היה  ׁשּביתֿהּמקּדׁש ׁשּבזמן זאת, ועֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּכבׂשרֹו.

ׁשהקריבּו קרּבנֹות ּגם ּבביתֿהּמקּדׁש היּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָקּים

הּוא  הּקרּבן ענין ּגם והרי ּדוקא, הּׁשּבת ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָּביֹום

מה  (ועלּֿדרֿזה הּבהמה את ׁשּמבררים ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּברּור,

עלֿידי  והּדֹומם) הּצֹומח מּמין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַּׁשּמקריבים

"ריח  נעׂשה ׁשּמּזה עד הּמזּבח, ּגּבי על ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהעלאה

לה'" (ּכמבאר 59נחח ּבזה הּבאּור ּוכללּות . ְְִֵֶַַַַָָָֹֹ

אחר  ּבמקֹום ּגּופא 60ּבארּוּכה הּברּור ׁשּבענין ,( ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשני  ּבזה ויׁש ּפסֹולת, עם ׁשּקׁשּורים ּברּורים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָיׁש

מּלמעלה  ּפסֹולת, מּתֹו אֹוכל ּברּור ְְְִִִֵֶֶַַָאֹופּנים,

מּלמּטה  אֹוכל, מּתֹו ּפסֹולת ּברּור אֹו ְְְִִֵֶֶַַָָלמּטה,

החֹול, ּבימֹות הם אּלּו אֹופּנים ׁשׁשני ְְְִִֵֵֵֶַַַָלמעלה,

אּלא  הּׁשּבת, ּדיֹום הּברּור ּגם יׁשנֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָּולאחריֿזה

ּכיֿאם  חסֿוׁשלֹום, ּפסֹולת ׁשל ענין אין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשאז

אֹוכל, מּתֹו אֹוכל ּברּור ענין והּוא ּבלבד, ְְְִִִֵֶֶֶַַאֹוכל

למעלה  ּברּור נעׂשה ּגּופא ׁשּבאֹוכל ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָוהינּו,

ִֵמּברּור.

לעתידֿלבא 61הענין e‡·e¯ז) ּדהּנה, , ≈ְְִִִֵֶָָָָֹ

הּׁשּבת  יֹום הּוא ,62(ׁשּדּוגמתֹו ְֶַַָָ

ׁשּבת  ׁשּכּולֹו ליֹום וההליכה ההכנה הּוא ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָׁשענינֹו

העֹולמים  לחּיי ּכתיב 63ּומנּוחה אכֹול 64) ואכלּתם ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

היה  ׁשּכבר ׁשּדבר ּבזה, ׁשהּפירּוׁש ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָוׂשבֹוע,

לעתידֿלבא  הּנה ונתּברר, ונאכל מאכל, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבבחינת

עֹוד  ויתּברר ׁשּיחזֹור אכֹול", "ואכלּתם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָיהיה

ׁשּכן  ועד יֹותר. ּגדֹול ּבעלּוי ׁשּיתעּלה ּכדי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּפעם

ׁשּנתּבאר  ּדכׁשם עצמן, הּנׁשמֹות ּבענין ּגם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּוא

לעלֹו צריכים ׁשּכאׁשר ג) (סעיף  מּגןֿעדן לעיל ת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַ

ּבטּול  להיֹות צרי העליֹון, לגןֿעדן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָהּתחּתֹון

הּוא  ּכן הּנה נֹוסף, ּברּור ׁשל ענין ׁשּזהּו ְִִֵֵֵֶֶֶָָָנֹוסף,

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

ועוד.59) ט. א, בֿג.60)ויקרא טו, שרה חיי תו"א ואילך.61)ראה א'נח ע' שם תער"ב המשך המלות 62)ראה פירוש ראה

ועוד. ד. פב, האמצעי בסופה.63)לאדמו"ר כו.64)תמיד ב, יואל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החסידות, Ôk,בתורת Ì‡c האכילה אם של בשבת 'בירור' פועלת לא ¿ƒ≈

‰È‡המאכל, ‰ÏÈÎ‡‰ ˙ÏeÚt È¯‰ ,˙aLa ‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿«»¬ƒ»¿«»¬≈¿«»¬ƒ»ƒ
B¯N·k ¯N·e Ìc ˙BÈ‰Ï Ct‰Â ¯¯a˙Ó ÏÎ‡n‰L חלק ∆««¬»ƒ¿»≈¿∆¿»ƒ¿«»»ƒ¿»

ומתעלה. מתברר המאכל ה', את העובד יהודי הוא וכשהאוכל מהאדם,

Œ˙ÈaL ÔÓÊaL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆ƒ¿«∆≈
Œ˙È·a eÈ‰ Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰«ƒ¿»»»«»»¿≈
e·È¯˜‰L ˙Ba¯˜ Ìb Lc˜n‰«ƒ¿»«»¿»∆ƒ¿ƒ
Ìb È¯‰Â ,‡˜Âc ˙aM‰ ÌBÈa¿««»«¿»«¬≈«

Ôa¯w‰ ÔÈÚ האכילה לעניין בדומה ƒ¿««»¿»
¯e¯a ‡e‰,הגשמי הקרבן של ≈

‰Ó‰a‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·nL ומעלים ∆¿»¿ƒ∆«¿≈»
∆∆∆»¿(ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰לקדושה אותה 

את  מבררים הבהמה מן שבקרבן כשם

החי  ÔÈnÓמין ÌÈ·È¯˜nM ‰Ó«∆«¿ƒƒƒƒ
ÁÓBv‰ ויין ושמן סולת כמו «≈«
ÌÓBc‰Â מלח È„ÈŒÏÚכמו ( ¿«≈«¿≈
‰‡ÏÚ‰ והחי והצומח הדומם של «¬»»

Ú„הגשמי  ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈««
ÁÁ ÁÈ¯" ‰NÚ ‰fnL∆ƒ∆«¬∆≈«ƒ…«

"'‰Ï59. «
‰Êa ¯e‡a‰ ˙eÏÏÎe בעניין ¿»«≈»∆

הקרבנות, בעניין זה דרך ועל האכילה,

השבת  ke¯‡a‰ביום ¯‡·Ók)«¿…»«¬»
¯Á‡ ÌB˜Óa60 החסידות ),בתורת ¿»«≈

¯e¯a‰ ÔÈÚaL הדברים של ∆¿ƒ¿««≈
ÌÈ¯e¯aעצמו Ùeb‡הגשמיים  LÈ »≈≈ƒ

˙ÏBÒt ÌÚ ÌÈ¯eLwL והמלאכה ∆¿ƒƒ¿∆
(הדבר  האוכל בין ולהפריד לברר היא

רצוי  הלא (הדבר והפסולת ),הרצוי)
‰Êa LÈÂ האוכל בין בהפרדה ¿≈»∆

e¯a¯והפסולת  ,ÌÈpÙB‡ ÈL של ¿≈«ƒ≈
והפרדת  CBzÓהוצאת ÏÎB‡∆ƒ

,˙ÏBÒt בפעולה‰ÏÚÓlÓ ¿∆ƒ¿«¿»
‰hÓÏ,והחסידות הקבלה (בלשון ¿«»

ישר'), 'אור e¯a¯בדרך B‡ הוצאת ≈
‡ÏÎB,והפרדת  CBzÓ ˙ÏBÒt¿∆ƒ∆
ÏÚÓÏ‰בפעולה  ‰hÓlÓ בלשון) ƒ¿«»¿«¿»

חוזר'), 'אור בדרך והחסידות, הקבלה

el‡ ÌÈpÙB‡ ÈLL הבירור הן ∆¿≈«ƒ≈
מלמטה  הבירור והן למטה מלמעלה

‰ÏBÁ,למעלה  ˙BÓÈa Ì‰≈ƒ«
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe של הבירור לאחר ¿«¬≈∆

האמורים)הפסולת  האופנים ‰aM˙,(בשני ÌBÈc ¯e¯a‰ Ìb BLÈ∆¿««≈¿««»
Ê‡L ‡l‡ בשבתÌ‡ŒÈk ,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙ÏBÒt ÏL ÔÈÚ ÔÈ‡ ∆»∆»≈ƒ¿»∆¿∆«¿»ƒƒ

,eÈ‰Â ,ÏÎB‡ CBzÓ ÏÎB‡ ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰Â ,„·Ïa ÏÎB‡∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆ƒ∆¿«¿
‡Ùeb ÏÎB‡aL עצמו,¯e¯aÓ ‰ÏÚÓÏ ¯e¯a ‰NÚ והכוונה ∆»∆»«¬∆≈¿«¿»ƒ≈

כפי  עצמה, בקדושה עילוי לתוספת

ומבאר. שממשיך

ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (Ê61,‰p‰c , ≈»ƒ¿»¿ƒ≈
B˙Ó‚ecL) ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ הדוגמא ∆»ƒ»…∆¿»

העולם  לא למצב כאשר לבוא, לעתיד

'פסולת' של מציאות ÌBÈתהיה ‡e‰
˙aM‰62BÈÚL השבת , יום של ««»∆ƒ¿»

ÌBÈÏ ‰ÎÈÏ‰‰Â ‰Î‰‰ ‡e‰«¬»»¿«¬ƒ»¿
ÈiÁÏ ‰ÁeÓe ˙aL BÏekL∆«»¿»¿«≈

ÌÈÓÏBÚ‰63, התקופה היינו »»ƒ
לבוא  È˙k·שלעתיד התקופה 64) על ¿ƒ

לעתיד  המשיח של ימות לבוא,

,ÚB·NÂ ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â«¬«¿∆»¿»«
¯·kL ¯·cL ,‰Êa Le¯Èt‰L∆«≈»∆∆»»∆¿»
ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡Ó ˙ÈÁ·a ‰È‰»»ƒ¿ƒ««¬»¿∆¡«

¯¯a˙Â הפרדת של הרגיל בבירור ¿ƒ¿»≈
מהפסולת, Œ„È˙ÚÏהאוכל ‰p‰ƒ≈∆»ƒ

,"ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â" ‰È‰È ‡·Ï»…ƒ¿∆«¬«¿∆»
ÌÚt „BÚ ¯¯a˙ÈÂ ¯BÊÁiL∆«¬¿ƒ¿»≈««

נוסף  lÚ˙iL‰בבירור È„k¿≈∆ƒ¿«∆
„ÚÂ .¯˙BÈ ÏB„b ÈeÏÚa כך כדי ¿ƒ»≈¿«

והמעלה  הבירור שלימות עניין חשוב

לעתיד  שיהיה כפי עצמה, בקדושה

ÔÈÚaלבוא, Ìb ‡e‰ ÔkL∆≈«¿ƒ¿«
ÔÓˆÚ ˙BÓLp‰ שלהם והעלייה «¿»«¿»

בדוגמת  שהיא למדרגה ממדרגה

בקדושה  שהיא כפי הבירורים' 'עבודת

ÏÈÚÏעצמה, ¯‡a˙pL ÌLÎcƒ¿≈∆ƒ¿»≈¿≈
ÌÈÎÈ¯ˆ ¯L‡kL (‚ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆«¬∆¿ƒƒ
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓ ˙BÏÚÏ«¬ƒ«≈∆««¿

,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï שהיא כיוון הרי ¿«≈∆»∆¿
בין  ההבדל כי ביותר גדולה עלייה

עדן  ב'גן האלוקות התחתון'גילוי

הוא  העליון' עדן ב'גן האלוקות לגילוי

שיעור, לאין ערוך, CÈ¯»̂ƒבאין
ÛÒB ÏeËa ˙BÈ‰Ï גדרי של ƒ¿ƒ»

בביטול  די ולא האישית, המציאות

התחתון',שהיה  עדן ל'גן העלייה לפני
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 ֿ ּדלעתיד לּזמן הּזה מּזמן העלּיה ּבכללּות ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָּגם

ונתּבררּו נתקנּו ׁשּכבר ּדעּתה ׁשהּנׁשמֹות ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹלבא,

עלֿידי  ּולהתּברר לחזֹור יצטרכּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּבתכלית,

ּכמבאר  לעתידֿלבא, ׁשּיתּגּלּו החדׁשֹות ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנׁשמֹות

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי .65ּבארּוּכה ְֲִֵַָָ

C‡ אחת נׁשמה ּברּור ענין מהּו להבין, צרי «ְְְִִִֵַַַַָָָָ

ענין  ּדלכאֹורה, אחרת, נׁשמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָעלֿידי

האכילה  ּבענין ּכמֹו לבהמה, ּבנֹוגע הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָהּברּור

ענין  ׁשהּוא מזּבח, אכילת עלֿידי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַּכפׁשּוטֹו,

והעלּיה  הּברּור  נעׂשה ֿ זה ׁשעלֿידי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקרּבנֹות,

ׁשֹור" "ּפני הּמרּכבה, ּבחּיֹות ּומקֹורם ְְְְְְֵֶַַָָָָָלׁשרׁשם

"ּפני 66וגֹו' ּבבחינת ונכללים ׁשעֹולים ועד , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

ּבמקֹום  ּכמבאר מּזה, ויתרה ׁשּבּמרּכבה. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאדם"

ׁשּבּמרּכבה 67אחר  אדם" "ּפני ּבבחינת ׁשּגם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

"אדם  ּבחינת עלֿידי ּברּור ׁשל ענין להיֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָצרי

"ּפני  נחׁשבים ׁשּלגּביו הּכּסא", ׁשעל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעליֹון

"ּפני  הּמרּכבה, חּיֹות ׁשאר ּכמֹו ׁשּבּמרּכבה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָאדם"

ּברּור  ענין מהּו אבל נׁשר". ּופני ׁשֹור ּופני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָאריה

הענין  א אחרת. נׁשמה עלֿידי אחת ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָנׁשמה

ּכתיב  ּדהּנה זרע 68הּוא, יׂשראל ּבית את וזרעּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

אֹור' ּב'תֹורה ּבארּוּכה ּומבאר ּבהמה, וזרע ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹאדם

מׁשּפטים  ּבׁשם 69ּפרׁשת ׁשּנקראֹות נׁשמֹות ׁשּיׁש , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

"זרע  ּבׁשם ׁשּנקראֹות נׁשמֹות ויׁש אדם", ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ"זרע

 ֿ ּדבריאה ׁשּנׁשמֹות ּבזה, הענין ּוכללּות ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָּבהמה".

הּיׁשּות  ענין מתחיל ׁשּׁשם ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיצירהֿעׂשּיה,

ה)ּומצ  (סעיף לעיל  האמּור ועלּֿדר] יאּות ְְְְִִֵֶֶַָָ

ּבתכלית  ׁשּגם טֹוב", לי אלקים "קרבת ְְְְְֱִִִִִֶַַַַֹּבענין

זה  הרי כּו', נקראים העלּיה טֹוב"], ּד"לי ּבאֹופן ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָ

נקראים  ּדאצילּות ּונׁשמֹות ּבהמה", "זרע ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבׁשם

"וזרעּתי", נאמר ׁשניהם [ועל אדם" "זרע ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשם
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ואילך).65) א ז, - צו (ר"פ אכול ואכלתם קרבנות).66)ד"ה מצות (ד"ה ויקרא פ' המצות טעמי מאמרי 67)ראה ראה

ואילך. תרמ ע' ח"ב חתונה דרושי האמצעי ב.68)אדמו"ר ח, שם לקו"ת וראה כו. לא, -69)ירמי' א. עו, ואילך. ג עד,

הקודמת. שבהערה בלקו"ת הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰fL הנוסף ÛÒBהביטול ¯e¯a ÏL ÔÈÚ,נוספת לעלייה שמביא ∆∆ƒ¿»∆≈»

‰iÏÚ‰ ˙eÏÏÎa Ìb ‡e‰ Ôk ‰p‰והמעבר‰f‰ ÔÓfÓ הגלות זמן ƒ≈≈«ƒ¿»»¬ƒ»ƒ¿««∆
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÔÓfÏ,המשיח zÚc‰ימות ˙BÓLp‰L פי על אף «¿«ƒ¿»ƒ»…∆«¿»¿«»

˙ÈÏÎ˙a e¯¯a˙Â e˜˙ ¯·kL להיות שיכול העילוי לתכלית והגיעו ∆¿»ƒ¿¿¿ƒ¿»¿¿«¿ƒ
הגלות, בזמן BÊÁÏ¯כעת, eÎ¯ËˆÈƒ¿»¿«¬

¯¯a˙‰Ïe נוסף È„ÈŒÏÚבבירור ¿ƒ¿»≈«¿≈
elb˙iL ˙BL„Á‰ ˙BÓLp‰«¿»«¬»∆ƒ¿«

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ מהמצב המעבר כי ∆»ƒ»…
שינוי  הוא המשיח בימות למצב עתה

נוסף  ביטול המצריך שבאיןֿערוך

נוסף  ke¯‡a‰ובירור ¯‡·Ók«¿…»«¬»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a65, וכפי ¿ƒ≈»

להלן. ומבאר שממשיך

ÔÈÚ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
˙Á‡ ‰ÓL ¯e¯a הנשמות ≈¿»»««

הזה ‡Á¯˙שבזמן ‰ÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»«∆∆
לעתיד  שיתגלו החדשות הנשמות

‰e¯a¯לבוא, ÔÈÚ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ¿««≈
מהרע  הטוב הפרדת של במובן

לקדושה Ú‚Baוהעלאתו ‡e‰¿≈«
‰Ó‰·Ï,גשמיתÔÈÚa BÓk ƒ¿≈»¿¿ƒ¿«

BËeLÙk ‰ÏÈÎ‡‰ האדם כאשר »¬ƒ»ƒ¿
מותר  הבשר (אם בהמה בשר אוכל

כמבואר  ראוייה, היא האכילה וכוונת

‡ÏÈÎ˙לעיל), È„ÈŒÏÚ B‡«¿≈¬ƒ«
˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÁaÊÓƒ¿≈«∆ƒ¿««»¿»
המזבח, באש ו'נאכלין' הנשרפין

¯e¯a‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆«≈
‰iÏÚ‰Â הגשמיות הבהמות של ¿»¬ƒ»

˙BiÁa Ì¯B˜Óe ÌL¯LÏ הקודש ¿»¿»¿»¿«
"Ètהעליונה,‰k¯n·‰של «∆¿»»¿≈

'B‚Â "¯BL66ÌÈÏBÚL „ÚÂ , ¿¿«∆ƒ
ÌÈÏÏÎÂ החיות הקדושה, ניצוצות ¿ƒ¿»ƒ

לשורשם  עולים שבבהמות האלוקית

ונכללים  "Ètהעליון ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈
‰·k¯naL "Ì„‡,כמובן שזו, »»∆«∆¿»»

החיות  מאשר יותר גבוהה דרגה

שור'. "פני שבמרכבה,

ÌB˜Óa ¯‡·Ók ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆«¿…»¿»
¯Á‡67החסידות ÌbLבתורת «≈∆«

"Ì„‡ Èt" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈»»
‰·k¯naL,ביותר גבוהה e¯a¯דרגה ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ∆«∆¿»»»ƒƒ¿ƒ¿»∆≈

ÂÈa‚lLוהעלאה ,"‡qk‰ ÏÚL ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡" ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«»»»∆¿∆««ƒ≈∆¿«»
העליון" "אדם L‡¯לגבי BÓk ‰·k¯naL "Ì„‡ Èt" ÌÈ·LÁ∆¿»ƒ¿≈»»∆«∆¿»»¿¿»

"¯L ÈÙe ¯BL ÈÙe ‰È¯‡ Èt" ,‰·k¯n‰ ˙BiÁ וכשם ««∆¿»»¿≈«¿≈¿≈¿≈∆∆
הבירורים  ענין הוא זה (וכל בירור צריך אדם" "פני כך בירור צריכות שהחיות

בירור  שהוא גופא, בקדושה וההעלאה

הבירור  מעניין יותר ונעלה שונה

בירור  והוא כאמור, פסולת, עם שקשור

עצמה). בקדושה והעלאה

Ï·‡ביאור צריך ÔÈÚעדיין e‰Ó ¬»«ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ˙Á‡ ‰ÓL ¯e¯a≈¿»»«««¿≈

?˙¯Á‡ ‰ÓL¿»»«∆∆
·È˙k ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡68 «»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ

ירמיה Èa˙בנבואת ˙‡ ÈzÚ¯ÊÂ¿»«¿ƒ∆≈
Ú¯ÊÂ Ì„‡ Ú¯Ê Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆«»»¿∆«
‰ke¯‡a ¯‡·Óe ,‰Ó‰a¿≈»¿…»«¬»

'¯B‡ ‰¯B˙'a הזקן לאדמו"ר ¿»
ÌÈËtLÓ ˙L¯t69LiL , »»«ƒ¿»ƒ∆≈

Ú¯Ê" ÌLa ˙B‡¯˜pL ˙BÓL¿»∆ƒ¿»¿≈∆«
˙B‡¯˜pL ˙BÓL LÈÂ ,"Ì„‡»»¿≈¿»∆ƒ¿»

,"‰Ó‰a Ú¯Ê" ÌLa כפי ¿≈∆«¿≈»
ומפרט. שממשיך

˙BÓLpL ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆¿»
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c נשמות ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

משלושת  הוא שלהם והמקור שהשורש

מעולם  שלמטה העליונים העולמות

הם  הללו העולמות (וארבעת האצילות

הכלליים), הרוחניים «∆ÌMLהעולמות
בריאהֿיצירהֿעשיה  בעולמות

˙e‡ÈˆÓe ˙eLi‰ ÔÈÚ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿««≈¿ƒ
האצילות  עולם שעל בעוד המוגדרת,

מה  וכל ממש' 'אלוקות שהוא נאמר

ואינו  בתכלית לאלוקות בטל בו שיש

‰‡eÓ¯'מציאות' C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆»»
˙·¯˜" ÔÈÚa (‰ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«

,"·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ כזו דרגה שהיא ¡…ƒƒ
ה' ‰iÏÚ‰באהבת ˙ÈÏÎ˙a ÌbL∆«¿«¿ƒ»¬ƒ»

ÈÏ"c ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ ,'eÎ¬≈∆¿∆¿ƒ
"·BË האישית המציאות ועדיין

"Ú¯Êנרגשת  ÌLa ÌÈ‡¯˜ ,[ƒ¿»ƒ¿≈∆«
˙eÏÈˆ‡c ˙BÓLe ,"‰Ó‰a¿≈»¿»«¬ƒ
ביותר, נעלה שלהם ומקור שהשורש

האצילות, בעולם Ì‰ÈLוהוא ÏÚÂ] "Ì„‡ Ú¯Ê" ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈∆«»»¿«¿≈∆
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האכילה  ּפעּולת הרי ּבׁשּבת, האכילה ענין ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָמהּו

ּובׂשר  ּדם להיֹות ונהּפ מתּברר ׁשהּמאכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהיא

היה  ׁשּביתֿהּמקּדׁש ׁשּבזמן זאת, ועֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּכבׂשרֹו.

ׁשהקריבּו קרּבנֹות ּגם ּבביתֿהּמקּדׁש היּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָקּים

הּוא  הּקרּבן ענין ּגם והרי ּדוקא, הּׁשּבת ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָּביֹום

מה  (ועלּֿדרֿזה הּבהמה את ׁשּמבררים ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּברּור,

עלֿידי  והּדֹומם) הּצֹומח מּמין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַּׁשּמקריבים

"ריח  נעׂשה ׁשּמּזה עד הּמזּבח, ּגּבי על ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהעלאה

לה'" (ּכמבאר 59נחח ּבזה הּבאּור ּוכללּות . ְְִֵֶַַַַָָָֹֹ

אחר  ּבמקֹום ּגּופא 60ּבארּוּכה הּברּור ׁשּבענין ,( ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשני  ּבזה ויׁש ּפסֹולת, עם ׁשּקׁשּורים ּברּורים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָיׁש

מּלמעלה  ּפסֹולת, מּתֹו אֹוכל ּברּור ְְְִִִֵֶֶַַָאֹופּנים,

מּלמּטה  אֹוכל, מּתֹו ּפסֹולת ּברּור אֹו ְְְִִֵֶֶַַָָלמּטה,

החֹול, ּבימֹות הם אּלּו אֹופּנים ׁשׁשני ְְְִִֵֵֵֶַַַָלמעלה,

אּלא  הּׁשּבת, ּדיֹום הּברּור ּגם יׁשנֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָּולאחריֿזה

ּכיֿאם  חסֿוׁשלֹום, ּפסֹולת ׁשל ענין אין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשאז

אֹוכל, מּתֹו אֹוכל ּברּור ענין והּוא ּבלבד, ְְְִִִֵֶֶֶַַאֹוכל

למעלה  ּברּור נעׂשה ּגּופא ׁשּבאֹוכל ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָוהינּו,

ִֵמּברּור.

לעתידֿלבא 61הענין e‡·e¯ז) ּדהּנה, , ≈ְְִִִֵֶָָָָֹ

הּׁשּבת  יֹום הּוא ,62(ׁשּדּוגמתֹו ְֶַַָָ

ׁשּבת  ׁשּכּולֹו ליֹום וההליכה ההכנה הּוא ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָׁשענינֹו

העֹולמים  לחּיי ּכתיב 63ּומנּוחה אכֹול 64) ואכלּתם ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

היה  ׁשּכבר ׁשּדבר ּבזה, ׁשהּפירּוׁש ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָוׂשבֹוע,

לעתידֿלבא  הּנה ונתּברר, ונאכל מאכל, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבבחינת

עֹוד  ויתּברר ׁשּיחזֹור אכֹול", "ואכלּתם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָיהיה

ׁשּכן  ועד יֹותר. ּגדֹול ּבעלּוי ׁשּיתעּלה ּכדי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּפעם

ׁשּנתּבאר  ּדכׁשם עצמן, הּנׁשמֹות ּבענין ּגם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּוא

לעלֹו צריכים ׁשּכאׁשר ג) (סעיף  מּגןֿעדן לעיל ת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַ

ּבטּול  להיֹות צרי העליֹון, לגןֿעדן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָהּתחּתֹון

הּוא  ּכן הּנה נֹוסף, ּברּור ׁשל ענין ׁשּזהּו ְִִֵֵֵֶֶֶָָָנֹוסף,
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ועוד.59) ט. א, בֿג.60)ויקרא טו, שרה חיי תו"א ואילך.61)ראה א'נח ע' שם תער"ב המשך המלות 62)ראה פירוש ראה

ועוד. ד. פב, האמצעי בסופה.63)לאדמו"ר כו.64)תמיד ב, יואל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החסידות, Ôk,בתורת Ì‡c האכילה אם של בשבת 'בירור' פועלת לא ¿ƒ≈

‰È‡המאכל, ‰ÏÈÎ‡‰ ˙ÏeÚt È¯‰ ,˙aLa ‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿«»¬ƒ»¿«»¬≈¿«»¬ƒ»ƒ
B¯N·k ¯N·e Ìc ˙BÈ‰Ï Ct‰Â ¯¯a˙Ó ÏÎ‡n‰L חלק ∆««¬»ƒ¿»≈¿∆¿»ƒ¿«»»ƒ¿»

ומתעלה. מתברר המאכל ה', את העובד יהודי הוא וכשהאוכל מהאדם,

Œ˙ÈaL ÔÓÊaL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆ƒ¿«∆≈
Œ˙È·a eÈ‰ Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰«ƒ¿»»»«»»¿≈
e·È¯˜‰L ˙Ba¯˜ Ìb Lc˜n‰«ƒ¿»«»¿»∆ƒ¿ƒ
Ìb È¯‰Â ,‡˜Âc ˙aM‰ ÌBÈa¿««»«¿»«¬≈«

Ôa¯w‰ ÔÈÚ האכילה לעניין בדומה ƒ¿««»¿»
¯e¯a ‡e‰,הגשמי הקרבן של ≈

‰Ó‰a‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·nL ומעלים ∆¿»¿ƒ∆«¿≈»
∆∆∆»¿(ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰לקדושה אותה 

את  מבררים הבהמה מן שבקרבן כשם

החי  ÔÈnÓמין ÌÈ·È¯˜nM ‰Ó«∆«¿ƒƒƒƒ
ÁÓBv‰ ויין ושמן סולת כמו «≈«
ÌÓBc‰Â מלח È„ÈŒÏÚכמו ( ¿«≈«¿≈
‰‡ÏÚ‰ והחי והצומח הדומם של «¬»»

Ú„הגשמי  ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈««
ÁÁ ÁÈ¯" ‰NÚ ‰fnL∆ƒ∆«¬∆≈«ƒ…«

"'‰Ï59. «
‰Êa ¯e‡a‰ ˙eÏÏÎe בעניין ¿»«≈»∆

הקרבנות, בעניין זה דרך ועל האכילה,

השבת  ke¯‡a‰ביום ¯‡·Ók)«¿…»«¬»
¯Á‡ ÌB˜Óa60 החסידות ),בתורת ¿»«≈

¯e¯a‰ ÔÈÚaL הדברים של ∆¿ƒ¿««≈
ÌÈ¯e¯aעצמו Ùeb‡הגשמיים  LÈ »≈≈ƒ

˙ÏBÒt ÌÚ ÌÈ¯eLwL והמלאכה ∆¿ƒƒ¿∆
(הדבר  האוכל בין ולהפריד לברר היא

רצוי  הלא (הדבר והפסולת ),הרצוי)
‰Êa LÈÂ האוכל בין בהפרדה ¿≈»∆

e¯a¯והפסולת  ,ÌÈpÙB‡ ÈL של ¿≈«ƒ≈
והפרדת  CBzÓהוצאת ÏÎB‡∆ƒ

,˙ÏBÒt בפעולה‰ÏÚÓlÓ ¿∆ƒ¿«¿»
‰hÓÏ,והחסידות הקבלה (בלשון ¿«»

ישר'), 'אור e¯a¯בדרך B‡ הוצאת ≈
‡ÏÎB,והפרדת  CBzÓ ˙ÏBÒt¿∆ƒ∆
ÏÚÓÏ‰בפעולה  ‰hÓlÓ בלשון) ƒ¿«»¿«¿»

חוזר'), 'אור בדרך והחסידות, הקבלה

el‡ ÌÈpÙB‡ ÈLL הבירור הן ∆¿≈«ƒ≈
מלמטה  הבירור והן למטה מלמעלה

‰ÏBÁ,למעלה  ˙BÓÈa Ì‰≈ƒ«
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe של הבירור לאחר ¿«¬≈∆

האמורים)הפסולת  האופנים ‰aM˙,(בשני ÌBÈc ¯e¯a‰ Ìb BLÈ∆¿««≈¿««»
Ê‡L ‡l‡ בשבתÌ‡ŒÈk ,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙ÏBÒt ÏL ÔÈÚ ÔÈ‡ ∆»∆»≈ƒ¿»∆¿∆«¿»ƒƒ

,eÈ‰Â ,ÏÎB‡ CBzÓ ÏÎB‡ ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰Â ,„·Ïa ÏÎB‡∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆ƒ∆¿«¿
‡Ùeb ÏÎB‡aL עצמו,¯e¯aÓ ‰ÏÚÓÏ ¯e¯a ‰NÚ והכוונה ∆»∆»«¬∆≈¿«¿»ƒ≈

כפי  עצמה, בקדושה עילוי לתוספת

ומבאר. שממשיך

ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (Ê61,‰p‰c , ≈»ƒ¿»¿ƒ≈
B˙Ó‚ecL) ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ הדוגמא ∆»ƒ»…∆¿»

העולם  לא למצב כאשר לבוא, לעתיד

'פסולת' של מציאות ÌBÈתהיה ‡e‰
˙aM‰62BÈÚL השבת , יום של ««»∆ƒ¿»

ÌBÈÏ ‰ÎÈÏ‰‰Â ‰Î‰‰ ‡e‰«¬»»¿«¬ƒ»¿
ÈiÁÏ ‰ÁeÓe ˙aL BÏekL∆«»¿»¿«≈

ÌÈÓÏBÚ‰63, התקופה היינו »»ƒ
לבוא  È˙k·שלעתיד התקופה 64) על ¿ƒ

לעתיד  המשיח של ימות לבוא,

,ÚB·NÂ ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â«¬«¿∆»¿»«
¯·kL ¯·cL ,‰Êa Le¯Èt‰L∆«≈»∆∆»»∆¿»
ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡Ó ˙ÈÁ·a ‰È‰»»ƒ¿ƒ««¬»¿∆¡«

¯¯a˙Â הפרדת של הרגיל בבירור ¿ƒ¿»≈
מהפסולת, Œ„È˙ÚÏהאוכל ‰p‰ƒ≈∆»ƒ

,"ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â" ‰È‰È ‡·Ï»…ƒ¿∆«¬«¿∆»
ÌÚt „BÚ ¯¯a˙ÈÂ ¯BÊÁiL∆«¬¿ƒ¿»≈««

נוסף  lÚ˙iL‰בבירור È„k¿≈∆ƒ¿«∆
„ÚÂ .¯˙BÈ ÏB„b ÈeÏÚa כך כדי ¿ƒ»≈¿«

והמעלה  הבירור שלימות עניין חשוב

לעתיד  שיהיה כפי עצמה, בקדושה

ÔÈÚaלבוא, Ìb ‡e‰ ÔkL∆≈«¿ƒ¿«
ÔÓˆÚ ˙BÓLp‰ שלהם והעלייה «¿»«¿»

בדוגמת  שהיא למדרגה ממדרגה

בקדושה  שהיא כפי הבירורים' 'עבודת

ÏÈÚÏעצמה, ¯‡a˙pL ÌLÎcƒ¿≈∆ƒ¿»≈¿≈
ÌÈÎÈ¯ˆ ¯L‡kL (‚ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆«¬∆¿ƒƒ
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓ ˙BÏÚÏ«¬ƒ«≈∆««¿

,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï שהיא כיוון הרי ¿«≈∆»∆¿
בין  ההבדל כי ביותר גדולה עלייה

עדן  ב'גן האלוקות התחתון'גילוי

הוא  העליון' עדן ב'גן האלוקות לגילוי

שיעור, לאין ערוך, CÈ¯»̂ƒבאין
ÛÒB ÏeËa ˙BÈ‰Ï גדרי של ƒ¿ƒ»

בביטול  די ולא האישית, המציאות

התחתון',שהיה  עדן ל'גן העלייה לפני

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

awri xtr dpn in

 ֿ ּדלעתיד לּזמן הּזה מּזמן העלּיה ּבכללּות ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָּגם

ונתּבררּו נתקנּו ׁשּכבר ּדעּתה ׁשהּנׁשמֹות ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹלבא,

עלֿידי  ּולהתּברר לחזֹור יצטרכּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּבתכלית,

ּכמבאר  לעתידֿלבא, ׁשּיתּגּלּו החדׁשֹות ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנׁשמֹות

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי .65ּבארּוּכה ְֲִֵַָָ

C‡ אחת נׁשמה ּברּור ענין מהּו להבין, צרי «ְְְִִִֵַַַַָָָָ

ענין  ּדלכאֹורה, אחרת, נׁשמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָעלֿידי

האכילה  ּבענין ּכמֹו לבהמה, ּבנֹוגע הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָהּברּור

ענין  ׁשהּוא מזּבח, אכילת עלֿידי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַּכפׁשּוטֹו,

והעלּיה  הּברּור  נעׂשה ֿ זה ׁשעלֿידי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקרּבנֹות,

ׁשֹור" "ּפני הּמרּכבה, ּבחּיֹות ּומקֹורם ְְְְְְֵֶַַָָָָָלׁשרׁשם

"ּפני 66וגֹו' ּבבחינת ונכללים ׁשעֹולים ועד , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

ּבמקֹום  ּכמבאר מּזה, ויתרה ׁשּבּמרּכבה. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאדם"

ׁשּבּמרּכבה 67אחר  אדם" "ּפני ּבבחינת ׁשּגם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

"אדם  ּבחינת עלֿידי ּברּור ׁשל ענין להיֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָצרי

"ּפני  נחׁשבים ׁשּלגּביו הּכּסא", ׁשעל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעליֹון

"ּפני  הּמרּכבה, חּיֹות ׁשאר ּכמֹו ׁשּבּמרּכבה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָאדם"

ּברּור  ענין מהּו אבל נׁשר". ּופני ׁשֹור ּופני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָאריה

הענין  א אחרת. נׁשמה עלֿידי אחת ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָנׁשמה

ּכתיב  ּדהּנה זרע 68הּוא, יׂשראל ּבית את וזרעּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

אֹור' ּב'תֹורה ּבארּוּכה ּומבאר ּבהמה, וזרע ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹאדם

מׁשּפטים  ּבׁשם 69ּפרׁשת ׁשּנקראֹות נׁשמֹות ׁשּיׁש , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

"זרע  ּבׁשם ׁשּנקראֹות נׁשמֹות ויׁש אדם", ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ"זרע

 ֿ ּדבריאה ׁשּנׁשמֹות ּבזה, הענין ּוכללּות ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָּבהמה".

הּיׁשּות  ענין מתחיל ׁשּׁשם ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיצירהֿעׂשּיה,

ה)ּומצ  (סעיף לעיל  האמּור ועלּֿדר] יאּות ְְְְִִֵֶֶַָָ

ּבתכלית  ׁשּגם טֹוב", לי אלקים "קרבת ְְְְְֱִִִִִֶַַַַֹּבענין

זה  הרי כּו', נקראים העלּיה טֹוב"], ּד"לי ּבאֹופן ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָ

נקראים  ּדאצילּות ּונׁשמֹות ּבהמה", "זרע ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבׁשם

"וזרעּתי", נאמר ׁשניהם [ועל אדם" "זרע ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשם
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ואילך).65) א ז, - צו (ר"פ אכול ואכלתם קרבנות).66)ד"ה מצות (ד"ה ויקרא פ' המצות טעמי מאמרי 67)ראה ראה

ואילך. תרמ ע' ח"ב חתונה דרושי האמצעי ב.68)אדמו"ר ח, שם לקו"ת וראה כו. לא, -69)ירמי' א. עו, ואילך. ג עד,

הקודמת. שבהערה בלקו"ת הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰fL הנוסף ÛÒBהביטול ¯e¯a ÏL ÔÈÚ,נוספת לעלייה שמביא ∆∆ƒ¿»∆≈»

‰iÏÚ‰ ˙eÏÏÎa Ìb ‡e‰ Ôk ‰p‰והמעבר‰f‰ ÔÓfÓ הגלות זמן ƒ≈≈«ƒ¿»»¬ƒ»ƒ¿««∆
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÔÓfÏ,המשיח zÚc‰ימות ˙BÓLp‰L פי על אף «¿«ƒ¿»ƒ»…∆«¿»¿«»

˙ÈÏÎ˙a e¯¯a˙Â e˜˙ ¯·kL להיות שיכול העילוי לתכלית והגיעו ∆¿»ƒ¿¿¿ƒ¿»¿¿«¿ƒ
הגלות, בזמן BÊÁÏ¯כעת, eÎ¯ËˆÈƒ¿»¿«¬

¯¯a˙‰Ïe נוסף È„ÈŒÏÚבבירור ¿ƒ¿»≈«¿≈
elb˙iL ˙BL„Á‰ ˙BÓLp‰«¿»«¬»∆ƒ¿«

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ מהמצב המעבר כי ∆»ƒ»…
שינוי  הוא המשיח בימות למצב עתה

נוסף  ביטול המצריך שבאיןֿערוך

נוסף  ke¯‡a‰ובירור ¯‡·Ók«¿…»«¬»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a65, וכפי ¿ƒ≈»

להלן. ומבאר שממשיך

ÔÈÚ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
˙Á‡ ‰ÓL ¯e¯a הנשמות ≈¿»»««

הזה ‡Á¯˙שבזמן ‰ÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»«∆∆
לעתיד  שיתגלו החדשות הנשמות

‰e¯a¯לבוא, ÔÈÚ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ¿««≈
מהרע  הטוב הפרדת של במובן

לקדושה Ú‚Baוהעלאתו ‡e‰¿≈«
‰Ó‰·Ï,גשמיתÔÈÚa BÓk ƒ¿≈»¿¿ƒ¿«

BËeLÙk ‰ÏÈÎ‡‰ האדם כאשר »¬ƒ»ƒ¿
מותר  הבשר (אם בהמה בשר אוכל

כמבואר  ראוייה, היא האכילה וכוונת

‡ÏÈÎ˙לעיל), È„ÈŒÏÚ B‡«¿≈¬ƒ«
˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÁaÊÓƒ¿≈«∆ƒ¿««»¿»
המזבח, באש ו'נאכלין' הנשרפין

¯e¯a‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆«≈
‰iÏÚ‰Â הגשמיות הבהמות של ¿»¬ƒ»

˙BiÁa Ì¯B˜Óe ÌL¯LÏ הקודש ¿»¿»¿»¿«
"Ètהעליונה,‰k¯n·‰של «∆¿»»¿≈

'B‚Â "¯BL66ÌÈÏBÚL „ÚÂ , ¿¿«∆ƒ
ÌÈÏÏÎÂ החיות הקדושה, ניצוצות ¿ƒ¿»ƒ

לשורשם  עולים שבבהמות האלוקית

ונכללים  "Ètהעליון ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈
‰·k¯naL "Ì„‡,כמובן שזו, »»∆«∆¿»»

החיות  מאשר יותר גבוהה דרגה

שור'. "פני שבמרכבה,

ÌB˜Óa ¯‡·Ók ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆«¿…»¿»
¯Á‡67החסידות ÌbLבתורת «≈∆«

"Ì„‡ Èt" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈»»
‰·k¯naL,ביותר גבוהה e¯a¯דרגה ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ∆«∆¿»»»ƒƒ¿ƒ¿»∆≈

ÂÈa‚lLוהעלאה ,"‡qk‰ ÏÚL ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡" ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«»»»∆¿∆««ƒ≈∆¿«»
העליון" "אדם L‡¯לגבי BÓk ‰·k¯naL "Ì„‡ Èt" ÌÈ·LÁ∆¿»ƒ¿≈»»∆«∆¿»»¿¿»

"¯L ÈÙe ¯BL ÈÙe ‰È¯‡ Èt" ,‰·k¯n‰ ˙BiÁ וכשם ««∆¿»»¿≈«¿≈¿≈¿≈∆∆
הבירורים  ענין הוא זה (וכל בירור צריך אדם" "פני כך בירור צריכות שהחיות

בירור  שהוא גופא, בקדושה וההעלאה

הבירור  מעניין יותר ונעלה שונה

בירור  והוא כאמור, פסולת, עם שקשור

עצמה). בקדושה והעלאה

Ï·‡ביאור צריך ÔÈÚעדיין e‰Ó ¬»«ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ˙Á‡ ‰ÓL ¯e¯a≈¿»»«««¿≈

?˙¯Á‡ ‰ÓL¿»»«∆∆
·È˙k ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡68 «»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ

ירמיה Èa˙בנבואת ˙‡ ÈzÚ¯ÊÂ¿»«¿ƒ∆≈
Ú¯ÊÂ Ì„‡ Ú¯Ê Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆«»»¿∆«
‰ke¯‡a ¯‡·Óe ,‰Ó‰a¿≈»¿…»«¬»

'¯B‡ ‰¯B˙'a הזקן לאדמו"ר ¿»
ÌÈËtLÓ ˙L¯t69LiL , »»«ƒ¿»ƒ∆≈

Ú¯Ê" ÌLa ˙B‡¯˜pL ˙BÓL¿»∆ƒ¿»¿≈∆«
˙B‡¯˜pL ˙BÓL LÈÂ ,"Ì„‡»»¿≈¿»∆ƒ¿»

,"‰Ó‰a Ú¯Ê" ÌLa כפי ¿≈∆«¿≈»
ומפרט. שממשיך

˙BÓLpL ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆¿»
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c נשמות ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

משלושת  הוא שלהם והמקור שהשורש

מעולם  שלמטה העליונים העולמות

הם  הללו העולמות (וארבעת האצילות

הכלליים), הרוחניים «∆ÌMLהעולמות
בריאהֿיצירהֿעשיה  בעולמות

˙e‡ÈˆÓe ˙eLi‰ ÔÈÚ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿««≈¿ƒ
האצילות  עולם שעל בעוד המוגדרת,

מה  וכל ממש' 'אלוקות שהוא נאמר

ואינו  בתכלית לאלוקות בטל בו שיש

‰‡eÓ¯'מציאות' C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆»»
˙·¯˜" ÔÈÚa (‰ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«

,"·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ כזו דרגה שהיא ¡…ƒƒ
ה' ‰iÏÚ‰באהבת ˙ÈÏÎ˙a ÌbL∆«¿«¿ƒ»¬ƒ»

ÈÏ"c ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ ,'eÎ¬≈∆¿∆¿ƒ
"·BË האישית המציאות ועדיין

"Ú¯Êנרגשת  ÌLa ÌÈ‡¯˜ ,[ƒ¿»ƒ¿≈∆«
˙eÏÈˆ‡c ˙BÓLe ,"‰Ó‰a¿≈»¿»«¬ƒ
ביותר, נעלה שלהם ומקור שהשורש

האצילות, בעולם Ì‰ÈLוהוא ÏÚÂ] "Ì„‡ Ú¯Ê" ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈∆«»»¿«¿≈∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



d"kyz'dיח ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

ׁשּגם  הינּו, הּכּסא", ׁשעל העליֹון "אדם על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּדקאי

מּבחינת  נמׁשכֹות ֿ עׂשּיה ּדבריאהֿיצירה ְְְְְֲִִִִִִִַָָָָָנׁשמֹות

"זרע  ׁשּנקראֹות ּדאצילּות נׁשמֹות ּכמֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָ"וזרעּתי",

ּבנׁשמֹות  ּגם הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ְְִִִִֵֵַָָָָאדם"].

ּבין  החלּוק יׁשנֹו ּגּופא ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ועלּֿדרֿזה  ּבהמה", ו"זרע אדם" ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָ"זרע

ּבין  הער חלּוק יׁש ּגּופא ּדאצילּות ְֲִִִֵֵֶֶַָָָּבנׁשמֹות

ּבדּוגמת  ׁשהּוא הער לחלּוק ועד לנׁשמה, ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָנׁשמה

 ֿ ועל אדם". ל"זרע ּבהמה" "זרע ׁשּבין ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהחלּוק

ער לפי ּכי אכֹול", "ואכלּתם ענין מּובן ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָּפיֿזה

נׁשמֹות  ּגם הּנה ּדלעתידֿלבא, העלּיה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹּגֹודל

לבחינת  נחׁשבֹות יהיּו אדם" "זרע ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּבבחינת

ּולהתּברר  לחזור יצטרכּו ולכן ּבהמה", ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"זרע

ּגם  לפעֹול ׁשּצרי הּבטּול ענין עלֿידי והינּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָכּו',

ׁשּנתּבאר  מה ועלּֿדר נעלית, הּיֹותר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבּמדרגה

את  ּד"ּומלּתם ּבאֹופן (לא הּמילה ּבענין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹלעיל

הוי' ּד"ּומל ּבאֹופן ּכיֿאם) לבבכם", ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָערלת

."לבב את ְְֱֶֶָֹאלקי

e‰ÊÂ וׂשבֹוע אכֹול "ואכלּתם ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְֲֶֶַַַַַָָָ

עׂשה  אׁשר אלקיכם ה' ׁשם את ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹוהּללּתם

ׁשהענין  ּדיקא, "להפליא" להפליא", ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָעּמכם

ּבאֹופן  העלּיה ּגֹודל מּצד הּוא אכֹול" ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָּד"אכלּתם

וגם  "ּפלא", ּבׁשם נקרא ׁשּלכן ,ּבער ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּלא

ּכיון  ּד"להפליא", ּבאֹופן הּוא העלּיֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָמסּפר

לעיל  האמּור ועלּֿדר קץ. אין עד הם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהעלּיֹות

סּוגים, ׁשני רק ׁשּנזּכרּו ׁשאף ּגןֿעדן, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַּבענין

סּוגים  ׁשני הרי העליֹון, וגןֿעדן הּתחּתֹון ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּגןֿעדן

נאמר  ולכן קץ, אין עד עלּיֹות רּבּוי ּכֹוללים ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַָאּלּו

סלה". יהללּו יֹום ּבכל ְְְְִֶַָָ"ּוקדֹוׁשים

הּצּדיק,e‰ÊÂח) ּבנׁשמת ׁשּיׁש העלּיה ענין ּגם ¿∆ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשנה  מדי ׁשּלֹו ההּולדת ּביֹום ְְִִֵֶֶֶַָָָּובפרט

הּׂשמחה  ּבעל ׁשל ּבׂשיחֹות (ּכמבאר ְְְִִֶַַַַַָָָָֹּבׁשנה

ׁשעלּיה 70והּגאּולה  להיכל, מהיכל עֹולה ׁשאז ,( ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
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ואילך.70) 89 ע' תש"ג השיחות ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בהמה" ו"זרע אדם" "זרע הנשמות, סוגי שני "ÈzÚ¯ÊÂ",על ¯Ó‡∆¡«¿»«¿ƒ

È‡˜c והכוונה"‡qk‰ ÏÚL ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡" ÏÚ כל שורש שהוא ¿»≈«»»»∆¿∆««ƒ≈
BÎLÓ˙הנשמות, ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ˙BÓL ÌbL ,eÈ‰«¿∆«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿»

"ÈzÚ¯ÊÂ" ˙ÈÁaÓ ֿ והקדוש באלוקות, נעלה ומקור שורש להם ויש ƒ¿ƒ«¿»«¿ƒ
הנשמות  את ה'זורע' הוא ברוךֿהוא

בהמה', 'זרע שהוא BÓkהנקראות ¿
eÏÈˆ‡c˙זורע  ˙BÓL¿»«¬ƒ

.["Ì„‡ Ú¯Ê" ˙B‡¯˜pL∆ƒ¿»∆«»»
Ìb ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ˙BÓLaƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‡Ùeb ‰iNÚ כללי שבאופן עצמן ¬ƒ»»
בהמה' 'זרע ‰eÏÁ˜נקראות BLÈ∆¿«ƒ

Ú¯Ê"Âההבדל  "Ì„‡ Ú¯Ê" ÔÈa≈∆«»»¿∆«
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,"‰Ó‰a¿≈»¿«∆∆∆

‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡c ˙BÓLa עצמן ƒ¿»«¬ƒ»
C¯Ú‰ ˜eÏÁ LÈ דרגות הבדלי ≈ƒ»∆∆

ÓLÏ‰,מהותיים  ‰ÓL ÔÈa≈¿»»ƒ¿»»
C¯Ú‰ ˜eÏÁÏ „ÚÂ הבדל ¿«¿ƒ»∆∆

כך  כדי עד ∆e‰L‡משמעותי
Ú¯Ê" ÔÈaL ˜eÏÁ‰ ˙Ó‚e„a¿¿««ƒ∆≈∆«

"Ì„‡ Ú¯Ê"Ï "‰Ó‰a דומה (ב ¿≈»¿∆«»»
הדרגות  הבדלי אודות לעיל לאמור

הבדל  יש שאמנם העליונה במרכבה

אדם", ו"פני הקודש" "חיות בין מהותי

"פני  גם העליון" "אדם לגבי אבל

"חיות") כמו הוא .אדם"
ÔÈÚ Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿«
C¯Ú ÈÙÏ Èk ,"ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â"«¬«¿∆»ƒ¿ƒ∆∆

אל  ‰iÏÚ‰ביחס Ï„Bb כללות של ∆»¬ƒ»
והנבראים …«ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ·‡,העולמות

˙ÈÁ·aL ˙BÓL Ìb ‰p‰ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒ«
"Ì„‡ Ú¯Ê" כעת˙B·LÁ eÈ‰È ∆«»»ƒ¿∆¿»

"‰Ó‰a Ú¯Ê" ˙ÈÁ·Ï מול אל כי ƒ¿ƒ«∆«¿≈»
לעתיד  שיאיר הנעלה האלוקי האור

נקראות  שכיום אלו נשמות גם לבוא,

'זרע  כמו נחשבות יהיו אדם' 'זרע

eÎ¯ËˆÈבהמה' ÔÎÏÂ אלו , נשמות ¿»≈ƒ¿»¿
נקראות  וכיום האצילות מעולם שנמשכו

אדם' eÎ''זרע ¯¯a˙‰Ïe ¯ÂÊÁÏ«¬…¿ƒ¿»≈
נוסף  בירור È„ÈŒÏÚולעבור eÈ‰Â ,¿«¿«¿≈

ÏBÚÙÏ CÈ¯vL ÏeËa‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ∆»ƒƒ¿
אלו  ‰Bi˙¯בנשמות ‰‚¯„na Ìb«««¿≈»«≈
˙ÈÏÚ המשיח בימות יהיו ,שבה «¬≈

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈

"ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe"c ÔÙB‡a ‡Ï) ‰ÏÈn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ»…¿∆¿«¿∆≈»¿«¿«¿∆
הראשון  והביטול הבירור הוא ‰ÈÂ'שעניינה ÏÓe"c ÔÙB‡a (Ì‡ŒÈk ,ƒƒ¿∆¿»¬»»
"E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡.הנוסף השני, והביטול הבירור ¡…∆∆¿»¿

Ìb e‰ÊÂ של הפנימי ÚB·NÂהתוכן ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â" ·e˙kM ‰Ó ¿∆««∆»«¬«¿∆»¿»«
ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ÌzÏl‰Â¿ƒ«¿∆∆≈¡…≈∆
,"‡ÈÏÙ‰Ï ÌÎnÚ ‰NÚ ¯L‡¬∆»»ƒ»∆¿«¿ƒ

‡˜Èc "‡ÈÏÙ‰Ï" מדייק הכתוב ¿«¿ƒ«¿»
בשבח  שמדובר היינו 'להפליא' ואומר

דברים  על לקדושֿברוךֿהוא והילול

כלומר פלא, בדרך «¿ÔÈÚ‰L∆»ƒשעשה
"ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡"c הבירור «¬«¿∆»

של  התוכן שהוא השני והביטול

שבת, (אכילת הנוספת ה'אכילה'

לבוא) לעתיד מזה ‰e‡ולמעלה
ÔÙB‡a ‰iÏÚ‰ Ï„Bb „vÓƒ«∆»¬ƒ»¿∆
‡¯˜ ÔÎlL ,C¯Úa ‡lL∆…¿∆∆∆»≈ƒ¿»

"‡Ït" ÌLa באופן בא אינו כי ¿≈∆∆
הקודמת  מהעבודה כתוצאה טבעי

ללא  שיעור, לאין בעלייה מדובר שהרי

הקודמת, לדרגה והשוואה יחס כל

‡e‰ ˙BiÏÚ‰ ¯tÒÓ Ì‚Â¿«ƒ¿«»¬ƒ
ÔÂÈk ,"‡ÈÏÙ‰Ï"c ÔÙB‡a¿∆ƒ¿«¿ƒ≈»

ı˜ ÔÈ‡ „Ú Ì‰ ˙BiÏÚ‰L ללא ∆»¬ƒ≈«≈≈
ה'פלא' ביטוי לידי בא בזה וגם גבול,

אלו  ‰‡eÓ¯שבעליות C¯cŒÏÚÂ .¿«∆∆»»
Û‡L ,Ô„ÚŒÔb ÔÈÚa ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿««≈∆∆«

ÌÈ‚eÒ ÈL ˜¯ e¯kÊpL כלליים, ∆ƒ¿¿«¿≈ƒ
Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿¿«≈∆

ÔBÈÏÚ‰ הדרגות את לפרט מבלי »∆¿
מהם  אחד  בכל  הקיימות ‰¯Èהרבות ,¬≈

ÌÈ‚eÒ ÈLכללייםel‡ עדן 'גן ¿≈ƒ≈
התחתון' עדן ו'גן ÌÈÏÏBk¿ƒהעליון'

,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ˙BiÏÚ Èea¯ עליות ƒ¬ƒ«≈≈
גבול  ללא Ó‡¯רבות ÔÎÏÂ ,¿»≈∆¡«
ÌÈLB„˜e" הנשמות ÌBÈהן ÏÎa ¿ƒ¿»

"‰ÏÒ EeÏÏ‰È,הפסק ללא תמיד, ¿«¿∆»
הפסק. ללא הן העליות כי

LiL ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ (Á¿∆«ƒ¿«»¬ƒ»∆≈
˜Ècv‰ ˙ÓLa הפסק ללא ,תמיד, ¿ƒ¿«««ƒ

BlL ˙„Ïe‰‰ ÌBÈa Ë¯Ù·eƒ¿»¿«∆∆∆
¯‡·Ók) ‰La ‰L È„Óƒ≈»»¿»»«¿…»

ÏL ˙BÁÈNa הריי"צ ÏÚaהרבי «ƒ∆««
‰Ïe‡b‰Â ‰ÁÓO‰70 שנגאל «ƒ¿»¿«¿»

בשנת  תמוז, י"ב ביום ממאסר
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ועד  לגמרי, אחר ּבצּיּור ׁשּנעׂשה ּבאֹופן היא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַזֹו

אצלֹו ׁשּנעׂשה לּצּיּור ּבער אינֹו הּקֹודם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשהּצּיּור 

נעׂשת  ׁשּלכן נעלית, הּיֹותר לּמדרגה ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּבעלּיתֹו

ׁשעלֿידֹו (הּמחּבר), העּמּוד עלֿידי 71העלּיה ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבער ׁשאינם הּקֹודמים הענינים ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמתּבּטלים

'ּגןֿעדן  ּבׁשם ׁשּנקרא ועד העלּיה, ּגֹודל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלגּבי

הכי  ּבאֹופן ההּׂשגֹות ּכל לגּבי אפילּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהעליֹון'

וׁשנים  ּבימים ּבעבֹודתֹו אצלֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָנעלה

ּבאֹופן  ,ּבער ׁשּלא עלּיה ׁשּזֹוהי ּכיון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹׁשּלפניֿזה,

ּד"להפליא" ׁשהענין זאת, ועֹוד ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹּד"להפליא".

ׁשהעלּיה  והינּו, למּטה, להמׁשכה ּבנֹוגע ּגם ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָהּוא

נמׁש ׁשּמּׁשם ּבאֹופן היא נעלית הּיֹותר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלמדרגה 

ּב'לּקּוטי  המבאר ועלּֿדר למּטה. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּומתּגּלה

ּבפרׁשתנּו אף 72ּתֹורה' יצרּתיו "ּבראתיו ּבענין ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ

הרביעית 73עׂשיתיו" הּבחינה את מרּבה ׁש"אף" , ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ

ּדוקא, ל"עׂשיתיו" נסמ זה ורּבּוי נעלה, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָהּיֹותר

ּגם  וזהּו ּדוקא. עׂשּיה ּבבחינת למּטה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּנמׁש

צּדיקים  עלֿידי אלקּות התּגּלּות ענין ְְְְֱִִִִֵַַַַָֹּכללּות

הּיחּוד  ּב'ׁשער ּכמבאר כּו', ּומֹופתים ְְְְִִַַַַָֹואֹותֹות

ז"ל 74והאמּונה' רּבֹותינּו אמרּו זה 75ׁשעל ְְֱֵֶֶַַָָָ

העֹולם  את לברֹוא ּבמחׁשבה עלה ְְֲִִִֶַַָָָָָָָ"ּבּתחּלה

ׁשּתף  - מתקים העֹולם ׁשאין ראה הּדין, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבמּדת

ּומֹופתים ע  אֹותֹות ּובפרט רחמים", מּדת ּמֹו ְְֲִִִִִַַָ

ּבבחינת  הארץ, (עּמי) לכל ּגלּוי ּבאֹופן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

ּתּמּוז). ּדי"ב הּגאּולה (ּכמֹו ְְְֲִִַַָ"עׂשיתיו"

ּׁשּכתּוב LÈÂט) מה עם הּנ"ל ּכל לקּׁשר ¿≈ְִֵֶַַַַָָ

פ"ו  סימן לבבי 76ּבתהּלים "יחד , ְְִִִִִֵַָָ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבארּוּכה ּכמבאר ,"ׁשמ ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹליראה

חיצֹונּיּות 77ּבפרׁשתנּו ּבּלב, ּבחינֹות ׁשּתי ׁשּיׁש , ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

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

סע"ב.71) ק, אסתר מגילת תו"א א. ריא, זח"ב סע"ג.72)ראה סט, ד. סז, ז.73)בלק מג, פירש"י 75)פ"ה.74)ישעי'

אלקים). ברא (ד"ה א א, השמחה 76)בראשית בעל מהוריי"צ אדמו"ר של שנותיו למספר המתאים הקאּפיטל - יא. ַפסוק

ח"א  ניסן י"א סה "מ (ראה פ"ו קא ּפיטל לומר מתחילים ובו הפ"ה, הולדתו יום הוא (תשכ"ה) השתא תמוז שי"ב ַוהגאולה,

המו"ל. - וש"נ). ואילך. 1 ואילך.77)ע' סע"ג סז, בלק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ê‡Lתרפ"ז  הולדתו ), iÏÚL‰ומתעלה ÏBÚ‰ביום ,ÏÎÈ‰Ï ÏÎÈ‰Ó ∆»∆≈≈»¿≈»∆¬ƒ»

¯eiˆa ‰NÚpL ÔÙB‡a ‡È‰ BÊ במצבÈ¯Ó‚Ï ¯Á‡ גדרי עם ƒ¿∆∆«¬∆¿ƒ«≈¿«¿≈
לחלוט  שונים eivÏ¯ין מציאות C¯Úa BÈ‡ Ì„Bw‰ ¯eiv‰L „ÚÂ ,¿«∆«ƒ«≈≈¿∆∆«ƒ

˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„nÏ B˙iÏÚa BÏˆ‡ ‰NÚpL היא העלייה כי ∆«¬∆∆¿«¬ƒ»««¿≈»«≈«¬≈
והשוואה  יחס כל ללא שיעור, לאין

הקודם  NÚ˙למצב ÔÎlL ,∆»≈«¬≈
„enÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‰iÏÚ‰»¬ƒ»«¿≈»«

¯aÁn‰) שמחבר כ'ממוצע' ומשמש «¿«≈
 ֿ באין מזו זו רחוקות דרגות שתי

B„ÈŒÏÚLערוך  ,(71ÌÈÏha˙Ó ∆«»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈ‡L ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆≈»

C¯Úa יחס להם Ï„Bbשאין Èa‚Ï ¿∆∆¿«≈∆
‰iÏÚ‰ הנוכחית‡¯˜pL „ÚÂ , »¬ƒ»¿«∆ƒ¿»

ועלתה  הגיעה אליו החדש המצב

כעת  הצדיק 'Ô„ÚŒÔbנשמת ÌLa¿≈«≈∆
Ïk Èa‚Ï eÏÈÙ‡ 'ÔBÈÏÚ‰»∆¿¬ƒ¿«≈»
‰ÏÚ ÈÎ‰ ÔÙB‡a ˙B‚O‰‰««»¿∆¬ƒ«¬∆
ÌÈÓÈa B˙„B·Úa BÏˆ‡ eÈ‰L∆»∆¿«¬»¿»ƒ
È‰BfL ÔÂÈk ,‰ÊŒÈÙlL ÌÈLÂ¿»ƒ∆ƒ¿≈∆≈»∆ƒ
ÔÙB‡a ,C¯Úa ‡lL ‰iÏÚ¬ƒ»∆…¿∆∆¿∆

,"‡ÈÏÙ‰Ï"c לפני גם אם ואפילו ƒ¿«¿ƒ
גבוהות  למדריגות הגיע זו עלייה

שיעור  לאין בעלייה מדובר כעת ביותר,

נקרא  שתהיה, איזו מדריגה, כל שלגבי

לעיל  כמבואר 'עליון' החדש המצב

באריכות.

ÔÈÚ‰L ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆»ƒ¿»
Ú‚Ba Ìb ‡e‰ "‡ÈÏÙ‰Ï"cƒ¿«¿ƒ«¿≈«

‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰Ï שפועלת ««¿»»¿«»
למעלה, בעלייתה ¿»¿eÈ‰Â,הנשמה

¯˙Bi‰ ‰‚¯„ÓÏ ‰iÏÚ‰L∆»¬ƒ»¿«¿≈»«≈
ÌMnL ÔÙB‡a ‡È‰ ˙ÈÏÚ«¬≈ƒ¿∆∆ƒ»

‰lb˙Óe CLÓ ושפע אור ƒ¿»ƒ¿«∆
¯‡·Ó‰ C¯cŒÏÚÂ .‰hÓÏ¿«»¿«∆∆«¿…»
e˙L¯Ùa '‰¯Bz ÈËewÏ'a72 ¿ƒ≈»¿»»»≈

בלק "ÂÈ˙‡¯aפרשת ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»ƒ
"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ73, ¿«¿ƒ«¬ƒƒ

‰ÈÁa‰ ˙‡ ‰a¯Ó "Û‡"L∆««¿∆∆«¿ƒ»
,‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ˙ÈÚÈ·¯‰ עולם »¿ƒƒ«≈«¬»

 ֿ בריאה מעולמות שלמעלה האצילות

ועשיתיו' 'יצרתיו' ב"בראתיו', הנרמזים Ê‰יצירהֿעשיה Èea¯Â'ב'אף הנרמז ¿ƒ∆

CÓÒ זה בכת Âc˜‡,וב "ÂÈ˙ÈNÚ"Ï להורות עשיתיו' 'אף ונאמר ƒ¿»«¬ƒƒ«¿»
‡˜Âc ‰iNÚ ˙ÈÁ·a ‰hÓÏ CLÓpL לעולם עליון אור והמשכת ∆ƒ¿»¿«»ƒ¿ƒ«¬ƒ»«¿»

'פלא' של ענין היא ביניהם הערך ריחוק למרות eÏÏk˙תחתון Ìb e‰ÊÂ .¿∆«¿»
˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ÔÈÚ המעלים מוגבל כעולם שנברא למרות בעולם, ƒ¿«ƒ¿«¡…

שבו  האלוקי האור על ŒÏÚומסתיר ,«
ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡Â ÌÈ˜Ècˆ È„È¿≈«ƒƒ¿¿ƒ
„eÁi‰ ¯ÚL'a ¯‡·Ók ,'eÎ«¿…»¿«««ƒ

'‰eÓ‡‰Â74 התניא שבספר ¿»¡»
הזקן Ê‰לאדמו"ר ÏÚL גילוי על ∆«∆

המוגבל  בעולם מוגבל הלא ,אלוקות
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡75 »¿«≈

‰lÁza" בריאת תהליך בתחילת ƒ¿ƒ»
איןֿסוף  אור עלֿידי המוגבל העולם

מוגבל  LÁÓa·‰הבלתי ‰ÏÚ»»««¬»»
‰ÌÏBÚהעליונה  ˙‡ ‡B¯·Ïƒ¿∆»»

ÔÈc‰ ˙cÓa גבול הוא שתוכנה ¿ƒ««ƒ
¯‡‰וצמצום  הקדושֿברוךֿהוא , »»

ÌÈ˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ייברא אם ∆≈»»ƒ¿«≈
הדין  cÓ˙במידת BnÚ ÛzL -ƒ≈ƒƒ«
ÌÈÓÁ¯ ולהאיר לרחם שעניינה «¬ƒ
‡B˙B˙ולהשפיע  Ë¯Ù·e ,"ƒ¿»
ÌÈ˙ÙBÓe אלוקות גילוי המביאים ¿ƒ

ÏÎÏבעולם  ÈeÏb ÔÙB‡a Ì‰L∆≈¿∆»¿»
ı¯‡‰ (ÈnÚ) העולם אומות לכל «≈»»∆

ישראל  לבני רק ÈÁ·a˙ולא ,ƒ¿ƒ«
"ÂÈ˙ÈNÚ" ונמשך יורד שהגילוי ¬ƒƒ

העשייה  לעולם עד ¿(BÓkומאיר
‰Ïe‡b‰הריי"צ הרבי Èc"·של «¿»¿
Êenz אות שהייתה ברוסיה ממאסרו «

העולם  אומות לעיני גלוי ).ומופת
ÈÂ (ËÌÚ Ï"p‰ Ïk ¯M˜Ï L ¿≈¿«≈»««ƒ

ÔÓÈÒ ÌÈl‰˙a ·e˙kM ‰Ó«∆»ƒ¿ƒƒƒ»
Â"Ù76, למספר המתאים הפרק

הגאולה  בעל הריי"צ הרבי של שנותיו

תשכ"ה  זו, בשנה תר"מ) בשנת (שנולד

,"EÓL ‰‡¯ÈÏ È··Ï „ÁÈ"«≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆
ÈËewÏ'a ‰ke¯‡a ¯‡·Ók«¿…»«¬»¿ƒ≈

e˙L¯Ùa '‰¯Bz77, אודות »¿»»»≈
זו  בקשה של הפנימית ,המשמעות
,·la ˙BÈÁa ÈzL LiL∆≈¿≈¿ƒ«≈

·l‰ ˙eiÓÈÙe ,·l‰ ˙eiBˆÈÁ הן הבחינות, ששתי היא והבקשה ƒƒ«≈¿ƒƒ«≈
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יט d"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

ׁשּגם  הינּו, הּכּסא", ׁשעל העליֹון "אדם על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּדקאי

מּבחינת  נמׁשכֹות ֿ עׂשּיה ּדבריאהֿיצירה ְְְְְֲִִִִִִִַָָָָָנׁשמֹות

"זרע  ׁשּנקראֹות ּדאצילּות נׁשמֹות ּכמֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָ"וזרעּתי",

ּבנׁשמֹות  ּגם הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ְְִִִִֵֵַָָָָאדם"].

ּבין  החלּוק יׁשנֹו ּגּופא ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ועלּֿדרֿזה  ּבהמה", ו"זרע אדם" ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָ"זרע

ּבין  הער חלּוק יׁש ּגּופא ּדאצילּות ְֲִִִֵֵֶֶַָָָּבנׁשמֹות

ּבדּוגמת  ׁשהּוא הער לחלּוק ועד לנׁשמה, ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָנׁשמה

 ֿ ועל אדם". ל"זרע ּבהמה" "זרע ׁשּבין ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהחלּוק

ער לפי ּכי אכֹול", "ואכלּתם ענין מּובן ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָּפיֿזה

נׁשמֹות  ּגם הּנה ּדלעתידֿלבא, העלּיה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹּגֹודל

לבחינת  נחׁשבֹות יהיּו אדם" "זרע ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּבבחינת

ּולהתּברר  לחזור יצטרכּו ולכן ּבהמה", ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"זרע

ּגם  לפעֹול ׁשּצרי הּבטּול ענין עלֿידי והינּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָכּו',

ׁשּנתּבאר  מה ועלּֿדר נעלית, הּיֹותר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבּמדרגה

את  ּד"ּומלּתם ּבאֹופן (לא הּמילה ּבענין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹלעיל

הוי' ּד"ּומל ּבאֹופן ּכיֿאם) לבבכם", ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָערלת

."לבב את ְְֱֶֶָֹאלקי

e‰ÊÂ וׂשבֹוע אכֹול "ואכלּתם ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְֲֶֶַַַַַָָָ

עׂשה  אׁשר אלקיכם ה' ׁשם את ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹוהּללּתם

ׁשהענין  ּדיקא, "להפליא" להפליא", ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָעּמכם

ּבאֹופן  העלּיה ּגֹודל מּצד הּוא אכֹול" ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָּד"אכלּתם

וגם  "ּפלא", ּבׁשם נקרא ׁשּלכן ,ּבער ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּלא

ּכיון  ּד"להפליא", ּבאֹופן הּוא העלּיֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָמסּפר

לעיל  האמּור ועלּֿדר קץ. אין עד הם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהעלּיֹות

סּוגים, ׁשני רק ׁשּנזּכרּו ׁשאף ּגןֿעדן, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַּבענין

סּוגים  ׁשני הרי העליֹון, וגןֿעדן הּתחּתֹון ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּגןֿעדן

נאמר  ולכן קץ, אין עד עלּיֹות רּבּוי ּכֹוללים ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַָאּלּו

סלה". יהללּו יֹום ּבכל ְְְְִֶַָָ"ּוקדֹוׁשים

הּצּדיק,e‰ÊÂח) ּבנׁשמת ׁשּיׁש העלּיה ענין ּגם ¿∆ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשנה  מדי ׁשּלֹו ההּולדת ּביֹום ְְִִֵֶֶֶַָָָּובפרט

הּׂשמחה  ּבעל ׁשל ּבׂשיחֹות (ּכמבאר ְְְִִֶַַַַַָָָָֹּבׁשנה

ׁשעלּיה 70והּגאּולה  להיכל, מהיכל עֹולה ׁשאז ,( ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בהמה" ו"זרע אדם" "זרע הנשמות, סוגי שני "ÈzÚ¯ÊÂ",על ¯Ó‡∆¡«¿»«¿ƒ

È‡˜c והכוונה"‡qk‰ ÏÚL ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡" ÏÚ כל שורש שהוא ¿»≈«»»»∆¿∆««ƒ≈
BÎLÓ˙הנשמות, ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ˙BÓL ÌbL ,eÈ‰«¿∆«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿»

"ÈzÚ¯ÊÂ" ˙ÈÁaÓ ֿ והקדוש באלוקות, נעלה ומקור שורש להם ויש ƒ¿ƒ«¿»«¿ƒ
הנשמות  את ה'זורע' הוא ברוךֿהוא

בהמה', 'זרע שהוא BÓkהנקראות ¿
eÏÈˆ‡c˙זורע  ˙BÓL¿»«¬ƒ

.["Ì„‡ Ú¯Ê" ˙B‡¯˜pL∆ƒ¿»∆«»»
Ìb ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ˙BÓLaƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‡Ùeb ‰iNÚ כללי שבאופן עצמן ¬ƒ»»
בהמה' 'זרע ‰eÏÁ˜נקראות BLÈ∆¿«ƒ

Ú¯Ê"Âההבדל  "Ì„‡ Ú¯Ê" ÔÈa≈∆«»»¿∆«
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,"‰Ó‰a¿≈»¿«∆∆∆

‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡c ˙BÓLa עצמן ƒ¿»«¬ƒ»
C¯Ú‰ ˜eÏÁ LÈ דרגות הבדלי ≈ƒ»∆∆

ÓLÏ‰,מהותיים  ‰ÓL ÔÈa≈¿»»ƒ¿»»
C¯Ú‰ ˜eÏÁÏ „ÚÂ הבדל ¿«¿ƒ»∆∆

כך  כדי עד ∆e‰L‡משמעותי
Ú¯Ê" ÔÈaL ˜eÏÁ‰ ˙Ó‚e„a¿¿««ƒ∆≈∆«

"Ì„‡ Ú¯Ê"Ï "‰Ó‰a דומה (ב ¿≈»¿∆«»»
הדרגות  הבדלי אודות לעיל לאמור

הבדל  יש שאמנם העליונה במרכבה

אדם", ו"פני הקודש" "חיות בין מהותי

"פני  גם העליון" "אדם לגבי אבל

"חיות") כמו הוא .אדם"
ÔÈÚ Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿«
C¯Ú ÈÙÏ Èk ,"ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â"«¬«¿∆»ƒ¿ƒ∆∆

אל  ‰iÏÚ‰ביחס Ï„Bb כללות של ∆»¬ƒ»
והנבראים …«ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ·‡,העולמות

˙ÈÁ·aL ˙BÓL Ìb ‰p‰ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒ«
"Ì„‡ Ú¯Ê" כעת˙B·LÁ eÈ‰È ∆«»»ƒ¿∆¿»

"‰Ó‰a Ú¯Ê" ˙ÈÁ·Ï מול אל כי ƒ¿ƒ«∆«¿≈»
לעתיד  שיאיר הנעלה האלוקי האור

נקראות  שכיום אלו נשמות גם לבוא,

'זרע  כמו נחשבות יהיו אדם' 'זרע

eÎ¯ËˆÈבהמה' ÔÎÏÂ אלו , נשמות ¿»≈ƒ¿»¿
נקראות  וכיום האצילות מעולם שנמשכו

אדם' eÎ''זרע ¯¯a˙‰Ïe ¯ÂÊÁÏ«¬…¿ƒ¿»≈
נוסף  בירור È„ÈŒÏÚולעבור eÈ‰Â ,¿«¿«¿≈

ÏBÚÙÏ CÈ¯vL ÏeËa‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ∆»ƒƒ¿
אלו  ‰Bi˙¯בנשמות ‰‚¯„na Ìb«««¿≈»«≈
˙ÈÏÚ המשיח בימות יהיו ,שבה «¬≈

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈

"ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe"c ÔÙB‡a ‡Ï) ‰ÏÈn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ»…¿∆¿«¿∆≈»¿«¿«¿∆
הראשון  והביטול הבירור הוא ‰ÈÂ'שעניינה ÏÓe"c ÔÙB‡a (Ì‡ŒÈk ,ƒƒ¿∆¿»¬»»
"E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡.הנוסף השני, והביטול הבירור ¡…∆∆¿»¿

Ìb e‰ÊÂ של הפנימי ÚB·NÂהתוכן ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â" ·e˙kM ‰Ó ¿∆««∆»«¬«¿∆»¿»«
ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ÌzÏl‰Â¿ƒ«¿∆∆≈¡…≈∆
,"‡ÈÏÙ‰Ï ÌÎnÚ ‰NÚ ¯L‡¬∆»»ƒ»∆¿«¿ƒ

‡˜Èc "‡ÈÏÙ‰Ï" מדייק הכתוב ¿«¿ƒ«¿»
בשבח  שמדובר היינו 'להפליא' ואומר

דברים  על לקדושֿברוךֿהוא והילול

כלומר פלא, בדרך «¿ÔÈÚ‰L∆»ƒשעשה
"ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡"c הבירור «¬«¿∆»

של  התוכן שהוא השני והביטול

שבת, (אכילת הנוספת ה'אכילה'

לבוא) לעתיד מזה ‰e‡ולמעלה
ÔÙB‡a ‰iÏÚ‰ Ï„Bb „vÓƒ«∆»¬ƒ»¿∆
‡¯˜ ÔÎlL ,C¯Úa ‡lL∆…¿∆∆∆»≈ƒ¿»

"‡Ït" ÌLa באופן בא אינו כי ¿≈∆∆
הקודמת  מהעבודה כתוצאה טבעי

ללא  שיעור, לאין בעלייה מדובר שהרי

הקודמת, לדרגה והשוואה יחס כל

‡e‰ ˙BiÏÚ‰ ¯tÒÓ Ì‚Â¿«ƒ¿«»¬ƒ
ÔÂÈk ,"‡ÈÏÙ‰Ï"c ÔÙB‡a¿∆ƒ¿«¿ƒ≈»

ı˜ ÔÈ‡ „Ú Ì‰ ˙BiÏÚ‰L ללא ∆»¬ƒ≈«≈≈
ה'פלא' ביטוי לידי בא בזה וגם גבול,

אלו  ‰‡eÓ¯שבעליות C¯cŒÏÚÂ .¿«∆∆»»
Û‡L ,Ô„ÚŒÔb ÔÈÚa ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿««≈∆∆«

ÌÈ‚eÒ ÈL ˜¯ e¯kÊpL כלליים, ∆ƒ¿¿«¿≈ƒ
Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿¿«≈∆

ÔBÈÏÚ‰ הדרגות את לפרט מבלי »∆¿
מהם  אחד  בכל  הקיימות ‰¯Èהרבות ,¬≈

ÌÈ‚eÒ ÈLכללייםel‡ עדן 'גן ¿≈ƒ≈
התחתון' עדן ו'גן ÌÈÏÏBk¿ƒהעליון'

,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ˙BiÏÚ Èea¯ עליות ƒ¬ƒ«≈≈
גבול  ללא Ó‡¯רבות ÔÎÏÂ ,¿»≈∆¡«
ÌÈLB„˜e" הנשמות ÌBÈהן ÏÎa ¿ƒ¿»

"‰ÏÒ EeÏÏ‰È,הפסק ללא תמיד, ¿«¿∆»
הפסק. ללא הן העליות כי

LiL ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ (Á¿∆«ƒ¿«»¬ƒ»∆≈
˜Ècv‰ ˙ÓLa הפסק ללא ,תמיד, ¿ƒ¿«««ƒ

BlL ˙„Ïe‰‰ ÌBÈa Ë¯Ù·eƒ¿»¿«∆∆∆
¯‡·Ók) ‰La ‰L È„Óƒ≈»»¿»»«¿…»

ÏL ˙BÁÈNa הריי"צ ÏÚaהרבי «ƒ∆««
‰Ïe‡b‰Â ‰ÁÓO‰70 שנגאל «ƒ¿»¿«¿»

בשנת  תמוז, י"ב ביום ממאסר
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ועד  לגמרי, אחר ּבצּיּור ׁשּנעׂשה ּבאֹופן היא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַזֹו

אצלֹו ׁשּנעׂשה לּצּיּור ּבער אינֹו הּקֹודם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשהּצּיּור 

נעׂשת  ׁשּלכן נעלית, הּיֹותר לּמדרגה ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּבעלּיתֹו

ׁשעלֿידֹו (הּמחּבר), העּמּוד עלֿידי 71העלּיה ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבער ׁשאינם הּקֹודמים הענינים ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמתּבּטלים

'ּגןֿעדן  ּבׁשם ׁשּנקרא ועד העלּיה, ּגֹודל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלגּבי

הכי  ּבאֹופן ההּׂשגֹות ּכל לגּבי אפילּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהעליֹון'

וׁשנים  ּבימים ּבעבֹודתֹו אצלֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָנעלה

ּבאֹופן  ,ּבער ׁשּלא עלּיה ׁשּזֹוהי ּכיון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹׁשּלפניֿזה,

ּד"להפליא" ׁשהענין זאת, ועֹוד ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹּד"להפליא".

ׁשהעלּיה  והינּו, למּטה, להמׁשכה ּבנֹוגע ּגם ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָהּוא

נמׁש ׁשּמּׁשם ּבאֹופן היא נעלית הּיֹותר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלמדרגה 

ּב'לּקּוטי  המבאר ועלּֿדר למּטה. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּומתּגּלה

ּבפרׁשתנּו אף 72ּתֹורה' יצרּתיו "ּבראתיו ּבענין ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ

הרביעית 73עׂשיתיו" הּבחינה את מרּבה ׁש"אף" , ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ

ּדוקא, ל"עׂשיתיו" נסמ זה ורּבּוי נעלה, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָהּיֹותר

ּגם  וזהּו ּדוקא. עׂשּיה ּבבחינת למּטה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּנמׁש

צּדיקים  עלֿידי אלקּות התּגּלּות ענין ְְְְֱִִִִֵַַַַָֹּכללּות

הּיחּוד  ּב'ׁשער ּכמבאר כּו', ּומֹופתים ְְְְִִַַַַָֹואֹותֹות

ז"ל 74והאמּונה' רּבֹותינּו אמרּו זה 75ׁשעל ְְֱֵֶֶַַָָָ

העֹולם  את לברֹוא ּבמחׁשבה עלה ְְֲִִִֶַַָָָָָָָ"ּבּתחּלה

ׁשּתף  - מתקים העֹולם ׁשאין ראה הּדין, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבמּדת

ּומֹופתים ע  אֹותֹות ּובפרט רחמים", מּדת ּמֹו ְְֲִִִִִַַָ

ּבבחינת  הארץ, (עּמי) לכל ּגלּוי ּבאֹופן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

ּתּמּוז). ּדי"ב הּגאּולה (ּכמֹו ְְְֲִִַַָ"עׂשיתיו"

ּׁשּכתּוב LÈÂט) מה עם הּנ"ל ּכל לקּׁשר ¿≈ְִֵֶַַַַָָ

פ"ו  סימן לבבי 76ּבתהּלים "יחד , ְְִִִִִֵַָָ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבארּוּכה ּכמבאר ,"ׁשמ ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹליראה

חיצֹונּיּות 77ּבפרׁשתנּו ּבּלב, ּבחינֹות ׁשּתי ׁשּיׁש , ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
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סע"ב.71) ק, אסתר מגילת תו"א א. ריא, זח"ב סע"ג.72)ראה סט, ד. סז, ז.73)בלק מג, פירש"י 75)פ"ה.74)ישעי'

אלקים). ברא (ד"ה א א, השמחה 76)בראשית בעל מהוריי"צ אדמו"ר של שנותיו למספר המתאים הקאּפיטל - יא. ַפסוק

ח"א  ניסן י"א סה "מ (ראה פ"ו קא ּפיטל לומר מתחילים ובו הפ"ה, הולדתו יום הוא (תשכ"ה) השתא תמוז שי"ב ַוהגאולה,

המו"ל. - וש"נ). ואילך. 1 ואילך.77)ע' סע"ג סז, בלק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ê‡Lתרפ"ז  הולדתו ), iÏÚL‰ומתעלה ÏBÚ‰ביום ,ÏÎÈ‰Ï ÏÎÈ‰Ó ∆»∆≈≈»¿≈»∆¬ƒ»

¯eiˆa ‰NÚpL ÔÙB‡a ‡È‰ BÊ במצבÈ¯Ó‚Ï ¯Á‡ גדרי עם ƒ¿∆∆«¬∆¿ƒ«≈¿«¿≈
לחלוט  שונים eivÏ¯ין מציאות C¯Úa BÈ‡ Ì„Bw‰ ¯eiv‰L „ÚÂ ,¿«∆«ƒ«≈≈¿∆∆«ƒ

˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„nÏ B˙iÏÚa BÏˆ‡ ‰NÚpL היא העלייה כי ∆«¬∆∆¿«¬ƒ»««¿≈»«≈«¬≈
והשוואה  יחס כל ללא שיעור, לאין

הקודם  NÚ˙למצב ÔÎlL ,∆»≈«¬≈
„enÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‰iÏÚ‰»¬ƒ»«¿≈»«

¯aÁn‰) שמחבר כ'ממוצע' ומשמש «¿«≈
 ֿ באין מזו זו רחוקות דרגות שתי

B„ÈŒÏÚLערוך  ,(71ÌÈÏha˙Ó ∆«»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈ‡L ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆≈»

C¯Úa יחס להם Ï„Bbשאין Èa‚Ï ¿∆∆¿«≈∆
‰iÏÚ‰ הנוכחית‡¯˜pL „ÚÂ , »¬ƒ»¿«∆ƒ¿»

ועלתה  הגיעה אליו החדש המצב

כעת  הצדיק 'Ô„ÚŒÔbנשמת ÌLa¿≈«≈∆
Ïk Èa‚Ï eÏÈÙ‡ 'ÔBÈÏÚ‰»∆¿¬ƒ¿«≈»
‰ÏÚ ÈÎ‰ ÔÙB‡a ˙B‚O‰‰««»¿∆¬ƒ«¬∆
ÌÈÓÈa B˙„B·Úa BÏˆ‡ eÈ‰L∆»∆¿«¬»¿»ƒ
È‰BfL ÔÂÈk ,‰ÊŒÈÙlL ÌÈLÂ¿»ƒ∆ƒ¿≈∆≈»∆ƒ
ÔÙB‡a ,C¯Úa ‡lL ‰iÏÚ¬ƒ»∆…¿∆∆¿∆

,"‡ÈÏÙ‰Ï"c לפני גם אם ואפילו ƒ¿«¿ƒ
גבוהות  למדריגות הגיע זו עלייה

שיעור  לאין בעלייה מדובר כעת ביותר,

נקרא  שתהיה, איזו מדריגה, כל שלגבי

לעיל  כמבואר 'עליון' החדש המצב

באריכות.

ÔÈÚ‰L ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆»ƒ¿»
Ú‚Ba Ìb ‡e‰ "‡ÈÏÙ‰Ï"cƒ¿«¿ƒ«¿≈«

‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰Ï שפועלת ««¿»»¿«»
למעלה, בעלייתה ¿»¿eÈ‰Â,הנשמה

¯˙Bi‰ ‰‚¯„ÓÏ ‰iÏÚ‰L∆»¬ƒ»¿«¿≈»«≈
ÌMnL ÔÙB‡a ‡È‰ ˙ÈÏÚ«¬≈ƒ¿∆∆ƒ»

‰lb˙Óe CLÓ ושפע אור ƒ¿»ƒ¿«∆
¯‡·Ó‰ C¯cŒÏÚÂ .‰hÓÏ¿«»¿«∆∆«¿…»
e˙L¯Ùa '‰¯Bz ÈËewÏ'a72 ¿ƒ≈»¿»»»≈

בלק "ÂÈ˙‡¯aפרשת ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»ƒ
"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ73, ¿«¿ƒ«¬ƒƒ

‰ÈÁa‰ ˙‡ ‰a¯Ó "Û‡"L∆««¿∆∆«¿ƒ»
,‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ˙ÈÚÈ·¯‰ עולם »¿ƒƒ«≈«¬»

 ֿ בריאה מעולמות שלמעלה האצילות

ועשיתיו' 'יצרתיו' ב"בראתיו', הנרמזים Ê‰יצירהֿעשיה Èea¯Â'ב'אף הנרמז ¿ƒ∆

CÓÒ זה בכת Âc˜‡,וב "ÂÈ˙ÈNÚ"Ï להורות עשיתיו' 'אף ונאמר ƒ¿»«¬ƒƒ«¿»
‡˜Âc ‰iNÚ ˙ÈÁ·a ‰hÓÏ CLÓpL לעולם עליון אור והמשכת ∆ƒ¿»¿«»ƒ¿ƒ«¬ƒ»«¿»

'פלא' של ענין היא ביניהם הערך ריחוק למרות eÏÏk˙תחתון Ìb e‰ÊÂ .¿∆«¿»
˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ÔÈÚ המעלים מוגבל כעולם שנברא למרות בעולם, ƒ¿«ƒ¿«¡…

שבו  האלוקי האור על ŒÏÚומסתיר ,«
ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡Â ÌÈ˜Ècˆ È„È¿≈«ƒƒ¿¿ƒ
„eÁi‰ ¯ÚL'a ¯‡·Ók ,'eÎ«¿…»¿«««ƒ

'‰eÓ‡‰Â74 התניא שבספר ¿»¡»
הזקן Ê‰לאדמו"ר ÏÚL גילוי על ∆«∆

המוגבל  בעולם מוגבל הלא ,אלוקות
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡75 »¿«≈

‰lÁza" בריאת תהליך בתחילת ƒ¿ƒ»
איןֿסוף  אור עלֿידי המוגבל העולם

מוגבל  LÁÓa·‰הבלתי ‰ÏÚ»»««¬»»
‰ÌÏBÚהעליונה  ˙‡ ‡B¯·Ïƒ¿∆»»

ÔÈc‰ ˙cÓa גבול הוא שתוכנה ¿ƒ««ƒ
¯‡‰וצמצום  הקדושֿברוךֿהוא , »»

ÌÈ˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ייברא אם ∆≈»»ƒ¿«≈
הדין  cÓ˙במידת BnÚ ÛzL -ƒ≈ƒƒ«
ÌÈÓÁ¯ ולהאיר לרחם שעניינה «¬ƒ
‡B˙B˙ולהשפיע  Ë¯Ù·e ,"ƒ¿»
ÌÈ˙ÙBÓe אלוקות גילוי המביאים ¿ƒ

ÏÎÏבעולם  ÈeÏb ÔÙB‡a Ì‰L∆≈¿∆»¿»
ı¯‡‰ (ÈnÚ) העולם אומות לכל «≈»»∆

ישראל  לבני רק ÈÁ·a˙ולא ,ƒ¿ƒ«
"ÂÈ˙ÈNÚ" ונמשך יורד שהגילוי ¬ƒƒ

העשייה  לעולם עד ¿(BÓkומאיר
‰Ïe‡b‰הריי"צ הרבי Èc"·של «¿»¿
Êenz אות שהייתה ברוסיה ממאסרו «

העולם  אומות לעיני גלוי ).ומופת
ÈÂ (ËÌÚ Ï"p‰ Ïk ¯M˜Ï L ¿≈¿«≈»««ƒ

ÔÓÈÒ ÌÈl‰˙a ·e˙kM ‰Ó«∆»ƒ¿ƒƒƒ»
Â"Ù76, למספר המתאים הפרק

הגאולה  בעל הריי"צ הרבי של שנותיו

תשכ"ה  זו, בשנה תר"מ) בשנת (שנולד

,"EÓL ‰‡¯ÈÏ È··Ï „ÁÈ"«≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆
ÈËewÏ'a ‰ke¯‡a ¯‡·Ók«¿…»«¬»¿ƒ≈

e˙L¯Ùa '‰¯Bz77, אודות »¿»»»≈
זו  בקשה של הפנימית ,המשמעות
,·la ˙BÈÁa ÈzL LiL∆≈¿≈¿ƒ«≈

·l‰ ˙eiÓÈÙe ,·l‰ ˙eiBˆÈÁ הן הבחינות, ששתי היא והבקשה ƒƒ«≈¿ƒƒ«≈
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d"kyz'dכ ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

ּבכללּות  ּגם נמׁש ּומּזה הּלב. ּופנימּיּות ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּלב,

לכל  ּפליג "לּבא (ׁשהרי האדם ְֲֲִִֵֶַָָָָָָעבֹודת

נמׁשכת 78ׁשיפין" הּלב חיצֹונּיּות ׁשּמּצד ,( ְְִִִִִֵֶֶֶַַַ

ׁשּפֹועלת  ,"נפׁש ּובכל לבב ּד"בכל ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָהעבֹודה

"ּבראתיו  ׁשּכנגד ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָעל

עלֿידי  והינּו ּכדבעי, ׁשּיהיּו עׂשיתיו", ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָיצרּתיו

ּומּצד  לבבכם". ערלת את ּד"ּומלּתם ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָהעבֹודה

,"מאד ּד"בכל העבֹודה נמׁשכת הּלב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפנימּיּות

(רצֹון  ּדלּבא' 'רעּותא ׁשּמּצד העבֹודה ְְְֲִִִֶֶַָָָָׁשּזֹוהי

עלֿידי  והינּו ודעת), מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָהּלב

זה  ועל ."לבב את אלקי הוי' ּד"ּומל ְְְְֱֲֲֶֶֶַָָָָָָֹהעבֹודה

ּבחינת  נכללת ׁשּתהיה  לבבי", "יחד ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָנאמר

והינּו, הּלב, ּפנימּיּות ּבבחינת הּלב ְְְְִִִִִִֵֵַַַַחיצֹונּיּות

("ּבראתיו  ּומעׂשה ּדּבּור ּבמחׁשבה העבֹודה ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָׁשּגם

ּתהיה  הּלב, חיצֹונּיּות ׁשּמּצד עׂשיתיו") ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַיצרּתיו

הּלב. ּפנימּיּות ׁשּמּצד ּדלּבא' ּב'רעּותא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָחדּורה

עֹוד  מרּבה ׁש"אף" עׂשיתיו", "אף ְְֲִִֶֶֶֶַַַַועלּֿדר

ׁשּלמעלה  העליֹון רצֹון ּבחינת והּוא אחת, ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָּבחינה

זה  ורּבּוי ּומעׂשה. ּדּבּור  מחׁשבה מּבחינת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָמעלה

העליֹון  רצֹון ּגלּוי ׁשעקר לפי ל"עׂשיתיו", ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָנסמ

ּדהינּו ּדוקא, ּגׁשמית עׂשּיה ּבבחינת ְְְְְֲִִִִַַַַָָהּוא

ּגׁשמי  ּבצמר ציצית ּכמֹו הּמצֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַּבמעׂשה

עניני  ּבכל ועלּֿדרֿזה ּגׁשמי, ּבקלף ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּותפילין

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּדוקא, למּטה ׁשהם ּומצֹות 79ּתֹורה ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

ּומתּגּלה  נמׁשכת ּדוקא וׁשם היא", ּבּׁשמים ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ"לא

ענין  ׁשהּוא הרביעית, מדרגה "אף", ְְְְִִִִֵֶַַַַָָּבחינת

ּדלּבא'. ְְִָָ'רעּותא
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סל"א.78) אגה"ק תניא (ברע"מ). א רלב, (ברע"מ). ב רכא, ב. קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב זהר וראה 79)ראה יב. ל, נצבים

ב. נט, ב"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יש  ..." שם, (וכמבואר שמך' את 'ליראה יתאחדו החיצוניות, והן הפנימיות

וחיצוניות  פנימיות בחינות ב' בזה ויש הלב רצון שהוא דליבא רעותא בחינת

והדעת... מהטעם שלמעלה רבה אהבה בחינת היא הלב נקודת פנימית

לפום  חד כל ה' בגדולת והתבוננות הדעת מן הנלקח הוא הלב וחיצוניות

והשגתו  שכלו ולפי דיליה. שיעורא

את  מעורר כך הוא ברוך סוף אין באור

את  כי זאת מודעת והנה בלב. האהבה

שיש  שכמו אלוקים עשה זה לעומת זה

ולאהבה  ה' את לדעת בקדושה דעת

וסטרא  הקליפה מצד דעת יש כך אותו.

דברים  ולאהוב הרע דעת והוא אחרא

מחמת  נפרד יבקש ולתאווה זרים

הזה  עולם מתיקות לחכו שערב

הלב  שבפנימית האהבה אך ותענוגיו...

בחינת  אין ודעת... מהטעם שלמעלה

פנימיות  שבחינת כנגדה זה לעומת זה

לה  שאין יחידה בחינת היא הלב נקודת

והיא  שבשמים לאביה אחד רצון אלא

ולא  דוגמתה שאין והמדרגה המעלה

לה' רק כלל בגשמיות נמצא בערכה

קרובו... עם ישראל בבני נמצא לבדו

הוא  בקל זו רבה אהבה ובהתעוררות

הרע  על הטוב ולהגביר לנצח יכול

אחיזה  בה לחיצונים שאין מפני לגמרי

לבבנו  ויחד וכו' לבבי יחד וזהו כלל

חיצוניות  בחינת נכלל שיהיה כו'.

הרצון...). פנימית בבחינת הרצון

‰fÓe יחד" של האמורה מהעבודה ƒ∆
גם  הלב פנימיות הארת לבבי",

הלב  Ìbבחיצוניות CLÓ ,ƒ¿»«
È¯‰L) Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏÎaƒ¿»¬«»»»∆¬≈

" הזוהר ÏÎÏכלשון ‚ÈÏt ‡aÏƒ»»ƒ¿»
"ÔÈÙÈL78 ומשפי מחלק חיות הלב ע «¿ƒ

אברי  vnL„הגוף לכל ,(∆ƒ«
˙ÎLÓ ·l‰ ˙eiBˆÈÁ ובאה ƒƒ«≈ƒ¿∆∆

גילוי  ÏÎ·"cלידי ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»
˙ÏÚBtL ,"ELÙ ÏÎ·e E··Ï¿»¿¿»«¿¿∆∆∆

והשפעה  פעולה לה »ÏÚיש
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ האדם "ÂÈ˙‡¯aשל „‚kL עולם , «¬»»ƒ«¬∆∆¿∆∆¿»ƒ

מחשבה. דיבור ÂÈz¯ˆÈהבריאה, היצירה, העשייה,ÂÈ˙ÈNÚעולם עולם ¿«¿ƒ¬ƒƒ
ÈÚ·„kמעשה", eÈ‰iL העליון הרצון פי È„ÈŒÏÚעל eÈ‰Â , ∆ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿«¿≈

"ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe"c ‰„B·Ú‰ ערלת הסרת של העבודה »¬»¿«¿∆≈»¿«¿«¿∆
‰l·הלב  ˙eiÓÈt „vÓe בנשמה . ועמוקה פנימית דרגה שהיא ƒ«¿ƒƒ«≈

"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰ ˙ÎLÓ מציאות גדרי כל של ביטול מתוך ƒ¿∆∆»¬»ƒ¿»¿…∆
לעיל  כמבואר aÏc‡'האדם, ‡˙eÚ¯' „vnL ‰„B·Ú‰ È‰BfL ,∆ƒ»¬»∆ƒ«¿»¿ƒ»

ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ·l‰ ÔBˆ¯)¿«≈∆¿«¿»ƒ««
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â ,(˙Ú„Â»««¿«¿«¿≈»¬»
˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÏÓe"c¿»¬»»¡…∆∆

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ."E··Ï הבקשה ¿»¿¿«∆∆¡«
˙ÏÏÎ ‰È‰zL ,"È··Ï „ÁÈ"«≈¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆

·l‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa להתעלות ¿ƒ«ƒƒ«≈
,eÈ‰Â ,·l‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ«≈¿«¿
¯eac ‰·LÁÓa ‰„B·Ú‰ ÌbL∆«»¬»¿«¬»»ƒ
ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a") ‰NÚÓe«¬∆¿»ƒ¿«¿ƒ
˙eiBˆÈÁ „vnL ("ÂÈ˙ÈNÚ¬ƒƒ∆ƒ«ƒƒ
‡˙eÚ¯'a ‰¯e„Á ‰È‰z ,·l‰«≈ƒ¿∆¬»ƒ¿»
·l‰ ˙eiÓÈt „vnL '‡aÏc¿ƒ»∆ƒ«¿ƒƒ«≈
יורדת  הלב שפנימיות מזה כתוצאה

של  בעניינים אפילו למטה ונמשכת

הוא  המעשה שכוח אף בפועל, מעשה

דליבא' 'רעותא לגבי נחות חיצוני .ענין
,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡" C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¬ƒƒ
‰ÈÁa „BÚ ‰a¯Ó "Û‡"L∆««¿∆¿ƒ»

˙Á‡ מ"ב מעלה ראתיו",שלמעלה ««
ו"עשיתיו" e‰Â‡""יצרתיו" ,¿

‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙ÈÁa¿ƒ«¿»∆¿∆¿«¿»
¯eac ‰·LÁÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ¿ƒ««¬»»ƒ

‰Ê Èea¯Â .‰NÚÓe המתייחס «¬∆¿ƒ∆
העליון ÂÈ˙ÈNÚ"Ï"לרצון CÓÒƒ¿»«¬ƒƒ

ו"יצרתיו", ל"בראתיו" ולא דווקא

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈeÏb ¯˜ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«ƒ¿»∆¿
˙ÈÓLb ‰iNÚ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¬ƒ»«¿ƒ
‰NÚÓa eÈ‰c ,‡˜Âc«¿»¿«¿¿«¬≈
¯Óˆa ˙ÈˆÈˆ BÓk ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒƒ¿∆∆
,ÈÓLb ÛÏ˜a ÔÈÏÈÙ˙e ÈÓLb«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒ
‰¯Bz ÈÈÚ ÏÎa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿»ƒ¿¿≈»

‰hÓÏ Ì‰L ˙BˆÓe בעולם ƒ¿∆≈¿«»
הגשמי  הזה עולם Âc˜‡,העשייה, ,«¿»

·e˙kL BÓÎe79ÌÈÓMa ‡Ï" ¿∆»…«»«ƒ
‡˜Âc ÌLÂ ,"‡È‰ בפועל המצוות קיום הוא שבו העשייה בעולם ƒ¿»«¿»

גשמיים  Ó„¯‚‰בדברים ,"Û‡" ˙ÈÁa ‰lb˙Óe ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ«««¿≈»
.'‡aÏc ‡˙eÚ¯' ÔÈÚ ‡e‰L ,˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ»
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ּדהּנה e‰ÊÂי) יעקב", עפר מנה ּבחינת 80"מי , ¿∆ְְֲֲִִִֵַַַָָֹ

החֹול  ּדימי העבֹודה ענין הּוא ְֲֲִִֵַַַָָֹ"יעקב"

 ֿ ה'ּלעּומת מן הּניצֹוצֹות ּבברּור ּדחֹול, ְְְְְִִִֵַַַּבעּובדין

זֹו ּובבחינה נגּה. מּקליּפת עלּֿכלּֿפנים אֹו ְְִִִִִֶַַַָָָֹזה'

ּתחּתֹון, הכי יסֹוד ׁשהּוא העפר, ענין ְְְְֲִִֶֶֶַַָָיׁשנֹו

והינּו, וגׁשמּיּות, חמרּיּות עפרּורית, על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָׁשּמֹורה

ׁשּי נעלית, ּבמדרגה היא העבֹודה ּכאׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּגם

העבֹודה  ּבאֹופן ּוכמֹו העפרּורית, ענין עדין ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָּבּה

ׁשּכיון  ה), סעיף (ּכּנ"ל טֹוב" לי אלקים ְְְֱִִִִֵֶַַַָֹּד"קרבת

נֹותן  זה הרי טֹוב", "לי עצמֹו, הרּגׁש ּבזה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּיׁש

יצטר ׁשאז הּלב, ערלת ּגם להיֹות ׁשּיּוכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמקֹום

לבבכם". ערלת את ּד"ּומלּתם הענין ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָלהיֹות

ּבמדרגת  נמצאים ּכאׁשר ּגם הּנה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּכלֿמקֹום,

כּו' הּניצֹוצֹות ּברּור נעׂשה יעקב", והינּו81"עפר , ְְֲֲֲִֵֶַַַַַֹ

יעקב", עפר מנה "מי "מי", ּבחינת ְְֲֲִִִֵַַַַָָֹעלֿידי

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר לבבם 82ׁשּזהּו והיה יּתן מי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

על  ּדקאי ּדיקא, "מי" אֹותי, ליראה להם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָזה

ׁשאינֹו עלמין' ּכל ה'ּסֹובב  ּברּוֿהּוא ְִֵֵֵֶַָָָאיןֿסֹוף

ליראה  לבבי "יחד להיֹות נמׁש ׁשּמּׁשם ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָמּוׂשג,

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבאר ,"לֹומר 83ׁשמ [ויׁש ְְְְִֵֵֶַַָָֹ

ט) (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה עלּֿדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּזהּו

והמׁשכת  יחּוד ענין ׁשהּוא לבבי", "יחד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּבענין

ׁשּגם  הּלב, ּבחיצֹונּיּות הּלב ּפנימּיּות ְְְִִִִִֵֵֶַַַַּבחינת

חדּורה  ּתהיה ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ְְֲֲֲֲִִֶֶַַָָָָָהעבֹודה

ּבאים  ואחרּֿכ ּדלּבא']. 'רעּותא ְְְְִִִִַַַַָָָּבבחינת

"ּומסּפר  ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו יֹותר, נעלית ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמדרגה 

נעׂשה  ׁשּכבר ּכיון ּכלל, עפר ׁשל ענין ׁשּי לא זֹו ׁשּבבחינה יׂשראל", רבע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹאת

וענין  ּובהירּות'. 'סּפירּות מּלׁשֹון ׁשהּוא "מסּפר", ענין וזהּו כּו', וזּכּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָהּברּור

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבאר יׂשראל", ּב"רבע הּוא ּובהירּות') ('סּפירּות 84הּמסּפר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

הרביעית. ּבחינה ׁשּזֹוהי רביעי, חלק האחד, ּפירּוׁשים. ׁשני יׁש "רבע" ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבתבת

ּדלּבא', 'רעּותא מּצד היא העבֹודה ׁשעקר והינּו, ארּבעה, מּלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהׁשני,
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א'ס).80) ע' (שם הנ"ל מנה מי סד"ה המובא 81)ראה בישראל, שניתוספו הגרים ענין גם שזהו הנ"ל, מנה מי סד"ה ראה

(המו"ל). יעקב עפר מנה מי הכתוב בפירוש כו.82)במד"ר ה, סח,83)ואתחנן פרשתנו לקו"ת גם וראה א. טו, במדבר

ב.84)סע"ב. ע, א. סז, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰p‰c ,"·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" e‰ÊÂ (È80"·˜ÚÈ" ˙ÈÁa , ¿∆ƒ»»¬««¬…¿ƒ≈¿ƒ««¬…

ÔÈ„·eÚa ÏBÁ‰ ÈÓÈc ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ במעשים,ÏBÁc ƒ¿«»¬»ƒ≈«¿¿ƒ¿
˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯·a האלוקות ‰'ÊŒ˙ÓeÚl‰'של ÔÓ הקדושה היפך ¿≈«ƒƒ«¿«∆
ÌÈtŒÏkŒÏÚ B‡לפחותd‚ ˙tÈÏwÓ טוב גם בה מעורב שאמנם «»»ƒƒ¿ƒ«…«

על  המסתירה קליפה היא גם אבל ואור

הניצוצות  את לברר ויש האלוקי האור

בה  BÊהטמונים ‰ÈÁ··e בחינת . ƒ¿ƒ»
‰ÙÚ¯,"יעקב" ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«∆»»

ÔBzÁz ÈÎ‰ „BÒÈ ‡e‰L∆¿¬ƒ«¿
מורכבים  מהם היסודות מארבעת

מים, רוח, (אש, הגשמיים הדברים

È¯e¯ÙÚ˙,עפר) ÏÚ ‰¯BnL ,∆∆««¿ƒ
,eÈ‰Â ,˙eiÓL‚Â ˙ei¯ÓÁ»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿

¯L‡k ÌbL‡È‰ ‰„B·Ú‰ ∆««¬∆»¬»ƒ
˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa'ה אהבת של ¿«¿≈»«¬≈

נפשך" ובכל לבבך da"בכל CiL ,«»»
BÓÎe ,˙È¯e¯ÙÚ‰ ÔÈÚ ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿«»«¿ƒ¿
˙·¯˜"c ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡a¿∆»¬»¿ƒ¿«
ÛÈÚÒ Ï"pk) "·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ««¿ƒ
Lb¯‰ ‰Êa LiL ÔÂÈkL ,(‰∆≈»∆≈»∆∆¿≈

BÓˆÚ עדיין האישית והמציאות «¿
וחשיבות  מקום BË·",תופסת ÈÏ" ,ƒ

ÏÎeiL ÌB˜Ó Ô˙B ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»∆«
Ê‡L ,·l‰ ˙Ï¯Ú Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¿««≈∆»
ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï C¯ËˆÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»
˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe"c¿«¿∆≈»¿«

."ÌÎ··Ï¿«¿∆
‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓe למעשהÌb ƒ»»ƒ≈«

˙‚¯„Óa ÌÈ‡ˆÓ ¯L‡k«¬∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈«
‰NÚ ,"·˜ÚÈ ¯ÙÚ" נפעל ¬««¬…«¬∆

'eÎ ˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯a81 והעלאתם ≈«ƒ
ה'קליפה' È„ÈŒÏÚמתוך eÈ‰Â ,¿«¿«¿≈

¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" ,"ÈÓ" ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ»»¬«
‰Ó C¯cŒÏÚ e‰fL ,"·˜ÚÈ«¬…∆∆«∆∆«

·e˙kM82Ì··Ï ‰È‰Â ÔzÈ ÈÓ ∆»ƒƒ≈¿»»¿»»
"ÈÓ" ,È˙B‡ ‰‡¯ÈÏ Ì‰Ï ‰Ê∆»∆¿ƒ¿»ƒƒ

‡˜Èc שהכוח ואומר מדייק הכתוב «¿»
מבחינת  בא ה' ליראת הלב להתעוררות

È‡˜c"מי" ‡ÛBÒŒÔÈהמכוון , ÏÚ ¿»≈«≈
'ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq'‰ ‡e‰ŒCe¯a»«≈»»¿ƒ
העולמות  על המאיר הבליֿגבול האור

האלוקי  האור והוא בפנימיות בהם להתלבש מבלי ו'מקיף' 'סובב' בדרך

‚NeÓ BÈ‡L מוגבלים ונבראים ÌMnLבעולמות ה'סובב', מאור ∆≈»∆ƒ»
ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,"EÓL ‰‡¯ÈÏ È··Ï „ÁÈ" ˙BÈ‰Ï CLÓƒ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz83ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚ e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ] »¿≈«∆∆«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
„ÁÈ" ÔÈÚa (Ë ÛÈÚÒ)¿ƒ¿ƒ¿««≈
„eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰L ,"È··Ï¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ
·l‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«¿ƒ«¿ƒƒ«≈
ÌbL ,·l‰ ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ«≈∆«
ac ‰·LÁÓa ‰„B·Ú‰¯e »¬»¿«¬»»ƒ

‰NÚÓe הלב מחיצוניות ,הנובעת «¬∆
‡˙eÚ¯' ˙ÈÁ·a ‰¯e„Á ‰È‰zƒ¿∆¬»ƒ¿ƒ«¿»

'‡aÏc וזו הלב, לפנימיות הקשורה ¿ƒ»
"מי" בחינת של הפעולה ].גם

CkŒ¯Á‡Â שבהתחלת לאחר ¿«««
מנה  "מי של במדריגה היו העבודה

יעקב" ÓÏ„¯‚‰עפר ÌÈ‡a»ƒ¿«¿≈»
‰Ó e‰fL ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈∆∆«
Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe" ·e˙kM∆»ƒ¿»∆…«
‡Ï BÊ ‰ÈÁ·aL ,"Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»…

¯ÙÚ ÏL ÔÈÚ CiL גשמיות «»ƒ¿»∆»»
kL·¯וחומריות  ÔÂÈk ,ÏÏk¿»≈»∆¿»

CekÊÂ ¯e¯a‰ ‰NÚ הדברים של «¬∆«≈¿ƒ
רצויים  ÔÈÚהלא e‰ÊÂ ,'eÎ¿∆ƒ¿«

ÔBLlÓ ‡e‰L ,"¯tÒÓ"ƒ¿»∆ƒ¿
'˙e¯È‰·e ˙e¯ÈtÒ' אור .לשון «ƒ¿ƒ

˙e¯ÈtÒ') ¯tÒn‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««ƒ¿»«ƒ
Ú·¯"a ‡e‰ ('˙e¯È‰·e¿ƒ¿…«
ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,"Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz84˙·˙aL במילה »∆¿≈«
.ÌÈLe¯Èt ÈL LÈ "Ú·¯"…«≈¿≈≈ƒ

,ÈÚÈ·¯ ˜ÏÁ ,„Á‡‰,כלומר »∆»≈∆¿ƒƒ
מארבעה אחד ÈÁa‰רבע, È‰BfL∆ƒ¿ƒ»

ÔBLlÓ ,ÈL‰Â .˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿«≈ƒƒ¿
¯˜ÚL ,eÈ‰Â ,‰Úa¯‡«¿»»¿«¿∆ƒ«
‡˙eÚ¯' „vÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ«¿»
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כא d"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

ּבכללּות  ּגם נמׁש ּומּזה הּלב. ּופנימּיּות ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּלב,

לכל  ּפליג "לּבא (ׁשהרי האדם ְֲֲִִֵֶַָָָָָָעבֹודת

נמׁשכת 78ׁשיפין" הּלב חיצֹונּיּות ׁשּמּצד ,( ְְִִִִִֵֶֶֶַַַ

ׁשּפֹועלת  ,"נפׁש ּובכל לבב ּד"בכל ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָהעבֹודה

"ּבראתיו  ׁשּכנגד ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָעל

עלֿידי  והינּו ּכדבעי, ׁשּיהיּו עׂשיתיו", ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָיצרּתיו

ּומּצד  לבבכם". ערלת את ּד"ּומלּתם ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָהעבֹודה

,"מאד ּד"בכל העבֹודה נמׁשכת הּלב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפנימּיּות

(רצֹון  ּדלּבא' 'רעּותא ׁשּמּצד העבֹודה ְְְֲִִִֶֶַָָָָׁשּזֹוהי

עלֿידי  והינּו ודעת), מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָהּלב

זה  ועל ."לבב את אלקי הוי' ּד"ּומל ְְְְֱֲֲֶֶֶַָָָָָָֹהעבֹודה

ּבחינת  נכללת ׁשּתהיה  לבבי", "יחד ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָנאמר

והינּו, הּלב, ּפנימּיּות ּבבחינת הּלב ְְְְִִִִִִֵֵַַַַחיצֹונּיּות

("ּבראתיו  ּומעׂשה ּדּבּור ּבמחׁשבה העבֹודה ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָׁשּגם

ּתהיה  הּלב, חיצֹונּיּות ׁשּמּצד עׂשיתיו") ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַיצרּתיו

הּלב. ּפנימּיּות ׁשּמּצד ּדלּבא' ּב'רעּותא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָחדּורה

עֹוד  מרּבה ׁש"אף" עׂשיתיו", "אף ְְֲִִֶֶֶֶַַַַועלּֿדר

ׁשּלמעלה  העליֹון רצֹון ּבחינת והּוא אחת, ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָּבחינה

זה  ורּבּוי ּומעׂשה. ּדּבּור  מחׁשבה מּבחינת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָמעלה

העליֹון  רצֹון ּגלּוי ׁשעקר לפי ל"עׂשיתיו", ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָנסמ

ּדהינּו ּדוקא, ּגׁשמית עׂשּיה ּבבחינת ְְְְְֲִִִִַַַַָָהּוא

ּגׁשמי  ּבצמר ציצית ּכמֹו הּמצֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַּבמעׂשה

עניני  ּבכל ועלּֿדרֿזה ּגׁשמי, ּבקלף ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּותפילין

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּדוקא, למּטה ׁשהם ּומצֹות 79ּתֹורה ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

ּומתּגּלה  נמׁשכת ּדוקא וׁשם היא", ּבּׁשמים ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ"לא

ענין  ׁשהּוא הרביעית, מדרגה "אף", ְְְְִִִִֵֶַַַַָָּבחינת

ּדלּבא'. ְְִָָ'רעּותא
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סל"א.78) אגה"ק תניא (ברע"מ). א רלב, (ברע"מ). ב רכא, ב. קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב זהר וראה 79)ראה יב. ל, נצבים

ב. נט, ב"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יש  ..." שם, (וכמבואר שמך' את 'ליראה יתאחדו החיצוניות, והן הפנימיות

וחיצוניות  פנימיות בחינות ב' בזה ויש הלב רצון שהוא דליבא רעותא בחינת

והדעת... מהטעם שלמעלה רבה אהבה בחינת היא הלב נקודת פנימית

לפום  חד כל ה' בגדולת והתבוננות הדעת מן הנלקח הוא הלב וחיצוניות

והשגתו  שכלו ולפי דיליה. שיעורא

את  מעורר כך הוא ברוך סוף אין באור

את  כי זאת מודעת והנה בלב. האהבה

שיש  שכמו אלוקים עשה זה לעומת זה

ולאהבה  ה' את לדעת בקדושה דעת

וסטרא  הקליפה מצד דעת יש כך אותו.

דברים  ולאהוב הרע דעת והוא אחרא

מחמת  נפרד יבקש ולתאווה זרים

הזה  עולם מתיקות לחכו שערב

הלב  שבפנימית האהבה אך ותענוגיו...

בחינת  אין ודעת... מהטעם שלמעלה

פנימיות  שבחינת כנגדה זה לעומת זה

לה  שאין יחידה בחינת היא הלב נקודת

והיא  שבשמים לאביה אחד רצון אלא

ולא  דוגמתה שאין והמדרגה המעלה

לה' רק כלל בגשמיות נמצא בערכה

קרובו... עם ישראל בבני נמצא לבדו

הוא  בקל זו רבה אהבה ובהתעוררות

הרע  על הטוב ולהגביר לנצח יכול

אחיזה  בה לחיצונים שאין מפני לגמרי

לבבנו  ויחד וכו' לבבי יחד וזהו כלל

חיצוניות  בחינת נכלל שיהיה כו'.

הרצון...). פנימית בבחינת הרצון

‰fÓe יחד" של האמורה מהעבודה ƒ∆
גם  הלב פנימיות הארת לבבי",

הלב  Ìbבחיצוניות CLÓ ,ƒ¿»«
È¯‰L) Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏÎaƒ¿»¬«»»»∆¬≈

" הזוהר ÏÎÏכלשון ‚ÈÏt ‡aÏƒ»»ƒ¿»
"ÔÈÙÈL78 ומשפי מחלק חיות הלב ע «¿ƒ

אברי  vnL„הגוף לכל ,(∆ƒ«
˙ÎLÓ ·l‰ ˙eiBˆÈÁ ובאה ƒƒ«≈ƒ¿∆∆

גילוי  ÏÎ·"cלידי ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»
˙ÏÚBtL ,"ELÙ ÏÎ·e E··Ï¿»¿¿»«¿¿∆∆∆

והשפעה  פעולה לה »ÏÚיש
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ האדם "ÂÈ˙‡¯aשל „‚kL עולם , «¬»»ƒ«¬∆∆¿∆∆¿»ƒ

מחשבה. דיבור ÂÈz¯ˆÈהבריאה, היצירה, העשייה,ÂÈ˙ÈNÚעולם עולם ¿«¿ƒ¬ƒƒ
ÈÚ·„kמעשה", eÈ‰iL העליון הרצון פי È„ÈŒÏÚעל eÈ‰Â , ∆ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿«¿≈

"ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe"c ‰„B·Ú‰ ערלת הסרת של העבודה »¬»¿«¿∆≈»¿«¿«¿∆
‰l·הלב  ˙eiÓÈt „vÓe בנשמה . ועמוקה פנימית דרגה שהיא ƒ«¿ƒƒ«≈

"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰ ˙ÎLÓ מציאות גדרי כל של ביטול מתוך ƒ¿∆∆»¬»ƒ¿»¿…∆
לעיל  כמבואר aÏc‡'האדם, ‡˙eÚ¯' „vnL ‰„B·Ú‰ È‰BfL ,∆ƒ»¬»∆ƒ«¿»¿ƒ»

ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ·l‰ ÔBˆ¯)¿«≈∆¿«¿»ƒ««
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â ,(˙Ú„Â»««¿«¿«¿≈»¬»
˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÏÓe"c¿»¬»»¡…∆∆

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ."E··Ï הבקשה ¿»¿¿«∆∆¡«
˙ÏÏÎ ‰È‰zL ,"È··Ï „ÁÈ"«≈¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆

·l‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa להתעלות ¿ƒ«ƒƒ«≈
,eÈ‰Â ,·l‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ«≈¿«¿
¯eac ‰·LÁÓa ‰„B·Ú‰ ÌbL∆«»¬»¿«¬»»ƒ
ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a") ‰NÚÓe«¬∆¿»ƒ¿«¿ƒ
˙eiBˆÈÁ „vnL ("ÂÈ˙ÈNÚ¬ƒƒ∆ƒ«ƒƒ
‡˙eÚ¯'a ‰¯e„Á ‰È‰z ,·l‰«≈ƒ¿∆¬»ƒ¿»
·l‰ ˙eiÓÈt „vnL '‡aÏc¿ƒ»∆ƒ«¿ƒƒ«≈
יורדת  הלב שפנימיות מזה כתוצאה

של  בעניינים אפילו למטה ונמשכת

הוא  המעשה שכוח אף בפועל, מעשה

דליבא' 'רעותא לגבי נחות חיצוני .ענין
,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡" C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¬ƒƒ
‰ÈÁa „BÚ ‰a¯Ó "Û‡"L∆««¿∆¿ƒ»

˙Á‡ מ"ב מעלה ראתיו",שלמעלה ««
ו"עשיתיו" e‰Â‡""יצרתיו" ,¿

‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙ÈÁa¿ƒ«¿»∆¿∆¿«¿»
¯eac ‰·LÁÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ¿ƒ««¬»»ƒ

‰Ê Èea¯Â .‰NÚÓe המתייחס «¬∆¿ƒ∆
העליון ÂÈ˙ÈNÚ"Ï"לרצון CÓÒƒ¿»«¬ƒƒ

ו"יצרתיו", ל"בראתיו" ולא דווקא

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈeÏb ¯˜ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«ƒ¿»∆¿
˙ÈÓLb ‰iNÚ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¬ƒ»«¿ƒ
‰NÚÓa eÈ‰c ,‡˜Âc«¿»¿«¿¿«¬≈
¯Óˆa ˙ÈˆÈˆ BÓk ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒƒ¿∆∆
,ÈÓLb ÛÏ˜a ÔÈÏÈÙ˙e ÈÓLb«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒ
‰¯Bz ÈÈÚ ÏÎa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿»ƒ¿¿≈»

‰hÓÏ Ì‰L ˙BˆÓe בעולם ƒ¿∆≈¿«»
הגשמי  הזה עולם Âc˜‡,העשייה, ,«¿»

·e˙kL BÓÎe79ÌÈÓMa ‡Ï" ¿∆»…«»«ƒ
‡˜Âc ÌLÂ ,"‡È‰ בפועל המצוות קיום הוא שבו העשייה בעולם ƒ¿»«¿»

גשמיים  Ó„¯‚‰בדברים ,"Û‡" ˙ÈÁa ‰lb˙Óe ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ«««¿≈»
.'‡aÏc ‡˙eÚ¯' ÔÈÚ ‡e‰L ,˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ»
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ּדהּנה e‰ÊÂי) יעקב", עפר מנה ּבחינת 80"מי , ¿∆ְְֲֲִִִֵַַַָָֹ

החֹול  ּדימי העבֹודה ענין הּוא ְֲֲִִֵַַַָָֹ"יעקב"

 ֿ ה'ּלעּומת מן הּניצֹוצֹות ּבברּור ּדחֹול, ְְְְְִִִֵַַַּבעּובדין

זֹו ּובבחינה נגּה. מּקליּפת עלּֿכלּֿפנים אֹו ְְִִִִִֶַַַָָָֹזה'

ּתחּתֹון, הכי יסֹוד ׁשהּוא העפר, ענין ְְְְֲִִֶֶֶַַָָיׁשנֹו

והינּו, וגׁשמּיּות, חמרּיּות עפרּורית, על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָׁשּמֹורה

ׁשּי נעלית, ּבמדרגה היא העבֹודה ּכאׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּגם

העבֹודה  ּבאֹופן ּוכמֹו העפרּורית, ענין עדין ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָּבּה

ׁשּכיון  ה), סעיף (ּכּנ"ל טֹוב" לי אלקים ְְְֱִִִִֵֶַַַָֹּד"קרבת

נֹותן  זה הרי טֹוב", "לי עצמֹו, הרּגׁש ּבזה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּיׁש

יצטר ׁשאז הּלב, ערלת ּגם להיֹות ׁשּיּוכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמקֹום

לבבכם". ערלת את ּד"ּומלּתם הענין ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָלהיֹות

ּבמדרגת  נמצאים ּכאׁשר ּגם הּנה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּכלֿמקֹום,

כּו' הּניצֹוצֹות ּברּור נעׂשה יעקב", והינּו81"עפר , ְְֲֲֲִֵֶַַַַַֹ

יעקב", עפר מנה "מי "מי", ּבחינת ְְֲֲִִִֵַַַַָָֹעלֿידי

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר לבבם 82ׁשּזהּו והיה יּתן מי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

על  ּדקאי ּדיקא, "מי" אֹותי, ליראה להם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָזה

ׁשאינֹו עלמין' ּכל ה'ּסֹובב  ּברּוֿהּוא ְִֵֵֵֶַָָָאיןֿסֹוף

ליראה  לבבי "יחד להיֹות נמׁש ׁשּמּׁשם ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָמּוׂשג,

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבאר ,"לֹומר 83ׁשמ [ויׁש ְְְְִֵֵֶַַָָֹ

ט) (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה עלּֿדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּזהּו

והמׁשכת  יחּוד ענין ׁשהּוא לבבי", "יחד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּבענין

ׁשּגם  הּלב, ּבחיצֹונּיּות הּלב ּפנימּיּות ְְְִִִִִֵֵֶַַַַּבחינת

חדּורה  ּתהיה ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ְְֲֲֲֲִִֶֶַַָָָָָהעבֹודה

ּבאים  ואחרּֿכ ּדלּבא']. 'רעּותא ְְְְִִִִַַַַָָָּבבחינת

"ּומסּפר  ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו יֹותר, נעלית ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמדרגה 

נעׂשה  ׁשּכבר ּכיון ּכלל, עפר ׁשל ענין ׁשּי לא זֹו ׁשּבבחינה יׂשראל", רבע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹאת

וענין  ּובהירּות'. 'סּפירּות מּלׁשֹון ׁשהּוא "מסּפר", ענין וזהּו כּו', וזּכּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָהּברּור

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבאר יׂשראל", ּב"רבע הּוא ּובהירּות') ('סּפירּות 84הּמסּפר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

הרביעית. ּבחינה ׁשּזֹוהי רביעי, חלק האחד, ּפירּוׁשים. ׁשני יׁש "רבע" ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבתבת

ּדלּבא', 'רעּותא מּצד היא העבֹודה ׁשעקר והינּו, ארּבעה, מּלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהׁשני,
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א'ס).80) ע' (שם הנ"ל מנה מי סד"ה המובא 81)ראה בישראל, שניתוספו הגרים ענין גם שזהו הנ"ל, מנה מי סד"ה ראה

(המו"ל). יעקב עפר מנה מי הכתוב בפירוש כו.82)במד"ר ה, סח,83)ואתחנן פרשתנו לקו"ת גם וראה א. טו, במדבר

ב.84)סע"ב. ע, א. סז, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰p‰c ,"·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" e‰ÊÂ (È80"·˜ÚÈ" ˙ÈÁa , ¿∆ƒ»»¬««¬…¿ƒ≈¿ƒ««¬…

ÔÈ„·eÚa ÏBÁ‰ ÈÓÈc ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ במעשים,ÏBÁc ƒ¿«»¬»ƒ≈«¿¿ƒ¿
˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯·a האלוקות ‰'ÊŒ˙ÓeÚl‰'של ÔÓ הקדושה היפך ¿≈«ƒƒ«¿«∆
ÌÈtŒÏkŒÏÚ B‡לפחותd‚ ˙tÈÏwÓ טוב גם בה מעורב שאמנם «»»ƒƒ¿ƒ«…«

על  המסתירה קליפה היא גם אבל ואור

הניצוצות  את לברר ויש האלוקי האור

בה  BÊהטמונים ‰ÈÁ··e בחינת . ƒ¿ƒ»
‰ÙÚ¯,"יעקב" ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«∆»»

ÔBzÁz ÈÎ‰ „BÒÈ ‡e‰L∆¿¬ƒ«¿
מורכבים  מהם היסודות מארבעת

מים, רוח, (אש, הגשמיים הדברים

È¯e¯ÙÚ˙,עפר) ÏÚ ‰¯BnL ,∆∆««¿ƒ
,eÈ‰Â ,˙eiÓL‚Â ˙ei¯ÓÁ»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿

¯L‡k ÌbL‡È‰ ‰„B·Ú‰ ∆««¬∆»¬»ƒ
˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa'ה אהבת של ¿«¿≈»«¬≈

נפשך" ובכל לבבך da"בכל CiL ,«»»
BÓÎe ,˙È¯e¯ÙÚ‰ ÔÈÚ ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿«»«¿ƒ¿
˙·¯˜"c ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡a¿∆»¬»¿ƒ¿«
ÛÈÚÒ Ï"pk) "·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ««¿ƒ
Lb¯‰ ‰Êa LiL ÔÂÈkL ,(‰∆≈»∆≈»∆∆¿≈

BÓˆÚ עדיין האישית והמציאות «¿
וחשיבות  מקום BË·",תופסת ÈÏ" ,ƒ

ÏÎeiL ÌB˜Ó Ô˙B ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»∆«
Ê‡L ,·l‰ ˙Ï¯Ú Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¿««≈∆»
ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï C¯ËˆÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»
˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe"c¿«¿∆≈»¿«

."ÌÎ··Ï¿«¿∆
‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓe למעשהÌb ƒ»»ƒ≈«

˙‚¯„Óa ÌÈ‡ˆÓ ¯L‡k«¬∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈«
‰NÚ ,"·˜ÚÈ ¯ÙÚ" נפעל ¬««¬…«¬∆

'eÎ ˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯a81 והעלאתם ≈«ƒ
ה'קליפה' È„ÈŒÏÚמתוך eÈ‰Â ,¿«¿«¿≈

¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" ,"ÈÓ" ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ»»¬«
‰Ó C¯cŒÏÚ e‰fL ,"·˜ÚÈ«¬…∆∆«∆∆«

·e˙kM82Ì··Ï ‰È‰Â ÔzÈ ÈÓ ∆»ƒƒ≈¿»»¿»»
"ÈÓ" ,È˙B‡ ‰‡¯ÈÏ Ì‰Ï ‰Ê∆»∆¿ƒ¿»ƒƒ

‡˜Èc שהכוח ואומר מדייק הכתוב «¿»
מבחינת  בא ה' ליראת הלב להתעוררות

È‡˜c"מי" ‡ÛBÒŒÔÈהמכוון , ÏÚ ¿»≈«≈
'ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq'‰ ‡e‰ŒCe¯a»«≈»»¿ƒ
העולמות  על המאיר הבליֿגבול האור

האלוקי  האור והוא בפנימיות בהם להתלבש מבלי ו'מקיף' 'סובב' בדרך

‚NeÓ BÈ‡L מוגבלים ונבראים ÌMnLבעולמות ה'סובב', מאור ∆≈»∆ƒ»
ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,"EÓL ‰‡¯ÈÏ È··Ï „ÁÈ" ˙BÈ‰Ï CLÓƒ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz83ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚ e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ] »¿≈«∆∆«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
„ÁÈ" ÔÈÚa (Ë ÛÈÚÒ)¿ƒ¿ƒ¿««≈
„eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰L ,"È··Ï¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ
·l‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«¿ƒ«¿ƒƒ«≈
ÌbL ,·l‰ ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ«≈∆«
ac ‰·LÁÓa ‰„B·Ú‰¯e »¬»¿«¬»»ƒ

‰NÚÓe הלב מחיצוניות ,הנובעת «¬∆
‡˙eÚ¯' ˙ÈÁ·a ‰¯e„Á ‰È‰zƒ¿∆¬»ƒ¿ƒ«¿»

'‡aÏc וזו הלב, לפנימיות הקשורה ¿ƒ»
"מי" בחינת של הפעולה ].גם

CkŒ¯Á‡Â שבהתחלת לאחר ¿«««
מנה  "מי של במדריגה היו העבודה

יעקב" ÓÏ„¯‚‰עפר ÌÈ‡a»ƒ¿«¿≈»
‰Ó e‰fL ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈∆∆«
Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe" ·e˙kM∆»ƒ¿»∆…«
‡Ï BÊ ‰ÈÁ·aL ,"Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»…

¯ÙÚ ÏL ÔÈÚ CiL גשמיות «»ƒ¿»∆»»
kL·¯וחומריות  ÔÂÈk ,ÏÏk¿»≈»∆¿»

CekÊÂ ¯e¯a‰ ‰NÚ הדברים של «¬∆«≈¿ƒ
רצויים  ÔÈÚהלא e‰ÊÂ ,'eÎ¿∆ƒ¿«

ÔBLlÓ ‡e‰L ,"¯tÒÓ"ƒ¿»∆ƒ¿
'˙e¯È‰·e ˙e¯ÈtÒ' אור .לשון «ƒ¿ƒ

˙e¯ÈtÒ') ¯tÒn‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««ƒ¿»«ƒ
Ú·¯"a ‡e‰ ('˙e¯È‰·e¿ƒ¿…«
ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,"Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz84˙·˙aL במילה »∆¿≈«
.ÌÈLe¯Èt ÈL LÈ "Ú·¯"…«≈¿≈≈ƒ

,ÈÚÈ·¯ ˜ÏÁ ,„Á‡‰,כלומר »∆»≈∆¿ƒƒ
מארבעה אחד ÈÁa‰רבע, È‰BfL∆ƒ¿ƒ»

ÔBLlÓ ,ÈL‰Â .˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿«≈ƒƒ¿
¯˜ÚL ,eÈ‰Â ,‰Úa¯‡«¿»»¿«¿∆ƒ«
‡˙eÚ¯' „vÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ«¿»
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d"kyz'dכב ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

וחֹודרת  נמׁשכת זֹו ּבחינה אבל הרביעית, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶָָָָּבחינה

"עׂשיתיו", לבחינת עד הּמדרגֹות, ארּבע ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָּבכל

הרביעית  ּבחינה וחֹודרת נמׁשכת ּבּה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּגם

וכן  עׂשיתיו"). ("אף ּד"אף" ּברּבּוי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָׁשּמרּומזת

היא  העבֹודה ׁשּׁשם "עׂשיתיו", ׁשעלֿידי ,ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָלאיד

מּלׁשֹון  ּכפּיה, מּלׁשֹון עׂשּיה, ׁשל מעּׂשין 85ּבאֹופן ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָ

הּצדקה  "מה 86על הּנה עצמֹו, את ׁשּכֹופה הינּו, , ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּפלּגא" קטלא לי מה ּכּולּה, קטלא ׁשּזהּו87לי , ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

נמׁשכת  ׁשעלֿידּה נפׁש, מסירּות ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָענין

ּוכמֹוֿכן  עׂשיתיו". "אף הרביעית, ְְְֲִִִִִֵַַָָהּבחינה

ּד"מי  הענין ּכללּות "עׂשיתיו" ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִִַָָָָנמׁש

יׂשראל", רבע את ּומסּפר יעקב עפר ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹמנה

מידי  יֹוצא מקרא אין ׁשהרי הּכתּוב, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָּכפׁשטּות

ּבני 88ּפׁשּוטֹו מסּפר "והיה הּיעּוד ׁשּיקּוים , ְְְְְִִֵֶַַַָָ

יּספר" ולא יּמד לא אׁשר גֹו' ו"לא 89יׂשראל , ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹֹֹ

מרֹוב" .90יּספר ִֵֵָ
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אדם).85) כל (ד"ה סרמ"ח יו"ד לטור יוסף 86.191)בית ע' תרצ"ט קצב. ע' ואילך. קכד ע' קכא. ע' תרע"ח סה"מ ראה

ד.87)ובכ"מ. מו, נצבים לקו"ת וראה א. סה, וש"נ.88)ב"ק א. סג, סע"ד 89)שבת סז, פרשתנו לקו"ת וראה א. ב, הושע

יג.90)ואילך. לב, וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÈÁa ,'‡aÏc,מחשבה של הבחינות שלוש לאחר שבאה ¿ƒ»¿ƒ»»¿ƒƒ

ומעשה, ביותר ‡·Ïדיבור נעלית בחינה היותה ÎLÓ˙עם BÊ ‰ÈÁa ¬»¿ƒ»ƒ¿∆∆
ÌbL ,"ÂÈ˙ÈNÚ" ˙ÈÁ·Ï „Ú ,˙B‚¯„n‰ Úa¯‡ ÏÎa ˙¯„BÁÂ¿∆∆¿»«¿«««¿≈«ƒ¿ƒ«¬ƒƒ∆«
Èea¯a ˙ÊÓe¯nL ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÈÁa ˙¯„BÁÂ ˙ÎLÓ da»ƒ¿∆∆¿∆∆¿ƒ»»¿ƒƒ∆¿∆∆»ƒ

ÔÎÂ .("ÂÈ˙ÈNÚ Û‡") "Û‡"c¿««¬ƒƒ¿≈
C„È‡Ï של שהעבודה כשם שני, מצד ¿ƒ»

כך  העשייה, עד נמשכת דליבא' 'רעותא

עד  ומגעת עולה 'עשייה' של העבודה

דליבא' 'רעותא È„ÈŒÏÚLבחינת ,∆«¿≈
‰„B·Ú‰ ÌML ,"ÂÈ˙ÈNÚ"¬ƒƒ∆»»¬»
,‰iNÚ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆¬ƒ»

lÓ ,‰iÙk ÔBLlÓÔBL85 ƒ¿¿ƒ»ƒ¿
‰˜„v‰ ÏÚ ÔÈOÚÓ86 את כופים ¿«ƒ««¿»»

לתת  רוצה שלא ÙBkL‰מי ,eÈ‰ ,«¿∆∆
BÓˆÚ האדם ‡˙ כאשר ובענייננו, ∆«¿

המציאות  את עצמו, את ומכניע כופה

העליון  הרצון אל "Ó‰שלו ‰p‰ ,ƒ≈«
‡ÏË˜ ÈÏ ‰Ó ,dÏek ‡ÏË˜ ÈÏƒ»¿»»«ƒ»¿»

"‡bÏt87, שהגונב בגמרא נאמר «¿»
השמינה, ואחרֿכך כחושה בהמה

וכן  הגנב כדין כפל תשלומי משלם

או  טבח אם וחמישה ארבעה תשלומי

להורג  חצי הורג בין הבדל שאין מאחר כי הגניבה בעת הבהמה שווי לפי מכר

הדברים  פנימיות ולפי הגניבה, משעת כבר התחילה הטביחה למעשה הכול,

של  והמציאות היישות של חלקית והכנעה, כפיה היינו ש'הריגה', היא הכוונה

מלאה  והכנעה כפייה כמו חשובה LÙהאדם ˙e¯ÈÒÓ ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿ƒ∆∆
והקרבה  נפש מסירות כמו נחשב והדבר

האישית  המציאות כל ŒÏÚLשל ,∆«
‰ÈÁa‰ ˙ÎLÓ d„È»»ƒ¿∆∆«¿ƒ»
,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡" ,˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ«¬ƒƒ
דיבור  ממחשבה, שלמעלה הבחינה

באריכות  לעיל כמבואר .ומעשה,
˙ÈÁ·a CLÓ ÔÎŒBÓÎe¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«

"ÂÈ˙ÈNÚ" ומתגלה שנמשך היינו ¬ƒƒ
בפועל  ‰ÔÈÚלמטה ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»

¯tÒÓe ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ"c¿ƒ»»¬««¬…ƒ¿»
˙eËLÙk ,"Ï‡¯NÈ Ú·¯ ˙‡∆…«ƒ¿»≈¿«¿
‡¯˜Ó ÔÈ‡ È¯‰L ,·e˙k‰«»∆¬≈≈ƒ¿»

BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ88ÌÈe˜iL , ≈ƒ≈¿∆¿«
ובפשטות  מספרם ‰eÚi„בפועל על «ƒ

ישראל  בני של ««¿"È‰Â‰העצום
¯L‡ 'B‚ Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆

"¯ÙqÈ ‡ÏÂ „nÈ ‡Ï89‡Ï"Â , …ƒ«¿…ƒ»≈¿…
"·B¯Ó ¯ÙqÈ90. ƒ»≈≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc oikxr(oey`x meil)

e ,dndad zeixg`a aiig epi` df ote`a ,'dler ef ixd'ïúBðodkl ¥
ïúáBè úà,ef dndan el yiy d`pdd zaeh cbpk zern - ¤¨¨

d`vi `id ,dndad z` yicwdy dryay oeik ,jenqa x`eanke
.dnixgdl leki epi`e ycwd zeyxl

xn` m`y ,epiid ,'ozaeh z` ozep' epipyy dn :dpynd zx`ane
æ øBL'ïéãîBà ,'äìBò ä,[mixryn-]änkzernäöBø íãà ¤¨§¦©¨¨¨¤
a ïzéìxear lef,äæ øBLlkeiy ickäìBò BúBìòäìoexeck ¦¥§¤§©£¨
,epewléàMø BðéàL ét ìò óà,xnelk ,df oaxw `iadl [aiig-] ©©¦¤¥©©

oexec aixwdl elhep lefa `vni m` dler aiig epi`y mc`

.odkl milrad epzi df mekqe ,epewl
:dndad inca `ly mxgd zneyl sqep ote` d`ian dpynd

øBëaä,dnda xeka -ïéa`ed m`íz,gafnl ie`xe [mly-] ©§¥¨
eïéa`ed m`íeî ìòa,gafnl ie`x epi`eBúBà ïéîéøçîozip - ¥©©©£¦¦

oicn odkl epzil aiegn did xake yecw eteby s` lr ,enixgdl
:dpynd zl`ey .xeka.BúBà íéãBt ãöéëå:dpynd daiyn §¥©¦

íãà änk ïéãîBàdid l`xyinïzéì äöBømilraläæ øBëáa §¦©¨¨¨¤¦¥¦§¤
ickBza ïáì Bðzéìodk `edyBúBçà ïáì Bàmekqe ,odk `edy ¦§§¤¦§¤£

.odkl l`xyid ozi df
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המשך ביאור למס' ערכין ליום ראשון עמ' ב

f"i ,wla zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,(dgcp) fenz

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
e‡N1'הוי את ּוברכּו קדׁש ּומבאר 2ידיכם . ¿ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָֹ

אדמֹו"ר  מֹוריֿוחמי ְְְְִִַַָּכבֹודֿקדּוׁשת

הּׁשּבתֿקדׁש ּביֹום (ׁשאמרֹו הזה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹּבדּבּורֿהּמתחיל

רעוא  ּבזמן תרפ"ז, ּתּמּוז י"בֿי"ג ְְֲֲִֵֶַַַַָׁשּלאחרי

וכל 3ּדרעוין) הּברכֹות ּכל הלא להבין, ּדצרי , ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָֹ

ּכן, אם הוי', מּׁשם הם והּגילּויים ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָההמׁשכֹות

את  לבר ׁשּצריכים הוי'", את "ּוברכּו ענין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָמהּו

העבֹודה  ּדעלֿידי הּוא, הענין א הוי'. ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָׁשם

ּד"קדׁש קדׁש", (ּבמדרגת) ידיכם "ׂשאּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַֹֹלהיֹות

ּבגרמיּה" מּלה את 4היא "ּוברכּו עלֿידיֿזה הּנה , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּב"הוי' והּגילּוי האֹור ּתֹוספת להמׁשי ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָהוי'",

ּדלעלא". "הוי' יברכ ואז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָּדלתּתא",

LÈÂ ׁשענין נתּבאר זה ׁשּבמאמר ׁשאף להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אֹור  ּתֹוספת (המׁשכת הוי'" את ְְֲֶֶֶַַָָָָ"ּוברכּו

נמׁשכת  ואז ּדלתּתא', הוי' ּב'ׁשם הּוא הוי') ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּבׁשם

ּברכה  ׁשּכל (ׁשּזהּו ּדלעלא' הוי' מ'ּׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּברכה

אחר  ּבמקֹום הּנה הוי'), מּׁשם הּוא מבאר 5וגלּוי ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹ

הוי' ל'ׁשם ּבנֹוגע ּגם הוי'" את "ּוברכּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָענין

ּד"ׂשאּו העבֹודה ׁשעלֿידי מּובן, ּומּזה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּדלעלא',

הוי' מ'ּׁשם ּגם למעלה מּגיעים קדׁש" ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹידיכם

ְִֵָּדלעילא'.

CÈLÓÓe,"מּצּיֹון" היא ׁשהּברכה ּבּמאמר, «¿ƒְֲִִִֶַַַָָָ

ּבחינת  הּנׁשמה, נקּודת ְְְִִֶַַַָָׁשהיא
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תמוז.1) די"ב מנה מי ד"ה שלפניו למאמר המשך הוא ב.2)המאמר קלד, קונטרסים 3)תהלים בסה"מ - יד בקונטרס נדפס

ואילך. ריז ע' תרפ"ז בסה"מ ולאח"ז ואילך. א קפח, ב.4)ח"א צד, ב"היום 5)זח"ג הועתק .174 ע' תרפ"ז השיחות ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתהלים: נאמר

e‡N1'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È2˙Le„˜Œ„B·k ¯‡·Óe . ¿¿≈∆…∆»¿∆¬»»¿»≈¿¿«
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓהריי"צ חסידות ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aהרבי במאמר ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ««¿ƒ

בפסוק הפותח (B¯Ó‡Lשלו ‰Ê‰הריי"צ הרבי אמר המאמר ÌBÈaאת «∆∆»¿¿
Œ·"È È¯Á‡lL L„˜Œ˙aM‰««»…∆∆¿«¬≈

,Ê"Ù¯˙ Êenz ‚"È גאולתו ימי «
השבת  ביום שנה, באותה מהמאסר

ערב לפנות הצהרים, »¿ÔÓÊaƒאחר
שהוא  בזוהר נאמר «¬̄»ÂÚ‡שעליו

ÔÈÂÚ¯c כמבואר הרצונות, רצון ¿«¬ƒ
ב'סדר  בחינה שלכל וחסידות בקבלה

האלוקי  האור של ההשתלשלות'

הרצון  הוא 'כתר', קדם למטה מלמעלה

כל  ובראשית זו, בחינה להתהוות

שהוא  כללי, כתר יש ההשתלשלות

כלל  ובדרך הרצונות, לכל הרצון

שכל  קדמון' 'אדם לבחינת הכוונה

אחת, בהשוואה בו כלולות הבחינות

התגלות  יש המנחה בעת ובשבת

זו  נעלית מבחינה 3CÈ¯ˆc)והארה ,¿»ƒ
ÏÎÂ ˙BÎ¯a‰ Ïk ‡Ï‰ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¬…»«¿»¿»

ÌÈÈeÏÈb‰Â ˙BÎLÓ‰‰ כל היינו ««¿»¿«ƒƒ
לעולמות  מהקב"ה וההשפעות ההארות

‰ÈÂ'ולנבראים ÌMÓ Ì‰ מלשון ≈ƒ≈¬»»
החסד  של השם והוא מהווה

ÔÈÚוההשפעה, e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈«ƒ¿«
ÌÈÎÈ¯vL ,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e"»¿∆¬»»∆¿ƒƒ
הזה  בעולם נבראים ישראל, בני

'ÈÂ‰ ÌL ˙‡ C¯·Ï וכביכול ¿»≈∆≈¬»»
כל  מקור הוא והרי לו, להשפיע

השפע?

È„ÈŒÏÚc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿«¿≈
‰„B·Ú‰ האדם של הרוחנית »¬»

ÌÎÈ„È e‡N" ˙BÈ‰Ï להתרומם ƒ¿¿¿≈∆
יהיו  'ידיו' שבו למצב עד ולהתעלות

L„˜"c ,"L„˜ (˙‚¯„Óa)¿«¿≈«…∆¿…∆
"dÈÓ¯‚a ‰lÓ ‡È‰4, נאמר ƒƒ»¿«¿≈

עצמו, בפני דבר הוא ש"קודש" בזוהר

הוא  אין אך קדושה, עליו שנמשכה דבר פירושו ש"קדוש" בחסידות ומבואר

עצמו  שהוא דבר היינו עצמי, שם הוא ו"קודש" ממש. הקדושה עצמיות

שלמעלה  "קודש", לבחינת ומתרומם מתעלה האדם וכאשר הקדושה,

‰ÈÂ'",מ"קדוש", ˙‡ eÎ¯·e" ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ברכה מוסיף האדם ƒ≈«¿≈∆»¿∆¬»»
היינו בהוי', ÈÂ‰"a'והשפעה ÈeÏÈb‰Â ¯B‡‰ ˙ÙÒBz CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆∆»¿«ƒ«¬»»

"‡z˙Ïc,התחתונה בדרגתו התחתון, הוי' EÎ¯·Èשם Ê‡Â האדם זוכה ƒ¿«»¿»¿»∆¿

הוי', שם של העליונה מהדרגה והשפעה ברכה ÏÚÏc‡"לקבל 'ÈÂ‰"¬»»ƒ¿≈»
הרחמים) מידות י"ג (לעניין הכתוב על בקצרה: המושג (ביאור העליון

לשתי  שהכוונה וחסידות בקבלה מבואר ה'" ה', ויקרא פניו על ה' "ויעבור

שמהווה  שם על הוי' שנקרא (שלמטה) דלתתא" "הוי' – הוי' בשם בחינות

'סדר  של והנבראים העולמות את

דלעילא" ו"הוי' השתלשלות',

מלשון  הוי' נקרא הוא שגם (שלמעלה)

אלוקי  אור גילוי הוא זאת ועם מהווה,

וזהו  השתלשלות', מ'סדר מלמעלה

– הוי'" הוי' "ויקרא הפסוק פירוש

שלמעלה  מהוי' והמשכה 'קריאה'

בהוי' להתגלות מהשתלשלות

השתלשלות). שבבחינת

¯Ó‡ÓaL Û‡L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«∆¿«¬»
‰Ê'קודש ידיכם 'שאו המתחיל דיבור ∆

תרפ"ז, שנת ÔÈÚLשל ¯‡a˙ƒ¿»≈∆ƒ¿«
˙ÎLÓ‰) "'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e"»¿∆¬»»«¿»«

,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ ˙ÙÒBz יותר ∆∆¿≈¬»»
עצמו  מצד בו שיש ‰e‡ממה (

Ê‡Â ,'‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL'a לאחר ¿≈¬»»ƒ¿«»¿»
אור  תוספת פעל בעבודתו שהאדם

דלתתא, הוי' ‰Î¯a‰בשם ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿»»
e‰fL) '‡ÏÚÏc 'ÈÂ‰ ÌM'Óƒ≈¬»»ƒ¿≈»∆∆

ÈeÏ‚Â ‰Î¯a ÏkL השפעה כל ∆»¿»»¿ƒ
‰ÈÂ'והארה  ÌMÓ ‡e‰ גם ולכן ƒ≈¬»»

את  הפועל הוא בעבודתו האדם כאשר

(דלתתא), הוי' בשם האור תוספת

הוי' משם היא הברכה המשכת

‡Á¯(דלעילא)), ÌB˜Óa ‰p‰5 ƒ≈¿»«≈
"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e" ÔÈÚ ¯‡·Ó¿…»ƒ¿«»¿∆¬»»
'ÈÂ‰ ÌL'Ï Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿≈¬»»

,'‡ÏÚÏc שעבודת מבואר ושם ƒ¿≈»
אור  תוספת וממשיכה פועלת האדם

דלעילא הוי' בשם אפילו ∆fÓeƒ‰וגילוי
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ,Ô·eÓ»∆«¿≈»¬»
ÌÈÚÈbÓ "L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"cƒ¿¿≈∆…∆«ƒƒ
והתעלות  להתרוממות דבר של בסופו

'ÈÂ‰ ÌM'Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ≈¬»»
'‡ÏÈÚÏc.דלעילא הוי' בשם אפילו אור להוסיף כוח לאדם שיש ועד ƒ¿≈»

‰Î¯a‰L ,¯Ó‡na CÈLÓÓe'הוי בשם ממשיך שהאדם האור ותוספת «¿ƒ««¬»∆«¿»»
קודש') ידיכם 'שאו של העבודה ידי e˜„˙(על ‡È‰L ,"ÔBivÓ" ‡È‰ƒƒƒ∆ƒ¿«

,'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰ ֿ (נפש שמות חמשה יש שלנשמה כידוע «¿»»¿ƒ«¿ƒ»
והכי  פנימית הכי לנקודה מתייחס 'יחידה' והשם רוחֿנשמהֿחיהֿיחידה)

הוי''. את 'וברכו של הפעולה היא זו ומבחינה הנשמה, עצם של עמוקה
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כג d"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

וחֹודרת  נמׁשכת זֹו ּבחינה אבל הרביעית, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶָָָָּבחינה

"עׂשיתיו", לבחינת עד הּמדרגֹות, ארּבע ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָּבכל

הרביעית  ּבחינה וחֹודרת נמׁשכת ּבּה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּגם

וכן  עׂשיתיו"). ("אף ּד"אף" ּברּבּוי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָׁשּמרּומזת

היא  העבֹודה ׁשּׁשם "עׂשיתיו", ׁשעלֿידי ,ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָלאיד

מּלׁשֹון  ּכפּיה, מּלׁשֹון עׂשּיה, ׁשל מעּׂשין 85ּבאֹופן ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָ

הּצדקה  "מה 86על הּנה עצמֹו, את ׁשּכֹופה הינּו, , ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּפלּגא" קטלא לי מה ּכּולּה, קטלא ׁשּזהּו87לי , ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

נמׁשכת  ׁשעלֿידּה נפׁש, מסירּות ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָענין

ּוכמֹוֿכן  עׂשיתיו". "אף הרביעית, ְְְֲִִִִִֵַַָָהּבחינה

ּד"מי  הענין ּכללּות "עׂשיתיו" ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִִַָָָָנמׁש

יׂשראל", רבע את ּומסּפר יעקב עפר ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹמנה

מידי  יֹוצא מקרא אין ׁשהרי הּכתּוב, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָּכפׁשטּות

ּבני 88ּפׁשּוטֹו מסּפר "והיה הּיעּוד ׁשּיקּוים , ְְְְְִִֵֶַַַָָ

יּספר" ולא יּמד לא אׁשר גֹו' ו"לא 89יׂשראל , ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹֹֹ

מרֹוב" .90יּספר ִֵֵָ
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אדם).85) כל (ד"ה סרמ"ח יו"ד לטור יוסף 86.191)בית ע' תרצ"ט קצב. ע' ואילך. קכד ע' קכא. ע' תרע"ח סה"מ ראה

ד.87)ובכ"מ. מו, נצבים לקו"ת וראה א. סה, וש"נ.88)ב"ק א. סג, סע"ד 89)שבת סז, פרשתנו לקו"ת וראה א. ב, הושע

יג.90)ואילך. לב, וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÈÁa ,'‡aÏc,מחשבה של הבחינות שלוש לאחר שבאה ¿ƒ»¿ƒ»»¿ƒƒ

ומעשה, ביותר ‡·Ïדיבור נעלית בחינה היותה ÎLÓ˙עם BÊ ‰ÈÁa ¬»¿ƒ»ƒ¿∆∆
ÌbL ,"ÂÈ˙ÈNÚ" ˙ÈÁ·Ï „Ú ,˙B‚¯„n‰ Úa¯‡ ÏÎa ˙¯„BÁÂ¿∆∆¿»«¿«««¿≈«ƒ¿ƒ«¬ƒƒ∆«
Èea¯a ˙ÊÓe¯nL ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÈÁa ˙¯„BÁÂ ˙ÎLÓ da»ƒ¿∆∆¿∆∆¿ƒ»»¿ƒƒ∆¿∆∆»ƒ

ÔÎÂ .("ÂÈ˙ÈNÚ Û‡") "Û‡"c¿««¬ƒƒ¿≈
C„È‡Ï של שהעבודה כשם שני, מצד ¿ƒ»

כך  העשייה, עד נמשכת דליבא' 'רעותא

עד  ומגעת עולה 'עשייה' של העבודה

דליבא' 'רעותא È„ÈŒÏÚLבחינת ,∆«¿≈
‰„B·Ú‰ ÌML ,"ÂÈ˙ÈNÚ"¬ƒƒ∆»»¬»
,‰iNÚ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆¬ƒ»

lÓ ,‰iÙk ÔBLlÓÔBL85 ƒ¿¿ƒ»ƒ¿
‰˜„v‰ ÏÚ ÔÈOÚÓ86 את כופים ¿«ƒ««¿»»

לתת  רוצה שלא ÙBkL‰מי ,eÈ‰ ,«¿∆∆
BÓˆÚ האדם ‡˙ כאשר ובענייננו, ∆«¿

המציאות  את עצמו, את ומכניע כופה

העליון  הרצון אל "Ó‰שלו ‰p‰ ,ƒ≈«
‡ÏË˜ ÈÏ ‰Ó ,dÏek ‡ÏË˜ ÈÏƒ»¿»»«ƒ»¿»

"‡bÏt87, שהגונב בגמרא נאמר «¿»
השמינה, ואחרֿכך כחושה בהמה

וכן  הגנב כדין כפל תשלומי משלם

או  טבח אם וחמישה ארבעה תשלומי

להורג  חצי הורג בין הבדל שאין מאחר כי הגניבה בעת הבהמה שווי לפי מכר

הדברים  פנימיות ולפי הגניבה, משעת כבר התחילה הטביחה למעשה הכול,

של  והמציאות היישות של חלקית והכנעה, כפיה היינו ש'הריגה', היא הכוונה

מלאה  והכנעה כפייה כמו חשובה LÙהאדם ˙e¯ÈÒÓ ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿ƒ∆∆
והקרבה  נפש מסירות כמו נחשב והדבר

האישית  המציאות כל ŒÏÚLשל ,∆«
‰ÈÁa‰ ˙ÎLÓ d„È»»ƒ¿∆∆«¿ƒ»
,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡" ,˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ«¬ƒƒ
דיבור  ממחשבה, שלמעלה הבחינה

באריכות  לעיל כמבואר .ומעשה,
˙ÈÁ·a CLÓ ÔÎŒBÓÎe¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«

"ÂÈ˙ÈNÚ" ומתגלה שנמשך היינו ¬ƒƒ
בפועל  ‰ÔÈÚלמטה ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»

¯tÒÓe ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ"c¿ƒ»»¬««¬…ƒ¿»
˙eËLÙk ,"Ï‡¯NÈ Ú·¯ ˙‡∆…«ƒ¿»≈¿«¿
‡¯˜Ó ÔÈ‡ È¯‰L ,·e˙k‰«»∆¬≈≈ƒ¿»

BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ88ÌÈe˜iL , ≈ƒ≈¿∆¿«
ובפשטות  מספרם ‰eÚi„בפועל על «ƒ

ישראל  בני של ««¿"È‰Â‰העצום
¯L‡ 'B‚ Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆

"¯ÙqÈ ‡ÏÂ „nÈ ‡Ï89‡Ï"Â , …ƒ«¿…ƒ»≈¿…
"·B¯Ó ¯ÙqÈ90. ƒ»≈≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc oikxr(oey`x meil)

e ,dndad zeixg`a aiig epi` df ote`a ,'dler ef ixd'ïúBðodkl ¥
ïúáBè úà,ef dndan el yiy d`pdd zaeh cbpk zern - ¤¨¨

d`vi `id ,dndad z` yicwdy dryay oeik ,jenqa x`eanke
.dnixgdl leki epi`e ycwd zeyxl

xn` m`y ,epiid ,'ozaeh z` ozep' epipyy dn :dpynd zx`ane
æ øBL'ïéãîBà ,'äìBò ä,[mixryn-]änkzernäöBø íãà ¤¨§¦©¨¨¨¤
a ïzéìxear lef,äæ øBLlkeiy ickäìBò BúBìòäìoexeck ¦¥§¤§©£¨
,epewléàMø BðéàL ét ìò óà,xnelk ,df oaxw `iadl [aiig-] ©©¦¤¥©©

oexec aixwdl elhep lefa `vni m` dler aiig epi`y mc`

.odkl milrad epzi df mekqe ,epewl
:dndad inca `ly mxgd zneyl sqep ote` d`ian dpynd

øBëaä,dnda xeka -ïéa`ed m`íz,gafnl ie`xe [mly-] ©§¥¨
eïéa`ed m`íeî ìòa,gafnl ie`x epi`eBúBà ïéîéøçîozip - ¥©©©£¦¦

oicn odkl epzil aiegn did xake yecw eteby s` lr ,enixgdl
:dpynd zl`ey .xeka.BúBà íéãBt ãöéëå:dpynd daiyn §¥©¦

íãà änk ïéãîBàdid l`xyinïzéì äöBømilraläæ øBëáa §¦©¨¨¨¤¦¥¦§¤
ickBza ïáì Bðzéìodk `edyBúBçà ïáì Bàmekqe ,odk `edy ¦§§¤¦§¤£

.odkl l`xyid ozi df
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f"i ,wla zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,(dgcp) fenz

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
e‡N1'הוי את ּוברכּו קדׁש ּומבאר 2ידיכם . ¿ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָֹ

אדמֹו"ר  מֹוריֿוחמי ְְְְִִַַָּכבֹודֿקדּוׁשת

הּׁשּבתֿקדׁש ּביֹום (ׁשאמרֹו הזה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹּבדּבּורֿהּמתחיל

רעוא  ּבזמן תרפ"ז, ּתּמּוז י"בֿי"ג ְְֲֲִֵֶַַַַָׁשּלאחרי

וכל 3ּדרעוין) הּברכֹות ּכל הלא להבין, ּדצרי , ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָֹ

ּכן, אם הוי', מּׁשם הם והּגילּויים ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָההמׁשכֹות

את  לבר ׁשּצריכים הוי'", את "ּוברכּו ענין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָמהּו

העבֹודה  ּדעלֿידי הּוא, הענין א הוי'. ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָׁשם

ּד"קדׁש קדׁש", (ּבמדרגת) ידיכם "ׂשאּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַֹֹלהיֹות

ּבגרמיּה" מּלה את 4היא "ּוברכּו עלֿידיֿזה הּנה , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּב"הוי' והּגילּוי האֹור ּתֹוספת להמׁשי ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָהוי'",

ּדלעלא". "הוי' יברכ ואז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָּדלתּתא",

LÈÂ ׁשענין נתּבאר זה ׁשּבמאמר ׁשאף להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אֹור  ּתֹוספת (המׁשכת הוי'" את ְְֲֶֶֶַַָָָָ"ּוברכּו

נמׁשכת  ואז ּדלתּתא', הוי' ּב'ׁשם הּוא הוי') ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּבׁשם

ּברכה  ׁשּכל (ׁשּזהּו ּדלעלא' הוי' מ'ּׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּברכה

אחר  ּבמקֹום הּנה הוי'), מּׁשם הּוא מבאר 5וגלּוי ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹ

הוי' ל'ׁשם ּבנֹוגע ּגם הוי'" את "ּוברכּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָענין

ּד"ׂשאּו העבֹודה ׁשעלֿידי מּובן, ּומּזה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּדלעלא',

הוי' מ'ּׁשם ּגם למעלה מּגיעים קדׁש" ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹידיכם

ְִֵָּדלעילא'.

CÈLÓÓe,"מּצּיֹון" היא ׁשהּברכה ּבּמאמר, «¿ƒְֲִִִֶַַַָָָ

ּבחינת  הּנׁשמה, נקּודת ְְְִִֶַַַָָׁשהיא
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תמוז.1) די"ב מנה מי ד"ה שלפניו למאמר המשך הוא ב.2)המאמר קלד, קונטרסים 3)תהלים בסה"מ - יד בקונטרס נדפס

ואילך. ריז ע' תרפ"ז בסה"מ ולאח"ז ואילך. א קפח, ב.4)ח"א צד, ב"היום 5)זח"ג הועתק .174 ע' תרפ"ז השיחות ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתהלים: נאמר

e‡N1'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È2˙Le„˜Œ„B·k ¯‡·Óe . ¿¿≈∆…∆»¿∆¬»»¿»≈¿¿«
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓהריי"צ חסידות ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aהרבי במאמר ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ««¿ƒ

בפסוק הפותח (B¯Ó‡Lשלו ‰Ê‰הריי"צ הרבי אמר המאמר ÌBÈaאת «∆∆»¿¿
Œ·"È È¯Á‡lL L„˜Œ˙aM‰««»…∆∆¿«¬≈

,Ê"Ù¯˙ Êenz ‚"È גאולתו ימי «
השבת  ביום שנה, באותה מהמאסר

ערב לפנות הצהרים, »¿ÔÓÊaƒאחר
שהוא  בזוהר נאמר «¬̄»ÂÚ‡שעליו

ÔÈÂÚ¯c כמבואר הרצונות, רצון ¿«¬ƒ
ב'סדר  בחינה שלכל וחסידות בקבלה

האלוקי  האור של ההשתלשלות'

הרצון  הוא 'כתר', קדם למטה מלמעלה

כל  ובראשית זו, בחינה להתהוות

שהוא  כללי, כתר יש ההשתלשלות

כלל  ובדרך הרצונות, לכל הרצון

שכל  קדמון' 'אדם לבחינת הכוונה

אחת, בהשוואה בו כלולות הבחינות

התגלות  יש המנחה בעת ובשבת

זו  נעלית מבחינה 3CÈ¯ˆc)והארה ,¿»ƒ
ÏÎÂ ˙BÎ¯a‰ Ïk ‡Ï‰ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¬…»«¿»¿»

ÌÈÈeÏÈb‰Â ˙BÎLÓ‰‰ כל היינו ««¿»¿«ƒƒ
לעולמות  מהקב"ה וההשפעות ההארות

‰ÈÂ'ולנבראים ÌMÓ Ì‰ מלשון ≈ƒ≈¬»»
החסד  של השם והוא מהווה

ÔÈÚוההשפעה, e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈«ƒ¿«
ÌÈÎÈ¯vL ,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e"»¿∆¬»»∆¿ƒƒ
הזה  בעולם נבראים ישראל, בני

'ÈÂ‰ ÌL ˙‡ C¯·Ï וכביכול ¿»≈∆≈¬»»
כל  מקור הוא והרי לו, להשפיע

השפע?

È„ÈŒÏÚc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿«¿≈
‰„B·Ú‰ האדם של הרוחנית »¬»

ÌÎÈ„È e‡N" ˙BÈ‰Ï להתרומם ƒ¿¿¿≈∆
יהיו  'ידיו' שבו למצב עד ולהתעלות

L„˜"c ,"L„˜ (˙‚¯„Óa)¿«¿≈«…∆¿…∆
"dÈÓ¯‚a ‰lÓ ‡È‰4, נאמר ƒƒ»¿«¿≈

עצמו, בפני דבר הוא ש"קודש" בזוהר

הוא  אין אך קדושה, עליו שנמשכה דבר פירושו ש"קדוש" בחסידות ומבואר

עצמו  שהוא דבר היינו עצמי, שם הוא ו"קודש" ממש. הקדושה עצמיות

שלמעלה  "קודש", לבחינת ומתרומם מתעלה האדם וכאשר הקדושה,

‰ÈÂ'",מ"קדוש", ˙‡ eÎ¯·e" ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ברכה מוסיף האדם ƒ≈«¿≈∆»¿∆¬»»
היינו בהוי', ÈÂ‰"a'והשפעה ÈeÏÈb‰Â ¯B‡‰ ˙ÙÒBz CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆∆»¿«ƒ«¬»»

"‡z˙Ïc,התחתונה בדרגתו התחתון, הוי' EÎ¯·Èשם Ê‡Â האדם זוכה ƒ¿«»¿»¿»∆¿

הוי', שם של העליונה מהדרגה והשפעה ברכה ÏÚÏc‡"לקבל 'ÈÂ‰"¬»»ƒ¿≈»
הרחמים) מידות י"ג (לעניין הכתוב על בקצרה: המושג (ביאור העליון

לשתי  שהכוונה וחסידות בקבלה מבואר ה'" ה', ויקרא פניו על ה' "ויעבור

שמהווה  שם על הוי' שנקרא (שלמטה) דלתתא" "הוי' – הוי' בשם בחינות

'סדר  של והנבראים העולמות את

דלעילא" ו"הוי' השתלשלות',

מלשון  הוי' נקרא הוא שגם (שלמעלה)

אלוקי  אור גילוי הוא זאת ועם מהווה,

וזהו  השתלשלות', מ'סדר מלמעלה

– הוי'" הוי' "ויקרא הפסוק פירוש

שלמעלה  מהוי' והמשכה 'קריאה'

בהוי' להתגלות מהשתלשלות

השתלשלות). שבבחינת

¯Ó‡ÓaL Û‡L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«∆¿«¬»
‰Ê'קודש ידיכם 'שאו המתחיל דיבור ∆

תרפ"ז, שנת ÔÈÚLשל ¯‡a˙ƒ¿»≈∆ƒ¿«
˙ÎLÓ‰) "'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e"»¿∆¬»»«¿»«

,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ ˙ÙÒBz יותר ∆∆¿≈¬»»
עצמו  מצד בו שיש ‰e‡ממה (

Ê‡Â ,'‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL'a לאחר ¿≈¬»»ƒ¿«»¿»
אור  תוספת פעל בעבודתו שהאדם

דלתתא, הוי' ‰Î¯a‰בשם ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿»»
e‰fL) '‡ÏÚÏc 'ÈÂ‰ ÌM'Óƒ≈¬»»ƒ¿≈»∆∆

ÈeÏ‚Â ‰Î¯a ÏkL השפעה כל ∆»¿»»¿ƒ
‰ÈÂ'והארה  ÌMÓ ‡e‰ גם ולכן ƒ≈¬»»

את  הפועל הוא בעבודתו האדם כאשר

(דלתתא), הוי' בשם האור תוספת

הוי' משם היא הברכה המשכת

‡Á¯(דלעילא)), ÌB˜Óa ‰p‰5 ƒ≈¿»«≈
"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e" ÔÈÚ ¯‡·Ó¿…»ƒ¿«»¿∆¬»»
'ÈÂ‰ ÌL'Ï Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿≈¬»»

,'‡ÏÚÏc שעבודת מבואר ושם ƒ¿≈»
אור  תוספת וממשיכה פועלת האדם

דלעילא הוי' בשם אפילו ∆fÓeƒ‰וגילוי
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ,Ô·eÓ»∆«¿≈»¬»
ÌÈÚÈbÓ "L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"cƒ¿¿≈∆…∆«ƒƒ
והתעלות  להתרוממות דבר של בסופו

'ÈÂ‰ ÌM'Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ≈¬»»
'‡ÏÈÚÏc.דלעילא הוי' בשם אפילו אור להוסיף כוח לאדם שיש ועד ƒ¿≈»

‰Î¯a‰L ,¯Ó‡na CÈLÓÓe'הוי בשם ממשיך שהאדם האור ותוספת «¿ƒ««¬»∆«¿»»
קודש') ידיכם 'שאו של העבודה ידי e˜„˙(על ‡È‰L ,"ÔBivÓ" ‡È‰ƒƒƒ∆ƒ¿«

,'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰ ֿ (נפש שמות חמשה יש שלנשמה כידוע «¿»»¿ƒ«¿ƒ»
והכי  פנימית הכי לנקודה מתייחס 'יחידה' והשם רוחֿנשמהֿחיהֿיחידה)

הוי''. את 'וברכו של הפעולה היא זו ומבחינה הנשמה, עצם של עמוקה
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ied'כד z` ekxae ycw mkici e`y

ׁשּבא  אּלא עֹוד (ולא ּברּוֿהּוא" העליֹון ְְֶֶֶָָָָָֹרצֹון

ּבפני  אֹות אינֹו יּו"ד ׁשל ּקּוצֹו ּכי עּגּול), ְֲִִִֵֵֵֶַָּבחצאי

והינּו יּו"ד, האֹות ּבכלל הּוא אּלא ְְְְִֶַַָָָעצמֹו,

ואלּו ה'חכמה'. ּבחינת הּוא הּיּו"ד הּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּבגלּוי

ּבּיּו"ד  נכלל ה'ּכתר', ּבחינת יּו"ד, ׁשל ְְִִֶֶֶַַַָּקּוצֹו

"ׂשאּו ּבענין החדּוׁש וזהּו ּבלבד. ּובהעלם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַּברמז

ּתֹוספת  ׁשּנמׁש הוי'", את ּוברכּו קדׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹידיכם

ּכפי  וה'יחידה' ה'ּכתר' מּבחינת הוי' ּבׁשם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאֹור

ּגילּוי. ּבבחינת עצמן, ּבפני ְְְִִִִֵֵֶַַָׁשהן

ּׁשּנתּבארLÈÂב) מה עם זה לעיל לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ּתּמּוז  ּדי"ב מה 11(ּבּמאמר ּבענין ( ְְְֲִַַַַַָ

ּב'אדרא' עדן 12ּׁשּכתּוב 'עדן', ּבחינֹות ׁשּתי ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

ּבחינֹות  ׁשּתי נמׁשכֹות ׁשּמהן עּלאה, ועדן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתּתאה

(ואף  העליֹון וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּגןֿעדן,

ּגבּול, ּבלי מדרגֹות רּבּוי ּבגןֿעדן יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּבפרט ּיּות

יהללּו13ּכּידּוע  יֹום ּבכל "ּוקדֹוׁשים ּבענין ְְְְְְִִַַַַָָ

לׁשני 14סלה" ּבכללּות נחלקים מּכלֿמקֹום , ְְְִִִִֵֶֶָָָָָ

והענין  העליֹון). וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסּוגים,

 ֿ 'חכמה ּבחינת הּוא עּלאה' 'עדן ּדהּנה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבזה,

עּלאה'. 'חכמה ּבחינת מּזה, ּולמּטה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָסתימאה',

ׁשּזהּו 'ּבינה', ּבחינת לגןֿעדן, נמׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשם

מּזיו  ונהנין יֹוׁשבין צּדיקים ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַׁשּבגןֿעדן

הּתענּוג,15הּׁשכינה  ענין ׁשהּוא ּדיקא, נהנין , ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָ

ּב'בינה' הּוא ('עּתיק') הּתענּוג ׁשּגילּוי ,16וידּוע ְְֲִִִֶַַַַָָ

הּוא  ּוב ּה נקּודה, ּבבחינת היא ׁש'חכמה' ְְְְְִִִֶַַָָָָוהינּו,

הּתענּוג, עצם ּבחינת הּתענּוג, ּגלּוי ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָהתחלת
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ואילך).ד"ה11) 60 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד מנה קכח,12)מי שם רבא אדרא א. רצ, בזח"ג זוטא אדרא

ובכ"מ.13)ב. ב. מא, בהר לקו"ת העמידה.14)ראה א.15)תפילת יז, ברכות לך 16)ראה לך תו"א ב. קעח, זח"ג ראה

סע"ב. יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„BÚ ‡ÏÂ) "‡e‰ŒCe¯a רמז רק שהוא שנאמר בלבד זו aL‡לא ‡l‡ »¿…∆»∆»

ÏebÚ È‡ˆÁa בקוץ הנרמז מהחכמה, שלמעלה הרצון, אודות אלה מילים «¬»≈ƒ
לכך  והטעם בסוגריים), התניא שבספר התשובה' ב'אגרת נכתבו היו"ד שעל

הוא  נרמז רק אלא הוי' בשם ברור ודבר עיקרי עניין ÏLשאינו Bˆew Èkƒ∆
,BÓˆÚ ÈÙa ˙B‡ BÈ‡ „"eÈ≈ƒ¿≈«¿
„"eÈ ˙B‡‰ ÏÏÎa ‡e‰ ‡l‡∆»ƒ¿»»

ממנה, נפרד בלתי ¿»¿eÈ‰Âוחלק
‡e‰ „"ei‰ ‰p‰ ÈeÏ‚aL∆¿ƒƒ≈«

'‰ÓÎÁ'‰ ˙ÈÁa.לעיל כמבואר ¿ƒ««»¿»
˙ÈÁa ,„"eÈ ÏL Bˆew eÏ‡Â¿ƒ∆¿ƒ«
ÊÓ¯a „"eia ÏÏÎ ,'¯˙k'‰«∆∆ƒ¿»«¿∆∆
Le„Á‰ e‰ÊÂ .„·Ïa ÌÏÚ‰·e¿∆¿≈ƒ¿«¿∆«ƒ
L„˜ ÌÎÈ„È e‡N" ÔÈÚa¿ƒ¿«¿¿≈∆…∆

,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e על מדובר ואכן »¿∆¬»»
של  והגלוי העיקרי עניינו לגבי תוספת

הוי' ‡B¯שם ˙ÙÒBz CLÓpL∆ƒ¿»∆∆
'¯˙k'‰ ˙ÈÁaÓ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»ƒ¿ƒ««∆∆
ÈÙa Ô‰L ÈÙk '‰„ÈÁÈ'‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿≈

ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ,ÔÓˆÚ זה ודבר «¿»ƒ¿ƒ«ƒ
שבו  עצמו הוי' בשם קיים הרצון לא

וברמז. בהעלם רק הם והכתר

‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (·¿≈¿«≈∆ƒ«
¯Ó‡na) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ֿ דיבור ∆ƒ¿»≈¿≈««¬»

ומספר  יעקב עפר מנה "מי המתחיל

בלק  בפרשת פסוק ישראל" רובע את

Êenz ·"Èc11 בהתוועדות שנאמר ¿«
תשכ"ה  זו, שנה תמוז י"ב הגאולה )חג
'‡¯„‡'a ·e˙kM ‰Ó ÔÈÚa12 ¿ƒ¿««∆»¿ƒ¿»

לדברים  והכוונה אסיפה, (מילולית:

באסיפת  יוחאי בר שמעון רבי שאמר

הזוהר) מספר חלק והוא החבריא,

LiL באלוקות ÈzLלמעלה ∆≈¿≈
‰‡zz Ô„Ú ,'Ô„Ú' ˙BÈÁa¿ƒ≈∆≈∆«»»

lÚ‡‰תחתון  Ô„ÚÂ,עליוןÔ‰nL ¿≈∆ƒ»»∆≈∆
ב'עדן' הבחינות «¿BÎLÓƒ˙משתי

Ô„ÚŒÔb ,Ô„ÚŒÔb ˙BÈÁa ÈzL¿≈¿ƒ«≈∆«≈∆
ÔBzÁz‰'תתאה מ'עדן הנמשך ««¿

ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â'עילאה מ'עדן LÈהנמשך ˙eiË¯ÙaL Û‡Â) ¿«≈∆»∆¿¿«∆ƒ¿»ƒ≈
Ô„ÚŒÔ‚a אלא ותחתון, עליון בחינות, שתי רק B‚¯„Ó˙לא Èea¯ ועד ¿«≈∆ƒ«¿≈

Úe„ikלריבוי  ,Ïe·b ÈÏa13 בחסידות "ÌÈLB„˜eהמבואר ÔÈÚa ¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ
"‰ÏÒ EeÏÏ‰È ÌBÈ ÏÎa14ב'לקוטי הזקן:(כמבואר לרבנו תורה' ¿»¿«¿∆»

יום  בכל וקדושים בשמונהֿעשרה שאומרים וכמו קדושים נקראו "הנשמות

שהם  לפי ומקום זמן בחינת להם אין הנשמות... על דקאי סלה יהללוך

ולכן  מקום, בבחינת ואינן לגמרי גוף מבחינת מובדלים קדושים... בבחינת

וקדושים  וזהו תמיד יום בכל היא שלהם שירה כן ועל זמן, בבחינת כן גם אינן

כי  וגם חיל... אל מחיל ילכו כמאמר הפסק. בלי סלה וגם יהללוך יום בכל

בחינת  שיש רבים לשון וקדושים הנה

רום  עד גבוה מעל גבוה רבים קדושים

ריבוי  יש סלה... יהללוך וזהו המעלות,

הגם  עילוי, אחר בעילוי מדרגות

דרך  מדרגות ב' רק נזכר לא שבספרים

התחתון, וגןֿעדן העליון גןֿעדן כלל,

יהללוך  וזהו אלינו. נתגלו שלא היינו

הפסק" בלי ÌB˜ÓŒÏkÓסלה ,(ƒ»»
ÌÈ˜ÏÁ הפרטיות המדרגות ריבוי ∆¿»ƒ

Ô„ÚŒÔb ,ÌÈ‚eÒ ÈLÏ ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿≈ƒ«≈∆
.(ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿
Ô„Ú' ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈∆

'‰‡lÚ העליון ÈÁa˙עדן ‡e‰ ƒ»»¿ƒ«
'‰‡ÓÈ˙ÒŒ‰ÓÎÁ' סתומה חכמה »¿»¿ƒ»»

מגילוי, שלמעלה «»¿hÓÏe‰ונעלמת
,‰fÓ לידי באה שהיא כפי זו בחינה ƒ∆

היא  יותר נמוכות במדריגות גילוי

'‰‡lÚ ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa חכמה ¿ƒ«»¿»ƒ»»
העליון ÌMÓeהעליונה. עדן מבחינת ƒ»

חכמה  בחינת ŒÔ‚Ïשהיא CLÓƒ¿»¿«
e‰fL ,'‰Èa' ˙ÈÁa ,Ô„Ú≈∆¿ƒ«ƒ»∆∆
ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆«ƒƒ¿ƒ

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰Â15ÔÈ‰ , ¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆¡ƒ
,‡˜Èc ואמרו דייקו ז"ל חכמינו «¿»

ומקבלות  קולטות הצדיקים שנשמות

בגןֿעדן  האלוקות והארת גילוי את

(רוחנית, הנאה להם שגורם באופן

‰eÚz‚,כמובן) ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¬
‚eÚz‰ ÈeÏÈbL Úe„ÈÂ¿»«∆ƒ««¬

'˜ÈzÚ') שלמעלה עליון כתר «ƒ
בחינות  שתי בתוכו כולל מהספירות

ארוכות  [פנים אנפין' 'אריך ,כלליות

העליון  הרצון שהוא רב] גילוי היינו

שהוא  וגילוי] מ'יום' ונעלה ונבדל נעתק הפירושים, אחד [לפי יומין' ו'עתיק

העליון  È·'a‰'העונג ‡e‰ (16'‰ÓÎÁ'L ,eÈ‰Â ההברקה , ¿ƒ»¿«¿∆»¿»
השכלי  הרעיון של e˜„‰הראשונית ˙ÈÁ·a ‡È‰ הבנה ללא בלבד ƒƒ¿ƒ«¿»

הרעיון, בפרטי ÈÁa˙והשגה ,‚eÚz‰ ÈeÏb ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰ d·e»«¿»«ƒ««¬¿ƒ«
‚eÚz‰ ÌˆÚ,פרטיו בכל ונרגש ומתגלה יורד שהוא ÔÎlLלפני ∆∆««¬∆»≈
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d"kyz'd ,fenz f"i ,wla zyxt zay

ׁשעלֿידי  ּכאן ּׁשּכתּוב מה לבאר ויׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ'יחידה'.

ה'ּיחידה', לבחינת מּגיעים קדׁש" ידיכם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ׂשאּו

מּלה  ׁש"ּקדׁש מבאר הּמקֹומֹות ׁשּברֹוב ְְְִֶֶֶַַָָֹֹאף

החכמה  ּבחינת הּוא נתּבאר 6ּבגרמיּה" ּכאן ּכי , ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

אֹור  ּתֹוספת המׁשכת הוי'", את "ּוברכּו ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָענין

מּׁשם  ׁשּלמעלה ּגלּוי עלֿידי ׁשּזהּו הוי', ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשם

ּכנגד  הן הוי' ׁשם אֹותּיֹות ׁשד' ידּוע והרי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהוי',

ספירֹות  הן 7עׂשר ּבמילּואם האֹותּיֹות ד' (וגם ְְְִִִֵֶֶַָָ

אֹותּיֹות  החכמה 8עׂשר ּבחינת היא יּו"ד אֹות ,( ְְִִִֶֶַַָָ

אֹור  ּתֹוספת ׁשהמׁשכת לֹומר, צרי ּכן ועל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָוכּו',

יּו"ד  מאֹות ּגם ׁשּלמעלה מּבחינה היא הוי' ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשם

הּכתר, ּבחינת ּדהינּו 'חּיה'), ('חכמה', הוי' ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּדׁשם

ה'ּיחידה'. ּבחינת ענין הּוא האדם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָּובנפ ׁש

¯ÈÚ‰Ïe ׁשל קּוצֹו ּגם יׁש יּו"ד ׁשּבאֹות ׁשאף ¿»ƒֵֶֶֶַַָ

העליֹון  רצֹון לבחינת ׁשרֹומז ,9יּו"ד, ְְִִֵֶֶַָָ

ּבחינת  ׁשּגם ונמצא מה'חכמה', ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ'ּכתר'

הוי', ּבׁשם נכללֹות ה'ּיחידה' ּובחינת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָה'ּכתר'

ּוכהּלׁשֹון  ּברמז, רק הּוא זה ענין ְְְִִֶֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום

לבחינת 9ּבּתניא  רֹומז* הּיּו"ד ׁשעל "והּקֹוץ : ְְְִִֵֶַַַַַַָ
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מקדים  ספירֹות" העׂשר ל"ּכל ּבנֹוגע הרי - הּספירֹות לׁשאר ּבנֹוגע ּגם נאמר זה ׁשּלׁשֹון ואף ּברמז,א *) רק לא ׁשהם ׁשם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ונרמזֹות" "נכללֹות ּומסּיים ב ּכיֿאם ּבחינת", היא זֹו "ּובחינה עלּֿדרֿזה: ּגםּֿכן ראה ּפרׁשת ריׁש ּתֹורה' 'ל ּקּוטי ּוראה . ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מקֹומֹות. ּובכּמה ג) (כב, ראה ב) (פו, מּטֹות ּתֹורה' 'לּקּוטי ּגםּֿכן ועּיין ּבׁשם". הּנרמזים אּלּו "ּבחינֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ(בספ"ב)

ּובסֹופֹו כּו'", חּכים כּו' ספירן "עׂשר ּכֹותב: ּבפירּוׁש ּכי - העליֹון רצֹון לבחינת ּבנֹוגע ּגם היא זֹו ׁשהקּדמה לֹומר ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָא)

עיגּול. ּבחצאי לא אפילּו רצֹון, הזּכיר ְֲֲִִִִֵַָָֹֹלא

ותיכף  ּבסמיכּות ׁשּבא ליּו"ד, ּבנֹוגע ורק ו"ה", ּבאֹותּיֹות ונרמזת.. נכללת ה"א.. ּבאֹות ונרמזת "נכללת הענין: ּבהמׁש וכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָב)

לבד  "מרּמזת" ּכֹותב נכללֹות", ספירֹות העׂשר "וכל .10לכתבֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מנחםֿאב. ו' א.6)יום" צג, מסעי לקו"ת - לדוגמא - (ברע"מ).7)ראה א יז, וכלים)8)זח"ג עצמות (שער ד שער פרדס

פ"ד.9)פ"ו. 10.143)אגה"ת ע' חל"ט מלקו"ש גם להעיר המו"ל: הערת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"L„˜ ÌÎÈ„È e‡N" È„ÈŒÏÚL Ô‡k ·e˙kM ‰Ó ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈«∆»»∆«¿≈¿¿≈∆…∆

'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ,'ציון' הנקראת הנשמה ‡Ûנקודת «ƒƒƒ¿ƒ««¿ƒ»«
"dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„w"L ¯‡·Ó ˙BÓB˜n‰ ·B¯aL דרגת ∆¿«¿¿…»∆…∆ƒ»¿«¿≈

עצמו  בפני עניין שהיא כפי ‰ÓÎÁ‰"קודש" ˙ÈÁa ‡e‰6, חלק שהיא ¿ƒ««»¿»
ולמטה  הכוחות, עשר המוחין, מבחינת

מהכוחות  שלמעלה מה'יחידה'

שבעצם  הוא בכך והביאור הפרטיים,

'שאו  של העבודה וכאן סתירה זו אין

ה  בעניין קשורה קדש' Èkƒיחידהידיכם
¯‡a˙ Ô‡k מ'שאו שכתוצאה »ƒ¿»≈

נפעל קודש' "eÎ¯·eידיכם ÔÈÚƒ¿«»¿
˙ÙÒBz ˙ÎLÓ‰ ,"'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»«¿»«∆∆
È„ÈŒÏÚ e‰fL ,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡¿≈¬»»∆∆«¿≈
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL ÈeÏbƒ∆¿«¿»ƒ≈¬»»
בשם  אור להוסיף שכדי מובן שהרי

התגלות  להמשיך צורך יש הוי'

עצמו, הוי' משם שלמעלה מבחינה

ÌL ˙Bi˙B‡ '„L Úe„È È¯‰Â«¬≈»«∆ƒ≈
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ „‚k Ô‰ 'ÈÂ‰7, ¬»»≈¿∆∆∆∆¿ƒ

Ì‡eÏÈÓa ˙Bi˙B‡‰ '„ Ì‚Â)¿«»ƒ¿ƒ»
¯NÚ Ô‰ ‡"‰ Â"ÈÂ ‡"‰ „"ÂÈ≈∆∆

˙Bi˙B‡8‡È‰ „"eÈ ˙B‡ ,( ƒƒ
,'eÎÂ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa כמבואר ¿ƒ««»¿»¿

הזקן  רבנו ובלשון וחסידות, בקבלה

התניא: שבספר התשובה' ב'אגרת

בשם  ונרמזות נכללות ספירות הי' "וכל

נקודה  בחי' שהיא היו"ד כי ב"ה. הוי'

שהיא  יתברך לחכמתו מרמזת לבד

ההשגה  וגילוי התפשטות לבחינת שבאה קודם והסתר העלם בבחינת

נכללת  וההבנה... ההשגה וגילוי התפשטות לבחינת שבאה ואחר וההבנה...

על  ומרמז המורה לרוחב התפשטות בחינת לה שיש ה"א באות ונרמזת

וההשפעה  ההמשכה בחינת על המורה לאורך וגם וההבנה הביאור הרחבת

נכללת  למטה... יותר זו והשפעה המשכה כשנמשכת למטה... מלמעלה

למטה. מלמעלה ההמשכה על מורה הוי"ו כי ו"ה. באותיות זו המשכה ונרמזת

מדת  הקדושות... מדותיו ושאר וטובו חסדו מדת ידי על היא זו המשכה וגם

ובקיצור, הוי'". שם של אחרונה ה"א באות ונרמזת ונכללת יתברך... מלכותו

מלכות), – ה' מידות, – ו' בינה, – ה' חכמה, – Ôkיו"ד ÏÚÂ שעניינו כיוון ¿«≈
הספירות, עשר הוא הוי' שם ÙÒBz˙של ˙ÎLÓ‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆«¿»«∆∆

‰ÈÁaÓ ‡È‰ 'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡¿≈¬»»ƒƒ¿ƒ»
„"eÈ ˙B‡Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈

,'‰ÓÎÁ') 'ÈÂ‰ ÌLc בחינת ¿≈¬»»»¿»
הנקראת eÈ‰cהנשמה ,('‰iÁ'«»¿«¿
¯˙k‰ ˙ÈÁa מעשר שלמעלה ¿ƒ««∆∆

היא  וראשיתם שהתחלתם הספירות

מעל  הוא גשמי שכתר (כשם החכמה

ÔÈÚהראש), ‡e‰ Ì„‡‰ LÙ·e¿∆∆»»»ƒ¿«
'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa הנקודה ¿ƒ««¿ƒ»

המקבילה  הנפש עצם של העצמית

מעשר  שלמעלה למעלה הכתר לעניין

לעשר  המקבילים הפרטיים הכוחות

העליונות. הספירות

¯ÈÚ‰Ïe„"eÈ ˙B‡aL Û‡L ¿»ƒ∆«∆»
ÊÓB¯L ,„"eÈ ÏL Bˆe˜ Ìb LÈ≈«∆∆≈

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·Ï9'¯˙k' , ƒ¿ƒ«»»∆¿∆∆
,'‰ÓÎÁ'‰Ó ‰ÏÚÓlL כמבואר ∆¿«¿»≈«»¿»

שעל  "והקוץ שם, התשובה' ב'אגרת

 ֿ ברוך העליון רצון לבחינת רומז היו"ד

בחינת  ממדרגת מעלה שלמעלה הוא

כנודע", עילאה ÌbLחכמה ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«
˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿ƒ«

'‰„ÈÁi'‰ שהיא מהחכמה שלמעלה «¿ƒ»
הספירות עשר «¿BÏÏÎƒ˙ראשית

,'ÈÂ‰ ÌLa חלק היא העליון והרצון ה'כתר' בחינת גם לכאורה כן ואם ¿≈¬»»
תוספת  באה זו שממדריגה לעיל למבואר מתאים הדבר ואיך עצמו, הוי' משם

והרצון  הכתר מבחינת גם הוי' בשם יש שאכן הוא והביאור הוי', בשם אור

ÊÓ¯a,אבל ˜¯ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ הברור עניינו ואינו ƒ»»ƒ¿»∆«¿∆∆
הוי' שם של Èza‡והמפורש ÔBLl‰Îe9„"ei‰ ÏÚL ıBw‰Â" : ¿«»««¿»¿«∆««

*ÊÓB¯ ממש עניינו אינו אבל רומז ‰ÔBÈÏÚרק ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·Ï ≈ƒ¿ƒ«»»∆¿
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כה 'ied z` ekxae ycw mkici e`y

ׁשּבא  אּלא עֹוד (ולא ּברּוֿהּוא" העליֹון ְְֶֶֶָָָָָֹרצֹון

ּבפני  אֹות אינֹו יּו"ד ׁשל ּקּוצֹו ּכי עּגּול), ְֲִִִֵֵֵֶַָּבחצאי

והינּו יּו"ד, האֹות ּבכלל הּוא אּלא ְְְְִֶַַָָָעצמֹו,

ואלּו ה'חכמה'. ּבחינת הּוא הּיּו"ד הּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּבגלּוי

ּבּיּו"ד  נכלל ה'ּכתר', ּבחינת יּו"ד, ׁשל ְְִִֶֶֶַַַָּקּוצֹו

"ׂשאּו ּבענין החדּוׁש וזהּו ּבלבד. ּובהעלם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַּברמז

ּתֹוספת  ׁשּנמׁש הוי'", את ּוברכּו קדׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹידיכם

ּכפי  וה'יחידה' ה'ּכתר' מּבחינת הוי' ּבׁשם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאֹור

ּגילּוי. ּבבחינת עצמן, ּבפני ְְְִִִִֵֵֶַַָׁשהן

ּׁשּנתּבארLÈÂב) מה עם זה לעיל לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ּתּמּוז  ּדי"ב מה 11(ּבּמאמר ּבענין ( ְְְֲִַַַַַָ

ּב'אדרא' עדן 12ּׁשּכתּוב 'עדן', ּבחינֹות ׁשּתי ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

ּבחינֹות  ׁשּתי נמׁשכֹות ׁשּמהן עּלאה, ועדן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתּתאה

(ואף  העליֹון וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּגןֿעדן,

ּגבּול, ּבלי מדרגֹות רּבּוי ּבגןֿעדן יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּבפרט ּיּות

יהללּו13ּכּידּוע  יֹום ּבכל "ּוקדֹוׁשים ּבענין ְְְְְְִִַַַַָָ

לׁשני 14סלה" ּבכללּות נחלקים מּכלֿמקֹום , ְְְִִִִֵֶֶָָָָָ

והענין  העליֹון). וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסּוגים,

 ֿ 'חכמה ּבחינת הּוא עּלאה' 'עדן ּדהּנה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבזה,

עּלאה'. 'חכמה ּבחינת מּזה, ּולמּטה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָסתימאה',

ׁשּזהּו 'ּבינה', ּבחינת לגןֿעדן, נמׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשם

מּזיו  ונהנין יֹוׁשבין צּדיקים ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַׁשּבגןֿעדן

הּתענּוג,15הּׁשכינה  ענין ׁשהּוא ּדיקא, נהנין , ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָ

ּב'בינה' הּוא ('עּתיק') הּתענּוג ׁשּגילּוי ,16וידּוע ְְֲִִִֶַַַַָָ

הּוא  ּוב ּה נקּודה, ּבבחינת היא ׁש'חכמה' ְְְְְִִִֶַַָָָָוהינּו,

הּתענּוג, עצם ּבחינת הּתענּוג, ּגלּוי ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָהתחלת
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ואילך).ד"ה11) 60 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד מנה קכח,12)מי שם רבא אדרא א. רצ, בזח"ג זוטא אדרא

ובכ"מ.13)ב. ב. מא, בהר לקו"ת העמידה.14)ראה א.15)תפילת יז, ברכות לך 16)ראה לך תו"א ב. קעח, זח"ג ראה

סע"ב. יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„BÚ ‡ÏÂ) "‡e‰ŒCe¯a רמז רק שהוא שנאמר בלבד זו aL‡לא ‡l‡ »¿…∆»∆»

ÏebÚ È‡ˆÁa בקוץ הנרמז מהחכמה, שלמעלה הרצון, אודות אלה מילים «¬»≈ƒ
לכך  והטעם בסוגריים), התניא שבספר התשובה' ב'אגרת נכתבו היו"ד שעל

הוא  נרמז רק אלא הוי' בשם ברור ודבר עיקרי עניין ÏLשאינו Bˆew Èkƒ∆
,BÓˆÚ ÈÙa ˙B‡ BÈ‡ „"eÈ≈ƒ¿≈«¿
„"eÈ ˙B‡‰ ÏÏÎa ‡e‰ ‡l‡∆»ƒ¿»»

ממנה, נפרד בלתי ¿»¿eÈ‰Âוחלק
‡e‰ „"ei‰ ‰p‰ ÈeÏ‚aL∆¿ƒƒ≈«

'‰ÓÎÁ'‰ ˙ÈÁa.לעיל כמבואר ¿ƒ««»¿»
˙ÈÁa ,„"eÈ ÏL Bˆew eÏ‡Â¿ƒ∆¿ƒ«
ÊÓ¯a „"eia ÏÏÎ ,'¯˙k'‰«∆∆ƒ¿»«¿∆∆
Le„Á‰ e‰ÊÂ .„·Ïa ÌÏÚ‰·e¿∆¿≈ƒ¿«¿∆«ƒ
L„˜ ÌÎÈ„È e‡N" ÔÈÚa¿ƒ¿«¿¿≈∆…∆

,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e על מדובר ואכן »¿∆¬»»
של  והגלוי העיקרי עניינו לגבי תוספת

הוי' ‡B¯שם ˙ÙÒBz CLÓpL∆ƒ¿»∆∆
'¯˙k'‰ ˙ÈÁaÓ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»ƒ¿ƒ««∆∆
ÈÙa Ô‰L ÈÙk '‰„ÈÁÈ'‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿≈

ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ,ÔÓˆÚ זה ודבר «¿»ƒ¿ƒ«ƒ
שבו  עצמו הוי' בשם קיים הרצון לא

וברמז. בהעלם רק הם והכתר

‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (·¿≈¿«≈∆ƒ«
¯Ó‡na) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ֿ דיבור ∆ƒ¿»≈¿≈««¬»

ומספר  יעקב עפר מנה "מי המתחיל

בלק  בפרשת פסוק ישראל" רובע את

Êenz ·"Èc11 בהתוועדות שנאמר ¿«
תשכ"ה  זו, שנה תמוז י"ב הגאולה )חג
'‡¯„‡'a ·e˙kM ‰Ó ÔÈÚa12 ¿ƒ¿««∆»¿ƒ¿»

לדברים  והכוונה אסיפה, (מילולית:

באסיפת  יוחאי בר שמעון רבי שאמר

הזוהר) מספר חלק והוא החבריא,

LiL באלוקות ÈzLלמעלה ∆≈¿≈
‰‡zz Ô„Ú ,'Ô„Ú' ˙BÈÁa¿ƒ≈∆≈∆«»»

lÚ‡‰תחתון  Ô„ÚÂ,עליוןÔ‰nL ¿≈∆ƒ»»∆≈∆
ב'עדן' הבחינות «¿BÎLÓƒ˙משתי

Ô„ÚŒÔb ,Ô„ÚŒÔb ˙BÈÁa ÈzL¿≈¿ƒ«≈∆«≈∆
ÔBzÁz‰'תתאה מ'עדן הנמשך ««¿

ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â'עילאה מ'עדן LÈהנמשך ˙eiË¯ÙaL Û‡Â) ¿«≈∆»∆¿¿«∆ƒ¿»ƒ≈
Ô„ÚŒÔ‚a אלא ותחתון, עליון בחינות, שתי רק B‚¯„Ó˙לא Èea¯ ועד ¿«≈∆ƒ«¿≈

Úe„ikלריבוי  ,Ïe·b ÈÏa13 בחסידות "ÌÈLB„˜eהמבואר ÔÈÚa ¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ
"‰ÏÒ EeÏÏ‰È ÌBÈ ÏÎa14ב'לקוטי הזקן:(כמבואר לרבנו תורה' ¿»¿«¿∆»

יום  בכל וקדושים בשמונהֿעשרה שאומרים וכמו קדושים נקראו "הנשמות

שהם  לפי ומקום זמן בחינת להם אין הנשמות... על דקאי סלה יהללוך

ולכן  מקום, בבחינת ואינן לגמרי גוף מבחינת מובדלים קדושים... בבחינת

וקדושים  וזהו תמיד יום בכל היא שלהם שירה כן ועל זמן, בבחינת כן גם אינן

כי  וגם חיל... אל מחיל ילכו כמאמר הפסק. בלי סלה וגם יהללוך יום בכל

בחינת  שיש רבים לשון וקדושים הנה

רום  עד גבוה מעל גבוה רבים קדושים

ריבוי  יש סלה... יהללוך וזהו המעלות,

הגם  עילוי, אחר בעילוי מדרגות

דרך  מדרגות ב' רק נזכר לא שבספרים

התחתון, וגןֿעדן העליון גןֿעדן כלל,

יהללוך  וזהו אלינו. נתגלו שלא היינו

הפסק" בלי ÌB˜ÓŒÏkÓסלה ,(ƒ»»
ÌÈ˜ÏÁ הפרטיות המדרגות ריבוי ∆¿»ƒ

Ô„ÚŒÔb ,ÌÈ‚eÒ ÈLÏ ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿≈ƒ«≈∆
.(ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿
Ô„Ú' ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈∆

'‰‡lÚ העליון ÈÁa˙עדן ‡e‰ ƒ»»¿ƒ«
'‰‡ÓÈ˙ÒŒ‰ÓÎÁ' סתומה חכמה »¿»¿ƒ»»

מגילוי, שלמעלה «»¿hÓÏe‰ונעלמת
,‰fÓ לידי באה שהיא כפי זו בחינה ƒ∆

היא  יותר נמוכות במדריגות גילוי

'‰‡lÚ ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa חכמה ¿ƒ«»¿»ƒ»»
העליון ÌMÓeהעליונה. עדן מבחינת ƒ»

חכמה  בחינת ŒÔ‚Ïשהיא CLÓƒ¿»¿«
e‰fL ,'‰Èa' ˙ÈÁa ,Ô„Ú≈∆¿ƒ«ƒ»∆∆
ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆«ƒƒ¿ƒ

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰Â15ÔÈ‰ , ¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆¡ƒ
,‡˜Èc ואמרו דייקו ז"ל חכמינו «¿»

ומקבלות  קולטות הצדיקים שנשמות

בגןֿעדן  האלוקות והארת גילוי את

(רוחנית, הנאה להם שגורם באופן

‰eÚz‚,כמובן) ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¬
‚eÚz‰ ÈeÏÈbL Úe„ÈÂ¿»«∆ƒ««¬

'˜ÈzÚ') שלמעלה עליון כתר «ƒ
בחינות  שתי בתוכו כולל מהספירות

ארוכות  [פנים אנפין' 'אריך ,כלליות

העליון  הרצון שהוא רב] גילוי היינו

שהוא  וגילוי] מ'יום' ונעלה ונבדל נעתק הפירושים, אחד [לפי יומין' ו'עתיק

העליון  È·'a‰'העונג ‡e‰ (16'‰ÓÎÁ'L ,eÈ‰Â ההברקה , ¿ƒ»¿«¿∆»¿»
השכלי  הרעיון של e˜„‰הראשונית ˙ÈÁ·a ‡È‰ הבנה ללא בלבד ƒƒ¿ƒ«¿»

הרעיון, בפרטי ÈÁa˙והשגה ,‚eÚz‰ ÈeÏb ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰ d·e»«¿»«ƒ««¬¿ƒ«
‚eÚz‰ ÌˆÚ,פרטיו בכל ונרגש ומתגלה יורד שהוא ÔÎlLלפני ∆∆««¬∆»≈
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d"kyz'd ,fenz f"i ,wla zyxt zay

ׁשעלֿידי  ּכאן ּׁשּכתּוב מה לבאר ויׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ'יחידה'.

ה'ּיחידה', לבחינת מּגיעים קדׁש" ידיכם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ׂשאּו

מּלה  ׁש"ּקדׁש מבאר הּמקֹומֹות ׁשּברֹוב ְְְִֶֶֶַַָָֹֹאף

החכמה  ּבחינת הּוא נתּבאר 6ּבגרמיּה" ּכאן ּכי , ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

אֹור  ּתֹוספת המׁשכת הוי'", את "ּוברכּו ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָענין

מּׁשם  ׁשּלמעלה ּגלּוי עלֿידי ׁשּזהּו הוי', ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשם

ּכנגד  הן הוי' ׁשם אֹותּיֹות ׁשד' ידּוע והרי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהוי',

ספירֹות  הן 7עׂשר ּבמילּואם האֹותּיֹות ד' (וגם ְְְִִִֵֶֶַָָ

אֹותּיֹות  החכמה 8עׂשר ּבחינת היא יּו"ד אֹות ,( ְְִִִֶֶַַָָ

אֹור  ּתֹוספת ׁשהמׁשכת לֹומר, צרי ּכן ועל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָוכּו',

יּו"ד  מאֹות ּגם ׁשּלמעלה מּבחינה היא הוי' ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשם

הּכתר, ּבחינת ּדהינּו 'חּיה'), ('חכמה', הוי' ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּדׁשם

ה'ּיחידה'. ּבחינת ענין הּוא האדם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָּובנפ ׁש

¯ÈÚ‰Ïe ׁשל קּוצֹו ּגם יׁש יּו"ד ׁשּבאֹות ׁשאף ¿»ƒֵֶֶֶַַָ

העליֹון  רצֹון לבחינת ׁשרֹומז ,9יּו"ד, ְְִִֵֶֶַָָ

ּבחינת  ׁשּגם ונמצא מה'חכמה', ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ'ּכתר'

הוי', ּבׁשם נכללֹות ה'ּיחידה' ּובחינת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָה'ּכתר'

ּוכהּלׁשֹון  ּברמז, רק הּוא זה ענין ְְְִִֶֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום

לבחינת 9ּבּתניא  רֹומז* הּיּו"ד ׁשעל "והּקֹוץ : ְְְִִֵֶַַַַַַָ
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מקדים  ספירֹות" העׂשר ל"ּכל ּבנֹוגע הרי - הּספירֹות לׁשאר ּבנֹוגע ּגם נאמר זה ׁשּלׁשֹון ואף ּברמז,א *) רק לא ׁשהם ׁשם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ונרמזֹות" "נכללֹות ּומסּיים ב ּכיֿאם ּבחינת", היא זֹו "ּובחינה עלּֿדרֿזה: ּגםּֿכן ראה ּפרׁשת ריׁש ּתֹורה' 'ל ּקּוטי ּוראה . ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מקֹומֹות. ּובכּמה ג) (כב, ראה ב) (פו, מּטֹות ּתֹורה' 'לּקּוטי ּגםּֿכן ועּיין ּבׁשם". הּנרמזים אּלּו "ּבחינֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ(בספ"ב)

ּובסֹופֹו כּו'", חּכים כּו' ספירן "עׂשר ּכֹותב: ּבפירּוׁש ּכי - העליֹון רצֹון לבחינת ּבנֹוגע ּגם היא זֹו ׁשהקּדמה לֹומר ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָא)

עיגּול. ּבחצאי לא אפילּו רצֹון, הזּכיר ְֲֲִִִִֵַָָֹֹלא

ותיכף  ּבסמיכּות ׁשּבא ליּו"ד, ּבנֹוגע ורק ו"ה", ּבאֹותּיֹות ונרמזת.. נכללת ה"א.. ּבאֹות ונרמזת "נכללת הענין: ּבהמׁש וכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָב)

לבד  "מרּמזת" ּכֹותב נכללֹות", ספירֹות העׂשר "וכל .10לכתבֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מנחםֿאב. ו' א.6)יום" צג, מסעי לקו"ת - לדוגמא - (ברע"מ).7)ראה א יז, וכלים)8)זח"ג עצמות (שער ד שער פרדס

פ"ד.9)פ"ו. 10.143)אגה"ת ע' חל"ט מלקו"ש גם להעיר המו"ל: הערת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"L„˜ ÌÎÈ„È e‡N" È„ÈŒÏÚL Ô‡k ·e˙kM ‰Ó ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈«∆»»∆«¿≈¿¿≈∆…∆

'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ,'ציון' הנקראת הנשמה ‡Ûנקודת «ƒƒƒ¿ƒ««¿ƒ»«
"dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„w"L ¯‡·Ó ˙BÓB˜n‰ ·B¯aL דרגת ∆¿«¿¿…»∆…∆ƒ»¿«¿≈

עצמו  בפני עניין שהיא כפי ‰ÓÎÁ‰"קודש" ˙ÈÁa ‡e‰6, חלק שהיא ¿ƒ««»¿»
ולמטה  הכוחות, עשר המוחין, מבחינת

מהכוחות  שלמעלה מה'יחידה'

שבעצם  הוא בכך והביאור הפרטיים,

'שאו  של העבודה וכאן סתירה זו אין

ה  בעניין קשורה קדש' Èkƒיחידהידיכם
¯‡a˙ Ô‡k מ'שאו שכתוצאה »ƒ¿»≈

נפעל קודש' "eÎ¯·eידיכם ÔÈÚƒ¿«»¿
˙ÙÒBz ˙ÎLÓ‰ ,"'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»«¿»«∆∆
È„ÈŒÏÚ e‰fL ,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡¿≈¬»»∆∆«¿≈
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL ÈeÏbƒ∆¿«¿»ƒ≈¬»»
בשם  אור להוסיף שכדי מובן שהרי

התגלות  להמשיך צורך יש הוי'

עצמו, הוי' משם שלמעלה מבחינה

ÌL ˙Bi˙B‡ '„L Úe„È È¯‰Â«¬≈»«∆ƒ≈
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ „‚k Ô‰ 'ÈÂ‰7, ¬»»≈¿∆∆∆∆¿ƒ

Ì‡eÏÈÓa ˙Bi˙B‡‰ '„ Ì‚Â)¿«»ƒ¿ƒ»
¯NÚ Ô‰ ‡"‰ Â"ÈÂ ‡"‰ „"ÂÈ≈∆∆

˙Bi˙B‡8‡È‰ „"eÈ ˙B‡ ,( ƒƒ
,'eÎÂ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa כמבואר ¿ƒ««»¿»¿

הזקן  רבנו ובלשון וחסידות, בקבלה

התניא: שבספר התשובה' ב'אגרת

בשם  ונרמזות נכללות ספירות הי' "וכל

נקודה  בחי' שהיא היו"ד כי ב"ה. הוי'

שהיא  יתברך לחכמתו מרמזת לבד

ההשגה  וגילוי התפשטות לבחינת שבאה קודם והסתר העלם בבחינת

נכללת  וההבנה... ההשגה וגילוי התפשטות לבחינת שבאה ואחר וההבנה...

על  ומרמז המורה לרוחב התפשטות בחינת לה שיש ה"א באות ונרמזת

וההשפעה  ההמשכה בחינת על המורה לאורך וגם וההבנה הביאור הרחבת

נכללת  למטה... יותר זו והשפעה המשכה כשנמשכת למטה... מלמעלה

למטה. מלמעלה ההמשכה על מורה הוי"ו כי ו"ה. באותיות זו המשכה ונרמזת

מדת  הקדושות... מדותיו ושאר וטובו חסדו מדת ידי על היא זו המשכה וגם

ובקיצור, הוי'". שם של אחרונה ה"א באות ונרמזת ונכללת יתברך... מלכותו

מלכות), – ה' מידות, – ו' בינה, – ה' חכמה, – Ôkיו"ד ÏÚÂ שעניינו כיוון ¿«≈
הספירות, עשר הוא הוי' שם ÙÒBz˙של ˙ÎLÓ‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆«¿»«∆∆

‰ÈÁaÓ ‡È‰ 'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡¿≈¬»»ƒƒ¿ƒ»
„"eÈ ˙B‡Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈

,'‰ÓÎÁ') 'ÈÂ‰ ÌLc בחינת ¿≈¬»»»¿»
הנקראת eÈ‰cהנשמה ,('‰iÁ'«»¿«¿
¯˙k‰ ˙ÈÁa מעשר שלמעלה ¿ƒ««∆∆

היא  וראשיתם שהתחלתם הספירות

מעל  הוא גשמי שכתר (כשם החכמה

ÔÈÚהראש), ‡e‰ Ì„‡‰ LÙ·e¿∆∆»»»ƒ¿«
'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa הנקודה ¿ƒ««¿ƒ»

המקבילה  הנפש עצם של העצמית

מעשר  שלמעלה למעלה הכתר לעניין

לעשר  המקבילים הפרטיים הכוחות

העליונות. הספירות

¯ÈÚ‰Ïe„"eÈ ˙B‡aL Û‡L ¿»ƒ∆«∆»
ÊÓB¯L ,„"eÈ ÏL Bˆe˜ Ìb LÈ≈«∆∆≈

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·Ï9'¯˙k' , ƒ¿ƒ«»»∆¿∆∆
,'‰ÓÎÁ'‰Ó ‰ÏÚÓlL כמבואר ∆¿«¿»≈«»¿»

שעל  "והקוץ שם, התשובה' ב'אגרת

 ֿ ברוך העליון רצון לבחינת רומז היו"ד

בחינת  ממדרגת מעלה שלמעלה הוא

כנודע", עילאה ÌbLחכמה ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«
˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿ƒ«

'‰„ÈÁi'‰ שהיא מהחכמה שלמעלה «¿ƒ»
הספירות עשר «¿BÏÏÎƒ˙ראשית

,'ÈÂ‰ ÌLa חלק היא העליון והרצון ה'כתר' בחינת גם לכאורה כן ואם ¿≈¬»»
תוספת  באה זו שממדריגה לעיל למבואר מתאים הדבר ואיך עצמו, הוי' משם

והרצון  הכתר מבחינת גם הוי' בשם יש שאכן הוא והביאור הוי', בשם אור

ÊÓ¯a,אבל ˜¯ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ הברור עניינו ואינו ƒ»»ƒ¿»∆«¿∆∆
הוי' שם של Èza‡והמפורש ÔBLl‰Îe9„"ei‰ ÏÚL ıBw‰Â" : ¿«»««¿»¿«∆««

*ÊÓB¯ ממש עניינו אינו אבל רומז ‰ÔBÈÏÚרק ÔBˆ¯ ˙ÈÁ·Ï ≈ƒ¿ƒ«»»∆¿
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ied'כו z` ekxae ycw mkici e`y

ּולׁשמרּה" "לעבדּה רק 21ענין לא הּוא זה וענין . ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֹ

 ֿ ּבגן ּגם אּלא ו"ה, ּבחינת - הּתחּתֹון ְְְְִֵֶֶַַַַַַָּבגןֿעדן

ּב'ּתניא' ּכמבאר י"ה, ּבחינת - העליֹון 20עדן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבגןֿעדן  אֹור נמׁש הּמצֹות מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשעלֿידי

אֹור  נמׁש הּמצֹות ּכונת ועלֿידי ְְְְְִִֵַַַַַַָָהּתחּתֹון,

ועבֹודתן  ּתֹורתן ׁשענין ונמצא, העליֹון. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבגןֿעדן

 ֿ ּבגן הן ּבגןֿעדן, אֹור ּתֹוספת נמׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעלֿידֹו

העליֹון  ּבגןֿעדן והן ו"ה, ּבחינת - הּתחּתֹון ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָעדן

את  "ּוברכּו ענין ּבדּוגמת הּוא י"ה, ּבחינת -ְְְְְִִֶַַַָ

אֹור  ּתֹוספת ממׁשיכים הוי', ּבׁשם ׁשּגם ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָהוי'",

ה'ּכתר' ּבחינת הוי', מּׁשם ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּבחינה

לעיל. ּכּנזּכר ה'ּיחידה', ְְְְִִִֵַַַָָּובחינת

ּב'לּקּוטי LÈÂג) המבאר עם ּגם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּפרׁשתנּו ּבסֹוף לענין 22ּתֹורה' ּבנֹוגע ְְְְִֵֵַַָָָָ

מדרגֹות, ׁשּתי ּבכללּות ּבּה ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָהּתׁשּובה,

ׁשּבפרטּיּות  (אף עיּלאה ּותׁשּובה ּתּתאה ְְְִִִֶַַָָָָָָָּתׁשּובה

ׁשּנתּבאר  מה ועלּֿדר מדרגֹות, רּבּוי ּבזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁש

ׁשּתי  יׁש מהן אחת ּובכל לגןֿעדן), ּבנֹוגע ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלעיל

עלּֿדר) ּתׁשּובה' ּו'בעל 'ּתׁשּובה' ְְְֵֶֶַַַַָָמדרגֹות,

וגןֿעדן  הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּגןֿעדן, סּוג ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּבכל

ו'עדן'). 'ּגן' מדרגֹות, ׁשּתי יׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָהעליֹון,

ּב'מלכּות', היא ּתּתאה' 'ּתׁשּובה הּנה ְְְְִִִִֵַַָָָָּובפרטּיּות ,

ּב'זעירֿאנּפין'. הּוא ּתּתאה' ּתׁשּובה ְְְִִֵַַַַָָָּו'בעל

ּתׁשּובה  ּו'בעל ּב'בינה', היא עּלאה' ְְְִִִַַָָָָָ'ּתׁשּובה

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכמרּומז ּב'חכמה'. הּוא ְְְְְִִֵַָָָָָָעיּלאה'

ארּבע  ּכנגד הן הּנ"ל מדרגֹות ׁשארּבע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשם,

ּב'ּתׁשּובה', ענין עֹוד יׁשנֹו א הוי'. ׁשם ְְְֲִִֵֶַַָָָָאֹותּיֹות

מּצדֿעצמּה, הּתׁשּובה ּבחינת עצם ְְְִִֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
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ב.21) קסה, ח"ב א. כז, ח"א זהר עה"פ. תיב"ע טו. ב, דליל 22)בראשית בנים ארבעה כנגד ד"ה בארוכה (וראה אֿב עה,

ואילך)). 161 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם (תורת פ"ג הפסח דחג ב'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ עדן בגן הראשון אדם לגבי d¯ÓLÏe"האמור d„·ÚÏ"21 לעסוק ƒ¿«¿»¿»¿»¿»

לאֿתעשה. ומצוות מצוותֿעשה Ê‰בקיום ÔÈÚÂ והגילוי האור שכל ¿ƒ¿»∆
המצוות  בקיום תלוי -בגןֿעדן ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿«≈∆««¿

,‰"È ˙ÈÁa - ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a Ìb ‡l‡ ,‰"Â ˙ÈÁa שהוא ¿ƒ«∆»«¿«≈∆»∆¿¿ƒ«
יותר  הרבה היה אור ולכאורה נעלה

עבודת  של בכוחה שאין לומר מקום

אותו, ולהמשיך לגלות למטה האדם

עלֿידי  נמשך הוא גם דבר של לאמתו

הזה  בעולם ומצוות בתורה העבודה

Èz'a‡'הגשמי  ¯‡·Ók20 «¿…»««¿»
˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL שהוא ∆«¿≈«¬≈«ƒ¿

גשמית  ŒÔ‚aפעולה ¯B‡ CLÓƒ¿»¿«
˙Âk È„ÈŒÏÚÂ ,ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿«¿≈«»«

˙Bˆn‰ רוחנית יותר פעולה שהיא «ƒ¿
.ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ¯B‡ CLÓƒ¿»¿«≈∆»∆¿
Ô˙¯Bz ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿«»»
CLÓ B„ÈŒÏÚL Ô˙„B·ÚÂ«¬»»∆«»ƒ¿»

Ô„ÚŒÔ‚a ¯B‡ ˙ÙÒBz מלבד ∆∆¿«≈∆
עצמו,האור  מצד בו ŒÔ‚aשיש Ô‰≈¿«

,‰"Â ˙ÈÁa - ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿ƒ«
˙ÈÁa - ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a Ô‰Â¿≈¿«≈∆»∆¿¿ƒ«

‚e„a ‡e‰ ,‰"ÈÔÈÚ ˙Ó ¿¿«ƒ¿«
ÌLa ÌbL ,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e"»¿∆¬»»∆«¿≈

,'ÈÂ‰ כל ÌÈÎÈLÓÓמעלתו,עם ¬»»«¿ƒƒ
("שאו  עבודתם ידי על ישראל בני

קודש") ‡B¯ידיכם ˙ÙÒBz בשם ∆∆
ÌMÓהוי' ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈

˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁa ,'ÈÂ‰¬»»¿ƒ««∆∆¿ƒ«
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,'‰„ÈÁi'‰«¿ƒ»«ƒ¿»¿≈

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ לעיל ‚) המבואר ¿≈¿«≈∆
מדריגות  שתי בו שיש גןֿעדן אודות

וגןֿעדן  התחתון גןֿעדן כלליות,

בלי  פרטיות מדריגות וריבוי העליון

ÈËewÏ'aגבול, ¯‡·Ó‰ ÌÚ Ìb«ƒ«¿…»¿ƒ≈
e˙L¯t ÛBÒa '‰¯Bz22 פרשת »¿»»»≈

‰eLz·‰,בלק  ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««¿»
da LiL התשובה בעבודת ∆≈»

,˙B‚¯„Ó ÈzL ˙eÏÏÎaƒ¿»¿≈«¿≈
‰‡zz ‰·eLz תשובה תחתונה, ¿»«»»

נמוכה, lÈÚ‡‰,במדריגה ‰·eL˙e תשובה נעלית עליונה, במדריגה ¿»ƒ»»
‰Êa LÈ ˙eiË¯ÙaL Û‡) התשובה B‚¯„Ó˙,בעניין Èea¯ «∆ƒ¿»ƒ≈»∆ƒ«¿≈

˙Á‡ ÏÎ·e ,(Ô„ÚŒÔ‚Ï Ú‚Ba ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈¿≈«¿«≈∆¿»««

Ô‰Ó ב'תשובה עילאה'הן ב'תשובה והן B‚¯„Ó˙,תתאה' ÈzL LÈ ≈∆≈¿≈«¿≈
,Ô„ÚŒÔb ‚eÒ ÏÎaL C¯cŒÏÚ) '‰·eLz ÏÚ·'e '‰·eLz'¿»««¿»«∆∆∆¿»«≈∆
'Ôb' ,˙B‚¯„Ó ÈzL LÈ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿≈¿≈«¿≈«

('Ô„Ú'Â העניין ..." קבלה: פי על שם תורה' ב'לקוטי פי וכמובא על הוא ¿≈∆
באילנא  דאחיד וכיון הזוהר... מאמר

בעץ  שאחוז [וכיוון אקרי כדין דחיי

דהא  תשובה בעל נקרא] אזי החיים,

אקרי  הכי אוף תשובה ישראל כנסת

אמרו  וקדמאי אקרי. תשובה בעל ואיהו

כן  גם תשובה ישראל כנסת [שהרי

נקרא. תשובה בעל והוא נקראת

ממש. תשובה בעל אמרו] וראשונים

אינם  גמורים צדיקים אפילו דא ועל

תשובה  שבעלי במקום לעמוד יכולים

כיוון  מלך'... ב'מקדש ופירש עומדים.

בחינת  נקרא לכך בזעיר אחוז שהוא

תתאה. ה' לבחינת משפיע היינו בעל

שהיא  ישראל כנסת דהא שכתב וזהו

ורצה  אקרי, הכי אוף תשובה המלכות

כמו  תשובה כן גם שנקראת לומר

תתאה. ה' והיא עילאה ה' שהיא הבינה

בעץ  אוחז תשובה שהבעל ומאחר

נקרא  כן על אנפין זעיר שהוא החיים

גורם  שהוא לומר רצה תשובה, בעל

ולכן  מלכות... בבחינת עליונה המשכה

זו". לתשובה משפיע ממש בעל נקרא

‰p‰ ,˙eiË¯Ù·e מדריגות ƒ¿»ƒƒ≈
בשתי  תשובה' ו'בעל 'תשובה'

הן  תשובה של הכלליות המדריגות

‡È‰ '‰‡zz ‰·eLz'¿»«»»ƒ
'˙eÎÏÓ'a התחתונה המדריגה ¿«¿

מהמדריגות  שפע המקבלת בספירות,

ממנה, eLz·‰שלמעלה ÏÚ·'e««¿»
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'a ‡e‰ '‰‡zz«»»ƒ¿≈«¿ƒ

המשפיעות  העליונות למלכות,המידות

לאשה  המשפיע הבעל עלֿדרך

‰È‡המקבלת. '‰‡lÚ ‰·eLz'¿»ƒ»»ƒ
'‰È·'a,מהחכמה ÏÚ·'eהמקבלת ¿ƒ»««

‡e‰ '‰‡lÈÚ ‰·eLz¿»ƒ»»
'‰ÓÎÁ'a.לבינה Bz¯‰'המשפיעה ÈËewÏ'a ÊÓe¯ÓÎÂ בלק פרשת ¿»¿»¿«¿»¿ƒ≈»

Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó Úa¯‡L ,ÌL(ומלכות זעירֿאנפין ובינה, ‰Ô(חכמה »∆«¿««¿≈««≈
ÔÈÚ „BÚ BLÈ C‡ .'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿«ƒ≈¬»»«∆¿ƒ¿»
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d"kyz'd ,fenz f"i ,wla zyxt zay

ׁשּפירּוׁשֹו 'עדן', ּבׁשם החכמה נקראת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּלכן

הּוא  הּתענּוג והתרחבּות ּגלּוי אבל ְְֲֲֲֲִִַַַַָּתענּוג,

יׁש יֹותר , ּובפרטּיּות ּגןֿ(עדן). ּדוקא, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּב'בינה'

ּבחינת  'ּבינה'. ּבחינת 'ּגן', מדרגֹות. ׁשלׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּבזה

ה'חכמה' המׁשכת ּב'ּגן', ׁשּנמׁש ּכפי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ'עדן'

ראה  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּכמבאר 17ּב'בינה' ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹ

ּבהיכלא  נקּודה ׁשּנקּודת 18ּבענין והינּו, , ְְְְְְְִֵֶַַַָָָ

ּתל ׁשּלא ּד'בינה' ההּׂשגה את ׁשֹומרת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹה'חכמה'

כּו' עקּלתֹון מ 19ּבדר 'עדן' ּובחינת עצמֹו,). ּצד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

ּתּתאה', 'עדן ּבחינת ּגם ויׁש 'חכמה'. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבחינת

נמׁשכת  ּומּׁשם ּד'זעירֿאנּפין', 'חכמה' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבחינת

הּתחּתֹון, ּבגןֿעדן וההּׂשגה ההבנה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָהתרחבּות

ׁשלׁש ּבזה יׁש ּובפרטּיּות הּמלכּות. ְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבחינת

'עדן' ּבחינת  ה'ּמלכּות'. ּבחינת 'ּגן', ְְְְִִֵֵֶַַַַַַמדרגֹות.

 ֿ ּד'זעיר 'חכמה' המׁשכת ּב'ּגן', ׁשּנמׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכפי

עצמֹו, מּצד 'עדן' ּובחינת ּב'מלכּות'. ְְְְִִִֵֶַַַַַַאנּפין'

'עדן' ׁשּבבחינת ונמצא, ּד'זעירֿאנּפין'. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ'חכמה'

ּכנגד  ׁשהן ספירֹות, העׂשר ּכל נכללֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָו'גןֿעדן'

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הוי', ׁשם אֹותּיֹות 11ד' ְְֲִִֵֵֵֶָָָָ

וגןֿעדן  י"ה, יחּוד ענין הּוא העליֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּגןֿעדן

מה  אמנם, ו"ה. יחּוד ענין הּוא ְְְִִַַַַָָהּתחּתֹון

מה  (ׁשּזהּו ֿ עדן ּבגן ונהנין יֹוׁשבין ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָּׁשהּנשמֹות

זיו  רק זה הרי הוי') ׁשם אֹותּיֹות מד' ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּׁשּמקּבלים

ועבֹודתן  ּתֹורתן 20ּתֹורתן ׁשעלֿידי והינּו , ְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּזהּו ּבגןֿעדן, אֹור ּתֹוספת ממׁשיכים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָועבֹודתן
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ב.17) א).18)יח, (יט, ת"ה תקו"ז א. ו, זח"א שמ.19)ראה ע' תרצ"א תרטו. ע' עטר"ת פל"ט.20)סה"מ תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈeÏb Ï·‡ ,‚eÚz BLe¯ÈtL ,'Ô„Ú' ÌLa ‰ÓÎÁ‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«»¿»¿≈≈∆∆≈«¬¬»ƒ

‚eÚz‰ ˙e·Á¯˙‰Â ונרגש וניכר לפרטים ומסתעף מתרחב שהוא כפי ¿ƒ¿«¬««¬
Âc˜‡בגלוי  '‰È·'a ‡e‰ לפרטים מסתעף כבר השכלי הרעיון שבה ¿ƒ»«¿»

לאורך  ∆≈»ŒÔb(Ô„Ú).ולרוחב,ומתפשט
‰Êa LÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈»∆
עדן' ב'גן 'עדן' בחינת בהתגלות

.˙B‚¯„Ó LÏL היא אחת דרגה »…«¿≈
'‰Èa' ˙ÈÁa ,'Ôb' יש שבה «¿ƒ«ƒ»

העונג  ובה והשגה והיא מתגלה.הבנה

'Ô„Ú' ˙ÈÁa חכמה') חכמה ¿ƒ«≈∆
עילאה') 'חכמה מזה ולמטה סתימאה'

˙ÎLÓ‰ ,'Ôb'a CLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»«««¿»«
¯‡·Ók) '‰È·'a '‰ÓÎÁ'‰«»¿»¿ƒ»«¿…»

של  זה החכמה עניין המשכת

‰‡¯ ˙L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'a17 ¿ƒ≈»»»«¿≈
‡ÏÎÈ‰a ‰„e˜ ÔÈÚa18 ¿ƒ¿«¿»¿≈»»

בלבד  נקודה כאמור, היא, החכמה

לפרטים  ומסתעפת שמתרחבת והבינה

מבו  כך ועל רחב, להיכל אר נמשלה

וההסתעפות  הירידה לאחר שגם

עדיין  בבינה, השכל של וההתרחבות

החכמה, של בהארה צורך ¿»¿eÈ‰Â,יש
'‰ÓÎÁ'‰ ˙„e˜pL אמנם שהיא ∆¿««»¿»

והשגה  הבנה בה ואין בלבד כנקודה

עדיין  מכלֿמקום אך ולרוחב, לאורך

החכמה  נקודת כי רבה חשיבות לה יש

של שבה  הראשוני השורש נמצא

השכלי  ‡˙הרעיון ˙¯ÓBL∆∆∆
CÏz ‡lL '‰È·'c ‰‚O‰‰««»»¿ƒ»∆…≈≈

'eÎ ÔB˙l˜Ú C¯„a19 וריבוי ¿∆∆¬«»
מנקודת  לסטות לה יגרמו לא הפרטים

בחכמה  מאירה שהיא כפי ).האמת
Â השנייה 'Ô„Ú'הדרגה ˙ÈÁ· ¿¿ƒ«≈∆

'‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿¿ƒ«»¿»
'גן  להיות בינה לבחינת הירידה לפני

Ìb(עדן)'. LÈÂ יותר נמוכה שלישית zz‡‰',דרגה Ô„Ú' ˙ÈÁa עדן ¿≈«¿ƒ«≈∆«»»
('חכמה  חכמה של העליונות בדרגות לא אבל חכמה בחינת היא שגם התחתון,

אלא  עילאה', ב'עדן שהוא כפי עילאה') ו'חכמה 'ÓÎÁ‰'סתימאה' ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»
,'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'c,חסד העליונות במידות להאיר שירדה כפי החכמה ƒ¿≈«¿ƒ

המאיר  לאור ביחס כי זעירות, פנים אנפין', 'זעיר (הנקראות וכו' גבורה

וזעיר) מועט הוא במידות המאיר האור ֿ ÌMÓeבמוחין, דזעיר מ'חכמה ƒ»
‰ÔBzÁz,אנפין' Ô„ÚŒÔ‚a ‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ˙e·Á¯˙‰ ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿«¬«¬»»¿««»»¿«≈∆««¿

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa נמצא שבתוכו במידות המאיר האור את המקבלת ¿ƒ«««¿
בחכמה. המאיר האור ומלובש

‰Êa LÈ ˙eiË¯Ù·e עצמו התחתון' עדן 'גן B‚¯„Ó˙בבחינת LÏL ƒ¿»ƒ≈»∆»…«¿≈
הנ שונות. האחת, ביותר המדריגה ‰'eÎÏn˙'מוכה ˙ÈÁa ,'Ôb'.עצמה «¿ƒ«««¿

השנייה  המדריגה נמצאת ממנה למעלה

CLÓpL ÈÙk 'Ô„Ú' ˙ÈÁa¿ƒ«≈∆¿ƒ∆ƒ¿»
,'Ôb'a זו ובגןֿעדן הרי התחתון ««

Œ¯ÈÚÊ'c '‰ÓÎÁ' ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿»ƒ¿≈
'ÔÈt‡ להאיר שירדה כפי החכמה «¿ƒ

ותאיר  שתפעל כאמור, במידות,

.'˙eÎÏÓ'a השלישית והדרגה ««¿
'Ô„Ú'יותר העליונה  ˙ÈÁ·e¿ƒ«≈∆

Œ¯ÈÚÊ'c '‰ÓÎÁ' ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿»¿»ƒ¿≈
'ÔÈt‡ מצד שהיא קודם כפי עצמה, «¿ƒ

ב'מלכות'. להאיר הירידה

'Ô„Ú' ˙ÈÁ·aL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈∆
שלה, השונות (בדרגות החכמה

והתחתונות) ∆≈»¿Ô„ÚŒÔ‚'Â'העליונות
בבינה  להאיר ירדה שהחכמה (כפי

הדרגות  פרטי לעיל כמבואר ובמידות,

עדן  ב'גן והן העליון' עדן ב'גן הן בזה

‰NÚ¯התחתון') Ïk ˙BÏÏÎƒ¿»»»∆∆
'„ „‚k Ô‰L ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ∆≈¿∆∆
BÓÎe ,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»¿

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL11 ֿ דיבור במאמר ∆ƒ¿»≈»≈
בהתוועדות  שנאמר מנה' 'מי המתחיל

תמוז  ‰e‡י"ב ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔbL∆«≈∆»∆¿
,‰"È „eÁÈ ÔÈÚ פנימית השפעה ƒ¿«ƒ

בדרגות  ואחדות חיבור הגורמת

חכמה  יחוד הספירות, של הגבוהות

יו"ד  אותיות של הדרגות שהם ובינה

הוי', שם של ∆≈»¿Ô„ÚŒÔ‚Âוה"א
,‰"Â „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ ÔBzÁz‰««¿ƒ¿«ƒ
חיבור  הגורמת פנימית השפעה

של  הנמוכות בדרגות ואחדות

שם  של וה"א וא"ו אותיות של הדרגות שהם והמלכות, המידות הספירות,

(e‰fLהוי'. Ô„ÚŒÔ‚a ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ ˙BÓ˘p‰M ‰Ó ,ÌÓ‡»¿»«∆«¿»¿ƒ¿∆¡ƒ¿«≈∆∆∆
ÌÈÏa˜nM ‰Ó אלקית השפעה ‰ÈÂ'),והארה ÌL ˙Bi˙B‡ '„Ó «∆¿«¿ƒƒƒ≈¬»»

Â Ô˙¯Bz ÂÈÊ ˜¯ ‰Ê È¯‰Ô˙„B·Ú20, הוא שבגןֿעדן האור וכל ¬≈∆«ƒ»»«¬»»
ומצוות  בתורה העבודה של תוצאה Ô˙¯Bzבסךֿהכול È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈»»

Ô˙„B·ÚÂ בעת המצוות וקיום התורה בגופים לימוד מלובשות שהנשמות «¬»»
הזה  ‡B¯בעולם ˙ÙÒBz ÌÈÎÈLÓÓ אלוקות וגילויe‰fL ,Ô„ÚŒÔ‚a «¿ƒƒ∆∆¿«≈∆∆∆
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ּולׁשמרּה" "לעבדּה רק 21ענין לא הּוא זה וענין . ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֹ

 ֿ ּבגן ּגם אּלא ו"ה, ּבחינת - הּתחּתֹון ְְְְִֵֶֶַַַַַַָּבגןֿעדן

ּב'ּתניא' ּכמבאר י"ה, ּבחינת - העליֹון 20עדן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבגןֿעדן  אֹור נמׁש הּמצֹות מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשעלֿידי

אֹור  נמׁש הּמצֹות ּכונת ועלֿידי ְְְְְִִֵַַַַַַָָהּתחּתֹון,

ועבֹודתן  ּתֹורתן ׁשענין ונמצא, העליֹון. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבגןֿעדן

 ֿ ּבגן הן ּבגןֿעדן, אֹור ּתֹוספת נמׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעלֿידֹו

העליֹון  ּבגןֿעדן והן ו"ה, ּבחינת - הּתחּתֹון ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָעדן

את  "ּוברכּו ענין ּבדּוגמת הּוא י"ה, ּבחינת -ְְְְְִִֶַַַָ

אֹור  ּתֹוספת ממׁשיכים הוי', ּבׁשם ׁשּגם ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָהוי'",

ה'ּכתר' ּבחינת הוי', מּׁשם ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּבחינה

לעיל. ּכּנזּכר ה'ּיחידה', ְְְְִִִֵַַַָָּובחינת

ּב'לּקּוטי LÈÂג) המבאר עם ּגם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּפרׁשתנּו ּבסֹוף לענין 22ּתֹורה' ּבנֹוגע ְְְְִֵֵַַָָָָ

מדרגֹות, ׁשּתי ּבכללּות ּבּה ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָהּתׁשּובה,

ׁשּבפרטּיּות  (אף עיּלאה ּותׁשּובה ּתּתאה ְְְִִִֶַַָָָָָָָּתׁשּובה

ׁשּנתּבאר  מה ועלּֿדר מדרגֹות, רּבּוי ּבזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁש

ׁשּתי  יׁש מהן אחת ּובכל לגןֿעדן), ּבנֹוגע ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלעיל

עלּֿדר) ּתׁשּובה' ּו'בעל 'ּתׁשּובה' ְְְֵֶֶַַַַָָמדרגֹות,

וגןֿעדן  הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּגןֿעדן, סּוג ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּבכל

ו'עדן'). 'ּגן' מדרגֹות, ׁשּתי יׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָהעליֹון,

ּב'מלכּות', היא ּתּתאה' 'ּתׁשּובה הּנה ְְְְִִִִֵַַָָָָּובפרטּיּות ,

ּב'זעירֿאנּפין'. הּוא ּתּתאה' ּתׁשּובה ְְְִִֵַַַַָָָּו'בעל

ּתׁשּובה  ּו'בעל ּב'בינה', היא עּלאה' ְְְִִִַַָָָָָ'ּתׁשּובה

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכמרּומז ּב'חכמה'. הּוא ְְְְְִִֵַָָָָָָעיּלאה'

ארּבע  ּכנגד הן הּנ"ל מדרגֹות ׁשארּבע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשם,

ּב'ּתׁשּובה', ענין עֹוד יׁשנֹו א הוי'. ׁשם ְְְֲִִֵֶַַָָָָאֹותּיֹות

מּצדֿעצמּה, הּתׁשּובה ּבחינת עצם ְְְִִֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
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ÔÈÚ עדן בגן הראשון אדם לגבי d¯ÓLÏe"האמור d„·ÚÏ"21 לעסוק ƒ¿«¿»¿»¿»¿»

לאֿתעשה. ומצוות מצוותֿעשה Ê‰בקיום ÔÈÚÂ והגילוי האור שכל ¿ƒ¿»∆
המצוות  בקיום תלוי -בגןֿעדן ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿«≈∆««¿

,‰"È ˙ÈÁa - ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a Ìb ‡l‡ ,‰"Â ˙ÈÁa שהוא ¿ƒ«∆»«¿«≈∆»∆¿¿ƒ«
יותר  הרבה היה אור ולכאורה נעלה

עבודת  של בכוחה שאין לומר מקום

אותו, ולהמשיך לגלות למטה האדם

עלֿידי  נמשך הוא גם דבר של לאמתו

הזה  בעולם ומצוות בתורה העבודה

Èz'a‡'הגשמי  ¯‡·Ók20 «¿…»««¿»
˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL שהוא ∆«¿≈«¬≈«ƒ¿

גשמית  ŒÔ‚aפעולה ¯B‡ CLÓƒ¿»¿«
˙Âk È„ÈŒÏÚÂ ,ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿«¿≈«»«

˙Bˆn‰ רוחנית יותר פעולה שהיא «ƒ¿
.ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ¯B‡ CLÓƒ¿»¿«≈∆»∆¿
Ô˙¯Bz ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿«»»
CLÓ B„ÈŒÏÚL Ô˙„B·ÚÂ«¬»»∆«»ƒ¿»

Ô„ÚŒÔ‚a ¯B‡ ˙ÙÒBz מלבד ∆∆¿«≈∆
עצמו,האור  מצד בו ŒÔ‚aשיש Ô‰≈¿«

,‰"Â ˙ÈÁa - ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿ƒ«
˙ÈÁa - ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a Ô‰Â¿≈¿«≈∆»∆¿¿ƒ«

‚e„a ‡e‰ ,‰"ÈÔÈÚ ˙Ó ¿¿«ƒ¿«
ÌLa ÌbL ,"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e"»¿∆¬»»∆«¿≈

,'ÈÂ‰ כל ÌÈÎÈLÓÓמעלתו,עם ¬»»«¿ƒƒ
("שאו  עבודתם ידי על ישראל בני

קודש") ‡B¯ידיכם ˙ÙÒBz בשם ∆∆
ÌMÓהוי' ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈

˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁa ,'ÈÂ‰¬»»¿ƒ««∆∆¿ƒ«
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,'‰„ÈÁi'‰«¿ƒ»«ƒ¿»¿≈

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ לעיל ‚) המבואר ¿≈¿«≈∆
מדריגות  שתי בו שיש גןֿעדן אודות

וגןֿעדן  התחתון גןֿעדן כלליות,

בלי  פרטיות מדריגות וריבוי העליון

ÈËewÏ'aגבול, ¯‡·Ó‰ ÌÚ Ìb«ƒ«¿…»¿ƒ≈
e˙L¯t ÛBÒa '‰¯Bz22 פרשת »¿»»»≈

‰eLz·‰,בלק  ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««¿»
da LiL התשובה בעבודת ∆≈»

,˙B‚¯„Ó ÈzL ˙eÏÏÎaƒ¿»¿≈«¿≈
‰‡zz ‰·eLz תשובה תחתונה, ¿»«»»

נמוכה, lÈÚ‡‰,במדריגה ‰·eL˙e תשובה נעלית עליונה, במדריגה ¿»ƒ»»
‰Êa LÈ ˙eiË¯ÙaL Û‡) התשובה B‚¯„Ó˙,בעניין Èea¯ «∆ƒ¿»ƒ≈»∆ƒ«¿≈

˙Á‡ ÏÎ·e ,(Ô„ÚŒÔ‚Ï Ú‚Ba ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈¿≈«¿«≈∆¿»««

Ô‰Ó ב'תשובה עילאה'הן ב'תשובה והן B‚¯„Ó˙,תתאה' ÈzL LÈ ≈∆≈¿≈«¿≈
,Ô„ÚŒÔb ‚eÒ ÏÎaL C¯cŒÏÚ) '‰·eLz ÏÚ·'e '‰·eLz'¿»««¿»«∆∆∆¿»«≈∆
'Ôb' ,˙B‚¯„Ó ÈzL LÈ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿≈¿≈«¿≈«

('Ô„Ú'Â העניין ..." קבלה: פי על שם תורה' ב'לקוטי פי וכמובא על הוא ¿≈∆
באילנא  דאחיד וכיון הזוהר... מאמר

בעץ  שאחוז [וכיוון אקרי כדין דחיי

דהא  תשובה בעל נקרא] אזי החיים,

אקרי  הכי אוף תשובה ישראל כנסת

אמרו  וקדמאי אקרי. תשובה בעל ואיהו

כן  גם תשובה ישראל כנסת [שהרי

נקרא. תשובה בעל והוא נקראת

ממש. תשובה בעל אמרו] וראשונים

אינם  גמורים צדיקים אפילו דא ועל

תשובה  שבעלי במקום לעמוד יכולים

כיוון  מלך'... ב'מקדש ופירש עומדים.

בחינת  נקרא לכך בזעיר אחוז שהוא

תתאה. ה' לבחינת משפיע היינו בעל

שהיא  ישראל כנסת דהא שכתב וזהו

ורצה  אקרי, הכי אוף תשובה המלכות

כמו  תשובה כן גם שנקראת לומר

תתאה. ה' והיא עילאה ה' שהיא הבינה

בעץ  אוחז תשובה שהבעל ומאחר

נקרא  כן על אנפין זעיר שהוא החיים

גורם  שהוא לומר רצה תשובה, בעל

ולכן  מלכות... בבחינת עליונה המשכה

זו". לתשובה משפיע ממש בעל נקרא

‰p‰ ,˙eiË¯Ù·e מדריגות ƒ¿»ƒƒ≈
בשתי  תשובה' ו'בעל 'תשובה'

הן  תשובה של הכלליות המדריגות

‡È‰ '‰‡zz ‰·eLz'¿»«»»ƒ
'˙eÎÏÓ'a התחתונה המדריגה ¿«¿

מהמדריגות  שפע המקבלת בספירות,

ממנה, eLz·‰שלמעלה ÏÚ·'e««¿»
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'a ‡e‰ '‰‡zz«»»ƒ¿≈«¿ƒ

המשפיעות  העליונות למלכות,המידות

לאשה  המשפיע הבעל עלֿדרך

‰È‡המקבלת. '‰‡lÚ ‰·eLz'¿»ƒ»»ƒ
'‰È·'a,מהחכמה ÏÚ·'eהמקבלת ¿ƒ»««

‡e‰ '‰‡lÈÚ ‰·eLz¿»ƒ»»
'‰ÓÎÁ'a.לבינה Bz¯‰'המשפיעה ÈËewÏ'a ÊÓe¯ÓÎÂ בלק פרשת ¿»¿»¿«¿»¿ƒ≈»

Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó Úa¯‡L ,ÌL(ומלכות זעירֿאנפין ובינה, ‰Ô(חכמה »∆«¿««¿≈««≈
ÔÈÚ „BÚ BLÈ C‡ .'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿«ƒ≈¬»»«∆¿ƒ¿»
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ׁשּפירּוׁשֹו 'עדן', ּבׁשם החכמה נקראת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּלכן

הּוא  הּתענּוג והתרחבּות ּגלּוי אבל ְְֲֲֲֲִִַַַַָּתענּוג,

יׁש יֹותר , ּובפרטּיּות ּגןֿ(עדן). ּדוקא, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּב'בינה'

ּבחינת  'ּבינה'. ּבחינת 'ּגן', מדרגֹות. ׁשלׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּבזה

ה'חכמה' המׁשכת ּב'ּגן', ׁשּנמׁש ּכפי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ'עדן'

ראה  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּכמבאר 17ּב'בינה' ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹ

ּבהיכלא  נקּודה ׁשּנקּודת 18ּבענין והינּו, , ְְְְְְְִֵֶַַַָָָ

ּתל ׁשּלא ּד'בינה' ההּׂשגה את ׁשֹומרת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹה'חכמה'

כּו' עקּלתֹון מ 19ּבדר 'עדן' ּובחינת עצמֹו,). ּצד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

ּתּתאה', 'עדן ּבחינת ּגם ויׁש 'חכמה'. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבחינת

נמׁשכת  ּומּׁשם ּד'זעירֿאנּפין', 'חכמה' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבחינת

הּתחּתֹון, ּבגןֿעדן וההּׂשגה ההבנה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָהתרחבּות

ׁשלׁש ּבזה יׁש ּובפרטּיּות הּמלכּות. ְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבחינת

'עדן' ּבחינת  ה'ּמלכּות'. ּבחינת 'ּגן', ְְְְִִֵֵֶַַַַַַמדרגֹות.

 ֿ ּד'זעיר 'חכמה' המׁשכת ּב'ּגן', ׁשּנמׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכפי

עצמֹו, מּצד 'עדן' ּובחינת ּב'מלכּות'. ְְְְִִִֵֶַַַַַַאנּפין'

'עדן' ׁשּבבחינת ונמצא, ּד'זעירֿאנּפין'. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ'חכמה'

ּכנגד  ׁשהן ספירֹות, העׂשר ּכל נכללֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָו'גןֿעדן'

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הוי', ׁשם אֹותּיֹות 11ד' ְְֲִִֵֵֵֶָָָָ

וגןֿעדן  י"ה, יחּוד ענין הּוא העליֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּגןֿעדן

מה  אמנם, ו"ה. יחּוד ענין הּוא ְְְִִַַַַָָהּתחּתֹון

מה  (ׁשּזהּו ֿ עדן ּבגן ונהנין יֹוׁשבין ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָּׁשהּנשמֹות

זיו  רק זה הרי הוי') ׁשם אֹותּיֹות מד' ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּׁשּמקּבלים

ועבֹודתן  ּתֹורתן 20ּתֹורתן ׁשעלֿידי והינּו , ְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּזהּו ּבגןֿעדן, אֹור ּתֹוספת ממׁשיכים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָועבֹודתן
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ב.17) א).18)יח, (יט, ת"ה תקו"ז א. ו, זח"א שמ.19)ראה ע' תרצ"א תרטו. ע' עטר"ת פל"ט.20)סה"מ תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈeÏb Ï·‡ ,‚eÚz BLe¯ÈtL ,'Ô„Ú' ÌLa ‰ÓÎÁ‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«»¿»¿≈≈∆∆≈«¬¬»ƒ

‚eÚz‰ ˙e·Á¯˙‰Â ונרגש וניכר לפרטים ומסתעף מתרחב שהוא כפי ¿ƒ¿«¬««¬
Âc˜‡בגלוי  '‰È·'a ‡e‰ לפרטים מסתעף כבר השכלי הרעיון שבה ¿ƒ»«¿»

לאורך  ∆≈»ŒÔb(Ô„Ú).ולרוחב,ומתפשט
‰Êa LÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈»∆
עדן' ב'גן 'עדן' בחינת בהתגלות

.˙B‚¯„Ó LÏL היא אחת דרגה »…«¿≈
'‰Èa' ˙ÈÁa ,'Ôb' יש שבה «¿ƒ«ƒ»

העונג  ובה והשגה והיא מתגלה.הבנה

'Ô„Ú' ˙ÈÁa חכמה') חכמה ¿ƒ«≈∆
עילאה') 'חכמה מזה ולמטה סתימאה'

˙ÎLÓ‰ ,'Ôb'a CLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»«««¿»«
¯‡·Ók) '‰È·'a '‰ÓÎÁ'‰«»¿»¿ƒ»«¿…»

של  זה החכמה עניין המשכת

‰‡¯ ˙L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'a17 ¿ƒ≈»»»«¿≈
‡ÏÎÈ‰a ‰„e˜ ÔÈÚa18 ¿ƒ¿«¿»¿≈»»

בלבד  נקודה כאמור, היא, החכמה

לפרטים  ומסתעפת שמתרחבת והבינה

מבו  כך ועל רחב, להיכל אר נמשלה

וההסתעפות  הירידה לאחר שגם

עדיין  בבינה, השכל של וההתרחבות

החכמה, של בהארה צורך ¿»¿eÈ‰Â,יש
'‰ÓÎÁ'‰ ˙„e˜pL אמנם שהיא ∆¿««»¿»

והשגה  הבנה בה ואין בלבד כנקודה

עדיין  מכלֿמקום אך ולרוחב, לאורך

החכמה  נקודת כי רבה חשיבות לה יש

של שבה  הראשוני השורש נמצא

השכלי  ‡˙הרעיון ˙¯ÓBL∆∆∆
CÏz ‡lL '‰È·'c ‰‚O‰‰««»»¿ƒ»∆…≈≈

'eÎ ÔB˙l˜Ú C¯„a19 וריבוי ¿∆∆¬«»
מנקודת  לסטות לה יגרמו לא הפרטים

בחכמה  מאירה שהיא כפי ).האמת
Â השנייה 'Ô„Ú'הדרגה ˙ÈÁ· ¿¿ƒ«≈∆

'‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿¿ƒ«»¿»
'גן  להיות בינה לבחינת הירידה לפני

Ìb(עדן)'. LÈÂ יותר נמוכה שלישית zz‡‰',דרגה Ô„Ú' ˙ÈÁa עדן ¿≈«¿ƒ«≈∆«»»
('חכמה  חכמה של העליונות בדרגות לא אבל חכמה בחינת היא שגם התחתון,

אלא  עילאה', ב'עדן שהוא כפי עילאה') ו'חכמה 'ÓÎÁ‰'סתימאה' ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»
,'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'c,חסד העליונות במידות להאיר שירדה כפי החכמה ƒ¿≈«¿ƒ

המאיר  לאור ביחס כי זעירות, פנים אנפין', 'זעיר (הנקראות וכו' גבורה

וזעיר) מועט הוא במידות המאיר האור ֿ ÌMÓeבמוחין, דזעיר מ'חכמה ƒ»
‰ÔBzÁz,אנפין' Ô„ÚŒÔ‚a ‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ˙e·Á¯˙‰ ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿«¬«¬»»¿««»»¿«≈∆««¿

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa נמצא שבתוכו במידות המאיר האור את המקבלת ¿ƒ«««¿
בחכמה. המאיר האור ומלובש

‰Êa LÈ ˙eiË¯Ù·e עצמו התחתון' עדן 'גן B‚¯„Ó˙בבחינת LÏL ƒ¿»ƒ≈»∆»…«¿≈
הנ שונות. האחת, ביותר המדריגה ‰'eÎÏn˙'מוכה ˙ÈÁa ,'Ôb'.עצמה «¿ƒ«««¿

השנייה  המדריגה נמצאת ממנה למעלה

CLÓpL ÈÙk 'Ô„Ú' ˙ÈÁa¿ƒ«≈∆¿ƒ∆ƒ¿»
,'Ôb'a זו ובגןֿעדן הרי התחתון ««

Œ¯ÈÚÊ'c '‰ÓÎÁ' ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿»ƒ¿≈
'ÔÈt‡ להאיר שירדה כפי החכמה «¿ƒ

ותאיר  שתפעל כאמור, במידות,

.'˙eÎÏÓ'a השלישית והדרגה ««¿
'Ô„Ú'יותר העליונה  ˙ÈÁ·e¿ƒ«≈∆

Œ¯ÈÚÊ'c '‰ÓÎÁ' ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿»¿»ƒ¿≈
'ÔÈt‡ מצד שהיא קודם כפי עצמה, «¿ƒ

ב'מלכות'. להאיר הירידה

'Ô„Ú' ˙ÈÁ·aL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈∆
שלה, השונות (בדרגות החכמה

והתחתונות) ∆≈»¿Ô„ÚŒÔ‚'Â'העליונות
בבינה  להאיר ירדה שהחכמה (כפי

הדרגות  פרטי לעיל כמבואר ובמידות,

עדן  ב'גן והן העליון' עדן ב'גן הן בזה

‰NÚ¯התחתון') Ïk ˙BÏÏÎƒ¿»»»∆∆
'„ „‚k Ô‰L ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ∆≈¿∆∆
BÓÎe ,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»¿

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL11 ֿ דיבור במאמר ∆ƒ¿»≈»≈
בהתוועדות  שנאמר מנה' 'מי המתחיל

תמוז  ‰e‡י"ב ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔbL∆«≈∆»∆¿
,‰"È „eÁÈ ÔÈÚ פנימית השפעה ƒ¿«ƒ

בדרגות  ואחדות חיבור הגורמת

חכמה  יחוד הספירות, של הגבוהות

יו"ד  אותיות של הדרגות שהם ובינה

הוי', שם של ∆≈»¿Ô„ÚŒÔ‚Âוה"א
,‰"Â „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ ÔBzÁz‰««¿ƒ¿«ƒ
חיבור  הגורמת פנימית השפעה

של  הנמוכות בדרגות ואחדות

שם  של וה"א וא"ו אותיות של הדרגות שהם והמלכות, המידות הספירות,

(e‰fLהוי'. Ô„ÚŒÔ‚a ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ ˙BÓ˘p‰M ‰Ó ,ÌÓ‡»¿»«∆«¿»¿ƒ¿∆¡ƒ¿«≈∆∆∆
ÌÈÏa˜nM ‰Ó אלקית השפעה ‰ÈÂ'),והארה ÌL ˙Bi˙B‡ '„Ó «∆¿«¿ƒƒƒ≈¬»»

Â Ô˙¯Bz ÂÈÊ ˜¯ ‰Ê È¯‰Ô˙„B·Ú20, הוא שבגןֿעדן האור וכל ¬≈∆«ƒ»»«¬»»
ומצוות  בתורה העבודה של תוצאה Ô˙¯Bzבסךֿהכול È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈»»

Ô˙„B·ÚÂ בעת המצוות וקיום התורה בגופים לימוד מלובשות שהנשמות «¬»»
הזה  ‡B¯בעולם ˙ÙÒBz ÌÈÎÈLÓÓ אלוקות וגילויe‰fL ,Ô„ÚŒÔ‚a «¿ƒƒ∆∆¿«≈∆∆∆
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ied'כח z` ekxae ycw mkici e`y

ּבין  עצמם ּבעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה חלּוק יׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָזה

(ּכפי  הּימים לׁשאר הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ְְְִִִִִַַַָָָָֹראׁש

ז"ל  חכמינּו מּלׁשֹון ימים 28ׁשּמׁשמע "עׂשרה ְְֲֲִִֵֶַָָָָָ

ׁשּמּלבד  הּכּפּורים", ליֹום הּׁשנה ראׁש ְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּבין

מעׂשרתֿימיּֿתׁש חלק ּבראׁשהיֹותם יׁש ּובה, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶָָֹ

ׁשּלמעלה  עצמֹו ּבפני ענין הּכּפּורים ויֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשנה

ׁשּבבחינת 29מעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה  והינּו, ,( ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָ

הם  עׂשרתֿימיּֿתׁשּובה הּנה ּגּופא, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָה'ּיחידה'

הּכתר  ׁשּבחינת ּכפי ׁשּזהּו יּו"ד, ׁשל קּוצֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַּבחינת

ויֹום  הּׁשנה ראׁש ואלּו יּו"ד, ּבאֹות ְְְִַָָָָֹּכלּולה

ּבּכתּוב  הּׁשנה' 'ראׁש ּגםּֿכן (ׁשּנקרא )30הּכּפּורים ְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבפני  ׁשהיא ּכפי ה'ּיחידה' ּבחינת ענין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָהּוא

ּובגלּוי. ְְַָָעצמּה

הוי'",e‰ÊÂד) את ּוברכּו קדׁש ידיכם "ׂשאּו ¿∆ְְְֲֵֶֶֶָָָֹ

הוי', ּבׁשם אֹור ּתֹוספת ׁשּיּומׁש ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכדי

לבחינת  להּגיע צרי הוי'", את "ּוברכּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

עצמן  ּבפני ׁשהן ּכפי ה'ּיחידה' ּובחינת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה'ּכתר'

ּגּופא  ּובהם ֿ ּתׁשּובה, ּבעׂשרתֿימי (ּכמֹו ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָּובגלּוי

נעׂשה  זה וענין הּכּפּורים), ויֹום הּׁשנה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּבראׁש

"ידיכם" קדׁש", ידיכם ּד"ׂשאּו העבֹודה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹעלֿידי

הּמעׂשה  ּכח ׁשהרי הּמעׂשה, ענין ׁשּזהּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּדיקא,

ּכח  יׁשנֹו ּברגלים ׁשּגם [ואף ּבּידים ְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹהּוא

הרי  ּגם 31הּמעׂשה, יׁשנֹו ׁשּברגלים הּמעׂשה ּכח ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

ואלּו האדם, מעלת ּבזה נּכרת ולא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבבהמה,

הּמעׂשה  ׁשּבכח ּבאֹופן להיֹות צריכה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹהעבֹודה

המׁשכת  האדם, מעלת נּכרת ּתהיה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּגּופא

ז"ל  חכמינּו וכלׁשֹון ׁשהן 32הּמֹוחין. אדם "ּבני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ

והינּו, ּכבהמה", עצמן ּומׂשימים ּבדעת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָערּומין

להיֹות  צרי ּכבהמה, עצמן  מׂשימים ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּגם

ּבדעת]. ערּומין ׁשהן ְֲִִֵֶַַָנּכר
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א.28) יח, ואילך.29)ר"ה 1144 ע' ח"ד לקו"ש א.30)ראה נח, לר"ה דרושים לקו"ת וראה א. מ, אוה"ת 31)יחזקאל ראה

ב). עו, (דרמ"צ פסח קרבן מצות להצ"צ סהמ"צ ב'תצא. ס"ע ז) (כרך ב.32)שמות ה, חולין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעבודת השנה ימות כל התשובה עבודת בין ההבדל בדוגמת ¿«∆∆∆

תשובה, ימי בעשרת eÏÁ˜התשובה LÈ הבדל‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa ≈ƒ«¬∆∆¿≈¿»
ÌÈÓi‰ ¯‡LÏ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÈa ÌÓˆÚ של «¿»≈…«»»¿«ƒƒƒ¿»«»ƒ

תשובה' ימי Ï"Ê'עשרת eÈÓÎÁ ÔBLlÓ ÚÓLnL ÈÙk)28 ¿ƒ∆«¿»ƒ¿¬»≈
‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ"L ¬»»»ƒ∆≈…
,"ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ‰M‰«»»¿«ƒƒ

Ì˙BÈ‰ „·lnL השנה ראש של ∆ƒ¿«¡»
עצמם  הכיפורים ∆≈ÏÁ˜ויום

LÈ ,‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚÓ≈¬∆∆¿≈¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ

BÓˆÚעצמם  ÈÙa ÔÈÚƒ¿»ƒ¿≈«¿
‰ÏÚÓlL יותר Œ˙¯NÚÓהנעלה ∆¿«¿»≈¬∆∆

‰·eLzŒÈÓÈ29 שבין הימים שאר ¿≈¿»
הכיפורים  ויום השנה eÈ‰Â,ראש ,(¿«¿
'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁ·aL עצם ∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»

הנשמה  ‰p‰עצמה,Ùeb‡ופנימיות »ƒ≈
˙ÈÁa Ì‰ ‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚ¬∆∆¿≈¿»≈¿ƒ«
ÈÙk e‰fL ,„"eÈ ÏL Bˆe˜∆∆∆¿ƒ

¯˙k‰ ˙ÈÁaL,היותה עם ∆¿ƒ««∆∆
מהספירות  למעלה כשלעצמה,

שם  אותיות בארבע ונרמזות שכלולות

גם  עליון' 'כתר במדריגת בה, יש הוי',

שהיא  כפי B‡a˙בחינה ‰ÏeÏk¿»»
„"eÈ ולארבע לספירות ושייכת

הוי', שם ¯‡Lאותיות eÏ‡Â¿ƒ…
L) ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ יום «»»¿«ƒƒ∆

'¯‡Lהכיפורים ÔkŒÌb ‡¯˜pƒ¿»«≈…
·e˙ka '‰M‰30 יש ומכאן «»»«»

השנה  ראש מסויים שבמובן ללמוד

הכיפורים  אחד ויום ‰e‡עניינם (
ÈÙk '‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ
ÈeÏ‚·e dÓˆÚ ÈÙa ‡È‰L∆ƒƒ¿≈«¿»¿»

וארבע ונעלית  לספירות מהשייכות

הוי'. שם של האותיות

e‰ÊÂ הכתוב „) של הפנימי התוכן ¿∆
˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"¿¿≈∆…∆»¿∆
˙ÙÒBz CLÓeiL È„kL ,"'ÈÂ‰¬»»∆¿≈∆¿«∆∆

'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ הוא שבכללות ¿≈¬»»
בו  שיבוא וכדי הספירות, עשר עניין

עצמו, מצד בו שיש האור על נוסף אור

"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e" e‰fL היינו ∆∆»¿∆¬»»

הוי', בשם והארה ברכה ÚÈb‰Ïלהוסיף CÈ¯ˆ למקור ו'לגעת' להתעלות »ƒ¿«ƒ«
הוי' משם שלמעלה  ושפע ‰'ÈÁi„‰'אור ˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ««¿ƒ»
ÔÓˆÚ ÈÙa Ô‰L ÈÙk בשם ונכללו שירדו כפי בהעלם ÈeÏ‚·eולא ולא ¿ƒ∆≈ƒ¿≈«¿»¿»

eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa·‰וברמז  BÓk),השנה ימות בכל כמו Ì‰·eולא ¿«¬∆∆¿≈¿»»∆
תשובה  ימי עצמם Ùeb‡בעשרת »

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ
בימים  מאשר נעלה יותר הגילוי שאז

הכיפורים' ויום השנה ראש ),ש'בין
‰Ê ÔÈÚÂ'ו'לגעת להתעלות ¿ƒ¿»∆

אלו  נעלות ŒÏÚבמדריגות ‰NÚ«¬∆«
ÌÎÈ„È e‡N"c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒ¿¿≈∆

‡˜Èc "ÌÎÈ„È" ,"L„˜ הכתוב …∆¿≈∆«¿»
היא  והעלייה שהרוממות ואומר מדייק

'ידיכם', ידי ÔÈÚעל e‰fL∆∆ƒ¿«
,‰NÚn‰,בפועל המצוות קיום ««¬∆

‡e‰ ‰NÚn‰ Ák È¯‰L∆¬≈…«««¬∆
ÌÈÏ‚¯a ÌbL Û‡Â] ÌÈ„ia«»«ƒ¿«∆«»«¿«ƒ

È¯‰ ,‰NÚn‰ Ák BLÈ31Ák ∆¿…«««¬∆¬≈…«
Ìb BLÈ ÌÈÏ‚¯aL ‰NÚn‰««¬∆∆»«¿«ƒ∆¿«
‰Êa ˙¯k ‡ÏÂ ,‰Ó‰·aƒ¿≈»¿…ƒ∆∆»∆

Ì„‡‰ ˙ÏÚÓ,הבהמה eÏ‡Âעל «¬«»»»¿ƒ
‰„B·Ú‰'ה בעבודת האדם של »¬»

בפועל  במעשה המצוות בקיום

ÁÎaL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿∆∆¿…«
‡Ùeb ‰NÚn‰ שהוא אף עצמו ««¬∆»

דומה  מסוימים ובמובנים חיצוני כוח

הבהמה  של המעשה ∆¿È‰zƒ‰לכוח
˙ÎLÓ‰ ,Ì„‡‰ ˙ÏÚÓ ˙¯kƒ∆∆«¬«»»»«¿»«

ÔÈÁBn‰ המעשה.בתוךÔBLÏÎÂ «ƒ¿ƒ¿
Ï"Ê eÈÓÎÁ32Ì„‡ Èa" ¬»≈¿≈»»
ÔÈÓe¯Ú Ô‰L פיקחים˙Ú„a ∆≈¬ƒ¿««

,"‰Ó‰·k ÔÓˆÚ ÌÈÓÈNÓe¿ƒƒ«¿»ƒ¿≈»
ÌÈÓÈNÓ ¯L‡k ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆««¬∆¿ƒƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰Ó‰·k ÔÓˆÚ«¿»ƒ¿≈»»ƒƒ¿
,˙Ú„a ÔÈÓe¯Ú Ô‰L ¯kƒ»∆≈¬ƒ¿««
שהוא  המצוות מעשה בתוך ובעניינו,

צריך  לכאורה, פשוטה, גשמית פעולה

שהם  המוחין את ולגלות להמשיך

בא  זה ועניין הבהמה, על האדם מעלת

"שאו  דוקא, הידיים במעשה בגילוי
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אֹות  ּגם (ּכֹולל האֹותּיֹות ארּבע מּכל ְְְִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ּכל  את לתּקן הּוא הּתׁשּובה ענין ּדהּנה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָיּו"ד).

וכיון  ּומצֹות. הּתֹורה ּבקּיּום ּׁשּנחסר ְְְְִִֵֶֶַַָָָמה

הוי' ׁשם אֹותּיֹות ּבארּבע הם ּומצֹות ,23ׁשהּתֹורה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

הענינים  הן הּתׁשּובה ּבענין להיֹות צרי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָלכן

עלֿידּה, ׁשּמתּתּקנים הוי' ׁשם אֹותּיֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּדארּבע

ׁשּלכן  מהן, ׁשּלמעלה ענין לתּקן 24והן ּבכחּה יׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּזהּו הוי', ׁשם אֹותּיֹות ּבארּבע ּׁשּנחסר מה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

ּדׁשם  יּו"ד מאֹות ּגם ׁשּלמעלה הּכתר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּבחינת

ֲָָהוי'.

ÈtŒÏÚÂ ּבחינת ׁשּיׁש א) (סעיף לעיל המבאר ¿«ƒְְְְִִֵֵֶַַָֹ

יּו"ד  ׁשל ּבקּוצֹו ׁשּנרמז ּכפי ְְְִִֶֶֶֶַָהּכתר

 ֿ מּכל 'חכמה', יּו"ד, מאֹות למעלה היֹותֹו ְְְֱִִֵֶַָָָָ(ׁשעם

ונרמז  נכלל ורק עצמֹו, ּבפני ענין אינֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָמקֹום

ּכפי  הּכתר ּבחינת ויׁש יּו"ד), ּבאֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּבהעלם

ׁשּזהּו לבאר יׁש ּובגלּוי, עצמּה ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשהיא

הּׁשנה  ימי ׁשּבכל הּתׁשּובה עבֹודת ּבין ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהחלּוק

רז"ל  ּבכל 25(ּכמאמר ׁשּזהּו כּו', אחד יֹום ׁשּוב ְְֲֶֶֶַַַַָָ

ימי  ׁשּבעׂשרת הּתׁשּובה לעבֹודת הּׁשנה) ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָימי

היא  ּבגלּוי העבֹודה הּׁשנה ׁשּבכל ְְְֲִִֶַָָָָָָּתׁשּובה,

הּכתר  ּבחינת ואלּו הוי', ׁשם אֹותּיֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּבארּבע

העבֹודה  [ּבדּוגמת האֹותּיֹות ּבארּבע ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָנכללת

"מאד ּבכל 26ּד"בכל ּגם להיֹות ׁשּצריכה , ְְְְְִִִֶֶַָָָֹ

ּבכחֹות  העבֹודה היא ּובגלּוי ּבעקר אבל ְְְֲֲִִִַָָָָָָֹהּׁשנה,

"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ֿ 26ּפנימּיים, מה ,[ ְְְְְְְִִִַַָָָ

ּבגלּוי  מאיר ׁשאז ּבעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּׁשאיןּֿכן

ה'ּיחידה' הוי'27ּבחינת ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ואלּו , ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

 ֿ עׂשרתֿימי ּגם הן ּוכנגדן ספירֹות, עׂשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָ(ׁשּכנגד

 ֿ ועלּֿדר ה'ּיחידה'. ּבבחינת נכללֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּתׁשּובה)
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ב.23) ג, פקודי לקו"ת וראה סע"א). (יח, ב תיקון ריש שם א). (ב, בהקדמה תקו"ז ג.24)ראה כו, אחרי לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך). א לח, (דרמ"צ ותשובה וידוי מצות להצ"צ מי"א.25)סהמ"צ פ"ב ה.26)אבות ו, לקו"ת 27)ואתחנן ראה

סע"ד. מג, תבוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,dÓˆÚŒ„vÓ ‰·eLz‰ ˙ÈÁa ÌˆÚ ‡e‰L ,'‰·eLz'a«¿»∆∆∆¿ƒ««¿»ƒ««¿»

,„"eÈ ˙B‡ Ìb ÏÏBk) ˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL היינו ∆¿«¿»ƒ»«¿«»ƒ≈«
גם  ומבאר.למעלה שממשיך כפי ביותר), עליונה מדריגה שהיא מהחכמה

Ôw˙Ï ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚ ,‰p‰c ולהשלים¯ÒÁpM ‰Ó Ïk ˙‡ ¿ƒ≈ƒ¿««¿»¿«≈∆»«∆∆¿»
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a בגלל ¿ƒ«»ƒ¿

אי  או לאֿתעשה מצוות על עבירה

מצוותֿעשה. Bz‰L¯‰קיום ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»
˙Bi˙B‡ Úa¯‡a Ì‰ ˙BˆÓeƒ¿≈¿«¿«ƒ

'ÈÂ‰ ÌL23 מקומות בכמה כמובא ≈¬»»
וחסידות, BÈ‰Ï˙בקבלה CÈ¯ˆ ÔÎÏ»≈»ƒƒ¿

ÌÈÈÚ‰ Ô‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»≈»ƒ¿»ƒ
'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡c¿«¿«ƒ≈¬»»

,d„ÈŒÏÚ ÌÈwz˙nL בשלב כי ∆ƒ¿«¿ƒ«»»
להשלים  יש מה ראשון את ולתקן

ÏÚÓlL‰שנחסר  ÔÈÚ Ô‰Â¿≈ƒ¿»∆¿«¿»
ÔÎlL ,Ô‰Ó24 יש שבתשובה בגלל ≈∆∆»≈

מהתורה  נעלה יותר וכוח עניין

עצמן  dÁÎaוהמצוות LÈ של ≈¿…»
ÒÁpM¯התשובה  ‰Ó Ïk Ôw˙Ï¿«≈»«∆∆¿»

'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡a כאשר ¿«¿«ƒ≈¬»»
כמבואר  ומצוות, בתורה חיסרון היה

מצוה  קיום אי או שעבירה בספרים

גם  (כמובא הוי' שם באותיות פוגמים

ש  'קריאת של נוסחאות שעל בכמה מע

האלוקי e‰fLהמיטה'), העניין ∆∆
הוי' שם אותיות מארבע שלמעלה

¯˙k‰ ˙ÈÁa העליון‰ÏÚÓlL ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»
'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ˙B‡Ó Ìb«≈¿≈¬»»
פגם  כל לתקן התשובה כוח בא וממנו

הוי'. שם באותיות שנהיה וחסרון

ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«¿…»¿≈¿ƒ
LiL מדריגות ‡) שתי עצמו ב'כתר' ∆≈

ÈÙkכלליות, ¯˙k‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿ƒ
„"eÈ ÏL Bˆe˜a ÊÓ¯pL כמובא ∆ƒ¿»¿∆

מ'אגרת  לעיל התשובה'ומבואר

התניא  ‰B˙BÈשבספר ÌÚL)∆ƒ¡
,'‰ÓÎÁ' ,„"eÈ ˙B‡Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»¿»
ÈÙa ÔÈÚ BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈ƒ¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ בחינת ליו"ד, שייכות לו שאין «¿
בלתי  חלק הוא למעשה אלא החכמה,

מהחכמה, LÈÂנפרד ,(„"eÈ ˙B‡a ÌÏÚ‰a ÊÓ¯Â ÏÏÎ ˜¯Â¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆¿≈»¿≈

ÈeÏ‚·e dÓˆÚ ÈÙa ‡È‰L ÈÙk ¯˙k‰ ˙ÈÁa בכתר זו ובחינה ¿ƒ««∆∆¿ƒ∆ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ
זה  פי ועל הוי', שם אותיות מארבע ונעלית יו"ד מאות למעלה אכן ≈LÈהיא

‰M‰ ÈÓÈ ÏÎaL ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈa ˜eÏÁ‰ e‰fL ¯‡·Ï¿»≈∆∆«ƒ≈¬««¿»∆¿»¿≈«»»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók)25„Á‡ ÌBÈ ·eL המיתה ÏÎaלפני e‰fL ,'eÎ ¿«¬«««∆»∆∆¿»

‰M‰ ÈÓÈ יודע אדם אין את שהרי ¿≈«»»
‰eLz·‰זמנו  ˙„B·ÚÏ («¬««¿»

eLz·‰המיוחדת  ÈÓÈ ˙¯NÚaL∆«¬∆∆¿≈¿»
השנה  הכיפורים,מראש יום עד

‰M‰ ÏÎaL עבודת כאשר ∆¿»«»»
הרגיל  באופן היא «¬«‰B·Ú„‰התשובה

˙Bi˙B‡ Úa¯‡a ‡È‰ ÈeÏ‚a¿ƒƒ¿«¿«ƒ
‡Â ,'ÈÂ‰ ÌL¯˙k‰ ˙ÈÁa eÏ ≈¬»»¿ƒ¿ƒ««∆∆

˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡a ˙ÏÏÎƒ¿∆∆¿«¿«»ƒ
שהיא  להורות יו"ד של בקוצו ורמוזה

האותיות  מארבע »¿¿[Ó‚e„a˙חלק
"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰26 »¬»ƒ¿»¿…∆

הרגילה  מהעבודה נעלית עבודה שהיא

שפירושו  "מאודך" הביטוי כמשמעות

גבול, ובלי «ÎÈ¯vL∆¿ƒ‰"מאוד"
‰M‰ ÏÎa Ìb ˙BÈ‰Ï למרות ƒ¿«¿»«»»

היא  התשובה עבודת השנה ימות שכל

והגבלה, Úa˜¯במדידה Ï·‡¬»¿ƒ»
ÈeÏ‚·e בכל התשובה של העבודה ¿ƒ

השנה  ‰B·Ú„‰ימות ‡È‰ƒ»¬»
ÌÈiÓÈt ˙BÁÎa מוגדרים כוחות ¿…¿ƒƒƒ

של  הנפש לכוחות האדם,בהתאם

"ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa"26, ¿»¿»¿¿»«¿¿
שמתייחס  מאודך" מ"בכל בשונה

לא  כוחות 'מקיפים', לכוחות

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמוגבלים  ,[«∆≈≈
Ê‡L ,‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»∆»
˙ÈÁa ÈeÏ‚a ¯È‡Ó≈ƒ¿ƒ¿ƒ«

'‰„ÈÁi'‰27 עצם ופנימיות עומק «¿ƒ»
נובעים  שממנה הנקודה הנשמה,

מוגבלים, הלא ‡¯Úaהכוחות eÏ‡Â¿ƒ«¿«
„‚kL) 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»∆¿∆∆
Ìb Ô‰ Ô„‚Îe ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ¿∆¿»≈«

(‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚ העניינים ¬∆∆¿≈¿»
למדריגה  עולים והמוגבלים, המוגדרים

ארבע  ואזי גבול, בלי נעלית, יותר

‰'ÈÁi„‰'.האותיות  ˙ÈÁ·a ˙BÏÏÎƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



כט 'ied z` ekxae ycw mkici e`y

ּבין  עצמם ּבעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה חלּוק יׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָזה

(ּכפי  הּימים לׁשאר הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ְְְִִִִִַַַָָָָֹראׁש

ז"ל  חכמינּו מּלׁשֹון ימים 28ׁשּמׁשמע "עׂשרה ְְֲֲִִֵֶַָָָָָ

ׁשּמּלבד  הּכּפּורים", ליֹום הּׁשנה ראׁש ְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּבין

מעׂשרתֿימיּֿתׁש חלק ּבראׁשהיֹותם יׁש ּובה, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶָָֹ

ׁשּלמעלה  עצמֹו ּבפני ענין הּכּפּורים ויֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשנה

ׁשּבבחינת 29מעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה  והינּו, ,( ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָ

הם  עׂשרתֿימיּֿתׁשּובה הּנה ּגּופא, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָה'ּיחידה'

הּכתר  ׁשּבחינת ּכפי ׁשּזהּו יּו"ד, ׁשל קּוצֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַּבחינת

ויֹום  הּׁשנה ראׁש ואלּו יּו"ד, ּבאֹות ְְְִַָָָָֹּכלּולה

ּבּכתּוב  הּׁשנה' 'ראׁש ּגםּֿכן (ׁשּנקרא )30הּכּפּורים ְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבפני  ׁשהיא ּכפי ה'ּיחידה' ּבחינת ענין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָהּוא

ּובגלּוי. ְְַָָעצמּה

הוי'",e‰ÊÂד) את ּוברכּו קדׁש ידיכם "ׂשאּו ¿∆ְְְֲֵֶֶֶָָָֹ

הוי', ּבׁשם אֹור ּתֹוספת ׁשּיּומׁש ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכדי

לבחינת  להּגיע צרי הוי'", את "ּוברכּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

עצמן  ּבפני ׁשהן ּכפי ה'ּיחידה' ּובחינת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה'ּכתר'

ּגּופא  ּובהם ֿ ּתׁשּובה, ּבעׂשרתֿימי (ּכמֹו ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָּובגלּוי

נעׂשה  זה וענין הּכּפּורים), ויֹום הּׁשנה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּבראׁש

"ידיכם" קדׁש", ידיכם ּד"ׂשאּו העבֹודה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹעלֿידי

הּמעׂשה  ּכח ׁשהרי הּמעׂשה, ענין ׁשּזהּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּדיקא,

ּכח  יׁשנֹו ּברגלים ׁשּגם [ואף ּבּידים ְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹהּוא

הרי  ּגם 31הּמעׂשה, יׁשנֹו ׁשּברגלים הּמעׂשה ּכח ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

ואלּו האדם, מעלת ּבזה נּכרת ולא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבבהמה,

הּמעׂשה  ׁשּבכח ּבאֹופן להיֹות צריכה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹהעבֹודה

המׁשכת  האדם, מעלת נּכרת ּתהיה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּגּופא

ז"ל  חכמינּו וכלׁשֹון ׁשהן 32הּמֹוחין. אדם "ּבני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ

והינּו, ּכבהמה", עצמן ּומׂשימים ּבדעת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָערּומין

להיֹות  צרי ּכבהמה, עצמן  מׂשימים ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּגם

ּבדעת]. ערּומין ׁשהן ְֲִִֵֶַַָנּכר
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א.28) יח, ואילך.29)ר"ה 1144 ע' ח"ד לקו"ש א.30)ראה נח, לר"ה דרושים לקו"ת וראה א. מ, אוה"ת 31)יחזקאל ראה

ב). עו, (דרמ"צ פסח קרבן מצות להצ"צ סהמ"צ ב'תצא. ס"ע ז) (כרך ב.32)שמות ה, חולין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעבודת השנה ימות כל התשובה עבודת בין ההבדל בדוגמת ¿«∆∆∆

תשובה, ימי בעשרת eÏÁ˜התשובה LÈ הבדל‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa ≈ƒ«¬∆∆¿≈¿»
ÌÈÓi‰ ¯‡LÏ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÈa ÌÓˆÚ של «¿»≈…«»»¿«ƒƒƒ¿»«»ƒ

תשובה' ימי Ï"Ê'עשרת eÈÓÎÁ ÔBLlÓ ÚÓLnL ÈÙk)28 ¿ƒ∆«¿»ƒ¿¬»≈
‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ"L ¬»»»ƒ∆≈…
,"ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ‰M‰«»»¿«ƒƒ

Ì˙BÈ‰ „·lnL השנה ראש של ∆ƒ¿«¡»
עצמם  הכיפורים ∆≈ÏÁ˜ויום

LÈ ,‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚÓ≈¬∆∆¿≈¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ

BÓˆÚעצמם  ÈÙa ÔÈÚƒ¿»ƒ¿≈«¿
‰ÏÚÓlL יותר Œ˙¯NÚÓהנעלה ∆¿«¿»≈¬∆∆

‰·eLzŒÈÓÈ29 שבין הימים שאר ¿≈¿»
הכיפורים  ויום השנה eÈ‰Â,ראש ,(¿«¿
'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁ·aL עצם ∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»

הנשמה  ‰p‰עצמה,Ùeb‡ופנימיות »ƒ≈
˙ÈÁa Ì‰ ‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚ¬∆∆¿≈¿»≈¿ƒ«
ÈÙk e‰fL ,„"eÈ ÏL Bˆe˜∆∆∆¿ƒ

¯˙k‰ ˙ÈÁaL,היותה עם ∆¿ƒ««∆∆
מהספירות  למעלה כשלעצמה,

שם  אותיות בארבע ונרמזות שכלולות

גם  עליון' 'כתר במדריגת בה, יש הוי',

שהיא  כפי B‡a˙בחינה ‰ÏeÏk¿»»
„"eÈ ולארבע לספירות ושייכת

הוי', שם ¯‡Lאותיות eÏ‡Â¿ƒ…
L) ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ יום «»»¿«ƒƒ∆

'¯‡Lהכיפורים ÔkŒÌb ‡¯˜pƒ¿»«≈…
·e˙ka '‰M‰30 יש ומכאן «»»«»

השנה  ראש מסויים שבמובן ללמוד

הכיפורים  אחד ויום ‰e‡עניינם (
ÈÙk '‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ
ÈeÏ‚·e dÓˆÚ ÈÙa ‡È‰L∆ƒƒ¿≈«¿»¿»

וארבע ונעלית  לספירות מהשייכות

הוי'. שם של האותיות

e‰ÊÂ הכתוב „) של הפנימי התוכן ¿∆
˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"¿¿≈∆…∆»¿∆
˙ÙÒBz CLÓeiL È„kL ,"'ÈÂ‰¬»»∆¿≈∆¿«∆∆

'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ הוא שבכללות ¿≈¬»»
בו  שיבוא וכדי הספירות, עשר עניין

עצמו, מצד בו שיש האור על נוסף אור

"'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e" e‰fL היינו ∆∆»¿∆¬»»

הוי', בשם והארה ברכה ÚÈb‰Ïלהוסיף CÈ¯ˆ למקור ו'לגעת' להתעלות »ƒ¿«ƒ«
הוי' משם שלמעלה  ושפע ‰'ÈÁi„‰'אור ˙ÈÁ·e '¯˙k'‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ««¿ƒ»
ÔÓˆÚ ÈÙa Ô‰L ÈÙk בשם ונכללו שירדו כפי בהעלם ÈeÏ‚·eולא ולא ¿ƒ∆≈ƒ¿≈«¿»¿»

eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa·‰וברמז  BÓk),השנה ימות בכל כמו Ì‰·eולא ¿«¬∆∆¿≈¿»»∆
תשובה  ימי עצמם Ùeb‡בעשרת »

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ
בימים  מאשר נעלה יותר הגילוי שאז

הכיפורים' ויום השנה ראש ),ש'בין
‰Ê ÔÈÚÂ'ו'לגעת להתעלות ¿ƒ¿»∆

אלו  נעלות ŒÏÚבמדריגות ‰NÚ«¬∆«
ÌÎÈ„È e‡N"c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒ¿¿≈∆

‡˜Èc "ÌÎÈ„È" ,"L„˜ הכתוב …∆¿≈∆«¿»
היא  והעלייה שהרוממות ואומר מדייק

'ידיכם', ידי ÔÈÚעל e‰fL∆∆ƒ¿«
,‰NÚn‰,בפועל המצוות קיום ««¬∆

‡e‰ ‰NÚn‰ Ák È¯‰L∆¬≈…«««¬∆
ÌÈÏ‚¯a ÌbL Û‡Â] ÌÈ„ia«»«ƒ¿«∆«»«¿«ƒ

È¯‰ ,‰NÚn‰ Ák BLÈ31Ák ∆¿…«««¬∆¬≈…«
Ìb BLÈ ÌÈÏ‚¯aL ‰NÚn‰««¬∆∆»«¿«ƒ∆¿«
‰Êa ˙¯k ‡ÏÂ ,‰Ó‰·aƒ¿≈»¿…ƒ∆∆»∆

Ì„‡‰ ˙ÏÚÓ,הבהמה eÏ‡Âעל «¬«»»»¿ƒ
‰„B·Ú‰'ה בעבודת האדם של »¬»

בפועל  במעשה המצוות בקיום

ÁÎaL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿∆∆¿…«
‡Ùeb ‰NÚn‰ שהוא אף עצמו ««¬∆»

דומה  מסוימים ובמובנים חיצוני כוח

הבהמה  של המעשה ∆¿È‰zƒ‰לכוח
˙ÎLÓ‰ ,Ì„‡‰ ˙ÏÚÓ ˙¯kƒ∆∆«¬«»»»«¿»«

ÔÈÁBn‰ המעשה.בתוךÔBLÏÎÂ «ƒ¿ƒ¿
Ï"Ê eÈÓÎÁ32Ì„‡ Èa" ¬»≈¿≈»»
ÔÈÓe¯Ú Ô‰L פיקחים˙Ú„a ∆≈¬ƒ¿««

,"‰Ó‰·k ÔÓˆÚ ÌÈÓÈNÓe¿ƒƒ«¿»ƒ¿≈»
ÌÈÓÈNÓ ¯L‡k ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆««¬∆¿ƒƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰Ó‰·k ÔÓˆÚ«¿»ƒ¿≈»»ƒƒ¿
,˙Ú„a ÔÈÓe¯Ú Ô‰L ¯kƒ»∆≈¬ƒ¿««
שהוא  המצוות מעשה בתוך ובעניינו,

צריך  לכאורה, פשוטה, גשמית פעולה

שהם  המוחין את ולגלות להמשיך

בא  זה ועניין הבהמה, על האדם מעלת

"שאו  דוקא, הידיים במעשה בגילוי

ידיכם"].
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d"kyz'd ,fenz f"i ,wla zyxt zay

אֹות  ּגם (ּכֹולל האֹותּיֹות ארּבע מּכל ְְְִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ּכל  את לתּקן הּוא הּתׁשּובה ענין ּדהּנה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָיּו"ד).

וכיון  ּומצֹות. הּתֹורה ּבקּיּום ּׁשּנחסר ְְְְִִֵֶֶַַָָָמה

הוי' ׁשם אֹותּיֹות ּבארּבע הם ּומצֹות ,23ׁשהּתֹורה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

הענינים  הן הּתׁשּובה ּבענין להיֹות צרי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָלכן

עלֿידּה, ׁשּמתּתּקנים הוי' ׁשם אֹותּיֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּדארּבע

ׁשּלכן  מהן, ׁשּלמעלה ענין לתּקן 24והן ּבכחּה יׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּזהּו הוי', ׁשם אֹותּיֹות ּבארּבע ּׁשּנחסר מה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

ּדׁשם  יּו"ד מאֹות ּגם ׁשּלמעלה הּכתר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּבחינת

ֲָָהוי'.

ÈtŒÏÚÂ ּבחינת ׁשּיׁש א) (סעיף לעיל המבאר ¿«ƒְְְְִִֵֵֶַַָֹ

יּו"ד  ׁשל ּבקּוצֹו ׁשּנרמז ּכפי ְְְִִֶֶֶֶַָהּכתר

 ֿ מּכל 'חכמה', יּו"ד, מאֹות למעלה היֹותֹו ְְְֱִִֵֶַָָָָ(ׁשעם

ונרמז  נכלל ורק עצמֹו, ּבפני ענין אינֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָמקֹום

ּכפי  הּכתר ּבחינת ויׁש יּו"ד), ּבאֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּבהעלם

ׁשּזהּו לבאר יׁש ּובגלּוי, עצמּה ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשהיא

הּׁשנה  ימי ׁשּבכל הּתׁשּובה עבֹודת ּבין ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהחלּוק

רז"ל  ּבכל 25(ּכמאמר ׁשּזהּו כּו', אחד יֹום ׁשּוב ְְֲֶֶֶַַַַָָ

ימי  ׁשּבעׂשרת הּתׁשּובה לעבֹודת הּׁשנה) ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָימי

היא  ּבגלּוי העבֹודה הּׁשנה ׁשּבכל ְְְֲִִֶַָָָָָָּתׁשּובה,

הּכתר  ּבחינת ואלּו הוי', ׁשם אֹותּיֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּבארּבע

העבֹודה  [ּבדּוגמת האֹותּיֹות ּבארּבע ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָנכללת

"מאד ּבכל 26ּד"בכל ּגם להיֹות ׁשּצריכה , ְְְְְִִִֶֶַָָָֹ

ּבכחֹות  העבֹודה היא ּובגלּוי ּבעקר אבל ְְְֲֲִִִַָָָָָָֹהּׁשנה,

"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ֿ 26ּפנימּיים, מה ,[ ְְְְְְְִִִַַָָָ

ּבגלּוי  מאיר ׁשאז ּבעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּׁשאיןּֿכן

ה'ּיחידה' הוי'27ּבחינת ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ואלּו , ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

 ֿ עׂשרתֿימי ּגם הן ּוכנגדן ספירֹות, עׂשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָ(ׁשּכנגד

 ֿ ועלּֿדר ה'ּיחידה'. ּבבחינת נכללֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּתׁשּובה)
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ב.23) ג, פקודי לקו"ת וראה סע"א). (יח, ב תיקון ריש שם א). (ב, בהקדמה תקו"ז ג.24)ראה כו, אחרי לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך). א לח, (דרמ"צ ותשובה וידוי מצות להצ"צ מי"א.25)סהמ"צ פ"ב ה.26)אבות ו, לקו"ת 27)ואתחנן ראה

סע"ד. מג, תבוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,dÓˆÚŒ„vÓ ‰·eLz‰ ˙ÈÁa ÌˆÚ ‡e‰L ,'‰·eLz'a«¿»∆∆∆¿ƒ««¿»ƒ««¿»

,„"eÈ ˙B‡ Ìb ÏÏBk) ˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL היינו ∆¿«¿»ƒ»«¿«»ƒ≈«
גם  ומבאר.למעלה שממשיך כפי ביותר), עליונה מדריגה שהיא מהחכמה

Ôw˙Ï ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚ ,‰p‰c ולהשלים¯ÒÁpM ‰Ó Ïk ˙‡ ¿ƒ≈ƒ¿««¿»¿«≈∆»«∆∆¿»
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a בגלל ¿ƒ«»ƒ¿

אי  או לאֿתעשה מצוות על עבירה

מצוותֿעשה. Bz‰L¯‰קיום ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»
˙Bi˙B‡ Úa¯‡a Ì‰ ˙BˆÓeƒ¿≈¿«¿«ƒ

'ÈÂ‰ ÌL23 מקומות בכמה כמובא ≈¬»»
וחסידות, BÈ‰Ï˙בקבלה CÈ¯ˆ ÔÎÏ»≈»ƒƒ¿

ÌÈÈÚ‰ Ô‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»≈»ƒ¿»ƒ
'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡c¿«¿«ƒ≈¬»»

,d„ÈŒÏÚ ÌÈwz˙nL בשלב כי ∆ƒ¿«¿ƒ«»»
להשלים  יש מה ראשון את ולתקן

ÏÚÓlL‰שנחסר  ÔÈÚ Ô‰Â¿≈ƒ¿»∆¿«¿»
ÔÎlL ,Ô‰Ó24 יש שבתשובה בגלל ≈∆∆»≈

מהתורה  נעלה יותר וכוח עניין

עצמן  dÁÎaוהמצוות LÈ של ≈¿…»
ÒÁpM¯התשובה  ‰Ó Ïk Ôw˙Ï¿«≈»«∆∆¿»

'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡a כאשר ¿«¿«ƒ≈¬»»
כמבואר  ומצוות, בתורה חיסרון היה

מצוה  קיום אי או שעבירה בספרים

גם  (כמובא הוי' שם באותיות פוגמים

ש  'קריאת של נוסחאות שעל בכמה מע

האלוקי e‰fLהמיטה'), העניין ∆∆
הוי' שם אותיות מארבע שלמעלה

¯˙k‰ ˙ÈÁa העליון‰ÏÚÓlL ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»
'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ˙B‡Ó Ìb«≈¿≈¬»»
פגם  כל לתקן התשובה כוח בא וממנו

הוי'. שם באותיות שנהיה וחסרון

ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«¿…»¿≈¿ƒ
LiL מדריגות ‡) שתי עצמו ב'כתר' ∆≈

ÈÙkכלליות, ¯˙k‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿ƒ
„"eÈ ÏL Bˆe˜a ÊÓ¯pL כמובא ∆ƒ¿»¿∆

מ'אגרת  לעיל התשובה'ומבואר

התניא  ‰B˙BÈשבספר ÌÚL)∆ƒ¡
,'‰ÓÎÁ' ,„"eÈ ˙B‡Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»¿»
ÈÙa ÔÈÚ BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈ƒ¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ בחינת ליו"ד, שייכות לו שאין «¿
בלתי  חלק הוא למעשה אלא החכמה,

מהחכמה, LÈÂנפרד ,(„"eÈ ˙B‡a ÌÏÚ‰a ÊÓ¯Â ÏÏÎ ˜¯Â¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆¿≈»¿≈

ÈeÏ‚·e dÓˆÚ ÈÙa ‡È‰L ÈÙk ¯˙k‰ ˙ÈÁa בכתר זו ובחינה ¿ƒ««∆∆¿ƒ∆ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ
זה  פי ועל הוי', שם אותיות מארבע ונעלית יו"ד מאות למעלה אכן ≈LÈהיא

‰M‰ ÈÓÈ ÏÎaL ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈa ˜eÏÁ‰ e‰fL ¯‡·Ï¿»≈∆∆«ƒ≈¬««¿»∆¿»¿≈«»»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók)25„Á‡ ÌBÈ ·eL המיתה ÏÎaלפני e‰fL ,'eÎ ¿«¬«««∆»∆∆¿»

‰M‰ ÈÓÈ יודע אדם אין את שהרי ¿≈«»»
‰eLz·‰זמנו  ˙„B·ÚÏ («¬««¿»

eLz·‰המיוחדת  ÈÓÈ ˙¯NÚaL∆«¬∆∆¿≈¿»
השנה  הכיפורים,מראש יום עד

‰M‰ ÏÎaL עבודת כאשר ∆¿»«»»
הרגיל  באופן היא «¬«‰B·Ú„‰התשובה

˙Bi˙B‡ Úa¯‡a ‡È‰ ÈeÏ‚a¿ƒƒ¿«¿«ƒ
‡Â ,'ÈÂ‰ ÌL¯˙k‰ ˙ÈÁa eÏ ≈¬»»¿ƒ¿ƒ««∆∆

˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡a ˙ÏÏÎƒ¿∆∆¿«¿«»ƒ
שהיא  להורות יו"ד של בקוצו ורמוזה

האותיות  מארבע »¿¿[Ó‚e„a˙חלק
"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰26 »¬»ƒ¿»¿…∆

הרגילה  מהעבודה נעלית עבודה שהיא

שפירושו  "מאודך" הביטוי כמשמעות

גבול, ובלי «ÎÈ¯vL∆¿ƒ‰"מאוד"
‰M‰ ÏÎa Ìb ˙BÈ‰Ï למרות ƒ¿«¿»«»»

היא  התשובה עבודת השנה ימות שכל

והגבלה, Úa˜¯במדידה Ï·‡¬»¿ƒ»
ÈeÏ‚·e בכל התשובה של העבודה ¿ƒ

השנה  ‰B·Ú„‰ימות ‡È‰ƒ»¬»
ÌÈiÓÈt ˙BÁÎa מוגדרים כוחות ¿…¿ƒƒƒ

של  הנפש לכוחות האדם,בהתאם

"ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa"26, ¿»¿»¿¿»«¿¿
שמתייחס  מאודך" מ"בכל בשונה

לא  כוחות 'מקיפים', לכוחות

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמוגבלים  ,[«∆≈≈
Ê‡L ,‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»∆»
˙ÈÁa ÈeÏ‚a ¯È‡Ó≈ƒ¿ƒ¿ƒ«

'‰„ÈÁi'‰27 עצם ופנימיות עומק «¿ƒ»
נובעים  שממנה הנקודה הנשמה,

מוגבלים, הלא ‡¯Úaהכוחות eÏ‡Â¿ƒ«¿«
„‚kL) 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»∆¿∆∆
Ìb Ô‰ Ô„‚Îe ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ¿∆¿»≈«

(‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚ העניינים ¬∆∆¿≈¿»
למדריגה  עולים והמוגבלים, המוגדרים

ארבע  ואזי גבול, בלי נעלית, יותר

‰'ÈÁi„‰'.האותיות  ˙ÈÁ·a ˙BÏÏÎƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ»
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ied'ל z` ekxae ycw mkici e`y

 ֿ הוהֿליּה ולכאֹורה גֹו', ּומסּפר לזה) ּבהמׁש)ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

יׂשראל", ורבע יעקב עפר מנה "מי ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֹֹלמימר

א יׂשראל". "רבע על ּגם קאי מנה" "מי ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי

'סּפירּות' מּלׁשֹון הּוא ׁש"ּמסּפר" הּוא, ְְְִִִִֶַָָָהענין

הּוא 40ּו'בהירּות' רבע" את "ּומסּפר ּופירּוׁש , ְְִִֵֶַָֹ

ׁשּזהּו הּנ"ל, הּבחינֹות ארּבע את להאיר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּצרי

ּדהינּו מהן, ׁשּלמעלה ּבמדרגה ׁשּמּגיעים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעלֿידי

ּבחינת  ענין הּוא האדם ּובנפׁש ה'ּכתר', ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבחינת

אֹור  ּתֹוספת ּפֹועלים ֿ זה ועלֿידי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָה'ּיחידה',

אֹותּיֹות  ארּבע ׁשּכנגד הּמדרגֹות ּבארּבע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַוגילּוי

הוי'". את "ּוברכּו ענין ׁשּזהּו הוי', ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָׁשם
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א'ס).40) ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר מנה מי סד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפסוק  של ÊÏ‰האמירה CLÓ‰a) את השולל מנה" ל"מי ישיר כהמשך ¿∆¿≈¿∆

המספר  ‚B',ענין ¯tÒÓe (ƒ¿»
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»«»≈¿≈«

לומר, לפסוק, לו, Ó‰היה ÈÓ"ƒ»»
,"Ï‡¯NÈ Ú·¯Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ¬««¬…¿…«ƒ¿»≈

È‡˜ "‰Ó ÈÓ" È¯‰L מכווןÌb ∆¬≈ƒ»»»≈«
"Ï‡¯NÈ Ú·¯" ÏÚ נאמר ולמה «…«ƒ¿»≈
"ומספר"?

"¯tÒn"L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ¿»
'˙e¯ÈtÒ' ÔBLlÓ ‡e‰ האור כמו ƒ¿«ƒ

מאבנים  טובות הבוהק

'˙e¯È‰·'e40Le¯ÈÙe , ¿ƒ≈
‡e‰ "Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe"ƒ¿»∆…«
Úa¯‡ ˙‡ ¯È‡‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿»ƒ∆«¿«

Ï"p‰ ˙BÈÁa‰,ובהיר ל'ספיר' אותם È„ÈŒÏÚלהפוך e‰fL «¿ƒ««∆∆«¿≈
ÌÈÚÈbnL'ו'נוגעים מתעלים ∆«ƒƒ

Ô‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰‚¯„Óa מארבע ¿«¿≈»∆¿«¿»≈∆
ואת  הספירות את המסמלות האותיות

הנפש, ÈÁa˙כוחות eÈ‰c¿«¿¿ƒ«
‡e‰ Ì„‡‰ LÙ·e ,'¯˙k'‰«∆∆¿∆∆»»»

,'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa ÔÈÚ כמבואר ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»
באריכות, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לעיל
ומגיעים  נעלות שמתעלים למדריגות

‡B¯אלו  ˙ÙÒBz ÌÈÏÚBt¬ƒ∆∆
˙B‚¯„n‰ Úa¯‡a ÈeÏÈ‚Â¿ƒ¿«¿«««¿≈
ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ „‚kL∆¿∆∆«¿«ƒ≈
˙‡ eÎ¯·e" ÔÈÚ e‰fL ,'ÈÂ‰¬»»∆∆ƒ¿«»¿∆

."'ÈÂ‰¬»»
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d"kyz'd ,fenz f"i ,wla zyxt zay

ÔÈÚ‰Âריׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבאר ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֵֶַָָָֹ

מנה 33ּפרׁשתנּו "מי ּדּבּורֿהּמתחיל ְִִִֵַַָָָָָ

יׂשראל" רבע את ּומסּפר יעקב ּבענין 34עפר , ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ

עׂשיתיו" אף יצרּתיו ׁשׁשלׁש35"ּבראתיו , ְְְְֲִִִִֶַַָָ

ׁשלׁשה  עׂשיתיו", יצרּתיו "ּבראתיו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹהּמדרגֹות

ּכללּות  הם ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲִִִֵָָָָָעֹולמֹות

ׁשּלמעלה  רביעית ּבחינה עֹוד ויׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות,

ּכי  "אף", ּבמּלת ונרמז הּנ"ל, הּבחינֹות ְְְְְִִִִִַַַַַָָמׁשלׁש

ׁשאינֹו ּדבר עֹוד לרּבֹות רּבּוי, לׁשֹון הּוא ְְִֵֶַַָָ"אף"

מהּׁשלׁש ׁשּלמעלה הּדבר והּוא ּכאן, ְְְְֵֶַַַָָָָָָֹמפֹורׁש

לֹומר, ויׁש מהם. ונעלה וגבֹוּה הּללּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָּבחינֹות

הרּבּוי  על רק  ׁשּמֹורה "אף", ּבלׁשֹון ְִִִֶֶֶַַַָָׁשהרּבּוי

ׁשּלא  מסּוימת, מדרגה על להֹורֹות מּבלי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבלבד,

הּוא  ׁשּלפניֿזה, הּמדרגֹות ׁשאר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָנתּפרׁשה

לגּבי  ׁשּבאיןֿערֹו ּבעלּוי היא זֹו ׁשּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָלפי

יכֹולה  אינּה ׁשּלכן ׁשּלפניֿזה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמדרגֹות

("אף  ל"עׂשיתיו" נסמ זה ורּבּוי כּו'. ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָלהתּפרׁש

הּוא  זֹו מדרגה ּגלּוי ׁשעקר לפי  ּדוקא, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָעׂשיתיו")

ּדוקא  ּגׁשמית עׂשּיה ׁשעלֿידי 36ּבבחינת והינּו, . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ּבחינת  ממׁשיכים ("עׂשיתיו") ּבפֹועל ְְְֲֲִִִִִֶַַַַמעׂשה

ה'ּכתר' לבחינת ועד הרביעית, ּבחינה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ"אף",

מאצילּות  עלֿידי 37ׁשּלמעלה ׁשּדוקא ּגם וזהּו . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּדיקא, "ידיכם" קדׁש", ידיכם ּד"ׂשאּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹהעבֹודה

ׁשּלמעלה  למדרגה מּגיעים הּמעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָענין

ּתֹוספת  נמׁש ׁשּמּׁשם הוי', ׁשם אֹותּיֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמארּבע

הוי'". את "ּוברכּו ענין ׁשּזהּו הוי', ּבׁשם ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָאֹור

e‰ÊÂ."יׂשראל רבע את "ּומסּפר ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ארּבעה  מּלׁשֹון הּוא "רבע" עֹולמֹות 38ּדהּנה, ארּבעה ענין והּוא , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ

ארּבע  ׁשּכנגד ּבּנפׁש, הּבחינֹות ארּבע וכן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

הוי'. ׁשם מּובן אֹותּיֹות אינֹו ּדלכאֹורה "ּומסּפר", ּׁשּכתּוב ּבתחלת 39ּומה הרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

אֹומרֹו מהּו ּכן, ואם מסּפר, ׁשאין ׁשּפירּוׁשֹו גֹו', מנה מי נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
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ואילך.33) א י.34)סז, כג, ז.ישעי'35)פרשתנו גֿד.36)מג, סט, ד. שם, גֿד).37)לקו"ת (סט, שם לקו"ת לקו"ת 38)ראה

ב. ע, א. סז, סע"א.39)שם סח, שם לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈ¯ '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â התחלתe˙L¯t33 ¿»ƒ¿»»∆«¿…»¿ƒ≈»≈»»»≈

בלק ‡˙פרשת ¯tÒÓe ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒƒ»»¬««¬…ƒ¿»∆
"Ï‡¯NÈ Ú·¯34, מבואר זה של ÔÈÚaובמאמר הפנימית המשמעות …«ƒ¿»≈¿ƒ¿«

הכתוב ÂÈ˙ÈNÚ"לשון Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a"35LÏLL , ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ∆¿»
ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a" ˙B‚¯„n‰««¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ

,"ÂÈ˙ÈNÚכלפי LÏL‰המכוונים ¬ƒƒ¿…»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»

,‰iNÚ הכלליים העולמות שלוש ¬ƒ»
האצילות, מעולם ≈‰Ìשלמטה
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk האור של ¿»«ƒ¿«¿¿

כדי  למעלה מלמטה היורד האלוקי

מוגבלים, ונבראים עולמות לברוא

˙ÈÚÈ·¯ ‰ÈÁa „BÚ LÈÂ¿≈¿ƒ»¿ƒƒ
˙BÈÁa‰ LÏLÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿»«¿ƒ

Ï"p‰,עשיה יצירה, בריאה, של ««
"Û‡" ˙lÓa ÊÓ¯Â זה שבפסוק ¿ƒ¿»¿ƒ««

עשיתיו", "‡Û""אף Èk"גם" כמו ƒ«
„BÚ ˙Ba¯Ï ,Èea¯ ÔBLÏ ‡e‰¿ƒ¿«
,Ô‡k L¯BÙÓ BÈ‡L ¯·c»»∆≈¿»»
‰ÏÚÓlL ¯·c‰ ‡e‰Â¿«»»∆¿«¿»
dB·‚Â eÏl‰ ˙BÈÁa LÏM‰Ó≈«»…¿ƒ«»¿»«

Ì‰Ó ‰ÏÚÂ'ה'כתר מעלת בדוגמת ¿«¬∆≈∆
הספירות. עשר על וה'יחידה'

Èea¯‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ שהכתוב ¿≈«∆»ƒ
והנעלה  הנוסף הדבר את כאן מרבה

העולמות  "‡Û",משלוש ÔBLÏaƒ¿«
,„·Ïa Èea¯‰ ÏÚ ˜¯ ‰¯BnL∆∆««»ƒƒ¿«

והתוספת, הריבוי עניין ÈÏaÓƒ¿ƒעצם
˙ÓÈeÒÓ ‰‚¯„Ó ÏÚ ˙B¯B‰Ï¿««¿≈»¿∆∆

לרבות, הכתוב בא …∆lL‡שאותה
˙B‚¯„n‰ ¯‡L BÓk ‰L¯t˙ƒ¿»¿»¿¿»««¿≈

‰ÊŒÈÙlL במילים נתפרשו שכן ∆ƒ¿≈∆
"עשיתיו", "יצרתיו", ‰e‡"בראתיו",

BÊ ‰‚¯„nL ÈÙÏ"ב"אף המרומזת ¿ƒ∆«¿≈»
CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÈeÏÚa ‡È‰ נעלית ƒ¿ƒ∆¿≈¬

והשוואה יחס כל ≈»¿Èa‚Ïללא
‰ÊŒÈÙlL ˙B‚¯„n‰ ֿ בריאה ««¿≈∆ƒ¿≈∆

ÏBÎÈ‰יצירהֿעשיה, dÈ‡ ÔÎlL∆»≈≈»¿»
'eÎ L¯t˙‰Ï שנעלמת כמדריגה ¿ƒ¿»≈

מגילוי. למעלה היא כי Èea¯Â¿ƒונסתרת
Û‡") "ÂÈ˙ÈNÚ"Ï CÓÒ ‰Ê∆ƒ¿»«¬ƒƒ«

,‡˜Âc ("ÂÈ˙ÈNÚ העשייה עולם כלפי המכוונת ממנו המילה שחלק ¬ƒƒ«¿»
העולמות, מכל ביותר הנחות העולם הגשמי, הזה ÈeÏbהעולם ¯˜ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«ƒ

BÊ ‰‚¯„Ó"ב"אף המרומזת ערוך, לאין iNÚ‰הנעלית ˙ÈÁ·a ‡e‰ «¿≈»ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‡˜Âc ˙ÈÓLb36ÏÚBÙa ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â . «¿ƒ«¿»¿«¿∆«¿≈«¬∆¿«

ÌÈÎÈLÓÓ ("ÂÈ˙ÈNÚ")¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰ÈÁa ,"Û‡" ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»

˙ÈÚÈ·¯‰ ֿ מבריאהֿיצירה הנעלית »¿ƒƒ
‰'k˙¯'עשיה, ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ««∆∆

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL37 היא שגם ∆¿«¿»≈¬ƒ
ונמשכת העשייה.באה בעולם למטה,

Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי הטעם ¿∆«
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈»¬»
,"L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"cƒ¿¿≈∆…∆
ÔÈÚ ,‡˜Èc "ÌÎÈ„È"¿≈∆«¿»ƒ¿«
‰‚¯„ÓÏ ÌÈÚÈbÓ ,‰NÚn‰««¬∆«ƒƒ¿«¿≈»
ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«¿«ƒ≈
˙ÙÒBz CLÓ ÌMnL ,'ÈÂ‰¬»»∆ƒ»ƒ¿»∆∆

,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ לעיל כמבואר ¿≈¬»»
"eÎ¯·eבאריכות, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»¿

"'ÈÂ‰ אור ‡˙ תוספת המשכת ∆¬»»
הוי'. בשם וברכה

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בפסוק ¿∆««∆»
בלק  בפרשת ‡˙הנזכר ¯tÒÓe"ƒ¿»∆

"Ú·¯" ,‰p‰c ."Ï‡¯NÈ Ú·…̄«ƒ¿»≈¿ƒ≈…«
‰Úa¯‡ ÔBLlÓ ‡e‰38‡e‰Â , ƒ¿«¿»»¿

˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ ‰Úa¯‡ ÔÈÚƒ¿««¿»»»¬ƒ
ÔÎÂ ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈

,LÙpa ˙BÈÁa‰ Úa¯‡,הרצון «¿««¿ƒ«∆∆
המידות  ∆∆¿∆kL‚„והמעשה המוחין

‰Óe .'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡«¿«ƒ≈¬»»«
‰¯B‡ÎÏc ,"¯tÒÓe" ·e˙kM∆»ƒ¿»¿ƒ¿»

Ô·eÓ BÈ‡39˙ÏÁ˙a È¯‰ , ≈»¬≈ƒ¿ƒ«
,'B‚ ‰Ó ÈÓ ¯Ó‡ ·e˙k‰«»∆¡«ƒ»»
Ì‡Â ,¯tÒÓ ÔÈ‡L BLe¯ÈtL∆≈∆≈ƒ¿»¿ƒ

B¯ÓB‡ e‰Ó ,Ôk פירוש מה ≈«¿
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc oikxr(iyily meil)

äçéaLäå ,äðîa Bì døëîdcyd,íéúàî ìò äãîòå`ae §¨¨§¨¤§¦§¦¨§¨§¨©¨©¦
,dl`ebl dcyd lraáMçî BðéàL ïépîmipyd ieey z`àlà ¦©¦¤¥§©¥¤¨

,äðîa,dcyd zxikna laiwy itkøîàpL(my)úà áéLäå' §¨¤¤¤¡©§¥¦¤
,'óãBòä,yexcl yieBãéaL óãBòäz` gwell aiyn xkendy - ¨¥¨¥¤§¨

[gweld lk`y mipyd ieey iekip xg`l x`ypy-] scerd
m` la` .dxikna laiwy dpndnäôéñëäå ,íéúàîa Bì døëî§¨¨§¨©¦§¦§¦¨

dcyd dlwlwzpe -àlà ïéáMçî ïéàL ïépî ,äðî ìò äãîòå§¨§¨©¨¤¦©¦¤¥§©§¦¤¨
äðîa,dzr dcyd ieey itkøîàpL(my),'óãBòä úà áéLäå' §¨¤¤¤¡©§¥¦¤¨¥

,yexcl yieò÷øwaL óãBòäscerd z` gwell ozep xkendy - ¨¥¤©©§©
.dpn dey rwxwd dzre ,rwxwd inc ly

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîiaxl iax oiay weligd edn - ©¥©§
lr lwnd ote`a miaygn mlerl mdipy zrcl ixdy ,i`zqec

:`xnbd daiyn .l`ebdøwéiàå ìæå øwéiàc-`ed weligd §¦©©§¨§¦©©
.dxwiizp aeye ,dlfed okn xg`le ,dxwi dzid dcydy ote`a
dxkne ,d`nl dieey lfede ,miz`na dcyd z` xkny ,oebk
dey dzre dxwiizpe dcyd dxfge ,d`na ipyl oey`xd dpewd

y iax zrcl .miz`naygn ,dkezay yi`d mr aygl miliwn
,[oey`xl ipyd mliyy itk] mixpic d`na ipyd gweld mr
itl e` xkend ciay scerd itl miaygny i`zqec iax zrcle
itl mipyd ieey z` aygl eilr ,jk oiae jk oia ,rwxway scerd

.miz`n
lr lwdl miweqtd z` mi`pzd miyxec recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .l`ebdàle÷ìc éànîez` yexcl yiy oipn - ¦©¦§¨
miweqtd,jenpd xigna cinz aygny ,l`ebd lr lwnd ote`a

àøîeçì àîìc-lr xingdl miweqtd z` yexcl yi `ny ¦§¨§§¨
.l`ebd

:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àì-yexcl jzrca dlrz l` Ÿ¨§¨©§¨
meyn lwdl yexcl yi `l` ,xingdl,'äìeàb' 'äìeàb' øîâc§¨©§¨§¨

éøáò ãáòî,dcy zle`bl ixar carn dey dxifb micnl - ¥¤¤¦§¦
xn`pe (ek dk `xwie) 'FzN`b icM `vnE' dcy zle`ba xn`p¨¨§¥§ª¨
oeictay myke ,(gn weqt my) 'FN didY dN`B' ixar car oeicta§ª¨¦§¤
aygl yi dfeg` dcya jk ,jenpd xigna miaygn ixar car

.jenpd xigna
:`xnbd zl`eyíúäå-,ixar caraïìðî-miyxecy oipn §¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .lwdløkîð ,àéðúcixar cardiebl,äðîa §©§¨¦§©§¨¤
ãîòå çéaLäåeieey,íéúàî ìòenvr z` zectl card `ae §¦§¦©§¨©©¨©¦

zecard zepy ieey z` aygny `ed oicdy ,sqka oec`d cin
,oec`l ozepe zexzepdïéáMçî ïéàL ïépîmipyd z`àlà ¦©¦¤¥§©§¦¤¨

äðnî-,dpn ly ieeyd itl,xknp jkyøîàpL(`p weqt my) ¦¨¤¤¤¡©
Búð÷î óñkî-.carl dpwp eay sqkd itkm`eøkîðcard ¦¤¤¦§¨¦§©

ixaréñëäå ,íéúàîaócard ly eaih lwlwzp -ãîòåeieey §¨©¦§¦§¦§¨©
äðnî àlà ïéáMçî ïéàL ïépî ,äðî ìòdey jky ,dpn itl - ©¨¤¦©¦¤¥§©§¦¤¨¦¨¤

,dzr cardøîàpL(ap weqt my)åéðL éôkly eavn itk - ¤¤¡©§¦¨¨
zxxan .eiykr deyy itk xnelk ,oda cnery mipya card

:`ziixadéì ïéàå,el` miweqtn cenllàlàoiprléøáò ãáò §¥¦¤¨¤¤¦§¦
,íéáëBk ãáBòì økîpädyxtd zwqer df ote`ay,myìàâpL ©¦§¨§¥¨¦¤¦§¨

äðBéìòä ìò Bãéå,jenpd xigna l`bpy xnelk -økîð §¨©¨¤§¨¦§¨
ïépî ìàøNéì:`ziixad daiyn .jenpd xigna l`bp `ed s`y §¦§¨¥¦©¦

.äåL äøéæâì 'øéëN' 'øéëN' øîBì ãeîìzixar cara xn`py ©§©¨¦¨¦¦§¥¨¨¨
ixar cara xn`pe ,'FOr didi xikU iniM' (p dk my) iebl xknpd¦¥¨¦¦§¤¦
,'Lcar xikU xkU dpWn iM' (gi eh mixac) l`xyil xknpd¦¦§¤§©¨¦£¨§
,jenpd xigna l`bp iebl xknpdy myky ,dey dxifba micnle

.jenpd xigna l`bp l`xyil xknpd jk
car zle`ba miweqtd z` miyxecy mrhd dn zx`an `xnbd

:xingdl `le ,lwdl ixar,ééaà øîà̈©©©¥
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לא 'ied z` ekxae ycw mkici e`y

 ֿ הוהֿליּה ולכאֹורה גֹו', ּומסּפר לזה) ּבהמׁש)ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

יׂשראל", ורבע יעקב עפר מנה "מי ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֹֹלמימר

א יׂשראל". "רבע על ּגם קאי מנה" "מי ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי

'סּפירּות' מּלׁשֹון הּוא ׁש"ּמסּפר" הּוא, ְְְִִִִֶַָָָהענין

הּוא 40ּו'בהירּות' רבע" את "ּומסּפר ּופירּוׁש , ְְִִֵֶַָֹ

ׁשּזהּו הּנ"ל, הּבחינֹות ארּבע את להאיר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּצרי

ּדהינּו מהן, ׁשּלמעלה ּבמדרגה ׁשּמּגיעים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעלֿידי

ּבחינת  ענין הּוא האדם ּובנפׁש ה'ּכתר', ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבחינת

אֹור  ּתֹוספת ּפֹועלים ֿ זה ועלֿידי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָה'ּיחידה',

אֹותּיֹות  ארּבע ׁשּכנגד הּמדרגֹות ּבארּבע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַוגילּוי

הוי'". את "ּוברכּו ענין ׁשּזהּו הוי', ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָׁשם
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א'ס).40) ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר מנה מי סד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפסוק  של ÊÏ‰האמירה CLÓ‰a) את השולל מנה" ל"מי ישיר כהמשך ¿∆¿≈¿∆

המספר  ‚B',ענין ¯tÒÓe (ƒ¿»
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»«»≈¿≈«

לומר, לפסוק, לו, Ó‰היה ÈÓ"ƒ»»
,"Ï‡¯NÈ Ú·¯Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ¬««¬…¿…«ƒ¿»≈

È‡˜ "‰Ó ÈÓ" È¯‰L מכווןÌb ∆¬≈ƒ»»»≈«
"Ï‡¯NÈ Ú·¯" ÏÚ נאמר ולמה «…«ƒ¿»≈
"ומספר"?

"¯tÒn"L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ¿»
'˙e¯ÈtÒ' ÔBLlÓ ‡e‰ האור כמו ƒ¿«ƒ

מאבנים  טובות הבוהק

'˙e¯È‰·'e40Le¯ÈÙe , ¿ƒ≈
‡e‰ "Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe"ƒ¿»∆…«
Úa¯‡ ˙‡ ¯È‡‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿»ƒ∆«¿«

Ï"p‰ ˙BÈÁa‰,ובהיר ל'ספיר' אותם È„ÈŒÏÚלהפוך e‰fL «¿ƒ««∆∆«¿≈
ÌÈÚÈbnL'ו'נוגעים מתעלים ∆«ƒƒ

Ô‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰‚¯„Óa מארבע ¿«¿≈»∆¿«¿»≈∆
ואת  הספירות את המסמלות האותיות

הנפש, ÈÁa˙כוחות eÈ‰c¿«¿¿ƒ«
‡e‰ Ì„‡‰ LÙ·e ,'¯˙k'‰«∆∆¿∆∆»»»

,'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa ÔÈÚ כמבואר ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»
באריכות, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לעיל
ומגיעים  נעלות שמתעלים למדריגות

‡B¯אלו  ˙ÙÒBz ÌÈÏÚBt¬ƒ∆∆
˙B‚¯„n‰ Úa¯‡a ÈeÏÈ‚Â¿ƒ¿«¿«««¿≈
ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ „‚kL∆¿∆∆«¿«ƒ≈
˙‡ eÎ¯·e" ÔÈÚ e‰fL ,'ÈÂ‰¬»»∆∆ƒ¿«»¿∆

."'ÈÂ‰¬»»
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ÔÈÚ‰Âריׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבאר ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֵֶַָָָֹ

מנה 33ּפרׁשתנּו "מי ּדּבּורֿהּמתחיל ְִִִֵַַָָָָָ

יׂשראל" רבע את ּומסּפר יעקב ּבענין 34עפר , ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ

עׂשיתיו" אף יצרּתיו ׁשׁשלׁש35"ּבראתיו , ְְְְֲִִִִֶַַָָ

ׁשלׁשה  עׂשיתיו", יצרּתיו "ּבראתיו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹהּמדרגֹות

ּכללּות  הם ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲִִִֵָָָָָעֹולמֹות

ׁשּלמעלה  רביעית ּבחינה עֹוד ויׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות,

ּכי  "אף", ּבמּלת ונרמז הּנ"ל, הּבחינֹות ְְְְְִִִִִַַַַַָָמׁשלׁש

ׁשאינֹו ּדבר עֹוד לרּבֹות רּבּוי, לׁשֹון הּוא ְְִֵֶַַָָ"אף"

מהּׁשלׁש ׁשּלמעלה הּדבר והּוא ּכאן, ְְְְֵֶַַַָָָָָָֹמפֹורׁש

לֹומר, ויׁש מהם. ונעלה וגבֹוּה הּללּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָּבחינֹות

הרּבּוי  על רק  ׁשּמֹורה "אף", ּבלׁשֹון ְִִִֶֶֶַַַָָׁשהרּבּוי

ׁשּלא  מסּוימת, מדרגה על להֹורֹות מּבלי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבלבד,

הּוא  ׁשּלפניֿזה, הּמדרגֹות ׁשאר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָנתּפרׁשה

לגּבי  ׁשּבאיןֿערֹו ּבעלּוי היא זֹו ׁשּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָלפי

יכֹולה  אינּה ׁשּלכן ׁשּלפניֿזה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמדרגֹות

("אף  ל"עׂשיתיו" נסמ זה ורּבּוי כּו'. ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָלהתּפרׁש

הּוא  זֹו מדרגה ּגלּוי ׁשעקר לפי  ּדוקא, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָעׂשיתיו")

ּדוקא  ּגׁשמית עׂשּיה ׁשעלֿידי 36ּבבחינת והינּו, . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ּבחינת  ממׁשיכים ("עׂשיתיו") ּבפֹועל ְְְֲֲִִִִִֶַַַַמעׂשה

ה'ּכתר' לבחינת ועד הרביעית, ּבחינה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ"אף",

מאצילּות  עלֿידי 37ׁשּלמעלה ׁשּדוקא ּגם וזהּו . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּדיקא, "ידיכם" קדׁש", ידיכם ּד"ׂשאּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹהעבֹודה

ׁשּלמעלה  למדרגה מּגיעים הּמעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָענין

ּתֹוספת  נמׁש ׁשּמּׁשם הוי', ׁשם אֹותּיֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמארּבע

הוי'". את "ּוברכּו ענין ׁשּזהּו הוי', ּבׁשם ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָאֹור

e‰ÊÂ."יׂשראל רבע את "ּומסּפר ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ארּבעה  מּלׁשֹון הּוא "רבע" עֹולמֹות 38ּדהּנה, ארּבעה ענין והּוא , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ

ארּבע  ׁשּכנגד ּבּנפׁש, הּבחינֹות ארּבע וכן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

הוי'. ׁשם מּובן אֹותּיֹות אינֹו ּדלכאֹורה "ּומסּפר", ּׁשּכתּוב ּבתחלת 39ּומה הרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

אֹומרֹו מהּו ּכן, ואם מסּפר, ׁשאין ׁשּפירּוׁשֹו גֹו', מנה מי נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב

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

ואילך.33) א י.34)סז, כג, ז.ישעי'35)פרשתנו גֿד.36)מג, סט, ד. שם, גֿד).37)לקו"ת (סט, שם לקו"ת לקו"ת 38)ראה

ב. ע, א. סז, סע"א.39)שם סח, שם לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈ¯ '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â התחלתe˙L¯t33 ¿»ƒ¿»»∆«¿…»¿ƒ≈»≈»»»≈

בלק ‡˙פרשת ¯tÒÓe ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒƒ»»¬««¬…ƒ¿»∆
"Ï‡¯NÈ Ú·¯34, מבואר זה של ÔÈÚaובמאמר הפנימית המשמעות …«ƒ¿»≈¿ƒ¿«

הכתוב ÂÈ˙ÈNÚ"לשון Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a"35LÏLL , ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ∆¿»
ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a" ˙B‚¯„n‰««¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ

,"ÂÈ˙ÈNÚכלפי LÏL‰המכוונים ¬ƒƒ¿…»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»

,‰iNÚ הכלליים העולמות שלוש ¬ƒ»
האצילות, מעולם ≈‰Ìשלמטה
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk האור של ¿»«ƒ¿«¿¿

כדי  למעלה מלמטה היורד האלוקי

מוגבלים, ונבראים עולמות לברוא

˙ÈÚÈ·¯ ‰ÈÁa „BÚ LÈÂ¿≈¿ƒ»¿ƒƒ
˙BÈÁa‰ LÏLÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿»«¿ƒ

Ï"p‰,עשיה יצירה, בריאה, של ««
"Û‡" ˙lÓa ÊÓ¯Â זה שבפסוק ¿ƒ¿»¿ƒ««

עשיתיו", "‡Û""אף Èk"גם" כמו ƒ«
„BÚ ˙Ba¯Ï ,Èea¯ ÔBLÏ ‡e‰¿ƒ¿«
,Ô‡k L¯BÙÓ BÈ‡L ¯·c»»∆≈¿»»
‰ÏÚÓlL ¯·c‰ ‡e‰Â¿«»»∆¿«¿»
dB·‚Â eÏl‰ ˙BÈÁa LÏM‰Ó≈«»…¿ƒ«»¿»«

Ì‰Ó ‰ÏÚÂ'ה'כתר מעלת בדוגמת ¿«¬∆≈∆
הספירות. עשר על וה'יחידה'

Èea¯‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ שהכתוב ¿≈«∆»ƒ
והנעלה  הנוסף הדבר את כאן מרבה

העולמות  "‡Û",משלוש ÔBLÏaƒ¿«
,„·Ïa Èea¯‰ ÏÚ ˜¯ ‰¯BnL∆∆««»ƒƒ¿«

והתוספת, הריבוי עניין ÈÏaÓƒ¿ƒעצם
˙ÓÈeÒÓ ‰‚¯„Ó ÏÚ ˙B¯B‰Ï¿««¿≈»¿∆∆

לרבות, הכתוב בא …∆lL‡שאותה
˙B‚¯„n‰ ¯‡L BÓk ‰L¯t˙ƒ¿»¿»¿¿»««¿≈

‰ÊŒÈÙlL במילים נתפרשו שכן ∆ƒ¿≈∆
"עשיתיו", "יצרתיו", ‰e‡"בראתיו",

BÊ ‰‚¯„nL ÈÙÏ"ב"אף המרומזת ¿ƒ∆«¿≈»
CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÈeÏÚa ‡È‰ נעלית ƒ¿ƒ∆¿≈¬

והשוואה יחס כל ≈»¿Èa‚Ïללא
‰ÊŒÈÙlL ˙B‚¯„n‰ ֿ בריאה ««¿≈∆ƒ¿≈∆

ÏBÎÈ‰יצירהֿעשיה, dÈ‡ ÔÎlL∆»≈≈»¿»
'eÎ L¯t˙‰Ï שנעלמת כמדריגה ¿ƒ¿»≈

מגילוי. למעלה היא כי Èea¯Â¿ƒונסתרת
Û‡") "ÂÈ˙ÈNÚ"Ï CÓÒ ‰Ê∆ƒ¿»«¬ƒƒ«

,‡˜Âc ("ÂÈ˙ÈNÚ העשייה עולם כלפי המכוונת ממנו המילה שחלק ¬ƒƒ«¿»
העולמות, מכל ביותר הנחות העולם הגשמי, הזה ÈeÏbהעולם ¯˜ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«ƒ

BÊ ‰‚¯„Ó"ב"אף המרומזת ערוך, לאין iNÚ‰הנעלית ˙ÈÁ·a ‡e‰ «¿≈»ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‡˜Âc ˙ÈÓLb36ÏÚBÙa ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â . «¿ƒ«¿»¿«¿∆«¿≈«¬∆¿«

ÌÈÎÈLÓÓ ("ÂÈ˙ÈNÚ")¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰ÈÁa ,"Û‡" ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»

˙ÈÚÈ·¯‰ ֿ מבריאהֿיצירה הנעלית »¿ƒƒ
‰'k˙¯'עשיה, ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ««∆∆

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL37 היא שגם ∆¿«¿»≈¬ƒ
ונמשכת העשייה.באה בעולם למטה,

Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי הטעם ¿∆«
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈»¬»
,"L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"cƒ¿¿≈∆…∆
ÔÈÚ ,‡˜Èc "ÌÎÈ„È"¿≈∆«¿»ƒ¿«
‰‚¯„ÓÏ ÌÈÚÈbÓ ,‰NÚn‰««¬∆«ƒƒ¿«¿≈»
ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«¿«ƒ≈
˙ÙÒBz CLÓ ÌMnL ,'ÈÂ‰¬»»∆ƒ»ƒ¿»∆∆

,'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ לעיל כמבואר ¿≈¬»»
"eÎ¯·eבאריכות, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»¿

"'ÈÂ‰ אור ‡˙ תוספת המשכת ∆¬»»
הוי'. בשם וברכה

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בפסוק ¿∆««∆»
בלק  בפרשת ‡˙הנזכר ¯tÒÓe"ƒ¿»∆

"Ú·¯" ,‰p‰c ."Ï‡¯NÈ Ú·…̄«ƒ¿»≈¿ƒ≈…«
‰Úa¯‡ ÔBLlÓ ‡e‰38‡e‰Â , ƒ¿«¿»»¿

˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ ‰Úa¯‡ ÔÈÚƒ¿««¿»»»¬ƒ
ÔÎÂ ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈

,LÙpa ˙BÈÁa‰ Úa¯‡,הרצון «¿««¿ƒ«∆∆
המידות  ∆∆¿∆kL‚„והמעשה המוחין

‰Óe .'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡«¿«ƒ≈¬»»«
‰¯B‡ÎÏc ,"¯tÒÓe" ·e˙kM∆»ƒ¿»¿ƒ¿»

Ô·eÓ BÈ‡39˙ÏÁ˙a È¯‰ , ≈»¬≈ƒ¿ƒ«
,'B‚ ‰Ó ÈÓ ¯Ó‡ ·e˙k‰«»∆¡«ƒ»»
Ì‡Â ,¯tÒÓ ÔÈ‡L BLe¯ÈtL∆≈∆≈ƒ¿»¿ƒ

B¯ÓB‡ e‰Ó ,Ôk פירוש מה ≈«¿
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äçéaLäå ,äðîa Bì døëîdcyd,íéúàî ìò äãîòå`ae §¨¨§¨¤§¦§¦¨§¨§¨©¨©¦
,dl`ebl dcyd lraáMçî BðéàL ïépîmipyd ieey z`àlà ¦©¦¤¥§©¥¤¨

,äðîa,dcyd zxikna laiwy itkøîàpL(my)úà áéLäå' §¨¤¤¤¡©§¥¦¤
,'óãBòä,yexcl yieBãéaL óãBòäz` gwell aiyn xkendy - ¨¥¨¥¤§¨

[gweld lk`y mipyd ieey iekip xg`l x`ypy-] scerd
m` la` .dxikna laiwy dpndnäôéñëäå ,íéúàîa Bì døëî§¨¨§¨©¦§¦§¦¨

dcyd dlwlwzpe -àlà ïéáMçî ïéàL ïépî ,äðî ìò äãîòå§¨§¨©¨¤¦©¦¤¥§©§¦¤¨
äðîa,dzr dcyd ieey itkøîàpL(my),'óãBòä úà áéLäå' §¨¤¤¤¡©§¥¦¤¨¥

,yexcl yieò÷øwaL óãBòäscerd z` gwell ozep xkendy - ¨¥¤©©§©
.dpn dey rwxwd dzre ,rwxwd inc ly

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîiaxl iax oiay weligd edn - ©¥©§
lr lwnd ote`a miaygn mlerl mdipy zrcl ixdy ,i`zqec

:`xnbd daiyn .l`ebdøwéiàå ìæå øwéiàc-`ed weligd §¦©©§¨§¦©©
.dxwiizp aeye ,dlfed okn xg`le ,dxwi dzid dcydy ote`a
dxkne ,d`nl dieey lfede ,miz`na dcyd z` xkny ,oebk
dey dzre dxwiizpe dcyd dxfge ,d`na ipyl oey`xd dpewd

y iax zrcl .miz`naygn ,dkezay yi`d mr aygl miliwn
,[oey`xl ipyd mliyy itk] mixpic d`na ipyd gweld mr
itl e` xkend ciay scerd itl miaygny i`zqec iax zrcle
itl mipyd ieey z` aygl eilr ,jk oiae jk oia ,rwxway scerd

.miz`n
lr lwdl miweqtd z` mi`pzd miyxec recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .l`ebdàle÷ìc éànîez` yexcl yiy oipn - ¦©¦§¨
miweqtd,jenpd xigna cinz aygny ,l`ebd lr lwnd ote`a

àøîeçì àîìc-lr xingdl miweqtd z` yexcl yi `ny ¦§¨§§¨
.l`ebd

:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àì-yexcl jzrca dlrz l` Ÿ¨§¨©§¨
meyn lwdl yexcl yi `l` ,xingdl,'äìeàb' 'äìeàb' øîâc§¨©§¨§¨

éøáò ãáòî,dcy zle`bl ixar carn dey dxifb micnl - ¥¤¤¦§¦
xn`pe (ek dk `xwie) 'FzN`b icM `vnE' dcy zle`ba xn`p¨¨§¥§ª¨
oeictay myke ,(gn weqt my) 'FN didY dN`B' ixar car oeicta§ª¨¦§¤
aygl yi dfeg` dcya jk ,jenpd xigna miaygn ixar car

.jenpd xigna
:`xnbd zl`eyíúäå-,ixar caraïìðî-miyxecy oipn §¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .lwdløkîð ,àéðúcixar cardiebl,äðîa §©§¨¦§©§¨¤
ãîòå çéaLäåeieey,íéúàî ìòenvr z` zectl card `ae §¦§¦©§¨©©¨©¦

zecard zepy ieey z` aygny `ed oicdy ,sqka oec`d cin
,oec`l ozepe zexzepdïéáMçî ïéàL ïépîmipyd z`àlà ¦©¦¤¥§©§¦¤¨

äðnî-,dpn ly ieeyd itl,xknp jkyøîàpL(`p weqt my) ¦¨¤¤¤¡©
Búð÷î óñkî-.carl dpwp eay sqkd itkm`eøkîðcard ¦¤¤¦§¨¦§©

ixaréñëäå ,íéúàîaócard ly eaih lwlwzp -ãîòåeieey §¨©¦§¦§¦§¨©
äðnî àlà ïéáMçî ïéàL ïépî ,äðî ìòdey jky ,dpn itl - ©¨¤¦©¦¤¥§©§¦¤¨¦¨¤

,dzr cardøîàpL(ap weqt my)åéðL éôkly eavn itk - ¤¤¡©§¦¨¨
zxxan .eiykr deyy itk xnelk ,oda cnery mipya card

:`ziixadéì ïéàå,el` miweqtn cenllàlàoiprléøáò ãáò §¥¦¤¨¤¤¦§¦
,íéáëBk ãáBòì økîpädyxtd zwqer df ote`ay,myìàâpL ©¦§¨§¥¨¦¤¦§¨

äðBéìòä ìò Bãéå,jenpd xigna l`bpy xnelk -økîð §¨©¨¤§¨¦§¨
ïépî ìàøNéì:`ziixad daiyn .jenpd xigna l`bp `ed s`y §¦§¨¥¦©¦

.äåL äøéæâì 'øéëN' 'øéëN' øîBì ãeîìzixar cara xn`py ©§©¨¦¨¦¦§¥¨¨¨
ixar cara xn`pe ,'FOr didi xikU iniM' (p dk my) iebl xknpd¦¥¨¦¦§¤¦
,'Lcar xikU xkU dpWn iM' (gi eh mixac) l`xyil xknpd¦¦§¤§©¨¦£¨§
,jenpd xigna l`bp iebl xknpdy myky ,dey dxifba micnle

.jenpd xigna l`bp l`xyil xknpd jk
car zle`ba miweqtd z` miyxecy mrhd dn zx`an `xnbd

:xingdl `le ,lwdl ixar,ééaà øîà̈©©©¥
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המשך ביאור למס' ערכין ליום שלישי עמ' א



d"kyz'dלב ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

הבשורה:·. את מהם אחד כל קיבל אופן באיזה - אז שהיו אנשים שלשה אודות יודעים בכלל

אדום,ר' - וחצי לבן, - חצי פניו: מראה נשתנה הבשורה, את שבשמעו פעם, כמסופר - חיים אליהו
בזה, וכיוצא כתפו על  טפיחה עלֿידי הרגיעו, ומיד מאומה, לו יקרה שלא התיירא נשיאנו שרבינו כך,

בהתיישבות. הענין שיבוא כדי

הבשורה . את  קיבל  אופן באיזה לעיל  כמסופר - דווארקין מיכאל ָר '

אינני  - קטן. ילד גם היה השמחה, בעל התאכסן ששם מקאסטראמא, השוחט של בביתו לכך: ַַַונוסף
ובראותו  גדול... הבנה בעל היה לא אופן, בכל אבל שנים, עשר או תשע שמונה, בן כמה, בן בדיוק יודע
את  להראות רצה הנוכחים, אצל וההתפעלות ("טומל") הרעש ("איבעראשונג"), ההפתעה גודל ַאת
והרגלים  למטה הראש עם ונעמד "זאבאר"), ברוסית: שנקרא (כפי הגדר על וטיפס שלו, ַָההתפעלות

פעמים!... כמה הגדר על הסתובב וכך למעלה,

- כן. לעשות יכול הוא שגם מישהו כאן יש אולי בבתֿשחוק: אמר שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
להמשיך 10ליסון  - ולבריאות... לתועלת לו ושיהיה חב"ד, בכפר עתה כן עושה ומסתמא זאת, עושה היה

גדולה]. שמחה בשעת המובן דבר שזהו למעלה, ורגלים למטה דראש הענין

הדבר. וחדר פעל אצלו גם הנה - אחרת באוירה והתחנך שגדל שבעֿשמונה בן ילד אפילו כלומר:
הסיפור  דרך כך 11על הענינים, כל את פעל ועלֿידיֿזה בחליל, שחילל הנער אודות הבעלֿשםֿטוב בזמן

למטה  כשראשו סביבו והלך הגדר על וטיפס שקפץ עלֿידיֿזה שלו ההתפעלות את הראה הנ"ל הילד גם
למעלה. ורגליו

הנ"ל:‚. הסיפור של התכלית שזוהי - אלינו ובנוגע

ועד  בשנים, מבוגר נעשה כך ואחר קטן, ילד שהוא תקופה ישנה החיים במשך הנה בחייו, אחד בכל
במעמד  נמצא שבהם זמנים ישנם - שנה בכל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה - יום בכל ועלֿדרךֿזה זקן. שנעשה

כמו המוחין, קטנות של וישנם ומצב המוחין, שלימות של ומצב במעמד נמצא שבהם זמנים וישנם ילד,
עליהם" מתיישבת ש"דעתם זקנה, של ומצב במעמד הם המוחין שבהם .12זמנים

שיהיה ולפעול הגאולה ענין לחדור צריך אלו אופנים ג' בכל milkdובכן, on dlrnl לפי אחד כל ,
"מאד  אמנם זה הרי שאז, מאדj"13ענינו, ,jly14"לוקח" זה הרי "מאד", של ענין זהו שאצלו כיון אבל, ,

ה"מאד" למטה.dlrnlyאת וממשיכו האמיתי, מאד ,

הראשונה  תמוז י"ב להתוועדות במכתבו השמחה בעל שכותב כפי אז, שהיה הגאולה ענין כללות וזהו
תרפ"ח  תמוז בי"ב גאל15בהרחבה, בלבד אותי "לא מחבבי .הקדושֿברוךֿהוא : כל את גם אם כי .

ומובן, יהודי'), לאם נולד רק (אם יכונה" ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הקדושה, תורתנו
יציאה  של באופן - פרטיה בכל אמיתית גאולה זו הרי "גאולה", של ענין אודות כותב הנשיא שכאשר

בהמכתב. כמבואר כו', המצוות וקיום התורה להרבצת בנוגע והגבלה, ממדידה

חיים  "שפעת במכתב) (כהלשון לו שיומשך - דלעילא אתערותא שממשיכה דלתתא אתערותא וזוהי
בשר". ועד "מנפש לו, המצטרך בכל מרובה", וברכה

***

הצדיק:„. יוסף הוא "נזיר" בשם בכתוב שנזכר הראשון
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זוהי  שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר לנגן, התחיל המסובים א'
די  זיין זאל אויס; ניט ("מאכט משנה... לא אבל, שונה, ַָגירסא
ורק  בשוה, הוא התוכן וגם בשוה, היא ההתחלה - גירסא")

שונה!... ה"טון"
לא  אם כי, הניגון, שינגנו מוטב (בבתֿשחוק): אמר ואח"כ

ה"הדרן"... באמירת אתחיל - ינגנו
ליסון.10) אברהם ר'

יח.11) אות תר"ס) (ווארשא צדיקים" "אמונת בס' מובא
גם  וראה שיז. אות תרצ"ז) (נ.י. הדרוש" מספרות "פנינים ובס'

וש"נ. .241 ע' חכ"ח מנחם תורת
בסופה.12) קנים
ה.13) ו, ואתחנן
ובכ"מ.14) רע"ד. לט, מקץ תו"א ראה
וש"נ.15) ואילך. פ ע' ח"ב שלו אג"ק

.d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

המעשה ‡. סיפור י"ב 1ידוע וחמי אודות מורי קדושת כבוד שכאשר תרפ"ז, בשנת הראשון, תמוז
הסדר  שהיה (כפי הממשלתי  במשרד ורישום להתייצבות לבוא הוצרך והגאולה, השמחה בעל אדמו"ר,
(יום  זה שביום נתברר, אלטהויז, חיים אליהו ר' החסיד בלווית לשם בבואו הנה מקלטו), בעיר ַבשבתו
בשביל  אחד איש רק שם והיה סגור, המשרד ולכן "חגא", איזה יש תמוז) י"ב חל שבו בשבוע, שלישי

"דעזשורני" ברוסית: שנקרא (כפי מוכרחים הכי הדברים שהוא 2לסדר ממוסקבא פקודה שהגיעה וסיפר, ,(
יצטרך  סגור, המשרד זה שביום כיון אבל (פטרבורג), בלנינגרד מושבו למקום לחזור ויכול בןֿחורין

הרשמיים. הניירות את לקבל כדי תמוז, י"ג למחרת, לבוא

יתבלבל - שלא חיים אליהו ר' של רוחו את להרגיע צריך היה נשיאנו שרבינו פעם ספרתי כבר
מהבשורה  -...3לגמרי

קאסטראמא  של השוחט בדירת תחנתו, למקום מהמשרד חזר אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד ַַַכאשר
מגודל  הנה שם, שהיה דווארקין מיכאל ר' והחסיד השחרור, דבר על הבשורה לשם הגיעה כבר -ָ
לקח  והגבלה...), במדידה היה תמיד לא שבכלל גם (ומה הכנה ללא הפתאומית מהבשורה ההתפעלות
אחז  אלא ושלום, חס שתה לא אבל גדולה, ממדה ממאה אחד חלק שמכיל משקה בקבוק - ָ"סאטקע"

בידו  חסידי 4ה"סאטקע" ניגון וניגן והגאולה, השמחה בעל של האכסניא היתה שבו הבית סביב ורקד , ָ
מלבדו" עוד ד"אין הענין הוא שתוכנו הרוסית ,5בשפה

בביטויים - להשתמש רגיל והיה אינםֿיהודים, עם ביער דווארקין מיכאל ר' עבד שנים כמה ָבמשך
"ניעטו  הרוסית: בשפה תיבות עם - מלבדו" עוד "אין שתוכנו הניגון גם ניגן ולכן המדינה, בשפת ותיבות
דין  הפסק עלֿפי כי, אדנאווא", - הקדושֿברוךֿהוא של שמו לבוא צריך וכאן - קראמי ניקאווא, ַַַָָָניעטו

ערוך  בשולחן הזקן אדמו"ר גם שהביאו של6בפוסקים, שמו להזכיר שאסור רק הקדושֿברוךֿהוא , (לא
של שמו את לבטא אפשר אי אחרת, בלשון גם אלא) הקודש, הרוסית,הקדושֿברוךֿהוא בלשון בשפה

הדברים  כוונת למי מבינים ובמילא (מלבדו), ממנו חוץ שפירושו: יעווא", "קראמי אומרים -ולכן ָָ

לדירה. מסביב ארוך, זמן משך בידו הבקבוק עם רקד וכך

הקהל.- שאר מהם ילמדו ובודאי הניגון, את שיודעים כאלו כאן נמצאים -מסתמא

ושנה" שנה בכל ונעשים (ועלֿידיֿזה) נזכרים האלה ש"הימים תמוז, בי"ב בעמדנו אשר, הנכון, ,7ומן
אלא  קדושה, בעניני שמבינים אלו ועבור הקודש, בלשון רק לא מלבדו" עוד ד"אין הגילוי את ימשיכו

בארץ" לעשות והגדיל ה' ש"הפלה - אז שראו כפי - יראו הם שגם הארץ, עמי בלשון כן 8גם ויומשך ,
והפרט  הכלל גאולת והשלימה, האמיתית גאולה - השם גאולת שיראו טפחים, מעשרה למטה עתה, גם

צדקנו. משיח עלֿידי יחד, גם

זה  ניגון שיודעים הם מי למצוא צריכים עכשיו שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד .9(וסיים

***
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חי"ב 1) מנחם (תורת בתחלתה תשי"ד תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(74 ע'

תורן.=2) בתפקיד
ס"ב.3) לקמן גם ראה
וש"נ.4) .352 ע' חל"ו מנחם תורת גם ראה
לה.5) ד, ואתחנן
וש"נ.6) ס"ג. ספ"ה או"ח
ונת'7) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
ח"א 8) שלו אג"ק - שחרורו אודות במכתבו אדה"ז לשון

וש"נ. צז. ס"ע
אותם 9) ושאל מהמסובים, לכמה פנה שליט"א אדמו"ר כ"ק

הי' אילו היום; לנגן יכול שאינו באמרו, הניגון, יודעים הם אם
בקול  הניגון לפזם (והתחיל הניגון מלמד  הייתי שמח"ת, זה
זה?! ניגון שמכיר רוסיא מיהודי א' אף אין ושאל: וחזר חרישי).

עםֿהארצות"!... מאדנע "א -ַָ



לג d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

הבשורה:·. את מהם אחד כל קיבל אופן באיזה - אז שהיו אנשים שלשה אודות יודעים בכלל

אדום,ר' - וחצי לבן, - חצי פניו: מראה נשתנה הבשורה, את שבשמעו פעם, כמסופר - חיים אליהו
בזה, וכיוצא כתפו על  טפיחה עלֿידי הרגיעו, ומיד מאומה, לו יקרה שלא התיירא נשיאנו שרבינו כך,

בהתיישבות. הענין שיבוא כדי

הבשורה . את  קיבל  אופן באיזה לעיל  כמסופר - דווארקין מיכאל ָר '

אינני  - קטן. ילד גם היה השמחה, בעל התאכסן ששם מקאסטראמא, השוחט של בביתו לכך: ַַַונוסף
ובראותו  גדול... הבנה בעל היה לא אופן, בכל אבל שנים, עשר או תשע שמונה, בן כמה, בן בדיוק יודע
את  להראות רצה הנוכחים, אצל וההתפעלות ("טומל") הרעש ("איבעראשונג"), ההפתעה גודל ַאת
והרגלים  למטה הראש עם ונעמד "זאבאר"), ברוסית: שנקרא (כפי הגדר על וטיפס שלו, ַָההתפעלות

פעמים!... כמה הגדר על הסתובב וכך למעלה,

- כן. לעשות יכול הוא שגם מישהו כאן יש אולי בבתֿשחוק: אמר שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
להמשיך 10ליסון  - ולבריאות... לתועלת לו ושיהיה חב"ד, בכפר עתה כן עושה ומסתמא זאת, עושה היה

גדולה]. שמחה בשעת המובן דבר שזהו למעלה, ורגלים למטה דראש הענין

הדבר. וחדר פעל אצלו גם הנה - אחרת באוירה והתחנך שגדל שבעֿשמונה בן ילד אפילו כלומר:
הסיפור  דרך כך 11על הענינים, כל את פעל ועלֿידיֿזה בחליל, שחילל הנער אודות הבעלֿשםֿטוב בזמן

למטה  כשראשו סביבו והלך הגדר על וטיפס שקפץ עלֿידיֿזה שלו ההתפעלות את הראה הנ"ל הילד גם
למעלה. ורגליו

הנ"ל:‚. הסיפור של התכלית שזוהי - אלינו ובנוגע

ועד  בשנים, מבוגר נעשה כך ואחר קטן, ילד שהוא תקופה ישנה החיים במשך הנה בחייו, אחד בכל
במעמד  נמצא שבהם זמנים ישנם - שנה בכל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה - יום בכל ועלֿדרךֿזה זקן. שנעשה

כמו המוחין, קטנות של וישנם ומצב המוחין, שלימות של ומצב במעמד נמצא שבהם זמנים וישנם ילד,
עליהם" מתיישבת ש"דעתם זקנה, של ומצב במעמד הם המוחין שבהם .12זמנים

שיהיה ולפעול הגאולה ענין לחדור צריך אלו אופנים ג' בכל milkdובכן, on dlrnl לפי אחד כל ,
"מאד  אמנם זה הרי שאז, מאדj"13ענינו, ,jly14"לוקח" זה הרי "מאד", של ענין זהו שאצלו כיון אבל, ,

ה"מאד" למטה.dlrnlyאת וממשיכו האמיתי, מאד ,

הראשונה  תמוז י"ב להתוועדות במכתבו השמחה בעל שכותב כפי אז, שהיה הגאולה ענין כללות וזהו
תרפ"ח  תמוז בי"ב גאל15בהרחבה, בלבד אותי "לא מחבבי .הקדושֿברוךֿהוא : כל את גם אם כי .

ומובן, יהודי'), לאם נולד רק (אם יכונה" ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הקדושה, תורתנו
יציאה  של באופן - פרטיה בכל אמיתית גאולה זו הרי "גאולה", של ענין אודות כותב הנשיא שכאשר

בהמכתב. כמבואר כו', המצוות וקיום התורה להרבצת בנוגע והגבלה, ממדידה

חיים  "שפעת במכתב) (כהלשון לו שיומשך - דלעילא אתערותא שממשיכה דלתתא אתערותא וזוהי
בשר". ועד "מנפש לו, המצטרך בכל מרובה", וברכה

***

הצדיק:„. יוסף הוא "נזיר" בשם בכתוב שנזכר הראשון
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זוהי  שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר לנגן, התחיל המסובים א'
די  זיין זאל אויס; ניט ("מאכט משנה... לא אבל, שונה, ַָגירסא
ורק  בשוה, הוא התוכן וגם בשוה, היא ההתחלה - גירסא")

שונה!... ה"טון"
לא  אם כי, הניגון, שינגנו מוטב (בבתֿשחוק): אמר ואח"כ

ה"הדרן"... באמירת אתחיל - ינגנו
ליסון.10) אברהם ר'

יח.11) אות תר"ס) (ווארשא צדיקים" "אמונת בס' מובא
גם  וראה שיז. אות תרצ"ז) (נ.י. הדרוש" מספרות "פנינים ובס'

וש"נ. .241 ע' חכ"ח מנחם תורת
בסופה.12) קנים
ה.13) ו, ואתחנן
ובכ"מ.14) רע"ד. לט, מקץ תו"א ראה
וש"נ.15) ואילך. פ ע' ח"ב שלו אג"ק

.d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

המעשה ‡. סיפור י"ב 1ידוע וחמי אודות מורי קדושת כבוד שכאשר תרפ"ז, בשנת הראשון, תמוז
הסדר  שהיה (כפי הממשלתי  במשרד ורישום להתייצבות לבוא הוצרך והגאולה, השמחה בעל אדמו"ר,
(יום  זה שביום נתברר, אלטהויז, חיים אליהו ר' החסיד בלווית לשם בבואו הנה מקלטו), בעיר ַבשבתו
בשביל  אחד איש רק שם והיה סגור, המשרד ולכן "חגא", איזה יש תמוז) י"ב חל שבו בשבוע, שלישי

"דעזשורני" ברוסית: שנקרא (כפי מוכרחים הכי הדברים שהוא 2לסדר ממוסקבא פקודה שהגיעה וסיפר, ,(
יצטרך  סגור, המשרד זה שביום כיון אבל (פטרבורג), בלנינגרד מושבו למקום לחזור ויכול בןֿחורין

הרשמיים. הניירות את לקבל כדי תמוז, י"ג למחרת, לבוא

יתבלבל - שלא חיים אליהו ר' של רוחו את להרגיע צריך היה נשיאנו שרבינו פעם ספרתי כבר
מהבשורה  -...3לגמרי

קאסטראמא  של השוחט בדירת תחנתו, למקום מהמשרד חזר אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד ַַַכאשר
מגודל  הנה שם, שהיה דווארקין מיכאל ר' והחסיד השחרור, דבר על הבשורה לשם הגיעה כבר -ָ
לקח  והגבלה...), במדידה היה תמיד לא שבכלל גם (ומה הכנה ללא הפתאומית מהבשורה ההתפעלות
אחז  אלא ושלום, חס שתה לא אבל גדולה, ממדה ממאה אחד חלק שמכיל משקה בקבוק - ָ"סאטקע"

בידו  חסידי 4ה"סאטקע" ניגון וניגן והגאולה, השמחה בעל של האכסניא היתה שבו הבית סביב ורקד , ָ
מלבדו" עוד ד"אין הענין הוא שתוכנו הרוסית ,5בשפה

בביטויים - להשתמש רגיל והיה אינםֿיהודים, עם ביער דווארקין מיכאל ר' עבד שנים כמה ָבמשך
"ניעטו  הרוסית: בשפה תיבות עם - מלבדו" עוד "אין שתוכנו הניגון גם ניגן ולכן המדינה, בשפת ותיבות
דין  הפסק עלֿפי כי, אדנאווא", - הקדושֿברוךֿהוא של שמו לבוא צריך וכאן - קראמי ניקאווא, ַַַָָָניעטו

ערוך  בשולחן הזקן אדמו"ר גם שהביאו של6בפוסקים, שמו להזכיר שאסור רק הקדושֿברוךֿהוא , (לא
של שמו את לבטא אפשר אי אחרת, בלשון גם אלא) הקודש, הרוסית,הקדושֿברוךֿהוא בלשון בשפה

הדברים  כוונת למי מבינים ובמילא (מלבדו), ממנו חוץ שפירושו: יעווא", "קראמי אומרים -ולכן ָָ

לדירה. מסביב ארוך, זמן משך בידו הבקבוק עם רקד וכך

הקהל.- שאר מהם ילמדו ובודאי הניגון, את שיודעים כאלו כאן נמצאים -מסתמא

ושנה" שנה בכל ונעשים (ועלֿידיֿזה) נזכרים האלה ש"הימים תמוז, בי"ב בעמדנו אשר, הנכון, ,7ומן
אלא  קדושה, בעניני שמבינים אלו ועבור הקודש, בלשון רק לא מלבדו" עוד ד"אין הגילוי את ימשיכו

בארץ" לעשות והגדיל ה' ש"הפלה - אז שראו כפי - יראו הם שגם הארץ, עמי בלשון כן 8גם ויומשך ,
והפרט  הכלל גאולת והשלימה, האמיתית גאולה - השם גאולת שיראו טפחים, מעשרה למטה עתה, גם

צדקנו. משיח עלֿידי יחד, גם

זה  ניגון שיודעים הם מי למצוא צריכים עכשיו שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד .9(וסיים

***
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חי"ב 1) מנחם (תורת בתחלתה תשי"ד תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(74 ע'

תורן.=2) בתפקיד
ס"ב.3) לקמן גם ראה
וש"נ.4) .352 ע' חל"ו מנחם תורת גם ראה
לה.5) ד, ואתחנן
וש"נ.6) ס"ג. ספ"ה או"ח
ונת'7) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
ח"א 8) שלו אג"ק - שחרורו אודות במכתבו אדה"ז לשון

וש"נ. צז. ס"ע
אותם 9) ושאל מהמסובים, לכמה פנה שליט"א אדמו"ר כ"ק

הי' אילו היום; לנגן יכול שאינו באמרו, הניגון, יודעים הם אם
בקול  הניגון לפזם (והתחיל הניגון מלמד  הייתי שמח"ת, זה
זה?! ניגון שמכיר רוסיא מיהודי א' אף אין ושאל: וחזר חרישי).

עםֿהארצות"!... מאדנע "א -ַָ



d"kyz'dלד ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

.Â קשור בהיותו - ושלימותו עיקרו אבל גדרים, כמה בו יש ה) (סעיף לעיל המדובר הנזירות ענין
ענין עם שלdyecwdגם באופן שמתנהג בלבד זו שלא והיינו, ,zeyixt,יין משתיית עצמו את שמפריש ,

יהיה" ד"קדוש הענין שמקדים הכתוב כלשון אלא מת, ומטומאת השער של 32מגילוח ענין גם שזהו ,
קדושה.

גמור", נזיר היה לא ש"שמשון כותב שהרמב"ם - לרמב"ם רש"י בין הפלוגתא שזוהי לעיל [וכאמור
עליו שהיתה משמע לאו zyecwשמזה ש"שמשון רש"י מדברי אבל גמור, נזיר היה שלא אלא נזירות,

רש"י  (כפירוש פרישות של באופן הנהגה אלא זו ואין כלל, נזיר היה שלא משמע, הוא", "אין 33נזיר
. מוסר נזירה בספרי כמובא - ועד טעמים, כמה מצד להיות שיכולה פרישה"), אלא זהירים 34. שהיו

אם  כי קדושה, של ענין זה שאין האיסור, מן אחד בשער להיכשל שלא כדי ההיתר מן שערים צ"ט
ומצוותיה]. התורה רצון היפך שהוא דבר  יעשה שלא להבטיח שנועדה פעולה

בזה: והענין

רבינו  שסיפר הסיפור בעבודת 35ידוע החילוק שכל מהר"ש, אדמו"ר זקנו דברי אודות הגאולה, בעל ,
דאס  און יא ּפאסט ("דאס מתאים" "אינו זה וענין "מתאים" זה שענין באמירה להתבטא יכול ַָָָהאדם
גבול, שיסיג מתאים לא הרע, לשון שידבר מתאים לא - ויעקב יצחק אברהם בן להיותו ניט"): ַּפאסט
שיינע  ("אזוינע כלֿכך נעלים וזקנים הורים לו שהיו כיון בזה; וכיוצא גאוה, בעל שיהיה מתאים ַולא
מאומה  ללמוד יכול היה שלא פשוט  איש כמו שיתנהג יתכן איך - זיידעס") שיינע אזוינע ַעלטערן,

ויעקב!... יצחק אברהם עד זקניו וזקני מזקניו

ויעקב  יצחק אברהם מזרע שלהיותו אם, כי "פרוש", להיות שרצונו בגלל אינה כזו הנהגה ובכן:
לכך! זכו שלא אלו מכל שונה שהוא מרגיש

נוסף: סדר גם יש אבל

לתורה" סייג "עשו - היא העצה אזי שיהיה, ענין מאיזה להיזהר רוצה אדם "משמרת 36כאשר ,
מכשול.37למשמרתי" לידי יבוא שלא כדי ,

הם  מאחרים; נמוכה בדרגא שנמצא סבור הוא הפכית: תנועה מצד לבוא יכולה כזו שהנהגה ומובן,
מענינים  גם להיזהר זקוק ולכן ניכר, הדבר אין אצלו ואילו כו', תכונותיהם את שירשו ויצחק אברהם בני

בגמרא  שמצינו דרך ועל מפניהם. מתייראים אינם שאחרים "מפני 38כאלו נוספת לזהירות זקוק שגר
שהיו  כו' וההנהגות וההרגלים מהטבעיות עדיין אצלו נשאר יהודי, נעשה עתה שזה דכיון רע", שסורו

בעבר. אצלו

בגלל  לא לבוא יכולה הפרישות וההבדלה; הקדושה ענין עם קשורה שאינה פרישות שישנה ונמצא,
כו'. נמוכה בדרגא היותו בגלל - אדרבה אלא ומובדל, קדוש היותו

יותר, והנעימה הקלה הדרך את לו שנותנים באופן זה הרי - מיהודי דורשת שהתורה מה אמנם,
ד" ומצב במעמד להיות שצריך לכך שהסיבה - האמיתית הדרך אשר epiltpeוהעיקר , העם מכל ועמך אני

האדמה" פני שרה 39על ויעקב יצחק אברהם מזרע להיותם התורה, את קיבלו ישראל שבני מפני זה הרי ,
שכתוב  כמו ולאה, רחל יתכן 40רבקה לא ולכן נוקרתם", בור מקבת ואל חוצבתם צור אל "הביטו

כזו. עשירה ירושה קיבלו שלא אלו של הנהגתם כמו אופן באותו תהיה שהנהגתם
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ה.32) ו, נשא
שם.33) ויחי פרש"י גם וראה ב. שם,
הובא 34) שערים). (ע' פ"ה התשובה שער הלבבות חובת

ע"ב, ריש עד, ובשל"ה ורפט"ו, בתחלתו, הקדושה שער בר"ח
כו, פינחס אוה"ח שערים). (ק' א יג, לזח"ג החמה אור א. ושעג,
זך. א, מע' פאלאג'י) (לר"ח חי כל נפש וראה שערים). (נ' כג
מנחם  (תורת סכ"ה תשט"ו תמוז י"ב שיחת גם וראה כט. ח, ומע'

וש"נ. .380 ע' חל"ט שם .(203 ע' חי"ד
(35.140 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
מ"א.36) פ"א אבות
וש"נ.37) סע"א. ה, מו"ק
סע"ב.38) נט, ב"מ
ואילך.39) 72 ס"ע תש"ה סה"ש וראה טז. לג, תשא
א.40) נא, ישעי'
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הארץ" עם לכל (בר) "המשביר היה בזמנו הצדיק כו',16יוסף לעזר זקוקים היו שאז הרעב, שבשני ,
בני mleklיוסףעזר  שאינם לאלו ישראל בני בין בהלכה חילוק היה לא תורה, מתן קודם זמן, באותו - .

של  והעזר אותם. מקיימים שאינם לאלו נח בני מצוות  שבע שמקיימים אלו בין חילוק היה אבל ישראל,
רז"ל  ואמרו לכולם. ניתן ו"יברך"18שמ"ש 17יוסף "יבורך" הפירושים: ובשתי יבורך", הוא עין 19"טוב

בשעתו  יוסף זה היה -20.

שכתוב  כמו - "נזיר" בשם שנקרא הראשון הוא שמצינו 21ויוסף וכפי אחיו", נזיר 22"(ולקדקוד)

רש"י  בפירוש גם שנים.23(והובא כמה במשך נזירות נהג שיוסף (

ובחרתי  מסכת, סיום עם להתחיל צריך הנני - פרטי מצב מצד שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד (וסיים
נזיר. מסכת על סיום לערוך

ונדפס ‰. שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿיד שהוגה - נזיר מסכת על שיחות 24בסיום בלקוטי
(שלדעת  ושמשון עולם) נזיר (שהיה שמואל נזירות ענין כללות נתבאר - ואילך 63 עמוד י"ח חלק

קדו 25הרמב"ם  אצלו היתה אבל גמור", נזיר היה רש"י "לא ולדעת נזירות, אם 26שת כי הוא", נזיר "לאו
dbdpd"בנזיר בנה את מדרת האשה ואין בנזיר בנו את מדיר "האיש שרק אף ופרישות) נזירות -27של

בהנהגה והמשיכו מיחו לא שבגדלותם נדר דכיון מצד - (בשמואל נזירות מצד 28של - ובשמשון חנה,
המלאך), מיחה);ציווי ולא שהגדיל קטן גר (כמו למפרע הנזירות עליהם חלה אזי 

נזיר  היה שמואל אם במשנה נהוראי לר' יוסי ר' בין רק 29הפלוגתא יכולה הסכמה - יוסי ר' לדעת :
להיות  יכול היה שמשון רק ולכן המוסכם, בדבר חדש דבר לפעול לא אבל הדבר, התחלת בתוקף להוסיף
ההסכמה  לאחרי וגם נזירות, בהנהגות מוזהר היה ההסכמה קודם שגם כיון מחאתו, העדר עלֿידי נזיר
ולכן  חדש, גדר גם לפעול יכולה הסכמה - נהוראי ר' ולדעת שמואל. מהֿשאיןֿכן גמור, נזיר היה לא
נזירות, הנהגת חיוב עליו היה לא ההסכמה שקודם ואף מחאתו, העדר עלֿידי נזיר שמואל גם נעשה

גמור; נזיר נעשה מכלֿמקום,

אמן  העונה "גדול רק - ר"י לדעת המברך: על הסכמה - אמן לעניית בנוגע בגמרא פלוגתתם גם וזוהי
(הדגשת  הוא כך (בשבועה) "השמים - ר"נ ולדעת חדשים; ואיכות גדר זה אין אבל המברך", מן יותר

וגיבורים במלחמה מתגרים גוליירים שהרי תדע באיכות), שינוי חדש.oigvepהתוקף, מצב שזהו ,"

בעלי  לחכמים, זקוקים שהתלמידים שאף - בעולם" שלום מרבים חכמים "תלמידי להסיום, והקשר
פועלים  מכלֿמקום, המלאך), לציווי דשמשון ונזירות חנה לנדר זקוקה דשמואל שנזירות (כשם משנה

המלאך,xzeiהתלמידים וציווי חנה מנדר יותר פועלת ושמשון שמואל שהסכמת (כשם החכמים מאשר
"מבלי  הם משנתן" מתוך הלכה "שמורין החכמים שהרי המברך), מן יותר פועל אמן שהעונה וכשם

בעולם"30ולם"ע  שלום "מרבים - התלמידים ואילו ,31.
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ו.16) מב, מקץ
א.17) קל, זח"ג
ט.18) כב, משלי
ב.19) לח, סוטה
סוסל"א.20) לקמן גם ראה
כו.21) מט, ויחי
כ.22) פצ"ח, ב"ר מהרש"א). (ובחדא"ג א קלט, שבת ראה
לד.23) מג, מקץ
זו.24) שנה מנ"א ה' שיחת בשילוב
הי"ג.25) פ"ג נזירות הל'
ב.26) ד, נזיר
ב.27) כח, שם
בהלכה,28) הן חילוקים, כו"כ יש לנזירות נדר שבין אף

הענינים. בפנימיות ועאכו"כ
"והלא 29) שאלתו (על לר"י השיב שר"נ לאחרי גם שהרי

איך  שמואל ויאמר נאמר כבר "והלא בו"ד") של אלא מורה אין
נשאר  בו"ד", של מורה עליו הי' שכבר והרגני, שאול ושמע אלך
הרמב"ם  שמסיים כפי נהוראי", כרבי ש"הלכה אלא בדעתו, ר"י

פלוגתא). בזה שיש משמע גופא (שמזה המשניות בפירוש
תלמוד 30) בהלכות הזקן רבינו שמאריך וכפי - א כב, סוטה

עתה  זה מחדש (שנדפס וציונים *תורה מראהֿמקומות בתוספת
בשיטות  (רפ"ב) אחרון בקונטרס ואילך) סכ"א לקמן ראה -
אף  הלכות, מפסקי לפסוק מותר אופן באיזה - זה בענין הפוסקים

עולם. מבלי הם משנתם מתוך הלכה שהמורין
בניך 31) תקרי "אל הסיום הובא לא כי ולכן - בוניך" אלא

המקומות  בשאר (שנתבאר מהפסוק הלימוד אופן נוגע לא כאן
כי זה), מארז"ל נזכר במשנה שבהם שנתבאר לענין ההמשך אם,

ע"ד גםההלכה ובגמרא דוגמתו שמצינו דרכיך בעולם , ("בכל
הרשות). בעניני גם דעהו",

*(d"kyz oqip 'e - xac gztd jix`z.
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.Â קשור בהיותו - ושלימותו עיקרו אבל גדרים, כמה בו יש ה) (סעיף לעיל המדובר הנזירות ענין
ענין עם שלdyecwdגם באופן שמתנהג בלבד זו שלא והיינו, ,zeyixt,יין משתיית עצמו את שמפריש ,

יהיה" ד"קדוש הענין שמקדים הכתוב כלשון אלא מת, ומטומאת השער של 32מגילוח ענין גם שזהו ,
קדושה.

גמור", נזיר היה לא ש"שמשון כותב שהרמב"ם - לרמב"ם רש"י בין הפלוגתא שזוהי לעיל [וכאמור
עליו שהיתה משמע לאו zyecwשמזה ש"שמשון רש"י מדברי אבל גמור, נזיר היה שלא אלא נזירות,

רש"י  (כפירוש פרישות של באופן הנהגה אלא זו ואין כלל, נזיר היה שלא משמע, הוא", "אין 33נזיר
. מוסר נזירה בספרי כמובא - ועד טעמים, כמה מצד להיות שיכולה פרישה"), אלא זהירים 34. שהיו

אם  כי קדושה, של ענין זה שאין האיסור, מן אחד בשער להיכשל שלא כדי ההיתר מן שערים צ"ט
ומצוותיה]. התורה רצון היפך שהוא דבר  יעשה שלא להבטיח שנועדה פעולה

בזה: והענין

רבינו  שסיפר הסיפור בעבודת 35ידוע החילוק שכל מהר"ש, אדמו"ר זקנו דברי אודות הגאולה, בעל ,
דאס  און יא ּפאסט ("דאס מתאים" "אינו זה וענין "מתאים" זה שענין באמירה להתבטא יכול ַָָָהאדם
גבול, שיסיג מתאים לא הרע, לשון שידבר מתאים לא - ויעקב יצחק אברהם בן להיותו ניט"): ַּפאסט
שיינע  ("אזוינע כלֿכך נעלים וזקנים הורים לו שהיו כיון בזה; וכיוצא גאוה, בעל שיהיה מתאים ַולא
מאומה  ללמוד יכול היה שלא פשוט  איש כמו שיתנהג יתכן איך - זיידעס") שיינע אזוינע ַעלטערן,

ויעקב!... יצחק אברהם עד זקניו וזקני מזקניו

ויעקב  יצחק אברהם מזרע שלהיותו אם, כי "פרוש", להיות שרצונו בגלל אינה כזו הנהגה ובכן:
לכך! זכו שלא אלו מכל שונה שהוא מרגיש

נוסף: סדר גם יש אבל

לתורה" סייג "עשו - היא העצה אזי שיהיה, ענין מאיזה להיזהר רוצה אדם "משמרת 36כאשר ,
מכשול.37למשמרתי" לידי יבוא שלא כדי ,

הם  מאחרים; נמוכה בדרגא שנמצא סבור הוא הפכית: תנועה מצד לבוא יכולה כזו שהנהגה ומובן,
מענינים  גם להיזהר זקוק ולכן ניכר, הדבר אין אצלו ואילו כו', תכונותיהם את שירשו ויצחק אברהם בני

בגמרא  שמצינו דרך ועל מפניהם. מתייראים אינם שאחרים "מפני 38כאלו נוספת לזהירות זקוק שגר
שהיו  כו' וההנהגות וההרגלים מהטבעיות עדיין אצלו נשאר יהודי, נעשה עתה שזה דכיון רע", שסורו

בעבר. אצלו

בגלל  לא לבוא יכולה הפרישות וההבדלה; הקדושה ענין עם קשורה שאינה פרישות שישנה ונמצא,
כו'. נמוכה בדרגא היותו בגלל - אדרבה אלא ומובדל, קדוש היותו

יותר, והנעימה הקלה הדרך את לו שנותנים באופן זה הרי - מיהודי דורשת שהתורה מה אמנם,
ד" ומצב במעמד להיות שצריך לכך שהסיבה - האמיתית הדרך אשר epiltpeוהעיקר , העם מכל ועמך אני

האדמה" פני שרה 39על ויעקב יצחק אברהם מזרע להיותם התורה, את קיבלו ישראל שבני מפני זה הרי ,
שכתוב  כמו ולאה, רחל יתכן 40רבקה לא ולכן נוקרתם", בור מקבת ואל חוצבתם צור אל "הביטו

כזו. עשירה ירושה קיבלו שלא אלו של הנהגתם כמו אופן באותו תהיה שהנהגתם
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ה.32) ו, נשא
שם.33) ויחי פרש"י גם וראה ב. שם,
הובא 34) שערים). (ע' פ"ה התשובה שער הלבבות חובת

ע"ב, ריש עד, ובשל"ה ורפט"ו, בתחלתו, הקדושה שער בר"ח
כו, פינחס אוה"ח שערים). (ק' א יג, לזח"ג החמה אור א. ושעג,
זך. א, מע' פאלאג'י) (לר"ח חי כל נפש וראה שערים). (נ' כג
מנחם  (תורת סכ"ה תשט"ו תמוז י"ב שיחת גם וראה כט. ח, ומע'

וש"נ. .380 ע' חל"ט שם .(203 ע' חי"ד
(35.140 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
מ"א.36) פ"א אבות
וש"נ.37) סע"א. ה, מו"ק
סע"ב.38) נט, ב"מ
ואילך.39) 72 ס"ע תש"ה סה"ש וראה טז. לג, תשא
א.40) נא, ישעי'
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הארץ" עם לכל (בר) "המשביר היה בזמנו הצדיק כו',16יוסף לעזר זקוקים היו שאז הרעב, שבשני ,
בני mleklיוסףעזר  שאינם לאלו ישראל בני בין בהלכה חילוק היה לא תורה, מתן קודם זמן, באותו - .

של  והעזר אותם. מקיימים שאינם לאלו נח בני מצוות  שבע שמקיימים אלו בין חילוק היה אבל ישראל,
רז"ל  ואמרו לכולם. ניתן ו"יברך"18שמ"ש 17יוסף "יבורך" הפירושים: ובשתי יבורך", הוא עין 19"טוב

בשעתו  יוסף זה היה -20.

שכתוב  כמו - "נזיר" בשם שנקרא הראשון הוא שמצינו 21ויוסף וכפי אחיו", נזיר 22"(ולקדקוד)

רש"י  בפירוש גם שנים.23(והובא כמה במשך נזירות נהג שיוסף (

ובחרתי  מסכת, סיום עם להתחיל צריך הנני - פרטי מצב מצד שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד (וסיים
נזיר. מסכת על סיום לערוך

ונדפס ‰. שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿיד שהוגה - נזיר מסכת על שיחות 24בסיום בלקוטי
(שלדעת  ושמשון עולם) נזיר (שהיה שמואל נזירות ענין כללות נתבאר - ואילך 63 עמוד י"ח חלק

קדו 25הרמב"ם  אצלו היתה אבל גמור", נזיר היה רש"י "לא ולדעת נזירות, אם 26שת כי הוא", נזיר "לאו
dbdpd"בנזיר בנה את מדרת האשה ואין בנזיר בנו את מדיר "האיש שרק אף ופרישות) נזירות -27של

בהנהגה והמשיכו מיחו לא שבגדלותם נדר דכיון מצד - (בשמואל נזירות מצד 28של - ובשמשון חנה,
המלאך), מיחה);ציווי ולא שהגדיל קטן גר (כמו למפרע הנזירות עליהם חלה אזי 

נזיר  היה שמואל אם במשנה נהוראי לר' יוסי ר' בין רק 29הפלוגתא יכולה הסכמה - יוסי ר' לדעת :
להיות  יכול היה שמשון רק ולכן המוסכם, בדבר חדש דבר לפעול לא אבל הדבר, התחלת בתוקף להוסיף
ההסכמה  לאחרי וגם נזירות, בהנהגות מוזהר היה ההסכמה קודם שגם כיון מחאתו, העדר עלֿידי נזיר
ולכן  חדש, גדר גם לפעול יכולה הסכמה - נהוראי ר' ולדעת שמואל. מהֿשאיןֿכן גמור, נזיר היה לא
נזירות, הנהגת חיוב עליו היה לא ההסכמה שקודם ואף מחאתו, העדר עלֿידי נזיר שמואל גם נעשה

גמור; נזיר נעשה מכלֿמקום,

אמן  העונה "גדול רק - ר"י לדעת המברך: על הסכמה - אמן לעניית בנוגע בגמרא פלוגתתם גם וזוהי
(הדגשת  הוא כך (בשבועה) "השמים - ר"נ ולדעת חדשים; ואיכות גדר זה אין אבל המברך", מן יותר

וגיבורים במלחמה מתגרים גוליירים שהרי תדע באיכות), שינוי חדש.oigvepהתוקף, מצב שזהו ,"

בעלי  לחכמים, זקוקים שהתלמידים שאף - בעולם" שלום מרבים חכמים "תלמידי להסיום, והקשר
פועלים  מכלֿמקום, המלאך), לציווי דשמשון ונזירות חנה לנדר זקוקה דשמואל שנזירות (כשם משנה

המלאך,xzeiהתלמידים וציווי חנה מנדר יותר פועלת ושמשון שמואל שהסכמת (כשם החכמים מאשר
"מבלי  הם משנתן" מתוך הלכה "שמורין החכמים שהרי המברך), מן יותר פועל אמן שהעונה וכשם

בעולם"30ולם"ע  שלום "מרבים - התלמידים ואילו ,31.
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ו.16) מב, מקץ
א.17) קל, זח"ג
ט.18) כב, משלי
ב.19) לח, סוטה
סוסל"א.20) לקמן גם ראה
כו.21) מט, ויחי
כ.22) פצ"ח, ב"ר מהרש"א). (ובחדא"ג א קלט, שבת ראה
לד.23) מג, מקץ
זו.24) שנה מנ"א ה' שיחת בשילוב
הי"ג.25) פ"ג נזירות הל'
ב.26) ד, נזיר
ב.27) כח, שם
בהלכה,28) הן חילוקים, כו"כ יש לנזירות נדר שבין אף

הענינים. בפנימיות ועאכו"כ
"והלא 29) שאלתו (על לר"י השיב שר"נ לאחרי גם שהרי

איך  שמואל ויאמר נאמר כבר "והלא בו"ד") של אלא מורה אין
נשאר  בו"ד", של מורה עליו הי' שכבר והרגני, שאול ושמע אלך
הרמב"ם  שמסיים כפי נהוראי", כרבי ש"הלכה אלא בדעתו, ר"י

פלוגתא). בזה שיש משמע גופא (שמזה המשניות בפירוש
תלמוד 30) בהלכות הזקן רבינו שמאריך וכפי - א כב, סוטה

עתה  זה מחדש (שנדפס וציונים *תורה מראהֿמקומות בתוספת
בשיטות  (רפ"ב) אחרון בקונטרס ואילך) סכ"א לקמן ראה -
אף  הלכות, מפסקי לפסוק מותר אופן באיזה - זה בענין הפוסקים

עולם. מבלי הם משנתם מתוך הלכה שהמורין
בניך 31) תקרי "אל הסיום הובא לא כי ולכן - בוניך" אלא

המקומות  בשאר (שנתבאר מהפסוק הלימוד אופן נוגע לא כאן
כי זה), מארז"ל נזכר במשנה שבהם שנתבאר לענין ההמשך אם,

ע"ד גםההלכה ובגמרא דוגמתו שמצינו דרכיך בעולם , ("בכל
הרשות). בעניני גם דעהו",

*(d"kyz oqip 'e - xac gztd jix`z.



d"kyz'dלו ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

עומדים  שמאחוריו בשעה בה ודם, מבשר להתיירא לו יש מה מישראל: אחד לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה
עתה! גם זאת מרגיש בעצמו שהוא וכפי בענינו, מלך היה מהם ואחד אחד שכל יהודים של דורות שלושים

הקיר... על תלויה העשירות כל את משאיר הוא ואילו העשירות, כל את לו מעניקים כאשר ולכן,
הרי  - זו לעשירות כלל שייכות להם שאין אלו כל עם להתערב רוצה לרחוב וכשיוצא אליו, שייכות ללא

גדול! הכי פלא זה

עליו  לפעול רק צריכים וטריא; השקלא אריכות כל את חוסכים אזי כזה, באופן היא הגישה וכאשר
זקניו!... הורי כלפי בעצמו הוא מתייחס הערצה באיזו לעצמו להזכיר ספורים ורגעים סבלנות לו שתהיה

.Á או בנזיר", בנו את מדיר ש"האב כפי - דרכים בשני להיות שיכול החינוך, לענין גם נוגע זה וכל
ה): סעיף לעיל (כנזכר האם והנהגת פעולת מצד שהיתה ושמשון שמואל של הנזירות כמו

ש" דרך להתנהג a`dיש עליך לו: ולומר לילד לבוא והיינו, ותוקף, חוזק מתוך - בנו" את מדיר
רמינהו, או קושיא שתשאל מקום שאין כך, מסיני", למשה "הלכה ההלכה, היא שכך מפני כזה באופן

והסברה; טעם לך ליתן צריך ואינני 

שלם, סיפור לשמואל שסיפרה חנה כמו סיפור, לספר - האם שנוהגת כפי - נוספת דרך גם יש אבל
וגו'" כעס גם צרתה "וכעסתה ילדים, לה היו שלא שנים כמה .47שהיו "אם לה' שהבטיחה עד נתתה , .

חייו" ימי כל לה' ונתתיו אנשים זרע פועלת 43לאמתך היא הרי זו ובדרך בעולם. הוא נמצא זה בגלל ורק ,
תהיה שמואל של הרצויה הנהגתו envrשהמשך zrcn.ההלכה מצד "גזירה" של באופן ולא ,

אביך" "מוסר של באופן - החינוך דרכי שני בין החילוק כללות אמך"48וזהו "תורת של באופן או ,48

הנהגת  אמך"): "תורת צריכים ולפעמים אביך", "מוסר צריכים לפעמים זמנים; חילוקי בזה יש (ובאמת
באופן  היא "אמך" הנהגת ואילו בתוקף; ההלכה היא שכך בתוקף לומר "מוסר", של באופן היא "אביך"

העמים" לעיני ובינתכם חכמתכם ש"היא - אמך") ("תורת "תורה" יכול 49של אינוֿיהודי שאפילו כך ,
העם  מכל ועמך אני ש"נפלינו באופן ההנהגה שתהיה ופעלו לעם, נעשו ישראל שבני שמאז זאת, להבין
"כי  - הדבר וטעם יהיה", ד"קדוש באופן ופרישות נזירות מתוך הנהגתם היתה האדמה", פני על אשר

אני" אלקיכם"50קדוש ה' ו"אני ,50.

.Ë:ושמואל שמשון של מהנזירות ללמוד שיש נוסף וענין

כתיב  פלשתים".51בשמשון מיד ישראל את להושיע יחל והוא גו' הנער יהיה אלקים נזיר "כי
ישראל, את להושיע ונתון מסור היה ימיו שכל - עולם נזיר שהיה לשמואל, בנוגע מצינו ועלֿדרךֿזה

. ש"וישפוט גו'"עלֿידיֿזה ישראל את .52.

הענינים: קשר בביאור לומר ויש

שלהם  המסורת את ממשיך והוא כלֿכך, נעלים וסבתא סבא לו שהיו שכיון לחשוב, מישהו יכול
גם  אלא גו'"), ועמך אני  ("ונפלינו מאינםֿיהודים רק לא ומובדל קדוש הוא הרי - לילדיו בנוגע בביתו

עצמם. ישראל בני בין לו ישוה ומי לו ידמה ומי ישראל, מבני

מהי  פלשתים": מיד ישראל את להושיע  יחל והוא גו' הנער יהיה אלקים נזיר "כי נאמר זה ועל
טאן"), עּפעס אליין זיך וויל ("ער עצמו רצון מצד לא היא שנזירותו - אלקים" "נזיר שהוא ָההוכחה

גבורתו את לנצל שמתחיל רואים כאשר - הקדושֿברוךֿהוא ציווי מפני l`xyiאלא ipa z` livdl מיד
פלשתים!

נשא  פרשת בזהר בפרטיות מהמבואר כמובן - נזיר ממצות ההוראה כללות חסידות 53וזוהי ובדרושי ,
תורה  (בלקוטי זה ענין סדר 54המבארים מכל למעלה הוא יהיה" ד"קדוש שהענין - מקומות) ובכמה
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ו.47) א, שם
ח.48) א, משלי
ו.49) ד, ואתחנן
מד.50) יא, שמיני

ה.51) יג, שופטים ס'
טו.52) ז, שמואלֿא
ואילך.53) ב קכז, ח"ג
ד.54) לו, שה"ש ואילך. ד לא, אמור
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.Ê באופן להתנהג מהם שדורשים מה על הברית) בארצות (ובפרט השואלים לאלו המענה גם וזהו
העולם, מנהגי עולם", ל"הליכות וזקוקים אחרים, אנשים בין בעולם חיים הרי אינםֿיהודים: מאשר אחר
התגרין" "מנהג עם מסחר בעניני להתחשב יש משפט חושן ערוך בשולחן התורה דיני עלֿפי שגם ועד
השגת  אבק הרע, לשון מאבק אפילו נזהר להיות ממנו לדרוש יכולים כיצד כן, ואם הסוחרים), (מנהגי

וגזילה?! גניבה ואבק גבול,

ה"תמונה" על אותו ולשאול זה, בענין וטריא השקלא את לרגע לעזוב יש זה, על לענות כדי ובכן:
ואז  - הנכרית)? הפאה בעלת האשה (עם והארוך הלבן הזקן בעל האיש מיהו ביתו: קיר על שתלויה
ברבים, תורה ולימד ומלמד, שוחט רב, שהיה זיידע"), ("עלטער זקנו אבי שזהו לספר ויתחיל מיד, יתלהב
ובשעה  העולם; לעניני שייכות לו היתה לא ושוב במקוה, לטבול הולך היה חצות לאחר ששי וביום
מתי  לזכור יכול אינו - השבוע פרשת של הסיפור את ממנו ושומע ברכיו על יושב שהיה איך שנזכר

והלאה!... מאז מינוט") פופצן אדער פינףֿצען געשמאקע ("אזוינע כך כל ערבים רגעים לו ַַָהיו

ימי  ב' בשנה: ימיםֿטובים לשלשה אפילו שייכים שאינם יהודים אצל גם מוצאים כאלו "תמונות"
משכבו  בחדר שתולה זקנו אבי של תמונתו אודות לו מזכירים כאשר אבל ויוםֿהכיפורים!... ראשֿהשנה
רגש  לבו מתמלא עתה, בזה וכשנזכר המשפחה... של והיופי הפאר שזהו בכך מתגאה אזי בזה, וכיוצא

הארצן"). אויפן ווארעמער אים ווערט ("עס חמימות ַַשל

ובך ומובדל, קדוש שהנך לך שידוע כיון בטענה: אליו באים כל ואז, את זקנך אבי השקיע
שכתוב  כמו שלו, להשתוות 41ה"עשירות" אתה יכול כיצד - ונינים) (נכדים בנים" בני זקנים "עטרת

"עשירות"?!... מהי כלל מושג לו שאין ומהריון, ומלידה מבטן עני שהוא לאדם

קשר  כל וללא באמריקא, שנה ארבעים לאחרי שגם כזו, עשירות אלא הנייר, על עשירות זו ואין
או  יעקב" מ"עין סיפור הסבתא או מהסבא כששמע חמש, מגיל הזכרון הנה העבר, כל עם לכאורה

לבו! את מחמם זה הרי השבוע, מפרשת

ובכל  הבריות?!... את וליסטם דרכים פרשת על ישב זקנו שאבי אדם עם להשתוות אתה יכול וכי
ארבע  שלש, מגיל אתה ספגת שאותם הענינים מכל ידע לא - טוב היותר מהסוג היה אם גם - אופן

שנים! וחמש

אצל  אבל דרכים, בשתי להיות יכולה העולם מן ומובדל פרוש להיות שההנהגה לו, שאומרים וזהו
יהיה": ד"קדוש באופן הוא הסדר יהודי

וויתור  תמורת העולם של היופי אחר ירדוף ושלא שיכור, יהיה שלא הטומאה, מן לפרישות הסיבה
אין  למטה; יתדרדר אזי נזירות של באופן יתנהג לא שאם החשש בגלל לא - היא מחצבתו, צור גזע על

ישראל ש"כל בגלל - אדרבה אלא כזה, ממצב miklnלהתיירא ipa"סבו 42הם אודות אותו ישאלו כאשר ;
סבו  היה בשולחןֿהשבת שבישבו יספר ומצבו, מעמדו על הבט מבלי הנה לסבתו), בנוגע (ועלֿדרךֿזה

!jlnכמו

יוסי  ר' כדברי ודם, בשר ואימת מרות עליו שאין - מלכות של באופן היא שלו הנזירות שגם ולהעיר,
בשמואל  שכתוב שמה היינו, ודם", בשר של אלא מורה אין "והלא נזיר: בסוף לה'43במשנה "ונתתיו

. "משמעותו ראשו", על יעלה לא ומורה חייו ימי מורה כל עול ולא עליו, יהיה שמים מלכות שעול .
ודם" שא 44בשר ושמע אלך איך שמואל ויאמר נאמר כבר "והלא יוסי לר' שאמר נהוראי ר' לדעת וגם ול .

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו הרי - ודם" בשר מורה עליו היה שכבר שהמורא 45והרגני, הוא, והתיווך ,
ה'" "משיח היותו בגלל היה שאול זה 46מפני אין דבר של שלאמיתו כך, כו', המשחה  בשמן שנמשח ,

ודם". בשר "מורה בגדר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

מ"ח.41) פ"ו אבות וראה ו. יז, משלי
וש"נ.42) א. סז, שבת
יא.43) א, שמואלֿא

התויו"ט.44) פי'
וש"נ.45) ב. יג, עירובין
ועוד.46) זֿיא. כד, שם
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עומדים  שמאחוריו בשעה בה ודם, מבשר להתיירא לו יש מה מישראל: אחד לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה
עתה! גם זאת מרגיש בעצמו שהוא וכפי בענינו, מלך היה מהם ואחד אחד שכל יהודים של דורות שלושים

הקיר... על תלויה העשירות כל את משאיר הוא ואילו העשירות, כל את לו מעניקים כאשר ולכן,
הרי  - זו לעשירות כלל שייכות להם שאין אלו כל עם להתערב רוצה לרחוב וכשיוצא אליו, שייכות ללא

גדול! הכי פלא זה

עליו  לפעול רק צריכים וטריא; השקלא אריכות כל את חוסכים אזי כזה, באופן היא הגישה וכאשר
זקניו!... הורי כלפי בעצמו הוא מתייחס הערצה באיזו לעצמו להזכיר ספורים ורגעים סבלנות לו שתהיה

.Á או בנזיר", בנו את מדיר ש"האב כפי - דרכים בשני להיות שיכול החינוך, לענין גם נוגע זה וכל
ה): סעיף לעיל (כנזכר האם והנהגת פעולת מצד שהיתה ושמשון שמואל של הנזירות כמו

ש" דרך להתנהג a`dיש עליך לו: ולומר לילד לבוא והיינו, ותוקף, חוזק מתוך - בנו" את מדיר
רמינהו, או קושיא שתשאל מקום שאין כך, מסיני", למשה "הלכה ההלכה, היא שכך מפני כזה באופן

והסברה; טעם לך ליתן צריך ואינני 

שלם, סיפור לשמואל שסיפרה חנה כמו סיפור, לספר - האם שנוהגת כפי - נוספת דרך גם יש אבל
וגו'" כעס גם צרתה "וכעסתה ילדים, לה היו שלא שנים כמה .47שהיו "אם לה' שהבטיחה עד נתתה , .

חייו" ימי כל לה' ונתתיו אנשים זרע פועלת 43לאמתך היא הרי זו ובדרך בעולם. הוא נמצא זה בגלל ורק ,
תהיה שמואל של הרצויה הנהגתו envrשהמשך zrcn.ההלכה מצד "גזירה" של באופן ולא ,

אביך" "מוסר של באופן - החינוך דרכי שני בין החילוק כללות אמך"48וזהו "תורת של באופן או ,48

הנהגת  אמך"): "תורת צריכים ולפעמים אביך", "מוסר צריכים לפעמים זמנים; חילוקי בזה יש (ובאמת
באופן  היא "אמך" הנהגת ואילו בתוקף; ההלכה היא שכך בתוקף לומר "מוסר", של באופן היא "אביך"

העמים" לעיני ובינתכם חכמתכם ש"היא - אמך") ("תורת "תורה" יכול 49של אינוֿיהודי שאפילו כך ,
העם  מכל ועמך אני ש"נפלינו באופן ההנהגה שתהיה ופעלו לעם, נעשו ישראל שבני שמאז זאת, להבין
"כי  - הדבר וטעם יהיה", ד"קדוש באופן ופרישות נזירות מתוך הנהגתם היתה האדמה", פני על אשר

אני" אלקיכם"50קדוש ה' ו"אני ,50.

.Ë:ושמואל שמשון של מהנזירות ללמוד שיש נוסף וענין

כתיב  פלשתים".51בשמשון מיד ישראל את להושיע יחל והוא גו' הנער יהיה אלקים נזיר "כי
ישראל, את להושיע ונתון מסור היה ימיו שכל - עולם נזיר שהיה לשמואל, בנוגע מצינו ועלֿדרךֿזה

. ש"וישפוט גו'"עלֿידיֿזה ישראל את .52.

הענינים: קשר בביאור לומר ויש

שלהם  המסורת את ממשיך והוא כלֿכך, נעלים וסבתא סבא לו שהיו שכיון לחשוב, מישהו יכול
גם  אלא גו'"), ועמך אני  ("ונפלינו מאינםֿיהודים רק לא ומובדל קדוש הוא הרי - לילדיו בנוגע בביתו

עצמם. ישראל בני בין לו ישוה ומי לו ידמה ומי ישראל, מבני

מהי  פלשתים": מיד ישראל את להושיע  יחל והוא גו' הנער יהיה אלקים נזיר "כי נאמר זה ועל
טאן"), עּפעס אליין זיך וויל ("ער עצמו רצון מצד לא היא שנזירותו - אלקים" "נזיר שהוא ָההוכחה

גבורתו את לנצל שמתחיל רואים כאשר - הקדושֿברוךֿהוא ציווי מפני l`xyiאלא ipa z` livdl מיד
פלשתים!

נשא  פרשת בזהר בפרטיות מהמבואר כמובן - נזיר ממצות ההוראה כללות חסידות 53וזוהי ובדרושי ,
תורה  (בלקוטי זה ענין סדר 54המבארים מכל למעלה הוא יהיה" ד"קדוש שהענין - מקומות) ובכמה
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ח.48) א, משלי
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.Ê באופן להתנהג מהם שדורשים מה על הברית) בארצות (ובפרט השואלים לאלו המענה גם וזהו
העולם, מנהגי עולם", ל"הליכות וזקוקים אחרים, אנשים בין בעולם חיים הרי אינםֿיהודים: מאשר אחר
התגרין" "מנהג עם מסחר בעניני להתחשב יש משפט חושן ערוך בשולחן התורה דיני עלֿפי שגם ועד
השגת  אבק הרע, לשון מאבק אפילו נזהר להיות ממנו לדרוש יכולים כיצד כן, ואם הסוחרים), (מנהגי

וגזילה?! גניבה ואבק גבול,

ה"תמונה" על אותו ולשאול זה, בענין וטריא השקלא את לרגע לעזוב יש זה, על לענות כדי ובכן:
ואז  - הנכרית)? הפאה בעלת האשה (עם והארוך הלבן הזקן בעל האיש מיהו ביתו: קיר על שתלויה
ברבים, תורה ולימד ומלמד, שוחט רב, שהיה זיידע"), ("עלטער זקנו אבי שזהו לספר ויתחיל מיד, יתלהב
ובשעה  העולם; לעניני שייכות לו היתה לא ושוב במקוה, לטבול הולך היה חצות לאחר ששי וביום
מתי  לזכור יכול אינו - השבוע פרשת של הסיפור את ממנו ושומע ברכיו על יושב שהיה איך שנזכר

והלאה!... מאז מינוט") פופצן אדער פינףֿצען געשמאקע ("אזוינע כך כל ערבים רגעים לו ַַָהיו

ימי  ב' בשנה: ימיםֿטובים לשלשה אפילו שייכים שאינם יהודים אצל גם מוצאים כאלו "תמונות"
משכבו  בחדר שתולה זקנו אבי של תמונתו אודות לו מזכירים כאשר אבל ויוםֿהכיפורים!... ראשֿהשנה
רגש  לבו מתמלא עתה, בזה וכשנזכר המשפחה... של והיופי הפאר שזהו בכך מתגאה אזי בזה, וכיוצא

הארצן"). אויפן ווארעמער אים ווערט ("עס חמימות ַַשל

ובך ומובדל, קדוש שהנך לך שידוע כיון בטענה: אליו באים כל ואז, את זקנך אבי השקיע
שכתוב  כמו שלו, להשתוות 41ה"עשירות" אתה יכול כיצד - ונינים) (נכדים בנים" בני זקנים "עטרת

"עשירות"?!... מהי כלל מושג לו שאין ומהריון, ומלידה מבטן עני שהוא לאדם

קשר  כל וללא באמריקא, שנה ארבעים לאחרי שגם כזו, עשירות אלא הנייר, על עשירות זו ואין
או  יעקב" מ"עין סיפור הסבתא או מהסבא כששמע חמש, מגיל הזכרון הנה העבר, כל עם לכאורה

לבו! את מחמם זה הרי השבוע, מפרשת

ובכל  הבריות?!... את וליסטם דרכים פרשת על ישב זקנו שאבי אדם עם להשתוות אתה יכול וכי
ארבע  שלש, מגיל אתה ספגת שאותם הענינים מכל ידע לא - טוב היותר מהסוג היה אם גם - אופן

שנים! וחמש

אצל  אבל דרכים, בשתי להיות יכולה העולם מן ומובדל פרוש להיות שההנהגה לו, שאומרים וזהו
יהיה": ד"קדוש באופן הוא הסדר יהודי

וויתור  תמורת העולם של היופי אחר ירדוף ושלא שיכור, יהיה שלא הטומאה, מן לפרישות הסיבה
אין  למטה; יתדרדר אזי נזירות של באופן יתנהג לא שאם החשש בגלל לא - היא מחצבתו, צור גזע על

ישראל ש"כל בגלל - אדרבה אלא כזה, ממצב miklnלהתיירא ipa"סבו 42הם אודות אותו ישאלו כאשר ;
סבו  היה בשולחןֿהשבת שבישבו יספר ומצבו, מעמדו על הבט מבלי הנה לסבתו), בנוגע (ועלֿדרךֿזה

!jlnכמו

יוסי  ר' כדברי ודם, בשר ואימת מרות עליו שאין - מלכות של באופן היא שלו הנזירות שגם ולהעיר,
בשמואל  שכתוב שמה היינו, ודם", בשר של אלא מורה אין "והלא נזיר: בסוף לה'43במשנה "ונתתיו

. "משמעותו ראשו", על יעלה לא ומורה חייו ימי מורה כל עול ולא עליו, יהיה שמים מלכות שעול .
ודם" שא 44בשר ושמע אלך איך שמואל ויאמר נאמר כבר "והלא יוסי לר' שאמר נהוראי ר' לדעת וגם ול .

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו הרי - ודם" בשר מורה עליו היה שכבר שהמורא 45והרגני, הוא, והתיווך ,
ה'" "משיח היותו בגלל היה שאול זה 46מפני אין דבר של שלאמיתו כך, כו', המשחה  בשמן שנמשח ,

ודם". בשר "מורה בגדר
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וש"נ.42) א. סז, שבת
יא.43) א, שמואלֿא

התויו"ט.44) פי'
וש"נ.45) ב. יג, עירובין
ועוד.46) זֿיא. כד, שם
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ואילו  בגבורה, גם אחים, היו וסיחון עוג (שהרי עוג של הגשמית מגבורתו התיירא לא משה כלומר:
אברהם  של זכות לו תעמוד "שמא שלו, הרוחנית מהזכות ירא היה אלא קשיים), ללא כבשו סיחון את

כמו חשובה המלכים מארבעת ביתו ובני לוט את שהציל  עוג שפעולת והיינו, `mdxaאבינו", zlvd*,כי ,
ופעל  לאברהם שהגיד מה דקראי פשוטם שזהו כעצמו, אברהם שמחשיבו וקרובו משפחתו הוא לוט

וגו'" אחיו נשבה כי אברם "וישמע - את69בהגדתו אברהם שסיכן ,envr.זה על

.·Èלא שלכאורה תיבה הוספת - בגמרא דיוק יש זה בתורה ובענין תיבה שכל אלא, לענין, נוגעת
הוראה  מלשון מהתורה, חלק ולימוד:70היא הוראה יש בזה שגם כך, ,

היה מה יודע אתה צדיק אותו של "מתשובתו הוא: הגמרא היה ealaלשון שמשה כיון ולכאורה: ."
היה  - עוג עם להלחם ישראל בני של היציאה לכללות שנוגע עיקרי ענין שזהו - עוג של מהזכות ירא
היה  ואיך כו ', עמו להלחם אפשר אי ואולי סיחון, כמו אינו שעוג להם ולומר ישראל לבני זאת לספר לו

בלבו?! זאת לנצור יכול

הוא: הענין אך

שכתוב  (וכמו בישראל נשיא להיות נשלח שמשה מאמרי 71כיון כמה שלדעת מלך", בישורון "ויהי
(אפילו 72חז"ל  מורא של ענין עליו ניכר יהיה שאם ידע, - בישראל) הראשון המלך שהיה משה על קאי

וליתן  בעניניהם, ישראל בני כל את ושלום חס להחליש עלול זה הרי בלבד), בפניו אלא בדיבורו, לא
המנגד. לצד תוקף

נזהר  - (ושרה) אברהם לוט, הצלת של זכות לעוג שיש דקדושה, שכל בשכלו, מקום שהיה אף ולכן,
יוכל  גופא שמזה ישראל, את להחליש שלא כדי והלאה, מלבו ניכר יהיה שלא ובלבד בלבו, זאת לנצור
שאז  בדיבור, באמירה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בפניו, יראה של ענין ניכר יהיה אם - עוג של נצחונו לבוא
את  כשיראה עוג, של המלחמה הנהלת ואופן ישראל, בני של המלחמה הנהלת אופן על הדבר ישפיע

הלבב" ורך הירא הד 73"האיש שניכר במסכת (כפי הגמרא כדברי ברכיו", על שותתין ש"מים בכך בר
).74סוטה 

היה "מה הגמרא הדגשת של ealaוזוהי זכותו לו תעמוד שמא להלחם ירא היה כאשר שאפילו - "
ורק  בבירור, ידע לא הרי גיסא, לאידך שכן, בלבו, רק זה היה בתורה), מקום לה שיש (יראה אברהם

כו'.ny`חשש בלבו שרק הספק), על (ואף בעצמו לשלוט יכול היה ולכן אברהם, של זכותו לו תעמוד

ללבב" יראה וה' לעינים יראה ש"האדם בלבו",75וכיון היה "מה ראה הקדושֿברוךֿהוא רק הנה -
וגו'". אותו תירא "אל לו אמר ולכן

.‚È:בימיו נשיא לכל הוראה וזוהי

הועידה  שאותו בידעו הנה בהם, יעמדו כיצד מבין אינו ובעצמו קשיים, שישנם שרואה בשעה אפילו
זאת נוצר הוא הרי ומנהיג, נשיא להיות העליונה זו ealaההשגחה ולא מלבו, חוץ יצא שלא באופן ,

ניכר  להיות צריך לא בפניו אפילו אלא בדיבור, או במעשה בהנהגתו השפעה לזה שתהיה שאסור בלבד
דבר.

שרק )* כו'", לאברהם ששימש זכות לו תעמוד שלא משה היה "מתיירא ב: ג, דברים רש"י בפירוש מהשינוי ולהעיר

ודו"ק.שימש  .
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יד.69) שם,
נג,70) זח"ג בראשית. ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב.
ה.71) לג, ברכה
ע'72) חי"ח בלקו "ש בהנסמן (וראה עה"פ ברמב"ן הובאו
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ב.74) מד,
ז.75) טז, שמואלֿא
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ובאופן  מטה, למטה עד נמשך ומשם צמצום), עלֿידי אלא להמשיך אפשר אי (שמשם ההשתלשלות
מעמד  היה לכן שמקודם העובדה על הבט שמבלי והיינו, צריהם, מכל לישראל תשועה באה שעלֿידי ֿזה

שופטים  בספר שכתוב (כמו פלשתים" ביד ה' ש"ויתנם "ותחל 55ומצב שמשון, נולד זה לאחרי מיד הנה ,(
גו'" לפעמו ה' אמיתית 56רוח חירות לידי ובאים פלשתים, של משעבודם ישראל בני את מושיע והוא ,

עבדים" מבית מצרים מארץ הוצאתיך "אשר תורה במתן שכתוב כמו עבדים 57- "ולא לה', עבדים להיות ,
תורה"58לעבדים" בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין ,59.

***

.È הסיפור ישנו המאסר, בעת ההנהגה אודות והגאולה, השמחה בעל רבינו, שסיפר הסיפורים בין
חיים  סכנת שבדבר, הסכנה אודות שידע שאףֿעלֿפי המאסר, אל אותו כשהוליכו המאסר, התחלת אודות
שבדרך  המדינה, שבאותה והיהדות התורה מוסדות כל עבור גם סכנה אלא פרטית, סכנה רק ולא ממש,
לא  הסכנה גודל אודות שהידיעה גמורה, החלטה לידי בא אףֿעלֿפיֿכן, בו, תלוי הנהלתם היתה הטבע
הפקידים  רק לא לכולם, ביחס בהנהגתו ובתוקף בחוזק יעמוד שם בהיותו וגם הנהגתו, על מאומה תשפיע
יכול  הכתיבה בעת רוחם ומצב כתבם  עלֿפי אשר, והדרישה, החקירה את שניהלו אלו גם אלא הקטנים,
בלקוטי  נדפס וגם בארוכה שנרשם כפי כזה, באופן התנהג ואכן ותוצאותיו, דין הפסק תלוי להיות

בעצמו.60דיבורים  והגאולה השמחה בעל של מהכתב שנעתקו

להשפיע  יכולים שתוצאותיה הנהגה אודות מדובר כאשר ובפרט ישראל, נשיאי של ההנהגות וככל
שזוהי  בו, התלויה הכללית העסקנות על וגם כללי איש של חיים על גם אלא פרטיים, חיים על רק לא

לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם הציווי מאשר יותר גדולה מיוסד 61אחריות בודאי זה הרי - היחיד שעל
התורה. ועניני בהנהגת בפירוש) או (ברמז ולימוד הוראה על

ביום  שקראנו בתורה הפרשה בסיום להמסופר בשייכות הוא לזה שהיסוד אפשר, בדרך לומר ויש
יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה שעבר, קודש גם 62השבת ובמילא בגשמיות, ברכה השבוע, ימי כל ,

התורה. עלֿידי נמשכת לישראל הברכה והרי ברוחניות, ברכה

.‡È. לקראתם הבשן מלך עוג ("ויצא עוג למלחמת בנוגע הפרשה, למלחמה"בסוף נאמר 63. (64:
וגו'"." עמו כל ואת אותו נתתי בידך כי אותו תירא אל משה אל ה' ויאמר

נדה  במסכת הגמרא שואלת זה .65ועל הוו אחי ועוג סיחון "מכדי, מאי : הוו, שמחזאי בר אחי' בני .
אמר  ולא ישראל, לקראת שיצא בסיחון ("דאילו קמסתפי" דלא מסיחון שנא ומאי דקמסתפי, מעוג שנא

. עוג גבי ואלו אותו, תירא אל השם אותו"לו תירא אל לומר הוצרך ש"מתשובתו 66. מבארת, והגמרא ,(
שנאמר  אבינו, אברהם של זכות לו תעמוד שמא אמר, בלבו, היה מה יודע אתה צדיק אותו ויבא 67של

. העברי לאברם ויגד רש"י הפליט בפירוש ועלֿדרךֿזה המבול". מדור שפלט עוג זה משה 64. "שהיה ,
שנתבאר  (כמו כו'" עוג הוא הפליט, ויבוא שנאמר אברהם, של זכותו לו תעמוד שמא להלחם ירא

קודש  השבת ביום ).68בארוכה
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ואילו  בגבורה, גם אחים, היו וסיחון עוג (שהרי עוג של הגשמית מגבורתו התיירא לא משה כלומר:
אברהם  של זכות לו תעמוד "שמא שלו, הרוחנית מהזכות ירא היה אלא קשיים), ללא כבשו סיחון את

כמו חשובה המלכים מארבעת ביתו ובני לוט את שהציל  עוג שפעולת והיינו, `mdxaאבינו", zlvd*,כי ,
ופעל  לאברהם שהגיד מה דקראי פשוטם שזהו כעצמו, אברהם שמחשיבו וקרובו משפחתו הוא לוט

וגו'" אחיו נשבה כי אברם "וישמע - את69בהגדתו אברהם שסיכן ,envr.זה על

.·Èלא שלכאורה תיבה הוספת - בגמרא דיוק יש זה בתורה ובענין תיבה שכל אלא, לענין, נוגעת
הוראה  מלשון מהתורה, חלק ולימוד:70היא הוראה יש בזה שגם כך, ,

היה מה יודע אתה צדיק אותו של "מתשובתו הוא: הגמרא היה ealaלשון שמשה כיון ולכאורה: ."
היה  - עוג עם להלחם ישראל בני של היציאה לכללות שנוגע עיקרי ענין שזהו - עוג של מהזכות ירא
היה  ואיך כו ', עמו להלחם אפשר אי ואולי סיחון, כמו אינו שעוג להם ולומר ישראל לבני זאת לספר לו

בלבו?! זאת לנצור יכול

הוא: הענין אך

שכתוב  (וכמו בישראל נשיא להיות נשלח שמשה מאמרי 71כיון כמה שלדעת מלך", בישורון "ויהי
(אפילו 72חז"ל  מורא של ענין עליו ניכר יהיה שאם ידע, - בישראל) הראשון המלך שהיה משה על קאי

וליתן  בעניניהם, ישראל בני כל את ושלום חס להחליש עלול זה הרי בלבד), בפניו אלא בדיבורו, לא
המנגד. לצד תוקף

נזהר  - (ושרה) אברהם לוט, הצלת של זכות לעוג שיש דקדושה, שכל בשכלו, מקום שהיה אף ולכן,
יוכל  גופא שמזה ישראל, את להחליש שלא כדי והלאה, מלבו ניכר יהיה שלא ובלבד בלבו, זאת לנצור
שאז  בדיבור, באמירה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בפניו, יראה של ענין ניכר יהיה אם - עוג של נצחונו לבוא
את  כשיראה עוג, של המלחמה הנהלת ואופן ישראל, בני של המלחמה הנהלת אופן על הדבר ישפיע

הלבב" ורך הירא הד 73"האיש שניכר במסכת (כפי הגמרא כדברי ברכיו", על שותתין ש"מים בכך בר
).74סוטה 

היה "מה הגמרא הדגשת של ealaוזוהי זכותו לו תעמוד שמא להלחם ירא היה כאשר שאפילו - "
ורק  בבירור, ידע לא הרי גיסא, לאידך שכן, בלבו, רק זה היה בתורה), מקום לה שיש (יראה אברהם

כו'.ny`חשש בלבו שרק הספק), על (ואף בעצמו לשלוט יכול היה ולכן אברהם, של זכותו לו תעמוד

ללבב" יראה וה' לעינים יראה ש"האדם בלבו",75וכיון היה "מה ראה הקדושֿברוךֿהוא רק הנה -
וגו'". אותו תירא "אל לו אמר ולכן

.‚È:בימיו נשיא לכל הוראה וזוהי

הועידה  שאותו בידעו הנה בהם, יעמדו כיצד מבין אינו ובעצמו קשיים, שישנם שרואה בשעה אפילו
זאת נוצר הוא הרי ומנהיג, נשיא להיות העליונה זו ealaההשגחה ולא מלבו, חוץ יצא שלא באופן ,

ניכר  להיות צריך לא בפניו אפילו אלא בדיבור, או במעשה בהנהגתו השפעה לזה שתהיה שאסור בלבד
דבר.

שרק )* כו'", לאברהם ששימש זכות לו תעמוד שלא משה היה "מתיירא ב: ג, דברים רש"י בפירוש מהשינוי ולהעיר

ודו"ק.שימש  .
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ב.
ה.71) לג, ברכה
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ובאופן  מטה, למטה עד נמשך ומשם צמצום), עלֿידי אלא להמשיך אפשר אי (שמשם ההשתלשלות
מעמד  היה לכן שמקודם העובדה על הבט שמבלי והיינו, צריהם, מכל לישראל תשועה באה שעלֿידי ֿזה

שופטים  בספר שכתוב (כמו פלשתים" ביד ה' ש"ויתנם "ותחל 55ומצב שמשון, נולד זה לאחרי מיד הנה ,(
גו'" לפעמו ה' אמיתית 56רוח חירות לידי ובאים פלשתים, של משעבודם ישראל בני את מושיע והוא ,

עבדים" מבית מצרים מארץ הוצאתיך "אשר תורה במתן שכתוב כמו עבדים 57- "ולא לה', עבדים להיות ,
תורה"58לעבדים" בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין ,59.

***

.È הסיפור ישנו המאסר, בעת ההנהגה אודות והגאולה, השמחה בעל רבינו, שסיפר הסיפורים בין
חיים  סכנת שבדבר, הסכנה אודות שידע שאףֿעלֿפי המאסר, אל אותו כשהוליכו המאסר, התחלת אודות
שבדרך  המדינה, שבאותה והיהדות התורה מוסדות כל עבור גם סכנה אלא פרטית, סכנה רק ולא ממש,
לא  הסכנה גודל אודות שהידיעה גמורה, החלטה לידי בא אףֿעלֿפיֿכן, בו, תלוי הנהלתם היתה הטבע
הפקידים  רק לא לכולם, ביחס בהנהגתו ובתוקף בחוזק יעמוד שם בהיותו וגם הנהגתו, על מאומה תשפיע
יכול  הכתיבה בעת רוחם ומצב כתבם  עלֿפי אשר, והדרישה, החקירה את שניהלו אלו גם אלא הקטנים,
בלקוטי  נדפס וגם בארוכה שנרשם כפי כזה, באופן התנהג ואכן ותוצאותיו, דין הפסק תלוי להיות

בעצמו.60דיבורים  והגאולה השמחה בעל של מהכתב שנעתקו

להשפיע  יכולים שתוצאותיה הנהגה אודות מדובר כאשר ובפרט ישראל, נשיאי של ההנהגות וככל
שזוהי  בו, התלויה הכללית העסקנות על וגם כללי איש של חיים על גם אלא פרטיים, חיים על רק לא

לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם הציווי מאשר יותר גדולה מיוסד 61אחריות בודאי זה הרי - היחיד שעל
התורה. ועניני בהנהגת בפירוש) או (ברמז ולימוד הוראה על

ביום  שקראנו בתורה הפרשה בסיום להמסופר בשייכות הוא לזה שהיסוד אפשר, בדרך לומר ויש
יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה שעבר, קודש גם 62השבת ובמילא בגשמיות, ברכה השבוע, ימי כל ,

התורה. עלֿידי נמשכת לישראל הברכה והרי ברוחניות, ברכה

.‡È. לקראתם הבשן מלך עוג ("ויצא עוג למלחמת בנוגע הפרשה, למלחמה"בסוף נאמר 63. (64:
וגו'"." עמו כל ואת אותו נתתי בידך כי אותו תירא אל משה אל ה' ויאמר

נדה  במסכת הגמרא שואלת זה .65ועל הוו אחי ועוג סיחון "מכדי, מאי : הוו, שמחזאי בר אחי' בני .
אמר  ולא ישראל, לקראת שיצא בסיחון ("דאילו קמסתפי" דלא מסיחון שנא ומאי דקמסתפי, מעוג שנא

. עוג גבי ואלו אותו, תירא אל השם אותו"לו תירא אל לומר הוצרך ש"מתשובתו 66. מבארת, והגמרא ,(
שנאמר  אבינו, אברהם של זכות לו תעמוד שמא אמר, בלבו, היה מה יודע אתה צדיק אותו ויבא 67של

. העברי לאברם ויגד רש"י הפליט בפירוש ועלֿדרךֿזה המבול". מדור שפלט עוג זה משה 64. "שהיה ,
שנתבאר  (כמו כו'" עוג הוא הפליט, ויבוא שנאמר אברהם, של זכותו לו תעמוד שמא להלחם ירא

קודש  השבת ביום ).68בארוכה
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ובדרך  משם, לצאת שיוכל הטבע בדרך נתינתֿמקום רואה ואינו ב"שּפאלערקע", אסור היותו ַלמרות
כל של רוחם במצב קיומו תלוי בידעו הטבע הרי - והשלטון הכח הוא שבידם שמסביבו מהאנשים אחד

נשיאנו שאינו רבינו אז שאמר [כפי הקדושֿברוךֿהוא עם ביחד אלא לבדו, שם למקום 83נמצא בנוגע
ומלואה" הארץ ש"לה' מקום שזהו נמצא, כל84שבו כבודו"ו"מלא מתוך 85הארץ היא הנהגתו אזי ,[

נמסו" "כדונג - ידה על אדרבה: אלא המלחמה, על מכבידה שאינה בלבד זו לא זו, והנהגה כו', .86תוקף

רק  זה שהיה כיון הנה בלבו, ירא היה אם שגם - בעצמו עליו גם משפיעה זו שהנהגה זאת, ועוד
הקדושֿברוךֿהוא  לו מבטיח אזי כמנצח, היה הפנים ובצורת ובמחשבה בדיבור במעשה, ואילו בלבו,

אותו". תירא "אל - מלבו גם היראה שתסור

.ÂË של שליחותו למלא יוצאים שכאשר פעמים, כמה השמחה בעל דיבר שאודותה הנקודה גם וזוהי
דרחמנא"הקדושֿברוךֿהוא  "שלוחי שהם ישראל, ימי חיי כל תוכן שזהו - ומצות תורה של ,87בענין

של ברגע הקדושֿברוךֿהוא שליח מאשר יותר ומקודש ומזוכך נעלה ויפה טוב לעשותו כדי בעולם
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  ושלום, חס יצליחו לא שמא המחשבה את הדעת על להעלות אין - זה שלפני

השליחות. למילוי ההליכה אופן על תפעל  כזו שמחשבה להניח שאסור

יוצאים  צבא אנשי שכאשר העולם בהנהגת שרואים זה, לענין נשיאנו רבינו שהביא הדוגמא וכידוע
מנגנים  המלחמה, שהתחילה קודם הקרב, התחלת קודם עוד החזית, אל הליכתם בעת כבר הנה לחזית,

נצחון  של לכת) (שיר "מארש" .88כבר ַ

זיין, בכלי צורך יש הנצחון שבשביל כשם המלחמה: בתכסיסי נכללת זו שהנהגה לפי - הדבר וטעם
ללא  ודאי נצחון של רוח ומצב בהחלטה צורך יש כן כמו בזה, וכיוצא קאנאן") ("רייפל, תותח ַַָרובה,

יותר. ובקלות במהירות הנצחון נעשה שעלֿידיֿזה ספק, כל

לימוד  בתור נשיאנו, רבינו הנהגת באופן פועל לידי שבאה הפרשה, מסיום שלמדים ההוראה וזוהי
כמו  מתנהגים רק שאם - יכונה") ישראל בשם אשר "כל במכתבו: (כלשונו ואחד אחד לכל והוראה
התוקף  בכל ומדברים הקדושֿברוךֿהוא, של שליחותו את שימלאו אחוז, במאה בוודאות, שיודעים

ב  ניצח שכבר זה כאן שהולך ניכר פניו במראה שגם ועד של והוודאות, ברכתו ישנה אזי מלחמה,
לבב  ובטוב בשמחה וילך היראה, תיעלם הלב פנימיות מתוך שגם אותו", תירא "אל ֿ ברוךֿהוא: הקדוש

וחסד. צדקה לעשות הקדושֿברוךֿהוא, של שליחותו את למלא

***

.ÊË בפסוק שמתחיל תרפ"ז, תמוז בי"ב והשמחה הגאולה בעל שאמר המאמר לי 89ישנו "הוי'
ש  - ישראל כל בשם - ביקש שדוד (שפירושו, לו),הקדושֿברוךֿהוא בעוזרי" שעוזרים אלו בין יהיה

ונדפס  נכתב שכבר (כפי במאמר לכאורה":90ומתחיל כלל הבנה לו אין הפסוק ש"לשון ,(

גם  יהיה העוזרים כל שבין היא דוד ובקשת רבים, עוזרים "עוזרי", שישנם הפירוש מהו
הקדושֿברוךֿהוא?!

רועי" "ה' כמו תהלים, במזמורי דוד של דבריו אריכות כל לאחרי עצמך: הלל,91והגע למזמורי עד ,
אירא" לא לי "ה' אומר בהם שגם 92שגם היא ובקשתו לו, שעוזרים וכמה כמה שישנם דוד אומר -

לו?!הקדושֿברוךֿהוא  שעוזרים אלו בין יהיה
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חכ"ג 83) מנחם (תורת סמ"ד תשח"י תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(171 ע'

א.84) כד, תהלים
ג.85) ו, ישעי'
סע"א).86) (כה, פי"ט תניא וראה ה. צז, תהלים
וש"נ.87) סע"א. יט, יומא

וש"נ.88) ואילך. 323 ס"ע תש"ט סה"ש ראה
ז.89) קיח, תהלים
בסה"מ 90) ולאח"ז ואילך. א קעט, ח"א קונטרסים סה"מ

ואילך. רא ע' תרפ"ז
א.91) כג, שם
ו.92) קיח, שם

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

והגאולה: השמחה בעל הנשיא, הנהגת היתה כזה ובאופן

בפולין, הרוסי השגריר את אז שהרגו בגלל ביותר, חירום שעת היתה שבו לילה באותו היה המאסר
במדינתו  שנמצאים מאלו וכמה כמה להרוג  שצריך החליטו .76ולכן

לאחרי  רק (לא בהרחבה תהיה שהנהגתו החלטה מתוך למאסר הראשונה כניסתו היתה ואףֿעלֿפיֿכן,
בעו  המצב בלבו בידעו מהמאסר...), לו שיצא משחקת כשהשעה ברשע להתגרות ושאין כיון 77לם, -

במכתבו  (כלשונו עמו ישראל 15שהולכים בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הקדושה, תורתנו מחבבי "כל (
ל  ער (שלבו במעשה 78ולתורתו הקדושֿברוךֿהוא יכונה" רק לא מורא, של ענין ניכר שיהיה אסור ולכן, ,(

פניו. במראה אפילו אלא בדיבור, או

הם  שגם עמנו, לעשות ה' הפלה כי הארץ עמי כל שראו כך לידי והביאה הצליחה, זו הנהגה ואכן
חירות. של במצב למקומו ולחזור לנסוע שיוכל אותו ולשחרר כו', להודות הוצרכו

.„È פעמים כמה כמדובר - מישראל אחד לכל הוראה מהוה זה בישראל 79וענין נשיא של שסיפור
ומנהיג  נשיא בתור שעושה ענין זהו אלא בלבד, במחשבה שנשאר למחשבה חומר יפה, סיפור סתם אינו

מישראל: אחד לכל להורות כדי ישראל ,

הוא  הרי - לראש ולכל בעסקיו, או לילדיו, ביחס בביתו, - בענינו "נשיא" הוא מישראל אחד כל
הרע. היצר משכן הוא שבו שבלב השמאלי חלל גם כולל גידיו, ושס"ה אבריו רמ"ח על נשיא

תורה  לא זכיות, לא מאומה, קיבץ לא אתמול מיום אשר, ומצבו, במעמדו להתבונן מתחיל וכאשר
בענינים  להכשל שלא כדי העולם עם היום לנהל שצריך למלחמה בערך אינו לו, שיש מה וכל מצוות, ולא

אליהם, אותו מושך שהעולם

דקים)- (חבלים השוא" "חבלי בבחינת שהוא מענין אמנם היא תאוה 80ההתחלה וקטן, קל דבר ,
חטאה" העגלה ד"כעבות ומצב למעמד כך אחר ובא נמשך מזה אבל, היתר, בעניני עבים 80קלה חבלים ,

צריכים  חטאה", העגלה ל"כעבות ליפול שלא וכדי ושמאל. ימין לזוז יוכל שלא באופן אותו שקושרים
השערה. כחוט אפילו מלכתחילה לסטות שלא השוא", מ"חבלי להזהר

פעמים  כמה בעומק81וכמדובר תועה אדם מוצאים שכאשר - לדבר הגיע משל לא בודאי הרי היער,
מדרך  נוטים כאשר אלא, להיות; יכולה לא כזו מציאות המלך; מדרך או מביתו ישירה בקפיצה לכאן
דבר  של בסופו הנה ההפכי, לכיוון השערה חוט עוד מוסיפים כך ואחר השערה, כחוט ("הייוויי") המלך

רעות... חיות בין עבות, ביער עצמו את האדם -מוצא

ולמלא  בדרכו, שנערמים הקשיים נגד המלחמה את לנהל היום יוכל כיצד ומתיירא: חושש הוא הרי
טוב  ורוחניות, בקדושה העולם את ולהאיר התורה, כרצון להתנהג הקדושֿברוךֿהוא של השליחות את

וצדק.

שיתגלו אסור - לו שיש החשבונות כל eallובכן: uegn ניכר להיות צריך לא - בלבו שיש מה !
לחשוב, וגם לדבר, צריך כזה ובאופן לטובתו, הם הענינים שכל כמו להתנהג עליו ודיבוריו; במעשיו
טוב, דבר לעשות שרצונו ורואים פניו על מביטים כאשר כי, פניו, על כשמביטים הדבר ניכר שיהיה עד
השמאל, צד של הנצחון את מיקל גופא זה הרי לאו, אם זאת לבצע יוכל אם וחושש רועד הוא אבל

הקדושה. צד של הנצחון על ומקשה

"עמך  - ישראל בני כל ללמוד צריכים מלבו, חוץ לצאת צריכים אינם כו' החשבונות שכל זו, והוראה
צדיקים" צדיק":82כולם "אותו של מהנהגתו -
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(76.194 ע' ריש ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר התולדות ספר ראה
וש"נ.77) ב. ז, ברכות ראה
(א).78) ב פ"ה, שהש"ר ראה
וש"נ.79) .243 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה

(ובמצו"ד).80) יח ה, ישעי'
וש"נ.81) .144 ע' חל"ב מנחם תורת ראה
חלק.82) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'



מא d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

ובדרך  משם, לצאת שיוכל הטבע בדרך נתינתֿמקום רואה ואינו ב"שּפאלערקע", אסור היותו ַלמרות
כל של רוחם במצב קיומו תלוי בידעו הטבע הרי - והשלטון הכח הוא שבידם שמסביבו מהאנשים אחד

נשיאנו שאינו רבינו אז שאמר [כפי הקדושֿברוךֿהוא עם ביחד אלא לבדו, שם למקום 83נמצא בנוגע
ומלואה" הארץ ש"לה' מקום שזהו נמצא, כל84שבו כבודו"ו"מלא מתוך 85הארץ היא הנהגתו אזי ,[

נמסו" "כדונג - ידה על אדרבה: אלא המלחמה, על מכבידה שאינה בלבד זו לא זו, והנהגה כו', .86תוקף

רק  זה שהיה כיון הנה בלבו, ירא היה אם שגם - בעצמו עליו גם משפיעה זו שהנהגה זאת, ועוד
הקדושֿברוךֿהוא  לו מבטיח אזי כמנצח, היה הפנים ובצורת ובמחשבה בדיבור במעשה, ואילו בלבו,

אותו". תירא "אל - מלבו גם היראה שתסור

.ÂË של שליחותו למלא יוצאים שכאשר פעמים, כמה השמחה בעל דיבר שאודותה הנקודה גם וזוהי
דרחמנא"הקדושֿברוךֿהוא  "שלוחי שהם ישראל, ימי חיי כל תוכן שזהו - ומצות תורה של ,87בענין

של ברגע הקדושֿברוךֿהוא שליח מאשר יותר ומקודש ומזוכך נעלה ויפה טוב לעשותו כדי בעולם
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  ושלום, חס יצליחו לא שמא המחשבה את הדעת על להעלות אין - זה שלפני

השליחות. למילוי ההליכה אופן על תפעל  כזו שמחשבה להניח שאסור

יוצאים  צבא אנשי שכאשר העולם בהנהגת שרואים זה, לענין נשיאנו רבינו שהביא הדוגמא וכידוע
מנגנים  המלחמה, שהתחילה קודם הקרב, התחלת קודם עוד החזית, אל הליכתם בעת כבר הנה לחזית,

נצחון  של לכת) (שיר "מארש" .88כבר ַ

זיין, בכלי צורך יש הנצחון שבשביל כשם המלחמה: בתכסיסי נכללת זו שהנהגה לפי - הדבר וטעם
ללא  ודאי נצחון של רוח ומצב בהחלטה צורך יש כן כמו בזה, וכיוצא קאנאן") ("רייפל, תותח ַַָרובה,

יותר. ובקלות במהירות הנצחון נעשה שעלֿידיֿזה ספק, כל

לימוד  בתור נשיאנו, רבינו הנהגת באופן פועל לידי שבאה הפרשה, מסיום שלמדים ההוראה וזוהי
כמו  מתנהגים רק שאם - יכונה") ישראל בשם אשר "כל במכתבו: (כלשונו ואחד אחד לכל והוראה
התוקף  בכל ומדברים הקדושֿברוךֿהוא, של שליחותו את שימלאו אחוז, במאה בוודאות, שיודעים

ב  ניצח שכבר זה כאן שהולך ניכר פניו במראה שגם ועד של והוודאות, ברכתו ישנה אזי מלחמה,
לבב  ובטוב בשמחה וילך היראה, תיעלם הלב פנימיות מתוך שגם אותו", תירא "אל ֿ ברוךֿהוא: הקדוש

וחסד. צדקה לעשות הקדושֿברוךֿהוא, של שליחותו את למלא

***

.ÊË בפסוק שמתחיל תרפ"ז, תמוז בי"ב והשמחה הגאולה בעל שאמר המאמר לי 89ישנו "הוי'
ש  - ישראל כל בשם - ביקש שדוד (שפירושו, לו),הקדושֿברוךֿהוא בעוזרי" שעוזרים אלו בין יהיה

ונדפס  נכתב שכבר (כפי במאמר לכאורה":90ומתחיל כלל הבנה לו אין הפסוק ש"לשון ,(

גם  יהיה העוזרים כל שבין היא דוד ובקשת רבים, עוזרים "עוזרי", שישנם הפירוש מהו
הקדושֿברוךֿהוא?!

רועי" "ה' כמו תהלים, במזמורי דוד של דבריו אריכות כל לאחרי עצמך: הלל,91והגע למזמורי עד ,
אירא" לא לי "ה' אומר בהם שגם 92שגם היא ובקשתו לו, שעוזרים וכמה כמה שישנם דוד אומר -

לו?!הקדושֿברוךֿהוא  שעוזרים אלו בין יהיה
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חכ"ג 83) מנחם (תורת סמ"ד תשח"י תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(171 ע'

א.84) כד, תהלים
ג.85) ו, ישעי'
סע"א).86) (כה, פי"ט תניא וראה ה. צז, תהלים
וש"נ.87) סע"א. יט, יומא

וש"נ.88) ואילך. 323 ס"ע תש"ט סה"ש ראה
ז.89) קיח, תהלים
בסה"מ 90) ולאח"ז ואילך. א קעט, ח"א קונטרסים סה"מ

ואילך. רא ע' תרפ"ז
א.91) כג, שם
ו.92) קיח, שם

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

והגאולה: השמחה בעל הנשיא, הנהגת היתה כזה ובאופן

בפולין, הרוסי השגריר את אז שהרגו בגלל ביותר, חירום שעת היתה שבו לילה באותו היה המאסר
במדינתו  שנמצאים מאלו וכמה כמה להרוג  שצריך החליטו .76ולכן

לאחרי  רק (לא בהרחבה תהיה שהנהגתו החלטה מתוך למאסר הראשונה כניסתו היתה ואףֿעלֿפיֿכן,
בעו  המצב בלבו בידעו מהמאסר...), לו שיצא משחקת כשהשעה ברשע להתגרות ושאין כיון 77לם, -

במכתבו  (כלשונו עמו ישראל 15שהולכים בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הקדושה, תורתנו מחבבי "כל (
ל  ער (שלבו במעשה 78ולתורתו הקדושֿברוךֿהוא יכונה" רק לא מורא, של ענין ניכר שיהיה אסור ולכן, ,(

פניו. במראה אפילו אלא בדיבור, או

הם  שגם עמנו, לעשות ה' הפלה כי הארץ עמי כל שראו כך לידי והביאה הצליחה, זו הנהגה ואכן
חירות. של במצב למקומו ולחזור לנסוע שיוכל אותו ולשחרר כו', להודות הוצרכו

.„È פעמים כמה כמדובר - מישראל אחד לכל הוראה מהוה זה בישראל 79וענין נשיא של שסיפור
ומנהיג  נשיא בתור שעושה ענין זהו אלא בלבד, במחשבה שנשאר למחשבה חומר יפה, סיפור סתם אינו

מישראל: אחד לכל להורות כדי ישראל ,

הוא  הרי - לראש ולכל בעסקיו, או לילדיו, ביחס בביתו, - בענינו "נשיא" הוא מישראל אחד כל
הרע. היצר משכן הוא שבו שבלב השמאלי חלל גם כולל גידיו, ושס"ה אבריו רמ"ח על נשיא

תורה  לא זכיות, לא מאומה, קיבץ לא אתמול מיום אשר, ומצבו, במעמדו להתבונן מתחיל וכאשר
בענינים  להכשל שלא כדי העולם עם היום לנהל שצריך למלחמה בערך אינו לו, שיש מה וכל מצוות, ולא

אליהם, אותו מושך שהעולם

דקים)- (חבלים השוא" "חבלי בבחינת שהוא מענין אמנם היא תאוה 80ההתחלה וקטן, קל דבר ,
חטאה" העגלה ד"כעבות ומצב למעמד כך אחר ובא נמשך מזה אבל, היתר, בעניני עבים 80קלה חבלים ,

צריכים  חטאה", העגלה ל"כעבות ליפול שלא וכדי ושמאל. ימין לזוז יוכל שלא באופן אותו שקושרים
השערה. כחוט אפילו מלכתחילה לסטות שלא השוא", מ"חבלי להזהר

פעמים  כמה בעומק81וכמדובר תועה אדם מוצאים שכאשר - לדבר הגיע משל לא בודאי הרי היער,
מדרך  נוטים כאשר אלא, להיות; יכולה לא כזו מציאות המלך; מדרך או מביתו ישירה בקפיצה לכאן
דבר  של בסופו הנה ההפכי, לכיוון השערה חוט עוד מוסיפים כך ואחר השערה, כחוט ("הייוויי") המלך

רעות... חיות בין עבות, ביער עצמו את האדם -מוצא

ולמלא  בדרכו, שנערמים הקשיים נגד המלחמה את לנהל היום יוכל כיצד ומתיירא: חושש הוא הרי
טוב  ורוחניות, בקדושה העולם את ולהאיר התורה, כרצון להתנהג הקדושֿברוךֿהוא של השליחות את

וצדק.

שיתגלו אסור - לו שיש החשבונות כל eallובכן: uegn ניכר להיות צריך לא - בלבו שיש מה !
לחשוב, וגם לדבר, צריך כזה ובאופן לטובתו, הם הענינים שכל כמו להתנהג עליו ודיבוריו; במעשיו
טוב, דבר לעשות שרצונו ורואים פניו על מביטים כאשר כי, פניו, על כשמביטים הדבר ניכר שיהיה עד
השמאל, צד של הנצחון את מיקל גופא זה הרי לאו, אם זאת לבצע יוכל אם וחושש רועד הוא אבל

הקדושה. צד של הנצחון על ומקשה

"עמך  - ישראל בני כל ללמוד צריכים מלבו, חוץ לצאת צריכים אינם כו' החשבונות שכל זו, והוראה
צדיקים" צדיק":82כולם "אותו של מהנהגתו -
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(76.194 ע' ריש ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר התולדות ספר ראה
וש"נ.77) ב. ז, ברכות ראה
(א).78) ב פ"ה, שהש"ר ראה
וש"נ.79) .243 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה

(ובמצו"ד).80) יח ה, ישעי'
וש"נ.81) .144 ע' חל"ב מנחם תורת ראה
חלק.82) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
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בקרבך", אשר זר ה"אֿל על לפעול כשצריך או אינוֿיהודי, שהוא לשותף בנוגע אלא אינו זה כל אבל,
הרע  היצר לשמה;95זה דשלא ענין בזה מתערב שאז  ,

של  רצונו את לקיים כדי בטהרתו, לשמה זה הרי אצלו הנה - לעצמו בנוגע עושה שהוא מה אבל
ממש" ממעל אלקה "חלק נשמה, הקב"ה לו נתן שלכן כדי 96הקב"ה, באמריקא, כאן לגוף, והורידה ,

כאן  שנה"97לעשות אחרית ועד השנה מרשית בה  אלקיך ה' עיני גו' אשר .98"ארץ

ש" ובאופן ("עוזרי"), עוזרים הרבה לו שיש כיון - שליחותו את למלא יכול כזה בעוזרי",d'ובאופן לי
הקב"ה. של רצונו שזהו בגלל היא עשייתו הרי בדיבור, או במעשה טוב, דבר שכל

.ËÈ הכתוב המשך גם יקויים בשונאי":89ואז אראה "ואני -

להתנהג. צריך שיהודי כפי להתנהג הניחוהו שלא אלו כל הם - "שונאי"

יהודי של והנקמה בנקמתם, שיראה - בשונאי" אראה "ואני נאמר זה שונא,ועל שהיה שפלוני - היא
חז"ל  ובלשון אותו, שיהודי 99יברך כפי להתנהג טוב דבר עשה שאכן ויודה, כרחו", בעל אמן "עונה :

נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו באופן - אדרבה אלא להתבייש, לא רק לא - להתנהג צריך
אותו.100עליך" ויכבדו ממך") ("ויראו ממנו יראו שעלֿידיֿזה ,

בתחילה  דבר; חצי רק זה הרי - השונא את מבטלים כאשר גדולה: הכי והנקמה גדול הכי הנצחון וזהו
שבתחילה  שלמרות היינו, לאוהב, השונא את מהפכים כאשר אבל מציאותו. בטלה ועכשיו שונא, היה
בהשונא. גדולה הכי הנקמה זו הרי - כו' ומסייע אוהב להיות שהתחיל ורואים עתה מסתכלים שונא, היה

הגאולה  לבעל בנוגע בפועל שראו ועד 101וכפי במאסר, הושיבוהו אותו, שאסרו אנשים שאותם -
וכלי  כסף "כלי עמו ויקח לחירות, שיסע וציוו אותו, שחררו עצמם הם הנה מות, דין גזר עליו שגזרו

ושמלות" במאסר!102זהב תחילה הושיבוהו שבו תוקף באותו זאת ועשו אליו, השייכים הענינים כל ,

ונפש  הגוף של ב"מאסר" שנמצאת לנשמתו בנוגע מישראל ואחד אחד כל של במלחמתו  ועלֿדרךֿזה
הבהמית:

בקהלת  שכתוב כמו זה הרי - ויגיעה עבודה ללא - הבהמית ונפש הגוף הבהמה 103מצד ש"רוח
תחתונים. לענינים שנמשך היינו, למטה", היא היורדת

הבעלֿשםֿטוב  תורת הפסוק 104וכידוע הגוף 105על בחומר תעיין שכאשר שונאך", חמור תראה "כי
דוקא. למטה להיות רצונו אלא השמימה, נמשך להיות ששונא "שונאך", שהוא תראה ("חמור"),

עמו" תעזוב "עזוב כאשר - היא ממנו להינקם שיכולים גדולה הכי יחד 105והנקמה ה' את שעובדים ,
יצריך" בשני לבבך "בכל התורה 106עמו, בדרך הולכים הנכסים) כל עם (יחד הגוף והן הנשמה שהן היינו, ,

של שליחותו את וממלאים "אין הקדושֿברוךֿהוא והמצוה בדיבור, צורך ללא - מכריזים שכולם ועד ,
דברים" ואין מלבדו"107אומר עוד ש"אין רואים שבו, ההנהגה ואופן הבית על מסתכלים כאשר ורק 5; אך ,

ובהרחבה. לבב ובטוב בשמחה טפחים, מעשרה למטה התחתון הזה בעולם למטה שנמשך כפי אלקות,

***

.Îוא צוה גו'לנגן יעקב עפר מנה מי המתחיל דיבור מאמר .108מר
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רפ"ב.96) תניא
תפה.97) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
יב.98) יא, עקב
ב.99) קיט, שבת

יו"ד.100) כח, תבוא
וש"נ.101) .306 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה
לה.102) יב, בא כב. ג, שמות - הכתוב לשון
כא.103) ג,
סכ"א.104) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ
ה.105) כג, משפטים
עה"פ.106) ופרש"י ובספרי ה ו, ואתחנן
ד.)107 יט, תהלים

ע"ג 108) כוסו את יאלעס רא"א הרה"ג הניח הניגון, ָבעת
לו  והעיר משקה. לו ימזוג שליט"א אדמו"ר שכ"ק כדי השולחן
(וכן  קרקע" גבי "מעל ליטול לו אין שכהן, שליט"א, אדמו"ר כ"ק
קרקע  ע"ג יניחנו שלא כדי למזרק, שוליים היו שלא מצינו

א)). סד, (פסחים
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.ÊÈ שהאדם טובים המעשים על קאי ש"עוזרי" - היא הדברים ונקודת זה, ענין בארוכה במאמר ומבאר
בבוקר, היום שעשה הטובים שהמעשים - ובפשטות המתבררים, הניצוצות הקבלה: ובלשון עושה,
ללכת, יהודי צריך שבה בדרך לילך להמשיך שיוכל לו עוזרים עצמם הם הנה זה, שלפני וביום אתמול

בקודש" ד"מעלין באופן ודוקא אלו, דברים לעשות יותר.93ולהמשיך ונעלית עמוקה גדולה במדה ,

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  שתהיה, איזו מסויימת בהנהגה מתרגל האדם שכאשר בפועל, שרואים וכפי
הנה  בבוקר, שבקומו או עליו, שהתייגע מהממון לצדקה ליתן ולדוגמא: - טובה הנהגה אודות כשמדובר
ואחר  תהלים, קאּפיטל יאמר התפלה ולאחרי להתפלל, יעמוד אותם, להנהיג לעסקיו מיד לרוץ ַבמקום

ערוך  בשולחן דין (כהפסק הלכה ילמד גם אודות 94כך ישכח ובינתיים המדרש"), לבית הכנסת "מבית :
היה  בתחילה אם גם הרי - ערוך בשולחן שכתוב מה לקיים אלא בעולמו אין כאילו ובעיותיו, העסק
ומחרתיים, למחרת בנוגע לו עוזר כזה, באופן שמתנהג יום כל הנה זו, הנהגה עצמו על לפעול לו קשה
אצלו  נקבעת זו הנהגה כאשר ובפרט זה. שלפני בימים כמו כלֿכך קשה מלחמה לו תהיה לא שבהם

זו. בהנהגה לגמרי אחר תוקף נעשה שאז "חזקה", של הלכתי גדר זה על שחל באופן

עבור  אסיפה שיש הזדמנות שבכל כזו, להנהגה זמן במשך מתרגל אדם כאשר פשוטות: ובאותיות
ענין  ליישם כדי "מתנדב" צריכים וכאשר בזה, להשתתף מהראשונים הוא הנה דת, של ענין טוב, ענין
מתיירא  שאינו בלבד זו שלא והיינו, הראשונה, בשורה שעומדים מאלו הוא הנה יהדות, של ענין צדק, של
יותר  קל לו נעשה אזי - השליחות ולפעול בראש לעמוד שבוחרים מאלו הוא אלא מתבייש, ואינו
משך  כבר שזה שכיון ממנו, ותובעת אותו דוחפת הסביבה שאפילו אלא עוד ולא זו; בהנהגה להמשיך

פשוט דבר בודאי זה הרי כזה, באופן שמתנהג ומחרתיים,זמן מחר היום, כן להמשיך שצריך וצודק
לאחרים. דוגמא ולהראות

ד"עוזרי": הענין וזהו

שישנם  ידע הוא אבל לעשות, שצריך טובים במעשים חובתו ידי יצא שלא סבור אמנם היה המלך דוד
שעשה, טוב מעשה שכל היינו, "עוזרי", הם אלו טובים שמעשים אמר זה ועל שעשה; הטובים המעשים
להתנהג  להמשיך שיוכל אותו ומחזק לו עוזר זה הרי - אותו והעלה בירר קדושה, ניצוץ הציל ועלֿידיֿזה

זו. בדרך

.ÁÈ"ש באופן זה שיהיה - היתה בקשתו בעוזרי":d'אבל לי

בז  הנה - טובים מעשים עושה אדם שכן,כאשר הרע, היצר זיך") ("אריינכאּפן להתגנב יכול גופא ַַה
הגמרא  (כלשון "אומן" ולא 95להיותו ליהודי לקלקל - עניניו את ליישם כיצד ויודע מנוסה הוא הרי ,(

יהודי, שעושה הטובים במעשים ד"עוזרי", בהענין הרע היצר מתגנב ולכן שצריך, מה לעשות לו להניח
לאלקות  שייך שאינו ענין בזה שמערב והיינו, לשמה, שלא פניה - שמים לשם שאינו ענין בהם ומערב

")'d אשראי לקבל כדי לחץ, של ענין כבוד, של ענין ולדוגמא: אדם, בני של ענין אלא בעוזרי"), לי
בזה. וכיוצא בבנק, ("קרעדיט")

" שיהיה הבקשה ("d'וזוהי טובים המעשים של שבפנימיות היינו, בעוזרי", אלקות aלי יהיה עוזרי")
של רצונו שזהו בגלל היא טובים המעשים לעשיית שהסיבה היינו, .הקדושֿברוךֿהוא ("ה'"),

מאי, אלא הקדושֿברוךֿהוא. של רצונו שזהו בגלל היא - הצדקה זה נתינת בשביל כבוד מקבל הוא
תסכים שאשתו כדי היא הכבוד קבלת הנה נהנית - שמהכבוד כיון יותר, גדול סכום לצדקה יתן שמחר

היא... גם

להגדיל  למחרת אותו ימריץ בעסקים שלו שהשותף בכדי שזהו - בבנק אשראי כשמקבל ועלֿדרךֿזה
מהבנק  לקבל יוכל שעלֿידיֿזה כיון בתחילתו...), לא (בסופו, "0" מספר הוספת עלֿידי הסכום את

המסחר!... לתועלת שזהו כך, יותר, גדול "אשראי"
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וש"נ.93) א. כח, ברכות
וש"נ.94) רסקנ"ה. או"ח אדה"ז

ב.95) קה, שבת



מג d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

בקרבך", אשר זר ה"אֿל על לפעול כשצריך או אינוֿיהודי, שהוא לשותף בנוגע אלא אינו זה כל אבל,
הרע  היצר לשמה;95זה דשלא ענין בזה מתערב שאז  ,

של  רצונו את לקיים כדי בטהרתו, לשמה זה הרי אצלו הנה - לעצמו בנוגע עושה שהוא מה אבל
ממש" ממעל אלקה "חלק נשמה, הקב"ה לו נתן שלכן כדי 96הקב"ה, באמריקא, כאן לגוף, והורידה ,

כאן  שנה"97לעשות אחרית ועד השנה מרשית בה  אלקיך ה' עיני גו' אשר .98"ארץ

ש" ובאופן ("עוזרי"), עוזרים הרבה לו שיש כיון - שליחותו את למלא יכול כזה בעוזרי",d'ובאופן לי
הקב"ה. של רצונו שזהו בגלל היא עשייתו הרי בדיבור, או במעשה טוב, דבר שכל

.ËÈ הכתוב המשך גם יקויים בשונאי":89ואז אראה "ואני -

להתנהג. צריך שיהודי כפי להתנהג הניחוהו שלא אלו כל הם - "שונאי"

יהודי של והנקמה בנקמתם, שיראה - בשונאי" אראה "ואני נאמר זה שונא,ועל שהיה שפלוני - היא
חז"ל  ובלשון אותו, שיהודי 99יברך כפי להתנהג טוב דבר עשה שאכן ויודה, כרחו", בעל אמן "עונה :

נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו באופן - אדרבה אלא להתבייש, לא רק לא - להתנהג צריך
אותו.100עליך" ויכבדו ממך") ("ויראו ממנו יראו שעלֿידיֿזה ,

בתחילה  דבר; חצי רק זה הרי - השונא את מבטלים כאשר גדולה: הכי והנקמה גדול הכי הנצחון וזהו
שבתחילה  שלמרות היינו, לאוהב, השונא את מהפכים כאשר אבל מציאותו. בטלה ועכשיו שונא, היה
בהשונא. גדולה הכי הנקמה זו הרי - כו' ומסייע אוהב להיות שהתחיל ורואים עתה מסתכלים שונא, היה

הגאולה  לבעל בנוגע בפועל שראו ועד 101וכפי במאסר, הושיבוהו אותו, שאסרו אנשים שאותם -
וכלי  כסף "כלי עמו ויקח לחירות, שיסע וציוו אותו, שחררו עצמם הם הנה מות, דין גזר עליו שגזרו

ושמלות" במאסר!102זהב תחילה הושיבוהו שבו תוקף באותו זאת ועשו אליו, השייכים הענינים כל ,

ונפש  הגוף של ב"מאסר" שנמצאת לנשמתו בנוגע מישראל ואחד אחד כל של במלחמתו  ועלֿדרךֿזה
הבהמית:

בקהלת  שכתוב כמו זה הרי - ויגיעה עבודה ללא - הבהמית ונפש הגוף הבהמה 103מצד ש"רוח
תחתונים. לענינים שנמשך היינו, למטה", היא היורדת

הבעלֿשםֿטוב  תורת הפסוק 104וכידוע הגוף 105על בחומר תעיין שכאשר שונאך", חמור תראה "כי
דוקא. למטה להיות רצונו אלא השמימה, נמשך להיות ששונא "שונאך", שהוא תראה ("חמור"),

עמו" תעזוב "עזוב כאשר - היא ממנו להינקם שיכולים גדולה הכי יחד 105והנקמה ה' את שעובדים ,
יצריך" בשני לבבך "בכל התורה 106עמו, בדרך הולכים הנכסים) כל עם (יחד הגוף והן הנשמה שהן היינו, ,

של שליחותו את וממלאים "אין הקדושֿברוךֿהוא והמצוה בדיבור, צורך ללא - מכריזים שכולם ועד ,
דברים" ואין מלבדו"107אומר עוד ש"אין רואים שבו, ההנהגה ואופן הבית על מסתכלים כאשר ורק 5; אך ,

ובהרחבה. לבב ובטוב בשמחה טפחים, מעשרה למטה התחתון הזה בעולם למטה שנמשך כפי אלקות,

***

.Îוא צוה גו'לנגן יעקב עפר מנה מי המתחיל דיבור מאמר .108מר
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רפ"ב.96) תניא
תפה.97) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
יב.98) יא, עקב
ב.99) קיט, שבת

יו"ד.100) כח, תבוא
וש"נ.101) .306 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה
לה.102) יב, בא כב. ג, שמות - הכתוב לשון
כא.103) ג,
סכ"א.104) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ
ה.105) כג, משפטים
עה"פ.106) ופרש"י ובספרי ה ו, ואתחנן
ד.)107 יט, תהלים

ע"ג 108) כוסו את יאלעס רא"א הרה"ג הניח הניגון, ָבעת
לו  והעיר משקה. לו ימזוג שליט"א אדמו"ר שכ"ק כדי השולחן
(וכן  קרקע" גבי "מעל ליטול לו אין שכהן, שליט"א, אדמו"ר כ"ק
קרקע  ע"ג יניחנו שלא כדי למזרק, שוליים היו שלא מצינו

א)). סד, (פסחים

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

.ÊÈ שהאדם טובים המעשים על קאי ש"עוזרי" - היא הדברים ונקודת זה, ענין בארוכה במאמר ומבאר
בבוקר, היום שעשה הטובים שהמעשים - ובפשטות המתבררים, הניצוצות הקבלה: ובלשון עושה,
ללכת, יהודי צריך שבה בדרך לילך להמשיך שיוכל לו עוזרים עצמם הם הנה זה, שלפני וביום אתמול

בקודש" ד"מעלין באופן ודוקא אלו, דברים לעשות יותר.93ולהמשיך ונעלית עמוקה גדולה במדה ,

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  שתהיה, איזו מסויימת בהנהגה מתרגל האדם שכאשר בפועל, שרואים וכפי
הנה  בבוקר, שבקומו או עליו, שהתייגע מהממון לצדקה ליתן ולדוגמא: - טובה הנהגה אודות כשמדובר
ואחר  תהלים, קאּפיטל יאמר התפלה ולאחרי להתפלל, יעמוד אותם, להנהיג לעסקיו מיד לרוץ ַבמקום

ערוך  בשולחן דין (כהפסק הלכה ילמד גם אודות 94כך ישכח ובינתיים המדרש"), לבית הכנסת "מבית :
היה  בתחילה אם גם הרי - ערוך בשולחן שכתוב מה לקיים אלא בעולמו אין כאילו ובעיותיו, העסק
ומחרתיים, למחרת בנוגע לו עוזר כזה, באופן שמתנהג יום כל הנה זו, הנהגה עצמו על לפעול לו קשה
אצלו  נקבעת זו הנהגה כאשר ובפרט זה. שלפני בימים כמו כלֿכך קשה מלחמה לו תהיה לא שבהם

זו. בהנהגה לגמרי אחר תוקף נעשה שאז "חזקה", של הלכתי גדר זה על שחל באופן

עבור  אסיפה שיש הזדמנות שבכל כזו, להנהגה זמן במשך מתרגל אדם כאשר פשוטות: ובאותיות
ענין  ליישם כדי "מתנדב" צריכים וכאשר בזה, להשתתף מהראשונים הוא הנה דת, של ענין טוב, ענין
מתיירא  שאינו בלבד זו שלא והיינו, הראשונה, בשורה שעומדים מאלו הוא הנה יהדות, של ענין צדק, של
יותר  קל לו נעשה אזי - השליחות ולפעול בראש לעמוד שבוחרים מאלו הוא אלא מתבייש, ואינו
משך  כבר שזה שכיון ממנו, ותובעת אותו דוחפת הסביבה שאפילו אלא עוד ולא זו; בהנהגה להמשיך

פשוט דבר בודאי זה הרי כזה, באופן שמתנהג ומחרתיים,זמן מחר היום, כן להמשיך שצריך וצודק
לאחרים. דוגמא ולהראות

ד"עוזרי": הענין וזהו

שישנם  ידע הוא אבל לעשות, שצריך טובים במעשים חובתו ידי יצא שלא סבור אמנם היה המלך דוד
שעשה, טוב מעשה שכל היינו, "עוזרי", הם אלו טובים שמעשים אמר זה ועל שעשה; הטובים המעשים
להתנהג  להמשיך שיוכל אותו ומחזק לו עוזר זה הרי - אותו והעלה בירר קדושה, ניצוץ הציל ועלֿידיֿזה

זו. בדרך

.ÁÈ"ש באופן זה שיהיה - היתה בקשתו בעוזרי":d'אבל לי

בז  הנה - טובים מעשים עושה אדם שכן,כאשר הרע, היצר זיך") ("אריינכאּפן להתגנב יכול גופא ַַה
הגמרא  (כלשון "אומן" ולא 95להיותו ליהודי לקלקל - עניניו את ליישם כיצד ויודע מנוסה הוא הרי ,(

יהודי, שעושה הטובים במעשים ד"עוזרי", בהענין הרע היצר מתגנב ולכן שצריך, מה לעשות לו להניח
לאלקות  שייך שאינו ענין בזה שמערב והיינו, לשמה, שלא פניה - שמים לשם שאינו ענין בהם ומערב

")'d אשראי לקבל כדי לחץ, של ענין כבוד, של ענין ולדוגמא: אדם, בני של ענין אלא בעוזרי"), לי
בזה. וכיוצא בבנק, ("קרעדיט")

" שיהיה הבקשה ("d'וזוהי טובים המעשים של שבפנימיות היינו, בעוזרי", אלקות aלי יהיה עוזרי")
של רצונו שזהו בגלל היא טובים המעשים לעשיית שהסיבה היינו, .הקדושֿברוךֿהוא ("ה'"),

מאי, אלא הקדושֿברוךֿהוא. של רצונו שזהו בגלל היא - הצדקה זה נתינת בשביל כבוד מקבל הוא
תסכים שאשתו כדי היא הכבוד קבלת הנה נהנית - שמהכבוד כיון יותר, גדול סכום לצדקה יתן שמחר

היא... גם

להגדיל  למחרת אותו ימריץ בעסקים שלו שהשותף בכדי שזהו - בבנק אשראי כשמקבל ועלֿדרךֿזה
מהבנק  לקבל יוכל שעלֿידיֿזה כיון בתחילתו...), לא (בסופו, "0" מספר הוספת עלֿידי הסכום את

המסחר!... לתועלת שזהו כך, יותר, גדול "אשראי"
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וש"נ.93) א. כח, ברכות
וש"נ.94) רסקנ"ה. או"ח אדה"ז

ב.95) קה, שבת
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.‚Î ובאופן תורה, תלמוד הלכות בהתחלת מסויים ענין על עתה נתעכב - חדש ענין בכל וכרגיל
הנהגה  שגם חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הפירוש גם שזהו נגלה, עלֿפי דוקא - עתה שרגילים ההנהגה

המעיינות. עם קשורה תהיה ל"חוצה", שייכת עצמה שמצד

תלמוד  בהלכות בעצמו הזקן רבינו של מהסגנון אפילו שונה בסגנון היא תורה תלמוד הלכות התחלת
כמו  לא וגם הביתֿיוסף, ערוך בשולחן כמו זה שאין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה חיים, אורח שבחלק תורה

לשונו  וזה :117ברמב"ם,

מדברי  אלא התורה, מן במצוות לחנכו חייב אינו אביו וגם המצוות, מכל פטור שהקטן פי על "אף
שהקטן  אףֿעלֿפי תורה, הקטן בנו את ללמד האב על התורה מן עשה מצות תורה, תלמוד אבל סופרים,
ראשון  ופסוק וגו', משה לנו צוה תורה מלמדו לדבר משיתחיל ללמדו, חייב אביו ומאימתי כו'. חייב אינו

וכו'". ישראל שמע מפרשת

לסדר  בהתאם אלא) תורה, ללמוד עשה מצות שיש (לא היא תורה תלמוד הלכות התחלת כלומר:
בנוגע - קטן בתחילה הוא הרי שנולד שלאחרי האדם, aiigבהנהגת epi`y ohwl!?תורה בתלמוד

להתחיל יכול הזקן רבינו היה - גופא לקטן בנוגע גם ועוד: "מצות aeigdaזאת תורה: תלמוד של
"אףֿעלֿפי  - השלילי הצד את לכתוב כך אחר ורק תורה", הקטן בנו את ללמד האב על התורה מן עשה

-"קטן השלילי בצד הזקן רבינו מתחיל ואףֿעלֿפיֿכן כו'"; חייב אינו (כולל xehtשהקטן המצוות" מכל
ש"אביו לחינוך, בנוגע גם וממשיך הדברים), בהמשך שמסיים כפי תורה, תלמוד מצות aiigגם epi`

הקטן  בנו את ללמד האב על התורה מן עשה ש"מצות כותב זה לאחרי ורק התורה", מן במצוות לחנכו
. אודותתורה כלל מדובר לא הראשונות שבשורות כך , וכו'", לדבר משיתחיל .aeigd התורה,דלי מוד

אודות התורה?!dlilydאלא מלימוד

שטורעםֿקשיא": "א - נוספת ַוקושיא

במדרש  את 118איתא פותח הזקן רבינו ואילו רצוי. בלתי ענין שזהו היינו, כו'", באף פתחו "שלשה
" - "אף" בתיבת שלו תורה תלמוד כו'"?!`sהלכות פטור שהקטן פי על

"קטן  - שונה בסגנון לכתוב יכול היה קטן, של בפטור להתחיל רוצה הזקן רבינו אם גם כלומר:
להתחיל  יצטרך שבו בסגנון לכתוב ולא וכו'", האב על התורה מן עשה מצות אבל כו' המצוות מכל פטור

רצוי. בלתי ענין שזהו כו'", באף פתחו "שלשה במאמרם חז"ל הוראת היפך "אף", בתיבת

נגלה. עלֿפי מובן שאינו מה - זה וכל

התורה: פנימיות עלֿפי - מזה ויתירה

שניכר  מכמו יותר תורה" של "יינה בגלוי מעורב הזקן רבינו של תורה תלמוד שבהלכות - ובהקדמה
שלו  ערוך בשולחן ההלכות בשאר שבסגנונם 119הדבר משפט, חושן בחלק הצריכות ההלכות גם כולל ,

חיים. אורח בחלק ההלכות לסגנון מאשר  יותר תורה תלמוד הלכות של לסגנון משתווים

השבוע  דפרשת ֿ תורה בלקוטי לעניננו: פעמים 120ובנוגע כמה בשם 121[וכאמור אשר ש"כל שבודאי
עשיתיו" אף יצרתיו ד"בראתיו הענין נתבאר השבועי] תורה הלקוטי לימוד את יסיים יכונה" ,122ישראל

דלבא) רעותא ענין הוא (ובעבודה נעלית היותר בחינה שהיא רביעית, בחינה מרבה ומבאר 123ש"אף" ,
תיבת 124שם  "אך עשיתיו", אף יצרתיו "בראתיו עם יחד באה "אף" כשתיבת - אמורים דברים שבמה ,

כו'". באף פתחו ג' אחרא, סטרא בחינת שהוא טוב, לא הוא בעצמו אף
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ואילך.117) 38 ע' חי"ט .236 ע' ריש חי"ד לקו"ש גם ראה
ואילך. 795 ע' ח"ב תשמ"ג התוועדויות ואילך. 280 ע' חכ"א

ג.118) א, בראשית טוב לקח ומדרש (באבער) אגדה מדרש
ועוד.

(119.177 ע' ח"א מנחם תורת גם ראה

בלק.120) ר"פ
וש"נ.121) ואילך. 306 ס"ע חמ"ב מנחם תורת ראה
ז.122) מג, ישעי'
(123.(67 ע' חמ"ד מנחם (תורת פ"ט במאמר גם ראה
ד.124) סט,

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

.‡Î לעיל הזקן.109נזכר לרבינו תורה תלמוד הלכות מחדש נדפסו עתה שזה

שנדפסו  לפני עוד היתה עצמן, בפני הזקן רבינו של תורה תלמוד הלכות שנדפסו הראשונה הפעם
וכפי  המחבר, שם בעילום זה שהיה אלא תקנ"ד, בשנת - בחסידות והן בנגלה הן מספריו, ענינים שאר

בארוכה  נשיאנו רבינו ההתנגדות 110שמספר את למעט הדבר סייע וכיצד לווילנא, זה חיבור הגיע כיצד
לר' נודע כאשר - ההתנגדות של מבצר עיר שהיתה שקלאוו, בעיר ובפרט החסידים, כלפי אז ָשהיתה

מליאזנא. המגיד הוא תורה תלמוד הלכות של שהמחבר רייזעס, פנחס ר' של אביו העניך,

את  להדפיס כשהתחילו תקע"ד, שבשנת ועד פעמים, כמה תורה תלמוד הלכות ונדפסו חזרו כך ואחר
ובמשך פסח, מהלכות החל הזקן, רבינו של ערוך שנדפס השולחן החלק גם (כולל החלקים שאר גם הזמן

תמוז  ערוך.111בי"בֿי"ג השולחן כל עם יחד תורה תלמוד הלכות גם נדפסו והלאה מאז הנה ,(

הראשונה. כבפעם עצמה, בפני בחוברת תורה תלמוד הלכות ונדפסו חזרו ועכשיו

.·Î הפירושים ב' בהם שיש תורה, תלמוד שבהלכות המיוחדת המעלה מצד - בזה הפשוט והטעם
בגמרא  ובקומך":113בפסוק 112שמצינו ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך "בשבתך שהמשכו - בם" "ודברת

כו'. נפש המסירת ענין שהוא שמע, קריאת על קאי זה שפסוק (ב) מדבר, הכתוב תורה שבדברי (א)

בשולחן וב  שהם כפי תורה תלמוד מהלכות חלוקות הזקן לרבינו תורה תלמוד שהלכות - הקדמה
ענינים  בו יש מקומות (שבכמה ברמב"ם שהם כפי תורה תלמוד מהלכות ואפילו הביתֿיוסף, של ערוך

בגלוי  כמעט שבתורה, הסוד לחלק הזקן 114ששייכים רבינו של מהסגנון אפילו שונה שסגנונם ועד ,(
בנוגע  הן - שלאחריו) סימן בהתחלת (וכן קנ"ה סימן חיים אורח שבחלק תורה תלמוד בהלכות עצמו

וסוד. דרוש רמז פשט התורה: חלקי  ד' בכל להביאור בנוגע והן הביאור, ועומק לטיב

ב"ודברת  כהפירוש - התורה לימוד אודות לראש לכל מדובר תורה תלמוד בהלכות לעניננו: ובנוגע
קריאת  גם (כולל התפלה עבודת אודות גם שם מדובר לזה, ונוסף מדבר; הכתוב תורה שבדברי בם",
התפלה, מעבודת יותר נעלה הוא התורה לימוד אופן ובאיזה מתורה, יותר נעלית היא אופן באיזה - שמע)

תורה  תלמוד בהלכות הזקן רבינו של בלשונו בארוכה .115כמבואר

גם  ולקחתן ליטלן נקל שיהיה כדי - עצמה בפני בחוברת תורה תלמוד הלכות בהדפסת המעלה וזוהי
כולו. ערוך השולחן את להביא שקשה שנראה כזה במקום

שהתחילה  החסידות, לתורת בנוגע דוקא (לאו הזקן רבינו של המעיינות הפצת שהתחלת ובפרט
פטרבורג  לאחרי 116לאחרי מיד ל"חוצה" שהגיעו תורה, תלמוד הלכות עלֿידי היתה כפשוטה אלא) ,

הזקן. רבינו של ה"מעיינות" הם שאלו ידעו לא שעדיין אף פעולתם, ופעלו שנדפסו,

ובפרט  חדש, דבר נדפס שכאשר העולם, [כדרך הספר בקניית יסתפקו שלא חזקה התקוה ולכן,
יש  זה בשביל ללמדו; שצריכים דוקא לאו אבל אותו, קונים אזי בזה, וכיוצא מראהֿמקומות בתוספת
שבקרוב  עד כך כל בריבוי בו שילמדו - היא התכלית אלא ברשותו], כבר נמצא שהספר ובלבד זמן, עוד
להדפיס  צורך יש ולכן לימוד, מרוב בלתה הראשונה שההוצאה כיון שניה, הוצאה להדפיס יצטרכו
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שלפי  הערתו על שליט"א אדמו"ר כ"ק השיב זמן, ולאחר
וזלה"ק: קרקע, שע"ג מכלי קומצין א) ז, (מנחות הש"ס מסקנת
דבר  (וקדושה) בקדשים דגם מוכח ושם) א (ז, "ממנחות

האוחזבתוך הנמצא שהאדם ע"י משתנה ע"ג הכלי הכלי מניחו
שבת  ועיין - מעכב) שאי"ז בקדושה ענינים שיש (אלא קרקע
לאדם  אדם שבין וכיו"ב ו)ברכה (קדושה בעניני ובמילא - ב ה,
- ונתן שיהי' רוצה שאם פשיטא וקידוש), בקמיצה (משא"כ

. ב"טלי (ח,אינו לקידושין והחילוק א). עח, (גטין קרקע" מע"ג .
מובן". ב)

חכ"ג 109) (אג"ק זו שנה תמוז ח' מכתב גם וראה .29 הערה

תכ). ע'
וש"נ.110) .298 ע' חל"ג מנחם תורת גם ראה
"מבוא"111) וראה בסופה. אדה"ז לשו"ע אדהאמ"צ הקדמת

התוועדויות  גם וראה ד. אות נאה) (להרא"ח השלחן קונטרס לס'
.1840 ע' ריש ח"ג תשד"מ

ב.112) יט, יומא ב. יג, ברכות
ז.113) ו, ואתחנן
וש"נ.114) .225 ע' חל"ט מנחם תורת גם ראה
ה"הֿו.115) פ"ד ראה
ואילך.116) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
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.‚Î ובאופן תורה, תלמוד הלכות בהתחלת מסויים ענין על עתה נתעכב - חדש ענין בכל וכרגיל
הנהגה  שגם חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הפירוש גם שזהו נגלה, עלֿפי דוקא - עתה שרגילים ההנהגה

המעיינות. עם קשורה תהיה ל"חוצה", שייכת עצמה שמצד

תלמוד  בהלכות בעצמו הזקן רבינו של מהסגנון אפילו שונה בסגנון היא תורה תלמוד הלכות התחלת
כמו  לא וגם הביתֿיוסף, ערוך בשולחן כמו זה שאין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה חיים, אורח שבחלק תורה

לשונו  וזה :117ברמב"ם,

מדברי  אלא התורה, מן במצוות לחנכו חייב אינו אביו וגם המצוות, מכל פטור שהקטן פי על "אף
שהקטן  אףֿעלֿפי תורה, הקטן בנו את ללמד האב על התורה מן עשה מצות תורה, תלמוד אבל סופרים,
ראשון  ופסוק וגו', משה לנו צוה תורה מלמדו לדבר משיתחיל ללמדו, חייב אביו ומאימתי כו'. חייב אינו

וכו'". ישראל שמע מפרשת

לסדר  בהתאם אלא) תורה, ללמוד עשה מצות שיש (לא היא תורה תלמוד הלכות התחלת כלומר:
בנוגע - קטן בתחילה הוא הרי שנולד שלאחרי האדם, aiigבהנהגת epi`y ohwl!?תורה בתלמוד

להתחיל יכול הזקן רבינו היה - גופא לקטן בנוגע גם ועוד: "מצות aeigdaזאת תורה: תלמוד של
"אףֿעלֿפי  - השלילי הצד את לכתוב כך אחר ורק תורה", הקטן בנו את ללמד האב על התורה מן עשה

-"קטן השלילי בצד הזקן רבינו מתחיל ואףֿעלֿפיֿכן כו'"; חייב אינו (כולל xehtשהקטן המצוות" מכל
ש"אביו לחינוך, בנוגע גם וממשיך הדברים), בהמשך שמסיים כפי תורה, תלמוד מצות aiigגם epi`

הקטן  בנו את ללמד האב על התורה מן עשה ש"מצות כותב זה לאחרי ורק התורה", מן במצוות לחנכו
. אודותתורה כלל מדובר לא הראשונות שבשורות כך , וכו'", לדבר משיתחיל .aeigd התורה,דלי מוד

אודות התורה?!dlilydאלא מלימוד

שטורעםֿקשיא": "א - נוספת ַוקושיא

במדרש  את 118איתא פותח הזקן רבינו ואילו רצוי. בלתי ענין שזהו היינו, כו'", באף פתחו "שלשה
" - "אף" בתיבת שלו תורה תלמוד כו'"?!`sהלכות פטור שהקטן פי על

"קטן  - שונה בסגנון לכתוב יכול היה קטן, של בפטור להתחיל רוצה הזקן רבינו אם גם כלומר:
להתחיל  יצטרך שבו בסגנון לכתוב ולא וכו'", האב על התורה מן עשה מצות אבל כו' המצוות מכל פטור

רצוי. בלתי ענין שזהו כו'", באף פתחו "שלשה במאמרם חז"ל הוראת היפך "אף", בתיבת

נגלה. עלֿפי מובן שאינו מה - זה וכל

התורה: פנימיות עלֿפי - מזה ויתירה

שניכר  מכמו יותר תורה" של "יינה בגלוי מעורב הזקן רבינו של תורה תלמוד שבהלכות - ובהקדמה
שלו  ערוך בשולחן ההלכות בשאר שבסגנונם 119הדבר משפט, חושן בחלק הצריכות ההלכות גם כולל ,

חיים. אורח בחלק ההלכות לסגנון מאשר  יותר תורה תלמוד הלכות של לסגנון משתווים

השבוע  דפרשת ֿ תורה בלקוטי לעניננו: פעמים 120ובנוגע כמה בשם 121[וכאמור אשר ש"כל שבודאי
עשיתיו" אף יצרתיו ד"בראתיו הענין נתבאר השבועי] תורה הלקוטי לימוד את יסיים יכונה" ,122ישראל

דלבא) רעותא ענין הוא (ובעבודה נעלית היותר בחינה שהיא רביעית, בחינה מרבה ומבאר 123ש"אף" ,
תיבת 124שם  "אך עשיתיו", אף יצרתיו "בראתיו עם יחד באה "אף" כשתיבת - אמורים דברים שבמה ,

כו'". באף פתחו ג' אחרא, סטרא בחינת שהוא טוב, לא הוא בעצמו אף
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ואילך.117) 38 ע' חי"ט .236 ע' ריש חי"ד לקו"ש גם ראה
ואילך. 795 ע' ח"ב תשמ"ג התוועדויות ואילך. 280 ע' חכ"א

ג.118) א, בראשית טוב לקח ומדרש (באבער) אגדה מדרש
ועוד.

(119.177 ע' ח"א מנחם תורת גם ראה

בלק.120) ר"פ
וש"נ.121) ואילך. 306 ס"ע חמ"ב מנחם תורת ראה
ז.122) מג, ישעי'
(123.(67 ע' חמ"ד מנחם (תורת פ"ט במאמר גם ראה
ד.124) סט,

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

.‡Î לעיל הזקן.109נזכר לרבינו תורה תלמוד הלכות מחדש נדפסו עתה שזה

שנדפסו  לפני עוד היתה עצמן, בפני הזקן רבינו של תורה תלמוד הלכות שנדפסו הראשונה הפעם
וכפי  המחבר, שם בעילום זה שהיה אלא תקנ"ד, בשנת - בחסידות והן בנגלה הן מספריו, ענינים שאר

בארוכה  נשיאנו רבינו ההתנגדות 110שמספר את למעט הדבר סייע וכיצד לווילנא, זה חיבור הגיע כיצד
לר' נודע כאשר - ההתנגדות של מבצר עיר שהיתה שקלאוו, בעיר ובפרט החסידים, כלפי אז ָשהיתה

מליאזנא. המגיד הוא תורה תלמוד הלכות של שהמחבר רייזעס, פנחס ר' של אביו העניך,

את  להדפיס כשהתחילו תקע"ד, שבשנת ועד פעמים, כמה תורה תלמוד הלכות ונדפסו חזרו כך ואחר
ובמשך פסח, מהלכות החל הזקן, רבינו של ערוך שנדפס השולחן החלק גם (כולל החלקים שאר גם הזמן

תמוז  ערוך.111בי"בֿי"ג השולחן כל עם יחד תורה תלמוד הלכות גם נדפסו והלאה מאז הנה ,(

הראשונה. כבפעם עצמה, בפני בחוברת תורה תלמוד הלכות ונדפסו חזרו ועכשיו

.·Î הפירושים ב' בהם שיש תורה, תלמוד שבהלכות המיוחדת המעלה מצד - בזה הפשוט והטעם
בגמרא  ובקומך":113בפסוק 112שמצינו ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך "בשבתך שהמשכו - בם" "ודברת

כו'. נפש המסירת ענין שהוא שמע, קריאת על קאי זה שפסוק (ב) מדבר, הכתוב תורה שבדברי (א)

בשולחן וב  שהם כפי תורה תלמוד מהלכות חלוקות הזקן לרבינו תורה תלמוד שהלכות - הקדמה
ענינים  בו יש מקומות (שבכמה ברמב"ם שהם כפי תורה תלמוד מהלכות ואפילו הביתֿיוסף, של ערוך

בגלוי  כמעט שבתורה, הסוד לחלק הזקן 114ששייכים רבינו של מהסגנון אפילו שונה שסגנונם ועד ,(
בנוגע  הן - שלאחריו) סימן בהתחלת (וכן קנ"ה סימן חיים אורח שבחלק תורה תלמוד בהלכות עצמו

וסוד. דרוש רמז פשט התורה: חלקי  ד' בכל להביאור בנוגע והן הביאור, ועומק לטיב

ב"ודברת  כהפירוש - התורה לימוד אודות לראש לכל מדובר תורה תלמוד בהלכות לעניננו: ובנוגע
קריאת  גם (כולל התפלה עבודת אודות גם שם מדובר לזה, ונוסף מדבר; הכתוב תורה שבדברי בם",
התפלה, מעבודת יותר נעלה הוא התורה לימוד אופן ובאיזה מתורה, יותר נעלית היא אופן באיזה - שמע)

תורה  תלמוד בהלכות הזקן רבינו של בלשונו בארוכה .115כמבואר

גם  ולקחתן ליטלן נקל שיהיה כדי - עצמה בפני בחוברת תורה תלמוד הלכות בהדפסת המעלה וזוהי
כולו. ערוך השולחן את להביא שקשה שנראה כזה במקום

שהתחילה  החסידות, לתורת בנוגע דוקא (לאו הזקן רבינו של המעיינות הפצת שהתחלת ובפרט
פטרבורג  לאחרי 116לאחרי מיד ל"חוצה" שהגיעו תורה, תלמוד הלכות עלֿידי היתה כפשוטה אלא) ,

הזקן. רבינו של ה"מעיינות" הם שאלו ידעו לא שעדיין אף פעולתם, ופעלו שנדפסו,

ובפרט  חדש, דבר נדפס שכאשר העולם, [כדרך הספר בקניית יסתפקו שלא חזקה התקוה ולכן,
יש  זה בשביל ללמדו; שצריכים דוקא לאו אבל אותו, קונים אזי בזה, וכיוצא מראהֿמקומות בתוספת
שבקרוב  עד כך כל בריבוי בו שילמדו - היא התכלית אלא ברשותו], כבר נמצא שהספר ובלבד זמן, עוד
להדפיס  צורך יש ולכן לימוד, מרוב בלתה הראשונה שההוצאה כיון שניה, הוצאה להדפיס יצטרכו
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שלפי  הערתו על שליט"א אדמו"ר כ"ק השיב זמן, ולאחר
וזלה"ק: קרקע, שע"ג מכלי קומצין א) ז, (מנחות הש"ס מסקנת
דבר  (וקדושה) בקדשים דגם מוכח ושם) א (ז, "ממנחות

האוחזבתוך הנמצא שהאדם ע"י משתנה ע"ג הכלי הכלי מניחו
שבת  ועיין - מעכב) שאי"ז בקדושה ענינים שיש (אלא קרקע
לאדם  אדם שבין וכיו"ב ו)ברכה (קדושה בעניני ובמילא - ב ה,
- ונתן שיהי' רוצה שאם פשיטא וקידוש), בקמיצה (משא"כ

. ב"טלי (ח,אינו לקידושין והחילוק א). עח, (גטין קרקע" מע"ג .
מובן". ב)

חכ"ג 109) (אג"ק זו שנה תמוז ח' מכתב גם וראה .29 הערה

תכ). ע'
וש"נ.110) .298 ע' חל"ג מנחם תורת גם ראה
"מבוא"111) וראה בסופה. אדה"ז לשו"ע אדהאמ"צ הקדמת

התוועדויות  גם וראה ד. אות נאה) (להרא"ח השלחן קונטרס לס'
.1840 ע' ריש ח"ג תשד"מ

ב.112) יט, יומא ב. יג, ברכות
ז.113) ו, ואתחנן
וש"נ.114) .225 ע' חל"ט מנחם תורת גם ראה
ה"הֿו.115) פ"ד ראה
ואילך.116) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה



d"kyz'dמו ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

.‰Î:הדברים וביאור

אילו  "תלמידים"; של בדרגא היותם בגלל - היא בתלמידים" מרה "זרוק להיות שצריך לכך הסיבה
היו  לא אזי - המוחין גדלות כדבעי, והשגה הבנה אצלם והיתה "תלמידים", מדרגת כבר יוצאים היו
לומדים  היו ומעצמם התורה, יוקר את מכירים כבר שהיו כיון כו', עליהם לצעוק מרה, בהם לזרוק צריכים

כדבעי.

הנה כבודxg`lואכן, ש"יהי באופן ההנהגה להיות צריכה כדברי הלימוד כשלך", עליך חביב תלמידך
הרמב"ם 136המשנה  ההסברה.באריכות137שמביא

המוחין  קטנות להם יש אלא המוחין, לגדלות הגיעו לא שעדיין תלמידים, של בדרגא בהיותם ורק
בתלמידים". מרה ד"זרוק באופן ההנהגה להיות צריך אזי בלבד,

" תורה: תלמוד הלכות בהתחלת הרמז גם פי`sוזהו לפתוח ohwdyעל שצריך לכך שהסיבה - כו'"
"מורא") (או מרה ד"זרוק באופן ההתחלה להיות צריכה שלכן "קטן", אודות שמדובר בגלל היא, ב"אף",

בתלמידים".

.ÂÎשהקטן "אףֿעלֿפי הלשון בדיוק להוסיף כו'":xehtויש המצוות מכל

המצוות, מן פטור (א ) תוארים ֿסגנונים : שני בגמרא  מצינו כלל  שמצינו בדרך כפי כו', שאינו כל (ב)
לפסוק  אינו 138בנוגע בקשירה שאינו וכל בכתיבה ישנו בקשירה שישנו "כל וכתבתם", גו' "וקשרתם

.139בכתיבה"

ביניהם: והחילוק

שמשמעותו, בקשירה", שאינו "כל וכמו זה, לענין כלל שייכות לו שאין מורה כו'" שאינו "כל הלשון
אליו. שייכת אינה וקשירה לקשירה, שייך לא הוא - ולקשירה?! לו מה לקשירה; כלל שייכות לו שאין

היותו גם נכלל עצמה "פטור" בתיבת הרי - המצוות" מן "פטור הלשון aeigמהֿשאיןֿכן xcba בענין
לומר  שייך לא שהרי מזה , פטור שהוא לומר וצריך בזה, חייב שהוא לומר קאֿסלקאֿדעתך יש שלכן זה,

שהוא אינוֿיהודי על לומר שייך שלא וכמו כלל. אליו ושייכות קשר לו שאין לענין בנוגע xeht"פטור "
אם כי המצוות, במצוות.epi`yמן

לעניננו: ובנוגע

- כו'" "שאינו בביטוי גם אלא "פטור" בביטוי רק לא לפעמים להשתמש יכולים שבכללות למרות
ש"הקטן וכותב תורה תלמוד הלכות בריש בלשונו הזקן רבינו שהקטן xehtמדייק ולא המצוות", מכל

המצוות. בכל אינו

שקטן הלשון מצינו המוחין, לענין eaבנוגע oi` כשמדובר 140דעה אבל המוחין; קטנות לא אפילו ,
למצוות! שייכות לו שאין לומר ושלום חס - המצוות ענין אודות

רז"ל  שאמרו עלֿידי 141וכפי והמצוות התורה את קיבלו ישראל שבני והיינו, בעדינו", ערבים "בנינו
שכתוב  וכמו דוקא, עוז".142הקטנים יסדת ויונקים עוללים "מפי

בביתֿהכנסת  בפומבי, תרפ"ז, קטן בפורים תצוה, בפרשת השמחה בעל רבינו שאמר המאמר וכידוע
ויספרו 143במוסקבא  ילכו זה שלאחרי שידעו כאלו נכחו מעשה ובשעת המנגדים, של המרכז היה ששם -

האט  ("עס הרעש את שפעלה ההתחלה היה זה שמאורע קאֿסלקאֿדעתך ויש שראו, ומה ששמעו ָמה
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מי"ב.136) פ"ד אבות
הי"ב.137) פ"ה ת"ת הל'
חֿט.138) ו, ואתחנן
וש"נ.139) ב. מה, גיטין

וש"נ.140) ב. ב, חגיגה א. מג, יומא ראה
(א).141) ד פ"א, שהש"ר ב. ויגש תנחומא
ג.142) ח, תהלים
ואילך.143) קי ע' תרפ"ז סה"מ

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

"אף". בתיבת תורה תלמוד הלכות הזקן רבינו מתחיל למה הקושיא יותר מתחזקת ועלֿפיֿזה

.„Î בפירוש מבואר - ב"אף" הזקן רבינו פתח מדוע הקושיא על ובעיקר, אלו, ענינים כל על והתירוץ
הנ"ל): תורה בלקוטי (שהובא להרמב"ם המשניות

אבות  במסכת המשנה מאמר לפום125בפירוש אומר הא הא "בן "לפי , הרמב"ם: כותב אגרא", צערא
ואמרו שכרך, יהיה בתורה שתצטער מן מה ויראה עמל בטורח שתלמד מה אלא החכמה מן יתקיים שלא

ואמרו  בה, תועלת ולא לה קיום אין והמנוחה התענוג קריאת אבל מאמרו 126המלמד, אף 127בפירוש
לי". עמדה באף שלמדתי חכמה לי, עמדה חכמתי

הענין  תחילה ישנו כאשר דוקא זה הרי וקיום, תועלת של באופן יהיה התורה שלימוד כדי כלומר:
לי". עמדה באף שלמדתי "חכמה - ד"אף"

ברכות  בסוף איתא דכתיב 128[ועלֿדרךֿזה "מאי ומיץ129: חמאה יוציא חלב מיץ .`sכי דם .יוציא
וכו'"]. רבו עליו שכועס תלמיד כל

ה"אף" ענין או התורה לימוד תחילה, לבוא צריך ענין איזה ברור ויהי' לטעות, מקום יהיה שלא וכדי
ואמרו  התלמידים, על אימה להטיל צוה זה "ומפני להלכה: התוצאה את ומבאר הרמב"ם ממשיך -130

בתלמידים", מורא זרוק

"זרוק היא בגמרא שהגירסא תלמוד dxn[ולהעיר, בהלכות הרמב"ם שמביא הגירסא היא וכן ,"
"131תורה  הרמב"ם כותב המשניות בפירוש אבל ,`xen,["

להיות צריך זה להרמב"ם mcewוענין תורה תלמוד בהלכות שכתוב ממה כמובן ורבינו 131הלימוד,
לפני 132הזקן  ראש קלות לנהוג לרב ראוי אין לפיכך בתלמידים, מרה זרוק חכמים אמרו זה "וכענין :

ממנו  וילמדו עליהן אימתו שתהא כדי עמהם, ולשתות לאכול ולא בפניהם, לשחוק ולא התלמידים,
לזמן בנוגע היא זו שאזהרה ומובן, באופן mcewyבמהרה", כך אחר הלימוד יהיה שעלֿידיֿזה הלימוד,

המתאים.

שבת  במסכת הגמרא מדברי גם נוטפות 133וכמובן שפתותיו ואין רבו לפני שיושב חכם תלמיד "כל :
במעמד  תחילה להיות צריך עמו, לומד שהרב ההלכה את לקבל יוכל שהתלמיד שכדי היינו, כו'", מר

מר". נוטפות ש"שפתותיו ומצב

אמורים  דברים במה הנה כו'"), באף פתחו ("שלשה באף שבפתיחה השלילי הענין שלמרות ונמצא,
עמדה  חכמתי "אף אדרבה: הרי - לתורה בנוגע אבל לתורה, שמחוץ הענינים שאר כל אודות כשמדובר -
מדברי  כנ"ל מזה, ויתירה כדבעי, הלימוד יהיה כזה באופן שדוקא לי", עמדה באף שלמדתי "חכמה לי",

בהלימוד! תועלת אין זאת שלולי - שבדבר השלילה אודות הרמב"ם

בתיבת  תורה תלמוד הלכות מתחיל הזקן שרבינו התמיהה לתרץ אפשר בדרך לומר יש ועלֿפיֿזה
"חכמה  לי", עמדה חכמתי "אף ד"אף", בהענין ההתחלה להיות שצריכה לרמז בזה שכוונתו - "אף"

לי" עמדה באף .134שלמדתי

בתחלתן" וסופן בסופן תחלתן "נעוץ מהכלל גם הוא 135ולהעיר תורה תלמוד הלכות של הסיום והרי ,
ד"זרוק .dxnבענין גם בתלמידים הנה לכך ובהתאם במהרה", ממנו וילמדו עליהם אימתו שתהא כדי .

" בתיבת היא לי".`sההתחלה עמדה באף שלמדתי "חכמה לי", עמדה חכמתי ד"אף הענין על שרומז ,"
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ספ"ה.125)
עה"פ.126) קה"ר
ט.127) ב, קהלת
ב.128) סג,
לג.129) ל, משלי
סע"ב.130) קג, כתובות

ה"ה.131) פ"ד
בסופן.132)
וש"נ.133) ב. ל,
ואילך.134) סל"ד לקמן גם ראה - הענין לשלימות
מ"ז.135) פ"א יצירה ספר



מז d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

.‰Î:הדברים וביאור

אילו  "תלמידים"; של בדרגא היותם בגלל - היא בתלמידים" מרה "זרוק להיות שצריך לכך הסיבה
היו  לא אזי - המוחין גדלות כדבעי, והשגה הבנה אצלם והיתה "תלמידים", מדרגת כבר יוצאים היו
לומדים  היו ומעצמם התורה, יוקר את מכירים כבר שהיו כיון כו', עליהם לצעוק מרה, בהם לזרוק צריכים

כדבעי.

הנה כבודxg`lואכן, ש"יהי באופן ההנהגה להיות צריכה כדברי הלימוד כשלך", עליך חביב תלמידך
הרמב"ם 136המשנה  ההסברה.באריכות137שמביא

המוחין  קטנות להם יש אלא המוחין, לגדלות הגיעו לא שעדיין תלמידים, של בדרגא בהיותם ורק
בתלמידים". מרה ד"זרוק באופן ההנהגה להיות צריך אזי בלבד,

" תורה: תלמוד הלכות בהתחלת הרמז גם פי`sוזהו לפתוח ohwdyעל שצריך לכך שהסיבה - כו'"
"מורא") (או מרה ד"זרוק באופן ההתחלה להיות צריכה שלכן "קטן", אודות שמדובר בגלל היא, ב"אף",

בתלמידים".

.ÂÎשהקטן "אףֿעלֿפי הלשון בדיוק להוסיף כו'":xehtויש המצוות מכל

המצוות, מן פטור (א ) תוארים ֿסגנונים : שני בגמרא  מצינו כלל  שמצינו בדרך כפי כו', שאינו כל (ב)
לפסוק  אינו 138בנוגע בקשירה שאינו וכל בכתיבה ישנו בקשירה שישנו "כל וכתבתם", גו' "וקשרתם

.139בכתיבה"

ביניהם: והחילוק

שמשמעותו, בקשירה", שאינו "כל וכמו זה, לענין כלל שייכות לו שאין מורה כו'" שאינו "כל הלשון
אליו. שייכת אינה וקשירה לקשירה, שייך לא הוא - ולקשירה?! לו מה לקשירה; כלל שייכות לו שאין

היותו גם נכלל עצמה "פטור" בתיבת הרי - המצוות" מן "פטור הלשון aeigמהֿשאיןֿכן xcba בענין
לומר  שייך לא שהרי מזה , פטור שהוא לומר וצריך בזה, חייב שהוא לומר קאֿסלקאֿדעתך יש שלכן זה,

שהוא אינוֿיהודי על לומר שייך שלא וכמו כלל. אליו ושייכות קשר לו שאין לענין בנוגע xeht"פטור "
אם כי המצוות, במצוות.epi`yמן

לעניננו: ובנוגע

- כו'" "שאינו בביטוי גם אלא "פטור" בביטוי רק לא לפעמים להשתמש יכולים שבכללות למרות
ש"הקטן וכותב תורה תלמוד הלכות בריש בלשונו הזקן רבינו שהקטן xehtמדייק ולא המצוות", מכל

המצוות. בכל אינו

שקטן הלשון מצינו המוחין, לענין eaבנוגע oi` כשמדובר 140דעה אבל המוחין; קטנות לא אפילו ,
למצוות! שייכות לו שאין לומר ושלום חס - המצוות ענין אודות

רז"ל  שאמרו עלֿידי 141וכפי והמצוות התורה את קיבלו ישראל שבני והיינו, בעדינו", ערבים "בנינו
שכתוב  וכמו דוקא, עוז".142הקטנים יסדת ויונקים עוללים "מפי

בביתֿהכנסת  בפומבי, תרפ"ז, קטן בפורים תצוה, בפרשת השמחה בעל רבינו שאמר המאמר וכידוע
ויספרו 143במוסקבא  ילכו זה שלאחרי שידעו כאלו נכחו מעשה ובשעת המנגדים, של המרכז היה ששם -

האט  ("עס הרעש את שפעלה ההתחלה היה זה שמאורע קאֿסלקאֿדעתך ויש שראו, ומה ששמעו ָמה
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מי"ב.136) פ"ד אבות
הי"ב.137) פ"ה ת"ת הל'
חֿט.138) ו, ואתחנן
וש"נ.139) ב. מה, גיטין

וש"נ.140) ב. ב, חגיגה א. מג, יומא ראה
(א).141) ד פ"א, שהש"ר ב. ויגש תנחומא
ג.142) ח, תהלים
ואילך.143) קי ע' תרפ"ז סה"מ

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

"אף". בתיבת תורה תלמוד הלכות הזקן רבינו מתחיל למה הקושיא יותר מתחזקת ועלֿפיֿזה

.„Î בפירוש מבואר - ב"אף" הזקן רבינו פתח מדוע הקושיא על ובעיקר, אלו, ענינים כל על והתירוץ
הנ"ל): תורה בלקוטי (שהובא להרמב"ם המשניות

אבות  במסכת המשנה מאמר לפום125בפירוש אומר הא הא "בן "לפי , הרמב"ם: כותב אגרא", צערא
ואמרו שכרך, יהיה בתורה שתצטער מן מה ויראה עמל בטורח שתלמד מה אלא החכמה מן יתקיים שלא

ואמרו  בה, תועלת ולא לה קיום אין והמנוחה התענוג קריאת אבל מאמרו 126המלמד, אף 127בפירוש
לי". עמדה באף שלמדתי חכמה לי, עמדה חכמתי

הענין  תחילה ישנו כאשר דוקא זה הרי וקיום, תועלת של באופן יהיה התורה שלימוד כדי כלומר:
לי". עמדה באף שלמדתי "חכמה - ד"אף"

ברכות  בסוף איתא דכתיב 128[ועלֿדרךֿזה "מאי ומיץ129: חמאה יוציא חלב מיץ .`sכי דם .יוציא
וכו'"]. רבו עליו שכועס תלמיד כל

ה"אף" ענין או התורה לימוד תחילה, לבוא צריך ענין איזה ברור ויהי' לטעות, מקום יהיה שלא וכדי
ואמרו  התלמידים, על אימה להטיל צוה זה "ומפני להלכה: התוצאה את ומבאר הרמב"ם ממשיך -130

בתלמידים", מורא זרוק

"זרוק היא בגמרא שהגירסא תלמוד dxn[ולהעיר, בהלכות הרמב"ם שמביא הגירסא היא וכן ,"
"131תורה  הרמב"ם כותב המשניות בפירוש אבל ,`xen,["

להיות צריך זה להרמב"ם mcewוענין תורה תלמוד בהלכות שכתוב ממה כמובן ורבינו 131הלימוד,
לפני 132הזקן  ראש קלות לנהוג לרב ראוי אין לפיכך בתלמידים, מרה זרוק חכמים אמרו זה "וכענין :

ממנו  וילמדו עליהן אימתו שתהא כדי עמהם, ולשתות לאכול ולא בפניהם, לשחוק ולא התלמידים,
לזמן בנוגע היא זו שאזהרה ומובן, באופן mcewyבמהרה", כך אחר הלימוד יהיה שעלֿידיֿזה הלימוד,

המתאים.

שבת  במסכת הגמרא מדברי גם נוטפות 133וכמובן שפתותיו ואין רבו לפני שיושב חכם תלמיד "כל :
במעמד  תחילה להיות צריך עמו, לומד שהרב ההלכה את לקבל יוכל שהתלמיד שכדי היינו, כו'", מר

מר". נוטפות ש"שפתותיו ומצב

אמורים  דברים במה הנה כו'"), באף פתחו ("שלשה באף שבפתיחה השלילי הענין שלמרות ונמצא,
עמדה  חכמתי "אף אדרבה: הרי - לתורה בנוגע אבל לתורה, שמחוץ הענינים שאר כל אודות כשמדובר -
מדברי  כנ"ל מזה, ויתירה כדבעי, הלימוד יהיה כזה באופן שדוקא לי", עמדה באף שלמדתי "חכמה לי",

בהלימוד! תועלת אין זאת שלולי - שבדבר השלילה אודות הרמב"ם

בתיבת  תורה תלמוד הלכות מתחיל הזקן שרבינו התמיהה לתרץ אפשר בדרך לומר יש ועלֿפיֿזה
"חכמה  לי", עמדה חכמתי "אף ד"אף", בהענין ההתחלה להיות שצריכה לרמז בזה שכוונתו - "אף"

לי" עמדה באף .134שלמדתי

בתחלתן" וסופן בסופן תחלתן "נעוץ מהכלל גם הוא 135ולהעיר תורה תלמוד הלכות של הסיום והרי ,
ד"זרוק .dxnבענין גם בתלמידים הנה לכך ובהתאם במהרה", ממנו וילמדו עליהם אימתו שתהא כדי .

" בתיבת היא לי".`sההתחלה עמדה באף שלמדתי "חכמה לי", עמדה חכמתי ד"אף הענין על שרומז ,"

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

ספ"ה.125)
עה"פ.126) קה"ר
ט.127) ב, קהלת
ב.128) סג,
לג.129) ל, משלי
סע"ב.130) קג, כתובות

ה"ה.131) פ"ד
בסופן.132)
וש"נ.133) ב. ל,
ואילך.134) סל"ד לקמן גם ראה - הענין לשלימות
מ"ז.135) פ"א יצירה ספר
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.ÁÎ לע רבינו דובר שהדפיס הראשון הספר היה שזה תורה, תלמוד הלכות אודות כ"א) (סעיף יל
התניא. ספר את הדפיס כן לאחרי ורק הזקן,

ידוע  כן -157וכמו כמותו לנהוג להם הורה נפשות, לרכוש תלמידיו את שלח הזקן רבינו שכאשר
שזהו  שגילה באופן (אם התורה מפנימיות ענינים גם מסר כן ולאחרי  דתורה, בנגלה מענין מתחיל שהיה

לאו). אם התורה, פנימיות

כול  בכלל, נשיאנו רבינו של בשליחות שנוסעים אלו אצל להיות שצריך הסדר גם ובמיוחד וזהו ל
הקיץ  בימות שנוסעים הישיבה ותורה 158תלמידי מצוה "נר עלֿידי בעולם אור להוסיף הוא שענינם ,

שנתגלתה 159אור" התורה בפנימיות ענין כן ולאחרי דתורה, בנגלה ענין מהם ישמעו בואם מקום שבכל -
החסידות. בתורת בדורנו

לנו  סללו אשר הדרך שזוהי יאמרו, - הא לא הא אי דממהֿנפשך, הדבר, לפשר אותם ישאלו ואם
חז"ל  ובלשון התניא, ספר ואת תורה תלמוד הלכות את שכתב הזקן, מרבינו החל נשיאינו, :160רבותינו

ההולכים  לכל - יחדיו שהולכים - שניהם את ונתן כו'", נתנן אחד אֿל אחד מרועה נתנו "כולם
במכתבו  נשיאנו רבינו כלשון - ועד עמוד 15בעקבותיו, יהיה שזה יכונה", ישראל בשם אשר ל"כל -

דרכם. את שיאירו האור ועמוד האש עמוד הענן,

ובפרטי  למקומו, שנוסע אחד כל של השליחות ובפרטיות, דין, בעלמא הנשמה של השליחות וזוהי
תלמוד  מהלכות ענינים עמהם לקחת שצריכים לעיל, כאמור - הישיבה תלמידי של השליחות פרטיות,

החסידות. תורת שבתורה, הפנימי ובחלק שבתורה הנגלה בחלק שמתבארים כפי התניא, ומספר תורה

לעיל. להאמור בנוגע - כאן עד

.ËÎ:אודותיו להעיר שצריך נוסף ענין - ועתה

פעמים  כמה בהמדובר כנראה חולשה נעשית ההנהגה, מאופן רואה שהנני מאמר 161כפי אודות
ואפילו 162רז"ל  חסידית, התוועדות בהתוועדות, אפילו הנה שלכן, כו'", מעלי מיכלא שנין ארבעין "עד

הגאו  שזוהי אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד הנשיא, גאולת עם הקשורה אחד התוועדות כל של לה
משלש  יותר לשתות שלא הגבלה להיות צריכה - יכונה ישראל בשם אשר כל ישראל, כלל בתוככי מאתנו,

מרביעית. פחות יהיו יחד שכולם ובאופן כוסות,

הנה  טוב, יום או שבת של קידוש עם הקשורה התוועדות אודות כשמדובר - הכלל מן יוצא ובתור
הכוסות. ג' למנין עולה ואינו עצמו, בפני ענין הוא קידוש של הכוס

דוקא  אלא) "פשטים", ללמוד אחר במקום יוכלו שאז השבת, ביום (לא בפירוש זה על מדבר הנני
שיוכלו  כך החקיקה"... "אותיות מיד שנעשים באופן הדברים את שקולטים מכשירים כאלו כשישנם עתה,
מלכתחילה, שדובר כפי - התוקף בכל בפירוש מדגיש  והנני לשומעם, שירצו מקום לכל להגיע הדברים
תמצי  ואם כוסות, שלש עם חובה ידי לצאת יכולים שנה ארבעים שעד - שיבואו ימים על וכן עתה, וכן

משלש. פחות אפילו - לומר

" לקרותו שצריכים ידע שלא - דווארקין מיכאל אודות א) (סעיף לעיל -xוכמסופר מיכאל"... ' ָ
שאחז  למרות הנה הכנה, כל וללא הראשונה, בפעם הגאולה אודות גדולה הכי הבשורה את שבשמעו
רבינו  של לדירה מסביב ורקד הבקבוק, את אחז הוא פיו... אל אותה קירב לא ה"סאטקע", את ָבידו

שתה! לא - לשתות אבל נשיאנו,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

וש"נ.157) .457 ע' חכ"ז מנחם תורת גם ראה
מנחם 158) (תורת סל"ג דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(224 ע' ח"מ
כג.159) ו, משלי

ב.160) ג, חגיגה
וש"נ.161) ואילך. 349 ס"ע חל"ו מנחם תורת ראה
א.162) קנב, שבת

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

המאסר  לידי שהביא ויונקים 144אויפגעשטורעם'ט") עוללים "מפי שכתוב מה אודות בגלוי דיבר שבו -
היא  ומתנקם" אויב "להשבית והעצה ומתנקמים, אויבים שישנם ומתנקם", אויב להשבית עוז יסדת

ויונקים". "עוללים עם תורה שלומדים עלֿידיֿזה

שקטן לומר ושלום חס רק`epiולכן, הוא עלxehtבמצוות; מורה גופא והפטור המצוות, ezekiiyמן
המצוה. לענין

שייך  אינו ולעתֿעתה והשגה, בהבנה הלימוד שיהיה אמנם היא התכלית הנה - תורה לתלמוד בנוגע
יולד" אדם פרא "עיר שהרי כך 145לזה, ואחר אביך" "מוסר תחילה להיות צריך ולכן אמך", ,146"תורת

"תורת - כך ואחר אביך", מ"מוסר להיות צריכה שההתחלה הולד, להתהוות בנוגע הסדר הוא וכן
בפה  שתובעת באופן ולא ומצוות,147אמך", לתורה שייכות אמנם לו שיש הקטן, של מציאותו נעשית ואז ,

הקטן  בנו את ללמד האב על התורה מן עשה מצות תורה, תלמוד אבל המצוות, מכל פטור שהוא אלא
-תורה 

בחסידות  כמובא - לדבר משמתחיל התחיל 148החל שכבר מורה הדיבור שהתחלת הרפואה מספרי
רב  זמן אצלו היו הפה מוצאות (שהרי הפה מוצאות מצד זה שאין והיינו, במוחין, ההגדלה ענין אצלו
קהלת  מורשה משה לנו צוה "תורה אביו מלמדו שאז - המוחין בענין ההוספה מפני אלא זה), לפני
עמו  מתחילים כך ואחר יורש, כבר שהוא יומו בן לתינוק גם ששייכת ירושה של ענין שזהו יעקב",
כו'". פסוקים מעט ו"מעט ישראל", שמע מפרשת ראשון "מפסוק החל והשגה, הבנה הסברה, של ענינים

.ÊÎ.קאתינא לדרשא - כאן עד

ליתן  כדי ולא שנדפסו, החוברות כל את שיחטפו - לעיל כאמור - הוא לפועל שנוגע מה והעיקר
בהם, ללמוד כדי אלא למדפיסים... ריוח

התורה, דלימוד הענין התחלת שזהו - בפועל לעשיה שיביא לעשות, מנת על יהיה שהלימוד ובאופן
תורה  תלמוד הלכות בהמשך הזקן רבינו שמבאר ,149כפי

ויאדיר" תורה ד"יגדיל לענין שיגיעו לאופן ועד הרחבה, מתוך יהיה ,150והלימוד

הזק  רבינו של דין פסק לקיום תורה ועד תלמוד בהלכות תורה 151ן תלמוד בהלכות נתפרש שלא -
(היינו  האמת חכמי "אמרו - בלבד ברמז אלא להרמב"ם, תורה תלמוד בהלכות לא וגם הביתֿיוסף של

. בפרד"ס לעסוק לתיקונה צריכה נפש שכל תורה) של אמיתתה שאפשר שזהו מה כל וידע שישיג עד .
אחד  שכל והיינו, וסודות", ודרשות ברמזים הן ההלכות בפשטי הן התורה מידיעת להשיג לנשמתו
לכלֿהפחות  דתורה, שבנגלה הענינים כל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה התורה, חלקי כל את ללמוד צריך מישראל

אחת. פעם

התורה, ברכת שמברך בכך גם וכמודגש לבב, וטוב שמחה מתוך להיות צריך התורה לימוד והרי
תחילה" בתורה הש"ס 152"ברכו במפרשי כמבואר בעיניהם.153, חביבה התורה שהיתה מורה שזה

במאמר  שנזכר (כפי ותענוג עונג מתוך התורה חכמת לימוד שיהיה רצון עד 154ויהי יומשך ואז ,(
יתברך  לו דירה תהיה התחתון הזה בעולם למטה שכאן היינו, אורייתא 155ל"עשיתיו", אשר, ולתורתו, לו ,

חד  כולא .156וקודשאֿבריךֿהוא

***
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ואילך.144) רפח ע' שם ראה
יב.145) יא, איוב
ס"ח.146) לעיל גם ראה
א.147) סה, כתובות ראה
ועוד.148) רפד. ע' ח"א תער"ב המשך ראה
ואילך.149) ה"ב פ"ד
וש"נ.150) ב. סו, חולין וראה כא. מב, ישעי'
ה"ד.151) פ"א

וש"נ.152) א. פא, נדרים
יונה).153) רבינו (בשם שם ר"ן ראה
ואילך).154) 60 ע' חמ"ד מנחם (תורת פ"ד
במדב"ר 155) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
א.156) כד, ח"א זהר וראה רפכ"ג. פ"ד, בתניא הובא זהר

ועוד. א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב
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.ÁÎ לע רבינו דובר שהדפיס הראשון הספר היה שזה תורה, תלמוד הלכות אודות כ"א) (סעיף יל
התניא. ספר את הדפיס כן לאחרי ורק הזקן,

ידוע  כן -157וכמו כמותו לנהוג להם הורה נפשות, לרכוש תלמידיו את שלח הזקן רבינו שכאשר
שזהו  שגילה באופן (אם התורה מפנימיות ענינים גם מסר כן ולאחרי  דתורה, בנגלה מענין מתחיל שהיה

לאו). אם התורה, פנימיות

כול  בכלל, נשיאנו רבינו של בשליחות שנוסעים אלו אצל להיות שצריך הסדר גם ובמיוחד וזהו ל
הקיץ  בימות שנוסעים הישיבה ותורה 158תלמידי מצוה "נר עלֿידי בעולם אור להוסיף הוא שענינם ,

שנתגלתה 159אור" התורה בפנימיות ענין כן ולאחרי דתורה, בנגלה ענין מהם ישמעו בואם מקום שבכל -
החסידות. בתורת בדורנו

לנו  סללו אשר הדרך שזוהי יאמרו, - הא לא הא אי דממהֿנפשך, הדבר, לפשר אותם ישאלו ואם
חז"ל  ובלשון התניא, ספר ואת תורה תלמוד הלכות את שכתב הזקן, מרבינו החל נשיאינו, :160רבותינו

ההולכים  לכל - יחדיו שהולכים - שניהם את ונתן כו'", נתנן אחד אֿל אחד מרועה נתנו "כולם
במכתבו  נשיאנו רבינו כלשון - ועד עמוד 15בעקבותיו, יהיה שזה יכונה", ישראל בשם אשר ל"כל -

דרכם. את שיאירו האור ועמוד האש עמוד הענן,

ובפרטי  למקומו, שנוסע אחד כל של השליחות ובפרטיות, דין, בעלמא הנשמה של השליחות וזוהי
תלמוד  מהלכות ענינים עמהם לקחת שצריכים לעיל, כאמור - הישיבה תלמידי של השליחות פרטיות,

החסידות. תורת שבתורה, הפנימי ובחלק שבתורה הנגלה בחלק שמתבארים כפי התניא, ומספר תורה

לעיל. להאמור בנוגע - כאן עד

.ËÎ:אודותיו להעיר שצריך נוסף ענין - ועתה

פעמים  כמה בהמדובר כנראה חולשה נעשית ההנהגה, מאופן רואה שהנני מאמר 161כפי אודות
ואפילו 162רז"ל  חסידית, התוועדות בהתוועדות, אפילו הנה שלכן, כו'", מעלי מיכלא שנין ארבעין "עד

הגאו  שזוהי אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד הנשיא, גאולת עם הקשורה אחד התוועדות כל של לה
משלש  יותר לשתות שלא הגבלה להיות צריכה - יכונה ישראל בשם אשר כל ישראל, כלל בתוככי מאתנו,

מרביעית. פחות יהיו יחד שכולם ובאופן כוסות,

הנה  טוב, יום או שבת של קידוש עם הקשורה התוועדות אודות כשמדובר - הכלל מן יוצא ובתור
הכוסות. ג' למנין עולה ואינו עצמו, בפני ענין הוא קידוש של הכוס

דוקא  אלא) "פשטים", ללמוד אחר במקום יוכלו שאז השבת, ביום (לא בפירוש זה על מדבר הנני
שיוכלו  כך החקיקה"... "אותיות מיד שנעשים באופן הדברים את שקולטים מכשירים כאלו כשישנם עתה,
מלכתחילה, שדובר כפי - התוקף בכל בפירוש מדגיש  והנני לשומעם, שירצו מקום לכל להגיע הדברים
תמצי  ואם כוסות, שלש עם חובה ידי לצאת יכולים שנה ארבעים שעד - שיבואו ימים על וכן עתה, וכן

משלש. פחות אפילו - לומר

" לקרותו שצריכים ידע שלא - דווארקין מיכאל אודות א) (סעיף לעיל -xוכמסופר מיכאל"... ' ָ
שאחז  למרות הנה הכנה, כל וללא הראשונה, בפעם הגאולה אודות גדולה הכי הבשורה את שבשמעו
רבינו  של לדירה מסביב ורקד הבקבוק, את אחז הוא פיו... אל אותה קירב לא ה"סאטקע", את ָבידו

שתה! לא - לשתות אבל נשיאנו,
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וש"נ.157) .457 ע' חכ"ז מנחם תורת גם ראה
מנחם 158) (תורת סל"ג דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(224 ע' ח"מ
כג.159) ו, משלי

ב.160) ג, חגיגה
וש"נ.161) ואילך. 349 ס"ע חל"ו מנחם תורת ראה
א.162) קנב, שבת
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המאסר  לידי שהביא ויונקים 144אויפגעשטורעם'ט") עוללים "מפי שכתוב מה אודות בגלוי דיבר שבו -
היא  ומתנקם" אויב "להשבית והעצה ומתנקמים, אויבים שישנם ומתנקם", אויב להשבית עוז יסדת

ויונקים". "עוללים עם תורה שלומדים עלֿידיֿזה

שקטן לומר ושלום חס רק`epiולכן, הוא עלxehtבמצוות; מורה גופא והפטור המצוות, ezekiiyמן
המצוה. לענין

שייך  אינו ולעתֿעתה והשגה, בהבנה הלימוד שיהיה אמנם היא התכלית הנה - תורה לתלמוד בנוגע
יולד" אדם פרא "עיר שהרי כך 145לזה, ואחר אביך" "מוסר תחילה להיות צריך ולכן אמך", ,146"תורת

"תורת - כך ואחר אביך", מ"מוסר להיות צריכה שההתחלה הולד, להתהוות בנוגע הסדר הוא וכן
בפה  שתובעת באופן ולא ומצוות,147אמך", לתורה שייכות אמנם לו שיש הקטן, של מציאותו נעשית ואז ,

הקטן  בנו את ללמד האב על התורה מן עשה מצות תורה, תלמוד אבל המצוות, מכל פטור שהוא אלא
-תורה 

בחסידות  כמובא - לדבר משמתחיל התחיל 148החל שכבר מורה הדיבור שהתחלת הרפואה מספרי
רב  זמן אצלו היו הפה מוצאות (שהרי הפה מוצאות מצד זה שאין והיינו, במוחין, ההגדלה ענין אצלו
קהלת  מורשה משה לנו צוה "תורה אביו מלמדו שאז - המוחין בענין ההוספה מפני אלא זה), לפני
עמו  מתחילים כך ואחר יורש, כבר שהוא יומו בן לתינוק גם ששייכת ירושה של ענין שזהו יעקב",
כו'". פסוקים מעט ו"מעט ישראל", שמע מפרשת ראשון "מפסוק החל והשגה, הבנה הסברה, של ענינים

.ÊÎ.קאתינא לדרשא - כאן עד

ליתן  כדי ולא שנדפסו, החוברות כל את שיחטפו - לעיל כאמור - הוא לפועל שנוגע מה והעיקר
בהם, ללמוד כדי אלא למדפיסים... ריוח

התורה, דלימוד הענין התחלת שזהו - בפועל לעשיה שיביא לעשות, מנת על יהיה שהלימוד ובאופן
תורה  תלמוד הלכות בהמשך הזקן רבינו שמבאר ,149כפי

ויאדיר" תורה ד"יגדיל לענין שיגיעו לאופן ועד הרחבה, מתוך יהיה ,150והלימוד

הזק  רבינו של דין פסק לקיום תורה ועד תלמוד בהלכות תורה 151ן תלמוד בהלכות נתפרש שלא -
(היינו  האמת חכמי "אמרו - בלבד ברמז אלא להרמב"ם, תורה תלמוד בהלכות לא וגם הביתֿיוסף של

. בפרד"ס לעסוק לתיקונה צריכה נפש שכל תורה) של אמיתתה שאפשר שזהו מה כל וידע שישיג עד .
אחד  שכל והיינו, וסודות", ודרשות ברמזים הן ההלכות בפשטי הן התורה מידיעת להשיג לנשמתו
לכלֿהפחות  דתורה, שבנגלה הענינים כל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה התורה, חלקי כל את ללמוד צריך מישראל

אחת. פעם

התורה, ברכת שמברך בכך גם וכמודגש לבב, וטוב שמחה מתוך להיות צריך התורה לימוד והרי
תחילה" בתורה הש"ס 152"ברכו במפרשי כמבואר בעיניהם.153, חביבה התורה שהיתה מורה שזה

במאמר  שנזכר (כפי ותענוג עונג מתוך התורה חכמת לימוד שיהיה רצון עד 154ויהי יומשך ואז ,(
יתברך  לו דירה תהיה התחתון הזה בעולם למטה שכאן היינו, אורייתא 155ל"עשיתיו", אשר, ולתורתו, לו ,

חד  כולא .156וקודשאֿבריךֿהוא

***
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ואילך.144) רפח ע' שם ראה
יב.145) יא, איוב
ס"ח.146) לעיל גם ראה
א.147) סה, כתובות ראה
ועוד.148) רפד. ע' ח"א תער"ב המשך ראה
ואילך.149) ה"ב פ"ד
וש"נ.150) ב. סו, חולין וראה כא. מב, ישעי'
ה"ד.151) פ"א

וש"נ.152) א. פא, נדרים
יונה).153) רבינו (בשם שם ר"ן ראה
ואילך).154) 60 ע' חמ"ד מנחם (תורת פ"ד
במדב"ר 155) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
א.156) כד, ח"א זהר וראה רפכ"ג. פ"ד, בתניא הובא זהר

ועוד. א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב
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על להזכירם כדי האם, שם בצירוף שמם גם יציינו - הרוצים והגאולה,וכל השמחה בעל של הציון
ידועים  שאינם הצרכים עבור - יותר ועוד להם, שידועים הצרכים הן להם, המצטרך כל עבור רצון, בעת

להם,

לדל" מלחמו נתן כי יבורך הוא עין ש"טוב  באופן - זה דורנו 18וכל נשיא רבינו על דקאי בעל 171, ,
הארץ" עם לכל (בר) "המשביר והגאולה, יכונה.16השמחה ישראל בשם אשר לכל ,

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד

***

.·Ï אודות להזכיר יש - ה"קאנטרי" של הזמן זה הרי הדעות" ש"לכל תמוז, י"ב לאחרי ָבעמדנו
הצניעות  נאמר 172ענין שבה השבוע, פרשת עם הקשור ענין שזהו ובפרט יעקב 173, אהליך טובו "מה

זה" מול זה מכוונין שאינן פתחיהם שראה "על ישראל", .174משכנותיך

פעם  זה על דובר שכבר למזורזין 175ואף אלא מזרזין ואין הפעם, ועוד הפעם עוד זאת להזכיר יש -176,

שאין  במקום נמצא שבו זמן שזהו כך על הבט ומבלי הקיץ, זמן שזהו כך על הבט מבלי אשר,
אותו  השטים"177מכירים מ"נחל מבולבל להיות יכול שלפעמים כך על הבט ומבלי רש"י 178, כפירוש ,

חז"ל  דברי יסוד אודות 179(על מדובר שכאן לדעת צריך - רצוי בלתי באופן שהתנהגו אלו עם שקשור (
ישראל": ו"משכנותיך יעקב" "אהליך

ד" י' אות בו יש - צעיר או זקן אשה, או איש ישראל, בן ו"iכל המשכת iעקב" על שמורה שראל",
בחסידות  כמבואר הוי', לה"עקב"180שם עד נמשכת י' והאות י', האות הוא הוי' שם ועיקר שהתחלת

" ר"ת ד"ישראל", י' האות גם והיא .181תורה"lותיות`יבואxשיםyשiדיעקב,

בהתחלת שכתוב וכמו הקדושֿברוךֿהוא, עמו הולך הולך, שיהודי היכן (ונעתק ולכן, ערוך השולחן
הזקן  רבינו של ערוך בשולחן .182גם האדם ישיבת ש"אין - הדבר טעם בצירוף בביתו,) לבדו והוא .

. .כישיבתו גדול מלך לפני המלכים . מלכי מלך הגדול שהמלך לבו אל האדם כשישים כלֿשכן .
וכו'".הקדושֿברוךֿהוא  עליו עומד

ואפילו  ב"קאנטרי", אפילו בקיץ, שאפילו כך, השנה, זמני מצד ושלום חס שינוי אין זה בענין ָוהרי
כרצון  הוא מתנהג - הפכי באופן מתנהגים השכנים שכל ואפילו אותו, מכירים שאין במקום

מלבדו" עוד "אין אשר מיניה"5הקדושֿברוךֿהוא, פנוי אתר ו"לית לזמן.183, בנוגע ועלֿדרךֿזה ,

.‚Ï:נוסף וענין

שכתוב  מה ישראל 184עלֿפי בני אחינו את להזכיר יש - שמחתי" ראש על ירושלים את "אעלה
ומצב  במעמד היו מהם וכמה כמה אשר, חב"ד, בכפר שנמצאים אלו ובפרט ישראל, בארץ הנמצאים

בצרה" אנכי המאורע 185ד"עמו כללות את געלעבט") ("מיט ו"חיו" מקום, ובאותו זמן באותו בהיותם ,
הגאולה  את גם כך ואחר המאסר, .186של
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ס"ד.171) לעיל גם ראה
וש"נ.172) .293 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
ה.173) כד, בלק
עה"פ.174) פרש"י
(175217 ע' (שם ואילך סכ"ד הנ"ל תמוז י"ב שיחת ראה

וש"נ. ואילך).
בתחלתו.176) נשא ספרי  א. כג, מכות ו.ראה פ"ז, במדב"ר
א.177) טז, חגיגה ראה
יח.178) ד, יואל
יל"ש 179) כב. פ"כ, שם במדב"ר יז. (בלק) פרשתנו תנחומא

תקלח). (רמז עה"פ יואל תשעא. רמז שם
ובכ"מ.180) ויצא. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
קפו.181) אופן מג"ע
ס"ב.182) - ובמהדו"ק ס"ה, - במהדו"ב
בתניא 183) הובא ב). (קכב, ת"ע סע"ב). (צא, תנ"ז תקו"ז

פ"ז. שעהיוה"א
ו.184) קלז, תהלים
טו.185) צא, שם
וש"נ.186) .409 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
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ושלא  בזה, ורמזים דרשות "ּפשט'לאך", ללא הענין, כפשטות היא שהכוונה פעמים כמה וכאמור
ולא  זה, על לדבר צריך אני אם יודע אינני - להיפך... לעשות צריך והשומע כך, לומר צריך שאני יאמרו
צריך  והנני בזה, שיעסוק מי אין - גדול דבר או קטן דבר לכל בנוגע זאת; יאמר אחר שמישהו מספיק

פותח" והוא נועל "הוא בבחינת ולהלקות...163להיות לנזוף מוסר, לומר ,

הוא" שם וגדול "קטן בבחינת להיות אצטרך גדול, יותר או קטן יותר אין אם אופן, ולחזור 164ובכל ,
ולכל  טפחים, מעשרה למטה ממש, לפועל בנוגע היא שהכוונה ולהדגיש שנים, כמה לפני המדובר על
בשאר  בזה וכיוצא ופורים, תורה שמחת כסלו, י"ט תמוז, בי"ב הן טוב, ויום בשבת הן ואחד, אחד
ולהבדלה, לקידוש דיין החיוב או הסדר, בליל כוסות דד' החיוב שמלבד - היתר להורות שיכולים הענינים
רביעית  היותר לכל - יחד וכולם היותר, לכל כוסות ג' של ההגבלה ישנה להתוועדות, הקשור בכל הנה

בלבד.

תע  לשלול שרוצים ענין זה -ואין נשיאנו רבינו דברי את ולהדגיש לחזור אם, כי יהודי, אצל נוג
הדברים  נדפסו שכבר (כפי חריפות ביתר אלא 161שנאמרו מאוס, דבר הוא עצמו מצד ש"משקה" - (

שלא  הלואי - כוסות מג' יותר יוסיפו כאשר אבל, ה"סירכא", להסיר כדי - בזה צורך יש שלפעמים
בלבבו  מתברך כאשר ובפרט הסירכות, להסרת תועיל לא הרביעית שהכוס ובודאי חדשה... סירכא תיתוסף

"סאם  הוא הנה משלש, יותר ליקח שאין ברבים שאמרו שאףֿעלֿפי וביכלתו 165לאמר סאּפאזשניק"... ַַָ
מתחת  שוכב כבר הוא כי לספור, חדל אשר עד ושמונה, שבע שש, חמש, ארבע, שלוקח "קונץ", להראות

לשולחן...

***

.Ï תמוז בי "בֿי"ג פעמים כמה שהונהג הענין גם אודות 166ישנו להזכיר  בנוגע - נשיאנו רבינו תקנת
החודש, לימי שנחלק כפי תהלים לאמירת

פרטי - כבר שנדפסו (כפי והגאולה המאסר ימי עם בעצמו נשיאנו רבינו קישר זו שתקנה ולהעיר,
-)167הדברים 

זה, ליום השייך בחלק השבוע, בפרשת יום בכל חומש שיעור ללימוד בנוגע גם גילה כן, ולאחרי

השנה. לימות נשיאנו רבינו שחילק כפי תניא, לשיעור בנוגע וכן

הפסוק  את זה על המליץ תיבות 168וגם ראשי ש"חת"ת" - גו'" הערים על אלקים חתת ויהי "ויסעו
gומשzהליםz 169ניא.

ישן, דבר כמו אבל זאת, לומדים היו הכי בלאו גם שאם מחדש, לעורר - להעדפה אלא נצרכה ולא
מחודשת. חיות מתוך חדש, דבר כמו זאת ילמדו אזי תשכ"ה, בשנת הפעם עוד זה על שומעים כאשר הנה

.‡Ï:נוסף וענין

השמחה  בעל שם על שנקראים המוסדות עבור מגבית עורכים תמוז שבי"ב נהוג האחרונות בשנים
.170והגאולה 

לבו, נדבת כפי אחד כל נותן - אלו במגביות וכנהוג

כפי - קדושה, גם תהיה ובמילא ורחבה, פתוחה מלאה ביד הנדבה שתהיה פעמים כמה וכמדובר
התחתון  באדם -ששייך
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כא.163) כא, (בלק) פרשתנו פרש"י ע"פ
ע"ב.164) ריש פה, ב"מ וראה יח. ג, איוב
וש"נ.165) .126 ע' חמ"ג מנחם תורת ראה
(תורת 166) 165 הערה תשכ"א תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(127 ע' חל"א מנחם
סה"מ 167) - תש"ח תמוז י"בֿיג הגאולה חג קונטרס

.264 ע' תש"ח
ה.168) לה, וישלח
רסח.169) ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
מנחם 170) (תורת סמ"ח דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 236 ס"ע ח"מ
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על להזכירם כדי האם, שם בצירוף שמם גם יציינו - הרוצים והגאולה,וכל השמחה בעל של הציון
ידועים  שאינם הצרכים עבור - יותר ועוד להם, שידועים הצרכים הן להם, המצטרך כל עבור רצון, בעת

להם,

לדל" מלחמו נתן כי יבורך הוא עין ש"טוב  באופן - זה דורנו 18וכל נשיא רבינו על דקאי בעל 171, ,
הארץ" עם לכל (בר) "המשביר והגאולה, יכונה.16השמחה ישראל בשם אשר לכל ,

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד

***

.·Ï אודות להזכיר יש - ה"קאנטרי" של הזמן זה הרי הדעות" ש"לכל תמוז, י"ב לאחרי ָבעמדנו
הצניעות  נאמר 172ענין שבה השבוע, פרשת עם הקשור ענין שזהו ובפרט יעקב 173, אהליך טובו "מה

זה" מול זה מכוונין שאינן פתחיהם שראה "על ישראל", .174משכנותיך

פעם  זה על דובר שכבר למזורזין 175ואף אלא מזרזין ואין הפעם, ועוד הפעם עוד זאת להזכיר יש -176,

שאין  במקום נמצא שבו זמן שזהו כך על הבט ומבלי הקיץ, זמן שזהו כך על הבט מבלי אשר,
אותו  השטים"177מכירים מ"נחל מבולבל להיות יכול שלפעמים כך על הבט ומבלי רש"י 178, כפירוש ,

חז"ל  דברי יסוד אודות 179(על מדובר שכאן לדעת צריך - רצוי בלתי באופן שהתנהגו אלו עם שקשור (
ישראל": ו"משכנותיך יעקב" "אהליך

ד" י' אות בו יש - צעיר או זקן אשה, או איש ישראל, בן ו"iכל המשכת iעקב" על שמורה שראל",
בחסידות  כמבואר הוי', לה"עקב"180שם עד נמשכת י' והאות י', האות הוא הוי' שם ועיקר שהתחלת

" ר"ת ד"ישראל", י' האות גם והיא .181תורה"lותיות`יבואxשיםyשiדיעקב,

בהתחלת שכתוב וכמו הקדושֿברוךֿהוא, עמו הולך הולך, שיהודי היכן (ונעתק ולכן, ערוך השולחן
הזקן  רבינו של ערוך בשולחן .182גם האדם ישיבת ש"אין - הדבר טעם בצירוף בביתו,) לבדו והוא .

. .כישיבתו גדול מלך לפני המלכים . מלכי מלך הגדול שהמלך לבו אל האדם כשישים כלֿשכן .
וכו'".הקדושֿברוךֿהוא  עליו עומד

ואפילו  ב"קאנטרי", אפילו בקיץ, שאפילו כך, השנה, זמני מצד ושלום חס שינוי אין זה בענין ָוהרי
כרצון  הוא מתנהג - הפכי באופן מתנהגים השכנים שכל ואפילו אותו, מכירים שאין במקום

מלבדו" עוד "אין אשר מיניה"5הקדושֿברוךֿהוא, פנוי אתר ו"לית לזמן.183, בנוגע ועלֿדרךֿזה ,

.‚Ï:נוסף וענין

שכתוב  מה ישראל 184עלֿפי בני אחינו את להזכיר יש - שמחתי" ראש על ירושלים את "אעלה
ומצב  במעמד היו מהם וכמה כמה אשר, חב"ד, בכפר שנמצאים אלו ובפרט ישראל, בארץ הנמצאים

בצרה" אנכי המאורע 185ד"עמו כללות את געלעבט") ("מיט ו"חיו" מקום, ובאותו זמן באותו בהיותם ,
הגאולה  את גם כך ואחר המאסר, .186של
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ס"ד.171) לעיל גם ראה
וש"נ.172) .293 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
ה.173) כד, בלק
עה"פ.174) פרש"י
(175217 ע' (שם ואילך סכ"ד הנ"ל תמוז י"ב שיחת ראה

וש"נ. ואילך).
בתחלתו.176) נשא ספרי  א. כג, מכות ו.ראה פ"ז, במדב"ר
א.177) טז, חגיגה ראה
יח.178) ד, יואל
יל"ש 179) כב. פ"כ, שם במדב"ר יז. (בלק) פרשתנו תנחומא

תקלח). (רמז עה"פ יואל תשעא. רמז שם
ובכ"מ.180) ויצא. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
קפו.181) אופן מג"ע
ס"ב.182) - ובמהדו"ק ס"ה, - במהדו"ב
בתניא 183) הובא ב). (קכב, ת"ע סע"ב). (צא, תנ"ז תקו"ז

פ"ז. שעהיוה"א
ו.184) קלז, תהלים
טו.185) צא, שם
וש"נ.186) .409 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

ושלא  בזה, ורמזים דרשות "ּפשט'לאך", ללא הענין, כפשטות היא שהכוונה פעמים כמה וכאמור
ולא  זה, על לדבר צריך אני אם יודע אינני - להיפך... לעשות צריך והשומע כך, לומר צריך שאני יאמרו
צריך  והנני בזה, שיעסוק מי אין - גדול דבר או קטן דבר לכל בנוגע זאת; יאמר אחר שמישהו מספיק

פותח" והוא נועל "הוא בבחינת ולהלקות...163להיות לנזוף מוסר, לומר ,

הוא" שם וגדול "קטן בבחינת להיות אצטרך גדול, יותר או קטן יותר אין אם אופן, ולחזור 164ובכל ,
ולכל  טפחים, מעשרה למטה ממש, לפועל בנוגע היא שהכוונה ולהדגיש שנים, כמה לפני המדובר על
בשאר  בזה וכיוצא ופורים, תורה שמחת כסלו, י"ט תמוז, בי"ב הן טוב, ויום בשבת הן ואחד, אחד
ולהבדלה, לקידוש דיין החיוב או הסדר, בליל כוסות דד' החיוב שמלבד - היתר להורות שיכולים הענינים
רביעית  היותר לכל - יחד וכולם היותר, לכל כוסות ג' של ההגבלה ישנה להתוועדות, הקשור בכל הנה

בלבד.

תע  לשלול שרוצים ענין זה -ואין נשיאנו רבינו דברי את ולהדגיש לחזור אם, כי יהודי, אצל נוג
הדברים  נדפסו שכבר (כפי חריפות ביתר אלא 161שנאמרו מאוס, דבר הוא עצמו מצד ש"משקה" - (

שלא  הלואי - כוסות מג' יותר יוסיפו כאשר אבל, ה"סירכא", להסיר כדי - בזה צורך יש שלפעמים
בלבבו  מתברך כאשר ובפרט הסירכות, להסרת תועיל לא הרביעית שהכוס ובודאי חדשה... סירכא תיתוסף

"סאם  הוא הנה משלש, יותר ליקח שאין ברבים שאמרו שאףֿעלֿפי וביכלתו 165לאמר סאּפאזשניק"... ַַָ
מתחת  שוכב כבר הוא כי לספור, חדל אשר עד ושמונה, שבע שש, חמש, ארבע, שלוקח "קונץ", להראות

לשולחן...

***

.Ï תמוז בי "בֿי"ג פעמים כמה שהונהג הענין גם אודות 166ישנו להזכיר  בנוגע - נשיאנו רבינו תקנת
החודש, לימי שנחלק כפי תהלים לאמירת

פרטי - כבר שנדפסו (כפי והגאולה המאסר ימי עם בעצמו נשיאנו רבינו קישר זו שתקנה ולהעיר,
-)167הדברים 

זה, ליום השייך בחלק השבוע, בפרשת יום בכל חומש שיעור ללימוד בנוגע גם גילה כן, ולאחרי

השנה. לימות נשיאנו רבינו שחילק כפי תניא, לשיעור בנוגע וכן

הפסוק  את זה על המליץ תיבות 168וגם ראשי ש"חת"ת" - גו'" הערים על אלקים חתת ויהי "ויסעו
gומשzהליםz 169ניא.

ישן, דבר כמו אבל זאת, לומדים היו הכי בלאו גם שאם מחדש, לעורר - להעדפה אלא נצרכה ולא
מחודשת. חיות מתוך חדש, דבר כמו זאת ילמדו אזי תשכ"ה, בשנת הפעם עוד זה על שומעים כאשר הנה

.‡Ï:נוסף וענין

השמחה  בעל שם על שנקראים המוסדות עבור מגבית עורכים תמוז שבי"ב נהוג האחרונות בשנים
.170והגאולה 

לבו, נדבת כפי אחד כל נותן - אלו במגביות וכנהוג

כפי - קדושה, גם תהיה ובמילא ורחבה, פתוחה מלאה ביד הנדבה שתהיה פעמים כמה וכמדובר
התחתון  באדם -ששייך
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כא.163) כא, (בלק) פרשתנו פרש"י ע"פ
ע"ב.164) ריש פה, ב"מ וראה יח. ג, איוב
וש"נ.165) .126 ע' חמ"ג מנחם תורת ראה
(תורת 166) 165 הערה תשכ"א תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(127 ע' חל"א מנחם
סה"מ 167) - תש"ח תמוז י"בֿיג הגאולה חג קונטרס

.264 ע' תש"ח
ה.168) לה, וישלח
רסח.169) ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
מנחם 170) (תורת סמ"ח דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 236 ס"ע ח"מ
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.‰Ï דנזיר הענין עם זה לקשר :194ויש

לאסור  שמוסיף "אף"), (כמו הוספה של ענין הוא - הנדרים ענין כללות כמו - הנזירות ענין כללות
רז"ל  וכמאמר המותר, דבר עצמו כו'".195על התורה לך שאסרה מה דייך "לא שאלה): של (בסגנון

בתיבת  שמצינו כפי רצוי, בלתי באופן זה היה הבריאה בהתחלת הנה - ההוספה ענין לכללות ובנוגע
גו'" תאכלו לא אלקים אמר כי "אף שבתורה: הראשונה בנוגע 196"אף" גם הציווי על הוסיפה שחוה ,

בו" תגעו ("ולא גרעון"197לנגיעה לידי באה "לפיכך ,(198.

המאורות  על שהוסיפה מצינו לשרה בנוגע הנה גיסא, בהתחלת 199ולאידך היתה ששרה לפי והיינו ,
תורה" אלפים דמתןֿתורה 200"שני היחוד התחיל שאז התחלת 201, כמו (ולא "אנכי" - א' באות שהתחלתו ,

ל"ד). סעיף כנ"ל ב', באות הבריאה

.ÂÏ:החסידות דרך על הענין וביאור

שלמעלה 202מבואר  האור על מורה אל"ף כי אל"ף, אות ידי על היתה לא העולם שבריאת בטעם
כאורה" "כחשיכה דשם ולפיכך 203מהשתלשלות הקדושה; כמו משם לקבל יכולה אחרא הסטרא וגם

הראוי, במקום רק הנמשך ההשתלשלות סדר של האור שהוא ברכה, תיבות ראשי בי"ת, באות נברא
דוקא. דקדושה בסטרא

שלכן  ההשתלשלות, סדר בתוך מהשתלשלות שלמעלה האור גם להמשיך הכח ניתן התורה ידי על אך
שכתוב  וכמו מהשתלשלות), שלמעלה האור (שהוא אל"ף באות היא הדברות עשרת ה'57התחלת "אנכי

להיות מהשתלשלות, שלמעלה "אנכי", נמשך התורה ידי שעל `jiwl"אלקיך", 'ied"* לסטרא רק  (שנמשך 
דוקא") אלקיך  "שנקרא  עד  ";204דקדושה , תיבות שהענין 205הבית"iתביתkפשיpנא`וכראשי והיינו, ,

למטה. עד ונתינה כתיבה של באופן נמשך מהשתלשלות שלמעלה ד"אנכי"

המברך" מן יותר אמן העונה "גדול בענין ה) (סעיף לעיל האמור עם זה לקשר רכה a:206ויש
" ואילו בב', מתחילה - וללא `("המברך") הברכה, לאחרי רק באה אמן עניית אבל, בא'. מתחיל - מן"

מתגרין  "גוליירים בדוגמת שזהו הברכה, ענין שישנו לאחרי ורק אמן; לעניית מקום נתינת אין ברכה,
נוצחין". "גיבורים בדוגמת שהוא אמן, דעניית לעילוי מקום יש אזי במלחמה",

שלמעלה  ומצות התורה עלֿידי הנה כן, ולאחרי ב', באות מתחיל ההשתלשלות שסדר - בזה והענין
הענין  גם וזהו עולם, של לאלופו שרומזת א', האות השתלשלות בסדר וממשיכים מוסיפים מהשתלשלות

המברך". מן יותר אמן העונה ש"גדול א'), באות (המתחיל ד"אמן"

.ÊÏ הפתיחה להיות אפשר בתורה ורק טוב", לא הוא עצמו מצד אף ש"תיבת הפנימי הביאור גם וזהו
ב"אל"ף":

ולפיכך dtqeddענין כאורה" "כחשיכה דשם השתלשלות, מסדר שלמעלה האור על מורה ("אף")
טוב"; לא הוא עצמו "מצד

*(- אנכי אלקיך": הוי' "אנכי בפירוש ג) מא, (ובז"ח ב כה, זח"ב -כלל וראה אלקיך הוי' עלֿפי פרט , יל"פ (ובזה

בתחלתה  אלקות האמנת מצות צדק להצמח המצות ספר ראה - המצוות במנין שיהיה קאֿסלקאֿדעתך דיש הא חסידות

ב)). מד, מצותיך (דרך
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ואילך.194) ס"ד לעיל ראה
ה"א.195) פ"ט נדרים ירושלמי
א.196) ג, בראשית
ג.197) שם,
עה"פ.198) פרש"י
ח.199) פנ"ג, ב"ר
וש"נ.200) סע"א. צז, סנהדרין

א.201) קכו, שרה חיי אוה"ת ראה
(202.191 שבהערה ואוה"ת לקו"ת
יב.203) קלט, תהלים
שם.204) אוה"ת
הע"י).205) (לגירסת א קה, שבת
מנחם 206) (תורת פ"ד תשכ"ב אמן העונה גדול ד"ה גם ראה

.(278 ע' חל"ג

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

(כשם המקום הפסק את לבטל יהודי של בכחו ברוחניות, משנת והרי הזמן הפסק את לבטל שביכלתו
כאחד" "כולנו שיהיה - אבינו",187תרפ"ז) ד"ברכנו הענין יומשך שיומשך 718ועלֿידיֿזה ובאופן ,

בסופה  תמוז ג' בשיחת הרבי שאמר וכפי למטה, עד שלמעלה אור 188מה"אחד" יהיה ישראל בני ש"לכל
ובגשמיות", ברוחניות

ובאופן טוב", כל יגמלך הוא טוב שגמלך "מי הברכה אצלם (כמו ותקויים הפסק לו שאין ד"סלה",
ועד") סלה נצח שנאמר מקום ,189"כל

בני  לכל כללות, בכללי התפוצות ובכל בכלל, ישראל ובארץ חב"ד בכפר שנמצאים אלו - ובפרט
יחד. ולכולם ואחת אחד לכל ישראל,

- הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע והניגון פעמים), ָג'

***

.„Ï(כ"ג (סעיף לעיל אףֿעלֿפי דובר - "אף" בתיבת הזקן לרבינו תורה תלמוד הלכות התחלת אודות
. טוב לא הוא בעצמו אף המשניות ש"תיבת בפירוש הרמב"ם דברי יסוד על - כו'" באף פתחו ג' .

לי". עמדה באף שלמדתי "חכמה בענין זו) בפרשה תורה בלקוטי (שהובאו

בזה: להוסיף ויש

"אף"122בפסוק  תיבת נאמרה עשיתיו", אף יצרתיו -ixg`l"בראתיו בתורה ורק יצרתיו"; "בראתיו
להיות יכולה - מהעולם לי".dgiztdשלמעלה עמדה באף שלמדתי "חכמה דוקא ואדרבה, ב"אף",

" התורה בהתחלת שכתוב (כמו ב' באות היתה העולם שבריאת מצינו זה ראשי aובדוגמת ראשית"),
הברכה  היפך שהיא תיבה של תיבות ראשי שהיא א', באות ולא ברכה, התחלת 190תיבות ואףֿעלֿפיֿכן, ,

רק כי, - "אנכי" דוקא, בא' היא הדברות אבלmlerdעשרת ב', באות להתחיל מתחילה dxezdצריך
.191בא'

הדברים: וביאור

הוספה. של ענין על מורה - "אף" דתיבת הפשוט הפירוש

אינו  לו שיש מה שכל הדברים, שמשמעות ב"אף", לפתוח מקום אין העולם, לעניני בנוגע ולכן,
- נוסף דבר רוצה אלא עבורו "שמח מספיק להיות צריך העולם לעניני שבנוגע הסדר היפך זה שהרי

.192בחלקו"

בחלקו" "שמח להיות צריך לא ברוחניות שהרי - ומצוותיה תורה לעניני בנוגע (שכבר 219מהֿשאיןֿכן
כמה  אדרבה: אלא מצוה), עוד לקיים לו ולמה מצוות, מספיק לו יש עוד; ללמוד לו ולמה מספיק, למד

שכתוב  וכמו יותר, עוד לרצות צריך לו, ריבוי 193שיש לו שיש שככל כך, כסף", ישבע לא כסף "אוהב
- ב"אף" הפתיחה ענין תוכן שזהו כו', ואהבה ורצון חשק וביתר ככה, פעמים כמה רוצה ומצות, תורה

הוספה. של ענין

להורות, - הוספה של לשון "אף", בתיבת הזקן רבינו פותח תורה תלמוד בהלכות שדוקא הטעם וזהו
יותר. ועוד יותר ללמוד רוצים שלומדים, שכמה
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וראה 187) העמידה. תפלת בסוף שלום" "שים ברכת נוסח
פל"ב. תניא

(188.170 ע' תרפ"ז סה"ש
א.189) נד, עירובין
תנחומא 190) לסופה). (קרוב ה"א פ"ב חגיגה ירושלמי ראה

תדב  יו"ד. פ"א, ב"ר ה. זהר בראשית לסופו). (קרוב פל"א א"ר
ועוד. ויגש. ר"פ

אמור 191) אוה"ת ב. יט, ראה בלקו"ת נתבאר שם. ב"ר ראה
ועוד. ואילך. 103 ע' חכ"ב מנחם תורת ואילך. תתנז ס"ע ג) (כרך

קכא 192) ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה רפ"ד. אבות
סיון). ל יום" ב"היום (נעתק

(תורת 193) סי"ט הנ"ל תמוז י"ב שיחת גם וראה ט. ה, קהלת
וש"נ. .(213 ע' שם מנחם



נג d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

.‰Ï דנזיר הענין עם זה לקשר :194ויש

לאסור  שמוסיף "אף"), (כמו הוספה של ענין הוא - הנדרים ענין כללות כמו - הנזירות ענין כללות
רז"ל  וכמאמר המותר, דבר עצמו כו'".195על התורה לך שאסרה מה דייך "לא שאלה): של (בסגנון

בתיבת  שמצינו כפי רצוי, בלתי באופן זה היה הבריאה בהתחלת הנה - ההוספה ענין לכללות ובנוגע
גו'" תאכלו לא אלקים אמר כי "אף שבתורה: הראשונה בנוגע 196"אף" גם הציווי על הוסיפה שחוה ,

בו" תגעו ("ולא גרעון"197לנגיעה לידי באה "לפיכך ,(198.

המאורות  על שהוסיפה מצינו לשרה בנוגע הנה גיסא, בהתחלת 199ולאידך היתה ששרה לפי והיינו ,
תורה" אלפים דמתןֿתורה 200"שני היחוד התחיל שאז התחלת 201, כמו (ולא "אנכי" - א' באות שהתחלתו ,

ל"ד). סעיף כנ"ל ב', באות הבריאה

.ÂÏ:החסידות דרך על הענין וביאור

שלמעלה 202מבואר  האור על מורה אל"ף כי אל"ף, אות ידי על היתה לא העולם שבריאת בטעם
כאורה" "כחשיכה דשם ולפיכך 203מהשתלשלות הקדושה; כמו משם לקבל יכולה אחרא הסטרא וגם

הראוי, במקום רק הנמשך ההשתלשלות סדר של האור שהוא ברכה, תיבות ראשי בי"ת, באות נברא
דוקא. דקדושה בסטרא

שלכן  ההשתלשלות, סדר בתוך מהשתלשלות שלמעלה האור גם להמשיך הכח ניתן התורה ידי על אך
שכתוב  וכמו מהשתלשלות), שלמעלה האור (שהוא אל"ף באות היא הדברות עשרת ה'57התחלת "אנכי

להיות מהשתלשלות, שלמעלה "אנכי", נמשך התורה ידי שעל `jiwl"אלקיך", 'ied"* לסטרא רק  (שנמשך 
דוקא") אלקיך  "שנקרא  עד  ";204דקדושה , תיבות שהענין 205הבית"iתביתkפשיpנא`וכראשי והיינו, ,

למטה. עד ונתינה כתיבה של באופן נמשך מהשתלשלות שלמעלה ד"אנכי"

המברך" מן יותר אמן העונה "גדול בענין ה) (סעיף לעיל האמור עם זה לקשר רכה a:206ויש
" ואילו בב', מתחילה - וללא `("המברך") הברכה, לאחרי רק באה אמן עניית אבל, בא'. מתחיל - מן"

מתגרין  "גוליירים בדוגמת שזהו הברכה, ענין שישנו לאחרי ורק אמן; לעניית מקום נתינת אין ברכה,
נוצחין". "גיבורים בדוגמת שהוא אמן, דעניית לעילוי מקום יש אזי במלחמה",

שלמעלה  ומצות התורה עלֿידי הנה כן, ולאחרי ב', באות מתחיל ההשתלשלות שסדר - בזה והענין
הענין  גם וזהו עולם, של לאלופו שרומזת א', האות השתלשלות בסדר וממשיכים מוסיפים מהשתלשלות

המברך". מן יותר אמן העונה ש"גדול א'), באות (המתחיל ד"אמן"

.ÊÏ הפתיחה להיות אפשר בתורה ורק טוב", לא הוא עצמו מצד אף ש"תיבת הפנימי הביאור גם וזהו
ב"אל"ף":

ולפיכך dtqeddענין כאורה" "כחשיכה דשם השתלשלות, מסדר שלמעלה האור על מורה ("אף")
טוב"; לא הוא עצמו "מצד

*(- אנכי אלקיך": הוי' "אנכי בפירוש ג) מא, (ובז"ח ב כה, זח"ב -כלל וראה אלקיך הוי' עלֿפי פרט , יל"פ (ובזה

בתחלתה  אלקות האמנת מצות צדק להצמח המצות ספר ראה - המצוות במנין שיהיה קאֿסלקאֿדעתך דיש הא חסידות

ב)). מד, מצותיך (דרך

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ואילך.194) ס"ד לעיל ראה
ה"א.195) פ"ט נדרים ירושלמי
א.196) ג, בראשית
ג.197) שם,
עה"פ.198) פרש"י
ח.199) פנ"ג, ב"ר
וש"נ.200) סע"א. צז, סנהדרין

א.201) קכו, שרה חיי אוה"ת ראה
(202.191 שבהערה ואוה"ת לקו"ת
יב.203) קלט, תהלים
שם.204) אוה"ת
הע"י).205) (לגירסת א קה, שבת
מנחם 206) (תורת פ"ד תשכ"ב אמן העונה גדול ד"ה גם ראה

.(278 ע' חל"ג

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

(כשם המקום הפסק את לבטל יהודי של בכחו ברוחניות, משנת והרי הזמן הפסק את לבטל שביכלתו
כאחד" "כולנו שיהיה - אבינו",187תרפ"ז) ד"ברכנו הענין יומשך שיומשך 718ועלֿידיֿזה ובאופן ,

בסופה  תמוז ג' בשיחת הרבי שאמר וכפי למטה, עד שלמעלה אור 188מה"אחד" יהיה ישראל בני ש"לכל
ובגשמיות", ברוחניות

ובאופן טוב", כל יגמלך הוא טוב שגמלך "מי הברכה אצלם (כמו ותקויים הפסק לו שאין ד"סלה",
ועד") סלה נצח שנאמר מקום ,189"כל

בני  לכל כללות, בכללי התפוצות ובכל בכלל, ישראל ובארץ חב"ד בכפר שנמצאים אלו - ובפרט
יחד. ולכולם ואחת אחד לכל ישראל,

- הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע והניגון פעמים), ָג'

***

.„Ï(כ"ג (סעיף לעיל אףֿעלֿפי דובר - "אף" בתיבת הזקן לרבינו תורה תלמוד הלכות התחלת אודות
. טוב לא הוא בעצמו אף המשניות ש"תיבת בפירוש הרמב"ם דברי יסוד על - כו'" באף פתחו ג' .

לי". עמדה באף שלמדתי "חכמה בענין זו) בפרשה תורה בלקוטי (שהובאו

בזה: להוסיף ויש

"אף"122בפסוק  תיבת נאמרה עשיתיו", אף יצרתיו -ixg`l"בראתיו בתורה ורק יצרתיו"; "בראתיו
להיות יכולה - מהעולם לי".dgiztdשלמעלה עמדה באף שלמדתי "חכמה דוקא ואדרבה, ב"אף",

" התורה בהתחלת שכתוב (כמו ב' באות היתה העולם שבריאת מצינו זה ראשי aובדוגמת ראשית"),
הברכה  היפך שהיא תיבה של תיבות ראשי שהיא א', באות ולא ברכה, התחלת 190תיבות ואףֿעלֿפיֿכן, ,

רק כי, - "אנכי" דוקא, בא' היא הדברות אבלmlerdעשרת ב', באות להתחיל מתחילה dxezdצריך
.191בא'

הדברים: וביאור

הוספה. של ענין על מורה - "אף" דתיבת הפשוט הפירוש

אינו  לו שיש מה שכל הדברים, שמשמעות ב"אף", לפתוח מקום אין העולם, לעניני בנוגע ולכן,
- נוסף דבר רוצה אלא עבורו "שמח מספיק להיות צריך העולם לעניני שבנוגע הסדר היפך זה שהרי

.192בחלקו"

בחלקו" "שמח להיות צריך לא ברוחניות שהרי - ומצוותיה תורה לעניני בנוגע (שכבר 219מהֿשאיןֿכן
כמה  אדרבה: אלא מצוה), עוד לקיים לו ולמה מצוות, מספיק לו יש עוד; ללמוד לו ולמה מספיק, למד

שכתוב  וכמו יותר, עוד לרצות צריך לו, ריבוי 193שיש לו שיש שככל כך, כסף", ישבע לא כסף "אוהב
- ב"אף" הפתיחה ענין תוכן שזהו כו', ואהבה ורצון חשק וביתר ככה, פעמים כמה רוצה ומצות, תורה

הוספה. של ענין

להורות, - הוספה של לשון "אף", בתיבת הזקן רבינו פותח תורה תלמוד בהלכות שדוקא הטעם וזהו
יותר. ועוד יותר ללמוד רוצים שלומדים, שכמה
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וראה 187) העמידה. תפלת בסוף שלום" "שים ברכת נוסח
פל"ב. תניא

(188.170 ע' תרפ"ז סה"ש
א.189) נד, עירובין
תנחומא 190) לסופה). (קרוב ה"א פ"ב חגיגה ירושלמי ראה

תדב  יו"ד. פ"א, ב"ר ה. זהר בראשית לסופו). (קרוב פל"א א"ר
ועוד. ויגש. ר"פ

אמור 191) אוה"ת ב. יט, ראה בלקו"ת נתבאר שם. ב"ר ראה
ועוד. ואילך. 103 ע' חכ"ב מנחם תורת ואילך. תתנז ס"ע ג) (כרך

קכא 192) ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה רפ"ד. אבות
סיון). ל יום" ב"היום (נעתק

(תורת 193) סי"ט הנ"ל תמוז י"ב שיחת גם וראה ט. ה, קהלת
וש"נ. .(213 ע' שם מנחם



d"kyz'dנד ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

ולשמחה" לששון אלו ימים ש"יהפכו ,218ובאופן

פעמים  כמה הקביעות 219וכמדובר אז שהיתה והגאולה, השמחה בעל של והברית ההולדת שנת אודות
הברכה  היתה ואז נדחה, בתמוז עשר לגמרי,220דשבעה יבטל - ואידחי שהואיל ,

הימים  וגם לגמרי, יבטל השבת יום לפני עוד אלא הדיחוי, בענין צורך יהיה שלא יתברך ה' ויעזור
בגלוי. ושמחה ששון של באופן יהיו השבת שלפני

.ËÏ עד יום בכל שיערכו ההתוועדויות עבור זו מהתוועדות והמזונות היין את יקחו - לכך ובהתאם
שבת. במוצאי מלכה מלוה גם כולל בכלל, השבת ויום השבת, ליום

השמחה  בעל שמעיד כפי - שלבו יכונה, ישראל בשם אשר כל לבב משאלות ימלא יתברך וה'
ולמצוותיו  לתורתו להקדושֿברוךֿהוא הוא ער - לטובה,78והגאולה לבו משאלות למלא צורך רק ויש ,

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו .221שיתמלאו

פרשתנו  סוף בזהר שכתוב מה וישיצי 222ויקויים בפועל) יבוא זה (ולאחרי דמשיחא רוחא יתער "כדין :
כתיב  כדין בנורא, יוקיד דשעיר ארעא ועל חייבא הה"ד 223לאדום חיל, עושה אדום 223וישראל והיה

עושה  ה' ש"ימין עלֿידיֿזה חיל", עושה וישראל דישראל, אויביו אויביו, שעיר ירשה והיה ירשה
ואמן"224חיל" אמן לעולם ה' "ברוך ומסיים: ,225.

יכריזו  כן, ולפני כנ"ל. והיין, המזונות את יקח המסדר" ש"ועד הורה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
העולם" עד וגו' עמך את "הושיעה - ישראל" את להושיע יחל "והוא אודות שאין 226שמדובר באופן ,

הפסק. לו

עמך". את "הושיעה הניגון וניגנו

ניקאווא"]. ניעטו "ניעטו לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה כך ַָאחר
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תעניות 218) הל' רמב"ם יט. ח, זכרי' יב. לא, ירמי' ראה
בסופן.

ע'219) שם מנחם (תורת בסופה הנ"ל תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(249

ס"ע 220) ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ז ה'ש"ת תמוז י"ב שיחת
.(157

המזון.221) דברכת הג' ברכה נוסח

ב.222) ריב, ח"ג
יח.223) כד, (בלק) פרשתנו
טוֿז.224) קיח, תהלים
סי"ג 225) תשכ"ג תמוז י"ב שיחת גם וראה נג. פט, שם

.(131 ע' חל"ז מנחם (תורת
ט.226) כח, שם

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

ולשמחה" לששון אלו ימים ש"יהפכו ,218ובאופן
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הימים  וגם לגמרי, יבטל השבת יום לפני עוד אלא הדיחוי, בענין צורך יהיה שלא יתברך ה' ויעזור
בגלוי. ושמחה ששון של באופן יהיו השבת שלפני

.ËÏ עד יום בכל שיערכו ההתוועדויות עבור זו מהתוועדות והמזונות היין את יקחו - לכך ובהתאם
שבת. במוצאי מלכה מלוה גם כולל בכלל, השבת ויום השבת, ליום

השמחה  בעל שמעיד כפי - שלבו יכונה, ישראל בשם אשר כל לבב משאלות ימלא יתברך וה'
ולמצוותיו  לתורתו להקדושֿברוךֿהוא הוא ער - לטובה,78והגאולה לבו משאלות למלא צורך רק ויש ,
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פרשתנו  סוף בזהר שכתוב מה וישיצי 222ויקויים בפועל) יבוא זה (ולאחרי דמשיחא רוחא יתער "כדין :
כתיב  כדין בנורא, יוקיד דשעיר ארעא ועל חייבא הה"ד 223לאדום חיל, עושה אדום 223וישראל והיה

עושה  ה' ש"ימין עלֿידיֿזה חיל", עושה וישראל דישראל, אויביו אויביו, שעיר ירשה והיה ירשה
ואמן"224חיל" אמן לעולם ה' "ברוך ומסיים: ,225.

יכריזו  כן, ולפני כנ"ל. והיין, המזונות את יקח המסדר" ש"ועד הורה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
העולם" עד וגו' עמך את "הושיעה - ישראל" את להושיע יחל "והוא אודות שאין 226שמדובר באופן ,

הפסק. לו
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ע'219) שם מנחם (תורת בסופה הנ"ל תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(249

ס"ע 220) ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ז ה'ש"ת תמוז י"ב שיחת
.(157

המזון.221) דברכת הג' ברכה נוסח

ב.222) ריב, ח"ג
יח.223) כד, (בלק) פרשתנו
טוֿז.224) קיח, תהלים
סי"ג 225) תשכ"ג תמוז י"ב שיחת גם וראה נג. פט, שם

.(131 ע' חל"ז מנחם (תורת
ט.226) כח, שם

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

ההשתלשלות; סדר בתוך ד"אף") (ה"הוספה" מהשתלשלות שלמעלה האור נמשך התורה ידי על אך
באות מרומז התורה שענין מה הוי'e"`eשזהו ההמשכה 207דשם ענין על מורה ו' דאות ענין 208, זהו כי ,

יניקה  שום שאין באופן ההשתלשלות סדר תוך מהשתלשלות שלמעלה האור נמשך ידה שעל התורה,
כו'. אחרא לסטרא

אל"ף. באות הדברות עשרת התחלת דרך על ב"אף", הפתיחה להיות אפשר בתורה ולפיכך

שם  פרשתנו תורה בלקוטי מהמובא להעיר התורה 124ויש קיום ידי שעל שם להמבואר בהמשך -
. "ועיין - "אף" בחינת את מבררים .והמצוות בחוקותי ובמק"מ פסוק . על .209s`e."זאת גם

הוא זאת" גם "ואף פסוק הרי מובן, אינו שלzgiztדלכאורה וענין חדש, יתכן dngpענין וכיצד ,
ב"ואף"? שמתחיל

עה"פ  רז"ל כדרשת - תורה בתלמוד דוקא הוא זה גם כי "אלולא210אלא :dxez xtq."'כו

" נאמר שכאן להעיר, המשכה,eויש על המורה וא"ו, בתוספת - לעיל.אף" כנזכר

הנזירות: שבענין להוספה בנוגע גם מובן ומזה

תורה  בלקוטי לו 54מבואר יש אבל, מהשתלשלות, למעלה שהוא אנפין, אריך בחינת הוא שנזיר
ראשו" שער פרע ("גדל דנזיר השערות ענין שזהו שם, וכמבואר להשתלשלות. הנזיר 32שייכות כי ,(

ווי"ן". כמו שהם שערות, "דרך דאריך השפע ממשיך

התורה  ענין מעין זה מהשתלשלות *והרי שלמעלה האור נמשך ידה שעל הוי', דשם הוא"ו שהוא
השתלשלות. סדר בתוך

.ÁÏ:הוספה של ענין להיות שצריך - הנזירות מענין שלמדים ההנהגה כללות  וזוהי

נשיאנו  רבינו וכדברי רבות, פעלו שכבר העובדה על הבט חסרונות 211מבלי לידע שצריך שכשם
אלא  אתמול, שפעל במה בחלקו", "שמח להיות צריך לא - עצמו מעלות גם לידע צריך כך עצמו,

מאתיים  רוצה מנה לו שיש שמי כשם ד'212אדרבה: רוצה הוא הרי מאתיים לו יש שכאשר מובן, הרי ,
ועוד. ועוד מאות,

יהי' אלקים ש"נזיר שכיון ט) (סעיף לעיל כאמור - ישראל לכלל ישועה פועלים זו הנהגה ועלֿידי
הגלות, מן אותם להוציא - ישראל" את להושיע יחל "הוא הנה הנער"

הארץ, מעמי הסכמה פלוני, בן מפלוני הסכמה לבקש - השתלשלות סדר עם הקשור באופן ולא
מהט  שלמעלה באופן דוקא אלא וכו', וכו' הטבע בדרך וה'הליכה לפניהם ש"מלכם באופן ודוקא בע,

רמה"213בראשם" ביד יוצאים ישראל ש"בני באופן ודוקא גלי"214, "בריש אויבך 215, ש"כל לאחרי ,
.216יכרתו"

שוכני  ורננו ו"הקיצו לארצנו, קוממיות שיוליכנו - דידן ובעגלא טפחים, מעשרה למטה יומשך וכך
מצרים"217עפר" מארץ "הוצאתיך כאשר שהיה כפי ד"אנכי", ובאופן והשלימה, האמיתית בגאולה ,57,

דעכשיו. ממצרים בהיציאה גם יהיה וכך

(פע"ח )* אנפין" דאריך "דיקנא - ב) כ, יתרו ופרש"י מכילתא ג. טו, בשלח (מכילתא כזקן להם נגלה תורה במתן והרי

שערות. בחינת פ"א), שכ"ב
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ובכ"מ.207) ספ"ד. אגה"ת תניא ראה
ב).208) (צד, שם אגה"ת
מד.209) כו, בחוקותי
ויל"ש.210) תו"כ
ע'211) תש"ה .7 ע' ריש תרפ"ח .114 ע' תרפ"ז סה"ש ראה

(נעתק  נא ע' ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .386 ע' ה'שי"ת .42
חשון). כו יום" ב"היום

חיי 212) ס"פ ובחיי רמב"ן יו"ד. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה
ועוד. שרה.

יג.213) ב, מיכה
ח.214) יד, בשלח
עה"פ.215) ת"א
ח.216) ה, מיכה
יט.217) כו, ישעי'
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ולשמחה" לששון אלו ימים ש"יהפכו ,218ובאופן

פעמים  כמה הקביעות 219וכמדובר אז שהיתה והגאולה, השמחה בעל של והברית ההולדת שנת אודות
הברכה  היתה ואז נדחה, בתמוז עשר לגמרי,220דשבעה יבטל - ואידחי שהואיל ,

הימים  וגם לגמרי, יבטל השבת יום לפני עוד אלא הדיחוי, בענין צורך יהיה שלא יתברך ה' ויעזור
בגלוי. ושמחה ששון של באופן יהיו השבת שלפני

.ËÏ עד יום בכל שיערכו ההתוועדויות עבור זו מהתוועדות והמזונות היין את יקחו - לכך ובהתאם
שבת. במוצאי מלכה מלוה גם כולל בכלל, השבת ויום השבת, ליום
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והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו .221שיתמלאו
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כתיב  כדין בנורא, יוקיד דשעיר ארעא ועל חייבא הה"ד 223לאדום חיל, עושה אדום 223וישראל והיה

עושה  ה' ש"ימין עלֿידיֿזה חיל", עושה וישראל דישראל, אויביו אויביו, שעיר ירשה והיה ירשה
ואמן"224חיל" אמן לעולם ה' "ברוך ומסיים: ,225.

יכריזו  כן, ולפני כנ"ל. והיין, המזונות את יקח המסדר" ש"ועד הורה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
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בסופן.

ע'219) שם מנחם (תורת בסופה הנ"ל תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(249

ס"ע 220) ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ז ה'ש"ת תמוז י"ב שיחת
.(157

המזון.221) דברכת הג' ברכה נוסח

ב.222) ריב, ח"ג
יח.223) כד, (בלק) פרשתנו
טוֿז.224) קיח, תהלים
סי"ג 225) תשכ"ג תמוז י"ב שיחת גם וראה נג. פט, שם

.(131 ע' חל"ז מנחם (תורת
ט.226) כח, שם

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy
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הברכה  היתה ואז נדחה, בתמוז עשר לגמרי,220דשבעה יבטל - ואידחי שהואיל ,

הימים  וגם לגמרי, יבטל השבת יום לפני עוד אלא הדיחוי, בענין צורך יהיה שלא יתברך ה' ויעזור
בגלוי. ושמחה ששון של באופן יהיו השבת שלפני

.ËÏ עד יום בכל שיערכו ההתוועדויות עבור זו מהתוועדות והמזונות היין את יקחו - לכך ובהתאם
שבת. במוצאי מלכה מלוה גם כולל בכלל, השבת ויום השבת, ליום

השמחה  בעל שמעיד כפי - שלבו יכונה, ישראל בשם אשר כל לבב משאלות ימלא יתברך וה'
ולמצוותיו  לתורתו להקדושֿברוךֿהוא הוא ער - לטובה,78והגאולה לבו משאלות למלא צורך רק ויש ,

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו .221שיתמלאו

פרשתנו  סוף בזהר שכתוב מה וישיצי 222ויקויים בפועל) יבוא זה (ולאחרי דמשיחא רוחא יתער "כדין :
כתיב  כדין בנורא, יוקיד דשעיר ארעא ועל חייבא הה"ד 223לאדום חיל, עושה אדום 223וישראל והיה

עושה  ה' ש"ימין עלֿידיֿזה חיל", עושה וישראל דישראל, אויביו אויביו, שעיר ירשה והיה ירשה
ואמן"224חיל" אמן לעולם ה' "ברוך ומסיים: ,225.

יכריזו  כן, ולפני כנ"ל. והיין, המזונות את יקח המסדר" ש"ועד הורה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
העולם" עד וגו' עמך את "הושיעה - ישראל" את להושיע יחל "והוא אודות שאין 226שמדובר באופן ,

הפסק. לו

עמך". את "הושיעה הניגון וניגנו

ניקאווא"]. ניעטו "ניעטו לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה כך ַָאחר
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תעניות 218) הל' רמב"ם יט. ח, זכרי' יב. לא, ירמי' ראה
בסופן.

ע'219) שם מנחם (תורת בסופה הנ"ל תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(249

ס"ע 220) ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ז ה'ש"ת תמוז י"ב שיחת
.(157

המזון.221) דברכת הג' ברכה נוסח

ב.222) ריב, ח"ג
יח.223) כד, (בלק) פרשתנו
טוֿז.224) קיח, תהלים
סי"ג 225) תשכ"ג תמוז י"ב שיחת גם וראה נג. פט, שם

.(131 ע' חל"ז מנחם (תורת
ט.226) כח, שם

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

ההשתלשלות; סדר בתוך ד"אף") (ה"הוספה" מהשתלשלות שלמעלה האור נמשך התורה ידי על אך
באות מרומז התורה שענין מה הוי'e"`eשזהו ההמשכה 207דשם ענין על מורה ו' דאות ענין 208, זהו כי ,

יניקה  שום שאין באופן ההשתלשלות סדר תוך מהשתלשלות שלמעלה האור נמשך ידה שעל התורה,
כו'. אחרא לסטרא

אל"ף. באות הדברות עשרת התחלת דרך על ב"אף", הפתיחה להיות אפשר בתורה ולפיכך

שם  פרשתנו תורה בלקוטי מהמובא להעיר התורה 124ויש קיום ידי שעל שם להמבואר בהמשך -
. "ועיין - "אף" בחינת את מבררים .והמצוות בחוקותי ובמק"מ פסוק . על .209s`e."זאת גם

הוא זאת" גם "ואף פסוק הרי מובן, אינו שלzgiztדלכאורה וענין חדש, יתכן dngpענין וכיצד ,
ב"ואף"? שמתחיל

עה"פ  רז"ל כדרשת - תורה בתלמוד דוקא הוא זה גם כי "אלולא210אלא :dxez xtq."'כו

" נאמר שכאן להעיר, המשכה,eויש על המורה וא"ו, בתוספת - לעיל.אף" כנזכר

הנזירות: שבענין להוספה בנוגע גם מובן ומזה

תורה  בלקוטי לו 54מבואר יש אבל, מהשתלשלות, למעלה שהוא אנפין, אריך בחינת הוא שנזיר
ראשו" שער פרע ("גדל דנזיר השערות ענין שזהו שם, וכמבואר להשתלשלות. הנזיר 32שייכות כי ,(

ווי"ן". כמו שהם שערות, "דרך דאריך השפע ממשיך

התורה  ענין מעין זה מהשתלשלות *והרי שלמעלה האור נמשך ידה שעל הוי', דשם הוא"ו שהוא
השתלשלות. סדר בתוך

.ÁÏ:הוספה של ענין להיות שצריך - הנזירות מענין שלמדים ההנהגה כללות  וזוהי

נשיאנו  רבינו וכדברי רבות, פעלו שכבר העובדה על הבט חסרונות 211מבלי לידע שצריך שכשם
אלא  אתמול, שפעל במה בחלקו", "שמח להיות צריך לא - עצמו מעלות גם לידע צריך כך עצמו,

מאתיים  רוצה מנה לו שיש שמי כשם ד'212אדרבה: רוצה הוא הרי מאתיים לו יש שכאשר מובן, הרי ,
ועוד. ועוד מאות,

יהי' אלקים ש"נזיר שכיון ט) (סעיף לעיל כאמור - ישראל לכלל ישועה פועלים זו הנהגה ועלֿידי
הגלות, מן אותם להוציא - ישראל" את להושיע יחל "הוא הנה הנער"

הארץ, מעמי הסכמה פלוני, בן מפלוני הסכמה לבקש - השתלשלות סדר עם הקשור באופן ולא
מהט  שלמעלה באופן דוקא אלא וכו', וכו' הטבע בדרך וה'הליכה לפניהם ש"מלכם באופן ודוקא בע,

רמה"213בראשם" ביד יוצאים ישראל ש"בני באופן ודוקא גלי"214, "בריש אויבך 215, ש"כל לאחרי ,
.216יכרתו"

שוכני  ורננו ו"הקיצו לארצנו, קוממיות שיוליכנו - דידן ובעגלא טפחים, מעשרה למטה יומשך וכך
מצרים"217עפר" מארץ "הוצאתיך כאשר שהיה כפי ד"אנכי", ובאופן והשלימה, האמיתית בגאולה ,57,

דעכשיו. ממצרים בהיציאה גם יהיה וכך

(פע"ח )* אנפין" דאריך "דיקנא - ב) כ, יתרו ופרש"י מכילתא ג. טו, בשלח (מכילתא כזקן להם נגלה תורה במתן והרי

שערות. בחינת פ"א), שכ"ב
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ובכ"מ.207) ספ"ד. אגה"ת תניא ראה
ב).208) (צד, שם אגה"ת
מד.209) כו, בחוקותי
ויל"ש.210) תו"כ
ע'211) תש"ה .7 ע' ריש תרפ"ח .114 ע' תרפ"ז סה"ש ראה

(נעתק  נא ע' ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .386 ע' ה'שי"ת .42
חשון). כו יום" ב"היום

חיי 212) ס"פ ובחיי רמב"ן יו"ד. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה
ועוד. שרה.

יג.213) ב, מיכה
ח.214) יד, בשלח
עה"פ.215) ת"א
ח.216) ה, מיכה
יט.217) כו, ישעי'

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נכנס  יוסף שי'  בנו  בו מבשר טוב אשר  בנועם קבלתי מכתבו מיום ששי לסדר חקת התורה 

בברית המצות וגם דרש בתורה"ק מענינא דיומא ובמאמרי זהר הק'. ויהי רצון מהשי"ת שמבן שלש 

עשרה למצות יגיע לבן חמש עשרה לגמרא וכו' וכו' וכפסק תוה"ק והוא וזוגתו שיחיו ירוו ממנו ומכל 

ב"ב רוב נחת. ולפלא קצת שאינו מזכיר במכתבו אשר הבר מצוה כלל בדרשתו גם דברי תורת החסידות 

אף שבודאי ידוע לו הכתוב במכתב כ"ק הבעל שם טוב הקדוש אשר בראש השנה תק"ז עלה להיכל 

וענה משיח צדקנו לכשיפוצו מעינותיך חוצה היא תורת החסידות  המשיח ושאלו אימתי קאתי מר 

וכמבואר בארוכה בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע צי"ע בשמחת תורה ת"ר צדיק.

בברכה לבשר טוב בכל הנ"ל ובב' מז"ט.



d"kyz'dנו ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy

מוכרח ב) מקרא של בפשוטו הרי - לו" נעשו נסים ש"הרבה הגמרא דברי את רש"י מביא מה לשם
כו'" בתוך  ש"כיוון הנס מהו רק אבל תנוחה), באותה נשאר לא להרגו, שרוצים האדם טבע , עלֿפי (כי

ש" לו"?daxdההכרח נעשו נסים

מפרשים  יכול 6יש פינחס היה איך הקושיא לתרץ כדי לו", נעשו נסים ש"הרבה להוסיף צריך שרש"י ,
נעשו  נסים  ש"הרבה רש"י מביא ולכן למתים? ליטמא לכהן ואסור כהן, היה פינחס הרי זמרי, את להרוג

חז"ל  במדרשי כמסופר נטמא, שלא הנס גם היה שביניהם .7לו",

כי: כן, לומר אפשר אי באמת אבל

יכול א) פינחס היה איך הקושיא את מתרצת אינה נטמא, ולא נס אירע דבר של שבסופו העובדה
הנס" על סומכין "אין שהרי שיטמא , לחשוש מבלי זמרי את .8להרוג 

מפרש ב) לזמרי".9רש"י שהרגו עד פינחס נתכהן ש"לא

גדול  חידוש שזהו (אף לדבר עבודה,10וההכרח עלֿידי כהונה שניתנה מקום בשום מצינו לא שהרי ,
ממה  (א) הכתובים: מפשטות משמע כך כי אחריהם), ולתולדותיהם ולבניו לאהרן שניתן ענין זהו אלא

גמור,9שנאמר  הכרח זה אין עדיין אבל גו'". קנא אשר תחת עולם כהונת ברית אחריו ולזרעו לו "והיתה
מקודם  גם לו היתה כשלעצמה כהונה אבל עולם", ל"כהונת בנוגע  הוא כאן שהחידוש לומר אפשר שהרי

גו'" החטאת את אכלתם לא "מדוע טען רבינו משה כאשר (ב) לאכלה 11לכן. לכם ש"היה באמרו ,
אוננים" שאתם דורות"12אףֿעלֿפי בקדשי להקל לך אין שעה, בקדשי שמעת "אם אהרן: לו השיב ,13.

נתכהן  לא שעדיין לומר, צריך כן ועל  אונן? שאינו פינחס , עלֿידי להאכל יכולה החטאת היתה ולכאורה,
פינחס.

ליתא, מעיקרא - שיטמא לחשוש מבלי זמרי את להרוג יכול פינחס היה איך הקושיא ועלֿפיֿזה,
פינחס. נתכהן לא שעדיין כיון

זה „. לפני רש"י שכתב במה הביאור בהקדים הלכה,14ויובן ונזכר מעשה "ראה פינחס", "וירא ,
בפשטות  זה על  ההכרח מהו דלכאורה, - בו" פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך, מקובלני למשה לו אמר

הכתובים?

מובן: אינו דלכאורה - זמרי את להרוג לפינחס מותר היה מדוע לבאר רש"י שכוונת בזה, והביאור

שכתוב  מה על 15בשלמא מיתה חיוב שיש בגלל זה הרי - פעור" לבעל הנצמדים אנשיו איש "הרגו
עבודהֿזרה  גו'"16חטא המדינית את אחיו אל ויקרב בא ישראל מבני ש"איש מה אבל מצינו 17; היכן -

מיתה? חיוב זה על

. הלכה "נזכר שפינחס רש"י מפרש בו".ולכן פוגעין קנאין ארמית הבועל .

מוכרח  - בו" פוגעין קנאין ארמית ש"הבועל ההלכה מצד היתה זמרי שהריגת מפרש שרש"י וכיון
כי: כו'", בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו קבתה" "אל לפרש רש"י

"אחר  בא פינחס שכאשר נמצא, עזרא'), ה'אבן (כפירוש שם" שהיתה "בקובה קבתה", "אל נפרש אם
האשה היתה האוהל", "אל הקובה", אל ישראל dlyאיש daewa כזה באופן והרי ביחד. היו שלא והיינו, ,

ולא  מעשה, בשעת רק  היא בו" פוגעין קנאין ארמית ד"הבועל שההלכה כיון להורגם, לפינחס אסור היה
עליו") נהרג פינחס והרגו, זמרי פירש "אם (ואדרבה: להורגו אסור שאז שפירש, .18לאחר
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כאן.6) הזכרון וספר רא"ם שפ"ח, גם ראה
פרשתנו.7) סוף ותנחומא ספרי עה"פ. תיב"ע
ב.8) קיב, ע"ב. ריש קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה
ב.9) קא, זבחים וראה יג. כה, פינחס

וש"נ.10) .167 ס"ע חל"ג לקו"ש גם ראה
יז.11) יו"ד, שמיני
יח.12) שם, פרש"י

יט.13) שם, פרש"י
ז.14) כה, פרשתנו
ה.15) שם,
ובפרש"י.16) יט כב, משפטים
ו.17) שם, פרשתנו
א.18) שם, סנהדרין

.c"qa.d"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy
מוגה  בלתי

"אמר,‡. לאמורי", ישראל עשה אשר כל את צפור בן בלק "וירא פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
מואב" ויגר לפיכך עלֿאחתֿכמהֿוכמה, אנו בפניהם, עמדו לא עליהם בטוחים שהיינו מלכים שני אלו

. לכן) מקודם (עוד מואב "ויגר ענינים: ב' שהם לפרש יש רש"י פירוש שלולי ונוסף - הוא", רב כי .
גו' בלק "וירא רש"י: מחדש ולכן לאמורי"; ישראל עשה אשר את בלק "וירא מואב".jkitlלזה, ויגר

"וירא שכתוב "ויראwlaומה ולא "a`en ועוג לסיחון מס מעלין היו כנען מלכי שכל העובדה כי ,"
ורק העם, לכל מפורסם הי' שלא סודי ענין היתה גייסות, עליהם יעברו שלא במפלת wlaלשמרם ראה

עם  גם ישראל בני ילחמו שעתה סבור היה ולכן לבטוח, מי על לו אין ששוב העובדה את ועוג סיחון
להלחם  רצו לא ישראל שבני חשב עתה עד כי מואב, ארץ את ישראל בני סבבו שבתחילה אף מואב,
עליהם  בטוחים שהיינו מלכים ש"שני לאחרי עתה, מהֿשאיןֿכן ועוג, מסיחון שחששו בגלל מואב עם

מואב". ויגר "לפיכך לעמו, זאת שגילה וכיון עלֿאחתֿכמהֿוכמה". "אנו הרי בפניהם", עמדו לא

תעמוד  שמא עוג עם להלחם ירא היה כאשר שגם להבדיל, רבינו, למשה בלק בין חילוק רואים וכאן
כבוד  הנהגת היתה כזה ובאופן כלל. עליו ניכר היה ולא ישראל, לבני סיפר לא אברהם, של זכותו לו

מהוריי" אדמו"ר ב'לקוטי ֿקדושת ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - המאסר  בעת צ
ואילך. 141 עמוד ח חלק שיחות'

***

גו'.·. קודש ידיכם שאו דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

שליט"א:) אדמו"ר כבודֿקדושת אמר המאמר, (לאחרי

- הבדלה עד עלֿכלֿפנים שיסיימו או השבוע, דפרשת תורה' ה'לקוטי לימוד את שסיימו אלו כל
"לחיים" יחדיו .1יאמרו

ההולדת  בשנת שנאמר הפתגם יקויים - בתמוז עשר דשבעה התענית נדחה זו שנה שבקביעות וכיון
זו: כבשנה הקביעות היתה אז שגם תמוז), די"ב השמחה (בעל אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת של

באמת" נדחה שיהיה ,2"הלואי

למעליותא) (שלא ה"אף" מענין רושם שום ישאר שלא אלא בלבד, דחיה של באופן רק ויתהפך 3ולא ,
לטוב. לגמרי

***

והקיבה ‚. והלחיים "כמו ומפרש: קבתה", "אל התיבות את רש"י מעתיק הפרשה כיוון 4בסיום ,
כדאיתא  וכו', לו נעשו נסים והרבה הרגם. לחנם שלא כולם וראו שלה, ונקבות זמרי של זכרות בתוך

הנשרפין" הן (ב"אלו ).5התם"

להבין: וצריך

"אלא) מפרש הפשט) דרך על התורה ממפרשי הוא (שגם עזרא' שם",ה'אבן שהיתה "בקובה  קבתה ",
הקובה" "אל כמו הוא  קבתה " ש"אל  הכרחו היינו, ומהו האוהל", "אל רש"י מפרש זה שעל זה, שלפני

כו'"? בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו קבתה" "אל לפרש רש"י של
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וש"נ.1) .45 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
חמ"ד 2) מנחם תורת גם וראה .157 ס"ע ה'ש"ת קיץ סה"ש

וש"נ. .107 ע'
בחי'3) דקדושה, "אף" לבחי' מכללות בניגוד שלמעלה

כמשנת"ל כו', ע'ההשתלשלות חמ"ד מנחם (תורת פ"ד במאמר
.(113
ג.4) יח, שופטים פ'
ב.5) פב, סנהדרין



נז d"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy

מוכרח ב) מקרא של בפשוטו הרי - לו" נעשו נסים ש"הרבה הגמרא דברי את רש"י מביא מה לשם
כו'" בתוך  ש"כיוון הנס מהו רק אבל תנוחה), באותה נשאר לא להרגו, שרוצים האדם טבע , עלֿפי (כי

ש" לו"?daxdההכרח נעשו נסים

מפרשים  יכול 6יש פינחס היה איך הקושיא לתרץ כדי לו", נעשו נסים ש"הרבה להוסיף צריך שרש"י ,
נעשו  נסים  ש"הרבה רש"י מביא ולכן למתים? ליטמא לכהן ואסור כהן, היה פינחס הרי זמרי, את להרוג

חז"ל  במדרשי כמסופר נטמא, שלא הנס גם היה שביניהם .7לו",

כי: כן, לומר אפשר אי באמת אבל

יכול א) פינחס היה איך הקושיא את מתרצת אינה נטמא, ולא נס אירע דבר של שבסופו העובדה
הנס" על סומכין "אין שהרי שיטמא , לחשוש מבלי זמרי את .8להרוג 

מפרש ב) לזמרי".9רש"י שהרגו עד פינחס נתכהן ש"לא

גדול  חידוש שזהו (אף לדבר עבודה,10וההכרח עלֿידי כהונה שניתנה מקום בשום מצינו לא שהרי ,
ממה  (א) הכתובים: מפשטות משמע כך כי אחריהם), ולתולדותיהם ולבניו לאהרן שניתן ענין זהו אלא

גמור,9שנאמר  הכרח זה אין עדיין אבל גו'". קנא אשר תחת עולם כהונת ברית אחריו ולזרעו לו "והיתה
מקודם  גם לו היתה כשלעצמה כהונה אבל עולם", ל"כהונת בנוגע  הוא כאן שהחידוש לומר אפשר שהרי

גו'" החטאת את אכלתם לא "מדוע טען רבינו משה כאשר (ב) לאכלה 11לכן. לכם ש"היה באמרו ,
אוננים" שאתם דורות"12אףֿעלֿפי בקדשי להקל לך אין שעה, בקדשי שמעת "אם אהרן: לו השיב ,13.

נתכהן  לא שעדיין לומר, צריך כן ועל  אונן? שאינו פינחס , עלֿידי להאכל יכולה החטאת היתה ולכאורה,
פינחס.

ליתא, מעיקרא - שיטמא לחשוש מבלי זמרי את להרוג יכול פינחס היה איך הקושיא ועלֿפיֿזה,
פינחס. נתכהן לא שעדיין כיון

זה „. לפני רש"י שכתב במה הביאור בהקדים הלכה,14ויובן ונזכר מעשה "ראה פינחס", "וירא ,
בפשטות  זה על  ההכרח מהו דלכאורה, - בו" פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך, מקובלני למשה לו אמר

הכתובים?

מובן: אינו דלכאורה - זמרי את להרוג לפינחס מותר היה מדוע לבאר רש"י שכוונת בזה, והביאור

שכתוב  מה על 15בשלמא מיתה חיוב שיש בגלל זה הרי - פעור" לבעל הנצמדים אנשיו איש "הרגו
עבודהֿזרה  גו'"16חטא המדינית את אחיו אל ויקרב בא ישראל מבני ש"איש מה אבל מצינו 17; היכן -

מיתה? חיוב זה על

. הלכה "נזכר שפינחס רש"י מפרש בו".ולכן פוגעין קנאין ארמית הבועל .

מוכרח  - בו" פוגעין קנאין ארמית ש"הבועל ההלכה מצד היתה זמרי שהריגת מפרש שרש"י וכיון
כי: כו'", בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו קבתה" "אל לפרש רש"י

"אחר  בא פינחס שכאשר נמצא, עזרא'), ה'אבן (כפירוש שם" שהיתה "בקובה קבתה", "אל נפרש אם
האשה היתה האוהל", "אל הקובה", אל ישראל dlyאיש daewa כזה באופן והרי ביחד. היו שלא והיינו, ,

ולא  מעשה, בשעת רק  היא בו" פוגעין קנאין ארמית ד"הבועל שההלכה כיון להורגם, לפינחס אסור היה
עליו") נהרג פינחס והרגו, זמרי פירש "אם (ואדרבה: להורגו אסור שאז שפירש, .18לאחר
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כאן.6) הזכרון וספר רא"ם שפ"ח, גם ראה
פרשתנו.7) סוף ותנחומא ספרי עה"פ. תיב"ע
ב.8) קיב, ע"ב. ריש קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה
ב.9) קא, זבחים וראה יג. כה, פינחס

וש"נ.10) .167 ס"ע חל"ג לקו"ש גם ראה
יז.11) יו"ד, שמיני
יח.12) שם, פרש"י

יט.13) שם, פרש"י
ז.14) כה, פרשתנו
ה.15) שם,
ובפרש"י.16) יט כב, משפטים
ו.17) שם, פרשתנו
א.18) שם, סנהדרין

.c"qa.d"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy
מוגה  בלתי

"אמר,‡. לאמורי", ישראל עשה אשר כל את צפור בן בלק "וירא פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
מואב" ויגר לפיכך עלֿאחתֿכמהֿוכמה, אנו בפניהם, עמדו לא עליהם בטוחים שהיינו מלכים שני אלו

. לכן) מקודם (עוד מואב "ויגר ענינים: ב' שהם לפרש יש רש"י פירוש שלולי ונוסף - הוא", רב כי .
גו' בלק "וירא רש"י: מחדש ולכן לאמורי"; ישראל עשה אשר את בלק "וירא מואב".jkitlלזה, ויגר

"וירא שכתוב "ויראwlaומה ולא "a`en ועוג לסיחון מס מעלין היו כנען מלכי שכל העובדה כי ,"
ורק העם, לכל מפורסם הי' שלא סודי ענין היתה גייסות, עליהם יעברו שלא במפלת wlaלשמרם ראה

עם  גם ישראל בני ילחמו שעתה סבור היה ולכן לבטוח, מי על לו אין ששוב העובדה את ועוג סיחון
להלחם  רצו לא ישראל שבני חשב עתה עד כי מואב, ארץ את ישראל בני סבבו שבתחילה אף מואב,
עליהם  בטוחים שהיינו מלכים ש"שני לאחרי עתה, מהֿשאיןֿכן ועוג, מסיחון שחששו בגלל מואב עם

מואב". ויגר "לפיכך לעמו, זאת שגילה וכיון עלֿאחתֿכמהֿוכמה". "אנו הרי בפניהם", עמדו לא

תעמוד  שמא עוג עם להלחם ירא היה כאשר שגם להבדיל, רבינו, למשה בלק בין חילוק רואים וכאן
כבוד  הנהגת היתה כזה ובאופן כלל. עליו ניכר היה ולא ישראל, לבני סיפר לא אברהם, של זכותו לו

מהוריי" אדמו"ר ב'לקוטי ֿקדושת ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - המאסר  בעת צ
ואילך. 141 עמוד ח חלק שיחות'

***

גו'.·. קודש ידיכם שאו דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

שליט"א:) אדמו"ר כבודֿקדושת אמר המאמר, (לאחרי

- הבדלה עד עלֿכלֿפנים שיסיימו או השבוע, דפרשת תורה' ה'לקוטי לימוד את שסיימו אלו כל
"לחיים" יחדיו .1יאמרו

ההולדת  בשנת שנאמר הפתגם יקויים - בתמוז עשר דשבעה התענית נדחה זו שנה שבקביעות וכיון
זו: כבשנה הקביעות היתה אז שגם תמוז), די"ב השמחה (בעל אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת של

באמת" נדחה שיהיה ,2"הלואי

למעליותא) (שלא ה"אף" מענין רושם שום ישאר שלא אלא בלבד, דחיה של באופן רק ויתהפך 3ולא ,
לטוב. לגמרי

***

והקיבה ‚. והלחיים "כמו ומפרש: קבתה", "אל התיבות את רש"י מעתיק הפרשה כיוון 4בסיום ,
כדאיתא  וכו', לו נעשו נסים והרבה הרגם. לחנם שלא כולם וראו שלה, ונקבות זמרי של זכרות בתוך

הנשרפין" הן (ב"אלו ).5התם"

להבין: וצריך

"אלא) מפרש הפשט) דרך על התורה ממפרשי הוא (שגם עזרא' שם",ה'אבן שהיתה "בקובה  קבתה ",
הקובה" "אל כמו הוא  קבתה " ש"אל  הכרחו היינו, ומהו האוהל", "אל רש"י מפרש זה שעל זה, שלפני

כו'"? בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו קבתה" "אל לפרש רש"י של
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וש"נ.1) .45 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
חמ"ד 2) מנחם תורת גם וראה .157 ס"ע ה'ש"ת קיץ סה"ש

וש"נ. .107 ע'
בחי'3) דקדושה, "אף" לבחי' מכללות בניגוד שלמעלה

כמשנת"ל כו', ע'ההשתלשלות חמ"ד מנחם (תורת פ"ד במאמר
.(113
ג.4) יח, שופטים פ'
ב.5) פב, סנהדרין



d"kyz'dנח ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy

בגמרא  המבואר עלֿפי ועוד: רש"י 25זאת בפירוש לומד 26(והובא היה משה המשנה, סדר "כיצד (
. פרקו משה לו שנה אהרן, נכנס הגבורה, .מפי פרקם משה להם שנה ואיתמר), (אלעזר בניו נכנסו ..

. פרקם משה להם שנה זקנים מעשה נכנסו שבעת לומר, יש - פרקם" משה להם שנה העם כל נכנסו .
ידעו  לא ישראל בני שכל ונמצא, בלבד, אהרן בני עם אלא זו הלכה ללמוד משה הספיק לא עדיין זמרי

אביו). מאלעזר (ששמע פינחס מלבד זו, הלכה עדיין

נוספת: שאלה תתורץ ועלֿפיֿזה

בנוגע רש"י dynlבשלמא מפרש -17. הלכה ממנו הראוי ש"נתעלמה את ויטול פינחס שיבוא כדי .
הלכה נתעלמה מדוע מובן: אינו עדיין אבל l`xyiלו"; ipa lkn אחר מישהו כהן להיות יזכה לא למה -

מאומה), אצלם יתווסף לא כהנים, היו שכבר שכיון (ומשה), ואיתמר אלעזר (מלבד ישראל מבני
זו?! הלכה שיזכור עלֿידיֿזה

זו. הלכה שידע ישראל מבני אחד אף היה לא ו)פינחס, אהרן (בני שמלבד - האמור עלֿפי ויובן

.Ê מובן אינו עדיין :27אך

דוקא? פינחס כיֿאם זמרי, את הרג  לא (ואיתמר) אלעזר למה - זו הלכה ידעו אהרן שבני כיון

להטמא  לו שאסור כיון זמרי, את להרוג יכול היה לא כהן, היה שאלעזר שכיון - בפשטות - לומר ויש
הרגצ'ובי  וכדברי רק 28למתים, ולכן, קנאי, בכהן שייך אינו בו" פוגעין קנאין ארמית ד"הבועל שהדין

זמרי. את להרוג יכול היה - עדיין נתכהן שלא - פינחס

.Á:עצמו רבינו למשה בנוגע להבין צריך ועדיין

הלכה, ונזכר מעשה "ראה שפינחס לאחרי הרי הלכה", ממנו "נתעלמה שבתחלה dynlאף el xn`
איהו  דאיגרתא "קריינא לפינחס לומר במקום כן, ואם בו". פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך, מקובלני
בעצמו  משה יכול היה - לו") מורין "אין והרי  הוראה, בדוגמת לכאורה היא זו (שאמירה פרוונקא" ליהוי

"מצוה  ואדרבה, זמרי, את מבשלוחו"?!29להרוג יותר בו

כהן  היה רבינו שמשה הדעה לפי זמרי.30אך את להרוג יכול היה לא הוא שגם מובן, הרי ,

את  זכר שמשה יתכן הרי - הלכה" ממנו ש"נתעלמה לרש"י מנאֿליה מובן: אינו עלֿפיֿזה אבל
לומר  לא וגם כהן, להיותו בעצמו, להרגו לא מאומה, לעשות יכול היה לא ואףֿעלֿפיֿכן, ההלכה,

לו"?! מורין ש"אין כיון שיהרגוהו, לאחרים

שכתוב  ממה הוא לזה שההכרח - בזה ש"קנאין 17והביאור ההלכה את ידע משה אם בוכים": "והמה
כיון הרי - לו" מורין ו"אין בו" oicפוגעין itÎlry עלֿידי ולא בעצמו, (לא מאומה לעשות יכול אינו

ש"נתעלמה  לומר, צריך כן על בוכים", "והמה שנאמר וכיון לבכות. מה לו אין לעיל), כנזכר אחרים,
בבכיה". כולם "געו ולכן הלכה", ממנו

. הלכה ממנו ש"נתעלמה לומר צריך מדוע מובן: אינו עדיין qgpit.אך `eaiy ick אם גם הרי - כו'"
כהן? שהיה לפי זמרי, את להרוג יכול היה לא ההלכה, את זוכר היה

בזה  הביאור לומר :31ויש

בש"ס  דאמר' כה'מאן לפרש יש - כהן היה שמשה דאמר' כהן,32ל'מאן פינחס היה מקודם שגם
בזה 33פשטות וב  דגם פלוגתא מפשינן (ולא ארמית הבועל את הורג קנאי דכהן דסביראֿליה לומר צריך

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

ב.25) נד, עירובין
לב.26) לד, תשא
(2713 ס"ע נ חוברת "רשימות" גם ראה - לקמן בהבא
ואילך.
שו"ת 28) ה"ד. פי"ב איסו"ב הל' הרמב"ם על צפע"נ ראה

סרל"ה. ח"א צפע"נ
א.29) מא, קידושין

יד 30) ד, שמות פרש"י וראה ואילך. ב קא, זבחים ראה
ועוד. כח. ח, צו הדעות). ב' (שהביא

שליט"א 31) אדמו"ר כ"ק ממענה - הסעיף סוף עד מכאן
) ).המו"ל בכתי"ק

שם.32) זבחים
הרגצ'ובי.33) דעת לתרץ משא"כ

d"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy

היו  כו'", בתוך ש"כיוון לנס שנוסף - התם" כדאיתא וכו', לו נעשו נסים "והרבה רש"י מוסיף ולכן
ו"הרבה" משנים, פחות לא היינו רבים" "לשון כלל בדרך (כי נסים שני עוד ולכלֿהפחות נסים, עוד

משלש  פחות לא פירש.19היינו ולא להורגו) ניתן אין ושוב האשה, (מן לפרוש לזמרי לו שהיה "אחד, :(
אסור  היה פורש, זמרי היה אילו כי וכו'", דיבר ולא לסייעו) שבטו לאנשי (לזעוק לדבר לו שהיה ואחד,

להורגו. לפינחס

מוכרח ‰. כו'", בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו הוא קבתה" ש"אל רש"י שפירוש להוסיף, ויש
שלאחר  כיון בו", פוגעין ד"קנאין להלכה מתאים אינו שם" שהיתה "בקובה שהפירוש בגלל רק (לא

עצמו: מהכתוב גם אלא) להורגו, אסור  שפירש

קבתה"? אל גו' "וידקור התורה מספרת מה לשם מובן: אינו לכאורה

וגו'" בשטים ישראל "וישב הסיפור כללות להריגת20בשלמא בשביל עד זה הרי פינחס, עלֿידי זמרי
פינחס זכה כיצד להודיע (א) טעמים: המדינים כמה את "צרור הציווי טעם את להודיע (ב) לכהונה,

פוגעין 21גו'" קנאין ארמית ש "הבועל מסיני' למשה ל'הלכה שבכתב בתורה המקור הוא זה סיפור (ג) ,
קבתה"?22בו" אל גו' ד"וידקור באופן זה שהיה לספר התורה צריכה מה  לשם אבל ;

קנאין  ארמית ד"הבועל הדין כלל נודע היה לא קבתה", אל גו' "וידקור הפסוק שלולי - בזה והביאור
אחר: מטעם היתה זמרי שהריגת לומר מקום שהיה כיון בו", פוגעין

ביתֿדין  כ"שרואים אלא מיתה, מחוייב היה לא עצמו שזמרי לפרש מקום שהיה הביאור, המשך
("ויחל  בדבר העם גו'"20שפרצו לזנות להם"23העם שיראה מה כפי הדבר ולחזק לגדור להן יש ורק 24) ,
. כו' בתוך "כיוון שלאכאשר כולם ראו .mpgl"לתורה סייג "לעשות שנתחייבו 24הרגם", מפני אלא ,

עמוד  ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - דין עלֿפי מיתה
ואילך. 152

קנאין  ארמית ש"הבועל הדין את ללמדנו הוא קבתה" אל גו' "וידקור הכתוב של עיקרו שכל וכיון
נצטרך  ועלֿפיֿזה שם", שהיתה "בקובה [לא הוא קבתה" ד"אל שהפירוש לומר, צריך כן על בו", פוגעין
היפך  שזהו - שפירש לאחרי גם בו פוגעין שקנאין ללמדנו בא שהכתוב (א) האופנים: משני באחד לומר
הרי  כן, ואם מזה, ללמוד אפשר אי שאז - שעה הוראת היתה שפירש לאחרי זמרי שהריגת (ב) ההלכה,

כו'". בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו אלא] מיותר, זה

.Â גם כולל ישראל, בני שמכל היתכן - ישראל) בני כל על קטרוג (ויסור הקושיא תתורץ עלֿפיֿזה
לא  - אנשיו" איש "הרגו שנצטוו שבט ), כל של והדיינים קטנה, סנהדרין גדולה, (סנהדרין ישראל דייני

פינחס?! מלבד ה' קנאת שיקנא מי היה

לעיל: האמור עלֿפי ויובן

בודאי היו השם,, חילול של ענין אודות מדובר היה l`xyinאילו miax הריגת אבל ה'; קנאת מקנאים
ש"הבא  וכיון בו", פוגעין קנאין ארמית ד"הבועל ההלכה מצד אלא) השם, חילול מצד (לא היתה זמרי

לו" מורין אין בלבד,5לימלך לאחדים כיֿאם ישראל, בני לכל ידועה היתה ולא ברבים, משה לימדה לא ,
פינחס. מלבד בו"), "פוגעין הם (שרק "קנאים" היו שלא יתכן וביניהם,
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ובמפרשים.19) כה  טו, מצורע פרש"י ראה
א.20) שם, פרשתנו
יז.21) שם, פינחס
בדרך22) שזהו בשיחה סיפור והטעם נכלל - דין ולא ,

אדמו"ר כ"ק ע"י 150שהוגהה ע' ח"ח בלקו"ש ונדפסה שליט"א,
ואילך.

שהדין ללמדנו באה שהתורה לומר אין בו ולכן פוגעין דקנאין
כי, - שפירש קודם רק תדייק הוא  שהתורה לומר מקום אין

בפירוש  נאמר לא זו הלכה עיקר שכל בשעה בה דינים, בפרטי

בלבד. סיפור בדרך אלא דין, בתור
השם עלנוסף 23) משה חילול כלפי להתריס ההעזה שבעצם

"זו  ולומר - בנ"י" עדת כל "לעיני - ובפרהסיא בפומבי רבינו
. מותרת או ו אסורה שם, (פרשתנו לך" התירה מי יתרו בת .

ובפרש"י).
- בפרהסיא בנ"י, כל במעמד מיד, פינחס הרגו שלא ומה
התחכם  ולכן שמעון, משבט שנתיירא לפי שזהו בפשטות, י"ל

כו'. הקובה אל אחריו ונכנס
ה"ד.24) פכ"ד סנהדרין הל' רמב"ם



נט d"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy

בגמרא  המבואר עלֿפי ועוד: רש"י 25זאת בפירוש לומד 26(והובא היה משה המשנה, סדר "כיצד (
. פרקו משה לו שנה אהרן, נכנס הגבורה, .מפי פרקם משה להם שנה ואיתמר), (אלעזר בניו נכנסו ..

. פרקם משה להם שנה זקנים מעשה נכנסו שבעת לומר, יש - פרקם" משה להם שנה העם כל נכנסו .
ידעו  לא ישראל בני שכל ונמצא, בלבד, אהרן בני עם אלא זו הלכה ללמוד משה הספיק לא עדיין זמרי

אביו). מאלעזר (ששמע פינחס מלבד זו, הלכה עדיין

נוספת: שאלה תתורץ ועלֿפיֿזה

בנוגע רש"י dynlבשלמא מפרש -17. הלכה ממנו הראוי ש"נתעלמה את ויטול פינחס שיבוא כדי .
הלכה נתעלמה מדוע מובן: אינו עדיין אבל l`xyiלו"; ipa lkn אחר מישהו כהן להיות יזכה לא למה -

מאומה), אצלם יתווסף לא כהנים, היו שכבר שכיון (ומשה), ואיתמר אלעזר (מלבד ישראל מבני
זו?! הלכה שיזכור עלֿידיֿזה

זו. הלכה שידע ישראל מבני אחד אף היה לא ו)פינחס, אהרן (בני שמלבד - האמור עלֿפי ויובן

.Ê מובן אינו עדיין :27אך

דוקא? פינחס כיֿאם זמרי, את הרג  לא (ואיתמר) אלעזר למה - זו הלכה ידעו אהרן שבני כיון

להטמא  לו שאסור כיון זמרי, את להרוג יכול היה לא כהן, היה שאלעזר שכיון - בפשטות - לומר ויש
הרגצ'ובי  וכדברי רק 28למתים, ולכן, קנאי, בכהן שייך אינו בו" פוגעין קנאין ארמית ד"הבועל שהדין

זמרי. את להרוג יכול היה - עדיין נתכהן שלא - פינחס

.Á:עצמו רבינו למשה בנוגע להבין צריך ועדיין

הלכה, ונזכר מעשה "ראה שפינחס לאחרי הרי הלכה", ממנו "נתעלמה שבתחלה dynlאף el xn`
איהו  דאיגרתא "קריינא לפינחס לומר במקום כן, ואם בו". פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך, מקובלני
בעצמו  משה יכול היה - לו") מורין "אין והרי  הוראה, בדוגמת לכאורה היא זו (שאמירה פרוונקא" ליהוי

"מצוה  ואדרבה, זמרי, את מבשלוחו"?!29להרוג יותר בו

כהן  היה רבינו שמשה הדעה לפי זמרי.30אך את להרוג יכול היה לא הוא שגם מובן, הרי ,

את  זכר שמשה יתכן הרי - הלכה" ממנו ש"נתעלמה לרש"י מנאֿליה מובן: אינו עלֿפיֿזה אבל
לומר  לא וגם כהן, להיותו בעצמו, להרגו לא מאומה, לעשות יכול היה לא ואףֿעלֿפיֿכן, ההלכה,

לו"?! מורין ש"אין כיון שיהרגוהו, לאחרים

שכתוב  ממה הוא לזה שההכרח - בזה ש"קנאין 17והביאור ההלכה את ידע משה אם בוכים": "והמה
כיון הרי - לו" מורין ו"אין בו" oicפוגעין itÎlry עלֿידי ולא בעצמו, (לא מאומה לעשות יכול אינו

ש"נתעלמה  לומר, צריך כן על בוכים", "והמה שנאמר וכיון לבכות. מה לו אין לעיל), כנזכר אחרים,
בבכיה". כולם "געו ולכן הלכה", ממנו

. הלכה ממנו ש"נתעלמה לומר צריך מדוע מובן: אינו עדיין qgpit.אך `eaiy ick אם גם הרי - כו'"
כהן? שהיה לפי זמרי, את להרוג יכול היה לא ההלכה, את זוכר היה

בזה  הביאור לומר :31ויש

בש"ס  דאמר' כה'מאן לפרש יש - כהן היה שמשה דאמר' כהן,32ל'מאן פינחס היה מקודם שגם
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לא  - אנשיו" איש "הרגו שנצטוו שבט ), כל של והדיינים קטנה, סנהדרין גדולה, (סנהדרין ישראל דייני

פינחס?! מלבד ה' קנאת שיקנא מי היה

לעיל: האמור עלֿפי ויובן

בודאי היו השם,, חילול של ענין אודות מדובר היה l`xyinאילו miax הריגת אבל ה'; קנאת מקנאים
ש"הבא  וכיון בו", פוגעין קנאין ארמית ד"הבועל ההלכה מצד אלא) השם, חילול מצד (לא היתה זמרי

לו" מורין אין בלבד,5לימלך לאחדים כיֿאם ישראל, בני לכל ידועה היתה ולא ברבים, משה לימדה לא ,
פינחס. מלבד בו"), "פוגעין הם (שרק "קנאים" היו שלא יתכן וביניהם,
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ובמפרשים.19) כה  טו, מצורע פרש"י ראה
א.20) שם, פרשתנו
יז.21) שם, פינחס
בדרך22) שזהו בשיחה סיפור והטעם נכלל - דין ולא ,

אדמו"ר כ"ק ע"י 150שהוגהה ע' ח"ח בלקו"ש ונדפסה שליט"א,
ואילך.

שהדין ללמדנו באה שהתורה לומר אין בו ולכן פוגעין דקנאין
כי, - שפירש קודם רק תדייק הוא  שהתורה לומר מקום אין

בפירוש  נאמר לא זו הלכה עיקר שכל בשעה בה דינים, בפרטי

בלבד. סיפור בדרך אלא דין, בתור
השם עלנוסף 23) משה חילול כלפי להתריס ההעזה שבעצם

"זו  ולומר - בנ"י" עדת כל "לעיני - ובפרהסיא בפומבי רבינו
. מותרת או ו אסורה שם, (פרשתנו לך" התירה מי יתרו בת .

ובפרש"י).
- בפרהסיא בנ"י, כל במעמד מיד, פינחס הרגו שלא ומה
התחכם  ולכן שמעון, משבט שנתיירא לפי שזהו בפשטות, י"ל

כו'. הקובה אל אחריו ונכנס
ה"ד.24) פכ"ד סנהדרין הל' רמב"ם



d"kyz'dס ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy

ולכן  זמרי, את להרוג יכול משה היה כן, ואם לזמרי), שהרגו עד פינחס נתכהן דלא דאמר' א'מאן פליג 
. הלכה ממנו "נתעלמה לומר כו'".צריך פינחס שיבוא כדי .

לא  שלכן הלכה", ממנו "נתעלמה לומר שצריך בפשטות מובן - כהן היה לא שמשה דאמר' ול'מאן
משה. הרגו

משה  לו אמר בו", פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך מקובלני למשה לו "אמר שפינחס ולאחרי
שכח  לא שלכן האמיתי, קנאי (פינחס) שהוא ראיה מזה כי, - פרוונקא" ליהוי איהו דאיגרתא "קריינא
דהא  - בענוותנותו - משה פירש לעצמו, בנוגע מהֿשאיןֿכן 'עצמי'); ענין על לשכוח (דאיֿאפשר

קנאי. שאינו מפני אלא) כו', פינחס שיבוא כדי (לא הוא הלכה ממנו שנתעלמה

.Ë:הקנאות לענין בנוגע הוראה גם יש  לעיל מהאמור

ישראל  בני שאר שכל מזה - כו' מעלה בה ואין טוב דבר אינה שקנאות להוכיח שרוצים כאלו יש
בירושלמי  שכתוב ממה ראיה להביא ומוסיפים כו'. לקנא לנכון מצאו לא פינחס) לפינחס,34(מלבד בנוגע

לנדותו". ש"ביקשו

ההלכה  את עדיין ידעו לא ישראל בני כל שהרי כלל, ראיה מזה אין - לעיל האמור עלֿפי אבל
מישראל  רבים בודאי היו - השם חילול אודות מדובר היה ואילו  בו"; פוגעין קנאין ארמית ש"הבועל

ה'. קנאת מקנאים

(כדלקמן). היהדות נקודת התגלות עם שקשורה הקנאות, בענין גדולה מעלה יש  - ואדרבה

אליהו  זה (פינחס הנביא שאליהו שמצינו מה גם מילה 35וזהו ברית לכל בא קנאי, בן קנאי שהיה ,(36

דמיא" דמהילא כמאן ש"אשה (וכיון מישראל אחד כל והיינו,37של ישראל), לבנות גם שייך זה הרי ,
מישראל. ואחד אחד לכל הקנאות כח את שנותן

.È"קנאתי את "בקנאו שכתוב במה הביאור - השיחה ("בשביל 38המשך לאלקיו" קנא "אשר ,
.39אלקיו") כמותו העריות בכל שאין הפסד בו ש"יש ארמית" ד"בועל החומר מצד שזהו מן , (ש)הבן .

. בנו אינו ה'"הכותית אחרי מלהיות אותו מסיר עבור 40. ההולדה שבענין האיןֿסוף בכח שמשתמש ,
מעשה  בשעת רק זה הרי (ולכן מאלקות שפירש);41ההיפך קודם כי , בו", פוגעים "קנאין שדוקא הטעם

מצד היא רע מטוב לעשות העונש הבחירה נמסר ולכן מהתורה, שלמעלה יתברך, בעצמותו הנשמות שרש
להמשך  והשייכות לו"; מורין "אין תורה שעלֿפי בענין אפילו ה' קנאת על נפשם שמוסרים ל"קנאין"
שמורה  הגורל (עלֿפי הארץ חלוקת שוים), ישראל כל שלכן העצם, (מצד ישראל בני מנין בענין הסדרה

אתך" לזרים ואין לבדך לך ("יהיו עצרת בשמיני שסיומה הקרבנות ופרשת הנשמה) עצם הוגה 42על - (
ואילך. 153 עמוד ח חלק שיחות בלקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי
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ספ"ט.34) סנהדרין
סע"א.35) קצ, ח"ב זהר פמ"ז. פרדר"א יח. ו, וארא תיב"ע

קיד, ב"מ פרש"י פינחס. ר"פ יל"ש א. רטו, פינחס) (רע"מ ח"ג
א. יז, מלכיםֿא רלב"ג כהן). מר לאו (ד"ה ב

שם.36) זח"ב וראה ספכ"ט. פרדר"א
א.37) כז, ע"ז
יא.38) כה, פינחס
(ובפרש"י).39) יג שם,

ה"ז.40) פי"ב איסו"ב הל' רמב"ם
הא"ס,41) כח אודות שמדובר כיון קצת: אחר ובסגנון

האופנים: מב' בא' זה הרי - והגבלה ממדידה שלמעלה שזהו"ע
שתהי' שייך שלא וכיון נקודה. או גבול, בלי התפשטות
- נקודה של באופן נשאר זה הרי בלעו"ז, בל"ג התפשטות

דוקא. מעשה בשעת
וש"נ.42) פב. ע' תשרי סה"מ מנחם תורת וראה יז. ה, משלי

.p"yz'd fenz c"i ,wla t"y zegiyn .c"qa
מאידית תרגום ––

כ"ק ‡. של הולדתו יום – זו דשנה תמוז בי"ב
זה  שיום כך על (נוסף דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח

מלאו – תרפ"ז) בשנת גאולתו חג גם d`nהוא
mipy xyre ההולדת ֿ 1לשנת תר"מ תמוז י"ב –

תש"נ.

מאורע, ובפרט פרטית, בהשגחה ה"ה דבר כל
בישראל  נשיא של הולדת כיום כללי ומאורע
שליחותה  את למלאות כדי נשמתו ירדה (כאשר

הכל" הוא "הנשיא אשר מובן 2למטה), במילא ,
הולדת  (יום זו דשנה ההולדת ביום שהחידוש
שלב  מתחיל ועי"ז חדש ענין פועל ועשר), המאה

גובר" ב("מזלו חדשה העבודה 3ותקופה של)
ההולדת, יום דבעל והשפעה

אזיל" גופא רישא של 4ו"בתר בהעבודה –
– ובמיוחד גם כולל הדור, אנשי כל (– ("הכל"
כללית  גאולה שהיא תמוז, בי"ב הגאולה בענין
במכתבו  הגאולה בעל שכותב כמו בנ"י, לכל

תמוז,5הידוע  בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי "לא
מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי כל את אם כי

יכונה". ישראל בשם אשר את וגם

שבכתב ·. בתורה מפורש ועשר מאה המספר
(ונזכר  יוסף חיי לשני בנוגע בראשית) ספר (בסוף

שנים" ועשר מאה יוסף "ויחי – "וימת 6פעמיים) ,
שנים" ועשר מאה בן .7יוסף

להבין  :8וצריך

פעמיי  בכתוב נאמר מדוע שנותיו א) מספר ם
זל"ז, בסמיכות הם הפסוקים שב' (ובפרט יוסף של
שבפסוק  הלשון: שינוי ב) אחד)? והמשך בענין

" כתוב שנים",igieהראשון ועשר מאה יוסף
" השני שנים".znieובפסוק ועשר מאה בן יוסף

בזה: הביאורים א' לומר ויש

מצינו  – שנים ועשר מאה יוסף לחיי בנוגע
או  יוסף, ימי נתקצרו האם חלוקות, מדרשות

ימיו: שנתארכו

בגמרא  לאחיו 9מובא קודם יוסף מת מה "מפני
ברבנות)" שהנהיג במדרש 10(מפני ועד"ז ,11–

שנים" י' יוסף) (של מחייו "י'12"נתקצרו (בגלל
ושמע  אבינו עבדך ליוסף יעקב בני אמרו פעמים

ושתק"). הדבר את יוסף

יוסף  חיי ששני נמצא אחר ממאחז"ל אמנם
"בא  ימים: דאריכות ברכה הי' שנה ועשר 13מאה

בכבוד  ונתחזק שעמד שמתוך הצדיק, מיוסף ולמד
לעטרת זכה במצרים "עטרת 14(כמ"ש daiyאביו

שנאמר  תמצא"), צדקה בדרך שיבה וירא 15תפארת
על  מורה שזה ז.א. גו'", שלשים בני לאפרים יוסף

mini zekix`(שיבה)את 16 שמדמין [ועד יוסף של
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(הוספה 1) יש הגוף מן הנשמה הסתלקות לאחרי שגם וידוע
פרטי  וישנם למטה) בגוף הנשמה חיי לזמן (בהמשך זמן ב)ענין
ע' ח"כ ואילך. 103 ע' ח"ה לקו"ש ראה – הולדת דיום העליות

וש"נ. .185 ע' חכ"ב .440
כא.2) כא, חוקת פרש"י
שם.3) ובקה"ע ה"ח פ"ג ר"ה ירושלמי ראה
ב.4) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין
נדפס 5) – תרפ"ח בשנת הראשונה הגאולה חג לחגיגת

בפ"ע. בקונטרס ועתה ועוד. .253 ע' תש"ח בסה"מ
כב.6) נ, ויחי
כו.7) שם,
קלו.8) ע' לזח"א לוי"צ לקוטי גם ראה

ב.9) יג, סוטה א. נה, ברכות
שנהג 10) בהא שהפירוש עח), (אות שם שלימה תורה וראה

(שבהערה  הפדר"א כפירוש – שם) (בברכות הוא ברבנות עצמו
כן  לפרש אין אבל אבינו". "עבדך כששמע יוסף ששתק הבאה),
במה  נענש שתיקתו שמשום לעיל הובא שם כי שם, בסוטה

יג). אות שם לפדר"א רד"ל (ראה בחייו עצמות שנקרא
פל"ט.11) פדר"א
מאה 12) לחיות צריך הי' שיוסף בהטעם שם הרד"ל פי' וראה

שנה. ועשרים
פט"ז.13) משלי מדרש
לא.14) טז, משלי
כג.15) שם, ויחי
"עטרת 16) הכתוב (שדרש המדרש לשון מפשטות משמע כן
ודוד),daiyתפארת אברהם של וזקנה השיבה זה על ומביא ,"

רק  (ולא ימים לאריכות זכה עצמו שיוסף (בעיקר) היא שהברכה
שלשים)*. בני לראות שזכה

exvwzpy lirlc l"fg`n mr df yxcn jeezn my dnily dxeza (*
`l o`k yxcndy ,"mipa ipa mipwf zxhr" y"n t"r sqei ly eizepy
miyly ipa ze`xl dkfy dn `l` sqei ly mini zekix` yexcl `a
zxhr" t"dr `id yxcna dyxcd :la` ± mixg` ekf `ly dn

zx`tzdaiycizr g"nbae dxeza wqrzny mc` zi`x m`"y ,"
ly daiy epiid ,"daiy zxhrl zekfl `edsqeidf dncny cre ,

dne .(mdly mini zekix` epiid) cece mdxa` ly dpwfe daiyl
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ולכן  זמרי, את להרוג יכול משה היה כן, ואם לזמרי), שהרגו עד פינחס נתכהן דלא דאמר' א'מאן פליג 
. הלכה ממנו "נתעלמה לומר כו'".צריך פינחס שיבוא כדי .

לא  שלכן הלכה", ממנו "נתעלמה לומר שצריך בפשטות מובן - כהן היה לא שמשה דאמר' ול'מאן
משה. הרגו

משה  לו אמר בו", פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך מקובלני למשה לו "אמר שפינחס ולאחרי
שכח  לא שלכן האמיתי, קנאי (פינחס) שהוא ראיה מזה כי, - פרוונקא" ליהוי איהו דאיגרתא "קריינא
דהא  - בענוותנותו - משה פירש לעצמו, בנוגע מהֿשאיןֿכן 'עצמי'); ענין על לשכוח (דאיֿאפשר

קנאי. שאינו מפני אלא) כו', פינחס שיבוא כדי (לא הוא הלכה ממנו שנתעלמה

.Ë:הקנאות לענין בנוגע הוראה גם יש  לעיל מהאמור

ישראל  בני שאר שכל מזה - כו' מעלה בה ואין טוב דבר אינה שקנאות להוכיח שרוצים כאלו יש
בירושלמי  שכתוב ממה ראיה להביא ומוסיפים כו'. לקנא לנכון מצאו לא פינחס) לפינחס,34(מלבד בנוגע

לנדותו". ש"ביקשו

ההלכה  את עדיין ידעו לא ישראל בני כל שהרי כלל, ראיה מזה אין - לעיל האמור עלֿפי אבל
מישראל  רבים בודאי היו - השם חילול אודות מדובר היה ואילו  בו"; פוגעין קנאין ארמית ש"הבועל

ה'. קנאת מקנאים

(כדלקמן). היהדות נקודת התגלות עם שקשורה הקנאות, בענין גדולה מעלה יש  - ואדרבה

אליהו  זה (פינחס הנביא שאליהו שמצינו מה גם מילה 35וזהו ברית לכל בא קנאי, בן קנאי שהיה ,(36

דמיא" דמהילא כמאן ש"אשה (וכיון מישראל אחד כל והיינו,37של ישראל), לבנות גם שייך זה הרי ,
מישראל. ואחד אחד לכל הקנאות כח את שנותן

.È"קנאתי את "בקנאו שכתוב במה הביאור - השיחה ("בשביל 38המשך לאלקיו" קנא "אשר ,
.39אלקיו") כמותו העריות בכל שאין הפסד בו ש"יש ארמית" ד"בועל החומר מצד שזהו מן , (ש)הבן .

. בנו אינו ה'"הכותית אחרי מלהיות אותו מסיר עבור 40. ההולדה שבענין האיןֿסוף בכח שמשתמש ,
מעשה  בשעת רק זה הרי (ולכן מאלקות שפירש);41ההיפך קודם כי , בו", פוגעים "קנאין שדוקא הטעם

מצד היא רע מטוב לעשות העונש הבחירה נמסר ולכן מהתורה, שלמעלה יתברך, בעצמותו הנשמות שרש
להמשך  והשייכות לו"; מורין "אין תורה שעלֿפי בענין אפילו ה' קנאת על נפשם שמוסרים ל"קנאין"
שמורה  הגורל (עלֿפי הארץ חלוקת שוים), ישראל כל שלכן העצם, (מצד ישראל בני מנין בענין הסדרה

אתך" לזרים ואין לבדך לך ("יהיו עצרת בשמיני שסיומה הקרבנות ופרשת הנשמה) עצם הוגה 42על - (
ואילך. 153 עמוד ח חלק שיחות בלקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי
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ספ"ט.34) סנהדרין
סע"א.35) קצ, ח"ב זהר פמ"ז. פרדר"א יח. ו, וארא תיב"ע

קיד, ב"מ פרש"י פינחס. ר"פ יל"ש א. רטו, פינחס) (רע"מ ח"ג
א. יז, מלכיםֿא רלב"ג כהן). מר לאו (ד"ה ב

שם.36) זח"ב וראה ספכ"ט. פרדר"א
א.37) כז, ע"ז
יא.38) כה, פינחס
(ובפרש"י).39) יג שם,

ה"ז.40) פי"ב איסו"ב הל' רמב"ם
הא"ס,41) כח אודות שמדובר כיון קצת: אחר ובסגנון

האופנים: מב' בא' זה הרי - והגבלה ממדידה שלמעלה שזהו"ע
שתהי' שייך שלא וכיון נקודה. או גבול, בלי התפשטות
- נקודה של באופן נשאר זה הרי בלעו"ז, בל"ג התפשטות

דוקא. מעשה בשעת
וש"נ.42) פב. ע' תשרי סה"מ מנחם תורת וראה יז. ה, משלי

.p"yz'd fenz c"i ,wla t"y zegiyn .c"qa
מאידית תרגום ––

כ"ק ‡. של הולדתו יום – זו דשנה תמוז בי"ב
זה  שיום כך על (נוסף דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח

מלאו – תרפ"ז) בשנת גאולתו חג גם d`nהוא
mipy xyre ההולדת ֿ 1לשנת תר"מ תמוז י"ב –

תש"נ.

מאורע, ובפרט פרטית, בהשגחה ה"ה דבר כל
בישראל  נשיא של הולדת כיום כללי ומאורע
שליחותה  את למלאות כדי נשמתו ירדה (כאשר

הכל" הוא "הנשיא אשר מובן 2למטה), במילא ,
הולדת  (יום זו דשנה ההולדת ביום שהחידוש
שלב  מתחיל ועי"ז חדש ענין פועל ועשר), המאה

גובר" ב("מזלו חדשה העבודה 3ותקופה של)
ההולדת, יום דבעל והשפעה

אזיל" גופא רישא של 4ו"בתר בהעבודה –
– ובמיוחד גם כולל הדור, אנשי כל (– ("הכל"
כללית  גאולה שהיא תמוז, בי"ב הגאולה בענין
במכתבו  הגאולה בעל שכותב כמו בנ"י, לכל

תמוז,5הידוע  בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי "לא
מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי כל את אם כי

יכונה". ישראל בשם אשר את וגם

שבכתב ·. בתורה מפורש ועשר מאה המספר
(ונזכר  יוסף חיי לשני בנוגע בראשית) ספר (בסוף

שנים" ועשר מאה יוסף "ויחי – "וימת 6פעמיים) ,
שנים" ועשר מאה בן .7יוסף

להבין  :8וצריך

פעמיי  בכתוב נאמר מדוע שנותיו א) מספר ם
זל"ז, בסמיכות הם הפסוקים שב' (ובפרט יוסף של
שבפסוק  הלשון: שינוי ב) אחד)? והמשך בענין

" כתוב שנים",igieהראשון ועשר מאה יוסף
" השני שנים".znieובפסוק ועשר מאה בן יוסף

בזה: הביאורים א' לומר ויש

מצינו  – שנים ועשר מאה יוסף לחיי בנוגע
או  יוסף, ימי נתקצרו האם חלוקות, מדרשות

ימיו: שנתארכו

בגמרא  לאחיו 9מובא קודם יוסף מת מה "מפני
ברבנות)" שהנהיג במדרש 10(מפני ועד"ז ,11–

שנים" י' יוסף) (של מחייו "י'12"נתקצרו (בגלל
ושמע  אבינו עבדך ליוסף יעקב בני אמרו פעמים

ושתק"). הדבר את יוסף

יוסף  חיי ששני נמצא אחר ממאחז"ל אמנם
"בא  ימים: דאריכות ברכה הי' שנה ועשר 13מאה

בכבוד  ונתחזק שעמד שמתוך הצדיק, מיוסף ולמד
לעטרת זכה במצרים "עטרת 14(כמ"ש daiyאביו

שנאמר  תמצא"), צדקה בדרך שיבה וירא 15תפארת
על  מורה שזה ז.א. גו'", שלשים בני לאפרים יוסף

mini zekix`(שיבה)את 16 שמדמין [ועד יוסף של
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(הוספה 1) יש הגוף מן הנשמה הסתלקות לאחרי שגם וידוע
פרטי  וישנם למטה) בגוף הנשמה חיי לזמן (בהמשך זמן ב)ענין
ע' ח"כ ואילך. 103 ע' ח"ה לקו"ש ראה – הולדת דיום העליות

וש"נ. .185 ע' חכ"ב .440
כא.2) כא, חוקת פרש"י
שם.3) ובקה"ע ה"ח פ"ג ר"ה ירושלמי ראה
ב.4) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין
נדפס 5) – תרפ"ח בשנת הראשונה הגאולה חג לחגיגת

בפ"ע. בקונטרס ועתה ועוד. .253 ע' תש"ח בסה"מ
כב.6) נ, ויחי
כו.7) שם,
קלו.8) ע' לזח"א לוי"צ לקוטי גם ראה

ב.9) יג, סוטה א. נה, ברכות
שנהג 10) בהא שהפירוש עח), (אות שם שלימה תורה וראה

(שבהערה  הפדר"א כפירוש – שם) (בברכות הוא ברבנות עצמו
כן  לפרש אין אבל אבינו". "עבדך כששמע יוסף ששתק הבאה),
במה  נענש שתיקתו שמשום לעיל הובא שם כי שם, בסוטה

יג). אות שם לפדר"א רד"ל (ראה בחייו עצמות שנקרא
פל"ט.11) פדר"א
מאה 12) לחיות צריך הי' שיוסף בהטעם שם הרד"ל פי' וראה

שנה. ועשרים
פט"ז.13) משלי מדרש
לא.14) טז, משלי
כג.15) שם, ויחי
"עטרת 16) הכתוב (שדרש המדרש לשון מפשטות משמע כן
ודוד),daiyתפארת אברהם של וזקנה השיבה זה על ומביא ,"

רק  (ולא ימים לאריכות זכה עצמו שיוסף (בעיקר) היא שהברכה
שלשים)*. בני לראות שזכה

exvwzpy lirlc l"fg`n mr df yxcn jeezn my dnily dxeza (*
`l o`k yxcndy ,"mipa ipa mipwf zxhr" y"n t"r sqei ly eizepy
miyly ipa ze`xl dkfy dn `l` sqei ly mini zekix` yexcl `a
zxhr" t"dr `id yxcna dyxcd :la` ± mixg` ekf `ly dn

zx`tzdaiycizr g"nbae dxeza wqrzny mc` zi`x m`"y ,"
ly daiy epiid ,"daiy zxhrl zekfl `edsqeidf dncny cre ,

dne .(mdly mini zekix` epiid) cece mdxa` ly dpwfe daiyl



p"yz'dסב fenz c"i ,wla t"y zegiyn

"ואברהם  אבינו, אברהם של שיבה" ל"עטרת זה
זקן  דוד "והמלך המלך, דוד ושל בימים", בא זקן

בימים"] .17בא

היו  הענינים שני – כלל פליגי שלא לומר, ויש
ימים, האריך אכן הוא אדם בני לרוב ביחס ביוסף:
כאשר  אך (כדלקמן); הכתובים מפשטות כמובן

ימיו. שנתקצרו רואים כו', לאחיו אותו משווין

יוסף) חיי לשני (בנוגע הדרשות לב' והמקור
ביניהם  החילוק אשר דלעיל, הפסוקים מב' הוא

לעין  בולט הכתובים די בפשטות אין זיך ("ווארפט
אויגן"):

שנה" ועשר מאה יוסף "ויחי (הראשון) בפסוק
dlrndמודגשת `wecשהוא יוסף, (ויחי)igדחיי

שלאח"ז, הדורות לראות וזכה שנה, ועשר מאה
בהמשך בני dfl15כמ"ש לאפרים יוסף "וירא –

ברכי  על ילדו מנשה בן מכיר בני גם שלשים
אדם  בני רוב מאשר (יותר ימים שהאריך יוסף",
רבעים" "בנים נינים, ניני לראות וזכה בזמנו)

(ממנשה) שלשים" "בני ונינים, .18(מאפרים),
מצינו  שלא ביוסף וחידוש מעלה זוהי – ואדרבה

וכיו"ב. להאבות בנוגע בתורה) (מפורש

" בפסוק כתוב להדגיש igieולכן – גו'" יוסף
המעלה ואת ימים האריכות יוסף.iigaאת

לעטרת  "זכה שיוסף – המדרש לומד ומזה
גו'", שלשים בני לאפרים יוסף וירא שנאמר שיבה
גו'". שלשים "בני לראות וזכה ימים האריך שיוסף

הפירוש  ע"פ הוא לעיל האמור כל והנה,
ועשר  מאה יוסף "ויחי הראשון בפסוק (הפשוט)
יוסף  את כשמשווין אבל גו'"; יוסף וירא שנה

מ"והיו  (ופחות מהם, שנים פחות חי שיוסף לאחיו,
חיי  של הקבוע (המספר שנה" ועשרים מאה ימיו
צריכים  ובמילא ימיו, שנתקצרו רואים – אדם))

לזה. וטעם הסברה

הטבע  בדרך האדם שחיי הידוע ע"פ ולהוסיף:
אבותיו  חיי לפרק סמוך יעקב 19הם שאמר (כמו

שני  ימי את השיגו ולא חיי שני ימי הי' גו' "מעט
אבותי" בכמה 20חיי אשר ליוסף בנוגע ובפרט ,(

אבות  להשלשה כהמשך נזכר הוא ובפרט 21ענינים ,
כל  יוסף, יעקב תולדות אלה (כמ"ש אביו ליעקב

ליוסף  אירע ליעקב שאירע מתעוררת 22מה – (
שנים  הרבה) (כ"כ חי שיוסף יתכן איך השאלה

אביו  מיעקב שנה 23פחות ועאכו"כ 24(קמ"ז (
שנה)? (ק"פ ויצחק שנה) (קע"ה מאברהם

שנתקצרו  ובמדרש בגמרא הדרשה באה כך על
כנ"ל). בו, שהי' החסרון (בגלל יוסף  של ימיו

נלמד  ימיו) (שנתקצרו שזה לומר, ויש
בן  יוסף "וימת השני מהפסוק יתירה) (ובהדגשה
את  עוה"פ מביא שהפסוק מזה שנה": ועשר מאה
ולא  לפנ"ז), הובא כבר שזה (הגם יוסף שני מספר

של כי iigבלשון יוסף), חיי של (כסךֿהכל יוסף
" לזה znieאם ובהמשך שנה", ועשר מאה בן יוסף

(ענינים  במצרים" בארון ויישם אותו "ויחנטו
היפך עם למדים,iigהקשורים נמצינו – יוסף)

ועשר  מאה בן יוסף שב"וימת ללמדנו בא שהפסוק
ימים  חסרון של ענין גם יש .25שנה"
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ברכה.17) ס"פ ספרי ויחי. ס"פ (ב"ר המדרש מדברי ולהעיר
ועמרם, לוי וקהת, רבקה שוות, שנותיהם זוגות "ששה sqeiועוד)

ryedie,(שוות (ששנותיהם זוגות השש כל שמדמה ומזה וכו'".
שזהו משמע, הם, צדיקים אפשר zeilrnl`שכולם שבדוחק אף .

מפני  היא שנה) ק"י חיו (ששניהם ליהושע יוסף שהשוואת לומר,
– ליוסף (בנוגע שנים עשר ימיהם נתקצרו שבשניהם החסרון
שנה  ק"כ לחיות צריך שהי' ליהושע ובנוגע דלעיל, כבמדרשים

ד). מטות ט. תצוה תנחומא – משה כרבו
ימיו  שנתקצרו הענין שגם בפנים), (דלקמן א קסח, מזח"א ולהעיר

המלך. לדוד שנה ל"ז שנתן נעלה, טעם משום הוא יוסף של
שם.18) ויחי עה"פ ובחיי ראב"ע ראה

igie" `le) "'eb miyly ipa mixt`l sqei `xie" aezkd df lr `aedy
mini zekix` zenily zybcen dfa ik ,l"i ± ("mipy xyre d`n sqei

.mipta onwlck ,sqei ly daiye

ב"ר 19) ב.ראה כז, תולדות בפרש"י הובא יב. פס"ה,
כשני 20) שנים יותר יחי' שלא יעקב ידע איך ביאור וצריך

יכולה  נבואה כי – בנבואה זה שראה לומר דאין אבותיו? חיי
ה"ד), פ"י התורה יסודי הל' רמב"ם (ראה לטובה להשתנות
עשרה  חמש ימיך על "הוספתי תפלתו שע"י חזקי', אצל וכנראה

ואילך). סע"א י, ברכות וראה ואילך. א כ, (מ"ב שנה"
(מכל 21) יוסף שרק הסוכות, דחג האושפיזין בענין כנראה

בא  שיוסף הנוסחא לפי ובפרט מהאושפיזין. א' הוא יעקב) בני
ויעקב. יצחק אברהם לאחרי

שענינו  דאצילות, יסוד בחי' הוא שיוסף חסידות, ע "פ הביאור
ביאורי  ראה – בבי"ע (האבות) אצילות ולהמשיך להביא הוא
תתשכא, ואילך. א תתקצא, ויחי אוה"ת ואילך. ד כט, ויחי הזהר

ועוד. ואילך. א
ובפרש"י.22) וישב ר"פ
אמו 23) מפרק יותר שנים הרבה חי שיוסף י"ל, בזה אלא

שנה  ל"ו – דיעות (ולכמה שנה מ"ה היותר לכל שחייתה רחל,
קצ"ב). ב"א סה"ד ראה – שנה כ"ח או

כמו 24) שנה קמ"ז לחיות לו הי' שיוסף א, קסח, זח"א ראה
בפנים. לקמן וראה המלך. לדוד שנה ל"ז שנתן אלא אביו , יעקב

ל"ז 25) שנתן מפני יוסף מימי (שנתקצר הזהר פירוש ולפי
(רק) ההדגשה מוסיף השני שכתוב לומר, יש לדוד) xvwzpyשנה

p"yz'd fenz c"i ,wla t"y zegiyn

בכך ‚. (בתורה) מחולק יוסף דוקא מדוע
גו'" שלשים "בני לראות וזכה ימים שהאריך

האבות)? אצל (מפורש) מצינו שלא (חידוש

חידוש  שמצינו מזה מובן שהדבר לומר, ויש
– הראשון הוא יוסף האבות: לגבי יוסף אצל נוסף

שהי' – ויעקב יצחק אברהם ,27בפועל jln26מבני
של  הכח ליוסף ונתן מינה שפרעה בחומש כמסופר
גו' עמי כל ישק פיך "על מצרים, על למלך משנה

מצרים" ארץ כל על אותך של 28נתתי באופן ועד ,
ארץ  בכל רגלו ואת ידו את איש ירים לא "ובלעדיך

ו"28מצרים" ,wx"ממך אגדל זה 28הכסא שמלשון ,
כל  ליוסף הי' הכסא שמלבד מובן "רק") (לשון

המלך  מלכות 29עניני הכתר – דכולל וי"ל שבזה 30, ,
למלכות  שהסימן שמצינו (כמו המלך עיקר מתבטא
וכמו  הולמתו"). ש"כתר הי' דוד בית (– (אמיתית

ליוסף  אמר "חשוב 31שיהודה כפרעה", כמוך "כי
כמלך". בעיני אתה

המלכות  לענין המקור הוא יוסף מזו: ויתירה
הראשון) המלך הי' הוא שלכן לומר, (ויש דבנ"י
– וי"ל יוסף, בן משיח עד יוסף, בית מלכות –
משיח  עד המלכות), (עיקר דוד בית מלכות שגם

בכ"מ  וכמבואר דוד, הוא 32בן יוסף הזה שבזמן ,

תלמוד  (ע"ד מיוסף מקבל ויהודה מיהודה למעלה
לידי  שמביא גדול תלמוד שעכשיו ומעשה,
תתגלה  ועי"ז המלכות. בענין גם כולל מעשה),
עבדי  "ודוד מיוסף), (למעלה יהודה מעלת לע"ל

לעולם" להם .33נשיא

החידוש  הי' יוסף אצל מדוע גם יובן עפ"ז
וזכה  שנה) ועשר (מאה ימים לאריכות זכה שהוא
המלכות  שבענין כיון – גו'" שלשים "בני לראות
הדורות, והמשך ימים אריכות במיוחד נוגע

דור 34כמ"ש  כמו שנותיו תוסיף מלך ימי על "ימים
ברמב"ם  וכמבואר שמושחין 35ודור", ש"מאחר ,

שהמלכות  עולם עד ולבניו לו זוכה זה הרי המלך
שנאמר  ממלכתו 36ירושה, על ימים יאריך למען

למלכות  בנוגע ועאכו"כ ישראל". בקרב ובניו הוא
זכה  דוד שנמשח "כיון המלכות), (עיקר דוד בית
עולם  עד כו' ולבניו לו המלכות והרי מלכות, בכתר
כו'" לעולם העומדים הם דוד בית מלכי כו'
תפסק  ישראל משאר מלך יעמוד "אם (משא"כ

מביתו"); המלכות

לענין  הכח ניתן וממנו מלך הי' שיוסף וכיון
לכן  (כנ"ל), דוד בית מלכות – כולל המלכות,

מאה מד  יוסף (ויחי ימים האריך שהוא התורה גישה
שנים) ימים)37ועשר שהאריך (כיון לראות וזכה

שלשים  בני גו'", שלשים "בני – הדורות המשך
מלשון  "יוסף" – בשמו גם וכמרומז רבעים. ובני

dtqed.(והמשך (הוספה

אצל  לאחמ"כ תהי' המלכות" ש"עיקר היות אך
"ודוד  יהי' שלע"ל עד יהודה), (משבט דוד בית
יהי' אחד (ומלך לעולם" להם נשיא עבדי

בא 38לכולם  גופא שזה (אלא יוסף בית על גם ,(
מקבלת  יהודה בית מלכות שעכשיו עי"ז בגילוי

יוסף) בית כ"כ 39ממלכות נוגע לא בזה לכן –
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הראשון  בספור משא"כ למעליותא), – (והטעם יוסף של ימיו
שלשים. בני לראות שזכה עד שלו ימים אריכות מודגש

אבל 26) בתוכנו", אתה אלקים "נשיא לאברהם אמרו חת בני
התואר .jlnלא

מלך 27) נקרא הוא שגם מיוסף), גדול (שהי' יהודה משא"כ
מלך הי' לא א), רו, זח"א ויגש. ר"פ אחיו),lreta(ב"ר על (לבד

יהודה. ומלכי דוד בית מלכות באה שממנו אלא
מֿמד.28) מא, מקץ
רוממות 29) (א) ענינים ב' יש במלך בזה: הענין וי"ל

זה  וענין העם". מכל גבוה ומעלה "משכמו העם, על והתנשאות
ע"י וגולגולת xzkמודגש מראש אפילו למעלה שהוא המלך,

העם  לדרגת עצמו משפיל שהמלך המלוכה, הנהגת (ב) המלך,
כל  בפועל אליהם שממשיך עד אצלו, מקום יתפסו העם שצרכי
בכסא  מודגש זה וענין כו'. במצבם הדעת שיקול ע"פ צרכיהם
לישב  כדי דגופו העליון וחלק ראשו את משפיל שהמלך המלך,

הכסא. על
וי"ל  ממך). אגדל הכסא (רק המלך* דכסא הענין הי' לא וביוסף
(ואולי  דדוד בבית דוקא הוא המלכות ענין שלימות כי – הטעם

בפנים). כדלקמן לדוד, שנים ל"ז יוסף שנתן בזה דמרומז י"ל
(שם)30) ויגש א; תתקעח, ה) (כרך מקץ אוה"ת ראה אבל

אחר. באופן יפות) פנים (מס' ב תתקפב,
ובפרש"י.31) ויגש ר"פ
ובכ"מ.32) ויגש. ר"פ אוה"ת

,zekln xzk lr (wx) i`w `qky x`ean d`ad dxrday z"de`a (*
.zeklnay 'ad oipr lr `le

כה.33) לז, יחזקאל
ז.34) סא, תהלים
ואילך.35) ה"ז פ"א מלכים הל'
כ.36) יז, שופטים
של 37) שנותיו מספר בתורה שמפורש הטעם יובן ועפ"ז

ש  מספר בתורה נתפרש שלא השבטים שאר כמו לא נותיהם יוסף,
(כבגמרא  לאחיו קודם מת שיוסף ללמד כדי שזהו לומר (ואין
כדי  אחיו, שני מספר לפרש הו"ל הא משום אי כי בפנים), דלעיל
ענין  לשלימות נוגע זה כי – להם) קודם מת שיוסף לדעת

המלכות.
כב.38) שם, יחזקאל
זה 39) "הרי מלך  שבכל שם, הרמב"ם מ"ש לבאר יש ועפ"ז



סג p"yz'd fenz c"i ,wla t"y zegiyn

"ואברהם  אבינו, אברהם של שיבה" ל"עטרת זה
זקן  דוד "והמלך המלך, דוד ושל בימים", בא זקן

בימים"] .17בא

היו  הענינים שני – כלל פליגי שלא לומר, ויש
ימים, האריך אכן הוא אדם בני לרוב ביחס ביוסף:
כאשר  אך (כדלקמן); הכתובים מפשטות כמובן

ימיו. שנתקצרו רואים כו', לאחיו אותו משווין

יוסף) חיי לשני (בנוגע הדרשות לב' והמקור
ביניהם  החילוק אשר דלעיל, הפסוקים מב' הוא

לעין  בולט הכתובים די בפשטות אין זיך ("ווארפט
אויגן"):

שנה" ועשר מאה יוסף "ויחי (הראשון) בפסוק
dlrndמודגשת `wecשהוא יוסף, (ויחי)igדחיי

שלאח"ז, הדורות לראות וזכה שנה, ועשר מאה
בהמשך בני dfl15כמ"ש לאפרים יוסף "וירא –

ברכי  על ילדו מנשה בן מכיר בני גם שלשים
אדם  בני רוב מאשר (יותר ימים שהאריך יוסף",
רבעים" "בנים נינים, ניני לראות וזכה בזמנו)

(ממנשה) שלשים" "בני ונינים, .18(מאפרים),
מצינו  שלא ביוסף וחידוש מעלה זוהי – ואדרבה

וכיו"ב. להאבות בנוגע בתורה) (מפורש

" בפסוק כתוב להדגיש igieולכן – גו'" יוסף
המעלה ואת ימים האריכות יוסף.iigaאת

לעטרת  "זכה שיוסף – המדרש לומד ומזה
גו'", שלשים בני לאפרים יוסף וירא שנאמר שיבה
גו'". שלשים "בני לראות וזכה ימים האריך שיוסף

הפירוש  ע"פ הוא לעיל האמור כל והנה,
ועשר  מאה יוסף "ויחי הראשון בפסוק (הפשוט)
יוסף  את כשמשווין אבל גו'"; יוסף וירא שנה

מ"והיו  (ופחות מהם, שנים פחות חי שיוסף לאחיו,
חיי  של הקבוע (המספר שנה" ועשרים מאה ימיו
צריכים  ובמילא ימיו, שנתקצרו רואים – אדם))

לזה. וטעם הסברה

הטבע  בדרך האדם שחיי הידוע ע"פ ולהוסיף:
אבותיו  חיי לפרק סמוך יעקב 19הם שאמר (כמו

שני  ימי את השיגו ולא חיי שני ימי הי' גו' "מעט
אבותי" בכמה 20חיי אשר ליוסף בנוגע ובפרט ,(

אבות  להשלשה כהמשך נזכר הוא ובפרט 21ענינים ,
כל  יוסף, יעקב תולדות אלה (כמ"ש אביו ליעקב

ליוסף  אירע ליעקב שאירע מתעוררת 22מה – (
שנים  הרבה) (כ"כ חי שיוסף יתכן איך השאלה

אביו  מיעקב שנה 23פחות ועאכו"כ 24(קמ"ז (
שנה)? (ק"פ ויצחק שנה) (קע"ה מאברהם

שנתקצרו  ובמדרש בגמרא הדרשה באה כך על
כנ"ל). בו, שהי' החסרון (בגלל יוסף  של ימיו

נלמד  ימיו) (שנתקצרו שזה לומר, ויש
בן  יוסף "וימת השני מהפסוק יתירה) (ובהדגשה
את  עוה"פ מביא שהפסוק מזה שנה": ועשר מאה
ולא  לפנ"ז), הובא כבר שזה (הגם יוסף שני מספר

של כי iigבלשון יוסף), חיי של (כסךֿהכל יוסף
" לזה znieאם ובהמשך שנה", ועשר מאה בן יוסף

(ענינים  במצרים" בארון ויישם אותו "ויחנטו
היפך עם למדים,iigהקשורים נמצינו – יוסף)

ועשר  מאה בן יוסף שב"וימת ללמדנו בא שהפסוק
ימים  חסרון של ענין גם יש .25שנה"

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

ברכה.17) ס"פ ספרי ויחי. ס"פ (ב"ר המדרש מדברי ולהעיר
ועמרם, לוי וקהת, רבקה שוות, שנותיהם זוגות "ששה sqeiועוד)

ryedie,(שוות (ששנותיהם זוגות השש כל שמדמה ומזה וכו'".
שזהו משמע, הם, צדיקים אפשר zeilrnl`שכולם שבדוחק אף .

מפני  היא שנה) ק"י חיו (ששניהם ליהושע יוסף שהשוואת לומר,
– ליוסף (בנוגע שנים עשר ימיהם נתקצרו שבשניהם החסרון
שנה  ק"כ לחיות צריך שהי' ליהושע ובנוגע דלעיל, כבמדרשים

ד). מטות ט. תצוה תנחומא – משה כרבו
ימיו  שנתקצרו הענין שגם בפנים), (דלקמן א קסח, מזח"א ולהעיר

המלך. לדוד שנה ל"ז שנתן נעלה, טעם משום הוא יוסף של
שם.18) ויחי עה"פ ובחיי ראב"ע ראה

igie" `le) "'eb miyly ipa mixt`l sqei `xie" aezkd df lr `aedy
mini zekix` zenily zybcen dfa ik ,l"i ± ("mipy xyre d`n sqei

.mipta onwlck ,sqei ly daiye

ב"ר 19) ב.ראה כז, תולדות בפרש"י הובא יב. פס"ה,
כשני 20) שנים יותר יחי' שלא יעקב ידע איך ביאור וצריך

יכולה  נבואה כי – בנבואה זה שראה לומר דאין אבותיו? חיי
ה"ד), פ"י התורה יסודי הל' רמב"ם (ראה לטובה להשתנות
עשרה  חמש ימיך על "הוספתי תפלתו שע"י חזקי', אצל וכנראה

ואילך). סע"א י, ברכות וראה ואילך. א כ, (מ"ב שנה"
(מכל 21) יוסף שרק הסוכות, דחג האושפיזין בענין כנראה

בא  שיוסף הנוסחא לפי ובפרט מהאושפיזין. א' הוא יעקב) בני
ויעקב. יצחק אברהם לאחרי

שענינו  דאצילות, יסוד בחי' הוא שיוסף חסידות, ע "פ הביאור
ביאורי  ראה – בבי"ע (האבות) אצילות ולהמשיך להביא הוא
תתשכא, ואילך. א תתקצא, ויחי אוה"ת ואילך. ד כט, ויחי הזהר

ועוד. ואילך. א
ובפרש"י.22) וישב ר"פ
אמו 23) מפרק יותר שנים הרבה חי שיוסף י"ל, בזה אלא

שנה  ל"ו – דיעות (ולכמה שנה מ"ה היותר לכל שחייתה רחל,
קצ"ב). ב"א סה"ד ראה – שנה כ"ח או

כמו 24) שנה קמ"ז לחיות לו הי' שיוסף א, קסח, זח"א ראה
בפנים. לקמן וראה המלך. לדוד שנה ל"ז שנתן אלא אביו , יעקב

ל"ז 25) שנתן מפני יוסף מימי (שנתקצר הזהר פירוש ולפי
(רק) ההדגשה מוסיף השני שכתוב לומר, יש לדוד) xvwzpyשנה

p"yz'd fenz c"i ,wla t"y zegiyn

בכך ‚. (בתורה) מחולק יוסף דוקא מדוע
גו'" שלשים "בני לראות וזכה ימים שהאריך

האבות)? אצל (מפורש) מצינו שלא (חידוש

חידוש  שמצינו מזה מובן שהדבר לומר, ויש
– הראשון הוא יוסף האבות: לגבי יוסף אצל נוסף

שהי' – ויעקב יצחק אברהם ,27בפועל jln26מבני
של  הכח ליוסף ונתן מינה שפרעה בחומש כמסופר
גו' עמי כל ישק פיך "על מצרים, על למלך משנה

מצרים" ארץ כל על אותך של 28נתתי באופן ועד ,
ארץ  בכל רגלו ואת ידו את איש ירים לא "ובלעדיך

ו"28מצרים" ,wx"ממך אגדל זה 28הכסא שמלשון ,
כל  ליוסף הי' הכסא שמלבד מובן "רק") (לשון

המלך  מלכות 29עניני הכתר – דכולל וי"ל שבזה 30, ,
למלכות  שהסימן שמצינו (כמו המלך עיקר מתבטא
וכמו  הולמתו"). ש"כתר הי' דוד בית (– (אמיתית

ליוסף  אמר "חשוב 31שיהודה כפרעה", כמוך "כי
כמלך". בעיני אתה

המלכות  לענין המקור הוא יוסף מזו: ויתירה
הראשון) המלך הי' הוא שלכן לומר, (ויש דבנ"י
– וי"ל יוסף, בן משיח עד יוסף, בית מלכות –
משיח  עד המלכות), (עיקר דוד בית מלכות שגם

בכ"מ  וכמבואר דוד, הוא 32בן יוסף הזה שבזמן ,

תלמוד  (ע"ד מיוסף מקבל ויהודה מיהודה למעלה
לידי  שמביא גדול תלמוד שעכשיו ומעשה,
תתגלה  ועי"ז המלכות. בענין גם כולל מעשה),
עבדי  "ודוד מיוסף), (למעלה יהודה מעלת לע"ל

לעולם" להם .33נשיא

החידוש  הי' יוסף אצל מדוע גם יובן עפ"ז
וזכה  שנה) ועשר (מאה ימים לאריכות זכה שהוא
המלכות  שבענין כיון – גו'" שלשים "בני לראות
הדורות, והמשך ימים אריכות במיוחד נוגע

דור 34כמ"ש  כמו שנותיו תוסיף מלך ימי על "ימים
ברמב"ם  וכמבואר שמושחין 35ודור", ש"מאחר ,

שהמלכות  עולם עד ולבניו לו זוכה זה הרי המלך
שנאמר  ממלכתו 36ירושה, על ימים יאריך למען

למלכות  בנוגע ועאכו"כ ישראל". בקרב ובניו הוא
זכה  דוד שנמשח "כיון המלכות), (עיקר דוד בית
עולם  עד כו' ולבניו לו המלכות והרי מלכות, בכתר
כו'" לעולם העומדים הם דוד בית מלכי כו'
תפסק  ישראל משאר מלך יעמוד "אם (משא"כ

מביתו"); המלכות

לענין  הכח ניתן וממנו מלך הי' שיוסף וכיון
לכן  (כנ"ל), דוד בית מלכות – כולל המלכות,

מאה מד  יוסף (ויחי ימים האריך שהוא התורה גישה
שנים) ימים)37ועשר שהאריך (כיון לראות וזכה

שלשים  בני גו'", שלשים "בני – הדורות המשך
מלשון  "יוסף" – בשמו גם וכמרומז רבעים. ובני

dtqed.(והמשך (הוספה

אצל  לאחמ"כ תהי' המלכות" ש"עיקר היות אך
"ודוד  יהי' שלע"ל עד יהודה), (משבט דוד בית
יהי' אחד (ומלך לעולם" להם נשיא עבדי

בא 38לכולם  גופא שזה (אלא יוסף בית על גם ,(
מקבלת  יהודה בית מלכות שעכשיו עי"ז בגילוי

יוסף) בית כ"כ 39ממלכות נוגע לא בזה לכן –
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הראשון  בספור משא"כ למעליותא), – (והטעם יוסף של ימיו
שלשים. בני לראות שזכה עד שלו ימים אריכות מודגש

אבל 26) בתוכנו", אתה אלקים "נשיא לאברהם אמרו חת בני
התואר .jlnלא

מלך 27) נקרא הוא שגם מיוסף), גדול (שהי' יהודה משא"כ
מלך הי' לא א), רו, זח"א ויגש. ר"פ אחיו),lreta(ב"ר על (לבד

יהודה. ומלכי דוד בית מלכות באה שממנו אלא
מֿמד.28) מא, מקץ
רוממות 29) (א) ענינים ב' יש במלך בזה: הענין וי"ל

זה  וענין העם". מכל גבוה ומעלה "משכמו העם, על והתנשאות
ע"י וגולגולת xzkמודגש מראש אפילו למעלה שהוא המלך,

העם  לדרגת עצמו משפיל שהמלך המלוכה, הנהגת (ב) המלך,
כל  בפועל אליהם שממשיך עד אצלו, מקום יתפסו העם שצרכי
בכסא  מודגש זה וענין כו'. במצבם הדעת שיקול ע"פ צרכיהם
לישב  כדי דגופו העליון וחלק ראשו את משפיל שהמלך המלך,

הכסא. על
וי"ל  ממך). אגדל הכסא (רק המלך* דכסא הענין הי' לא וביוסף
(ואולי  דדוד בבית דוקא הוא המלכות ענין שלימות כי – הטעם

בפנים). כדלקמן לדוד, שנים ל"ז יוסף שנתן בזה דמרומז י"ל
(שם)30) ויגש א; תתקעח, ה) (כרך מקץ אוה"ת ראה אבל

אחר. באופן יפות) פנים (מס' ב תתקפב,
ובפרש"י.31) ויגש ר"פ
ובכ"מ.32) ויגש. ר"פ אוה"ת

,zekln xzk lr (wx) i`w `qky x`ean d`ad dxrday z"de`a (*
.zeklnay 'ad oipr lr `le

כה.33) לז, יחזקאל
ז.34) סא, תהלים
ואילך.35) ה"ז פ"א מלכים הל'
כ.36) יז, שופטים
של 37) שנותיו מספר בתורה שמפורש הטעם יובן ועפ"ז

ש  מספר בתורה נתפרש שלא השבטים שאר כמו לא נותיהם יוסף,
(כבגמרא  לאחיו קודם מת שיוסף ללמד כדי שזהו לומר (ואין
כדי  אחיו, שני מספר לפרש הו"ל הא משום אי כי בפנים), דלעיל
ענין  לשלימות נוגע זה כי – להם) קודם מת שיוסף לדעת

המלכות.
כב.38) שם, יחזקאל
זה 39) "הרי מלך  שבכל שם, הרמב"ם מ"ש לבאר יש ועפ"ז
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יוסף של (בשלימות) ימים (ולכן envrהאריכות
בשאר  כמו ימים אריכות הי' לא עצמו ליוסף
הדורות  וראה שחי – בעיקר רק והאבות), השבטים
שלשים" "בני אשר גו'", שלשים "בני זה, שלאחרי

מיוסף" הבא "משיח על גם .40מרמז

הביאור  ע"פ יותר עוד ויומתק לומר, ויש
אביו 41בזהר  כיעקב שנה קמ"ז חי לא שיוסף שזה ,

[כמבואר  המלך לדוד שנה ל"ז שנתן בגלל הוא,
ממך  שאל ו"חיים נפלי, בר הי' מצ"ע שדוד שם,

לו" קיבל 42נתת שאותם שנה שבעים חי הוא ,
כ"ח  מאברהם, שנים (ה' והאבות הראשון מאדם
במפרשי  ומבואר מיוסף)]. שנים ול"ז מיעקב שנים

בן 43הזהר  משיח את יחי' דוד בן ו"משיח שהיות ,
ולהוסיף  שנים". כך כל לדוד נתן יוסף לכך יוסף
דוד  בית מלכות על כח ונתינת שהשרש הנ"ל, ע"פ
לדוד  משנותיו נתן יוסף ולכן יוסף, מ(מלכות) הוא
שיהי' – הוספה גם (ביוסף) בו פועל וזה המלך,

מלך ימי על "יומין siqez"ימים בתרגום: כמובא ,"
יומי giyn`על `kln עלמא דרי היך שנוי תוסיף,

צדקנו  משיח ובביאת דאתי"; עלמא ודרי הדין
יהי' שאז העתידה, בגאולה דוד) בן (משיח

יוסף. בן ובמשיח ביוסף גם (החיות) שלימות

שנפעל „. המיוחד העילוי גם יובן הנ"ל ע"פ
של  ועשר המאה הולדת יום זו, שנה תמוז בי"ב
דורנו: נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, "יוסף"

גו'" שלשים בני לאפרים יוסף "וירא נתקיים אז
"יוסף" של העבודה בנצחיות מיוחד כח ניתוסף –

" בגלוי שמתגלה כך (ראי'xie`שבדורנו, יוסף"
דורות, ודורי לדורות נמשכת שעבודתו איך גלוי')
לביאת  מביא שזה עד רבעים", ו"בני שלשים" "בני
העבודה  ע"י שמגיע דוד), בן (משיח צדקנו משיח

חוצה" מעיינותיך שבדורנו 44ד"יפוצו "יוסף" ע"י
ונמשך  שהולך ובאופן שלפניו), נשיאינו (ורבותינו
רבעים". ו"בני שלשים" "בני זה, שלאחרי לדורות

יום  דבעל הגאולה עם גם זה לקשר ויש
תמוז: בי"בֿי"ג ההולדת

בנ"י, לכל כללית גאולה שהיתה – הגאולה
מחודש  חיזוק פעלה – הגאולה בעל במכתב כנ"ל
ההוא, בדור רק לא בנ"י, כל אצל ויהדות בתורה
כמו  הזה, היום עד נמשכת פעולה של באופן אלא
רבה  הוספה באה הגאולה, שמאז בפועל שרואים
עד  שהם, מקום בכל ומצוות בתורה בנ"י בעבודת
כדור  לחצי הגאולה בעל הגיע מהגאולה שכתוצאה
בהעבודה  יותר עוד והרבה הוסיף ושם התחתון,
חוצה, המעינות והפצת והיהדות התורה דהפצת
שלאחרי  בדור גם נמשכת דפעולה באופן
עלֿידי  ומתפשט, ומוסיף והולך הסתלקותו,
ו"בני  שלשים" "בני תלמידיו, ותלמידי תלמידיו
שקיים  העולם כטעות ולא לדור, מדור רבעים",
– אדרבה אלא לדור, דור בין (וירידה) ח"ו הפסק
"וירא  אחד, כהמשך אמיץ בקשר קיימים הדורות

של באופן גו'", שלשים בני לאפרים עד i`x'יוסף ,
יוסף", ברכי על ילדו מנשה בן מכיר בני  ש"גם

"eikxa oia olcb"45.

ו  אדמו"ר ועוד מו"ח דכ"ק הגאולה – עיקר
למהר  כח יותר ונותנת קשורה שבדורנו) (יוסף
מלכא  ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את יותר
בכל  ית' מלכותו יגלה שהוא דוד, בן משיח משיח,

ועד" לעולם ימלוך "ה' – לה'46העולם "והיתה ,
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לירבעם  השילוני אחי' שאמר וכפי עולם", עד ולבניו לו זוכה
נאמן  בית לך ובניתי גו' תשמעו שמוע אם "והי' אפרים) (מבית
"אם  דוד שנמשח שלאחרי מבאר ואח"כ וגו'", לדוד בניתי כאשר
נאמר  שהרי מביתו המלכות תפסק ישראל משאר מלך יעמוד
יוסף  בית במלכות הנצחיות ענין כי – הימים" כל לא אך לירבעם
דבית  המלכות לנצחיות ונתינתֿכח הכנה בתור בעיקר שהוא י"ל
שאז  לע"ל, בשלימות שיתגלה וכפי המלכות, עיקר לו שניתן דוד,
דוד  "ועבדי יהודה, בית ומלכות יוסף בית דמלכות האחדות תהי'
הפטרה  – יחזקאל בנבואת (כמבואר לעולם" (לכולם) להם נשיא

ויגש). דש"פ
לו  שניתנה שמה לירבעם השילוני אחי' מדברי גם וכמובן
את  קורע "הנני ולכן דוד דבית החטאים משום הי' מלכות
מידו  הממלכה כל את אקח "לא אבל גו'", שלמה מיד הממלכה
למען  דוד זרע את "ואענה אותו", בחרתי אשר עבדי דוד למען גו'

אך minidזאת lk `l.ועצ"ע ."
יוסף 40) "וירא עה"פ ויחי ס"פ להאריז"ל הליקוטים ס'

וגדולה  סתומה היא דשלשים מ"ם ושם: שלשים". בני לאפרים
הקץ, בסתימת ו) ט, (ישעי' המשרה לםרבה של מ"ם כמו היא
שם: וממשיך נבואה. ברוח יוסף וזר מיוסף, הבא המשיח ורמז
[שבהמשך  לאוהביו לאלפים חסד נוצר של רבתי נ' רומזת וג"כ
רבעים"] ועל שלשים על בנים בני ועל בנים "על נאמר לזה
ישובו  אז כי הששי), אלף (בסוף הגדול יובל של שנה לחמשים

כו'. שלמים הכל יהי' ואז אחוזתו אל איש
א.41) קפח, ח"א
ה.תהלים 42) כא,
אחיו.43) בשם החמה) (באור הרא"ג

כתר 44) בס' נדפסה – הידועה שלו באגרת הבעש"ט כמ"ש
ובכ"מ. בתחלתו. טוב שם

ובפרש"י.45) כג נ, ויחי
יח.46) טו, בשלח
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ביום 47המלוכה" הארץ כל על למלך ה' "והי' ,
אחד" ושמו אחד ה' יהי' .48ההוא

הגלות,‰. זמן בסוף יותר מודגש הנ"ל ענין
מו"ח  כ"ק דור של הדורות במספר – גופא ובזה

זה: ודורנו אדמו"ר

דור הוא אדמו"ר מו"ח לאדה"ז,iyyכ"ק
יפוצו  את (שמבטא חב"ד חסידות תורת מייסד
באופן  שבשכל, בחב"ד חוצה מעינותיך
לחוצה  עד שבעולם, לחוצה עד מיני'", ד"יתפרנסון
ספירת  כנגד הוא שבספירות ממנה). חוצה שאין

הששית. מדה (יוסף), היסוד

האלף  הששי, אלף עם בכללות מתאים שזה
אלפיים  עלמא, דהוה שנין אלפי דשיתא האחרון
ימות  שנה אלפיים תורה, שנה אלפיים תהו, שנה

ימות 49המשיח  שנה דהאלפיים סוף הששי ובאלף ,
המשיח.

הששי  באלף הששי תיכף 50והדור הכנה מהווה
ודור  בגלות האחרון (דור זה שלאחרי לדור
וטף  נשים אנשים – הדור כל דגאולה), הראשון
עד  המלכות), ספירת (כנגד השביעי – לפרטיו
לחיי  ומנוחה שבת שכולו יום – השביעי לאלף
שנה  ה"אלפיים את שיש לכך שנוסף העולמים,
ישנה  וששי), החמישי (באלף המשיח" ימות
דאלף  שבזה להשלימות עד בפועל, הגאולה
על  (נוסף זה שלפני להששה בערך שלא השביעי,
ב"בני  ונמשך כולל שזה עד הסךֿהכל), היותו
(שבעה  קודש יהי' דעשירי והשלימות שלשים",
דדוד  מלכות בכתר השלימות – שלשה) עם ביחד
שיהי' דעשרה המעלות יתר וכל משיחא, מלכא

לבוא. לעתיד

.Â ג זו ובזה שנה תמוז בי"ב הוספה באה ופא
שבדורנו, נשיא יוסף של ועשר המאה הולדת יום –
יוסף  דעבודת בהנצחיות חדש שלב מתחיל שאז
בני  לאפרים יוסף "וירא לדורות, נמשכת אשר

גו'". שלשים

 ֿ (תרפ"ז מהגאולה שנים ס"ג המספר גם כולל
ס"ג  מלכות: כתר המשכת על מרמז שגם תש"נ),

נחלקים  אלו שנים שס"ג (ובפרט י"ג עם נו"ן הוא
הזו), במאה שנה ונ' הקודמת, במאה שנה לי"ג
נמשך  וזה כתר, כנגד הוא הנו"ן) (שער שנו"ן
מדות  י"ג המשכת כנגד בי"ג, כנרמז למטה,
י"ג  לוי, ושבט שבטים (י"ב בנ"י לכל הרחמים,

שבטים).

שבו  ס"ג, שם על קאי ס"ג בזה: ענין ועוד
ותיקון  (הבירור הזה בזמן העבודה עיקר מתבטאת
קרוב  הששי באלף עד ס"ג), שם התהו, דעולם
קדישא, עתיקא ע"ב, דשם להגילוי כהכנה לסיומו,

משכיל האמיתית ozi`lבחי' בגאולה האזרחי,
.51והשלימה 

.Ê תהלים הפרק עם גם זה לקשר ויש
המאה  (הולדת זה תמוז בי"ב לומר שמתחילים

קי"א: פרק – ועשר)

מביא  לנפלאותיו", עשה "זכר זה) (בפרק עה"פ
המדרש 52הצ"צ  את תהלים) על :53(ברשימותיו

אינו  בעוה"ז לצדיקים הקב"ה שעושה מה "כל
לעוה"ב  כשיעשה להם עושה זכר אלא כלום
שעושה  מה ש"כל ומבאר לעד", עומדת וצדקתו
שיעשה  ממה זכר רק הוא בעוה"ז לצדיקים הקב"ה
הם  דיצ"מ נסים אפילו בזה שכולל ואפ"ל לעוה"ב,

וכמ"ש  דלע"ל, מנסים לבד זכר צאתך 54רק כימי
גילוי  יהי' שלע"ל . . נפלאות אראנו מצרים מארץ
הי' לא משה בימי אפילו משא"כ עתיק פנימיות
עשה  זכר וזהו . . עת"י מחיצוניות אלא ההמשכה
דלע"ל". נפלאות אראנו לבחי' היינו לנפלאותיו
למה  וסימן זכר הם כולן ש"המצוות לבאר וממשיך
יהי' לע"ל בטלות אינן מצות דלמ"ד לע"ל שיהי'
זכר  רק עכשיו המצוה שקיום עד מאד נעלה באופן
הבל  בענין קהלת תחלת רבות ועיין . . לזה וסימן

הבל הבל  בראשית ימי בששת שנברא מה שכל ים
תורה  שאפילו ברבות וכמ"ש לע"ל לגבי הוא
כו'". דלע"ל התורה גלוי לגבי הוא הבל דעכשיו

שבשנת  הנ"ל החידוש מודגש שבזה לומר ויש
ש"יוסף" איך מתגלה שאז – יוסף של ועשר המאה
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כא.47) א, עובדי'
ט.48) יד, זכרי'
וש"נ.49) סע"א. צז, סנהדרין
פרק50) מסיימים זה שבשבת אבות iyyולהעיר דפרקי

ועד". לעולם ימלוך "ה' – שסיומו השני'), (בפעם

(51– האזרחי לאיתן משכיל עה"פ אדה"ז תורת בכ"ז ראה
ניסן  י"א קובץ וראה וש"נ. ואילך. 5 ע' החסידות לימוד קונטרס

ואילך. ד' אות הפ"ט שנת
צדק,52) הצמח להולדת שנה מאתיים היא שהשנה ולהעיר

מהצ"צ. שלשים" "בני הוא אדמו"ר מו"ח שכ"ק
עה"פ.53) תהלים
טו.54) ז, מיכה
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יוסף של (בשלימות) ימים (ולכן envrהאריכות
בשאר  כמו ימים אריכות הי' לא עצמו ליוסף
הדורות  וראה שחי – בעיקר רק והאבות), השבטים
שלשים" "בני אשר גו'", שלשים "בני זה, שלאחרי

מיוסף" הבא "משיח על גם .40מרמז

הביאור  ע"פ יותר עוד ויומתק לומר, ויש
אביו 41בזהר  כיעקב שנה קמ"ז חי לא שיוסף שזה ,

[כמבואר  המלך לדוד שנה ל"ז שנתן בגלל הוא,
ממך  שאל ו"חיים נפלי, בר הי' מצ"ע שדוד שם,

לו" קיבל 42נתת שאותם שנה שבעים חי הוא ,
כ"ח  מאברהם, שנים (ה' והאבות הראשון מאדם
במפרשי  ומבואר מיוסף)]. שנים ול"ז מיעקב שנים

בן 43הזהר  משיח את יחי' דוד בן ו"משיח שהיות ,
ולהוסיף  שנים". כך כל לדוד נתן יוסף לכך יוסף
דוד  בית מלכות על כח ונתינת שהשרש הנ"ל, ע"פ
לדוד  משנותיו נתן יוסף ולכן יוסף, מ(מלכות) הוא
שיהי' – הוספה גם (ביוסף) בו פועל וזה המלך,

מלך ימי על "יומין siqez"ימים בתרגום: כמובא ,"
יומי giyn`על `kln עלמא דרי היך שנוי תוסיף,

צדקנו  משיח ובביאת דאתי"; עלמא ודרי הדין
יהי' שאז העתידה, בגאולה דוד) בן (משיח

יוסף. בן ובמשיח ביוסף גם (החיות) שלימות

שנפעל „. המיוחד העילוי גם יובן הנ"ל ע"פ
של  ועשר המאה הולדת יום זו, שנה תמוז בי"ב
דורנו: נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, "יוסף"

גו'" שלשים בני לאפרים יוסף "וירא נתקיים אז
"יוסף" של העבודה בנצחיות מיוחד כח ניתוסף –

" בגלוי שמתגלה כך (ראי'xie`שבדורנו, יוסף"
דורות, ודורי לדורות נמשכת שעבודתו איך גלוי')
לביאת  מביא שזה עד רבעים", ו"בני שלשים" "בני
העבודה  ע"י שמגיע דוד), בן (משיח צדקנו משיח

חוצה" מעיינותיך שבדורנו 44ד"יפוצו "יוסף" ע"י
ונמשך  שהולך ובאופן שלפניו), נשיאינו (ורבותינו
רבעים". ו"בני שלשים" "בני זה, שלאחרי לדורות

יום  דבעל הגאולה עם גם זה לקשר ויש
תמוז: בי"בֿי"ג ההולדת

בנ"י, לכל כללית גאולה שהיתה – הגאולה
מחודש  חיזוק פעלה – הגאולה בעל במכתב כנ"ל
ההוא, בדור רק לא בנ"י, כל אצל ויהדות בתורה
כמו  הזה, היום עד נמשכת פעולה של באופן אלא
רבה  הוספה באה הגאולה, שמאז בפועל שרואים
עד  שהם, מקום בכל ומצוות בתורה בנ"י בעבודת
כדור  לחצי הגאולה בעל הגיע מהגאולה שכתוצאה
בהעבודה  יותר עוד והרבה הוסיף ושם התחתון,
חוצה, המעינות והפצת והיהדות התורה דהפצת
שלאחרי  בדור גם נמשכת דפעולה באופן
עלֿידי  ומתפשט, ומוסיף והולך הסתלקותו,
ו"בני  שלשים" "בני תלמידיו, ותלמידי תלמידיו
שקיים  העולם כטעות ולא לדור, מדור רבעים",
– אדרבה אלא לדור, דור בין (וירידה) ח"ו הפסק
"וירא  אחד, כהמשך אמיץ בקשר קיימים הדורות

של באופן גו'", שלשים בני לאפרים עד i`x'יוסף ,
יוסף", ברכי על ילדו מנשה בן מכיר בני  ש"גם

"eikxa oia olcb"45.

ו  אדמו"ר ועוד מו"ח דכ"ק הגאולה – עיקר
למהר  כח יותר ונותנת קשורה שבדורנו) (יוסף
מלכא  ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את יותר
בכל  ית' מלכותו יגלה שהוא דוד, בן משיח משיח,

ועד" לעולם ימלוך "ה' – לה'46העולם "והיתה ,
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לירבעם  השילוני אחי' שאמר וכפי עולם", עד ולבניו לו זוכה
נאמן  בית לך ובניתי גו' תשמעו שמוע אם "והי' אפרים) (מבית
"אם  דוד שנמשח שלאחרי מבאר ואח"כ וגו'", לדוד בניתי כאשר
נאמר  שהרי מביתו המלכות תפסק ישראל משאר מלך יעמוד
יוסף  בית במלכות הנצחיות ענין כי – הימים" כל לא אך לירבעם
דבית  המלכות לנצחיות ונתינתֿכח הכנה בתור בעיקר שהוא י"ל
שאז  לע"ל, בשלימות שיתגלה וכפי המלכות, עיקר לו שניתן דוד,
דוד  "ועבדי יהודה, בית ומלכות יוסף בית דמלכות האחדות תהי'
הפטרה  – יחזקאל בנבואת (כמבואר לעולם" (לכולם) להם נשיא

ויגש). דש"פ
לו  שניתנה שמה לירבעם השילוני אחי' מדברי גם וכמובן
את  קורע "הנני ולכן דוד דבית החטאים משום הי' מלכות
מידו  הממלכה כל את אקח "לא אבל גו'", שלמה מיד הממלכה
למען  דוד זרע את "ואענה אותו", בחרתי אשר עבדי דוד למען גו'

אך minidזאת lk `l.ועצ"ע ."
יוסף 40) "וירא עה"פ ויחי ס"פ להאריז"ל הליקוטים ס'

וגדולה  סתומה היא דשלשים מ"ם ושם: שלשים". בני לאפרים
הקץ, בסתימת ו) ט, (ישעי' המשרה לםרבה של מ"ם כמו היא
שם: וממשיך נבואה. ברוח יוסף וזר מיוסף, הבא המשיח ורמז
[שבהמשך  לאוהביו לאלפים חסד נוצר של רבתי נ' רומזת וג"כ
רבעים"] ועל שלשים על בנים בני ועל בנים "על נאמר לזה
ישובו  אז כי הששי), אלף (בסוף הגדול יובל של שנה לחמשים

כו'. שלמים הכל יהי' ואז אחוזתו אל איש
א.41) קפח, ח"א
ה.תהלים 42) כא,
אחיו.43) בשם החמה) (באור הרא"ג

כתר 44) בס' נדפסה – הידועה שלו באגרת הבעש"ט כמ"ש
ובכ"מ. בתחלתו. טוב שם

ובפרש"י.45) כג נ, ויחי
יח.46) טו, בשלח

p"yz'd fenz c"i ,wla t"y zegiyn

ביום 47המלוכה" הארץ כל על למלך ה' "והי' ,
אחד" ושמו אחד ה' יהי' .48ההוא

הגלות,‰. זמן בסוף יותר מודגש הנ"ל ענין
מו"ח  כ"ק דור של הדורות במספר – גופא ובזה

זה: ודורנו אדמו"ר

דור הוא אדמו"ר מו"ח לאדה"ז,iyyכ"ק
יפוצו  את (שמבטא חב"ד חסידות תורת מייסד
באופן  שבשכל, בחב"ד חוצה מעינותיך
לחוצה  עד שבעולם, לחוצה עד מיני'", ד"יתפרנסון
ספירת  כנגד הוא שבספירות ממנה). חוצה שאין

הששית. מדה (יוסף), היסוד

האלף  הששי, אלף עם בכללות מתאים שזה
אלפיים  עלמא, דהוה שנין אלפי דשיתא האחרון
ימות  שנה אלפיים תורה, שנה אלפיים תהו, שנה

ימות 49המשיח  שנה דהאלפיים סוף הששי ובאלף ,
המשיח.

הששי  באלף הששי תיכף 50והדור הכנה מהווה
ודור  בגלות האחרון (דור זה שלאחרי לדור
וטף  נשים אנשים – הדור כל דגאולה), הראשון
עד  המלכות), ספירת (כנגד השביעי – לפרטיו
לחיי  ומנוחה שבת שכולו יום – השביעי לאלף
שנה  ה"אלפיים את שיש לכך שנוסף העולמים,
ישנה  וששי), החמישי (באלף המשיח" ימות
דאלף  שבזה להשלימות עד בפועל, הגאולה
על  (נוסף זה שלפני להששה בערך שלא השביעי,
ב"בני  ונמשך כולל שזה עד הסךֿהכל), היותו
(שבעה  קודש יהי' דעשירי והשלימות שלשים",
דדוד  מלכות בכתר השלימות – שלשה) עם ביחד
שיהי' דעשרה המעלות יתר וכל משיחא, מלכא

לבוא. לעתיד

.Â ג זו ובזה שנה תמוז בי"ב הוספה באה ופא
שבדורנו, נשיא יוסף של ועשר המאה הולדת יום –
יוסף  דעבודת בהנצחיות חדש שלב מתחיל שאז
בני  לאפרים יוסף "וירא לדורות, נמשכת אשר

גו'". שלשים

 ֿ (תרפ"ז מהגאולה שנים ס"ג המספר גם כולל
ס"ג  מלכות: כתר המשכת על מרמז שגם תש"נ),

נחלקים  אלו שנים שס"ג (ובפרט י"ג עם נו"ן הוא
הזו), במאה שנה ונ' הקודמת, במאה שנה לי"ג
נמשך  וזה כתר, כנגד הוא הנו"ן) (שער שנו"ן
מדות  י"ג המשכת כנגד בי"ג, כנרמז למטה,
י"ג  לוי, ושבט שבטים (י"ב בנ"י לכל הרחמים,

שבטים).

שבו  ס"ג, שם על קאי ס"ג בזה: ענין ועוד
ותיקון  (הבירור הזה בזמן העבודה עיקר מתבטאת
קרוב  הששי באלף עד ס"ג), שם התהו, דעולם
קדישא, עתיקא ע"ב, דשם להגילוי כהכנה לסיומו,

משכיל האמיתית ozi`lבחי' בגאולה האזרחי,
.51והשלימה 

.Ê תהלים הפרק עם גם זה לקשר ויש
המאה  (הולדת זה תמוז בי"ב לומר שמתחילים

קי"א: פרק – ועשר)

מביא  לנפלאותיו", עשה "זכר זה) (בפרק עה"פ
המדרש 52הצ"צ  את תהלים) על :53(ברשימותיו

אינו  בעוה"ז לצדיקים הקב"ה שעושה מה "כל
לעוה"ב  כשיעשה להם עושה זכר אלא כלום
שעושה  מה ש"כל ומבאר לעד", עומדת וצדקתו
שיעשה  ממה זכר רק הוא בעוה"ז לצדיקים הקב"ה
הם  דיצ"מ נסים אפילו בזה שכולל ואפ"ל לעוה"ב,

וכמ"ש  דלע"ל, מנסים לבד זכר צאתך 54רק כימי
גילוי  יהי' שלע"ל . . נפלאות אראנו מצרים מארץ
הי' לא משה בימי אפילו משא"כ עתיק פנימיות
עשה  זכר וזהו . . עת"י מחיצוניות אלא ההמשכה
דלע"ל". נפלאות אראנו לבחי' היינו לנפלאותיו
למה  וסימן זכר הם כולן ש"המצוות לבאר וממשיך
יהי' לע"ל בטלות אינן מצות דלמ"ד לע"ל שיהי'
זכר  רק עכשיו המצוה שקיום עד מאד נעלה באופן
הבל  בענין קהלת תחלת רבות ועיין . . לזה וסימן

הבל הבל  בראשית ימי בששת שנברא מה שכל ים
תורה  שאפילו ברבות וכמ"ש לע"ל לגבי הוא
כו'". דלע"ל התורה גלוי לגבי הוא הבל דעכשיו

שבשנת  הנ"ל החידוש מודגש שבזה לומר ויש
ש"יוסף" איך מתגלה שאז – יוסף של ועשר המאה
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כא.47) א, עובדי'
ט.48) יד, זכרי'
וש"נ.49) סע"א. צז, סנהדרין
פרק50) מסיימים זה שבשבת אבות iyyולהעיר דפרקי

ועד". לעולם ימלוך "ה' – שסיומו השני'), (בפעם

(51– האזרחי לאיתן משכיל עה"פ אדה"ז תורת בכ"ז ראה
ניסן  י"א קובץ וראה וש"נ. ואילך. 5 ע' החסידות לימוד קונטרס

ואילך. ד' אות הפ"ט שנת
צדק,52) הצמח להולדת שנה מאתיים היא שהשנה ולהעיר

מהצ"צ. שלשים" "בני הוא אדמו"ר מו"ח שכ"ק
עה"פ.53) תהלים
טו.54) ז, מיכה
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מדור  מתחיל הדורות, בהמשך ביטוי לידי בא
בערך  שלא שהוא והשלימה, האמיתית הגאולה
שנין  אלפי (בשית בעוה"ז שישנם הענינים לכל
אפילו  אלא הגלות, בזמן מיבעי לא עלמא), דהוה
בנוגע  מיבעי ולא מצרים, גאולת הגאולה, בזמן
ומצוות  לתורה בנוגע אפילו אלא העולם, לעניני
וסימן  זכר רק זה כל הרי – הזה בזמן
נפלאות", ד"אראנו להגילוי "לנפלאותיו",

לבדו  גדולות מכיר 55הנפלאות הקב"ה רק (שכעת
תצא"56בהם  מאתי חדשה ול"תורה נפלאותיו), ,

לע"ל. יתגלה שכ"ז רצונך", "כמצות המצוות וקיום

שנת  זו, בשנה יותר  בגילוי הוא זה וכל
שלושת  לאחרי ה"ז עצמו, הששי שבאלף ה'תש"נ,
הי' ור"ת הששי), דיום חצות (ע"ד האלף רבעי
ה'תשא"נ  לשנת הכנה המהווה נסים, שנת תהא
נפלאות  – נפלאות אראנו שנת תהא הי' ר"ת

תש"נ. בשנת להנסים בערך אפילו לבדו גדולות

.Á בעמדנו עוד ניתוסף לעיל האמור בכל
העלי' כשנפעלת תמוז, י"ב שלאחרי בשבת
מי"ב  – ובמיוחד כולל השבוע, ימי דכל (ויכולו)
("שבת'דיקע  שבתית ועלי' תמוז), (וי"ג תמוז
שבת  שכולו יום מעין הוא שבת כל אשר עלי'"),

העולמים. לחיי ומנוחה

זו: שנה בקביעות שהשבת ובפרט

אודות  בגלוי מדובר שבה בלק, פ' שבת א)
כפס"ד  – דוד בן משיח עד דוד, בית מלכות

נבא 57הרמב"ם  ושם נאמר בלעם בפרשת "אף :
כו', דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים, בשני
אומר  הוא ושם כו', מבניו שעומד האחרון ובמשיח
מלך  זה קרוב ולא אשורנו דוד זה עתה ולא אראנו
שבט  וקם דוד זה מיעקב כוכב דרך המשיח,

כו'". המשיח מלך זה מישראל

ממש  ובסמיכות בהמשך שבא – תמוז י"ד ב)
לומר  יש הרמז וע"ד תמוז. י"בֿי"ג הגאולה לחג

" על מרמז בחודש לה'ciשי"ד מלחמה יֿה כס על
דור" מדור עמלק,58בעמלק על וניצחון המלחמה ,

כפי  "י"ה", שם על לכסות שיכול דבר כל לבטל
התרגום  כפירוש המשיח, בביאת בשלימות שיהי'

"בני  [ע"ד דריא "לתלתא דור": "מדור בתיבות
דמשיחא  ומדרא דין דעלמא מדרא שלשים"]
(דרא  הששי אלף מסוף ז.א. דאתי", דעלמא ומדרא
דעלמא  (דרא השביעי לאלף באים דמשיחא)

דאתי).

באים  שממנו ובפרט תמוז, י"ד – גופא ובזה
באשלמותא" סיהרא "קיימא תמוז, לט"ו תיכף
החמה  כאור הלבנה אור "והי' של הגילוי (מעין
ט"ו  – א' (יום אז מתחילה זו שבשנה לע"ל), גו'"
בגבורתה  עומדת כשהשמש תמוז, תקופת תמוז)
ה' ומגן ד"שמש הגילוי על מורה שזה ובתקפה,

חמה 59אלקים" מוציא "הקב"ה של הגילוי ומעין ,
לבוא" לעתיד .60מנרתקה

.Ë:יהודי לכל לימוד ישנו לעיל האמור  מכל

עד  מלכים", "בני נקראים בכלל בנ"י
יוסף 61"מלכים" שם על גם ונקראים ובפרט 62. .

עם  מיוחדת שייכות להם שיש זה שבדורנו בנ"י
הכל". הוא ש"הנשיא יוסף, ששמו דורנו נשיא

מקבל  הגשמי, הזה בעולם שהוא כפי יהודי, כל
של  התקופה בדוגמת המלך, כתר את מהקב"ה
עם  ה"ה מהם וכאו"א בנ"י (שכל היהודי מרדכי
אחשרוש, שמלך ישתחוה), ולא יכרע שלא מרדכי,
בראשו  להלביש ציוה שלו, ואחרית שראשית המלך
ברחוב  וירכיבהו המלך, כתר את מרדכי של

דפרודא.63העיר  דעלמא הרבים ברשות ,

שבמעמד  – יהודי לכל – ליהודי כח נותן וזה
של  במצב עצמו את יעמיד העיר", ד"רחוב ומצב
גלות, של ועיכובים המניעות מכל למעלה – גאולה
הפרעות, כל ללא (יוסף) ובהוספה תומ"צ ויקיים
כל  על בעלֿהבית הוא ומלך "מלך", שהוא ביודעו
את  ועובד לעבוד יכול הוא סביבתו, – מדינתו
את  כולו העולם בכל ולגלות בלבולים, בלי הקב"ה

ית' ועד".מלכותו לעולם ימלוך "ה' –

גם  ע"כ מקבל הוא בזה, היהודי לעבודת ונוסף
מהקב"ה  וברכות יהודי,64כחות כל אצל – שאצלו ,
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ד.55) קלו, תהלים
א.56) לא, נדה ראה
ה"א.57) פי"א מלכים הל'
בשלח.58) ס"פ

יב.59) פד, תהלים
א.60) יז, זח"ג סע"ב. ג, ע"ז
בתחלתה.61) התקו"ז הקדמת א. סז, שבת
ובפרש"י.62) ב פ, תהלים
חֿט.63) ו, אסתר
יעודים 64) ענין בביאור פ"ט תשובה הל' רמב"ם ראה

שבתורה. גשמיים

p"yz'd fenz c"i ,wla t"y zegiyn

יהי' – הקודש בארץ ועאכו"כ לארץ בחוץ הן
בכדי  הכלליים, וחייו הפרטיים בחייו ושלוה שלום
מנוחת  מתוך מצוות ולקיים תורה ללמוד שיוכל
בכל  ית' מלכותו ולגלות הגוף, ומנוחת הנפש

העולם.

ועשר  המאה הולדת יום זו, שנה תמוז ובי"ב
חדשים  כחות יהודי כל מקבל שבדורנו, יוסף של
של  באופן תעשה שהעבודה הנ"ל, ֵבהעבודה
הפרני  ע"ש – לאפרים "וירא נמשכת, פעולה
להעמיד  גו'", שלשים בני – עניי בארץ אלקים
תלמידים  והעמידו תלמידים, ותלמידי תלמידים
עוסקים  יהודים של דורות ודורי דורות הרבה,

רבעים. בני שלשים, בני – ומצוותי ' בתורה

באופן  העבודה שעלֿידי – העיקר והוא ועוד
של  במצב עצמו שמעמיד יוסף), (מלכות הנ"ל
בגלות  האחרון שהדור איך מגלה הוא – גאולה
מכך  החל גאולה, של הראשון דור מיד נעשה
(דרך  משיח של הניצוץ את בעצמו מגלה שהוא
– עד שבנפש, יחידה יהודי), כל אצל מיעקב כוכב
בגאולה  דוד, בן משיח הכללית, דיחידה הגילוי

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית

.È הוראה עם כללית החלטה לקשר תמיד כדאי
הפועל: אל יצא זה כי בטוחים שאז פרטית,

י"בֿי"ג  הגאולה מחג הס"ג שנת עם בקשר
מו"ח  דכ"ק ועשר המאה הולדת ומיום תמוז,

ביותר: ונכון כדאי – דורנו נשיא אדמו"ר

מאה  של במספר הצדקה בנתינת להוסיף א)
וכיו"ב. פרוטות ס"ג), של (ובמספר ועשר

ההתוועדויות  את ומקום מקום בכל להמשיך ב)
חזקה  ובתקוה תמוז, וט"ז ט"ו בי"ד, הגאולה דחג
ולשמחה  לששון בפשטות יהפך תמוז שי"ז

טובים. ולמועדים

תורה  שיעורי דעשיית הפעולות את לחזק ג)
ועוסקים  שיושבים "עשרה של באופן ברבים,
את  קישר הגאולה שבעל לכך בהתאם – בתורה"
בדיבור  מאמר נתינת עם שלו הגאולה חגיגת

זה. המתחיל

דיבור  הגאולה, בעל של מאמרו את ללמוד ד)
תרפ"ח, בתורה ועוסקין שיושבין עשרה המתחיל
עוד  – ועכשיו פעמים, כמה כבר הודפס שזה כפי

הפעם.

ולל  לומר ביחד ה) בתהלים, קי"א פרק את מוד
צדק  הצמח רשימות ובפרט התהלים, מפרשי עם

(כנ"ל). הפרק על

שכאו"א  כפי עוד, ויחכם לחכם תן – לזה ונוסף
וקיום  התורה בלימוד בעבודתו להוסיף יכול

דילי'. שיעורא לפום א' כל בהידור, המצוות

.‡È:ולהוסיף

מהקב"ה  מלכות כתר מקבל יהודי שכל מה
בתורה, שישנה הכתר את – גם כולל ה"ז (כנ"ל)

הדברות  עשרת של אותיות (כתר) מתר"ך ,65מתחיל
דרבנן  מצוות וז' התורה מצוות תרי"ג ,66כנגד

כולל  התומ"צ, בכל לחיזוק מעורר שזה
האותיות  (שבע לרעך" ב"אשר – ובמיוחד
ד"ואהבת  הענין – הדברות) עשרת של האחרונות

כמוך". לרעך

– עצמה התורה בלימוד עיקר: זה וגם ועוד
תורה" של "כתרה בלימוד מיוחדת הדגשה לשים
של  המעלה בכ"מ וכמבואר שבתורה, הלכות –
זה  שע"י איך דהלכתא, אליבא שמעתתא לאסוקי

וכו' הלימוד ועומק בעיון .67מתוסף

להמעלה  היא בזה שהכוונה פשוט, וגם [מובן
אבל  שבתורה, הלכות בלימוד שישנו ותענוג בעיון
ניתן  זה ח"ו; בפועל דינים לפסיקת בנוגע לא

בפועל]. דינים הפוסק מוסמך לרב דווקא

מכו"כ  פוסקים שרבנים שכיון רצון, ויהי
פסקו  ובחו"ל) הקודש (בארץ בעולם מקומות
שמשיח  – מתי" "עד הידועה לה"שאלה" בנוגע
שאלה, אי"ז שמלכתחילה ובפרט להגיע, כבר צריך

הקיצין" כל ש"כלו אומרת שהגמרא –68כיון
"ופרצת  כולו, העולם ובכל בפועל, כבר שיקויים

ונגבה" וצפונה וקדמה ,69ימה

לפניהם  הפורץ משיחא,70ועלה מלכא דוד ,
ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה
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וש"נ.65) ס"א. במילואים יתרו תו"ש ראה
סכ"ט.66) אגה"ק ראה
תכא.67) ע' ואילך. שצ ע' תרס"ו המשך שם. אגה"ק ראה
ב.68) צז, סנהדרין
יד.69) כח, ויצא
בראשית 70) אגדת שם. וברש"י יד פפ"ה, ב"ר יג. ב, מיכה
פס"ג.



סז p"yz'd fenz c"i ,wla t"y zegiyn

מדור  מתחיל הדורות, בהמשך ביטוי לידי בא
בערך  שלא שהוא והשלימה, האמיתית הגאולה
שנין  אלפי (בשית בעוה"ז שישנם הענינים לכל
אפילו  אלא הגלות, בזמן מיבעי לא עלמא), דהוה
בנוגע  מיבעי ולא מצרים, גאולת הגאולה, בזמן
ומצוות  לתורה בנוגע אפילו אלא העולם, לעניני
וסימן  זכר רק זה כל הרי – הזה בזמן
נפלאות", ד"אראנו להגילוי "לנפלאותיו",

לבדו  גדולות מכיר 55הנפלאות הקב"ה רק (שכעת
תצא"56בהם  מאתי חדשה ול"תורה נפלאותיו), ,

לע"ל. יתגלה שכ"ז רצונך", "כמצות המצוות וקיום

שנת  זו, בשנה יותר  בגילוי הוא זה וכל
שלושת  לאחרי ה"ז עצמו, הששי שבאלף ה'תש"נ,
הי' ור"ת הששי), דיום חצות (ע"ד האלף רבעי
ה'תשא"נ  לשנת הכנה המהווה נסים, שנת תהא
נפלאות  – נפלאות אראנו שנת תהא הי' ר"ת

תש"נ. בשנת להנסים בערך אפילו לבדו גדולות

.Á בעמדנו עוד ניתוסף לעיל האמור בכל
העלי' כשנפעלת תמוז, י"ב שלאחרי בשבת
מי"ב  – ובמיוחד כולל השבוע, ימי דכל (ויכולו)
("שבת'דיקע  שבתית ועלי' תמוז), (וי"ג תמוז
שבת  שכולו יום מעין הוא שבת כל אשר עלי'"),

העולמים. לחיי ומנוחה

זו: שנה בקביעות שהשבת ובפרט

אודות  בגלוי מדובר שבה בלק, פ' שבת א)
כפס"ד  – דוד בן משיח עד דוד, בית מלכות

נבא 57הרמב"ם  ושם נאמר בלעם בפרשת "אף :
כו', דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים, בשני
אומר  הוא ושם כו', מבניו שעומד האחרון ובמשיח
מלך  זה קרוב ולא אשורנו דוד זה עתה ולא אראנו
שבט  וקם דוד זה מיעקב כוכב דרך המשיח,

כו'". המשיח מלך זה מישראל

ממש  ובסמיכות בהמשך שבא – תמוז י"ד ב)
לומר  יש הרמז וע"ד תמוז. י"בֿי"ג הגאולה לחג

" על מרמז בחודש לה'ciשי"ד מלחמה יֿה כס על
דור" מדור עמלק,58בעמלק על וניצחון המלחמה ,

כפי  "י"ה", שם על לכסות שיכול דבר כל לבטל
התרגום  כפירוש המשיח, בביאת בשלימות שיהי'

"בני  [ע"ד דריא "לתלתא דור": "מדור בתיבות
דמשיחא  ומדרא דין דעלמא מדרא שלשים"]
(דרא  הששי אלף מסוף ז.א. דאתי", דעלמא ומדרא
דעלמא  (דרא השביעי לאלף באים דמשיחא)

דאתי).

באים  שממנו ובפרט תמוז, י"ד – גופא ובזה
באשלמותא" סיהרא "קיימא תמוז, לט"ו תיכף
החמה  כאור הלבנה אור "והי' של הגילוי (מעין
ט"ו  – א' (יום אז מתחילה זו שבשנה לע"ל), גו'"
בגבורתה  עומדת כשהשמש תמוז, תקופת תמוז)
ה' ומגן ד"שמש הגילוי על מורה שזה ובתקפה,

חמה 59אלקים" מוציא "הקב"ה של הגילוי ומעין ,
לבוא" לעתיד .60מנרתקה

.Ë:יהודי לכל לימוד ישנו לעיל האמור  מכל

עד  מלכים", "בני נקראים בכלל בנ"י
יוסף 61"מלכים" שם על גם ונקראים ובפרט 62. .

עם  מיוחדת שייכות להם שיש זה שבדורנו בנ"י
הכל". הוא ש"הנשיא יוסף, ששמו דורנו נשיא

מקבל  הגשמי, הזה בעולם שהוא כפי יהודי, כל
של  התקופה בדוגמת המלך, כתר את מהקב"ה
עם  ה"ה מהם וכאו"א בנ"י (שכל היהודי מרדכי
אחשרוש, שמלך ישתחוה), ולא יכרע שלא מרדכי,
בראשו  להלביש ציוה שלו, ואחרית שראשית המלך
ברחוב  וירכיבהו המלך, כתר את מרדכי של

דפרודא.63העיר  דעלמא הרבים ברשות ,

שבמעמד  – יהודי לכל – ליהודי כח נותן וזה
של  במצב עצמו את יעמיד העיר", ד"רחוב ומצב
גלות, של ועיכובים המניעות מכל למעלה – גאולה
הפרעות, כל ללא (יוסף) ובהוספה תומ"צ ויקיים
כל  על בעלֿהבית הוא ומלך "מלך", שהוא ביודעו
את  ועובד לעבוד יכול הוא סביבתו, – מדינתו
את  כולו העולם בכל ולגלות בלבולים, בלי הקב"ה

ית' ועד".מלכותו לעולם ימלוך "ה' –

גם  ע"כ מקבל הוא בזה, היהודי לעבודת ונוסף
מהקב"ה  וברכות יהודי,64כחות כל אצל – שאצלו ,
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ד.55) קלו, תהלים
א.56) לא, נדה ראה
ה"א.57) פי"א מלכים הל'
בשלח.58) ס"פ

יב.59) פד, תהלים
א.60) יז, זח"ג סע"ב. ג, ע"ז
בתחלתה.61) התקו"ז הקדמת א. סז, שבת
ובפרש"י.62) ב פ, תהלים
חֿט.63) ו, אסתר
יעודים 64) ענין בביאור פ"ט תשובה הל' רמב"ם ראה

שבתורה. גשמיים

p"yz'd fenz c"i ,wla t"y zegiyn

יהי' – הקודש בארץ ועאכו"כ לארץ בחוץ הן
בכדי  הכלליים, וחייו הפרטיים בחייו ושלוה שלום
מנוחת  מתוך מצוות ולקיים תורה ללמוד שיוכל
בכל  ית' מלכותו ולגלות הגוף, ומנוחת הנפש

העולם.

ועשר  המאה הולדת יום זו, שנה תמוז ובי"ב
חדשים  כחות יהודי כל מקבל שבדורנו, יוסף של
של  באופן תעשה שהעבודה הנ"ל, ֵבהעבודה
הפרני  ע"ש – לאפרים "וירא נמשכת, פעולה
להעמיד  גו'", שלשים בני – עניי בארץ אלקים
תלמידים  והעמידו תלמידים, ותלמידי תלמידים
עוסקים  יהודים של דורות ודורי דורות הרבה,

רבעים. בני שלשים, בני – ומצוותי ' בתורה

באופן  העבודה שעלֿידי – העיקר והוא ועוד
של  במצב עצמו שמעמיד יוסף), (מלכות הנ"ל
בגלות  האחרון שהדור איך מגלה הוא – גאולה
מכך  החל גאולה, של הראשון דור מיד נעשה
(דרך  משיח של הניצוץ את בעצמו מגלה שהוא
– עד שבנפש, יחידה יהודי), כל אצל מיעקב כוכב
בגאולה  דוד, בן משיח הכללית, דיחידה הגילוי

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית

.È הוראה עם כללית החלטה לקשר תמיד כדאי
הפועל: אל יצא זה כי בטוחים שאז פרטית,

י"בֿי"ג  הגאולה מחג הס"ג שנת עם בקשר
מו"ח  דכ"ק ועשר המאה הולדת ומיום תמוז,

ביותר: ונכון כדאי – דורנו נשיא אדמו"ר

מאה  של במספר הצדקה בנתינת להוסיף א)
וכיו"ב. פרוטות ס"ג), של (ובמספר ועשר

ההתוועדויות  את ומקום מקום בכל להמשיך ב)
חזקה  ובתקוה תמוז, וט"ז ט"ו בי"ד, הגאולה דחג
ולשמחה  לששון בפשטות יהפך תמוז שי"ז

טובים. ולמועדים

תורה  שיעורי דעשיית הפעולות את לחזק ג)
ועוסקים  שיושבים "עשרה של באופן ברבים,
את  קישר הגאולה שבעל לכך בהתאם – בתורה"
בדיבור  מאמר נתינת עם שלו הגאולה חגיגת

זה. המתחיל

דיבור  הגאולה, בעל של מאמרו את ללמוד ד)
תרפ"ח, בתורה ועוסקין שיושבין עשרה המתחיל
עוד  – ועכשיו פעמים, כמה כבר הודפס שזה כפי

הפעם.

ולל  לומר ביחד ה) בתהלים, קי"א פרק את מוד
צדק  הצמח רשימות ובפרט התהלים, מפרשי עם

(כנ"ל). הפרק על

שכאו"א  כפי עוד, ויחכם לחכם תן – לזה ונוסף
וקיום  התורה בלימוד בעבודתו להוסיף יכול

דילי'. שיעורא לפום א' כל בהידור, המצוות

.‡È:ולהוסיף

מהקב"ה  מלכות כתר מקבל יהודי שכל מה
בתורה, שישנה הכתר את – גם כולל ה"ז (כנ"ל)

הדברות  עשרת של אותיות (כתר) מתר"ך ,65מתחיל
דרבנן  מצוות וז' התורה מצוות תרי"ג ,66כנגד

כולל  התומ"צ, בכל לחיזוק מעורר שזה
האותיות  (שבע לרעך" ב"אשר – ובמיוחד
ד"ואהבת  הענין – הדברות) עשרת של האחרונות

כמוך". לרעך

– עצמה התורה בלימוד עיקר: זה וגם ועוד
תורה" של "כתרה בלימוד מיוחדת הדגשה לשים
של  המעלה בכ"מ וכמבואר שבתורה, הלכות –
זה  שע"י איך דהלכתא, אליבא שמעתתא לאסוקי

וכו' הלימוד ועומק בעיון .67מתוסף

להמעלה  היא בזה שהכוונה פשוט, וגם [מובן
אבל  שבתורה, הלכות בלימוד שישנו ותענוג בעיון
ניתן  זה ח"ו; בפועל דינים לפסיקת בנוגע לא

בפועל]. דינים הפוסק מוסמך לרב דווקא

מכו"כ  פוסקים שרבנים שכיון רצון, ויהי
פסקו  ובחו"ל) הקודש (בארץ בעולם מקומות
שמשיח  – מתי" "עד הידועה לה"שאלה" בנוגע
שאלה, אי"ז שמלכתחילה ובפרט להגיע, כבר צריך

הקיצין" כל ש"כלו אומרת שהגמרא –68כיון
"ופרצת  כולו, העולם ובכל בפועל, כבר שיקויים

ונגבה" וצפונה וקדמה ,69ימה

לפניהם  הפורץ משיחא,70ועלה מלכא דוד ,
ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה
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וש"נ.65) ס"א. במילואים יתרו תו"ש ראה
סכ"ט.66) אגה"ק ראה
תכא.67) ע' ואילך. שצ ע' תרס"ו המשך שם. אגה"ק ראה
ב.68) צז, סנהדרין
יד.69) כח, ויצא
בראשית 70) אגדת שם. וברש"י יד פפ"ה, ב"ר יג. ב, מיכה
פס"ג.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÌÚÏ· È¯·„ ÏÚ È"˘¯ ‡È·Ó˘ ÌÈ˘¯„Ó‰ Ì‚
Ë˘ÙÏ ÌÈ¯Â˘˜

מפרש  שרש"י שלמרות כך, על בהרחבה דובר כבר
הוא  וכאשר מקרא, של פשוטו את התורה על בפירושו

הפשט zeyxcמצטט לפי הכרח בהן יש חז"ל 1מדברי

בלעם, לדברי בקשר שבפרשתנו, רואים, זאת בכל –
רש"י הרגיל zeyxcמביא כפי שלא מחז"ל, רבות

בפירושו.

מקרא, של בפשוטו התורה, הוא: לכך ההסבר
משלו" "וישא בפירוש שלפי2אומרת ומובן, ,jxc

hytd לפי רק מוגבל אלו פסוקים של פירושם אין
המילים  של הפשוטה נמשל,3המשמעות בהם יש אלא ,

כתובים  שאינם ומדרשים רמזים גם בהם נמצאים
הפסוק. במילות בפירוש

לדרשות שגם מובן, זאת עם הכרח `elיחד  יש ,
הבנת hytלפי לצורך וחשובות קשורות והן הפסוקים,

.4הפסוק 

רש"י  בפירוש השני הקטע את להבין יש זה, לפי
הפסוק  קסם 5על ולא ביעקב נחש לא "כי בלק) (בדברי

אֿל". פעל מה ולישראל ליעקב יאמר כעת בישראל
וגו'", ליעקב יאמר "כעת המילים את מצטט רש"י
תגלה  אשר הזאת כעת עת להיות עתיד עוד ומפרש:

לפ  יושבין שהן כל, לעין מפיו חיבתן תורה ולומדים ניו
מה  להם ישאלו והם השרת, ממלאכי לפנים ומחיצתן

שנאמר  וזהו אֿל, מוריך.6פעל את רואות עיניך והיו :
לשון  אלא עתיד לשון אינו ליעקב יאמר אחר, דבר
שצריך  עת בכל כי וקוסם למנחש צריכים אינן הווה,
ומה  הקדושֿברוךֿהוא פעל מה וישראל ליעקב להאמר
נמסר  אלא וקוסמים, מנחשים אינן במרום, גזירותיו
אורים  או המקום, גזירת היא מה נביאיהם פי על להם

כן. תרגם לא ואונקלוס להם. מגידים ותומים

ולכאורה:

חשובה  ומדוע הפסוק, במילות רמוזה היכן א)
ובמיוחד  רש"י, בפירוש האריכות כל הפשט, לצורך

הראשון? בפירוש

שבגללו  הפירושים, מן אחד בכל הקושי מהו ב)
הפירושים? לשני רש"י נזקק

דבר  השני, לפני הראשון הפירוש את מקדים רש"י ג)
במה  – לפשט. יותר קרוב זה שפירוש כך על המורה
מהשני? יותר מקרא של לפשוטו הראשון הפירוש קרוב

לא  "ואונקלוס דבריו בסיום רש"י כוונת מהי ד)
כן" במקומות7תרגם –miax אונקלוס תרגום שונה

זאת. מציין אינו ורש"י רש"י, מפירוש

.·
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של 8מפרשים  הראשון לפירושו שההכרח אומרים,
הדמיון  בכ"ף "כעת", הביטוי מן נובע שמכך 9רש"י ,

לא  הזאת": כעת עת להיות עתיד ש"עוד רש"י לומד
"ותרועת  קודם האמור לזמן ובדומה ממש, הזה בזמן

בו" ורעות",10מלך חיבה "לשון רש"י מפרש שעליו ,
לעין  חיבתן "תגלה שבה "כעת", כזו תקופה מיד תבוא

חיבתן". ב"תגלה הכוונה מהי מסביר והוא כל...",

יאמר  "כעת המילים באות השני, הפירוש ולפי
ביעקב  נחש לא "כי הפסוק לתחילת בהמשך ליעקב"
לדעת  ישראל צריכים כאשר בישראל": קסם ולא
או  הנביאים באמצעות המידע אליהם מועבר משהו,

ותומים. אורים

מהו  מובן, לא הראשון הפירוש לפי הרי זה, ולפי
הפסו  התחלת לבין יאמר...", "כעת בין .11ק הקשר

פשוט  באופן א) קשה: השני, הפירוש לפי ואילו
הווה  לשון ולא עתיד, לשון הוא בלתי 12"יאמר" ב) ,

הדמיון  בכ"ף "כעת", הביטוי .11מובן
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שם.1) ובהערות 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה – בראשית בפ' כפירושו
כג).2) כא. כ. טו. (ג. כד יח). (ז. כג
יג.3) כא, משפטים פרש"י ראה – ברמז מדבר הפשט שע"ד

(ראה  ובלילה נבואה של ענין ה"ה אלה בלעם דברי כל יותר: ובכללות
בחלום  היא ישראל) לנביאי (גם נבואה והרי ח), כב, ה. כב, פרשתנו רש"י

ו" שם) ובפרש"י ו. יב, (בהעלותך מובן zecigaוחזיון וא"כ ח) (שם, "
הפשט דרך .ipyxcאומרaezkdשע"פ

שם.4) משפטים פרש"י ראה

כג.5) כג,
כ.6) ל, ישעי'
ליתא.7) רש"י כת"י בכמה
גו"א.8) וראה שפ"ח, רא"ם,
לפרש"י.9) טוב ודבק חיים מים באר גם ראה

כא.10) כג,
עה"פ.11) לדוד ומשכיל רא"ם ראה
שם.12) לדוד משכיל ראה

wla zyxt - zegiyÎihewl

להבין: צריך עדיין זה לפי אך

בדומה  תקופה שתהיה הפסוק מן מובן אמנם א)

פעל efלתקופה מה ולישראל "ליעקב יקויים שאז ,
פשטות  לצורך החשיבות ומהי ההוכחה, מנין אך אֿל".

ולומדים  לפניו יושבין "שהן הפרטים בכל הפסוקים,

השרת", ממלאכי לפנים ומחיצתן מפיו תורה
אֿל". פעל "מה ישאלו ושהמלאכים

לשני  הראשון הפירוש את רש"י מקדים מדוע ב)
של  לפשוטו יותר קרוב השני הפירוש אדרבה, –

שחלקו 13מקרא  בכך שבו, הלשוניים הקשיים למרות ,

שאינו  דבר לתחילתו, בהמשך בא הפסוק של השני
הראשון? הפירוש לפי מובן

שבמדרש  רואים, של 14ואכן השני הפירוש נאמר
מביא  הרמב"ן מכך, ויותר הראשון. הפירוש לפני רש"י

רש"י  של השני פירושו את רק הפסוק על .15בפירושו

לשון  אינו ליעקב יאמר אחר, "דבר רש"י מדברי ג)

את  לפרש שאפשר מובן, הווה" לשון אלא עתיד

רש"י  שמסביר כפי הווה, בלשון גם "יאמר" המילה
כן  לפני "בכל 16כבר – תמיד" ההווה "דבר שזהו כיון ,

הפירוש  לפי לבאר אפשר "כעת" הביטוי את גם עת".

המפרשים  שמסבירים כפי המילה 17השני, שמשמעות ,
אז  משהו, לדעת שצריך הזמן מגיע כאשר היא: "כעת"

נביאיהם...". עלֿפי להם "נמסר

.‚
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חלקי  שני בין שהקשר לתרץ, היה ניתן לכאורה

הגמרא  כדברי הוא הראשון, הפירוש לפי "כל 18הפסוק
שאפילו  במחיצה אותו מכניסין מנחש, שאינו אדם

לא  כי שנאמר בתוכה, ליכנס יכולין אין השרת מלאכי

כעת  בישראל, קסם ולא ביעקב ליעקב 19נחש יאמר
אֿל" פעל מה –20ולישראל

רש"י, בפירוש הכוונה שזוהי לומר אפשר אי אך
כי:

לפנים  ש"מחיצתן לכך רמז אף אין רש"י בדברי א)
נחש...". "לא של תוצאה היא השרת" ממלאכי

לעתיד  רק להיות צריך הדבר היה לא זה, לפי ב)
"עוד – ש"לא cizrלבוא כיון הזאת": כעת עת להיות

כפירוש  בהווה, הוא בישראל" קסם ולא ביעקב נחש
– ליעקב..." "יאמר – התוצאה גם היתה צריכה רש"י,
תורה, מתן בשעת שהיה כפי זמן, באותו להיות
 ֿ הקדושֿברוך מפי הדברות עשרת את למדו שישראל

.21הוא 

לפניו  יושבין "שהן הענין לכאן שייך כיצד ג)
מפיו" תורה ?22ולומדים

.„
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ומהם: רש"י. בפירוש נוספים דיוקים להבין יש כן

הביטוי  חשיבות מהי – הראשון בפירוש א)
סתם?zxyd"מלאכי מלאכים ולא ,"

" xn`pyב) edfe וכי – מוריך" את רואות עיניך והיו
פסוקים  להסביר התורה על בפירושו רש"י של ענינו

מהנ"ך?

השני  בפירוש המילים 23ג) לאחר רש"י מוסיף
– במרום" גזרותיו "ומה המילים את אֿל" פעל "ומה
דבריו  בהמשך מכך: יותר הדברים? בין הקשר מהו

מזכיר עלֿפי wxהוא להם נמסר "אלא הענין את
המקום", גזירת היא מה פעל epi`eנביאיהם "מה מזכיר

אֿל".
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עה"פ.13) כאן רע"ב ראה
כ).14) (פ"כ, ובמדב"ר יד) (פרשתנו תנחומא

שמתחלה  כ"א במחלוקת, אינם הנ"ל מדרשים ב' – שבפשטות אלא
והפי' בישראל", קסם ולא ביעקב נחש לא "כי הכתוב תחלת מפרש
הכתוב  המשך על הוא כו'" הקב"ה לפני יושבין ישראל את עינו "ראתה
דראתה  מפרש שם) (למד"ר מהרז"ו בפי' אבל גו'". ליעקב יאמר "כעת
את  "הרי הפי' וגם הפסוק. על אחר ופירוש ד"א הוא ישראל את עינו
ליעקב". יאמר "כעת הכתוב המשך על הוא בהקב"ה" ונשאל כו' מחזר

בעתיד.15) ולא בהווה שמדבר ג"כ הוא עצמו הרמב"ן ופי'
א.16) טו, בשלח
עה"פ.17) שפ"ח ראה
הקה"ע 18) ופי' (כגי' ספ"ו שבת ירושלמי – ועד"ז א. לב, נדרים

עה"פ. אוה"ת וראה בירוש'). שם להלן וראה שם. .p"yeופ"מ

רבוע),19) בחצאי הן וגו' ביעקב נחש לא כי (והתיבות בע"י הוא כן
לפנינו  ובגמרא הכתוב). סיום רק – שם (ובירושלמי שם הר"ן בפי' וכ"ה
פרש"י  ראה אבל וגו'". בישראל "קסם עד ורק הכתוב סיום הובא לא

שם. וחדא"ג
שם.20) לירושלמי מפרשים שם. לע"י יעקב עיון שם. ר"ן וראה

ועוד.
א.21) כ, יתרו פרש"י
"מה22) הלשון מהו שהמדובר lrtגם: מכיון דלכאורה – אֿל"

"מה הול"ל שם.dxedבתורה בירושלמי ועד"ז הנ"ל, כבמדרשים אֿל",
"נחש"23) לנגד שהם י"ל ותומים, ואורים דנביאים הענינים ב'

שייך  ש"נחש" יוד יח, שופטים מפרש"י שמשמע כפי ובפרט ו"קוסם".
חי"ד  לקו"ש וראה יד. שם, מפרש"י ולהעיר "קוסם". משא"כ לפעולה
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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מפרש  שרש"י שלמרות כך, על בהרחבה דובר כבר
הוא  וכאשר מקרא, של פשוטו את התורה על בפירושו

הפשט zeyxcמצטט לפי הכרח בהן יש חז"ל 1מדברי

בלעם, לדברי בקשר שבפרשתנו, רואים, זאת בכל –
רש"י הרגיל zeyxcמביא כפי שלא מחז"ל, רבות

בפירושו.

מקרא, של בפשוטו התורה, הוא: לכך ההסבר
משלו" "וישא בפירוש שלפי2אומרת ומובן, ,jxc

hytd לפי רק מוגבל אלו פסוקים של פירושם אין
המילים  של הפשוטה נמשל,3המשמעות בהם יש אלא ,

כתובים  שאינם ומדרשים רמזים גם בהם נמצאים
הפסוק. במילות בפירוש

לדרשות שגם מובן, זאת עם הכרח `elיחד  יש ,
הבנת hytלפי לצורך וחשובות קשורות והן הפסוקים,

.4הפסוק 

רש"י  בפירוש השני הקטע את להבין יש זה, לפי
הפסוק  קסם 5על ולא ביעקב נחש לא "כי בלק) (בדברי

אֿל". פעל מה ולישראל ליעקב יאמר כעת בישראל
וגו'", ליעקב יאמר "כעת המילים את מצטט רש"י
תגלה  אשר הזאת כעת עת להיות עתיד עוד ומפרש:

לפ  יושבין שהן כל, לעין מפיו חיבתן תורה ולומדים ניו
מה  להם ישאלו והם השרת, ממלאכי לפנים ומחיצתן

שנאמר  וזהו אֿל, מוריך.6פעל את רואות עיניך והיו :
לשון  אלא עתיד לשון אינו ליעקב יאמר אחר, דבר
שצריך  עת בכל כי וקוסם למנחש צריכים אינן הווה,
ומה  הקדושֿברוךֿהוא פעל מה וישראל ליעקב להאמר
נמסר  אלא וקוסמים, מנחשים אינן במרום, גזירותיו
אורים  או המקום, גזירת היא מה נביאיהם פי על להם

כן. תרגם לא ואונקלוס להם. מגידים ותומים

ולכאורה:

חשובה  ומדוע הפסוק, במילות רמוזה היכן א)
ובמיוחד  רש"י, בפירוש האריכות כל הפשט, לצורך

הראשון? בפירוש

שבגללו  הפירושים, מן אחד בכל הקושי מהו ב)
הפירושים? לשני רש"י נזקק

דבר  השני, לפני הראשון הפירוש את מקדים רש"י ג)
במה  – לפשט. יותר קרוב זה שפירוש כך על המורה
מהשני? יותר מקרא של לפשוטו הראשון הפירוש קרוב

לא  "ואונקלוס דבריו בסיום רש"י כוונת מהי ד)
כן" במקומות7תרגם –miax אונקלוס תרגום שונה

זאת. מציין אינו ורש"י רש"י, מפירוש

.·
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של 8מפרשים  הראשון לפירושו שההכרח אומרים,
הדמיון  בכ"ף "כעת", הביטוי מן נובע שמכך 9רש"י ,

לא  הזאת": כעת עת להיות עתיד ש"עוד רש"י לומד
"ותרועת  קודם האמור לזמן ובדומה ממש, הזה בזמן

בו" ורעות",10מלך חיבה "לשון רש"י מפרש שעליו ,
לעין  חיבתן "תגלה שבה "כעת", כזו תקופה מיד תבוא

חיבתן". ב"תגלה הכוונה מהי מסביר והוא כל...",

יאמר  "כעת המילים באות השני, הפירוש ולפי
ביעקב  נחש לא "כי הפסוק לתחילת בהמשך ליעקב"
לדעת  ישראל צריכים כאשר בישראל": קסם ולא
או  הנביאים באמצעות המידע אליהם מועבר משהו,

ותומים. אורים

מהו  מובן, לא הראשון הפירוש לפי הרי זה, ולפי
הפסו  התחלת לבין יאמר...", "כעת בין .11ק הקשר

פשוט  באופן א) קשה: השני, הפירוש לפי ואילו
הווה  לשון ולא עתיד, לשון הוא בלתי 12"יאמר" ב) ,

הדמיון  בכ"ף "כעת", הביטוי .11מובן
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שם.1) ובהערות 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה – בראשית בפ' כפירושו
כג).2) כא. כ. טו. (ג. כד יח). (ז. כג
יג.3) כא, משפטים פרש"י ראה – ברמז מדבר הפשט שע"ד

(ראה  ובלילה נבואה של ענין ה"ה אלה בלעם דברי כל יותר: ובכללות
בחלום  היא ישראל) לנביאי (גם נבואה והרי ח), כב, ה. כב, פרשתנו רש"י

ו" שם) ובפרש"י ו. יב, (בהעלותך מובן zecigaוחזיון וא"כ ח) (שם, "
הפשט דרך .ipyxcאומרaezkdשע"פ

שם.4) משפטים פרש"י ראה

כג.5) כג,
כ.6) ל, ישעי'
ליתא.7) רש"י כת"י בכמה
גו"א.8) וראה שפ"ח, רא"ם,
לפרש"י.9) טוב ודבק חיים מים באר גם ראה

כא.10) כג,
עה"פ.11) לדוד ומשכיל רא"ם ראה
שם.12) לדוד משכיל ראה

wla zyxt - zegiyÎihewl

להבין: צריך עדיין זה לפי אך

בדומה  תקופה שתהיה הפסוק מן מובן אמנם א)

פעל efלתקופה מה ולישראל "ליעקב יקויים שאז ,
פשטות  לצורך החשיבות ומהי ההוכחה, מנין אך אֿל".

ולומדים  לפניו יושבין "שהן הפרטים בכל הפסוקים,

השרת", ממלאכי לפנים ומחיצתן מפיו תורה
אֿל". פעל "מה ישאלו ושהמלאכים

לשני  הראשון הפירוש את רש"י מקדים מדוע ב)
של  לפשוטו יותר קרוב השני הפירוש אדרבה, –

שחלקו 13מקרא  בכך שבו, הלשוניים הקשיים למרות ,

שאינו  דבר לתחילתו, בהמשך בא הפסוק של השני
הראשון? הפירוש לפי מובן

שבמדרש  רואים, של 14ואכן השני הפירוש נאמר
מביא  הרמב"ן מכך, ויותר הראשון. הפירוש לפני רש"י

רש"י  של השני פירושו את רק הפסוק על .15בפירושו

לשון  אינו ליעקב יאמר אחר, "דבר רש"י מדברי ג)

את  לפרש שאפשר מובן, הווה" לשון אלא עתיד

רש"י  שמסביר כפי הווה, בלשון גם "יאמר" המילה
כן  לפני "בכל 16כבר – תמיד" ההווה "דבר שזהו כיון ,

הפירוש  לפי לבאר אפשר "כעת" הביטוי את גם עת".

המפרשים  שמסבירים כפי המילה 17השני, שמשמעות ,
אז  משהו, לדעת שצריך הזמן מגיע כאשר היא: "כעת"

נביאיהם...". עלֿפי להם "נמסר

.‚

,‡¯Ó‚‰ ÈÙÏ ˜ÂÒÙ‰ È˜ÏÁ È˘ ÔÈ· ¯˘˜‰
ÍÎ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â

חלקי  שני בין שהקשר לתרץ, היה ניתן לכאורה

הגמרא  כדברי הוא הראשון, הפירוש לפי "כל 18הפסוק
שאפילו  במחיצה אותו מכניסין מנחש, שאינו אדם

לא  כי שנאמר בתוכה, ליכנס יכולין אין השרת מלאכי

כעת  בישראל, קסם ולא ביעקב ליעקב 19נחש יאמר
אֿל" פעל מה –20ולישראל

רש"י, בפירוש הכוונה שזוהי לומר אפשר אי אך
כי:

לפנים  ש"מחיצתן לכך רמז אף אין רש"י בדברי א)
נחש...". "לא של תוצאה היא השרת" ממלאכי

לעתיד  רק להיות צריך הדבר היה לא זה, לפי ב)
"עוד – ש"לא cizrלבוא כיון הזאת": כעת עת להיות

כפירוש  בהווה, הוא בישראל" קסם ולא ביעקב נחש
– ליעקב..." "יאמר – התוצאה גם היתה צריכה רש"י,
תורה, מתן בשעת שהיה כפי זמן, באותו להיות
 ֿ הקדושֿברוך מפי הדברות עשרת את למדו שישראל

.21הוא 

לפניו  יושבין "שהן הענין לכאן שייך כיצד ג)
מפיו" תורה ?22ולומדים

.„
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ומהם: רש"י. בפירוש נוספים דיוקים להבין יש כן

הביטוי  חשיבות מהי – הראשון בפירוש א)
סתם?zxyd"מלאכי מלאכים ולא ,"

" xn`pyב) edfe וכי – מוריך" את רואות עיניך והיו
פסוקים  להסביר התורה על בפירושו רש"י של ענינו

מהנ"ך?

השני  בפירוש המילים 23ג) לאחר רש"י מוסיף
– במרום" גזרותיו "ומה המילים את אֿל" פעל "ומה
דבריו  בהמשך מכך: יותר הדברים? בין הקשר מהו

מזכיר עלֿפי wxהוא להם נמסר "אלא הענין את
המקום", גזירת היא מה פעל epi`eנביאיהם "מה מזכיר

אֿל".
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עה"פ.13) כאן רע"ב ראה
כ).14) (פ"כ, ובמדב"ר יד) (פרשתנו תנחומא

שמתחלה  כ"א במחלוקת, אינם הנ"ל מדרשים ב' – שבפשטות אלא
והפי' בישראל", קסם ולא ביעקב נחש לא "כי הכתוב תחלת מפרש
הכתוב  המשך על הוא כו'" הקב"ה לפני יושבין ישראל את עינו "ראתה
דראתה  מפרש שם) (למד"ר מהרז"ו בפי' אבל גו'". ליעקב יאמר "כעת
את  "הרי הפי' וגם הפסוק. על אחר ופירוש ד"א הוא ישראל את עינו
ליעקב". יאמר "כעת הכתוב המשך על הוא בהקב"ה" ונשאל כו' מחזר

בעתיד.15) ולא בהווה שמדבר ג"כ הוא עצמו הרמב"ן ופי'
א.16) טו, בשלח
עה"פ.17) שפ"ח ראה
הקה"ע 18) ופי' (כגי' ספ"ו שבת ירושלמי – ועד"ז א. לב, נדרים

עה"פ. אוה"ת וראה בירוש'). שם להלן וראה שם. .p"yeופ"מ

רבוע),19) בחצאי הן וגו' ביעקב נחש לא כי (והתיבות בע"י הוא כן
לפנינו  ובגמרא הכתוב). סיום רק – שם (ובירושלמי שם הר"ן בפי' וכ"ה
פרש"י  ראה אבל וגו'". בישראל "קסם עד ורק הכתוב סיום הובא לא

שם. וחדא"ג
שם.20) לירושלמי מפרשים שם. לע"י יעקב עיון שם. ר"ן וראה

ועוד.
א.21) כ, יתרו פרש"י
"מה22) הלשון מהו שהמדובר lrtגם: מכיון דלכאורה – אֿל"

"מה הול"ל שם.dxedבתורה בירושלמי ועד"ז הנ"ל, כבמדרשים אֿל",
"נחש"23) לנגד שהם י"ל ותומים, ואורים דנביאים הענינים ב'

שייך  ש"נחש" יוד יח, שופטים מפרש"י שמשמע כפי ובפרט ו"קוסם".
חי"ד  לקו"ש וראה יד. שם, מפרש"י ולהעיר "קוסם". משא"כ לפעולה

.16 הערה 66 ע'
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˙ÚÎ" Â¯Ó‡· Ï‡¯˘È ˙ÏÚÓÏ ÊÂÓ¯Ï ‰ˆ¯ ÌÚÏ·
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הוא: לכך ההסבר

לי  ארה נא לכה – לצורך בלעם את "שכר" בלק
הזה  העם "וישא 24את התשובה היתה לכך ובקשר .

לעשות  יכול הוא אין מדוע הראשונה, בפעם משלו"
אראנו..." צורים מראש "כי – אקוב..." "מה – 25זאת

שמפרש  כפי ישראל, של המיוחדות המעלות עקב –
אלו. פסוקים על בפירושו רש"י

הוא  משלו" "וישא של השניה בפעם לכך בדומה
את  לבצע אפשר שאי ויכזב", אֿל איש ב"לא מתחיל

במדבר" "להמיתם בלק מציין 26רצון הוא ובהמשך ,
שהקדושֿברוךֿהוא  וחיבתם, ישראל מעלות את
– בו מלך "תרועת ואדרבה ישראל, מעבירות מתעלם

ורעות..." חיבה .27לשון

שלא  בלבד זו שלא כך, אחר מוסיף הוא זה ועל
ההיפך  בדיוק אלא העם", את לי "ארה את לבצע ייתכן

הם ראויים "כי – ביעקב" נחש לא "כי –dkxal מצד)
וקוסמים" מנחשים בהם שאין .28מעלתם)

מנחשים  בהם ש"אין שכיון שהעובדה כיון אך
בהיותו znxebוקוסמים" בבלעם, פגם על מורה ברכה,

ישראל 29קוסם  מעלת אודות בלעם ממשיך לכן –
yibcne את לי "ארה לבצע לאיֿיכולתו שהסיבה בכך,

ישראל, במעלת אלא בו, בחסרון נעוצה אינה העם"
ליעקב  יאמר "כעת במילים ב"משלו" רמז שאליה

אֿל". פעל מה ולישראל

.Â

‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· ˙‡Ë·˙Ó Ï‡¯˘ÈÏ '‰ ˙·ÈÁ
ÌÈÎ‡ÏÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰·

על  מורה קמוצה בכ"ף "כעת" הוא: הדברים הסבר

מסויימת  חיבת 30תקופה על כאן שמדובר וכיון –
את  בה ראו שכבר תקופה על שמדובר מובן ישראל,

לישראל. ה' חיבת

לישראל  ה' שחיבת למקרא, חמש בן גם יודע וזאת
נאמר  שאז תורה, מתן בזמן גלויה "והייתם 31היתה :

שמפרש  וכפי הארץ", כל לי כי העמים מכל סגולה לי
"אוצר משאר aiagרש"י: סגולה לי תהיו אתם כן ...

אחרים  לי ואין שלי לבדכם אתם תאמרו ולא אומות
שתהא עוד לי יש ומה כל mzaigעמכם, לי כי ניכרת,

לכלום". ולפני בעיני והם הארץ

" הנאמר שלעתיד zrkוהן שה"עת" ליעקב", יאמר
שבדיוק  מובן, – תורה מתן כזמן הידועה, כעת תהיה
 ֿ מהקדושֿברוך תורה ישראל למדו תורה שבמתן כשם
"עתיד  כך הדברות, עשרת את ממנו ושמעו בעצמו, הוא

הקדושֿברוךֿהוא  של מפיו" "תורה שילמדו .32להיות",

בהשוואה מתבטאת בגלוי שחיבה ,mixg`lוכיון
על  שכשמדובר מובן, ניכרת", "חיבתן לגביהם שדוקא
לכך, קשר שום אין העולם שלאומות התורה, לימוד
בהשוואה  הוא זה בענין החיבה שגילוי לומר צריך

שענינם zxyd"33ל"מלאכי למלאכים בהשוואה אפילו ,
הקדושֿברוךֿהוא. את כביכול "לשרת"

שליחות  ביצוע בדרגת למלאכים בהשוואה רק (לא
שבאו  המלאכים על למדנו שכבר כפי למטה, ה'

שליחויות  למלא כדי שרה 34לאברהם את לבשר אחד –
אברהם, את לרפאות ואחד סדום את להפוך ואחד
ובדומה  – שליחויות שתי עושה אחד מלאך שאין

למלאכים 36וכדומה 35להגר  בהשוואה גם אלא ,
הקדושֿברוךֿהוא).ה  את כביכול, למעלה, משרתים

למלאכי ביחס גם החיבה zxydכלומר, תהא
ניכרת  ֿ 37לישראל הקדוש של מפיו תורה בלומדם ,

אֿל  פעל מה להם ישאלו "והם – .38ברוךֿהוא
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ואו.24) כב,
ובפרש"י.25) ואילך ח כג,
בפרש"י.26) יט שם,
ובפרש"י.27) כא שם,
(כג).28) כאן הכתוב בתחלת פרש"י
(הובא29) כב יג, יהושע ז. כב, פרש"י הבא i"yxtaראה פסוק כאן

שופטים  רמב"ן ו. לא, מטות פרש"י שם. יהושע רד"ק וראה כד)). (כג,
ט. יח,

בפרש"י.30) דכיא מירא ראה
צ"ע, – להשני א' זמן שמדמה הדמיון כ"ף שהוא ברא"ם ומ"ש
אבל  יוד. יח, לוירא בפירושו אזיל לשיטתו והרא"ם בקמ"ץ, נאמר שהרי
כ"ף  הוא שהכ"ף שכתב כאן עה"פ בגו"א וגם שם. דכיא מירא ראה

שנאמר `epiהדמיון הזמן על אלא להשני, א' דזמן הדמיון מצד כן מפרש
הכתוב. בהמשך

ה.31) יט, יתרו
פל"ו.32) מהתניא להעיר
תולדות 33) ט. יח, וירא בפרש"י גם הובא השרת" "מלאכי הלשון

ועוד. ויקרא. ר"פ ז. לג, תשא טו. ח, יתרו א. כז,
ב.34) יח, וירא
ואילך.35) ז טז, לך
(36– לשטן" בדרך ה' ואילך.mrlal"מלאך כב כב, דפרשתנו –

ועוד. וישלח. דר"פ ממש מלאכים
מלאכי 37) אפילו ה' מבקש כל "והי' שם תשא בפרש"י עפמ"ש

של  באהלו הוא הרי להם אומרים כו' שכינה מקום שואלים כשהיו השרת
"כעת בפרש"י הלשון יומתק – מ"ת z`fdמשה" זמן על רק קאי שלא ,"

הזאת  כעת עת להיות עתיד ו"עוד במדבר, ישראל היות זמן כל על אלא
זו. חיבתן ויבינו ידעו אוה"ע שגם כל", לעין חיבתן תתגלה אשר

"כעת38) בכתוב נאמר למה להקשות יש ולאxn`iלכאורה "el`yi

wla zyxt - zegiyÎihewl

ש"ראויים  בלעם שאמר לאחר מדוע מובן זה, לפי
והדגיש, הוסיף הוא ביעקב", נחש לא "כי לברכה" הם

מפני לא בישראל, לשלוט יכולה אינה edy`שהקללה
בדרגה נחש",dkenp(בלעם) "לא והם וקוסם, מנחש ,

כאשר  תתגלה שחיבתם ישראל, מעלת עצם מצד אלא
ממלאכי לפנים .zxyd"39"מחיצתן

.Ê

È"˘¯ È¯·„ÏÂ "ÍÈÈÚ ÂÈ‰Â" ËÂËÈˆÏ ¯·Ò‰‰
"...ÔÈ·˘ÂÈ Ô‰˘"

השאלה: מתעוררת אך

למשה  אמרו שישראל מוצאים אנו תורה במתן א)
אלקים עמנו ידבר ואל ונשמעה עמנו אתה ot"דבר

zenp"מרחוק העם "ויעמוד היה, כך ואכן וכיצד 40", .
של zrkייתכן מפיו" "תורה ללמוד ירצו שישראל ,

הקדושֿברוךֿהוא?

– תורה כבמתן נוספת עת תהיה אכן אם אף ב)
תורה? מתן מזמן יותר לי" "ארה את שוללת היא מדוע

שנאמר  "וזהו א) רש"י: אומר עיניך 41לפיכך והיו
ze`exאתjixen ֿ שהקדוש בתורה במפורש נאמר – "

"והיו  של באופן ישראל, של "מוריך" יהיה ברוךֿהוא
"שהןze`ex"42עיניך ב) .oiayei זו תהיה לא – לפניו"

של  באופן אלא קצר, ולזמן חדֿפעמית, תופעה
בקביעות  – רש"י 43"יושבין" פירש שכבר כפי "אין 44,

`l` ayzלשוןdakr"45.

.Á

Ì‰ÈÈ· ¯„Ò‰Â ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘· Í¯Âˆ‰

שיהיה  ענין זהו זאת בכל השאלה: מתעוררת אך
cizrlלכך גורם הוא וכיצד ,dzry לבצע אפשר אי

לי"? "ארה את

ליעקב  "יאמר שלפיו אחר", "דבר רש"י מביא לכן
שצריך  עת בכל כי הווה... לשון אלא עתיד לשון אינו

הקדושֿברוךֿהוא... פעל מה ולישראל ליעקב להאמר
עלֿפי  להם נמסר אלא וקוסמים מנחשים אינן

– נביאיהם..."

העתיד. על ולא ההווה, על כאן מדובר זה ולפי

המילים  אין מדוע קשה, השני הפירוש לפי אך
ולישראל..." ליעקב יאמר על zetiqen"כעת דבר

לבצע  יכול אינו שבלעם כך ועל לברכה" הם "ראויים
הפסוק  לתחילת והמשך סיום רק זהו לי". "ארה את

שמה ביעקב", נחש לא הם mdy"כי לדעת, צריכים
נביאיהם. ידי על יודעים

הפירוש  את רש"י קובע מדוע מובן עלֿפיֿזה
כיון  מקרא: של בפשוטו העיקרי כפירוש הראשון
ישראל  את בירך שבהם בלעם, דברי על כאן שמדובר

מ  מעלתם, אודות יותר ודיבר המדגיש שהפירוש ובן,
לפשט  הקרוב הפירוש הוא ישראל, מעלת את

הפסוקים.

.Ë

˙‡ ÌÚÏ· ˘È‚„Ó ,È˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÈÙÏ Ì‚
Ï‡¯˘È ˙ÏÏ˜·˘ ‰ÏÈÏ˘‰

מוסיפים  השני הפירוש לפי שגם לומר, סביר אך
הוא  אין מדוע הראשון, ההסבר על בהמשך בלעם דברי

לי": "ארה לקיים יכול

אך  זאת, רוצה אינו שהקדושֿברוךֿהוא ידע, בלעם
"שהקדושֿברוךֿהוא  לשעה לכוון שיוכל חשב הוא

לקללם.46כועס" יוכל ואז ,

גזירותיו  "ומה השני בפירוש רש"י מוסיף לכן
גזירת  היא מה נביאיהם עלֿפי להם "נמסר – במרום"

– המקום"

השני הפירוש לפי "כעת zetiqenשגם המילים
הקללה  שלילת לגבי עניין, ולישראל..." ליעקב יאמר
בה" ש"כועס ה"שעה" שאפילו כיון בלעם: ידי על
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האלה  הכתובים שכל להפירוש הכרח מזה שגם וי"ל וכיו"ב? (כבפרש"י)
אינו  "יאמר" לשון כי – סי"א) בפנים (ראה ישראל של במעלתם מדברים

הנפעל: כ"א המדבר, הפועל, לישראל.xn`iמדגיש
שבנ"י 39) בזה מיוחדת מעלה הי' בלעם שאצל בזה להוסיף ויש

(אפילו) לפנים "לשון ik`lnnzxyd"מחיצתן ויקרא ר"פ פרש"י ע"פ – "
(הם האומות לנביאי אבל בו. משתמשין השרת ממלאכי dhnlשמלאכי

בלעם". אל אלקים ויקר שנאמר וטומאה, ארעי בלשון כו' השרת)
יח.40) שם, טז. כ, יתרו
במקום 41) "שנאמר" רש"י כת"י וכו"כ וב' א' כבדפוס שצ"ל ונראה

שנאמר". "וזהו
שהובא 42) הראשון הפסוק ולא זה פסוק רק רש"י הביא ולכן

– בשר" כל וראו ה' כבוד "ונגלה ה) מ, (ישעי' הכתוב לא וגם במדרש

"מוריך". יהי' שהקב"ה מפורש זה בפסוק דוקא כי
מה43) להם ישאלו "והם הלשון גם יובן מה lrtועפ"ז ולא אֿל"

באמירת  מספיקה אינה למעלה מעלתם כי – 22 הערה כנ"ל וכיו"ב הורה
למעלה  שמעלתם עי"ז דוקא כ"א לקללם, אא"פ שמשו"ז לבלק בלעם

מהdhnlפועלת ישאלו מלאכים שלכן ,lrt גם ולהעיר למטה. הקב"ה
להם). ואומרין (ד"ה שם לירושלמי מפ"מ

עכבה".44) "לשון וישבו ח: כב, פרשתנו ובפרש"י ד. יב, תזריע
ש"45) "שהן oiayeiובפרט אפ"ל (שהי' לשון יתור רק לא הוא לפניו"

" צ"ל "לפניו" דלכאורה תמוה, שגם אלא מפיו") תורה micnerלומדים
"עמדו  ח ט, מבהעלותך (ולהעיר הקב"ה של מפיו" תורה ולומדים

כבפנים. בקביעות שיהי' להדגיש שהכוונה ועכצ"ל ואשמעה").
ח.46) כג, פרש"י ראה
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˙ÚÎ" Â¯Ó‡· Ï‡¯˘È ˙ÏÚÓÏ ÊÂÓ¯Ï ‰ˆ¯ ÌÚÏ·
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הוא: לכך ההסבר

לי  ארה נא לכה – לצורך בלעם את "שכר" בלק
הזה  העם "וישא 24את התשובה היתה לכך ובקשר .

לעשות  יכול הוא אין מדוע הראשונה, בפעם משלו"
אראנו..." צורים מראש "כי – אקוב..." "מה – 25זאת

שמפרש  כפי ישראל, של המיוחדות המעלות עקב –
אלו. פסוקים על בפירושו רש"י

הוא  משלו" "וישא של השניה בפעם לכך בדומה
את  לבצע אפשר שאי ויכזב", אֿל איש ב"לא מתחיל

במדבר" "להמיתם בלק מציין 26רצון הוא ובהמשך ,
שהקדושֿברוךֿהוא  וחיבתם, ישראל מעלות את
– בו מלך "תרועת ואדרבה ישראל, מעבירות מתעלם

ורעות..." חיבה .27לשון

שלא  בלבד זו שלא כך, אחר מוסיף הוא זה ועל
ההיפך  בדיוק אלא העם", את לי "ארה את לבצע ייתכן

הם ראויים "כי – ביעקב" נחש לא "כי –dkxal מצד)
וקוסמים" מנחשים בהם שאין .28מעלתם)

מנחשים  בהם ש"אין שכיון שהעובדה כיון אך
בהיותו znxebוקוסמים" בבלעם, פגם על מורה ברכה,

ישראל 29קוסם  מעלת אודות בלעם ממשיך לכן –
yibcne את לי "ארה לבצע לאיֿיכולתו שהסיבה בכך,

ישראל, במעלת אלא בו, בחסרון נעוצה אינה העם"
ליעקב  יאמר "כעת במילים ב"משלו" רמז שאליה

אֿל". פעל מה ולישראל

.Â

‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· ˙‡Ë·˙Ó Ï‡¯˘ÈÏ '‰ ˙·ÈÁ
ÌÈÎ‡ÏÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰·

על  מורה קמוצה בכ"ף "כעת" הוא: הדברים הסבר

מסויימת  חיבת 30תקופה על כאן שמדובר וכיון –
את  בה ראו שכבר תקופה על שמדובר מובן ישראל,

לישראל. ה' חיבת

לישראל  ה' שחיבת למקרא, חמש בן גם יודע וזאת
נאמר  שאז תורה, מתן בזמן גלויה "והייתם 31היתה :

שמפרש  וכפי הארץ", כל לי כי העמים מכל סגולה לי
"אוצר משאר aiagרש"י: סגולה לי תהיו אתם כן ...

אחרים  לי ואין שלי לבדכם אתם תאמרו ולא אומות
שתהא עוד לי יש ומה כל mzaigעמכם, לי כי ניכרת,

לכלום". ולפני בעיני והם הארץ

" הנאמר שלעתיד zrkוהן שה"עת" ליעקב", יאמר
שבדיוק  מובן, – תורה מתן כזמן הידועה, כעת תהיה
 ֿ מהקדושֿברוך תורה ישראל למדו תורה שבמתן כשם
"עתיד  כך הדברות, עשרת את ממנו ושמעו בעצמו, הוא

הקדושֿברוךֿהוא  של מפיו" "תורה שילמדו .32להיות",

בהשוואה מתבטאת בגלוי שחיבה ,mixg`lוכיון
על  שכשמדובר מובן, ניכרת", "חיבתן לגביהם שדוקא
לכך, קשר שום אין העולם שלאומות התורה, לימוד
בהשוואה  הוא זה בענין החיבה שגילוי לומר צריך

שענינם zxyd"33ל"מלאכי למלאכים בהשוואה אפילו ,
הקדושֿברוךֿהוא. את כביכול "לשרת"

שליחות  ביצוע בדרגת למלאכים בהשוואה רק (לא
שבאו  המלאכים על למדנו שכבר כפי למטה, ה'

שליחויות  למלא כדי שרה 34לאברהם את לבשר אחד –
אברהם, את לרפאות ואחד סדום את להפוך ואחד
ובדומה  – שליחויות שתי עושה אחד מלאך שאין

למלאכים 36וכדומה 35להגר  בהשוואה גם אלא ,
הקדושֿברוךֿהוא).ה  את כביכול, למעלה, משרתים

למלאכי ביחס גם החיבה zxydכלומר, תהא
ניכרת  ֿ 37לישראל הקדוש של מפיו תורה בלומדם ,

אֿל  פעל מה להם ישאלו "והם – .38ברוךֿהוא
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ואו.24) כב,
ובפרש"י.25) ואילך ח כג,
בפרש"י.26) יט שם,
ובפרש"י.27) כא שם,
(כג).28) כאן הכתוב בתחלת פרש"י
(הובא29) כב יג, יהושע ז. כב, פרש"י הבא i"yxtaראה פסוק כאן

שופטים  רמב"ן ו. לא, מטות פרש"י שם. יהושע רד"ק וראה כד)). (כג,
ט. יח,

בפרש"י.30) דכיא מירא ראה
צ"ע, – להשני א' זמן שמדמה הדמיון כ"ף שהוא ברא"ם ומ"ש
אבל  יוד. יח, לוירא בפירושו אזיל לשיטתו והרא"ם בקמ"ץ, נאמר שהרי
כ"ף  הוא שהכ"ף שכתב כאן עה"פ בגו"א וגם שם. דכיא מירא ראה

שנאמר `epiהדמיון הזמן על אלא להשני, א' דזמן הדמיון מצד כן מפרש
הכתוב. בהמשך

ה.31) יט, יתרו
פל"ו.32) מהתניא להעיר
תולדות 33) ט. יח, וירא בפרש"י גם הובא השרת" "מלאכי הלשון

ועוד. ויקרא. ר"פ ז. לג, תשא טו. ח, יתרו א. כז,
ב.34) יח, וירא
ואילך.35) ז טז, לך
(36– לשטן" בדרך ה' ואילך.mrlal"מלאך כב כב, דפרשתנו –

ועוד. וישלח. דר"פ ממש מלאכים
מלאכי 37) אפילו ה' מבקש כל "והי' שם תשא בפרש"י עפמ"ש

של  באהלו הוא הרי להם אומרים כו' שכינה מקום שואלים כשהיו השרת
"כעת בפרש"י הלשון יומתק – מ"ת z`fdמשה" זמן על רק קאי שלא ,"

הזאת  כעת עת להיות עתיד ו"עוד במדבר, ישראל היות זמן כל על אלא
זו. חיבתן ויבינו ידעו אוה"ע שגם כל", לעין חיבתן תתגלה אשר

"כעת38) בכתוב נאמר למה להקשות יש ולאxn`iלכאורה "el`yi

wla zyxt - zegiyÎihewl

ש"ראויים  בלעם שאמר לאחר מדוע מובן זה, לפי
והדגיש, הוסיף הוא ביעקב", נחש לא "כי לברכה" הם

מפני לא בישראל, לשלוט יכולה אינה edy`שהקללה
בדרגה נחש",dkenp(בלעם) "לא והם וקוסם, מנחש ,

כאשר  תתגלה שחיבתם ישראל, מעלת עצם מצד אלא
ממלאכי לפנים .zxyd"39"מחיצתן

.Ê

È"˘¯ È¯·„ÏÂ "ÍÈÈÚ ÂÈ‰Â" ËÂËÈˆÏ ¯·Ò‰‰
"...ÔÈ·˘ÂÈ Ô‰˘"

השאלה: מתעוררת אך

למשה  אמרו שישראל מוצאים אנו תורה במתן א)
אלקים עמנו ידבר ואל ונשמעה עמנו אתה ot"דבר

zenp"מרחוק העם "ויעמוד היה, כך ואכן וכיצד 40", .
של zrkייתכן מפיו" "תורה ללמוד ירצו שישראל ,

הקדושֿברוךֿהוא?

– תורה כבמתן נוספת עת תהיה אכן אם אף ב)
תורה? מתן מזמן יותר לי" "ארה את שוללת היא מדוע

שנאמר  "וזהו א) רש"י: אומר עיניך 41לפיכך והיו
ze`exאתjixen ֿ שהקדוש בתורה במפורש נאמר – "

"והיו  של באופן ישראל, של "מוריך" יהיה ברוךֿהוא
"שהןze`ex"42עיניך ב) .oiayei זו תהיה לא – לפניו"

של  באופן אלא קצר, ולזמן חדֿפעמית, תופעה
בקביעות  – רש"י 43"יושבין" פירש שכבר כפי "אין 44,

`l` ayzלשוןdakr"45.

.Á
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שיהיה  ענין זהו זאת בכל השאלה: מתעוררת אך
cizrlלכך גורם הוא וכיצד ,dzry לבצע אפשר אי

לי"? "ארה את

ליעקב  "יאמר שלפיו אחר", "דבר רש"י מביא לכן
שצריך  עת בכל כי הווה... לשון אלא עתיד לשון אינו

הקדושֿברוךֿהוא... פעל מה ולישראל ליעקב להאמר
עלֿפי  להם נמסר אלא וקוסמים מנחשים אינן

– נביאיהם..."

העתיד. על ולא ההווה, על כאן מדובר זה ולפי

המילים  אין מדוע קשה, השני הפירוש לפי אך
ולישראל..." ליעקב יאמר על zetiqen"כעת דבר

לבצע  יכול אינו שבלעם כך ועל לברכה" הם "ראויים
הפסוק  לתחילת והמשך סיום רק זהו לי". "ארה את

שמה ביעקב", נחש לא הם mdy"כי לדעת, צריכים
נביאיהם. ידי על יודעים

הפירוש  את רש"י קובע מדוע מובן עלֿפיֿזה
כיון  מקרא: של בפשוטו העיקרי כפירוש הראשון
ישראל  את בירך שבהם בלעם, דברי על כאן שמדובר

מ  מעלתם, אודות יותר ודיבר המדגיש שהפירוש ובן,
לפשט  הקרוב הפירוש הוא ישראל, מעלת את

הפסוקים.

.Ë

˙‡ ÌÚÏ· ˘È‚„Ó ,È˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÈÙÏ Ì‚
Ï‡¯˘È ˙ÏÏ˜·˘ ‰ÏÈÏ˘‰

מוסיפים  השני הפירוש לפי שגם לומר, סביר אך
הוא  אין מדוע הראשון, ההסבר על בהמשך בלעם דברי

לי": "ארה לקיים יכול

אך  זאת, רוצה אינו שהקדושֿברוךֿהוא ידע, בלעם
"שהקדושֿברוךֿהוא  לשעה לכוון שיוכל חשב הוא

לקללם.46כועס" יוכל ואז ,

גזירותיו  "ומה השני בפירוש רש"י מוסיף לכן
גזירת  היא מה נביאיהם עלֿפי להם "נמסר – במרום"

– המקום"

השני הפירוש לפי "כעת zetiqenשגם המילים
הקללה  שלילת לגבי עניין, ולישראל..." ליעקב יאמר
בה" ש"כועס ה"שעה" שאפילו כיון בלעם: ידי על
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האלה  הכתובים שכל להפירוש הכרח מזה שגם וי"ל וכיו"ב? (כבפרש"י)
אינו  "יאמר" לשון כי – סי"א) בפנים (ראה ישראל של במעלתם מדברים

הנפעל: כ"א המדבר, הפועל, לישראל.xn`iמדגיש
שבנ"י 39) בזה מיוחדת מעלה הי' בלעם שאצל בזה להוסיף ויש

(אפילו) לפנים "לשון ik`lnnzxyd"מחיצתן ויקרא ר"פ פרש"י ע"פ – "
(הם האומות לנביאי אבל בו. משתמשין השרת ממלאכי dhnlשמלאכי

בלעם". אל אלקים ויקר שנאמר וטומאה, ארעי בלשון כו' השרת)
יח.40) שם, טז. כ, יתרו
במקום 41) "שנאמר" רש"י כת"י וכו"כ וב' א' כבדפוס שצ"ל ונראה

שנאמר". "וזהו
שהובא 42) הראשון הפסוק ולא זה פסוק רק רש"י הביא ולכן

– בשר" כל וראו ה' כבוד "ונגלה ה) מ, (ישעי' הכתוב לא וגם במדרש

"מוריך". יהי' שהקב"ה מפורש זה בפסוק דוקא כי
מה43) להם ישאלו "והם הלשון גם יובן מה lrtועפ"ז ולא אֿל"

באמירת  מספיקה אינה למעלה מעלתם כי – 22 הערה כנ"ל וכיו"ב הורה
למעלה  שמעלתם עי"ז דוקא כ"א לקללם, אא"פ שמשו"ז לבלק בלעם

מהdhnlפועלת ישאלו מלאכים שלכן ,lrt גם ולהעיר למטה. הקב"ה
להם). ואומרין (ד"ה שם לירושלמי מפ"מ

עכבה".44) "לשון וישבו ח: כב, פרשתנו ובפרש"י ד. יב, תזריע
ש"45) "שהן oiayeiובפרט אפ"ל (שהי' לשון יתור רק לא הוא לפניו"

" צ"ל "לפניו" דלכאורה תמוה, שגם אלא מפיו") תורה micnerלומדים
"עמדו  ח ט, מבהעלותך (ולהעיר הקב"ה של מפיו" תורה ולומדים

כבפנים. בקביעות שיהי' להדגיש שהכוונה ועכצ"ל ואשמעה").
ח.46) כג, פרש"י ראה
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ותומים, אורים ידי ועל נביאיהם ידי על לישראל ידועה
וכו' תשובה ידי על הגזירה את מסירים .47והם

.È

‰ÏÚÓ Â‡ „È˙Ú· ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ Y ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘
‰ÂÂ‰· ‰Ë˜

שני  בין שההבדל לומר, יש לעיל האמור לפי
גם  כללית, בשאלה בשקלאֿוטריא תלוי הפירושים

יותר 48בהלכה  גדולה מעלה – מה על גובר מה :
כבר cizraשתהיה שקיימת יותר קטנה מעלה או ,
deeda49.

ליעקב  יאמר שב"כעת יוצא, הראשון הפירוש לפי
וקללה  לברכה", הם ש"ראויים היא הכוונה ולישראל"

llk"ש הגדולה המעלה עקב אפשרית, dlbzאינה
לע  אך חיבתן השרת", ממלאכי לפנים ו"מחיצתן כל" ין

להיות". ש"עתיד יתרון זהו

אינה  שמעלתם יוצא, השני הפירוש לפי ואילו
שהקדושֿברוךֿהוא  לכך אפשרת ויש כלֿכך, גדולה
עלֿפי  להם ש"נמסר כיוון אך קללה, ותיתכן כועס
שהיא  נזהרים הם המקום" גזירת היא מה נביאיהם
מעלה  זוהי שני מצד אך למעשה. תתבצע ולא תתבטל

– עת בכל .deedaהקיימת

ברש"י  הפירושים שמסדר לכאורה, יוצא, זה לפי
בדרך דעתו שלפי להכריע יותר hytdניתן חשובה ,

גדולה בהווה.cizraמעלה יותר קטנה מעלה מאשר

מפירוש  זאת ללמוד איֿאפשר דבר של לאמיתו אך
נביא  בלעם, דברי על זאת מפרש רש"י א) כי: רש"י,

ישראל  נביאי בדוגמת העולם המעלה 50באומות ולכן ,
כלֿכך  גדולה אינה נביאיהם" עלֿפי להם ש"נמסר
לפי  ועיקר: ב) הקדושֿברוךֿהוא. של "מפיו" כלימוד

שתהיה מעלה רק זו אין הראשון אלא cizrlהפירוש ,
ש" יתווסף בעתיד אך בהווה, גם חיבתן dlbzמעלה

כל". לעין

המעלה  שבו שענין לזה הוכחה מכאן אין  לפיכך
ההווה.dyrizרק את מכריע בעתיד

.‡È

"ÔÎ Ì‚¯˙ ‡Ï ÒÂÏ˜Â‡Â" ‰‰ÈÓ˙‰

כל  של העיקרי שהתוכן רואים לעיל האמור כל לפי
ישראל. של המופלאות המעלות הוא בלעם דברי

כדי  ושוב שוב להדגיש מוכרח היה הוא זאת את
של  ונישנות החוזרות להפצרות סירובו את להצדיק

וכו'. לי" "וקבנו לי" "ארה בלק

"משלו" והרמז, הדרוש לפי וגם הפשט לפי גם לכן
של  מעלתם על כאן שמדובר הוא הפסוקים פירוש –

ישראל.

רבים  במקומות התמיהה: את רש"י מביע לפיכך
בפרשתנו  הפסוקים "וכן 51בכל "כתרגומו" הוא פירושו

אונקלוס  נוסף),תרגם פירוש בצירוף (או "

היא  התמיהה שבו זה, פסוק הכלל מן יוצא
משני  כאחד תרגם לא כן", תרגם לא ש"ואונקלוס

ממש. מקרא של פשוטו את בחר אלא הפירושים,

וכל  "משלו" זהו כי אחרת, סובר שרש"י ולמרות
ישראל, חשיבות על מדברים הפסוקים

פירושו, את לגמרי לשלול רוצה הוא אין זאת בכל
מקרא  של פשוטו לפי המסביר ש"ואונקלוס", ומסביר
אלא  אומר הזה המקרא "אין אומר רש"י כאשר אפילו

לשיטתו,52דרשני" בהתאם כן", תרגם "לא וכדומה,
בתורה. האחרים בפסוקים רש"י שיטת שהיא

.·È
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היא: לעיל האמור מן הנלמדות ההוראות מן אחת

פעולה  הוא הנביאים שעלֿידי שהגילוי בלבד זו לא
שה' ברורות, הוראות עת בכל ויש בהווה, הנמשכת
"עיני  ישראל, אלפי ראשי עבדיו עלֿידי דבריו גילה
של  מפיו התורה לימוד גם אלא ודור, דור בכל העדה"
במדבר, תורה מתן בזמן רק היה לא הקדושֿברוךֿהוא
תורה  לומד יהודי שכאשר עת, בכל ישנו הוא גם אלא

לשוני "תען אז הרי לומד jzxn`"53כראוי, הוא –
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דלכאורה:47) – כו'" נביאיהם ע"פ להם "נמסר הלשון יובן עפ"ז
הול"ל  וא"כ ואו"ת, לנביאים שואלים דהם היא, וקוסם דמנחש השלילה

mil`eyc ישראל מעלת בזה גם מודגשת עפ"ז כי – ואו"ת לנביאיהם
גזירותיו  מה להם שנמסר אלא לשאול צריכים שאינם הא'), בפי' (ע"ד

או"ת "או ואומר רש"י מפריד ולכן שאלה. בלי mdlבמרום micibn ולא ,"
באופן  הוא או"ת הגדת כי ואו"ת"*, נביאיהם ע"פ להם "נמסר כללו

לשאלה. דמענה
י.48) ס"ק ס"א יוהכ"פ מע' דינים אסיפת חמד שדי וראה p"ye.ראה

ג. כלל ז' מע' שם כללים גם
חט"ז 49) ואילך. 494 ע' [המתורגם] חט"ו לקו"ש – בכ"ז ראה

ועוד. ואילך. 73 ע' חי"ט ואילך. ס"ז 424 ע' [המתורגם]
ה.50) כב, רש"י
מפתור51) הי ' הרי בלעם כי הטעם  י"ל ה.`mxאולי כג, (דברים

ה). כב, בפרשתנו אונקלוס
א.52) א, בראשית
ב.53) מד, שה"ש ג. פא, סוכות לקו"ת ראה

.a"eike "mdl mixne`" azk `l ixdy ,mipta x`eandl mi`zn k"be i"yx i"zk k"ekae 'ae '` qetca d"ke "'ek mdl xn`p" oeyld i"yxtn `iad o"anxa (*

wla zyxt - zegiyÎihewl

זה  שעתה אלא הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו תורה
" ולעתיד lkחיבתןdlbzבהעלם, oirl."

לימוד  על המלעיגים מן להתרגש שאין מובן, מזה
התורה  בהפצת ובמיוחד המצוות, וקיום התורה

שגילה  ממי ברורות הוראות ליהודי יש כי והיהדות,

של  מפיו לומד הוא – מכך ויותר עבדיו, עלֿידי דבריו
 ֿ הקדוש – עמו נמצא שהוא וברור הקדושֿברוךֿהוא

כנגדו  ושונה קורא להלן 54ברוךֿהוא ש"מה כדי עד ,

אף  – ובזיע וברתת וביראה באימה תורה) מתן (בשעת
כך.55כאן"

תהיה "תמים שהוא אלקיך"mrוכיוון ביחד 56ה' –
גויים" ש"רגשו מזה גם להתרגש לו אל ה', עם

יהגו" אם 57ו"לאומים אף "ריק". שזהו יודע הוא כי ,

או  מואב, מלך כבלק משר, או ממלך באים הדברים
גם  כי לבלעם, בדומה העולם, אומות מנביאי מאחד

ש"מחיצתן  ישראל של הנפלאה המעלה את יודעים הם

"ומזלייהו ואף השרת", ממלאכי (=מזלם ifgלפנים "
d`ex.(זאת

להודות  חייבות העולם אומות כל אשר עד
מנחשים  בהם "אין כי לברכה", הם "ראויים שישראל
והנהגות  בחוקות מתחשבים הם אין כלומר, וקוסמים".

בתורה. באמונתם איתנים והם הגויים

הם  לישראל, חסֿושלום להפריע במקום ואז,
דבר, יחסרו שלא להם, ומסייעים אותם מברכים
הגלות  ממדבר ממש בקרוב ביציאתם ובמיוחד ולהיפך,
ההיפך  הקודש, בארץ האמיתית לגאולה ובכניסתם

בלק  ,58מכוונת

"והיו  כל", לעין חיבתן ש"תגלה לכך ומגיעים
מיניקותיך" ושרותיהם אומניך זרים 59מלכים "ועמדו ,

צאנכם" בקרוב 60ורעו והשלימה האמיתית בגאולה
ממש.

(f"lyz wla t"y zgiyn)
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רפי"ח.54) תדבא"ר תתרלד. רמז איכה יל"ש
א.55) כב, ברכות
שלאח"ז 56) להכתוב הקדמה והיא שם). (ובפרש"י יג יח, שופטים

ראה  אבל שם. רמב"ן ראה וגו'", קוסמים ואל מעוננים אל גו' "הגוים שם
ואילך. 64 ע' חי"ד לקו"ש

א.57) ב, תהלים
יט.58) כג, פרש"י ראה
כג.59) מט, ישעי'
ה.60) סא, שם

•
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc oikxr(ipy meil)

,d`eaz zepy izy gwelddøcäéðå-z` xifgi okn xg`le §¦©§¨
d`iane .xary laeid zrwtd zngn ,minc `ll xkenl dcyd

,oky ,oicd zeidl jixv jky xewn `xnbdàéðz àì éî-m`d ¦Ÿ©§¨
,`ziixaa jk epipy `ldìëàgweld,ìáBiä éðôì úçà äðL £¨¨¨¨©©¦§¥©¥

,dipyd dpyd z` lek`l witqd `leúøçà äðL Bì ïéîéìLî©§¦¦¨¨©¤¤
-d`eaz zlik` ly ztqep dpy.ìáBiä øçàizyy ,jkn gken ©©©¥

xg`l mniiwl yi `l` laeia mirwet mpi` d`eazd zepy
zx`yp `le cin z`vei dcyd recn ,ax lr dyw ok m` ,laeid

.laeid xg`l d`eaz zepy izy lk`iy cr gweld zeyxa
:`xnbd zvxzníúä-zg` dpy dlk`a zxacnd `ziixaa ¨¨

,laeid mcewúéçð[cxi-]äìéëàìgweld -xak ligzd §¦©£¦¨
,laeid mcew d`eaz lek`lipy' weqtd z` ea miiwl yi okle

,mipyd izy z` laeid xg` el milydle eazkk 'ze`eazla`
àëä-,laeid zpya edcy xkenaäìéëàì úéçð àì-gweld ¨¨Ÿ§¦©£¦¨

cin z`vei dcyd okle ,dcyd z`eaz z` lek`l ligzd `l
.laeid xg` d`eaz zepy lke` epi`e

z` xifgdl jixv gweld l`eny ixacl m`d dpc `xnbd
:zerndézøz ìàeîL øîc dépéî úéòîL ,ïðò áø øîà- ¨©©¨¨©§¦¦¥§©§¥©§¥

,mipic ipy l`enyn izrnyCä àãçdf oic `ed mdn cg` - £¨©
,dxekn dpi` dnvr laeid zpya edcy xkendy ,lirl xkfend

Cãéàå,`ed l`enyn izrnyy ipyd oicde -yøëBnäz` §¦¨©¥
BcáòiprpkdBà ,íéáëBk ãáBòìexkenyõøàì äöeça- ©§§¥¨¦§¨¨¨¤

,ux`l uega xbd l`xyilúeøéçì àöé-qpw elihd minkg ¨¨§¥
,opr ax siqen .zexigl `vei cardyaàãç-mipicd on cg`a £¨

l`eny xn` elldéðéáæ éøãä-,gwell zexfeg zerndy ¨§¦§¦¥
,lha gwndeàãçåxn` mipicd on cg`ae -éðéáæ éøãä àì- ©£¨Ÿ¨§¦§¦¥

,eizern ciqtd `l` ,gwell zexfeg zernd oi`yàðòãé àìå§Ÿ¨©§¨
dépéî éä-xn` elld mipicd ipyn oic dfi`a rcei ippi`e ¥¦¥

gweldy xn` oic dfi`ae ,gwell zernd zexfege gwnd lhay
.eizern ciqtd

:`ziixan opr ax ly wtqd z` hyet sqei axóñBé áø øîà̈©©¥
ïðà éæçéð-,wtqd z` heytpe ep` d`xpàúééøáa àéðúcî- ¦§¥£©¦§©§¨§¨©§¨

,`ziixaa epipyy dnnBcáò øëBnäiprpkdõøàì äöeça- ©¥©§§¨¨¨¤
,ux`l uega xbd l`xyilúeøéçì àöé-qpw elihd minkg ¨¨§¥

,zexigl `vei cardyéøöåC,cardèb[xhy-]Baøî øeøçéL §¨¦¥¦§¥©
éðL-,dpewd onBaø éðMì déì éø÷cî dpéî òîL-yie ¥¦§©¦¨¦§¨¥¥©¥¦©

,'eax' gwell `xew `pzdy jkn cenllàîìà,gken - ©§¨
xkenayecare gwell card dpwp ux`l dvegléðéáæ éøãä àìŸ¨§¦§¦¥

-caray ,`ziixadn ephyty oeikne .zexfeg zernd oi`
mb hytp ,zexfeg opi` zernde gwnd lg ux`l uegl xknpd

,l`eny ixaca wtqd ly ipyd wlgdàëä ìàeîL øîà÷ éëå§¦¨¨©§¥¨¨
-xn`y dnelaeia edcy xkendy ,o`k l`eny,äøeëî dðéà¥¨§¨

dxekn dpi`y yxtl yi.ïéøæBç úBòîe¨§¦
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ותומים, אורים ידי ועל נביאיהם ידי על לישראל ידועה
וכו' תשובה ידי על הגזירה את מסירים .47והם

.È

‰ÏÚÓ Â‡ „È˙Ú· ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ Y ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘
‰ÂÂ‰· ‰Ë˜

שני  בין שההבדל לומר, יש לעיל האמור לפי
גם  כללית, בשאלה בשקלאֿוטריא תלוי הפירושים

יותר 48בהלכה  גדולה מעלה – מה על גובר מה :
כבר cizraשתהיה שקיימת יותר קטנה מעלה או ,
deeda49.

ליעקב  יאמר שב"כעת יוצא, הראשון הפירוש לפי
וקללה  לברכה", הם ש"ראויים היא הכוונה ולישראל"

llk"ש הגדולה המעלה עקב אפשרית, dlbzאינה
לע  אך חיבתן השרת", ממלאכי לפנים ו"מחיצתן כל" ין

להיות". ש"עתיד יתרון זהו

אינה  שמעלתם יוצא, השני הפירוש לפי ואילו
שהקדושֿברוךֿהוא  לכך אפשרת ויש כלֿכך, גדולה
עלֿפי  להם ש"נמסר כיוון אך קללה, ותיתכן כועס
שהיא  נזהרים הם המקום" גזירת היא מה נביאיהם
מעלה  זוהי שני מצד אך למעשה. תתבצע ולא תתבטל

– עת בכל .deedaהקיימת

ברש"י  הפירושים שמסדר לכאורה, יוצא, זה לפי
בדרך דעתו שלפי להכריע יותר hytdניתן חשובה ,

גדולה בהווה.cizraמעלה יותר קטנה מעלה מאשר

מפירוש  זאת ללמוד איֿאפשר דבר של לאמיתו אך
נביא  בלעם, דברי על זאת מפרש רש"י א) כי: רש"י,

ישראל  נביאי בדוגמת העולם המעלה 50באומות ולכן ,
כלֿכך  גדולה אינה נביאיהם" עלֿפי להם ש"נמסר
לפי  ועיקר: ב) הקדושֿברוךֿהוא. של "מפיו" כלימוד

שתהיה מעלה רק זו אין הראשון אלא cizrlהפירוש ,
ש" יתווסף בעתיד אך בהווה, גם חיבתן dlbzמעלה

כל". לעין

המעלה  שבו שענין לזה הוכחה מכאן אין  לפיכך
ההווה.dyrizרק את מכריע בעתיד

.‡È

"ÔÎ Ì‚¯˙ ‡Ï ÒÂÏ˜Â‡Â" ‰‰ÈÓ˙‰

כל  של העיקרי שהתוכן רואים לעיל האמור כל לפי
ישראל. של המופלאות המעלות הוא בלעם דברי

כדי  ושוב שוב להדגיש מוכרח היה הוא זאת את
של  ונישנות החוזרות להפצרות סירובו את להצדיק

וכו'. לי" "וקבנו לי" "ארה בלק

"משלו" והרמז, הדרוש לפי וגם הפשט לפי גם לכן
של  מעלתם על כאן שמדובר הוא הפסוקים פירוש –

ישראל.

רבים  במקומות התמיהה: את רש"י מביע לפיכך
בפרשתנו  הפסוקים "וכן 51בכל "כתרגומו" הוא פירושו

אונקלוס  נוסף),תרגם פירוש בצירוף (או "

היא  התמיהה שבו זה, פסוק הכלל מן יוצא
משני  כאחד תרגם לא כן", תרגם לא ש"ואונקלוס

ממש. מקרא של פשוטו את בחר אלא הפירושים,

וכל  "משלו" זהו כי אחרת, סובר שרש"י ולמרות
ישראל, חשיבות על מדברים הפסוקים

פירושו, את לגמרי לשלול רוצה הוא אין זאת בכל
מקרא  של פשוטו לפי המסביר ש"ואונקלוס", ומסביר
אלא  אומר הזה המקרא "אין אומר רש"י כאשר אפילו

לשיטתו,52דרשני" בהתאם כן", תרגם "לא וכדומה,
בתורה. האחרים בפסוקים רש"י שיטת שהיא

.·È

˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ ÌÂÈ˜ ÏÚ ÌÈ‚ÈÚÏÓÏ ·Ï ÌÈ˘Ï ‡Ï

היא: לעיל האמור מן הנלמדות ההוראות מן אחת

פעולה  הוא הנביאים שעלֿידי שהגילוי בלבד זו לא
שה' ברורות, הוראות עת בכל ויש בהווה, הנמשכת
"עיני  ישראל, אלפי ראשי עבדיו עלֿידי דבריו גילה
של  מפיו התורה לימוד גם אלא ודור, דור בכל העדה"
במדבר, תורה מתן בזמן רק היה לא הקדושֿברוךֿהוא
תורה  לומד יהודי שכאשר עת, בכל ישנו הוא גם אלא

לשוני "תען אז הרי לומד jzxn`"53כראוי, הוא –
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דלכאורה:47) – כו'" נביאיהם ע"פ להם "נמסר הלשון יובן עפ"ז
הול"ל  וא"כ ואו"ת, לנביאים שואלים דהם היא, וקוסם דמנחש השלילה

mil`eyc ישראל מעלת בזה גם מודגשת עפ"ז כי – ואו"ת לנביאיהם
גזירותיו  מה להם שנמסר אלא לשאול צריכים שאינם הא'), בפי' (ע"ד

או"ת "או ואומר רש"י מפריד ולכן שאלה. בלי mdlבמרום micibn ולא ,"
באופן  הוא או"ת הגדת כי ואו"ת"*, נביאיהם ע"פ להם "נמסר כללו

לשאלה. דמענה
י.48) ס"ק ס"א יוהכ"פ מע' דינים אסיפת חמד שדי וראה p"ye.ראה

ג. כלל ז' מע' שם כללים גם
חט"ז 49) ואילך. 494 ע' [המתורגם] חט"ו לקו"ש – בכ"ז ראה

ועוד. ואילך. 73 ע' חי"ט ואילך. ס"ז 424 ע' [המתורגם]
ה.50) כב, רש"י
מפתור51) הי ' הרי בלעם כי הטעם  י"ל ה.`mxאולי כג, (דברים

ה). כב, בפרשתנו אונקלוס
א.52) א, בראשית
ב.53) מד, שה"ש ג. פא, סוכות לקו"ת ראה

.a"eike "mdl mixne`" azk `l ixdy ,mipta x`eandl mi`zn k"be i"yx i"zk k"ekae 'ae '` qetca d"ke "'ek mdl xn`p" oeyld i"yxtn `iad o"anxa (*
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זה  שעתה אלא הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו תורה
" ולעתיד lkחיבתןdlbzבהעלם, oirl."

לימוד  על המלעיגים מן להתרגש שאין מובן, מזה
התורה  בהפצת ובמיוחד המצוות, וקיום התורה

שגילה  ממי ברורות הוראות ליהודי יש כי והיהדות,

של  מפיו לומד הוא – מכך ויותר עבדיו, עלֿידי דבריו
 ֿ הקדוש – עמו נמצא שהוא וברור הקדושֿברוךֿהוא

כנגדו  ושונה קורא להלן 54ברוךֿהוא ש"מה כדי עד ,

אף  – ובזיע וברתת וביראה באימה תורה) מתן (בשעת
כך.55כאן"

תהיה "תמים שהוא אלקיך"mrוכיוון ביחד 56ה' –
גויים" ש"רגשו מזה גם להתרגש לו אל ה', עם

יהגו" אם 57ו"לאומים אף "ריק". שזהו יודע הוא כי ,

או  מואב, מלך כבלק משר, או ממלך באים הדברים
גם  כי לבלעם, בדומה העולם, אומות מנביאי מאחד

ש"מחיצתן  ישראל של הנפלאה המעלה את יודעים הם

"ומזלייהו ואף השרת", ממלאכי (=מזלם ifgלפנים "
d`ex.(זאת

להודות  חייבות העולם אומות כל אשר עד
מנחשים  בהם "אין כי לברכה", הם "ראויים שישראל
והנהגות  בחוקות מתחשבים הם אין כלומר, וקוסמים".

בתורה. באמונתם איתנים והם הגויים

הם  לישראל, חסֿושלום להפריע במקום ואז,
דבר, יחסרו שלא להם, ומסייעים אותם מברכים
הגלות  ממדבר ממש בקרוב ביציאתם ובמיוחד ולהיפך,
ההיפך  הקודש, בארץ האמיתית לגאולה ובכניסתם

בלק  ,58מכוונת

"והיו  כל", לעין חיבתן ש"תגלה לכך ומגיעים
מיניקותיך" ושרותיהם אומניך זרים 59מלכים "ועמדו ,

צאנכם" בקרוב 60ורעו והשלימה האמיתית בגאולה
ממש.

(f"lyz wla t"y zgiyn)
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שלאח"ז 56) להכתוב הקדמה והיא שם). (ובפרש"י יג יח, שופטים
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א.57) ב, תהלים
יט.58) כג, פרש"י ראה
כג.59) מט, ישעי'
ה.60) סא, שם
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc oikxr(ipy meil)

,d`eaz zepy izy gwelddøcäéðå-z` xifgi okn xg`le §¦©§¨
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.eizern ciqtd
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ïðà éæçéð-,wtqd z` heytpe ep` d`xpàúééøáa àéðúcî- ¦§¥£©¦§©§¨§¨©§¨

,`ziixaa epipyy dnnBcáò øëBnäiprpkdõøàì äöeça- ©¥©§§¨¨¨¤
,ux`l uega xbd l`xyilúeøéçì àöé-qpw elihd minkg ¨¨§¥

,zexigl `vei cardyéøöåC,cardèb[xhy-]Baøî øeøçéL §¨¦¥¦§¥©
éðL-,dpewd onBaø éðMì déì éø÷cî dpéî òîL-yie ¥¦§©¦¨¦§¨¥¥©¥¦©

,'eax' gwell `xew `pzdy jkn cenllàîìà,gken - ©§¨
xkenayecare gwell card dpwp ux`l dvegléðéáæ éøãä àìŸ¨§¦§¦¥

-caray ,`ziixadn ephyty oeikne .zexfeg zernd oi`
mb hytp ,zexfeg opi` zernde gwnd lg ux`l uegl xknpd

,l`eny ixaca wtqd ly ipyd wlgdàëä ìàeîL øîà÷ éëå§¦¨¨©§¥¨¨
-xn`y dnelaeia edcy xkendy ,o`k l`eny,äøeëî dðéà¥¨§¨

dxekn dpi`y yxtl yi.ïéøæBç úBòîe¨§¦
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המשך ביאור למס' ערכין ליום שני עמ' ב



עד

ופרעה  ימים  שנתים  מקץ  ויהי   – א  מא,  בראשית 
חלם והנה עמד על היאר

ביאור הגמ' )כתובות נז, ב( "ימים שנה דכתיב )ויקרא 
כה, כט( ימים תהי' גאולתו", וטעם למה לא יליף מפסוק 
"מקץ שנתיים ימים" דהוא ב' שנה )כמו ההו"א בנזיר ה, 

א( וכו'

מתני'. נותנין לבתולה שנים עשר חודש משתבעה 
הבעל לפרנס את עצמה.

קרא  דאמר  חסדא  רב  אמר  מילי  הני  מנא  גמרא. 
)בראשית כד, נה( ויאמר אחי' ואמה תשב הנערה אתנו 

יומא, משתעי  ימים, אילימא תרי  ימים או עשור, מאי 

איניש הכי, אמרו לי' תרי יומי, אמר להו לא, אמרו לי' 

עשרה יומי, אלא מאי ימים שנה דכתיב )ויקרא כה, כט( 

ימים תהי' גאולתו, ואימא חדש דכתיב )במדבר יא, כ( 

עד חדש ימים, אמרי דנין ימים סתם מימים סתם, ואין 

דנין ימים סתם מימים שנאמר בהן חדש.
כתובות נז, ב

מיום  לחופה  לכניסתה  זמן  לבתולה,  נותנין 
שתבעה הבעל לאחר שקידשה להזהירה על עסקי חופה 

להכין תכשיטי'.

לפרנס עצמה, בתכשיטין.
ואימא, מאי ימים חודש, ועשור עשרה ימים.

רש"י

שהוא  למימר  דעתך  סלקא  אפילו  בכאן  הוי  ולא 

שנתים ימים למילף מן ימים דויהי מקץ שנתים ימים1.

כמו שהוי סלקא דעתך בגמרא נזיר ה' ע"א2 בגילוח 

1( בראשית מא, א. “ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם וגו'".

2( מתני'. נזיר עולם, הכביד שערו מיקל בתער ומביא שלש בהמות...

גמרא. ונזיר עולם היכא כתיב, דתניא רבי אומר אבשלום נזיר עולם 

הי' שנאמר )שמואל-ב טו, ז( ויהי מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלום 

אל המלך אלכה נא ואשלם את נדרי אשר נדרתי לה' בחברון, ומגלח 

אחד לשנים עשר חדש שנא' )שם יד, כ( ויהי מקץ ימים לימים, ויליף 

ימים ימים )ויקרא כה, כט( מבתי ערי חומה מה התם י"ב חדש אף 

כאן י"ב חדש, ר' נהוראי אומר מגלח אחת לל' יום, רבי יוסי אומר 

שמגלחים  מלכים  בבני  מצינו  שכן  שבת  לערב  שבת  מערב  מגלח 

מערב שבת לערב שבת.

מאי טעמא דרבי, יליף מבתי ערי חומה, והא רבי הוא דאמר אין ימים 

פחותין משנים, האי גזירה שוה משום כובד גמיר ובשני ימים ליכא 

שנתים  מקץ  ויהי  א(  מא,  )בראשית  דכתיב  שנים  ב'  ואימא  כובד, 

ימים, דנין ימים שאין עמהן שנים מימים שאין עמהן שנים, ואל יוכיח 

זה שיש עמו שנים.

פירוש רש"י:

ונזיר עולם היכא כתיב, שמיקל בתער ומביא שלש בהמות.

דאבשלום3 הכתוב בו ויהי מקץ ימים, למילף מהם.

הנה על פי פשוט4 יש לומר:

א( מפני, כי בגילוח דאבשלום כתיב ויהי מקץ ושם 

כתיב ויהי מקץ שנתים ימים, משא"כ ברבקה אין כתיב 

מקץ.

ויהי  י"ג5  סימן  ב'  כתיב בשמואל  גם באבשלום  ב( 

שמצינו  הרי  לאבשלום,  גוזזים  ויהיו  ימים  לשנתים 
על  גזזים  )ויתפרש  ימים  שנתים  כן  גם  כתיב  שאצלו 

גזזת שער ראשו(.

ג( גם בויהי מקץ שנתים ימים כו' נאמר גם כן מענין 

ויחלף  ויגלח  הפרשה6  בסוף  שכתוב  מה  והוא  גילוח, 

גילוח  למילף  דעתך  סלקא  הוי  כן  ואם  כו',  שמלותיו 

דאבשלום מן גילוח דהתם שהי' מקץ שנתים.

ד( גם אבשלום הי' נזיר והי' יפה מאד כמו שכתוב 

ויפה  תואר  יפה  הי'8  יוסף  וכן  י"ד7,  סי'  ב'  בשמואל 

מראה, והי' נזיר כמו שכתוב9 ולקדקד נזיר אחיו.
לקוטי לוי יצחק, לקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד לח

מקץ  ויהי  שנאמר  היה  עולם  נזיר  אבשלום  אומר  רבי  דתניא  ה"ג 

ארבעים שנה ומגלח היה אבשלום לשנים עשר חדש, דבכך הוה לי' 

כובד ובבציר מהכי לא ה"ל כובד דכאיש גבורתו )שופטים ח(, אבל 

שאר נזירי עולם מגלח א' לל' יום דהוי לי' בהכי כובד.

ויליף מבתי ערי חומה, דכתיב בהו ימים תהי' גאולתו מה להלן י"ב 

לו  עד מלאת  יגאל  לא  ואם  ל(  כה,  )ויקרא  קרא  בי'  כדמפרש  חדש 

שנה תמימה.

רבי נהוראי אומר, אבשלום הי' מגלח אחת לל' יום.

שכן מצינו בבני מלכים, שכן נוהגים.

אין  ימים תהי' גאולתו  )דף לא.(  רבי הוא דאמר, במס' ערכין  והא 

ימים פחותים משנים. שאם בא לגאלה באותו יום שמשכנה לו אינו 

מידי  יוצא  מקרא  שאין  לפי  ימים  ב'  עליו  שיעברו  עד  לגאלה  יכול 

פשוטו, והכא נמי מאי חזא רבי מההוא גזירה שוה מה להלן י"ב חדש 

כו' נגמר מהאי טעמא ונימא נמי דאבשלום מגלח הי' לשני ימים.

האי גזירה שוה, דגמיר מבתי ערי חומה.

משום כובד הוא דקא גמיר, דכתיב בי' באבשלום )שמואל-ב יד, כו( 

כי כבד עליו וגילחו.

ובשני ימים ליכא כובד, ומשום הכי לא גמיר מיני'.

ולימא דשתי שנים, משמע האי מקץ ימים לימים אשר יגלח, דשתי 

שנים נמי איקרו ימים כדכתיב ויהי מקץ שנתים ימים. רש"י

3( שמואל-ב יב, כ “ובגלחו את ראשו והיה מקץ ימים לימים אשר 

יגלח כי כבד עליו ויגלחו וישקל את שער ראשו מאתים שקלים באבן 

המלך".

א(  והם:  ויוסף,  אבשלום  בין  בדמיון  דברים  חמשה  כאן  מבאר   )4

בשניהם כתוב “מקץ". ב( בשניהם כתוב "שנתים ימים". ג( בשניהם 

ענין "גילוח". ד( בשניהם "יפה תואר". ה( בשניהם "נזיר".

5( פסוק כג.

6( בראשית מא, יד.

ישראל להלל מאד  יפה בכל  הי' איש  “וכאבשלום לא  7( פסוק כה 

מכף רגלו ועד קדקדו לא הי' בו מום".

8( בראשית לט, ו. “ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה".

9( שם מט, כו.

ילקוט לוי יצחק על התורה



עה מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בלק

כב, ב – וירא בלק בן ציפור את כל אשר 
עשה ישראל לאמורי

א. טעם שהפרשה נק' בשם "בלק" דמשיח ומלכות בית 
דוד בא מרות המואבי', שיצתה מבלק מלך מואב )סוטה 
בתכלית  לנהורא  חשוכא  אתהפכא  על  דמורה  וכו',  מז( 

העילוי וכו'.
בתורה הנקראת  לכאורה אינו מובן היתכן שיש פרשה 

בשם "בלק", היפך הענין ד"שם1 רשעים ירקב"?!
בשלמא בנוגע לקורח – שנקראת פרשה בתורה בשם 
מישראל )ובהם – בן  "'קרח" – הרי נוסף על העיקר שהי' 
יצהר וכו'(, וברא מזכי אבא2, בני קורח וכו', יש לומר שעשה 
תשובה כו'. ובפרט ע"פ המבואר בפנימיות התורה3 אודות 

גודל מעלתו של קורח כו'.
משא"כ בנוגע לבלק – מאומות העולם, ושונא ישראל 

"יותר מכל שונאים"4.
ה'צמח  בדרושי  המובא  ע"פ   – בזה  הביאור  לומר  ויש 
חכמים  היו  שניהם  ובלעם  ש"בלק  השל"ה6  מדברי  צדק'5 
הגדול7  שלשלת  וידע  חכם,  יותר  הי'  ובלק   .  . גדולים 
וידע  יחוס מלכות ישראל, שהוא מלכות בית דוד ומשיח, 
משיח  וכן  המלך,  דוד  שהרי  כו'",  ממנו  יבא  העצום  זה  כי 
שהוא מבית דוד, יצא מרות המואבי', הנקראת "אמה של 

מלכות"8, שיצתה מבלק מלך מואב9.
בלעם  בפרשת  "אף  הרמב"ם10:  מדברי  גם  ולהעיר 
)שבפרשת בלק( נאמר ושם נבא בשני המשיחים, במשיח 
מבניו  שעומד  האחרון  ובמשיח   .  . דוד  שהוא  הראשון 
שמושיע את ישראל ]באחרונה[, ושם הוא אומר11 אראנו 
זה דוד,  זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב –  ולא עתה – 
בנוגע  ועד"ז  המשיח",  מלך  זה   – מישראל  שבט  וקם 

להמשך הפסוקים שבפרשה.
חשוכא  דאתהפכא  הענין  על  מורה  ש"בלק"  ונמצא, 

1( משלי י, ז. וראה יומא לח, ב.

2( סנהדרין קד, א. וראה קונטרס "חנוך לנער" ע' 29 ואילך.

3( ראה לקוטי שיחות חלק יח עמוד 187. ושם נסמן.

4( תנחומא פרשתנו )בלק( ב. במדב"ר פ"כ, ב )כגירסת הרד"ל(.

5( אור התורה פרשתינו )בלק( עמוד תתקב.

6( פרשתנו )בלק( שסג, ב ואילך. )עיין לקמן סימן ס(.

ראה  מה  הי'  שפיקח  "קורח   – לקורח  בנוגע  שמצינו  ע"ד  שהוא  לכאורה  וי"ל   )7

ז  כו'" )פרש"י קורח טז,  יוצאה ממנו  גדולה  זו, עינו הטעתו, ראה שלשלת  לשטות 

– מתנחומא שם ה(.

בשלמא בנוגע לקרח – שנקראת פרשת בתורה בשם "קרח": עיין בזה ילקוט משיח 

וגאולה על התורה פרשת קרח סימן טו. טז. יז. יז.

8( בבא בתרא צא, ב. הובא בפירוש רש"י מלכים-א ב, יט.

"אכלה  הכתוב  בפירוש  ג(  סו,  )חוקת  פרשתנו  תורה  לקוטי  וראה  א.  מז,  סוטה   )9

ער מואב".

10( הלכות מלכים ריש פרק יא. )עיין לקמן סימן שע. שעא. שעב( – ולהעיר שבכמה 

דפוסים )וינציאה רפד, שי( נקראים הלכות אלו בשם "הלכות מלכים ומלחמות ומלך 

המשיח".

11( פרשתנו )בלק( כד, יז.

לנהורא ומרירו למיתקא בתכלית העילוי12, היינו, שמהפכים 
את ענינו של "בלק מלך מואב" שממנו תצא "מלכות בית 

דוד ומשיח".
לקוטי שיחות חלק כח עמוד 274 סעיף ח

הנה  פתורה.  בעור  בן  בלעם  אל  מלאכים  וישלח  ב. 
של  בדעתו  שעלה  מה  כי  לרמוז:  פתורא,  תרגומו  שלחן, 
לפי  משה13,  עם  שחלק  כקרח  הי'  בישראל,  להלחם  בלק 
שעינו הטעתו, שראה שמואל עומד מזרעו. וכן בלק ראה 
מרות  לצאת  עתידים  וזרעו,  ישראל  מלך  דוד  כי  בקסמיו, 
המואבי', בת מלך עגלון, שהוא מבני בניו של בלק, כנזכר 
בס"ה14. והנה מלכות בית דוד זכו ליטול כתר מלכות, שהוא 
רמז אל זר זהב שעל השלחן שבמקדש15, הנקרא פתורה. 
וזהו מה שרמז בלק לבלעם, לבל יתפחד מלהתקוטט עם 
יד(  טו,  )שמות  כמש"ה  האומות,  לכל  המנצחים  ישראל 
יפול  ולא  לנצחם  הוא  יכול  אבל  וגו'.  ירגזון  עמים  שמעו 

בידם, כי הרי עתידים כל זרע מלכי בית דוד לצאת ממנו.
שער הפסוקים מהאריז"ל

ויעמוד  עבור  ה'  מלאך  ויוסף   – כו  כב, 
במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל

ג' פעמים,  אמר במדרש )תנחומא( מה ראה לקדמו  ג. 
עמד לו בראשונה והי' ריוח מכאן ומכאן, בקש לקלל בניו 
קטורה  ובני  מכאן  ישמעאל  בני  מצא  אבינו,  אברהם  של 
יצחק,  של  בניו  לקלל  בקש  הדרך,  מן  האתון  ותט  מכאן, 
מצא ריוח לצד אחד, הם בני עשו, ותלחץ אל הקיר, בקש 
לקלל בני יעקב, לא מצא בהם פסולת ליגע בהם, לכך כתיב 
ושמאל,  ימין  לנטות  דרך  אין  אשר  צר  במקום  בשלישית 

ע"כ.
כוונת האתון בנטותה הדרך, לפי שראתה בני ישמעאל 
מכאן ובני קטורה מכאן, רמזה לו שאלו אינם נקראים זרע, 
והן  זרע,  לך  יקרא  ביצחק  כי  יב(  כא,  )בראשית  שנאמר 
עתידין לירש את כל העולם, שכן נאמר לאברהם )בראשית 
יג, יד( שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה 
ונגבה וקדמה וימה כי כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה 
זרעו  על  לו  לרמוז  בשדה  הלכה  לזה  עולם,  עד  ולזרעך 

העיקרי שיש להם נחלה בלי מצרים.
ובשני' רמזה לו שיראה זרעו של יצחק הזקן שהם בני 
של  בניו  ידי  על  העולם  מן  וליאבד  לילחץ  שעתיד  עשו 

יעקב, וגם הוא עתיד לילחץ על ידיהם.
פסולת,  בו  שאין  יעקב  של  זכותו  לו  רמזה  בשלישית 
וזרעו לבד יירש ארץ, כמו שעתיד לומר הן עם לבדד ישכון 

וגו'.
שפתי כהן

12( ראה גם שיחת ש"פ חו"ב תשמ"ב. )עיין לקמן סימן עג(.

13( במדבר רבה פרשה יח סימן יז. תנחומא קרח ה.

14( זהר חדש עח ע"ב. מדרש רבה רות פרשה ב סימן ט.

על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  שבמקדש:  השלחן  שעל  זהב  זר  אל  רמז  שהוא   )15

התורה פרשת תרומה במפתחות ערך "כלי המקדש – השולחן" עמוד 782.
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áë(á)äNò-øLà-ìk úà øBtö-ïa ÷ìa àøiå©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬
:éøîàì ìàøNé¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«

i"yx£‰NÚŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ¯BtˆŒÔa ˜Ïa ‡¯iÂ««¿»»∆ƒ≈»¬∆»»
È¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ∑ׁשהיינּו מלכים ׁשני אּלּו אמר: ƒ¿»≈»¡…ƒְְִִֵֵֶַָָָ

 ֿ עלֿאחת אנּו ּבפניהם, עמדּו לא עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּבטּוחים
מֹואב" "וּיגר :לפיכ .ּכּמהֿוכּמה! ְְִַַַָָָָָָ

(â)õ÷iå àeä-áø ék ãàî íòä éðtî áàBî øâiå©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´̈
:ìàøNé éða éðtî áàBî½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯‚iÂ∑ּכמֹו מֹורא, יט)לׁשֹון לכם"(איוב "ּגּורּו :.·‡BÓ ı˜iÂ∑ והּוא ּבחּיי, קצּתי (ּכמֹו ּבחּייהם קצּו «»»ְְֶָָ«»»»ְְְְְִֵֶַַַַָ
קצר) .מקרא ְִָָָ

(ã)ìäwä eëçìé äzò ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úòa áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
i"yx£ÔÈ„Ó È˜ÊŒÏ‡∑ זה ׂשֹונאים היּו מעֹולם והלא ∆ƒ¿≈ƒ¿»ְֲִֵֶַָָֹ

ׁשּנאמר זה, לו)את ּבׂשדה (בראשית אתֿמדין "הּמּכה : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
אּלא  למלחמה? מֹואב על מדין ׁשּבאּו ְְְִִֶֶַָָָָָָָמֹואב",
ראה  ּומה ּביניהם. ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָמּיראתן
יׂשראל  את ׁשראּו ּכיון מּמדין? עצה לּטל ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמֹואב
אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹנֹוצחים

להם: אמרּו ּמּדתֹו? מה מהם נׁשאל נתּגּדל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמדין
עליהם  נבֹוא אנּו אף אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹאין

ּבפיו  ׁשּכחֹו ‰BM¯.ּבאדם CÁÏk∑(רבה מה (במדבר ּכל ְְִֶָָֹƒ¿…«ַָ
ּברכה  סימן ּבֹו אין ,מלח ‰‰Â‡.ּׁשהּׁשֹור ˙Úa∑ ְְִֵֵֶַַַָָ»≈«ƒ

וכיון  היה, מדין מּנסיכי למלכּות; ראּוי היה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹלא
ׁשעה  לצר עליהם מּנּוהּו סיחֹון, .ׁשּמת ְֲִִֵֵֶֶֶָָֹ

(ä)äøBút øBòa-ïa íòìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨
äpä øîàì Bì-àø÷ì Bnò-éða õøà øäpä-ìò øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â
àeäå õøàä ïéò-úà äqë äpä íéøönî àöé íò©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬

:éìnî áLé¥−¦ª¦«
i"yx£‰¯B˙t∑,מעֹות לֹו מריצין ׁשהּכל הּזה ּכּׁשלחני ¿»ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

אּגרֹותיהם. לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּפׁשּוטֹוּכ ּולפי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ
הּמקֹום ׁשם ּכ מקרא, BnÚŒÈa.(שם)ׁשל ı¯‡∑ ְִֵֶַָָָ∆∆¿≈«

לֹו:(שם) ואֹומר מתנּבא היה וזה היה, מּׁשם ּבלק. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשל

Ï‡¯NÈב  „·Ú Èc Ïk ˙È ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ¬«ƒ¿»≈
:È‡¯BÓ‡Ï∆¡»≈

‡¯Èג  ‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓ ÏÁ„e¿≈¬»»ƒ√»«»«¬»¬≈
Èa Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ«ƒ«¬«¿¬»»ƒ√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

˜‰Ï‡ד  ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó È·ÒÏ ·‡BÓ ¯Ó‡Â«¬«»¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»
˙È ‡¯Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡¯ÁÒ Ïk ˙È»»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»»
‡kÏÓ ¯Btˆ ¯a ˜Ï·e ‡Ï˜Á„ ‡˜B¯È¿»¿«¿»»»«ƒ«¿»

:‡È‰‰ ‡cÚa ·‡BÓÏ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙ÙÏ¯ה  ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
dÏ È¯˜ÓÏ dnÚ Èa Ú¯‡ ˙¯t ÏÚ„ Ì¯‡¬»¿«¿»¬«¿≈«≈¿ƒ¿≈≈
˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù ‡nÚ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
:ÈÏ·˜lÓ È¯L ‡e‰Â ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈ƒ»»¿ƒ

mixehd lra
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הׁשרה  מה מּפני ּתאמר: ואם .למל אּתה ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹעתיד
רׁשע? עֹובדּֿכֹוכבים על ׁשכינתֹו ְִִֵַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
היה  אּלּו לֹומר: לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּכדי
והם  נביאים להם העמיד למּוטב! חזרנּו נביאים ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָלנּו
ּבעריֹות, ּגדּורים היּו ׁשּבתחּלה העֹולם, ּגדר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָּפרצּו

לזנּות  עצמן להפקיר עצה להם נתן ∑BÏŒ‡¯˜Ï.וזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָƒ¿…

לֹו(שם) ּפֹוסק ׁשהיה ולהנאתֹו, היתה ׁשּלֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָהּקריאה
הרּבה  ÌÈ¯ˆnÓ.ממֹון ‡ˆÈ ÌÚ∑ מה ּתאמר: ואם ְֵַָ«»»ƒƒ¿«ƒְִַַֹ

?מּזיק.ı¯‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑,ועֹוג סיחֹון ְִַƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְִ
והרגּום  עליהם עמדּו אֹותנּו, ׁשֹומרים e‰Â‡.ׁשהיּו ְְֲֲִֵֶֶַָָָָ¿

ÈÏnÓ ·LÈ∑ּכמֹו להכריתני, הם קרֹובים ּכתיב, חסר …≈ƒÀƒְְְְְִִִִֵֵֵַָ
קיח) אמילם"(תהילים "ּכי :. ֲִִַ

(å)íeöò-ék äfä íòä-úà él-äøà àp-äëì äzòå§©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬
õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî àeäÆ¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤
:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézòãé ék¦´¨©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«

i"yx£BaŒ‰k∑ לׁשֹון אחר: ּדבר ּבהם. נּכה ועּמי אני «∆ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
הּוא ב)מׁשנה קה מהם (ב"מ לחּסר הּדמים, מן לֹו מנּכה , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

B‚Â'.מעט  ÈzÚ„È Èk∑,סיחֹון מלחמת עלֿידי ְַƒ»«¿ƒ¿ְְִִֵֶֶַ
מֹואב  את להּכֹות .ׁשעזרּתֹו ְְֲֶֶַַָ

(æ)eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå íòìa-ìà¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

i"yx£Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e∑(שם) ׁשּלא קסמים, מיני ּכל ¿»ƒ¿»»ְִִֵֶָָֹ
אחר: ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין קסם (שם)יאמר: ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

עּמנּו יבא אם אמרּו: מדין; זקני ּבידם נטלּו ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹזה
ּבֹו אין - ידחנּו ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ְְִִֵֵֵַַַַַָֹּבּפעם

הּלילה", פה "לינּו להם ּכׁשאמר ,לפיכ ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּתֹועלת.
ׁשּנאמר: להם, והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָאמרּו:
הלכּו מדין זקני אבל עםּֿבלעם", ׂשריֿמֹואב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָ"וּיׁשבּו

.להם  ֶָ

(ç)íëúà éúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ
áàBî-éøN eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác̈½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈

:íòìa-íò¦¦§¨«
i"yx£‰ÏÈl‰ ‰Ù eÈÏ∑ עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח אין ƒ…««¿»ֵֶַַָָָֹ

לבן  וכן העֹולם; אּמֹות נביאי לכל וכן ּבּלילה. ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻאּלא
ׁשּנאמר הּלילה, לא)ּבחלֹום אלהים (בראשית "וּיבא : ְֱֱֲִֶֶַַַַַָָֹֹ

אל  ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום הארּמי ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָאלֿלבן

ּבהחבא  ‡ÈÏ.ּפילגׁשֹו '‰ ¯a„È ¯L‡k∑ י מליכני אם ְְִֵֵַָ«¬∆¿«≈≈»ְִִִֵַ
אין  ׁשּמא עּמכם, אל ּכמֹותכם אדם ּבני עם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָללכת
מּכם  ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא להל לתּתי .ּכבֹודֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ

e·LiÂ∑ עּכבה .לׁשֹון «≈¿ְַָָ

(è)íéLðàä éî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬
:Cnò älàä̈¥−¤¦¨«

‡¯Èו  ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«ƒ»«»»≈¬≈
·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓ ‡e‰ ÛÈw«̇ƒƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»
C¯·˙ Èc ˙È ‡Ú„È È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ dpÎ¯˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»»ƒ¿»«

:ËÈÏ ËBÏ˙ È„Â C¯·Ó¿»»¿ƒ¿ƒ

iÓÒ˜Â‡ז  ÔÈ„Ó È·ÒÂ ·‡BÓ È·Ò eÏÊ‡Â«¬»»≈»¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«»
dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈«¬¿»ƒ¿»«ƒƒ≈

:˜Ï· ÈÓb˙tƒ¿»≈»»

Â‡˙·ח  ‡ÈÏÈÏa ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»¿»≈
eÎÈ¯B‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

:ÌÚÏa ÌÚ ·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ט  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
:CnÚc ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ÔÓ»À¿«»»ƒ≈¿ƒ»
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ß fenz `"i oey`x mei ß

áë(á)äNò-øLà-ìk úà øBtö-ïa ÷ìa àøiå©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬
:éøîàì ìàøNé¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«

i"yx£‰NÚŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ¯BtˆŒÔa ˜Ïa ‡¯iÂ««¿»»∆ƒ≈»¬∆»»
È¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ∑ׁשהיינּו מלכים ׁשני אּלּו אמר: ƒ¿»≈»¡…ƒְְִִֵֵֶַָָָ

 ֿ עלֿאחת אנּו ּבפניהם, עמדּו לא עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּבטּוחים
מֹואב" "וּיגר :לפיכ .ּכּמהֿוכּמה! ְְִַַַָָָָָָ

(â)õ÷iå àeä-áø ék ãàî íòä éðtî áàBî øâiå©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´̈
:ìàøNé éða éðtî áàBî½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯‚iÂ∑ּכמֹו מֹורא, יט)לׁשֹון לכם"(איוב "ּגּורּו :.·‡BÓ ı˜iÂ∑ והּוא ּבחּיי, קצּתי (ּכמֹו ּבחּייהם קצּו «»»ְְֶָָ«»»»ְְְְְִֵֶַַַַָ
קצר) .מקרא ְִָָָ

(ã)ìäwä eëçìé äzò ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úòa áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
i"yx£ÔÈ„Ó È˜ÊŒÏ‡∑ זה ׂשֹונאים היּו מעֹולם והלא ∆ƒ¿≈ƒ¿»ְֲִֵֶַָָֹ

ׁשּנאמר זה, לו)את ּבׂשדה (בראשית אתֿמדין "הּמּכה : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
אּלא  למלחמה? מֹואב על מדין ׁשּבאּו ְְְִִֶֶַָָָָָָָמֹואב",
ראה  ּומה ּביניהם. ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָמּיראתן
יׂשראל  את ׁשראּו ּכיון מּמדין? עצה לּטל ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמֹואב
אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹנֹוצחים

להם: אמרּו ּמּדתֹו? מה מהם נׁשאל נתּגּדל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמדין
עליהם  נבֹוא אנּו אף אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹאין

ּבפיו  ׁשּכחֹו ‰BM¯.ּבאדם CÁÏk∑(רבה מה (במדבר ּכל ְְִֶָָֹƒ¿…«ַָ
ּברכה  סימן ּבֹו אין ,מלח ‰‰Â‡.ּׁשהּׁשֹור ˙Úa∑ ְְִֵֵֶַַַָָ»≈«ƒ

וכיון  היה, מדין מּנסיכי למלכּות; ראּוי היה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹלא
ׁשעה  לצר עליהם מּנּוהּו סיחֹון, .ׁשּמת ְֲִִֵֵֶֶֶָָֹ

(ä)äøBút øBòa-ïa íòìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨
äpä øîàì Bì-àø÷ì Bnò-éða õøà øäpä-ìò øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â
àeäå õøàä ïéò-úà äqë äpä íéøönî àöé íò©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬

:éìnî áLé¥−¦ª¦«
i"yx£‰¯B˙t∑,מעֹות לֹו מריצין ׁשהּכל הּזה ּכּׁשלחני ¿»ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

אּגרֹותיהם. לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּפׁשּוטֹוּכ ּולפי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ
הּמקֹום ׁשם ּכ מקרא, BnÚŒÈa.(שם)ׁשל ı¯‡∑ ְִֵֶַָָָ∆∆¿≈«

לֹו:(שם) ואֹומר מתנּבא היה וזה היה, מּׁשם ּבלק. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשל

Ï‡¯NÈב  „·Ú Èc Ïk ˙È ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ¬«ƒ¿»≈
:È‡¯BÓ‡Ï∆¡»≈

‡¯Èג  ‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓ ÏÁ„e¿≈¬»»ƒ√»«»«¬»¬≈
Èa Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ«ƒ«¬«¿¬»»ƒ√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

˜‰Ï‡ד  ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó È·ÒÏ ·‡BÓ ¯Ó‡Â«¬«»¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»
˙È ‡¯Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡¯ÁÒ Ïk ˙È»»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»»
‡kÏÓ ¯Btˆ ¯a ˜Ï·e ‡Ï˜Á„ ‡˜B¯È¿»¿«¿»»»«ƒ«¿»

:‡È‰‰ ‡cÚa ·‡BÓÏ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙ÙÏ¯ה  ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
dÏ È¯˜ÓÏ dnÚ Èa Ú¯‡ ˙¯t ÏÚ„ Ì¯‡¬»¿«¿»¬«¿≈«≈¿ƒ¿≈≈
˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù ‡nÚ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
:ÈÏ·˜lÓ È¯L ‡e‰Â ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈ƒ»»¿ƒ
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wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy
הׁשרה  מה מּפני ּתאמר: ואם .למל אּתה ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹעתיד
רׁשע? עֹובדּֿכֹוכבים על ׁשכינתֹו ְִִֵַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
היה  אּלּו לֹומר: לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּכדי
והם  נביאים להם העמיד למּוטב! חזרנּו נביאים ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָלנּו
ּבעריֹות, ּגדּורים היּו ׁשּבתחּלה העֹולם, ּגדר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָּפרצּו

לזנּות  עצמן להפקיר עצה להם נתן ∑BÏŒ‡¯˜Ï.וזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָƒ¿…

לֹו(שם) ּפֹוסק ׁשהיה ולהנאתֹו, היתה ׁשּלֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָהּקריאה
הרּבה  ÌÈ¯ˆnÓ.ממֹון ‡ˆÈ ÌÚ∑ מה ּתאמר: ואם ְֵַָ«»»ƒƒ¿«ƒְִַַֹ

?מּזיק.ı¯‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑,ועֹוג סיחֹון ְִַƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְִ
והרגּום  עליהם עמדּו אֹותנּו, ׁשֹומרים e‰Â‡.ׁשהיּו ְְֲֲִֵֶֶַָָָָ¿

ÈÏnÓ ·LÈ∑ּכמֹו להכריתני, הם קרֹובים ּכתיב, חסר …≈ƒÀƒְְְְְִִִִֵֵֵַָ
קיח) אמילם"(תהילים "ּכי :. ֲִִַ

(å)íeöò-ék äfä íòä-úà él-äøà àp-äëì äzòå§©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬
õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî àeäÆ¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤
:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézòãé ék¦´¨©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«

i"yx£BaŒ‰k∑ לׁשֹון אחר: ּדבר ּבהם. נּכה ועּמי אני «∆ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
הּוא ב)מׁשנה קה מהם (ב"מ לחּסר הּדמים, מן לֹו מנּכה , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

B‚Â'.מעט  ÈzÚ„È Èk∑,סיחֹון מלחמת עלֿידי ְַƒ»«¿ƒ¿ְְִִֵֶֶַ
מֹואב  את להּכֹות .ׁשעזרּתֹו ְְֲֶֶַַָ

(æ)eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå íòìa-ìà¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

i"yx£Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e∑(שם) ׁשּלא קסמים, מיני ּכל ¿»ƒ¿»»ְִִֵֶָָֹ
אחר: ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין קסם (שם)יאמר: ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

עּמנּו יבא אם אמרּו: מדין; זקני ּבידם נטלּו ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹזה
ּבֹו אין - ידחנּו ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ְְִִֵֵֵַַַַַָֹּבּפעם

הּלילה", פה "לינּו להם ּכׁשאמר ,לפיכ ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּתֹועלת.
ׁשּנאמר: להם, והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָאמרּו:
הלכּו מדין זקני אבל עםּֿבלעם", ׂשריֿמֹואב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָ"וּיׁשבּו

.להם  ֶָ

(ç)íëúà éúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ
áàBî-éøN eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác̈½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈

:íòìa-íò¦¦§¨«
i"yx£‰ÏÈl‰ ‰Ù eÈÏ∑ עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח אין ƒ…««¿»ֵֶַַָָָֹ

לבן  וכן העֹולם; אּמֹות נביאי לכל וכן ּבּלילה. ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻאּלא
ׁשּנאמר הּלילה, לא)ּבחלֹום אלהים (בראשית "וּיבא : ְֱֱֲִֶֶַַַַַָָֹֹ

אל  ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום הארּמי ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָאלֿלבן

ּבהחבא  ‡ÈÏ.ּפילגׁשֹו '‰ ¯a„È ¯L‡k∑ י מליכני אם ְְִֵֵַָ«¬∆¿«≈≈»ְִִִֵַ
אין  ׁשּמא עּמכם, אל ּכמֹותכם אדם ּבני עם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָללכת
מּכם  ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא להל לתּתי .ּכבֹודֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ

e·LiÂ∑ עּכבה .לׁשֹון «≈¿ְַָָ

(è)íéLðàä éî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬
:Cnò älàä̈¥−¤¦¨«

‡¯Èו  ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«ƒ»«»»≈¬≈
·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓ ‡e‰ ÛÈw«̇ƒƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»
C¯·˙ Èc ˙È ‡Ú„È È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ dpÎ¯˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»»ƒ¿»«

:ËÈÏ ËBÏ˙ È„Â C¯·Ó¿»»¿ƒ¿ƒ

iÓÒ˜Â‡ז  ÔÈ„Ó È·ÒÂ ·‡BÓ È·Ò eÏÊ‡Â«¬»»≈»¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«»
dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈«¬¿»ƒ¿»«ƒƒ≈

:˜Ï· ÈÓb˙tƒ¿»≈»»

Â‡˙·ח  ‡ÈÏÈÏa ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»¿»≈
eÎÈ¯B‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

:ÌÚÏa ÌÚ ·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ט  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
:CnÚc ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ÔÓ»À¿«»»ƒ≈¿ƒ»

mixehd lra

.éìnî áLé,izF` d`Fxe iCbpM aWFIW ¥§ª¦¤¥§¤§¦§¤¦
mipprd ipRn FzF`xl lFki ipi` ip`e©£¦¥¦¨¦§¦§¥¨£¨¦

.FzF` mitiTOWe dxez ¤©¦¦
)(e.äëìaxre ,md milbC 'c iM .`"dA §¨§¥¦§¨¦¥§¥¤

.apf mdixg` `vFi ax©¥©£¥¤¨¨
.él äøàlNw sFQaNW ,FliWkd eiR ¨¨¦¦¦§¦¤§©¦¥

.FzF`

.Cøáî,"Kxan KxaY" .dxFqOA 'b §Ÿ̈©§¨§¨¥§Ÿ¨
"Kxan 'd mW idi"(a ,biw miNdY)Kci`e , §¦¥§Ÿ¨§¦¦§¦¨

aFI`A(`k ,`)cOln ."Kxan 'd mW idi" §¦§¦¥§Ÿ¨§©¥
WFcTdW drXd oEkl rcFi didW¤¨¨¥©§©¥©¨¨¤©¨
lNwn dide ,DA qrFM `Ed KExÄ¥¨§¨¨§©¥
."Kxan 'd mW idi" Edfe .'dA KxanE§¨¥©§¤§¦¥§Ÿ¨

.øàz`l" ,"x`Y xW`e" .dxFqOA 'b ¨Ÿ©§¨©£¤¨ŸŸ

"mrd z` x`z(ai wEqR)LOra `iUpe" , ¨Ÿ¤¨¨¨§¨¦§©§
"x`z `l(fk ,ak zFnW)DiPin opiWxce . Ÿ¨Ÿ§§¨§¦©¦¥
oixcdpqA(` ,eq),mc` lkl oiCd `Ed §©§¤§¦©¦§¨¨¨

lkl lNwl xEq`W ,"x`z `l" oM lr©¥Ÿ¨Ÿ¤¨§©¥§¨
.mc`̈¨

.øàeé øàz øLàå:`IxhnibAYlNTW ©£¤¨Ÿ¨§¦©§¦¨¤¦©§¨
.a`Fn z`f dxez ¤¨



wlaעח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ipy meil inei xeriy

ß fenz a"i ipy mei ß

(âé)eëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−
:íënò Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà¤©§§¤®¦ µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

i"yx£ÌÎnÚ CÏ‰Ï∑ּברׁשּותֹו ׁשהּוא לגּלֹות רצה ולא ּגבֹוהה, ׁשרּוחֹו למדנּו מּכם; ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא «¬…ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבלק" עֹוד "וּיסף לפיכ ּגּסּות, ּבלׁשֹון אּלא מקֹום, .ׁשל ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)ïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬
:eðnò Cìä íòìa¦§−̈£¬Ÿ¦¨«

(åè)íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò óñiå©¬Ÿ¤−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−
:älàî¥¥«¤

(æè)÷ìa øîà äk Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§À³Ÿ¨©Æ¨¨´
:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïa¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«

(æé)éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà ãaë-ék¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−
:äfä íòä úà él-äá÷ àp-äëìe äNòà¤«¡¤®§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«

i"yx£„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk∑(רבה נֹותן (במדבר אני סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית מּמה יֹותר ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ל. ְ

(çé)éì-ïzé-íà ÷ìá éãáò-ìà øîàiå íòìa ïòiå©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬
ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá̈¨²§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNòì éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«
i"yx£·‰ÊÂ ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ∑ רחבה ׁשּנפׁשֹו למדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְֶַַָָָ

ּכסף  ּכל לי לּתן לֹו ראּוי אמר: אחרים. ממֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומחּמד
ספק  רּבֹות, חילֹות לׂשּכר צרי ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹוזהב

נֹוצח  וּדאי ואני נֹוצח, אינֹו ספק ‡ÏÎe.נֹוצח ‡Ï ֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָ…«

¯·ÚÏ∑ ונתנּבא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא ּגּלה עלּֿכרחֹו «¬…ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
האבֹות  ׁשּנתּברכּו הּברכֹות לבּטל יכֹול ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּכאן,

הּׁשכינה  .מּפי ְִִִַָ

(èé)äòãàå äìélä ízà-íb äæá àð eáL äzòå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈
:énò øac ýåýé óñi-äî©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬¦¦«

i"yx£Ìz‡ŒÌb∑ליל סֹופכם אּתם ּגם הכׁשילֹו: ּפיו ««∆ְְִִִֵֵֶֶַַ
ּכראׁשֹונים  נפׁש ּדבריו ∑ÛÒiŒ‰Ó.ּבפחי יׁשּנה לא ְִִֵֶֶַָ«…≈ְְֶַָָֹ

ּכאן  !לבר יֹוסיף ׁשּלא הלואי לקללה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמּברכה
עלֿידֹו ּברכֹות להם להֹוסיף ׁשעתיד .נתנּבא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

·Ï˜יג  È·¯·¯Ï ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÚ¯‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»√»¿»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

e¯Ó‡Âיד  ˜Ïa ˙ÂÏ B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»»»«¬»
:‡nÚ È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò»≈ƒ¿»¿≈≈ƒ»»

ÔÈ‡ÈbÒטו  ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ ˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â¿≈»»¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ
:ÔÈl‡Ó ÔÈ¯ÈwÈÂ¿«ƒƒ≈ƒ≈

‡Ó¯טז  Ô„k dÏ e¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»ƒ¿»«¬»≈ƒ¿«¬«
È˙ÓlÓ ÚÓ˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btˆ ¯a ˜Ïa»»«ƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ÈÏיז  ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ Cp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡¬≈«¿»¬«¿ƒ»«¬»¿…ƒ≈«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â „aÚ‡«¿≈¿ƒ»¿«ƒ»«»»≈

ÔzÈיח  Ì‡ ˜Ï· È„·ÚÏ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â¿»≈ƒ¿»«¬«¿«¿≈»»ƒƒ∆
eL¯ ÈÏ ˙ÈÏ ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏƒ»»¿≈≈≈¿«¿»≈ƒ¿
„aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»¡»ƒ¿∆¿«

:‡˙a¯ B‡ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»«¿»

ÈÏÈÏa‡יט  Ôez‡ Û‡ ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈ¯B‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»««¿≈¿»
:ÈnÚ ‡ÏlÓÏ ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â¿ƒ«»≈¿»¿«»»ƒƒ

mixehd lra

)(bi.ïàîo`n" ,"iYzl 'd o`n" .'b ¥¥¥¥§¦¦¥¥
"EpOr Kld mrlA(ci wEqR)o`n xW`" , ¦§¨£Ÿ¦¨¨£¤¥¥

"sqka Ll zzl(eh ,`k '` mikln)cOln . ¨¤§§¤¤§¨¦§©¥
,'o`n' Edfe .FxkU Fl zFAxdl FzpEMW¤©¨¨§©§§¨§¤¥¥

zFAxdl oFicR sqkA FYzl icM§¥§¦§¤¤¦§§©§
.FxkUci dxez §¨

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£CnÚ ‰l‡‰ ÌÈL‡‰ ÈÓ∑ ר"ל) ּבא; להטעֹותֹו ƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»ְְַָ

יּכׁשלּו ּופֹוׁשעים בם ילכּו צּדיקים ה', ּדרכי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָיׁשרים
לטֹובה, היתה האנׁשים" "מי ׁשאמר רּׁש"י, ּכּונת ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָבם.
ּבפרׁשת  רּׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלּכנס

ּכי  לטעּות, לבלעם ּבא א "אּיּכה", ּבתבת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבראׁשית
אין  לפניו, ּגלּוי הּכל ׁשאין ּפעמים אמר: טעה) ְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹהּוא
לקּלל  ׁשאּוכל עת אראה אני אף עליו, ׁשוה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדעּתֹו

יבין  .ולא ְִָֹ

(é)Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiå©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤
:éìà çìL áàBî−̈¨©¬¥¨«

i"yx£'B‚Â ¯tˆŒÔa ˜Ïa∑ הּמלכים ּבעיני אני חׁשּוב ,ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני .אףֿעלּֿפי »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(àé)õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤
Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì äzò©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−

:åézLøâå§¥«©§¦«
i"yx£ÈlŒ‰·˜∑(רבה ׁשהּוא (במדבר מ"ארהּֿלי" קׁשה זֹו »»ƒִֵֶָָָָ

ּומפרׁש לא (שם)∑ÂÈzL¯‚Â.נֹוקב ּובלק העֹולם. מן ְֵֵָ¿≈«¿ƒִָָָָֹ
אּלא  מבּקׁש איני מןֿהארץ". "ואגרׁשּנּו אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר

מּבלק  יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי ; .להּסיעם ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 85 'nr g"l wlg y"ewl t"r)

wlal mrlA oiA d`pVA wENgd©¦©¦§¨¥¦§¨§¨¨

ּבֹו להּלחם אּוכל אּולי . . מּמצרים הּיצא העם ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּנה
ְְִֵַֽֽוגרׁשּתיו:

מן  ואגרׁשּנּו אּלא אמר לא ּובלק העֹולם, מן - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוגרׁשּתיו
ׂשֹונאם  היה ּובלעם מעלי, להּסיעם אּלא מבּקׁש איני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהארץ,

מּבלק ובפרש"י)יֹותר יא. הסּבירּו.(כב, הּתֹורה מּמפרׁשי ּכּמה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ּבּקללה  למעט ּבלעם התּכּון "וגרׁשּתיו" ׁשּבאמירת ,ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהיפ
התּכּון  הארץ" מן "ואגרׁשּנּו ׁשאמר ּובלק זה, מּמקֹום רק -ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

העֹולם. מּכל ְְִַָָָָלגרׁשם
יֹותר  ׂשֹונאם ׁשּבלעם לזה רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָויׁש
יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני מּכ היה ּבלק ׁשל ּפחדֹו ּדהּנה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָמּבלק,
- מּמּולי" יֹוׁשב "והּוא הּפסּוק על רׁש"י ּוכּפירּוׁש ְְִִִֵֵַַַָּבֹו
ּבלק  נתירא מּדּוע להבין, וצרי להכריתני", הם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ"קרֹובים
ּוכפי  וגֹו' מֹואב" את ּתּצר "אל נצטּוּו והלא יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמּבני

ּבעצמֹו ּבלק ּבאּוׁשראה ולא מֹואב ארץ את ׁשהּקיפּו ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבארצם, לעבר רׁשּות יׂשראל לבני נּתן לא וכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלגבּולם,

מלחמה? עּמהם עׂשּו ְִִֶָָָָֹלא
הּצּוּוי  את ידעּו ׁשּלא ּבפׁשטּות, י"ל (ּובלק) למֹואב ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּבנֹוגע
יׂשראל  ׁשּבני לכ ׁשהּסּבה וחׁשבּו מֹואב", את ּתצר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּד"אל
ּבטּוחים  ׁש"היּו ועֹוג סיחֹון מּפני הּוא עּמהם לֹוחמים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָאינם
יׂשראל  עׂשה אׁשר "את ׁשּׁשמעּו לאחר ולכן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעליהם",
עיּון, צרי עדין אּולם מאד. נתיראּו אֹותם, ׁשּנּצחּו ְְְְֱֲִִִִִִֶַָָָָָֹלאמֹורי"
נלחמּו לא יׂשראל ׁשּבני ׁשהּטעם וידע היה נביא ּבלעם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
ׁשאין  לבלק ענה לא מּדּוע ּכן ואם ה ּצּוּוי, מּפני הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעּמהם

לפחד? מּמה ְִִַֹלֹו
הי  ׁש"ּבלעם רׁש"י ּכתב היינּוולכן מּבלק", יֹותר ׂשֹונאם ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּתֹוצאה  היתה ּבלק ׁשל ׂשנאתֹו אחר: מּסּוג היתה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשּׂשנאתֹו
ארצֹו, את וּיכּבׁשּו עּמֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָמּיראתֹו
ׂשנאה  היתה יׂשראל לבני ּבלעם ׁשל ׂשנאתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמה־ׁשאין־ּכן
מּמה  לֹו ׁשאין לבלק ּבלעם ּגּלה לא ולכן טעם, ּבלי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמית

ּולקּללם. ליׂשראל להּזיק הזּדּמנּות חּפׂש ּכי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹלפחד,

(áé)àì íänò Cìú àì íòìa-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ
:àeä Ceøá ék íòä-úà øàú̈ŸÆ¤¨½̈¦¬¨−«

i"yx£Ì‰nÚ CÏ˙ ‡Ï∑(שם) אקּללם ּכן, אם לֹו: אמר …≈≈ƒ»∆ְֲִֵֵַַָ
לֹו: אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר ְִִֶַַָָָָָֹֹּבמקֹומי.
,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר אברכם. ּכן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאם

(ס"א  לּצרעה אֹומרים מׁשל הּוא". ּברּו ְְִִִַָָָָ"ּכי
"מעקצ ולא מּדבׁש "לא .לּדבֹורה): ְְְְִֵֵֵַָֹֹֻֻ

kÏÓ‡י  ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא  ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈

˙ËeÏיב  ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏ·Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿
:‡e‰ CÈ¯· È¯‡ ‡nÚ ˙È»«»¬≈¿ƒ

mixehd lra
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עט wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ipy meil inei xeriy

ß fenz a"i ipy mei ß

(âé)eëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−
:íënò Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà¤©§§¤®¦ µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

i"yx£ÌÎnÚ CÏ‰Ï∑ּברׁשּותֹו ׁשהּוא לגּלֹות רצה ולא ּגבֹוהה, ׁשרּוחֹו למדנּו מּכם; ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא «¬…ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבלק" עֹוד "וּיסף לפיכ ּגּסּות, ּבלׁשֹון אּלא מקֹום, .ׁשל ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)ïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬
:eðnò Cìä íòìa¦§−̈£¬Ÿ¦¨«

(åè)íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò óñiå©¬Ÿ¤−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−
:älàî¥¥«¤

(æè)÷ìa øîà äk Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§À³Ÿ¨©Æ¨¨´
:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïa¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«

(æé)éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà ãaë-ék¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−
:äfä íòä úà él-äá÷ àp-äëìe äNòà¤«¡¤®§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«

i"yx£„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk∑(רבה נֹותן (במדבר אני סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית מּמה יֹותר ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ל. ְ

(çé)éì-ïzé-íà ÷ìá éãáò-ìà øîàiå íòìa ïòiå©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬
ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá̈¨²§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNòì éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«
i"yx£·‰ÊÂ ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ∑ רחבה ׁשּנפׁשֹו למדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְֶַַָָָ

ּכסף  ּכל לי לּתן לֹו ראּוי אמר: אחרים. ממֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומחּמד
ספק  רּבֹות, חילֹות לׂשּכר צרי ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹוזהב

נֹוצח  וּדאי ואני נֹוצח, אינֹו ספק ‡ÏÎe.נֹוצח ‡Ï ֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָ…«

¯·ÚÏ∑ ונתנּבא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא ּגּלה עלּֿכרחֹו «¬…ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
האבֹות  ׁשּנתּברכּו הּברכֹות לבּטל יכֹול ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּכאן,

הּׁשכינה  .מּפי ְִִִַָ

(èé)äòãàå äìélä ízà-íb äæá àð eáL äzòå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈
:énò øac ýåýé óñi-äî©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬¦¦«

i"yx£Ìz‡ŒÌb∑ליל סֹופכם אּתם ּגם הכׁשילֹו: ּפיו ««∆ְְִִִֵֵֶֶַַ
ּכראׁשֹונים  נפׁש ּדבריו ∑ÛÒiŒ‰Ó.ּבפחי יׁשּנה לא ְִִֵֶֶַָ«…≈ְְֶַָָֹ

ּכאן  !לבר יֹוסיף ׁשּלא הלואי לקללה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמּברכה
עלֿידֹו ּברכֹות להם להֹוסיף ׁשעתיד .נתנּבא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

·Ï˜יג  È·¯·¯Ï ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÚ¯‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»√»¿»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

e¯Ó‡Âיד  ˜Ïa ˙ÂÏ B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»»»«¬»
:‡nÚ È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò»≈ƒ¿»¿≈≈ƒ»»

ÔÈ‡ÈbÒטו  ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ ˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â¿≈»»¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ
:ÔÈl‡Ó ÔÈ¯ÈwÈÂ¿«ƒƒ≈ƒ≈

‡Ó¯טז  Ô„k dÏ e¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»ƒ¿»«¬»≈ƒ¿«¬«
È˙ÓlÓ ÚÓ˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btˆ ¯a ˜Ïa»»«ƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ÈÏיז  ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ Cp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡¬≈«¿»¬«¿ƒ»«¬»¿…ƒ≈«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â „aÚ‡«¿≈¿ƒ»¿«ƒ»«»»≈

ÔzÈיח  Ì‡ ˜Ï· È„·ÚÏ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â¿»≈ƒ¿»«¬«¿«¿≈»»ƒƒ∆
eL¯ ÈÏ ˙ÈÏ ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏƒ»»¿≈≈≈¿«¿»≈ƒ¿
„aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»¡»ƒ¿∆¿«

:‡˙a¯ B‡ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»«¿»

ÈÏÈÏa‡יט  Ôez‡ Û‡ ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈ¯B‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»««¿≈¿»
:ÈnÚ ‡ÏlÓÏ ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â¿ƒ«»≈¿»¿«»»ƒƒ
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wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£CnÚ ‰l‡‰ ÌÈL‡‰ ÈÓ∑ ר"ל) ּבא; להטעֹותֹו ƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»ְְַָ

יּכׁשלּו ּופֹוׁשעים בם ילכּו צּדיקים ה', ּדרכי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָיׁשרים
לטֹובה, היתה האנׁשים" "מי ׁשאמר רּׁש"י, ּכּונת ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָבם.
ּבפרׁשת  רּׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלּכנס

ּכי  לטעּות, לבלעם ּבא א "אּיּכה", ּבתבת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבראׁשית
אין  לפניו, ּגלּוי הּכל ׁשאין ּפעמים אמר: טעה) ְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹהּוא
לקּלל  ׁשאּוכל עת אראה אני אף עליו, ׁשוה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדעּתֹו

יבין  .ולא ְִָֹ

(é)Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiå©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤
:éìà çìL áàBî−̈¨©¬¥¨«

i"yx£'B‚Â ¯tˆŒÔa ˜Ïa∑ הּמלכים ּבעיני אני חׁשּוב ,ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני .אףֿעלּֿפי »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(àé)õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤
Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì äzò©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−

:åézLøâå§¥«©§¦«
i"yx£ÈlŒ‰·˜∑(רבה ׁשהּוא (במדבר מ"ארהּֿלי" קׁשה זֹו »»ƒִֵֶָָָָ

ּומפרׁש לא (שם)∑ÂÈzL¯‚Â.נֹוקב ּובלק העֹולם. מן ְֵֵָ¿≈«¿ƒִָָָָֹ
אּלא  מבּקׁש איני מןֿהארץ". "ואגרׁשּנּו אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר

מּבלק  יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי ; .להּסיעם ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 85 'nr g"l wlg y"ewl t"r)

wlal mrlA oiA d`pVA wENgd©¦©¦§¨¥¦§¨§¨¨

ּבֹו להּלחם אּוכל אּולי . . מּמצרים הּיצא העם ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּנה
ְְִֵַֽֽוגרׁשּתיו:

מן  ואגרׁשּנּו אּלא אמר לא ּובלק העֹולם, מן - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוגרׁשּתיו
ׂשֹונאם  היה ּובלעם מעלי, להּסיעם אּלא מבּקׁש איני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהארץ,

מּבלק ובפרש"י)יֹותר יא. הסּבירּו.(כב, הּתֹורה מּמפרׁשי ּכּמה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ּבּקללה  למעט ּבלעם התּכּון "וגרׁשּתיו" ׁשּבאמירת ,ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהיפ
התּכּון  הארץ" מן "ואגרׁשּנּו ׁשאמר ּובלק זה, מּמקֹום רק -ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

העֹולם. מּכל ְְִַָָָָלגרׁשם
יֹותר  ׂשֹונאם ׁשּבלעם לזה רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָויׁש
יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני מּכ היה ּבלק ׁשל ּפחדֹו ּדהּנה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָמּבלק,
- מּמּולי" יֹוׁשב "והּוא הּפסּוק על רׁש"י ּוכּפירּוׁש ְְִִִֵֵַַַָּבֹו
ּבלק  נתירא מּדּוע להבין, וצרי להכריתני", הם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ"קרֹובים
ּוכפי  וגֹו' מֹואב" את ּתּצר "אל נצטּוּו והלא יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמּבני

ּבעצמֹו ּבלק ּבאּוׁשראה ולא מֹואב ארץ את ׁשהּקיפּו ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבארצם, לעבר רׁשּות יׂשראל לבני נּתן לא וכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלגבּולם,

מלחמה? עּמהם עׂשּו ְִִֶָָָָֹלא
הּצּוּוי  את ידעּו ׁשּלא ּבפׁשטּות, י"ל (ּובלק) למֹואב ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּבנֹוגע
יׂשראל  ׁשּבני לכ ׁשהּסּבה וחׁשבּו מֹואב", את ּתצר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּד"אל
ּבטּוחים  ׁש"היּו ועֹוג סיחֹון מּפני הּוא עּמהם לֹוחמים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָאינם
יׂשראל  עׂשה אׁשר "את ׁשּׁשמעּו לאחר ולכן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעליהם",
עיּון, צרי עדין אּולם מאד. נתיראּו אֹותם, ׁשּנּצחּו ְְְְֱֲִִִִִִֶַָָָָָֹלאמֹורי"
נלחמּו לא יׂשראל ׁשּבני ׁשהּטעם וידע היה נביא ּבלעם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
ׁשאין  לבלק ענה לא מּדּוע ּכן ואם ה ּצּוּוי, מּפני הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעּמהם

לפחד? מּמה ְִִַֹלֹו
הי  ׁש"ּבלעם רׁש"י ּכתב היינּוולכן מּבלק", יֹותר ׂשֹונאם ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּתֹוצאה  היתה ּבלק ׁשל ׂשנאתֹו אחר: מּסּוג היתה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשּׂשנאתֹו
ארצֹו, את וּיכּבׁשּו עּמֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָמּיראתֹו
ׂשנאה  היתה יׂשראל לבני ּבלעם ׁשל ׂשנאתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמה־ׁשאין־ּכן
מּמה  לֹו ׁשאין לבלק ּבלעם ּגּלה לא ולכן טעם, ּבלי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמית

ּולקּללם. ליׂשראל להּזיק הזּדּמנּות חּפׂש ּכי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹלפחד,

(áé)àì íänò Cìú àì íòìa-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ
:àeä Ceøá ék íòä-úà øàú̈ŸÆ¤¨½̈¦¬¨−«

i"yx£Ì‰nÚ CÏ˙ ‡Ï∑(שם) אקּללם ּכן, אם לֹו: אמר …≈≈ƒ»∆ְֲִֵֵַַָ
לֹו: אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר ְִִֶַַָָָָָֹֹּבמקֹומי.
,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר אברכם. ּכן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאם

(ס"א  לּצרעה אֹומרים מׁשל הּוא". ּברּו ְְִִִַָָָָ"ּכי
"מעקצ ולא מּדבׁש "לא .לּדבֹורה): ְְְְִֵֵֵַָֹֹֻֻ

kÏÓ‡י  ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא  ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈

˙ËeÏיב  ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏ·Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿
:‡e‰ CÈ¯· È¯‡ ‡nÚ ˙È»«»¬≈¿ƒ

mixehd lra
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wlaפ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy
i"yx£‡e‰ CÏB‰ŒÈk∑ הּמקֹום ּבעיני רע ׁשהּדבר ראה ƒ≈ְֵֵֶַַַָָָָָ

ליל BÏ.ונתאּוה ÔËNÏ∑(שם) רחמים ׁשל מלא ְְִֵֵַָ¿»»ְֲִֶַַָ
ויאבד  יחטא ׁשּלא מּלחטא, למנעֹו רֹוצה והיה .היה, ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

BnÚ ÂÈ¯Ú ÈLe∑,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם מּכאן ¿≈¿»»ƒְִֵֶֶַַָָָָ
ּומׁשּמׁשים  וחֹוזרים לׁשּמׁשֹו, אנׁשים ׁשני עּמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָיֹולי

זה  את .זה ֶֶֶ

(âë)Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥´¤¨«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®

iå:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa C ©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
i"yx£ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ∑ ֿ הּקדֹוׁש ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְֶַַָָָָֹ

האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות ְְְִִֵֵַָָָָָּברּוֿהּוא
מּזיקין  ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּמּתֹו. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

B„Èa ‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ∑ ּכלי הּניח זה רׁשע אמר: ¿«¿¿»¿»ְִִֵֶַַָָָ

והּוא  ּבחרב, העֹולם אּמֹות ׁשל זינן ׁשּכלי ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻאּמנּותֹו,
אתּפׂש אני אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻּבא

סֹופֹו היה וכן ּבאּמנּותֹו. עליו ואבא ׁשּלֹו (במדבר את ְְְֵֶֶָָָָָָֹֻ
ּבחרב"לא) הרגּו ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת :. ְְְְִֵֶֶֶָָָ

(ãë)îa ýåýé Càìî ãîòiåäfî øãb íéîøkä ìBòL ©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−
:äfî øãâå§¨¥¬¦¤«

i"yx£ÏBÚLÓa∑וכן "ּבׁשביל". כ)ּכתרּגּומֹו: :(מ"א ¿ƒ¿ְְְְִִֵַ
הּנדּבק  עפר - לׁשעלים" ׁשֹומרֹון עפר יׂשּפק ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹ"אם

וכן ּבהּלּוכן. הרגלים מ)ּבכּפֹות ּבׁשעלֹו(ישעיה מדד "מי : ְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָ

ּובהּלּוכֹו ּברגליו - fÓ‰.מים" ¯„‚Â ‰fÓ ¯„b∑ ְְְִִַַָ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆
הּוא  אבנים ׁשל "ּגדר" .סתם ְֲִֵֶָָָ

(äë)øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
:dúkäì óñiå øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

i"yx£ıÁlzÂ∑עצמּה ּבלעם ∑ıÁÏzÂ.היא אתֿרגל אחרים, .את «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

(åë)øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò ýåýé-Càìî óñBiå©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

i"yx£¯B·Ú '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑,להל לפניו עֹוד לעבר «∆«¿«¬ְְֲֵַַָָֹ
ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו לג)להיֹות עבר (בראשית "והּוא : ְְְְְִֵַַָָָָ

לעמד  ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלפניהם".
הראהּו אבֹות סימני מקֹומֹות? .ּבׁשלׁשה ְְְִִֵֶָָָָֹ

(æë)úçz õaøzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©
iå íòìa óà-øçiå íòìa:ìwna ïBúàä-úà C ¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

(çë)íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà ýåýé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò-äî:íéìâø L ¤¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

i"yx£ÌÈÏ‚¯ LÏL ‰Ê∑ ּבּׁשנה רגלים ׁשלׁש החֹוגגת אּמה לעקר מבּקׁש אּתה לֹו: .רמז ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

zÚÓ„כג  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿««
‡z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
˙È ÌÚÏ· ‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»ƒ¿»»

:‡Á¯‡Ï d˙eÈËÒ‡Ï ‡z‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

‡˙¯‡כד  ‡iÓ¯k ÏÈ·La ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓ ‡¯„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

Á„‡Â˜˙כה  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

Ú˜כו  ¯˙‡a Ì˜Â ¯aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á¯‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

BÁz˙כז  ˙Ú·¯e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡¯ËÁa¿À¿»

ÌÚÏ·Ïכח  ˙¯Ó‡Â ‡z‡„ ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»«¬»«¿ƒ¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Èp˙ÈÁÓ È¯‡ CÏ ˙È„·Ú ‰Ó∆¬»ƒ»¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

mixehd lra

)(bk.èzå`piipr i`dA .dxFqOA 'b ©¥©§¨§©¦§¨¨
ixY(bl wEqtaE `kd)iPn EpxW` hYe" cge , §¥¨¨§¨§©©¥£ª¥¦¦

"Lgx`(hi ,cn miNdY)hYe" dOl . ¨§¤§¦¦¨¨©¥
EW` hYe' liaWA - ?"oFz`d,'ix ¨¨¦§¦©¥£©

utg didW ,"Lgx` iPn" dhp mrlAW¤¦§¨¨¨¦¦¨§¤¤¨¨¨¥

dvx `Ed KExA WFcTde ,mllwl§©§¨§©¨¨¨¨
.mkxal§¨§¨

iå.ïBúàä úà íòìa ClNw `le ©©¦§¨¤¨¨§Ÿ¦¥
z` lNwl FYrC didW itl ,DzF`¨§¦¤¨¨©§§©¥¤
,cg` mFiA zFllw 'a oi`e ,l`xUi¦§¨¥§¥§¨§¤¨

aizkC(`k ,g ziW`xA)lNwl sq` `l" ¦§¦§¥¦ŸŸ¦§©¥
i` ."zFMdl cFr sq` `le ['ebe] cFr§ŸŸ¦§©¦
lW rbxd f` riBd `NW ipRn iOp©¦¦§¥¤Ÿ¦¦©¨¨¤©¤

.mrGdck dxez ©©©

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(ë)íéäìà àáiå|Bì øîàiå äìéì íòìa-ìà ©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À
Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À

éìà øaãà-øLà øácä-úà:äNòú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
i"yx£EÏ ‡¯˜ÏŒÌ‡∑ אּתה וסבּור ׁשּל הּקריאה אם ƒƒ¿…¿ְְְִִֶַַָָָ

אּתם  ל קּום ׂשכר, עליה את ∑C‡Â.לּטל עלּֿכרח ִִֵֶָָָָָֹ¿«ְֲֶַָ
ואףֿעלּֿפיֿכן  ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר אׁשר ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדבר

ויתרּצה  אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל". ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ß fenz b"i iyily mei ß

(àë)Cìiå Bðúà-úà Láçiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³̈¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®©¥−¤
:áàBî éøN-íò¦¨¥¬¨«

i"yx£B˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ∑ מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְְְִִֶֶֶַַָָ
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה, ְְֶֶַַַַַָָָָָאת

ׁשּנאמר אביהם, אברהם קדמ ּכבר רׁשע, (בראשית הּוא: ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָ

אתֿחמרֹו"כב) וּיחבׁש ּבּבקר אברהם "וּיׁשּכם :. ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
·‡BÓ È¯NŒÌÚ∑(רבה ׁשוה (במדבר ּכלּבם .לּבֹו ƒ»≈»ְִִֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 157 'nr g"kg y"ewl t"r)

dxEXd zlwlwn dad ©̀£¨§©§¤¤©¨

את־אתנֹו וּיחבׁש ּבּבקר ּבלעם ְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹֹֽוּיקם
הּׁשּורה  את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן - אתנֹו" את ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"וּיחבׁש
אברהם  קּדמ ּכבר רׁשע, הּקּב"ה: אמר ּבעצמֹו, הּוא ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשחבׁש
חמֹורֹו את וּיחבׁש ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ׁשּנאמר ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹאביהם,

ובפרש"י) כא. (כב,

לבני  הּׂשנאה מּצד ּבעצמֹו חבׁש ּבלעם ּתמּוּה: ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָלכאֹורה
לקּים  רצֹונֹו מּצד זאת עׂשה אבינּו אברהם ּולעּמתֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֻיׂשראל,
אברהם  קּדמ "ּכבר ּביניהם, ׁשּמׁשוה ּומהּו ה', ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָצּוּוי

ֲִֶאביהם"?
את  לקּלל ּבלק ידי על נׂשּכר ּבלעם ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָויׁש
לקּללם, מניחֹו אינֹו ׁשהּקּב"ה ראה ּכאׁשר וגם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל,
אפּתּנּו "ׁשּמא ּבלּבֹו חׁשב ּכי - ּבלעם" וּיל" ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף־על־ּפי־כן
ּבני  על לקטרג אֹו יׂשראל, את חס־וׁשלֹום לקּלל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָויתרּצה"

להּלן פרש"י ועל־דר א)יׂשראל, "אזּכיר (כד, ּבלעם ׁשאמר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתחּול". עוֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָעוֹונֹותיהם,

ּבז  היה ּבעצמֹו, האתֹון חביׁשת ּבּפעּולת טעם ועל־דר־זה ה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכי  יׂשראל, עם על לקטרג היה), קֹוסם ּבלעם (ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָנסּתר
ּכל  את ּתזּכיר הּׁשּורה" "קלקּול - מתאימה הּבלּתי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָהנהגתֹו
"קלקּול  - ּכראּוי ׁשּלא ׁשהיּו ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהנהגֹות
חס־וׁשלֹום  האהבה להפ יגרם ועל־ידי־זה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשּורה",

ליׂשראל. ְְְִֵַָָָּדהּקּב"ה
אביהם" אברהם קּדמ "ּכבר הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָועל
יכֹול  אינֹו יׂשראל, ּדבני רצּויה הּבלּתי הנהגתם על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהּקטרּוג
ׁשּלא  - ּבעצמֹו האתֹון ׁשחבׁש אברהם ׁשל הּזכּות ּכי ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלחּול,
מקלקלת  ("אהבה לה' אהבתֹו ּגדל מּצד הרגיל, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
ּבלעם. מעׂשה ׁשעל־ידי הּקטרּוג ּפעּלת את מֹונעת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻהּׁשּורה"),

ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr gk zegiy ihewl)

הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה כא)מּכאן, כב, מּכאן (רש"י ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבפרעה ּׁשּנאמר מּמה ולא ו)- יד, רכּבֹו".(ּבׁשּלח את "וּיאסר ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹ

אליו  להצטרף עּמֹו על להׁשּפיע ּכדי זאת עׂשה ּפרעה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּכי

אתנהג  "לא ׁשם: רׁש"י ּוכפרּוׁש יׂשראל, ּבני אחרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולרּדף
ׁשּבמעׂשה  הרי כו"'. לפניכם אקּדים . . מלכים ּכׁשאר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעּמכם

ּגדֹול. רוח ׁשל חׁשּבֹון אּלא הּׁשּורה קלקּול היה לא ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזה

(áë)Càìî ávéúiå àeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º©§©¯
éðLe Bðúà-ìò áëø àeäå Bì ïèNì Cøca ýåýé§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬

:Bnò åéøòð§¨−̈¦«

ÈÏÈÏa‡כ  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»
Ìe˜ ‡i¯·‚ B˙‡ CÏ È¯˜ÓÏ Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»
CnÚ ÏlÓ‡ Èc ‡Ób˙t ˙È Ì¯·e ÔB‰nÚ Ïf‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»

:„aÚz d˙È»≈«¿≈

ÏÊ‡Âכא  dz‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«
:·‡BÓ È·¯·¯ ÌÚƒ«¿¿≈»

zÚ˙‡Â„כב  ‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
·Î¯ ‡e‰Â dÏ ÔËNÏ ‡Á¯‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈¿»≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚ ÔÈ¯˙e dz‡ ÏÚ««»≈¿≈≈ƒƒ≈

mixehd lra

)(k.øácä úà Càådvxi m` lFki §©¤©¨¨¨¦¦§¤
F` ,mdOr l`xUi lNwi zFOE`d lNwl§©¥¨§©¥¦§¨¥¦¨¤

zFOE`d Kxai l`xUi Kxal dvxi m ¦̀¦§¤§¨¥¦§¨¥§¨¥¨
xnFl cEnlY ,mdOrK`.wNg ,`k dxez ¦¨¤©§©©¦¥

)(ak.ïèNì CøcamikxCd lMW o`Mn ©¤¤§¨¨¦¨¤¨©§¨¦
.dpMq zwfgAbk dxez §¤§©©¨¨



פא wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy
i"yx£‡e‰ CÏB‰ŒÈk∑ הּמקֹום ּבעיני רע ׁשהּדבר ראה ƒ≈ְֵֵֶַַַָָָָָ

ליל BÏ.ונתאּוה ÔËNÏ∑(שם) רחמים ׁשל מלא ְְִֵֵַָ¿»»ְֲִֶַַָ
ויאבד  יחטא ׁשּלא מּלחטא, למנעֹו רֹוצה והיה .היה, ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

BnÚ ÂÈ¯Ú ÈLe∑,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם מּכאן ¿≈¿»»ƒְִֵֶֶַַָָָָ
ּומׁשּמׁשים  וחֹוזרים לׁשּמׁשֹו, אנׁשים ׁשני עּמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָיֹולי

זה  את .זה ֶֶֶ

(âë)Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥´¤¨«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®

iå:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa C ©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
i"yx£ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ∑ ֿ הּקדֹוׁש ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְֶַַָָָָֹ

האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות ְְְִִֵֵַָָָָָּברּוֿהּוא
מּזיקין  ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּמּתֹו. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

B„Èa ‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ∑ ּכלי הּניח זה רׁשע אמר: ¿«¿¿»¿»ְִִֵֶַַָָָ

והּוא  ּבחרב, העֹולם אּמֹות ׁשל זינן ׁשּכלי ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻאּמנּותֹו,
אתּפׂש אני אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻּבא

סֹופֹו היה וכן ּבאּמנּותֹו. עליו ואבא ׁשּלֹו (במדבר את ְְְֵֶֶָָָָָָֹֻ
ּבחרב"לא) הרגּו ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת :. ְְְְִֵֶֶֶָָָ

(ãë)îa ýåýé Càìî ãîòiåäfî øãb íéîøkä ìBòL ©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−
:äfî øãâå§¨¥¬¦¤«

i"yx£ÏBÚLÓa∑וכן "ּבׁשביל". כ)ּכתרּגּומֹו: :(מ"א ¿ƒ¿ְְְְִִֵַ
הּנדּבק  עפר - לׁשעלים" ׁשֹומרֹון עפר יׂשּפק ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹ"אם

וכן ּבהּלּוכן. הרגלים מ)ּבכּפֹות ּבׁשעלֹו(ישעיה מדד "מי : ְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָ

ּובהּלּוכֹו ּברגליו - fÓ‰.מים" ¯„‚Â ‰fÓ ¯„b∑ ְְְִִַַָ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆
הּוא  אבנים ׁשל "ּגדר" .סתם ְֲִֵֶָָָ

(äë)øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
:dúkäì óñiå øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

i"yx£ıÁlzÂ∑עצמּה ּבלעם ∑ıÁÏzÂ.היא אתֿרגל אחרים, .את «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

(åë)øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò ýåýé-Càìî óñBiå©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

i"yx£¯B·Ú '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑,להל לפניו עֹוד לעבר «∆«¿«¬ְְֲֵַַָָֹ
ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו לג)להיֹות עבר (בראשית "והּוא : ְְְְְִֵַַָָָָ

לעמד  ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלפניהם".
הראהּו אבֹות סימני מקֹומֹות? .ּבׁשלׁשה ְְְִִֵֶָָָָֹ

(æë)úçz õaøzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©
iå íòìa óà-øçiå íòìa:ìwna ïBúàä-úà C ¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

(çë)íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà ýåýé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò-äî:íéìâø L ¤¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

i"yx£ÌÈÏ‚¯ LÏL ‰Ê∑ ּבּׁשנה רגלים ׁשלׁש החֹוגגת אּמה לעקר מבּקׁש אּתה לֹו: .רמז ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

zÚÓ„כג  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿««
‡z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
˙È ÌÚÏ· ‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»ƒ¿»»

:‡Á¯‡Ï d˙eÈËÒ‡Ï ‡z‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

‡˙¯‡כד  ‡iÓ¯k ÏÈ·La ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓ ‡¯„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

Á„‡Â˜˙כה  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

Ú˜כו  ¯˙‡a Ì˜Â ¯aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á¯‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

BÁz˙כז  ˙Ú·¯e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡¯ËÁa¿À¿»

ÌÚÏ·Ïכח  ˙¯Ó‡Â ‡z‡„ ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»«¬»«¿ƒ¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Èp˙ÈÁÓ È¯‡ CÏ ˙È„·Ú ‰Ó∆¬»ƒ»¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

mixehd lra

)(bk.èzå`piipr i`dA .dxFqOA 'b ©¥©§¨§©¦§¨¨
ixY(bl wEqtaE `kd)iPn EpxW` hYe" cge , §¥¨¨§¨§©©¥£ª¥¦¦

"Lgx`(hi ,cn miNdY)hYe" dOl . ¨§¤§¦¦¨¨©¥
EW` hYe' liaWA - ?"oFz`d,'ix ¨¨¦§¦©¥£©

utg didW ,"Lgx` iPn" dhp mrlAW¤¦§¨¨¨¦¦¨§¤¤¨¨¨¥

dvx `Ed KExA WFcTde ,mllwl§©§¨§©¨¨¨¨
.mkxal§¨§¨

iå.ïBúàä úà íòìa ClNw `le ©©¦§¨¤¨¨§Ÿ¦¥
z` lNwl FYrC didW itl ,DzF`¨§¦¤¨¨©§§©¥¤
,cg` mFiA zFllw 'a oi`e ,l`xUi¦§¨¥§¥§¨§¤¨

aizkC(`k ,g ziW`xA)lNwl sq` `l" ¦§¦§¥¦ŸŸ¦§©¥
i` ."zFMdl cFr sq` `le ['ebe] cFr§ŸŸ¦§©¦
lW rbxd f` riBd `NW ipRn iOp©¦¦§¥¤Ÿ¦¦©¨¨¤©¤

.mrGdck dxez ©©©

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(ë)íéäìà àáiå|Bì øîàiå äìéì íòìa-ìà ©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À
Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À

éìà øaãà-øLà øácä-úà:äNòú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
i"yx£EÏ ‡¯˜ÏŒÌ‡∑ אּתה וסבּור ׁשּל הּקריאה אם ƒƒ¿…¿ְְְִִֶַַָָָ

אּתם  ל קּום ׂשכר, עליה את ∑C‡Â.לּטל עלּֿכרח ִִֵֶָָָָָֹ¿«ְֲֶַָ
ואףֿעלּֿפיֿכן  ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר אׁשר ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדבר

ויתרּצה  אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל". ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ß fenz b"i iyily mei ß

(àë)Cìiå Bðúà-úà Láçiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®©¥−¤
:áàBî éøN-íò¦¨¥¬¨«

i"yx£B˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ∑ מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְְְִִֶֶֶַַָָ
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה, ְְֶֶַַַַַָָָָָאת

ׁשּנאמר אביהם, אברהם קדמ ּכבר רׁשע, (בראשית הּוא: ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָ

אתֿחמרֹו"כב) וּיחבׁש ּבּבקר אברהם "וּיׁשּכם :. ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
·‡BÓ È¯NŒÌÚ∑(רבה ׁשוה (במדבר ּכלּבם .לּבֹו ƒ»≈»ְִִֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 157 'nr g"kg y"ewl t"r)

dxEXd zlwlwn dad ©̀£¨§©§¤¤©¨

את־אתנֹו וּיחבׁש ּבּבקר ּבלעם ְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹֹֽוּיקם
הּׁשּורה  את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן - אתנֹו" את ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"וּיחבׁש
אברהם  קּדמ ּכבר רׁשע, הּקּב"ה: אמר ּבעצמֹו, הּוא ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשחבׁש
חמֹורֹו את וּיחבׁש ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ׁשּנאמר ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹאביהם,

ובפרש"י) כא. (כב,

לבני  הּׂשנאה מּצד ּבעצמֹו חבׁש ּבלעם ּתמּוּה: ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָלכאֹורה
לקּים  רצֹונֹו מּצד זאת עׂשה אבינּו אברהם ּולעּמתֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֻיׂשראל,
אברהם  קּדמ "ּכבר ּביניהם, ׁשּמׁשוה ּומהּו ה', ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָצּוּוי

ֲִֶאביהם"?
את  לקּלל ּבלק ידי על נׂשּכר ּבלעם ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָויׁש
לקּללם, מניחֹו אינֹו ׁשהּקּב"ה ראה ּכאׁשר וגם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל,
אפּתּנּו "ׁשּמא ּבלּבֹו חׁשב ּכי - ּבלעם" וּיל" ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף־על־ּפי־כן
ּבני  על לקטרג אֹו יׂשראל, את חס־וׁשלֹום לקּלל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָויתרּצה"

להּלן פרש"י ועל־דר א)יׂשראל, "אזּכיר (כד, ּבלעם ׁשאמר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתחּול". עוֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָעוֹונֹותיהם,

ּבז  היה ּבעצמֹו, האתֹון חביׁשת ּבּפעּולת טעם ועל־דר־זה ה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכי  יׂשראל, עם על לקטרג היה), קֹוסם ּבלעם (ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָנסּתר
ּכל  את ּתזּכיר הּׁשּורה" "קלקּול - מתאימה הּבלּתי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָהנהגתֹו
"קלקּול  - ּכראּוי ׁשּלא ׁשהיּו ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהנהגֹות
חס־וׁשלֹום  האהבה להפ יגרם ועל־ידי־זה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשּורה",

ליׂשראל. ְְְִֵַָָָּדהּקּב"ה
אביהם" אברהם קּדמ "ּכבר הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָועל
יכֹול  אינֹו יׂשראל, ּדבני רצּויה הּבלּתי הנהגתם על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהּקטרּוג
ׁשּלא  - ּבעצמֹו האתֹון ׁשחבׁש אברהם ׁשל הּזכּות ּכי ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלחּול,
מקלקלת  ("אהבה לה' אהבתֹו ּגדל מּצד הרגיל, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
ּבלעם. מעׂשה ׁשעל־ידי הּקטרּוג ּפעּלת את מֹונעת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻהּׁשּורה"),

ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr gk zegiy ihewl)

הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה כא)מּכאן, כב, מּכאן (רש"י ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבפרעה ּׁשּנאמר מּמה ולא ו)- יד, רכּבֹו".(ּבׁשּלח את "וּיאסר ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹ

אליו  להצטרף עּמֹו על להׁשּפיע ּכדי זאת עׂשה ּפרעה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּכי

אתנהג  "לא ׁשם: רׁש"י ּוכפרּוׁש יׂשראל, ּבני אחרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולרּדף
ׁשּבמעׂשה  הרי כו"'. לפניכם אקּדים . . מלכים ּכׁשאר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעּמכם

ּגדֹול. רוח ׁשל חׁשּבֹון אּלא הּׁשּורה קלקּול היה לא ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזה

(áë)Càìî ávéúiå àeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º©§©¯
éðLe Bðúà-ìò áëø àeäå Bì ïèNì Cøca ýåýé§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬

:Bnò åéøòð§¨−̈¦«

ÈÏÈÏa‡כ  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»
Ìe˜ ‡i¯·‚ B˙‡ CÏ È¯˜ÓÏ Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»
CnÚ ÏlÓ‡ Èc ‡Ób˙t ˙È Ì¯·e ÔB‰nÚ Ïf‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»

:„aÚz d˙È»≈«¿≈

ÏÊ‡Âכא  dz‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«
:·‡BÓ È·¯·¯ ÌÚƒ«¿¿≈»

zÚ˙‡Â„כב  ‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
·Î¯ ‡e‰Â dÏ ÔËNÏ ‡Á¯‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈¿»≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚ ÔÈ¯˙e dz‡ ÏÚ««»≈¿≈≈ƒƒ≈

mixehd lra
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wlaפב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy
את  ׁשּסּלקה היא זֹו יאמרּו: ׁשּלא הרגּתיה, - ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹלא"
הּמקֹום  ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּבלעם

וכן הּברּיֹות. ּכבֹוד כ)על ּתהרגּו",(ויקרא הּבהמה "ואת : ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָֹ
הּבהמה"(שם)וכן ואת האּׁשה את "והרגּת :. ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

(ãì)àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦ µ´Ÿ
òø-íà äzòå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék ézòãé̈©½§¦¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéòa:él äáeLà E §¥¤−¨¬¨¦«
i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï Èk∑;הֹודה ועלּֿכרחֹו ּגנּותֹו, זה ּגם ƒ…»«¿ƒְְְֶַַָָ

העיד  ּופיו עליֹון, ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא
ידעּתי" Èl."לא ‰·eL‡ EÈÈÚa Ú¯ŒÌ‡∑ להתריס ְִַָֹƒ«¿≈∆»»ƒְְִַ

ּבעצמֹו הּוא לֹו: אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום ְְְִֶֶַַַָָָנגד

למּוד  ּדבריו! את מבּטל מלא ואּתה ללכת, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצּוני
לאברהם  אמר מחזירֹו. ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָהּוא

כב) ּבּטל (בראשית מלא ועלֿידי וגֹו'" אתּֿבנ "קחֿנא :ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
לׁשּוב  אני צרי ּבעיני רע אם אני, אף ּדברֹו, .את ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ

(äì)íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½
éìà øaãà-øLà øácä-úà ñôàåøaãú Búà E §¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®

:÷ìá éøN-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÌÚCÏ∑(במ"ר),ליל רֹוצה ׁשאדם ּבדר ≈ƒ»¬»ƒֵֵֶֶֶֶַָָ

מֹוליכין אׁשר ∑ÒÙ‡Â.אֹותֹוּבּה הּדבר את  ּכרח על ִִָ¿∆∆ְֲֲֶֶַַָָָ
וגֹו' ÌÈL‡‰ŒÌÚ.אדּבר CÏ∑וסֹופ עּמהם חלק ּכי ְֲֵַ≈ƒ»¬»ƒְְְְִִֶֶָ

העֹולם  מן ·Ï˜.להאבד È¯NŒÌÚ∑ לקּללם ׂשמח ְִֵֵָָָƒ»≈»»ְְֵַַָָ
.ּכמֹותם  ְָ

(åì)øéò-ìà Búàø÷ì àöiå íòìá àá ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBîÀ̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

i"yx£˜Ïa ÚÓLiÂ∑לבּׂשרֹו ׁשלּוחים BÓ‡·.ׁשלח ¯ÈÚŒÏ‡∑(רבה החׁשּובה (במדבר עיר ׁשּלֹו, מטרֹוּפֹולין אּלּו «ƒ¿«»»ְְְִַַָ∆ƒ»ְֲִִֵֶֶַָ
לעקר! מבּקׁשים אּלּו מה ראה לֹומר: .ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶַַַָֹ

(æì)éìà ézçìL çìL àìä íòìa-ìà ÷ìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−

:Eãak©§¤«
i"yx£E„ak ÏÎe‡ ‡Ï ÌÓ‡‰∑ ּבקלֹון מעּמֹו לצאת ׁשּסֹופֹו .נתנּבא, «À¿»…««¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ

(çì)éìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåäzò E ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½©¾̈
íéäìà íéNé øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯¡Ÿ¦²

:øaãà Búà éôa§¦−Ÿ¬£©¥«

ß fenz c"i iriax mei ß

(èì):úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
i"yx£˙BˆÁ ˙È¯˜∑אּלּו יעקרּו ׁשּלא ורחם ראה לֹומר: ּבחּוצֹותיה, וטף נׁשים אנׁשים, ׁשוקים, מלאה .עיר ƒ¿«Àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

Ï‡לד  È¯‡ ˙È·Á ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓÏ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»»ƒ¬≈»
ÔÚÎe ‡Á¯‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ z‡ Èc ˙ÈÚ„È¿»ƒƒ«¿¿««»√»ƒ¿»¿»¿«

:ÈÏ ·B˙‡ CÈÈÚa LÈa Ì‡ƒƒ¿≈»≈ƒ

ÌÚלה  Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

Ùe˜לו  ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB¯‡«¿ƒƒ¿«¿»

ÈÁÏL˙לז  ÁÏLÓ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ
È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ CÏ È¯˜ÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿≈»¿»»»≈»¿»ƒ
ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡˙ÈÂ‰ ‡ËLe˜a‰«¿¿»¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙e¯wÈÏ¿«»»

ÔÚkלח  C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»»»≈ƒ¿»»¿«
ÈeLÈc ‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡ÏÎÈ ÏÎÈÓ‰¬≈«»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ¿»¿ƒ»≈¬«≈

È¯˜Ï˙לט  B˙‡Â ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬¿ƒ¿«
:È‰BÊBÁÓ»ƒ

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(èë)áøç-Lé eì éa zìlòúä ék ïBúàì íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ
ézâøä äzò ék éãéa:C §¨¦½¦¬©−̈£©§¦«

i"yx£zÏlÚ˙‰∑ ּובּזיֹון ּגנאי לׁשֹון eÏ.ּכתרּגּומֹו: ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ
È„Èa ·¯ÁŒLÈ∑ ּבעיני זה ּדבר לֹו היה ּגדֹולה ּגנּות ∆∆∆¿»ƒְְְֵֵֶָָָָָ

ּולאתֹון  - ּבפיו ׁשלמה אּמה להרג הֹול זה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֻהּׂשרים:
זין  לכלי צרי .זה ְִִִֵֶַָ

(ì)ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàä øîàzåE ©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹
ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò záëø-øLà£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´

:àì øîàiå äk Eì úBNòì ézðkñä¦§©½§¦©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
i"yx£ÈzkÒ‰ ÔkÒ‰‰∑וכן כב)ּכתרּגּומֹו, "הלאל (איוב : ««¿≈ƒ¿«¿ƒְְְְֵֵַַ

אמרּו ּבּגמרא: זה מקרא ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָיסּכןּֿגבר".
להֹון: אמר אסּוסיא? רכבּת לא טעמא מאי ְְְֲֲֵַַַַָָָָָָליּה:

ׁשד  עבֹודהֿזרה ּברטיבא ּבמּסכת ּכדאיתא כּו' ליּה אי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ד) .(דף

(àì)Càìî-úà àøiå íòìá éðéò-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³
eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøca ávð ýåýé§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−

:åétàì§©¨«

(áì)-úà úékä äî-ìò ýåýé Càìî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤
ðúàïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL äæ E £´Ÿ§½¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈

:écâðì Cøcä èøé-ék¦«¨©¬©¤−¤§¤§¦«
i"yx£Èc‚Ï C¯c‰ Ë¯ÈŒÈk∑ הּמׁשנה חכמי רּבֹותינּו ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְְִֵֵַַַָ

קה) ּבׁשביל (שבת נטתה, ראתה, יראה, נֹוטריקֹון: ְְְְֲִִִָָָָָָָָּדרׁשּוהּו
ּולפי  ּולהקניטני. לקנאתי ּכלֹומר: לנגּדי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשהּדר
ּכי  - "רטט" לׁשֹון - לנגּדי הּדר חרד ּכי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָמׁשמעֹו:
לכעסי  ׁשהּוא ,הּדר ּומהר ׁשחרד הּדר ּבעל ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָראיתי

ּכמֹו הּוא, קצר ּומקרא יג)ּולהמרֹותי, ּדוד".(ש"ב "וּתכל : ְְְְְִִִַַַָָָָ
וכן רצֹון, לׁשֹון "ירט" אחרינא: טז)ליׁשנא ֿ (איוב "ועל ְְְְֲִִֵַַַָָָָ

עלֿידי  אֹותֹו ּומנחם מפּיס - ירטני" רׁשעים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָידי
מקניטים  אּלא ׁשאינן .רׁשעים, ְְִִִֵֶֶַָָָ

(âì)ìL äæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzåéìeà íéìâø L ©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ
dúBàå ézâøä äëúà-íb äzò ék éðtî äúèð̈«§¨´¦¨©½¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬

:éúééçä¤«¡¥«¦
i"yx£‰˙Ë ÈÏe‡∑"ׁש"אּולי ּפעמים "לּולא", ּכמֹו «»¿»ְְִֵֶַָ

"לּולא" ּבלׁשֹון ‰¯‚Èz.מׁשּמׁש ‰Î˙‡ŒÌb∑ זה הרי ְְִֵֵַ«…¿»»«¿ƒֲֵֶ
ּכלֹומר, ,"אֹות הרגּתי "ּגם ּכמֹו: והּוא מסרס, ְְְְְְְִִַַַָָָֹמקרא

ההריגה  ּגם ּכי עלֿידי, קראת ּבלבד העּכבה .לא ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֹ
È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â∑(במ"ר)והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ועּתה ¿»∆¡≈ƒְְְְְִִִֵֶַַָָ

"וּיאמר  ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבתֹוכחּתּה, לעמד יכלּת ְְְְְֲֶֶַַַָָָָֹֹֹֹולא

‡elכט  Èa zÎiÁ È¯‡ ‡z‡Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈«ƒ¿¿ƒƒ
:CÈzÏË˜ ÔÚÎ È¯‡ È„Èa ‡a¯Á ˙È‡ ÔBÙƒ«¿»ƒƒ¬≈¿«¿«¿ƒ

Ècל  Cz‡ ‡‡ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ‡z‡ ˙¯Ó‡Â«¬»««»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
ÛÏÈÓ‰ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú C˙È‡cÓ ÈÏÚ z·Î¿̄«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»»≈¬≈«
:‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ„k CÏ „aÚÓÏ ‡ÙÈl‡«ƒ¿»¿∆¿«»¿≈«¬«»

Î‡ÏÓ‡לא  ˙È ‡ÊÁÂ ÌÚÏ· ÈÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»
d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a „zÚÓ ÈÈ„«¿»¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈

:È‰Bt‡Ï „È‚Òe Ú¯Îe¿«¿ƒ¿«ƒ

È˙לב  ‡˙ÁÓ ‡Ó ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»«¿»«»¿≈»»
˙È˜Ù ‡‡ ‡‰ ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Cz‡¬»»¿«¿«ƒ¿ƒ»¬»¿»ƒ
ÏÊÓÏ ÈÚ¯ z‡c ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔËÒÓÏ¿ƒ¿«¬≈¿≈√»«¿«¿¿≈¿≈«

:ÈÏ·˜Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿»¿ƒ

Ïz˙לג  Ôc ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒe ‡z‡ È˙ÊÁÂ«¬«¿ƒ«»»¿«ƒ√»«¿«¿«
ÔÚÎ È¯‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒ ‡Ï ÔBÙ el‡ ÔÈÓÊƒ¿ƒƒ»¿«ƒ√»«¬≈¿«

:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È Û‡«»»¿»ƒ¿»««≈ƒ

mixehd lra

)(lðúà éëðà àBìä.E'e .e"ie `ln £¨Ÿ¦£Ÿ§¨¥¨
,'`nlrA dpirhl' .Fl dxn` mixaC§¨¦¨§¨¦§¦¨§¨§¨
`Ow wxtA `zi`cM ,'`nlrA i`xw`'©§©§¨§¨¦§¦¨§¤¤©¨

dxf dcFarC(a ,c)..éìò záëø ©£¨¨¨¨©§¨¨©
:`IxhnibA.ipYrax`l dxez §¦©§¦¨§©§©¦

)(alÎ`l.ïèNì éúàöé éëðà äpä¦¥¨Ÿ¦¨¨¦§¨¨
K`lOW ,mingx zCOn ,izCOn iz`vï¨¦¦¦¨¦¦¦©©£¦¤©§©

.did mingx©£¦¨¨
'ä Càìî.KxCA:`IxhnibAl`ixaB ©§©©¤¤§¦©§¦¨©§¦¥
.K`lOdbl dxez ©©§¨
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.zFWnXdcl dxez ©§¨



פג wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy
את  ׁשּסּלקה היא זֹו יאמרּו: ׁשּלא הרגּתיה, - ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹלא"
הּמקֹום  ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּבלעם

וכן הּברּיֹות. ּכבֹוד כ)על ּתהרגּו",(ויקרא הּבהמה "ואת : ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָֹ
הּבהמה"(שם)וכן ואת האּׁשה את "והרגּת :. ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

(ãì)àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦ µ´Ÿ
òø-íà äzòå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék ézòãé̈©½§¦¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéòa:él äáeLà E §¥¤−¨¬¨¦«
i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï Èk∑;הֹודה ועלּֿכרחֹו ּגנּותֹו, זה ּגם ƒ…»«¿ƒְְְֶַַָָ

העיד  ּופיו עליֹון, ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא
ידעּתי" Èl."לא ‰·eL‡ EÈÈÚa Ú¯ŒÌ‡∑ להתריס ְִַָֹƒ«¿≈∆»»ƒְְִַ

ּבעצמֹו הּוא לֹו: אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום ְְְִֶֶַַַָָָנגד

למּוד  ּדבריו! את מבּטל מלא ואּתה ללכת, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצּוני
לאברהם  אמר מחזירֹו. ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָהּוא

כב) ּבּטל (בראשית מלא ועלֿידי וגֹו'" אתּֿבנ "קחֿנא :ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
לׁשּוב  אני צרי ּבעיני רע אם אני, אף ּדברֹו, .את ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ

(äì)íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½
éìà øaãà-øLà øácä-úà ñôàåøaãú Búà E §¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®

:÷ìá éøN-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÌÚCÏ∑(במ"ר),ליל רֹוצה ׁשאדם ּבדר ≈ƒ»¬»ƒֵֵֶֶֶֶַָָ

מֹוליכין אׁשר ∑ÒÙ‡Â.אֹותֹוּבּה הּדבר את  ּכרח על ִִָ¿∆∆ְֲֲֶֶַַָָָ
וגֹו' ÌÈL‡‰ŒÌÚ.אדּבר CÏ∑וסֹופ עּמהם חלק ּכי ְֲֵַ≈ƒ»¬»ƒְְְְִִֶֶָ

העֹולם  מן ·Ï˜.להאבד È¯NŒÌÚ∑ לקּללם ׂשמח ְִֵֵָָָƒ»≈»»ְְֵַַָָ
.ּכמֹותם  ְָ

(åì)øéò-ìà Búàø÷ì àöiå íòìá àá ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBîÀ̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

i"yx£˜Ïa ÚÓLiÂ∑לבּׂשרֹו ׁשלּוחים BÓ‡·.ׁשלח ¯ÈÚŒÏ‡∑(רבה החׁשּובה (במדבר עיר ׁשּלֹו, מטרֹוּפֹולין אּלּו «ƒ¿«»»ְְְִַַָ∆ƒ»ְֲִִֵֶֶַָ
לעקר! מבּקׁשים אּלּו מה ראה לֹומר: .ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶַַַָֹ

(æì)éìà ézçìL çìL àìä íòìa-ìà ÷ìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−

:Eãak©§¤«
i"yx£E„ak ÏÎe‡ ‡Ï ÌÓ‡‰∑ ּבקלֹון מעּמֹו לצאת ׁשּסֹופֹו .נתנּבא, «À¿»…««¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ

(çì)éìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåäzò E ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½©¾̈
íéäìà íéNé øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯¡Ÿ¦²

:øaãà Búà éôa§¦−Ÿ¬£©¥«

ß fenz c"i iriax mei ß

(èì):úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
i"yx£˙BˆÁ ˙È¯˜∑אּלּו יעקרּו ׁשּלא ורחם ראה לֹומר: ּבחּוצֹותיה, וטף נׁשים אנׁשים, ׁשוקים, מלאה .עיר ƒ¿«Àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

Ï‡לד  È¯‡ ˙È·Á ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓÏ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»»ƒ¬≈»
ÔÚÎe ‡Á¯‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ z‡ Èc ˙ÈÚ„È¿»ƒƒ«¿¿««»√»ƒ¿»¿»¿«

:ÈÏ ·B˙‡ CÈÈÚa LÈa Ì‡ƒƒ¿≈»≈ƒ

ÌÚלה  Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

Ùe˜לו  ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB¯‡«¿ƒƒ¿«¿»

ÈÁÏL˙לז  ÁÏLÓ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ
È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ CÏ È¯˜ÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿≈»¿»»»≈»¿»ƒ
ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡˙ÈÂ‰ ‡ËLe˜a‰«¿¿»¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙e¯wÈÏ¿«»»

ÔÚkלח  C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»»»≈ƒ¿»»¿«
ÈeLÈc ‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡ÏÎÈ ÏÎÈÓ‰¬≈«»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ¿»¿ƒ»≈¬«≈

È¯˜Ï˙לט  B˙‡Â ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬¿ƒ¿«
:È‰BÊBÁÓ»ƒ

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(èë)áøç-Lé eì éa zìlòúä ék ïBúàì íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ
ézâøä äzò ék éãéa:C §¨¦½¦¬©−̈£©§¦«

i"yx£zÏlÚ˙‰∑ ּובּזיֹון ּגנאי לׁשֹון eÏ.ּכתרּגּומֹו: ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ
È„Èa ·¯ÁŒLÈ∑ ּבעיני זה ּדבר לֹו היה ּגדֹולה ּגנּות ∆∆∆¿»ƒְְְֵֵֶָָָָָ

ּולאתֹון  - ּבפיו ׁשלמה אּמה להרג הֹול זה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֻהּׂשרים:
זין  לכלי צרי .זה ְִִִֵֶַָ

(ì)ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàä øîàzåE ©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹
ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò záëø-øLà£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´

:àì øîàiå äk Eì úBNòì ézðkñä¦§©½§¦©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
i"yx£ÈzkÒ‰ ÔkÒ‰‰∑וכן כב)ּכתרּגּומֹו, "הלאל (איוב : ««¿≈ƒ¿«¿ƒְְְְֵֵַַ

אמרּו ּבּגמרא: זה מקרא ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָיסּכןּֿגבר".
להֹון: אמר אסּוסיא? רכבּת לא טעמא מאי ְְְֲֲֵַַַַָָָָָָליּה:

ׁשד  עבֹודהֿזרה ּברטיבא ּבמּסכת ּכדאיתא כּו' ליּה אי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ד) .(דף

(àì)Càìî-úà àøiå íòìá éðéò-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³
eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøca ávð ýåýé§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−

:åétàì§©¨«

(áì)-úà úékä äî-ìò ýåýé Càìî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤
ðúàïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL äæ E £´Ÿ§½¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈

:écâðì Cøcä èøé-ék¦«¨©¬©¤−¤§¤§¦«
i"yx£Èc‚Ï C¯c‰ Ë¯ÈŒÈk∑ הּמׁשנה חכמי רּבֹותינּו ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְְִֵֵַַַָ

קה) ּבׁשביל (שבת נטתה, ראתה, יראה, נֹוטריקֹון: ְְְְֲִִִָָָָָָָָּדרׁשּוהּו
ּולפי  ּולהקניטני. לקנאתי ּכלֹומר: לנגּדי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשהּדר
ּכי  - "רטט" לׁשֹון - לנגּדי הּדר חרד ּכי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָמׁשמעֹו:
לכעסי  ׁשהּוא ,הּדר ּומהר ׁשחרד הּדר ּבעל ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָראיתי

ּכמֹו הּוא, קצר ּומקרא יג)ּולהמרֹותי, ּדוד".(ש"ב "וּתכל : ְְְְְִִִַַַָָָָ
וכן רצֹון, לׁשֹון "ירט" אחרינא: טז)ליׁשנא ֿ (איוב "ועל ְְְְֲִִֵַַַָָָָ

עלֿידי  אֹותֹו ּומנחם מפּיס - ירטני" רׁשעים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָידי
מקניטים  אּלא ׁשאינן .רׁשעים, ְְִִִֵֶֶַָָָ

(âì)ìL äæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzåéìeà íéìâø L ©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ
dúBàå ézâøä äëúà-íb äzò ék éðtî äúèð̈«§¨´¦¨©½¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬

:éúééçä¤«¡¥«¦
i"yx£‰˙Ë ÈÏe‡∑"ׁש"אּולי ּפעמים "לּולא", ּכמֹו «»¿»ְְִֵֶַָ

"לּולא" ּבלׁשֹון ‰¯‚Èz.מׁשּמׁש ‰Î˙‡ŒÌb∑ זה הרי ְְִֵֵַ«…¿»»«¿ƒֲֵֶ
ּכלֹומר, ,"אֹות הרגּתי "ּגם ּכמֹו: והּוא מסרס, ְְְְְְְִִַַַָָָֹמקרא

ההריגה  ּגם ּכי עלֿידי, קראת ּבלבד העּכבה .לא ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֹ
È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â∑(במ"ר)והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ועּתה ¿»∆¡≈ƒְְְְְִִִֵֶַַָָ

"וּיאמר  ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבתֹוכחּתּה, לעמד יכלּת ְְְְְֲֶֶַַַָָָָֹֹֹֹולא

‡elכט  Èa zÎiÁ È¯‡ ‡z‡Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈«ƒ¿¿ƒƒ
:CÈzÏË˜ ÔÚÎ È¯‡ È„Èa ‡a¯Á ˙È‡ ÔBÙƒ«¿»ƒƒ¬≈¿«¿«¿ƒ

Ècל  Cz‡ ‡‡ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ‡z‡ ˙¯Ó‡Â«¬»««»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
ÛÏÈÓ‰ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú C˙È‡cÓ ÈÏÚ z·Î¿̄«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»»≈¬≈«
:‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ„k CÏ „aÚÓÏ ‡ÙÈl‡«ƒ¿»¿∆¿«»¿≈«¬«»

Î‡ÏÓ‡לא  ˙È ‡ÊÁÂ ÌÚÏ· ÈÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»
d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a „zÚÓ ÈÈ„«¿»¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈

:È‰Bt‡Ï „È‚Òe Ú¯Îe¿«¿ƒ¿«ƒ

È˙לב  ‡˙ÁÓ ‡Ó ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»«¿»«»¿≈»»
˙È˜Ù ‡‡ ‡‰ ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Cz‡¬»»¿«¿«ƒ¿ƒ»¬»¿»ƒ
ÏÊÓÏ ÈÚ¯ z‡c ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔËÒÓÏ¿ƒ¿«¬≈¿≈√»«¿«¿¿≈¿≈«

:ÈÏ·˜Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿»¿ƒ

Ïz˙לג  Ôc ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒe ‡z‡ È˙ÊÁÂ«¬«¿ƒ«»»¿«ƒ√»«¿«¿«
ÔÚÎ È¯‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒ ‡Ï ÔBÙ el‡ ÔÈÓÊƒ¿ƒƒ»¿«ƒ√»«¬≈¿«

:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È Û‡«»»¿»ƒ¿»««≈ƒ

mixehd lra

)(lðúà éëðà àBìä.E'e .e"ie `ln £¨Ÿ¦£Ÿ§¨¥¨
,'`nlrA dpirhl' .Fl dxn` mixaC§¨¦¨§¨¦§¦¨§¨§¨
`Ow wxtA `zi`cM ,'`nlrA i`xw`'©§©§¨§¨¦§¦¨§¤¤©¨

dxf dcFarC(a ,c)..éìò záëø ©£¨¨¨¨©§¨¨©
:`IxhnibA.ipYrax`l dxez §¦©§¦¨§©§©¦

)(alÎ`l.ïèNì éúàöé éëðà äpä¦¥¨Ÿ¦¨¨¦§¨¨
K`lOW ,mingx zCOn ,izCOn iz`vï¨¦¦¦¨¦¦¦©©£¦¤©§©

.did mingx©£¦¨¨
'ä Càìî.KxCA:`IxhnibAl`ixaB ©§©©¤¤§¦©§¦¨©§¦¥
.K`lOdbl dxez ©©§¨

)(bl.äëúàmixaC 'dA ,`"dA aizM Ÿ§¨§¦§¥§§¨¦
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.éúééçä dúBàådaiWdW .e"ie `ln §¨¤¡¥¦¨¥¨¤¥¦¨
oiA 'e mFiA z`xape ,mixaC 'e FzF`§¨¦§¦§¥§¥

.zFWnXdcl dxez ©§¨



wlaפד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy
וגֹו'" ההרה יג)מּׁשם ואחד (שם וגֹו'", אברם "וּיאהל : ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָ

הּמֹורּיה כב)ּבהר אחד(שם ּבנה ויצחק כו). "וּיבן (שם : ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ויעקב  ּבאר". יצחק עבדי ׁשם וּיכרּו וגֹו', מזּבח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹׁשם

ּבׁשכם אחד ׁשּתים: לג)ּבנה אל(שם ּבבית (שם ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ÁaÊna.לה) ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â∑העלה ואברהם לא »««»»«ƒ«ƒ¿≈«ְְֱֶַָָָֹ

אחד  איל .אּלא ִֶֶַָָ

(ä)÷ìa-ìà áeL øîàiå íòìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈
:øaãú äëå§¬Ÿ§©¥«

(å)éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávð äpäå åéìà áLiå©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬
:áàBî¨«

(æ)-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤
äîòæ äëìe á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî áàBî¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡∑ מהם אחד ׁשּמא - לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם ּבׁשני »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מבהק  .אינֹו ְֵָֻ

(ç)íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó∑(במ"ר) ראּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְִֶָ
עֹונם: את אביהם ּכׁשהזּכיר נתקּללּו, לא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָֹלהתקּלל
ׁשּנאמר  אּפם, אּלא קּלל לא איׁש", הרגּו באּפם ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ"ּכי

מט) ּבמרמה (בראשית אביהם ּכׁשּנכנס אּפם". "ארּור :ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ
ׁשם? ּנאמר מה להתקּלל, ראּוי היה אביו (שם אצל ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

נאמרכז) ּבמברכים יהיה". ּגםּֿברּו" כז): "אּלה (דברים : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָ

ez·ה  ¯Ó‡Â ÌÚÏ·„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙t ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«
:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ¿»»»¿≈¿«≈

ÏÎÂו  ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»

·Ï˜ז  È¯ac Ì¯‡ ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡ÁÈcÓ È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

‡˙¯dÎח  ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
:ÈÈ dÎ¯˙ ‡Ïc¿»»¿≈¿»

mixehd lra

)(d.éôa:`IxhnibAK`ln. §¦§¦©§¦¨©§¨
.éôa:`IxhnibA.mnGdozp K`lOW §¦§¦©§¦¨©¨¨¤©§¨¨©

.wlA l` Fxifgdl eiR KFzl mnff dxez ¨¨§¦§©£¦¤¨¨
)(f.BìLî àOiåFlFw mixdW ©¦¨§¨¤¥¦

icM zFOE` miraW lM EdErnWIW¤¦§§¨¦§¦§¥
Edrx Kxan" Edfe .l`xUiA E`PwIW¤§©§§¦§¨¥§¤§¨¥¥¥

"Fl aWgY dllw 'ebe lFcB lFwAilWn) §¨§¨¨¥¨¤¦§¥

(ci ,fk.
.íøà ïîmi`A Ep` K`id xnFlM ¦£¨§©¥¨¨¨¦

`vi mx`nE ,mllwl mx`n mdilr£¥¤¥£©§©§¨¥£©¨¨
xn`PW ,zFkxaA oErh mdia` mdxa ©̀§¨¨£¦¤¨¦§¨¤¤¡©

(` ,ai ziW`xA)aizkE ,"Lvx`n Ll Kl" §¥¦¤§¥©§§§¦
(a ,mW mW)Kld awri oke .'ebe "Lkxa`e" ¨¨©£¨¤§§¥©£Ÿ¨©

,zFkxAd mzF` lM oErh mx`l©£¨¨¨¨©§¨
xn`PW(eh ,gk mW)KOr ikp` dPde" ¤¤¡©¨§¦¥¨Ÿ¦¦¨

.'ebe "LiYxnWE§©§¦
.íøà ïî :øçà øác`l md ilEN`W ¨¨©¥¦£¨¤¦¥¥Ÿ

cwrPWkE ,mx`n Ep`W ,mlFrA Epiid̈¦¨¨¤¨¥£©§¤¤¡©
xn`PW ,xFgPn dMln mB dcwtp wgvi¦§¨¦§§¨©¦§¨¦¨¤¤¡©

(k ,ak mW)."`ed mB dMln dcli dPd" ¨¦¥¨§¨¦§¨©¦
ilEN`W ,daFh iEtM oM mB dY`e§©¨©¥§¨¤¦¥
FzEkfAW ,mlFrl z`A `l mdxa ©̀§¨¨Ÿ¨¨¨¨¤¦§
iEtM oM mB ip`e .mFcQn hFl lFSip¦¦§©£¦©¥§
`l oal l` awri `A ilEN`W ,daFh¨¤¦¥¨©£Ÿ¤¨¨Ÿ
.mllwl mx`n mi`A Ep`e ,mipA Fl Eid̈¨¦§¨¨¦¥£©§©§¨

.íøà ïî:`IxhnibAlW`,WExiR . ¦£¨§¦©§¦¨¥¤¥
lW` rhPW mdxa` zEkfA mi`Ä¦¦§©§¨¨¤¨©¥¤

.raW x`aA¦§¥¤©
.éðçðéipgpi" ,"wla ipgpi" .dxFqOA 'a ©§¥¦©§¨©§¥¦¨¨©§¥¦

"wcv ilBrna(b ,bk miNdY)opixn`cM , §©§§¥¤¤§¦¦¦§¨§¦©
(a ,dw oixcdpq)mkOr iziUr zFwcv dOM ©§¤§¦©¨§¨¨¦¦¦¨¤

ipgpi" Epiide .mrlA iniA iYqrM `NW¤Ÿ¨©§¦¦¥¦§¨§©§©§¥¦
rWx FzF` WTAWM ,"wcv ilBrna§©§§¥¤¤§¤¦¥¨¨
.qrM `NW ,wcv ilBrnA ipgpd ipllwl§©§¥¦¦§©¦§©§§¥¤¤¤Ÿ¨©

.éðçðé:`IxhnibA.mPdBl ©§¥¦§¦©§¦¨©¥¦¨
.íã÷ éøøäî,mipFncw EcinrdW xdn ¥©§¥¤¤¥©¤¤¡¦©§¦

,zixA eilr Ezxke lB dfe lB df¤©§¤©§¨§¨¨§¦
aizkcM(ap ,`l ziW`xA)`l ip` m`" §¦§¦§¥¦¦¨¦Ÿ

`Ede .'eke "dGd lBd z` Lil` xar ¤̀¡Ÿ¥¤¤©©©¤§
.mllwl zixAd xFarl il` glẄ©¥©©£©§¦§©§¨

.íã÷ éøøäî :øçà øácd`Fx ip` ¨¨©¥¥©§¥¤¤£¦¤
Ebdp mixdd iM mllwl `NWmdA ¤Ÿ§©§¨¦¤¨¦¨£¨¤

aizkC ,cFaM(c ,ciw miNdY)Ecwx mixdd" ¨¦§¦§¦¦¤¨¦¨§
.mllw` ip`e ,mcFakl "mili`k§¥¦¦§¨©£¦£©§¥

.mcw ixxdn:`IxhnibAzFa`n ¥©§¥¤¤§¦©§¦¨¥£
mlFrd. ¨¨

.ìàøNé äîòæ äëìe á÷òé él äøà̈¨¦©£Ÿ§¨Ÿ£¨¦§¨¥
dfi`A :xn` .mdizFnW ipWA mxiMfd¦§¦¨¦§¥§¥¤¨©§¥¤
FkxA `Ed KExA WFcTd ,mllw` mW¥£©§¥©¨¨¥§
mWA FkxA aEWe awri FnW didWM§¤¨¨§©£Ÿ§¥§§¥
.mllw` mW dfi`A oM m` ,l`xUi¦§¨¥¦¥§¥¤¥£©§¥
cgiil dvx `l `Ed KExA WFcTde§©¨¨Ÿ¨¨§©¥
aizM zFllTAW ,mzllw lr FnW§©¦§¨¨¤©§¨§¦

(eh ,gk mixaC),"zFllTd lM Lilr E`aE" §¨¦¨¨¤¨©§¨
aizM zFkxAaE(g ,mW mW)LY` 'd evi" ©§¨§¦¨¨§©¦§

glWn lkaE Linq`A dkxAd z ¤̀©§¨¨©£¨¤§Ÿ¦§©
!?mllw` Ki`de ,"Lcig dxez ¨¤§¨¥£©§¥

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy

(î)íéøOìå íòìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−
:Bzà øLà£¤¬¦«

i"yx£Ô‡ˆÂ ¯˜a∑(שם) ּבלבד אחד וצאן אחד ּבקר מעט, .ּדבר »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

(àî)úBîa eäìòiå íòìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´
:íòä äö÷ íMî àøiå ìòä®©©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

i"yx£ÏÚa ˙BÓa∑ אלילים עבֹודת ׁשם - ּדחלּתּה לרמת .ּכתרּגּומֹו: »»«ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ

âë(à)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íéìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(á)íòìáe ÷ìa ìòiå íòìa øac øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²
:çaæna ìéàå øẗ¬¨©−¦©¦§¥«©

(â)äëìàå Eúìò-ìò ávéúä ÷ìáì íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈
ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦

:éôL Cìiå Cì̈®©¥−¤¤«¦
i"yx£È˙‡¯˜Ï '‰ ‰¯wÈ ÈÏe‡∑ ּבּיֹום עּמי לדּבר רגיל ÈÙL.אינֹו CÏiÂ∑לׁשֹון יחידי, וׁשקט,ּכתרּגּומֹו: ׁשפי «ƒ»∆ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ«≈∆∆ƒְְְְִִִֶֶַָֹ

ׁשתיקה  אּלא עּמֹו .ׁשאין ְִִֵֶֶָָ

(ã)úòáL-úà åéìà øîàiå íòìa-ìà íéäìà øwiå©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìòàå ézëøò úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£¯wiÂ∑ טמאת לׁשֹון ּגנאי, לׁשֹון עראי, לׁשֹון «ƒ»ְְְְְֲַַַֻ
אליו  נגלה היה ולא ּובבּזיֹון, ּבקׁשי ּכלֹומר ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹקרי,
יׂשראל  ׁשל חּבתן להראֹות ּבׁשביל אּלא .ּבּיֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

˙ÁaÊn‰ ˙Ú·LŒ˙‡∑ אין ערכּתי" מזּבחת "ׁשבעה ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְְְְִִִֵַָָֹ

לפניו: אמר הּמזּבחת". "אתֿׁשבעת אּלא ּכאן, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹּכתיב
ואני  מזּבחֹות, ׁשבעה לפני ּבנּו אּלּו ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאבֹותיהם

אר ּבעה ּבנה אברהם ּכּלן. ּכנגד יב)ערכּתי :(בראשית ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
אליו" הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיעּתק (שם)"וּיבן : ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ÌÚÏ·Ïמ  ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ˜Ïa ÒÎe¿≈»»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:dnÚ Èc ‡i·¯·¯Ïe¿«¿¿«»ƒƒ≈

ÌÚÏaמא  ˙È ˜Ïa ¯·„e ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓ ‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙Ó¯Ï d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»ƒ«»¿«ƒ

:‡nÚ«»

Ú·L‡א  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

q‡Â˜ב  ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ÌÚÏ·e ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»«¿¿»

C˙ÏÚג  ÏÚ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»ƒ¿«««¬»»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÈ ÌÈ‡Ó C‰È‡Â¿≈«»ƒ¿»«≈«ƒ√»¿»
ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â ÈpÊÁÈ„ ‡Ób˙Ùe È˙eÓ„˜Ï»√»ƒƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈ¿ƒƒ

Ó‡Â¯ד  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
¯Bz ˙È˜q‡Â ˙È¯cÒ ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L ˙È dÏ≈»«¿»«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

mixehd lra

âë)(`.íéìéà äòáLå íéøô äòáL¦§¨¨¦§¦§¨¥¦
gp ipA bdpn ok iM ,aFI` dUr oke§¥¨¨¦¦¥¦§©§¥Ÿ©
zFvn 'f cbpM 'f 'f aixwdl§©§¦§¤¤¦§

.mdNWa dxez ¤¨¤
)(b.Eúìò ìòutg `l iM .e"ie xqg ©Ÿ¨¤¨¥¨¦Ÿ¨¥

iM Fl xn`W ,`Ed KExA WFcTd DÄ©¨¨¤¨©¦
DA delWe daxg zR aFh'nziA'n`l ©£¥¨§©§¨¨¦©¦¨¥

'figa'xai(` ,fi ilWn):zFaiY iW`x ¦§¥¦¦§¥¨¥¥
xfnnmili` 'f mixR 'fn WExiR . ©§¥¥¦¨¦¥¦

.zExfnOn E`AW mia`FOd EaixwdW¤¦§¦©¨¦¤¨¦©§¥

.éðàøé,"ip`xI dn xacE" .dxFqOA 'a ©§¥¦©§¨§©©©§¥¦
"ixxWa ip`xi midl`" :Kci`emiNdY) §¦¨¡Ÿ¦©§¥¦§Ÿ§¨§¦¦

(`i ,hpmzF` `pFU mrlA didW cOln .§©¥¤¨¨¦§¨¥¨
dide ,wlAn xzFi mllwl utge§¨¥§©§¨¥¦¨¨§¨¨
ip`xi midl`" mdilr lNRzn¦§©¥£¥¤¡Ÿ¦©§¥¦

."ixxWa§Ÿ§¨
.éôL Cìiå:`IxhnibA(.lbxA xBig ©¥¤¤¦§¦©§¦¨¦¥¨¤¤
:øçà øác̈¨©¥

xn`PW mEXn ,DiYkECn sW oFWNn¦§¨¦§¥¦¤¤¡©
(dk ,ak lirl)l` mrlA lbx z` uglYe" §¥©¦§©¤¤¤¦§¨¤

."xiTd©¦
.éôLURge WRWRW ,dlEtM `"R ¤¦¥§¨¤¦§¥§¦¥

z` lNwl aFh drW dfi`A§¥Ÿ¨¨§©¥¤
.l`xUic dxez ¦§¨¥

)(c.ézëøòzraW z`" .dxFqOA 'a ¨©§¦©§¨¤¦§©
`p dPd" :Kci`e ,"iYkxr zgAfOd©¦§§Ÿ¨©§¦§¦¨¦¥¨

"hRWn iYkxr(gi ,bi aFI`),xnFlM . ¨©§¦¦§¨¦§©
KFxrl icM zFgAfOd z` KxrW¤¨©¤©¦§§§¥©£

.l`xUi mr hRWnd dxez ¦§¨¦¦§¨¥



פה wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy
וגֹו'" ההרה יג)מּׁשם ואחד (שם וגֹו'", אברם "וּיאהל : ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָ

הּמֹורּיה כב)ּבהר אחד(שם ּבנה ויצחק כו). "וּיבן (שם : ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ויעקב  ּבאר". יצחק עבדי ׁשם וּיכרּו וגֹו', מזּבח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹׁשם

ּבׁשכם אחד ׁשּתים: לג)ּבנה אל(שם ּבבית (שם ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ÁaÊna.לה) ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â∑העלה ואברהם לא »««»»«ƒ«ƒ¿≈«ְְֱֶַָָָֹ

אחד  איל .אּלא ִֶֶַָָ

(ä)÷ìa-ìà áeL øîàiå íòìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈
:øaãú äëå§¬Ÿ§©¥«

(å)éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávð äpäå åéìà áLiå©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬
:áàBî¨«

(æ)-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤
äîòæ äëìe á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî áàBî¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡∑ מהם אחד ׁשּמא - לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם ּבׁשני »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מבהק  .אינֹו ְֵָֻ

(ç)íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó∑(במ"ר) ראּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְִֶָ
עֹונם: את אביהם ּכׁשהזּכיר נתקּללּו, לא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָֹלהתקּלל
ׁשּנאמר  אּפם, אּלא קּלל לא איׁש", הרגּו באּפם ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ"ּכי

מט) ּבמרמה (בראשית אביהם ּכׁשּנכנס אּפם". "ארּור :ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ
ׁשם? ּנאמר מה להתקּלל, ראּוי היה אביו (שם אצל ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

נאמרכז) ּבמברכים יהיה". ּגםּֿברּו" כז): "אּלה (דברים : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָ

ez·ה  ¯Ó‡Â ÌÚÏ·„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙t ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«
:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ¿»»»¿≈¿«≈

ÏÎÂו  ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»

·Ï˜ז  È¯ac Ì¯‡ ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡ÁÈcÓ È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

‡˙¯dÎח  ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
:ÈÈ dÎ¯˙ ‡Ïc¿»»¿≈¿»

mixehd lra

)(d.éôa:`IxhnibAK`ln. §¦§¦©§¦¨©§¨
.éôa:`IxhnibA.mnGdozp K`lOW §¦§¦©§¦¨©¨¨¤©§¨¨©

.wlA l` Fxifgdl eiR KFzl mnff dxez ¨¨§¦§©£¦¤¨¨
)(f.BìLî àOiåFlFw mixdW ©¦¨§¨¤¥¦

icM zFOE` miraW lM EdErnWIW¤¦§§¨¦§¦§¥
Edrx Kxan" Edfe .l`xUiA E`PwIW¤§©§§¦§¨¥§¤§¨¥¥¥

"Fl aWgY dllw 'ebe lFcB lFwAilWn) §¨§¨¨¥¨¤¦§¥

(ci ,fk.
.íøà ïîmi`A Ep` K`id xnFlM ¦£¨§©¥¨¨¨¦

`vi mx`nE ,mllwl mx`n mdilr£¥¤¥£©§©§¨¥£©¨¨
xn`PW ,zFkxaA oErh mdia` mdxa ©̀§¨¨£¦¤¨¦§¨¤¤¡©

(` ,ai ziW`xA)aizkE ,"Lvx`n Ll Kl" §¥¦¤§¥©§§§¦
(a ,mW mW)Kld awri oke .'ebe "Lkxa`e" ¨¨©£¨¤§§¥©£Ÿ¨©

,zFkxAd mzF` lM oErh mx`l©£¨¨¨¨©§¨
xn`PW(eh ,gk mW)KOr ikp` dPde" ¤¤¡©¨§¦¥¨Ÿ¦¦¨

.'ebe "LiYxnWE§©§¦
.íøà ïî :øçà øác`l md ilEN`W ¨¨©¥¦£¨¤¦¥¥Ÿ

cwrPWkE ,mx`n Ep`W ,mlFrA Epiid̈¦¨¨¤¨¥£©§¤¤¡©
xn`PW ,xFgPn dMln mB dcwtp wgvi¦§¨¦§§¨©¦§¨¦¨¤¤¡©

(k ,ak mW)."`ed mB dMln dcli dPd" ¨¦¥¨§¨¦§¨©¦
ilEN`W ,daFh iEtM oM mB dY`e§©¨©¥§¨¤¦¥
FzEkfAW ,mlFrl z`A `l mdxa ©̀§¨¨Ÿ¨¨¨¨¤¦§
iEtM oM mB ip`e .mFcQn hFl lFSip¦¦§©£¦©¥§
`l oal l` awri `A ilEN`W ,daFh¨¤¦¥¨©£Ÿ¤¨¨Ÿ
.mllwl mx`n mi`A Ep`e ,mipA Fl Eid̈¨¦§¨¨¦¥£©§©§¨

.íøà ïî:`IxhnibAlW`,WExiR . ¦£¨§¦©§¦¨¥¤¥
lW` rhPW mdxa` zEkfA mi`Ä¦¦§©§¨¨¤¨©¥¤

.raW x`aA¦§¥¤©
.éðçðéipgpi" ,"wla ipgpi" .dxFqOA 'a ©§¥¦©§¨©§¥¦¨¨©§¥¦

"wcv ilBrna(b ,bk miNdY)opixn`cM , §©§§¥¤¤§¦¦¦§¨§¦©
(a ,dw oixcdpq)mkOr iziUr zFwcv dOM ©§¤§¦©¨§¨¨¦¦¦¨¤

ipgpi" Epiide .mrlA iniA iYqrM `NW¤Ÿ¨©§¦¦¥¦§¨§©§©§¥¦
rWx FzF` WTAWM ,"wcv ilBrna§©§§¥¤¤§¤¦¥¨¨
.qrM `NW ,wcv ilBrnA ipgpd ipllwl§©§¥¦¦§©¦§©§§¥¤¤¤Ÿ¨©

.éðçðé:`IxhnibA.mPdBl ©§¥¦§¦©§¦¨©¥¦¨
.íã÷ éøøäî,mipFncw EcinrdW xdn ¥©§¥¤¤¥©¤¤¡¦©§¦

,zixA eilr Ezxke lB dfe lB df¤©§¤©§¨§¨¨§¦
aizkcM(ap ,`l ziW`xA)`l ip` m`" §¦§¦§¥¦¦¨¦Ÿ

`Ede .'eke "dGd lBd z` Lil` xar ¤̀¡Ÿ¥¤¤©©©¤§
.mllwl zixAd xFarl il` glẄ©¥©©£©§¦§©§¨

.íã÷ éøøäî :øçà øácd`Fx ip` ¨¨©¥¥©§¥¤¤£¦¤
Ebdp mixdd iM mllwl `NWmdA ¤Ÿ§©§¨¦¤¨¦¨£¨¤

aizkC ,cFaM(c ,ciw miNdY)Ecwx mixdd" ¨¦§¦§¦¦¤¨¦¨§
.mllw` ip`e ,mcFakl "mili`k§¥¦¦§¨©£¦£©§¥

.mcw ixxdn:`IxhnibAzFa`n ¥©§¥¤¤§¦©§¦¨¥£
mlFrd. ¨¨

.ìàøNé äîòæ äëìe á÷òé él äøà̈¨¦©£Ÿ§¨Ÿ£¨¦§¨¥
dfi`A :xn` .mdizFnW ipWA mxiMfd¦§¦¨¦§¥§¥¤¨©§¥¤
FkxA `Ed KExA WFcTd ,mllw` mW¥£©§¥©¨¨¥§
mWA FkxA aEWe awri FnW didWM§¤¨¨§©£Ÿ§¥§§¥
.mllw` mW dfi`A oM m` ,l`xUi¦§¨¥¦¥§¥¤¥£©§¥
cgiil dvx `l `Ed KExA WFcTde§©¨¨Ÿ¨¨§©¥
aizM zFllTAW ,mzllw lr FnW§©¦§¨¨¤©§¨§¦

(eh ,gk mixaC),"zFllTd lM Lilr E`aE" §¨¦¨¨¤¨©§¨
aizM zFkxAaE(g ,mW mW)LY` 'd evi" ©§¨§¦¨¨§©¦§

glWn lkaE Linq`A dkxAd z ¤̀©§¨¨©£¨¤§Ÿ¦§©
!?mllw` Ki`de ,"Lcig dxez ¨¤§¨¥£©§¥

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy

(î)íéøOìå íòìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−
:Bzà øLà£¤¬¦«

i"yx£Ô‡ˆÂ ¯˜a∑(שם) ּבלבד אחד וצאן אחד ּבקר מעט, .ּדבר »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

(àî)úBîa eäìòiå íòìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´
:íòä äö÷ íMî àøiå ìòä®©©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

i"yx£ÏÚa ˙BÓa∑ אלילים עבֹודת ׁשם - ּדחלּתּה לרמת .ּכתרּגּומֹו: »»«ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ

âë(à)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íéìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(á)íòìáe ÷ìa ìòiå íòìa øac øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²
:çaæna ìéàå øẗ¬¨©−¦©¦§¥«©

(â)äëìàå Eúìò-ìò ávéúä ÷ìáì íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈
ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦

:éôL Cìiå Cì̈®©¥−¤¤«¦
i"yx£È˙‡¯˜Ï '‰ ‰¯wÈ ÈÏe‡∑ ּבּיֹום עּמי לדּבר רגיל ÈÙL.אינֹו CÏiÂ∑לׁשֹון יחידי, וׁשקט,ּכתרּגּומֹו: ׁשפי «ƒ»∆ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ«≈∆∆ƒְְְְִִִֶֶַָֹ

ׁשתיקה  אּלא עּמֹו .ׁשאין ְִִֵֶֶָָ

(ã)úòáL-úà åéìà øîàiå íòìa-ìà íéäìà øwiå©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìòàå ézëøò úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£¯wiÂ∑ טמאת לׁשֹון ּגנאי, לׁשֹון עראי, לׁשֹון «ƒ»ְְְְְֲַַַֻ
אליו  נגלה היה ולא ּובבּזיֹון, ּבקׁשי ּכלֹומר ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹקרי,
יׂשראל  ׁשל חּבתן להראֹות ּבׁשביל אּלא .ּבּיֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

˙ÁaÊn‰ ˙Ú·LŒ˙‡∑ אין ערכּתי" מזּבחת "ׁשבעה ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְְְְִִִֵַָָֹ

לפניו: אמר הּמזּבחת". "אתֿׁשבעת אּלא ּכאן, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹּכתיב
ואני  מזּבחֹות, ׁשבעה לפני ּבנּו אּלּו ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאבֹותיהם

אר ּבעה ּבנה אברהם ּכּלן. ּכנגד יב)ערכּתי :(בראשית ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
אליו" הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיעּתק (שם)"וּיבן : ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ÌÚÏ·Ïמ  ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ˜Ïa ÒÎe¿≈»»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:dnÚ Èc ‡i·¯·¯Ïe¿«¿¿«»ƒƒ≈

ÌÚÏaמא  ˙È ˜Ïa ¯·„e ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓ ‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙Ó¯Ï d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»ƒ«»¿«ƒ

:‡nÚ«»

Ú·L‡א  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

q‡Â˜ב  ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ÌÚÏ·e ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»«¿¿»

C˙ÏÚג  ÏÚ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»ƒ¿«««¬»»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÈ ÌÈ‡Ó C‰È‡Â¿≈«»ƒ¿»«≈«ƒ√»¿»
ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â ÈpÊÁÈ„ ‡Ób˙Ùe È˙eÓ„˜Ï»√»ƒƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈ¿ƒƒ

Ó‡Â¯ד  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
¯Bz ˙È˜q‡Â ˙È¯cÒ ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L ˙È dÏ≈»«¿»«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

mixehd lra

âë)(`.íéìéà äòáLå íéøô äòáL¦§¨¨¦§¦§¨¥¦
gp ipA bdpn ok iM ,aFI` dUr oke§¥¨¨¦¦¥¦§©§¥Ÿ©
zFvn 'f cbpM 'f 'f aixwdl§©§¦§¤¤¦§

.mdNWa dxez ¤¨¤
)(b.Eúìò ìòutg `l iM .e"ie xqg ©Ÿ¨¤¨¥¨¦Ÿ¨¥

iM Fl xn`W ,`Ed KExA WFcTd DÄ©¨¨¤¨©¦
DA delWe daxg zR aFh'nziA'n`l ©£¥¨§©§¨¨¦©¦¨¥

'figa'xai(` ,fi ilWn):zFaiY iW`x ¦§¥¦¦§¥¨¥¥
xfnnmili` 'f mixR 'fn WExiR . ©§¥¥¦¨¦¥¦

.zExfnOn E`AW mia`FOd EaixwdW¤¦§¦©¨¦¤¨¦©§¥

.éðàøé,"ip`xI dn xacE" .dxFqOA 'a ©§¥¦©§¨§©©©§¥¦
"ixxWa ip`xi midl`" :Kci`emiNdY) §¦¨¡Ÿ¦©§¥¦§Ÿ§¨§¦¦

(`i ,hpmzF` `pFU mrlA didW cOln .§©¥¤¨¨¦§¨¥¨
dide ,wlAn xzFi mllwl utge§¨¥§©§¨¥¦¨¨§¨¨
ip`xi midl`" mdilr lNRzn¦§©¥£¥¤¡Ÿ¦©§¥¦

."ixxWa§Ÿ§¨
.éôL Cìiå:`IxhnibA(.lbxA xBig ©¥¤¤¦§¦©§¦¨¦¥¨¤¤
:øçà øác̈¨©¥

xn`PW mEXn ,DiYkECn sW oFWNn¦§¨¦§¥¦¤¤¡©
(dk ,ak lirl)l` mrlA lbx z` uglYe" §¥©¦§©¤¤¤¦§¨¤

."xiTd©¦
.éôLURge WRWRW ,dlEtM `"R ¤¦¥§¨¤¦§¥§¦¥

z` lNwl aFh drW dfi`A§¥Ÿ¨¨§©¥¤
.l`xUic dxez ¦§¨¥

)(c.ézëøòzraW z`" .dxFqOA 'a ¨©§¦©§¨¤¦§©
`p dPd" :Kci`e ,"iYkxr zgAfOd©¦§§Ÿ¨©§¦§¦¨¦¥¨

"hRWn iYkxr(gi ,bi aFI`),xnFlM . ¨©§¦¦§¨¦§©
KFxrl icM zFgAfOd z` KxrW¤¨©¤©¦§§§¥©£

.l`xUi mr hRWnd dxez ¦§¨¦¦§¨¥



wlaפו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(96 'nr gl zegiy ihewl)

ּבהם י)וכּיֹוצא כג, מתּכּון (רש"י אּלּו ׁשּבתיבֹות לֹומר, יׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּבׁשּבת  חריׁשה אּסּור נֹוספֹות: מצֹות לארּבע ְְְְֲִִִִַַַַָָָרׁש"י
ּבעפר, ּדם ּכּסּוי ּובׁשמּטה, ּבׁשּבת זריעה אּסּור ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָּובׁשמּטה,

את  ּבכ מתאר ּובלעם הּבית". את וטח יּקח אחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ"ועפר
רק  יׁש נח לבני העֹולם: אּמֹות לעּמת יׂשראל ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻמעלתם

ּבלבד.ׁשבע  ּבעפר ׁשמֹונה לפחֹות יׁש ּוליׂשראל מצֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(àé)éáéà á÷ì éì úéNò äî íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå E §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«

(áé)Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà àìä øîàiå ïòiå©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬
:øaãì øîLà¤§−Ÿ§©¥«

ß fenz e"h iying mei ß

(âé)øçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ
àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ

:íMî éì-Bðá÷å äàøú¦§¤®§¨§¦−¦¨«
yxi"£ÈÏŒB·˜Â∑ לי קּללהּו צּוּוי: .לׁשֹון ¿»¿ƒְְִִֵַ

(ãé)äòáL ïáiå äbñtä Làø-ìà íéôö äãN eäçwiå©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´
:çaæna ìéàå øt ìòiå úçaæî¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£ÌÈÙˆ ‰„N∑ הּצֹופה ׁשּׁשם היה, ּגבּה מקֹום ¿≈…ƒֶֶַַָָָָָֹ
העיר  על חיל יבא אם לׁשמר ‰bÒt‰.עֹומד L‡¯∑ ְִִִִֵַַָָֹֹ…«ƒ¿»

ׁשעתידה  ּבלק ראה ּכבלק; קֹוסם היה לא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָָֹּבלעם

ּכסבּור  מׁשה. מת ׁשּׁשם מּׁשם, ּביׂשראל להּפרץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹּפרצה
ׁשאני  הּפרצה היא וזֹו הּקללה, עליהם ּתחּול ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשם

.רֹואה  ֶ

(åè)éëðàå Eúìò-ìò äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−
:äk äøwà¦¨¬¤«Ÿ

i"yx£‰k ‰¯w‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אתּפעל ∑‡w¯‰.מאת .לׁשֹון ƒ»∆…ֵֵַָָƒ»∆ְְֵֶָ

(æè)øîàiå åéôa øác íNiå íòìa-ìà ýåýé øwiå©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤
:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£ÂÈÙa ¯·c ÌNiÂ∑?הּזאת הּׂשימה היא ּומה «»∆»»¿ƒִִַַַָֹ
וכה  אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹּומה

ּכׁשה  אּלא לקּלל,תדּבר"? נרׁשה ׁשאינֹו ׁשֹומע יה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לצערֹו? ּבלק אצל חֹוזר אני מה ק"ה)אמר: ונתן (סנהדרין ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ

הּפֹוקס  ּכאדם ּבפיו, וחּכה רסן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֵֶֶַַַָָָָָלֹו
לֹו: אמר ירצה, אׁשר אל להֹוליכּה ּבחּכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבהמה

ּבלק  אל ּתׁשּוב עלּֿכרח. ְֲֶַָָָָ

ËÏÈÓÏיא  ÈÏ z„·Ú ‰Ó ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»∆¬«¿¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯· ‡‰Â CÈz¯·c È‡Ò«¿«¿«¿ƒ¿»»»»¿»¿«¿

d˙Èיב  ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈc ˙È ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ·˙‡Â«¬≈«¬«¬»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈
:‡ÏlÓÏ ¯h‡∆«¿«»»

Ï‡˙¯יג  ÈnÚ ÔÚÎ ‡˙È‡ ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ»¿«ƒƒ«¬«
ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓ dpÊÁ˙c Ô¯Á‡»√«¿≈¬ƒ≈ƒ«»¿¿»≈∆¡≈

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï dlÎÂ¿À≈»∆¡≈¿≈ƒƒ«»

·e‡יד  ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ‡˙eÎÒ Ï˜ÁÏ d¯a„Â¿«¿≈«¬«¿»¿≈»»»¿»
Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ˜q‡Â ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L«¿»«¿¿ƒ¿«≈¿««»

:‡Áa„Ó«¿¿»

‡Â‡טו  C˙ÏÚ ÏÚ ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«¬»»«¬»
:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ƒ¿¿≈«»

ÈeLÂטז  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez ¯Ó‡Â dÓeÙa ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿≈«¬«¿»»»¿≈

:ÏlÓz¿«≈

mixehd lra

)bi(.Blëå`l FNke" .dxFqOA 'a §ª©§¨§ªŸ
"miCngn FNke" :Kci`e ,"d`xzxiW) ¦§¤§¦¨§ª©£©¦¦

(fh ,d mixiXdzkQnA opixn`C Epiide . ©¦¦§©§§¨§¦©§©¤¤
dCp(` ,`l)xRqnE awri xtr dpn in" : ¦¨¦¨¨£©©£Ÿ¦§©

zinqp df xaC lr ,"l`xUi rax z ¤̀Ÿ©¦§¨¥©¨¨¤¦§¥
KExA WFcTd' :xn`W ,mrlA lW Fpir¥¤¦§¨¤¨©©¨¨
,miWFcw eizxWnE WFcw `EdW ,`Ed¤¨§¨§¨§¦
`l FNke" Epiide !?df xacA lMYqi¦§©¥§¨¨¤§©§§ªŸ

WFcTd cbp xACW liaWA ,"d`xz¦§¤¦§¦¤¦¤¤¤©¨
zinqp "miCngn FNM"W `Ed KExÄ¤ª©£©¦¦§¥

."d`xz `l FNke" Fpirci dxez ¥§ªŸ¦§¤

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy
"ואּלה  נאמר לא ּבמקּללים אתֿהעם". לבר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיעמדּו

אּלא העם", את לקּלל על (שם)יעמדּו יעמדּו "ואלה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
קללה  ׁשם עליהם להזּכיר רצה לא - Ï‡.הּקללה" ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ…

'‰ ÌÚÊ∑(ו לכּון (ברכות יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני »«ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ּכעס  לא והּוא ּבּה, ּכֹועס ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשעה
ׁשּנאמר וזהּו .אלי ׁשּבאתי הּללּו הּימים ו)ּכל :(מיכה ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבלעם  אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ זכרֿנא ְְְִִֶַַַָָָָָָ"עּמי
ה'" צדקֹות ּדעת למען .וגֹו' ְְְִַַַַ

(è)íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְֲִִֵַ
אֹותם  רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבראׁשיתם
אבֹות  עלֿידי הּללּו, ּוגבעֹות ּכצּורים וחזקים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻמיּסדים

ÔkLÈ.ואּמהֹות  „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑לֹו זּכּו אׁשר הּוא ְִָ∆»¿»»ƒ¿…ֲִֶ
ּכתרּגּומֹו ּבדד, לׁשּכן - Ï‡.אבֹותיו ÌÈBb·e ְְְֲִַָָָֹ«ƒ…

·MÁ˙È∑ ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ּכתרּגּומֹו: ƒ¿«»ְְְְֲִִִַַָָָֹ

ׁשּנאמר ּגילּולים, עֹובדי ל)האּמֹות אעׂשה (ירמיה "ּכי : ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָֻ
ּדבר  הּׁשאר. עם נמנין אינן - וגֹו'" הּגֹוים ּבכל ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָכלה
ׁשּנאמר  עּמהם, ׂשמחה אּמה אין ׂשמחין ּכׁשהן ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאחר:

לב) ּגילּולים (דברים עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' :ְְְִִֵֶֶַָָָֻ
עֹולה  ואין ואחד אחד ּכל עם אֹוכלין הם ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּבטֹובה,

יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו החׁשּבֹון, מן .להם ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(170 'nr gk zegiy ihewl)

ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל ט)אני כג, (רש"י ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ
עמד  ּבלעם - מּפׁשּוטֹו הּכתּוב את מֹוציא מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹיׁש
לֹומר, ויׁש יׂשראל. את ראה ּומּׁשם ּגבֹוּה הר על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאז

מצינּו ולא וּיאמר", מׁשלֹו "וּיּׂשא לעיל נאמר לֹו: ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשהקׁשה
הּללּו: ּבּמּלים הּוא ׁשהּמׁשל מפרׁש, לכן מׁשל. ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבדבריו

יׂשראל. ׁשל ותקף לחזק הם מׁשל ּו"ּגבעֹות" ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ"צּורים"

(é)ìàøNé òáø-úà øtñîe á÷òé øôò äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ∑ ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ƒ»»¬««¬…¿ְְְְַַַָ
ּדגלים. ארּבעה מּׁשריתא, מארּבע וכּו' יעקב ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹדבית
ׁשהם  ּבּמצֹות חׁשּבֹון אין - יעקב" "עפר אחר: ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדבר

ּבעפר כב)מקּימין ּובחמֹור",(דברים ּבׁשֹור תחרֹוׁש "לא : ְְְֲֲִֶַַַָָֹ

יט) סֹוטה (ויקרא ועפר ּפרה אפר ּכלאים", תזרע "לא :ְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבהם  Ï‡¯NÈ,.וכּיֹוצא Ú·¯Œ˙‡ ¯tÒÓe,רביעֹותיהן ְֵֶַָƒ¿»∆…«ƒ¿»≈ְִֵֶ

ׁשּלהם  הּתׁשמיׁש מן הּיֹוצא BÓ˙.זרע ÈLÙ ˙Óz ְִִֵֶֶֶַַַַָ»…«¿ƒ
ÌÈ¯LÈ∑ ׁשּבהם. ¿»ƒֶֶָ

d˙ÈÎÒט  ‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó È¯‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ ÔeÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡¯ÈÓb Ôec˙È ‡Ï ‡iÓÓÚ·e«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»

ÚÈ˜·י  ˙È·„ ‡i˜cÚc ÈÓÓÏ ÏeÎÈÈ ÔÓ»≈¿ƒ¿≈«¿¿«»¿≈«¬…
B‡ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚk ÔebÒÈ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÈÓ‡c«¬ƒ¬≈ƒ¿¿«¿»¿«¿»
ÈLÙ ˙eÓz Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯MÓ Úa¯‡Ó ‡„Á¬»≈«¿««ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ
:ÔB‰˙Âk ÈÙBÒ È‰ÈÂ È‰BËÈM˜„ ‡˙BÓ»¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»¿

mixehd lra
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.minnr£¨¦
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'n Kldn `idW l`xUi ux`A oMWIW¤¦§Ÿ§¤¤¦§¨¥¤¦©£©
.mFi

.ïkLé ããáìoFAWgl dlFrk"z, §¨¨¦§Ÿ¤§¤§
.ipW ziA inil fnxW¤¨©¦¥©¦¥¦

.ïkLé ããáì:`IxhnibAiniA §¨¨¦§Ÿ§¦©§¦¨¦¥
.giWni dxez ¨¦©

)(i.á÷òé øôò äðî éîxtr" FnM ¦¨¨£©©£Ÿ§Ÿ¤
"milI`d(h ,a mixiXd xiW)iM" mW lr . ¨©¨¦¦©¦¦©¥¦

'ebe "Edad`e l`xUi xrp(` ,`i rWFd). ©©¦§¨¥¨Ÿ£¥¥©

xtr dpn in" :qFlwpE` mBxY oke§¥¦§¥§§¦¨¨£©
ziaC `IwCrC ipnnl lFMi on - "awri©£Ÿ©¦§¦§¥©§§©¨§¥

.awri©£Ÿ
.øôò:`IxhnibA.lFgA dlxrfnx £©§¦©§¦¨¨§¨©¤¤

.lFgA dlxrd mipzFPX dnl§©¤§¦¨¨§¨©
.úîzzFn iWtp znY" .dxFqOA 'b ¨Ÿ©§¨¨Ÿ©§¦

mr iWtp zFnY" :Kci`e ,"mixWi§¨¦§¦¨¨©§¦¦
"miYWlR(l ,fh mihtFW)znY" :Kci`e , §¦§¦§¦§¦¨¨Ÿ

"mWtp xrPA(ci ,el aFI`)WTA `Ed . ©Ÿ©©§¨¦¦¥
did `le ,mixWid mr FWtp zFnYW¤¨©§¦©§¨¦§Ÿ¨¨
,miYWlR zFn dzn dAxC` `N` ,ok¥¤¨©§©¨¥¨§¦§¦
`zi`cM ,xrPaE .mirWx zFn xnFlM§©§¨¦©Ÿ©¦§¦¨

(a ,ew oixcdpq)`l dnxnE minc iWp`" : ©§¤§¦©§¥¨¦¦§¨Ÿ
did dpW c"l oAW ,"mdini Evgi¤¡§¥¤¤¥¨¨¨¨

.qgpR FbxdWM§¤£¨¦§¨
.íéøLé:`IxhnibA.mlFrd zFa`itFq §¨¦§¦©§¦¨£¨¨¥

dxa` ,zFa`d zFnW lW zFaiY'm ¥¤§¨¨©§¨¨
gvi'wwrie- 'a:`IxhnibAmrlAEdfe . ¦§¨§©£Ÿ§¦©§¦¨¦§¨§¤

."EdnM izixg` idzE"`i dxez §¦©£¦¦¨Ÿ
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ּבהם י)וכּיֹוצא כג, מתּכּון (רש"י אּלּו ׁשּבתיבֹות לֹומר, יׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּבׁשּבת  חריׁשה אּסּור נֹוספֹות: מצֹות לארּבע ְְְְֲִִִִַַַַָָָרׁש"י
ּבעפר, ּדם ּכּסּוי ּובׁשמּטה, ּבׁשּבת זריעה אּסּור ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָּובׁשמּטה,

את  ּבכ מתאר ּובלעם הּבית". את וטח יּקח אחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ"ועפר
רק  יׁש נח לבני העֹולם: אּמֹות לעּמת יׂשראל ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻמעלתם

ּבלבד.ׁשבע  ּבעפר ׁשמֹונה לפחֹות יׁש ּוליׂשראל מצֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(àé)éáéà á÷ì éì úéNò äî íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå E §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«

(áé)Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà àìä øîàiå ïòiå©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬
:øaãì øîLà¤§−Ÿ§©¥«

ß fenz e"h iying mei ß

(âé)øçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ
àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ

:íMî éì-Bðá÷å äàøú¦§¤®§¨§¦−¦¨«
yxi"£ÈÏŒB·˜Â∑ לי קּללהּו צּוּוי: .לׁשֹון ¿»¿ƒְְִִֵַ

(ãé)äòáL ïáiå äbñtä Làø-ìà íéôö äãN eäçwiå©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´
:çaæna ìéàå øt ìòiå úçaæî¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£ÌÈÙˆ ‰„N∑ הּצֹופה ׁשּׁשם היה, ּגבּה מקֹום ¿≈…ƒֶֶַַָָָָָֹ
העיר  על חיל יבא אם לׁשמר ‰bÒt‰.עֹומד L‡¯∑ ְִִִִֵַַָָֹֹ…«ƒ¿»

ׁשעתידה  ּבלק ראה ּכבלק; קֹוסם היה לא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָָֹּבלעם

ּכסבּור  מׁשה. מת ׁשּׁשם מּׁשם, ּביׂשראל להּפרץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹּפרצה
ׁשאני  הּפרצה היא וזֹו הּקללה, עליהם ּתחּול ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשם

.רֹואה  ֶ

(åè)éëðàå Eúìò-ìò äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−
:äk äøwà¦¨¬¤«Ÿ

i"yx£‰k ‰¯w‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אתּפעל ∑‡w¯‰.מאת .לׁשֹון ƒ»∆…ֵֵַָָƒ»∆ְְֵֶָ

(æè)øîàiå åéôa øác íNiå íòìa-ìà ýåýé øwiå©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤
:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£ÂÈÙa ¯·c ÌNiÂ∑?הּזאת הּׂשימה היא ּומה «»∆»»¿ƒִִַַַָֹ
וכה  אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹּומה

ּכׁשה  אּלא לקּלל,תדּבר"? נרׁשה ׁשאינֹו ׁשֹומע יה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לצערֹו? ּבלק אצל חֹוזר אני מה ק"ה)אמר: ונתן (סנהדרין ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ

הּפֹוקס  ּכאדם ּבפיו, וחּכה רסן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֵֶֶַַַָָָָָלֹו
לֹו: אמר ירצה, אׁשר אל להֹוליכּה ּבחּכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבהמה

ּבלק  אל ּתׁשּוב עלּֿכרח. ְֲֶַָָָָ

ËÏÈÓÏיא  ÈÏ z„·Ú ‰Ó ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»∆¬«¿¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯· ‡‰Â CÈz¯·c È‡Ò«¿«¿«¿ƒ¿»»»»¿»¿«¿

d˙Èיב  ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈc ˙È ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ·˙‡Â«¬≈«¬«¬»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈
:‡ÏlÓÏ ¯h‡∆«¿«»»

Ï‡˙¯יג  ÈnÚ ÔÚÎ ‡˙È‡ ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ»¿«ƒƒ«¬«
ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓ dpÊÁ˙c Ô¯Á‡»√«¿≈¬ƒ≈ƒ«»¿¿»≈∆¡≈

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï dlÎÂ¿À≈»∆¡≈¿≈ƒƒ«»

·e‡יד  ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ‡˙eÎÒ Ï˜ÁÏ d¯a„Â¿«¿≈«¬«¿»¿≈»»»¿»
Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ˜q‡Â ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L«¿»«¿¿ƒ¿«≈¿««»

:‡Áa„Ó«¿¿»

‡Â‡טו  C˙ÏÚ ÏÚ ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«¬»»«¬»
:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ƒ¿¿≈«»

ÈeLÂטז  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez ¯Ó‡Â dÓeÙa ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿≈«¬«¿»»»¿≈

:ÏlÓz¿«≈

mixehd lra

)bi(.Blëå`l FNke" .dxFqOA 'a §ª©§¨§ªŸ
"miCngn FNke" :Kci`e ,"d`xzxiW) ¦§¤§¦¨§ª©£©¦¦

(fh ,d mixiXdzkQnA opixn`C Epiide . ©¦¦§©§§¨§¦©§©¤¤
dCp(` ,`l)xRqnE awri xtr dpn in" : ¦¨¦¨¨£©©£Ÿ¦§©

zinqp df xaC lr ,"l`xUi rax z ¤̀Ÿ©¦§¨¥©¨¨¤¦§¥
KExA WFcTd' :xn`W ,mrlA lW Fpir¥¤¦§¨¤¨©©¨¨
,miWFcw eizxWnE WFcw `EdW ,`Ed¤¨§¨§¨§¦
`l FNke" Epiide !?df xacA lMYqi¦§©¥§¨¨¤§©§§ªŸ

WFcTd cbp xACW liaWA ,"d`xz¦§¤¦§¦¤¦¤¤¤©¨
zinqp "miCngn FNM"W `Ed KExÄ¤ª©£©¦¦§¥

."d`xz `l FNke" Fpirci dxez ¥§ªŸ¦§¤

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy
"ואּלה  נאמר לא ּבמקּללים אתֿהעם". לבר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיעמדּו

אּלא העם", את לקּלל על (שם)יעמדּו יעמדּו "ואלה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
קללה  ׁשם עליהם להזּכיר רצה לא - Ï‡.הּקללה" ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ…

'‰ ÌÚÊ∑(ו לכּון (ברכות יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני »«ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ּכעס  לא והּוא ּבּה, ּכֹועס ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשעה
ׁשּנאמר וזהּו .אלי ׁשּבאתי הּללּו הּימים ו)ּכל :(מיכה ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבלעם  אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ זכרֿנא ְְְִִֶַַַָָָָָָ"עּמי
ה'" צדקֹות ּדעת למען .וגֹו' ְְְִַַַַ

(è)íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְֲִִֵַ
אֹותם  רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבראׁשיתם
אבֹות  עלֿידי הּללּו, ּוגבעֹות ּכצּורים וחזקים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻמיּסדים

ÔkLÈ.ואּמהֹות  „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑לֹו זּכּו אׁשר הּוא ְִָ∆»¿»»ƒ¿…ֲִֶ
ּכתרּגּומֹו ּבדד, לׁשּכן - Ï‡.אבֹותיו ÌÈBb·e ְְְֲִַָָָֹ«ƒ…

·MÁ˙È∑ ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ּכתרּגּומֹו: ƒ¿«»ְְְְֲִִִַַָָָֹ

ׁשּנאמר ּגילּולים, עֹובדי ל)האּמֹות אעׂשה (ירמיה "ּכי : ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָֻ
ּדבר  הּׁשאר. עם נמנין אינן - וגֹו'" הּגֹוים ּבכל ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָכלה
ׁשּנאמר  עּמהם, ׂשמחה אּמה אין ׂשמחין ּכׁשהן ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאחר:

לב) ּגילּולים (דברים עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' :ְְְִִֵֶֶַָָָֻ
עֹולה  ואין ואחד אחד ּכל עם אֹוכלין הם ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּבטֹובה,

יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו החׁשּבֹון, מן .להם ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(170 'nr gk zegiy ihewl)

ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל ט)אני כג, (רש"י ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ
עמד  ּבלעם - מּפׁשּוטֹו הּכתּוב את מֹוציא מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹיׁש
לֹומר, ויׁש יׂשראל. את ראה ּומּׁשם ּגבֹוּה הר על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאז

מצינּו ולא וּיאמר", מׁשלֹו "וּיּׂשא לעיל נאמר לֹו: ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשהקׁשה
הּללּו: ּבּמּלים הּוא ׁשהּמׁשל מפרׁש, לכן מׁשל. ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבדבריו

יׂשראל. ׁשל ותקף לחזק הם מׁשל ּו"ּגבעֹות" ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ"צּורים"

(é)ìàøNé òáø-úà øtñîe á÷òé øôò äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ∑ ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ƒ»»¬««¬…¿ְְְְַַַָ
ּדגלים. ארּבעה מּׁשריתא, מארּבע וכּו' יעקב ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹדבית
ׁשהם  ּבּמצֹות חׁשּבֹון אין - יעקב" "עפר אחר: ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדבר

ּבעפר כב)מקּימין ּובחמֹור",(דברים ּבׁשֹור תחרֹוׁש "לא : ְְְֲֲִֶַַַָָֹ

יט) סֹוטה (ויקרא ועפר ּפרה אפר ּכלאים", תזרע "לא :ְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבהם  Ï‡¯NÈ,.וכּיֹוצא Ú·¯Œ˙‡ ¯tÒÓe,רביעֹותיהן ְֵֶַָƒ¿»∆…«ƒ¿»≈ְִֵֶ

ׁשּלהם  הּתׁשמיׁש מן הּיֹוצא BÓ˙.זרע ÈLÙ ˙Óz ְִִֵֶֶֶַַַַָ»…«¿ƒ
ÌÈ¯LÈ∑ ׁשּבהם. ¿»ƒֶֶָ

d˙ÈÎÒט  ‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó È¯‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ ÔeÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡¯ÈÓb Ôec˙È ‡Ï ‡iÓÓÚ·e«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»

ÚÈ˜·י  ˙È·„ ‡i˜cÚc ÈÓÓÏ ÏeÎÈÈ ÔÓ»≈¿ƒ¿≈«¿¿«»¿≈«¬…
B‡ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚk ÔebÒÈ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÈÓ‡c«¬ƒ¬≈ƒ¿¿«¿»¿«¿»
ÈLÙ ˙eÓz Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯MÓ Úa¯‡Ó ‡„Á¬»≈«¿««ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ
:ÔB‰˙Âk ÈÙBÒ È‰ÈÂ È‰BËÈM˜„ ‡˙BÓ»¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»¿

mixehd lra

)(h.epàøà íéøö Làøî ékd`Fx ip` ¦¥Ÿª¦¤§¤£¦¤
.mixESde mlFrd `xAW mcFw E`xaPW¤¦§§¤¤¨¨¨¨§©¦

.Làøî ék:`IxhnibAdIxFOd xd lr. ¦¥Ÿ§¦©§¦¨©©©¦¨
.íéøeö Làøî:`IxhnibAzEkGn ¥Ÿ¦§¦©§¦¨¦§

.zFa`d̈¨
.úBòábîe:`IxhnbA.zFdO`d od ¦§¨§¦©§¦¨¥¨¦¨

.ããáìccal mr od" .dxFqOA 'b §¨¨©§¨¥¨§¨¨
xUr ixzA "ccal ipkW" ,"oMWi,f dkin) ¦§ŸŸ§¦§¨¨¦§¥¨¨¦¨

(cioiprA "LhaWA LOr drx" zWxtA§¨¨©§¥©§§¦§¤§¦§©
lr `Apzn did mrlAW ,dNE`Bd©§¨¤¦§¨¨¨¦§©¥©
ghal ccal 'd dz` iM" ,dNE`Bd©§¨¦§¨¨¨¤©

"ipaiWFY(h ,c miNdY)lM qrM `NW . ¦¥¦§¦¦¤Ÿ¨©¨
."ipaiWFY ghal" oM lr ,minId ozF`¨©¨¦©¥¨¤©¦¥¦

.ïkLé ããáìo"iXd lr oiBY 'f §¨¨¦§Ÿ©¦©©¦
'f ux`A oMWIW Ll xnFl ,"oMWi"C§¦§Ÿ©§¤¦§Ÿ§¤¤

.minnr£¨¦
.ããáìoFAWgl dlFr'nLl xnFl . §¨¨¤§¤§©§

'n Kldn `idW l`xUi ux`A oMWIW¤¦§Ÿ§¤¤¦§¨¥¤¦©£©
.mFi

.ïkLé ããáìoFAWgl dlFrk"z, §¨¨¦§Ÿ¤§¤§
.ipW ziA inil fnxW¤¨©¦¥©¦¥¦

.ïkLé ããáì:`IxhnibAiniA §¨¨¦§Ÿ§¦©§¦¨¦¥
.giWni dxez ¨¦©

)(i.á÷òé øôò äðî éîxtr" FnM ¦¨¨£©©£Ÿ§Ÿ¤
"milI`d(h ,a mixiXd xiW)iM" mW lr . ¨©¨¦¦©¦¦©¥¦

'ebe "Edad`e l`xUi xrp(` ,`i rWFd). ©©¦§¨¥¨Ÿ£¥¥©

xtr dpn in" :qFlwpE` mBxY oke§¥¦§¥§§¦¨¨£©
ziaC `IwCrC ipnnl lFMi on - "awri©£Ÿ©¦§¦§¥©§§©¨§¥

.awri©£Ÿ
.øôò:`IxhnibA.lFgA dlxrfnx £©§¦©§¦¨¨§¨©¤¤

.lFgA dlxrd mipzFPX dnl§©¤§¦¨¨§¨©
.úîzzFn iWtp znY" .dxFqOA 'b ¨Ÿ©§¨¨Ÿ©§¦

mr iWtp zFnY" :Kci`e ,"mixWi§¨¦§¦¨¨©§¦¦
"miYWlR(l ,fh mihtFW)znY" :Kci`e , §¦§¦§¦§¦¨¨Ÿ

"mWtp xrPA(ci ,el aFI`)WTA `Ed . ©Ÿ©©§¨¦¦¥
did `le ,mixWid mr FWtp zFnYW¤¨©§¦©§¨¦§Ÿ¨¨
,miYWlR zFn dzn dAxC` `N` ,ok¥¤¨©§©¨¥¨§¦§¦
`zi`cM ,xrPaE .mirWx zFn xnFlM§©§¨¦©Ÿ©¦§¦¨

(a ,ew oixcdpq)`l dnxnE minc iWp`" : ©§¤§¦©§¥¨¦¦§¨Ÿ
did dpW c"l oAW ,"mdini Evgi¤¡§¥¤¤¥¨¨¨¨

.qgpR FbxdWM§¤£¨¦§¨
.íéøLé:`IxhnibA.mlFrd zFa`itFq §¨¦§¦©§¦¨£¨¨¥

dxa` ,zFa`d zFnW lW zFaiY'm ¥¤§¨¨©§¨¨
gvi'wwrie- 'a:`IxhnibAmrlAEdfe . ¦§¨§©£Ÿ§¦©§¦¨¦§¨§¤

."EdnM izixg` idzE"`i dxez §¦©£¦¦¨Ÿ



wlaפח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy

(áë):Bì íàø úôòBúk íéøönî íàéöBî ìà¥−«¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡∑ עם "הּנה אמרּת: אּתה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְִֵַַַָָָ
האלהים  אּלא מעצמֹו, יצא לא מּמצרים", ְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיצא

BÏ.הֹוציאם  Ì‡¯ ˙ÙÚB˙k∑.ׁשּלֹו וגבּה רּום ּכתקף ִָ¿¬…¿≈ְְֶֶַֹֹ
כב)וכן הּמה.(איוב מעֹוז לׁשֹון - ּתֹועפֹות" "וכסף : ְְְֵֵֶֶָָָ

לׁשֹון ׁשהּוא אני א)ואֹומר יעֹופף",(בראשית "ועֹוף : ְְְְֲִֵֵֶ
זה  הּוא רב ותקף וגבּה, ּברּום ˙ÙÚB˙.המעֹופף ְְְֵֶֶַַַָֹֹ¬…

Ì‡¯∑ ּתקף ראם". "ּתֹועפת אחר: ּדבר ּגבּה. עפיפת ¿≈ְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹֹ
רּבֹותינּו: ואמרּו סח)ראמים. הּׁשדים (גיטין .אּלּו ְְְִִֵֵֵֵַַָ

(âë)úòk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷òéa Lçð-àì ék¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À
:ìà ìòt-äî ìàøNéìe á÷òéì øîàé¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«

i"yx£·˜ÚÈa LÁŒ‡Ï Èk∑,לברכה הם ראּויים ּכי ƒ…««¿«¬…ְְִִִֵָָ
וקֹוסמים  מנחׁשים ּבהם ÚÈÏ˜·.ׁשאין ¯Ó‡È ˙Úk ְְְֲִִֵֶֶַָ»≈≈»≈¿«¬…

'B‚Â∑,הּזאת ּכעת עת להיֹות עתיד ּתּגלה עֹוד אׁשר ¿ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּתֹורה  ולֹומדים לפניו יֹוׁשבין ׁשהן ּכל, לעין ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹחּבתן
יׁשאלּו והם הּׁשרת, מּמלאכי לפנים ּומחיצתן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּפיו

ׁשּנאמר וזהּו אל, ּפעל מה ל)להם: עיני(ישעיה "והיּו : ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אינֹו - ליעקב" "יאמר אחר: ּדבר ."אתֿמֹורי ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹראֹות

למנחׁש צריכים אינן הֹוה: לׁשֹון אּלא עתיד, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלׁשֹון
ּוליׂשראל  ליעקב להאמר ׁשּצרי עת ּבכל ּכי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹוקֹוסם,
ּבּמרֹום, ּגזרֹותיו ּומה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּפעל ְֵַַַַַָָָָָמה

אּלא וקֹוסמים, מנחׁשים עלּֿפי נמסר אינן להם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ותּמים  אּורים אֹו הּמקֹום, ּגזרת היא מה ְְְִִִִֵֵֶַַַָֻנביאיהם

ּכן  ּתרּגם לא ואֹונקלּוס להם. .מּגידים ְְְְִִִֵֵֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr gi zegiy ihewl)

הּׁשרת מלאכי מּמחיצת לפנים כג)ּומחיצתן כג, (רש"י ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ
לעיל ּפרׁש א)ר ׁש"י א, מׁשּתּמׁשין (ויקרא הּׁשרת ׁשּמלאכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

"וּיקר", לׁשֹון נאמר האּמֹות ּבנביאי ואּלּו "וּיקרא", ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָֻּבלׁשֹון

היה ׁשּבלעם והינּו, וטמאה. ארעי מּמלאכי למּטה לׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ּבכ מיחדת חׁשיבּות יׁשנּה ׁשּמּבחינתֹו אפֹוא, מּובן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהּׁשרת.

הם הּׁשרת.למעלה ׁשּיׂשראל מּמלאכי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

(ãë)ákLé àì àOðúé éøàëå íe÷é àéáìk íò-ïä¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ
:äzLé íéììç-íãå óøè ìëàé-ãò©Ÿ́©¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚŒÔ‰∑ עֹומדין ּכׁשהן ∆»¿»ƒ»¿ְְִֵֶ
את  לחטף וכארי ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמׁשינתם
ּתפּלין  ּולהניח ׁשמע לקראאת ללּבׁשציצית, .הּמצוֹות: ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹֹ

·kLÈ ‡Ï∑ ּומחּבל אֹוכל ׁשהּוא עד מּטתֹו על ּבּלילה …ƒ¿«ְְִֵֵֶַַַַַָָ
מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ּכיצד? לטרפֹו. הּבא מּזיק ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכל
- להּזיקם וגיס מחנה ּבא הּמקֹום. ּביד רּוחֹו ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָּומפקיד

מלחמֹותיהם  ונלחם ׁשֹומרם ְְְְֲִִֵֶַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
וגֹו', יקּום ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּומּפילם

zLÈ‰.ּכתרּגּומֹו ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑(במ"ר) ׁשאין נתנּבא ְְַ¿«¬»ƒƒ¿∆ְִֵֵֶַ
הּוא  ויהרג חללים, מדין מלכי ׁשּיּפיל עד מת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשה

ׁשּנאמר יג)ע ּמהם, הּקֹוסם (יהושע ּבןּֿבעֹור "ואתּֿבלעם : ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
אלֿחלליהם" ּבחרב בניֿיׂשראל .הרגּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(äë)epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®
:epëøáú àì Cøa-íb©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«

i"yx£ep·w˙ ‡Ï ·˜ŒÌb∑ על מּוסף ראׁשֹון "ּגם" «……ƒ√∆ִַַָ
וכן ראׁשֹון. "ּגם" על ׁשני ו"גם" הּׁשני, ג)"ּגם" :(מ"א ְְִִִֵֵֵַַַַַ

וכן יהיה", לא ּגםֿל לב)"ּגםֿלי ּבחּור (דברים "ּגם : ְְִִֵֶַַַָָֹ
ּבתּולה" .ּגם ְַָ

(åë)éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå íòìa ïòiåE ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ
:äNòà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk øîàì¥½Ÿ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

Óe¯Â‡כב  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c dÏ‡¡»¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
:dÏÈcƒ≈

ÚÈ˜·כג  ˙È·„Ï ·ËÈÈc Ô·ˆ ‡iLÁ ‡Ï È¯‡¬≈»«¬«»»»¿ƒ«ƒ¿≈«¬…
Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙e·¯a ÔÚ¯ ‡iÓÒ˜ ‡Ï Û‡Â¿«»¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
„·Ú ‰Ó Ï‡¯NÈÏe ·˜ÚÈÏ ¯n‡˙È ÔcÚk¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«

:‡‰Ï‡¡»»

Ï‡כד  Ïh˙È ‡È¯‡Îe È¯L ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰»«»¿≈»»≈¿«¿»ƒ¿«»»
ÈÒÎÂ ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú dÚ¯‡· È¯LÈƒ¿≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

:˙¯ÈÈ ‡iÓÓÚ«¿«»≈»

Ï‡כה  ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ¯·˙ ‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ

ÈÏlÓ˙כו  ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ¯ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

mixehd lra

)(ck.íò ïä.oicn ikln 'dl bFxdIW cr dWn zEni `NW ,'dA miIqnE 'dA ligzn wEqRddk dxez ¤¨©¨©§¦§§©¥§¤Ÿ¨¤©¤©£§©§¥¦§¨

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy

(æé)Bzà áàBî éøNå Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà àáiå©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®
:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

i"yx£Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ∑ ֿ "וכל אֹומר: הּוא ּולמעלה ¿»≈»ƒְְְֵַָָ
להם  הלכּו ּתקוה, ּבֹו ׁשאין ׁשראּו ּכיון מֹואב"? ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָׂשרי

מקצתם  אּלא נׁשארּו ולא ‰'.מקצתם ¯acŒ‰Ó∑ ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ«ƒ∆
ּברׁשּות(במ"ר) אינ ּכלֹומר: זה, הּוא צחֹוק .לׁשֹון ְְְְְְִֵֶַ

(çé)äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨
:øtö Bða éãò̈©−§¬¦«Ÿ

i"yx£˜Ïa Ìe˜∑ נתּכּון ּבֹו, מצחק ׁשראהּו ּכיון »»ְְִֵֵֵֶַַָָָ
ואני  ליׁשב, רּׁשאי אינ ,רגלי על עמד ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַֹלצערֹו:

מקֹום  ׁשל ּבׁשליחּותֹו אלי ˆt¯.ׁשלּוח Ba∑ לׁשֹון ְִִֵֶֶַָָ¿ƒ…ְ

ּכמֹו זה, הּוא קד)מקרא יער",(תהילים "חיתֹו א): :(בראשית ְְְִֶַַָָ
קיד)"וחיתֹוֿארץ", מים"(תהלים "למעינֹו :. ְְְְְִֶֶַַָ

(èé)àeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé àìå øîà̈©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨

i"yx£'B‚Â Ï‡ LÈ‡ ‡Ï∑ להביאם להם נׁשּבע ּכבר …ƒ≈¿ְְֲִִֶַַָָָ
להמיתם  סבּור ואּתה אּמֹות, ׁשבעה ארץ ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻּולהֹוריׁשם

B‚Â'.ּבּמדּבר? ¯Ó‡ ‡e‰‰∑:ותרּגּומֹו ּתמּה, ּבלׁשֹון ְִַָ«»«¿ְְְִֵַַ
ּבהם  לחזר ונמלכין חֹוזרים - ּומתמּלכין" ."ותּיבין ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ

(ë):äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨

i"yx£ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰∑ מהּֿדּבר" ׁשֹואלני אּתה ƒ≈»≈»»¿ƒֲִִֵֶַַָ
ּכמֹוה  "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר מּמּנּו קּבלּתי ?"'ְְְִִִֵֵֶַָָָ

("לבר".‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑,אֹותם ּבר הּוא ְֵָ≈≈¿…¬ƒ∆»ֵֵָ
ּברּכתֹו את אׁשיב לא וכן ∑C¯·e.ואני ,ּובּר ּכמֹו ְֲִִִֶַָָֹ≈≈ְְִֵֵ

ּכמֹו רי"ש, ּגזרת עד)הּוא ּכמֹו(תהלים חרף", "אֹויב : ְְְִֵֵֵֵַ
וכן י)חּרף. את (שם ּומבר המהּלל ,"ּבר "ּובֹוצע : ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ

יהיה  ׁשלֹום ּתענׁש, לא ּכי ּתירא אל ואֹומר: ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּגֹוזל
ּבר לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז - ְְְְִֵֵֵַַַָָל
סּגֹול  (ר"ל: קטן ּבפּתח נקּוד היה ּכן ׁשאם ּדבר, ְִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשם
ּפעל, ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָּתחת

למּטה  וטעמֹו (צירי) קטן קמץ נקּוד .הּוא ְְֲֵֵַַָָָָָָ

(àë)ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְַָָ
נאה  מדרׁש נדרׁש הּוא ּפׁשּוטֹו אחרי Ï‡.אחר: ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ…

ËÈa‰∑ ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, "און" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ƒƒְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
להתּבֹונן  אחריהם מדקּדק אינֹו ּדבריו על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָעֹוברין

ּדתֹו על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם ∑ÏÓÚ.ּבאונּיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ»»
ּכמֹו עברה, ז)לׁשֹון עמל",(שם "הרה י): אּתה (שם "ּכי : ְְֲִֵַָָָָָָ

ו  לפני עמל עמל היא ׁשהעברה לפי ּתּביט", כעס ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
BnÚ.הּמקֹום  ÂÈ‰Ï‡ ּוממרים ∑‰' מכעיסין אפּלּו ַָ¡…»ƒְְֲִִִִַַ

מּתֹוכן  זז אינֹו Ba.לפניו, CÏÓ ˙Úe¯˙e∑ חּבה לׁשֹון ְִֵָָָָ¿«∆∆ְִָ
ּכמֹו טו)ורעּות, ב ּדוד,(שמואל אֹוהב ּדוד" "רעה (שופטים : ְְִִֵֵֵֵָָ

ּוׁשכינת טו) אֹונקלּוס: ּתרּגם וכן למרעהּו". "וּיּתנּה :ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָ
ּביניהֹון  .מלּכהֹון ְְֵֵַ

d˙ÏÚיז  ÏÚ „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««¬»≈
ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«≈»»»«ƒ

:ÈÈ¿»

‡ˆÈ˙יח  ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«»»¿«»≈
:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ¿≈¿ƒ«ƒ…

Èaיט  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L‡ È· ÈlÓÎ ‡Ï»¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
È· È„·BÚk ‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿≈
ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N·ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ
d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡ ‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿»≈¿»≈¿≈

:Ìi˜˙Óƒ¿«»

ÏÂ‡כ  Ï‡¯NÈÏ dpÎ¯·‡Â ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈¿ƒ¿»≈¿»
:dpÓ È˙k¯a ·˙‡»≈ƒ¿¿ƒƒ≈

ÚÈ˜·כא  ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa ¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰ÈÈa≈≈

mixehd lra

)(`k.á÷òéa ïåà èéaä àìzFIzF` oi`Wh"g.mihaW lW odizFnWAak dxez Ÿ¦¦¨¤§©£Ÿ¤¥¦¥¦§¥¤¤§¨¦



פט wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy

(áë):Bì íàø úôòBúk íéøönî íàéöBî ìà¥−«¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡∑ עם "הּנה אמרּת: אּתה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְִֵַַַָָָ
האלהים  אּלא מעצמֹו, יצא לא מּמצרים", ְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיצא

BÏ.הֹוציאם  Ì‡¯ ˙ÙÚB˙k∑.ׁשּלֹו וגבּה רּום ּכתקף ִָ¿¬…¿≈ְְֶֶַֹֹ
כב)וכן הּמה.(איוב מעֹוז לׁשֹון - ּתֹועפֹות" "וכסף : ְְְֵֵֶֶָָָ

לׁשֹון ׁשהּוא אני א)ואֹומר יעֹופף",(בראשית "ועֹוף : ְְְְֲִֵֵֶ
זה  הּוא רב ותקף וגבּה, ּברּום ˙ÙÚB˙.המעֹופף ְְְֵֶֶַַַָֹֹ¬…

Ì‡¯∑ ּתקף ראם". "ּתֹועפת אחר: ּדבר ּגבּה. עפיפת ¿≈ְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹֹ
רּבֹותינּו: ואמרּו סח)ראמים. הּׁשדים (גיטין .אּלּו ְְְִִֵֵֵֵַַָ

(âë)úòk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷òéa Lçð-àì ék¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À
:ìà ìòt-äî ìàøNéìe á÷òéì øîàé¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«

i"yx£·˜ÚÈa LÁŒ‡Ï Èk∑,לברכה הם ראּויים ּכי ƒ…««¿«¬…ְְִִִֵָָ
וקֹוסמים  מנחׁשים ּבהם ÚÈÏ˜·.ׁשאין ¯Ó‡È ˙Úk ְְְֲִִֵֶֶַָ»≈≈»≈¿«¬…

'B‚Â∑,הּזאת ּכעת עת להיֹות עתיד ּתּגלה עֹוד אׁשר ¿ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּתֹורה  ולֹומדים לפניו יֹוׁשבין ׁשהן ּכל, לעין ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹחּבתן
יׁשאלּו והם הּׁשרת, מּמלאכי לפנים ּומחיצתן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּפיו

ׁשּנאמר וזהּו אל, ּפעל מה ל)להם: עיני(ישעיה "והיּו : ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אינֹו - ליעקב" "יאמר אחר: ּדבר ."אתֿמֹורי ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹראֹות

למנחׁש צריכים אינן הֹוה: לׁשֹון אּלא עתיד, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלׁשֹון
ּוליׂשראל  ליעקב להאמר ׁשּצרי עת ּבכל ּכי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹוקֹוסם,
ּבּמרֹום, ּגזרֹותיו ּומה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּפעל ְֵַַַַַָָָָָמה

אּלא וקֹוסמים, מנחׁשים עלּֿפי נמסר אינן להם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ותּמים  אּורים אֹו הּמקֹום, ּגזרת היא מה ְְְִִִִֵֵֶַַַָֻנביאיהם

ּכן  ּתרּגם לא ואֹונקלּוס להם. .מּגידים ְְְְִִִֵֵֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr gi zegiy ihewl)

הּׁשרת מלאכי מּמחיצת לפנים כג)ּומחיצתן כג, (רש"י ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ
לעיל ּפרׁש א)ר ׁש"י א, מׁשּתּמׁשין (ויקרא הּׁשרת ׁשּמלאכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

"וּיקר", לׁשֹון נאמר האּמֹות ּבנביאי ואּלּו "וּיקרא", ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָֻּבלׁשֹון

היה ׁשּבלעם והינּו, וטמאה. ארעי מּמלאכי למּטה לׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ּבכ מיחדת חׁשיבּות יׁשנּה ׁשּמּבחינתֹו אפֹוא, מּובן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהּׁשרת.

הם הּׁשרת.למעלה ׁשּיׂשראל מּמלאכי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

(ãë)ákLé àì àOðúé éøàëå íe÷é àéáìk íò-ïä¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ
:äzLé íéììç-íãå óøè ìëàé-ãò©Ÿ́©¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚŒÔ‰∑ עֹומדין ּכׁשהן ∆»¿»ƒ»¿ְְִֵֶ
את  לחטף וכארי ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמׁשינתם
ּתפּלין  ּולהניח ׁשמע לקראאת ללּבׁשציצית, .הּמצוֹות: ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹֹ

·kLÈ ‡Ï∑ ּומחּבל אֹוכל ׁשהּוא עד מּטתֹו על ּבּלילה …ƒ¿«ְְִֵֵֶַַַַַָָ
מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ּכיצד? לטרפֹו. הּבא מּזיק ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכל
- להּזיקם וגיס מחנה ּבא הּמקֹום. ּביד רּוחֹו ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָּומפקיד

מלחמֹותיהם  ונלחם ׁשֹומרם ְְְְֲִִֵֶַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
וגֹו', יקּום ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּומּפילם

zLÈ‰.ּכתרּגּומֹו ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑(במ"ר) ׁשאין נתנּבא ְְַ¿«¬»ƒƒ¿∆ְִֵֵֶַ
הּוא  ויהרג חללים, מדין מלכי ׁשּיּפיל עד מת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשה

ׁשּנאמר יג)ע ּמהם, הּקֹוסם (יהושע ּבןּֿבעֹור "ואתּֿבלעם : ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
אלֿחלליהם" ּבחרב בניֿיׂשראל .הרגּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(äë)epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®
:epëøáú àì Cøa-íb©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«

i"yx£ep·w˙ ‡Ï ·˜ŒÌb∑ על מּוסף ראׁשֹון "ּגם" «……ƒ√∆ִַַָ
וכן ראׁשֹון. "ּגם" על ׁשני ו"גם" הּׁשני, ג)"ּגם" :(מ"א ְְִִִֵֵֵַַַַַ

וכן יהיה", לא ּגםֿל לב)"ּגםֿלי ּבחּור (דברים "ּגם : ְְִִֵֶַַַָָֹ
ּבתּולה" .ּגם ְַָ

(åë)éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå íòìa ïòiåE ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ
:äNòà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk øîàì¥½Ÿ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

Óe¯Â‡כב  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c dÏ‡¡»¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
:dÏÈcƒ≈

ÚÈ˜·כג  ˙È·„Ï ·ËÈÈc Ô·ˆ ‡iLÁ ‡Ï È¯‡¬≈»«¬«»»»¿ƒ«ƒ¿≈«¬…
Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙e·¯a ÔÚ¯ ‡iÓÒ˜ ‡Ï Û‡Â¿«»¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
„·Ú ‰Ó Ï‡¯NÈÏe ·˜ÚÈÏ ¯n‡˙È ÔcÚk¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«

:‡‰Ï‡¡»»

Ï‡כד  Ïh˙È ‡È¯‡Îe È¯L ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰»«»¿≈»»≈¿«¿»ƒ¿«»»
ÈÒÎÂ ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú dÚ¯‡· È¯LÈƒ¿≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

:˙¯ÈÈ ‡iÓÓÚ«¿«»≈»

Ï‡כה  ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ¯·˙ ‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ

ÈÏlÓ˙כו  ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ¯ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

mixehd lra
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(æé)Bzà áàBî éøNå Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà àáiå©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®
:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

i"yx£Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ∑ ֿ "וכל אֹומר: הּוא ּולמעלה ¿»≈»ƒְְְֵַָָ
להם  הלכּו ּתקוה, ּבֹו ׁשאין ׁשראּו ּכיון מֹואב"? ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָׂשרי

מקצתם  אּלא נׁשארּו ולא ‰'.מקצתם ¯acŒ‰Ó∑ ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ«ƒ∆
ּברׁשּות(במ"ר) אינ ּכלֹומר: זה, הּוא צחֹוק .לׁשֹון ְְְְְְִֵֶַ

(çé)äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨
:øtö Bða éãò̈©−§¬¦«Ÿ

i"yx£˜Ïa Ìe˜∑ נתּכּון ּבֹו, מצחק ׁשראהּו ּכיון »»ְְִֵֵֵֶַַָָָ
ואני  ליׁשב, רּׁשאי אינ ,רגלי על עמד ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַֹלצערֹו:

מקֹום  ׁשל ּבׁשליחּותֹו אלי ˆt¯.ׁשלּוח Ba∑ לׁשֹון ְִִֵֶֶַָָ¿ƒ…ְ

ּכמֹו זה, הּוא קד)מקרא יער",(תהילים "חיתֹו א): :(בראשית ְְְִֶַַָָ
קיד)"וחיתֹוֿארץ", מים"(תהלים "למעינֹו :. ְְְְְִֶֶַַָ

(èé)àeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé àìå øîà̈©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨

i"yx£'B‚Â Ï‡ LÈ‡ ‡Ï∑ להביאם להם נׁשּבע ּכבר …ƒ≈¿ְְֲִִֶַַָָָ
להמיתם  סבּור ואּתה אּמֹות, ׁשבעה ארץ ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻּולהֹוריׁשם

B‚Â'.ּבּמדּבר? ¯Ó‡ ‡e‰‰∑:ותרּגּומֹו ּתמּה, ּבלׁשֹון ְִַָ«»«¿ְְְִֵַַ
ּבהם  לחזר ונמלכין חֹוזרים - ּומתמּלכין" ."ותּיבין ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ

(ë):äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨

i"yx£ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰∑ מהּֿדּבר" ׁשֹואלני אּתה ƒ≈»≈»»¿ƒֲִִֵֶַַָ
ּכמֹוה  "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר מּמּנּו קּבלּתי ?"'ְְְִִִֵֵֶַָָָ

("לבר".‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑,אֹותם ּבר הּוא ְֵָ≈≈¿…¬ƒ∆»ֵֵָ
ּברּכתֹו את אׁשיב לא וכן ∑C¯·e.ואני ,ּובּר ּכמֹו ְֲִִִֶַָָֹ≈≈ְְִֵֵ

ּכמֹו רי"ש, ּגזרת עד)הּוא ּכמֹו(תהלים חרף", "אֹויב : ְְְִֵֵֵֵַ
וכן י)חּרף. את (שם ּומבר המהּלל ,"ּבר "ּובֹוצע : ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ

יהיה  ׁשלֹום ּתענׁש, לא ּכי ּתירא אל ואֹומר: ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּגֹוזל
ּבר לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז - ְְְְִֵֵֵַַַָָל
סּגֹול  (ר"ל: קטן ּבפּתח נקּוד היה ּכן ׁשאם ּדבר, ְִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשם
ּפעל, ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָּתחת

למּטה  וטעמֹו (צירי) קטן קמץ נקּוד .הּוא ְְֲֵֵַַָָָָָָ

(àë)ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְַָָ
נאה  מדרׁש נדרׁש הּוא ּפׁשּוטֹו אחרי Ï‡.אחר: ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ…

ËÈa‰∑ ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, "און" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ƒƒְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
להתּבֹונן  אחריהם מדקּדק אינֹו ּדבריו על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָעֹוברין

ּדתֹו על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם ∑ÏÓÚ.ּבאונּיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ»»
ּכמֹו עברה, ז)לׁשֹון עמל",(שם "הרה י): אּתה (שם "ּכי : ְְֲִֵַָָָָָָ

ו  לפני עמל עמל היא ׁשהעברה לפי ּתּביט", כעס ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
BnÚ.הּמקֹום  ÂÈ‰Ï‡ ּוממרים ∑‰' מכעיסין אפּלּו ַָ¡…»ƒְְֲִִִִַַ

מּתֹוכן  זז אינֹו Ba.לפניו, CÏÓ ˙Úe¯˙e∑ חּבה לׁשֹון ְִֵָָָָ¿«∆∆ְִָ
ּכמֹו טו)ורעּות, ב ּדוד,(שמואל אֹוהב ּדוד" "רעה (שופטים : ְְִִֵֵֵֵָָ

ּוׁשכינת טו) אֹונקלּוס: ּתרּגם וכן למרעהּו". "וּיּתנּה :ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָ
ּביניהֹון  .מלּכהֹון ְְֵֵַ

d˙ÏÚיז  ÏÚ „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««¬»≈
ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«≈»»»«ƒ

:ÈÈ¿»

‡ˆÈ˙יח  ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«»»¿«»≈
:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ¿≈¿ƒ«ƒ…

Èaיט  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L‡ È· ÈlÓÎ ‡Ï»¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
È· È„·BÚk ‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿≈
ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N·ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ
d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡ ‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿»≈¿»≈¿≈

:Ìi˜˙Óƒ¿«»

ÏÂ‡כ  Ï‡¯NÈÏ dpÎ¯·‡Â ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈¿ƒ¿»≈¿»
:dpÓ È˙k¯a ·˙‡»≈ƒ¿¿ƒƒ≈

ÚÈ˜·כא  ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa ¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰ÈÈa≈≈

mixehd lra

)(`k.á÷òéa ïåà èéaä àìzFIzF` oi`Wh"g.mihaW lW odizFnWAak dxez Ÿ¦¦¨¤§©£Ÿ¤¥¦¥¦§¥¤¤§¨¦



wlaצ zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(â)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· Ba∑קיד)ּכמֹו ּומדרׁש(תהילים מים". "למעינֹו : ¿¿…ְְְְְִִַַָ
ק"ה)אּגדה: ּבלק (סנהדרין מאבֹותיהם; ּגדֹולים היּו ׁשניהם ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּגדֹול  ּובלעם ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו - צּפֹור ְְְְְִִִַָָָּבנֹו
היה  ּפרס ּבן מנה - ּבנביאּות ‰ÔÈÚ.מאביו Ì˙L∑ ְְִִִֵֶֶָָָָָ¿À»»ƒ

ּפתּוח, נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ ּומּוצאת נקּורה ְְְִֵֵֶַַָָָָעינֹו
ויּגב. ויסּתם ׁשּיׁשּתם ּכדי הּוא, מׁשנה סט)ּולׁשֹון .(ע"ז ְְְְְְְִִִִֵֶָֹֹֹ

יׂשראל, רבע את ּומסּפר ׁשאמר: לפי אמרּו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹורּבֹותינּו

ׁשל  רביעֹותיהן ּומֹונה יֹוׁשב ְִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
אמר  מּמּנה. הּצּדיק ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָיׂשראל,
יסּתּכל  קדֹוׁשים, ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ְְְְְִִִִֵֶַָָָּבלּבֹו:
ּבלעם  ׁשל עינֹו נסמית זה ּדבר ועל הּללּו? ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּדברים

לא) ּכמֹו(נדה העין, ּפתּוח - העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש .ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻ
אמר  ולא העין" "ׁשתם ׁשאמר ועל אֹונקלּוס, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּתרּגם

היה  מעיניו ּבאחת ׁשּסּומא למדנּו העינים", ."ׁשתם ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

(ã)ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−
:íéðéò éeìâe§¬¥¨«¦

i"yx£ÌÈÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ∑ ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו …≈¿≈»ƒְְְֵֶַ
ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ּבּלילה אּלא עליו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנראה
רגליו, על לעמד ּכח ּבֹו היה לא עליו נגלה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹּכׁשהיה

נגלה  להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה לפי ּפניו, על ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָונֹופל
לפניו  זקּופה ּבקֹומה .עליו ְְְָָָָָָ

(ä)éìäà eáh-äîéúðkLî á÷òé E:ìàøNé E ©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«

i"yx£EÈÏ‰‡ e·hŒ‰Ó∑ ׁשאינן ּפתחיהם ׁשראה על «……»∆ְִֵֵֶֶֶַָָָ
זה  מּול זה ּכתרּגּומֹו.∑EÈ˙kLÓ.מכּונין ,חניֹותי ְִֶֶָֻƒ¿¿…∆ְְֲִֶַ

ׁשילה  אהל - ּטבּו מה ,"אהלי "מהּֿטבּו אחר: ִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹּדבר
לכּפר  קרּבנֹות ּבהן ׁשּמקריבין ּביּׁשּובן, עֹולמים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובית

ׁשהן ∑EÈ˙kLÓ.עליכם  לפי חרבין, ּכׁשהן אף ֲֵֶƒ¿¿…∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַ
הּנ על ּכּפרה וחרּבנן עליהם, ׁשּנאמר מׁשּכֹון פׁשֹות, ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ד) "וּיּצתֿאׁש(איכה ּכּלה? ּובּמה אתֿחמתֹו", ה' "ּכּלה :ֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.ּבצּיֹון" ְִ

(å)ýåýé òèð íéìäàk øäð éìò úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
:íéî-éìò íéæøàk©«£¨¦−£¥¨«¦

i"yx£eÈh ÌÈÏÁk∑ לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְִִֶֶֶ
רׁשע  אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו ְְְִִֵֵֶַָָָָָלמרחֹוק.
להׁשית  ּכׁשאמר לקּללם, ּבלּבֹו היה מה למדים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאנּו
ּברכם  ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו. הּמדּבר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאל
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', לֹומר ׁשּבּקׁש קללֹות אֹותן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמעין

קה) לׁשֹון∑ÌÈÏ‰‡k.(סנהדרין מה)ּכתרּגּומֹו: "מר (תהלים : «¬»ƒְְְַֹ

‰'.ואהלֹות" ÚË∑ ּכאהלים אחר: לׁשֹון ּבגןֿעדן. ֲַָ»«ְֲִֵֵֶַַַָָ
ׁשּנאמר ּכאהל, המתּוחין ּכּׁשמים - ה' מ)נטע :(ישעיה ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָֹ

ּדאםּֿכן  אינֹו, זה ולׁשֹון לׁשבת". ּכאהל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ"וּימּתחם
קמץ  ּבחטף הא' "ּכאהלים" לּנּקד לֹו ÚË.היה ְֲֳִִֵַַָָָָָָָ»«

ׁשּנאמר∑‰' ּבאהלים, מצינּו "נטיעה" יא)לׁשֹון :(דניאל ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ
אּפדנֹו" אהלי ."וּיּטע ְֳִֵַַַַָ

BÚa¯ג  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÔÓד  eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

CÈ¯LÈÓה  ˙Èa ·˜ÚÈ CÚ¯‡ ‡·Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈≈¿»
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

t¯˙ו  ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈ¯acÓc ÔÈÏÁk¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»
ÏÚ ÔÈ·Èˆc ÔÈÊ¯‡k ÈÈ ·Èˆc ‡iÓÒe·k¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«

:‡iÓ«»

mixehd lra

ãë)(b.øábä íàðexn` Y`C dnM §ª©¤¤§©§©§¨©
,lFbpxzl dnFC mrlAW .'xaB `xw'¨¨¨¤¤¦§¨¤§©§§
oM ,lMn s`Fp `Ed lFbpxYdW FnM§¤©©§§¥¦Ÿ¥
lFbpxYdW FnkE .FpFz` rax mrlA¦§¨¨©£§¤©©§§
oiEkl rcFi mrlA oM ,miYrd rcFi¥©¨¦¦¥¦§¨¥©§©¥
FnkE .qrFM `Ed KExA WFcTdW drXd©¨¨¤©¨¨¥§
,cg` lbx lr cFnrl FMxC lFbpxYdW¤©©§§©§©£©¤¤¤¨

.Flbxn cg`A xBg mrlA oMc dxez ¥¦§¨¦¥§¤¨¥©§
)(c.ìôð`idW dlxrd liaWA Ÿ¥¦§¦¨¨§¨¤¦

.`Ed KExA WFcTd iptl dqE`n§¨¦§¥©¨¨
.íéðéò éeìâe ìôð äæçé:zFaiY itFq ¤¡¤Ÿ¥§¥¨¦¥¥

.dlind dxez ¦¨
)(déìäà eáh äî.EawrIW itl ©ŸŸ¨¤§¦¤©£Ÿ

dlrn lW ld`aE dHn lW ld`A§Ÿ¤¤©¨§Ÿ¤¤©§¨

'e cbpM wEqRA zFaiY 'e .cFaMd `QkA§¦¥©¨¥©¨§¤¤
ziA ,dliW ,lBlB ,oFrabe aFp :mildŸ̀¨¦§¦§¦§¨¦Ÿ¥

.mipW minlFre dxez ¨¦§©¦
)(e.'ä òèð íéìäàk'rhp' lW 'r ©£¨¦¨©¤¨©

l`xUil oi` dGd mlFrA iM ,dOEwr£¨¦¨¨©¤¥§¦§¨¥
.`al cizrl wx ,znIw drihpf dxez §¦¨©¤¤©¤¨¦¨Ÿ
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ß fenz f"h iyiy mei ß

(æë)íB÷î-ìà Eçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−
:íMî éì Búa÷å íéäìàä éðéòa øLéé éìeà øçà©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

i"yx£ÈÏ B˙a˜Â∑,מּׁשם לי ותּקבּנּו ּבעיניו ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו צּוּוי לׁשֹון זה אין ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט (דוא ּבלעז .מלדיר"ש ְַַ

(çë)ó÷Lpä øBòtä Làø íòìa-úà ÷ìa çwiå©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈
:ïîéLéä éðt-ìò©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£¯BÚt‰ L‡¯∑ וראה ּבלק, היה גדֹול קֹוסם …«¿ְֵָָָָָָָ
יֹודע  היה ולא ּפעֹור, עלֿידי ללקֹות עתידין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהן

וכן  מּׁשם? עליהם ּתחּול הּקללה ׁשּמא אמר: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה.
רֹואים  מה יֹודעים ואין רֹואים - ּבּכֹוכבים החֹוזים .ּכל ְְִִִִִֵַַָָָ

(èë)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(ì)ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦
:çaæna©¦§¥«©

ãë(à)Cøáì ýåýé éðéòa áBè ék íòìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´
íéLçð úàø÷ì íòôa-íòôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´§¨¦®

:åéðt øaãnä-ìà úLiå©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«
i"yx£'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ∑צרי איני אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ִִֵַָָ

לקּללם  יחּפץ לא ּכי ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, עֹוד .לבּדק ְְְְְִִַַַָָָֹֹֹ
ÌÚÙaŒÌÚÙk CÏ‰Œ‡ÏÂ∑ ּפעמים ׁשּתי עׂשה .ּכאׁשר ¿…»«¿««¿««ְְֲִֵֶַָָָ

ÌÈLÁ ˙‡¯˜Ï∑לקראתֹו ה' יּקרה אּולי לנחׁש ƒ¿«¿»ƒְְִִֵֶַַָָ

רֹוצה  אמר: אזּכיר ּכרצֹונֹו. לקּללם. רֹוצה ולא ְְְְְִִֶֶַַַָָֹ
ּתחּול  עֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה .עוֹונֹותיהם, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

ÂÈt ¯a„n‰ŒÏ‡ ˙LiÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»∆∆«ƒ¿»»»ְְַ

(á)ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðéò-úà íòìá àOiå©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−
ì:íéäìà çeø åéìò éäzå åéèáL ¦§¨¨®©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

i"yx£ÂÈÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ∑ ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְִִֵֶַָ
ורּוח  רעה עין מּדֹותיו: ׁשלׁש ל יׁש והרי רעה, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹעין

למעלה האמּורים רחבה ונפׁש פ"ה)ּגבֹוהה ÔÎL.(אבות ְְְְְֲִֶֶַָָָָָ…≈
ÂÈË·LÏ∑ ואינן לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה ƒ¿»»ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

זה, ּכנגד זה מכּונין ּפתחיהם ׁשאין ראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמערבין,
חברֹו אהל לתֹו יציץ ¯Áe.ׁשּלא ÂÈÏÚ È‰zÂ ְֲִֵֶֶָֹֹ«¿ƒ»»«

ÌÈ‰Ï‡∑ יקּללם ׁשּלא ּבלּבֹו .עלה ¡…ƒְְְִֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(84 'nr bi zegiy ihewl)

זה ּכנגד זה מכּונים אהליהם ּפתחי ב)ׁשאין כד, (רׁש"י ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ

להקּפיד  עליו אהל, עראי, ּבדירת מצּוי ׁשאדם ּבׁשעה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּגם
ּבעניני  הּמקּלים מן לאפּוקי ּבמילּואם. הּצניעּות ּכללי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָעל

מחּוץ  עראי ּבדירת ּכׁשּנמצאים ּובמיחד ּבּקיץ, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָֻצניעּות
העירה. ּכׁשאׁשּוב ואׁשּוב", "אחטא ּבאמרם: ְְְְְִִֶֶָָָָָָָָלעיר,

‡„Cp¯aכז  ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

¯Ó˙‡כח  LÈ¯ ÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e¿«»»»ƒ¿»≈»»»
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

Ú·L‡כט  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

Bz¯ל  ˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

È˙א  ‡Î¯·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»¿»»»»
˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊa ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«ƒ¿«∆»≈»√»
e„È·Ú„ ‡Ï‚Ú Ï·˜Ï] ÈeLÂ ‡iLÁ¿»«»¿«ƒƒ»≈∆¿»«¬ƒ

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏ [Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»«ƒ

Ï‡¯NÈב  ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÚ ˙È ÌÚÏa Û˜Êe¿≈ƒ¿»»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈
ÔÓ ‰‡e· Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ Ô¯L»»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»



צא wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(â)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· Ba∑קיד)ּכמֹו ּומדרׁש(תהילים מים". "למעינֹו : ¿¿…ְְְְְִִַַָ
ק"ה)אּגדה: ּבלק (סנהדרין מאבֹותיהם; ּגדֹולים היּו ׁשניהם ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּגדֹול  ּובלעם ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו - צּפֹור ְְְְְִִִַָָָּבנֹו
היה  ּפרס ּבן מנה - ּבנביאּות ‰ÔÈÚ.מאביו Ì˙L∑ ְְִִִֵֶֶָָָָָ¿À»»ƒ

ּפתּוח, נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ ּומּוצאת נקּורה ְְְִֵֵֶַַָָָָעינֹו
ויּגב. ויסּתם ׁשּיׁשּתם ּכדי הּוא, מׁשנה סט)ּולׁשֹון .(ע"ז ְְְְְְְִִִִֵֶָֹֹֹ

יׂשראל, רבע את ּומסּפר ׁשאמר: לפי אמרּו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹורּבֹותינּו

ׁשל  רביעֹותיהן ּומֹונה יֹוׁשב ְִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
אמר  מּמּנה. הּצּדיק ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָיׂשראל,
יסּתּכל  קדֹוׁשים, ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ְְְְְִִִִֵֶַָָָּבלּבֹו:
ּבלעם  ׁשל עינֹו נסמית זה ּדבר ועל הּללּו? ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּדברים

לא) ּכמֹו(נדה העין, ּפתּוח - העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש .ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻ
אמר  ולא העין" "ׁשתם ׁשאמר ועל אֹונקלּוס, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּתרּגם

היה  מעיניו ּבאחת ׁשּסּומא למדנּו העינים", ."ׁשתם ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

(ã)ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−
:íéðéò éeìâe§¬¥¨«¦

i"yx£ÌÈÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ∑ ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו …≈¿≈»ƒְְְֵֶַ
ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ּבּלילה אּלא עליו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנראה
רגליו, על לעמד ּכח ּבֹו היה לא עליו נגלה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹּכׁשהיה

נגלה  להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה לפי ּפניו, על ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָונֹופל
לפניו  זקּופה ּבקֹומה .עליו ְְְָָָָָָ

(ä)éìäà eáh-äîéúðkLî á÷òé E:ìàøNé E ©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«

i"yx£EÈÏ‰‡ e·hŒ‰Ó∑ ׁשאינן ּפתחיהם ׁשראה על «……»∆ְִֵֵֶֶֶַָָָ
זה  מּול זה ּכתרּגּומֹו.∑EÈ˙kLÓ.מכּונין ,חניֹותי ְִֶֶָֻƒ¿¿…∆ְְֲִֶַ

ׁשילה  אהל - ּטבּו מה ,"אהלי "מהּֿטבּו אחר: ִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹּדבר
לכּפר  קרּבנֹות ּבהן ׁשּמקריבין ּביּׁשּובן, עֹולמים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובית

ׁשהן ∑EÈ˙kLÓ.עליכם  לפי חרבין, ּכׁשהן אף ֲֵֶƒ¿¿…∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַ
הּנ על ּכּפרה וחרּבנן עליהם, ׁשּנאמר מׁשּכֹון פׁשֹות, ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ד) "וּיּצתֿאׁש(איכה ּכּלה? ּובּמה אתֿחמתֹו", ה' "ּכּלה :ֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.ּבצּיֹון" ְִ

(å)ýåýé òèð íéìäàk øäð éìò úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
:íéî-éìò íéæøàk©«£¨¦−£¥¨«¦

i"yx£eÈh ÌÈÏÁk∑ לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְִִֶֶֶ
רׁשע  אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו ְְְִִֵֵֶַָָָָָלמרחֹוק.
להׁשית  ּכׁשאמר לקּללם, ּבלּבֹו היה מה למדים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאנּו
ּברכם  ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו. הּמדּבר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאל
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', לֹומר ׁשּבּקׁש קללֹות אֹותן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמעין

קה) לׁשֹון∑ÌÈÏ‰‡k.(סנהדרין מה)ּכתרּגּומֹו: "מר (תהלים : «¬»ƒְְְַֹ

‰'.ואהלֹות" ÚË∑ ּכאהלים אחר: לׁשֹון ּבגןֿעדן. ֲַָ»«ְֲִֵֵֶַַַָָ
ׁשּנאמר ּכאהל, המתּוחין ּכּׁשמים - ה' מ)נטע :(ישעיה ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָֹ

ּדאםּֿכן  אינֹו, זה ולׁשֹון לׁשבת". ּכאהל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ"וּימּתחם
קמץ  ּבחטף הא' "ּכאהלים" לּנּקד לֹו ÚË.היה ְֲֳִִֵַַָָָָָָָ»«

ׁשּנאמר∑‰' ּבאהלים, מצינּו "נטיעה" יא)לׁשֹון :(דניאל ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ
אּפדנֹו" אהלי ."וּיּטע ְֳִֵַַַַָ

BÚa¯ג  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÔÓד  eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

CÈ¯LÈÓה  ˙Èa ·˜ÚÈ CÚ¯‡ ‡·Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈≈¿»
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

t¯˙ו  ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈ¯acÓc ÔÈÏÁk¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»
ÏÚ ÔÈ·Èˆc ÔÈÊ¯‡k ÈÈ ·Èˆc ‡iÓÒe·k¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«

:‡iÓ«»

mixehd lra

ãë)(b.øábä íàðexn` Y`C dnM §ª©¤¤§©§©§¨©
,lFbpxzl dnFC mrlAW .'xaB `xw'¨¨¨¤¤¦§¨¤§©§§
oM ,lMn s`Fp `Ed lFbpxYdW FnM§¤©©§§¥¦Ÿ¥
lFbpxYdW FnkE .FpFz` rax mrlA¦§¨¨©£§¤©©§§
oiEkl rcFi mrlA oM ,miYrd rcFi¥©¨¦¦¥¦§¨¥©§©¥
FnkE .qrFM `Ed KExA WFcTdW drXd©¨¨¤©¨¨¥§
,cg` lbx lr cFnrl FMxC lFbpxYdW¤©©§§©§©£©¤¤¤¨

.Flbxn cg`A xBg mrlA oMc dxez ¥¦§¨¦¥§¤¨¥©§
)(c.ìôð`idW dlxrd liaWA Ÿ¥¦§¦¨¨§¨¤¦

.`Ed KExA WFcTd iptl dqE`n§¨¦§¥©¨¨
.íéðéò éeìâe ìôð äæçé:zFaiY itFq ¤¡¤Ÿ¥§¥¨¦¥¥

.dlind dxez ¦¨
)(déìäà eáh äî.EawrIW itl ©ŸŸ¨¤§¦¤©£Ÿ

dlrn lW ld`aE dHn lW ld`A§Ÿ¤¤©¨§Ÿ¤¤©§¨

'e cbpM wEqRA zFaiY 'e .cFaMd `QkA§¦¥©¨¥©¨§¤¤
ziA ,dliW ,lBlB ,oFrabe aFp :mildŸ̀¨¦§¦§¦§¨¦Ÿ¥

.mipW minlFre dxez ¨¦§©¦
)(e.'ä òèð íéìäàk'rhp' lW 'r ©£¨¦¨©¤¨©

l`xUil oi` dGd mlFrA iM ,dOEwr£¨¦¨¨©¤¥§¦§¨¥
.`al cizrl wx ,znIw drihpf dxez §¦¨©¤¤©¤¨¦¨Ÿ

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

ß fenz f"h iyiy mei ß

(æë)íB÷î-ìà Eçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−
:íMî éì Búa÷å íéäìàä éðéòa øLéé éìeà øçà©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

i"yx£ÈÏ B˙a˜Â∑,מּׁשם לי ותּקבּנּו ּבעיניו ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו צּוּוי לׁשֹון זה אין ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט (דוא ּבלעז .מלדיר"ש ְַַ

(çë)ó÷Lpä øBòtä Làø íòìa-úà ÷ìa çwiå©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈
:ïîéLéä éðt-ìò©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£¯BÚt‰ L‡¯∑ וראה ּבלק, היה גדֹול קֹוסם …«¿ְֵָָָָָָָ
יֹודע  היה ולא ּפעֹור, עלֿידי ללקֹות עתידין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהן

וכן  מּׁשם? עליהם ּתחּול הּקללה ׁשּמא אמר: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה.
רֹואים  מה יֹודעים ואין רֹואים - ּבּכֹוכבים החֹוזים .ּכל ְְִִִִִֵַַָָָ

(èë)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(ì)ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦
:çaæna©¦§¥«©

ãë(à)Cøáì ýåýé éðéòa áBè ék íòìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´
íéLçð úàø÷ì íòôa-íòôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´§¨¦®

:åéðt øaãnä-ìà úLiå©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«
i"yx£'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ∑צרי איני אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ִִֵַָָ

לקּללם  יחּפץ לא ּכי ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, עֹוד .לבּדק ְְְְְִִַַַָָָֹֹֹ
ÌÚÙaŒÌÚÙk CÏ‰Œ‡ÏÂ∑ ּפעמים ׁשּתי עׂשה .ּכאׁשר ¿…»«¿««¿««ְְֲִֵֶַָָָ

ÌÈLÁ ˙‡¯˜Ï∑לקראתֹו ה' יּקרה אּולי לנחׁש ƒ¿«¿»ƒְְִִֵֶַַָָ

רֹוצה  אמר: אזּכיר ּכרצֹונֹו. לקּללם. רֹוצה ולא ְְְְְִִֶֶַַַָָֹ
ּתחּול  עֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה .עוֹונֹותיהם, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

ÂÈt ¯a„n‰ŒÏ‡ ˙LiÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»∆∆«ƒ¿»»»ְְַ

(á)ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðéò-úà íòìá àOiå©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−
ì:íéäìà çeø åéìò éäzå åéèáL ¦§¨¨®©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

i"yx£ÂÈÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ∑ ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְִִֵֶַָ
ורּוח  רעה עין מּדֹותיו: ׁשלׁש ל יׁש והרי רעה, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹעין

למעלה האמּורים רחבה ונפׁש פ"ה)ּגבֹוהה ÔÎL.(אבות ְְְְְֲִֶֶַָָָָָ…≈
ÂÈË·LÏ∑ ואינן לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה ƒ¿»»ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

זה, ּכנגד זה מכּונין ּפתחיהם ׁשאין ראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמערבין,
חברֹו אהל לתֹו יציץ ¯Áe.ׁשּלא ÂÈÏÚ È‰zÂ ְֲִֵֶֶָֹֹ«¿ƒ»»«

ÌÈ‰Ï‡∑ יקּללם ׁשּלא ּבלּבֹו .עלה ¡…ƒְְְִֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(84 'nr bi zegiy ihewl)

זה ּכנגד זה מכּונים אהליהם ּפתחי ב)ׁשאין כד, (רׁש"י ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ

להקּפיד  עליו אהל, עראי, ּבדירת מצּוי ׁשאדם ּבׁשעה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּגם
ּבעניני  הּמקּלים מן לאפּוקי ּבמילּואם. הּצניעּות ּכללי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָעל

מחּוץ  עראי ּבדירת ּכׁשּנמצאים ּובמיחד ּבּקיץ, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָֻצניעּות
העירה. ּכׁשאׁשּוב ואׁשּוב", "אחטא ּבאמרם: ְְְְְִִֶֶָָָָָָָָלעיר,

‡„Cp¯aכז  ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

¯Ó˙‡כח  LÈ¯ ÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e¿«»»»ƒ¿»≈»»»
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

Ú·L‡כט  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

Bz¯ל  ˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

È˙א  ‡Î¯·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»¿»»»»
˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊa ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«ƒ¿«∆»≈»√»
e„È·Ú„ ‡Ï‚Ú Ï·˜Ï] ÈeLÂ ‡iLÁ¿»«»¿«ƒƒ»≈∆¿»«¬ƒ

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏ [Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»«ƒ

Ï‡¯NÈב  ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÚ ˙È ÌÚÏa Û˜Êe¿≈ƒ¿»»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈
ÔÓ ‰‡e· Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ Ô¯L»»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»



wlaצב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(áé)éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåE ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²
:øîàì ézøac éìà zçìL-øLà£¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ

(âé)ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À
éalî äòø Bà äáBè úBNòì ýåýé ét-úà øáòì©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®

:øaãà Búà ýåýé øaãé-øLà£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«
i"yx£'‰ ÈtŒ˙‡ ¯·ÚÏ∑ ֿהּואּבהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּנבאׁש ׁשּידע לפי ּבראׁשֹונה, ׁשאמר ּכמֹו "אלהי" נאמר לא ּכאן «¬…∆ƒְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

.ונטרד  ְְִַ

ß fenz f"i ycew zay ß

(ãé)äNòé øLà Eöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹
:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä̈¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÈnÚÏ CÏB‰∑ ׁשּנסּתּלק עּמי, ּכׁשאר הריני מעּתה ≈¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מעלי  ‡EˆÚÈ.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ‰ÎÏ∑ּל מה ֵַַָָָ¿»ƒ»¿ְַ

ׂשֹונא  אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא ּומה ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלעׂשֹות.
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', הּוא קה)זּמה ּתדע (סנהדרין . ְְִִִֵֵֶַָָ

נאמר  ׁשהרי ּבזּמה, להכׁשילם זֹו עצה הׁשיא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבלעם

לא) ּבלעם"(במדבר ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :. ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָ
EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ ¯L‡∑ הּוא קצר מקרא ¬∆«¬∆»»«∆¿«¿ְִָָָ

עתידין  ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם, איעצ ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹזה:
" הּימים, ּבאחרית למֹואב מֹואב".להרע ּפאתי ּומחץ ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָ

וכּו' ויקטֹול העברי, קצּור מפרׁש .הּתרגּום ְְְְְְִִִִֵַַָָ

(åè)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

(æè)äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé écL©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

i"yx£ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑('ב ק"ה ּבּה(סנהדרין ׁשּכֹועס הּׁשעה .לכּון ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

(æé)áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzò àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈
áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷òiî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈

:úL-éða-ìk ø÷ø÷å§©§©−¨§¥¥«
i"yx£ep‡¯‡∑,ּוגדּלתֹו יעקב ׁשל ׁשבחֹו אני רֹואה ∆¿∆ְְֲֲִִֶֶַָֹֻ

זמן  לאחר אּלא הּוא עּתה לא א.·ÎBk C¯c∑ ְְֶַַַַַָָֹ»«»
לׁשֹון ב)ּכתרּגּומֹו, עֹובר (איכה ׁשהּכֹוכב  קׁשּתֹו";  ּדר" : ְְְְֵֶַַַַָָ

מּזל  יק ּום ּכלֹומר , דישטינ"ט, ּובלע"ז Ì˜Â.ּכחץ. ְְְֵַַַַָָ¿»

Ècיב  CÈc‚Ê‡Ï Û‡ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¬»«¿ƒ¿«»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏlÓ È˙ÂÏ ˙ÁlL«¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈»

ÈÏ˙יג  ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ƒƒ∆ƒ»»¿≈≈≈¿«¿«≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ eL¯ ÈÏƒ¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
ÏlÓÈc È˙eÚ¯Ó ‡˙LÈ· B‡ ‡˙·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ«≈

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ¿»»≈¬«≈

‡CÈkÏÓיד  ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

BÚa¯טו  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÚcÓטז  Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈

˜¯È·יז  È‰B˙È‡ ‡ÏÂ d˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒƒ»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡a¯˙ÈÂ ·˜ÚiÓ ‡kÏÓ Ìe˜È „k«¿«¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»
ÏÎa ËBÏLÈÂ ·‡BÓ È·¯·¯ ÏBË˜ÈÂ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

:‡L‡ Èa¿≈¡»»

mixehd lra

(ek ,dk '` l`EnW)`FAn LrpnW liaWA . §¥¦§¦¤§¨£¦
Lrpn oM lr ,mllwl `NW minca§¨¦¤Ÿ§©§¨©¥§¨£

.cFaMnai dxez ¦¨
)(eh.øòá Bða,e"ie xqg ,aizM "xrA" §§Ÿ§Ÿ§¦¨¥¨

FOr dxAC `l f`OW ,zrCn xrap iM¦¦§©¦©©¤¥¨Ÿ¦§¨¦
.dpikWfh dxez §¦¨

)(fh.ïBéìò úòc òãéårcie" o`M xn` §Ÿ¥©©©¤§¨©¨§Ÿ¥©
zFni zFNbl dvxW itl ,"oFilr zrC©©¤§§¦¤¨¨§©§

.giWOdfi dxez ©¨¦©
)(fi.ø÷ø÷å áàBî éúàt õçîe¨©©£¥¨§©§©

y"a z"`A 'xwxw'bc bc:`IxhnibA , ©§©§§¦©§¦¨
.ceCgi dxez ¨¦

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(æ)ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ
:Búëìî àOpúå Bkìî©§½§¦©¥−©§ª«

i"yx£ÂÈÏcÓ∑ּכתרּגּומֹו ּופרּוׁשֹו BÚ¯ÊÂ.מּבארֹותיו. ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿
ÌÈa¯ ÌÈÓa∑ זר - זה הּוא הצלחה ּכּזרע לׁשֹון עֹו ¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַָָ

הּמים  ּפני על BkÏÓ.הּזרּוע ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ∑מל ְִֵַַַַַָ¿»…≈¬««¿ֶֶ

עמלק  מל אגג את יכּבׁש ׁשּלהם Op˙Â‡.ראׁשֹון ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈
B˙ÎÏÓ∑ ּדוד אחריו ׁשּיבא ויֹותר, יֹותר יעקב ׁשל «¿Àְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

.ּוׁשלמה  ְֹֹ

(ç)ìëàé Bì íàø úôòBúk íéøönî BàéöBî ìà¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º
:õçîé åévçå íøâé íäéúîöòå åéøö íéBb¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡∑ הּגדּלה להם ּגֹורם מי ≈ƒƒƒ¿«ƒְִֵֶַָָֻ
ׁשּלֹו, ורּום ּבתקף מּמצרים הּמֹוציאם אל ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹהּזאת?

צריו  ׁשהם הּגֹויים את ׁשל ∑Ì‰È˙ÓˆÚÂ.יאכל ִֵֶֶַַָָֹ¿«¿…≈∆ֶ
וכן∑Ì¯‚È.צרים  ׁשבירה, לׁשֹון ּבֹו ּפתר (צפניה מנחם ִָ¿»≈ְְְְִֵֵַַָָ

וכןג) לּבקר", גרמּו "לא כג): "ואתֿחרׂשיה (יחזקאל : ְְְֲֵֶֶֶַָָָֹֹ
הּבׂשר  ׁשּמגרר הּוא, עצם לׁשֹון אֹומר ואני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתגרמי".
על  העצם ּומעמיד ׁשּבפנים, והּמח מּסביב ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשּניו

ıÁÓÈ.ערמימּותֹו ÂÈvÁÂ∑ חּציו ּתרּגם: אֹונקלּוס ְִַ¿ƒ»ƒ¿»ְְְִִֵָ

מרי  חּצים, ּבעלי ּכמֹו ׁשּלהם חלּקה צרים, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשל
לׁשֹון  ימחץ וכן וחצּיה) חלּקה לׁשֹון (ס"א ְְְְְְֲֲִִֵַָָָָֻּפלּוגּתא.

ה) ארצם.(שופטים את ׁשּיחצּו רּקתֹו". וחלפה "ּומחצה :ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָ
 ֿ הּקדֹוׁש ׁשל חּציו - מּמׁש חּצים לׁשֹון לפּתר ְְְִִִִֵֶַַָָָֹויׁש
ויצטּבע  יטּבל צרים, ׁשל ּבדמם ימחץ ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּברּוֿהּוא

ּכמֹו סח)ּבדמם, ואינֹו(תהלים ּבדם" רגל ּתמחץ "למען : ְְְְְְְְִֵַַַַָָָ
נראה  ּבדם ׁשהּצבּוע "מחצּתי", ּכמֹו: מּכה, מּלׁשֹון ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָזז

ונגּוע  מחּוץ .ּכאּלּו ְְִַָָ

(è)éëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà E ¨½§«Ÿ£¤−¨«

i"yx£È¯‡k ·ÎL Ú¯k∑ ּובגבּורה ּבכח ּבארצם יתיּׁשבּו .ּכתרּגּומֹו: »«»««¬ƒְְְְְְְְִִַַַַָָֹ

(é)øîàiå åétk-úà ÷tñiå íòìa-ìà ÷ìa óà-øçiå©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤
éúàø÷ éáéà á÷ì íòìa-ìà ÷ìazëøa äpäå E ¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨

ìL äæ Cøá:íéîòt L ¨¥½¤−¨¬§¨¦«
i"yx£˜tÒiÂ∑זֹו על זֹו .הּכה «ƒ¿…ִַָ

(àé)Eãaëà ãak ézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzòå§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ©¥´£©¤§½
:ãBákî ýåýé Eòðî äpäå§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

ËBÏLÈÂז  È‰BaÓ ‡a¯˙Èc ‡kÏÓ ÈbÒÈƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
dkÏÓ ‚‚‡Ó ÛB˜˙ÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈¬««¿≈

:d˙eÎÏÓ ÏË˙˙Â¿ƒ¿¿««¿≈

Óe¯Â‡ח  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c ‡‰Ï‡¡»»¿«≈ƒƒƒ¿«ƒ»¿»¿»
‡iÓÓÚ ÈÒÎ Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ dÏÈcƒ≈≈¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«»
Ôe˜pt˙È ÔB‰ÈkÏÓ ˙f··e ÔB‰È‡Ò«¿≈¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿

:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙Ú¯‡Â¿«¿«¿«¿¿

ÈÏ˙ט  ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÎÈ¯a dÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒ»¿¿ƒƒ¿ƒ»¿

:ÔÈËÈÏƒƒ

È‰B„ÈÏי  ÔÈÙ˜Le ÌÚÏ·a ˜Ï·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒƒƒƒ
‡‰Â C˙È¯˜ È‡Ò ËÏÈÓÏ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¿≈««¿«¿ƒ»¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯a»»»¿»¿«¿¿«¿«ƒ¿ƒ

È˜¯‡יא  ˙È¯Ó‡ C¯˙‡Ï CÏ ÏÈÊ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«¿»¬»ƒ¿»»
:¯˜È ÔÓ ÈÈ CÚÓ ‡‰Â Cp¯wÈ‡¬«¿ƒ»¿»¿»»¿»ƒ¿»

mixehd lra

)(f.íéî ìfé:`IxhnibA.Kln lCbi ¦©©¦§¦©§¦¨§©¥¤¤
lr `N` miklOd oigWFn oi`W¤¥§¦©§¨¦¤¨©

.xdPdg dxez ©¨¨
)(g.íéøönî BàéöBî ìà'a df xn` ¥¦¦¦§©¦¨©¤

minrR(ak ,bk lirlE `kd)mWM ,xnFl . §¨¦¨¨§¥©§¥
cizrl m`ivFi oM ,mixvOn m`ivFdW¤¦¨¦¦§©¦¥¦¥¤¨¦

.zFOE`d oiAn `Fal̈¦¥¨
.íäéúîöòåiM xnFl .diElY o"ir §©§Ÿ¥¤©¦§¨©¦

`Fal cizrle ,minnr draW xFwri©£¦§¨£¨¦§¤¨¦¨
"Egl`p eCgi bq FNM" Edfe .zFOE` b"q§¤ª¨©§¨¤¡¨

(c ,bp miNdY).h dxez §¦¦

)(héî àéáìëe éøàk áëL òøk̈©¨©©£¦§¨¦¦
.epîé÷édlrnlE(ck ,bk),`ial miCwd §¦¤§©§¨¦§¦¨¦

hrn xABzi dNigYn KxC ok iM¦¥¤¤¦§¦¨¦§©¥§©
FnM KlFde `Vpzi KM xg`e `ialM§¨¦§©©¨¦§©¥§¥§
o`ke .KlFde xABzn `EdW ix`d̈£¦¤¦§©¥§¥§¨
akW" oM mB fnxW ,`iall ix` miCwd¦§¦£¦§¨¦¤¨©©¥¨©
iniA "`ialkE" dWn iniA "ix`M©£¦¦¥¤§¨¦¦¥
iptE dOg iptM dWn ipRW ,rWFdi§ª©¤§¥¤¦§¥©¨§¥

.dpal iptM rWFdi§ª©¦§¥§¨¨

éëøáîéøøàå Ceøá E.øeøà EmrlA §¨£¤¨§Ÿ£¤¨¦§¨
miIq Kkl ,mllwl FAlA didW¤¨¨§¦§©§¨§¨¦¥
oYie" lW eizFkxA miIq wgvie .dllwA¦§¨¨§¦§¨¦¥¦§¨¤§¦¤
LikxanE xEx` Lixx`" ,"KExa"A "Ll§§¨Ÿ§¤¨§¨£¤

"KExA(hk ,fk ziW`xA): ¨§¥¦

éøøàå.øeøà EwlA Fl xn` `l oM lr §Ÿ£¤¨©¥Ÿ¨©¨¨
Ll gxA" Fl xn` `N` ,xzFi mllwl§©§¨¥¤¨¨©§©§

."LnFwn l`i dxez ¤§¤
)`i(.Eòðî'd Lrpn dPde" .dxFqOA 'a §¨£©§¨§¦¥§¨£

"minca `FAn 'd Lrpn xW`" ,"cFaMn¦¨£¤§¨£¦§¨¦



צג wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(áé)éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåE ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²
:øîàì ézøac éìà zçìL-øLà£¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ

(âé)ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À
éalî äòø Bà äáBè úBNòì ýåýé ét-úà øáòì©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®

:øaãà Búà ýåýé øaãé-øLà£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«
i"yx£'‰ ÈtŒ˙‡ ¯·ÚÏ∑ ֿהּואּבהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּנבאׁש ׁשּידע לפי ּבראׁשֹונה, ׁשאמר ּכמֹו "אלהי" נאמר לא ּכאן «¬…∆ƒְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

.ונטרד  ְְִַ

ß fenz f"i ycew zay ß

(ãé)äNòé øLà Eöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹
:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä̈¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÈnÚÏ CÏB‰∑ ׁשּנסּתּלק עּמי, ּכׁשאר הריני מעּתה ≈¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מעלי  ‡EˆÚÈ.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ‰ÎÏ∑ּל מה ֵַַָָָ¿»ƒ»¿ְַ

ׂשֹונא  אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא ּומה ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלעׂשֹות.
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', הּוא קה)זּמה ּתדע (סנהדרין . ְְִִִֵֵֶַָָ

נאמר  ׁשהרי ּבזּמה, להכׁשילם זֹו עצה הׁשיא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבלעם

לא) ּבלעם"(במדבר ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :. ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָ
EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ ¯L‡∑ הּוא קצר מקרא ¬∆«¬∆»»«∆¿«¿ְִָָָ

עתידין  ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם, איעצ ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹזה:
" הּימים, ּבאחרית למֹואב מֹואב".להרע ּפאתי ּומחץ ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָ

וכּו' ויקטֹול העברי, קצּור מפרׁש .הּתרגּום ְְְְְְִִִִֵַַָָ

(åè)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

(æè)äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé écL©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

i"yx£ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑('ב ק"ה ּבּה(סנהדרין ׁשּכֹועס הּׁשעה .לכּון ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

(æé)áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzò àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈
áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷òiî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈

:úL-éða-ìk ø÷ø÷å§©§©−¨§¥¥«
i"yx£ep‡¯‡∑,ּוגדּלתֹו יעקב ׁשל ׁשבחֹו אני רֹואה ∆¿∆ְְֲֲִִֶֶַָֹֻ

זמן  לאחר אּלא הּוא עּתה לא א.·ÎBk C¯c∑ ְְֶַַַַַָָֹ»«»
לׁשֹון ב)ּכתרּגּומֹו, עֹובר (איכה ׁשהּכֹוכב  קׁשּתֹו";  ּדר" : ְְְְֵֶַַַַָָ

מּזל  יק ּום ּכלֹומר , דישטינ"ט, ּובלע"ז Ì˜Â.ּכחץ. ְְְֵַַַַָָ¿»

Ècיב  CÈc‚Ê‡Ï Û‡ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¬»«¿ƒ¿«»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏlÓ È˙ÂÏ ˙ÁlL«¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈»

ÈÏ˙יג  ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ƒƒ∆ƒ»»¿≈≈≈¿«¿«≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ eL¯ ÈÏƒ¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
ÏlÓÈc È˙eÚ¯Ó ‡˙LÈ· B‡ ‡˙·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ«≈

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ¿»»≈¬«≈

‡CÈkÏÓיד  ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

BÚa¯טו  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÚcÓטז  Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈

˜¯È·יז  È‰B˙È‡ ‡ÏÂ d˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒƒ»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡a¯˙ÈÂ ·˜ÚiÓ ‡kÏÓ Ìe˜È „k«¿«¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»
ÏÎa ËBÏLÈÂ ·‡BÓ È·¯·¯ ÏBË˜ÈÂ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

:‡L‡ Èa¿≈¡»»

mixehd lra

(ek ,dk '` l`EnW)`FAn LrpnW liaWA . §¥¦§¦¤§¨£¦
Lrpn oM lr ,mllwl `NW minca§¨¦¤Ÿ§©§¨©¥§¨£

.cFaMnai dxez ¦¨
)(eh.øòá Bða,e"ie xqg ,aizM "xrA" §§Ÿ§Ÿ§¦¨¥¨

FOr dxAC `l f`OW ,zrCn xrap iM¦¦§©¦©©¤¥¨Ÿ¦§¨¦
.dpikWfh dxez §¦¨

)(fh.ïBéìò úòc òãéårcie" o`M xn` §Ÿ¥©©©¤§¨©¨§Ÿ¥©
zFni zFNbl dvxW itl ,"oFilr zrC©©¤§§¦¤¨¨§©§

.giWOdfi dxez ©¨¦©
)(fi.ø÷ø÷å áàBî éúàt õçîe¨©©£¥¨§©§©

y"a z"`A 'xwxw'bc bc:`IxhnibA , ©§©§§¦©§¦¨
.ceCgi dxez ¨¦

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(æ)ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ
:Búëìî àOpúå Bkìî©§½§¦©¥−©§ª«

i"yx£ÂÈÏcÓ∑ּכתרּגּומֹו ּופרּוׁשֹו BÚ¯ÊÂ.מּבארֹותיו. ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿
ÌÈa¯ ÌÈÓa∑ זר - זה הּוא הצלחה ּכּזרע לׁשֹון עֹו ¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַָָ

הּמים  ּפני על BkÏÓ.הּזרּוע ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ∑מל ְִֵַַַַַָ¿»…≈¬««¿ֶֶ

עמלק  מל אגג את יכּבׁש ׁשּלהם Op˙Â‡.ראׁשֹון ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈
B˙ÎÏÓ∑ ּדוד אחריו ׁשּיבא ויֹותר, יֹותר יעקב ׁשל «¿Àְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

.ּוׁשלמה  ְֹֹ

(ç)ìëàé Bì íàø úôòBúk íéøönî BàéöBî ìà¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º
:õçîé åévçå íøâé íäéúîöòå åéøö íéBb¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡∑ הּגדּלה להם ּגֹורם מי ≈ƒƒƒ¿«ƒְִֵֶַָָֻ
ׁשּלֹו, ורּום ּבתקף מּמצרים הּמֹוציאם אל ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹהּזאת?

צריו  ׁשהם הּגֹויים את ׁשל ∑Ì‰È˙ÓˆÚÂ.יאכל ִֵֶֶַַָָֹ¿«¿…≈∆ֶ
וכן∑Ì¯‚È.צרים  ׁשבירה, לׁשֹון ּבֹו ּפתר (צפניה מנחם ִָ¿»≈ְְְְִֵֵַַָָ

וכןג) לּבקר", גרמּו "לא כג): "ואתֿחרׂשיה (יחזקאל : ְְְֲֵֶֶֶַָָָֹֹ
הּבׂשר  ׁשּמגרר הּוא, עצם לׁשֹון אֹומר ואני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתגרמי".
על  העצם ּומעמיד ׁשּבפנים, והּמח מּסביב ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשּניו

ıÁÓÈ.ערמימּותֹו ÂÈvÁÂ∑ חּציו ּתרּגם: אֹונקלּוס ְִַ¿ƒ»ƒ¿»ְְְִִֵָ

מרי  חּצים, ּבעלי ּכמֹו ׁשּלהם חלּקה צרים, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשל
לׁשֹון  ימחץ וכן וחצּיה) חלּקה לׁשֹון (ס"א ְְְְְְֲֲִִֵַָָָָֻּפלּוגּתא.

ה) ארצם.(שופטים את ׁשּיחצּו רּקתֹו". וחלפה "ּומחצה :ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָ
 ֿ הּקדֹוׁש ׁשל חּציו - מּמׁש חּצים לׁשֹון לפּתר ְְְִִִִֵֶַַָָָֹויׁש
ויצטּבע  יטּבל צרים, ׁשל ּבדמם ימחץ ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּברּוֿהּוא

ּכמֹו סח)ּבדמם, ואינֹו(תהלים ּבדם" רגל ּתמחץ "למען : ְְְְְְְְִֵַַַַָָָ
נראה  ּבדם ׁשהּצבּוע "מחצּתי", ּכמֹו: מּכה, מּלׁשֹון ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָזז

ונגּוע  מחּוץ .ּכאּלּו ְְִַָָ

(è)éëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà E ¨½§«Ÿ£¤−¨«

i"yx£È¯‡k ·ÎL Ú¯k∑ ּובגבּורה ּבכח ּבארצם יתיּׁשבּו .ּכתרּגּומֹו: »«»««¬ƒְְְְְְְְִִַַַַָָֹ

(é)øîàiå åétk-úà ÷tñiå íòìa-ìà ÷ìa óà-øçiå©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤
éúàø÷ éáéà á÷ì íòìa-ìà ÷ìazëøa äpäå E ¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨

ìL äæ Cøá:íéîòt L ¨¥½¤−¨¬§¨¦«
i"yx£˜tÒiÂ∑זֹו על זֹו .הּכה «ƒ¿…ִַָ

(àé)Eãaëà ãak ézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzòå§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ©¥´£©¤§½
:ãBákî ýåýé Eòðî äpäå§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

ËBÏLÈÂז  È‰BaÓ ‡a¯˙Èc ‡kÏÓ ÈbÒÈƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
dkÏÓ ‚‚‡Ó ÛB˜˙ÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈¬««¿≈

:d˙eÎÏÓ ÏË˙˙Â¿ƒ¿¿««¿≈

Óe¯Â‡ח  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c ‡‰Ï‡¡»»¿«≈ƒƒƒ¿«ƒ»¿»¿»
‡iÓÓÚ ÈÒÎ Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ dÏÈcƒ≈≈¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«»
Ôe˜pt˙È ÔB‰ÈkÏÓ ˙f··e ÔB‰È‡Ò«¿≈¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿

:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙Ú¯‡Â¿«¿«¿«¿¿

ÈÏ˙ט  ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÎÈ¯a dÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒ»¿¿ƒƒ¿ƒ»¿

:ÔÈËÈÏƒƒ

È‰B„ÈÏי  ÔÈÙ˜Le ÌÚÏ·a ˜Ï·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒƒƒƒ
‡‰Â C˙È¯˜ È‡Ò ËÏÈÓÏ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¿≈««¿«¿ƒ»¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯a»»»¿»¿«¿¿«¿«ƒ¿ƒ

È˜¯‡יא  ˙È¯Ó‡ C¯˙‡Ï CÏ ÏÈÊ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«¿»¬»ƒ¿»»
:¯˜È ÔÓ ÈÈ CÚÓ ‡‰Â Cp¯wÈ‡¬«¿ƒ»¿»¿»»¿»ƒ¿»

mixehd lra

)(f.íéî ìfé:`IxhnibA.Kln lCbi ¦©©¦§¦©§¦¨§©¥¤¤
lr `N` miklOd oigWFn oi`W¤¥§¦©§¨¦¤¨©

.xdPdg dxez ©¨¨
)(g.íéøönî BàéöBî ìà'a df xn` ¥¦¦¦§©¦¨©¤

minrR(ak ,bk lirlE `kd)mWM ,xnFl . §¨¦¨¨§¥©§¥
cizrl m`ivFi oM ,mixvOn m`ivFdW¤¦¨¦¦§©¦¥¦¥¤¨¦

.zFOE`d oiAn `Fal̈¦¥¨
.íäéúîöòåiM xnFl .diElY o"ir §©§Ÿ¥¤©¦§¨©¦

`Fal cizrle ,minnr draW xFwri©£¦§¨£¨¦§¤¨¦¨
"Egl`p eCgi bq FNM" Edfe .zFOE` b"q§¤ª¨©§¨¤¡¨

(c ,bp miNdY).h dxez §¦¦

)(héî àéáìëe éøàk áëL òøk̈©¨©©£¦§¨¦¦
.epîé÷édlrnlE(ck ,bk),`ial miCwd §¦¤§©§¨¦§¦¨¦

hrn xABzi dNigYn KxC ok iM¦¥¤¤¦§¦¨¦§©¥§©
FnM KlFde `Vpzi KM xg`e `ialM§¨¦§©©¨¦§©¥§¥§
o`ke .KlFde xABzn `EdW ix`d̈£¦¤¦§©¥§¥§¨
akW" oM mB fnxW ,`iall ix` miCwd¦§¦£¦§¨¦¤¨©©¥¨©
iniA "`ialkE" dWn iniA "ix`M©£¦¦¥¤§¨¦¦¥
iptE dOg iptM dWn ipRW ,rWFdi§ª©¤§¥¤¦§¥©¨§¥

.dpal iptM rWFdi§ª©¦§¥§¨¨

éëøáîéøøàå Ceøá E.øeøà EmrlA §¨£¤¨§Ÿ£¤¨¦§¨
miIq Kkl ,mllwl FAlA didW¤¨¨§¦§©§¨§¨¦¥
oYie" lW eizFkxA miIq wgvie .dllwA¦§¨¨§¦§¨¦¥¦§¨¤§¦¤
LikxanE xEx` Lixx`" ,"KExa"A "Ll§§¨Ÿ§¤¨§¨£¤

"KExA(hk ,fk ziW`xA): ¨§¥¦

éøøàå.øeøà EwlA Fl xn` `l oM lr §Ÿ£¤¨©¥Ÿ¨©¨¨
Ll gxA" Fl xn` `N` ,xzFi mllwl§©§¨¥¤¨¨©§©§

."LnFwn l`i dxez ¤§¤
)`i(.Eòðî'd Lrpn dPde" .dxFqOA 'a §¨£©§¨§¦¥§¨£

"minca `FAn 'd Lrpn xW`" ,"cFaMn¦¨£¤§¨£¦§¨¦



wlaצד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑ׁשּנתקעּת אׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְִֶֶַַָ

אם  אף ּכי העֹולם, מן עֹוד נטרד ׁשאינ זה, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹלתקף
לבער  ותהיה הּׁשבטים עׂשרת עם לגלֹות עתיד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאּתה

?ּבכ מה ׁשם, ׁשּנתיּׁשבּת ‡eM¯.מּמקֹום ‰ÓŒ„Ú ְְְִִֶַַַָָָָ«»«

jaLz∑ לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא היכן עד ƒ¿∆»ְְֲֵֶֶַַַַָָ
מּמקֹום  טלטּול אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין ְְִִִֵֵֶֶָָָָָוחבֹור?

הּגלּיֹות  ׁשאר עם ותׁשּוב .למקֹום, ְְְִַָָָָֻ

(âë):ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«

i"yx£'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ∑ ׁשבית את ׁשהזּכיר ּכיון «ƒ»¿»¿ְְִִִֵֶֶַָ
אמר  ‡Ï.אׁשּור, BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡∑ יכֹול מי ַַָƒƒ¿∆ƒÀ≈ִָ

עליו  יׂשים ׁשּלא אּלה, את מּׂשּומֹו עצמֹו את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלהחיֹות

ּכל  את ויבלּבל סנחריב ׁשּיעמד אּלה; את ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּגֹוזר
ּכּתּיים  ויעברּו - ּכּתים מּיד צים יבֹואּו ועֹוד ְְְִִִִִִִַַַָָֻהאּמֹות,

אּׁשּור  על ּגדֹולֹות ּבבירנּיּות רֹומּיים .ׁשהן ְְִִִִֵֶַַָ

(ãë)àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòå íézk ãiî íéöå§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−
:ãáà éãò£¥¬Ÿ¥«

i"yx£¯·ÚŒepÚÂ ¯eM‡ epÚÂ∑ ׁשּבעבר אֹותם ועּנּו ¿ƒ«¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶָ
‡B·„.הּנהר  È„Ú ‡e‰ŒÌ‚Â∑ּפירׁש ז)וכן "עד (דניאל : ַָָ¿«¬≈≈ְִֵֵַ

ּגׁשמּה" והּובד חיותא קטילת ספינֹות ∑ÌÈˆÂ.ּדי ְְְְִִִֵַַַָ¿ƒְִ

ּכדכתיב לג)ּגדֹולֹות, ּתרגּומֹו(ישעיה - אּדיר" "וצי ְְְְְִִִִַַ
רּבתא  .יּובּורני ְְִַָ

(äë)Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãì§©§«

äë(à)úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨¤́¨½̈¦§−
:áàBî úBða-ìà¤§¬¨«

i"yx£ÌÈhMa∑ׁשמּה ּכ.·‡BÓ ˙BaŒÏ‡ ˙BÊÏ∑"ּב"חלק ּכדאיתא ּבלעם, עצת .עלֿידי «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(á)íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©Ÿ́©¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

i"yx£Ô‰È‰Ï‡Ï eÂÁzLiÂ∑מחיקּה ּפעֹור ּדמּות לֹו מֹוציאה והיא לי, הּׁשמעי לּה ואֹומר עליו יצרֹו ּכׁשּתקף «ƒ¿«¬≈…≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
לזה! הׁשּתחוה לֹו: א)ואֹומרת קו .(סנהדרין ְְֲִֶֶֶֶַָ

(â)ýåýé óà-øçiå øBòt ìòáì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéa§¦§¨¥«

i"yx£¯BÚt∑עבֹודתֹו היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין ׁשם Ï‡¯NÈa.על '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ ¿ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ«ƒ««¿ƒ¿»≈
מּגפה  ּבהם .ׁשלח ֵֶַַָָָ

k„כג  ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬««¿«»«»¿≈«
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ«¿≈¡»»»ƒ≈

e˙‡Ï¯כד  ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»
‡ÓÏÚÏ Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ¿»¿»

:Ôe„·ÈÈ≈¿

Ïa˜כה  Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈¿«»»
:dÁ¯‡Ï ÏÊ‡¬«¿»¿≈

ÈÚËÓÏא  ‡nÚ È¯LÂ ÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:·‡BÓ ˙a ¯˙a»«¿«»

nÚ‡ב  ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË ÈÁ·„Ï ‡nÚÏ ‡¯˜e¿»¿«»¿ƒ¿≈«¬«¿«¬««»
:ÔB‰˙ÂÚËÏ e„È‚Òe¿ƒ¿«¬«¿

¯‚Ê‡ג  Û˜˙e ¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï Ï‡¯NÈ ¯aÁ˙‡Â¿ƒ¿««ƒ¿»≈¿«¬»¿¿≈»¿»
:Ï‡¯NÈa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

mixehd lra

zxUr Exfg `l ,oinipaE dcEdi zElB̈§¨¦§¨¦Ÿ¨§£¤¤
.mihaXdbk dxez ©§¨¦

)(dk.Bî÷îì áLiåKld' xn` `le ©¨¨¦§Ÿ§Ÿ¨©¨©
cxie FMxCn cxhPW ,'FMxcl§©§¤¦§©¦©§§¨©

.mPdiBl` dxez ©¥¦¨

äë)(`.íéhMadhUz iM" oFWl ©¦¦§¦¦§¤
"FYW`(ai ,d lirl). ¦§§¥

.íòä ìçiåEllgzPW cOln ©¨¤¨¨§©¥¤¦§©§
.mzXEcTnmillg miAx(ek ,f ilWn) ¦§¨¨©¦£¨¦¦§¥

:`IxhnibAdf.íéhLa dxez §¦©§¦¨¤¦¦
)(bìòa .øBòt ìòáì`IxhnibA §©©§©©§¦©§¦¨

d`Fv`IxhnibaE ,ElAdIe ladddinxi) ¨§¦©§¦¨©¤¤©¤§¨¦§§¨

(d ,a.c dxez

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
Ë·L∑ ּומֹוׁשל רֹודה מל.·‡BÓ È˙‡t ıÁÓe∑ זה ≈∆ֵֶֶֶ»««¬≈»ֶ

ּבֹו ׁשּנאמר ח)ּדוד, ב וימּדד (שמואל ארצה אֹותם "הׁשּכב : ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָ
וגֹו'" להמית ּכמֹו∑Â˜¯˜¯.ׁשניֿחבלים קֹורה, לׁשֹון ְְְֲִִֵָָ¿«¿«ְְֶ

יט) קרּתי",(מ"ב נא)"אני נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור "ּומּקבת ְְֲִִֶֶֶַַַֻ

ל) ּבלע"ז (משלי פוריי"ר נחל". עֹורבי "יּקרּוה :. ְְְִֵַַַַָ
˙LŒÈaŒÏk∑ּבנֹו ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, ּכל »¿≈≈ְְִֵֶָָָָֻֻ

הראׁשֹון  אדם .ׁשל ִֶָָָ

(çé)åéáéà øéòN äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®
:ìéç äNò ìàøNéå§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦

i"yx£ÂÈ·È‡ ¯ÈÚN ‰L¯È ‰È‰Â∑ יׂשראל .לאֹויביו ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְְִֵָָ

(èé):øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî cøéå§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«

i"yx£·˜ÚiÓ c¯ÈÂ∑אחר מֹוׁשל יהיה .מּיעקב ועֹוד ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְֲִִֵֵֶַַֹ
¯ÈÚÓ „È¯N „È·‡‰Â∑ אדֹום ׁשל החׁשּובה מעיר ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒֱֲִֵֶַָ

ּבֹו ׁשּנאמר ּכן, אֹומר הּמׁשיח מל ועל רֹומי. ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהיא

עב) עדֿים",(תהילים מּים "וירּד "ולאֿיהיה (עובדיה): : ְְְְְִִֵֶַָָֹ
עׂשו" לבית .ׂשריד ְִֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'nr gi zegiy ihewl)

ּכן אֹומר הּמׁשיח מל יט)ועל כד, אמרּו,(רש"י רז"ל ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
אדֹום  מּפלת על התנּבא אדֹומי, ּגר ׁשהיה הּנביא, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעֹובדיה
הר  את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו הּימים, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֹּבאחרית
יער  = (אּבא נרּגא" ּביּה ליזיל אּבא ּוביּה "מיּניּה ּכי ְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָעׂשו",

ויקּצצּו יד ּבית להיֹות הּגרזן ּבתֹו יּכנס יער ׁשל מעצמֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מתנּבא  העֹולם, אּמֹות נביא ּבלעם, ּכאן: ואף הּיער ). את ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבֹו

עליהם. הּמׁשיח מל ּוׁשליטת האּמֹות מּפלת ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻעל

(ë)íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå ÷ìîò-úà àøiå©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ
:ãáà éãò Búéøçàå ÷ìîò£¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«

i"yx£˜ÏÓÚŒ˙‡ ‡¯iÂ∑ עמלק ׁשל ּבפרענּותֹו .נסּתּכל ««¿∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ
˜ÏÓÚ ÌÈBb ˙ÈL‡¯∑ להּלחם ּכּלם את קּדם הּוא ≈ƒƒ¬»≈ְִִֵֵֶָָֻ

ּבידם, להאבד ואחריתֹו אֹונקלּוס. ּתרּגם וכן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָּביׂשראל,
כה)ׁשּנאמר עמלק"(דברים אתֿזכר "ּתמחה :. ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָ

(àë)ïúéà øîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ
p÷ òìqa íéNå EáLBî:E «¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«

i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ אצל ּתקּוע קיני ׁשהיה לפי ««¿∆«≈ƒְִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשּנאמר ּכענין טו)עמלק, א ׁשאּול (שמואל "וּיאמר : ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבגדּלתם  נסּתּכל עמלק. אחר הזּכירֹו - וגֹו'" ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאלֿהּקיני
ּבהם ׁשּנאמר יתרֹו, ּבני ב)ׁשל ׁשמעתים (דה"א "ּתרעתים : ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

E·LBÓ.ׂשּוכתים" Ô˙È‡∑ זכית מהיכן אני ּתמּה ִָ≈»»∆ֲִִֵֵֵָָָָ
ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?א)לכ "הבה (שמות : ְֲֲִִִַַַָָָָָָֹ

ׁשל  ּומעֹוז ּבאיתן נתיּׁשבּת ועּתה לֹו", ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָנתחּכמה
.יׂשראל  ְִֵָ

(áë):jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨

ÈÏÚ·Ïיח  ¯ÈÚN ‡z¯È È‰ÈÂ ‡z¯È ÌB„‡ È‰ÈÂƒ≈¡¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
:ÔÈÒÎa ÁÏˆÈ Ï‡¯NÈÂ È‰B··„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

ÊLÓ·יט  „·BÈÂ ·˜ÚÈ ˙È·cÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈¿≈≈
:‡iÓÓÚ ˙È¯wÓƒƒ¿««¿«»

¯LÈכ  ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈
dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡¯NÈ„ ‡i·¯¿̃»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈

:„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»≈»

Ó‡Â¯כא  dÏ˙Ó ÏËe ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈«¬«
:C¯B„Ó ÛÈwz C¯Î· ÈeLÂ C·˙BÓ ˙Èa ÛÈwz«ƒ≈¿»¿«ƒƒ¿««ƒ¿»

‡Ìכב  È¯‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

mixehd lra

)(hi.á÷òiî cøéå,`kd .dxFqOA 'a §¥§§¦©£Ÿ©§¨¨¨
"mi cr mIn Cxie" :Kci`e(g ,ar miNdY). §¦¨§¥§§¦¨©¨§¦¦

Kln lr `ApzdW .giWOd Kln EpiidC§©§¤¤©¨¦©¤¦§©¥©¤¤
.giWOdk dxez ©¨¦©

)(k.íéBb úéLàø:`IxhnibAmglPW ¥¦¦§¦©§¦¨¤¦§©
.l`xUiA`k dxez §¦§¨¥

)(`k.EáLBîozi`" .dxFqOA 'b ¨¤©§¨¥¨

"LaWFn didi ux`d iPnWn" ,"LaWFn¨¤¦§©¥¨¨¤¦§¤¨¤
(hl ,fk ziW`xA)wtpe" ,cwRi iM Yc §¥¦§¦§©§¨¦¦¨¥

"LaWFn(gi ,k '` l`EnW)iR lr s` . ¨¤§¥©©¦
- LaWFn ux` iPnWnE ,LaWFn ozi`W¤¥¨¨¤¦§©¥¤¤¨¤
xEX` `ai iM ,LaWFn cwRi¦¨¥¨¤¦¨Ÿ©

.JAWieak dxez §¦§¤¨
)(ak.äî ãòdn cr" .dxFqOA 'c ©¨©§¨©¨

"gvpl sp`Y 'd dn cr" ,"JAWY xEX ©̀¦§¤¨©¨¤¡©¨¤©
(d ,hr miNdY)"gvpl xzQY 'd dn cr" , §¦¦©¨¦¨¥¨¤©

(fn ,ht mW)"dn cr rci EpY` `le" ,mW) ¨§Ÿ¦¨Ÿ¥©©¨¨

(h ,crsp`Y 'd dn cr .xEX` zElB lr ,©¨©©¨¤¡©
oi` iM ,EPOn LipR z` xiYqze gvpl̈¤©§©§¦¤¨¤¦¤¦¥
dn il xn`IW dn cr rcFi EpY ¦̀¨¥©©¨¤Ÿ©¦©
ExfgXn s` iM .xEX` zElBn EaEWÏ¦¨©¦©¦¤¨§



צה wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑ׁשּנתקעּת אׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְִֶֶַַָ

אם  אף ּכי העֹולם, מן עֹוד נטרד ׁשאינ זה, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹלתקף
לבער  ותהיה הּׁשבטים עׂשרת עם לגלֹות עתיד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאּתה

?ּבכ מה ׁשם, ׁשּנתיּׁשבּת ‡eM¯.מּמקֹום ‰ÓŒ„Ú ְְְִִֶַַַָָָָ«»«

jaLz∑ לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא היכן עד ƒ¿∆»ְְֲֵֶֶַַַַָָ
מּמקֹום  טלטּול אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין ְְִִִֵֵֶֶָָָָָוחבֹור?

הּגלּיֹות  ׁשאר עם ותׁשּוב .למקֹום, ְְְִַָָָָֻ

(âë):ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«

i"yx£'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ∑ ׁשבית את ׁשהזּכיר ּכיון «ƒ»¿»¿ְְִִִֵֶֶַָ
אמר  ‡Ï.אׁשּור, BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡∑ יכֹול מי ַַָƒƒ¿∆ƒÀ≈ִָ

עליו  יׂשים ׁשּלא אּלה, את מּׂשּומֹו עצמֹו את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלהחיֹות

ּכל  את ויבלּבל סנחריב ׁשּיעמד אּלה; את ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּגֹוזר
ּכּתּיים  ויעברּו - ּכּתים מּיד צים יבֹואּו ועֹוד ְְְִִִִִִִַַַָָֻהאּמֹות,

אּׁשּור  על ּגדֹולֹות ּבבירנּיּות רֹומּיים .ׁשהן ְְִִִִֵֶַַָ

(ãë)àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòå íézk ãiî íéöå§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−
:ãáà éãò£¥¬Ÿ¥«

i"yx£¯·ÚŒepÚÂ ¯eM‡ epÚÂ∑ ׁשּבעבר אֹותם ועּנּו ¿ƒ«¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶָ
‡B·„.הּנהר  È„Ú ‡e‰ŒÌ‚Â∑ּפירׁש ז)וכן "עד (דניאל : ַָָ¿«¬≈≈ְִֵֵַ

ּגׁשמּה" והּובד חיותא קטילת ספינֹות ∑ÌÈˆÂ.ּדי ְְְְִִִֵַַַָ¿ƒְִ

ּכדכתיב לג)ּגדֹולֹות, ּתרגּומֹו(ישעיה - אּדיר" "וצי ְְְְְִִִִַַ
רּבתא  .יּובּורני ְְִַָ

(äë)Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãì§©§«

äë(à)úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨¤́¨½̈¦§−
:áàBî úBða-ìà¤§¬¨«

i"yx£ÌÈhMa∑ׁשמּה ּכ.·‡BÓ ˙BaŒÏ‡ ˙BÊÏ∑"ּב"חלק ּכדאיתא ּבלעם, עצת .עלֿידי «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(á)íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©Ÿ́©¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

i"yx£Ô‰È‰Ï‡Ï eÂÁzLiÂ∑מחיקּה ּפעֹור ּדמּות לֹו מֹוציאה והיא לי, הּׁשמעי לּה ואֹומר עליו יצרֹו ּכׁשּתקף «ƒ¿«¬≈…≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
לזה! הׁשּתחוה לֹו: א)ואֹומרת קו .(סנהדרין ְְֲִֶֶֶֶַָ

(â)ýåýé óà-øçiå øBòt ìòáì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéa§¦§¨¥«

i"yx£¯BÚt∑עבֹודתֹו היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין ׁשם Ï‡¯NÈa.על '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ ¿ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ«ƒ««¿ƒ¿»≈
מּגפה  ּבהם .ׁשלח ֵֶַַָָָ

k„כג  ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬««¿«»«»¿≈«
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ«¿≈¡»»»ƒ≈

e˙‡Ï¯כד  ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»
‡ÓÏÚÏ Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ¿»¿»

:Ôe„·ÈÈ≈¿

Ïa˜כה  Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈¿«»»
:dÁ¯‡Ï ÏÊ‡¬«¿»¿≈

ÈÚËÓÏא  ‡nÚ È¯LÂ ÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:·‡BÓ ˙a ¯˙a»«¿«»

nÚ‡ב  ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË ÈÁ·„Ï ‡nÚÏ ‡¯˜e¿»¿«»¿ƒ¿≈«¬«¿«¬««»
:ÔB‰˙ÂÚËÏ e„È‚Òe¿ƒ¿«¬«¿

¯‚Ê‡ג  Û˜˙e ¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï Ï‡¯NÈ ¯aÁ˙‡Â¿ƒ¿««ƒ¿»≈¿«¬»¿¿≈»¿»
:Ï‡¯NÈa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

mixehd lra

zxUr Exfg `l ,oinipaE dcEdi zElB̈§¨¦§¨¦Ÿ¨§£¤¤
.mihaXdbk dxez ©§¨¦

)(dk.Bî÷îì áLiåKld' xn` `le ©¨¨¦§Ÿ§Ÿ¨©¨©
cxie FMxCn cxhPW ,'FMxcl§©§¤¦§©¦©§§¨©

.mPdiBl` dxez ©¥¦¨

äë)(`.íéhMadhUz iM" oFWl ©¦¦§¦¦§¤
"FYW`(ai ,d lirl). ¦§§¥

.íòä ìçiåEllgzPW cOln ©¨¤¨¨§©¥¤¦§©§
.mzXEcTnmillg miAx(ek ,f ilWn) ¦§¨¨©¦£¨¦¦§¥

:`IxhnibAdf.íéhLa dxez §¦©§¦¨¤¦¦
)(bìòa .øBòt ìòáì`IxhnibA §©©§©©§¦©§¦¨

d`Fv`IxhnibaE ,ElAdIe ladddinxi) ¨§¦©§¦¨©¤¤©¤§¨¦§§¨

(d ,a.c dxez

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
Ë·L∑ ּומֹוׁשל רֹודה מל.·‡BÓ È˙‡t ıÁÓe∑ זה ≈∆ֵֶֶֶ»««¬≈»ֶ

ּבֹו ׁשּנאמר ח)ּדוד, ב וימּדד (שמואל ארצה אֹותם "הׁשּכב : ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָ
וגֹו'" להמית ּכמֹו∑Â˜¯˜¯.ׁשניֿחבלים קֹורה, לׁשֹון ְְְֲִִֵָָ¿«¿«ְְֶ

יט) קרּתי",(מ"ב נא)"אני נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור "ּומּקבת ְְֲִִֶֶֶַַַֻ

ל) ּבלע"ז (משלי פוריי"ר נחל". עֹורבי "יּקרּוה :. ְְְִֵַַַַָ
˙LŒÈaŒÏk∑ּבנֹו ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, ּכל »¿≈≈ְְִֵֶָָָָֻֻ

הראׁשֹון  אדם .ׁשל ִֶָָָ

(çé)åéáéà øéòN äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®
:ìéç äNò ìàøNéå§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦

i"yx£ÂÈ·È‡ ¯ÈÚN ‰L¯È ‰È‰Â∑ יׂשראל .לאֹויביו ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְְִֵָָ

(èé):øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî cøéå§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«

i"yx£·˜ÚiÓ c¯ÈÂ∑אחר מֹוׁשל יהיה .מּיעקב ועֹוד ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְֲִִֵֵֶַַֹ
¯ÈÚÓ „È¯N „È·‡‰Â∑ אדֹום ׁשל החׁשּובה מעיר ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒֱֲִֵֶַָ

ּבֹו ׁשּנאמר ּכן, אֹומר הּמׁשיח מל ועל רֹומי. ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהיא

עב) עדֿים",(תהילים מּים "וירּד "ולאֿיהיה (עובדיה): : ְְְְְִִֵֶַָָֹ
עׂשו" לבית .ׂשריד ְִֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'nr gi zegiy ihewl)

ּכן אֹומר הּמׁשיח מל יט)ועל כד, אמרּו,(רש"י רז"ל ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
אדֹום  מּפלת על התנּבא אדֹומי, ּגר ׁשהיה הּנביא, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעֹובדיה
הר  את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו הּימים, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֹּבאחרית
יער  = (אּבא נרּגא" ּביּה ליזיל אּבא ּוביּה "מיּניּה ּכי ְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָעׂשו",

ויקּצצּו יד ּבית להיֹות הּגרזן ּבתֹו יּכנס יער ׁשל מעצמֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מתנּבא  העֹולם, אּמֹות נביא ּבלעם, ּכאן: ואף הּיער ). את ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבֹו

עליהם. הּמׁשיח מל ּוׁשליטת האּמֹות מּפלת ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻעל

(ë)íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå ÷ìîò-úà àøiå©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ
:ãáà éãò Búéøçàå ÷ìîò£¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«

i"yx£˜ÏÓÚŒ˙‡ ‡¯iÂ∑ עמלק ׁשל ּבפרענּותֹו .נסּתּכל ««¿∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ
˜ÏÓÚ ÌÈBb ˙ÈL‡¯∑ להּלחם ּכּלם את קּדם הּוא ≈ƒƒ¬»≈ְִִֵֵֶָָֻ

ּבידם, להאבד ואחריתֹו אֹונקלּוס. ּתרּגם וכן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָּביׂשראל,
כה)ׁשּנאמר עמלק"(דברים אתֿזכר "ּתמחה :. ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָ

(àë)ïúéà øîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ
p÷ òìqa íéNå EáLBî:E «¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«

i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ אצל ּתקּוע קיני ׁשהיה לפי ««¿∆«≈ƒְִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשּנאמר ּכענין טו)עמלק, א ׁשאּול (שמואל "וּיאמר : ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבגדּלתם  נסּתּכל עמלק. אחר הזּכירֹו - וגֹו'" ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאלֿהּקיני
ּבהם ׁשּנאמר יתרֹו, ּבני ב)ׁשל ׁשמעתים (דה"א "ּתרעתים : ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

E·LBÓ.ׂשּוכתים" Ô˙È‡∑ זכית מהיכן אני ּתמּה ִָ≈»»∆ֲִִֵֵֵָָָָ
ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?א)לכ "הבה (שמות : ְֲֲִִִַַַָָָָָָֹ

ׁשל  ּומעֹוז ּבאיתן נתיּׁשבּת ועּתה לֹו", ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָנתחּכמה
.יׂשראל  ְִֵָ

(áë):jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨

ÈÏÚ·Ïיח  ¯ÈÚN ‡z¯È È‰ÈÂ ‡z¯È ÌB„‡ È‰ÈÂƒ≈¡¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
:ÔÈÒÎa ÁÏˆÈ Ï‡¯NÈÂ È‰B··„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

ÊLÓ·יט  „·BÈÂ ·˜ÚÈ ˙È·cÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈¿≈≈
:‡iÓÓÚ ˙È¯wÓƒƒ¿««¿«»

¯LÈכ  ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈
dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡¯NÈ„ ‡i·¯¿̃»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈

:„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»≈»

Ó‡Â¯כא  dÏ˙Ó ÏËe ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈«¬«
:C¯B„Ó ÛÈwz C¯Î· ÈeLÂ C·˙BÓ ˙Èa ÛÈwz«ƒ≈¿»¿«ƒƒ¿««ƒ¿»

‡Ìכב  È¯‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

mixehd lra

)(hi.á÷òiî cøéå,`kd .dxFqOA 'a §¥§§¦©£Ÿ©§¨¨¨
"mi cr mIn Cxie" :Kci`e(g ,ar miNdY). §¦¨§¥§§¦¨©¨§¦¦

Kln lr `ApzdW .giWOd Kln EpiidC§©§¤¤©¨¦©¤¦§©¥©¤¤
.giWOdk dxez ©¨¦©

)(k.íéBb úéLàø:`IxhnibAmglPW ¥¦¦§¦©§¦¨¤¦§©
.l`xUiA`k dxez §¦§¨¥

)(`k.EáLBîozi`" .dxFqOA 'b ¨¤©§¨¥¨

"LaWFn didi ux`d iPnWn" ,"LaWFn¨¤¦§©¥¨¨¤¦§¤¨¤
(hl ,fk ziW`xA)wtpe" ,cwRi iM Yc §¥¦§¦§©§¨¦¦¨¥

"LaWFn(gi ,k '` l`EnW)iR lr s` . ¨¤§¥©©¦
- LaWFn ux` iPnWnE ,LaWFn ozi`W¤¥¨¨¤¦§©¥¤¤¨¤
xEX` `ai iM ,LaWFn cwRi¦¨¥¨¤¦¨Ÿ©

.JAWieak dxez §¦§¤¨
)(ak.äî ãòdn cr" .dxFqOA 'c ©¨©§¨©¨

"gvpl sp`Y 'd dn cr" ,"JAWY xEX ©̀¦§¤¨©¨¤¡©¨¤©
(d ,hr miNdY)"gvpl xzQY 'd dn cr" , §¦¦©¨¦¨¥¨¤©

(fn ,ht mW)"dn cr rci EpY` `le" ,mW) ¨§Ÿ¦¨Ÿ¥©©¨¨

(h ,crsp`Y 'd dn cr .xEX` zElB lr ,©¨©©¨¤¡©
oi` iM ,EPOn LipR z` xiYqze gvpl̈¤©§©§¦¤¨¤¦¤¦¥
dn il xn`IW dn cr rcFi EpY ¦̀¨¥©©¨¤Ÿ©¦©
ExfgXn s` iM .xEX` zElBn EaEWÏ¦¨©¦©¦¤¨§



wlaצו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÒÁÈt ‡¯iÂ∑(שם).הלכה ונזּכר מעׂשה ראה ««¿ƒ¿»ְְֲֲִֶַָָָָָ

קּנאין  ארּמית הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֻאמר
ליהוי  איהּו ּדאּגרּתא קרינא לֹו: אמר ּבֹו. ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָּפֹוגעין

וגֹו' ּבידֹו רמח וּיּקח מּיד: .ּפרונקא. ְְְְִִַַַַַָָָֹ

(ç)-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®

:ìàøNé éða ìòî äôbnä øöòzå©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰aw‰ŒÏ‡∑ האהל ּכמֹו∑‡d˙·˜ŒÏ.אל ∆«À»ֶֶָֹ∆√»»ְ

ונקבּות  זמרי ׁשל זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ"הּלחיים
נּסים  והרּבה הרגם, לחּנם ׁשּלא ּכּלם וראּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשּלּה,

התם ּכדאיתא כּו', לֹו שם):נעׂשּו (סנהדרין ְֲִִַָָָ

(è):óìà íéøNòå äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

סימן. מנו"ח פסוקים, בלק ק"ד פרשת חסלת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)

EPOn dkld dnNrzp¦§©§¨£¨¨¦¤

בכים  והּמה . . ּבא יׂשראל מּבני איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָֹוהּנה
הלכה מּמּנּו ובפרש"י)נתעּלמה ו. (כה, ְְֲִִֶַָָָ

והּוא  רּבנּו, מּמׁשה הלכה ׁשּנתעּלמה מקֹום עֹוד ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמצינּו
הלכה" מּמּנּו "נתעּלמה אז ׁשּגם צלפחד, פנחס ּבבנֹות (רש"י ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ

ה) הלכֹות כז, ׁשּתי ּדוקא מּמׁשה נתעּלמּו מּדּוע ּבאּור וצרי .ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
צלפחד? ּובבנֹות זמרי, ּבמעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵַָָאּלּו,

ּביבמֹות איתא ּדהּנה ּבזה, לֹומר א)ויׁש חכם (עז, ּתלמיד "ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ואם  לֹו, ׁשֹומעין אמרּה מעׂשה קדם אם ּובא, הלכה ְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמֹורה

הּתֹוספֹות וכתבּו לֹו". ׁשֹומעין אין אם)לאו ד"ה "ּדהינּו(ׁשם ְְְְְְִֵַַָָָ
לֹו" ׁשֹומעין "אין ּדאז ּבּדבר", נֹוגע עצמֹו ּדהּוא היכא ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָּדוקא

הּמעׂשה. קדם אמרּה לא ֲֲִֶֶַַָָֹֹאם
אּלּו הלכֹות ׁשּנתעּלמּו הּדבר ּדטעם לֹומר, יׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָועל־ּפי־זה

ּבּדבר: נֹוגע מׁשה היה המארעֹות ּבׁשני ּכי הּוא, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּמׁשה
אם  מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: "אמרּו זמרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֻּבמעׂשה

"ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, שם)ּתאמר בלק ,(רש"י ְֲִִִִַַָָָֹ
לֹומר  לֹו" ׁשֹומעין ו"אין ּבּדבר, נֹוגע מׁשה ּנעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואם־ּכן

ּבֹו". ּפֹוגעין ְִִֶַָׁש"קּנאים
קרח" ּבעדת גֹו' היה לא "והּוא אמרּו הרי צלפחד ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָֹֹּובבנֹות

ג) כז, "נֹוגע (פרשתנו מׁשה נעׂשה ּומּמילא מׁשה, על ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשחלקּו
זה. ּבנּדֹון ְִֶַָָּבּדבר"

מּמילא  מקּבלים היּו לא אּלּו הלכֹות ׁשּבׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹונמצא,
מּמּנּו נתעּלמּו ולכן מעׂשה, קדם אמרּה לא ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹמּמׁשה
מׁשה  ׁשהקריב על־ידי אֹו ּפנחס, על־ידי ונתּגּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹההלכֹות,

ה'". לפני מׁשּפטן ְְִִֵֶָָ"את

ÚÊ·eח  ‡˙·˜Ï Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ¯˙a ÏÚÂ¿«»««¿»«ƒ¿»≈¿À»»¿«
‡˙z‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È»«¿≈»«¿»«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚÓ ‡˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»≈«¿≈ƒ¿»≈

Úa¯‡Â‡ט  ÔÈ¯NÚ ‡˙BÓ· e˙ÈÓ„ BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿¿»
Ù Ù Ù :ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

èðø ¯ æðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôä

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(ã)íòä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈
ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå§©¬¨²©«Ÿ̈−¤¤́©¨®¤§¨²Ÿ£¬

:ìàøNiî ýåýé-óà©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«
i"yx£ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏkŒ˙‡ Á˜∑(א את (שם לׁשּפט «∆»»≈»»ְִֶֹ

לּפעֹור  ‡Ì˙B.העֹובדים Ú˜B‰Â∑,העֹובדים את ְְִַָ¿«»ְִֶָ
ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו ּכמֹו ּתלּיה, היא - (שמואל והֹוקע ְְְְִִִִֵֶַָָָ

כא) ּבעֹובדי ב מפרׁשת: ּתלּיה וׁשם לה'", "והֹוקענּום :ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָֹ

ּבסקילה. אלילים, ב)עבֹודת מה הּנסקלים (סנהדרין וכל ְְְֱֲִִִִִִַַָָָ
‰LÓM.נתלין  „‚∑הּׁשמׁש אּגדה: ּומדרׁש ּכל. לעין ְִִ∆∆«»∆ְְִֵֶֶַַַָָֹ

והחּמה  מּכנגּדֹו נקּפל הענן החֹוטאים: את ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָמֹודיע
עליו  .זֹורחת ַַָָ

(ä)åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
:øBòt ìòáì íéãîöpä©¦§¨¦−§©¬©§«

i"yx£ÂÈL‡ LÈ‡ e‚¯‰∑ מּדּיני ואחד אחד ּכל ƒ¿ƒ¬»»ְִֵֶֶַָָָָ
רּבֹוא  (ז') [ח'] יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָיׂשראל

ּב'סנהדרין' ּכדאיתא מאֹות], [וׁשׁש אלפים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּוׁשמֹונת
.(י"ח)

(å)åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ
-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì úéðéãnä-úà¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«

:ãòBî ìäà çút íéëá änäå ìàøNé¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו נתקּבצּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְִִִֶַ

נּדֹונין  אנּו לֹו: ואמרּו ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאצל
הן  ּב'אּלּו ּכדאיתא וכּו'? יֹוׁשב ואּתה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָּבמיתה

פב)הּנׂשרפין' צּור ∑‡˙ÈÈ„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת .ּכזּבי ְִִַָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ
‰LÓ ÈÈÚÏ∑?מּתרת אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: אמרּו ¿≈≈…∆ְֲֶֶֶָָֹֻ

וכּו', ?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: ְְְֲִִִִִַַָָֹאם

התם  ·ÌÈÎ.ּכדאיתא ‰n‰Â∑ הלכה מּמּנּו נתעּלמה ְִִָָָ¿≈»…ƒְְֲִִֶַָָָ
ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל ּלם (ּכל ְֲִִִֵַַַָָָָֻ

ׁשּנאמר  רּבֹוא, ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה עמד ּבעגל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבבכיה.
לב) ידיו?(שמות רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן :ְְְֲִֶַַַָָָָָ

לֹו. הראּוי את ויּטל ּפינחס ׁשּיבא ּכדי (סנהדרין אּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ
.שם)
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מׁשה  לעיני את־הּמדינית אל־אחיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוּיקרב
אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: ְֲֲִֶֶֶַָָָֹֹֻאמרּו

וכּו'. ל הּתירּה מי יתרֹו ובפרש"י)ּבת ו. (כה, ְְִִִִַָָ
ּבזבחים א)נחלקּו ודעת (קב, לא, אי היה ּכהן רּבנּו מׁשה אי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשל ה  מּזרעֹו אּלא ּכהּונה ּפסקה ׁש"לא היא אֹומרים" "יׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
היה" ּכהן ימיו "ּכל עצמֹו מׁשה א שם)מ ׁשה" רש"י .(לשון ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

יתרֹו" "ּבת נאסרה ׁשּלא ּדאף הּקׁשיא, ידּועה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻועל־ּפי־זה
נתּגּירה ּכי נכרית, מּדין בת למׁשה ד"ה א פב, סנהדרין רש"י (ראה ְְְְִִִִִֶַָָֹ

"ּבת יתרו) הּתרה אי הּנ"ל, למאן־דאמר קׁשה עדין הרי ,ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֻ
הּתֹורה מן לכהן אסּורה ּגּיֹורת והרי למׁשה, רמב"ם יתרֹו" (ראה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ה"ג) פי"ח ביאה איסורי ׁשֹונים.הל' ּבאֹופּנים ּתרצּו ּובּמפרׁשים .ְְְְִִִֵַַָ

ּביבמֹות ּתנן ּדהּנה ּבזה, לֹומר א)ויׁש את (סא, "ארס ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מהּפסּוק  ּדילפינן יכנס". ּגדֹול, ּכהן להיֹות ונתמּנה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹהאלמנה

אּׁשה" יד)"יּקח כא, ּבהּתר,(אמור היתה האּׁשה לקיחת ּדאם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
עליו. נאסרה אחר־ּכ אם ּגם לכנֹוס, לֹו ְְִִֶֶַַַָָָָָֻמּתר

אטו)ּוב'ּתֹוספֹות' ד"ה ב כ, "נׂשאּה(יבמות יֹותר, עֹוד ּכתבּו ְְְְֵָָָ
מּׁשּום  לקּימּה ׁשּיכֹול קרא צרי ּדלא מׁשמע ׁשּנתמּנה, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקדם

ּבהּתר". ְְִֵֶָָּדנׂשאּה
זה, ּכל למׁשה,ועל־ּפי יתרֹו" "ּבת הּתרה אי היטב, מּובן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ּבהּתר  הּנּׂשּואין ּגם אּלא ּבהּתר, היּו הארּוסין רק לא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
יכֹול  היה וׁשּפיר נתּכהן, לא עדין מׁשה ּכׁשּנׂשאּה ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהיּו,

היתה. ּגּירת אם ּגם ְְְִִֶַַָָָֹלקּימּה,

(æ)í÷iå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ
:Bãéa çîø çwiå äãòä CBzî¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

nÚ‡ד  ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»≈≈«»
Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e Ôe„Â¿¿¿««¿√»¿»»√≈
:Ï‡¯NiÓ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

b·¯ה  eÏeË˜ Ï‡¯NÈ Èi„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡c È‰B¯·bÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

ÂÏ˙ו  ·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«¿»
Ïk ÈÈÚÏe ‰LÓ ÈÈÚÏ ‡˙ÈÈ„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»

‰k‡ז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈt ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
:d„Èa ‡ÁÓ¯ ·ÈÒe ‡zLÎ BbÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»ƒ≈

mixehd lra

)(f.çîø çwiåzFIzF`.mxg.mxg o`UrWg dxez ©¦©Ÿ©¦¥¤¤£¨¨¥¤

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc oikxr(iriax meil)

:mzwelgn z` opgei iax x`an dzr ,`ziixad oeyl o`k cr
eäééðéa éàî-.dcedi iaxe `nw `pz ewlgp dnaãçà ãö ©¥©§©¤¨

eäééðéa àkéà úéaøa,'ziaixa cg` cv' oica `id mzwelgn - §¦¦¦¨¥©§
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dxn`y epzpyny ,`ziixade dpynd ewlgp dfae ,l`bz `l
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ziaix ef okle ,xeq` ziaixa cg` cvy mixaeqy ,opax ixac
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צז wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÒÁÈt ‡¯iÂ∑(שם).הלכה ונזּכר מעׂשה ראה ««¿ƒ¿»ְְֲֲִֶַָָָָָ

קּנאין  ארּמית הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֻאמר
ליהוי  איהּו ּדאּגרּתא קרינא לֹו: אמר ּבֹו. ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָּפֹוגעין

וגֹו' ּבידֹו רמח וּיּקח מּיד: .ּפרונקא. ְְְְִִַַַַַָָָֹ

(ç)-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®

:ìàøNé éða ìòî äôbnä øöòzå©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰aw‰ŒÏ‡∑ האהל ּכמֹו∑‡d˙·˜ŒÏ.אל ∆«À»ֶֶָֹ∆√»»ְ

ונקבּות  זמרי ׁשל זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ"הּלחיים
נּסים  והרּבה הרגם, לחּנם ׁשּלא ּכּלם וראּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשּלּה,

התם ּכדאיתא כּו', לֹו שם):נעׂשּו (סנהדרין ְֲִִַָָָ

(è):óìà íéøNòå äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

סימן. מנו"ח פסוקים, בלק ק"ד פרשת חסלת
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בכים  והּמה . . ּבא יׂשראל מּבני איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָֹוהּנה
הלכה מּמּנּו ובפרש"י)נתעּלמה ו. (כה, ְְֲִִֶַָָָ

והּוא  רּבנּו, מּמׁשה הלכה ׁשּנתעּלמה מקֹום עֹוד ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמצינּו
הלכה" מּמּנּו "נתעּלמה אז ׁשּגם צלפחד, פנחס ּבבנֹות (רש"י ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ

ה) הלכֹות כז, ׁשּתי ּדוקא מּמׁשה נתעּלמּו מּדּוע ּבאּור וצרי .ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
צלפחד? ּובבנֹות זמרי, ּבמעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵַָָאּלּו,

ּביבמֹות איתא ּדהּנה ּבזה, לֹומר א)ויׁש חכם (עז, ּתלמיד "ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ואם  לֹו, ׁשֹומעין אמרּה מעׂשה קדם אם ּובא, הלכה ְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמֹורה

הּתֹוספֹות וכתבּו לֹו". ׁשֹומעין אין אם)לאו ד"ה "ּדהינּו(ׁשם ְְְְְְִֵַַָָָ
לֹו" ׁשֹומעין "אין ּדאז ּבּדבר", נֹוגע עצמֹו ּדהּוא היכא ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָּדוקא

הּמעׂשה. קדם אמרּה לא ֲֲִֶֶַַָָֹֹאם
אּלּו הלכֹות ׁשּנתעּלמּו הּדבר ּדטעם לֹומר, יׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָועל־ּפי־זה

ּבּדבר: נֹוגע מׁשה היה המארעֹות ּבׁשני ּכי הּוא, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּמׁשה
אם  מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: "אמרּו זמרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֻּבמעׂשה

"ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, שם)ּתאמר בלק ,(רש"י ְֲִִִִַַָָָֹ
לֹומר  לֹו" ׁשֹומעין ו"אין ּבּדבר, נֹוגע מׁשה ּנעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואם־ּכן

ּבֹו". ּפֹוגעין ְִִֶַָׁש"קּנאים
קרח" ּבעדת גֹו' היה לא "והּוא אמרּו הרי צלפחד ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָֹֹּובבנֹות

ג) כז, "נֹוגע (פרשתנו מׁשה נעׂשה ּומּמילא מׁשה, על ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשחלקּו
זה. ּבנּדֹון ְִֶַָָּבּדבר"

מּמילא  מקּבלים היּו לא אּלּו הלכֹות ׁשּבׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹונמצא,
מּמּנּו נתעּלמּו ולכן מעׂשה, קדם אמרּה לא ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹמּמׁשה
מׁשה  ׁשהקריב על־ידי אֹו ּפנחס, על־ידי ונתּגּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹההלכֹות,

ה'". לפני מׁשּפטן ְְִִֵֶָָ"את

ÚÊ·eח  ‡˙·˜Ï Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ¯˙a ÏÚÂ¿«»««¿»«ƒ¿»≈¿À»»¿«
‡˙z‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È»«¿≈»«¿»«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚÓ ‡˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»≈«¿≈ƒ¿»≈

Úa¯‡Â‡ט  ÔÈ¯NÚ ‡˙BÓ· e˙ÈÓ„ BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿¿»
Ù Ù Ù :ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

èðø ¯ æðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôä

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(ã)íòä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈
ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå§©¬¨²©«Ÿ̈−¤¤́©¨®¤§¨²Ÿ£¬

:ìàøNiî ýåýé-óà©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«
i"yx£ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏkŒ˙‡ Á˜∑(א את (שם לׁשּפט «∆»»≈»»ְִֶֹ

לּפעֹור  ‡Ì˙B.העֹובדים Ú˜B‰Â∑,העֹובדים את ְְִַָ¿«»ְִֶָ
ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו ּכמֹו ּתלּיה, היא - (שמואל והֹוקע ְְְְִִִִֵֶַָָָ

כא) ּבעֹובדי ב מפרׁשת: ּתלּיה וׁשם לה'", "והֹוקענּום :ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָֹ

ּבסקילה. אלילים, ב)עבֹודת מה הּנסקלים (סנהדרין וכל ְְְֱֲִִִִִִַַָָָ
‰LÓM.נתלין  „‚∑הּׁשמׁש אּגדה: ּומדרׁש ּכל. לעין ְִִ∆∆«»∆ְְִֵֶֶַַַָָֹ

והחּמה  מּכנגּדֹו נקּפל הענן החֹוטאים: את ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָמֹודיע
עליו  .זֹורחת ַַָָ

(ä)åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
:øBòt ìòáì íéãîöpä©¦§¨¦−§©¬©§«

i"yx£ÂÈL‡ LÈ‡ e‚¯‰∑ מּדּיני ואחד אחד ּכל ƒ¿ƒ¬»»ְִֵֶֶַָָָָ
רּבֹוא  (ז') [ח'] יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָיׂשראל

ּב'סנהדרין' ּכדאיתא מאֹות], [וׁשׁש אלפים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּוׁשמֹונת
.(י"ח)

(å)åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ
-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì úéðéãnä-úà¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«

:ãòBî ìäà çút íéëá änäå ìàøNé¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו נתקּבצּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְִִִֶַ

נּדֹונין  אנּו לֹו: ואמרּו ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאצל
הן  ּב'אּלּו ּכדאיתא וכּו'? יֹוׁשב ואּתה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָּבמיתה

פב)הּנׂשרפין' צּור ∑‡˙ÈÈ„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת .ּכזּבי ְִִַָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ
‰LÓ ÈÈÚÏ∑?מּתרת אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: אמרּו ¿≈≈…∆ְֲֶֶֶָָֹֻ

וכּו', ?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: ְְְֲִִִִִַַָָֹאם

התם  ·ÌÈÎ.ּכדאיתא ‰n‰Â∑ הלכה מּמּנּו נתעּלמה ְִִָָָ¿≈»…ƒְְֲִִֶַָָָ
ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל ּלם (ּכל ְֲִִִֵַַַָָָָֻ

ׁשּנאמר  רּבֹוא, ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה עמד ּבעגל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבבכיה.
לב) ידיו?(שמות רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן :ְְְֲִֶַַַָָָָָ

לֹו. הראּוי את ויּטל ּפינחס ׁשּיבא ּכדי (סנהדרין אּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ
.שם)

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)

Kl DxiYd in Fxzi zA©¦§¦¦¦¨¨

מׁשה  לעיני את־הּמדינית אל־אחיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוּיקרב
אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: ְֲֲִֶֶֶַָָָֹֹֻאמרּו

וכּו'. ל הּתירּה מי יתרֹו ובפרש"י)ּבת ו. (כה, ְְִִִִַָָ
ּבזבחים א)נחלקּו ודעת (קב, לא, אי היה ּכהן רּבנּו מׁשה אי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשל ה  מּזרעֹו אּלא ּכהּונה ּפסקה ׁש"לא היא אֹומרים" "יׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
היה" ּכהן ימיו "ּכל עצמֹו מׁשה א שם)מ ׁשה" רש"י .(לשון ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

יתרֹו" "ּבת נאסרה ׁשּלא ּדאף הּקׁשיא, ידּועה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻועל־ּפי־זה
נתּגּירה ּכי נכרית, מּדין בת למׁשה ד"ה א פב, סנהדרין רש"י (ראה ְְְְִִִִִֶַָָֹ

"ּבת יתרו) הּתרה אי הּנ"ל, למאן־דאמר קׁשה עדין הרי ,ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֻ
הּתֹורה מן לכהן אסּורה ּגּיֹורת והרי למׁשה, רמב"ם יתרֹו" (ראה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ה"ג) פי"ח ביאה איסורי ׁשֹונים.הל' ּבאֹופּנים ּתרצּו ּובּמפרׁשים .ְְְְִִִֵַַָ

ּביבמֹות ּתנן ּדהּנה ּבזה, לֹומר א)ויׁש את (סא, "ארס ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מהּפסּוק  ּדילפינן יכנס". ּגדֹול, ּכהן להיֹות ונתמּנה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹהאלמנה

אּׁשה" יד)"יּקח כא, ּבהּתר,(אמור היתה האּׁשה לקיחת ּדאם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
עליו. נאסרה אחר־ּכ אם ּגם לכנֹוס, לֹו ְְִִֶֶַַַָָָָָֻמּתר

אטו)ּוב'ּתֹוספֹות' ד"ה ב כ, "נׂשאּה(יבמות יֹותר, עֹוד ּכתבּו ְְְְֵָָָ
מּׁשּום  לקּימּה ׁשּיכֹול קרא צרי ּדלא מׁשמע ׁשּנתמּנה, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקדם

ּבהּתר". ְְִֵֶָָּדנׂשאּה
זה, ּכל למׁשה,ועל־ּפי יתרֹו" "ּבת הּתרה אי היטב, מּובן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ּבהּתר  הּנּׂשּואין ּגם אּלא ּבהּתר, היּו הארּוסין רק לא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
יכֹול  היה וׁשּפיר נתּכהן, לא עדין מׁשה ּכׁשּנׂשאּה ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהיּו,

היתה. ּגּירת אם ּגם ְְְִִֶַַָָָֹלקּימּה,

(æ)í÷iå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ
:Bãéa çîø çwiå äãòä CBzî¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

nÚ‡ד  ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»≈≈«»
Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e Ôe„Â¿¿¿««¿√»¿»»√≈
:Ï‡¯NiÓ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

b·¯ה  eÏeË˜ Ï‡¯NÈ Èi„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡c È‰B¯·bÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

ÂÏ˙ו  ·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«¿»
Ïk ÈÈÚÏe ‰LÓ ÈÈÚÏ ‡˙ÈÈ„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»

‰k‡ז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈt ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
:d„Èa ‡ÁÓ¯ ·ÈÒe ‡zLÎ BbÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»ƒ≈

mixehd lra

)(f.çîø çwiåzFIzF`.mxg.mxg o`UrWg dxez ©¦©Ÿ©¦¥¤¤£¨¨¥¤

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc oikxr(iriax meil)

:mzwelgn z` opgei iax x`an dzr ,`ziixad oeyl o`k cr
eäééðéa éàî-.dcedi iaxe `nw `pz ewlgp dnaãçà ãö ©¥©§©¤¨

eäééðéa àkéà úéaøa,'ziaixa cg` cv' oica `id mzwelgn - §¦¦¦¨¥©§
cv yi zexitd zlik` zryay ote`a xeqi` yi m`d ,xnelk
`vnpe eaeg rxtiy oebk] ziaix `id ef dlik`y xxaziy
df oi`y xxaziy cv yie ,[deld ly eizexit z` lk` delndy
`vnpe delnl hlgz dcyde ,eaeg rxti `ly oebk] ziaix

.[envr lyn lk`y,øeñà úéaøa ãçà ãö ,øáñ àn÷ àpz©¨©¨¨©©¤¨§¦¦¨

.øzeî úéaøa ãçà ãö ,øáñ äãeäé éaøå,dneg ixr izaa oke §©¦§¨¨©©¤¨§¦¦¨
dcydy okziy meyn 'ziaixa cg` cv' zaygp gweld zlik`
dxn`y epzpyny ,`ziixade dpynd ewlgp dfae ,l`bz `l
cvy xaeqy ,dcedi iaxk `id ,'ziaix epi`e ziaix oink df ixd'

`ziixade ,xzen ziaixa cg``id ,'dxenb ziax ef ixd' dxn`y
ziaix ef okle ,xeq` ziaixa cg` cvy mixaeqy ,opax ixac

.z`f dxizd dxezd dneg ixr izaae ,dxenb
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æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷ét úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´−¦

éètLîe ýåýé àð-äöø:éðãnì Eè÷ãéîú étëá éLôð §¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´§©¦´¨¦®
:ézçëL àì EúøBúåé÷éì çt íéòLø eðúð §¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´©´¦®

éãewtîe:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðíìBòì E ¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´§¨®
:änä éaì ïBNN-ékáé÷éwç úBNòì éaì éúéèðE ¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦©«£¬ª¹¤À

המשך מזמור קיט מעמוד ג

mildz

:á÷ò íìBòìñâé÷:ézáäà EúøBúå éúàðN íéôòñ §¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦§«¨«§¬¨¨«§¦
ãé÷:ézìçé Eøáãì äzà épâîe éøúñåè÷épnî-eøeñ ¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦«¦¤¬¦

:éäìà úåöî äøvàå íéòøîæè÷Eúøîàë éðëîñ §¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´
:éøáOî éðLéáz-ìàå äéçàåæé÷äòLeàå éðãòñ §¤«§¤®§©§¹¦¥À¦¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨

éwçá äòLàå:ãéîú Eçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñE §¤§−̈§ª¤´¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®
:íúéîøz ø÷L-ékèé÷õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ¦¤¹À¤©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤

éúãò ézáäà ïëì:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¹̈¥À¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®
éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤

:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷éð÷Lòé-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©©«©§ª¬¦
:íéãæâë÷:E÷ãö úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬¦§¤«

ãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNò:éðãnì Eäë÷-Ecáò £¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬©§¥«¦©§§
éúãò äòãàå éððéáä éðà:Eåë÷ýåýéì úBNòì úò ¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«−¥©«£´©«Ÿ̈®

:EúøBz eøôäæë÷éúåöî ézáäà ïk-ìò:ætîe áäfî E ¥¹¥À«¨¤«©−¥¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«
çë÷ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk | ïk-ìò©¥³¨¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤

:éúàðNôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E ¨¥«¦§¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§¨®¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥¨®©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå Eèì÷éðúúnö −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ¦§©¬§¦
éøáã eçëL-ék éúàð÷:éøö Eî÷ãàî Eúøîà äôeøö ¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ

:dáäà Ecáòåàî÷éãwt äæáðå éëðà øéòöàì E §«©§§¬£¥¨«¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ
:ézçëLáî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãö ¨¨«§¦¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«

âî÷éúåöî éðeàöî ÷Böîe-øö:éòLòL Eãî÷÷ãö ©¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷äòeLàå óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤¨«£©¥®¨

:ézìçé Eøáãìçî÷çéNì úBøîLà éðéò eîc÷ ¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®¹̈¦À©
:Eúøîàaèî÷EètLîk äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ §¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À§«¦§¨¤¬

:éðiçð÷:e÷çø EúøBzî änæ éôãø eáø÷àð÷áBø÷ ©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦¨®¦¨«§¬¨¨«¨´
éúåöî-ìëå ýåýé äzà:úîà Eáð÷ézòãé íã÷ ©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«¤´¤−¨©§¦

éúãòî:ízãñé íìBòì ék Eøâð÷éðölçå ééðò-äàø ¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´§©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦
:ézçëL àì EúøBú-ékãð÷éðìàâe éáéø äáéø ¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦

:éðiç Eúøîàìäð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷BçøE §¦§¨«§¬©¥«¦¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À
:eLøã àìåð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç E ´Ÿ¨¨«©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦

æð÷éúåãòî éøöå éôãø íéaø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø −©¦«Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâáèð÷äàø −«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«−§¥

éãewô-ékEcñçk äåäé ézáäà E:éðiçñ÷Eøác-Làø ¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦Ÿ§¨«§¬
ù :E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîààñ÷éðeôãø íéøN ¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«−¨¦§¨´¦

:éaì ãçt Eøácîe ípçáñ÷Eúøîà-ìò éëðà NN ¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«¨´−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®
:áø ììL àöBîkâñ÷EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L ¹§¥À¨¨¬¨«¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬

:ézáäàãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¨¨«§¦¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå Eçñ÷ézøîL ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ¨©´§¦

éãewôéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék Eúèñ÷áø÷z −¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«¦§©³
éðôì éúpø:éððéáä Eøáãk ýåýé Eò÷éúpçú àBáz ¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦¨´§¦¨¦´

éðôì:éðìévä Eúøîàk Eàò÷ék äläz éúôN äðòaz §¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦©©´§¨§¨©´§¦¨®¦−
éwç éðãnìú:Eáò÷ì ïòz-ìë ék Eúøîà éðBL §©§¥´¦ª¤«©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨

éúåöî:÷ãv Eâò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E ¦§Ÿ¤´¤«¤§¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàzäò÷-éçz ¨©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«§«¦

:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôðåò÷ãáà äNk éúéòz −©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦¨¦À¦§¤´−Ÿ¥
éúåöî ék Ecáò Lwa:ézçëL àì E ©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ¨¨«§¦



צט mildz

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa:Eãëéúãò-íbéòLòL E ¦´¦§¨®©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈
:éúöò éLðàãäë:Eøáãk éðiç éLôð øôòì ä÷ác ©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®©¹¥À¦¦§¨¤«

åëéwç éðãnì éððòzå ézøtñ éëøc:Eæëéãewt-CøcE §¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦ª¤«¤«¤¦¤¬
éúBàìôða äçéNàå éððéáä:Eçëäâezî éLôð äôìc £¦¥®¦§¹¨¦À¨§¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®

Eøáãk éðîi÷:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ©¹§¥À¦¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦
ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦

éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-Cøcék õeøà E §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬¨®¦−
:éaì áéçøúäâìéwç Cøc ýåýé éðøBääpøvàå E ©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À§¤¢¤¬¨

:á÷òãì:áì-ìëá äpøîLàå EúøBú äøvàå éððéáä ¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À§¤§§¤¬¨§¨¥«
äìéúåöî áéúða éðëéøãä:ézöôç Bá-ék Eåìéaì-èä −©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®¦¬¨¨«§¦©−¦¦

éúåãò-ìà:òöa-ìà ìàå EæìàåL úBàøî éðéò øáòä ¤¥«¹§Ÿ¤À§©´¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§
:éðiç Eëøãaçì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ¦§¨¤¬©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòä:íéáBè E ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´¦«
îéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa Eåàîéðàáéå −¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦¦«Ÿª´¦

:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñçáîòàåéôøç äð £¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«§¤«¡¤´«Ÿ§¦´
:Eøáãa ézçèá-ék øáãâîúîà-øáã étî ìvz-ìàå ¨¨®¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©©¥Ä¦¦´§©¡¤´

:ézìçé EètLîì ék ãàî-ãòãîEúøBú äøîLàå ©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬
:ãòå íìBòì ãéîúäîéãwô ék äáçøá äëläúàåE ¹̈¦À§¨¬¨¤«§¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´

:ézLøãåîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ¨¨«§¦©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçîétë-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨©©À

éúåöî-ìàéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:Eæèî-øëæ ¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«§¨
:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øácðééðòá éúîçð úàæ ¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ¤¨«¨¦´§¨§¦®

:éðúiç Eúøîà ékàðEúøBzî ãàî-ãò éðöéìä íéãæ ¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦©§®Ÿ¦¹¨«§À
:éúéèð àìáðéètLî ézøëæäåäé | íìBòî E ´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−¥«¨¬§¹Ÿ̈À
:íçðúàåâð:EúøBz éáæò íéòLøî éðúæçà äôòìæ ¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«

ãðéwç éì-eéä úBøîæ:éøeâî úéáa Eäðäìélá ézøëæ −§¦¨«¦¬ª¹¤À§¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨
:EúøBz äøîLàå ýåýé EîLåðék él-äúéä úàæ ¦§´§Ÿ̈®¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−

éãwô:ézøöð Eçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçøîL ¦ª¤´¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ
éøác:Eçðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E §¨¤«¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«

èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:EñézLç ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«−©§¦
ì ézäîäîúä àìåéúåöî øîL:EàñíéòLø éìáç §´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«¤§¥´§¨¦´

:ézçëL àì EúøBz éðãeòáñíe÷à äìéì-úBöç ¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦£©À§¨−¨
:E÷ãö éètLî ìò Cì úBãBäìâñøLà-ìëì éðà øáç §´¨®©¹À¦§§¥¬¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´

ìe Eeàøééãewt éøîL:Eãñõøàä äàìî ýåýé Ecñç §¥®¹§«Ÿ§¥À¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤
éwç:éðãnì Eèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ª¤¬©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À

:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:Eèñeìôè ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«¨«§Ä

éãewt øvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò:EòLôè ¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ¦¤«¨©´
:ézòLòL EúøBz éðà íaì áìçkàòéì-áBè ©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬¦«£¨«§¦¦¬

éwç ãîìà ïòîì éúépò-éë:Eáòét-úøBú éì-áBèE ¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬ª¤«¦¬«©¦®
:óñëå áäæ éôìàîéâòéãééððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦

éúåöî äãîìàå:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E §¤§§¨¬¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåò:Ecáòì Eúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬§©§¤«

æòéîçø éðeàáé:éòLòL EúøBú-ék äéçàå EçòeLáé §Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À©«£ª¨«¥´Ÿ
éãewôa çéNà éðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ:EèòeáeLé −¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À¨¦¬©§¦¤«¨´

éàøé éìéúãò éòãéå E:Eôéwça íéîú éaì-éäéE ¦´§¥¤®¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®
:LBáà àì ïòîìëàôéLôð EúòeLúì äúìk ¹§©À©´Ÿ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®
:ézìçé Eøáãìáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦§¨«§¬¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬

:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäô:EúøBúë àì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ§«¨¤«

åôéúåöî-ìk:éðøæò éðeôãø ø÷L äðeîà Eæôèòîk ¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦¨§¥«¦−¦§©
éãwô ézáæò-àì éðàå õøàá éðelk:Eçôéðiç Ecñçk ¦´¦¨¨®¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦¦ª¤«§©§§¬©¥®¦

ét úeãò äøîLàå:Eìèôávð Eøác ýåýé íìBòì §¹¤§§À̈¥¬¦«§¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬
:íéîMaö:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãå øãì ©¨¨«¦§´Ÿ−¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מצטער הנני ביותר על העדר שימת לב... בהנוגע לחנוך הבנות ובדרך ממילא גם לאגודת נשי 

ובנות חב"ד, כי בדורנו זה ובימינו אלה אין זה ענין של הידור ועבודה בשביל אחרים אלא שאלה חיונית 

בהנוגע להבנות והנשים ובמילא גם לאנשים... ומצער על שהי' צריכים לשהות שש שנים באה"ק ת"ו, 

עד שרואים כבר תוצאות אי שימת לב להנ"ל, והלואי ש"יצאו" בהתוצאות דעד עתה ותומ"י יעבדו 

במרץ הכי גדול ובדרכי נועם שהם דרכי תורתנו תורת חיים לשפר המצב ולתקנו ככל האפשרי. והשי"ת 

יצליחו לבשר טובות בהקדם.

בברכה.



ק

יום ראשון - י"א תמוז
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום רביעי - י"ד תמוז
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שני - י"ב תמוז
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו תמוז
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג תמוז
פרק כ, מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז תמוז
מפרק עט

עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז תמוז
פרק כ

מפרק פג עד סוף פרק פז

לשבוע פרשת בלק 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 תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 

fenz `"i oey`x mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"א ראשון יום
פרק א  ,180 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr:àúééøáä ì"ëò

äáeLzä úøbà íLa àø÷pä éLéìL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤§¦¦©¦§¨§¥¦¤¤©§¨
zxb`" `ed ,"`ipz"d xtq ly ,iyilyd wlgl dxvw dncwd xeza

,"jexrÎogleyde `ipzd lra" `xwp owfd epax :oiivl ie`x ,"daeyzd

lra"e ,dxezd zeinipta wqet - "`ipzd lra" :yxtn `"hily iaxde

dlbpa wqet - "jexrÎogleyd

.dxezc

eizegiya dxni` dpyi

mcewd iaxd ly zeyecwd

zegiyd xtq) ocrÎeznyp

,(jli`e 142 cenr `"yz'd

md "`ipz"d iwlg drax`y

ogley"d iwlg drax` cbpk

."jexr

iyilyd wlgl ,"daeyzd zxb`" ,iyilyd wlgd ly ezekiiy z`

zeciqg it lr mb `"hily iaxd xiaqn ,("xfrd oa`") "jexr ogley"ay

:dlbp it lr mbe

zxb`"ay 'c wxta oldl mi`ex ep`y dn itl df ixd ,zeciqg itÎlr

d`lir daeyze d`zz daeyz ,daeyza mipte`d ipyy ,"daeyzd

od ,daeyzd oipr lk okeza zellekd ,(dpeilr daeyze dpezgz daeyz)

'dd ,d`lir 'de ,dpexg`d 'dd ,d`zz 'd ,'ied myay "d" zeize`d izy

."dpia"e "zekln" ,"miyp" xcqd df ixd - ok m`e ,dpey`xd

zkqn - dixg`le ,oihib zkqn `a dligzay ,`ed q"ya xcqdy myke

iptn (zeipynd yexitl ezncwda xne` m"anxdy itk) edfy ,oiyeciw

,("xg` yi`l dzide ezian d`vie") "dzide d`vie" xn`p weqtay

ÎjxcÎlre ;oiyeciw ,"dzide" jk xg`e ,oihib ,oiyexib - "d`vie" dligza

" did dligzay ,minid ixac xcqa dfyxbiedax yxcnae ,"mc`d z`

l`xyi zak" oiyexib oeyln "yxbie"y aezk 'g `wqt`"k dyxt ziy`xa

did ,dxez ozn zrya ,okn xg`le .ozgzdl oiicr dlekiy ,"dyxbzpy

,oey`x wlg "`ipz"a aezky itk ,"oiyeciw" oeyln ,"eizeevna epycw"

itke) "il zycewn z` ixd" xne` ycwndy oiyeciw enk dfy ,e"n wxt

- zeipgexa "miyp"l rbepa xcqd mb ixd jk - ('i wxta oldl xne` `edy

."daeyz"l zekiiyd zpaen `linne ,"oihib" ixg` `a "oiyeciw"d oipry

gxkdd ony `l` - oiyexib ixg` oiyeciw zeidl did leki cvik ,oky

xyt` i`y ,"`ipz"a f"i wxta xne`y itk ,daeyzd oipr miizpia didiy

.daeyzd oipr dfÎiptl didiy ilan 'ied zcear oipr didiy

dgley" - `hg iciÎlr : cere z`fmkn`dgley mkrytae" : aezkk) "

iciÎlre ,"ezian dglye" ,oiyexibd oipr - "dgley" ,("mkn`daeyz,

oipr ,zezixkd xtqy ,"mkn` zezixk xtq dfi` 'd xn` dk" ixd

di`x `xnbdn mb :ynn dlbpae .lhazn - df iptl didy ,oiyexibd

itk ,oiyexib ixg`y oiyeciwl daeyzd oipr zekiiy lr zyxetn

Î`l dgec daeyzy ,xne` opgei iaxy zxne` (a ,et `nei) `xnbdy

z` yi` glyi od xn`l" (` ,b dinxi) weqtdn `iane ,dxezay dyrz

miax mirx zipf z`e ,cer dil` aeyid xg` yi`l ez`n dklde ezy`

dgec daeyzd oipry ,xnelk .`edÎjexaÎyecwd xne` - "il` iaeye

,`xnbdn xexa ixd ."dzgwl aeyl oey`xd dlra lkei `l" ly oiprd

.oiyexib ixg`y oiyeciwd oipr `ed daeyzd oipry,`eti` ,dxexa

" - ,"`ipz"d xtq ly iyilyd wlgd zekiiy o`kndaeyzd zxb`,"

" - "jexr ogley"d ly iyilyd wlglxfrd oa`ly mipiprd - "

."miyp"

øtàéðz .à ÷epcnl ± ¤¤©§¨
,`ziixaaóBñazkqn ± §

àîBé1ìL :é÷elç äL ¨§Ÿ¨¦¥
,íä äøtkote`a - ©¨¨¥

lr mc`l zpzipd dxtkd
yly opyi ,`hgy `hg
xar m` :zepey mikxc
miiw ,miieqn beqn dxiar
ote` mb ,xg` beqn `id dxiard m`e ,dxtk ly miieqn ote`

,xg` `ed dxtkd:ãçà ìk íò äáeLúeipte` zylya - §¨¦¨¤¨
:daeyzd oipr yxcp ,dxtk ly ote` lk mr cgi .dxtkdøáò̈©

äNò-úåöî ìò,dniiwl aiiegn didy dyrÎzevn miiw `l ± ©¦§©£¥
áLådaeyza xfge ±;Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ Bðéà,xnelk - §¨¥¨¦¨©¤£¦

,cin el milgenäNòú-àì úåöî ìò øáòxac dyr ± ¨©©¦§©Ÿ©£¤
,ezeyrl `ly deevn dxezdyíBéå ,äìBz äáeLz ¯ áLå§¨§¨¨§

øtëî íéøetkädcnl qgia dwitqn dpi` dnvr daeyzd ± ©¦¦§©¥
daeyzd ,dxiar dze` iabl zyxcpd dxtk ly daexnd
mei `ede ,dxtkd ly dpnfl cr ± eze` eyipri `ly drityn

.xary dxiard lr xtkzn `ed ea ,mixetikd-óàc ,Leøt)¥§©
ïéðòìc áb-ìòiably zexnl ±,äìBãb äNò-úåöî ,íei÷ ©©¦§¦§©¦¦§©£¥§¨

äNòú-àì úà äçBcL2micebipd ea yiy oipr oncfnyk : - ¤¨¤Ÿ©£¤
dyrzÎ`l lr xeariy iciÎlr ,xnelk ,dyrzÎ`le dyr ly
,"dyrzÎ`l"d z` "dyr"d f` dgec - dyrÎzevn miiwi
:dnbecl ."dyr"d z` miiwl ick xacd z` miiwl el xzene
meiwn dlrnl `ed dyrÎzevn meiwy ixd ;ziviva mi`lk
dyrÎzevn zxiar lry ,mixne` ep` o`k eli`e ,dyrzÎ`l
dyrzÎ`l zxiar lre .jk lr xtkl ick cala daeyz dwitqn
xetik meil wwcfdl gxkdd on `l` ,dwitqn cala daeyz oi`
oiap oexztdne .xeztl owfd epax cner ef dl`y - ?dxtk myl
dyrÎzevn meiw iciÎlr mixxerznd mipiprd zeinipt z` mb
,dyrzÎ`l lr melyeÎqg dxiar iciÎlr llegznd mbtde
meiwl rbepa dkldd wqt `a mipiprd zeiniptl m`zdae
dxtkd ote`e ,dyrzÎ`l zegcl dilr cvik dyrÎzevn
:`ed dxvwa uexizd okez .dyrzÎ`l zxiar lr zyxcpd
d"awd ieeiv miiwn `edy jk lr sqep ixd ,dyrÎzevn meiwa
zenlera rtye xe` dfÎiciÎlr jynp mb ,xacd z` zeyrl

) xa` enk `id devn lk ik ,eytpae mipeilrdw"k zxrd
:`"hily x"enc`l"fx 'lke"3,("r"n g"nx cbpk oixai` g"nx

lk jk ,ytpdn zeig jiynne ilk `ed xa`y myk ,xnelk
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gxkdd ony `l` - oiyexib ixg` oiyeciw zeidl did leki cvik ,oky

xyt` i`y ,"`ipz"a f"i wxta xne`y itk ,daeyzd oipr miizpia didiy

.daeyzd oipr dfÎiptl didiy ilan 'ied zcear oipr didiy

dgley" - `hg iciÎlr : cere z`fmkn`dgley mkrytae" : aezkk) "

iciÎlre ,"ezian dglye" ,oiyexibd oipr - "dgley" ,("mkn`daeyz,

oipr ,zezixkd xtqy ,"mkn` zezixk xtq dfi` 'd xn` dk" ixd

di`x `xnbdn mb :ynn dlbpae .lhazn - df iptl didy ,oiyexibd

itk ,oiyexib ixg`y oiyeciwl daeyzd oipr zekiiy lr zyxetn

Î`l dgec daeyzy ,xne` opgei iaxy zxne` (a ,et `nei) `xnbdy

z` yi` glyi od xn`l" (` ,b dinxi) weqtdn `iane ,dxezay dyrz

miax mirx zipf z`e ,cer dil` aeyid xg` yi`l ez`n dklde ezy`

dgec daeyzd oipry ,xnelk .`edÎjexaÎyecwd xne` - "il` iaeye

,`xnbdn xexa ixd ."dzgwl aeyl oey`xd dlra lkei `l" ly oiprd

.oiyexib ixg`y oiyeciwd oipr `ed daeyzd oipry,`eti` ,dxexa

" - ,"`ipz"d xtq ly iyilyd wlgd zekiiy o`kndaeyzd zxb`,"

" - "jexr ogley"d ly iyilyd wlglxfrd oa`ly mipiprd - "

."miyp"

øtàéðz .à ÷epcnl ± ¤¤©§¨
,`ziixaaóBñazkqn ± §

àîBé1ìL :é÷elç äL ¨§Ÿ¨¦¥
,íä äøtkote`a - ©¨¨¥

lr mc`l zpzipd dxtkd
yly opyi ,`hgy `hg
xar m` :zepey mikxc
miiw ,miieqn beqn dxiar
ote` mb ,xg` beqn `id dxiard m`e ,dxtk ly miieqn ote`

,xg` `ed dxtkd:ãçà ìk íò äáeLúeipte` zylya - §¨¦¨¤¨
:daeyzd oipr yxcp ,dxtk ly ote` lk mr cgi .dxtkdøáò̈©

äNò-úåöî ìò,dniiwl aiiegn didy dyrÎzevn miiw `l ± ©¦§©£¥
áLådaeyza xfge ±;Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ Bðéà,xnelk - §¨¥¨¦¨©¤£¦

,cin el milgenäNòú-àì úåöî ìò øáòxac dyr ± ¨©©¦§©Ÿ©£¤
,ezeyrl `ly deevn dxezdyíBéå ,äìBz äáeLz ¯ áLå§¨§¨¨§

øtëî íéøetkädcnl qgia dwitqn dpi` dnvr daeyzd ± ©¦¦§©¥
daeyzd ,dxiar dze` iabl zyxcpd dxtk ly daexnd
mei `ede ,dxtkd ly dpnfl cr ± eze` eyipri `ly drityn

.xary dxiard lr xtkzn `ed ea ,mixetikd-óàc ,Leøt)¥§©
ïéðòìc áb-ìòiably zexnl ±,äìBãb äNò-úåöî ,íei÷ ©©¦§¦§©¦¦§©£¥§¨

äNòú-àì úà äçBcL2micebipd ea yiy oipr oncfnyk : - ¤¨¤Ÿ©£¤
dyrzÎ`l lr xeariy iciÎlr ,xnelk ,dyrzÎ`le dyr ly
,"dyrzÎ`l"d z` "dyr"d f` dgec - dyrÎzevn miiwi
:dnbecl ."dyr"d z` miiwl ick xacd z` miiwl el xzene
meiwn dlrnl `ed dyrÎzevn meiwy ixd ;ziviva mi`lk
dyrÎzevn zxiar lry ,mixne` ep` o`k eli`e ,dyrzÎ`l
dyrzÎ`l zxiar lre .jk lr xtkl ick cala daeyz dwitqn
xetik meil wwcfdl gxkdd on `l` ,dwitqn cala daeyz oi`
oiap oexztdne .xeztl owfd epax cner ef dl`y - ?dxtk myl
dyrÎzevn meiw iciÎlr mixxerznd mipiprd zeinipt z` mb
,dyrzÎ`l lr melyeÎqg dxiar iciÎlr llegznd mbtde
meiwl rbepa dkldd wqt `a mipiprd zeiniptl m`zdae
dxtkd ote`e ,dyrzÎ`l zegcl dilr cvik dyrÎzevn
:`ed dxvwa uexizd okez .dyrzÎ`l zxiar lr zyxcpd
d"awd ieeiv miiwn `edy jk lr sqep ixd ,dyrÎzevn meiwa
zenlera rtye xe` dfÎiciÎlr jynp mb ,xacd z` zeyrl

) xa` enk `id devn lk ik ,eytpae mipeilrdw"k zxrd
:`"hily x"enc`l"fx 'lke"3,("r"n g"nx cbpk oixai` g"nx

lk jk ,ytpdn zeig jiynne ilk `ed xa`y myk ,xnelk
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äáåùúä úøâà
àéðú à ÷øôäøôë é÷åìç äùìù àîåé óåñá

øáò .ãçà ìë íò äáåùúå íä
ìò øáò åì ïéìçåîù ãò íùî ææ åðéà áùå ò"î ìò
â"òàã 'éô) .øôëî ë"äåéå äìåú äáåùú áùå ú"ìî
íåùî åðééä .ú"ì úà äçåãù äìåãâ ò"î íåé÷ ïéðòìã
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א.1. ובכ"מ.2.פו, ב. ג, ע"ב.3.יבמות סוף כג, מכות



fenzקב `"i oey`x mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Îjexa seqÎoi` xe`n zeig rty dkiynne ilk `id dyrÎzevn
zyalzn jk - ytpdn zeigd zyalzn xa`ay enke ,`ed
Îzevn meiw iciÎlr zkynpd zeigd (zeinipta zkynp ,xnelk)
dryay zexnl ixd dyrzÎ`la eli`e ;zenlera - dyr

- dyrzÎ`l miiwn `edy
dilr xaer epi`y iciÎlr
ieeiv meiw oipray -
miiwn o`k mb `ed d"awd
,zeyrl `ly ieeivd

l"f epinkg xn`nk4ayi" :
el mipzep dxiar xar `le

) xkyx"enc` w"k zxrd
:`"hily(wx la`eli`k

oi`y zeid ,"devn dyr
,diyre dlert jxc df
Îzevna xacdy enk
iciÎlr `l` ,dyr
Îi` iciÎlr - dlily

jiyndl ick ixd od zeevne dxeze ,'d ieeiv miiwn `ed - diyr
"d`nehd gex" z` xiardle ,dyrÎzeevn g"nx iciÎlr xe`
oey`xd wlga xn`y itk) dyrzÎ`l zeevn d"qy iciÎlr
'dyr' cgi miybtpyk ,eppipra o`ke ,(` ,gn sc ,f"l wxt
jiiy `ly ixd ,zegcl odn efi` dl`y zxxerzne ,dyrzÎ`le
,"d`nehd gex" x`yiz xacd z` dyriy iciÎlry xnel o`k
devn dxezdy ,dxezd ieeivl m`zda dyer ixd `ed ,oky
deevz dxezd m` mb eli`e .dyrzÎ`ld zevn z` zegcl eilr

o`k oi` seq seq ixd - dyrÎzevn zegcl eilrdyrnjiyniy
Î`ld z` 'dyr'd dgec okl .f` xqgi ixd xe`de ,xe`d z`

epyiy oexqgd :dyrzoi` - dyrzÎ`l miniiwnyk libx ote`a
.epyi - xe`d zkynd - dyrÎzevn ziiyr ly geeixde ,o`k
Îzevn lr dxiarl rbepa mby ,dxe`kl ixd ,jkl m`zda
- eytpae zenlera rtyde xe`d zkynd dxqg f`y ,dyr
lr dxiara xacdy itk ,xzei dlecb zyxcpd dxtkd didz
- jtidl ixd ,xen`k ,"`nei"a `xnbd ixac itle ,dyrzÎ`l
,`l` - ?xzei dlecb dxtk zyxcp ,dyrzÎ`l lr dxiar lry
zkynda ,dyrÎzevn meiwa dpyiy zepeilrdy `ed xaqdd
ik ,dxtkd iciÎlr oewizl zpzip `l - ziwl`d ytpa xe`
wx d`a dxtkd .dnilyn dxtkd oi` ,jiyndl xiqgdy xe`d
lre - devnd z` miiw `le 'd ieeiv lr xary lr xtkl ick
d`a ,dyrzÎ`l lr dxiara ,eli`e .cala daeyz dwitqn jk

z` owzl ick dxtkdlkiciÎlry oeeike ,dlwlw dxiardy dn
mbe eytpa mbt mxbp ,dyrzÎ`ld lr - dlerta - dxiard
on `l` ,xacd z` owzl cala daeyza ic oi` okl ,dlrnl
owzl egeka `ed `wecy ,xetik mei ly dxtkl wwcfdl gxkdd
epax xne` z`fe .dlrnle eytpa mxbpy mbtd z` xiqdle

:owfdeðéäly oipra okl ±meiwÎ`ln dyrÎzevn dlecb ± ©§

,dyrzÎ`ld z` dgec `ide ,dyrzíei÷ éãé-ìòL íeMî¦¤©§¥¦
éLîî äNò-úåöîúøàäî íéðBéìò úBîìBòa òôLå øBà C ¦§©£¥©§¦§¤©§¨¤§¦¥¤¨©

øäfa áeúkL Bîk) àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà5ç"îøc , ¥¨§¤¨©Ÿ©¦§¨
ïéãewt,'dyr'd zeevn 248 ±àkìîc ïéøáà ç"îø ïepàod ± ¦¦¦§¨¥¨¦§©§¨

± ("`kln" ixa` 248
zeliv`d mler ly zecn
,"`kln" ze`xwpd
`ed xa`y myk ,xnelk
jiynne ytpd gekl ilk
eil` ytpdn gekd ekeza
lk jk ,ilk ynyn `ed
ilke xa` `id devn
zcgein dkyndl
,dlrnly zecndn
meiw iciÎlr zkynpd
Îlry ,ixd .devn dze`
mikiynn ,devn meiw ici
zenlera rtye xe`

,mipeilrd,úé÷ìàä BLôð ìò íâårtye xe` jiynn `ed - §©©©§¨¡Ÿ¦
,devnd meiw iciÎlr ± `edÎjexa seqÎoi` zx`dnBîk§

:íéøîBàLmeiw lr mikxan ep`y dkxaa mixne` ep`y enk - ¤§¦
:devn;"åéúBöîa eðLc÷ øLà"zkynp ,zeevn iciÎlry - £¤¦§¨§¦§¨

jynp dyrÎzevn iciÎlry ,df mrh iptne .ytpd lr dyecw
,dyrzÎ`l iabl dyrÎzevn ly zepeilrd dpyi - ,rtye xe`

,"dyrz `l" dgec "dyr"e,äáeLz ïéðòì ìáàoipr iabl - £¨§¦§©§¨
,dyrÎzevn lr xaryk owzl ick ,daeyzdóà±zexnl ©

jk lr dwitqn dnvr daeyzdyìò Lðòä Bì ïéìçBnL¤£¦¨Ÿ¤©
,Cìnä øîàî äNò àìå Cøaúé Búeëìîa ãønL.d"awd - ¤¨©§©§¦§¨¥§Ÿ¨¨©£©©¤¤

zpwzn `id oi` ,z`f lka ,j` ,cala daeyz zpwzn z`f z`
ixdy ,dyrÎzevn lr dxiard z` lilkøBàä íB÷î-ìkî± ¦¨¨¨

,dyrdÎzevn meiw iciÎlr jiynn didyøcòðixg` mb ± ¤§¨
,daeyza xfgyäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe ,'eëå6ìò §§©£©©¥¦§¨¦§¨¨©

÷eñt7òîL-úàéø÷ ìhaL äæ" ¯ "ï÷úì ìëeé àì úeòî" : ¨§ª¨Ÿ©¦§Ÿ¤¤¦¥§¦©§©
,"'eëå Bà úéáøò ìLmiyeryk mb ,z`f owzl ozip `l - ¤©§¦§

,daeyzúéáøò ìL òîL-úàéø÷ úBø÷ì äzòî øäæpL óàc§©¤¦§¨¥©¨¦§§¦©§©¤©§¦
íìBòì úéøçLåxiqgdy dn lr daeyza xfeg `edy ,epiid ± §©£¦§¨

,rny z`ixw `exwl mcewnäî ïwúì úìòBî BúáeLz ïéà¥§¨¤¤§©¥©
;úçà íòt ìhaMxe`d zkynd ,oky .rnyÎz`ixw - ¤¦¥©©©©

iciÎlr jiynn didy rtydedze`.dxqg ± rnyÎz`ixw
dn ixd ,miptÎlkÎlrxyt`ydaeyza owzn `ed ± owzl el

sqep xac oi`e ,ezxtk myl cala daeyz dwitqn okle ,cala
.dxtkd z` miiql ickéãé-ìò ,äNòú-àì úåöî ìò øáBòäå§¨¥©¦§©Ÿ©£¤©§¥

a òøä ÷aãpLBLôðdyrn iciÎlr rx ly dlert dyeryk ± ¤¦§©¨©§©§
,df iciÎlr dpd ,daygn iciÎlr e` xeaic iciÎlr e`äNBò¤

dávç øB÷îe dLøLa äìòîì íât,dnypd ly ±íéLeála) §¨§©§¨§¨§¨§ª§¨©§¦
,äiNòc úBøéôñ øNòcmleray zexitq xyr iyeala - §¤¤§¦©£¦¨
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äáåùúä úøâà
íéðåéìò úåîìåòá òôùå øåà êéùîî ò"î íåé÷ é"òù
ïéãå÷ô ç"îøã øäæá ù"îë) ä"á ñ"à øåà úøàäî
ù"îë úé÷ìàä åùôð ìò íâå (àëìîã ïéøáà ç"îø ïåðéà
ïéìçåîù óà äáåùú ïéðòì ìáà .åéúåöîá åðùã÷ øùà
øîàî äùò àìå 'úé åúåëìîá ãøîù ìò ùðåòä åì
àì úååòî ô"ò ì"æøàîëå 'åëå øãòð øåàä î"î .êìîä
óàã .'åëå åà úéáøò ìù ù"÷ ìèéáù äæ ï÷úì ìëåé
íìåòì úéøçùå úéáøò ìù ù"÷ úåø÷ì äúòî øäæðù
øáåòäå .à"ô ìèéáù äî ï÷úì úìòåî åúáåùú ïéà
äìòîì íâô äùåò åùôðá òøä ÷áãðù é"ò ú"ìî ìò
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מט"ו.4. פ"ג מכות ל'.5.משנה תיקון זהר א.6.תיקוני כו, ה.7.ברכות א, קהלת

fenz a"i ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ב שני יום
,`v 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåöî äðäå,182 'nr cr:äàøéî à"ë

,diyrd'øäæ éðewú'a áeúkL Bîk8,ïBì úðéwz ïéLeáì" : §¤¨§¦¥Ÿ©§¦§¦©
"'eëå àLð éðáì ïéúîLð ïéçøt eäépîczpwzd miyeal ± §¦©§¨§¦¦§¨¦¦§¥¨¨§

ep` mi`ex .(mc` ipal zenyp zegxet mdny ,"zexitq"l ,odl
mdny "zexitq"l miyeal ly oipr epyiy ,df "xdf ipewiz"n

Îlryke ,zeytpd ze`a
mbt dyrp dxiar ici
dfÎiciÎlr dyrp ± ytpa
,ytpd yxeya mb mbt

Cëì,okl ±äøtk ïéà §¨¥©¨¨
äìòîì àìå BLôðì± §©§§Ÿ§©§¨

,oldl xn`iy itk
"dxtk" ly dzernyn
,mbtd iewipe zxqd `id
oi` cala daeyz dpd
mbtd z` zewpl dgeka

,dlrnle ytpaíBé ãò©
,íéøetkäenvr meidy - ©¦¦

.xtkn:áeúkL Bîk- §¤¨
xetik meil rbepa9:øtëå"§¦¤

éða úBàîhî Lãwä ìò©©Ÿ¤¦ª§§¥
íäéòLtîe ìàøNé¦§¨¥¦¦§¥¤
"eøäèz 'ä éðôì" ,"'Bâå10.à÷éc "'ä éðôì" ¯±iptl.`wec 'd §¦§¥¦§¨¦§¥©§¨

.mkzxdh `eaz myn ,'ied myn dlrnl ,dlrnl epiid "iptl"
dlrnly dbixcnne mewnn d`a ,xetik mei ly dxdhdy ixd
rbet mda dbixcnde mewndn dlrnl `ed okl xy` ,'ied myn
dpyi okle ± dyrzÎ`l lr mixaery iciÎlr deedznd mbtd
lr dxiaray ,`vei miptÎlkÎlr .ef dxiar lr dxtkd f`

`n xzei xeng xac epyi dyrÎzevnÎ`l lr dxiara xy
.dyrzïàkî ãîìì ïéà ïëìåzxne`d `ziixadn ± §¨¥¥¦§Ÿ¦¨

eli`e ,mewna el oilgen daeyz miyeryk ± dyrÎzevnay

cenll xyt` i` ± xetik meia wx dxtkd d`a dyrzÎ`la
èøôáe ,äNò-úåöîa íBìLå-ñç àl÷ íeLcenll xeq`y ± ª¨©§¨§¦§©£¥¦§¨

`lew mey,äøBz ãeîìúa,dxez cenil ly 'dyr'd zevna - §©§¨
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà äaøcàå11-LBãwä øzå : §©§©¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦¥©¨

àeä-Ceøazeaiqpa ± ¨
,zeniieqnìòzexiar ± ©

enk zexengäøæ-äãBáò£¨¨¨
ïäL óà ,'eëås` ± §©¤¥

oyperyúBúéîe úBúéøk§¦¦
ìò øzå àìå ,ïéc-úéa¥¦§Ÿ¦¥©
.(äøBz ãeîìz ìeha± ¦©§¨

:`ziixaa xne` oldl
úBúéøk ìò øáò̈©©§¦

ïéc-úéa úBúéîelr ± ¦¥¦
e` zxk oypery zexiar
- oicÎzia iciÎlr dzin
íéøetkä íBéå äáeLz§¨§©¦¦

,ïéìBzypridl `ly - ¦
,el` zexiar lr dlrnln
,Leøt) ïé÷øîî ïéøeqéå§¦¦§¨§¦¥

,`ed "oiwxnn" -ïéøîBb§¦
lî àeäå ,äøtkäék ,Lôpä çöçöì äôéèLe ä÷éøî ïBL ©©¨¨§¦§§¦¨§¦¨§©§¥©©¤¤¦

ì àéä äøtk,(àèçä Ceìëì çp÷nL ,çep÷ ïBLixd - ©¨¨¦§¦©¤§©¥©¦§©¥§
ly zexiarayiewipd witqn `l ,oicÎzia zezine zezixk

mb yxcp `l` ,xetik meie daeyz ly mipipr iciÎlr dyrpy
,olvilÎ`pngx mixeqi iciÎlr wexinde iewipdøîàpL12: ¤¤¡©

."íðBò íéòâðáe íòLt èáLá ézã÷ôe"zexiar opyiy ixd ± ¨©§¦§¥¤¦§¨¦§¨¦£¨
zexiard ,ode ± l"x oixeqi iciÎlr iewipd yxcp odilry el`k

.oicÎzia zezine zezixk oyperyì ïàk ãòàúéøaä ïBL- ©¨§©¨©§¨
.`nei zkqn seqay

äáeLzä úåöî ,äpäå13 §¦¥¦§©©§¨
úáéæò àéä äøBzä ïî¦©¨¦£¦©

ãáìa àèçäzaifr ± ©¥§¦§©
oipr `id ,cala `hgd
,dxezd on daeyzd

àúéàãk)aezky itk ± ¦§¦¨
â ÷øt àøîba©§¨¨¤¤

ïéøãäðñc14ïLç'áe §©§¤§¦§Ÿ¤
ãì ïîéñ óBñ 'ètLî15 ¦§¨¦¨

úeãò ïéðòì16,(m`y - §¦§©¥
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ù"îë 'éùòã ñ"éã 'éùåáìá) äáöåç øå÷îå äùøùá
ð"áì ïéúîùð ïéçøô åäééðîã ïåì úðé÷ú ïéùåáì æ"úá
ë"äåé ãò äìòîì àìå åùôðì äøôë ïéà êëì ('åëå
'åëå íäéòùôîå é"ðá úåàîåèî ùã÷ä ìò øôëå ù"îë
ïàëî ãåîìì ïéà ïëìå à÷ééã 'ä éðôì åøäèú 'ä éðôì
ì"æøà äáøãàå .ú"úá èøôáå ò"îá å"ç àìå÷ íåù
úåúéîå úåúéøë ïäù óà 'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
úåúéøë ìò øáò .(ú"ú ìåèéá ìò øúéå àìå ã"á
'éô) ïé÷øîî ïéøåñéå ïéìåú ë"äåéå äáåùú ã"á úåúéîå
çöçöì äôéèùå ä÷éøî ïåùìî àåäå äøôëä ïéøîåâ
êåìëì çð÷îù çåðé÷ ïåùì àéä äøôë éë .ùôðä
.íðåò íéòâðáå íòùô èáùá éúã÷ôå øîàðù (àèçä

:àúééøáä ì"ëò

à÷øôäøåúä ïî äáåùúä úåöî äðäå
ïéøãäðñã â"ô 'îâá 'éàãë) ãáìá àèçä úáéæò àéä
åáìá øåîâéù åðééäã (úåãò ïéðòì ã"ì 'éññ î"çáå
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טז.9.בהקדמה.8. טז, מות ל.10.אחרי טז, ה"ז.11.שם, פ"א חגיגה כג.12.ירושלמי פט, ˘ËÈÏ"‡13.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
דתשובה  דס"ל מורה הל' דפשטות - ה"ב) פ"ב תשובה הל' הרמב"ם ל' וע"ד וכיו"ב. התשובה" "והנה או "ענין" (ולא "מצוה" "כותב

ÂˆÓ‰בתוכן ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ„(בתחלתה ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ (וראה כאן קאי אליבי' שהרי והסמ"ג להרמב"ם וגם מה"ת
היד ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, (נצבים להרמב"ן רק ולא -ÈÙÏ:(הם להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה תשובה, הל'

שצוונו  היא ע"ג 'מצוה : להרמב"ם ובסהמ"צ שם. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ"ע
אותם ולומר כו ' ‰˙˘Â·‰'להתוודות ÌÚ.ואילך 1118 עמוד להלן במפורט ראה ב.14.". ואילך.15.כה, כט Î"˜16.סעיף ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט קדושין לענין סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט, מקדושין הביא "לא
החטא". עזיבת מספיקה הרוב ע"ד רק שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא ממונות מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל - שס"ד) מצוה



קג fenz `"i oey`x mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Îjexa seqÎoi` xe`n zeig rty dkiynne ilk `id dyrÎzevn
zyalzn jk - ytpdn zeigd zyalzn xa`ay enke ,`ed
Îzevn meiw iciÎlr zkynpd zeigd (zeinipta zkynp ,xnelk)
dryay zexnl ixd dyrzÎ`la eli`e ;zenlera - dyr

- dyrzÎ`l miiwn `edy
dilr xaer epi`y iciÎlr
ieeiv meiw oipray -
miiwn o`k mb `ed d"awd
,zeyrl `ly ieeivd

l"f epinkg xn`nk4ayi" :
el mipzep dxiar xar `le

) xkyx"enc` w"k zxrd
:`"hily(wx la`eli`k

oi`y zeid ,"devn dyr
,diyre dlert jxc df
Îzevna xacdy enk
iciÎlr `l` ,dyr
Îi` iciÎlr - dlily

jiyndl ick ixd od zeevne dxeze ,'d ieeiv miiwn `ed - diyr
"d`nehd gex" z` xiardle ,dyrÎzeevn g"nx iciÎlr xe`
oey`xd wlga xn`y itk) dyrzÎ`l zeevn d"qy iciÎlr
'dyr' cgi miybtpyk ,eppipra o`ke ,(` ,gn sc ,f"l wxt
jiiy `ly ixd ,zegcl odn efi` dl`y zxxerzne ,dyrzÎ`le
,"d`nehd gex" x`yiz xacd z` dyriy iciÎlry xnel o`k
devn dxezdy ,dxezd ieeivl m`zda dyer ixd `ed ,oky
deevz dxezd m` mb eli`e .dyrzÎ`ld zevn z` zegcl eilr

o`k oi` seq seq ixd - dyrÎzevn zegcl eilrdyrnjiyniy
Î`ld z` 'dyr'd dgec okl .f` xqgi ixd xe`de ,xe`d z`

epyiy oexqgd :dyrzoi` - dyrzÎ`l miniiwnyk libx ote`a
.epyi - xe`d zkynd - dyrÎzevn ziiyr ly geeixde ,o`k
Îzevn lr dxiarl rbepa mby ,dxe`kl ixd ,jkl m`zda
- eytpae zenlera rtyde xe`d zkynd dxqg f`y ,dyr
lr dxiara xacdy itk ,xzei dlecb zyxcpd dxtkd didz
- jtidl ixd ,xen`k ,"`nei"a `xnbd ixac itle ,dyrzÎ`l
,`l` - ?xzei dlecb dxtk zyxcp ,dyrzÎ`l lr dxiar lry
zkynda ,dyrÎzevn meiwa dpyiy zepeilrdy `ed xaqdd
ik ,dxtkd iciÎlr oewizl zpzip `l - ziwl`d ytpa xe`
wx d`a dxtkd .dnilyn dxtkd oi` ,jiyndl xiqgdy xe`d
lre - devnd z` miiw `le 'd ieeiv lr xary lr xtkl ick
d`a ,dyrzÎ`l lr dxiara ,eli`e .cala daeyz dwitqn jk

z` owzl ick dxtkdlkiciÎlry oeeike ,dlwlw dxiardy dn
mbe eytpa mbt mxbp ,dyrzÎ`ld lr - dlerta - dxiard
on `l` ,xacd z` owzl cala daeyza ic oi` okl ,dlrnl
owzl egeka `ed `wecy ,xetik mei ly dxtkl wwcfdl gxkdd
epax xne` z`fe .dlrnle eytpa mxbpy mbtd z` xiqdle

:owfdeðéäly oipra okl ±meiwÎ`ln dyrÎzevn dlecb ± ©§

,dyrzÎ`ld z` dgec `ide ,dyrzíei÷ éãé-ìòL íeMî¦¤©§¥¦
éLîî äNò-úåöîúøàäî íéðBéìò úBîìBòa òôLå øBà C ¦§©£¥©§¦§¤©§¨¤§¦¥¤¨©

øäfa áeúkL Bîk) àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà5ç"îøc , ¥¨§¤¨©Ÿ©¦§¨
ïéãewt,'dyr'd zeevn 248 ±àkìîc ïéøáà ç"îø ïepàod ± ¦¦¦§¨¥¨¦§©§¨

± ("`kln" ixa` 248
zeliv`d mler ly zecn
,"`kln" ze`xwpd
`ed xa`y myk ,xnelk
jiynne ytpd gekl ilk
eil` ytpdn gekd ekeza
lk jk ,ilk ynyn `ed
ilke xa` `id devn
zcgein dkyndl
,dlrnly zecndn
meiw iciÎlr zkynpd
Îlry ,ixd .devn dze`
mikiynn ,devn meiw ici
zenlera rtye xe`

,mipeilrd,úé÷ìàä BLôð ìò íâårtye xe` jiynn `ed - §©©©§¨¡Ÿ¦
,devnd meiw iciÎlr ± `edÎjexa seqÎoi` zx`dnBîk§

:íéøîBàLmeiw lr mikxan ep`y dkxaa mixne` ep`y enk - ¤§¦
:devn;"åéúBöîa eðLc÷ øLà"zkynp ,zeevn iciÎlry - £¤¦§¨§¦§¨

jynp dyrÎzevn iciÎlry ,df mrh iptne .ytpd lr dyecw
,dyrzÎ`l iabl dyrÎzevn ly zepeilrd dpyi - ,rtye xe`

,"dyrz `l" dgec "dyr"e,äáeLz ïéðòì ìáàoipr iabl - £¨§¦§©§¨
,dyrÎzevn lr xaryk owzl ick ,daeyzdóà±zexnl ©

jk lr dwitqn dnvr daeyzdyìò Lðòä Bì ïéìçBnL¤£¦¨Ÿ¤©
,Cìnä øîàî äNò àìå Cøaúé Búeëìîa ãønL.d"awd - ¤¨©§©§¦§¨¥§Ÿ¨¨©£©©¤¤

zpwzn `id oi` ,z`f lka ,j` ,cala daeyz zpwzn z`f z`
ixdy ,dyrÎzevn lr dxiard z` lilkøBàä íB÷î-ìkî± ¦¨¨¨

,dyrdÎzevn meiw iciÎlr jiynn didyøcòðixg` mb ± ¤§¨
,daeyza xfgyäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe ,'eëå6ìò §§©£©©¥¦§¨¦§¨¨©

÷eñt7òîL-úàéø÷ ìhaL äæ" ¯ "ï÷úì ìëeé àì úeòî" : ¨§ª¨Ÿ©¦§Ÿ¤¤¦¥§¦©§©
,"'eëå Bà úéáøò ìLmiyeryk mb ,z`f owzl ozip `l - ¤©§¦§

,daeyzúéáøò ìL òîL-úàéø÷ úBø÷ì äzòî øäæpL óàc§©¤¦§¨¥©¨¦§§¦©§©¤©§¦
íìBòì úéøçLåxiqgdy dn lr daeyza xfeg `edy ,epiid ± §©£¦§¨

,rny z`ixw `exwl mcewnäî ïwúì úìòBî BúáeLz ïéà¥§¨¤¤§©¥©
;úçà íòt ìhaMxe`d zkynd ,oky .rnyÎz`ixw - ¤¦¥©©©©

iciÎlr jiynn didy rtydedze`.dxqg ± rnyÎz`ixw
dn ixd ,miptÎlkÎlrxyt`ydaeyza owzn `ed ± owzl el

sqep xac oi`e ,ezxtk myl cala daeyz dwitqn okle ,cala
.dxtkd z` miiql ickéãé-ìò ,äNòú-àì úåöî ìò øáBòäå§¨¥©¦§©Ÿ©£¤©§¥

a òøä ÷aãpLBLôðdyrn iciÎlr rx ly dlert dyeryk ± ¤¦§©¨©§©§
,df iciÎlr dpd ,daygn iciÎlr e` xeaic iciÎlr e`äNBò¤

dávç øB÷îe dLøLa äìòîì íât,dnypd ly ±íéLeála) §¨§©§¨§¨§¨§ª§¨©§¦
,äiNòc úBøéôñ øNòcmleray zexitq xyr iyeala - §¤¤§¦©£¦¨
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äáåùúä úøâà
íéðåéìò úåîìåòá òôùå øåà êéùîî ò"î íåé÷ é"òù
ïéãå÷ô ç"îøã øäæá ù"îë) ä"á ñ"à øåà úøàäî
ù"îë úé÷ìàä åùôð ìò íâå (àëìîã ïéøáà ç"îø ïåðéà
ïéìçåîù óà äáåùú ïéðòì ìáà .åéúåöîá åðùã÷ øùà
øîàî äùò àìå 'úé åúåëìîá ãøîù ìò ùðåòä åì
àì úååòî ô"ò ì"æøàîëå 'åëå øãòð øåàä î"î .êìîä
óàã .'åëå åà úéáøò ìù ù"÷ ìèéáù äæ ï÷úì ìëåé
íìåòì úéøçùå úéáøò ìù ù"÷ úåø÷ì äúòî øäæðù
øáåòäå .à"ô ìèéáù äî ï÷úì úìòåî åúáåùú ïéà
äìòîì íâô äùåò åùôðá òøä ÷áãðù é"ò ú"ìî ìò
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מט"ו.4. פ"ג מכות ל'.5.משנה תיקון זהר א.6.תיקוני כו, ה.7.ברכות א, קהלת

fenz a"i ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ב שני יום
,`v 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåöî äðäå,182 'nr cr:äàøéî à"ë

,diyrd'øäæ éðewú'a áeúkL Bîk8,ïBì úðéwz ïéLeáì" : §¤¨§¦¥Ÿ©§¦§¦©
"'eëå àLð éðáì ïéúîLð ïéçøt eäépîczpwzd miyeal ± §¦©§¨§¦¦§¨¦¦§¥¨¨§

ep` mi`ex .(mc` ipal zenyp zegxet mdny ,"zexitq"l ,odl
mdny "zexitq"l miyeal ly oipr epyiy ,df "xdf ipewiz"n

Îlryke ,zeytpd ze`a
mbt dyrp dxiar ici
dfÎiciÎlr dyrp ± ytpa
,ytpd yxeya mb mbt

Cëì,okl ±äøtk ïéà §¨¥©¨¨
äìòîì àìå BLôðì± §©§§Ÿ§©§¨

,oldl xn`iy itk
"dxtk" ly dzernyn
,mbtd iewipe zxqd `id
oi` cala daeyz dpd
mbtd z` zewpl dgeka

,dlrnle ytpaíBé ãò©
,íéøetkäenvr meidy - ©¦¦

.xtkn:áeúkL Bîk- §¤¨
xetik meil rbepa9:øtëå"§¦¤

éða úBàîhî Lãwä ìò©©Ÿ¤¦ª§§¥
íäéòLtîe ìàøNé¦§¨¥¦¦§¥¤
"eøäèz 'ä éðôì" ,"'Bâå10.à÷éc "'ä éðôì" ¯±iptl.`wec 'd §¦§¥¦§¨¦§¥©§¨

.mkzxdh `eaz myn ,'ied myn dlrnl ,dlrnl epiid "iptl"
dlrnly dbixcnne mewnn d`a ,xetik mei ly dxdhdy ixd
rbet mda dbixcnde mewndn dlrnl `ed okl xy` ,'ied myn
dpyi okle ± dyrzÎ`l lr mixaery iciÎlr deedznd mbtd
lr dxiaray ,`vei miptÎlkÎlr .ef dxiar lr dxtkd f`

`n xzei xeng xac epyi dyrÎzevnÎ`l lr dxiara xy
.dyrzïàkî ãîìì ïéà ïëìåzxne`d `ziixadn ± §¨¥¥¦§Ÿ¦¨

eli`e ,mewna el oilgen daeyz miyeryk ± dyrÎzevnay

cenll xyt` i` ± xetik meia wx dxtkd d`a dyrzÎ`la
èøôáe ,äNò-úåöîa íBìLå-ñç àl÷ íeLcenll xeq`y ± ª¨©§¨§¦§©£¥¦§¨

`lew mey,äøBz ãeîìúa,dxez cenil ly 'dyr'd zevna - §©§¨
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà äaøcàå11-LBãwä øzå : §©§©¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦¥©¨

àeä-Ceøazeaiqpa ± ¨
,zeniieqnìòzexiar ± ©

enk zexengäøæ-äãBáò£¨¨¨
ïäL óà ,'eëås` ± §©¤¥

oyperyúBúéîe úBúéøk§¦¦
ìò øzå àìå ,ïéc-úéa¥¦§Ÿ¦¥©
.(äøBz ãeîìz ìeha± ¦©§¨

:`ziixaa xne` oldl
úBúéøk ìò øáò̈©©§¦

ïéc-úéa úBúéîelr ± ¦¥¦
e` zxk oypery zexiar
- oicÎzia iciÎlr dzin
íéøetkä íBéå äáeLz§¨§©¦¦

,ïéìBzypridl `ly - ¦
,el` zexiar lr dlrnln
,Leøt) ïé÷øîî ïéøeqéå§¦¦§¨§¦¥

,`ed "oiwxnn" -ïéøîBb§¦
lî àeäå ,äøtkäék ,Lôpä çöçöì äôéèLe ä÷éøî ïBL ©©¨¨§¦§§¦¨§¦¨§©§¥©©¤¤¦

ì àéä äøtk,(àèçä Ceìëì çp÷nL ,çep÷ ïBLixd - ©¨¨¦§¦©¤§©¥©¦§©¥§
ly zexiarayiewipd witqn `l ,oicÎzia zezine zezixk

mb yxcp `l` ,xetik meie daeyz ly mipipr iciÎlr dyrpy
,olvilÎ`pngx mixeqi iciÎlr wexinde iewipdøîàpL12: ¤¤¡©

."íðBò íéòâðáe íòLt èáLá ézã÷ôe"zexiar opyiy ixd ± ¨©§¦§¥¤¦§¨¦§¨¦£¨
zexiard ,ode ± l"x oixeqi iciÎlr iewipd yxcp odilry el`k

.oicÎzia zezine zezixk oyperyì ïàk ãòàúéøaä ïBL- ©¨§©¨©§¨
.`nei zkqn seqay

äáeLzä úåöî ,äpäå13 §¦¥¦§©©§¨
úáéæò àéä äøBzä ïî¦©¨¦£¦©

ãáìa àèçäzaifr ± ©¥§¦§©
oipr `id ,cala `hgd
,dxezd on daeyzd

àúéàãk)aezky itk ± ¦§¦¨
â ÷øt àøîba©§¨¨¤¤

ïéøãäðñc14ïLç'áe §©§¤§¦§Ÿ¤
ãì ïîéñ óBñ 'ètLî15 ¦§¨¦¨

úeãò ïéðòì16,(m`y - §¦§©¥
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ù"îë 'éùòã ñ"éã 'éùåáìá) äáöåç øå÷îå äùøùá
ð"áì ïéúîùð ïéçøô åäééðîã ïåì úðé÷ú ïéùåáì æ"úá
ë"äåé ãò äìòîì àìå åùôðì äøôë ïéà êëì ('åëå
'åëå íäéòùôîå é"ðá úåàîåèî ùã÷ä ìò øôëå ù"îë
ïàëî ãåîìì ïéà ïëìå à÷ééã 'ä éðôì åøäèú 'ä éðôì
ì"æøà äáøãàå .ú"úá èøôáå ò"îá å"ç àìå÷ íåù
úåúéîå úåúéøë ïäù óà 'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
úåúéøë ìò øáò .(ú"ú ìåèéá ìò øúéå àìå ã"á
'éô) ïé÷øîî ïéøåñéå ïéìåú ë"äåéå äáåùú ã"á úåúéîå
çöçöì äôéèùå ä÷éøî ïåùìî àåäå äøôëä ïéøîåâ
êåìëì çð÷îù çåðé÷ ïåùì àéä äøôë éë .ùôðä
.íðåò íéòâðáå íòùô èáùá éúã÷ôå øîàðù (àèçä

:àúééøáä ì"ëò

à÷øôäøåúä ïî äáåùúä úåöî äðäå
ïéøãäðñã â"ô 'îâá 'éàãë) ãáìá àèçä úáéæò àéä
åáìá øåîâéù åðééäã (úåãò ïéðòì ã"ì 'éññ î"çáå
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טז.9.בהקדמה.8. טז, מות ל.10.אחרי טז, ה"ז.11.שם, פ"א חגיגה כג.12.ירושלמי פט, ˘ËÈÏ"‡13.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
דתשובה  דס"ל מורה הל' דפשטות - ה"ב) פ"ב תשובה הל' הרמב"ם ל' וע"ד וכיו"ב. התשובה" "והנה או "ענין" (ולא "מצוה" "כותב

ÂˆÓ‰בתוכן ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ„(בתחלתה ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ (וראה כאן קאי אליבי' שהרי והסמ"ג להרמב"ם וגם מה"ת
היד ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, (נצבים להרמב"ן רק ולא -ÈÙÏ:(הם להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה תשובה, הל'

שצוונו  היא ע"ג 'מצוה : להרמב"ם ובסהמ"צ שם. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ"ע
אותם ולומר כו ' ‰˙˘Â·‰'להתוודות ÌÚ.ואילך 1118 עמוד להלן במפורט ראה ב.14.". ואילך.15.כה, כט Î"˜16.סעיף ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט קדושין לענין סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט, מקדושין הביא "לא
החטא". עזיבת מספיקה הרוב ע"ד רק שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא ממונות מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל - שס"ד) מצוה
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.17‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :‡Ï· היא תשובה - דברים וידוי
)ÁÎÂÓ„ÎÂ התשובה חלק הם - כשעושים - מחילה ובקשת שוידוי אלא דברים), וידוי שם הוזכרו שלא מחו"מ משו"ע מהראיות גם

ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה הזכירו ·Ú"Ù,ומוסיפים לא "ולכן - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת
תעניות שום והסמ"ג שסד".ÏÏÎהרמב"ם מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סמה"צ א. קכב, זח"ג ועיין .".18˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îענין צ"ל תשובה דבכל זה, ענין לבד התשובה, עשיית להקל - הדברים המשך למרוד ÈÏÏÎ"כל ישוב "דלא
בדוגמא [והוא בפוסקים ע"ז המקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית'". בתחלה ˘·˜ÌÂÈבמל' הכללי ענין הקדמת צ"ל ג"כ המצות

עליו Î"Á‡Âיקבל ˘"ÓÂÚדרכו - יחיד (ל' דרכו רשע יעזוב לראי': שמביא בהכתובים גם וכ"ה - רפ"ב] ברכות - מצות ,·ÏÏÎעול
בקולו (בכלל), ושבת פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע וכן Â‚Â'שהוא המצות). פרטי - (ציוויו ("פרט") ֶַ

במל"ת". הן במ"ע "הן החלטות ב' ˘ËÈÏ"‡19.שצ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עליו מקבל ובכ"ז - ועשה קום צ"ל "שבזה :.20˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î- מל"ת על משא"כÎÈ¯˙"שבעבירה מ"ע".·‰Ú„¯המרידה, ז.21.עשיית נה, ‡„ÂÓ"¯22.ישעיה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘מפרש"‰¯„Ò‰וכהתחלתה דברים, סיפור רק הוא דשם - ל ד, ואתחנן לשלול "בתורה" כדלקמן ·ÌÎולא È˙Â„ÈÚ‰ ועוד גו'.
מסיפור גם לכאורה (כי לבבך'".È˘ועיקר 'בכל דצ"ל מפרט אינו שם כי - התשובה) ענין מהו ב.23.ללמוד ל, הטעם 24.נצבים

מפני  שזה לומר" ש"יש שליט"א, הרבי כותב התורה, מן פסוק מכן ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע
ה"ב". פ"ב תשובה הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש ‡„ÂÓ"¯25.שבנביא ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ דתרווייהו (שם) רמב"ן עיין - ה"ה) פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"ם, (גם) קאי כאן דכנ"ל "ואף
פרשה  להרס"ג לסהמ"צ הרי"פ בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת עשה העשין, במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף חפץ ומר בי'. איתנהו

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב "לשוב נג במצוה בסמ"ק וכ"ה ב.26.מ"ב) יד, כב.27.הושע ה, ‡„ÂÓ"¯28.איכה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘הפסוקים ד' כל (ÂÈ„Â˜"הכרח (דחלק ‰˜„ÌÈסדרם ב"ה הוי' שם השפעת מוריד החטא דע"י רפ"ג לקמן וכו'): לתורה נביא

'ÈÂ‰העלאת צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל כמשל - גו' חבל גו' -Ï"‰Îעמו הוי' שם פרטי מבוארים ובפ"ד .
יעזוב ועז"נ - מעשה (אחרונה) „¯ÂÎה' Ú˘¯) מדות וששה קול - ו' גו'. וישוב גו'˘·Ï·גו' ושבת ועז"נ - כו' (ÂÏÂ˜·'גוÍ··Ï.'גו

) התבוננות (ראשונה) שובה¯˜ה' ועז"נ - חסרונו) כו'Ï‡¯˘Èבזה שבכחו הנעלם שכל - י' המעלה). שבה ˘¯˘(שם חכ' ועיקר
ועז"נ - כו'). הכחות בכל פונה - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' ‰'מלובש Â·È˘‰:שנאמר והסדר, הענין ג"כ וזהו ÂÒ¯גו'.

Ú˘¯ ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ·) שלום בקש מ"ע) רמ"ח איברין, לרמ"ח דפליג -È¯Á‡Ï- וע"ט סומ"ר
נק' -Ï‡¯˘Èשלכן כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Ó וכמובן ה') השיבנו ישראל, שובה - מלמעלמ"ט ואח"כ מלמטלמ"ע,

Ê"Î'בבי טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - תשו"ת)·Ú"Ùתשובות (אפילו מהן שכאו"א כמו - וכאן -
מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. ורא „'כלולה ה', חלול הד' וכפרה - כפרה ה חלקי

א)]". (פו , יומא ˘ËÈÏ"‡:29.חדא"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה תלוי'ÏÎ"מוסיף כריתות על גם  התשובה .·‡„Ìמצות
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.envr lr lawn mc`y mixeqie zeiprzl dpeekdàì ïëìå§¨¥Ÿ

â"îqäå í"aîøä eøékæä,fh r"n ±úåöîa ììk úéðòz íeL ¦§¦¨©§©§©§©©£¦§¨§¦§©
óà ,äáeLzä,`l ±,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøëamb - ©§¨©¦§¦¦¥¦

xnby ,oic zia zzin e` zxk `ed oypery zexiar lr daeyza
zxne` `xnbdy itk ± mixeqid oipr ixd `ed el` zexiar zxtk
el` zexiara mb mixikfn b"nqde m"anxd oi` ,ok it lr s` ±
mipeekn mpi` mixen`d mixeqidy iptn ± ziprzd oipr z`
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íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå
úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä
íéîù éãéá äúéî áééçù äìèáì òøæ àéöåîì ïëå ã"á
ïéðòì úåúéøë éáééçë åðéãå ïðåàå øò éáâ äøåúá ù"îë
.å"ç äìòî ìù 'éøåñé ùðåòî ìöðéì éãë åðééä .äæ
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למלאותה כו'Ó‚ÏÂ¯‰ויכול  מאהבה כששב יט.30.כו'".ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, ˘ËÈÏ"‡:32.נשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה"
דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל וידוי ·Ï‡הי'

) היא תשובה – מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂדברים משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי שם כשעושים ‡Ï‡הוזכרו – מחילה ובקשת שוידוי
ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם –Ú"Ù· ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת ,

"ולכן -‡Ï מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו
.17 הערה לעיל ראה - יב.33.שסד". טז.34.ב, ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"מ הקושיא תגדל "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒ דלבטל "

ועכצ  כו'. ואסתר ביואל כנ"ל תענית, רק מצינו לא אחרת.גזירה הכוונה שכאן זֿו.36."ל לח, וישב



קה fenz a"i ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dyry `hg eze` lr xfeg epi`e cala `hgd z` afer `ed
zecrl xyk edixd ± zecrl leqt eze`17,Baìa øîâiL eðéäc§©§¤¦§Ÿ§¦

Búeëìîa ãøîì ,äìñëì ãBò áeLé ìáì ,íìL áìa§¥¨¥§©¨§¦§¨¦§Ÿ§©§
Cøaúé18ãBò øáòé àìå ,lr ±Cìnä úåöî,mler ly ekln ± ¦§¨¥§Ÿ©£Ÿ¦§©©¤¤
d"awdïä ,íBìLå-ñç©§¨¥

äNò-úBöîa19ïä §¦§£¥¥
äNòú-àì úBöîa20. §¦§Ÿ©£¤
ì Leøt øwò eäæåïBL §¤¦©¥§

,"äáeLz",xnelk - §¨
ìBaì ìëa 'ä ìà áeL ¨¤§¨¦

Bãáòì ,BLôð ìëáe§¨©§§¨§
ìåBîk ,åéúBöî ìk øîL §¦§Ÿ¨¦§¨§

áeúkL21òé" :òLø áæ ¤¨©£Ÿ¨¨
ïåà Léàå Bkøc©§§¦¨¤
'ä ìà áLéå ,åéúáLçî©§§Ÿ¨§¨Ÿ¤

;"'Bâå:xne` weqtd - §
l` eaey `hazn dna
ryxdy dna ± d"awd
,zncewd ekxc z` afer
z` afer `hegde
.ely `hgd zeaygn

íéávð úLøôáe22:áéúkaezk -23:é÷ìà 'ä ãò záLå"E §¨¨©¦¨¦§¦§©§¨©¡Ÿ¤
"'Bâå Eááì ìëa ,'Bâå Bì÷á zòîLå24ixd ± .25daeyzd oipry §¨©§¨§Ÿ§§¨§¨§§

jixvy xac ,elewa drinyd iciÎlr ,'d l` aeyl ,`ed
aezk mb jke .ald lka zeyridl26:'ä ãò ìàøNé äáeL"¨¦§¨¥©

é÷ìà;"'Bâå Eaezk oke -27:éìà 'ä eðáéLä""'Bâå E28.lkn ± ¡Ÿ¤§£¦¥¥¤§
,'d l` aeyl `ed daeyzd oipry xexa ,mixen`d miweqtd
`le eizeevn z` miiwl

.zexiar mey zeyrlàìå§Ÿ
,ïBîää úòãk§©©¤¨
àéä äáeLzäL¤©§¨¦

.úéðòzäzexiard lr ± ©©£¦
.xaryøáòL éî elôàå©£¦¦¤¨©

úBúéîe úBúéøk ìò©§¦¦
Búøtk øîbL ,ïéc-úéa¥¦¤§©©¨¨

,íéøeqé éãé-ìò àéä- ¦©§¥¦¦
`ziixadn lirl xkfpk

,`nei zkqnaeðéä©§
àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨
íéøeqé åéìò àéáî± ¥¦¨¨¦¦

xnb md dl` mixeqie
,ezxtkáeúkL Bîëe)11: §¤¨

¯ "'Bâå èáLá ézã÷ôe"¨©§¦§¥¤§
,(à÷éã "ézã÷ôe"- ¨©§¦©§¨

d"awdymixeqid z` `ian,eðéäå29d"awd `ian izn - §©§
df ixd ,dxtkd xnbl mixeqiåéðôì äéeöø BúáeLzLk§¤§¨§¨§¨¨
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äáåùúä úøâà
åúåëìîá ãåøîì äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá
ïä ò"îá ïä å"ç êìîä úåöî ãåò øåáòé àìå 'úé
'ä ìà áåùì äáåùú ïåùì 'éô ø÷éò åäæå .ú"ìîá
åéúåöî ìë øåîùìå åãáòì åùôð ìëáå åáì ìëá
áåùéå åéúåáùçî ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé ù"îë
êé÷ìà 'ä ãò úáùå áéúë íéáöð 'ôáå .'åëå 'ä ìà
ãò ìàøùé äáåù 'åëå êááì ìëá 'åëå åìå÷á úòîùå
úòãë àìå .'åëå êéìà 'ä åðáéùä 'åëå êé÷ìà 'ä
ìò øáòù éî 'éôàå .úéðòúä àéä äáåùúäù ïåîää
.íéøåñé é"ò àéä åúøôë øîâù ã"á úåúéîå úåúéøë
éúã÷ôå ù"îëå) íéøåñé åéìò àéáî ä"á÷äù åðééä
äéåöø åúáåùúùë åðééäå (à÷ééã éúã÷ôå 'åëå èáùá
éæà äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà åáåùá 'úé åéðôì
àúåøòúà 'åëå íéðôä íéîëå àúúìã àúåøòúàá
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.17‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :‡Ï· היא תשובה - דברים וידוי
)ÁÎÂÓ„ÎÂ התשובה חלק הם - כשעושים - מחילה ובקשת שוידוי אלא דברים), וידוי שם הוזכרו שלא מחו"מ משו"ע מהראיות גם

ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה הזכירו ·Ú"Ù,ומוסיפים לא "ולכן - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת
תעניות שום והסמ"ג שסד".ÏÏÎהרמב"ם מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סמה"צ א. קכב, זח"ג ועיין .".18˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îענין צ"ל תשובה דבכל זה, ענין לבד התשובה, עשיית להקל - הדברים המשך למרוד ÈÏÏÎ"כל ישוב "דלא
בדוגמא [והוא בפוסקים ע"ז המקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית'". בתחלה ˘·˜ÌÂÈבמל' הכללי ענין הקדמת צ"ל ג"כ המצות

עליו Î"Á‡Âיקבל ˘"ÓÂÚדרכו - יחיד (ל' דרכו רשע יעזוב לראי': שמביא בהכתובים גם וכ"ה - רפ"ב] ברכות - מצות ,·ÏÏÎעול
בקולו (בכלל), ושבת פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע וכן Â‚Â'שהוא המצות). פרטי - (ציוויו ("פרט") ֶַ

במל"ת". הן במ"ע "הן החלטות ב' ˘ËÈÏ"‡19.שצ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עליו מקבל ובכ"ז - ועשה קום צ"ל "שבזה :.20˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î- מל"ת על משא"כÎÈ¯˙"שבעבירה מ"ע".·‰Ú„¯המרידה, ז.21.עשיית נה, ‡„ÂÓ"¯22.ישעיה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘מפרש"‰¯„Ò‰וכהתחלתה דברים, סיפור רק הוא דשם - ל ד, ואתחנן לשלול "בתורה" כדלקמן ·ÌÎולא È˙Â„ÈÚ‰ ועוד גו'.
מסיפור גם לכאורה (כי לבבך'".È˘ועיקר 'בכל דצ"ל מפרט אינו שם כי - התשובה) ענין מהו ב.23.ללמוד ל, הטעם 24.נצבים

מפני  שזה לומר" ש"יש שליט"א, הרבי כותב התורה, מן פסוק מכן ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע
ה"ב". פ"ב תשובה הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש ‡„ÂÓ"¯25.שבנביא ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ דתרווייהו (שם) רמב"ן עיין - ה"ה) פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"ם, (גם) קאי כאן דכנ"ל "ואף
פרשה  להרס"ג לסהמ"צ הרי"פ בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת עשה העשין, במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף חפץ ומר בי'. איתנהו

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב "לשוב נג במצוה בסמ"ק וכ"ה ב.26.מ"ב) יד, כב.27.הושע ה, ‡„ÂÓ"¯28.איכה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘הפסוקים ד' כל (ÂÈ„Â˜"הכרח (דחלק ‰˜„ÌÈסדרם ב"ה הוי' שם השפעת מוריד החטא דע"י רפ"ג לקמן וכו'): לתורה נביא

'ÈÂ‰העלאת צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל כמשל - גו' חבל גו' -Ï"‰Îעמו הוי' שם פרטי מבוארים ובפ"ד .
יעזוב ועז"נ - מעשה (אחרונה) „¯ÂÎה' Ú˘¯) מדות וששה קול - ו' גו'. וישוב גו'˘·Ï·גו' ושבת ועז"נ - כו' (ÂÏÂ˜·'גוÍ··Ï.'גו

) התבוננות (ראשונה) שובה¯˜ה' ועז"נ - חסרונו) כו'Ï‡¯˘Èבזה שבכחו הנעלם שכל - י' המעלה). שבה ˘¯˘(שם חכ' ועיקר
ועז"נ - כו'). הכחות בכל פונה - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' ‰'מלובש Â·È˘‰:שנאמר והסדר, הענין ג"כ וזהו ÂÒ¯גו'.

Ú˘¯ ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ·) שלום בקש מ"ע) רמ"ח איברין, לרמ"ח דפליג -È¯Á‡Ï- וע"ט סומ"ר
נק' -Ï‡¯˘Èשלכן כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Ó וכמובן ה') השיבנו ישראל, שובה - מלמעלמ"ט ואח"כ מלמטלמ"ע,

Ê"Î'בבי טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - תשו"ת)·Ú"Ùתשובות (אפילו מהן שכאו"א כמו - וכאן -
מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. ורא „'כלולה ה', חלול הד' וכפרה - כפרה ה חלקי

א)]". (פו , יומא ˘ËÈÏ"‡:29.חדא"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה תלוי'ÏÎ"מוסיף כריתות על גם  התשובה .·‡„Ìמצות

fenz a"i ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éæà ,äáäàî BLôðå Baì ìëa 'ä ìà BáeLa ,Cøaúé¦§¨¥§¤§¨¦§©§¥©£¨£©
àúeøòúà ¯ "'eëå íéðtä íénë"å àzúìc àúeøòúàa§¦§¨¨¦§©¨§©©¦©¨¦§¦§¨¨
íéøeqéa BðBò ÷øîì 'ä ãñçå äáäàä øøBòì ,àìéòìc¦§¥¨§¥¨©£¨§¤¤§¨¥£§¦¦

,äfä íìBòaitk ,"miptd mink"e ,dhnln zexxerzd iciÎlr - ¨¨©¤
epevx z` `han mc`dy
cvn 'd l` aeyl frd
df xac ± 'd l` ezad`
dliawn zexxerzd lret
eil` mby ,dlrnl
,cqge dad`a eqgiizi
lilk eze` wxnl
mixeqi iciÎlr eizepeern

,dfd mleraBîëe§
áeúkL30øLà úà ék" : ¤¨¦¤£¤

."'Bâå çéëBé 'ä áäàé± ¤¡©¦©§
eizepeern eze` wxnl ick
mixeqi .dfd mlera ±
,`ian d"awdy ,dl`
ayy inl ,ezad` cvn
dl` ± dad` jezn 'd l`
miniiqnd mixeqid md

oi` ,j` .mixeqi iciÎlr `ed ozxtk xnby zexiara ,ytpd zxtk
.envr lr lawn mc`y mixeqie zeiprzl dpeekdàì ïëìå§¨¥Ÿ

â"îqäå í"aîøä eøékæä,fh r"n ±úåöîa ììk úéðòz íeL ¦§¦¨©§©§©§©©£¦§¨§¦§©
óà ,äáeLzä,`l ±,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøëamb - ©§¨©¦§¦¦¥¦

xnby ,oic zia zzin e` zxk `ed oypery zexiar lr daeyza
zxne` `xnbdy itk ± mixeqid oipr ixd `ed el` zexiar zxtk
el` zexiara mb mixikfn b"nqde m"anxd oi` ,ok it lr s` ±
mipeekn mpi` mixen`d mixeqidy iptn ± ziprzd oipr z`

,zeiprzléeceä ÷ømi`hgd z` xeaica mihxtne miceezny ± ©©¦
,e`hgy,äìéçî úLwáe,zexiard lr -áeúkL Bîk ©¨©§¦¨§¤¨
äøBza31"'Bâå íúàhç úà ecåúäå" :32.zywae iecied z` ± ©¨§¦§©¤©¨¨§

edf ik ,daeyzd zevna b"nqde m"anxd mixikfn ok dlign
epyi dxiara ik ,`ed (aezk) xac ly enrh .daeyzdn wlg
de`zde oevxde ,"seb"d `ed dxiard dyrn ."dnyp"e "seb"
dyer `edy drya ."dnyp"d `ed ,dxiard z` zeyrl
ly "dnyp"d z` mbe "seb"d z` mb lhal ixd eilr ,daeyz
milhan - de`zde oevxd z` - "dnyp"d z` dpd .dxiard
dyry lr xrhvn `ede el dxegy ,xard lr dhxgd iciÎlr
dxiard lr xrvde ,beprzn jtidd ixd `ed xrv .dxiard z`
dze`a de`zde oevxd ea eid ezaiqay beprzd z` lhan
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dyrn o`k oi` ixde - ef dxiar zeyrln `adl rpnidl jkae
iecied dpd .dxiard "seb" `edy ,dxiard dyrn z` lhaiy
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lk lr .dxiard "seb"
iecied oipr edf ,mipt
.daeyzdn wlg `edy
wlg opi` zeiprz eli`e
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xard,(äøæâpL äøæbä± ©§¥¨¤¦§§¨
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.äaøàa íéøeqé éãé± §¥¦¦§©§¤
,dxifbd z` lhal icky

.daeyzn wlg ziprzd oi` j` .ziprzd oipr yxcpíòhä eäæå§¤©©©
,øeavä ìò àáz àlL äøö ìk ìò ïépòúnL úBiðòz ìëa§¨©£¦¤¦§©¦©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ©©¦

fbd zxv z` lhal ick d`a ziprzdy -.dxiáeúkL Bîëe§¤¨
øzñà úlâîa34lhal ick ziprz lihdl dywia xzq`y ± ¦§¦©¤§¥

.ond zxifbøôñ' íLàøáe ,øñenä éøôña áeúkM äîe©¤¨§¦§¥©¨§Ÿ¨¥¤
ìò øáBòì íéôebñå úBiðòz äaøä ,'íéãéñç øôñ'å 'ç÷Bøä̈¥©§¥¤£¦¦©§¥©£¦§¦¦¨¥©

ïéc-úéa úBúéîe úBúéøk35ïëå ,,zeiprz daxd mi`ian md ± §¦¦¥¦§¥
áeúkL Bîk ,íéîL éãéa äúéî áiçL ,äìháì òøæ àéöBîì§¦¤©§©¨¨¤©¨¦¨¦¥¨©¦§¤¨

äøBza36,ïðBàå øò éab`hg did mda -df`iad xy` dfe , ©¨©¥¥§¨
,miny icia dzin ly yperd z`Bðéãårxf `ivend ly ± §¦

,dlhaläæ ïéðòì úBúéøk éáiçkxqend ixtq mi`ian okle ± §©¨¥§¦§¦§¨¤
,dxe`kl ixd .df `hg lr xary inl zeiprz daxd mixen`d
zezixk iaiigay ,dxtkd xnbl mixeqi xeza ze`a zeiprzdy
mixeqidy ixd xn`p ,lirl eli`e ,`wec mixeqid oipr yxcp
mi`iany mixeqid `wec md ,zezixk iaiig ly mzxtk mixnebd
xeza envr lr lawn `edy zeiprzd `le ,dlrnln mc`d lr

:owfd epax xiaqn ± ?mixeqiìL íéøeqé Lðòî ìöpì éãk ,eðéä©§§¥¦¨¥¥Ÿ¤¦¦¤
;íBìLå-ñç äìòî) -:`"hily x"enc` w"k zxrdoipr ©§¨©§¨

xfbp `ny ,(xard lr `edy ± daeyz `le ± (l"pk) cizrlc
iciÎlr jkn lvpii ,mixeqi ly yper dlrnln melyeÎqg eilr
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äáåùúä úøâà
íéøåñéá åðåò ÷øîì 'ä ãñçå äáäàä øøåòì àìéòìã
ïëìå .'åëå çéëåé 'ä áäàé øùà úà éë ù"îëå æ"äåòá
úåöîá ììë úéðòú íåù â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì
éåãéåä ÷ø .ã"á úåúéîå úåúéøëá óà äáåùúä
íúàèç úà åãåúäå äøåúá ù"îë äìéçî úù÷áå
ëááå íåöá íëááì ìëá éãò åáåù ìàåéá ù"îå .'åëåé
é"ò øåãä ïåò ÷øîì äøæâðù äøæâä ìèáì åðééä 'åë
ìò ïéðòúîù úåéðòú ìëá íòèä åäæå .äáøàá 'éøåñé
.øúñà úìâîá ù"îëå øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë
íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå
úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä
íéîù éãéá äúéî áééçù äìèáì òøæ àéöåîì ïëå ã"á
ïéðòì úåúéøë éáééçë åðéãå ïðåàå øò éáâ äøåúá ù"îë
.å"ç äìòî ìù 'éøåñé ùðåòî ìöðéì éãë åðééä .äæ
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למלאותה כו'Ó‚ÏÂ¯‰ויכול  מאהבה כששב יט.30.כו'".ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, ˘ËÈÏ"‡:32.נשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה"
דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל וידוי ·Ï‡הי'

) היא תשובה – מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂדברים משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי שם כשעושים ‡Ï‡הוזכרו – מחילה ובקשת שוידוי
ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם –Ú"Ù· ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת ,

"ולכן -‡Ï מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו
.17 הערה לעיל ראה - יב.33.שסד". טז.34.ב, ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"מ הקושיא תגדל "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒ דלבטל "

ועכצ  כו'. ואסתר ביואל כנ"ל תענית, רק מצינו לא אחרת.גזירה הכוונה שכאן זֿו.36."ל לח, וישב



fenzקו b"i iyily mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ג שלישי יום
יום שני ֿ שלישי ה 'ֿ ו 'תמוז  ,182 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë êà .á ÷øô,av 'nr cr:ïåöø íåé

,zeiprzd;BLôð úøtk øîb øäîìe æøæì éãk íâådfay - §©§¥§¨¥§©¥§©©¨©©§
,xefrl zeiprzd gka yiBaì ìëa 'ä ìà áL Bðéà éìeà íâå§©©¥¨¤§¨¦
íà-ék ,äáäàî BLôðå§©§¥©£¨¦¦

:äàøiîoi` f`y - ¦¦§¨
"miptd mink"d,dlrnly

iciÎlr ezxtk xenbl xfer
lawn `ed okle ,mixeqi

zeiprzd oipra mixeqi envr lr37mixeqid oipr ,mvra j` .
oi` (oicÎzia zezine zezixk iaiiga) dxtkd z` mixnebd
,zeiprz ixeqil dpeekd
mi`iany mixeqil `l`
olvilÎ`pngx mc`d lr
z` xenbl ick ,dlrnln

.ezxtk

.á ÷øtoipr dpi` daeyzy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
,"`hgd zaifr" `id daeyz `l` ,eyrpy zexiar lr mev ,ziprzd

`ed ozxtk xnby zexiara elit`e .cer ezeyrl `le `hgd z` aefrl

oi` ± (oicÎzia zzin e` zxk oypery zexiard ode) mixeqi iciÎlr

zeiprz ixeqil dpeekd

`l` ,envr lr xfeb mc`dy

mixeqil ,`id dpeekd

mi`ianyick ,dlrnln eilr

.eytp zxtk xenbl

äøtk ïéðòì äæ ìk Cà©¨¤§¦§©©¨¨
,ïBòä úìéçîezlret - §¦©¤¨

lr zeyxcp `le daeyzd
,zeiprz mey jkìçîpL¤¦§©

ìò øáòM äî éøîâì Bì§©§¥©¤¨©©
Cìnä úåöîly ekln ± ¦§©©¤¤

,mleräáeLz äNòLk§¤¨¨§¨
Bì ïéøékæî ïéàå ,äîìL§¥¨§¥©§¦¦
íBéa øác éöçå øác̈¨©£¦¨¨§

äæ ìò BLðòì ïécälr ± ©¦§¨§©¤
,e`hgíìBòa íBìLå-ñç©§¨¨¨

ïî éøîâì øèôðå ,àaä©¨§¦§©§©§¥¦
íðîà .àaä íìBòa ïécä©¦¨¨©¨¨§¨

ick ±éðôì ïBöøì äéäiL¤¦§¤§¨¦§¥
åéðôì áéáçå ävøîe 'ä§ª¤§¨¦§¨¨

BúãBáòî BðB÷ì çeø úçð úBéäì ,àèçä íã÷k Cøaúé± ¦§¨¥§Ÿ¤©¥§¦§©©©§¥£¨
,jk myléøö äéääNò-úåöî ìò elôà äìBò ïaø÷ àéáäì C ¨¨¨¦§¨¦¨§¨¨£¦©¦§©£¥

,ïéc-úéa úúéîe úøk da ïéàL äl÷lr xar edyinyk mb - ©¨¤¥¨¨¥¦©¥¦
leki eidyk ± dler oaxw `iadl eilr did ,efk dyrÎzevnmi

,ezaeyzl sqepa ± zepaxw aixwdleðéúBaø eLøcL Bîk§¤¨§©¥
÷eñt ìò 'íéðäk úøBú'a äëøáì-íðBøëæ1;"Bì äöøðå"- ¦§¨¦§¨¨§©Ÿ£¦©¨§¦§¨

,dyrÎzevn lr xary in lr dvxn dlerdyàúéàãëå§¦§¦¨

,íéçáæc àn÷-÷øt àøîbawxta zxne` `xnbdy enke - ©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
migaf zkqn ly oey`x2,äNò-úåöî ìò úøtëî äìBòc§¨§©¤¤©¦§©£¥

íãàëe ,Lðòä Bì ìçîðå äáeLz äNòL øçàì ïBøBc àéäå§¦§©©¤¨¨§¨§¦§©¨Ÿ¤§¨¨
ïéèéì÷øt éãé-ìò Bñiôe Cìna çøqL,miplczy ±,Bì ìçîe ¤¨©©¤¤¦§©§¥§©§¦¦¨©

,jlnd -ïë-ét-ìò-óà©©¦¥
çìBL,jlna gxqy df ± ¥©

åéðôì äçðîe ïBøBc± ¦§¨§¨¨
ick ,jlnd iptlävøúiL¤¦§©¤

Cìnä éðt úBàøì Bì± ¦§§¥©¤¤
oaxw ly epipr mb jk
dyry ixg`y ,dler
lr el elgne daeyz
oaxwd deedn ± e`hg
dvexn didiy ick dpzn
enk d"awd iptl aiage

.`hgy iptl didyìe)ïBL §
lr zxne`y `xnbd ±
`idy "dler"d
äî ïëå ,"úøtëî"§©¤¤§¥©
äöøðå" äøBza áeúkM¤¨©¨§¦§¨
Bæ ïéà ¯ "åéìò øtëì Bì§©¥¨¨¥

,BLôð úøtkoi` - ©¨©©§
eytp zxtkl dpeekd
,daeyzd iciÎlr d`ad

àlà:`id dpeekd ±,BðB÷ì çeø úçð úBéäì 'ä éðôì øtëì ¤¨§©¥¦§¥¦§©©©§
didi `hegde ,`hgd awr drtyd lk d"awd iptl dgnizy -

,`hgy iptl enk d"awd lr aed` aey,àøîba íL àúéàãk¦§¦¨¨©§¨¨
d`a ,dxtkd xak dzidy ixg`y ,my zxne` `xnbdy itk -

,oexec xeza "dler"dáeúkL Bîëe3.("ïBöøì äéäé íéîz" : §¤¨¨¦¦§¤§¨
k ±xak dxtkd oky ,zevxl `ed "dler"d oaxw ly epipr l

,zepaxw aixwdl mileki eidyk did df lk .df iptl dzid
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå
:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù

êà á ÷øôïåòä úìéçîå äøôë ïéðòì äæ ìë
ìò øáòù äî éøîâì åì ìçîðù
ïéøéëæî ïéàå äîéìù äáåùú äùòùë êìîä úåöî
á"äåòá å"ç æ"ò åùðòì ïéãä íåéá øáã éöçå øáã åì
ïåöøì 'éäéù íðîà .á"äåòá ïéãä ïî éøîâì øèôðå
úåéäì àèçä íãå÷ë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä éðôì
ïáø÷ àéáäì êéøö äéä .åúãåáòî åðå÷ì çåø úçð
ã"á úúéîå úøë äá ïéàù äì÷ ò"î ìò 'éôà äìåò
'îâá àúéàãëå åì äöøðå ô"ò ë"úá ì"æø åùøãù åîë
øçàì ïåøåã àéäå ò"î ìò úøôëî äìåòã íéçáæã ÷"ô
çøñù íãàëå .ùðåòä åì ìçîðå äáåùú äùòù
çìåù ë"ôòà .åì ìçîå ïéèéì÷øô é"ò åñééôå êìîá
êìîä éðô úåàøì åì äöøúéù åéðôì äçðîå ïåøåã
åéìò øôëì åì äöøðå äøåúá ù"î ïëå úøôëî ïåùìå)
úçð úåéäì 'ä éðôì øôëì àìà åùôð úøôë åæ ïéà
.(ïåöøì 'éäé íéîú ù"îëå 'îâá íù 'éàãë åðå÷ì çåø
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.37:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'בי כוונת ואולי מיראה)?! תשובה בעושה גם מדבר (שהרי הרמב"ם הזכירו לא למה קשה "עפ"ז
אולי  וגם כפרתו שתמהר – וגם מעונש לינצל העתיד: על תפלה (קרבן-) ענין הם ודם) חלב (מיעוט הנ"ל וסיגופים שתעניות – אדה"ז

– ק"ק ג"כ שעפ"ז אלא ויותר. מעולה לתשו' להגיע –È˜ÂÏÈÁלכאו"א כו' התעניות ח"א ·Ú"Ùמספר ועיין כיו"ב. פ"ב ראה אבל .
התבוננות)". וע"י הקליפה – הגוף חומריות דסיבת הביטוש ענין נת' ששם (אלא הגוף בטוש ע"ד ד.1.פכ"ט א, ב.2.ויקרא אמור 3.ד,

כא. כב,

fenz c"i iriax mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ד רביעי יום
,av 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .â ÷øô,184 'nr cr.'åëå ô"â

mikixv eid ,daeyz eyry ixg`yzeidl ick oaxw `iadl
,`hgd iptl enk aiage dvexn÷éôäì ïaø÷ eðì ïéàL åLëòå§©§¨¤¥¨¨§¨§¨¦

áeúkL Bîk ,ïaø÷ íB÷îa àeä úéðòzä ¯ 'äî ïBöø̈¥©©£¦¦§¨§¨§¤¨
àøîba4:`id dprznd zltzy -éîãå éaìç èeòî àäiL" ©§¨¨¤§¥¦¤§¦§¨¦

èòîúpL,mevd iciÎlr ± ¤¦§©¥
éðôì ézáø÷ä elàkE §¦¦§©§¦§¨¤

"'eëåoipry ,ixd ± §
ly oipr `ed ziprzd
iptl dvexn zeidl ,oaxw
.`hgd iptl enk d"awd
änëa eðéöî ïëìå§¨¥¨¦§©¨
ìòL ,íéàøBîàå íéàpz©¨¦¤¡¨¦¤©

ì÷ øác,lw `hg lr ± ¨¨©
úBiðòz íépòúî eéä̈¦§©¦©£¦

Bîk ,ãàî äaøä5éaø ©§¥§Ÿ§©¦
äéäL äéøæò ïa øæòìà¤§¨¨¤£©§¨¤¨¨
äøt àäzL øézî©¦¤§¥¨¨
ïéaL äòeöøa äàöBé§¨¦§¨¤¥
íéîëçå ,úaLa äéðø÷©§¤¨§©¨©£¨¦
úçà íòôe ,íéøñBà§¦©©©©
ìL Búøt ïk äàöé̈§¨¥¨¨¤
,da äçî àìå BzðëL- §¤§§Ÿ¦¨¨

,jkn rpnizyeøçLäå§ª§£
,úBîBvä éðtî åépL- ¦¨¦§¥©

,mvyéøác íi÷ àlL ìò©¤Ÿ¦¥¦§¥
;åéøáçminkgd - £¥¨

.df xac exq`yéaø ïëå§¥©¦
øîàL òLBäé6éðLBa" : §ª©¤¨©§¦

,"éànL úéa íëéøácî¦¦§¥¤¥©©
;úBîBvä éðtî åépL eøçLäålr jk `hazdy lr mvy - §ª§£¦¨¦§¥©

,i`nyÎziaìL äòeöø Bì äëtäúð úçà íòt àðeä áøå§©¨©©©©¦§©§¨§¨¤
úBîBö íéòaøà äpòúäå ,ïélôz7;úBaø äpäëåmi`pza ± §¦¦§¦§©¨©§¨¦§¨¥¨©

ly oipr `l mbe ,daeyz ly oipr eid `l el` zeiprz ± .mipey

mi`hg dl` eid `l ixdy ± dxtkd z` xenbl ick mixeqi
e`a zeiprzd `l` ,mixeqi iciÎlr dxtk xnb miyxecd el`k
iptl enk d"awd iptl aiage dvexn zeidl ick ,oaxw mewna

.`hgdäæ ãBñé ìòåmi`hg lr mb zeiprz ly oipr yiy ± §©§¤
xnb miyxec mpi`y milw
,mixeqi iciÎlr dxtk
mewna od zeiprzd `l`
,df ceqi lr dpd ,oaxw
ì"æ é"øàä ãnì¦¥¨£¦©
úîëç ét-ìò åéãéîìúì§©§¦¨©¦¨§©

,úîàäz`xwpy itk - ¨¡¤
,dlawd zxezøtñî¦§©

úBðBò änëì úBîBvä©§©¨£
ïäa ïéàL óà ,íéàèçå©£¨¦©¤¥¨¤
éãéa äúéî àìå úøk̈¥§Ÿ¦¨¦¥

,íéîLyxcp mday - ¨©¦
,mixeqi iciÎlr dxtk xnb
à"ð÷ ñòkä ìò Bîk± §©©©©

,zg`e miying d`n
ìò elôàå ;'eëå úBiðòz©£¦§©£¦©
íúñ Bîk ïðaøc øeqéà¦§©¨¨§§¨

íðéé,ieb ly oii ±äpòúé ¥¨¦§©¤
â"òylye miray ±

ìò ïëå ;'eëå úBiðòz©£¦§§¥©
ïðaøc äNò-úåöî ìeha¦¦§©£¥§©¨¨

älôz Bîk8äpòúé ¯ §§¦¨¦§©¤
à"ñzg`e miyy ±

,ììk Cøãå .'eëå úBiðòz©£¦§§¤¤§¨
älâñ àéä úéðòzä ãBñ©©£¦¦§ª¨

úelbúäì äàìôðïaøwä Bîk ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ¦§¨¨§¦§©§¨¤§¨§©¨§¨
Ba øîàpL9,"'äì çBçéð çéø" :.d"awl gex zgp -Bîëe ¤¤¡©¥©¦©©§

äéòLéa áeúkL10,"'äì ïBöø íBéå íBö àø÷z äæìä" : ¤¨¦©§¨£¨¤¦§¨§¨©
ììkî,ixd ±:ïBöø íBé àeä äöøpä íBväL ¦§¨¤©©¦§¤¨

.b wxRoipr mvrly zexnly ,owfd epax xiaqd ,'a wxt ,mcewd wxta ¤¤
ycwnd ziay dryay myk ixd ,zeiprz mey zeyxcp `l daeyzd

lr dler oaxw aixwdl ,daeyza dxfgd ixg` ,mikixv eid miiw did

ick did oaxwd ly epipre ,dlw dyrÎzevn lr dxiara mb ,`hgd

enk d"awd iptl aiage ievx daeyza xfegd didiy ,"el dvxpe" didiy

dvxpe"d z` mciÎlr `iadl zepaxw epl oi`y ,zrk ixd ,`hgd iptl

m`zda ,l"fix`d cnil df ceqi lr .oaxwd mewna ziprzd `a ± "el

mb ,mi`hge zepeer ly ax xtqn lr zenevd xtqn z` ,dlawd znkgl

.miny icia dzine zxk yper mdilr oi`y dl`k

íéðBøçàä øñenä éîëç ,äpäå,l"fix`d ixg`y ±e÷ìçð± §¦¥©§¥©¨¨©£¦¤§§
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äáåùúä úøâà
àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú
íéîëçå úáùá äéðø÷ ïéáù äòåöøá äàöåé äøô
äçéî àìå åúðëù ìù åúøô ïë äàöé à"ôå 'éøñåà
éøáã íéé÷ àìù ìò úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå äá
ù"á íëéøáãî éðùåá øîàù òùåäé 'ø ïëå .åéøéáç
úçà íòô àðåä áøå .úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå
.úåîåö 'î äðòúäå ïéìéôú ìù äòåöø åì äëôäúð
åéãéîìúì ì"æéøàä ãîéì äæ ãåñé ìòå .úåáø äðäëå
úåðåò äîëì úåîåöä øôñî úîàä úîëç é"ôò
íéîù éãéá äúéî àìå úøë ïäá ïéàù óà íéàèçå
øåñéà ìò 'éôàå .'åëå úåéðòú à"ð÷ ñòëä ìò åîë
ìò ïëå 'åëå úåéðòú â"ò äðòúé íðéé íúñ åîë ïðáøã
'åëå úåéðòú à"ñ äðòúé äìôú åîë ïðáøã ò"î ìåèéá
úåìâúäì äàìôð äìåâñ àéä úéðòúä ãåñ ììë êøãå
.'äì çåçéð çéø åá 'àðù ïáø÷ä åîë ä"á ïåéìòä ïåöø
ììëî 'äì ïåöø íåéå íåö àø÷ú äæìä 'éòùéá ù"îëå

:ïåöø íåé àåä äöøðä íåöäù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

א.4. יז, ה"ח.5.ברכות פ"ב ביצה ב.6.ירושלמי כב, א.7.חגיגה כה, קטן ˘ËÈÏ"‡:8.מועד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להוכיח "אין
ח"א  רבי (בית הידוע אדה"ז ובמכ' ג). (ע, בלק לקו"ת רפל"ח, תניא סק"ו, דאדה"ז שו"ע [ראה מדרבנן דתפלה ס"ל דאדה"ז מכאן

א) כי·ÂËÈ˘Ù˙כ, וביאור], שקו"ט יואל משנת וראה מה"ת להתענות Ú"ÎÏדתפלה האריז"ל ציווה זה וכשביטל דרבנן הם התפלה זמני
כו'". ג.9.ס"א א, ה.10.ויקרא נח,



קז fenz b"i iyily mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ג שלישי יום
יום שני ֿ שלישי ה 'ֿ ו 'תמוז  ,182 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë êà .á ÷øô,av 'nr cr:ïåöø íåé

,zeiprzd;BLôð úøtk øîb øäîìe æøæì éãk íâådfay - §©§¥§¨¥§©¥§©©¨©©§
,xefrl zeiprzd gka yiBaì ìëa 'ä ìà áL Bðéà éìeà íâå§©©¥¨¤§¨¦
íà-ék ,äáäàî BLôðå§©§¥©£¨¦¦

:äàøiîoi` f`y - ¦¦§¨
"miptd mink"d,dlrnly

iciÎlr ezxtk xenbl xfer
lawn `ed okle ,mixeqi

zeiprzd oipra mixeqi envr lr37mixeqid oipr ,mvra j` .
oi` (oicÎzia zezine zezixk iaiiga) dxtkd z` mixnebd
,zeiprz ixeqil dpeekd
mi`iany mixeqil `l`
olvilÎ`pngx mc`d lr
z` xenbl ick ,dlrnln

.ezxtk

.á ÷øtoipr dpi` daeyzy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
,"`hgd zaifr" `id daeyz `l` ,eyrpy zexiar lr mev ,ziprzd

`ed ozxtk xnby zexiara elit`e .cer ezeyrl `le `hgd z` aefrl

oi` ± (oicÎzia zzin e` zxk oypery zexiard ode) mixeqi iciÎlr

zeiprz ixeqil dpeekd

`l` ,envr lr xfeb mc`dy

mixeqil ,`id dpeekd

mi`ianyick ,dlrnln eilr

.eytp zxtk xenbl

äøtk ïéðòì äæ ìk Cà©¨¤§¦§©©¨¨
,ïBòä úìéçîezlret - §¦©¤¨

lr zeyxcp `le daeyzd
,zeiprz mey jkìçîpL¤¦§©

ìò øáòM äî éøîâì Bì§©§¥©¤¨©©
Cìnä úåöîly ekln ± ¦§©©¤¤

,mleräáeLz äNòLk§¤¨¨§¨
Bì ïéøékæî ïéàå ,äîìL§¥¨§¥©§¦¦
íBéa øác éöçå øác̈¨©£¦¨¨§

äæ ìò BLðòì ïécälr ± ©¦§¨§©¤
,e`hgíìBòa íBìLå-ñç©§¨¨¨

ïî éøîâì øèôðå ,àaä©¨§¦§©§©§¥¦
íðîà .àaä íìBòa ïécä©¦¨¨©¨¨§¨

ick ±éðôì ïBöøì äéäiL¤¦§¤§¨¦§¥
åéðôì áéáçå ävøîe 'ä§ª¤§¨¦§¨¨

BúãBáòî BðB÷ì çeø úçð úBéäì ,àèçä íã÷k Cøaúé± ¦§¨¥§Ÿ¤©¥§¦§©©©§¥£¨
,jk myléøö äéääNò-úåöî ìò elôà äìBò ïaø÷ àéáäì C ¨¨¨¦§¨¦¨§¨¨£¦©¦§©£¥

,ïéc-úéa úúéîe úøk da ïéàL äl÷lr xar edyinyk mb - ©¨¤¥¨¨¥¦©¥¦
leki eidyk ± dler oaxw `iadl eilr did ,efk dyrÎzevnmi

,ezaeyzl sqepa ± zepaxw aixwdleðéúBaø eLøcL Bîk§¤¨§©¥
÷eñt ìò 'íéðäk úøBú'a äëøáì-íðBøëæ1;"Bì äöøðå"- ¦§¨¦§¨¨§©Ÿ£¦©¨§¦§¨

,dyrÎzevn lr xary in lr dvxn dlerdyàúéàãëå§¦§¦¨

,íéçáæc àn÷-÷øt àøîbawxta zxne` `xnbdy enke - ©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
migaf zkqn ly oey`x2,äNò-úåöî ìò úøtëî äìBòc§¨§©¤¤©¦§©£¥

íãàëe ,Lðòä Bì ìçîðå äáeLz äNòL øçàì ïBøBc àéäå§¦§©©¤¨¨§¨§¦§©¨Ÿ¤§¨¨
ïéèéì÷øt éãé-ìò Bñiôe Cìna çøqL,miplczy ±,Bì ìçîe ¤¨©©¤¤¦§©§¥§©§¦¦¨©

,jlnd -ïë-ét-ìò-óà©©¦¥
çìBL,jlna gxqy df ± ¥©

åéðôì äçðîe ïBøBc± ¦§¨§¨¨
ick ,jlnd iptlävøúiL¤¦§©¤

Cìnä éðt úBàøì Bì± ¦§§¥©¤¤
oaxw ly epipr mb jk
dyry ixg`y ,dler
lr el elgne daeyz
oaxwd deedn ± e`hg
dvexn didiy ick dpzn
enk d"awd iptl aiage

.`hgy iptl didyìe)ïBL §
lr zxne`y `xnbd ±
`idy "dler"d
äî ïëå ,"úøtëî"§©¤¤§¥©
äöøðå" äøBza áeúkM¤¨©¨§¦§¨
Bæ ïéà ¯ "åéìò øtëì Bì§©¥¨¨¥

,BLôð úøtkoi` - ©¨©©§
eytp zxtkl dpeekd
,daeyzd iciÎlr d`ad

àlà:`id dpeekd ±,BðB÷ì çeø úçð úBéäì 'ä éðôì øtëì ¤¨§©¥¦§¥¦§©©©§
didi `hegde ,`hgd awr drtyd lk d"awd iptl dgnizy -

,`hgy iptl enk d"awd lr aed` aey,àøîba íL àúéàãk¦§¦¨¨©§¨¨
d`a ,dxtkd xak dzidy ixg`y ,my zxne` `xnbdy itk -

,oexec xeza "dler"dáeúkL Bîëe3.("ïBöøì äéäé íéîz" : §¤¨¨¦¦§¤§¨
k ±xak dxtkd oky ,zevxl `ed "dler"d oaxw ly epipr l

,zepaxw aixwdl mileki eidyk did df lk .df iptl dzid
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå
:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù

êà á ÷øôïåòä úìéçîå äøôë ïéðòì äæ ìë
ìò øáòù äî éøîâì åì ìçîðù
ïéøéëæî ïéàå äîéìù äáåùú äùòùë êìîä úåöî
á"äåòá å"ç æ"ò åùðòì ïéãä íåéá øáã éöçå øáã åì
ïåöøì 'éäéù íðîà .á"äåòá ïéãä ïî éøîâì øèôðå
úåéäì àèçä íãå÷ë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä éðôì
ïáø÷ àéáäì êéøö äéä .åúãåáòî åðå÷ì çåø úçð
ã"á úúéîå úøë äá ïéàù äì÷ ò"î ìò 'éôà äìåò
'îâá àúéàãëå åì äöøðå ô"ò ë"úá ì"æø åùøãù åîë
øçàì ïåøåã àéäå ò"î ìò úøôëî äìåòã íéçáæã ÷"ô
çøñù íãàëå .ùðåòä åì ìçîðå äáåùú äùòù
çìåù ë"ôòà .åì ìçîå ïéèéì÷øô é"ò åñééôå êìîá
êìîä éðô úåàøì åì äöøúéù åéðôì äçðîå ïåøåã
åéìò øôëì åì äöøðå äøåúá ù"î ïëå úøôëî ïåùìå)
úçð úåéäì 'ä éðôì øôëì àìà åùôð úøôë åæ ïéà
.(ïåöøì 'éäé íéîú ù"îëå 'îâá íù 'éàãë åðå÷ì çåø
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.37:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'בי כוונת ואולי מיראה)?! תשובה בעושה גם מדבר (שהרי הרמב"ם הזכירו לא למה קשה "עפ"ז
אולי  וגם כפרתו שתמהר – וגם מעונש לינצל העתיד: על תפלה (קרבן-) ענין הם ודם) חלב (מיעוט הנ"ל וסיגופים שתעניות – אדה"ז

– ק"ק ג"כ שעפ"ז אלא ויותר. מעולה לתשו' להגיע –È˜ÂÏÈÁלכאו"א כו' התעניות ח"א ·Ú"Ùמספר ועיין כיו"ב. פ"ב ראה אבל .
התבוננות)". וע"י הקליפה – הגוף חומריות דסיבת הביטוש ענין נת' ששם (אלא הגוף בטוש ע"ד ד.1.פכ"ט א, ב.2.ויקרא אמור 3.ד,

כא. כב,

fenz c"i iriax mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ד רביעי יום
,av 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .â ÷øô,184 'nr cr.'åëå ô"â

mikixv eid ,daeyz eyry ixg`yzeidl ick oaxw `iadl
,`hgd iptl enk aiage dvexn÷éôäì ïaø÷ eðì ïéàL åLëòå§©§¨¤¥¨¨§¨§¨¦

áeúkL Bîk ,ïaø÷ íB÷îa àeä úéðòzä ¯ 'äî ïBöø̈¥©©£¦¦§¨§¨§¤¨
àøîba4:`id dprznd zltzy -éîãå éaìç èeòî àäiL" ©§¨¨¤§¥¦¤§¦§¨¦

èòîúpL,mevd iciÎlr ± ¤¦§©¥
éðôì ézáø÷ä elàkE §¦¦§©§¦§¨¤

"'eëåoipry ,ixd ± §
ly oipr `ed ziprzd
iptl dvexn zeidl ,oaxw
.`hgd iptl enk d"awd
änëa eðéöî ïëìå§¨¥¨¦§©¨
ìòL ,íéàøBîàå íéàpz©¨¦¤¡¨¦¤©

ì÷ øác,lw `hg lr ± ¨¨©
úBiðòz íépòúî eéä̈¦§©¦©£¦

Bîk ,ãàî äaøä5éaø ©§¥§Ÿ§©¦
äéäL äéøæò ïa øæòìà¤§¨¨¤£©§¨¤¨¨
äøt àäzL øézî©¦¤§¥¨¨
ïéaL äòeöøa äàöBé§¨¦§¨¤¥
íéîëçå ,úaLa äéðø÷©§¤¨§©¨©£¨¦
úçà íòôe ,íéøñBà§¦©©©©
ìL Búøt ïk äàöé̈§¨¥¨¨¤
,da äçî àìå BzðëL- §¤§§Ÿ¦¨¨

,jkn rpnizyeøçLäå§ª§£
,úBîBvä éðtî åépL- ¦¨¦§¥©

,mvyéøác íi÷ àlL ìò©¤Ÿ¦¥¦§¥
;åéøáçminkgd - £¥¨

.df xac exq`yéaø ïëå§¥©¦
øîàL òLBäé6éðLBa" : §ª©¤¨©§¦

,"éànL úéa íëéøácî¦¦§¥¤¥©©
;úBîBvä éðtî åépL eøçLäålr jk `hazdy lr mvy - §ª§£¦¨¦§¥©

,i`nyÎziaìL äòeöø Bì äëtäúð úçà íòt àðeä áøå§©¨©©©©¦§©§¨§¨¤
úBîBö íéòaøà äpòúäå ,ïélôz7;úBaø äpäëåmi`pza ± §¦¦§¦§©¨©§¨¦§¨¥¨©

ly oipr `l mbe ,daeyz ly oipr eid `l el` zeiprz ± .mipey

mi`hg dl` eid `l ixdy ± dxtkd z` xenbl ick mixeqi
e`a zeiprzd `l` ,mixeqi iciÎlr dxtk xnb miyxecd el`k
iptl enk d"awd iptl aiage dvexn zeidl ick ,oaxw mewna

.`hgdäæ ãBñé ìòåmi`hg lr mb zeiprz ly oipr yiy ± §©§¤
xnb miyxec mpi`y milw
,mixeqi iciÎlr dxtk
mewna od zeiprzd `l`
,df ceqi lr dpd ,oaxw
ì"æ é"øàä ãnì¦¥¨£¦©
úîëç ét-ìò åéãéîìúì§©§¦¨©¦¨§©

,úîàäz`xwpy itk - ¨¡¤
,dlawd zxezøtñî¦§©

úBðBò änëì úBîBvä©§©¨£
ïäa ïéàL óà ,íéàèçå©£¨¦©¤¥¨¤
éãéa äúéî àìå úøk̈¥§Ÿ¦¨¦¥

,íéîLyxcp mday - ¨©¦
,mixeqi iciÎlr dxtk xnb
à"ð÷ ñòkä ìò Bîk± §©©©©

,zg`e miying d`n
ìò elôàå ;'eëå úBiðòz©£¦§©£¦©
íúñ Bîk ïðaøc øeqéà¦§©¨¨§§¨

íðéé,ieb ly oii ±äpòúé ¥¨¦§©¤
â"òylye miray ±

ìò ïëå ;'eëå úBiðòz©£¦§§¥©
ïðaøc äNò-úåöî ìeha¦¦§©£¥§©¨¨

älôz Bîk8äpòúé ¯ §§¦¨¦§©¤
à"ñzg`e miyy ±

,ììk Cøãå .'eëå úBiðòz©£¦§§¤¤§¨
älâñ àéä úéðòzä ãBñ©©£¦¦§ª¨

úelbúäì äàìôðïaøwä Bîk ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ¦§¨¨§¦§©§¨¤§¨§©¨§¨
Ba øîàpL9,"'äì çBçéð çéø" :.d"awl gex zgp -Bîëe ¤¤¡©¥©¦©©§

äéòLéa áeúkL10,"'äì ïBöø íBéå íBö àø÷z äæìä" : ¤¨¦©§¨£¨¤¦§¨§¨©
ììkî,ixd ±:ïBöø íBé àeä äöøpä íBväL ¦§¨¤©©¦§¤¨

.b wxRoipr mvrly zexnly ,owfd epax xiaqd ,'a wxt ,mcewd wxta ¤¤
ycwnd ziay dryay myk ixd ,zeiprz mey zeyxcp `l daeyzd

lr dler oaxw aixwdl ,daeyza dxfgd ixg` ,mikixv eid miiw did

ick did oaxwd ly epipre ,dlw dyrÎzevn lr dxiara mb ,`hgd

enk d"awd iptl aiage ievx daeyza xfegd didiy ,"el dvxpe" didiy

dvxpe"d z` mciÎlr `iadl zepaxw epl oi`y ,zrk ixd ,`hgd iptl

m`zda ,l"fix`d cnil df ceqi lr .oaxwd mewna ziprzd `a ± "el

mb ,mi`hge zepeer ly ax xtqn lr zenevd xtqn z` ,dlawd znkgl

.miny icia dzine zxk yper mdilr oi`y dl`k

íéðBøçàä øñenä éîëç ,äpäå,l"fix`d ixg`y ±e÷ìçð± §¦¥©§¥©¨¨©£¦¤§§
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äáåùúä úøâà
àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú
íéîëçå úáùá äéðø÷ ïéáù äòåöøá äàöåé äøô
äçéî àìå åúðëù ìù åúøô ïë äàöé à"ôå 'éøñåà
éøáã íéé÷ àìù ìò úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå äá
ù"á íëéøáãî éðùåá øîàù òùåäé 'ø ïëå .åéøéáç
úçà íòô àðåä áøå .úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå
.úåîåö 'î äðòúäå ïéìéôú ìù äòåöø åì äëôäúð
åéãéîìúì ì"æéøàä ãîéì äæ ãåñé ìòå .úåáø äðäëå
úåðåò äîëì úåîåöä øôñî úîàä úîëç é"ôò
íéîù éãéá äúéî àìå úøë ïäá ïéàù óà íéàèçå
øåñéà ìò 'éôàå .'åëå úåéðòú à"ð÷ ñòëä ìò åîë
ìò ïëå 'åëå úåéðòú â"ò äðòúé íðéé íúñ åîë ïðáøã
'åëå úåéðòú à"ñ äðòúé äìôú åîë ïðáøã ò"î ìåèéá
úåìâúäì äàìôð äìåâñ àéä úéðòúä ãåñ ììë êøãå
.'äì çåçéð çéø åá 'àðù ïáø÷ä åîë ä"á ïåéìòä ïåöø
ììëî 'äì ïåöø íåéå íåö àø÷ú äæìä 'éòùéá ù"îëå

:ïåöø íåé àåä äöøðä íåöäù
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א.4. יז, ה"ח.5.ברכות פ"ב ביצה ב.6.ירושלמי כב, א.7.חגיגה כה, קטן ˘ËÈÏ"‡:8.מועד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להוכיח "אין
ח"א  רבי (בית הידוע אדה"ז ובמכ' ג). (ע, בלק לקו"ת רפל"ח, תניא סק"ו, דאדה"ז שו"ע [ראה מדרבנן דתפלה ס"ל דאדה"ז מכאן

א) כי·ÂËÈ˘Ù˙כ, וביאור], שקו"ט יואל משנת וראה מה"ת להתענות Ú"ÎÏדתפלה האריז"ל ציווה זה וכשביטל דרבנן הם התפלה זמני
כו'". ג.9.ס"א א, ה.10.ויקרא נח,



fenzקח e"h iying mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט"ו חמישי יום
פרק ג  ,184 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæ ìë ïëà,184 'nr cr:úéðòú úåëìä

,mdizericaLéc :úBaø íéîòt ãçà àèç àèçL éîa§¦¤¨¨¥§¤¨§¨¦©§¥
éøvL ,íéøîBààèç BúBàì úBîBvä øtñî úBpòúäì C §¦¤¨¦§¦§©¦§©©§¥§

òøæ àéöBnä ïBâk ;àèç øLà øtñnä éôk úBaø íéîòt§¨¦©§¦©¦§¨£¤¨¨§©¦¤©
Løôîä úBîBvä øtñnL ,äìháì,df `hg lr ±éðewúa §©¨¨¤¦§©©©§Ÿ̈§¦¥

ïä ì"æ é"øàäî äáeLz§¨¥¨£¦©¥
ã"ô,rax`e mipeny ±

äæa àèç íàå ,úBiðòz©£¦§¦¨¨¨¤
íéîòt íéøNò Bà øNò¤¤¤§¦§¨¦
éøö ,ìLî-Cøc-ìòC ©¤¤¨¨¨¦
Bà øNò úBðòúäì§¦§©¤¤
ïëå ,ã"ô íéîòt íéøNò¤§¦§¨¦§¥

,íìBòìxtqn cinzy - §¨
`ed ,`hg lkl zeiprzd
xary minrtd xtqn itl

,`hg eze` lràéîec± §¨
,enkúàhç ïaø÷c± §¨§©©¨

x"enc` w"k zxrd
,ze`hgd lk :`"hily
ìk ìò àéáäì áiçL¤©¨§¨¦©¨

;íòôe íòt.`hgy - ©©©©
Léå,xqend inkg oia ± §¥

ïénãî,mieeyn ±äæ ïéðò §©¦¦§¨¤
ìò äàaä äìBò ïaø÷ì§¨§©¨©¨¨©

äNò-úåöî1elôàc , ¦§©£¥©£¦
-úBöî änk ìò øáò̈©©©¨¦§

øtkúî ¯ äNò± £¥¦§©¥
,d"awd iptl dvxzne-÷øt àøîba àúéàãk ,úçà äìBòa§¨©©¦§¦¨©§¨¨¤¤

íéçáæc àn÷2zkqn ly oey`x wxta zxne` `xnbdy enk - ©¨¦§¨¦
.migaf,äæa úìa÷îä äòøëäåinkg ly zericd izy oia - §©§¨¨©§ª¤¤¨¤

`id ,xqendàèçc úBîBvä øtñî éôk íéîòt 'â úBpòúäì§¦§©§¨¦§¦¦§©©§¥§

eðéäc ,äæ:oebk ±á"ðøminrt yly ,mipye miyng miz`n ± ¤§©§
drax`e mipenyïëå ,äìháì òøæ úáëL úàöBä ìò úBîBö©¨©¦§©¤©§©¨¨§¥

úBðBòå íéàèç øàLamevi ,minrt daxd mdilr xary ± ¦§¨£¨¦©£
.`hg eze`l reawd zenevd xtqnk minrt ylyíòhäå± §©©©

,`wec minrt yly recn
áúkM äî ét-ìò àeä©¦©¤¨©
óBñ LBãwä øäfa©Ÿ©©¨

çð úLøt3áçc ïåék" : ¨¨©Ÿ©¥¨§¨
-àLã÷ én÷ Lð øa©©©¥ª§¨

,àeä-êéøamc`yk - §¦
,d"awd iptl `hegàðîæ¦§¨

àãçdpey`xd mrta ± £¨
,`hg eze` `hegyãéáò̈¦

,'eë eîéLødyer df - §¦
`hg m` .dlrnl myex
± `hg eze` dipy mrt
wfgzn ± xdfa my xne`

,myexdäàúéìz àðîæ± ¦§¨§¦¨¨
ziyily mrt `hg m`

,`hg eze`èMtúà¦§©¥
àøèqî àîúk àeää©¦§¨¦¦§¨
,"'eë àc àøèñì àc- ¨§¦§¨¨

mbtde mzkd hytzn
l` cvn `hgd zeawra
myex df oi` :xnelk ,cv
wfg myex e` ,cala

,cv l` cvn xcegd mbt `l` ,calaéøö Cëìøtñî C §¨¨¦¦§©
.'eëå íéîòt 'â ïk-íb úBîBvämrta e`hg iciÎlry oeeik ± ©©¥§¨¦§

ly xzeia dlecbd zehytzdd deedzn ,`hg eze` ziyilyd
.dlrnl mbtd

ïëà,mxa ±äæ ìk4úBîBvä éeaø ïéàL ,àéøáe ÷æç íãàa ¨¥¨¤§¨¨¨¨¨¦¤¥¦©
úeàéøáì ììk Bì ÷éfî©¦§¨¦§¦
úBøBca Bîëe ,Bôeb§©

íéðBLàøämitebdyk ± ¨¦¦
ieaixe ,mi`ixae miwfg eid
eid md ,wifd `l zeiprz
zenevd lk mevl mikixv

,mixen`déeaøL éî ìáà£¨¦¤¦
,Bì ÷éfî úBîBvä©©¦

,íBìLå-ñç Leçéî Bà éìç éãéì àáì ìëeiL øLôàL- ¤¤§¨¤©¨Ÿ¦¥Ÿ¦¦©§¨
,zenevd iciÎlrBîk§
älà eðéúBøBãa± §¥¥¤

ieaixe ,miylg miyp`dy
,mdl wifdl lelr zeiprz
úBaøäì Bì øeñà̈§©§

ìò elôà úBiðòúa± §©£¦£¦©
mypery mi`hgúBúéøk§¦

-ìkîe ,ïéc-úéa úBúéîe¦¥¦¦¨
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

äðäå â ÷øôéîá å÷ìçð íéðåøçàä øñåîä éîëç
ùéã .úåáø íéîòô 'à àèç àèçù
àèç åúåàì úåîåöä øôñî úåðòúäì êéøöù íéøîåà
àéöåîä ïåâë .àèç øùà øôñîä éôë úåáø íéîòô
äáåùú éðå÷éúá ùøåôîä úåîåöä øôñîù äìèáì òøæ
åà øùò äæá àèç íàå úåéðòú ã"ô ïä ì"æéøàäî
íéøùò åà øùò úåðòúäì êéøö î"ãò íéîòô íéøùò
áééçù úàèç ïáø÷ã àéîåã .íìåòì ïëå ã"ô íéîòô
ïáø÷ì äæ ïéðò ïéîãî ùéå .íòôå íòô ìë ìò àéáäì
ò"î äîë ìò øáò 'éôàã ò"î ìò äàáä äìåò
äòøëäå .íéçáæã ÷"ô 'îâá 'éàãë úçà äìåòá øôëúî
úåîåöä øôñî éôë ô"â úåðòúäì äæá úìáå÷îä
ïëå ì"æù úåàöåä ìò úåîåö á"ðø åðééäã .äæ àèçã
÷"äåæá ù"î é"ôò àåä íòèäå .úåðåòå íéàèç øàùá
ãéáò àãç àðîæ ä"áãå÷ éî÷ ð"á áçã ïåéë çð ô"ñ
àøèñî àîúë àåää èùôúà äàúéìú àðîæ 'åë åîéùø
ë"â úåîåöä øôñî êéøö êëì .'åë àã àøèñì àã

.'åëå ô"â

éåáéø ïéàù àéøáå ÷æç íãàá äæ ìë ïëà
úåøåãá åîëå åôåâ úåàéøáì ììë åì ÷éæî úåîåöä
øùôàù åì ÷éæî úåîåöä éåáéøù éî ìáà .íéðåùàøä
åðéúåøåãá åîë å"ç ùåçéî åà éìåç éãéì àáì ìëåéù
úåúéøë ìò 'éôà úåéðòúá úåáøäì åì øåñà .äìà
.úøë ïäá ïéàù ú"ìîå ò"î ìò ù"ëîå ã"á úåúéîå
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fenz f"h iyiy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט"ז שישי יום
,184 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë î"îå,bv 'nr cr:ä÷ãöäá õôçå

ïkL,zeiprza zeaxdl el xeq`y ±úåöîe äNò-úåöî ìò ¤¥©¦§©£¥¦§©
BLôða øòLé øLà éôk àlà ,úøk ïäa ïéàL äNòú-àìŸ©£¤¤¥¨¤¨¥¤¨§¦£¤§©¥§©§
,íéðBLàøä úBøBca elôà ék .ììk Bì ÷éfé àì éàcåaL¤§©©Ÿ©¦§¨¦£¦©¨¦¦
,àðåb éàäëa ïépòúî eéä àì ¯ íéàøBîàå íéàpz éîéa- ¦¥©¨¦¤¡¨¦Ÿ¨¦§©¦¦§©©§¨

,mi`hg lr ,dfk ote`a
eöîc ,íéàéøaä àlà¤¨©§¦¦§¨

;eäéLôð éøeòöì- §¦¥©§©§
z` xrvl mgekay

,mnvréöî àìãe§¨¨¦
déLôð éøeòöìoi`y in ± §¦¥©§¥

,eytp z` xrvl egeka
àø÷ð ¯ äpòúîe¦§©¤¦§¨
-÷øt àøîba "àèBç"¥©§¨¨¤¤

àn÷,oey`x ±úéðòúc5, ©¨§©£¦
ìò äpòúî elôàå©£¦¦§©¤©
Løôãk BãéaL úBøáò£¥¤§¨¦§¥©

,íL é"Løelit`y - ©¦¨
o`n"d itly ote` eze`a
`xwp `ed ipyd "xn`c

eizepeer dfÎiciÎlry iptn my xne` i"yxy itk dfy ,yecw
`xwpy "xn`c o`n" eze` xne` dfk ote`a mb ixd ,miwxnzn
,envr z` xrvl leki `ed oi`y drya dprzn `ed m` `heg

àúéàãëåmi`veny itk ±àn÷-÷øt àøîba,oey`x ± §¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨
íéçáæc6.'eëå 'äNò' áiçî BðéàL ìàøNiî íãà Eì ïéàL , ¦§¨¦¤¥§¨¨¦¦§¨¥¤¥§ª¨£¥§

,mixne` z`f lkae ,ziprza zepeer ly oipr epyi cinzy ixd ±
.`heg `xwp ± mve envr z` xrvl egeka oi` m`yïkL-ìkîe¦¨¤¥

,äøBz ìòa àeäL éîz` xrvl egeka oi`y zexnl mve - ¦¤©©¨
,envràèBçL,mv `edy dna ±úîçî ék ,íéìôëa Lðòðå ¤¥§¤¡¨§¦§©¦¦©£©

àì úéðòzä úeLéìç£¦©©£¦Ÿ
da ÷ñòì ìëeé,dxeza ± ©©£Ÿ¨

éeàøkyper el yie ± ¨¨
lr (a ,mevd lr (` ,letk

.dxez lehiaéàî àlà¤¨©
?dézðwzezpwz idn ± ©¨§¥

cvik ± ?mc` eze` ly
ick dxtkd oipr el didi
iptl "dvxp" zeidl
± ?`hgd iptl enk d"awd

,df ixd:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky7:Càèçå"©£¨¨

;"÷øô ä÷ãöa,xnelk - §¦§¨§ª
lr dxenzk dwcv oziy
eilr didy zeiprzd

,ei`hg lr mevlïzì ,íé÷ñBtä eáúkL Bîëe,zzl ±ãòa §¤¨§©§¦¦¥§©
LéìBt íéìBãb é"ç Cøò äáeLz ìL úéðòz íBé ìk8,'eëå ¨©£¦¤§¨¤¤§¦¦§

éñBé øéLòäå,'eëå BøLò éôì óxzei milecb minekq ozie - §¤¨¦¦§¦¨§§
,daeyzÎziprz ly mei lk xear'íäøáà ïân'ä áúkL Bîk§¤¨©©¨¥©§¨¨

úéðòz úBëìä9: ¦§©£¦

,íB÷î-ìkîemc`l gek oi`y ,epizexecay epxn`y zexnl - ¦¨¨
,dwcv ozna daeyzd zeiprz z` xindl yi ,envr z` xrvl

z`f lkaBLôð ïwúì ,'ä úáø÷ õôçä Lôð ìòa ìk10 ¨©©¤¤¤¨¥¦§©§©¥©§
dáéLäì,ytpd z` ±¯ øçánä ïî älòî äáeLúa 'ä ìà ©£¦¨¤¦§¨§ª¨¦©ª§¨

Bîöò ìò øéîçé©£¦©©§
íéðt-ìk-ìò íéìLäì§©§¦©¨¨¦
åéiç éîé ìk úçà íòt©©©©¨§¥©¨
ïBò ìëì úBîBvä øtñî¦§©©§¨¨
íéøeîçä úBðBòî ïBòå§¨¥£©£¦
äúéî íäéìò ïéáiçL¤©¨¦£¥¤¦¨

,íéðt-ìk-ìòÎlkÎlr - ©¨¨¦
zepeerd lr ,mipt
± dzin mdilr miaiigy
zenevd xtqn z` milyi
,oeer eze` lr miyxcpd

eìôàådzind aeig m` ± ©£¦
`ed ,oeer eze` lréãéa¦¥

,ãáìa íéîLzepeer mze` lr milyi ± mc` icia dzin `le - ¨©¦¦§©

.oeer eze` lr miyxcpd zenevd xtqn z` ± mipt lk lr ±ïBâk§
äìháì òøæ úàöBäì,milyi ±ã"ôdrax`e mipeny ± §¨©¤©§©¨¨

ïúBçãì ìBëéå .åéiç éîéa úçà íòt úBîBö,zenevd z` ©©©©¦¥©¨§¨¦§¨
-Cøc-ìò úBiðòz øNòk äpòúéå ,óøça íéøöwä íéîiì©¨¦©§¨¦©Ÿ¤§¦§©¤§¤¤©£¦©¤¤
Bà ,ãçà óøça ìLî̈¨§Ÿ¤¤¨

,úBçtdxyrn - ¨
,zeiprzøtñî øîâéå§¦§Ÿ¦§©

,íéðL 'èa úBîBö ã"ôä©§¨¦
Bçk éôk øúBé Bàm` ± ¥§¦Ÿ
`ed ,gek xzei el yileki

dtewza z`f zeyrl
egek m`e ,xzei dxvw
dkex` dtewza ± yelg

,xzeiìBëàì ìBëé íâå)§©¨¤¡
õð éðôì úBòL 'âk èòî§©§¨¦§¥¥
ïë-ét-ìò-óàå ,änçä©©¨§©©¦¥
íà úéðòúì áLçð¤§¨§©£¦¦

.(ïk äðúäaygp ,dngd up iptl zery yely lk`y zexnl ± ¦§¨¥
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

.ììë åì ÷éæé àì éàãåáù åùôðá øòùé øùà éôë àìà
àì íéàøåîàå íéàðú éîéá íéðåùàøä úåøåãá 'éôà éë
åäééùôð éøåòöì åöîã íéàéøáä àìà â"äëá ïéðòúî åéä
'îâá àèåç àø÷ð äðòúîå äéùôð éøåòöì éöî àìãå
é"ùøôãë åãéáù úåøéáò ìò äðòúî 'éôàå .úéðòúã ÷"ô
ìàøùéî íãà êì ïéàù íéçáæã ÷"ô 'îâá àúéàãëå íù
ìòá àåäù éî ù"ëîå .'åëå äùò áééåçî åðéàù
úåùéìç úîçî éë íééìôëá ùðòðå àèåçù äøåú
'éúð÷ú éàî àìà .éåàøë äá ÷åñòì ìëåé àì úéðòúä
ïúéì íé÷ñåôä ù"îëå .÷åøô ä÷ãöá êàèçå áéúëãë
'åëå ô"â é"ç êøò äáåùú ìù úéðòú íåé ìë ãòá

éñåé øéùòäå:úéðòú úåëìä à"îä ù"îë 'åëå åøùò éôì ó

î"îååùôð ï÷úì 'ä úáø÷ õôçä ùôð ìòá ìë
.øçáåîä ïî äìåòî äáåùúá 'ä ìà äáéùäì
åééç éîé ìë 'à íòô ô"ëò íéìùäì åîöò ìò øéîçé
ïéáééçù íéøåîçä úåðåòî ïåòå ïåò ìëì úåîåöä øôñî
ïåâë ãáìá íéîù éãéá 'éôàå ô"ëò äúéî íäéìò
ïúåçãì ìåëéå .åééç éîéá à"ô úåîåö ã"ô ì"æ úåàöåäì
î"ãò úåéðòú øùòë äðòúéå óøåçá íéøö÷ä íéîéì
'èá úåîåö ã"ôä øôñî øåîâéå úåçô åà 'à óøåçá
'âë èòî ìåëàì ìåëé íâå) åçë éôë øúåé åà íéðù
äðúä íà úéðòúì áùçð ë"ôòàå ä"ð éðôì úåòù
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קט fenz e"h iying mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט"ו חמישי יום
פרק ג  ,184 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæ ìë ïëà,184 'nr cr:úéðòú úåëìä

,mdizericaLéc :úBaø íéîòt ãçà àèç àèçL éîa§¦¤¨¨¥§¤¨§¨¦©§¥
éøvL ,íéøîBààèç BúBàì úBîBvä øtñî úBpòúäì C §¦¤¨¦§¦§©¦§©©§¥§

òøæ àéöBnä ïBâk ;àèç øLà øtñnä éôk úBaø íéîòt§¨¦©§¦©¦§¨£¤¨¨§©¦¤©
Løôîä úBîBvä øtñnL ,äìháì,df `hg lr ±éðewúa §©¨¨¤¦§©©©§Ÿ̈§¦¥

ïä ì"æ é"øàäî äáeLz§¨¥¨£¦©¥
ã"ô,rax`e mipeny ±

äæa àèç íàå ,úBiðòz©£¦§¦¨¨¨¤
íéîòt íéøNò Bà øNò¤¤¤§¦§¨¦
éøö ,ìLî-Cøc-ìòC ©¤¤¨¨¨¦
Bà øNò úBðòúäì§¦§©¤¤
ïëå ,ã"ô íéîòt íéøNò¤§¦§¨¦§¥

,íìBòìxtqn cinzy - §¨
`ed ,`hg lkl zeiprzd
xary minrtd xtqn itl

,`hg eze` lràéîec± §¨
,enkúàhç ïaø÷c± §¨§©©¨

x"enc` w"k zxrd
,ze`hgd lk :`"hily
ìk ìò àéáäì áiçL¤©¨§¨¦©¨

;íòôe íòt.`hgy - ©©©©
Léå,xqend inkg oia ± §¥

ïénãî,mieeyn ±äæ ïéðò §©¦¦§¨¤
ìò äàaä äìBò ïaø÷ì§¨§©¨©¨¨©

äNò-úåöî1elôàc , ¦§©£¥©£¦
-úBöî änk ìò øáò̈©©©¨¦§

øtkúî ¯ äNò± £¥¦§©¥
,d"awd iptl dvxzne-÷øt àøîba àúéàãk ,úçà äìBòa§¨©©¦§¦¨©§¨¨¤¤

íéçáæc àn÷2zkqn ly oey`x wxta zxne` `xnbdy enk - ©¨¦§¨¦
.migaf,äæa úìa÷îä äòøëäåinkg ly zericd izy oia - §©§¨¨©§ª¤¤¨¤

`id ,xqendàèçc úBîBvä øtñî éôk íéîòt 'â úBpòúäì§¦§©§¨¦§¦¦§©©§¥§

eðéäc ,äæ:oebk ±á"ðøminrt yly ,mipye miyng miz`n ± ¤§©§
drax`e mipenyïëå ,äìháì òøæ úáëL úàöBä ìò úBîBö©¨©¦§©¤©§©¨¨§¥

úBðBòå íéàèç øàLamevi ,minrt daxd mdilr xary ± ¦§¨£¨¦©£
.`hg eze`l reawd zenevd xtqnk minrt ylyíòhäå± §©©©

,`wec minrt yly recn
áúkM äî ét-ìò àeä©¦©¤¨©
óBñ LBãwä øäfa©Ÿ©©¨

çð úLøt3áçc ïåék" : ¨¨©Ÿ©¥¨§¨
-àLã÷ én÷ Lð øa©©©¥ª§¨

,àeä-êéøamc`yk - §¦
,d"awd iptl `hegàðîæ¦§¨

àãçdpey`xd mrta ± £¨
,`hg eze` `hegyãéáò̈¦

,'eë eîéLødyer df - §¦
`hg m` .dlrnl myex
± `hg eze` dipy mrt
wfgzn ± xdfa my xne`

,myexdäàúéìz àðîæ± ¦§¨§¦¨¨
ziyily mrt `hg m`

,`hg eze`èMtúà¦§©¥
àøèqî àîúk àeää©¦§¨¦¦§¨
,"'eë àc àøèñì àc- ¨§¦§¨¨

mbtde mzkd hytzn
l` cvn `hgd zeawra
myex df oi` :xnelk ,cv
wfg myex e` ,cala

,cv l` cvn xcegd mbt `l` ,calaéøö Cëìøtñî C §¨¨¦¦§©
.'eëå íéîòt 'â ïk-íb úBîBvämrta e`hg iciÎlry oeeik ± ©©¥§¨¦§

ly xzeia dlecbd zehytzdd deedzn ,`hg eze` ziyilyd
.dlrnl mbtd

ïëà,mxa ±äæ ìk4úBîBvä éeaø ïéàL ,àéøáe ÷æç íãàa ¨¥¨¤§¨¨¨¨¨¦¤¥¦©
úeàéøáì ììk Bì ÷éfî©¦§¨¦§¦
úBøBca Bîëe ,Bôeb§©

íéðBLàøämitebdyk ± ¨¦¦
ieaixe ,mi`ixae miwfg eid
eid md ,wifd `l zeiprz
zenevd lk mevl mikixv

,mixen`déeaøL éî ìáà£¨¦¤¦
,Bì ÷éfî úBîBvä©©¦

,íBìLå-ñç Leçéî Bà éìç éãéì àáì ìëeiL øLôàL- ¤¤§¨¤©¨Ÿ¦¥Ÿ¦¦©§¨
,zenevd iciÎlrBîk§
älà eðéúBøBãa± §¥¥¤

ieaixe ,miylg miyp`dy
,mdl wifdl lelr zeiprz
úBaøäì Bì øeñà̈§©§

ìò elôà úBiðòúa± §©£¦£¦©
mypery mi`hgúBúéøk§¦

-ìkîe ,ïéc-úéa úBúéîe¦¥¦¦¨
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

äðäå â ÷øôéîá å÷ìçð íéðåøçàä øñåîä éîëç
ùéã .úåáø íéîòô 'à àèç àèçù
àèç åúåàì úåîåöä øôñî úåðòúäì êéøöù íéøîåà
àéöåîä ïåâë .àèç øùà øôñîä éôë úåáø íéîòô
äáåùú éðå÷éúá ùøåôîä úåîåöä øôñîù äìèáì òøæ
åà øùò äæá àèç íàå úåéðòú ã"ô ïä ì"æéøàäî
íéøùò åà øùò úåðòúäì êéøö î"ãò íéîòô íéøùò
áééçù úàèç ïáø÷ã àéîåã .íìåòì ïëå ã"ô íéîòô
ïáø÷ì äæ ïéðò ïéîãî ùéå .íòôå íòô ìë ìò àéáäì
ò"î äîë ìò øáò 'éôàã ò"î ìò äàáä äìåò
äòøëäå .íéçáæã ÷"ô 'îâá 'éàãë úçà äìåòá øôëúî
úåîåöä øôñî éôë ô"â úåðòúäì äæá úìáå÷îä
ïëå ì"æù úåàöåä ìò úåîåö á"ðø åðééäã .äæ àèçã
÷"äåæá ù"î é"ôò àåä íòèäå .úåðåòå íéàèç øàùá
ãéáò àãç àðîæ ä"áãå÷ éî÷ ð"á áçã ïåéë çð ô"ñ
àøèñî àîúë àåää èùôúà äàúéìú àðîæ 'åë åîéùø
ë"â úåîåöä øôñî êéøö êëì .'åë àã àøèñì àã

.'åëå ô"â

éåáéø ïéàù àéøáå ÷æç íãàá äæ ìë ïëà
úåøåãá åîëå åôåâ úåàéøáì ììë åì ÷éæî úåîåöä
øùôàù åì ÷éæî úåîåöä éåáéøù éî ìáà .íéðåùàøä
åðéúåøåãá åîë å"ç ùåçéî åà éìåç éãéì àáì ìëåéù
úåúéøë ìò 'éôà úåéðòúá úåáøäì åì øåñà .äìà
.úøë ïäá ïéàù ú"ìîå ò"î ìò ù"ëîå ã"á úåúéîå
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fenz f"h iyiy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט"ז שישי יום
,184 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë î"îå,bv 'nr cr:ä÷ãöäá õôçå

ïkL,zeiprza zeaxdl el xeq`y ±úåöîe äNò-úåöî ìò ¤¥©¦§©£¥¦§©
BLôða øòLé øLà éôk àlà ,úøk ïäa ïéàL äNòú-àìŸ©£¤¤¥¨¤¨¥¤¨§¦£¤§©¥§©§
,íéðBLàøä úBøBca elôà ék .ììk Bì ÷éfé àì éàcåaL¤§©©Ÿ©¦§¨¦£¦©¨¦¦
,àðåb éàäëa ïépòúî eéä àì ¯ íéàøBîàå íéàpz éîéa- ¦¥©¨¦¤¡¨¦Ÿ¨¦§©¦¦§©©§¨

,mi`hg lr ,dfk ote`a
eöîc ,íéàéøaä àlà¤¨©§¦¦§¨

;eäéLôð éøeòöì- §¦¥©§©§
z` xrvl mgekay

,mnvréöî àìãe§¨¨¦
déLôð éøeòöìoi`y in ± §¦¥©§¥

,eytp z` xrvl egeka
àø÷ð ¯ äpòúîe¦§©¤¦§¨
-÷øt àøîba "àèBç"¥©§¨¨¤¤

àn÷,oey`x ±úéðòúc5, ©¨§©£¦
ìò äpòúî elôàå©£¦¦§©¤©
Løôãk BãéaL úBøáò£¥¤§¨¦§¥©

,íL é"Løelit`y - ©¦¨
o`n"d itly ote` eze`a
`xwp `ed ipyd "xn`c

eizepeer dfÎiciÎlry iptn my xne` i"yxy itk dfy ,yecw
`xwpy "xn`c o`n" eze` xne` dfk ote`a mb ixd ,miwxnzn
,envr z` xrvl leki `ed oi`y drya dprzn `ed m` `heg

àúéàãëåmi`veny itk ±àn÷-÷øt àøîba,oey`x ± §¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨
íéçáæc6.'eëå 'äNò' áiçî BðéàL ìàøNiî íãà Eì ïéàL , ¦§¨¦¤¥§¨¨¦¦§¨¥¤¥§ª¨£¥§

,mixne` z`f lkae ,ziprza zepeer ly oipr epyi cinzy ixd ±
.`heg `xwp ± mve envr z` xrvl egeka oi` m`yïkL-ìkîe¦¨¤¥

,äøBz ìòa àeäL éîz` xrvl egeka oi`y zexnl mve - ¦¤©©¨
,envràèBçL,mv `edy dna ±úîçî ék ,íéìôëa Lðòðå ¤¥§¤¡¨§¦§©¦¦©£©

àì úéðòzä úeLéìç£¦©©£¦Ÿ
da ÷ñòì ìëeé,dxeza ± ©©£Ÿ¨

éeàøkyper el yie ± ¨¨
lr (a ,mevd lr (` ,letk

.dxez lehiaéàî àlà¤¨©
?dézðwzezpwz idn ± ©¨§¥

cvik ± ?mc` eze` ly
ick dxtkd oipr el didi
iptl "dvxp" zeidl
± ?`hgd iptl enk d"awd

,df ixd:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky7:Càèçå"©£¨¨

;"÷øô ä÷ãöa,xnelk - §¦§¨§ª
lr dxenzk dwcv oziy
eilr didy zeiprzd

,ei`hg lr mevlïzì ,íé÷ñBtä eáúkL Bîëe,zzl ±ãòa §¤¨§©§¦¦¥§©
LéìBt íéìBãb é"ç Cøò äáeLz ìL úéðòz íBé ìk8,'eëå ¨©£¦¤§¨¤¤§¦¦§

éñBé øéLòäå,'eëå BøLò éôì óxzei milecb minekq ozie - §¤¨¦¦§¦¨§§
,daeyzÎziprz ly mei lk xear'íäøáà ïân'ä áúkL Bîk§¤¨©©¨¥©§¨¨

úéðòz úBëìä9: ¦§©£¦

,íB÷î-ìkîemc`l gek oi`y ,epizexecay epxn`y zexnl - ¦¨¨
,dwcv ozna daeyzd zeiprz z` xindl yi ,envr z` xrvl

z`f lkaBLôð ïwúì ,'ä úáø÷ õôçä Lôð ìòa ìk10 ¨©©¤¤¤¨¥¦§©§©¥©§
dáéLäì,ytpd z` ±¯ øçánä ïî älòî äáeLúa 'ä ìà ©£¦¨¤¦§¨§ª¨¦©ª§¨

Bîöò ìò øéîçé©£¦©©§
íéðt-ìk-ìò íéìLäì§©§¦©¨¨¦
åéiç éîé ìk úçà íòt©©©©¨§¥©¨
ïBò ìëì úBîBvä øtñî¦§©©§¨¨
íéøeîçä úBðBòî ïBòå§¨¥£©£¦
äúéî íäéìò ïéáiçL¤©¨¦£¥¤¦¨

,íéðt-ìk-ìòÎlkÎlr - ©¨¨¦
zepeerd lr ,mipt
± dzin mdilr miaiigy
zenevd xtqn z` milyi
,oeer eze` lr miyxcpd

eìôàådzind aeig m` ± ©£¦
`ed ,oeer eze` lréãéa¦¥

,ãáìa íéîLzepeer mze` lr milyi ± mc` icia dzin `le - ¨©¦¦§©

.oeer eze` lr miyxcpd zenevd xtqn z` ± mipt lk lr ±ïBâk§
äìháì òøæ úàöBäì,milyi ±ã"ôdrax`e mipeny ± §¨©¤©§©¨¨

ïúBçãì ìBëéå .åéiç éîéa úçà íòt úBîBö,zenevd z` ©©©©¦¥©¨§¨¦§¨
-Cøc-ìò úBiðòz øNòk äpòúéå ,óøça íéøöwä íéîiì©¨¦©§¨¦©Ÿ¤§¦§©¤§¤¤©£¦©¤¤
Bà ,ãçà óøça ìLî̈¨§Ÿ¤¤¨

,úBçtdxyrn - ¨
,zeiprzøtñî øîâéå§¦§Ÿ¦§©

,íéðL 'èa úBîBö ã"ôä©§¨¦
Bçk éôk øúBé Bàm` ± ¥§¦Ÿ
`ed ,gek xzei el yileki

dtewza z`f zeyrl
egek m`e ,xzei dxvw
dkex` dtewza ± yelg

,xzeiìBëàì ìBëé íâå)§©¨¤¡
õð éðôì úBòL 'âk èòî§©§¨¦§¥¥
ïë-ét-ìò-óàå ,änçä©©¨§©©¦¥
íà úéðòúì áLçð¤§¨§©£¦¦

.(ïk äðúäaygp ,dngd up iptl zery yely lk`y zexnl ± ¦§¨¥
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

.ììë åì ÷éæé àì éàãåáù åùôðá øòùé øùà éôë àìà
àì íéàøåîàå íéàðú éîéá íéðåùàøä úåøåãá 'éôà éë
åäééùôð éøåòöì åöîã íéàéøáä àìà â"äëá ïéðòúî åéä
'îâá àèåç àø÷ð äðòúîå äéùôð éøåòöì éöî àìãå
é"ùøôãë åãéáù úåøéáò ìò äðòúî 'éôàå .úéðòúã ÷"ô
ìàøùéî íãà êì ïéàù íéçáæã ÷"ô 'îâá àúéàãëå íù
ìòá àåäù éî ù"ëîå .'åëå äùò áééåçî åðéàù
úåùéìç úîçî éë íééìôëá ùðòðå àèåçù äøåú
'éúð÷ú éàî àìà .éåàøë äá ÷åñòì ìëåé àì úéðòúä
ïúéì íé÷ñåôä ù"îëå .÷åøô ä÷ãöá êàèçå áéúëãë
'åëå ô"â é"ç êøò äáåùú ìù úéðòú íåé ìë ãòá

éñåé øéùòäå:úéðòú úåëìä à"îä ù"îë 'åëå åøùò éôì ó

î"îååùôð ï÷úì 'ä úáø÷ õôçä ùôð ìòá ìë
.øçáåîä ïî äìåòî äáåùúá 'ä ìà äáéùäì
åééç éîé ìë 'à íòô ô"ëò íéìùäì åîöò ìò øéîçé
ïéáééçù íéøåîçä úåðåòî ïåòå ïåò ìëì úåîåöä øôñî
ïåâë ãáìá íéîù éãéá 'éôàå ô"ëò äúéî íäéìò
ïúåçãì ìåëéå .åééç éîéá à"ô úåîåö ã"ô ì"æ úåàöåäì
î"ãò úåéðòú øùòë äðòúéå óøåçá íéøö÷ä íéîéì
'èá úåîåö ã"ôä øôñî øåîâéå úåçô åà 'à óøåçá
'âë èòî ìåëàì ìåëé íâå) åçë éôë øúåé åà íéðù
äðúä íà úéðòúì áùçð ë"ôòàå ä"ð éðôì úåòù
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fenzקי f"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ז קודש שבת יום
,bv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øôñî ïëà,186 'nr cr:(åðîú àì éë

ely mevd didi jky dpzdy itk ,mly ziprzl mei eze` el11.
íeìLúìe,milydl icke ±á"ðømipye miyng miz`n ± §©§

ìéòì økæpk úBîBöitk ,rax`e mipeny minrt yly mdy ± ©¦§¨§¥
zg` mrt mevl icy mixeaqd dl` oia zlaewnd drxkdd

lk lr zenevd xtqn
eze` `hg m` mb ,`hg
oial ,minrt daxd `hg
lk lry mixeaqd dl`
mevl yi ,`hgy mrt
- zenev xtqn eze`
íéîòt 'ã ãBò äpòúé¦§©¤§¨¦
úBöç øçà ãò ã"ô©©©£

éîìLeøéa úéðòz ïk-íb áLçéîc ,ãáìa íBiä12,cenlza - ©¦§©§¦§©©¥©£¦©§©§¦
,ziprzl ,meid zevg xg` cr ly mev aygp inlyexi'áe±

ipye.äæ ïéðòì ãçà íBéì Bì íéáLçð íBé éàöçxtqn ly ± £¨¥¤§¨¦§¤¨§¦§¨¤
,e`hg oewizl mevl eilry minidì ïëåàöBik úBðBò øàL §¥¦§¨£©¥

,ïäaicia dzin mdilr miaiigy zepeer zece` xaic lirl - ¨¤
z` milydl envr lr mda xingiy ,(miptÎlkÎlr) miny
zepeer mby ,owfd epax xne` zrke .mixen`d zenevd xtqn
zepeer ly "xneg"d mda yiy `l` ,dzin aeig mdilr oi`y
dzin mdilr miaiigy
,"oda `veik" md jka)
yiy zepeerl minec
itk ,(dzin aeig mdilr
oldl lynl xikfn `edy
mdy mixacd 'f wxta

ynn,dxf dcear enk
zkitye zeixr ielib
mb ,dnecke qrk ,rxd oeyl ,dwcvd on oir znlrd mde ,minc
xtqn z` zg` mrt miptÎlkÎlr mevl envr lr xingi mdilr

,`hg eze` lr yxcpd zenevdúøî òãBé áì" ìk øLà£¤¨¥¥©¨©
:d÷cväa õôçå ,"BLôð.zwcev didze owezzy - ©§§¨¥§¦¨§¨

á"ðø ìò íéôãBòä úBîBvä øtñî ,ïëàly `hgd iabl ± ¨¥¦§©©¨§¦©
,dlhal rxf z`ved,àðåb éàäëelrny zenevd xtqn - §©©§¨

,mixg` mi`hg iabl zenevd xtqn ly minrt ylyläéäL¤¨¨
éøö,úBpòúäì CickúBpòúäì íéøéîçnä úòãì Leçì ¨¦§¦§©¨§©©©©§¦¦§¦§©

ìk ìòL úBîBvä øtñî¦§©©¤©¨
øtñî éôk àèçå àèç¥§§¥§§¦¦§©
økæpk àèçL íéîòtä©§¨¦¤¨¨©¦§¨

ìéòìzenev zxzi ,dpd ± §¥
,dl`ä÷ãöa ïlk äcôé¦§¤ª¨¦§¨¨

é"ç Cøò,xyr dpeny ± ¤¤
ìk ãòa LéìBt íéìBãb§¦¦§©¨

.íBé,mevl eilr didy ±
úBiðòz ìk øàL ïëå§¥§¨¨©£¦

éøvLìò úBpòúäì C ¤¨¦§¦§©©
,äúéî ïäa ïéàL úBøáò£¥¤¥¨¤¦¨
-úåöî ìeha ìò elôàå©£¦©¦¦§©
,ïðaøãe àúéøBàc äNò£¥§©§¨§©¨¨
dxezd on dyrÎzevn -
,opaxcny dyrÎzevn e`
ãâðk äøBz ãeîìúå§©§¨§¤¤

,ílkÎzevn lehia lre - ª¨
dxez cenlz ly dyr

,mevl eilry zenevd xtqn ,zeevnd x`y lk cbpk dlewyd
- `edì"æ é"øàäî äáeLzä éðewúa Løôîä øtñnä éôk§¦©¦§¨©§Ÿ̈§¦¥©§¨¥¨£¦©

ìkä ¯ ('äáeLzä úëqî'a 'íéãéñç úðLî'a íéøkæð íaøå)§ª¨¦§¨¦§¦§©£¦¦§©¤¤©§¨©Ÿ
,ìéòì økæpk ä÷ãöa äcôé ìkì øLàkdpeny ly jxra - ©£¤©Ÿ¦§¤¦§¨¨©¦§¨§¥

,mev ly mei lk zxenz "yilet milecb" xyréöî àì éà¦¨¨¦
déLôð éøeòöìz` dcti ± eytp z` xrvl el dyw m` ± §¦¥©§¥
,dwcva zenevd.ìéòì økæpk,dl`d miyelgd epizexecay ± ©¦§¨§¥

` i`zeiprz zectl eilre ,envr z` xrvl mc`l xytel`
.dwcvaäìòiL óàå± §©¤©£¤

,mevd ini ziictCñì§©
íiñî,milecb minekql ± §ª¨

íeMî Leçì ïéàel l` ± ¥¨¦
exn`y dnl yeygl

l"f epizeax14:æaæáé ìà"©§©§¥
,"Lîçî øúBéeli`e - ¥¥Ÿ¤

ribdl mekqd leki o`k
ÎlrÎs` ,ynegn xzeil
- iptn ,yeygi `l okÎit
éàäëa æeaæa éø÷î àìc§¨¦§¥¦§¦§©

,àðåbfeafa `xwp df oi` - ©§¨
ozep `edyk ,df dxwna
zenevd oeictk sqkd z`

,mevl eilr didyøçàî¥©©
BLôð úBcôì äNBòL¤¤¦§©§
àìå ,íéôebñå úBiðòzî¦©£¦§¦¦§¨

àòøb,rexb df oi`e ± ¨§¨
.åéëøö øàLe óebä úàeôøîynegn xzei mc`d fafan oda ± ¥§©©§¨§¨¨

.eyekx lyäáeLz éðewúa íéøkænä úBîBvä øtñnL éôìe§¦¤¦§©©©ª§¨¦§¦¥§¨
,l"fix`d ly ±eâäð ïëì ,ãàî ãàîa eaø ìéòì íéøkæpä©¦§¨¦§¥©¦§Ÿ§Ÿ¨¥¨£

,ä÷ãöa ãàî ãàî úBaøäì ,'ä øáãì íéãøçä ìk åLëò©§¨¨©£¥¦¦§©§©§§Ÿ§Ÿ¦§¨¨
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

íéîòô 'ã ãåò äðòúé ì"ðë úåîåö á"ðø íåìùúìå (ïë
úéðòú ë"â áùçéîã ãáìá íåéä úåöç øçà ãò ã"ô
ïéðòì 'à íåéì åì íéáùçð íåé éàöç 'áå .éîìùåøéá
òãåé áì ìë øùà ïäá àöåéë úåðåò øàùì ïëå .äæ

:ä÷ãöäá õôçå åùôð úøî

ïëàäéäù â"äëå á"ðø ìò 'éôãåòä úåîåöä øôñî
úåðòúäì 'éøéîçîä úòãì ùåçì úåðòúäì êéøö
íéîòôä øôñî éôë àèçå àèç ìë ìòù úåîåöä øôñî
ãòá ô"â é"ç êøò ä÷ãöá ïìåë äãôé .ì"ðë àèçù
ìò úåðòúäì êéøöù úåéðòú ìë øàù ïëå .íåé ìë
'ééøåàã ò"î ìåèéá ìò 'éôàå äúéî ïäá ïéàù úåøéáò
éðå÷éúá ùøåôîä øôñîä éôë íìåë ãâðë ú"úå ïðáøãå
íéãéñç úðùîá íéøëæð íáåøå) ì"æ é"øàäî äáåùúä
ì"ðë ä÷ãöá äãôé ìëì øùàë ìëä (äáåùúä 'ñîá
êñì äìòéù óàå .ì"ðë 'éùôð éøåòöì éöî àì éà
.ùîåçî øúåé æáæáé ìà íåùî ùåçì ïéà íééåñî
åùôð úåãôì äùåòù øçàî â"äëá æåáæá éø÷î àìã
øàùå óåâä úàåôøî àòøâ àìå .íéôåâéñå úåéðòúî
äáåùú éðå÷úá 'éøëæåîä úåîåöä øôñîù éôìå .åéëøö
íéãøçä ìë åéùëò åâäð ïëì ãàî ãàîá åáø ì"ðä
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fenz f"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

z`fe ,mevl mdilr lheny miayeg mdy zenevd zectl ick -
-,øBcä úeLéìç úîçî©£©£¦©

íLôð éøeòöì eöî àìc§¨¨§¦¥©§¨
éàä élkmileki mpi`y ± ª¥©

jk lk mytp z` xrvl
miaxn md okl ± mevle
ieaixl dxenzk dwcva

,zenevdøàaúpL Bîëe)§¤¦§¨¥
÷eñt ìò øçà íB÷îa15:("eðîú àì ék 'ä éãñç" :yxtn - §¨©¥©¨©§¥¦Ÿ¨§

ep` oi`y iptn ,"epnz `l"y iptn ,'i oniq "ycwd zxb`"a oldl
epl yi `l` ,minly
,owzl zepeere mi`hg

`l wwcfdl epilrmzql
cqge dwcvmilaben,

dwcvl ,"'d cqg"l `l`
,milaben izla cqge
ly dwcvde cqgd zcnk

.milaben mpi`y d"awd
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äáåùúä úøâà
úåùéìç úîçî .ä÷ãöá ãàî ãàî úåáøäì 'ä øáãì
à"îá ù"îëå) éàä éìåë íùôð éøåòöì åöî àìã øåãä

:(åðîú àì éë 'ä éãñç ô"ò

1
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כב.15. ג, איכה

fenz f"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

z`fe ,mevl mdilr lheny miayeg mdy zenevd zectl ick -
-,øBcä úeLéìç úîçî©£©£¦©

íLôð éøeòöì eöî àìc§¨¨§¦¥©§¨
éàä élkmileki mpi`y ± ª¥©

jk lk mytp z` xrvl
miaxn md okl ± mevle
ieaixl dxenzk dwcva

,zenevdøàaúpL Bîëe)§¤¦§¨¥
÷eñt ìò øçà íB÷îa15:("eðîú àì ék 'ä éãñç" :yxtn - §¨©¥©¨©§¥¦Ÿ¨§

ep` oi`y iptn ,"epnz `l"y iptn ,'i oniq "ycwd zxb`"a oldl
epl yi `l` ,minly
,owzl zepeere mi`hg

`l wwcfdl epilrmzql
cqge dwcvmilaben,

dwcvl ,"'d cqg"l `l`
,milaben izla cqge
ly dwcvde cqgd zcnk

.milaben mpi`y d"awd
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äáåùúä úøâà
úåùéìç úîçî .ä÷ãöá ãàî ãàî úåáøäì 'ä øáãì
à"îá ù"îëå) éàä éìåë íùôð éøåòöì åöî àìã øåãä

:(åðîú àì éë 'ä éãñç ô"ò

1
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כב.15. ג, איכה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc oikxr(iying meil)

éäìàéúBáà eLøé øLà õøàä ìà E,'dzLøéå Ezpeek oi`y ¡Ÿ¤¤¨¨¤£¤¨§£¤¦¦§¨
xg`l dil` mz`ial `l` ryedi inia ux`l mz`ial aezkd
'd aWe' (b my mixac) mcewn xn`py itke ,zelbd on maey§¨
on maeya aezkd xacy ixde ,'Lngxe LzEaW z` Lidl ¡̀Ÿ¤¤§§§¦£¤

e ,zelbdéúBáà úMeøéì EúMeøé LéwîéúBáà úMeøi äî ,EE ©¦§¨§¦©£¤©§©£¤
eìlä íéøác ìk Lecéçaixr ycwle zelaeie oihiny zepnl-] §¦¨§¨¦©¨

[dneg.eìlä íéøác ìk Lecéça EúMeøé óà©§¨§§¦¨§¨¦©¨
:`xnbd zx`anCãéàådyecwdy xaeqd xg`d `pzde - §¦¨

leki epi` ok m`e ,ux`d oaxeg xg`l s` zkynp dpey`xd
,ryedi inia eyry enk ux`l dipyd mz`iaa eyry yxtl
z` yxtn `ed `l` ,ztqep mrt ycwl mikixv eid `l ixdy
zpeek oi` mpn` ,zekeqd ziiyr lr dpeekdy ,ernynk weqtd
`l` ,ef dpy mcew mb eyr i`cea dfy ,ynn zekeql weqtd

déìháe äøæ äãBáòc øöé ìò éîçø éòácywia `xfry - §¨¥©£¥©¥¤©£¨¨¨©§¥
xqnp ok` `ede dxf dcear cearl ziqnd xvid lhaiy mingx

,eciaäkeñ ék eäééìò àúeëæ ïébàå`xfr ly ezekf dpbde - §©¦§¨£©§¦¨
,axyd on zpbnd dkeqk dxf dceard xvin lvpidl l`xyi lr
zFMEq iaXd on miaXd ldTd lk EUrIe' aezkd zpeek `ed dfe©©£¨©¨¨©¨¦¦©§¦

,'zFMEQa EaWIeòLBäéc déåléò àø÷ ãéô÷ à÷c eðééäådfe - ©¥§©§©§§¨¨¦§¨¦¨¥¦ª©
,ryedi lr o`k aezkd citwdy `edáéúk àzëec ìëác¦§¨§¨§¦

òeLé áéúk àëäå òLBäélkn dpeyay dnn gkeny itk - §ª©§¨¨§¦¥©
reyi `xwpe enyn `"d ze` o`k dxqgp ,ryedi `xwpy mewn

y meyn ,dzid eilr `weec dctwdd zaiqe ,i`pb oeylaàîìLa¦§¨¨
éîçø àòa àì äLîywia `ly jk lr dprh oi` dyn lr - Ÿ¤Ÿ§¨©£¥

,dxf dcear ly xvid lehia lr mingxõøàc àúeëæ äåä àìc§Ÿ£¨§¨§¤¤
ìàøNél`xyi ux` zaiyi zekf ecia dzid `l oiicry iptn - ¦§¨¥

,z`f lertl lkei dci lryàúeëæ déì äåäc òLBäé àlà¤¨§ª©©£¨¥§¨
,ìàøNé õøàcdctwd yi eilréîçø éòáéì àì éànàrecn - §¤¤¦§¨¥©©Ÿ¦§¥©£¥

EUr `l iM' aezka o`k xn`p okle ,xacd lr mingx ywia `l¦Ÿ¨
lertl zlekid dzid xaky eininy epiid ,'oEp oA rEWi inin¦¥¥©¦

.xacd dyrp `l oiicr dxf dcear ly xvid lehial
dpey`xd dyecwdy xaeqd zhiyl zeywdl dkiynn `xnbd

:ux`d oaxeg xg`l s` zkynpéúBáà eLøé øLà' áéúk àäåE §¨§¦£¤¨§£¤
,'dzLøéåux`d zyexi z` yiwdl `ay lirl eyxc dfne ¦¦§¨

s`y cnll ,ryedi inia dze` mzyexil zelbd on maeya
:ezhiyl `xnbd zvxzn .dycwl ekxved zelbd on maeya

øîà÷ éëä,aezkd zpeek jk -éúBáà eLøéc ïåékøé Eäzà zL ¨¦¨¨©¥¨§¨§£¤¨©§¨©¨

zkynp ,deycwe ux`d z` zea`d eyxiy dry dze`n -
.dzr cr dyecwd

oihiny epn laa zelbn l`xyi ipa aeyay epipy lirl `ziixaa
:`xnbd zl`ey .zelaeieúBìáBéå ïéhéîL eðî éîeonfa ike - ¦¨§¦¦§§

zyecwa miyngd zpy z` eycwe dpy miyng epn oiicr `edd
,laeiàzLäm` dne -éöçå ãb èáLå ïáeàø èáL eìbMî ©§¨¦¤¨¥¤§¥§¥¤¨©£¦

äMðî èáL,aixgpq iniaeìèad,úBìáBéeid `l xaky meyn ¥¤§©¤¨§§
l`xyi ipa zaiyia dielz laeid zyecwe ,mnewna l`xyi lk

inia ok m` ,jenqa x`eank l`xyi ux`aàøæòelr `ly ¤§¨
,l`xyi ipan zixiyr elit`déa áéúëcux`l milerd oipna ¦§¦¥

(cq a `xfr) l`xyiíétìà àBaø òaøà ãçàk ìäwä ìk'¨©¨¨§¤¨©§©¦©§©¦
éðî äåä ,'íéMLå úBàî LLåzpyl f` mipen eidy okzi ike - §¥¥§¦¦£¨¨¥

haye ,oae`x hay elbyny ep`vn okid `xnbd d`ian .laeid
:laeil zepnln ewqt ,dypn hay ivge ,cbàéðúc,`ziixaa §©§¨

eìèa ,äMðîä èáL éöçå ãb èáLå ïáeàø èáL eìbMî¦¤¨¥¤§¥§¥¤¨©£¦¥¤©§©¤¨§
,úBìáBé,laei zyecwa miyngd zpy z` eycw `l aeye §
øîàpLzpW z` mYWCwe' (i dk `xwie) laeid zpy oipra ¤¤¡©§¦©§¤¥§©

dpW miXngd,'äéáLBé ìëì õøàa øBøc íúàø÷ernyne ©£¦¦¨¨§¨¤§¨¨¤§¨§¤¨
xn`pdn'äéáLBé ìëì'wxyäéìò äéáLBé ìkL ïîæazbdep §¨§¤¨¦§©¤¨§¤¨¨¤¨

,laeid zevnìBëé .ïúö÷î eìbL ïîæa àìåxnel xeaq iziid - §Ÿ¦§©¤¨¦§¨¨¨
m`yeéämiayei l`xyi ipaïéîéða èáL ïéáøBòî ïäå äéìò ¨¨¤¨§¥§¨¦¥¤¦§¨¦

,ïéîéðáa äãeäé èáLå äãeäéa,ezlgpa hay lk `leìáBé àäé ¦¨§¥¤§¨§¦§¨¦§¥¥
ïðewéúk äéáLBiL ïîæa ,'äéáLBé ìëì' øîBì ãeîìz ,âäBð- ¥©§©§¨§¤¨¦§©¤§¤¨§¦¨

,laeid zevn zbdep ezlgpa yi` yi` mipkey l`xyiy onfa
ïéáøBòî ïäL ïîæa àìåi`ceay dyw ok m`e ,df haya df hay §Ÿ¦§©¤¥§¨¦

`l ,l`xyi ipan hrn `l` l`xyi ux`l elr `ly `xfr onfa
.laeid zevn dbdp
:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîàlaeid zevn ok` ¨©©©§¨©¦§¨

`l ,odilral zexfeg zecyde zexigl da mi`vei micardy
mewn lkn mle` ,`xfr inia dbdpïéhéîL Lc÷ì úBìáBé eðî̈§§©¥§¦¦

zepy oipn zrcl icka laeid zpyl dpy miyng mipen eid -
ycwl mipy yy oipna zipnp dpi` laeid zpyy itl ,dhinyd
dpy laeid zpyy ,dhiny zpyl ziriayd dpyd z` mdixg`
oipnl dpey`xd dpy `id dixg`ly dpyde ,`id dnvr ipta
zpya dyecw dbdp `l `xfr iniay s`e ,d`ad dhinyd
,dhinyd zpyl mipyd oipna zipnp dzid `l mewn lkn ,laeid

.laeid zpy `id izn zrcl dpy miyng mipen eid jkle
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קיא fenz f"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ז קודש שבת יום
,bv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øôñî ïëà,186 'nr cr:(åðîú àì éë

ely mevd didi jky dpzdy itk ,mly ziprzl mei eze` el11.
íeìLúìe,milydl icke ±á"ðømipye miyng miz`n ± §©§

ìéòì økæpk úBîBöitk ,rax`e mipeny minrt yly mdy ± ©¦§¨§¥
zg` mrt mevl icy mixeaqd dl` oia zlaewnd drxkdd

lk lr zenevd xtqn
eze` `hg m` mb ,`hg
oial ,minrt daxd `hg
lk lry mixeaqd dl`
mevl yi ,`hgy mrt
- zenev xtqn eze`
íéîòt 'ã ãBò äpòúé¦§©¤§¨¦
úBöç øçà ãò ã"ô©©©£

éîìLeøéa úéðòz ïk-íb áLçéîc ,ãáìa íBiä12,cenlza - ©¦§©§¦§©©¥©£¦©§©§¦
,ziprzl ,meid zevg xg` cr ly mev aygp inlyexi'áe±

ipye.äæ ïéðòì ãçà íBéì Bì íéáLçð íBé éàöçxtqn ly ± £¨¥¤§¨¦§¤¨§¦§¨¤
,e`hg oewizl mevl eilry minidì ïëåàöBik úBðBò øàL §¥¦§¨£©¥

,ïäaicia dzin mdilr miaiigy zepeer zece` xaic lirl - ¨¤
z` milydl envr lr mda xingiy ,(miptÎlkÎlr) miny
zepeer mby ,owfd epax xne` zrke .mixen`d zenevd xtqn
zepeer ly "xneg"d mda yiy `l` ,dzin aeig mdilr oi`y
dzin mdilr miaiigy
,"oda `veik" md jka)
yiy zepeerl minec
itk ,(dzin aeig mdilr
oldl lynl xikfn `edy
mdy mixacd 'f wxta

ynn,dxf dcear enk
zkitye zeixr ielib
mb ,dnecke qrk ,rxd oeyl ,dwcvd on oir znlrd mde ,minc
xtqn z` zg` mrt miptÎlkÎlr mevl envr lr xingi mdilr

,`hg eze` lr yxcpd zenevdúøî òãBé áì" ìk øLà£¤¨¥¥©¨©
:d÷cväa õôçå ,"BLôð.zwcev didze owezzy - ©§§¨¥§¦¨§¨

á"ðø ìò íéôãBòä úBîBvä øtñî ,ïëàly `hgd iabl ± ¨¥¦§©©¨§¦©
,dlhal rxf z`ved,àðåb éàäëelrny zenevd xtqn - §©©§¨

,mixg` mi`hg iabl zenevd xtqn ly minrt ylyläéäL¤¨¨
éøö,úBpòúäì CickúBpòúäì íéøéîçnä úòãì Leçì ¨¦§¦§©¨§©©©©§¦¦§¦§©

ìk ìòL úBîBvä øtñî¦§©©¤©¨
øtñî éôk àèçå àèç¥§§¥§§¦¦§©
økæpk àèçL íéîòtä©§¨¦¤¨¨©¦§¨

ìéòìzenev zxzi ,dpd ± §¥
,dl`ä÷ãöa ïlk äcôé¦§¤ª¨¦§¨¨

é"ç Cøò,xyr dpeny ± ¤¤
ìk ãòa LéìBt íéìBãb§¦¦§©¨

.íBé,mevl eilr didy ±
úBiðòz ìk øàL ïëå§¥§¨¨©£¦

éøvLìò úBpòúäì C ¤¨¦§¦§©©
,äúéî ïäa ïéàL úBøáò£¥¤¥¨¤¦¨
-úåöî ìeha ìò elôàå©£¦©¦¦§©
,ïðaøãe àúéøBàc äNò£¥§©§¨§©¨¨
dxezd on dyrÎzevn -
,opaxcny dyrÎzevn e`
ãâðk äøBz ãeîìúå§©§¨§¤¤

,ílkÎzevn lehia lre - ª¨
dxez cenlz ly dyr

,mevl eilry zenevd xtqn ,zeevnd x`y lk cbpk dlewyd
- `edì"æ é"øàäî äáeLzä éðewúa Løôîä øtñnä éôk§¦©¦§¨©§Ÿ̈§¦¥©§¨¥¨£¦©

ìkä ¯ ('äáeLzä úëqî'a 'íéãéñç úðLî'a íéøkæð íaøå)§ª¨¦§¨¦§¦§©£¦¦§©¤¤©§¨©Ÿ
,ìéòì økæpk ä÷ãöa äcôé ìkì øLàkdpeny ly jxra - ©£¤©Ÿ¦§¤¦§¨¨©¦§¨§¥

,mev ly mei lk zxenz "yilet milecb" xyréöî àì éà¦¨¨¦
déLôð éøeòöìz` dcti ± eytp z` xrvl el dyw m` ± §¦¥©§¥
,dwcva zenevd.ìéòì økæpk,dl`d miyelgd epizexecay ± ©¦§¨§¥

` i`zeiprz zectl eilre ,envr z` xrvl mc`l xytel`
.dwcvaäìòiL óàå± §©¤©£¤

,mevd ini ziictCñì§©
íiñî,milecb minekql ± §ª¨

íeMî Leçì ïéàel l` ± ¥¨¦
exn`y dnl yeygl
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היום יום . . . קיב

ה'תש"גיא תמוזיום רביעי

חומש: בלק, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק א. תניא בסוף . . . הברייתא.

א,  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ ָסה  ִנְדּפְ ]=תקנ"ט[,  טֹו"ב  "ר  ְמַבּשֵׂ ַנת  ׁשְ זָאלְקִווי  פּוס  ּדְ ַתְנָיא  ּבְ
ֶרת. ֹתֶכן ָהִאּגֶ ּנּוִיים ּבְ ה ׁשִ ּמָ ם ֵיׁש ּכַ ְולֹא ֶנְחְלָקה ִלְפָרִקים, ּגַ

ה'תש"גיב תמוז, חג הגאולהיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה מצות . . . .־182־ מיראה.

ַנת תר"ם. יֹום  ׁשְ ָמתֹו־ֵעֶדן[ ּבִ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֶדת ֶאת ּכְ יֹום ֻהּלֶ
ַמֲאָסר – ַעל  פּוס ּבְ ָהָיה ּתָ ר ָהְגָלה – ַאֲחֵרי ׁשֶ לּותֹו ֲאׁשֶ י ִמּגָ הּוא ָחְפׁשִ ַנת תרפ"ז – ׁשֶ ׁשְ ר – ּבִ ׂשֵ ּבֹו ִנְתּבַ

ֲהדּות. ִחּזּוק ַהּתֹוָרה ְוַהּיַ ֲעבֹוָדתֹו ּבְ

ּמּוז  ה י"ב ְוי"ג ּתַ ֻאּלָ ֵני ְיֵמי ַהּגְ ׁשְ ָמתו־ֵעֶדן[: ּבִ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֵמֵאת  ע  ֻהְקּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְוִלְבָרָכה  ְלטֹוָבה  ַאַנ"ׁש,  ִיְתַוֲעדּו  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  ִאים  ַהּבָ
יק  ֵקן זצוקללה"ה נבג"ם ִזי"ַע ]=ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּזָ י ַרּבֵ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון הֹוד כ"ק ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַאַנ"ׁש  רּו  ְיַדּבְ זֹו  ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ָעֵלינּו[.  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִגְנֵזי ְמרֹוִמים,  ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ א,  ַהּבָ י ָהעֹוָלם  ְלַחּיֵ ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש 

י  ְרָכִתי ּכִ ּמּוד, ְוִהְנִני ׁשֹוֵלַח ָלֶהם ֶאת ּבִ עּוֵרי ַהּלִ ִחּזּוק ְקִביעּות ׁשִ ֶבת ַאִחים ּבְ ׁשֶ ְחיּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ ּיִ ׁשֶ
ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָניו ֲאֵליֶהם ּבְ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

ה'תש"גיג תמוז, חג הגאולהיום שישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ב. אך כל . . . יום רצון.

ָמתֹו־ֵעֶדן[ ְלֵחרּות. ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ יֹום ּבֹו ָיָצא ּכְ

ב  ִהְתַעּכֵ ִסיָון תרפ"ז.  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ְרִביִעי  ְליֹום  ית אֹור  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ָעה  ׁשָ ַעל  ֶרַבע  ֻהְתַחל  ֲאָסר  ַהּמַ
ַתּמּוז  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ָהְרִביִעי  יֹום  ַהּיֹום,  ֲחצֹות  ַאַחר  ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ַעד   – קַאְסְטרַאמַא  ִעיר  ּבָ  – לּות  ּגָ ּבַ

תרפ"ז.

ה: ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ַמֲאָמר...  ֻאּלָ ָמתֹו־ֵעֶדן[ ְלַחג ַהּגְ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֶכם  ִעּמָ ֶכם  ִאּתְ ְוִלְהיֹות  ְלַהְצָלָחה,  בֹוֵתיֶכם  מֹוׁשְ ְמקֹום  ָכל  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַאַנ"ׁש  ְיִדיֵדנּו  ִעם  פּוִתי  ּתְ ּתַ ִהׁשְ
ִדְבֵרי  ]=ֲחִסידּות,  ִלּמּוֵדי דַא"ח  י  ְזַמּנֵ ִמיַרת  ּוׁשְ ְקִביעּות  ּבִ ַהֲחִסידּות  ְרֵכי  ּדַ ִחּזּוק  ְדַבר  ּבִ ִהְתַוֲעדּוְתֶכם  ּבְ
ַאַנ"ׁש,  ָללּות  ּכְ ֶאת  ְיָבֵרְך  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  ּמּוד...  ַהּלִ ִעְנְיֵני  ִקּיּום  ּבְ ּוְלִהְתעֹוֵרר  ַחִיים[  ֱאלֹוִקים 

ֶפׁש  ֵמיָטב, ִמּנֶ י ּדְ ָכל ִמּלֵ ָרֵאל, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ יָתם ַזְרָעם ְוֶזַרע ַזְרָעם ּבְ ֵהם ּבֵ
ר. ׂשָ ְוַעד ּבָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קיג היום יום . . . 

ה'תש"גיד תמוזשבת

חומש: בלק, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק ג'. והנה . . . 184 ג"פ כו'.

ג'  יֹום  ְלָבָניו  ִאְמרֹוָתיו  ּבְ ֵקן[  ַהּזָ ]ַאְדמֹו"ר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ יו:  רּוׁשָ ִמּדְ ֶאָחד  ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְלׁשֹון  ֶזה 
ּדּוִרית  ּכַ ִהיא  ָהָאֶרץ  ׁשֶ ֵמַאַחר  ַהּתֹוְכִנים,  ַית  ֻקׁשְ ְלָהִבין  ָבָריו:  ּדְ ְוֶזה  ָאַמר,  ַנת תקס"ב  ׁשְ ָלק  ּבָ ת  ָרׁשַ ּפָ
ְוֵתרּוָצם  ַאמֶעִריָקא...  ּבְ ה  ַמּטָ ִמּלְ נּו  ֶנְגּדֵ ּכְ ִרים  ַהּדָ ֵני ָאָדם  ּבְ ה ֵאיָנם נֹוְפִלים אֹוָתם  ָלּמָ ַתּפּוַח,  ּכְ ה  ַוֲעֻגּלָ
ִלים  ים ְמַקּבְ ּלִ ְלּגַ ָעה ּגַ ׁשְ ַהּתִ ים' ׁשֶ 'ֵעץ ַחּיִ ה ְמֹבָאר ּבְ ִהּנֵ רּוץ הּוא, ּדְ י ַהּתֵ נּו ַז"ל ָאַמר, ּכִ ֵאינֹו ֱאֶמת... ְוַרּבֵ
ֵהם  ֵני ָאָדם ׁשֶ ה אֹוָתם ּבְ ה זֹו[ ִהּנֵ ּבָ ה, ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]ִמּסִ ִחיַנת ִעּגּוִלים, ּוְבָהִעּגּול ֵאין ּבֹו ַמְעָלה ּוַמּטָ ִמּבְ
ם  ׁשָ ָעֵלינּו, ְוָהָאֶרץ ּדְ ָוָאה ַאַחת ִעם ָהָרִקיַע ׁשֶ ַהׁשְ ֲעֵליֶהם הּוא ְלַמְעָלה ּבְ ה, ֲהֵרי ָהָרִקיַע ׁשֶ נּו ְלַמּטָ ֶנְגּדֵ ּכְ

ָעֶליָה. י ָהָרִקיַע ׁשֶ ה ְלַגּבֵ ִהיא ַמּטָ

ה'תש"גטו תמוזיום ראשון

חומש: פנחס, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אכן כל . . . 184 תענית.

ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֱאלֹקּות  ַעל  י  ַנְפׁשִ ַתֲענּוג  ּבְ ֲאָמָריו:  ִמּמַ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְיֵהא  "ָאֵמן  ת  ֵמֲעִנּיַ גּופֹו  ּבְ ֵמן  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ יל,  ְרנָאּבִ ׁשֶ ִמּטְ ָנחּום  ָהַרב  ַעל  אֹוְמִרים  ּגּוף.  ּבַ ְמנּוִנית  ׁשַ ה  ִמּזֶ

א". ֵמיּה ַרּבָ ׁשְ

ה'תש"גטז תמוזיום שני

חומש: פנחס, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומ"מ . . . צג בהצדקה.

ֵער. ם־טֹוב – ֵאין ְלׁשַ ַעל־ׁשֵ ל ַהּבַ ָרֵאל ׁשֶ ַאֲהַבת ִיׂשְ

ֶאת  ק  ֵ ְמַנּשׁ מֹוִרי  ָהָיה  ׁשֶ ָהַאֲהָבה  אֹוָתּה  ּבְ ֶפר־ּתֹוָרה  ַהּסֵ ִקים  נֹוׁשְ ָהיּו  ַהְלַואי  ָאַמר:  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב 
ד("[. ָהָיה "ּבַאהֶעְלפֶער" ]="עֹוֵזר )ַלְמַלּמֵ ׁשֶ הֹוִליכֹו אֹוָתם ֶאל ַה"ֵחֶדר" ּכְ ַהְיָלִדים ּבְ

ה'תש"גיז תמוזיום שלישי
נּו. ֲעִנית. ְסִליחֹות. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: פנחס, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אכן מספר . . . לא תמנו.

ין[ לּוחֹות ָהִראׁשֹונֹות ְולּוחֹות ָהַאֲחרֹונֹות: ּבֵ ל ׁשֶ ִחּלּוק ]=ַהֶהְבּדֵ

חֹות,  ַהּלֻ ַעל  ָחרּות   – ב  ַהִמְכּתָ ְלָך.  ָסל  ּפְ ִנּיֹות  ְ ַהּשׁ ֱאלִֹקים,  ה  ַמֲעׂשֵ ָהִראׁשֹונֹות   – ַעְצָמן  ֻלחֹות  ּבַ
חֹות  ּלֻ ּבַ  – ָרֵאל  ִיׁשְ ֵני  ּבְ ַמֲעַלת  ּבְ ָהִראׁשֹונֹות.  חֹות  ּלֻ ּבַ ַרק  הּוא  א(  )נד,  ֵעירּוִבין  ַרַז"ל  ת  ְדָרׁשַ ּכִ ׁשֶ
ה –  ַמֲעַלת ֹמשֶׁ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ִנּיֹות  ְ ּשׁ ּבַ ֻזֲהָמָתן,  ְסָקה  ּפָ ִסיַני  ָעְמדּו ַעל ַהר  ׁשֶ ּכְ יִקים,  ַצּדִ ָהִראׁשֹונֹות 
ִנּיֹות  ׁשְ לּוחֹות  ּבְ ּנּו ְולֹא ָחְזרּו  ִמּמֶ לּו  ִנּטְ ּוְבֵחְטא ָהֵעֶגל  ָנה,  ַמּתָ ּבְ ה ֶאֶלף אֹורֹות  ן ְלֹמשֶׁ ִנּתָ ן ּתֹוָרה  ַמּתַ ּבְ
ן  ם ּכֵ ן ּגַ ּתָ ּנִ ִנּיֹות ׁשֶ ְ ים'(. ַמֲעַלת לּוחֹות ַהּשׁ 'ְפִרי ֵעץ ַחּיִ תּוב[ ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ת נֹוְתִנים לֹו, ּכִ ּבָ ׁשַ )ַרק ּבְ
ה  מֹות ַרּבָ ִמְדָרׁש ׁשְ שמ"ר מ"ו ]ּבְ ִנְמָצא[ ּבִ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ה ּכִ ּיָ ְפַלִים ְלתּוׁשִ דֹות כּו', ּכִ ֲהָלכֹות ִמְדָרׁש ַאּגָ

ה. ֵני ֹמשֶׁ ה מו[, ְוִקירּון עֹור ּפְ ָרׁשָ ת ּפָ ִחּלַ ּתְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ט  תמוז י"א ראשון יום המת? הלנת איסור חל ממתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰øa÷ì äNò úåöîe¦§©£¥¦§Ÿ
¯ Búî úà ïéìnä ìk ...äâéøää íBéa ïéc úéa éâeøä ìk úà¤¨£¥¥¦§©£¦¨¨©¥¦¤¥

.äNòú-àìa åéìò øáBò¥¨¨§Ÿ©£¤
הרדב "ז  שיא)לדעת  סי' דין(שו"ת בית  הרוגי הלנת  על  רק

תעשה' ב 'לא הן תלין...')עוברים  ב 'עשה'('לא תקברנו והן ('קבור

ההוא') ב 'לאו '.ביום רק הלנתם  על עוברים מתים  בשאר  אבל ,

חינוך' ה'מנחת  תקלו)וכתב ה'עשה '(מצוה ה 'חינוך' שלדעת 

שסובר קצת  משמע  כאן  מהרמב"ם  אך מת , בכל  קיים

ביום לקברם  ֿ עשה שמצוות כתב  דין  בית  בהרוגי כי כהרדב "ז ,

הקודמת)ההריגה בהלכה המובא בהלנתם ללאו בשאר(בנוסף ואילו

תעשה '. ב'לא  שעובר רק  כתב  המתים

המצוות  בספר  רלא)אמנם , קבור(מ"ע "כי : הרמב "ם כתב

מצוות ֿ תקברנו, קבור כי  ספרי: ולשון  ההוא . ביום תקברנו 

מת כל  שייקבר  כלומר המתים , בשאר  הדין והוא  - עשה 

לדברי סתירה  זו  הרי ולכאורה, מותו". ביום בישראל 

רק הוא  ביום  בו המת  את  לקבור  שה 'עשה ' כאן  הרמב "ם

דין ! בית  בהרוגי 

החדשות ' אריה  ב 'שאגת  ו):וביאר  (שאלה

בהרוגי רק  נאמר  לא  בוודאי ביום , בו המת  לקבור  ה'עשה '

הלאו לענין אך המתים . בין לחלק סברא  כל  אין כי דין, בית 

דין, בית  בהרוגי  רק שהוא  לומר  מקום  היה  תלין') ('לא

נבלתו תלין "לא  הפסוק  urdכלשון lrמתאים שאינו "

הגמרא הוצרכה  ולכן  מתים , ב)לשאר מו, שכל (סנהדרין לחדש 

בלאו. הלנתו על עוברים  מת 

אלא בלבד, דין בית הרוגי  "לא  - הדגיש  הרמב "ם  גם  ולכן 

נטעה שלא  כדי בלא ֿתעשה", עליו עובר  מתו את  המלין  כל 

שעובר לפרט  הוצרך ולא  דין, בית  בהרוגי  רק הוא שהאיסור 

פשוט. הדבר  כי  ב 'עשה ', גם 

עובר תלין' 'לא  על תעשה ': ל'לא ה 'עשה ' בין  הבדל ויש 

מיד  עובר  ה 'עשה ' על  אבל הלילה, כל  המת  את  הלין אם  רק

תקברנו  'קבור נאמר  שהרי החמה, -meiaבשקיעת  ההוא '

שלאחריו " מיום  הוא קו"א "והלילה ס"ב. עב סי' א"ח אדה"ז, (שו"ע

הנ"ל). הרדב"ז דעת וכן סק"ג תצה סי'

נפסק  ערבית(שם)ולכן של שמע  קריאת  לזמן  שסמוך

יתעכבו זה  ידי  שעל אף  ולקברו, המת את  להוציא  מותר 

על  יעברו  החמה שקיעת  עד ימתינו  אם  כי שמע, את לקרוא

ההוא '. ביום  תקברנו 'קבור  של ה 'עשה'

ה'תשע"ט  תמוז י"ב שני יום בקשה  פי על מלקות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰úøk éáiçî ìk óà©¨§ª§¥¨¥
.ïúøk éãéî eøèôð ,e÷lL¤¨¦§§¦¥§¥¨

כאשר שנה, כ450ֿ לפני מחלוקת  במרכז עמדה  זו הלכה

להלקות הדור  מחכמי  וביקשו  ישראל  לארץ הגיעו ספרד עולי

אנוסים , בהיותם  שעשו כרת  עליהן  שיש  עבירות  על אותם 

מהכרת . פוטרות  שהמלקות  זו בהלכה  המבואר פי  על 

חביב  בן  לוי  רבי בדבר לדעת(הרלב"ח)ונחלקו  בירב. והר "י 

הסמיכה)הרלב "ח קונטרס – בסופו מהרלב"ח ועונש(שו"ת מאחר  ,

התרו שאף  עדים בפני  נעשתה העבירה  כאשר  רק חל מלקות 

הר שייענש , יכוליםבו דין  בית  אין אלו תנאים  בהעדר  י 

רק כי מכרת , פוטרות  המלקות  אין  ילקו אם  ואף להלקות .

שאין מלקות  ולא  מכרת  פוטרות הדין  מן  המחויבות  מלקות 

הלוקה . 'הזמנת ' פי על ובאו  חיוב  בהן

בירב  מהר"י שם)אך הסמיכה בית(קונטרס שאין  שאף כתב 

החוטא את  להלקות  יכולים  והתראה ,diitkaדין עדים  ללא 

שיפטר כדי להלקותו אפשר  ללקות  מבקש  עצמו הוא  אם 

את עשה  שאם  הדין עיוות  כאן  יש  הרי כן לא  שאם  מכרת ,

יפטר התראה , ולאחר  במזיד – יותר  החמור  באופן העבירה 

ללא – חמור  פחות  באופן עבירה  ועל המלקות, ידי  על מכרת 

לתקן. אפשרות  ללא  כרת  יתחייב  הוא  והתראה , עדים 

לפוטרו זו  הלקאה  תועיל  לא המהרלב "ח לדעת  ועוד:

רבינו משה  עד איש  מפי  איש  סמוכים דין  לבית  רק  כי מכרת ,

המהר"י אך  הסמיכה . בטלה ובימינו להלקות, הסמכות  ניתנה 

להעניש סמכות  בימינו  דין  לבית  שאין  שאף טען בירב 

ֿ תוקף ברות  הן החוטא  בקשת פי על שיתנו מלקות  בכפייה ,

מכרת . עליו  ויכפרו

מנהג לגבי והרמ "א  יוסף' ה 'בית נחלקו לכך  ובדומה

ה 'טור ' הכיפורים: יום  בערב  תרז)המלקות  סי' מנהג(או"ח הביא

מעבירות לשוב  לבו אל יתן כך  ש "מתוך כדי  שהוא  וכתב זה

יוסף ' וה 'בית  שהטעם(שם)שבידו", לפרש  אפשר הרי תמה:

על  ניתנות  שאינן ואף  מכפרות , המלקות  שעצם  משום הוא 

כפרה בכך  יש  והתראה , עדים  וללא  סמוכים  דיינים  ידי 

הרמ "א  אך  שם)במקצת , משה כלל,(דרכי כפרה בזה  שאין כתב 

בתשובה . לשוב לעורר כדי  רק  הן והמלקות

ה'תשע"ט  תמוז י"ג שלישי יום טמאה  תרומה שאכל זר

:· ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰éãéa äúéî éáiçî§ª§¥¦¨¦¥
ìëàL øæ (à) :íä elàå ;øNò äðBîL ...äNòú àìa ïäL íéîL̈©¦¤¥§Ÿ©£¤§¨¨¨§¥¥¨¤¨©

.äøBäè ïéa äàîè ïéa ,äìBãb äîeøz§¨§¨¥§¥¨¥§¨
מהכתוב  נלמד תרומה  לאכול לזר ט)האיסור  כב, "וכל (ויקרא

" הכתוב לאחר האמור  קודש ", יאכל לא כיezneזר  בו 

טהורה . תרומה  שאכל  טמא בכהן המדבר  יחללוהו"

גם מתייחס המיתה  שחיוב  משמע  הפסוקים  ומסמיכות 

זר ידי על  תרומה  אכילת  ב)לאיסור פג, .(סנהדרין

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

משנה ': ה 'לחם והקשה 

הגמרא  אומרת טמא  טמאה(שם)בכהן  תרומה  אכל  שאם 

בפסוק כי  מיתה  חייב  שאכל אינו טמא לכהן מיתה חיוב לומדים (שממנו

טהורה) "פרט תרומה וממעטים  יחללוהו ", כי בו  "ומתו נאמר

טמאה]לזו מיתה[תרומה שחיוב היינו  ועומדת ", שמחוללת 

שאוכלה הכהן ידי על המתחללת טהורה , בתרומה  נאמר 

הטמא , אותה  שאכל לפני  שעוד טמאה  בתרומה  ולא בטומאה

האוכל  שזר יתכן איך  כן, ואם ומחוללת . טמאה  היתה  כבר

מכהן)תרומה  נלמד טמאה ,(שדינו תרומה על  אף מיתה חייב  יהיה 

כנידון'? להיות  הדין  מן  לבא 'דיו  הרי 

ה"ו)והסמ"ג  פ"ו תרומה מלכו', ה'ישועות הביאו רנה, כתב(ל"ת

הברייתא מלשון  משמע  הרמב "ם א)שכדברי  שם, שלגבי(שם,

תרומה  שאכל  טמא  "כהן  אמרה  זרd`nhכהן לגבי ואילו ,"

את  שאכל "זר  לזרdnexzdאמרה  מחלק שאינו  ו"משמע "

אחרונים  כתבו  ועוד לטהורה ". טמאה  אור בין  כאן, תורה (כתר

מ"ו) פ"ו תרומות השמח בתוספתאשכדברי נמצא  רמב "ם 

ובירושלמי.

אברהם ' סקט"ו)וה 'דבר  כו סי' מבאר :(ח"א

זר ושל טמא כהן  של  תרומה  באכילת מיתה  חיובי  אמנם

ענין אך יחללוהו ', כי  בו  'ומתו  - פסוק מאותו נלמדים 

באכילת שנעשה  ה'חילול' כי בשניהם  דומה  אינו  ה 'חילול '

אכילה ידי על  חולין  נעשית  שהתרומה הוא  זר  ידי  על תרומה 

טמאה או  טהורה  היא  אם מינה ' 'נפקא  ואין כהלכתה, שלא 

נעשית ובאכילתה  תרומה  היא הרי טמאה , היא  אם  גם  כי

בהבאת היא  החילול מהות טמא , כהן  באכילת  ואילו  חולין .

בתרומה כי טהורה  בתרומה רק  שייך וזה  לקודש  הטומאה

ועומדת . מחוללת  כבר היא  טמאה 

ה'תשע"ט  תמוז י"ד רביעי יום הקנאה? או הפקעה - הפקר בית־דין הפקר

:Â ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ãéîz ïicì Lé ïëå§¥¥©©¨¨¦
øîBà àeä éøäå ...ïúeëæ ãaàîe ,íéìòa Bì LiL ïBîî øé÷ôäì§©§¦¨¤¥§¨¦§©¥§¨©£¥¥

ì àBáé àì øLà ìëå" :àøæòaìLíéøMä úöòk ,íéîiä úL §¤§¨§Ÿ£¤Ÿ¨¦§Ÿ¤©¨¦©£©©¨¦
.ø÷ôä ïéc úéa ø÷ôäL ïàkî ,"BLeëø ìk íøçé ¯ íéð÷fäå§©§¥¦¨¢©¨§¦¨¤¤§¥¥¦¤§¥

נלמדת הפקר' - דין  בית  ש 'הפקר זו  הלכה יצחק  ר ' לדעת

השרים כעצת  הימים  לשלשת  יבוא  לא אשר  "וכל מהפסוק

רכושו " כל יחרם  ח).והזקנים י, למדה(עזרא אליעזר ורבי 

בן ויהושע  הכהן  אלעזר נחלו  אשר  הנחלות  "אלה  מהכתוב

האבות " וראשי  נא)נון  יט, אבות(יהושע מה  לך "לומר –

העם מנחילין ראשים  אף  – שירצו מה  כל בניהם את מנחילין

שירצו " מה ב).כל  לו, (גיטין

הרשב"א  שם)וכתב  ממון(גיטין להפקיר יפה  דין בית  "כח :

dflמזה  ezekfleאשר הנחלות  ד'אלה  מקרא מוכח וכן  ...

וזכה לפלוני פלוני שדה  ואומרים  מנחילין  אבות דמה  נחלו',

יהא ראובן ממון  ואומרים  מנחילין ... ראשים אף  מיד... לו

שמעון". מעתה  בו וזוכה  לשמעון 

המהרש "ל סי"ט)ומדברי פ"י יבמות שלמה של שאמנם(ים משמע 

כח  יש  הנחלות ...' מ'אלה  זו הלכה  הלומד אליעזר לרבי 

שהפקירו הממון את  לאחרים להקנות  (כמשמעות ל'ראשים '

רכושו'הפסוק) כל 'יחרם מהפסוק  הלומד יצחק לר' אבל ,

הבעלים  רכוש  את  להפקיר  יכולים  דין שבית  רק ('יחרם יודעים 

רכושו') לידו.כל שיגיע  עד  בו זוכה  אחר אין  אבל

היד  כתבי  רוב  לפי כאן הרמב "ם גירסת  המפתח והנה , ס' (ראה

פרנקל) לומהדורת שיש  ממון להפקיר  תמיד לדיין "יש  היא 

ומאבד  היא :ozekfבעלים  הגירסא  ֿ יד כתבי לכמה  אך ,"

".ozepe"ומאבד 

חמד' ה 'שדי  תמה זה  נט)ולפי אות ה מע' משמעות(כללים :

'מאבד הרמב "ם להקנותozepeלשון  גם דין  בית  שבכח היא  '

שלפי רכושו' כל 'יחרם  הפסוק  את  הביא  זאת  ועם  לשני ,

ממון להפקיע  יכולים דין  שבית  מלמד המהרש "ל  הבנת 

לאחר ! להקנות  מבלי מבעליו

ומבאר :

ממון להפקיע  רק  לא דין  בית  יכולים  יצחק  ר ' לדעת  גם 

להפקיע שבכוחם  כיון כי לאחר , להקנותו גם  אלא  מבעליו 

בא אינו  אליעזר ורבי להקנות . הכח גם להם  יהיה  לא  מדוע 

'אלה מהפסוק  ללמוד  ומעדיף לפרשו, אלא עליו לחלוק

להנחיל  גם  דין  בית  שבכח יותר מפורש  שבו  הנחלות ...'

לאחרים . ולהקנות 

ה'תשע"ט  תמוז ט"ו חמישי יום במלאכה? לעסוק רשאים ודיינים רבנים האם

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰íãà äpîúpL ïåék¥¨¤¦§©¨¨¨
ìL éðôa äëàìî úiNòa øeñà ,øeavä ìò ñðøtàlL éãk ,äL ©§¨©©¦¨©£¦©§¨¨¦§¥§Ÿ¨§¥¤Ÿ

.íäéðôa äfaúé¦§©¤¦§¥¤
יעקב ' ה 'באר ס"ד)וכתב  ח סי' לעשות(חו"מ לו  שמותר 

בגמרא  כמסופר  מצוה, לצורך ברבים א)מלאכה  ע, (קידושין

וכאשר בבניה  עסוק  נחמן רב את  שראה  יהודה רב  אודות 

מלאכה בעשיית  אסור  הציבור על הממונה  שפרנס  לו  העיר 

לגגו מעקה  בונה  שהוא  נחמן  רב  השיב  – שלושה  בפני

להתעסק . לו מותר  מצוה  ובמלאכת 

בגמרא כמובא היא , כבוד  מצוה  לשם  מלאכה  ואדרבה :

א) קיט, מלאכות(שבת בעצמם  עושים  היו  החכמים  "גדולי

השבת " בכבוד  להרבות  כדי כבודם  לפי  בש"ע שאינן  (הובא

ס"ד) ר"נ סי' או"ח .אדה"ז

ה 'מקנה ' שם)ובספר במשה(קידושין מהנאמר גם  ראיה  הביא 

מזבח" משה  "ויבן טו)רבינו  יז, ויבן(שמות בבוקר  "וישכם  וכן ,

ד)מזבח" כד, את(שם משה  "ויקם  נאמר  המשכן ובהקמת  ,

יח)המשכן " מ, לנשיא .(שם גם  מותרת  מצוה  שמלאכת  הרי

לפרנסתו ? במלאכה  לעסוק  דיין  או לרב  מותר והאם

גם שאסור לכאורה  ומשמע  מלאכה , אסר  כאן  הרמב "ם 

תורה  תלמוד  בהלכות  אך פרנסתו. ה"י)לצורך "כל (פ"ג כתב 
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ה'תשע"ט  תמוז י"א ראשון יום המת? הלנת איסור חל ממתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰øa÷ì äNò úåöîe¦§©£¥¦§Ÿ
¯ Búî úà ïéìnä ìk ...äâéøää íBéa ïéc úéa éâeøä ìk úà¤¨£¥¥¦§©£¦¨¨©¥¦¤¥

.äNòú-àìa åéìò øáBò¥¨¨§Ÿ©£¤
הרדב "ז  שיא)לדעת  סי' דין(שו"ת בית  הרוגי הלנת  על  רק

תעשה' ב 'לא הן תלין...')עוברים  ב 'עשה'('לא תקברנו והן ('קבור

ההוא') ב 'לאו '.ביום רק הלנתם  על עוברים מתים  בשאר  אבל ,

חינוך' ה'מנחת  תקלו)וכתב ה'עשה '(מצוה ה 'חינוך' שלדעת 

שסובר קצת  משמע  כאן  מהרמב"ם  אך מת , בכל  קיים

ביום לקברם  ֿ עשה שמצוות כתב  דין  בית  בהרוגי כי כהרדב "ז ,

הקודמת)ההריגה בהלכה המובא בהלנתם ללאו בשאר(בנוסף ואילו

תעשה '. ב'לא  שעובר רק  כתב  המתים

המצוות  בספר  רלא)אמנם , קבור(מ"ע "כי : הרמב "ם כתב

מצוות ֿ תקברנו, קבור כי  ספרי: ולשון  ההוא . ביום תקברנו 

מת כל  שייקבר  כלומר המתים , בשאר  הדין והוא  - עשה 

לדברי סתירה  זו  הרי ולכאורה, מותו". ביום בישראל 

רק הוא  ביום  בו המת  את  לקבור  שה 'עשה ' כאן  הרמב "ם

דין ! בית  בהרוגי 

החדשות ' אריה  ב 'שאגת  ו):וביאר  (שאלה

בהרוגי רק  נאמר  לא  בוודאי ביום , בו המת  לקבור  ה'עשה '

הלאו לענין אך המתים . בין לחלק סברא  כל  אין כי דין, בית 

דין, בית  בהרוגי  רק שהוא  לומר  מקום  היה  תלין') ('לא

נבלתו תלין "לא  הפסוק  urdכלשון lrמתאים שאינו "

הגמרא הוצרכה  ולכן  מתים , ב)לשאר מו, שכל (סנהדרין לחדש 

בלאו. הלנתו על עוברים  מת 

אלא בלבד, דין בית הרוגי  "לא  - הדגיש  הרמב "ם  גם  ולכן 

נטעה שלא  כדי בלא ֿתעשה", עליו עובר  מתו את  המלין  כל 

שעובר לפרט  הוצרך ולא  דין, בית  בהרוגי  רק הוא שהאיסור 

פשוט. הדבר  כי  ב 'עשה ', גם 

עובר תלין' 'לא  על תעשה ': ל'לא ה 'עשה ' בין  הבדל ויש 

מיד  עובר  ה 'עשה ' על  אבל הלילה, כל  המת  את  הלין אם  רק

תקברנו  'קבור נאמר  שהרי החמה, -meiaבשקיעת  ההוא '

שלאחריו " מיום  הוא קו"א "והלילה ס"ב. עב סי' א"ח אדה"ז, (שו"ע

הנ"ל). הרדב"ז דעת וכן סק"ג תצה סי'

נפסק  ערבית(שם)ולכן של שמע  קריאת  לזמן  שסמוך

יתעכבו זה  ידי  שעל אף  ולקברו, המת את  להוציא  מותר 

על  יעברו  החמה שקיעת  עד ימתינו  אם  כי שמע, את לקרוא

ההוא '. ביום  תקברנו 'קבור  של ה 'עשה'

ה'תשע"ט  תמוז י"ב שני יום בקשה  פי על מלקות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰úøk éáiçî ìk óà©¨§ª§¥¨¥
.ïúøk éãéî eøèôð ,e÷lL¤¨¦§§¦¥§¥¨

כאשר שנה, כ450ֿ לפני מחלוקת  במרכז עמדה  זו הלכה

להלקות הדור  מחכמי  וביקשו  ישראל  לארץ הגיעו ספרד עולי

אנוסים , בהיותם  שעשו כרת  עליהן  שיש  עבירות  על אותם 

מהכרת . פוטרות  שהמלקות  זו בהלכה  המבואר פי  על 

חביב  בן  לוי  רבי בדבר לדעת(הרלב"ח)ונחלקו  בירב. והר "י 

הסמיכה)הרלב "ח קונטרס – בסופו מהרלב"ח ועונש(שו"ת מאחר  ,

התרו שאף  עדים בפני  נעשתה העבירה  כאשר  רק חל מלקות 

הר שייענש , יכוליםבו דין  בית  אין אלו תנאים  בהעדר  י 

רק כי מכרת , פוטרות  המלקות  אין  ילקו אם  ואף להלקות .

שאין מלקות  ולא  מכרת  פוטרות הדין  מן  המחויבות  מלקות 

הלוקה . 'הזמנת ' פי על ובאו  חיוב  בהן

בירב  מהר"י שם)אך הסמיכה בית(קונטרס שאין  שאף כתב 

החוטא את  להלקות  יכולים  והתראה ,diitkaדין עדים  ללא 

שיפטר כדי להלקותו אפשר  ללקות  מבקש  עצמו הוא  אם 

את עשה  שאם  הדין עיוות  כאן  יש  הרי כן לא  שאם  מכרת ,

יפטר התראה , ולאחר  במזיד – יותר  החמור  באופן העבירה 

ללא – חמור  פחות  באופן עבירה  ועל המלקות, ידי  על מכרת 

לתקן. אפשרות  ללא  כרת  יתחייב  הוא  והתראה , עדים 

לפוטרו זו  הלקאה  תועיל  לא המהרלב "ח לדעת  ועוד:

רבינו משה  עד איש  מפי  איש  סמוכים דין  לבית  רק  כי מכרת ,

המהר"י אך  הסמיכה . בטלה ובימינו להלקות, הסמכות  ניתנה 

להעניש סמכות  בימינו  דין  לבית  שאין  שאף טען בירב 

ֿ תוקף ברות  הן החוטא  בקשת פי על שיתנו מלקות  בכפייה ,

מכרת . עליו  ויכפרו

מנהג לגבי והרמ "א  יוסף' ה 'בית נחלקו לכך  ובדומה

ה 'טור ' הכיפורים: יום  בערב  תרז)המלקות  סי' מנהג(או"ח הביא

מעבירות לשוב  לבו אל יתן כך  ש "מתוך כדי  שהוא  וכתב זה

יוסף ' וה 'בית  שהטעם(שם)שבידו", לפרש  אפשר הרי תמה:

על  ניתנות  שאינן ואף  מכפרות , המלקות  שעצם  משום הוא 

כפרה בכך  יש  והתראה , עדים  וללא  סמוכים  דיינים  ידי 

הרמ "א  אך  שם)במקצת , משה כלל,(דרכי כפרה בזה  שאין כתב 

בתשובה . לשוב לעורר כדי  רק  הן והמלקות

ה'תשע"ט  תמוז י"ג שלישי יום טמאה  תרומה שאכל זר

:· ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰éãéa äúéî éáiçî§ª§¥¦¨¦¥
ìëàL øæ (à) :íä elàå ;øNò äðBîL ...äNòú àìa ïäL íéîL̈©¦¤¥§Ÿ©£¤§¨¨¨§¥¥¨¤¨©

.äøBäè ïéa äàîè ïéa ,äìBãb äîeøz§¨§¨¥§¥¨¥§¨
מהכתוב  נלמד תרומה  לאכול לזר ט)האיסור  כב, "וכל (ויקרא

" הכתוב לאחר האמור  קודש ", יאכל לא כיezneזר  בו 

טהורה . תרומה  שאכל  טמא בכהן המדבר  יחללוהו"

גם מתייחס המיתה  שחיוב  משמע  הפסוקים  ומסמיכות 

זר ידי על  תרומה  אכילת  ב)לאיסור פג, .(סנהדרין
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משנה ': ה 'לחם והקשה 

הגמרא  אומרת טמא  טמאה(שם)בכהן  תרומה  אכל  שאם 

בפסוק כי  מיתה  חייב  שאכל אינו טמא לכהן מיתה חיוב לומדים (שממנו

טהורה) "פרט תרומה וממעטים  יחללוהו ", כי בו  "ומתו נאמר

טמאה]לזו מיתה[תרומה שחיוב היינו  ועומדת ", שמחוללת 

שאוכלה הכהן ידי על המתחללת טהורה , בתרומה  נאמר 

הטמא , אותה  שאכל לפני  שעוד טמאה  בתרומה  ולא בטומאה

האוכל  שזר יתכן איך  כן, ואם ומחוללת . טמאה  היתה  כבר

מכהן)תרומה  נלמד טמאה ,(שדינו תרומה על  אף מיתה חייב  יהיה 

כנידון'? להיות  הדין  מן  לבא 'דיו  הרי 

ה"ו)והסמ"ג  פ"ו תרומה מלכו', ה'ישועות הביאו רנה, כתב(ל"ת

הברייתא מלשון  משמע  הרמב "ם א)שכדברי  שם, שלגבי(שם,

תרומה  שאכל  טמא  "כהן  אמרה  זרd`nhכהן לגבי ואילו ,"

את  שאכל "זר  לזרdnexzdאמרה  מחלק שאינו  ו"משמע "

אחרונים  כתבו  ועוד לטהורה ". טמאה  אור בין  כאן, תורה (כתר

מ"ו) פ"ו תרומות השמח בתוספתאשכדברי נמצא  רמב "ם 

ובירושלמי.

אברהם ' סקט"ו)וה 'דבר  כו סי' מבאר :(ח"א

זר ושל טמא כהן  של  תרומה  באכילת מיתה  חיובי  אמנם

ענין אך יחללוהו ', כי  בו  'ומתו  - פסוק מאותו נלמדים 

באכילת שנעשה  ה'חילול' כי בשניהם  דומה  אינו  ה 'חילול '

אכילה ידי על  חולין  נעשית  שהתרומה הוא  זר  ידי  על תרומה 

טמאה או  טהורה  היא  אם מינה ' 'נפקא  ואין כהלכתה, שלא 

נעשית ובאכילתה  תרומה  היא הרי טמאה , היא  אם  גם  כי

בהבאת היא  החילול מהות טמא , כהן  באכילת  ואילו  חולין .

בתרומה כי טהורה  בתרומה רק  שייך וזה  לקודש  הטומאה

ועומדת . מחוללת  כבר היא  טמאה 

ה'תשע"ט  תמוז י"ד רביעי יום הקנאה? או הפקעה - הפקר בית־דין הפקר

:Â ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ãéîz ïicì Lé ïëå§¥¥©©¨¨¦
øîBà àeä éøäå ...ïúeëæ ãaàîe ,íéìòa Bì LiL ïBîî øé÷ôäì§©§¦¨¤¥§¨¦§©¥§¨©£¥¥

ì àBáé àì øLà ìëå" :àøæòaìLíéøMä úöòk ,íéîiä úL §¤§¨§Ÿ£¤Ÿ¨¦§Ÿ¤©¨¦©£©©¨¦
.ø÷ôä ïéc úéa ø÷ôäL ïàkî ,"BLeëø ìk íøçé ¯ íéð÷fäå§©§¥¦¨¢©¨§¦¨¤¤§¥¥¦¤§¥

נלמדת הפקר' - דין  בית  ש 'הפקר זו  הלכה יצחק  ר ' לדעת

השרים כעצת  הימים  לשלשת  יבוא  לא אשר  "וכל מהפסוק

רכושו " כל יחרם  ח).והזקנים י, למדה(עזרא אליעזר ורבי 

בן ויהושע  הכהן  אלעזר נחלו  אשר  הנחלות  "אלה  מהכתוב

האבות " וראשי  נא)נון  יט, אבות(יהושע מה  לך "לומר –

העם מנחילין ראשים  אף  – שירצו מה  כל בניהם את מנחילין

שירצו " מה ב).כל  לו, (גיטין

הרשב"א  שם)וכתב  ממון(גיטין להפקיר יפה  דין בית  "כח :

dflמזה  ezekfleאשר הנחלות  ד'אלה  מקרא מוכח וכן  ...

וזכה לפלוני פלוני שדה  ואומרים  מנחילין  אבות דמה  נחלו',

יהא ראובן ממון  ואומרים  מנחילין ... ראשים אף  מיד... לו

שמעון". מעתה  בו וזוכה  לשמעון 

המהרש "ל סי"ט)ומדברי פ"י יבמות שלמה של שאמנם(ים משמע 

כח  יש  הנחלות ...' מ'אלה  זו הלכה  הלומד אליעזר לרבי 

שהפקירו הממון את  לאחרים להקנות  (כמשמעות ל'ראשים '

רכושו'הפסוק) כל 'יחרם מהפסוק  הלומד יצחק לר' אבל ,

הבעלים  רכוש  את  להפקיר  יכולים  דין שבית  רק ('יחרם יודעים 

רכושו') לידו.כל שיגיע  עד  בו זוכה  אחר אין  אבל

היד  כתבי  רוב  לפי כאן הרמב "ם גירסת  המפתח והנה , ס' (ראה

פרנקל) לומהדורת שיש  ממון להפקיר  תמיד לדיין "יש  היא 

ומאבד  היא :ozekfבעלים  הגירסא  ֿ יד כתבי לכמה  אך ,"

".ozepe"ומאבד 

חמד' ה 'שדי  תמה זה  נט)ולפי אות ה מע' משמעות(כללים :

'מאבד הרמב "ם להקנותozepeלשון  גם דין  בית  שבכח היא  '

שלפי רכושו' כל 'יחרם  הפסוק  את  הביא  זאת  ועם  לשני ,

ממון להפקיע  יכולים דין  שבית  מלמד המהרש "ל  הבנת 

לאחר ! להקנות  מבלי מבעליו

ומבאר :

ממון להפקיע  רק  לא דין  בית  יכולים  יצחק  ר ' לדעת  גם 

להפקיע שבכוחם  כיון כי לאחר , להקנותו גם  אלא  מבעליו 

בא אינו  אליעזר ורבי להקנות . הכח גם להם  יהיה  לא  מדוע 

'אלה מהפסוק  ללמוד  ומעדיף לפרשו, אלא עליו לחלוק

להנחיל  גם  דין  בית  שבכח יותר מפורש  שבו  הנחלות ...'

לאחרים . ולהקנות 

ה'תשע"ט  תמוז ט"ו חמישי יום במלאכה? לעסוק רשאים ודיינים רבנים האם

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰íãà äpîúpL ïåék¥¨¤¦§©¨¨¨
ìL éðôa äëàìî úiNòa øeñà ,øeavä ìò ñðøtàlL éãk ,äL ©§¨©©¦¨©£¦©§¨¨¦§¥§Ÿ¨§¥¤Ÿ

.íäéðôa äfaúé¦§©¤¦§¥¤
יעקב ' ה 'באר ס"ד)וכתב  ח סי' לעשות(חו"מ לו  שמותר 

בגמרא  כמסופר  מצוה, לצורך ברבים א)מלאכה  ע, (קידושין

וכאשר בבניה  עסוק  נחמן רב את  שראה  יהודה רב  אודות 

מלאכה בעשיית  אסור  הציבור על הממונה  שפרנס  לו  העיר 

לגגו מעקה  בונה  שהוא  נחמן  רב  השיב  – שלושה  בפני

להתעסק . לו מותר  מצוה  ובמלאכת 

בגמרא כמובא היא , כבוד  מצוה  לשם  מלאכה  ואדרבה :

א) קיט, מלאכות(שבת בעצמם  עושים  היו  החכמים  "גדולי

השבת " בכבוד  להרבות  כדי כבודם  לפי  בש"ע שאינן  (הובא

ס"ד) ר"נ סי' או"ח .אדה"ז

ה 'מקנה ' שם)ובספר במשה(קידושין מהנאמר גם  ראיה  הביא 

מזבח" משה  "ויבן טו)רבינו  יז, ויבן(שמות בבוקר  "וישכם  וכן ,

ד)מזבח" כד, את(שם משה  "ויקם  נאמר  המשכן ובהקמת  ,

יח)המשכן " מ, לנשיא .(שם גם  מותרת  מצוה  שמלאכת  הרי

לפרנסתו ? במלאכה  לעסוק  דיין  או לרב  מותר והאם

גם שאסור לכאורה  ומשמע  מלאכה , אסר  כאן  הרמב "ם 

תורה  תלמוד  בהלכות  אך פרנסתו. ה"י)לצורך "כל (פ"ג כתב 
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ויתפרנס מלאכה יעשה  ולא  בתורה  שיעסוק ליבו על  המשים 

הרי התורה", את  וביזה  ה ' את  חילל זה  הרי  הצדקה , מן

לציבור . להזדקק  ולא  ממלאכה  להתפרנס  שראוי 

יצחק ' ה'מנחת  עח)וביאר סי' שצריך (ח"ד הרמב"ם  לשיטת  :

חילל  זה  "הרי  מהרבנות  המתפרנס ממלאכה , רק להתפרנס 

ה ' את  מקדש  להתפרנס  כדי  במלאכה  העוסק  אבל ה '" את 

לצורך  במלאכה  שעוסק  ונמצא  תורה , מדברי נהנה  שאינו  בכך

ומותר . מצוה 

נהגו "ולכן  הרבנות  מן  להתפרנס  שמותר  סוברים  יש  אמנם

וסיפוק הכנסה  לו  יש  העיר, של שהרב ישראל  מקומות  בכל 

הבריות בפני  במלאכה  לעסוק יצטרך  שלא  כדי  העיר , מאנשי

ההמון " בפני התורה  סכ"א)ויתבזה רמ"ו סי' יו"ד ולשיטה(רמ"א .

התשב "ץ  כתב  קמ"ב)זו על (סי' פרנסים  הממונים "שהחכמים

לעסוק להם  אין  מלאכה, לעשות  להם  אפשר  אפילו הציבור 

עליה". בני  שנתמעטו  הללו בדורות במלאכה

ה'תשע"ט  תמוז ט"ז שישי יום מקצתה? שבטלה אף בטילה עדות אין מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰íéðL ¯ ïéaøî íéãòä eéä̈¨¥¦§ª¦§©¦
éðéà' :øîBà éLéìMäå ,úBLéøcáe úBøé÷ça ïúeãò eðek íäî¥¤¦§¥¨©£¦©§¦§©§¦¦¥¥¦

.íéðLa úeãòä íi÷úz ¯ 'òãBé¥©¦§©¥¨¥¦§©¦
כרבא  פסק  ב)הרמב "ם מא, משלושה(סנהדרין אחד  עד שאם 

על  העדות מתקיימת  יודע ', 'איני ובדרישות  בחקירות  אומר 

כיון בטילה , השלישי  העד  שעדות  ואף האחרים . העדים  פי

להזימו אפשר עליהם שאי שמעיד והמקום הזמן את בעדותו בירר לא (שהרי

פסולה) - להזימה יכול אתה שאי עקיבאועדות רבי כדעת לא וזה  .

כל  עדות  - פסול או  קרוב  העדים  אחד  נמצא  שאם  הסובר

– להזימו  ניתן  לא  העדים  אחד אם  גם  וכן בטילה , העדים

בטילה הכת  כל  כמאן)עדות  ד"ה שם תוס' .(ע"פ

משנה ': ה 'לחם והקשה 

ה"ב)לקמן העדים(פ"ה אחד נמצא שאם  הרמב "ם פסק 

כולם  עדות  בטלה  – פסול או עקיבא)קרוב  רבי זו(כדעת והרי .

עדותו - יודע' 'איני אומר אחד עד  שאם  כאן לדבריו  סתירה

בשנים "! העדות ו"תתקיים  בטילה

ומבאר :

יש עקיבא, רבי  כשיטת  אינו  רבא של שדינו האמור  את 

רש "י כדברי עקיבא)לפרש  ר' ד"ה שם, לדבריו(סנהדרין שהכוונה

ב) ה, מהכת(מכות אחד עד להזים  אפשר  אי שכאשר הזמה בדין

בטילה) עדותו פסק(ולכן הרמב "ם ואמנם  בטילה. כולם  עדות -

ה"ג) פ"כ מתבטלת(לקמן אחד, עד  להזים אפשר  אי שאם כן

מדובר שם  כי כאן, דבריו את  סותר  זה  אין  אך כולם, עדות 

מדובר וכאן חברו , של  דיבור ' כדי ב 'תוך  העיד אחד כשכל

ולכן דיבור ' 'כדי  אחר  העיד  יודע' 'איני שאמר  שהשלישי

הרמב "ם שכתב  כמו  קיימת, השניים  הוזמו(שם)עדות שאם

העיד  הוזם  שלא  העד  אם  אך נענשים , כולם אין  העדים מקצת 

שהוזמו והשניים העדות  "נחלקה  – דיבור ' 'כדי לאחר 

נענשין".

ומה התוספות . כפירוש  הרמב "ם דברי  את  שפירשו  ויש 

הרמב "ם ה"ג)שפסק  העדות(בפ"ה בטלה  פסול אחד  עד  שאם 

איני אומר  השלישי  העד שאם  זו  להלכה  סותר  אינו  כולה ,

יודע  איני שאומר "עד  כי  בשנים , העדות  תתקיים  `oiיודע
eilr cr myהעדים שאר  של  עדות לבטל יכול ואינו (מרכבת "

ועוד) שם מכות יהושע פני .המשנה,

ה'תשע"ט  תמוז י"ז קודש שבת הקידושין? את לפסול מהקרובים מונעים איך

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰áBø÷ íäî ãçà àöîð¦§¨¤¨¥¤¨
.úBðBîî éðéãa ïéa úBLôð éðéãa ïéa ,úeãòä äìèa ¯ ìeñt Bà¨¨§¨¨¥¥§¦¥§¨¥§¦¥¨
לקיום עדים  נדרשים  בקידושין הרי  תמהו: הראשונים 

גם הקידושין במעמד נוכחים  כלל  ובדרך  ומאחר  הדבר ,

נמצא עליהם , להעיד הפסולים  והכלה  החתן  של קרובים 

אחד  "נמצא שאם  זו בהלכה כמבואר  בטלה , כולה  שהעדות

הקידושין ? חלים  ואיך העדות ", בטלה  פסול או קרוב מהם 

התוספות  הוכיחו  א)ומכך ו, ידי(מכות על העדות  ביטול כי ,

בשעת תלוי אינו פסול או קרוב  בשעתdii`xdצירוף אלא

dcbddגם נוכחים  מעשה  שבשעת  העובדה  עצם כלומר, .

דין בבית הם גם יעידו  אם ורק פוסלת , אינה  פסולים  עדים 

כולה . העדות  תתבטל אזי

כותב  שהרי כך, נראה  לא  הרמב "ם  מדברי (בה"ה)אך

התכוון מהם  מי  בודקים  דין  לבית העדים  באים  שכאשר 

פסול  או קרוב מהם  אחד נמצא  ואם  להעיד, הראייה  בשעת

בשלב  שאף  הרי  העדות , כל  zecrdמתבטלת zxin` iptly

העדים ! שאר  את פוסלים  פסול  או  הקרוב 

את 'מייחדים ' הקידושין סידור שבעת  המנהג  נובע ומכך 

העדים לשני בפירוש  אומר  הקידושין שמסדר  היינו העדים,

כל  את  מוציא הוא  ובכך  הקידושין על עדים  יהיו  לבדם  שהם 

דהו מאן  יחליט אם ואפילו  העדות , מכלל הנוכחים  שאר

כלום  בכך אין  כעד, כן גם לשמש  ו,שברצונו מכות ריטב"א (ראה

צג) החדשות, הב"ח שו"ת .א.

הב "ח שאינם(שם)אך הרבנים  מגדולי  כמה  שראה  כתב

מדברי ואף  הקידושין , בשעת  העדים את לייחד  מקפידים 

ה"ח)הרמב "ם  פ"ג אישות בכך (הל' צורך שאין  ביארנראה  ולכן .

או קרוב  ידי על נפסלת  העדות הרמב"ם  לדעת  אחר : באופן

אם  רק  בפועל, העיד כשלא  גם  oicפסול zial ribdשאר עם 

שלו והפסול ביניהם  צירוף  נוצר ובכך להעיד , במטרה  העדים

אין מעשה , כל  ללא להעיד הכוונה  עצם  אך כולם , על משפיע 

לפסול. בכוחה 

oixcdpq zekld - mihtey xtq - fenz `"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyfenz f"iÎ`"i -h"ryz

ה'תשע"ט  תמוז י"א ראשון יום

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הווידוי 1) עצמו. על זכות ללמד לו שיש ונזכר להיהרג, יצא

חול  בימי למיתה דין גזר הוצאת המתתו. לפני הנידון של
דינו  נגמר כיצד? דין, בית הרוגי על ואבלות אנינות המועד,

שבארץֿישראל. דין לבית וברח לארץ שבחוץ דין בבית

.‡˙ÈaÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˙ÈÓÏ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒƒƒ≈
ÔÈ¯„eq‰Â ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ „ÓBÚ „Á‡Â ,ÔÈc2,B„Èa ƒ¿∆»≈«∆«≈ƒ¿«»ƒ¿»

Òeq‰Â3epnÓ ˜BÁ¯4Êe¯k‰Â .5ÈBÏt :ÂÈÙÏ ‡ˆBÈ ¿«»ƒ∆¿«¿≈¿»»¿ƒ
˙ÈBÏt ‰¯·Ú ¯·ÚL ÏÚ ,˙ÈBÏt ‰˙ÈÓa ‚¯‰Ï ‡ˆBÈ≈≈»≈¿ƒ»¿ƒ«∆»«¬≈»¿ƒ

ÈBÏt ÔÓÊa ÈBÏt ÌB˜Óa6ÈÓ .ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe , ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ
„Á‡ ¯Ó‡ .ÂÈÏÚ „nÏÈÂ ‡B·È - ˙eÎÊ BÏ Ú„BiL7LÈ : ∆≈«¿»ƒ«≈»»»«∆»≈

‰Ê - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ8·ÎB¯‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ¯„eqa ÛÈÓ ƒ¿«≈»»¿∆≈ƒ«»ƒ¿∆»≈
‡ˆÓ Ì‡ .ÔÈc ˙È·Ï ÔBcp‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe ı¯ Òeq‰ ÏÚ««»«¬ƒ∆«ƒ¿≈ƒƒƒ¿»

˙eÎÊ BÏ9‡ˆÈÂ ¯ÊÁÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ¿¿ƒ¿ƒ»«¬…¿≈≈
ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :BÓˆÚa ‡e‰ ¯Ó‡ .‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»«¿«¿≈ƒ¿«≈««¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÎÊ¿««ƒ∆≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
eÓzzÒ „Át‰ ÈtÓ ‡nL ;‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt««ƒ»¿ƒ»∆»ƒ¿≈«««ƒ¿«¿
¯Ó‡ÈÂ BzÚc ·MÈ˙z - ÔÈc ˙È·Ï ¯ÊÁiLÎe ,ÂÈ˙BÚË«¬»¿∆«¬…¿≈ƒƒ¿«≈«¿¿…«
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ e‰e¯ÈÊÁ‰ .ÌÚË««∆¡ƒ¿…ƒ¿»«»ƒ¿»»ƒƒ
„nÏÏ ÈÏ LÈ :˙ÈLÈÏMa ¯Ó‡ .˙ÈLÈÏL ÌÚt B˙B‡««¿ƒƒ»««¿ƒƒ≈ƒ¿«≈

ÂÈ¯·„a LnÓ LÈ Ì‡ ,˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ10ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ««¿ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
CÎÈÙÏ .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ B˙B‡11ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓ ¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz12LÈ Ì‡ .C¯ca ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBML «¿ƒƒ¬»ƒ∆¿ƒ¿»»«∆∆ƒ≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ«»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙eÎÊ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ…ƒ¿»¿ƒƒ
·iÁ˙iL ‰˙ÈÓ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰‰ Ì‰ ÂÈ„ÚÂ .B˙B‡¿≈»≈«¿ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿«≈

da13B˙ÈÓ‰Ï ÔÈ·iÁ - ÂÈ„Ú e‰e‚¯‰ ‡lL ÁˆB¯Â . »¿≈«∆…¬»≈»«»ƒ«¬ƒ
Ì„‡ Ïk „Èa14˙Bn‡ ¯OÚk ‰‚È¯‰‰ ÌB˜nÓ ˜BÁ¯ .15 ¿«»»»»ƒ¿«¬ƒ»¿∆∆«

‰cÂ˙‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡16ÔÈ˙Óen‰ Ïk C¯c ÔkL ! ¿ƒƒ¿«≈∆≈∆∆»«»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈ - ‰cÂ˙n‰ ÏÎÂ .ÔÈcÂ˙Ó17. ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿«∆≈≈∆»»«»

‡‰z :¯Ó‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ˙BcÂ˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«¿ƒ¿«¿ƒ¡…¿≈
BÓˆÚa Ú„È elÙ‡ .È˙BBÚ Ïk ÏÚ ‰¯tk È˙˙ÈÓƒ»ƒ«»»«»¬«¬ƒ»«¿«¿

‰cÂ˙Ó ‡e‰ Ck ,ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ¯˜ML18. ∆∆∆≈ƒ»»»ƒ¿«∆

בסמוך.2) כמבואר בהן, להניף רוכב 3)מטפחות ואדם
א) משנה ו, פרק (סנהדרין שבמשניות המשנה כלשון עליו,

הסוס". רוכב אחד כדי 4)"ואדם ראייתו, תחום בתוך
בסודרין. מניף לראותו כלשון 5)שיוכל מכריז. אדם

בחיל". קרא "וכרוזא ד) ג, (דניאל פלוני 6)הכתוב ביום
אחרים  שישמעו כדי עדיו, ופלוני ופלוני פלונית, ובשעה
ובאותה  יום באותו והלא ויאמרו: העדים את להזים ויבואו

א). מג, (סנהדרין פלוני במקום הייתם עימנו שעה
הדין.7) הפתח.8)מבית על ממש 9)העומד שיש

לזכות.10)בדבריו. הדומה ראייה הואיל 11)קצת
ממש  יש אם שיראו עד מחזירים אין השלישית ובפעם

אין 12)בדבריו. הראשונה בפעם אבל השלישית, בפעם
מבוהל  שהוא מתוך כי חכמים. תלמידי מוליכיו שיהיו צורך
(שם). ולנמקם דבריו את להטעים יוכל לא ונפחד

בראשונה 13) בו תהיה העדים "יד ז) יז, (דברים ככתוב
להמיתו 14)להמיתו". דין בית חייבים תימן: יד בכתב

מכל  - המכה יומת "מות שנאמר ב), מה, (שם וכו' ביד
להרגו  רשות אין דין בית מיתת מחוייבי בשאר אבל מקום".

ח. הלכה י"ד, פרק לקמן ראה בלבד, עדיו אבל 15)אלא
דעתו  תיטרף שמא לחוש יש מזה, יותר ההריגה לבית קרוב

ב). משנה ו, פרק שם (רע"ב להתוודות יוכל על 16)ולא
עליהם. הודה עוונותיך, בעכן 17)כל מצינו "שכן שם,

לה' כבוד נא שים "בני יט) ז, (יהושע יהושע לו שאמר
וידויו? לו שכיפר ומניין תודה"... לו ותן ישראל אלוקי
- הזה" ביום ה' יעכרך יהושע... "ויאמר כה) (שם שנאמר

הבא". לעולם עכור אתה ואי עכור אתה הזה לא 18)היום
(=שעדיו  מזומם שהוא יודע היה אם האומר: יהודה כרבי
חוץ  עוונותי כל על כפרה מיתתי תהא אומר, זוממים) הם
אומר  אדם כל יהא כן "אם לו: שהשיבו כחכמים, אלא מזה,
על  לעז ויוציא ב), מג, (סנהדרין עצמו" לנקות כדי כן
המצוות  שבספר להעיר וראוי (רש"י). והדיינים העדים
זוממין? פי על הנהרגים אף "יכול נאמר: עג, עשה לרבינו,
חייב  שאינו כלומר, ההיא', הנפש 'ואשמה אלא אמרתי לא
שקר", עדי עליו העידו אלא חטא, שלא ידע אם להתוודות
חכמים  מדברי הוא וכאן תורה, מדין מדבר ששם וכנראה,

חדש). (פרי

.·Ë¯˜ B˙B‡ ÔÈ˜LÓ ‰cÂ˙nL ¯Á‡Â19‰B·Ï ÏL20 ¿««∆ƒ¿«∆«¿ƒ…∆∆¿»
ÂÈÏÚ BzÚc Û¯hzL È„k ,ÔÈÈ ÏL ÒBÎa21,¯kzLÈÂ ¿∆«ƒ¿≈∆ƒ»≈«¿»»¿ƒ¿«≈

da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna ‚¯‰È Ck ¯Á‡Â22. ¿««»≈»≈«ƒ»∆«»»

קטן.19) (שמות 20)גרגר בתורה ונזכר חריף, שרף מין
לד). א 21)ל, מג, (סנהדרין בשרו ויתמקמק ידאג ולא

לאובד 22)וברש"י). שכר "תנו ו) לא, (משלי שנאמר שם,
אות  פקודי פרשת תנחומא מדרש והשווה נפש". למרי ויין
יצטער  שלא כדי אותו, ומשקים וחזק טוב יין לו "מביאים ב

הסקילה". מן

.‚Ï˜Òp‰ da Ï˜qiL Ô·‡‰Â ,‰B·l‰Â ÔÈi‰ ‰Ê23, ∆««ƒ¿«¿»¿»∆∆∆ƒ»≈»«ƒ¿»
‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰iL ÛÈq‰Â24Ba ÔÈ˜BÁL ¯„eq‰Â , ¿««ƒ∆≈»≈«∆¡»¿«»∆¿ƒ

˜Áp‰25ÔÈ¯„eq‰Â ,‰Ï˙p‰ ÂÈÏÚ ÔÈÏBzL ıÚ‰Â , «∆¡»¿»≈∆ƒ»»«ƒ¿∆¿«»ƒ
ı¯L Òeq‰Â ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÈÙÏ Ô‰a ÔÈÙÈnL∆¿ƒƒ»∆ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿«∆»

¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ‡a Ïk‰ - BÏÈv‰Ï26‰ˆ¯iL ÈÓe . ¿«ƒ«…»ƒƒ∆ƒƒ∆ƒ¿∆
·c˙ÈÂ ‡B·È - ·c˙‰Ï27. ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈

א.23) הלכה ט"ו, פרק לקמן ד.24)ראה הלכה שם
ה.25) הלכה א.26)שם מג, שאמרו 27)סנהדרין כמו
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ויתפרנס מלאכה יעשה  ולא  בתורה  שיעסוק ליבו על  המשים 

הרי התורה", את  וביזה  ה ' את  חילל זה  הרי  הצדקה , מן

לציבור . להזדקק  ולא  ממלאכה  להתפרנס  שראוי 

יצחק ' ה'מנחת  עח)וביאר סי' שצריך (ח"ד הרמב"ם  לשיטת  :

חילל  זה  "הרי  מהרבנות  המתפרנס ממלאכה , רק להתפרנס 

ה ' את  מקדש  להתפרנס  כדי  במלאכה  העוסק  אבל ה '" את 

לצורך  במלאכה  שעוסק  ונמצא  תורה , מדברי נהנה  שאינו  בכך

ומותר . מצוה 

נהגו "ולכן  הרבנות  מן  להתפרנס  שמותר  סוברים  יש  אמנם

וסיפוק הכנסה  לו  יש  העיר, של שהרב ישראל  מקומות  בכל 

הבריות בפני  במלאכה  לעסוק יצטרך  שלא  כדי  העיר , מאנשי

ההמון " בפני התורה  סכ"א)ויתבזה רמ"ו סי' יו"ד ולשיטה(רמ"א .

התשב "ץ  כתב  קמ"ב)זו על (סי' פרנסים  הממונים "שהחכמים

לעסוק להם  אין  מלאכה, לעשות  להם  אפשר  אפילו הציבור 

עליה". בני  שנתמעטו  הללו בדורות במלאכה

ה'תשע"ט  תמוז ט"ז שישי יום מקצתה? שבטלה אף בטילה עדות אין מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰íéðL ¯ ïéaøî íéãòä eéä̈¨¥¦§ª¦§©¦
éðéà' :øîBà éLéìMäå ,úBLéøcáe úBøé÷ça ïúeãò eðek íäî¥¤¦§¥¨©£¦©§¦§©§¦¦¥¥¦

.íéðLa úeãòä íi÷úz ¯ 'òãBé¥©¦§©¥¨¥¦§©¦
כרבא  פסק  ב)הרמב "ם מא, משלושה(סנהדרין אחד  עד שאם 

על  העדות מתקיימת  יודע ', 'איני ובדרישות  בחקירות  אומר 

כיון בטילה , השלישי  העד  שעדות  ואף האחרים . העדים  פי

להזימו אפשר עליהם שאי שמעיד והמקום הזמן את בעדותו בירר לא (שהרי

פסולה) - להזימה יכול אתה שאי עקיבאועדות רבי כדעת לא וזה  .

כל  עדות  - פסול או  קרוב  העדים  אחד  נמצא  שאם  הסובר

– להזימו  ניתן  לא  העדים  אחד אם  גם  וכן בטילה , העדים

בטילה הכת  כל  כמאן)עדות  ד"ה שם תוס' .(ע"פ

משנה ': ה 'לחם והקשה 

ה"ב)לקמן העדים(פ"ה אחד נמצא שאם  הרמב "ם פסק 

כולם  עדות  בטלה  – פסול או עקיבא)קרוב  רבי זו(כדעת והרי .

עדותו - יודע' 'איני אומר אחד עד  שאם  כאן לדבריו  סתירה

בשנים "! העדות ו"תתקיים  בטילה

ומבאר :

יש עקיבא, רבי  כשיטת  אינו  רבא של שדינו האמור  את 

רש "י כדברי עקיבא)לפרש  ר' ד"ה שם, לדבריו(סנהדרין שהכוונה

ב) ה, מהכת(מכות אחד עד להזים  אפשר  אי שכאשר הזמה בדין

בטילה) עדותו פסק(ולכן הרמב "ם ואמנם  בטילה. כולם  עדות -

ה"ג) פ"כ מתבטלת(לקמן אחד, עד  להזים אפשר  אי שאם כן

מדובר שם  כי כאן, דבריו את  סותר  זה  אין  אך כולם, עדות 

מדובר וכאן חברו , של  דיבור ' כדי ב 'תוך  העיד אחד כשכל

ולכן דיבור ' 'כדי  אחר  העיד  יודע' 'איני שאמר  שהשלישי

הרמב "ם שכתב  כמו  קיימת, השניים  הוזמו(שם)עדות שאם

העיד  הוזם  שלא  העד  אם  אך נענשים , כולם אין  העדים מקצת 

שהוזמו והשניים העדות  "נחלקה  – דיבור ' 'כדי לאחר 

נענשין".

ומה התוספות . כפירוש  הרמב "ם דברי  את  שפירשו  ויש 

הרמב "ם ה"ג)שפסק  העדות(בפ"ה בטלה  פסול אחד  עד  שאם 

איני אומר  השלישי  העד שאם  זו  להלכה  סותר  אינו  כולה ,

יודע  איני שאומר "עד  כי  בשנים , העדות  תתקיים  `oiיודע
eilr cr myהעדים שאר  של  עדות לבטל יכול ואינו (מרכבת "

ועוד) שם מכות יהושע פני .המשנה,

ה'תשע"ט  תמוז י"ז קודש שבת הקידושין? את לפסול מהקרובים מונעים איך

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰áBø÷ íäî ãçà àöîð¦§¨¤¨¥¤¨
.úBðBîî éðéãa ïéa úBLôð éðéãa ïéa ,úeãòä äìèa ¯ ìeñt Bà¨¨§¨¨¥¥§¦¥§¨¥§¦¥¨
לקיום עדים  נדרשים  בקידושין הרי  תמהו: הראשונים 

גם הקידושין במעמד נוכחים  כלל  ובדרך  ומאחר  הדבר ,

נמצא עליהם , להעיד הפסולים  והכלה  החתן  של קרובים 

אחד  "נמצא שאם  זו בהלכה כמבואר  בטלה , כולה  שהעדות

הקידושין ? חלים  ואיך העדות ", בטלה  פסול או קרוב מהם 

התוספות  הוכיחו  א)ומכך ו, ידי(מכות על העדות  ביטול כי ,

בשעת תלוי אינו פסול או קרוב  בשעתdii`xdצירוף אלא

dcbddגם נוכחים  מעשה  שבשעת  העובדה  עצם כלומר, .

דין בבית הם גם יעידו  אם ורק פוסלת , אינה  פסולים  עדים 

כולה . העדות  תתבטל אזי

כותב  שהרי כך, נראה  לא  הרמב "ם  מדברי (בה"ה)אך

התכוון מהם  מי  בודקים  דין  לבית העדים  באים  שכאשר 

פסול  או קרוב מהם  אחד נמצא  ואם  להעיד, הראייה  בשעת

בשלב  שאף  הרי  העדות , כל  zecrdמתבטלת zxin` iptly

העדים ! שאר  את פוסלים  פסול  או  הקרוב 

את 'מייחדים ' הקידושין סידור שבעת  המנהג  נובע ומכך 

העדים לשני בפירוש  אומר  הקידושין שמסדר  היינו העדים,

כל  את  מוציא הוא  ובכך  הקידושין על עדים  יהיו  לבדם  שהם 

דהו מאן  יחליט אם ואפילו  העדות , מכלל הנוכחים  שאר

כלום  בכך אין  כעד, כן גם לשמש  ו,שברצונו מכות ריטב"א (ראה

צג) החדשות, הב"ח שו"ת .א.

הב "ח שאינם(שם)אך הרבנים  מגדולי  כמה  שראה  כתב

מדברי ואף  הקידושין , בשעת  העדים את לייחד  מקפידים 

ה"ח)הרמב "ם  פ"ג אישות בכך (הל' צורך שאין  ביארנראה  ולכן .

או קרוב  ידי על נפסלת  העדות הרמב"ם  לדעת  אחר : באופן

אם  רק  בפועל, העיד כשלא  גם  oicפסול zial ribdשאר עם 

שלו והפסול ביניהם  צירוף  נוצר ובכך להעיד , במטרה  העדים

אין מעשה , כל  ללא להעיד הכוונה  עצם  אך כולם , על משפיע 

לפסול. בכוחה 

oixcdpq zekld - mihtey xtq - fenz `"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyfenz f"iÎ`"i -h"ryz

ה'תשע"ט  תמוז י"א ראשון יום

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הווידוי 1) עצמו. על זכות ללמד לו שיש ונזכר להיהרג, יצא

חול  בימי למיתה דין גזר הוצאת המתתו. לפני הנידון של
דינו  נגמר כיצד? דין, בית הרוגי על ואבלות אנינות המועד,

שבארץֿישראל. דין לבית וברח לארץ שבחוץ דין בבית

.‡˙ÈaÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˙ÈÓÏ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒƒƒ≈
ÔÈ¯„eq‰Â ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ „ÓBÚ „Á‡Â ,ÔÈc2,B„Èa ƒ¿∆»≈«∆«≈ƒ¿«»ƒ¿»

Òeq‰Â3epnÓ ˜BÁ¯4Êe¯k‰Â .5ÈBÏt :ÂÈÙÏ ‡ˆBÈ ¿«»ƒ∆¿«¿≈¿»»¿ƒ
˙ÈBÏt ‰¯·Ú ¯·ÚL ÏÚ ,˙ÈBÏt ‰˙ÈÓa ‚¯‰Ï ‡ˆBÈ≈≈»≈¿ƒ»¿ƒ«∆»«¬≈»¿ƒ

ÈBÏt ÔÓÊa ÈBÏt ÌB˜Óa6ÈÓ .ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe , ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ
„Á‡ ¯Ó‡ .ÂÈÏÚ „nÏÈÂ ‡B·È - ˙eÎÊ BÏ Ú„BiL7LÈ : ∆≈«¿»ƒ«≈»»»«∆»≈

‰Ê - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ8·ÎB¯‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ¯„eqa ÛÈÓ ƒ¿«≈»»¿∆≈ƒ«»ƒ¿∆»≈
‡ˆÓ Ì‡ .ÔÈc ˙È·Ï ÔBcp‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe ı¯ Òeq‰ ÏÚ««»«¬ƒ∆«ƒ¿≈ƒƒƒ¿»

˙eÎÊ BÏ9‡ˆÈÂ ¯ÊÁÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ¿¿ƒ¿ƒ»«¬…¿≈≈
ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :BÓˆÚa ‡e‰ ¯Ó‡ .‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»«¿«¿≈ƒ¿«≈««¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÎÊ¿««ƒ∆≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
eÓzzÒ „Át‰ ÈtÓ ‡nL ;‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt««ƒ»¿ƒ»∆»ƒ¿≈«««ƒ¿«¿
¯Ó‡ÈÂ BzÚc ·MÈ˙z - ÔÈc ˙È·Ï ¯ÊÁiLÎe ,ÂÈ˙BÚË«¬»¿∆«¬…¿≈ƒƒ¿«≈«¿¿…«
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ e‰e¯ÈÊÁ‰ .ÌÚË««∆¡ƒ¿…ƒ¿»«»ƒ¿»»ƒƒ
„nÏÏ ÈÏ LÈ :˙ÈLÈÏMa ¯Ó‡ .˙ÈLÈÏL ÌÚt B˙B‡««¿ƒƒ»««¿ƒƒ≈ƒ¿«≈

ÂÈ¯·„a LnÓ LÈ Ì‡ ,˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ10ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ««¿ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
CÎÈÙÏ .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ B˙B‡11ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓ ¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz12LÈ Ì‡ .C¯ca ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBML «¿ƒƒ¬»ƒ∆¿ƒ¿»»«∆∆ƒ≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ«»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙eÎÊ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ…ƒ¿»¿ƒƒ
·iÁ˙iL ‰˙ÈÓ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰‰ Ì‰ ÂÈ„ÚÂ .B˙B‡¿≈»≈«¿ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿«≈

da13B˙ÈÓ‰Ï ÔÈ·iÁ - ÂÈ„Ú e‰e‚¯‰ ‡lL ÁˆB¯Â . »¿≈«∆…¬»≈»«»ƒ«¬ƒ
Ì„‡ Ïk „Èa14˙Bn‡ ¯OÚk ‰‚È¯‰‰ ÌB˜nÓ ˜BÁ¯ .15 ¿«»»»»ƒ¿«¬ƒ»¿∆∆«

‰cÂ˙‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡16ÔÈ˙Óen‰ Ïk C¯c ÔkL ! ¿ƒƒ¿«≈∆≈∆∆»«»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈ - ‰cÂ˙n‰ ÏÎÂ .ÔÈcÂ˙Ó17. ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿«∆≈≈∆»»«»

‡‰z :¯Ó‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ˙BcÂ˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«¿ƒ¿«¿ƒ¡…¿≈
BÓˆÚa Ú„È elÙ‡ .È˙BBÚ Ïk ÏÚ ‰¯tk È˙˙ÈÓƒ»ƒ«»»«»¬«¬ƒ»«¿«¿

‰cÂ˙Ó ‡e‰ Ck ,ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ¯˜ML18. ∆∆∆≈ƒ»»»ƒ¿«∆

בסמוך.2) כמבואר בהן, להניף רוכב 3)מטפחות ואדם
א) משנה ו, פרק (סנהדרין שבמשניות המשנה כלשון עליו,

הסוס". רוכב אחד כדי 4)"ואדם ראייתו, תחום בתוך
בסודרין. מניף לראותו כלשון 5)שיוכל מכריז. אדם

בחיל". קרא "וכרוזא ד) ג, (דניאל פלוני 6)הכתוב ביום
אחרים  שישמעו כדי עדיו, ופלוני ופלוני פלונית, ובשעה
ובאותה  יום באותו והלא ויאמרו: העדים את להזים ויבואו

א). מג, (סנהדרין פלוני במקום הייתם עימנו שעה
הדין.7) הפתח.8)מבית על ממש 9)העומד שיש

לזכות.10)בדבריו. הדומה ראייה הואיל 11)קצת
ממש  יש אם שיראו עד מחזירים אין השלישית ובפעם

אין 12)בדבריו. הראשונה בפעם אבל השלישית, בפעם
מבוהל  שהוא מתוך כי חכמים. תלמידי מוליכיו שיהיו צורך
(שם). ולנמקם דבריו את להטעים יוכל לא ונפחד

בראשונה 13) בו תהיה העדים "יד ז) יז, (דברים ככתוב
להמיתו 14)להמיתו". דין בית חייבים תימן: יד בכתב

מכל  - המכה יומת "מות שנאמר ב), מה, (שם וכו' ביד
להרגו  רשות אין דין בית מיתת מחוייבי בשאר אבל מקום".

ח. הלכה י"ד, פרק לקמן ראה בלבד, עדיו אבל 15)אלא
דעתו  תיטרף שמא לחוש יש מזה, יותר ההריגה לבית קרוב

ב). משנה ו, פרק שם (רע"ב להתוודות יוכל על 16)ולא
עליהם. הודה עוונותיך, בעכן 17)כל מצינו "שכן שם,

לה' כבוד נא שים "בני יט) ז, (יהושע יהושע לו שאמר
וידויו? לו שכיפר ומניין תודה"... לו ותן ישראל אלוקי
- הזה" ביום ה' יעכרך יהושע... "ויאמר כה) (שם שנאמר

הבא". לעולם עכור אתה ואי עכור אתה הזה לא 18)היום
(=שעדיו  מזומם שהוא יודע היה אם האומר: יהודה כרבי
חוץ  עוונותי כל על כפרה מיתתי תהא אומר, זוממים) הם
אומר  אדם כל יהא כן "אם לו: שהשיבו כחכמים, אלא מזה,
על  לעז ויוציא ב), מג, (סנהדרין עצמו" לנקות כדי כן
המצוות  שבספר להעיר וראוי (רש"י). והדיינים העדים
זוממין? פי על הנהרגים אף "יכול נאמר: עג, עשה לרבינו,
חייב  שאינו כלומר, ההיא', הנפש 'ואשמה אלא אמרתי לא
שקר", עדי עליו העידו אלא חטא, שלא ידע אם להתוודות
חכמים  מדברי הוא וכאן תורה, מדין מדבר ששם וכנראה,

חדש). (פרי

.·Ë¯˜ B˙B‡ ÔÈ˜LÓ ‰cÂ˙nL ¯Á‡Â19‰B·Ï ÏL20 ¿««∆ƒ¿«∆«¿ƒ…∆∆¿»
ÂÈÏÚ BzÚc Û¯hzL È„k ,ÔÈÈ ÏL ÒBÎa21,¯kzLÈÂ ¿∆«ƒ¿≈∆ƒ»≈«¿»»¿ƒ¿«≈

da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna ‚¯‰È Ck ¯Á‡Â22. ¿««»≈»≈«ƒ»∆«»»

קטן.19) (שמות 20)גרגר בתורה ונזכר חריף, שרף מין
לד). א 21)ל, מג, (סנהדרין בשרו ויתמקמק ידאג ולא

לאובד 22)וברש"י). שכר "תנו ו) לא, (משלי שנאמר שם,
אות  פקודי פרשת תנחומא מדרש והשווה נפש". למרי ויין
יצטער  שלא כדי אותו, ומשקים וחזק טוב יין לו "מביאים ב

הסקילה". מן

.‚Ï˜Òp‰ da Ï˜qiL Ô·‡‰Â ,‰B·l‰Â ÔÈi‰ ‰Ê23, ∆««ƒ¿«¿»¿»∆∆∆ƒ»≈»«ƒ¿»
‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰iL ÛÈq‰Â24Ba ÔÈ˜BÁL ¯„eq‰Â , ¿««ƒ∆≈»≈«∆¡»¿«»∆¿ƒ

˜Áp‰25ÔÈ¯„eq‰Â ,‰Ï˙p‰ ÂÈÏÚ ÔÈÏBzL ıÚ‰Â , «∆¡»¿»≈∆ƒ»»«ƒ¿∆¿«»ƒ
ı¯L Òeq‰Â ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÈÙÏ Ô‰a ÔÈÙÈnL∆¿ƒƒ»∆ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿«∆»

¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ‡a Ïk‰ - BÏÈv‰Ï26‰ˆ¯iL ÈÓe . ¿«ƒ«…»ƒƒ∆ƒƒ∆ƒ¿∆
·c˙ÈÂ ‡B·È - ·c˙‰Ï27. ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈

א.23) הלכה ט"ו, פרק לקמן ד.24)ראה הלכה שם
ה.25) הלכה א.26)שם מג, שאמרו 27)סנהדרין כמו
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oixcdpqקיח zekld - mihtey xtq - fenz `"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ומביאות  מתנדבות היו שבירושלים יקרות "נשים שם:
אותן".

.„‚¯‰p‰ ¯Á‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡28ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ≈≈ƒ¿ƒ«««∆¡»¿»≈ƒ
‰Ê È¯‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ - LÙ e‚¯‰L∆»¿∆∆¬ƒ∆¡…»«¬≈∆

Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÏÎa29ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡Â .30 ƒ¿«……¿««»¿≈«¿ƒ«¿ƒ
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÌeMÓ ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ31. «¬≈≈ƒƒ……¿««»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈ¯·„e32˙e˜ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡Â33. ¿»ƒ≈¬ƒ¿≈»∆«¿

רוצחים.28) דין בית יראו שלא כדי ב, מב, שם 29)שם
א. ראשונה 30)סג, סעודה לאכול להם שאסור האבלים,

ראה  להם, ומאכילים מברים אחרים אלא עצמם, משל
ט. הלכה י"ד פרק אבל על 31)הלכות הנרצח, על

כבוד, בהם ינהגו שלא עונש, על שנהרגים דין בית מחוייבי
שם). לסנהדרין (רש"י כפרה התורה.32)משום מן

שכולל 33) אחד לאו שבכללות, לאו על לוקים שאין שם,
והשווה  ג, הלכה י"ח, פרק לקמן וכמבואר הרבה, עניינים

התשיעי. הכלל לרבינו המצוות ספר

.‰„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰˙ÈÓ ·iÁ˙pL ÈÓ34ÔÈiÚÓ - ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»¿À∆≈¿«¿ƒ
ÔÈ¯ÓBb Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈÏÎB‡Â ,BÈ„a¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿««»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰Â ,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ BÈc ˙‡35. ∆ƒ»ƒ¿ƒ«««»¿¿ƒ

טוב.34) יום שמחת מניעת משום בו לצום שאסור
ב.35) יד, קטן מועד

.ÂÔ‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰36ÔÈ‡·e . ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆»ƒ
ÌBÏL ˙‡Â ÌÈ„Ú‰ ÌBÏL ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ Ô‰È·B¯¿̃≈∆¿¬ƒ∆¿»≈ƒ¿∆¿
ÔÈcL ,ÌeÏk Ô‰ÈÏÚ ÌaÏa ÔÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ,ÌÈic‰««»ƒ¿ƒ«∆≈¿ƒ»¬≈∆¿∆ƒ
Ô‰ È¯‰ - ˙eÏ·‡ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ec ˙Ó‡¡∆»¿««ƒ∆≈¬ƒ¬≈¬≈≈

ÌÈB‡37·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;Ì‰ÈÏÚ38. ¿ƒ¬≈∆∆≈¬ƒ∆»«≈

וברש"י).36) ב מו, (סנהדרין להם כפרה בזיונם שיהא כדי
על  להתאבל ראוי שאין אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו
שיתעכל  עד מכופרים עוונותיהם שאין לפי דין, בית הרוגי
והואיל  הקבר, כשסותמים אלא חיובה אין והאבילות הבשר,
הלכה  א, פרק אבל הלכות לקמן והשווה תידחה. ונדחתה

כפרתו 38)מצטערים.37)ט. ואין להרוג, כבוד זה ואין
שם). (רש"י בכך נמנעת

.ÊÔÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,Á¯·e BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ»«»¿≈ƒ«≈≈
BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ39ÌÈL e„ÓÚiL ÌB˜Ó Ïk ‡l‡ . ¿ƒ∆ƒ∆»»»∆««¿¿«ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈBÏt LÈ‡ ˙‡ e‡ ÔÈ„ÈÚÓ :e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿ƒƒ»∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¬≈∆

‚¯‰È40ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41ÁˆB¯a ?42¯‡L Ï·‡ ; ≈»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¬»¿»
e„ÈÚÈÂ ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ„Ú e‡B·iL „Ú - ˙B˙ÈÓ È·iÁ«»≈ƒ«∆»≈»»ƒƒ¿»ƒ

Ì„Èa e‰e‚¯‰ÈÂ ,BÈc ¯Ó‚pL43˙È·a e„ÈÚiL ‡e‰Â . ∆ƒ¿«ƒ¿««¿¿»»¿∆»ƒ¿≈
‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc44. ƒ∆∆¿ƒ¿»

יזכה.39) אולי וליתן  ולישא ז,40)לחזור במכות משנה
הראשונים.41)א. עדיו בביאת צורך שנאמר 42)שאין

מות  - הוא" רוצח המכה יומת "מות כא) לה, (במדבר בו
הראשונים  עדיו ידי על שלא ואפילו מקום, מכל יומת

ב). מה, העדים 43)(סנהדרין "יד ז) יז, (דברים ככתוב

י"ד  פרק לקמן וראה (שם), להמיתו" בראשונה בו תהיה
בביאורנו. ה אלא 44)הלכה נחתכים נפשות דיני אין כי

והואיל  ב. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר כ"ג, של דין בבית
בית  אלא זו עדות מקבלים אין הנאשם, ייהרג זו ובעדותם

כ"ג. של דין

.Á,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰È‰L ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»»»∆
BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ - Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙È·Ï Á¯·e»«¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ

ÌÈt Ïk ÏÚ45¯Ó‚pL ÔÓˆÚ ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â . «»»ƒ¿ƒ»»≈ƒ«¿»∆ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÙa BÈcƒƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ««ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰zÚ Ì‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa e‰e¯ÓbL46. ∆¿»¿»»»∆¿≈«»¿∆∆ƒ¿»≈

"משום 45) א) ז, (מכות הראשונים עדיו כשבאו אפילו
של  פתח לו למצוא תועיל אלי - ישראל" ארץ של זכותה

(רש"י). לא 46)זכות שוב לחובה, דינו שגמרו כיוון שם.
שנית. לדונו אחר דין בית יושיבו אלא זכות, לו יראו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ונתערב 1) למות דינו נגמר דין. לבית המסורות מיתות ארבע

להרוגי  הקבורה מקום מיהו. נודע ולא העם שאר עם
למוות. גזרֿהדין בהוצאת והמתינות הזהירות ביתֿדין,
הקבלה, המקדש. בית קיום לזמן נפשות בדיני הדיון הצמדת

תחילה. לחזור הגדול הדין בית עתיד שבטבריה

.‡ÔÈc ˙È·Ï e¯ÒÓ ˙B˙ÈÓ Úa¯‡2,‰Ù¯Oe ,‰ÏÈ˜Ò : «¿«ƒƒ¿¿¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»
ÛÈÒa ‰‚È¯‰Â3˜ÁÂ ,4Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ - ‰Ù¯Oe ‰ÏÈ˜Ò . «¬ƒ»¿«ƒ»∆∆¿ƒ»¿≈»¿…»ƒ≈

‰¯Bza5‰˙ÈÓ ÏkL ,e„ÓÏ ea¯ ‰LÓ ÈtÓe ; «»ƒƒ∆«≈»¿∆»ƒ»
˜Á ‡È‰ - Ì˙Ò ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰6B¯·Á ˙‡ ‚¯B‰‰Â , »¬»«»¿»ƒ∆∆¿«≈∆¬≈

ÛÈÒa B˙˙ÈÓ -7Ô˙˙ÈÓ - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡ ÔÎÂ . ƒ»¿«ƒ¿≈«¿≈ƒ«ƒ««ƒ»»
ÛÈÒa8. ¿«ƒ

ב.2) מט, בסנהדרין פט"ו,3)משנה לקמן ראה בחרב,
ה"ה.4)ה"ד. -5)שם, שריפה כז; כ, ויקרא - סקילה

יד. מיתות 6)שם ארבע אמרו: א נג, ושם ב. נב, סנהדרין
מסיני. למשה הן רבינו 7)מקובלות והוצרך ב. עו, שם

וענשו  הואיל לומר נטעה שאל בסייף, הוא שהרוצח לפרש
הכוונה  ודאי ינקם", "נקום כ) כא, (שמות סתם בתורה אמור

כדין חנק, שנקימה למיתת רבינו משמיענו סתמית, מיתה כל
ב  נב, בסנהדרין כמבואר בסייף, שהיא למשה נתפרשה זו
בהל' רבינו הדגיש וכן סה. אות פט"ו, לקמן ובביאורנו
סייף". מיתת שזו למדו השמועה "מפי ה"א: פ"א, רוצח
(לחםֿמשנה). רוצח דין אגב כאן נשנית הנדחת ועיר

העיר 8) יושבי את "הכה... טז) יג, (דברים בהם שנאמר
כל  את רבינו מונה ה"יֿיב, פט"ו, ולקמן חרב". לפי ההיא

המפורט. ולמניינן לסוגיהן מיתות ארבע מחוייבי

.·Ì‰Ó ‰˙ÈÓ Ïk9‰OÚ ˙ÂˆÓ -10ÔÈc ˙È·Ï ‡È‰ »ƒ»≈∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈ƒ
‚¯‰Ï CÏnÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .da ·iÁ˙pL ÈÓ da ‚¯‰Ï11 «¬…»ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈¿«∆∆«¬…

„·Ïa ÛÈÒa ‡l‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡a12. ¿««≈∆∆»¿«ƒƒ¿«

מהן.9) תימן: א):10)בכת"י  ז, (יבמות שאמרו כמו
ודוחה  'עשה' שבאה שבת, דוחה ביתֿדין מיתת "אבל
רכוֿרכט. עשין לרבינו, המצוות ספר והשווה לאֿתעשה".

פ"ב,11) מלכים בהל' כמבואר בו, המורדים את הורג שהוא
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מה  כפי העולם ולתקן "להרוג רשות לו יש וכן ה"ח.
ה"י). (שם צריכה" פ"ט,12)שהשעה סנהדרין תוספתא

בירושלמי  וכן בלבד", סייף אלא לה ניתן לא "הרשות ה"ג:
ה) ב, (מלכיםֿא הכתוב דברי לכך, רמז ה"א. פ"ז, שם
ה"ו  פי"ח, לקמן וראה בחרב". אמיתך אם לו... "ואשבע

שם. ובביאורנו היה" מלכות דין "או

.‚˙Èa B˙B‡ e˙ÈÓ‰ ‡lL ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ Ïk»¿À«ƒ«≈ƒ∆…≈ƒ≈
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú ‡ÏÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ eÏha - ÔÈcƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿…»¿«ƒ¿«…

‰OÚ˙13- e‰e˙ÈÓ‰ ‡Ï Ì‡L ,ÛMÎÓ‰ ÔÓ ıeÁ . «¬∆ƒ«¿«≈∆ƒ…¡ƒ
‡Ï ‰ÙMÎÓ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú»¿«ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«¿«≈»…

‰iÁ˙14. ¿«∆

לאֿתעשה.13) בלשון אזהרה כל בהן נאמרה לא שהרי
עדיו  והרגוהו נפשו, על הנידון עמד אם הרדב"ז, וכתב
הרי  ה"ח), לקמן (ראה להמיתו שיכולים אחרת במיתה

מצוותו. שזוהי מצותֿעשה, קיים זה השווה 14)ביתֿדין
שי. לאֿתעשה לרבינו, המצוות ספר

.„‰Ù¯O‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰ÏÈ˜Ò15ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰Ù¯Oe , ¿ƒ»¬»ƒ«¿≈»¿≈»¬»ƒ
ÛÈq‰16˜Á‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ÛÈq‰Â ,17·iÁ˙pL ÈÓ ÏÎÂ . ««ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆∆¿»ƒ∆ƒ¿«≈

‰¯eÓÁa ÔBc - ˙B˙ÈÓ ÈzLa18ÈzL ¯·ÚL ÔÈa . ƒ¿≈ƒƒ«¬»≈∆»«¿≈
·iÁL ˙Á‡ ‰¯·Ú ¯·ÚL ÔÈa ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B¯·Ú¬≈««≈∆»«¬≈»««∆«»

˙B˙ÈÓ ÈzL ‰ÈÏÚ19¯Á‡Â ,‰lwÏ BÈc ¯Ó‚ elÙ‡ . »∆»¿≈ƒ¬ƒƒ¿«ƒ««»¿««
‰¯eÓÁa ÔBc - BÈc ¯Ó‚Â ‰¯eÓÁ‰ ÏÚ ¯·Ú Ck20. »»«««¬»¿ƒ¿«ƒƒ«¬»

כד,15) (ויקרא ה' את למגדף ניתנה שכן ב, מט, סנהדרין
ידו  פושט שכן ביותר, חמור חטא וזה ע"ז, ולעובד יד)

(ויקרא 16)בעיקר. שזינתה כהן לבת ניתנה שכן א. נ, שם
אביה. כבוד את מחללת שכן חמור, וחטאה ט) כא,

גם 17) שהרי חמור, וענשם הנדחת. עיר לאנשי ניתן שכן
אבד. שזינתה,18)ממונם כהן בת המאורסה נערה כגון

(שם  ממנה הקלה בשריפה ולא החמורה בסקילה נידונה
ב). איש,19)עמוד אשת שהיא חמותו, על שבא כגון

בחנק. - איש אשת ואיסור בשריפה, - חמותו איסור
הוא 20) הרי - לקלה דינו שנגמר שמאחר אומרים ואין

רמז  א), פא, (שם אח"כ שעבר החמורה על יענש ולא כמת,
דם  שופך פריץ בן "והוליד יֿיב) יח, (יחזקאל הנביא לכך
הגילולים  ואל (=בחנק), טמא רעהו אשת ואת סייף), (=זה
יג) (שם מסיים והכתוב שבסקילה), ע"ז, (=זו עיניו" נשא

שם). (גמרא בסקילה - יהיה" בו דמיו יומת "מות

.‰Úa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈc ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡Â¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»ƒ»¿«¿«
˙B˙ÈÓ21. ƒ

חטאות 21) מכל יעשו כי אשה או "איש א, לה, קידושין
לכל  לאיש אשה הכתוב השווה - ו) ה, (במדבר האדם
ה"ה  פי"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שבתורה". עונשין
בשפחה  זולתי לעונשין, לאשה איש בין הפרש "שאין

בלבד". חרופה

.ÂÊa ‰Ê e·¯Ú˙pL ˙B˙ÈÓ È·iÁ Ïk„Á‡ Ïk ÔBc - ‰ »«»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»∆ƒ»∆»
Ô‰aL ‰lwa Ô‰Ó22. ≈∆««»∆»∆

שאיֿאתה 22) מאחר רש"י: ומפרש ב. עט, בסנהדרין משנה

רשאי  אתה אי הקלה, - ומי החמורה המחוייב מי מכיר
בה, נתחייב שלא החמורה למיתה למשכו עליו, להחמיר

החמורה. בכלל שישנה בקלה ידונו אלא

.ÊBÈc ¯Ó‚pL ÈÓ23‡ÏÂ ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ ·¯Ú˙pL ƒ∆ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿…
el‡Ó ‡e‰ ÈÓ Ú„B24BÈc ¯Ó‚ ‡lL ÈÓ B‡ , «ƒ≈≈ƒ∆…ƒ¿«ƒ

- ‡e‰ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿…«ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa25. ¿»»

הכשרים 24)למיתה.23) את להמית איֿאפשר והלא
הוא. אף נפטר לפיכך מכירים 25)בגללו, שאין וכיון

וברש"י). (שם, בפניו זה אין לפנינו כשיעמוד אפילו אותו,
אבל  דינו, שנגמר מי עם שנתערב למי רק נצרך זה וטעם
העם  שאר שהרי זה, לטעם צריך אינו העם, שאר עם נתערב
שנתערב  החייב בגלל כולם את נמית ואיך מיתה, חייב אינו
ברוצחים  נתערב דינו, נגמר שלא רוצח ואם (כסףֿמשנה).
בבית  כולם את ואוסרים המיתה, מן פטורים כולם  אחרים,

ה"ז. פ"ד, רוצח בהל' כמבואר הסוהר,

.ÁB¯Ò‡Ï ÔÈc ˙Èa eÏÎÈ ‡ÏÂ BLÙ ÏÚ „ÓÚL ÈÓƒ∆»«««¿¿…»¿≈ƒ¿»¿
B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ - da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna e‰e˙ÈÓiL „Ú«∆¿ƒ«ƒ»∆«»»¿ƒ
¯Ó‚pL ¯Á‡Ó ,da B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa ÂÈ„Ú≈»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»≈««∆ƒ¿«

BÈc26‰lÁz B˙ÈÓ‰Ï ÌÚ‰ ¯‡LÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .27. ƒ¿≈¿ƒ¿»»»«¬ƒ¿ƒ»
ÌÈ„Ú‰ „È ‰ÚË˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ28¯eËt -29eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ»ƒƒ¿¿»«»≈ƒ»¿ƒ»

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‚¯‰È - ‰lÁzÓ ÔÈÓcb ÌÈ„Ú‰30‰na . »≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈»≈¿«¬≈ƒ«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c31ıeÁ ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡La ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿À¿≈ƒ≈ƒ

BÈc ¯Ó‚pL LÙ ‚¯B‰ Ï·‡ ;ÁˆB¯‰ ÔÓÔÈÙ„B¯ - ƒ»≈«¬»≈∆∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓnL „Ú Ì„‡ Ïk „È·e ¯·c ÏÎa ÂÈ¯Á‡32. «¬»¿»»»¿«»»»«∆¿ƒƒ

יכול 26) איֿאתה שאם "מניין ב) מה, (סנהדרין שאמרו כמו
מיתה  בכל ממיתו שאתה בו, הכתובה במיתה להמיתו
המכה, יומת מות תלמודֿלומר: להמיתו? יכול שאתה

תהיה 27)מכלֿמקום". העדים "יד ז) יז, (דברים שנאמר
(שם). באחרונה" העם כל ויד להמיתו בראשונה בו

העדתם.28) העדים 29)אחרי "יד בו: לקיים שאיֿאפשר
בו". יהיו 30)תהיה גדמים שעדים מצינו שלא שם,

יד  לומר: הכתוב כוונת ועלֿכרחך נפשות, לדיני פסולים
בשעת  להם תהיה העדתם, בשעת להם שהיתה העדים,

שם). (רש"י אחר 31)המתתו העדים יד נקטעה שאם
פטור. זה הרי מזיק,32)העדתם, הוא שהרי שם,

אדם  בכל מיתתו ולפיכך עוד, יהרוג שמא וחוששים
דבר  לך "ואין ה"ד: פ"א, רוצח הל' והשווה (רדב"ז),
תחניפו  ולא שנאמר דמים, כשפיכות עליו תורה שהקפידה
ה"ט: פ"ד, ושם הארץ". את יחניף הוא הדם כי הארץ את
בהן  אין דמים, משפיכות חמורים עוונות שיש "שאע"פ

דמים". כשפיכות עולם של ישובו השחתת

.ËÈ¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk»¬≈≈ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa Ì‰È˙B·‡33ÔÈw˙Ó ˙B¯·˜ ÈL ‡l‡ , ¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»≈∆»¿≈¿»¿«¿ƒ

„Á‡Â ,ÔÈÙ¯OpÏÂ ÔÈÏ˜ÒpÏ „Á‡ :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï»∆≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿∆»
ÔÈ˜ÁpÏÂ ÔÈ‚¯‰pÏ34ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . «∆¡»ƒ¿«∆¡»ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ

‰ÚeÓM‰35¯Oa‰ Ïk‡˙ .36˙‡ ÔÈËwÏÓ eÈ‰ - «¿»ƒ¿«≈«»»»¿«¿ƒ∆
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ומביאות  מתנדבות היו שבירושלים יקרות "נשים שם:
אותן".

.„‚¯‰p‰ ¯Á‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡28ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ≈≈ƒ¿ƒ«««∆¡»¿»≈ƒ
‰Ê È¯‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ - LÙ e‚¯‰L∆»¿∆∆¬ƒ∆¡…»«¬≈∆

Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÏÎa29ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡Â .30 ƒ¿«……¿««»¿≈«¿ƒ«¿ƒ
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÌeMÓ ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ31. «¬≈≈ƒƒ……¿««»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈ¯·„e32˙e˜ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡Â33. ¿»ƒ≈¬ƒ¿≈»∆«¿

רוצחים.28) דין בית יראו שלא כדי ב, מב, שם 29)שם
א. ראשונה 30)סג, סעודה לאכול להם שאסור האבלים,

ראה  להם, ומאכילים מברים אחרים אלא עצמם, משל
ט. הלכה י"ד פרק אבל על 31)הלכות הנרצח, על

כבוד, בהם ינהגו שלא עונש, על שנהרגים דין בית מחוייבי
שם). לסנהדרין (רש"י כפרה התורה.32)משום מן

שכולל 33) אחד לאו שבכללות, לאו על לוקים שאין שם,
והשווה  ג, הלכה י"ח, פרק לקמן וכמבואר הרבה, עניינים

התשיעי. הכלל לרבינו המצוות ספר

.‰„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰˙ÈÓ ·iÁ˙pL ÈÓ34ÔÈiÚÓ - ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»¿À∆≈¿«¿ƒ
ÔÈ¯ÓBb Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈÏÎB‡Â ,BÈ„a¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿««»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰Â ,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ BÈc ˙‡35. ∆ƒ»ƒ¿ƒ«««»¿¿ƒ

טוב.34) יום שמחת מניעת משום בו לצום שאסור
ב.35) יד, קטן מועד

.ÂÔ‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰36ÔÈ‡·e . ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆»ƒ
ÌBÏL ˙‡Â ÌÈ„Ú‰ ÌBÏL ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ Ô‰È·B¯¿̃≈∆¿¬ƒ∆¿»≈ƒ¿∆¿
ÔÈcL ,ÌeÏk Ô‰ÈÏÚ ÌaÏa ÔÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ,ÌÈic‰««»ƒ¿ƒ«∆≈¿ƒ»¬≈∆¿∆ƒ
Ô‰ È¯‰ - ˙eÏ·‡ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ec ˙Ó‡¡∆»¿««ƒ∆≈¬ƒ¬≈¬≈≈

ÌÈB‡37·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;Ì‰ÈÏÚ38. ¿ƒ¬≈∆∆≈¬ƒ∆»«≈

וברש"י).36) ב מו, (סנהדרין להם כפרה בזיונם שיהא כדי
על  להתאבל ראוי שאין אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו
שיתעכל  עד מכופרים עוונותיהם שאין לפי דין, בית הרוגי
והואיל  הקבר, כשסותמים אלא חיובה אין והאבילות הבשר,
הלכה  א, פרק אבל הלכות לקמן והשווה תידחה. ונדחתה

כפרתו 38)מצטערים.37)ט. ואין להרוג, כבוד זה ואין
שם). (רש"י בכך נמנעת

.ÊÔÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,Á¯·e BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ»«»¿≈ƒ«≈≈
BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ39ÌÈL e„ÓÚiL ÌB˜Ó Ïk ‡l‡ . ¿ƒ∆ƒ∆»»»∆««¿¿«ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈBÏt LÈ‡ ˙‡ e‡ ÔÈ„ÈÚÓ :e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿ƒƒ»∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¬≈∆

‚¯‰È40ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41ÁˆB¯a ?42¯‡L Ï·‡ ; ≈»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¬»¿»
e„ÈÚÈÂ ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ„Ú e‡B·iL „Ú - ˙B˙ÈÓ È·iÁ«»≈ƒ«∆»≈»»ƒƒ¿»ƒ

Ì„Èa e‰e‚¯‰ÈÂ ,BÈc ¯Ó‚pL43˙È·a e„ÈÚiL ‡e‰Â . ∆ƒ¿«ƒ¿««¿¿»»¿∆»ƒ¿≈
‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc44. ƒ∆∆¿ƒ¿»

יזכה.39) אולי וליתן  ולישא ז,40)לחזור במכות משנה
הראשונים.41)א. עדיו בביאת צורך שנאמר 42)שאין

מות  - הוא" רוצח המכה יומת "מות כא) לה, (במדבר בו
הראשונים  עדיו ידי על שלא ואפילו מקום, מכל יומת

ב). מה, העדים 43)(סנהדרין "יד ז) יז, (דברים ככתוב

י"ד  פרק לקמן וראה (שם), להמיתו" בראשונה בו תהיה
בביאורנו. ה אלא 44)הלכה נחתכים נפשות דיני אין כי

והואיל  ב. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר כ"ג, של דין בבית
בית  אלא זו עדות מקבלים אין הנאשם, ייהרג זו ובעדותם

כ"ג. של דין

.Á,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰È‰L ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»»»∆
BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ - Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙È·Ï Á¯·e»«¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ

ÌÈt Ïk ÏÚ45¯Ó‚pL ÔÓˆÚ ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â . «»»ƒ¿ƒ»»≈ƒ«¿»∆ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÙa BÈcƒƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ««ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰zÚ Ì‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa e‰e¯ÓbL46. ∆¿»¿»»»∆¿≈«»¿∆∆ƒ¿»≈

"משום 45) א) ז, (מכות הראשונים עדיו כשבאו אפילו
של  פתח לו למצוא תועיל אלי - ישראל" ארץ של זכותה

(רש"י). לא 46)זכות שוב לחובה, דינו שגמרו כיוון שם.
שנית. לדונו אחר דין בית יושיבו אלא זכות, לו יראו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ונתערב 1) למות דינו נגמר דין. לבית המסורות מיתות ארבע

להרוגי  הקבורה מקום מיהו. נודע ולא העם שאר עם
למוות. גזרֿהדין בהוצאת והמתינות הזהירות ביתֿדין,
הקבלה, המקדש. בית קיום לזמן נפשות בדיני הדיון הצמדת

תחילה. לחזור הגדול הדין בית עתיד שבטבריה

.‡ÔÈc ˙È·Ï e¯ÒÓ ˙B˙ÈÓ Úa¯‡2,‰Ù¯Oe ,‰ÏÈ˜Ò : «¿«ƒƒ¿¿¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»
ÛÈÒa ‰‚È¯‰Â3˜ÁÂ ,4Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ - ‰Ù¯Oe ‰ÏÈ˜Ò . «¬ƒ»¿«ƒ»∆∆¿ƒ»¿≈»¿…»ƒ≈

‰¯Bza5‰˙ÈÓ ÏkL ,e„ÓÏ ea¯ ‰LÓ ÈtÓe ; «»ƒƒ∆«≈»¿∆»ƒ»
˜Á ‡È‰ - Ì˙Ò ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰6B¯·Á ˙‡ ‚¯B‰‰Â , »¬»«»¿»ƒ∆∆¿«≈∆¬≈

ÛÈÒa B˙˙ÈÓ -7Ô˙˙ÈÓ - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡ ÔÎÂ . ƒ»¿«ƒ¿≈«¿≈ƒ«ƒ««ƒ»»
ÛÈÒa8. ¿«ƒ

ב.2) מט, בסנהדרין פט"ו,3)משנה לקמן ראה בחרב,
ה"ה.4)ה"ד. -5)שם, שריפה כז; כ, ויקרא - סקילה

יד. מיתות 6)שם ארבע אמרו: א נג, ושם ב. נב, סנהדרין
מסיני. למשה הן רבינו 7)מקובלות והוצרך ב. עו, שם

וענשו  הואיל לומר נטעה שאל בסייף, הוא שהרוצח לפרש
הכוונה  ודאי ינקם", "נקום כ) כא, (שמות סתם בתורה אמור

כדין חנק, שנקימה למיתת רבינו משמיענו סתמית, מיתה כל
ב  נב, בסנהדרין כמבואר בסייף, שהיא למשה נתפרשה זו
בהל' רבינו הדגיש וכן סה. אות פט"ו, לקמן ובביאורנו
סייף". מיתת שזו למדו השמועה "מפי ה"א: פ"א, רוצח
(לחםֿמשנה). רוצח דין אגב כאן נשנית הנדחת ועיר

העיר 8) יושבי את "הכה... טז) יג, (דברים בהם שנאמר
כל  את רבינו מונה ה"יֿיב, פט"ו, ולקמן חרב". לפי ההיא

המפורט. ולמניינן לסוגיהן מיתות ארבע מחוייבי

.·Ì‰Ó ‰˙ÈÓ Ïk9‰OÚ ˙ÂˆÓ -10ÔÈc ˙È·Ï ‡È‰ »ƒ»≈∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈ƒ
‚¯‰Ï CÏnÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .da ·iÁ˙pL ÈÓ da ‚¯‰Ï11 «¬…»ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈¿«∆∆«¬…

„·Ïa ÛÈÒa ‡l‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡a12. ¿««≈∆∆»¿«ƒƒ¿«

מהן.9) תימן: א):10)בכת"י  ז, (יבמות שאמרו כמו
ודוחה  'עשה' שבאה שבת, דוחה ביתֿדין מיתת "אבל
רכוֿרכט. עשין לרבינו, המצוות ספר והשווה לאֿתעשה".

פ"ב,11) מלכים בהל' כמבואר בו, המורדים את הורג שהוא
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מה  כפי העולם ולתקן "להרוג רשות לו יש וכן ה"ח.
ה"י). (שם צריכה" פ"ט,12)שהשעה סנהדרין תוספתא

בירושלמי  וכן בלבד", סייף אלא לה ניתן לא "הרשות ה"ג:
ה) ב, (מלכיםֿא הכתוב דברי לכך, רמז ה"א. פ"ז, שם
ה"ו  פי"ח, לקמן וראה בחרב". אמיתך אם לו... "ואשבע

שם. ובביאורנו היה" מלכות דין "או

.‚˙Èa B˙B‡ e˙ÈÓ‰ ‡lL ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ Ïk»¿À«ƒ«≈ƒ∆…≈ƒ≈
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú ‡ÏÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ eÏha - ÔÈcƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿…»¿«ƒ¿«…

‰OÚ˙13- e‰e˙ÈÓ‰ ‡Ï Ì‡L ,ÛMÎÓ‰ ÔÓ ıeÁ . «¬∆ƒ«¿«≈∆ƒ…¡ƒ
‡Ï ‰ÙMÎÓ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú»¿«ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«¿«≈»…

‰iÁ˙14. ¿«∆

לאֿתעשה.13) בלשון אזהרה כל בהן נאמרה לא שהרי
עדיו  והרגוהו נפשו, על הנידון עמד אם הרדב"ז, וכתב
הרי  ה"ח), לקמן (ראה להמיתו שיכולים אחרת במיתה

מצוותו. שזוהי מצותֿעשה, קיים זה השווה 14)ביתֿדין
שי. לאֿתעשה לרבינו, המצוות ספר

.„‰Ù¯O‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰ÏÈ˜Ò15ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰Ù¯Oe , ¿ƒ»¬»ƒ«¿≈»¿≈»¬»ƒ
ÛÈq‰16˜Á‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ÛÈq‰Â ,17·iÁ˙pL ÈÓ ÏÎÂ . ««ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆∆¿»ƒ∆ƒ¿«≈

‰¯eÓÁa ÔBc - ˙B˙ÈÓ ÈzLa18ÈzL ¯·ÚL ÔÈa . ƒ¿≈ƒƒ«¬»≈∆»«¿≈
·iÁL ˙Á‡ ‰¯·Ú ¯·ÚL ÔÈa ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B¯·Ú¬≈««≈∆»«¬≈»««∆«»

˙B˙ÈÓ ÈzL ‰ÈÏÚ19¯Á‡Â ,‰lwÏ BÈc ¯Ó‚ elÙ‡ . »∆»¿≈ƒ¬ƒƒ¿«ƒ««»¿««
‰¯eÓÁa ÔBc - BÈc ¯Ó‚Â ‰¯eÓÁ‰ ÏÚ ¯·Ú Ck20. »»«««¬»¿ƒ¿«ƒƒ«¬»

כד,15) (ויקרא ה' את למגדף ניתנה שכן ב, מט, סנהדרין
ידו  פושט שכן ביותר, חמור חטא וזה ע"ז, ולעובד יד)

(ויקרא 16)בעיקר. שזינתה כהן לבת ניתנה שכן א. נ, שם
אביה. כבוד את מחללת שכן חמור, וחטאה ט) כא,

גם 17) שהרי חמור, וענשם הנדחת. עיר לאנשי ניתן שכן
אבד. שזינתה,18)ממונם כהן בת המאורסה נערה כגון

(שם  ממנה הקלה בשריפה ולא החמורה בסקילה נידונה
ב). איש,19)עמוד אשת שהיא חמותו, על שבא כגון

בחנק. - איש אשת ואיסור בשריפה, - חמותו איסור
הוא 20) הרי - לקלה דינו שנגמר שמאחר אומרים ואין

רמז  א), פא, (שם אח"כ שעבר החמורה על יענש ולא כמת,
דם  שופך פריץ בן "והוליד יֿיב) יח, (יחזקאל הנביא לכך
הגילולים  ואל (=בחנק), טמא רעהו אשת ואת סייף), (=זה
יג) (שם מסיים והכתוב שבסקילה), ע"ז, (=זו עיניו" נשא

שם). (גמרא בסקילה - יהיה" בו דמיו יומת "מות

.‰Úa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈc ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡Â¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»ƒ»¿«¿«
˙B˙ÈÓ21. ƒ

חטאות 21) מכל יעשו כי אשה או "איש א, לה, קידושין
לכל  לאיש אשה הכתוב השווה - ו) ה, (במדבר האדם
ה"ה  פי"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שבתורה". עונשין
בשפחה  זולתי לעונשין, לאשה איש בין הפרש "שאין

בלבד". חרופה

.ÂÊa ‰Ê e·¯Ú˙pL ˙B˙ÈÓ È·iÁ Ïk„Á‡ Ïk ÔBc - ‰ »«»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»∆ƒ»∆»
Ô‰aL ‰lwa Ô‰Ó22. ≈∆««»∆»∆

שאיֿאתה 22) מאחר רש"י: ומפרש ב. עט, בסנהדרין משנה

רשאי  אתה אי הקלה, - ומי החמורה המחוייב מי מכיר
בה, נתחייב שלא החמורה למיתה למשכו עליו, להחמיר

החמורה. בכלל שישנה בקלה ידונו אלא

.ÊBÈc ¯Ó‚pL ÈÓ23‡ÏÂ ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ ·¯Ú˙pL ƒ∆ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿…
el‡Ó ‡e‰ ÈÓ Ú„B24BÈc ¯Ó‚ ‡lL ÈÓ B‡ , «ƒ≈≈ƒ∆…ƒ¿«ƒ

- ‡e‰ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿…«ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa25. ¿»»

הכשרים 24)למיתה.23) את להמית איֿאפשר והלא
הוא. אף נפטר לפיכך מכירים 25)בגללו, שאין וכיון

וברש"י). (שם, בפניו זה אין לפנינו כשיעמוד אפילו אותו,
אבל  דינו, שנגמר מי עם שנתערב למי רק נצרך זה וטעם
העם  שאר שהרי זה, לטעם צריך אינו העם, שאר עם נתערב
שנתערב  החייב בגלל כולם את נמית ואיך מיתה, חייב אינו
ברוצחים  נתערב דינו, נגמר שלא רוצח ואם (כסףֿמשנה).
בבית  כולם את ואוסרים המיתה, מן פטורים כולם  אחרים,

ה"ז. פ"ד, רוצח בהל' כמבואר הסוהר,

.ÁB¯Ò‡Ï ÔÈc ˙Èa eÏÎÈ ‡ÏÂ BLÙ ÏÚ „ÓÚL ÈÓƒ∆»«««¿¿…»¿≈ƒ¿»¿
B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ - da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna e‰e˙ÈÓiL „Ú«∆¿ƒ«ƒ»∆«»»¿ƒ
¯Ó‚pL ¯Á‡Ó ,da B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa ÂÈ„Ú≈»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»≈««∆ƒ¿«

BÈc26‰lÁz B˙ÈÓ‰Ï ÌÚ‰ ¯‡LÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .27. ƒ¿≈¿ƒ¿»»»«¬ƒ¿ƒ»
ÌÈ„Ú‰ „È ‰ÚË˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ28¯eËt -29eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ»ƒƒ¿¿»«»≈ƒ»¿ƒ»

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‚¯‰È - ‰lÁzÓ ÔÈÓcb ÌÈ„Ú‰30‰na . »≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈»≈¿«¬≈ƒ«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c31ıeÁ ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡La ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿À¿≈ƒ≈ƒ

BÈc ¯Ó‚pL LÙ ‚¯B‰ Ï·‡ ;ÁˆB¯‰ ÔÓÔÈÙ„B¯ - ƒ»≈«¬»≈∆∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓnL „Ú Ì„‡ Ïk „È·e ¯·c ÏÎa ÂÈ¯Á‡32. «¬»¿»»»¿«»»»«∆¿ƒƒ

יכול 26) איֿאתה שאם "מניין ב) מה, (סנהדרין שאמרו כמו
מיתה  בכל ממיתו שאתה בו, הכתובה במיתה להמיתו
המכה, יומת מות תלמודֿלומר: להמיתו? יכול שאתה

תהיה 27)מכלֿמקום". העדים "יד ז) יז, (דברים שנאמר
(שם). באחרונה" העם כל ויד להמיתו בראשונה בו

העדתם.28) העדים 29)אחרי "יד בו: לקיים שאיֿאפשר
בו". יהיו 30)תהיה גדמים שעדים מצינו שלא שם,

יד  לומר: הכתוב כוונת ועלֿכרחך נפשות, לדיני פסולים
בשעת  להם תהיה העדתם, בשעת להם שהיתה העדים,

שם). (רש"י אחר 31)המתתו העדים יד נקטעה שאם
פטור. זה הרי מזיק,32)העדתם, הוא שהרי שם,

אדם  בכל מיתתו ולפיכך עוד, יהרוג שמא וחוששים
דבר  לך "ואין ה"ד: פ"א, רוצח הל' והשווה (רדב"ז),
תחניפו  ולא שנאמר דמים, כשפיכות עליו תורה שהקפידה
ה"ט: פ"ד, ושם הארץ". את יחניף הוא הדם כי הארץ את
בהן  אין דמים, משפיכות חמורים עוונות שיש "שאע"פ

דמים". כשפיכות עולם של ישובו השחתת

.ËÈ¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk»¬≈≈ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa Ì‰È˙B·‡33ÔÈw˙Ó ˙B¯·˜ ÈL ‡l‡ , ¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»≈∆»¿≈¿»¿«¿ƒ

„Á‡Â ,ÔÈÙ¯OpÏÂ ÔÈÏ˜ÒpÏ „Á‡ :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï»∆≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿∆»
ÔÈ˜ÁpÏÂ ÔÈ‚¯‰pÏ34ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . «∆¡»ƒ¿«∆¡»ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ

‰ÚeÓM‰35¯Oa‰ Ïk‡˙ .36˙‡ ÔÈËwÏÓ eÈ‰ - «¿»ƒ¿«≈«»»»¿«¿ƒ∆
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LÈÂ .Ô‰È˙B·‡ ˙B¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿¿ƒ»¿ƒ¿¬≈∆¿≈
Ô‰Ï ˙BOÚÏ Ô‰È·B¯˜Ï37ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡38. ƒ¿≈∆«¬»∆»¿«¿ƒƒ

א:33) מז, שם הגמרא וכפירוש א. מו, בסנהדרין משנה
צדיק". אצל רשע קוברין שאין "אין 34)"לפי שם,

קלים  - ונחנקים ונהרגים קל", רשע אצל חמּור רשע קוברים
ונשרפים. לנסקלים ביחס משה 35)הם מפי ששמעו

מחוייב  לכל קברות ארבעה תיקנו לא ולפיכך מסיני, שקיבל
(שם). ההלכה נתקבלה כך כי לחוד, ולשון 36)מיתה

במיתתו  נתכפר כבר רש"י: ומפרש נתעכל. שם: המשנה
הבשר.37)ובזיונו. שנתעכל לאחר בגדים 38)לעצמות,

ה"ו. פי"ג, לעיל וראה א) מו, (שם העצמות בהם לכרוך

.È,ÔÈzÓ‰Ïe ˙BLÙ ÈÈ„a ·MÈ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈¿»¿«¿ƒ
eˆÈ‡È ‡ÏÂ39ÌÈL Ú·La LÙ e‚¯‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ¿…»ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆∆¿∆«»ƒ

ÔÈÏaÁ el‡ È¯‰ -40Ì‰Ï Ú¯‡ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈≈«¿»ƒ««ƒ≈ƒ≈«»∆
ÔÈ‚¯B‰ - ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‚¯‰Ï41ÌÏBÚÏ ÔÈc ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬…¿»»¿ƒ¬»≈»ƒ¿»

„Á‡ ÌBÈa ÌÈL42.¯ÁÓÏ ÈM‰Â ÌBi‰ ‰Ê ÔÈ„ ‡l‡ , ¿«ƒ¿∆»∆»»ƒ∆«¿«≈ƒ¿»»
Ú Û‡B ÔB‚k ,˙Á‡ ‰˙ÈÓe ˙Á‡ ‰¯·Úa Ì‰ÈL eÈ‰Ì »¿≈∆«¬≈»««ƒ»««¿≈ƒ

„Á‡ ÌBÈa Ì‰ÈL ÔÈc - ˙Ù‡B43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆»ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»ƒ»»
˜Áa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰k ˙a ÏÚBa Û‡Bp‰44‡È‰Â «≈≈«…≈ƒ¿¿∆∆¿ƒ

‰Ù¯Oa45„Á‡ ÌBÈa Ô‰ÈL ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -46. ƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈∆¿∆»

א).40)ימהרו.39) ז, (מכות ומזיקים משחיתים
- יז) א, (ישעיה חמוץ "אשרו דרשו: א לה, ובסנהדרין

דינו". את (משהה) שמחמץ דיין אמרו 41)אשרו שהרי
ימים  שבשני הרי - אחד" ביום שנים דנים "אין ב) מה, (שם

(רדב"ז). זה אחר זה יוכל 42)דנים שלא אחד, בביתֿדין
ראיות  לבקש צריך מהדיינים אחד שכל בזכותם, להפוך

שם). (רש"י זו ולמיתה זו בדין 43)למיתה לעיין שאפשר
עבירות, ושתי אחת למיתה פרט א), מו, (שם כאחד שניהם
עבירות  שתי ששתיהן ועבודהֿזרה שבת חילול כגון

(שם). סקילה וענשן איש.44)נפרדות, אשת בועל כדין
בועלה 45) ואין בשריפה, היא - מחללת היא שנאמר:

א). נא, (שם א.46)בשריפה מו, שם

.‡È˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡47‡e‰Â . ≈»ƒƒ≈¿»∆»ƒ¿≈««ƒ¿
.Lc˜naL ‰kLla ÌL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈ƒ«»»«ƒ¿»∆«ƒ¿»
Ô‰k‰ Ï‡ ÚÓL ÈzÏ·Ï :‡¯ÓÓ Ô˜Êa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«∆«…≈

¯ÓB‚Â48Ô‰k LiL ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆≈…≈
˙BLÙ ÈÈc LÈ - ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·È¯˜Ó49‡e‰Â . «¿ƒ««≈«ƒ¿≈«≈ƒ≈¿»¿
BÓB˜Óa ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL50. ∆ƒ¿∆≈ƒ«»ƒ¿

ואפילו 47) המדינה בכל דנים ואז קיים, המקדש שבית בזמן
הי"ד. בסמוך כמבואר לארץ, אל 48)בחוץ תימן: בכת"י

השופט. אל או -49)הכהן כהן שיש "בזמן ב: נב, שם
משפט". אין - כהן שאין בזמן משפט. שאם 50)יש

נפשות, דיני דנים אין שבמקדש, ממקומו גלה ביתֿהדין
שהמקום  מלמד - המקום" אל ועלית "וקמת ח) (שם ככתוב

הי"ג. בסמוך וכמבואר א), פז, (שם גורם

.·ÈÔÈc ˙Èa eÈ‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰·pLk ,‰lÁza«¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈ƒ
˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ ÏB„b‰51˙¯ÊÚa ‰˙È‰L «»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¿«

Ï‡¯OÈ52‰È‰ ÏÁ - Ba ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ÌB˜n‰Â .53, ƒ¿»≈¿«»∆»¿ƒ…»»
„Âc ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L54. ∆≈¿ƒ»»¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒ

‰¯eM‰ ‰Ï˜Ï˜˙pLÎe55.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ eÏb , ¿∆ƒ¿«¿¿»«»»ƒ»¿»
‡È¯·ËÏ ÔÙBÒÂ ,eÏb ˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÏÂ56‡Ï ÌMÓe , ¿«¬»»¿»¿»ƒ¿∆¿»ƒ»…

‡È¯·ËaL ,‡È‰ ‰Ïa˜Â .‰zÚ „Ú ÏB„b ÔÈc ˙Èa „ÓÚ»«≈ƒ»««»¿«»»ƒ∆ƒ¿∆¿»
Lc˜nÏ ÔÈ˜zÚ ÌMÓe ,‰lÁz ¯ÊÁÏ ÔÈ„È˙Ú57. ¬ƒƒ«¬…¿ƒ»ƒ»∆¿»ƒ«ƒ¿»

הסנהדר 51) לכבוד גזית אבני בנויה יו"ט שהיתה (תוספות ין
מ"ד). פ"ה, לעזרת 52)למדות סמוכה המקדש, חצר

המקדש. עבודת עשו הכהנים ששם לא 53)כהנים,
העזרה. בקדושת יח)54)נתקדש ז, (שמואלֿב, בו שנאמר

להם  אסור אחרים אבל ה'". לפני וישב דוד  המלך "ויבוא
ה'" בשם לשרת "לעמוד ה) יח, (דברים ככתוב לשבת,
שזוהי  אמרו, ב) (קא, ובסנהדרין וברש"י). א כה, (יומא
בית  בהל' וראה שם. רש"י כדברי מסיני, למשה הלכה
וחציה  קודש היה חציה הגזית... "לשכת הי"ז פ"ה, הבחירה
יושבים". הסנהדרין היו חול של ובחצי חול... היה

בישראל.55) רוצחים ונתרבו העוונות, כשגברו
ומירושלים 56) לירושלים, ומחנות לחנות, הגזית מלשכת

לאושא, ומיבנה ליבנה, ומאושא לאושא, ומיבנה ליבנה,
לציפורי, ומשם שערים, לבית ומשפרעם לשפרעם, ומאושא
בימי  היו ובטבריא א), לא, השנה (ראש לטבריא ומשם

שם). (רש"י קיסר שם.57)אנטונינוס

.‚ÈÈÈ„ eÏËa ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„˜ ‰L ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ»»…∆À¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ≈
Ìi˜ Lc˜n‰ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓ ˙BLÙ58; ¿»ƒƒ¿»≈««ƒ∆»»«ƒ¿»«»

ÔÓB˜Óa ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈ¯„‰q‰ eÏbL ÈtÓƒ¿≈∆»««¿∆¿ƒ¿…»»ƒ¿»
Lc˜na59. «ƒ¿»

המזבח.58) גבי על מקריב היה שראו 59)והכהן מכיון
שנגלה  מוטב אמרו: לדונם, יכלו ולא הרוצחים, שנתרבו
גורם, שהמקום מיתה, יתחייבו שלא כדי למקום ממקום

ב). ח, זרה (עבודה הי"א לעיל כמבואר

.„ÈÔÈc - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ˙BLÙ ÈÈc ÔÈcL ÔÓÊaƒ¿«∆»ƒƒ≈¿»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BLÙ ÈÈc60ÔÈ¯„‰q‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ƒ≈¿»¿»»»∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,ı¯‡a ÔÈÎeÓÒ61˙‚‰B ÔÈ¯„‰q‰L . ¿ƒ»»∆¿∆≈«¿∆««¿∆¿ƒ∆∆
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a»»∆¿»»»∆

א.60) ז, רבינו 61)מכות הזכירה ולא הי"ב. פ"ד, לעיל
נפשות  דיני שבטלו שנה ארבעים אותן שכל לומר אלא כאן
הכהן  היה שעדיין אע"פ בחוץֿלארץ. גם בטלו בא"י,

(כסףֿמשנה). המזבח על מקריב

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אחרי 1) תלייה שחייבים ואלה סקילה, מצוות ביצוע

מספר  הריגתם. ביום דין בית הרוגי קבורת מצוות סקילתם.
סכום  וחנק, הרג שריפה, חייבי וכן שבתורה, סקילה חייבי

ושישה. שלושים כולם

.‡‰ÏÈ˜q‰ ˙ÈaÓ ˜BÁ¯ ?ÔÈÏ˜Òp‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»ƒ≈«¿ƒ»
ÂÈ„‚a ‰ÏÈ˜Ò ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈËÈLÙÓ ˙Bn‡ Úa¯‡2, «¿«««¿ƒƒ∆«¿À»¿ƒ»¿»»
,‰n¯Ú ˙Ï˜Ò ‰M‡‰ ÔÈ‡Â .ÂÈÙlÓ B˙Â¯Ú ÔÈqÎÓe¿«ƒ∆¿»ƒ¿»»¿≈»ƒ»ƒ¿∆∆¬À»
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„Á‡ ˜eÏÁa ‡l‡3ÈzL dB·‚ ‰ÏÈ˜q‰ ˙È·e . ∆»¿»∆»≈«¿ƒ»»«¿≈
˙BÓB˜4˙B¯eÒ‡ ÂÈ„ÈÂ ,ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ÌLÏ ‰ÏBÚ .5. ∆¿»¿≈»¿»»¬

‡e‰Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ó ÂÈ˙Ó ÏÚ BÙÁBc ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»≈ƒ¬«»¿»≈¬»¿
ı¯‡Ï BaÏ ÏÚ ÏÙBÂ Ct‰6‡ˆÈ - da ˙Ó Ì‡ .7. ∆¿»¿≈«ƒ»»∆ƒ≈»»»

‰¯iÈ ‰¯È B‡ Ï˜qÈ Ï˜Ò :¯Ó‡ È¯‰L8‰ÂL‰ ‰p‰ . ∆¬≈∆¡«»…ƒ»≈»…ƒ»∆ƒ≈ƒ¿»
ÂÈÏÚ Ô·‡‰ ˙‡ ÏÙpL Ï˜Òp‰9‡e‰ ÏÙpL ÛÁ„p‰ ÌÚ «ƒ¿»∆»«∆»∆∆»»ƒ«ƒ¿»∆»«

ı¯‡‰ ÏÚ BÓˆÚa10- BÊ ‰ÙÈÁcÓ ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿«»»∆¿ƒ…≈ƒ¿ƒ»
ÌL ˙ÁpÓ ‰˙È‰L Ô·‡ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‰Èa‚Ó11ÈL ‡OÓ , «¿ƒƒ»≈ƒ∆∆∆»¿»À««»«»¿≈
B„È ˙‡ ‰t¯Ó ÈM‰ „Ú‰Â ,Ì„‡ Èa12CÈÏLÓe13 ¿≈»»¿»≈«≈ƒ«¿∆∆»«¿ƒ

B˙ÓÈ‚¯ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - Ba ˙Ó Ì‡ .BaÏ ÏÚ Ô·‡‰»∆∆«ƒƒ≈»»¿ƒ»¿ƒ»
‰L‡¯· Ba ‰È‰z ÌÈ„Ú‰ „È :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈∆∆¡««»≈ƒƒ¿∆»ƒ…»

B˙ÈÓ‰Ï14.‰¯Á‡a ÌÚ‰ Ïk „ÈÂ , «¬ƒ¿«»»»»«¬…»

ב 2) מד, (סנהדרין ערום כשהוא למות ממהר שהוא
דרשו: א מה, שם ובגמרא שם). לרבינו המשנה ובפירוש
כסותו. בלא "אותו" – יד) כד, (ויקרא אותו" "ורגמו

ברור 3) - כמוך לרעך "ואהבת אמרה: והתורה תתבזה, שלא
עי"ז, למות שוהה שהיא ואע"פ תבזהו. ולא יפה" מיתה לו
א). מה, (שם להתבזות ולא גופני צער לסבול לה נוח

לארץ,4) משם ומפילו שלש, כאן הרי הנידון של וקומתו
"שלא  כדי יותר, גבוה שיהיה תיקנו לא אבל מהר. ומת
ואבריו  גופו, יתפזר יותר, גבוה מבנין יפול שאם יתנוול",

וברש"י). (שם נבקעת וכריסו מדרש 5)מתפרקים,
ורגליו". ידיו לו "ועוקרים ב אות פקודי פרשת תנחומא

על 6) הופכו - לבו על "נהפך כתוב: א מה, שם ובמשנה,
מגונה  הוא פרקדן מושכב כשהוא רש"י: ומפרש מתניו",
הפיכתו  שכל סובר הוא כי לכתבו חשש לא ורבינו יותר.
וכיון  נשמתו, יצאה כבר אם לראות אלא אינה מתניו, על
זה, בכלל מתניו על ההפיכה הרי יצא", בה מת "אם שכתב:
(לחםֿמשנה). מת שהוא בוחנים הלב דופק הפסקת שע"י

באבן.7) כלל נרגם  שלא לארץ 8)אע "פ למטה יושלך 
שם). לתורה האבן 9)(רש"י שנפל "הנסקל תימן: בכת"י

איננה. את, ותיבת: הוזכרה 10)עליו". שהסקילה ואע"פ
הכתוב  שסמך שמצינו בסוף, אותה עושים תחילה, בפסוק
באבנים  "וסקלתם ה) יז, (דברים שנאמר למיתה, סקילה
ומניין  שבדחיה). "מניין ד"ה; א מה, שם ('תוספות' ומתו"
תלמודֿלומר: מסיני? לדורות ביתֿדין מיתת למדים שאנו
סקילה  דין יהא לדורות שאף לומר עתיד, לשון יסקל, סקול

א). מה, (שם בדחיפה אף זה.11)נוהג כדי 12)לצורך
לכוון  יכולים אינם ששנים כוחו, בכל ישליכנה שחבירו
ב  מה, (שם מעכב זה משליך כשזה כאחד, להשליך כוחם

הראשון.13)וברש"י). וכתב 14)חבירו א. עמ' שם
שהעדים  ידעת "וכבר מ"ג: פ"ז, שם למשנה בפירושו רבינו
הדבר  שאותו לפי שתהיה, מיתה איזו בידים שממיתים  הם

סיפור אצלם אצלנו והוא בחושיהם, שהשיגוהו אמת,
מהם". ששמענו מה אלא יודעים אנו שאין דברים,

.·ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡ - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»≈¿ƒ∆»«
Ba „·ÚL ¯ÚL15È„·BÚ da¯L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â . ««∆»«¿ƒ»¿»ƒ∆À»¿≈

ÌÈ·ÎBk16ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ -17¯·„Â . »ƒ¿ƒ«∆«≈ƒ¿»»

¯ÚL ‰Ê - EÈ¯ÚL Ï‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ïa˜ ‰Ê∆«»»ƒƒ«¿»∆¿»∆∆««
Ba „·ÚL18.Ba BÈc ¯Ó‚pL ‡ÏÂ , ∆»«¿…∆ƒ¿«ƒ

אחרת.15) בעיר נידון או 16)ואפילו איבה, חשש ויש
עירם. שער על לסקול יתנו ב.17)שלא מה, כתובות

אלא  ביתֿדין, פתח ליד דוקא לאו שם, ה'תוספות' וכתבו
ה"ג, פי"ב, לעיל מבואר וכן ממנו, ורחוק לביתֿדין חוץ

מביתֿהדין. רחוק היה הסקילה שם:18)שבית דרשו וכן
אל  ההוא... האיש את (=והוצאת למטה שעריך "נאמר
ב, (=שם למעלה שעריך ונאמר באבנים), וסקלתם שעריך...
יעשה  אשר אשה או איש שעריך... באחד בקרבך ימצא כי
האמור  שעריך מה אחרים), אלהים ויעבוד וילך הרע... את
שער  - למטה האמור שעריך אף בו, שעבד שער - למעלה
אם  אלא "גזירהֿשוה" דן אדם שאין וידוע בו". שעבד
בנדה  כמבואר מסיני, למשה עד מרבו ורבו מרבו, קיבלה

הי"א. פ"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שם. וברש"י ב יט,

.‚„Ú Ï·Êa B˙B‡ ÔÈÚwLÓ eÈ‰ :ÔÈÙ¯Op‰ ˙ÂˆÓƒ¿««ƒ¿»ƒ»¿«¿ƒ¿∆∆«
ÂÈ˙BaÎ¯‡19C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÌÈ˙BÂ ,20 «¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«

,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê - ÂÈ„Ú ÈLe .B¯‡eˆ ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ¿¿ƒ««»¿≈≈»∆≈∆¿
.ÂÈt ˙‡ Á˙Bt ‡e‰L „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ¿∆≈∆¿«∆≈«∆ƒ

ÌÈÎÈzÓe21,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙¯ÙBÚ‰ ˙‡Â ÏÈ„a‰ ˙‡ «ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»∆∆¿«≈»∆
Èa ˙‡ ˙Ù¯BOÂ ˙„¯BÈ ‡È‰Â ,ÂÈt CB˙Ï ˜¯BÊ ‡e‰Â¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿∆∆∆¿≈

ÂÈÚÓ22. ≈»

בשרו 19) על הפתילה ותפול ואנה, אנה יתהפך שלא
מחבל 20)מבחוץ. והקשה פיו, לפתוח חונק אינו שהרך

ורכה  לחנוק, - מבפנים קשה לפיכך ומנוולו, גרונו את
א). נב, לסנהדרין (רש"י להגן ממסים.21)מבחוץ

"באש 22) כאן נאמר דרשו: שם ובגמרא א. נב, שם משנה,
השריפה  את "יבכו ו) י, (ויקרא אהרן בבני ונאמר תשרף",
שנאמר  קיים, וגוף נשמה שריפת להלן מה ה'". שרף אשר
נשאר  שהגוף כלומר: מיתה, כעין - ה' לפני וימותו בהם:

קיים. וגוף נשמה שריפת כאן אף שלם,

.„C¯„k ,ÛÈÒa BL‡¯ ˙‡ ÔÈÊÈzÓ :ÔÈ‚¯‰p‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ«ƒƒ∆…¿«ƒ¿∆∆
ÌÈOBÚ ÌÈÎÏn‰L23. ∆«¿»ƒƒ

אומר 23) הכתוב וכן ב), עמ' שם (משנה, בהם למורדים
ח  ב, ובמלכיםֿא בחרב". הרגת "ואותו ט) יב, (שמואלֿב
וכתב  בחרב". אמיתך אם לאמור בה' לו ואשבע נאמר:
מלכות  הרוגי שאין ללמוד, יש הנ"ל מהמשנה הרדב"ז,

ה"ב. פי"ד, לעיל רבינו כדברי בסייף, אלא נהרגים

.‰„Ú Ï·Êa ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈÚwLÓ :ÔÈ˜Áp‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆«¿À»¿∆∆«
ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈ˙BaÎ¯‡«¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«¿¿ƒ«
‡ˆzL „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê .B¯‡e«̂»∆≈∆¿¿∆≈∆¿«∆≈≈

BLÙ24. «¿

והשווה 24) יט אות לעיל בביאורנו וראה במשנה. שם
לכאן.

.ÂÛc‚Ó‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ25˙„B·Ú „·BÚÂ ƒ¿«¬≈ƒ¿∆«¿«≈¿≈¬«
ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ Èk :¯Ó‡pL .ÌÈ·ÎBk26È¯‰ - »ƒ∆∆¡«ƒƒ¿«¡…ƒ»¬≈
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LÈÂ .Ô‰È˙B·‡ ˙B¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿¿ƒ»¿ƒ¿¬≈∆¿≈
Ô‰Ï ˙BOÚÏ Ô‰È·B¯˜Ï37ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡38. ƒ¿≈∆«¬»∆»¿«¿ƒƒ

א:33) מז, שם הגמרא וכפירוש א. מו, בסנהדרין משנה
צדיק". אצל רשע קוברין שאין "אין 34)"לפי שם,

קלים  - ונחנקים ונהרגים קל", רשע אצל חמּור רשע קוברים
ונשרפים. לנסקלים ביחס משה 35)הם מפי ששמעו

מחוייב  לכל קברות ארבעה תיקנו לא ולפיכך מסיני, שקיבל
(שם). ההלכה נתקבלה כך כי לחוד, ולשון 36)מיתה

במיתתו  נתכפר כבר רש"י: ומפרש נתעכל. שם: המשנה
הבשר.37)ובזיונו. שנתעכל לאחר בגדים 38)לעצמות,

ה"ו. פי"ג, לעיל וראה א) מו, (שם העצמות בהם לכרוך

.È,ÔÈzÓ‰Ïe ˙BLÙ ÈÈ„a ·MÈ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈¿»¿«¿ƒ
eˆÈ‡È ‡ÏÂ39ÌÈL Ú·La LÙ e‚¯‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ¿…»ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆∆¿∆«»ƒ

ÔÈÏaÁ el‡ È¯‰ -40Ì‰Ï Ú¯‡ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈≈«¿»ƒ««ƒ≈ƒ≈«»∆
ÔÈ‚¯B‰ - ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‚¯‰Ï41ÌÏBÚÏ ÔÈc ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬…¿»»¿ƒ¬»≈»ƒ¿»

„Á‡ ÌBÈa ÌÈL42.¯ÁÓÏ ÈM‰Â ÌBi‰ ‰Ê ÔÈ„ ‡l‡ , ¿«ƒ¿∆»∆»»ƒ∆«¿«≈ƒ¿»»
Ú Û‡B ÔB‚k ,˙Á‡ ‰˙ÈÓe ˙Á‡ ‰¯·Úa Ì‰ÈL eÈ‰Ì »¿≈∆«¬≈»««ƒ»««¿≈ƒ

„Á‡ ÌBÈa Ì‰ÈL ÔÈc - ˙Ù‡B43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆»ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»ƒ»»
˜Áa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰k ˙a ÏÚBa Û‡Bp‰44‡È‰Â «≈≈«…≈ƒ¿¿∆∆¿ƒ

‰Ù¯Oa45„Á‡ ÌBÈa Ô‰ÈL ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -46. ƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈∆¿∆»

א).40)ימהרו.39) ז, (מכות ומזיקים משחיתים
- יז) א, (ישעיה חמוץ "אשרו דרשו: א לה, ובסנהדרין

דינו". את (משהה) שמחמץ דיין אמרו 41)אשרו שהרי
ימים  שבשני הרי - אחד" ביום שנים דנים "אין ב) מה, (שם

(רדב"ז). זה אחר זה יוכל 42)דנים שלא אחד, בביתֿדין
ראיות  לבקש צריך מהדיינים אחד שכל בזכותם, להפוך

שם). (רש"י זו ולמיתה זו בדין 43)למיתה לעיין שאפשר
עבירות, ושתי אחת למיתה פרט א), מו, (שם כאחד שניהם
עבירות  שתי ששתיהן ועבודהֿזרה שבת חילול כגון

(שם). סקילה וענשן איש.44)נפרדות, אשת בועל כדין
בועלה 45) ואין בשריפה, היא - מחללת היא שנאמר:

א). נא, (שם א.46)בשריפה מו, שם

.‡È˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡47‡e‰Â . ≈»ƒƒ≈¿»∆»ƒ¿≈««ƒ¿
.Lc˜naL ‰kLla ÌL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈ƒ«»»«ƒ¿»∆«ƒ¿»
Ô‰k‰ Ï‡ ÚÓL ÈzÏ·Ï :‡¯ÓÓ Ô˜Êa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«∆«…≈

¯ÓB‚Â48Ô‰k LiL ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆≈…≈
˙BLÙ ÈÈc LÈ - ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·È¯˜Ó49‡e‰Â . «¿ƒ««≈«ƒ¿≈«≈ƒ≈¿»¿
BÓB˜Óa ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL50. ∆ƒ¿∆≈ƒ«»ƒ¿

ואפילו 47) המדינה בכל דנים ואז קיים, המקדש שבית בזמן
הי"ד. בסמוך כמבואר לארץ, אל 48)בחוץ תימן: בכת"י

השופט. אל או -49)הכהן כהן שיש "בזמן ב: נב, שם
משפט". אין - כהן שאין בזמן משפט. שאם 50)יש

נפשות, דיני דנים אין שבמקדש, ממקומו גלה ביתֿהדין
שהמקום  מלמד - המקום" אל ועלית "וקמת ח) (שם ככתוב

הי"ג. בסמוך וכמבואר א), פז, (שם גורם

.·ÈÔÈc ˙Èa eÈ‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰·pLk ,‰lÁza«¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈ƒ
˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ ÏB„b‰51˙¯ÊÚa ‰˙È‰L «»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¿«

Ï‡¯OÈ52‰È‰ ÏÁ - Ba ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ÌB˜n‰Â .53, ƒ¿»≈¿«»∆»¿ƒ…»»
„Âc ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L54. ∆≈¿ƒ»»¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒ

‰¯eM‰ ‰Ï˜Ï˜˙pLÎe55.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ eÏb , ¿∆ƒ¿«¿¿»«»»ƒ»¿»
‡È¯·ËÏ ÔÙBÒÂ ,eÏb ˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÏÂ56‡Ï ÌMÓe , ¿«¬»»¿»¿»ƒ¿∆¿»ƒ»…

‡È¯·ËaL ,‡È‰ ‰Ïa˜Â .‰zÚ „Ú ÏB„b ÔÈc ˙Èa „ÓÚ»«≈ƒ»««»¿«»»ƒ∆ƒ¿∆¿»
Lc˜nÏ ÔÈ˜zÚ ÌMÓe ,‰lÁz ¯ÊÁÏ ÔÈ„È˙Ú57. ¬ƒƒ«¬…¿ƒ»ƒ»∆¿»ƒ«ƒ¿»

הסנהדר 51) לכבוד גזית אבני בנויה יו"ט שהיתה (תוספות ין
מ"ד). פ"ה, לעזרת 52)למדות סמוכה המקדש, חצר

המקדש. עבודת עשו הכהנים ששם לא 53)כהנים,
העזרה. בקדושת יח)54)נתקדש ז, (שמואלֿב, בו שנאמר

להם  אסור אחרים אבל ה'". לפני וישב דוד  המלך "ויבוא
ה'" בשם לשרת "לעמוד ה) יח, (דברים ככתוב לשבת,
שזוהי  אמרו, ב) (קא, ובסנהדרין וברש"י). א כה, (יומא
בית  בהל' וראה שם. רש"י כדברי מסיני, למשה הלכה
וחציה  קודש היה חציה הגזית... "לשכת הי"ז פ"ה, הבחירה
יושבים". הסנהדרין היו חול של ובחצי חול... היה

בישראל.55) רוצחים ונתרבו העוונות, כשגברו
ומירושלים 56) לירושלים, ומחנות לחנות, הגזית מלשכת

לאושא, ומיבנה ליבנה, ומאושא לאושא, ומיבנה ליבנה,
לציפורי, ומשם שערים, לבית ומשפרעם לשפרעם, ומאושא
בימי  היו ובטבריא א), לא, השנה (ראש לטבריא ומשם

שם). (רש"י קיסר שם.57)אנטונינוס

.‚ÈÈÈ„ eÏËa ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„˜ ‰L ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ»»…∆À¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ≈
Ìi˜ Lc˜n‰ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓ ˙BLÙ58; ¿»ƒƒ¿»≈««ƒ∆»»«ƒ¿»«»

ÔÓB˜Óa ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈ¯„‰q‰ eÏbL ÈtÓƒ¿≈∆»««¿∆¿ƒ¿…»»ƒ¿»
Lc˜na59. «ƒ¿»

המזבח.58) גבי על מקריב היה שראו 59)והכהן מכיון
שנגלה  מוטב אמרו: לדונם, יכלו ולא הרוצחים, שנתרבו
גורם, שהמקום מיתה, יתחייבו שלא כדי למקום ממקום

ב). ח, זרה (עבודה הי"א לעיל כמבואר

.„ÈÔÈc - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ˙BLÙ ÈÈc ÔÈcL ÔÓÊaƒ¿«∆»ƒƒ≈¿»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BLÙ ÈÈc60ÔÈ¯„‰q‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ƒ≈¿»¿»»»∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,ı¯‡a ÔÈÎeÓÒ61˙‚‰B ÔÈ¯„‰q‰L . ¿ƒ»»∆¿∆≈«¿∆««¿∆¿ƒ∆∆
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a»»∆¿»»»∆

א.60) ז, רבינו 61)מכות הזכירה ולא הי"ב. פ"ד, לעיל
נפשות  דיני שבטלו שנה ארבעים אותן שכל לומר אלא כאן
הכהן  היה שעדיין אע"פ בחוץֿלארץ. גם בטלו בא"י,

(כסףֿמשנה). המזבח על מקריב

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אחרי 1) תלייה שחייבים ואלה סקילה, מצוות ביצוע

מספר  הריגתם. ביום דין בית הרוגי קבורת מצוות סקילתם.
סכום  וחנק, הרג שריפה, חייבי וכן שבתורה, סקילה חייבי

ושישה. שלושים כולם

.‡‰ÏÈ˜q‰ ˙ÈaÓ ˜BÁ¯ ?ÔÈÏ˜Òp‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»ƒ≈«¿ƒ»
ÂÈ„‚a ‰ÏÈ˜Ò ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈËÈLÙÓ ˙Bn‡ Úa¯‡2, «¿«««¿ƒƒ∆«¿À»¿ƒ»¿»»
,‰n¯Ú ˙Ï˜Ò ‰M‡‰ ÔÈ‡Â .ÂÈÙlÓ B˙Â¯Ú ÔÈqÎÓe¿«ƒ∆¿»ƒ¿»»¿≈»ƒ»ƒ¿∆∆¬À»
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„Á‡ ˜eÏÁa ‡l‡3ÈzL dB·‚ ‰ÏÈ˜q‰ ˙È·e . ∆»¿»∆»≈«¿ƒ»»«¿≈
˙BÓB˜4˙B¯eÒ‡ ÂÈ„ÈÂ ,ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ÌLÏ ‰ÏBÚ .5. ∆¿»¿≈»¿»»¬

‡e‰Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ó ÂÈ˙Ó ÏÚ BÙÁBc ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»≈ƒ¬«»¿»≈¬»¿
ı¯‡Ï BaÏ ÏÚ ÏÙBÂ Ct‰6‡ˆÈ - da ˙Ó Ì‡ .7. ∆¿»¿≈«ƒ»»∆ƒ≈»»»

‰¯iÈ ‰¯È B‡ Ï˜qÈ Ï˜Ò :¯Ó‡ È¯‰L8‰ÂL‰ ‰p‰ . ∆¬≈∆¡«»…ƒ»≈»…ƒ»∆ƒ≈ƒ¿»
ÂÈÏÚ Ô·‡‰ ˙‡ ÏÙpL Ï˜Òp‰9‡e‰ ÏÙpL ÛÁ„p‰ ÌÚ «ƒ¿»∆»«∆»∆∆»»ƒ«ƒ¿»∆»«

ı¯‡‰ ÏÚ BÓˆÚa10- BÊ ‰ÙÈÁcÓ ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿«»»∆¿ƒ…≈ƒ¿ƒ»
ÌL ˙ÁpÓ ‰˙È‰L Ô·‡ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‰Èa‚Ó11ÈL ‡OÓ , «¿ƒƒ»≈ƒ∆∆∆»¿»À««»«»¿≈
B„È ˙‡ ‰t¯Ó ÈM‰ „Ú‰Â ,Ì„‡ Èa12CÈÏLÓe13 ¿≈»»¿»≈«≈ƒ«¿∆∆»«¿ƒ

B˙ÓÈ‚¯ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - Ba ˙Ó Ì‡ .BaÏ ÏÚ Ô·‡‰»∆∆«ƒƒ≈»»¿ƒ»¿ƒ»
‰L‡¯· Ba ‰È‰z ÌÈ„Ú‰ „È :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈∆∆¡««»≈ƒƒ¿∆»ƒ…»

B˙ÈÓ‰Ï14.‰¯Á‡a ÌÚ‰ Ïk „ÈÂ , «¬ƒ¿«»»»»«¬…»

ב 2) מד, (סנהדרין ערום כשהוא למות ממהר שהוא
דרשו: א מה, שם ובגמרא שם). לרבינו המשנה ובפירוש
כסותו. בלא "אותו" – יד) כד, (ויקרא אותו" "ורגמו

ברור 3) - כמוך לרעך "ואהבת אמרה: והתורה תתבזה, שלא
עי"ז, למות שוהה שהיא ואע"פ תבזהו. ולא יפה" מיתה לו
א). מה, (שם להתבזות ולא גופני צער לסבול לה נוח

לארץ,4) משם ומפילו שלש, כאן הרי הנידון של וקומתו
"שלא  כדי יותר, גבוה שיהיה תיקנו לא אבל מהר. ומת
ואבריו  גופו, יתפזר יותר, גבוה מבנין יפול שאם יתנוול",

וברש"י). (שם נבקעת וכריסו מדרש 5)מתפרקים,
ורגליו". ידיו לו "ועוקרים ב אות פקודי פרשת תנחומא

על 6) הופכו - לבו על "נהפך כתוב: א מה, שם ובמשנה,
מגונה  הוא פרקדן מושכב כשהוא רש"י: ומפרש מתניו",
הפיכתו  שכל סובר הוא כי לכתבו חשש לא ורבינו יותר.
וכיון  נשמתו, יצאה כבר אם לראות אלא אינה מתניו, על
זה, בכלל מתניו על ההפיכה הרי יצא", בה מת "אם שכתב:
(לחםֿמשנה). מת שהוא בוחנים הלב דופק הפסקת שע"י

באבן.7) כלל נרגם  שלא לארץ 8)אע "פ למטה יושלך 
שם). לתורה האבן 9)(רש"י שנפל "הנסקל תימן: בכת"י

איננה. את, ותיבת: הוזכרה 10)עליו". שהסקילה ואע"פ
הכתוב  שסמך שמצינו בסוף, אותה עושים תחילה, בפסוק
באבנים  "וסקלתם ה) יז, (דברים שנאמר למיתה, סקילה
ומניין  שבדחיה). "מניין ד"ה; א מה, שם ('תוספות' ומתו"
תלמודֿלומר: מסיני? לדורות ביתֿדין מיתת למדים שאנו
סקילה  דין יהא לדורות שאף לומר עתיד, לשון יסקל, סקול

א). מה, (שם בדחיפה אף זה.11)נוהג כדי 12)לצורך
לכוון  יכולים אינם ששנים כוחו, בכל ישליכנה שחבירו
ב  מה, (שם מעכב זה משליך כשזה כאחד, להשליך כוחם

הראשון.13)וברש"י). וכתב 14)חבירו א. עמ' שם
שהעדים  ידעת "וכבר מ"ג: פ"ז, שם למשנה בפירושו רבינו
הדבר  שאותו לפי שתהיה, מיתה איזו בידים שממיתים  הם

סיפור אצלם אצלנו והוא בחושיהם, שהשיגוהו אמת,
מהם". ששמענו מה אלא יודעים אנו שאין דברים,

.·ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡ - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»≈¿ƒ∆»«
Ba „·ÚL ¯ÚL15È„·BÚ da¯L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â . ««∆»«¿ƒ»¿»ƒ∆À»¿≈

ÌÈ·ÎBk16ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ -17¯·„Â . »ƒ¿ƒ«∆«≈ƒ¿»»

¯ÚL ‰Ê - EÈ¯ÚL Ï‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ïa˜ ‰Ê∆«»»ƒƒ«¿»∆¿»∆∆««
Ba „·ÚL18.Ba BÈc ¯Ó‚pL ‡ÏÂ , ∆»«¿…∆ƒ¿«ƒ

אחרת.15) בעיר נידון או 16)ואפילו איבה, חשש ויש
עירם. שער על לסקול יתנו ב.17)שלא מה, כתובות

אלא  ביתֿדין, פתח ליד דוקא לאו שם, ה'תוספות' וכתבו
ה"ג, פי"ב, לעיל מבואר וכן ממנו, ורחוק לביתֿדין חוץ

מביתֿהדין. רחוק היה הסקילה שם:18)שבית דרשו וכן
אל  ההוא... האיש את (=והוצאת למטה שעריך "נאמר
ב, (=שם למעלה שעריך ונאמר באבנים), וסקלתם שעריך...
יעשה  אשר אשה או איש שעריך... באחד בקרבך ימצא כי
האמור  שעריך מה אחרים), אלהים ויעבוד וילך הרע... את
שער  - למטה האמור שעריך אף בו, שעבד שער - למעלה
אם  אלא "גזירהֿשוה" דן אדם שאין וידוע בו". שעבד
בנדה  כמבואר מסיני, למשה עד מרבו ורבו מרבו, קיבלה

הי"א. פ"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שם. וברש"י ב יט,

.‚„Ú Ï·Êa B˙B‡ ÔÈÚwLÓ eÈ‰ :ÔÈÙ¯Op‰ ˙ÂˆÓƒ¿««ƒ¿»ƒ»¿«¿ƒ¿∆∆«
ÂÈ˙BaÎ¯‡19C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÌÈ˙BÂ ,20 «¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«

,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê - ÂÈ„Ú ÈLe .B¯‡eˆ ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ¿¿ƒ««»¿≈≈»∆≈∆¿
.ÂÈt ˙‡ Á˙Bt ‡e‰L „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ¿∆≈∆¿«∆≈«∆ƒ

ÌÈÎÈzÓe21,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙¯ÙBÚ‰ ˙‡Â ÏÈ„a‰ ˙‡ «ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»∆∆¿«≈»∆
Èa ˙‡ ˙Ù¯BOÂ ˙„¯BÈ ‡È‰Â ,ÂÈt CB˙Ï ˜¯BÊ ‡e‰Â¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿∆∆∆¿≈

ÂÈÚÓ22. ≈»

בשרו 19) על הפתילה ותפול ואנה, אנה יתהפך שלא
מחבל 20)מבחוץ. והקשה פיו, לפתוח חונק אינו שהרך

ורכה  לחנוק, - מבפנים קשה לפיכך ומנוולו, גרונו את
א). נב, לסנהדרין (רש"י להגן ממסים.21)מבחוץ

"באש 22) כאן נאמר דרשו: שם ובגמרא א. נב, שם משנה,
השריפה  את "יבכו ו) י, (ויקרא אהרן בבני ונאמר תשרף",
שנאמר  קיים, וגוף נשמה שריפת להלן מה ה'". שרף אשר
נשאר  שהגוף כלומר: מיתה, כעין - ה' לפני וימותו בהם:

קיים. וגוף נשמה שריפת כאן אף שלם,

.„C¯„k ,ÛÈÒa BL‡¯ ˙‡ ÔÈÊÈzÓ :ÔÈ‚¯‰p‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ«ƒƒ∆…¿«ƒ¿∆∆
ÌÈOBÚ ÌÈÎÏn‰L23. ∆«¿»ƒƒ

אומר 23) הכתוב וכן ב), עמ' שם (משנה, בהם למורדים
ח  ב, ובמלכיםֿא בחרב". הרגת "ואותו ט) יב, (שמואלֿב
וכתב  בחרב". אמיתך אם לאמור בה' לו ואשבע נאמר:
מלכות  הרוגי שאין ללמוד, יש הנ"ל מהמשנה הרדב"ז,

ה"ב. פי"ד, לעיל רבינו כדברי בסייף, אלא נהרגים

.‰„Ú Ï·Êa ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈÚwLÓ :ÔÈ˜Áp‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆«¿À»¿∆∆«
ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈ˙BaÎ¯‡«¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«¿¿ƒ«
‡ˆzL „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê .B¯‡e«̂»∆≈∆¿¿∆≈∆¿«∆≈≈

BLÙ24. «¿

והשווה 24) יט אות לעיל בביאורנו וראה במשנה. שם
לכאן.

.ÂÛc‚Ó‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ25˙„B·Ú „·BÚÂ ƒ¿«¬≈ƒ¿∆«¿«≈¿≈¬«
ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ Èk :¯Ó‡pL .ÌÈ·ÎBk26È¯‰ - »ƒ∆∆¡«ƒƒ¿«¡…ƒ»¬≈
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ÈÈ ˙‡ :¯Ó‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ·e .¯eÓ‡ Ûc‚Ó¿«≈»¿≈¬«»ƒ∆¡«∆¿»
Ûc‚Ó ‡e‰27.˙ÈÏ˙ ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ,‰Ï˙ LÈ‡‰Â . ¿«≈¿»ƒƒ¿∆¿≈»ƒ»ƒ¿≈

˙Óe‰Â ˙ÂÓ ËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆¿»
B˙‡ ˙ÈÏ˙Â28. ¿»ƒ»…

טו,25) (במדבר הכתוב כלשון השם, את (=המקלל) המברך
ה"ז. פ"ב, ע"ז בהל' נתפרשו ודיניו מגדף", הוא ה' "את ל)

נתלה.26) הוא - ה' את שבירך ב 27)מפני מה, סנהדרין
בעיקר". שכפר כל אף בעיקר, שכפר זה מקלל "מה

אשה".28) ולא "איש א. מו, שם

.ÊÔ˙B‡ ÔÈÏ˜BqL ¯Á‡ ?ÔÈÏ˙p‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿ƒ««∆¿ƒ»
ÔÈÚwLÓ29‰pnÓ ‡ˆBÈ ıÚÂ ,ı¯‡a ‰¯Bw‰ ˙‡30, ¿«¿ƒ∆«»»»∆¿≈≈ƒ∆»

BÊÏ BÊ ÂÈ„È ÈzL ÔÈÙÈwÓe31e‰ÏB˙Â ,32˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ «ƒƒ¿≈»»»¿≈»ƒ¿ƒ«
ÂÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - ÔÏ Ì‡Â .„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ,‰nÁ‰««»«ƒƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»
ıÚ‰ ÏÚ B˙Ï· ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa33. ¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒƒ¿»«»≈

סמוך 30)נועצים.29) הקורה מן יוצא היה יתד כמין
זו.31)לראשה. אצל זו שם).32)סומך (רש"י בידיו

תלוי",33) אלקים קללת "כי מסיים: והכתוב שם, משנה
שבירך  מפני תלוי זה מה מפני "כלומר, שם: במשנה פירשו
בירכו  שזה שמזכירין, מתחלל" שמים שם ונמצא השם את
סמוך  עד אותו "משהין שנינו: ב עמ' שם ובגמרא (רש"י).
ואח"כ  אותו, וממיתין דינו, את וגומרין החמה לשקיעת
בינתיים, שהות (=אין מתיר ואחד קושר אחד אותו, תולים
י, שם וכן כט ח, וביהושע תליה". מצות לקיים כדי רש"י),
שם: שנאמר גויים, בנתלים אפילו נוהג זה שדין משמע כו
שם: הרד"ק וכתב הערב". עד העצים על תלויים "ויהיו
שאינם  אע"פ נקברים, הנתלים היו הארץ, טומאת "מפני
הארץ... טומאת הוא נקבר שאינו המת כי ישראל... מבני
בית  "וקברום יב) לט, (יחזקאל אמר ומגוג בגוג לעתיד וכן

כט. ח, שם ברד"ק וראה הארץ". את טהר למען ישראל

.ÁÌBÈa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk ˙‡ ¯a˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»¬≈≈ƒ¿
ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL .‰‚È¯‰‰34.‡e‰‰ ÌBia «¬ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆««

B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ‡ÏÂ¿…¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«≈ƒ∆≈
‰OÚ˙ ‡Ïa ÂÈÏÚ ¯·BÚ -35BÏ ‡È·‰Ï B„B·ÎÏ BÈÏ‰ . ≈»»¿…«¬∆¡ƒƒ¿¿»ƒ

ÂÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡36. »¿«¿ƒƒ≈≈»»

וכן 34) מצוהֿעשה" זו - קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר ירושלמי
מצוה  המצוות" ב"ספר הביאו ורבינו זה, לפסוק ב'ספרי'
מתים  בשאר שהקבורה ה"א, פי"ב אבל הל' והשווה רלא.

מצוה. שאר 35)היא לרבות תקברנו" קבור "כי שנאמר
ב). מו, (סנהדרין כדי 36)מתים הלינו אם וכן א. עמ' שם

אינו  - מקוננות לו להביא או להספידו עיירות עליו לאסוף
א). מז, (שם עליו עובר

.ËÏÚ ‡l‡ ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ ÏÚ ÔÈÏBz ÔÈ‡≈ƒ«ƒ»«¿À»««¿«∆»«
LeÏz‰37‰ˆÈˆ˜ ¯qÁÓ ‡‰È ‡lL È„k ,38ıÚ‰L . «»¿≈∆…¿≈¿À«¿ƒ»∆»≈

Ú¯ ÔB¯kÊ BÏ ‡‰È ‡lL ,BnÚ ¯a˜ ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL∆ƒ¿∆»»ƒ¿»ƒ∆…¿≈ƒ»«
ÈBÏt ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL ıÚ‰ ‰Ê :e¯Ó‡ÈÂ39Ô·‡‰ ÔÎÂ . ¿…¿∆»≈∆ƒ¿»»»¿ƒ¿≈»∆∆

ÛÈq‰Â ,da Ï˜ÒpLÔÈ¯„eq‰Â ,‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰pL ∆ƒ¿»»¿««ƒ∆∆¡»«∆¡»¿«»ƒ

‚¯‰p‰ ˙OÈÙ˙a ÌÈ¯a˜ Ïk‰ - Ô‰a ÔÈ˜BÁL40Ï·‡ , ∆¿ƒ»∆«…ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««∆¡»¬»
BÓˆÚ ¯·wa ‡Ï41. …«∆∆«¿

ה"ז.37) לעיל כמבואר בקרקע, נעוץ והתורה 38)והוא
זה  יצא קבורה, אלא מחוסר שאינו מי - קבור" "כי אמרה:
שגם  ואף ב). מו, (שם וקבורה" קציצה שמחוסר (המחובר)
כקציצה  מעשה, מחוסר זה אין תלישה, מחוסר הנעוץ עץ

(שם). המחובר הבא 39)מן לגבי א) (נד, שם שאמרו כמו
הבהמה  תהא "שלא משום נסקלת, היא שגם הבהמה, על
ידה". על פלוני שנסקל היא זו ויאמרו בשוק, עוברת

(סוטה 40) אמרו וכן ב). מה, שם (רש"י אמותיו ארבע בתוך
אמות". ארבע תופס "מת ב), וראה 41)מג, ב מה, שם

לו  קבורה - תקברנו קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר בירושלמי
ולאבנו". ולעצו

.È:Ô‰ el‡Â ,¯OÚ ‰BÓL ‰¯BzaL ÔÈÏ˜Òp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ∆«»¿»»»¿≈≈
Ì‡‰ ÏÚ ‡a‰42B˙lk ÏÚÂ ,·‡ ˙L‡ ÏÚÂ ,43ÏÚÂ , «»«»≈¿«≈∆»¿««»¿«

‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú44¯eÎf‰ ÏÚÂ ,45ÌÚ ·ÎBM‰Â . «¬»«¿…»»¿««¿¿«≈ƒ
‰Ó‰a46‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·n‰ ‰M‡‰Â .47. ¿≈»¿»ƒ»«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»
Ûc‚Ó‰Â48ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚÂ .49BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰Â . ¿«¿«≈¿≈¬«»ƒ¿«≈ƒ«¿
CÏnÏ50ÈBÚcÈ ÏÚ·e .·B‡ ÏÚ·e .51˙ÈÒn‰Â .52. «…∆««««ƒ¿ƒ¿«≈ƒ

ÁÈcn‰Â53ÛMÎÓ‰Â .54˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â .55Ïl˜Óe . ¿««ƒ«¿«¿«≈¿«¿«≈∆««»¿«≈
Bn‡ B‡ ÂÈ·‡56‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e .57. »ƒƒ≈≈∆

דרשו 42) ערותה". תגלה לא היא, "אמך ז יח, ויקרא
(כגון  אביו אשת שאינה אמו לרבות א) נד, (סנהדרין חכמינו
נאמר  אביו ובאשת אביו, אשת שהיא כאמו ומפותה) אנוסה
יומתו... מות אביו... אשת את ישכב אשר "ואיש יא) כ, (שם
זה  הרי בם, דמיהם שנאמר: מקום וכל בם", דמיהם
יומתו, "מות כז) (שם וידעוני באוב שנאמר כשם בסקילה,

א). נד, (שם בם" דמיהם אותם ירגמו כ,43)באבן ויקרא
כד.44)יב. כב, יג.45)דברים כ, טו,46)ויקרא שם,

"כי  י) יג, (דברים במסית ונאמר תהרוגו", הבהמה "ואת
וסקלתו  יא) (שם, ככתוב בסקילה, שם מה תהרגנו", הרוג

ב). נד, (סנהדרין בסקילה כאן אף כ,47)באבנים, ויקרא
מקום  שכל מא, באות הוכחנו וכבר בם". "דמיהם טז,

בסקילה. זה הרי בם, דמיהם השם,48)שנאמר: את מברך
כל  אותו "ורגמו יד) כד, (ויקרא בתורה מפורש וענשו

ה.49)העדה". יז, מולך,50)דברים ששמו לאליל
שורפו, שהוא ולא הכהנים, ברשות האש על בנו שמעביר
וכמבואר  השלהבת, בתוך אחר לצד זה מצד מעבירו אלא
"עם  ב) כ, (ויקרא בו מפורשת וסקילה ה"ג. פ"ו, ע"ז בהל'

באבן". ירגמוהו פ"ו,51)הארץ שם מפורשים שניהם
ירגמו  "באבן כז כ, ויקרא בתורה מפורש וענשם ה"אֿב,

בם". דמיהם מפורש 52)אותם וענשו לע"ז, היחיד את
ומת". באבנים "וסקלתו יא יג, שלימה 53)בדברים עיר

שהוא  ממסית למדים הנדחת עיר ומדיחי עבודהֿזרה, אחרי
בקש  "כי שם) (שם, הדחה לשון נאמרה בו שגם בסקילה,
(סנהדרין  הדחה - הדחה "גזירהֿשוה": ודנים להדיחך",

ב). תחיה",54)פט, לא "מכשפה יז) כב, (שמות שנאמר
יומת" מות בהמה עם שוכב "כל יח) (שם, נאמר לה וסמוך
(שם  בסקילה כאן אף מה), אות לעיל (ראה בסקילה שם מה
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ב). אותו 55)סז, רגום האיש, יומת "מות לה טו, במדבר
וכבר 56)באבנים". בו", דמיו יומת... "מות א כ, ויקרא

הרי  בו" "דמיו בו שנאמר מקום שכל מא, אות לעיל נתבאר
בסקילה. עירו 57)זה אנשי כל "ורגמוהו כא, כא, דברים

סנהדרין  במשנה מנויים הנסקלים אלו וכל ומת". באבנים
א. נג,

.‡È‰˙fL Ô‰k ˙a :Ô‰ el‡Â ,‰¯OÚ ÔÈÙ¯Op‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¬»»¿≈≈«…≈∆»¿»
dÏÚa ˙Áz58Bza ÏÚ ‡·e .59Bza ˙a ÏÚÂ ,60ÏÚÂ , «««¿»»«ƒ¿««ƒ¿«

˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ ,BzL‡ ˙a ÏÚÂ .Ba ˙a«¿¿««ƒ¿¿««ƒ»¿««
da61B˙BÓÁ ÏÚÂ .62Ì‡ ÏÚÂ ,B˙BÓÁ Ì‡ ÏÚÂ , ¿»¿«¬¿«≈¬¿«≈
ÂÈÓÁ63¯Á‡Ï Ï·‡ ;BzL‡ ÈiÁa Ô‰ÈÏÚ ‡aL ‡e‰Â . »ƒ¿∆»¬≈∆¿«≈ƒ¿¬»¿««

˙BÈ¯Ú‰ ÏÏÎa ,„·Ïa ˙¯Îa Ô‰ È¯‰ - BzL‡ ˙˙ÈÓ64. ƒ«ƒ¿¬≈≈¿»≈ƒ¿«ƒ¿«»¬»

בסקילה,58) היא הרי ארוסה, כשהיא אבל נשואה. כשהיא
להחמיר  לשריפה יצאה ונשואה משריפה, חמורה שסקילה
ג, (סנה' לשריפה מסקילה עליה להקל ארוסה, ולא עליה,
ה"ג, ופ"ג, ה"ו; פ"א, ביאה איסורי בהל' רבינו פסק וכן ב),

נאמרה 59)ה. שלא ואע"פ אשתו. בת שאינה מאנוסתו,
הבת  בת שאסרה מאחר תגלה", לא בתך "ערות בתורה:
קרובה  אינה בתו בת שהרי הבת, מן שתקה י) יח, (ויקרא
איסורי  בהל' רבינו ולשון א עו, (סנהדרין בתו מכח אלא לו

ה"ו). פ"ב, בקידושין.60)ביאה אשתו שאינה מאנוסתו,
סא. אות בסמוך שריפה 61)וראה נאמרה לא בשתיהן

נלמד  וענשן י), יח, (ויקרא בלבד אזהרה אלא בתורה,
וב  מאשה הבאה.ב"גזירהֿשוה" באות כמבואר תה,

אמה 62) ואת אשה את יקח אשר "ואיש יד) כ, (שם ככתוב
חכמינו  אמרו ואתהן", אותו ישרפו באש היא, זימה
ובת  אשה בת ואמה, אשה אלא לי "אין א) עה, (סנהדרין
(ויקרא  להלן ונאמר זימה, כאן: נאמר מניין? בנה ובת בתה
בת  ואת בנה בת את תגלה לא ובתה אשה ערות יז) יח,
ובת  בתה ובת בתה להלן מה היא", זימה הנה שארה בתה...
בנה" ובת בתה ובת בתה כאן אף האזהרה ), (בכלל בנה
ובת  בתו בת לענין גם למד אתה ומכאן שריפה), (=לענין
כי  י) יח, (ויקרא כאן נאמר בשריפה, שהן מאנוסתו בנו
למד  אני הנה, שארה אשתו: בשאר ונאמר הנה, ערותך
"זימה" אשתו) (בשאר להלן מה "הנהֿהנה", "גזירהֿשוה"
אני  ושוב "זימה". כאן כתוב כאילו "זימה", כאן אף עמו,
בה: שכתוב ואמה מאשה "זימהֿזימה" "גזירהֿשוה" למד
שריפה  כאן אף שריפה, להלן מה ישרפו" באש היא, "זימה

ב). ועמ' א עה, "ואיש 63)(שם יד) כ, (ויקרא ככתוב
ואתהן", אותו ישרפו באש אמה... ואת אשה את יקח אשר
דורות  שלשה לעשות "מנין ב) עה, (סנהדרין חכמינו אמרו
שלישי  דור שהיא חמיו אם כגון מאשתו, (=למעלה ֵלמעלה
בתה  (כבת למטה דורות כשלשה חמותו) אם וכן לאשתו,
למטה: נאמר יז), יח, ויקרא בתורה, המפורשים בנה ובת
אף  דורות, שלשה למטה מה זימה, למעלה: ונאמר זימה,

דורות". שלשה "באש 64)למעלה נאמר: ב עו, שם
אשתו  והרי משמע, שתיהן - אתהן ואתהן" אותו ישרפו
אם  כלומר, קיימות. כששתיהן לך, לומר אלא נשרפת? אינה
עונש  כאן אין - לאו ואם חמותו, תישרף - חיה אשתו
שם  שאמרו ואע"פ שם. עקיבא רבי וכדברי שריפה.

ולגבי  כרת. איסור שזהו רבינו סובר בעלמא", "איסורא
שאין  בעלמא, איסורא לכרת: קורא אדם, בידי שהיא שריפה
הל' השווה בלבד. השמים מן עונש אלא ביתֿדין מיתת בה
והמאירי  שם. ובמגידֿמשנה ה"ח פ"ב, ביאה איסורי
א) סב, (קידושין התלמוד מסגנון ראיה מביא שם לסנהדרין
הנקי, ולא הנקי לא - אותך איש שכב "אם שם: שאמרו
לאיסור  קראו איש, שבאשת הרי - בעלמא" איסורא אלא
מנויים  - הנשרפים אלו וכל בעלמא". "איסורא שבה כרת

א. עה, סנהדרין במשנה

.·ÈÔÈ‚¯‰p‰65ÁˆB¯‰ :ÌÈL66Ácp‰Â67. «∆¡»ƒ¿«ƒ»≈«¿«ƒ»

כ)66)בסייף.65) כא, (שמות ינקם" "נקום בו שנאמר
כה), כו, (ויקרא אומר כשהוא היא, מה יודע איני זו "נקימה
נקימה, אומר הוי - ברית' נקם נוקמת חרב עליכם 'והבאתי

ב). נב, (שם סיוף" ב 67)זו עו, שם המשנה ולשון
בתורה  בהם מפורש וסייף הנדחת", עיר ואנשי "הרוצח
חרב". לפי ההיא העיר יושבי את תכה "הכה טז) יג, (דברים

.‚È.LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ :Ô‰ el‡Â ,‰ML ÔÈ˜Áp‰«∆¡»ƒƒ»¿≈≈«»«≈∆ƒ
Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a Ï·BÁ‰68Ô˜ÊÂ .Ï‡¯OiÓ LÙ ·B‚Â . «≈¿»ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿»≈¿»≈

‡¯ÓÓ69¯˜M‰ ‡È·e .70‰„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰Â . «¿≈¿ƒ«∆∆¿«ƒ¿«≈¿≈¬»
‰¯Ê71ÌÈLÏLe ‰ML ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk e‡ˆÓ .72. »»ƒ¿¿»¬≈≈ƒƒ»¿ƒ

ה"ה.68) פ"ה, ממרים הל' לקמן ראה חבורה, בהם שעשה
כנגדם.69) לעשות ומורה הגדול, ביתֿדין דברי על שמסרב
ה"ח.70) פ"ה, ע"ז הל' וראה שמע, שלא מה על מתנבא
את 71) לטמא ההלכה את כיוון אפילו ע"ז. אמרה שאומר:

וראה  א). פט, בסנהדרין (משנה הטהור את ולטהר הטמא
או  "יומת" בתורה נאמר ובכולם ה"ו. פ"ה, ע"ז בהל'
אינה  סתם בתורה האמורה מיתה "כל הוא: וכלל "ומת",
"ומפי  ה"א פי"ד, לעיל והשווה ב). פד, (שם חנק" אלא
שם. ובביאורנו חנק" היא מיתה... שכל למדו רבינו משה

ב. פד, שם במשנה, מנויים - הנחנקים אלו רמז 72)וכל
ישראל  (תפארת מות" כלי הכין "ול'ו' יח): ז, (תהלים לדבר
וב"קרית  א). אות העונשים", "סוגר סנהדרין, מס' בסוף
ו' נשרפים; י' נסקלים; ח"י "חיוב". סימן: בהם נותן ספר"

נהרגים. ב' נחנקים;

ה'תשע"ט  תמוז י"ב שני יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
התראת 1) דיני מלקות. שמחוייב מי הלקאת מצוות ביאור

בשני  צורך שאין קטן. מדין נפטר גדול בדין המתחייב ספק.
דין. בית בפני ההלקאה סדר למלקות. האיסור להחזקת עדים

.‡Ck ,‰˙ÈÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLk¿≈∆ƒ¿»¿»ƒ∆«¿À»ƒ»»
:¯Ó‡pL .˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙B˜Ï‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿∆«¿À»«¿∆∆¡«
˙e˜ÏnL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÙÏ e‰k‰Â ËÙM‰ BÏÈt‰Â¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆«¿

‰LÏLa2˙„ÓBÚ ‡È‰ ‰˙ÈÓ ÌB˜Óa -3. ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ∆∆

לעיל 2) ראה ושלושה, בעשרים שהם נפשות, לדיני בניגוד
ד. והלכה ב, הלכה ה, עדים 3)פרק מומחים, צריכה שהיא

(סנהדרין  אמרו וכן נפשות. כדיני וחקירה ודרישה והתראה
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ÈÈ ˙‡ :¯Ó‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ·e .¯eÓ‡ Ûc‚Ó¿«≈»¿≈¬«»ƒ∆¡«∆¿»
Ûc‚Ó ‡e‰27.˙ÈÏ˙ ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ,‰Ï˙ LÈ‡‰Â . ¿«≈¿»ƒƒ¿∆¿≈»ƒ»ƒ¿≈

˙Óe‰Â ˙ÂÓ ËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆¿»
B˙‡ ˙ÈÏ˙Â28. ¿»ƒ»…

טו,25) (במדבר הכתוב כלשון השם, את (=המקלל) המברך
ה"ז. פ"ב, ע"ז בהל' נתפרשו ודיניו מגדף", הוא ה' "את ל)

נתלה.26) הוא - ה' את שבירך ב 27)מפני מה, סנהדרין
בעיקר". שכפר כל אף בעיקר, שכפר זה מקלל "מה

אשה".28) ולא "איש א. מו, שם

.ÊÔ˙B‡ ÔÈÏ˜BqL ¯Á‡ ?ÔÈÏ˙p‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿ƒ««∆¿ƒ»
ÔÈÚwLÓ29‰pnÓ ‡ˆBÈ ıÚÂ ,ı¯‡a ‰¯Bw‰ ˙‡30, ¿«¿ƒ∆«»»»∆¿≈≈ƒ∆»

BÊÏ BÊ ÂÈ„È ÈzL ÔÈÙÈwÓe31e‰ÏB˙Â ,32˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ «ƒƒ¿≈»»»¿≈»ƒ¿ƒ«
ÂÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - ÔÏ Ì‡Â .„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ,‰nÁ‰««»«ƒƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»
ıÚ‰ ÏÚ B˙Ï· ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa33. ¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒƒ¿»«»≈

סמוך 30)נועצים.29) הקורה מן יוצא היה יתד כמין
זו.31)לראשה. אצל זו שם).32)סומך (רש"י בידיו

תלוי",33) אלקים קללת "כי מסיים: והכתוב שם, משנה
שבירך  מפני תלוי זה מה מפני "כלומר, שם: במשנה פירשו
בירכו  שזה שמזכירין, מתחלל" שמים שם ונמצא השם את
סמוך  עד אותו "משהין שנינו: ב עמ' שם ובגמרא (רש"י).
ואח"כ  אותו, וממיתין דינו, את וגומרין החמה לשקיעת
בינתיים, שהות (=אין מתיר ואחד קושר אחד אותו, תולים
י, שם וכן כט ח, וביהושע תליה". מצות לקיים כדי רש"י),
שם: שנאמר גויים, בנתלים אפילו נוהג זה שדין משמע כו
שם: הרד"ק וכתב הערב". עד העצים על תלויים "ויהיו
שאינם  אע"פ נקברים, הנתלים היו הארץ, טומאת "מפני
הארץ... טומאת הוא נקבר שאינו המת כי ישראל... מבני
בית  "וקברום יב) לט, (יחזקאל אמר ומגוג בגוג לעתיד וכן

כט. ח, שם ברד"ק וראה הארץ". את טהר למען ישראל

.ÁÌBÈa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk ˙‡ ¯a˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»¬≈≈ƒ¿
ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL .‰‚È¯‰‰34.‡e‰‰ ÌBia «¬ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆««

B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ‡ÏÂ¿…¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«≈ƒ∆≈
‰OÚ˙ ‡Ïa ÂÈÏÚ ¯·BÚ -35BÏ ‡È·‰Ï B„B·ÎÏ BÈÏ‰ . ≈»»¿…«¬∆¡ƒƒ¿¿»ƒ

ÂÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡36. »¿«¿ƒƒ≈≈»»

וכן 34) מצוהֿעשה" זו - קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר ירושלמי
מצוה  המצוות" ב"ספר הביאו ורבינו זה, לפסוק ב'ספרי'
מתים  בשאר שהקבורה ה"א, פי"ב אבל הל' והשווה רלא.

מצוה. שאר 35)היא לרבות תקברנו" קבור "כי שנאמר
ב). מו, (סנהדרין כדי 36)מתים הלינו אם וכן א. עמ' שם

אינו  - מקוננות לו להביא או להספידו עיירות עליו לאסוף
א). מז, (שם עליו עובר

.ËÏÚ ‡l‡ ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ ÏÚ ÔÈÏBz ÔÈ‡≈ƒ«ƒ»«¿À»««¿«∆»«
LeÏz‰37‰ˆÈˆ˜ ¯qÁÓ ‡‰È ‡lL È„k ,38ıÚ‰L . «»¿≈∆…¿≈¿À«¿ƒ»∆»≈

Ú¯ ÔB¯kÊ BÏ ‡‰È ‡lL ,BnÚ ¯a˜ ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL∆ƒ¿∆»»ƒ¿»ƒ∆…¿≈ƒ»«
ÈBÏt ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL ıÚ‰ ‰Ê :e¯Ó‡ÈÂ39Ô·‡‰ ÔÎÂ . ¿…¿∆»≈∆ƒ¿»»»¿ƒ¿≈»∆∆

ÛÈq‰Â ,da Ï˜ÒpLÔÈ¯„eq‰Â ,‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰pL ∆ƒ¿»»¿««ƒ∆∆¡»«∆¡»¿«»ƒ

‚¯‰p‰ ˙OÈÙ˙a ÌÈ¯a˜ Ïk‰ - Ô‰a ÔÈ˜BÁL40Ï·‡ , ∆¿ƒ»∆«…ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««∆¡»¬»
BÓˆÚ ¯·wa ‡Ï41. …«∆∆«¿

ה"ז.37) לעיל כמבואר בקרקע, נעוץ והתורה 38)והוא
זה  יצא קבורה, אלא מחוסר שאינו מי - קבור" "כי אמרה:
שגם  ואף ב). מו, (שם וקבורה" קציצה שמחוסר (המחובר)
כקציצה  מעשה, מחוסר זה אין תלישה, מחוסר הנעוץ עץ

(שם). המחובר הבא 39)מן לגבי א) (נד, שם שאמרו כמו
הבהמה  תהא "שלא משום נסקלת, היא שגם הבהמה, על
ידה". על פלוני שנסקל היא זו ויאמרו בשוק, עוברת

(סוטה 40) אמרו וכן ב). מה, שם (רש"י אמותיו ארבע בתוך
אמות". ארבע תופס "מת ב), וראה 41)מג, ב מה, שם

לו  קבורה - תקברנו קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר בירושלמי
ולאבנו". ולעצו

.È:Ô‰ el‡Â ,¯OÚ ‰BÓL ‰¯BzaL ÔÈÏ˜Òp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ∆«»¿»»»¿≈≈
Ì‡‰ ÏÚ ‡a‰42B˙lk ÏÚÂ ,·‡ ˙L‡ ÏÚÂ ,43ÏÚÂ , «»«»≈¿«≈∆»¿««»¿«

‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú44¯eÎf‰ ÏÚÂ ,45ÌÚ ·ÎBM‰Â . «¬»«¿…»»¿««¿¿«≈ƒ
‰Ó‰a46‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·n‰ ‰M‡‰Â .47. ¿≈»¿»ƒ»«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»
Ûc‚Ó‰Â48ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚÂ .49BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰Â . ¿«¿«≈¿≈¬«»ƒ¿«≈ƒ«¿
CÏnÏ50ÈBÚcÈ ÏÚ·e .·B‡ ÏÚ·e .51˙ÈÒn‰Â .52. «…∆««««ƒ¿ƒ¿«≈ƒ

ÁÈcn‰Â53ÛMÎÓ‰Â .54˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â .55Ïl˜Óe . ¿««ƒ«¿«¿«≈¿«¿«≈∆««»¿«≈
Bn‡ B‡ ÂÈ·‡56‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e .57. »ƒƒ≈≈∆

דרשו 42) ערותה". תגלה לא היא, "אמך ז יח, ויקרא
(כגון  אביו אשת שאינה אמו לרבות א) נד, (סנהדרין חכמינו
נאמר  אביו ובאשת אביו, אשת שהיא כאמו ומפותה) אנוסה
יומתו... מות אביו... אשת את ישכב אשר "ואיש יא) כ, (שם
זה  הרי בם, דמיהם שנאמר: מקום וכל בם", דמיהם
יומתו, "מות כז) (שם וידעוני באוב שנאמר כשם בסקילה,

א). נד, (שם בם" דמיהם אותם ירגמו כ,43)באבן ויקרא
כד.44)יב. כב, יג.45)דברים כ, טו,46)ויקרא שם,

"כי  י) יג, (דברים במסית ונאמר תהרוגו", הבהמה "ואת
וסקלתו  יא) (שם, ככתוב בסקילה, שם מה תהרגנו", הרוג

ב). נד, (סנהדרין בסקילה כאן אף כ,47)באבנים, ויקרא
מקום  שכל מא, באות הוכחנו וכבר בם". "דמיהם טז,

בסקילה. זה הרי בם, דמיהם השם,48)שנאמר: את מברך
כל  אותו "ורגמו יד) כד, (ויקרא בתורה מפורש וענשו

ה.49)העדה". יז, מולך,50)דברים ששמו לאליל
שורפו, שהוא ולא הכהנים, ברשות האש על בנו שמעביר
וכמבואר  השלהבת, בתוך אחר לצד זה מצד מעבירו אלא
"עם  ב) כ, (ויקרא בו מפורשת וסקילה ה"ג. פ"ו, ע"ז בהל'

באבן". ירגמוהו פ"ו,51)הארץ שם מפורשים שניהם
ירגמו  "באבן כז כ, ויקרא בתורה מפורש וענשם ה"אֿב,

בם". דמיהם מפורש 52)אותם וענשו לע"ז, היחיד את
ומת". באבנים "וסקלתו יא יג, שלימה 53)בדברים עיר

שהוא  ממסית למדים הנדחת עיר ומדיחי עבודהֿזרה, אחרי
בקש  "כי שם) (שם, הדחה לשון נאמרה בו שגם בסקילה,
(סנהדרין  הדחה - הדחה "גזירהֿשוה": ודנים להדיחך",

ב). תחיה",54)פט, לא "מכשפה יז) כב, (שמות שנאמר
יומת" מות בהמה עם שוכב "כל יח) (שם, נאמר לה וסמוך
(שם  בסקילה כאן אף מה), אות לעיל (ראה בסקילה שם מה
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ב). אותו 55)סז, רגום האיש, יומת "מות לה טו, במדבר
וכבר 56)באבנים". בו", דמיו יומת... "מות א כ, ויקרא

הרי  בו" "דמיו בו שנאמר מקום שכל מא, אות לעיל נתבאר
בסקילה. עירו 57)זה אנשי כל "ורגמוהו כא, כא, דברים

סנהדרין  במשנה מנויים הנסקלים אלו וכל ומת". באבנים
א. נג,

.‡È‰˙fL Ô‰k ˙a :Ô‰ el‡Â ,‰¯OÚ ÔÈÙ¯Op‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¬»»¿≈≈«…≈∆»¿»
dÏÚa ˙Áz58Bza ÏÚ ‡·e .59Bza ˙a ÏÚÂ ,60ÏÚÂ , «««¿»»«ƒ¿««ƒ¿«

˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ ,BzL‡ ˙a ÏÚÂ .Ba ˙a«¿¿««ƒ¿¿««ƒ»¿««
da61B˙BÓÁ ÏÚÂ .62Ì‡ ÏÚÂ ,B˙BÓÁ Ì‡ ÏÚÂ , ¿»¿«¬¿«≈¬¿«≈
ÂÈÓÁ63¯Á‡Ï Ï·‡ ;BzL‡ ÈiÁa Ô‰ÈÏÚ ‡aL ‡e‰Â . »ƒ¿∆»¬≈∆¿«≈ƒ¿¬»¿««

˙BÈ¯Ú‰ ÏÏÎa ,„·Ïa ˙¯Îa Ô‰ È¯‰ - BzL‡ ˙˙ÈÓ64. ƒ«ƒ¿¬≈≈¿»≈ƒ¿«ƒ¿«»¬»

בסקילה,58) היא הרי ארוסה, כשהיא אבל נשואה. כשהיא
להחמיר  לשריפה יצאה ונשואה משריפה, חמורה שסקילה
ג, (סנה' לשריפה מסקילה עליה להקל ארוסה, ולא עליה,
ה"ג, ופ"ג, ה"ו; פ"א, ביאה איסורי בהל' רבינו פסק וכן ב),

נאמרה 59)ה. שלא ואע"פ אשתו. בת שאינה מאנוסתו,
הבת  בת שאסרה מאחר תגלה", לא בתך "ערות בתורה:
קרובה  אינה בתו בת שהרי הבת, מן שתקה י) יח, (ויקרא
איסורי  בהל' רבינו ולשון א עו, (סנהדרין בתו מכח אלא לו

ה"ו). פ"ב, בקידושין.60)ביאה אשתו שאינה מאנוסתו,
סא. אות בסמוך שריפה 61)וראה נאמרה לא בשתיהן

נלמד  וענשן י), יח, (ויקרא בלבד אזהרה אלא בתורה,
וב  מאשה הבאה.ב"גזירהֿשוה" באות כמבואר תה,

אמה 62) ואת אשה את יקח אשר "ואיש יד) כ, (שם ככתוב
חכמינו  אמרו ואתהן", אותו ישרפו באש היא, זימה
ובת  אשה בת ואמה, אשה אלא לי "אין א) עה, (סנהדרין
(ויקרא  להלן ונאמר זימה, כאן: נאמר מניין? בנה ובת בתה
בת  ואת בנה בת את תגלה לא ובתה אשה ערות יז) יח,
ובת  בתה ובת בתה להלן מה היא", זימה הנה שארה בתה...
בנה" ובת בתה ובת בתה כאן אף האזהרה ), (בכלל בנה
ובת  בתו בת לענין גם למד אתה ומכאן שריפה), (=לענין
כי  י) יח, (ויקרא כאן נאמר בשריפה, שהן מאנוסתו בנו
למד  אני הנה, שארה אשתו: בשאר ונאמר הנה, ערותך
"זימה" אשתו) (בשאר להלן מה "הנהֿהנה", "גזירהֿשוה"
אני  ושוב "זימה". כאן כתוב כאילו "זימה", כאן אף עמו,
בה: שכתוב ואמה מאשה "זימהֿזימה" "גזירהֿשוה" למד
שריפה  כאן אף שריפה, להלן מה ישרפו" באש היא, "זימה

ב). ועמ' א עה, "ואיש 63)(שם יד) כ, (ויקרא ככתוב
ואתהן", אותו ישרפו באש אמה... ואת אשה את יקח אשר
דורות  שלשה לעשות "מנין ב) עה, (סנהדרין חכמינו אמרו
שלישי  דור שהיא חמיו אם כגון מאשתו, (=למעלה ֵלמעלה
בתה  (כבת למטה דורות כשלשה חמותו) אם וכן לאשתו,
למטה: נאמר יז), יח, ויקרא בתורה, המפורשים בנה ובת
אף  דורות, שלשה למטה מה זימה, למעלה: ונאמר זימה,

דורות". שלשה "באש 64)למעלה נאמר: ב עו, שם
אשתו  והרי משמע, שתיהן - אתהן ואתהן" אותו ישרפו
אם  כלומר, קיימות. כששתיהן לך, לומר אלא נשרפת? אינה
עונש  כאן אין - לאו ואם חמותו, תישרף - חיה אשתו
שם  שאמרו ואע"פ שם. עקיבא רבי וכדברי שריפה.

ולגבי  כרת. איסור שזהו רבינו סובר בעלמא", "איסורא
שאין  בעלמא, איסורא לכרת: קורא אדם, בידי שהיא שריפה
הל' השווה בלבד. השמים מן עונש אלא ביתֿדין מיתת בה
והמאירי  שם. ובמגידֿמשנה ה"ח פ"ב, ביאה איסורי
א) סב, (קידושין התלמוד מסגנון ראיה מביא שם לסנהדרין
הנקי, ולא הנקי לא - אותך איש שכב "אם שם: שאמרו
לאיסור  קראו איש, שבאשת הרי - בעלמא" איסורא אלא
מנויים  - הנשרפים אלו וכל בעלמא". "איסורא שבה כרת

א. עה, סנהדרין במשנה

.·ÈÔÈ‚¯‰p‰65ÁˆB¯‰ :ÌÈL66Ácp‰Â67. «∆¡»ƒ¿«ƒ»≈«¿«ƒ»

כ)66)בסייף.65) כא, (שמות ינקם" "נקום בו שנאמר
כה), כו, (ויקרא אומר כשהוא היא, מה יודע איני זו "נקימה
נקימה, אומר הוי - ברית' נקם נוקמת חרב עליכם 'והבאתי

ב). נב, (שם סיוף" ב 67)זו עו, שם המשנה ולשון
בתורה  בהם מפורש וסייף הנדחת", עיר ואנשי "הרוצח
חרב". לפי ההיא העיר יושבי את תכה "הכה טז) יג, (דברים

.‚È.LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ :Ô‰ el‡Â ,‰ML ÔÈ˜Áp‰«∆¡»ƒƒ»¿≈≈«»«≈∆ƒ
Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a Ï·BÁ‰68Ô˜ÊÂ .Ï‡¯OiÓ LÙ ·B‚Â . «≈¿»ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿»≈¿»≈

‡¯ÓÓ69¯˜M‰ ‡È·e .70‰„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰Â . «¿≈¿ƒ«∆∆¿«ƒ¿«≈¿≈¬»
‰¯Ê71ÌÈLÏLe ‰ML ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk e‡ˆÓ .72. »»ƒ¿¿»¬≈≈ƒƒ»¿ƒ

ה"ה.68) פ"ה, ממרים הל' לקמן ראה חבורה, בהם שעשה
כנגדם.69) לעשות ומורה הגדול, ביתֿדין דברי על שמסרב
ה"ח.70) פ"ה, ע"ז הל' וראה שמע, שלא מה על מתנבא
את 71) לטמא ההלכה את כיוון אפילו ע"ז. אמרה שאומר:

וראה  א). פט, בסנהדרין (משנה הטהור את ולטהר הטמא
או  "יומת" בתורה נאמר ובכולם ה"ו. פ"ה, ע"ז בהל'
אינה  סתם בתורה האמורה מיתה "כל הוא: וכלל "ומת",
"ומפי  ה"א פי"ד, לעיל והשווה ב). פד, (שם חנק" אלא
שם. ובביאורנו חנק" היא מיתה... שכל למדו רבינו משה

ב. פד, שם במשנה, מנויים - הנחנקים אלו רמז 72)וכל
ישראל  (תפארת מות" כלי הכין "ול'ו' יח): ז, (תהלים לדבר
וב"קרית  א). אות העונשים", "סוגר סנהדרין, מס' בסוף
ו' נשרפים; י' נסקלים; ח"י "חיוב". סימן: בהם נותן ספר"

נהרגים. ב' נחנקים;

ה'תשע"ט  תמוז י"ב שני יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
התראת 1) דיני מלקות. שמחוייב מי הלקאת מצוות ביאור

בשני  צורך שאין קטן. מדין נפטר גדול בדין המתחייב ספק.
דין. בית בפני ההלקאה סדר למלקות. האיסור להחזקת עדים

.‡Ck ,‰˙ÈÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLk¿≈∆ƒ¿»¿»ƒ∆«¿À»ƒ»»
:¯Ó‡pL .˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙B˜Ï‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿∆«¿À»«¿∆∆¡«
˙e˜ÏnL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÙÏ e‰k‰Â ËÙM‰ BÏÈt‰Â¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆«¿

‰LÏLa2˙„ÓBÚ ‡È‰ ‰˙ÈÓ ÌB˜Óa -3. ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ∆∆

לעיל 2) ראה ושלושה, בעשרים שהם נפשות, לדיני בניגוד
ד. והלכה ב, הלכה ה, עדים 3)פרק מומחים, צריכה שהיא

(סנהדרין  אמרו וכן נפשות. כדיני וחקירה ודרישה והתראה
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"כיוון  רש"י: ומפרש עומדת" מיתה במקום "מלקות א) י,
עליו  קנס זו ומיתה למות, הוא ראוי בוראו אזהרת על ַָדעבר

המיתות". מן כאחת הוא והרי הכתוב,

.·‰f‰ ÔÓÊa ÔÈ˜ÏÓ4ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa «¿ƒƒ¿««∆¿»»ƒ«»ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ ‰LÏL5.˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ , ¿»¿ƒ¬»…ƒ¿≈∆¿

נפשות,4) לדיני בניגוד קיים, המקדש בית שאין פי על אף
הלכה  י"ד, פרק לעיל ראה הבית, בפני אלא אותם דנים שאין
בזמנו  מלקות חייב יהודה שרב ב טז, במכות ומצינו י"א,

תורה. איסור על שעבר מפי 5)לאחד בארץ שנסמכו
לעיל  וראה ו, הלכה ד, פרק לעיל כמבואר מוסמכים, חכמים

ובביאורנו. ד הלכה ה פרק

.‚ÏÎa ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic ÔÈ˜ÏnL ˙Bi˜ÏÓ ÏÎÂ¿»«¿À∆«¿ƒ«»≈»»»∆¿»
ÌB˜Ó6˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ dÈ‡ ,7. »≈»∆»«««¿

מוסמכים.6) מלקות,7)שאינם ותשע שלושים שאינה
פרק  לנזיר (רע"ב השעה צורך וכפי הדיין עיני ראות כפי אלא
היא  מרדות, מכת כתב: צג תשובה ובריב"ש ג). משנה ד,
ב"מגן  וראה כמותן. חזקות שאינן אלא תורה, כשל ל"ט
שלוש  היא שמרדות ב, קטן סעיף תצו חיים לאורח אברהם"
על  אותו שמייסרים מרד, לשון - מרדות הכאות. עשרה
דיבור  ב קמא, חולין רש"י וראה חכמים. בדברי שמרד

מרדות. מכת המתחיל:

.„‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡8ÔÈ˜„B·e . ≈»»∆∆»¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ
ÈÈ„a ÌÈOBÚL C¯„k ,‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„a ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆∆∆ƒ¿ƒ≈

˙BLÙ9‰OÚÏ ˜zpL Â‡Ï ÏÚ ¯·Ú .10Ba e¯˙‰Â , ¿»»««»∆ƒ««¬≈¿ƒ¿
‡ÏÂ epOÚz Ì‡L ,‰Ê ¯·„ ‰OÚz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿««¬∆»»∆∆ƒ«¬∆¿…

BaL ‰OÚ Ìi˜˙11- ‰OÚ‰ Ìi˜ ‡ÏÂ ¯·ÚÂ ,‰˜Ïz - ¿«≈¬≈∆ƒ¿∆¿»«¿…ƒ≈»¬≈
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰12‡È‰ ˜ÙÒa ‰‡¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .13, ¬≈∆∆««ƒ∆«¿»»¿»≈ƒ

‡È‰ ‰‡¯˙‰ ˜ÙÒ ˙‡¯˙‰ ,¯ËtÈ - Ìi˜È Ì‡L14. ∆ƒ¿«≈ƒ»≈«¿»«»≈«¿»»ƒ

בזה 8) שווה שהמלקות ד, הלכה י"א, פרק לעיל כמבואר
ב. לג, בסנהדרין התלמוד דברי פי על נפשות, לדיני
כלומר, בו", התרו שלא "כאן אמרו: ב, לב , ובכתובות

לוקה. אינו "משפט 9)ולפיכך כב) כד, (ויקרא שנאמר
וחקירה  דרישה צריכים הדינים שכל מכאן - לכם" יהיה אחד
ב. הלכה ג, פרק עדות הלכות והשווה א), לב, (סנהדרין

והיפטר,10) העשה קיים הלאו, על עברת אם תורה שאמרה
לקחת: ואם ו) כב, (דברים הבנים" על האם תיקח "לא כגון

ז). (שם האם" את תשלח האם 11)"שלח שתמות כגון,
שחט  אם שכן, וכל תשלח". "שלח בה: לקיים תוכל ולא

בידיו. העשה שביטל האם, ב 12)בעצמו תט, מכות
העשה) (את "קיימו יוחנן רבי בדברי שם: הרי"ף וכגירסת
העשה, ביטל שלא פי על אף כלומר, חייב, קיימו לא פטור;
שמתה  כל ולפיכך, תעשה", הלא על לוקה קיימו, שלא כיוון

לוקה. מידו, ברחה או הלאו,13)האם על שעבר בשעה
יקיים. לא או העשה יקיים אם ידוע הדבר אין בו, והתרו

שמביא 14) הפירוש את קמא, לחולין בר"ן וראה שם, מכות
שבכל  פי על אף הרדב"ז, וכתב משנה). (כסף "אחרים" בשם
שעבר  שבשעה שונה, כאן ספק, התראת על לוקים אין מקום
לתיקון  ביחס אלא אינו והספק עבר, וודאי זה הרי הלאו, על

על  לוקה זה הרי העשה קיים שלא וכל יקיימה, שמא העשה,
שבועות  הלכות והשווה וודאי. מותרה הוא שלגביו הלאו,
ביהודה" ב"נודע וראה שם. ובביאורנו ב הלכה ה, פרק
התראת  לפסוק רבינו נתכווין שלא עז, העזר לאבן מה"ת
נפשות  בדיני אבל מלקות, בדיני אלא התראה, שמה - ספק
על  רבינו כשדן י"ב פרק לעיל שהרי תדע, התראה. אינה -

ספק. התראת מדיני כלום הזכיר לא נפשות בדיני התראה

.‰ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓe ˙e˜ÏÓ da LiL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆≈»«¿ƒ«≈ƒ
:‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁML ÔB‚k ,˙Á‡k15 ¿««¿∆»«¿∆¿«¬»»»

,‰˜BÏ BÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ - ‰˙ÈÓÏ Ba e¯˙‰ Ì‡ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿≈∆
‰fÓ ÏB„b ÔÈ„a ·iÁ˙ È¯‰L16Ba e¯˙‰ Ì‡Â ; ∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆¿ƒƒ¿

‰˜BÏ - „·Ïa ˙e˜ÏÓÏ17. ¿«¿ƒ¿«∆

משום 15) ומלקות זרה, עבודה עובד משום מיתה שחייב
כח. כב, ויקרא ראה בנו, ואת אותו והתורה 16)איסור

משום  - רשעתו" כדי לפניו "והיכהו ב) כה , (דברים אמרה
שתי  משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה

ב). יג, (מכות אלא 17)רשעיות ייענש ולא יומת, לא שהרי
פרק  שחיטה הלכות והשווה ב), פא, (חולין אחת רשעה על

ז. הלכה י"ב,

.Â˙ÚLa ‡l‡ ˙e˜ÏÓÏ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ¿≈≈ƒ¿«¿∆»ƒ¿«
‰OÚÓ18.˜ÊÁÈ „Á‡ „Úa - BÓˆÚ ¯eq‡‰ Ï·‡ ; «¬∆¬»»ƒ«¿¿≈∆»À¿«

‰Ê ‡e‰ ˙BÈÏk ·ÏÁ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ ?„ˆÈk19È‡Ïk , ≈«»«≈∆»≈∆¿»∆ƒ¿≈
Ì¯k‰20BÊ ‰M‡ ‰BÊ B‡ ‰Le¯b ,el‡ ˙B¯t Ì‰21, «∆∆≈≈≈¿»»ƒ»

Ba e¯˙‰L ¯Á‡ ÌÈ„Úa ÏÚa B‡ ÏÎ‡Â22‰Ê È¯‰ - ¿»«»«¿≈ƒ««∆ƒ¿¬≈∆
„Á‡ „Úa ¯eq‡‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ23‰na . ∆««ƒ∆ƒ«»ƒ¿≈∆»«∆

LÈÁÎ‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c24Ú·wL ˙Úa „Ú‰ ¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈¿≈∆»«
‰Ê ·ÏÁ BÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;¯eq‡‰25dÈ‡ BÊÂ , »ƒ¬»ƒ»«≈≈∆∆¿≈»

,‰˜BÏ BÈ‡ - LÈÁÎ‰L ¯Á‡ ÏÚa B‡ ÏÎ‡Â ,‰Le¯b¿»¿»«»«««∆ƒ¿ƒ≈∆
ÌÈ„Ú ÈL ¯eq‡‰ eÚa˜iL „Ú26. «∆ƒ¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

העבירה.18) תורה 19)בשעת שאסרתו חלב, זה והרי
עליו. ולוקים יז) ג, שנזרע 20)(ויקרא התבואה ממיני מין

ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים ושניהם הגפן עם
אשר  הזרע המלאה תקדש פן כלאיים כרמך תזרע "לא
רבינו  (לשון שניהם ותאסור תתרחק פן כלומר, תזרע",
לוקה, והאוכלם ו), הלכה י, פרק אסורות מאכלות בהלכות
צו. לאוו ד הלכה י"ט, פרק לקמן בביאורנו כמבואר

לכהן.21) בו.22)ואסורות שהותרה תימן: יד בכתב
(כסף 23) באיסורין" נאמן אחד "עד ב) ב, (גיטין אמרו שכן

"אמר  ב הלכה ו, פרק סוטה בירושלמי הוא ומפורש משנה).
לא  עדותו ועיקר לוקה, שניים, בו והתרו הוא, חלב אחד לו
ב. הלכה ג, פרק שגגות הלכות והשווה הוא"! אחד בעד

אין 25)העובר.24) כלומר, חלב. אינו זה תימן: יד בכתב
ומותר. שומן אלא חלב ב):26)זה סו, (קידושין אמרו וכן

נאמן? הוא כלום מכחישו הוא אם

.Ê,¯eq‡‰ ˙eÚÈ·˜a „Á‡‰ „Ú‰ „ÈÚ‰L ˙Úa ˜˙L»«¿≈∆≈ƒ»≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ
ÔÈ‡ - „Ú‰ LÈÁÎ‰Ï ÔÚË Ba e¯˙‰Â ¯·ÚL ¯Á‡Â¿««∆»«¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»≈≈

‰˜BÏ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL27. ¿ƒ∆»∆
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והלה 27) טהרותיך נטמאו אחד עד לו "אמר ב סה, שם
נאמן  כן, אחרי הכחישו שאפילו רבינו, וסובר נאמן". שותק
(כסף  חידוש כל בזה אין כלל הכחישו לא שאם העד,
שעבר  קודם הכחישו שאם לדייק, יש רבינו ומדברי משנה).

(שם). לוקה ואינו מועילה הכחשתו בתחילה, שתק אפילו

.Á˙ÙBk ?B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk28ÏÚ ÂÈ„È ÈzL ≈««¿ƒ≈¿≈»»«
„enÚ‰29ÔfÁÂ ,CÏÈ‡Â CÏÈ‡30ÂÈ„‚·a ÊÁB‡ ˙Òk‰31. »«≈»¿≈»¿«««¿∆∆≈ƒ¿»»

eÓ¯Ù Ì‡Â ,eÚ¯˜ - eÚ¯˜ Ì‡32„Ú .eÓ¯Ù - ƒƒ¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿ƒ¿¿«
,B˙eÒk ÏÚ e‰kÓ BÈ‡L .BaÏ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L∆¿«∆∆ƒ∆≈«≈«¿

B˙eÒÎÏ ‡ÏÂ - e‰k‰Â :¯Ó‡pL33‰e˙ Ô·‡‰Â . ∆∆¡«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»∆∆¿»
ÂÈ¯BÁ‡Ó34‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‰kn‰ ÔfÁ‰L ,35‰Úeˆ¯e . ≈¬»∆««»««∆≈»∆»¿»

ÌÈLe ÌÈLÏ ‰ÏeÙk ,B„Èa Ï‚Ú ÏL36.‰Úa¯‡Ï ∆≈∆¿»¿»ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿»»
da ˙B„¯BÈÂ ˙BÏBÚ ¯BÓÁ ÏL ˙BÚeˆ¯ ÈzLe37·Á¯Â . ¿≈¿∆¬¿¿»¿…«

Èt „Ú ˙ÚbÓ ‡‰zL È„k ‰k¯‡Â ,ÁÙË ‰Úeˆ¯‰»¿»∆«¿»¿»¿≈∆¿≈««««ƒ
BÒ¯k38„ÈÂ .39ÁÙË dk¯‡ da ÊÁB‡L ˙BÚeˆ¯ ÏL40. ¿≈¿»∆¿∆≈»»¿»∆«

אמות,29)קושר.28) כשתי וגבוה בקרקע נעוץ עץ
דלת  בריח על הנסמך כאדם עליו, ומוטה כפוף והלוקה

שם). ריב"ן ובפירוש ב כב, מלשון 30)(מכות השמש,
העיר. צרכי כל רואה שהוא הצוואר.31)חוזה, בבית

א,32) פרק לסוטה והרע"ב (שם). התפירה חוטי נקרעו
באורך. - קריעה הצדדים; מן - פרימה מפרש: ה משנה

רפו.33) אות שם הלוקה.34)ספרי שתבוא 35)של
מלמעל  בכח.ההכאה אחת 36)ה רצועה עוד כלומר,

ב  כב, (מכות ארבע שהן רצועות שתי והן לשתיים כפולה
שם) טוב יום בתוספות (הובא ובירושלמי שם). ובריב"ן
והכפילו. אלא והפילו, תקרא אל - השופט והפילו דרשו:

א. כג, שם בגמרא וכפירוש 37)וראה ברצועה. כלומר,
ויורדות. הרצועות עולות ומוריד, ידו כשמגביה שם: הריב"ן
בנקב  רצועה ראש תוחב הרצועה, תפירת דרך כן שני, פירוש
מעלה, דרך שני בנקב ותוחב וחוזר מטה, כנגד הידית) (=של
טעם  רמזו א כג, שם ובגמרא (שם). ומוריד כמעלה ונראה
"ידע  ג) א, (ישעיה שנאמר משום וחמור, עגל של לרצועה
אמר  - וגו' ידע" לא ישראל בעליו, אבוס וחמור קונהו, שור
ממי  וייפרע בעליו אבוס שמכיר מי יבוא הקדושֿברוךֿהוא
"שתי  אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו בעליו. מכיר שאינו
ייענש  הבהמות מעשה שעשה לפי החמור, של הרצועות
רך  עגל של כי שור במקום עגל ותיקנו וכו'. בעורותיהן"

גבו. סביב יפה שם,38)ונכפף בגמרא אמרו זה ומטעם
יוכל  המלקה והחזן נקב הרצועה של בידית שיהיה צריך
ברצועה  אלא מכים שאין כרצונו, הרצועה ולקצר להאריך
שם). (רע"ב טבורו שהוא כרסו, פי על מגעת שראשה

ב.40)הידית.39) כב, שם משנה

.Ë‰Ú„a ¯˙È ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰kn‰ LÈ‡‰41¯ÒÁÂ »ƒ««∆»ƒƒ¿»≈¿≈»¿»≈
ÁÎa42B„Èa ‰kÓe ,ÂÈ„È ÈzLa ˙BÚeˆ¯‰ ˙‡ dÈa‚Óe . ¿…««¿ƒ«∆»¿ƒ¿≈»»«∆¿»

BÁk ÏÎa ˙Á‡43ÏÚ] ÂÈÙlÓ LÈÏL e‰˜ÏÓe . ««¿»…«¿≈¿ƒƒ¿»»«
e‰ÊÁ44LÈÏL :ÂÈ¯BÁ‡Ó ÌÈLÈÏL ÈLe ,ÂÈcc ÔÈa [ »≈≈«»¿≈¿ƒƒ≈¬»¿ƒ

‰Ê Û˙k ÏÚ LÈÏLe ,‰Ê Û˙k ÏÚ45. «»≈∆¿ƒ«»≈∆

במדע.41) לרבינו 42)משכיל המשנה וכפירוש א כג, שם

ולא  מתעורר איש יהיה לא בכוחו, ממוצע משכיל "אדם שם,
ההוא". באיש נקמה מכת שיכה ידיו 43)משתגע שבשתי

לעיל  והשווה א). כג, (שם כוחו בכל להכות יוכל לא כאחת
א. הלכה ט"ו, יד 44)פרק בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס

אינן. אלו תיבות כה,45)תימן (דברים שנאמר א, כג, שפ
מלפניו; אחת רשעה - במספר רשעתו כדי לפניו "והיכהו ב)
רשעתו  כדי תמימה" ב"תורה ומפרש מאחריו". רשעיות שתי

כ  ושוב אחת, מכה שהיא אחת, רשעה משמעה תוב:-
הכאה  - שלפניו מכאן, משניים, פחות מספר ואין במספר,

שתיים. - ולאחריו אחת;

.È:¯Ó‡pL .‰hÓ ‡l‡ ,·LBÈ ‡ÏÂ „ÓBÚ BÈ‡ ‰kn‰«À∆≈≈¿…≈∆»À∆∆∆¡«
ËÙM‰ BÏÈt‰Â46ÏL ÂÈÈÚ e‰iL - ÂÈÙÏ e‰k‰Â ¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»∆¿≈»∆

e‰kÓe ¯Á‡ ¯·„a ËÈaÓ ‰È‰iL ‡Ï ,Ba ËÙBL47. ≈…∆ƒ¿∆«ƒ¿»»«≈«≈
„Á‡k ÌÈL ÌÈkÓ ÔÈ‡L ,Ô‡kÓ48. ƒ»∆≈«ƒ¿«ƒ¿∆»

לארץ,46) שיפילהו כפשוטו לפרשו ואין ב, כב, מכות משנה
שליש  להלקותו שצריך הקודמת, בהלכה נתבאר שכבר
העמוד  על וכפוף מוטה כשהוא אלא ייתכן לא וזה מלפניו,

תמימה). והטעם,47)(תורה רפו. אות תצא פרשת ספרי
שם). הלל (רבינו וימות להכותו יוסיף שלא שאז 48)כדי

ובכתב  מהם. אחד בכל ראייתו כל את לרכז יכול השופט אין
וכו'. מלקים" שאין מכאן - "והיכהו הנוסח: התימנים יד
כאחד. שניים מלקים אין - מ"יכנו" דורשו שם בספרי ואמנם

.‡ÈÌ‡ :‰˜BÏ ‰fL ÔÓÊ Ïk ‡¯B˜ ÌÈicaL ÏB„b‰«»∆««»ƒ≈»¿«∆∆∆ƒ
Ôek˙Óe .E˙kÓ ˙‡ ÈÈ ‡ÏÙ‰Â ,˙BOÚÏ ¯ÓL˙ ‡Ï…ƒ¿…«¬¿ƒ¿»¿»∆«…¿ƒ¿«≈

˙Bi˜Ïn‰ ÌÚ ÌÈ˜eÒt‰ ¯Ó‚iL49- ¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿…«¿ƒƒ««¿À¿ƒ…»«
„Ú ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ‡¯B˜Â ,‡¯˜n‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ≈ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿≈¿≈¿≈«
,‰BÓ ÌÈicaL ÈM‰Â .‰‡k‰‰ Ïk ¯ÓbzL∆ƒ»≈»««»»¿«≈ƒ∆««»ƒ∆
ÏÚ - ‰knL ÔÓÊ Ïk !‰k‰ :ÔfÁÏ ¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ≈««»«≈»¿«∆«∆«

‰kÓ ‡e‰ ÂÈt50. ƒ«∆

תהיה"49) "בקורת שנינו: א יא, ובכריתות א. כג, מכות
הפסוקים  לקריאת והכוונה בקריאה. תהא - כ) יט, (ויקרא

שם.50)שלפנינו. מכות

.·È¯eËt - B„È ˙Áz ˙Ó51˙Á‡ ‰Úeˆ¯ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . ≈««»»¿ƒƒ¿»««
„Ó‡‰ ÏÚ52‰ÏBb ÔfÁ‰ È¯‰ - ˙ÓÂ53- ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . «»…∆»≈¬≈««»∆¿ƒ…≈

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú ÔfÁ‰ È¯‰¬≈««»»««ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«…
ÛÈÒÈ54‡Ïa ‡e‰L ,B¯·Á ˙‡ ‰kÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . …ƒ¿«ƒ¿»«∆∆¬≈∆¿…

,B˙Bk‰Ï ˙eL¯ ‰¯Bz ‰˙pL ,‰Ê Ì‡ ‰Óe .‰OÚ«̇¬∆»ƒ∆∆»¿»»¿¿«
BÚL¯ ÏÚ B˙Bk‰Ï ‡lL ·e˙k‰ ‰eˆ55¯ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ»«»∆…¿««ƒ¿«»…∆

Ì„‡‰ Ïk ¯‡LÏ56,B¯·Á ˙‡ ‰kn‰ Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»»»»»¿ƒ»»««∆∆¬≈
‡k‰ ,„·Ú ‰k‰ elÙ‡- ‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰ ¬ƒƒ»∆∆«»»∆≈»»∆¿»

‰˜BÏ57‰Ëe¯t ‰ÂL da LÈ Ì‡ Ï·‡ .58‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆¬»ƒ≈»»∆¿»ƒ¿
‰˜BÏÂ ÌlLÓ Ì„‡ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ ÌlLÏ ·iÁ59BÓk , «»¿«≈»≈»»¿«≈¿∆¿

˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡aL60. ∆≈«¿¿«»¿

יט,51) (דברים שנאמר א, ח, שם מבואר והטעם ב. כב, שם
מה  - וגו' עצים" לחטוב ביער רעהו את יבוא "ואשר ה):
אינו  רצה לא ואם וחוטב, בא רצה (=אם רשות עצים חטיבת
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קכה oixcdpq zekld - mihtey xtq - fenz a"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"כיוון  רש"י: ומפרש עומדת" מיתה במקום "מלקות א) י,
עליו  קנס זו ומיתה למות, הוא ראוי בוראו אזהרת על ַָדעבר

המיתות". מן כאחת הוא והרי הכתוב,

.·‰f‰ ÔÓÊa ÔÈ˜ÏÓ4ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa «¿ƒƒ¿««∆¿»»ƒ«»ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ ‰LÏL5.˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ , ¿»¿ƒ¬»…ƒ¿≈∆¿

נפשות,4) לדיני בניגוד קיים, המקדש בית שאין פי על אף
הלכה  י"ד, פרק לעיל ראה הבית, בפני אלא אותם דנים שאין
בזמנו  מלקות חייב יהודה שרב ב טז, במכות ומצינו י"א,

תורה. איסור על שעבר מפי 5)לאחד בארץ שנסמכו
לעיל  וראה ו, הלכה ד, פרק לעיל כמבואר מוסמכים, חכמים

ובביאורנו. ד הלכה ה פרק

.‚ÏÎa ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic ÔÈ˜ÏnL ˙Bi˜ÏÓ ÏÎÂ¿»«¿À∆«¿ƒ«»≈»»»∆¿»
ÌB˜Ó6˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ dÈ‡ ,7. »≈»∆»«««¿

מוסמכים.6) מלקות,7)שאינם ותשע שלושים שאינה
פרק  לנזיר (רע"ב השעה צורך וכפי הדיין עיני ראות כפי אלא
היא  מרדות, מכת כתב: צג תשובה ובריב"ש ג). משנה ד,
ב"מגן  וראה כמותן. חזקות שאינן אלא תורה, כשל ל"ט
שלוש  היא שמרדות ב, קטן סעיף תצו חיים לאורח אברהם"
על  אותו שמייסרים מרד, לשון - מרדות הכאות. עשרה
דיבור  ב קמא, חולין רש"י וראה חכמים. בדברי שמרד

מרדות. מכת המתחיל:

.„‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡8ÔÈ˜„B·e . ≈»»∆∆»¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ
ÈÈ„a ÌÈOBÚL C¯„k ,‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„a ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆∆∆ƒ¿ƒ≈

˙BLÙ9‰OÚÏ ˜zpL Â‡Ï ÏÚ ¯·Ú .10Ba e¯˙‰Â , ¿»»««»∆ƒ««¬≈¿ƒ¿
‡ÏÂ epOÚz Ì‡L ,‰Ê ¯·„ ‰OÚz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿««¬∆»»∆∆ƒ«¬∆¿…

BaL ‰OÚ Ìi˜˙11- ‰OÚ‰ Ìi˜ ‡ÏÂ ¯·ÚÂ ,‰˜Ïz - ¿«≈¬≈∆ƒ¿∆¿»«¿…ƒ≈»¬≈
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰12‡È‰ ˜ÙÒa ‰‡¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .13, ¬≈∆∆««ƒ∆«¿»»¿»≈ƒ

‡È‰ ‰‡¯˙‰ ˜ÙÒ ˙‡¯˙‰ ,¯ËtÈ - Ìi˜È Ì‡L14. ∆ƒ¿«≈ƒ»≈«¿»«»≈«¿»»ƒ

בזה 8) שווה שהמלקות ד, הלכה י"א, פרק לעיל כמבואר
ב. לג, בסנהדרין התלמוד דברי פי על נפשות, לדיני
כלומר, בו", התרו שלא "כאן אמרו: ב, לב , ובכתובות

לוקה. אינו "משפט 9)ולפיכך כב) כד, (ויקרא שנאמר
וחקירה  דרישה צריכים הדינים שכל מכאן - לכם" יהיה אחד
ב. הלכה ג, פרק עדות הלכות והשווה א), לב, (סנהדרין

והיפטר,10) העשה קיים הלאו, על עברת אם תורה שאמרה
לקחת: ואם ו) כב, (דברים הבנים" על האם תיקח "לא כגון

ז). (שם האם" את תשלח האם 11)"שלח שתמות כגון,
שחט  אם שכן, וכל תשלח". "שלח בה: לקיים תוכל ולא

בידיו. העשה שביטל האם, ב 12)בעצמו תט, מכות
העשה) (את "קיימו יוחנן רבי בדברי שם: הרי"ף וכגירסת
העשה, ביטל שלא פי על אף כלומר, חייב, קיימו לא פטור;
שמתה  כל ולפיכך, תעשה", הלא על לוקה קיימו, שלא כיוון

לוקה. מידו, ברחה או הלאו,13)האם על שעבר בשעה
יקיים. לא או העשה יקיים אם ידוע הדבר אין בו, והתרו

שמביא 14) הפירוש את קמא, לחולין בר"ן וראה שם, מכות
שבכל  פי על אף הרדב"ז, וכתב משנה). (כסף "אחרים" בשם
שעבר  שבשעה שונה, כאן ספק, התראת על לוקים אין מקום
לתיקון  ביחס אלא אינו והספק עבר, וודאי זה הרי הלאו, על

על  לוקה זה הרי העשה קיים שלא וכל יקיימה, שמא העשה,
שבועות  הלכות והשווה וודאי. מותרה הוא שלגביו הלאו,
ביהודה" ב"נודע וראה שם. ובביאורנו ב הלכה ה, פרק
התראת  לפסוק רבינו נתכווין שלא עז, העזר לאבן מה"ת
נפשות  בדיני אבל מלקות, בדיני אלא התראה, שמה - ספק
על  רבינו כשדן י"ב פרק לעיל שהרי תדע, התראה. אינה -

ספק. התראת מדיני כלום הזכיר לא נפשות בדיני התראה

.‰ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓe ˙e˜ÏÓ da LiL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆≈»«¿ƒ«≈ƒ
:‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁML ÔB‚k ,˙Á‡k15 ¿««¿∆»«¿∆¿«¬»»»

,‰˜BÏ BÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ - ‰˙ÈÓÏ Ba e¯˙‰ Ì‡ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿≈∆
‰fÓ ÏB„b ÔÈ„a ·iÁ˙ È¯‰L16Ba e¯˙‰ Ì‡Â ; ∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆¿ƒƒ¿

‰˜BÏ - „·Ïa ˙e˜ÏÓÏ17. ¿«¿ƒ¿«∆

משום 15) ומלקות זרה, עבודה עובד משום מיתה שחייב
כח. כב, ויקרא ראה בנו, ואת אותו והתורה 16)איסור

משום  - רשעתו" כדי לפניו "והיכהו ב) כה , (דברים אמרה
שתי  משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה

ב). יג, (מכות אלא 17)רשעיות ייענש ולא יומת, לא שהרי
פרק  שחיטה הלכות והשווה ב), פא, (חולין אחת רשעה על

ז. הלכה י"ב,

.Â˙ÚLa ‡l‡ ˙e˜ÏÓÏ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ¿≈≈ƒ¿«¿∆»ƒ¿«
‰OÚÓ18.˜ÊÁÈ „Á‡ „Úa - BÓˆÚ ¯eq‡‰ Ï·‡ ; «¬∆¬»»ƒ«¿¿≈∆»À¿«

‰Ê ‡e‰ ˙BÈÏk ·ÏÁ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ ?„ˆÈk19È‡Ïk , ≈«»«≈∆»≈∆¿»∆ƒ¿≈
Ì¯k‰20BÊ ‰M‡ ‰BÊ B‡ ‰Le¯b ,el‡ ˙B¯t Ì‰21, «∆∆≈≈≈¿»»ƒ»

Ba e¯˙‰L ¯Á‡ ÌÈ„Úa ÏÚa B‡ ÏÎ‡Â22‰Ê È¯‰ - ¿»«»«¿≈ƒ««∆ƒ¿¬≈∆
„Á‡ „Úa ¯eq‡‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ23‰na . ∆««ƒ∆ƒ«»ƒ¿≈∆»«∆

LÈÁÎ‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c24Ú·wL ˙Úa „Ú‰ ¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈¿≈∆»«
‰Ê ·ÏÁ BÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;¯eq‡‰25dÈ‡ BÊÂ , »ƒ¬»ƒ»«≈≈∆∆¿≈»

,‰˜BÏ BÈ‡ - LÈÁÎ‰L ¯Á‡ ÏÚa B‡ ÏÎ‡Â ,‰Le¯b¿»¿»«»«««∆ƒ¿ƒ≈∆
ÌÈ„Ú ÈL ¯eq‡‰ eÚa˜iL „Ú26. «∆ƒ¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

העבירה.18) תורה 19)בשעת שאסרתו חלב, זה והרי
עליו. ולוקים יז) ג, שנזרע 20)(ויקרא התבואה ממיני מין

ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים ושניהם הגפן עם
אשר  הזרע המלאה תקדש פן כלאיים כרמך תזרע "לא
רבינו  (לשון שניהם ותאסור תתרחק פן כלומר, תזרע",
לוקה, והאוכלם ו), הלכה י, פרק אסורות מאכלות בהלכות
צו. לאוו ד הלכה י"ט, פרק לקמן בביאורנו כמבואר

לכהן.21) בו.22)ואסורות שהותרה תימן: יד בכתב
(כסף 23) באיסורין" נאמן אחד "עד ב) ב, (גיטין אמרו שכן

"אמר  ב הלכה ו, פרק סוטה בירושלמי הוא ומפורש משנה).
לא  עדותו ועיקר לוקה, שניים, בו והתרו הוא, חלב אחד לו
ב. הלכה ג, פרק שגגות הלכות והשווה הוא"! אחד בעד

אין 25)העובר.24) כלומר, חלב. אינו זה תימן: יד בכתב
ומותר. שומן אלא חלב ב):26)זה סו, (קידושין אמרו וכן

נאמן? הוא כלום מכחישו הוא אם

.Ê,¯eq‡‰ ˙eÚÈ·˜a „Á‡‰ „Ú‰ „ÈÚ‰L ˙Úa ˜˙L»«¿≈∆≈ƒ»≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ
ÔÈ‡ - „Ú‰ LÈÁÎ‰Ï ÔÚË Ba e¯˙‰Â ¯·ÚL ¯Á‡Â¿««∆»«¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»≈≈

‰˜BÏ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL27. ¿ƒ∆»∆
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והלה 27) טהרותיך נטמאו אחד עד לו "אמר ב סה, שם
נאמן  כן, אחרי הכחישו שאפילו רבינו, וסובר נאמן". שותק
(כסף  חידוש כל בזה אין כלל הכחישו לא שאם העד,
שעבר  קודם הכחישו שאם לדייק, יש רבינו ומדברי משנה).

(שם). לוקה ואינו מועילה הכחשתו בתחילה, שתק אפילו

.Á˙ÙBk ?B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk28ÏÚ ÂÈ„È ÈzL ≈««¿ƒ≈¿≈»»«
„enÚ‰29ÔfÁÂ ,CÏÈ‡Â CÏÈ‡30ÂÈ„‚·a ÊÁB‡ ˙Òk‰31. »«≈»¿≈»¿«««¿∆∆≈ƒ¿»»

eÓ¯Ù Ì‡Â ,eÚ¯˜ - eÚ¯˜ Ì‡32„Ú .eÓ¯Ù - ƒƒ¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿ƒ¿¿«
,B˙eÒk ÏÚ e‰kÓ BÈ‡L .BaÏ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L∆¿«∆∆ƒ∆≈«≈«¿

B˙eÒÎÏ ‡ÏÂ - e‰k‰Â :¯Ó‡pL33‰e˙ Ô·‡‰Â . ∆∆¡«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»∆∆¿»
ÂÈ¯BÁ‡Ó34‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‰kn‰ ÔfÁ‰L ,35‰Úeˆ¯e . ≈¬»∆««»««∆≈»∆»¿»

ÌÈLe ÌÈLÏ ‰ÏeÙk ,B„Èa Ï‚Ú ÏL36.‰Úa¯‡Ï ∆≈∆¿»¿»ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿»»
da ˙B„¯BÈÂ ˙BÏBÚ ¯BÓÁ ÏL ˙BÚeˆ¯ ÈzLe37·Á¯Â . ¿≈¿∆¬¿¿»¿…«

Èt „Ú ˙ÚbÓ ‡‰zL È„k ‰k¯‡Â ,ÁÙË ‰Úeˆ¯‰»¿»∆«¿»¿»¿≈∆¿≈««««ƒ
BÒ¯k38„ÈÂ .39ÁÙË dk¯‡ da ÊÁB‡L ˙BÚeˆ¯ ÏL40. ¿≈¿»∆¿∆≈»»¿»∆«

אמות,29)קושר.28) כשתי וגבוה בקרקע נעוץ עץ
דלת  בריח על הנסמך כאדם עליו, ומוטה כפוף והלוקה

שם). ריב"ן ובפירוש ב כב, מלשון 30)(מכות השמש,
העיר. צרכי כל רואה שהוא הצוואר.31)חוזה, בבית

א,32) פרק לסוטה והרע"ב (שם). התפירה חוטי נקרעו
באורך. - קריעה הצדדים; מן - פרימה מפרש: ה משנה

רפו.33) אות שם הלוקה.34)ספרי שתבוא 35)של
מלמעל  בכח.ההכאה אחת 36)ה רצועה עוד כלומר,

ב  כב, (מכות ארבע שהן רצועות שתי והן לשתיים כפולה
שם) טוב יום בתוספות (הובא ובירושלמי שם). ובריב"ן
והכפילו. אלא והפילו, תקרא אל - השופט והפילו דרשו:

א. כג, שם בגמרא וכפירוש 37)וראה ברצועה. כלומר,
ויורדות. הרצועות עולות ומוריד, ידו כשמגביה שם: הריב"ן
בנקב  רצועה ראש תוחב הרצועה, תפירת דרך כן שני, פירוש
מעלה, דרך שני בנקב ותוחב וחוזר מטה, כנגד הידית) (=של
טעם  רמזו א כג, שם ובגמרא (שם). ומוריד כמעלה ונראה
"ידע  ג) א, (ישעיה שנאמר משום וחמור, עגל של לרצועה
אמר  - וגו' ידע" לא ישראל בעליו, אבוס וחמור קונהו, שור
ממי  וייפרע בעליו אבוס שמכיר מי יבוא הקדושֿברוךֿהוא
"שתי  אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו בעליו. מכיר שאינו
ייענש  הבהמות מעשה שעשה לפי החמור, של הרצועות
רך  עגל של כי שור במקום עגל ותיקנו וכו'. בעורותיהן"

גבו. סביב יפה שם,38)ונכפף בגמרא אמרו זה ומטעם
יוכל  המלקה והחזן נקב הרצועה של בידית שיהיה צריך
ברצועה  אלא מכים שאין כרצונו, הרצועה ולקצר להאריך
שם). (רע"ב טבורו שהוא כרסו, פי על מגעת שראשה

ב.40)הידית.39) כב, שם משנה

.Ë‰Ú„a ¯˙È ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰kn‰ LÈ‡‰41¯ÒÁÂ »ƒ««∆»ƒƒ¿»≈¿≈»¿»≈
ÁÎa42B„Èa ‰kÓe ,ÂÈ„È ÈzLa ˙BÚeˆ¯‰ ˙‡ dÈa‚Óe . ¿…««¿ƒ«∆»¿ƒ¿≈»»«∆¿»

BÁk ÏÎa ˙Á‡43ÏÚ] ÂÈÙlÓ LÈÏL e‰˜ÏÓe . ««¿»…«¿≈¿ƒƒ¿»»«
e‰ÊÁ44LÈÏL :ÂÈ¯BÁ‡Ó ÌÈLÈÏL ÈLe ,ÂÈcc ÔÈa [ »≈≈«»¿≈¿ƒƒ≈¬»¿ƒ

‰Ê Û˙k ÏÚ LÈÏLe ,‰Ê Û˙k ÏÚ45. «»≈∆¿ƒ«»≈∆

במדע.41) לרבינו 42)משכיל המשנה וכפירוש א כג, שם

ולא  מתעורר איש יהיה לא בכוחו, ממוצע משכיל "אדם שם,
ההוא". באיש נקמה מכת שיכה ידיו 43)משתגע שבשתי

לעיל  והשווה א). כג, (שם כוחו בכל להכות יוכל לא כאחת
א. הלכה ט"ו, יד 44)פרק בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס

אינן. אלו תיבות כה,45)תימן (דברים שנאמר א, כג, שפ
מלפניו; אחת רשעה - במספר רשעתו כדי לפניו "והיכהו ב)
רשעתו  כדי תמימה" ב"תורה ומפרש מאחריו". רשעיות שתי

כ  ושוב אחת, מכה שהיא אחת, רשעה משמעה תוב:-
הכאה  - שלפניו מכאן, משניים, פחות מספר ואין במספר,

שתיים. - ולאחריו אחת;

.È:¯Ó‡pL .‰hÓ ‡l‡ ,·LBÈ ‡ÏÂ „ÓBÚ BÈ‡ ‰kn‰«À∆≈≈¿…≈∆»À∆∆∆¡«
ËÙM‰ BÏÈt‰Â46ÏL ÂÈÈÚ e‰iL - ÂÈÙÏ e‰k‰Â ¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»∆¿≈»∆

e‰kÓe ¯Á‡ ¯·„a ËÈaÓ ‰È‰iL ‡Ï ,Ba ËÙBL47. ≈…∆ƒ¿∆«ƒ¿»»«≈«≈
„Á‡k ÌÈL ÌÈkÓ ÔÈ‡L ,Ô‡kÓ48. ƒ»∆≈«ƒ¿«ƒ¿∆»

לארץ,46) שיפילהו כפשוטו לפרשו ואין ב, כב, מכות משנה
שליש  להלקותו שצריך הקודמת, בהלכה נתבאר שכבר
העמוד  על וכפוף מוטה כשהוא אלא ייתכן לא וזה מלפניו,

תמימה). והטעם,47)(תורה רפו. אות תצא פרשת ספרי
שם). הלל (רבינו וימות להכותו יוסיף שלא שאז 48)כדי

ובכתב  מהם. אחד בכל ראייתו כל את לרכז יכול השופט אין
וכו'. מלקים" שאין מכאן - "והיכהו הנוסח: התימנים יד
כאחד. שניים מלקים אין - מ"יכנו" דורשו שם בספרי ואמנם

.‡ÈÌ‡ :‰˜BÏ ‰fL ÔÓÊ Ïk ‡¯B˜ ÌÈicaL ÏB„b‰«»∆««»ƒ≈»¿«∆∆∆ƒ
Ôek˙Óe .E˙kÓ ˙‡ ÈÈ ‡ÏÙ‰Â ,˙BOÚÏ ¯ÓL˙ ‡Ï…ƒ¿…«¬¿ƒ¿»¿»∆«…¿ƒ¿«≈

˙Bi˜Ïn‰ ÌÚ ÌÈ˜eÒt‰ ¯Ó‚iL49- ¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿…«¿ƒƒ««¿À¿ƒ…»«
„Ú ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ‡¯B˜Â ,‡¯˜n‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ≈ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿≈¿≈¿≈«
,‰BÓ ÌÈicaL ÈM‰Â .‰‡k‰‰ Ïk ¯ÓbzL∆ƒ»≈»««»»¿«≈ƒ∆««»ƒ∆
ÏÚ - ‰knL ÔÓÊ Ïk !‰k‰ :ÔfÁÏ ¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ≈««»«≈»¿«∆«∆«

‰kÓ ‡e‰ ÂÈt50. ƒ«∆

תהיה"49) "בקורת שנינו: א יא, ובכריתות א. כג, מכות
הפסוקים  לקריאת והכוונה בקריאה. תהא - כ) יט, (ויקרא

שם.50)שלפנינו. מכות

.·È¯eËt - B„È ˙Áz ˙Ó51˙Á‡ ‰Úeˆ¯ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . ≈««»»¿ƒƒ¿»««
„Ó‡‰ ÏÚ52‰ÏBb ÔfÁ‰ È¯‰ - ˙ÓÂ53- ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . «»…∆»≈¬≈««»∆¿ƒ…≈

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú ÔfÁ‰ È¯‰¬≈««»»««ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«…
ÛÈÒÈ54‡Ïa ‡e‰L ,B¯·Á ˙‡ ‰kÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . …ƒ¿«ƒ¿»«∆∆¬≈∆¿…

,B˙Bk‰Ï ˙eL¯ ‰¯Bz ‰˙pL ,‰Ê Ì‡ ‰Óe .‰OÚ«̇¬∆»ƒ∆∆»¿»»¿¿«
BÚL¯ ÏÚ B˙Bk‰Ï ‡lL ·e˙k‰ ‰eˆ55¯ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ»«»∆…¿««ƒ¿«»…∆

Ì„‡‰ Ïk ¯‡LÏ56,B¯·Á ˙‡ ‰kn‰ Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»»»»»¿ƒ»»««∆∆¬≈
‡k‰ ,„·Ú ‰k‰ elÙ‡- ‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰ ¬ƒƒ»∆∆«»»∆≈»»∆¿»

‰˜BÏ57‰Ëe¯t ‰ÂL da LÈ Ì‡ Ï·‡ .58‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆¬»ƒ≈»»∆¿»ƒ¿
‰˜BÏÂ ÌlLÓ Ì„‡ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ ÌlLÏ ·iÁ59BÓk , «»¿«≈»≈»»¿«≈¿∆¿

˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡aL60. ∆≈«¿¿«»¿

יט,51) (דברים שנאמר א, ח, שם מבואר והטעם ב. כב, שם
מה  - וגו' עצים" לחטוב ביער רעהו את יבוא "ואשר ה):
אינו  רצה לא ואם וחוטב, בא רצה (=אם רשות עצים חטיבת
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המלקה  דין" בית ושליח תלמידו את הרודה הרב יצא... בא),
מלקות. למחוייב ראה 52)ארבעים הדיינים, שאמדוהו

ב. הלכה י"ז, פרק רוצח 53)לקמן כל כדין מקלט לערי
שם). (מכות ושגג במניינו זה חזן טעה שהרי בשגגה, נפש

א.54) כג, במכות הובא על 55)ספרי, יתר תימן: יד בכתב
ידו 56)רשעו. "המגביה ב נח, שם וראה א, פה, סנהדרין

הלכות  והשווה רשע", נקרא היכהו שלא פי על אף חבירו על
אֿב. הלכה ה, פרק ומזיק "ישראל 57)חובל ב ה, מכות

שהיכהו  כגון שם, והעמידוה עבד", ידי על ולוקה גולה
משום  לוקה, רש"י: ומפרש פרוטה. שווה בה שאין הכאה

יוסיף". פן - יוסיף או 58)"לא ריפוי דמי תשלומי כגון,
(כתובות 59)צער. לוקה ואינו ממון שמשלם הוא, כלל

לו... ייעשה כן עשה "כאשר יט) כד, (ויקרא שנאמר ב) לב,
ממון. וזה נתינה, בו שיש דבר - בו" יינתן הלכות 60)כן

הלכה  א, פרק נערה ובהלכות ט; הלכה ד, פרק ומזיק חובל
והטעם  א. הלכה י"ח, פרק עדות הלכות לקמן וראה י"א.
משום  - רשעתו" כדי שנאמר: משום ומשלם, לוקה שאין

משום מחייבו, אתה ואי מחייבו, אתה אחת שתי רשעה
א). לז, (כתובות רשעיות

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ובריאותו.1) כוחו לפי אלא החוטא את מלקים שאין

הנפטרים  אותו. אומדים כיצד הרבה מלקיות המחוייב
אחרי  לשררתו חוזר אינו מי הלקאתם, באמצע ממלקות

הלקאתו.

.‡BÁk ÈÙk ?˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk2. ≈««¿ƒ∆«¿À»«¿¿ƒ…
¯tÒÓa B˙ÚL¯ È„k :¯Ó‡pL3ÌÈÚa¯‡ :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ∆∆¡«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆∆∆¡««¿»ƒ

˜ÊÁ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈÚa¯‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡L -∆≈ƒƒ«»«¿»ƒ¬ƒ»»»»
‰kÈ Ì‡L ;LlÁÏ ÔÈ˙ÁBt Ï·‡ .ÔBLÓLk ‡È¯·e»ƒ¿ƒ¿¬»¬ƒ¿«»∆ƒ«∆

‰a¯ ‰kÓ LlÁÏ4˙Ó ‡e‰ È‡cÂa -5CÎÈÙÏ .6e¯Ó‡ ¿«»«»«»¿««≈¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ7ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈkÓ ¯˙BÈa ‡È¯a‰ elÙ‡L : ¬»ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ

‡l‡ e‰k‰ ‡lL ‡ˆÓ ,˙Á‡ BÏ ÛÈÒBÈ Ì‡L ;ÚL˙Â»≈«∆ƒƒ««ƒ¿»∆…ƒ»∆»
BÏ ˙BÈe‡¯‰ ÌÈÚa¯‡8. «¿»ƒ»¿

ãycew zegiyn zecewpã

eze` oikn xzeia `ixad elit`y minkg exn` jkitl"
."miyelye dryz

התורה  על "בעלות" לרבנן יש כמה עד רואים זו מהלכה
נאמר  בתורה כי שכתוב, ממה לשנות שיכולים ועד כביכול,
כך  על ותשע. שלושים תיקנו וחכמים יכנו", "ארבעים

הגמרא כב:)אומרת דקיימי (מכות אינשי שאר טפשאי כמה
דאילו  רבה, גברא מקמי קיימי ולא ספר־תורה מקמי
בצרו  - רבנן ואתו יכנו, ארבעים כתיב בספר־תורה

חדא". (הפחיתו)
על  שאומר ב'ירושלמי' מוצאים אנו לכך נוספת דוגמא
בית־דין  פסק שעל־ידי כו'" עלי גומר "לא־ל הפסוק
והמציאות  הטבע נשתנה השנה, ועיבור החודש בקידוש

העולם. של

כח  יש שם מרע", "סור של בעניינים רק אינו לשנות הכח
בענייני  גם אלא יהודי, של ייסוריו את להפחית לחכמים
מלמעלה  השפעה להוריד כח לרבותינו יש טוב" "עשה
את  ואפילו המדידות, כל את המבטל מופלג טוב בריבוי

שבתורה. הברכה מדידות
(31 dxrd 128 cenr 'd wlg y"ewl)

לבריאותו.2) בהתאם - לקבל יכול שהוא "שלא 3)כפי
לסבול" שיוכל מה כפי ידוע במנין אלא שיעור, בלא ילקה
בהסתמך  וזה א). כב, מכות למשנה, בפירושו רבינו (לשון
"ארבעים  נאמר: ולא במספר", "רשעתו הפסוק: לשון על

(שם). מכוחו.4)במספר" אמרה 5)למעלה והתורה
אחיך  ישאר - שלקה אחר לעיניך", אחיך "ונקלה ג) (שם,

ב). י, (סנהדרין לעיניך על 6)חי להוסיף ואסור הואיל
בריא. כשהוא אפילו א.7)הארבעים כב, מכות

מפני 8) שקמים האנשים הם טפשים כמה ב: עמ' שם ואמרו
שבספרֿתורה  גדול. אדם מפני עומדים ואינם ספרֿתורה,
ובמדרש  אחת. וחיסרו החכמים ובאו יכנו", "ארבעים כתוב:
כנגד  יכנו... "ארבעים אמרו: יב, אות קרח, פ' תנחומא
ופחתו  ואדמה. ואדם וחוה נחש שנתקללו קללות ארבעים

יוסיף". לא משום אחת, חכמים

.·ÔÈ‡ ,Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‡e‰ ‰nk ‡ËBÁ‰ ˙‡ ÔÈ„ÓB‡Lk¿∆¿ƒ∆«≈«»»¿«≈≈
LlzL‰Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙BkÓa ‡l‡ ÔÈ„ÓB‡9e‰e„Ó‡ . ¿ƒ∆»¿«»¿¿ƒ¿«≈¬»

ÌÈ¯OÚ ‰˜ÏÈ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÌÈ¯OÚ Ïa˜Ï ÏBÎiL∆»¿«≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆¿ƒ
‰˜ÏÈ ‡l‡ ,LlzL‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰iL È„k ˙Á‡Â¿««¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆

‰¯OÚ ‰BÓL10,ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Ï e‰e„Ó‡ . ¿∆∆¿≈¬»¿«≈«¿»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ :e¯Ó‡Â ,LlÁ e‰e‡¯ ˙B˜ÏÏ ÏÈÁ˙‰MÓeƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»«»¿»¿≈»
‰˜lL ‰¯OÚ ÌÈzL‰ B‡ ÚLz‰ el‡ ÏÚ ¯˙BÈ Ïa˜Ï¿«≈≈«≈«≈««¿≈∆¿≈∆»»

¯eËt ‰Ê È¯‰ -11,‰¯OÚ ÌÈzL Ïa˜Ï e‰e„Ó‡ . ¬≈∆»¬»¿«≈¿≈∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ Ïa˜Ï ÏBÎÈÂ ˜ÊÁ e‰e‡¯ ‰˜lL ¯Á‡Â¿««∆»»»»»¿»¿«≈≈¬≈∆

„Ó‡‰ ÏÚ ¯˙BÈ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯eËt12. »¿≈∆≈«»…∆

מאחוריו,9) שלישים ושני מלפניו, שליש חלקים, לשלשה
ברש"י  וראה א), כב, (מכות ה"ט פט"ז, לעיל כמבואר

א. י, יותר 10)לסנהדרין להלקותו אין כי שם, סנהדרין
שתי  המחוייב חסך נמצא בה. ימות שמא כוחו, מכפי

כשיתחזק,11)מלקויות. זמן לאחר ילקה אומרים ואין
(מכות  בזה די - קצת ולקה בביתֿדין שנתבזה מכיון אלא
עד  ימתין כלום, לקה לא עדיין אם אבל וברש"י). ב כב,
 ֿ (כסף מתחילה שאמדוהו כפי הארבעים כל וילקה שיבריא

ה"ג. בסמוך וראה נתבזה 12)משנה). כבר שלקה, מכיון
(מכות  חדש אומד לפי לחייבו ואין לו ונתכפר בביתֿדין

שם).

.‚zL ‰˜ÏiL ÌBi‰ e‰e„Ó‡‰¯OÚ ÌÈ13‡ÏÂ , ¬»«∆ƒ¿∆¿≈∆¿≈¿…
Ïa˜Ï ÏBÎÈ ¯ÁÓÏ ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÁÓÏ „Ú e‰e˜Ï‰ƒ¿«¿»»«¬≈¿»»»¿«≈
‰¯OÚ ÌÈzL ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ‰¯OÚ ‰BÓL14. ¿∆∆¿≈≈∆∆»¿≈∆¿≈

„Ú ‰˜Ï ‡ÏÂ ,‰¯OÚ ÌÈzL ¯ÁÓÏ ‰˜ÏiL e‰e„Ó‡¬»∆ƒ¿∆¿»»¿≈∆¿≈¿…»»«
- ‰¯OÚ ‰BÓL Ïa˜Ï ˜ÊÁ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈLÈÏL ÌBÈ¿ƒƒ«¬≈»»¿«≈¿∆∆¿≈
‡Ï „Ó‡‰ ˙ÚLa È¯‰L ;‰¯OÚ ‰BÓL ‰˜BÏ∆¿∆∆¿≈∆¬≈ƒ¿«»…∆…
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ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙B˜ÏÏ e‰e„Ó‡15‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»ƒ¿∆»¿««¿«¿≈…«≈
‰Êa16. »∆

מכיון 14)היום.13) כלום, לקה לא כשעדיין אפילו
כבר, לקה כאילו זה הרי יום, לאותו היה הראשון שהאומד

בברייתא). (שם הקודם האומד את לבטל והרי 15)ואין
אחרי  בו הולכים לקה, לא עדיין ואם שאינו. כמי הוא
שמצריך  מה זה, ולפי להחמיר. בין להקל בין השני האומד
- חלש" ראוהו ללקות "משהתחיל הקודמת בהלכה רבינו
שילקה  אמדוהו אבל למחר, ללקות כשאמדוהו הכוונה
ללקות", "התחיל כאילו זה הרי לקה, לא עדיין אפילו היום,
התחילו  כאילו זה והרי פטור. זה הרי חלש, שהוא ומכיון
 ֿ (כסף עוד לקבל יכול אינו ואמרו מאתמול, להלקותו
השני  וביום לקה, ולא למחר ללקות וכשאמדוהו משנה).
שהרי  שמונהֿעשרה, לוקה ג"כ י"ח, לקבל חזק הוא הרי
משמיענו  ורבינו בטעות, היה הראשון שהאומד הוברר
שהאומד  להניח ויש השלישי, ביום אלא התחזק לא שאפילו
רק  והולכים שאינו, כמי הוא הרי מוטעה, היה לא הראשון

האחרון. האומד הולכים 16)אחרי שהם, המספרים בכל
להקל. וכלֿשכן להחמיר, אפילו האחרון האומד אחרי

.„‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓ ·iÁ˙pL ÈÓ17˙B¯·Ú ÏÚ ÔÈa , ƒ∆ƒ¿«≈«¿À«¿≈≈«¬≈
˙Bi˜ÏÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL „Á‡ ‰OÚÓ ÏÚ ÔÈa ‰a¯‰«¿≈≈««¬∆∆»∆«»ƒ»»«¿À

„Á‡ „Ó‡ e‰e„Ó‡ Ì‡ :‰a¯‰18;¯eËÙe ‰˜BÏ - «¿≈ƒ¬»…∆∆»∆»
‰˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,‡t¯˙Óe ‰˜BÏ - Â‡Ï Ì‡Â19?„ˆÈk . ¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿≈¿∆≈«

Ïa˜Ï ‡e‰ ÏBÎiL e„Ó‡Â ,˙Bi˜ÏÓ ÈzL ·iÁ˙ƒ¿«≈¿≈«¿À¿»¿∆»¿«≈
LÓÁÂ ÌÈÚa¯‡ ‰˜lL ÔÂÈk - LÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»≈≈»∆»»«¿»ƒ¿»≈

¯ËÙ20e‰k‰Â ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓÏ e‰e„Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«¬»ƒ¬»¿«¿««¿ƒ»
„Ó‡‰ BÓk ÌÈLÏL B‡ ÚLz B‡ LÏL21‰Ê È¯‰ - »≈«¿ƒ¿»…∆¬≈∆

‰iL ˙e˜ÏÓÏ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‡t¯˙Ó22„Ú , ƒ¿«≈¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ»«
˜ÏÓ ÏÎÏ ‰˜ÏiL.Ô‰a ·iÁ ‡e‰L ˙Bi ∆ƒ¿∆¿»«¿À∆«»»∆

חיטה 17) מחפה ובחרישתו ובחמור, בשור שחרש כגון
בשור  תחרוש "לא משום עובר נמצא בעפר, וחרצן ושעורה

כלאים". כרמך תזרע "לא ומשום לשני 18)ובחמור",
כאחד. ב.19)הלאוים כב, במכות של"ט 20)משנה,

לעבירה  הן הנוספות והשש אחת, לעבירה הן מלקיות
- ל"ט מ"ב, מספר לגבי כן אמרו שם, ובגמרא השניה.
נאמן  רבינו אולם לשניה, - הנוספות והשלש אחת, לעבירה
ארבעים, ללקות עליו התורה שמן ה"א, לעיל לשיטתו
יוצדק  זה וכל יוסיף". "פן משום אחת פיחתו והחכמים
שתים  כשנתחייב אבל אחת, מלקות אלא לקה כשלא
למלקות  יתייחסו ההכאות הארבעים כל אזי מ"ב, וילקוהו
כלל, אומד זה ואין שתיים, אלא נשארו ולא הראשונה,
ויחזור  ויתרפא, ילקה כרחו ועל להשתלש, ראוי אינו שהרי
שלש  ללקות יכול שאינו כל הוא, שכלל שנית. וילקה
אם  וכן השניה. העבירה על עכשיו מלקות בר אינו הכאות,
אינו  זה מספר שהרי שתים, לוקה אינו מ"ג לקבל אמדוהו
אלא  זה דין יתכן לא ולפיכך אומד, זה ואין להשתלש, ראוי
והכל  לשניה, - ושש לראשונה, – ל"ט למ"ה, כשאמדוהו

שמח). (אור להשתלש האומד.21)ניתן כל 22)כפי 
אחת. למלקות הכל נחשב אחת, בבת מל"ט יותר לקה שלא

.‰Ï˜Ï˜˙ ˙B˜ÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe ,e‰e„Ó‡L ÈÓ23ÁkÓ ƒ∆¬»¿∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ…«
ÈÚ¯a ÔÈa ,‰‡k‰‰24ÔÈkÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓa ÔÈa ««»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈≈«¿«ƒ≈«ƒ

ÔÂÈk - EÈÈÚÏ EÈÁ‡ ‰Ï˜Â :¯Ó‡pL .¯˙BÈ B˙B‡≈∆∆¡«¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆≈»
‰Ï˜pL25¯eËt26Ì„wÓ „Át‰ ÔÓ Ï˜Ï˜˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿»»¬»ƒƒ¿«¿≈ƒ«««ƒ…∆

˙B˜ÏÏ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiMÓ Ï˜Ï˜˙ elÙ‡ ,‰‡k‰‰27, ««»»¬ƒƒ¿«¿≈ƒ∆»»ƒ≈ƒƒ¿
·¯ÚaÓ elÙ‡Â28„Ó‡‰ Ïk ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - «¬ƒƒ»∆∆¬≈∆∆»»…∆

e‰e„Ó‡ .e‰e„Ó‡L29˙Bi˜ÏÓ ÈzLÏ30‰˜ÏÂ ,31 ∆¬»¬»ƒ¿≈«¿À¿»»
¯eËt - ‰iMa ÔÈa ‰BL‡¯a ÔÈa ,Ï˜Ï˜˙Â32. ¿ƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈«¿ƒ»»

‰Úeˆ¯‰ ‰˜ÒÙ33B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ‰iMa34‰˜ÒÙ ; ƒ¿¿»»¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»
„Ó‡‰ ‰˜BÏÂ ,‰BL‡¯ ˙e˜ÏnÓ ¯ËÙ - ‰BL‡¯a»ƒ»ƒ¿«ƒ«¿ƒ»¿∆»…∆

ÈM‰35. «≈ƒ

אחיך".23) "ונקלה הכתוב כלשון זלזול, לשון
ריעי.24) כב,26)שנתבזה.25)שהוציא במכות משנה,

בשעת 27)ב. נתקלקל כאילו זה הרי אומרים אין
ולא  ונקלה", "והכהו... אמרה: שהתורה ויפטר, ההלקאה

א).שנ  כג, (שם ההכאה לפני הלקאתו,28)קלה ליום אור
את  לסבול יוכל לא ובוודאי זה הוא חלש אדם אומרים אין

אמדוהו. שביתֿדין וחולשת 29)האומד לחוד, פחד כי
מתקלקל, הפחד ומחמת ובריא חזק אדם יש לחוד. הגוף
(רדב"ז). יתקלקל ולא מפחד ואינו בגופו חלש שהוא ויש
מבערב" "אפילו לומר רבינו נתכוון הלחםֿמשנה, ולדעת
נכנס  זאת ובכל למחר, אלא ללקותו ראוי ואין לילה, שהוא
בשעת  יתקלקל בוודאי אומרים אין ונתקלקל, גדול פחד  בו
שם: בגמרא שאמרו מה וזהו ונפטרנו. ויותר, יותר הכאה
הכוונה  בתחילה". (=נתבזה) קלה אפילו אלא עוד "ולא

ההכאה. לפני אחד עבירות.30)ליום שתי על
ה"ד.31) כלעיל אחד, כשנתקלקל 32)באומד אפילו

הרי  אחד, באומד שהן כיון מהשניה, אף פטור בראשונה
א). כג, (מכות לעיניך" אחיך "ונקלה בו: של 33)נתקיים

ה"ח. פט"ז, כלעיל בה. שמלקים "נקלה 34)עגל, שכבר
ונפטר. בו,35)לעיניך" התחיל לא שעדיין שם) (מכות

ההתחלה. אחרי אלא פוטרת הרצועה הפסקת ואין

.ÂÌÈ¯˙Èn‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ ,˙B˜ÏÏ „enÚ‰ ÏÚ e‰e˙Ùk36 ¿»«»«ƒ¿¿»«∆«≈»ƒ
¯eËt - Á¯·e37.B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â , »«»¿≈«¬ƒƒ

בו:37)החבלים.36) קוראים ואנו בבריחתו, שנתבזה
וכתב  א. כח, בשבועת וכן (שם), לעיניך" אחיך "ונקלה
ללקות  לארץ שישב באחד "מעשה מיימוניות": ב"הגהות
כיון  רבינו, ופטרו להלקותו הממונה בא ולא הכנסת, בבית
וברח, ככפתוהו זה הרי כלומר: בכפיתה", הורגלו שלא

עוד. לעשות לו יש ומה בא, לא והממונה נתבזה, שהרי

.Ê:¯Ó‡pL .B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ - ‰˜ÏÂ ‡ËÁL ÈÓ Ïk»ƒ∆»»¿»»≈¿«¿∆∆¡«
EÈÁ‡ ‰Ï˜Â38.EÈÁ‡ ‡e‰ È¯‰ ‰˜lL ÔÂÈk - EÈÈÚÏ ¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆≈»∆»»¬≈»ƒ

Ô˙˙È¯k È„ÈÓ e¯ËÙ - e˜lL ˙¯k È·iÁÓ Ïk Û‡39. «»¿À¿≈»≈∆»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ»»

הכתוב 38) אותו קורא היום "כל רפו: אות כיֿתצא 'ספרי'
כשלקה, אבל הרשע, הכות בן אם והיה שנאמר: רשע,
הל' והשווה אחיך". ונקלה שנאמר: אחיך, קוראו הכתוב
שעשה  בין - מלקות שנתחייב מי "כל ה"ד: פי"ב, עדות
וראה  לכשרותו" חוזר בביתֿדין שלקה בין תשובה,
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המלקה  דין" בית ושליח תלמידו את הרודה הרב יצא... בא),
מלקות. למחוייב ראה 52)ארבעים הדיינים, שאמדוהו

ב. הלכה י"ז, פרק רוצח 53)לקמן כל כדין מקלט לערי
שם). (מכות ושגג במניינו זה חזן טעה שהרי בשגגה, נפש

א.54) כג, במכות הובא על 55)ספרי, יתר תימן: יד בכתב
ידו 56)רשעו. "המגביה ב נח, שם וראה א, פה, סנהדרין

הלכות  והשווה רשע", נקרא היכהו שלא פי על אף חבירו על
אֿב. הלכה ה, פרק ומזיק "ישראל 57)חובל ב ה, מכות

שהיכהו  כגון שם, והעמידוה עבד", ידי על ולוקה גולה
משום  לוקה, רש"י: ומפרש פרוטה. שווה בה שאין הכאה

יוסיף". פן - יוסיף או 58)"לא ריפוי דמי תשלומי כגון,
(כתובות 59)צער. לוקה ואינו ממון שמשלם הוא, כלל

לו... ייעשה כן עשה "כאשר יט) כד, (ויקרא שנאמר ב) לב,
ממון. וזה נתינה, בו שיש דבר - בו" יינתן הלכות 60)כן

הלכה  א, פרק נערה ובהלכות ט; הלכה ד, פרק ומזיק חובל
והטעם  א. הלכה י"ח, פרק עדות הלכות לקמן וראה י"א.
משום  - רשעתו" כדי שנאמר: משום ומשלם, לוקה שאין

משום מחייבו, אתה ואי מחייבו, אתה אחת שתי רשעה
א). לז, (כתובות רשעיות

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ובריאותו.1) כוחו לפי אלא החוטא את מלקים שאין

הנפטרים  אותו. אומדים כיצד הרבה מלקיות המחוייב
אחרי  לשררתו חוזר אינו מי הלקאתם, באמצע ממלקות

הלקאתו.

.‡BÁk ÈÙk ?˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk2. ≈««¿ƒ∆«¿À»«¿¿ƒ…
¯tÒÓa B˙ÚL¯ È„k :¯Ó‡pL3ÌÈÚa¯‡ :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ∆∆¡«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆∆∆¡««¿»ƒ

˜ÊÁ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈÚa¯‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡L -∆≈ƒƒ«»«¿»ƒ¬ƒ»»»»
‰kÈ Ì‡L ;LlÁÏ ÔÈ˙ÁBt Ï·‡ .ÔBLÓLk ‡È¯·e»ƒ¿ƒ¿¬»¬ƒ¿«»∆ƒ«∆

‰a¯ ‰kÓ LlÁÏ4˙Ó ‡e‰ È‡cÂa -5CÎÈÙÏ .6e¯Ó‡ ¿«»«»«»¿««≈¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ7ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈkÓ ¯˙BÈa ‡È¯a‰ elÙ‡L : ¬»ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ

‡l‡ e‰k‰ ‡lL ‡ˆÓ ,˙Á‡ BÏ ÛÈÒBÈ Ì‡L ;ÚL˙Â»≈«∆ƒƒ««ƒ¿»∆…ƒ»∆»
BÏ ˙BÈe‡¯‰ ÌÈÚa¯‡8. «¿»ƒ»¿

ãycew zegiyn zecewpã

eze` oikn xzeia `ixad elit`y minkg exn` jkitl"
."miyelye dryz

התורה  על "בעלות" לרבנן יש כמה עד רואים זו מהלכה
נאמר  בתורה כי שכתוב, ממה לשנות שיכולים ועד כביכול,
כך  על ותשע. שלושים תיקנו וחכמים יכנו", "ארבעים

הגמרא כב:)אומרת דקיימי (מכות אינשי שאר טפשאי כמה
דאילו  רבה, גברא מקמי קיימי ולא ספר־תורה מקמי
בצרו  - רבנן ואתו יכנו, ארבעים כתיב בספר־תורה

חדא". (הפחיתו)
על  שאומר ב'ירושלמי' מוצאים אנו לכך נוספת דוגמא
בית־דין  פסק שעל־ידי כו'" עלי גומר "לא־ל הפסוק
והמציאות  הטבע נשתנה השנה, ועיבור החודש בקידוש

העולם. של

כח  יש שם מרע", "סור של בעניינים רק אינו לשנות הכח
בענייני  גם אלא יהודי, של ייסוריו את להפחית לחכמים
מלמעלה  השפעה להוריד כח לרבותינו יש טוב" "עשה
את  ואפילו המדידות, כל את המבטל מופלג טוב בריבוי

שבתורה. הברכה מדידות
(31 dxrd 128 cenr 'd wlg y"ewl)

לבריאותו.2) בהתאם - לקבל יכול שהוא "שלא 3)כפי
לסבול" שיוכל מה כפי ידוע במנין אלא שיעור, בלא ילקה
בהסתמך  וזה א). כב, מכות למשנה, בפירושו רבינו (לשון
"ארבעים  נאמר: ולא במספר", "רשעתו הפסוק: לשון על

(שם). מכוחו.4)במספר" אמרה 5)למעלה והתורה
אחיך  ישאר - שלקה אחר לעיניך", אחיך "ונקלה ג) (שם,

ב). י, (סנהדרין לעיניך על 6)חי להוסיף ואסור הואיל
בריא. כשהוא אפילו א.7)הארבעים כב, מכות

מפני 8) שקמים האנשים הם טפשים כמה ב: עמ' שם ואמרו
שבספרֿתורה  גדול. אדם מפני עומדים ואינם ספרֿתורה,
ובמדרש  אחת. וחיסרו החכמים ובאו יכנו", "ארבעים כתוב:
כנגד  יכנו... "ארבעים אמרו: יב, אות קרח, פ' תנחומא
ופחתו  ואדמה. ואדם וחוה נחש שנתקללו קללות ארבעים

יוסיף". לא משום אחת, חכמים

.·ÔÈ‡ ,Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‡e‰ ‰nk ‡ËBÁ‰ ˙‡ ÔÈ„ÓB‡Lk¿∆¿ƒ∆«≈«»»¿«≈≈
LlzL‰Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙BkÓa ‡l‡ ÔÈ„ÓB‡9e‰e„Ó‡ . ¿ƒ∆»¿«»¿¿ƒ¿«≈¬»

ÌÈ¯OÚ ‰˜ÏÈ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÌÈ¯OÚ Ïa˜Ï ÏBÎiL∆»¿«≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆¿ƒ
‰˜ÏÈ ‡l‡ ,LlzL‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰iL È„k ˙Á‡Â¿««¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆

‰¯OÚ ‰BÓL10,ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Ï e‰e„Ó‡ . ¿∆∆¿≈¬»¿«≈«¿»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ :e¯Ó‡Â ,LlÁ e‰e‡¯ ˙B˜ÏÏ ÏÈÁ˙‰MÓeƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»«»¿»¿≈»
‰˜lL ‰¯OÚ ÌÈzL‰ B‡ ÚLz‰ el‡ ÏÚ ¯˙BÈ Ïa˜Ï¿«≈≈«≈«≈««¿≈∆¿≈∆»»

¯eËt ‰Ê È¯‰ -11,‰¯OÚ ÌÈzL Ïa˜Ï e‰e„Ó‡ . ¬≈∆»¬»¿«≈¿≈∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ Ïa˜Ï ÏBÎÈÂ ˜ÊÁ e‰e‡¯ ‰˜lL ¯Á‡Â¿««∆»»»»»¿»¿«≈≈¬≈∆

„Ó‡‰ ÏÚ ¯˙BÈ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯eËt12. »¿≈∆≈«»…∆

מאחוריו,9) שלישים ושני מלפניו, שליש חלקים, לשלשה
ברש"י  וראה א), כב, (מכות ה"ט פט"ז, לעיל כמבואר

א. י, יותר 10)לסנהדרין להלקותו אין כי שם, סנהדרין
שתי  המחוייב חסך נמצא בה. ימות שמא כוחו, מכפי

כשיתחזק,11)מלקויות. זמן לאחר ילקה אומרים ואין
(מכות  בזה די - קצת ולקה בביתֿדין שנתבזה מכיון אלא
עד  ימתין כלום, לקה לא עדיין אם אבל וברש"י). ב כב,
 ֿ (כסף מתחילה שאמדוהו כפי הארבעים כל וילקה שיבריא

ה"ג. בסמוך וראה נתבזה 12)משנה). כבר שלקה, מכיון
(מכות  חדש אומד לפי לחייבו ואין לו ונתכפר בביתֿדין

שם).

.‚zL ‰˜ÏiL ÌBi‰ e‰e„Ó‡‰¯OÚ ÌÈ13‡ÏÂ , ¬»«∆ƒ¿∆¿≈∆¿≈¿…
Ïa˜Ï ÏBÎÈ ¯ÁÓÏ ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÁÓÏ „Ú e‰e˜Ï‰ƒ¿«¿»»«¬≈¿»»»¿«≈
‰¯OÚ ÌÈzL ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ‰¯OÚ ‰BÓL14. ¿∆∆¿≈≈∆∆»¿≈∆¿≈

„Ú ‰˜Ï ‡ÏÂ ,‰¯OÚ ÌÈzL ¯ÁÓÏ ‰˜ÏiL e‰e„Ó‡¬»∆ƒ¿∆¿»»¿≈∆¿≈¿…»»«
- ‰¯OÚ ‰BÓL Ïa˜Ï ˜ÊÁ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈLÈÏL ÌBÈ¿ƒƒ«¬≈»»¿«≈¿∆∆¿≈
‡Ï „Ó‡‰ ˙ÚLa È¯‰L ;‰¯OÚ ‰BÓL ‰˜BÏ∆¿∆∆¿≈∆¬≈ƒ¿«»…∆…
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ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙B˜ÏÏ e‰e„Ó‡15‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»ƒ¿∆»¿««¿«¿≈…«≈
‰Êa16. »∆

מכיון 14)היום.13) כלום, לקה לא כשעדיין אפילו
כבר, לקה כאילו זה הרי יום, לאותו היה הראשון שהאומד

בברייתא). (שם הקודם האומד את לבטל והרי 15)ואין
אחרי  בו הולכים לקה, לא עדיין ואם שאינו. כמי הוא
שמצריך  מה זה, ולפי להחמיר. בין להקל בין השני האומד
- חלש" ראוהו ללקות "משהתחיל הקודמת בהלכה רבינו
שילקה  אמדוהו אבל למחר, ללקות כשאמדוהו הכוונה
ללקות", "התחיל כאילו זה הרי לקה, לא עדיין אפילו היום,
התחילו  כאילו זה והרי פטור. זה הרי חלש, שהוא ומכיון
 ֿ (כסף עוד לקבל יכול אינו ואמרו מאתמול, להלקותו
השני  וביום לקה, ולא למחר ללקות וכשאמדוהו משנה).
שהרי  שמונהֿעשרה, לוקה ג"כ י"ח, לקבל חזק הוא הרי
משמיענו  ורבינו בטעות, היה הראשון שהאומד הוברר
שהאומד  להניח ויש השלישי, ביום אלא התחזק לא שאפילו
רק  והולכים שאינו, כמי הוא הרי מוטעה, היה לא הראשון

האחרון. האומד הולכים 16)אחרי שהם, המספרים בכל
להקל. וכלֿשכן להחמיר, אפילו האחרון האומד אחרי

.„‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓ ·iÁ˙pL ÈÓ17˙B¯·Ú ÏÚ ÔÈa , ƒ∆ƒ¿«≈«¿À«¿≈≈«¬≈
˙Bi˜ÏÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL „Á‡ ‰OÚÓ ÏÚ ÔÈa ‰a¯‰«¿≈≈««¬∆∆»∆«»ƒ»»«¿À

„Á‡ „Ó‡ e‰e„Ó‡ Ì‡ :‰a¯‰18;¯eËÙe ‰˜BÏ - «¿≈ƒ¬»…∆∆»∆»
‰˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,‡t¯˙Óe ‰˜BÏ - Â‡Ï Ì‡Â19?„ˆÈk . ¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿≈¿∆≈«

Ïa˜Ï ‡e‰ ÏBÎiL e„Ó‡Â ,˙Bi˜ÏÓ ÈzL ·iÁ˙ƒ¿«≈¿≈«¿À¿»¿∆»¿«≈
LÓÁÂ ÌÈÚa¯‡ ‰˜lL ÔÂÈk - LÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»≈≈»∆»»«¿»ƒ¿»≈

¯ËÙ20e‰k‰Â ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓÏ e‰e„Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«¬»ƒ¬»¿«¿««¿ƒ»
„Ó‡‰ BÓk ÌÈLÏL B‡ ÚLz B‡ LÏL21‰Ê È¯‰ - »≈«¿ƒ¿»…∆¬≈∆

‰iL ˙e˜ÏÓÏ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‡t¯˙Ó22„Ú , ƒ¿«≈¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ»«
˜ÏÓ ÏÎÏ ‰˜ÏiL.Ô‰a ·iÁ ‡e‰L ˙Bi ∆ƒ¿∆¿»«¿À∆«»»∆

חיטה 17) מחפה ובחרישתו ובחמור, בשור שחרש כגון
בשור  תחרוש "לא משום עובר נמצא בעפר, וחרצן ושעורה

כלאים". כרמך תזרע "לא ומשום לשני 18)ובחמור",
כאחד. ב.19)הלאוים כב, במכות של"ט 20)משנה,

לעבירה  הן הנוספות והשש אחת, לעבירה הן מלקיות
- ל"ט מ"ב, מספר לגבי כן אמרו שם, ובגמרא השניה.
נאמן  רבינו אולם לשניה, - הנוספות והשלש אחת, לעבירה
ארבעים, ללקות עליו התורה שמן ה"א, לעיל לשיטתו
יוצדק  זה וכל יוסיף". "פן משום אחת פיחתו והחכמים
שתים  כשנתחייב אבל אחת, מלקות אלא לקה כשלא
למלקות  יתייחסו ההכאות הארבעים כל אזי מ"ב, וילקוהו
כלל, אומד זה ואין שתיים, אלא נשארו ולא הראשונה,
ויחזור  ויתרפא, ילקה כרחו ועל להשתלש, ראוי אינו שהרי
שלש  ללקות יכול שאינו כל הוא, שכלל שנית. וילקה
אם  וכן השניה. העבירה על עכשיו מלקות בר אינו הכאות,
אינו  זה מספר שהרי שתים, לוקה אינו מ"ג לקבל אמדוהו
אלא  זה דין יתכן לא ולפיכך אומד, זה ואין להשתלש, ראוי
והכל  לשניה, - ושש לראשונה, – ל"ט למ"ה, כשאמדוהו

שמח). (אור להשתלש האומד.21)ניתן כל 22)כפי 
אחת. למלקות הכל נחשב אחת, בבת מל"ט יותר לקה שלא

.‰Ï˜Ï˜˙ ˙B˜ÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe ,e‰e„Ó‡L ÈÓ23ÁkÓ ƒ∆¬»¿∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ…«
ÈÚ¯a ÔÈa ,‰‡k‰‰24ÔÈkÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓa ÔÈa ««»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈≈«¿«ƒ≈«ƒ

ÔÂÈk - EÈÈÚÏ EÈÁ‡ ‰Ï˜Â :¯Ó‡pL .¯˙BÈ B˙B‡≈∆∆¡«¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆≈»
‰Ï˜pL25¯eËt26Ì„wÓ „Át‰ ÔÓ Ï˜Ï˜˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿»»¬»ƒƒ¿«¿≈ƒ«««ƒ…∆

˙B˜ÏÏ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiMÓ Ï˜Ï˜˙ elÙ‡ ,‰‡k‰‰27, ««»»¬ƒƒ¿«¿≈ƒ∆»»ƒ≈ƒƒ¿
·¯ÚaÓ elÙ‡Â28„Ó‡‰ Ïk ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - «¬ƒƒ»∆∆¬≈∆∆»»…∆

e‰e„Ó‡ .e‰e„Ó‡L29˙Bi˜ÏÓ ÈzLÏ30‰˜ÏÂ ,31 ∆¬»¬»ƒ¿≈«¿À¿»»
¯eËt - ‰iMa ÔÈa ‰BL‡¯a ÔÈa ,Ï˜Ï˜˙Â32. ¿ƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈«¿ƒ»»

‰Úeˆ¯‰ ‰˜ÒÙ33B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ‰iMa34‰˜ÒÙ ; ƒ¿¿»»¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»
„Ó‡‰ ‰˜BÏÂ ,‰BL‡¯ ˙e˜ÏnÓ ¯ËÙ - ‰BL‡¯a»ƒ»ƒ¿«ƒ«¿ƒ»¿∆»…∆

ÈM‰35. «≈ƒ

אחיך".23) "ונקלה הכתוב כלשון זלזול, לשון
ריעי.24) כב,26)שנתבזה.25)שהוציא במכות משנה,

בשעת 27)ב. נתקלקל כאילו זה הרי אומרים אין
ולא  ונקלה", "והכהו... אמרה: שהתורה ויפטר, ההלקאה

א).שנ  כג, (שם ההכאה לפני הלקאתו,28)קלה ליום אור
את  לסבול יוכל לא ובוודאי זה הוא חלש אדם אומרים אין

אמדוהו. שביתֿדין וחולשת 29)האומד לחוד, פחד כי
מתקלקל, הפחד ומחמת ובריא חזק אדם יש לחוד. הגוף
(רדב"ז). יתקלקל ולא מפחד ואינו בגופו חלש שהוא ויש
מבערב" "אפילו לומר רבינו נתכוון הלחםֿמשנה, ולדעת
נכנס  זאת ובכל למחר, אלא ללקותו ראוי ואין לילה, שהוא
בשעת  יתקלקל בוודאי אומרים אין ונתקלקל, גדול פחד  בו
שם: בגמרא שאמרו מה וזהו ונפטרנו. ויותר, יותר הכאה
הכוונה  בתחילה". (=נתבזה) קלה אפילו אלא עוד "ולא

ההכאה. לפני אחד עבירות.30)ליום שתי על
ה"ד.31) כלעיל אחד, כשנתקלקל 32)באומד אפילו

הרי  אחד, באומד שהן כיון מהשניה, אף פטור בראשונה
א). כג, (מכות לעיניך" אחיך "ונקלה בו: של 33)נתקיים

ה"ח. פט"ז, כלעיל בה. שמלקים "נקלה 34)עגל, שכבר
ונפטר. בו,35)לעיניך" התחיל לא שעדיין שם) (מכות

ההתחלה. אחרי אלא פוטרת הרצועה הפסקת ואין

.ÂÌÈ¯˙Èn‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ ,˙B˜ÏÏ „enÚ‰ ÏÚ e‰e˙Ùk36 ¿»«»«ƒ¿¿»«∆«≈»ƒ
¯eËt - Á¯·e37.B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â , »«»¿≈«¬ƒƒ

בו:37)החבלים.36) קוראים ואנו בבריחתו, שנתבזה
וכתב  א. כח, בשבועת וכן (שם), לעיניך" אחיך "ונקלה
ללקות  לארץ שישב באחד "מעשה מיימוניות": ב"הגהות
כיון  רבינו, ופטרו להלקותו הממונה בא ולא הכנסת, בבית
וברח, ככפתוהו זה הרי כלומר: בכפיתה", הורגלו שלא

עוד. לעשות לו יש ומה בא, לא והממונה נתבזה, שהרי

.Ê:¯Ó‡pL .B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ - ‰˜ÏÂ ‡ËÁL ÈÓ Ïk»ƒ∆»»¿»»≈¿«¿∆∆¡«
EÈÁ‡ ‰Ï˜Â38.EÈÁ‡ ‡e‰ È¯‰ ‰˜lL ÔÂÈk - EÈÈÚÏ ¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆≈»∆»»¬≈»ƒ

Ô˙˙È¯k È„ÈÓ e¯ËÙ - e˜lL ˙¯k È·iÁÓ Ïk Û‡39. «»¿À¿≈»≈∆»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ»»

הכתוב 38) אותו קורא היום "כל רפו: אות כיֿתצא 'ספרי'
כשלקה, אבל הרשע, הכות בן אם והיה שנאמר: רשע,
הל' והשווה אחיך". ונקלה שנאמר: אחיך, קוראו הכתוב
שעשה  בין - מלקות שנתחייב מי "כל ה"ד: פי"ב, עדות
וראה  לכשרותו" חוזר בביתֿדין שלקה בין תשובה,
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בתשובה, לחזור לו יש לקה אם שגם ונראה שם. בביאורנו
דברי  הם שכן עדיין, מכשירתו אינה תשובה בלא שמלקות
עדים  עליו היו "אם ה"י: פ"ב, ונטען טוען בהל' רבינו
בין  לעדות בין לכשרותו יחזור - תשובה ועשה שלקה

שם. עדות בהל' רדב"ז וראה משנה,39)לשבועה",
התשובה  עם "המלקות שם: רבינו וכפירוש א. כג, במכות

שם. ובביאורנו ה"א פי"ח, לקמן וראה הכרת". יכפרו

.Á‰LÏLa ‰˜BÏ - ‡ËÁL ÏB„b Ô‰k40Ïk ¯‡Lk , …≈»∆»»∆ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÚ‰41B˙l„‚Ï ¯ÊBÁÂ ,42. »»¿≈ƒ¿À»

אלא 40) אותו דנים שאין נפשות לדיני בניגוד דיינים,
ה"א. פ"ה, כלעיל הגדול, שם,4)1בביתֿדין כמבואר

ועל  'עשה' על עבר "אם ב) יח, (סנהדרין אמרו וכן ה"ד.
רש"י: ומפרש - דבריו" לכל כהדיוט הוא הרי תעשה' 'לא
אמרו: ה"א פ"ב, סנהדרין ובירושלמי בשלשה. לידון
נמצאת  ושלשה, בעשרים תאמר אם בשלשה, אותו מלקים
לו  עליה זו ואין רבים, בפני הוא שמתבזה ירידתו. עלייתו

ירידה. "כי 42)אלא יב) כא, (ויקרא שנאמר שם. ירושלמי
אף  בקדושתו, אני מה - ה' אני אלקיו... משחת שמן נזר

בקדושתו". אהרן

.Ë‰·ÈLÈ‰ L‡¯ Ï·‡43B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ - ‡ËÁL44, ¬»…«¿ƒ»∆»»«¿ƒ
B˙e¯¯OÏ ¯ÊBÁ BÈ‡Â45„Á‡k ˙BÈ‰Ï ¯ÊBÁ BÈ‡ Ìb . ¿≈≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿¿∆»

ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,ÔÈ¯„‰q‰ ¯‡MÓ46. ƒ¿»««¿∆¿ƒ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ה"ג.43) פ"א, לעיל כמבואר הסנהדרין, נשיא זהו
(שם).44) שלשה של ראש 45)בביתֿדין להיות

אותם, יהרוג יחזירוהו שאם שם) (ירושלמי הסנהדרין
מוטב  הנוסח: ה"א פ"ג, הוריות ובירושלמי בהם. שיתנקם
כאילו  הכסףֿמשנה, ומפרש אותו. שהורגים יחזירוהו, שלא
יחיזרוהו. שלא לו ונוח בכבודו, שיזלזלו מפני אותו, הורגים

הי"ד. פ"ז, רוצח בהל' ב.46)וראה צט, במנחות משנה,
גדול) (בכהן בו "אירע ב) יב, (יומא אמרו בזה וכיוצא
אינו  שני לעבודתו, חוזר ראשון תחתיו, אחר ומינו פסול,
הדיוט  לכהן ולא איבה), (=משום גדול לכהן לא ראוי
כלי  הל' והשווה מורידין", ולא בקודש מעלין משום
"תשובות  במוספנו וראה הכ"אֿכ"ב, פ"ד המקדש

הרמב"ם".

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
מיוחד 1) עונש עליהם. לוקים שאין לאווין לסוגי הגדרות

כרת. בו שיש לאו, איסור על פעמים שלוש שעבר למי

העבריין. הודאת עלֿפי גופני עונש לענוש לא הכתוב גזירת

.‡‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk :ÔÈ˜Bl‰ Ô‰ el‡≈≈«ƒ»»≈«…«¬∆
˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL2ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â3ÔB‚k , ∆«»ƒ»»»≈¿≈ƒ«≈ƒ¿

ÁÒÙa ıÓÁÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎB‡4‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ . ≈≈∆»»¿»≈¿∆«¿≈»»≈«…
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰OÚ˙5ÏÎB‡ ÔB‚k , «¬∆∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿≈

Ï·Ë6‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡L ‡ÓË Ô‰ÎÂ7Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿…≈»≈∆»«¿»¿»¿≈»
¯Oa ÏÎB‡ ÔB‚k ,‰OÚÓ Ba LiL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰»≈«»∆≈«¬∆¿≈»»

ÊËÚL L·BÏ B‡ ·ÏÁa8,‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L Â‡Ï Ï·‡ . ¿»»≈««¿≈¬»»∆≈«¬∆
ÏÈÎ¯ CÏB‰ ÔB‚k9‡ÂL ÚÓL ‡OBÂ ¯ËBÂ Ì˜BÂ10- ¿≈»ƒ¿≈¿≈¿≈≈«»¿

‰˜BÏ BÈ‡11. ≈∆

הבא,2) העולם מחיי נכרתת ונפשו זמנו, קודם שימות
ה"א. פ"ח, תשובה בהל' מיתות 3)כמבואר מארבע

ה"א. פי"ד, לעיל המנויות לביתֿדין, משנה 4)שנמסרו
זה  ואין מלקות. משום בהם שהתרו ומדובר א. יג, במכות
עצמו  לפטור שיכול לפי - רשעיות" שתי "משום מחוייב
מוחל  מעלה של ביתֿדין תשובה יעשה שאם כרת, מעונש
שלקו  כרת מחוייבי "כל ה"ז: פי"ז, לעיל נתבאר וכבר לו,
אינם  ביתֿדין מיתת מחוייבי אבל כריתתם", מידי נפטרו -
ילקו, שאפילו פורעניות. בשתי לחייבם שאיֿאפשר לוקים,
מטה  של ביתֿדין אין תשובה יעשו ואפילו להיהרג, סופם
- רשעתו" "כדי ב) כה, (דברים אמרה והתורה להם, מוחל
רשעיות  שתי משום ולא מחייבו, אתה אחת רשעה משום
לאֿתעשה  כל מנין ה"א, פי"ט, לקמן וראה ב). עמ' (שם

כרת. בהן נפשו 5)שיש אין אבל זמנו, קודם שימות
סנהדרין  לרבינו המשנה (פירוש עולםֿהבא מחיי נכרתת

מ"ו). מתנותיה 6)פ"ט, ממנה הופרשו שלא תבואה
א). יג, (מכות ומעשרות וראה 7)תרומות א. פג, סנהדרין

מכות  ובתוספתא שם. ובביאורנו ז אות ה"ב פי"ט, לקמן
אותם". מלקים שמים בידי מיתה "חייבי שנינו: מ"ח פ"ד,
שמים  בידי מיתה עונש שהרי ג, אות לעיל הנזכר ומהטעם
של  ביתֿדין – תשובה עשה אם ובוודאי כרת. מעונש קל

ספר). (קרית לו מוחל ראה 8)מעלה ופשתים, מצמר בגד
"אף  ב כא מכות במשנה, כמפורש ולוקה, יא. כב, דברים

כלאים". (הל'9)הלובש לזה מזה והולך דברים, שטוען
ה"ב). פ"ז, שלא 10)דעות מבעליֿהדין אחד השומע דיין

ה"ז). פכ"א, לקמן (ראה חבירו בעלֿדינו מכות 11)בפני
אל  נסמך מלקות שעונש ב יג, שם מבואר והטעם א, טז,
- ד) כה, דברים (ראה בדישו" שור "חוסם של לאֿתעשה
ל"חוסם  דומה ואינו מעשה בו שאין לאו כל לך: לומר

אינו  - תשא שור" "לא של הלאו שעל להעיר, וראוי לוקה.
ענינים  כולל הוא שהרי לוקה, אינו ממילא שוא" שמע
"לאו  על לוקים ואין ה"ז), פכ"א, לקמן (ראה הרבה
אלא  כאן רבינו נקטו ולא ה"ג, בסמוך כמבואר שבכללות",

(לחםֿמשנה). בלבד לדוגמא

.·ıeÁ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L Â‡Ï Ïk»»∆≈«¬∆≈ƒ»»
ÚaLpÓ12¯ÓÓe13ÌLa B¯·Á ˙‡ Ïl˜Óe14Â‡Ï ÏÎÂ . ƒƒ¿»≈≈¿«≈∆¬≈¿≈¿»»

Û‡˙ ‡Ï ÔB‚k ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL15‡Ï , ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿»…
˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ˙16ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ -17Â‡Ï ÏÎÂ . «¬∆¿»»¿«»≈ƒ»»¿»»

ÔÈ‡ - ·‚˙ ‡ÏÂ ÏÊ‚˙ ‡Ï ÔB‚k ,ÔÈÓeÏL˙Ï ÔzpL∆ƒ«¿«¿ƒ¿…ƒ¿…¿…ƒ¿…≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ18Áw˙ ‡Ï ÔB‚k ,‰OÚÏ ˜zpL Â‡Ï ÏÎÂ . ƒ»»¿»»∆ƒ««¬≈¿…ƒ«

ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰19E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï ,20ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - »≈««»ƒ…¿«∆¿«»¿≈ƒ
Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ21Â‡Ï ÏÚÂ . »»∆»ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆¿«»

˙BÏÏÎaL22ÔÈÂ‡l‰ Ïk ¯‡Le .ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿»≈ƒ»»¿»»«»ƒ
‰¯BzaL23.Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ - ∆«»ƒ¬≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

"eilr oiwel oi` oinelyzl ozipy e`l lke"

לעשה". ניתקו הכתוב שהרי זה, לאו על לוקין אין "אבל
לעשה, הניתקין הלאוין משאר וגזילה גניבה דין הפריד כאן
הגאון  בזה ודייק לתשלומין. הניתנים לאוין שהם וכתב
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ה'עשה' שקיים מרגע לעשה, הניתק לאו שבכל הרוגוצו'בי
כל  נמשכת פעולה הם וגזילה גניבה אבל ה'לאו', התבטל
לעשה  הניתק לאו אינו ולכן החפץ, את השיב שלא זמן
מבטלים  אינם התשלומין כי לתשלומין, הניתן לאו אלא
על  עובר שאינו רק אלא הלאו של הנמשכת פעולתו את

גניבה בהלכות לשונו וצ"ע ולהבא. מכאן גזל (פ"א איסור

לעשה".ה"א) הכתוב ניתקו שהרי ..."
(37 'rd 209 'r f"i wlg y"ewl t"r)

ינקה 12) לא "כי ז) כ, (שמות שנאמר שקר, או שוא שבועת
אין  מעלה של ביתֿדין – לשוא" שמו את ישא אשר את ה'
ומנקים  אותו מלקים מטה של ביתֿדין אבל אותו, מנקים

א). כא, (שבועות וממר.13)אותו התימנים: ובכת"י
(ויקרא  אומר והכתוב חולין, בבהמת קדשים בהמת שמחליף
משום  עליה ולוקה אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא י) כז,
ג, (תמורה קדשים מחולין שעושה מעשה, עשה שבדיבורו

אם 14)ב). נח), כח, (דברים שנאמר הקב"ה. של בשמו
את  ה' והפלא השם... את ליראה לעשות... תשמור לא
השופט. והפילו ככתוב: מלקות, זוהי - הפלאה - מכותך
לקמן  וראה שם) (תמורה חרש תקלל לא למקלל: ואזהרה
מוציא  וכן זומם עד שגם להעיר, וראוי ג. ה"א, פכ"ו,
אלא  וקס"א, קל, אות ה"ד פי"ט, לקמן ראה לוקה, שםֿרע
שיבעל; עד חייב שאינו מעשה, בו יש נקרא: שםֿרע מוציא
לו  "ועשיתם ככתוב מעשה, קוראתו התורה - זומם ועד
וראה  א. ה, (בבאֿקמא לאחיו" לעשות זמם כאשר
מנשבע). חוץ ד"ה: ב'תוספות' א כא, בשבועות

חנק.15) עליו סקילה.16)שחייבים עליו שחייבים
כשהתרו17) ב, יג, שלא מכות לפי מיתה, בלא למלקות בו

שהרי  לאוין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה לאו ניתן
מיתה  לחייבו יכול היה לא - כן לא שאם להזהירו, הוצרך

שם). וכבר 18)(רש"י בתשלומין. שנפטר א, טז, שם
וכן  ולוקה". משלם אדם "שאין הי"ב פט"ז, לעיל נתבאר
לוקה". אינו - המשלם "כל א) ד, במכות (משנה, אמרו

זוהי 19) לומר, – האם" את תשלח "שלח אחריו: שכתוב
וראה  ב). ד, שם, (רש"י הלאו עבירת על וכפרתו תקנתו

א. יז, שם תעזוב 20)במשנה, ולגר "לעני אחריו: וכתוב
אותם  תעזוב - כילית ואם תכלה, לא לך: לומר - אותם"

וברש"י). ב טז, (שם האם 21)לעניים שנשחטה כגון
לעיל  וראה פאה, ממנה הפריש שלא העיסה אכל או שלקח,

ה"ד. ה"ג.22)פט"ז, בסמוך לאוין 23)מבואר שהם
בעולה  איסור כגון 'עשה', מכלל שיבואו לא מפורשים,
אשה  "והוא יג) כא, (ויקרא שנאמר שמכלל גדול, לכהן
ולאו  יקח, לא - בתולה שאינה למד, אתה יקח" בבתוליה
פ"א, אישות הל' (ראה כ'עשה' הוא הרי 'עשה', מכלל הבא
נמצאו  ב. עג, ביבמות כמבואר עליו, לוקים ואין ה"ח),
ניתן  מעשה; בו אין עליהם: לוקים שאין לאוים מיני ששה
לאו  ל'עשה'; ניתק לתשלומין; ניתן ביתֿדין; מיתת לאזהרה
לרבינו, המשנה (פירוש 'עשה' מכלל הבא לאו שבכללות;

מ"א). פ"ג, מכות

.‚ÏÏBkL „Á‡ Â‡Ï ‰Ê ?˙BÏÏÎaL Â‡Ï e‰Ê È‡≈∆»∆ƒ¿»∆»∆»∆≈
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÔB‚k ,‰a¯‰ ÌÈÈÚ24Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ«¿≈¿……¿««»¿≈ƒ

‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏt ¯·„ ‰OÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«¬∆»»¿ƒ¿ƒƒ¿…
„ÁÈ25ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Â‡Ï BÏ ƒ≈»¿»∆»¿∆»≈∆≈ƒ«

ÔÈÂ‡Ïa d˙B‡ ˜lÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ≈»¿»ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ¯Ó‡ B‡ ,ÌÈ¯Á‡26e˜ÏÁpL27?„ˆÈk . ¬≈ƒ∆¡«ƒƒ«¿»∆∆¿¿≈«

ÏM·Ó ÏL·e ‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡ :¯Ó‡pL ‰Ê ÔB‚k¿∆∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈¿À»
·Ó‰Â ‡p‰ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ -ÏM28ÌÈzL29‡l‡ ≈∆««»¿«¿À»¿«ƒ∆»

˙Á‡30L„Á·e .31‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ««∆»»≈¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆…
ÈtÓ .˙Bi˜ÏÓ LÏL ÔzLÏL ÏÚ ·iÁÂ ,eÏÎ‡…̇¿¿«»«¿»¿»»«¿Àƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰32˜lÁÏ ‰fL33‡Ï :¯Ó‡ È¯‰ . «¿»»¿∆∆¿«≈¬≈∆¡«…
Û‡Â .ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜ ,L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈…≈¿»ƒ¿«

Èt ÏÚ34˜lÁ È¯‰ ,„Á‡ Â‡Ïa ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÏkL «ƒ∆»«»»ƒ¿»ƒ¿»∆»¬≈ƒ≈
‡ÏÂ eLÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÂ‡Ïa Ì˙B‡»¿»ƒ¬≈ƒ¿»«…¿«¬¿…
BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,„nÏÓ .eBÚ˙35. ¿≈¿«≈∆»∆»≈∆¿»ƒ¿≈«¿

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ36. ¿≈…«≈»∆

נפשה;24) שתצא קודם הבהמה מן לאכול לא כולל: שהוא
מברים  ואין במזרק; הדם ועדיין הקרבן בשר לאכול לא
ה"ד); פי"ג, לעיל (ראה ביתֿדין הרוגי על הקרובים
(שם), היום כל לאכול אסור הנפש את שהרג וביתֿדין
אלה  שכל א). סג, בסנהדרין (הכל ומורה סורר לבן ואזהרה
לאו  שהוא בדישו", שור "חוסם של ללאו דומים אינם
מלקות  שעונש י' אות לעיל נתבאר וכבר לעצמו, מיוחד
ללאוין  מלקות עונש ממנו ללמוד חסימה, של ללאו נסמך

ב). מא, (פסחים כמותו בדיוק הכתוב.25)הדומים
ממשה.26) לאוין 27)שקיבלנו של דין להם שיש

לעצמו. אחד כל כאחד.28)שנחלקו הואיל 29)שאכלם
מבושל". בשל ולא נא, ממנו תאכלו "אל נאמר: ולא

מא,30) (פסחים ילקה בלבד "נא" ממנו כשיאכל והואֿהדין
לאו  על לוקין אין אמר, "רבא שם: רבינו וגירסת ב).
העתיק  כן כי וכו'). אמר אביי כגירסתנו: (=ולא שבכללות"
פסח  קרבן הל' והשווה ט. כלל המצוות' ב'ספר הגירסא
בניגוד  עלֿכלֿפנים, אחת מלקות חייב הוא וכאן ה"ד. פ"ח,

על כלום לוקין שאין הדם" על תאכלו "לא של: כל ללאו
נא  הענינים: את בעצמו הכתוב פירט כאן כי שבו. ענין
ב"לא  ואילו ילקה, מהם אחד כל על אמר וכאילו ומבושל,
ולפיכך  מהם, ענין שום הכתוב פירט לא הדם" על תאכלו

זה. כולל בלאו הנכלל ענין שום על לוקין באיסור 31)אין
העומר. את שהקריבו לפני החדשה התבואה אכילת

א.32) ה, פ"י,33)כריתות אסורות מאכלות  הל' השווה 
קסמים 34)ה"ג. ...קוסם הנוסח: תימן ובכת"י כאן, חסר

וכו'. אע"פ ומכשף ומנחש ומנחש 35)מעונן מעונן "וכאן
ואחריהם  שלפניהם מה כל כך - באמצע והזכירם - לחלק
שם). המצוות' ב'ספר רבינו (לשון ומנחש" מעונן כמו הם

ה"ה. פ"ז, סנהדרין בירושלמי הדברים כגון:36)ומקור
יקחו  לא מאישה גרושה ואשה יקחו, לא וחללה זונה אשה
חייב  שהוא ב) עז, (בקידושין נתבאר "וכבר ז) כא, (ויקרא
המצוות' ('ספר אחת" באשה אפילו ואחת, אחת כל על
המצוות' וב'ספר ה"י, פי"ז ביאה איסורי הל' והשווה שם),

קסא. ל"ת

.„˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ÔÈc ˙È·a ‰˜lL ÈÓ37ÌÚt ‰˜ÏÂ , ƒ∆»»¿≈ƒ«ƒ»≈¿»»««
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



קכט oixcdpq zekld - mihtey xtq - fenz a"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בתשובה, לחזור לו יש לקה אם שגם ונראה שם. בביאורנו
דברי  הם שכן עדיין, מכשירתו אינה תשובה בלא שמלקות
עדים  עליו היו "אם ה"י: פ"ב, ונטען טוען בהל' רבינו
בין  לעדות בין לכשרותו יחזור - תשובה ועשה שלקה

שם. עדות בהל' רדב"ז וראה משנה,39)לשבועה",
התשובה  עם "המלקות שם: רבינו וכפירוש א. כג, במכות

שם. ובביאורנו ה"א פי"ח, לקמן וראה הכרת". יכפרו

.Á‰LÏLa ‰˜BÏ - ‡ËÁL ÏB„b Ô‰k40Ïk ¯‡Lk , …≈»∆»»∆ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÚ‰41B˙l„‚Ï ¯ÊBÁÂ ,42. »»¿≈ƒ¿À»

אלא 40) אותו דנים שאין נפשות לדיני בניגוד דיינים,
ה"א. פ"ה, כלעיל הגדול, שם,4)1בביתֿדין כמבואר

ועל  'עשה' על עבר "אם ב) יח, (סנהדרין אמרו וכן ה"ד.
רש"י: ומפרש - דבריו" לכל כהדיוט הוא הרי תעשה' 'לא
אמרו: ה"א פ"ב, סנהדרין ובירושלמי בשלשה. לידון
נמצאת  ושלשה, בעשרים תאמר אם בשלשה, אותו מלקים
לו  עליה זו ואין רבים, בפני הוא שמתבזה ירידתו. עלייתו

ירידה. "כי 42)אלא יב) כא, (ויקרא שנאמר שם. ירושלמי
אף  בקדושתו, אני מה - ה' אני אלקיו... משחת שמן נזר

בקדושתו". אהרן

.Ë‰·ÈLÈ‰ L‡¯ Ï·‡43B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ - ‡ËÁL44, ¬»…«¿ƒ»∆»»«¿ƒ
B˙e¯¯OÏ ¯ÊBÁ BÈ‡Â45„Á‡k ˙BÈ‰Ï ¯ÊBÁ BÈ‡ Ìb . ¿≈≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿¿∆»

ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,ÔÈ¯„‰q‰ ¯‡MÓ46. ƒ¿»««¿∆¿ƒ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ה"ג.43) פ"א, לעיל כמבואר הסנהדרין, נשיא זהו
(שם).44) שלשה של ראש 45)בביתֿדין להיות

אותם, יהרוג יחזירוהו שאם שם) (ירושלמי הסנהדרין
מוטב  הנוסח: ה"א פ"ג, הוריות ובירושלמי בהם. שיתנקם
כאילו  הכסףֿמשנה, ומפרש אותו. שהורגים יחזירוהו, שלא
יחיזרוהו. שלא לו ונוח בכבודו, שיזלזלו מפני אותו, הורגים

הי"ד. פ"ז, רוצח בהל' ב.46)וראה צט, במנחות משנה,
גדול) (בכהן בו "אירע ב) יב, (יומא אמרו בזה וכיוצא
אינו  שני לעבודתו, חוזר ראשון תחתיו, אחר ומינו פסול,
הדיוט  לכהן ולא איבה), (=משום גדול לכהן לא ראוי
כלי  הל' והשווה מורידין", ולא בקודש מעלין משום
"תשובות  במוספנו וראה הכ"אֿכ"ב, פ"ד המקדש

הרמב"ם".

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
מיוחד 1) עונש עליהם. לוקים שאין לאווין לסוגי הגדרות

כרת. בו שיש לאו, איסור על פעמים שלוש שעבר למי

העבריין. הודאת עלֿפי גופני עונש לענוש לא הכתוב גזירת

.‡‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk :ÔÈ˜Bl‰ Ô‰ el‡≈≈«ƒ»»≈«…«¬∆
˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL2ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â3ÔB‚k , ∆«»ƒ»»»≈¿≈ƒ«≈ƒ¿

ÁÒÙa ıÓÁÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎB‡4‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ . ≈≈∆»»¿»≈¿∆«¿≈»»≈«…
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰OÚ˙5ÏÎB‡ ÔB‚k , «¬∆∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿≈

Ï·Ë6‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡L ‡ÓË Ô‰ÎÂ7Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿…≈»≈∆»«¿»¿»¿≈»
¯Oa ÏÎB‡ ÔB‚k ,‰OÚÓ Ba LiL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰»≈«»∆≈«¬∆¿≈»»

ÊËÚL L·BÏ B‡ ·ÏÁa8,‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L Â‡Ï Ï·‡ . ¿»»≈««¿≈¬»»∆≈«¬∆
ÏÈÎ¯ CÏB‰ ÔB‚k9‡ÂL ÚÓL ‡OBÂ ¯ËBÂ Ì˜BÂ10- ¿≈»ƒ¿≈¿≈¿≈≈«»¿

‰˜BÏ BÈ‡11. ≈∆

הבא,2) העולם מחיי נכרתת ונפשו זמנו, קודם שימות
ה"א. פ"ח, תשובה בהל' מיתות 3)כמבואר מארבע

ה"א. פי"ד, לעיל המנויות לביתֿדין, משנה 4)שנמסרו
זה  ואין מלקות. משום בהם שהתרו ומדובר א. יג, במכות
עצמו  לפטור שיכול לפי - רשעיות" שתי "משום מחוייב
מוחל  מעלה של ביתֿדין תשובה יעשה שאם כרת, מעונש
שלקו  כרת מחוייבי "כל ה"ז: פי"ז, לעיל נתבאר וכבר לו,
אינם  ביתֿדין מיתת מחוייבי אבל כריתתם", מידי נפטרו -
ילקו, שאפילו פורעניות. בשתי לחייבם שאיֿאפשר לוקים,
מטה  של ביתֿדין אין תשובה יעשו ואפילו להיהרג, סופם
- רשעתו" "כדי ב) כה, (דברים אמרה והתורה להם, מוחל
רשעיות  שתי משום ולא מחייבו, אתה אחת רשעה משום
לאֿתעשה  כל מנין ה"א, פי"ט, לקמן וראה ב). עמ' (שם

כרת. בהן נפשו 5)שיש אין אבל זמנו, קודם שימות
סנהדרין  לרבינו המשנה (פירוש עולםֿהבא מחיי נכרתת

מ"ו). מתנותיה 6)פ"ט, ממנה הופרשו שלא תבואה
א). יג, (מכות ומעשרות וראה 7)תרומות א. פג, סנהדרין

מכות  ובתוספתא שם. ובביאורנו ז אות ה"ב פי"ט, לקמן
אותם". מלקים שמים בידי מיתה "חייבי שנינו: מ"ח פ"ד,
שמים  בידי מיתה עונש שהרי ג, אות לעיל הנזכר ומהטעם
של  ביתֿדין – תשובה עשה אם ובוודאי כרת. מעונש קל

ספר). (קרית לו מוחל ראה 8)מעלה ופשתים, מצמר בגד
"אף  ב כא מכות במשנה, כמפורש ולוקה, יא. כב, דברים

כלאים". (הל'9)הלובש לזה מזה והולך דברים, שטוען
ה"ב). פ"ז, שלא 10)דעות מבעליֿהדין אחד השומע דיין

ה"ז). פכ"א, לקמן (ראה חבירו בעלֿדינו מכות 11)בפני
אל  נסמך מלקות שעונש ב יג, שם מבואר והטעם א, טז,
- ד) כה, דברים (ראה בדישו" שור "חוסם של לאֿתעשה
ל"חוסם  דומה ואינו מעשה בו שאין לאו כל לך: לומר

אינו  - תשא שור" "לא של הלאו שעל להעיר, וראוי לוקה.
ענינים  כולל הוא שהרי לוקה, אינו ממילא שוא" שמע
"לאו  על לוקים ואין ה"ז), פכ"א, לקמן (ראה הרבה
אלא  כאן רבינו נקטו ולא ה"ג, בסמוך כמבואר שבכללות",

(לחםֿמשנה). בלבד לדוגמא

.·ıeÁ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L Â‡Ï Ïk»»∆≈«¬∆≈ƒ»»
ÚaLpÓ12¯ÓÓe13ÌLa B¯·Á ˙‡ Ïl˜Óe14Â‡Ï ÏÎÂ . ƒƒ¿»≈≈¿«≈∆¬≈¿≈¿»»

Û‡˙ ‡Ï ÔB‚k ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL15‡Ï , ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿»…
˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ˙16ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ -17Â‡Ï ÏÎÂ . «¬∆¿»»¿«»≈ƒ»»¿»»

ÔÈ‡ - ·‚˙ ‡ÏÂ ÏÊ‚˙ ‡Ï ÔB‚k ,ÔÈÓeÏL˙Ï ÔzpL∆ƒ«¿«¿ƒ¿…ƒ¿…¿…ƒ¿…≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ18Áw˙ ‡Ï ÔB‚k ,‰OÚÏ ˜zpL Â‡Ï ÏÎÂ . ƒ»»¿»»∆ƒ««¬≈¿…ƒ«

ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰19E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï ,20ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - »≈««»ƒ…¿«∆¿«»¿≈ƒ
Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ21Â‡Ï ÏÚÂ . »»∆»ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆¿«»

˙BÏÏÎaL22ÔÈÂ‡l‰ Ïk ¯‡Le .ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿»≈ƒ»»¿»»«»ƒ
‰¯BzaL23.Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ - ∆«»ƒ¬≈∆
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לעשה". ניתקו הכתוב שהרי זה, לאו על לוקין אין "אבל
לעשה, הניתקין הלאוין משאר וגזילה גניבה דין הפריד כאן
הגאון  בזה ודייק לתשלומין. הניתנים לאוין שהם וכתב
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ה'עשה' שקיים מרגע לעשה, הניתק לאו שבכל הרוגוצו'בי
כל  נמשכת פעולה הם וגזילה גניבה אבל ה'לאו', התבטל
לעשה  הניתק לאו אינו ולכן החפץ, את השיב שלא זמן
מבטלים  אינם התשלומין כי לתשלומין, הניתן לאו אלא
על  עובר שאינו רק אלא הלאו של הנמשכת פעולתו את

גניבה בהלכות לשונו וצ"ע ולהבא. מכאן גזל (פ"א איסור

לעשה".ה"א) הכתוב ניתקו שהרי ..."
(37 'rd 209 'r f"i wlg y"ewl t"r)

ינקה 12) לא "כי ז) כ, (שמות שנאמר שקר, או שוא שבועת
אין  מעלה של ביתֿדין – לשוא" שמו את ישא אשר את ה'
ומנקים  אותו מלקים מטה של ביתֿדין אבל אותו, מנקים

א). כא, (שבועות וממר.13)אותו התימנים: ובכת"י
(ויקרא  אומר והכתוב חולין, בבהמת קדשים בהמת שמחליף
משום  עליה ולוקה אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא י) כז,
ג, (תמורה קדשים מחולין שעושה מעשה, עשה שבדיבורו

אם 14)ב). נח), כח, (דברים שנאמר הקב"ה. של בשמו
את  ה' והפלא השם... את ליראה לעשות... תשמור לא
השופט. והפילו ככתוב: מלקות, זוהי - הפלאה - מכותך
לקמן  וראה שם) (תמורה חרש תקלל לא למקלל: ואזהרה
מוציא  וכן זומם עד שגם להעיר, וראוי ג. ה"א, פכ"ו,
אלא  וקס"א, קל, אות ה"ד פי"ט, לקמן ראה לוקה, שםֿרע
שיבעל; עד חייב שאינו מעשה, בו יש נקרא: שםֿרע מוציא
לו  "ועשיתם ככתוב מעשה, קוראתו התורה - זומם ועד
וראה  א. ה, (בבאֿקמא לאחיו" לעשות זמם כאשר
מנשבע). חוץ ד"ה: ב'תוספות' א כא, בשבועות

חנק.15) עליו סקילה.16)שחייבים עליו שחייבים
כשהתרו17) ב, יג, שלא מכות לפי מיתה, בלא למלקות בו

שהרי  לאוין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה לאו ניתן
מיתה  לחייבו יכול היה לא - כן לא שאם להזהירו, הוצרך

שם). וכבר 18)(רש"י בתשלומין. שנפטר א, טז, שם
וכן  ולוקה". משלם אדם "שאין הי"ב פט"ז, לעיל נתבאר
לוקה". אינו - המשלם "כל א) ד, במכות (משנה, אמרו

זוהי 19) לומר, – האם" את תשלח "שלח אחריו: שכתוב
וראה  ב). ד, שם, (רש"י הלאו עבירת על וכפרתו תקנתו

א. יז, שם תעזוב 20)במשנה, ולגר "לעני אחריו: וכתוב
אותם  תעזוב - כילית ואם תכלה, לא לך: לומר - אותם"

וברש"י). ב טז, (שם האם 21)לעניים שנשחטה כגון
לעיל  וראה פאה, ממנה הפריש שלא העיסה אכל או שלקח,

ה"ד. ה"ג.22)פט"ז, בסמוך לאוין 23)מבואר שהם
בעולה  איסור כגון 'עשה', מכלל שיבואו לא מפורשים,
אשה  "והוא יג) כא, (ויקרא שנאמר שמכלל גדול, לכהן
ולאו  יקח, לא - בתולה שאינה למד, אתה יקח" בבתוליה
פ"א, אישות הל' (ראה כ'עשה' הוא הרי 'עשה', מכלל הבא
נמצאו  ב. עג, ביבמות כמבואר עליו, לוקים ואין ה"ח),
ניתן  מעשה; בו אין עליהם: לוקים שאין לאוים מיני ששה
לאו  ל'עשה'; ניתק לתשלומין; ניתן ביתֿדין; מיתת לאזהרה
לרבינו, המשנה (פירוש 'עשה' מכלל הבא לאו שבכללות;

מ"א). פ"ג, מכות

.‚ÏÏBkL „Á‡ Â‡Ï ‰Ê ?˙BÏÏÎaL Â‡Ï e‰Ê È‡≈∆»∆ƒ¿»∆»∆»∆≈
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÔB‚k ,‰a¯‰ ÌÈÈÚ24Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ«¿≈¿……¿««»¿≈ƒ

‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏt ¯·„ ‰OÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«¬∆»»¿ƒ¿ƒƒ¿…
„ÁÈ25ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Â‡Ï BÏ ƒ≈»¿»∆»¿∆»≈∆≈ƒ«

ÔÈÂ‡Ïa d˙B‡ ˜lÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ≈»¿»ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ¯Ó‡ B‡ ,ÌÈ¯Á‡26e˜ÏÁpL27?„ˆÈk . ¬≈ƒ∆¡«ƒƒ«¿»∆∆¿¿≈«

ÏM·Ó ÏL·e ‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡ :¯Ó‡pL ‰Ê ÔB‚k¿∆∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈¿À»
·Ó‰Â ‡p‰ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ -ÏM28ÌÈzL29‡l‡ ≈∆««»¿«¿À»¿«ƒ∆»

˙Á‡30L„Á·e .31‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ««∆»»≈¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆…
ÈtÓ .˙Bi˜ÏÓ LÏL ÔzLÏL ÏÚ ·iÁÂ ,eÏÎ‡…̇¿¿«»«¿»¿»»«¿Àƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰32˜lÁÏ ‰fL33‡Ï :¯Ó‡ È¯‰ . «¿»»¿∆∆¿«≈¬≈∆¡«…
Û‡Â .ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜ ,L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈…≈¿»ƒ¿«

Èt ÏÚ34˜lÁ È¯‰ ,„Á‡ Â‡Ïa ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÏkL «ƒ∆»«»»ƒ¿»ƒ¿»∆»¬≈ƒ≈
‡ÏÂ eLÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÂ‡Ïa Ì˙B‡»¿»ƒ¬≈ƒ¿»«…¿«¬¿…
BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,„nÏÓ .eBÚ˙35. ¿≈¿«≈∆»∆»≈∆¿»ƒ¿≈«¿

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ36. ¿≈…«≈»∆

נפשה;24) שתצא קודם הבהמה מן לאכול לא כולל: שהוא
מברים  ואין במזרק; הדם ועדיין הקרבן בשר לאכול לא
ה"ד); פי"ג, לעיל (ראה ביתֿדין הרוגי על הקרובים
(שם), היום כל לאכול אסור הנפש את שהרג וביתֿדין
אלה  שכל א). סג, בסנהדרין (הכל ומורה סורר לבן ואזהרה
לאו  שהוא בדישו", שור "חוסם של ללאו דומים אינם
מלקות  שעונש י' אות לעיל נתבאר וכבר לעצמו, מיוחד
ללאוין  מלקות עונש ממנו ללמוד חסימה, של ללאו נסמך

ב). מא, (פסחים כמותו בדיוק הכתוב.25)הדומים
ממשה.26) לאוין 27)שקיבלנו של דין להם שיש

לעצמו. אחד כל כאחד.28)שנחלקו הואיל 29)שאכלם
מבושל". בשל ולא נא, ממנו תאכלו "אל נאמר: ולא

מא,30) (פסחים ילקה בלבד "נא" ממנו כשיאכל והואֿהדין
לאו  על לוקין אין אמר, "רבא שם: רבינו וגירסת ב).
העתיק  כן כי וכו'). אמר אביי כגירסתנו: (=ולא שבכללות"
פסח  קרבן הל' והשווה ט. כלל המצוות' ב'ספר הגירסא
בניגוד  עלֿכלֿפנים, אחת מלקות חייב הוא וכאן ה"ד. פ"ח,

על כלום לוקין שאין הדם" על תאכלו "לא של: כל ללאו
נא  הענינים: את בעצמו הכתוב פירט כאן כי שבו. ענין
ב"לא  ואילו ילקה, מהם אחד כל על אמר וכאילו ומבושל,
ולפיכך  מהם, ענין שום הכתוב פירט לא הדם" על תאכלו

זה. כולל בלאו הנכלל ענין שום על לוקין באיסור 31)אין
העומר. את שהקריבו לפני החדשה התבואה אכילת

א.32) ה, פ"י,33)כריתות אסורות מאכלות  הל' השווה 
קסמים 34)ה"ג. ...קוסם הנוסח: תימן ובכת"י כאן, חסר

וכו'. אע"פ ומכשף ומנחש ומנחש 35)מעונן מעונן "וכאן
ואחריהם  שלפניהם מה כל כך - באמצע והזכירם - לחלק
שם). המצוות' ב'ספר רבינו (לשון ומנחש" מעונן כמו הם

ה"ה. פ"ז, סנהדרין בירושלמי הדברים כגון:36)ומקור
יקחו  לא מאישה גרושה ואשה יקחו, לא וחללה זונה אשה
חייב  שהוא ב) עז, (בקידושין נתבאר "וכבר ז) כא, (ויקרא
המצוות' ('ספר אחת" באשה אפילו ואחת, אחת כל על
המצוות' וב'ספר ה"י, פי"ז ביאה איסורי הל' והשווה שם),

קסא. ל"ת

.„˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ÔÈc ˙È·a ‰˜lL ÈÓ37ÌÚt ‰˜ÏÂ , ƒ∆»»¿≈ƒ«ƒ»≈¿»»««
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‰˜ÏÂ ·ÏÁ ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙¯k B˙B‡ ÏÚ ‰iL¿ƒ»«»≈«¿¿∆»«≈∆¿»»
ÏÎ‡ Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜ÏÂ ‰iL ÌÚt ·ÏÁ ÏÎ‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«≈∆««¿ƒ»¿»»»»ƒ»«

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL ÌÚt38ÔÈÒÈÎÓ ‡l‡ . ««¿ƒƒ≈«¿ƒ∆»«¿ƒƒ
‰tÎÏ B˙B‡39ÏBÎÈ BÈ‡Â B˙ÓB˜ ÈÙk ¯ˆ ÌB˜Ó ‡e‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿≈»

e¯ˆiL „Ú ,ıÁÏ ÌÈÓe ¯ˆ ÌÁÏ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Ba ·kLÏƒ¿«¿¿ƒ∆∆««ƒ«««∆≈»
‰ÏÎÈÂ ÂÈÚÓ40ÌÈ¯BÚO B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó Ck ¯Á‡Â .41, ≈»¿ƒ¿∆¿««»«¬ƒƒ¿ƒ

˙Ú˜· BÒ¯kL „Ú42. «∆¿≈ƒ¿««

ה"א.37) לעיל כמבואר מלקות, משום בו שהתרו
ואין 38) מיתתו מקרבים כך, כל עצמו שהפקיר כיון

מות  בן סוףֿסוף כי שמים, בידי שיכרתוהו עד לו ממתינים
ב). פא, (סנהדרין "ונתת 39)הוא ומקומר עגול שגגו חדר

ותתן  יונתן: מתרגם כו) כא, (ירמיה המהפכת" אל אותו
לכיפתא. הוא 40)יתיה וכן ויחלה, וצ"ל: דפוס, טעות

ובכת"י. קדומים מעיו.41)בדפוסים בתוך שנופחות
כשעבר 42) ודוקא (שם). נבקעים הן מעיו, שנתכווצו מתוך

שתים  על עבר אבל פעמים, שלש עצמו כרת איסור אותו על
ועדיין  לטעום, רצה איסורים טעם נפרדות, כריתות ושלש

(שם). כלֿכך הפקיר לא

.‰˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ¯·ÚL ÈÓ,ÔÈc ˙Èa ƒ∆»««ƒ»≈ƒ«≈ƒ
Ba e¯˙‰Â43ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰Â , ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…»«¿…ƒ≈»»
‰‡¯˙‰44B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -45e¯‡aL BÓk ,46ÔÈ‡Â , «¿»»≈¿ƒ¿∆≈«¿¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ47ÔÈk¯‰Â ,Ba e¯˙‰Â ,Ck ‰OÚÂ ¯ÊÁ . «¿ƒ»«¿»»»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ˜˙L B‡ BL‡¯a¿…»«≈¿ƒƒ¿≈«¿ƒ
ÏÚ Û‡ ,Ba e¯˙‰Â ,¯·ÚÂ ˙ÈLÈÏL ÌÚt ¯ÊÁ .B˙B‡»«««¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿««

˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰L Èt48‰tÎÏ B˙B‡ ÔÈÒBk - ƒ∆ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ¿ƒ»
˙eÓiL „Ú49‰‡¯˙‰‰ Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ ‡lL el‡ ÏÎÂ . «∆»¿»≈∆…ƒ¿¬≈∆««¿»»

˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ -50ÏkÓ e‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ»«««¿ƒ¿»¿ƒ»
ÌB˜Ó51ÔÈkÓ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ¯eq‡ ÏÚ elÙ‡ . »¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡52. «««¿

כרת.43) באיסור - למלקות או בראשו 44)למיתה, נענע
עושה.45)כמסכים. אני עלֿמנתֿכן אמר: שלא

ה"ב.46) פי"ב, ה"ד.47)לעיל פט"ז, לעיל כמבואר
ישיר.48) באופן ביתֿדין מיתת להמיתו התראה זו אין
מלקות 49) התראת של עבירות בשלוש רשע הוחזק שהרי

רעה" רשע "תמותת לכך רמז מצאו שם וחכמינו (שם).
תמיתנו  - רשע שהוחזק מי רש"י: ומפרש כב), לד, (תהלים
של  הדין ועצם הוא. מיתה בר - רשע שמוחזק הרי רעתו,
ברש"י  שמפורש הוא, מסיני למשה הלכה לכיפה" "כניסה

ה"ח. פ"ד, רוצח הל' והשווה לעיל 50)שם. מפורשת
שם. בביאורנו ה"ג בהם.51)פט"ז התרו והרי

או 52) העמים לארץ שנכנס כהן ה"י: פ"ג, מכות תוספתא
מכת  אותו מכים טומאה) עליה (=שגזרו לארץ לחוץ שיצא
אחת, חסר ארבעים - תורה "מכת הוסיפו: ושם מרדות.
אינו  לאו ואם לוקה, ללקות לו יש אם - אותו אומדים
שיקבל  עד אותו מכים אלא כן, אינה - מרדות מכת לוקה;

נפשו". שתצא עד או מהעבירה), (=לפרוש עליו

.ÂLc˜n‰ ÔÓ ˙¯L ÈÏk ·Bb‰53ÌÒB˜a Ïl˜Ó‰Â ,54, «≈¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿»¿«¿«≈¿≈

˙Èn¯‡ ÏÚBa‰Â55Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ -56‡l‡ ; ¿«≈¬«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ»∆∆»
ÔÈ‡pw‰57ÔÈÚ‚Bt58Ô‰k ÔÎÂ .‰ÎÊ - Ô‚¯B‰L ÏÎÂ ,Ô‰a ««»ƒ¿ƒ»∆¿…∆¿»»»¿≈…≈
LnML59‰‡ÓËa60ÔÈ‡È·Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÈ‰ ‡Ï - ∆ƒ≈¿À¿»…»∆»«…¬ƒ¿ƒƒ

ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡61‰p‰k ÈÁ¯t ‡l‡ ,62ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ ¿≈ƒ∆»ƒ¿≈¿À»»ƒƒ
‰¯ÊÚÏ ıeÁ B˙B‡63ÔÈ¯ÈÊ‚a BÁÓ ˙‡ ÔÈÚˆBÙe64˙¯Êb . »¬»»¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«

˙‡ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ,‡È‰ ·e˙k‰«»ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿…«¿ƒ∆
ÂÈt ˙‡„B‰a Ì„‡‰65ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ ‡l‡ ,66‰ÊÂ . »»»¿»«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿∆
ÔÎÚÏ ÚLB‰È ‚¯‰L67È˜ÏÓÚ ¯‚Ï „Â„Â68˙‡„B‰a ∆»«¿À«¿»»¿»ƒ¿≈¬»≈ƒ¿»«

‰˙È‰ ‰ÚL ˙‡¯B‰ - Ì‰Èt69‰È‰ ˙eÎÏÓ ÔÈ„ B‡ ,70. ƒ∆»«»»»¿»ƒ«¿»»
‰„Bn‰ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÔÈ¯„‰q‰ Ï·‡¬»««¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿…«¿ƒ«∆

‰Ù¯Ë ‡nL .‰¯·Úa71ÔÓ ‡nL .‰Ê ¯·„a BzÚ„ «¬≈»∆»ƒ¿¿»«¿¿»»∆∆»ƒ
ÔÈÚ˜BzL ,˙eÓÏ ÌÈkÁÓ‰ ,‡e‰ LÙ È¯Ó ÔÈÏÓÚ‰»¬≈ƒ»≈∆∆«¿«ƒ»∆¿ƒ
‡nL .˙Bbb‰ ÏÚÓ ÔÓˆÚ ÔÈÎÈÏLÓe ÌË·a ˙B·¯Á‰«¬»¿ƒ¿»«¿ƒƒ«¿»≈«««∆»
‚¯‰iL È„k ,‰OÚ ‡lL ¯·c ¯Ó‡ÈÂ ‡B·È ‰Ê Ck72. »∆»¿…«»»∆…»»¿≈∆≈»≈

‡È‰ CÏÓ ˙¯Êb :¯·c ÏL BÏÏÎe73. ¿»∆»»¿≈«∆∆ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"mda oirbet oi`pwd `l`"

איסורי  בהלכות וכן רשות, אלא חיוב שאינו מלשונו משמע
ה"א)ביאה לדעת (פי"ב וכן לו", מורין אין לימלך "הבא כתב

לומר  ויש רשות. אלא כלל ציווי אינו ראשונים וכמה כמה
"אם  ברמז כתבו באה"ע ורק השו"ע, השמיטו זה שמטעם

הרמב"ם וגם כו'" קנאים בו פגעו בדרך (שם)לא כתבו
וה'טור' כו'". והרגוהו קנאין בו פגעו "אם דברים סיפור
אלא  חיוב אינו כאמור כי כו'" בו פוגעין קנאין "היו כתב

רשות.
(14 dxrd 319 cenr g"ig y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

z` oiwln oi`e oicÎzia oizinn oi`y `id aezkd zxifb"
."'ek eit z`ceda mc`d

פיקדון  בתור רק מהקב"ה לו נמסרו אדם של וחייו נפשו
על  רשות לאדם "אין הזקן רבינו וכפסק שלו, לבעלות ולא

להכותו" כלל ס"ד)גופו ונפש גוף נזקי הל' שאינו (חו"מ היינו
לו  אין הקניינים מדיני שגם אלא איסור של עניין רק
באופן  לו נמסר אדם של ממונו משא"כ גופו. על בעלות

זה. ממון של בעליו שנעשה
חז"ל ממאמר זה, לחילוק ראיה להביא לה.)ויש (ברכות

וכל  ברכה, בלא הזה העולם מן שיהנה לאדם לו "אסור
מקדשי  נהנה כאילו ברכה... בלא הזה העולם מן הנהנה
חייבים  אין אבל ומלואה". הארץ לה' שנאמר שמים,
תיקנו  ולא ממנו, נהנה שגופו דבר על אלא הנהנין בברכת
האדם  של וגופו לנפשו בנוגע כי ממון קבלת על ברכה
גם  עליהם, בעלות לאדם שאין באופן הקב"ה" "קנין שהם
שאסור  שמים" "קדשי הן ולכן כמותם, שלהם ההנאות

ברכה. בלא מהם להנות
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בגדר  אינם מלכתחילה וממונו, האדם נכסי מה־שאין־כן
צריך  אין ולכן האדם, של לבעלותו נמסרו כי שמים, נכסי

ממון. הנאת להתיר ברכה
ובין  אדם של וגופו נפשו בין הבדל אין הקב"ה, מצד אמנם
אלא  בשווה הקב"ה של הוא ומלואו העולם כל כי ממונו,
של  בעלותו ניכרת וגופו בנפשו האדם. מצד הוא שההבדל
בי" שנתת "נשמה אומר: הוא מחדש יום ובכל הקב"ה,
אבל  הנשמה. של קדושתה ונרגשת ומצוות בתורה ומחוייב
התורה  בדיני ולכן הקב"ה, של בעלותו ניכרת לא בממונו

ונכסיו. ממונו על ובעלות רשות לאדם יש
(106 cenr c"l wlg y"ewl t"r)

לראות 53) יבואו "ולא כ) ד, (במדבר בתורה רמוז ואיסורו
ומחביא  שמבליע גניבה, לשון - ומתו" הקודש את כבלע
טו) כ, (איוב אומר הכתוב וכן וברש"י), ב פא, (סנהדרין

גניבה. לשון - שבלע הרי - ויקיאנו" בלע מברך 54)"חיל
ובפירוש  (שם, עבודהֿזרה בשם (=הקב"ה) השם את
השם, את כמברך נראה זה והרי שם). לרבינו המשנה
ב). פב, (שם ה"ז פ"ב, ע"ז בהל' כמבואר סקילה, שענשו

יהודה 55) חילל "כי יא) ב, (מלאכי בנביאים מפורש וענשו
והכתוב  הגויה, על הבא זה - נכר" אל בת ובעל ה'... קודש
פב, (שם ועונה" ער יעשנה אשר לאיש ה' "יכרת מכריז:

ה"ו. פי"ב, ביאה איסורי הל' והשווה להלקותם 56)א)
אחר. עונש לענשם המקנאים 57)או כשרים, אדם בני

וברש"י). ב פא, (שם מקום של ממיתים,58)קנאתו
הלכה  זה ודבר בו", פגע "לך כט) ב, (מלכיםֿא, ככתוב
בפירושו  רבינו וכתב שם. ברש"י כמבואר מסיני, למשה
בפרהסיא  ע"ז עובדי בת שיבעול - ארמית "ובועל שם:
במדבר  (ראה פינחס כגון מעשה, ובשעת מישראל... בעשרה
עובדת  שאינה או ופירש... עליה שבא אחר אבל ח), כה,
לנו  ישאל ואם בכרת... מחוייב שהוא לפי להרגו, אסור ע"ז,
- מעשה בשעת הוא ואפילו - לא אם בו יפגע אם הקנאי
ה"דֿה. פי"ב, ביאה איסורי הל' והשווה לו". מורים אין

א. פב, בסנהדרין התלמוד סוגיית עבודת 59)ע"פ שעבד
שמים,60)המקדש. בידי מיתה וענשו טמא, כשהוא

וינזרו  בניו ואל אהרן אל "דבר ב) כב, (ויקרא שנאמר
החילול  וזה קדשי", שם את יחללו ולא ישראל בני מקדשי
כי  בו "ומתו ט) (שם בתרומה האמור החילול כמו הוא
ע"פ  מ"ו, פ"ט בסנהדרין לרבינו המשנה (פירוש יחללוהו"

ב). פג, שם כמבואר 61)הגמרא ארבעים, מלקות להלקות
יג. אות ה"ב, פי"ט, שער 62)לקמן שמתחיל בחורים

בהם. לפרוח במותו.63)זקנם העזרה את יטמא שלא
המקדש. חצר - (משנה 64)עזרה עצים של בקעיות

מסיים  ה"ב, פ"ד המקדש ביאת ובהל' ב). פא, בסנהדרין
בכך". עליהם ממחים "ואין אצל 65)רבינו: קרוב שאדם

ומפרש  ב), כה, (יבמות רשע עצמו משים אדם ואין עצמו,
כמאה  פיו "הודאת ב) ג, (בבאֿמציעא שאמרו וזה רש"י:
מלקות  ולעונש לקנס אבל בממון, אלא זה אין - עדים"
"ומה  קפח: אות שופטים פרשת וב'ספרי' לא. - ולהפסל
וכו'. למיתה" אחד עד עם מצטרף פיו שאין במקום

דיני  בין החילוקים מנו ה"א פ"א, קידושין ובירושלמי
בחנק  מוסיף: פזי בן יודה "רבי ואמרו: הגוים, לדיני ישראל
בני  שמיתת כלומר, באדם", דם כי טעם? מה עצמו, ומפי
(בראשית  שנאמר עצמו, הודאת ועלֿפי בחנק, אלא אינה נח

ישפך  דמו "באדם ו) עצמו,ט, הודאת ע"י אפילו - באדם ,"
כן. אינו ישראל שבדיני הרי שם) העדה, (קרבן ישפך דמו

דבר".66) יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט, (דברים ככתוב
כה.67) כ, ז, "דמך 68)יהושע טז: ושם טו. א, שמואלֿב

ה'". משיח את מותתי אנכי לאמר, בך ענה פיך כי ראשך על
('מדרש 69) הגבורה" מפי לו נאמר "שכן הדיבור, עלֿפי

ו). אות פכ"ג, במדבר לעיל 70)רבה' רבינו שכתב ואע"פ
- בלבד" בסייף אלא להרוג... למלך רשות "אין ה"ב: פי"ד
מדובר  לעיל כי לשריפה. עכן את יהושע דן זאת בכל
מדובר  וכאן בו, כשמורדים עצמו לכבוד עושה כשהמלך
הרשות  בה, הפוקרים את לענוש לתורה, סייג עושה כשהוא
חינוך'). 'מנחת (הגהות המיתות בכל להרוג בידו

על 72)נתבלבלה.71) פ"ב קהלת' ב'מדרש כמסופר
גנאי  מכתב שכתב באחד מעשה החיים, את ושנאתי הפסוק:
המכתב  ששלח מי שכל הקיסר, גזר קיסר, לאדריאנוס
המלך  ציוה עצמו. ופרסם אחד הלך למלך. עצמו יפרסם
אתה  ענהו, כן? אמרת למה המלך, לו אמר ראשו, להוריד
לאשתי  ולא לאכול, מה לי אין צרות. משלש אותי פודה
לו. הניחו צער, חיי חי והוא הואיל המלך: אמר לבני. ולא

החיים". את "ושנאתי עצמו: על שטעם 73)קרא אע"פ
ולפיכך  מלקות, עונש לגבי מספיק אינו הוא, הגיוני זה
שאין  מוסיף: והרדב"ז המלך. גזירת שזוהי רבינו מחליט
יח, (יחזקאל ככתוב הקב"ה, קנין אלא קנינו אדם של נפשו
על  מועילה הודאתו אין ולפיכך הנה". לי הנפשות "כל ד)
ממונו  אבל מיתה, חצי היא מלקות וגם שלו, שאינו דבר
כמאה  בעלֿדין "הודאת בו: אומרים ולפיכך שלו, הוא
היא  המלך גזירת ואומר: מסיים הוא אף זה, כל ועם עדים".

להרהר. ואין

ה'תשע"ט  תמוז י"ג שלישי יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
דין,1) בית מיתת בהם ואין כרת, בהם שיש הלאווין מספר

שמים  בידי מיתה בהם שיש הלאווין מניין עליהם. שלוקים
בהם  שאין שבתורה, הלאווין שאר רשימת עליהם. ולוקים

עליהם. ולוקים שמים, בידי מיתה ולא כרת,

.‡˙¯k Ba LiL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk2˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â »…«¬∆∆≈»≈¿≈ƒ«≈
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Bn‡ ˙BÁ‡ ÏÚ7BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („ .8‡a‰ (‰ . «¬ƒ«»«¬ƒ¿«»
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ÁÒta ıÓÁ ÏÎB‡‰ (È14ÌBÈa ÏÎB‡‰ (‡È . »≈»≈«∆«»≈¿
ÌÈ¯etk‰15ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (·È .16. «ƒƒ»∆¿»»¿«ƒƒ
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‰˜ÏÂ ·ÏÁ ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙¯k B˙B‡ ÏÚ ‰iL¿ƒ»«»≈«¿¿∆»«≈∆¿»»
ÏÎ‡ Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜ÏÂ ‰iL ÌÚt ·ÏÁ ÏÎ‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«≈∆««¿ƒ»¿»»»»ƒ»«

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL ÌÚt38ÔÈÒÈÎÓ ‡l‡ . ««¿ƒƒ≈«¿ƒ∆»«¿ƒƒ
‰tÎÏ B˙B‡39ÏBÎÈ BÈ‡Â B˙ÓB˜ ÈÙk ¯ˆ ÌB˜Ó ‡e‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿≈»

e¯ˆiL „Ú ,ıÁÏ ÌÈÓe ¯ˆ ÌÁÏ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Ba ·kLÏƒ¿«¿¿ƒ∆∆««ƒ«««∆≈»
‰ÏÎÈÂ ÂÈÚÓ40ÌÈ¯BÚO B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó Ck ¯Á‡Â .41, ≈»¿ƒ¿∆¿««»«¬ƒƒ¿ƒ

˙Ú˜· BÒ¯kL „Ú42. «∆¿≈ƒ¿««

ה"א.37) לעיל כמבואר מלקות, משום בו שהתרו
ואין 38) מיתתו מקרבים כך, כל עצמו שהפקיר כיון

מות  בן סוףֿסוף כי שמים, בידי שיכרתוהו עד לו ממתינים
ב). פא, (סנהדרין "ונתת 39)הוא ומקומר עגול שגגו חדר

ותתן  יונתן: מתרגם כו) כא, (ירמיה המהפכת" אל אותו
לכיפתא. הוא 40)יתיה וכן ויחלה, וצ"ל: דפוס, טעות

ובכת"י. קדומים מעיו.41)בדפוסים בתוך שנופחות
כשעבר 42) ודוקא (שם). נבקעים הן מעיו, שנתכווצו מתוך

שתים  על עבר אבל פעמים, שלש עצמו כרת איסור אותו על
ועדיין  לטעום, רצה איסורים טעם נפרדות, כריתות ושלש

(שם). כלֿכך הפקיר לא

.‰˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ¯·ÚL ÈÓ,ÔÈc ˙Èa ƒ∆»««ƒ»≈ƒ«≈ƒ
Ba e¯˙‰Â43ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰Â , ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…»«¿…ƒ≈»»
‰‡¯˙‰44B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -45e¯‡aL BÓk ,46ÔÈ‡Â , «¿»»≈¿ƒ¿∆≈«¿¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ47ÔÈk¯‰Â ,Ba e¯˙‰Â ,Ck ‰OÚÂ ¯ÊÁ . «¿ƒ»«¿»»»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ˜˙L B‡ BL‡¯a¿…»«≈¿ƒƒ¿≈«¿ƒ
ÏÚ Û‡ ,Ba e¯˙‰Â ,¯·ÚÂ ˙ÈLÈÏL ÌÚt ¯ÊÁ .B˙B‡»«««¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿««

˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰L Èt48‰tÎÏ B˙B‡ ÔÈÒBk - ƒ∆ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ¿ƒ»
˙eÓiL „Ú49‰‡¯˙‰‰ Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ ‡lL el‡ ÏÎÂ . «∆»¿»≈∆…ƒ¿¬≈∆««¿»»

˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ -50ÏkÓ e‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ»«««¿ƒ¿»¿ƒ»
ÌB˜Ó51ÔÈkÓ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ¯eq‡ ÏÚ elÙ‡ . »¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡52. «««¿

כרת.43) באיסור - למלקות או בראשו 44)למיתה, נענע
עושה.45)כמסכים. אני עלֿמנתֿכן אמר: שלא

ה"ב.46) פי"ב, ה"ד.47)לעיל פט"ז, לעיל כמבואר
ישיר.48) באופן ביתֿדין מיתת להמיתו התראה זו אין
מלקות 49) התראת של עבירות בשלוש רשע הוחזק שהרי

רעה" רשע "תמותת לכך רמז מצאו שם וחכמינו (שם).
תמיתנו  - רשע שהוחזק מי רש"י: ומפרש כב), לד, (תהלים
של  הדין ועצם הוא. מיתה בר - רשע שמוחזק הרי רעתו,
ברש"י  שמפורש הוא, מסיני למשה הלכה לכיפה" "כניסה

ה"ח. פ"ד, רוצח הל' והשווה לעיל 50)שם. מפורשת
שם. בביאורנו ה"ג בהם.51)פט"ז התרו והרי

או 52) העמים לארץ שנכנס כהן ה"י: פ"ג, מכות תוספתא
מכת  אותו מכים טומאה) עליה (=שגזרו לארץ לחוץ שיצא
אחת, חסר ארבעים - תורה "מכת הוסיפו: ושם מרדות.
אינו  לאו ואם לוקה, ללקות לו יש אם - אותו אומדים
שיקבל  עד אותו מכים אלא כן, אינה - מרדות מכת לוקה;

נפשו". שתצא עד או מהעבירה), (=לפרוש עליו

.ÂLc˜n‰ ÔÓ ˙¯L ÈÏk ·Bb‰53ÌÒB˜a Ïl˜Ó‰Â ,54, «≈¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿»¿«¿«≈¿≈

˙Èn¯‡ ÏÚBa‰Â55Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ -56‡l‡ ; ¿«≈¬«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ»∆∆»
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ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡61‰p‰k ÈÁ¯t ‡l‡ ,62ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ ¿≈ƒ∆»ƒ¿≈¿À»»ƒƒ
‰¯ÊÚÏ ıeÁ B˙B‡63ÔÈ¯ÈÊ‚a BÁÓ ˙‡ ÔÈÚˆBÙe64˙¯Êb . »¬»»¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«

˙‡ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ,‡È‰ ·e˙k‰«»ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿…«¿ƒ∆
ÂÈt ˙‡„B‰a Ì„‡‰65ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ ‡l‡ ,66‰ÊÂ . »»»¿»«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿∆
ÔÎÚÏ ÚLB‰È ‚¯‰L67È˜ÏÓÚ ¯‚Ï „Â„Â68˙‡„B‰a ∆»«¿À«¿»»¿»ƒ¿≈¬»≈ƒ¿»«

‰˙È‰ ‰ÚL ˙‡¯B‰ - Ì‰Èt69‰È‰ ˙eÎÏÓ ÔÈ„ B‡ ,70. ƒ∆»«»»»¿»ƒ«¿»»
‰„Bn‰ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÔÈ¯„‰q‰ Ï·‡¬»««¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿…«¿ƒ«∆

‰Ù¯Ë ‡nL .‰¯·Úa71ÔÓ ‡nL .‰Ê ¯·„a BzÚ„ «¬≈»∆»ƒ¿¿»«¿¿»»∆∆»ƒ
ÔÈÚ˜BzL ,˙eÓÏ ÌÈkÁÓ‰ ,‡e‰ LÙ È¯Ó ÔÈÏÓÚ‰»¬≈ƒ»≈∆∆«¿«ƒ»∆¿ƒ
‡nL .˙Bbb‰ ÏÚÓ ÔÓˆÚ ÔÈÎÈÏLÓe ÌË·a ˙B·¯Á‰«¬»¿ƒ¿»«¿ƒƒ«¿»≈«««∆»
‚¯‰iL È„k ,‰OÚ ‡lL ¯·c ¯Ó‡ÈÂ ‡B·È ‰Ê Ck72. »∆»¿…«»»∆…»»¿≈∆≈»≈

‡È‰ CÏÓ ˙¯Êb :¯·c ÏL BÏÏÎe73. ¿»∆»»¿≈«∆∆ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"mda oirbet oi`pwd `l`"

איסורי  בהלכות וכן רשות, אלא חיוב שאינו מלשונו משמע
ה"א)ביאה לדעת (פי"ב וכן לו", מורין אין לימלך "הבא כתב

לומר  ויש רשות. אלא כלל ציווי אינו ראשונים וכמה כמה
"אם  ברמז כתבו באה"ע ורק השו"ע, השמיטו זה שמטעם

הרמב"ם וגם כו'" קנאים בו פגעו בדרך (שם)לא כתבו
וה'טור' כו'". והרגוהו קנאין בו פגעו "אם דברים סיפור
אלא  חיוב אינו כאמור כי כו'" בו פוגעין קנאין "היו כתב

רשות.
(14 dxrd 319 cenr g"ig y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

z` oiwln oi`e oicÎzia oizinn oi`y `id aezkd zxifb"
."'ek eit z`ceda mc`d

פיקדון  בתור רק מהקב"ה לו נמסרו אדם של וחייו נפשו
על  רשות לאדם "אין הזקן רבינו וכפסק שלו, לבעלות ולא

להכותו" כלל ס"ד)גופו ונפש גוף נזקי הל' שאינו (חו"מ היינו
לו  אין הקניינים מדיני שגם אלא איסור של עניין רק
באופן  לו נמסר אדם של ממונו משא"כ גופו. על בעלות

זה. ממון של בעליו שנעשה
חז"ל ממאמר זה, לחילוק ראיה להביא לה.)ויש (ברכות

וכל  ברכה, בלא הזה העולם מן שיהנה לאדם לו "אסור
מקדשי  נהנה כאילו ברכה... בלא הזה העולם מן הנהנה
חייבים  אין אבל ומלואה". הארץ לה' שנאמר שמים,
תיקנו  ולא ממנו, נהנה שגופו דבר על אלא הנהנין בברכת
האדם  של וגופו לנפשו בנוגע כי ממון קבלת על ברכה
גם  עליהם, בעלות לאדם שאין באופן הקב"ה" "קנין שהם
שאסור  שמים" "קדשי הן ולכן כמותם, שלהם ההנאות

ברכה. בלא מהם להנות
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בגדר  אינם מלכתחילה וממונו, האדם נכסי מה־שאין־כן
צריך  אין ולכן האדם, של לבעלותו נמסרו כי שמים, נכסי

ממון. הנאת להתיר ברכה
ובין  אדם של וגופו נפשו בין הבדל אין הקב"ה, מצד אמנם
אלא  בשווה הקב"ה של הוא ומלואו העולם כל כי ממונו,
של  בעלותו ניכרת וגופו בנפשו האדם. מצד הוא שההבדל
בי" שנתת "נשמה אומר: הוא מחדש יום ובכל הקב"ה,
אבל  הנשמה. של קדושתה ונרגשת ומצוות בתורה ומחוייב
התורה  בדיני ולכן הקב"ה, של בעלותו ניכרת לא בממונו

ונכסיו. ממונו על ובעלות רשות לאדם יש
(106 cenr c"l wlg y"ewl t"r)

לראות 53) יבואו "ולא כ) ד, (במדבר בתורה רמוז ואיסורו
ומחביא  שמבליע גניבה, לשון - ומתו" הקודש את כבלע
טו) כ, (איוב אומר הכתוב וכן וברש"י), ב פא, (סנהדרין

גניבה. לשון - שבלע הרי - ויקיאנו" בלע מברך 54)"חיל
ובפירוש  (שם, עבודהֿזרה בשם (=הקב"ה) השם את
השם, את כמברך נראה זה והרי שם). לרבינו המשנה
ב). פב, (שם ה"ז פ"ב, ע"ז בהל' כמבואר סקילה, שענשו

יהודה 55) חילל "כי יא) ב, (מלאכי בנביאים מפורש וענשו
והכתוב  הגויה, על הבא זה - נכר" אל בת ובעל ה'... קודש
פב, (שם ועונה" ער יעשנה אשר לאיש ה' "יכרת מכריז:

ה"ו. פי"ב, ביאה איסורי הל' והשווה להלקותם 56)א)
אחר. עונש לענשם המקנאים 57)או כשרים, אדם בני

וברש"י). ב פא, (שם מקום של ממיתים,58)קנאתו
הלכה  זה ודבר בו", פגע "לך כט) ב, (מלכיםֿא, ככתוב
בפירושו  רבינו וכתב שם. ברש"י כמבואר מסיני, למשה
בפרהסיא  ע"ז עובדי בת שיבעול - ארמית "ובועל שם:
במדבר  (ראה פינחס כגון מעשה, ובשעת מישראל... בעשרה
עובדת  שאינה או ופירש... עליה שבא אחר אבל ח), כה,
לנו  ישאל ואם בכרת... מחוייב שהוא לפי להרגו, אסור ע"ז,
- מעשה בשעת הוא ואפילו - לא אם בו יפגע אם הקנאי
ה"דֿה. פי"ב, ביאה איסורי הל' והשווה לו". מורים אין

א. פב, בסנהדרין התלמוד סוגיית עבודת 59)ע"פ שעבד
שמים,60)המקדש. בידי מיתה וענשו טמא, כשהוא

וינזרו  בניו ואל אהרן אל "דבר ב) כב, (ויקרא שנאמר
החילול  וזה קדשי", שם את יחללו ולא ישראל בני מקדשי
כי  בו "ומתו ט) (שם בתרומה האמור החילול כמו הוא
ע"פ  מ"ו, פ"ט בסנהדרין לרבינו המשנה (פירוש יחללוהו"

ב). פג, שם כמבואר 61)הגמרא ארבעים, מלקות להלקות
יג. אות ה"ב, פי"ט, שער 62)לקמן שמתחיל בחורים

בהם. לפרוח במותו.63)זקנם העזרה את יטמא שלא
המקדש. חצר - (משנה 64)עזרה עצים של בקעיות

מסיים  ה"ב, פ"ד המקדש ביאת ובהל' ב). פא, בסנהדרין
בכך". עליהם ממחים "ואין אצל 65)רבינו: קרוב שאדם

ומפרש  ב), כה, (יבמות רשע עצמו משים אדם ואין עצמו,
כמאה  פיו "הודאת ב) ג, (בבאֿמציעא שאמרו וזה רש"י:
מלקות  ולעונש לקנס אבל בממון, אלא זה אין - עדים"
"ומה  קפח: אות שופטים פרשת וב'ספרי' לא. - ולהפסל
וכו'. למיתה" אחד עד עם מצטרף פיו שאין במקום

דיני  בין החילוקים מנו ה"א פ"א, קידושין ובירושלמי
בחנק  מוסיף: פזי בן יודה "רבי ואמרו: הגוים, לדיני ישראל
בני  שמיתת כלומר, באדם", דם כי טעם? מה עצמו, ומפי
(בראשית  שנאמר עצמו, הודאת ועלֿפי בחנק, אלא אינה נח

ישפך  דמו "באדם ו) עצמו,ט, הודאת ע"י אפילו - באדם ,"
כן. אינו ישראל שבדיני הרי שם) העדה, (קרבן ישפך דמו

דבר".66) יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט, (דברים ככתוב
כה.67) כ, ז, "דמך 68)יהושע טז: ושם טו. א, שמואלֿב

ה'". משיח את מותתי אנכי לאמר, בך ענה פיך כי ראשך על
('מדרש 69) הגבורה" מפי לו נאמר "שכן הדיבור, עלֿפי

ו). אות פכ"ג, במדבר לעיל 70)רבה' רבינו שכתב ואע"פ
- בלבד" בסייף אלא להרוג... למלך רשות "אין ה"ב: פי"ד
מדובר  לעיל כי לשריפה. עכן את יהושע דן זאת בכל
מדובר  וכאן בו, כשמורדים עצמו לכבוד עושה כשהמלך
הרשות  בה, הפוקרים את לענוש לתורה, סייג עושה כשהוא
חינוך'). 'מנחת (הגהות המיתות בכל להרוג בידו

על 72)נתבלבלה.71) פ"ב קהלת' ב'מדרש כמסופר
גנאי  מכתב שכתב באחד מעשה החיים, את ושנאתי הפסוק:
המכתב  ששלח מי שכל הקיסר, גזר קיסר, לאדריאנוס
המלך  ציוה עצמו. ופרסם אחד הלך למלך. עצמו יפרסם
אתה  ענהו, כן? אמרת למה המלך, לו אמר ראשו, להוריד
לאשתי  ולא לאכול, מה לי אין צרות. משלש אותי פודה
לו. הניחו צער, חיי חי והוא הואיל המלך: אמר לבני. ולא

החיים". את "ושנאתי עצמו: על שטעם 73)קרא אע"פ
ולפיכך  מלקות, עונש לגבי מספיק אינו הוא, הגיוני זה
שאין  מוסיף: והרדב"ז המלך. גזירת שזוהי רבינו מחליט
יח, (יחזקאל ככתוב הקב"ה, קנין אלא קנינו אדם של נפשו
על  מועילה הודאתו אין ולפיכך הנה". לי הנפשות "כל ד)
ממונו  אבל מיתה, חצי היא מלקות וגם שלו, שאינו דבר
כמאה  בעלֿדין "הודאת בו: אומרים ולפיכך שלו, הוא
היא  המלך גזירת ואומר: מסיים הוא אף זה, כל ועם עדים".

להרהר. ואין

ה'תשע"ט  תמוז י"ג שלישי יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
דין,1) בית מיתת בהם ואין כרת, בהם שיש הלאווין מספר

שמים  בידי מיתה בהם שיש הלאווין מניין עליהם. שלוקים
בהם  שאין שבתורה, הלאווין שאר רשימת עליהם. ולוקים

עליהם. ולוקים שמים, בידי מיתה ולא כרת,

.‡˙¯k Ba LiL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk2˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â »…«¬∆∆≈»≈¿≈ƒ«≈
ÔÈc3Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL4(‡ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ - ƒ∆ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ¿≈≈

B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰5ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ (· .6‡a‰ (‚ . «»«¬«»«¬»ƒ«»
Bn‡ ˙BÁ‡ ÏÚ7BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („ .8‡a‰ (‰ . «¬ƒ«»«¬ƒ¿«»
ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ9ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (Â .10(Ê . «≈∆»ƒ«»«≈∆¬ƒ»ƒ
‰cp‰ ÏÚ ‡a‰11·ÏÁ ÏÎB‡‰ (Á .12Ìc ÏÎB‡‰ (Ë .13. «»««ƒ»»≈≈∆»≈»
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ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBM‰21ÌÈL„˜ ‰ÏÚn‰ (ÁÈ . «≈»»ƒ«««¬∆»»ƒ
ıeÁa22ÔÓM‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (ËÈ .23ÔÓLa Cq‰ (Î . ««¿«≈∆«∆∆«»¿∆∆

‰ÁLn‰24˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (‡Î .25. «ƒ¿»«¿«≈∆«¿…∆

ואובדת 2) הבא עולם מחיי נכרתת שנפשו כרת, עונש
א. הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו כלשון כבהמה,

מטה.3) דין 4)של בית מיתת בו שיש תעשה לא  אבל
דין, בית מיתת לאזהרת אלא ניתן שלא עליו, לוקים אין
פרק  ולעיל שם. ובביאורנו ב הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
ביתֿדין. הרוגי ושלושים שישה כל נמנו יֿיג הלכה ט"ו,

ט.5) יח, יב.6)ויקרא יג.7)שם יח.8)שם, שם,
טז.9) יד.10)שם, אלה 11)שם, עריות וכל יט. שם,

מכל  יעשה אשר כל "כי כט) (שם, ככתוב כרת, ענשן
העושות". הנפשות ונכרתו האלה ז,12)התועבות שם,

כו.13)כג. ג.14)שם, יג, כט.15)שמות כג, ויקרא
כיוון  אבל התורה, בלשון נתבארה לא לאוכל ואזהרה
שמוזהרים  ידענו שיאכל, למי כרת וחייב העונש את שהזכיר
תעונה... לא אשר הנפש כל "כי אמרו והוא האכילה, על
קצו). תעשה לא לרבינו המצוות ספר (לשון ונכרתה"
(=ביום  במלאכה עונש נאמר אמרו: א פא, וביומא
אף  והזהיר, ענש מלאכה מה בעינוי, עונש ונאמר הכיפורים)

והזהיר. ענש כח.16)עינוי מבשר 17)שם, שנשאר
ככתוב  כרת, ועונשו לאכילתם, הקבוע זמן אחר הקדשים
ולא  הנפש". ונכרתה יישא... עוונו "ואוכליו ח) יט, (שם,
בפרשת  אבל אכילתו, לאיסור מפורש לאו בתורה נתבאר
כי  יאכל לא "וזר לג) כט, (שמות הכתוב אמר ה"מלואים"
שבקודש  "כל א) כד, (פסחים חכמינו אמרו הם" קודש
המצוות  (ספר אכילתו" על תעשה לא ליתן הכתוב בא פסול,
שלפנינו  הגמרא שבנוסח להעיר, וראוי קלא). לאֿתעשה
לא  באש, הנותר את "ושרפת הפסוק: מובא שם בפסחים

לד) (שם, הוא" קדש כי המצוות"יאכל ב"ספר וראה .
אות  שם, קאפח, הרב של בפירושו קוק, הרב מוסד הוצאת

או 18)תלו. שחיטתו בשעת האיש שחשב הקרבן, הוא
זמנו  אחר ממנו יקטיר או זמנו, אחר ממנו שיאכל הקרבתו
"לא  מהפסוק: ואזהרתו יח. ז, ויקרא בתורה, מפורש ועונשו
(ספר  הקודמת באות לעיל כמבואר הם", קדש כי יאכל

קלב). לאֿתעשה "בכל 19)המצוות ואזהרתו: כ, ז, ויקרא
(ספר  ב יד, במכות כמבואר ד), יב, (ויקרא תגע" לא קודש

קכט). לאֿתעשה ואזהרתו:20)המצוות המקדש לחצר
יד, מכות וראה ג). ה, (במדבר מחניהם" את יטמאו "ולא

אבל 21)ב. גֿד. יז, בויקרא מפורש ועונשו לעזרה, חוץ
בסמוך. תתבאר והיא בתורה, נתפרשה לא אזהרתו

עולותיך 22) תעלה פן לך "השמר ואזהרתו: בחוץ, מקריבם
שנאמר  מקום וכל יג). יב, (דברים תראה" אשר מקום בכל
ונאמר  א), קו, (זבחים לאֿתעשה אלא אינו "השמר" בו
הכתוב  הקיש - תעשה" ושם עולותיך תעלה "שם יד) (שם,
ענש  עלייה מה האש) על (=ההקטרה לעלייה עשייה
עשייה  בכלל והשחיטה והזהיר, ענש עשייה אף והזהיר,
צ. לאֿתעשה המצוות ספר וראה א). קז, (זבחים היא

שמן 23) כעין אותם ועושה שונים בשמים ורוקח ממזג
לא  "ובמתכונתו ואזהרתו: למשכן, משה שעשה המשחה

לב). ל, (שמות כמוהו" שעשה 24)תעשו משמן גופו, את

לא  אדם בשר "על ואזהרתו: ובניו, ולאהרון למשכן משה
שם). (שם, כמעשה 25)ייסך" קטורת, ועושה מחקה

ואזהרתו: לה. שם, המפורשת משה של הקטורת
הכריתות  אלה וכל לז). (שם, לכם תעשו לא "במתכונתה
מכות  במשנה מלקות לעניין ונשנו א, ב, בכריתות מנויות

א. יג,

.·ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁÓ Ïk26‰OÚ˙ ‡Ïa Ô‰L , »¿À»ƒƒ»ƒ≈»«ƒ∆≈¿…«¬∆
‰OÚÓ Ô‰a LÈÂ27.¯OÚ ‰BÓL - Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL , ¿≈»∆«¬∆∆ƒ¬≈∆¿»»»

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê (‡ :Ô‰ el‡Â28ÔÈa , ¿≈≈»∆»«¿»¿»≈
‰¯B‰Ë29‰‡ÓË ÔÈa30¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê (· .31. ¿»≈¿≈»»∆»«¿««¬≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎpL ¯Á‡ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L ¯Ê (‚32(„ . »∆»«ƒƒ««∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ
‰lÁ ÏÎ‡L ¯Ê33epnÓ Ì¯e‰ ‡lL Ï·Ë ÏÎB‡‰ (‰ . »∆»««»»≈∆∆∆…«ƒ∆

¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z34‰qÚ ÏÎB‡‰ (Â . ¿»¿»¿««¬≈»≈ƒ»
d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL35‰Óe¯z ÏÎ‡L ‡ÓË Ô‰k (Ê . ∆…¿»«»»…≈»≈∆»«¿»

‰¯B‰Ë36‡lL ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎpL Ô‰k (Á . ¿»…≈∆ƒ¿«¿…∆«√»ƒ∆…
‰„B·ÚÏ37˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL Ô‰k (Ë . «¬»…≈∆»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«
‰„B·Ú38ÌÈ‰k ˙„B·Úa „·ÚL ÈÂÏ (È .39¯Ê (‡È . ¬»≈ƒ∆»««¬«…¬ƒ»

Lc˜na LnML40ÌÈ„‚a ¯qÁÓ (·È .41‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ≈«ƒ¿»¿À«¿»ƒ¬≈
„·Ú Ì‡ ‰˜BÏÂ ,¯Êk42LnML ‡ÓË Ô‰k (‚È .43(„È . ¿»¿∆ƒ»«…≈»≈∆ƒ≈
LnML ÔÈÈ Èe˙L44LnML ÌBÈ Ïe·Ë (ÂË .45(ÊË . ¿«ƒ∆ƒ≈¿∆ƒ≈

LnML ÌÈ¯etk ¯qÁÓ46LnML L‡¯ Úe¯t (ÊÈ .47. ¿À«ƒƒ∆ƒ≈¿«…∆ƒ≈
LnML ÌÈ„‚a Úe¯˜ (ÁÈ48. ¿«¿»ƒ∆ƒ≈

ãycew zegiyn zecewpã

."yniyy mixetik xqegn"

הגמרא מביאה כיפורים, למחוסר ב.)בנוגע פג, את (סנהדרין
מכלל  "וטהרה, ודורשת: וטהרה", הכהן עליה "וכפר הפסוק
ש"טבל  כיפורים מחוסר הקרוי וזהו טמאה". היא כאן שעד
קרבנו, הביא לא שעדיין אלא שמשו" "והעריב ועלה"
בבית  שימש אם ב. קדשים. באכילת אסור א. שהוא

העבודה. את פוסל ג. מיתה. חייב המקדש
ביאת  בהלכות מקומות, בשני זו דרשה מביא הרמב"ם

ה"ה)מקדש שעבודתו (פ"ד שעבד כיפורים מחוסר לגבי
אלא  למקדש, כניסה איסור לגבי שם ה"ז ובפ"ג פסולה,
מכלל  "וטהרה, וכתב: הגמרא, דרשת לשון שינה שבו

טהרתה". נגמרה לא שעדיין
שמשו, והעריב ועלה שטבל מי על שהחיוב משמע מלשונו
חסרון  שיש אלא מהטומאה בו שנשארה מצד הוא

הקרבן. בהבאת מושלמת להיות שאמורה בטהרתו
מדבריו גם מדויק כפרה)וכן מחוסרי הל' נקראו (ריש "ולמה

ש  אע"פ מהן אחד שכל כפרה, ez`nehnמחוסרי xdh וטבל
הוא עדיין שמשו, ezxdhולאxqgוהעריב dxnb כדי

אלא  טומאה מצד זה שאין היינו כו'" בקדשים לאכול
הטהרה. בשלימות חסרון

שמחוסר  פסק כך ומשום בפועל, להלכה יש ונפק"מ
כרת. או מיתה חייב אינו שימש, או קודש שאכל כיפורים
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הרמב"ם על משיג הראב"ד שם)משא"כ מקדש ביאת (הל'

וטהרה", הכהן עליה "וכיפר לפסוק הדרשה את ומביא
מס' שבתוספתא ומוסיף טמאה, היתה עכשיו שעד מכלל
כי  מיתה. חייבי בכלל כיפורים המחוסר את מונה זבחים,
חסרון  בעל לא הוא כיפורים מחוסר הראב"ד לשיטת
הביא  לא עוד כל מהטומאה, עליו יש שעדיין אלא בטהרה

קרבנו.
(80 'r f"k wlg y"ewl t"r)

עונש 26) עליו יש שהכרת מכרת, קלה שמים בידי מיתה
(פירוש  לו נתכפר כשמת מיתה, ומחוייב מיתה; לאחר

פר  סנהדרין לרבינו רש"י המשנה ולדעת ו). משנה ט, ק
בנים, בלא ערירי והולך נכרתים ימיו - כרת א, כה, בשבת
ערירי. הולך אינו אבל נקצרים ימיו - שמים בידי ומיתה

לעיל 27) כמבואר עליו, לוקים אין מעשה בו שאין לאו כי
ב. הלכה י"ח, אחרי 28)פרק ההפרשות כל ראשית היא

החמישים. מן אחד לכהן שנותן הכרי, שחייב 29)מריחת
יחללוהו, כי בו "ומתו ט) כב, (ויקרא ככתוב מיתה. עליה
כמבואר  י), (שם, קדש" יאכל לא זר "וכל ואזהרתו:

ב. פג, ה:30)בסנהדרין הלכה ו, פרק תרומות תוספתא
וטהור  הטהור את שאכל טהור לזרים, תרומה "באוכלי
תרומות  הלכות וראה במיתה", כולם הטמא... את שאכל

ו. הלכה ו, המעשר 31)פרק מן מעשר, מפריש שהלוי
גדולה, כתרומה ודינו לכהן, ונותנו הבית, מבעל שקיבל
א. מח, בסוטה כמבואר שמים, בידי מיתה עליו להתחייב
לתרומה, המכוון קודש" יאכל לא זר מ"וכל ואזהרתו
תרומה. נקראים הכול חלה וכן וביכורים מעשר ותרומת
תרומות  ובהלכות קלג, לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ד. הלכה י, התרו 32)פרק ואם שמים, בידי מיתה חייב
ביכורים  שגם הקודמת, באות נתבאר שכבר לוקה, בו
ידיך' 'תרומת יתעלה שקראם שכיוון "לפי תרומה נקראים
המצות  (ספר התרומה" דיני כל עליהם חלו יז) יב, (דברים
א) משנה ב, פרק (ביכורים שנינו וכך קמח). לאֿתעשה
הלכות  וראה מיתה". עליהן חייבים והביכורים "התרומה
הנוסח: א יט, במכות אמנם א. הלכה ג, פרק ביכורים
רבינו  אבל הבית" פני משיראו עליהם חייבים "מאימתי
המצוות  בספר כדבריו ירושלים, מחומת לפנים מפרשו:
פני  רואים מהחומה לפנים שמשנכנס קמא, לאֿתעשה
שם). ביכורים בהלכות משנה (כסף שבעיר הבתים

כ)33) טו, (במדבר ככתוב תרומה, נקראת היא שגם
בהלכות  וכמבואר תרומה" תרימו חלה עריסותיכם "ראשית
פרק  (חלה שנינו ובפירוש י"דֿט"ו, הלכה ה, פרק ביכורים
וחומש". מיתה עליהן חייבים והתרומה "החלה ט) משנה א

אשר 34) את ישראל בני קדשי את יחללו "ולא - אזהרתו
להיתרם, בעתידים ירימו: אשר - טו) כב, (ויקרא לה'" ירימו
טבל, וזהו מהם קדשיהם הורמו לא שעדיין מדבר, הכתוב
ומתו  בתרומה; ונאמר יחללו, ולא כאן; נאמר - מיתה עונש
(סנהדרין  במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו, כי בו
ממנו  הופרשה שלא ראשון, מעשר האוכל וכן א). פג,
ישראל  בני קדשי "ואת ככתוב מיתה, חייב מעשר תרומת
המצוות  ספר ראה לב) יח, (במדבר תמותו" ולא תחללו לא

ראשון  מעשר אכילת לאסור מכוון שזה קנג לאֿתעשה
"ותרומת  שנינו: י הלכה י"ג, פרק סוטה ובתוספתא בטבלו.
אסורות  מאכלות הלכות והשווה מיתה". עוון טבל מעשר
הופרשו  ולא תרומותיו, שהורמו וטבל, כ. הלכה י, פרק

עח. לאו ד הלכה לקמן דינו יתבאר מעשרותיו ממנו
כמבואר 35) תרומתה, ממנה ניטלה לא שהרי טבל, היא הרי

"האוכל  ט) משנה ט, פרק (שביעית שנינו ובפירוש לעיל,
וראה  מיתה. חייב חלתה הורמה שלא עד שביעית מעיסת
- וטמטמה בחיטים, - "גלגלה א משנה ג, פרק חלה
והרי  מלאכתה שנגמרה מיתה", חייב ממנה האוכל בשעורים

טבל. אהרן...36)היא מזרע "אישֿאיש - אזהרתו
דבר  איזהו ד) כב, (ויקרא יטהר" אשר עד יאכל לא בקדשים
הוי  נקיבות) בין זכרים (=בין אהרן של בזרעו שווה שהוא
ט) (שם, שנאמר - מיתה ב); יד, (מכות תרומה זו אומר
פג, (סנהדרין יחללוהו" כי בו ומתו משמרתי... את "ושמרו
שאכל  טמא וכהן קלו. לאֿתעשה המצוות בספר וכן א)
ועומדת, מחוללת היא שהרי במיתה, אינו טמאה, תרומה
תרומות  בהלכות כמבואר לוקה, אינו בלאו שהוא פי על ואף

א. הלכה ז, יבוא 37)פרק "ואל ב) טז, (ויקרא שנאמר
וכשנכנס  ימות". ולא לפרוכת... מבית הקודש אל עת בכל
(ספר  כז לאֿתעשה ד הלכה לקמן יתבאר דינו להיכל

סח). לאֿתעשה "ומפתח 38)המצוות ז) י, (ויקרא שנאמר
(ספ  תמותו" פן תצאו לא מועד לאֿתעשה אוהל המצוות ר

ואל 39)קסה). הקודש כלי אל "אך ג) י, (במדבר שנאמר
ובנוגע  שם. בספרי וכמבואר ימותו" ולא יקרבו לא המזבח
לאֿתעשה  ד, הלכה להלן ראה הלויים, עבודת שעבד לכהן

עב). לאֿתעשה המצוות (ספר מזרע 40)לב שאינו - זר
לא  "וזר אזהרתו: הקודש. עבודת שעבד - ששימש אהרן;
יומת" הקרב "והזר ועונשו: ד) יח, (במדבר אליכם" יקרב
לעבודה, - יומת" הקרב "והזר אמרו: שם ובספרי ז). (שם

עד). לאֿתעשה המצוות -41)(ספר שמונה כהונה, בגדי
הדיוט. לכהן - ארבעה גדול; (שמות 42)לכהן שנאמר

בזמן  - כהונה" להם והייתה אבנט... אתם "וחגרת ט) כט,
אין  עליהם בגדיהם אין עליהם; כהונתם עליהם, שבגדיהם
(סנהדרין  במיתה ששימש וזר זרים, הם והרי עליהם כהונתם

לג. עשה המצוות ספר וראה ב). שנאמר 43)פג, במקדש,
את  יחללו ולא ישראל בני מקדשי "ויינזרו ב) כב, (ויקרא
שווה  גזירה ב) פג, (סנהדרין חכמים ולמדו קדשי" שם
כי  בו "ומתו ט) (שם, בה שנאמר מתרומה חילולֿחילול
המצוות  (ספר במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו"
אף  ו, הלכה י"ח, פרק לעיל נתבאר וכבר עה). לאֿתעשה
חוץ  אותו מוציאים היו כהונה "פרחי כן, שהדין פי על
ביאת  הלכות והשווה בגזירים". מוחו את ופוצעים לעזרה

ב. הלכה ד, פרק שנאמר 44)מקדש - אזהרתו במקדש,
מועד  אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין ט) י, (ויקרא
חייב  שאינו "מניין אמרו: שם כוהנים ובתורת תמותו". ולא

עבודה? בשעת בבואכם אלא ובניך... אתה לומר: תלמוד
הלכות  וראה עג). לאֿתעשה המצוות (ספר מועד" אוהל אל
ולא  שם שנכנס ושתוי אֿב. הלכה א, פרק מקדש ביאת

כט. לאֿתעשה ד הלכה להלן דינו יתבאר כוהן 45)עבד,
הזהירה  ועליו שמשו, העריב לא ועדיין לטומאתו שטבל
ובסנהדרין  אלוקיהם". שם יחללו "ולא ו) כא, (ויקרא תורה
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ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBM‰21ÌÈL„˜ ‰ÏÚn‰ (ÁÈ . «≈»»ƒ«««¬∆»»ƒ
ıeÁa22ÔÓM‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (ËÈ .23ÔÓLa Cq‰ (Î . ««¿«≈∆«∆∆«»¿∆∆

‰ÁLn‰24˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (‡Î .25. «ƒ¿»«¿«≈∆«¿…∆

ואובדת 2) הבא עולם מחיי נכרתת שנפשו כרת, עונש
א. הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו כלשון כבהמה,

מטה.3) דין 4)של בית מיתת בו שיש תעשה לא  אבל
דין, בית מיתת לאזהרת אלא ניתן שלא עליו, לוקים אין
פרק  ולעיל שם. ובביאורנו ב הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
ביתֿדין. הרוגי ושלושים שישה כל נמנו יֿיג הלכה ט"ו,

ט.5) יח, יב.6)ויקרא יג.7)שם יח.8)שם, שם,
טז.9) יד.10)שם, אלה 11)שם, עריות וכל יט. שם,

מכל  יעשה אשר כל "כי כט) (שם, ככתוב כרת, ענשן
העושות". הנפשות ונכרתו האלה ז,12)התועבות שם,

כו.13)כג. ג.14)שם, יג, כט.15)שמות כג, ויקרא
כיוון  אבל התורה, בלשון נתבארה לא לאוכל ואזהרה
שמוזהרים  ידענו שיאכל, למי כרת וחייב העונש את שהזכיר
תעונה... לא אשר הנפש כל "כי אמרו והוא האכילה, על
קצו). תעשה לא לרבינו המצוות ספר (לשון ונכרתה"
(=ביום  במלאכה עונש נאמר אמרו: א פא, וביומא
אף  והזהיר, ענש מלאכה מה בעינוי, עונש ונאמר הכיפורים)

והזהיר. ענש כח.16)עינוי מבשר 17)שם, שנשאר
ככתוב  כרת, ועונשו לאכילתם, הקבוע זמן אחר הקדשים
ולא  הנפש". ונכרתה יישא... עוונו "ואוכליו ח) יט, (שם,
בפרשת  אבל אכילתו, לאיסור מפורש לאו בתורה נתבאר
כי  יאכל לא "וזר לג) כט, (שמות הכתוב אמר ה"מלואים"
שבקודש  "כל א) כד, (פסחים חכמינו אמרו הם" קודש
המצוות  (ספר אכילתו" על תעשה לא ליתן הכתוב בא פסול,
שלפנינו  הגמרא שבנוסח להעיר, וראוי קלא). לאֿתעשה
לא  באש, הנותר את "ושרפת הפסוק: מובא שם בפסחים

לד) (שם, הוא" קדש כי המצוות"יאכל ב"ספר וראה .
אות  שם, קאפח, הרב של בפירושו קוק, הרב מוסד הוצאת

או 18)תלו. שחיטתו בשעת האיש שחשב הקרבן, הוא
זמנו  אחר ממנו יקטיר או זמנו, אחר ממנו שיאכל הקרבתו
"לא  מהפסוק: ואזהרתו יח. ז, ויקרא בתורה, מפורש ועונשו
(ספר  הקודמת באות לעיל כמבואר הם", קדש כי יאכל

קלב). לאֿתעשה "בכל 19)המצוות ואזהרתו: כ, ז, ויקרא
(ספר  ב יד, במכות כמבואר ד), יב, (ויקרא תגע" לא קודש

קכט). לאֿתעשה ואזהרתו:20)המצוות המקדש לחצר
יד, מכות וראה ג). ה, (במדבר מחניהם" את יטמאו "ולא

אבל 21)ב. גֿד. יז, בויקרא מפורש ועונשו לעזרה, חוץ
בסמוך. תתבאר והיא בתורה, נתפרשה לא אזהרתו

עולותיך 22) תעלה פן לך "השמר ואזהרתו: בחוץ, מקריבם
שנאמר  מקום וכל יג). יב, (דברים תראה" אשר מקום בכל
ונאמר  א), קו, (זבחים לאֿתעשה אלא אינו "השמר" בו
הכתוב  הקיש - תעשה" ושם עולותיך תעלה "שם יד) (שם,
ענש  עלייה מה האש) על (=ההקטרה לעלייה עשייה
עשייה  בכלל והשחיטה והזהיר, ענש עשייה אף והזהיר,
צ. לאֿתעשה המצוות ספר וראה א). קז, (זבחים היא

שמן 23) כעין אותם ועושה שונים בשמים ורוקח ממזג
לא  "ובמתכונתו ואזהרתו: למשכן, משה שעשה המשחה

לב). ל, (שמות כמוהו" שעשה 24)תעשו משמן גופו, את

לא  אדם בשר "על ואזהרתו: ובניו, ולאהרון למשכן משה
שם). (שם, כמעשה 25)ייסך" קטורת, ועושה מחקה

ואזהרתו: לה. שם, המפורשת משה של הקטורת
הכריתות  אלה וכל לז). (שם, לכם תעשו לא "במתכונתה
מכות  במשנה מלקות לעניין ונשנו א, ב, בכריתות מנויות

א. יג,
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הגמרא מביאה כיפורים, למחוסר ב.)בנוגע פג, את (סנהדרין
מכלל  "וטהרה, ודורשת: וטהרה", הכהן עליה "וכפר הפסוק
ש"טבל  כיפורים מחוסר הקרוי וזהו טמאה". היא כאן שעד
קרבנו, הביא לא שעדיין אלא שמשו" "והעריב ועלה"
בבית  שימש אם ב. קדשים. באכילת אסור א. שהוא

העבודה. את פוסל ג. מיתה. חייב המקדש
ביאת  בהלכות מקומות, בשני זו דרשה מביא הרמב"ם

ה"ה)מקדש שעבודתו (פ"ד שעבד כיפורים מחוסר לגבי
אלא  למקדש, כניסה איסור לגבי שם ה"ז ובפ"ג פסולה,
מכלל  "וטהרה, וכתב: הגמרא, דרשת לשון שינה שבו

טהרתה". נגמרה לא שעדיין
שמשו, והעריב ועלה שטבל מי על שהחיוב משמע מלשונו
חסרון  שיש אלא מהטומאה בו שנשארה מצד הוא

הקרבן. בהבאת מושלמת להיות שאמורה בטהרתו
מדבריו גם מדויק כפרה)וכן מחוסרי הל' נקראו (ריש "ולמה

ש  אע"פ מהן אחד שכל כפרה, ez`nehnמחוסרי xdh וטבל
הוא עדיין שמשו, ezxdhולאxqgוהעריב dxnb כדי

אלא  טומאה מצד זה שאין היינו כו'" בקדשים לאכול
הטהרה. בשלימות חסרון

שמחוסר  פסק כך ומשום בפועל, להלכה יש ונפק"מ
כרת. או מיתה חייב אינו שימש, או קודש שאכל כיפורים
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הרמב"ם על משיג הראב"ד שם)משא"כ מקדש ביאת (הל'

וטהרה", הכהן עליה "וכיפר לפסוק הדרשה את ומביא
מס' שבתוספתא ומוסיף טמאה, היתה עכשיו שעד מכלל
כי  מיתה. חייבי בכלל כיפורים המחוסר את מונה זבחים,
חסרון  בעל לא הוא כיפורים מחוסר הראב"ד לשיטת
הביא  לא עוד כל מהטומאה, עליו יש שעדיין אלא בטהרה

קרבנו.
(80 'r f"k wlg y"ewl t"r)

עונש 26) עליו יש שהכרת מכרת, קלה שמים בידי מיתה
(פירוש  לו נתכפר כשמת מיתה, ומחוייב מיתה; לאחר

פר  סנהדרין לרבינו רש"י המשנה ולדעת ו). משנה ט, ק
בנים, בלא ערירי והולך נכרתים ימיו - כרת א, כה, בשבת
ערירי. הולך אינו אבל נקצרים ימיו - שמים בידי ומיתה

לעיל 27) כמבואר עליו, לוקים אין מעשה בו שאין לאו כי
ב. הלכה י"ח, אחרי 28)פרק ההפרשות כל ראשית היא

החמישים. מן אחד לכהן שנותן הכרי, שחייב 29)מריחת
יחללוהו, כי בו "ומתו ט) כב, (ויקרא ככתוב מיתה. עליה
כמבואר  י), (שם, קדש" יאכל לא זר "וכל ואזהרתו:

ב. פג, ה:30)בסנהדרין הלכה ו, פרק תרומות תוספתא
וטהור  הטהור את שאכל טהור לזרים, תרומה "באוכלי
תרומות  הלכות וראה במיתה", כולם הטמא... את שאכל

ו. הלכה ו, המעשר 31)פרק מן מעשר, מפריש שהלוי
גדולה, כתרומה ודינו לכהן, ונותנו הבית, מבעל שקיבל
א. מח, בסוטה כמבואר שמים, בידי מיתה עליו להתחייב
לתרומה, המכוון קודש" יאכל לא זר מ"וכל ואזהרתו
תרומה. נקראים הכול חלה וכן וביכורים מעשר ותרומת
תרומות  ובהלכות קלג, לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ד. הלכה י, התרו 32)פרק ואם שמים, בידי מיתה חייב
ביכורים  שגם הקודמת, באות נתבאר שכבר לוקה, בו
ידיך' 'תרומת יתעלה שקראם שכיוון "לפי תרומה נקראים
המצות  (ספר התרומה" דיני כל עליהם חלו יז) יב, (דברים
א) משנה ב, פרק (ביכורים שנינו וכך קמח). לאֿתעשה
הלכות  וראה מיתה". עליהן חייבים והביכורים "התרומה
הנוסח: א יט, במכות אמנם א. הלכה ג, פרק ביכורים
רבינו  אבל הבית" פני משיראו עליהם חייבים "מאימתי
המצוות  בספר כדבריו ירושלים, מחומת לפנים מפרשו:
פני  רואים מהחומה לפנים שמשנכנס קמא, לאֿתעשה
שם). ביכורים בהלכות משנה (כסף שבעיר הבתים

כ)33) טו, (במדבר ככתוב תרומה, נקראת היא שגם
בהלכות  וכמבואר תרומה" תרימו חלה עריסותיכם "ראשית
פרק  (חלה שנינו ובפירוש י"דֿט"ו, הלכה ה, פרק ביכורים
וחומש". מיתה עליהן חייבים והתרומה "החלה ט) משנה א

אשר 34) את ישראל בני קדשי את יחללו "ולא - אזהרתו
להיתרם, בעתידים ירימו: אשר - טו) כב, (ויקרא לה'" ירימו
טבל, וזהו מהם קדשיהם הורמו לא שעדיין מדבר, הכתוב
ומתו  בתרומה; ונאמר יחללו, ולא כאן; נאמר - מיתה עונש
(סנהדרין  במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו, כי בו
ממנו  הופרשה שלא ראשון, מעשר האוכל וכן א). פג,
ישראל  בני קדשי "ואת ככתוב מיתה, חייב מעשר תרומת
המצוות  ספר ראה לב) יח, (במדבר תמותו" ולא תחללו לא

ראשון  מעשר אכילת לאסור מכוון שזה קנג לאֿתעשה
"ותרומת  שנינו: י הלכה י"ג, פרק סוטה ובתוספתא בטבלו.
אסורות  מאכלות הלכות והשווה מיתה". עוון טבל מעשר
הופרשו  ולא תרומותיו, שהורמו וטבל, כ. הלכה י, פרק

עח. לאו ד הלכה לקמן דינו יתבאר מעשרותיו ממנו
כמבואר 35) תרומתה, ממנה ניטלה לא שהרי טבל, היא הרי

"האוכל  ט) משנה ט, פרק (שביעית שנינו ובפירוש לעיל,
וראה  מיתה. חייב חלתה הורמה שלא עד שביעית מעיסת
- וטמטמה בחיטים, - "גלגלה א משנה ג, פרק חלה
והרי  מלאכתה שנגמרה מיתה", חייב ממנה האוכל בשעורים

טבל. אהרן...36)היא מזרע "אישֿאיש - אזהרתו
דבר  איזהו ד) כב, (ויקרא יטהר" אשר עד יאכל לא בקדשים
הוי  נקיבות) בין זכרים (=בין אהרן של בזרעו שווה שהוא
ט) (שם, שנאמר - מיתה ב); יד, (מכות תרומה זו אומר
פג, (סנהדרין יחללוהו" כי בו ומתו משמרתי... את "ושמרו
שאכל  טמא וכהן קלו. לאֿתעשה המצוות בספר וכן א)
ועומדת, מחוללת היא שהרי במיתה, אינו טמאה, תרומה
תרומות  בהלכות כמבואר לוקה, אינו בלאו שהוא פי על ואף

א. הלכה ז, יבוא 37)פרק "ואל ב) טז, (ויקרא שנאמר
וכשנכנס  ימות". ולא לפרוכת... מבית הקודש אל עת בכל
(ספר  כז לאֿתעשה ד הלכה לקמן יתבאר דינו להיכל

סח). לאֿתעשה "ומפתח 38)המצוות ז) י, (ויקרא שנאמר
(ספ  תמותו" פן תצאו לא מועד לאֿתעשה אוהל המצוות ר

ואל 39)קסה). הקודש כלי אל "אך ג) י, (במדבר שנאמר
ובנוגע  שם. בספרי וכמבואר ימותו" ולא יקרבו לא המזבח
לאֿתעשה  ד, הלכה להלן ראה הלויים, עבודת שעבד לכהן

עב). לאֿתעשה המצוות (ספר מזרע 40)לב שאינו - זר
לא  "וזר אזהרתו: הקודש. עבודת שעבד - ששימש אהרן;
יומת" הקרב "והזר ועונשו: ד) יח, (במדבר אליכם" יקרב
לעבודה, - יומת" הקרב "והזר אמרו: שם ובספרי ז). (שם

עד). לאֿתעשה המצוות -41)(ספר שמונה כהונה, בגדי
הדיוט. לכהן - ארבעה גדול; (שמות 42)לכהן שנאמר

בזמן  - כהונה" להם והייתה אבנט... אתם "וחגרת ט) כט,
אין  עליהם בגדיהם אין עליהם; כהונתם עליהם, שבגדיהם
(סנהדרין  במיתה ששימש וזר זרים, הם והרי עליהם כהונתם

לג. עשה המצוות ספר וראה ב). שנאמר 43)פג, במקדש,
את  יחללו ולא ישראל בני מקדשי "ויינזרו ב) כב, (ויקרא
שווה  גזירה ב) פג, (סנהדרין חכמים ולמדו קדשי" שם
כי  בו "ומתו ט) (שם, בה שנאמר מתרומה חילולֿחילול
המצוות  (ספר במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו"
אף  ו, הלכה י"ח, פרק לעיל נתבאר וכבר עה). לאֿתעשה
חוץ  אותו מוציאים היו כהונה "פרחי כן, שהדין פי על
ביאת  הלכות והשווה בגזירים". מוחו את ופוצעים לעזרה

ב. הלכה ד, פרק שנאמר 44)מקדש - אזהרתו במקדש,
מועד  אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין ט) י, (ויקרא
חייב  שאינו "מניין אמרו: שם כוהנים ובתורת תמותו". ולא

עבודה? בשעת בבואכם אלא ובניך... אתה לומר: תלמוד
הלכות  וראה עג). לאֿתעשה המצוות (ספר מועד" אוהל אל
ולא  שם שנכנס ושתוי אֿב. הלכה א, פרק מקדש ביאת

כט. לאֿתעשה ד הלכה להלן דינו יתבאר כוהן 45)עבד,
הזהירה  ועליו שמשו, העריב לא ועדיין לטומאתו שטבל
ובסנהדרין  אלוקיהם". שם יחללו "ולא ו) כא, (ויקרא תורה
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נכתב  שכבר ששימש, לטמא עניין אינו אם אמרו: ב פג,
- חילול ולמד ששימש, יום לטבול עניין תנהו ב, כב, שם,
עו). לאֿתעשה המצוות (ספר כדלעיל מתרומה, חילול

טהרתו 46) קרבנות הביא לא ועדיין שמשו, העריב שכבר
אמרו: ב פג, ובסנהדרין יגֿטו, טו, ויקרא ראה עליו, לכפר
מכלל, טהרה, - ח) יב, (שם וטהרה" הכהן עליה "וכפר
רבינו  מפרשי אולם במיתה, ששימש וטמא טמאה. שהיא
ד, פרק מקדש ביאת בהלכות רבינו כתב שבפירוש העירו,
שעבודתו  פי על אף שעבד, כיפורים "מחוסר ד, הלכה
יוסף  הר' החליט ולפיכך פטור" זה הרי וחילל פסולה
סופר  טעות כאן שיש כאן) משנה, בכסף (הובא קורקוס
בגד  שלבש כהן, שכל שימש", בגדים "יתר להיות: וצריך
א  יח, בזבחים כמבואר מיתה, חייב כהונתו בגדי על נוסף

ה. הלכה י, פרק המקדש כלי עליו 47)ובהלכות שעברו
"ראשיכם  - ואזהרתו ראשו, גילח שלא יום משלושים יותר
"ולא  שם: שנאמר - מיתתו וכן ו). י, (ויקרא תפרעו" אל
ישלחו... לא ראשם "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תמותו"
שהוא  יין, לשתוי ראש פרוע הוקש כהן" כל ישתו לא ויין
לאֿתעשה  המצוות ספר והשווה ב) פג, (סנהדרין במיתה
שנכנס  כהן ודין ה. הלכה א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג
ד, הלכה להלן יתבאר עבד ולא ראש פרוע למקדש

לג. "ובגדיכם 48)לאֿתעשה ו) י, (ויקרא אמרה והתורה
קסד). לאֿתעשה המצוות (ספר תמותו" ולא תפרומו לא
להלן  יתבאר עבד, ולא בגדים קרוע למקדש שנכנס כהן ודין
א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה לד, לאֿתעשה ד, הלכה

י"ד. הלכה

.‚ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ‡Ïa LnLÓ‰ Ï·‡49ÏÚ Û‡ , ¬»«¿«≈¿…ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ««
‰˙ÈÓ ·iÁ ‡e‰L Èt50‡È‰L ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡ - ƒ∆«»ƒ»≈∆ƒ¿≈∆ƒ

‰OÚ ˙ÂˆÓ51B˙‡e· L·kL ‡È· ÔÎÂ .52¯·ÚL B‡ , ƒ¿«¬≈¿≈»ƒ∆»«¿»∆»«
Èt ÏÚ Û‡ ,‡È· È¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,BÓˆÚ È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈«¿¿»≈«ƒ¿≈»ƒ««ƒ

‰˙ÈÓa ÔzLÏML53ÏÏkÓ ÔÈ‡a Ô‰L .‰˜BÏ BÈ‡ - ∆¿»¿»¿ƒ»≈∆∆≈»ƒƒ¿«
ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡ :¯Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿«

‰OÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰OÚ54.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈¬≈«¬≈¿≈ƒ»»

ורגליו.49) ידיו רחץ כא)50)שלא ל, (שמות ככתוב
ימותו". ולא ורגליהם ידיהם בה 51)"ורחצו הוזכר לא

מצוות  ביטול על לוקים ואין בלבד עשה לשון אלא לאו,
א,52)עשה. יונה ראה אמיתי, בן יונה כגון אמרה, שלא

האיש 53)ג. "והיה יט) יח, (דברים ככתוב שמים, בידי
אדרוש  אנוכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא אשר
ישמיע" לא ישמע, לא ישמע, "לא בו: קרא - ִָמעימו"
קעב  עשה המצוות בספר וכמבואר א), פט, סנהדרין

בֿג. הלכה ט, פרק התורה יסודי נד,54)ובהלכות יבמות
ח. הלכה א, פרק אישות הלכות והשווה ב.

.„‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ,‰¯BzaL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk»…«¬∆∆«»∆≈»∆…»≈¿…
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ55ÌÈML ‰‡Ó - Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL , ƒ«≈ƒ∆ƒ¬≈∆≈»ƒƒ

ÏÈÏ‡ ‰OBÚ‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .‰BÓLe56‰OBÚ‰ (· . ¿»¿≈≈»∆¡ƒ»∆
ÈBÏ ÏÈÏ‡57ÌÈÏÈÏ‡ Ï‡ ‰Bt‰ (‚ .58ÔÓ „Á‡a ¡ƒ¿«∆∆¡ƒƒ¿∆»ƒ
ÌÈOÚn‰59‰·vÓ ÌÈ˜n‰ („ .60ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ (‰ . ««¬ƒ«≈ƒ«≈»«≈«ƒ»
Lc˜na61˙ÈkOÓ Ô·‡ Ô˙Bp‰ (Â .62ÌLa ¯„Bp‰ (Ê . «ƒ¿»«≈∆∆«¿ƒ«≈¿≈

‰¯Ê ‰„B·Ú63dÓLa ÚaLp‰ (Á .64da ‰‰p‰ (Ë .65. ¬»»»«ƒ¿»ƒ¿»«∆¡∆»
˙Ácp‰ ¯ÈÚ ‰Ba‰ (È66‰pnÓ ‰‰p‰ (‡È .67(·È . «∆ƒ«ƒ«««∆¡∆ƒ∆»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙BwÁk ‰OBÚ‰68ÌÒBw‰ (‚È .69(„È . »∆¿À»¿≈»ƒ«≈
ÔBÚÓ‰70LÁÓ‰ (ÂË .71¯·BÁ‰ (ÊË .72L¯Bc‰ (ÊÈ . «¿≈«¿«≈«≈«≈

ÌÈ˙n‰ Ï‡73ÌL ˜ÁBn‰ (ÁÈ .74ÔB‚k ,Ba ‡ˆBiÎÂ ∆«≈ƒ«≈≈¿«≈¿
Ò¯B‰75Lc˜n‰ ÔÓ ıÚ Û¯BO B‡ ÁaÊn‰ ÔÓ Ô·‡76. ≈∆∆ƒ«ƒ¿≈«≈≈ƒ«ƒ¿»

ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰aÎÓ‰ (ËÈ77ÂÈÏÚ ‰ÏBÚ‰ (Î . «¿«∆≈ƒ«ƒ¿≈«»∆»»
˙BÏÚÓa78ÌÈ‡ÓË ÌÈ„‚·a ‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ (‡Î .79. ¿«¬«ƒ¿»»¬»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê (·Î80˙Èa‰ ¯‰Ï ÒÎpL81¯ÈÒn‰ (‚Î . »¿«≈∆ƒ¿«¿«««ƒ«≈ƒ
ÔB¯‡ Èca82ÁÈÊn‰ („Î .83„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ84(‰Î . «≈»«≈ƒ«∆≈«»≈

ÏÈÚn‰ Èt Ú¯Bw‰85·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ·È¯˜n‰ (ÂÎ .86. «≈«ƒ«¿ƒ««¿ƒ«ƒ¿««»»
‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡lL ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL Ô‰k (ÊÎ87(ÁÎ . …≈∆ƒ¿««≈»∆…ƒ¿«»¬»

ÏÚaÌLÏ ÒÎpL ÌeÓ88Èe˙L (ËÎ .89ÌLÏ ÒÎpL90. ««∆ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«¿»
LnML ÌeÓ ÏÚa (Ï91LnML Ï¯Ú (‡Ï .92Ô‰k (·Ï . ««∆ƒ≈»≈∆ƒ≈…≈

ÌiÂÏ‰ ˙„B·Úa „·ÚL93Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k (‚Ï . ∆»««¬««¿ƒƒ…≈∆ƒ¿««ƒ¿»
L‡¯ Úe¯t94Úe¯˜ Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k („Ï . ¿«……≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿«

ÌÈ„‚a95ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜n‰ (‰Ï .96(ÂÏ . ¿»ƒ««¿ƒ«¬≈ƒ
ÔËÁBM‰97Ô‰ÈÓc ˜¯Bf‰ (ÊÏ .98¯ÈË˜n‰ (ÁÏ . «¬»«≈¿≈∆««¿ƒ
Ô‰È¯eÓ‡99ÌÈÎÎBk È„·BÚ ˙Ba¯˜ ·È¯˜n‰ (ËÏ . ≈≈∆««¿ƒ»¿¿¿≈»ƒ

ÔÈÓeÓ ÈÏÚa100ÔÓÊa ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰ (Ó . «¬≈ƒ««ƒ¿»»ƒƒ¿«
Lc˜n‰101ÌÈL„˜a „·BÚ‰ (‡Ó .102ÊÊBb‰ (·Ó . «ƒ¿»»≈¿»»ƒ«≈
Ô˙B‡103L·„ B‡ ¯B‡O ¯ÈË˜n‰ (‚Ó .104(„Ó . »««¿ƒ¿¿«

ıÓÁÓ ˙BÁÓ È¯ÈL ‰OBÚ‰105·È¯˜n‰ (‰Ó .106‡Ïa »∆¿»≈¿»≈»≈««¿ƒ¿…
ÁÏÓ107·Ïk ¯ÈÁÓ B‡ Ô˙‡ ·È¯˜n‰ (ÂÓ .108(ÊÓ . ∆«««¿ƒ∆¿«¿ƒ∆∆

‡ËBÁ ˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL Ô˙Bp‰109‰ÈÏÚ Ô˙Bp‰ (ÁÓ .110 «≈∆∆«ƒ¿«≈«≈»∆»
‰B·Ï111‰ËBÒ Ôa¯˜a ÔÓL Ô˙Bp‰ (ËÓ .112Ô˙Bp‰ ( . ¿»«≈∆∆¿»¿«»«≈
ÂÈÏÚ113ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ÏÈc·n‰ (‡ .‰B·Ï114(· . »»¿»««¿ƒ¿««»

ÁaÊÓ ÈL„˜a ¯Ón‰115L„˜ ¯Oa ÏÎB‡‰ (‚ . «≈≈¿»¿≈ƒ¿≈«»≈¿«…∆
‡ÓËpL116ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒtÓ ÏÎB‡‰ („ .117(‰ . ∆ƒ¿»»≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡L Ô‰k118‰¯ÊÚÏ ıeÁ119(Â . …≈∆»«¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
ÌÈÓc ÔzÓ ¯Á‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡L ¯Ê120(Ê . »∆»«¿«»¿≈»»ƒ««««»ƒ

¯BÎa ¯Oa ÏÎ‡L ¯Ê121¯ÊÏ ˙‡OpL ˙‰k (Á . »∆»«¿«¿…∆∆∆ƒ≈¿»
˙ÏÎB‡L122˜BLÂ ‰ÊÁ123˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ , ∆∆∆»∆»¬ƒ¿««ƒ«
dÏÚa124‰ÏÏÁ (Ë .125‰Óe¯z ‰ÏÎ‡L126(Ò . «¿»¬»»∆»¿»¿»

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡‰127ÏÎB‡‰ (‡Ò . »≈»»ƒ«ƒƒ»«ƒ»≈
ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜128¯BÎa ÏÎB‡‰ (·Ò . »»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«»ƒ»≈¿

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ129ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (‚Ò .130¯Á‡ ƒ»«ƒ»≈«¬≈≈ƒ««
˙Èa‰ Èt ‰‡¯L131ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ132Ô‰k („Ò . ∆»»¿≈««ƒƒ»«ƒ…≈

‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎpMÓ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L∆»«ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ…∆«»»
‰¯ÊÚa133ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L Ô‰k (‰Ò . »¬»»…≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ

‰¯ÊÚa ÌÁÈp‰L ¯Á‡134.ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÂÒ ««∆ƒƒ»»¬»»»≈«¬≈≈ƒ
‰„tiL Ì„˜ ÌÈÏLe¯Èa ‡ÓËpL135ÏÎ‡L ‡ÓË (ÊÒ . ∆ƒ¿»ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆»≈∆»«
ÌÈÏLe¯Èa ¯B‰h‰ ÈL ¯OÚÓ136¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÁÒ . «¬≈≈ƒ«»ƒ»«ƒ»≈«¬≈

˙eÈ‡a ÈL137ÌÈL„w‰ Ïk ÔÎÂ ,138Ï¯Ú (ËÒ . ≈ƒ«¬ƒ¿≈»«√»ƒ»≈
˙BÓe¯z B‡ L„˜ ¯Oa ÏÎ‡L139˙ÁnÓ ÏÎB‡‰ (Ú . ∆»«¿«…∆¿»≈ƒƒ¿«

Ô‰k140ÌÈM‡Ï ÏÈÏk ‡e‰L ¯·c ÏkÓ ÔÎÂ ,141(‡Ú . …≈¿≈ƒ»»»∆»ƒ»ƒƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

oixcdpq zekld - mihtey xtq - fenz b"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ÏÎB‡‰142ÔeÚh‰ ÏkÓ ÔÎÂ , »≈ƒ¿««»«ƒ¿»¿≈ƒ»«»
‰Ù¯O143ıÓÁ‰ ÏÚ ÁÒt ËÁBM‰ (·Ú .144(‚Ú . ¿≈»«≈∆««∆»≈

ÈMa ÔÈa ÔBL‡¯a ÔÈa ,ÌˆÚ Ba ¯·BM‰145(„Ú . «≈∆∆≈»ƒ≈«≈ƒ
B˙¯e·ÁÏ ıeÁ B¯OaÓ ‡ÈˆBn‰146ÏÎB‡‰ (‰Ú . «ƒƒ¿»«¬»»≈

B˙¯e·ÁÓ ıeÁ B¯OaÓ147‡ B¯OaÓ ÏÎB‡‰ (ÂÚ .148 ƒ¿»≈¬»»≈ƒ¿»»
ÏM·Ó B‡149„ÈÊÓa Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ (ÊÚ .150(ÁÚ . ¿À»«∆¡∆ƒ«∆¿≈¿≈ƒ

elÙ‡ ,¯OÚÓ epnÓ L¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ï·Ë ÏÎB‡‰»≈∆∆∆¬«ƒ…À¿«ƒ∆«¬≈¬ƒ
ÈÚ ¯OÚÓ151ÂÈ˙BÓe¯z eÓ¯e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,152(ËÚ . «¿«»ƒ««ƒ∆¿¿»

‰ÏÈ˜ÒÏ dÈc ¯Ó‚pL ‰iÁ LÙ ¯OaÓ ÏÎB‡‰153Û‡ , »≈ƒ¿«∆∆«»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»«
‰ËÁLpL Èt ÏÚ154‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÎB‡‰ (Ù .155(‡Ù . «ƒ∆ƒ¿¬»»≈¿≈»¿≈»
‡ÓË ÛBÚ ÏÎB‡‰156‡ÓË ‚c ÏÎB‡‰ (·Ù .157(‚Ù . »≈»≈»≈»»≈
ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎB‡‰158ı¯‡‰ ı¯L ÏÎB‡‰ („Ù .159. »≈∆∆»»≈∆∆»»∆

ÌÈn‰ ı¯L ÏÎB‡‰ (‰Ù160OÓ¯ ÏÎB‡‰ (ÂÙ . »≈∆∆««ƒ»≈∆∆
‰·¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó„‡‰161ÏÎB‡‰ (ÊÙ . »¬»»««ƒ∆≈»∆»≈
eL¯tL ¯Á‡ ˙B¯taL ÌÈÚÏBz162ÏÎB‡‰ (ÁÙ . »ƒ∆«≈««∆≈¿»≈

‰Ï·163‰Ù¯Ë ÏÎB‡‰ (ËÙ .164ÔÓ ¯·‡ ÏÎB‡‰ (ˆ . ¿≈»»≈¿≈»»≈∆∆ƒ
ÈÁ‰165‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰ (‡ˆ .166¯Oa ÏÎB‡‰ (·ˆ . ««»≈ƒ«»∆»≈»»
·ÏÁa167·ÏÁa ¯Oa ÏM·Ó‰ (‚ˆ .168ÏÎB‡‰ („ˆ . ¿»»«¿«≈»»¿»»»≈

‰L„Á ‰‡e·zÓ169¯ÓÚ‰ ˙‡·‰ Ì„˜170ÏÎB‡‰ (‰ˆ . ƒ¿»¬»»…∆¬»«»…∆»≈
‰Ï¯Ú171Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎB‡‰ (Âˆ .172ÏÎB‡‰ (Êˆ . »¿»»≈ƒ¿≈«∆∆»≈

ÁÒta ıÓÁ ˙·¯Úz173¯Á‡ ıÓÁ ÏÎB‡‰ (Áˆ . «¬…∆»≈«∆«»≈»≈««
˙BˆÁ174Ìi˜Ó‰ (Ëˆ .175ınÁL ÔB‚Îe ,B˙eL¯a ıÓÁ ¬«¿«≈»≈ƒ¿¿∆ƒ≈
B˙qÚ176CÒ ÔÈÈ ‰˙BM‰ (˜ .177ÏÎ‡L ¯ÈÊ (‡˜ . ƒ»«∆≈∆∆»ƒ∆»«

ÔÈi‰ ÔÙbÓ178L ¯ÈÊ (·˜ .Álb179‡ÓËpL ¯ÈÊ (‚˜ . ƒ∆∆««ƒ»ƒ∆ƒ«»ƒ∆ƒ¿»
˙ÓÏ180˜˙p‰ ˙‡ Ál‚Ó‰ („˜ .181C˙BÁ‰ (‰˜ . ¿≈«¿«≈«∆«∆∆«≈

˙Ú¯ˆ ÈÓÈÒ182L‡a Ô‡ÂkL B‡183ÏÁpa „·BÚ‰ (Â˜ . ƒ»≈»««∆¿»»»≈»≈«««
‰Ï‚Ú‰ Ba ‰Ù¯Ú˙pL184Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ú¯Bf‰ (Ê˜ . ∆ƒ¿»¿»»∆¿»«≈«∆∆ƒ¿»≈

˙ÈÚÈ·Ma185˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ¯ÓBf‰ (Á˜ .186. «¿ƒƒ«≈∆»ƒ»«¿ƒƒ
ÁÈÙÒ ¯ˆBw‰ (Ë˜187ÈepL ‡Ïa188¯ˆBa‰ (È˜ .189 «≈»ƒ«¿…ƒ«≈

ÈepL ‡Ïa190¯ˆBw‰ (·È˜ .Ï·Bi‰ ˙La Ú¯Bf‰ (‡È˜ . ¿…ƒ«≈«ƒ¿««≈«≈
ÈepL ‡Ïa da ¯ˆBa‰ (‚È˜ .ÈepL ‡Ïa da191(„È˜ . »¿…ƒ«≈»¿…ƒ

‰lÎÓ‰192ÈÚÏ d˙ ‡ÏÂ ‰„O ˙‡t193(ÂË˜ . «¿«∆¿«»∆¿…¿»»¿»ƒ
d˙ ‡ÏÂ BÓ¯k ÏÏBÚÓ‰194ÈÚÏ195ËwÏÓ‰ (ÊË˜ . «¿≈«¿¿…¿»»¿»ƒ«¿«≈

Ë˜Ï196ÈÚÏ B˙ ‡ÏÂ197Ë¯t (ÊÈ˜ .198‡ÏÂ BÓ¯k ∆∆¿…¿»¿»ƒ»««¿¿…
ÈÚÏ B˙199‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ Á˜Bl‰ (ÁÈ˜ .200B˙ ‡ÏÂ ¿»¿»ƒ«≈«…∆«ƒ¿»¿…¿»

ÈÚÏ201ÌÈa ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰ (ËÈ˜ .202ÁlL ‡ÏÂ ¿»ƒ«≈«≈«»ƒ¿…ƒ«
Ì‡‰203ÌÈ‡Ïk Ú¯Bf‰ (Î˜ .204ÌÈÚ¯Êa ı¯‡a205. »≈«≈«ƒ¿«ƒ»»∆ƒ¿»ƒ

ı¯‡a Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯Bf‰ (‡Î˜206·Èk¯n‰ (·Î˜ . «≈«ƒ¿≈«∆∆»»∆««¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡Ïk ˙BÏÈ‡207‰Ó‰a ÚÈa¯n‰ (‚Î˜ . ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ«¿≈»

ÌÈ‡Ïk208ÏÎa ÌÈ‡ÏÎa ‚È‰n‰ („Î˜ .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
ÌB˜Ó209‰Ó‰a ÌÒBÁ‰ (‰Î˜ .210ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙Úa »«≈¿≈»¿≈¿»»¿»

ÌB˜Ó ÏÎa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰ (ÂÎ˜ .ÌB˜Ó211. »«≈¿∆¿¿»»
ËB·Ú‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B„Èa B¯·Á ÔkLÓÓ‰ (ÊÎ˜212. «¿«¿≈¬≈¿»¿…∆¡ƒ»¬

ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰ÓÏ‡ Ï·BÁ‰ (ÁÎ˜213(ËÎ˜ . «≈«¿»»¿…∆¡ƒ««¿
LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·BÁ‰214„Ú (Ï˜ . «≈≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆≈

ÔÈÓeÏLz Ba ÔÈ‡L ÌÓBÊ215B¯·Á ‰kn‰ (‡Ï˜ . ≈∆≈«¿ƒ««∆¬≈

‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰216¯¯BÒ Ôa (·Ï˜ . «»»∆≈»»∆¿»≈≈
‰BL‡¯ ˙e„Úa ‰¯BÓe217Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰ (‚Ï˜ .218 ∆¿≈ƒ»«ƒ≈«
¯˜L B¯·„ ‡ˆÓpL219B¯·Á ˙‡ Ïl˜Ó‰ („Ï˜ . ∆ƒ¿»¿»∆∆«¿«≈∆¬≈

'‰a220¯˜MÏ ÚaLp‰ (‰Ï˜ .221ÚaLp‰ (ÂÏ˜ . ««ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»
‡ÂMÏ222B¯„ ÏlÁÓ‰ (ÊÏ˜ .223ıeÁ ‡ˆBi‰ (ÁÏ˜ . «»¿«¿«≈ƒ¿«≈

˙aLa ÌeÁzÏ224a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (ËÏ˜ .ÌBÈ «¿¿«»»∆¿»»¿
·BË225L‡¯‰ ˙‡t ÛÈwn‰ (Ó˜ .226ÛÈwn‰ (‡Ó˜ . ««ƒ¿«»…««ƒ

Ô˜Ê ˙‡t227˙Ó ÏÚ Ë¯BO‰ (·Ó˜ .228Á¯Bw‰ (‚Ó˜ . ¿«»»«≈«≈«≈«
˙n‰ ÏÚ BL‡¯229Ú˜Ú˜ ˙·˙k ·˙Bk‰ („Ó˜ .230. …««≈«≈¿…∆«¬«

ÊËÚL L·Bl‰ (‰Ó˜231ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ıˆBw‰ (ÂÓ˜ . «≈««¿≈«≈ƒ»≈«¬»
‰˙ÁL‰ C¯c232‰M‡ LeaÏÓ L·lL LÈ‡ (ÊÓ˜ .233. ∆∆«¿»»ƒ∆»««¿ƒ»

LÈ‡ LeaÏÓ ‰L·lL ‰M‡ (ÁÓ˜234Ô‰k (ËÓ˜ . ƒ»∆»¿»«¿ƒ…≈
˙ÓÏ ‡ÓËpL235‰BÊ ‰M‡ LcwL Ô‰k (˜ . ∆ƒ¿»¿≈…≈∆ƒ≈ƒ»»

dÏÚ·e236dÏÚ·e ‰Le¯b LcwL Ô‰k (‡˜ .237(·˜ . ¿»»…≈∆ƒ≈¿»¿»»
dÏÚ·e ‰ÏÏÁ LcwL Ô‰k238ÏÚaL ÏB„b Ô‰k (‚˜ . …≈∆ƒ≈¬»»¿»»…≈»∆»«

dLc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÓÏ‡239¯ÈÊÁn‰ („˜ . «¿»»««ƒ∆…ƒ¿»««¬ƒ
‰Lc˜˙pL ¯Á‡ B˙Le¯b240‰˜e˜Ê ‡OBp‰ (‰˜ . ¿»««∆ƒ¿«¿»«≈¿»

Ì·ÈÏ241‰L„w‰ ÏÚ ‡a‰ (Â˜ .242¯ÊÓÓ (Ê˜ .243 ¿»»«»««¿≈»«¿≈
ÏÚ·e Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL244‡kc Úeˆt (Á˜ .245 ∆»»«ƒ¿»≈»«¿««»

LÈ‡ Ò¯ÒÓ‰ (Ë˜ .ÏÚ·e Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL246ÔÎÂ , ∆»»«ƒ¿»≈»««¿»≈ƒ¿≈
ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a È¯ÎÊ ¯‡L247L¯bL ÒB‡ (Ò˜ . ¿»ƒ¿≈¿≈»«»»≈∆≈≈

d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B˙Òe‡248Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰ (‡Ò˜ . ¬»¿…∆¡ƒ»«ƒ≈«
d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ BzL‡ L¯bL249Ï‡ ·¯w‰ (·Ò˜ . ∆≈≈ƒ¿¿…∆¡ƒ»«»≈∆
˙ef‰ ÈÎ¯cÓ C¯„a ˙BÈ¯Ú‰250‰l‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »¬»¿∆∆ƒ«¿≈«¿««ƒ∆…ƒ»

‰Â¯Ú251˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ „eLÁ‰ e‰ÊÂ .252ÔzÁ˙n‰ (‚Ò˜ . ∆¿»¿∆∆»«»¬»«ƒ¿«≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚa253˙a ‡OpL ÈBnÚ ¯b („Ò˜ . ¿¿≈»ƒ≈«ƒ∆»»«
ÏÚ·e Ï‡¯OÈ254Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL È·‡BÓ ¯b (‰Ò˜ . ƒ¿»≈»«≈»ƒ∆»»«ƒ¿»≈

ÏÚ·e255ÌÈL ‰a¯‰L CÏÓ (ÂÒ˜ .256CÏÓ (ÊÒ˜ . »«∆∆∆ƒ¿»»ƒ∆∆
ÌÈÒeÒ ‰a¯‰L257·‰ÊÂ ÛÒk ‰a¯‰L CÏÓ (ÁÒ˜ .258. ∆ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»∆∆¿»»

ÌÈ˜Bl‰ Ïk e‡ˆÓ259:Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ .‰Ú·LÂ ÌÈ˙‡Ó ƒ¿¿»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»∆
.ÌÈ¯Ê e˜ÏÈƒ¿»ƒ

"ולא 55) להיות: וצריך סופר טעות כאן יש הרש"ש לדעת
כאמור  זה, בפרק ידובר זו במיתה כי שמים" בידי מיתה

ב. הלכה ואפילו 56)בראש צלם. התימנים: יד ובכתב
ואזהרתו: גוי, הוא המזמין ואפילו לעבדו. - לזולתנו
יעשנו  ואם ד). יט, (ויקרא לכם" תעשו לא מסכה "ואלוהי
ד), כ, (שמת פסל" לך תעשה "לא משום: גם ילקה לעצמו
זרה  עבודה בהלכות וכן ג לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ט. הלכה ג, לנואי".57)פרק "צורה התימנים: יד ובכתב
לעבדה. כדי נעשית שלא פי על ואף אדם, צורת והיא
(שמות  זהב" ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא ואזהרתה:
שלא  כדי לנוי, אלא שאינן וזהב, כסף צורות כלומר, כג), כ,
המצוות  (ספר לעבודהֿזרה שהן וידמו הטועים, בהן יטעו
י). הלכה ג, פרק עבודהֿזרה ובהלכות ד לאֿתעשה

בענייניהם.58) מכוסה 59)להתעסק האליל שהיה כגון,
ואזהרתו: לסמ"ג). בפירושו (מהרש"ל לראותו כדי וגילהו
כמבואר  ולוקה, ד) יט, (ויקרא האלילים" אל תפנו "אל
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נכתב  שכבר ששימש, לטמא עניין אינו אם אמרו: ב פג,
- חילול ולמד ששימש, יום לטבול עניין תנהו ב, כב, שם,
עו). לאֿתעשה המצוות (ספר כדלעיל מתרומה, חילול

טהרתו 46) קרבנות הביא לא ועדיין שמשו, העריב שכבר
אמרו: ב פג, ובסנהדרין יגֿטו, טו, ויקרא ראה עליו, לכפר
מכלל, טהרה, - ח) יב, (שם וטהרה" הכהן עליה "וכפר
רבינו  מפרשי אולם במיתה, ששימש וטמא טמאה. שהיא
ד, פרק מקדש ביאת בהלכות רבינו כתב שבפירוש העירו,
שעבודתו  פי על אף שעבד, כיפורים "מחוסר ד, הלכה
יוסף  הר' החליט ולפיכך פטור" זה הרי וחילל פסולה
סופר  טעות כאן שיש כאן) משנה, בכסף (הובא קורקוס
בגד  שלבש כהן, שכל שימש", בגדים "יתר להיות: וצריך
א  יח, בזבחים כמבואר מיתה, חייב כהונתו בגדי על נוסף

ה. הלכה י, פרק המקדש כלי עליו 47)ובהלכות שעברו
"ראשיכם  - ואזהרתו ראשו, גילח שלא יום משלושים יותר
"ולא  שם: שנאמר - מיתתו וכן ו). י, (ויקרא תפרעו" אל
ישלחו... לא ראשם "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תמותו"
שהוא  יין, לשתוי ראש פרוע הוקש כהן" כל ישתו לא ויין
לאֿתעשה  המצוות ספר והשווה ב) פג, (סנהדרין במיתה
שנכנס  כהן ודין ה. הלכה א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג
ד, הלכה להלן יתבאר עבד ולא ראש פרוע למקדש

לג. "ובגדיכם 48)לאֿתעשה ו) י, (ויקרא אמרה והתורה
קסד). לאֿתעשה המצוות (ספר תמותו" ולא תפרומו לא
להלן  יתבאר עבד, ולא בגדים קרוע למקדש שנכנס כהן ודין
א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה לד, לאֿתעשה ד, הלכה

י"ד. הלכה

.‚ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ‡Ïa LnLÓ‰ Ï·‡49ÏÚ Û‡ , ¬»«¿«≈¿…ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ««
‰˙ÈÓ ·iÁ ‡e‰L Èt50‡È‰L ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡ - ƒ∆«»ƒ»≈∆ƒ¿≈∆ƒ

‰OÚ ˙ÂˆÓ51B˙‡e· L·kL ‡È· ÔÎÂ .52¯·ÚL B‡ , ƒ¿«¬≈¿≈»ƒ∆»«¿»∆»«
Èt ÏÚ Û‡ ,‡È· È¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,BÓˆÚ È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈«¿¿»≈«ƒ¿≈»ƒ««ƒ

‰˙ÈÓa ÔzLÏML53ÏÏkÓ ÔÈ‡a Ô‰L .‰˜BÏ BÈ‡ - ∆¿»¿»¿ƒ»≈∆∆≈»ƒƒ¿«
ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡ :¯Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿«

‰OÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰OÚ54.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈¬≈«¬≈¿≈ƒ»»

ורגליו.49) ידיו רחץ כא)50)שלא ל, (שמות ככתוב
ימותו". ולא ורגליהם ידיהם בה 51)"ורחצו הוזכר לא

מצוות  ביטול על לוקים ואין בלבד עשה לשון אלא לאו,
א,52)עשה. יונה ראה אמיתי, בן יונה כגון אמרה, שלא

האיש 53)ג. "והיה יט) יח, (דברים ככתוב שמים, בידי
אדרוש  אנוכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא אשר
ישמיע" לא ישמע, לא ישמע, "לא בו: קרא - ִָמעימו"
קעב  עשה המצוות בספר וכמבואר א), פט, סנהדרין

בֿג. הלכה ט, פרק התורה יסודי נד,54)ובהלכות יבמות
ח. הלכה א, פרק אישות הלכות והשווה ב.

.„‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ,‰¯BzaL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk»…«¬∆∆«»∆≈»∆…»≈¿…
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ55ÌÈML ‰‡Ó - Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL , ƒ«≈ƒ∆ƒ¬≈∆≈»ƒƒ

ÏÈÏ‡ ‰OBÚ‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .‰BÓLe56‰OBÚ‰ (· . ¿»¿≈≈»∆¡ƒ»∆
ÈBÏ ÏÈÏ‡57ÌÈÏÈÏ‡ Ï‡ ‰Bt‰ (‚ .58ÔÓ „Á‡a ¡ƒ¿«∆∆¡ƒƒ¿∆»ƒ
ÌÈOÚn‰59‰·vÓ ÌÈ˜n‰ („ .60ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ (‰ . ««¬ƒ«≈ƒ«≈»«≈«ƒ»
Lc˜na61˙ÈkOÓ Ô·‡ Ô˙Bp‰ (Â .62ÌLa ¯„Bp‰ (Ê . «ƒ¿»«≈∆∆«¿ƒ«≈¿≈

‰¯Ê ‰„B·Ú63dÓLa ÚaLp‰ (Á .64da ‰‰p‰ (Ë .65. ¬»»»«ƒ¿»ƒ¿»«∆¡∆»
˙Ácp‰ ¯ÈÚ ‰Ba‰ (È66‰pnÓ ‰‰p‰ (‡È .67(·È . «∆ƒ«ƒ«««∆¡∆ƒ∆»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙BwÁk ‰OBÚ‰68ÌÒBw‰ (‚È .69(„È . »∆¿À»¿≈»ƒ«≈
ÔBÚÓ‰70LÁÓ‰ (ÂË .71¯·BÁ‰ (ÊË .72L¯Bc‰ (ÊÈ . «¿≈«¿«≈«≈«≈

ÌÈ˙n‰ Ï‡73ÌL ˜ÁBn‰ (ÁÈ .74ÔB‚k ,Ba ‡ˆBiÎÂ ∆«≈ƒ«≈≈¿«≈¿
Ò¯B‰75Lc˜n‰ ÔÓ ıÚ Û¯BO B‡ ÁaÊn‰ ÔÓ Ô·‡76. ≈∆∆ƒ«ƒ¿≈«≈≈ƒ«ƒ¿»

ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰aÎÓ‰ (ËÈ77ÂÈÏÚ ‰ÏBÚ‰ (Î . «¿«∆≈ƒ«ƒ¿≈«»∆»»
˙BÏÚÓa78ÌÈ‡ÓË ÌÈ„‚·a ‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ (‡Î .79. ¿«¬«ƒ¿»»¬»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê (·Î80˙Èa‰ ¯‰Ï ÒÎpL81¯ÈÒn‰ (‚Î . »¿«≈∆ƒ¿«¿«««ƒ«≈ƒ
ÔB¯‡ Èca82ÁÈÊn‰ („Î .83„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ84(‰Î . «≈»«≈ƒ«∆≈«»≈

ÏÈÚn‰ Èt Ú¯Bw‰85·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ·È¯˜n‰ (ÂÎ .86. «≈«ƒ«¿ƒ««¿ƒ«ƒ¿««»»
‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡lL ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL Ô‰k (ÊÎ87(ÁÎ . …≈∆ƒ¿««≈»∆…ƒ¿«»¬»

ÏÚaÌLÏ ÒÎpL ÌeÓ88Èe˙L (ËÎ .89ÌLÏ ÒÎpL90. ««∆ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«¿»
LnML ÌeÓ ÏÚa (Ï91LnML Ï¯Ú (‡Ï .92Ô‰k (·Ï . ««∆ƒ≈»≈∆ƒ≈…≈

ÌiÂÏ‰ ˙„B·Úa „·ÚL93Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k (‚Ï . ∆»««¬««¿ƒƒ…≈∆ƒ¿««ƒ¿»
L‡¯ Úe¯t94Úe¯˜ Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k („Ï . ¿«……≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿«

ÌÈ„‚a95ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜n‰ (‰Ï .96(ÂÏ . ¿»ƒ««¿ƒ«¬≈ƒ
ÔËÁBM‰97Ô‰ÈÓc ˜¯Bf‰ (ÊÏ .98¯ÈË˜n‰ (ÁÏ . «¬»«≈¿≈∆««¿ƒ
Ô‰È¯eÓ‡99ÌÈÎÎBk È„·BÚ ˙Ba¯˜ ·È¯˜n‰ (ËÏ . ≈≈∆««¿ƒ»¿¿¿≈»ƒ

ÔÈÓeÓ ÈÏÚa100ÔÓÊa ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰ (Ó . «¬≈ƒ««ƒ¿»»ƒƒ¿«
Lc˜n‰101ÌÈL„˜a „·BÚ‰ (‡Ó .102ÊÊBb‰ (·Ó . «ƒ¿»»≈¿»»ƒ«≈
Ô˙B‡103L·„ B‡ ¯B‡O ¯ÈË˜n‰ (‚Ó .104(„Ó . »««¿ƒ¿¿«

ıÓÁÓ ˙BÁÓ È¯ÈL ‰OBÚ‰105·È¯˜n‰ (‰Ó .106‡Ïa »∆¿»≈¿»≈»≈««¿ƒ¿…
ÁÏÓ107·Ïk ¯ÈÁÓ B‡ Ô˙‡ ·È¯˜n‰ (ÂÓ .108(ÊÓ . ∆«««¿ƒ∆¿«¿ƒ∆∆

‡ËBÁ ˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL Ô˙Bp‰109‰ÈÏÚ Ô˙Bp‰ (ÁÓ .110 «≈∆∆«ƒ¿«≈«≈»∆»
‰B·Ï111‰ËBÒ Ôa¯˜a ÔÓL Ô˙Bp‰ (ËÓ .112Ô˙Bp‰ ( . ¿»«≈∆∆¿»¿«»«≈
ÂÈÏÚ113ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ÏÈc·n‰ (‡ .‰B·Ï114(· . »»¿»««¿ƒ¿««»

ÁaÊÓ ÈL„˜a ¯Ón‰115L„˜ ¯Oa ÏÎB‡‰ (‚ . «≈≈¿»¿≈ƒ¿≈«»≈¿«…∆
‡ÓËpL116ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒtÓ ÏÎB‡‰ („ .117(‰ . ∆ƒ¿»»≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡L Ô‰k118‰¯ÊÚÏ ıeÁ119(Â . …≈∆»«¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
ÌÈÓc ÔzÓ ¯Á‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡L ¯Ê120(Ê . »∆»«¿«»¿≈»»ƒ««««»ƒ

¯BÎa ¯Oa ÏÎ‡L ¯Ê121¯ÊÏ ˙‡OpL ˙‰k (Á . »∆»«¿«¿…∆∆∆ƒ≈¿»
˙ÏÎB‡L122˜BLÂ ‰ÊÁ123˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ , ∆∆∆»∆»¬ƒ¿««ƒ«
dÏÚa124‰ÏÏÁ (Ë .125‰Óe¯z ‰ÏÎ‡L126(Ò . «¿»¬»»∆»¿»¿»

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡‰127ÏÎB‡‰ (‡Ò . »≈»»ƒ«ƒƒ»«ƒ»≈
ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜128¯BÎa ÏÎB‡‰ (·Ò . »»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«»ƒ»≈¿

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ129ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (‚Ò .130¯Á‡ ƒ»«ƒ»≈«¬≈≈ƒ««
˙Èa‰ Èt ‰‡¯L131ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ132Ô‰k („Ò . ∆»»¿≈««ƒƒ»«ƒ…≈

‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎpMÓ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L∆»«ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ…∆«»»
‰¯ÊÚa133ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L Ô‰k (‰Ò . »¬»»…≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ

‰¯ÊÚa ÌÁÈp‰L ¯Á‡134.ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÂÒ ««∆ƒƒ»»¬»»»≈«¬≈≈ƒ
‰„tiL Ì„˜ ÌÈÏLe¯Èa ‡ÓËpL135ÏÎ‡L ‡ÓË (ÊÒ . ∆ƒ¿»ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆»≈∆»«
ÌÈÏLe¯Èa ¯B‰h‰ ÈL ¯OÚÓ136¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÁÒ . «¬≈≈ƒ«»ƒ»«ƒ»≈«¬≈

˙eÈ‡a ÈL137ÌÈL„w‰ Ïk ÔÎÂ ,138Ï¯Ú (ËÒ . ≈ƒ«¬ƒ¿≈»«√»ƒ»≈
˙BÓe¯z B‡ L„˜ ¯Oa ÏÎ‡L139˙ÁnÓ ÏÎB‡‰ (Ú . ∆»«¿«…∆¿»≈ƒƒ¿«

Ô‰k140ÌÈM‡Ï ÏÈÏk ‡e‰L ¯·c ÏkÓ ÔÎÂ ,141(‡Ú . …≈¿≈ƒ»»»∆»ƒ»ƒƒ
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˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ÏÎB‡‰142ÔeÚh‰ ÏkÓ ÔÎÂ , »≈ƒ¿««»«ƒ¿»¿≈ƒ»«»
‰Ù¯O143ıÓÁ‰ ÏÚ ÁÒt ËÁBM‰ (·Ú .144(‚Ú . ¿≈»«≈∆««∆»≈

ÈMa ÔÈa ÔBL‡¯a ÔÈa ,ÌˆÚ Ba ¯·BM‰145(„Ú . «≈∆∆≈»ƒ≈«≈ƒ
B˙¯e·ÁÏ ıeÁ B¯OaÓ ‡ÈˆBn‰146ÏÎB‡‰ (‰Ú . «ƒƒ¿»«¬»»≈

B˙¯e·ÁÓ ıeÁ B¯OaÓ147‡ B¯OaÓ ÏÎB‡‰ (ÂÚ .148 ƒ¿»≈¬»»≈ƒ¿»»
ÏM·Ó B‡149„ÈÊÓa Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ (ÊÚ .150(ÁÚ . ¿À»«∆¡∆ƒ«∆¿≈¿≈ƒ

elÙ‡ ,¯OÚÓ epnÓ L¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ï·Ë ÏÎB‡‰»≈∆∆∆¬«ƒ…À¿«ƒ∆«¬≈¬ƒ
ÈÚ ¯OÚÓ151ÂÈ˙BÓe¯z eÓ¯e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,152(ËÚ . «¿«»ƒ««ƒ∆¿¿»

‰ÏÈ˜ÒÏ dÈc ¯Ó‚pL ‰iÁ LÙ ¯OaÓ ÏÎB‡‰153Û‡ , »≈ƒ¿«∆∆«»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»«
‰ËÁLpL Èt ÏÚ154‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÎB‡‰ (Ù .155(‡Ù . «ƒ∆ƒ¿¬»»≈¿≈»¿≈»
‡ÓË ÛBÚ ÏÎB‡‰156‡ÓË ‚c ÏÎB‡‰ (·Ù .157(‚Ù . »≈»≈»≈»»≈
ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎB‡‰158ı¯‡‰ ı¯L ÏÎB‡‰ („Ù .159. »≈∆∆»»≈∆∆»»∆

ÌÈn‰ ı¯L ÏÎB‡‰ (‰Ù160OÓ¯ ÏÎB‡‰ (ÂÙ . »≈∆∆««ƒ»≈∆∆
‰·¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó„‡‰161ÏÎB‡‰ (ÊÙ . »¬»»««ƒ∆≈»∆»≈
eL¯tL ¯Á‡ ˙B¯taL ÌÈÚÏBz162ÏÎB‡‰ (ÁÙ . »ƒ∆«≈««∆≈¿»≈

‰Ï·163‰Ù¯Ë ÏÎB‡‰ (ËÙ .164ÔÓ ¯·‡ ÏÎB‡‰ (ˆ . ¿≈»»≈¿≈»»≈∆∆ƒ
ÈÁ‰165‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰ (‡ˆ .166¯Oa ÏÎB‡‰ (·ˆ . ««»≈ƒ«»∆»≈»»
·ÏÁa167·ÏÁa ¯Oa ÏM·Ó‰ (‚ˆ .168ÏÎB‡‰ („ˆ . ¿»»«¿«≈»»¿»»»≈

‰L„Á ‰‡e·zÓ169¯ÓÚ‰ ˙‡·‰ Ì„˜170ÏÎB‡‰ (‰ˆ . ƒ¿»¬»»…∆¬»«»…∆»≈
‰Ï¯Ú171Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎB‡‰ (Âˆ .172ÏÎB‡‰ (Êˆ . »¿»»≈ƒ¿≈«∆∆»≈

ÁÒta ıÓÁ ˙·¯Úz173¯Á‡ ıÓÁ ÏÎB‡‰ (Áˆ . «¬…∆»≈«∆«»≈»≈««
˙BˆÁ174Ìi˜Ó‰ (Ëˆ .175ınÁL ÔB‚Îe ,B˙eL¯a ıÓÁ ¬«¿«≈»≈ƒ¿¿∆ƒ≈
B˙qÚ176CÒ ÔÈÈ ‰˙BM‰ (˜ .177ÏÎ‡L ¯ÈÊ (‡˜ . ƒ»«∆≈∆∆»ƒ∆»«

ÔÈi‰ ÔÙbÓ178L ¯ÈÊ (·˜ .Álb179‡ÓËpL ¯ÈÊ (‚˜ . ƒ∆∆««ƒ»ƒ∆ƒ«»ƒ∆ƒ¿»
˙ÓÏ180˜˙p‰ ˙‡ Ál‚Ó‰ („˜ .181C˙BÁ‰ (‰˜ . ¿≈«¿«≈«∆«∆∆«≈

˙Ú¯ˆ ÈÓÈÒ182L‡a Ô‡ÂkL B‡183ÏÁpa „·BÚ‰ (Â˜ . ƒ»≈»««∆¿»»»≈»≈«««
‰Ï‚Ú‰ Ba ‰Ù¯Ú˙pL184Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ú¯Bf‰ (Ê˜ . ∆ƒ¿»¿»»∆¿»«≈«∆∆ƒ¿»≈

˙ÈÚÈ·Ma185˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ¯ÓBf‰ (Á˜ .186. «¿ƒƒ«≈∆»ƒ»«¿ƒƒ
ÁÈÙÒ ¯ˆBw‰ (Ë˜187ÈepL ‡Ïa188¯ˆBa‰ (È˜ .189 «≈»ƒ«¿…ƒ«≈

ÈepL ‡Ïa190¯ˆBw‰ (·È˜ .Ï·Bi‰ ˙La Ú¯Bf‰ (‡È˜ . ¿…ƒ«≈«ƒ¿««≈«≈
ÈepL ‡Ïa da ¯ˆBa‰ (‚È˜ .ÈepL ‡Ïa da191(„È˜ . »¿…ƒ«≈»¿…ƒ

‰lÎÓ‰192ÈÚÏ d˙ ‡ÏÂ ‰„O ˙‡t193(ÂË˜ . «¿«∆¿«»∆¿…¿»»¿»ƒ
d˙ ‡ÏÂ BÓ¯k ÏÏBÚÓ‰194ÈÚÏ195ËwÏÓ‰ (ÊË˜ . «¿≈«¿¿…¿»»¿»ƒ«¿«≈

Ë˜Ï196ÈÚÏ B˙ ‡ÏÂ197Ë¯t (ÊÈ˜ .198‡ÏÂ BÓ¯k ∆∆¿…¿»¿»ƒ»««¿¿…
ÈÚÏ B˙199‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ Á˜Bl‰ (ÁÈ˜ .200B˙ ‡ÏÂ ¿»¿»ƒ«≈«…∆«ƒ¿»¿…¿»

ÈÚÏ201ÌÈa ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰ (ËÈ˜ .202ÁlL ‡ÏÂ ¿»ƒ«≈«≈«»ƒ¿…ƒ«
Ì‡‰203ÌÈ‡Ïk Ú¯Bf‰ (Î˜ .204ÌÈÚ¯Êa ı¯‡a205. »≈«≈«ƒ¿«ƒ»»∆ƒ¿»ƒ

ı¯‡a Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯Bf‰ (‡Î˜206·Èk¯n‰ (·Î˜ . «≈«ƒ¿≈«∆∆»»∆««¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡Ïk ˙BÏÈ‡207‰Ó‰a ÚÈa¯n‰ (‚Î˜ . ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ«¿≈»

ÌÈ‡Ïk208ÏÎa ÌÈ‡ÏÎa ‚È‰n‰ („Î˜ .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
ÌB˜Ó209‰Ó‰a ÌÒBÁ‰ (‰Î˜ .210ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙Úa »«≈¿≈»¿≈¿»»¿»

ÌB˜Ó ÏÎa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰ (ÂÎ˜ .ÌB˜Ó211. »«≈¿∆¿¿»»
ËB·Ú‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B„Èa B¯·Á ÔkLÓÓ‰ (ÊÎ˜212. «¿«¿≈¬≈¿»¿…∆¡ƒ»¬

ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰ÓÏ‡ Ï·BÁ‰ (ÁÎ˜213(ËÎ˜ . «≈«¿»»¿…∆¡ƒ««¿
LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·BÁ‰214„Ú (Ï˜ . «≈≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆≈

ÔÈÓeÏLz Ba ÔÈ‡L ÌÓBÊ215B¯·Á ‰kn‰ (‡Ï˜ . ≈∆≈«¿ƒ««∆¬≈

‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰216¯¯BÒ Ôa (·Ï˜ . «»»∆≈»»∆¿»≈≈
‰BL‡¯ ˙e„Úa ‰¯BÓe217Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰ (‚Ï˜ .218 ∆¿≈ƒ»«ƒ≈«
¯˜L B¯·„ ‡ˆÓpL219B¯·Á ˙‡ Ïl˜Ó‰ („Ï˜ . ∆ƒ¿»¿»∆∆«¿«≈∆¬≈

'‰a220¯˜MÏ ÚaLp‰ (‰Ï˜ .221ÚaLp‰ (ÂÏ˜ . ««ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»
‡ÂMÏ222B¯„ ÏlÁÓ‰ (ÊÏ˜ .223ıeÁ ‡ˆBi‰ (ÁÏ˜ . «»¿«¿«≈ƒ¿«≈

˙aLa ÌeÁzÏ224a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (ËÏ˜ .ÌBÈ «¿¿«»»∆¿»»¿
·BË225L‡¯‰ ˙‡t ÛÈwn‰ (Ó˜ .226ÛÈwn‰ (‡Ó˜ . ««ƒ¿«»…««ƒ

Ô˜Ê ˙‡t227˙Ó ÏÚ Ë¯BO‰ (·Ó˜ .228Á¯Bw‰ (‚Ó˜ . ¿«»»«≈«≈«≈«
˙n‰ ÏÚ BL‡¯229Ú˜Ú˜ ˙·˙k ·˙Bk‰ („Ó˜ .230. …««≈«≈¿…∆«¬«

ÊËÚL L·Bl‰ (‰Ó˜231ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ıˆBw‰ (ÂÓ˜ . «≈««¿≈«≈ƒ»≈«¬»
‰˙ÁL‰ C¯c232‰M‡ LeaÏÓ L·lL LÈ‡ (ÊÓ˜ .233. ∆∆«¿»»ƒ∆»««¿ƒ»

LÈ‡ LeaÏÓ ‰L·lL ‰M‡ (ÁÓ˜234Ô‰k (ËÓ˜ . ƒ»∆»¿»«¿ƒ…≈
˙ÓÏ ‡ÓËpL235‰BÊ ‰M‡ LcwL Ô‰k (˜ . ∆ƒ¿»¿≈…≈∆ƒ≈ƒ»»

dÏÚ·e236dÏÚ·e ‰Le¯b LcwL Ô‰k (‡˜ .237(·˜ . ¿»»…≈∆ƒ≈¿»¿»»
dÏÚ·e ‰ÏÏÁ LcwL Ô‰k238ÏÚaL ÏB„b Ô‰k (‚˜ . …≈∆ƒ≈¬»»¿»»…≈»∆»«

dLc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÓÏ‡239¯ÈÊÁn‰ („˜ . «¿»»««ƒ∆…ƒ¿»««¬ƒ
‰Lc˜˙pL ¯Á‡ B˙Le¯b240‰˜e˜Ê ‡OBp‰ (‰˜ . ¿»««∆ƒ¿«¿»«≈¿»

Ì·ÈÏ241‰L„w‰ ÏÚ ‡a‰ (Â˜ .242¯ÊÓÓ (Ê˜ .243 ¿»»«»««¿≈»«¿≈
ÏÚ·e Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL244‡kc Úeˆt (Á˜ .245 ∆»»«ƒ¿»≈»«¿««»

LÈ‡ Ò¯ÒÓ‰ (Ë˜ .ÏÚ·e Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL246ÔÎÂ , ∆»»«ƒ¿»≈»««¿»≈ƒ¿≈
ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a È¯ÎÊ ¯‡L247L¯bL ÒB‡ (Ò˜ . ¿»ƒ¿≈¿≈»«»»≈∆≈≈

d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B˙Òe‡248Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰ (‡Ò˜ . ¬»¿…∆¡ƒ»«ƒ≈«
d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ BzL‡ L¯bL249Ï‡ ·¯w‰ (·Ò˜ . ∆≈≈ƒ¿¿…∆¡ƒ»«»≈∆
˙ef‰ ÈÎ¯cÓ C¯„a ˙BÈ¯Ú‰250‰l‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »¬»¿∆∆ƒ«¿≈«¿««ƒ∆…ƒ»

‰Â¯Ú251˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ „eLÁ‰ e‰ÊÂ .252ÔzÁ˙n‰ (‚Ò˜ . ∆¿»¿∆∆»«»¬»«ƒ¿«≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚa253˙a ‡OpL ÈBnÚ ¯b („Ò˜ . ¿¿≈»ƒ≈«ƒ∆»»«
ÏÚ·e Ï‡¯OÈ254Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL È·‡BÓ ¯b (‰Ò˜ . ƒ¿»≈»«≈»ƒ∆»»«ƒ¿»≈

ÏÚ·e255ÌÈL ‰a¯‰L CÏÓ (ÂÒ˜ .256CÏÓ (ÊÒ˜ . »«∆∆∆ƒ¿»»ƒ∆∆
ÌÈÒeÒ ‰a¯‰L257·‰ÊÂ ÛÒk ‰a¯‰L CÏÓ (ÁÒ˜ .258. ∆ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»∆∆¿»»

ÌÈ˜Bl‰ Ïk e‡ˆÓ259:Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ .‰Ú·LÂ ÌÈ˙‡Ó ƒ¿¿»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»∆
.ÌÈ¯Ê e˜ÏÈƒ¿»ƒ

"ולא 55) להיות: וצריך סופר טעות כאן יש הרש"ש לדעת
כאמור  זה, בפרק ידובר זו במיתה כי שמים" בידי מיתה

ב. הלכה ואפילו 56)בראש צלם. התימנים: יד ובכתב
ואזהרתו: גוי, הוא המזמין ואפילו לעבדו. - לזולתנו
יעשנו  ואם ד). יט, (ויקרא לכם" תעשו לא מסכה "ואלוהי
ד), כ, (שמת פסל" לך תעשה "לא משום: גם ילקה לעצמו
זרה  עבודה בהלכות וכן ג לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ט. הלכה ג, לנואי".57)פרק "צורה התימנים: יד ובכתב
לעבדה. כדי נעשית שלא פי על ואף אדם, צורת והיא
(שמות  זהב" ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא ואזהרתה:
שלא  כדי לנוי, אלא שאינן וזהב, כסף צורות כלומר, כג), כ,
המצוות  (ספר לעבודהֿזרה שהן וידמו הטועים, בהן יטעו
י). הלכה ג, פרק עבודהֿזרה ובהלכות ד לאֿתעשה

בענייניהם.58) מכוסה 59)להתעסק האליל שהיה כגון,
ואזהרתו: לסמ"ג). בפירושו (מהרש"ל לראותו כדי וגילהו
כמבואר  ולוקה, ד) יט, (ויקרא האלילים" אל תפנו "אל
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עבודה  והלכות י לאֿתעשה המצוות (ספר ב יז, בעירובין
ג). הלכה ב, פרק אצלו,60)זרה מתקבצים שהכל בניין

"ולא  ואזהרתו: הגויים. דרך היה שכן ה', את לעבוד ואפילו
המצוות  ספר וראה כב). טז, (דברים מצבה" לך תקים

ו. הלכה ו, פרק עבודהֿזרה והלכות יא אף 61)לאֿתעשה
לעבודה  גם מכבדים היו שכך כיוון לנוי, שעשאו פי על
ואזהרתו: עבודתם, בבתי נאים עצים לה נוטעים שהיו זרה,
(דברים  אלוקיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תיטע "לא
ובהלכות  יג לאֿתעשה המצוות בספר וכמבואר כא) טז,

ט. הלכה ו, פרק שהכול 62)עבודהֿזרה מצויירת, אבל
מצויירות, אבנים עושים היו שכך בה, (=מסתכלים) סוכים
"ואבן  ואזהרתו: הפסילים. לפני בעשייתן משוכללות
א). כו, (ויקרא עליה" להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית
פרק  זרה עבודה והלכות יב לאֿתעשה המצוות ספר וראה

ו. הלכה עבודה 63)ו, בשם אלו פירות עלי יאסרו שאמר:
ואזהרתו: וברש"י). ב ס, (סנהדרין ארחץ אם פלונית זרה
וראה  יג). כג, (שמות תזכירו" לא אחרים אלוהים "ושם

הבאה. לו 64)בהערה שיש כגון, לגוי, בין לעצמו, בין
כנ"ל  - ואזהרתו בו. מעל שלא באלילו לו ונשבע גוי שותף
ובהלכות  יד לאֿתעשה המצוות (ספר הקודמת בהערה
בו  שאין לאו שכל פי על ואף י). הלכה ה, פרק זרה עבודה
והרי  ואכל, שיאכל שנשבע אפשר עליו, לוקים אין מעשה
לשקר, ה' בשם בנשבע א) (ג, בתמורה אמרו וכן מעשה, זה
מעשה  שעשה ואכל, לאכול שלא שנשבע כגון שלוקה,

משנה). "ולא 65)(לחם כו) ז, (דברים שנאמר ממנה.
ושם  כה) לאֿתעשה המצוות (ספר ביתך" אל תועבה תביא
בהם  שקישטו מתכשיטים הנהנה רבינו מנה כב לאֿתעשה
תחמוד  "לא כה) ז, (דברים ככתוב לוקה, שהוא זרה, עבודה
הלכה  ז, פרק זרה עבודה הלכות וראה עליהם". וזהב כסף

ז. הלכה ח, ופרק עבודה 66)ב אחרי תושביה שהודחו
לא  עולם תל "והייתה יז) יג, (דברים אמרה והתורה זרה,

כג). לאֿתעשה המצוות (ספר עוד" עיר 67)תיבנה
מן  מאומה בידך ידבק "ולא יח) (שם, שנאמר הנידחת,
ד, פרק זרה עבודה והלכות כד לאֿתעשה (שם החרם"

זֿח). וכינוסם 68)הלכה במלבושם כמנהגם, שמתנהג
כג) כ, (ויקרא אמרה והתורה תלכו במסיבותיהם, "ולא

עבודה  והלכות ל לאֿתעשה המצוות (ספר הגוי" בחוקות
א). הלכה י"א, פרק מעשה 69)זרה ידי על עתידות מגיד

לא  או אלך, אם ואומר: במקלו האוחז כגון, עושה, שהוא
קוסם  בך... יימצא "לא י) יח, (דברים אמרה והתורה אלך,
זרה  עבודה והלכות לא לאֿתעשה המצוות (ספר קסמים"

וֿז). הלכה י"א, בחירת 70)פרק לפי מעשיו שמכווין
ראוי  זה יום לומר: הכוכבים, מערכות ידי על העיתים
(שם) אמרה והתורה לה, ראוי אינו זה ויום פלונית, לפעולה
המצוות  (ספר ועת עונה מלשון מעונן", בך... יימצא "לא
חֿט). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לב לאֿתעשה

שאומרים:71) אלו כגון, ניחוש, פי על מעשיו שעושה
פלוני, למקום הולך איני מידי, מקלי נפל או מפי פיתי נפלה
אם  לעצמו: סימנים המשים וכן נעשים, חפצי אין אלך שאם
לא  - לי יארע לא ואם פלוני, דבר אעשה כך, לי יארע
(ספר  תנחשו" "לא כו) יט, (ויקרא אמרה והתורה אעשה,
הלכה  י"א, פרק זרה עבודה והלכות לג לאֿתעשה המצוות

וחושב 72)ד). מובן, שום להם שאין דברים מדבר
על  או הנחש על כך יאמרום אם מועילים שהם בסכלותו
והתורה  יוזק, שלא - האיש על או יזיקו, שלא - העקרב
המצוות  (ספר חבר" וחובר בך... יימצא "לא (שם) אמרה
י). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה, לאֿתעשה

אליו 73) יבוא כך ידי שעל ומדמה משונים, מעשים שעושה
(שם) אמרה והתורה עליו, ששאל מה ויודיעו בחלום המת
 ֿ לא המצוות (ספר המתים" אל ודורש בך... יימצא "לא
י"ג). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה תעשה

הקדושֿברוךֿהוא.74) בהם שנקרא הקדושים, השמות מן
השחתה.75) אמרה 76)דרך והתורה הקדש, ֶמעצי

תשרפון  ואשריהם מזבחותם.. את "ונתצתם גֿד) יב, (דברים
אלוקיכם" לה' כן תעשון לא שמם... את ואבדתם באש...
ו, פרק התורה יסודי והלכות סה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה א המזבח,77)הלכה מגחלי אחת גחלת אפילו
תכבה" לא המזבח על תוקד תמיד "אש ו) ו, (ויקרא שנאמר
פרק  ומוספים תמידים והלכות פא, לאֿתעשה המצוות (ספר

ו). הלכה גסות 78)ב, פסיעות יפסע שלא כדי במדריגות,
לאֿתעשה  המצוות (ספר עליו ערוותו ותיגלה עלייתו בשעת

י"ז). הלכה א, פרק הבחירה בית והלכות על 79)פ אף
אב  טומאת טמאים שבגדיו אלא טהור, בעצמו שהוא פי
את  יטמאו "ולא ג) ה, (במדבר אמרה והתורה הטומאה.
הלכה  י"ב, פרק מות (אחרי כוהנים" וב"תורת מחניהם".
עוונו" ונשא ירחץ לא ובשרו יכבס לא "ואם  אמרו: י"ג)
כיבוס  ועל כרת, ענוש - גופו רחיצת על - טז) יז, (ויקרא
ביאת  והלכות עז לאֿתעשה המצוות (ספר בארבעים - בגדיו

ט"זֿי"ז). הלכה ג, פרק ויולדת,80)מקדש נידה כגון,
מגופן. יוצאת לוייה,81)שטומאתן מחנה הנקרא הוא

המחנה" תוך אל יבוא "לא יא) כג, (דברים אמרה והתורה
שם. בספרי וכן לוייה, מחנה זה - א סח, בפסחים ואמרו
להיכנס  מותר עצמו המת ואפילו מת שטמא להעיר, וראוי
עצמות  את משה "ויקח יט) יג, (שמות שנאמר הבית, להר
לאֿתעשה  המצוות (ספר לוייה במחנה עימו - עימו" יוסף
שמצורע  ודע, גֿד). הלכה ג, פרק מקדש ביאת והלכות עח
שם  כמבואר לוקה, ישראל, מחנה שהיא לירושלים, הנכנס
למה  א, פרק בכלים טוב יום התוספות תמה וכבר ח, הלכה
עליהם. שלוקים הלאווין בין זה לאו רבינו מנה לא

טו)82) כה, (שמות אמרה והתורה טבעותיו, מתוך
המצוות  (ספר ממנו" יסורו לא הבדים יהיו הארון "בטבעות
י"ג). הלכה ב, פרק המקדש כלי והלכות פו לאֿתעשה

יזח 84)המסיר.83) "ולא כח) כח, (שמות אמרה והתורה
השחתה  דרך חיבורם המפרק וכל האפוד", מעל החושן
י), הלכה ט, פרק המקדש כלי בהלכות רבינו (לשון לוקה

פז. לאֿתעשה המצוות ספר גדול,85)וראה כהן מעיל
לב) כח, (שמות שנאמר וגבול, סוף כמו ארוג יהיה אלא
לאֿתעשה  המצוות (ספר יקרע" לא לו יהיה תחרא "כפי
השחתה  דרך שהקורעם כהונה, בגדי לכל הדין והוא פח).
ג). הלכה ט, פרק המקדש כלי (הלכות לוקה

פר 86) דם והזאות קטורת, להקטרת המיוחד שבהיכל,
וכל  הנשרפים. ושעירים פרים ודם הכיפורים, יום של ושעיר
זרה  קטורת עליו תעלו "לא על עובר זה, זולת עליו המקריב
ולוקה, ט) ל, (שמות עליו" תסכו לא ונסך ומנחה ועולה
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וספר  י"א הלכה ב, פרק המקדש כלי בהלכות כמבואר
פב. לאֿתעשה ב)87)המצוות טז, (ויקרא אמרה והתורה

הקדשים, לקודש נכנס ואם הקודש". אל עת בכל יבוא "ואל
ב  הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב - ולפנים לפני שהוא
ביאת  והלכות סח לאֿתעשה המצוות (ספר שם ובביאורנו

ד). הלכה ב, פרק בין 88)מקדש הדין והוא להיכל.
הלכה  ו, פרק מקדש ביאת בהלכות כמבואר ולמזבח, האולם
ואל  יבוא לא הפרוכת אל "אך כג) כא, (ויקרא שנאמר א,
סט). לאֿתעשה המצוות (ספר בו" מום כי ייגש לא המזבח

המשכרים.89) המשקים משאר שיכור או חי, יין רביעית
ט)90) י, (ויקרא שנאמר ולמזבח, האולם בין או להיכל,

עבד  ואם מועד". אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין
לאֿתעשה  ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב שתוי כשהוא
המצוות  וספר אֿב הלכה א, פרק מקדש ביאת (הלכות יד

עג). כא,91)לאֿתעשה (ויקרא שנאמר במקדש, שעבד
נוסף  עבודתו על ולוקה יקרב". לא מום בו יהיה "אשר יז)

למזבח כניסתו על שחייב המלקות מקדש על ביאת (הלכות
ע). לאֿתעשה המצוות וספר א הלכה ו, ישראל,92)פרק

הסכנה, מפני אותו מלים שאין מילה, מחמת אחיו שמתו
מד, (יחזקאל בו שנאמר כבןֿנכר, עבודה לעניין הוא והרי
מקדשי" אל יבוא לא וערלֿבשר ערלֿלב נכר בן "כל ט)
והלכות  א פג, (סנהדרין מיתה חייב ואינו לוקה, עבד ואם

ח). הלכה ו, פרק מקדש יח,93)ביאת (במדבר שנאמר
אתם  גם - אתם" גם (=הלויים) הם גם ימותו "ולא ג)
אלא  במיתה שאינכם אלא זה, לאו אתכם כולל הכוהנים,
שם: רבינו וגירסת זה. לפסוק זוטא בספרי וכמבואר בלאו,
המצוות  (ספר תעשה" בלא אלא הלויים על הכוהנים "ואין
י"א), הלכה ג, פרק המקדש כלי והלכות ע"ב לאֿתעשה

י. לאֿתעשה ב הלכה לעיל שיער 94)וראה מגודל
אל  "ראשיכם ו) י, (ויקרא שנאמר יום, משלושים למעלה
(ספר  ישלחו" לא "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תפרעו",
הלכה  א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג לאֿתעשה המצוות
הלכה  לעיל כמבואר מיתה, חייב במקדש שימש ואם ט"ו).

יז. לאֿתעשה אל 95)ב "ובגדיכם ו) י, (ויקרא שנאמר
מקדש  ביאת והלכות קסד לאֿתעשה המצוות (ספר תפרומו"
לעיל  כמבואר מיתה, חייב קרועים ובגדיו שימש ואם שם).

יח. לאֿתעשה ב כב,96)הלכה (ויקרא שנאמר למזבח.
לאֿתעשה  המצוות (ספר תקריבו" לא מום בו אשר "כל כ)

ב). הלכה א, פרק מזבח איסורי והלכות לשם 97)צא
אלה  תקריבו לא שבור... או "עוורת כב) (שם, שנאמר קרבן,
מזבח  איסורי והלכות צב לאֿתעשה המצוות (ספר לה'"

ד). הלכה א, כד)98)פרק (שם, שנאמר המזבח, גבי על
צג, לאֿתעשה (שם לה'" תקריבו לא וכתות... "ומעוך

שם). מזבח איסורי (=שהם 99)והלכות החלבים אלו
לחלק  המזבח על ועולים האיברים כל על ואדונים מורים
כב) (שם, אמרה והתורה מר) ערך הערוך, העולם, אדון

ל  המזבח על מהם תיתנו לא המקדיש "ואשה נמצא, ה'".
ארבע  לוקה אימוריו והקטיר דמו וזרק ושחטו מום בעל
מזבח  איסורי והלכות צד תעשה לא המצוות (ספר מלקויות

ד). הלכה א, יוקרב 100)פרק גוים שהם כיוון נאמר, שלא
(שם, שנאמר צו). לאֿתעשה המצוות (ספר מום בעל בעדם
אלה" מכל אלוהיכם לחם את תקריבו לא נכר בן "ומיד כה)

ו). הלכה א, פרק מזבח איסורי שראוי 101)(הלכות
בו: קרא - בו" יהיה לא מום "כל כא) (שם, שנאמר לקרבן,
וברש"י  ב נו, (=מנחות בו יטיל שלא כלומר, בו, יהיה ְֶַלא
(ספר  וכדומה ידו את יקטע או עינו את יסמא שלא שם),
הלכה  שם, מזבח איסורי והלכות צז לאֿתעשה המצוות

מלאכה 102)זֿח). כל בהם לעבוד שאסור בקרבנות.
שורך" בבכור תעבוד "לא יט) טו, (דברים ככתוב שהיא,
קיג, לאֿתעשה המצוות (ספר הקדשים לשאר הדין והוא

ז). הלכה א, פרק מעילה ככתוב 103)והלכות צמרם, את
קיד, לאֿתעשה (שם צאנך" בכור תגוז "ולא שם) (שם,

שם). מעילה ב,104)והלכות (ויקרא שנאמר המזבח, על
לה'". אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי יא)
לפי  אחת, מלקות אלא לוקה אינו כאחד, שניהם הקטיר ואם
ה, פרק מזבח איסורי (הלכות אחד בלאו נאמרו ששניהם

צח). לאֿתעשה המצוות וספר א יד 105)הלכה בכתב
הנשאר  הם - מנחות שיירי חמץ", מנחות שיירי התימנים:
קומצו  מלוא ממנה קמץ שהכהן אחרי לאכילה, לכהנים
שנאמר  חמץ, אותם לאפות ואסור המזבח, גבי על ומקטירו
מאשי", אותה נתתי חלקם חמץ תיאפה "לא י) ו, (ויקרא
חמץ  ייאפה לא המנחה שיירי שהוא שחלקם אמר, כאילו
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קכד לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ד). הלכה מנחה.106)י"ב, או שנאמר 107)קרבן
תש  ולא יג) ב, המצוות (שם, (ספר אלוקיך" ברית מלח בית

י"א). הלכה ה, פרק מזבח איסורי והלכות צט לאֿתעשה
מחיר 108) בשכרך; זה דבר לך הא לזונה: האומר - אתנן

ושניהם  זה. כלב תחת זה טלה לך הא לחבירו האומר - כלב
אתנן  תביא "לא יט) כג, (דברים שנאמר למזבח, אסורים
כאחד  שניהם הקריב ואם אלוקיך". ה' בית כלב ומחיר זונה
אחד, בלאו שנאמרו מפני אחת, מלקות אלא לוקה אינו
(ספר  ז הלכה ג, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר
הלכה  ד, פרק מזבח איסורי והלכות ק לאֿתעשה המצוות

טז). כשיתחייב 109)ח, החוטא, העני שיקריב המנחה
מנחת  קרוייה: - להביאה משגת ידו ואין בהמה חטאת
ואסור  ד), הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה (הלכות חוטא
שמן" עליה ישים "לא יא) ה, (ויקרא ככתוב שמן, בה ליתן
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קב לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). הלכה חוטא.110)י"ב, מנחת שרף 111)על מין
לבונה" עליה ייתן "ולא שם) (שם, ככתוב בושם, מעצי
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קג לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). הלכה -112)י"ב, קנאות מנחת עליה מביא שבעלה
ה, (במדבר אמרה והתורה שעורים, קמח והיא עוון מזכרת
קד  לאֿתעשה המצוות (ספר שמן" עליו יצוק "לא טו)

זֿח). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה על 113)והלכות
עליו  ייתן "ולא שם) (שם, אמרה והתורה וכנ"ל, הקרבן
שם). הקרבנות מעשה והלכות קה לאֿתעשה (שם, לבונה"

אמרה 114) והתורה במליקתו מהגוף העוף ראש שהבדיל
המצוות  (ספר יבדיל" ולא ראשו... את "ומלק ח) ה, (ויקרא
ו). הלכה ז, פרק הקרבנות מעשה והלכות קיב לאֿתעשה

זו 115) הרי ואומר: חולין, בבהמת קדשים בהמת המחליף
ימיר  ולא יחליפנו "לא י) כז, (שם אמרה והתורה זו, תחת
ולא  למזבח, שנועדו בקדשים אלא לוקה ואינו אותו"
 ֿ לא המצוות (ספר הבית בדק לצרכי שהוקדשו בבהמות
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עבודה  והלכות י לאֿתעשה המצוות (ספר ב יז, בעירובין
ג). הלכה ב, פרק אצלו,60)זרה מתקבצים שהכל בניין

"ולא  ואזהרתו: הגויים. דרך היה שכן ה', את לעבוד ואפילו
המצוות  ספר וראה כב). טז, (דברים מצבה" לך תקים

ו. הלכה ו, פרק עבודהֿזרה והלכות יא אף 61)לאֿתעשה
לעבודה  גם מכבדים היו שכך כיוון לנוי, שעשאו פי על
ואזהרתו: עבודתם, בבתי נאים עצים לה נוטעים שהיו זרה,
(דברים  אלוקיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תיטע "לא
ובהלכות  יג לאֿתעשה המצוות בספר וכמבואר כא) טז,

ט. הלכה ו, פרק שהכול 62)עבודהֿזרה מצויירת, אבל
מצויירות, אבנים עושים היו שכך בה, (=מסתכלים) סוכים
"ואבן  ואזהרתו: הפסילים. לפני בעשייתן משוכללות
א). כו, (ויקרא עליה" להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית
פרק  זרה עבודה והלכות יב לאֿתעשה המצוות ספר וראה

ו. הלכה עבודה 63)ו, בשם אלו פירות עלי יאסרו שאמר:
ואזהרתו: וברש"י). ב ס, (סנהדרין ארחץ אם פלונית זרה
וראה  יג). כג, (שמות תזכירו" לא אחרים אלוהים "ושם

הבאה. לו 64)בהערה שיש כגון, לגוי, בין לעצמו, בין
כנ"ל  - ואזהרתו בו. מעל שלא באלילו לו ונשבע גוי שותף
ובהלכות  יד לאֿתעשה המצוות (ספר הקודמת בהערה
בו  שאין לאו שכל פי על ואף י). הלכה ה, פרק זרה עבודה
והרי  ואכל, שיאכל שנשבע אפשר עליו, לוקים אין מעשה
לשקר, ה' בשם בנשבע א) (ג, בתמורה אמרו וכן מעשה, זה
מעשה  שעשה ואכל, לאכול שלא שנשבע כגון שלוקה,

משנה). "ולא 65)(לחם כו) ז, (דברים שנאמר ממנה.
ושם  כה) לאֿתעשה המצוות (ספר ביתך" אל תועבה תביא
בהם  שקישטו מתכשיטים הנהנה רבינו מנה כב לאֿתעשה
תחמוד  "לא כה) ז, (דברים ככתוב לוקה, שהוא זרה, עבודה
הלכה  ז, פרק זרה עבודה הלכות וראה עליהם". וזהב כסף

ז. הלכה ח, ופרק עבודה 66)ב אחרי תושביה שהודחו
לא  עולם תל "והייתה יז) יג, (דברים אמרה והתורה זרה,

כג). לאֿתעשה המצוות (ספר עוד" עיר 67)תיבנה
מן  מאומה בידך ידבק "ולא יח) (שם, שנאמר הנידחת,
ד, פרק זרה עבודה והלכות כד לאֿתעשה (שם החרם"

זֿח). וכינוסם 68)הלכה במלבושם כמנהגם, שמתנהג
כג) כ, (ויקרא אמרה והתורה תלכו במסיבותיהם, "ולא

עבודה  והלכות ל לאֿתעשה המצוות (ספר הגוי" בחוקות
א). הלכה י"א, פרק מעשה 69)זרה ידי על עתידות מגיד

לא  או אלך, אם ואומר: במקלו האוחז כגון, עושה, שהוא
קוסם  בך... יימצא "לא י) יח, (דברים אמרה והתורה אלך,
זרה  עבודה והלכות לא לאֿתעשה המצוות (ספר קסמים"

וֿז). הלכה י"א, בחירת 70)פרק לפי מעשיו שמכווין
ראוי  זה יום לומר: הכוכבים, מערכות ידי על העיתים
(שם) אמרה והתורה לה, ראוי אינו זה ויום פלונית, לפעולה
המצוות  (ספר ועת עונה מלשון מעונן", בך... יימצא "לא
חֿט). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לב לאֿתעשה

שאומרים:71) אלו כגון, ניחוש, פי על מעשיו שעושה
פלוני, למקום הולך איני מידי, מקלי נפל או מפי פיתי נפלה
אם  לעצמו: סימנים המשים וכן נעשים, חפצי אין אלך שאם
לא  - לי יארע לא ואם פלוני, דבר אעשה כך, לי יארע
(ספר  תנחשו" "לא כו) יט, (ויקרא אמרה והתורה אעשה,
הלכה  י"א, פרק זרה עבודה והלכות לג לאֿתעשה המצוות

וחושב 72)ד). מובן, שום להם שאין דברים מדבר
על  או הנחש על כך יאמרום אם מועילים שהם בסכלותו
והתורה  יוזק, שלא - האיש על או יזיקו, שלא - העקרב
המצוות  (ספר חבר" וחובר בך... יימצא "לא (שם) אמרה
י). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה, לאֿתעשה

אליו 73) יבוא כך ידי שעל ומדמה משונים, מעשים שעושה
(שם) אמרה והתורה עליו, ששאל מה ויודיעו בחלום המת
 ֿ לא המצוות (ספר המתים" אל ודורש בך... יימצא "לא
י"ג). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה תעשה

הקדושֿברוךֿהוא.74) בהם שנקרא הקדושים, השמות מן
השחתה.75) אמרה 76)דרך והתורה הקדש, ֶמעצי

תשרפון  ואשריהם מזבחותם.. את "ונתצתם גֿד) יב, (דברים
אלוקיכם" לה' כן תעשון לא שמם... את ואבדתם באש...
ו, פרק התורה יסודי והלכות סה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה א המזבח,77)הלכה מגחלי אחת גחלת אפילו
תכבה" לא המזבח על תוקד תמיד "אש ו) ו, (ויקרא שנאמר
פרק  ומוספים תמידים והלכות פא, לאֿתעשה המצוות (ספר

ו). הלכה גסות 78)ב, פסיעות יפסע שלא כדי במדריגות,
לאֿתעשה  המצוות (ספר עליו ערוותו ותיגלה עלייתו בשעת

י"ז). הלכה א, פרק הבחירה בית והלכות על 79)פ אף
אב  טומאת טמאים שבגדיו אלא טהור, בעצמו שהוא פי
את  יטמאו "ולא ג) ה, (במדבר אמרה והתורה הטומאה.
הלכה  י"ב, פרק מות (אחרי כוהנים" וב"תורת מחניהם".
עוונו" ונשא ירחץ לא ובשרו יכבס לא "ואם  אמרו: י"ג)
כיבוס  ועל כרת, ענוש - גופו רחיצת על - טז) יז, (ויקרא
ביאת  והלכות עז לאֿתעשה המצוות (ספר בארבעים - בגדיו

ט"זֿי"ז). הלכה ג, פרק ויולדת,80)מקדש נידה כגון,
מגופן. יוצאת לוייה,81)שטומאתן מחנה הנקרא הוא

המחנה" תוך אל יבוא "לא יא) כג, (דברים אמרה והתורה
שם. בספרי וכן לוייה, מחנה זה - א סח, בפסחים ואמרו
להיכנס  מותר עצמו המת ואפילו מת שטמא להעיר, וראוי
עצמות  את משה "ויקח יט) יג, (שמות שנאמר הבית, להר
לאֿתעשה  המצוות (ספר לוייה במחנה עימו - עימו" יוסף
שמצורע  ודע, גֿד). הלכה ג, פרק מקדש ביאת והלכות עח
שם  כמבואר לוקה, ישראל, מחנה שהיא לירושלים, הנכנס
למה  א, פרק בכלים טוב יום התוספות תמה וכבר ח, הלכה
עליהם. שלוקים הלאווין בין זה לאו רבינו מנה לא

טו)82) כה, (שמות אמרה והתורה טבעותיו, מתוך
המצוות  (ספר ממנו" יסורו לא הבדים יהיו הארון "בטבעות
י"ג). הלכה ב, פרק המקדש כלי והלכות פו לאֿתעשה

יזח 84)המסיר.83) "ולא כח) כח, (שמות אמרה והתורה
השחתה  דרך חיבורם המפרק וכל האפוד", מעל החושן
י), הלכה ט, פרק המקדש כלי בהלכות רבינו (לשון לוקה

פז. לאֿתעשה המצוות ספר גדול,85)וראה כהן מעיל
לב) כח, (שמות שנאמר וגבול, סוף כמו ארוג יהיה אלא
לאֿתעשה  המצוות (ספר יקרע" לא לו יהיה תחרא "כפי
השחתה  דרך שהקורעם כהונה, בגדי לכל הדין והוא פח).
ג). הלכה ט, פרק המקדש כלי (הלכות לוקה

פר 86) דם והזאות קטורת, להקטרת המיוחד שבהיכל,
וכל  הנשרפים. ושעירים פרים ודם הכיפורים, יום של ושעיר
זרה  קטורת עליו תעלו "לא על עובר זה, זולת עליו המקריב
ולוקה, ט) ל, (שמות עליו" תסכו לא ונסך ומנחה ועולה
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וספר  י"א הלכה ב, פרק המקדש כלי בהלכות כמבואר
פב. לאֿתעשה ב)87)המצוות טז, (ויקרא אמרה והתורה

הקדשים, לקודש נכנס ואם הקודש". אל עת בכל יבוא "ואל
ב  הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב - ולפנים לפני שהוא
ביאת  והלכות סח לאֿתעשה המצוות (ספר שם ובביאורנו

ד). הלכה ב, פרק בין 88)מקדש הדין והוא להיכל.
הלכה  ו, פרק מקדש ביאת בהלכות כמבואר ולמזבח, האולם
ואל  יבוא לא הפרוכת אל "אך כג) כא, (ויקרא שנאמר א,
סט). לאֿתעשה המצוות (ספר בו" מום כי ייגש לא המזבח

המשכרים.89) המשקים משאר שיכור או חי, יין רביעית
ט)90) י, (ויקרא שנאמר ולמזבח, האולם בין או להיכל,

עבד  ואם מועד". אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין
לאֿתעשה  ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב שתוי כשהוא
המצוות  וספר אֿב הלכה א, פרק מקדש ביאת (הלכות יד

עג). כא,91)לאֿתעשה (ויקרא שנאמר במקדש, שעבד
נוסף  עבודתו על ולוקה יקרב". לא מום בו יהיה "אשר יז)

למזבח כניסתו על שחייב המלקות מקדש על ביאת (הלכות
ע). לאֿתעשה המצוות וספר א הלכה ו, ישראל,92)פרק

הסכנה, מפני אותו מלים שאין מילה, מחמת אחיו שמתו
מד, (יחזקאל בו שנאמר כבןֿנכר, עבודה לעניין הוא והרי
מקדשי" אל יבוא לא וערלֿבשר ערלֿלב נכר בן "כל ט)
והלכות  א פג, (סנהדרין מיתה חייב ואינו לוקה, עבד ואם

ח). הלכה ו, פרק מקדש יח,93)ביאת (במדבר שנאמר
אתם  גם - אתם" גם (=הלויים) הם גם ימותו "ולא ג)
אלא  במיתה שאינכם אלא זה, לאו אתכם כולל הכוהנים,
שם: רבינו וגירסת זה. לפסוק זוטא בספרי וכמבואר בלאו,
המצוות  (ספר תעשה" בלא אלא הלויים על הכוהנים "ואין
י"א), הלכה ג, פרק המקדש כלי והלכות ע"ב לאֿתעשה

י. לאֿתעשה ב הלכה לעיל שיער 94)וראה מגודל
אל  "ראשיכם ו) י, (ויקרא שנאמר יום, משלושים למעלה
(ספר  ישלחו" לא "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תפרעו",
הלכה  א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג לאֿתעשה המצוות
הלכה  לעיל כמבואר מיתה, חייב במקדש שימש ואם ט"ו).

יז. לאֿתעשה אל 95)ב "ובגדיכם ו) י, (ויקרא שנאמר
מקדש  ביאת והלכות קסד לאֿתעשה המצוות (ספר תפרומו"
לעיל  כמבואר מיתה, חייב קרועים ובגדיו שימש ואם שם).

יח. לאֿתעשה ב כב,96)הלכה (ויקרא שנאמר למזבח.
לאֿתעשה  המצוות (ספר תקריבו" לא מום בו אשר "כל כ)

ב). הלכה א, פרק מזבח איסורי והלכות לשם 97)צא
אלה  תקריבו לא שבור... או "עוורת כב) (שם, שנאמר קרבן,
מזבח  איסורי והלכות צב לאֿתעשה המצוות (ספר לה'"

ד). הלכה א, כד)98)פרק (שם, שנאמר המזבח, גבי על
צג, לאֿתעשה (שם לה'" תקריבו לא וכתות... "ומעוך

שם). מזבח איסורי (=שהם 99)והלכות החלבים אלו
לחלק  המזבח על ועולים האיברים כל על ואדונים מורים
כב) (שם, אמרה והתורה מר) ערך הערוך, העולם, אדון

ל  המזבח על מהם תיתנו לא המקדיש "ואשה נמצא, ה'".
ארבע  לוקה אימוריו והקטיר דמו וזרק ושחטו מום בעל
מזבח  איסורי והלכות צד תעשה לא המצוות (ספר מלקויות

ד). הלכה א, יוקרב 100)פרק גוים שהם כיוון נאמר, שלא
(שם, שנאמר צו). לאֿתעשה המצוות (ספר מום בעל בעדם
אלה" מכל אלוהיכם לחם את תקריבו לא נכר בן "ומיד כה)

ו). הלכה א, פרק מזבח איסורי שראוי 101)(הלכות
בו: קרא - בו" יהיה לא מום "כל כא) (שם, שנאמר לקרבן,
וברש"י  ב נו, (=מנחות בו יטיל שלא כלומר, בו, יהיה ְֶַלא
(ספר  וכדומה ידו את יקטע או עינו את יסמא שלא שם),
הלכה  שם, מזבח איסורי והלכות צז לאֿתעשה המצוות

מלאכה 102)זֿח). כל בהם לעבוד שאסור בקרבנות.
שורך" בבכור תעבוד "לא יט) טו, (דברים ככתוב שהיא,
קיג, לאֿתעשה המצוות (ספר הקדשים לשאר הדין והוא

ז). הלכה א, פרק מעילה ככתוב 103)והלכות צמרם, את
קיד, לאֿתעשה (שם צאנך" בכור תגוז "ולא שם) (שם,

שם). מעילה ב,104)והלכות (ויקרא שנאמר המזבח, על
לה'". אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי יא)
לפי  אחת, מלקות אלא לוקה אינו כאחד, שניהם הקטיר ואם
ה, פרק מזבח איסורי (הלכות אחד בלאו נאמרו ששניהם

צח). לאֿתעשה המצוות וספר א יד 105)הלכה בכתב
הנשאר  הם - מנחות שיירי חמץ", מנחות שיירי התימנים:
קומצו  מלוא ממנה קמץ שהכהן אחרי לאכילה, לכהנים
שנאמר  חמץ, אותם לאפות ואסור המזבח, גבי על ומקטירו
מאשי", אותה נתתי חלקם חמץ תיאפה "לא י) ו, (ויקרא
חמץ  ייאפה לא המנחה שיירי שהוא שחלקם אמר, כאילו
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קכד לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ד). הלכה מנחה.106)י"ב, או שנאמר 107)קרבן
תש  ולא יג) ב, המצוות (שם, (ספר אלוקיך" ברית מלח בית

י"א). הלכה ה, פרק מזבח איסורי והלכות צט לאֿתעשה
מחיר 108) בשכרך; זה דבר לך הא לזונה: האומר - אתנן

ושניהם  זה. כלב תחת זה טלה לך הא לחבירו האומר - כלב
אתנן  תביא "לא יט) כג, (דברים שנאמר למזבח, אסורים
כאחד  שניהם הקריב ואם אלוקיך". ה' בית כלב ומחיר זונה
אחד, בלאו שנאמרו מפני אחת, מלקות אלא לוקה אינו
(ספר  ז הלכה ג, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר
הלכה  ד, פרק מזבח איסורי והלכות ק לאֿתעשה המצוות

טז). כשיתחייב 109)ח, החוטא, העני שיקריב המנחה
מנחת  קרוייה: - להביאה משגת ידו ואין בהמה חטאת
ואסור  ד), הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה (הלכות חוטא
שמן" עליה ישים "לא יא) ה, (ויקרא ככתוב שמן, בה ליתן
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קב לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). הלכה חוטא.110)י"ב, מנחת שרף 111)על מין
לבונה" עליה ייתן "ולא שם) (שם, ככתוב בושם, מעצי
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קג לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). הלכה -112)י"ב, קנאות מנחת עליה מביא שבעלה
ה, (במדבר אמרה והתורה שעורים, קמח והיא עוון מזכרת
קד  לאֿתעשה המצוות (ספר שמן" עליו יצוק "לא טו)

זֿח). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה על 113)והלכות
עליו  ייתן "ולא שם) (שם, אמרה והתורה וכנ"ל, הקרבן
שם). הקרבנות מעשה והלכות קה לאֿתעשה (שם, לבונה"

אמרה 114) והתורה במליקתו מהגוף העוף ראש שהבדיל
המצוות  (ספר יבדיל" ולא ראשו... את "ומלק ח) ה, (ויקרא
ו). הלכה ז, פרק הקרבנות מעשה והלכות קיב לאֿתעשה

זו 115) הרי ואומר: חולין, בבהמת קדשים בהמת המחליף
ימיר  ולא יחליפנו "לא י) כז, (שם אמרה והתורה זו, תחת
ולא  למזבח, שנועדו בקדשים אלא לוקה ואינו אותו"
 ֿ לא המצוות (ספר הבית בדק לצרכי שהוקדשו בבהמות
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יב).תעש  א, הלכה א, פרק תמורה והלכות קו ה
לא 116) טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (שם ככתוב

כמבואר  כרת, חייב הגוף, בטומאת קדשים אכל ואם יאכל",
קל  לאֿתעשה המצוות (ספר טו לאֿתעשה א, הלכה לעיל
י"ב). הלכה י"ח, פרק המוקדשים פסולי והלכות

חוץ 117) לאכלם הכהן שחשב במחשבה, שנפסלו כגון,
ולא  הדם שנשפך או מום, בהם שהוטל או הראוי, למקומם
דרשו  ג). יד, (דברים תועבה" כל תאכל "לא ואזהרתו: נזרק,
המצוות  (ספר מדבר" הכתוב המוקדשים "בפסולי בספרי:
גֿה). הלכה שם, המוקדשים פסולי והלכות קצ לאֿתעשה

ואשם.118) חטאת תוכל 119)כגון, "לא ואזהרתו:
אלא  הכתוב בא לא - וצאנך" בקרך בשעריך... לאכול
לקלעים, חוץ זריקה לאחר אפילו ואשם מחטאת לאוכל
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר א יז, במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות על 120)מעשה הזריקה
כט, (שמות הם" קודש כי יאכל לא "וזר ואזהרתו: המזבח,
אוכל  משום לוקה הדם, זריקת קודם אכלם אם אבל לג).
זרות  משום ולא סא) לאֿתעשה בסמוך (ראה זריקה קודם
שם, הקרבנות מעשה והלכות קמט לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). לאכול 121)הלכה תוכל "לא יז) יב, (דברים שנאמר
אלא  ללמד הכתוב בא "לא - בקרך" ובכורות בשעריך...
שהוא  הזריקה, לאחר ובין זריקה לפני בין בכור שאכל לזר,
בסמוך  וראה ובספרי). א יז, (מכות תעשה" בלא עובר
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר סב לאֿתעשה

ט"ז). הלכה א, פרק התימנים:122)בכורות יד בכתב
ויקרא 123)שאכלה. (ראה השלמים מזבחי לכהנים הניתן
לד). -124)ז, בתרומה לאכול אביה לבית שחוזרת

תהיה  כי כהן "ובת יב) כב, (שם ככתוב אסורה, בקדשים
המצוות  (ספר תאכל" לא הקדשים בתרומת היא זר, לאיש
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

גדול 125) לכוהן אלמנה כגון, כהונה, מאיסורי שנולדה
אשה  וכן חלל מהם הנולד הוולד הרי הדיוט, לכוהן וגרושה
בביאתו. נתחללה לכוהן שנבעלה לכוהן, האסורה

בתרומת 126) היא זר לאיש תהיה כי כהן "ובת (שם) שנאמר
לה, לפסול שנבעלה כיוון זר: לאיש - תאכל" לא הקדשים
המצוות  (ספר א סח, ביבמות כמבואר לתרומה, נפסלת
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

בשעריך...127) לאכול תוכל לא יז) יב, (דברים שנאמר
שאין  קלים, קדשים שהם ושלמים, תודה זו - ונדבותיך"
ירושלים, מחומת לפנים והוא במקומם, אלא נאכלים
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר שם במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות כן,128)מעשה ואפילו
לא  - ונדבותיך" בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר
דמים  זריקת לפני ושלמים תודה לאוכל אלא הכתוב בא
דמם  שזורקים קודם בשעריך לאכול תוכל "לא אמר: כאילו
והלכות  קמז לאֿתעשה המצוות (ספר המקום" בשערי

ד). הלכה שם, הקרבנות תמים,129)מעשה כשהוא
בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר כהן, ואפילו
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר בקרך" ובכורות

ט"ז). הלכה א, פרק נפדה.130)בכורות שלא
ב 131) יט, ובמכות ירושלים, מחומת לפנים שנכנס כלומר,

החומה". פני "משראה "לא 132)הנוסח: (שם) שנאמר

- אלוקיך" ה' לפני ואכלת דגנך... בשעריך לאכול תוכל
(ספר  לוקה בחוץ ואכלו אכילתו למקום שנכנס כיוון
הלכה  ב, פרק שני מעשר והלכות קמא לאֿתעשה המצוות

לפני 133)הֿו  "והנחתו י) כו, (שם ככתוב המזבח, לפני
אלוקיך" "לא ה' ואזהרתו: בחוץ, אכלם כאילו זה והרי

תרומת  - יז) יב, (שם ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל
מקרא  פרשת קריאת אבל א) יז, (מכות הביכורים אלו - ידך
קמח  לאֿתעשה המצוות (ספר בהם מעכבת אינה ביכורים

גֿד). הלכה ג, פרק ביכורים (שם)134)והלכות שנאמר
עיל  נתבאר וכבר ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל "לא
קודם  אבל לביכורים, כוונתה זו שתרומה הקודמת בהערה
אין  בפנים לאכילה עדיין נראו ולא הואיל בעזרה, שהונחו
המצוות  (ספר לעיל. השווה בחוץ, אכילתם על לוקים
ג). הלכה שם, ביכורים והלכות קמח לאֿתעשה

כמבואר 135) בירושלים, אפילו לפדותו עליו נטמא שאם
ממנו  ביערתי "ולא בטומאה: לאוכלו ואזהרה ב. יט, במכות
בין  טהור, והמעשר טמא שהוא בין - יד) כו, (שם בטמא"
קנ  לאֿתעשה המצוות (ספר טמא והמעשר טהור שהוא

א). הלכה ג, פרק שני מעשר מקום 136)והלכות שהיא
טמא  שהמעשר "בין כנ"ל, ואזהרתו טהור, כשהוא אכילתו,
שם). (שם, טמא" והאוכל טהור שהמעשר בין טהור והוא

ולאונן 137) להתאבל שחייב מקרוביו אחד לו שמת ביום
ממנו". באוני אכלתי "לא שם) (שם, אמרה והתורה עליו,

אהרן 138) אמר וכן הפסוק, מאותו באנינות לאכלם אסור
ה'" בעיני הייטב היום חטאת "ואכלתי יט) י, (ויקרא למשה
הלכה  שם שני מעשר והלכות קנא לאֿתעשה המצוות (ספר

מה)139)הֿז). יב, (שמות בפסח ושכיר' 'תושב נאמר:
תושב  מה י) כב, (ויקרא בתרומה ושכיר' 'תושב ונאמר
תורה  אמרה (=שבפירוש בו אסור ערל בפסח האמור ושכיר
האמור  ושכיר תושב אף בו") יאכל לא ערל "וכל מח) (שם,
לקדשים, הדין והוא א), ע, (יבמות בו" אסור ערל בתרומה
קדשים  לקדשי שכן כל הוא, קלים מקדשים פסח שהרי
והלכות  קלה, לאֿתעשה המצוות (ספר בהם אסור שערל
י, פרק הקרבנות מעשה והלכות י הלכה ז, פרק תרומות
ח. הלכה ט, פרק פסח קרבן הלכות וראה ט), הלכה

המזבח.140) על כליל כולה האימורים,141)שהיא כגון,
מנחת  "וכל ואזהרתם: עולה, קרבן ככל למזבח כליל שהם
שבכליל  כל - טז) ו, (ויקרא תאכל" לא תהיה כליל כהן
ב  עד, במנחות כמבואר אכילתו, על תעשה לא ליתן תהיה,
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קלח לאֿתעשה המצוות (ספר

ג). הלכה וכן 142)י"א, הכיפורים יום של ושעיר פר כגון,
לירושלים. שמחוץ הדשן בבית הנשרפים משיח, כהן פר של

ואזהרתם:143) להיכל. מדמה שהובא חיצונה חטאת כגון,
תאכל, לא מועד... אוהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל
עליו  ליתן שריפה, טעון שהוא כל - כג) (שם, תישרף" באש
והלכות  קלט לאֿתעשה המצוות (ספר אכילתו על תעשה לא

שם). הקרבונות בשעת 144)מעשה חמץ ברשותו שיש
דם  חמץ על תזבח "לא יח) כג, (שמות שנאמר שחיטתו,
פרק  פסח קרבן והלכות קטו לאֿתעשה המצוות (ספר זבחי"

ה). הלכה והתורה 145)א, באייר, בי"ד שחל שני בפסח
ובפסח  מו), יב, (שם בו" תשברו לא "ועצם בשניהם: אמרה
בפסח  זה וכל יב). ט, (במדבר בו" ישברו לא "ועצם שני:
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פסח  קרבן והלכות קכאֿב לאֿתעשה המצוות (ספר טהור
א). הלכה ו, שנאמר 146)פרק לאכלו, שנתקבצה הקבוצה

(ספר  חוצה" הבשר מן הבית מן תוציא "לא שם) (שמות
הלכה  ט, פרק פסח קרבן והלכות קכג לאֿתעשה המצוות

חזר 147)א). ואפילו לחבורתו, חוץ הבשר שיצא
שיצא  קלים קדשים כבשר הוא הרי לאכלו, אסור לחבורתו
"ובשר  ואזהרתו: באכילה, שאסור ירושלים לחומת חוץ
בשר  שיצא כיוון - ל) כב, (שם תאכלו" לא טריפה בשדה
והלכות  שם המצוות (ספר כטריפה נעשה למחיצתו חוץ
הקרבנות  מעשה והלכות ט, הלכה ה, פרק אסורות מאכלות
ב). הלכה ט פרק פסח קרבן והלכות ו הלכה י"א, פרק

(הלכות 148) אדם לאכילת ראוי ואינו מעט שנצלה הבשר
ו). הלכה ח, פרק פסח (שם 149)קרבן שנאמר צלי, אלא

נא  אכל ואם מבושל". ובשל נא ממנו תאכלו "אל ט) יב,
נכללים  ששניהם לפי אחת, אלא לוקה אינו כאחת, ומבושל
פסח  קרבן והלכות קכה לאֿתעשה המצוות (ספר אחד בלאו

ד). הלכה תוכל 150)שם "לא יז) יב, (דברים שנאמר,
לא  אמר: כאילו תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול
לכל  אזהרה הוא זה ולאוו תידור. אשר נדריך לאכול תוכל
אומר  רבי במעילה "הזיד א): פג, (סנהדרין אמרו וכן מועל,
מקריב  בשוגג מעל ואם באזהרה" אומרים וחכמים במיתה
מעילה  והלכות קמו לאֿתעשה המצוות (ספר מעילה קרבן

ג). הלכה א, והשישית 151)פרק השלישית בשנה הניתן
שנאמר 152)לשמיטה. מעשר, ותרומת גדולה תרומה

ונאמר  דגנך", מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא שם) (שם,
להלן  מה ושבעו", בשעריך "ואכלו יב) כו, (שם להלן
תוכל  לא תורה, ואמרה עני, מעשר כאן אף עני מעשר
בתוכו  - בשעריך בו: שכתוב שהמעשר בעוד טבל לאכול
תרומותיו  ממנו הורמו שלא טבל האוכל אבל ב). טז, (מכות
(ספר  ה לאֿתעשה ב, הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב
י, פרק אסורות מאכלות והלכות קנג לאֿתעשה המצוות

כֿכא). סקילה.153)הלכה ונתחייבה אדם שהרגה כגון,
כח)154) כא, (שמות שנאמר ושחטוה, בעליה שקדמו

שנאמר  ממשמע בשרו" את ייאכל ולא השור ייסקל "סקול
אסורה  ונבילה הוא, שנבילה יודע איני ייסקל, סקול
מגיד  בשרו? את ייאכל ולא לומר תלמוד מה באכילה,
באכילה" אסור דינו שנגמר לאחר שחטו שאם הכתוב:
המצוות  (ספר טמאה" כבהמה "שנעשה א) מא, קמא (בבא
הלכה  ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפח לאֿתעשה

ומפרסת 155)כ"ב). גרה מעלת שאינה טמאה, חיה או
פרסה... מפרסת בהמה "וכל ו) יד, (דברים שנאמר פרסה,
מעלת  שאינה שכל אני שומע - תאכלו" אותה גרה... מעלת
עשה  - עשה מכלל הבא ולאו אסורה, פרסה ומפרסת גרה
זה  את "אך זֿח) (שם נאמר ובארנבת ובחזיר ובגמל הוא,
והרי  וגו', הפרסה" וממפריסי הגרה ממעלי תאכלו לא
אחד  טהרה סימן בהם שיש אלו מה וחומר: קל הדברים
וחיה  טמאה בהמה שאר אכילתם, על תעשה בלא הם הרי
אכילתן  שאיסור דין אינו כלל טהרה סימן בהן שאין טמאה
והלכות  קעב לאֿתעשה המצוות (ספר בלאֿתעשה הוא

אֿב). הלכה ב, פרק אסורות (ויקרא 156)מאכלות ככתוב
הנשר  את ייאכלו... לא העוף מן תשקצו אלה "ואת יג) יא,
בהלכות  מבוארים טמא עוף וסימני וגו'. הפרס" ואת

המצוות  (ספר ט"זֿכ הלכה א, פרק אסורות מאכלות
ד). הלכה ב, פרק אסורות מאכלות והלכות קעד לאֿתעשה

לכם 157) יהיו "ושקץ ואזהרתו: וקשקשת, סנפיר לו שאין
מאכלות  הלכות וראה יא), (שם, תאכלו" לא מבשרם
קעג  לאֿתעשה המצוות (ספר כ"ד הלכה א, פרק אסורות

שם). אסורות מאכלות הזבובים 158)והלכות כגון,
שרץ  "וכל יט) יד, (דברים ככתוב והיתושים, והדבורים
לאֿתעשה  המצוות (ספר יאכלו" לא לכם הוא טמא העוף
הֿו). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעה

וכן 159) ועקרבים, נחשים והחיפושיות, התולעים כגון,
"החולד  כט) יא, (ויקרא בתורה האמורים שרצים שמונה
על  השורץ השרץ "וכל ואזהרתם: וגו'. והצב" והעכבר
הוא  שרצים שמונה שעל אלא מא), (שם, יאכל" לא הארץ...
שאר  ועל טומאתם, כשיעור בכעדשה, אכילתם על לוקה
בהלכות  כמבואר בכזית, אלא אכילתם על לוקה אינו שרצים
לאֿתעשה  המצוות (ספר וֿז הלכה ב, פרק אסורות מאכלות

שם). אסורות מאכלות והלכות התולעים 160)קעו כגון,
שאינו  כל דבר, של כללו הים, חיות וכן שבמים, והעלוקה
בהם. וכיוצא והדולפן המים כלב כגון, הדגים, בצורת
השורץ  השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו "אל ואזהרתם:
מיני  כל כולל והוא מג) יא, (ויקרא בהם" תטמאו ולא
מאכלות  והלכות קעט לאֿתעשה המצוות (ספר שהם שרצים

הלכה  ב, פרק ונקבה 161)י"ב).אסורות מזכר נולד שלא
"השרץ  וזהו בהם, וכיוצא שהסריחו הגללים מן אלא
כמוהו  מוליד ואינו העפושים, מן מתהווה שהוא הרומש"
ומוליד  ונקבה, מזכר הנולד הוא השורץ" ש"השרץ בעוד
השרץ  בכל נפשותיכם את תטמאו "ולא ואזהרתו: כמוהו.
בהלכות  כמבואר מד), יא, (ויקרא הארץ" על הרומש
לאֿתעשה  המצוות (ספר י"ג הלכה ב, פרק אסורות מאכלות

לתוך 162)קעז). חזרו ואפילו עליו, ורומשים הפרי מן
על  השורץ השרץ "לכל ואזהרתם: אסורים. הם הרי הפרי
מותר  פירשו, לא אם אבל מב). (שם, תאכלום" לא הארץ
לאֿתעשה  המצוות (ספר שבתוכו והתולעת הפרי לאכול
י"ד). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעח

כהלכה,163) נשחטו שלא או מאליהם שמתו ועוף בהמה
(ספר  נבלה" כל תאכלו "לא כא) יד, (דברים שנאמר
ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ לאֿתעשה המצוות

א). יכולה 164)הלכה ואינה היער, חיית אותה שטרפה
טריפה  וזוהי ודריסה, טריפה אותה מחמת לחיות עוד
בהן  ּתחלה שאם מחלות, מיני עוד ויש בתורה, ְֶֶהאמורה
נוטה  והיא והואיל מהן, לחיות עוד יכולה אינה הבהמה
מטריפה  והאוכל ושחטה. קדם אפילו אסורה זו הרי ַָלמות,
ומבהמה  התורה, מן לוקה השדה חיית ידי על שנטרפה
(ספר  מדרבנן לוקה - מחלתה מחמת למות ונוטה שחלתה
בשדה  "ובשר לטריפה: ואזהרה קפא). לאֿתעשה המצוות
טריפה  מיני ושמונה ל) כב, (שמות תאכלו" לא טריפה
אֿג  הלכה ה, פרק שחיטה (הלכות מסיני למשה נאמרו

שם). המצוות כשהיא 165)וספר הבהמה מן אבר שחותך
יב, (דברים הבשר" עם הנפש תאכל "ולא ואזהרתו: חיה.
משום  לוקה החי מן בשר כזית כשאוכל הדין והוא כג).
תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ואזהרתו: טריפה. אוכל
כיוון  - מתה, ולא נשחטה שלא מבהמה זה בשר שהרי
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יב).תעש  א, הלכה א, פרק תמורה והלכות קו ה
לא 116) טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (שם ככתוב

כמבואר  כרת, חייב הגוף, בטומאת קדשים אכל ואם יאכל",
קל  לאֿתעשה המצוות (ספר טו לאֿתעשה א, הלכה לעיל
י"ב). הלכה י"ח, פרק המוקדשים פסולי והלכות

חוץ 117) לאכלם הכהן שחשב במחשבה, שנפסלו כגון,
ולא  הדם שנשפך או מום, בהם שהוטל או הראוי, למקומם
דרשו  ג). יד, (דברים תועבה" כל תאכל "לא ואזהרתו: נזרק,
המצוות  (ספר מדבר" הכתוב המוקדשים "בפסולי בספרי:
גֿה). הלכה שם, המוקדשים פסולי והלכות קצ לאֿתעשה

ואשם.118) חטאת תוכל 119)כגון, "לא ואזהרתו:
אלא  הכתוב בא לא - וצאנך" בקרך בשעריך... לאכול
לקלעים, חוץ זריקה לאחר אפילו ואשם מחטאת לאוכל
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר א יז, במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות על 120)מעשה הזריקה
כט, (שמות הם" קודש כי יאכל לא "וזר ואזהרתו: המזבח,
אוכל  משום לוקה הדם, זריקת קודם אכלם אם אבל לג).
זרות  משום ולא סא) לאֿתעשה בסמוך (ראה זריקה קודם
שם, הקרבנות מעשה והלכות קמט לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). לאכול 121)הלכה תוכל "לא יז) יב, (דברים שנאמר
אלא  ללמד הכתוב בא "לא - בקרך" ובכורות בשעריך...
שהוא  הזריקה, לאחר ובין זריקה לפני בין בכור שאכל לזר,
בסמוך  וראה ובספרי). א יז, (מכות תעשה" בלא עובר
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר סב לאֿתעשה

ט"ז). הלכה א, פרק התימנים:122)בכורות יד בכתב
ויקרא 123)שאכלה. (ראה השלמים מזבחי לכהנים הניתן
לד). -124)ז, בתרומה לאכול אביה לבית שחוזרת

תהיה  כי כהן "ובת יב) כב, (שם ככתוב אסורה, בקדשים
המצוות  (ספר תאכל" לא הקדשים בתרומת היא זר, לאיש
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

גדול 125) לכוהן אלמנה כגון, כהונה, מאיסורי שנולדה
אשה  וכן חלל מהם הנולד הוולד הרי הדיוט, לכוהן וגרושה
בביאתו. נתחללה לכוהן שנבעלה לכוהן, האסורה

בתרומת 126) היא זר לאיש תהיה כי כהן "ובת (שם) שנאמר
לה, לפסול שנבעלה כיוון זר: לאיש - תאכל" לא הקדשים
המצוות  (ספר א סח, ביבמות כמבואר לתרומה, נפסלת
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

בשעריך...127) לאכול תוכל לא יז) יב, (דברים שנאמר
שאין  קלים, קדשים שהם ושלמים, תודה זו - ונדבותיך"
ירושלים, מחומת לפנים והוא במקומם, אלא נאכלים
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר שם במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות כן,128)מעשה ואפילו
לא  - ונדבותיך" בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר
דמים  זריקת לפני ושלמים תודה לאוכל אלא הכתוב בא
דמם  שזורקים קודם בשעריך לאכול תוכל "לא אמר: כאילו
והלכות  קמז לאֿתעשה המצוות (ספר המקום" בשערי

ד). הלכה שם, הקרבנות תמים,129)מעשה כשהוא
בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר כהן, ואפילו
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר בקרך" ובכורות

ט"ז). הלכה א, פרק נפדה.130)בכורות שלא
ב 131) יט, ובמכות ירושלים, מחומת לפנים שנכנס כלומר,

החומה". פני "משראה "לא 132)הנוסח: (שם) שנאמר

- אלוקיך" ה' לפני ואכלת דגנך... בשעריך לאכול תוכל
(ספר  לוקה בחוץ ואכלו אכילתו למקום שנכנס כיוון
הלכה  ב, פרק שני מעשר והלכות קמא לאֿתעשה המצוות

לפני 133)הֿו  "והנחתו י) כו, (שם ככתוב המזבח, לפני
אלוקיך" "לא ה' ואזהרתו: בחוץ, אכלם כאילו זה והרי

תרומת  - יז) יב, (שם ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל
מקרא  פרשת קריאת אבל א) יז, (מכות הביכורים אלו - ידך
קמח  לאֿתעשה המצוות (ספר בהם מעכבת אינה ביכורים

גֿד). הלכה ג, פרק ביכורים (שם)134)והלכות שנאמר
עיל  נתבאר וכבר ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל "לא
קודם  אבל לביכורים, כוונתה זו שתרומה הקודמת בהערה
אין  בפנים לאכילה עדיין נראו ולא הואיל בעזרה, שהונחו
המצוות  (ספר לעיל. השווה בחוץ, אכילתם על לוקים
ג). הלכה שם, ביכורים והלכות קמח לאֿתעשה

כמבואר 135) בירושלים, אפילו לפדותו עליו נטמא שאם
ממנו  ביערתי "ולא בטומאה: לאוכלו ואזהרה ב. יט, במכות
בין  טהור, והמעשר טמא שהוא בין - יד) כו, (שם בטמא"
קנ  לאֿתעשה המצוות (ספר טמא והמעשר טהור שהוא

א). הלכה ג, פרק שני מעשר מקום 136)והלכות שהיא
טמא  שהמעשר "בין כנ"ל, ואזהרתו טהור, כשהוא אכילתו,
שם). (שם, טמא" והאוכל טהור שהמעשר בין טהור והוא

ולאונן 137) להתאבל שחייב מקרוביו אחד לו שמת ביום
ממנו". באוני אכלתי "לא שם) (שם, אמרה והתורה עליו,

אהרן 138) אמר וכן הפסוק, מאותו באנינות לאכלם אסור
ה'" בעיני הייטב היום חטאת "ואכלתי יט) י, (ויקרא למשה
הלכה  שם שני מעשר והלכות קנא לאֿתעשה המצוות (ספר

מה)139)הֿז). יב, (שמות בפסח ושכיר' 'תושב נאמר:
תושב  מה י) כב, (ויקרא בתרומה ושכיר' 'תושב ונאמר
תורה  אמרה (=שבפירוש בו אסור ערל בפסח האמור ושכיר
האמור  ושכיר תושב אף בו") יאכל לא ערל "וכל מח) (שם,
לקדשים, הדין והוא א), ע, (יבמות בו" אסור ערל בתרומה
קדשים  לקדשי שכן כל הוא, קלים מקדשים פסח שהרי
והלכות  קלה, לאֿתעשה המצוות (ספר בהם אסור שערל
י, פרק הקרבנות מעשה והלכות י הלכה ז, פרק תרומות
ח. הלכה ט, פרק פסח קרבן הלכות וראה ט), הלכה

המזבח.140) על כליל כולה האימורים,141)שהיא כגון,
מנחת  "וכל ואזהרתם: עולה, קרבן ככל למזבח כליל שהם
שבכליל  כל - טז) ו, (ויקרא תאכל" לא תהיה כליל כהן
ב  עד, במנחות כמבואר אכילתו, על תעשה לא ליתן תהיה,
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קלח לאֿתעשה המצוות (ספר

ג). הלכה וכן 142)י"א, הכיפורים יום של ושעיר פר כגון,
לירושלים. שמחוץ הדשן בבית הנשרפים משיח, כהן פר של

ואזהרתם:143) להיכל. מדמה שהובא חיצונה חטאת כגון,
תאכל, לא מועד... אוהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל
עליו  ליתן שריפה, טעון שהוא כל - כג) (שם, תישרף" באש
והלכות  קלט לאֿתעשה המצוות (ספר אכילתו על תעשה לא

שם). הקרבונות בשעת 144)מעשה חמץ ברשותו שיש
דם  חמץ על תזבח "לא יח) כג, (שמות שנאמר שחיטתו,
פרק  פסח קרבן והלכות קטו לאֿתעשה המצוות (ספר זבחי"

ה). הלכה והתורה 145)א, באייר, בי"ד שחל שני בפסח
ובפסח  מו), יב, (שם בו" תשברו לא "ועצם בשניהם: אמרה
בפסח  זה וכל יב). ט, (במדבר בו" ישברו לא "ועצם שני:
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פסח  קרבן והלכות קכאֿב לאֿתעשה המצוות (ספר טהור
א). הלכה ו, שנאמר 146)פרק לאכלו, שנתקבצה הקבוצה

(ספר  חוצה" הבשר מן הבית מן תוציא "לא שם) (שמות
הלכה  ט, פרק פסח קרבן והלכות קכג לאֿתעשה המצוות

חזר 147)א). ואפילו לחבורתו, חוץ הבשר שיצא
שיצא  קלים קדשים כבשר הוא הרי לאכלו, אסור לחבורתו
"ובשר  ואזהרתו: באכילה, שאסור ירושלים לחומת חוץ
בשר  שיצא כיוון - ל) כב, (שם תאכלו" לא טריפה בשדה
והלכות  שם המצוות (ספר כטריפה נעשה למחיצתו חוץ
הקרבנות  מעשה והלכות ט, הלכה ה, פרק אסורות מאכלות
ב). הלכה ט פרק פסח קרבן והלכות ו הלכה י"א, פרק

(הלכות 148) אדם לאכילת ראוי ואינו מעט שנצלה הבשר
ו). הלכה ח, פרק פסח (שם 149)קרבן שנאמר צלי, אלא

נא  אכל ואם מבושל". ובשל נא ממנו תאכלו "אל ט) יב,
נכללים  ששניהם לפי אחת, אלא לוקה אינו כאחת, ומבושל
פסח  קרבן והלכות קכה לאֿתעשה המצוות (ספר אחד בלאו

ד). הלכה תוכל 150)שם "לא יז) יב, (דברים שנאמר,
לא  אמר: כאילו תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול
לכל  אזהרה הוא זה ולאוו תידור. אשר נדריך לאכול תוכל
אומר  רבי במעילה "הזיד א): פג, (סנהדרין אמרו וכן מועל,
מקריב  בשוגג מעל ואם באזהרה" אומרים וחכמים במיתה
מעילה  והלכות קמו לאֿתעשה המצוות (ספר מעילה קרבן

ג). הלכה א, והשישית 151)פרק השלישית בשנה הניתן
שנאמר 152)לשמיטה. מעשר, ותרומת גדולה תרומה

ונאמר  דגנך", מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא שם) (שם,
להלן  מה ושבעו", בשעריך "ואכלו יב) כו, (שם להלן
תוכל  לא תורה, ואמרה עני, מעשר כאן אף עני מעשר
בתוכו  - בשעריך בו: שכתוב שהמעשר בעוד טבל לאכול
תרומותיו  ממנו הורמו שלא טבל האוכל אבל ב). טז, (מכות
(ספר  ה לאֿתעשה ב, הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב
י, פרק אסורות מאכלות והלכות קנג לאֿתעשה המצוות

כֿכא). סקילה.153)הלכה ונתחייבה אדם שהרגה כגון,
כח)154) כא, (שמות שנאמר ושחטוה, בעליה שקדמו

שנאמר  ממשמע בשרו" את ייאכל ולא השור ייסקל "סקול
אסורה  ונבילה הוא, שנבילה יודע איני ייסקל, סקול
מגיד  בשרו? את ייאכל ולא לומר תלמוד מה באכילה,
באכילה" אסור דינו שנגמר לאחר שחטו שאם הכתוב:
המצוות  (ספר טמאה" כבהמה "שנעשה א) מא, קמא (בבא
הלכה  ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפח לאֿתעשה

ומפרסת 155)כ"ב). גרה מעלת שאינה טמאה, חיה או
פרסה... מפרסת בהמה "וכל ו) יד, (דברים שנאמר פרסה,
מעלת  שאינה שכל אני שומע - תאכלו" אותה גרה... מעלת
עשה  - עשה מכלל הבא ולאו אסורה, פרסה ומפרסת גרה
זה  את "אך זֿח) (שם נאמר ובארנבת ובחזיר ובגמל הוא,
והרי  וגו', הפרסה" וממפריסי הגרה ממעלי תאכלו לא
אחד  טהרה סימן בהם שיש אלו מה וחומר: קל הדברים
וחיה  טמאה בהמה שאר אכילתם, על תעשה בלא הם הרי
אכילתן  שאיסור דין אינו כלל טהרה סימן בהן שאין טמאה
והלכות  קעב לאֿתעשה המצוות (ספר בלאֿתעשה הוא

אֿב). הלכה ב, פרק אסורות (ויקרא 156)מאכלות ככתוב
הנשר  את ייאכלו... לא העוף מן תשקצו אלה "ואת יג) יא,
בהלכות  מבוארים טמא עוף וסימני וגו'. הפרס" ואת

המצוות  (ספר ט"זֿכ הלכה א, פרק אסורות מאכלות
ד). הלכה ב, פרק אסורות מאכלות והלכות קעד לאֿתעשה

לכם 157) יהיו "ושקץ ואזהרתו: וקשקשת, סנפיר לו שאין
מאכלות  הלכות וראה יא), (שם, תאכלו" לא מבשרם
קעג  לאֿתעשה המצוות (ספר כ"ד הלכה א, פרק אסורות

שם). אסורות מאכלות הזבובים 158)והלכות כגון,
שרץ  "וכל יט) יד, (דברים ככתוב והיתושים, והדבורים
לאֿתעשה  המצוות (ספר יאכלו" לא לכם הוא טמא העוף
הֿו). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעה

וכן 159) ועקרבים, נחשים והחיפושיות, התולעים כגון,
"החולד  כט) יא, (ויקרא בתורה האמורים שרצים שמונה
על  השורץ השרץ "וכל ואזהרתם: וגו'. והצב" והעכבר
הוא  שרצים שמונה שעל אלא מא), (שם, יאכל" לא הארץ...
שאר  ועל טומאתם, כשיעור בכעדשה, אכילתם על לוקה
בהלכות  כמבואר בכזית, אלא אכילתם על לוקה אינו שרצים
לאֿתעשה  המצוות (ספר וֿז הלכה ב, פרק אסורות מאכלות

שם). אסורות מאכלות והלכות התולעים 160)קעו כגון,
שאינו  כל דבר, של כללו הים, חיות וכן שבמים, והעלוקה
בהם. וכיוצא והדולפן המים כלב כגון, הדגים, בצורת
השורץ  השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו "אל ואזהרתם:
מיני  כל כולל והוא מג) יא, (ויקרא בהם" תטמאו ולא
מאכלות  והלכות קעט לאֿתעשה המצוות (ספר שהם שרצים

הלכה  ב, פרק ונקבה 161)י"ב).אסורות מזכר נולד שלא
"השרץ  וזהו בהם, וכיוצא שהסריחו הגללים מן אלא
כמוהו  מוליד ואינו העפושים, מן מתהווה שהוא הרומש"
ומוליד  ונקבה, מזכר הנולד הוא השורץ" ש"השרץ בעוד
השרץ  בכל נפשותיכם את תטמאו "ולא ואזהרתו: כמוהו.
בהלכות  כמבואר מד), יא, (ויקרא הארץ" על הרומש
לאֿתעשה  המצוות (ספר י"ג הלכה ב, פרק אסורות מאכלות

לתוך 162)קעז). חזרו ואפילו עליו, ורומשים הפרי מן
על  השורץ השרץ "לכל ואזהרתם: אסורים. הם הרי הפרי
מותר  פירשו, לא אם אבל מב). (שם, תאכלום" לא הארץ
לאֿתעשה  המצוות (ספר שבתוכו והתולעת הפרי לאכול
י"ד). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעח

כהלכה,163) נשחטו שלא או מאליהם שמתו ועוף בהמה
(ספר  נבלה" כל תאכלו "לא כא) יד, (דברים שנאמר
ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ לאֿתעשה המצוות

א). יכולה 164)הלכה ואינה היער, חיית אותה שטרפה
טריפה  וזוהי ודריסה, טריפה אותה מחמת לחיות עוד
בהן  ּתחלה שאם מחלות, מיני עוד ויש בתורה, ְֶֶהאמורה
נוטה  והיא והואיל מהן, לחיות עוד יכולה אינה הבהמה
מטריפה  והאוכל ושחטה. קדם אפילו אסורה זו הרי ַָלמות,
ומבהמה  התורה, מן לוקה השדה חיית ידי על שנטרפה
(ספר  מדרבנן לוקה - מחלתה מחמת למות ונוטה שחלתה
בשדה  "ובשר לטריפה: ואזהרה קפא). לאֿתעשה המצוות
טריפה  מיני ושמונה ל) כב, (שמות תאכלו" לא טריפה
אֿג  הלכה ה, פרק שחיטה (הלכות מסיני למשה נאמרו

שם). המצוות כשהיא 165)וספר הבהמה מן אבר שחותך
יב, (דברים הבשר" עם הנפש תאכל "ולא ואזהרתו: חיה.
משום  לוקה החי מן בשר כזית כשאוכל הדין והוא כג).
תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ואזהרתו: טריפה. אוכל
כיוון  - מתה, ולא נשחטה שלא מבהמה זה בשר שהרי
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המצוות  (ספר טריפה היא הרי בשדה בשר הבהמה שנעשית
י, הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפב לאֿתעשה

אֿג). הלכה ה, "על 166)ופרק לג) לב, (בראשית שנאמר
ממקומו  (=שקפץ הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא כן
אף  בשלימותו הגיד את והאוכל הירך". כף על אשר ועלה)
(ספר  לוקה - גדול מגיד כזית או כזית, בו שאין פי על
ח, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ"ג לאֿתעשה המצוות

ב). בעצמו 167)הלכה שהוא פי על ואף בחלב, שנתבשל
בחלב  גדי תבשל "לא כו) לד, (שמות שנאמר בישלו, לא
לומר  יט) כג, שם שנאמר מה על (נוסף השנייה בפעם אמו"
(ספר  ב קטו, בחולין כמבואר אכילתו, על שלוקה לך,
ט, פרק אסורות מאכלות והלכות קפז לאֿתעשה המצוות

אֿב). (שם)168)הלכה שנאמר אכלו, שלא פי על ואף
קפו  לאֿתעשה המצוות (ספר אמו" בחלב גדי תבשל "לא

שם). אסורות מאכלות בארץ 169)והלכות שנשרשה
העומר. מנחת הבאת יום שהוא בניסן, עשר שישה אחרי

תאכלו 170) לא וכרמל וקלי "ולחם יד) כג, (ויקרא שנאמר
בית  שאין ובזמן אלוקיכם". קרבן את הביאכם עד...
שישה  יום גמר עד חדשה תבואה לאכול אסור המקדש,
הלכה  י, פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר בניסן, עשר

קפט). לאֿתעשה המצוות (ספר האילן,171)ב פירות
כג) יט, (ויקרא ככתוב לנטיעתו, השנים בשלוש שגדלו
ערלים, לכם יהיה שנים שלוש פריו, את ערלתו "וערלתם
הלכה  פי על לארץ, בחוץ גם נוהג ערלה ואיסור ייאכל". לא
מאכלות  והלכות קצב לאֿתעשה המצוות (ספר מסיני למשה

יֿיא). הלכה י, פרק או 172)אסורות תבואה ממיני מין
הירק, בתוך הגפן שנטע או בכרם, שנזרעו ירקות מיני
תזרע  "לא ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים שניהם
ותבואת  תזרע אשר הזרע המלאה, תקדש פן כלאיים, כרמך
(חולין  אש תוקד פן - ת'ק'ד'ש' פק חכמינו: דרשו - הכרם"
לא  מצוות אלא אינו "פן" שנאמר: מקום וכל א). קטו,
קצג  לאֿתעשה המצוות (ספר ב יג, במכות כמבואר תעשה,

ו). הלכה שם, אסורות מאכלות דברים 173)והלכות
ופת  (חלב הבבלי כותח כגון, בהם, מעורב שהחמץ
כ) יב, (שמות שנאמר וכדומה, בתוכו) מעורבת מעופשת
בתערובת  יש אם אלא לוקה ואינו תאכלו". לא מחצת "כל
בתערובת  אין אם אבל ביצים, שלוש אכילת בכדי חמץ כזית
מכים  אלא לוקה, אינו ביצים שלוש אכילת בכדי חמץ כזית
והלכות  קצח לאֿתעשה המצוות (ספר מרדות מכת אותו

ו). הלכה א, פרק ומצה עשר 174)חמץ ארבעה יום חצות
כלומר, חמץ" עליו תאכל "לא ג) טז, (דברים שנאמר בניסן,
ומעלה, היום מחצות הוא שחיטתו שזמן פסח, קרבן על
אבל  חמץ. באכילת הוא אסור להישחט ראוי שהוא ומשעה
לאֿתעשה  המצוות (ספר כרת חייב עצמו בפסח חמץ האוכל

ח). הלכה א, פרק ומצה חמץ והלכות המניח.175)קצט
ימים 176) "שבעת ואזהרתו: מעשה, בה שעשה בפסח,

חמץ  המניח אבל יט). יב, (שמות בבתיכם" יימצא לא שאור
הפסח) לפני שהחמיץ (=כגון, מעשה בו עשה ולא בביתו
רא, לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה ואינו בלאו עובר זה הרי

בֿג). הלכה שם, ומצה חמץ שנתנסך 177)והלכות
(דברים  שנאמר לוקה, שהוא כל ממנו והשותה זרה, לעבודה
יין  נסיכם" יין ישתו יאכלו זבחימו חלב "אשר לח) לב,

"ולא  זרה בעבודה ונאמר לה, שקרב כזבח לה, שנתנסך
אפילו  - מאומה יח) יג, (שם החרם" מן מאומה בידך ידבק
מאכלות  והלכות קצד לאֿתעשה המצוות (ספר שהוא כל
פרק  זרה עבודה הלכות וראה אֿב) הלכה י"א, פרק אסורות

ב. הלכה חרצן 178)ז, ואפילו צימוקים או ענבים כגון,
לא  ויבשים לחים "וענבים גֿד) ו, (במדבר ככתוב וזג,
לא  זג ועד מחרצנים היין מגפן יעשה אשר מכל יאכל...
פרק  נזירות והלכות רגֿרו לאֿתעשה המצוות (ספר יאכל"

בֿג). הלכה "כל 179)ה, ה) (שם, ככתוב נזרו, נדר בימי
ואחד  המגלח ואחד ראשו", על יעבור לא תער נזרו נדר ימי
והלכות  רט לאֿתעשה המצוות (ספר זה לאו בכלל המתגלח

פרק  י"א).נזירות הלכה ימים,180)ה, שבעה טומאת
ז) (שם, אמרה והתורה לאהלו, שנכנס או בו שנגע כגון,
המצוות  (ספר במותם" להם ייטמא לא ולאמו... "לאביו

ט"וֿיח). הלכה שם, נזירות והלכות רז לאֿתעשה
(=שיפול 181) בזקן או שבראש הנתק לנגע הסמוך השיער

וזהו  פנוי, השיער מקום ויישאר מעיקרו שבהן השיער
לא  הנתק "ואת לג) יג, (ויקרא אמרה והתורה נתק), הנקרא
ניכר  שיהא כדי לו סמוך שערות שתי להניח שצריך יגלח",
טומאת  והלכות שז לאֿתעשה המצוות (ספר הנתק פשה אם

א). הלכה י, ופרק ב הלכה ח, פרק שיער 182)צרעת כגון,
מבשרו. כולו הנגע שקצץ או כ) (שם, שבבהרת לבן

אמרה 183) והתורה כד), (שם, המחייה מראה שישתנה כדי
תעשה, בלא - הצרעת" בנגע "הישמר ח) כד, (דברים
שח  לאֿתעשה המצוות (ספר לקוץ ולא לתלוש שלא תשמור

שם). י, פרק צרעת טומאת הנחל,184)והלכות באדמת
ובחרישה, בזריעה ואסור בחזקה, ששוטף מים נחל והוא
"לא  ד) כא, (שם ככתוב קרקע, של בגופה עבודה ובכל
והלכות  שט לאֿתעשה המצוות (ספר ייזרע" ולא בו יעבד

ט). הלכה י, פרק שעליה 185)רוצח השמיטה, שנת היא
יהיה  שבתון שבת השביעית "ובשנה ד) כה, (ויקרא נאמר
(ספר  בה אסורה הארץ ועבודת תזרע", לא שדך לארץ...
הלכה  א, פרק ויובל שמיטה והלכות רכ לאֿתעשה המצוות

פוריותו,186)אֿב). את להגדיל המיותרים ענפיו כורת
המצוות  (ספר תזמור" לא "וכרמך שם) (שם, אמרה והתורה
בֿג). הלכה שם, שמיטה והלכות רכא לאֿתעשה

בה 187) שנפל הזרע מן מעצמה מצמיחה שהאדמה מה
ועשו, וחזרו מקודם שנקצרו העיקרים מן או שביעית, לפני
א). הלכה ד, פרק שמיטה (הלכות ספיח נקראים שניהם

ספ 188) "את ה) (שם, אמרה והתורה הרגיל, קצירך מן יח
שאר  תבואת שקוצרים כדרך תקצרנו לא - תקצור" לא
אלא  כרי, ומעמידים אחת בבת השדה כל שקוצרים השנים,
רכב  לאֿתעשה המצוות (ספר ואכול וחבוט מעטֿמעט קצור

א). הלכה ה, פרק שמיטה האילן.189)והלכות פרי קוטף
נזירך 190) ענבי "ואת שם) (שם, אמרה והתורה הרגיל. מן

שנה, בכל אוספם שאתה כדרך תאספם שלא תבצור" לא
וכן  בעריבה, אלא בגת אותם דורכים אין - ענבים כגון
ומכניסם  כותשם אלא הבד, בתוך אותם עושים אין זיתים
והלכות  רכג לאֿתעשה המצוות (ספר ביותר קטן בד לתוך

כבֿכג). הלכה ד, פרק (שם,191)שמיטה אמרה והתורה
(ספר  תבצרו" ולא תקצרו... ולא תזרעו, לא היא... "יובל יא)
הלכה  י, פרק שמיטה והלכות רכדֿכו לאֿתעשה המצוות
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קמה 193)לקצור.192)ט"ז). להשאיר היה שצריך
שדך  פאת תכלה "לא כב) כג, (שם ככתוב לעניים, מחוברת
עוד  יכול שאינו נשרפה, או התבואה את אכל ואם בקצרך".
המצוות  (ספר לוקה זה הרי הלאו, את ולתקן לעניים ליתנה
ג). הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות כיד רי, לאֿתעשה

נתנו.194) תימן: יד ולא 195)בכתב כרמו כל שבצר
ענביהם  שאין קטנים אשכולות שהן עוללות, בו השאיר
עוללות, ונקראים ודלילים מפוזרים אלא זה, על זה נוטפים
והתורה  לאיש" (=יונק) כעולל האשכולות "לשאר שהם
המצוות  (ספר תעולל" לא "וכרמך י) יט, (שם אמרה
י"זֿיח). הלכה ד, פרק עניים מתנות והלכות ריב לאֿתעשה

הקצירה.196) בשעת הנופלות והתורה 197)שיבלים
תלקט". לא קצירך "ולקט ט) (שם, או אמרה אבדו ואם

(ספר  לוקה לעניים שיתנם קודם שליקטם, אחר נשרפו
הלכה  א, פרק עניים מתנות והלכות ריא לאֿתעשה המצוות

המלקט 198)ד). תימן: יד בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס
הנפרטים  שניים או אחד גרגר זה - פרט וכו'. פרט

הבצירה. בשעת האשכול מן והתורה 199)(=נופלים)
ממנו  נבצר ואם תלקט" לא כרמך "ופרט י) (שם, אמרה
על  לוקה זה הרי אותם, תעזוב ולגר לעני העשה: את לקיים
והלכות  ריגֿריד לאֿתעשה המצוות (ספר לעצמו לקיטתו

ט"ו). הלכה ד, פרק עניים בשדה 200)מתנות ששכחו
האלומות. עימור כד,201)בשעת (דברים אמרה והתורה

הדין  והוא לקחתו". תשוב לא בשדה עומר "ושכחת יט)
והלכות  ריד לאֿתעשה המצוות (ספר האילנות שכחת

שם). ה ופרק ו הלכה א, פרק עניים הציפור 202)מתנות
תיקח 203)ואפרוחיה. "לא ו) כב, (שם, אמרה והתורה

ומתה  לקחה ואם האם", את תשלח שלח הבנים על האם
והלכות  שו לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שישלחנה קודם

א). הלכה י"ג, פרק כאחד.204)שחיטה זרעים מיני שני
מיני 205) כל וכן ועדשה, פול או ושעורה, חיטה כגון,

"שדך  זרעים לכלאי ואזהרה אדם. למאכל הראויים זרעים
בארץ  אלא איסורם ואין יט). יט, (ויקרא כלאיים" תזרע לא
פרק  כלאיים והלכות רטו לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל

אֿג). הלכה תבואה 206)א, מיני שני שזרע ישראל, בארץ
אחת  שתים, לוקה ואז הכרם זרע עם ירקות מיני שני או
כרמך  תזרע לא משום: ואחת כלאיים, תזרע לא שדך משום:
נטע  או גפן אצל ירק זרע אם אבל ט). כב, (דברים כלאיים
(ספר  בהנאה שניהם שנאסרו אלא לוקה, אינו ירק בצד גפן
א, הלכה ה, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות

עץ 207)ז). של יחור שהרכיב כגון, לארץ, בחוץ אפילו
ו  תפוח, בעץ ואזהרתם:אתרוג לוקה, בירק אילן המרכיב כן

הפסוק: ותחילת שם) (ויקרא כלאיים תזרע לא שדך
אף  בהרבעה בהמתך מה - כלאיים" תרביע לא "בהמתך
לארץ  בחוץ בין בארץ בין בהמתך מה בהרכבה, שדך
שדך  אף בחו"ל) גם ונוהגת היא הגוף חובת (=שהרי
ס, בסנהדרין כמבואר בחו"ל, בין בארץ בין אילן) (הרכבת
א, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר א

ה). בחיה 208)הלכה בין בבהמה בין מינו שאינו על מין
"בהמתך  שם) (שם, שנאמר בחו"ל, בין בארץ בין ובעופות,
והלכות  ריז לאֿתעשה המצוות (ספר כלאיים" תרביע לא

א). הלכה ט, פרק את 209)כלאיים מינים בשני מושך

"לא  י) כב, (דברים שנאמר כאחד, מנהיגם או העגלה
אלא  אסור אינו התורה ומן יחדיו", ובחמור בשור תחרוש
שני  כל סופרים מדברי אבל טהור, ואחד טמא אחד במין
בהנהגה  או במלאכה אסורים בהרבעה כלאיים שהם מינים
ט, פרק כלאיים והלכות יח לאֿתעשה המצוות (ספר כאחד

זֿח. עושה 210)הלכה שהיא הדבר מן מלאכול בהמה פי
על  תבן תישא או תבואה שתדוש כגון, מלאכתה, בשעת בו
(ספר  בדישו" שור תחסום "לא ד) כה, (שם שנאמר גבה,
ב). הלכה י"ג, פרק שכירות והלכות ריט לאֿתעשה המצוות

בקדשים,211) בין בחולין בין אחד, ביום ובנה בהמה
ביום  תשחטו לא בנו ואת "אותו כח) כב, (ויקרא שנאמר
פרק  שחיטה והלכות קא לאֿתעשה המצוות (ספר אחד"

א). הלכה בלילה,212)י"ב, - כר כגון: לו, צריך והוא
"לא  יב) כד, (דברים אמרה והתורה ביום, - והמחרשה
המצוות  (ספר עימך ועבוטו תשכב לא - בעבוטו" תשכב
ה). הלכה ג, פרק ולווה מלווה והלכות רמ לאֿתעשה

יז)213) (שם, ככתוב האלמנה, את למשכן בכלל שאסור
נשרף  או המשכון אבד ואם אלמנה", בגד תחבול "ולא
והלכות  רמא לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שיחזיר קודם

א). הלכה שם, כלי 214)מלווה או טחינה כלי כגון,
כי  ורכב ריחיים יחבול "לא ו) (שם, ככתוב ואפייה, בישול
שיחזירנו  קודם נשרף או המשכון אבד ואם חובל" הוא נפש
שם, מלווה והלכות רמב לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה

ב). ממון,215)הלכה עדות בה שאין שקר עדות שהעיד
חלוצה, בן או גרושה בן שהוא כוהן, פלוני על שהעיד כגון
והוזם, מלקות חייב שהוא פלוני על שהעיד או והוזם.
שקר". עד בריעך תענה "לא טו) כ, (שמות אמרה והתורה
השמועה, מפי חכמינו קיבלו מעשה, בו שאין פי על ואף
- הרשע את "והרשיעו אֿב) כח, (דברים האומר שהכתוב
(ספר  שילקה זומם לעד רומז הרשע" הכות בן אם ִוהיה
כ, פרק עדות והלכות רפה ולאֿתעשה קפ עשה המצוות

חֿט). (=דמי 216)הלכה פרוטה שווה בה יש אם כי
משלם  אדם ואין ממון לו לשלם חייב וכדומה) רפואתו
יוסיף" לא יכנו "ארבעים חבירו: למכה ואזהרה ולוקה.
ציווה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם "ומה ג) (שם,
האדם" כל לשאר וחומר קל רשעו, על להכותו שלא הכתוב
ט"ז, פרק סנהדרין והלכות ש לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ב). שגנב 217)הלכה הראשונה בפעם עליו שהעידו
כא, (שם ככתוב ולוקה, ואכל. ויין בשר וקנה אביו משל
(ויקרא  הדם" על תאכלו "לא ואזהרתו: אותו". "ויסרו יח)
דמים  שפיכות לידי המביאה אכילה תאכלו לא - כו) יט,
הלכה  ז, פרק ממרים והלכות קצה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה בתולים.218)א, לה מצא שלא אשתו, על
הבעל,219) עדי את והזימו עדים האשה אבי שהביא

נסקלים  העדים הרי האירוסין, אחרי תחתיו שזנתה שאמרו
אותו". "ויסרו יח) כב, (דברים ככתוב לוקה, והבעל
כמבואר  טז), שם, (ויקרא בעמך" רכיל תלך "לא ואזהרתו:
נערה  והלכות שא לאֿתעשה המצוות (ספר א מו, בכתובות

ו). והלכה א הלכה ג, פרק יכהו 220)בתולה שאמר כגון,
(שם, חרש" תקלל "לא ואזהרתו: לה', פלוני ארור או: ה',

בקללה, נצטער ולא שומע שאינו חרש שאפילו לוקה יד),
הלכה  כ"ו, פרק ולהלן שיז לאֿתעשה המצוות (ספר עליו
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המצוות  (ספר טריפה היא הרי בשדה בשר הבהמה שנעשית
י, הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפב לאֿתעשה

אֿג). הלכה ה, "על 166)ופרק לג) לב, (בראשית שנאמר
ממקומו  (=שקפץ הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא כן
אף  בשלימותו הגיד את והאוכל הירך". כף על אשר ועלה)
(ספר  לוקה - גדול מגיד כזית או כזית, בו שאין פי על
ח, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ"ג לאֿתעשה המצוות

ב). בעצמו 167)הלכה שהוא פי על ואף בחלב, שנתבשל
בחלב  גדי תבשל "לא כו) לד, (שמות שנאמר בישלו, לא
לומר  יט) כג, שם שנאמר מה על (נוסף השנייה בפעם אמו"
(ספר  ב קטו, בחולין כמבואר אכילתו, על שלוקה לך,
ט, פרק אסורות מאכלות והלכות קפז לאֿתעשה המצוות

אֿב). (שם)168)הלכה שנאמר אכלו, שלא פי על ואף
קפו  לאֿתעשה המצוות (ספר אמו" בחלב גדי תבשל "לא

שם). אסורות מאכלות בארץ 169)והלכות שנשרשה
העומר. מנחת הבאת יום שהוא בניסן, עשר שישה אחרי

תאכלו 170) לא וכרמל וקלי "ולחם יד) כג, (ויקרא שנאמר
בית  שאין ובזמן אלוקיכם". קרבן את הביאכם עד...
שישה  יום גמר עד חדשה תבואה לאכול אסור המקדש,
הלכה  י, פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר בניסן, עשר

קפט). לאֿתעשה המצוות (ספר האילן,171)ב פירות
כג) יט, (ויקרא ככתוב לנטיעתו, השנים בשלוש שגדלו
ערלים, לכם יהיה שנים שלוש פריו, את ערלתו "וערלתם
הלכה  פי על לארץ, בחוץ גם נוהג ערלה ואיסור ייאכל". לא
מאכלות  והלכות קצב לאֿתעשה המצוות (ספר מסיני למשה

יֿיא). הלכה י, פרק או 172)אסורות תבואה ממיני מין
הירק, בתוך הגפן שנטע או בכרם, שנזרעו ירקות מיני
תזרע  "לא ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים שניהם
ותבואת  תזרע אשר הזרע המלאה, תקדש פן כלאיים, כרמך
(חולין  אש תוקד פן - ת'ק'ד'ש' פק חכמינו: דרשו - הכרם"
לא  מצוות אלא אינו "פן" שנאמר: מקום וכל א). קטו,
קצג  לאֿתעשה המצוות (ספר ב יג, במכות כמבואר תעשה,

ו). הלכה שם, אסורות מאכלות דברים 173)והלכות
ופת  (חלב הבבלי כותח כגון, בהם, מעורב שהחמץ
כ) יב, (שמות שנאמר וכדומה, בתוכו) מעורבת מעופשת
בתערובת  יש אם אלא לוקה ואינו תאכלו". לא מחצת "כל
בתערובת  אין אם אבל ביצים, שלוש אכילת בכדי חמץ כזית
מכים  אלא לוקה, אינו ביצים שלוש אכילת בכדי חמץ כזית
והלכות  קצח לאֿתעשה המצוות (ספר מרדות מכת אותו

ו). הלכה א, פרק ומצה עשר 174)חמץ ארבעה יום חצות
כלומר, חמץ" עליו תאכל "לא ג) טז, (דברים שנאמר בניסן,
ומעלה, היום מחצות הוא שחיטתו שזמן פסח, קרבן על
אבל  חמץ. באכילת הוא אסור להישחט ראוי שהוא ומשעה
לאֿתעשה  המצוות (ספר כרת חייב עצמו בפסח חמץ האוכל

ח). הלכה א, פרק ומצה חמץ והלכות המניח.175)קצט
ימים 176) "שבעת ואזהרתו: מעשה, בה שעשה בפסח,

חמץ  המניח אבל יט). יב, (שמות בבתיכם" יימצא לא שאור
הפסח) לפני שהחמיץ (=כגון, מעשה בו עשה ולא בביתו
רא, לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה ואינו בלאו עובר זה הרי

בֿג). הלכה שם, ומצה חמץ שנתנסך 177)והלכות
(דברים  שנאמר לוקה, שהוא כל ממנו והשותה זרה, לעבודה
יין  נסיכם" יין ישתו יאכלו זבחימו חלב "אשר לח) לב,

"ולא  זרה בעבודה ונאמר לה, שקרב כזבח לה, שנתנסך
אפילו  - מאומה יח) יג, (שם החרם" מן מאומה בידך ידבק
מאכלות  והלכות קצד לאֿתעשה המצוות (ספר שהוא כל
פרק  זרה עבודה הלכות וראה אֿב) הלכה י"א, פרק אסורות

ב. הלכה חרצן 178)ז, ואפילו צימוקים או ענבים כגון,
לא  ויבשים לחים "וענבים גֿד) ו, (במדבר ככתוב וזג,
לא  זג ועד מחרצנים היין מגפן יעשה אשר מכל יאכל...
פרק  נזירות והלכות רגֿרו לאֿתעשה המצוות (ספר יאכל"

בֿג). הלכה "כל 179)ה, ה) (שם, ככתוב נזרו, נדר בימי
ואחד  המגלח ואחד ראשו", על יעבור לא תער נזרו נדר ימי
והלכות  רט לאֿתעשה המצוות (ספר זה לאו בכלל המתגלח

פרק  י"א).נזירות הלכה ימים,180)ה, שבעה טומאת
ז) (שם, אמרה והתורה לאהלו, שנכנס או בו שנגע כגון,
המצוות  (ספר במותם" להם ייטמא לא ולאמו... "לאביו

ט"וֿיח). הלכה שם, נזירות והלכות רז לאֿתעשה
(=שיפול 181) בזקן או שבראש הנתק לנגע הסמוך השיער

וזהו  פנוי, השיער מקום ויישאר מעיקרו שבהן השיער
לא  הנתק "ואת לג) יג, (ויקרא אמרה והתורה נתק), הנקרא
ניכר  שיהא כדי לו סמוך שערות שתי להניח שצריך יגלח",
טומאת  והלכות שז לאֿתעשה המצוות (ספר הנתק פשה אם

א). הלכה י, ופרק ב הלכה ח, פרק שיער 182)צרעת כגון,
מבשרו. כולו הנגע שקצץ או כ) (שם, שבבהרת לבן

אמרה 183) והתורה כד), (שם, המחייה מראה שישתנה כדי
תעשה, בלא - הצרעת" בנגע "הישמר ח) כד, (דברים
שח  לאֿתעשה המצוות (ספר לקוץ ולא לתלוש שלא תשמור

שם). י, פרק צרעת טומאת הנחל,184)והלכות באדמת
ובחרישה, בזריעה ואסור בחזקה, ששוטף מים נחל והוא
"לא  ד) כא, (שם ככתוב קרקע, של בגופה עבודה ובכל
והלכות  שט לאֿתעשה המצוות (ספר ייזרע" ולא בו יעבד

ט). הלכה י, פרק שעליה 185)רוצח השמיטה, שנת היא
יהיה  שבתון שבת השביעית "ובשנה ד) כה, (ויקרא נאמר
(ספר  בה אסורה הארץ ועבודת תזרע", לא שדך לארץ...
הלכה  א, פרק ויובל שמיטה והלכות רכ לאֿתעשה המצוות

פוריותו,186)אֿב). את להגדיל המיותרים ענפיו כורת
המצוות  (ספר תזמור" לא "וכרמך שם) (שם, אמרה והתורה
בֿג). הלכה שם, שמיטה והלכות רכא לאֿתעשה

בה 187) שנפל הזרע מן מעצמה מצמיחה שהאדמה מה
ועשו, וחזרו מקודם שנקצרו העיקרים מן או שביעית, לפני
א). הלכה ד, פרק שמיטה (הלכות ספיח נקראים שניהם

ספ 188) "את ה) (שם, אמרה והתורה הרגיל, קצירך מן יח
שאר  תבואת שקוצרים כדרך תקצרנו לא - תקצור" לא
אלא  כרי, ומעמידים אחת בבת השדה כל שקוצרים השנים,
רכב  לאֿתעשה המצוות (ספר ואכול וחבוט מעטֿמעט קצור

א). הלכה ה, פרק שמיטה האילן.189)והלכות פרי קוטף
נזירך 190) ענבי "ואת שם) (שם, אמרה והתורה הרגיל. מן

שנה, בכל אוספם שאתה כדרך תאספם שלא תבצור" לא
וכן  בעריבה, אלא בגת אותם דורכים אין - ענבים כגון
ומכניסם  כותשם אלא הבד, בתוך אותם עושים אין זיתים
והלכות  רכג לאֿתעשה המצוות (ספר ביותר קטן בד לתוך

כבֿכג). הלכה ד, פרק (שם,191)שמיטה אמרה והתורה
(ספר  תבצרו" ולא תקצרו... ולא תזרעו, לא היא... "יובל יא)
הלכה  י, פרק שמיטה והלכות רכדֿכו לאֿתעשה המצוות
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קמה 193)לקצור.192)ט"ז). להשאיר היה שצריך
שדך  פאת תכלה "לא כב) כג, (שם ככתוב לעניים, מחוברת
עוד  יכול שאינו נשרפה, או התבואה את אכל ואם בקצרך".
המצוות  (ספר לוקה זה הרי הלאו, את ולתקן לעניים ליתנה
ג). הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות כיד רי, לאֿתעשה

נתנו.194) תימן: יד ולא 195)בכתב כרמו כל שבצר
ענביהם  שאין קטנים אשכולות שהן עוללות, בו השאיר
עוללות, ונקראים ודלילים מפוזרים אלא זה, על זה נוטפים
והתורה  לאיש" (=יונק) כעולל האשכולות "לשאר שהם
המצוות  (ספר תעולל" לא "וכרמך י) יט, (שם אמרה
י"זֿיח). הלכה ד, פרק עניים מתנות והלכות ריב לאֿתעשה

הקצירה.196) בשעת הנופלות והתורה 197)שיבלים
תלקט". לא קצירך "ולקט ט) (שם, או אמרה אבדו ואם

(ספר  לוקה לעניים שיתנם קודם שליקטם, אחר נשרפו
הלכה  א, פרק עניים מתנות והלכות ריא לאֿתעשה המצוות

המלקט 198)ד). תימן: יד בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס
הנפרטים  שניים או אחד גרגר זה - פרט וכו'. פרט

הבצירה. בשעת האשכול מן והתורה 199)(=נופלים)
ממנו  נבצר ואם תלקט" לא כרמך "ופרט י) (שם, אמרה
על  לוקה זה הרי אותם, תעזוב ולגר לעני העשה: את לקיים
והלכות  ריגֿריד לאֿתעשה המצוות (ספר לעצמו לקיטתו

ט"ו). הלכה ד, פרק עניים בשדה 200)מתנות ששכחו
האלומות. עימור כד,201)בשעת (דברים אמרה והתורה

הדין  והוא לקחתו". תשוב לא בשדה עומר "ושכחת יט)
והלכות  ריד לאֿתעשה המצוות (ספר האילנות שכחת

שם). ה ופרק ו הלכה א, פרק עניים הציפור 202)מתנות
תיקח 203)ואפרוחיה. "לא ו) כב, (שם, אמרה והתורה

ומתה  לקחה ואם האם", את תשלח שלח הבנים על האם
והלכות  שו לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שישלחנה קודם

א). הלכה י"ג, פרק כאחד.204)שחיטה זרעים מיני שני
מיני 205) כל וכן ועדשה, פול או ושעורה, חיטה כגון,

"שדך  זרעים לכלאי ואזהרה אדם. למאכל הראויים זרעים
בארץ  אלא איסורם ואין יט). יט, (ויקרא כלאיים" תזרע לא
פרק  כלאיים והלכות רטו לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל

אֿג). הלכה תבואה 206)א, מיני שני שזרע ישראל, בארץ
אחת  שתים, לוקה ואז הכרם זרע עם ירקות מיני שני או
כרמך  תזרע לא משום: ואחת כלאיים, תזרע לא שדך משום:
נטע  או גפן אצל ירק זרע אם אבל ט). כב, (דברים כלאיים
(ספר  בהנאה שניהם שנאסרו אלא לוקה, אינו ירק בצד גפן
א, הלכה ה, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות

עץ 207)ז). של יחור שהרכיב כגון, לארץ, בחוץ אפילו
ו  תפוח, בעץ ואזהרתם:אתרוג לוקה, בירק אילן המרכיב כן

הפסוק: ותחילת שם) (ויקרא כלאיים תזרע לא שדך
אף  בהרבעה בהמתך מה - כלאיים" תרביע לא "בהמתך
לארץ  בחוץ בין בארץ בין בהמתך מה בהרכבה, שדך
שדך  אף בחו"ל) גם ונוהגת היא הגוף חובת (=שהרי
ס, בסנהדרין כמבואר בחו"ל, בין בארץ בין אילן) (הרכבת
א, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר א

ה). בחיה 208)הלכה בין בבהמה בין מינו שאינו על מין
"בהמתך  שם) (שם, שנאמר בחו"ל, בין בארץ בין ובעופות,
והלכות  ריז לאֿתעשה המצוות (ספר כלאיים" תרביע לא

א). הלכה ט, פרק את 209)כלאיים מינים בשני מושך

"לא  י) כב, (דברים שנאמר כאחד, מנהיגם או העגלה
אלא  אסור אינו התורה ומן יחדיו", ובחמור בשור תחרוש
שני  כל סופרים מדברי אבל טהור, ואחד טמא אחד במין
בהנהגה  או במלאכה אסורים בהרבעה כלאיים שהם מינים
ט, פרק כלאיים והלכות יח לאֿתעשה המצוות (ספר כאחד

זֿח. עושה 210)הלכה שהיא הדבר מן מלאכול בהמה פי
על  תבן תישא או תבואה שתדוש כגון, מלאכתה, בשעת בו
(ספר  בדישו" שור תחסום "לא ד) כה, (שם שנאמר גבה,
ב). הלכה י"ג, פרק שכירות והלכות ריט לאֿתעשה המצוות

בקדשים,211) בין בחולין בין אחד, ביום ובנה בהמה
ביום  תשחטו לא בנו ואת "אותו כח) כב, (ויקרא שנאמר
פרק  שחיטה והלכות קא לאֿתעשה המצוות (ספר אחד"

א). הלכה בלילה,212)י"ב, - כר כגון: לו, צריך והוא
"לא  יב) כד, (דברים אמרה והתורה ביום, - והמחרשה
המצוות  (ספר עימך ועבוטו תשכב לא - בעבוטו" תשכב
ה). הלכה ג, פרק ולווה מלווה והלכות רמ לאֿתעשה

יז)213) (שם, ככתוב האלמנה, את למשכן בכלל שאסור
נשרף  או המשכון אבד ואם אלמנה", בגד תחבול "ולא
והלכות  רמא לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שיחזיר קודם

א). הלכה שם, כלי 214)מלווה או טחינה כלי כגון,
כי  ורכב ריחיים יחבול "לא ו) (שם, ככתוב ואפייה, בישול
שיחזירנו  קודם נשרף או המשכון אבד ואם חובל" הוא נפש
שם, מלווה והלכות רמב לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה

ב). ממון,215)הלכה עדות בה שאין שקר עדות שהעיד
חלוצה, בן או גרושה בן שהוא כוהן, פלוני על שהעיד כגון
והוזם, מלקות חייב שהוא פלוני על שהעיד או והוזם.
שקר". עד בריעך תענה "לא טו) כ, (שמות אמרה והתורה
השמועה, מפי חכמינו קיבלו מעשה, בו שאין פי על ואף
- הרשע את "והרשיעו אֿב) כח, (דברים האומר שהכתוב
(ספר  שילקה זומם לעד רומז הרשע" הכות בן אם ִוהיה
כ, פרק עדות והלכות רפה ולאֿתעשה קפ עשה המצוות

חֿט). (=דמי 216)הלכה פרוטה שווה בה יש אם כי
משלם  אדם ואין ממון לו לשלם חייב וכדומה) רפואתו
יוסיף" לא יכנו "ארבעים חבירו: למכה ואזהרה ולוקה.
ציווה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם "ומה ג) (שם,
האדם" כל לשאר וחומר קל רשעו, על להכותו שלא הכתוב
ט"ז, פרק סנהדרין והלכות ש לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ב). שגנב 217)הלכה הראשונה בפעם עליו שהעידו
כא, (שם ככתוב ולוקה, ואכל. ויין בשר וקנה אביו משל
(ויקרא  הדם" על תאכלו "לא ואזהרתו: אותו". "ויסרו יח)
דמים  שפיכות לידי המביאה אכילה תאכלו לא - כו) יט,
הלכה  ז, פרק ממרים והלכות קצה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה בתולים.218)א, לה מצא שלא אשתו, על
הבעל,219) עדי את והזימו עדים האשה אבי שהביא

נסקלים  העדים הרי האירוסין, אחרי תחתיו שזנתה שאמרו
אותו". "ויסרו יח) כב, (דברים ככתוב לוקה, והבעל
כמבואר  טז), שם, (ויקרא בעמך" רכיל תלך "לא ואזהרתו:
נערה  והלכות שא לאֿתעשה המצוות (ספר א מו, בכתובות

ו). והלכה א הלכה ג, פרק יכהו 220)בתולה שאמר כגון,
(שם, חרש" תקלל "לא ואזהרתו: לה', פלוני ארור או: ה',

בקללה, נצטער ולא שומע שאינו חרש שאפילו לוקה יד),
הלכה  כ"ו, פרק ולהלן שיז לאֿתעשה המצוות (ספר עליו
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יאכל 221)א). שלא או ואכל, אכלתי שלא שנשבע כגון
תישבעו  ולא ואזהרתו: ולוקה. שקר שבועת זו הרי ואכל
(ספר  ב כ, בשבועות כמבואר יב), (שם, לשקר " בשמי
בֿג). הלכה א, פרק שבועות והלכות סא לאֿתעשה המצוות

על 222) שנשבע כגון, כן, שהוא ידוע, דבר על שנשבע
ועוד. המצוה, את לבטל שנשבע או שמיים, שהם שמיים,
כ, (שמות לשווא" אלוקיך ה' שם את תישא "לא ואזהרתו:
לא  "כי שם: שנאמר לוקה, מעשה בה שאין פי על ואף ו).
של  דין בית - לשווא" שמו את יישא אשר את ה' ינקה
אותו  מלקה מטה של דין בית אבל אותו, מנקה אינו מעלה
המצוות  (ספר א כא, בשבועות כמבואר אותו, ומנקה
דֿז). הלכה א, פרק שבועות והלכות סב לאֿתעשה

אמרה 223) והתורה נשבע, לא ואפילו שנדר, מה על שעובר
(ספר  חולין דבריו יעשה לא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
ה). הלכה א, פרק נדרים והלכות קנז לאֿתעשה המצוות

והתורה 224) מיל. עשר לשנים חוץ והוא העיר, לתחום חוץ
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שמות אמרה
אלא  לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים ומדברי השביעי".
והלכות  שכא לאֿתעשה המצוות (ספר אמה אלפיים עד

א). הלכה כ"ז, פרק יב,225)שבת (שם אמרה והתורה
נפש  לכל ייאכל אשר אך בהם ייעשה לא מלאכה "כל יח)
שכג  לאֿתעשה המצוות (ספר לכם" ייעשה לבדו הוא

אֿב). הלכה א, פרק טוב יום את 226)והלכות שמגלח
"לא  כז) יט, (ויקרא אמרה והתורה בתער, הצדעים שער
(ספר  מהם צדע כל על מלקות וחייב ראשכם" פאת תקיפו
הלכה  י"ב, פרק זרה עבודה והלכות מג לאֿתעשה המצוות

ו). והלכה הן:227)א, פיאות וחמש העליון מגלחו. לחי
ולוקה  הזקן. ושיבולת שמאל, מצד וכן מימין התחתון ולחי
זקנך" פאת את תשחית "ולא ואזהרתו: ופאה. פאה כל על
 ֿ לא המצוות (ספר בתער שיגלחנו עד חייב ואינו (שם)

ז). הלכה שם, זרה עבודה והלכות מד שורט 228)תעשה
עושים, הגויים שהיו כדרך מתו, על צער מרוב בבשרו
בבשרכם" תתנו לא לנפש "ושרט כה) (שם, אמרה והתורה
הלכה  שם, זרה עבודה והלכות מה לאֿתעשה המצוות (ספר

כדרך 229)י"ב). מתו, על צערו מרוב ראשו שער תולש
"ולא  א) יד, (דברים אמרה והתורה הסכלים, שעושים
כבין  הראש כל על וחייב למת". עיניכם בין קרחה תשימו
בראשם  קרחה יקרחו לא ה) כא, (ויקרא שנאמר העיניים,
שם, זרה עבודה והלכות קעא לאֿתעשה המצוות (ספר

ט"ו). השיטה 230)הלכה מקום וממלא בבשרו ששורט
הגויים  מנהג היה וזה צבעונים, שאר או דיו או כוחל
לה  הם מכורים עבדים שאלו זרה, לעבודה עצמם שרושמים
"וכתובת  כח) יט, (שם, אמרה והתורה לעבודתה. ומורשמים
והלכות  מא לאֿתעשה המצוות (ספר בכם" תתנו לא קעקע

י"א). הלכה שם, זרה מצמר 231)עבודה ארוג בגד
הזמן. באותו זרה עבודה כומרי שלבשו כמו ופשתים,
(דברים  יחדיו" ופשתים צמר שעטנז תלבש "לא ואזהרתו:
פשתן  של גדול בבגד צמר של אחד חוט ואפילו יא). כב,
פרק  זרה עבודה והלכות מב לאֿתעשה המצוות (ספר אסור

ה). והלכה א הלכה את 232)י, תשחית "לא יט) כ, (שם
כגון: זה, בכלל השחתה וכל תכרות" לא ואותו עצה...
שאינו  אלא לבטלה, כלי ישבור או לבטלה בגד שישרוף

בהלכות  כמבואר מדבריהם, מרדות מכת אלא עליהם לוקה
והלכות  נז לאֿתעשה המצוות (ספר י הלכה ו, פרק מלכים

ח). הלכה שם, בגדים 233)מלכים שילבש כגון,
נשים, אלא אותם לובשים שאין במקום זהב, וחלי צבעוניים
אשה" שמלת גבר ילבש "ולא ה) כב, (שם אמרה והתורה
מ  לאֿתעשה המצוות (ספר שחור שערו צבע אם זה ובכלל

י). הלכה י"ב פרק זרה עבודה שתשים 234)והלכות כגון
שריון שתלבש או מצנפת, כאיש,בראשה ראשה שתגלח או

(ספר  אשה" על גבר כלי יהיה "לא שם) (שם, שנאמר
שם). זרה עבודה והלכות לט לאֿתעשה המצוות

מקרוביו 235) אינו והוא לאהלו, נכנס או בו שנגע
א) (שם, אמרה והתורה בֿג). כא, (ויקרא בכתוב המפורשים
קסו  לאֿתעשה המצוות (ספר בעמיו" ייטמא לא "לנפש

אֿג). הלכה ג, פרק אבל בת 236)והלכות שאינה כגון,
אסורה  שהיא לאיש, שנבעלה ישראל בת או ישראל,
מיוחד  ואינו ישראל, בכל השווה איסור לו, להינשא
לא  וחללה זונה "אשה ז) (שם, אמרה והתורה בכוהנים.
לוקה, אינו קידשה ולא זנות דרך עליה בא אם אבל ייקחו".
(ספר  ויבעול (=בקידושין) שייקח עד - יקחו" "לא שנאמר:
י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קנח לאֿתעשה המצוות

א). הלכה י"ח, ופרק ב בין 237)הלכה הנישואין מן בין
(שם, אמרה והתורה א. נט, ביבמות כמבואר האירוסין, מן
המצוות  (ספר ייקחו" לא מאישה גרושה "ואשה שם)
ב, הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס לאֿתעשה

י"י). וכן 238)והלכה כהונה, מאיסורי שנולדה זו - חללה
נתחללה  - לכוהן נבעלה לכהונה האסורות הנשים אחת

איסורי אמרה (הלכות והתורה א). הלכה י"ט, פרק ביאה
 ֿ לא המצוות (ספר יקחו" לא וחללה זונה "אשה (שם):
אֿב). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס תעשה

כיוון 239) - בעמיו" זרעו יחלל "ולא טו) (שם, שנאמר
יחלל  שלא מוזהר והוא לכהונה, ופסלה חיללה, שבעלה,
וגרושה, וחללה לזונה בניגוד זרעו, ולא אשה לא כשרים,
לוקה  אינו ולפיכך בעילתו, קודם ועומדות מחוללות שהן
קסב  לאֿתעשה המצוות (ספר ויבעול שיקדש עד עליהן

ג). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי אחר,240)והלכות לאיש
אשר  הראשון בעלה יוכל "לא ד) כד, (דברים אמרה והתורה

לקחתה  לשוב אלא שלחה לאחר, נישאה לא ואפילו ."
"והייתה  ב) (שם, שנאמר לראשון, לחזור אסורה לו נתארסה
ב  יא, ביבמות כמבואר קידושין, זו - הוויה אחר" לאיש
י"א, פרק גירושין והלכות שנו לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ב). זקוקה 241)הלכה והיא בנים בלא בעלה שמת
נפטרה  שלא וכל להם, לחלוץ או האחים, לאחד להתייבם
"לא  ה) כה, (שם ככתוב אחר, לאיש להינשא אסורה מהיבם
לאֿתעשה  המצוות (ספר זר" לאיש החוצה המת אשת תהיה

י"ח). הלכה ב, פרק ייבום והלכות אשה 242)שנז שבועל
"לא  יח) כג, (שם אמרה והתורה קידושין, בלא זנות לשם
שנה  לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל" מבנות קדשה תהיה

ד). הלכה א, פרק אישות שנולד 243)והלכות זה - ממזר
הנידה, מן חוץ כרת, איסור אליהן שחייבים העריות מן
ממזר. ואינו לכהונה פגום הוא ממנה הנולד שהבן

ה'".244) בקהל ממזר יבוא "לא ג) (שם, אמרה והתורה
ולא  יבעל אם והלא בנישואין, צורך מה שואל: והראב"ד
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לוניל  לחכמי רבינו השיב וכבר לוקה, זה הרי תחילה יקדש
הרמב"ם  תשובות במוספנו ראה בזה. שיטתו את והצדיק
המצוות  (ספר ב הלכה ט"ו, פרק ביאה, איסורי להלכות
אֿב). הלכה שם, ביאה איסורי והלכות שנד לאֿתעשה

קנב. סימן הרמב"ם תשובות שנפצעו 245)וראה כל
אברי  שנשחתו מי רבינו: מגדיר המצוות ובספר ביציו.
אמרה  והתורה להוליד. לו אפשר שאי עד שלו התשמיש
(ספר  ה'" בקהל שפכה וכרות דכה פצוע יבוא "לא ב) (שם,
ט"ז, פרק ביאה איסורי והלכות שס לאֿתעשה המצוות

אֿג). הזרע.246)הלכה איברי והתורה 247)מפסיד
לא  ובארצכם - וכרות ונתוק וכתות כד) כב, (ויקרא אמרה
תעשו", לא "ובכם שם) (ספרא, חז"ל קיבלו - תעשו"
בין  בגופם בין בישראל, זאת יעשה לא הכתוב "עניין כלומר
איסורי  והלכות שסא לאֿתעשה המצות (ספר אחרים" בגוף

טֿי). הלכה ט"ז, פרק (דברים 248)ביאה אמרה והתורה
שלחה  יוכל לא עינה אשר תחת לאשה תהיה "ולו כט) כב,

זה כל הרי לאחר שנישאה או ומתה, גירשה ואם ימיו".
(ספר  לאשה תהיה ולו העשה: עוד לקיים יכול שאינו לוקה,
ז). הלכה א, פרק נערה והלכות שנח לאֿתעשה המצוות

יוכל 249) לא לאשה תהייה "ולו יט) (שם, אמרה והתורה
האונס  שלוקה כדרך לוקה, זה וגם ימיו", כל לשלחה
שנט  לאֿתעשה המצוות (ספר החזירה, ולא אנוסתו שגירש

ד). הלכה ג, פרק נערה החיבוק 250)והלכות כגון,
בהן. נהנה שאדם מפעולות בהם וכיוצא והנישוק

"איש 251) ו) יח, (ויקרא אמרה והתורה עליה, בא שלא
כלומר, - ערווה" לגלות תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש
(ספר  ערווה לגלות המביאה קירבה אליהן תתקרבו לא
כ"א, פרק ביאה איסורי והלכות שנג לאֿתעשה המצוות

אֿב). אשה 252)הלכה לעדות פסול שהוא עליו שאמרו
השמועה" טובה "לא על אותו מלקים וכן ב). כו, (סנהדרין
ה. הלכה כ"ד, פרק לקמן וכמבואר א) פא , (קידושין

לא 253) בתך בם, תתחתן "ולא ג) ז, (דברים אמרה והתורה
ואחד  עממים שבעה אחד לבנך" תיקח לא ובתו לבנו תיתן
והלכות  נב לאֿתעשה המצוות (ספר זה באיסור האומות כל
דֿז. הלכה שם וראה א), הלכה י"ב, פרק ביאה איסור

ומואבי 254) עמוני יבוא "לא ד) כג, (שם אמרה והתורה
בקהל  לבוא הם אסורים שנתגיירו אחר אפילו ה'" בקהל
י"ב, פרק ביאה איסורי והלכות נג לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ז). רבינו,255)הלכה ביאר וכבר הקודמת. בהערה כנ"ל
האומות  כל את בלבל אשור מלך שסנחריב כ"ה, הלכה שם
שפירש  חזקתו להתגייר, מהן הפורש וכל בזה, זה ועירבן
בקהל  לבוא הזה בזמן מותרים הגרים כל ולפיכך הרוב, מן
הנקיבות. ואחד הזכרים אחד שהוא, מקום בכל ה'

ה 256) שמונהֿעשרה על אמרה נוסף והתורה לו, ראויות
קיבלו  - לבבו" יסור ולא נשים לו ירבה "ולא יז) יז, (שם
המצוות  (ספר שמונהֿעשרה עד ליקח לו שמותר חכמינו
ב). הלכה ג, פרק מלכים והלכות שסד לאֿתעשה

רץ 257) להיות פנוי אחד סוס אפילו מרכבתו, כדי על נוסף
(שם, אמרה והתורה המלכים, שאר שעושים כדרך לפניו
מצריימה  העם את ישיב ולא סוסים לו ירבה לא "רק טז)
והלכות  שסג לאֿתעשה המצוות (ספר סוס" הרבות למען

ג). הלכה שם, לעצמו,258)מלכים בגנזיו והניחו

יז) (שם, אמרה והתורה בו, להתנאות או בו להתגאות
שירבה  וזהב כסף אבל מאד". לו ירבה לא וזהב "וכסף
- ולמלחמותיו ציבור לצרכי מוכן שם להיות ה' בית לאוצר
והלכות  שסה לאֿתעשה המצוות (ספר להרבותו מצווה

ד). הלכה שם, שיש 259)מלכים תעשה לא מצוות כולל
אֿב  הלכה לעיל המנויות שמים, בידי מיתה או כרת, בהן

שם. כמבואר עליהן, שלוקים

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
עלֿפי 1) אלא הדעת, אומד עלֿפי מעניש ביתֿדין שאין

על  לחוס האיסור באונס. עבירה עובר דין ברורה. ראייה
שהוא. חיוב בכל הנאשם על בדין לרחם או העבריין,
שלא  לתלמיד וכן בהוראה, ליבו שמגיס למי חכמינו אזהרת
משווה  פחות לדין הדיינים זיקת ומורה. להוראה הגיע

פרוטה.
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וההגיון.2) השכל ע"פ שנכנס 3)השערה תימן: בכת"י
הנרדף. אחרי נכנס שהרודף והכוונה, מפרכס 4)אחריו.

-6)החרב.5)ומזדעזע. ראיתם כך "אם ב לז, סנהדרין
עדים  שנים עלֿפי אמרה: התורה שהרי כלום", ראיתם לא

המת. יומת ראיה) משפטים 7)(=עדי פרשת מכילתא
וכתב  תהרגנו. אל - תורה דין ע"פ נקי שהוא מי זה. לפסוק
האפשריים  שהדברים "לפי רצ: ל"ת המצוות' ב'ספר רבינו
רחוקה  שאפשרותם ומהם מאד, קרובה שאפשרותם מהם יש
לקיים  תורה הרשתה ואילו מאד. רחב וה"אפשר" מאד...
את  מקיימים היו אז כי מאד... הקרוב כאפשר ענשים
את  שיקיימו עד מזה... רחוק יותר שהוא במה הענשים
השופט, דמיון לפי קל, באומדן אדם בני וימיתו הענשים
שלא  וציוה הזה, הפתח את יתעלה (=הבורא) סתם לפיכך
המעידים, עדים שם שיהיו עד אלא עונש שום יקויים
לפטר  רצוי ויותר טוב ויותר המעשה... אותו להם שברור

הימים". מן ביום אחד נקי מלהרוג חוטאים, שעל 8)אלף
נאמן. ואינו אחד, עד אלא בה אין עבירה מכילתא 9)כל

יצא  אם כלומר, רשע". אצדיק לא "כי מסיים: והכתוב שם,
שנתחייב  במיתה להמיתו שלוחים הרבה לי יש - זכאי מידך
שם). לתורה ברש"י וכן ה"ג. פ"ד, סנהדרין (ירושלמי בה
אע"פ  ביתֿהמקדש שחרב "מיום אמרו: שם ובסנהדרין
שמים) בידי (=פורענות מיתות ארבע דין סנהדרין, שבטלה
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יאכל 221)א). שלא או ואכל, אכלתי שלא שנשבע כגון
תישבעו  ולא ואזהרתו: ולוקה. שקר שבועת זו הרי ואכל
(ספר  ב כ, בשבועות כמבואר יב), (שם, לשקר " בשמי
בֿג). הלכה א, פרק שבועות והלכות סא לאֿתעשה המצוות

על 222) שנשבע כגון, כן, שהוא ידוע, דבר על שנשבע
ועוד. המצוה, את לבטל שנשבע או שמיים, שהם שמיים,
כ, (שמות לשווא" אלוקיך ה' שם את תישא "לא ואזהרתו:
לא  "כי שם: שנאמר לוקה, מעשה בה שאין פי על ואף ו).
של  דין בית - לשווא" שמו את יישא אשר את ה' ינקה
אותו  מלקה מטה של דין בית אבל אותו, מנקה אינו מעלה
המצוות  (ספר א כא, בשבועות כמבואר אותו, ומנקה
דֿז). הלכה א, פרק שבועות והלכות סב לאֿתעשה

אמרה 223) והתורה נשבע, לא ואפילו שנדר, מה על שעובר
(ספר  חולין דבריו יעשה לא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
ה). הלכה א, פרק נדרים והלכות קנז לאֿתעשה המצוות

והתורה 224) מיל. עשר לשנים חוץ והוא העיר, לתחום חוץ
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שמות אמרה
אלא  לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים ומדברי השביעי".
והלכות  שכא לאֿתעשה המצוות (ספר אמה אלפיים עד

א). הלכה כ"ז, פרק יב,225)שבת (שם אמרה והתורה
נפש  לכל ייאכל אשר אך בהם ייעשה לא מלאכה "כל יח)
שכג  לאֿתעשה המצוות (ספר לכם" ייעשה לבדו הוא

אֿב). הלכה א, פרק טוב יום את 226)והלכות שמגלח
"לא  כז) יט, (ויקרא אמרה והתורה בתער, הצדעים שער
(ספר  מהם צדע כל על מלקות וחייב ראשכם" פאת תקיפו
הלכה  י"ב, פרק זרה עבודה והלכות מג לאֿתעשה המצוות

ו). והלכה הן:227)א, פיאות וחמש העליון מגלחו. לחי
ולוקה  הזקן. ושיבולת שמאל, מצד וכן מימין התחתון ולחי
זקנך" פאת את תשחית "ולא ואזהרתו: ופאה. פאה כל על
 ֿ לא המצוות (ספר בתער שיגלחנו עד חייב ואינו (שם)

ז). הלכה שם, זרה עבודה והלכות מד שורט 228)תעשה
עושים, הגויים שהיו כדרך מתו, על צער מרוב בבשרו
בבשרכם" תתנו לא לנפש "ושרט כה) (שם, אמרה והתורה
הלכה  שם, זרה עבודה והלכות מה לאֿתעשה המצוות (ספר

כדרך 229)י"ב). מתו, על צערו מרוב ראשו שער תולש
"ולא  א) יד, (דברים אמרה והתורה הסכלים, שעושים
כבין  הראש כל על וחייב למת". עיניכם בין קרחה תשימו
בראשם  קרחה יקרחו לא ה) כא, (ויקרא שנאמר העיניים,
שם, זרה עבודה והלכות קעא לאֿתעשה המצוות (ספר

ט"ו). השיטה 230)הלכה מקום וממלא בבשרו ששורט
הגויים  מנהג היה וזה צבעונים, שאר או דיו או כוחל
לה  הם מכורים עבדים שאלו זרה, לעבודה עצמם שרושמים
"וכתובת  כח) יט, (שם, אמרה והתורה לעבודתה. ומורשמים
והלכות  מא לאֿתעשה המצוות (ספר בכם" תתנו לא קעקע

י"א). הלכה שם, זרה מצמר 231)עבודה ארוג בגד
הזמן. באותו זרה עבודה כומרי שלבשו כמו ופשתים,
(דברים  יחדיו" ופשתים צמר שעטנז תלבש "לא ואזהרתו:
פשתן  של גדול בבגד צמר של אחד חוט ואפילו יא). כב,
פרק  זרה עבודה והלכות מב לאֿתעשה המצוות (ספר אסור

ה). והלכה א הלכה את 232)י, תשחית "לא יט) כ, (שם
כגון: זה, בכלל השחתה וכל תכרות" לא ואותו עצה...
שאינו  אלא לבטלה, כלי ישבור או לבטלה בגד שישרוף

בהלכות  כמבואר מדבריהם, מרדות מכת אלא עליהם לוקה
והלכות  נז לאֿתעשה המצוות (ספר י הלכה ו, פרק מלכים

ח). הלכה שם, בגדים 233)מלכים שילבש כגון,
נשים, אלא אותם לובשים שאין במקום זהב, וחלי צבעוניים
אשה" שמלת גבר ילבש "ולא ה) כב, (שם אמרה והתורה
מ  לאֿתעשה המצוות (ספר שחור שערו צבע אם זה ובכלל

י). הלכה י"ב פרק זרה עבודה שתשים 234)והלכות כגון
שריון שתלבש או מצנפת, כאיש,בראשה ראשה שתגלח או

(ספר  אשה" על גבר כלי יהיה "לא שם) (שם, שנאמר
שם). זרה עבודה והלכות לט לאֿתעשה המצוות

מקרוביו 235) אינו והוא לאהלו, נכנס או בו שנגע
א) (שם, אמרה והתורה בֿג). כא, (ויקרא בכתוב המפורשים
קסו  לאֿתעשה המצוות (ספר בעמיו" ייטמא לא "לנפש

אֿג). הלכה ג, פרק אבל בת 236)והלכות שאינה כגון,
אסורה  שהיא לאיש, שנבעלה ישראל בת או ישראל,
מיוחד  ואינו ישראל, בכל השווה איסור לו, להינשא
לא  וחללה זונה "אשה ז) (שם, אמרה והתורה בכוהנים.
לוקה, אינו קידשה ולא זנות דרך עליה בא אם אבל ייקחו".
(ספר  ויבעול (=בקידושין) שייקח עד - יקחו" "לא שנאמר:
י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קנח לאֿתעשה המצוות

א). הלכה י"ח, ופרק ב בין 237)הלכה הנישואין מן בין
(שם, אמרה והתורה א. נט, ביבמות כמבואר האירוסין, מן
המצוות  (ספר ייקחו" לא מאישה גרושה "ואשה שם)
ב, הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס לאֿתעשה

י"י). וכן 238)והלכה כהונה, מאיסורי שנולדה זו - חללה
נתחללה  - לכוהן נבעלה לכהונה האסורות הנשים אחת

איסורי אמרה (הלכות והתורה א). הלכה י"ט, פרק ביאה
 ֿ לא המצוות (ספר יקחו" לא וחללה זונה "אשה (שם):
אֿב). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס תעשה

כיוון 239) - בעמיו" זרעו יחלל "ולא טו) (שם, שנאמר
יחלל  שלא מוזהר והוא לכהונה, ופסלה חיללה, שבעלה,
וגרושה, וחללה לזונה בניגוד זרעו, ולא אשה לא כשרים,
לוקה  אינו ולפיכך בעילתו, קודם ועומדות מחוללות שהן
קסב  לאֿתעשה המצוות (ספר ויבעול שיקדש עד עליהן

ג). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי אחר,240)והלכות לאיש
אשר  הראשון בעלה יוכל "לא ד) כד, (דברים אמרה והתורה

לקחתה  לשוב אלא שלחה לאחר, נישאה לא ואפילו ."
"והייתה  ב) (שם, שנאמר לראשון, לחזור אסורה לו נתארסה
ב  יא, ביבמות כמבואר קידושין, זו - הוויה אחר" לאיש
י"א, פרק גירושין והלכות שנו לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ב). זקוקה 241)הלכה והיא בנים בלא בעלה שמת
נפטרה  שלא וכל להם, לחלוץ או האחים, לאחד להתייבם
"לא  ה) כה, (שם ככתוב אחר, לאיש להינשא אסורה מהיבם
לאֿתעשה  המצוות (ספר זר" לאיש החוצה המת אשת תהיה

י"ח). הלכה ב, פרק ייבום והלכות אשה 242)שנז שבועל
"לא  יח) כג, (שם אמרה והתורה קידושין, בלא זנות לשם
שנה  לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל" מבנות קדשה תהיה

ד). הלכה א, פרק אישות שנולד 243)והלכות זה - ממזר
הנידה, מן חוץ כרת, איסור אליהן שחייבים העריות מן
ממזר. ואינו לכהונה פגום הוא ממנה הנולד שהבן

ה'".244) בקהל ממזר יבוא "לא ג) (שם, אמרה והתורה
ולא  יבעל אם והלא בנישואין, צורך מה שואל: והראב"ד

oixcdpq zekld - mihtey xtq - fenz b"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לוניל  לחכמי רבינו השיב וכבר לוקה, זה הרי תחילה יקדש
הרמב"ם  תשובות במוספנו ראה בזה. שיטתו את והצדיק
המצוות  (ספר ב הלכה ט"ו, פרק ביאה, איסורי להלכות
אֿב). הלכה שם, ביאה איסורי והלכות שנד לאֿתעשה

קנב. סימן הרמב"ם תשובות שנפצעו 245)וראה כל
אברי  שנשחתו מי רבינו: מגדיר המצוות ובספר ביציו.
אמרה  והתורה להוליד. לו אפשר שאי עד שלו התשמיש
(ספר  ה'" בקהל שפכה וכרות דכה פצוע יבוא "לא ב) (שם,
ט"ז, פרק ביאה איסורי והלכות שס לאֿתעשה המצוות

אֿג). הזרע.246)הלכה איברי והתורה 247)מפסיד
לא  ובארצכם - וכרות ונתוק וכתות כד) כב, (ויקרא אמרה
תעשו", לא "ובכם שם) (ספרא, חז"ל קיבלו - תעשו"
בין  בגופם בין בישראל, זאת יעשה לא הכתוב "עניין כלומר
איסורי  והלכות שסא לאֿתעשה המצות (ספר אחרים" בגוף

טֿי). הלכה ט"ז, פרק (דברים 248)ביאה אמרה והתורה
שלחה  יוכל לא עינה אשר תחת לאשה תהיה "ולו כט) כב,

זה כל הרי לאחר שנישאה או ומתה, גירשה ואם ימיו".
(ספר  לאשה תהיה ולו העשה: עוד לקיים יכול שאינו לוקה,
ז). הלכה א, פרק נערה והלכות שנח לאֿתעשה המצוות

יוכל 249) לא לאשה תהייה "ולו יט) (שם, אמרה והתורה
האונס  שלוקה כדרך לוקה, זה וגם ימיו", כל לשלחה
שנט  לאֿתעשה המצוות (ספר החזירה, ולא אנוסתו שגירש

ד). הלכה ג, פרק נערה החיבוק 250)והלכות כגון,
בהן. נהנה שאדם מפעולות בהם וכיוצא והנישוק

"איש 251) ו) יח, (ויקרא אמרה והתורה עליה, בא שלא
כלומר, - ערווה" לגלות תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש
(ספר  ערווה לגלות המביאה קירבה אליהן תתקרבו לא
כ"א, פרק ביאה איסורי והלכות שנג לאֿתעשה המצוות

אֿב). אשה 252)הלכה לעדות פסול שהוא עליו שאמרו
השמועה" טובה "לא על אותו מלקים וכן ב). כו, (סנהדרין
ה. הלכה כ"ד, פרק לקמן וכמבואר א) פא , (קידושין

לא 253) בתך בם, תתחתן "ולא ג) ז, (דברים אמרה והתורה
ואחד  עממים שבעה אחד לבנך" תיקח לא ובתו לבנו תיתן
והלכות  נב לאֿתעשה המצוות (ספר זה באיסור האומות כל
דֿז. הלכה שם וראה א), הלכה י"ב, פרק ביאה איסור

ומואבי 254) עמוני יבוא "לא ד) כג, (שם אמרה והתורה
בקהל  לבוא הם אסורים שנתגיירו אחר אפילו ה'" בקהל
י"ב, פרק ביאה איסורי והלכות נג לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ז). רבינו,255)הלכה ביאר וכבר הקודמת. בהערה כנ"ל
האומות  כל את בלבל אשור מלך שסנחריב כ"ה, הלכה שם
שפירש  חזקתו להתגייר, מהן הפורש וכל בזה, זה ועירבן
בקהל  לבוא הזה בזמן מותרים הגרים כל ולפיכך הרוב, מן
הנקיבות. ואחד הזכרים אחד שהוא, מקום בכל ה'

ה 256) שמונהֿעשרה על אמרה נוסף והתורה לו, ראויות
קיבלו  - לבבו" יסור ולא נשים לו ירבה "ולא יז) יז, (שם
המצוות  (ספר שמונהֿעשרה עד ליקח לו שמותר חכמינו
ב). הלכה ג, פרק מלכים והלכות שסד לאֿתעשה

רץ 257) להיות פנוי אחד סוס אפילו מרכבתו, כדי על נוסף
(שם, אמרה והתורה המלכים, שאר שעושים כדרך לפניו
מצריימה  העם את ישיב ולא סוסים לו ירבה לא "רק טז)
והלכות  שסג לאֿתעשה המצוות (ספר סוס" הרבות למען

ג). הלכה שם, לעצמו,258)מלכים בגנזיו והניחו

יז) (שם, אמרה והתורה בו, להתנאות או בו להתגאות
שירבה  וזהב כסף אבל מאד". לו ירבה לא וזהב "וכסף
- ולמלחמותיו ציבור לצרכי מוכן שם להיות ה' בית לאוצר
והלכות  שסה לאֿתעשה המצוות (ספר להרבותו מצווה

ד). הלכה שם, שיש 259)מלכים תעשה לא מצוות כולל
אֿב  הלכה לעיל המנויות שמים, בידי מיתה או כרת, בהן

שם. כמבואר עליהן, שלוקים

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
עלֿפי 1) אלא הדעת, אומד עלֿפי מעניש ביתֿדין שאין

על  לחוס האיסור באונס. עבירה עובר דין ברורה. ראייה
שהוא. חיוב בכל הנאשם על בדין לרחם או העבריין,
שלא  לתלמיד וכן בהוראה, ליבו שמגיס למי חכמינו אזהרת
משווה  פחות לדין הדיינים זיקת ומורה. להוראה הגיע

פרוטה.
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וההגיון.2) השכל ע"פ שנכנס 3)השערה תימן: בכת"י
הנרדף. אחרי נכנס שהרודף והכוונה, מפרכס 4)אחריו.

-6)החרב.5)ומזדעזע. ראיתם כך "אם ב לז, סנהדרין
עדים  שנים עלֿפי אמרה: התורה שהרי כלום", ראיתם לא

המת. יומת ראיה) משפטים 7)(=עדי פרשת מכילתא
וכתב  תהרגנו. אל - תורה דין ע"פ נקי שהוא מי זה. לפסוק
האפשריים  שהדברים "לפי רצ: ל"ת המצוות' ב'ספר רבינו
רחוקה  שאפשרותם ומהם מאד, קרובה שאפשרותם מהם יש
לקיים  תורה הרשתה ואילו מאד. רחב וה"אפשר" מאד...
את  מקיימים היו אז כי מאד... הקרוב כאפשר ענשים
את  שיקיימו עד מזה... רחוק יותר שהוא במה הענשים
השופט, דמיון לפי קל, באומדן אדם בני וימיתו הענשים
שלא  וציוה הזה, הפתח את יתעלה (=הבורא) סתם לפיכך
המעידים, עדים שם שיהיו עד אלא עונש שום יקויים
לפטר  רצוי ויותר טוב ויותר המעשה... אותו להם שברור

הימים". מן ביום אחד נקי מלהרוג חוטאים, שעל 8)אלף
נאמן. ואינו אחד, עד אלא בה אין עבירה מכילתא 9)כל

יצא  אם כלומר, רשע". אצדיק לא "כי מסיים: והכתוב שם,
שנתחייב  במיתה להמיתו שלוחים הרבה לי יש - זכאי מידך
שם). לתורה ברש"י וכן ה"ג. פ"ד, סנהדרין (ירושלמי בה
אע"פ  ביתֿהמקדש שחרב "מיום אמרו: שם ובסנהדרין
שמים) בידי (=פורענות מיתות ארבע דין סנהדרין, שבטלה
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חיה  או הגג, מן נופל או סקילה: שנתחייב מי בטל, לא
וכו'. דורסתו"

.·ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„ ‰OÚL ÈÓ Ïk10 »ƒ∆»»»»∆«»ƒ»»ƒ«≈ƒ
‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - Ò‡a¿…∆≈≈ƒ¿ƒƒ¿««ƒ∆»»
˙‡ ÏlÁL Èt ÏÚ Û‡ .¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰iL ‰eˆÓ¿À∆∆≈»≈¿««¬…««ƒ∆ƒ≈∆

ÌM‰11‰¯ÚpÏÂ :¯Ó‡pL .‚¯‰ BÈ‡ - Òe‡ ‡e‰Â «≈¿»≈∆¡»∆∆¡«¿««¬»
¯·„ ‰OÚ˙ ‡Ï12eLÚÈ ‡lL ,ÔÈc ˙È·Ï ‰¯‰Ê‡ BÊ . …«¬∆»»«¿»»¿≈ƒ∆…««¿

Òe‡‰ ˙‡13. ∆»»

יסודי 10) הל' ראה דמים, ושפיכות עריות גילוי ע"ז, כגון
ה"ב. פ"ה, ולא 11)התורה להיהרג שנצטווה מי שכל

על  ועבר השם, את מחלל זה הרי - נהרג ולא ועבר לעבור,
קדשי" שם את תחללו "ולא לב) כב, (ויקרא לאֿתעשה

ה"ד). הנערה 12)(שם, "צעקה כח שם הכתוב, וכדברי
"אנוס  א) כז, (נדרים אמרו וכן לה". מושיע ואין המאורשה

פטריה". רחמנא 'ספר 13)- על בהשגותיו הרמב"ן ולדעת
עונש  שלילת אלא אזהרה זו אין ח, שורש לרבינו המצוות'
מדגיש: והכתוב הואיל סובר, רבינו אולם יותר. ולא מיתה,
שביתֿהדין  הדעת על יעלה איך - מות" חטא לנערה "אין
שהתורה  "היתכן, ב) פב, (סנהדרין שאמרו כמו יענשה,
שאמרה  זה ועלֿכרחך, ונהרגנו". נעמוד ואנו - פטרתו
לאו  ולאיסור היא לאזהרה דבר", תעשה לא "ולנערה תורה:

שם). אסתר, (מגילת

.‚˙˙ÈÓ ·iÁ - ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡aL „Ú e‰eÒ‡L LÈ‡ƒ∆¬»«∆»«»∆¿»«»ƒ«
ÈeM˜ ÔÈ‡L ;ÔÈc ˙Èa14˙Ú„Ï ‡l‡15‰M‡‰ Ï·‡ . ≈ƒ∆≈ƒ∆»¿««¬»»ƒ»

‰Ò‡pL ¯Á‡ ‰¯Ó‡ elÙ‡ ,Ò‡a ˙ÏÚ·p‰16eÁÈp‰ : «ƒ¿∆∆¿…∆¬ƒ»¿»««∆∆∆¿»«ƒ
‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - BÏ17‰ÈÏÚ ¯ab˙ d¯ˆiL ÈtÓ ,18. ¬≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿«≈»∆»

האבר.14) מעשה 15)התקשות כעושה הוא והרי מרצון.
להתקשות, לו איֿאפשר בדבר מרוצה שאינו שכל מעצמו.
ועדיין  (כסףֿמשנה). הוא מרוצה ודאי - שנתקשה וכיון
בלא  מיתה עונש אין והלא אותו, ממיתים איך קשה,
וע"כ, בו? התרו לא ודאי - לבעול שאנסוהו וזה התראה,
חיוב  דין עליו יש אלא אותו, שממיתים לומר נתכוון לא
ומאחר  התראה, בלא במזיד שעשה כאדם ביתֿדין, מיתת
שדייק  וזה אותו. ממיתים ביתֿדין אין כחוק, הותרה שלא
ביתֿדין  כתב: ולא ביתֿדין, מיתת חייב וכתב: רבינו
ביתֿדין  אין הקודמת: בהלכה שכתב כדרך אותו, ממיתים

(כסףֿמשנה). אותו הביאה.16)ממיתים בסוף
התלמוד 17) (לשון שוכרתו" היא - לה נזקק "שאלמלא

ב). נא, בעילה 18)כתובות שבתחילת אונס, זה "וגם
ושם  שם). (רש"י יצר" הבועל הלבישה - באונס שהיא
רבינו  למד וממנו לבעלה, לחזור האשה היתר לענין מדובר
ה"ט: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה העונש. פטור לענין
שיצר  תרצה, שלא בידה אין - באונס לבעול "שמשהתחיל
פכ"ד, אישות הל' וראה לרצות". אותה כופה וטבעו האדם

הי"ט.

.„:e¯Ó‡È ‡lL .‚¯B‰‰ ÏÚ ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡»¿≈ƒ»««≈∆……¿
?¯Á‡‰ ˙‚È¯‰a LÈ ˙ÏÚBz ‰Óe ,‰Ê ‚¯‰ ¯·k¿»∆¡«∆«∆∆≈«¬ƒ«»«≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .B˙‚È¯‰a ÔÈÏM¯˙Ó e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»∆∆¡«…»≈¿

È˜p‰ Ì„ z¯Ú·e ,ÂÈÏÚ19ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ . »»ƒ«¿»««»ƒ¿≈»¿≈ƒ»
Ò˜ ·iÁ˙pL ÈÓ ÏÚ20,‰Ê ‡e‰ ÈÚ :e¯Ó‡È ‡lL . «ƒ∆ƒ¿«≈¿»∆……¿»ƒ∆

BÏ LiL Ïk epnÓ ÔÈa‚Ó ‡l‡ .‰OÚ ‰eÎa ‡lL∆…¿«»»»»∆»«¿ƒƒ∆…∆≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL .‰ÈÁ ‡Ïa21ÈÈ„a ÔÎÂ . ¿…¬ƒ»∆∆¡«¿…»≈∆¿≈¿ƒ≈

‡e‰ ÈÚ :¯Ó‡z ‡lL .Ïc‰ ÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ ˙BBÓÓ»≈¿«¬ƒ«««∆……«»ƒ
ÔÈ·iÁ ¯ÈLÚ‰Â È‡Â ÏÈ‡B‰ ;¯ÈLÚ BÈc ÏÚ·e ,‰Ê∆««ƒ»ƒƒ«¬ƒ¿∆»ƒ«»ƒ
ÏÚ .„B·Îa Ò¯t˙Ó ‡ˆÓÂ ,ÔÈca epkÊ‡ - BÒ¯ÙÏ¿«¿¿¬«∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿»«
‡Ï :¯Ó‡Â .B·È¯a ¯c‰˙ ‡Ï Ï„Â :‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿»…∆¿«¿ƒ¿∆¡«…

Ï„ ÈÙ ‡O˙22È¯‰ ?„ˆÈk .ÏB„‚ Èt ¯c‰Ï ¯eÒ‡ . ƒ»¿≈»»¿«≈¿≈»≈«¬≈
„Á‡Â ÏB„b ÌÎÁ „Á‡ ,ÔÈ„Ï ÌÈL EÈÙÏ e‡aL∆»¿»∆¿«ƒ¿ƒ∆»»»»¿∆»

LÏ ÌÈc˜˙ ‡Ï - ËBÈ„‰‡ÏÂ ,ÏB„b ÏL BÓBÏLa Ï‡ ∆¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿∆»¿…
eÓzzÒÈ ‡lL È„k ,ep„aÎ˙ ‡ÏÂ ,ÌÈt BÏ ¯ÈaÒz«¿ƒ»ƒ¿…¿«¿∆¿≈∆…ƒ¿«¿
„Ú Ô‰Ó „Á‡Ï ‰Ù BÈ‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏL ÂÈ˙BÚË«¬»∆«≈∆»≈ƒ¿∆¿∆»≈∆«
e¯Ó‡ .ÏB„‚ Èt ¯c‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .ÔÈc‰ ¯ÓbiL∆ƒ»≈«ƒ∆∆¡«…∆¿«¿≈»»¿

ÌÈÓÎÁ23‡e‰ ÌÈÏB„b Ôa ,‰Ê ‡e‰ ¯ÈLÚ :¯Ó‡z Ï‡ : ¬»ƒ«…«»ƒ∆∆¿ƒ
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ ?BzL·a ‰‡¯‡Â epLi·‡ C‡È‰ ,‰Ê∆≈«¬«¿∆¿∆¿∆¿»¿¿»∆¡«…

.ÏB„‚ Èt ¯c‰∆̇¿«¿≈»

תחוס 19) "לא הכתוב: ונוסח קפז. אות שופטים 'ספרי'
וגו'. ובערת" עליו, חבירו 20)עינך יד שקיטע על תשלום

עינו. סימא יד 21)או בשן, שן בעין, עין בנפש, "נפש
ל"ת  המצוות' וב'ספר ה"ד פ"א, חובל הל' השווה ביד",

בספרי 22)רעט. וכן זה, לפסוק קדושים פ' כהנים' 'תורת
יז. אות ל,23)דברים שבועות וראה שם, כהנים' 'תורת

לדון. שבאו ועםֿהארץ תלמידֿחכם לענין ב

.‰Ï‡ - ÚL¯ „Á‡Â ¯Lk „Á‡ ,ÌÈL EÈÙÏ e‡a»¿»∆¿«ƒ∆»»≈¿∆»»»«
‰Ê ˙˜ÊÁÂ ,¯wLÓ B˙˜ÊÁÂ ‡e‰ ÚL¯Â ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z…«ƒ¿»»¿∆¿»¿«≈¿∆¿«∆

ÚL¯‰ ÏÚ ÔÈc‰ ‰h‡ ,B¯·„a ‰pLÓ BÈ‡L24‰Ê ÏÚ . ∆≈¿«∆ƒ¿»«∆«ƒ«»»»«∆
Èt ÏÚ Û‡ - B·È¯a EÈ·‡ ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«∆ƒ¿«∆¿…¿¿ƒ««ƒ

BÈ„ ‰h˙ ‡Ï ,˙BˆÓa ÔBÈ·‡ ‡e‰L25. ∆∆¿¿ƒ¿…«∆ƒ

הדבר.24) באמיתת לחקור מבלי מכילתא 25)לחייבו,
זה. לפסוק משפטים לפרשת

.Â,ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÓ‰ ‰Ê - ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆«ƒ¿»∆«¿«≈∆«ƒ
‰ ÔÎÂ .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓe‰pÚÓ26 ¿«∆∆««»¿«≈∆«««¿≈«¿«∆

„Á‡ ¯ÚˆÏ È„k ÌÈ¯e¯a ÌÈ¯·„a CÈ¯‡Óe ,ÔÈc‰ ˙‡∆«ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«≈∆»
ÏÂÚ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ27. ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆ƒ¿«»∆

הדין.26) פסק את פ"ה,27)המשהה (אבות שאמרו כמו
הדין", עיוות ועל הדין עינוי על לעולם באה "חרב מ"ט)
המשפט  איחור הוא: - הדין" "עינוי שם: רבינו ומפרש
הוא, - הדין" ו"עיוות המבואר. בדרך רבים ימים בו ועיון

ראוי. שאינו במה שידון

.Ê‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰28C˙BÁÂ ıÙB˜Â ,29ÔÈc‰ ˙‡ ««ƒ¿»»¿≈¿≈∆«ƒ
¯e¯a BÏ ‡‰iL „Ú BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa e‰¯˜ÁiL Ì„…̃∆∆«¿¿≈≈¿≈«¿«∆¿≈»

Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL ‰Ê È¯‰ - LÓMk30eeˆ Ck . «∆∆¬≈∆∆»»¿««»ƒ
ÌÈÓÎÁ31ÔÈca ÌÈe˙Ó eÂ‰ :32:¯ÓB‡ ‡e‰ ·Bi‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¡¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈

.e‰¯˜Á‡ ÈzÚ„È ‡Ï ·¯Â¿ƒ…»«¿ƒ∆¿¿≈
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מתינות.28) ובלי מורא בלי להורות בלבו מתגאה
ופוסק.29) שמרבה 30)ממהר - שוטה מ"ז, פ"ד, אבות

מידי  ויוציא יגזול אם מקפיד שאינו - רשע איבה; עליו
לקפוץ  הביאתו שגאוותו - רוח גס כדין; שלא  הזכאי
(תוספות  הגדולים כאחד שם לו לקנות בחפזון ולהורות

שם). ב)31)יו"ט ז, (סנהדרין אמרו וכן מ"א. פ"א, אבות
תחתכהו". ואח"כ הדין את לה,32)"צדק סנהדרין השווה

שם. וברש"י דינו, את שמחמץ דיין אשרי - חמוץ "אשרו א

.ÁÔÈ„a B˙Bn„Ï ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÈc ÂÈÙÏ ‡aL Ôic Ïk»«»∆»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
epnÓ ÏB„b ‰È„na LÈÂ ,B˙B‡ Ú„È ¯·kL ˜eÒt»∆¿»»«¿≈«¿ƒ»»ƒ∆

‰ÓÎÁa33Ba CÏÓÂ CÏB‰ BÈ‡ÂÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ¿»¿»¿≈≈¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿«
‰‡¯B‰a Òb ÌalL ÌÈÚL¯‰34‰Ú¯ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â . »¿»ƒ∆ƒ»«¿»»¿»¿¬»ƒ»»

BÏ ‡B·z ‰Ú¯ ÏÚ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL . «»»»∆»≈«¿»ƒ¿«≈»∆
Èk .ÔÈc‰ ˙eeÚ È„ÈÏ ˙B‡È·n‰ ,Ô‰ Áe¯‰ ˙eqbÓ -ƒ«»«≈«¿ƒƒ≈ƒ«ƒƒ
ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰Ê - ‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ ÌÈa«̄ƒ¬»ƒƒƒ»∆«¿ƒ∆…ƒƒ«

‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï36ÚÈb‰L ‰Ê - ‰È‚¯‰ Ïk ÌÈÓˆÚÂ ; ¿»»∆«¬Àƒ»¬À∆»∆∆ƒƒ«
‰¯BÓ BÈ‡Â ‰‡¯B‰Ï37;BÏ CÈ¯ˆ ¯Bc‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿»»¿≈∆¿∆ƒ¿∆«»ƒ

BÓˆÚ ÚÓe ,‰‡¯B‰Ï Èe‡¯ ÌLÏ LiL Ú„È Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆≈¿»»¿»»»««¿
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯B‰‰ ÔÓ38BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ . ƒ«»»¬≈∆¿À»¿»«≈««¿

‡ÂL ˙Úe·Le ÏÊ‚Â ‰·È‡ epnÓ ÚBÓ - ÔÈc‰ ÔÓ39; ƒ«ƒ≈«ƒ∆≈»¿»≈¿«»¿
Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL - ‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰Â40. ¿««ƒ¿»»∆»»¿««

בסמוך 33) דינו יתבאר - רבו ובמקום רבו. שאינו אע"פ
לראשון 34)ה"ט. דומה אינו זה שדין להיות, שיכול

ה). ס"ק י סימן לחו"מ ירוע 35)(סמ"ע "רע ב קט, יבמות
לתוקע  תבוא... רעה אחר רעה - טו) יא, (משלי זר ערב כי
ההלכה  על ונשען סומך רש"י: ומפרש הלכה". לדבר עצמו

יודע. ימיו.36)שהוא מלאו שלא נפל, לשון - הפילה
יט,37) (ע"ז מלהורות ומתאפקים מחרישים לשון - עצומים

ה"ד. פ"ה, תורה תלמוד הל' והשווה וברש"י), כמו 38)ב
(=שאין  פזר - המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
לשנות  אתה פזר לתלמידים, תורה מרביצים הדור חכמי
רש"י: ומפרש כנס", - המפזרים בשעת רש"י), לתלמידים,
שמים  לכבוד זו שאף עליהם, שררה תיטול ולא אתה כנס
ב, אות משפטים פ' תנחומא ובמדרש הענוה. במדת לאחוז
מצאוהו  העולם מן כשנסתלק אסי ברבי "מעשה אמרו:
גמילות  יש בוכה?... אתה מה מפני רבי, לו: אמרו בוכה,
מתרחק  היית בך שהיו מידות כל ועל עשית? שלא חסדים
אתן  שמא בוכה, אני עליה בני, להם: אמר הדינים... מן
ישראל". של דיניהם לעשות יכול שהייתי על דו"ח

מביא 39) ונמצא בה, חייב שאינו למי שבועה יחייב שמא
שם). וברע"ב מ"ז פ"ד, (אבות שוא שבועת שם.40)לידי

ה"ז. לעיל נתבאר וכבר

.ËBa¯ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯BÈ Ï‡ „ÈÓÏz41Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¿ƒ«∆¬»»ƒ¿≈«∆»ƒ≈
˙B‡Ò¯t LÏL epnÓ ˜BÁ¯ ‰È‰42‰ÁÓ „‚k - »»»ƒ∆»«¿»¿∆∆«¬≈

Ï‡¯OÈ43. ƒ¿»≈

בהל'41) כמבואר מיתה, חייב ממש בפניו כי רבו, במקום
ב. לא, ברכות התלמוד סוגיית ע"פ ה"ב, פ"ה תורה תלמוד

אמה.42) אלפים והמיל מיל, שניםֿעשר שהן

מוכרח 43) היה לשאול, שהוצרך מי שכל ב. ה, סנהדרין
לג, (שמות ככתוב למחנה, מחוץ שנמצא משה אל לפנות
מחוץ  אשר מועד אהל אל יצא ה' מבקש כל "והיה ז)
שם). (רש"י פרסאות שלש ישראל מחנה ושטח למחנה",
אמורים, דברים "במה רבינו: כותב שם, תורה תלמוד ובהל'
אפילו  להוראה... עצמו לקבוע אבל מקרה, שנקרה בדבר
עד  להורות לו אסור - העולם בסוף ורבו העולם בסוף הוא
נפסק  וכן מרבו". רשות נטל אלאֿאםֿכן רבו, שימות

ד. סעיף רמב, ביו"ד להלכה

.ÈBa LiL ÔÈ„a ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL :¯Ó‡z Ï‡«…«∆»≈«¿»ƒ¿ƒ∆≈
È‰È ÌÏBÚÏ .‰ÊÏ B˙È˙e ‰fÓ ‰a¯‰ ÔBÓÓ ˙‡ˆB‰»«»«¿≈ƒ∆¿ƒ»»∆¿»¿ƒ
ÏÎÏ EÈÈÚa ÔÈÂL ˙Á‡ ‰Ëe¯t ÔÈ„Â ‰Ó ÛÏ‡ ÔÈ„ƒ∆∆»∆¿ƒ¿»««»ƒ¿≈∆¿»

¯·c44. »»

יז),44) א, (דברים תשמעון" כגדול "כקטן א ח, סנהדרין
לענין  - מנה מאה של כדין פרוטה של דין עליך חביב שיהא
ובא  וחזר פרוטה, של דין לפניך בא רש"י: ומפרש הקדמה,
הקדם  - לפניך הקודם זוז), (=מאה מנה של אחר דין
מצריך  פרוטה של הדיון אם מסתבר, הרדב"ז: וכתב לחתוך.
חותכים  מאד, פשוט הוא מנה של ואותו ומיתון, עיון
מיתון  מפני אותו לענות ראוי שאין מנה, של הדין תחילה

זה. של

.‡È‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ„a Ôe„Ï ÔÈ·LBÈ ÔÈic‰ ÔÈ‡≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»∆
‰Ëe¯t45˙‡ ÔÈ¯ÓBb - ‰Ëe¯t ‰ÂLÏ e˜˜Ê‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒÀ¿¿¿»∆¿»¿ƒ∆

‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙÏ elÙ‡ BÈc46. ƒ¬ƒ¿»ƒ»∆¿»

גזל.45) לענין ממון נקרא זה שאין א, נה, בבאֿמציעא
פחות  "וכל ה"ו: פ"ג, ונטען טוען בהל' רבינו כדברי
רבינו  ומדברי לו". נזקקים ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה
מלאכה, בהם לעשות הראויים שבכלים משמע ה"ה, שם
עליהם. ונשבעים עליהם נזקקים - פרוטה שוים אינם אפילו

ג. סעיף פח, בחו"מ השו"ע פסק שם 46)וכן בבאֿמציעא
פחות  ותבעו (הנתבע) השני חזר אם רש"י: ומפרש ב, עמ'
כוונתו, נראה רבינו, ומדברי לו. נזקקים - פרוטה משוה
זה  שהרי דינו", את "גומרים ותבע חזר התובע אם דוקא
שתבע  הפרוטה עם זו מפרוטה פחות מתחילה תבע כאילו
ואין  אחר כאיש זה הרי תובע, הנתבע אם אבל בראשונה,
יזכה  אם שהרי בזה, יודה רבינו שגם ויתכן לו. נזקקים
לפרוע  שחייבוהו ממה לו לנכות ביתֿדין יצטרך הנתבע

(כסףֿמשנה). אחד דין זה והרי תחילה,

.·ÈÂ‡Ïa ¯·BÚ - Ï‡¯OiÓ „Á‡ ËtLÓ ‰hn‰ Ïk»««∆ƒ¿«∆»ƒƒ¿»≈≈¿»
¯‚ ‰È‰ Ì‡Â .ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»¿ƒ»»≈
¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ÈLa ¯·BÚ -47. ≈ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…«∆ƒ¿«≈

‰È‰ Ì‡Â48:¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ÌB˙È ¿ƒ»»»≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«
ÌB˙È ¯b ËtLÓ49. ƒ¿«≈»

זה.47) לפסוק כיֿתצא פ' מתוך 49)הגר.48)'ספרי'
הגירסא  היא שכן נראה שם, ל'ספרי' הלל רבינו פירוש
גר  "משפט ונאמר: הואיל הרדב"ז: וכתב ה'ספרי'. בדברי
משפט  היטה שאם למדים, אנו ויתום, גר נאמר: ולא יתום",
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חיה  או הגג, מן נופל או סקילה: שנתחייב מי בטל, לא
וכו'. דורסתו"

.·ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„ ‰OÚL ÈÓ Ïk10 »ƒ∆»»»»∆«»ƒ»»ƒ«≈ƒ
‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - Ò‡a¿…∆≈≈ƒ¿ƒƒ¿««ƒ∆»»
˙‡ ÏlÁL Èt ÏÚ Û‡ .¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰iL ‰eˆÓ¿À∆∆≈»≈¿««¬…««ƒ∆ƒ≈∆

ÌM‰11‰¯ÚpÏÂ :¯Ó‡pL .‚¯‰ BÈ‡ - Òe‡ ‡e‰Â «≈¿»≈∆¡»∆∆¡«¿««¬»
¯·„ ‰OÚ˙ ‡Ï12eLÚÈ ‡lL ,ÔÈc ˙È·Ï ‰¯‰Ê‡ BÊ . …«¬∆»»«¿»»¿≈ƒ∆…««¿

Òe‡‰ ˙‡13. ∆»»

יסודי 10) הל' ראה דמים, ושפיכות עריות גילוי ע"ז, כגון
ה"ב. פ"ה, ולא 11)התורה להיהרג שנצטווה מי שכל

על  ועבר השם, את מחלל זה הרי - נהרג ולא ועבר לעבור,
קדשי" שם את תחללו "ולא לב) כב, (ויקרא לאֿתעשה

ה"ד). הנערה 12)(שם, "צעקה כח שם הכתוב, וכדברי
"אנוס  א) כז, (נדרים אמרו וכן לה". מושיע ואין המאורשה

פטריה". רחמנא 'ספר 13)- על בהשגותיו הרמב"ן ולדעת
עונש  שלילת אלא אזהרה זו אין ח, שורש לרבינו המצוות'
מדגיש: והכתוב הואיל סובר, רבינו אולם יותר. ולא מיתה,
שביתֿהדין  הדעת על יעלה איך - מות" חטא לנערה "אין
שהתורה  "היתכן, ב) פב, (סנהדרין שאמרו כמו יענשה,
שאמרה  זה ועלֿכרחך, ונהרגנו". נעמוד ואנו - פטרתו
לאו  ולאיסור היא לאזהרה דבר", תעשה לא "ולנערה תורה:

שם). אסתר, (מגילת

.‚˙˙ÈÓ ·iÁ - ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡aL „Ú e‰eÒ‡L LÈ‡ƒ∆¬»«∆»«»∆¿»«»ƒ«
ÈeM˜ ÔÈ‡L ;ÔÈc ˙Èa14˙Ú„Ï ‡l‡15‰M‡‰ Ï·‡ . ≈ƒ∆≈ƒ∆»¿««¬»»ƒ»

‰Ò‡pL ¯Á‡ ‰¯Ó‡ elÙ‡ ,Ò‡a ˙ÏÚ·p‰16eÁÈp‰ : «ƒ¿∆∆¿…∆¬ƒ»¿»««∆∆∆¿»«ƒ
‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - BÏ17‰ÈÏÚ ¯ab˙ d¯ˆiL ÈtÓ ,18. ¬≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿«≈»∆»

האבר.14) מעשה 15)התקשות כעושה הוא והרי מרצון.
להתקשות, לו איֿאפשר בדבר מרוצה שאינו שכל מעצמו.
ועדיין  (כסףֿמשנה). הוא מרוצה ודאי - שנתקשה וכיון
בלא  מיתה עונש אין והלא אותו, ממיתים איך קשה,
וע"כ, בו? התרו לא ודאי - לבעול שאנסוהו וזה התראה,
חיוב  דין עליו יש אלא אותו, שממיתים לומר נתכוון לא
ומאחר  התראה, בלא במזיד שעשה כאדם ביתֿדין, מיתת
שדייק  וזה אותו. ממיתים ביתֿדין אין כחוק, הותרה שלא
ביתֿדין  כתב: ולא ביתֿדין, מיתת חייב וכתב: רבינו
ביתֿדין  אין הקודמת: בהלכה שכתב כדרך אותו, ממיתים

(כסףֿמשנה). אותו הביאה.16)ממיתים בסוף
התלמוד 17) (לשון שוכרתו" היא - לה נזקק "שאלמלא

ב). נא, בעילה 18)כתובות שבתחילת אונס, זה "וגם
ושם  שם). (רש"י יצר" הבועל הלבישה - באונס שהיא
רבינו  למד וממנו לבעלה, לחזור האשה היתר לענין מדובר
ה"ט: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה העונש. פטור לענין
שיצר  תרצה, שלא בידה אין - באונס לבעול "שמשהתחיל
פכ"ד, אישות הל' וראה לרצות". אותה כופה וטבעו האדם

הי"ט.

.„:e¯Ó‡È ‡lL .‚¯B‰‰ ÏÚ ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡»¿≈ƒ»««≈∆……¿
?¯Á‡‰ ˙‚È¯‰a LÈ ˙ÏÚBz ‰Óe ,‰Ê ‚¯‰ ¯·k¿»∆¡«∆«∆∆≈«¬ƒ«»«≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .B˙‚È¯‰a ÔÈÏM¯˙Ó e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»∆∆¡«…»≈¿

È˜p‰ Ì„ z¯Ú·e ,ÂÈÏÚ19ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ . »»ƒ«¿»««»ƒ¿≈»¿≈ƒ»
Ò˜ ·iÁ˙pL ÈÓ ÏÚ20,‰Ê ‡e‰ ÈÚ :e¯Ó‡È ‡lL . «ƒ∆ƒ¿«≈¿»∆……¿»ƒ∆

BÏ LiL Ïk epnÓ ÔÈa‚Ó ‡l‡ .‰OÚ ‰eÎa ‡lL∆…¿«»»»»∆»«¿ƒƒ∆…∆≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL .‰ÈÁ ‡Ïa21ÈÈ„a ÔÎÂ . ¿…¬ƒ»∆∆¡«¿…»≈∆¿≈¿ƒ≈

‡e‰ ÈÚ :¯Ó‡z ‡lL .Ïc‰ ÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ ˙BBÓÓ»≈¿«¬ƒ«««∆……«»ƒ
ÔÈ·iÁ ¯ÈLÚ‰Â È‡Â ÏÈ‡B‰ ;¯ÈLÚ BÈc ÏÚ·e ,‰Ê∆««ƒ»ƒƒ«¬ƒ¿∆»ƒ«»ƒ
ÏÚ .„B·Îa Ò¯t˙Ó ‡ˆÓÂ ,ÔÈca epkÊ‡ - BÒ¯ÙÏ¿«¿¿¬«∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿»«
‡Ï :¯Ó‡Â .B·È¯a ¯c‰˙ ‡Ï Ï„Â :‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿»…∆¿«¿ƒ¿∆¡«…

Ï„ ÈÙ ‡O˙22È¯‰ ?„ˆÈk .ÏB„‚ Èt ¯c‰Ï ¯eÒ‡ . ƒ»¿≈»»¿«≈¿≈»≈«¬≈
„Á‡Â ÏB„b ÌÎÁ „Á‡ ,ÔÈ„Ï ÌÈL EÈÙÏ e‡aL∆»¿»∆¿«ƒ¿ƒ∆»»»»¿∆»

LÏ ÌÈc˜˙ ‡Ï - ËBÈ„‰‡ÏÂ ,ÏB„b ÏL BÓBÏLa Ï‡ ∆¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿∆»¿…
eÓzzÒÈ ‡lL È„k ,ep„aÎ˙ ‡ÏÂ ,ÌÈt BÏ ¯ÈaÒz«¿ƒ»ƒ¿…¿«¿∆¿≈∆…ƒ¿«¿
„Ú Ô‰Ó „Á‡Ï ‰Ù BÈ‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏL ÂÈ˙BÚË«¬»∆«≈∆»≈ƒ¿∆¿∆»≈∆«
e¯Ó‡ .ÏB„‚ Èt ¯c‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .ÔÈc‰ ¯ÓbiL∆ƒ»≈«ƒ∆∆¡«…∆¿«¿≈»»¿

ÌÈÓÎÁ23‡e‰ ÌÈÏB„b Ôa ,‰Ê ‡e‰ ¯ÈLÚ :¯Ó‡z Ï‡ : ¬»ƒ«…«»ƒ∆∆¿ƒ
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ ?BzL·a ‰‡¯‡Â epLi·‡ C‡È‰ ,‰Ê∆≈«¬«¿∆¿∆¿∆¿»¿¿»∆¡«…

.ÏB„‚ Èt ¯c‰∆̇¿«¿≈»

תחוס 19) "לא הכתוב: ונוסח קפז. אות שופטים 'ספרי'
וגו'. ובערת" עליו, חבירו 20)עינך יד שקיטע על תשלום

עינו. סימא יד 21)או בשן, שן בעין, עין בנפש, "נפש
ל"ת  המצוות' וב'ספר ה"ד פ"א, חובל הל' השווה ביד",

בספרי 22)רעט. וכן זה, לפסוק קדושים פ' כהנים' 'תורת
יז. אות ל,23)דברים שבועות וראה שם, כהנים' 'תורת

לדון. שבאו ועםֿהארץ תלמידֿחכם לענין ב

.‰Ï‡ - ÚL¯ „Á‡Â ¯Lk „Á‡ ,ÌÈL EÈÙÏ e‡a»¿»∆¿«ƒ∆»»≈¿∆»»»«
‰Ê ˙˜ÊÁÂ ,¯wLÓ B˙˜ÊÁÂ ‡e‰ ÚL¯Â ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z…«ƒ¿»»¿∆¿»¿«≈¿∆¿«∆

ÚL¯‰ ÏÚ ÔÈc‰ ‰h‡ ,B¯·„a ‰pLÓ BÈ‡L24‰Ê ÏÚ . ∆≈¿«∆ƒ¿»«∆«ƒ«»»»«∆
Èt ÏÚ Û‡ - B·È¯a EÈ·‡ ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«∆ƒ¿«∆¿…¿¿ƒ««ƒ

BÈ„ ‰h˙ ‡Ï ,˙BˆÓa ÔBÈ·‡ ‡e‰L25. ∆∆¿¿ƒ¿…«∆ƒ

הדבר.24) באמיתת לחקור מבלי מכילתא 25)לחייבו,
זה. לפסוק משפטים לפרשת

.Â,ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÓ‰ ‰Ê - ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆«ƒ¿»∆«¿«≈∆«ƒ
‰ ÔÎÂ .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓe‰pÚÓ26 ¿«∆∆««»¿«≈∆«««¿≈«¿«∆

„Á‡ ¯ÚˆÏ È„k ÌÈ¯e¯a ÌÈ¯·„a CÈ¯‡Óe ,ÔÈc‰ ˙‡∆«ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«≈∆»
ÏÂÚ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ27. ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆ƒ¿«»∆

הדין.26) פסק את פ"ה,27)המשהה (אבות שאמרו כמו
הדין", עיוות ועל הדין עינוי על לעולם באה "חרב מ"ט)
המשפט  איחור הוא: - הדין" "עינוי שם: רבינו ומפרש
הוא, - הדין" ו"עיוות המבואר. בדרך רבים ימים בו ועיון

ראוי. שאינו במה שידון

.Ê‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰28C˙BÁÂ ıÙB˜Â ,29ÔÈc‰ ˙‡ ««ƒ¿»»¿≈¿≈∆«ƒ
¯e¯a BÏ ‡‰iL „Ú BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa e‰¯˜ÁiL Ì„…̃∆∆«¿¿≈≈¿≈«¿«∆¿≈»

Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL ‰Ê È¯‰ - LÓMk30eeˆ Ck . «∆∆¬≈∆∆»»¿««»ƒ
ÌÈÓÎÁ31ÔÈca ÌÈe˙Ó eÂ‰ :32:¯ÓB‡ ‡e‰ ·Bi‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¡¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈

.e‰¯˜Á‡ ÈzÚ„È ‡Ï ·¯Â¿ƒ…»«¿ƒ∆¿¿≈
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מתינות.28) ובלי מורא בלי להורות בלבו מתגאה
ופוסק.29) שמרבה 30)ממהר - שוטה מ"ז, פ"ד, אבות

מידי  ויוציא יגזול אם מקפיד שאינו - רשע איבה; עליו
לקפוץ  הביאתו שגאוותו - רוח גס כדין; שלא  הזכאי
(תוספות  הגדולים כאחד שם לו לקנות בחפזון ולהורות

שם). ב)31)יו"ט ז, (סנהדרין אמרו וכן מ"א. פ"א, אבות
תחתכהו". ואח"כ הדין את לה,32)"צדק סנהדרין השווה

שם. וברש"י דינו, את שמחמץ דיין אשרי - חמוץ "אשרו א

.ÁÔÈ„a B˙Bn„Ï ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÈc ÂÈÙÏ ‡aL Ôic Ïk»«»∆»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
epnÓ ÏB„b ‰È„na LÈÂ ,B˙B‡ Ú„È ¯·kL ˜eÒt»∆¿»»«¿≈«¿ƒ»»ƒ∆

‰ÓÎÁa33Ba CÏÓÂ CÏB‰ BÈ‡ÂÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ¿»¿»¿≈≈¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿«
‰‡¯B‰a Òb ÌalL ÌÈÚL¯‰34‰Ú¯ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â . »¿»ƒ∆ƒ»«¿»»¿»¿¬»ƒ»»

BÏ ‡B·z ‰Ú¯ ÏÚ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL . «»»»∆»≈«¿»ƒ¿«≈»∆
Èk .ÔÈc‰ ˙eeÚ È„ÈÏ ˙B‡È·n‰ ,Ô‰ Áe¯‰ ˙eqbÓ -ƒ«»«≈«¿ƒƒ≈ƒ«ƒƒ
ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰Ê - ‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ ÌÈa«̄ƒ¬»ƒƒƒ»∆«¿ƒ∆…ƒƒ«

‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï36ÚÈb‰L ‰Ê - ‰È‚¯‰ Ïk ÌÈÓˆÚÂ ; ¿»»∆«¬Àƒ»¬À∆»∆∆ƒƒ«
‰¯BÓ BÈ‡Â ‰‡¯B‰Ï37;BÏ CÈ¯ˆ ¯Bc‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿»»¿≈∆¿∆ƒ¿∆«»ƒ

BÓˆÚ ÚÓe ,‰‡¯B‰Ï Èe‡¯ ÌLÏ LiL Ú„È Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆≈¿»»¿»»»««¿
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯B‰‰ ÔÓ38BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ . ƒ«»»¬≈∆¿À»¿»«≈««¿

‡ÂL ˙Úe·Le ÏÊ‚Â ‰·È‡ epnÓ ÚBÓ - ÔÈc‰ ÔÓ39; ƒ«ƒ≈«ƒ∆≈»¿»≈¿«»¿
Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL - ‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰Â40. ¿««ƒ¿»»∆»»¿««

בסמוך 33) דינו יתבאר - רבו ובמקום רבו. שאינו אע"פ
לראשון 34)ה"ט. דומה אינו זה שדין להיות, שיכול

ה). ס"ק י סימן לחו"מ ירוע 35)(סמ"ע "רע ב קט, יבמות
לתוקע  תבוא... רעה אחר רעה - טו) יא, (משלי זר ערב כי
ההלכה  על ונשען סומך רש"י: ומפרש הלכה". לדבר עצמו

יודע. ימיו.36)שהוא מלאו שלא נפל, לשון - הפילה
יט,37) (ע"ז מלהורות ומתאפקים מחרישים לשון - עצומים

ה"ד. פ"ה, תורה תלמוד הל' והשווה וברש"י), כמו 38)ב
(=שאין  פזר - המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
לשנות  אתה פזר לתלמידים, תורה מרביצים הדור חכמי
רש"י: ומפרש כנס", - המפזרים בשעת רש"י), לתלמידים,
שמים  לכבוד זו שאף עליהם, שררה תיטול ולא אתה כנס
ב, אות משפטים פ' תנחומא ובמדרש הענוה. במדת לאחוז
מצאוהו  העולם מן כשנסתלק אסי ברבי "מעשה אמרו:
גמילות  יש בוכה?... אתה מה מפני רבי, לו: אמרו בוכה,
מתרחק  היית בך שהיו מידות כל ועל עשית? שלא חסדים
אתן  שמא בוכה, אני עליה בני, להם: אמר הדינים... מן
ישראל". של דיניהם לעשות יכול שהייתי על דו"ח

מביא 39) ונמצא בה, חייב שאינו למי שבועה יחייב שמא
שם). וברע"ב מ"ז פ"ד, (אבות שוא שבועת שם.40)לידי

ה"ז. לעיל נתבאר וכבר

.ËBa¯ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯BÈ Ï‡ „ÈÓÏz41Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¿ƒ«∆¬»»ƒ¿≈«∆»ƒ≈
˙B‡Ò¯t LÏL epnÓ ˜BÁ¯ ‰È‰42‰ÁÓ „‚k - »»»ƒ∆»«¿»¿∆∆«¬≈

Ï‡¯OÈ43. ƒ¿»≈

בהל'41) כמבואר מיתה, חייב ממש בפניו כי רבו, במקום
ב. לא, ברכות התלמוד סוגיית ע"פ ה"ב, פ"ה תורה תלמוד

אמה.42) אלפים והמיל מיל, שניםֿעשר שהן

מוכרח 43) היה לשאול, שהוצרך מי שכל ב. ה, סנהדרין
לג, (שמות ככתוב למחנה, מחוץ שנמצא משה אל לפנות
מחוץ  אשר מועד אהל אל יצא ה' מבקש כל "והיה ז)
שם). (רש"י פרסאות שלש ישראל מחנה ושטח למחנה",
אמורים, דברים "במה רבינו: כותב שם, תורה תלמוד ובהל'
אפילו  להוראה... עצמו לקבוע אבל מקרה, שנקרה בדבר
עד  להורות לו אסור - העולם בסוף ורבו העולם בסוף הוא
נפסק  וכן מרבו". רשות נטל אלאֿאםֿכן רבו, שימות

ד. סעיף רמב, ביו"ד להלכה

.ÈBa LiL ÔÈ„a ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL :¯Ó‡z Ï‡«…«∆»≈«¿»ƒ¿ƒ∆≈
È‰È ÌÏBÚÏ .‰ÊÏ B˙È˙e ‰fÓ ‰a¯‰ ÔBÓÓ ˙‡ˆB‰»«»«¿≈ƒ∆¿ƒ»»∆¿»¿ƒ
ÏÎÏ EÈÈÚa ÔÈÂL ˙Á‡ ‰Ëe¯t ÔÈ„Â ‰Ó ÛÏ‡ ÔÈ„ƒ∆∆»∆¿ƒ¿»««»ƒ¿≈∆¿»

¯·c44. »»

יז),44) א, (דברים תשמעון" כגדול "כקטן א ח, סנהדרין
לענין  - מנה מאה של כדין פרוטה של דין עליך חביב שיהא
ובא  וחזר פרוטה, של דין לפניך בא רש"י: ומפרש הקדמה,
הקדם  - לפניך הקודם זוז), (=מאה מנה של אחר דין
מצריך  פרוטה של הדיון אם מסתבר, הרדב"ז: וכתב לחתוך.
חותכים  מאד, פשוט הוא מנה של ואותו ומיתון, עיון
מיתון  מפני אותו לענות ראוי שאין מנה, של הדין תחילה

זה. של

.‡È‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ„a Ôe„Ï ÔÈ·LBÈ ÔÈic‰ ÔÈ‡≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»∆
‰Ëe¯t45˙‡ ÔÈ¯ÓBb - ‰Ëe¯t ‰ÂLÏ e˜˜Ê‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒÀ¿¿¿»∆¿»¿ƒ∆

‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙÏ elÙ‡ BÈc46. ƒ¬ƒ¿»ƒ»∆¿»

גזל.45) לענין ממון נקרא זה שאין א, נה, בבאֿמציעא
פחות  "וכל ה"ו: פ"ג, ונטען טוען בהל' רבינו כדברי
רבינו  ומדברי לו". נזקקים ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה
מלאכה, בהם לעשות הראויים שבכלים משמע ה"ה, שם
עליהם. ונשבעים עליהם נזקקים - פרוטה שוים אינם אפילו

ג. סעיף פח, בחו"מ השו"ע פסק שם 46)וכן בבאֿמציעא
פחות  ותבעו (הנתבע) השני חזר אם רש"י: ומפרש ב, עמ'
כוונתו, נראה רבינו, ומדברי לו. נזקקים - פרוטה משוה
זה  שהרי דינו", את "גומרים ותבע חזר התובע אם דוקא
שתבע  הפרוטה עם זו מפרוטה פחות מתחילה תבע כאילו
ואין  אחר כאיש זה הרי תובע, הנתבע אם אבל בראשונה,
יזכה  אם שהרי בזה, יודה רבינו שגם ויתכן לו. נזקקים
לפרוע  שחייבוהו ממה לו לנכות ביתֿדין יצטרך הנתבע

(כסףֿמשנה). אחד דין זה והרי תחילה,

.·ÈÂ‡Ïa ¯·BÚ - Ï‡¯OiÓ „Á‡ ËtLÓ ‰hn‰ Ïk»««∆ƒ¿«∆»ƒƒ¿»≈≈¿»
¯‚ ‰È‰ Ì‡Â .ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»¿ƒ»»≈
¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ÈLa ¯·BÚ -47. ≈ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…«∆ƒ¿«≈

‰È‰ Ì‡Â48:¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ÌB˙È ¿ƒ»»»≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«
ÌB˙È ¯b ËtLÓ49. ƒ¿«≈»

זה.47) לפסוק כיֿתצא פ' מתוך 49)הגר.48)'ספרי'
הגירסא  היא שכן נראה שם, ל'ספרי' הלל רבינו פירוש
גר  "משפט ונאמר: הואיל הרדב"ז: וכתב ה'ספרי'. בדברי
משפט  היטה שאם למדים, אנו ויתום, גר נאמר: ולא יתום",
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oixcdpqקמו zekld - mihtey xtq - fenz b"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ישראל. כל הכולל אחד בלאו אלא עובר אינו - ישראל יתום
רפ. ל"ת המצוות' 'ספר והשווה

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
השוויית 1) צדק. משפט לשפוט עשה' 'מצוות בו מתבארת

חכם  לתלמיד הדין בית יחס הדין. בעלי הופעת זכויות
אזהרה  הדין. בעלי בתור מקדימים מי דין בדין. המופיע
בעלי  בפני שלא הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין
שלא  הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין אזהרה הדין.
וסניגור  מליץ להיות לדיין שאסור חבירו. דין בעל בפני
לדיין  מותר בהם המיוחדים המקרים הדין. בעל לדברי

הדין. מבעלי לאחד מעט לסעוד

.‡:¯Ó‡pL .˜„ˆa ËÙBM‰ ËtLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«≈¿∆∆∆∆¡«
ˆaBÊ ?ËtLn‰ ˜„ˆ e‰Ê È‡ .E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆≈∆∆∆«ƒ¿»

¯·c ÏÎa ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL ˙ÈÂL‰2„Á‡ ‡‰È ‡Ï . «¿»«¿≈«¬≈ƒƒ¿»»»…¿≈∆»
‡ÏÂ !EÈ¯·c ¯v˜ :BÏ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,Bk¯ˆ Ïk ¯a„Ó¿«≈»»¿¿∆»≈«≈¿»∆¿…
¯Á‡Ï ÂÈt Ú¯ÈÂ ,˙Bk¯ BÏ ¯a„ÈÂ „Á‡Ï ÌÈt ¯ÈaÒÈ«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ«≈«¿≈«»»¿«≈

˙BL˜ BÏ ¯a„ÈÂ3. ƒ«≈»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek wcva hteyd hetyl dyrÎzevn"

יקרים, בגדים מלובש מהם אחד "...היה כתב לזה ובהמשך
הלבישהו  או למכובד אומר בזויין, בגדים מלובש והשני
שווין  שתהיו עד כמותו לבוש או עמו שתדון עד כמותך

כו'".
של  ומצבו במעמדו מאומה ישנה לא הלבוש שעניין והגם
לעשות  שיש עמיתך" תשפוט "בצדק התורה ציוותה העני,

בדין. להשוותו כדי בו התלוי כל
התלוי  כל לעשות מישראל, ואחד אחד לכל הוראה ומכאן
מצב  בהטבת מדובר אם גם אחר, יהודי של לטובתו בו
בו  לפגוע שלא לומר צריך ואין בלבד! אחת לשעה רוחו
יהודי  של בצער אחד רגע גם כי קשות, מילים לו לומר או

נוגע. -
(`i oniq mihtey xtq 'zekln oii' t"r)

א.2) ל, "ולא 3)שבועות ה"ב: פ"ו, סנהדרין תוספתא
ובכתובות  אחד". כנגד מעיז ולא אחד כנגד פניו מאריך יהא
שלא  לביתֿדין אזהרה - בעמך רכיל תלך "לא דרשו: א מו,

לזה". וקשה רש"י) תהיה, לי רך (=לשון לזה רך יהא

.·ÌÈ„‚a LaÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL¿≈«¬≈ƒƒ∆»»∆»≈∆¿À»¿»ƒ
:„aÎÓÏ ¯ÓB‡ - ÔÈÈeÊa ÌÈ„‚a LaÏÓ ÈM‰Â ,ÌÈ¯˜È¿»ƒ¿«≈ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ≈«¿À»
L·Ï B‡ ,BnÚ Ôe„zL „Ú E˙BÓk e‰LÈaÏ‰ B‡«¿ƒ≈¿¿«∆»ƒ¿«
ÔÈ„a e„ÓÚz Ck ¯Á‡ ,ÔÈÂL eÈ‰zL „Ú B˙BÓk4. ¿«∆ƒ¿»ƒ««»««¿¿ƒ

לך 4) לישא לנו תגרום שלא רש"י: ומפרש א, לא, שבועות
וכו', חשיבותך מפני שכנגדך דברי יסתתמו או פנים,
שאיש  כיון רש"י: ומפרש תרחק", שקר "מדבר שנאמר:

שקרו. את זה מעמיד מסותם, מריבו

.‚Ì‰ÈL ‡l‡ ,„ÓBÚ „Á‡Â ·LBÈ „Á‡ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆∆»≈¿∆»≈∆»¿≈∆

ÌÈ„ÓBÚ5- Ì‰ÈL ˙‡ ·ÈLB‰Ï ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿≈∆
ÔÈ·ÈLBÓ6‡l‡ ,‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡ ·LÈ ‡ÏÂ . ƒƒ¿…≈≈∆»¿«¿»¿∆»¿«»∆»

‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê „ˆa ‰Ê∆¿«∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»
ÔzÓe7.‰„ÈÓÚa Ì‰ÈL - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡ ; «»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿≈∆«¬ƒ»

‰LÓ ÏÚ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ :¯Ó‡pL8?ÔÈc ¯Ó‚ e‰Ê È‡Â . ∆∆¡«««¬…»»«∆¿≈∆¿«ƒ
‰na .·iÁ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ«»««ƒ¿ƒ«»«»«∆
ÌÏBÚÏ - ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿«¬≈ƒƒ¬»»≈ƒ¿»

ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :¯Ó‡pL .‰„ÈÓÚa9. «¬ƒ»∆∆¡«¿»¿¿≈»¬»ƒ

להם 5) אשר האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
ה'". לפני שלא 6)הריב אלא אסור "אינו א ל, שבועות

יושב". ואחד עומד אחד שומע 7)יהא כשביתֿהדין
וחוקרם. וטענותיהם "וישב 8)דבריהם הפסוק: ותחילת

הדין, לגמור ישב משה כלומר, - העם" את לשפוט משה
עליו. העם עמד דרשו:9)ואז וכן בעדים, מדבר זה ופסוק

הא  אמור, דינין בעלי הרי הריב, להם אשר אומר: "כשהוא
ושם  (שם). בעדים" - האנשים שני ועמדו מקיים: אני מה
דינים  ובעלי בישיבה, דיינים - דין גמר בשעת אמרו: ב עמ'
היא  עדות, (=קבלת דומה כגמרֿדין עדים שהרי בעמידה,
בהם: וכתוב ב), יט, לסנהדרין 'תוספות' גמרֿדין, כשעת

האנשים. שני ועמדו

.„ÔÈ·ÈLBÓ - ÔÈ„Ï e‡aL ı¯‡‰ ÌÚÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«»»∆∆»¿ƒƒƒ
ÌÎÁ‰ ˙‡10‡Ï Ì‡ !·L :ı¯‡‰ ÌÚÏ ÌÈ¯ÓB‡Â , ∆∆»»¿¿ƒ¿«»»∆≈ƒ…

Ck ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ·LÈ11„ÈÓÏz‰ ÌÈc˜È ‡ÏÂ . »«≈«¿ƒƒ«»¿…«¿ƒ««¿ƒ
‰ˆB¯k Ba¯ ÈÙÏ ·LÈÂ ÔÈ„Ï ‡B·iLk12.ÂÈÙÏ Ôe„Ï ¿∆»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈«¿∆»¿»»

BÏ Úe·˜ ‰È‰ Ì‡Â13˙B¯˜Ï ÔÓÊ14- BpÓÊ ‡·e , ¿ƒ»»»«¿«ƒ¿»¿«
¯zÓ15. À»

"והדרת 10) לב) יט, (ויקרא ככתוב ולהדרו, לכבדו שמצוה
ה"א. פ"ו, תורה תלמוד בהל' וכמבואר זקן", פני

ב.11) ל, לפניו.12)שבועות לדון שרוצה תימן: בכת"י
ואפילו  בעלֿדינו, שיבוא קודם רבו לפני ישב אל כלומר,
את  להטעים שבא בעלֿדינו, יחשדהו שלא ושותק, יושב
ה"ז. בסמוך כמבואר אסור וזה הדיין, לפני דבריו

לו.13) קבוע היה תימן: לתלמיד 14)בכת"י קבוע שיעור
רבו. תורה 15)עם ללמוד לפניו שבא יודעים שהכל

העיר  וכבר בזמנו, ובא תימן: ובכת"י (שם). תמיד כדרכו
האמיתית. רבינו נוסחת שזוהי הכסףֿמשנה,

.‰¯·k‡¯Ób‰ ¯Á‡Ó Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èza Ïk e‚‰16 ¿»»¬»»≈ƒ≈ƒ¿»≈≈«««¿»»
˙B·ÈLÈ‰ ÏÎa17ÔÈ·ÈLBÓe ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÔÈ·ÈLBnL , ¿»«¿ƒ∆ƒƒ«¬≈ƒƒƒƒ

˙˜ÏÁn‰ ˜lÒÏ È„k ,ÌÈ„Ú‰18Ák ea ÔÈ‡L . »≈ƒ¿≈¿«≈««¬…∆∆≈»…«
Ìlz ÏÚ ˙c‰ ÈËtLÓ „ÈÓÚ‰Ï19. ¿«¬ƒƒ¿¿≈«»«ƒ»

התלמוד.16) ובכת"י: רומי ובפומבדיתא 17)בדפ' בסורא
כשיצוום 18)שבבבל. ויריבו הארץ, עמי יקפידו שלא

בישיבה, אפילו עדות כשרה ובדיעבד הואיל לעמוד.
הדיינים  שאפילו ה"ח, פ"ז סנהדרין בירושלמי כמבואר
וכמו  דין, דינם - עמדו) (=שהדיינים עומדים עדות שקיבלו
מה  ד"ה: א טז, זבחים 'תוספות' ראה העדים, בישיבת כן
לסלק  "כדי הדבר הגאונים התירו לפיכך - ליושב.
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מיימוניות). והגהות כסףֿמשנה (ע"פ המחלוקת"
יג)19) יא, (יהושע הכתוב מלשון הקבוע, ומקומם מכונם

דבריו  הובאו הב"ח, וכתב תלם". על העומדות "הערים
ובעליֿדין  העדים "מכלֿמקום ז, ס"ק יז סי' לחו"מ בש"ך
אבותיו  רגלי ועמדו בלבבו, ה' יראת שנגעה מי כל עצמם
שני  ועמדו לקיים: התורה... לכבוד יחושו סיני, הר על
ה' לפני נעמוד ואנחנו לדיינים: להשיב להם וראוי האנשים,

הוא". לאלוקים המשפט כי ולפניכם,

.Â˙‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ‰a¯‰ ÔÈ„ ÈÏÚa ÌÈic‰ ÈÙÏ eÈ‰»ƒ¿≈««»ƒ«¬≈ƒ«¿≈«¿ƒƒ∆
e·È¯ ÌB˙È eËÙL :¯Ó‡pL .‰ÓÏ‡‰ ÔÈ„Ï ÌB˙i‰ ÔÈcƒ«»¿ƒ»«¿»»∆∆¡«ƒ¿»ƒ

ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ„Ï Ì„B˜ ‰ÓÏ‡ ÔÈ„Â .‰ÓÏ‡20ÔÈ„Â . «¿»»¿ƒ«¿»»≈¿ƒ«¿ƒ»»¿ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ„Ï Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz21‰M‡‰ ÔÈ„Â . «¿ƒ»»≈¿ƒ«»»∆¿ƒ»ƒ»

‰a¯Ó ‰M‡‰ ˙LaL ;LÈ‡‰ ÔÈ„Ï Ì„B˜22. ≈¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ»¿À»

א)20) יא, (שבת אמרו וכן מרובה, וצערה מצויה שדמעתה
ואלמנה", יתום תחת ולא (=לשמשו), תלמידֿחכם "תחת

שמח). (אור ביותר בכבודם להזהר שיש כמבואר 21)הרי
בבבאֿבתרא  כמבואר תורה, ביטול משום וגם ט. אות לעיל
יטרדו  שלא להעדיפם יש הם, שחכמים כיון א: כב,
התורה  כבוד של "עשה א) קו, (כתובות אמרו וכן מגירסתם.
לפני  דין לו היה עולא רב מסופר: א ל, ובשבועות עדיף".
בתורה  עמית חברינו עולא יוסף: רב לו שלח נחמן, רב
לאחרים. להקדימו שהתכוון נחמן, רב הבין ובמצוות,

ה"י. פ"ו, תורה תלמוד הל' א.22)והשווה ק, יבמות

.ÊÌ„˜ ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ È¯·c ÚÓLÏ ÔicÏ ¯eÒ‡»««»ƒ¿…«ƒ¿≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ…∆
B¯·Á ÈÙa ‡lL B‡ B¯·Á ‡B·iL23„Á‡ ¯·„ elÙ‡Â . ∆»¬≈∆…ƒ¿≈¬≈«¬ƒ»»∆»

ÌÎÈÁ‡ ÔÈa ÚÓL :¯Ó‡pL .¯eÒ‡ -24ÚÓBM‰ ÏÎÂ . »∆∆¡«»…«≈¬≈∆¿»«≈«
ÚÓL ‡O˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - „Á‡Ó≈∆»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ»≈«

‡ÂL25,Ú¯‰ ÔBLÏ Ïa˜ÓÏ ‰¯‰Ê‡ :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·e . »¿ƒ¿«»∆«¿»»ƒ¿«≈»»»
¯˜L ˙e„Ú „ÈÚÓe ,Ú¯‰ ÔBLÏ ¯tÒÓe26ÔÈc ÏÚa ÔÎÂ . ¿«≈»»»≈ƒ≈∆∆¿≈««ƒ

ÔÈc ÏÚa ‡B·iL Ì„˜ ÔicÏ ÂÈ¯·c ÚÈÓLÈ ‡lL ¯‰ÊÓÀ¿»∆…«¿ƒ«¿»»««»…∆∆»««ƒ
B¯·Á27Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚ Ì‚Â .28¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡ ¬≈¿««∆¿«≈∆¡«ƒ¿«∆∆

˜Á¯z29. ƒ¿»

שלא 23) דבריו להשמיע אסור לרגע, ויצא חבירו, בא אפילו
ולא 24)בפניו. דבריהם, שמעו יחד שניהם כשיהיו

כדברי  שקר דברי שמסדר זה, בפני שלא זה דברי תשמעו
לו  נוטה הדיין שלב ומכיון מכחישין, שאין לפי  אמת,
ב  ז, (סנהדרין השני בזכות מהפך לבו אין שוב לזכות,

או 26)שם.25)וברש"י). שכשמספר א, קיח, פסחים
'ספר  והשווה (רשב"ם), שוא שמע בפיו נושא הרי מעיד,

רפא. ל"ת לרבינו לא 27)המצוות' קרא: שם סנהדרין
חברך. בפני שלא דבריך ישמע שהדיין תגרום אל תשיא,

ה"בֿג.28) פכ"ב, ולקמן ה"י, בסמוך שבועות 29)ראה
בוש  אינו בעלֿדינו בפני שלא דבריו שהמטעים א, לא,

(רש"י). שקר מדברי

.ÁÔÓb¯z‰ ÈtÓ ÚÓBL Ôic‰ ‰È‰È ‡Ï30Ì‡ ‡l‡ , …ƒ¿∆««»≈«ƒƒ«À¿¿»∆»ƒ
.Ì‰È˙BÚË ÚÓBLÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÔBLÏ ¯ÈkÓ ‰È‰ Ôk≈»»«ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈««¬≈∆
„ÓÚÈ - Ì‰Ï ·ÈL‰Ï È„k ÌBLÏa ¯È‰Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒƒ¿»¿≈¿»ƒ»∆«¬…

ÔÈc‰ ˜Òt Ì˙B‡ ÚÈ„B‰Ï ÔÓb¯z‰31ÌÚË ‰Ê È‡Óe , «À¿¿»¿ƒ«»¿««ƒ≈≈∆««
‰Ê ‰kÊÂ ‰Ê ·iÁ32. ƒ≈∆¿ƒ»∆

(30 ֿ בעלי מפי כששומע אלא להתברר יכולה האמת שאין
יד). ס"ק יז, סי' לחו"מ (סמ"ע עצמם ו,31)הדין מכות

מעמידים  שאין העדים, לשון לענין ו כח, בחו"מ וראה ב,
והעדים. הדיין בין ה"ו.32)מתרגם פ"ו, לעיל ראה

.Ë˙BLÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÚÓLÏ Ôic‰ CÈ¯»̂ƒ««»ƒ¿…««¬«¬≈ƒƒ¿ƒ¿
Ô‰È˙BÚË33‰Ê ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê ,CÏn‰ ¯Ó‡iÂ :¯Ó‡pL . «¬≈∆∆∆¡««…∆«∆∆…∆∆∆

˙n‰ C·e ÈÁ‰ Èa34¯Á‡Â ,BaÏa ÔÈc‰ ˙‡ ˜cˆÓe . ¿ƒ««¿≈«≈¿«≈∆«ƒ¿ƒ¿««
BÎ˙BÁ Ck35. »¿

על 33) היטב עמד לא שמא הדין, בעלי בפני עליהן לחזור
כך  על יגיבו בפניהם אותן וכששונה טענותיהם, דברי
על  יערערו שלא נוחה, הצדדים דעת שתהא וגם ויתקנום,
(סמ"ע  כראוי טענותיהם הבינו ולא שפסקו לומר הדיינים,

טו). ס"ק יז, סי' ה"ח,34)לחו"מ פ"ג סנהדרין ירושלמי
דבריהן. על שחזר שנאמר:35)הרי ב, ז, סנהדרין

אותו  בלבך, ואמת צדק שהוא מה - צדק" "ושפטתם
הדין. יחתוך לא נוקפו, לבו עוד כל אבל לאחרים. תשפוט

.ÈıÈÏÓ ‰OÚÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓ36ÏÚa ÏL ÂÈ¯·„Ï ƒ«ƒ¿«»∆…≈»∆≈ƒƒ¿»»∆««
?ÔÈc37¯Ó‡È ‡l‡ .˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡pL38‰Ó ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»∆»…««

˜zLÈÂ BÏ ‰‡¯pM39ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ „nÏÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿∆¿ƒ¿…¿…¿«≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ
‡È·‰ elÙ‡ .ÏÏk ‰ÚË40:BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - „Á‡ „Ú ¿»»¿»¬ƒ≈ƒ≈∆»……«

ÔÚËpÏ ¯Ó‡È ‡l‡ !„Á‡ „Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡41‰Ê È¯‰ : ≈¿«¿ƒ≈∆»∆»…««ƒ¿»¬≈∆
„Ú !„ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡ÈÂ ‰„BiL È‡ÂÏ‰ !EÈÏÚ „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«∆∆¿…«¡∆≈ƒ«
ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‡e‰ „Á‡ „Ú :¯Ó‡ÈÂ ‡e‰ ÔÚËiL∆ƒ¿«¿…«≈∆»¿≈∆¡»

ÈÏÚ42‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .43. »«¿≈…«≈»∆

מעודדו 37)סניגור.36) הוא ועי"ז טוען הוא יפה לומר,
סניגור. לו יגיב 39)הבעלֿדין.38)ונעשה ולא הדיין,

יז. שם, בסמ"ע וראה ב), ל, התובע.40)(שבועות
היה 42)הנתבע.41) הונא רב ה"ח, פ"ג סנהדרין ירושלמי

אחד. עד מקבלים אין אומר: שהיה הדיין, את מבזה
כעורכי 43) עצמך תעש "אל מ"ח) פ"א, (אבות אמרו וכן

העשוק, שהוא בו שידע "אע"פ שם: רבינו ומפרש הדיינים"
שילמדהו  לו מותר אין זה כל עם שקר... עליו טוען ושחברו

כלל". ותועילהו שתצילהו טענה,

.‡ÈLw·Ó ÔÈc ÏÚ·e ,Ô‰Ó „Á‡Ï ˙eÎÊ Ôic‰ ‰‡»̄»««»¿¿∆»≈∆««ƒ¿«≈
¯aÁÏ Ú„BÈ BÈ‡Â d¯Ó‡Ï44e‰‡¯L B‡ ,ÌÈ¯·c‰ ¿»¿»¿≈≈«¿«≈«¿»ƒ∆»»

‰ÓÁ‰ ÈtÓe ,˙Ó‡ ˙ÚËa BÓˆÚ ÏÈv‰Ï ¯ÚËˆÓƒ¿«≈¿«ƒ«¿¿«¬«¡∆ƒ¿≈«≈»
˜lzÒ ÒÚk‰Â45- ˙eÏÎq‰ ÈtÓ LazL B‡ ,epnÓ ¿«««ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿

BÈ·‰Ï ,ËÚÓ B„ÚÒÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰46,¯·c‰ ˙lÁz ¬≈∆À»¿«¬¿««¬ƒ¿ƒ««»»
Ìl‡Ï EÈt Á˙t ÌeMÓ47‰Ê ¯·„a ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ . ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿»»∆

ÔÈic‰ ÈÎ¯BÚk ‰È‰È ‡lL ,‰a¯‰48. «¿≈∆…ƒ¿∆¿¿≈««»ƒ

ולהסבירם.44) נסתלקה.45)לנסחם תימן: בכת"י
בעלֿדין 47)להסבירו.46) כאילו שם. סנהדרין ירושלמי

שיוכל  פה לו לפתוח ועלינו טוען, אינו ולפיכך הוא אלם זה
ב) לז, ובגיטין א לו, (כתובות אמרו וכן זכויותיו. לטעון
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ישראל. כל הכולל אחד בלאו אלא עובר אינו - ישראל יתום
רפ. ל"ת המצוות' 'ספר והשווה

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
השוויית 1) צדק. משפט לשפוט עשה' 'מצוות בו מתבארת

חכם  לתלמיד הדין בית יחס הדין. בעלי הופעת זכויות
אזהרה  הדין. בעלי בתור מקדימים מי דין בדין. המופיע
בעלי  בפני שלא הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין
שלא  הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין אזהרה הדין.
וסניגור  מליץ להיות לדיין שאסור חבירו. דין בעל בפני
לדיין  מותר בהם המיוחדים המקרים הדין. בעל לדברי

הדין. מבעלי לאחד מעט לסעוד

.‡:¯Ó‡pL .˜„ˆa ËÙBM‰ ËtLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«≈¿∆∆∆∆¡«
ˆaBÊ ?ËtLn‰ ˜„ˆ e‰Ê È‡ .E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆≈∆∆∆«ƒ¿»

¯·c ÏÎa ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL ˙ÈÂL‰2„Á‡ ‡‰È ‡Ï . «¿»«¿≈«¬≈ƒƒ¿»»»…¿≈∆»
‡ÏÂ !EÈ¯·c ¯v˜ :BÏ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,Bk¯ˆ Ïk ¯a„Ó¿«≈»»¿¿∆»≈«≈¿»∆¿…
¯Á‡Ï ÂÈt Ú¯ÈÂ ,˙Bk¯ BÏ ¯a„ÈÂ „Á‡Ï ÌÈt ¯ÈaÒÈ«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ«≈«¿≈«»»¿«≈

˙BL˜ BÏ ¯a„ÈÂ3. ƒ«≈»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek wcva hteyd hetyl dyrÎzevn"

יקרים, בגדים מלובש מהם אחד "...היה כתב לזה ובהמשך
הלבישהו  או למכובד אומר בזויין, בגדים מלובש והשני
שווין  שתהיו עד כמותו לבוש או עמו שתדון עד כמותך

כו'".
של  ומצבו במעמדו מאומה ישנה לא הלבוש שעניין והגם
לעשות  שיש עמיתך" תשפוט "בצדק התורה ציוותה העני,

בדין. להשוותו כדי בו התלוי כל
התלוי  כל לעשות מישראל, ואחד אחד לכל הוראה ומכאן
מצב  בהטבת מדובר אם גם אחר, יהודי של לטובתו בו
בו  לפגוע שלא לומר צריך ואין בלבד! אחת לשעה רוחו
יהודי  של בצער אחד רגע גם כי קשות, מילים לו לומר או

נוגע. -
(`i oniq mihtey xtq 'zekln oii' t"r)

א.2) ל, "ולא 3)שבועות ה"ב: פ"ו, סנהדרין תוספתא
ובכתובות  אחד". כנגד מעיז ולא אחד כנגד פניו מאריך יהא
שלא  לביתֿדין אזהרה - בעמך רכיל תלך "לא דרשו: א מו,

לזה". וקשה רש"י) תהיה, לי רך (=לשון לזה רך יהא

.·ÌÈ„‚a LaÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL¿≈«¬≈ƒƒ∆»»∆»≈∆¿À»¿»ƒ
:„aÎÓÏ ¯ÓB‡ - ÔÈÈeÊa ÌÈ„‚a LaÏÓ ÈM‰Â ,ÌÈ¯˜È¿»ƒ¿«≈ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ≈«¿À»
L·Ï B‡ ,BnÚ Ôe„zL „Ú E˙BÓk e‰LÈaÏ‰ B‡«¿ƒ≈¿¿«∆»ƒ¿«
ÔÈ„a e„ÓÚz Ck ¯Á‡ ,ÔÈÂL eÈ‰zL „Ú B˙BÓk4. ¿«∆ƒ¿»ƒ««»««¿¿ƒ

לך 4) לישא לנו תגרום שלא רש"י: ומפרש א, לא, שבועות
וכו', חשיבותך מפני שכנגדך דברי יסתתמו או פנים,
שאיש  כיון רש"י: ומפרש תרחק", שקר "מדבר שנאמר:

שקרו. את זה מעמיד מסותם, מריבו

.‚Ì‰ÈL ‡l‡ ,„ÓBÚ „Á‡Â ·LBÈ „Á‡ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆∆»≈¿∆»≈∆»¿≈∆

ÌÈ„ÓBÚ5- Ì‰ÈL ˙‡ ·ÈLB‰Ï ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿≈∆
ÔÈ·ÈLBÓ6‡l‡ ,‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡ ·LÈ ‡ÏÂ . ƒƒ¿…≈≈∆»¿«¿»¿∆»¿«»∆»

‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê „ˆa ‰Ê∆¿«∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»
ÔzÓe7.‰„ÈÓÚa Ì‰ÈL - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡ ; «»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿≈∆«¬ƒ»

‰LÓ ÏÚ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ :¯Ó‡pL8?ÔÈc ¯Ó‚ e‰Ê È‡Â . ∆∆¡«««¬…»»«∆¿≈∆¿«ƒ
‰na .·iÁ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ«»««ƒ¿ƒ«»«»«∆
ÌÏBÚÏ - ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿«¬≈ƒƒ¬»»≈ƒ¿»

ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :¯Ó‡pL .‰„ÈÓÚa9. «¬ƒ»∆∆¡«¿»¿¿≈»¬»ƒ

להם 5) אשר האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
ה'". לפני שלא 6)הריב אלא אסור "אינו א ל, שבועות

יושב". ואחד עומד אחד שומע 7)יהא כשביתֿהדין
וחוקרם. וטענותיהם "וישב 8)דבריהם הפסוק: ותחילת

הדין, לגמור ישב משה כלומר, - העם" את לשפוט משה
עליו. העם עמד דרשו:9)ואז וכן בעדים, מדבר זה ופסוק

הא  אמור, דינין בעלי הרי הריב, להם אשר אומר: "כשהוא
ושם  (שם). בעדים" - האנשים שני ועמדו מקיים: אני מה
דינים  ובעלי בישיבה, דיינים - דין גמר בשעת אמרו: ב עמ'
היא  עדות, (=קבלת דומה כגמרֿדין עדים שהרי בעמידה,
בהם: וכתוב ב), יט, לסנהדרין 'תוספות' גמרֿדין, כשעת

האנשים. שני ועמדו

.„ÔÈ·ÈLBÓ - ÔÈ„Ï e‡aL ı¯‡‰ ÌÚÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«»»∆∆»¿ƒƒƒ
ÌÎÁ‰ ˙‡10‡Ï Ì‡ !·L :ı¯‡‰ ÌÚÏ ÌÈ¯ÓB‡Â , ∆∆»»¿¿ƒ¿«»»∆≈ƒ…

Ck ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ·LÈ11„ÈÓÏz‰ ÌÈc˜È ‡ÏÂ . »«≈«¿ƒƒ«»¿…«¿ƒ««¿ƒ
‰ˆB¯k Ba¯ ÈÙÏ ·LÈÂ ÔÈ„Ï ‡B·iLk12.ÂÈÙÏ Ôe„Ï ¿∆»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈«¿∆»¿»»

BÏ Úe·˜ ‰È‰ Ì‡Â13˙B¯˜Ï ÔÓÊ14- BpÓÊ ‡·e , ¿ƒ»»»«¿«ƒ¿»¿«
¯zÓ15. À»

"והדרת 10) לב) יט, (ויקרא ככתוב ולהדרו, לכבדו שמצוה
ה"א. פ"ו, תורה תלמוד בהל' וכמבואר זקן", פני

ב.11) ל, לפניו.12)שבועות לדון שרוצה תימן: בכת"י
ואפילו  בעלֿדינו, שיבוא קודם רבו לפני ישב אל כלומר,
את  להטעים שבא בעלֿדינו, יחשדהו שלא ושותק, יושב
ה"ז. בסמוך כמבואר אסור וזה הדיין, לפני דבריו

לו.13) קבוע היה תימן: לתלמיד 14)בכת"י קבוע שיעור
רבו. תורה 15)עם ללמוד לפניו שבא יודעים שהכל

העיר  וכבר בזמנו, ובא תימן: ובכת"י (שם). תמיד כדרכו
האמיתית. רבינו נוסחת שזוהי הכסףֿמשנה,

.‰¯·k‡¯Ób‰ ¯Á‡Ó Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èza Ïk e‚‰16 ¿»»¬»»≈ƒ≈ƒ¿»≈≈«««¿»»
˙B·ÈLÈ‰ ÏÎa17ÔÈ·ÈLBÓe ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÔÈ·ÈLBnL , ¿»«¿ƒ∆ƒƒ«¬≈ƒƒƒƒ

˙˜ÏÁn‰ ˜lÒÏ È„k ,ÌÈ„Ú‰18Ák ea ÔÈ‡L . »≈ƒ¿≈¿«≈««¬…∆∆≈»…«
Ìlz ÏÚ ˙c‰ ÈËtLÓ „ÈÓÚ‰Ï19. ¿«¬ƒƒ¿¿≈«»«ƒ»

התלמוד.16) ובכת"י: רומי ובפומבדיתא 17)בדפ' בסורא
כשיצוום 18)שבבבל. ויריבו הארץ, עמי יקפידו שלא

בישיבה, אפילו עדות כשרה ובדיעבד הואיל לעמוד.
הדיינים  שאפילו ה"ח, פ"ז סנהדרין בירושלמי כמבואר
וכמו  דין, דינם - עמדו) (=שהדיינים עומדים עדות שקיבלו
מה  ד"ה: א טז, זבחים 'תוספות' ראה העדים, בישיבת כן
לסלק  "כדי הדבר הגאונים התירו לפיכך - ליושב.
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מיימוניות). והגהות כסףֿמשנה (ע"פ המחלוקת"
יג)19) יא, (יהושע הכתוב מלשון הקבוע, ומקומם מכונם

דבריו  הובאו הב"ח, וכתב תלם". על העומדות "הערים
ובעליֿדין  העדים "מכלֿמקום ז, ס"ק יז סי' לחו"מ בש"ך
אבותיו  רגלי ועמדו בלבבו, ה' יראת שנגעה מי כל עצמם
שני  ועמדו לקיים: התורה... לכבוד יחושו סיני, הר על
ה' לפני נעמוד ואנחנו לדיינים: להשיב להם וראוי האנשים,

הוא". לאלוקים המשפט כי ולפניכם,

.Â˙‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ‰a¯‰ ÔÈ„ ÈÏÚa ÌÈic‰ ÈÙÏ eÈ‰»ƒ¿≈««»ƒ«¬≈ƒ«¿≈«¿ƒƒ∆
e·È¯ ÌB˙È eËÙL :¯Ó‡pL .‰ÓÏ‡‰ ÔÈ„Ï ÌB˙i‰ ÔÈcƒ«»¿ƒ»«¿»»∆∆¡«ƒ¿»ƒ

ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ„Ï Ì„B˜ ‰ÓÏ‡ ÔÈ„Â .‰ÓÏ‡20ÔÈ„Â . «¿»»¿ƒ«¿»»≈¿ƒ«¿ƒ»»¿ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ„Ï Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz21‰M‡‰ ÔÈ„Â . «¿ƒ»»≈¿ƒ«»»∆¿ƒ»ƒ»

‰a¯Ó ‰M‡‰ ˙LaL ;LÈ‡‰ ÔÈ„Ï Ì„B˜22. ≈¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ»¿À»

א)20) יא, (שבת אמרו וכן מרובה, וצערה מצויה שדמעתה
ואלמנה", יתום תחת ולא (=לשמשו), תלמידֿחכם "תחת

שמח). (אור ביותר בכבודם להזהר שיש כמבואר 21)הרי
בבבאֿבתרא  כמבואר תורה, ביטול משום וגם ט. אות לעיל
יטרדו  שלא להעדיפם יש הם, שחכמים כיון א: כב,
התורה  כבוד של "עשה א) קו, (כתובות אמרו וכן מגירסתם.
לפני  דין לו היה עולא רב מסופר: א ל, ובשבועות עדיף".
בתורה  עמית חברינו עולא יוסף: רב לו שלח נחמן, רב
לאחרים. להקדימו שהתכוון נחמן, רב הבין ובמצוות,

ה"י. פ"ו, תורה תלמוד הל' א.22)והשווה ק, יבמות

.ÊÌ„˜ ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ È¯·c ÚÓLÏ ÔicÏ ¯eÒ‡»««»ƒ¿…«ƒ¿≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ…∆
B¯·Á ÈÙa ‡lL B‡ B¯·Á ‡B·iL23„Á‡ ¯·„ elÙ‡Â . ∆»¬≈∆…ƒ¿≈¬≈«¬ƒ»»∆»

ÌÎÈÁ‡ ÔÈa ÚÓL :¯Ó‡pL .¯eÒ‡ -24ÚÓBM‰ ÏÎÂ . »∆∆¡«»…«≈¬≈∆¿»«≈«
ÚÓL ‡O˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - „Á‡Ó≈∆»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ»≈«

‡ÂL25,Ú¯‰ ÔBLÏ Ïa˜ÓÏ ‰¯‰Ê‡ :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·e . »¿ƒ¿«»∆«¿»»ƒ¿«≈»»»
¯˜L ˙e„Ú „ÈÚÓe ,Ú¯‰ ÔBLÏ ¯tÒÓe26ÔÈc ÏÚa ÔÎÂ . ¿«≈»»»≈ƒ≈∆∆¿≈««ƒ

ÔÈc ÏÚa ‡B·iL Ì„˜ ÔicÏ ÂÈ¯·c ÚÈÓLÈ ‡lL ¯‰ÊÓÀ¿»∆…«¿ƒ«¿»»««»…∆∆»««ƒ
B¯·Á27Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚ Ì‚Â .28¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡ ¬≈¿««∆¿«≈∆¡«ƒ¿«∆∆

˜Á¯z29. ƒ¿»

שלא 23) דבריו להשמיע אסור לרגע, ויצא חבירו, בא אפילו
ולא 24)בפניו. דבריהם, שמעו יחד שניהם כשיהיו

כדברי  שקר דברי שמסדר זה, בפני שלא זה דברי תשמעו
לו  נוטה הדיין שלב ומכיון מכחישין, שאין לפי  אמת,
ב  ז, (סנהדרין השני בזכות מהפך לבו אין שוב לזכות,

או 26)שם.25)וברש"י). שכשמספר א, קיח, פסחים
'ספר  והשווה (רשב"ם), שוא שמע בפיו נושא הרי מעיד,

רפא. ל"ת לרבינו לא 27)המצוות' קרא: שם סנהדרין
חברך. בפני שלא דבריך ישמע שהדיין תגרום אל תשיא,

ה"בֿג.28) פכ"ב, ולקמן ה"י, בסמוך שבועות 29)ראה
בוש  אינו בעלֿדינו בפני שלא דבריו שהמטעים א, לא,

(רש"י). שקר מדברי

.ÁÔÓb¯z‰ ÈtÓ ÚÓBL Ôic‰ ‰È‰È ‡Ï30Ì‡ ‡l‡ , …ƒ¿∆««»≈«ƒƒ«À¿¿»∆»ƒ
.Ì‰È˙BÚË ÚÓBLÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÔBLÏ ¯ÈkÓ ‰È‰ Ôk≈»»«ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈««¬≈∆
„ÓÚÈ - Ì‰Ï ·ÈL‰Ï È„k ÌBLÏa ¯È‰Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒƒ¿»¿≈¿»ƒ»∆«¬…

ÔÈc‰ ˜Òt Ì˙B‡ ÚÈ„B‰Ï ÔÓb¯z‰31ÌÚË ‰Ê È‡Óe , «À¿¿»¿ƒ«»¿««ƒ≈≈∆««
‰Ê ‰kÊÂ ‰Ê ·iÁ32. ƒ≈∆¿ƒ»∆

(30 ֿ בעלי מפי כששומע אלא להתברר יכולה האמת שאין
יד). ס"ק יז, סי' לחו"מ (סמ"ע עצמם ו,31)הדין מכות

מעמידים  שאין העדים, לשון לענין ו כח, בחו"מ וראה ב,
והעדים. הדיין בין ה"ו.32)מתרגם פ"ו, לעיל ראה

.Ë˙BLÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÚÓLÏ Ôic‰ CÈ¯»̂ƒ««»ƒ¿…««¬«¬≈ƒƒ¿ƒ¿
Ô‰È˙BÚË33‰Ê ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê ,CÏn‰ ¯Ó‡iÂ :¯Ó‡pL . «¬≈∆∆∆¡««…∆«∆∆…∆∆∆

˙n‰ C·e ÈÁ‰ Èa34¯Á‡Â ,BaÏa ÔÈc‰ ˙‡ ˜cˆÓe . ¿ƒ««¿≈«≈¿«≈∆«ƒ¿ƒ¿««
BÎ˙BÁ Ck35. »¿

על 33) היטב עמד לא שמא הדין, בעלי בפני עליהן לחזור
כך  על יגיבו בפניהם אותן וכששונה טענותיהם, דברי
על  יערערו שלא נוחה, הצדדים דעת שתהא וגם ויתקנום,
(סמ"ע  כראוי טענותיהם הבינו ולא שפסקו לומר הדיינים,

טו). ס"ק יז, סי' ה"ח,34)לחו"מ פ"ג סנהדרין ירושלמי
דבריהן. על שחזר שנאמר:35)הרי ב, ז, סנהדרין

אותו  בלבך, ואמת צדק שהוא מה - צדק" "ושפטתם
הדין. יחתוך לא נוקפו, לבו עוד כל אבל לאחרים. תשפוט

.ÈıÈÏÓ ‰OÚÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓ36ÏÚa ÏL ÂÈ¯·„Ï ƒ«ƒ¿«»∆…≈»∆≈ƒƒ¿»»∆««
?ÔÈc37¯Ó‡È ‡l‡ .˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡pL38‰Ó ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»∆»…««

˜zLÈÂ BÏ ‰‡¯pM39ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ „nÏÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿∆¿ƒ¿…¿…¿«≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ
‡È·‰ elÙ‡ .ÏÏk ‰ÚË40:BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - „Á‡ „Ú ¿»»¿»¬ƒ≈ƒ≈∆»……«

ÔÚËpÏ ¯Ó‡È ‡l‡ !„Á‡ „Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡41‰Ê È¯‰ : ≈¿«¿ƒ≈∆»∆»…««ƒ¿»¬≈∆
„Ú !„ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡ÈÂ ‰„BiL È‡ÂÏ‰ !EÈÏÚ „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«∆∆¿…«¡∆≈ƒ«
ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‡e‰ „Á‡ „Ú :¯Ó‡ÈÂ ‡e‰ ÔÚËiL∆ƒ¿«¿…«≈∆»¿≈∆¡»

ÈÏÚ42‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .43. »«¿≈…«≈»∆

מעודדו 37)סניגור.36) הוא ועי"ז טוען הוא יפה לומר,
סניגור. לו יגיב 39)הבעלֿדין.38)ונעשה ולא הדיין,

יז. שם, בסמ"ע וראה ב), ל, התובע.40)(שבועות
היה 42)הנתבע.41) הונא רב ה"ח, פ"ג סנהדרין ירושלמי

אחד. עד מקבלים אין אומר: שהיה הדיין, את מבזה
כעורכי 43) עצמך תעש "אל מ"ח) פ"א, (אבות אמרו וכן

העשוק, שהוא בו שידע "אע"פ שם: רבינו ומפרש הדיינים"
שילמדהו  לו מותר אין זה כל עם שקר... עליו טוען ושחברו

כלל". ותועילהו שתצילהו טענה,

.‡ÈLw·Ó ÔÈc ÏÚ·e ,Ô‰Ó „Á‡Ï ˙eÎÊ Ôic‰ ‰‡»̄»««»¿¿∆»≈∆««ƒ¿«≈
¯aÁÏ Ú„BÈ BÈ‡Â d¯Ó‡Ï44e‰‡¯L B‡ ,ÌÈ¯·c‰ ¿»¿»¿≈≈«¿«≈«¿»ƒ∆»»

‰ÓÁ‰ ÈtÓe ,˙Ó‡ ˙ÚËa BÓˆÚ ÏÈv‰Ï ¯ÚËˆÓƒ¿«≈¿«ƒ«¿¿«¬«¡∆ƒ¿≈«≈»
˜lzÒ ÒÚk‰Â45- ˙eÏÎq‰ ÈtÓ LazL B‡ ,epnÓ ¿«««ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿

BÈ·‰Ï ,ËÚÓ B„ÚÒÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰46,¯·c‰ ˙lÁz ¬≈∆À»¿«¬¿««¬ƒ¿ƒ««»»
Ìl‡Ï EÈt Á˙t ÌeMÓ47‰Ê ¯·„a ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ . ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿»»∆

ÔÈic‰ ÈÎ¯BÚk ‰È‰È ‡lL ,‰a¯‰48. «¿≈∆…ƒ¿∆¿¿≈««»ƒ

ולהסבירם.44) נסתלקה.45)לנסחם תימן: בכת"י
בעלֿדין 47)להסבירו.46) כאילו שם. סנהדרין ירושלמי

שיוכל  פה לו לפתוח ועלינו טוען, אינו ולפיכך הוא אלם זה
ב) לז, ובגיטין א לו, (כתובות אמרו וכן זכויותיו. לטעון
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ויובל  שמיטה הל' השווה הוא". לאלם פיך פתח זה, "כגון
לנתבע  אומרים שטרו... את בעלֿחוב "כשיביא הכ"ד: פ"ט,
אומר  שלו? פרוזבול איה הנתבע טען ואם לו, שלם
- הן אמר אם ואבד? פרוזבול לך היה לתובע, (=הדיין)
לאלם". פיך "פתח שם בגיטין נקרא וזה נאמן",

לאיסור 48) זה, קל סעד בין ולהבחין לשקול צריך הרבה
טענות  שמלמדו בזה הדיינים", כעורכי עצמו "עושה של
נב, (כתובות יוחנן ברבי ומצינו עלֿידו. לזכות איך ודרכים
הדין, מבעלי לאחד מה במידת שסייע על מאד שהצטער ב)
"עשינו  והתחטא: הרגיש ולבסוף בטענות, הדרכה ע"י
לפני  הדין עורך רש"י: ומפרש הדיינים", כעורכי עצמנו
לטובתו  לבם להפוך הדיינים את שעורך לזכותו... הדיינים

זה. של

ה'תשע"ט  תמוז י"ד רביעי יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
מפני 1) הדיין יירא שלא לאֿתעשה, מצוות מתבארת בו

הדין  לבעלי לומר הדיין על שמצוה זרוע. בעל איש
לומר: לדיין האיסור בפשרה. או רוצים, אתם בדין בתחילה:
הדיון. בסדרי ירושלים דייני מנהג חייבו. וחבריי זיכיתי אני

חב  בדרכי שבירושלים הדעת נקיי רתם.הליכות

.‡C¯ „Á‡ ,ÔÈ„Ï EÈÙÏ e‡aL ÌÈL2‰L˜ „Á‡Â3: ¿«ƒ∆»¿»∆¿ƒ∆»«¿∆»»∆
˙‡ ÚÓLzMÓ B‡ ,Ì‰È¯·c ˙‡ ÚÓLz ‡lL „Ú«∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«∆

‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ ‰z‡ È‡Â Ì‰È¯·c4‰z‡ - ƒ¿≈∆¿ƒ«»≈«¿≈»«ƒ∆«»
ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :Ì‰Ï ¯ÓBÏ È‡M¯5·iÁ˙È ‡nL ! «««»∆≈ƒƒ¿»»∆∆»ƒ¿«≈

Ôic‰ ¯Á‡ Û„B¯ ‡ˆÓÂ ,‰Lw‰6˙‡ ÚÓLzMÓ Ï·‡ . «»∆¿ƒ¿»≈««««»¬»ƒ∆ƒ¿«∆
È‡M¯ ‰z‡ È‡ - ‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„˙Â Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿≈«¿≈»«ƒ∆ƒ«»««
ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL !ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :¯ÓBÏ«≈ƒƒ¿»»∆∆∆¡«…»ƒ¿≈

LÈ‡7‡nL ,‡e‰ ÚL¯ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z ‡lL . ƒ∆……«ƒ¿ƒ»»∆»
ıv˜È ‡nL ,ÈLÈ„b ˙‡ ˜ÈÏ„È ‡nL ,Èa ˙‡ ‚¯‰È«¬…∆¿ƒ∆»«¿ƒ∆¿ƒƒ∆»¿«≈

È˙BÚÈË8˜˜f‰Ï ·iÁ - ÌÈa¯Ï ‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ«¿ƒ»»¿À∆»«ƒ«»¿ƒ»≈
Ì‰Ï9. »∆

דיינים.3)נוח.2) ומטריח מריבה ומי 4)בעל זכאי מי
לכם.5)חייב. ולפסוק בדינכם הדין 6)לעיין את להפוך

דיבור 7)לזכותו. שם התוספות וכתבו ב, ו, סנהדרין
לחוש, לו אין חזקים, שניהם היו שאם חזק: ונמצא המתחיל
א. יב, משפט בחושן להלכה נפסק וכך יסייעו, שהשני

יז.8) אות דברים לחוש 9)ספרי לו שאין בתחילה, אפילו
(רדב"ז). ויצילוהו יסייעוהו שהרבים לקשה,

.·˙eÎÊ ‰‡¯Â ,Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‰È‰L „ÈÓÏz ÔÎÂ¿≈«¿ƒ∆»»≈ƒ¿≈«¿»»¿
¯ÈLÚÏ ‰·BÁÂ ÈÚÏ10¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ˜˙L Ì‡ , ∆»ƒ¿»∆»ƒƒ»«¬≈∆≈

LÈ‡ ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï ÌeMÓ11¯·cÓ :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ…»ƒ¿≈ƒ¿«∆∆¡«ƒ¿«
˜Á¯z ¯˜L12¯ea „ÈÓÏz ·ÈLBÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓe .13 ∆∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»∆…ƒ«¿ƒ

˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÂÈÙÏ14. ¿»»«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

בדין.10) טועה דבריך 11)ורבו תכניס לא - שם סנהדרין
(דברים  ככתוב כנוס, מלשון תגורו לא ומפרש: איש , מפני
לחושן  הסמ"ע וכתב תאגור". ולא תשתה לא "ויין לט): כח,
אלא  עשירים, או עניים כששניהם הדין הוא יח: ט, משפט

כבוד  משום חושש הוא שאפילו להורות עני, אחד נקט:
ישתוק. לא זאת בכל העשיר, כבוד ומשום רבו,

שקר.12) דין לפסוק שגורם א, לא, עם 13)שבועות
ויטעהו. עימו וייתן ויישא וברש"י.14)הארץ, ב, ל, שם

.‚‡lL ,ÔÈca ‰ÚBhL Ba¯ ‰‡¯L „ÈÓÏ˙Ï ÔÈpÓeƒ«ƒ¿«¿ƒ∆»»«∆∆«ƒ∆…
ep·‡Â ep¯zÒ‡Â ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú BÏ ÔÈzÓ‡ :¯Ó‡È15, …««¿ƒ«∆ƒ»≈«ƒ¿∆¿¿∆¿∆¿∆

¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÈÓL ÏÚ ÔÈc‰ ‡¯wiL È„k¿≈∆ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«¿«ƒ¿«
˜Á¯z ¯˜L16. ∆∆ƒ¿»

א).15) לא, (שם בתלמוד הנוסח וכן בניין, מלשון
דרך 16) לו יאמר אלא מסיים: ח ט, סימן משפט ובחושן

תורה  תלמוד הלכות וראה לימדתני. וכך כך רבי! כבוד:
ט. הלכה ה, פרק

.„Ìz‡ ÔÈ„a :‰lÁza ÌÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ‰ÂˆÓƒ¿»«¿«¬≈ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ«∆
‰¯LÙa B‡ ÌÈˆB¯17ÔÈOBÚ - ‰¯LÙa eˆ¯ Ì‡ ?18 ƒƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»ƒ

- „ÈÓz ‰¯Lt ÔÈOBÚL ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ .‰¯Lt Ô‰ÈÈa≈≈∆¿»»¿»≈ƒ∆ƒ¿»»»ƒ
eËÙL ÌBÏL ËtLÓ :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿À»¿»»∆¡«ƒ¿«»ƒ¿

ÌBÏL BnÚ LiL ËtLÓ e‰Ê È‡ .ÌÎÈ¯ÚLa19ÈÂ‰ ? ¿«¬≈∆≈∆ƒ¿»∆≈ƒ»¡≈
Úeva ‰Ê :¯ÓB‡20„Â„ È‰ÈÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ „Â„a ÔÎÂ . ≈∆ƒ«¿≈¿»ƒ≈«¿ƒ»ƒ

LiL ËtLÓ e‰Ê È‡ .BnÚ ÏÎÏ ‰˜„ˆe ËtLÓ ‰OÚ…∆ƒ¿»¿»»¿»«≈∆ƒ¿»∆≈
‰˜„ˆ BnÚ21‰¯Lt‰ ‡È‰Â Úeva e‰Ê :¯ÓB‡ ÈÂ‰ ?22. ƒ¿»»¡≈≈∆ƒ«¿ƒ«¿»»

Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ¯Ób Ì„˜ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ…∆¿«ƒ««ƒ
‰ÂˆÓ - ‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„ÈÂ Ì‰È¯·c ÚÓML∆»«ƒ¿≈∆¿»«¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÈc‰ ¯ÓbL È¯Á‡ Ï·‡ .Úˆ·Ïƒ¿…«¬»«¬≈∆»««ƒ¿»«ƒ¿ƒ
È‡M¯ BÈ‡ - ·iÁ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡«»««ƒ¿ƒ«»«»≈««

Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ˙BOÚÏ23¯‰‰ ˙‡ ÔÈc‰ ·wÈ ‡l‡ ,24. «¬¿»»≈≈∆∆»ƒ…«ƒ∆»»

לשון 17) - פשרה צד. מכל מסויים וויתור ידי על הסכם
כתובות  לרבינו המשנה (פירוש קר ולא חם לא פושרים,
שבראשון, לפשרה, דין בין יש והבדל ה). משנה י, פרק
בכול, זוכה הזכאי אין ובפשרה חייב, והשני זכאי יוצא אחד

הכול. מפסיד החייב מפשרים.18)ואין הדיינים
יוצא 19) שהחייב שלום"? אין משפט שיש במקום "והלא

מרוצה. ובלתי הדין.20)מקופח כל 21)מיצוע "והלא
ועשייה  וויתור שמשמעה: צדקה"? אין משפט שיש מקום

הדין. משורת כאילו 22)לפנים שהפשרה ב. ו, סנהדרין
כנ"ל. הצדדים שני בין התביעה וחותכת מבצעת

ודיינים 23) בדין טעינו שמא אנו יריאים לצדדים: לומר
המתחיל: דיבור שם (תוספות דיננו פסק את יהפכו אחרים

הדין). פנים 24)נגמר משוא ללא הדין מידת לפי לנהוג
שבועה  הדין בית חייב אם שם, בתוספות וראה ורחמים.
להיפטר  כדי ביניהם, לפשר דין הבית רשאי מהם, לאחד

ב. יב, משפט בחושן וכן שבועה. מעונש

.‰- ÔÈc ˙È·a ‰¯LÙa ÔÈc‰ ÈÏÚa eˆ¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«¬≈«ƒƒ¿»»¿≈ƒ
Ì‰Ï LÈ25„iÓ e˜iL „Ú ,ÔÈc‰ ˙‡ Úa˙ÏÂ ¯ÊÁÏ ≈»∆«¬…¿ƒ¿…«∆«ƒ«∆ƒ¿ƒ«

Ì‰ÈL26. ¿≈∆

הם.25) ז,26)רשאים פרק לעיל (ראה סודר קניין קבלת
והתחייבותם  הסכמתם את המבטאת ובביאורנו), ב הלכה

קניין". צריכה "פשרה א) ו, (סנהדרין ההדדית
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oixcdpq zekld - mihtey xtq - fenz c"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.ÂecL ˙BËBÈ„‰ ÈML .ÔÈc‰ ÁkÓ ‰¯Lt Ák ‰ÙÈ»∆…«¿»»ƒ…««ƒ∆¿≈∆¿∆»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ -27;Ô‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÈ„ ÈÏÚ·Ï LÈÂ , ≈ƒ≈∆ƒ¿≈¿«¬≈ƒƒ«¬…»∆
‰¯Lt eOÚ Ì‡Â28¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - Ô„iÓ e˜Â ¿ƒ»¿»»¿»ƒ»»≈¿ƒ«¬…

Ô‰a29. »∆

פחות 27) דין בית שאין י, הלכה ב, פרק לעיל כמבואר
דין, ודינו יחידי לדון לו מותר מומחה אחד אבל משלושה,

י. הלכה ביניהם.28)שם פשרה עשה אחד אפילו
רבינו 29) נקט ולפיכך, מחייבתם, מידם הקניין קבלת כי

שניי  היו וקנו שהמפשרים שהסכימו עדים שיהיו כדי ם,
אפילו  הקניין את מכחישים אינם שהצדדים כל אבל מידם,
הרדב"ז  דעת וכן שם, (סנהדרין מועיל ביניהם מפשר אחד
שדיין  שניהם, מיד קנו שאם ומובן, רבינו). דברי בהבנת
כמבואר  בהם, לחזור יכולים ואין דין, דינו - להם ידון אחד
קניין, ידי על אינו דין שסתם אלא ב, הלכה ז, פרק לעיל

משנה). (כסף קניין ידי על אלא מועילה אינה פשרה וכל

.Ê:¯ÓBÏ ,ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiLk ,ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡Ï ¯eÒ‡»¿∆»ƒ««»ƒ¿∆≈≈ƒ≈ƒ«
;ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ È¯·ÁÂ ,·iÁÓ‰ B‡ ‰kÊÓ‰ ‡e‰ È‡¬ƒ«¿«∆«¿«≈«¬≈«¿ƒ»«

‰OÚ‡ ‰Ó Ï·‡È¯‰ - Ôk ¯Ó‡ Ì‡Â ?ÈÏÚ ea¯ Ì‰L ¬»»∆¡∆∆≈«»«¿ƒ»«≈¬≈
„Bq ‰l‚Ó ÏÈÎ¯ CÏB‰ ÏÏÎa ‡e‰30„ÈÓÏ˙a ‰OÚÓe . ƒ¿«≈»ƒ¿«∆«¬∆¿«¿ƒ

¯Á‡Ï L¯„n‰ ˙È·a e¯Ó‡pL ÌÈ¯·„ ‡ÈˆB‰L ,„Á‡∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆¿¿≈«ƒ¿»¿««
˙ÈaÓ ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆB‰Â ,‰L ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL¿«ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ≈

‡e‰ „BÒ ‰l‚Ó ‰Ê :ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰Â ,L¯„n‰31! «ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»∆¿«∆

א.30) כט, בסנהדרין לשון 31)משנה ודבר א לא, שם
לנידון, אחד יאמר שלא זה, ובכלל שם). (=רש"י היה הרע
כמוכח  אותך, שחייב במה כדין שלא לך עשה הדיין
שחיטה  של בעובדה ב צט, קמא בבא התלמוד מסוגיית

ב). קטן סעיף יט, משפט לחושן (ש"ך מוגרמת

.ÁÔÈc ˜Òt BÏ ·zÎÏ ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ Ï‡L32- »«∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ¿…¿«ƒ
ÌÚ ÈBÏt ÏL ÔÈc ˙È·Ï ÈBÏt ‡a :Ck BÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒƒ
·iÁ B‡ È‡kÊ ‡ˆÈÂ ,CÎa BÚhL BÈc ÏÚa ÈBÏt33. ¿ƒ««ƒ∆¿»¿»¿»»«««»

ÌL ‡ÏÂ ÔÈkÊÓ‰ ÌL ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ¿≈«¿ƒƒ≈«¿«ƒ¿…≈
ÔÈ·iÁÓ‰34Ì‰È¯·cÓ ,ÈBÏt ÏL ÔÈc ˙Èa :‡l‡ , «¿«¿ƒ∆»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈∆

ÈBÏt ‰kcÊ35. ƒ¿«∆¿ƒ

הדין,32) לסתור יוכל אולי גדול, דין לבית להראותו שרוצה
שם. ובביאורינו ו הלכה ו, פרק לעיל ואין 33)ראה

והפסק  הטענות אלא והראיות, הטעמים לו לכתוב צריכים
כשישמע  יפה, דין בית כל כי ד). יד, משפט (חושן דין
(סמ"ע  לכולנו אחת שתורה לפיהן, לפסוק יידע הטענות

דעת 34)שם). נגד דעות רוב פי על נחתך והדין במקרה
דיעה 35)המיעוט. פי על נחתך שלא יבינו זה מסגנון

ילכו  שלא כדי החולק, הדיין שם את יזכירו ולא אחידה,
נראה  שזה זכאי, יצא פלוני לכתוב: יסתמו לא וגם רכיל,

הדיינים כל כאילו א כשקר, ל, (סנהדרין אחד פה זיכוהו
אליעזר). רבי כדעת

.ËÔÈÒÈÎÓ :ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ÏL Ì‚‰Ó ‰È‰ Ck«»»ƒ¿»»∆«¿≈¿»«ƒ«¿ƒƒ
ÌÈÒÈÎÓe ,Ì‰È˙BÚËÂ Ì‰È¯·c ÌÈÚÓBLÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿ƒƒ¿≈∆¿«¬≈∆«¿ƒƒ
Ì„‡ Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓe .Ì‰È¯·c ÌÈÚÓBLÂ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒƒ»»»

ıeÁÏ36,¯·ca Ì‰ÈÈa ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB ÌÈic‰Â , «¿««»ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈≈∆«»»
,ÌÈÈ„ ÈÏÚa ÔÈÒÈÎÓ Ck ¯Á‡Â .¯·c‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓB‚Â¿¿ƒ∆«»»¿««»«¿ƒƒ«¬≈ƒƒ

ÌÈicaL ÏB„‚Â37LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡ ¿»∆««»ƒ≈ƒ¿ƒ«»««ƒ
ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ Ú„È ‡lL È„k .·iÁ ‰z‡ ÈBÏt¿ƒ«»«»¿≈∆…≈«∆»ƒ«¬≈ƒƒ
‡e‰ Ôi„ ‰Ê È‡ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ‰kfL ÈÓ ‡e‰ Ôi„ ‰Ê È‡≈∆«»ƒ∆ƒ»¿…≈∆«»

B·iÁL38. ∆ƒ¿

ומי 36) המזכה מי הדיינים של הוויכוח את ישמעו שלא
(פירוש  הדין מבעלי לאחד פנים ישאו שלא וגם המחייב,

ז). משנה ג, פרק שם לרבינו כבוד,37)המשנה לו לחלוק
גדול  שהוא מי בפני מדברים שאינם החכמים, מידת שכן

(תוספות ז משנה ה, פרק באבות המשנה כדברי יום מהם,
שם). א 38)טוב ל, שם ובגמרא כט, בסנהדרין משנה

"כדי  הוסיף: שם בפירושו ורבינו שם. נחמיה רבי כדברי
אדם". בני אצל אהובים הדיינים שיהיו

.ÈÚL¯ B‡ ÔÏÊ‚ ‡e‰L B¯·Áa Ú„BÈ ‡e‰L Ôic39- «»∆≈««¬≈∆«¿»»»
Ú Û¯Ëˆ‰Ï ¯eÒ‡˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡pL .Bn40. »¿ƒ¿»≈ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

ÌÈ·LBÈ ÔÈ‡ :ÔÈOBÚ ÌÈÏLe¯ÈaL ˙Úc‰ Èi˜ eÈ‰ CÎÂ¿«»¿ƒ≈«««∆ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ
ÌÈ·LBÈ Ì‰ ÈÓ ÌÚ eÚ„iL „Ú ÔÈ„a41ÌÈÓ˙BÁ ‡ÏÂ , ¿ƒ«∆≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ
Ì‰nÚ Ì˙BÁ ÈÓ eÚ„iL „Ú ¯ËM‰ ˙‡42ÌÈÒÎ ‡ÏÂ , ∆«¿»«∆≈¿ƒ≈ƒ»∆¿…ƒ¿»ƒ

Ô‰nÚ ·ÒÓ ÈÓ eÚ„iL „Ú ‰cÚÒÏ43. ƒ¿À»«∆≈¿ƒ≈≈ƒ»∆

לשמים.39) אדם שבין עבירות ב,40)עובר ל, שבועות
האמת. מדרך ולהטותו להטעותו עלול שמא 41)וזה

בוגדים  קשר בכלל ונמצא הגונים שאינם אנשים עם יצטרף
י"ד). הלכה ב, פרק עד 42)(לעיל עימהם יחתמו שמא

בדבר  בושים ונמצאו כולם עדות ומבטל פסול, אחד
וברש"י). א כג, חכם 43)(סנהדרין לתלמיד הוא שגנאי

ברכות  וראה וברש"י), (שם בסעודה הארץ עם אצל לישב
יסב  ואל חכם... לתלמיד לו גנאי דברים "שישה ב מג,
הלכה  ה, פרק דעות בהלכות וכן הארץ", עמי של בחבורה

י"א. הלכה ה, פרק התורה יסודי ובהלכות ב,

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שוחד 1) מקרי הזכאי. את לזכות אפילו שוחד לקיחת איסור

לאהובו  לדון האיסור מהם. להתרחק הדיין שצריך דברים,
הדין. מאימת הדיין חרדת עליו. לשנוא או

.‡ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ .„ÁL Áw˙ ‡Ï2, …ƒ«…«≈»ƒ«¿«≈∆«ƒ
È‡kf‰ ˙‡ ˙BkÊÏ elÙ‡ ‡l‡3- ·iÁ‰ ˙‡ ·iÁÏe ∆»¬ƒ¿«∆«««¿«≈∆««»

¯e¯‡ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚÂ ,¯eÒ‡»¿≈¿…«¬∆«¬≈ƒ¿«»
„ÁL Á˜Ï4Ô˙Bp‰ epÚa˙iLk „ÁM‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ .5. …≈«…«¿«»¿«¬ƒ«…«¿∆ƒ¿»∆«≈

תטה 2) לא משום: מוזהר הוא זה שעל החייב, את לזכות
א 3)משפט. קה, (כתובות הוא זכאי אם יחייבו שלא

חד",4)וברש"י). שהוא שוחד? "מה אמרו: ב עמ' ושם
ממנו  שלקח כיון אחד, לב נעשים והמקבל הנותן כלומר,
רואה  אדם "ואין כגופו, ונעשה אצלו דעתו נתקרבה שוחד,

(שם). לעצמו" כל 5)חובה ב) ד, (תמורה שאמרו כמו
מועיל, ואינו עשוי אינו ועשה, תעשה אל תורה שאמרה דבר
ע"י  ללווה יוצאה המלוה שלקח שרבית הסיקו, ב ו, ושם
(ביאור  שוחד לענין רבינו למד וממנה בביתֿהדין, תביעתו
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ויובל  שמיטה הל' השווה הוא". לאלם פיך פתח זה, "כגון
לנתבע  אומרים שטרו... את בעלֿחוב "כשיביא הכ"ד: פ"ט,
אומר  שלו? פרוזבול איה הנתבע טען ואם לו, שלם
- הן אמר אם ואבד? פרוזבול לך היה לתובע, (=הדיין)
לאלם". פיך "פתח שם בגיטין נקרא וזה נאמן",

לאיסור 48) זה, קל סעד בין ולהבחין לשקול צריך הרבה
טענות  שמלמדו בזה הדיינים", כעורכי עצמו "עושה של
נב, (כתובות יוחנן ברבי ומצינו עלֿידו. לזכות איך ודרכים
הדין, מבעלי לאחד מה במידת שסייע על מאד שהצטער ב)
"עשינו  והתחטא: הרגיש ולבסוף בטענות, הדרכה ע"י
לפני  הדין עורך רש"י: ומפרש הדיינים", כעורכי עצמנו
לטובתו  לבם להפוך הדיינים את שעורך לזכותו... הדיינים

זה. של

ה'תשע"ט  תמוז י"ד רביעי יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
מפני 1) הדיין יירא שלא לאֿתעשה, מצוות מתבארת בו

הדין  לבעלי לומר הדיין על שמצוה זרוע. בעל איש
לומר: לדיין האיסור בפשרה. או רוצים, אתם בדין בתחילה:
הדיון. בסדרי ירושלים דייני מנהג חייבו. וחבריי זיכיתי אני

חב  בדרכי שבירושלים הדעת נקיי רתם.הליכות

.‡C¯ „Á‡ ,ÔÈ„Ï EÈÙÏ e‡aL ÌÈL2‰L˜ „Á‡Â3: ¿«ƒ∆»¿»∆¿ƒ∆»«¿∆»»∆
˙‡ ÚÓLzMÓ B‡ ,Ì‰È¯·c ˙‡ ÚÓLz ‡lL „Ú«∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«∆

‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ ‰z‡ È‡Â Ì‰È¯·c4‰z‡ - ƒ¿≈∆¿ƒ«»≈«¿≈»«ƒ∆«»
ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :Ì‰Ï ¯ÓBÏ È‡M¯5·iÁ˙È ‡nL ! «««»∆≈ƒƒ¿»»∆∆»ƒ¿«≈

Ôic‰ ¯Á‡ Û„B¯ ‡ˆÓÂ ,‰Lw‰6˙‡ ÚÓLzMÓ Ï·‡ . «»∆¿ƒ¿»≈««««»¬»ƒ∆ƒ¿«∆
È‡M¯ ‰z‡ È‡ - ‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„˙Â Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿≈«¿≈»«ƒ∆ƒ«»««
ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL !ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :¯ÓBÏ«≈ƒƒ¿»»∆∆∆¡«…»ƒ¿≈

LÈ‡7‡nL ,‡e‰ ÚL¯ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z ‡lL . ƒ∆……«ƒ¿ƒ»»∆»
ıv˜È ‡nL ,ÈLÈ„b ˙‡ ˜ÈÏ„È ‡nL ,Èa ˙‡ ‚¯‰È«¬…∆¿ƒ∆»«¿ƒ∆¿ƒƒ∆»¿«≈

È˙BÚÈË8˜˜f‰Ï ·iÁ - ÌÈa¯Ï ‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ«¿ƒ»»¿À∆»«ƒ«»¿ƒ»≈
Ì‰Ï9. »∆

דיינים.3)נוח.2) ומטריח מריבה ומי 4)בעל זכאי מי
לכם.5)חייב. ולפסוק בדינכם הדין 6)לעיין את להפוך

דיבור 7)לזכותו. שם התוספות וכתבו ב, ו, סנהדרין
לחוש, לו אין חזקים, שניהם היו שאם חזק: ונמצא המתחיל
א. יב, משפט בחושן להלכה נפסק וכך יסייעו, שהשני

יז.8) אות דברים לחוש 9)ספרי לו שאין בתחילה, אפילו
(רדב"ז). ויצילוהו יסייעוהו שהרבים לקשה,

.·˙eÎÊ ‰‡¯Â ,Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‰È‰L „ÈÓÏz ÔÎÂ¿≈«¿ƒ∆»»≈ƒ¿≈«¿»»¿
¯ÈLÚÏ ‰·BÁÂ ÈÚÏ10¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ˜˙L Ì‡ , ∆»ƒ¿»∆»ƒƒ»«¬≈∆≈

LÈ‡ ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï ÌeMÓ11¯·cÓ :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ…»ƒ¿≈ƒ¿«∆∆¡«ƒ¿«
˜Á¯z ¯˜L12¯ea „ÈÓÏz ·ÈLBÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓe .13 ∆∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»∆…ƒ«¿ƒ

˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÂÈÙÏ14. ¿»»«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

בדין.10) טועה דבריך 11)ורבו תכניס לא - שם סנהדרין
(דברים  ככתוב כנוס, מלשון תגורו לא ומפרש: איש , מפני
לחושן  הסמ"ע וכתב תאגור". ולא תשתה לא "ויין לט): כח,
אלא  עשירים, או עניים כששניהם הדין הוא יח: ט, משפט

כבוד  משום חושש הוא שאפילו להורות עני, אחד נקט:
ישתוק. לא זאת בכל העשיר, כבוד ומשום רבו,

שקר.12) דין לפסוק שגורם א, לא, עם 13)שבועות
ויטעהו. עימו וייתן ויישא וברש"י.14)הארץ, ב, ל, שם

.‚‡lL ,ÔÈca ‰ÚBhL Ba¯ ‰‡¯L „ÈÓÏ˙Ï ÔÈpÓeƒ«ƒ¿«¿ƒ∆»»«∆∆«ƒ∆…
ep·‡Â ep¯zÒ‡Â ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú BÏ ÔÈzÓ‡ :¯Ó‡È15, …««¿ƒ«∆ƒ»≈«ƒ¿∆¿¿∆¿∆¿∆

¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÈÓL ÏÚ ÔÈc‰ ‡¯wiL È„k¿≈∆ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«¿«ƒ¿«
˜Á¯z ¯˜L16. ∆∆ƒ¿»

א).15) לא, (שם בתלמוד הנוסח וכן בניין, מלשון
דרך 16) לו יאמר אלא מסיים: ח ט, סימן משפט ובחושן

תורה  תלמוד הלכות וראה לימדתני. וכך כך רבי! כבוד:
ט. הלכה ה, פרק

.„Ìz‡ ÔÈ„a :‰lÁza ÌÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ‰ÂˆÓƒ¿»«¿«¬≈ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ«∆
‰¯LÙa B‡ ÌÈˆB¯17ÔÈOBÚ - ‰¯LÙa eˆ¯ Ì‡ ?18 ƒƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»ƒ

- „ÈÓz ‰¯Lt ÔÈOBÚL ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ .‰¯Lt Ô‰ÈÈa≈≈∆¿»»¿»≈ƒ∆ƒ¿»»»ƒ
eËÙL ÌBÏL ËtLÓ :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿À»¿»»∆¡«ƒ¿«»ƒ¿

ÌBÏL BnÚ LiL ËtLÓ e‰Ê È‡ .ÌÎÈ¯ÚLa19ÈÂ‰ ? ¿«¬≈∆≈∆ƒ¿»∆≈ƒ»¡≈
Úeva ‰Ê :¯ÓB‡20„Â„ È‰ÈÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ „Â„a ÔÎÂ . ≈∆ƒ«¿≈¿»ƒ≈«¿ƒ»ƒ

LiL ËtLÓ e‰Ê È‡ .BnÚ ÏÎÏ ‰˜„ˆe ËtLÓ ‰OÚ…∆ƒ¿»¿»»¿»«≈∆ƒ¿»∆≈
‰˜„ˆ BnÚ21‰¯Lt‰ ‡È‰Â Úeva e‰Ê :¯ÓB‡ ÈÂ‰ ?22. ƒ¿»»¡≈≈∆ƒ«¿ƒ«¿»»

Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ¯Ób Ì„˜ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ…∆¿«ƒ««ƒ
‰ÂˆÓ - ‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„ÈÂ Ì‰È¯·c ÚÓML∆»«ƒ¿≈∆¿»«¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÈc‰ ¯ÓbL È¯Á‡ Ï·‡ .Úˆ·Ïƒ¿…«¬»«¬≈∆»««ƒ¿»«ƒ¿ƒ
È‡M¯ BÈ‡ - ·iÁ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡«»««ƒ¿ƒ«»«»≈««

Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ˙BOÚÏ23¯‰‰ ˙‡ ÔÈc‰ ·wÈ ‡l‡ ,24. «¬¿»»≈≈∆∆»ƒ…«ƒ∆»»

לשון 17) - פשרה צד. מכל מסויים וויתור ידי על הסכם
כתובות  לרבינו המשנה (פירוש קר ולא חם לא פושרים,
שבראשון, לפשרה, דין בין יש והבדל ה). משנה י, פרק
בכול, זוכה הזכאי אין ובפשרה חייב, והשני זכאי יוצא אחד

הכול. מפסיד החייב מפשרים.18)ואין הדיינים
יוצא 19) שהחייב שלום"? אין משפט שיש במקום "והלא

מרוצה. ובלתי הדין.20)מקופח כל 21)מיצוע "והלא
ועשייה  וויתור שמשמעה: צדקה"? אין משפט שיש מקום

הדין. משורת כאילו 22)לפנים שהפשרה ב. ו, סנהדרין
כנ"ל. הצדדים שני בין התביעה וחותכת מבצעת

ודיינים 23) בדין טעינו שמא אנו יריאים לצדדים: לומר
המתחיל: דיבור שם (תוספות דיננו פסק את יהפכו אחרים

הדין). פנים 24)נגמר משוא ללא הדין מידת לפי לנהוג
שבועה  הדין בית חייב אם שם, בתוספות וראה ורחמים.
להיפטר  כדי ביניהם, לפשר דין הבית רשאי מהם, לאחד

ב. יב, משפט בחושן וכן שבועה. מעונש

.‰- ÔÈc ˙È·a ‰¯LÙa ÔÈc‰ ÈÏÚa eˆ¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«¬≈«ƒƒ¿»»¿≈ƒ
Ì‰Ï LÈ25„iÓ e˜iL „Ú ,ÔÈc‰ ˙‡ Úa˙ÏÂ ¯ÊÁÏ ≈»∆«¬…¿ƒ¿…«∆«ƒ«∆ƒ¿ƒ«

Ì‰ÈL26. ¿≈∆

הם.25) ז,26)רשאים פרק לעיל (ראה סודר קניין קבלת
והתחייבותם  הסכמתם את המבטאת ובביאורנו), ב הלכה

קניין". צריכה "פשרה א) ו, (סנהדרין ההדדית
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.ÂecL ˙BËBÈ„‰ ÈML .ÔÈc‰ ÁkÓ ‰¯Lt Ák ‰ÙÈ»∆…«¿»»ƒ…««ƒ∆¿≈∆¿∆»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ -27;Ô‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÈ„ ÈÏÚ·Ï LÈÂ , ≈ƒ≈∆ƒ¿≈¿«¬≈ƒƒ«¬…»∆
‰¯Lt eOÚ Ì‡Â28¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - Ô„iÓ e˜Â ¿ƒ»¿»»¿»ƒ»»≈¿ƒ«¬…

Ô‰a29. »∆

פחות 27) דין בית שאין י, הלכה ב, פרק לעיל כמבואר
דין, ודינו יחידי לדון לו מותר מומחה אחד אבל משלושה,

י. הלכה ביניהם.28)שם פשרה עשה אחד אפילו
רבינו 29) נקט ולפיכך, מחייבתם, מידם הקניין קבלת כי

שניי  היו וקנו שהמפשרים שהסכימו עדים שיהיו כדי ם,
אפילו  הקניין את מכחישים אינם שהצדדים כל אבל מידם,
הרדב"ז  דעת וכן שם, (סנהדרין מועיל ביניהם מפשר אחד
שדיין  שניהם, מיד קנו שאם ומובן, רבינו). דברי בהבנת
כמבואר  בהם, לחזור יכולים ואין דין, דינו - להם ידון אחד
קניין, ידי על אינו דין שסתם אלא ב, הלכה ז, פרק לעיל

משנה). (כסף קניין ידי על אלא מועילה אינה פשרה וכל

.Ê:¯ÓBÏ ,ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiLk ,ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡Ï ¯eÒ‡»¿∆»ƒ««»ƒ¿∆≈≈ƒ≈ƒ«
;ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ È¯·ÁÂ ,·iÁÓ‰ B‡ ‰kÊÓ‰ ‡e‰ È‡¬ƒ«¿«∆«¿«≈«¬≈«¿ƒ»«

‰OÚ‡ ‰Ó Ï·‡È¯‰ - Ôk ¯Ó‡ Ì‡Â ?ÈÏÚ ea¯ Ì‰L ¬»»∆¡∆∆≈«»«¿ƒ»«≈¬≈
„Bq ‰l‚Ó ÏÈÎ¯ CÏB‰ ÏÏÎa ‡e‰30„ÈÓÏ˙a ‰OÚÓe . ƒ¿«≈»ƒ¿«∆«¬∆¿«¿ƒ

¯Á‡Ï L¯„n‰ ˙È·a e¯Ó‡pL ÌÈ¯·„ ‡ÈˆB‰L ,„Á‡∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆¿¿≈«ƒ¿»¿««
˙ÈaÓ ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆB‰Â ,‰L ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL¿«ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ≈

‡e‰ „BÒ ‰l‚Ó ‰Ê :ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰Â ,L¯„n‰31! «ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»∆¿«∆

א.30) כט, בסנהדרין לשון 31)משנה ודבר א לא, שם
לנידון, אחד יאמר שלא זה, ובכלל שם). (=רש"י היה הרע
כמוכח  אותך, שחייב במה כדין שלא לך עשה הדיין
שחיטה  של בעובדה ב צט, קמא בבא התלמוד מסוגיית

ב). קטן סעיף יט, משפט לחושן (ש"ך מוגרמת

.ÁÔÈc ˜Òt BÏ ·zÎÏ ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ Ï‡L32- »«∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ¿…¿«ƒ
ÌÚ ÈBÏt ÏL ÔÈc ˙È·Ï ÈBÏt ‡a :Ck BÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒƒ
·iÁ B‡ È‡kÊ ‡ˆÈÂ ,CÎa BÚhL BÈc ÏÚa ÈBÏt33. ¿ƒ««ƒ∆¿»¿»¿»»«««»

ÌL ‡ÏÂ ÔÈkÊÓ‰ ÌL ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ¿≈«¿ƒƒ≈«¿«ƒ¿…≈
ÔÈ·iÁÓ‰34Ì‰È¯·cÓ ,ÈBÏt ÏL ÔÈc ˙Èa :‡l‡ , «¿«¿ƒ∆»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈∆

ÈBÏt ‰kcÊ35. ƒ¿«∆¿ƒ

הדין,32) לסתור יוכל אולי גדול, דין לבית להראותו שרוצה
שם. ובביאורינו ו הלכה ו, פרק לעיל ואין 33)ראה

והפסק  הטענות אלא והראיות, הטעמים לו לכתוב צריכים
כשישמע  יפה, דין בית כל כי ד). יד, משפט (חושן דין
(סמ"ע  לכולנו אחת שתורה לפיהן, לפסוק יידע הטענות

דעת 34)שם). נגד דעות רוב פי על נחתך והדין במקרה
דיעה 35)המיעוט. פי על נחתך שלא יבינו זה מסגנון

ילכו  שלא כדי החולק, הדיין שם את יזכירו ולא אחידה,
נראה  שזה זכאי, יצא פלוני לכתוב: יסתמו לא וגם רכיל,

הדיינים כל כאילו א כשקר, ל, (סנהדרין אחד פה זיכוהו
אליעזר). רבי כדעת

.ËÔÈÒÈÎÓ :ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ÏL Ì‚‰Ó ‰È‰ Ck«»»ƒ¿»»∆«¿≈¿»«ƒ«¿ƒƒ
ÌÈÒÈÎÓe ,Ì‰È˙BÚËÂ Ì‰È¯·c ÌÈÚÓBLÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿ƒƒ¿≈∆¿«¬≈∆«¿ƒƒ
Ì„‡ Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓe .Ì‰È¯·c ÌÈÚÓBLÂ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒƒ»»»

ıeÁÏ36,¯·ca Ì‰ÈÈa ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB ÌÈic‰Â , «¿««»ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈≈∆«»»
,ÌÈÈ„ ÈÏÚa ÔÈÒÈÎÓ Ck ¯Á‡Â .¯·c‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓB‚Â¿¿ƒ∆«»»¿««»«¿ƒƒ«¬≈ƒƒ

ÌÈicaL ÏB„‚Â37LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡ ¿»∆««»ƒ≈ƒ¿ƒ«»««ƒ
ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ Ú„È ‡lL È„k .·iÁ ‰z‡ ÈBÏt¿ƒ«»«»¿≈∆…≈«∆»ƒ«¬≈ƒƒ
‡e‰ Ôi„ ‰Ê È‡ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ‰kfL ÈÓ ‡e‰ Ôi„ ‰Ê È‡≈∆«»ƒ∆ƒ»¿…≈∆«»

B·iÁL38. ∆ƒ¿

ומי 36) המזכה מי הדיינים של הוויכוח את ישמעו שלא
(פירוש  הדין מבעלי לאחד פנים ישאו שלא וגם המחייב,

ז). משנה ג, פרק שם לרבינו כבוד,37)המשנה לו לחלוק
גדול  שהוא מי בפני מדברים שאינם החכמים, מידת שכן

(תוספות ז משנה ה, פרק באבות המשנה כדברי יום מהם,
שם). א 38)טוב ל, שם ובגמרא כט, בסנהדרין משנה

"כדי  הוסיף: שם בפירושו ורבינו שם. נחמיה רבי כדברי
אדם". בני אצל אהובים הדיינים שיהיו

.ÈÚL¯ B‡ ÔÏÊ‚ ‡e‰L B¯·Áa Ú„BÈ ‡e‰L Ôic39- «»∆≈««¬≈∆«¿»»»
Ú Û¯Ëˆ‰Ï ¯eÒ‡˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡pL .Bn40. »¿ƒ¿»≈ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

ÌÈ·LBÈ ÔÈ‡ :ÔÈOBÚ ÌÈÏLe¯ÈaL ˙Úc‰ Èi˜ eÈ‰ CÎÂ¿«»¿ƒ≈«««∆ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ
ÌÈ·LBÈ Ì‰ ÈÓ ÌÚ eÚ„iL „Ú ÔÈ„a41ÌÈÓ˙BÁ ‡ÏÂ , ¿ƒ«∆≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ
Ì‰nÚ Ì˙BÁ ÈÓ eÚ„iL „Ú ¯ËM‰ ˙‡42ÌÈÒÎ ‡ÏÂ , ∆«¿»«∆≈¿ƒ≈ƒ»∆¿…ƒ¿»ƒ

Ô‰nÚ ·ÒÓ ÈÓ eÚ„iL „Ú ‰cÚÒÏ43. ƒ¿À»«∆≈¿ƒ≈≈ƒ»∆

לשמים.39) אדם שבין עבירות ב,40)עובר ל, שבועות
האמת. מדרך ולהטותו להטעותו עלול שמא 41)וזה

בוגדים  קשר בכלל ונמצא הגונים שאינם אנשים עם יצטרף
י"ד). הלכה ב, פרק עד 42)(לעיל עימהם יחתמו שמא

בדבר  בושים ונמצאו כולם עדות ומבטל פסול, אחד
וברש"י). א כג, חכם 43)(סנהדרין לתלמיד הוא שגנאי

ברכות  וראה וברש"י), (שם בסעודה הארץ עם אצל לישב
יסב  ואל חכם... לתלמיד לו גנאי דברים "שישה ב מג,
הלכה  ה, פרק דעות בהלכות וכן הארץ", עמי של בחבורה

י"א. הלכה ה, פרק התורה יסודי ובהלכות ב,

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שוחד 1) מקרי הזכאי. את לזכות אפילו שוחד לקיחת איסור

לאהובו  לדון האיסור מהם. להתרחק הדיין שצריך דברים,
הדין. מאימת הדיין חרדת עליו. לשנוא או

.‡ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ .„ÁL Áw˙ ‡Ï2, …ƒ«…«≈»ƒ«¿«≈∆«ƒ
È‡kf‰ ˙‡ ˙BkÊÏ elÙ‡ ‡l‡3- ·iÁ‰ ˙‡ ·iÁÏe ∆»¬ƒ¿«∆«««¿«≈∆««»

¯e¯‡ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚÂ ,¯eÒ‡»¿≈¿…«¬∆«¬≈ƒ¿«»
„ÁL Á˜Ï4Ô˙Bp‰ epÚa˙iLk „ÁM‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ .5. …≈«…«¿«»¿«¬ƒ«…«¿∆ƒ¿»∆«≈

תטה 2) לא משום: מוזהר הוא זה שעל החייב, את לזכות
א 3)משפט. קה, (כתובות הוא זכאי אם יחייבו שלא

חד",4)וברש"י). שהוא שוחד? "מה אמרו: ב עמ' ושם
ממנו  שלקח כיון אחד, לב נעשים והמקבל הנותן כלומר,
רואה  אדם "ואין כגופו, ונעשה אצלו דעתו נתקרבה שוחד,

(שם). לעצמו" כל 5)חובה ב) ד, (תמורה שאמרו כמו
מועיל, ואינו עשוי אינו ועשה, תעשה אל תורה שאמרה דבר
ע"י  ללווה יוצאה המלוה שלקח שרבית הסיקו, ב ו, ושם
(ביאור  שוחד לענין רבינו למד וממנה בביתֿהדין, תביעתו
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(שמואלֿא, שמואל הנביא אמר וכן ב). ט, לחו"מ הגר"א
לכם". ואשיב בו עיני ואעלים כופר לקחתי מי "ומיד ג) יב,

.·.Ô˙Bp‰ Ck ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ Á˜Bl‰L ÌLÎe¿≈∆«≈«≈¿…«¬∆««≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL6. ∆∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

ב)6) עה, (בבאֿמציעא ריבית איסור לענין שאמרו כמו
לענין  הואֿהדין וגו'. עור ולפני משום עובר הנותן שהלווה

ג). ס"ק שם הגר"א (ביאור שוחד

.‚¯ÎO ˙Ba¯‰Ï È„k ,B˙ÏÚÓ Ïc‚Óe ·LBiL Ôic Ïk»«»∆≈¿«≈«¬»¿≈¿«¿»»
ÂÈfÁÏ7ÂÈ¯ÙBÒÏe8È¯Á‡ ÌÈËBp‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ¿«»»¿¿»¬≈ƒ¿««ƒ«¬≈

Ì‰Ï ¯Ó‡ CÎÏe .Ï‡eÓL Èa eOÚ ÔÎÂ .Úˆa‰9: «∆«¿≈»¿≈¿≈¿«∆¡«»∆
„ÁL eÁ˜iÂ Úˆa‰ È¯Á‡ ehiÂ10ÔBÓÓ „ÁL ‡ÏÂ . «ƒ«¬≈«»««ƒ¿…«¿……«»

,„Á‡ Ôi„a ‰OÚÓe .ÌÈ¯·c „ÁL elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ…«¿»ƒ«¬∆¿«»∆»
L˙È‚e„a ‰ÏBÚ ‰È‰11ËLÙe ,¯‰pa ¯·ÚÏ ‰pË˜ ∆»»∆¿ƒ¿«»«¬…«»»»«

BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰Â ,B˙iÏÚa BÚiÒÂ B„È „Á‡∆»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿»»ƒ¿»«
ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt ÈÈ¯‰ :Ôic‰12,„Á‡a ‰OÚÓe . ««»¬≈ƒ»¿¿ƒ«¬∆¿∆»

‰¯·‡ ¯È·Ú‰L13„È„¯ ÏÚÓ - ÛBÚ ÏL ‰ˆB -14 ∆∆¡ƒ∆¿»»∆≈«¿ƒ
˜¯ ‰qk ¯Á‡Â ,Ôic‰15ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,Ôic‰ ÈÙlÓ ««»¿«≈ƒ»…ƒƒ¿≈««»¿»«¬≈ƒ

˙Á‡ ‰zÓ ‡È·‰L ,„Á‡a ‰OÚÓe .ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt»¿¿ƒ«¬∆¿∆»∆≈ƒ«»»««
EÏ È‡ ÏeÒt :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰k Ôi„Ï ‰p‰k ˙BznÓƒ«¿¿À»¿«»…≈¿»«»¬ƒ¿

ÒÈ¯‡a ‰OÚÓe .ÔÈ„Ï16‡È·Ó ‰È‰L ,Ôic ÏL „Á‡ ¿ƒ«¬∆¿»ƒ∆»∆«»∆»»≈ƒ
ÌÚt .˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ e‰„O CBzÓ ÌÈ‡z BÏ¿≈ƒƒ»≈≈∆∆«»¿∆∆«»««
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,˙aMa ÈLÈÓÁa ‡È·‰Â ÌÈc˜‰ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ««»ƒ¿≈∆»»
ÏÚ Û‡ .ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt ÈÈ¯‰ :Ôic‰ BÏ ¯Ó‡Â .ÔÈ„ƒ¿»«««»¬≈ƒ»¿¿ƒ««
ÔpÓÊa ‡lL Ô‡È·‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ôic ÏMÓ ÌÈ‡z‰L Ètƒ∆«¿≈ƒƒ∆«»ƒ∆¡ƒ»∆…ƒ¿«»

ÔÈ„Ï BÏ ÏÒÙ -17. ƒ¿«¿ƒ

לדין.7) הנתבעים את המזמינים את 8)שמשיו הכותבים
הדין. בהן.9)פסקי תימן: נו,10)בכת"י (שבת ואמרו

דין) והטיית שוחד (במקח חטאו שמואל בני האומר "כל א)
שלא  הבצע"? אחרי "ויטו מקיים אני ומה טועה... אלא אינו
בכל  מחזר הצדיק שמואל שהיה אביהם, כמעשה עשו
אלא  כן עשו לא והם בעריהם... אותם ודן ישראל מקומות
ולסופריהם". לחזניהם שכר להרבות כדי בעריהם ישבו

כסירות 11) "ואחריתכן ב) ד, (עמוס הכתוב מלשון סירה,
ב.12)דוגה". קה, הגדולות 13)כתובות הנוצות כנף,

אברתו". על "ישאהו יא) לב, (דברים הכתוב מלשון בכנף,
אחר  נמשך זה שסגנון ויתכן, איננה. זו תיבה תימן, ובכת"י
ונוצה". חסידה אברה "אם יג) לט, (איוב הכתוב

"והצניפות 14) כג) ג, (ישעיה ככתוב עליון, צעיף
הארץ.15)והרדידים". אדמת 16)שעל המעבד פועל

והשאר  היבול, מן חלק לעצמו שיקח בתנאי השדה, בעל
השדה. וכתב 17)לבעל ב. ז, סנהדרין וכן שם, כתובות

ממש, דברים שוחד שאפילו ד ס"ק ט, סי' לחו"מ הסמ"ע
עד  לו להקדים דרכו היה כשלא לדיין, שלום להקדים כגון
מלוה  הל' ראה ריבית, לענין זה שאסרו כמו אסור. - כה

הי"ב. פ"ה, ולוה

.„‰Ï‡L Ï‡ML Ôic Ïk18‰ÊÏ ÔÈ„Ï ÏeÒt - »«»∆»«¿≈»»¿ƒ»∆
BÏÈ‡L‰L19BÏ ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»

È¯‰L ,¯Lk - ÏÈ‡L‰Ï BÏ ‰È‰ Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔicÏ««»¿«¿ƒ¬»»»¿«¿ƒ»≈∆¬≈
.epnÓ Ï‡BL ‰Ê Ì‚«∆≈ƒ∆

שהוא.18) איזה שימושי חפץ או קה,19)כלים, כתובות
אינו  שאם מזה, משמע לשאול, שרגיל מפרש: שם ורש"י ב
וכן  לדונו, לו מותר בלבד, במקרה אלא ממנו לשאול רגיל

א. סע' ט, סי' חו"מ בשו"ע

.‰ÌÈÏËa ÂÈÈc - Ôe„Ï B¯ÎO ÏËBpL Ôic Ïk20. »«»∆≈¿»»ƒ»¿≈ƒ
‡lL ‡e‰Â21˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯kp‰ ¯ÎO ‰È‰È ¿∆…ƒ¿∆»»«ƒ»¬»ƒ»»≈

ez :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,ÔÈ„Ï ÌÈL ÂÈÙÏ e‡·e ,BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»«»∆¿
ÈÏ ez B‡ ,ÌÎÏ Ôe„‡L „Ú ÈzÁz ‰OÚiL ÈÓ ÈÏƒƒ∆«¬∆«¿««∆»»∆¿ƒ
¯k ¯·c‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - È˙Ïha ¯ÎO¿««»»ƒ¬≈∆À»¿∆ƒ¿∆«»»ƒ»

¯˙BÈ ‡ÏÂ „·Ïa ‰Ïha‰ ¯ÎO ‡e‰L22ÏhÈÂ , ∆¿«««»»ƒ¿«¿…≈¿ƒ…
‰Ê ÈÙa ‰Ê ‰ÂLa Ì‰ÈMÓ23¯zÓ ‰Ê ÔB‚k -24. ƒ¿≈∆¿»∆∆ƒ¿≈∆¿∆À»

פ"ב,20) סוף בקידושין הר"ן וכתב א. כט, בבכורות משנה,
כל  אלא בטל, הוא שכר, עליו שנטל בלבד, זה דין שלא
נטל  שלא ידוע אלאֿאםֿכן בטלים לכן קודם שדן דיניו

בטלים". "דיניו ששנינו: זהו שכר, העיר 21)בהם כבר
שכר  שיהיה "והוא היא: האמיתית שהנוסחה חדש", ה"פרי
ניכר  שיהא כלומר: וינציאה, בדפ' הנוסח וכן הניכר",

הדיינות. שכר הוא זה א.22)ששכר קה, כתובות
שכר  לדיין נותנים אמרו: ה"א פ"א, סנהדרין ובירושלמי

בטלו. שכר ולעד בפני 23)בטלו, שלא מזה יטול שאם
יחשוב  עצמו הנותן או יותר, לו שנתן חבירו יחשוב זה,
(כסףֿמשנה). שוחד שנוטל ויחשדהו ממנו רק נטל שלא

זה 24) על לאחרים, ניכר שאינו אלא בטלה, שכר הוא ואם
לדון, שכר שנוטל הדיין "מכוער א) קה, (כתובות  שנינו

דין". שדינו אלא

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,B·‰B‡ ‡e‰L ÈÓÏ Ôe„Ï ÔicÏ ¯eÒ‡»««»»¿ƒ∆¬««ƒ
BÈ·LBL BÈ‡L25;BLÙk ¯L‡ BÚ¯ ‡ÏÂÈÓÏ ‡ÏÂ ∆≈¿ƒ¿…≈¬∆¿«¿¿…¿ƒ

Lw·Ó ‡ÏÂ BÏ ·ÈB‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B‡BOL∆¿««ƒ∆≈≈¿…¿«≈
B˙Ú¯26;ÔÈÂL ÌÈÈ„ ÈÏÚa ÈL eÈ‰iL CÈ¯ˆ ‡l‡ »»∆»»ƒ∆ƒ¿¿≈«¬≈ƒƒ»ƒ

ÌaÏ·e ÌÈic‰ ÈÈÚa27„Á‡ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ¿≈≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ…»»«ƒ∆∆»
ÏÂ Ì‰Óe‰BÓk ˜„ˆ Ôi„ EÏ ÔÈ‡ - ÂÈOÚÓ ‡28. ≈∆¿…«¬»≈¿««∆∆»

(25 ֿ (שמואל דוד" "רעה חופתו. בימי אותו המלווה ידידו
דדוד". "שושבינא יונתן: מתרגם לז) טו, כתובות 26)ב,

לו  יראה לא - שונאו חובה; לו יראה לא - אוהבו ב, קה,
לדון  אני פסול אשי: רב בר מר אמר א קיט, ובשבת זכות.
רואה  אדם ואין כגופי, עלי שחביב מתוך לתלמידֿחכם,
רבינו: לשון ומדקדוק א. כט, סנהדרין וראה לעצמו, חובה
הדין  אין אבל איסור, אלא זה שאין נראה לדון, לדיין אסור
ז). ז, חו"מ בשו"ע וכן (רדב"ז, כך משום נפסל

תכירהו 27) לא - במשפט פנים תכירו "לא ב, ז, סנהדרין
וכן  שנאה), (=מחמת תנכרהו" לא אהבה); (=מחמת

ל). ז, (חו"מ הגר"א פט"ז:28)בבאורי דברים, 'ספרי'
(ביאור  ראיות" ומביא תובע בצדקו, צדיק - צדק "ושפטתם
ע"פ  הדיין ידון שלא ה'ספרי', כוונת לא), אות שם, הגר"א
אלא  חבירו, נגד אחד בעלֿדין של נאמנות מתוך השערה,
ראיות  ע"פ זה, לדין שנוגע במה בצדקו", "צדיק שיהיה
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הבעלֿדין  את הדיין יכיר שלא טוב שיותר ומכאן, והוכחות,
צדקת  ע"פ רק תוחלט המשפט שהכרעת כדי מעשיו, ואת

קוק). הכהן א"י ר' להרב אליה, (באר הנידון המשפט

.Ê- ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ‡BOL ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÈL Ïk»¿≈«¿ƒ≈¬»ƒ∆¿ƒ∆∆∆
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ„a ·LÈÏ ÔÈ¯eÒ‡29Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL . ¬ƒ≈≈¿ƒ∆ƒ∆∆»»∆≈

ÏwÚÓ ËtLÓ ˙‡ÈˆÈÏ30˙Úc Ô‰ÈÈaL ‰‡O‰ ÈtÓ , ƒƒ«ƒ¿»¿À»ƒ¿≈«ƒ¿»∆≈≈∆««
.B¯·Á È¯·c ¯zÒÏ ‰ËB „Á‡ Ïk»∆»»ƒ¿…ƒ¿≈¬≈

א.29) כט, "על 30)סנהדרין ד) א, (חבקוק הכתוב מלשון
מעוקל". משפט יצא כן

.ÁÏÚ BÏ ˙ÁpÓ ·¯Á el‡k BÓˆÚ Ôi„ ‰‡¯È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆«»«¿¿ƒ∆∆À«««
B¯‡eˆ31ÂÈzÁzÓ BÏ ‰Áe˙t Ìp‰È‚Â ,32ÈÓ ˙‡ Ú„ÈÂ . «»¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«∆ƒ

Ô„ ‡e‰ ÈÓ ÈÙÏÂ ,Ô„ ‡e‰33epnÓ Ú¯t‰Ï „È˙Ú ÈÓe , »¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ∆
˙„Úa ·v ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL .˙Ó‡‰ ÂwÓ ‰Ë Ì‡ƒ»»ƒ«»¡∆∆∆¡«¡…ƒƒ»«¬«

Ï‡34Ì„‡Ï ‡Ï Èk ,ÌÈOÚ Ìz‡ ‰Ó e‡¯ :¯ÓB‡Â . ≈¿≈¿»«∆…ƒƒ…¿»»
ÈÈÏ Èk eËtLz35. ƒ¿¿ƒ«»

הת 31) ונוסח שם, הרי"ף וכגירסת א ז, למוד:סנהדרין
יריכיו. בין לו מונחת חרב רומזת 32)כאילו - החרב שם.

לחו"מ  (סמ"ע לעולםֿהבא – והגיהנם בעולםֿהזה, לעונש
ח). ב).33)ח, ו, (סנהדרין הקב"ה שהוא 34)את מכאן,

ישפוט", אלהים "בקרב מסיים: והכתוב הקב"ה, לפני דן
אלהים  בקרב ישפוט הפסוק, בראש הנזכר הקב"ה כלומר:

יא). שם, (סמ"ע מהם להפרע הדיינים הם הרי 35)-
הקב"ה. את כדן שהוא

.ËÌ¯Bb - BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc Ô„ BÈ‡L Ôic Ïk»«»∆≈»ƒ¡∆«¬ƒ≈
Ï‡¯OiÓ ˜lzÒzL ‰ÈÎMÏ36‰fÓ ÏËBpL Ôic ÏÎÂ . «¿ƒ»∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈¿»«»∆≈ƒ∆

‰·Bb ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ - ÔÈck ‡lL ‰ÊÏ Ô˙BÂ¿≈»∆∆…«ƒ«»»∆
LÙ Ì‰ÈÚ·˜ ˙‡ Ú·˜Â :¯Ó‡pL .˙BLÙ epnÓ37. ƒ∆¿»∆∆¡«¿»«∆…¿≈∆»∆

- ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic ÏÎÂ¿»«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ¬ƒ»»««
Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ Ôwz el‡k38‰ÈÎMÏ Ì¯B‚Â , ¿ƒƒ≈∆»»»À¿≈«¿ƒ»

Ï‡ ˙„Úa ·v ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈa ‰¯LzL39. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿»≈∆∆¡«¡…ƒƒ»«¬«≈
?˙‡f‰ ‰¯vÏÂ Èl ‰Ó :Ôic‰ ¯Ó‡È ‡nLÂ40„eÓÏz ¿∆»…«««»«ƒ¿«»»«…«¿

ËtLÓ ¯·„a ÌÎnÚÂ :¯ÓBÏ41‰Ó ‡l‡ ÔicÏ ÔÈ‡ - «¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»≈««»∆»«
˙B‡B¯ ÂÈÈÚM42. ∆≈»

א.36) ז, נעשה 38)שם.37)סנהדרין "כאילו א י, שבת
בראשית". במעשה להקב"ה שם.39)שותף סנהדרין

יענש.40) יטעה במשפט,41)שאם שעמכם הטענות לפי
וברש"י). ב ו, (שם תיענשו ולא תשפטו, דברים אותם לפי

(שם 42) יענש לא ושוב לאמיתו, להוציאו להתכוון עליו
וברש"י).

.ÈÌÈÚL¯k EÈÙÏ ÔÈÈ„ ÈÏÚa eÈ‰È ÌÏBÚÏe43, ¿»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»ƒ
¯˜L ÔÚBË Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ˙˜ÊÁ·e44‰Ó ÈÙÏ Ôe„Â , ¿∆¿«∆»∆»≈∆≈∆∆¿¿ƒ«

Ó ‰‡¯zMeÈ‰È - EÈÙlÓ e¯ËtiLÎe .ÌÈ¯·c‰ Ô ∆ƒ¿∆ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ¿
Ïk Ôe„Â ,ÔÈc‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ eÏawLk ,ÌÈ˜Ècˆk EÈÈÚa¿≈∆¿«ƒƒ¿∆ƒ¿¬≈∆∆«ƒ¿»

˙eÎÊ ÛÎÏ Ì‰Ó „Á‡45. ∆»≈∆¿«¿

חשוב 43) פלוני איש לומר: מהם, לאחד לבך יטה שלא

רואה  אתה אין כן, אומר אתה שאם שקר, יטעון ולא הוא
וברע"ב). מ"ח פ"א (אבות חובה שיחפש 44)לו כדי

הדין  לאמיתת ירד ועי"ז אחד, כל של וברמאות בטענותיהם
שם). יו"ט גזלן 45)(תוספות לומר: בחייב תחשוד שלא

נתכוון  ולא היה טועה שמא לומר: תזכהו אלא זה, היה
וברע"ב). (שם לגזול

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
חזקות,1) אומדנות פי על בהם שחותכים ממונות דיני

לחתוך  לא לדיין אזהרה ברורות. ראיות בהם שאין למרות
לענוש  לדיין הסמכות מרומה. שהוא בו כשיודע הדין
קל  הבריות כבוד יהיה שלא בלבד. וגדר סייג משום ולהכות

הדיין. בעיני

.‡ÌÈ¯·c‰ Èt ÏÚ ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ôe„Ï ÔicÏ LÈ≈««»»¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ
BaÏa ˜ÊÁ ¯·c‰Â ,˙Ó‡ Ô‰L Ô‰Ï ‰ËB BzÚcL∆«¿»»∆∆≈¡∆¿«»»»»¿ƒ
ÔÈ‡Â .‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ‡e‰L∆≈««ƒ∆≈»¿»»¿»¿≈
,‡e‰ Ôk ¯·c‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»»≈«¿««∆«»»≈
Ì„‡ ·iÁ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .Ú„BiM ‰Ó ÈÙk Ô„ ‡e‰L∆»¿ƒ«∆≈«≈«¬≈∆ƒ¿«≈»»

ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L2ÔÓ‡ ‡e‰L Ì„‡ ÔicÏ ¯Ó‡Â , ¿»¿≈ƒ¿»«««»»»∆∆¡»
„eLÁ LÈ‡‰ ‰fL ,ÂÈ¯·c ÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcLÂ BÏˆ‡∆¿¿∆«¿∆∆«¿»»∆∆»ƒ»

‰Úe·M‰ CÙ‰Ï ÔicÏ LÈ - ‰Úe·M‰ ÏÚ3ÏÚ ««¿»≈««»«¬…«¿»«
Bc‚kL4Ôic ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ÏÈ‡B‰ ;ÏhÈÂ Ú·MÈÂ , ∆¿∆¿¿ƒ»«¿ƒ…ƒ¿»¿»«¿∆«»

‰Ê È¯·c ÏÚ5„·Ú B‡ ‰M‡ ‰˙È‰ elÙ‡ .6ÌÈÓ‡ «ƒ¿≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆∆∆¡»ƒ
CÓBÒ - BaÏa ÔBÎÂ ˜ÊÁ ¯·c‰ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,BÏˆ‡∆¿ƒ»»«»»»»¿»¿ƒ≈

Ô„Â ÂÈÏÚ7‰fL BÓˆÚ ‡e‰ Ú„È Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»»¿≈»ƒ«ƒ»««¿∆∆
‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .„eLÁ8Ì„‡ BÏ ¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ ·BÁ ¯ËL »¿≈ƒ»»¿«¿»»¿»«»»

·B¯˜ B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ CÓqL9!‡e‰ Úe¯t ‰Ê : ∆»«»»¬ƒƒ»»∆»«
‡Ï :‰ÊÏ ¯ÓBÏ BÏ LÈ - ÂÈ¯·c ÏÚ BzÚ„ ‰ÎÓÒ Ì‡ƒ»¿»«¿«¿»»≈«»∆…

‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz10ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ B‡ .11·BÁ ¯ËL ƒ»«∆»ƒ¿»ƒ»»»»¿«
¯Á‡Ï12ÏÏk B¯ËL ÌbÙ ‡lL ‰ÊÏ ÔzÈ -13ÁÈpÈÂ , ¿«≈ƒ≈»∆∆…ƒ¿«¿»¿»¿«ƒ«

„Á‡‰ È¯·„a B¯ËL ÌbÙpL ‰Ê14¯ËM‰ CÈÏLÈ B‡ . ∆∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»∆»«¿ƒ«¿»
ÂÈÙa15‡aL ÈÓ ÔÎÂ .‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk .Ba Ôe„È ‡ÏÂ ¿»»¿…»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆»

,‰‡eˆ ‡Ïa ˙nL ÈBÏt Ïˆ‡ ÔB„wt BÏ LiL ÔÚËÂ¿»«∆≈ƒ»≈∆¿ƒ∆≈¿…«»»
ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â16ÏÈ‚¯ ÔÚBh‰ ‰Ê ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿…»»∆«≈»ƒ

˙nL LÈ‡‰ ‰Ê ˙È·a Òk‰Ï17‰fL Ôic‰ Ú„È Ì‡ , ¿ƒ»≈¿≈∆»ƒ∆≈ƒ»«««»∆∆
„eÓ‡ BÈ‡ ˙n‰18‰Ê ıÙÁ BÏ ˙BÈ‰Ï19BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ , «≈≈»ƒ¿≈∆∆¿»¿»«¿

B˙BÂ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ B‡ÈˆBÓ - ˙Ó ÏL ıÙÁ‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆≈ƒƒ«¿ƒ¿¿
Ba „eÓ‡‰ ‰ÊÏ20ÌÈÓÈÒ Ô˙Â21.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆»»¿»«ƒ»ƒ¿≈…«≈»∆

‰Ó ÈÙÏ ,Ôic ÏL BaÏÏ ‡l‡ ¯eÒÓ ¯·c‰ ÔÈ‡L∆≈«»»»∆»¿ƒ∆«»¿ƒ«
‰ÎÈ¯ˆ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ .˙Ó‡‰ ÔÈ„ ‡e‰L BÏ ‰‡¯iM∆≈»∆∆ƒ»¡∆ƒ≈»»ƒ¿ƒ»
ÈL Ôic‰ ÈÙÏ e‡B·iL ÔÓÊaL ?ÌÈ„Ú ÈL ‰¯Bz»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈««»¿≈

Ú Û‡ ,Ô˙e„Ú Èt ÏÚ Ôe„È - ÌÈ„ÚÚ„BÈ BÈ‡L Èt Ï ≈ƒ»«ƒ≈»««ƒ∆≈≈«
¯˜La B‡ e„ÈÚ‰ ˙Ó‡a Ì‡22. ƒ∆¡∆≈ƒ¿∆∆

ּכפר.2) והוא ממון תובעו אדם שבדרך 3)שהיה אע"פ
לשבועה. חבירו את לפסול נאמן אחד עד אין כלל

א.5)התובע.4) פה, לעדות 6)כתובות פסולים שהם
בהיותו 7)לגמרי. כזו, בעדות אשתו את האמין רבא שם,

תשקר. לא שהיא את 8)משוכנע הטוען המלוה מידי
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(שמואלֿא, שמואל הנביא אמר וכן ב). ט, לחו"מ הגר"א
לכם". ואשיב בו עיני ואעלים כופר לקחתי מי "ומיד ג) יב,

.·.Ô˙Bp‰ Ck ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ Á˜Bl‰L ÌLÎe¿≈∆«≈«≈¿…«¬∆««≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL6. ∆∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

ב)6) עה, (בבאֿמציעא ריבית איסור לענין שאמרו כמו
לענין  הואֿהדין וגו'. עור ולפני משום עובר הנותן שהלווה

ג). ס"ק שם הגר"א (ביאור שוחד

.‚¯ÎO ˙Ba¯‰Ï È„k ,B˙ÏÚÓ Ïc‚Óe ·LBiL Ôic Ïk»«»∆≈¿«≈«¬»¿≈¿«¿»»
ÂÈfÁÏ7ÂÈ¯ÙBÒÏe8È¯Á‡ ÌÈËBp‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ¿«»»¿¿»¬≈ƒ¿««ƒ«¬≈

Ì‰Ï ¯Ó‡ CÎÏe .Ï‡eÓL Èa eOÚ ÔÎÂ .Úˆa‰9: «∆«¿≈»¿≈¿≈¿«∆¡«»∆
„ÁL eÁ˜iÂ Úˆa‰ È¯Á‡ ehiÂ10ÔBÓÓ „ÁL ‡ÏÂ . «ƒ«¬≈«»««ƒ¿…«¿……«»

,„Á‡ Ôi„a ‰OÚÓe .ÌÈ¯·c „ÁL elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ…«¿»ƒ«¬∆¿«»∆»
L˙È‚e„a ‰ÏBÚ ‰È‰11ËLÙe ,¯‰pa ¯·ÚÏ ‰pË˜ ∆»»∆¿ƒ¿«»«¬…«»»»«

BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰Â ,B˙iÏÚa BÚiÒÂ B„È „Á‡∆»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿»»ƒ¿»«
ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt ÈÈ¯‰ :Ôic‰12,„Á‡a ‰OÚÓe . ««»¬≈ƒ»¿¿ƒ«¬∆¿∆»

‰¯·‡ ¯È·Ú‰L13„È„¯ ÏÚÓ - ÛBÚ ÏL ‰ˆB -14 ∆∆¡ƒ∆¿»»∆≈«¿ƒ
˜¯ ‰qk ¯Á‡Â ,Ôic‰15ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,Ôic‰ ÈÙlÓ ««»¿«≈ƒ»…ƒƒ¿≈««»¿»«¬≈ƒ

˙Á‡ ‰zÓ ‡È·‰L ,„Á‡a ‰OÚÓe .ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt»¿¿ƒ«¬∆¿∆»∆≈ƒ«»»««
EÏ È‡ ÏeÒt :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰k Ôi„Ï ‰p‰k ˙BznÓƒ«¿¿À»¿«»…≈¿»«»¬ƒ¿

ÒÈ¯‡a ‰OÚÓe .ÔÈ„Ï16‡È·Ó ‰È‰L ,Ôic ÏL „Á‡ ¿ƒ«¬∆¿»ƒ∆»∆«»∆»»≈ƒ
ÌÚt .˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ e‰„O CBzÓ ÌÈ‡z BÏ¿≈ƒƒ»≈≈∆∆«»¿∆∆«»««
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,˙aMa ÈLÈÓÁa ‡È·‰Â ÌÈc˜‰ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ««»ƒ¿≈∆»»
ÏÚ Û‡ .ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt ÈÈ¯‰ :Ôic‰ BÏ ¯Ó‡Â .ÔÈ„ƒ¿»«««»¬≈ƒ»¿¿ƒ««
ÔpÓÊa ‡lL Ô‡È·‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ôic ÏMÓ ÌÈ‡z‰L Ètƒ∆«¿≈ƒƒ∆«»ƒ∆¡ƒ»∆…ƒ¿«»

ÔÈ„Ï BÏ ÏÒÙ -17. ƒ¿«¿ƒ

לדין.7) הנתבעים את המזמינים את 8)שמשיו הכותבים
הדין. בהן.9)פסקי תימן: נו,10)בכת"י (שבת ואמרו

דין) והטיית שוחד (במקח חטאו שמואל בני האומר "כל א)
שלא  הבצע"? אחרי "ויטו מקיים אני ומה טועה... אלא אינו
בכל  מחזר הצדיק שמואל שהיה אביהם, כמעשה עשו
אלא  כן עשו לא והם בעריהם... אותם ודן ישראל מקומות
ולסופריהם". לחזניהם שכר להרבות כדי בעריהם ישבו

כסירות 11) "ואחריתכן ב) ד, (עמוס הכתוב מלשון סירה,
ב.12)דוגה". קה, הגדולות 13)כתובות הנוצות כנף,

אברתו". על "ישאהו יא) לב, (דברים הכתוב מלשון בכנף,
אחר  נמשך זה שסגנון ויתכן, איננה. זו תיבה תימן, ובכת"י
ונוצה". חסידה אברה "אם יג) לט, (איוב הכתוב

"והצניפות 14) כג) ג, (ישעיה ככתוב עליון, צעיף
הארץ.15)והרדידים". אדמת 16)שעל המעבד פועל

והשאר  היבול, מן חלק לעצמו שיקח בתנאי השדה, בעל
השדה. וכתב 17)לבעל ב. ז, סנהדרין וכן שם, כתובות

ממש, דברים שוחד שאפילו ד ס"ק ט, סי' לחו"מ הסמ"ע
עד  לו להקדים דרכו היה כשלא לדיין, שלום להקדים כגון
מלוה  הל' ראה ריבית, לענין זה שאסרו כמו אסור. - כה

הי"ב. פ"ה, ולוה

.„‰Ï‡L Ï‡ML Ôic Ïk18‰ÊÏ ÔÈ„Ï ÏeÒt - »«»∆»«¿≈»»¿ƒ»∆
BÏÈ‡L‰L19BÏ ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»

È¯‰L ,¯Lk - ÏÈ‡L‰Ï BÏ ‰È‰ Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔicÏ««»¿«¿ƒ¬»»»¿«¿ƒ»≈∆¬≈
.epnÓ Ï‡BL ‰Ê Ì‚«∆≈ƒ∆

שהוא.18) איזה שימושי חפץ או קה,19)כלים, כתובות
אינו  שאם מזה, משמע לשאול, שרגיל מפרש: שם ורש"י ב
וכן  לדונו, לו מותר בלבד, במקרה אלא ממנו לשאול רגיל

א. סע' ט, סי' חו"מ בשו"ע

.‰ÌÈÏËa ÂÈÈc - Ôe„Ï B¯ÎO ÏËBpL Ôic Ïk20. »«»∆≈¿»»ƒ»¿≈ƒ
‡lL ‡e‰Â21˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯kp‰ ¯ÎO ‰È‰È ¿∆…ƒ¿∆»»«ƒ»¬»ƒ»»≈

ez :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,ÔÈ„Ï ÌÈL ÂÈÙÏ e‡·e ,BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»«»∆¿
ÈÏ ez B‡ ,ÌÎÏ Ôe„‡L „Ú ÈzÁz ‰OÚiL ÈÓ ÈÏƒƒ∆«¬∆«¿««∆»»∆¿ƒ
¯k ¯·c‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - È˙Ïha ¯ÎO¿««»»ƒ¬≈∆À»¿∆ƒ¿∆«»»ƒ»

¯˙BÈ ‡ÏÂ „·Ïa ‰Ïha‰ ¯ÎO ‡e‰L22ÏhÈÂ , ∆¿«««»»ƒ¿«¿…≈¿ƒ…
‰Ê ÈÙa ‰Ê ‰ÂLa Ì‰ÈMÓ23¯zÓ ‰Ê ÔB‚k -24. ƒ¿≈∆¿»∆∆ƒ¿≈∆¿∆À»

פ"ב,20) סוף בקידושין הר"ן וכתב א. כט, בבכורות משנה,
כל  אלא בטל, הוא שכר, עליו שנטל בלבד, זה דין שלא
נטל  שלא ידוע אלאֿאםֿכן בטלים לכן קודם שדן דיניו

בטלים". "דיניו ששנינו: זהו שכר, העיר 21)בהם כבר
שכר  שיהיה "והוא היא: האמיתית שהנוסחה חדש", ה"פרי
ניכר  שיהא כלומר: וינציאה, בדפ' הנוסח וכן הניכר",

הדיינות. שכר הוא זה א.22)ששכר קה, כתובות
שכר  לדיין נותנים אמרו: ה"א פ"א, סנהדרין ובירושלמי

בטלו. שכר ולעד בפני 23)בטלו, שלא מזה יטול שאם
יחשוב  עצמו הנותן או יותר, לו שנתן חבירו יחשוב זה,
(כסףֿמשנה). שוחד שנוטל ויחשדהו ממנו רק נטל שלא

זה 24) על לאחרים, ניכר שאינו אלא בטלה, שכר הוא ואם
לדון, שכר שנוטל הדיין "מכוער א) קה, (כתובות  שנינו

דין". שדינו אלא

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,B·‰B‡ ‡e‰L ÈÓÏ Ôe„Ï ÔicÏ ¯eÒ‡»««»»¿ƒ∆¬««ƒ
BÈ·LBL BÈ‡L25;BLÙk ¯L‡ BÚ¯ ‡ÏÂÈÓÏ ‡ÏÂ ∆≈¿ƒ¿…≈¬∆¿«¿¿…¿ƒ

Lw·Ó ‡ÏÂ BÏ ·ÈB‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B‡BOL∆¿««ƒ∆≈≈¿…¿«≈
B˙Ú¯26;ÔÈÂL ÌÈÈ„ ÈÏÚa ÈL eÈ‰iL CÈ¯ˆ ‡l‡ »»∆»»ƒ∆ƒ¿¿≈«¬≈ƒƒ»ƒ

ÌaÏ·e ÌÈic‰ ÈÈÚa27„Á‡ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ¿≈≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ…»»«ƒ∆∆»
ÏÂ Ì‰Óe‰BÓk ˜„ˆ Ôi„ EÏ ÔÈ‡ - ÂÈOÚÓ ‡28. ≈∆¿…«¬»≈¿««∆∆»

(25 ֿ (שמואל דוד" "רעה חופתו. בימי אותו המלווה ידידו
דדוד". "שושבינא יונתן: מתרגם לז) טו, כתובות 26)ב,

לו  יראה לא - שונאו חובה; לו יראה לא - אוהבו ב, קה,
לדון  אני פסול אשי: רב בר מר אמר א קיט, ובשבת זכות.
רואה  אדם ואין כגופי, עלי שחביב מתוך לתלמידֿחכם,
רבינו: לשון ומדקדוק א. כט, סנהדרין וראה לעצמו, חובה
הדין  אין אבל איסור, אלא זה שאין נראה לדון, לדיין אסור
ז). ז, חו"מ בשו"ע וכן (רדב"ז, כך משום נפסל

תכירהו 27) לא - במשפט פנים תכירו "לא ב, ז, סנהדרין
וכן  שנאה), (=מחמת תנכרהו" לא אהבה); (=מחמת

ל). ז, (חו"מ הגר"א פט"ז:28)בבאורי דברים, 'ספרי'
(ביאור  ראיות" ומביא תובע בצדקו, צדיק - צדק "ושפטתם
ע"פ  הדיין ידון שלא ה'ספרי', כוונת לא), אות שם, הגר"א
אלא  חבירו, נגד אחד בעלֿדין של נאמנות מתוך השערה,
ראיות  ע"פ זה, לדין שנוגע במה בצדקו", "צדיק שיהיה
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הבעלֿדין  את הדיין יכיר שלא טוב שיותר ומכאן, והוכחות,
צדקת  ע"פ רק תוחלט המשפט שהכרעת כדי מעשיו, ואת

קוק). הכהן א"י ר' להרב אליה, (באר הנידון המשפט

.Ê- ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ‡BOL ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÈL Ïk»¿≈«¿ƒ≈¬»ƒ∆¿ƒ∆∆∆
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ„a ·LÈÏ ÔÈ¯eÒ‡29Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL . ¬ƒ≈≈¿ƒ∆ƒ∆∆»»∆≈

ÏwÚÓ ËtLÓ ˙‡ÈˆÈÏ30˙Úc Ô‰ÈÈaL ‰‡O‰ ÈtÓ , ƒƒ«ƒ¿»¿À»ƒ¿≈«ƒ¿»∆≈≈∆««
.B¯·Á È¯·c ¯zÒÏ ‰ËB „Á‡ Ïk»∆»»ƒ¿…ƒ¿≈¬≈

א.29) כט, "על 30)סנהדרין ד) א, (חבקוק הכתוב מלשון
מעוקל". משפט יצא כן

.ÁÏÚ BÏ ˙ÁpÓ ·¯Á el‡k BÓˆÚ Ôi„ ‰‡¯È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆«»«¿¿ƒ∆∆À«««
B¯‡eˆ31ÂÈzÁzÓ BÏ ‰Áe˙t Ìp‰È‚Â ,32ÈÓ ˙‡ Ú„ÈÂ . «»¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«∆ƒ

Ô„ ‡e‰ ÈÓ ÈÙÏÂ ,Ô„ ‡e‰33epnÓ Ú¯t‰Ï „È˙Ú ÈÓe , »¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ∆
˙„Úa ·v ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL .˙Ó‡‰ ÂwÓ ‰Ë Ì‡ƒ»»ƒ«»¡∆∆∆¡«¡…ƒƒ»«¬«

Ï‡34Ì„‡Ï ‡Ï Èk ,ÌÈOÚ Ìz‡ ‰Ó e‡¯ :¯ÓB‡Â . ≈¿≈¿»«∆…ƒƒ…¿»»
ÈÈÏ Èk eËtLz35. ƒ¿¿ƒ«»

הת 31) ונוסח שם, הרי"ף וכגירסת א ז, למוד:סנהדרין
יריכיו. בין לו מונחת חרב רומזת 32)כאילו - החרב שם.

לחו"מ  (סמ"ע לעולםֿהבא – והגיהנם בעולםֿהזה, לעונש
ח). ב).33)ח, ו, (סנהדרין הקב"ה שהוא 34)את מכאן,

ישפוט", אלהים "בקרב מסיים: והכתוב הקב"ה, לפני דן
אלהים  בקרב ישפוט הפסוק, בראש הנזכר הקב"ה כלומר:

יא). שם, (סמ"ע מהם להפרע הדיינים הם הרי 35)-
הקב"ה. את כדן שהוא

.ËÌ¯Bb - BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc Ô„ BÈ‡L Ôic Ïk»«»∆≈»ƒ¡∆«¬ƒ≈
Ï‡¯OiÓ ˜lzÒzL ‰ÈÎMÏ36‰fÓ ÏËBpL Ôic ÏÎÂ . «¿ƒ»∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈¿»«»∆≈ƒ∆

‰·Bb ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ - ÔÈck ‡lL ‰ÊÏ Ô˙BÂ¿≈»∆∆…«ƒ«»»∆
LÙ Ì‰ÈÚ·˜ ˙‡ Ú·˜Â :¯Ó‡pL .˙BLÙ epnÓ37. ƒ∆¿»∆∆¡«¿»«∆…¿≈∆»∆

- ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic ÏÎÂ¿»«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ¬ƒ»»««
Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ Ôwz el‡k38‰ÈÎMÏ Ì¯B‚Â , ¿ƒƒ≈∆»»»À¿≈«¿ƒ»

Ï‡ ˙„Úa ·v ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈa ‰¯LzL39. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿»≈∆∆¡«¡…ƒƒ»«¬«≈
?˙‡f‰ ‰¯vÏÂ Èl ‰Ó :Ôic‰ ¯Ó‡È ‡nLÂ40„eÓÏz ¿∆»…«««»«ƒ¿«»»«…«¿

ËtLÓ ¯·„a ÌÎnÚÂ :¯ÓBÏ41‰Ó ‡l‡ ÔicÏ ÔÈ‡ - «¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»≈««»∆»«
˙B‡B¯ ÂÈÈÚM42. ∆≈»

א.36) ז, נעשה 38)שם.37)סנהדרין "כאילו א י, שבת
בראשית". במעשה להקב"ה שם.39)שותף סנהדרין

יענש.40) יטעה במשפט,41)שאם שעמכם הטענות לפי
וברש"י). ב ו, (שם תיענשו ולא תשפטו, דברים אותם לפי

(שם 42) יענש לא ושוב לאמיתו, להוציאו להתכוון עליו
וברש"י).

.ÈÌÈÚL¯k EÈÙÏ ÔÈÈ„ ÈÏÚa eÈ‰È ÌÏBÚÏe43, ¿»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»ƒ
¯˜L ÔÚBË Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ˙˜ÊÁ·e44‰Ó ÈÙÏ Ôe„Â , ¿∆¿«∆»∆»≈∆≈∆∆¿¿ƒ«

Ó ‰‡¯zMeÈ‰È - EÈÙlÓ e¯ËtiLÎe .ÌÈ¯·c‰ Ô ∆ƒ¿∆ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ¿
Ïk Ôe„Â ,ÔÈc‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ eÏawLk ,ÌÈ˜Ècˆk EÈÈÚa¿≈∆¿«ƒƒ¿∆ƒ¿¬≈∆∆«ƒ¿»

˙eÎÊ ÛÎÏ Ì‰Ó „Á‡45. ∆»≈∆¿«¿

חשוב 43) פלוני איש לומר: מהם, לאחד לבך יטה שלא

רואה  אתה אין כן, אומר אתה שאם שקר, יטעון ולא הוא
וברע"ב). מ"ח פ"א (אבות חובה שיחפש 44)לו כדי

הדין  לאמיתת ירד ועי"ז אחד, כל של וברמאות בטענותיהם
שם). יו"ט גזלן 45)(תוספות לומר: בחייב תחשוד שלא

נתכוון  ולא היה טועה שמא לומר: תזכהו אלא זה, היה
וברע"ב). (שם לגזול

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
חזקות,1) אומדנות פי על בהם שחותכים ממונות דיני

לחתוך  לא לדיין אזהרה ברורות. ראיות בהם שאין למרות
לענוש  לדיין הסמכות מרומה. שהוא בו כשיודע הדין
קל  הבריות כבוד יהיה שלא בלבד. וגדר סייג משום ולהכות

הדיין. בעיני

.‡ÌÈ¯·c‰ Èt ÏÚ ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ôe„Ï ÔicÏ LÈ≈««»»¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ
BaÏa ˜ÊÁ ¯·c‰Â ,˙Ó‡ Ô‰L Ô‰Ï ‰ËB BzÚcL∆«¿»»∆∆≈¡∆¿«»»»»¿ƒ
ÔÈ‡Â .‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ‡e‰L∆≈««ƒ∆≈»¿»»¿»¿≈
,‡e‰ Ôk ¯·c‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»»≈«¿««∆«»»≈
Ì„‡ ·iÁ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .Ú„BiM ‰Ó ÈÙk Ô„ ‡e‰L∆»¿ƒ«∆≈«≈«¬≈∆ƒ¿«≈»»

ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L2ÔÓ‡ ‡e‰L Ì„‡ ÔicÏ ¯Ó‡Â , ¿»¿≈ƒ¿»«««»»»∆∆¡»
„eLÁ LÈ‡‰ ‰fL ,ÂÈ¯·c ÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcLÂ BÏˆ‡∆¿¿∆«¿∆∆«¿»»∆∆»ƒ»

‰Úe·M‰ CÙ‰Ï ÔicÏ LÈ - ‰Úe·M‰ ÏÚ3ÏÚ ««¿»≈««»«¬…«¿»«
Bc‚kL4Ôic ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ÏÈ‡B‰ ;ÏhÈÂ Ú·MÈÂ , ∆¿∆¿¿ƒ»«¿ƒ…ƒ¿»¿»«¿∆«»

‰Ê È¯·c ÏÚ5„·Ú B‡ ‰M‡ ‰˙È‰ elÙ‡ .6ÌÈÓ‡ «ƒ¿≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆∆∆¡»ƒ
CÓBÒ - BaÏa ÔBÎÂ ˜ÊÁ ¯·c‰ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,BÏˆ‡∆¿ƒ»»«»»»»¿»¿ƒ≈

Ô„Â ÂÈÏÚ7‰fL BÓˆÚ ‡e‰ Ú„È Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»»¿≈»ƒ«ƒ»««¿∆∆
‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .„eLÁ8Ì„‡ BÏ ¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ ·BÁ ¯ËL »¿≈ƒ»»¿«¿»»¿»«»»

·B¯˜ B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ CÓqL9!‡e‰ Úe¯t ‰Ê : ∆»«»»¬ƒƒ»»∆»«
‡Ï :‰ÊÏ ¯ÓBÏ BÏ LÈ - ÂÈ¯·c ÏÚ BzÚ„ ‰ÎÓÒ Ì‡ƒ»¿»«¿«¿»»≈«»∆…

‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz10ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ B‡ .11·BÁ ¯ËL ƒ»«∆»ƒ¿»ƒ»»»»¿«
¯Á‡Ï12ÏÏk B¯ËL ÌbÙ ‡lL ‰ÊÏ ÔzÈ -13ÁÈpÈÂ , ¿«≈ƒ≈»∆∆…ƒ¿«¿»¿»¿«ƒ«

„Á‡‰ È¯·„a B¯ËL ÌbÙpL ‰Ê14¯ËM‰ CÈÏLÈ B‡ . ∆∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»∆»«¿ƒ«¿»
ÂÈÙa15‡aL ÈÓ ÔÎÂ .‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk .Ba Ôe„È ‡ÏÂ ¿»»¿…»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆»

,‰‡eˆ ‡Ïa ˙nL ÈBÏt Ïˆ‡ ÔB„wt BÏ LiL ÔÚËÂ¿»«∆≈ƒ»≈∆¿ƒ∆≈¿…«»»
ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â16ÏÈ‚¯ ÔÚBh‰ ‰Ê ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿…»»∆«≈»ƒ

˙nL LÈ‡‰ ‰Ê ˙È·a Òk‰Ï17‰fL Ôic‰ Ú„È Ì‡ , ¿ƒ»≈¿≈∆»ƒ∆≈ƒ»«««»∆∆
„eÓ‡ BÈ‡ ˙n‰18‰Ê ıÙÁ BÏ ˙BÈ‰Ï19BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ , «≈≈»ƒ¿≈∆∆¿»¿»«¿

B˙BÂ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ B‡ÈˆBÓ - ˙Ó ÏL ıÙÁ‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆≈ƒƒ«¿ƒ¿¿
Ba „eÓ‡‰ ‰ÊÏ20ÌÈÓÈÒ Ô˙Â21.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆»»¿»«ƒ»ƒ¿≈…«≈»∆

‰Ó ÈÙÏ ,Ôic ÏL BaÏÏ ‡l‡ ¯eÒÓ ¯·c‰ ÔÈ‡L∆≈«»»»∆»¿ƒ∆«»¿ƒ«
‰ÎÈ¯ˆ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ .˙Ó‡‰ ÔÈ„ ‡e‰L BÏ ‰‡¯iM∆≈»∆∆ƒ»¡∆ƒ≈»»ƒ¿ƒ»
ÈL Ôic‰ ÈÙÏ e‡B·iL ÔÓÊaL ?ÌÈ„Ú ÈL ‰¯Bz»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈««»¿≈

Ú Û‡ ,Ô˙e„Ú Èt ÏÚ Ôe„È - ÌÈ„ÚÚ„BÈ BÈ‡L Èt Ï ≈ƒ»«ƒ≈»««ƒ∆≈≈«
¯˜La B‡ e„ÈÚ‰ ˙Ó‡a Ì‡22. ƒ∆¡∆≈ƒ¿∆∆

ּכפר.2) והוא ממון תובעו אדם שבדרך 3)שהיה אע"פ
לשבועה. חבירו את לפסול נאמן אחד עד אין כלל

א.5)התובע.4) פה, לעדות 6)כתובות פסולים שהם
בהיותו 7)לגמרי. כזו, בעדות אשתו את האמין רבא שם,

תשקר. לא שהיא את 8)משוכנע הטוען המלוה מידי
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כשר,9)הלווה. אחד עד אילו כי לעדות, פסולים שהם
להשבע, המלוה את לחייב זה, הוא פרוע שטר לטעון נאמן
בהל' כמבואר דבריו, על סומכת הדיין דעת כשאין אפילו

ה"א. פי"ד, ולווה וכפירוש 10)מלוה שם, כתובות
חננאל. רבינו בשם שם הלווה.11)ה'תוספות' על

מהם.12) לאחד אלא לשלם לו ואין כסף, ממנו שלוה
הוא.13) פרוע לומר: עליו ערערו רב 14)שלא כדעת

שם  הרא"ש שפירשו וכפי דדיינא", "בשודא שם: אלפס
ו. אות בו.15)פ"ט, יגבה שלא אלא יקרענו, לא וגם

זה, פסול עד על סומך שאינו אחר, לביתֿדין ילך אם ויתכן,
פה, בכתובות סיכמו וכן רש"י). בשם שם (רא"ש בו יגבה

לגמרי. השטר קורעים שלא וברורים 16)א מצויינים
והתחקה 17)ביותר. בסימנים שהסתכל בו, לחשוד שנוכל

(רש"י 18)עליהם. כך על אותו אומדים אנשים אין
ב). נב, יקר 19)לגיטין דבר הוא והחפץ עני, שהיה כגון

אותו 20)מאד. אומדים ואנשים כעשיר, מוחזק שהוא
כזה. אין 21)בחפץ - בו" "אמוד הנפקד היה אילו אבל

ממנו  הנפקד קנהו שמא כי לו, מועילים המפקיד סימני
וכתבו  ה"ד. פ"ו, שאלה הל' והשווה ב) פה, (כתובות
הוא  שלי וטוען חי הנפקד היה שאילו אע"פ שם, ה'תוספות'
מצא  מציאה אולי כי אמוד, שאינו אע"פ נאמן, הוא החפץ

קיבלו  לטובת או כן טוענים אנו אין זאת בכל במתנה,
מאד. נדיר דבר זהו כי יודע 22)היתומים, שאם ומכאן,

ולא  יודע שהוא מה כפי לדון עליו שקר, שהעידו הדיין
ה"ג). בסמוך וראה (רדב"ז, לעדים יחוש

.·Èza ea¯MÓ Ï·‡ .ÔÈc‰ ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ≈ƒ««ƒ¬»ƒ∆«»≈
Ì‰ÈOÚÓa ÌÈe‚‰ eÈ‰ elÙ‡Â ,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÔÈÈ„ƒƒ∆≈»¬ƒ«¬ƒ»¬ƒ¿«¬≈∆
Èza ·¯ eÓÈkÒ‰ ,‰Èa ÈÏÚ·e Èe‡¯k ÌÈÓÎÁ ÔÈ‡ -≈»¬»ƒ»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ…»≈

‰Úe·L eÎÙ‰È ‡lL :Ï‡¯OÈ ÈÈ„23‰È‡¯a ‡l‡ ƒ≈ƒ¿»≈∆…««¿¿»∆»ƒ¿»»
˙e„Úa B˙˜ÊÁ e„ÈÒÙÈÂ ¯ËL eÓbÙÈ ‡ÏÂ .‰¯e¯a¿»¿…ƒ¿¿¿»¿«¿ƒ∆¿»¿≈
Ôic‰ Ôe„È ‡ÏÂ .ÔÈÈc‰ Ïk ¯‡La ÔÎÂ .ÏeÒt B‡ ‰M‡ƒ»»¿≈ƒ¿»»«ƒƒ¿…»««»
Ïk ¯Ó‡È ‡lL È„k ,B˙ÚÈ„Èa ‡ÏÂ BzÚc ˙ÎÈÓÒaƒ¿ƒ««¿¿…ƒƒ»¿≈∆……«»
.‰Ê ÏÚ ˙ÎÓBÒ ÈzÚ„Â ,‰Ê È¯·„Ï ÔÈÓ‡Ó ÈaÏ :ËBÈ„‰∆¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒ¿≈∆¿«¿ƒ∆∆«∆
,‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈ƒƒƒ«¿ƒ∆»ƒ¿»»¿»

˙n‰ ÔcÓ‡a ‡ÏÂ Ôic‰ ˙Ú„a ‡Ï24ÔÚBh‰ B‡25Û‡Â . …¿««««»¿…¿À¿««≈«≈¿«
,ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ ¯·„a ÔÓ‡ Ì„‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ≈ƒ»»∆¡»¿»»ƒ»«¿»ƒ
ÔÈca ÔÈzÓÓ - ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙Ó‡L Ôic‰ ˙Ú„ ‰˙ËÂ26, ¿»¿»««««»∆¡∆≈«¿ƒ«ƒ

„Ú ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÌÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ,B˙e„Ú ‰ÁB„ BÈ‡Â¿≈∆≈¿≈¿≈ƒ«¬≈ƒƒ«
‰¯Lt eOÚÈ B‡ ,„Ú‰ È¯·„Ï e„BiL27ÔÓ ˜lzÒÈ B‡ , ∆¿ƒ¿≈»≈«¬¿»»ƒ¿«≈ƒ

ÔÈc‰28. «ƒ

התובע.23) לא.24)על או אמוד הוא דעת 25)אם
פ"ט. לכתובות ברי"ף הובאה הדין 26)הגאונים, משהה

שם.27)ומחמיצו. ב"הגהות 28)רי"ף וכתוב
שלא  יכלתם, בכל להתרחק הדיינים צריכים מיימוניות":
נתמעטו  מאד כי פשרה), דרך (אלא תורה דין עליהם יקבלו
שמעון  בימי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי הלבבות.
יוחאי: בר שמעון רבי אמר ממונות, דיני ניטלו שטח בן
יכול  איני משה": ה"פני ופירש לדון. חכם שאיני ה' ברוך
היה. הדין מן עצמו וחושך המשפט, עונש עלי ואין לדון,

.‚‰n¯Ó ‡e‰L ÔÈ„a Ú„BÈ ‡e‰L ÔicÏ ÔÈpÓe29‡lL , ƒ«ƒ««»∆≈«¿ƒ∆¿À∆∆…
epÎzÁ‡ :¯Ó‡È30¯ÏBw‰ ‰È‰ÈÂ ,31È¯‡eˆa ÈeÏz …«∆¿¿∆¿ƒ¿∆«»»¿«¿≈

˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌÈ„Ú‰32„ˆÈk . »≈ƒ«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈«
‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„a ‰a¯‰ ¯˜ÁÈÂ Ba L¯„È ?‰OÚÈ«¬∆ƒ¿¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

˙BLÙ ÈÈc ÏL33Ba ÔÈ‡L] BzÚ„ ÈÙÏ BÏ ‰‡¯ Ì‡ . ∆ƒ≈¿»ƒƒ¿∆¿ƒ«¿∆≈
Ì‡ Ï·‡ .˙e„Ú‰ Èt ÏÚ ÔÈc‰ ˙‡ C˙BÁ - ˙e‡n«̄»≈∆«ƒ«ƒ»≈¬»ƒ
BzÚc ÔÈ‡L B‡ ;˙e‡n¯ Ba LiL [BÙ˜B BaÏ ‰È‰»»ƒ¿∆≈«»∆≈«¿
ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÏÚ ˙ÎÓBÒ∆∆«ƒ¿≈»≈ƒ««ƒ∆≈»
ÏÚ·e È‡n¯ ‰Ê ÔÈc ÏÚaL ‰ËB BzÚcL B‡ ;ÔÏÒÙÏ¿»¿»∆«¿»∆««ƒ∆««««

‡ÈO‰Â ,‰Ó¯Ú34ÌÈ¯Lk Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ »¿»¿ƒƒ∆»≈ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ
ÏÏkÓ BÏ ‰‡¯pL B‡ ;ÌÚË‰ ‰ÊÂ ,e„ÈÚ‰ Ìnz ÈÙÏe¿ƒÀ»≈ƒ¿∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÈ¯zÒÓ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LiL ,ÌÈ¯·c‰35È‡Â ,Ô «¿»ƒ∆≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿À»ƒ¿≈»
¯eÒ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk - Ì˙Bl‚Ï ÌÈˆB¯ƒ¿«»»≈«¿»ƒ¿«≈»∆»
,‰Ê ÔÈcÓ BÓˆÚ ˜lÒÈ ‡l‡ ,ÔÈc‰ B˙B‡ CzÁÏ BÏ«¿…«ƒ∆»¿«≈«¿ƒƒ∆

¯·ca ÌÏL BalL ÈÓ epÈ„ÈÂ36ÌÈ¯·c‰ È¯‰Â . ƒƒ∆ƒ∆ƒ»≈«»»«¬≈«¿»ƒ
ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk :¯ÓB‡ ·e˙k‰Â .·lÏ ÌÈ¯eÒÓ¿ƒ«≈¿«»≈ƒ«ƒ¿»≈…ƒ

‡e‰37.

אמת.29) עדותם שאין העדים מדברי אפסקנו.30)שמבין
העוון.31) ב.32)שלשלת ל, שהיא 33)שבועות

ה"דֿה. פ"א, עדות בהל' ומבוארת מאד, מדוקדקת
הסיתם.34) או שלא 36)נעלמים.35)שידלם ודוקא

בבירור  הדיין יודע אם אבל מרומה, שהוא אצלו נתברר
כפי  ידון אלא הדין מן להסתלק רשאי אינו הם, שקר  שעידי
באומד  רואה הרא"ש "וכשהיה (רדב"ז). האמת את ידיעתו

שהדין  שאין מוכח, הנתבע, ביד ונותן כותב היה מרומה,
וכתוב  ג). טז, חו"מ (שו"ע זה" בדין להשתדל דיין לשום
הנתבע  אם אבל רמאי, כשהתובע זה כל מיימוניות, בהגהות
שלא  להסתלק, יכול הדיין ואין לחתכו, יש - ברמאות טוען

ד. סעיף שם בשו"ע וכן נשכר. חוטא יתנצל 37)יהא שאל
כי  רמאות, של צד שום בטענות רואה איני  לומר, הדיין
ועל  שבלבו, מה יודע והקב"ה ללב, מסורים אלה דברים
(סמ"ע  מאלהיך" "ויראת יז) כה, (ויקרא נאמר זה כגון
המסור  דבר "כל ב נח, בבאֿמציעא וראה יא). טו, לחו"מ

מאלהיך". ויראת בו: נאמר ללב,

.„,˙e˜ÏÓ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ˙B˜Ï‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ∆≈¿À»«¿
È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ‡ÏÂ .‰˙ÈÓ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ‚¯‰ÏÂ¿«¬…ƒ∆≈¿À»ƒ»¿…«¬…«ƒ¿≈

‰¯Bz38‚ÈÒ ˙BOÚÏ ‡l‡ ,39ÌÈ‡B¯L ÔÂÈÎÂ .‰¯BzÏ »∆»«¬¿»«»¿≈»∆ƒ
¯·ca ÌÚ‰ eˆ¯tL ÔÈc ˙Èa40˜fÁÏe ¯c‚Ï Ô‰Ï LÈ , ≈ƒ∆»¿»»«»»≈»∆ƒ¿…¿«≈

‡Ï ,‰ÚL ˙‡¯B‰ Ïk‰ .Ì‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ¯·c‰«»»¿ƒ«∆≈»∆»∆«…»«»»…
ÏÚaL Ì„‡ e˜Ï‰Â ‰OÚÓ .˙B¯B„Ï ‰ÎÏ‰ Ú·wiL∆ƒ»«¬»»¿«¬∆¿ƒ¿»»∆»«

ÔÏÈ‡ ˙Áz BzL‡41ÒeÒ ÏÚ ·Î¯L „Á‡a ‰OÚÓe . ƒ¿««ƒ»«¬∆¿∆»∆»««
ÌÈÂÈ ÈÓÈa ˙aLa42e‰eÏ˜Òe ÔÈc ˙È·Ï e‰e‡È·‰Â ,43. ¿«»ƒ≈¿»ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»

ÌÈL ÌÈBÓL ÁËL Ôa ÔBÚÓL ‰Ï˙Â ‰OÚÓe44ÌBÈa «¬∆¿»»ƒ¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿
‰LÈ¯c‰ ÈÎ¯c Ïk ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ .ÔBÏ˜L‡a „Á‡∆»¿«¿¿¿…»»»«¿≈«¿ƒ»
˙‡¯B‰ ‡l‡ ,‰¯e¯a ˙e„Úa ‡ÏÂ ,‰‡¯˙‰‰Â ‰¯È˜ÁÂ«¬ƒ»¿««¿»»¿…¿≈¿»∆»»«

‰‡¯M ‰Ó ÈÙk ‰ÚL45. »»¿ƒ«∆»»

חייב.38) לשאינו מיתה חיוב מלבו לבוד שיתכוון
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בו.40)גדר.39) וזלזלו הגדר את בפרהסיא,41)הרסו
איסורי  בהל' רבינו וכלשון הערוה. גדר פריצות זו והרי
לידי  עצמם וירגילו כזנות, יראה "שלא הי"ד: פכ"א ביאה

המצוות 42)זנות". והיו ישראל, על גזירות גזרו שהיוונים
בעיניהם. מדרבנן 43)בזויות איסור אלא זה שאין אע"פ

פכ"א  שבת בהל' כמבואר מיתה, עונש עליו ואין בלבד,
פרוצות 45)מכשפות.44)ה"ט. ישראל בנות שהיו

ביום  כולן את ודן העוון, חומר לפרסם ותלאן בכשפים,
קרוביהן  מפני - אחד ביום שנים דנים שאין אע"פ אחד,
כל  ושאר וברש"י), ב מה, (סנהדרין להצילן יתקשרו שלא

א. מו, שם מנויות ההוראות

.‰˙B˜Ï‰Ï ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈc ˙È·Ï LÈ ÔÎÂ¿≈≈¿≈ƒ¿»»¿»¿«¿«¿
‰Ú¯ B˙ÚeÓML Ì„‡46ÂÈÏÚ ÌÈp¯Ó ÌÚ‰Â ,47‡e‰L »»∆¿»»»¿»»¿«¿ƒ»»∆

,˜ÒBt BÈ‡L ÏB˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ ¯·BÚ≈«»¬»¿∆ƒ¿∆∆≈≈
e¯‡aL BÓk48ÌÈÚe„È ÌÈ·ÈB‡ el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ , ¿∆≈«¿¿…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÂÈÏÚ ÔÈ‡ÈˆBnL49‰Ê ˙‡ ÔÈf·Ó ÔÎÂ . ∆ƒƒ»»¿»»»¿≈¿«ƒ∆∆
Bz„ÏBÈ ˙‡ ÔÈÙ¯ÁÓe ,‰Ú¯ B˙ÚeÓML50ÂÈÙa51. ∆¿»»»¿»¿ƒ∆«¿¿»»

א),46) פא, (קידושין עבירות עובר שהוא עליו, ששומעים
השמועה  טובה לא כי בני, "אל כד) ב, (שמואלֿא שנאמר

שומע". אנכי (יחזקאל 47)אשר עם" "ודבת בו. מדברים
עם. ורננת יונתן: מתרגם ג) פ"ב,48)לו, סוטה בהל'

הקול 49)הי"ד. שהוציאו הם הם - אויבים לו יש אם כי
א). כה, (יבמות לו חוששים מגילה 51)אמו.50)ואין

תשובות  בשם ושי"ן בגימ"ל ד"ה: שם, רש"י ומפרש ב, כה,
שם: הר"ן וכתב שילדתו. אמו את גם לבזות מותר הגאונים:

אס  - תלמידֿחכם אבל רגיל, באדם זה אלא כל לבזותו ור
ה"א. פ"ז, תורה תלמוד הל' והשווה כלילה, ּכסהו

.Â,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÔBÓÓ ¯È˜Ù‰Ï „ÈÓz ÔicÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈««»»ƒ¿«¿ƒ»∆≈¿»ƒ
Ô˙BÂ „a‡Óe52˙c‰ ˙Bˆ¯t ¯c‚Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ¿«≈¿≈¿ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«»
˜„a‰ ˜fÁÏe53Ìl‡ Ò˜Ï B‡ ,54¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .‰Ê ¿«≈«∆∆ƒ¿…«»∆«¬≈≈

˙ˆÚk ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ ‡B·È ‡Ï ¯L‡ ÏÎÂ :‡¯ÊÚa¿∆¿»¿…¬∆…»ƒ¿∆«»ƒ«¬«
¯˜Ù‰L ,Ô‡kÓ .BLeÎ¯ Ïk Ì¯ÁÈ ÌÈ˜f‰Â ÌÈ¯O‰«»ƒ¿«¿≈ƒ»√«»¿ƒ»∆∆¿≈

¯˜Ù‰ - ÔÈc ˙Èa55. ≈ƒ∆¿≈

שיראה.52) מה כפי זכותם ומאבד תימן: ובכת"י לזה. מזה
הדת.53) בחומת שנראה ואנס.54)הסדק, תקיף
מקור,55) עוד הוסיפו ושם ב. לו, ובגיטין א. טז, קטן מועד

אלעזר  נחלו אשר הנחלות "אלה נא) יט, (יהושע שנאמר
אצל  ראשים ענין מה וכי - וגו' האבות" וראשי הכהן...
מה  כל בניהם את מנחילים אבות מה לך, לומר אבות?

שירצו. מה כל העם מנחילים ראשים אף שירצו,

.Ê˙BcÏ ÔicÏ LÈ ÔÎÂ56ÌÈ¯Á‰Ïe57Ôa BÈ‡L ÈÓ ¿≈≈««»¿«¿«¬ƒƒ∆≈∆
‰ÚM‰Â BÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ,ı¯t ¯c‚Ï È„k ,Èecƒ¿≈ƒ¿…∆∆¿ƒ«∆≈»∆¿«»»

e‰ÓÈ¯Á‰Â e‰cpL ,¯Ó‡ÈÂ .CÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ58BzÚc ÏÚ59. ¿ƒ»¿»¿…«∆ƒ»¿∆¡ƒ»««¿
¯Ó‡ ÊB¯Ó e¯B‡ :¯Ó‡pL .ÌÈa¯a B‡ËÁ ÌÒ¯ÙÈÂƒ«¿≈∆¿»«ƒ∆∆¡«≈»«

ÈÈ C‡ÏÓ60˙¯ÊÚÏ e‡· ‡Ï Èk ,‰È·LÈ ¯B¯‡ e¯‡ , «¿«¿»…»¿∆»ƒ…»¿∆¿«
ÈÈ61. ¿»

בשמתא.56) יהא פלוני שאומר: לומר 57)להרחיקן,

ה"ב. פ"ז, תורה תלמוד בהל' כמבואר מוחרם, פלוני עליו:
שצריך  דבר לכל בעשרה אותו כוללים אין - והמנודה
הוא  מלמד אבל אמותיו, בארבע יושבים ולא עשרה,
עליו  יותר ושוכר. לאחרים, ונשכר אותו, ומלמדים לאחרים
נשכר  אינו לו, שונים ואין לאחרים שונה שאינו המוחרם,
ביקש  ולא יום שלשים בנידוי שישב ואחרי לו, נשכרים ואין
ולא  אחרים יום שלשים ישב שנית, אותו מנדים - להתירו

דֿו). (שם אותו מחרימים - להתירו בכת"י 58)ביקש
שהחרימהו. או על 59)תימן: שמנדהו אומר: השליח

שאם  לנפשו, יחוש שהחוטא כדי ביתֿהדין, גדול של דעתו
ביתֿהדין, גדול דעת על שזה ביתֿהדין, שליח ידגיש לא
(כסףֿמשנה). לדבריו יחוש כשלא החוטא את להאשים אין

הגדול.60) דעת על שמחרימו שמפרסם 61)הרי הרי
א). טז, קטן (מועד ברבים חטאו

.Á·È¯Ï Èe‡¯‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ˙BOÚÏ ÔicÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈««»«¬¿ƒ»ƒ»»»ƒ
BÚÈaL‰Ïe ,B¯ÚO LÏ˙ÏÂ B˙Bk‰Ïe BÏÏ˜Ïe ,BnÚƒ¿«¿¿«¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ
.‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚÈ ‡lL BÁ¯k ÏÚa ÌÈ‰Ï‡a≈…ƒ¿«»¿∆…«¬∆∆…»»

ÌÏÏ˜‡Â ÌnÚ ·È¯‡Â :¯Ó‡pL62ÌÈL‡ Ì‰Ó ‰k‡Â , ∆∆¡«»»ƒƒ»»¬«¿≈»«∆≈∆¬»ƒ
ÌÈ‰Ï‡a ÌÚÈaL‡Â ,ÌË¯Ó‡Â63. »∆¿¿≈»«¿ƒ≈≈…ƒ

נכריות.62) נשים שהושיבו אלה יתנו 63)את שלא
שם). קטן, (מועד הגויים לבני בנותיהם

.Ë˙BtÎÏ BÏ LÈ ÔÎÂ64˙È·a ¯Ò‡ÏÂ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ¿≈≈ƒ¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿∆¡…¿≈
Ô‰ :¯Ó‡pL .ı¯‡‰ ÏÚ ·ÁÒÏÂ ÛÁ„ÏÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿…«»»∆∆∆¡«≈

˙BÓÏ65L¯LÏ Ô‰66ÔÈÒÎ LÚÏ Ô‰ ,È67ÔÈ¯eÒ‡ÏÂ68. ¿≈ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ

לעזרא 65)לקשור.64) רשות נתן פרס מלך ארתחשסתא
עיניו. וכראות לו כראוי אחד כל העבריינים את לענוש

שם),66) לעזרא (רש"י זרעו ואת אותו השורש מן לעקרו
הרדפה, זו - לשרושי אמרו: שם, קטן מועד בתלמוד אבל

(כסףֿמשנה). הארץ על לסחוב רבינו: עונש 67)ומפרש
ב 68)ממון. לאסרו רבינו: רש"י מפרש אבל הסוהר, בית

מפרש  בעזרא וכן ולהלקותו, העמוד על לקשרו מפרש: שם
לא  הסוהר בית ועונש ביסורין", לייסרו - "ולאסורין רש"י:

בדבריו. הוזכר

.È‰fL Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ - ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆
ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰È Ïk·e .‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰LÂ CÎÏ Èe‡»̄¿»¿∆«»»¿ƒ»«…ƒ¿«¬»¿≈

ÌÈÓL69È¯‰L ,ÂÈÈÚa Ï˜ ˙Bi¯a‰ „B·k ‰È‰È Ï‡Â . »«ƒ¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿≈»∆¬≈
Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰70ÔkL ÏÎÂ . ∆∆…«¬∆∆ƒ¿≈∆¿»∆≈

·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa „B·k71˙¯B˙a ÔÈ˜ÈÊÁn‰ , ¿¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…««¬ƒƒ¿«
‡l‡ ;Ì„B·k Ò¯‰È ‡lL ¯È‰Ê ‰È‰iL ,˙Ó‡‰»¡∆∆ƒ¿∆»ƒ∆…≈»≈¿»∆»
˙‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .„·Ïa ÌB˜n‰ „B·Îa ÛÈÒB‰Ï¿ƒƒ¿«»ƒ¿«∆»«¿«∆∆

‰¯Bz‰72˙‡ „aÎÓ‰Â ;˙Bi¯a‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb - «»¿À»««¿ƒ¿«¿«≈∆
˙Bi¯a‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb - ‰¯Bz‰73„B·k ÔÈ‡Â . «»¿À»««¿ƒ¿≈¿

‰ÈËtLÓe ‰ÈwÁ Èt ÏÚ ˙BOÚÏ ‡l‡ ‰¯Bz‰74. «»∆»«¬«ƒÀ∆»ƒ¿»∆»

אמרו 69) וכן לתורה, סייג ולעשות הדת, פרצות לגדור
שמים". לשם יהיו מעשיך "וכל מי"ב) פ"ב, (אבות

"לא 70) יא) יז, (דברים תורה אמרה שעליהם החכמים, של
רבינו  וכדברי ב) יט, (ברכות לך" יגידו אשר הדבר מן תסור
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כשר,9)הלווה. אחד עד אילו כי לעדות, פסולים שהם
להשבע, המלוה את לחייב זה, הוא פרוע שטר לטעון נאמן
בהל' כמבואר דבריו, על סומכת הדיין דעת כשאין אפילו

ה"א. פי"ד, ולווה וכפירוש 10)מלוה שם, כתובות
חננאל. רבינו בשם שם הלווה.11)ה'תוספות' על

מהם.12) לאחד אלא לשלם לו ואין כסף, ממנו שלוה
הוא.13) פרוע לומר: עליו ערערו רב 14)שלא כדעת

שם  הרא"ש שפירשו וכפי דדיינא", "בשודא שם: אלפס
ו. אות בו.15)פ"ט, יגבה שלא אלא יקרענו, לא וגם

זה, פסול עד על סומך שאינו אחר, לביתֿדין ילך אם ויתכן,
פה, בכתובות סיכמו וכן רש"י). בשם שם (רא"ש בו יגבה

לגמרי. השטר קורעים שלא וברורים 16)א מצויינים
והתחקה 17)ביותר. בסימנים שהסתכל בו, לחשוד שנוכל

(רש"י 18)עליהם. כך על אותו אומדים אנשים אין
ב). נב, יקר 19)לגיטין דבר הוא והחפץ עני, שהיה כגון

אותו 20)מאד. אומדים ואנשים כעשיר, מוחזק שהוא
כזה. אין 21)בחפץ - בו" "אמוד הנפקד היה אילו אבל

ממנו  הנפקד קנהו שמא כי לו, מועילים המפקיד סימני
וכתבו  ה"ד. פ"ו, שאלה הל' והשווה ב) פה, (כתובות
הוא  שלי וטוען חי הנפקד היה שאילו אע"פ שם, ה'תוספות'
מצא  מציאה אולי כי אמוד, שאינו אע"פ נאמן, הוא החפץ

קיבלו  לטובת או כן טוענים אנו אין זאת בכל במתנה,
מאד. נדיר דבר זהו כי יודע 22)היתומים, שאם ומכאן,

ולא  יודע שהוא מה כפי לדון עליו שקר, שהעידו הדיין
ה"ג). בסמוך וראה (רדב"ז, לעדים יחוש

.·Èza ea¯MÓ Ï·‡ .ÔÈc‰ ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ≈ƒ««ƒ¬»ƒ∆«»≈
Ì‰ÈOÚÓa ÌÈe‚‰ eÈ‰ elÙ‡Â ,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÔÈÈ„ƒƒ∆≈»¬ƒ«¬ƒ»¬ƒ¿«¬≈∆
Èza ·¯ eÓÈkÒ‰ ,‰Èa ÈÏÚ·e Èe‡¯k ÌÈÓÎÁ ÔÈ‡ -≈»¬»ƒ»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ…»≈

‰Úe·L eÎÙ‰È ‡lL :Ï‡¯OÈ ÈÈ„23‰È‡¯a ‡l‡ ƒ≈ƒ¿»≈∆…««¿¿»∆»ƒ¿»»
˙e„Úa B˙˜ÊÁ e„ÈÒÙÈÂ ¯ËL eÓbÙÈ ‡ÏÂ .‰¯e¯a¿»¿…ƒ¿¿¿»¿«¿ƒ∆¿»¿≈
Ôic‰ Ôe„È ‡ÏÂ .ÔÈÈc‰ Ïk ¯‡La ÔÎÂ .ÏeÒt B‡ ‰M‡ƒ»»¿≈ƒ¿»»«ƒƒ¿…»««»
Ïk ¯Ó‡È ‡lL È„k ,B˙ÚÈ„Èa ‡ÏÂ BzÚc ˙ÎÈÓÒaƒ¿ƒ««¿¿…ƒƒ»¿≈∆……«»
.‰Ê ÏÚ ˙ÎÓBÒ ÈzÚ„Â ,‰Ê È¯·„Ï ÔÈÓ‡Ó ÈaÏ :ËBÈ„‰∆¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒ¿≈∆¿«¿ƒ∆∆«∆
,‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈ƒƒƒ«¿ƒ∆»ƒ¿»»¿»

˙n‰ ÔcÓ‡a ‡ÏÂ Ôic‰ ˙Ú„a ‡Ï24ÔÚBh‰ B‡25Û‡Â . …¿««««»¿…¿À¿««≈«≈¿«
,ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ ¯·„a ÔÓ‡ Ì„‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ≈ƒ»»∆¡»¿»»ƒ»«¿»ƒ
ÔÈca ÔÈzÓÓ - ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙Ó‡L Ôic‰ ˙Ú„ ‰˙ËÂ26, ¿»¿»««««»∆¡∆≈«¿ƒ«ƒ

„Ú ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÌÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ,B˙e„Ú ‰ÁB„ BÈ‡Â¿≈∆≈¿≈¿≈ƒ«¬≈ƒƒ«
‰¯Lt eOÚÈ B‡ ,„Ú‰ È¯·„Ï e„BiL27ÔÓ ˜lzÒÈ B‡ , ∆¿ƒ¿≈»≈«¬¿»»ƒ¿«≈ƒ

ÔÈc‰28. «ƒ

התובע.23) לא.24)על או אמוד הוא דעת 25)אם
פ"ט. לכתובות ברי"ף הובאה הדין 26)הגאונים, משהה

שם.27)ומחמיצו. ב"הגהות 28)רי"ף וכתוב
שלא  יכלתם, בכל להתרחק הדיינים צריכים מיימוניות":
נתמעטו  מאד כי פשרה), דרך (אלא תורה דין עליהם יקבלו
שמעון  בימי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי הלבבות.
יוחאי: בר שמעון רבי אמר ממונות, דיני ניטלו שטח בן
יכול  איני משה": ה"פני ופירש לדון. חכם שאיני ה' ברוך
היה. הדין מן עצמו וחושך המשפט, עונש עלי ואין לדון,

.‚‰n¯Ó ‡e‰L ÔÈ„a Ú„BÈ ‡e‰L ÔicÏ ÔÈpÓe29‡lL , ƒ«ƒ««»∆≈«¿ƒ∆¿À∆∆…
epÎzÁ‡ :¯Ó‡È30¯ÏBw‰ ‰È‰ÈÂ ,31È¯‡eˆa ÈeÏz …«∆¿¿∆¿ƒ¿∆«»»¿«¿≈

˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌÈ„Ú‰32„ˆÈk . »≈ƒ«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈«
‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„a ‰a¯‰ ¯˜ÁÈÂ Ba L¯„È ?‰OÚÈ«¬∆ƒ¿¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

˙BLÙ ÈÈc ÏL33Ba ÔÈ‡L] BzÚ„ ÈÙÏ BÏ ‰‡¯ Ì‡ . ∆ƒ≈¿»ƒƒ¿∆¿ƒ«¿∆≈
Ì‡ Ï·‡ .˙e„Ú‰ Èt ÏÚ ÔÈc‰ ˙‡ C˙BÁ - ˙e‡n«̄»≈∆«ƒ«ƒ»≈¬»ƒ
BzÚc ÔÈ‡L B‡ ;˙e‡n¯ Ba LiL [BÙ˜B BaÏ ‰È‰»»ƒ¿∆≈«»∆≈«¿
ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÏÚ ˙ÎÓBÒ∆∆«ƒ¿≈»≈ƒ««ƒ∆≈»
ÏÚ·e È‡n¯ ‰Ê ÔÈc ÏÚaL ‰ËB BzÚcL B‡ ;ÔÏÒÙÏ¿»¿»∆«¿»∆««ƒ∆««««

‡ÈO‰Â ,‰Ó¯Ú34ÌÈ¯Lk Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ »¿»¿ƒƒ∆»≈ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ
ÏÏkÓ BÏ ‰‡¯pL B‡ ;ÌÚË‰ ‰ÊÂ ,e„ÈÚ‰ Ìnz ÈÙÏe¿ƒÀ»≈ƒ¿∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÈ¯zÒÓ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LiL ,ÌÈ¯·c‰35È‡Â ,Ô «¿»ƒ∆≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿À»ƒ¿≈»
¯eÒ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk - Ì˙Bl‚Ï ÌÈˆB¯ƒ¿«»»≈«¿»ƒ¿«≈»∆»
,‰Ê ÔÈcÓ BÓˆÚ ˜lÒÈ ‡l‡ ,ÔÈc‰ B˙B‡ CzÁÏ BÏ«¿…«ƒ∆»¿«≈«¿ƒƒ∆

¯·ca ÌÏL BalL ÈÓ epÈ„ÈÂ36ÌÈ¯·c‰ È¯‰Â . ƒƒ∆ƒ∆ƒ»≈«»»«¬≈«¿»ƒ
ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk :¯ÓB‡ ·e˙k‰Â .·lÏ ÌÈ¯eÒÓ¿ƒ«≈¿«»≈ƒ«ƒ¿»≈…ƒ

‡e‰37.

אמת.29) עדותם שאין העדים מדברי אפסקנו.30)שמבין
העוון.31) ב.32)שלשלת ל, שהיא 33)שבועות

ה"דֿה. פ"א, עדות בהל' ומבוארת מאד, מדוקדקת
הסיתם.34) או שלא 36)נעלמים.35)שידלם ודוקא

בבירור  הדיין יודע אם אבל מרומה, שהוא אצלו נתברר
כפי  ידון אלא הדין מן להסתלק רשאי אינו הם, שקר  שעידי
באומד  רואה הרא"ש "וכשהיה (רדב"ז). האמת את ידיעתו

שהדין  שאין מוכח, הנתבע, ביד ונותן כותב היה מרומה,
וכתוב  ג). טז, חו"מ (שו"ע זה" בדין להשתדל דיין לשום
הנתבע  אם אבל רמאי, כשהתובע זה כל מיימוניות, בהגהות
שלא  להסתלק, יכול הדיין ואין לחתכו, יש - ברמאות טוען

ד. סעיף שם בשו"ע וכן נשכר. חוטא יתנצל 37)יהא שאל
כי  רמאות, של צד שום בטענות רואה איני  לומר, הדיין
ועל  שבלבו, מה יודע והקב"ה ללב, מסורים אלה דברים
(סמ"ע  מאלהיך" "ויראת יז) כה, (ויקרא נאמר זה כגון
המסור  דבר "כל ב נח, בבאֿמציעא וראה יא). טו, לחו"מ

מאלהיך". ויראת בו: נאמר ללב,

.„,˙e˜ÏÓ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ˙B˜Ï‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ∆≈¿À»«¿
È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ‡ÏÂ .‰˙ÈÓ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ‚¯‰ÏÂ¿«¬…ƒ∆≈¿À»ƒ»¿…«¬…«ƒ¿≈

‰¯Bz38‚ÈÒ ˙BOÚÏ ‡l‡ ,39ÌÈ‡B¯L ÔÂÈÎÂ .‰¯BzÏ »∆»«¬¿»«»¿≈»∆ƒ
¯·ca ÌÚ‰ eˆ¯tL ÔÈc ˙Èa40˜fÁÏe ¯c‚Ï Ô‰Ï LÈ , ≈ƒ∆»¿»»«»»≈»∆ƒ¿…¿«≈

‡Ï ,‰ÚL ˙‡¯B‰ Ïk‰ .Ì‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ¯·c‰«»»¿ƒ«∆≈»∆»∆«…»«»»…
ÏÚaL Ì„‡ e˜Ï‰Â ‰OÚÓ .˙B¯B„Ï ‰ÎÏ‰ Ú·wiL∆ƒ»«¬»»¿«¬∆¿ƒ¿»»∆»«

ÔÏÈ‡ ˙Áz BzL‡41ÒeÒ ÏÚ ·Î¯L „Á‡a ‰OÚÓe . ƒ¿««ƒ»«¬∆¿∆»∆»««
ÌÈÂÈ ÈÓÈa ˙aLa42e‰eÏ˜Òe ÔÈc ˙È·Ï e‰e‡È·‰Â ,43. ¿«»ƒ≈¿»ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»

ÌÈL ÌÈBÓL ÁËL Ôa ÔBÚÓL ‰Ï˙Â ‰OÚÓe44ÌBÈa «¬∆¿»»ƒ¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿
‰LÈ¯c‰ ÈÎ¯c Ïk ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ .ÔBÏ˜L‡a „Á‡∆»¿«¿¿¿…»»»«¿≈«¿ƒ»
˙‡¯B‰ ‡l‡ ,‰¯e¯a ˙e„Úa ‡ÏÂ ,‰‡¯˙‰‰Â ‰¯È˜ÁÂ«¬ƒ»¿««¿»»¿…¿≈¿»∆»»«

‰‡¯M ‰Ó ÈÙk ‰ÚL45. »»¿ƒ«∆»»

חייב.38) לשאינו מיתה חיוב מלבו לבוד שיתכוון
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בו.40)גדר.39) וזלזלו הגדר את בפרהסיא,41)הרסו
איסורי  בהל' רבינו וכלשון הערוה. גדר פריצות זו והרי
לידי  עצמם וירגילו כזנות, יראה "שלא הי"ד: פכ"א ביאה

המצוות 42)זנות". והיו ישראל, על גזירות גזרו שהיוונים
בעיניהם. מדרבנן 43)בזויות איסור אלא זה שאין אע"פ

פכ"א  שבת בהל' כמבואר מיתה, עונש עליו ואין בלבד,
פרוצות 45)מכשפות.44)ה"ט. ישראל בנות שהיו

ביום  כולן את ודן העוון, חומר לפרסם ותלאן בכשפים,
קרוביהן  מפני - אחד ביום שנים דנים שאין אע"פ אחד,
כל  ושאר וברש"י), ב מה, (סנהדרין להצילן יתקשרו שלא

א. מו, שם מנויות ההוראות

.‰˙B˜Ï‰Ï ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈc ˙È·Ï LÈ ÔÎÂ¿≈≈¿≈ƒ¿»»¿»¿«¿«¿
‰Ú¯ B˙ÚeÓML Ì„‡46ÂÈÏÚ ÌÈp¯Ó ÌÚ‰Â ,47‡e‰L »»∆¿»»»¿»»¿«¿ƒ»»∆

,˜ÒBt BÈ‡L ÏB˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ ¯·BÚ≈«»¬»¿∆ƒ¿∆∆≈≈
e¯‡aL BÓk48ÌÈÚe„È ÌÈ·ÈB‡ el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ , ¿∆≈«¿¿…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÂÈÏÚ ÔÈ‡ÈˆBnL49‰Ê ˙‡ ÔÈf·Ó ÔÎÂ . ∆ƒƒ»»¿»»»¿≈¿«ƒ∆∆
Bz„ÏBÈ ˙‡ ÔÈÙ¯ÁÓe ,‰Ú¯ B˙ÚeÓML50ÂÈÙa51. ∆¿»»»¿»¿ƒ∆«¿¿»»

א),46) פא, (קידושין עבירות עובר שהוא עליו, ששומעים
השמועה  טובה לא כי בני, "אל כד) ב, (שמואלֿא שנאמר

שומע". אנכי (יחזקאל 47)אשר עם" "ודבת בו. מדברים
עם. ורננת יונתן: מתרגם ג) פ"ב,48)לו, סוטה בהל'

הקול 49)הי"ד. שהוציאו הם הם - אויבים לו יש אם כי
א). כה, (יבמות לו חוששים מגילה 51)אמו.50)ואין

תשובות  בשם ושי"ן בגימ"ל ד"ה: שם, רש"י ומפרש ב, כה,
שם: הר"ן וכתב שילדתו. אמו את גם לבזות מותר הגאונים:

אס  - תלמידֿחכם אבל רגיל, באדם זה אלא כל לבזותו ור
ה"א. פ"ז, תורה תלמוד הל' והשווה כלילה, ּכסהו

.Â,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÔBÓÓ ¯È˜Ù‰Ï „ÈÓz ÔicÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈««»»ƒ¿«¿ƒ»∆≈¿»ƒ
Ô˙BÂ „a‡Óe52˙c‰ ˙Bˆ¯t ¯c‚Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ¿«≈¿≈¿ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«»
˜„a‰ ˜fÁÏe53Ìl‡ Ò˜Ï B‡ ,54¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .‰Ê ¿«≈«∆∆ƒ¿…«»∆«¬≈≈

˙ˆÚk ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ ‡B·È ‡Ï ¯L‡ ÏÎÂ :‡¯ÊÚa¿∆¿»¿…¬∆…»ƒ¿∆«»ƒ«¬«
¯˜Ù‰L ,Ô‡kÓ .BLeÎ¯ Ïk Ì¯ÁÈ ÌÈ˜f‰Â ÌÈ¯O‰«»ƒ¿«¿≈ƒ»√«»¿ƒ»∆∆¿≈

¯˜Ù‰ - ÔÈc ˙Èa55. ≈ƒ∆¿≈

שיראה.52) מה כפי זכותם ומאבד תימן: ובכת"י לזה. מזה
הדת.53) בחומת שנראה ואנס.54)הסדק, תקיף
מקור,55) עוד הוסיפו ושם ב. לו, ובגיטין א. טז, קטן מועד

אלעזר  נחלו אשר הנחלות "אלה נא) יט, (יהושע שנאמר
אצל  ראשים ענין מה וכי - וגו' האבות" וראשי הכהן...
מה  כל בניהם את מנחילים אבות מה לך, לומר אבות?

שירצו. מה כל העם מנחילים ראשים אף שירצו,

.Ê˙BcÏ ÔicÏ LÈ ÔÎÂ56ÌÈ¯Á‰Ïe57Ôa BÈ‡L ÈÓ ¿≈≈««»¿«¿«¬ƒƒ∆≈∆
‰ÚM‰Â BÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ,ı¯t ¯c‚Ï È„k ,Èecƒ¿≈ƒ¿…∆∆¿ƒ«∆≈»∆¿«»»

e‰ÓÈ¯Á‰Â e‰cpL ,¯Ó‡ÈÂ .CÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ58BzÚc ÏÚ59. ¿ƒ»¿»¿…«∆ƒ»¿∆¡ƒ»««¿
¯Ó‡ ÊB¯Ó e¯B‡ :¯Ó‡pL .ÌÈa¯a B‡ËÁ ÌÒ¯ÙÈÂƒ«¿≈∆¿»«ƒ∆∆¡«≈»«

ÈÈ C‡ÏÓ60˙¯ÊÚÏ e‡· ‡Ï Èk ,‰È·LÈ ¯B¯‡ e¯‡ , «¿«¿»…»¿∆»ƒ…»¿∆¿«
ÈÈ61. ¿»

בשמתא.56) יהא פלוני שאומר: לומר 57)להרחיקן,

ה"ב. פ"ז, תורה תלמוד בהל' כמבואר מוחרם, פלוני עליו:
שצריך  דבר לכל בעשרה אותו כוללים אין - והמנודה
הוא  מלמד אבל אמותיו, בארבע יושבים ולא עשרה,
עליו  יותר ושוכר. לאחרים, ונשכר אותו, ומלמדים לאחרים
נשכר  אינו לו, שונים ואין לאחרים שונה שאינו המוחרם,
ביקש  ולא יום שלשים בנידוי שישב ואחרי לו, נשכרים ואין
ולא  אחרים יום שלשים ישב שנית, אותו מנדים - להתירו

דֿו). (שם אותו מחרימים - להתירו בכת"י 58)ביקש
שהחרימהו. או על 59)תימן: שמנדהו אומר: השליח

שאם  לנפשו, יחוש שהחוטא כדי ביתֿהדין, גדול של דעתו
ביתֿהדין, גדול דעת על שזה ביתֿהדין, שליח ידגיש לא
(כסףֿמשנה). לדבריו יחוש כשלא החוטא את להאשים אין

הגדול.60) דעת על שמחרימו שמפרסם 61)הרי הרי
א). טז, קטן (מועד ברבים חטאו

.Á·È¯Ï Èe‡¯‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ˙BOÚÏ ÔicÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈««»«¬¿ƒ»ƒ»»»ƒ
BÚÈaL‰Ïe ,B¯ÚO LÏ˙ÏÂ B˙Bk‰Ïe BÏÏ˜Ïe ,BnÚƒ¿«¿¿«¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ
.‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚÈ ‡lL BÁ¯k ÏÚa ÌÈ‰Ï‡a≈…ƒ¿«»¿∆…«¬∆∆…»»

ÌÏÏ˜‡Â ÌnÚ ·È¯‡Â :¯Ó‡pL62ÌÈL‡ Ì‰Ó ‰k‡Â , ∆∆¡«»»ƒƒ»»¬«¿≈»«∆≈∆¬»ƒ
ÌÈ‰Ï‡a ÌÚÈaL‡Â ,ÌË¯Ó‡Â63. »∆¿¿≈»«¿ƒ≈≈…ƒ

נכריות.62) נשים שהושיבו אלה יתנו 63)את שלא
שם). קטן, (מועד הגויים לבני בנותיהם

.Ë˙BtÎÏ BÏ LÈ ÔÎÂ64˙È·a ¯Ò‡ÏÂ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ¿≈≈ƒ¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿∆¡…¿≈
Ô‰ :¯Ó‡pL .ı¯‡‰ ÏÚ ·ÁÒÏÂ ÛÁ„ÏÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿…«»»∆∆∆¡«≈

˙BÓÏ65L¯LÏ Ô‰66ÔÈÒÎ LÚÏ Ô‰ ,È67ÔÈ¯eÒ‡ÏÂ68. ¿≈ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ

לעזרא 65)לקשור.64) רשות נתן פרס מלך ארתחשסתא
עיניו. וכראות לו כראוי אחד כל העבריינים את לענוש

שם),66) לעזרא (רש"י זרעו ואת אותו השורש מן לעקרו
הרדפה, זו - לשרושי אמרו: שם, קטן מועד בתלמוד אבל

(כסףֿמשנה). הארץ על לסחוב רבינו: עונש 67)ומפרש
ב 68)ממון. לאסרו רבינו: רש"י מפרש אבל הסוהר, בית

מפרש  בעזרא וכן ולהלקותו, העמוד על לקשרו מפרש: שם
לא  הסוהר בית ועונש ביסורין", לייסרו - "ולאסורין רש"י:

בדבריו. הוזכר

.È‰fL Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ - ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆
ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰È Ïk·e .‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰LÂ CÎÏ Èe‡»̄¿»¿∆«»»¿ƒ»«…ƒ¿«¬»¿≈

ÌÈÓL69È¯‰L ,ÂÈÈÚa Ï˜ ˙Bi¯a‰ „B·k ‰È‰È Ï‡Â . »«ƒ¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿≈»∆¬≈
Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰70ÔkL ÏÎÂ . ∆∆…«¬∆∆ƒ¿≈∆¿»∆≈

·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa „B·k71˙¯B˙a ÔÈ˜ÈÊÁn‰ , ¿¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…««¬ƒƒ¿«
‡l‡ ;Ì„B·k Ò¯‰È ‡lL ¯È‰Ê ‰È‰iL ,˙Ó‡‰»¡∆∆ƒ¿∆»ƒ∆…≈»≈¿»∆»
˙‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .„·Ïa ÌB˜n‰ „B·Îa ÛÈÒB‰Ï¿ƒƒ¿«»ƒ¿«∆»«¿«∆∆

‰¯Bz‰72˙‡ „aÎÓ‰Â ;˙Bi¯a‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb - «»¿À»««¿ƒ¿«¿«≈∆
˙Bi¯a‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb - ‰¯Bz‰73„B·k ÔÈ‡Â . «»¿À»««¿ƒ¿≈¿

‰ÈËtLÓe ‰ÈwÁ Èt ÏÚ ˙BOÚÏ ‡l‡ ‰¯Bz‰74. «»∆»«¬«ƒÀ∆»ƒ¿»∆»

אמרו 69) וכן לתורה, סייג ולעשות הדת, פרצות לגדור
שמים". לשם יהיו מעשיך "וכל מי"ב) פ"ב, (אבות

"לא 70) יא) יז, (דברים תורה אמרה שעליהם החכמים, של
רבינו  וכדברי ב) יט, (ברכות לך" יגידו אשר הדבר מן תסור
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מדבריהם  בטומאה (הכהן) "מיטמא הי"ד: פ"ג אבל בהל'
הכל  הפרס, בבית שהלך אבל כיצד? הבריות, ָלכבוד

וכו'. לנחמו" שם אחריו עקיבא,71)הולכים רבי כדברי
ב. צ, בבאֿקמא בה.72)במשנה וההוגים העוסקים

שם.73) והרע"ב רבינו וכפירוש מ"ו, פ"ד כמו 74)אבות
נתן  "שלא כג) אות ל פרשה רבה' 'שמות (מדרש שאמרו
הדינים", את שתעשו עלֿמנת אלא התורה, את הקב"ה לכם
הפורצים  את ולדון לתורה סייג לעשות משתדל וכשהוא

התורה. את מכבד זה הרי בה,

ה'תשע"ט  תמוז ט"ו חמישי יום

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
הציבור.1) על ובגסות בשררה לנהוג ומנהיג, לפרנס האיסור

ולדיין  לפרנס שאסור והציבור. הדיין בין ההדדי הכיבוד
בית  שליח של בכבודו לפגוע שלא הציבור. בפני להתבזות
זמנים  עונשו. מה בא, ולא לביתֿדין לבוא המוזמן ֿדין,

דין. לבעלי דיון ימי בהם קובעים שאין ידועים

.‡˙eq‚·e ¯eav‰ ÏÚ ‰¯¯Oa ‚‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ¿…ƒ¿»»««ƒ¿«
Áe¯‰2Ò¯t ÏÎÂ .‰‡¯ÈÂ ‰ÂÚa ‡l‡ ,3‰ÓÈ‡ ÏÈËn‰ »«∆»«¬»»¿ƒ¿»¿»«¿»«≈ƒ≈»

BÈ‡Â ,LÚ - ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL ¯eav‰ ÏÚ ‰¯˙È¿≈»««ƒ∆…¿≈»«ƒ∆¡»¿≈
e‰e‡¯È ÔÎÏ :¯Ó‡pL .ÌÎÁ „ÈÓÏz Ôa BÏ ‰‡B¯∆≈«¿ƒ»»∆∆¡«»≈¿≈

·Ï ÈÓÎÁ Ïk ‰‡¯È ‡Ï ,ÌÈL‡4. ¬»ƒ…ƒ¿∆»«¿≈≈

ח)3)יהירות.2) יא, (זכריה הרועים" שלושת "את מנהיג.
פרנסיא. תלתא ית יונתן: א,4)מתרגם יז, השנה ראש

דורך  על יתירה אימה מטיל שהיית לפי לאיוב: אמר אליהוא
(רש"י  לב חכמי בנים לך להתקיים זכית לא לפיכך, חינם,
את  שמנהיג פרנס "כל אמרו: א צב, ובסנהדרין שם), לאיוב
הלכות  והשווה הבא". לעולם ומנהיגם זוכה בנחת, הציבור

י"ג. הלכה ג, פרק תשובה

.·Èt ÏÚ Û‡ ,L‡¯ ˙el˜ Ô‰a ‚‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»ƒ¿…»∆«…««ƒ
ı¯‡‰ ÈnÚ Ô‰L5ÚÈÒÙÈ ‡ÏÂ .6L„w‰ ÌÚ ÈL‡¯ ÏÚ7. ∆≈«≈»»∆¿…«¿ƒ««»≈««…∆

Ì‰¯·‡ Èa - ÌÈÏÙLe ˙BËBÈ„‰ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¿¿»ƒ¿≈«¿»»
ı¯‡Ó ‡ÈˆB‰L ÌM‰ ˙B‡·ˆÂ ,Ì‰ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈƒ¿»¿«¬…≈¿ƒ¿«≈∆ƒ≈∆∆
¯eav‰ Á¯Ë Ï·BÒÂ .‰˜ÊÁ „È·e ÏB„b ÁÎa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿…«»¿»¬»»¿≈…««ƒ
ÔÓ‡‰ ‡OÈ ¯L‡k :Ba ¯Ó‡pL ,ea¯ ‰LÓk .Ô‡OÓe«»»¿∆«≈∆∆¡««¬∆ƒ»»…≈

˜i‰ ˙‡8BÊ .ÌÎÈËÙL ˙‡ ‰eˆ‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ∆«…≈«¬≈≈»¬«∆∆…¿≈∆
ÔÓB‡‰ ‡OÈ ¯L‡k ¯eav‰ ˙‡ ÏaÒiL ,ÔicÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»««»∆ƒ¿…∆«ƒ«¬∆ƒ»»≈
.ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa¯ ,‰LnÓ „ÓÏe ‡ˆ .˜Bi‰ ˙‡∆«≈≈¿«ƒ∆«»∆»«¿ƒƒ
¯Ó‡Â ,ÌÈ¯ˆÓa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÁÏML ÔÂÈk9: ≈»∆¿»«»»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡«

‰Ïaw‰ ÈtÓ e¯Ó‡ .Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ÌeˆÈÂ10¯Ó‡L , «¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈»¿ƒƒ««»»∆»«
ÌÎ˙‡ ÌÈÏÏ˜Ó eÈ‰iL ˙Ó ÏÚ :Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ì‰Ï»∆¿∆¿«¬…«¿»∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¿∆

.ÌÈ·‡a ÌÎ˙‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ∆¿∆»¬»ƒ

"מפני 5) א) פא, (נדרים אמרו וחכמינו תורה, בני שאינם
חכמים  תלמידי לצאת חכמים תלמידי מצויים אין מה
אותם  (=מבזים חמורים" לאנשים שקורים משום מבניהם...

רש"י). שבהם, תורה יפסע.6)מפני ולא תימן: יד בכתב
הציבור 7) היו דורש המתורגמן כשהיה ב. ז, סנהדרין

נראה  במקומו, ולישב לילך ביניהם והמפסיע לארץ, יושבים
(רש"י). ראשם על א.8)כמפסיע ח, יד 9)שם בכתב

וכו'. נאמר במצרים להם הקדושֿברוךֿהוא תימן:
צא.10) אות בהעלותך פרשת ספרי

.‚eeËˆ Ck ,BÊ ‰ÂˆÓa ‚‰Ï Ôic‰ ‰eËˆpL C¯„k¿∆∆∆ƒ¿«»««»ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ¿«
ˆ‡Â :¯Ó‡pL .Ôica „B·k ‚‰Ï ¯eav‰BÊ .ÌÎ˙‡ ‰e «ƒƒ¿…»««»∆∆¡«»¬«∆∆¿∆

Ô‰ÈÏÚ Ôic‰ ˙ÓÈ‡ ‰È‰zL ¯eavÏ ‰¯‰Ê‡11‡ÏÂ . «¿»»«ƒ∆ƒ¿∆≈«««»¬≈∆¿…
BÓˆÚa L‡¯ ˙el˜ ‚‰È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ‰fa˙È12. ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¿…ƒ¿««…¿«¿

שם.11) ד.12)סנהדרין הלכה בסמוך כמבואר

.„¯eÒ‡ ,¯eav‰ ÏÚ Ò¯t Ì„‡ ‰pÓ˙pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿«»»»«¿»««ƒ»
‰fa˙È ‡lL È„k ,‰LÏL ÈÙa ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa«¬ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»¿≈∆…ƒ¿«∆

Ì‰ÈÙa13Ï˜ ,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ÌÈa¯a ‰Î‡Ïn‰ Ì‡ . ƒ¿≈∆ƒ«¿»»»«ƒ¬»»»«
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ¯ÓÁÂ14ÌÈa¯ ÈÙa ¯kzL‰Ïe »…∆∆¡…¿ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ

˙eÚ¯Ó ˙cÚÒ·e ı¯‡‰ ÈnÚ ˙ÒÈÎ·e15Ì‰Ï ÈB‡ . ƒ¿ƒ««≈»»∆ƒ¿À«≈≈»∆
!‰LÓ ˙¯Bz ÔBaÏÚÓ CÎa e‚‰pL ÌÈic‰ Ô˙B‡Ï¿»««»ƒ∆»¬¿»≈∆¿«∆
„Ú ‰eÚÈb‰Â ,ı¯‡ „Ú ‰eÏÈtL‰Â ,‰ÈÈ„ eÊaL∆»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»«»∆¿ƒƒ»«

¯ÙÚ16‰f‰ ÌÏBÚa Ì‰È· È·ÏÂ Ô‰Ï ‰Ú¯ eÓ¯‚Â , »»¿»¿»»»∆¿ƒ¿≈¿≈∆»»«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏÂ17. ¿»»«»

לזה,13) שכפופים לדור ושפלות הוא שגנאי א. ע, קידושין
סנהדרין  ובירושלמי (רש"י). מלאכתו שיעשה מי לו שאין
אסור  שישמשנו מי לו שאין דיין, כל אמרו: ו הלכה ב, פרק
ד. ח, משפט חושן ערוך בשולחן וכן דיין, מינוי לקבל לו

מצוה.14) בסעודת הרי 15)אפילו הרשות, סעודת שהיא
של  בנו וחומר קל כב).זה קטן סעיף שם (סמ"ע וחומר קל

יב.16) כה, בישעיה הכתוב מליצת פי מט,17)על פסחים
והשווה  הדורות". כל סוף עד ולבניו לו רע שם "וגורם א
בשם  יד אות שם ובביאורנו בֿג, הלכה ה, פרק דעות הלכות

ה"זוהר".

.‰ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLa L‡¯ ˙el˜ ‚‰Ï ¯eÒ‡18È¯‰Â . »ƒ¿…«…ƒ¿ƒ«≈ƒ«¬≈
ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡L .Èecp‰ ÔÈÚÏ ÌÈLk ÔÓ‡ ÁÈÏM‰«»ƒ«∆¡»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿««ƒ∆ƒ»«¿ƒ

ÈÏ˜‰19- ÔÈ„Ï ‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï B‡ ,Ôic‰ ‰Ï˜‰ B‡ , ƒ¿«ƒƒ¿»««»…»»»¿ƒ
ÔÈ˙nLÓ20‡Á˙t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡ .ÂÈt ÏÚ B˙B‡21 ¿«¿ƒ«ƒ¬»≈¿ƒƒ¿»

‡B·Ï ÚÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈL e‡B·iL „Ú ÂÈÏÚ»»«∆»¿«ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿«»
ÔÈc ˙È·Ï22. ¿≈ƒ

לדין.18) איש להזמין אותי.19)ההולך ביזה
שם.20) ובביאורנו ז הלכה כ"ד, פרק לעיל וכמבואר מנדים,
לבוא 21) רצה שלא על נתנדה שפלוני המודיע שטרֿשמתא.

פרק  מלווה בהלכות ראה התובע, בידי אותו ומוסרים לדין.
וההתחלה  הפתיחה שזוהי - פיתחא ונקרא ג. הלכה כ"ב,
הלווה  מידי החוב לגביית נוקט דין שבית הפעולות לסדר
ככתוב  שלופה, חרב לשון מפרשים: ויש (הערוך). למלווה
לשון  מפרש: שם ורש"י פתיחות". "והמה כב) נה, (תהילים
"שטר  שהוא שבש"ס, פתיחה כמו בארמית, הוא קללה

לשלם 22)שמתא". ויצטרך הואיל כי ב, קיב, קמא בבא
בסמוך  כמבואר נידויו, את לו כשיתירו הדיינים, סופר דמי

(שם). עדים משני פחות ממון מוציאים אנו אין ח, הלכה

.ÂÌÈ¯·c ˙¯ÈÓ‡a ·iÁ ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ÔÈ‡23ÌeMÓ ≈¿ƒ«≈ƒ«»«¬ƒ«¿»ƒƒ
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oixcdpq zekld - mihtey xtq - fenz e"h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ú¯‰ ÔBLÏ24˙È·Ï LÈ - ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ¯ÚˆÓ‰ ÏÎÂ . »»»¿»«¿«≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï ˙eL¯ ÔÈc25. ƒ¿¿««««¿

לדיין.23) הנתבע של הגנאי א.24)דברי טז, קטן מועד
משה  ידע ומניין תנקר" ההם האנשים "העיני שנאמר:
שם). (רש"י לו סיפר שהשליח לא אם בספר, זה את לכתוב

י"ח,25) פרק לעיל מפורשת - מרדות מכת ב. יב, קידושין
ה. הלכה

.ÊÔÓ „Á‡ ÌLa ÈÁÏL ÈBÏt :¯Ó‡L ÁÈÏL»ƒ«∆»«¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‡B·Ï ÔÈc ÏÚa ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…»»««ƒ»≈¿ƒ»»
‰na .ÔzLÏL ÌMÓ ¯Ó‡iL „Ú ,‡zÓL ÏL ‡Á˙tƒ¿»∆«¿»«∆…«ƒ≈¿»¿»«∆
Úe„È BÈ‡L ÌBÈa ÁÈÏM‰ CÏ‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆»««»ƒ«¿∆≈»«
ÌÈ·LBÈ ÌÈic‰L Úe„i‰ ÌBÈa Ï·‡ ;ÌÈic‰ ˙·ÈLÈÏƒƒ«««»ƒ¬»¿«»«∆««»ƒ¿ƒ
Û‡Â ,ÔÈˆa˜Ó ÌÈic‰ ÏkL ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ - ÔÈ„Ï Ba¿ƒ«…¿ƒ∆»««»ƒ¿À»ƒ¿«
ÌLa ‡a el‡k - „Á‡ ÌLa ÁÈÏM‰ ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»«»ƒ«¿≈∆»¿ƒ»¿≈

ÔzLÏL26. ¿»¿»

הדיינים 26) לשני שווה שיהא ודווקא, א. ח, סנהדרין
לחושן  (ש"ך שבכולם הפחות שיהא לא אבל הנשארים,

ג). יא, משפט

.Á- ÔÈ„Ï ‡a ‡ÏÂ ,‡B·Ï ÔÈc ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓƒ∆»¿≈ƒ»¿…»¿ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ27¯ÎO Ô˙BÂ ,‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙BÎÂ , ¿«ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»¿≈¿«

¯ÙBq‰28‡Á˙t‰ ÔÈÚ¯B˜ ‡B·iL ˙Ú·e .29BÏ e·˙k . «≈¿≈∆»¿ƒ«ƒ¿»»¿
ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,ÔÈc‰ Ïa˜ ‡lL ÈtÓ ‡Á˙tƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ≈«ƒ≈»∆»«¬≈ƒ

BÈec ÔÈÚ¯B˜ - ÔÈc‰ Ïa˜Ó30ÔÓÊ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ·˜ . ¿«≈«ƒ¿ƒƒ»¿≈ƒ¿«
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ‡a ‡ÏÂ ,ÌBi‰ ‡B·iL∆»«¿…»»«¿ƒ»»
‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·¯ÚÏ ‡Á˙tƒ¿»»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

‰È„na31ÌÈ¯Ùka ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡a ‡ÏÂ „¯Óe ,32 «¿ƒ»»«¿…»¬»ƒ»»«¿»ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÔÓÊ BÏ ÌÈÚ·B˜ - ÒÎÂ ‡ˆBÈÂ33. ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ

‡a ‡ÏÂ ÈL ÌBÈ ÌÏL Ì‡Â‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ¿ƒ»«≈ƒ¿…»≈¿ƒ»»ƒ¿»
¯ÁÓÏ „Ú34. «¿»»

בעשרה 27) אותו כוללים אין הציבור, מן אותו מרחיקים
אמותיו, בארבע עימו יושבים ואין עשרה שצריך דבר לכל
ד. הלכה ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר

כתיבת 28) שכר משלם נידויו, היתר לבקש כשיבוא
בא.29)הפיתחא. לא ועדיין לבוא כשיבטיח לא אבל

לו 30) אין שמא כי בפועל, קיימו לא שעדיין פי על אף
בית  לפני הופיע כשלא אבל להשיג, ומשתדל כעת, כסף
(בבא  ממש שיבוא עד לו מתרצים ואין חציפות זו הרי הדין,

וברש"י). א קיג, לעיר 32)בעיר.31)קמא חוץ שהם

ואנוס. טרוד הוא של 33)והרי קבועים ישיבה ימי שהם
חמישי, ליום אותו מזמנים שני, ביום יבוא לא ואם הדיינים,
שם). (רש"י הבא שני ליום שוב אותו מזמנים יבוא, לא ואם
שולחים  יום, בכל בקביעות יושבים הדיינים אם הדין והוא
וכמבואר  שהוא, יום בכל זו אחר זו הזמנות שלוש לו

א. יא, משפט שם.34)בחושן קמא בבא

.ËÔÓÊ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡35,È¯Lz ÈÓÈa ‡ÏÂ ÔÒÈ ÈÓÈa ‡Ï ≈¿ƒ¿«…ƒ≈ƒ»¿…ƒ≈ƒ¿≈
‡ÏÂ ˙aL ·¯Úa ‡ÏÂ .˙B„ÚBna ÔÈ„e¯Ë ÌÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»¿ƒ«¬¿…¿∆∆«»¿…

,ÔÒÈ ¯Á‡ ‡B·iL ÔÒÈa ÔÈÚ·B˜ Ï·‡ .·BË ÌBÈ ·¯Úa¿∆∆¬»¿ƒ¿ƒ»∆»««ƒ»
·¯Úa ÔÈÚ·B˜ ‡Ï Ï·‡ .È¯Lz ¯Á‡ ‡B·iL È¯L˙·e¿ƒ¿≈∆»««ƒ¿≈¬»…¿ƒ¿∆∆
·¯Úa ÔÈ„e¯Ë Ïk‰L ÈtÓ ,˙aL ¯Á‡ ‡B·iL ˙aL«»∆»«««»ƒ¿≈«…¿ƒ¿∆∆

˙aL36. «»

לדין.35) טרדות 36)לבוא מפני ולומר: להתנצל ויכול
שם). קמא (בבא ההזמנה דבר את שכחתי ויוםֿטוב שבת

.È‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL CÏ‰Â ,‰È„na ‡e‰L ÈÓƒ∆«¿ƒ»¿»«¿ƒ«≈ƒ¿…
ÁÈÏM‰ B˙B‡ ‡ˆÓiL „Ú ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - B‡ˆÓ¿»≈¿ƒ¿««∆ƒ¿»«»ƒ«
‡B·Ï Bk¯c Ì‡ ,‰È„nÏ ıeÁ ¯ÙÎa ‰È‰ .BÏ ¯Ó‡ÈÂ¿…«»»ƒ¿»«¿ƒ»ƒ«¿»
ÔÓ „Á‡Ï elÙ‡ ÁÈÏM‰ ¯ÓB‡ - ÌBi‰ B˙B‡a¿«≈«»ƒ«¬ƒ¿∆»ƒ
e‰eÚÈ„B‰ ,ÈBÏt ‡B·È Ì‡ :‰M‡Ï elÙ‡ ,ÌÈÎM‰«¿≈ƒ¬ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒƒ

‡B·iL ÔÓÊ BÏ eÚ·˜ ÔÈc ˙ÈaL37‡Ï Ì‡Â .ÔÈc ˙È·Ï ∆≈ƒ»¿¿«∆»¿≈ƒ¿ƒ…
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·¯ÚÏ B˙B‡ ÔÈcÓ - ‡a»¿«ƒ»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ

da CÏÈÏ Bk¯cL C¯c‰ ÔÈ‡Lk38;ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó ÏÚ ¿∆≈«∆∆∆«¿≈≈»«¿≈ƒ
BÚÈ„BiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ Bk¯c Ì‡ Ï·‡¬»ƒ«¿¬≈∆≈¿«ƒ«∆ƒ
È¯‰L ,ÌÈÎM‰ BÏ e¯Ó‡ ‡Ï ‡nL ;BÓˆÚa ÁÈÏM‰«»ƒ«¿«¿∆»…»¿«¿≈ƒ∆¬≈
CÏ‰ ¯·Îe ,ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ Bk¯c :ÔÈ¯ÓB‡ Ì‰≈¿ƒ«¿«∆«≈ƒ¿»»«

¯ËÙÂ Ì‰ÈÏ‡39¯ÁÓÏ „Ú ‰È„na ‡a ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿ƒ¿«¿≈ƒ…»«¿ƒ»«¿»»
e¯Ó‡ ‡ÏÂ eÁÎL ‡nL ,ÌÈÎM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ -≈¿ƒ««¿≈ƒ∆»»¿¿…»¿

.BÏ

היום.37) שיבוא תימן: יד לביתו.38)ובכתב חזרה
השליח 39) וצריך ההזמנה, את בכלל קיבל שלא נמצא

(שם). בעצמו להזמינו

.‡È,ÌlLÏ BÏ e¯Ó‡Â ,ÔÈc‰ Ïa˜Â ÔÈc ˙È·Ï ‡aL ÈÓƒ∆»¿≈ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»¿¿«≈
ÏÂ CÏ‰ÂB˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - ÌlL ‡40Ba e¯˙iL „Ú ¿»«¿…ƒ≈≈¿«ƒ«∆«¿

ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ Ck ¯Á‡Â ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿««»¿«ƒ«∆ƒ≈
Ú·z ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL „ÓÚ Ì‡Â .·iÁ ‡e‰M ‰Ó«∆«»¿ƒ»«¿ƒ¿…»«

B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ - BÈec ¯Èz‰Ï41. ¿«ƒƒ«¬ƒƒ

מלשלם.40) משתמט אלא התחצף, לא שהרי לאלתר,
שונים 41) ואין לאחרים שונה שאינו מהנידוי, חמור והחרם

תלמוד  בהלכות כמבואר לו, נשכרים ואין נשכר ואינו לו
כאן: ברדב"ז הובאה הרשב"א ולדעת ה. הלכה ז, פרק תורה
חכמים. מדברי אלא אינו ונידוי התורה; מן הוא - החרם
מהדורא  ביהודה" וב"נודע תקצא הרשב"א תשובות וראה
בענייני  הוא שהסירוב כאן, ודווקא קמו. דעה יורה תניינא
כלפי  כשהתחצף אבל תחילה, בו מתרים אזי - ממון
אותו  מנדים הדין, עלי מקבל איני שאמר או הדיינים,
יום  שלושים עמד ואם א. טז, קטן במועד כמבואר לאלתר,
יום  שלושים וכשישב שנית, אותו מנדים להתירו ביקש ולא
תלמוד  בהלכות כמבואר אותו, מחרימים - בנידויו אחרים
במסרב  שמתרים ההתראה נמצאת ו. הלכה ז, פרק תורה
ואם  הראשונים, יום שלושים של כנידוי משמשת לשלם,
להתירו, יתבע ולא בנידוי יום שלושים אחריה ישב

משנה). (כסף אותו מחרימים

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
ישראל.1) משאר אחד או אביו, דיין, נשיא, מקלל דיני
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מדבריהם  בטומאה (הכהן) "מיטמא הי"ד: פ"ג אבל בהל'
הכל  הפרס, בבית שהלך אבל כיצד? הבריות, ָלכבוד

וכו'. לנחמו" שם אחריו עקיבא,71)הולכים רבי כדברי
ב. צ, בבאֿקמא בה.72)במשנה וההוגים העוסקים

שם.73) והרע"ב רבינו וכפירוש מ"ו, פ"ד כמו 74)אבות
נתן  "שלא כג) אות ל פרשה רבה' 'שמות (מדרש שאמרו
הדינים", את שתעשו עלֿמנת אלא התורה, את הקב"ה לכם
הפורצים  את ולדון לתורה סייג לעשות משתדל וכשהוא

התורה. את מכבד זה הרי בה,

ה'תשע"ט  תמוז ט"ו חמישי יום

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
הציבור.1) על ובגסות בשררה לנהוג ומנהיג, לפרנס האיסור

ולדיין  לפרנס שאסור והציבור. הדיין בין ההדדי הכיבוד
בית  שליח של בכבודו לפגוע שלא הציבור. בפני להתבזות
זמנים  עונשו. מה בא, ולא לביתֿדין לבוא המוזמן ֿדין,

דין. לבעלי דיון ימי בהם קובעים שאין ידועים

.‡˙eq‚·e ¯eav‰ ÏÚ ‰¯¯Oa ‚‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ¿…ƒ¿»»««ƒ¿«
Áe¯‰2Ò¯t ÏÎÂ .‰‡¯ÈÂ ‰ÂÚa ‡l‡ ,3‰ÓÈ‡ ÏÈËn‰ »«∆»«¬»»¿ƒ¿»¿»«¿»«≈ƒ≈»

BÈ‡Â ,LÚ - ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL ¯eav‰ ÏÚ ‰¯˙È¿≈»««ƒ∆…¿≈»«ƒ∆¡»¿≈
e‰e‡¯È ÔÎÏ :¯Ó‡pL .ÌÎÁ „ÈÓÏz Ôa BÏ ‰‡B¯∆≈«¿ƒ»»∆∆¡«»≈¿≈

·Ï ÈÓÎÁ Ïk ‰‡¯È ‡Ï ,ÌÈL‡4. ¬»ƒ…ƒ¿∆»«¿≈≈

ח)3)יהירות.2) יא, (זכריה הרועים" שלושת "את מנהיג.
פרנסיא. תלתא ית יונתן: א,4)מתרגם יז, השנה ראש

דורך  על יתירה אימה מטיל שהיית לפי לאיוב: אמר אליהוא
(רש"י  לב חכמי בנים לך להתקיים זכית לא לפיכך, חינם,
את  שמנהיג פרנס "כל אמרו: א צב, ובסנהדרין שם), לאיוב
הלכות  והשווה הבא". לעולם ומנהיגם זוכה בנחת, הציבור

י"ג. הלכה ג, פרק תשובה

.·Èt ÏÚ Û‡ ,L‡¯ ˙el˜ Ô‰a ‚‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»ƒ¿…»∆«…««ƒ
ı¯‡‰ ÈnÚ Ô‰L5ÚÈÒÙÈ ‡ÏÂ .6L„w‰ ÌÚ ÈL‡¯ ÏÚ7. ∆≈«≈»»∆¿…«¿ƒ««»≈««…∆

Ì‰¯·‡ Èa - ÌÈÏÙLe ˙BËBÈ„‰ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¿¿»ƒ¿≈«¿»»
ı¯‡Ó ‡ÈˆB‰L ÌM‰ ˙B‡·ˆÂ ,Ì‰ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈƒ¿»¿«¬…≈¿ƒ¿«≈∆ƒ≈∆∆
¯eav‰ Á¯Ë Ï·BÒÂ .‰˜ÊÁ „È·e ÏB„b ÁÎa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿…«»¿»¬»»¿≈…««ƒ
ÔÓ‡‰ ‡OÈ ¯L‡k :Ba ¯Ó‡pL ,ea¯ ‰LÓk .Ô‡OÓe«»»¿∆«≈∆∆¡««¬∆ƒ»»…≈

˜i‰ ˙‡8BÊ .ÌÎÈËÙL ˙‡ ‰eˆ‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ∆«…≈«¬≈≈»¬«∆∆…¿≈∆
ÔÓB‡‰ ‡OÈ ¯L‡k ¯eav‰ ˙‡ ÏaÒiL ,ÔicÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»««»∆ƒ¿…∆«ƒ«¬∆ƒ»»≈
.ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa¯ ,‰LnÓ „ÓÏe ‡ˆ .˜Bi‰ ˙‡∆«≈≈¿«ƒ∆«»∆»«¿ƒƒ
¯Ó‡Â ,ÌÈ¯ˆÓa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÁÏML ÔÂÈk9: ≈»∆¿»«»»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡«

‰Ïaw‰ ÈtÓ e¯Ó‡ .Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ÌeˆÈÂ10¯Ó‡L , «¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈»¿ƒƒ««»»∆»«
ÌÎ˙‡ ÌÈÏÏ˜Ó eÈ‰iL ˙Ó ÏÚ :Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ì‰Ï»∆¿∆¿«¬…«¿»∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¿∆

.ÌÈ·‡a ÌÎ˙‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ∆¿∆»¬»ƒ

"מפני 5) א) פא, (נדרים אמרו וחכמינו תורה, בני שאינם
חכמים  תלמידי לצאת חכמים תלמידי מצויים אין מה
אותם  (=מבזים חמורים" לאנשים שקורים משום מבניהם...

רש"י). שבהם, תורה יפסע.6)מפני ולא תימן: יד בכתב
הציבור 7) היו דורש המתורגמן כשהיה ב. ז, סנהדרין

נראה  במקומו, ולישב לילך ביניהם והמפסיע לארץ, יושבים
(רש"י). ראשם על א.8)כמפסיע ח, יד 9)שם בכתב

וכו'. נאמר במצרים להם הקדושֿברוךֿהוא תימן:
צא.10) אות בהעלותך פרשת ספרי

.‚eeËˆ Ck ,BÊ ‰ÂˆÓa ‚‰Ï Ôic‰ ‰eËˆpL C¯„k¿∆∆∆ƒ¿«»««»ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ¿«
ˆ‡Â :¯Ó‡pL .Ôica „B·k ‚‰Ï ¯eav‰BÊ .ÌÎ˙‡ ‰e «ƒƒ¿…»««»∆∆¡«»¬«∆∆¿∆

Ô‰ÈÏÚ Ôic‰ ˙ÓÈ‡ ‰È‰zL ¯eavÏ ‰¯‰Ê‡11‡ÏÂ . «¿»»«ƒ∆ƒ¿∆≈«««»¬≈∆¿…
BÓˆÚa L‡¯ ˙el˜ ‚‰È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ‰fa˙È12. ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¿…ƒ¿««…¿«¿

שם.11) ד.12)סנהדרין הלכה בסמוך כמבואר

.„¯eÒ‡ ,¯eav‰ ÏÚ Ò¯t Ì„‡ ‰pÓ˙pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿«»»»«¿»««ƒ»
‰fa˙È ‡lL È„k ,‰LÏL ÈÙa ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa«¬ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»¿≈∆…ƒ¿«∆

Ì‰ÈÙa13Ï˜ ,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ÌÈa¯a ‰Î‡Ïn‰ Ì‡ . ƒ¿≈∆ƒ«¿»»»«ƒ¬»»»«
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ¯ÓÁÂ14ÌÈa¯ ÈÙa ¯kzL‰Ïe »…∆∆¡…¿ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ

˙eÚ¯Ó ˙cÚÒ·e ı¯‡‰ ÈnÚ ˙ÒÈÎ·e15Ì‰Ï ÈB‡ . ƒ¿ƒ««≈»»∆ƒ¿À«≈≈»∆
!‰LÓ ˙¯Bz ÔBaÏÚÓ CÎa e‚‰pL ÌÈic‰ Ô˙B‡Ï¿»««»ƒ∆»¬¿»≈∆¿«∆
„Ú ‰eÚÈb‰Â ,ı¯‡ „Ú ‰eÏÈtL‰Â ,‰ÈÈ„ eÊaL∆»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»«»∆¿ƒƒ»«

¯ÙÚ16‰f‰ ÌÏBÚa Ì‰È· È·ÏÂ Ô‰Ï ‰Ú¯ eÓ¯‚Â , »»¿»¿»»»∆¿ƒ¿≈¿≈∆»»«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏÂ17. ¿»»«»

לזה,13) שכפופים לדור ושפלות הוא שגנאי א. ע, קידושין
סנהדרין  ובירושלמי (רש"י). מלאכתו שיעשה מי לו שאין
אסור  שישמשנו מי לו שאין דיין, כל אמרו: ו הלכה ב, פרק
ד. ח, משפט חושן ערוך בשולחן וכן דיין, מינוי לקבל לו

מצוה.14) בסעודת הרי 15)אפילו הרשות, סעודת שהיא
של  בנו וחומר קל כב).זה קטן סעיף שם (סמ"ע וחומר קל

יב.16) כה, בישעיה הכתוב מליצת פי מט,17)על פסחים
והשווה  הדורות". כל סוף עד ולבניו לו רע שם "וגורם א
בשם  יד אות שם ובביאורנו בֿג, הלכה ה, פרק דעות הלכות

ה"זוהר".

.‰ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLa L‡¯ ˙el˜ ‚‰Ï ¯eÒ‡18È¯‰Â . »ƒ¿…«…ƒ¿ƒ«≈ƒ«¬≈
ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡L .Èecp‰ ÔÈÚÏ ÌÈLk ÔÓ‡ ÁÈÏM‰«»ƒ«∆¡»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿««ƒ∆ƒ»«¿ƒ

ÈÏ˜‰19- ÔÈ„Ï ‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï B‡ ,Ôic‰ ‰Ï˜‰ B‡ , ƒ¿«ƒƒ¿»««»…»»»¿ƒ
ÔÈ˙nLÓ20‡Á˙t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡ .ÂÈt ÏÚ B˙B‡21 ¿«¿ƒ«ƒ¬»≈¿ƒƒ¿»

‡B·Ï ÚÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈL e‡B·iL „Ú ÂÈÏÚ»»«∆»¿«ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿«»
ÔÈc ˙È·Ï22. ¿≈ƒ

לדין.18) איש להזמין אותי.19)ההולך ביזה
שם.20) ובביאורנו ז הלכה כ"ד, פרק לעיל וכמבואר מנדים,
לבוא 21) רצה שלא על נתנדה שפלוני המודיע שטרֿשמתא.

פרק  מלווה בהלכות ראה התובע, בידי אותו ומוסרים לדין.
וההתחלה  הפתיחה שזוהי - פיתחא ונקרא ג. הלכה כ"ב,
הלווה  מידי החוב לגביית נוקט דין שבית הפעולות לסדר
ככתוב  שלופה, חרב לשון מפרשים: ויש (הערוך). למלווה
לשון  מפרש: שם ורש"י פתיחות". "והמה כב) נה, (תהילים
"שטר  שהוא שבש"ס, פתיחה כמו בארמית, הוא קללה

לשלם 22)שמתא". ויצטרך הואיל כי ב, קיב, קמא בבא
בסמוך  כמבואר נידויו, את לו כשיתירו הדיינים, סופר דמי

(שם). עדים משני פחות ממון מוציאים אנו אין ח, הלכה

.ÂÌÈ¯·c ˙¯ÈÓ‡a ·iÁ ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ÔÈ‡23ÌeMÓ ≈¿ƒ«≈ƒ«»«¬ƒ«¿»ƒƒ
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Ú¯‰ ÔBLÏ24˙È·Ï LÈ - ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ¯ÚˆÓ‰ ÏÎÂ . »»»¿»«¿«≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï ˙eL¯ ÔÈc25. ƒ¿¿««««¿

לדיין.23) הנתבע של הגנאי א.24)דברי טז, קטן מועד
משה  ידע ומניין תנקר" ההם האנשים "העיני שנאמר:
שם). (רש"י לו סיפר שהשליח לא אם בספר, זה את לכתוב

י"ח,25) פרק לעיל מפורשת - מרדות מכת ב. יב, קידושין
ה. הלכה

.ÊÔÓ „Á‡ ÌLa ÈÁÏL ÈBÏt :¯Ó‡L ÁÈÏL»ƒ«∆»«¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‡B·Ï ÔÈc ÏÚa ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…»»««ƒ»≈¿ƒ»»
‰na .ÔzLÏL ÌMÓ ¯Ó‡iL „Ú ,‡zÓL ÏL ‡Á˙tƒ¿»∆«¿»«∆…«ƒ≈¿»¿»«∆
Úe„È BÈ‡L ÌBÈa ÁÈÏM‰ CÏ‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆»««»ƒ«¿∆≈»«
ÌÈ·LBÈ ÌÈic‰L Úe„i‰ ÌBÈa Ï·‡ ;ÌÈic‰ ˙·ÈLÈÏƒƒ«««»ƒ¬»¿«»«∆««»ƒ¿ƒ
Û‡Â ,ÔÈˆa˜Ó ÌÈic‰ ÏkL ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ - ÔÈ„Ï Ba¿ƒ«…¿ƒ∆»««»ƒ¿À»ƒ¿«
ÌLa ‡a el‡k - „Á‡ ÌLa ÁÈÏM‰ ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»«»ƒ«¿≈∆»¿ƒ»¿≈

ÔzLÏL26. ¿»¿»

הדיינים 26) לשני שווה שיהא ודווקא, א. ח, סנהדרין
לחושן  (ש"ך שבכולם הפחות שיהא לא אבל הנשארים,

ג). יא, משפט

.Á- ÔÈ„Ï ‡a ‡ÏÂ ,‡B·Ï ÔÈc ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓƒ∆»¿≈ƒ»¿…»¿ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ27¯ÎO Ô˙BÂ ,‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙BÎÂ , ¿«ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»¿≈¿«

¯ÙBq‰28‡Á˙t‰ ÔÈÚ¯B˜ ‡B·iL ˙Ú·e .29BÏ e·˙k . «≈¿≈∆»¿ƒ«ƒ¿»»¿
ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,ÔÈc‰ Ïa˜ ‡lL ÈtÓ ‡Á˙tƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ≈«ƒ≈»∆»«¬≈ƒ

BÈec ÔÈÚ¯B˜ - ÔÈc‰ Ïa˜Ó30ÔÓÊ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ·˜ . ¿«≈«ƒ¿ƒƒ»¿≈ƒ¿«
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ‡a ‡ÏÂ ,ÌBi‰ ‡B·iL∆»«¿…»»«¿ƒ»»
‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·¯ÚÏ ‡Á˙tƒ¿»»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

‰È„na31ÌÈ¯Ùka ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡a ‡ÏÂ „¯Óe ,32 «¿ƒ»»«¿…»¬»ƒ»»«¿»ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÔÓÊ BÏ ÌÈÚ·B˜ - ÒÎÂ ‡ˆBÈÂ33. ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ

‡a ‡ÏÂ ÈL ÌBÈ ÌÏL Ì‡Â‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ¿ƒ»«≈ƒ¿…»≈¿ƒ»»ƒ¿»
¯ÁÓÏ „Ú34. «¿»»

בעשרה 27) אותו כוללים אין הציבור, מן אותו מרחיקים
אמותיו, בארבע עימו יושבים ואין עשרה שצריך דבר לכל
ד. הלכה ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר

כתיבת 28) שכר משלם נידויו, היתר לבקש כשיבוא
בא.29)הפיתחא. לא ועדיין לבוא כשיבטיח לא אבל

לו 30) אין שמא כי בפועל, קיימו לא שעדיין פי על אף
בית  לפני הופיע כשלא אבל להשיג, ומשתדל כעת, כסף
(בבא  ממש שיבוא עד לו מתרצים ואין חציפות זו הרי הדין,

וברש"י). א קיג, לעיר 32)בעיר.31)קמא חוץ שהם

ואנוס. טרוד הוא של 33)והרי קבועים ישיבה ימי שהם
חמישי, ליום אותו מזמנים שני, ביום יבוא לא ואם הדיינים,
שם). (רש"י הבא שני ליום שוב אותו מזמנים יבוא, לא ואם
שולחים  יום, בכל בקביעות יושבים הדיינים אם הדין והוא
וכמבואר  שהוא, יום בכל זו אחר זו הזמנות שלוש לו

א. יא, משפט שם.34)בחושן קמא בבא

.ËÔÓÊ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡35,È¯Lz ÈÓÈa ‡ÏÂ ÔÒÈ ÈÓÈa ‡Ï ≈¿ƒ¿«…ƒ≈ƒ»¿…ƒ≈ƒ¿≈
‡ÏÂ ˙aL ·¯Úa ‡ÏÂ .˙B„ÚBna ÔÈ„e¯Ë ÌÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»¿ƒ«¬¿…¿∆∆«»¿…

,ÔÒÈ ¯Á‡ ‡B·iL ÔÒÈa ÔÈÚ·B˜ Ï·‡ .·BË ÌBÈ ·¯Úa¿∆∆¬»¿ƒ¿ƒ»∆»««ƒ»
·¯Úa ÔÈÚ·B˜ ‡Ï Ï·‡ .È¯Lz ¯Á‡ ‡B·iL È¯L˙·e¿ƒ¿≈∆»««ƒ¿≈¬»…¿ƒ¿∆∆
·¯Úa ÔÈ„e¯Ë Ïk‰L ÈtÓ ,˙aL ¯Á‡ ‡B·iL ˙aL«»∆»«««»ƒ¿≈«…¿ƒ¿∆∆

˙aL36. «»

לדין.35) טרדות 36)לבוא מפני ולומר: להתנצל ויכול
שם). קמא (בבא ההזמנה דבר את שכחתי ויוםֿטוב שבת

.È‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL CÏ‰Â ,‰È„na ‡e‰L ÈÓƒ∆«¿ƒ»¿»«¿ƒ«≈ƒ¿…
ÁÈÏM‰ B˙B‡ ‡ˆÓiL „Ú ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - B‡ˆÓ¿»≈¿ƒ¿««∆ƒ¿»«»ƒ«
‡B·Ï Bk¯c Ì‡ ,‰È„nÏ ıeÁ ¯ÙÎa ‰È‰ .BÏ ¯Ó‡ÈÂ¿…«»»ƒ¿»«¿ƒ»ƒ«¿»
ÔÓ „Á‡Ï elÙ‡ ÁÈÏM‰ ¯ÓB‡ - ÌBi‰ B˙B‡a¿«≈«»ƒ«¬ƒ¿∆»ƒ
e‰eÚÈ„B‰ ,ÈBÏt ‡B·È Ì‡ :‰M‡Ï elÙ‡ ,ÌÈÎM‰«¿≈ƒ¬ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒƒ

‡B·iL ÔÓÊ BÏ eÚ·˜ ÔÈc ˙ÈaL37‡Ï Ì‡Â .ÔÈc ˙È·Ï ∆≈ƒ»¿¿«∆»¿≈ƒ¿ƒ…
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·¯ÚÏ B˙B‡ ÔÈcÓ - ‡a»¿«ƒ»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ

da CÏÈÏ Bk¯cL C¯c‰ ÔÈ‡Lk38;ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó ÏÚ ¿∆≈«∆∆∆«¿≈≈»«¿≈ƒ
BÚÈ„BiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ Bk¯c Ì‡ Ï·‡¬»ƒ«¿¬≈∆≈¿«ƒ«∆ƒ
È¯‰L ,ÌÈÎM‰ BÏ e¯Ó‡ ‡Ï ‡nL ;BÓˆÚa ÁÈÏM‰«»ƒ«¿«¿∆»…»¿«¿≈ƒ∆¬≈
CÏ‰ ¯·Îe ,ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ Bk¯c :ÔÈ¯ÓB‡ Ì‰≈¿ƒ«¿«∆«≈ƒ¿»»«

¯ËÙÂ Ì‰ÈÏ‡39¯ÁÓÏ „Ú ‰È„na ‡a ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿ƒ¿«¿≈ƒ…»«¿ƒ»«¿»»
e¯Ó‡ ‡ÏÂ eÁÎL ‡nL ,ÌÈÎM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ -≈¿ƒ««¿≈ƒ∆»»¿¿…»¿

.BÏ

היום.37) שיבוא תימן: יד לביתו.38)ובכתב חזרה
השליח 39) וצריך ההזמנה, את בכלל קיבל שלא נמצא

(שם). בעצמו להזמינו

.‡È,ÌlLÏ BÏ e¯Ó‡Â ,ÔÈc‰ Ïa˜Â ÔÈc ˙È·Ï ‡aL ÈÓƒ∆»¿≈ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»¿¿«≈
ÏÂ CÏ‰ÂB˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - ÌlL ‡40Ba e¯˙iL „Ú ¿»«¿…ƒ≈≈¿«ƒ«∆«¿

ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ Ck ¯Á‡Â ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿««»¿«ƒ«∆ƒ≈
Ú·z ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL „ÓÚ Ì‡Â .·iÁ ‡e‰M ‰Ó«∆«»¿ƒ»«¿ƒ¿…»«

B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ - BÈec ¯Èz‰Ï41. ¿«ƒƒ«¬ƒƒ

מלשלם.40) משתמט אלא התחצף, לא שהרי לאלתר,
שונים 41) ואין לאחרים שונה שאינו מהנידוי, חמור והחרם

תלמוד  בהלכות כמבואר לו, נשכרים ואין נשכר ואינו לו
כאן: ברדב"ז הובאה הרשב"א ולדעת ה. הלכה ז, פרק תורה
חכמים. מדברי אלא אינו ונידוי התורה; מן הוא - החרם
מהדורא  ביהודה" וב"נודע תקצא הרשב"א תשובות וראה
בענייני  הוא שהסירוב כאן, ודווקא קמו. דעה יורה תניינא
כלפי  כשהתחצף אבל תחילה, בו מתרים אזי - ממון
אותו  מנדים הדין, עלי מקבל איני שאמר או הדיינים,
יום  שלושים עמד ואם א. טז, קטן במועד כמבואר לאלתר,
יום  שלושים וכשישב שנית, אותו מנדים להתירו ביקש ולא
תלמוד  בהלכות כמבואר אותו, מחרימים - בנידויו אחרים
במסרב  שמתרים ההתראה נמצאת ו. הלכה ז, פרק תורה
ואם  הראשונים, יום שלושים של כנידוי משמשת לשלם,
להתירו, יתבע ולא בנידוי יום שלושים אחריה ישב

משנה). (כסף אותו מחרימים

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
ישראל.1) משאר אחד או אביו, דיין, נשיא, מקלל דיני
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הדין. בית את המבזה או חכם, תלמיד מחרף עוון חומר
גויים. של ערכאות בפני להישפט האיסור

.‡‡Ïa ¯·BÚ - Ï‡¯OÈ ÈicÓ Ôic Ïl˜Ó‰ Ïk»«¿«≈«»ƒ«»≈ƒ¿»≈≈¿…
Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙2Ïl˜ Ì‡ ÔÎÂ . «¬∆∆∆¡«¡…ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ≈

CÏn‰ B‡ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò L‡¯ „Á‡ ,‡ÈOp‰3È¯‰ - «»ƒ∆»…«¿∆¿≈¿»«∆∆¬≈
‡Ï EnÚ· ‡ÈOÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆∆∆¡«¿»ƒ¿«¿…
„Á‡ Ïl˜Ó‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‡ÈOÂ Ôi„ ‡ÏÂ .¯‡»̇…¿…«»¿»ƒƒ¿«∆»»«¿«≈∆»
‰nÏÂ .L¯Á Ïl˜˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆∆∆¡«…¿«≈≈≈¿»»

?L¯Á ¯Ó‡4‡ÏÂ ÚÓBL BÈ‡ ‡e‰L ‰Ê elÙ‡L ∆¡«≈≈∆¬ƒ∆∆≈≈«¿…
B˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BÏ - BÊ ‰ÏÏ˜a ¯ÚËˆ5,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ƒ¿«≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»¿≈»∆ƒ

‡e‰ È¯‰) .‰˜BÏ - ÌÏÎp‰ ÔËw‰ ˙‡ Ïl˜Ó‰L∆«¿«≈∆«»»«ƒ¿»∆¬≈
L¯Ák6.( ¿≈≈

הדיין 2) אל ומכוון א), סו, (סנהדרין הוא חול זה, אלהים
הבית  בעל "ונקרב ז) כב, (שמות ככתוב זה, בשם המכונה

האלקים". רבינו:3)אל כותב שטז, ל"ת המצוות' וב'ספר
בידו  אשר המלך על הכתוב מניחו נשיא, כלומר: זה "ושם
כב). ד. (ויקרא יחטא" נשיא "אשר אמרו: והוא השלטון,
שבעים  של ישיבה ראשי על בסתם אותו אומרים והחכמים

להזהיר זה לאו שענין לפי בלבד... מי זקנים כל מלקלל
שזו  בין ביותר, הגבוהה במעלה והוא שלטון, בידו שיש
אמרו  וכן הישיבה". והיא תורנית, מעלה או שלטונית מעלה
בעמך  ונשיא וכתיב נשיא, אלא יהא "ולא א) ד, (בבאֿבתרא

תאור". א.4)לא לו, במכילתא 5)שבועות שאמרו כמו
באומללים  הכתוב דיבר - חרש תקלל "לא יז) כא, (שמות
"והיה  רבינו: כותב שיז, ל"ת המצוות' וב'ספר שבאדם".
אדם  קללת שאסרה התורה, שכוונת דעתנו על עולה
והצער  הבושה מחמת זה, את שומע הוא אם היא: מישראל,
אין  שומע... שאינו כיון החרש קללת אבל לו, המגיעים
התורה  שאין לפי שאסור... השמיענו לפיכך - בדבר  חטא
מצב  על גם הביטה אלא בלבד, המתחרף מצב על מביטה
ירגילנה  ולא לנקמה נפשו יעורר שלא שהוזהר המחרף,
בכסףֿמשנה: הובאה ב'פסיקתא' הדברים ומקור לכעוס".
שאינו  ישראל בר אפילו אני מרבה - חרש תקלל "ולא
להרב  אליהו (באר לפקח ק"ו וצ"ל: לפניו". ק "ו שומעך,
ו. אות בביאורנו בסמוך וראה ה), ס"ק כז, סי' לחו"מ קוק

(6- בושת לו יש קטן ב) פו, (בבאֿקמא שאמרו כמו
לענין  רבינו למד ומכאן נכלם, הוא אותו שכשמכלימים
חו"מ  שב'טור' להעיר, וראוי (כסףֿמשנה). קללתו חיוב
הישן  את שהמקלל זה: בנוסח רבינו דברי מביא  כז סימן
הגירסא  שזוהי סובר והכסףֿמשנה כחרש, שהוא מפני חייב

הנכונה.

.·¯eËt - ˙n‰ ˙‡ Ïl˜Ó‰7Ïk Ïl˜Óe ÏÈ‡B‰ . «¿«≈∆«≈»ƒ¿«≈»
Ï‡¯OiÓ Ì„‡8Â‡ÏÂ Ôic ÏÚ Â‡Ï „ÁÈ ‰nÏ ,·iÁ - »»ƒƒ¿»≈«»»»ƒ≈»««»¿»

Ïl˜Ó‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .ÌÈzL B·iÁÏ ?‡ÈO ÏÚ«»ƒ¿«¿¿«ƒƒ¿≈»»≈∆«¿«≈
ÔË˜ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,Ï‡¯OiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ≈ƒ»≈»≈»»
Ì‡Â ;ÌÈzL ‰˜BÏ - Ôic Ïl˜ Ì‡Â ;˙Á‡ ‰˜BÏ -∆««¿ƒƒ≈«»∆¿«ƒ¿ƒ

Ô·e .LÏL ‰˜BÏ - ‡ÈO Ïl˜9- ÂÈ·‡ ÏlwL ‡ÈO ƒ≈»ƒ∆»∆»ƒ∆ƒ≈»ƒ
,Ì„‡ Ïk ÏL ‰LÏL :˙BÓL ‰Úa¯‡ ÌeMÓ ·iÁ«»ƒ«¿»»≈¿»∆»»»

·‡‰ ÌeMÓ „Á‡Â10. ¿∆»ƒ»»

אלא 7) לי אין - חרש תקלל "לא קדושים: פ' כהנים' 'תורת
בעמך  ונשיא תלמודֿלומר: אדם? כל לרבות מניין חרש,
מה  חרש? נאמר למה כן אם תאור, לא שבעמך) מי (=כל
חוש  אלא לו, חסר (=שאינו בחיים שהוא מיוחד חרש
(סנהדרין  אמרו וכן בחיים". שאינו המת יצא בלבד), השמע
שנגמר  מי ולא שבעמך" במקויים - בעמך "ונשיא א) פה,
ממרים  בהל' כמבואר קללתו, על חייבים שאין למיתה, דינו

ה"א. שם וראה הי"ב. ששנינו 8)פ"ה, כמו גויים, למעט
וכגירסת  פטור", ומתים "גויים ה"ט: פ"ד, סופרים במס'

שם. ובדפוסים 9)הגר"א התימנים. בכת"י הנוסח הוא כך
וניכרת. גלויה טעות וזוהי נשיא, וכן כתוב:

יש 10) אמרו: "מכאן אמרו: כז) כב, (שמות ובמכילתא
משום  דברים: ארבעה משום עליו וחייב אחד, דבר מדבר

בעמך". ומשום נשיא, ומשום דיין, ומשום האב,

.‚.ÌÈ¯Á‡ ÏlwL BÓk ,‰˜BÏ - BÓˆÚ Ïl˜Ó‰«¿«≈«¿∆¿∆ƒ≈¬≈ƒ
ELÙ ¯ÓLe EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL11Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ∆∆¡«ƒ»∆¿¿…«¿¿¿∆»«¿«≈

„Ú ‰˜BÏ BÈ‡ - Ôi„ B‡ ‡ÈO B‡ B¯·Á B‡ BÓˆÚ«¿¬≈»ƒ«»≈∆«
Ï‡Â dÈ ÔB‚k ,˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa Ïl˜iLÈcLÂ ÌÈ‰ ∆¿«≈¿≈ƒ«≈¿»≈…ƒ¿««

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ12ÌÈÈepk‰ ÔÓ ÈepÎa B‡ ,13ÔepÁ ÔB‚k , ¿«≈»∆¿ƒƒ«ƒƒ¿«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡p˜Â14ÏÎa Ïl˜ Ì‡ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«»¿«≈»∆ƒ¿«»ƒƒ≈¿»

˙BÓM‰L ;·iÁ - ÔBLÏ ÏÎa Ïl˜ Ì‡ Ck ,ÌÈÈepk‰«ƒƒ»ƒƒ≈¿»»«»∆«≈
Ô‰ È¯‰ - ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï ÌÈBb‰ Ô‰a ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»∆«ƒ¿«»»¬≈≈

ÌÈÈepk‰ ÏÎk15Ba ,‰ÏÏ˜ Ba ,‰Úe·L Ba - ¯e¯‡Â . ¿»«ƒƒ¿»¿»¿»»
Èec16. ƒ

(11- ואל פן השמר, שנאמר: מקום "וכל א, לו, שבועות
(שם). לאֿתעשה" אלא יסודי 12)אינו בהל' מנויים והם

ה"ב. פ"ו, שם 13)התורה את בהם שמכנים כבוד תארי
א)14)ה'. לה, (שבועות חסד ורב אפים ארך רחום, כגון

פ"ב, שבועות הל' והשווה בלאֿתעשה", עובר "בכולם
מן  בכינוי כשמקלל לוקה אינו הראב"ד ולדעת ה"ב.
והוא  נמחקים, שאינם השמות מן בשם שיקלל עד הכינויים
פ"ד, שבועות לירושלמי וכוונתו בירושלמי, הוא שכן סובר
פוטרים" וחכמים מחייב, מאיר רבי בכינוי, "קללם ה"י:
ואמו  אביו במקלל מדובר שזה לדחות יש אבל חדש). (פרי
את  המקלל אבל א. לה, שם במשנה, כמבואר מיתה, ולענין
שם, במשנה כמפורש בכינוי, גם לוקה בלאו, שהוא חבירו,
הכל", ודברי ינאי רבי "אמר א) (לו, בגמרא שם וכמבואר

בזה. מאיר לרבי מודים החכמים הל'15)שגם השווה
ב  כז, לחו"מ והגר"א שם. ובביאורנו ה"ה פ"ב, שבועות
לפסוק  בקשר א) ס, (סנהדרין הש"ס מדברי לזה ראיה מביא
ויקם  אליך לי אלקים דבר אהוד, "ויאמר כ) ג, (שופטים
ידע  ולא גוי שהוא מואב מלך עגלון ומה - הכסא" מעל
 ֿ עלֿאחתֿכמה המפורש ושם ישראל עמד, - בכינוי אלא
שקוראים  שהשמות הרי הזכרתו), עם לקום (=שצריך וכמה

כינוי. נקראים משמש:16)הגויים הוא הללו הלשונות כל
אם  ממנו; לפרוש צריכים ארור בלשון נידהו חכם אם
וכן  שבועה, זו הרי - עליו וקיבלו ב"ארור" חבירו השביעו
וחייב  היא קללה לה', הוא ארור בלשון: חבירו את המקלל
תורה  תלמוד הל' והשווה וברש"י). א לו, (שבועות המקלל

ה"ג. פ"ז,
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.„Ïk ¯‡Lk ,ÌÈ„Ú ÈÙa Ba e¯˙iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡≈∆«∆«¿ƒ¿≈≈ƒƒ¿»»
ÔÈÂ‡Ï È·iÁ17‰‡¯˙‰ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .18B‡ ; «»≈»ƒ¬»ƒ…»¿»»«¿»»

¯e¯‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,Èepk ‡Ï·e ÌL ‡Ïa ÏlwL∆ƒ≈¿…≈¿…ƒ¿∆»«»
ÔB‚k ,ÌÈ¯·c‰ ÏÏkÓ ‰‡a ‰ÏÏw‰ ‰˙È‰L B‡ ;ÈBÏt¿ƒ∆»¿»«¿»»»»ƒ¿««¿»ƒ¿
e‰Î¯·È Ï‡ B‡ ,ÈÈÏ Ce¯a ÈBÏt È‰È Ï‡ :¯Ó‡L∆»««¿ƒ¿ƒ»«»«¿»¿≈

Ï‡19‰˜BÏ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,20. ≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈∆

ה"ב,17) פי"ח לעיל ביארנו וכבר ה"ד. פט"ו, לעיל ראה
בו  שאין לאו שהוא למרות חבירו, את המקלל לוקה למה

נאמר18)מעשה. שלא משמיענו, ודרך רבינו הואיל
התראה  יצטרך לא וכעס, ריתחא מתוך לקלל המקלל

שכשהקב"ה 19)(כסףֿמשנה). מקולל, יהיה שמשמעו:
(סמ"ע  ממילא מקולל הוא הרי מלברכו, ממנו פניו מסתיר

ז). כז, וכדעת 20)לחו"מ א לה, בשבועות משנה
הן", שומע אתה לאו "מכלל בזה: אומרים שאין החכמים,
ה, (ויקרא כתבה שהתורה שם, בר"ן הובא הרמב"ן וכהסבר
עד  העדות) (=בשבועת חייב אינו - אלה" קול "ושמעה א)
הנשמעת  ברכה ששמעה ולא עצמה, אלה קול שישמע

חבירו. מקלל לענין וכן קללה. מתוכה

.‰- ÌÎÁ „ÈÓÏz Û¯Á Ì‡ ,‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆ƒ≈≈«¿ƒ»»
B˙B‡ ÔÈcÓ21˙kÓ B˙Bk‰Ï ÌÈic‰ eˆ¯ Ì‡Â . ¿«ƒ¿ƒ»««»ƒ¿«««

˙ec¯Ó22e‡¯iM ‰Ó ÈÙk B˙B‡ ÔÈLBÚÂ .ÔÈkÓ -23, «¿«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿
Ô˜f‰ ˙‡ ‰Êa È¯‰L24ÔÈLBÚ - ı¯‡‰ ÌÚ Û¯Á Ì‡Â . ∆¬≈»»∆«»≈¿ƒ≈≈«»»∆¿ƒ

BÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk ¯·ca ÌÈic‰25ÈÙÏ ««»ƒ«»»¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿ƒ
Û¯Á˙pL ‰Ê ÈÙÏe Û¯ÁÓ‰26. «¿»≈¿ƒ∆∆ƒ¿»≈

ב.21) ע, שרואים 22)קידושין או הנידוי, על נוסף
ט). כז, שם (סמ"ע לו קשה וההכאה בעיניו קל שהנידוי

שם.23) יט,24)קידושין ברכות וראה חכמה. שקנה זה
תלמוד  הל' והשווה הרב". כבוד על מנדים "ביתֿדין א

הי"ב. פ"ו, הובאה 25)תורה גאון, שרירא רב דעת
שם  בגמרא שאמרו למה בקשר טו, אות פ"ח לב"ק ברא"ש
עד  אותו שמנדים - מכלום" פטור - בדברים "ביישו א צא,
א  טו, בערכין שאמרו וכמו כבודו, לפי כראוי שייפסנו
הל' וראה מעשה". העושה מן חמּור בפיו, האומר "נמצא

ה"ה. פ"ג, ומזיק ב)26)חובל פג, (ב"ק שאמרו כמו
מן  מתבייש דומה שאינו - והמתבייש" המבייש לפי "הכל
הקל  זה שביישו שזה ומכובד, גדול מאדם למתבייש הקטן,

ה"א). פ"ג, חובל (הל' מרובה בשתו -

.Â‡ÈOpÏ B‡ ÔicÏ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡27ÏÚ ÏÁÓÏ ««ƒ∆≈««»«»ƒƒ¿…«
,ÌÚ‰ ¯‡L ÔÎÂ .B˙ÏÏ˜ ÏÚ ÏÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„B·k¿≈»ƒ¿…«ƒ¿»¿≈¿»»»
;Ïl˜Ó‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ - Ïl˜Ó‰ ÏÁnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¿À»«¿ƒ∆«¿«≈

·iÁ˙Â ‡ËÁ ¯·kL28ÈtÓ Èec ·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . ∆¿»»»¿ƒ¿«≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈
¯È˜Ù‰L29Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯Â ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿…«¿»

Ô„Èa ˙eL¯‰ - e‰ec ‡ÏÂ30¯·ca ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â . ¿…ƒ»¿¿»»¿∆…ƒ¿∆«»»
ÔÈËÚ·Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔB‚k .‡¯Ba‰ „B·Îa „ÒÙ‰∆¿≈ƒ¿«≈¿∆»»»¿«¬ƒ

ae¯˜Ùe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈic·e ‰¯Bz È¯·„31- ¯·ca ÌÚ‰ ¿ƒ¿≈»««»ƒƒ»¿»»«»»
Ì‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ ˜fÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ32. ¿ƒƒ¿«≈¿«¬¿ƒ«∆≈»∆»∆

במובן 27) מלך שהוא נשיא אבל כאן, ידובר תורה בנשיא

הל' וראה ב). לב, (קידושין מחול כבודו אין - המדיני
ה"ג. פ"ב, חטא 28)מלכים מלקות, חייבתו שהתורה כיון

וב"אור  (כסףֿמשנה). לו מועילה זה מחילת ואין למקום,
כלעיל  שלוקה עצמו ממקלל עדיף זה שאין מסביר, שמח"
ומה  עצמו. כלפי כבודו על מחל עצמו המקלל ובוודאי ה"ג.
המחרף, מצד הוא שהחטא ד אות לעיל המבואר לפי גם
מחילת  אין זה ובמובן וכעס, לנקמה נפשו את ירגיל שלא

מצילתו. נשיא 30)התחצף.29)המקולל שאפילו
ומצינו  ב). לב, (קידושין מחול כבודו - כבודו על שמחל
פעמים  שלש אחד לאדם לקרוא ששלח לוי בן יהושע ברבי
מימי  אדם החרמתי שלא אני אלמלא לו: שלח בא, ולא -
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל מחרימך, הייתי
תלמוד  הל' והשווה ה"א). פ"ג, מו"ק (ירושלמי מהם אחד
לכבודו, לנדות לחכם רשות שיש "אע"פ הי"ג: פ"ז, תורה
גדולים  וחכמים זה... בדבר עצמו להנהיג לתלמיד שבח אינו
של  דרכם היא וזו אדם... נידו לא שמעולם משתבחים... היו

בה". לילך שראוי חכמים העול.31)תלמידי ופרקו כפרו
"אסור 32) בפרהסיא חרפוהו או תלמידֿחכם ביזו אם וכן

תורה". בזיון שזה נענש, מחל ואם כבודו, על למחול לו
שם. בביאורנו וראה

.ÊÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a Ôc‰ Ïk33˙B‡k¯Ú·e34 »«»¿«»≈¿≈»ƒ¿«¿»
È¯‰ - Ï‡¯OÈ ÈÈ„k Ì‰ÈÈ„ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL∆»∆««ƒ∆»ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¬≈
‰LÓ ˙¯B˙a „È ÌÈ¯‰Â Ûc‚Â Û¯Á el‡Îe ,ÚL¯ ‰Ê∆»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ»¿«∆
ÌÈOz ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â :¯Ó‡pL .ea«̄≈∆∆¡«¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÙÏ ‡ÏÂ - Ì‰ÈÙÏ .Ì‰ÈÙÏ35; ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈¿≈»ƒ

˙BËBÈ„‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ - Ì‰ÈÙÏ36È„·BÚ‰ „È ‰˙È‰ . ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈∆¿»¿»«»¿≈
‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ìl‡ BÈc ÏÚ·e ,‰ÙÈwz ÌÈ·ÎBk»ƒ«ƒ»««ƒ«»¿≈»¿ƒ
.‰lÁz Ï‡¯OÈ Èi„Ï epÚa˙È - Ï‡¯OÈ Èi„a epnÓƒ∆¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆¿«»≈ƒ¿»≈¿ƒ»
ÏÈvÓe ,ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËB - ‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ƒ…»»»≈¿ƒ≈ƒ«ƒ

BÈc ÏÚa „iÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a37. ¿«»≈¿≈»ƒƒ»««ƒ

גוים.33) בדיני התימנים: מושב 34)בכתבֿיד מקום
"שכל 35)משפטיהם. ג: אות משפטים פ' תנחומא מדרש

בהקב"ה  כפר גויים, לפני והולך ישראל דייני שמניח מי
צורם  כצורנו לא כי שנאמר: בתורה, כפר ואחריֿכן תחילה
לעילוי  עדות זוהי פלילים, כשאויבינו - פלילים" ואויבינו

שם). לשמות (רש"י (גיטין 36)יראתם מומחים שאינם
ביתֿדין  ביד "ויש א סע' כו סי' חו"מ ובשו"ע ב). פח,
חבירו". מעל עכו"ם יד שיסלק עד ולהחרימו לנדותו

לדיננו 37) מצייתים שאינם זרוע לבעלי יד לתת שלא
הובאה  גאון, פלטוי רב בתשובת הדברים ומקור (רדב"ז).
ב): צב, (שם שאמרו למה בקשר יז, אות פ"ח לב"ק ברא"ש
"מכאן  - עליו והשלך גדול קיר דחה ענך, ולא חברך קראת
לדין, עמו לבוא ומסרב שמעון על תביעה לו שיש לראובן
שלו  את להוציא כדי נכרים, של לערכאות להביאו שרשאי

מיימוניות.מתחת בהגהות וכן ידו",

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-mihteyxtq
zEcr zFkld¦§¥
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הדין. בית את המבזה או חכם, תלמיד מחרף עוון חומר
גויים. של ערכאות בפני להישפט האיסור

.‡‡Ïa ¯·BÚ - Ï‡¯OÈ ÈicÓ Ôic Ïl˜Ó‰ Ïk»«¿«≈«»ƒ«»≈ƒ¿»≈≈¿…
Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙2Ïl˜ Ì‡ ÔÎÂ . «¬∆∆∆¡«¡…ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ≈

CÏn‰ B‡ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò L‡¯ „Á‡ ,‡ÈOp‰3È¯‰ - «»ƒ∆»…«¿∆¿≈¿»«∆∆¬≈
‡Ï EnÚ· ‡ÈOÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆∆∆¡«¿»ƒ¿«¿…
„Á‡ Ïl˜Ó‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‡ÈOÂ Ôi„ ‡ÏÂ .¯‡»̇…¿…«»¿»ƒƒ¿«∆»»«¿«≈∆»
‰nÏÂ .L¯Á Ïl˜˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆∆∆¡«…¿«≈≈≈¿»»

?L¯Á ¯Ó‡4‡ÏÂ ÚÓBL BÈ‡ ‡e‰L ‰Ê elÙ‡L ∆¡«≈≈∆¬ƒ∆∆≈≈«¿…
B˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BÏ - BÊ ‰ÏÏ˜a ¯ÚËˆ5,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ƒ¿«≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»¿≈»∆ƒ

‡e‰ È¯‰) .‰˜BÏ - ÌÏÎp‰ ÔËw‰ ˙‡ Ïl˜Ó‰L∆«¿«≈∆«»»«ƒ¿»∆¬≈
L¯Ák6.( ¿≈≈

הדיין 2) אל ומכוון א), סו, (סנהדרין הוא חול זה, אלהים
הבית  בעל "ונקרב ז) כב, (שמות ככתוב זה, בשם המכונה

האלקים". רבינו:3)אל כותב שטז, ל"ת המצוות' וב'ספר
בידו  אשר המלך על הכתוב מניחו נשיא, כלומר: זה "ושם
כב). ד. (ויקרא יחטא" נשיא "אשר אמרו: והוא השלטון,
שבעים  של ישיבה ראשי על בסתם אותו אומרים והחכמים

להזהיר זה לאו שענין לפי בלבד... מי זקנים כל מלקלל
שזו  בין ביותר, הגבוהה במעלה והוא שלטון, בידו שיש
אמרו  וכן הישיבה". והיא תורנית, מעלה או שלטונית מעלה
בעמך  ונשיא וכתיב נשיא, אלא יהא "ולא א) ד, (בבאֿבתרא

תאור". א.4)לא לו, במכילתא 5)שבועות שאמרו כמו
באומללים  הכתוב דיבר - חרש תקלל "לא יז) כא, (שמות
"והיה  רבינו: כותב שיז, ל"ת המצוות' וב'ספר שבאדם".
אדם  קללת שאסרה התורה, שכוונת דעתנו על עולה
והצער  הבושה מחמת זה, את שומע הוא אם היא: מישראל,
אין  שומע... שאינו כיון החרש קללת אבל לו, המגיעים
התורה  שאין לפי שאסור... השמיענו לפיכך - בדבר  חטא
מצב  על גם הביטה אלא בלבד, המתחרף מצב על מביטה
ירגילנה  ולא לנקמה נפשו יעורר שלא שהוזהר המחרף,
בכסףֿמשנה: הובאה ב'פסיקתא' הדברים ומקור לכעוס".
שאינו  ישראל בר אפילו אני מרבה - חרש תקלל "ולא
להרב  אליהו (באר לפקח ק"ו וצ"ל: לפניו". ק "ו שומעך,
ו. אות בביאורנו בסמוך וראה ה), ס"ק כז, סי' לחו"מ קוק

(6- בושת לו יש קטן ב) פו, (בבאֿקמא שאמרו כמו
לענין  רבינו למד ומכאן נכלם, הוא אותו שכשמכלימים
חו"מ  שב'טור' להעיר, וראוי (כסףֿמשנה). קללתו חיוב
הישן  את שהמקלל זה: בנוסח רבינו דברי מביא  כז סימן
הגירסא  שזוהי סובר והכסףֿמשנה כחרש, שהוא מפני חייב

הנכונה.

.·¯eËt - ˙n‰ ˙‡ Ïl˜Ó‰7Ïk Ïl˜Óe ÏÈ‡B‰ . «¿«≈∆«≈»ƒ¿«≈»
Ï‡¯OiÓ Ì„‡8Â‡ÏÂ Ôic ÏÚ Â‡Ï „ÁÈ ‰nÏ ,·iÁ - »»ƒƒ¿»≈«»»»ƒ≈»««»¿»

Ïl˜Ó‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .ÌÈzL B·iÁÏ ?‡ÈO ÏÚ«»ƒ¿«¿¿«ƒƒ¿≈»»≈∆«¿«≈
ÔË˜ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,Ï‡¯OiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ≈ƒ»≈»≈»»
Ì‡Â ;ÌÈzL ‰˜BÏ - Ôic Ïl˜ Ì‡Â ;˙Á‡ ‰˜BÏ -∆««¿ƒƒ≈«»∆¿«ƒ¿ƒ

Ô·e .LÏL ‰˜BÏ - ‡ÈO Ïl˜9- ÂÈ·‡ ÏlwL ‡ÈO ƒ≈»ƒ∆»∆»ƒ∆ƒ≈»ƒ
,Ì„‡ Ïk ÏL ‰LÏL :˙BÓL ‰Úa¯‡ ÌeMÓ ·iÁ«»ƒ«¿»»≈¿»∆»»»

·‡‰ ÌeMÓ „Á‡Â10. ¿∆»ƒ»»

אלא 7) לי אין - חרש תקלל "לא קדושים: פ' כהנים' 'תורת
בעמך  ונשיא תלמודֿלומר: אדם? כל לרבות מניין חרש,
מה  חרש? נאמר למה כן אם תאור, לא שבעמך) מי (=כל
חוש  אלא לו, חסר (=שאינו בחיים שהוא מיוחד חרש
(סנהדרין  אמרו וכן בחיים". שאינו המת יצא בלבד), השמע
שנגמר  מי ולא שבעמך" במקויים - בעמך "ונשיא א) פה,
ממרים  בהל' כמבואר קללתו, על חייבים שאין למיתה, דינו

ה"א. שם וראה הי"ב. ששנינו 8)פ"ה, כמו גויים, למעט
וכגירסת  פטור", ומתים "גויים ה"ט: פ"ד, סופרים במס'

שם. ובדפוסים 9)הגר"א התימנים. בכת"י הנוסח הוא כך
וניכרת. גלויה טעות וזוהי נשיא, וכן כתוב:

יש 10) אמרו: "מכאן אמרו: כז) כב, (שמות ובמכילתא
משום  דברים: ארבעה משום עליו וחייב אחד, דבר מדבר

בעמך". ומשום נשיא, ומשום דיין, ומשום האב,

.‚.ÌÈ¯Á‡ ÏlwL BÓk ,‰˜BÏ - BÓˆÚ Ïl˜Ó‰«¿«≈«¿∆¿∆ƒ≈¬≈ƒ
ELÙ ¯ÓLe EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL11Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ∆∆¡«ƒ»∆¿¿…«¿¿¿∆»«¿«≈

„Ú ‰˜BÏ BÈ‡ - Ôi„ B‡ ‡ÈO B‡ B¯·Á B‡ BÓˆÚ«¿¬≈»ƒ«»≈∆«
Ï‡Â dÈ ÔB‚k ,˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa Ïl˜iLÈcLÂ ÌÈ‰ ∆¿«≈¿≈ƒ«≈¿»≈…ƒ¿««

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ12ÌÈÈepk‰ ÔÓ ÈepÎa B‡ ,13ÔepÁ ÔB‚k , ¿«≈»∆¿ƒƒ«ƒƒ¿«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡p˜Â14ÏÎa Ïl˜ Ì‡ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«»¿«≈»∆ƒ¿«»ƒƒ≈¿»

˙BÓM‰L ;·iÁ - ÔBLÏ ÏÎa Ïl˜ Ì‡ Ck ,ÌÈÈepk‰«ƒƒ»ƒƒ≈¿»»«»∆«≈
Ô‰ È¯‰ - ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï ÌÈBb‰ Ô‰a ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»∆«ƒ¿«»»¬≈≈

ÌÈÈepk‰ ÏÎk15Ba ,‰ÏÏ˜ Ba ,‰Úe·L Ba - ¯e¯‡Â . ¿»«ƒƒ¿»¿»¿»»
Èec16. ƒ

(11- ואל פן השמר, שנאמר: מקום "וכל א, לו, שבועות
(שם). לאֿתעשה" אלא יסודי 12)אינו בהל' מנויים והם

ה"ב. פ"ו, שם 13)התורה את בהם שמכנים כבוד תארי
א)14)ה'. לה, (שבועות חסד ורב אפים ארך רחום, כגון

פ"ב, שבועות הל' והשווה בלאֿתעשה", עובר "בכולם
מן  בכינוי כשמקלל לוקה אינו הראב"ד ולדעת ה"ב.
והוא  נמחקים, שאינם השמות מן בשם שיקלל עד הכינויים
פ"ד, שבועות לירושלמי וכוונתו בירושלמי, הוא שכן סובר
פוטרים" וחכמים מחייב, מאיר רבי בכינוי, "קללם ה"י:
ואמו  אביו במקלל מדובר שזה לדחות יש אבל חדש). (פרי
את  המקלל אבל א. לה, שם במשנה, כמבואר מיתה, ולענין
שם, במשנה כמפורש בכינוי, גם לוקה בלאו, שהוא חבירו,
הכל", ודברי ינאי רבי "אמר א) (לו, בגמרא שם וכמבואר

בזה. מאיר לרבי מודים החכמים הל'15)שגם השווה
ב  כז, לחו"מ והגר"א שם. ובביאורנו ה"ה פ"ב, שבועות
לפסוק  בקשר א) ס, (סנהדרין הש"ס מדברי לזה ראיה מביא
ויקם  אליך לי אלקים דבר אהוד, "ויאמר כ) ג, (שופטים
ידע  ולא גוי שהוא מואב מלך עגלון ומה - הכסא" מעל
 ֿ עלֿאחתֿכמה המפורש ושם ישראל עמד, - בכינוי אלא
שקוראים  שהשמות הרי הזכרתו), עם לקום (=שצריך וכמה

כינוי. נקראים משמש:16)הגויים הוא הללו הלשונות כל
אם  ממנו; לפרוש צריכים ארור בלשון נידהו חכם אם
וכן  שבועה, זו הרי - עליו וקיבלו ב"ארור" חבירו השביעו
וחייב  היא קללה לה', הוא ארור בלשון: חבירו את המקלל
תורה  תלמוד הל' והשווה וברש"י). א לו, (שבועות המקלל

ה"ג. פ"ז,
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.„Ïk ¯‡Lk ,ÌÈ„Ú ÈÙa Ba e¯˙iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡≈∆«∆«¿ƒ¿≈≈ƒƒ¿»»
ÔÈÂ‡Ï È·iÁ17‰‡¯˙‰ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .18B‡ ; «»≈»ƒ¬»ƒ…»¿»»«¿»»

¯e¯‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,Èepk ‡Ï·e ÌL ‡Ïa ÏlwL∆ƒ≈¿…≈¿…ƒ¿∆»«»
ÔB‚k ,ÌÈ¯·c‰ ÏÏkÓ ‰‡a ‰ÏÏw‰ ‰˙È‰L B‡ ;ÈBÏt¿ƒ∆»¿»«¿»»»»ƒ¿««¿»ƒ¿
e‰Î¯·È Ï‡ B‡ ,ÈÈÏ Ce¯a ÈBÏt È‰È Ï‡ :¯Ó‡L∆»««¿ƒ¿ƒ»«»«¿»¿≈

Ï‡19‰˜BÏ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,20. ≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈∆

ה"ב,17) פי"ח לעיל ביארנו וכבר ה"ד. פט"ו, לעיל ראה
בו  שאין לאו שהוא למרות חבירו, את המקלל לוקה למה

נאמר18)מעשה. שלא משמיענו, ודרך רבינו הואיל
התראה  יצטרך לא וכעס, ריתחא מתוך לקלל המקלל

שכשהקב"ה 19)(כסףֿמשנה). מקולל, יהיה שמשמעו:
(סמ"ע  ממילא מקולל הוא הרי מלברכו, ממנו פניו מסתיר

ז). כז, וכדעת 20)לחו"מ א לה, בשבועות משנה
הן", שומע אתה לאו "מכלל בזה: אומרים שאין החכמים,
ה, (ויקרא כתבה שהתורה שם, בר"ן הובא הרמב"ן וכהסבר
עד  העדות) (=בשבועת חייב אינו - אלה" קול "ושמעה א)
הנשמעת  ברכה ששמעה ולא עצמה, אלה קול שישמע

חבירו. מקלל לענין וכן קללה. מתוכה

.‰- ÌÎÁ „ÈÓÏz Û¯Á Ì‡ ,‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆ƒ≈≈«¿ƒ»»
B˙B‡ ÔÈcÓ21˙kÓ B˙Bk‰Ï ÌÈic‰ eˆ¯ Ì‡Â . ¿«ƒ¿ƒ»««»ƒ¿«««

˙ec¯Ó22e‡¯iM ‰Ó ÈÙk B˙B‡ ÔÈLBÚÂ .ÔÈkÓ -23, «¿«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿
Ô˜f‰ ˙‡ ‰Êa È¯‰L24ÔÈLBÚ - ı¯‡‰ ÌÚ Û¯Á Ì‡Â . ∆¬≈»»∆«»≈¿ƒ≈≈«»»∆¿ƒ

BÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk ¯·ca ÌÈic‰25ÈÙÏ ««»ƒ«»»¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿ƒ
Û¯Á˙pL ‰Ê ÈÙÏe Û¯ÁÓ‰26. «¿»≈¿ƒ∆∆ƒ¿»≈

ב.21) ע, שרואים 22)קידושין או הנידוי, על נוסף
ט). כז, שם (סמ"ע לו קשה וההכאה בעיניו קל שהנידוי

שם.23) יט,24)קידושין ברכות וראה חכמה. שקנה זה
תלמוד  הל' והשווה הרב". כבוד על מנדים "ביתֿדין א

הי"ב. פ"ו, הובאה 25)תורה גאון, שרירא רב דעת
שם  בגמרא שאמרו למה בקשר טו, אות פ"ח לב"ק ברא"ש
עד  אותו שמנדים - מכלום" פטור - בדברים "ביישו א צא,
א  טו, בערכין שאמרו וכמו כבודו, לפי כראוי שייפסנו
הל' וראה מעשה". העושה מן חמּור בפיו, האומר "נמצא

ה"ה. פ"ג, ומזיק ב)26)חובל פג, (ב"ק שאמרו כמו
מן  מתבייש דומה שאינו - והמתבייש" המבייש לפי "הכל
הקל  זה שביישו שזה ומכובד, גדול מאדם למתבייש הקטן,

ה"א). פ"ג, חובל (הל' מרובה בשתו -

.Â‡ÈOpÏ B‡ ÔicÏ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡27ÏÚ ÏÁÓÏ ««ƒ∆≈««»«»ƒƒ¿…«
,ÌÚ‰ ¯‡L ÔÎÂ .B˙ÏÏ˜ ÏÚ ÏÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„B·k¿≈»ƒ¿…«ƒ¿»¿≈¿»»»
;Ïl˜Ó‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ - Ïl˜Ó‰ ÏÁnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¿À»«¿ƒ∆«¿«≈

·iÁ˙Â ‡ËÁ ¯·kL28ÈtÓ Èec ·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . ∆¿»»»¿ƒ¿«≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈
¯È˜Ù‰L29Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯Â ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿…«¿»

Ô„Èa ˙eL¯‰ - e‰ec ‡ÏÂ30¯·ca ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â . ¿…ƒ»¿¿»»¿∆…ƒ¿∆«»»
ÔÈËÚ·Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔB‚k .‡¯Ba‰ „B·Îa „ÒÙ‰∆¿≈ƒ¿«≈¿∆»»»¿«¬ƒ

ae¯˜Ùe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈic·e ‰¯Bz È¯·„31- ¯·ca ÌÚ‰ ¿ƒ¿≈»««»ƒƒ»¿»»«»»
Ì‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ ˜fÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ32. ¿ƒƒ¿«≈¿«¬¿ƒ«∆≈»∆»∆

במובן 27) מלך שהוא נשיא אבל כאן, ידובר תורה בנשיא

הל' וראה ב). לב, (קידושין מחול כבודו אין - המדיני
ה"ג. פ"ב, חטא 28)מלכים מלקות, חייבתו שהתורה כיון

וב"אור  (כסףֿמשנה). לו מועילה זה מחילת ואין למקום,
כלעיל  שלוקה עצמו ממקלל עדיף זה שאין מסביר, שמח"
ומה  עצמו. כלפי כבודו על מחל עצמו המקלל ובוודאי ה"ג.
המחרף, מצד הוא שהחטא ד אות לעיל המבואר לפי גם
מחילת  אין זה ובמובן וכעס, לנקמה נפשו את ירגיל שלא

מצילתו. נשיא 30)התחצף.29)המקולל שאפילו
ומצינו  ב). לב, (קידושין מחול כבודו - כבודו על שמחל
פעמים  שלש אחד לאדם לקרוא ששלח לוי בן יהושע ברבי
מימי  אדם החרמתי שלא אני אלמלא לו: שלח בא, ולא -
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל מחרימך, הייתי
תלמוד  הל' והשווה ה"א). פ"ג, מו"ק (ירושלמי מהם אחד
לכבודו, לנדות לחכם רשות שיש "אע"פ הי"ג: פ"ז, תורה
גדולים  וחכמים זה... בדבר עצמו להנהיג לתלמיד שבח אינו
של  דרכם היא וזו אדם... נידו לא שמעולם משתבחים... היו

בה". לילך שראוי חכמים העול.31)תלמידי ופרקו כפרו
"אסור 32) בפרהסיא חרפוהו או תלמידֿחכם ביזו אם וכן

תורה". בזיון שזה נענש, מחל ואם כבודו, על למחול לו
שם. בביאורנו וראה

.ÊÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a Ôc‰ Ïk33˙B‡k¯Ú·e34 »«»¿«»≈¿≈»ƒ¿«¿»
È¯‰ - Ï‡¯OÈ ÈÈ„k Ì‰ÈÈ„ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL∆»∆««ƒ∆»ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¬≈
‰LÓ ˙¯B˙a „È ÌÈ¯‰Â Ûc‚Â Û¯Á el‡Îe ,ÚL¯ ‰Ê∆»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ»¿«∆
ÌÈOz ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â :¯Ó‡pL .ea«̄≈∆∆¡«¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÙÏ ‡ÏÂ - Ì‰ÈÙÏ .Ì‰ÈÙÏ35; ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈¿≈»ƒ

˙BËBÈ„‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ - Ì‰ÈÙÏ36È„·BÚ‰ „È ‰˙È‰ . ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈∆¿»¿»«»¿≈
‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ìl‡ BÈc ÏÚ·e ,‰ÙÈwz ÌÈ·ÎBk»ƒ«ƒ»««ƒ«»¿≈»¿ƒ
.‰lÁz Ï‡¯OÈ Èi„Ï epÚa˙È - Ï‡¯OÈ Èi„a epnÓƒ∆¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆¿«»≈ƒ¿»≈¿ƒ»
ÏÈvÓe ,ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËB - ‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ƒ…»»»≈¿ƒ≈ƒ«ƒ

BÈc ÏÚa „iÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a37. ¿«»≈¿≈»ƒƒ»««ƒ

גוים.33) בדיני התימנים: מושב 34)בכתבֿיד מקום
"שכל 35)משפטיהם. ג: אות משפטים פ' תנחומא מדרש

בהקב"ה  כפר גויים, לפני והולך ישראל דייני שמניח מי
צורם  כצורנו לא כי שנאמר: בתורה, כפר ואחריֿכן תחילה
לעילוי  עדות זוהי פלילים, כשאויבינו - פלילים" ואויבינו

שם). לשמות (רש"י (גיטין 36)יראתם מומחים שאינם
ביתֿדין  ביד "ויש א סע' כו סי' חו"מ ובשו"ע ב). פח,
חבירו". מעל עכו"ם יד שיסלק עד ולהחרימו לנדותו

לדיננו 37) מצייתים שאינם זרוע לבעלי יד לתת שלא
הובאה  גאון, פלטוי רב בתשובת הדברים ומקור (רדב"ז).
ב): צב, (שם שאמרו למה בקשר יז, אות פ"ח לב"ק ברא"ש
"מכאן  - עליו והשלך גדול קיר דחה ענך, ולא חברך קראת
לדין, עמו לבוא ומסרב שמעון על תביעה לו שיש לראובן
שלו  את להוציא כדי נכרים, של לערכאות להביאו שרשאי

מיימוניות.מתחת בהגהות וכן ידו",

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-mihteyxtq
zEcr zFkld¦§¥

LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL :˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
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˙È·Ï „ÈÚ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿»ƒ¿≈
.ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï (· .˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈcƒ¿ƒ∆≈≈ƒ¿¿«¿…»≈ƒ
ÈÈ„a ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L ‰Ê ÔÈ„a „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL (‚∆…∆»≈¿ƒ∆∆≈ƒ»»¿ƒ≈
‡lL (‰ .„Á‡ „Úa ¯·c Ìe˜È ‡lL („ .˙BLÙ¿»∆…»»»¿≈∆»∆…
‡lL (Ê .·B¯˜ „ÈÚÈ ‡lL (Â .‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ»ƒ««¬≈»∆…»ƒ»∆…
.ÌÓÊ ¯L‡k ÌÓBÊ „ÚÏ ˙BOÚÏ (Á .¯˜La „ÈÚ‰Ï¿»ƒ¿∆∆«¬¿≈≈«¬∆»«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
לפני 1) שיבוא לחבירו עדות היודע על המצוה, בו מתבארת

כבודם. משום מלהעיד, הפטורים האישים ויעיד. ביתֿדין
שונות. בשאלות ובדיקתם העדים חקירת

.‡.Ú„BiL ˙e„Ú ÏÎa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ „Ú‰»≈¿À∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈«
B¯·Á ˙‡ da ·iÁiL ˙e„Úa ÔÈa2e‰kÊiL ˙e„Úa ÔÈa , ≈¿≈∆¿«≈»∆¬≈≈¿≈∆¿«≈

da3„ÈÚ‰Ï epÚa˙iL ‡e‰Â .4˙BBÓÓ ÈÈ„a5. »¿∆ƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ≈»
‡OÂ „ÈbÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈»»»»ƒ…«ƒ¿»»

BBÚ6. ¬

לטובת לש 2) מעיד שהוא נמצא תביעתו, כפי לתובע לם
הנתבע. ולרעת הוא 3)התובע זה ששטר שיודע כגון

רבינו  ודקדק מלשלם. ומזכהו הלווה לטובת ומעיד פרוע,
לו  להעיד חייב שאינו גוי, למעט חבירו" "את  לכתוב:

ב). ס"ק כח, סי' לחו"מ תבעו 4)(סמ"ע לא אם אבל
יגיד  לוא אם שנאמר: מעצמו, להעיד חייב אינו הבעלֿדין,
ואם  עוונו, ונשא יגיד, לא לו בו: קרא בוא"ו, - לו וגו'

א). לה, (שבועות פטור - יגיד לא בדיני 5)לאחר אבל
מהרוצח, להנקם כדי להעיד, חייב תבעוהו לא אפילו נפשות
דבר  הרואה שכל יא), אות פ"א, (מכות הרא"ש וכדברי
מקרבך  הרע ובערת שנאמר: מה לקיים להעיד, חייב ערוה

לומר 6)(כסףֿמשנה). ההלכה, תחילת על מוסב זה
ישא  יגיד לא אם שהרי להעיד, שמצוה שומע אתה שמכאן
ואם  יגיד, - ידע או ראה או הוא: כך הכתוב ושיעור עוון.
שאפילו  משמע, רבינו ומדברי (רדב"ז). עונו ונשא - יגיד לא
ממון  מחייבו אחד עד שאין שאע"פ להעיד, חייב אחד עד
וישלם, להשבע הנתבע ירצה לא ואולי שבועה, מחייבו -
גם  לחייבו יכול אינו אם אבל בעדותו, התובע מרויח נמצא
בסמוך  וראה א), סעיף כח סי' (חו"מ מלהעיד פטור שבועה,
אחד  "עד ה"ז פי"ז, לקמן והשווה יג, אות בביאורנו ה"ב
(ע"פ  שמים" בדיני וחייב אדם, מדיני פטור - עדותו שכבש

א). נו, בבאֿקמא

.·ÔÈc ˙È·a ‰È‰Â ,ÏB„b ÌÎÁ „Ú‰ ‰È‰7epnÓ ˙eÁt »»»≈»»»¿»»¿≈ƒ»ƒ∆
‰OÚ - Ì‰ÈÙÏ CÏiL B„B·k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿≈¿∆≈≈ƒ¿≈∆¬≈

‰¯Bz „B·k ÏL8ÛÈ„Ú9Ún‰Ï BÏ LÈÂ ,10‰na . ∆¿»»ƒ¿≈¿ƒ»««∆
˙e„Úa Ï·‡ ;ÔBÓÓ ˙e„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿≈»¬»¿≈

¯eq‡‰ ÔÓ da LÈ¯ÙnL11˙BLÙ ˙e„Úa ÔÎÂ ,12B‡ ∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»
˙BkÓ13ÔÈ‡Â ‰ÓÎÁ ÔÈ‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚÓe CÏB‰ - «≈≈ƒ∆∆¡«≈»¿»¿≈

ÔÈ‡ - ÌM‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó Ïk .ÈÈ „‚Ï ‰e·z¿»¿∆∆¿»»»∆≈ƒ«≈≈
·¯Ï „B·k ÔÈ˜ÏBÁ14. ¿ƒ»»«

ביתֿדין.7) והיה התימנים: את 8)בכת"י לכבד שנצטוינו

תלמוד  בהל' וכמבואר זקן" פני "והדרת ככתוב: החכמים,
ה"א. פ"ו, ב.9)תורה ל, לילך,10)שבועות חייב אינו

בפניהם  ומעיד אנשים שלשה אליו שולח ביתֿדין אבל
שם). ובסמ"ע ה, סעיף כח סי' אשה 11)(חו"מ כגון

חי. שבעלה יודע זה ועד להנשא, להתירה חכם לפני הבאה
מעונש 12) יצילנו ובעדותו הנידון, על זכות להעיד שיודע

ויחייבוהו  האמת את יבררו בעדותו אם להיפך, וכן מות.
ואם  מקרבך, הרע ובערת לקיים: כדי להעיד, חייב מיתה,
לנקום  שיודע כיון הנרצח, את הרג כאילו זה הרי - יעיד לא

(כסףֿמשנה). נוקם ואינו נקמתו את 13)את דנים אם
זכות  לו יודע אם מלקות, עונש בה שיש עבירה על הנידון
רשע. קוראתו: שהתורה לוקה, של פגמו משום יעיד לפטרו,
נפשות, כדיני זו והרי ההכאה ע"י תקלה לו תארע שמא וכן
הרע  ובערת משום: להעיד, מצוה - חובה לו יודע ואם

(משנהֿלמלך). ובכת"י 14)מקרבך ב). ל, (שבועות לגדול
הל' והשווה הרב". כבוד על משגיחים "אין התימנים:
כשרוצה  אלא יעיד לא אחד ועד ה"ג. פ"ה, תורה תלמוד
נעשה  כבר אם אבל נעשה, לא שעדיין האיסור מן להפריש
חבירו, על רע שם כמוציא אלא שאינו - יעיד לא האיסור,
אלא  זו ואין בביתֿדין, מתקבלת אינה אחד של עדותו שהרי
וכן  ה"א). פ"ה, לקמן מיימוניות (הגהות רע שם הוצאת

א. סעיף כח, סי' בחו"מ

.‚„ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ÏB„b Ô‰k15‡È‰L ˙e„Ú ‡l‡ . …≈»≈«»¿»ƒ∆»≈∆ƒ
„·Ïa Ï‡¯OÈ CÏÓÏ16ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏB‰ - ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈¿≈ƒ«»

¯eËt - ˙Bi„Ú‰ ¯‡La Ï·‡ .da „ÈÚÓe17. ≈ƒ»¬»ƒ¿»»≈À»

ב 15) יח, (סנהדרין לבעלֿדין להעיד לבוא לו הוא שזלזול
אבל 16)וברש"י). הדין, מצד זה וכל יוסף. כרב שם,

לא  חכמים שגזרו שטח, בן שמעון בימי שאירע ממעשה
כמבואר  תורה, לדברי נכנעים שאינם ישראל, מלכי את לדון
מעיד  אינו - שם ובביאורנו ה"ה פ"ב, סנהדרין בהל' לעיל
אותם, ודנים הם שכשרים בלבד, דוד בית למלכי אלא
פ"ה, המקדש כלי להל' (כסףֿמשנה א יט, שם כמבואר

ה"ז. פ"ג, מלכים הל' לקמן וראה זה 17)ה"ט). שאין
ומובן, ה"ט). פ"ה, המקדש כלי (הל' ולהעיד לילך כבוד
מעיד, גדול כהן גם האיסור, מן בה להפריש שבעדות
(לחםֿמשנה, לרב" כבוד חולקים ש"אין ה"ב, לעיל כמבואר
מעיד), דיבורֿהמתחיל: ב, יח, לסנהדרין ב'תוספות' וכן
מביאים  משיח וכהן "המלך ה"ז: פ"י, שגגות הל' וראה

העדות". שבועת על קרבנם

.„ÌÈ„Ú‰ ˙‡ L¯„Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ18Ô¯˜ÁÏe19 ƒ¿«¬≈ƒ¿∆»≈ƒ¿»¿»
ÔÈÚÈqÓe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜c˜„Óe .Ô˙Ï‡La ˙Ba¯‰Ïe20 ¿«¿ƒ¿≈»»¿«¿¿ƒ¬≈∆«ƒƒ
e˜zLiL È„k ,‰Ï‡M‰ ˙Úa ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ Ô˙B‡21B‡ »≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈«¿≈»¿≈∆ƒ¿¿

Ô‰a e¯ÊÁÈ22ÈÙc Ô˙e„Úa LÈ Ì‡23zL¯„Â :¯Ó‡pL . «¿¿»∆ƒ≈¿≈»…ƒ∆∆¡«¿»«¿»
˙Úa ¯‰f‰Ï ÌÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆe .·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ¿»«¿»¿»«¿»≈≈¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ»≈¿≈

ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜Á24Ú·L·e .¯wLÏ e„ÓÏÈ dÎBzÓ ‡nL , ¬ƒ«»≈ƒ∆»ƒ»ƒ¿¿¿«≈¿∆«
?Úe·L ‰Ê È‡a :Ì˙B‡ ÔÈ˜„Ba ˙B¯È˜Á25BÊ È‡a ¬ƒ¿ƒ»¿≈∆»«¿≈

ÌBÈ ‰Ê È‡a ?L„Áa ‰nÎa ?L„Á ‰Ê È‡a ?‰L»»¿≈∆…∆¿«»«…∆¿≈∆
‰Ê È‡·e ?ÌBia ˙BÚL ‰nÎ·e ?˙aM‰ ÈÓÈÓƒ≈««»¿«»»«¿≈∆

?ÌB˜Ó26- B‚¯‰ LÓ‡ B‡ ,B‚¯‰ ÌBi‰ :¯Ó‡ elÙ‡ »¬ƒ»««¬»∆∆¬»
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‰Ê È‡a ?‰L BÊ È‡a ?Úe·L ‰Ê È‡a :Ô‰Ï ÔÈÏ‡BL¬ƒ»∆¿≈∆»«¿≈»»¿≈∆
?‰ÚL BÊ È‡a ?ÌBÈ ‰Ê È‡a ?L„Áa ‰nÎa ?L„Á27 …∆¿«»«…∆¿≈∆¿≈»»
Ïka ˙BÂM‰ Ú·M‰ ÏÚ ¯˙È ,˙B¯È˜Á‰ ÏÏkÓe28: ƒ¿««¬ƒ»≈««∆««»«…

:Ô‰Ï ÔÈÏ‡BL - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡L∆ƒ≈ƒ»»∆»«¬»»»¬ƒ»∆
?„·Ú ‰Ó ˙‡29?„·Ú ‰„B·Ú BÊ È‡·e30e„ÈÚ‰ ∆»»«¿≈¬»»«≈ƒ

‰Î‡ÏÓ BÊ È‡ :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ˙aM‰ ˙‡ ÏlÁL∆ƒ≈∆««»¬ƒ»≈¿»»
?‰OÚ C‡È‰Â ?‰OÚ31ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÎ‡L e„ÈÚ‰ »»¿≈«»»≈ƒ∆»«¿«ƒƒ

:Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL -?ÏÎ‡ ‰nÎÂ ?ÏÎ‡ ÏÎ‡Ó ‰Ê È‡32 ¬ƒ»≈∆«¬»»«¿«»»«
‰na :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L e„ÈÚ‰≈ƒ∆»«∆«∆∆¬ƒ»«∆

?B‚¯‰33ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ¬»¿≈…«≈»∆¬≈ƒ¿«
˙B¯È˜Á‰34. «¬ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."itec ozecra yi m` .....micrd z` yexcl dyrÎzevn"

זהה  תוכן בו יש כי יבמות, מסכת בסיום הובא זה עניין
המסכת. ויסוד לכללות

ואחד  ממונות דיני אחד תורה, "דבר נאמר: המסכת בסיום
יהיה  אחד משפט שנאמר: וחקירה, בדרישה נפשות דיני
צריכין  אין ממונות דיני (חכמים) אמרו מה ומפני לכם.

לווין". בפני דלת תנעול שלא כדי וחקירה, דרישה
כשרים", עדים שני על־פי הדין את לחתוך "שנצטוינו ואף
אצלנו  הם וכשרים הואיל - שקר שהעידו שיתכן והגם
את  לחקור מצוה ואעפ"כ כשרותן, על אותן מעמידין
כפי  עצמה מצד שהתורה אף כי בשאלתן, ולהרבות העדים
יקום  עדים שני ש"על־פי קובעת הנותן' 'גדרי מצד שהיא
דופי  שיש יתכן שמצדם המקבל', מ'גדרי גם בה יש דבר"
דיני  ואחד ממונות דיני ש"אחד תורה אמרה ולכן בעדותן,

וחקירה". בדרישה נפשות
והמקבל, העולם בגדרי יותר עוד והתחשבו חכמים באו
תורה  דין עקרו לווין, בפני דלת תנעול שלא החשש ומצד

ממונות. בדיני ודרישה חקירה שחייב
תורה  דין שמצד יבמות, מסכת של הכללי תוכנה גם זהו
חכמים  אבל חליצה", למצות קודמת יבום "מצות
שאין  ש"עכשיו ותיקנו באו - העולם בגדרי שהתחשבו
את  "הכונס שאול אבא ולדעת מצוה" לשם מתכוונין
כאילו  - אחר דבר ולשום אישות ולשם נוי לשם יבמתו
"אמרו  - ממזר" הולד להיות בעיני אני וקרוב בערוה, פוגע

יבום". למצות קודמת חליצה מצות
.(848 'r a"g `"ypz y"dq ,j"ipa zezkqnl 'oxcd'd jezn)

מכוונת.18) עדותם אם  חקירות 19)לבדקם, שבע
להלן. מלהעיד ימנעו21)מעבירים.20)המנויות עצמם

ב: לב, סנהדרין החקירה. ועומק השאלות ריבוי מחמת
מענין  רבינו: ומפרש - למקום" ממקום העדים את "מסיעים

גמר 22)לענין. לפני להעיד הספיקו שכבר מה על
וספק.23)החקירה. וכך 24)פגם כך שמא יאמרו: שלא

ומתוך  זכאי, פלוני היה כך היה הדבר אם או מעשה, היא

"הוי  מ"ט): פ"א, (אבות לשקר העדים לומדים דבריהם
וכו'. בדבריך" זהיר והוי העדים, את לחקור מרבה

יובל.25) של שבע 26)שמיטה, שכל א, מ, סנהדרין
עדים  שיבואו הזמה, לידי העדים מביאות אלו, חקירות
פלוני. במקום יום באותו הייתם עמנו והלא ויאמרו: אחרים
עדים  אין שמא כי שעה? באיזו אותם שואלים ולפיכך
(רש"י  שעה לאותה להזימם עדים ויש היום, לכל להזימם
וחקרת  "ודרשת טו) יג, (דברים תורה אמרה וכן שם).
ושמעת  לך "והוגד חקירות: שלש הרי - היטב" ושאלת
"ודרשו  אחרות: שתים הרי - ד) יז, (שם היטב ודרשת
נמצאו  נוספות, שתים הרי - יח) יט, (שם היטב" השופטים

שם). (גמרא הן חקירות כדי 27)שבע והכל ב, עמ' שם
בהם, יחזרו או ישתקו אולי עליהם, ולהכביד להטריחם

שם). (רש"י, כ אות שהיא.28)כלעיל עדות בכל
עבד).29) מי את שם: (ובמשנה, מרקוליס או פעור לאליל
לגוף 30) שייכות החקירות שאלו בהשתחוואה. או בזביחה

חקירות  הן הקודמות חקירות ששבע בעוד המעשה,
המעשה. בגוף ואינן בשנים 31)חיצוניות או ביחיד,

מלאכה  לעשות נתכוון או מלאכה, לאותה נתכוון בשותפות,
טו). ה"ח, פ"א, שבת הל' (ראה אחרת לו ונעשתה זו

עשור 32) שביתת הל' (ראה ממנו פחות או החיוב, כשיעור
ה"אֿה). ברומח.33)פ"ב, או כדין 34)בסייף

ה  הנכון שמן אבל בסמוך החקירות, כמבואר "דרישות", וא:
בדרישה". הכחישו "שהרי ה"ג: פ"ג לקמן והשווה ה"ה.

.‰¯wÚ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ ˙BLÈ¯c‰Â ˙B¯È˜Á‰«¬ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒ∆≈ƒ«
˙e„Ú‰35·iÁ˙È Ô‰·e ,36‰OÚn‰ ˙ek Ô‰Â .¯ËtÈ B‡ »≈»∆ƒ¿«≈ƒ»≈¿≈«»«««¬∆
‰OÚL37ÌB˜n‰ ÔeeÎÂ ÔÓf‰ ÔeeÎÂ ,38enÊÈ Ô‰aL ,39 ∆»»¿ƒ«¿«¿ƒ«»∆»∆»…

ÌÈ„Ú‰ ÌÊ‰Ï ÌÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡L ;enÊÈ ‡Ï B‡ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ…»…∆≈»¿ƒ¿»≈»≈ƒ
ÌB˜n‰Â ÔÓf‰ eeÎiL „Ú40. «∆¿«¿«¿«¿«»

שיתבאר 35) וכפי העדות, בגוף שאינן לבדיקות, בניגוד
ה"ו. עשה.37)הנידון.36)בסמוך ואיך עשה מה

המעשה.38) מקום ואיפה עשה, ע"י 39)מתי יוכחשו,
להזימם. אחרים עדים אחרים 40)שיבואו ישמעו ואז

עמנו  יום ובאותו מקום באותו והלא לומר: להזים, ויבואו
לא  - להזימה יכול שאיֿאתה עדות "כל הוא: וכלל הייתם.
בה: לקיים ואיֿאפשר הואיל א), מא, (סנהדרין עדות" שמה
(רש"י  העד שקר עד והנה השופטים ודרשו וחקרת ודרשת
ליה, דהויא ד"ה: א יב, לפסחים ברש"י וראה שם).
העד... שקר עד והנה השופטים ודרשו אמרה: שהתורה
בה  לקיים יכול שאתה עדות - וגו' זמם כאשר לו ועשיתם
לדרישות, ובנוגע לא. - לא ואם עדות, היא - הזמה תורת
בכל  - הזמה משום בהן שאין אע"פ המעשה, כוונת שהן
העדות, עיקר שהוא המעשה בגוף נוגעות והן הואיל זאת

להתק  ראויה העדות אין שבלעדן מעכבות, שהן יים ודאי
(לחםֿמשנה).

.Â¯wÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ ˜c·Ï ÔÈa¯Ó „BÚÂ¿«¿ƒƒ¿…»≈ƒƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»
˙B˜È„a ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .Ì‰a ‰ÈeÏz dÈ‡Â ˙e„Úa41. »≈¿≈»¿»»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ô‰ „ˆÈk .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ˙B˜È„·a ‰a¯n‰ ÏÎÂ¿»««¿∆ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»≈«≈
Ú·La e¯˜ÁÂ ,‚¯‰L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L È¯‰ ?˙B˜È„a‰«¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»∆»«¿∆¿¿¿∆«
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˙È·Ï „ÈÚ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿»ƒ¿≈
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‡lL (Ê .·B¯˜ „ÈÚÈ ‡lL (Â .‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ»ƒ««¬≈»∆…»ƒ»∆…
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:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
לפני 1) שיבוא לחבירו עדות היודע על המצוה, בו מתבארת

כבודם. משום מלהעיד, הפטורים האישים ויעיד. ביתֿדין
שונות. בשאלות ובדיקתם העדים חקירת

.‡.Ú„BiL ˙e„Ú ÏÎa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ „Ú‰»≈¿À∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈«
B¯·Á ˙‡ da ·iÁiL ˙e„Úa ÔÈa2e‰kÊiL ˙e„Úa ÔÈa , ≈¿≈∆¿«≈»∆¬≈≈¿≈∆¿«≈

da3„ÈÚ‰Ï epÚa˙iL ‡e‰Â .4˙BBÓÓ ÈÈ„a5. »¿∆ƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ≈»
‡OÂ „ÈbÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈»»»»ƒ…«ƒ¿»»

BBÚ6. ¬

לטובת לש 2) מעיד שהוא נמצא תביעתו, כפי לתובע לם
הנתבע. ולרעת הוא 3)התובע זה ששטר שיודע כגון

רבינו  ודקדק מלשלם. ומזכהו הלווה לטובת ומעיד פרוע,
לו  להעיד חייב שאינו גוי, למעט חבירו" "את  לכתוב:

ב). ס"ק כח, סי' לחו"מ תבעו 4)(סמ"ע לא אם אבל
יגיד  לוא אם שנאמר: מעצמו, להעיד חייב אינו הבעלֿדין,
ואם  עוונו, ונשא יגיד, לא לו בו: קרא בוא"ו, - לו וגו'

א). לה, (שבועות פטור - יגיד לא בדיני 5)לאחר אבל
מהרוצח, להנקם כדי להעיד, חייב תבעוהו לא אפילו נפשות
דבר  הרואה שכל יא), אות פ"א, (מכות הרא"ש וכדברי
מקרבך  הרע ובערת שנאמר: מה לקיים להעיד, חייב ערוה

לומר 6)(כסףֿמשנה). ההלכה, תחילת על מוסב זה
ישא  יגיד לא אם שהרי להעיד, שמצוה שומע אתה שמכאן
ואם  יגיד, - ידע או ראה או הוא: כך הכתוב ושיעור עוון.
שאפילו  משמע, רבינו ומדברי (רדב"ז). עונו ונשא - יגיד לא
ממון  מחייבו אחד עד שאין שאע"פ להעיד, חייב אחד עד
וישלם, להשבע הנתבע ירצה לא ואולי שבועה, מחייבו -
גם  לחייבו יכול אינו אם אבל בעדותו, התובע מרויח נמצא
בסמוך  וראה א), סעיף כח סי' (חו"מ מלהעיד פטור שבועה,
אחד  "עד ה"ז פי"ז, לקמן והשווה יג, אות בביאורנו ה"ב
(ע"פ  שמים" בדיני וחייב אדם, מדיני פטור - עדותו שכבש

א). נו, בבאֿקמא

.·ÔÈc ˙È·a ‰È‰Â ,ÏB„b ÌÎÁ „Ú‰ ‰È‰7epnÓ ˙eÁt »»»≈»»»¿»»¿≈ƒ»ƒ∆
‰OÚ - Ì‰ÈÙÏ CÏiL B„B·k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿≈¿∆≈≈ƒ¿≈∆¬≈

‰¯Bz „B·k ÏL8ÛÈ„Ú9Ún‰Ï BÏ LÈÂ ,10‰na . ∆¿»»ƒ¿≈¿ƒ»««∆
˙e„Úa Ï·‡ ;ÔBÓÓ ˙e„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿≈»¬»¿≈

¯eq‡‰ ÔÓ da LÈ¯ÙnL11˙BLÙ ˙e„Úa ÔÎÂ ,12B‡ ∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»
˙BkÓ13ÔÈ‡Â ‰ÓÎÁ ÔÈ‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚÓe CÏB‰ - «≈≈ƒ∆∆¡«≈»¿»¿≈

ÔÈ‡ - ÌM‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó Ïk .ÈÈ „‚Ï ‰e·z¿»¿∆∆¿»»»∆≈ƒ«≈≈
·¯Ï „B·k ÔÈ˜ÏBÁ14. ¿ƒ»»«

ביתֿדין.7) והיה התימנים: את 8)בכת"י לכבד שנצטוינו

תלמוד  בהל' וכמבואר זקן" פני "והדרת ככתוב: החכמים,
ה"א. פ"ו, ב.9)תורה ל, לילך,10)שבועות חייב אינו

בפניהם  ומעיד אנשים שלשה אליו שולח ביתֿדין אבל
שם). ובסמ"ע ה, סעיף כח סי' אשה 11)(חו"מ כגון

חי. שבעלה יודע זה ועד להנשא, להתירה חכם לפני הבאה
מעונש 12) יצילנו ובעדותו הנידון, על זכות להעיד שיודע

ויחייבוהו  האמת את יבררו בעדותו אם להיפך, וכן מות.
ואם  מקרבך, הרע ובערת לקיים: כדי להעיד, חייב מיתה,
לנקום  שיודע כיון הנרצח, את הרג כאילו זה הרי - יעיד לא

(כסףֿמשנה). נוקם ואינו נקמתו את 13)את דנים אם
זכות  לו יודע אם מלקות, עונש בה שיש עבירה על הנידון
רשע. קוראתו: שהתורה לוקה, של פגמו משום יעיד לפטרו,
נפשות, כדיני זו והרי ההכאה ע"י תקלה לו תארע שמא וכן
הרע  ובערת משום: להעיד, מצוה - חובה לו יודע ואם

(משנהֿלמלך). ובכת"י 14)מקרבך ב). ל, (שבועות לגדול
הל' והשווה הרב". כבוד על משגיחים "אין התימנים:
כשרוצה  אלא יעיד לא אחד ועד ה"ג. פ"ה, תורה תלמוד
נעשה  כבר אם אבל נעשה, לא שעדיין האיסור מן להפריש
חבירו, על רע שם כמוציא אלא שאינו - יעיד לא האיסור,
אלא  זו ואין בביתֿדין, מתקבלת אינה אחד של עדותו שהרי
וכן  ה"א). פ"ה, לקמן מיימוניות (הגהות רע שם הוצאת

א. סעיף כח, סי' בחו"מ

.‚„ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ÏB„b Ô‰k15‡È‰L ˙e„Ú ‡l‡ . …≈»≈«»¿»ƒ∆»≈∆ƒ
„·Ïa Ï‡¯OÈ CÏÓÏ16ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏB‰ - ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈¿≈ƒ«»

¯eËt - ˙Bi„Ú‰ ¯‡La Ï·‡ .da „ÈÚÓe17. ≈ƒ»¬»ƒ¿»»≈À»

ב 15) יח, (סנהדרין לבעלֿדין להעיד לבוא לו הוא שזלזול
אבל 16)וברש"י). הדין, מצד זה וכל יוסף. כרב שם,

לא  חכמים שגזרו שטח, בן שמעון בימי שאירע ממעשה
כמבואר  תורה, לדברי נכנעים שאינם ישראל, מלכי את לדון
מעיד  אינו - שם ובביאורנו ה"ה פ"ב, סנהדרין בהל' לעיל
אותם, ודנים הם שכשרים בלבד, דוד בית למלכי אלא
פ"ה, המקדש כלי להל' (כסףֿמשנה א יט, שם כמבואר

ה"ז. פ"ג, מלכים הל' לקמן וראה זה 17)ה"ט). שאין
ומובן, ה"ט). פ"ה, המקדש כלי (הל' ולהעיד לילך כבוד
מעיד, גדול כהן גם האיסור, מן בה להפריש שבעדות
(לחםֿמשנה, לרב" כבוד חולקים ש"אין ה"ב, לעיל כמבואר
מעיד), דיבורֿהמתחיל: ב, יח, לסנהדרין ב'תוספות' וכן
מביאים  משיח וכהן "המלך ה"ז: פ"י, שגגות הל' וראה

העדות". שבועת על קרבנם
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ãycew zegiyn zecewpã

."itec ozecra yi m` .....micrd z` yexcl dyrÎzevn"

זהה  תוכן בו יש כי יבמות, מסכת בסיום הובא זה עניין
המסכת. ויסוד לכללות

ואחד  ממונות דיני אחד תורה, "דבר נאמר: המסכת בסיום
יהיה  אחד משפט שנאמר: וחקירה, בדרישה נפשות דיני
צריכין  אין ממונות דיני (חכמים) אמרו מה ומפני לכם.

לווין". בפני דלת תנעול שלא כדי וחקירה, דרישה
כשרים", עדים שני על־פי הדין את לחתוך "שנצטוינו ואף
אצלנו  הם וכשרים הואיל - שקר שהעידו שיתכן והגם
את  לחקור מצוה ואעפ"כ כשרותן, על אותן מעמידין
כפי  עצמה מצד שהתורה אף כי בשאלתן, ולהרבות העדים
יקום  עדים שני ש"על־פי קובעת הנותן' 'גדרי מצד שהיא
דופי  שיש יתכן שמצדם המקבל', מ'גדרי גם בה יש דבר"
דיני  ואחד ממונות דיני ש"אחד תורה אמרה ולכן בעדותן,

וחקירה". בדרישה נפשות
והמקבל, העולם בגדרי יותר עוד והתחשבו חכמים באו
תורה  דין עקרו לווין, בפני דלת תנעול שלא החשש ומצד

ממונות. בדיני ודרישה חקירה שחייב
תורה  דין שמצד יבמות, מסכת של הכללי תוכנה גם זהו
חכמים  אבל חליצה", למצות קודמת יבום "מצות
שאין  ש"עכשיו ותיקנו באו - העולם בגדרי שהתחשבו
את  "הכונס שאול אבא ולדעת מצוה" לשם מתכוונין
כאילו  - אחר דבר ולשום אישות ולשם נוי לשם יבמתו
"אמרו  - ממזר" הולד להיות בעיני אני וקרוב בערוה, פוגע

יבום". למצות קודמת חליצה מצות
.(848 'r a"g `"ypz y"dq ,j"ipa zezkqnl 'oxcd'd jezn)

מכוונת.18) עדותם אם  חקירות 19)לבדקם, שבע
להלן. מלהעיד ימנעו21)מעבירים.20)המנויות עצמם

ב: לב, סנהדרין החקירה. ועומק השאלות ריבוי מחמת
מענין  רבינו: ומפרש - למקום" ממקום העדים את "מסיעים

גמר 22)לענין. לפני להעיד הספיקו שכבר מה על
וספק.23)החקירה. וכך 24)פגם כך שמא יאמרו: שלא

ומתוך  זכאי, פלוני היה כך היה הדבר אם או מעשה, היא

"הוי  מ"ט): פ"א, (אבות לשקר העדים לומדים דבריהם
וכו'. בדבריך" זהיר והוי העדים, את לחקור מרבה

יובל.25) של שבע 26)שמיטה, שכל א, מ, סנהדרין
עדים  שיבואו הזמה, לידי העדים מביאות אלו, חקירות
פלוני. במקום יום באותו הייתם עמנו והלא ויאמרו: אחרים
עדים  אין שמא כי שעה? באיזו אותם שואלים ולפיכך
(רש"י  שעה לאותה להזימם עדים ויש היום, לכל להזימם
וחקרת  "ודרשת טו) יג, (דברים תורה אמרה וכן שם).
ושמעת  לך "והוגד חקירות: שלש הרי - היטב" ושאלת
"ודרשו  אחרות: שתים הרי - ד) יז, (שם היטב ודרשת
נמצאו  נוספות, שתים הרי - יח) יט, (שם היטב" השופטים

שם). (גמרא הן חקירות כדי 27)שבע והכל ב, עמ' שם
בהם, יחזרו או ישתקו אולי עליהם, ולהכביד להטריחם

שם). (רש"י, כ אות שהיא.28)כלעיל עדות בכל
עבד).29) מי את שם: (ובמשנה, מרקוליס או פעור לאליל
לגוף 30) שייכות החקירות שאלו בהשתחוואה. או בזביחה

חקירות  הן הקודמות חקירות ששבע בעוד המעשה,
המעשה. בגוף ואינן בשנים 31)חיצוניות או ביחיד,

מלאכה  לעשות נתכוון או מלאכה, לאותה נתכוון בשותפות,
טו). ה"ח, פ"א, שבת הל' (ראה אחרת לו ונעשתה זו

עשור 32) שביתת הל' (ראה ממנו פחות או החיוב, כשיעור
ה"אֿה). ברומח.33)פ"ב, או כדין 34)בסייף

ה  הנכון שמן אבל בסמוך החקירות, כמבואר "דרישות", וא:
בדרישה". הכחישו "שהרי ה"ג: פ"ג לקמן והשווה ה"ה.

.‰¯wÚ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ ˙BLÈ¯c‰Â ˙B¯È˜Á‰«¬ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒ∆≈ƒ«
˙e„Ú‰35·iÁ˙È Ô‰·e ,36‰OÚn‰ ˙ek Ô‰Â .¯ËtÈ B‡ »≈»∆ƒ¿«≈ƒ»≈¿≈«»«««¬∆
‰OÚL37ÌB˜n‰ ÔeeÎÂ ÔÓf‰ ÔeeÎÂ ,38enÊÈ Ô‰aL ,39 ∆»»¿ƒ«¿«¿ƒ«»∆»∆»…

ÌÈ„Ú‰ ÌÊ‰Ï ÌÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡L ;enÊÈ ‡Ï B‡ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ…»…∆≈»¿ƒ¿»≈»≈ƒ
ÌB˜n‰Â ÔÓf‰ eeÎiL „Ú40. «∆¿«¿«¿«¿«»

שיתבאר 35) וכפי העדות, בגוף שאינן לבדיקות, בניגוד
ה"ו. עשה.37)הנידון.36)בסמוך ואיך עשה מה

המעשה.38) מקום ואיפה עשה, ע"י 39)מתי יוכחשו,
להזימם. אחרים עדים אחרים 40)שיבואו ישמעו ואז

עמנו  יום ובאותו מקום באותו והלא לומר: להזים, ויבואו
לא  - להזימה יכול שאיֿאתה עדות "כל הוא: וכלל הייתם.
בה: לקיים ואיֿאפשר הואיל א), מא, (סנהדרין עדות" שמה
(רש"י  העד שקר עד והנה השופטים ודרשו וחקרת ודרשת
ליה, דהויא ד"ה: א יב, לפסחים ברש"י וראה שם).
העד... שקר עד והנה השופטים ודרשו אמרה: שהתורה
בה  לקיים יכול שאתה עדות - וגו' זמם כאשר לו ועשיתם
לדרישות, ובנוגע לא. - לא ואם עדות, היא - הזמה תורת
בכל  - הזמה משום בהן שאין אע"פ המעשה, כוונת שהן
העדות, עיקר שהוא המעשה בגוף נוגעות והן הואיל זאת

להתק  ראויה העדות אין שבלעדן מעכבות, שהן יים ודאי
(לחםֿמשנה).

.Â¯wÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ ˜c·Ï ÔÈa¯Ó „BÚÂ¿«¿ƒƒ¿…»≈ƒƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»
˙B˜È„a ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .Ì‰a ‰ÈeÏz dÈ‡Â ˙e„Úa41. »≈¿≈»¿»»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ô‰ „ˆÈk .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ˙B˜È„·a ‰a¯n‰ ÏÎÂ¿»««¿∆ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»≈«≈
Ú·La e¯˜ÁÂ ,‚¯‰L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L È¯‰ ?˙B˜È„a‰«¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»∆»«¿∆¿¿¿∆«
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,ÌB˜n‰ ˙eÎÂ ÔÓf‰ ˙eÎa Ô‰L ,eÈnL ˙B¯È˜Á¬ƒ∆»ƒ∆≈¿«»««¿«¿«»««»
‰OÚn‰ eeÎÂ ,‰OÚn‰ ˙eÎa eL¯„Â42ÈÏk‰ eeÎÂ ¿ƒ¿¿¿«»«««¬∆¿ƒ¿««¬∆¿ƒ¿«¿ƒ

Ba B‚¯‰L43‰Ó :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â „BÚ Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba , ∆¬»¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆
B‡ ÌÈ·Ï ÌÈ„‚a ,‚¯B‰‰ B‡ ‚¯‰p‰ Le·Ï ‰È‰»»»«∆¡»«≈¿»ƒ¿»ƒ
?Ì„‡ B‡ Ô·Ï - ‰ÈÏÚ ‚¯‰pL ı¯‡‰ ¯ÙÚ ?ÌÈ¯ÁL¿…ƒ¬«»»∆∆∆¡«»∆»»»»…
e¯Ó‡L ‰OÚÓ .˙B˜È„a‰ Ì‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈«¿ƒ«¬∆∆»¿

‰‡z‰ ˙Áz ÈBÏt ÌB˜Óa B‚¯‰ :ÌÈ„Ú‰44e˜„·e . »≈ƒ¬»ƒ¿¿ƒ«««¿≈»»¿
B‡ eÈ‰ ˙B¯ÁL dlL ÌÈ‡z :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»∆¿≈ƒ∆»¿…»

ÔÈˆ˜Ú ?˙B·Ï45B‡ eÈ‰ ˙Bk¯‡ ÌÈ‡z‰ Ì˙B‡ ÏL ¿»√»ƒ∆»«¿≈ƒ¬À»
È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜È„·a ‰a¯n‰ ÏÎÂ ?˙B¯ˆ¿̃»¿»««¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆¬≈

ÁaLÓ ‰Ê46. ∆¿À»

ודרישות 41) חקירות בין ישנו בדין וחילוק א. מ, סנהדרין
ה"א. פ"ב, בסמוך כמבואר בכת"י 42)לבדיקות,

אינן. אלו תיבות ובביאורנו 43)התימנים, ה"ד לעיל ראה
לא. התאנה.44)אות במקום 45)עץ הפרי זנב - עוקץ

לאילן. שם.46)חיבורו סנהדרין

ה'תשע"ט  תמוז ט"ז שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והכחשות 1) סטיות לבדיקות. חקירות בין דיניים הבדלים

קיימת. והעדות בעדים

.‡˙BLÈ¯„e ˙B¯È˜Á ÔÈa ‰Ó2˙B˜È„·Ï3˙B¯È˜Áa ? «≈¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ
B˙e„Ú ˙‡ „Á‡‰ Ôek Ì‡ ,˙BLÈ¯„e4:¯ÓB‡ ÈM‰Â , ¿ƒƒƒ≈»∆»∆≈¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú - Ú„BÈ ÈÈ‡5elÙ‡ ,˙B˜È„·a Ï·‡ ; ≈ƒ≈«≈»¿≈»¬»ƒ¿ƒ¬ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰ÈL6. ¿≈∆¿ƒ≈»¿ƒ≈»«∆∆
- ˙B˜È„aa elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎÓ Ô‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆∆∆¬ƒ«¿ƒ

‰ÏËa Ô˙e„Ú7,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰L e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk . ≈»¿≈»≈«≈ƒ∆»«∆∆∆
‰La ,ÈBÏt Úe·La :¯˜ÁpLk „Á‡‰ ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿∆∆¿«¿»«¿ƒ¿»»
ÈÚÈ·¯a ,L„Áa CÎÂ CÎa ,ÈBÏt L„Áa ,˙ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿«¿««…∆»¿ƒƒ
ÔÎÂ .B‚¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,ÌBia ˙BÚL LLa ,˙aMa««»¿≈»«ƒ¿¿ƒ¬»¿≈

ÛÈÒa B‚¯‰ :¯Ó‡ ?B‚¯‰ ‰na :eL¯cLk8„Ú‰ ÔÎÂ . ¿∆»¿«»¬»»«¬»¿«ƒ¿≈»≈
ÈÈ‡ :¯Ó‡L ,˙BÚM‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïka B˙e„Ú Ôek ÈM‰«≈ƒƒ≈≈«…ƒ«»∆»«≈ƒ
,˙BÚM‰ ˙‡ ÔekL B‡ ;ÌBia ‰È‰ ˙BÚL ‰nÎa Ú„BÈ≈«¿«»»»»«∆ƒ≈∆«»
‰È‰L ÈÏka Èz·‰ ‡ÏÂ ,B‚¯‰ ‰na Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»¬»¿…≈«¿ƒ«¿ƒ∆»»

‰ÏËa Ô˙e„Ú È¯‰ - B„Èa9,Ïk‰ eek Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬≈≈»¿≈»¬»ƒƒ¿«…
ÂÈÏk :ÌÈic‰ Ô‰Ï e¯Ó‡Â10?ÌÈ·Ï B‡ ÌÈ¯ÁL eÈ‰ ¿»¿»∆««»ƒ≈»»¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯·„Ï eaÏ eÓO ‡ÏÂ ,ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ¿…«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - LnÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡11. ≈∆≈»∆«»¬≈≈»«∆∆

ה.2) הלכה א, פרק לעיל שם,3)נתפרשו לעיל, נזכרו
ו. שנשאל.4)הלכה מה כל על מליאות תשובות שהשיב

יכול 5) אתה אי יודע איני שאמר כיוון א. מ, סנהדרין
להזימה  יכול אתה שאין עדות וכל חקירה, באותה להזימו
א. פרק לעיל בביאורנו וראה שם), (רש"י עדות אינה

לומר:6) בחקירות, אלא בהן, תלוייה ההזמה שאין שם,
אחר. במקום שעה באותה הייתם זו 7)עימנו שאין שם,

אמת  "והנה טו) יג, (דברים אמרה והתורה מכוונת, עדות

וראה  א) מא, (שם מכוונים דבריהם שיהיו - הדבר" נכון
ב. הלכה סוף לקמן מכלל 8)בביאורנו אינה זו דרישה

הרי  המעשה בגוף נוגעת שהיא מתוך אלא החקירות, שבע
דֿה. הלכה א, פרק לעיל כמבואר העדות, מעיקרי היא

כלל.9) עדות כאן אין המעשה גוף את לכוון ידע לא שאם
ההורג.10) או הנהרג וכפי 11)של א מ, בסנהדרין משנה

בה  לקיים יכול ואתה הואיל ב, מא, שם בגמרא שנתבאר
קיימת. עדותם - החקירות בשטח הזמה תורת

.·ÈM‰Â ,Le·Ï ‰È‰ ÌÈ¯ÁL ÌÈÏk :„Á‡ ¯Ó‡»«∆»≈ƒ¿…ƒ»»»¿«≈ƒ
Ô˙e„Ú È¯‰ - Le·Ï ‰È‰ ÌÈ·Ï ‡l‡ ,ÔÎ ‡Ï :¯Ó‡»«…≈∆»¿»ƒ»»»¬≈≈»
ÈM‰Â ,˙aLa ÈÚÈ·¯a „Á‡ ¯Ó‡ el‡Îe ;‰ÏËa¿≈»¿ƒ»«∆»»¿ƒƒ¿«»¿«≈ƒ
ÛÈÒa „Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ∆≈»≈∆»«»∆»¿«ƒ
:¯Ó‡pL .˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÁÓ¯a ¯Ó‡ ÈM‰Â ,B‚¯‰¬»¿«≈ƒ»«¿…«∆≈»≈∆∆¡«
ÏkÓ ‰Ê È‡a ‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰L ÔÂÈÎÂ ,¯·c‰ ÔBÎ»«»»¿≈»∆ƒ¿ƒ∆∆∆¿≈∆ƒ»

ÔBÎ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰12. «¿»ƒ≈∆»

ובנוגע 12) ב. ל, שם רבא דעת וכן א, מא, שם ברייתא
פרק  לקמן ראה ממונות, בדיני - בבדיקות העדים להכחשת

ג. הלכה ג,

.‚Ô˙e„Ú eek Ô‰Ó ÌÈL ,ÌÈa¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿Àƒ¿«ƒ≈∆ƒ¿≈»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â ,˙BLÈ¯c·e ˙B¯È˜Áa«¬ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒ≈≈ƒ≈«

‚¯‰ÈÂ ,ÌÈLa ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z13˙‡ LÈÁÎ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈»≈ƒ¿«ƒ¿≈»≈¬»ƒƒ¿ƒ∆
‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa elÙ‡ ,Ô‰ÈL14. ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ≈»¿≈»

הזמה 13) תורת לקיים אפשר שהרי רבא, כדברי ב מא, שם
פסק  ג הלכה כ, פרק שלקמן פי על  ואף השניים, בעדות
עד  נענשים אינם מקצתם והוזמו שלושה היו שאם רבינו,
דיבור  כדי בתוך אחד כל כשהעיד ידובר שם - כולם שיוזמו
שיעור  אחר העיד אחד שכל ידובר כאן ואילו חבירו, של
הוזם  שלא פי על אף השניים, נענשים ואז חבירו דיבור כדי
זה  ואין משנה). (לחם שם רבינו בדברי כמבואר השלישי,
לעדות  פסול או קרוב מהם אחד נמצא שאמרו; למה דומה
שהואיל  - ג הלכה ה, פרק לקמן ראה כולם, עדות בטלה

כלל. כעד נחשב אינו עדותו לכוון יודע מ,14)ואינו שם
את  זה שמכחישים בזמן - בדיקות ואחד חקירות "אחד א
מה  כל על מוסב שזה רבינו וסובר בטילה" עדותם זה
(כסף  עדים שלושה כשהם אפילו שם, במשנה ששנינו
- והוכחשו אחד, דבר על להעיד כולם שבאו כיוון משנה).
ובביאורנו  ג הלכה ה, פרק לקמן כמבואר עדותם, בטלה

שם.

.„,L„ÁÏ ÌÈLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈»¿ƒƒ««»ƒ¿«ƒ«…∆
- L„ÁÏ ‰LÏLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈»¿ƒƒ««»ƒ¿»«…∆

‰fL ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú15L„Á ÏL B¯eaÚa Ú„BÈ16‰ÊÂ , ≈»«∆∆∆∆≈«¿ƒ∆…∆¿∆
Ú„BÈ BÈ‡17˙BˆÁ „Ú ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈≈««∆¿»ƒ¬ƒ«¬

:„Á‡‰ ¯Ó‡L ÔB‚k ,L„Á‰ ˙BˆÁ ¯Á‡ Ï·‡ ;L„Á‰«…∆¬»««¬«…∆¿∆»«»∆»
¯OÚ ‰Ú·La :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,L„Áa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»«…∆¿«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
ÈÓÈÓ „Á‡ ÌBÈ Ì‰ÈL eekL Èt ÏÚ Û‡ ,L„Áa«…∆««ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆»ƒ≈
¯·Îe ‡a L„Á‰ ÈˆÁ ÔÈ‡L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙aM‰««»≈»¿≈»∆≈¬ƒ«…∆»¿»

Ïk‰ eÚ„È18L„Á‰ L‡¯ ‰È‰ È˙ÓÈ‡19. »¿«…≈»«»»…«…∆
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לחודש.15) בשניים היה 16)האומר העבר שהחודש
י  שהוא חודש, של ראשון ויום מחודש מלא, שלושים ום

היה. מיום 17)העבר ומנה היה חסר העבר שחודש וסובר
א). מ, (סנהדרין שי"א:18)השלושים וינציאה ובדפוס

ידעו. כבר טעה,19)אלא שהשני לתלות, אין ולפיכך,
ב). מא, (שם בטלה ועדותם בחקירות הכחשה כאן יש אלא
עשר  בחמישה אמר: אחד עד שאם נראה, רבינו ומדברי
קיימת, עדותם - לחודש עשר בשישה אמר: והשני לחודש,
חודש  של ברובו כולה הייתה אם אלא בטלה עדותם שאין

(רדב"ז).

.‰‰LÏLa :„Á‡‰ ¯Ó‡20‰MÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â , »«»∆»ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¬ƒ»
‰ÏËa Ô˙e„Ú -21,ÌBia ˙BÚL ÈzLa :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ≈»¿≈»»«≈∆»ƒ¿≈»«

˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - ˙BÚL LÏLa :¯ÓB‡ ÈM‰Â22; ¿«≈ƒ≈¿»»¬≈≈»«∆∆
˙Á‡ ‰ÚLa ˙BÚËÏ ÌÚ‰ C¯cL23¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆∆»»ƒ¿¿»»««¬»ƒ»«

Ô˙e„Ú - LÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,˙BÚL LÏLa :„Á‡‰»∆»¿»»¿«≈ƒ≈¿»≈≈»
‰ÏËa24„Á‡Â ,‰nÁ‰ ıp‰ Ì„˜ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ¿≈»»«≈∆»…∆∆≈««»¿∆»

‰ ıp‰a :¯ÓB‡‰nÁ25‰ÏËa Ô˙e„Ú -26Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿∆≈««»≈»¿≈»««ƒ
˙Á‡ ‰ÚL ‡È‰L27ÏkÏ ¯k ¯·c‰L ;28Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ»»««∆«»»ƒ»«…¿≈ƒ

d˙ÚÈ˜La e˜ÏÁ29. ∆¿¿ƒ¿ƒ»»

לחשבם 21)בחודש.20) טעה לא וודאי עיבורים שבשני
עיבור  שאחרי הקודמת, בהלכה שנתבאר גם ומה חסרים.
נמצא, חודש, ראש היה אימתי שמע וודאי החודש ימי רוב
לטעות, לו היה ולא מעובר שהיה שעבר, החודש על שידע
(סנהדרין  בטילה ועדותם בחקירות שהוכחשו כורחך ועל

ב). א.22)מא, מ, הסוגייה 23)שם מסקנת לפי
- משהו" חסר שעות שתי טועה "אדם א יב, בפסחים
לתחילת  שנתכוון ואמר הראשון העד את בדקנו ואפילו
לסוף  שנתכוון ואמר השני את ובדקנו השנייה, השעה
טעה  מהם שאחד מוכחשת, עדות זו אין השלישית השעה
"בשעה  רבינו שכתב מה זה ולפי משהו, חסר שעות בשתי
בשלישית  השנייה השעה שם מחליף שהוא כוונתו, - אחת"
שנייה  אותה קורא השלישית בשעה שכשעומד להיפך, או
ומפני  השלישית, סוף עד השנייה השעה מתחילת וטועה
קורא  הוא שהשלישית אחת, בשעה אלא הטעות שאין
בשם  טועה הוא כלומר, אחת" "בשעה רבינו: מנסח שניה,
סוף  עד אחת שעה מתחילת טעותו נמשכת ולמעשה השעה,
ומצה  חמץ הלכות והשווה משנה). (כסף שאחריה השעה
לשישית". חמישית בין יטעה "שמא ט הלכה א, פרק

שתי 24) טועה אדם שאין החכמים, וכדעת שם. סנהדרין
בתוספות  וראה ובטלה. היא מוכחשת ועדות מליאות, שעות
בשלושה. אומר אחד המתחיל דיבור ב מא, שם

הנץ.25) כזב 26)כשמתחיל אלא טעות כאן שאין
וברש"י). ב יב, על 27)(פסחים לזרוח שהתחילה משעה

אמנם  הארץ. פני על כולה השמש שתעלה עד ההרים ראשי
רבינו: כותב י"א הלכה א, פרק שמע קריאת בהלכות
אולם  השמש" שתעלה קודם שעה עישור כמו זה "ושיעור
קודם  שעה שיעור "כמו הנוסח: ושונצינו ר"מ רומי בדפוסי
ב"דרכי  הרמ"א גם תומך זו ובגירסה השמש", שתעלה
ההתאם  שהיא האומר, נח, סימן חיים אורח לטור משה"

התכונה. כורחך 28)לחכמת ועל בו, שיטעה מי ואין

ובטילה. זו היא מוכחשת לפני 29)עדות אמר אחד
היא  שאף השקיעה, בתוך אומר והשני מעשה, היה השקיעה
מהדין  נלמד זה ודין בה, טועים ואין מובהק סימן משמשת
ובסנהדרין  שם בפסחים המבואר החמה" "הנץ של הקודם

א. מב,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בכתב.1) עדות קבלת קנסות. ובדיני ממונות בדיני החקירות

בעל  בפני שלא עדות קבלת העדתם. לאחר העדים חזרת דין
דין.

.‡‰LÈ¯„a ˙BLÙ ÈÈc „Á‡Â ˙BBÓÓ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈»¿∆»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»
‰¯È˜ÁÂ2ÌÎÏ ‰È‰È „Á‡ ËtLÓ :¯Ó‡pL .3Ï·‡ . «¬ƒ»∆∆¡«ƒ¿«∆»ƒ¿∆»∆¬»

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡4ÔÈ‡ , »¿¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ≈
e¯Ó‡ ?„ˆÈk .‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ÔBÓÓ È„Ú≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»≈«»¿

‰Ó ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰ÂÏ‰ eÈÙa :ÌÈ„Ú‰5,˙ÈBÏt ‰La »≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆∆»∆¿»»¿ƒ
ÌB˜n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙‡ eek ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿∆«…∆¿…∆«»
ÈBÏt ÚaËnÓ ‰È‰ Ì‡ ‰n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,Ba ‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»¿…∆«»∆ƒ»»ƒ«¿≈«¿ƒ

ÈBÏt ÚaËnÓ B‡6.˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ƒ«¿≈«¿ƒ≈»«∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."dxiwge dyixca ,zeytp ipic cg`e zepenn ipic cg`"

וחקירה, דרישה על תצווה שהתורה יתכן איך להבין, וצריך
הרי  לווין" בפני דלת ל"תנעול על־ידם לבוא שעלולים הגם

מכשול". תתן לא עיור ש"לפני בגדר זה
חילוק  יש פיו, בהודאת האדם בחיובי בהקדים: והביאור
מלקין  ולא בית־דין ממיתין ש"אין נפשות בדיני מודה אם
אבל  עדים", שני על־פי אלא פיו הודאת על־פי האדם את
בזה, הביאור וידוע דמי". עדים כמאה פיו "הודאת בממון
שנאמר  הקב"ה, קנין אלא קנינו אדם של נפשו שאין
שגם  ואע"פ שלו. הוא ממונו אבל הנה", לי "הנפשות
ולכן  האדם, לבעלות שנתנו הרי הקב"ה, של הוא הממון
על  ובוודאי גופו על משא"כ בעלותו, מורגשת לממון בנוגע

נפשו.
גם  ובאמת, בפנימיות אבל בחיצוניות, הוא זה כל אמנם,
התורה  שציוויי ומכיון הקב"ה, של הם הממון וגם הנפשות
"אלוקים  - כדבעי כשהוא יהודי של למצבו מתייחסים
דלתו  את ינעול שאדם חשש אין - ישר" האדם את עשה
היטב  יודע כי בהלוואה, ממון יאבד אם הלווין בפני
ירידת  מצד אבל הקב"ה, של הוא רכושו כל שממילא
כולו  הוא ממונו גם שבאמת האדם אצל "מונח" לא הדורות
בימי  שנתחדשו והתקנות הגזירות באו ולכן הקב"ה, של
ציוויי  על וסייגים גזירות להוסיף הוצרכו שאז שני, בית
דלת  תנעול שלא כדי וחקירה דרישה שא"צ ואמרו התורה,

לווין. בפני
(לעדות) נפסל אדם "אין ברמב"ם נוסף דין יובן על־פי־זה
גזל  או שגנב ואמר לבית־דין שבא הרי כיצד, עצמו. על־פי
נפסל", אינו עצמו על־פי שמשלם אע"פ בריבית, הלווה או
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קסא zecr zekld - mihtey xtq - fenz f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ÌB˜n‰ ˙eÎÂ ÔÓf‰ ˙eÎa Ô‰L ,eÈnL ˙B¯È˜Á¬ƒ∆»ƒ∆≈¿«»««¿«¿«»««»
‰OÚn‰ eeÎÂ ,‰OÚn‰ ˙eÎa eL¯„Â42ÈÏk‰ eeÎÂ ¿ƒ¿¿¿«»«««¬∆¿ƒ¿««¬∆¿ƒ¿«¿ƒ

Ba B‚¯‰L43‰Ó :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â „BÚ Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba , ∆¬»¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆
B‡ ÌÈ·Ï ÌÈ„‚a ,‚¯B‰‰ B‡ ‚¯‰p‰ Le·Ï ‰È‰»»»«∆¡»«≈¿»ƒ¿»ƒ
?Ì„‡ B‡ Ô·Ï - ‰ÈÏÚ ‚¯‰pL ı¯‡‰ ¯ÙÚ ?ÌÈ¯ÁL¿…ƒ¬«»»∆∆∆¡«»∆»»»»…
e¯Ó‡L ‰OÚÓ .˙B˜È„a‰ Ì‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈«¿ƒ«¬∆∆»¿

‰‡z‰ ˙Áz ÈBÏt ÌB˜Óa B‚¯‰ :ÌÈ„Ú‰44e˜„·e . »≈ƒ¬»ƒ¿¿ƒ«««¿≈»»¿
B‡ eÈ‰ ˙B¯ÁL dlL ÌÈ‡z :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»∆¿≈ƒ∆»¿…»

ÔÈˆ˜Ú ?˙B·Ï45B‡ eÈ‰ ˙Bk¯‡ ÌÈ‡z‰ Ì˙B‡ ÏL ¿»√»ƒ∆»«¿≈ƒ¬À»
È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜È„·a ‰a¯n‰ ÏÎÂ ?˙B¯ˆ¿̃»¿»««¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆¬≈

ÁaLÓ ‰Ê46. ∆¿À»

ודרישות 41) חקירות בין ישנו בדין וחילוק א. מ, סנהדרין
ה"א. פ"ב, בסמוך כמבואר בכת"י 42)לבדיקות,

אינן. אלו תיבות ובביאורנו 43)התימנים, ה"ד לעיל ראה
לא. התאנה.44)אות במקום 45)עץ הפרי זנב - עוקץ

לאילן. שם.46)חיבורו סנהדרין

ה'תשע"ט  תמוז ט"ז שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והכחשות 1) סטיות לבדיקות. חקירות בין דיניים הבדלים

קיימת. והעדות בעדים

.‡˙BLÈ¯„e ˙B¯È˜Á ÔÈa ‰Ó2˙B˜È„·Ï3˙B¯È˜Áa ? «≈¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ
B˙e„Ú ˙‡ „Á‡‰ Ôek Ì‡ ,˙BLÈ¯„e4:¯ÓB‡ ÈM‰Â , ¿ƒƒƒ≈»∆»∆≈¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú - Ú„BÈ ÈÈ‡5elÙ‡ ,˙B˜È„·a Ï·‡ ; ≈ƒ≈«≈»¿≈»¬»ƒ¿ƒ¬ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰ÈL6. ¿≈∆¿ƒ≈»¿ƒ≈»«∆∆
- ˙B˜È„aa elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎÓ Ô‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆∆∆¬ƒ«¿ƒ

‰ÏËa Ô˙e„Ú7,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰L e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk . ≈»¿≈»≈«≈ƒ∆»«∆∆∆
‰La ,ÈBÏt Úe·La :¯˜ÁpLk „Á‡‰ ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿∆∆¿«¿»«¿ƒ¿»»
ÈÚÈ·¯a ,L„Áa CÎÂ CÎa ,ÈBÏt L„Áa ,˙ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿«¿««…∆»¿ƒƒ
ÔÎÂ .B‚¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,ÌBia ˙BÚL LLa ,˙aMa««»¿≈»«ƒ¿¿ƒ¬»¿≈

ÛÈÒa B‚¯‰ :¯Ó‡ ?B‚¯‰ ‰na :eL¯cLk8„Ú‰ ÔÎÂ . ¿∆»¿«»¬»»«¬»¿«ƒ¿≈»≈
ÈÈ‡ :¯Ó‡L ,˙BÚM‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïka B˙e„Ú Ôek ÈM‰«≈ƒƒ≈≈«…ƒ«»∆»«≈ƒ
,˙BÚM‰ ˙‡ ÔekL B‡ ;ÌBia ‰È‰ ˙BÚL ‰nÎa Ú„BÈ≈«¿«»»»»«∆ƒ≈∆«»
‰È‰L ÈÏka Èz·‰ ‡ÏÂ ,B‚¯‰ ‰na Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»¬»¿…≈«¿ƒ«¿ƒ∆»»

‰ÏËa Ô˙e„Ú È¯‰ - B„Èa9,Ïk‰ eek Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬≈≈»¿≈»¬»ƒƒ¿«…
ÂÈÏk :ÌÈic‰ Ô‰Ï e¯Ó‡Â10?ÌÈ·Ï B‡ ÌÈ¯ÁL eÈ‰ ¿»¿»∆««»ƒ≈»»¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯·„Ï eaÏ eÓO ‡ÏÂ ,ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ¿…«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - LnÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡11. ≈∆≈»∆«»¬≈≈»«∆∆

ה.2) הלכה א, פרק לעיל שם,3)נתפרשו לעיל, נזכרו
ו. שנשאל.4)הלכה מה כל על מליאות תשובות שהשיב

יכול 5) אתה אי יודע איני שאמר כיוון א. מ, סנהדרין
להזימה  יכול אתה שאין עדות וכל חקירה, באותה להזימו
א. פרק לעיל בביאורנו וראה שם), (רש"י עדות אינה

לומר:6) בחקירות, אלא בהן, תלוייה ההזמה שאין שם,
אחר. במקום שעה באותה הייתם זו 7)עימנו שאין שם,

אמת  "והנה טו) יג, (דברים אמרה והתורה מכוונת, עדות

וראה  א) מא, (שם מכוונים דבריהם שיהיו - הדבר" נכון
ב. הלכה סוף לקמן מכלל 8)בביאורנו אינה זו דרישה

הרי  המעשה בגוף נוגעת שהיא מתוך אלא החקירות, שבע
דֿה. הלכה א, פרק לעיל כמבואר העדות, מעיקרי היא

כלל.9) עדות כאן אין המעשה גוף את לכוון ידע לא שאם
ההורג.10) או הנהרג וכפי 11)של א מ, בסנהדרין משנה

בה  לקיים יכול ואתה הואיל ב, מא, שם בגמרא שנתבאר
קיימת. עדותם - החקירות בשטח הזמה תורת

.·ÈM‰Â ,Le·Ï ‰È‰ ÌÈ¯ÁL ÌÈÏk :„Á‡ ¯Ó‡»«∆»≈ƒ¿…ƒ»»»¿«≈ƒ
Ô˙e„Ú È¯‰ - Le·Ï ‰È‰ ÌÈ·Ï ‡l‡ ,ÔÎ ‡Ï :¯Ó‡»«…≈∆»¿»ƒ»»»¬≈≈»
ÈM‰Â ,˙aLa ÈÚÈ·¯a „Á‡ ¯Ó‡ el‡Îe ;‰ÏËa¿≈»¿ƒ»«∆»»¿ƒƒ¿«»¿«≈ƒ
ÛÈÒa „Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ∆≈»≈∆»«»∆»¿«ƒ
:¯Ó‡pL .˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÁÓ¯a ¯Ó‡ ÈM‰Â ,B‚¯‰¬»¿«≈ƒ»«¿…«∆≈»≈∆∆¡«
ÏkÓ ‰Ê È‡a ‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰L ÔÂÈÎÂ ,¯·c‰ ÔBÎ»«»»¿≈»∆ƒ¿ƒ∆∆∆¿≈∆ƒ»

ÔBÎ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰12. «¿»ƒ≈∆»

ובנוגע 12) ב. ל, שם רבא דעת וכן א, מא, שם ברייתא
פרק  לקמן ראה ממונות, בדיני - בבדיקות העדים להכחשת

ג. הלכה ג,

.‚Ô˙e„Ú eek Ô‰Ó ÌÈL ,ÌÈa¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿Àƒ¿«ƒ≈∆ƒ¿≈»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â ,˙BLÈ¯c·e ˙B¯È˜Áa«¬ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒ≈≈ƒ≈«

‚¯‰ÈÂ ,ÌÈLa ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z13˙‡ LÈÁÎ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈»≈ƒ¿«ƒ¿≈»≈¬»ƒƒ¿ƒ∆
‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa elÙ‡ ,Ô‰ÈL14. ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ≈»¿≈»

הזמה 13) תורת לקיים אפשר שהרי רבא, כדברי ב מא, שם
פסק  ג הלכה כ, פרק שלקמן פי על  ואף השניים, בעדות
עד  נענשים אינם מקצתם והוזמו שלושה היו שאם רבינו,
דיבור  כדי בתוך אחד כל כשהעיד ידובר שם - כולם שיוזמו
שיעור  אחר העיד אחד שכל ידובר כאן ואילו חבירו, של
הוזם  שלא פי על אף השניים, נענשים ואז חבירו דיבור כדי
זה  ואין משנה). (לחם שם רבינו בדברי כמבואר השלישי,
לעדות  פסול או קרוב מהם אחד נמצא שאמרו; למה דומה
שהואיל  - ג הלכה ה, פרק לקמן ראה כולם, עדות בטלה

כלל. כעד נחשב אינו עדותו לכוון יודע מ,14)ואינו שם
את  זה שמכחישים בזמן - בדיקות ואחד חקירות "אחד א
מה  כל על מוסב שזה רבינו וסובר בטילה" עדותם זה
(כסף  עדים שלושה כשהם אפילו שם, במשנה ששנינו
- והוכחשו אחד, דבר על להעיד כולם שבאו כיוון משנה).
ובביאורנו  ג הלכה ה, פרק לקמן כמבואר עדותם, בטלה

שם.

.„,L„ÁÏ ÌÈLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈»¿ƒƒ««»ƒ¿«ƒ«…∆
- L„ÁÏ ‰LÏLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈»¿ƒƒ««»ƒ¿»«…∆

‰fL ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú15L„Á ÏL B¯eaÚa Ú„BÈ16‰ÊÂ , ≈»«∆∆∆∆≈«¿ƒ∆…∆¿∆
Ú„BÈ BÈ‡17˙BˆÁ „Ú ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈≈««∆¿»ƒ¬ƒ«¬

:„Á‡‰ ¯Ó‡L ÔB‚k ,L„Á‰ ˙BˆÁ ¯Á‡ Ï·‡ ;L„Á‰«…∆¬»««¬«…∆¿∆»«»∆»
¯OÚ ‰Ú·La :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,L„Áa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»«…∆¿«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
ÈÓÈÓ „Á‡ ÌBÈ Ì‰ÈL eekL Èt ÏÚ Û‡ ,L„Áa«…∆««ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆»ƒ≈
¯·Îe ‡a L„Á‰ ÈˆÁ ÔÈ‡L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙aM‰««»≈»¿≈»∆≈¬ƒ«…∆»¿»

Ïk‰ eÚ„È18L„Á‰ L‡¯ ‰È‰ È˙ÓÈ‡19. »¿«…≈»«»»…«…∆
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לחודש.15) בשניים היה 16)האומר העבר שהחודש
י  שהוא חודש, של ראשון ויום מחודש מלא, שלושים ום

היה. מיום 17)העבר ומנה היה חסר העבר שחודש וסובר
א). מ, (סנהדרין שי"א:18)השלושים וינציאה ובדפוס

ידעו. כבר טעה,19)אלא שהשני לתלות, אין ולפיכך,
ב). מא, (שם בטלה ועדותם בחקירות הכחשה כאן יש אלא
עשר  בחמישה אמר: אחד עד שאם נראה, רבינו ומדברי
קיימת, עדותם - לחודש עשר בשישה אמר: והשני לחודש,
חודש  של ברובו כולה הייתה אם אלא בטלה עדותם שאין

(רדב"ז).

.‰‰LÏLa :„Á‡‰ ¯Ó‡20‰MÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â , »«»∆»ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¬ƒ»
‰ÏËa Ô˙e„Ú -21,ÌBia ˙BÚL ÈzLa :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ≈»¿≈»»«≈∆»ƒ¿≈»«

˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - ˙BÚL LÏLa :¯ÓB‡ ÈM‰Â22; ¿«≈ƒ≈¿»»¬≈≈»«∆∆
˙Á‡ ‰ÚLa ˙BÚËÏ ÌÚ‰ C¯cL23¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆∆»»ƒ¿¿»»««¬»ƒ»«

Ô˙e„Ú - LÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,˙BÚL LÏLa :„Á‡‰»∆»¿»»¿«≈ƒ≈¿»≈≈»
‰ÏËa24„Á‡Â ,‰nÁ‰ ıp‰ Ì„˜ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ¿≈»»«≈∆»…∆∆≈««»¿∆»

‰ ıp‰a :¯ÓB‡‰nÁ25‰ÏËa Ô˙e„Ú -26Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿∆≈««»≈»¿≈»««ƒ
˙Á‡ ‰ÚL ‡È‰L27ÏkÏ ¯k ¯·c‰L ;28Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ»»««∆«»»ƒ»«…¿≈ƒ

d˙ÚÈ˜La e˜ÏÁ29. ∆¿¿ƒ¿ƒ»»

לחשבם 21)בחודש.20) טעה לא וודאי עיבורים שבשני
עיבור  שאחרי הקודמת, בהלכה שנתבאר גם ומה חסרים.
נמצא, חודש, ראש היה אימתי שמע וודאי החודש ימי רוב
לטעות, לו היה ולא מעובר שהיה שעבר, החודש על שידע
(סנהדרין  בטילה ועדותם בחקירות שהוכחשו כורחך ועל

ב). א.22)מא, מ, הסוגייה 23)שם מסקנת לפי
- משהו" חסר שעות שתי טועה "אדם א יב, בפסחים
לתחילת  שנתכוון ואמר הראשון העד את בדקנו ואפילו
לסוף  שנתכוון ואמר השני את ובדקנו השנייה, השעה
טעה  מהם שאחד מוכחשת, עדות זו אין השלישית השעה
"בשעה  רבינו שכתב מה זה ולפי משהו, חסר שעות בשתי
בשלישית  השנייה השעה שם מחליף שהוא כוונתו, - אחת"
שנייה  אותה קורא השלישית בשעה שכשעומד להיפך, או
ומפני  השלישית, סוף עד השנייה השעה מתחילת וטועה
קורא  הוא שהשלישית אחת, בשעה אלא הטעות שאין
בשם  טועה הוא כלומר, אחת" "בשעה רבינו: מנסח שניה,
סוף  עד אחת שעה מתחילת טעותו נמשכת ולמעשה השעה,
ומצה  חמץ הלכות והשווה משנה). (כסף שאחריה השעה
לשישית". חמישית בין יטעה "שמא ט הלכה א, פרק

שתי 24) טועה אדם שאין החכמים, וכדעת שם. סנהדרין
בתוספות  וראה ובטלה. היא מוכחשת ועדות מליאות, שעות
בשלושה. אומר אחד המתחיל דיבור ב מא, שם

הנץ.25) כזב 26)כשמתחיל אלא טעות כאן שאין
וברש"י). ב יב, על 27)(פסחים לזרוח שהתחילה משעה

אמנם  הארץ. פני על כולה השמש שתעלה עד ההרים ראשי
רבינו: כותב י"א הלכה א, פרק שמע קריאת בהלכות
אולם  השמש" שתעלה קודם שעה עישור כמו זה "ושיעור
קודם  שעה שיעור "כמו הנוסח: ושונצינו ר"מ רומי בדפוסי
ב"דרכי  הרמ"א גם תומך זו ובגירסה השמש", שתעלה
ההתאם  שהיא האומר, נח, סימן חיים אורח לטור משה"

התכונה. כורחך 28)לחכמת ועל בו, שיטעה מי ואין

ובטילה. זו היא מוכחשת לפני 29)עדות אמר אחד
היא  שאף השקיעה, בתוך אומר והשני מעשה, היה השקיעה
מהדין  נלמד זה ודין בה, טועים ואין מובהק סימן משמשת
ובסנהדרין  שם בפסחים המבואר החמה" "הנץ של הקודם

א. מב,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בכתב.1) עדות קבלת קנסות. ובדיני ממונות בדיני החקירות

בעל  בפני שלא עדות קבלת העדתם. לאחר העדים חזרת דין
דין.

.‡‰LÈ¯„a ˙BLÙ ÈÈc „Á‡Â ˙BBÓÓ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈»¿∆»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»
‰¯È˜ÁÂ2ÌÎÏ ‰È‰È „Á‡ ËtLÓ :¯Ó‡pL .3Ï·‡ . «¬ƒ»∆∆¡«ƒ¿«∆»ƒ¿∆»∆¬»

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡4ÔÈ‡ , »¿¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ≈
e¯Ó‡ ?„ˆÈk .‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ÔBÓÓ È„Ú≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»≈«»¿

‰Ó ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰ÂÏ‰ eÈÙa :ÌÈ„Ú‰5,˙ÈBÏt ‰La »≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆∆»∆¿»»¿ƒ
ÌB˜n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙‡ eek ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿∆«…∆¿…∆«»
ÈBÏt ÚaËnÓ ‰È‰ Ì‡ ‰n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,Ba ‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»¿…∆«»∆ƒ»»ƒ«¿≈«¿ƒ

ÈBÏt ÚaËnÓ B‡6.˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ƒ«¿≈«¿ƒ≈»«∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."dxiwge dyixca ,zeytp ipic cg`e zepenn ipic cg`"

וחקירה, דרישה על תצווה שהתורה יתכן איך להבין, וצריך
הרי  לווין" בפני דלת ל"תנעול על־ידם לבוא שעלולים הגם

מכשול". תתן לא עיור ש"לפני בגדר זה
חילוק  יש פיו, בהודאת האדם בחיובי בהקדים: והביאור
מלקין  ולא בית־דין ממיתין ש"אין נפשות בדיני מודה אם
אבל  עדים", שני על־פי אלא פיו הודאת על־פי האדם את
בזה, הביאור וידוע דמי". עדים כמאה פיו "הודאת בממון
שנאמר  הקב"ה, קנין אלא קנינו אדם של נפשו שאין
שגם  ואע"פ שלו. הוא ממונו אבל הנה", לי "הנפשות
ולכן  האדם, לבעלות שנתנו הרי הקב"ה, של הוא הממון
על  ובוודאי גופו על משא"כ בעלותו, מורגשת לממון בנוגע

נפשו.
גם  ובאמת, בפנימיות אבל בחיצוניות, הוא זה כל אמנם,
התורה  שציוויי ומכיון הקב"ה, של הם הממון וגם הנפשות
"אלוקים  - כדבעי כשהוא יהודי של למצבו מתייחסים
דלתו  את ינעול שאדם חשש אין - ישר" האדם את עשה
היטב  יודע כי בהלוואה, ממון יאבד אם הלווין בפני
ירידת  מצד אבל הקב"ה, של הוא רכושו כל שממילא
כולו  הוא ממונו גם שבאמת האדם אצל "מונח" לא הדורות
בימי  שנתחדשו והתקנות הגזירות באו ולכן הקב"ה, של
ציוויי  על וסייגים גזירות להוסיף הוצרכו שאז שני, בית
דלת  תנעול שלא כדי וחקירה דרישה שא"צ ואמרו התורה,

לווין. בפני
(לעדות) נפסל אדם "אין ברמב"ם נוסף דין יובן על־פי־זה
גזל  או שגנב ואמר לבית־דין שבא הרי כיצד, עצמו. על־פי
נפסל", אינו עצמו על־פי שמשלם אע"פ בריבית, הלווה או
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דבריו), את (מחלקים דיבוריה" ש"פלגינן הוא הדין כי
אותם  את אבל דבריו, את מקבלים הממון לחיוב בנוגע
והלא  רשע. עצמו את לשים מקבלים אין עצמם הדברים
שמאמינים  מכיון הוא אותו מחייבים שאנו הממון חיוב כל

דבריו. סמך על יפסל שלא מדוע וא"כ לדבריו,
אדם  של ממונו שגם לעיל המבואר על־פי הוא והביאור
לא  הוא ממון אותו מחייבים שאנו וזה הקב"ה, של הוא
נפסל  גם היה אז (כי לדבריו שמאמינים מפני בהכרח
מעולם, דברים היו שלא באמת שיתכן אלא לעדות),
ממונו" על "בהול להיות שטבעו אדם רואים וכשבית־דין
של  שרצונו הוכחה זו הרי לפלוני, ממון שחייב ואומר

לפלוני. יגיע זה שממון הממון) בעל גם (שהוא הקב"ה
האדם, של הממון  היה ובאמיתיות בפנימיות אילו כלומר,
שהממון  מכיון אבל לפוסלו, ולא לדבריו להאמין יתכן לא
ובכל  מעולם, דברים היו שלא באמת יתכן הקב"ה, של הוא

לפלוני. יגיע משלו מסוים שממון רצה הקב"ה זאת
(bi oniq mihtey xtq 'zekln oii' t"r)

חקירות,2) שבע אותם וחוקרים העדים את שדורשים
ה"ד. פ"א, לעיל נפשות,3)כמבואר כדיני ממונות דיני

טו) יג, (דברים נאמר נפשות שבדיני וחקרת"וכיון "ודרשת
א). לב, (סנהדרין ממונות לדיני הואֿהדין שהמלווים 4)–

יכוונו  ולא יטעו והעדים הלווה יכפור שמא מלהלוות, ימנעו
א). ג, שם ורש"י (שם, ויפסיד - זוז.5)עדותם מאה

ה"ג.6) בסמוך כמבואר לבן, או שחור מנה

.·˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na7, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«¿»
˙B¯ÈÎÓe ˙BzÓ8˙BÒ˜ ÈÈ„a Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ9- «»¿ƒ¿«≈»∆¬»¿ƒ≈¿»

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ10˙e˜ÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .11 ¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿≈»ƒ«¿«¿
˙eÏ‚·e12‰n¯Ó ÔÈc‰L Ôic‰ ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .13LLÁÂ ¿»¿≈ƒ»»««»∆«ƒ¿À∆¿»«

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c CÈ¯ˆ - BÏ14. »ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

הודה 7) בפנינו האומרים: עדים, המלוה שמביא - הודאות
מעידים: שהעדים - הלוואות וכך; כך שחייב הלווה, לו

בשתיהן. כופר והלווה וכך, כך הלוהו שהן 8)בפנינו כיון
לחו"מ  (סמ"ע כהלוואות דינן כיס חסרון בהן ויש מצויות
 ֿ דיבור א ג, לסנהדרין ב'תוספות' וראה א, סעיף ל, סי'

תנעול). שלא ותשלומי 9)המתחיל וחבלות גזילות כגון
דעת  וכן ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל המנויים וכו' כפל

שם. בסנהדרין שמתוך 10)ה'תוספות' ב לב, סנהדרין
לחוש  אין כיס, חסרון בהם אין ומקצתם מצויים, שאינם
הל' השווה תורה, דין על והעמידום דלת, לנעילת בהם

ה"ט. שם, עליה 11)סנהדרין שחייבים עבירה שעבר
כדיני  ודינה עומדת", היא מיתה במקום - ש"מלקות מלקות,
ד). ה"א, פט"ז, סנהדרין (הל' וחקירה דרישה לענין נפשות

נפשות,12) כדיני ודינו לגלות ונתחייב בשגגה נפש שהרג
"לנוס  ו) לה, (במדבר ככתוב רוצח, קוראתו התורה שהרי
ה"ד: פי"א, סנהדרין בהל' רבינו כתב וכבר הרוצח", שמה

ואח  מלקיות דיני ואחד נפשות דיני -"אחד גלות דיני ד
ב. לג, בסנהדרין ומקורו בהן", שוים האלו הדינים

רמאי 13) טענת שמבין או רמאי שהוא בתובע שמכיר
ב). לב, שם (רש"י צורך 14)בדבריו ואין ב. לב, שם

שמחוייב  מרומה, שהדין בוודאי הדיין יודע אם לומר
סנהדרין  הל' לעיל כמבואר נפשות, כבדיני הרבה בו לחקור
בביאורינו  לעיל וראה איגר). עקיבא רבי (הגהות ה"ג פכ"ד,

שם.

.‚‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ˙BBÓÓ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙BLÈ¯ca ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡ ,‰¯È˜ÁÂ«¬ƒ»ƒƒ¿ƒ»≈ƒ∆∆∆«¿ƒ

‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B¯È˜Áa B‡15ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡Â . «¬ƒ≈»¿≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa ‰Ê ˙‡ ‰Ê16„Á‡ ?„ˆÈk . ∆∆∆«¿ƒ≈»«∆∆≈«∆»

‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,epnÓ ‰ÂÏ ÔÒÈa :¯ÓB‡≈¿ƒ»»»ƒ∆¿«≈ƒ≈…ƒ∆»
:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa :„Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;¯i‡a¿ƒ»∆»«»∆»ƒ»«ƒ¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú - eÈÈ‰ „Ïa ‡l‡ ,Èk ‡Ï17Ì‡ ÔÎÂ . …ƒ∆»¿…»ƒ≈»¿≈»¿≈ƒ
ÏL :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á :„Á‡‰ ¯Ó‡»«»∆»»ƒ∆«ƒƒ¿»¿«≈ƒ≈∆
eLÈÁÎ‰ È¯‰L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ‰˙È‰ ÔÓL∆∆»¿»≈»¿≈»∆¬≈ƒ¿ƒ

‰LÈ¯ca18¯ÁL ‰Ó :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .19, «¿ƒ»¬»ƒ»«»∆»»∆»…
‰È‰ Ô·Ï ‰Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â20‡ËBÈca :¯ÓB‡ ‰Ê ;21 ¿«≈ƒ≈»∆»»»»∆≈«¿»

‡ËBÈca :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰Lk eÈ‰ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»»¿∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¿»
‰BzÁz‰22˙Ói˜ Ô˙e„Ú - eÈ‰23:„Á‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ««¿»»≈»«∆∆¬ƒ»«»∆»

ÌÈ˙‡Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ‰Ó24ÌlLÏ ·iÁ - »∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈»«ƒ«»¿«≈
‰Ó ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa LiL ;‰Ó25¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆≈ƒ¿«»«ƒ»∆¿≈ƒ»«

:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B„Èa BÏ LÈ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc :„Á‡‰»∆»¿≈»ƒ∆«ƒ≈¿»¿∆≈
ÔÓL ÏL ˙È·Á ÈÓc26ÔÎÂ .ÌÈÓcaL ˙BÁta ÌlLÓ - ¿≈»ƒ∆∆∆¿«≈«»∆«»ƒ¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk27. …«≈»∆

בהן 15) הוכחשו אם - הוא דין בהן, תלויה וההזמה הואיל
וראה  (רדב"ז). ובטלה העדות בגוף הוכחשו כאילו הם הרי

הבאה. והואיל 16)באות יהודה, רב כדברי ב, ל, סנהדרין
אתה  מכאן - כשירה" - בבדיקות "הוכחשו בדבריו: והדגיש
שאינן  הבדיקות דווקא כי פסולה. בחקירות שהוכחשו למד
שהתורה  ואע"פ בהכחשתן, קפידא אין העדות לגוף נוגעות
מכוונים  דברים שיהיו - הדבר" נכון אמת "והנה אמרה:
בדיני  אלא זה אין - ה"ג) פ"ב, לעיל (ראה בבדיקות אפילו

(רדב"ז). בלבד שהן:17)נפשות בחקירות, הוכחשו שהרי
ה"ד. פ"א, לעיל כמבואר ובמקום, נוגעת 18)בזמן שהיא

ה"ה). (שם, כחקירות ודינה העדות, שהכסף 19)בגוף
יושנו. מחמת אם 20)הושחר כי שניהם, תובעו והמלוה

מפי  מוכחש אחד עד בהכרח הרי אחד, מנה אלא תבעו לא
ב. סעיף ל, סי' (חו"מ לעדות יצטרף ואיך עצמו, התובע

יא). ס"ק שם -21)ובסמ"ע דיוטא בדייטי, תימן: בכת"י
הבולטת  "עליה מפרש: א לא, בסנהדרין ורש"י קומה.
עוברים  רה"ר ובני הבית, רוחב פני על הרבים לרשות

שתי 22)תחתיה". לראות יכול מהם אחד שכל וכגון
המקום  בחקירת הוכחשו הרי כן לא שאם כאחת, הדיוטות

(כסףֿמשנה). כלעיל בטלה, א 23)ועדותם לא, סנהדרין
שם. - ורבי נהרדעא, כנ"ל 24)כחכמי שניהם, תובעו וזה

יט. מנה 25)באות ובאותו מנה, על מעידים ששניהם כיון
שבהם  פחות אחרי והלך זה, את זה מכחישים הם אין

וברש"י). שם, על 26)(סנהדרין לו הודה בפני אומר: זה
שמן, חבית דמי על לו הודה בפני אומר: וזה יין, חבית דמי
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(שם  שבשניהם הפחותה יין חבית דמי על מעידים ששניהם
ולבן  שחור במנה וכן בזה, לטעות אדם בני שדרך וברש"י).
לענין  ב) נו, (בבאֿבתרא אמרו וכן מוכחשת, עדות זו ואין
בהן  לדקדק העדים דרך אין לשעורים חיטים שבין חזקה,
ה"ב: פט"ו ונטען טוען הל' והשווה שם) יוסף' ('נמוקי

בזה". מדקדק העד ליישב 27)"שאין שנוכל מקום כל
מיישבים  - זה את זה מכחישים שאינם העדים דברי

ב. סעיף ל, סי' חו"מ ברמ"א כמבואר דבריהם,

.„L :‰¯Bz ÔÈcÈÈ„a ‡Ï ,˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ƒ»∆≈¿«¿ƒ≈…¿ƒ≈
.ÌÈ„Ú‰ ÈtÓ ‡l‡ ,˙BLÙ ÈÈ„a ‡ÏÂ ˙BBÓÓ»¿…¿ƒ≈¿»∆»ƒƒ»≈ƒ
·˙kÓ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ - ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒƒƒ∆¿…ƒ¿«

Ô„È28ÔÈÎ˙BÁL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .29˙BBÓÓ ÈÈc »»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒƒ≈»
ÌÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËLaL ˙e„Úa30, ¿≈∆ƒ¿»««ƒ∆≈»≈ƒ«»ƒ

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k31˙e„Úa ÔÈc ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ¿≈»ƒ¿≈
˙BÒ˜ ÈÈ„a ¯ËLaL32˙BkÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿≈»ƒ«¿«

Ô„È ·˙kÓ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ;˙eÏ‚·e33. ¿»∆»ƒƒ∆¿…ƒ¿«»»

"עלֿפי 28) ה"ז: פט"ז יבמות בירושלמי וכן א עא, גיטין
אין  זה, ולפי מתורגמן". עלֿפי ולא כתבם עלֿפי לא עדים,
דעת  וכן לביתֿדין, בכתב עדותם לשלוח יכולים העדים
- רבינוֿתם דעת אבל טו. יט, דברים לתורה בפירושו רש"י
לשלוח  עכשיו שנוהגים - ב לא, ליבמות ב'תוספות' הובאה
ודווקא  עדותם. שזוכרים זמן כל לביתֿדין, בכתב עדות
בכתב. להעיד יכול אינו בפה, להגיד ראוי שאינו אילם,
נהגו  - מב, ס"ק כח, סי' לחו"מ הסמ"ע כתב - לכך ובהתאם
ושולחים  חכמים, תלמידי על להטריח שלא הוראה, מורי
דעת  לב, אות בסמוך וראה לביתֿדין. בכתבֿידם עדותם

בזה. ומחליטים.29)רבינו שמתו.30)פוסקים
וימנע 31) אינם, והעדים הלווה יכפור שמא המלוה שידאג

תיקון  מפני חתימה עדי רבנן "תקינו א) לו, (גיטין מלהלוות
וסובר  הים". למדינת דאזלי או סהדי דמייתי דזימנין העולם,
בלבד  נשים גט על ולא השטרות כל על מוסב שזה רבינו,
הנביא  דברי לכך רמז נו). ס"ק כח, סי' לחו"מ (הגר"א
וחתום, בספר וכתוב יקנו, בכסף "שדות מד) לב, (ירמיה

עדים". דלת,32)והעד נעילת מפני בהם לחוש שאין
ט. אות לעיל יתכן 33)וכמבואר הלחםֿמשנה, ולדעת

 ֿ לבית בכתב העדות לשלוח רבינוֿתם לדעת יודה שרבינו
אלא  נתכוון ולא להגיד, וראויים חיים שהעדים זמן כל דין
עוד, קיימים אינם ועדיו לפנינו, חתום המופיע שטר למעט
שאינו  רבינו סובר כזה ובשטר להגיד, ראויים ואינם שמתו
הי"א: פ"ט, לקמן רבינו דברי לדבר ראיה תורה. מדין מועיל
בפיו", להעיד ראוי שיהיה או בפיו, בביתֿדין להעיד "צריך
הל' וראה שם. כמבואר לזה, ראוי שאינו לחרש פרט
שטר  ע"פ להנשא אשה שמתירים הכ"ח פי"ג גירושין
בהתרת  שהקילו פלוני, בן פלוני איש מת בו: כתוב שמצאו

שם. כמבואר להגיד, ראוי אינו כשהעד אפילו עגונה

.‰ÈÈ„a ÔÈa ,ÔÈc ˙È·a B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL „Ú Ïk»≈∆∆¿¿»≈¿≈ƒ≈¿ƒ≈
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ34. »≈¿ƒ≈¿»≈»«¬…

È˙ÈÈ‰ ‰ÚËÓ :¯Ó‡ ?„ˆÈk35È˙ÈÈ‰ ‚‚BL ,36Èz¯kÊÂ , ≈«»«À¿∆»ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
È˙ÈOÚ B„ÁÙÏ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L37,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ∆≈«»»≈¿«¬»ƒƒ≈¿ƒ

ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡38ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»«««ƒ¿»»¿≈≈»¿ƒ
È‡z B˙e„Úa39¯Ó‡iL ÌÈ¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿≈¿«¿»∆»»»¿»ƒ∆…«

Ïeha ÔÏÏkÓ ‡B·iL ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ¯Á‡ „Ú‰»≈««∆∆¿¿»≈∆»ƒ¿»»ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - da È‡z ˙ÙÒB‰ B‡ ˙e„Ú‰40. »≈»«¿«»≈¿ƒ

ונשא 34) יגיד לוא "אם א) ה, (ויקרא שנאמר ב יח, כתובות
אחת  שהגדה ומגיד, חוזר אינו שוב שהגיד, כיון - עונו"
ב  לא, שבועות במשנה וראה שם), (רש"י בה נכתבה
כתובות  ובתוספתא ולהעיד". לחזור יכולים ואינם "הואיל
בדאים  אמרו בביתֿדין, עדותם נחקרה שלא "עד מ"א פ"ב,
אמרו: בביתֿדין, עדותם משנחקרה נאמנים; אלו הרי - אנו

נאמנים". אינם - אנו שהגדתי 35)בדאים במה טעיתי
ירמיה. רב של בעובדא ב קסז, בבאֿבתרא מתחילה.

הייתי.36) להעיד 37)שכוח עלי איומיו מחמת הוכרחתי
ב). יח, (כתובות הייתי ואנוס במזיד, העיד 38)שקר למה

ב). מד, (סנהדרין אחרת זה 39)מתחילה תנאי על לומר
טוען  והמוכר וכך, כך הלוקח לו שיעשה שדהו, פלוני מכר
וברש"י). ב יט, (כתובות מכר ואינו תנאי לי קיים לא

נאמן 40) - משמעויות שתי עדותו בלשון יש אם ומסתבר,
בעדותו  טעה אם וכן (רדב"ז). להגיד נתכוונתי כך לומר:
להביא  ביתֿדין שהצריכוהו כגון מאליה, מוכחת טעות
יודעים  ביתֿהדין: ושאלם עדים, והביא רמאי שאינו עדים
אני  וכי הדין: בעל העיר כן. ואמרו רמאי? שהוא בו אתם
להם, שומעים - רמאי שאינך אלא אמרנו לא אמרו, רמאי?
ומקורו  לעצמו, חובה להעיד עדים מביא אדם אין שבוודאי
רמז  ורבינו א. סעיף כט, סי' בחו"מ וכן ב כח, בבבאֿמציעא

שם. וכביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן כך על

.ÂÈÓk ‰Ê È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈∆¿ƒ
ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL41¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈¿ƒ«¬…

Ô‰a42Ìi˜Ï ¯LÙ‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»¿«≈
¯ËM‰43‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L ÔB‚k ,Ô‰ÈtÓ ‡lL «¿»∆…ƒƒ∆¿∆»»≈ƒ∆∆

¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ ,Ô„È ·˙k44; ¿«»»∆»»¿«»»≈ƒ»«≈
Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ Ï·‡45, ¬»ƒƒ∆¿»¿«≈∆«¿»∆»ƒƒ∆
eÈÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â46, ¿»¿¿«»≈∆¬»¬ƒ»ƒ

È¯‰ - eÈÈ‰ ÌÈÚËÓ ,eÈÈ‰ ÌÈ·B¯˜ ,eÈÈ‰ ÌÈpË¿̃«ƒ»ƒ¿ƒ»ƒÀ¿ƒ»ƒ¬≈
ÌÈÓ‡ el‡47.¯ËM‰ ÏËaÈÂ , ≈∆¡»ƒ¿ƒ»≈«¿»

וברש"י).41) א ג, (גיטין חתימתם לזייף חצוף אדם שאין
ב.42) יח, ידם.43)כתובות חתימת את לאשר
בביתֿדין 44) כבר שהוחזק אחר שטר על חתומים שהם

זה  חתימות מדמים אנו זה, חתום שטר וכשהופיע ואושר,
לקיומם. זקוקים אנו ואין לאישור 45)לזה זקוקים שאנו

ידם. נפשות.46)חתימת איום כיון 47)מחמת שם,
הפה  הוא שאסר הפה פיהם, על אלא ניכר כתבֿידם שאין
זה, על האמינם כך זה, על מאמינם שאתה כשם שהתיר,

שם). (רש"י היא אחת הגדה והכל

.Ê‰¯·Úa eÈÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt :e¯Ó‡48„ÁL B‡ , »¿¿≈≈»ƒ«¬≈»…«
BÊ ˙e„Ú ÏÚ eÁ˜Ï49Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - »«¿«≈≈∆¡»ƒ∆≈»»
ÚL¯ BÓˆÚ ÌÈOÓ50‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚiL „Ú , ≈ƒ«¿»»«∆»ƒ»»≈ƒ∆
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דבריו), את (מחלקים דיבוריה" ש"פלגינן הוא הדין כי
אותם  את אבל דבריו, את מקבלים הממון לחיוב בנוגע
והלא  רשע. עצמו את לשים מקבלים אין עצמם הדברים
שמאמינים  מכיון הוא אותו מחייבים שאנו הממון חיוב כל

דבריו. סמך על יפסל שלא מדוע וא"כ לדבריו,
אדם  של ממונו שגם לעיל המבואר על־פי הוא והביאור
לא  הוא ממון אותו מחייבים שאנו וזה הקב"ה, של הוא
נפסל  גם היה אז (כי לדבריו שמאמינים מפני בהכרח
מעולם, דברים היו שלא באמת שיתכן אלא לעדות),
ממונו" על "בהול להיות שטבעו אדם רואים וכשבית־דין
של  שרצונו הוכחה זו הרי לפלוני, ממון שחייב ואומר

לפלוני. יגיע זה שממון הממון) בעל גם (שהוא הקב"ה
האדם, של הממון  היה ובאמיתיות בפנימיות אילו כלומר,
שהממון  מכיון אבל לפוסלו, ולא לדבריו להאמין יתכן לא
ובכל  מעולם, דברים היו שלא באמת יתכן הקב"ה, של הוא

לפלוני. יגיע משלו מסוים שממון רצה הקב"ה זאת
(bi oniq mihtey xtq 'zekln oii' t"r)

חקירות,2) שבע אותם וחוקרים העדים את שדורשים
ה"ד. פ"א, לעיל נפשות,3)כמבואר כדיני ממונות דיני

טו) יג, (דברים נאמר נפשות שבדיני וחקרת"וכיון "ודרשת
א). לב, (סנהדרין ממונות לדיני הואֿהדין שהמלווים 4)–

יכוונו  ולא יטעו והעדים הלווה יכפור שמא מלהלוות, ימנעו
א). ג, שם ורש"י (שם, ויפסיד - זוז.5)עדותם מאה

ה"ג.6) בסמוך כמבואר לבן, או שחור מנה

.·˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na7, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«¿»
˙B¯ÈÎÓe ˙BzÓ8˙BÒ˜ ÈÈ„a Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ9- «»¿ƒ¿«≈»∆¬»¿ƒ≈¿»

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ10˙e˜ÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .11 ¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿≈»ƒ«¿«¿
˙eÏ‚·e12‰n¯Ó ÔÈc‰L Ôic‰ ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .13LLÁÂ ¿»¿≈ƒ»»««»∆«ƒ¿À∆¿»«

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c CÈ¯ˆ - BÏ14. »ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

הודה 7) בפנינו האומרים: עדים, המלוה שמביא - הודאות
מעידים: שהעדים - הלוואות וכך; כך שחייב הלווה, לו

בשתיהן. כופר והלווה וכך, כך הלוהו שהן 8)בפנינו כיון
לחו"מ  (סמ"ע כהלוואות דינן כיס חסרון בהן ויש מצויות
 ֿ דיבור א ג, לסנהדרין ב'תוספות' וראה א, סעיף ל, סי'

תנעול). שלא ותשלומי 9)המתחיל וחבלות גזילות כגון
דעת  וכן ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל המנויים וכו' כפל

שם. בסנהדרין שמתוך 10)ה'תוספות' ב לב, סנהדרין
לחוש  אין כיס, חסרון בהם אין ומקצתם מצויים, שאינם
הל' השווה תורה, דין על והעמידום דלת, לנעילת בהם

ה"ט. שם, עליה 11)סנהדרין שחייבים עבירה שעבר
כדיני  ודינה עומדת", היא מיתה במקום - ש"מלקות מלקות,
ד). ה"א, פט"ז, סנהדרין (הל' וחקירה דרישה לענין נפשות

נפשות,12) כדיני ודינו לגלות ונתחייב בשגגה נפש שהרג
"לנוס  ו) לה, (במדבר ככתוב רוצח, קוראתו התורה שהרי
ה"ד: פי"א, סנהדרין בהל' רבינו כתב וכבר הרוצח", שמה

ואח  מלקיות דיני ואחד נפשות דיני -"אחד גלות דיני ד
ב. לג, בסנהדרין ומקורו בהן", שוים האלו הדינים

רמאי 13) טענת שמבין או רמאי שהוא בתובע שמכיר
ב). לב, שם (רש"י צורך 14)בדבריו ואין ב. לב, שם

שמחוייב  מרומה, שהדין בוודאי הדיין יודע אם לומר
סנהדרין  הל' לעיל כמבואר נפשות, כבדיני הרבה בו לחקור
בביאורינו  לעיל וראה איגר). עקיבא רבי (הגהות ה"ג פכ"ד,

שם.

.‚‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ˙BBÓÓ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙BLÈ¯ca ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡ ,‰¯È˜ÁÂ«¬ƒ»ƒƒ¿ƒ»≈ƒ∆∆∆«¿ƒ

‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B¯È˜Áa B‡15ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡Â . «¬ƒ≈»¿≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa ‰Ê ˙‡ ‰Ê16„Á‡ ?„ˆÈk . ∆∆∆«¿ƒ≈»«∆∆≈«∆»

‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,epnÓ ‰ÂÏ ÔÒÈa :¯ÓB‡≈¿ƒ»»»ƒ∆¿«≈ƒ≈…ƒ∆»
:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa :„Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;¯i‡a¿ƒ»∆»«»∆»ƒ»«ƒ¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú - eÈÈ‰ „Ïa ‡l‡ ,Èk ‡Ï17Ì‡ ÔÎÂ . …ƒ∆»¿…»ƒ≈»¿≈»¿≈ƒ
ÏL :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á :„Á‡‰ ¯Ó‡»«»∆»»ƒ∆«ƒƒ¿»¿«≈ƒ≈∆
eLÈÁÎ‰ È¯‰L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ‰˙È‰ ÔÓL∆∆»¿»≈»¿≈»∆¬≈ƒ¿ƒ

‰LÈ¯ca18¯ÁL ‰Ó :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .19, «¿ƒ»¬»ƒ»«»∆»»∆»…
‰È‰ Ô·Ï ‰Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â20‡ËBÈca :¯ÓB‡ ‰Ê ;21 ¿«≈ƒ≈»∆»»»»∆≈«¿»

‡ËBÈca :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰Lk eÈ‰ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»»¿∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¿»
‰BzÁz‰22˙Ói˜ Ô˙e„Ú - eÈ‰23:„Á‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ««¿»»≈»«∆∆¬ƒ»«»∆»

ÌÈ˙‡Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ‰Ó24ÌlLÏ ·iÁ - »∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈»«ƒ«»¿«≈
‰Ó ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa LiL ;‰Ó25¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆≈ƒ¿«»«ƒ»∆¿≈ƒ»«

:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B„Èa BÏ LÈ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc :„Á‡‰»∆»¿≈»ƒ∆«ƒ≈¿»¿∆≈
ÔÓL ÏL ˙È·Á ÈÓc26ÔÎÂ .ÌÈÓcaL ˙BÁta ÌlLÓ - ¿≈»ƒ∆∆∆¿«≈«»∆«»ƒ¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk27. …«≈»∆

בהן 15) הוכחשו אם - הוא דין בהן, תלויה וההזמה הואיל
וראה  (רדב"ז). ובטלה העדות בגוף הוכחשו כאילו הם הרי

הבאה. והואיל 16)באות יהודה, רב כדברי ב, ל, סנהדרין
אתה  מכאן - כשירה" - בבדיקות "הוכחשו בדבריו: והדגיש
שאינן  הבדיקות דווקא כי פסולה. בחקירות שהוכחשו למד
שהתורה  ואע"פ בהכחשתן, קפידא אין העדות לגוף נוגעות
מכוונים  דברים שיהיו - הדבר" נכון אמת "והנה אמרה:
בדיני  אלא זה אין - ה"ג) פ"ב, לעיל (ראה בבדיקות אפילו

(רדב"ז). בלבד שהן:17)נפשות בחקירות, הוכחשו שהרי
ה"ד. פ"א, לעיל כמבואר ובמקום, נוגעת 18)בזמן שהיא

ה"ה). (שם, כחקירות ודינה העדות, שהכסף 19)בגוף
יושנו. מחמת אם 20)הושחר כי שניהם, תובעו והמלוה

מפי  מוכחש אחד עד בהכרח הרי אחד, מנה אלא תבעו לא
ב. סעיף ל, סי' (חו"מ לעדות יצטרף ואיך עצמו, התובע

יא). ס"ק שם -21)ובסמ"ע דיוטא בדייטי, תימן: בכת"י
הבולטת  "עליה מפרש: א לא, בסנהדרין ורש"י קומה.
עוברים  רה"ר ובני הבית, רוחב פני על הרבים לרשות

שתי 22)תחתיה". לראות יכול מהם אחד שכל וכגון
המקום  בחקירת הוכחשו הרי כן לא שאם כאחת, הדיוטות

(כסףֿמשנה). כלעיל בטלה, א 23)ועדותם לא, סנהדרין
שם. - ורבי נהרדעא, כנ"ל 24)כחכמי שניהם, תובעו וזה

יט. מנה 25)באות ובאותו מנה, על מעידים ששניהם כיון
שבהם  פחות אחרי והלך זה, את זה מכחישים הם אין

וברש"י). שם, על 26)(סנהדרין לו הודה בפני אומר: זה
שמן, חבית דמי על לו הודה בפני אומר: וזה יין, חבית דמי
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(שם  שבשניהם הפחותה יין חבית דמי על מעידים ששניהם
ולבן  שחור במנה וכן בזה, לטעות אדם בני שדרך וברש"י).
לענין  ב) נו, (בבאֿבתרא אמרו וכן מוכחשת, עדות זו ואין
בהן  לדקדק העדים דרך אין לשעורים חיטים שבין חזקה,
ה"ב: פט"ו ונטען טוען הל' והשווה שם) יוסף' ('נמוקי

בזה". מדקדק העד ליישב 27)"שאין שנוכל מקום כל
מיישבים  - זה את זה מכחישים שאינם העדים דברי

ב. סעיף ל, סי' חו"מ ברמ"א כמבואר דבריהם,

.„L :‰¯Bz ÔÈcÈÈ„a ‡Ï ,˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ƒ»∆≈¿«¿ƒ≈…¿ƒ≈
.ÌÈ„Ú‰ ÈtÓ ‡l‡ ,˙BLÙ ÈÈ„a ‡ÏÂ ˙BBÓÓ»¿…¿ƒ≈¿»∆»ƒƒ»≈ƒ
·˙kÓ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ - ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒƒƒ∆¿…ƒ¿«

Ô„È28ÔÈÎ˙BÁL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .29˙BBÓÓ ÈÈc »»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒƒ≈»
ÌÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËLaL ˙e„Úa30, ¿≈∆ƒ¿»««ƒ∆≈»≈ƒ«»ƒ

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k31˙e„Úa ÔÈc ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ¿≈»ƒ¿≈
˙BÒ˜ ÈÈ„a ¯ËLaL32˙BkÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿≈»ƒ«¿«

Ô„È ·˙kÓ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ;˙eÏ‚·e33. ¿»∆»ƒƒ∆¿…ƒ¿«»»

"עלֿפי 28) ה"ז: פט"ז יבמות בירושלמי וכן א עא, גיטין
אין  זה, ולפי מתורגמן". עלֿפי ולא כתבם עלֿפי לא עדים,
דעת  וכן לביתֿדין, בכתב עדותם לשלוח יכולים העדים
- רבינוֿתם דעת אבל טו. יט, דברים לתורה בפירושו רש"י
לשלוח  עכשיו שנוהגים - ב לא, ליבמות ב'תוספות' הובאה
ודווקא  עדותם. שזוכרים זמן כל לביתֿדין, בכתב עדות
בכתב. להעיד יכול אינו בפה, להגיד ראוי שאינו אילם,
נהגו  - מב, ס"ק כח, סי' לחו"מ הסמ"ע כתב - לכך ובהתאם
ושולחים  חכמים, תלמידי על להטריח שלא הוראה, מורי
דעת  לב, אות בסמוך וראה לביתֿדין. בכתבֿידם עדותם

בזה. ומחליטים.29)רבינו שמתו.30)פוסקים
וימנע 31) אינם, והעדים הלווה יכפור שמא המלוה שידאג

תיקון  מפני חתימה עדי רבנן "תקינו א) לו, (גיטין מלהלוות
וסובר  הים". למדינת דאזלי או סהדי דמייתי דזימנין העולם,
בלבד  נשים גט על ולא השטרות כל על מוסב שזה רבינו,
הנביא  דברי לכך רמז נו). ס"ק כח, סי' לחו"מ (הגר"א
וחתום, בספר וכתוב יקנו, בכסף "שדות מד) לב, (ירמיה

עדים". דלת,32)והעד נעילת מפני בהם לחוש שאין
ט. אות לעיל יתכן 33)וכמבואר הלחםֿמשנה, ולדעת

 ֿ לבית בכתב העדות לשלוח רבינוֿתם לדעת יודה שרבינו
אלא  נתכוון ולא להגיד, וראויים חיים שהעדים זמן כל דין
עוד, קיימים אינם ועדיו לפנינו, חתום המופיע שטר למעט
שאינו  רבינו סובר כזה ובשטר להגיד, ראויים ואינם שמתו
הי"א: פ"ט, לקמן רבינו דברי לדבר ראיה תורה. מדין מועיל
בפיו", להעיד ראוי שיהיה או בפיו, בביתֿדין להעיד "צריך
הל' וראה שם. כמבואר לזה, ראוי שאינו לחרש פרט
שטר  ע"פ להנשא אשה שמתירים הכ"ח פי"ג גירושין
בהתרת  שהקילו פלוני, בן פלוני איש מת בו: כתוב שמצאו

שם. כמבואר להגיד, ראוי אינו כשהעד אפילו עגונה

.‰ÈÈ„a ÔÈa ,ÔÈc ˙È·a B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL „Ú Ïk»≈∆∆¿¿»≈¿≈ƒ≈¿ƒ≈
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ34. »≈¿ƒ≈¿»≈»«¬…

È˙ÈÈ‰ ‰ÚËÓ :¯Ó‡ ?„ˆÈk35È˙ÈÈ‰ ‚‚BL ,36Èz¯kÊÂ , ≈«»«À¿∆»ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
È˙ÈOÚ B„ÁÙÏ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L37,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ∆≈«»»≈¿«¬»ƒƒ≈¿ƒ

ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡38ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»«««ƒ¿»»¿≈≈»¿ƒ
È‡z B˙e„Úa39¯Ó‡iL ÌÈ¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿≈¿«¿»∆»»»¿»ƒ∆…«

Ïeha ÔÏÏkÓ ‡B·iL ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ¯Á‡ „Ú‰»≈««∆∆¿¿»≈∆»ƒ¿»»ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - da È‡z ˙ÙÒB‰ B‡ ˙e„Ú‰40. »≈»«¿«»≈¿ƒ

ונשא 34) יגיד לוא "אם א) ה, (ויקרא שנאמר ב יח, כתובות
אחת  שהגדה ומגיד, חוזר אינו שוב שהגיד, כיון - עונו"
ב  לא, שבועות במשנה וראה שם), (רש"י בה נכתבה
כתובות  ובתוספתא ולהעיד". לחזור יכולים ואינם "הואיל
בדאים  אמרו בביתֿדין, עדותם נחקרה שלא "עד מ"א פ"ב,
אמרו: בביתֿדין, עדותם משנחקרה נאמנים; אלו הרי - אנו

נאמנים". אינם - אנו שהגדתי 35)בדאים במה טעיתי
ירמיה. רב של בעובדא ב קסז, בבאֿבתרא מתחילה.

הייתי.36) להעיד 37)שכוח עלי איומיו מחמת הוכרחתי
ב). יח, (כתובות הייתי ואנוס במזיד, העיד 38)שקר למה

ב). מד, (סנהדרין אחרת זה 39)מתחילה תנאי על לומר
טוען  והמוכר וכך, כך הלוקח לו שיעשה שדהו, פלוני מכר
וברש"י). ב יט, (כתובות מכר ואינו תנאי לי קיים לא

נאמן 40) - משמעויות שתי עדותו בלשון יש אם ומסתבר,
בעדותו  טעה אם וכן (רדב"ז). להגיד נתכוונתי כך לומר:
להביא  ביתֿדין שהצריכוהו כגון מאליה, מוכחת טעות
יודעים  ביתֿהדין: ושאלם עדים, והביא רמאי שאינו עדים
אני  וכי הדין: בעל העיר כן. ואמרו רמאי? שהוא בו אתם
להם, שומעים - רמאי שאינך אלא אמרנו לא אמרו, רמאי?
ומקורו  לעצמו, חובה להעיד עדים מביא אדם אין שבוודאי
רמז  ורבינו א. סעיף כט, סי' בחו"מ וכן ב כח, בבבאֿמציעא

שם. וכביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן כך על

.ÂÈÓk ‰Ê È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈∆¿ƒ
ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL41¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈¿ƒ«¬…

Ô‰a42Ìi˜Ï ¯LÙ‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»¿«≈
¯ËM‰43‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L ÔB‚k ,Ô‰ÈtÓ ‡lL «¿»∆…ƒƒ∆¿∆»»≈ƒ∆∆

¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ ,Ô„È ·˙k44; ¿«»»∆»»¿«»»≈ƒ»«≈
Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ Ï·‡45, ¬»ƒƒ∆¿»¿«≈∆«¿»∆»ƒƒ∆
eÈÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â46, ¿»¿¿«»≈∆¬»¬ƒ»ƒ

È¯‰ - eÈÈ‰ ÌÈÚËÓ ,eÈÈ‰ ÌÈ·B¯˜ ,eÈÈ‰ ÌÈpË¿̃«ƒ»ƒ¿ƒ»ƒÀ¿ƒ»ƒ¬≈
ÌÈÓ‡ el‡47.¯ËM‰ ÏËaÈÂ , ≈∆¡»ƒ¿ƒ»≈«¿»

וברש"י).41) א ג, (גיטין חתימתם לזייף חצוף אדם שאין
ב.42) יח, ידם.43)כתובות חתימת את לאשר
בביתֿדין 44) כבר שהוחזק אחר שטר על חתומים שהם

זה  חתימות מדמים אנו זה, חתום שטר וכשהופיע ואושר,
לקיומם. זקוקים אנו ואין לאישור 45)לזה זקוקים שאנו

ידם. נפשות.46)חתימת איום כיון 47)מחמת שם,
הפה  הוא שאסר הפה פיהם, על אלא ניכר כתבֿידם שאין
זה, על האמינם כך זה, על מאמינם שאתה כשם שהתיר,

שם). (רש"י היא אחת הגדה והכל

.Ê‰¯·Úa eÈÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt :e¯Ó‡48„ÁL B‡ , »¿¿≈≈»ƒ«¬≈»…«
BÊ ˙e„Ú ÏÚ eÁ˜Ï49Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - »«¿«≈≈∆¡»ƒ∆≈»»
ÚL¯ BÓˆÚ ÌÈOÓ50‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚiL „Ú , ≈ƒ«¿»»«∆»ƒ»»≈ƒ∆
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eÈ¯·„ eÈ‰ ‰Ó‡ :e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÚL¯51ÔÈ‡ - »»¿≈ƒ»¿¬»»»¿»≈≈
¯˜La „ÈÚÓk - ‰Ó‡ ¯ËL ÏÚ „ÈÚn‰L ;ÌÈÓ‡52. ∆¡»ƒ∆«≈ƒ«¿«¬»»¿≈ƒ¿∆∆

והרשעים 48) מלקות, עליה שחייבים עבירה שעברנו
ה"אֿב. ס"י, לקמן כמבואר לעדות, וחתמנו 49)פסולים

עצמו,50)שקר. אצל הוא שקרוב מחזקתו, עצמו לפסול
לקמן  והשווה וברש"י) שם, (כתובות לעדות פסול וקרוב

ה"ב. ולא 51)פי"ב, למלוה הלווה שהאמינו חתימתנו.
שאם  למלוה, ומסרו שטר לו כתב אלא כלום, ממנו לוה
אלאֿאםֿכן  יתבענו שלא והאמינו ילווה, ללוות יצטרך

בתוך 52)מלווהו. אמנה שטר שישהה לאדם לו שאסור
- עולה" באהלך תשכן "ואל יד) יא, (איוב שנאמר ְַָביתו,
היו  אמנה וכשאמרו: "עולה", על לחתום לעדים ְַָואסור
א). יט, (כתובות עצמם את להרשיע נאמנים אינם  דברינו,
העידו  כאילו אחרת עדות להעיד בזה נפסלו לא זאת ובכל
בשקר" "כמעיד רבינו: שהדגיש וזה ממש, שקר עדות
ממש  שקר מעיד דין לו אין אבל שקר, למעיד שדומה

(רדב"ז).

.ÁeÏ ‰¯ÒÓ ‰Ú„BÓ ‰Ê ¯ÎÓ ¯ËL :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ¿«∆∆∆»»ƒ¿¿»»
ÂÈÏÚ53Ô„È ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,54¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ55 »»««ƒ∆¿«»»≈ƒ»«≈

ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ -56. ¬≈≈∆¡»ƒ

מוכר 53) שהוא השטר, כתיבת לפני לנו הודיע המוכר
בהל' כמבואר בטל, המכר והרי באונסו, והכרנו אונס מחמת

ה"א. פ"י, זקוקים 55)חתימתם.54)מכירה אנו ואין
ע  השטר שאסר לקיים הפה כאן: לומר שאין נמצא פיהם, ל

שהתיר. הפה כרב 56)הוא ב) יט, (כתובות בטל והמכר
לכתוב  שבידם הר"ן: ומפרש להכתב. ניתן זה האומר: אשי
שטר  זמן שלפני תאריך בו ולציין המוכר, של המודעה נוסח
הגידו  לא שעדיין ומגידים, חוזרים אלו שאין נמצא  המכר,
ראשונה, משעה המכר הגדת לפסול שבידם כיון כלום,
נאמנים. - אחר ממקום יוצא כשכתבֿידם אפילו ולפיכך
נחמן, רב אמר דיבורֿהמתחיל: שם, ו'תוספות' רש"י ולדעת
שהם  אחר, ממקום כתבֿידם כשאין אלא נאמנים אינם
על  לחתום להם היה שמותר להכתב" נותן "זה מפרשים:
אינם  ולפיֿזה מאונסו, האנוס להציל כדי המכר שטר
אלא  נאמנים שאינם נפשות מחמת היינו מאנוסים עדיפים

ה"ו. לעיל כאמור אחר, ממקום יוצא כתבֿידם כשאין

.Ë‰Ê ¯ËL ‰È‰ È‡z ÏÚ :e¯Ó‡57·˙k ‰È‰ Ì‡ : »¿«¿«»»¿»∆ƒ»»¿«
ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È58ÔÈ‡ Ì‡Â ; »»≈ƒ»«≈≈∆¡»ƒ¿ƒ≈
ÌÈÓ‡ - Ì‰ÈtÓ ‡l‡ Ìi˜˙Ó ¯ËM‰59¯ÓB‡Â .60 «¿»ƒ¿«≈∆»ƒƒ∆∆¡»ƒ¿≈

ÔÈc‰ ÈÏÚ·Ï61È‡z‰ eÓi˜ :62Ôe„Ï e‡B·e63. ¿«¬≈«ƒ«¿«¿«»

מקחו,57) את זה מכר מסויים תנאי ועל זה, מכר שטר
את  לבטל המוכר רוצה - תנאו את הלוקח קיים ולא והואיל

המכר. אין 58)שטר תנאי, שום בשטר נזכר ולא הואיל
מגידים  עדים שאין השניה, בהגדתם לבטלו יכולים הם

ומגידים. שהתיר,59)וחוזרים הפה הוא - שאסר שהפה
היא. אחת הגדה הלקוחות.61)הדיין.60)והכל

המוכרים.62) המכירה 63)לבעלים את יעכבו עדיין אם
אבל  שם. רש"י דעת גם היא רבינו כדעת ב). יט, (כתובות
סובר, מו) סימן חו"מ ב'טור' דבריו (הובאו גאון האי רב

היו  תנאי לומר נאמנים אחר, ממקום יוצא כתבֿידם שאפילו
כשר  ויהיה חל השטר שהרי שניה, הגדה זו שאין דברינו,
כמותו, סוברים הראשונים מן והרבה התנאי, כשיתקיים
בר"ן  הובאו ונימוקיו רבינו, כדעת הכריע ז"ל הרמב"ן אולם

לד. ס"ק סב, סימן לחו"מ בש"ך וראה שם. לכתובות

.ÈÌÈ¯·c‰ eÈ‰ È‡z ÏÚ :ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡64, »«∆»ƒ»≈ƒ«¿«»«¿»ƒ
È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â65„Ú Ô‡k È¯‰ - ¿«≈ƒ≈…»»»¿«¬≈»≈

„Á‡66. ∆»

נאמן,64) הוא הרי אחר ממקום יוצא כתבֿידו ואין והואיל
הקודמת. בהלכה גמור 65)כאמור מכר זה הרי ולדבריו,

ללוקח. ממכרו את להעביר המוכר שאין 66)וחייב נמצא
הונא  רב כדעת ב) יט, (כתובות אחד בעד אלא חתום השטר

יצטרך ברי  מטלטלין, הוא המכר אם זה ולפי יהושע, דרב ה
התורה  שבועת להישבע הלוקח, ע"י הנתבע שהוא המוכר
עד  כל כדין תנאי, שם היה שלא האומר העד את להכחיש
פ"ג, ונטען טוען הל' (ראה הנתבע את שבועה המחייב אחד
למוכר, מסייע - שם היה תנאי האומר העד ואפילו ה"ו),
עד  כאן הרי רבינו: שדקדק וזה מלהשבע, פוטרו הוא אין
הלוי  מאיר רבי דעת היא וכן שבועה. וחייב כלומר אחד,

(לחםֿמשנה). מו סימן חו"מ ב'טור'

.‡È˙BBÓÓ ÈÈ„a Ìb67ÈÙa ‡l‡ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ «¿ƒ≈»≈¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈
ÔÈc ÏÚa68ÔÈc ÏÚa ‰È‰ Ì‡ .69eÈ‰L B‡ ,‰ÏBÁ ««ƒƒ»»««ƒ∆∆»

eÁÏLÂ Ìi‰ ˙È„ÓÏ CÏÈÏ ÌÈL˜·Ó ÌÈ„Ú‰70ÏÚ·Ï »≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ««»¿»¿¿««
ÂÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú ÌÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ ÔÈc71. ƒ¿…»¬≈≈¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿»»

¯ËLa Ï·‡ ;‰t ÏÚ ˙e„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬»ƒ¿»
ÂÈ„Ú ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi˜Ó -72ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL73. ¿«¿ƒ≈ƒ∆≈»∆…ƒ¿≈««ƒ

„ÓBÚ ‰È‰ elÙ‡Â74ÛiÊÓ ¯ËL :¯ÓB‡Â ÁÂBˆÂ «¬ƒ»»≈¿≈«¿≈¿»¿À»
‡e‰75Ô‰ ¯˜L È„Ú !76Ô‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt !77ÔÈ‡ - ! ≈≈∆∆≈¿≈≈≈≈

BÏ LÈ Ì‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ‡l‡ ;Ba ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿»¿ƒ≈
ÏÒÙÏ ‰È‡¯78ÏÒÙÈ -79. ¿»»ƒ¿…ƒ¿…

רק 67) שנוהגת וחקירה לדרישה בניגוד נפשות, כבדיני
ה"א. לעיל כמבואר ממון, בדיני ולא נפשות בדיני

(68- בבעליו" "והועד כט) כא, (שמות שנאמר הנתבע,
שורו  על ויעמוד (=שהזיק) השור בעל יבוא תורה: אמרה
ועמדו  דרשו: קצ, אות שופטים וב'ספרי' ב) קיב, (בבאֿקמא
על  ויעמוד השור בעל יבוא - הריב להם אשר האנשים שני

העדות.69)שורו. שיקבלו טרם ימות ושמא
פ"ג 71)הדיינים.70) סנהדרין ובירושלמי שם. בבאֿקמא

עדים  מקבלים בעיר, מצוי אינו הדין בעל שאם משמע ה"ט,
בינתיים  כי לו, שישלחו עד נחכה אומרים ואין בפניו, שלא
טז). סעיף כח, סי' בחו"מ (וכן הים למדינת העדים ילכו
מלבוא, משתמט שהנתבע ביתֿדין ראה אם הרדב"ז: וכתב
לא  ואם שיבוא, עד אותו מנדים העדות, יקבלו שלא כדי
למדינת  ללכת בדעתם שאין אפילו העדים, מקבלים - בא
בענין  פי"א לכתובות הר"ן וכתב במצרים. נהג וכך הים,
שכל  א), צח, (שם שבועה צריכה בביתֿדין שלא המוכרת
בפני  שלא אפילו עדיו מקבלים עצמו, לפטור הבא נתבע
ומקורו  יח. סעיף כח, סי' בחו"מ וכן התובע, דינו בעל
הדיוטות  של ביתֿדין צריכה שאלמנה א לב, בבבאֿמציעא
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אע"פ  מועילה, ועדותם בזול, מכרה שלא עליה להעיד
שם. הגר"א ביאור וראה הם, קטנים שהיתומים

ידיהם.72) חתימת את עדים 73)מאשרים - התורה שמן
בביתֿדין,החתומ  עדותם כנחקרה הם הרי השטר, על ים

אפילו  מקיימים ולפיכך מדבריהם, אלא קיום צריך ואינו
 ֿ דיבור ה'תוספות' וכפירוש שם, (בבאֿקמא בפניהם שלא

מקיימים). את 75)הנתבע.74)המתחיל: זייף המלוה
בשטרות  שחתמו כפי חתימתם, את וחיקה העדים חתימת

לקיימו. רוצה ביתֿהדין שמהם למלוה 76)אחרים וחתמו
ה"א.77)בשקר. פ"י , לקמן כמבואר את 78)רשעים,

השטר. או השטר 79)העדים הרי הביא, שלא וכל
מלוה  הל' והשווה שם). (בבאֿקמא פיו על וגובים בכשרותו
קובעים  בדבריו, ממש שיש לדיינים נראה "אם ה"ב: פכ"ב,
אלא  בא שאינו להם נראה ואם עדיו. להביא זמן לו
שלם, לו: אומרים - דופי של ובטענות דברים בעלילות

יחזיר". ראיה לו יש אם ואח"כ

.·ÈÈÓ ÏkÌÈ„Úa ‰È‡¯ BÏ LiL80ÌÈ„Úa ÏthÓ - »ƒ∆≈¿»»¿≈ƒƒ«≈»≈ƒ
ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·iL „Ú81ÏÚaL ÔÈc ˙Èa eÚ„È Ì‡Â . «∆¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆««

Ìl‡ BÈc82ÏÚaÓ ÌÈ„Át˙Ó ÌÈ„Ú‰L Ú·Bz‰ ÔÚËÂ , ƒ«»¿»««≈«∆»≈ƒƒ¿«¬ƒƒ««
ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa È¯‰ - BÏ e„ÈÚÈÂ e‡B·iL BÈcƒ∆»¿»ƒ¬≈≈ƒƒ∆««

ÌÈ„Ú‰ ‡e‰ ‡È·iL BÈc83ÌÈ¯·„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»ƒ»≈ƒ¿≈…«≈ƒ¿»ƒ
.Ìl‡Ï Ô‰a ÔÈc el‡≈»ƒ»∆¿«»

הנתבע.80) מידי ממון ב 81)להוציא מו, בבאֿקמא
יגש  (=תובע) דברים בעל "מי יד) כד, (שמות  שנאמר

אליהם. ראיה יגיש - ואיש 82)אליהם" תקיף הוא הנתבע
והם 83)זרוע. כלום, לתובע חייב שאינו כדבריו, שיעידו

שישתקו  להם די כי יראה, מחמת לשקר חשודים אינם
בגלל  שקר להעיד פנים בשום יעיזו לא אבל מחמתו,
לא  כן אם תאמר, ושמא ב). לט, (בבאֿמציעא אלמותו
מתפחדים  שעדיו יטעון שבעלֿדינו לאלמים, חיים ַהנחת
הם, שאלמים כיון - להם? אשר כל מפסידים ונמצאו ַממנו,
בתשובה  שיחזרו עד נידונם וכך בהפסדם, לנו איכפת לא
וראה  (כסףֿמשנה). כמותם ויידונו אדם, כל כשאר ויהיו

את. זיל ד"ה שם ב'תוספות'

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדיני 1) נפרדת עדות נפשות. בעדות מאוחרת ראייה

אחד  בכל הצורך ממון. בעדות חלקיים צירופים ממונות.
הדבר. כל על להעיד מהעדים

.‡˙BLÙ È„Ú2˙‡ ÌÈ‡B¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ≈≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ƒ∆
„Á‡k ‰¯·Ú ‰OBÚ‰3„Á‡k „ÈÚ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .4, »∆¬≈»¿∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆»

„Á‡ ÔÈc ˙È··e5.CÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ . ¿≈ƒ∆»¬»ƒ≈»≈¿ƒƒ¿»
„ˆÈk6,‰¯·Ú‰ ¯·ÚLk ‰Ê ÔBlÁÓ e‰‡B¯ „Á‡ ‰È‰ ? ≈«»»∆»≈≈«∆¿∆»«»¬≈»

ÈL eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÔBlÁÓ e‰‡B¯ ¯Á‡‰ „Ú‰Â¿»≈»«≈≈≈««≈ƒ»¿≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ7Ba ‰¯˙n‰ ‰Ê ‰È‰ .8,ÌÈ„Ú‰ ‰‡B¯ ƒ¿»¿ƒ»»∆««¿∆∆»≈ƒ
˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ««ƒ∆≈ƒ∆∆

ÔÙ¯ˆÓ ‰¯˙n‰ - ‰Ê9,„Á‡ ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL eÈ‰ . ∆««¿∆¿»¿»»¿≈»≈ƒ¿«ƒ∆»
‰Ê e‰‡¯Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆»≈∆…ƒ««¿»»∆

ÒÈÎ‰Â ,Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚL∆∆¿»»¿«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿ƒ
ÔBlÁ‰ B˙B‡Ó BL‡¯ ‡ÈˆB‰Â ÈM‰ „Ú‰ ¯ÊÁÂ ,BL‡…̄¿»«»≈«≈ƒ¿ƒ…≈««

e‰‡¯Â10„Á‡k Ì‰ÈL e‡¯iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -11. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»
L eÈ‰ÌÈ„Ú ÈLe ,‰Ê ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú È »¿≈≈ƒƒ≈«∆¿≈≈ƒ

:ÚˆÓ‡a Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ,¯Á‡ ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ≈««≈¿∆»«¿∆»∆¿«
˙e„Ú BÊ È¯‰ - el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈¬≈≈

˙Á‡12Û¯ˆ ‡ÏÂ el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒ…»ƒ≈∆≈¿…≈«
‰¯˙n‰ Ô˙B‡13Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi„Ú ÈzL el‡ È¯‰ - »««¿∆¬≈≈¿≈≈À¿ƒ»ƒ

,ÔÈ‚¯‰ Ô‰Â ‡e‰ - ÔÈÓÓBÊ Ô‰Ó ˙Á‡ ˙k ˙‡ˆÓƒ¿≈«««≈∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ
‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Úa ‚¯‰ ‡e‰ È¯‰L14. ∆¬≈∆¡»¿≈«««¿ƒ»

עונש 2) עליה שחייבים עבירה שעבר אדם על המעידים
ביתֿדין. וכמבואר 3)מיתת זה, אחר זה לראוהו פרט

ששומעים 4)בסמוך. ממונות, לעדי בניגוד זה, במעמד זה
לו, שומעים למחר חבירו וכשיבוא היום, זה של דבריו

ה"ד. בסמוך שקיבלו 5)כמבואר דיינים כ"ג אותם שכל
זה  מביתֿדין קצת שיצטרפו לא אותו, ידונו הםֿהם עדותם,
לפני  גם עדותם שהעידו (=כגון אחר מביתֿדין וקצת
אחד  שבא ממונות, לדיני בניגוד אותו, וידונו שני) ביתֿדין
 ֿ (כסף ה"ו בסמוך כמבואר לדונו, ושלשתם ביתֿדין, מכל

נפשות.6)משנה). דיני אל  חוזר "מנין 7)זה ב ו, מכות
זה) מחלון ואחד זה, מחלון רואהו (=אחד מיוחדת לעדות
עד  עלֿפי יומת "לא ו) יז, (דברים שנאמר פסולה, שהיא

אחד. - אחד - בלא 8)אחד" עונש שאין בעבריין,
בו  שהתרה ובין העדים, מן אחד בו שהתרה "ובין התראה,
ה"ב). פי"ב, סנהדרין (הל' נהרג" זה הרי עדים... בפני אחר

רואים 9) היו "אם שם: התלמוד שגירסת אלא שם, מכות
וגירסת  מצטרפים". אותם רואה המתרה או המתרה, את
רואה  והמתרה המתרה את רואים "היו כנראה שם, רבינו
להסתפק  אפשר שאיך בדין, וכן (כסףֿמשנה). אותם"
פיו, על העבריין ולהרוג אותם, שראה המתרה באמירת
עד  נהרג אינו רבינו לגירסת אבל הוא? אחד עד והלא
וראה  שראוהו. יעידו והם המתרה את יראו שהעדים

מתרה. או ד"ה שם מהם 10)ב'תוספות' אחד שכל אע"פ
גמורה. מלאכה חיוב כדי עושה שם.11)ראהו מכות,

בטלה 12) - לעדות פסול או קרוב מהם אחד נמצא ואם
אינה  - זוממת מהן אחת כת נמצאה אם וכן כולה. העדות
זה  את זה ראו שלא אלה ואפילו כולם. שיזומו עד נהרגת
ד"ה  שם ב'תוספות' כמבואר אחת, לעדות מצטרפים

ח.13)שמקצתן. אות לעיל כאמור הדדי, צירוף
(שם).14) הוזמה שלא

.·˙‡ el‡ e‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈»««ƒ∆…»≈∆
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú - el‡15ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk . ≈≈»ƒ¿»∆∆≈«»«»∆»¿»«

BÏ ‰„B‰ ÈÙa B‡ ,ÈBÏt ÌBÈa e‰ÂÏ‰16„Ú‰ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿¿ƒ¿»«»¿»«»≈
ÌBÈa ‰„B‰ B‡ ÈÙa e‰ÂÏ‰L „ÈÚÓ È‡ ÔÎÂ :ÈM‰«≈ƒ¿≈¬ƒ≈ƒ∆ƒ¿»¿»«»¿

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡17. «≈¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

תימן:15) ובכת"י יא. אות לעיל וכמבואר אחת, לעדות
מצטרפת. עדותן - זה אחר זה שראו שהוא 16)אע"פ

לו. אחד 17)חייב עד עלֿפי יומת לא שנאמר: שם, מכות
אבל  מיוחדת), (=עדות כשירה דאין הוא נפשות בדיני -
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eÈ¯·„ eÈ‰ ‰Ó‡ :e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÚL¯51ÔÈ‡ - »»¿≈ƒ»¿¬»»»¿»≈≈
¯˜La „ÈÚÓk - ‰Ó‡ ¯ËL ÏÚ „ÈÚn‰L ;ÌÈÓ‡52. ∆¡»ƒ∆«≈ƒ«¿«¬»»¿≈ƒ¿∆∆

והרשעים 48) מלקות, עליה שחייבים עבירה שעברנו
ה"אֿב. ס"י, לקמן כמבואר לעדות, וחתמנו 49)פסולים

עצמו,50)שקר. אצל הוא שקרוב מחזקתו, עצמו לפסול
לקמן  והשווה וברש"י) שם, (כתובות לעדות פסול וקרוב

ה"ב. ולא 51)פי"ב, למלוה הלווה שהאמינו חתימתנו.
שאם  למלוה, ומסרו שטר לו כתב אלא כלום, ממנו לוה
אלאֿאםֿכן  יתבענו שלא והאמינו ילווה, ללוות יצטרך

בתוך 52)מלווהו. אמנה שטר שישהה לאדם לו שאסור
- עולה" באהלך תשכן "ואל יד) יא, (איוב שנאמר ְַָביתו,
היו  אמנה וכשאמרו: "עולה", על לחתום לעדים ְַָואסור
א). יט, (כתובות עצמם את להרשיע נאמנים אינם  דברינו,
העידו  כאילו אחרת עדות להעיד בזה נפסלו לא זאת ובכל
בשקר" "כמעיד רבינו: שהדגיש וזה ממש, שקר עדות
ממש  שקר מעיד דין לו אין אבל שקר, למעיד שדומה

(רדב"ז).

.ÁeÏ ‰¯ÒÓ ‰Ú„BÓ ‰Ê ¯ÎÓ ¯ËL :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ¿«∆∆∆»»ƒ¿¿»»
ÂÈÏÚ53Ô„È ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,54¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ55 »»««ƒ∆¿«»»≈ƒ»«≈

ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ -56. ¬≈≈∆¡»ƒ

מוכר 53) שהוא השטר, כתיבת לפני לנו הודיע המוכר
בהל' כמבואר בטל, המכר והרי באונסו, והכרנו אונס מחמת

ה"א. פ"י, זקוקים 55)חתימתם.54)מכירה אנו ואין
ע  השטר שאסר לקיים הפה כאן: לומר שאין נמצא פיהם, ל

שהתיר. הפה כרב 56)הוא ב) יט, (כתובות בטל והמכר
לכתוב  שבידם הר"ן: ומפרש להכתב. ניתן זה האומר: אשי
שטר  זמן שלפני תאריך בו ולציין המוכר, של המודעה נוסח
הגידו  לא שעדיין ומגידים, חוזרים אלו שאין נמצא  המכר,
ראשונה, משעה המכר הגדת לפסול שבידם כיון כלום,
נאמנים. - אחר ממקום יוצא כשכתבֿידם אפילו ולפיכך
נחמן, רב אמר דיבורֿהמתחיל: שם, ו'תוספות' רש"י ולדעת
שהם  אחר, ממקום כתבֿידם כשאין אלא נאמנים אינם
על  לחתום להם היה שמותר להכתב" נותן "זה מפרשים:
אינם  ולפיֿזה מאונסו, האנוס להציל כדי המכר שטר
אלא  נאמנים שאינם נפשות מחמת היינו מאנוסים עדיפים

ה"ו. לעיל כאמור אחר, ממקום יוצא כתבֿידם כשאין

.Ë‰Ê ¯ËL ‰È‰ È‡z ÏÚ :e¯Ó‡57·˙k ‰È‰ Ì‡ : »¿«¿«»»¿»∆ƒ»»¿«
ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È58ÔÈ‡ Ì‡Â ; »»≈ƒ»«≈≈∆¡»ƒ¿ƒ≈
ÌÈÓ‡ - Ì‰ÈtÓ ‡l‡ Ìi˜˙Ó ¯ËM‰59¯ÓB‡Â .60 «¿»ƒ¿«≈∆»ƒƒ∆∆¡»ƒ¿≈

ÔÈc‰ ÈÏÚ·Ï61È‡z‰ eÓi˜ :62Ôe„Ï e‡B·e63. ¿«¬≈«ƒ«¿«¿«»

מקחו,57) את זה מכר מסויים תנאי ועל זה, מכר שטר
את  לבטל המוכר רוצה - תנאו את הלוקח קיים ולא והואיל

המכר. אין 58)שטר תנאי, שום בשטר נזכר ולא הואיל
מגידים  עדים שאין השניה, בהגדתם לבטלו יכולים הם

ומגידים. שהתיר,59)וחוזרים הפה הוא - שאסר שהפה
היא. אחת הגדה הלקוחות.61)הדיין.60)והכל

המוכרים.62) המכירה 63)לבעלים את יעכבו עדיין אם
אבל  שם. רש"י דעת גם היא רבינו כדעת ב). יט, (כתובות
סובר, מו) סימן חו"מ ב'טור' דבריו (הובאו גאון האי רב

היו  תנאי לומר נאמנים אחר, ממקום יוצא כתבֿידם שאפילו
כשר  ויהיה חל השטר שהרי שניה, הגדה זו שאין דברינו,
כמותו, סוברים הראשונים מן והרבה התנאי, כשיתקיים
בר"ן  הובאו ונימוקיו רבינו, כדעת הכריע ז"ל הרמב"ן אולם

לד. ס"ק סב, סימן לחו"מ בש"ך וראה שם. לכתובות

.ÈÌÈ¯·c‰ eÈ‰ È‡z ÏÚ :ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡64, »«∆»ƒ»≈ƒ«¿«»«¿»ƒ
È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â65„Ú Ô‡k È¯‰ - ¿«≈ƒ≈…»»»¿«¬≈»≈

„Á‡66. ∆»

נאמן,64) הוא הרי אחר ממקום יוצא כתבֿידו ואין והואיל
הקודמת. בהלכה גמור 65)כאמור מכר זה הרי ולדבריו,

ללוקח. ממכרו את להעביר המוכר שאין 66)וחייב נמצא
הונא  רב כדעת ב) יט, (כתובות אחד בעד אלא חתום השטר

יצטרך ברי  מטלטלין, הוא המכר אם זה ולפי יהושע, דרב ה
התורה  שבועת להישבע הלוקח, ע"י הנתבע שהוא המוכר
עד  כל כדין תנאי, שם היה שלא האומר העד את להכחיש
פ"ג, ונטען טוען הל' (ראה הנתבע את שבועה המחייב אחד
למוכר, מסייע - שם היה תנאי האומר העד ואפילו ה"ו),
עד  כאן הרי רבינו: שדקדק וזה מלהשבע, פוטרו הוא אין
הלוי  מאיר רבי דעת היא וכן שבועה. וחייב כלומר אחד,

(לחםֿמשנה). מו סימן חו"מ ב'טור'

.‡È˙BBÓÓ ÈÈ„a Ìb67ÈÙa ‡l‡ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ «¿ƒ≈»≈¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈
ÔÈc ÏÚa68ÔÈc ÏÚa ‰È‰ Ì‡ .69eÈ‰L B‡ ,‰ÏBÁ ««ƒƒ»»««ƒ∆∆»

eÁÏLÂ Ìi‰ ˙È„ÓÏ CÏÈÏ ÌÈL˜·Ó ÌÈ„Ú‰70ÏÚ·Ï »≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ««»¿»¿¿««
ÂÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú ÌÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ ÔÈc71. ƒ¿…»¬≈≈¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿»»

¯ËLa Ï·‡ ;‰t ÏÚ ˙e„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬»ƒ¿»
ÂÈ„Ú ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi˜Ó -72ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL73. ¿«¿ƒ≈ƒ∆≈»∆…ƒ¿≈««ƒ

„ÓBÚ ‰È‰ elÙ‡Â74ÛiÊÓ ¯ËL :¯ÓB‡Â ÁÂBˆÂ «¬ƒ»»≈¿≈«¿≈¿»¿À»
‡e‰75Ô‰ ¯˜L È„Ú !76Ô‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt !77ÔÈ‡ - ! ≈≈∆∆≈¿≈≈≈≈

BÏ LÈ Ì‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ‡l‡ ;Ba ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿»¿ƒ≈
ÏÒÙÏ ‰È‡¯78ÏÒÙÈ -79. ¿»»ƒ¿…ƒ¿…

רק 67) שנוהגת וחקירה לדרישה בניגוד נפשות, כבדיני
ה"א. לעיל כמבואר ממון, בדיני ולא נפשות בדיני

(68- בבעליו" "והועד כט) כא, (שמות שנאמר הנתבע,
שורו  על ויעמוד (=שהזיק) השור בעל יבוא תורה: אמרה
ועמדו  דרשו: קצ, אות שופטים וב'ספרי' ב) קיב, (בבאֿקמא
על  ויעמוד השור בעל יבוא - הריב להם אשר האנשים שני

העדות.69)שורו. שיקבלו טרם ימות ושמא
פ"ג 71)הדיינים.70) סנהדרין ובירושלמי שם. בבאֿקמא

עדים  מקבלים בעיר, מצוי אינו הדין בעל שאם משמע ה"ט,
בינתיים  כי לו, שישלחו עד נחכה אומרים ואין בפניו, שלא
טז). סעיף כח, סי' בחו"מ (וכן הים למדינת העדים ילכו
מלבוא, משתמט שהנתבע ביתֿדין ראה אם הרדב"ז: וכתב
לא  ואם שיבוא, עד אותו מנדים העדות, יקבלו שלא כדי
למדינת  ללכת בדעתם שאין אפילו העדים, מקבלים - בא
בענין  פי"א לכתובות הר"ן וכתב במצרים. נהג וכך הים,
שכל  א), צח, (שם שבועה צריכה בביתֿדין שלא המוכרת
בפני  שלא אפילו עדיו מקבלים עצמו, לפטור הבא נתבע
ומקורו  יח. סעיף כח, סי' בחו"מ וכן התובע, דינו בעל
הדיוטות  של ביתֿדין צריכה שאלמנה א לב, בבבאֿמציעא
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אע"פ  מועילה, ועדותם בזול, מכרה שלא עליה להעיד
שם. הגר"א ביאור וראה הם, קטנים שהיתומים

ידיהם.72) חתימת את עדים 73)מאשרים - התורה שמן
בביתֿדין,החתומ  עדותם כנחקרה הם הרי השטר, על ים

אפילו  מקיימים ולפיכך מדבריהם, אלא קיום צריך ואינו
 ֿ דיבור ה'תוספות' וכפירוש שם, (בבאֿקמא בפניהם שלא

מקיימים). את 75)הנתבע.74)המתחיל: זייף המלוה
בשטרות  שחתמו כפי חתימתם, את וחיקה העדים חתימת

לקיימו. רוצה ביתֿהדין שמהם למלוה 76)אחרים וחתמו
ה"א.77)בשקר. פ"י , לקמן כמבואר את 78)רשעים,

השטר. או השטר 79)העדים הרי הביא, שלא וכל
מלוה  הל' והשווה שם). (בבאֿקמא פיו על וגובים בכשרותו
קובעים  בדבריו, ממש שיש לדיינים נראה "אם ה"ב: פכ"ב,
אלא  בא שאינו להם נראה ואם עדיו. להביא זמן לו
שלם, לו: אומרים - דופי של ובטענות דברים בעלילות

יחזיר". ראיה לו יש אם ואח"כ

.·ÈÈÓ ÏkÌÈ„Úa ‰È‡¯ BÏ LiL80ÌÈ„Úa ÏthÓ - »ƒ∆≈¿»»¿≈ƒƒ«≈»≈ƒ
ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·iL „Ú81ÏÚaL ÔÈc ˙Èa eÚ„È Ì‡Â . «∆¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆««

Ìl‡ BÈc82ÏÚaÓ ÌÈ„Át˙Ó ÌÈ„Ú‰L Ú·Bz‰ ÔÚËÂ , ƒ«»¿»««≈«∆»≈ƒƒ¿«¬ƒƒ««
ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa È¯‰ - BÏ e„ÈÚÈÂ e‡B·iL BÈcƒ∆»¿»ƒ¬≈≈ƒƒ∆««

ÌÈ„Ú‰ ‡e‰ ‡È·iL BÈc83ÌÈ¯·„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»ƒ»≈ƒ¿≈…«≈ƒ¿»ƒ
.Ìl‡Ï Ô‰a ÔÈc el‡≈»ƒ»∆¿«»

הנתבע.80) מידי ממון ב 81)להוציא מו, בבאֿקמא
יגש  (=תובע) דברים בעל "מי יד) כד, (שמות  שנאמר

אליהם. ראיה יגיש - ואיש 82)אליהם" תקיף הוא הנתבע
והם 83)זרוע. כלום, לתובע חייב שאינו כדבריו, שיעידו

שישתקו  להם די כי יראה, מחמת לשקר חשודים אינם
בגלל  שקר להעיד פנים בשום יעיזו לא אבל מחמתו,
לא  כן אם תאמר, ושמא ב). לט, (בבאֿמציעא אלמותו
מתפחדים  שעדיו יטעון שבעלֿדינו לאלמים, חיים ַהנחת
הם, שאלמים כיון - להם? אשר כל מפסידים ונמצאו ַממנו,
בתשובה  שיחזרו עד נידונם וכך בהפסדם, לנו איכפת לא
וראה  (כסףֿמשנה). כמותם ויידונו אדם, כל כשאר ויהיו

את. זיל ד"ה שם ב'תוספות'

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדיני 1) נפרדת עדות נפשות. בעדות מאוחרת ראייה

אחד  בכל הצורך ממון. בעדות חלקיים צירופים ממונות.
הדבר. כל על להעיד מהעדים

.‡˙BLÙ È„Ú2˙‡ ÌÈ‡B¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ≈≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ƒ∆
„Á‡k ‰¯·Ú ‰OBÚ‰3„Á‡k „ÈÚ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .4, »∆¬≈»¿∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆»

„Á‡ ÔÈc ˙È··e5.CÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ . ¿≈ƒ∆»¬»ƒ≈»≈¿ƒƒ¿»
„ˆÈk6,‰¯·Ú‰ ¯·ÚLk ‰Ê ÔBlÁÓ e‰‡B¯ „Á‡ ‰È‰ ? ≈«»»∆»≈≈«∆¿∆»«»¬≈»

ÈL eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÔBlÁÓ e‰‡B¯ ¯Á‡‰ „Ú‰Â¿»≈»«≈≈≈««≈ƒ»¿≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ7Ba ‰¯˙n‰ ‰Ê ‰È‰ .8,ÌÈ„Ú‰ ‰‡B¯ ƒ¿»¿ƒ»»∆««¿∆∆»≈ƒ
˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ««ƒ∆≈ƒ∆∆

ÔÙ¯ˆÓ ‰¯˙n‰ - ‰Ê9,„Á‡ ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL eÈ‰ . ∆««¿∆¿»¿»»¿≈»≈ƒ¿«ƒ∆»
‰Ê e‰‡¯Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆»≈∆…ƒ««¿»»∆

ÒÈÎ‰Â ,Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚL∆∆¿»»¿«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿ƒ
ÔBlÁ‰ B˙B‡Ó BL‡¯ ‡ÈˆB‰Â ÈM‰ „Ú‰ ¯ÊÁÂ ,BL‡…̄¿»«»≈«≈ƒ¿ƒ…≈««

e‰‡¯Â10„Á‡k Ì‰ÈL e‡¯iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -11. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»
L eÈ‰ÌÈ„Ú ÈLe ,‰Ê ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú È »¿≈≈ƒƒ≈«∆¿≈≈ƒ

:ÚˆÓ‡a Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ,¯Á‡ ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ≈««≈¿∆»«¿∆»∆¿«
˙e„Ú BÊ È¯‰ - el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈¬≈≈

˙Á‡12Û¯ˆ ‡ÏÂ el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒ…»ƒ≈∆≈¿…≈«
‰¯˙n‰ Ô˙B‡13Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi„Ú ÈzL el‡ È¯‰ - »««¿∆¬≈≈¿≈≈À¿ƒ»ƒ

,ÔÈ‚¯‰ Ô‰Â ‡e‰ - ÔÈÓÓBÊ Ô‰Ó ˙Á‡ ˙k ˙‡ˆÓƒ¿≈«««≈∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ
‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Úa ‚¯‰ ‡e‰ È¯‰L14. ∆¬≈∆¡»¿≈«««¿ƒ»

עונש 2) עליה שחייבים עבירה שעבר אדם על המעידים
ביתֿדין. וכמבואר 3)מיתת זה, אחר זה לראוהו פרט

ששומעים 4)בסמוך. ממונות, לעדי בניגוד זה, במעמד זה
לו, שומעים למחר חבירו וכשיבוא היום, זה של דבריו

ה"ד. בסמוך שקיבלו 5)כמבואר דיינים כ"ג אותם שכל
זה  מביתֿדין קצת שיצטרפו לא אותו, ידונו הםֿהם עדותם,
לפני  גם עדותם שהעידו (=כגון אחר מביתֿדין וקצת
אחד  שבא ממונות, לדיני בניגוד אותו, וידונו שני) ביתֿדין
 ֿ (כסף ה"ו בסמוך כמבואר לדונו, ושלשתם ביתֿדין, מכל

נפשות.6)משנה). דיני אל  חוזר "מנין 7)זה ב ו, מכות
זה) מחלון ואחד זה, מחלון רואהו (=אחד מיוחדת לעדות
עד  עלֿפי יומת "לא ו) יז, (דברים שנאמר פסולה, שהיא

אחד. - אחד - בלא 8)אחד" עונש שאין בעבריין,
בו  שהתרה ובין העדים, מן אחד בו שהתרה "ובין התראה,
ה"ב). פי"ב, סנהדרין (הל' נהרג" זה הרי עדים... בפני אחר

רואים 9) היו "אם שם: התלמוד שגירסת אלא שם, מכות
וגירסת  מצטרפים". אותם רואה המתרה או המתרה, את
רואה  והמתרה המתרה את רואים "היו כנראה שם, רבינו
להסתפק  אפשר שאיך בדין, וכן (כסףֿמשנה). אותם"
פיו, על העבריין ולהרוג אותם, שראה המתרה באמירת
עד  נהרג אינו רבינו לגירסת אבל הוא? אחד עד והלא
וראה  שראוהו. יעידו והם המתרה את יראו שהעדים

מתרה. או ד"ה שם מהם 10)ב'תוספות' אחד שכל אע"פ
גמורה. מלאכה חיוב כדי עושה שם.11)ראהו מכות,

בטלה 12) - לעדות פסול או קרוב מהם אחד נמצא ואם
אינה  - זוממת מהן אחת כת נמצאה אם וכן כולה. העדות
זה  את זה ראו שלא אלה ואפילו כולם. שיזומו עד נהרגת
ד"ה  שם ב'תוספות' כמבואר אחת, לעדות מצטרפים

ח.13)שמקצתן. אות לעיל כאמור הדדי, צירוף
(שם).14) הוזמה שלא

.·˙‡ el‡ e‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈»««ƒ∆…»≈∆
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú - el‡15ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk . ≈≈»ƒ¿»∆∆≈«»«»∆»¿»«

BÏ ‰„B‰ ÈÙa B‡ ,ÈBÏt ÌBÈa e‰ÂÏ‰16„Ú‰ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿¿ƒ¿»«»¿»«»≈
ÌBÈa ‰„B‰ B‡ ÈÙa e‰ÂÏ‰L „ÈÚÓ È‡ ÔÎÂ :ÈM‰«≈ƒ¿≈¬ƒ≈ƒ∆ƒ¿»¿»«»¿

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡17. «≈¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

תימן:15) ובכת"י יא. אות לעיל וכמבואר אחת, לעדות
מצטרפת. עדותן - זה אחר זה שראו שהוא 16)אע"פ

לו. אחד 17)חייב עד עלֿפי יומת לא שנאמר: שם, מכות
אבל  מיוחדת), (=עדות כשירה דאין הוא נפשות בדיני -
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בן  יהושע "רבי א ל, בסנהדרין וכן כשירה. ממונות בדיני
הוא  שניהם מבין שהרי זה", אחר בזה אפילו אומר: קרחה
"והוא  א) ה, (ויקרא אומר הכתוב וכן מכלֿמקום. מנה חייב
ראה  אחד כל אפילו מכלֿמקום, – ידע" או ראה או עד

(שם). לעצמו

.‚:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»∆»¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ≈
BÏ ‰„B‰ ÈÙa18,‰„B‰ ÈÙa :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«»∆»«»ƒ¿»«»

e‰ÂÏ‰ ÈÙa :¯Ó‡ ÔÓÊ ¯Á‡ „ÈÚ‰L ÈM‰Â19È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈ƒ««¿«»«¿»«ƒ¿»¬≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡20. ≈ƒ¿»¿ƒ

העד 18) שהודאת אחד, מנה על מעידים ששניהם ויתכן,
הראשון. העד של ההלוואה לאותה מכוונת השני

הם,19) נפרדים מנים ושני ההודאה, אחרי ההלוואה נמצאת
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). אחר מנה על מעיד מהם אחד וכל
ומדובר  מצטרפים. - מנה לו שחייב מעידים ושניהם הואיל
מתשרי, ואחד מניסן אחד מנים, שני תובעו שהמלוה כאן,
שני  על מעידים והם אחד מנה אלא תובעו אינו אם אבל
שהוא  התובע, דברי לפי שקרן מהם אחד עלֿכרחך מנים,
התורה  מן שבועה הלווה נשבע ולפיכך עצמו, על נאמן
בחו"מ  וכן (כסףֿמשנה, ונפטר האמיתי העד את להכחיש

ז). סעיף ל, ע"פ 20)סי' נהרדעא כחכמי ב ל, סנהדרין
שם. אלפס רב וכדעת קרחה, בן יהושע רבי

.„„Á‡ ‡B·È - ÔÈc ˙È·a ÔÈ„ÈÚnL ˙Úa ÔÎÂ¿≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈ƒ»∆»
¯Á‡Ï ÈM‰ „Ú‰ ‡B·iLÎe ,ÌBi‰ ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»«¿∆»»≈«≈ƒ¿««
ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe .ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL - ÔÓÊ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ∆»∆ƒƒ

ÔBÓn‰ Ô‰a21. »∆«»

גמליאל 21) בן שמעון רבן וכן נתן. רבי וכדעת א עמ' שם
בדיני  זה וכל ב. כו, בכתובות הסוגיא כהכרעת כמותו סובר
את  שניהם שיראו צריכים הרי נפשות בדיני אבל ממונות,
ביתֿדין  בפני העדות הגדת את אנו ומשווים כאחת, העדות
מה  יגיד", לוא אם ראה... "או שנאמר: העדות, לראיית
הסוגיא  ע"פ ספר) (קרית כאחת ההגדה אף כאחת, הראיה

ב. עמ' שם בסנהדרין

.‰·˙Îa „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ22‰t ÏÚ „Á‡Â23- ¿≈ƒ»»≈∆»ƒ¿»¿∆»«∆
ÔÈÙ¯ËˆÓ24È‡ :B˙e„Ú ·˙k ‡lL ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆…»«≈¬ƒ

B„iÓ È˙È˜25‡ÏÂ ‰f‰ ‰ÂÏn‰ ‡a ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·c ÏÚ »ƒƒƒ»«»»∆¿…»««¿∆«∆¿…
‰ÂÏn‰ ˙BOÚÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ì‰ÈL - ·zÎÏ ÈpnÓ Ï‡L»«ƒ∆ƒƒ¿…¿≈∆ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ¿∆

ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¯ËLa26. ƒ¿»¿≈»«»«¿ƒ

בשטר.22) שמע 23)חתום או ההלוואה שראה המעיד
המלוה. בפני הלווה הלווה 24)הודאת יכפור אם ואפילו

ואפילו  השנים להכחיש נאמן אינו לוויתי, לא ויטעון
הלווה: טען אם אבל א). קסה, (בבאֿבתרא בשבועה
בכתב  אחד עד אלא למלוה אין אם אפילו נאמן אינו פרעתי,
פי"ד, מלוה בהל' רבינו כדברי בעלֿפה, עד עמו ואין בלבד,
- פרעתי טען ולווה אחד, בעד שטרֿחוב עליו "הוציא ה"י:
(פרישה  ומשלם" להשבע יכול ואינו שבועה, מחוייב זה הרי

נא). סימן הלווה 25)לחו"מ של מידו סודר קנין קיבלתי
רציתי  ואילו למלוה, ולמסרו עליו ולחתום שטר לכתוב
שנית  להמלך הוצרכתי ולא לכך זכאי הייתי שטר לכתוב

(בבאֿבתרא  הוא ש'כלל' לכתיבה, הוא מסכים אם לשאלו
עומד". לכתיבה קנין "סתם א) תמוה,26)מ, זה לשון

עד  אלא למלוה אין שאפילו כג אות לעיל נתבאר כבר שהרי
יכול  שהמלוה פרעתי, לטעון יכול הלווה אין בכתב, אחד
ממני, לקחתיו לא למה עושה, מה בידי שטרך להשיבו:
את  המצטט נא סי' בחו"מ ה'טור' גירסת היא נכונה ולפיכך
– גמורה" בשטר מלוה ונעשה "מצטרפים רבינו: דברי
כשטר  הלקוחות מן אפילו לטרוף יכול שהמלוה כלומר,
אלא  גובה אינו קנין, שם שאין הקודם לדין בניגוד גמור,
ולדעת  שם). (ב"ח עלֿפה מלוה כל כדין חורין בני מנכסים
נקט  אלא רבינו, בדברי כאן להגיה צורך אין שם יוסף' ה'בית
והואֿהדין  להם, מועיל בשטר שמלוה מהענינים, אחד

כגביה שם.לכולם, ב'דרישה' וראה וכדומה. המשועבדים מן

.Â‰Ê ÔÈc ˙È·a „Á‡‰ „ÈÚ‰27ÔÈc ˙È·a ÈM‰ „Ú‰Â , ≈ƒ»∆»¿≈ƒ∆¿»≈«≈ƒ¿≈ƒ
Ô˙e„Ú eÙ¯ËˆÈÂ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ÔÈc ˙Èa ‡B·È - ¯Á‡28. «≈»≈ƒ≈∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»

‰Ê ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ29e¯ÊÁÂ , ¿≈ƒ≈ƒ¿≈»≈ƒ¿≈ƒ∆¿»¿
¯Á‡ ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰Â30ÔÈc ˙Èa ÏkÓ „Á‡ ‡B·È -31 ¿≈ƒ¿≈ƒ«≈»∆»ƒ»≈ƒ

eÙ¯ËˆÈÂ32L e„ÈÚ‰L Ôic‰ ÌÚ „Ú‰ Ï·‡ .ÌÈ„Ú‰ È ¿ƒ¿»¿¬»»≈ƒ««»∆≈ƒ¿≈»≈ƒ
ÂÈÙa33ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -34. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ

ה"ב.27) כנ"ל הודאה, או הלוואה בתיֿהדין 28)על ושני
ה"ד  לעיל נתבאר שהרי המצטרפת, העדות לפי יחד ישפטו
החידוש  וכאן כאחד, יעידו ששניהם צורך אין ממון שבדיני
 ֿ (בבא נפרדים בתיֿדין שני לפני אפילו כשרה שעדותם
דוקא  לד: ס"ק ל, סי' לחו"מ הסמ"ע וכתב ב). קסה, בתרא
אחד  מביתֿדין מקצת אבל מצטרפים, הדין בתי שני כל
ביתֿדין  להעשות מצטרפין אינם שני מביתֿדין ומקצת
הרי  ביתֿדין, בכל מהעדים אחד אלא העיד שלא כיון חדש,

עד. מפי כעד השטר.29)זה עדי ידי חתימת לקיים
נשאר 30) ולא הים, למדינת מביתֿהדין שנים להם והלכו

אחד. דיין וחזרו 31)אלא הנוסח: סי"ב, ל סי' ובחו"מ
י  שלישי, בביתֿדין והעידו וחזרו אחר בביתֿדין בוא והעידו

בתיֿהדין  שלשה שמכל כלומר, וכו'. ביתֿדין מכל אחד
אחדֿאחד. שם)32)נשארו (בבאֿבתרא השטר לקיים

הואיל  מצטרף, ביתֿדין מכל אחד דיין אפילו וכאן,
זה  אין עדותם, ונתקבלה לפניו עדים שני העידו ומתחילה
לפניו  שנתאשר הקיום את המאשר דיין אלא עד, מפי כעד

שם). כאחד.33)(סמ"ע דיינים שני עוד עם כשישב
יכול 34) הנשאר הדיין אין הדיינים, שני שהלכו אחרי

קיום  על אחר ביתֿדין לפני להעיד אחד עד עם להצטרף
שמכיר  מעיד העד אחידה, עדותם שאין מפני השטר,
לפניו  העדות שנתקבלה מעיד והדיין השטר, עדי חתימת
ברי"ף  וראה א), כא, (כתובות ביתֿדין חברי שלשה במושב

ב. קסה, לבבאֿבתרא

.Ê˙e„Ú‰ ÔÈÙ¯ËˆnL Èt ÏÚ Û‡35,˙BBÓÓ ÈÈ„a ««ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»≈¿ƒ≈»
¯·c ÏÎa Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk „ÈÚiL CÈ¯ˆ36BÓk , »ƒ∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿»»»¿

e¯‡aL37,¯·c ˙ˆ˜Óa „Á‡ „Ú „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»ƒ≈ƒ≈∆»¿ƒ¿»»»
˙e„ÚÓ ¯·c‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Óa ÈM‰ „ÈÚ‰Â¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ«»»≈≈
¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .Ì‰ÈL38. ¿≈∆∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒ»»»

,˙ÈBÏt ‰L BÊ ‰„O ÏÎ‡ ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰Ê ?„ˆÈk≈«∆≈¿ƒ»«»∆»»¿ƒ
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dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ ,‰iL ‰L dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ∆¬»»»»¿ƒ»¿∆≈ƒ∆¬»»
˙ÈLÈÏL ‰L39ÔzLÏL ˙e„Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - »»¿ƒƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿»

„Á‡Â „Á‡ ÏkL ;ÌÈL LÏL dÏÎ‡ È¯‰ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈¬»»»»ƒ∆»∆»¿∆»
¯·c‰ ˙ˆ˜Óa „ÈÚ‰40È˙È‡¯ È‡ :‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ¿»«»»¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ»ƒƒ

È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL BÈÓÈ „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO«¬»««¿«¿ƒ∆∆¿∆≈¬ƒ
B˙B‡a ‰Ê ÏL BÏ‡ÓO „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO È˙È‡»̄ƒƒ«¬»««¿«¿…∆∆¿

ÌBi‰41ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -42:¯Ó‡pL È„k Ì‰ÈL È¯·c «≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿≈∆¿≈∆…«
ÙÏ ;ÈBÏt ÌBÈa ÏB„‚ ‰Ê ‰È‰L Ì‰ÈL e„ÈÚ‰ È¯‰È ¬≈≈ƒ¿≈∆∆»»∆»¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓÈq‰ ˙ˆ˜Óa ‡l‡ „ÈÚ‰ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL43. ∆»∆»≈∆…≈ƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ

ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,˙Á‡ ‰¯ÚOa ÌÈL e„ÈÚ‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«¬»««¿≈ƒ¿«ƒ
˙¯Á‡ ‰¯ÚOa44ÈˆÁ ÏÚ ‰„ÈÚ‰ Ì‰Ó ˙k Ïk È¯‰L ; ¿«¬»«∆∆∆¬≈»«≈∆≈ƒ»«¬ƒ

˙e„Ú BÊ ÔÈ‡Â ,¯·„45˙Á‡‰ ‰„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¿≈≈¬»ƒ≈ƒ»»««
‰iM‰ ‰„ÈÚ‰Â ,ÔÈÓÈ „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L∆»¬»¿≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ»

Ï‡ÓO „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L46ÔÈÙ¯ËˆÓ -47. ∆»¬»¿≈¿»¿«¿…ƒ¿»¿ƒ
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

העדים.35) תימן: הדבר.36)בכת"י הנ"ל: בכת"י
ככתוב 37) הסכום. אותו על מעידים ששניהם ה"ב, לעיל

בפני". שהלווהו מעיד אני "וכן חצי 38)שם: ולא - "דבר
ב). ע, (בבאֿקמא להעמיד 39)דבר" חזקה, היא והרי

אדם  אין כי ה"ב, פי"א ונטען טוען הל' ראה בידו, השדה
ה"ד. שם שנים, שלש עד אלא ימיו כל בשטרו נזהר

שנה 40) על אלא מעיד אינו אחד שכל החזקה, בשליש
שם. ובביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן וראה שמבן 41)אחת.

למטה  שערות שתי הביא אם ומעלה, שנה שלשֿעשרה
פ"ב, אישות (הל' גדול נקרא - לשיער הידועים במקומות

מצרפין.42)ה"י). תימן: אחת 43)בכת"י ששערה
אומר  "אחד ב) ל, (סנהדרין הבגרות סימני מקצת אלא אינה
עדות  וחצי דבר חצי - בכריסה אחת אומר ואחד בגבה, אחת

רבינו: ומפרש שמאל היא", וצד ימין צד - וכריסה גבה
עדותם.44)(כסףֿמשנה). מצרפין [בבאֿבתרא 45)אין

ב]. אחת 46)נו, כת אם שהרי הוא, משובש זה נוסח
השניה, הכת עדות לצרף לנו למה שערות, שתי על מעידה
אם  "אבל הנוסח: תימן, בכת"י וכן שי"א, וינציאה ובדפוס
שתי  שראה השני והעיד שערות... שתי שראה האחד העיד

שלם 47)שערות". דבר על העיד משניהם אחד כל שהרי
ממונות  לעניני דוקא הכסףֿמשנה: וכתב שם). (סנהדרין
או  וממכר, מקח לענין כגדול שיחשב עדותם, מצרפים
קידושין  כגון נפשות לעניני אבל שבממון, עדות להעיד
שתי  יראו העדים ששני עד גדול נעשה אינו וכדומה, וגיטין
לשון  מדקדוק נראה וכן ה"א. לעיל כמבואר כאחד, השערות
בדיני  העדות שמצטרפים "אע"פ זו: הלכה בתחילה רבינו
ממונות  בדיני עוסקת זו הלכה שכל הרי - וכו' ממונות"

ל. סימן סוף לחו"מ יוסף' ב'בית וכן בלבד.

ה'תשע"ט  תמוז י"ז ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רבים 1) עדים דין אחד. עד התורה האמינה שבהם המקומות

שעדי  שטר פסול. או קרוב אחד וביניהם להעיד  שבאו

לימוד  לעדות. פסול או קרוב מהם ואחד מרובים חתימתו
עד  יכול בהם המקרים המעיד. עד ידי על חובה או זכות

דיין. להיעשות

.‡ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡2‡Ï ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈc ≈¿ƒƒƒ«ƒƒ«ƒ≈∆»…
„Ú Ìe˜È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙BLÙ ÈÈ„ ‡ÏÂ ˙BBÓÓ ÈÈ„ƒ≈»¿…ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈

˙‡hÁ ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ LÈ‡a „Á‡3‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .4 ∆»¿ƒ¿»»¿»«»ƒƒ«¿»
‰Úe·LÏ ‡e‰ ÌwL e„ÓÏ5˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »«¿∆»ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÚBË6. ≈

ãycew zegiyn zecewpã

."cg` cr itÎlr oipicd on oic oikzeg oi`"

תורה  האמינה מקומות "בשני בסוטה וממשיך: אחד, עד
כאן  והרי בה, אין ועד ("שנאמר: מרים מי תשתה שלא
מי  נודע ולא ("שנאמר תיערף שלא ערופה ובעגלה עד")
ההורג  ראה אם אפילו עורפין, היו לא נודע אם הא הכהו,

אחד"). עד
חותכין  אין מה מפני אחד, עד של הדין בגדר לחקור ויש

פיו: על הדין
משני  (באיכות) לגמרי אחר בירור סוג הוא אחד עד א.
עליו  לסמוך שאין תורה אמרה זה בירור סוג ועל עדים,
להסביר  יש ולפי־זה עדות. של אחר "סוג" שהוא מפני
מקרים; בשני רק תורה האמינה העדות של האחר שלסוג

תיערף. שלא ערופה ועגלה תשתה, שלא סוטה
דשני  והגדר הסוג מאותו הוא אחד, עד שעושה הבירור ב.
שבדיני  מכיון ולכן בכמות, חסרון כאן שיש אלא עדים,
מספיק  לא גמור, בבירור צורך יש נפשות ודיני ממונות
סוטה  להשקות שלא בנוגע זאת ובכל אחד, דעד הבירור
אף  בירור "קצת" גם מספיק ערופה, עגלה את לערוף ולא
יש  ועל־פי־זה מיתה. חיוב לעניין בשלימות בירור זה שאין
חיוב  נעשה אחד עד על־ידי שגם בשבועה, גם כך לפרש
אינו  אחד העד שגורם בירור שה"קצת" כיון השבועה,

שבועה. לחייבו מספיק כן אבל ממון, לחייב מספיק
המציאות, על שמעידים בירור בעדי הוא זה כל אמנם,
אחד  שעד השני) לאופן (גם לומר מסתבר קיום בעדי אבל
החסרון  אם גם כי מאומה, על־ידו נעשה ולא כלום, הוא
עדים  שני של זה בשיעור שחסר זמן כל הרי בכמות, הוא
אנשים  שני שצריך כבד משא כמו בדיוק דבר! נפעל לא

כלל. להרימו יכול אינו לבד אחד ואדם להרימו,
(ci oniq mihtey xtq zekln oii t"r)

החלטה.2) מוציאים קפח:3)פוסקים, אות שופטים ספרי
שיש  חטא משמעו - (=עוון נפשות לדיני אלא לי "אין
בה", "עוונה זרה עבודה בעובד ככתוב מיתה בעונשו

לא), טו, לכל במדבר לומר תלמוד מניין, ממונות לדיני
הלל). (רבינו ממונות דיני לרבות בא - כל עוון"

מסיני.4) למשה עד איש מפי איש רבותינו שקיבלו
הרי 5) לתובע חייב שהוא מעיד, אחד ועד הנתבע כפר שאם
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בן  יהושע "רבי א ל, בסנהדרין וכן כשירה. ממונות בדיני
הוא  שניהם מבין שהרי זה", אחר בזה אפילו אומר: קרחה
"והוא  א) ה, (ויקרא אומר הכתוב וכן מכלֿמקום. מנה חייב
ראה  אחד כל אפילו מכלֿמקום, – ידע" או ראה או עד

(שם). לעצמו

.‚:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»∆»¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ≈
BÏ ‰„B‰ ÈÙa18,‰„B‰ ÈÙa :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«»∆»«»ƒ¿»«»

e‰ÂÏ‰ ÈÙa :¯Ó‡ ÔÓÊ ¯Á‡ „ÈÚ‰L ÈM‰Â19È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈ƒ««¿«»«¿»«ƒ¿»¬≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡20. ≈ƒ¿»¿ƒ

העד 18) שהודאת אחד, מנה על מעידים ששניהם ויתכן,
הראשון. העד של ההלוואה לאותה מכוונת השני

הם,19) נפרדים מנים ושני ההודאה, אחרי ההלוואה נמצאת
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). אחר מנה על מעיד מהם אחד וכל
ומדובר  מצטרפים. - מנה לו שחייב מעידים ושניהם הואיל
מתשרי, ואחד מניסן אחד מנים, שני תובעו שהמלוה כאן,
שני  על מעידים והם אחד מנה אלא תובעו אינו אם אבל
שהוא  התובע, דברי לפי שקרן מהם אחד עלֿכרחך מנים,
התורה  מן שבועה הלווה נשבע ולפיכך עצמו, על נאמן
בחו"מ  וכן (כסףֿמשנה, ונפטר האמיתי העד את להכחיש

ז). סעיף ל, ע"פ 20)סי' נהרדעא כחכמי ב ל, סנהדרין
שם. אלפס רב וכדעת קרחה, בן יהושע רבי

.„„Á‡ ‡B·È - ÔÈc ˙È·a ÔÈ„ÈÚnL ˙Úa ÔÎÂ¿≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈ƒ»∆»
¯Á‡Ï ÈM‰ „Ú‰ ‡B·iLÎe ,ÌBi‰ ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»«¿∆»»≈«≈ƒ¿««
ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe .ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL - ÔÓÊ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ∆»∆ƒƒ

ÔBÓn‰ Ô‰a21. »∆«»

גמליאל 21) בן שמעון רבן וכן נתן. רבי וכדעת א עמ' שם
בדיני  זה וכל ב. כו, בכתובות הסוגיא כהכרעת כמותו סובר
את  שניהם שיראו צריכים הרי נפשות בדיני אבל ממונות,
ביתֿדין  בפני העדות הגדת את אנו ומשווים כאחת, העדות
מה  יגיד", לוא אם ראה... "או שנאמר: העדות, לראיית
הסוגיא  ע"פ ספר) (קרית כאחת ההגדה אף כאחת, הראיה

ב. עמ' שם בסנהדרין

.‰·˙Îa „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ22‰t ÏÚ „Á‡Â23- ¿≈ƒ»»≈∆»ƒ¿»¿∆»«∆
ÔÈÙ¯ËˆÓ24È‡ :B˙e„Ú ·˙k ‡lL ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆…»«≈¬ƒ

B„iÓ È˙È˜25‡ÏÂ ‰f‰ ‰ÂÏn‰ ‡a ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·c ÏÚ »ƒƒƒ»«»»∆¿…»««¿∆«∆¿…
‰ÂÏn‰ ˙BOÚÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ì‰ÈL - ·zÎÏ ÈpnÓ Ï‡L»«ƒ∆ƒƒ¿…¿≈∆ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ¿∆

ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¯ËLa26. ƒ¿»¿≈»«»«¿ƒ

בשטר.22) שמע 23)חתום או ההלוואה שראה המעיד
המלוה. בפני הלווה הלווה 24)הודאת יכפור אם ואפילו

ואפילו  השנים להכחיש נאמן אינו לוויתי, לא ויטעון
הלווה: טען אם אבל א). קסה, (בבאֿבתרא בשבועה
בכתב  אחד עד אלא למלוה אין אם אפילו נאמן אינו פרעתי,
פי"ד, מלוה בהל' רבינו כדברי בעלֿפה, עד עמו ואין בלבד,
- פרעתי טען ולווה אחד, בעד שטרֿחוב עליו "הוציא ה"י:
(פרישה  ומשלם" להשבע יכול ואינו שבועה, מחוייב זה הרי

נא). סימן הלווה 25)לחו"מ של מידו סודר קנין קיבלתי
רציתי  ואילו למלוה, ולמסרו עליו ולחתום שטר לכתוב
שנית  להמלך הוצרכתי ולא לכך זכאי הייתי שטר לכתוב

(בבאֿבתרא  הוא ש'כלל' לכתיבה, הוא מסכים אם לשאלו
עומד". לכתיבה קנין "סתם א) תמוה,26)מ, זה לשון

עד  אלא למלוה אין שאפילו כג אות לעיל נתבאר כבר שהרי
יכול  שהמלוה פרעתי, לטעון יכול הלווה אין בכתב, אחד
ממני, לקחתיו לא למה עושה, מה בידי שטרך להשיבו:
את  המצטט נא סי' בחו"מ ה'טור' גירסת היא נכונה ולפיכך
– גמורה" בשטר מלוה ונעשה "מצטרפים רבינו: דברי
כשטר  הלקוחות מן אפילו לטרוף יכול שהמלוה כלומר,
אלא  גובה אינו קנין, שם שאין הקודם לדין בניגוד גמור,
ולדעת  שם). (ב"ח עלֿפה מלוה כל כדין חורין בני מנכסים
נקט  אלא רבינו, בדברי כאן להגיה צורך אין שם יוסף' ה'בית
והואֿהדין  להם, מועיל בשטר שמלוה מהענינים, אחד

כגביה שם.לכולם, ב'דרישה' וראה וכדומה. המשועבדים מן

.Â‰Ê ÔÈc ˙È·a „Á‡‰ „ÈÚ‰27ÔÈc ˙È·a ÈM‰ „Ú‰Â , ≈ƒ»∆»¿≈ƒ∆¿»≈«≈ƒ¿≈ƒ
Ô˙e„Ú eÙ¯ËˆÈÂ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ÔÈc ˙Èa ‡B·È - ¯Á‡28. «≈»≈ƒ≈∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»

‰Ê ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ29e¯ÊÁÂ , ¿≈ƒ≈ƒ¿≈»≈ƒ¿≈ƒ∆¿»¿
¯Á‡ ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰Â30ÔÈc ˙Èa ÏkÓ „Á‡ ‡B·È -31 ¿≈ƒ¿≈ƒ«≈»∆»ƒ»≈ƒ

eÙ¯ËˆÈÂ32L e„ÈÚ‰L Ôic‰ ÌÚ „Ú‰ Ï·‡ .ÌÈ„Ú‰ È ¿ƒ¿»¿¬»»≈ƒ««»∆≈ƒ¿≈»≈ƒ
ÂÈÙa33ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -34. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ

ה"ב.27) כנ"ל הודאה, או הלוואה בתיֿהדין 28)על ושני
ה"ד  לעיל נתבאר שהרי המצטרפת, העדות לפי יחד ישפטו
החידוש  וכאן כאחד, יעידו ששניהם צורך אין ממון שבדיני
 ֿ (בבא נפרדים בתיֿדין שני לפני אפילו כשרה שעדותם
דוקא  לד: ס"ק ל, סי' לחו"מ הסמ"ע וכתב ב). קסה, בתרא
אחד  מביתֿדין מקצת אבל מצטרפים, הדין בתי שני כל
ביתֿדין  להעשות מצטרפין אינם שני מביתֿדין ומקצת
הרי  ביתֿדין, בכל מהעדים אחד אלא העיד שלא כיון חדש,

עד. מפי כעד השטר.29)זה עדי ידי חתימת לקיים
נשאר 30) ולא הים, למדינת מביתֿהדין שנים להם והלכו

אחד. דיין וחזרו 31)אלא הנוסח: סי"ב, ל סי' ובחו"מ
י  שלישי, בביתֿדין והעידו וחזרו אחר בביתֿדין בוא והעידו

בתיֿהדין  שלשה שמכל כלומר, וכו'. ביתֿדין מכל אחד
אחדֿאחד. שם)32)נשארו (בבאֿבתרא השטר לקיים

הואיל  מצטרף, ביתֿדין מכל אחד דיין אפילו וכאן,
זה  אין עדותם, ונתקבלה לפניו עדים שני העידו ומתחילה
לפניו  שנתאשר הקיום את המאשר דיין אלא עד, מפי כעד

שם). כאחד.33)(סמ"ע דיינים שני עוד עם כשישב
יכול 34) הנשאר הדיין אין הדיינים, שני שהלכו אחרי

קיום  על אחר ביתֿדין לפני להעיד אחד עד עם להצטרף
שמכיר  מעיד העד אחידה, עדותם שאין מפני השטר,
לפניו  העדות שנתקבלה מעיד והדיין השטר, עדי חתימת
ברי"ף  וראה א), כא, (כתובות ביתֿדין חברי שלשה במושב

ב. קסה, לבבאֿבתרא

.Ê˙e„Ú‰ ÔÈÙ¯ËˆnL Èt ÏÚ Û‡35,˙BBÓÓ ÈÈ„a ««ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»≈¿ƒ≈»
¯·c ÏÎa Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk „ÈÚiL CÈ¯ˆ36BÓk , »ƒ∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿»»»¿

e¯‡aL37,¯·c ˙ˆ˜Óa „Á‡ „Ú „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»ƒ≈ƒ≈∆»¿ƒ¿»»»
˙e„ÚÓ ¯·c‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Óa ÈM‰ „ÈÚ‰Â¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ«»»≈≈
¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .Ì‰ÈL38. ¿≈∆∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒ»»»

,˙ÈBÏt ‰L BÊ ‰„O ÏÎ‡ ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰Ê ?„ˆÈk≈«∆≈¿ƒ»«»∆»»¿ƒ
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dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ ,‰iL ‰L dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ∆¬»»»»¿ƒ»¿∆≈ƒ∆¬»»
˙ÈLÈÏL ‰L39ÔzLÏL ˙e„Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - »»¿ƒƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿»

„Á‡Â „Á‡ ÏkL ;ÌÈL LÏL dÏÎ‡ È¯‰ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈¬»»»»ƒ∆»∆»¿∆»
¯·c‰ ˙ˆ˜Óa „ÈÚ‰40È˙È‡¯ È‡ :‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ¿»«»»¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ»ƒƒ

È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL BÈÓÈ „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO«¬»««¿«¿ƒ∆∆¿∆≈¬ƒ
B˙B‡a ‰Ê ÏL BÏ‡ÓO „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO È˙È‡»̄ƒƒ«¬»««¿«¿…∆∆¿

ÌBi‰41ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -42:¯Ó‡pL È„k Ì‰ÈL È¯·c «≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿≈∆¿≈∆…«
ÙÏ ;ÈBÏt ÌBÈa ÏB„‚ ‰Ê ‰È‰L Ì‰ÈL e„ÈÚ‰ È¯‰È ¬≈≈ƒ¿≈∆∆»»∆»¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓÈq‰ ˙ˆ˜Óa ‡l‡ „ÈÚ‰ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL43. ∆»∆»≈∆…≈ƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ

ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,˙Á‡ ‰¯ÚOa ÌÈL e„ÈÚ‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«¬»««¿≈ƒ¿«ƒ
˙¯Á‡ ‰¯ÚOa44ÈˆÁ ÏÚ ‰„ÈÚ‰ Ì‰Ó ˙k Ïk È¯‰L ; ¿«¬»«∆∆∆¬≈»«≈∆≈ƒ»«¬ƒ

˙e„Ú BÊ ÔÈ‡Â ,¯·„45˙Á‡‰ ‰„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¿≈≈¬»ƒ≈ƒ»»««
‰iM‰ ‰„ÈÚ‰Â ,ÔÈÓÈ „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L∆»¬»¿≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ»

Ï‡ÓO „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L46ÔÈÙ¯ËˆÓ -47. ∆»¬»¿≈¿»¿«¿…ƒ¿»¿ƒ
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

העדים.35) תימן: הדבר.36)בכת"י הנ"ל: בכת"י
ככתוב 37) הסכום. אותו על מעידים ששניהם ה"ב, לעיל

בפני". שהלווהו מעיד אני "וכן חצי 38)שם: ולא - "דבר
ב). ע, (בבאֿקמא להעמיד 39)דבר" חזקה, היא והרי

אדם  אין כי ה"ב, פי"א ונטען טוען הל' ראה בידו, השדה
ה"ד. שם שנים, שלש עד אלא ימיו כל בשטרו נזהר

שנה 40) על אלא מעיד אינו אחד שכל החזקה, בשליש
שם. ובביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן וראה שמבן 41)אחת.

למטה  שערות שתי הביא אם ומעלה, שנה שלשֿעשרה
פ"ב, אישות (הל' גדול נקרא - לשיער הידועים במקומות

מצרפין.42)ה"י). תימן: אחת 43)בכת"י ששערה
אומר  "אחד ב) ל, (סנהדרין הבגרות סימני מקצת אלא אינה
עדות  וחצי דבר חצי - בכריסה אחת אומר ואחד בגבה, אחת

רבינו: ומפרש שמאל היא", וצד ימין צד - וכריסה גבה
עדותם.44)(כסףֿמשנה). מצרפין [בבאֿבתרא 45)אין

ב]. אחת 46)נו, כת אם שהרי הוא, משובש זה נוסח
השניה, הכת עדות לצרף לנו למה שערות, שתי על מעידה
אם  "אבל הנוסח: תימן, בכת"י וכן שי"א, וינציאה ובדפוס
שתי  שראה השני והעיד שערות... שתי שראה האחד העיד

שלם 47)שערות". דבר על העיד משניהם אחד כל שהרי
ממונות  לעניני דוקא הכסףֿמשנה: וכתב שם). (סנהדרין
או  וממכר, מקח לענין כגדול שיחשב עדותם, מצרפים
קידושין  כגון נפשות לעניני אבל שבממון, עדות להעיד
שתי  יראו העדים ששני עד גדול נעשה אינו וכדומה, וגיטין
לשון  מדקדוק נראה וכן ה"א. לעיל כמבואר כאחד, השערות
בדיני  העדות שמצטרפים "אע"פ זו: הלכה בתחילה רבינו
ממונות  בדיני עוסקת זו הלכה שכל הרי - וכו' ממונות"

ל. סימן סוף לחו"מ יוסף' ב'בית וכן בלבד.

ה'תשע"ט  תמוז י"ז ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רבים 1) עדים דין אחד. עד התורה האמינה שבהם המקומות

שעדי  שטר פסול. או קרוב אחד וביניהם להעיד  שבאו

לימוד  לעדות. פסול או קרוב מהם ואחד מרובים חתימתו
עד  יכול בהם המקרים המעיד. עד ידי על חובה או זכות

דיין. להיעשות

.‡ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡2‡Ï ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈc ≈¿ƒƒƒ«ƒƒ«ƒ≈∆»…
„Ú Ìe˜È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙BLÙ ÈÈ„ ‡ÏÂ ˙BBÓÓ ÈÈ„ƒ≈»¿…ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈

˙‡hÁ ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ LÈ‡a „Á‡3‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .4 ∆»¿ƒ¿»»¿»«»ƒƒ«¿»
‰Úe·LÏ ‡e‰ ÌwL e„ÓÏ5˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »«¿∆»ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÚBË6. ≈

ãycew zegiyn zecewpã

."cg` cr itÎlr oipicd on oic oikzeg oi`"

תורה  האמינה מקומות "בשני בסוטה וממשיך: אחד, עד
כאן  והרי בה, אין ועד ("שנאמר: מרים מי תשתה שלא
מי  נודע ולא ("שנאמר תיערף שלא ערופה ובעגלה עד")
ההורג  ראה אם אפילו עורפין, היו לא נודע אם הא הכהו,

אחד"). עד
חותכין  אין מה מפני אחד, עד של הדין בגדר לחקור ויש

פיו: על הדין
משני  (באיכות) לגמרי אחר בירור סוג הוא אחד עד א.
עליו  לסמוך שאין תורה אמרה זה בירור סוג ועל עדים,
להסביר  יש ולפי־זה עדות. של אחר "סוג" שהוא מפני
מקרים; בשני רק תורה האמינה העדות של האחר שלסוג

תיערף. שלא ערופה ועגלה תשתה, שלא סוטה
דשני  והגדר הסוג מאותו הוא אחד, עד שעושה הבירור ב.
שבדיני  מכיון ולכן בכמות, חסרון כאן שיש אלא עדים,
מספיק  לא גמור, בבירור צורך יש נפשות ודיני ממונות
סוטה  להשקות שלא בנוגע זאת ובכל אחד, דעד הבירור
אף  בירור "קצת" גם מספיק ערופה, עגלה את לערוף ולא
יש  ועל־פי־זה מיתה. חיוב לעניין בשלימות בירור זה שאין
חיוב  נעשה אחד עד על־ידי שגם בשבועה, גם כך לפרש
אינו  אחד העד שגורם בירור שה"קצת" כיון השבועה,

שבועה. לחייבו מספיק כן אבל ממון, לחייב מספיק
המציאות, על שמעידים בירור בעדי הוא זה כל אמנם,
אחד  שעד השני) לאופן (גם לומר מסתבר קיום בעדי אבל
החסרון  אם גם כי מאומה, על־ידו נעשה ולא כלום, הוא
עדים  שני של זה בשיעור שחסר זמן כל הרי בכמות, הוא
אנשים  שני שצריך כבד משא כמו בדיוק דבר! נפעל לא

כלל. להרימו יכול אינו לבד אחד ואדם להרימו,
(ci oniq mihtey xtq zekln oii t"r)

החלטה.2) מוציאים קפח:3)פוסקים, אות שופטים ספרי
שיש  חטא משמעו - (=עוון נפשות לדיני אלא לי "אין
בה", "עוונה זרה עבודה בעובד ככתוב מיתה בעונשו

לא), טו, לכל במדבר לומר תלמוד מניין, ממונות לדיני
הלל). (רבינו ממונות דיני לרבות בא - כל עוון"

מסיני.4) למשה עד איש מפי איש רבותינו שקיבלו
הרי 5) לתובע חייב שהוא מעיד, אחד ועד הנתבע כפר שאם
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א). מ, ושבועות שם (ספרי התורה מן נשבע פרק 6)זה
א. הלכה א

.·‰ËBÒa :„Á‡ „Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰ ˙BÓB˜Ó ÈLaƒ¿≈¿∆¡ƒ»»≈∆»¿»
ÌÈ¯Ó ÈÓ ‰zLz ‡lL7,Û¯Úz ‡lL ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e , ∆…ƒ¿∆≈»ƒ¿∆¿»¬»∆…≈»≈

e¯‡aL BÓk8‰M‡ ˙e„Úa ,Ô‰È¯·cÓ ÔÎÂ .9„ÈÚiL ¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»∆»ƒ
dÏÚa ˙nL dÏ10. »∆≈«¿»

והרי 7) בעדים הקינוי אחר ונסתרה בעלה לה קינא שאם
ובא  היא, טמאה אם לבדקה המרים מי לשתות עומדת היא
שנאמר  שותה, אינה בפניו, שנטמאה עליה והעיד עד
פרק  סוטה (הלכות עד והרי - בה" אין "ועד יג) ה, (במדבר

י"ד). הלכה שאם 8)א, י"ב, הלכה ט, פרק רוצח בהלכות
שנאמר  נערפת, אינה הרוצח את שראה והעיד אחד עד בא
מי  נודע לא באדמה... חלל ימצא "כי א) כא, (דברים

נודע. והרי - להינשא.9)היכהו" זה 10)להתירה הרי
י"ב, פרק גירושין (הלכות להיגלות" עשוי "שהדבר נאמן,
יישארו  שלא כדי זה, בדבר חכמים הקלו וגם ט"ו), הלכה
ובביאורנו  כ"ט, הלכה י"ג, פרק (שם עגונות ישראל בנות

שם).

.‚ÏeÒÙe ‰M‡ ,ÏÈÚBÓ „Á‡ „ÚL ÌB˜Ó ÏÎÂ11BÓk ¿»»∆≈∆»ƒƒ»»¿
ÌÈ„ÈÚÓ ÔÎ12ÔÈ‡L ,‰Úe·L ÏL „Á‡ „ÚÓ ıeÁ . ≈¿ƒƒ≈≈∆»∆¿»∆≈

Û¯Ëˆ‰Ï Èe‡¯‰ ,¯Lk ˙e„Úa ‡l‡ ‰Úe·L ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿»∆»¿≈»≈»»¿ƒ¿»≈
¯Á‡ ÌÚ13Èt ÏÚ .ÂÈt ÏÚ ÔBÓÓ ÚaLp‰ ‰Ê ·iÁ˙ÈÂ14 ƒ«≈¿ƒ¿«≈∆«ƒ¿»»«ƒ«ƒ

ÌÈ„Ú ‰LÏL Èt ÏÚ B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL15˙BOÚÏ - ¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈ƒ«¬
B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,ÌÈM ‰Ó :ÌÈLk ‰LÏL¿»ƒ¿«ƒ«¿«ƒƒ¿»∆»≈∆»

˙e„Ú‰ ‰ÏËa - ÏeÒt16ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰LÏL Û‡ ; »»¿»»≈«¿»¿«ƒ
‰ÏËa - ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÏ¿≈»ƒ¿»∆»≈∆»»»¿»

˙e„Ú‰17˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ,˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .18. »≈≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈¿»

הפסול 11) כל וכן גמור, גזלן אבל מדבריהם, לעדות
(הלכות  להינשא אשה להתיר נאמן אינו התורה, מן בעבירה

י"ז). הלכה י"ב, פרק מז,12)גירושין (סוטה שנינו שכן
העגלה  אין הרוצח את שראתה אשה העידה שאפילו א)
משיאין  להיות "הוחזקו שנינו: א קכב, וביבמות נערפת.
לא, בסוטה וכן אשה". מפי עבד, מפי עד, מפי עד (=אשה)
הלכות  והשווה מרים. מי תשתה שלא סוטה עדות לעניין א

ט"ו. הלכה א, פרק הברייתא 13)סוטה לשון כדקדוק
- ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל א) מ, (שבועות
ויקרא  פרשת כהנים ובתורת שבועה". מחייבו אחד עד
לו  שאמרו ולא - אליו "הודע ז: פרק דחטאות) (דבורא
אשה, לו אמרה אפילו מניין מכחישם)... (=והוא אחרים
אמרו  אפילו מניין לעדות, כשרה אשה שאין אשה, - אוציא
אוציא... אחר), במקום להעיד כשרים (=שהם קרובים לו
עד  לו אמר אפילו מנין בו, להעיד כשרים שאינם קרובים
מניין  שבועה, אלא מחייבו שאין אחד עד אוציא... אחד,
אינם  ואשה שקרוב הרי וכו', שניים" לו אמרו אפילו
בתשובות  וראה בלבד. כשר אחד עד אלא שבועה, מחייבים

רבינו. לדברי ראייה קעט איגר עקיבא בדפוסים 14)רבי
ההלכה. תחילת כאן תימן יד בכתב וכן "אם 15)קדומים

בשלושה"? הכתוב פרט למה בשניים העדות מתקיימת

אחד.16) עד אלא נשאר לא עדים,17)שהרי שנאמר:
במשמע. מאה רבי 18)אפילו וכדעת ב ה, במכות משנה

שם.

.„Ôlk eek˙pL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«¿À»
eOÚi ‰Ó - „ÈÚ‰Ï Ìlk eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÚ‰Ï¿»ƒ¬»ƒ…ƒ¿«¿À»¿»ƒ««¬

ÌÚ‰ e‡¯Â ,ÌÚ‰ ÏÏÎa ÌÈÁ‡ ÈL19˙‡ ‰Ê ‚¯‰Lk ¿≈«ƒƒ¿«»»¿»»»¿∆»«∆∆
Ba Ï·ÁLk B‡ ,‰Ê20B„iÓ ıÙÁ ÛËÁLk B‡ ,21. ∆¿∆»«¿∆»«≈∆ƒ»

אינה.19) העם, ותיבת: כשהרג. וראו קדומים: בדפוסים
האחים 21)בגופו.20) בגלל כולם, עדות תיפסל האם

אם  פוסלים אינם כורחך, ועל המעשה, את הם אף שראו
שם). (משנה להעיד נתכוונו לא

.‰¯·c‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ22ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ? ¿≈«¿ƒ∆«»»¿∆»¿≈ƒ
¯ÓB‡ ,˙Á‡ ˙k ÔÈa¯Ó ÌÈ„Ú23‰Ê Ì˙È‡¯Lk :Ì‰Ï ≈ƒ¿Àƒ«««≈»∆¿∆¿ƒ∆∆

ÈÓ Ïk ?˙B‡¯Ï B‡ Ì˙‡a „ÈÚ‰Ï ,Ï·Á B‡ ‚¯‰L∆»«»«¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ
,¯·c‰ ‰Ó ˙B‡¯Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…¿»ƒ»»∆»ƒ¿»«»»
ÈÓ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - È˙‡a ÌÚ‰ ÏÏÎ·eƒ¿«»»»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
˙e„Ú‰ ÔeÎÏe „ÈÚ‰Ï ‡l‡ „ÓBÚ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…»ƒƒ≈∆»¿»ƒ¿«≈»≈
„ÈÚ‰Ï eek˙pL el‡a ‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ -«¿ƒƒƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿»ƒ

‰ÏËa Ìlk ˙e„Ú - ÏeÒt B‡ ·B¯˜24ÌÈ¯·c ‰na . »»≈À»¿≈»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡25Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰a ‰È‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»»∆»»¬»ƒ

Ôek˙ ‡lL B‡ „ÈÚ‰Ï Ôek˙pL „Á‡ - ÌÈ¯Lk ÌlkÀ»¿≈ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿»ƒ∆…ƒ¿«≈
ÌL ‰È‰Â B˙e„Ú ÔeÎÂ ¯·c‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,„ÈÚ‰Ï¿»ƒƒ¿»»«»»¿ƒ≈≈¿»»»

‰‡¯˙‰26˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .ÂÈt ÏÚ ÔÈc‰ ÔÈÎ˙BÁ ,27, «¿»»¿ƒ«ƒ«ƒ≈¿ƒ≈»
.˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa≈¿ƒ≈¿»

בלבד.22) לראות או להעיד נתכוונו מתחילה אם
אומרים.23) תימן: יד של 24)ובכתב ואפילו א. ו, שם,

העיקריים  שבעדים כיוון בלבד, לראות אלא באו שלא אלה
משנה). (לחם פסול והייתה.25)נמצא תימן: יד בכתב

התרה 26) ואפילו התראה, בלא עונשים אין נפשות בדיני
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר נענש, העדים, בפני אחר בו

ב. הלכה י"ב, "שלושה 27)פרק ב קיג, בתרא בבא
- כותבים" רצו להעיד) (=ולא החולה את לבקר שנכנסו
שאפילו  הרי המצווה, החולה מפי ששמעו מה על מעידים
שם. הרשב"ם וכפירוש כשרה, עדותם להעיד נתכוונו לא
נתכוונתי  לא אמר בעי "דאי אמרו: ב יב, בכריתות אולם

להעיד. כוונה שצריך הרי לעדות",

.Â·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÔÈa¯Ó ÂÈ„Ú eÈ‰L ¯ËL28 ¿»∆»≈»¿Àƒ¿ƒ¿»∆»≈∆»
È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜ ÌÈL Ì‰a eÈ‰L B‡ ,ÏeÒt B‡»∆»»∆¿«ƒ¿ƒ∆»∆«¬≈

Ô˙B‡ Ï‡LÏ È„k ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡29ÌL LÈ Ì‡ : ≈»≈ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿…»ƒ≈»
ÌzÁÏ e·LÈ ÌlkL ‰¯e¯a ˙e„Ú30eek˙ È¯‰L , ≈¿»∆À»»¿«¿…∆¬≈ƒ¿«¿

„ÈÚ‰Ï31˙e„Ú‰ Ìi˜˙z - Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»ƒ¿«≈»≈
¯‡Ma ˙e„Ú‰ ÔÈÓi˜Ó ‰nÏÂ .¯‡Ma32¯LÙ‡ È¯‰L ? «¿»¿»»¿«¿ƒ»≈«¿»∆¬≈∆¿»

ÌzÁÏ ÏB„bÏ ÌB˜Ó eÁÈp‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÓ˙ÁL33‡·e , ∆»¿«¿≈ƒ¿ƒƒ»«»«¿…»
ÌzÚcÓ ‡lL Ì˙ÁÂ ÏeÒt‰ B‡ ·B¯w‰ ‰Ê34. ∆«»«»¿»«∆…ƒ«¿»

למלווה.28) או לשם 29)ללווה או להעיד, נתכוונו אם
חתמו. שבשטר החלק המקום בפני 30)מילוי זה כאחד,

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

zecr zekld - mihtey xtq - fenz f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

באנו.31)זה. להעיד אמרו; כאילו זה והלא 32)הרי
להעיד. שנתכוונו מוכיחה, שיחתום 33)חתימתם

כבודו. משום אלא 34)מלמעלה, אחת, עדות זו ואין
שחתמו  הכשרים, את לבטל בכוחם ואין לגמרי אחרת עדות
וכו' קרוב" מהם אחד "נמצא בהם: לומר ואין נפרד, במעמד
א  ו, למכות (רי"ף לכשרים שייכות שום לפסולים שאין
עדות  "תתקיים ב קסב, בתרא בבבא ומקורו גאון). בשם
לחתום  כולם כשישבו עדים שם כשאין ומפרשים, בשאר"
כז. הלכה ט, פרק גירושין הלכות והשווה משנה). (כסף
חתמוהו  אם הוא ספק שהדבר פי על אף הרדב"ז וכתב
שטר  פי על הלקוחות מן מוציאים זאת בכל - לא או כאחד
בדיני  העדות כל מבטלים פסול או שקרוב הדין כל כי זה,
אלא  זה שאין ומכיוון מדרבנן, חומרא אלא אינו - ממונות

השטר. ומקיימים להקל הולכים ב"דרבנן" ספק

.ÊÈt ÏÚ Û‡35‡e‰ ¯ËMa ‰lÁzÓ Ìe˙ÁL „Ú‰L ««ƒ∆»≈∆»ƒ¿ƒ»«¿»
¯Lk ¯ËM‰ È¯‰ - ÏeÒt‰36. «»¬≈«¿»»≈

זה 35) ומשפט הלכה תחילת כאן אין קדומים, בדפוסים
הקודמת. ההלכה עם השניים 36)קשור אומרים ואין

וכל  הכשרים. האחרים עם כאחד לחתום ישבו הראשונים
שחתמו  לתלות שיש וודאי בסוף חתמו הפסולים אם שכן
רבינו  דעת וכן אחרת, כעדות והם הראשונים מדעת שלא
וראה  לה. אמרי המתחיל דיבור ב יח, גיטין  בתוספות, תם
שאין  אומרים, שיש שם, ברמ"א יב סעיף מה, משפט בחושן
שני  כן אם אלא פסולים, בו שחתומים שטר להכשיר
שהרחיקו  לומר, תולים שאז כשרים, הם האחרונים
למי  חלק מקום להשאיר בכוונה חתימתם, את האחרונים
הקרובים, בחתימת הרווח את המלווה ומילא מהם, שגדול
למאן  שביק "רווחא ב י, גיטין והשווה מדעתם. שלא

מיניה". דקשיש

.ÁÔÈ„a ‰¯BÓ BÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a „ÈÚ‰L „Ú Ïk»≈∆≈ƒ¿ƒ≈¿»≈∆¿ƒ
Ì‡Â .‰·BÁ ‡ÏÂ ˙eÎÊ ‡Ï ÂÈÏÚ „nÏÈ ‡ÏÂ ,‚¯‰p‰ ‰Ê∆«∆¡»¿…¿«≈»»…¿¿…»¿ƒ
.B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡»«≈ƒ¿«≈»»¿¿«¿ƒ
ÔÈa - ˙eÓÏ LÙ· ‰ÚÈ ‡Ï „Á‡ „ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆»≈

Ï ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe .‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ˙eÓ37? ƒ¿≈¿»«∆∆∆¡«»
,¯·„ ‰ÚÈ ‡Ï - ˙eÓÏ LÙa „ÈÚ‰L „Ú :¯ÓBÏk¿«≈∆≈ƒ¿∆∆»…«¬∆»»

˜zLÈÂ „ÈÚÈ ‡l‡38BÏ LÈ - ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡ . ∆»»ƒ¿ƒ¿…¬»¿ƒ≈»≈
‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ39ÌÚ ‰nÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«≈»»¿»¬»…ƒ»∆ƒ

elÙ‡ Ôi„ ‰OÚ „Ú ÔÈ‡L ;Ôi„ ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…≈»∆«»∆≈≈«¬∆«»¬ƒ
˙BBÓÓ ÈÈ„a40. ¿ƒ≈»

המתה?37) לידי המביא חובה לימוד שמשמעו:
ודואג 38) שמתחרט בעדותו. כנוגע שנראה א, לד, סנהדרין

והעד  להזימו, עדים הנידון ויביא לחובה הדין ייגמר שמא
שוב  שהגיד מכיוון כדיֿדיבור, לאחר בו לחזור יכול אינו

שם). (רש"י ומגיד חוזר ממונות 39)אינו "דיני א לב, שם
ב): (לג, שם ופירשו וחובה", זכות עליו מלמדים הכול

עדים. ואפילו - של 40)הכול בעובדה ב צ, קמא בבא
שעדות  והטעם, ממונות. בדיני העוסקת נשיאה יהודה רבי
העד  שהוא וכיוון להזימה יכול שאתה עד כשרה אינה -
שם). (תוספות עצמו על הזמה יקבל לא הדיין, והוא

היא, הכתוב שגזירת מפרש: א קיד, בתרא בבבא והרשב"ם
(=העדים)... האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
שהעד  צריך א, ל, שבועות ראה הדיינים, אלו - ה'" לפני
בעדות  דיין להיעשות יכול העד אין אבל הדיין, לפני יעיד

כגון  שהעיד, עד ודווקא מהדיינים עצמו. אחד העיד אם ,
עימהם  להצטרף יכול אינו שראה מעשה על חביריו בפני
את  ראה אלא כלל העיד לא אם אבל מעשה. אותו על לדון
דיין, להיות כך משום נפסל אינו להעיד, וראוי המעשה
שראו  "סנהדרין שם) קמא (בבא האומר טרפון רבי כדברי
נעשו  ומקצתם עדים נעשו מקצתם הנפש את שהרג אחד
והשווה  ה). סעיף ז, משפט בחושן וכן משנה (כסף דיינים"
פרק  החודש קידוש והלכות ו הלכה ג, פרק סנהדרין הלכות

ט). הלכה ב,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na41ÔÓ ÌÈ„Ú CÈ¯vL ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆»ƒ≈ƒƒ
ÔÓ ¯·c‰ B˙B‡a Ôe„Ï ÌÈic CÈ¯ˆÂ ,‰¯Bz‰«»¿»ƒ«»ƒ»¿«»»ƒ

‰¯Bz‰42.Ôi„ ‰OÚ „Ú - Ì‰È¯·c ÏLa Ï·‡ ; «»¬»¿∆ƒ¿≈∆≈«¬∆«»
Ëb‰ ‡È·‰L „Á‡ ?„ˆÈk43ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â , ≈«∆»∆≈ƒ«≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«

ÌzÁ44ÌÈLe ‡e‰ -45dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B46‡ˆÓÂ , ∆¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
e‰eÏË el‡k47ÔÈc ˙ÈaÓ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈…«≈»∆

דיין.41) נעשה עד שאינו 42)שאין החודש, קידוש כגון,
(ראה  סלע לו נותן לחבירו התוקע וכן דיינים, פי על אלא
ואינו  התורה, מן לו לשלם חייב שהוא ב), צ, קמא בבבא
הלכה  ג, פרק ומזיק חובל הלכות ראה דיינים , פי על אלא

לארץ.43)ט. לחוץ ישראל שהצריכוהו 44)מארץ
מקויים, הוא ובזה הגט זהות על להעיד כן, לומר חכמים

ה. הלכה ז, פרק גירושין הלכות עימו,45)ראה מצטרפים
הגט. את לקיים כדי שלושה של דין בית ואין 46)להיות

מזוייף  לה שנמסר גט לומר, עליו לערער עוד יכול הבעל
נטלתו.47)הוא. תימן: יד ובכתב שי"א וינציאה בדפוס

האשה. אל הוא 48)ומוסב המביא שהשליח פי על ואף
כמו  השטר על החתומים עדים התורה ומן - עד עצמו
דיין  נעשה עד "דבריהם" ובשל - דין בבית עדותם שנחקרה

י"ט). הלכה ז, פרק גירושין והלכות ב ה, כגון,49)(גיטין
"הנח  ב כא, בכתובות ומקורו ו, הלכה ז, פרק לקמן האמור

דרבנן". שטרות וקיום דאורייתא; החודש לעדות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בביתֿדין.1) השטר זהות את מאשרים בהם דרכים חמישה

אחר  הוא בודק אבל אחר, ביתֿדין אחר בודק ביתֿדין אין
מהם  אחד ומת השטר לאשר שישבו דיינים שלושה העדים.

חתימתם. לפני

.‡e¯‡a ¯·k2˙B¯ËL ÌeiwL ,3Ì‰È¯·cÓ4È„k , ¿»≈«¿∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL5ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ««ƒ≈≈

‰LÏLa ‡l‡ ˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó6ÔzLÏL elÙ‡ , ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿»¬ƒ¿»¿»
˙BËBÈ„‰7ÔÈ„ ‡e‰L ÈtÓ ,8CÎÈÙÏe .9ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ ∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈla ˙B¯ËL10. ¿»««¿»¿∆≈«¿

ה"ד.2) פ"ג, החתומים 3)לעיל העדים ידי חתימת אישור
החתומים 4)בשטר. שעדים בקיום, צורך אין התורה ומן

ג, (גיטין בביתֿדין עדותם שנחקרה כמו נעשו השטר על
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א). מ, ושבועות שם (ספרי התורה מן נשבע פרק 6)זה
א. הלכה א

.·‰ËBÒa :„Á‡ „Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰ ˙BÓB˜Ó ÈLaƒ¿≈¿∆¡ƒ»»≈∆»¿»
ÌÈ¯Ó ÈÓ ‰zLz ‡lL7,Û¯Úz ‡lL ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e , ∆…ƒ¿∆≈»ƒ¿∆¿»¬»∆…≈»≈

e¯‡aL BÓk8‰M‡ ˙e„Úa ,Ô‰È¯·cÓ ÔÎÂ .9„ÈÚiL ¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»∆»ƒ
dÏÚa ˙nL dÏ10. »∆≈«¿»

והרי 7) בעדים הקינוי אחר ונסתרה בעלה לה קינא שאם
ובא  היא, טמאה אם לבדקה המרים מי לשתות עומדת היא
שנאמר  שותה, אינה בפניו, שנטמאה עליה והעיד עד
פרק  סוטה (הלכות עד והרי - בה" אין "ועד יג) ה, (במדבר

י"ד). הלכה שאם 8)א, י"ב, הלכה ט, פרק רוצח בהלכות
שנאמר  נערפת, אינה הרוצח את שראה והעיד אחד עד בא
מי  נודע לא באדמה... חלל ימצא "כי א) כא, (דברים

נודע. והרי - להינשא.9)היכהו" זה 10)להתירה הרי
י"ב, פרק גירושין (הלכות להיגלות" עשוי "שהדבר נאמן,
יישארו  שלא כדי זה, בדבר חכמים הקלו וגם ט"ו), הלכה
ובביאורנו  כ"ט, הלכה י"ג, פרק (שם עגונות ישראל בנות

שם).

.‚ÏeÒÙe ‰M‡ ,ÏÈÚBÓ „Á‡ „ÚL ÌB˜Ó ÏÎÂ11BÓk ¿»»∆≈∆»ƒƒ»»¿
ÌÈ„ÈÚÓ ÔÎ12ÔÈ‡L ,‰Úe·L ÏL „Á‡ „ÚÓ ıeÁ . ≈¿ƒƒ≈≈∆»∆¿»∆≈

Û¯Ëˆ‰Ï Èe‡¯‰ ,¯Lk ˙e„Úa ‡l‡ ‰Úe·L ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿»∆»¿≈»≈»»¿ƒ¿»≈
¯Á‡ ÌÚ13Èt ÏÚ .ÂÈt ÏÚ ÔBÓÓ ÚaLp‰ ‰Ê ·iÁ˙ÈÂ14 ƒ«≈¿ƒ¿«≈∆«ƒ¿»»«ƒ«ƒ

ÌÈ„Ú ‰LÏL Èt ÏÚ B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL15˙BOÚÏ - ¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈ƒ«¬
B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,ÌÈM ‰Ó :ÌÈLk ‰LÏL¿»ƒ¿«ƒ«¿«ƒƒ¿»∆»≈∆»

˙e„Ú‰ ‰ÏËa - ÏeÒt16ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰LÏL Û‡ ; »»¿»»≈«¿»¿«ƒ
‰ÏËa - ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÏ¿≈»ƒ¿»∆»≈∆»»»¿»

˙e„Ú‰17˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ,˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .18. »≈≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈¿»

הפסול 11) כל וכן גמור, גזלן אבל מדבריהם, לעדות
(הלכות  להינשא אשה להתיר נאמן אינו התורה, מן בעבירה

י"ז). הלכה י"ב, פרק מז,12)גירושין (סוטה שנינו שכן
העגלה  אין הרוצח את שראתה אשה העידה שאפילו א)
משיאין  להיות "הוחזקו שנינו: א קכב, וביבמות נערפת.
לא, בסוטה וכן אשה". מפי עבד, מפי עד, מפי עד (=אשה)
הלכות  והשווה מרים. מי תשתה שלא סוטה עדות לעניין א

ט"ו. הלכה א, פרק הברייתא 13)סוטה לשון כדקדוק
- ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל א) מ, (שבועות
ויקרא  פרשת כהנים ובתורת שבועה". מחייבו אחד עד
לו  שאמרו ולא - אליו "הודע ז: פרק דחטאות) (דבורא
אשה, לו אמרה אפילו מניין מכחישם)... (=והוא אחרים
אמרו  אפילו מניין לעדות, כשרה אשה שאין אשה, - אוציא
אוציא... אחר), במקום להעיד כשרים (=שהם קרובים לו
עד  לו אמר אפילו מנין בו, להעיד כשרים שאינם קרובים
מניין  שבועה, אלא מחייבו שאין אחד עד אוציא... אחד,
אינם  ואשה שקרוב הרי וכו', שניים" לו אמרו אפילו
בתשובות  וראה בלבד. כשר אחד עד אלא שבועה, מחייבים

רבינו. לדברי ראייה קעט איגר עקיבא בדפוסים 14)רבי
ההלכה. תחילת כאן תימן יד בכתב וכן "אם 15)קדומים

בשלושה"? הכתוב פרט למה בשניים העדות מתקיימת

אחד.16) עד אלא נשאר לא עדים,17)שהרי שנאמר:
במשמע. מאה רבי 18)אפילו וכדעת ב ה, במכות משנה

שם.

.„Ôlk eek˙pL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«¿À»
eOÚi ‰Ó - „ÈÚ‰Ï Ìlk eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÚ‰Ï¿»ƒ¬»ƒ…ƒ¿«¿À»¿»ƒ««¬

ÌÚ‰ e‡¯Â ,ÌÚ‰ ÏÏÎa ÌÈÁ‡ ÈL19˙‡ ‰Ê ‚¯‰Lk ¿≈«ƒƒ¿«»»¿»»»¿∆»«∆∆
Ba Ï·ÁLk B‡ ,‰Ê20B„iÓ ıÙÁ ÛËÁLk B‡ ,21. ∆¿∆»«¿∆»«≈∆ƒ»

אינה.19) העם, ותיבת: כשהרג. וראו קדומים: בדפוסים
האחים 21)בגופו.20) בגלל כולם, עדות תיפסל האם

אם  פוסלים אינם כורחך, ועל המעשה, את הם אף שראו
שם). (משנה להעיד נתכוונו לא

.‰¯·c‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ22ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ? ¿≈«¿ƒ∆«»»¿∆»¿≈ƒ
¯ÓB‡ ,˙Á‡ ˙k ÔÈa¯Ó ÌÈ„Ú23‰Ê Ì˙È‡¯Lk :Ì‰Ï ≈ƒ¿Àƒ«««≈»∆¿∆¿ƒ∆∆

ÈÓ Ïk ?˙B‡¯Ï B‡ Ì˙‡a „ÈÚ‰Ï ,Ï·Á B‡ ‚¯‰L∆»«»«¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ
,¯·c‰ ‰Ó ˙B‡¯Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…¿»ƒ»»∆»ƒ¿»«»»
ÈÓ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - È˙‡a ÌÚ‰ ÏÏÎ·eƒ¿«»»»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
˙e„Ú‰ ÔeÎÏe „ÈÚ‰Ï ‡l‡ „ÓBÚ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…»ƒƒ≈∆»¿»ƒ¿«≈»≈
„ÈÚ‰Ï eek˙pL el‡a ‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ -«¿ƒƒƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿»ƒ

‰ÏËa Ìlk ˙e„Ú - ÏeÒt B‡ ·B¯˜24ÌÈ¯·c ‰na . »»≈À»¿≈»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡25Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰a ‰È‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»»∆»»¬»ƒ

Ôek˙ ‡lL B‡ „ÈÚ‰Ï Ôek˙pL „Á‡ - ÌÈ¯Lk ÌlkÀ»¿≈ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿»ƒ∆…ƒ¿«≈
ÌL ‰È‰Â B˙e„Ú ÔeÎÂ ¯·c‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,„ÈÚ‰Ï¿»ƒƒ¿»»«»»¿ƒ≈≈¿»»»

‰‡¯˙‰26˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .ÂÈt ÏÚ ÔÈc‰ ÔÈÎ˙BÁ ,27, «¿»»¿ƒ«ƒ«ƒ≈¿ƒ≈»
.˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa≈¿ƒ≈¿»

בלבד.22) לראות או להעיד נתכוונו מתחילה אם
אומרים.23) תימן: יד של 24)ובכתב ואפילו א. ו, שם,

העיקריים  שבעדים כיוון בלבד, לראות אלא באו שלא אלה
משנה). (לחם פסול והייתה.25)נמצא תימן: יד בכתב

התרה 26) ואפילו התראה, בלא עונשים אין נפשות בדיני
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר נענש, העדים, בפני אחר בו

ב. הלכה י"ב, "שלושה 27)פרק ב קיג, בתרא בבא
- כותבים" רצו להעיד) (=ולא החולה את לבקר שנכנסו
שאפילו  הרי המצווה, החולה מפי ששמעו מה על מעידים
שם. הרשב"ם וכפירוש כשרה, עדותם להעיד נתכוונו לא
נתכוונתי  לא אמר בעי "דאי אמרו: ב יב, בכריתות אולם

להעיד. כוונה שצריך הרי לעדות",

.Â·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÔÈa¯Ó ÂÈ„Ú eÈ‰L ¯ËL28 ¿»∆»≈»¿Àƒ¿ƒ¿»∆»≈∆»
È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜ ÌÈL Ì‰a eÈ‰L B‡ ,ÏeÒt B‡»∆»»∆¿«ƒ¿ƒ∆»∆«¬≈

Ô˙B‡ Ï‡LÏ È„k ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡29ÌL LÈ Ì‡ : ≈»≈ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿…»ƒ≈»
ÌzÁÏ e·LÈ ÌlkL ‰¯e¯a ˙e„Ú30eek˙ È¯‰L , ≈¿»∆À»»¿«¿…∆¬≈ƒ¿«¿

„ÈÚ‰Ï31˙e„Ú‰ Ìi˜˙z - Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»ƒ¿«≈»≈
¯‡Ma ˙e„Ú‰ ÔÈÓi˜Ó ‰nÏÂ .¯‡Ma32¯LÙ‡ È¯‰L ? «¿»¿»»¿«¿ƒ»≈«¿»∆¬≈∆¿»

ÌzÁÏ ÏB„bÏ ÌB˜Ó eÁÈp‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÓ˙ÁL33‡·e , ∆»¿«¿≈ƒ¿ƒƒ»«»«¿…»
ÌzÚcÓ ‡lL Ì˙ÁÂ ÏeÒt‰ B‡ ·B¯w‰ ‰Ê34. ∆«»«»¿»«∆…ƒ«¿»

למלווה.28) או לשם 29)ללווה או להעיד, נתכוונו אם
חתמו. שבשטר החלק המקום בפני 30)מילוי זה כאחד,
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באנו.31)זה. להעיד אמרו; כאילו זה והלא 32)הרי
להעיד. שנתכוונו מוכיחה, שיחתום 33)חתימתם

כבודו. משום אלא 34)מלמעלה, אחת, עדות זו ואין
שחתמו  הכשרים, את לבטל בכוחם ואין לגמרי אחרת עדות
וכו' קרוב" מהם אחד "נמצא בהם: לומר ואין נפרד, במעמד
א  ו, למכות (רי"ף לכשרים שייכות שום לפסולים שאין
עדות  "תתקיים ב קסב, בתרא בבבא ומקורו גאון). בשם
לחתום  כולם כשישבו עדים שם כשאין ומפרשים, בשאר"
כז. הלכה ט, פרק גירושין הלכות והשווה משנה). (כסף
חתמוהו  אם הוא ספק שהדבר פי על אף הרדב"ז וכתב
שטר  פי על הלקוחות מן מוציאים זאת בכל - לא או כאחד
בדיני  העדות כל מבטלים פסול או שקרוב הדין כל כי זה,
אלא  זה שאין ומכיוון מדרבנן, חומרא אלא אינו - ממונות

השטר. ומקיימים להקל הולכים ב"דרבנן" ספק

.ÊÈt ÏÚ Û‡35‡e‰ ¯ËMa ‰lÁzÓ Ìe˙ÁL „Ú‰L ««ƒ∆»≈∆»ƒ¿ƒ»«¿»
¯Lk ¯ËM‰ È¯‰ - ÏeÒt‰36. «»¬≈«¿»»≈

זה 35) ומשפט הלכה תחילת כאן אין קדומים, בדפוסים
הקודמת. ההלכה עם השניים 36)קשור אומרים ואין

וכל  הכשרים. האחרים עם כאחד לחתום ישבו הראשונים
שחתמו  לתלות שיש וודאי בסוף חתמו הפסולים אם שכן
רבינו  דעת וכן אחרת, כעדות והם הראשונים מדעת שלא
וראה  לה. אמרי המתחיל דיבור ב יח, גיטין  בתוספות, תם
שאין  אומרים, שיש שם, ברמ"א יב סעיף מה, משפט בחושן
שני  כן אם אלא פסולים, בו שחתומים שטר להכשיר
שהרחיקו  לומר, תולים שאז כשרים, הם האחרונים
למי  חלק מקום להשאיר בכוונה חתימתם, את האחרונים
הקרובים, בחתימת הרווח את המלווה ומילא מהם, שגדול
למאן  שביק "רווחא ב י, גיטין והשווה מדעתם. שלא

מיניה". דקשיש

.ÁÔÈ„a ‰¯BÓ BÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a „ÈÚ‰L „Ú Ïk»≈∆≈ƒ¿ƒ≈¿»≈∆¿ƒ
Ì‡Â .‰·BÁ ‡ÏÂ ˙eÎÊ ‡Ï ÂÈÏÚ „nÏÈ ‡ÏÂ ,‚¯‰p‰ ‰Ê∆«∆¡»¿…¿«≈»»…¿¿…»¿ƒ
.B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡»«≈ƒ¿«≈»»¿¿«¿ƒ
ÔÈa - ˙eÓÏ LÙ· ‰ÚÈ ‡Ï „Á‡ „ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆»≈

Ï ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe .‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ˙eÓ37? ƒ¿≈¿»«∆∆∆¡«»
,¯·„ ‰ÚÈ ‡Ï - ˙eÓÏ LÙa „ÈÚ‰L „Ú :¯ÓBÏk¿«≈∆≈ƒ¿∆∆»…«¬∆»»

˜zLÈÂ „ÈÚÈ ‡l‡38BÏ LÈ - ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡ . ∆»»ƒ¿ƒ¿…¬»¿ƒ≈»≈
‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ39ÌÚ ‰nÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«≈»»¿»¬»…ƒ»∆ƒ

elÙ‡ Ôi„ ‰OÚ „Ú ÔÈ‡L ;Ôi„ ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…≈»∆«»∆≈≈«¬∆«»¬ƒ
˙BBÓÓ ÈÈ„a40. ¿ƒ≈»

המתה?37) לידי המביא חובה לימוד שמשמעו:
ודואג 38) שמתחרט בעדותו. כנוגע שנראה א, לד, סנהדרין

והעד  להזימו, עדים הנידון ויביא לחובה הדין ייגמר שמא
שוב  שהגיד מכיוון כדיֿדיבור, לאחר בו לחזור יכול אינו

שם). (רש"י ומגיד חוזר ממונות 39)אינו "דיני א לב, שם
ב): (לג, שם ופירשו וחובה", זכות עליו מלמדים הכול

עדים. ואפילו - של 40)הכול בעובדה ב צ, קמא בבא
שעדות  והטעם, ממונות. בדיני העוסקת נשיאה יהודה רבי
העד  שהוא וכיוון להזימה יכול שאתה עד כשרה אינה -
שם). (תוספות עצמו על הזמה יקבל לא הדיין, והוא

היא, הכתוב שגזירת מפרש: א קיד, בתרא בבבא והרשב"ם
(=העדים)... האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
שהעד  צריך א, ל, שבועות ראה הדיינים, אלו - ה'" לפני
בעדות  דיין להיעשות יכול העד אין אבל הדיין, לפני יעיד

כגון  שהעיד, עד ודווקא מהדיינים עצמו. אחד העיד אם ,
עימהם  להצטרף יכול אינו שראה מעשה על חביריו בפני
את  ראה אלא כלל העיד לא אם אבל מעשה. אותו על לדון
דיין, להיות כך משום נפסל אינו להעיד, וראוי המעשה
שראו  "סנהדרין שם) קמא (בבא האומר טרפון רבי כדברי
נעשו  ומקצתם עדים נעשו מקצתם הנפש את שהרג אחד
והשווה  ה). סעיף ז, משפט בחושן וכן משנה (כסף דיינים"
פרק  החודש קידוש והלכות ו הלכה ג, פרק סנהדרין הלכות

ט). הלכה ב,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na41ÔÓ ÌÈ„Ú CÈ¯vL ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆»ƒ≈ƒƒ
ÔÓ ¯·c‰ B˙B‡a Ôe„Ï ÌÈic CÈ¯ˆÂ ,‰¯Bz‰«»¿»ƒ«»ƒ»¿«»»ƒ

‰¯Bz‰42.Ôi„ ‰OÚ „Ú - Ì‰È¯·c ÏLa Ï·‡ ; «»¬»¿∆ƒ¿≈∆≈«¬∆«»
Ëb‰ ‡È·‰L „Á‡ ?„ˆÈk43ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â , ≈«∆»∆≈ƒ«≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«

ÌzÁ44ÌÈLe ‡e‰ -45dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B46‡ˆÓÂ , ∆¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
e‰eÏË el‡k47ÔÈc ˙ÈaÓ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈…«≈»∆

דיין.41) נעשה עד שאינו 42)שאין החודש, קידוש כגון,
(ראה  סלע לו נותן לחבירו התוקע וכן דיינים, פי על אלא
ואינו  התורה, מן לו לשלם חייב שהוא ב), צ, קמא בבבא
הלכה  ג, פרק ומזיק חובל הלכות ראה דיינים , פי על אלא

לארץ.43)ט. לחוץ ישראל שהצריכוהו 44)מארץ
מקויים, הוא ובזה הגט זהות על להעיד כן, לומר חכמים

ה. הלכה ז, פרק גירושין הלכות עימו,45)ראה מצטרפים
הגט. את לקיים כדי שלושה של דין בית ואין 46)להיות

מזוייף  לה שנמסר גט לומר, עליו לערער עוד יכול הבעל
נטלתו.47)הוא. תימן: יד ובכתב שי"א וינציאה בדפוס

האשה. אל הוא 48)ומוסב המביא שהשליח פי על ואף
כמו  השטר על החתומים עדים התורה ומן - עד עצמו
דיין  נעשה עד "דבריהם" ובשל - דין בבית עדותם שנחקרה

י"ט). הלכה ז, פרק גירושין והלכות ב ה, כגון,49)(גיטין
"הנח  ב כא, בכתובות ומקורו ו, הלכה ז, פרק לקמן האמור

דרבנן". שטרות וקיום דאורייתא; החודש לעדות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בביתֿדין.1) השטר זהות את מאשרים בהם דרכים חמישה

אחר  הוא בודק אבל אחר, ביתֿדין אחר בודק ביתֿדין אין
מהם  אחד ומת השטר לאשר שישבו דיינים שלושה העדים.

חתימתם. לפני

.‡e¯‡a ¯·k2˙B¯ËL ÌeiwL ,3Ì‰È¯·cÓ4È„k , ¿»≈«¿∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL5ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ««ƒ≈≈

‰LÏLa ‡l‡ ˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó6ÔzLÏL elÙ‡ , ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿»¬ƒ¿»¿»
˙BËBÈ„‰7ÔÈ„ ‡e‰L ÈtÓ ,8CÎÈÙÏe .9ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ ∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈla ˙B¯ËL10. ¿»««¿»¿∆≈«¿

ה"ד.2) פ"ג, החתומים 3)לעיל העדים ידי חתימת אישור
החתומים 4)בשטר. שעדים בקיום, צורך אין התורה ומן

ג, (גיטין בביתֿדין עדותם שנחקרה כמו נעשו השטר על
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שום 5)א). לשטר היה לא קיום, מצריכים היו לא שאם
ומתוך  העדים, חתימת ויזייף שירצה מי כל יבוא שמא ערך,
תוקן, עצמו והשטר ולתועלתו, השטר לצורך הוא שהקיום
הוא: עצמו שהקיום נמצא לווים, בפני דלת לנעול שלא

(לחםֿמשנה). דלת לנעול א.6)שלא מ, בבאֿבתרא
ממונות 7) שדיני ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל נתבאר שכבר

מומחים. דיינים צריכים דיניהם 8)אינם אין - שדנו ושנים
ה"י). פ"ב, (שם, דין.9)דין נקרא וזה שם 10)הואיל

בלבד, ביום נגעים ראיית מה כנגעים... "שהדינים ה"ג פ"ג,
ד, סעיף מ"ו סי' בחו"מ וראה בלבד". ביום הדינים אף

ביחיד. מקיים ישיבה התופס שהרב שנהגו:

.·.ÔÈc ˙È·a ¯ËM‰ Ìi˜˙Ó ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ „Á‡a¿∆»≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿≈ƒ
‰ C¯c‰,ÌÈ„Ú‰ È„È ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈi„ eÈ‰iL :„Á‡ «∆∆»∆»∆ƒ¿«»ƒ«ƒƒ¿«¿≈»≈ƒ

ÈBÏt ˙e„Ú BÊÂ ÈBÏt ˙e„Ú BfL11:ÈM‰ C¯c‰ . ∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆«≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÌÈ„Ú‰ eÓzÁiL12e‡B·iL :ÈLÈÏM‰ C¯c‰ . ∆«¿¿»≈ƒƒ¿≈∆«∆∆«¿ƒƒ∆»

:„Á‡Â „Á‡ Ïk ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰ÈÙa ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿…«»∆»¿∆»
È„È ·˙k ‰Ê13‰f‰ ¯·ca „Ú È‡Â ,14:ÈÚÈ·¯‰ C¯c‰ . ∆¿«»ƒ«¬ƒ≈«»»«∆«∆∆»¿ƒƒ

- ˙¯Á‡ ‰È„Óa eÈ‰L B‡ ¯ËM‰ È„Ú e˙Ó Ì‡L∆ƒ≈≈≈«¿»∆»ƒ¿ƒ»«∆∆
‰Ê ‡e‰L Ô„È ·˙k ÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·È15C¯c‰ . »≈ƒ¿»ƒ«¿«»»∆∆«∆∆

,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰iL :ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ∆ƒ¿∆¿«»»≈ƒ¿»¬≈ƒ
ÔÈÎ¯BÚÂ16˙B¯ËLaL ·˙k‰ B˙B‡Ï ·˙k‰ ‰Ê ÔÈc ˙Èa ¿¿ƒ≈ƒ∆«¿»¿«¿»∆ƒ¿»

„ÁÈa Ì‰Ï ‰‡¯ÈÂ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰ÓB„ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈ¯Á‡17 ¬≈ƒ¿ƒ¿∆∆∆»∆¿≈»∆»∆¿««
el‡ È„È ·˙k ‡e‰ el‡ È„È ·˙kL18. ∆¿«¿≈≈¿«¿≈≈

העדים,11) ידי חתימות המכירים "דיינים ב כא, כתובות
שם. הרי"ף פסק וכן בפניהם" להעיד צריכים אינם

אם 12) כלֿשכן מקיימים, העדים ידי כתב בהכרת שאם
(כסףֿמשנה). בפניהם חתמו וכדעת 13)העדים ב. כ, שם,

על  להעיד אחר עד עמהם לצרף צריכים שאין החכמים,
הסכום  על להעיד מתכוון מהם אחד כל כי שניהם, חתימות
כאן  שיש נמצא וחתמנו, המלווה ראינו כלומר, שבשטר.
ובביאורנו. ה"ד, פ"ז לקמן וראה המלוה, על עדים שני

עצמה,14) במלוה נזכר אני בכתבֿידי בהסתכלי כלומר,
על  להעיד יכול אינו כלל העדות יזכור לא אם אבל
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). ה"א פ"ח לקמן כמבואר כתבֿידו,
השטר, מקיימים בדבר, עד שהוא בפירוש הדגיש לא אם
ס"ק  מ"ו, סי' לחו"מ (סמ"ע עדותו זוכר הוא הסתם שמן
כתבֿידי  זה אלא: אומר, שאינו העולם, מנהג וכן טו),

(רדב"ז). השטר והואֿהדין 15)ומקיימים א. כא, כתובות
חתימתם, לקיים אחרים יכולים במדינה הם אפילו
שם  שהיו "כגון ה"ו: פ"ג לעיל רבינו דברי וכמשמעות

(כסףֿמשנה). ידם" כתב שזה ככתוב 16)עדים מדמים,
לו". תערכו דמות "ומה יח) מ, שלושת 17)(ישעיה לכל

יוצא 18)הדיינים. ידם כתב שהיה "או ב יח, כתובות
ה"ה. פ"ז, לקמן וראה אחר". ממקום

.‚‡l‡ ,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿»¬≈ƒ∆»
˙B„O ÈzL ÏL ˙B¯ËL ÈMÓ19Ô‰ÈÏÚa ÌeÏÎ‡L20 ƒ¿≈¿»∆¿≈»∆¬»«¿≈∆

‰ÈeÏ‚ ‰ÏÈÎ‡ ÌÈL LÏL21‰‡¯È ÌeL ‡Ïa ,‰BÎ , »»ƒ¬ƒ»¿»¿»¿…ƒ¿»
ÌÏBÚa ‰ÚÈ·zÓ „Át ‡ÏÂ22Ïk ÔÈÏÎB‡L C¯„k , ¿…««ƒ¿ƒ»»»¿∆∆∆¿ƒ»

Ô‰È˙B„O ˙B„O ÈÏÚa23˙Ba˙k È¯ËL ÈMÓ B‡ .24. «¬≈»¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿≈¿À

‡Ï ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓ ˙B¯ËM‰ ÈL e‡ˆiL ‡e‰Â¿∆»¿¿≈«¿»ƒ««¿≈«≈…
ÛiÊ ‡e‰ ‡nL ,B¯ËL Ìi˜Ï ‰ˆB¯L ‰Ê È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈∆∆∆¿«≈¿»∆»ƒ≈

Ïk‰25ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯ËMÓ ¯ËM‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÎÂ . «…¿≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»»»»
¯Ú¯Ú26ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â27Bc·Ï epnÓ ÔÈÓi˜Ó .28, «¿»¿À¿«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆¿«

È˙MÓ B‡ ˙B„O ÈzL È¯ËMÓ ÔÈÓi˜nL BÓk¿∆¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈
˙Ba˙k29. ¿À

שדות.19) שתי של מכר לעיני 21)הלקוחות.20)שטרי
היא 22)כל. שהשדה לומר מערער, עליה ערער שלא

הלוקח. ע"י מזוייף ואינו הוא, כשר זה מכר שטר ודאי שלו,
כל 23) שנהנים "כדרך ה"ב: פי"א ונטען טוען הל' השווה

קרקע". באותה תחת 24)אדם היושבות נשים שתי של
לשהות  לאדם שאסור ידוע והדבר אלו, בכתובות בעליהן
אישות  בהל' כמבואר כתובה, בלא אחת שעה אשתו עם

ה"י. עלֿידו 25)פ"י, הם מזוייפים השטרות שני שגם
בכתב  הסתכל שמא מפרש: שם, ורש"י א). כ, (כתובות
ולדבריו  חתימתם. דוגמת לחתום וחיקה שטרות אותם
לחוש  יש ביתֿדין, ע"י הם מקויימים השטרות שני אפילו

שבידו. השלישי בשטר החתימה זייף שהלווה 26)שמא
טענה  התנגדות, ערר. = ערער הוא. מזוייף לומר עליו ערער
הכתוב  מלשון מסויימת, החלטה או פסקֿדין נגד מנומקת

יעערו". שבר "זעקת ה) טו, ע"י 27)(שם בביתֿדין קויים
העדים. חתימת אחר.28)זהות שטר עמו אין אפילו

(29 ֿ בבית שהוחזק שטר כל נמצא בביתֿדין. הוחזקו שלא
ערעור  עליו יצא לא וכלֿשכן ערעור, עליו יצא ואפילו דין,
שם) (כתובות לבדו ממנו מקיימים בביתֿדין, והוחזק כלל
משטר  השטר את מקיימים "אין שם: הרי"ף וכגירסת
דעת  וכן בביתֿדין". הוחזק אלאֿאםֿכן ערעור עליו שקראו
"אין  גורס: שם ורש"י רבינו. דברי בכוונת שם הר"ן
והוחזק  ערער עליו שקרא משטר אלא השטר את מקיימים
אין  ערעור עליו קראו שלא כל ולדבריו, בביתֿדין".
שמא  שחוששים בביתֿדין, הוחזק אפילו ממנו מקיימים
עליו  עמדו ערעור, עליו קראו אם אבל כולו. הוא מזוייף
שזוהי  להם נתברר אלאֿאםֿכן קיימוהו ולא בו, ודקדקו

לז. סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וראה העדים. חתימת

.„Ìi˜˙Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :e·˙kL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ¿«≈
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - eÈÙa ‰Ê ¯ËL¿»∆¿»≈¬≈∆¿À»««ƒ∆…
ÔÈ‡L ;Ìi˜˙ ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ C¯„ ‰Ê È‡a eL¯t≈¿¿≈∆∆∆≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈∆≈

eÚËÈ ‡nL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ30Èza Ïk e‚‰ ¯·Îe . ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿¿»»¬»»≈
da Ìi˜˙pL C¯c‰ e·zÎiL ,eÚÓLÂ eÈ‡¯L ÔÈÈ„ƒƒ∆»ƒ¿»«¿∆ƒ¿¿«∆∆∆ƒ¿«≈»

Ì‰ÈÙÏ31. ƒ¿≈∆

הכ"ט.30) פ"ד, יבום הל' והשווה ב. קלח, בבאֿבתרא
של 31) ביתֿדינו של השטר קיום בסדר א כא, כתובות

סי' חו"מ הגר"א וכביאור הקיום, דרכי בו שפורטו שמואל,
מ"ו, סי' בחו"מ המנוסח הקיום סדר וזהו כח. ס"ק מ"ו,
כאחד  שלשה "במושב ללשוןֿהקודש: ותרגמתיו ג, סעיף
ידיהם, חתימת על לפנינו והעידו ופלוני פלוני ובא היינו,
וקיימנוהו  אישרנוהו ידם, חתימת שזוהי לנו ומשנתברר

כראוי".

.‰¯Á‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe32,¯Á‡ ÔÈc ˙Èa ¿»≈≈ƒ¿ƒ««≈ƒ«≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

zecr zekld - mihtey xtq - fenz f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ï·‡ .eÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈ‡È˜a Ô‰L B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ‡l‡∆»«¬ƒƒ∆≈¿ƒƒ¿…ƒ¿¬»
.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿¿ƒ««»≈ƒ

(32 ֿ (בבא הצורך כל בעדותם דקדקו לא או טעו, שמא
שם). בתרא

.ÂÌ‰Ó „Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL33 ¿»∆»¿¿«≈∆«¿»≈∆»≈∆
„Á‡‰Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :·zÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ -¿ƒƒƒ¿…¿«¿»»ƒ¿»∆»

epÈ‡34ÔÈc ˙Èa :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL .35ÌÈLa ≈∆∆»…«»∆≈ƒƒ¿«ƒ
e‰eÓi˜36'ÔÈc ˙È·a' Ba ·e˙k ‰È‰ elÙ‡ .37:¯Ó‡È , ƒ¿¬ƒ»»»¿≈ƒ…«

en„ ‡nL38Ì‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈML39Ba LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ∆¿«ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈
‰LÏL eÈ‰L ÚÓLÓ40CÈ¯ˆ BÈ‡ -41. «¿»∆»¿»≈»ƒ

חתמו.33) שלא לחתום.34)עד  הספיק שלא עד שמת,
איננה.35) ביתֿדין תיבת תימן, נתבאר 36)בכת"י  וכבר

שלשה. בפני אלא שטרות קיום שאין ה"א, ואין 37)לעיל
משלשה. פחות כדברי 39)בטעות.38)ביתֿדין

דין, דיניהם שדנו "שנים א) ג, (סנהדרין האומר שמואל,
אין  היא: שהלכה בעוד חצוף", ביתֿדין שנקראו אלא
ה"י. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל כמבואר דין, דיניהם

לו 40) ואמרנו או: פלוני, לנו ואמר בו: כתוב שהיה כגון
חו"מ  'טור' ראה בשלשה, שקיימוהו הדבר שמוכח לפלוני,
דיבורֿהמתחיל: א כב, לכתובות ברש"י ומקורו מ"ו, סי'

שם. השני כלשון לנא, איננו,41)ואמר ואחד להדגיש:
שלא  למרות שלשה, בפני שנתקיים עליו מוכיח סגנונו שהרי
טוען  הל' והשווה א). כב, (כתובות שנים אלא בו חתמו

ה"ד. פ"ז, ונטען

.ÊÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»»¿≈≈ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÏÊ‚ ‡e‰L Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ e¯Ú¯ÚÂ42e‡·e , ¿ƒ¿¬«∆»≈∆∆«¿»¿«≈»

‰·eL˙a ¯ÊÁL e„ÈÚ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL43‡lL „Ú Ì‡ : ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ«∆…
È¯‰L ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¯ÊÁL e„ÈÚ‰ eÓ˙Á»¿≈ƒ∆»«¬≈∆≈ƒ»∆∆¬≈

eÈ‰ ‰LÏL44ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ÌÈM‰ eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««∆»¿«¿«ƒ≈ƒ»»
ÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,Ô‰nÚ Ì˙BÁ BÈ‡ - ‰·eL˙a ¯ÊÁL∆»«ƒ¿»≈≈ƒ»∆∆¬≈¿ƒ

ÌÈM‰ ˙ÓÈ˙Á ˙Úa BÈ‡L45?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈¿≈¬ƒ««¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰¯·Úa ÂÈÏÚ e¯Ú¯ÚLk46Ì‚Ùa ÂÈÏÚ e¯Ú¯Ú Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¬»»«¬≈»¬»ƒ¿¬»»ƒ¿«

BÓk ,‰ÁtLÓ47‰¯¯ÁzL ‡Ï Bn‡ :e¯Ó‡L48„·ÚÂ ƒ¿»»¿∆»¿ƒ…ƒ¿«¿¿»¿∆∆
¯Á‡ Ú„BÂ ,‡e‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ‰¯ib˙ ‡Ï B‡ ,‡e‰…ƒ¿«¿»¿≈»ƒ¿«««
¯Lk ‡e‰LÂ Ì‚t BzÁtLÓa ÔÈ‡L ÌÈM‰ eÓ˙ÁL49 ∆»¿«¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«¿¿»¿∆»≈
Ì„wÓ ‰È‰L ¯·c Èel‚ ‰fL ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ»∆∆∆ƒ»»∆»»ƒ…∆

‡e‰50.

כמבואר 42) דין, הוא שטרות וקיום לדין, פסול שהוא נמצא
ה"א. השטר.43)לעיל לקיים שישב שלשתם 44)לפני

כאילו  זה והרי קיום, וקיומם החתימה, בשעת כשרים היו
שהכשירוהו. אחר ביתֿדין עדיין 45)ישב שעה שאותה

יוכשר  ואפילו הראשונה, ההתוועדות ונתבטלה היה, פסול
(כתובות  מחדש ולחתום ולהתוועד לחזור יצטרכו אח"כ,
ויתכן, חננאל. רבינו בשם שם, ה'תוספות' וכפירוש א) כב,
סי' לחו"מ (סמ"ע ולחתום שנית העדות לקבל שיצטרכו

סג). ס"ק עבירה,46)מ"ו, שאר עבר או גזלן שהוא
ה"אֿב. פ"י, לקמן ראה לדון, עליה בכת"י 47)שנפסל

כגון. היתה.48)תימן: וכנענית משפחותה,
אמו 49) העבד שנשתחררה שנשתחרר או ילדתו, ואח"כ

בדין. שישב בשעת 50)לפני פסול היה שלא הדבר הוברר
לגזלן  בניגוד הראשונה, ההתוועדות נתבטלה ולא החתימה,
עליו  שהועד מיום אלא נתכשר שלא בתשובה, שחזר
הכוונה, שם, רש"י ולדעת שם). ('תוספות' והלאה בביתֿדין
שהם  להכשירו, השלישי על מעידים אינם שחתמו שהדיינים
פסול  דיין עם לישב להם הוא שגנאי בעדותם, כנוגעים
עליו  ומעידים בדבר כנוגעים אינם חתמו שלא ועד בדין,

להכשירו.

.ÁÌeiw‰ ·zÎÏ ¯zÓ51Ìi˜˙iL Ì„˜ ¯ËMa À»ƒ¿…«ƒ«¿»…∆∆ƒ¿«≈
¯ËM‰52‰ÓÈ˙Á‰ ‡l‡ ,¯wÚ ‰·È˙k‰ ÔÈ‡L ;53ÔÈ‡Â . «¿»∆≈«¿ƒ»ƒ»∆»«¬ƒ»¿≈

‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈÓi˜nL ¯ËM‰ ˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈic‰««»ƒ¿ƒƒƒ¿«¿»∆¿«¿ƒ∆»
ÂÈ„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó54‰Ó eÚ„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒ≈≈»««ƒ∆…»¿«

Ba ·e˙k55. »

הדיינים.51) חתימת ללא הקיום נראה 52)טופס זה ואין
לא  ועדיין - החתימה על שהעידו בטופס שכתוב מה כשקר,

א). פה, (כתובות חתימתם את לא 53)זיהו וביתֿהדין
עדיו. שיקיימוהו עד ובדפוס 54)יחתום עדיו. מהעדת

מעדיו" אותו שמקיימים השטר, "לקרות שי"א: וינציאה
ששטר 55)וכו'. אלא מעידים אינם שהרי ב, קט, כתובות

שם, הר"ן וכתב חתימתו. הכירו והעדים לפניהם, בא זה
המלוה  הם מי בשטר לקרוא הדיינים צריכים זאת שבכל
הקיום. לעדי ולא לדיינים קרובים יהיו שלא כדי והלווה,

ה"ב. פט"ז, ונטען טוען הל' והשווה

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעידי 1) אחד מת קרובו. יד חתימת על הקרוב עדות

חתימתו. את המכיר אחד עד אלא ואין השטר, חתימת
דיין. נעשה העד גם שטרות בקיום

.‡·˙k ÏÚ ·B¯˜ „ÈÚÓ2ÂÈ„ÚL ¯ËL ?„ˆÈk .B·B¯˜ ≈ƒ»«¿«¿≈«¿»∆≈»
‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰L B‡ e˙Óe ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¿̄≈¿ƒ¿≈∆»¿ƒ¿ƒ««»»
Ba ‡·e ,È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏL Ba¿∆¿≈¿»«∆¿«»∆»ƒ»¿
el‡ È¯‰ - È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿¿»«∆¿«»∆»ƒ¬≈≈

ÌÈ·B¯˜ ÔÈ‡L ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk3Û¯ËˆÈ Ì‡Â ; ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈
È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL Ô„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Â ÈLÈÏL Ì‰nÚƒ»∆¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«»»∆¿≈∆¬≈

¯ËM‰ Ìi˜˙4. ƒ¿«≈«¿»

שהאב 3)חתימתֿעד.2) נפרדות, עדויות שתי הן שאלו
חתימתו, זהות על מעיד ובנו שבשטר, הממון על חתם
ואחד  אחים "שלשה ב) נו, (בבאֿבתרא שנינו בזה וכיוצא
לענין  עדויות" שלש אלו הרי עמהם, מצטרף השוק) (=מן
אחת, שנה אכילת על מעיד אח וכל חזקה, שנות שלש
אחת, בעדות קרובים עדות כאן ואין הואיל כשירה, ועדותם
אנו  ועלֿידה החזקה, את להשלים מצטרפת שעדותם אע"פ
א). כח, לכתובות (ר"ן המערער מידי הקרקע את מוציאים

כמבואר 4) משניהם, כתבֿיד כל על עדים שני שצריך
ה"ג. בסמוך

.·el‡Â5ÌÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓ‡pL ÌÈ¯·cÓ ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆¡»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»¿»
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שום 5)א). לשטר היה לא קיום, מצריכים היו לא שאם
ומתוך  העדים, חתימת ויזייף שירצה מי כל יבוא שמא ערך,
תוקן, עצמו והשטר ולתועלתו, השטר לצורך הוא שהקיום
הוא: עצמו שהקיום נמצא לווים, בפני דלת לנעול שלא

(לחםֿמשנה). דלת לנעול א.6)שלא מ, בבאֿבתרא
ממונות 7) שדיני ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל נתבאר שכבר

מומחים. דיינים צריכים דיניהם 8)אינם אין - שדנו ושנים
ה"י). פ"ב, (שם, דין.9)דין נקרא וזה שם 10)הואיל

בלבד, ביום נגעים ראיית מה כנגעים... "שהדינים ה"ג פ"ג,
ד, סעיף מ"ו סי' בחו"מ וראה בלבד". ביום הדינים אף

ביחיד. מקיים ישיבה התופס שהרב שנהגו:

.·.ÔÈc ˙È·a ¯ËM‰ Ìi˜˙Ó ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ „Á‡a¿∆»≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿≈ƒ
‰ C¯c‰,ÌÈ„Ú‰ È„È ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈi„ eÈ‰iL :„Á‡ «∆∆»∆»∆ƒ¿«»ƒ«ƒƒ¿«¿≈»≈ƒ

ÈBÏt ˙e„Ú BÊÂ ÈBÏt ˙e„Ú BfL11:ÈM‰ C¯c‰ . ∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆«≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÌÈ„Ú‰ eÓzÁiL12e‡B·iL :ÈLÈÏM‰ C¯c‰ . ∆«¿¿»≈ƒƒ¿≈∆«∆∆«¿ƒƒ∆»

:„Á‡Â „Á‡ Ïk ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰ÈÙa ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿…«»∆»¿∆»
È„È ·˙k ‰Ê13‰f‰ ¯·ca „Ú È‡Â ,14:ÈÚÈ·¯‰ C¯c‰ . ∆¿«»ƒ«¬ƒ≈«»»«∆«∆∆»¿ƒƒ

- ˙¯Á‡ ‰È„Óa eÈ‰L B‡ ¯ËM‰ È„Ú e˙Ó Ì‡L∆ƒ≈≈≈«¿»∆»ƒ¿ƒ»«∆∆
‰Ê ‡e‰L Ô„È ·˙k ÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·È15C¯c‰ . »≈ƒ¿»ƒ«¿«»»∆∆«∆∆

,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰iL :ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ∆ƒ¿∆¿«»»≈ƒ¿»¬≈ƒ
ÔÈÎ¯BÚÂ16˙B¯ËLaL ·˙k‰ B˙B‡Ï ·˙k‰ ‰Ê ÔÈc ˙Èa ¿¿ƒ≈ƒ∆«¿»¿«¿»∆ƒ¿»

„ÁÈa Ì‰Ï ‰‡¯ÈÂ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰ÓB„ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈ¯Á‡17 ¬≈ƒ¿ƒ¿∆∆∆»∆¿≈»∆»∆¿««
el‡ È„È ·˙k ‡e‰ el‡ È„È ·˙kL18. ∆¿«¿≈≈¿«¿≈≈

העדים,11) ידי חתימות המכירים "דיינים ב כא, כתובות
שם. הרי"ף פסק וכן בפניהם" להעיד צריכים אינם

אם 12) כלֿשכן מקיימים, העדים ידי כתב בהכרת שאם
(כסףֿמשנה). בפניהם חתמו וכדעת 13)העדים ב. כ, שם,

על  להעיד אחר עד עמהם לצרף צריכים שאין החכמים,
הסכום  על להעיד מתכוון מהם אחד כל כי שניהם, חתימות
כאן  שיש נמצא וחתמנו, המלווה ראינו כלומר, שבשטר.
ובביאורנו. ה"ד, פ"ז לקמן וראה המלוה, על עדים שני

עצמה,14) במלוה נזכר אני בכתבֿידי בהסתכלי כלומר,
על  להעיד יכול אינו כלל העדות יזכור לא אם אבל
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). ה"א פ"ח לקמן כמבואר כתבֿידו,
השטר, מקיימים בדבר, עד שהוא בפירוש הדגיש לא אם
ס"ק  מ"ו, סי' לחו"מ (סמ"ע עדותו זוכר הוא הסתם שמן
כתבֿידי  זה אלא: אומר, שאינו העולם, מנהג וכן טו),

(רדב"ז). השטר והואֿהדין 15)ומקיימים א. כא, כתובות
חתימתם, לקיים אחרים יכולים במדינה הם אפילו
שם  שהיו "כגון ה"ו: פ"ג לעיל רבינו דברי וכמשמעות

(כסףֿמשנה). ידם" כתב שזה ככתוב 16)עדים מדמים,
לו". תערכו דמות "ומה יח) מ, שלושת 17)(ישעיה לכל

יוצא 18)הדיינים. ידם כתב שהיה "או ב יח, כתובות
ה"ה. פ"ז, לקמן וראה אחר". ממקום

.‚‡l‡ ,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿»¬≈ƒ∆»
˙B„O ÈzL ÏL ˙B¯ËL ÈMÓ19Ô‰ÈÏÚa ÌeÏÎ‡L20 ƒ¿≈¿»∆¿≈»∆¬»«¿≈∆

‰ÈeÏ‚ ‰ÏÈÎ‡ ÌÈL LÏL21‰‡¯È ÌeL ‡Ïa ,‰BÎ , »»ƒ¬ƒ»¿»¿»¿…ƒ¿»
ÌÏBÚa ‰ÚÈ·zÓ „Át ‡ÏÂ22Ïk ÔÈÏÎB‡L C¯„k , ¿…««ƒ¿ƒ»»»¿∆∆∆¿ƒ»

Ô‰È˙B„O ˙B„O ÈÏÚa23˙Ba˙k È¯ËL ÈMÓ B‡ .24. «¬≈»¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿≈¿À

‡Ï ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓ ˙B¯ËM‰ ÈL e‡ˆiL ‡e‰Â¿∆»¿¿≈«¿»ƒ««¿≈«≈…
ÛiÊ ‡e‰ ‡nL ,B¯ËL Ìi˜Ï ‰ˆB¯L ‰Ê È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈∆∆∆¿«≈¿»∆»ƒ≈

Ïk‰25ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯ËMÓ ¯ËM‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÎÂ . «…¿≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»»»»
¯Ú¯Ú26ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â27Bc·Ï epnÓ ÔÈÓi˜Ó .28, «¿»¿À¿«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆¿«

È˙MÓ B‡ ˙B„O ÈzL È¯ËMÓ ÔÈÓi˜nL BÓk¿∆¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈
˙Ba˙k29. ¿À

שדות.19) שתי של מכר לעיני 21)הלקוחות.20)שטרי
היא 22)כל. שהשדה לומר מערער, עליה ערער שלא

הלוקח. ע"י מזוייף ואינו הוא, כשר זה מכר שטר ודאי שלו,
כל 23) שנהנים "כדרך ה"ב: פי"א ונטען טוען הל' השווה

קרקע". באותה תחת 24)אדם היושבות נשים שתי של
לשהות  לאדם שאסור ידוע והדבר אלו, בכתובות בעליהן
אישות  בהל' כמבואר כתובה, בלא אחת שעה אשתו עם

ה"י. עלֿידו 25)פ"י, הם מזוייפים השטרות שני שגם
בכתב  הסתכל שמא מפרש: שם, ורש"י א). כ, (כתובות
ולדבריו  חתימתם. דוגמת לחתום וחיקה שטרות אותם
לחוש  יש ביתֿדין, ע"י הם מקויימים השטרות שני אפילו

שבידו. השלישי בשטר החתימה זייף שהלווה 26)שמא
טענה  התנגדות, ערר. = ערער הוא. מזוייף לומר עליו ערער
הכתוב  מלשון מסויימת, החלטה או פסקֿדין נגד מנומקת

יעערו". שבר "זעקת ה) טו, ע"י 27)(שם בביתֿדין קויים
העדים. חתימת אחר.28)זהות שטר עמו אין אפילו

(29 ֿ בבית שהוחזק שטר כל נמצא בביתֿדין. הוחזקו שלא
ערעור  עליו יצא לא וכלֿשכן ערעור, עליו יצא ואפילו דין,
שם) (כתובות לבדו ממנו מקיימים בביתֿדין, והוחזק כלל
משטר  השטר את מקיימים "אין שם: הרי"ף וכגירסת
דעת  וכן בביתֿדין". הוחזק אלאֿאםֿכן ערעור עליו שקראו
"אין  גורס: שם ורש"י רבינו. דברי בכוונת שם הר"ן
והוחזק  ערער עליו שקרא משטר אלא השטר את מקיימים
אין  ערעור עליו קראו שלא כל ולדבריו, בביתֿדין".
שמא  שחוששים בביתֿדין, הוחזק אפילו ממנו מקיימים
עליו  עמדו ערעור, עליו קראו אם אבל כולו. הוא מזוייף
שזוהי  להם נתברר אלאֿאםֿכן קיימוהו ולא בו, ודקדקו

לז. סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וראה העדים. חתימת

.„Ìi˜˙Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :e·˙kL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ¿«≈
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - eÈÙa ‰Ê ¯ËL¿»∆¿»≈¬≈∆¿À»««ƒ∆…
ÔÈ‡L ;Ìi˜˙ ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ C¯„ ‰Ê È‡a eL¯t≈¿¿≈∆∆∆≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈∆≈

eÚËÈ ‡nL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ30Èza Ïk e‚‰ ¯·Îe . ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿¿»»¬»»≈
da Ìi˜˙pL C¯c‰ e·zÎiL ,eÚÓLÂ eÈ‡¯L ÔÈÈ„ƒƒ∆»ƒ¿»«¿∆ƒ¿¿«∆∆∆ƒ¿«≈»

Ì‰ÈÙÏ31. ƒ¿≈∆

הכ"ט.30) פ"ד, יבום הל' והשווה ב. קלח, בבאֿבתרא
של 31) ביתֿדינו של השטר קיום בסדר א כא, כתובות

סי' חו"מ הגר"א וכביאור הקיום, דרכי בו שפורטו שמואל,
מ"ו, סי' בחו"מ המנוסח הקיום סדר וזהו כח. ס"ק מ"ו,
כאחד  שלשה "במושב ללשוןֿהקודש: ותרגמתיו ג, סעיף
ידיהם, חתימת על לפנינו והעידו ופלוני פלוני ובא היינו,
וקיימנוהו  אישרנוהו ידם, חתימת שזוהי לנו ומשנתברר

כראוי".

.‰¯Á‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe32,¯Á‡ ÔÈc ˙Èa ¿»≈≈ƒ¿ƒ««≈ƒ«≈
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Ï·‡ .eÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈ‡È˜a Ô‰L B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ‡l‡∆»«¬ƒƒ∆≈¿ƒƒ¿…ƒ¿¬»
.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿¿ƒ««»≈ƒ

(32 ֿ (בבא הצורך כל בעדותם דקדקו לא או טעו, שמא
שם). בתרא

.ÂÌ‰Ó „Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL33 ¿»∆»¿¿«≈∆«¿»≈∆»≈∆
„Á‡‰Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :·zÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ -¿ƒƒƒ¿…¿«¿»»ƒ¿»∆»

epÈ‡34ÔÈc ˙Èa :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL .35ÌÈLa ≈∆∆»…«»∆≈ƒƒ¿«ƒ
e‰eÓi˜36'ÔÈc ˙È·a' Ba ·e˙k ‰È‰ elÙ‡ .37:¯Ó‡È , ƒ¿¬ƒ»»»¿≈ƒ…«

en„ ‡nL38Ì‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈML39Ba LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ∆¿«ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈
‰LÏL eÈ‰L ÚÓLÓ40CÈ¯ˆ BÈ‡ -41. «¿»∆»¿»≈»ƒ

חתמו.33) שלא לחתום.34)עד  הספיק שלא עד שמת,
איננה.35) ביתֿדין תיבת תימן, נתבאר 36)בכת"י  וכבר

שלשה. בפני אלא שטרות קיום שאין ה"א, ואין 37)לעיל
משלשה. פחות כדברי 39)בטעות.38)ביתֿדין

דין, דיניהם שדנו "שנים א) ג, (סנהדרין האומר שמואל,
אין  היא: שהלכה בעוד חצוף", ביתֿדין שנקראו אלא
ה"י. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל כמבואר דין, דיניהם

לו 40) ואמרנו או: פלוני, לנו ואמר בו: כתוב שהיה כגון
חו"מ  'טור' ראה בשלשה, שקיימוהו הדבר שמוכח לפלוני,
דיבורֿהמתחיל: א כב, לכתובות ברש"י ומקורו מ"ו, סי'

שם. השני כלשון לנא, איננו,41)ואמר ואחד להדגיש:
שלא  למרות שלשה, בפני שנתקיים עליו מוכיח סגנונו שהרי
טוען  הל' והשווה א). כב, (כתובות שנים אלא בו חתמו

ה"ד. פ"ז, ונטען

.ÊÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»»¿≈≈ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÏÊ‚ ‡e‰L Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ e¯Ú¯ÚÂ42e‡·e , ¿ƒ¿¬«∆»≈∆∆«¿»¿«≈»

‰·eL˙a ¯ÊÁL e„ÈÚ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL43‡lL „Ú Ì‡ : ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ«∆…
È¯‰L ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¯ÊÁL e„ÈÚ‰ eÓ˙Á»¿≈ƒ∆»«¬≈∆≈ƒ»∆∆¬≈

eÈ‰ ‰LÏL44ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ÌÈM‰ eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««∆»¿«¿«ƒ≈ƒ»»
ÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,Ô‰nÚ Ì˙BÁ BÈ‡ - ‰·eL˙a ¯ÊÁL∆»«ƒ¿»≈≈ƒ»∆∆¬≈¿ƒ

ÌÈM‰ ˙ÓÈ˙Á ˙Úa BÈ‡L45?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈¿≈¬ƒ««¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰¯·Úa ÂÈÏÚ e¯Ú¯ÚLk46Ì‚Ùa ÂÈÏÚ e¯Ú¯Ú Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¬»»«¬≈»¬»ƒ¿¬»»ƒ¿«

BÓk ,‰ÁtLÓ47‰¯¯ÁzL ‡Ï Bn‡ :e¯Ó‡L48„·ÚÂ ƒ¿»»¿∆»¿ƒ…ƒ¿«¿¿»¿∆∆
¯Á‡ Ú„BÂ ,‡e‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ‰¯ib˙ ‡Ï B‡ ,‡e‰…ƒ¿«¿»¿≈»ƒ¿«««
¯Lk ‡e‰LÂ Ì‚t BzÁtLÓa ÔÈ‡L ÌÈM‰ eÓ˙ÁL49 ∆»¿«¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«¿¿»¿∆»≈
Ì„wÓ ‰È‰L ¯·c Èel‚ ‰fL ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ»∆∆∆ƒ»»∆»»ƒ…∆

‡e‰50.

כמבואר 42) דין, הוא שטרות וקיום לדין, פסול שהוא נמצא
ה"א. השטר.43)לעיל לקיים שישב שלשתם 44)לפני

כאילו  זה והרי קיום, וקיומם החתימה, בשעת כשרים היו
שהכשירוהו. אחר ביתֿדין עדיין 45)ישב שעה שאותה

יוכשר  ואפילו הראשונה, ההתוועדות ונתבטלה היה, פסול
(כתובות  מחדש ולחתום ולהתוועד לחזור יצטרכו אח"כ,
ויתכן, חננאל. רבינו בשם שם, ה'תוספות' וכפירוש א) כב,
סי' לחו"מ (סמ"ע ולחתום שנית העדות לקבל שיצטרכו

סג). ס"ק עבירה,46)מ"ו, שאר עבר או גזלן שהוא
ה"אֿב. פ"י, לקמן ראה לדון, עליה בכת"י 47)שנפסל

כגון. היתה.48)תימן: וכנענית משפחותה,
אמו 49) העבד שנשתחררה שנשתחרר או ילדתו, ואח"כ

בדין. שישב בשעת 50)לפני פסול היה שלא הדבר הוברר
לגזלן  בניגוד הראשונה, ההתוועדות נתבטלה ולא החתימה,
עליו  שהועד מיום אלא נתכשר שלא בתשובה, שחזר
הכוונה, שם, רש"י ולדעת שם). ('תוספות' והלאה בביתֿדין
שהם  להכשירו, השלישי על מעידים אינם שחתמו שהדיינים
פסול  דיין עם לישב להם הוא שגנאי בעדותם, כנוגעים
עליו  ומעידים בדבר כנוגעים אינם חתמו שלא ועד בדין,

להכשירו.

.ÁÌeiw‰ ·zÎÏ ¯zÓ51Ìi˜˙iL Ì„˜ ¯ËMa À»ƒ¿…«ƒ«¿»…∆∆ƒ¿«≈
¯ËM‰52‰ÓÈ˙Á‰ ‡l‡ ,¯wÚ ‰·È˙k‰ ÔÈ‡L ;53ÔÈ‡Â . «¿»∆≈«¿ƒ»ƒ»∆»«¬ƒ»¿≈

‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈÓi˜nL ¯ËM‰ ˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈic‰««»ƒ¿ƒƒƒ¿«¿»∆¿«¿ƒ∆»
ÂÈ„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó54‰Ó eÚ„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒ≈≈»««ƒ∆…»¿«

Ba ·e˙k55. »

הדיינים.51) חתימת ללא הקיום נראה 52)טופס זה ואין
לא  ועדיין - החתימה על שהעידו בטופס שכתוב מה כשקר,

א). פה, (כתובות חתימתם את לא 53)זיהו וביתֿהדין
עדיו. שיקיימוהו עד ובדפוס 54)יחתום עדיו. מהעדת

מעדיו" אותו שמקיימים השטר, "לקרות שי"א: וינציאה
ששטר 55)וכו'. אלא מעידים אינם שהרי ב, קט, כתובות

שם, הר"ן וכתב חתימתו. הכירו והעדים לפניהם, בא זה
המלוה  הם מי בשטר לקרוא הדיינים צריכים זאת שבכל
הקיום. לעדי ולא לדיינים קרובים יהיו שלא כדי והלווה,

ה"ב. פט"ז, ונטען טוען הל' והשווה

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעידי 1) אחד מת קרובו. יד חתימת על הקרוב עדות

חתימתו. את המכיר אחד עד אלא ואין השטר, חתימת
דיין. נעשה העד גם שטרות בקיום

.‡·˙k ÏÚ ·B¯˜ „ÈÚÓ2ÂÈ„ÚL ¯ËL ?„ˆÈk .B·B¯˜ ≈ƒ»«¿«¿≈«¿»∆≈»
‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰L B‡ e˙Óe ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¿̄≈¿ƒ¿≈∆»¿ƒ¿ƒ««»»
Ba ‡·e ,È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏL Ba¿∆¿≈¿»«∆¿«»∆»ƒ»¿
el‡ È¯‰ - È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿¿»«∆¿«»∆»ƒ¬≈≈

ÌÈ·B¯˜ ÔÈ‡L ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk3Û¯ËˆÈ Ì‡Â ; ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈
È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL Ô„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Â ÈLÈÏL Ì‰nÚƒ»∆¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«»»∆¿≈∆¬≈

¯ËM‰ Ìi˜˙4. ƒ¿«≈«¿»

שהאב 3)חתימתֿעד.2) נפרדות, עדויות שתי הן שאלו
חתימתו, זהות על מעיד ובנו שבשטר, הממון על חתם
ואחד  אחים "שלשה ב) נו, (בבאֿבתרא שנינו בזה וכיוצא
לענין  עדויות" שלש אלו הרי עמהם, מצטרף השוק) (=מן
אחת, שנה אכילת על מעיד אח וכל חזקה, שנות שלש
אחת, בעדות קרובים עדות כאן ואין הואיל כשירה, ועדותם
אנו  ועלֿידה החזקה, את להשלים מצטרפת שעדותם אע"פ
א). כח, לכתובות (ר"ן המערער מידי הקרקע את מוציאים

כמבואר 4) משניהם, כתבֿיד כל על עדים שני שצריך
ה"ג. בסמוך

.·el‡Â5ÌÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓ‡pL ÌÈ¯·cÓ ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆¡»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»¿»
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ÌË˜a e‡¯M ‰Ó6:ÏB„‚ ‡e‰Lk ¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ : «∆»¿»¿»∆¡»»»«¿∆»
Èa¯ ÏL B„È ·˙k e‰Ê ,È·‡ ÏL B„È ·˙k e‰Ê7e‰Ê , ∆¿«»∆»ƒ∆¿«»∆«ƒ∆

ÈÁ‡ ÏL B„È ·˙k8Ì„È ·˙Îa ¯ÈkÓ È˙ÈÈ‰L , ¿«»∆»ƒ∆»ƒƒ«ƒƒ¿«»»
ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk9¯ÈknL ¯Á‡ BnÚ Û¯ËˆiL ‡e‰Â . ¿∆»ƒƒ»»¿∆ƒ¿»≈ƒ«≈∆«ƒ

ÏB„‚ ‡e‰Lk Ô„È ·˙k10. ¿«»»¿∆»

המשנה 5) לשון אחרי רבינו ונמשך אלה, קיום עדי
להעיד  נאמנים "ואלו זה: בנוסח הפותחת א כח, בכתובות

בקוטנם". שראו מה בפסלות,6)בגודלם שתחילתו אע"פ
ה"ב. פי"ד, לקמן ראה כלום, אינה קטן עדות שהרי

בכתבֿיד 7) עיניו לתת הרבה ולא עמו, רגיל שאינו אע"פ
אימתו 8)בקטנותו. אין וגם הרבה, עמו רגיל שאינו אע"פ

לשקר  שלא וידקדק עליו שאימתו לרבו בניגוד עליו,
אלא 9)בכתבֿידו. אינו שטרות וקיום הואיל שם, כתובות

האמינוהו  ובביאורנו) ה"א, פ"ו לעיל (ראה מדבריהם
בדבר  אבל ה"ג. פי"ד, לקמן והשווה דבריהם. בשל חכמים
שתחילתו  "כל ה"ב שם נתבאר התורה, מן עדות שצריך

פסול". - בכשרות שסופו אע"פ צריך 10)בפסלות, שהרי
ואפילו  שם). (כתובות משניהם כתבֿיד כל על עדים שני
לקיימו, כשרים הם הרי השטר, לעדי קרוב הוא אחר אותו
"והוא  אמרו: ולא - עמו" גדול שיש "והוא שם: אמרו שכן
סי' חו"מ הגר"א בביאור וכן שם, (ר"ן עמו" רחוק שיש
זה  קרובים יהיו לא עצמם הקיום עדי אבל מב). ס"ק מ"ו,

שם. בחו"מ כמבואר לזה,

.‚e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÂÈ„ÚL ¯ËL¿»∆≈»¿≈¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ
- ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ‰ÊÂ Ô·e‡¯ ÏL B„È ·˙k ‰fL∆∆¿«»∆¿≈¿∆¿«»∆ƒ¿

¯ËM‰ Ìi˜˙11ÏL B„È ·˙k ÏÚ ‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿»¬»ƒ≈ƒ∆«¿«»∆
‡Ï - ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,Ô·e‡¿̄≈¿«≈ƒ≈ƒ«¿«»∆ƒ¿…
Ïk ·˙k ÏÚ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯vL ÈÙÏ ;¯ËM‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿«»

Ì‰ÈMÓ „Á‡12·˙k ÏÚ „ÈÚÓ ÈLÈÏL LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈ƒ«¿«
Ìi˜˙ - „Á‡k ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯13. ¿≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿«≈

נאמנים".11) אלו הרי היו... אנוסים "אבל ב יט, כתובות
נאמנים  הם הרי היו, אנוסים אומרים: היו לא אילו ומשמע,

(כסףֿמשנה). כתבֿיד 12)לקיימו כל על תימן: ובכת"י
עדי  כתיבתֿיד מאשרים כשאחרים זה, וכל משניהם. אחד
השטר  על מעידים עצמם השטר עדי אם אבל השטר,
הממון  על שהרי חתימה, כל על בשנים צורך אין לקיימו,
וממילא  וחתמנו, המלוה ראינו כלומר: מעידים, הם שבשטר
רבינו  שהדגיש וזהו א. כא, בכתובות כמבואר שנים, כאן יש
ויאמר  בפניהם, החתומים העדים "שיבואו ה"ב: פ"ו, לעיל
והשווה  הזה". בדבר עד ואני ידי, כתב זה ואחד: אחד כל
כתבֿידו  על מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לקמן רבינו דברי
חייב  שזה מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא

אמרו 13)לזה". וכן חתימה, כל על עדים שני יש שהרי
אחר". עמהם לצרף "צריכים ב) כ, (שם במשנה

.„È„È ·˙k ‰Ê :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡14¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰Â , »«»ƒ∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«≈
ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ15‡ˆÓpL ÈÙÏ ;Ìi˜˙ ‡Ï - «¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈¿ƒ∆ƒ¿»

„Á‡‰ ˙e„Úa ÈeÏz ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÈÚ·¯ ˙LÏL16. ¿∆ƒ¿≈«»∆«¿»»¿≈»∆»
ÔBL‡¯ ÏL Ba B‡ ÂÈÁ‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ17¯Á‡ ÌÚ ¿≈ƒ≈ƒ»ƒ¿∆ƒƒ«≈

ÈÚ·¯ ˙LÏL È¯‰L ;Ìi˜˙ ‡Ï - ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ«¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈∆¬≈¿∆ƒ¿≈
ÌÈ·B¯w‰ ˙e„Úa ÈeÏz ÔBÓn‰18. «»»¿≈«¿ƒ

אות 14) לעיל כמבואר חתימתו, על לבדו נאמן הוא והרי
לפנינו.15)יא. ואינו השני, שהלך שבעדותו 16)כגון

העיד  כבר והוא פיו, על הסכום רבע יוצא השני, חתימת על
(דברים  אמרה והתורה כתבֿידו, קיום עם הסכום חצי על
עלֿפי  דבר חצי - דבר" יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט,
בדין  אבל וברש"י). א כא, (כתובות זה עלֿפי דבר וחצי זה,
לעדות  זקוק מהעדים אחד שכל מתוך הקודמת, שבהלכה
שבשטר  הסכום כל יוצא השני, את משלים ואחד חבירו,

בשוה. שוה כולם עצמו.17)עלֿפי כתבֿידי את שקיים
א).18) נז, (בבאֿבתרא לזה זה הם קרובים ואחיו שהראשון

.‰„Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙ÁL ÌÈLÔ‰Ó19- ¿«ƒ∆¬ƒ««¿»≈∆»≈∆
Ì‡Â .˙Ó ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯»̂ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿«»∆≈¿ƒ
·˙Bk - ÈÁ‰ „Ú‰ ‰Ê ÌÚ „Á‡ „Ú ‡l‡ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆»≈∆»ƒ∆»≈««≈

ÌÈ„Ú ÈÙa B„È ˙ÓÈ˙Á20Ò¯Á‰ ÏÚ elÙ‡ ,21, ¬ƒ«»ƒ¿≈≈ƒ¬ƒ««∆∆
˜ÊÁzL „Ú ,ÔÈc ˙È·a BÎÈÏLÓe22˙È·a B„È ·˙k «¿ƒ¿≈ƒ«∆À¿«¿«»¿≈

ÔÈc23„ÈÚÈÂ ,B„È ·˙k ‰fL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡ÏÂ , ƒ¿…ƒ¿∆»ƒ«∆∆¿«»¿»ƒ
‡lL B„È ·˙k Ìi˜˙ÈÂ ,˙n‰ È„È ·˙k ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰¿«≈«¿«¿≈«≈¿ƒ¿«≈¿«»∆…

ÂÈÙa24. ¿»»

עם 19) להצטרף יכול הראשון שאין ה"ד, לעיל נתבאר והרי
המת. יד כתב על להעיד שזוהי 20)אחר יעידו והם

ממנה. השטר לקיים כדי שאין 21)חתימתו, אע"פ
יכול  שאדם להזדייף, ניתן שהוא חוב, שטר עליו כותבים
ממון  למעלה וכותב העדים, חתימת ומניח כתבו, למחוק
זאת  בכל - ה"א) פכ"ז, מלוה הל' וראה א יא, (גיטין הרבה
מגילת  על יחתום אם וכלֿשכן כתבֿידו, ממנו לקיים מותר
אסור  המגילה באמצע אבל ממנה, שמקיימים בראשה, קלף
מעליה  ויכתוב רמאי אדם ימצאנה שמא כתבֿידו, לכתוב לו
מפלוני" מנה לויתי הח"מ פלוני "אני כגון: שירצה, מה כל
סי' לחו"מ בסמ"ע וראה שם) וב'תוספות' א כא, (כתובות

לז. ס"ק שיוחזק.22)מ"ו תימן: ע"י 23)ובכת"י
ה"ב. פ"ו, לעיל ראה שבשטר, לכת"י זה כתב השוואת

על 24) יצטרפו ואחד והוא מפיו. שלא תימן: ובכת"י
בעדות  תלוי יהיה שבשטר הסכום חצי ורק השני, ם כתבֿיד

חתימת  את המכירים שנים יש אם והואֿהדין שם). (כתובות
השני  עם מצטרך אלא עצמו, כתבֿיד על מעיד אינו החי, יד

יג). סעיף מ"ו, סי' (חו"מ המת כתב על להעיד

.ÂÔ‰Ó ÌÈL ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»¿«ƒ≈∆
„Ú :¯ÈkÓ BÈ‡ „Á‡Â ,ÌÈ„Ú È„È ˙ÓÈ˙Á ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¬ƒ«¿≈≈ƒ¿∆»≈«ƒ«

ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ - eÓ˙Á ‡lL25Ì˙BÁÂ26ÌÈ„Ú‰L ; ∆…»¿¿ƒƒ¿»»¿≈∆»≈ƒ
BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ÌÈic ÌÈOÚ«¬ƒ«»ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL27ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»««∆»¿≈¿ƒƒ¿»»
‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ ‡Ï eÓ˙ÁL ˙Úa È¯‰L] ;Ì˙BÁÂ¿≈∆¬≈¿≈∆»¿…»«ƒƒ∆»

[ÌÈM‰28ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ,29ÔzLÏL eÈ‰iL „Ú ‡l‡ «¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»«∆ƒ¿¿»¿»
„Á‡ Ïk ÈÙa ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚÈ B‡ ,ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»ƒ»≈ƒ««¿»ƒ¿≈»∆»

.„Á‡Â¿∆»

העדים.25) יד חתימת אישור 26)שזוהי על עמהם,
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קבלת 27)ביתֿהדין. שבשעת ואע"פ ה"ט. פ"ה, לעיל
אפילו  דבריהם, בשל - אחד דיין אלא כאן אין העדים

(כסףֿמשנה). דיינים נעשים שמעידים נמצא 28)בשעה
אלא  הכירו ולא מכירים, ששלשתם שהעידו שקר, שחתמו

ב). כא, (כתובות ואין 29)שנים שנים, אלא תימן: בכת"י

אלא. בשנים, מקיימים

.ÊÌÈL e‡·e ,e˙ÓÂ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙Á eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¬ƒ««¿»»≈»¿«ƒ
ÌÈpË˜ ,eÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ Ô„È ·˙k :e¯Ó‡Â¿»¿¿«»»∆¬»¬ƒ»¿«ƒ

t ,eÈ‰eÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒ30ÌÈ„Ú ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »¿≈≈»««ƒ∆≈»≈ƒ
Ô„È ·˙k ‰fL ÌÈ¯Á‡31‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆∆¿«»»∆»»¿«»»≈

ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â ¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯Á‡ ¯ËMÓ32- ƒ¿»«≈∆»»»»«¿»¿À¿«¿≈ƒ
Ìi˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰33ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;34ÌÈM‰ ¬≈∆…ƒ¿«≈∆»«¬ƒƒ«¿«ƒ

,ÔÈÏeÒt Ô‰L Ô‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈM‰ „‚k ¯ËMaL∆«¿»¿∆∆«¿«ƒ∆≈ƒ¬≈∆∆≈¿ƒ
ÌeÏk Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â35. ¿≈ƒ¿

ה"וֿז.30) פ"ג, לעיל ראה בטלה, עדותם נמצאת בעבירה,
מפי 31) שלא עלֿידם השטר לקיים איפוא ואפשר

ה"ג.32)המערערים. פ"ו, לעיל אלו 33)ראה שהרי
אותו. פוסלים מעמידים.34)השנים תימן: בכת"י

(כתובות 35) הלווה בחזקת - בחזקתו הממון מעמידים כי
הלווה  ובא הלווה, מידי המלוה תפס ואם א), כ, - ב יט,
שנים  כנגד ושנים הואיל ממנו, מוציאים אין ממנו, לתבוע
כשמעידים  זה, וכל שם). (רש"י חזקתו על ממון העמד - הם
שלא  נמצא הם, כשרים ועתה השעה באותה היו פסולים
גם  הם פסולים אמרו אם אבל השטר, את אלא לפסול באו
ודאי  - הראשונים העדים את לפסול שבאו נמצא עכשיו,
תפס  ואפילו מאליו, בטל והשטר לפסלם, הם נאמנים
לז  סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וכן (רדב"ז, ממנו מוציאים המלוה

הר"ן). בשם



meil cg` wxt m"anx ixeriyfenz f"iÎ`"i -h"ryz

ה'תשע"ט  תמוז י"א א' יום

zF`nHd zFa` x`W zFkld1

-dxdhxtqzF̀neHdzFàx̀W'ld
¦§§¨£©ª§

¦§̈£©ª§

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מטמאים 1) ואם מתטמאים, והמשקין שהאוכלין יבאר

דיניהם. וכל משקין, או אוכלין

.‡ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯·c»»¿…»«»∆»√»ƒ¿««¿ƒ
¯L‡ ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ ÏkÓ :¯Ó‡pL .ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»»…∆¬∆≈»≈¬∆
ÏÎa ‰˙MÈ ¯L‡ ‰˜LÓ ÏÎÂ ,‡ÓËÈ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡B·È»»»«ƒƒ¿»¿»«¿∆¬∆ƒ»∆¿»
¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡‰ ÔÈ‡Â .‡ÓËÈ ÈÏk¿ƒƒ¿»¿≈»…∆∆ƒ¿»¿«≈…∆«≈

‰¯Bz‰ ÔÓ2¯·c ÔÈ‡nËÓ e‡ÓËpL ÔÈ˜Ln‰ ‡ÏÂ , ƒ«»¿…««¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ»»
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯Á‡3ÏÚ e¯Êb ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ . «≈ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«

ÔÎÂ ;e‰‡nË - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚ Ì‡L ,‡Óh‰ ÏÎ‡‰»…∆«»≈∆ƒ»«¿…∆«≈ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa ‡Óh‰ ÏÎ‡ Ú‚ Ì‡4ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . ƒ»«…∆«»≈¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈…∆

Ì‰È¯·cÓ elÙ‡Â ÌÏBÚÏ Ba Ú‚pL ÈÏk ‡nËÓ5ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ∆»«¿»«¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈
e¯Êb6B‡ ÔÈÏÎ‡ e‡nËiL ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ »¿«««¿ƒ«¿≈ƒ∆¿«¿√»ƒ

Ô‰a eÚ‚pL ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓ7. «¿ƒ≈ƒ∆»¿»∆

משקין.2) מטמא שאינו אפשר 3)והואֿהדין לכאורה
אוכל", מטמא "אינו כתב: אוכל גבי - הלשון משינוי ללמוד
אולם  משקין. מטמא טמא שאוכל - אחר" "דבר כתב: וכאן
גזרו  סופרים "מדברי וכותב: ממשיך שהרי כן, הדבר אין
ברור  טימאן", - במשקין הטמא אוכל נגע אם וכן וכו',
בפ"י  ולקמן בלבד. סופרים מדברי משקין שמטמא איפוא,
אדם  "בין הטומאה, בוולד המשקין נגעו אם "וכן כתב: ה"י
באוכל  נגעו שאם מכאן תורה", מדברי נטמאו כלים" ובין
שלישי  בענין שם ביאורנו (ע' התורה מן נטמאו לא - ראשון
משקה  מטמא שאוכל א, יט, פסחים רש"י [ודעת ורביעי).

שם]. ע' התורה. תימן).4)מן (כת"י טימאן צ"ל:
ב.5) ז, ב.7)שם.6)נדה בהלכה יבואר הנימוק

.·EÏ ÔÈ‡8‰‡ÓË „ÏÂ9‡l‡ ÌÈÏk ‡nËnL ≈¿¿«À¿»∆¿«≈≈ƒ∆»
·Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓÌ‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓËÂ .„10. «¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ¿≈∆

‡e‰Â11·‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ¿∆ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ≈¬«»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó12ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa , ≈¬«À¿≈∆»≈∆

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .Ì‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿«««¿ƒ¿≈ƒ
·f‰ ‰˜LÓ ÌeMÓ ‰¯Êb ?ÌÈÏk e‡nËiL13‡e‰L , ∆¿«¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿≈«»∆

˜¯È ÈÎÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈc ÌÈÏk ‡nËÓe ·‡»¿«≈≈ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ»…
e¯‡aL BÓk ,¯B‰ha ·f‰14. «»«»¿∆≈«¿

מ"ה.8) פ"ח בין 9)פרה - הטומאה באב שנגע דבר כל
הטומאה. ולד נעשה - ומשקין אוכלין בין נדה 10)כלים

נאמר.11)שם. אלה 12)וזה למשקין הטומאה פירוש,
הטומאות, לשלשלת הראשון שהיה הטומאה מאב הגיעה
משקין  שנגעו כגון השלשלת, באותה חוליות מאה ואפילו
משקין  נגעו ואחרֿכך בכלים המשקין ונגעו הטומאה, באב
אב  "מחמת בגדר זה הרי הלאה, וכן הכלים באותם אחרים
גזרו  שחכמים בידיים שנגעו משקין למעט הטומאה",
כלים. מטמאים אינם אלה משקין טומאה, עליהם
"אבל  רבינו: כותב טהרות, סדר המשנה לפירוש ובהקדמתו
ר"ל  השרץ, מחמת יתטמאו המשקין אלו שיהיו בתנאי
שיטמאוהו  כמו השרץ) (אל אליו בטומאתו נסמך שיהיה
נטמא  שיהיה לא שקדם, כמו השני, או הראשון או האב
המשקין  את מטמאין טמאות שידיים לפי טמאות, בידיים
יד, (שבת בתלמוד אמרם ענין וזה . . . שהתבאר כמו כן גם
שאלו  ז"ל אמרו (כאילו) כאשר שרץ", מחמת "דאיטמו ב)
ברור  וכו'". טמאות בידיים יתטמאו לא טמאים המשקין
שמקור  מודיע שם ורבינו למעלה. שכתבנו למה שהתכוון
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ÌË˜a e‡¯M ‰Ó6:ÏB„‚ ‡e‰Lk ¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ : «∆»¿»¿»∆¡»»»«¿∆»
Èa¯ ÏL B„È ·˙k e‰Ê ,È·‡ ÏL B„È ·˙k e‰Ê7e‰Ê , ∆¿«»∆»ƒ∆¿«»∆«ƒ∆

ÈÁ‡ ÏL B„È ·˙k8Ì„È ·˙Îa ¯ÈkÓ È˙ÈÈ‰L , ¿«»∆»ƒ∆»ƒƒ«ƒƒ¿«»»
ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk9¯ÈknL ¯Á‡ BnÚ Û¯ËˆiL ‡e‰Â . ¿∆»ƒƒ»»¿∆ƒ¿»≈ƒ«≈∆«ƒ

ÏB„‚ ‡e‰Lk Ô„È ·˙k10. ¿«»»¿∆»

המשנה 5) לשון אחרי רבינו ונמשך אלה, קיום עדי
להעיד  נאמנים "ואלו זה: בנוסח הפותחת א כח, בכתובות

בקוטנם". שראו מה בפסלות,6)בגודלם שתחילתו אע"פ
ה"ב. פי"ד, לקמן ראה כלום, אינה קטן עדות שהרי

בכתבֿיד 7) עיניו לתת הרבה ולא עמו, רגיל שאינו אע"פ
אימתו 8)בקטנותו. אין וגם הרבה, עמו רגיל שאינו אע"פ

לשקר  שלא וידקדק עליו שאימתו לרבו בניגוד עליו,
אלא 9)בכתבֿידו. אינו שטרות וקיום הואיל שם, כתובות

האמינוהו  ובביאורנו) ה"א, פ"ו לעיל (ראה מדבריהם
בדבר  אבל ה"ג. פי"ד, לקמן והשווה דבריהם. בשל חכמים
שתחילתו  "כל ה"ב שם נתבאר התורה, מן עדות שצריך

פסול". - בכשרות שסופו אע"פ צריך 10)בפסלות, שהרי
ואפילו  שם). (כתובות משניהם כתבֿיד כל על עדים שני
לקיימו, כשרים הם הרי השטר, לעדי קרוב הוא אחר אותו
"והוא  אמרו: ולא - עמו" גדול שיש "והוא שם: אמרו שכן
סי' חו"מ הגר"א בביאור וכן שם, (ר"ן עמו" רחוק שיש
זה  קרובים יהיו לא עצמם הקיום עדי אבל מב). ס"ק מ"ו,

שם. בחו"מ כמבואר לזה,

.‚e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÂÈ„ÚL ¯ËL¿»∆≈»¿≈¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ
- ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ‰ÊÂ Ô·e‡¯ ÏL B„È ·˙k ‰fL∆∆¿«»∆¿≈¿∆¿«»∆ƒ¿

¯ËM‰ Ìi˜˙11ÏL B„È ·˙k ÏÚ ‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿»¬»ƒ≈ƒ∆«¿«»∆
‡Ï - ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,Ô·e‡¿̄≈¿«≈ƒ≈ƒ«¿«»∆ƒ¿…
Ïk ·˙k ÏÚ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯vL ÈÙÏ ;¯ËM‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿«»

Ì‰ÈMÓ „Á‡12·˙k ÏÚ „ÈÚÓ ÈLÈÏL LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈ƒ«¿«
Ìi˜˙ - „Á‡k ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯13. ¿≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿«≈

נאמנים".11) אלו הרי היו... אנוסים "אבל ב יט, כתובות
נאמנים  הם הרי היו, אנוסים אומרים: היו לא אילו ומשמע,

(כסףֿמשנה). כתבֿיד 12)לקיימו כל על תימן: ובכת"י
עדי  כתיבתֿיד מאשרים כשאחרים זה, וכל משניהם. אחד
השטר  על מעידים עצמם השטר עדי אם אבל השטר,
הממון  על שהרי חתימה, כל על בשנים צורך אין לקיימו,
וממילא  וחתמנו, המלוה ראינו כלומר: מעידים, הם שבשטר
רבינו  שהדגיש וזהו א. כא, בכתובות כמבואר שנים, כאן יש
ויאמר  בפניהם, החתומים העדים "שיבואו ה"ב: פ"ו, לעיל
והשווה  הזה". בדבר עד ואני ידי, כתב זה ואחד: אחד כל
כתבֿידו  על מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לקמן רבינו דברי
חייב  שזה מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא

אמרו 13)לזה". וכן חתימה, כל על עדים שני יש שהרי
אחר". עמהם לצרף "צריכים ב) כ, (שם במשנה

.„È„È ·˙k ‰Ê :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡14¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰Â , »«»ƒ∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«≈
ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ15‡ˆÓpL ÈÙÏ ;Ìi˜˙ ‡Ï - «¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈¿ƒ∆ƒ¿»

„Á‡‰ ˙e„Úa ÈeÏz ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÈÚ·¯ ˙LÏL16. ¿∆ƒ¿≈«»∆«¿»»¿≈»∆»
ÔBL‡¯ ÏL Ba B‡ ÂÈÁ‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ17¯Á‡ ÌÚ ¿≈ƒ≈ƒ»ƒ¿∆ƒƒ«≈

ÈÚ·¯ ˙LÏL È¯‰L ;Ìi˜˙ ‡Ï - ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ«¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈∆¬≈¿∆ƒ¿≈
ÌÈ·B¯w‰ ˙e„Úa ÈeÏz ÔBÓn‰18. «»»¿≈«¿ƒ

אות 14) לעיל כמבואר חתימתו, על לבדו נאמן הוא והרי
לפנינו.15)יא. ואינו השני, שהלך שבעדותו 16)כגון

העיד  כבר והוא פיו, על הסכום רבע יוצא השני, חתימת על
(דברים  אמרה והתורה כתבֿידו, קיום עם הסכום חצי על
עלֿפי  דבר חצי - דבר" יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט,
בדין  אבל וברש"י). א כא, (כתובות זה עלֿפי דבר וחצי זה,
לעדות  זקוק מהעדים אחד שכל מתוך הקודמת, שבהלכה
שבשטר  הסכום כל יוצא השני, את משלים ואחד חבירו,

בשוה. שוה כולם עצמו.17)עלֿפי כתבֿידי את שקיים
א).18) נז, (בבאֿבתרא לזה זה הם קרובים ואחיו שהראשון

.‰„Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙ÁL ÌÈLÔ‰Ó19- ¿«ƒ∆¬ƒ««¿»≈∆»≈∆
Ì‡Â .˙Ó ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯»̂ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿«»∆≈¿ƒ
·˙Bk - ÈÁ‰ „Ú‰ ‰Ê ÌÚ „Á‡ „Ú ‡l‡ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆»≈∆»ƒ∆»≈««≈

ÌÈ„Ú ÈÙa B„È ˙ÓÈ˙Á20Ò¯Á‰ ÏÚ elÙ‡ ,21, ¬ƒ«»ƒ¿≈≈ƒ¬ƒ««∆∆
˜ÊÁzL „Ú ,ÔÈc ˙È·a BÎÈÏLÓe22˙È·a B„È ·˙k «¿ƒ¿≈ƒ«∆À¿«¿«»¿≈

ÔÈc23„ÈÚÈÂ ,B„È ·˙k ‰fL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡ÏÂ , ƒ¿…ƒ¿∆»ƒ«∆∆¿«»¿»ƒ
‡lL B„È ·˙k Ìi˜˙ÈÂ ,˙n‰ È„È ·˙k ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰¿«≈«¿«¿≈«≈¿ƒ¿«≈¿«»∆…

ÂÈÙa24. ¿»»

עם 19) להצטרף יכול הראשון שאין ה"ד, לעיל נתבאר והרי
המת. יד כתב על להעיד שזוהי 20)אחר יעידו והם

ממנה. השטר לקיים כדי שאין 21)חתימתו, אע"פ
יכול  שאדם להזדייף, ניתן שהוא חוב, שטר עליו כותבים
ממון  למעלה וכותב העדים, חתימת ומניח כתבו, למחוק
זאת  בכל - ה"א) פכ"ז, מלוה הל' וראה א יא, (גיטין הרבה
מגילת  על יחתום אם וכלֿשכן כתבֿידו, ממנו לקיים מותר
אסור  המגילה באמצע אבל ממנה, שמקיימים בראשה, קלף
מעליה  ויכתוב רמאי אדם ימצאנה שמא כתבֿידו, לכתוב לו
מפלוני" מנה לויתי הח"מ פלוני "אני כגון: שירצה, מה כל
סי' לחו"מ בסמ"ע וראה שם) וב'תוספות' א כא, (כתובות

לז. ס"ק שיוחזק.22)מ"ו תימן: ע"י 23)ובכת"י
ה"ב. פ"ו, לעיל ראה שבשטר, לכת"י זה כתב השוואת

על 24) יצטרפו ואחד והוא מפיו. שלא תימן: ובכת"י
בעדות  תלוי יהיה שבשטר הסכום חצי ורק השני, ם כתבֿיד

חתימת  את המכירים שנים יש אם והואֿהדין שם). (כתובות
השני  עם מצטרך אלא עצמו, כתבֿיד על מעיד אינו החי, יד

יג). סעיף מ"ו, סי' (חו"מ המת כתב על להעיד

.ÂÔ‰Ó ÌÈL ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»¿«ƒ≈∆
„Ú :¯ÈkÓ BÈ‡ „Á‡Â ,ÌÈ„Ú È„È ˙ÓÈ˙Á ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¬ƒ«¿≈≈ƒ¿∆»≈«ƒ«

ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ - eÓ˙Á ‡lL25Ì˙BÁÂ26ÌÈ„Ú‰L ; ∆…»¿¿ƒƒ¿»»¿≈∆»≈ƒ
BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ÌÈic ÌÈOÚ«¬ƒ«»ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL27ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»««∆»¿≈¿ƒƒ¿»»
‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ ‡Ï eÓ˙ÁL ˙Úa È¯‰L] ;Ì˙BÁÂ¿≈∆¬≈¿≈∆»¿…»«ƒƒ∆»

[ÌÈM‰28ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ,29ÔzLÏL eÈ‰iL „Ú ‡l‡ «¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»«∆ƒ¿¿»¿»
„Á‡ Ïk ÈÙa ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚÈ B‡ ,ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»ƒ»≈ƒ««¿»ƒ¿≈»∆»

.„Á‡Â¿∆»

העדים.25) יד חתימת אישור 26)שזוהי על עמהם,
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קבלת 27)ביתֿהדין. שבשעת ואע"פ ה"ט. פ"ה, לעיל
אפילו  דבריהם, בשל - אחד דיין אלא כאן אין העדים

(כסףֿמשנה). דיינים נעשים שמעידים נמצא 28)בשעה
אלא  הכירו ולא מכירים, ששלשתם שהעידו שקר, שחתמו

ב). כא, (כתובות ואין 29)שנים שנים, אלא תימן: בכת"י

אלא. בשנים, מקיימים

.ÊÌÈL e‡·e ,e˙ÓÂ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙Á eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¬ƒ««¿»»≈»¿«ƒ
ÌÈpË˜ ,eÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ Ô„È ·˙k :e¯Ó‡Â¿»¿¿«»»∆¬»¬ƒ»¿«ƒ

t ,eÈ‰eÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒ30ÌÈ„Ú ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »¿≈≈»««ƒ∆≈»≈ƒ
Ô„È ·˙k ‰fL ÌÈ¯Á‡31‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆∆¿«»»∆»»¿«»»≈

ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â ¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯Á‡ ¯ËMÓ32- ƒ¿»«≈∆»»»»«¿»¿À¿«¿≈ƒ
Ìi˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰33ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;34ÌÈM‰ ¬≈∆…ƒ¿«≈∆»«¬ƒƒ«¿«ƒ

,ÔÈÏeÒt Ô‰L Ô‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈM‰ „‚k ¯ËMaL∆«¿»¿∆∆«¿«ƒ∆≈ƒ¬≈∆∆≈¿ƒ
ÌeÏk Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â35. ¿≈ƒ¿

ה"וֿז.30) פ"ג, לעיל ראה בטלה, עדותם נמצאת בעבירה,
מפי 31) שלא עלֿידם השטר לקיים איפוא ואפשר

ה"ג.32)המערערים. פ"ו, לעיל אלו 33)ראה שהרי
אותו. פוסלים מעמידים.34)השנים תימן: בכת"י

(כתובות 35) הלווה בחזקת - בחזקתו הממון מעמידים כי
הלווה  ובא הלווה, מידי המלוה תפס ואם א), כ, - ב יט,
שנים  כנגד ושנים הואיל ממנו, מוציאים אין ממנו, לתבוע
כשמעידים  זה, וכל שם). (רש"י חזקתו על ממון העמד - הם
שלא  נמצא הם, כשרים ועתה השעה באותה היו פסולים
גם  הם פסולים אמרו אם אבל השטר, את אלא לפסול באו
ודאי  - הראשונים העדים את לפסול שבאו נמצא עכשיו,
תפס  ואפילו מאליו, בטל והשטר לפסלם, הם נאמנים
לז  סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וכן (רדב"ז, ממנו מוציאים המלוה

הר"ן). בשם



meil cg` wxt m"anx ixeriyfenz f"iÎ`"i -h"ryz

ה'תשע"ט  תמוז י"א א' יום

zF`nHd zFa` x`W zFkld1

-dxdhxtqzF̀neHdzFàx̀W'ld
¦§§¨£©ª§

¦§̈£©ª§

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מטמאים 1) ואם מתטמאים, והמשקין שהאוכלין יבאר

דיניהם. וכל משקין, או אוכלין

.‡ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯·c»»¿…»«»∆»√»ƒ¿««¿ƒ
¯L‡ ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ ÏkÓ :¯Ó‡pL .ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»»…∆¬∆≈»≈¬∆
ÏÎa ‰˙MÈ ¯L‡ ‰˜LÓ ÏÎÂ ,‡ÓËÈ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡B·È»»»«ƒƒ¿»¿»«¿∆¬∆ƒ»∆¿»
¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡‰ ÔÈ‡Â .‡ÓËÈ ÈÏk¿ƒƒ¿»¿≈»…∆∆ƒ¿»¿«≈…∆«≈

‰¯Bz‰ ÔÓ2¯·c ÔÈ‡nËÓ e‡ÓËpL ÔÈ˜Ln‰ ‡ÏÂ , ƒ«»¿…««¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ»»
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯Á‡3ÏÚ e¯Êb ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ . «≈ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«

ÔÎÂ ;e‰‡nË - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚ Ì‡L ,‡Óh‰ ÏÎ‡‰»…∆«»≈∆ƒ»«¿…∆«≈ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa ‡Óh‰ ÏÎ‡ Ú‚ Ì‡4ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . ƒ»«…∆«»≈¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈…∆

Ì‰È¯·cÓ elÙ‡Â ÌÏBÚÏ Ba Ú‚pL ÈÏk ‡nËÓ5ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ∆»«¿»«¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈
e¯Êb6B‡ ÔÈÏÎ‡ e‡nËiL ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ »¿«««¿ƒ«¿≈ƒ∆¿«¿√»ƒ

Ô‰a eÚ‚pL ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓ7. «¿ƒ≈ƒ∆»¿»∆

משקין.2) מטמא שאינו אפשר 3)והואֿהדין לכאורה
אוכל", מטמא "אינו כתב: אוכל גבי - הלשון משינוי ללמוד
אולם  משקין. מטמא טמא שאוכל - אחר" "דבר כתב: וכאן
גזרו  סופרים "מדברי וכותב: ממשיך שהרי כן, הדבר אין
ברור  טימאן", - במשקין הטמא אוכל נגע אם וכן וכו',
בפ"י  ולקמן בלבד. סופרים מדברי משקין שמטמא איפוא,
אדם  "בין הטומאה, בוולד המשקין נגעו אם "וכן כתב: ה"י
באוכל  נגעו שאם מכאן תורה", מדברי נטמאו כלים" ובין
שלישי  בענין שם ביאורנו (ע' התורה מן נטמאו לא - ראשון
משקה  מטמא שאוכל א, יט, פסחים רש"י [ודעת ורביעי).

שם]. ע' התורה. תימן).4)מן (כת"י טימאן צ"ל:
ב.5) ז, ב.7)שם.6)נדה בהלכה יבואר הנימוק

.·EÏ ÔÈ‡8‰‡ÓË „ÏÂ9‡l‡ ÌÈÏk ‡nËnL ≈¿¿«À¿»∆¿«≈≈ƒ∆»
·Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓÌ‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓËÂ .„10. «¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ¿≈∆

‡e‰Â11·‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ¿∆ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ≈¬«»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó12ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa , ≈¬«À¿≈∆»≈∆

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .Ì‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿«««¿ƒ¿≈ƒ
·f‰ ‰˜LÓ ÌeMÓ ‰¯Êb ?ÌÈÏk e‡nËiL13‡e‰L , ∆¿«¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿≈«»∆

˜¯È ÈÎÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈc ÌÈÏk ‡nËÓe ·‡»¿«≈≈ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ»…
e¯‡aL BÓk ,¯B‰ha ·f‰14. «»«»¿∆≈«¿

מ"ה.8) פ"ח בין 9)פרה - הטומאה באב שנגע דבר כל
הטומאה. ולד נעשה - ומשקין אוכלין בין נדה 10)כלים

נאמר.11)שם. אלה 12)וזה למשקין הטומאה פירוש,
הטומאות, לשלשלת הראשון שהיה הטומאה מאב הגיעה
משקין  שנגעו כגון השלשלת, באותה חוליות מאה ואפילו
משקין  נגעו ואחרֿכך בכלים המשקין ונגעו הטומאה, באב
אב  "מחמת בגדר זה הרי הלאה, וכן הכלים באותם אחרים
גזרו  שחכמים בידיים שנגעו משקין למעט הטומאה",
כלים. מטמאים אינם אלה משקין טומאה, עליהם
"אבל  רבינו: כותב טהרות, סדר המשנה לפירוש ובהקדמתו
ר"ל  השרץ, מחמת יתטמאו המשקין אלו שיהיו בתנאי
שיטמאוהו  כמו השרץ) (אל אליו בטומאתו נסמך שיהיה
נטמא  שיהיה לא שקדם, כמו השני, או הראשון או האב
המשקין  את מטמאין טמאות שידיים לפי טמאות, בידיים
יד, (שבת בתלמוד אמרם ענין וזה . . . שהתבאר כמו כן גם
שאלו  ז"ל אמרו (כאילו) כאשר שרץ", מחמת "דאיטמו ב)
ברור  וכו'". טמאות בידיים יתטמאו לא טמאים המשקין
שמקור  מודיע שם ורבינו למעלה. שכתבנו למה שהתכוון
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מקור  מוסר [בכסףֿמשנה ה"א. פ"ג חגיגה בירושלמי זה דין
בתרגומה  זו הקדמה לידו הגיעה לא וכנראה עצמו, בשם זה

הי 13)העברי]. רוקו נוזלים כגון זב, של מגופו וצאים
רגליו. פ"א 14)ומימי ומושב משכב טומאת בהלכות

וט"ו. הי"ד

.‚e¯ÊbLk15e¯Êb ,ÌÈÏk‰ ˙‡ e‡nËiL ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ ¿∆»¿«««¿ƒ∆¿«¿∆«≈ƒ»¿
ÔÎBzÓ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ eÈ‰iL16eÏÙ Ì‡ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆«≈ƒƒ»≈«ƒ»¿

Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï17ÈL ‡e‰ È¯‰Â Blk ‡ÓË -18Ì‡Â ; «¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»À«¬≈≈ƒ¿ƒ
eÚ‚19ÌÈÏk ¯‡La20eOÚÂ Ôlk ‡nËÓ - ÔÎBzÓ »¿ƒ¿»≈ƒƒ»¿«≈À»¿«¬

ÈÏk‰ È¯BÁ‡a ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈiL¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈«¿ƒ
ÈÏÎe ÛËL ÈÏÎa ÔÈa Ò¯Á ÈÏÎa ÔÈa ,CBz BÏ LiL∆≈≈ƒ¿ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ

„·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË - ˙BÎzÓ21,ÈL ÂÈ¯BÁ‡ È¯‰Â , «»ƒ¿¿¬»ƒ¿««¬≈¬»≈ƒ
;‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÎBz ‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

L„˜Ï Ï·‡22,Blk ‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk , ¬»¿…∆¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»À
.‰‡ÓËÏ ÈL Blk È¯‰Â«¬≈À≈ƒ¿À¿»

שם.15) רבינו פירוש ראה מ"א. פכ"ה נגעו 16)כלים אם
כולו. נטמא - הכלי של הפנימי נגעו 17)בצד לא אפילו

ראשון.18)בדופנו. הם שמשקין הכלי.19)גזרו בדופן
ממש.20) בנגיעה אלא מאוירם מטמאים ֿ 21)שאינם אף

מגבו  בנגיעה חרס כלי מטמא אינו הזב שמשקה עלֿפי
משום  גזירה היא משקין טומאת של עיקרה וכל (מאחוריו),
רבינו  תורה. משל יותר גזירתם חכמים החמירו הזב, משקה
חרס  כלי "מה א): לח, (בכורות שאמרו ממה זה, דין למד
נטמא  לא גבו נטמא שטף כלי אף תוכו, נטמא לא גבו נטמא

(רא  וכסףֿמשנה).תוכו" ראב"ד מ"ט.22)ה שם כלים

.„e¯‡a ¯·k23,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ≈¿«¿ƒ≈ƒ
¯k‰ ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓËa eOÚ ‰ÓÏÂ .ÔÈ‡nËÓ ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¿À¿««¿ƒ∆≈
- ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÈÏk‰L ,e¯Ó‡Â ‰Ê∆¿»¿∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»
ÌÈÏk ˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï ?‰Óe¯˙Ï BÎBz ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«∆À¿«≈ƒ
‰Óe¯z ‰ÈÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL ,Ì‰È¯·cÓ el‡≈ƒƒ¿≈∆∆…ƒ¿¿»∆»¿»

ÌÈL„˜Â24. ¿»»ƒ

א.23) וקדשים 24)בהלכה תרומה לשרוף אסרה התורה
טהורים.

.‰e¯‡a ¯·k25·‡a eÚ‚pL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¿¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó≈¬«À¿¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈ƒ
B˙B‡ È¯‰ - ·‡a ‡ÓËpL ÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÏÎ‡ Ú‚»«…∆¿»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»¬≈
‡¯˜ - ÈM‰ ‰Êa Ú‚pL ÏÎ‡Â .‰‡ÓËÏ ÈL ÏÎ‡‰»…∆≈ƒ¿À¿»¿…∆∆»«¿∆«≈ƒƒ¿»
- ÈÚÈ·¯ ÏÎ‡a ÈLÈÏM‰ Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»««¿ƒƒ¿…∆¿ƒƒ

na .‰‡ÓËÏ ÈÚÈ·¯ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰ ¬≈∆ƒ¿»¿ƒƒ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒ
·‡a Ú‚pL ‰˜LÓ „Á‡ ,ÔÈ˜Ln‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»««¿ƒ∆»«¿∆∆»«¿«
È¯‰ - ÈLa Ú‚pL B‡ ÔBL‡¯a Ú‚pL B‡ ‰‡Óh‰«À¿»∆»«¿ƒ∆»«¿≈ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ‰lÁz ‰˜Ln‰ B˙B‡26,B¯·Á ˙‡ ‡nËÓe , ««¿∆¿ƒ»¿À¿»¿«≈∆¬≈
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,B¯·Á ˙‡ B¯·ÁÂ27ÔÈBÓ ÔÈ‡L , «¬≈∆¬≈¬ƒ≈≈»∆≈ƒ

ÔBL‡¯a B‡ ‰‡Óh‰ ·‡a Ú‚pL ÔÈÈ ?„ˆÈk .ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈««ƒ∆»«¿««À¿»¿ƒ
Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k ‰Ê ÔÈÈ È¯‰ - ÈLa B‡¿≈ƒ¬≈«ƒ∆¿ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«
L·„e ,L·„a ·ÏÁÂ ,·ÏÁa ÔÓLÂ ,ÔÓLa ‰Ê ÔÈÈ«ƒ∆¿∆∆¿∆∆¿»»¿»»ƒ¿«¿«
ÔBL‡¯ Ôlk - ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ ,¯Á‡ ÔÈÈa ÌÈÓe ,ÌÈÓa¿«ƒ«ƒ¿«ƒ«≈¿≈«¿»À»ƒ

,‰lÁz ·‡a ‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk el‡Îe ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ»
ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔlÎÂ28e‡ÓËpL ÈÏk ÔÎÂ . ¿À»¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿

ÔÈ˜LÓa ÂÈ¯BÁ‡29È¯BÁ‡a ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚Â , ¬»¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈ƒ«¬≈
ÔÈlÁ ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰30eOÚ - «≈ƒ«¿≈ƒ¬ƒ»«¿ƒÀƒ«¬

ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ ‰lÁz ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ»¬≈ƒ¿ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ≈ƒ
Ô‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈiL Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÌÈ¯Á‡31 ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«∆≈

.ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ

ה"ח.25) פ"ה מת טומאת פ"ח,26)בהלכות פרה משנה
תחילה  להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל "כל ז:

התרומה. את פוסל ושני ֿ 27)(ראשון)", טבול תוספתא
ה"ב. פ"א ולד 28)יום "כל שנינו: מ"ה, פ"ח בפרה

הטומאות  ולד כל משקה". אלא כלים מטמא אינו הטומאות
- משקה "נטמא המשנה: ומסיימת ושני, ראשון פירושו, -
ומטמא  נטמא - באלה משקה נטמא אם כלומר, טימאן",

ור'29)כלים. אליעזר ר' מחלוקת מ"ז, פ"ח טהרות
את  מטמאים ושניהם הכלים, באחורי שנגעו באוכלין יהושע

שנטמ  כלים באחורי שנגעו במשקין.המשקין או
קודש.30) או תרומה של המשקין.31)ומכלֿשכן

.ÂÔÈÏÎ‡ eÚ‚Â ,ÔÈ˜LÓa e‡ÓËpL ÈÏk‰ È¯BÁ‡32 ¬≈«¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ¿»¿√»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ elÙ‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ È¯BÁ‡a«¬≈«¿ƒ«»≈¬ƒ»¿≈¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ „·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk‰L .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿«≈¿«≈
e‡ÓËpL ÈÏk‰L ;„·Ïa L„˜Ï ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡∆»√»ƒ∆»¿…∆ƒ¿«∆«¿ƒ∆ƒ¿¿
e¯‡aL BÓk ,L„˜Ï Blk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÂÈ¯BÁ‡33, ¬»¬≈∆»≈À¿…∆¿∆≈«¿

.L„w‰ ÏÎ‡ ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈…∆«…∆

אליעזר,32) כר' ופסק יהושע, ור' אליעזר ר' נחלקו בזה
שם, ופירשו אליעזר, כר' הלכה אמרו: ב ז, שבנדה מפני
אוכלין  ומטהר חולין, של אפילו משקין מטמא אליעזר שר'

תרומה. של שם,33)אפילו בנדה ומשמע ה"ג. למעלה
נטמא  שהכלי אףֿעלֿפי קודש, אכלי מטמא תוכו שגם

שם. רש"י ראה באחוריו. שנגעו ממשקין

ה'תשע"ט  תמוז י"ב ב' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שניות 1) ושהידיים לטומאה, בראשון בידיו הנוגע יבאר

ובשר  מנחות של וצריד והנותר הפיגול ודין סופרים. מדברי
במקדש, ידיים טומאת יש אם למחיצתו. חוץ שיצא קודש
ובית  המלך ששלמה באחרת. ונגעה אחת ידו שנטמאה ומי
במפה  ידיו אדם לט שניות. שיהיו הידיים כל על גזרו דינו
או  שאכל אדם כל על שגזרו נטילה. בלא תרומה ואוכל
האוכלין  כל אם לטומאה. שני שיהיו טמאים, אוכלין שתה

לרביעית. המשקין וכל פרס לכחצי מצטרפים

.‡Ú‚Bp‰ Ïk2‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯a ÂÈ„Èa3‰È‰L ÔÈa , »«≈«¿»»¿ƒ¿À¿»≈∆»»
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ B‡ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk B‡ Ì„‡ ÔBL‡¯ B˙B‡ƒ»»¿ƒ…∆«¿ƒ¿≈ƒ

˜¯t‰ „Ú „·Ïa ÂÈ„È e‡ÓË -4ÂÈ„È ÒÈÎn‰ ÔÎÂ .5 ƒ¿¿»»ƒ¿«««∆∆¿≈««¿ƒ»»
ÒÈÎ‰L B‡ ,‰‡Óh‰ ·‡a ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿««À¿»∆ƒ¿ƒ

ÚbÓ ˙È·Ï ÂÈ„È6ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ .ÂÈ„È e‡ÓË - »»¿«ƒ¿À»ƒ¿¿»»¿À¿««»«ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ
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והידים".2) . . . התרומה את פוסלים "אלו מי"ב: פ"ה זבים
שניות. שהידים מפני שלישי התרומה את עושים פירוש,
לטומאה  בראשון שנגעו כגון נטמא, לא הגוף כשכל ומדובר
 ֿ משמונה אחד היא זו וטומאה וכלים. אדם מטמא שאינו
(ראה  הלל בית על שמאי בית שרבו ביום שגזרו דבר עשר

ב). יג, שבת לא 3)משנה, לטומאה, בשני נגעו אם אבל
א. פ"ג, ידים במשנה, כחכמים כף 4)נטמאו. חיבור מקום
ג. פ"ב, שם משנה, והזרוע. מ"א.5)היד פ"ג שם

כהן,6) עלֿפי לטומאה הוחלט או והוסגר נגע בו שיש בית
לתוכו  הבא כל את התורה מן ומטמא הטומאה אב הוא
דברים  במה פט"ז). צרעת טומאת הל' (ראה ראשון להיות
נטמא  לא מזה בפחות אבל ורובו, ראשו כשהכניס אמורים,

שהוכנסו. הידים על טומאה חכמים וגזרו התורה, מן

.·˙BiL ÌÈ„i‰7ÔÈ‡L .ÌÏBÚÏ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «»«ƒ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆≈
e¯Êb Ô‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯ÊbLÎe ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»∆»ƒƒ¿≈∆¿∆»¿À¿»¬≈∆»¿
˙ÈaÏ ÂÈ„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿À¿»¬ƒƒ¿ƒ»»««ƒ

ÚbÓ‰8ÌÈ„‚a ‡nËnL Ì„‡a ÂÈ„Èa Ú‚pL B‡ ,9„Ú «¿À»∆»«¿»»¿»»∆¿«≈¿»ƒ«
˙BiL ÂÈ„È È¯‰ - ÂÈ‡nËnÓ L¯Ù ‡lL10. ∆…≈≈ƒ¿«¿»¬≈»»¿ƒ

נעשו 8)שם.7) לתוכו והנכנסים הטומאה, אב  שהוא
והבגדים 9)ראשון. וכדומה, הנבילה את הנושא כגון

ראשון. שנתבאר 10)נעשים כמו נטמא, לא גופו אבל
הי"א. פ"ו למעלה

.‚¯˙Bp‰Â Ïebt‰11˙BÁÓ ÏL „È¯ˆÂ12Ô‰ È¯‰ - «ƒ¿«»¿»ƒ∆¿»¬≈≈
CÎÈÙÏ ,ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ÔÈBÓe ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k13 ¿ƒ¿À¿»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‰ˆÈ·Îa ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ14¯˙Bp‰Â Ïebt‰ ÔÈ‡Â . ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿≈»¿≈«ƒ¿«»
ÔÈÙ¯ËˆÓ15‰ˆÈ·Îa ‰ÂL Ô¯eÚML Èt ÏÚ Û‡ ,16, ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆ƒ»»∆ƒ¿≈»

Ô‰È¯·cÓ ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰17ÔÈÏÎ‡‰ ¯‡L Ï·‡ . ƒ¿À¿««»«ƒƒƒ¿≈∆¬»¿»»√»ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ18ÔÈ‡L .19˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡ ƒ¿»¿ƒ∆≈√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆

.‰ˆÈ·k eÈ‰iL „Ú ÌÈ„i‰«»«ƒ«∆ƒ¿¿≈»

ב.11) קכ, פסחים קמח 12)משנה, של דקיקים קרטים
השמן  את סופגים שאינם עבים, לגושים יחד שנדבקו
נרטבו  שלא מפני טומאה, לקבל הוכשרו ולא שבמנחה
טומאה  לקבל אותם מכשירה הקודש חיבת אבל במשקה,
שמדרבנן  אמרו, ב) (קב, ובמנחות המטמא. בדבר כשיגעו
הי"ד). פי"ב השלמות (ראה ושני ראשון בהם מונים

ה"13) (ראה ראשון שהם שם,14)א).מפני בפסחים
בכזית  הוא אם ונותר, פיגול של בשיעורם אמוראים נחלקו
בכל  אוכלין טומאת כשיעור או אכילתם איסור כשיעור
כלל  למה נתבאר [לא בכביצה. והלכה בכביצה. – מקום
ענינים  שני הלא ונותר, פיגול עם מנחות של צריד רבינו
של  ובצריד עצמם, מחמת טמאים ונותר פיגול הם, נפרדים

ראב"ד)]. (ראה בטומאה כשנגע מדובר משנה,15)מנחות
ב. יז, א):16)מעילה עמוד (שם יהושע רבי אמר וכלל

מצטרפים. שווה, ושיעורו שטומאתו זה 17)כל נימוק
שמואל. בשם שם בגמרא במשנה.18)נאמר שם

צירוף.19) צריכים למה נימוק

.„˙ÈÏe˜20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙Bp‰ B‡ Ïebt‰ ƒ«ƒ«»««ƒ∆ƒ
‰Óe˙Ò21ÂÈ„È e‡ÓË ÂÈ„Èa da Ú‚Bp‰ -22; ¿»«≈«»¿»»ƒ¿¿»»

Ïebt B‡ ¯˙B eLnML ÌÈL„˜ ÏL ˙BÓˆÚ‰L23 ∆»¬»∆»»ƒ∆ƒ¿»ƒ
¯·„Ï ÒÈÒa eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿«¬»ƒ¿»»

¯eÒ‡‰24. »»

מוח.20) הרבה בה ויש הירך, למעלה 21)עצם ואמרנו
כשלא  במגע מטמאה אינה הנבילה שקולית הי"א), (פ"ב

"וקולית 22)ניקבה. שם: שנינו א. קכה, חולין משנה,
טמא". – נקובים בין סתומים בין בהם, הנוגע - המוקדשים
רש"י). פירש (וכן בנותר שמדובר שם, רבינו ומפרש

פיגול.23) או נותר שהוא למוח כבסיס גמרא,24)שימש
שם.

.‰L„˜ ¯Oa25B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ ‡ˆiL26‡e‰ È¯‰ - ¿«…∆∆»»ƒ¿ƒ»¬≈
‡Ï B‡ ÌÈ„i‰ ˙‡ ‡nËÓ Ì‡ ˜ÙÒ27BÈ‡ CÎÈÙÏ . »≈ƒ¿«≈∆«»«ƒ…¿ƒ»≈

¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ˜ÙqL ,‡nËÓ28. ¿«≈∆¿≈À¿««»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈
‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ ˙ÈaÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt ¯Oa Ì‡Â¿ƒ¿«∆«∆»»««ƒ¬≈

‰¯e·Á Èa .¯B‰Ë29Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê30. »¿≈¬»¿ƒƒ≈

ב.25) פה, לבשר 26)פסחים מחיצות קבעה התורה
חומת  ומחיצת קדשים, לקדשי ישראל עזרת מחיצת קודש,
אלו  למחיצות מחוץ שיצא והבשר קלים, לקדשים ירושלים

ביוצא". "נפסל בגמרא: נפסל. שנשארה 27)– שם בעיה
ה"א.28)בתיקו. פי"ד ביחיד 29)לקמן נאכל אינו פסח

"בני  ונקראים עליו, שנמנו אדם בני של בחבורה אלא
ה"א). פ"ב פסח קרבן (הל' שם:30)חבורה" גמרא,

רבנן  גזרו דלא שואלים) אנו (אין לן מיבעיא לא "בפסח
זריזין  חבורה בני הנימוק)? הוא (מה טעמא מאי טומאה,
טומאה  שגזרו בזה שם מנומקת ביוצא, הבעיה פירוש: הן".
ולא  בזמנו הקודש את לאכול הכהנים שיזהרו כדי נותר, על
טומאה. על מאוד מקפידים היו שהכהנים נותר, לידי יבוא
שבנותר  לומר אפשר גזרו. ביוצא גם אם השואל ושאל
אבל  הקבוע, בזמן הבשר את יאכלו ולא שיתעצלו חששו
אפשר  ומאידך חששו. לא ולזה בידים מעשה הוא יוצא
ולא  בידים, להוצאה גם וחששו חכמים חילקו שלא לומר,
ואין  השני את אחד ומזרזים בחבורה הנאכל בפסח גזרו
מזה  ויוצא שכיח. שאינו בדבר גזרו לא וחכמים שכיח, יוצא
להם  שקשה קטנה בחבורה כגון בפסח, גם שכיח שנותר

הכול. לאכול

.ÂLc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡31‰‡ÓË e¯ÊbL ‰ÚLaL . ≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»∆¿»»∆»¿À¿»
ÔÈÏÎ‡a Ú‚Bp‰ ‡l‡ .Lc˜na e¯Ê‚ ‡Ï ,ÌÈ„i‰ ÏÚ««»«ƒ…»¿«ƒ¿»∆»«≈«»√»ƒ

ÌÈ‡ÓË32Ú‚pL ÔÈa Lc˜na Ú‚pL ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ¿«≈»∆≈∆»««ƒ¿»≈∆»«
Ú‚Â ,Lc˜nÏ ıeÁ.Ô‡nË ‡Ï - Lc˜na ÌÈL„˜a «ƒ¿»¿»«¿»»ƒ«ƒ¿»…ƒ¿»

L„w‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Lc˜nÏ ıeÁ Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»««ƒ¿»¬≈∆¿«≈∆«…∆
¯‡a˙iL BÓk ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBÙe33. ≈∆«¿»¿∆ƒ¿»≈

ידים 31) טומאת שאין זכינו עקיבא, רבי אמר א: יט, פסחים
ידיו 32)במקדש. טמאים, במשקין נגע שאם משמע,

במקדש. גם ה"גֿד.33)מטמאות פי"א לקמן

.Ê˙‡ÓËpL ÈÓ34˙¯Á‡a ‰Ú‚Â ˙Á‡ B„È35- ƒ∆ƒ¿≈»««¿»¿»»«∆∆
ÏËBÂ ,‰¯B‰Ë ˙¯Á‡‰36Bi„Â ‰‡Óh‰ ˙‡37‰na . »«∆∆¿»¿≈∆«¿≈»¿««∆

‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c38Ì‡ ,L„˜Ï Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆ƒ
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קעה ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - fenz a"i 'a mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מקור  מוסר [בכסףֿמשנה ה"א. פ"ג חגיגה בירושלמי זה דין
בתרגומה  זו הקדמה לידו הגיעה לא וכנראה עצמו, בשם זה

הי 13)העברי]. רוקו נוזלים כגון זב, של מגופו וצאים
רגליו. פ"א 14)ומימי ומושב משכב טומאת בהלכות

וט"ו. הי"ד

.‚e¯ÊbLk15e¯Êb ,ÌÈÏk‰ ˙‡ e‡nËiL ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ ¿∆»¿«««¿ƒ∆¿«¿∆«≈ƒ»¿
ÔÎBzÓ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ eÈ‰iL16eÏÙ Ì‡ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆«≈ƒƒ»≈«ƒ»¿

Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï17ÈL ‡e‰ È¯‰Â Blk ‡ÓË -18Ì‡Â ; «¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»À«¬≈≈ƒ¿ƒ
eÚ‚19ÌÈÏk ¯‡La20eOÚÂ Ôlk ‡nËÓ - ÔÎBzÓ »¿ƒ¿»≈ƒƒ»¿«≈À»¿«¬

ÈÏk‰ È¯BÁ‡a ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈiL¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈«¿ƒ
ÈÏÎe ÛËL ÈÏÎa ÔÈa Ò¯Á ÈÏÎa ÔÈa ,CBz BÏ LiL∆≈≈ƒ¿ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ

„·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË - ˙BÎzÓ21,ÈL ÂÈ¯BÁ‡ È¯‰Â , «»ƒ¿¿¬»ƒ¿««¬≈¬»≈ƒ
;‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÎBz ‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

L„˜Ï Ï·‡22,Blk ‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk , ¬»¿…∆¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»À
.‰‡ÓËÏ ÈL Blk È¯‰Â«¬≈À≈ƒ¿À¿»

שם.15) רבינו פירוש ראה מ"א. פכ"ה נגעו 16)כלים אם
כולו. נטמא - הכלי של הפנימי נגעו 17)בצד לא אפילו

ראשון.18)בדופנו. הם שמשקין הכלי.19)גזרו בדופן
ממש.20) בנגיעה אלא מאוירם מטמאים ֿ 21)שאינם אף

מגבו  בנגיעה חרס כלי מטמא אינו הזב שמשקה עלֿפי
משום  גזירה היא משקין טומאת של עיקרה וכל (מאחוריו),
רבינו  תורה. משל יותר גזירתם חכמים החמירו הזב, משקה
חרס  כלי "מה א): לח, (בכורות שאמרו ממה זה, דין למד
נטמא  לא גבו נטמא שטף כלי אף תוכו, נטמא לא גבו נטמא

(רא  וכסףֿמשנה).תוכו" ראב"ד מ"ט.22)ה שם כלים

.„e¯‡a ¯·k23,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ≈¿«¿ƒ≈ƒ
¯k‰ ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓËa eOÚ ‰ÓÏÂ .ÔÈ‡nËÓ ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¿À¿««¿ƒ∆≈
- ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÈÏk‰L ,e¯Ó‡Â ‰Ê∆¿»¿∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»
ÌÈÏk ˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï ?‰Óe¯˙Ï BÎBz ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«∆À¿«≈ƒ
‰Óe¯z ‰ÈÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL ,Ì‰È¯·cÓ el‡≈ƒƒ¿≈∆∆…ƒ¿¿»∆»¿»

ÌÈL„˜Â24. ¿»»ƒ

א.23) וקדשים 24)בהלכה תרומה לשרוף אסרה התורה
טהורים.

.‰e¯‡a ¯·k25·‡a eÚ‚pL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¿¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó≈¬«À¿¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈ƒ
B˙B‡ È¯‰ - ·‡a ‡ÓËpL ÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÏÎ‡ Ú‚»«…∆¿»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»¬≈
‡¯˜ - ÈM‰ ‰Êa Ú‚pL ÏÎ‡Â .‰‡ÓËÏ ÈL ÏÎ‡‰»…∆≈ƒ¿À¿»¿…∆∆»«¿∆«≈ƒƒ¿»
- ÈÚÈ·¯ ÏÎ‡a ÈLÈÏM‰ Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»««¿ƒƒ¿…∆¿ƒƒ

na .‰‡ÓËÏ ÈÚÈ·¯ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰ ¬≈∆ƒ¿»¿ƒƒ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒ
·‡a Ú‚pL ‰˜LÓ „Á‡ ,ÔÈ˜Ln‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»««¿ƒ∆»«¿∆∆»«¿«
È¯‰ - ÈLa Ú‚pL B‡ ÔBL‡¯a Ú‚pL B‡ ‰‡Óh‰«À¿»∆»«¿ƒ∆»«¿≈ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ‰lÁz ‰˜Ln‰ B˙B‡26,B¯·Á ˙‡ ‡nËÓe , ««¿∆¿ƒ»¿À¿»¿«≈∆¬≈
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,B¯·Á ˙‡ B¯·ÁÂ27ÔÈBÓ ÔÈ‡L , «¬≈∆¬≈¬ƒ≈≈»∆≈ƒ

ÔBL‡¯a B‡ ‰‡Óh‰ ·‡a Ú‚pL ÔÈÈ ?„ˆÈk .ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈««ƒ∆»«¿««À¿»¿ƒ
Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k ‰Ê ÔÈÈ È¯‰ - ÈLa B‡¿≈ƒ¬≈«ƒ∆¿ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«
L·„e ,L·„a ·ÏÁÂ ,·ÏÁa ÔÓLÂ ,ÔÓLa ‰Ê ÔÈÈ«ƒ∆¿∆∆¿∆∆¿»»¿»»ƒ¿«¿«
ÔBL‡¯ Ôlk - ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ ,¯Á‡ ÔÈÈa ÌÈÓe ,ÌÈÓa¿«ƒ«ƒ¿«ƒ«≈¿≈«¿»À»ƒ

,‰lÁz ·‡a ‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk el‡Îe ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ»
ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔlÎÂ28e‡ÓËpL ÈÏk ÔÎÂ . ¿À»¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿

ÔÈ˜LÓa ÂÈ¯BÁ‡29È¯BÁ‡a ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚Â , ¬»¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈ƒ«¬≈
ÔÈlÁ ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰30eOÚ - «≈ƒ«¿≈ƒ¬ƒ»«¿ƒÀƒ«¬

ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ ‰lÁz ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ»¬≈ƒ¿ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ≈ƒ
Ô‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈiL Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÌÈ¯Á‡31 ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«∆≈

.ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ

ה"ח.25) פ"ה מת טומאת פ"ח,26)בהלכות פרה משנה
תחילה  להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל "כל ז:

התרומה. את פוסל ושני ֿ 27)(ראשון)", טבול תוספתא
ה"ב. פ"א ולד 28)יום "כל שנינו: מ"ה, פ"ח בפרה

הטומאות  ולד כל משקה". אלא כלים מטמא אינו הטומאות
- משקה "נטמא המשנה: ומסיימת ושני, ראשון פירושו, -
ומטמא  נטמא - באלה משקה נטמא אם כלומר, טימאן",

ור'29)כלים. אליעזר ר' מחלוקת מ"ז, פ"ח טהרות
את  מטמאים ושניהם הכלים, באחורי שנגעו באוכלין יהושע

שנטמ  כלים באחורי שנגעו במשקין.המשקין או
קודש.30) או תרומה של המשקין.31)ומכלֿשכן

.ÂÔÈÏÎ‡ eÚ‚Â ,ÔÈ˜LÓa e‡ÓËpL ÈÏk‰ È¯BÁ‡32 ¬≈«¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ¿»¿√»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ elÙ‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ È¯BÁ‡a«¬≈«¿ƒ«»≈¬ƒ»¿≈¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ „·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk‰L .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿«≈¿«≈
e‡ÓËpL ÈÏk‰L ;„·Ïa L„˜Ï ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡∆»√»ƒ∆»¿…∆ƒ¿«∆«¿ƒ∆ƒ¿¿
e¯‡aL BÓk ,L„˜Ï Blk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÂÈ¯BÁ‡33, ¬»¬≈∆»≈À¿…∆¿∆≈«¿

.L„w‰ ÏÎ‡ ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈…∆«…∆

אליעזר,32) כר' ופסק יהושע, ור' אליעזר ר' נחלקו בזה
שם, ופירשו אליעזר, כר' הלכה אמרו: ב ז, שבנדה מפני
אוכלין  ומטהר חולין, של אפילו משקין מטמא אליעזר שר'

תרומה. של שם,33)אפילו בנדה ומשמע ה"ג. למעלה
נטמא  שהכלי אףֿעלֿפי קודש, אכלי מטמא תוכו שגם

שם. רש"י ראה באחוריו. שנגעו ממשקין

ה'תשע"ט  תמוז י"ב ב' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שניות 1) ושהידיים לטומאה, בראשון בידיו הנוגע יבאר

ובשר  מנחות של וצריד והנותר הפיגול ודין סופרים. מדברי
במקדש, ידיים טומאת יש אם למחיצתו. חוץ שיצא קודש
ובית  המלך ששלמה באחרת. ונגעה אחת ידו שנטמאה ומי
במפה  ידיו אדם לט שניות. שיהיו הידיים כל על גזרו דינו
או  שאכל אדם כל על שגזרו נטילה. בלא תרומה ואוכל
האוכלין  כל אם לטומאה. שני שיהיו טמאים, אוכלין שתה

לרביעית. המשקין וכל פרס לכחצי מצטרפים

.‡Ú‚Bp‰ Ïk2‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯a ÂÈ„Èa3‰È‰L ÔÈa , »«≈«¿»»¿ƒ¿À¿»≈∆»»
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ B‡ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk B‡ Ì„‡ ÔBL‡¯ B˙B‡ƒ»»¿ƒ…∆«¿ƒ¿≈ƒ

˜¯t‰ „Ú „·Ïa ÂÈ„È e‡ÓË -4ÂÈ„È ÒÈÎn‰ ÔÎÂ .5 ƒ¿¿»»ƒ¿«««∆∆¿≈««¿ƒ»»
ÒÈÎ‰L B‡ ,‰‡Óh‰ ·‡a ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿««À¿»∆ƒ¿ƒ

ÚbÓ ˙È·Ï ÂÈ„È6ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ .ÂÈ„È e‡ÓË - »»¿«ƒ¿À»ƒ¿¿»»¿À¿««»«ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ
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והידים".2) . . . התרומה את פוסלים "אלו מי"ב: פ"ה זבים
שניות. שהידים מפני שלישי התרומה את עושים פירוש,
לטומאה  בראשון שנגעו כגון נטמא, לא הגוף כשכל ומדובר
 ֿ משמונה אחד היא זו וטומאה וכלים. אדם מטמא שאינו
(ראה  הלל בית על שמאי בית שרבו ביום שגזרו דבר עשר

ב). יג, שבת לא 3)משנה, לטומאה, בשני נגעו אם אבל
א. פ"ג, ידים במשנה, כחכמים כף 4)נטמאו. חיבור מקום
ג. פ"ב, שם משנה, והזרוע. מ"א.5)היד פ"ג שם

כהן,6) עלֿפי לטומאה הוחלט או והוסגר נגע בו שיש בית
לתוכו  הבא כל את התורה מן ומטמא הטומאה אב הוא
דברים  במה פט"ז). צרעת טומאת הל' (ראה ראשון להיות
נטמא  לא מזה בפחות אבל ורובו, ראשו כשהכניס אמורים,

שהוכנסו. הידים על טומאה חכמים וגזרו התורה, מן

.·˙BiL ÌÈ„i‰7ÔÈ‡L .ÌÏBÚÏ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «»«ƒ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆≈
e¯Êb Ô‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯ÊbLÎe ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»∆»ƒƒ¿≈∆¿∆»¿À¿»¬≈∆»¿
˙ÈaÏ ÂÈ„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿À¿»¬ƒƒ¿ƒ»»««ƒ

ÚbÓ‰8ÌÈ„‚a ‡nËnL Ì„‡a ÂÈ„Èa Ú‚pL B‡ ,9„Ú «¿À»∆»«¿»»¿»»∆¿«≈¿»ƒ«
˙BiL ÂÈ„È È¯‰ - ÂÈ‡nËnÓ L¯Ù ‡lL10. ∆…≈≈ƒ¿«¿»¬≈»»¿ƒ

נעשו 8)שם.7) לתוכו והנכנסים הטומאה, אב  שהוא
והבגדים 9)ראשון. וכדומה, הנבילה את הנושא כגון

ראשון. שנתבאר 10)נעשים כמו נטמא, לא גופו אבל
הי"א. פ"ו למעלה

.‚¯˙Bp‰Â Ïebt‰11˙BÁÓ ÏL „È¯ˆÂ12Ô‰ È¯‰ - «ƒ¿«»¿»ƒ∆¿»¬≈≈
CÎÈÙÏ ,ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ÔÈBÓe ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k13 ¿ƒ¿À¿»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‰ˆÈ·Îa ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ14¯˙Bp‰Â Ïebt‰ ÔÈ‡Â . ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿≈»¿≈«ƒ¿«»
ÔÈÙ¯ËˆÓ15‰ˆÈ·Îa ‰ÂL Ô¯eÚML Èt ÏÚ Û‡ ,16, ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆ƒ»»∆ƒ¿≈»

Ô‰È¯·cÓ ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰17ÔÈÏÎ‡‰ ¯‡L Ï·‡ . ƒ¿À¿««»«ƒƒƒ¿≈∆¬»¿»»√»ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ18ÔÈ‡L .19˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡ ƒ¿»¿ƒ∆≈√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆

.‰ˆÈ·k eÈ‰iL „Ú ÌÈ„i‰«»«ƒ«∆ƒ¿¿≈»

ב.11) קכ, פסחים קמח 12)משנה, של דקיקים קרטים
השמן  את סופגים שאינם עבים, לגושים יחד שנדבקו
נרטבו  שלא מפני טומאה, לקבל הוכשרו ולא שבמנחה
טומאה  לקבל אותם מכשירה הקודש חיבת אבל במשקה,
שמדרבנן  אמרו, ב) (קב, ובמנחות המטמא. בדבר כשיגעו
הי"ד). פי"ב השלמות (ראה ושני ראשון בהם מונים

ה"13) (ראה ראשון שהם שם,14)א).מפני בפסחים
בכזית  הוא אם ונותר, פיגול של בשיעורם אמוראים נחלקו
בכל  אוכלין טומאת כשיעור או אכילתם איסור כשיעור
כלל  למה נתבאר [לא בכביצה. והלכה בכביצה. – מקום
ענינים  שני הלא ונותר, פיגול עם מנחות של צריד רבינו
של  ובצריד עצמם, מחמת טמאים ונותר פיגול הם, נפרדים

ראב"ד)]. (ראה בטומאה כשנגע מדובר משנה,15)מנחות
ב. יז, א):16)מעילה עמוד (שם יהושע רבי אמר וכלל

מצטרפים. שווה, ושיעורו שטומאתו זה 17)כל נימוק
שמואל. בשם שם בגמרא במשנה.18)נאמר שם

צירוף.19) צריכים למה נימוק

.„˙ÈÏe˜20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙Bp‰ B‡ Ïebt‰ ƒ«ƒ«»««ƒ∆ƒ
‰Óe˙Ò21ÂÈ„È e‡ÓË ÂÈ„Èa da Ú‚Bp‰ -22; ¿»«≈«»¿»»ƒ¿¿»»

Ïebt B‡ ¯˙B eLnML ÌÈL„˜ ÏL ˙BÓˆÚ‰L23 ∆»¬»∆»»ƒ∆ƒ¿»ƒ
¯·„Ï ÒÈÒa eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿«¬»ƒ¿»»

¯eÒ‡‰24. »»

מוח.20) הרבה בה ויש הירך, למעלה 21)עצם ואמרנו
כשלא  במגע מטמאה אינה הנבילה שקולית הי"א), (פ"ב

"וקולית 22)ניקבה. שם: שנינו א. קכה, חולין משנה,
טמא". – נקובים בין סתומים בין בהם, הנוגע - המוקדשים
רש"י). פירש (וכן בנותר שמדובר שם, רבינו ומפרש

פיגול.23) או נותר שהוא למוח כבסיס גמרא,24)שימש
שם.

.‰L„˜ ¯Oa25B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ ‡ˆiL26‡e‰ È¯‰ - ¿«…∆∆»»ƒ¿ƒ»¬≈
‡Ï B‡ ÌÈ„i‰ ˙‡ ‡nËÓ Ì‡ ˜ÙÒ27BÈ‡ CÎÈÙÏ . »≈ƒ¿«≈∆«»«ƒ…¿ƒ»≈

¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ˜ÙqL ,‡nËÓ28. ¿«≈∆¿≈À¿««»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈
‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ ˙ÈaÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt ¯Oa Ì‡Â¿ƒ¿«∆«∆»»««ƒ¬≈

‰¯e·Á Èa .¯B‰Ë29Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê30. »¿≈¬»¿ƒƒ≈

ב.25) פה, לבשר 26)פסחים מחיצות קבעה התורה
חומת  ומחיצת קדשים, לקדשי ישראל עזרת מחיצת קודש,
אלו  למחיצות מחוץ שיצא והבשר קלים, לקדשים ירושלים

ביוצא". "נפסל בגמרא: נפסל. שנשארה 27)– שם בעיה
ה"א.28)בתיקו. פי"ד ביחיד 29)לקמן נאכל אינו פסח

"בני  ונקראים עליו, שנמנו אדם בני של בחבורה אלא
ה"א). פ"ב פסח קרבן (הל' שם:30)חבורה" גמרא,

רבנן  גזרו דלא שואלים) אנו (אין לן מיבעיא לא "בפסח
זריזין  חבורה בני הנימוק)? הוא (מה טעמא מאי טומאה,
טומאה  שגזרו בזה שם מנומקת ביוצא, הבעיה פירוש: הן".
ולא  בזמנו הקודש את לאכול הכהנים שיזהרו כדי נותר, על
טומאה. על מאוד מקפידים היו שהכהנים נותר, לידי יבוא
שבנותר  לומר אפשר גזרו. ביוצא גם אם השואל ושאל
אבל  הקבוע, בזמן הבשר את יאכלו ולא שיתעצלו חששו
אפשר  ומאידך חששו. לא ולזה בידים מעשה הוא יוצא
ולא  בידים, להוצאה גם וחששו חכמים חילקו שלא לומר,
ואין  השני את אחד ומזרזים בחבורה הנאכל בפסח גזרו
מזה  ויוצא שכיח. שאינו בדבר גזרו לא וחכמים שכיח, יוצא
להם  שקשה קטנה בחבורה כגון בפסח, גם שכיח שנותר

הכול. לאכול

.ÂLc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡31‰‡ÓË e¯ÊbL ‰ÚLaL . ≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»∆¿»»∆»¿À¿»
ÔÈÏÎ‡a Ú‚Bp‰ ‡l‡ .Lc˜na e¯Ê‚ ‡Ï ,ÌÈ„i‰ ÏÚ««»«ƒ…»¿«ƒ¿»∆»«≈«»√»ƒ

ÌÈ‡ÓË32Ú‚pL ÔÈa Lc˜na Ú‚pL ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ¿«≈»∆≈∆»««ƒ¿»≈∆»«
Ú‚Â ,Lc˜nÏ ıeÁ.Ô‡nË ‡Ï - Lc˜na ÌÈL„˜a «ƒ¿»¿»«¿»»ƒ«ƒ¿»…ƒ¿»

L„w‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Lc˜nÏ ıeÁ Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»««ƒ¿»¬≈∆¿«≈∆«…∆
¯‡a˙iL BÓk ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBÙe33. ≈∆«¿»¿∆ƒ¿»≈

ידים 31) טומאת שאין זכינו עקיבא, רבי אמר א: יט, פסחים
ידיו 32)במקדש. טמאים, במשקין נגע שאם משמע,

במקדש. גם ה"גֿד.33)מטמאות פי"א לקמן

.Ê˙‡ÓËpL ÈÓ34˙¯Á‡a ‰Ú‚Â ˙Á‡ B„È35- ƒ∆ƒ¿≈»««¿»¿»»«∆∆
ÏËBÂ ,‰¯B‰Ë ˙¯Á‡‰36Bi„Â ‰‡Óh‰ ˙‡37‰na . »«∆∆¿»¿≈∆«¿≈»¿««∆

‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c38Ì‡ ,L„˜Ï Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆ƒ
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d‡nË - ‰iMa Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓË39Ô‰ÈzLe , ƒ¿≈»««¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿≈∆
‰ÏÈ·Ë ˙BÎÈ¯ˆ40˙ÏÈËa - ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ .L„˜Ï ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

„·Ïa ÌÈ„È41ÂÈ„È e¯‰ËÈ42. »«ƒƒ¿«ƒ¿¬»»

ב.34) כ, חגיגה אם 35)משנה, "בתרומה, כתוב: במשנה
נגעה  אם ופירושה: טהורה". חברתה - מידיו אחת נטמאת
תרומה. מטמאה השניה אין השניה, ביד הטמאה היד

מים.36) הלוג רביעית עליה אותה 37)שופך לטהר
רבינו,39)שם.38)לתרומה. כותב הי"ב פי"ב לקמן

אחר. אדם של ידו גם מטמאה שתי 40)שלקודש טבילת
נגעה  וכשלא מים. סאה ארבעים בו שיש במקווה הידים

בלבד. הטמאה את מטביל נטמאו 41)בשנייה, אם אפילו
לחולין 42)שתיהן. לידים "נוטלים ב: יח, שם משנה,

מטבילים". ולקודש ולתרומה, ולמעשר

.ÁCÏn‰ ‰ÓÏL43ÌÈ„i‰ Ïk ÏÚ e¯Êb BÈc ˙È·e ¿……«∆∆≈ƒ»¿«»«»«ƒ
,e‡ÓËpL È‡cÂa Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙BiL eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒ¿««ƒ∆…»«¿««∆ƒ¿¿

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ44ÌÈ„i‰ ÏÚ ‰ÓÏL ¯Ê‚ ‡ÏÂ . ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ¿…»«¿……««»«ƒ
L„˜Ï ‡l‡ ‰‡ÓË45ÂÈ¯Á‡L ÌÈÓÎÁ e¯Êb Ck ¯Á‡Â , À¿»∆»¿…∆¿««»»¿¬»ƒ∆«¬»

.‰Óe¯˙Ï ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe .‰Óe¯˙Ï Û‡«ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿»
,‰ÏeÒt - ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ‰Óe¯˙a Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿»…∆∆ƒ…»»¿»

BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙Ù¯OÂ46. ¿ƒ¿∆∆«À¿»

ב.43) יד, דבר,44)שבת בכל ולהתעסק לנגוע רגילות
דחה  שם [רש"י המטמא. בדבר נגעו שמא אנו וחוששים
מלוכלכים, ובמקומות בגוף לנגוע שדרכן ומפרש זה, פירוש
רבינו  של ומלשונו בלכלוך, שתיגע לתרומה הוא וגנאי
גזרו  לא ואףֿעלֿפיֿכן בטומאה, לנגיעה שחששו משמע

הגוף]. כל טומאת ולא ידים טומאת א.45)אלא טו, שם
שנטמאו 46) וקדשים תרומה שורפים שאין כבר, נתבאר

בפירוש  חכמים גזרו ידים בטומאת אבל דרבנן, טומאה
שם). אילפא, של (מימרא שריפה

.ËËÏ47˙ÏÈË ‡Ïa ‰Óe¯z ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È Ì„‡ »»»»»¿«»¿≈¿»¿…¿ƒ«
ÌÈ„È48ÚbÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,49Ôk ‰OÚÈ ‡Ï Ï·‡ . »«ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ«¬»…«¬∆≈

˙¯‰Ë ÏÚ B‡ L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«»√«
‰Óe¯z50„Èt˜Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,ÚbÈ ‡nL ‰¯Êb , ¿»¿≈»∆»ƒ«¿ƒ∆≈«¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ51. ¬≈∆

תרומה,48)כורך.47) לאוכלי מפה "התירו ב: קז, חולין
טהרות". לאוכלי מפה התירו מפני 49)ולא עצמם, בידים

טמאות. בידים בתרומה מלנגוע ונזהרים הם, זריזים שכהנים
בטהרת 50) כמו חולין בטהרת להזהר נוהגים היו פרושים

קודש. או על 51)תרומה כמו טהרתם על מקפיד אינו
שיגע  לחשוש יש ולפיכך תרומה, או ממש קודש טהרת
שחולין  משמע מלשונו זהירות. חוסר מתוך ממש בידים
לאכול  מותר תרומה, או הקודש טהרת על נעשו שלא
(ראה  הי"ח פ"ו ברכות בהל' בפירוש רבינו כתב וכן במפה.

שם). וכסףֿמשנה ראב"ד

.È˙BiL ÌÈ„i‰Â ÏÈ‡B‰52- ‰˜LÓa eÚ‚ Ì‡ , ƒ¿«»«ƒ¿ƒƒ»¿¿«¿∆
- ÔÈÏÎ‡a el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â .‰lÁz Ìe‡OÚ¬»¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ≈»√»ƒ
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa eÚ‚ Ì‡Â ,ÈL Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»≈ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ¬≈ƒƒ

BÓk ,ÌÏBÚÏ ‰lÁz ÔÈ˜Ln‰L ;‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»∆««¿ƒ¿ƒ»¿»¿
e¯‡aL53˙ÓÁÓ e‡ÓËpL el‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»≈«¿ƒ≈∆ƒ¿¿≈¬«

ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÌÈ„i‰54ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ¯wÚL , «»«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ«À¿««»«ƒ
ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ55ÏÎ‡iL Ì„‡ Ïk ÏÚ ƒƒ¿≈∆¿≈»¿¬»ƒ«»»»∆…«

‡ B‡ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÏÎ‡L ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡,ÈL ÏÎ √»ƒ¿≈ƒ≈∆»«…∆ƒ…∆≈ƒ
ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ Ïk ÏÚÂ56ÈL ‰È‰iL , ¿«»«∆«¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ

ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ57Ô‡OÚ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â . ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ¬»»
ÈLÈÏL58- ÔÈlÁ ‰˜LÓ elÙ‡ ,ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ; ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈Àƒ

ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô‡OÚ59Ï·‡ , ¬»»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»
‰Ê Ì„‡ ˙‡ÓË ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏk ‡nËÏ ‡Ï…¿«≈≈ƒƒ¿ƒ«À¿«»»∆

Ì‰È¯·cÓ60e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .61ÏÎB‡‰ ÏÚ ‰‡ÓË ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿À¿»«»≈
ÈL B‡ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÏÎ‡È ‡nL ?ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆»…«…∆ƒ≈ƒ
‰Óe¯z ‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ‰˜LÓ ÂÈÏÚ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆»»«¿≈¿»¿ƒ¿»««¿∆¿»
- ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙaL ÏÎ‡a ‡ÓË»≈»…∆∆¿ƒ¿≈«∆«¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ˜Lna ‡ÓË ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ÏÎ‡ Ô‰nÚ ÏÎ‡È ‡nL∆»…«ƒ»∆…∆¿»¿ƒ¿»»≈««¿ƒ

˙BÓe¯˙a e¯‡a ¯·Îe .ÂÈÙaL62ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L , ∆¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿∆»∆¡…
.‰‡ÓË ‰Óe¯z¿»¿≈»

בשני,52) הנוגעים שמשקין ה"ה, בפ"ז למעלה ונתבאר
ראשון. שם.53)נעשו כבר 54)למעלה, נאמר זה דין

ביאור  בתוספת הדבר כפל וכאן בקיצור, ה"ב) (שם למעלה
שם). הערות מ"ב.55)(ראה פ"ב זבים 56)טהרות

יב. ה"א).57)פ"ה, פ"ט (ראה שמש הערב צריך ואינו
אין 58) בחולין שהרי בתרומה, שמדובר הוכחה מכאן

הוא 59)שלישי. האדם גוף טומאת שעיקר אףֿעלֿפי
חכמים. שהם 60)מגזירת דברים שתה או אכל אם ואפילו

התורה. מן א.61)טמאים יד, ה"ג.62)שבת פ"ז

.‡È‡nË˙Ó BÈ‡63ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡iL „Ú ≈ƒ¿«≈«∆…««¬»ƒ¿≈ƒ
Ò¯t ÈˆÁk64˙˜ÁBO ‰ˆÁÓe ‰ˆÈ·k ‡e‰L ,65ÔÎÂ . «¬ƒ¿»∆¿≈»∆¡»∆∆¿≈

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰zLiL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ‰˙BM‰«∆≈ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·¯66ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .67Ò¯t ÈˆÁÎÏ ¿ƒƒ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿«¬ƒ¿»

‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ68ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ , ƒ¿…∆«¿ƒ»¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ
- ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰˙L B‡ ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÚÈ·¯Ïƒ¿ƒƒ¿ƒ»«»»»ƒƒ∆
LÈ Ì‡ :ËÚÓ ÏÎ‡Â ‰‰LÂ ËÚÓ ÏÎ‡ .¯B‰Ë»»«¿«¿»»¿»«¿«ƒ≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ69,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ƒ¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ
ËÚÓ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ»»¿«
È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ LÈ Ì‡ :ËÚÓ ‰˙LÂ ‰‰LÂ¿»»¿»»¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿«¿≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ70Ï·ËÂ ¯eÚMkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ .71,‰ÏÚÂ ƒ¿»¿ƒ»«»ƒ«ƒ¿»«¿»»
ÔÈa È¯‰Â Ô‰ÈÈa ‰‰L ‡Ï Ì‡ ,„iÓ ËÚÓ ÏÎ‡Â¿»«¿«ƒ»ƒ…»»≈≈∆«¬≈≈
˙ÏÈÎ‡ È„Îa ‰ÏÈ·Ë ¯Á‡lLÂ ‰ÏÈ·Ë ÈÙlL ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ»¿∆¿««¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - Ò¯t72. ¿»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

ב.63) יז, מעילה שלוש 64)משנה, הוא שפרס רבינו דעת
כארבע  הוא שפרס ב) יב, (כריתות רש"י [ודעת ביצים.

בריווח.65)ביצים]. קצת, לוג 66)יותר הלוג. רביעית
ביצים. שש שם.67)= הגוף 68)משנה, את לטמא
שני. ביצים.69)ולעשותו שלוש של רגילה אכילה זמן
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א.70) יג, אומרים,72)שם.71)כריתות אנו ואין
הראשון, השיעור חצי פעולת את לבטל הועילה שהטבילה
מפני  והטעם, לטמא. שיעור בו ואין השני החצי רק ונשאר
פעולה. כל הטבילה עשתה לא כלל, מטמא אינו זית שבחצי

.·È‰M‡73da ˙‡ ‰˜ÈÓe ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡È‰L ƒ»∆ƒƒ¿À¿»¿ƒ»∆¿»
¯B‰Ë Ôa‰ È¯‰ -74‰‡ÓË ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,75elÙ‡L . ¬≈«≈»¿…»¿»»À¿»∆¬ƒ

ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ LiL ¯LÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ ˜iL ¯Ó‡z…«∆»«¿ƒƒ∆¿»∆≈ƒ¿ƒ»¿«
˙Á‡ ˙·a ˜BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙È76. »≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»∆¬≈≈≈¿«««

שראשון 74)שם.73) מפני אמו, מנגיעת מיטמא אינו
אדם. מטמא טמא.75)אינו חלב שינק אלא 76)משום

גזרו. לא ובספק לאט, לאט

.‚È˙¯aÚÓ‰77˙BÁt ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï dÏ e¯Èz‰ «¿À∆∆ƒƒ»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ»
ÈtÓ ,‰a¯‰ ˙ÏÎB‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÚMkÓƒ«ƒ¿««ƒ∆ƒ∆∆«¿≈ƒ¿≈
‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .‰kq‰««»»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»∆»¬≈ƒ

.‰¯B‰Ë¿»

פחות 77) לאכול לעוברה לה "התירו שם: ברייתא,
טובא  אפילו פפא: רב ומוסיף הסכנה", מפני מכשיעור
לטבול  ולא לאכול לה שהתירו רבינו, ומפרש (הרבה).
שמא  טומאה? עליה גזרו לא ולמה משנה). (כסף אחרֿכך
שמח'). ('אור ותסתכן – תיטמא שלא כדי מאכילה תימנע
נראה  הרבה" אוכלת ואפילו מכשיעור "פחות שאמר ומה
מכשיעור, פחות פחות אותה מאכילים שלכתחילה לפרש,
[ואפשר  טבילה. צריכה אינה הרבה אוכלת כשהיא גם אבל
מכשיעור  פחות פחות להאכילה שמדקדקים לפרש, גם
ראה  הרבה. לאכול שתצטרך לנו שברור אףֿעלֿפי

השלמות].

ה'תשע"ט  תמוז י"ג ג' יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שאובים במים ורובו ראשו הבא על שגזרו יבאר

מי  טמא. שהוא שאובים מים לוגים שלשת עליו שנפלו
על  נפלו או כלים, משני מים לוגים שלשת עליו שנפלו
התרומה  שמטמאים הספרים ודין וכו'. רובו על ולא ראשו

והידיים.

.‡Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰2ÔÈ·e‡L ÌÈÓa3ÏÚ eÏÙpL B‡ , «»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«
ÔÈbÏ ‰LÏL Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯4‡e‰ È¯‰ - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ …¿«À¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ÈLkÏaËiL „Ú5ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â .6- ¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ;ÈLÈÏL Ô‡OÚ7Ô‡OÚ -8 ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¿≈ƒ¬»»

‰lÁz9‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ‡nËÏ ¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»…
ÌÈÏk ‡nËÏ10?‰Ê Ì„‡ ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈≈ƒƒ¿≈»»¿À¿»«»»∆

ÌBÈ ÈÏe·Ë eÈ‰L ÈtÓ11Ô‰ÈÓÈnL ˙B¯ÚÓa ÔÈÏ·BË ƒ¿≈∆»¿≈¿ƒƒ¿»∆≈≈∆
ÌÈÚ¯12ÌÈÙÈ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa ÔÈˆÁB¯ eÈ‰ Ck ¯Á‡Â , »ƒ¿««»»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ

ÌÚ‰ ·¯ eÈ‰L „Ú ,Ck ‚‰n‰ ËLÙe .˙ei˜ C¯c∆∆¿ƒ»««ƒ¿»»«∆»…»»
Ô‰ ‰B¯Á‡a Ô‰a ÔÈˆÁB¯L ÌÈ·e‡L ÌÈnL ÌÈn„Ó¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ∆¬ƒ»∆»«¬»≈
ÔÈÏ·BË eÈ‰Â ,‰Â˜Ó ÈÓaL ‰ÏÈ·h‰ ‡Ï ,ÔÈ¯‰ËnL∆¿«¬ƒ…«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿∆¿»¿ƒ

‰ek ‡Ïa ÏeÊÏÊa13BL‡¯ ‡aL ÏkL ,e¯Êb CÎÈÙÏe . ¿ƒ¿¿…«»»¿ƒ»»¿∆…∆»…
- Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿À

ÚÂ ‡ÓË¯B‰Ë elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk ‰O14BÈ‡L ƒ¿»¿«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬ƒ»∆≈
ÔÈbÏ ˙LÏL Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙ Ì‡ ,ÌBÈ Ïe·Ë¿ƒ»¿«…¿À¿∆Àƒ
- ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…»«≈»ƒ
ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓË ¯wÚL ÈtÓ ,LÓL ·¯Ú‰∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
Ï·ËÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«
e‡ÓËpL ÌÈÏk ÔÎÂ .LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ -≈»ƒ∆¡≈∆∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿
·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,e¯‰Ë ÔÏÈaËnL ÔÂÈk - ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈»∆«¿ƒ»»¬¿≈¿ƒƒ∆¡≈

.Ô‰È¯·cÓ Ô¯wÚ el‡ ˙B‡ÓhL ÈtÓ .LÓL∆∆ƒ¿≈∆À¿≈ƒ»»ƒƒ¿≈∆

הראש.2) בלי הגוף פרטי 3)רוב בכלים. שנשאבו ממים
מקוואות. בהלכות ראה בבא 4)דיניהם גם אם נתברר לא

ד. הלכה לקמן ראה לוגין. שלושה צריך אבל 5)ראשו
לקמן. שיתבאר כמו שמש, הערב צריך של 6)אינו

ולגרוס 7)תרומה. "טמאים" התיבה את לתקן יש
בדפוס 8)"טימאם". הגירסא וכן "ועשאן" להיות צריך

(ר"מ). את 9)רומא הפוסל שכל הקודם, בפרק נתבאר
מטמ  לטומאה).התרומה (ראשון תחילה להיות משקין א

זו.10) הלכה בסוף מבואר בו 11)הטעם שטבלו טמאים
יום". "טבולי נקראים השמש שקעה וטרם ביום

בור 12) ישראל בארץ למצוא היה קשה בקיץ מזוהמים.
נקיים. מים סאה ארבעים בו לטבול 13)שיש דקדקו לא

ורובו 14)כדין. ראשו "הבא נאמר: שם זבים במשנה
מים  לוגים שלושה ראשו על שנפלו וטהור שאובים במים
אומרת  הרישא לסיפא, רישא בין זה סגנון משינוי שאובים",
למדו  וכו'" שנפלו "וטהור אומרת והסיפא סתם "הבא"
הבא  שטהור וטהור, המתחיל דיבור שם שבת בתוספות
כן  אינה רבינו ודעת נטמא, לא שאובים במים ורובו ראשו

טהור. ובין יום טבול בין מחלק ואינו

.·ÈMÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ eÏÙpL ÈÓƒ∆»¿»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿≈
˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :‰LÏMÓ B‡ ÌÈÏk≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈ƒ«∆…»«
eÏÙ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ»¿
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ
eÏÙ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˜Òt ‡lL „Ú ‰Ê ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆«∆…»«∆¬≈∆»»¿
‡ÏÂ Ba¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,Ba¯ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ BL‡¯ ÏÚ«…¬»…«À∆»¿«À¿…
ÏÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ „·Ïa BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,BL‡¯ ÏÚ«…∆»¿«…ƒ¿«ƒ¿«¿»¿«
„Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ B‡ „v‰ ÔÓ eÏÙ BaÀ̄»¿ƒ««ƒ¿«»¬≈∆»«
Bk¯„k BL‡¯Ï CeÓq‰ Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯ ÏÚ eÏtiL15. ∆ƒ¿«…¿«À«»¿…¿«¿

B‡ ,Ba¯ ‡a ‡ÏÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa BL‡¯ ‡a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»…¿«ƒ¿ƒ¿…»À
‡·e „·Ïa BL‡¯ ‡aL B‡ ,BL‡¯ ‡a ‡ÏÂ Ba¯ ‡a»À¿…»…∆»…ƒ¿«»
„v‰ ÔÓ B‡ ‰hÓlÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BÙeb ¯‡MÓƒ¿»¿À¿«ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ««
CeÓq‰ Ba¯Â BL‡¯ ‡B·iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«∆»…¿À«»

.Bk¯„k BL‡¯Ï¿…¿«¿

ואין 15) שכיח, הבלתי על גזרו ולא גזרו, בלבד השכיח על
כזה. משונה באופן יתרחץ שאדם שכיח, הדבר

.‚ÈˆÁ‰ Ba¯Â BL‡¯Ó ‡a‰16eÏÙÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa «»≈…¿À«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿
Ó ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ ÏÚ‰ÏÈÙa BÈˆÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·e‡L ÌÈ ««¬ƒ»«≈«ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë - ‰‡È·a BÈˆÁÂ17. ¿∆¿¿ƒ»»
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d‡nË - ‰iMa Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓË39Ô‰ÈzLe , ƒ¿≈»««¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿≈∆
‰ÏÈ·Ë ˙BÎÈ¯ˆ40˙ÏÈËa - ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ .L„˜Ï ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

„·Ïa ÌÈ„È41ÂÈ„È e¯‰ËÈ42. »«ƒƒ¿«ƒ¿¬»»

ב.34) כ, חגיגה אם 35)משנה, "בתרומה, כתוב: במשנה
נגעה  אם ופירושה: טהורה". חברתה - מידיו אחת נטמאת
תרומה. מטמאה השניה אין השניה, ביד הטמאה היד

מים.36) הלוג רביעית עליה אותה 37)שופך לטהר
רבינו,39)שם.38)לתרומה. כותב הי"ב פי"ב לקמן

אחר. אדם של ידו גם מטמאה שתי 40)שלקודש טבילת
נגעה  וכשלא מים. סאה ארבעים בו שיש במקווה הידים

בלבד. הטמאה את מטביל נטמאו 41)בשנייה, אם אפילו
לחולין 42)שתיהן. לידים "נוטלים ב: יח, שם משנה,

מטבילים". ולקודש ולתרומה, ולמעשר

.ÁCÏn‰ ‰ÓÏL43ÌÈ„i‰ Ïk ÏÚ e¯Êb BÈc ˙È·e ¿……«∆∆≈ƒ»¿«»«»«ƒ
,e‡ÓËpL È‡cÂa Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙BiL eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒ¿««ƒ∆…»«¿««∆ƒ¿¿

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ44ÌÈ„i‰ ÏÚ ‰ÓÏL ¯Ê‚ ‡ÏÂ . ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ¿…»«¿……««»«ƒ
L„˜Ï ‡l‡ ‰‡ÓË45ÂÈ¯Á‡L ÌÈÓÎÁ e¯Êb Ck ¯Á‡Â , À¿»∆»¿…∆¿««»»¿¬»ƒ∆«¬»

.‰Óe¯˙Ï ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe .‰Óe¯˙Ï Û‡«ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿»
,‰ÏeÒt - ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ‰Óe¯˙a Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿»…∆∆ƒ…»»¿»

BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙Ù¯OÂ46. ¿ƒ¿∆∆«À¿»

ב.43) יד, דבר,44)שבת בכל ולהתעסק לנגוע רגילות
דחה  שם [רש"י המטמא. בדבר נגעו שמא אנו וחוששים
מלוכלכים, ובמקומות בגוף לנגוע שדרכן ומפרש זה, פירוש
רבינו  של ומלשונו בלכלוך, שתיגע לתרומה הוא וגנאי
גזרו  לא ואףֿעלֿפיֿכן בטומאה, לנגיעה שחששו משמע

הגוף]. כל טומאת ולא ידים טומאת א.45)אלא טו, שם
שנטמאו 46) וקדשים תרומה שורפים שאין כבר, נתבאר

בפירוש  חכמים גזרו ידים בטומאת אבל דרבנן, טומאה
שם). אילפא, של (מימרא שריפה

.ËËÏ47˙ÏÈË ‡Ïa ‰Óe¯z ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È Ì„‡ »»»»»¿«»¿≈¿»¿…¿ƒ«
ÌÈ„È48ÚbÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,49Ôk ‰OÚÈ ‡Ï Ï·‡ . »«ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ«¬»…«¬∆≈

˙¯‰Ë ÏÚ B‡ L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«»√«
‰Óe¯z50„Èt˜Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,ÚbÈ ‡nL ‰¯Êb , ¿»¿≈»∆»ƒ«¿ƒ∆≈«¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ51. ¬≈∆

תרומה,48)כורך.47) לאוכלי מפה "התירו ב: קז, חולין
טהרות". לאוכלי מפה התירו מפני 49)ולא עצמם, בידים

טמאות. בידים בתרומה מלנגוע ונזהרים הם, זריזים שכהנים
בטהרת 50) כמו חולין בטהרת להזהר נוהגים היו פרושים

קודש. או על 51)תרומה כמו טהרתם על מקפיד אינו
שיגע  לחשוש יש ולפיכך תרומה, או ממש קודש טהרת
שחולין  משמע מלשונו זהירות. חוסר מתוך ממש בידים
לאכול  מותר תרומה, או הקודש טהרת על נעשו שלא
(ראה  הי"ח פ"ו ברכות בהל' בפירוש רבינו כתב וכן במפה.

שם). וכסףֿמשנה ראב"ד

.È˙BiL ÌÈ„i‰Â ÏÈ‡B‰52- ‰˜LÓa eÚ‚ Ì‡ , ƒ¿«»«ƒ¿ƒƒ»¿¿«¿∆
- ÔÈÏÎ‡a el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â .‰lÁz Ìe‡OÚ¬»¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ≈»√»ƒ
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa eÚ‚ Ì‡Â ,ÈL Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»≈ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ¬≈ƒƒ

BÓk ,ÌÏBÚÏ ‰lÁz ÔÈ˜Ln‰L ;‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»∆««¿ƒ¿ƒ»¿»¿
e¯‡aL53˙ÓÁÓ e‡ÓËpL el‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»≈«¿ƒ≈∆ƒ¿¿≈¬«

ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÌÈ„i‰54ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ¯wÚL , «»«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ«À¿««»«ƒ
ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ55ÏÎ‡iL Ì„‡ Ïk ÏÚ ƒƒ¿≈∆¿≈»¿¬»ƒ«»»»∆…«

‡ B‡ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÏÎ‡L ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡,ÈL ÏÎ √»ƒ¿≈ƒ≈∆»«…∆ƒ…∆≈ƒ
ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ Ïk ÏÚÂ56ÈL ‰È‰iL , ¿«»«∆«¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ

ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ57Ô‡OÚ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â . ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ¬»»
ÈLÈÏL58- ÔÈlÁ ‰˜LÓ elÙ‡ ,ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ; ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈Àƒ

ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô‡OÚ59Ï·‡ , ¬»»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»
‰Ê Ì„‡ ˙‡ÓË ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏk ‡nËÏ ‡Ï…¿«≈≈ƒƒ¿ƒ«À¿«»»∆

Ì‰È¯·cÓ60e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .61ÏÎB‡‰ ÏÚ ‰‡ÓË ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿À¿»«»≈
ÈL B‡ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÏÎ‡È ‡nL ?ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆»…«…∆ƒ≈ƒ
‰Óe¯z ‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ‰˜LÓ ÂÈÏÚ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆»»«¿≈¿»¿ƒ¿»««¿∆¿»
- ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙaL ÏÎ‡a ‡ÓË»≈»…∆∆¿ƒ¿≈«∆«¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ˜Lna ‡ÓË ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ÏÎ‡ Ô‰nÚ ÏÎ‡È ‡nL∆»…«ƒ»∆…∆¿»¿ƒ¿»»≈««¿ƒ

˙BÓe¯˙a e¯‡a ¯·Îe .ÂÈÙaL62ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L , ∆¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿∆»∆¡…
.‰‡ÓË ‰Óe¯z¿»¿≈»

בשני,52) הנוגעים שמשקין ה"ה, בפ"ז למעלה ונתבאר
ראשון. שם.53)נעשו כבר 54)למעלה, נאמר זה דין

ביאור  בתוספת הדבר כפל וכאן בקיצור, ה"ב) (שם למעלה
שם). הערות מ"ב.55)(ראה פ"ב זבים 56)טהרות

יב. ה"א).57)פ"ה, פ"ט (ראה שמש הערב צריך ואינו
אין 58) בחולין שהרי בתרומה, שמדובר הוכחה מכאן

הוא 59)שלישי. האדם גוף טומאת שעיקר אףֿעלֿפי
חכמים. שהם 60)מגזירת דברים שתה או אכל אם ואפילו

התורה. מן א.61)טמאים יד, ה"ג.62)שבת פ"ז

.‡È‡nË˙Ó BÈ‡63ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡iL „Ú ≈ƒ¿«≈«∆…««¬»ƒ¿≈ƒ
Ò¯t ÈˆÁk64˙˜ÁBO ‰ˆÁÓe ‰ˆÈ·k ‡e‰L ,65ÔÎÂ . «¬ƒ¿»∆¿≈»∆¡»∆∆¿≈

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰zLiL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ‰˙BM‰«∆≈ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·¯66ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .67Ò¯t ÈˆÁÎÏ ¿ƒƒ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿«¬ƒ¿»

‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ68ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ , ƒ¿…∆«¿ƒ»¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ
- ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰˙L B‡ ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÚÈ·¯Ïƒ¿ƒƒ¿ƒ»«»»»ƒƒ∆
LÈ Ì‡ :ËÚÓ ÏÎ‡Â ‰‰LÂ ËÚÓ ÏÎ‡ .¯B‰Ë»»«¿«¿»»¿»«¿«ƒ≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ69,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ƒ¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ
ËÚÓ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ»»¿«
È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ LÈ Ì‡ :ËÚÓ ‰˙LÂ ‰‰LÂ¿»»¿»»¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿«¿≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ70Ï·ËÂ ¯eÚMkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ .71,‰ÏÚÂ ƒ¿»¿ƒ»«»ƒ«ƒ¿»«¿»»
ÔÈa È¯‰Â Ô‰ÈÈa ‰‰L ‡Ï Ì‡ ,„iÓ ËÚÓ ÏÎ‡Â¿»«¿«ƒ»ƒ…»»≈≈∆«¬≈≈
˙ÏÈÎ‡ È„Îa ‰ÏÈ·Ë ¯Á‡lLÂ ‰ÏÈ·Ë ÈÙlL ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ»¿∆¿««¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - Ò¯t72. ¿»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

ב.63) יז, מעילה שלוש 64)משנה, הוא שפרס רבינו דעת
כארבע  הוא שפרס ב) יב, (כריתות רש"י [ודעת ביצים.

בריווח.65)ביצים]. קצת, לוג 66)יותר הלוג. רביעית
ביצים. שש שם.67)= הגוף 68)משנה, את לטמא
שני. ביצים.69)ולעשותו שלוש של רגילה אכילה זמן
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א.70) יג, אומרים,72)שם.71)כריתות אנו ואין
הראשון, השיעור חצי פעולת את לבטל הועילה שהטבילה
מפני  והטעם, לטמא. שיעור בו ואין השני החצי רק ונשאר
פעולה. כל הטבילה עשתה לא כלל, מטמא אינו זית שבחצי

.·È‰M‡73da ˙‡ ‰˜ÈÓe ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡È‰L ƒ»∆ƒƒ¿À¿»¿ƒ»∆¿»
¯B‰Ë Ôa‰ È¯‰ -74‰‡ÓË ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,75elÙ‡L . ¬≈«≈»¿…»¿»»À¿»∆¬ƒ

ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ LiL ¯LÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ ˜iL ¯Ó‡z…«∆»«¿ƒƒ∆¿»∆≈ƒ¿ƒ»¿«
˙Á‡ ˙·a ˜BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙È76. »≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»∆¬≈≈≈¿«««

שראשון 74)שם.73) מפני אמו, מנגיעת מיטמא אינו
אדם. מטמא טמא.75)אינו חלב שינק אלא 76)משום

גזרו. לא ובספק לאט, לאט

.‚È˙¯aÚÓ‰77˙BÁt ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï dÏ e¯Èz‰ «¿À∆∆ƒƒ»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ»
ÈtÓ ,‰a¯‰ ˙ÏÎB‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÚMkÓƒ«ƒ¿««ƒ∆ƒ∆∆«¿≈ƒ¿≈
‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .‰kq‰««»»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»∆»¬≈ƒ

.‰¯B‰Ë¿»

פחות 77) לאכול לעוברה לה "התירו שם: ברייתא,
טובא  אפילו פפא: רב ומוסיף הסכנה", מפני מכשיעור
לטבול  ולא לאכול לה שהתירו רבינו, ומפרש (הרבה).
שמא  טומאה? עליה גזרו לא ולמה משנה). (כסף אחרֿכך
שמח'). ('אור ותסתכן – תיטמא שלא כדי מאכילה תימנע
נראה  הרבה" אוכלת ואפילו מכשיעור "פחות שאמר ומה
מכשיעור, פחות פחות אותה מאכילים שלכתחילה לפרש,
[ואפשר  טבילה. צריכה אינה הרבה אוכלת כשהיא גם אבל
מכשיעור  פחות פחות להאכילה שמדקדקים לפרש, גם
ראה  הרבה. לאכול שתצטרך לנו שברור אףֿעלֿפי

השלמות].

ה'תשע"ט  תמוז י"ג ג' יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שאובים במים ורובו ראשו הבא על שגזרו יבאר

מי  טמא. שהוא שאובים מים לוגים שלשת עליו שנפלו
על  נפלו או כלים, משני מים לוגים שלשת עליו שנפלו
התרומה  שמטמאים הספרים ודין וכו'. רובו על ולא ראשו

והידיים.

.‡Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰2ÔÈ·e‡L ÌÈÓa3ÏÚ eÏÙpL B‡ , «»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«
ÔÈbÏ ‰LÏL Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯4‡e‰ È¯‰ - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ …¿«À¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ÈLkÏaËiL „Ú5ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â .6- ¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ;ÈLÈÏL Ô‡OÚ7Ô‡OÚ -8 ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¿≈ƒ¬»»

‰lÁz9‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ‡nËÏ ¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»…
ÌÈÏk ‡nËÏ10?‰Ê Ì„‡ ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈≈ƒƒ¿≈»»¿À¿»«»»∆

ÌBÈ ÈÏe·Ë eÈ‰L ÈtÓ11Ô‰ÈÓÈnL ˙B¯ÚÓa ÔÈÏ·BË ƒ¿≈∆»¿≈¿ƒƒ¿»∆≈≈∆
ÌÈÚ¯12ÌÈÙÈ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa ÔÈˆÁB¯ eÈ‰ Ck ¯Á‡Â , »ƒ¿««»»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ

ÌÚ‰ ·¯ eÈ‰L „Ú ,Ck ‚‰n‰ ËLÙe .˙ei˜ C¯c∆∆¿ƒ»««ƒ¿»»«∆»…»»
Ô‰ ‰B¯Á‡a Ô‰a ÔÈˆÁB¯L ÌÈ·e‡L ÌÈnL ÌÈn„Ó¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ∆¬ƒ»∆»«¬»≈
ÔÈÏ·BË eÈ‰Â ,‰Â˜Ó ÈÓaL ‰ÏÈ·h‰ ‡Ï ,ÔÈ¯‰ËnL∆¿«¬ƒ…«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿∆¿»¿ƒ

‰ek ‡Ïa ÏeÊÏÊa13BL‡¯ ‡aL ÏkL ,e¯Êb CÎÈÙÏe . ¿ƒ¿¿…«»»¿ƒ»»¿∆…∆»…
- Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿À

ÚÂ ‡ÓË¯B‰Ë elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk ‰O14BÈ‡L ƒ¿»¿«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬ƒ»∆≈
ÔÈbÏ ˙LÏL Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙ Ì‡ ,ÌBÈ Ïe·Ë¿ƒ»¿«…¿À¿∆Àƒ
- ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…»«≈»ƒ
ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓË ¯wÚL ÈtÓ ,LÓL ·¯Ú‰∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
Ï·ËÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«
e‡ÓËpL ÌÈÏk ÔÎÂ .LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ -≈»ƒ∆¡≈∆∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿
·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,e¯‰Ë ÔÏÈaËnL ÔÂÈk - ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈»∆«¿ƒ»»¬¿≈¿ƒƒ∆¡≈

.Ô‰È¯·cÓ Ô¯wÚ el‡ ˙B‡ÓhL ÈtÓ .LÓL∆∆ƒ¿≈∆À¿≈ƒ»»ƒƒ¿≈∆

הראש.2) בלי הגוף פרטי 3)רוב בכלים. שנשאבו ממים
מקוואות. בהלכות ראה בבא 4)דיניהם גם אם נתברר לא

ד. הלכה לקמן ראה לוגין. שלושה צריך אבל 5)ראשו
לקמן. שיתבאר כמו שמש, הערב צריך של 6)אינו

ולגרוס 7)תרומה. "טמאים" התיבה את לתקן יש
בדפוס 8)"טימאם". הגירסא וכן "ועשאן" להיות צריך

(ר"מ). את 9)רומא הפוסל שכל הקודם, בפרק נתבאר
מטמ  לטומאה).התרומה (ראשון תחילה להיות משקין א

זו.10) הלכה בסוף מבואר בו 11)הטעם שטבלו טמאים
יום". "טבולי נקראים השמש שקעה וטרם ביום

בור 12) ישראל בארץ למצוא היה קשה בקיץ מזוהמים.
נקיים. מים סאה ארבעים בו לטבול 13)שיש דקדקו לא

ורובו 14)כדין. ראשו "הבא נאמר: שם זבים במשנה
מים  לוגים שלושה ראשו על שנפלו וטהור שאובים במים
אומרת  הרישא לסיפא, רישא בין זה סגנון משינוי שאובים",
למדו  וכו'" שנפלו "וטהור אומרת והסיפא סתם "הבא"
הבא  שטהור וטהור, המתחיל דיבור שם שבת בתוספות
כן  אינה רבינו ודעת נטמא, לא שאובים במים ורובו ראשו

טהור. ובין יום טבול בין מחלק ואינו

.·ÈMÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ eÏÙpL ÈÓƒ∆»¿»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿≈
˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :‰LÏMÓ B‡ ÌÈÏk≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈ƒ«∆…»«
eÏÙ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ»¿
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ
eÏÙ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˜Òt ‡lL „Ú ‰Ê ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆«∆…»«∆¬≈∆»»¿
‡ÏÂ Ba¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,Ba¯ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ BL‡¯ ÏÚ«…¬»…«À∆»¿«À¿…
ÏÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ „·Ïa BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,BL‡¯ ÏÚ«…∆»¿«…ƒ¿«ƒ¿«¿»¿«
„Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ B‡ „v‰ ÔÓ eÏÙ BaÀ̄»¿ƒ««ƒ¿«»¬≈∆»«
Bk¯„k BL‡¯Ï CeÓq‰ Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯ ÏÚ eÏtiL15. ∆ƒ¿«…¿«À«»¿…¿«¿

B‡ ,Ba¯ ‡a ‡ÏÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa BL‡¯ ‡a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»…¿«ƒ¿ƒ¿…»À
‡·e „·Ïa BL‡¯ ‡aL B‡ ,BL‡¯ ‡a ‡ÏÂ Ba¯ ‡a»À¿…»…∆»…ƒ¿«»
„v‰ ÔÓ B‡ ‰hÓlÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BÙeb ¯‡MÓƒ¿»¿À¿«ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ««
CeÓq‰ Ba¯Â BL‡¯ ‡B·iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«∆»…¿À«»

.Bk¯„k BL‡¯Ï¿…¿«¿

ואין 15) שכיח, הבלתי על גזרו ולא גזרו, בלבד השכיח על
כזה. משונה באופן יתרחץ שאדם שכיח, הדבר

.‚ÈˆÁ‰ Ba¯Â BL‡¯Ó ‡a‰16eÏÙÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa «»≈…¿À«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿
Ó ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ ÏÚ‰ÏÈÙa BÈˆÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·e‡L ÌÈ ««¬ƒ»«≈«ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë - ‰‡È·a BÈˆÁÂ17. ¿∆¿¿ƒ»»
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ze`nehdקעח zea` x`y 'ld - dxdh xtq - fenz b"i 'b mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ורובו.16) מראשו שם,17)החצי בתיקו שנשארה בעייא
לקולא. רבינו פסק היא, חכמים גזירת זו שטומאה ומפני

.„Ô‰a ‡aL B‡ ÂÈÏÚ eÏÙpL ÔÈbl‰ ˙LÏL eÈ‰»¿∆«Àƒ∆»¿»»∆»»∆
·¯Ú˙pL B‡ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈ·e‡L Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
eÈ‰iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁÂ L·c ÔÈÈ Ô‰a»∆«ƒ¿«¿»»¬≈∆»«∆ƒ¿
el‡ ÔÈbÏ ˙LÏL .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ Ôlk ‰LÏM‰18 «¿»À»«ƒ¿ƒ¿∆Àƒ≈
ÔÂÈk ,e‰e‡nËÂ Ô‰a ‡aL B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ eÏÙpL∆»¿««»∆»»∆¿ƒ¿≈»
,ÔÈ‡ÓË el‡‰ ÌÈn‰ È¯‰ - ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰OÚpL∆«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬≈««ƒ»≈¿≈ƒ
‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈn‰ el‡ È¯‰Â .ÈLa eÚ‚ È¯‰L∆¬≈»¿¿≈ƒ«¬≈≈««ƒ¿ƒ¿∆

e‡nËÂ B˙B‡ e‡nË :¯B‰h‰19. «»ƒ≈¿ƒ¿»

נמשכת 18) אינה "אלו" התיבה שאובים. כולם שהם פירוש,
זו. הלכה שבתחילת מעורבים היינו 19)לשאובים שנינו

טימא  הוא כך ואחר תחילה אותו טימאנו ואנחנו טהורים
למד  י"ב משנה ה פרק זבים טוב יום [בתוספות אותנו.
עליו  שנפלו הלוגין "שלושת - זו בהלכה רבינו של מלשונו

ורובו]. ראשו בבא גם נאמר זה ששיעור - בהן" שבא או

.‰„ˆa ‰Óe¯z ÏL ˙B¯kk ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‰BL‡¯a»ƒ»»«ƒƒƒ»∆¿»¿«
ÔÈ‡·e .L„˜ ‰ÊÂ L„˜ ‰Ê :ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿¿ƒ∆…∆¿∆…∆»ƒ
ÏkL ,e¯Êb CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Ùq‰ ˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ÌÈ¯aÎÚ‰»«¿»ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»»¿∆»
È¯‰Â ,˙‡ÓË - L„w‰ È·˙kÓ „Á‡a ÚbzL ‰Óe¯z¿»∆ƒ«¿∆»ƒƒ¿≈«…∆ƒ¿≈«¬≈
Ïk e‡ˆÓÂ .ÈL· eÚ‚ el‡k ‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿»
,„BÚ ‡ÏÂ .ÈLk ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt L„w‰ È·˙kƒ¿≈«…∆¿ƒ∆«¿»¿≈ƒ¿…
È·˙kÓ „Á‡a Ú‚Â ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L ÈÓ ‡l‡∆»ƒ∆»»»¿¿»«¿∆»ƒƒ¿≈

È‡nËÓe ˙BiL ÂÈ„È eOÚ - L„w‰‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô «…∆«¬»»¿ƒ¿«¿ƒ∆«¿»
˙B‡nË˙Ó ÌÈ„i‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈ˜Ln‰ ˙‡Â¿∆««¿ƒ¿««ƒ∆≈«»«ƒƒ¿«¿
˙B‡nË˙Ó Ô‰ - e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯Ó ‡l‡∆»≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿≈ƒ¿«¿

¯Ùq‰ ÔÓ20. ƒ«≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

eici eyrp ycewd iazkn cg`a rbpe zexedh eici eidy in"
."dnexzd z` oi`nhne zeipy

עם  התפילין "רצועות וכן שלאח"ז בהלכה וממשיך
עניין  ישנו ובזה הידים. את מטמאין אלו הרי התפילין...
הניחו  שהכהנים מצינו ביאור. הדורש לכאורה תמוה
"שנאמר  יד של תפילין לא אמנם העבודה, בשעת תפילין
חוצץ  דבר יהיה שלא מלמד ולבשם בשרו על כהונה בבגדי
בתפילין  לעבוד יכול הכהן אין לפיכך ... לבגדים בשרו בין
רצה  ואם להניח יכול ראש של אבל חוצצת". שהרי יד של
כמו"כ  ה"ו). פ"י המקדש כלי הל' (רמב"ם מניח להניחם
ושני  שבת בכל גם במקדש בספר־תורה שקראו מצינו
וא"כ  תפילה גם היה הכהנים עבודת סדר שהרי וחמישי,
כבר  במקדש התורה וקריאת תפילין להנחת בנוגע בשלמא
בפשטות  אבל במקדש", ידים טומאת ש"אין הרמב"ם כתב
גם  נגעו ועל־דרך־זה למקדש מחוץ גם תפילין הניחו
טבילה  וצריכים למקדש מחוץ בהיותם הקודש בכתבי
ולכאורה  בעלמא, ידים נטילת רק ולא סאה) (במ' לקודש

ידיו  את לטבול חייב היה למקדש שנכנס שכהן מצינו לא
חוץ  בתפילין שנגע מפני ורגלים) ידים קידוש (מלבד
במקדש  רק תפילין הניחו שהכהנים לומר ודוחק למקדש.
עבור  בביהמ"ק מיוחד מקום להם שהיה מצינו לא שהרי
שלפחות  זה את יפתור לא כזה שתירוץ ובפרט התפילין,
ולמצוא  לברר ויש למקדש. התפילין את הביאו אחת פעם
או  בקודש, בהיותם רק תפילין להניח צריכים היו האם
גם  מהני במקדש ידים טומאת גזרו שלא שזה לומר שיש

למקדש. מחוץ ותפילין הקודש בכתבי לנגיעה בנוגע
('k oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

שני.20) עצמו שהוא

.ÂÔÈlÙz‰ ÌÚ ÔÈlÙz ˙BÚeˆ¯21¯ÙqaL ÔBÈl‚Â ,22 ¿¿ƒƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ»∆«≈∆
‰hÓlLÂ ‰ÏÚÓlL23ÛBqaLÂ ‰lÁzaL24Ô‰Lk ∆¿«¿»¿∆¿«»∆«¿ƒ»¿∆«¿∆≈

¯ÙqÏ ÔÈ¯aÁÓ25ÌÈÓL Ba ¯izLÂ ˜ÁÓpL ¯ÙÒÂ , ¿À»ƒ«≈∆¿≈∆∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿…ƒ
ÌÈÓL ‰¯Bz‰ ÔÓ da ·e˙kL ‰l‚Óe ,˙Bi˙B‡ LÓÁÂ¿»≈ƒ¿ƒ»∆»»ƒ«»¿…ƒ

'Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ' ˙L¯Ùk ,˙Bi˙B‡ LÓÁÂ26È¯‰ - ¿»≈ƒ¿»»««¿ƒƒ¿…«»»…¬≈
,„·Ïa ‰¯Bz È¯·„ ‡ÏÂ .ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ∆«»«ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿«
˙Ï‰˜Â ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL elÙ‡ ,L„w‰ È·˙k Ïk ‡l‡∆»»ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ«ƒƒ¿…∆∆

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ,‰ÓÎÁ È¯·c Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

לתפילין.21) מחוברות ללא 22)כשהן שנשארו המקומות
לדף.23)כתב. דף שבין הגליון שכן שבתחילת 24)וכל

להשאיר  שצריך אמרו ב יג, בתרא בבבא ושבסופו. הספר
ובסופו. הספר בתחילת הגיליונות 25)גליון למעט

א). קטז, (שבת שמונים 26)שנחתכו ישנן זו בפרשה
יריעה  ולפיכך עצמו בפני שלם ספר והוא אותיות וחמש

נתקדשה. אותיות 85 בה שכתוב

.Ê‡¯ÊÚaL Ìeb¯z27Ï‡i„aLÂ28ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - «¿∆¿∆¿»¿∆¿»ƒ≈¬≈ƒ¿«
Ìeb¯z Ï·‡ .L„w‰ È·˙k29˙È¯·ÚÂ ˙È¯·Ú B·˙kL ƒ¿≈«…∆¬»«¿∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

È¯·Ú ·˙Îa L„w‰ È·˙k ·˙kL B‡ ,Ìeb¯z B·˙kL30 ∆¿»«¿∆»«ƒ¿≈«…∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ·e˙k eÈ‰iL „Ú ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ -≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ«∆ƒ¿¿ƒ

.BÈ„·e ¯BÚ‰ ÏÚ ˙È¯eM‡«ƒ«»ƒ¿

וי"ט 27) ה פרק כל הפרק, סוף עד ואילך ז מפסוק ד פרק
ארמית. כתובים ו מפרק הראשונים ב 28)פסוקים פרקים

ז. ארמית.29)עד בלשון הקודש בכתבי שנכתב מה
שבתחילה 30) ב) כא, (בסנהדרין ואמרו מאוד עתיק כתב

הקודש  ברוח נשתנה עזרא ובימי זה בכתב התורה ניתנה
שלנו. הכתב הוא אשורי, לכתב

.ÁÏl‰ ·˙Bk‰31ÚÓLe32Û‡ ,Ba „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï «≈«≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈«
È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ33.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - «ƒ∆≈««¬≈≈¿«¿ƒ∆«»«ƒ

(קיגֿקיח).31) תהלים שבספר הלל שמע 32)פרקי פרשת
ו). (דברים אלא 33)ישראל פרשיות לכתוב שאסור

י"ד). הלכה ז פרק תורה ספר (הלכות שלמים ספרים

.Ë˙BÁÈLn‰34¯ÙÒÏ Ô¯ÙzL ˙BÚeˆ¯‰Â35ÏÚ Û‡ , «¿ƒ¿»¿∆¿»»¿≈∆««
ÔÓi˜Ï È‡M¯ BÈ‡L Èt36ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk - ƒ∆≈««¿«¿»»¿«∆≈¿À»ƒ

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ¯ÙqÏ«≈∆¿«¿ƒ∆«»«ƒ
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קודש.35)חוטים.34) ספרי יריעות את בהן תפר
מפרשים 36) [ויש בגידים. אלא הספרים את תופרים שאין

הספר]. את בהם לקשור מנת על ממש לספר שתפרם

.ÈÔ‰L ÔÓÊa ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ¯ÙÒ ÏL ˜Èzƒ∆≈∆ƒ¿¿¿»ƒƒ¿«∆≈
˙B¯eÙz37Û‡ ,˙BÎ¯a‰ Ï·‡ .ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ - ¿¿«¿ƒ∆«»«ƒ¬»«¿»«

‰a¯‰ ÌÈÈÚÓe ÌL ÏL ˙Bi˙B‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ«ƒ∆≈»∆≈ƒ∆≈≈ƒ¿»ƒ«¿≈
.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL∆»≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

לספר.37)

.‡ÈÌÈÈn‰ È¯ÙÒ38.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ƒ¿≈«ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ
‰ËBÒ ˙L¯t39dÈ‡ - ˙„ÓBÚ ‰˜ÈÁÓÏÂ ÏÈ‡B‰ , »»«»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆∆≈»

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ‰‡nËÓ¿«¿»∆«»«ƒ

התנ"ך 38) ספרי של בקדושתם לכופרים הכוונה כנראה
אלילים. לשם שכותבים אלה שכן הפרשה 39)ומכל

שמשקים  המאררים למים הנמחקת ה, פרק במדבר בספר
אותיות. 85 מן יותר בה ויש הסוטה, את

ה'תשע"ט  תמוז י"ד ד' יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
סופרים.1) מדברי או התורה מן שמש הערב הטעון יבאר

אם  המטמאים. מכל היוצאים ומשקין פוסל. מה יום טבול
אוכל  או משקה מטמאים שבקודש ורביעי שבתרומה שלישי

למעלה. שהקדמנו מה מכל למד שהאדם מה אחר.

.‡Ì„‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿»≈¬«À¿≈»»
e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÔÈa2, ≈≈ƒ¬≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿
‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú3„Ú «∆ƒ¿…»«¬≈¿≈ƒ¿À¿»«

„Ú ‡ÓËÂ ‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡pL .BLÓL ·È¯ÚiL∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«««ƒ»¿»≈«
‡ÓË ÌBÈ Ïe·ËÏ ‡¯˜ ·e˙k‰ .¯‰ËÂ ·¯Ú‰4. »∆∆¿»≈«»»»ƒ¿»≈

ה"ח.2) פ"ה מת טומאת "שמן 3)בהלכות א: יד, פסחים
שטבולֿיום  ומכאן שלישי". הוי? מאי בטבולֿיום, שנפסל

כשני. ב).4)דינו יד, (שבת מדאורייתא שמטמא ומכאן

.·ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡5Ï·hL ÔB‚k ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ ∆»¿ƒÀ¿»¬»¿∆»«
˙Ú¯ˆÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ˙e·ÈfÓ6ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡Â , ƒƒƒÀ¿«≈¿»««¿∆»¿

ı¯L ˙‡ÓhÓ7,LÓL ·¯Ú‰ ÔeÚh‰ Ïk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ƒÀ¿«∆∆¿«≈»«»∆¡≈∆∆
È¯·cÓ ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ8·È¯ÚiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈¿≈ƒ¿À¿»«∆«¬ƒ
.BLÓLƒ¿

ה"ג.5) פ"א טהרות חמורה 6)תוספתא טומאה אלה כל
הטומאה. אב הוא והאדם שהאדם 7)הם, קלה, טומאה

לטומאה. ראשון מקומות 8)הוא בכמה מגדיר רבינו
שבכתב  בתורה נכתבו שלא דברים סופרים", "דברי במונח
כלים  פיה"מ (ראה מדאורייתא שהם ואףֿעלֿפי בפירוש,
מלאכי  ויד ה"ד, פ"א אישות הלכות כסףֿמשנה מי"ב, פי"ז
של  לטומאות התכוון כאן שגם ונראה ו). אות רמב"ם כללי
מהדרשה  הטומאות כל כגון בפירוש, כתובות שאינן תורה
פ"ה  מת טומאת הלכות [ראה כחלל", הוא הרי "חרב של

שהן  ואףֿעלֿפי בפירוש: רבינו כותב ה, בהלכה ושם ה"ג.
מדרבנן  שהן בטומאות אבל תורה]. דברי אינן קבלה, דברי
ששנינו  כמו שמש, הערב בלי מטהרת לבדה הטבילה ממש,
מדברי  (טבילה) מים ביאת הטעון "כל מ"ה): פי"א (פרה
בכולן  מותר שטבל) (לאחר ביאתו לאחר . . . סופרים
של  לטמאות מתכוונת והמשנה וקודש)". תרומה (חולין,
"דברי  שקראו מצאנו במשנה גם [אמנם ממש. דבריהם
כגון: במקרא, נכתבו ולא התורה מן שהם לדינים סופרים"
אבל  ב), פח, (סנהדרין תורה מדברי סופרים דברי חמורים

הם]. נדירים מקרים

.‚ÌBÈ Ïe·Ë9ÏÒBt10,‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ¿≈»¿≈¿»«¿≈¿»
Ïk‰ ÏÒBt ,L„w‰ ‰˜LÓe L„w‰ ÈÏÎ‡Â11?„ˆÈk . ¿»¿≈«…∆«¿≈«…∆≈«…≈«

Ú‚pL ÌBÈ Ïe·ËÈLÈÏL Ô‡OÚ - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡a ¿∆»«»√»ƒ∆¿»¬»»¿ƒƒ
ÏL ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ»«¿«¿ƒ∆

ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡ÓË - ‰Óe¯z12Ú‚ .‰‡ÓËÏ ¿»¿≈ƒ«¬≈≈¿ƒƒ¿À¿»»«
Ô‰ È¯‰Â ,Ô‡nË - L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓa ÌBÈ Ïe·ËÈÚÈ·¯ ¿¿«¿ƒ∆…∆ƒ¿»«¬≈≈¿ƒƒ

.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚ - L„w‰ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ¿À¿»¿≈ƒ»«¿»¿≈«…∆¬»»¿ƒƒ
Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓe ÔÈlÁ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»¿≈Àƒ«¿≈Àƒ¬≈≈

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ÔÈ„Â .ÔÈ¯B‰Ë13˙ÚÈ‚a ÌBÈ Ïe·Ëe ¿ƒ¿ƒ¿À«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ EÏ ¯‡a˙ È¯‰ .‡e‰ „Á‡ L„w‰«…∆∆»¬≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈«¿»ƒ

ÌL ÔÈ‡L14ÔÈ˜Ln‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL ÔÈ˜LÓ ∆≈»«¿ƒ¿ƒ¿»∆»««¿ƒ
,ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LnÓ ıeÁ ;ÌÏBÚÏ ‰lÁz¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ∆»«»∆¿
.L„˜ eÈ‰ Ì‡ ÈÚÈ·¯ B‡ ,‰Óe¯z eÈ‰ Ì‡ ÈLÈÏL Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»¿»¿ƒƒƒ»…∆

מ"ה.9) פי"א הכוונה 10)פרה "פסול", שנאמר  מקום כל
פי"א  (לקמן אחרים מטמא אינו אבל נטמא, עצמו שהדבר

כשני 11)ה"א). הוא שטבולֿיום אףֿעלֿפי מטמא, ואינו
שלישי, להיות הקודש את מטמא ושני ה"א), (למעלה
ב. ח, במעילה כחכמים בקודש. רביעי עושה ושלישי
ואין  קלושה טומאתו - שטבל מכיוון טעמם, שם ונתפרש

לפסול. אלא לטמא יפה שבידינו:12)כוחה לכלל בניגוד
(שם). תחילה להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל כל
"טימאם", "טמאים" במונחים רבינו משתמש זו [בהלכה
שאינם  מיד מבאר שהוא אלא "פוסלם", "פסולים" במקום

אחרים]. מחוייבים 13)פוסלים ומצורע וזבה זב יולדת,
שלא  זמן וכל שמשם, והעריב שטבלו אחר קרבנות  להביא
הלכות  (ראה כפרה" "מחוסרי נקראים קרבנותיהם הקריבו
והמדובר  והשלמות). בהערות ה"ד, פ"ה ומושב משכב
שמש  הערב לפני אבל טבולֿיום, שאינו כיפורים במחוסרי
כל  חסרה (ר"מ) רומא [בדפוס קודש. לגבי כראשון דינו
מפני  שמחקוה ונראה כיפורים. מחוסר דין של זו פיסקא
ומושב  משכב בהלכות רבינו דברי את סותרת נראית שהיא
הסתירה]. את מסלקים - ושם כאן פירושינו אולם שם.

השלילה,14) חיזוק היא והכוונה ערבית, סגנונית צורה
התורה  יסודי הלכות ראה לעולם. יימצא לא אמר: כאילו

ה"א. פ"א

.„ÔÈ‡nËÓ‰ Ïk15ÔÈl˜ ÔÈa ÔÈ¯eÓÁ ÔÈa ,16ÔÈ˜LÓ , »«¿«¿ƒ≈¬ƒ≈«ƒ«¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯ ÔB‚k ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿À»≈≈«¿≈∆¬≈≈
BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ el‡Â el‡ .Ô‰a eÚ‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»¿»∆≈»≈ƒ¿À¿»¿

ÂÈ¯·ÁÂ ·fÓ ıeÁ .e¯‡aL17Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LnL , ∆≈«¿ƒ»«¬≈»∆«¿ƒ«¿ƒ≈∆
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ורובו.16) מראשו שם,17)החצי בתיקו שנשארה בעייא
לקולא. רבינו פסק היא, חכמים גזירת זו שטומאה ומפני

.„Ô‰a ‡aL B‡ ÂÈÏÚ eÏÙpL ÔÈbl‰ ˙LÏL eÈ‰»¿∆«Àƒ∆»¿»»∆»»∆
·¯Ú˙pL B‡ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈ·e‡L Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
eÈ‰iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁÂ L·c ÔÈÈ Ô‰a»∆«ƒ¿«¿»»¬≈∆»«∆ƒ¿
el‡ ÔÈbÏ ˙LÏL .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ Ôlk ‰LÏM‰18 «¿»À»«ƒ¿ƒ¿∆Àƒ≈
ÔÂÈk ,e‰e‡nËÂ Ô‰a ‡aL B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ eÏÙpL∆»¿««»∆»»∆¿ƒ¿≈»
,ÔÈ‡ÓË el‡‰ ÌÈn‰ È¯‰ - ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰OÚpL∆«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬≈««ƒ»≈¿≈ƒ
‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈn‰ el‡ È¯‰Â .ÈLa eÚ‚ È¯‰L∆¬≈»¿¿≈ƒ«¬≈≈««ƒ¿ƒ¿∆

e‡nËÂ B˙B‡ e‡nË :¯B‰h‰19. «»ƒ≈¿ƒ¿»

נמשכת 18) אינה "אלו" התיבה שאובים. כולם שהם פירוש,
זו. הלכה שבתחילת מעורבים היינו 19)לשאובים שנינו

טימא  הוא כך ואחר תחילה אותו טימאנו ואנחנו טהורים
למד  י"ב משנה ה פרק זבים טוב יום [בתוספות אותנו.
עליו  שנפלו הלוגין "שלושת - זו בהלכה רבינו של מלשונו

ורובו]. ראשו בבא גם נאמר זה ששיעור - בהן" שבא או

.‰„ˆa ‰Óe¯z ÏL ˙B¯kk ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‰BL‡¯a»ƒ»»«ƒƒƒ»∆¿»¿«
ÔÈ‡·e .L„˜ ‰ÊÂ L„˜ ‰Ê :ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿¿ƒ∆…∆¿∆…∆»ƒ
ÏkL ,e¯Êb CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Ùq‰ ˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ÌÈ¯aÎÚ‰»«¿»ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»»¿∆»
È¯‰Â ,˙‡ÓË - L„w‰ È·˙kÓ „Á‡a ÚbzL ‰Óe¯z¿»∆ƒ«¿∆»ƒƒ¿≈«…∆ƒ¿≈«¬≈
Ïk e‡ˆÓÂ .ÈL· eÚ‚ el‡k ‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿»
,„BÚ ‡ÏÂ .ÈLk ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt L„w‰ È·˙kƒ¿≈«…∆¿ƒ∆«¿»¿≈ƒ¿…
È·˙kÓ „Á‡a Ú‚Â ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L ÈÓ ‡l‡∆»ƒ∆»»»¿¿»«¿∆»ƒƒ¿≈

È‡nËÓe ˙BiL ÂÈ„È eOÚ - L„w‰‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô «…∆«¬»»¿ƒ¿«¿ƒ∆«¿»
˙B‡nË˙Ó ÌÈ„i‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈ˜Ln‰ ˙‡Â¿∆««¿ƒ¿««ƒ∆≈«»«ƒƒ¿«¿
˙B‡nË˙Ó Ô‰ - e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯Ó ‡l‡∆»≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿≈ƒ¿«¿

¯Ùq‰ ÔÓ20. ƒ«≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

eici eyrp ycewd iazkn cg`a rbpe zexedh eici eidy in"
."dnexzd z` oi`nhne zeipy

עם  התפילין "רצועות וכן שלאח"ז בהלכה וממשיך
עניין  ישנו ובזה הידים. את מטמאין אלו הרי התפילין...
הניחו  שהכהנים מצינו ביאור. הדורש לכאורה תמוה
"שנאמר  יד של תפילין לא אמנם העבודה, בשעת תפילין
חוצץ  דבר יהיה שלא מלמד ולבשם בשרו על כהונה בבגדי
בתפילין  לעבוד יכול הכהן אין לפיכך ... לבגדים בשרו בין
רצה  ואם להניח יכול ראש של אבל חוצצת". שהרי יד של
כמו"כ  ה"ו). פ"י המקדש כלי הל' (רמב"ם מניח להניחם
ושני  שבת בכל גם במקדש בספר־תורה שקראו מצינו
וא"כ  תפילה גם היה הכהנים עבודת סדר שהרי וחמישי,
כבר  במקדש התורה וקריאת תפילין להנחת בנוגע בשלמא
בפשטות  אבל במקדש", ידים טומאת ש"אין הרמב"ם כתב
גם  נגעו ועל־דרך־זה למקדש מחוץ גם תפילין הניחו
טבילה  וצריכים למקדש מחוץ בהיותם הקודש בכתבי
ולכאורה  בעלמא, ידים נטילת רק ולא סאה) (במ' לקודש

ידיו  את לטבול חייב היה למקדש שנכנס שכהן מצינו לא
חוץ  בתפילין שנגע מפני ורגלים) ידים קידוש (מלבד
במקדש  רק תפילין הניחו שהכהנים לומר ודוחק למקדש.
עבור  בביהמ"ק מיוחד מקום להם שהיה מצינו לא שהרי
שלפחות  זה את יפתור לא כזה שתירוץ ובפרט התפילין,
ולמצוא  לברר ויש למקדש. התפילין את הביאו אחת פעם
או  בקודש, בהיותם רק תפילין להניח צריכים היו האם
גם  מהני במקדש ידים טומאת גזרו שלא שזה לומר שיש

למקדש. מחוץ ותפילין הקודש בכתבי לנגיעה בנוגע
('k oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

שני.20) עצמו שהוא

.ÂÔÈlÙz‰ ÌÚ ÔÈlÙz ˙BÚeˆ¯21¯ÙqaL ÔBÈl‚Â ,22 ¿¿ƒƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ»∆«≈∆
‰hÓlLÂ ‰ÏÚÓlL23ÛBqaLÂ ‰lÁzaL24Ô‰Lk ∆¿«¿»¿∆¿«»∆«¿ƒ»¿∆«¿∆≈

¯ÙqÏ ÔÈ¯aÁÓ25ÌÈÓL Ba ¯izLÂ ˜ÁÓpL ¯ÙÒÂ , ¿À»ƒ«≈∆¿≈∆∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿…ƒ
ÌÈÓL ‰¯Bz‰ ÔÓ da ·e˙kL ‰l‚Óe ,˙Bi˙B‡ LÓÁÂ¿»≈ƒ¿ƒ»∆»»ƒ«»¿…ƒ

'Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ' ˙L¯Ùk ,˙Bi˙B‡ LÓÁÂ26È¯‰ - ¿»≈ƒ¿»»««¿ƒƒ¿…«»»…¬≈
,„·Ïa ‰¯Bz È¯·„ ‡ÏÂ .ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ∆«»«ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿«
˙Ï‰˜Â ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL elÙ‡ ,L„w‰ È·˙k Ïk ‡l‡∆»»ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ«ƒƒ¿…∆∆

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ,‰ÓÎÁ È¯·c Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

לתפילין.21) מחוברות ללא 22)כשהן שנשארו המקומות
לדף.23)כתב. דף שבין הגליון שכן שבתחילת 24)וכל

להשאיר  שצריך אמרו ב יג, בתרא בבבא ושבסופו. הספר
ובסופו. הספר בתחילת הגיליונות 25)גליון למעט

א). קטז, (שבת שמונים 26)שנחתכו ישנן זו בפרשה
יריעה  ולפיכך עצמו בפני שלם ספר והוא אותיות וחמש

נתקדשה. אותיות 85 בה שכתוב

.Ê‡¯ÊÚaL Ìeb¯z27Ï‡i„aLÂ28ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - «¿∆¿∆¿»¿∆¿»ƒ≈¬≈ƒ¿«
Ìeb¯z Ï·‡ .L„w‰ È·˙k29˙È¯·ÚÂ ˙È¯·Ú B·˙kL ƒ¿≈«…∆¬»«¿∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

È¯·Ú ·˙Îa L„w‰ È·˙k ·˙kL B‡ ,Ìeb¯z B·˙kL30 ∆¿»«¿∆»«ƒ¿≈«…∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ·e˙k eÈ‰iL „Ú ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ -≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ«∆ƒ¿¿ƒ

.BÈ„·e ¯BÚ‰ ÏÚ ˙È¯eM‡«ƒ«»ƒ¿

וי"ט 27) ה פרק כל הפרק, סוף עד ואילך ז מפסוק ד פרק
ארמית. כתובים ו מפרק הראשונים ב 28)פסוקים פרקים

ז. ארמית.29)עד בלשון הקודש בכתבי שנכתב מה
שבתחילה 30) ב) כא, (בסנהדרין ואמרו מאוד עתיק כתב

הקודש  ברוח נשתנה עזרא ובימי זה בכתב התורה ניתנה
שלנו. הכתב הוא אשורי, לכתב

.ÁÏl‰ ·˙Bk‰31ÚÓLe32Û‡ ,Ba „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï «≈«≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈«
È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ33.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - «ƒ∆≈««¬≈≈¿«¿ƒ∆«»«ƒ

(קיגֿקיח).31) תהלים שבספר הלל שמע 32)פרקי פרשת
ו). (דברים אלא 33)ישראל פרשיות לכתוב שאסור

י"ד). הלכה ז פרק תורה ספר (הלכות שלמים ספרים

.Ë˙BÁÈLn‰34¯ÙÒÏ Ô¯ÙzL ˙BÚeˆ¯‰Â35ÏÚ Û‡ , «¿ƒ¿»¿∆¿»»¿≈∆««
ÔÓi˜Ï È‡M¯ BÈ‡L Èt36ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk - ƒ∆≈««¿«¿»»¿«∆≈¿À»ƒ

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ¯ÙqÏ«≈∆¿«¿ƒ∆«»«ƒ
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קודש.35)חוטים.34) ספרי יריעות את בהן תפר
מפרשים 36) [ויש בגידים. אלא הספרים את תופרים שאין

הספר]. את בהם לקשור מנת על ממש לספר שתפרם

.ÈÔ‰L ÔÓÊa ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ¯ÙÒ ÏL ˜Èzƒ∆≈∆ƒ¿¿¿»ƒƒ¿«∆≈
˙B¯eÙz37Û‡ ,˙BÎ¯a‰ Ï·‡ .ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ - ¿¿«¿ƒ∆«»«ƒ¬»«¿»«

‰a¯‰ ÌÈÈÚÓe ÌL ÏL ˙Bi˙B‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ«ƒ∆≈»∆≈ƒ∆≈≈ƒ¿»ƒ«¿≈
.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL∆»≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

לספר.37)

.‡ÈÌÈÈn‰ È¯ÙÒ38.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ƒ¿≈«ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ
‰ËBÒ ˙L¯t39dÈ‡ - ˙„ÓBÚ ‰˜ÈÁÓÏÂ ÏÈ‡B‰ , »»«»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆∆≈»

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ‰‡nËÓ¿«¿»∆«»«ƒ

התנ"ך 38) ספרי של בקדושתם לכופרים הכוונה כנראה
אלילים. לשם שכותבים אלה שכן הפרשה 39)ומכל

שמשקים  המאררים למים הנמחקת ה, פרק במדבר בספר
אותיות. 85 מן יותר בה ויש הסוטה, את

ה'תשע"ט  תמוז י"ד ד' יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
סופרים.1) מדברי או התורה מן שמש הערב הטעון יבאר

אם  המטמאים. מכל היוצאים ומשקין פוסל. מה יום טבול
אוכל  או משקה מטמאים שבקודש ורביעי שבתרומה שלישי

למעלה. שהקדמנו מה מכל למד שהאדם מה אחר.

.‡Ì„‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿»≈¬«À¿≈»»
e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÔÈa2, ≈≈ƒ¬≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿
‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú3„Ú «∆ƒ¿…»«¬≈¿≈ƒ¿À¿»«

„Ú ‡ÓËÂ ‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡pL .BLÓL ·È¯ÚiL∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«««ƒ»¿»≈«
‡ÓË ÌBÈ Ïe·ËÏ ‡¯˜ ·e˙k‰ .¯‰ËÂ ·¯Ú‰4. »∆∆¿»≈«»»»ƒ¿»≈

ה"ח.2) פ"ה מת טומאת "שמן 3)בהלכות א: יד, פסחים
שטבולֿיום  ומכאן שלישי". הוי? מאי בטבולֿיום, שנפסל

כשני. ב).4)דינו יד, (שבת מדאורייתא שמטמא ומכאן

.·ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡5Ï·hL ÔB‚k ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ ∆»¿ƒÀ¿»¬»¿∆»«
˙Ú¯ˆÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ˙e·ÈfÓ6ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡Â , ƒƒƒÀ¿«≈¿»««¿∆»¿

ı¯L ˙‡ÓhÓ7,LÓL ·¯Ú‰ ÔeÚh‰ Ïk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ƒÀ¿«∆∆¿«≈»«»∆¡≈∆∆
È¯·cÓ ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ8·È¯ÚiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈¿≈ƒ¿À¿»«∆«¬ƒ
.BLÓLƒ¿

ה"ג.5) פ"א טהרות חמורה 6)תוספתא טומאה אלה כל
הטומאה. אב הוא והאדם שהאדם 7)הם, קלה, טומאה

לטומאה. ראשון מקומות 8)הוא בכמה מגדיר רבינו
שבכתב  בתורה נכתבו שלא דברים סופרים", "דברי במונח
כלים  פיה"מ (ראה מדאורייתא שהם ואףֿעלֿפי בפירוש,
מלאכי  ויד ה"ד, פ"א אישות הלכות כסףֿמשנה מי"ב, פי"ז
של  לטומאות התכוון כאן שגם ונראה ו). אות רמב"ם כללי
מהדרשה  הטומאות כל כגון בפירוש, כתובות שאינן תורה
פ"ה  מת טומאת הלכות [ראה כחלל", הוא הרי "חרב של

שהן  ואףֿעלֿפי בפירוש: רבינו כותב ה, בהלכה ושם ה"ג.
מדרבנן  שהן בטומאות אבל תורה]. דברי אינן קבלה, דברי
ששנינו  כמו שמש, הערב בלי מטהרת לבדה הטבילה ממש,
מדברי  (טבילה) מים ביאת הטעון "כל מ"ה): פי"א (פרה
בכולן  מותר שטבל) (לאחר ביאתו לאחר . . . סופרים
של  לטמאות מתכוונת והמשנה וקודש)". תרומה (חולין,
"דברי  שקראו מצאנו במשנה גם [אמנם ממש. דבריהם
כגון: במקרא, נכתבו ולא התורה מן שהם לדינים סופרים"
אבל  ב), פח, (סנהדרין תורה מדברי סופרים דברי חמורים

הם]. נדירים מקרים

.‚ÌBÈ Ïe·Ë9ÏÒBt10,‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ¿≈»¿≈¿»«¿≈¿»
Ïk‰ ÏÒBt ,L„w‰ ‰˜LÓe L„w‰ ÈÏÎ‡Â11?„ˆÈk . ¿»¿≈«…∆«¿≈«…∆≈«…≈«

Ú‚pL ÌBÈ Ïe·ËÈLÈÏL Ô‡OÚ - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡a ¿∆»«»√»ƒ∆¿»¬»»¿ƒƒ
ÏL ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ»«¿«¿ƒ∆

ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡ÓË - ‰Óe¯z12Ú‚ .‰‡ÓËÏ ¿»¿≈ƒ«¬≈≈¿ƒƒ¿À¿»»«
Ô‰ È¯‰Â ,Ô‡nË - L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓa ÌBÈ Ïe·ËÈÚÈ·¯ ¿¿«¿ƒ∆…∆ƒ¿»«¬≈≈¿ƒƒ

.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚ - L„w‰ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ¿À¿»¿≈ƒ»«¿»¿≈«…∆¬»»¿ƒƒ
Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓe ÔÈlÁ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»¿≈Àƒ«¿≈Àƒ¬≈≈

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ÔÈ„Â .ÔÈ¯B‰Ë13˙ÚÈ‚a ÌBÈ Ïe·Ëe ¿ƒ¿ƒ¿À«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ EÏ ¯‡a˙ È¯‰ .‡e‰ „Á‡ L„w‰«…∆∆»¬≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈«¿»ƒ

ÌL ÔÈ‡L14ÔÈ˜Ln‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL ÔÈ˜LÓ ∆≈»«¿ƒ¿ƒ¿»∆»««¿ƒ
,ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LnÓ ıeÁ ;ÌÏBÚÏ ‰lÁz¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ∆»«»∆¿
.L„˜ eÈ‰ Ì‡ ÈÚÈ·¯ B‡ ,‰Óe¯z eÈ‰ Ì‡ ÈLÈÏL Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»¿»¿ƒƒƒ»…∆

מ"ה.9) פי"א הכוונה 10)פרה "פסול", שנאמר  מקום כל
פי"א  (לקמן אחרים מטמא אינו אבל נטמא, עצמו שהדבר

כשני 11)ה"א). הוא שטבולֿיום אףֿעלֿפי מטמא, ואינו
שלישי, להיות הקודש את מטמא ושני ה"א), (למעלה
ב. ח, במעילה כחכמים בקודש. רביעי עושה ושלישי
ואין  קלושה טומאתו - שטבל מכיוון טעמם, שם ונתפרש

לפסול. אלא לטמא יפה שבידינו:12)כוחה לכלל בניגוד
(שם). תחילה להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל כל
"טימאם", "טמאים" במונחים רבינו משתמש זו [בהלכה
שאינם  מיד מבאר שהוא אלא "פוסלם", "פסולים" במקום

אחרים]. מחוייבים 13)פוסלים ומצורע וזבה זב יולדת,
שלא  זמן וכל שמשם, והעריב שטבלו אחר קרבנות  להביא
הלכות  (ראה כפרה" "מחוסרי נקראים קרבנותיהם הקריבו
והמדובר  והשלמות). בהערות ה"ד, פ"ה ומושב משכב
שמש  הערב לפני אבל טבולֿיום, שאינו כיפורים במחוסרי
כל  חסרה (ר"מ) רומא [בדפוס קודש. לגבי כראשון דינו
מפני  שמחקוה ונראה כיפורים. מחוסר דין של זו פיסקא
ומושב  משכב בהלכות רבינו דברי את סותרת נראית שהיא
הסתירה]. את מסלקים - ושם כאן פירושינו אולם שם.

השלילה,14) חיזוק היא והכוונה ערבית, סגנונית צורה
התורה  יסודי הלכות ראה לעולם. יימצא לא אמר: כאילו

ה"א. פ"א

.„ÔÈ‡nËÓ‰ Ïk15ÔÈl˜ ÔÈa ÔÈ¯eÓÁ ÔÈa ,16ÔÈ˜LÓ , »«¿«¿ƒ≈¬ƒ≈«ƒ«¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯ ÔB‚k ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿À»≈≈«¿≈∆¬≈≈
BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ el‡Â el‡ .Ô‰a eÚ‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»¿»∆≈»≈ƒ¿À¿»¿

ÂÈ¯·ÁÂ ·fÓ ıeÁ .e¯‡aL17Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LnL , ∆≈«¿ƒ»«¬≈»∆«¿ƒ«¿ƒ≈∆
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- Ô‰a ÔÈÚ‚B ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰L ÔÈ˜LÓe ,‰‡ÓË ·‡ -«À¿»«¿ƒ∆«»«¬≈»¿ƒ»∆
ÔÈ˜LÓ ‰˙BL B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡ elÙ‡ .‰lÁz¿ƒ»¬ƒ≈√»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒ
BÓk - ÏaËiL Ì„˜ epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ««¿ƒ«¿ƒƒ∆…∆∆ƒ¿…¿

‰lÁz Ô‰L ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜Ln‰18,ÌBÈ Ïe·Ë ÔÎÂ . ««¿ƒ∆»«»∆∆≈¿ƒ»¿≈¿
,Ô‰a Ú‚B ‡e‰L ÔÈ˜LÓk - epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ∆≈«»∆

ÏÏk ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L19Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ;20 ∆≈¿«¿ƒ¬≈ƒ¿»∆»ƒ»«
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓa¿«¿≈Àƒ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿≈
- L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z¿»¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈…∆

.ÈÚÈ·¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ

מ"א.15) פ"ב קלין 16)טבולֿיום פירשו: א פח, בחולין
זב. - חמורין שרץ; ומצורע.17)- יולדת נדה, זבה,

מה 18) רבינו, לדעת חכמים. גזירת שטומאתם אףֿעלֿפי
למעט  ולמטה, משרץ הכוונה שרץ", - "קלין שם שאמרו
בכלל. מדרבנן טמאים גם אבל החמורים, בין שמקומו מת,

אם 19) ואפילו לקמן. כמבואר וקודש, תרומה פוסלים אבל
אין  שלישי, ונעשו תרומה של אוכלין או במשקין נגע
ששלישי  ואףֿעלֿפי הקודש, את פוסלים אלו אוכלים
מפני  טעמו, להסביר ונראה בקודש. רביעי עושה לטומאה
פוסל  שאינו רביעי עושהו היה בקודש, יום טבול נגע שאילו
בנגע  הדעת על מתקבל הדבר אין בנגיעתו, אחר קודש
לאותם  זה לדמות ואין הקודש. את שתפסול בתרומה
לא  "מטמאיך פ"ח): (פרה במשנה עליהם שהומלץ הדברים

טימאתני". ואתה - טבולֿיום.20)טימאוני

.‰EÏ ¯‡a˙È ‰zÚÂ21‡ÏÂ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL ÔÈ‡L , ¿«»ƒ¿»≈¿∆≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿…
¯Á‡ ‰˜LÓ ‡nËÓ L„waL ÈÚÈ·¯22,¯Á‡ ÏÎ‡ B‡ ¿ƒƒ∆«…∆¿«≈«¿∆«≈…∆«≈

‰¯„˜ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿≈»
ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL23da Ú‚Â24‰È‰ Ì‡ :ÌBÈ Ïe·Ë ∆¿≈»«¿ƒ¿»«»¿ƒ»»

‰Óe¯z ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡Â ,¯B‰Ë Ïk‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓ«¿≈Àƒ«…»¿ƒ»»«¿≈¿»
‰ Ì‡Â .‰¯B‰Ë ‰¯„w‰Â ÔÈÏeÒt ÔÈ˜Ln‰ -ÂÈ„È eÈ ««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿»¿ƒ»»»

˙B‡ÓË25‡ÓË ‰˜Ln‰ -26ÔÈa ‰Óe¯z ‰˜LÓ ÔÈa , ¿≈««¿∆»≈≈«¿≈¿»≈
ÌBÈ Ïe·ËaÓ ÌÈ„ia ¯ÓÁ ‰ÊÂ .ÔÈlÁ ‰˜LÓ27¯ÓÁÂ . «¿≈Àƒ¿∆…∆«»«ƒƒƒ¿¿…∆

- ÌBÈ Ïe·Ë ˜ÙqL :˙B‡ÓË ÌÈ„ÈaÓ ÌBÈ Ïe·Ëaƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈¿
˜ÙqÓ ÏÒBt28BÓk ,¯B‰Ë - ÌÈ„i‰ ˜ÙÒe , ≈ƒ»≈¿≈«»«ƒ»¿

¯‡a˙iL29. ∆ƒ¿»≈

וה'.21) ד' מ"ג, פ"ב מדוייק,22)טהרות אינו הסגנון
כמבואר  קודש, של משקין מטמא שבתרומה שלישי שהרי
ורבינו  ה"ח. פי"א לקמן רבינו פסק וכן שם, ו במשנה
הכוונה  או תרומה. כגון הקדושה, בדרגת לה לדומה התכוון

טבולֿיום. מ"ב.23)לנגעו פ"ב במה 24)טבולֿיום
ה"ח).25)שבתוכה. פ"ח למעלה (ראה ידיים מגזירת

הקדיר 26) שנגעו אבל שמשקין רבינו [דעת טהורה. ה
"הכל  במשנתנו שאמרו ומה כלים. מטמאים אינם - בידיים
הר"ש  ודעת תרומה. ובין חולין בין שם רבינו מפרש טמא",
המשקין  היינו טמא" "הכל ומפרש מטמאין, שכן משנץ

וטבולֿיום 27)והקדירה]. חולין, משקה מטמאות שידיים
מטמא. פי"ג 28)אינו לקמן וראה ב. ב, פרק זבים משנה

ה"א.29)ה"ט. פי"ד לקמן

.ÂB‡ ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L ¯B‰Ë „Á‡30ÌBÈ Ïe·Ë ∆»»∆»»»¿≈¿

˙B‡ÓË ÂÈ„iL31ÔÈlÁ ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»¿≈¬≈∆¿«≈«¿≈Àƒ
BÓk ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô˙B‡ ‰OBÚÂ¿∆»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿

e¯‡aL32- ÌBÈ Ïe·hÓ ‡ˆiL ‰˜LnL ¯Á‡Óe . ∆≈«¿≈««∆«¿∆∆»»ƒ¿
ÈÓÈÓ B‡ Bw¯Ó ÏÙpL ÌBÈ Ïe·Ë ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»«»∆¿∆»«≈Àƒ≈

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ ÂÈÏ‚¯33ÈtÓ , «¿»«ƒ»∆¿»¬≈∆»ƒ¿≈
.Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LÓk Ô‰L∆≈¿«¿ƒ∆»«»∆

ובין.30) . . . ידיים.31)בין פ"ח 32)מגזירת למעלה
ב.33)ה"י. עא, נדה משנה,

.ÊÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ34,„ÓÏ ‰z‡ Ì¯‡·Ï eÓc˜‰L ƒ»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿»¬»«»»≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‰È‰ÈÂ ‰‡ÓËÏ ·‡ ‰È‰È Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿∆»¿À¿»¿ƒ¿∆ƒ¿À¿»
‡l‡ ÈL Ì„‡‰ ‰È‰È ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»¿»…ƒ¿∆»»»≈ƒ∆»
B‡ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ‡e‰Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈√»ƒ¿≈ƒ
ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰«∆«¿ƒ¿≈ƒ«»…¿À¿«ƒ
ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÈLk el‡ ÏkL ,ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»≈¿≈ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈

Ò¯Á ÈÏkÓ ıeÁ ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L35‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ¿»»«≈ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿«À¿»
ÈÏk‰ ‰È‰È ‡ÏÂ .‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈»¿…ƒ¿∆«¿ƒ
Ì‡L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ÈL ÌÏBÚÏ¿»≈ƒ¿À¿»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ
BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ÈL ‰È‰È - ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ‡nhÈƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿∆≈ƒƒƒ¿≈∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

פ"ה.34) מת טומאת הלכות הטומאה 35)ראה אב שאינו
ח. הלכה ראה במת. נגע אם ואפילו לעולם,

.Áe¯‡a ¯·k36‰‡ÓË ·‡ ‰È‰È ‡Ï Ò¯Á ÈÏkL , ¿»≈«¿∆¿ƒ∆∆…ƒ¿∆«À¿»
‰È‰ÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿∆
Ì‡ ,Ô‰È¯·cÓ ÈLÂ ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ¿≈∆ƒ
‡ÏÂ Ì„‡‰ ‰È‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏk‰ ¯‡Lk ,ÔÈ˜LÓa ‡ÓËƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»«≈ƒ¿…ƒ¿∆»»»¿…
‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÈÚÈ·¯ ‡ÏÂ ÈLÈÏL ÌÈÏk‰«≈ƒ¿ƒƒ¿…¿ƒƒ¿»…ƒƒ¿≈»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

ה"ח.36) שם

.Ë,ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ‡Ï ÌÈÏÎ‡‰È¯·cÓ ‡Ï »√»ƒ…ƒ¿«À¿»¿»…ƒƒ¿≈
È¯·cÓ ÈLÂ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ .Ì‰È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz»¿…ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈
Ì‡ ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰L ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰L .‰¯Bz»∆»»»«¿ƒ∆ƒ¿À¿»ƒ

ÈL e‰‡OÚ - ÏÎ‡a Ú‚37ÈLÈÏL eÈ‰È ÔÈÏÎ‡‰Â .38 »«¿…∆¬»»≈ƒ¿»√»ƒƒ¿¿ƒƒ
ÈÚÈ·¯e39„·Ïa Ô‰È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ40. ¿ƒƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«

שנגע 37) ראשון אוכל אבל כלי, או אדם ודווקא התורה. מן
חכמים, מגזירת אלא התורה מן טימאהו לא - באוכל
למעלה  (ראה הכלי או שהאדם וכתב: רבינו דייק ולפיכך

ה"א). וקודש.38)פ"ז וכן 40)בקודש.39)תרומה
ודבריו  מדבריהם. שפוסל טבולֿיום גבי הפרק בסוף כתב
שלמד  וה"ד, ה"ג יא בפרק עצמו דברי נוגדים נראים אלה
שם  דבריו ומקור מקלֿוחומר, ורביעי הכתוב מן שלישי
התורה, מן בקודש שלישי "למדנו ב: יח, פסחים בברייתא
חנינא  ר' בסוגיא פסחים צל"ח [ראה מקלֿוחומר" ורביעי
וראה  קמה, מצוה ומנחתֿחינוך סט, אות הכהנים סגן

בפי"א]. לקמן בביאורנו

.ÈÈÓ ÔB‚k ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ÔÈ˜Ln‰««¿ƒƒ¿«À¿»ƒƒ¿≈»¿≈
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‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ .ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ·f‰ ˜¯Â ˙‡hÁ«»¿…«»≈≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿À¿»
‡Ó ·‡a eÚ‚pL ÔB‚k ,‰¯Bz È¯·cÓÔÎÂ .˙B‡Óh‰ ˙B· ƒƒ¿≈»¿∆»¿¿»≈¬«À¿¿≈

ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,‰‡Óh‰ „ÏÂa ÔÈ˜Ln‰ eÚ‚ Ì‡ƒ»¿««¿ƒƒ¿««À¿»≈»»≈≈ƒ
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k Ô‰ È¯‰Â ,‰¯Bz È¯·cÓ e‡ÓË -ƒ¿¿ƒƒ¿≈»«¬≈≈¿ƒ¿À¿»

Ô‰È¯·cÓ ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ41ÔÈa ,ÈLa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»¿¿≈ƒ≈
‡nËÏ ÔBL‡¯ eOÚ - ÔÈÏÎ‡a ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ≈»√»ƒ«¬ƒ¿«≈

e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯Á‡42eÈ‰ÈÂ .43ÔÈ˜Ln‰ ¬≈ƒƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ Ì‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒƒƒ¿≈∆≈«ƒ»«¿
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL e‰‡OÚ - ‰Óe¯z ‰˜LÓa¿«¿≈¿»¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈
ÔÈ˜LÓ ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â .ÈÚÈ·¯ e‰‡OÚ - L„…̃∆¬»»¿ƒƒ¿≈«»≈«¿ƒ

‰lÁz BÈ‡L ‰˜LÓ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL44ıeÁ , ¿ƒ¿»¿…«¿∆∆≈¿ƒ»
ÌBÈ Ïe·Ë ‰˜LnÓ45BÓk ,L„˜a ÌÈ¯etk ¯qÁÓ B‡ ƒ«¿≈¿¿À«ƒƒ¿…∆¿
‡e‰L ,e¯‡aL46Ì‰È¯·cÓ ÏÒBt47.‡nËÓ BÈ‡Â ∆≈«¿∆≈ƒƒ¿≈∆¿≈¿«≈

ה"א.41) שם וראה ה"ה. פ"ז למעלה שם.42)נתבאר
שיהיו.43) אפשרות גם רביעי.44)ויש או שלישי שיהיו
יהיו 45) לא שניות ברורה: וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

נגיעת  כגון - אפשרות יש תחילה, יהיו שלא אבל לעולם.
בסוף 47)טבולֿיום.46)טבולֿיום. שכתבנו מה ראה

ה"ט.

ה'תשע"ט  תמוז ט"ו ה' יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אם 1) דינו. מה – "פסול" באוכלין שנאמר מקום כל יבאר

בתרומה  רביעי עושה שלישי ואם בחולין שלישי עושה שני
מטמא  אם תאווה בשר ודין וכו'. בקודש וחמישי רביעי או
הם  אם משקין ע"י אוכלין וחיבורי התרומה. ופוסל הקודש
שבקודש  ורביעי שבתרומה ושלישי שבחולין שני חיבור.
חולין  או עצמה שבתרומה שלישי האוכל פוסלים. מה
אוכלין  בענין האמור קודש כל תרומה. טהרת על שנעשו

התורה. מן החולין את מטמא שוודאי דבר כל ומשקין.

.‡ÌB˜Ó Ïk2‰È‰iL ‡e‰ - ÏeÒt ÔÈÏÎ‡a ¯Ó‡pL »»∆…«»√»ƒ»∆ƒ¿∆
Ì‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,‡ÓË BÓˆÚ ÏÎ‡‰»…∆«¿»≈¿…¿«≈…∆«≈∆»ƒ

.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚»«¿…∆«≈¬≈»

מ"גֿו.2) פ"ב טהרות

.·ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰3ÏeÒt - ÈM‰ .‡nËÓe ‡ÓË - »ƒ∆¿Àƒ»≈¿«≈«≈ƒ»
‡nËÓ ‡ÏÂÔÈlÁa ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈL ÔÈ‡Â .4ÔÈpÓ . ¿…¿«≈¿≈≈ƒ∆¿ƒƒ¿Àƒƒ«ƒ

O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?ÔÈlÁa ÏÒBÙ ‡e‰L ÈL ÏÎ‡Ï¿…∆≈ƒ∆≈¿Àƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡5. ¬∆ƒ…≈∆∆…¬∆¿ƒ¿»
B¯ÈÂ‡Ï ı¯M‰ ÏÙpL Ò¯Á ÈÏÎe ,·‡ ı¯M‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»¿ƒ∆∆∆»««∆∆«¬ƒ
.‡ÓËÈ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈL ÈÏkaL ÏÎ‡‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿»…∆∆«¿ƒ≈ƒ«¬≈≈ƒ¿»

ı¯L ÔÎÂ6¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÏÙpL7,‰iL ˙t‰ - ¿≈∆∆∆»««¬ƒ««««¿ƒ»
.ÔBL‡¯ ¯epz‰L∆««ƒ

בחולין 5)שם.4)שם.3) ששני אמורים, דברים במה
או  ראשון שהוא באדם או בכלי כשנגע התורה? מן פסול
אלא  התורה מן השני את פוסל אינו ראשון אוכל אבל אב,

ה"א). פ"ז (למעלה מוסיף 6)מדרבנן זה מה נתבאר לא

למעלה. האמור של 7)על היו המשנה בתקופת התנורים
חרס.

.‚ÔBL‡¯‰8ÌÈ‡nËÓe ÌÈ‡ÓË - ‰Óe¯˙aL ÈM‰Â9. »ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡Â .‡nËÓ ‡ÏÂ ÏeÒt - ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»¿…¿«≈¿≈¿ƒƒ∆
ÏÒBÙ ‡e‰L ÈLÈÏL ÏÎ‡Ï ÔÈpÓ .‰Óe¯˙a ÈÚÈ·¯10 ¿ƒƒƒ¿»ƒ«ƒ¿…∆¿ƒƒ∆≈
ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â ¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL ?‰Óe¯˙aƒ¿»∆∆¡«»«∆∆¿»≈¿««…«ƒ
·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙a ¯eÒ‡ ÌBÈ Ïe·Ë ‡ˆÓ .ÌÈL„w‰«√»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»«∆«¬ƒ

BLÓL11ÈLk ÌBÈ Ïe·Ëe ,dÏÒt - da Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿¿ƒ»«»¿»»¿¿≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ‰‡ÓËÏ¿À¿»»»«¿»∆«≈ƒ∆¿ƒƒ

.‰Óe¯˙aƒ¿»

שם.8) ונקט 9)טהרות, מטמא, ואינו אוכלין פוסל השני
משקין. מטמא שהוא מפני "מטמא" פסול.10)לשון צ"ל

ב.11) עד, יבמות

.„ÔBL‡¯‰12ÔÈ‡ÓË - L„˜a ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â »ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿≈ƒ
ÔÈ‡nËÓe13ÈÚÈ·¯ ÔÈ‡Â .‡nËÓ BÈ‡Â ÏeÒt - ÈÚÈ·¯‰ . ¿«¿ƒ»¿ƒƒ»¿≈¿«≈¿≈¿ƒƒ

‡e‰L L„˜a ÈLÈÏLÏ ÔÈpÓe .ÌÏBÚÏ ÈLÈÓÁ ‰OBÚ∆¬ƒƒ¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆
;ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pL ?‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈
¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ,‡ÓË ÈMÏ ·e˙k‰ ‡¯˜ ¯·Îe¿»»»«»«≈ƒ»≈∆∆¡«…¬∆
- ÈLa Ú‚pL L„w‰ ¯OaL ,z„ÓÏ ‡‰ .‡ÓËÈ BÎB˙a¿ƒ¿»»»«¿»∆¿««…∆∆»«¿≈ƒ
ÏwÓ ?ÏeÒt ‡e‰L L„˜a ÈÚÈ·¯Ï ÔÈpÓe .Û¯OÈÂ ‡ÓËƒ¿»¿ƒ»≈ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ«

¯ÓÁÂ14,‰Óe¯˙a ¯zÓ ‡e‰L ,ÌÈ¯etk ¯qÁn ‰Óe : »…∆«¿À«ƒƒ∆À»ƒ¿»
ÏeÒt ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ;B˙¯tk ‡È·iL „Ú L„˜a ¯eÒ‡»¿…∆«∆»ƒ«»»«¿ƒƒ∆»
Ï·‡ !?L„˜a ÈÚÈ·¯ ‰OÚiL ÔÈ„ BÈ‡ ,‰Óe¯˙aƒ¿»≈ƒ∆«¬∆¿ƒƒ¿…∆¬»

.¯B‰Ë ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»

שם.12) ח.13)טהרות, הערה ב.14)ראה יח, פסחים

.‰‰Â‡z ¯Oa15e¯Êb ,¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¬»««ƒ∆»»¿
ÂÈÏÚ16˙‡ ‡nËÓ :‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿À¿»¿«≈∆
L„w‰17‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡Â , «…∆¿≈≈∆«¿»¿≈»∆ƒ∆…

L„w‰ ¯Oa ÌÚ e‰e·¯ÚÈ ‡lL È„k ‡l‡ ÂÈÏÚ e¯Ê‚»¿»»∆»¿≈∆…¿»¿ƒ¿««…∆
‰Ê ¯Oa‰L en„ÈÂ ,Ba ‚BbLÏÂ ˙BÚËÏ e‡B·ÈÂ18‡e‰ ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆«»»∆

L„˜ ‡e‰Â ÏÁ19.‰‡ÓËa epÏÎ‡ÈÂ …¿…∆¿…¿∆¿À¿»

(דברים 15) הכתוב מלשון תאוה", "בשר נקרא חולין בשר
בשר. לאכול נפשך תאוה כי כ): נדה 16)יב, תוספתא,

ה"י. הר"י 17)פ"ט בשם (כסףֿמשנה פוסל – פירוש
הקודש.18)קורקוס). קודש.19)בשר הוא והרי

.ÂÔÈÏÎ‡ È¯eaÁ20ÔÈ˜LÓ È„È ÏÚ21¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - ƒ≈√»ƒ«¿≈«¿ƒ¬≈≈ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nËÏ22ÌÈ·eLÁ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰Â . ¿«≈À¿«√»ƒ¿«»»»≈ƒ¬ƒ

ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ˙BÓÏ „Á‡ Ûe‚k23B‡ , ¿∆»ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ
,ÔBL‡¯ ‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÏÎ‡‰ ‰Ê ÌÈ·LBÁ¿ƒ∆»…∆∆»¿»«À¿»ƒ

.ÈL BÏ ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰Â¿»…∆«¿À»≈ƒ

ב.20) קה, בזבחים אוכלין,21)איבעיא חתיכות שתי
בשניהם. הנוגע משקה טומאה 22)וביניהם נגעה אם

האיבעיא  רבינו מפרש (כך השני גם נטמא – מהם באחד
רש"י). כפירוש ולא אם 23)שם, ספק הדבר פירוש,

ואם  הטומאה, דרגות מנין לענין גם ממש אחד כגוף שניהם
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קפא ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - fenz c"i 'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- Ô‰a ÔÈÚ‚B ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰L ÔÈ˜LÓe ,‰‡ÓË ·‡ -«À¿»«¿ƒ∆«»«¬≈»¿ƒ»∆
ÔÈ˜LÓ ‰˙BL B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡ elÙ‡ .‰lÁz¿ƒ»¬ƒ≈√»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒ
BÓk - ÏaËiL Ì„˜ epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ««¿ƒ«¿ƒƒ∆…∆∆ƒ¿…¿

‰lÁz Ô‰L ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜Ln‰18,ÌBÈ Ïe·Ë ÔÎÂ . ««¿ƒ∆»«»∆∆≈¿ƒ»¿≈¿
,Ô‰a Ú‚B ‡e‰L ÔÈ˜LÓk - epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ∆≈«»∆

ÏÏk ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L19Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ;20 ∆≈¿«¿ƒ¬≈ƒ¿»∆»ƒ»«
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓa¿«¿≈Àƒ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿≈
- L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z¿»¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈…∆

.ÈÚÈ·¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ

מ"א.15) פ"ב קלין 16)טבולֿיום פירשו: א פח, בחולין
זב. - חמורין שרץ; ומצורע.17)- יולדת נדה, זבה,

מה 18) רבינו, לדעת חכמים. גזירת שטומאתם אףֿעלֿפי
למעט  ולמטה, משרץ הכוונה שרץ", - "קלין שם שאמרו
בכלל. מדרבנן טמאים גם אבל החמורים, בין שמקומו מת,

אם 19) ואפילו לקמן. כמבואר וקודש, תרומה פוסלים אבל
אין  שלישי, ונעשו תרומה של אוכלין או במשקין נגע
ששלישי  ואףֿעלֿפי הקודש, את פוסלים אלו אוכלים
מפני  טעמו, להסביר ונראה בקודש. רביעי עושה לטומאה
פוסל  שאינו רביעי עושהו היה בקודש, יום טבול נגע שאילו
בנגע  הדעת על מתקבל הדבר אין בנגיעתו, אחר קודש
לאותם  זה לדמות ואין הקודש. את שתפסול בתרומה
לא  "מטמאיך פ"ח): (פרה במשנה עליהם שהומלץ הדברים

טימאתני". ואתה - טבולֿיום.20)טימאוני

.‰EÏ ¯‡a˙È ‰zÚÂ21‡ÏÂ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL ÔÈ‡L , ¿«»ƒ¿»≈¿∆≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿…
¯Á‡ ‰˜LÓ ‡nËÓ L„waL ÈÚÈ·¯22,¯Á‡ ÏÎ‡ B‡ ¿ƒƒ∆«…∆¿«≈«¿∆«≈…∆«≈

‰¯„˜ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿≈»
ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL23da Ú‚Â24‰È‰ Ì‡ :ÌBÈ Ïe·Ë ∆¿≈»«¿ƒ¿»«»¿ƒ»»

‰Óe¯z ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡Â ,¯B‰Ë Ïk‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓ«¿≈Àƒ«…»¿ƒ»»«¿≈¿»
‰ Ì‡Â .‰¯B‰Ë ‰¯„w‰Â ÔÈÏeÒt ÔÈ˜Ln‰ -ÂÈ„È eÈ ««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿»¿ƒ»»»

˙B‡ÓË25‡ÓË ‰˜Ln‰ -26ÔÈa ‰Óe¯z ‰˜LÓ ÔÈa , ¿≈««¿∆»≈≈«¿≈¿»≈
ÌBÈ Ïe·ËaÓ ÌÈ„ia ¯ÓÁ ‰ÊÂ .ÔÈlÁ ‰˜LÓ27¯ÓÁÂ . «¿≈Àƒ¿∆…∆«»«ƒƒƒ¿¿…∆

- ÌBÈ Ïe·Ë ˜ÙqL :˙B‡ÓË ÌÈ„ÈaÓ ÌBÈ Ïe·Ëaƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈¿
˜ÙqÓ ÏÒBt28BÓk ,¯B‰Ë - ÌÈ„i‰ ˜ÙÒe , ≈ƒ»≈¿≈«»«ƒ»¿

¯‡a˙iL29. ∆ƒ¿»≈

וה'.21) ד' מ"ג, פ"ב מדוייק,22)טהרות אינו הסגנון
כמבואר  קודש, של משקין מטמא שבתרומה שלישי שהרי
ורבינו  ה"ח. פי"א לקמן רבינו פסק וכן שם, ו במשנה
הכוונה  או תרומה. כגון הקדושה, בדרגת לה לדומה התכוון

טבולֿיום. מ"ב.23)לנגעו פ"ב במה 24)טבולֿיום
ה"ח).25)שבתוכה. פ"ח למעלה (ראה ידיים מגזירת

הקדיר 26) שנגעו אבל שמשקין רבינו [דעת טהורה. ה
"הכל  במשנתנו שאמרו ומה כלים. מטמאים אינם - בידיים
הר"ש  ודעת תרומה. ובין חולין בין שם רבינו מפרש טמא",
המשקין  היינו טמא" "הכל ומפרש מטמאין, שכן משנץ

וטבולֿיום 27)והקדירה]. חולין, משקה מטמאות שידיים
מטמא. פי"ג 28)אינו לקמן וראה ב. ב, פרק זבים משנה

ה"א.29)ה"ט. פי"ד לקמן

.ÂB‡ ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L ¯B‰Ë „Á‡30ÌBÈ Ïe·Ë ∆»»∆»»»¿≈¿

˙B‡ÓË ÂÈ„iL31ÔÈlÁ ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»¿≈¬≈∆¿«≈«¿≈Àƒ
BÓk ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô˙B‡ ‰OBÚÂ¿∆»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿

e¯‡aL32- ÌBÈ Ïe·hÓ ‡ˆiL ‰˜LnL ¯Á‡Óe . ∆≈«¿≈««∆«¿∆∆»»ƒ¿
ÈÓÈÓ B‡ Bw¯Ó ÏÙpL ÌBÈ Ïe·Ë ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»«»∆¿∆»«≈Àƒ≈

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ ÂÈÏ‚¯33ÈtÓ , «¿»«ƒ»∆¿»¬≈∆»ƒ¿≈
.Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LÓk Ô‰L∆≈¿«¿ƒ∆»«»∆

ובין.30) . . . ידיים.31)בין פ"ח 32)מגזירת למעלה
ב.33)ה"י. עא, נדה משנה,

.ÊÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ34,„ÓÏ ‰z‡ Ì¯‡·Ï eÓc˜‰L ƒ»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿»¬»«»»≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‰È‰ÈÂ ‰‡ÓËÏ ·‡ ‰È‰È Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿∆»¿À¿»¿ƒ¿∆ƒ¿À¿»
‡l‡ ÈL Ì„‡‰ ‰È‰È ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»¿»…ƒ¿∆»»»≈ƒ∆»
B‡ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ‡e‰Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈√»ƒ¿≈ƒ
ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰«∆«¿ƒ¿≈ƒ«»…¿À¿«ƒ
ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÈLk el‡ ÏkL ,ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»≈¿≈ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈

Ò¯Á ÈÏkÓ ıeÁ ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L35‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ¿»»«≈ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿«À¿»
ÈÏk‰ ‰È‰È ‡ÏÂ .‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈»¿…ƒ¿∆«¿ƒ
Ì‡L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ÈL ÌÏBÚÏ¿»≈ƒ¿À¿»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ
BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ÈL ‰È‰È - ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ‡nhÈƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿∆≈ƒƒƒ¿≈∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

פ"ה.34) מת טומאת הלכות הטומאה 35)ראה אב שאינו
ח. הלכה ראה במת. נגע אם ואפילו לעולם,

.Áe¯‡a ¯·k36‰‡ÓË ·‡ ‰È‰È ‡Ï Ò¯Á ÈÏkL , ¿»≈«¿∆¿ƒ∆∆…ƒ¿∆«À¿»
‰È‰ÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿∆
Ì‡ ,Ô‰È¯·cÓ ÈLÂ ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ¿≈∆ƒ
‡ÏÂ Ì„‡‰ ‰È‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏk‰ ¯‡Lk ,ÔÈ˜LÓa ‡ÓËƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»«≈ƒ¿…ƒ¿∆»»»¿…
‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÈÚÈ·¯ ‡ÏÂ ÈLÈÏL ÌÈÏk‰«≈ƒ¿ƒƒ¿…¿ƒƒ¿»…ƒƒ¿≈»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

ה"ח.36) שם

.Ë,ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ‡Ï ÌÈÏÎ‡‰È¯·cÓ ‡Ï »√»ƒ…ƒ¿«À¿»¿»…ƒƒ¿≈
È¯·cÓ ÈLÂ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ .Ì‰È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz»¿…ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈
Ì‡ ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰L ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰L .‰¯Bz»∆»»»«¿ƒ∆ƒ¿À¿»ƒ

ÈL e‰‡OÚ - ÏÎ‡a Ú‚37ÈLÈÏL eÈ‰È ÔÈÏÎ‡‰Â .38 »«¿…∆¬»»≈ƒ¿»√»ƒƒ¿¿ƒƒ
ÈÚÈ·¯e39„·Ïa Ô‰È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ40. ¿ƒƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«

שנגע 37) ראשון אוכל אבל כלי, או אדם ודווקא התורה. מן
חכמים, מגזירת אלא התורה מן טימאהו לא - באוכל
למעלה  (ראה הכלי או שהאדם וכתב: רבינו דייק ולפיכך

ה"א). וקודש.38)פ"ז וכן 40)בקודש.39)תרומה
ודבריו  מדבריהם. שפוסל טבולֿיום גבי הפרק בסוף כתב
שלמד  וה"ד, ה"ג יא בפרק עצמו דברי נוגדים נראים אלה
שם  דבריו ומקור מקלֿוחומר, ורביעי הכתוב מן שלישי
התורה, מן בקודש שלישי "למדנו ב: יח, פסחים בברייתא
חנינא  ר' בסוגיא פסחים צל"ח [ראה מקלֿוחומר" ורביעי
וראה  קמה, מצוה ומנחתֿחינוך סט, אות הכהנים סגן

בפי"א]. לקמן בביאורנו

.ÈÈÓ ÔB‚k ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ÔÈ˜Ln‰««¿ƒƒ¿«À¿»ƒƒ¿≈»¿≈
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‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ .ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ·f‰ ˜¯Â ˙‡hÁ«»¿…«»≈≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿À¿»
‡Ó ·‡a eÚ‚pL ÔB‚k ,‰¯Bz È¯·cÓÔÎÂ .˙B‡Óh‰ ˙B· ƒƒ¿≈»¿∆»¿¿»≈¬«À¿¿≈

ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,‰‡Óh‰ „ÏÂa ÔÈ˜Ln‰ eÚ‚ Ì‡ƒ»¿««¿ƒƒ¿««À¿»≈»»≈≈ƒ
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k Ô‰ È¯‰Â ,‰¯Bz È¯·cÓ e‡ÓË -ƒ¿¿ƒƒ¿≈»«¬≈≈¿ƒ¿À¿»

Ô‰È¯·cÓ ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ41ÔÈa ,ÈLa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»¿¿≈ƒ≈
‡nËÏ ÔBL‡¯ eOÚ - ÔÈÏÎ‡a ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ≈»√»ƒ«¬ƒ¿«≈

e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯Á‡42eÈ‰ÈÂ .43ÔÈ˜Ln‰ ¬≈ƒƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ Ì‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒƒƒ¿≈∆≈«ƒ»«¿
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL e‰‡OÚ - ‰Óe¯z ‰˜LÓa¿«¿≈¿»¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈
ÔÈ˜LÓ ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â .ÈÚÈ·¯ e‰‡OÚ - L„…̃∆¬»»¿ƒƒ¿≈«»≈«¿ƒ

‰lÁz BÈ‡L ‰˜LÓ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL44ıeÁ , ¿ƒ¿»¿…«¿∆∆≈¿ƒ»
ÌBÈ Ïe·Ë ‰˜LnÓ45BÓk ,L„˜a ÌÈ¯etk ¯qÁÓ B‡ ƒ«¿≈¿¿À«ƒƒ¿…∆¿
‡e‰L ,e¯‡aL46Ì‰È¯·cÓ ÏÒBt47.‡nËÓ BÈ‡Â ∆≈«¿∆≈ƒƒ¿≈∆¿≈¿«≈

ה"א.41) שם וראה ה"ה. פ"ז למעלה שם.42)נתבאר
שיהיו.43) אפשרות גם רביעי.44)ויש או שלישי שיהיו
יהיו 45) לא שניות ברורה: וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

נגיעת  כגון - אפשרות יש תחילה, יהיו שלא אבל לעולם.
בסוף 47)טבולֿיום.46)טבולֿיום. שכתבנו מה ראה

ה"ט.

ה'תשע"ט  תמוז ט"ו ה' יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אם 1) דינו. מה – "פסול" באוכלין שנאמר מקום כל יבאר

בתרומה  רביעי עושה שלישי ואם בחולין שלישי עושה שני
מטמא  אם תאווה בשר ודין וכו'. בקודש וחמישי רביעי או
הם  אם משקין ע"י אוכלין וחיבורי התרומה. ופוסל הקודש
שבקודש  ורביעי שבתרומה ושלישי שבחולין שני חיבור.
חולין  או עצמה שבתרומה שלישי האוכל פוסלים. מה
אוכלין  בענין האמור קודש כל תרומה. טהרת על שנעשו

התורה. מן החולין את מטמא שוודאי דבר כל ומשקין.

.‡ÌB˜Ó Ïk2‰È‰iL ‡e‰ - ÏeÒt ÔÈÏÎ‡a ¯Ó‡pL »»∆…«»√»ƒ»∆ƒ¿∆
Ì‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,‡ÓË BÓˆÚ ÏÎ‡‰»…∆«¿»≈¿…¿«≈…∆«≈∆»ƒ

.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚»«¿…∆«≈¬≈»

מ"גֿו.2) פ"ב טהרות

.·ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰3ÏeÒt - ÈM‰ .‡nËÓe ‡ÓË - »ƒ∆¿Àƒ»≈¿«≈«≈ƒ»
‡nËÓ ‡ÏÂÔÈlÁa ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈL ÔÈ‡Â .4ÔÈpÓ . ¿…¿«≈¿≈≈ƒ∆¿ƒƒ¿Àƒƒ«ƒ

O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?ÔÈlÁa ÏÒBÙ ‡e‰L ÈL ÏÎ‡Ï¿…∆≈ƒ∆≈¿Àƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡5. ¬∆ƒ…≈∆∆…¬∆¿ƒ¿»
B¯ÈÂ‡Ï ı¯M‰ ÏÙpL Ò¯Á ÈÏÎe ,·‡ ı¯M‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»¿ƒ∆∆∆»««∆∆«¬ƒ
.‡ÓËÈ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈL ÈÏkaL ÏÎ‡‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿»…∆∆«¿ƒ≈ƒ«¬≈≈ƒ¿»

ı¯L ÔÎÂ6¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÏÙpL7,‰iL ˙t‰ - ¿≈∆∆∆»««¬ƒ««««¿ƒ»
.ÔBL‡¯ ¯epz‰L∆««ƒ

בחולין 5)שם.4)שם.3) ששני אמורים, דברים במה
או  ראשון שהוא באדם או בכלי כשנגע התורה? מן פסול
אלא  התורה מן השני את פוסל אינו ראשון אוכל אבל אב,

ה"א). פ"ז (למעלה מוסיף 6)מדרבנן זה מה נתבאר לא

למעלה. האמור של 7)על היו המשנה בתקופת התנורים
חרס.

.‚ÔBL‡¯‰8ÌÈ‡nËÓe ÌÈ‡ÓË - ‰Óe¯˙aL ÈM‰Â9. »ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡Â .‡nËÓ ‡ÏÂ ÏeÒt - ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»¿…¿«≈¿≈¿ƒƒ∆
ÏÒBÙ ‡e‰L ÈLÈÏL ÏÎ‡Ï ÔÈpÓ .‰Óe¯˙a ÈÚÈ·¯10 ¿ƒƒƒ¿»ƒ«ƒ¿…∆¿ƒƒ∆≈
ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â ¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL ?‰Óe¯˙aƒ¿»∆∆¡«»«∆∆¿»≈¿««…«ƒ
·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙a ¯eÒ‡ ÌBÈ Ïe·Ë ‡ˆÓ .ÌÈL„w‰«√»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»«∆«¬ƒ

BLÓL11ÈLk ÌBÈ Ïe·Ëe ,dÏÒt - da Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿¿ƒ»«»¿»»¿¿≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ‰‡ÓËÏ¿À¿»»»«¿»∆«≈ƒ∆¿ƒƒ

.‰Óe¯˙aƒ¿»

שם.8) ונקט 9)טהרות, מטמא, ואינו אוכלין פוסל השני
משקין. מטמא שהוא מפני "מטמא" פסול.10)לשון צ"ל

ב.11) עד, יבמות

.„ÔBL‡¯‰12ÔÈ‡ÓË - L„˜a ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â »ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿≈ƒ
ÔÈ‡nËÓe13ÈÚÈ·¯ ÔÈ‡Â .‡nËÓ BÈ‡Â ÏeÒt - ÈÚÈ·¯‰ . ¿«¿ƒ»¿ƒƒ»¿≈¿«≈¿≈¿ƒƒ

‡e‰L L„˜a ÈLÈÏLÏ ÔÈpÓe .ÌÏBÚÏ ÈLÈÓÁ ‰OBÚ∆¬ƒƒ¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆
;ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pL ?‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈
¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ,‡ÓË ÈMÏ ·e˙k‰ ‡¯˜ ¯·Îe¿»»»«»«≈ƒ»≈∆∆¡«…¬∆
- ÈLa Ú‚pL L„w‰ ¯OaL ,z„ÓÏ ‡‰ .‡ÓËÈ BÎB˙a¿ƒ¿»»»«¿»∆¿««…∆∆»«¿≈ƒ
ÏwÓ ?ÏeÒt ‡e‰L L„˜a ÈÚÈ·¯Ï ÔÈpÓe .Û¯OÈÂ ‡ÓËƒ¿»¿ƒ»≈ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ«

¯ÓÁÂ14,‰Óe¯˙a ¯zÓ ‡e‰L ,ÌÈ¯etk ¯qÁn ‰Óe : »…∆«¿À«ƒƒ∆À»ƒ¿»
ÏeÒt ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ;B˙¯tk ‡È·iL „Ú L„˜a ¯eÒ‡»¿…∆«∆»ƒ«»»«¿ƒƒ∆»
Ï·‡ !?L„˜a ÈÚÈ·¯ ‰OÚiL ÔÈ„ BÈ‡ ,‰Óe¯˙aƒ¿»≈ƒ∆«¬∆¿ƒƒ¿…∆¬»

.¯B‰Ë ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»

שם.12) ח.13)טהרות, הערה ב.14)ראה יח, פסחים

.‰‰Â‡z ¯Oa15e¯Êb ,¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¬»««ƒ∆»»¿
ÂÈÏÚ16˙‡ ‡nËÓ :‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿À¿»¿«≈∆
L„w‰17‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡Â , «…∆¿≈≈∆«¿»¿≈»∆ƒ∆…

L„w‰ ¯Oa ÌÚ e‰e·¯ÚÈ ‡lL È„k ‡l‡ ÂÈÏÚ e¯Ê‚»¿»»∆»¿≈∆…¿»¿ƒ¿««…∆
‰Ê ¯Oa‰L en„ÈÂ ,Ba ‚BbLÏÂ ˙BÚËÏ e‡B·ÈÂ18‡e‰ ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆«»»∆

L„˜ ‡e‰Â ÏÁ19.‰‡ÓËa epÏÎ‡ÈÂ …¿…∆¿…¿∆¿À¿»

(דברים 15) הכתוב מלשון תאוה", "בשר נקרא חולין בשר
בשר. לאכול נפשך תאוה כי כ): נדה 16)יב, תוספתא,

ה"י. הר"י 17)פ"ט בשם (כסףֿמשנה פוסל – פירוש
הקודש.18)קורקוס). קודש.19)בשר הוא והרי

.ÂÔÈÏÎ‡ È¯eaÁ20ÔÈ˜LÓ È„È ÏÚ21¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - ƒ≈√»ƒ«¿≈«¿ƒ¬≈≈ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nËÏ22ÌÈ·eLÁ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰Â . ¿«≈À¿«√»ƒ¿«»»»≈ƒ¬ƒ

ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ˙BÓÏ „Á‡ Ûe‚k23B‡ , ¿∆»ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ
,ÔBL‡¯ ‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÏÎ‡‰ ‰Ê ÌÈ·LBÁ¿ƒ∆»…∆∆»¿»«À¿»ƒ

.ÈL BÏ ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰Â¿»…∆«¿À»≈ƒ

ב.20) קה, בזבחים אוכלין,21)איבעיא חתיכות שתי
בשניהם. הנוגע משקה טומאה 22)וביניהם נגעה אם

האיבעיא  רבינו מפרש (כך השני גם נטמא – מהם באחד
רש"י). כפירוש ולא אם 23)שם, ספק הדבר פירוש,

ואם  הטומאה, דרגות מנין לענין גם ממש אחד כגוף שניהם
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ראשון  השניה גם נעשתה אחת בחתיכה נבילה נגעה
שני. ועושה לטומאה

.ÊÔÈlÁaL ÈM‰24Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ÏÒBt «≈ƒ∆¿Àƒ≈»¿≈¿»¿∆»
Ô‡nË - ÔÈlÁ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈLÈÏL25ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈Àƒƒ¿»¿≈

‰˜LÓa B‡ ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»«¿«¿≈¿»¿«¿≈
.Ïk‰ ˙‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,L„…̃∆∆¿«≈∆«…

מ"ו.24) פ"ב כמה 25)טהרות כבר נתבאר ראשון. נעשו
להיות  משקין מטמא - התרומה את הפוסל שכל פעמים,

תחילה.

.Á‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰26ÔÏÒt - L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚pL «¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»«¿»¿≈…∆¿»»
Ô‡nË - L„w‰ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈÚÈ·¯ eOÚÂ¿«¬¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈«…∆ƒ¿»

‰lÁz eOÚÂ27‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL Ú‚ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒƒ∆ƒ¿»
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ‰˜LÓa28ÈÚÈ·¯ ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»¬≈»¿≈¿ƒƒ

.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,L„˜aL∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈∆»

(ראה 27)שם.26) ראשון הוא שנטמא משקה שכל
ה"י). פ"י בתרומה.28)למעלה רביעי שאין

.Ë‰Óe¯z ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁ29ÈLÈÏM‰ - Àƒ∆«¬«»√«¿»«¿ƒƒ
‰Óe¯˙k ÏeÒt Ô‰aL30Ú‚ Ì‡Â ,31BÈ‡ - L„˜a ∆»∆»ƒ¿»¿ƒ»«¿…∆≈

ÈÚÈ·¯ e‰OBÚ32.ÏÒBt BÈ‡ L„˜ ‰˜LÓ elÙ‡Â , ≈¿ƒƒ«¬ƒ«¿≈…∆≈≈
Ô‰aL ÈLÈÏM‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÂ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«¿ƒƒ∆»∆

ÔÈlÁk ¯B‰Ë33. »¿Àƒ

תרומה.29) בעשיית כמו בטהרה לעשותן נזהרו
שנעשו 30) שחולין ולד, לג דף בחולין היא פסוקה הלכה

כתרומה. דינם תרומה טהרת המשקה.31)על
שם.32) המשנה פירוש ראה מ"ו, פ"ב חולין 33)טהרות

שכל  רבינו, קובע שם בטהרות יהושע. רבי דעת לפי - ב לג,
הם  הקודש טהרת על שנעשו חולין בו שנאמר מקום
- ב עא, בנדה ראשונה משנה שיטת לפי הכוונה כקודש,
את  בהם לשטוף שהוכנו במים לנגוע אסור יום שטבול
יום  שטבול מפני לנגוע מתירה אחרונה משנה אבל הפסח,
ואףֿעלֿפי  חולין, שהם המים את פוסל ואינו כשני, הוא
יח, לחגיגה בפירושו גם כתב וכן הקודש. טהרת על שנעשו
שנעשו  בחולין החמירו ולמה אחרונה. כמשנה כאן ופסק ב.
מפני  הקודש? טהרת על משנעשו יותר תרומה טהרת על
ולפיכך  תרומה, בטהרת חולין גם לאכול רגילים שכהנים
בטהרת  מהֿשאיןֿכן תרומה, קדושת אלה חולין על חלה
בטלה  זו, קפדנית שמירה נוהגים יחידים שרק הקודש,
חולין, (רש"י החולין אותם על קדושה כל חלה ולא דעתם

שם).

.È˙‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ - L„˜aL ÈÚÈ·¯ ÏÎB‡‰»≈¿ƒƒ∆¿…∆»∆¡…∆
L„w‰34BÏÒBt BÈ‡Â L„˜a ÚbÏ ¯zÓe ,35elÙ‡ . «…∆À»ƒ«¿…∆¿≈¿¬ƒ
ÏÈL·z36Ba ÔÈ‡Â L„w‰ Ba ·¯Ú˙pL37È„Îa ˙ÈÊk «¿ƒ∆ƒ¿»≈«…∆¿≈¿«ƒƒ¿≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡38ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ -39ÏL ÈÚÈ·¯a ¬ƒ«¿»¬≈∆…≈»≈ƒ¿ƒƒ∆
L„˜40ÈLÈÓÁa ‡l‡ ,41BÓk ¯B‰Ë ‡e‰L , …∆∆»«¬ƒƒ∆»¿

e¯‡aL42. ∆≈«¿

המאכל,34) כטומאת טמא יהיה האוכל שאדם חכמים גזרו

א) לד, (חולין בנגיעה אוכלין מטמא אינו שהמאכל ואע"פ
תרומה  לענין בשלישי מדובר [שם קודש. לאכול לו ואסור
כשם  לקודש, מתרומה למד ורבינו הבאה) הלכה (ראה
אע"פ  בתרומה, לאכול האוכלו את פוסל בתרומה ששלישי
בקודש]. ברביעי גם כך בנגיעה, תרומה פוסל שאינו

חמישי.35) עושה אינו תרומה.36)שרביעי או חולין של
שש 38)בקודש.37) ששיעורו לחם ככר חצי הוא פרס

כזית  שנתערב פירושו, - פרס אכילת בכדי וכזית ביצים.
הם  וביחד התבשיל, של כזיתים בחמשה קודש ביצה) (כחצי

כזיתים). בששה כזית אומרים: (ויש אףֿעלֿפי 39)ששה
בעין. הוא כאילו נידון אינו אחרים פירוש,40)שבדינים

זו. תערובת יאכל לא קודש, של רביעי שאכל אדם
מפרש 41) רבינו תערובת. כל בלי לאוכלו שמותר הואֿהדין

למעט  הכוונה הקודש", בנזיד נאכל "והחמישי ששנינו: מה
חמישי  ממעט אינו אבל בתערובת, אפילו נאכל שאינו רביעי
המשנה. לשון – כדרכו – נקט וכאן תערובת. בלי

ה"ד.42) למעלה

.‡ÈÔÈlÁ ÏL B‡ dÓˆÚ ‰Óe¯zaL ÈLÈÏL ÏÎB‡‰»≈¿ƒƒ∆«¿»«¿»∆Àƒ
˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL∆«¬«»√«¿»¬≈∆»∆¡…∆

‰Óe¯z‰43ÏaËiL „Ú44‰Óe¯˙a ÚbÏ ¯zÓe ,45È¯‰Â «¿»«∆ƒ¿…À»ƒ«ƒ¿»«¬≈
eOÚ ‡Ï ‰ÚÈ‚a ,‰ÏÚÓ eOÚ ‰ÏÈÎ‡a .‰¯B‰Ë ‡È‰ƒ¿»«¬ƒ»»«¬»ƒ¿ƒ»…»
Ï·‡ ;dÓˆÚ ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓ«¬»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«¿»¬»
È„Îa ˙ÈÊk ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,‰Óe¯z Ba ‰·¯Ú˙pL ÏÈL·z«¿ƒ∆ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»¿«ƒƒ¿≈
ÏÈL·z B˙B‡Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡46 ¬ƒ«¿»¬≈∆À»∆¡…≈«¿ƒ

.‰Óe¯˙a ÚbÏ ¯znL C¯„k¿∆∆∆À»ƒ«ƒ¿»

ב.43) לד, חולין עולא, של הערב 44)מימרא צריך ואינו
רבנן 45)שמש. (עשו) עביד "באכילה ב: צט, זבחים

מעלה". רבנן עביר לא בנגיעה גבוה), מסוג (טהרה מעלה
הדמע",46) בנזיד נאכל "והשלישי מ"ג: פ"ב טהרות

אמרו, שם ובחולין תרומה. בו שנתערבה בתבשיל פירוש,
פרס, אכילת בכדי תרומה כזית בתבשיל כשאין שמדובר

זו. להלכה המקור ומכאן

.·ÈÏÎB‡‰47eOÚpL ÔÈlÁ ÏL B‡ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL »≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆Àƒ∆«¬
˙ÚÈ‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z‰ ˙¯‰Ë ÏÚ«»√««¿»««ƒ∆»ƒ¿ƒ«

L„˜ ÔÈÚÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z48˙¯‰hL ; ¿»¬≈¿≈ƒ¿ƒ¿«…∆∆»√«
L„w‰ Ïˆ‡ ‡È‰ ‰‡ÓË ‰Óe¯z49ÏÎB‡‰ Ï·‡ . ¿»À¿»ƒ≈∆«…∆¬»»≈

‡e‰ È¯‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁaL ÈLÈÏL¿ƒƒ∆¿Àƒ∆«¬«»√««…∆¬≈
¯B‰Ë50‡l‡ L„˜a ÈÚÈ·¯ ‰OBÚL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ; »∆≈¿»»∆∆¿ƒƒ¿…∆∆»

L„wÓ L„˜51.„·Ïa …∆ƒ…∆ƒ¿«

עלינו 47) זו, הלכה להסביר כדי יהושע. כרבי מ"ב שם
עלֿפי  שם במשנה יהושע רבי דברי את מתחילה לבאר
אוכל  אומר, יהושע "רבי שם: שנינו רבינו. של פירושו
ולא  לקודש שני – שלישי שני, – שני ואוכל ראשון אוכל
פירוש, תרומה". טהרת על שנעשו בחולין לתרומה, שני
שני  או לטומאה ראשון שהוא מאכל דבר שאכל אדם
תרומה  לאכול ואסור לטומאה שני גופו נעשה לטומאה,
– בקודש נגע ואם נפסלה, – בתרומה נגע ואם וקודש,
גופו  נעשה לטומאה, שלישי שהוא דבר אכל אם נטמאה.
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לענין  אבל שלישי, עשהו בקודש נגע ואם קודש, לענין שני
כמו  תרומה, לאכול ואסור שלישי אלא שני אינו תרומה
רבי  ומסיים בה. לנגוע ומותר הקודמת, בהלכה שנתבאר
תרומה. טהרת על שנעשו בחולין אמור זה שכל יהושע,
ולתוספת  ממש. בתרומה שהואֿהדין שם, רבינו ומבאר
שאפילו  ריבותא, משמיענו יהושע שרבי ייאמר, ביאור
עושים  גםֿכן תרומה טהרת על שנעשו שבחולין בשלישי
אכל  אם שאפילו ריבותא, כאן מוסיף ורבינו לקודש. שני
אףֿעלֿפיֿכן  הדין, מן פסולה שהיא תרומה, של שלישי
רבינו  דברי מוסברים זה ביאור מתוך תרומה. בנגיעת מותר

הבאה. בהערה ראה עושה 48)מאליהם. שהוא משמע
תרומה  בין בזה הבדל כל ואין רביעי, עושה וזה שלישי
בדין  שם למ"ו [בפירושו תרומה. טהרת על חולין ובין ממש
טהרת  על שחולין ואומר, אלה שני בין רבינו מחלק נגיעה,
ה"ט). למעלה פסק (וכן בקודש רביעי עושים אינם תרומה
החמירו  שבאוכל טעמו, ונראה חילק. לא באוכל כאן ואילו
הדבר  מטומאת יותר חמורה טומאה עליו ונתנו חכמים
תרומה, בטהרת חולין על גם גזירתם הרחיבו שאכל,

בנגיעה]. יצחק 49)מהֿשאיןֿכן רבי אמר - א לה, בחולין
על  שנעשו חולין של שלישי האוכל מרתא, בר שמואל בר
שעושה  דבר לך שאין בקודש, לאכול טהור הקודש, טהרת
גופו  קדושת (פירוש, מקודש קודש אלא בקודש רביעי
למעלה: שהבאנו מהמשנה עליו והקשו בלבד. ממש)
על  שנעשו בחולין לתרומה, שני ולא לקודש שני "שלישי
ועושים  מקודש, קודש אינם אלה חולין והרי תרומה" טהרת
שטהרתה  לתרומה, "הנח יצחק: רבי והשיב בקודש? שני
שהחולין  מפני שני נעשה לא כלומר הקודש", אצל טומאה
פירוש, הקודש. טהרת על נעשו שלא מפני אלא שלישי, היו
כמו  הטומאה מפני מעולה שמירה לשמרם נזהרו לא
כעין  קפדנית פחות שמירה אלא קודש, על ששומרים
שחולין  (ה"ט), למעלה פסק שרבינו ומפני תרומה. שמירת
שם  (ראה טהור שבהן השלישי הקודש, טהרת על שנעשו
מביא  הוא זו הלכה בסוף וכן דבר), של טעמו בביאורנו
למה  נימוקו גם לקבל הוכרח יצחק, רבי דברי את להלכה

שני. בהלכה 50)נעשה למעלה קודש. לאכול לו ומותר
לענין  שגם מלמדנו וכאן נגיעה, לענין זה דין רבינו כתב ט,
שאינם  כרביעי שדינם לומר תטעה שלא כן, הדין אכילה
מלאכול  גופו נפסל והאוכלם בנגיעה, הקודש את פוסלים

ה"י). (ראה מלי 51)קודש קדושה הי"א)מקודש (ראה אה
במעלות  [ומדובר הקודש. טהרת על שנעשו חולין ולא
הדין, מעיקר שהם טומאות אבל בקודש, שגזרו היתירות
למעלה  שנתבאר כמו רביעי, עושה – שבתרומה שלישי כגון

בה"ח].

.‚ÈL„˜ Ïk52ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈÚa ¯eÓ‡‰ »…∆»»¿ƒ¿«À¿«√»ƒ«¿ƒ
ÈL„˜ ¯Oa ÔB‚k ,ÔÈLc˜Ó‰ Lc˜Ó ÈL„˜ ‡e‰»¿≈ƒ¿»«¿À»ƒ¿¿«»¿≈

ÌÈL„˜53ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e54‰„Bz ˙BlÁÂ ,55 »»ƒ¿«»»ƒ«ƒ¿«»
¯ÈÊ È˜È˜¯e56Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁLpL57˙BÁn‰Â ,58 ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»

ÈÏÎa eL„wL59ÌÁl‰ ÈzLe ,60ÌÈt‰ ÌÁÏÂ61 ∆»¿ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
¯epza eÓ¯wMÓ62¯ÈÊ È˜È˜¯e ‰„Bz ˙BlÁ Ï·‡ ; ƒ∆»¿««¬»«»¿ƒ≈»ƒ

eL„˜ ‡lL ˙BÁn‰Â ,Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁL ‡lL∆…ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»∆…»¿
‰Óe¯˙k ‡l‡ ÔÈlÁk ‡ÏÂ L„˜k ‡Ï ÔÈ‡ - ÈÏÎa63. ƒ¿ƒ≈»…¿…∆¿…¿Àƒ∆»ƒ¿»

הגר"א).52) גירסת שם (ראה ה"ד פ"א טהרות תוספתא,
בחג 53) שמקריבים ציבור, ושלמי ואשמות חטאות עולות,

ושלמים.54)השבועות. תודה,55)תודה  קרבן המביא
(ויקרא  מינים מארבעה אפוי לחם ארבעים עמו להביא צריך

יב). שלושה 56)ז, מביא נזירותו, ימי שהשלים נזיר
ו, (במדבר מינים משני מצה לחם עשרים ועמהם קרבנות,
[לא  ס"ט. הקרבנות מעשה בהל' מפורשים דיניהם טו).
וללחמי  "חלות" תודה ללחמי רבינו קורא למה לי  נתבאר
מביאים  הנזיר גם וכן תודה, שהמקריב בעוד "רקיקים", נזיר
הוא, ורקיקים חלות בין וההבדל רקיקים, וחלק חלות חלק
אותם  ומושחים במים, והרקיקים בשמן נילושות שהחלות

סופגו]. והלחם אפייתם אחר הקרבנות 57)בשמן שחיטת
מלאה. בקדושה הלחמים את בפני 58)מקדשת הבאות

לקרבן. כתוספת לא שרת 59)עצמן, בכלי אותן שנתנו
השבועות.60)שבמקדש. בחג מקריב שהציבור

השולחן 61) על שבת בכל שמניחים לחמים עשר שנים
(ויקרא  שלאחריה בשבת לכהנים אותם ומחלקים שבהיכל,

ה). הלחם 62)כד, שתי התנור. מחום קרום עליהם שעלה
אפייתם  תחילת עם מלאה קדושה מתקדשים הפנים ולחם

הקרום. העלאת שם.63)שהיא

.„È‰lÁ‰64ÌÈ¯eka‰Â65‰Óe¯z ÈÓeÏL˙Â66 ««»¿«ƒƒ¿«¿≈¿»
‰Óe¯˙k Ô‰ È¯‰ - [dLÓÁÂ]67. ¿À¿»¬≈≈ƒ¿»

כ).64) טו, (במדבר העיסה מן פירות 65)שמפרישים
ב). כו, (דברים הראשונים והאדמה כהן)66)העץ (לא זר

תוספת  עם מחירה את לכהן לשלם מחוייב תרומה, שאכל
המחיר. דבר.67)חומש לכל תרומה קדושת עליהם חלה

ה"ה. שם תוספתא

.ÂËÏ·h‰68Ún„Ó‰Â69‰Óe¯z ÈÏec‚Â70¯OÚÓe , «∆∆¿«¿À»¿ƒ≈¿»«¬≈
ÔBL‡¯Â ÈL71‰lÁÏ ‰Ïe·h‰ ‰qÚÂ ,72Ô‰ È¯‰ - ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿«»¬≈≈

ÔÈlÁk73a ‡ÓË ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ‡Â ,ÏeÒt ÈM‰Â ,Ô‰ ¿Àƒ¿»ƒ»≈»∆¿«≈ƒ»¿≈
.ÈLÈÏL Ô‰a»∆¿ƒƒ

תרומות 68) הפרשת לפני ישראל ארץ ופירות תבואה
פי 69)ומעשרות. בחולין ואין בחולין שנתערבה תרומה

גזרו  וחכמים חולין, ברוב התרומה בטלה התורה מן מאה.
במאה. אלא תיבטל והצמיחה 70)שלא שנזרעה תרומה

יז, (שבת חכמים מגזירת אסורה החדשה התבואה תבואה,
מגידולי 71)ב). מעשרות שתי להפריש התורה מן מצוה

ומעשר  ללויים, ניתן ראשון מעשר למעלה, האמורים קרקע
אדם  לכל בטהרה שם ונאכל לירושלים מעלים שני

חלתה.72)מישראל. הפרשת גידולין 73)לפני טבל,
בסוטה  נאמר לחלה, וטבול שם. בתוספתא נשנו ומעשרות,

שני. בלשון ב ל,

.ÊË¯·c Ïk74B‡ceL75‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ »»»∆«»¿«≈∆«Àƒƒ«»
‰OÚzL ‰lÁÏ ÔÈÏe·h‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ e¯Êb -»¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆≈»∆
,‰lÁ ‰pnÓ ÌÈLÈ¯ÙÓe .‰¯‰Ëa ‰qÚ‰ d˙B‡»»ƒ»¿»√»«¿ƒƒƒ∆»«»

˙ÏÎ‡ ‡Ï ,‰ÈeÏz d˙lÁÂ76˙Ù¯O ‡ÏÂ77. ¿«»»¿»…∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

אביי.74) מסקנת א. ז, נגיעתו 75)נדה וגם טומאתו אם
טמאה.76)ודאי. תרומה כמו טמאה חלה לאכול שאסור
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ראשון  השניה גם נעשתה אחת בחתיכה נבילה נגעה
שני. ועושה לטומאה

.ÊÔÈlÁaL ÈM‰24Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ÏÒBt «≈ƒ∆¿Àƒ≈»¿≈¿»¿∆»
Ô‡nË - ÔÈlÁ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈLÈÏL25ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈Àƒƒ¿»¿≈

‰˜LÓa B‡ ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»«¿«¿≈¿»¿«¿≈
.Ïk‰ ˙‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,L„…̃∆∆¿«≈∆«…

מ"ו.24) פ"ב כמה 25)טהרות כבר נתבאר ראשון. נעשו
להיות  משקין מטמא - התרומה את הפוסל שכל פעמים,

תחילה.

.Á‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰26ÔÏÒt - L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚pL «¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»«¿»¿≈…∆¿»»
Ô‡nË - L„w‰ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈÚÈ·¯ eOÚÂ¿«¬¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈«…∆ƒ¿»

‰lÁz eOÚÂ27‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL Ú‚ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒƒ∆ƒ¿»
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ‰˜LÓa28ÈÚÈ·¯ ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»¬≈»¿≈¿ƒƒ

.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,L„˜aL∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈∆»

(ראה 27)שם.26) ראשון הוא שנטמא משקה שכל
ה"י). פ"י בתרומה.28)למעלה רביעי שאין

.Ë‰Óe¯z ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁ29ÈLÈÏM‰ - Àƒ∆«¬«»√«¿»«¿ƒƒ
‰Óe¯˙k ÏeÒt Ô‰aL30Ú‚ Ì‡Â ,31BÈ‡ - L„˜a ∆»∆»ƒ¿»¿ƒ»«¿…∆≈

ÈÚÈ·¯ e‰OBÚ32.ÏÒBt BÈ‡ L„˜ ‰˜LÓ elÙ‡Â , ≈¿ƒƒ«¬ƒ«¿≈…∆≈≈
Ô‰aL ÈLÈÏM‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÂ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«¿ƒƒ∆»∆

ÔÈlÁk ¯B‰Ë33. »¿Àƒ

תרומה.29) בעשיית כמו בטהרה לעשותן נזהרו
שנעשו 30) שחולין ולד, לג דף בחולין היא פסוקה הלכה

כתרומה. דינם תרומה טהרת המשקה.31)על
שם.32) המשנה פירוש ראה מ"ו, פ"ב חולין 33)טהרות

שכל  רבינו, קובע שם בטהרות יהושע. רבי דעת לפי - ב לג,
הם  הקודש טהרת על שנעשו חולין בו שנאמר מקום
- ב עא, בנדה ראשונה משנה שיטת לפי הכוונה כקודש,
את  בהם לשטוף שהוכנו במים לנגוע אסור יום שטבול
יום  שטבול מפני לנגוע מתירה אחרונה משנה אבל הפסח,
ואףֿעלֿפי  חולין, שהם המים את פוסל ואינו כשני, הוא
יח, לחגיגה בפירושו גם כתב וכן הקודש. טהרת על שנעשו
שנעשו  בחולין החמירו ולמה אחרונה. כמשנה כאן ופסק ב.
מפני  הקודש? טהרת על משנעשו יותר תרומה טהרת על
ולפיכך  תרומה, בטהרת חולין גם לאכול רגילים שכהנים
בטהרת  מהֿשאיןֿכן תרומה, קדושת אלה חולין על חלה
בטלה  זו, קפדנית שמירה נוהגים יחידים שרק הקודש,
חולין, (רש"י החולין אותם על קדושה כל חלה ולא דעתם

שם).

.È˙‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ - L„˜aL ÈÚÈ·¯ ÏÎB‡‰»≈¿ƒƒ∆¿…∆»∆¡…∆
L„w‰34BÏÒBt BÈ‡Â L„˜a ÚbÏ ¯zÓe ,35elÙ‡ . «…∆À»ƒ«¿…∆¿≈¿¬ƒ
ÏÈL·z36Ba ÔÈ‡Â L„w‰ Ba ·¯Ú˙pL37È„Îa ˙ÈÊk «¿ƒ∆ƒ¿»≈«…∆¿≈¿«ƒƒ¿≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡38ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ -39ÏL ÈÚÈ·¯a ¬ƒ«¿»¬≈∆…≈»≈ƒ¿ƒƒ∆
L„˜40ÈLÈÓÁa ‡l‡ ,41BÓk ¯B‰Ë ‡e‰L , …∆∆»«¬ƒƒ∆»¿

e¯‡aL42. ∆≈«¿

המאכל,34) כטומאת טמא יהיה האוכל שאדם חכמים גזרו

א) לד, (חולין בנגיעה אוכלין מטמא אינו שהמאכל ואע"פ
תרומה  לענין בשלישי מדובר [שם קודש. לאכול לו ואסור
כשם  לקודש, מתרומה למד ורבינו הבאה) הלכה (ראה
אע"פ  בתרומה, לאכול האוכלו את פוסל בתרומה ששלישי
בקודש]. ברביעי גם כך בנגיעה, תרומה פוסל שאינו

חמישי.35) עושה אינו תרומה.36)שרביעי או חולין של
שש 38)בקודש.37) ששיעורו לחם ככר חצי הוא פרס

כזית  שנתערב פירושו, - פרס אכילת בכדי וכזית ביצים.
הם  וביחד התבשיל, של כזיתים בחמשה קודש ביצה) (כחצי

כזיתים). בששה כזית אומרים: (ויש אףֿעלֿפי 39)ששה
בעין. הוא כאילו נידון אינו אחרים פירוש,40)שבדינים

זו. תערובת יאכל לא קודש, של רביעי שאכל אדם
מפרש 41) רבינו תערובת. כל בלי לאוכלו שמותר הואֿהדין

למעט  הכוונה הקודש", בנזיד נאכל "והחמישי ששנינו: מה
חמישי  ממעט אינו אבל בתערובת, אפילו נאכל שאינו רביעי
המשנה. לשון – כדרכו – נקט וכאן תערובת. בלי

ה"ד.42) למעלה

.‡ÈÔÈlÁ ÏL B‡ dÓˆÚ ‰Óe¯zaL ÈLÈÏL ÏÎB‡‰»≈¿ƒƒ∆«¿»«¿»∆Àƒ
˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL∆«¬«»√«¿»¬≈∆»∆¡…∆

‰Óe¯z‰43ÏaËiL „Ú44‰Óe¯˙a ÚbÏ ¯zÓe ,45È¯‰Â «¿»«∆ƒ¿…À»ƒ«ƒ¿»«¬≈
eOÚ ‡Ï ‰ÚÈ‚a ,‰ÏÚÓ eOÚ ‰ÏÈÎ‡a .‰¯B‰Ë ‡È‰ƒ¿»«¬ƒ»»«¬»ƒ¿ƒ»…»
Ï·‡ ;dÓˆÚ ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓ«¬»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«¿»¬»
È„Îa ˙ÈÊk ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,‰Óe¯z Ba ‰·¯Ú˙pL ÏÈL·z«¿ƒ∆ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»¿«ƒƒ¿≈
ÏÈL·z B˙B‡Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡46 ¬ƒ«¿»¬≈∆À»∆¡…≈«¿ƒ

.‰Óe¯˙a ÚbÏ ¯znL C¯„k¿∆∆∆À»ƒ«ƒ¿»

ב.43) לד, חולין עולא, של הערב 44)מימרא צריך ואינו
רבנן 45)שמש. (עשו) עביד "באכילה ב: צט, זבחים

מעלה". רבנן עביר לא בנגיעה גבוה), מסוג (טהרה מעלה
הדמע",46) בנזיד נאכל "והשלישי מ"ג: פ"ב טהרות

אמרו, שם ובחולין תרומה. בו שנתערבה בתבשיל פירוש,
פרס, אכילת בכדי תרומה כזית בתבשיל כשאין שמדובר

זו. להלכה המקור ומכאן

.·ÈÏÎB‡‰47eOÚpL ÔÈlÁ ÏL B‡ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL »≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆Àƒ∆«¬
˙ÚÈ‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z‰ ˙¯‰Ë ÏÚ«»√««¿»««ƒ∆»ƒ¿ƒ«

L„˜ ÔÈÚÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z48˙¯‰hL ; ¿»¬≈¿≈ƒ¿ƒ¿«…∆∆»√«
L„w‰ Ïˆ‡ ‡È‰ ‰‡ÓË ‰Óe¯z49ÏÎB‡‰ Ï·‡ . ¿»À¿»ƒ≈∆«…∆¬»»≈

‡e‰ È¯‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁaL ÈLÈÏL¿ƒƒ∆¿Àƒ∆«¬«»√««…∆¬≈
¯B‰Ë50‡l‡ L„˜a ÈÚÈ·¯ ‰OBÚL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ; »∆≈¿»»∆∆¿ƒƒ¿…∆∆»

L„wÓ L„˜51.„·Ïa …∆ƒ…∆ƒ¿«

עלינו 47) זו, הלכה להסביר כדי יהושע. כרבי מ"ב שם
עלֿפי  שם במשנה יהושע רבי דברי את מתחילה לבאר
אוכל  אומר, יהושע "רבי שם: שנינו רבינו. של פירושו
ולא  לקודש שני – שלישי שני, – שני ואוכל ראשון אוכל
פירוש, תרומה". טהרת על שנעשו בחולין לתרומה, שני
שני  או לטומאה ראשון שהוא מאכל דבר שאכל אדם
תרומה  לאכול ואסור לטומאה שני גופו נעשה לטומאה,
– בקודש נגע ואם נפסלה, – בתרומה נגע ואם וקודש,
גופו  נעשה לטומאה, שלישי שהוא דבר אכל אם נטמאה.
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לענין  אבל שלישי, עשהו בקודש נגע ואם קודש, לענין שני
כמו  תרומה, לאכול ואסור שלישי אלא שני אינו תרומה
רבי  ומסיים בה. לנגוע ומותר הקודמת, בהלכה שנתבאר
תרומה. טהרת על שנעשו בחולין אמור זה שכל יהושע,
ולתוספת  ממש. בתרומה שהואֿהדין שם, רבינו ומבאר
שאפילו  ריבותא, משמיענו יהושע שרבי ייאמר, ביאור
עושים  גםֿכן תרומה טהרת על שנעשו שבחולין בשלישי
אכל  אם שאפילו ריבותא, כאן מוסיף ורבינו לקודש. שני
אףֿעלֿפיֿכן  הדין, מן פסולה שהיא תרומה, של שלישי
רבינו  דברי מוסברים זה ביאור מתוך תרומה. בנגיעת מותר

הבאה. בהערה ראה עושה 48)מאליהם. שהוא משמע
תרומה  בין בזה הבדל כל ואין רביעי, עושה וזה שלישי
בדין  שם למ"ו [בפירושו תרומה. טהרת על חולין ובין ממש
טהרת  על שחולין ואומר, אלה שני בין רבינו מחלק נגיעה,
ה"ט). למעלה פסק (וכן בקודש רביעי עושים אינם תרומה
החמירו  שבאוכל טעמו, ונראה חילק. לא באוכל כאן ואילו
הדבר  מטומאת יותר חמורה טומאה עליו ונתנו חכמים
תרומה, בטהרת חולין על גם גזירתם הרחיבו שאכל,

בנגיעה]. יצחק 49)מהֿשאיןֿכן רבי אמר - א לה, בחולין
על  שנעשו חולין של שלישי האוכל מרתא, בר שמואל בר
שעושה  דבר לך שאין בקודש, לאכול טהור הקודש, טהרת
גופו  קדושת (פירוש, מקודש קודש אלא בקודש רביעי
למעלה: שהבאנו מהמשנה עליו והקשו בלבד. ממש)
על  שנעשו בחולין לתרומה, שני ולא לקודש שני "שלישי
ועושים  מקודש, קודש אינם אלה חולין והרי תרומה" טהרת
שטהרתה  לתרומה, "הנח יצחק: רבי והשיב בקודש? שני
שהחולין  מפני שני נעשה לא כלומר הקודש", אצל טומאה
פירוש, הקודש. טהרת על נעשו שלא מפני אלא שלישי, היו
כמו  הטומאה מפני מעולה שמירה לשמרם נזהרו לא
כעין  קפדנית פחות שמירה אלא קודש, על ששומרים
שחולין  (ה"ט), למעלה פסק שרבינו ומפני תרומה. שמירת
שם  (ראה טהור שבהן השלישי הקודש, טהרת על שנעשו
מביא  הוא זו הלכה בסוף וכן דבר), של טעמו בביאורנו
למה  נימוקו גם לקבל הוכרח יצחק, רבי דברי את להלכה

שני. בהלכה 50)נעשה למעלה קודש. לאכול לו ומותר
לענין  שגם מלמדנו וכאן נגיעה, לענין זה דין רבינו כתב ט,
שאינם  כרביעי שדינם לומר תטעה שלא כן, הדין אכילה
מלאכול  גופו נפסל והאוכלם בנגיעה, הקודש את פוסלים

ה"י). (ראה מלי 51)קודש קדושה הי"א)מקודש (ראה אה
במעלות  [ומדובר הקודש. טהרת על שנעשו חולין ולא
הדין, מעיקר שהם טומאות אבל בקודש, שגזרו היתירות
למעלה  שנתבאר כמו רביעי, עושה – שבתרומה שלישי כגון

בה"ח].

.‚ÈL„˜ Ïk52ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈÚa ¯eÓ‡‰ »…∆»»¿ƒ¿«À¿«√»ƒ«¿ƒ
ÈL„˜ ¯Oa ÔB‚k ,ÔÈLc˜Ó‰ Lc˜Ó ÈL„˜ ‡e‰»¿≈ƒ¿»«¿À»ƒ¿¿«»¿≈

ÌÈL„˜53ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e54‰„Bz ˙BlÁÂ ,55 »»ƒ¿«»»ƒ«ƒ¿«»
¯ÈÊ È˜È˜¯e56Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁLpL57˙BÁn‰Â ,58 ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»

ÈÏÎa eL„wL59ÌÁl‰ ÈzLe ,60ÌÈt‰ ÌÁÏÂ61 ∆»¿ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
¯epza eÓ¯wMÓ62¯ÈÊ È˜È˜¯e ‰„Bz ˙BlÁ Ï·‡ ; ƒ∆»¿««¬»«»¿ƒ≈»ƒ

eL„˜ ‡lL ˙BÁn‰Â ,Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁL ‡lL∆…ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»∆…»¿
‰Óe¯˙k ‡l‡ ÔÈlÁk ‡ÏÂ L„˜k ‡Ï ÔÈ‡ - ÈÏÎa63. ƒ¿ƒ≈»…¿…∆¿…¿Àƒ∆»ƒ¿»

הגר"א).52) גירסת שם (ראה ה"ד פ"א טהרות תוספתא,
בחג 53) שמקריבים ציבור, ושלמי ואשמות חטאות עולות,

ושלמים.54)השבועות. תודה,55)תודה  קרבן המביא
(ויקרא  מינים מארבעה אפוי לחם ארבעים עמו להביא צריך

יב). שלושה 56)ז, מביא נזירותו, ימי שהשלים נזיר
ו, (במדבר מינים משני מצה לחם עשרים ועמהם קרבנות,
[לא  ס"ט. הקרבנות מעשה בהל' מפורשים דיניהם טו).
וללחמי  "חלות" תודה ללחמי רבינו קורא למה לי  נתבאר
מביאים  הנזיר גם וכן תודה, שהמקריב בעוד "רקיקים", נזיר
הוא, ורקיקים חלות בין וההבדל רקיקים, וחלק חלות חלק
אותם  ומושחים במים, והרקיקים בשמן נילושות שהחלות

סופגו]. והלחם אפייתם אחר הקרבנות 57)בשמן שחיטת
מלאה. בקדושה הלחמים את בפני 58)מקדשת הבאות

לקרבן. כתוספת לא שרת 59)עצמן, בכלי אותן שנתנו
השבועות.60)שבמקדש. בחג מקריב שהציבור

השולחן 61) על שבת בכל שמניחים לחמים עשר שנים
(ויקרא  שלאחריה בשבת לכהנים אותם ומחלקים שבהיכל,

ה). הלחם 62)כד, שתי התנור. מחום קרום עליהם שעלה
אפייתם  תחילת עם מלאה קדושה מתקדשים הפנים ולחם

הקרום. העלאת שם.63)שהיא

.„È‰lÁ‰64ÌÈ¯eka‰Â65‰Óe¯z ÈÓeÏL˙Â66 ««»¿«ƒƒ¿«¿≈¿»
‰Óe¯˙k Ô‰ È¯‰ - [dLÓÁÂ]67. ¿À¿»¬≈≈ƒ¿»

כ).64) טו, (במדבר העיסה מן פירות 65)שמפרישים
ב). כו, (דברים הראשונים והאדמה כהן)66)העץ (לא זר

תוספת  עם מחירה את לכהן לשלם מחוייב תרומה, שאכל
המחיר. דבר.67)חומש לכל תרומה קדושת עליהם חלה

ה"ה. שם תוספתא

.ÂËÏ·h‰68Ún„Ó‰Â69‰Óe¯z ÈÏec‚Â70¯OÚÓe , «∆∆¿«¿À»¿ƒ≈¿»«¬≈
ÔBL‡¯Â ÈL71‰lÁÏ ‰Ïe·h‰ ‰qÚÂ ,72Ô‰ È¯‰ - ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿«»¬≈≈

ÔÈlÁk73a ‡ÓË ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ‡Â ,ÏeÒt ÈM‰Â ,Ô‰ ¿Àƒ¿»ƒ»≈»∆¿«≈ƒ»¿≈
.ÈLÈÏL Ô‰a»∆¿ƒƒ

תרומות 68) הפרשת לפני ישראל ארץ ופירות תבואה
פי 69)ומעשרות. בחולין ואין בחולין שנתערבה תרומה

גזרו  וחכמים חולין, ברוב התרומה בטלה התורה מן מאה.
במאה. אלא תיבטל והצמיחה 70)שלא שנזרעה תרומה

יז, (שבת חכמים מגזירת אסורה החדשה התבואה תבואה,
מגידולי 71)ב). מעשרות שתי להפריש התורה מן מצוה

ומעשר  ללויים, ניתן ראשון מעשר למעלה, האמורים קרקע
אדם  לכל בטהרה שם ונאכל לירושלים מעלים שני

חלתה.72)מישראל. הפרשת גידולין 73)לפני טבל,
בסוטה  נאמר לחלה, וטבול שם. בתוספתא נשנו ומעשרות,

שני. בלשון ב ל,

.ÊË¯·c Ïk74B‡ceL75‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ »»»∆«»¿«≈∆«Àƒƒ«»
‰OÚzL ‰lÁÏ ÔÈÏe·h‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ e¯Êb -»¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆≈»∆
,‰lÁ ‰pnÓ ÌÈLÈ¯ÙÓe .‰¯‰Ëa ‰qÚ‰ d˙B‡»»ƒ»¿»√»«¿ƒƒƒ∆»«»

˙ÏÎ‡ ‡Ï ,‰ÈeÏz d˙lÁÂ76˙Ù¯O ‡ÏÂ77. ¿«»»¿»…∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

אביי.74) מסקנת א. ז, נגיעתו 75)נדה וגם טומאתו אם
טמאה.76)ודאי. תרומה כמו טמאה חלה לאכול שאסור
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וחלה 77) תרומה בידים לאבד ואסור טהורה, היא שמא
טהורה.

ה'תשע"ט  תמוז ט"ז ו' יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
על 1) לקודש חכמים עשו מעלות עשרה שאחת יבאר

התרומה.

.‡˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡2ÏÚ L„˜Ï ÌÈÓÎÁ eOÚ ««∆¿≈«¬»¬»ƒ¿…∆«
CB˙a ÌÈÏk ÏÈaË‰Ï Ì„‡Ï LÈ :Ô‰ el‡Â ,‰Óe¯z‰«¿»¿≈≈≈¿»»¿«¿ƒ≈ƒ¿

ÌÈÏk3‰È‰È ‡nL ‰¯Êb .L„˜Ï ‡Ï Ï·‡ ,‰Óe¯˙Ï ≈ƒƒ¿»¬»…¿…∆¿≈»∆»ƒ¿∆
ÈÏk‰ Èt4„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk Ba ‰È‰È ‡ÏÂ ¯ˆ5e‡ˆÓÂ , ƒ«¿ƒ«¿…ƒ¿∆ƒ¿∆∆«¿ƒ¿¿

‡Ï ,ÈÏkaL ÌÈna eÏ·Ë el‡k BÎB˙aL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆«¿ƒ…
ÏB„b‰ ÈÏk‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Â˜na«ƒ¿∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿ƒ«»
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯B‰Ë ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ BÎB˙a LiL∆≈¿«≈ƒ«¿≈ƒ»¬»ƒ»»
‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚL CBzÓ - ‡ÓË»≈ƒ∆»¿»¿ƒ»»¿»¿ƒ»
.L„˜a Ô‰a LnzL‰Ï elÙ‡ BÎB˙aL ÌÈÏkÏ«≈ƒ∆¿¬ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿…∆

ãycew zegiyn zecewpã

התרומה.. על לקודש חכמים עשו מעלות עשרה "אחת
כו'".

בין  עשאום ראשונות מעלות "שש חילק: הפרק ובסיום
וחמש  הקודש, טהרת על שנעשו לחולין בין לקודש
מורה  עשר המספר כו'". בלבד.. בקודש עשאום אחרונות
מעלות") עשרה ("אחת י"א ואילו השתלשלות, סדר על
עבודת  בעניין כידוע השתלשלות, מסדר למעלה על
בחינת  מבררים היו שבה סממנים י"א ידי שעל הקטורת

דלעומת־זה. הי"א
היא  הקודש טהרת על שנעשו חולין האדם: ובעבודת
אחד  כל לא כי מעלות שש רק עשו ובה עצמו עם העבודה
ד"מחזי  בהלכה שמצינו על־דרך זו, נעלית לעבודה ראוי
דין  שע"פ זו בדרגא נמצא יהודי כאשר גם אבל כיוהרא".
"חמש  הוסיפו קדשים, ולאכול קרבנות להקריב יכול
כי  כו'" לקודש מעלות עשרה "אחת שיהיו כדי אחרונות"
להדר  וכדי הזולת, עם ההתעסקות הם הקודש ענייני
עניין  שזהו הדין" משורת "לפנים של באופן בזה ולהוסיף
עם  הקשורה לעבודה להגיע צריך והפצתה, החסידות
יש  זו ובעבודה השתלשלות, מסדר למעלה - י"א בחינת
או  כיוהרא" ל"מחזי לחשוש מבלי ההידורים בכל להדר

בגדולות. להלך שלא
(`k oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

בטהרת 2) חכמים שהטילו החומרות נשנו א כ, בחגיגה
שם  ובגמרא מספרן. לקבוע מבלי מבתרומה יותר הקודש
קובע  אילא רבי - במספרן ורבא אילא רבי נחלקו ב כא,
במחלוקתם  ויש - עשרה אחת שהן אומר ורבא עשר שהן
שגם  מפני כרבא רבינו ופסק לקמן), (יבואר לדין עניין זו

כמותו. סובר נחמן טמאים 3)רב כלים להניח מותר
וייטהרו. במקווה ולהטבילם טהור גדול כלי בתוך קטנים

הנוד.5)החיצון.4) בפי שנותנים השפופרת כעובי
כשפופרת  מקוואות "עירוב שנינו: ז משנה ו פרק במקוואות
יש  באחד זה, בצד זה מקוואות שני יש אם פירוש הנוד".
זה  מכשיעור פחות ובשני מים) סאה (ארבעים מקווה שיעור
הוא  הצינור כשרוחב אחד כמקווה דינם מחברם, וצינור
הצינור  ואם החסר, במקווה לטבול ומותר הנוד כשפופרת
ושם  המקוואות. שני את מערב אינו זה משיעור פחות
חוזרות  אצבעות "כשתי חללה רוחב הנוד ששפופרת מבואר
של  בחללו אצבעות שתי לגלגל שאפשר פירוש, למקומן",
כלים  יטביל שמא לחשוש, יש כלי בתוך ובכלי הצינור.
המים  כן ואם צר שפיו בכלי וכדומה, מחטים כגון זעירים,
עלתה  לא כך ומתוך למקווה כמחוברים אינם שבתוכו
אמרו  זה נימוק גזרו. לא ובתרומה שבתוכו, למחטים טבילה

רבא. בשם שם

.·ÈÏk6,BÎBz ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿¿¬»¿«¿ƒ…ƒ¿»
Úaˆ‡ ˙Èa ‡ÏÂ7B‡ BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â .B˙ÙO È·ÚaL ¿…≈∆¿«∆»√ƒ¿»¿««¿ƒ∆¿

,Ba ‰˙BLÂ .ÔÈ¯B‰Ë B˙ÚÈ·ˆ ˙È·aLLLBÁ BÈ‡Â ∆¿≈¿ƒ»¿ƒ¿∆¿≈≈
e¯ÊÁÈÂ ÈÏk‰ È¯BÁ‡a ÂÈÙaL ÔÈ˜LÓ eÚbÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ«¬≈«¿ƒ¿«¿¿
Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÎBz e‡nËÈÂƒ«¿«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»

Ôlk e‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË ,L„˜Ï8. ¿…∆ƒ¿¿¬»ƒ¿¿À»

שם.6) המשנה חכמי ששנו שנייה במשנה 7)מעלה
גורס  שם בפירושו רבינו וגם הצביטה" "בית כתוב שלפנינו
להשים  כדי הכלי, שפת בעובי שקע שהיה שם ומפרש כך
לתוך  האצבע את יכניס ולא הכלי את להחזיק אצבע שם
כב, (שם יוחנן רבי של פירושו קיבל [כנראה עצמו. הכלי
כהערוך, ומפרש בו" צובעין הדעת שנקיי "מקום ב)
א  כב, יומא במשנה "הצביעו" מלשון הוא שצובעין

אצבע]. הוציאו אצבע.8)שפירושו ובית תוך אחוריים,

.‚Ò¯„n‰ ˙‡ ‡OBp‰9‰Óe¯z BnÚ ‡OÏ BÏ ¯zÓ - «≈∆«ƒ¿»À»ƒ»ƒ¿»
‰Óe¯za Ú‚B ‡OBp‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â ,„Á‡k10‡ÏÂ ¿∆»¿ƒ¿≈«≈≈««¿»¿…

‡Ï Ï·‡ .‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„na ˙Ú‚B ‰Óe¯z¿»«««ƒ¿»¬≈ƒ¿»¬»…
‰È‰ ‰OÚÓ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,L„w‰11 «…∆««ƒ∆…»««¬∆»»

L„˜ ÏL ˙È·Á ‡OpL ,„Á‡a12Ò¯„na d‡nh ¿∆»∆»»»ƒ∆…∆ƒ¿»«ƒ¿»
˙‡ ‡OBp‰L ,e¯Ê‚ ‰ÚL d˙B‡a .dnÚ ‡OpL∆»»ƒ»¿»»»»¿∆«≈∆
Ò¯„Óa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .L„w‰ ˙‡ ‡OÈ ‡Ï Ò¯„n‰«ƒ¿»…ƒ»∆«…∆¿…»¿∆»¿ƒ¿»

L„w‰ ÌÚ13ÏÈ‡B‰ ,‡OÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰È‰L ‰OÚnk , ƒ«…∆««¬∆∆»»¿ƒ»«¿»»ƒ
¯B‰Ë L„w‰ È¯‰ - L„wa Ú‚ ‡ÏÂ14. ¿…»««…∆¬≈«…∆»

חכמים 9) בלשון נקרא עליו שכב או ישב עמד, שהזב דבר
הטומאה  אב והוא "מדרס", מקוצר: או הזב" "מדרס

ומשקין. ואוכלין וכלים אדם במשנה 10)ומטמא רבינו
שאינו  עץ לוח על מונחים והתרומה שהמדרס כגון מפרש,
נוגע  האדם אם אבל הלוח, את מרים והאדם טומאה מקבל
את  ומטמא המדרס את שנשא מפני נטמא הוא בשניהם,
שאינו  חרס בכלי מונחת שהתרומה פירש, [ורש"י התרומה.
ולפיכך  באווירו, נוגע אינו והאדם מתוכו אלא טומאה מקבל
המדרס]. נושא של נגיעתו ידי על התרומה נטמאה לא
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הגזירה.11) נימוק ב. כב, להיות:12)שם צריך
"ונטמאה". או אחרת,13)"וטימאה" בטומאה לא אבל

שגזרו  במקום בתרומה. ולא בקודש ורק ונבילה שרץ כגון
ולא  בלבד המעשה כעין גזרו שהיה, מעשה מפני טומאה

הבחינות. מכל לו דומים שאינם מחלוקת 14)במקרים
דרבנן. ספק בכל כמו להקל ופסק א) כג, (שם אמוראים

.„‰Óe¯z ÈÏÎB‡ È„‚a15ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈¿≈¿»««ƒ∆≈¿ƒ
L„˜Ï Ò¯„Ó Ô‰È„‚a È¯‰ - ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰ÊÂ16. ¿ƒ¿»ƒƒ«À¿¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿»¿…∆

תרומה.15) בטהרת וכלים 16)שנשמרו אדם מטמאים
רביעית. מעלה היא זאת הזב. כמדרס

.‰ÏvÙÓ ‡e‰L ÈÏk17,˙B¯M˜Ó ÂÈ˙B¯B˜Â ÂÈ˙BÁeÏÂ ¿ƒ∆¿À»¿»¿»¿À»
BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ ‡ÓË Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ ‰hÓ ÔB‚k¿ƒ»¿«≈»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
‡e‰Lk „Á‡k Blk BÏÈaË‰Ï BÏ LÈ - ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿∆»¿∆

¯ÈzÓ - L„˜Ï Ï·‡ ;¯M˜Ó18·bÓe19ÌL LÈ ‡nL , ¿À»¬»¿…∆«ƒ¿«≈∆»≈»
ıˆBÁ‰ ¯·c20.¯LB˜ Ck ¯Á‡Â ÏÈaËÓe , »»«≈«¿ƒ¿««»≈

לפרקם.17) שאפשר שונים  מחלקים את 18)מחובר
לזה. זה הכלי חלקי את הקושרים מנקה 19)החבלים

עצמו. בפני חלק כל המקווה 20)במטלית מי את מפריע
חמישית). (מעלה בו דבוק שהוא למקום מלהגיע

.Â‰¯‰Ëa ÔÈ¯Ó‚p‰ ÌÈÏk21Ô˙B‡ ‰OBÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿»√»¬ƒ»»»∆»
‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ È¯‰ - Ô‰a ¯‰ÊÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿ƒ¿»»∆¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»
- ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ ;LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L„˜Ï¿…∆¿≈»¿ƒƒ∆¡≈∆∆¬»ƒ¿»
.‰¯‰Ëa eOÚ È¯‰L ,‰ÏÈ·Ë ‡Ïa Ô‰a LnzLÓƒ¿«≈»∆¿…¿ƒ»∆¬≈«¬¿»√»
˜¯ ÌeMÓ ‰¯Êb ?L„˜Ï ‰ÏÈ·Ë ÌeÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¿≈»ƒ…

Ô‰a ÚbiL ı¯‡‰ ÌÚ22ÔÈ„ÚÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa23‡e‰ «»»∆∆ƒ«»∆ƒ¿«¿»»«¬«ƒ
ÁÏ24. «

סמוך 21) עד והמלאכה בטהרה, היה שלהם מלאכה גמר
הארץ. עם עשה הכלי 22)לגמר על הרוק נפל שמא

הלכות  (ראה מטמא הארץ עם של ורוקו עשייתו, בשעת
י). פרק ומושב מלאכה.23)משכב גמר אחרי

עליו 24) אין מלאכתו שנגמרה לפני אבל הכלי, את ומטמא
שישית). (מעלה טומאה מקבל ואינו כלי דין

.ÊÛ¯ˆÓ - ÈÏk‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡25,L„˜Ï BÎB˙aM ‰Ó ««∆ƒ¿««¿ƒ¿»≈«∆¿¿…∆
˙B¯t ‡ÏÓ ‡e‰L ÈÏk ?„ˆÈk .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»≈«¿ƒ∆»≈≈
‰Ú‚Â ,˙B¯‚B¯‚e ÔÈ˜enˆ ÔB‚k ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„e¯t¿ƒ∆ƒ∆¿ƒƒ¿»¿»¿»
,L„˜Ï ÈÏkaM ‰Ó Ïk ‡ÓË - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓËÀ¿»¿∆»≈∆ƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…∆

˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡26Ì‰ Ì‰È¯·c ÏL27. ¬»…ƒ¿»¿»««¬∆ƒ¿≈∆≈
·‰Ê ‰¯OÚ ˙Á‡ Ûk :‰¯Bza BÊ ‰ÏÚÓÏ LÈ ÊÓ¯Â¿∆∆≈¿«¬»«»«««¬»»»»
È¯‰ - ÛkaM ‰Ó Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ¿≈»¿…∆»¿¬»ƒ»«∆««¬≈

CBz BÏ ÔÈ‡L elÙ‡ .„Á‡ Ûe‚k ‡e‰28‰Ó Û¯ˆÓ ¿∆»¬ƒ∆≈¿»≈«
B‡ Áel‰ Èab ÏÚ ÔÈ¯e·ˆ eÈ‰L ÔB‚k .L„˜Ï ÂÈÏÚM∆»»¿…∆¿∆»¿ƒ««≈««
‰Ê ÔÈÚ‚B ˙B¯t‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰ Èab ÏÚ««≈»««ƒ∆≈«≈¿ƒ∆

.‰Êa»∆

טומאה.25) לעניין אחד כגוש שבו הגושים כל את עושה
זו.26) שאמר:27)לרבות א, כד, שם יוחנן כרבי

נשנית  עקיבא רבי של א) משנה ח פרק (עדויות "מעדותו
בתירא  בן שמעון רבי "העיד שם: שנינו פירוש, זו" משנה
רבי  הוסיף כולו. נטמא במקצתו טמא שנגע חטאת אפר על
יום  טבול שנגע וכו' הקטורת ועל הסולת על עקיבא
היא  פרה אפר שטומאת ומפני כולם". את שפסל במקצתם
כג, (שם בגמרא למדו קדושה, כל עליו אין שהרי מדרבנן,

מדרבנן. - לו והדומה הסולת שגם מעלה 28)ב) היא זו
שביעית.

.ÁÔÈ¯eav‰ ÈL eÈ‰29¯Á‡ ¯·„Â ÈÏk‰ CB˙a30 »¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»«≈
¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆ƒ»»«»»

Ï CÈ¯ˆ Ô‰ÈÈaLÈÏk31;Ïk‰ ‡ÓËÂ ÔÙ¯ˆÓ ÈÏk‰ - ∆≈≈∆»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»«…
ÈÏkÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ Ì‡Â32‰Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï - ¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ…ƒ¿»∆»∆∆»¿»

.„·Ïa ‰‡Óh‰ B·«À¿»ƒ¿«

זה 29) בצד עישרון חצי והניח למנחה סולת עישרון כגון
אחר. בצד השני וחציו הכלי מנחה 30)של של סולת לא

משנה). (כסף להקטרה לבונה.31)העומדת כגון
[הכסף 32) לכהנים. הנאכלים מנחה שיירי או בשר כגון

היה  סולת כן גם הוא שביניהם האמצעי שאם מבאר, משנה
שהרי  הטומאה בו שנגעה העישרון חצי אותו עם מצטרף

ראב"ד]. ראה רש"י, כפירוש לא וזה הפסק. אין ביניהם

.Ë¯aÁÓ „Á‡‰ ¯eav‰Â ,ÈÏÎa ÔÈ¯eaˆ ÈL eÈ‰»¿≈ƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ»∆»¿À»
ÈM‰ ¯eava ‡ÓË Ú‚Â ,ÈÏk‰ È¯BÁ‡L ÌÈnÏ33- ««ƒ∆¬≈«¿ƒ¿»«»≈«ƒ«≈ƒ

Ô‰ÈL e‡ÓË34ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ,ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ƒ¿¿¿≈∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿««ƒ
ÈÏk‰ È¯BÁ‡L35Û‡ ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‰Ê ˙ÓÁÓ ∆¬≈«¿ƒ≈¬«∆»…∆«¿À»»∆«

È¯BÁ‡L ÌÈna ‡Óh‰ Ú‚ .ÈÏk‰ È¯BÁ‡ Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¬≈«¿ƒ»««»≈««ƒ∆¬≈
Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰Â ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓË - ÈÏk‰«¿ƒƒ¿»»…∆«¿À»»∆¿«»»»≈ƒ
˙ÓÁÓ ‡ÓË ‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ÈM‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓËƒ¿»»…∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ…ƒ¿»≈¬«

Ûe¯v‰36. «≈

להם.33) המחובר בציבור ולא במים לא נוגע שאינו
הציבורים.34) הצירוף 35)שני אם שם שואל ירמיה רבי

למה  מחובר כשהוא לכלי שמחוץ מה גם לטמא מועיל
דמחבר  כיוון לומר תימצי "אם ושאל: והוסיף הכלי, שבתוך
כלי  וצירוף מים חיבור הציבורים), שני (ונטמאו מחבר
לומר. תמצי כאם לפסוק רבינו של ודרכו מהו"?

מוגבל 36) הכלי צירוף אם ירמיה, רבי של שנייה בעייא
כך  בין או מבחוץ בנגיעה ולא הכלי בפנים טומאה לנגיעת
הנוגע  שהאוכל מובן נפשטה. לא זו בעיא מצרף. כך ובין

הטמאים. במים הישירה הנגיעה מפני נטמא במים

.ÈÈÏk‰ CB˙·e ,ÈÏÎa BÁÈp‰Â ‡ÓËpL L„˜ ÏÎ‡…∆…∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
¯B‰h‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ¯Á‡ L„˜ ÏÎ‡…∆…∆«≈»¿≈¿ƒ∆»∆«»

B˙¯‰Ëa37Ú‚Â ÌBÈ Ïe·Ë ‡a .B˙‡ÓËa ‡Óh‰Â ¿»√»¿«»≈¿À¿»»¿¿»«
¯B‰h‰ ÏÒÙ Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê ¯·„a LÈ - ‡Óh‰ ÏÎ‡a»…∆«»≈≈¿»»∆»≈ƒƒ¿««»
‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆ ÈtÓ ÌBÈ Ïe·Ë ÚbÓ ˙ÓÁÓ≈¬«««¿ƒ¿≈≈«¿ƒ…
ÔÓ Ú·OL ÏÎ‡a ‡l‡ ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ ‡lL ;ÏÒÙƒ¿«∆…»«¿∆»¿…∆∆»«ƒ

‰‡Óh‰38ÌeÏk BÏ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ39. «À¿»¿…ƒ¿

בכלי 37) מונחים כששניהם אלא מצרף, הכלי אמרו לא
מהם. באחד טומאה שנגעה השבע 38)בשעה כאדם
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וחלה 77) תרומה בידים לאבד ואסור טהורה, היא שמא
טהורה.

ה'תשע"ט  תמוז ט"ז ו' יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
על 1) לקודש חכמים עשו מעלות עשרה שאחת יבאר

התרומה.

.‡˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡2ÏÚ L„˜Ï ÌÈÓÎÁ eOÚ ««∆¿≈«¬»¬»ƒ¿…∆«
CB˙a ÌÈÏk ÏÈaË‰Ï Ì„‡Ï LÈ :Ô‰ el‡Â ,‰Óe¯z‰«¿»¿≈≈≈¿»»¿«¿ƒ≈ƒ¿

ÌÈÏk3‰È‰È ‡nL ‰¯Êb .L„˜Ï ‡Ï Ï·‡ ,‰Óe¯˙Ï ≈ƒƒ¿»¬»…¿…∆¿≈»∆»ƒ¿∆
ÈÏk‰ Èt4„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk Ba ‰È‰È ‡ÏÂ ¯ˆ5e‡ˆÓÂ , ƒ«¿ƒ«¿…ƒ¿∆ƒ¿∆∆«¿ƒ¿¿

‡Ï ,ÈÏkaL ÌÈna eÏ·Ë el‡k BÎB˙aL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆«¿ƒ…
ÏB„b‰ ÈÏk‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Â˜na«ƒ¿∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿ƒ«»
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯B‰Ë ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ BÎB˙a LiL∆≈¿«≈ƒ«¿≈ƒ»¬»ƒ»»
‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚL CBzÓ - ‡ÓË»≈ƒ∆»¿»¿ƒ»»¿»¿ƒ»
.L„˜a Ô‰a LnzL‰Ï elÙ‡ BÎB˙aL ÌÈÏkÏ«≈ƒ∆¿¬ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿…∆

ãycew zegiyn zecewpã

התרומה.. על לקודש חכמים עשו מעלות עשרה "אחת
כו'".

בין  עשאום ראשונות מעלות "שש חילק: הפרק ובסיום
וחמש  הקודש, טהרת על שנעשו לחולין בין לקודש
מורה  עשר המספר כו'". בלבד.. בקודש עשאום אחרונות
מעלות") עשרה ("אחת י"א ואילו השתלשלות, סדר על
עבודת  בעניין כידוע השתלשלות, מסדר למעלה על
בחינת  מבררים היו שבה סממנים י"א ידי שעל הקטורת

דלעומת־זה. הי"א
היא  הקודש טהרת על שנעשו חולין האדם: ובעבודת
אחד  כל לא כי מעלות שש רק עשו ובה עצמו עם העבודה
ד"מחזי  בהלכה שמצינו על־דרך זו, נעלית לעבודה ראוי
דין  שע"פ זו בדרגא נמצא יהודי כאשר גם אבל כיוהרא".
"חמש  הוסיפו קדשים, ולאכול קרבנות להקריב יכול
כי  כו'" לקודש מעלות עשרה "אחת שיהיו כדי אחרונות"
להדר  וכדי הזולת, עם ההתעסקות הם הקודש ענייני
עניין  שזהו הדין" משורת "לפנים של באופן בזה ולהוסיף
עם  הקשורה לעבודה להגיע צריך והפצתה, החסידות
יש  זו ובעבודה השתלשלות, מסדר למעלה - י"א בחינת
או  כיוהרא" ל"מחזי לחשוש מבלי ההידורים בכל להדר

בגדולות. להלך שלא
(`k oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

בטהרת 2) חכמים שהטילו החומרות נשנו א כ, בחגיגה
שם  ובגמרא מספרן. לקבוע מבלי מבתרומה יותר הקודש
קובע  אילא רבי - במספרן ורבא אילא רבי נחלקו ב כא,
במחלוקתם  ויש - עשרה אחת שהן אומר ורבא עשר שהן
שגם  מפני כרבא רבינו ופסק לקמן), (יבואר לדין עניין זו

כמותו. סובר נחמן טמאים 3)רב כלים להניח מותר
וייטהרו. במקווה ולהטבילם טהור גדול כלי בתוך קטנים

הנוד.5)החיצון.4) בפי שנותנים השפופרת כעובי
כשפופרת  מקוואות "עירוב שנינו: ז משנה ו פרק במקוואות
יש  באחד זה, בצד זה מקוואות שני יש אם פירוש הנוד".
זה  מכשיעור פחות ובשני מים) סאה (ארבעים מקווה שיעור
הוא  הצינור כשרוחב אחד כמקווה דינם מחברם, וצינור
הצינור  ואם החסר, במקווה לטבול ומותר הנוד כשפופרת
ושם  המקוואות. שני את מערב אינו זה משיעור פחות
חוזרות  אצבעות "כשתי חללה רוחב הנוד ששפופרת מבואר
של  בחללו אצבעות שתי לגלגל שאפשר פירוש, למקומן",
כלים  יטביל שמא לחשוש, יש כלי בתוך ובכלי הצינור.
המים  כן ואם צר שפיו בכלי וכדומה, מחטים כגון זעירים,
עלתה  לא כך ומתוך למקווה כמחוברים אינם שבתוכו
אמרו  זה נימוק גזרו. לא ובתרומה שבתוכו, למחטים טבילה

רבא. בשם שם

.·ÈÏk6,BÎBz ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿¿¬»¿«¿ƒ…ƒ¿»
Úaˆ‡ ˙Èa ‡ÏÂ7B‡ BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â .B˙ÙO È·ÚaL ¿…≈∆¿«∆»√ƒ¿»¿««¿ƒ∆¿

,Ba ‰˙BLÂ .ÔÈ¯B‰Ë B˙ÚÈ·ˆ ˙È·aLLLBÁ BÈ‡Â ∆¿≈¿ƒ»¿ƒ¿∆¿≈≈
e¯ÊÁÈÂ ÈÏk‰ È¯BÁ‡a ÂÈÙaL ÔÈ˜LÓ eÚbÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ«¬≈«¿ƒ¿«¿¿
Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÎBz e‡nËÈÂƒ«¿«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»

Ôlk e‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË ,L„˜Ï8. ¿…∆ƒ¿¿¬»ƒ¿¿À»

שם.6) המשנה חכמי ששנו שנייה במשנה 7)מעלה
גורס  שם בפירושו רבינו וגם הצביטה" "בית כתוב שלפנינו
להשים  כדי הכלי, שפת בעובי שקע שהיה שם ומפרש כך
לתוך  האצבע את יכניס ולא הכלי את להחזיק אצבע שם
כב, (שם יוחנן רבי של פירושו קיבל [כנראה עצמו. הכלי
כהערוך, ומפרש בו" צובעין הדעת שנקיי "מקום ב)
א  כב, יומא במשנה "הצביעו" מלשון הוא שצובעין

אצבע]. הוציאו אצבע.8)שפירושו ובית תוך אחוריים,

.‚Ò¯„n‰ ˙‡ ‡OBp‰9‰Óe¯z BnÚ ‡OÏ BÏ ¯zÓ - «≈∆«ƒ¿»À»ƒ»ƒ¿»
‰Óe¯za Ú‚B ‡OBp‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â ,„Á‡k10‡ÏÂ ¿∆»¿ƒ¿≈«≈≈««¿»¿…

‡Ï Ï·‡ .‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„na ˙Ú‚B ‰Óe¯z¿»«««ƒ¿»¬≈ƒ¿»¬»…
‰È‰ ‰OÚÓ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,L„w‰11 «…∆««ƒ∆…»««¬∆»»

L„˜ ÏL ˙È·Á ‡OpL ,„Á‡a12Ò¯„na d‡nh ¿∆»∆»»»ƒ∆…∆ƒ¿»«ƒ¿»
˙‡ ‡OBp‰L ,e¯Ê‚ ‰ÚL d˙B‡a .dnÚ ‡OpL∆»»ƒ»¿»»»»¿∆«≈∆
Ò¯„Óa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .L„w‰ ˙‡ ‡OÈ ‡Ï Ò¯„n‰«ƒ¿»…ƒ»∆«…∆¿…»¿∆»¿ƒ¿»

L„w‰ ÌÚ13ÏÈ‡B‰ ,‡OÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰È‰L ‰OÚnk , ƒ«…∆««¬∆∆»»¿ƒ»«¿»»ƒ
¯B‰Ë L„w‰ È¯‰ - L„wa Ú‚ ‡ÏÂ14. ¿…»««…∆¬≈«…∆»

חכמים 9) בלשון נקרא עליו שכב או ישב עמד, שהזב דבר
הטומאה  אב והוא "מדרס", מקוצר: או הזב" "מדרס

ומשקין. ואוכלין וכלים אדם במשנה 10)ומטמא רבינו
שאינו  עץ לוח על מונחים והתרומה שהמדרס כגון מפרש,
נוגע  האדם אם אבל הלוח, את מרים והאדם טומאה מקבל
את  ומטמא המדרס את שנשא מפני נטמא הוא בשניהם,
שאינו  חרס בכלי מונחת שהתרומה פירש, [ורש"י התרומה.
ולפיכך  באווירו, נוגע אינו והאדם מתוכו אלא טומאה מקבל
המדרס]. נושא של נגיעתו ידי על התרומה נטמאה לא
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הגזירה.11) נימוק ב. כב, להיות:12)שם צריך
"ונטמאה". או אחרת,13)"וטימאה" בטומאה לא אבל

שגזרו  במקום בתרומה. ולא בקודש ורק ונבילה שרץ כגון
ולא  בלבד המעשה כעין גזרו שהיה, מעשה מפני טומאה

הבחינות. מכל לו דומים שאינם מחלוקת 14)במקרים
דרבנן. ספק בכל כמו להקל ופסק א) כג, (שם אמוראים

.„‰Óe¯z ÈÏÎB‡ È„‚a15ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈¿≈¿»««ƒ∆≈¿ƒ
L„˜Ï Ò¯„Ó Ô‰È„‚a È¯‰ - ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰ÊÂ16. ¿ƒ¿»ƒƒ«À¿¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿»¿…∆

תרומה.15) בטהרת וכלים 16)שנשמרו אדם מטמאים
רביעית. מעלה היא זאת הזב. כמדרס

.‰ÏvÙÓ ‡e‰L ÈÏk17,˙B¯M˜Ó ÂÈ˙B¯B˜Â ÂÈ˙BÁeÏÂ ¿ƒ∆¿À»¿»¿»¿À»
BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ ‡ÓË Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ ‰hÓ ÔB‚k¿ƒ»¿«≈»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
‡e‰Lk „Á‡k Blk BÏÈaË‰Ï BÏ LÈ - ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿∆»¿∆

¯ÈzÓ - L„˜Ï Ï·‡ ;¯M˜Ó18·bÓe19ÌL LÈ ‡nL , ¿À»¬»¿…∆«ƒ¿«≈∆»≈»
ıˆBÁ‰ ¯·c20.¯LB˜ Ck ¯Á‡Â ÏÈaËÓe , »»«≈«¿ƒ¿««»≈

לפרקם.17) שאפשר שונים  מחלקים את 18)מחובר
לזה. זה הכלי חלקי את הקושרים מנקה 19)החבלים

עצמו. בפני חלק כל המקווה 20)במטלית מי את מפריע
חמישית). (מעלה בו דבוק שהוא למקום מלהגיע

.Â‰¯‰Ëa ÔÈ¯Ó‚p‰ ÌÈÏk21Ô˙B‡ ‰OBÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿»√»¬ƒ»»»∆»
‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ È¯‰ - Ô‰a ¯‰ÊÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿ƒ¿»»∆¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»
- ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ ;LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L„˜Ï¿…∆¿≈»¿ƒƒ∆¡≈∆∆¬»ƒ¿»
.‰¯‰Ëa eOÚ È¯‰L ,‰ÏÈ·Ë ‡Ïa Ô‰a LnzLÓƒ¿«≈»∆¿…¿ƒ»∆¬≈«¬¿»√»
˜¯ ÌeMÓ ‰¯Êb ?L„˜Ï ‰ÏÈ·Ë ÌeÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¿≈»ƒ…

Ô‰a ÚbiL ı¯‡‰ ÌÚ22ÔÈ„ÚÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa23‡e‰ «»»∆∆ƒ«»∆ƒ¿«¿»»«¬«ƒ
ÁÏ24. «

סמוך 21) עד והמלאכה בטהרה, היה שלהם מלאכה גמר
הארץ. עם עשה הכלי 22)לגמר על הרוק נפל שמא

הלכות  (ראה מטמא הארץ עם של ורוקו עשייתו, בשעת
י). פרק ומושב מלאכה.23)משכב גמר אחרי

עליו 24) אין מלאכתו שנגמרה לפני אבל הכלי, את ומטמא
שישית). (מעלה טומאה מקבל ואינו כלי דין

.ÊÛ¯ˆÓ - ÈÏk‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡25,L„˜Ï BÎB˙aM ‰Ó ««∆ƒ¿««¿ƒ¿»≈«∆¿¿…∆
˙B¯t ‡ÏÓ ‡e‰L ÈÏk ?„ˆÈk .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»≈«¿ƒ∆»≈≈
‰Ú‚Â ,˙B¯‚B¯‚e ÔÈ˜enˆ ÔB‚k ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„e¯t¿ƒ∆ƒ∆¿ƒƒ¿»¿»¿»
,L„˜Ï ÈÏkaM ‰Ó Ïk ‡ÓË - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓËÀ¿»¿∆»≈∆ƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…∆

˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡26Ì‰ Ì‰È¯·c ÏL27. ¬»…ƒ¿»¿»««¬∆ƒ¿≈∆≈
·‰Ê ‰¯OÚ ˙Á‡ Ûk :‰¯Bza BÊ ‰ÏÚÓÏ LÈ ÊÓ¯Â¿∆∆≈¿«¬»«»«««¬»»»»
È¯‰ - ÛkaM ‰Ó Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ¿≈»¿…∆»¿¬»ƒ»«∆««¬≈

CBz BÏ ÔÈ‡L elÙ‡ .„Á‡ Ûe‚k ‡e‰28‰Ó Û¯ˆÓ ¿∆»¬ƒ∆≈¿»≈«
B‡ Áel‰ Èab ÏÚ ÔÈ¯e·ˆ eÈ‰L ÔB‚k .L„˜Ï ÂÈÏÚM∆»»¿…∆¿∆»¿ƒ««≈««
‰Ê ÔÈÚ‚B ˙B¯t‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰ Èab ÏÚ««≈»««ƒ∆≈«≈¿ƒ∆

.‰Êa»∆

טומאה.25) לעניין אחד כגוש שבו הגושים כל את עושה
זו.26) שאמר:27)לרבות א, כד, שם יוחנן כרבי

נשנית  עקיבא רבי של א) משנה ח פרק (עדויות "מעדותו
בתירא  בן שמעון רבי "העיד שם: שנינו פירוש, זו" משנה
רבי  הוסיף כולו. נטמא במקצתו טמא שנגע חטאת אפר על
יום  טבול שנגע וכו' הקטורת ועל הסולת על עקיבא
היא  פרה אפר שטומאת ומפני כולם". את שפסל במקצתם
כג, (שם בגמרא למדו קדושה, כל עליו אין שהרי מדרבנן,

מדרבנן. - לו והדומה הסולת שגם מעלה 28)ב) היא זו
שביעית.

.ÁÔÈ¯eav‰ ÈL eÈ‰29¯Á‡ ¯·„Â ÈÏk‰ CB˙a30 »¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»«≈
¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆ƒ»»«»»

Ï CÈ¯ˆ Ô‰ÈÈaLÈÏk31;Ïk‰ ‡ÓËÂ ÔÙ¯ˆÓ ÈÏk‰ - ∆≈≈∆»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»«…
ÈÏkÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ Ì‡Â32‰Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï - ¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ…ƒ¿»∆»∆∆»¿»

.„·Ïa ‰‡Óh‰ B·«À¿»ƒ¿«

זה 29) בצד עישרון חצי והניח למנחה סולת עישרון כגון
אחר. בצד השני וחציו הכלי מנחה 30)של של סולת לא

משנה). (כסף להקטרה לבונה.31)העומדת כגון
[הכסף 32) לכהנים. הנאכלים מנחה שיירי או בשר כגון

היה  סולת כן גם הוא שביניהם האמצעי שאם מבאר, משנה
שהרי  הטומאה בו שנגעה העישרון חצי אותו עם מצטרף

ראב"ד]. ראה רש"י, כפירוש לא וזה הפסק. אין ביניהם

.Ë¯aÁÓ „Á‡‰ ¯eav‰Â ,ÈÏÎa ÔÈ¯eaˆ ÈL eÈ‰»¿≈ƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ»∆»¿À»
ÈM‰ ¯eava ‡ÓË Ú‚Â ,ÈÏk‰ È¯BÁ‡L ÌÈnÏ33- ««ƒ∆¬≈«¿ƒ¿»«»≈«ƒ«≈ƒ

Ô‰ÈL e‡ÓË34ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ,ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ƒ¿¿¿≈∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿««ƒ
ÈÏk‰ È¯BÁ‡L35Û‡ ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‰Ê ˙ÓÁÓ ∆¬≈«¿ƒ≈¬«∆»…∆«¿À»»∆«

È¯BÁ‡L ÌÈna ‡Óh‰ Ú‚ .ÈÏk‰ È¯BÁ‡ Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¬≈«¿ƒ»««»≈««ƒ∆¬≈
Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰Â ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓË - ÈÏk‰«¿ƒƒ¿»»…∆«¿À»»∆¿«»»»≈ƒ
˙ÓÁÓ ‡ÓË ‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ÈM‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓËƒ¿»»…∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ…ƒ¿»≈¬«

Ûe¯v‰36. «≈

להם.33) המחובר בציבור ולא במים לא נוגע שאינו
הציבורים.34) הצירוף 35)שני אם שם שואל ירמיה רבי

למה  מחובר כשהוא לכלי שמחוץ מה גם לטמא מועיל
דמחבר  כיוון לומר תימצי "אם ושאל: והוסיף הכלי, שבתוך
כלי  וצירוף מים חיבור הציבורים), שני (ונטמאו מחבר
לומר. תמצי כאם לפסוק רבינו של ודרכו מהו"?

מוגבל 36) הכלי צירוף אם ירמיה, רבי של שנייה בעייא
כך  בין או מבחוץ בנגיעה ולא הכלי בפנים טומאה לנגיעת
הנוגע  שהאוכל מובן נפשטה. לא זו בעיא מצרף. כך ובין

הטמאים. במים הישירה הנגיעה מפני נטמא במים

.ÈÈÏk‰ CB˙·e ,ÈÏÎa BÁÈp‰Â ‡ÓËpL L„˜ ÏÎ‡…∆…∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
¯B‰h‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ¯Á‡ L„˜ ÏÎ‡…∆…∆«≈»¿≈¿ƒ∆»∆«»

B˙¯‰Ëa37Ú‚Â ÌBÈ Ïe·Ë ‡a .B˙‡ÓËa ‡Óh‰Â ¿»√»¿«»≈¿À¿»»¿¿»«
¯B‰h‰ ÏÒÙ Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê ¯·„a LÈ - ‡Óh‰ ÏÎ‡a»…∆«»≈≈¿»»∆»≈ƒƒ¿««»
‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆ ÈtÓ ÌBÈ Ïe·Ë ÚbÓ ˙ÓÁÓ≈¬«««¿ƒ¿≈≈«¿ƒ…
ÔÓ Ú·OL ÏÎ‡a ‡l‡ ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ ‡lL ;ÏÒÙƒ¿«∆…»«¿∆»¿…∆∆»«ƒ

‰‡Óh‰38ÌeÏk BÏ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ39. «À¿»¿…ƒ¿

בכלי 37) מונחים כששניהם אלא מצרף, הכלי אמרו לא
מהם. באחד טומאה שנגעה השבע 38)בשעה כאדם
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טומאה. בולע אינו הוא כך אוכל, מקבל ומתוך 39)שאינו
אינה  כן גם הראשונה והטומאה השני. הציבור נטמא לא כך
יום  טבול נקט ולמה הקודמת. בבבא שאמרנו כמו מטמאה,
אינו  יום בטבול הנוגע שקודש מפני סתם? טומאה ולא
אינו  לעולם כן ואם בנגיעה, אחר קודש פוסל ולא מטמא
במקרה  טומאה, מוסיף נבילה או שרץ אבל טומאה. מוסיף
רש"י  (ראה רביעי או שלישי או שני היה הטמא שהחלק

העמוד). בראש שם

.‡È.¯B‰Ë - ‰Óe¯˙a Ï·‡ ;ÏeÒt - L„˜a ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿…∆»¬»ƒ¿»»
È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,‰Óe¯˙a ÈLÈÏL ÔÎÂ¿≈¿ƒƒƒ¿»ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈

‡ÓË ‰Ê40B‡ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰Â ;e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿«¿ƒƒ∆ƒ¿»
Ì‡ L„˜aL.BÏÒt ‡Ï - ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ ∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈¿»…¿»

ראשון.40) עשה

.·ÈB‡ ‰iL B„Èa da Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»««¿»«»¿»¿ƒ»
ÏÒt - B¯·Á „Èa41.ÈLÈÏLk ‡È‰ È¯‰Â ‰iM‰ ˙‡ ¿«¬≈»«∆«¿ƒ»«¬≈ƒƒ¿ƒƒ

‰ÏeÏa B„È ‰˙È‰ Ì‡Â42‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜LÓa ¿ƒ»¿»»¿»¿«¿∆««ƒ∆…
dz¯·Á ˙‡ÓË - Ú‚43Ô‰ÈzL ˙‡ ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ .44 »«ƒ¿»¬∆¿»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆

B„È ˙‡ÓË Ì‡ ,‰Óe¯˙a Ï·‡ .L„˜a ÚbÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ«¿…∆¬»ƒ¿»ƒƒ¿»»
‡È‰Lk da Ú‚ elÙ‡Â ,dz¯·Á ˙‡ÓË ‡Ï - ˙Á‡‰»««…ƒ¿»¬∆¿»«¬ƒ»«»¿∆ƒ

‰·e‚45‡l‡ ,˙‡ÓËpL B„È ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
.‰Óe¯˙a Ú‚BÂ dÏËB¿»¿≈«ƒ¿»

כרבי 41) תטמאהו. לא אבל אותו, תפסול בקודש תיגע אם
שם. יהודה בן בנגיעתה 42)יוסי היד ונטמאה רטובה,

משום  ולא משקין טומאת מגזירת שנייה ונעשית במשקה
שבקודש. טעמו,43)המעלה ונראה כמותה. שנייה נעשית

ונעשתה  הטמאה יד שעל במשקין השנייה היד נגעה שמא
רבותיה  "היינו שם: שאמרו ממה זה חשש למד [רבינו שני.

שם]. רש"י ראה ח נת 44)דנגובה". פרק למעלה באר
טבילה  צריכות אלא ידיים בנטילת די לא שלקודש ז הלכה
לידים  "נוטלים ב): יח, (שם ששנינו כמו כשירה במקווה
שאם  מובן, מטבילין". ולקודש ולתרומה, למעשר לחולין
הטמאה  היד את מטביל האחרת בידו נגע לא וגם נגובה היא

לחה 45)בלבד. היא אם אבל נגובה, היא אם כלומר,
תשיעית). (מעלה במשקה נגיעתה מפני השנייה נטמאת
חבירתה  מטמאה יד א. מעלות, שתי כאן מנו לא [למה
ולתרומה  טבילה צריכה לקודש ב. לתרומה; ולא לקודש
חומר  המתחיל דיבור ב כ, שם בתוספות נטילה? מספיקה
טומאה  לעניין חומרות שהן המעלות רק שנמנו פירשו,
א  ו, נדה תוספות ראה דטומאה", "דררא הגמרא: (בלשון

הטבילה]. את מנו לא ולפיכך, אבל), המתחיל דיבור

.‚Èe¯LÎ‰ ‡lL ÔÈ·e‚ ÔÈÏÎ‡46Ì˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - √»ƒ¿ƒ∆…À¿¿¿ƒ»
˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa47;‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿»«ƒ¿…»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

Ôz¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁ - L„˜a Ï·‡48ÈÓÏ ¯eÒ‡Â , ¬»¿…∆ƒ««…∆«¿«¿»¿»¿ƒ
‡Ï elÙ‡Â .¯LÎ‰ ‡lL L„˜ ÏÎ‡Ï ˙B‡ÓË ÂÈ„iL∆»»¿≈∆¡……∆∆…À¿««¬ƒ…

LBÎa ‡l‡ Ba Ú‚49B¯·Á BÏ ·ÁzL B‡50ÂÈt CB˙Ï »«∆»¿∆»«¬≈¿ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -51‰Ú‚ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»¿»

,e‡ÓËpL - e¯LÎ‰ ‡lL L„˜ ÏL ÔÈÏÎ‡a ‰‡ÓËÀ¿»»√»ƒ∆…∆∆…À¿¿∆ƒ¿¿
.Ôz¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ««…∆«¿«¿»

א 46) פרק (ראה המשקין משבעת באחד נרטבו שלא
ב). והלכה א הלכה אוכלין טומאת סתם 47)מהלכות

ה  פרק למעלה (ראה שניות להיות עליהם שגזרו ידיים
האדם). נטמא ולא לטומאה בראשון נגעו אם או ח, הלכה

משקין 48) הכשר בלי טומאה ומקבלים הקודש אוכלי את
ב). כד, טומאה.49)(שם מקבל שאינו עץ של פלך

טהורות.50) בן 51)שידיו חנינא רבי מנמק שם בגמרא
הקודש  עם ביחד ויאכל לח בצל או צנון יקח שמא אנטיגנוס
בידיו  שנגעו הבצל או הצנון שעל המשקין שהרי ויטמאוהו,

עשירית). מעלה היא (זאת ראשון. נעשו

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰naBÓˆÚ ÏÎ‡‰ ÏÒÙÏ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»…∆«¿
È¯‰ - ÈLÂ ÔBL‡¯ Ba ˙BÓÏ Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡a B¯Ò‡Ïe¿»¿«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈

˜ÙÒ ‰Ê52¯LÎ‰ ‡Ïa ‡ÓËpL ÏÎ‡ Ú‚ ?„ˆÈk . ∆»≈≈«»«…∆∆ƒ¿»¿…∆¿≈
ÈtÓ ,˜ÙÒ ÈM‰ ‰Ê È¯‰ - ¯LÎ‰L ÈL ÏÎ‡a¿…∆≈ƒ∆À¿«¬≈∆«≈ƒ»≈ƒ¿≈

.¯LÎ‰ ‡Ï ÔBL‡¯‰L∆»ƒ…À¿«

מנחות 52) של בצריד א לו, בחולין נפשטה שלא בעייא
ראשון  למנות גם מועילה הקודש חיבת אם הוכשר שלא
למעלה  הלא שואל, משנה [הכסף בלבד. לפסול או ושני
בו  שמונים מנחות של בצריד רבינו פסק ג הלכה ח פרק
במנחות  שאמרו מה על שהסתמך שם ונתבאר ושני ראשון
והשואל  ושני, ראשון שמונים ספק כל אין שמדרבנן קב,
ומשמע  ספק" זה "הרי כאן כתב ולמה תורה, דין מהו שאל
בטומאה  המדובר שם מבאר: והוא מדרבנן? אפילו
מים, הכשר בלי ושני ראשון למנות חכמים גזרו דאורייתא
אפשר  חכמים מגזירת עיקרה שכל ידיים, בטומאת כאן אבל
ושני. ראשון למנות ולא בלבד, לפסול אלא החמירו שלא
ראשון  לדין נמשכים זו בהלכה רבינו דברי שכל יוצא ומזה
המדברת  שם שנייה בבא על ובדילוג הקודמת שבהלכה

באוכלין]. טומאה בנגעה

.ÂËÔB‡‰53ÌÈ¯etk ¯qÁÓe ,B˙eÈ‡ ÔÓÊ ÌzL ¯Á‡ »≈««∆«¿«¬ƒ¿À«ƒƒ
˙ÏÈÎ‡Ï ‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ - B˙¯tk ‡È·‰L ¯Á‡««∆≈ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ«
ÌÈ¯etk ¯qÁÓe ÔB‡‰L ;‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,L„w‰«…∆¬»…ƒ¿»∆»≈¿À«ƒƒ
ÌeÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓe .‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¡…∆«¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰ ‰zÚ „Ú È¯‰L ?L„˜Ï ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿…∆∆¬≈««»»¬ƒ∆¡…∆

ÔzÚ„ eÁÈq‰Â L„w‰54.eÚ„È ‡Ï Ì‰Â e‡ÓË ‡nLÂ , «…∆¿ƒƒ«¿»¿∆»ƒ¿¿¿≈…»¿
- ‰ÚÈ‚Ï Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ BÊ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡ÏÂ¿…»«¬»∆»«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒ»

‰ÏÈ·Ë Ì„˜ ÌÈL„wa ÌÈÚ‚B55. ¿ƒ«√»ƒ…∆¿ƒ»

המת.53) קבורת לפני טהרת 54)אבל על מלשמור
חכמים 55)הקודש. (עשו) עביד באכילה ב: צט, זבחים

מעלה. חכמים עביד לא בנגיעה מעלה,

.ÊËÔÈa L„˜Ï ÔÈa Ìe‡OÚ ˙BBL‡¯‰ ˙BÏÚÓ LL≈«¬»ƒ¬»≈¿…∆≈
,˙BB¯Á‡ LÓÁÂ ;L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÏ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆¿»≈«¬
Ìe‡OÚ - ‰‡Ï‰Â BÎB˙aM ‰Ó Û¯ˆÓ ÈÏk‰ ÔÓ Ô‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿»≈«∆¿»»¿»¬»
˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa ‡Ï Ï·‡ ,„·Ïa L„˜a¿…∆ƒ¿«¬»…¿Àƒ∆«¬«»√«
,CÎÈÙÏ .ÔÈlÁk el‡ LÓÁa Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,L„w‰«…∆∆»¬≈≈¿»≈≈¿Àƒ¿ƒ»
,Ô‰a ‡ÓË ÔBL‡¯‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÀƒ∆«¬«»√««…∆»ƒ»≈»∆
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁa ¯B‰Ë ÈLÈÏM‰Â ,ÏeÒt ÈM‰Â¿«≈ƒ»¿«¿ƒƒ»¿Àƒ¿∆≈«¿
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ה'תשע"ט  תמוז י"ז ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
צריך 1) ואם בבגדים. חכמים עשו מעלות שחמש יבאר

צריך  ואם הדעת. היסח מחמת ולקודש לתרומה טבילה
בחזקת  שיהיו שגזרו הכלים כל ולנטילה. לטבילה כוונה
מאבות  אב בספק שנטמאו וקדשים תרומה טומאה.
התרומה, את שורפים ספיקות כמה על תורה. של הטומאות

ספיקות. שני על שורפים ואם

.‡˙BÏÚÓ LÓÁ2:Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„‚·a ÌÈÓÎÁ eOÚ »≈«¬»¬»ƒƒ¿»ƒ¿≈≈
Ò¯„Ó - ı¯‡‰ ÈnÚ È„‚a3.‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡Ï ƒ¿≈«≈»»∆ƒ¿»¿¿≈À≈∆¿»√»

ÔÈ·Êk - ÔÓˆÚ ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÎÂ4BÓk ,˙B¯‰ËÏ ¿≈«≈»»∆«¿»¿»ƒƒ¿»¿
e¯‡aL5Ò¯„Ó - ‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ È„‚·e . ∆≈«¿ƒ¿≈¿≈À≈∆¿»√»ƒ¿»

¯OÚÓ ÈÏÎB‡ÏÈL6,‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ Ï·‡ . ¿¿≈«¬≈≈ƒ¬»¿≈À≈∆¿»√»
ÌÈ·Êk ÌÈ‡ - ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â7elÙ‡ . ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ¬ƒ

da Ú‚ Ì‡ elÙ‡ ,¯B‰Ë Le¯t‰ ‰Ê È¯‰ ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¬≈∆«»»¬ƒƒ»«»
ÈÏÎB‡Ï Ò¯„Ó - ÈL ¯OÚÓ ÈÏÎB‡ È„‚·e .BÙe‚a¿ƒ¿≈¿≈«¬≈≈ƒƒ¿»¿¿≈
Ï·‡ .L„˜Ï Ò¯„Ó - ‰Óe¯z ÈÏÎB‡ È„‚·e .‰Óe¯z¿»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»¿…∆¬»
È„‚·e .L„˜Ï ÔÈ·Êk ÔÈ‡ - ÔÓˆÚ ‰Óe¯z ÈÏÎB‡¿≈¿»«¿»≈»¿»ƒ¿…∆ƒ¿≈

˙‡hÁÏ Ò¯„Ó - L„˜ ÈÏÎB‡8˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈…∆ƒ¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰n„‡ ‰¯t9·Êk BÈ‡ - L„˜Ï ¯B‰h‰ Ï·‡ . »»¬À»¬»«»¿…∆≈¿»

.˙‡hÁÏ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

כו'" מדרס.. הארץ עם "..בגדי
אינה  הארץ עם טומאת על חכמים גזירת הרמב"ם, לשיטת
על  שהטילו אלא ספק) (טומאת טומאה חשש מצד רק

הארץ d`neh"עמי zwfg" בדקדוקי "בקיאין שאינם כיון
הם  שברגל שהטעם הרמב"ם סבר ולכן וטומאות" טהרות
כל  והי' לאינצויי ד"הוה החשש משום אינו טהרה" "בחזקת
אין  כי רש"י) (כשיטת כו'" לעצמו במה עושה ואחד אחד
מפני  אלא טומאה" מ"חזקת להוציאם מספיק טעם זה
חטאת  פרת בטהרת וכן ברגל", עצמם מטהרין ש"הכל
על  גם נאמנים כך ומשום בה, מזלזלין אין חומרתה מפני
הגתות  בשעת התרומה ועל נסכים של ושמן יין טהרת
לא  אלו במקרים ולכן הארץ, עמי גם נזהרים שבכולם

טומאה. חזקת חכמים עליהם החילו
(31 dxrde 23 'r fl wlg y"ewl it lr)

ב.2) יח, חגיגה כטומאת 3)משנה, טומאה עליהם הטילו
זב. עליהם שדרס במגע.4)הכלים הטהרות את מטמאים

ומושב.5) משכב מטמאי מהלכות בר 6)בפ"י אחא כרב
ב). יט, (שם ה"ז.7)אדא פ"ב שם לפרה 8)ירושלמי

בטהרתה. החמירו וחכמים חטאת, שנקראה אדומה
ה"א.9) פי"ג

.·ÔÎÂ10ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÏÈ·Ëa ˙BÏÚÓ ÌÈÓÎÁ eOÚ ¿≈»¬»ƒ«¬ƒ¿ƒ»≈«ƒ
ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰ek ‡Ïa Ï·hL11¯eÒ‡Â , ∆»«¿…«»»¬≈∆»¿Àƒ¿»

Ï·Ë .¯OÚÓÏ ÏaËÏ Ôek˙iL „Ú ÈL ¯OÚÓa¿«¬≈≈ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿«¬≈»«
¯eÒ‡Â ,¯OÚÓÏ ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯OÚÓÏ¿«¬≈¬≈∆¿∆¿«»√»¿«¬≈¿»

˜ÊÁ‰ - ‰Óe¯˙Ï Ï·Ë .‰Óe¯˙a12¯eÒ‡Â ,‰Óe¯˙Ï ƒ¿»»«ƒ¿»À¿«ƒ¿»¿»
.˙‡hÁÏ ¯eÒ‡Â ,L„˜Ï ˜ÊÁ‰ - L„˜Ï Ï·Ë .L„˜a¿…∆»«¿…∆À¿«¿…∆¿»¿«»
˜ÊÁ‰ - ¯eÓÁÏ Ï·Bh‰L ;ÏkÏ ˜ÊÁ‰ - ˙‡hÁÏ Ï·Ë»«¿«»À¿««…∆«≈∆»À¿«
È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡Ï Ôek˙ ‡ÏÂ Ì˙Ò Ï·Ë .ÏwÏ««»«¿»¿…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»≈¬≈
elÙ‡ ‰È‰Lk ‡ÓËÂ ,„·Ïa ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê∆»¿Àƒƒ¿«¿»≈¿∆»»¬ƒ

¯OÚÓÏ13‰ek CÈ¯ˆ - ÔÏÈaË‰ B‡ ÂÈ„È Ï·Bh‰ ÔÎÂ . ¿«¬≈¿≈«≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ«»»
Ï·‡ ,‰ek CÈ¯ˆ ‰ÏÚÓÂ ¯OÚn‰ ÔÓe .¯OÚÓÏ elÙ‡¬ƒ¿«¬≈ƒ««¬≈»«¿»»ƒ«»»¬»
È¯·cÓ el‡‰ ˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈlÁÏ¿Àƒ≈»ƒ«»»¿»««¬»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ14ÌB˜Ó ÏkÓ Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ ,‰¯Bz ÔÈc Ï·‡ ; ¿ƒ¬»ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
.ÏkÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ -¬≈»«…

ב.10) יח, שם ולא 11)משנה "טבל כתוב: שם במשנה
בגמרא  אבל טבל", לא כאילו התכוון) לא (פירוש, הוחזק
לחולין  אבל למעשר, טבל לא כאילו פירשו, א יט, שם

מטהרתו. טהרה.12)הטבילה בחזקת הוא שני,13)הרי
ממעשר. לחמורים משמע,14)ומכלֿשכן שם בגמרא

הן. דרבנן שמעלות

.‚‰È‰L ÈÓ15ÏÎ‡lÓ BaÏ ˙‡ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë ƒ∆»»»ƒ¿»¿ƒƒ«∆ƒƒ∆¡…
„Ú ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,˙Úc‰ Áq‰a ‡ÓË -ƒ¿»¿∆««««¿»∆¡…¿»«

LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰iL ÌÚt ÏaËiL16eÈ‰ . ∆ƒ¿…««¿ƒ»¿≈»ƒ∆¡≈∆∆»
ÏÚ Û‡ ,ÏÎ‡lÓ BaÏ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿ƒ¿»¿ƒƒ«ƒƒ∆¡…««

ÓË ‡lL È‡ Ú„BÈ :¯ÓB‡L ÈtÂÈ„È È¯‰ - È„È e‡ ƒ∆≈≈«¬ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈»»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ,˙Úc‰ Áq‰a ˙B‡ÓË17Ì‡ . ¿≈¿∆««««∆«»«ƒ«¿»ƒƒ

BzÚc ÁÈqn‰ ÏkL L„˜Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ôk ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈«»…∆¿…∆∆»««ƒ««¿
‡ÏÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ BÓˆÚ ¯ÓL ‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈ·Ë CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»¿ƒ…»««¿ƒÀ¿«≈¿…
ÈLÈÏL ‰‡f‰ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ‡ÓË ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿»¬≈∆»ƒ«»»¿ƒƒ

ÈÚÈ·Le18‡ÓË ‡lL Ú„È Ì‡Â .˙Úc‰ Áq‰ ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿≈∆««««¿ƒ»«∆…ƒ¿»
CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ˙B‡ÓË ¯‡MÓ BzÚc ÁÈq‰Â ˙Óa¿≈¿ƒƒ««¿ƒ¿»À¿¬≈∆»ƒ

LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë19,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â .‰Óe¯˙Ï Û‡ ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆«ƒ¿»¿»»»
.Ô‰È¯·cÓ ˙BÏÈ·h‰ el‡ ÏkL∆»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆

כחכמים.15) מ"ח. ז פרק תרומה 16)טהרות לאכול מותר
א. צט, זבחים החמה. שקיעת לפני רגילות 17)אפילו

שם). (טהרות דבר בכל ולנגוע להזות 18)להתעסק צריך
כמו  השביעי וביום השלישי ביום אדומה פרה אפר מי עליו

ממש. מת טמא דעתו 19)על כשהסיח המדובר למעלה
עליו  הטילו נטמא, שלא הוא יודע אבל תרומה מלאכול
המדובר  וכאן שמש, הערב צריך ואינו בלבד טבילה חובת
הערב  צריך ולפיכך מטומאה, מלהשמר דעתו כשהסיח

בטומאה. נגע שמא שמש,

.„ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ20ÌÈ˜ÂMa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ¿≈»¿¬»ƒ««≈ƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
˙B¯a„na elÙ‡ ,˙B·BÁ¯·e21,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa eÈ‰iL , »¿¬ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿¿∆¿«À¿»

ÌL ÔÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ÔÎÂ .e‡ÓË ˙Óa B‡ ·Êa ‡nL∆»¿»¿≈ƒ¿¿¿≈»Àƒ«ƒ¿»ƒ»
˜¯‰ ‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê ˜¯ ‡nL ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa -¿∆¿«À¿»∆»…»¿«≈»…

.‰f‰«∆

ב.20) טו, שם.21)שבת מצויים אנשים שאין
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טומאה. בולע אינו הוא כך אוכל, מקבל ומתוך 39)שאינו
אינה  כן גם הראשונה והטומאה השני. הציבור נטמא לא כך
יום  טבול נקט ולמה הקודמת. בבבא שאמרנו כמו מטמאה,
אינו  יום בטבול הנוגע שקודש מפני סתם? טומאה ולא
אינו  לעולם כן ואם בנגיעה, אחר קודש פוסל ולא מטמא
במקרה  טומאה, מוסיף נבילה או שרץ אבל טומאה. מוסיף
רש"י  (ראה רביעי או שלישי או שני היה הטמא שהחלק

העמוד). בראש שם

.‡È.¯B‰Ë - ‰Óe¯˙a Ï·‡ ;ÏeÒt - L„˜a ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿…∆»¬»ƒ¿»»
È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,‰Óe¯˙a ÈLÈÏL ÔÎÂ¿≈¿ƒƒƒ¿»ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈

‡ÓË ‰Ê40B‡ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰Â ;e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿«¿ƒƒ∆ƒ¿»
Ì‡ L„˜aL.BÏÒt ‡Ï - ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ ∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈¿»…¿»

ראשון.40) עשה

.·ÈB‡ ‰iL B„Èa da Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»««¿»«»¿»¿ƒ»
ÏÒt - B¯·Á „Èa41.ÈLÈÏLk ‡È‰ È¯‰Â ‰iM‰ ˙‡ ¿«¬≈»«∆«¿ƒ»«¬≈ƒƒ¿ƒƒ

‰ÏeÏa B„È ‰˙È‰ Ì‡Â42‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜LÓa ¿ƒ»¿»»¿»¿«¿∆««ƒ∆…
dz¯·Á ˙‡ÓË - Ú‚43Ô‰ÈzL ˙‡ ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ .44 »«ƒ¿»¬∆¿»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆

B„È ˙‡ÓË Ì‡ ,‰Óe¯˙a Ï·‡ .L„˜a ÚbÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ«¿…∆¬»ƒ¿»ƒƒ¿»»
‡È‰Lk da Ú‚ elÙ‡Â ,dz¯·Á ˙‡ÓË ‡Ï - ˙Á‡‰»««…ƒ¿»¬∆¿»«¬ƒ»«»¿∆ƒ

‰·e‚45‡l‡ ,˙‡ÓËpL B„È ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
.‰Óe¯˙a Ú‚BÂ dÏËB¿»¿≈«ƒ¿»

כרבי 41) תטמאהו. לא אבל אותו, תפסול בקודש תיגע אם
שם. יהודה בן בנגיעתה 42)יוסי היד ונטמאה רטובה,

משום  ולא משקין טומאת מגזירת שנייה ונעשית במשקה
שבקודש. טעמו,43)המעלה ונראה כמותה. שנייה נעשית

ונעשתה  הטמאה יד שעל במשקין השנייה היד נגעה שמא
רבותיה  "היינו שם: שאמרו ממה זה חשש למד [רבינו שני.

שם]. רש"י ראה ח נת 44)דנגובה". פרק למעלה באר
טבילה  צריכות אלא ידיים בנטילת די לא שלקודש ז הלכה
לידים  "נוטלים ב): יח, (שם ששנינו כמו כשירה במקווה
שאם  מובן, מטבילין". ולקודש ולתרומה, למעשר לחולין
הטמאה  היד את מטביל האחרת בידו נגע לא וגם נגובה היא

לחה 45)בלבד. היא אם אבל נגובה, היא אם כלומר,
תשיעית). (מעלה במשקה נגיעתה מפני השנייה נטמאת
חבירתה  מטמאה יד א. מעלות, שתי כאן מנו לא [למה
ולתרומה  טבילה צריכה לקודש ב. לתרומה; ולא לקודש
חומר  המתחיל דיבור ב כ, שם בתוספות נטילה? מספיקה
טומאה  לעניין חומרות שהן המעלות רק שנמנו פירשו,
א  ו, נדה תוספות ראה דטומאה", "דררא הגמרא: (בלשון

הטבילה]. את מנו לא ולפיכך, אבל), המתחיל דיבור

.‚Èe¯LÎ‰ ‡lL ÔÈ·e‚ ÔÈÏÎ‡46Ì˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - √»ƒ¿ƒ∆…À¿¿¿ƒ»
˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa47;‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿»«ƒ¿…»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

Ôz¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁ - L„˜a Ï·‡48ÈÓÏ ¯eÒ‡Â , ¬»¿…∆ƒ««…∆«¿«¿»¿»¿ƒ
‡Ï elÙ‡Â .¯LÎ‰ ‡lL L„˜ ÏÎ‡Ï ˙B‡ÓË ÂÈ„iL∆»»¿≈∆¡……∆∆…À¿««¬ƒ…

LBÎa ‡l‡ Ba Ú‚49B¯·Á BÏ ·ÁzL B‡50ÂÈt CB˙Ï »«∆»¿∆»«¬≈¿ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -51‰Ú‚ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»¿»

,e‡ÓËpL - e¯LÎ‰ ‡lL L„˜ ÏL ÔÈÏÎ‡a ‰‡ÓËÀ¿»»√»ƒ∆…∆∆…À¿¿∆ƒ¿¿
.Ôz¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ««…∆«¿«¿»

א 46) פרק (ראה המשקין משבעת באחד נרטבו שלא
ב). והלכה א הלכה אוכלין טומאת סתם 47)מהלכות

ה  פרק למעלה (ראה שניות להיות עליהם שגזרו ידיים
האדם). נטמא ולא לטומאה בראשון נגעו אם או ח, הלכה

משקין 48) הכשר בלי טומאה ומקבלים הקודש אוכלי את
ב). כד, טומאה.49)(שם מקבל שאינו עץ של פלך

טהורות.50) בן 51)שידיו חנינא רבי מנמק שם בגמרא
הקודש  עם ביחד ויאכל לח בצל או צנון יקח שמא אנטיגנוס
בידיו  שנגעו הבצל או הצנון שעל המשקין שהרי ויטמאוהו,

עשירית). מעלה היא (זאת ראשון. נעשו

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰naBÓˆÚ ÏÎ‡‰ ÏÒÙÏ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»…∆«¿
È¯‰ - ÈLÂ ÔBL‡¯ Ba ˙BÓÏ Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡a B¯Ò‡Ïe¿»¿«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈

˜ÙÒ ‰Ê52¯LÎ‰ ‡Ïa ‡ÓËpL ÏÎ‡ Ú‚ ?„ˆÈk . ∆»≈≈«»«…∆∆ƒ¿»¿…∆¿≈
ÈtÓ ,˜ÙÒ ÈM‰ ‰Ê È¯‰ - ¯LÎ‰L ÈL ÏÎ‡a¿…∆≈ƒ∆À¿«¬≈∆«≈ƒ»≈ƒ¿≈

.¯LÎ‰ ‡Ï ÔBL‡¯‰L∆»ƒ…À¿«

מנחות 52) של בצריד א לו, בחולין נפשטה שלא בעייא
ראשון  למנות גם מועילה הקודש חיבת אם הוכשר שלא
למעלה  הלא שואל, משנה [הכסף בלבד. לפסול או ושני
בו  שמונים מנחות של בצריד רבינו פסק ג הלכה ח פרק
במנחות  שאמרו מה על שהסתמך שם ונתבאר ושני ראשון
והשואל  ושני, ראשון שמונים ספק כל אין שמדרבנן קב,
ומשמע  ספק" זה "הרי כאן כתב ולמה תורה, דין מהו שאל
בטומאה  המדובר שם מבאר: והוא מדרבנן? אפילו
מים, הכשר בלי ושני ראשון למנות חכמים גזרו דאורייתא
אפשר  חכמים מגזירת עיקרה שכל ידיים, בטומאת כאן אבל
ושני. ראשון למנות ולא בלבד, לפסול אלא החמירו שלא
ראשון  לדין נמשכים זו בהלכה רבינו דברי שכל יוצא ומזה
המדברת  שם שנייה בבא על ובדילוג הקודמת שבהלכה

באוכלין]. טומאה בנגעה

.ÂËÔB‡‰53ÌÈ¯etk ¯qÁÓe ,B˙eÈ‡ ÔÓÊ ÌzL ¯Á‡ »≈««∆«¿«¬ƒ¿À«ƒƒ
˙ÏÈÎ‡Ï ‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ - B˙¯tk ‡È·‰L ¯Á‡««∆≈ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ«
ÌÈ¯etk ¯qÁÓe ÔB‡‰L ;‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,L„w‰«…∆¬»…ƒ¿»∆»≈¿À«ƒƒ
ÌeÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓe .‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¡…∆«¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰ ‰zÚ „Ú È¯‰L ?L„˜Ï ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿…∆∆¬≈««»»¬ƒ∆¡…∆

ÔzÚ„ eÁÈq‰Â L„w‰54.eÚ„È ‡Ï Ì‰Â e‡ÓË ‡nLÂ , «…∆¿ƒƒ«¿»¿∆»ƒ¿¿¿≈…»¿
- ‰ÚÈ‚Ï Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ BÊ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡ÏÂ¿…»«¬»∆»«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒ»

‰ÏÈ·Ë Ì„˜ ÌÈL„wa ÌÈÚ‚B55. ¿ƒ«√»ƒ…∆¿ƒ»

המת.53) קבורת לפני טהרת 54)אבל על מלשמור
חכמים 55)הקודש. (עשו) עביד באכילה ב: צט, זבחים

מעלה. חכמים עביד לא בנגיעה מעלה,

.ÊËÔÈa L„˜Ï ÔÈa Ìe‡OÚ ˙BBL‡¯‰ ˙BÏÚÓ LL≈«¬»ƒ¬»≈¿…∆≈
,˙BB¯Á‡ LÓÁÂ ;L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÏ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆¿»≈«¬
Ìe‡OÚ - ‰‡Ï‰Â BÎB˙aM ‰Ó Û¯ˆÓ ÈÏk‰ ÔÓ Ô‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿»≈«∆¿»»¿»¬»
˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa ‡Ï Ï·‡ ,„·Ïa L„˜a¿…∆ƒ¿«¬»…¿Àƒ∆«¬«»√«
,CÎÈÙÏ .ÔÈlÁk el‡ LÓÁa Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,L„w‰«…∆∆»¬≈≈¿»≈≈¿Àƒ¿ƒ»
,Ô‰a ‡ÓË ÔBL‡¯‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÀƒ∆«¬«»√««…∆»ƒ»≈»∆
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁa ¯B‰Ë ÈLÈÏM‰Â ,ÏeÒt ÈM‰Â¿«≈ƒ»¿«¿ƒƒ»¿Àƒ¿∆≈«¿
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ה'תשע"ט  תמוז י"ז ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
צריך 1) ואם בבגדים. חכמים עשו מעלות שחמש יבאר

צריך  ואם הדעת. היסח מחמת ולקודש לתרומה טבילה
בחזקת  שיהיו שגזרו הכלים כל ולנטילה. לטבילה כוונה
מאבות  אב בספק שנטמאו וקדשים תרומה טומאה.
התרומה, את שורפים ספיקות כמה על תורה. של הטומאות

ספיקות. שני על שורפים ואם

.‡˙BÏÚÓ LÓÁ2:Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„‚·a ÌÈÓÎÁ eOÚ »≈«¬»¬»ƒƒ¿»ƒ¿≈≈
Ò¯„Ó - ı¯‡‰ ÈnÚ È„‚a3.‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡Ï ƒ¿≈«≈»»∆ƒ¿»¿¿≈À≈∆¿»√»

ÔÈ·Êk - ÔÓˆÚ ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÎÂ4BÓk ,˙B¯‰ËÏ ¿≈«≈»»∆«¿»¿»ƒƒ¿»¿
e¯‡aL5Ò¯„Ó - ‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ È„‚·e . ∆≈«¿ƒ¿≈¿≈À≈∆¿»√»ƒ¿»

¯OÚÓ ÈÏÎB‡ÏÈL6,‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ Ï·‡ . ¿¿≈«¬≈≈ƒ¬»¿≈À≈∆¿»√»
ÌÈ·Êk ÌÈ‡ - ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â7elÙ‡ . ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ¬ƒ

da Ú‚ Ì‡ elÙ‡ ,¯B‰Ë Le¯t‰ ‰Ê È¯‰ ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¬≈∆«»»¬ƒƒ»«»
ÈÏÎB‡Ï Ò¯„Ó - ÈL ¯OÚÓ ÈÏÎB‡ È„‚·e .BÙe‚a¿ƒ¿≈¿≈«¬≈≈ƒƒ¿»¿¿≈
Ï·‡ .L„˜Ï Ò¯„Ó - ‰Óe¯z ÈÏÎB‡ È„‚·e .‰Óe¯z¿»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»¿…∆¬»
È„‚·e .L„˜Ï ÔÈ·Êk ÔÈ‡ - ÔÓˆÚ ‰Óe¯z ÈÏÎB‡¿≈¿»«¿»≈»¿»ƒ¿…∆ƒ¿≈

˙‡hÁÏ Ò¯„Ó - L„˜ ÈÏÎB‡8˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈…∆ƒ¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰n„‡ ‰¯t9·Êk BÈ‡ - L„˜Ï ¯B‰h‰ Ï·‡ . »»¬À»¬»«»¿…∆≈¿»

.˙‡hÁÏ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

כו'" מדרס.. הארץ עם "..בגדי
אינה  הארץ עם טומאת על חכמים גזירת הרמב"ם, לשיטת
על  שהטילו אלא ספק) (טומאת טומאה חשש מצד רק

הארץ d`neh"עמי zwfg" בדקדוקי "בקיאין שאינם כיון
הם  שברגל שהטעם הרמב"ם סבר ולכן וטומאות" טהרות
כל  והי' לאינצויי ד"הוה החשש משום אינו טהרה" "בחזקת
אין  כי רש"י) (כשיטת כו'" לעצמו במה עושה ואחד אחד
מפני  אלא טומאה" מ"חזקת להוציאם מספיק טעם זה
חטאת  פרת בטהרת וכן ברגל", עצמם מטהרין ש"הכל
על  גם נאמנים כך ומשום בה, מזלזלין אין חומרתה מפני
הגתות  בשעת התרומה ועל נסכים של ושמן יין טהרת
לא  אלו במקרים ולכן הארץ, עמי גם נזהרים שבכולם

טומאה. חזקת חכמים עליהם החילו
(31 dxrde 23 'r fl wlg y"ewl it lr)

ב.2) יח, חגיגה כטומאת 3)משנה, טומאה עליהם הטילו
זב. עליהם שדרס במגע.4)הכלים הטהרות את מטמאים

ומושב.5) משכב מטמאי מהלכות בר 6)בפ"י אחא כרב
ב). יט, (שם ה"ז.7)אדא פ"ב שם לפרה 8)ירושלמי

בטהרתה. החמירו וחכמים חטאת, שנקראה אדומה
ה"א.9) פי"ג

.·ÔÎÂ10ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÏÈ·Ëa ˙BÏÚÓ ÌÈÓÎÁ eOÚ ¿≈»¬»ƒ«¬ƒ¿ƒ»≈«ƒ
ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰ek ‡Ïa Ï·hL11¯eÒ‡Â , ∆»«¿…«»»¬≈∆»¿Àƒ¿»

Ï·Ë .¯OÚÓÏ ÏaËÏ Ôek˙iL „Ú ÈL ¯OÚÓa¿«¬≈≈ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿«¬≈»«
¯eÒ‡Â ,¯OÚÓÏ ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯OÚÓÏ¿«¬≈¬≈∆¿∆¿«»√»¿«¬≈¿»

˜ÊÁ‰ - ‰Óe¯˙Ï Ï·Ë .‰Óe¯˙a12¯eÒ‡Â ,‰Óe¯˙Ï ƒ¿»»«ƒ¿»À¿«ƒ¿»¿»
.˙‡hÁÏ ¯eÒ‡Â ,L„˜Ï ˜ÊÁ‰ - L„˜Ï Ï·Ë .L„˜a¿…∆»«¿…∆À¿«¿…∆¿»¿«»
˜ÊÁ‰ - ¯eÓÁÏ Ï·Bh‰L ;ÏkÏ ˜ÊÁ‰ - ˙‡hÁÏ Ï·Ë»«¿«»À¿««…∆«≈∆»À¿«
È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡Ï Ôek˙ ‡ÏÂ Ì˙Ò Ï·Ë .ÏwÏ««»«¿»¿…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»≈¬≈
elÙ‡ ‰È‰Lk ‡ÓËÂ ,„·Ïa ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê∆»¿Àƒƒ¿«¿»≈¿∆»»¬ƒ

¯OÚÓÏ13‰ek CÈ¯ˆ - ÔÏÈaË‰ B‡ ÂÈ„È Ï·Bh‰ ÔÎÂ . ¿«¬≈¿≈«≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ«»»
Ï·‡ ,‰ek CÈ¯ˆ ‰ÏÚÓÂ ¯OÚn‰ ÔÓe .¯OÚÓÏ elÙ‡¬ƒ¿«¬≈ƒ««¬≈»«¿»»ƒ«»»¬»
È¯·cÓ el‡‰ ˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈlÁÏ¿Àƒ≈»ƒ«»»¿»««¬»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ14ÌB˜Ó ÏkÓ Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ ,‰¯Bz ÔÈc Ï·‡ ; ¿ƒ¬»ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
.ÏkÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ -¬≈»«…

ב.10) יח, שם ולא 11)משנה "טבל כתוב: שם במשנה
בגמרא  אבל טבל", לא כאילו התכוון) לא (פירוש, הוחזק
לחולין  אבל למעשר, טבל לא כאילו פירשו, א יט, שם

מטהרתו. טהרה.12)הטבילה בחזקת הוא שני,13)הרי
ממעשר. לחמורים משמע,14)ומכלֿשכן שם בגמרא

הן. דרבנן שמעלות

.‚‰È‰L ÈÓ15ÏÎ‡lÓ BaÏ ˙‡ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë ƒ∆»»»ƒ¿»¿ƒƒ«∆ƒƒ∆¡…
„Ú ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,˙Úc‰ Áq‰a ‡ÓË -ƒ¿»¿∆««««¿»∆¡…¿»«

LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰iL ÌÚt ÏaËiL16eÈ‰ . ∆ƒ¿…««¿ƒ»¿≈»ƒ∆¡≈∆∆»
ÏÚ Û‡ ,ÏÎ‡lÓ BaÏ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿ƒ¿»¿ƒƒ«ƒƒ∆¡…««

ÓË ‡lL È‡ Ú„BÈ :¯ÓB‡L ÈtÂÈ„È È¯‰ - È„È e‡ ƒ∆≈≈«¬ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈»»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ,˙Úc‰ Áq‰a ˙B‡ÓË17Ì‡ . ¿≈¿∆««««∆«»«ƒ«¿»ƒƒ

BzÚc ÁÈqn‰ ÏkL L„˜Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ôk ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈«»…∆¿…∆∆»««ƒ««¿
‡ÏÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ BÓˆÚ ¯ÓL ‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈ·Ë CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»¿ƒ…»««¿ƒÀ¿«≈¿…
ÈLÈÏL ‰‡f‰ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ‡ÓË ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿»¬≈∆»ƒ«»»¿ƒƒ

ÈÚÈ·Le18‡ÓË ‡lL Ú„È Ì‡Â .˙Úc‰ Áq‰ ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿≈∆««««¿ƒ»«∆…ƒ¿»
CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ˙B‡ÓË ¯‡MÓ BzÚc ÁÈq‰Â ˙Óa¿≈¿ƒƒ««¿ƒ¿»À¿¬≈∆»ƒ

LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë19,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â .‰Óe¯˙Ï Û‡ ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆«ƒ¿»¿»»»
.Ô‰È¯·cÓ ˙BÏÈ·h‰ el‡ ÏkL∆»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆

כחכמים.15) מ"ח. ז פרק תרומה 16)טהרות לאכול מותר
א. צט, זבחים החמה. שקיעת לפני רגילות 17)אפילו

שם). (טהרות דבר בכל ולנגוע להזות 18)להתעסק צריך
כמו  השביעי וביום השלישי ביום אדומה פרה אפר מי עליו

ממש. מת טמא דעתו 19)על כשהסיח המדובר למעלה
עליו  הטילו נטמא, שלא הוא יודע אבל תרומה מלאכול
המדובר  וכאן שמש, הערב צריך ואינו בלבד טבילה חובת
הערב  צריך ולפיכך מטומאה, מלהשמר דעתו כשהסיח

בטומאה. נגע שמא שמש,

.„ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ20ÌÈ˜ÂMa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ¿≈»¿¬»ƒ««≈ƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
˙B¯a„na elÙ‡ ,˙B·BÁ¯·e21,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa eÈ‰iL , »¿¬ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿¿∆¿«À¿»

ÌL ÔÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ÔÎÂ .e‡ÓË ˙Óa B‡ ·Êa ‡nL∆»¿»¿≈ƒ¿¿¿≈»Àƒ«ƒ¿»ƒ»
˜¯‰ ‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê ˜¯ ‡nL ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa -¿∆¿«À¿»∆»…»¿«≈»…

.‰f‰«∆

ב.20) טו, שם.21)שבת מצויים אנשים שאין
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.‰ÌÈÏk‰ Ïk22elÙ‡ ,ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ‡ˆÓp‰ »«≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¬ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ‰„È¯È C¯„ e‡ˆÓ23e¯Ê‚ ‡lL . ƒ¿¿∆∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ»∆…»¿

ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓË24ÔÓ ıeÁ , À¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒƒ
ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁLÏ ÌÈÈkq‰25˙¯ÓÁ ÈtÓ , ««ƒƒƒ¿ƒ««√»ƒƒ¿≈À¿«

˙‡ˆÓp‰ ÔÈkÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈL„w‰«√»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈
ÔÈkÒ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿»¿«»»¬»ƒ»»«ƒ
da ËÁBL - ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»≈»

„iÓ ÌÈL„w‰26˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ elÙ‡Â , «√»ƒƒ»«¬ƒ»«¿»»»»ƒ¿
˙aLa27ÌBia ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈÈkq‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ; ¿«»∆…»¿«««ƒƒ«ƒ¿»ƒ«
‰f‰28·BË ÌBÈa d‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .29;„iÓ da ËÁBL - «∆¿≈ƒ¿»»¿≈»ƒ»

.ÔÈ¯B‰Ë ·BË ÌBÈa ÌÈÏk‰ Ïk ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«≈ƒ¿¿ƒ

מ"א.22) פ"ח כשהוליכו 23)שקלים שנאבדו להניח, ויש
מו, [בעירובין שם. יוסי כר' פסק מטומאתם. לטבילה אותם

מחבריו]. יוסי כר' הלכה אמרו: ב.24)ב יט, פסחים
עשר 25) בשלושה סכין מצא שאם שנינו, שם בשקלים

עשר. בארבעה הפסח לשחיטת להטבילה צריך בניסן,
ומשמיעה  בירושלים, לנמצאה שהכוונה רבינו, ומפרש
סכיניהם  מטהרים ישראל שכל שאףֿעלֿפי המשנה
ומובן  טבילתה. לפני נאבדה שמא חוששים הפסח, לשחיטת

השנה. ימות בכל סכיניהם 26)שמכלֿשכן היו מטבילים
ארבעה  לפני שמשם שיעריב כדי בניסן, עשר בשלושה
לפני  עשר בשלושה נאבדה שמא חוששים, אנו ואין עשר.
שווקי  את היו שמכבדים מפני בי"ד, ונמצא הטבילה,
שעולי  מפני מפרש א ע, בפסחים רש"י יום. בכל ירושלים
רב. זמן הסכין את ראה לא שאיש לחשוש אין מרובים, רגל
והלא  שלמעלה? מהנימוק רש"י נטה למה בעיני, ולפלא
עשויים  ירושלים שוקי א) ז, (בפסחים היא ערוכה גמרא

יום? בכל טמאה 27)להתכבד הסכין שמא חששו לא
השבת  את חילל שהשוחט ונמצא הקדשים, את ותטמא

למשנתנו). בפירושו (רבינו חמורה עבירה כל 28)שהיא
הפסח. לשחיטת סכינו את מטביל שם.29)אדם

.Â‡ˆÓ30‰ÈÏÚ ‰fÓ - ¯OÚ ‰LÏLa ÔÈkq‰31 »»««ƒƒ¿»»»«∆»∆»
ÌBÈa ‰e‡OÚL ÈtÓ ;¯ÁÓÏ da ËÁBLÂ ,dÏÈaËÓe«¿ƒ»¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¬»»¿

dlL ÈÚÈ·L ¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ el‡k ‰Ê32. ∆¿ƒ¿»»»¿ƒƒ∆»

ומפרש 31)שם.30) ומטביל". "שונה כתוב: במשנה
השביעי  ביום שמזים שניה הזאה היינו "שונה" רבינו

ה"ג. למעלה ראה סכינו 32)לטומאה. מטהר אחד שכל
מטומאת  לטהר שצריך יודעים שהם ומפני פסח, לשחיטת
י"ג  לפני ימים ארבעה ראשונה הזאה שהזה לתלות יש מת,

שמ  חששו ולא לטומאה.בניסן. שביעי יום עדיין הגיע לא א
שביעי  י"ג יום כאילו עשאוה באמרו: רבינו התכוון ולזה

שלה.

.ÊBÏˆ‡ ‰Úe„È‰ ÔÈkÒÏ ‰¯eL˜ ÔÈkÒ ‡ˆÓ33ÔÈa , »»«ƒ¿»¿«ƒ«¿»∆¿≈
‰BÓk ‡È‰ È¯‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡La ÔÈa ·BË ÌBÈa34Ì‡ : ¿≈ƒ¿»«»ƒ¬≈ƒ»»ƒ
.‰‡ÓË - ‰‡ÓË Ì‡Â ,‰¯B‰Ë - ‰¯B‰Ë¿»¿»¿ƒ¿≈»¿≈»

טמאה.33) או היא טהורה אם יודע למד 34)הוא רבינו
אין  שהרי במשנתנו, שנשנה - לסכין הקשור קופיץ מדין זה,
[בכסףֿמשנה  זה. לענין סכין לבין קופיץ בין לחלק טעם כל

במשנתנו. שנאמרו קופיץ דיני רבינו השמיט למה מתפלא
בלתי  במקרה ורק סכין, כדין קופיץ דין שלרבנן מפני ותירץ,
דין  שונה בי"ד, ומת עשר בשלושה גוסס כשנשיא שכיח,

זה]. דין להודיע הקפיד לא לפיכך סכין, מדין קופיץ

.ÁÔÈw¯‰ Ïk35C¯c‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰36 »»Àƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿∆¿««∆∆
‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯Êb -37ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ¯‡Lk »¿¬≈∆À¿»ƒ¿»»Àƒ«ƒ¿»ƒ¿»

ÔÈ„„va ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ÏÎÂ .ÌB˜Ó38- ÌÈÏLe¯Èa »¿»»Àƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ»«ƒ
È„k ,ÔÈ„„va ÔÈÎl‰nL Ô‰ ÌÈLe¯t‰L ;ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ«¿»ƒ¿≈
Ï‚¯‰ ˙ÚL·e .ı¯‡‰ ÈnÚ ÚbÓa e‡nË˙È ‡lL39: ∆…ƒ¿«¿¿«««≈»»∆ƒ¿«»∆∆

ÌÈ¯B‰Ë Ï‡¯OÈ ÏkL ,ÌÈ¯B‰Ë - C¯c‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆¿ƒ∆»ƒ¿»≈¿ƒ
ÌÈ‡ÓË - ÔÈ„„vaLÂ ;Ï‚¯a40Ï‚¯a ÌÈ‡Óh‰L , »∆∆¿∆«¿»ƒ¿≈ƒ∆«¿≈ƒ»∆∆

.ÌÈÎ¯c‰ ÈcˆÏ ÌÈL¯Bt Ô‰Â ÌÈhÚÓ¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

העיר.36)שם.35) רחובות של 37)באמצע הוא שמא
הזב. כרוק מדרבנן מטמא שרוקו הארץ, בצידי 38)עם

טובים'.39)הרחובות. שם.40)ב'ימים יוסי כר'

.ËÌLk41‰OBÚ ÈM‰Â ÈL ‰OBÚ ÔBL‡¯‰L ¿≈∆»ƒ∆≈ƒ¿«≈ƒ∆
ÈLÈÏL42ÈL ˜ÙÒe ÈL ˜ÙÒ ‰OBÚ ÔBL‡¯ ˜ÙÒ Ôk , ¿ƒƒ≈¿≈ƒ∆¿≈≈ƒ¿≈≈ƒ

.ÈLÈÏL ˜ÙÒ ‰OBÚ∆¿≈¿ƒƒ

ה"ה.41) פ"ה טהרות בתרומה.42)תוספתא

.ÈÌÈL„˜Â ‰Óe¯z43˙B·‡Ó ·‡ ˜ÙÒa e‡ÓËpL ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈»≈¬
.BÊ ‰‡ÓËa ÔÈÙ¯O el‡ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰«À¿∆»¬≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»

BÏ ˜tzÒpL ÔB‚k44.Ú‚ ‡Ï B‡ ‰Ê ·‡a Ú‚ Ì‡ ¿∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»∆…»«

במשניות 43) מקורם הפרק, סוף עד מכאן הדינים כל
ואילך. ד ממשנה פ"ד, שאמרנו 44)טהרות מה פירוש,

היא  והטומאה לא, או נגע אם בספק המדובר אב", "בספק
תרומה  שורפים תורה של בטומאה רק ולפיכך ודאית,
בטומאה  הוא כשהספק אבל דרבנן, בטומאה ולא וקדשים,
אב  שהוא דבר מי"א): (שם שנינו ודאית, והנגיעה עצמה
נתברר  [ולא טמא. ספיקו - סופרים מדברי והוא הטומאה
או  באדם כשנגעו גם הלא אב", "בספק רבינו כתב למה לי,
לשון  נקט ואולי כן? הדין דאורייתא, ראשון שהם בכלים
ושם  סופרים", מדברי והוא הטומאה, "אב שהבאנו המשנה
ודאית, בנגיעה ואפילו בלבד, הטומאה אב אלא טימאו לא

טמא]. נגיעה ספק אפילו שבדאורייתא רבינו ומלמדנו

.‡ÈÌL LÈÂ45ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡L ˙B˜ÙÒ ¿≈»¿≈∆≈¿ƒ¬≈∆¿≈
,ÔÈÏBz ‡l‡ ,Ô‰a BÏ ˜tzÒpL ÔÈÏÎ‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡¿ƒ»√»ƒ∆ƒ¿«≈»∆∆»ƒ

ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï46ÔÈÙ¯BOL ˙B˜ÙÒ ÌL LÈÂ . …¿ƒ¿…¿ƒ¿≈»¿≈∆¿ƒ
ÌÈL„˜ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ47. ¬≈∆∆«¿»¿≈»ƒ«»»ƒ

ר 45) של בסגנונו שכיח ניב במציאות. בינו.ויש
שירקבו.46) עד אותם חכמים 47)מניחים שהחמירו

 ֿ על תרומה, לשריפת שגורמת טומאה ולפיכך בטהרתם,
לקדשים. שריפה שתגרום אחתֿכמהֿוכמה

.·È‰‡Óh‰ ˜ÙÒ ˜ÙÒ ÏÚ Ï·‡48ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ¬»«¿≈¿≈«À¿»≈¿ƒ»»
ÌÈL„˜ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ ‰Óe¯z49‡l‡ ; ¿»¿»¿≈»ƒ«»»ƒ∆»
.ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBzƒ…¿ƒ¿…¿ƒ
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בבית 48) נגע ספק כגון טהרה, לצד ספיקות שני כשיש
את  מספק חכמים שטימאו קבר) בו שנחרש (מקום הפרס
שני  יש נגע ובספק כשעורה, בעצם נגע שמא בו, הנוגע

שם. יא למשנה בפירושו (רבינו צריך 49)ספיקות ["אין
יא, שבהלכה לומר" צריך ל"אין סותר לכאורה זה, לומר"
לכאן  פנים שיש מבאר, ובכסףֿמשנה שורפים. גבי שנאמר
ההלכה  בסוף מנומק שורפים, בדין לומר" צריך "אין ולכאן.
מוסבר  שורפים, אין בדין כאן, לומר" צריך וה"אין הקודמת.
משריפת  יותר חמור טהורים קדשים לשרוף שהאיסור מפני
במקרה  שהרי הדעת, את מניחים אינם והדברים תרומה.

שניהם]. דין בפירוש לומר צריך ולכאן, לכאן פנים שיש

.‚È˙B˜ÙÒ ‰ML ÏÚ50ÌlÎÂ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BO «ƒ»¿≈¿ƒ∆«¿»¿À»
Ì‰È¯·cÓ ‰¯Êb51Ò¯t‰ ˙Èa ÏÚ :Ô‰ el‡Â .52ÏÚÂ . ¿≈»ƒƒ¿≈∆¿≈≈«≈«¿»¿«

ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ó ‡a‰ ¯ÙÚ53ı¯‡‰ ÌÚ È„‚a ÏÚÂ .54. »»«»≈∆∆»«ƒ¿«ƒ¿≈«»»∆
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚÂ55ÏÚÂ .ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈw¯‰ ÏÚÂ . ¿««≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»Àƒ«ƒ¿»ƒ¿«
‡ÓË Ì„‡ ÈÏ‚¯ ÈÓ56ÈÓa ·¯Ú˙pL‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ≈«¿≈»»»≈∆ƒ¿»≈¿≈«¿≈¿≈»

Ô˙È‡¯Ó eÏËa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ57Ì‡ ∆¡»¿∆¡»¿≈»«ƒ»¿«¿ƒ»ƒ
‰MMÓ „Á‡ ˙ÓÁÓ ‰Óe¯z ˙‡ÓË Ì‡ ?„ˆÈk .‡Ï…≈«ƒƒ¿»¿»≈¬«∆»ƒƒ»
BÊ È¯‰ - ˜ÙÒa Ô˙‡ÓË ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,el‡≈««ƒ∆ƒ«À¿»»¿»≈¬≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô˙‡ÓË el‡ ˙B˜ÙÒ È‡cÂe ÏÈ‡B‰ ,Û¯Ozƒ»≈ƒ««¿≈≈À¿»»ƒ«»
‰Ú‚pL ‰Óe¯z ˙Á‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ‡ÓË ·f‰Â ˙n‰L∆«≈¿«»¿≈ƒƒ«»¿««¿»∆»¿»
˙Á‡ ˙ÓÁÓ ˙‡ÓËpL B‡ el‡‰ ˙B‡ÓË LMÓ ˙Á‡a¿««ƒ≈À¿»≈∆ƒ¿»≈¬«««

Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÈLÈÏL ‡È‰ È¯‰Â Ô‰Ó58.Û¯Oz BÊ È¯‰ - ≈∆«¬≈ƒ¿ƒƒ¿««≈∆¬≈ƒ»≈
Ò¯t‰ ˙È·a Ú‚ Ì‡ ÌB˜Ó ÏÎa BÏ ˜tzÒ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿»»ƒ»«¿≈«¿»
ÔÈw¯Â ÌÈ„‚·a Ú‚ Ì‡ ,Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈnÚ‰ ı¯‡·e¿∆∆»«ƒ…»«ƒ»«ƒ¿»ƒ¿Àƒ
ÈtÓ .ÔÈÏBz el‡ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ≈«¿«ƒ…»«¬≈≈ƒƒ¿≈
B‡ Ô‰ ÔÈ‡ÓË ‡nL ,˜Ùq‰ ÈtÓ Ô˙‡ÓË ¯wÚL∆ƒ«À¿»»ƒ¿≈«»≈∆»¿≈ƒ≈

‡Ï ‡nL Ú‚ ‡nL ,ÔÈ‡ÓË ¯Ó‡z Ì‡Â ;ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿ƒ…«¿≈ƒ∆»»«∆»…
ÈL ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â ,˙B˜ÙÒ ÈL e‡ˆÓÂ .Ú‚»«¿ƒ¿¿¿≈¿≈¿≈¿ƒ«¿≈

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏBz ‡l‡ ˙B˜ÙÒ59. ¿≈∆»ƒ¿∆≈«¿

מ"ה.50) דרבנן,51)שם טומאות בשאר מהֿשאיןֿכן
תולים. אלא שורפים הקודמת,52)שאין בהלכה ביארנו

וי"א. פ"י מת טומאת הלכות וקדשים 53)ראה תרומה
הלכות  ראה ישראל. לארץ שהובא חוץֿלארץ באפר שנגעו

שם. מת מספק,54)טומאת הזב כמדרס טמאים שהם
ב). לח, (חולין נדה אשתו עליהם ישבה שהם 55)שמא

ד. בהלכה למעלה כאמור מספק, פ"ד 56)טמאים טהרות
מסברת  הוסיף ורבינו סתם, "אדם" כתוב במשנה מ"ה.
מאדם  שהם לנו שידוע פירוש "טמא", המלה את עצמו
שמא  ספיקות: שני כאן יש הרי לנו, ברור לא שאם טמא,
ראה  בטלו. שמא - טמא מאדם אם ואפילו הם, טהור מאדם
בשני  אפילו שהחמירו שם, הר"ש [ודעת הבאה. בהערה

שם 57)ספיקות]. התוספתא ע"פ משנתנו מפרש רבינו
במי  טמאים) רגלים (מי "נתערבו שם: שנינו ה"ב. פ"ה
אם  במים, יין הן כאילו אותן רואין (טהורים), אחרים רגלים
אם  פירוש, טמאים". - לאו ואם טהורין, - מראיהן בטלו
בכמות  נתערבה הטמאים, הרגלים מי של ככמותם יין כמות
התערובת  וכל בטל, היין מראה היה הטמאים, ככמות מים
טמאים. - לאו ואם טהורים, - מים מראה מקבלת היתה
מחצה, על במחצה שהמדובר משמע, רבינו של ומלשונו
[אולם  בהמה". רגלי מי כנגד "שהם המשנה מלשון זה ולמד
הדיוק  ואת שבתוספתא השיעור את יחד לקיים אפשר כיצד

המשנה?]. שנגע 58)מלשון בדבר התרומה נגעה אם כגון
הטומאה. מאב שנטמא חומרות 59)בדבר הי"ב. למעלה

הספק  עשו אלה, ספיקות בששה חכמים גזרו יתירות
אחד. כספק הספיקות שני ואת כוודאי,
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ה'תשע"ט  תמוז י"א ראשון יום

רצ. רצד. תעשה לא מצות
― הרצ"ד מּלהעניׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבעׂשּיתּה, אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ֿ האנּוס ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאת
"ולּנערה יתעּלה: אמרֹו ּדבר"(dqp`py)והּוא ֿ תעׂשה לא ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹ

ek)וגֹו' ,ak mixac)ּובסנהדרין .(cere .fq mixcp):אמרּו ְְְְְִֶַָ
ּדבר". ֿ תעׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: ּפטריּה, רחמנא ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"אנּוס

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּפי על אתֿהענׁשים מּלקּבֹוע החזקׁשהזהרנּו הּדעת אמד ְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אחריו רֹודף ׁשּׂשֹונאֹו אדם ׁשהיה ּכגֹון לוּדאי, קרֹוב ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
אחריו, הרֹודף אֹותֹו ונכנס לּבית, מּמּנּו ונמלט ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלהרגֹו

ֿ הּנרּד את ּומצאנּו אחריהם אנחנּו מפרּפר,ונכנסנּו הרּוג ף ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו עֹומד הרֹודפֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוׂשֹונאֹו

(oikqde bexdd)מגאלים(miklkeln)אין הרי ― ּבדם ְְֲִֵֵָָֹ
ּכיון הענׁש, קּיּום ּדר על זה רֹודף הֹורגים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּסנהדרין
ּובאה ֿ הרציחה. את ׁשראּו ּבעדים ּברּור ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאין
אמרֹו והּוא ֿ זה את מּלהרֹוג האמת ּבתֹורת ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָהאזהרה

וגֹו'" ֿ ּתהרג אל וצּדיק "ונקי f)יתעּלה: ,bk zeny). ְְְְֲִִִֶַַַַָֹ
my)ּובּמכלּתא mihtyn zyxt)אחר רֹודף "ראּוהּו אמרּו: ְְְִֵַַַָָָ

ֿ ּברית ּבן הּוא, יׂשראל לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו להרגֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָחברֹו
ּומצאּוהּו עיניהם והעלימּו ּתהרג, אֹותֹו הרגּת אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּוא
אני ׁשֹומע ההֹורג, מּיד ּדם מנּטף והסּיף ּומפרּפר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהרּוג

(ip` ayeg)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב? ְְְְִִֵַַַַָָיהא
ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואל זה ּדבר ּבעיני יקׁשה ואל ֿ ּתהרג". ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאל

האפׁשרּיים ׁשהּדברים לפי ― עול izladּדין ,mixiaqd) ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
(migxkenׁשאפׁשרּותם מהם מאד,(mzexiaqy)יׁש קרֹובה ְְְֵֵֶֶֶָָָֹ
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.‰ÌÈÏk‰ Ïk22elÙ‡ ,ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ‡ˆÓp‰ »«≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¬ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ‰„È¯È C¯„ e‡ˆÓ23e¯Ê‚ ‡lL . ƒ¿¿∆∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ»∆…»¿

ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓË24ÔÓ ıeÁ , À¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒƒ
ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁLÏ ÌÈÈkq‰25˙¯ÓÁ ÈtÓ , ««ƒƒƒ¿ƒ««√»ƒƒ¿≈À¿«

˙‡ˆÓp‰ ÔÈkÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈL„w‰«√»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈
ÔÈkÒ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿»¿«»»¬»ƒ»»«ƒ
da ËÁBL - ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»≈»

„iÓ ÌÈL„w‰26˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ elÙ‡Â , «√»ƒƒ»«¬ƒ»«¿»»»»ƒ¿
˙aLa27ÌBia ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈÈkq‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ; ¿«»∆…»¿«««ƒƒ«ƒ¿»ƒ«
‰f‰28·BË ÌBÈa d‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .29;„iÓ da ËÁBL - «∆¿≈ƒ¿»»¿≈»ƒ»

.ÔÈ¯B‰Ë ·BË ÌBÈa ÌÈÏk‰ Ïk ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«≈ƒ¿¿ƒ

מ"א.22) פ"ח כשהוליכו 23)שקלים שנאבדו להניח, ויש
מו, [בעירובין שם. יוסי כר' פסק מטומאתם. לטבילה אותם

מחבריו]. יוסי כר' הלכה אמרו: ב.24)ב יט, פסחים
עשר 25) בשלושה סכין מצא שאם שנינו, שם בשקלים

עשר. בארבעה הפסח לשחיטת להטבילה צריך בניסן,
ומשמיעה  בירושלים, לנמצאה שהכוונה רבינו, ומפרש
סכיניהם  מטהרים ישראל שכל שאףֿעלֿפי המשנה
ומובן  טבילתה. לפני נאבדה שמא חוששים הפסח, לשחיטת

השנה. ימות בכל סכיניהם 26)שמכלֿשכן היו מטבילים
ארבעה  לפני שמשם שיעריב כדי בניסן, עשר בשלושה
לפני  עשר בשלושה נאבדה שמא חוששים, אנו ואין עשר.
שווקי  את היו שמכבדים מפני בי"ד, ונמצא הטבילה,
שעולי  מפני מפרש א ע, בפסחים רש"י יום. בכל ירושלים
רב. זמן הסכין את ראה לא שאיש לחשוש אין מרובים, רגל
והלא  שלמעלה? מהנימוק רש"י נטה למה בעיני, ולפלא
עשויים  ירושלים שוקי א) ז, (בפסחים היא ערוכה גמרא

יום? בכל טמאה 27)להתכבד הסכין שמא חששו לא
השבת  את חילל שהשוחט ונמצא הקדשים, את ותטמא

למשנתנו). בפירושו (רבינו חמורה עבירה כל 28)שהיא
הפסח. לשחיטת סכינו את מטביל שם.29)אדם

.Â‡ˆÓ30‰ÈÏÚ ‰fÓ - ¯OÚ ‰LÏLa ÔÈkq‰31 »»««ƒƒ¿»»»«∆»∆»
ÌBÈa ‰e‡OÚL ÈtÓ ;¯ÁÓÏ da ËÁBLÂ ,dÏÈaËÓe«¿ƒ»¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¬»»¿

dlL ÈÚÈ·L ¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ el‡k ‰Ê32. ∆¿ƒ¿»»»¿ƒƒ∆»

ומפרש 31)שם.30) ומטביל". "שונה כתוב: במשנה
השביעי  ביום שמזים שניה הזאה היינו "שונה" רבינו

ה"ג. למעלה ראה סכינו 32)לטומאה. מטהר אחד שכל
מטומאת  לטהר שצריך יודעים שהם ומפני פסח, לשחיטת
י"ג  לפני ימים ארבעה ראשונה הזאה שהזה לתלות יש מת,

שמ  חששו ולא לטומאה.בניסן. שביעי יום עדיין הגיע לא א
שביעי  י"ג יום כאילו עשאוה באמרו: רבינו התכוון ולזה

שלה.

.ÊBÏˆ‡ ‰Úe„È‰ ÔÈkÒÏ ‰¯eL˜ ÔÈkÒ ‡ˆÓ33ÔÈa , »»«ƒ¿»¿«ƒ«¿»∆¿≈
‰BÓk ‡È‰ È¯‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡La ÔÈa ·BË ÌBÈa34Ì‡ : ¿≈ƒ¿»«»ƒ¬≈ƒ»»ƒ
.‰‡ÓË - ‰‡ÓË Ì‡Â ,‰¯B‰Ë - ‰¯B‰Ë¿»¿»¿ƒ¿≈»¿≈»

טמאה.33) או היא טהורה אם יודע למד 34)הוא רבינו
אין  שהרי במשנתנו, שנשנה - לסכין הקשור קופיץ מדין זה,
[בכסףֿמשנה  זה. לענין סכין לבין קופיץ בין לחלק טעם כל

במשנתנו. שנאמרו קופיץ דיני רבינו השמיט למה מתפלא
בלתי  במקרה ורק סכין, כדין קופיץ דין שלרבנן מפני ותירץ,
דין  שונה בי"ד, ומת עשר בשלושה גוסס כשנשיא שכיח,

זה]. דין להודיע הקפיד לא לפיכך סכין, מדין קופיץ

.ÁÔÈw¯‰ Ïk35C¯c‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰36 »»Àƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿∆¿««∆∆
‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯Êb -37ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ¯‡Lk »¿¬≈∆À¿»ƒ¿»»Àƒ«ƒ¿»ƒ¿»

ÔÈ„„va ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ÏÎÂ .ÌB˜Ó38- ÌÈÏLe¯Èa »¿»»Àƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ»«ƒ
È„k ,ÔÈ„„va ÔÈÎl‰nL Ô‰ ÌÈLe¯t‰L ;ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ«¿»ƒ¿≈
Ï‚¯‰ ˙ÚL·e .ı¯‡‰ ÈnÚ ÚbÓa e‡nË˙È ‡lL39: ∆…ƒ¿«¿¿«««≈»»∆ƒ¿«»∆∆

ÌÈ¯B‰Ë Ï‡¯OÈ ÏkL ,ÌÈ¯B‰Ë - C¯c‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆¿ƒ∆»ƒ¿»≈¿ƒ
ÌÈ‡ÓË - ÔÈ„„vaLÂ ;Ï‚¯a40Ï‚¯a ÌÈ‡Óh‰L , »∆∆¿∆«¿»ƒ¿≈ƒ∆«¿≈ƒ»∆∆

.ÌÈÎ¯c‰ ÈcˆÏ ÌÈL¯Bt Ô‰Â ÌÈhÚÓ¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

העיר.36)שם.35) רחובות של 37)באמצע הוא שמא
הזב. כרוק מדרבנן מטמא שרוקו הארץ, בצידי 38)עם

טובים'.39)הרחובות. שם.40)ב'ימים יוסי כר'

.ËÌLk41‰OBÚ ÈM‰Â ÈL ‰OBÚ ÔBL‡¯‰L ¿≈∆»ƒ∆≈ƒ¿«≈ƒ∆
ÈLÈÏL42ÈL ˜ÙÒe ÈL ˜ÙÒ ‰OBÚ ÔBL‡¯ ˜ÙÒ Ôk , ¿ƒƒ≈¿≈ƒ∆¿≈≈ƒ¿≈≈ƒ

.ÈLÈÏL ˜ÙÒ ‰OBÚ∆¿≈¿ƒƒ

ה"ה.41) פ"ה טהרות בתרומה.42)תוספתא

.ÈÌÈL„˜Â ‰Óe¯z43˙B·‡Ó ·‡ ˜ÙÒa e‡ÓËpL ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈»≈¬
.BÊ ‰‡ÓËa ÔÈÙ¯O el‡ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰«À¿∆»¬≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»

BÏ ˜tzÒpL ÔB‚k44.Ú‚ ‡Ï B‡ ‰Ê ·‡a Ú‚ Ì‡ ¿∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»∆…»«

במשניות 43) מקורם הפרק, סוף עד מכאן הדינים כל
ואילך. ד ממשנה פ"ד, שאמרנו 44)טהרות מה פירוש,

היא  והטומאה לא, או נגע אם בספק המדובר אב", "בספק
תרומה  שורפים תורה של בטומאה רק ולפיכך ודאית,
בטומאה  הוא כשהספק אבל דרבנן, בטומאה ולא וקדשים,
אב  שהוא דבר מי"א): (שם שנינו ודאית, והנגיעה עצמה
נתברר  [ולא טמא. ספיקו - סופרים מדברי והוא הטומאה
או  באדם כשנגעו גם הלא אב", "בספק רבינו כתב למה לי,
לשון  נקט ואולי כן? הדין דאורייתא, ראשון שהם בכלים
ושם  סופרים", מדברי והוא הטומאה, "אב שהבאנו המשנה
ודאית, בנגיעה ואפילו בלבד, הטומאה אב אלא טימאו לא

טמא]. נגיעה ספק אפילו שבדאורייתא רבינו ומלמדנו

.‡ÈÌL LÈÂ45ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡L ˙B˜ÙÒ ¿≈»¿≈∆≈¿ƒ¬≈∆¿≈
,ÔÈÏBz ‡l‡ ,Ô‰a BÏ ˜tzÒpL ÔÈÏÎ‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡¿ƒ»√»ƒ∆ƒ¿«≈»∆∆»ƒ

ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï46ÔÈÙ¯BOL ˙B˜ÙÒ ÌL LÈÂ . …¿ƒ¿…¿ƒ¿≈»¿≈∆¿ƒ
ÌÈL„˜ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ47. ¬≈∆∆«¿»¿≈»ƒ«»»ƒ

ר 45) של בסגנונו שכיח ניב במציאות. בינו.ויש
שירקבו.46) עד אותם חכמים 47)מניחים שהחמירו

 ֿ על תרומה, לשריפת שגורמת טומאה ולפיכך בטהרתם,
לקדשים. שריפה שתגרום אחתֿכמהֿוכמה

.·È‰‡Óh‰ ˜ÙÒ ˜ÙÒ ÏÚ Ï·‡48ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ¬»«¿≈¿≈«À¿»≈¿ƒ»»
ÌÈL„˜ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ ‰Óe¯z49‡l‡ ; ¿»¿»¿≈»ƒ«»»ƒ∆»
.ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBzƒ…¿ƒ¿…¿ƒ
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בבית 48) נגע ספק כגון טהרה, לצד ספיקות שני כשיש
את  מספק חכמים שטימאו קבר) בו שנחרש (מקום הפרס
שני  יש נגע ובספק כשעורה, בעצם נגע שמא בו, הנוגע

שם. יא למשנה בפירושו (רבינו צריך 49)ספיקות ["אין
יא, שבהלכה לומר" צריך ל"אין סותר לכאורה זה, לומר"
לכאן  פנים שיש מבאר, ובכסףֿמשנה שורפים. גבי שנאמר
ההלכה  בסוף מנומק שורפים, בדין לומר" צריך "אין ולכאן.
מוסבר  שורפים, אין בדין כאן, לומר" צריך וה"אין הקודמת.
משריפת  יותר חמור טהורים קדשים לשרוף שהאיסור מפני
במקרה  שהרי הדעת, את מניחים אינם והדברים תרומה.

שניהם]. דין בפירוש לומר צריך ולכאן, לכאן פנים שיש

.‚È˙B˜ÙÒ ‰ML ÏÚ50ÌlÎÂ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BO «ƒ»¿≈¿ƒ∆«¿»¿À»
Ì‰È¯·cÓ ‰¯Êb51Ò¯t‰ ˙Èa ÏÚ :Ô‰ el‡Â .52ÏÚÂ . ¿≈»ƒƒ¿≈∆¿≈≈«≈«¿»¿«

ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ó ‡a‰ ¯ÙÚ53ı¯‡‰ ÌÚ È„‚a ÏÚÂ .54. »»«»≈∆∆»«ƒ¿«ƒ¿≈«»»∆
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚÂ55ÏÚÂ .ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈw¯‰ ÏÚÂ . ¿««≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»Àƒ«ƒ¿»ƒ¿«
‡ÓË Ì„‡ ÈÏ‚¯ ÈÓ56ÈÓa ·¯Ú˙pL‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ≈«¿≈»»»≈∆ƒ¿»≈¿≈«¿≈¿≈»

Ô˙È‡¯Ó eÏËa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ57Ì‡ ∆¡»¿∆¡»¿≈»«ƒ»¿«¿ƒ»ƒ
‰MMÓ „Á‡ ˙ÓÁÓ ‰Óe¯z ˙‡ÓË Ì‡ ?„ˆÈk .‡Ï…≈«ƒƒ¿»¿»≈¬«∆»ƒƒ»
BÊ È¯‰ - ˜ÙÒa Ô˙‡ÓË ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,el‡≈««ƒ∆ƒ«À¿»»¿»≈¬≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô˙‡ÓË el‡ ˙B˜ÙÒ È‡cÂe ÏÈ‡B‰ ,Û¯Ozƒ»≈ƒ««¿≈≈À¿»»ƒ«»
‰Ú‚pL ‰Óe¯z ˙Á‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ‡ÓË ·f‰Â ˙n‰L∆«≈¿«»¿≈ƒƒ«»¿««¿»∆»¿»
˙Á‡ ˙ÓÁÓ ˙‡ÓËpL B‡ el‡‰ ˙B‡ÓË LMÓ ˙Á‡a¿««ƒ≈À¿»≈∆ƒ¿»≈¬«««

Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÈLÈÏL ‡È‰ È¯‰Â Ô‰Ó58.Û¯Oz BÊ È¯‰ - ≈∆«¬≈ƒ¿ƒƒ¿««≈∆¬≈ƒ»≈
Ò¯t‰ ˙È·a Ú‚ Ì‡ ÌB˜Ó ÏÎa BÏ ˜tzÒ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿»»ƒ»«¿≈«¿»
ÔÈw¯Â ÌÈ„‚·a Ú‚ Ì‡ ,Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈnÚ‰ ı¯‡·e¿∆∆»«ƒ…»«ƒ»«ƒ¿»ƒ¿Àƒ
ÈtÓ .ÔÈÏBz el‡ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ≈«¿«ƒ…»«¬≈≈ƒƒ¿≈
B‡ Ô‰ ÔÈ‡ÓË ‡nL ,˜Ùq‰ ÈtÓ Ô˙‡ÓË ¯wÚL∆ƒ«À¿»»ƒ¿≈«»≈∆»¿≈ƒ≈

‡Ï ‡nL Ú‚ ‡nL ,ÔÈ‡ÓË ¯Ó‡z Ì‡Â ;ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿ƒ…«¿≈ƒ∆»»«∆»…
ÈL ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â ,˙B˜ÙÒ ÈL e‡ˆÓÂ .Ú‚»«¿ƒ¿¿¿≈¿≈¿≈¿ƒ«¿≈

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏBz ‡l‡ ˙B˜ÙÒ59. ¿≈∆»ƒ¿∆≈«¿

מ"ה.50) דרבנן,51)שם טומאות בשאר מהֿשאיןֿכן
תולים. אלא שורפים הקודמת,52)שאין בהלכה ביארנו

וי"א. פ"י מת טומאת הלכות וקדשים 53)ראה תרומה
הלכות  ראה ישראל. לארץ שהובא חוץֿלארץ באפר שנגעו

שם. מת מספק,54)טומאת הזב כמדרס טמאים שהם
ב). לח, (חולין נדה אשתו עליהם ישבה שהם 55)שמא

ד. בהלכה למעלה כאמור מספק, פ"ד 56)טמאים טהרות
מסברת  הוסיף ורבינו סתם, "אדם" כתוב במשנה מ"ה.
מאדם  שהם לנו שידוע פירוש "טמא", המלה את עצמו
שמא  ספיקות: שני כאן יש הרי לנו, ברור לא שאם טמא,
ראה  בטלו. שמא - טמא מאדם אם ואפילו הם, טהור מאדם
בשני  אפילו שהחמירו שם, הר"ש [ודעת הבאה. בהערה

שם 57)ספיקות]. התוספתא ע"פ משנתנו מפרש רבינו
במי  טמאים) רגלים (מי "נתערבו שם: שנינו ה"ב. פ"ה
אם  במים, יין הן כאילו אותן רואין (טהורים), אחרים רגלים
אם  פירוש, טמאים". - לאו ואם טהורין, - מראיהן בטלו
בכמות  נתערבה הטמאים, הרגלים מי של ככמותם יין כמות
התערובת  וכל בטל, היין מראה היה הטמאים, ככמות מים
טמאים. - לאו ואם טהורים, - מים מראה מקבלת היתה
מחצה, על במחצה שהמדובר משמע, רבינו של ומלשונו
[אולם  בהמה". רגלי מי כנגד "שהם המשנה מלשון זה ולמד
הדיוק  ואת שבתוספתא השיעור את יחד לקיים אפשר כיצד

המשנה?]. שנגע 58)מלשון בדבר התרומה נגעה אם כגון
הטומאה. מאב שנטמא חומרות 59)בדבר הי"ב. למעלה

הספק  עשו אלה, ספיקות בששה חכמים גזרו יתירות
אחד. כספק הספיקות שני ואת כוודאי,
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ה'תשע"ט  תמוז י"א ראשון יום

רצ. רצד. תעשה לא מצות
― הרצ"ד מּלהעניׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבעׂשּיתּה, אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ֿ האנּוס ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאת
"ולּנערה יתעּלה: אמרֹו ּדבר"(dqp`py)והּוא ֿ תעׂשה לא ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹ

ek)וגֹו' ,ak mixac)ּובסנהדרין .(cere .fq mixcp):אמרּו ְְְְְִֶַָ
ּדבר". ֿ תעׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: ּפטריּה, רחמנא ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"אנּוס

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּפי על אתֿהענׁשים מּלקּבֹוע החזקׁשהזהרנּו הּדעת אמד ְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אחריו רֹודף ׁשּׂשֹונאֹו אדם ׁשהיה ּכגֹון לוּדאי, קרֹוב ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
אחריו, הרֹודף אֹותֹו ונכנס לּבית, מּמּנּו ונמלט ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלהרגֹו

ֿ הּנרּד את ּומצאנּו אחריהם אנחנּו מפרּפר,ונכנסנּו הרּוג ף ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו עֹומד הרֹודפֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוׂשֹונאֹו

(oikqde bexdd)מגאלים(miklkeln)אין הרי ― ּבדם ְְֲִֵֵָָֹ
ּכיון הענׁש, קּיּום ּדר על זה רֹודף הֹורגים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּסנהדרין
ּובאה ֿ הרציחה. את ׁשראּו ּבעדים ּברּור ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאין
אמרֹו והּוא ֿ זה את מּלהרֹוג האמת ּבתֹורת ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָהאזהרה

וגֹו'" ֿ ּתהרג אל וצּדיק "ונקי f)יתעּלה: ,bk zeny). ְְְְֲִִִֶַַַַָֹ
my)ּובּמכלּתא mihtyn zyxt)אחר רֹודף "ראּוהּו אמרּו: ְְְִֵַַַָָָ

ֿ ּברית ּבן הּוא, יׂשראל לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו להרגֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָחברֹו
ּומצאּוהּו עיניהם והעלימּו ּתהרג, אֹותֹו הרגּת אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּוא
אני ׁשֹומע ההֹורג, מּיד ּדם מנּטף והסּיף ּומפרּפר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהרּוג

(ip` ayeg)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב? ְְְְִִֵַַַַָָיהא
ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואל זה ּדבר ּבעיני יקׁשה ואל ֿ ּתהרג". ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאל

האפׁשרּיים ׁשהּדברים לפי ― עול izladּדין ,mixiaqd) ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
(migxkenׁשאפׁשרּותם מהם מאד,(mzexiaqy)יׁש קרֹובה ְְְֵֵֶֶֶָָָֹ
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אּלּו, ּבין ּבינֹונּיים ּומהם מאד, רחֹוקה ׁשאפׁשרּותם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּומהם
לקּים ּתֹורה הרׁשתה ואּלּו מאד. ּגדֹול רחב ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹוה"אפׁשר"
למחּיב קרֹוב ּכמעט אׁשר מאד, הּקרֹוב ּבאפׁשר ְְְְְֲֳִִִֶֶַַָָָָָֹֻענׁשים
מקּימים היּו אז ּכי ― ֿ ּׁשהזּכרנּו מה ּכדגמת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻהּמציאּות

ֿ הענׁשים xzeia)את zwiecn dpi`y d`eeyd jezn)ּבמה ְֳִֶָָָ
עד רחֹוק, יֹותר עֹוד ׁשהּוא ּובמה מּזה רחֹוק יֹותר ְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
קל ּבאמּדן ּתמיד אדם ּבני וימיתּו ֿ הענׁשים את ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשיקּימּו
הּזה ֿ הּפתח את יתעּלה סתם לפיכ הּׁשֹופט. ּדמיֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלפי
עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד אּלא ענׁש ׁשּום יקּים ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻוצּוה
ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור הּמעׂשה, אֹותֹו להם ׁשּברּור ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמעידים

ולא `e)ספק oeibd cvn micrd ok exn`y)ואם ּכלל. הסּבר ְְְְִֵֵֶָָֹ
מאד החזק ּבאמד ֿ הענׁשים את נקּים epirh)לא m` mb)― ְְְֳִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

אם אבל ֿ החֹוטא; את מּׁשּנפּטר יֹותר לקרֹות יּוכל לא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהרי
ּובדּמּוי ּבאמד ֿ הענׁשים את dxryd)נקּים jezn)אפׁשר ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָֹ

רצּוי ויֹותר טֹוב ויֹותר ― נקי נהרֹוג ֿ הּימים מן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּביֹום
ֿ הּימים. מן ּביֹום אחד נקי מּלהרג חֹוטאים, אלף ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלפּטר
על ׁשחּיב עברֹות ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָוכן
על עֹובר ראהּו לבּדֹו מהם ֿ אחד וכל מיתה, מהן ֿ אחת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
יהרג. לא זה הרי ― האחרת על עֹובר ראהּו ולא ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאחת
והתרה ּבּׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה אחד עד עליו ׁשּיעיד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָּכגֹון
הרי ― ּבֹו והתרה זרה עבֹודה ׁשעבד עליו יעיד וׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבֹו,

אמרּו נסקל. אינֹו my)זה mihtyn zyxt `zlikn)היה" : ְְִֵֶָָָָ
ׁשֹומע לּלבנה, עֹובד ואחד לחּמה עֹובד מעידֹו אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד

y)אני ile` xyt`)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― יצטרפּו? ְְְְְֲִִִִַַַָָ
ֿ ּתהרג". ֲַַֹאל

ה'תשע"ט  תמוז י"ב שני יום

רעז רעט. תעשה לא מצות
רעג. רעח. ערה.

― הרע"ט מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
(mgxl),מאבריו אבר חּסרֹו אֹו ֿ חברֹו את ׁשהרג מי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעל

וקטע עני זה יאמר: ׁשּלא הּקנסֹות. ּבתׁשלּום ְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:
וירחם ויחֹון ּבכּונה, ׁשּלא עינֹו אּבד אֹו זה ׁשל ֿ ידֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאת
אמרֹו והּוא ּבׁשלמּות, הּזקֹו ּדמי ּתׁשלּום מּלחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָעליו
יד ּבׁשן ׁשן ּבעין עין ּבנפׁש נפׁש עינ ֿ תחֹוס "ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבזה:

ּברגל" רגל k`)ּביד ,hi mixac)ּבזה הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ
מּיׂשראל" ֿ הּנקי ּדם ּובערּת עליו עינ ֿ תחֹוס "לא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹואמר:

(bi ,my).

― הרע"ז מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
לֹו, מּגיע ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּיזּכהּו עד הּדין ּבׁשעת העני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
לעני העׁשיר ּבין יׁשּוה אּלא עליו החמלה ּדר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל

ויחּיבּנּו iprd)והאביֹון z` mb),עליו ֿ ּׁשּיקּבע מה לׁשּלם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבריבֹו" תהּדר לא "ודל אמרֹו: b)והּוא ,bk zeny)ּוכבר ְְְְְְִֶַָָָֹ

ֿ תּׂשא "לא ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין ֿ הּלאו את ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכפל

ֿ דל" eh)פני ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון ,(miyecw zyxt): ְְְִֵֵָ
הּזה והעׁשיר ואני הֹואיל זה הּוא עני ּתאמר: ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּלא
ּתלמּוד ― ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא אזּכּנּו לפרנסֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָחּיבין

ֿ דל". פני ֿ תּׂשא לא ְִֵַָָֹלֹומר:

― הער"ה מּלכּבדהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
נכּבד אדם היה אפּלּו הּדיּון, ּבׁשעת הּדין מּבעלי אחד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּפני
עם לּדין ּבא אם הּדּין יכּבדּנּו ולא ֿ הּמעלה, ּוגדל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹֹמאד
אמרֹו והּוא ּומכּבדֹו, מגּדלֹו ׁשהּוא יראה ולא ּדינֹו ְְְְְְְְִֶֶַַַַַָֹּבעל

ּגדֹול" ּפני תהּדר "לא ּובספרא(my)יתעּלה: .zyxt) ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
(miyecwזה הּוא ֿ ּגדֹולים ּבן זה, הּוא עׁשיר ּתאמר "ׁשּלא :ְִִֶֶֶֶַָֹֹ

ׁשאינֹו וכּמה ּכּמה אחת על ּבבׁשּתֹו, ואראה אבּיׁשּנּו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהיא
ּוכבר ּגדֹול". ּפני תהּדר לא נאמר: לכ ― ְְְְְְֱֵֶֶַַַָָָֹמבּיׁשֹו
ּוׁשבּועֹות ּבסנהדרין מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנתּבארּו

(.l).

― הרע"ח מּלהּטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
רׁשע אדם ׁשהּוא ידע אם הּדין מּבעלי אחד על ֿ הּדין ֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
והּוא הּדין, ּבעּוּות מּלהעניׁשֹו יתעּלה הזהיר עברֹות, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַּבעל

ּבריבֹו" אבינ מׁשּפט תּטה "לא יתעּלה: bk,אמרֹו zeny) ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹ
(eהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt)וכׁשר "רׁשע : ְְְְִֵַָָָָ

הּוא ורׁשע הֹואיל ּתאמר ׁשּלא לדין, לפני ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹעֹומדין
(xwyn ghale)עליו הּדין ּתלמּוד(ezaegl)אּטה ― ְִֶַַַָָ

הּוא 'אביֹון' ּבריבֹו", אבינ מׁשּפט תּטה "לא ְְְְְִִֶֶֶַַַֹֹלֹומר:
לא ― ּבמצות אביֹון ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֶֶַַַֹֹֹּבמצות",

ֿ ּדינֹו. את ִֶֶַתּטה

― הרע"ג מּלעׂשֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא אמרֹו: והּוא ּבּדין, (xwie`עול ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

(eh ,hiׁש החּקים על יעבר ׁשּלא זה לאו ּתֹורהוענין ּגדרה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
מּמּנּו ּבפּטּור אֹו ּדבר aiig)ּבחּיּוב xehtie i`kf aiigi `ly). ְְִִִֶָָ

ה'תשע"ט  תמוז י"ג שלישי יום

קעז. עשה מצות רפ. תעשה לא מצות
עדר. רעו. תעשה לא מצות
יום שני ֿ שלישי י "ב ֿ י "ג תמוז 

― ּוׁשמנים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ
אמרֹו: והּוא ויתֹומים, ּגרים ּבדּונֹו מּלהּטֹות הּדּין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשהזהר

יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה fi)"לא ,ck mixac)ל נתּבאר הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
והּוא אחד ּבלאו עֹובר מּיׂשראל אדם מׁשּפט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמּטה

ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא eh)אמרֹו: ,hi `xwie)ואם ; ְְְֲִִֶַַָָָֹ
ּובספרי לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר מׁשּפט (zyxtהּטה ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ

(my `vzהּמּטה ֿ ׁשּכל מלּמד ּגר, מׁשּפט תּטה "לא :ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
― יתֹום ּגר היה ואם לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָמׁשּפט

לאוין". ּבׁשלׁשה ְִִֵָָֹעֹובר

― הקע"ז ּביןהּמצוה להׁשות הּדּינים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
אֹו ּדבריו אר עם מהם ֿ אחד ּכל ולׁשמֹוע הּדין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבעלי
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"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק אמרֹו: והּוא ּובא(my)קּצּורם, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹ
ּבספרא miyecw)הּפרּוׁש zyxt)מדּבר אחד יהא "ׁשּלא : ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

הענינים אחד זהּו ."ּדברי קּצר לֹו: אֹומר ואחד ֿ צרכֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
ּדין לדּון מצּוה ֿ אדם ׁשּכל עֹוד: ּבֹו ויׁש זה. צּוּוי ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשּכֹוללם

התחילּו הּדין ּובעלי ּבכ ּבקי הּוא אם (enikqde)ּתֹורה ְְֲִִִִִֵַַָָָ
לפניו cigi)לטעֹון `edy it lr s`)אחד" אמרּו: ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶָָָָ

."עמית ּתׁשּפט ּבצדק ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדבר ֿ חברֹו את ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּדן
ולא זכּות לכף אתֿחברֹו לדּון אדם ׁשחּיב עֹוד: ּבֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹויׁש
נתּבארּו ּוכבר ּולחסד. לטֹוב אּלא ּודבריו מעׂשיו ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָיפרׁש

ּבּתלמּוד. מפּזרים ּבמקֹומֹות זה צּוּוי ְְְִִִֶַַַָָֻּכּונֹות

הר ―הּמצוה מּלירֹואע"ו הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּדין עליו יפסֹוק ׁשּלא עד הּמּדֹות ורע ּבלּיעל מּזיק ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹמאדם

cgtn)צדק edkfie)ֿלמה יחּוׁש ולא לפסֹוק חּיב אּלא , ְְְִֶֶֶַַָָָֹ
"לא יתעּלה אמר אדם. מאֹותֹו ֿ הּנזקים מן לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּיקרה

ֿ איׁש" מּפני fi)תגּורּו ,` mixac)תגּורּו "לא ספרא: ּולׁשֹון ְְְִִִֵָָָֹ
ׁשּמא ּפלֹוני מאיׁש אני מתירא ּתאמר ׁשּמא ֿ איׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפני

ּגדיׁשי ידליק ׁשּמא ֿ ּבני, את d`eaz)יהרֹוג znixr)ׁשּמא , ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ
מּפניֿ תגּורּו לא לֹומר: ּתלמּוד ― ֿ נטיעֹותי את ְְְְִִִֵֶַַַָֹיקצֹוץ

ִאיׁש".

― העד"ר מּלקחתהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
"וׁשחד אמרֹו: והּוא ּבצדק, לדּון אפּלּו הּדין מּבעלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשחד

תּקח" g)לא ,bk zeny)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
(hi ,fh mixaca)ּובספרי .(my mihtey zyxt zlgz)לא" : ְְִֵֹ

נתּבארּו ּוכבר חּיב". ּולחּיב זּכאי לזּכֹות אפּלּו ׁשחד ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָֹתּקח
ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ְְְְְְִִִֵֶַַָָּדיני

ה'תשע"ט  תמוז י"ד רביעי יום

שטז. רפא. שטו. תעשה לא מצות
― השט"ו מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ

"אלהים אמרֹו: והּוא ֿ הּדּין, תקּלל"(oiic)את (zenyלא ְְְֱִֵֶַַַָָֹֹ
(fk ,ak.לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הרפ"א מּלׁשמֹועהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּדינֹו, ּבעל ּבפני ׁשּלא הּדין מּבעלי אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדברי

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא `)"לא ,bk my)יהיּו הרב ׁשעל לפי ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ
ּבע ּבפני ׁשּלא ּדין ּבעל ּולפיכּדברי ׁשוא, ― ּדין ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

יּכנס ׁשּלא ּכדי הּדברים אֹותם מּלׁשמֹוע הּדּין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻהזהר
המכלּתא ּולׁשֹון אמּתי ּובלּתי נכֹון ּבלּתי מּׂשג ְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָֻּבדעּתֹו

(my mihtyn zyxt)אזהרה ― ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא :ְְִֵַַָָָָֹ
עּמֹו; ּדינֹו ּבעל ׁשּיהא עד ּדין מּבעל יׁשמע ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹלּדּין
ׁשיהא עד לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא ּדין לבעל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאזהרה
"מּדבר אמר: ּבעצמֹו זה ענין על ּובאזהרה עּמֹו". ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָחברֹו

ּתרחק" f)ׁשקר ,my)מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ
(.`l)לׁשֹון למסּפר אזהרה עֹוד: אמרּו זה לאו ּובכלל .ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשקר, עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומקּבל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרע,
.(bk.)ּבמּכֹות ְַ

― השט"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
תאר" לא ּבעּמ "ונׂשיא אמרֹו: והּוא ֿ הּנׂשיא, (myאת ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹ

(fk ,akמּניחֹו נׂשיא, ּכלֹומר: זה, oiekzne)וׁשם x`zn) ְְִִֵֶַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּממׁשלה, לֹו אׁשר הּמל על ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתּוב

יחטא" נׂשיא ak)"אׁשר ,c `xwie)אֹותֹו אֹומרים והחכמים ְְֱֲֲִִִֶֶַָָָ
df)ּבסתם. x`ez mipzep)ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁשי על ְְְִִִִֵֶַָָָ

אֹומרים והּמׁשנה ֿ הּתלמּוד ּובכל ּבלבד. wxtזקנים dbibg) ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
(:fh Ð a dpyn aואב ונׂשיא ּדין, ּבית ואבֹות "נׂשיאים :ְְְֲִִִִֵַַָ

אמרּו ועֹוד ּדין". hi:)ּבית oixcdpq)נׂשיא" :oixcdpqd) ְְִִֵָָ
(l"fg oeyla dnecke;מחּול ּכבֹודֹו ― ּכבֹודֹו על ְְֶַַָָׁשּמחל

ׁשּלאו ודע מחּול". ּכבֹודֹו אין ― ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָמל
ֿ הּנׂשיא את ּגם ּכֹולל "iyp`")זה `xwp l"fg oeylay)עם ִִֵֶֶַַָ

ׁשּיׁש ֿ מי ּכל מּלקּלל להזהיר זה לאו ׁשענין לפי ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
ׁש ּבין ּביֹותר, הּגבֹוהה ּבּמעלה והּוא ׁשלטֹון מעלהּבידֹו ּזֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ

נראה וכ היׁשיבה. והיא ּתֹורנית מעלה אֹו ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָׁשלטֹונית
לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר זֹו. מצוה ְְִִִֵֵֶֶַָָָמּדיני

ה'תשע"ט  תמוז ט"ו חמישי יום

שיז. תעשה לא מצות
יום רביעי ֿ חמישי י "ד ֿ ט "ו תמוז 

קעח. עשה מצות
― השי"ז איזההּמצוה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

חרׁש" ֿ תקּלל "לא אמרֹו: והּוא מּיׂשראל, hi,אדם `xwie) ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹ
(ciּכׁשהּנפׁש "חרׁש". אמרֹו: ענין הּוא מה מּמני ּוׁשמע .ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

mwp)מתעֹוררת zee`z jezn)צּורת לפי ֿ הּמּזיק מן להּנקם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
ּבּדמיֹון הּנקּבע ld`הּנזק epeinicae wefipd zaygna) ְְִִֶֶַַַָ

(wiiecnהּמּזיק ֿ את ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ּתחּדל לא ,ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
ּתנּוח ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע הּנזק אפן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלפי
יׁש ֿ הּדמיֹון. מן הּצּורה אֹותּה ותעדר ההתעֹוררּות ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָאֹותּה
ּבדעּתּה ותנּוח ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּתעניׁשהּו

(dkixrda)הּדברים ּבאֹותם לּמּזיק ׁשּיּגיע הּנזק ער ֿ ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאת
ּתׁש ולא יֹותר ּגדֹול הּוא ׁשהּדבר ויׁש ּבהם. ֿ ּבׁשּתֹו ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹואת
ּתנּוח ואז ֿ רכּוׁשֹו, ּכל ׁשּיׁשמד עד התעֹוררּות ְְְְְִֶַַָָָָָֻאֹותּה
ויׁש רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ׁשהּגיע הּצער ער ֿ את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבדעּתּה
מּמּנּו ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא יֹותר חמּור הּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהא
חמּור הּדבר ׁשיהא ויׁש אברים. וחּסּור מּכֹות ּבמיני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבגּופֹו
ֿ נפׁש את ׁשּיּקח עד ההתעֹוררּות, אֹותּה ּתנּוח ולא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹיֹותר,
ויׁש הּתכלית. וזֹוהי ― הּמציאּות מן ויׁשמידהּו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַהּמּזיק
ענׁש ּבּקׁשת מכדי מּועטת הּנפׁש התעֹוררּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּתהיה
עליו וכעס ּבצעקה ׁשּתנּוח עד חטאֹו, קּלּות מחמת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּמּזיק
וזה ׁשם. נֹוכח היה אּלּו יׁשמע לא אפּלּו ― ְְְֲִִִֶַָָָָָָֹּוקללה
ׁשֹוככת ׁשּנפׁשם והּכעס החמה ּבעלי מּמעׂשי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻמפרסם

(zrbxp)ּפ ֿ ֿ על אף מאד, הּקּלים ּבחטאים ּכזה יּבׁשעּור ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ
והיה קללתם. ׁשמע ולא ּכעסם על החֹוטא ידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
אדם קללת ׁשאסרה הּתֹורה, ׁשּכּונת ּבדעּתנּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעֹולה
הּבּוׁשה מחמת ֿ זה, את ׁשֹומע הּוא אם היא: ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּיׂשראל,
ׁשֹומע ׁשאינֹו ּכיון החרׁש קללת אבל לֹו: הּמּגיעים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָוהּצער
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קצא fenz b"iÎa"i iyilyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אּלּו, ּבין ּבינֹונּיים ּומהם מאד, רחֹוקה ׁשאפׁשרּותם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּומהם
לקּים ּתֹורה הרׁשתה ואּלּו מאד. ּגדֹול רחב ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹוה"אפׁשר"
למחּיב קרֹוב ּכמעט אׁשר מאד, הּקרֹוב ּבאפׁשר ְְְְְֲֳִִִֶֶַַָָָָָֹֻענׁשים
מקּימים היּו אז ּכי ― ֿ ּׁשהזּכרנּו מה ּכדגמת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻהּמציאּות

ֿ הענׁשים xzeia)את zwiecn dpi`y d`eeyd jezn)ּבמה ְֳִֶָָָ
עד רחֹוק, יֹותר עֹוד ׁשהּוא ּובמה מּזה רחֹוק יֹותר ְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
קל ּבאמּדן ּתמיד אדם ּבני וימיתּו ֿ הענׁשים את ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשיקּימּו
הּזה ֿ הּפתח את יתעּלה סתם לפיכ הּׁשֹופט. ּדמיֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלפי
עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד אּלא ענׁש ׁשּום יקּים ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻוצּוה
ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור הּמעׂשה, אֹותֹו להם ׁשּברּור ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמעידים

ולא `e)ספק oeibd cvn micrd ok exn`y)ואם ּכלל. הסּבר ְְְְִֵֵֶָָֹ
מאד החזק ּבאמד ֿ הענׁשים את נקּים epirh)לא m` mb)― ְְְֳִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

אם אבל ֿ החֹוטא; את מּׁשּנפּטר יֹותר לקרֹות יּוכל לא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהרי
ּובדּמּוי ּבאמד ֿ הענׁשים את dxryd)נקּים jezn)אפׁשר ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָֹ

רצּוי ויֹותר טֹוב ויֹותר ― נקי נהרֹוג ֿ הּימים מן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּביֹום
ֿ הּימים. מן ּביֹום אחד נקי מּלהרג חֹוטאים, אלף ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלפּטר
על ׁשחּיב עברֹות ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָוכן
על עֹובר ראהּו לבּדֹו מהם ֿ אחד וכל מיתה, מהן ֿ אחת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
יהרג. לא זה הרי ― האחרת על עֹובר ראהּו ולא ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאחת
והתרה ּבּׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה אחד עד עליו ׁשּיעיד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָּכגֹון
הרי ― ּבֹו והתרה זרה עבֹודה ׁשעבד עליו יעיד וׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבֹו,

אמרּו נסקל. אינֹו my)זה mihtyn zyxt `zlikn)היה" : ְְִֵֶָָָָ
ׁשֹומע לּלבנה, עֹובד ואחד לחּמה עֹובד מעידֹו אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד

y)אני ile` xyt`)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― יצטרפּו? ְְְְְֲִִִִַַַָָ
ֿ ּתהרג". ֲַַֹאל

ה'תשע"ט  תמוז י"ב שני יום

רעז רעט. תעשה לא מצות
רעג. רעח. ערה.

― הרע"ט מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
(mgxl),מאבריו אבר חּסרֹו אֹו ֿ חברֹו את ׁשהרג מי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעל

וקטע עני זה יאמר: ׁשּלא הּקנסֹות. ּבתׁשלּום ְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:
וירחם ויחֹון ּבכּונה, ׁשּלא עינֹו אּבד אֹו זה ׁשל ֿ ידֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאת
אמרֹו והּוא ּבׁשלמּות, הּזקֹו ּדמי ּתׁשלּום מּלחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָעליו
יד ּבׁשן ׁשן ּבעין עין ּבנפׁש נפׁש עינ ֿ תחֹוס "ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבזה:

ּברגל" רגל k`)ּביד ,hi mixac)ּבזה הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ
מּיׂשראל" ֿ הּנקי ּדם ּובערּת עליו עינ ֿ תחֹוס "לא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹואמר:

(bi ,my).

― הרע"ז מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
לֹו, מּגיע ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּיזּכהּו עד הּדין ּבׁשעת העני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
לעני העׁשיר ּבין יׁשּוה אּלא עליו החמלה ּדר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל

ויחּיבּנּו iprd)והאביֹון z` mb),עליו ֿ ּׁשּיקּבע מה לׁשּלם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבריבֹו" תהּדר לא "ודל אמרֹו: b)והּוא ,bk zeny)ּוכבר ְְְְְְִֶַָָָֹ

ֿ תּׂשא "לא ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין ֿ הּלאו את ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכפל

ֿ דל" eh)פני ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון ,(miyecw zyxt): ְְְִֵֵָ
הּזה והעׁשיר ואני הֹואיל זה הּוא עני ּתאמר: ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּלא
ּתלמּוד ― ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא אזּכּנּו לפרנסֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָחּיבין

ֿ דל". פני ֿ תּׂשא לא ְִֵַָָֹלֹומר:

― הער"ה מּלכּבדהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
נכּבד אדם היה אפּלּו הּדיּון, ּבׁשעת הּדין מּבעלי אחד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּפני
עם לּדין ּבא אם הּדּין יכּבדּנּו ולא ֿ הּמעלה, ּוגדל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹֹמאד
אמרֹו והּוא ּומכּבדֹו, מגּדלֹו ׁשהּוא יראה ולא ּדינֹו ְְְְְְְְִֶֶַַַַַָֹּבעל

ּגדֹול" ּפני תהּדר "לא ּובספרא(my)יתעּלה: .zyxt) ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
(miyecwזה הּוא ֿ ּגדֹולים ּבן זה, הּוא עׁשיר ּתאמר "ׁשּלא :ְִִֶֶֶֶַָֹֹ

ׁשאינֹו וכּמה ּכּמה אחת על ּבבׁשּתֹו, ואראה אבּיׁשּנּו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהיא
ּוכבר ּגדֹול". ּפני תהּדר לא נאמר: לכ ― ְְְְְְֱֵֶֶַַַָָָֹמבּיׁשֹו
ּוׁשבּועֹות ּבסנהדרין מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנתּבארּו

(.l).

― הרע"ח מּלהּטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
רׁשע אדם ׁשהּוא ידע אם הּדין מּבעלי אחד על ֿ הּדין ֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
והּוא הּדין, ּבעּוּות מּלהעניׁשֹו יתעּלה הזהיר עברֹות, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַּבעל

ּבריבֹו" אבינ מׁשּפט תּטה "לא יתעּלה: bk,אמרֹו zeny) ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹ
(eהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt)וכׁשר "רׁשע : ְְְְִֵַָָָָ

הּוא ורׁשע הֹואיל ּתאמר ׁשּלא לדין, לפני ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹעֹומדין
(xwyn ghale)עליו הּדין ּתלמּוד(ezaegl)אּטה ― ְִֶַַַָָ

הּוא 'אביֹון' ּבריבֹו", אבינ מׁשּפט תּטה "לא ְְְְְִִֶֶֶַַַֹֹלֹומר:
לא ― ּבמצות אביֹון ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֶֶַַַֹֹֹּבמצות",

ֿ ּדינֹו. את ִֶֶַתּטה

― הרע"ג מּלעׂשֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא אמרֹו: והּוא ּבּדין, (xwie`עול ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

(eh ,hiׁש החּקים על יעבר ׁשּלא זה לאו ּתֹורהוענין ּגדרה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
מּמּנּו ּבפּטּור אֹו ּדבר aiig)ּבחּיּוב xehtie i`kf aiigi `ly). ְְִִִֶָָ

ה'תשע"ט  תמוז י"ג שלישי יום

קעז. עשה מצות רפ. תעשה לא מצות
עדר. רעו. תעשה לא מצות
יום שני ֿ שלישי י "ב ֿ י "ג תמוז 

― ּוׁשמנים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ
אמרֹו: והּוא ויתֹומים, ּגרים ּבדּונֹו מּלהּטֹות הּדּין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשהזהר

יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה fi)"לא ,ck mixac)ל נתּבאר הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
והּוא אחד ּבלאו עֹובר מּיׂשראל אדם מׁשּפט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמּטה

ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא eh)אמרֹו: ,hi `xwie)ואם ; ְְְֲִִֶַַָָָֹ
ּובספרי לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר מׁשּפט (zyxtהּטה ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ

(my `vzהּמּטה ֿ ׁשּכל מלּמד ּגר, מׁשּפט תּטה "לא :ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
― יתֹום ּגר היה ואם לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָמׁשּפט

לאוין". ּבׁשלׁשה ְִִֵָָֹעֹובר

― הקע"ז ּביןהּמצוה להׁשות הּדּינים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
אֹו ּדבריו אר עם מהם ֿ אחד ּכל ולׁשמֹוע הּדין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבעלי
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"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק אמרֹו: והּוא ּובא(my)קּצּורם, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹ
ּבספרא miyecw)הּפרּוׁש zyxt)מדּבר אחד יהא "ׁשּלא : ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

הענינים אחד זהּו ."ּדברי קּצר לֹו: אֹומר ואחד ֿ צרכֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
ּדין לדּון מצּוה ֿ אדם ׁשּכל עֹוד: ּבֹו ויׁש זה. צּוּוי ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשּכֹוללם

התחילּו הּדין ּובעלי ּבכ ּבקי הּוא אם (enikqde)ּתֹורה ְְֲִִִִִֵַַָָָ
לפניו cigi)לטעֹון `edy it lr s`)אחד" אמרּו: ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶָָָָ

."עמית ּתׁשּפט ּבצדק ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדבר ֿ חברֹו את ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּדן
ולא זכּות לכף אתֿחברֹו לדּון אדם ׁשחּיב עֹוד: ּבֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹויׁש
נתּבארּו ּוכבר ּולחסד. לטֹוב אּלא ּודבריו מעׂשיו ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָיפרׁש

ּבּתלמּוד. מפּזרים ּבמקֹומֹות זה צּוּוי ְְְִִִֶַַַָָֻּכּונֹות

הר ―הּמצוה מּלירֹואע"ו הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּדין עליו יפסֹוק ׁשּלא עד הּמּדֹות ורע ּבלּיעל מּזיק ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹמאדם

cgtn)צדק edkfie)ֿלמה יחּוׁש ולא לפסֹוק חּיב אּלא , ְְְִֶֶֶַַָָָֹ
"לא יתעּלה אמר אדם. מאֹותֹו ֿ הּנזקים מן לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּיקרה

ֿ איׁש" מּפני fi)תגּורּו ,` mixac)תגּורּו "לא ספרא: ּולׁשֹון ְְְִִִֵָָָֹ
ׁשּמא ּפלֹוני מאיׁש אני מתירא ּתאמר ׁשּמא ֿ איׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפני

ּגדיׁשי ידליק ׁשּמא ֿ ּבני, את d`eaz)יהרֹוג znixr)ׁשּמא , ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ
מּפניֿ תגּורּו לא לֹומר: ּתלמּוד ― ֿ נטיעֹותי את ְְְְִִִֵֶַַַָֹיקצֹוץ

ִאיׁש".

― העד"ר מּלקחתהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
"וׁשחד אמרֹו: והּוא ּבצדק, לדּון אפּלּו הּדין מּבעלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשחד

תּקח" g)לא ,bk zeny)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
(hi ,fh mixaca)ּובספרי .(my mihtey zyxt zlgz)לא" : ְְִֵֹ

נתּבארּו ּוכבר חּיב". ּולחּיב זּכאי לזּכֹות אפּלּו ׁשחד ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָֹתּקח
ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ְְְְְְִִִֵֶַַָָּדיני

ה'תשע"ט  תמוז י"ד רביעי יום

שטז. רפא. שטו. תעשה לא מצות
― השט"ו מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ

"אלהים אמרֹו: והּוא ֿ הּדּין, תקּלל"(oiic)את (zenyלא ְְְֱִֵֶַַַָָֹֹ
(fk ,ak.לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הרפ"א מּלׁשמֹועהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּדינֹו, ּבעל ּבפני ׁשּלא הּדין מּבעלי אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדברי

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא `)"לא ,bk my)יהיּו הרב ׁשעל לפי ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ
ּבע ּבפני ׁשּלא ּדין ּבעל ּולפיכּדברי ׁשוא, ― ּדין ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

יּכנס ׁשּלא ּכדי הּדברים אֹותם מּלׁשמֹוע הּדּין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻהזהר
המכלּתא ּולׁשֹון אמּתי ּובלּתי נכֹון ּבלּתי מּׂשג ְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָֻּבדעּתֹו

(my mihtyn zyxt)אזהרה ― ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא :ְְִֵַַָָָָֹ
עּמֹו; ּדינֹו ּבעל ׁשּיהא עד ּדין מּבעל יׁשמע ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹלּדּין
ׁשיהא עד לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא ּדין לבעל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאזהרה
"מּדבר אמר: ּבעצמֹו זה ענין על ּובאזהרה עּמֹו". ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָחברֹו

ּתרחק" f)ׁשקר ,my)מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ
(.`l)לׁשֹון למסּפר אזהרה עֹוד: אמרּו זה לאו ּובכלל .ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשקר, עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומקּבל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרע,
.(bk.)ּבמּכֹות ְַ

― השט"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
תאר" לא ּבעּמ "ונׂשיא אמרֹו: והּוא ֿ הּנׂשיא, (myאת ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹ

(fk ,akמּניחֹו נׂשיא, ּכלֹומר: זה, oiekzne)וׁשם x`zn) ְְִִֵֶַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּממׁשלה, לֹו אׁשר הּמל על ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתּוב

יחטא" נׂשיא ak)"אׁשר ,c `xwie)אֹותֹו אֹומרים והחכמים ְְֱֲֲִִִֶֶַָָָ
df)ּבסתם. x`ez mipzep)ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁשי על ְְְִִִִֵֶַָָָ

אֹומרים והּמׁשנה ֿ הּתלמּוד ּובכל ּבלבד. wxtזקנים dbibg) ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
(:fh Ð a dpyn aואב ונׂשיא ּדין, ּבית ואבֹות "נׂשיאים :ְְְֲִִִִֵַַָ

אמרּו ועֹוד ּדין". hi:)ּבית oixcdpq)נׂשיא" :oixcdpqd) ְְִִֵָָ
(l"fg oeyla dnecke;מחּול ּכבֹודֹו ― ּכבֹודֹו על ְְֶַַָָׁשּמחל

ׁשּלאו ודע מחּול". ּכבֹודֹו אין ― ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָמל
ֿ הּנׂשיא את ּגם ּכֹולל "iyp`")זה `xwp l"fg oeylay)עם ִִֵֶֶַַָ

ׁשּיׁש ֿ מי ּכל מּלקּלל להזהיר זה לאו ׁשענין לפי ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
ׁש ּבין ּביֹותר, הּגבֹוהה ּבּמעלה והּוא ׁשלטֹון מעלהּבידֹו ּזֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ

נראה וכ היׁשיבה. והיא ּתֹורנית מעלה אֹו ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָׁשלטֹונית
לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר זֹו. מצוה ְְִִִֵֵֶֶַָָָמּדיני

ה'תשע"ט  תמוז ט"ו חמישי יום

שיז. תעשה לא מצות
יום רביעי ֿ חמישי י "ד ֿ ט "ו תמוז 

קעח. עשה מצות
― השי"ז איזההּמצוה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

חרׁש" ֿ תקּלל "לא אמרֹו: והּוא מּיׂשראל, hi,אדם `xwie) ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹ
(ciּכׁשהּנפׁש "חרׁש". אמרֹו: ענין הּוא מה מּמני ּוׁשמע .ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

mwp)מתעֹוררת zee`z jezn)צּורת לפי ֿ הּמּזיק מן להּנקם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
ּבּדמיֹון הּנקּבע ld`הּנזק epeinicae wefipd zaygna) ְְִִֶֶַַַָ

(wiiecnהּמּזיק ֿ את ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ּתחּדל לא ,ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
ּתנּוח ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע הּנזק אפן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלפי
יׁש ֿ הּדמיֹון. מן הּצּורה אֹותּה ותעדר ההתעֹוררּות ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָאֹותּה
ּבדעּתּה ותנּוח ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּתעניׁשהּו

(dkixrda)הּדברים ּבאֹותם לּמּזיק ׁשּיּגיע הּנזק ער ֿ ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאת
ּתׁש ולא יֹותר ּגדֹול הּוא ׁשהּדבר ויׁש ּבהם. ֿ ּבׁשּתֹו ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹואת
ּתנּוח ואז ֿ רכּוׁשֹו, ּכל ׁשּיׁשמד עד התעֹוררּות ְְְְְִֶַַָָָָָֻאֹותּה
ויׁש רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ׁשהּגיע הּצער ער ֿ את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבדעּתּה
מּמּנּו ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא יֹותר חמּור הּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהא
חמּור הּדבר ׁשיהא ויׁש אברים. וחּסּור מּכֹות ּבמיני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבגּופֹו
ֿ נפׁש את ׁשּיּקח עד ההתעֹוררּות, אֹותּה ּתנּוח ולא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹיֹותר,
ויׁש הּתכלית. וזֹוהי ― הּמציאּות מן ויׁשמידהּו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַהּמּזיק
ענׁש ּבּקׁשת מכדי מּועטת הּנפׁש התעֹוררּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּתהיה
עליו וכעס ּבצעקה ׁשּתנּוח עד חטאֹו, קּלּות מחמת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּמּזיק
וזה ׁשם. נֹוכח היה אּלּו יׁשמע לא אפּלּו ― ְְְֲִִִֶַָָָָָָֹּוקללה
ׁשֹוככת ׁשּנפׁשם והּכעס החמה ּבעלי מּמעׂשי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻמפרסם

(zrbxp)ּפ ֿ ֿ על אף מאד, הּקּלים ּבחטאים ּכזה יּבׁשעּור ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ
והיה קללתם. ׁשמע ולא ּכעסם על החֹוטא ידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
אדם קללת ׁשאסרה הּתֹורה, ׁשּכּונת ּבדעּתנּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעֹולה
הּבּוׁשה מחמת ֿ זה, את ׁשֹומע הּוא אם היא: ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּיׂשראל,
ׁשֹומע ׁשאינֹו ּכיון החרׁש קללת אבל לֹו: הּמּגיעים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָוהּצער
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fenzקצב f"iÎf"h ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לפיכ ― ּבּדבר חטא אין הרי ,ּבכ מצטער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָואינֹו
הּתֹורה ׁשאין לפי עליו, והזהיר אּסּור, ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָהׁשמיענּו

ּבלבד הּמתחרף מּצב על wxמקּפידה xeq`l yi f`y) ְְְִִִֵַַַַַָָָ
(rneyyk Ð yiiazn xy`kמּצב על ּגם הקּפידה אּלא ,ְִִֶַַַַָָ

ירּגילּנה ולא לנקמה נפׁשֹו יעֹורר ׁשּלא ׁשהזהר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻהמחרף,
הּקּבלה ׁשּבעלי מצאנּו וכ ראיה(l"fg)לכעֹוס. הביאּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

תקּלל "לא ֿ ּׁשּנאמר מּמה מּיׂשראל ֿ אדם ּכל קללת ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאּסּור
ספרא ּולׁשֹון miyecw)חרׁש". zyxt),חרׁש אּלא לי "אין : ְְִִֵֵֵֵֵֶָָ

לא ּבעּמ" לֹומר: ּתלמּוד ֿ האדם? ּכל את לרּבֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹמּנין
מיחד חרׁש מה 'חרׁש'? נאמר: לּמה ּכן אם ְֱִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻתאר",

(dfa ezlrn lk hrnky)ׁשאינֹו הּמת יצא ּבחּיים; ִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ּובּמכלּתא fi)ּבחּיים". ,`k zeny mihtyn zyxt)לא" : ְְִִַַַָֹ

ּומהֿ ׁשּבאדם". ּבאמללין הּכתּוב ּדּבר חרׁש" ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻתקּלל
ּבׁשם ׁשּיקּלל ּבתנאי ― לֹוקה אם(myd)ּׁשאמרנּו וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ֿ חברֹו את ׁשהמקּלל ל נתּבאר הּנה לֹוקה. ― עצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָקּלל
תקּלל "לא אמרֹו: והּוא אחד, ּבלאו עֹובר ― ְְְְְֵֵֵֶַָָָֹּבׁשם
ולֹוקה לאוין ּבׁשני עֹובר ― ּדּין איזה והמקּלל ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָחרׁש";
הּמכלּתא ּולׁשֹון ׁשלׁש. לֹוקה ― נׂשיא והמקּלל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּתים;

(fk ,ak zeny mihtyn zyxt)"בעּמ "נׂשיא אקרא "אני :ְְְֲִִֶַָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבמׁשמע, ּדּין ואחד נׂשיא ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָאחד
זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לחּיב תקּלל"? לא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ"אלהים
עליו וחּיב אחד ּדבר מדּבר יׁש אמרּו: מּכאן עצמֹו. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבפני

ֿ אב את ׁשּקּלל ֿ נׂשיא ּבן ּדברים. ארּבעה חּיבמּׁשּום ― יו ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּדּין, ּומּׁשּום האב, מּׁשּום ּדברים: ארּבעה מּׁשּום ְְִִִִַַָָָָָָָָעליו

ֿ מקֹום" מּכל 'בעּמ' ּומּׁשּום נׂשיא, `mc)ּומׁשּום mzq). ְְִִִִַָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ּׁשהזּכרנּו. מה נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה

מּׁשבּועֹות ד' .(dl.)ּבפרק ְְִֶֶ

― הקע"ח עדּותהּמצוה להעיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבכ ׁשּיׁש ּבין יֹודעים, ֿ ּׁשאנּו מה ּכל על הּדּינים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלפני
ממֹונֹו הפסד הּצלתֹו; אֹו עליו, ׁשמעידים מי מיתת ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּׁשּום
ּולהֹודיע ֿ זה ּכל על להעיר אנּו חּיבים ― הרוחתֹו ְְְִִִֶַַַַָָָָָָאֹו

ׁשמענּו אֹו ֿ ּׁשראינּו מה miccvd)לּדּינים cg` itn)ּוכבר . ְְִִֶַַַָָָָָ
הּגדת חּיּוב על ראיתם הּׁשלֹום עליהם רּבֹותינּו ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהביאּו
ידע" אֹו ראה אֹו עד "והּוא יתעּלה: ֿ ּׁשאמר מּמה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעדּות

(` ,d my)עדּותֹו הּכֹובׁש והּוא ― זֹו מצוה על ְְְִֵֵֵַַָָוהעֹובר

ונׂשא יּגיד ֿ לֹוא "אם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגדֹול, חטאֹו ―ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ
היא(my)עונֹו" ׁשּכבׁשּה העדּות אם א ּכללי. ּדבר וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

חּיב ― ּכביׁשתּה ּתֹו העד עליה ונׁשּבע ממֹון ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָעדּות
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו ויֹורד, עֹולה iÎd)קרּבן ,my)ּולפי ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

ּבּׁשבּועֹות הּנזּכרים l.)הּתנאים Ð ` dpyn c wxt)ּוכבר . ְְְְִִִִַַָָָ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני fl:)נתּבארּו Ð d dpyn c wxt) ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ

.(my)ּובּׁשבּועֹות ְִ

ה'תשע"ט  תמוז ט"ז שישי יום

קעט. עשה מצות
― הקע"ט עדּותהּמצוה לחקֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ

הּדין. ונפסֹוק נעניׁש ואז היטב, אֹותּה ולדרֹוׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָהעדים
ּבדּבּור נׁשּפֹוט ׁשּלא ּכדי ֿ האפׁשר, ּככל ּבכ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּולדקּדק
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּזּכאים, ונרע ּובמהירּות, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָראׁשֹון

ו הּדבר""ודרׁשּת נכֹון אמת והּנה היטב וׁשאלּת חקרּת ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
(eh ,bi mixac)ואי וחּלּוקיה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָּוכבר

ּבכ לדקּדק חּיבים ואי החקירֹות, הן ואי הּדריׁשֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהן
האּלה, החקירֹות לפי ּתּדחה אֹו העדּות ּתתקּים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואי

סנהדרין .(n.)ּבמּסכת ְְְִֶֶֶַַ

ה'תשע"ט  תמוז י"ז ש"ק יום

רצא. תעשה לא מצות
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש ט "ז ֿ י "ז תמוז 

― הרצ"א לדּברהּמצוה ׁשּלא העד ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
יֹודע, אֹו חכם הּוא אפּלּו עליו מעיד ׁשהּוא זה ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבדינֹו

ו עד יהא לא זה יעיד(mb)הרי אּלא ― ויֹורה ּדּין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
עדּותֹו ּפי על יעׂשּו ― והּדּינים ויׁשּתֹוק, ֿ ּׁשראה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבמה
נֹוסף ּדבר ׁשּום לדּבר ׁשּלא והזהר להם, ּׁשּיראה מה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכפי
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, נפׁשֹות ּבדיני וזהּו העדּות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעל

למּות" ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד l)"ועד ,dl xacna)וכפל ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד" עד ֿ ּפי על יּומת "לא ואמר: זה ּבענין ֿ האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

(e ,fi mixac)ּובגמרא העד. ּבהֹוראת יּומת לא ּכלֹומר: ,ְְְִֵַַַָָָָֹ
לזכּות ּבין ― ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד "ועד אמרּו: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹסנהדרין
ּדמחזי "מּׁשּום הּדבר: ׁשּטעם ּובארּו לחֹובה". ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבין

(d`xpy)הּוא ּבלבד נפׁשֹות ּובדיני ּבעדּותֹו". ְְְְְִִֵֵֵַַָּכנֹוגע
חֹובה. ולא זכּות לא ללּמד לֹו ְְְֵֶַָָֹֹׁשאסּור
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אצל בעלי עסקים שעיקר עניינם מעשה המצוות וגמילות-חסדים, צריך להיות גם קביעות עתים לתורה.
ממאמר א פרשת פינחס ה'תשכ"ז

fh wxt dinxi - mi`iap

æé-÷øô äéîøéehÎg

çïðòø eäìò äéäå íç àáé-ék äàøé (àøé) àìå åéLøL çlLé ìáeé-ìòå íéî-ìò ìeúL | õòk äéäå§¨º̈§¥´¨´©©À¦§©©Æ§©©´¨«¨½̈§³Ÿ¦§¤Æ¦«¨´Ÿ½Ÿ§¨¨¬¨¥−©«£®̈
:éøt úBNòî Léîé àìå âàãé àì úøva úðLáeè:epòãé éî àeä Lðàå ìkî álä á÷òéýåýé éðà ¦§©³©Ÿ Æ¤Æ´Ÿ¦§½̈§¬Ÿ¨¦−¥£¬¤«¦¨¬Ÿ©¥²¦−Ÿ§¨ª´®¦−¥¨¤«£¦¯§¨²

:åéììòî éøôk åéëøãk (åëøãë) Léàì úúìå úBéìk ïça áì ø÷çàéøLò äNò ãìé àìå øâã àø÷ Ÿ¥¬¥−Ÿ¥´§¨®§¨¥³§¦Æ¦§¨½̈¦§¦−©£¨¨«Ÿ¥³¨©Æ§´Ÿ¨½̈¬Ÿ¤−Ÿ¤
:ìáð äéäé Búéøçàáe epáæòé åéîé (åîé) éöça ètLîá àìåáéíB÷î ïBLàøî íBøî ãBáë àqk §´Ÿ§¦§¨®©£¦³¨¨Æ©©§¤½§©£¦−¦§¤¬¨¨«¦¥´¨½¨−¥«¦®§−

:eðLc÷îâééáæò-ìk ýåýé ìàøNé äå÷îíéiç-íéî øB÷î eáæò ék eáúké õøàa éøeñå (éøåñé) eLáé E ¦§¨¥«¦§¥³¦§¨¥Æ§½̈¨Ÿ§¤−¥®Ÿ§©Æ¨¨´¤¦¨¥½¦¬¨§²§¬©«¦©¦−
:ýåýé-úàãé:äzà éúläú ék äòLeàå éðòéLBä àôøàå ýåýé éðàôøåèäià éìà íéøîà änä-äpä ¤§¨«§¨¥³¦§¨Æ§¥´¨¥½¦¥−¦§¦¨¥®¨¦¬§¦¨¦−¨«¨¦¥¥¾¨Ÿ§¦−¥¨®©¥¬

:àð àBáé ýåýé-øáã§©§−̈¨¬¨«
i"yx

(Á).äàøé àìå:חום יבא כי רעב úøåöá.העץ ל'
מנחם: חברו וכן מבצר ל' בצורת ל"א בלעז, פאמצ"א

.âàãé àì:יפחד áìä.(Ë)לא áå÷ò תואנה מלא
רעה: מכל זה:ùåðàå.ועקובה הוא וחליו חולי לשון

.åðòãé éî:חוקרו ה' אני ידענו מי סבור הוא
(‡È).øâã àøå÷:בלעז גלונצנ"ט ãìé.קוק"ו àìå

דגר. ילד. שלא אפרוחים אחריו מושך הזה הקורא
אחריו  אפרוחין למשוך בקולו העוף שמצפצף ציפצוף
שאינם  משיגדלו אחריו ילכו לא דגר שהקורא ואלו

במשפט: ולא עושר עושה כך ìáð.מינו äéäé מתקרי

åâå'.(È·)רשיעא: ãåáë àñë כל לומר שבא לפי
לפניו, ומדבר מקום של בקילוסו מתחיל יבושו עוזביך
ומכוון  עולם בריאת מראשית ומרום כבוד שכסא אתה

מקדשנו: ìàøùé.(È‚)כנגד äå÷î עליו יושב ה'
יבושו: עוזביך כל åáúëé.לפיכך õøàá éøåñå אותם

בקברות  שליחותי שומעים שאינם מדברי שסרים
יכתבו: ארץ äúà.(È„)תחתיות éúìäú éë אני בך

מושיעי: שאתה לומר ומתפאר éúìäú.מתהלל
בלעז: ä'.(ÂË)וונטנצ"א øáã äéà שאתה הפורעניות

מתנבא:

cec zcevn
(Á).ÏÂ˙˘ ıÚÎ ‰È‰Â אצל הנטוע  כאילן  בטוב ממולא יהיה

מים: פלגי אצל  מתפשטים ושרשיו È¯‡‰.המים ‡ÏÂלא ר"ל
המים אצל  נטוע  והוא הואיל ושרב  חום כשיבוא  ירגיש 

אותו: ¯ÔÚ.המלחלחים Â‰ÏÚ ‰È‰Â:רטובים יהיו  שבו  העלים 
.˙¯Âˆ· ˙˘·Â,הוא ידאג  לא  גשמים מניעת שיהיה בשנה 

לו: יזיק לא לומר  ÈÓÈ˘.רצה  ‡ÏÂפירות מלגדל  יסור  לא 
ידאג ולא  דבר שום  לו יחסר שלא בה' הבוטח יהיה וכן  ור "ל 

בעולם : המתרגשות  ‰Ï·.(Ë)מהצרות  ·Â˜Úהאדם לב  כי  עם 
ר"ל  חזק מכאוב  לו  ויש  איבריו מכל  יותר ומעוות מעוקם הוא
הוא אם לבי תעלומות  היודע  הוא מי  לחשוב נפסדת דעה

לא : או באמת  ‰'.(È)בוטח È‡לב חוקר ה' אני אולם ר "ל 
לכל  לתת  למען הוא  מה לדעת הכליות מחשבת  ובוחן האדם 
מעשה שהם  המחשבות  הם  מעלליו וכפרי לבו  כדרכי איש

במ"ש: הדבר וכפל ודרכיו „‚¯.(È‡)הלב ‡¯Â˜עוף כמו 
ילדם לא והוא  הקול  בצפצוף אפרוחים אחריו ממשיך הקורא 
ילדם לא שהוא יבינו  כשיגדלו  כי  מתקיים שאין דבר שהוא 
כ"א יושר במשפט  ולא עושר המקבץ  הוא  כן  אותו ויעזבו 
יעזוב ימיו ובחצי  בידו יתקיים לא הזה העושר כי הלב בערמת

לנבל : מוחזק ויהיה לבו ערמת לאנשים  יגולה  ובסוף ההוא  Â·Î„.(È·)העושר ‡ÒÎכמ"ש מרום שמי  והוא  הכבוד  כסא  כמו 
כסאי סו)השמים מאזÔÂ˘‡¯Ó.:(ישעיה כסאך  נכון כמ"ש  מקדם  לך  צג)ההוכן Â˘„˜Ó.:(תהלים ÌÂ˜Óמקדשנו מקום  הוא כן ר "ל 

בבה"מ: היא  כן בשמים היא שהשכינה  כמו ‰'.(È‚)כי  Ï‡¯˘È ‰Â˜Óונטעת הואיל ה' אל יהיה  ישראל  שתקוות מהראוי  לכן
ביניהם: ÍÈ·ÊÂÚ.שכינתך ÏÎ:שיבושו הוא ראוי באדם ובוטחים  אותך העוזבים הנביאÈ¯ÂÒÂ.כל  מאמר והוא  ממני הסרים

האל : Â·˙ÎÈ.בדבר  ı¯‡·ומפרש וחוזר חיים מים הנובע מקור  עזבו כי  על  השאול  בעמקי הארץ בתחתיות לרדת  יכתבו בספר 
הנובע: כמקור  עת בכל  הטובה שמשפיע  ה' ביאור¯È‡Ù.(È„)את ולתוספות נרפא, אהיה אותי תרפא  כשאתה הנביא אמר

זולתך : לי להושיע  מי ביד אין  ר"ל נושע אהיה ואז עלי הקמים מן הושיעני ‡˙‰.אמר È˙Ï‰˙ ÈÎ שאתהבך לומר  מתהלל  אני
ישעי: ‰Ó‰.(ÂË)אלהי ‰‰שמלבי יחשבו כי אתך  האמת  אם ונראה  עתה יבוא ה' דבר איה בלעג אלי אומרים עלי הקמים 

אותם: לשנאתי בודאם  אני

oeiv zcevn
(Á).ÏÂ˙˘'ה בבית  שתולים כמו צב)נטוע  פלגיÏ·ÂÈ.:(תהלים

מ  יבלי על כמו מד)יםמים  וכןÁÏ˘È.:(ישעיה התפשטות  ענין
קציריה  פ)תשלח חמימות:ÌÂÁ.:(תהלים העלין:Â‰ÏÚ.מלשון

.ÔÚ¯: לחות דברי·ˆÂ¯˙.ענין על וכן הגשמים  מניעת  ענין 
יד)הבצרות  דאגה :È„‡‚.:(לעיל כמוÈÓÈ˘.מלשון  הסרה  ענין

הענן  עמוד  ימיש יג)לא ועיוותÂ˜Ú·.(Ë):(שמות עיקום ענין
יעקוב  עקוב אח  כל ט)וכן כמוÂ‡Â˘.:(לעיל חזק  מכאוב ענין 

חצי  לד)אנוש  ודרישה:ÂÁ˜¯.(È):(איוב חיפוש  ·ÔÁÂ.ענין
ונסיון: בחינה עוף˜Â¯‡.(È‡)מעשיו:ÂÈÏÏÚÓ.מלשון  שם 

בהרים הקורא  ירדוף  כאשר כו)וכן צפצוף„‚¯.:(ש"א ענין 
בצלה  ודגרה כמו אחריו האפרוחים  להמשיך  לד)העוף :(ישעיה

.‰˘ÂÚ חיל עושה  וישראל כמו אסיפה  כד)ענין  :(במדבר
.Â˙È¯Á‡·Â: בסופו.Ï·: ונבזה ככסאÒÎ‡.(È·)פחות  כמו

גאה  ייטיב וכן השימוש כ"ף יו)ותחסר  כגהה:(משלי ומשפטו
.ÌÂ¯Ó:הרמים מקדם:ÔÂ˘‡¯Ó.השמים Â˜Ó‰.(È‚)מאז

תקוה : הסרה :È¯ÂÒÂ.מלשון ‡.(ÂË)מעין:Â˜Ó¯.מלשון
עתה:
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לפיכ ― ּבּדבר חטא אין הרי ,ּבכ מצטער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָואינֹו
הּתֹורה ׁשאין לפי עליו, והזהיר אּסּור, ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָהׁשמיענּו

ּבלבד הּמתחרף מּצב על wxמקּפידה xeq`l yi f`y) ְְְִִִֵַַַַַָָָ
(rneyyk Ð yiiazn xy`kמּצב על ּגם הקּפידה אּלא ,ְִִֶַַַַָָ

ירּגילּנה ולא לנקמה נפׁשֹו יעֹורר ׁשּלא ׁשהזהר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻהמחרף,
הּקּבלה ׁשּבעלי מצאנּו וכ ראיה(l"fg)לכעֹוס. הביאּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

תקּלל "לא ֿ ּׁשּנאמר מּמה מּיׂשראל ֿ אדם ּכל קללת ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאּסּור
ספרא ּולׁשֹון miyecw)חרׁש". zyxt),חרׁש אּלא לי "אין : ְְִִֵֵֵֵֵֶָָ

לא ּבעּמ" לֹומר: ּתלמּוד ֿ האדם? ּכל את לרּבֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹמּנין
מיחד חרׁש מה 'חרׁש'? נאמר: לּמה ּכן אם ְֱִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻתאר",

(dfa ezlrn lk hrnky)ׁשאינֹו הּמת יצא ּבחּיים; ִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ּובּמכלּתא fi)ּבחּיים". ,`k zeny mihtyn zyxt)לא" : ְְִִַַַָֹ

ּומהֿ ׁשּבאדם". ּבאמללין הּכתּוב ּדּבר חרׁש" ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻתקּלל
ּבׁשם ׁשּיקּלל ּבתנאי ― לֹוקה אם(myd)ּׁשאמרנּו וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ֿ חברֹו את ׁשהמקּלל ל נתּבאר הּנה לֹוקה. ― עצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָקּלל
תקּלל "לא אמרֹו: והּוא אחד, ּבלאו עֹובר ― ְְְְְֵֵֵֶַָָָֹּבׁשם
ולֹוקה לאוין ּבׁשני עֹובר ― ּדּין איזה והמקּלל ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָחרׁש";
הּמכלּתא ּולׁשֹון ׁשלׁש. לֹוקה ― נׂשיא והמקּלל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּתים;

(fk ,ak zeny mihtyn zyxt)"בעּמ "נׂשיא אקרא "אני :ְְְֲִִֶַָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבמׁשמע, ּדּין ואחד נׂשיא ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָאחד
זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לחּיב תקּלל"? לא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ"אלהים
עליו וחּיב אחד ּדבר מדּבר יׁש אמרּו: מּכאן עצמֹו. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבפני

ֿ אב את ׁשּקּלל ֿ נׂשיא ּבן ּדברים. ארּבעה חּיבמּׁשּום ― יו ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּדּין, ּומּׁשּום האב, מּׁשּום ּדברים: ארּבעה מּׁשּום ְְִִִִַַָָָָָָָָעליו

ֿ מקֹום" מּכל 'בעּמ' ּומּׁשּום נׂשיא, `mc)ּומׁשּום mzq). ְְִִִִַָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ּׁשהזּכרנּו. מה נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה

מּׁשבּועֹות ד' .(dl.)ּבפרק ְְִֶֶ

― הקע"ח עדּותהּמצוה להעיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבכ ׁשּיׁש ּבין יֹודעים, ֿ ּׁשאנּו מה ּכל על הּדּינים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלפני
ממֹונֹו הפסד הּצלתֹו; אֹו עליו, ׁשמעידים מי מיתת ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּׁשּום
ּולהֹודיע ֿ זה ּכל על להעיר אנּו חּיבים ― הרוחתֹו ְְְִִִֶַַַַָָָָָָאֹו

ׁשמענּו אֹו ֿ ּׁשראינּו מה miccvd)לּדּינים cg` itn)ּוכבר . ְְִִֶַַַָָָָָ
הּגדת חּיּוב על ראיתם הּׁשלֹום עליהם רּבֹותינּו ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהביאּו
ידע" אֹו ראה אֹו עד "והּוא יתעּלה: ֿ ּׁשאמר מּמה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעדּות

(` ,d my)עדּותֹו הּכֹובׁש והּוא ― זֹו מצוה על ְְְִֵֵֵַַָָוהעֹובר

ונׂשא יּגיד ֿ לֹוא "אם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגדֹול, חטאֹו ―ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ
היא(my)עונֹו" ׁשּכבׁשּה העדּות אם א ּכללי. ּדבר וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

חּיב ― ּכביׁשתּה ּתֹו העד עליה ונׁשּבע ממֹון ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָעדּות
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו ויֹורד, עֹולה iÎd)קרּבן ,my)ּולפי ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

ּבּׁשבּועֹות הּנזּכרים l.)הּתנאים Ð ` dpyn c wxt)ּוכבר . ְְְְִִִִַַָָָ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני fl:)נתּבארּו Ð d dpyn c wxt) ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ

.(my)ּובּׁשבּועֹות ְִ

ה'תשע"ט  תמוז ט"ז שישי יום

קעט. עשה מצות
― הקע"ט עדּותהּמצוה לחקֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ

הּדין. ונפסֹוק נעניׁש ואז היטב, אֹותּה ולדרֹוׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָהעדים
ּבדּבּור נׁשּפֹוט ׁשּלא ּכדי ֿ האפׁשר, ּככל ּבכ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּולדקּדק
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּזּכאים, ונרע ּובמהירּות, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָראׁשֹון

ו הּדבר""ודרׁשּת נכֹון אמת והּנה היטב וׁשאלּת חקרּת ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
(eh ,bi mixac)ואי וחּלּוקיה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָּוכבר

ּבכ לדקּדק חּיבים ואי החקירֹות, הן ואי הּדריׁשֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהן
האּלה, החקירֹות לפי ּתּדחה אֹו העדּות ּתתקּים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואי

סנהדרין .(n.)ּבמּסכת ְְְִֶֶֶַַ

ה'תשע"ט  תמוז י"ז ש"ק יום

רצא. תעשה לא מצות
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש ט "ז ֿ י "ז תמוז 

― הרצ"א לדּברהּמצוה ׁשּלא העד ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
יֹודע, אֹו חכם הּוא אפּלּו עליו מעיד ׁשהּוא זה ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבדינֹו

ו עד יהא לא זה יעיד(mb)הרי אּלא ― ויֹורה ּדּין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
עדּותֹו ּפי על יעׂשּו ― והּדּינים ויׁשּתֹוק, ֿ ּׁשראה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבמה
נֹוסף ּדבר ׁשּום לדּבר ׁשּלא והזהר להם, ּׁשּיראה מה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכפי
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, נפׁשֹות ּבדיני וזהּו העדּות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעל

למּות" ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד l)"ועד ,dl xacna)וכפל ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד" עד ֿ ּפי על יּומת "לא ואמר: זה ּבענין ֿ האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

(e ,fi mixac)ּובגמרא העד. ּבהֹוראת יּומת לא ּכלֹומר: ,ְְְִֵַַַָָָָֹ
לזכּות ּבין ― ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד "ועד אמרּו: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹסנהדרין
ּדמחזי "מּׁשּום הּדבר: ׁשּטעם ּובארּו לחֹובה". ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבין

(d`xpy)הּוא ּבלבד נפׁשֹות ּובדיני ּבעדּותֹו". ְְְְְִִֵֵֵַַָּכנֹוגע
חֹובה. ולא זכּות לא ללּמד לֹו ְְְֵֶַָָֹֹׁשאסּור
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çïðòø eäìò äéäå íç àáé-ék äàøé (àøé) àìå åéLøL çlLé ìáeé-ìòå íéî-ìò ìeúL | õòk äéäå§¨º̈§¥´¨´©©À¦§©©Æ§©©´¨«¨½̈§³Ÿ¦§¤Æ¦«¨´Ÿ½Ÿ§¨¨¬¨¥−©«£®̈
:éøt úBNòî Léîé àìå âàãé àì úøva úðLáeè:epòãé éî àeä Lðàå ìkî álä á÷òéýåýé éðà ¦§©³©Ÿ Æ¤Æ´Ÿ¦§½̈§¬Ÿ¨¦−¥£¬¤«¦¨¬Ÿ©¥²¦−Ÿ§¨ª´®¦−¥¨¤«£¦¯§¨²

:åéììòî éøôk åéëøãk (åëøãë) Léàì úúìå úBéìk ïça áì ø÷çàéøLò äNò ãìé àìå øâã àø÷ Ÿ¥¬¥−Ÿ¥´§¨®§¨¥³§¦Æ¦§¨½̈¦§¦−©£¨¨«Ÿ¥³¨©Æ§´Ÿ¨½̈¬Ÿ¤−Ÿ¤
:ìáð äéäé Búéøçàáe epáæòé åéîé (åîé) éöça ètLîá àìåáéíB÷î ïBLàøî íBøî ãBáë àqk §´Ÿ§¦§¨®©£¦³¨¨Æ©©§¤½§©£¦−¦§¤¬¨¨«¦¥´¨½¨−¥«¦®§−

:eðLc÷îâééáæò-ìk ýåýé ìàøNé äå÷îíéiç-íéî øB÷î eáæò ék eáúké õøàa éøeñå (éøåñé) eLáé E ¦§¨¥«¦§¥³¦§¨¥Æ§½̈¨Ÿ§¤−¥®Ÿ§©Æ¨¨´¤¦¨¥½¦¬¨§²§¬©«¦©¦−
:ýåýé-úàãé:äzà éúläú ék äòLeàå éðòéLBä àôøàå ýåýé éðàôøåèäià éìà íéøîà änä-äpä ¤§¨«§¨¥³¦§¨Æ§¥´¨¥½¦¥−¦§¦¨¥®¨¦¬§¦¨¦−¨«¨¦¥¥¾¨Ÿ§¦−¥¨®©¥¬

:àð àBáé ýåýé-øáã§©§−̈¨¬¨«
i"yx

(Á).äàøé àìå:חום יבא כי רעב úøåöá.העץ ל'
מנחם: חברו וכן מבצר ל' בצורת ל"א בלעז, פאמצ"א

.âàãé àì:יפחד áìä.(Ë)לא áå÷ò תואנה מלא
רעה: מכל זה:ùåðàå.ועקובה הוא וחליו חולי לשון

.åðòãé éî:חוקרו ה' אני ידענו מי סבור הוא
(‡È).øâã àøå÷:בלעז גלונצנ"ט ãìé.קוק"ו àìå

דגר. ילד. שלא אפרוחים אחריו מושך הזה הקורא
אחריו  אפרוחין למשוך בקולו העוף שמצפצף ציפצוף
שאינם  משיגדלו אחריו ילכו לא דגר שהקורא ואלו

במשפט: ולא עושר עושה כך ìáð.מינו äéäé מתקרי

åâå'.(È·)רשיעא: ãåáë àñë כל לומר שבא לפי
לפניו, ומדבר מקום של בקילוסו מתחיל יבושו עוזביך
ומכוון  עולם בריאת מראשית ומרום כבוד שכסא אתה

מקדשנו: ìàøùé.(È‚)כנגד äå÷î עליו יושב ה'
יבושו: עוזביך כל åáúëé.לפיכך õøàá éøåñå אותם

בקברות  שליחותי שומעים שאינם מדברי שסרים
יכתבו: ארץ äúà.(È„)תחתיות éúìäú éë אני בך

מושיעי: שאתה לומר ומתפאר éúìäú.מתהלל
בלעז: ä'.(ÂË)וונטנצ"א øáã äéà שאתה הפורעניות

מתנבא:

cec zcevn
(Á).ÏÂ˙˘ ıÚÎ ‰È‰Â אצל הנטוע  כאילן  בטוב ממולא יהיה

מים: פלגי אצל  מתפשטים ושרשיו È¯‡‰.המים ‡ÏÂלא ר"ל
המים אצל  נטוע  והוא הואיל ושרב  חום כשיבוא  ירגיש 

אותו: ¯ÔÚ.המלחלחים Â‰ÏÚ ‰È‰Â:רטובים יהיו  שבו  העלים 
.˙¯Âˆ· ˙˘·Â,הוא ידאג  לא  גשמים מניעת שיהיה בשנה 

לו: יזיק לא לומר  ÈÓÈ˘.רצה  ‡ÏÂפירות מלגדל  יסור  לא 
ידאג ולא  דבר שום  לו יחסר שלא בה' הבוטח יהיה וכן  ור "ל 

בעולם : המתרגשות  ‰Ï·.(Ë)מהצרות  ·Â˜Úהאדם לב  כי  עם 
ר"ל  חזק מכאוב  לו  ויש  איבריו מכל  יותר ומעוות מעוקם הוא
הוא אם לבי תעלומות  היודע  הוא מי  לחשוב נפסדת דעה

לא : או באמת  ‰'.(È)בוטח È‡לב חוקר ה' אני אולם ר "ל 
לכל  לתת  למען הוא  מה לדעת הכליות מחשבת  ובוחן האדם 
מעשה שהם  המחשבות  הם  מעלליו וכפרי לבו  כדרכי איש

במ"ש: הדבר וכפל ודרכיו „‚¯.(È‡)הלב ‡¯Â˜עוף כמו 
ילדם לא והוא  הקול  בצפצוף אפרוחים אחריו ממשיך הקורא 
ילדם לא שהוא יבינו  כשיגדלו  כי  מתקיים שאין דבר שהוא 
כ"א יושר במשפט  ולא עושר המקבץ  הוא  כן  אותו ויעזבו 
יעזוב ימיו ובחצי  בידו יתקיים לא הזה העושר כי הלב בערמת

לנבל : מוחזק ויהיה לבו ערמת לאנשים  יגולה  ובסוף ההוא  Â·Î„.(È·)העושר ‡ÒÎכמ"ש מרום שמי  והוא  הכבוד  כסא  כמו 
כסאי סו)השמים מאזÔÂ˘‡¯Ó.:(ישעיה כסאך  נכון כמ"ש  מקדם  לך  צג)ההוכן Â˘„˜Ó.:(תהלים ÌÂ˜Óמקדשנו מקום  הוא כן ר "ל 

בבה"מ: היא  כן בשמים היא שהשכינה  כמו ‰'.(È‚)כי  Ï‡¯˘È ‰Â˜Óונטעת הואיל ה' אל יהיה  ישראל  שתקוות מהראוי  לכן
ביניהם: ÍÈ·ÊÂÚ.שכינתך ÏÎ:שיבושו הוא ראוי באדם ובוטחים  אותך העוזבים הנביאÈ¯ÂÒÂ.כל  מאמר והוא  ממני הסרים

האל : Â·˙ÎÈ.בדבר  ı¯‡·ומפרש וחוזר חיים מים הנובע מקור  עזבו כי  על  השאול  בעמקי הארץ בתחתיות לרדת  יכתבו בספר 
הנובע: כמקור  עת בכל  הטובה שמשפיע  ה' ביאור¯È‡Ù.(È„)את ולתוספות נרפא, אהיה אותי תרפא  כשאתה הנביא אמר

זולתך : לי להושיע  מי ביד אין  ר"ל נושע אהיה ואז עלי הקמים מן הושיעני ‡˙‰.אמר È˙Ï‰˙ ÈÎ שאתהבך לומר  מתהלל  אני
ישעי: ‰Ó‰.(ÂË)אלהי ‰‰שמלבי יחשבו כי אתך  האמת  אם ונראה  עתה יבוא ה' דבר איה בלעג אלי אומרים עלי הקמים 

אותם: לשנאתי בודאם  אני

oeiv zcevn
(Á).ÏÂ˙˘'ה בבית  שתולים כמו צב)נטוע  פלגיÏ·ÂÈ.:(תהלים

מ  יבלי על כמו מד)יםמים  וכןÁÏ˘È.:(ישעיה התפשטות  ענין
קציריה  פ)תשלח חמימות:ÌÂÁ.:(תהלים העלין:Â‰ÏÚ.מלשון

.ÔÚ¯: לחות דברי·ˆÂ¯˙.ענין על וכן הגשמים  מניעת  ענין 
יד)הבצרות  דאגה :È„‡‚.:(לעיל כמוÈÓÈ˘.מלשון  הסרה  ענין

הענן  עמוד  ימיש יג)לא ועיוותÂ˜Ú·.(Ë):(שמות עיקום ענין
יעקוב  עקוב אח  כל ט)וכן כמוÂ‡Â˘.:(לעיל חזק  מכאוב ענין 

חצי  לד)אנוש  ודרישה:ÂÁ˜¯.(È):(איוב חיפוש  ·ÔÁÂ.ענין
ונסיון: בחינה עוף˜Â¯‡.(È‡)מעשיו:ÂÈÏÏÚÓ.מלשון  שם 

בהרים הקורא  ירדוף  כאשר כו)וכן צפצוף„‚¯.:(ש"א ענין 
בצלה  ודגרה כמו אחריו האפרוחים  להמשיך  לד)העוף :(ישעיה

.‰˘ÂÚ חיל עושה  וישראל כמו אסיפה  כד)ענין  :(במדבר
.Â˙È¯Á‡·Â: בסופו.Ï·: ונבזה ככסאÒÎ‡.(È·)פחות  כמו

גאה  ייטיב וכן השימוש כ"ף יו)ותחסר  כגהה:(משלי ומשפטו
.ÌÂ¯Ó:הרמים מקדם:ÔÂ˘‡¯Ó.השמים Â˜Ó‰.(È‚)מאז

תקוה : הסרה :È¯ÂÒÂ.מלשון ‡.(ÂË)מעין:Â˜Ó¯.מלשון
עתה:
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ä-÷øô úìä÷hiÎgi

çéîNìå B÷ìç-úà úàNìå epnî ìëàì BèéìLäå íéñëðe øLò íéýìàä Bì-ïúð øLà íãàä-ìk íbç ©´¨«¨¨¿̈£¤´¨«©´¨¡Ÿ¦Á¸Ÿ¤§¨¦¹§¦§¦¸¤¡³Ÿ¦¤ÆÆ§¨¥´¤¤§½§¦§−Ÿ©
:àéä íéýìà úzî äæ Bìîòaèé:Baì úçîNa äðòî íéýìàä ék åéiç éîé-úà økæé äaøä àì ék ©£¨®¾Ÿ©©¬¡Ÿ¦−¦«¦ µ´Ÿ©§¥½¦§−Ÿ¤§¥´©¨®¦¯¨¡Ÿ¦²©£¤−§¦§©¬¦«

å-÷øô úìä÷aÎ`

à:íãàä-ìò àéä äaøå LîMä úçz éúéàø øLà äòø LéáøLò íéýìàä Bì-ïzé øLà Léà ¥´¨½̈£¤¬¨¦−¦©´©©¨®¤§©¨¬¦−©¨¨¨«¦´£¤´¦¤´¨¡Ÿ¦¿Ÿ¤Á
éøëð Léà ék epnî ìëàì íéýìàä epèéìLé-àìå äeàúé-øLà ìkî | BLôðì øñç epðéàå ãBáëå íéñëðe§¨¦̧§¨¹§¥¤̧¨¥¬§©§´¦´Ÿ£¤¦§©¤À§«Ÿ©§¦¤³¨«¡Ÿ¦Æ¤¡´Ÿ¦¤½¦²¦¬¨§¦−

:àeä òø éìçå ìáä äæ epìëàé«Ÿ£¤®¤¬¤²¤¨¢¦¬−̈«

i"yx
(ÁÈ).åðîî ìëàì åèéìùäå:בחייו.å÷ìç úà úàùì

כדי  בחייו ובמצות בתורה לעסוק שיזכהו במותו
שכר: äáøä.(ËÈ)שיקבל àì éë ימים אורך שאין
הזה: åééç.בעולם éîé úà øëæé הרבה ולא הם מעט כי

לעולם  לו העומד בדבר יטרח הון לאסוף יטרח ולמה
בחייו: åâå'.הבא äðòî íéäìàä éë עדות הקב"ה

לעולם: לזה åáì.קבועה úçîùá טוב לעשות ששמח
ישראל  את שמדריך אלקנה זה במדרש וראיתי בחייו.
זו  לשנה אותן שמעלה ובדרך ברגלים לשילה לעלות
הדבר  לפרסם כדי האחרת לשנה אותן מעלה היה לא
מעירו  ההוא האיש ועלה הכתוב יחסו לפיכך ולהרגילם
כי  הוא המקרא סוף הזה שהמדרש אני ואומר וגומר,
לו  שקבע אלקנה זה לבו בשמחת מענה האלהים

עליו והעיד בכתובים יא)הקב"ה א  האיש (שמואל  ועלה

מעירו: מפרשו äðòî.ההוא אני לכך קטן פתח נקוד
כמו דבר לב)שם שלשת (איוב בפי מענה אין כי

åáì.האנשים: úçîùá:ברגל שמח שהיה
(‡).íãàä ìò àéä äáøåנוהגת:בהרבה היא אדם בני
(·).íéñëðå øùåò:כמשמעו פשוטו åðèéìùéלפי àìå

.åðîî ìåëàì íéäìàä קורת למצוא בחלקו שמח שיהא
כענין  הון ולהרבות לעשות שואף כי בעשרו רוח

ב)שנאמר לא (חבקוק וגם ישבע ולא ימות והוא
נכרי  ואיש לעתיד הימנה לאכול צדקה לעשות ישליטנו
ומדרש  ממנו, ויהנה צדקה בו ויעשה ממון אותו יטול

תורה: בדברי ãåáëå.אגדה íéñëðå øùåò משנה מקרא
åðèéìùé.ואגדה: àì אין כך ומתוך לגמרא זכה שלא

הוראה: דבר בשום ממנו åðìëàé.הנאה éøëð ùéà éë
הגמרא: בעל זה

cec zcevn
(ÁÈ).Ì„‡‰ ÏÎ Ì‚אלהים מתת זה  המקרא , סוף על מוסב 

המקום מאת  מתנה  יחשב  וכו' לאכול  ההשלטה גם  לומר היא
עצמו : העושר  ליהנותÂËÈÏ˘‰Â.כמו ורצונו לבו את המשיל 

העושר: חלקÏÂ˘‡˙.מן  אשר החלק את לקבר עמו לקחת
וחסד  צדקה העושר עם לעשות לומר רוצה ממעל , אלוה  לו 

הקבר: אל  הזכות  זה עמו ·ÂÏÓÚ.לקחת ÁÂÓ˘ÏÂלומר רוצה
בעמל: שקבץ  העושר  מן בתתו לבבו  ירע  Ï‡(ËÈ)שלא ÈÎ

.'Â‚Â אינם‰¯·‰ אשר חייו ימי את בלבבו יחשוב לומר  רוצה הרבה , לא כי חייו ימי את  יזכור והראוי  מסורס , מקרא הוא 
חי: בעודו הלב בשמחת  וחסד  צדקה  ולעשות העושר  מן ליהנות  ימהר  לכן ‰‡ÌÈ‰Ï.מרובים , ÈÎיודע מי יחשוב מי פן כאומר

לבו: בשמחת עשה אם לעד  לו הוא מחשבות היודע האלהים  כי אמר לזה  הלב , בשמחת עשיתי אם  לב  תעלומות
(‡).‡È‰ ‰·¯Â: מאד ומצירה האדם על  גדולה  היא הזאת Â‚Â'.(·)הרעה  ˘È‡:'וגו איש ראיתי לומר  מןÂ·ÎÂ„.רוצה

ומשמחו: הלב  את המרחיב דבר  והוא Â˘ÙÏ.הבריות , ¯ÒÁ ÂÈ‡Â יוכל לומר רוצה  יתאוה , אשר מכל  נפשו אל חסר  הוא אין
כלום: לו חסר אין כי  שיתאוה מה בכל  נפשו רצון למלאות ‰‡ÌÈ‰Ï.הוא ÂËÈÏ˘È ‡ÏÂממשלה לו  נתן לא האלהים  אבל 

לקמץ : לבבו  את  הטה כי  העושר, מן ליהנות  È¯Î.ויכולת ˘È‡יבוא כי העושר, את יאכל הוא לירשו ראוי שאינו ממנו הזר 
ממנו: ויהנה ‰·Ï.לידו ‰Ê:הוא שקבץ ממה  יהנה שזולתו בראותו רע מכאוב  והוא  תועלת, מבלי  היה ההון אסיפת

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÌÈÒÎÂוכן וכו'. ומקנה וכלים וכסף  זהב כלול בה

ח ): כב (יהושע  שובו רבים ממשלהÂËÈÏ˘‰Â.בנכסים ענין
תתÓ˙˙.ולקחת:ÏÂ˘‡˙.ויכולת: ביום  כמו נתינה. מלשון

יב): י (שם (שמותÚÓ‰.(ËÈ)ה' תענה לא כמו  עדות. ענין
יד ): כא

(‡).‰·¯Â:( ח א  (אסתר ביתו רב כל  על כמו גדולה .
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‡àáa ïa äãeäé éaøíéøác äMîç ãéòä:úBpèwä úà íéðàînL;ãçà ãò ét ìò äMàä úà ïéàéOnLå; ©¦§¨¤¨¨¥¦£¦¨§¨¦¤§¨£¦¤©§©§¤©¦¦¤¨¦¨©¦¥¤¨

ìBâðøz ì÷ñpLåLôpä úà âøäL ìò íéìLeøéa;ïéiä ìòåíBé íéòaøà ïa,çaænä áb ìò CqðúpL;ãéîz ìòå §¤¦§©©§§¦¨©¦©¤¨©¤©¤¤§©©©¦¤©§¨¦¤¦§©©©©©¦§¥©§©¨¦
øçL ìL,úBòL òaøàa áøwL. ¤©©¤¨¥§©§©¨

·ãéòäð éaøå òLBäé éaøéìáaä øôk Léà ïúðéìà ïa àéðeçúnä ïî øáà ìò–àîè àeäL;øæòéìà éaøL ¥¦©¦§ª©§©¦§§¨¤¡¦¨¨¦§©©©§¦©¥¤¦©¥¤¨¥¤©¦¡¦¤¤
øîBà:éçä ïî øáà ìò àlà eøîà àG.Bì eøîà:øBäè àeäL éçä ïn äîe !øîçå ì÷ àGäå,LøBtä øáà ¥¨§¤¨©¥¤¦©©¨§©£©¨Ÿ¤©¦©©¤¨¥¤©¥

àîè epnî–àîè àeäL únä,àîè epnî LøBtä øáà äéäiL ïéã Bðéà?íäì øîà:àlà eøîà àGøáà ìò ¦¤¨¥©¥¤¨¥¥¦¤¦§¤¥¤©¥¦¤¨¥¨©¨¤¨§¤¨©¥¤
éçä ïî.øçà øác:úàîè äaøîíéúnä úàîhî íéiçä,åézçzî áLBîe ákLî äNBò éçäL,íãà ànèì ¦©©¨¨©¥§ª¨ª§©©©¦¦ª§©©¥¦¤©©¤¦§¨¨¦©§¨§©¥¨¨

e`̀̀̀.zephwd z` mip`nny .cird `aa oa dcedi iaxäìåãâ ìù äìòá úî ,äðè÷ úçàå äìåãâ úçà ,úåîåúé úåéçà éúù íéàåùð íéçà éðù ïåâë
ïåàéîå ,åá ïàîúù äðè÷ä úà íéãîìî ,íåìë äðè÷ éàåùéð ïéàù ,åéìò äúøñåàå äðè÷ä äúåçà éàåùð úà äú÷éæ äçåãå ,äðè÷ä ìòá íáéì ä÷å÷æ úàöîðå

:éàîù úéá ÷øô úåîáé úëñîá åæá àöåéë úøçà ùé ïëå .äìåãâä íáéì øúåîå ,íéðåùàøä íéàåùð ø÷åò.dy`d z` oi`iynyeíéä úðéãîì äìòá êìäù
:åéô ìò äúåà ïéàéùî ,úîù øîàå ãáìá ãçà ãò àáå.ytpd z` bxdy lebpxz lwqpyeøåù ãçà ,áéúë øåù çâé éëã â"òàå .÷åðéú ìù åçåî ø÷ðù

äîäá ìëì ïéãä àåä ïàë óà ,óåòå äéç äîäá ìëì ïéãä àåä ïìäì äî ,úáùî øåù øåù ïéãîì åðà øåù øîàðù íå÷î ìëù ,óåòå äéç äîäá ìë ãçàå
:óåòå äéç.mei mirax` oa oiid lre:åúâî ïéé äéì äåäã ,ìåñô éëä éî÷îå.zery rax`a axwyíéùáë íäì åéä àì ïåé úåëìî éîéá úçà íòôù

:íåéá úåòù òáøàá øçù ìù ãéîú åáéø÷äå ,íéàìèä úëùìá íéø÷åáî íéàìè éðù åàöîå íäéðéò úà ä"á÷ä øéàäù ãò ,ãéîúä áéø÷äì åäúùðå ïéãéîúì
aaaa.znd on xa` lr:úéæë åá ïéàù ïè÷ øáà ìò àìà å÷ìçð àìå .åîöò úîë ìëä éøáãì àîèî íìåòì úîä ïî úéæëã .úéæë åá ïéàù.exn` `líéøáéà

ù íäì ïéà:ééåîèì éòá àøåòù úîä ïî øáà ìáà ,éçä ïî øáà ìò àìà ,øåòé.miigd z`neh daexnàåä ïéã ,øîà÷ éëäå ,øîåçå ì÷ ìò êéøô àúùä
:íéúîä úàîåèî íééçä úàîåè äáåøîù åðéöî ïëù ,àåäù ìëá àîèî úîä ïî øáà ïéàù ô"òà åäù ìëá àîèî éçä ïî øáà àäéù.igdyáæä åðééäã

:éç àåäùë.ayene akyn dyeráéúëãë ,íéãâá àîèì íãà àîèì ,äàî ïä åìéôàå åéúçúù íéìë ìë(å"è àø÷éå):åéãâá ñáëé åáëùîá òâé øùà ùéàå

`xephxa yexit
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íéøác äMîç ãéòä àáa ïa äãeäé éaø:הם ואלו  –.` ÇÄÀÈÆÈÈÅÄÂÄÈÀÈÄ
úBpèwä úà íéðàînL אמה שהשיאוה מאביה, יתומה קטנה – ÆÀÈÂÄÆÇÀÇ

בבעלה, למאן  קטנה, בעודה בידה, הרשות חכמים תקנת לפי אחיה, או
גט. בלא ממנו  יוצאת והיא בעלה, עם לחיות רוצה שאינה ולומר

הקטנה  היתומה את מלמדים שלפעמים בבא, בן יהודה רבי והעיד 
יתומות, אחיות שתי נשואים אחים שני  היו  אם כגון בבעלה, למאן 

בעל לפני ונפלה הגדולה, של  בעלה ומת קטנה, ואחת גדולה אחת
היבמה  שזיקת לפי  בו, שתמאן  הקטנה את מלמדים לייבום, הקטנה

שאין  לו , הנשואה הקטנה אחותה את עליו  אוסרת התורה מן שהיא
את  עוקרת היא מיאונה ידי ועל סופרים; מדברי  אלא קטנה נישואי 

הגדולה את לייבם לו  ומותר  מעיקרם, ז ז ז ז ).).).).הנישואין  יגיגיגיג,,,, a.((((יבמותיבמותיבמותיבמות
ãçà ãò ét ìò äMàä úà ïéàéOnLå בעלה שהלך  האשה – ÀÆÇÄÄÆÈÄÈÇÄÅÆÈ

להינשא  לה מתירים בעלה, שמת ואמר  אחד  עד  ובא הים, למדינת
עגונות. תקנת משום חכמים בה שהקלו  פיו, bìBâðøz.על ì÷ñpLåÀÆÄÀÇÇÀÀ

Lôpä úà âøäL ìò íéìLeøéaשל מוחו  התרנגול שניקר – ÄÈÇÄÇÆÈÇÆÇÆÆ
תורה שאמרה שמה ללמדנו , זה ובא לסקילה, ודנוהו  ((((שמות שמות שמות שמות תינוק,

כח כח כח כח ):):):): ומת,כא כא כא כא ,,,, אשה את או איש  את שור  יגח xeyd"וכי lwqi lewq"
שנאמר מקום שכל במשמע, ועוף חיה בהמה כל  ובין שור בין –

בה נאמר  שבת מה משבת, שור " "שור, למדים ידידידיד):):):):שור , הההה,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

הדין  הוא "שור" שנאמר  מקום כל אף בהמתך", וכל וחמורך "ושורך

ועוף חיה בהמה ז ז ז ז ).).).).כל  ה ה ה ה ,,,, קמא קמא קמא קמא  בבא בבא בבא בבא  משנהמשנהמשנהמשנה cïa.((((עייןעייןעייןעיין ïéiä ìòåÀÇÇÇÄÆ
çaænä áb ìò CqðúpL ,íBé íéòaøà שהוא שיין  ללמדנו , – ÇÀÈÄÆÄÀÇÇÇÇÇÄÀÅÇ

שכתוב לנסכים, כשר אינו  יום ארבעים מבן ז ז ז ז ):):):):פחות כחכחכחכח,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

כבר יום ארבעים ובן המשכר, יין שצריך  ומכאן – שכר" נסך  "הסך
יום, ארבעים מבן פחות שהוא יין הביא אם בדיעבד, ברם משכר .

כשרים א א א א הנסכים צז צז צז צז ,,,, בתרא בתרא בתרא בתרא  בבא בבא בבא בבא  d,øçL.).).).).((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ìL ãéîz ìòåÀÇÈÄÆÇÇ
úBòL òaøàa áøwLהיום התחלת אחרי  למשנה למשנה למשנה למשנה – באורנובאורנובאורנובאורנו ((((עייןעייןעייןעיין ÆÈÅÀÇÀÇÈ

הזמניותהזמניותהזמניותהזמניות),),),), השעות השעות השעות השעות  עניןעניןעניןענין בארנובארנובארנובארנו שם שם שם שם  גגגג;;;; ה ה ה ה ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין בבבב;;;; אאאא,,,, שעדברכות ברכות ברכות ברכות  ומכאן
בירושלמי  הוא. בוקר  שעות א א א א ))))ארבע דדדד,,,, מלכות ((((ברכות ברכות ברכות ברכות ,,,, "בימי מסופר:

milyexi)יוון  xevn onfa)להם משלשלים milyexi)היו  znegn)שתי
כבשים שני  להם והעלו  זהב, של  שלשלו (micinzl).קופות אחת פעם

האיר שעה באותה גדיים. שני  להם והעלו זהב, של קופות שתי  להם
הטלאים", בלשכת מבוקרים טלאים שני ומצאו עיניהם הקב"ה להם

יהודה  רבי  העיד  יום, אותו של שחר של  תמיד  שעל הרמב"ם, ומפרש 
ביום. שעות בארבע אותו  שהקריבו  בבא, בן

ב ה נ ש מ ר ו א ב

éìáaä øôk Léà ïúðéìà ïa àéðeçð éaøå òLBäé éaø ãéòäÅÄÇÄÀËÇÀÇÄÀÀÈÆÁÄÈÈÄÀÇÇÇÀÄ
únä ïî øáà ìò בו שאין פי על  אף המת, מן  שנפרש  אבר  – ÇÅÆÄÇÅ

כראוי, בשר  עליו שיש  שלם אבר  שיהא ובלבד  àîèכזית, àeäLÆÈÅ
עצמו; כמת באוהל ומטמא –eøîà àG :øîBà øæòéìà éaøLÆÇÄÁÄÆÆÅÈÀ

מטמא, כזית בו  שאין  אף שלם שאבר  חכמים, –ïî øáà ìò àlàÆÈÇÅÆÄ
éçä מטמא אינו המת מן אבר  אבל  החי , האדם מן  שנפרש אבר  – ÇÇ

והעידו  נחוניא ורבי יהושע רבי  ובאו כזית, שיעור  בו יש  כן אם אלא

אליעזר. כרבי øîçåשלא ì÷ àGäå :Bì eøîà א הלא פשר– ÈÀÇÂÇÈÙÆ
מטמא! המת מן שאבר  וחומר  בקל  àeäLללמוד  éçä ïn äîeÇÄÇÇÆ

øBäè,הוא טהור בעצמו  שהחי –àîè epnî LøBtä øáà– ÈÅÆÇÅÄÆÈÅ
כזית, בו שאין  àîèאף àeäL únä,טמא עצמו  שהוא –Bðéà ÇÅÆÈÅÅ

àîè epnî LøBtä øáà äéäiL ïéã? וחומר קל זה אין וכי – ÄÆÄÀÆÅÆÇÅÄÆÈÅ
íäì øîà: אליעזר רבי –éçä ïî øáà ìò àlà eøîà àG– ÈÇÈÆÈÀÆÈÇÅÆÄÇÇ

על אלא מכזית בפחות מטמא שאבר חכמים אמרו לא מקום מכל
וחומר. קל למדו  ולא החי, מן  øçàאבר øác השיב אחרת תשובה – ÈÈÇÅ

חמור שהחי  ולהוכיח וחומר הקל את לדחות כדי אליעזר , רבי להם
המת: מן  íéúnäאמנם úàîhî íéiçä úàîè äaøî מצינו – ÀËÈËÀÇÇÇÄÄËÀÇÇÅÄ

למתים, שיש  הטומאה על מרובה לחיים שיש  שהטומאה éçäLÆÇÇאמנם
íéãâa ànèìe íãà ànèì ,åézçzî áLBîe ákLî äNBòÆÄÀÈÈÄÇÀÈÀÇÅÈÈÀÇÅÀÈÄ
תחתיו , הנמצאים הכלים כל  ומושב, משכב שמטמא הזב, כגון  –

טמאים  בהם, נוגע שאינו פי  על  אף למושב, או  למשכב המיועדים
הבגדים  ואת בהם הנוגע האדם את ומטמאים מדרס, טומאת הם

שכתוב כמו ה ה ה ה ):):):):שעליו, טו טו טו טו ,,,, וכבס ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  במשכבו, יגע אשר "ואיש
על זו  מצעות אלף היו  ואפילו הערב", עד  וטמא במים ורחץ בגדיו

izdw - zex`ean zeipyn
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ä-÷øô úìä÷hiÎgi

çéîNìå B÷ìç-úà úàNìå epnî ìëàì BèéìLäå íéñëðe øLò íéýìàä Bì-ïúð øLà íãàä-ìk íbç ©´¨«¨¨¿̈£¤´¨«©´¨¡Ÿ¦Á¸Ÿ¤§¨¦¹§¦§¦¸¤¡³Ÿ¦¤ÆÆ§¨¥´¤¤§½§¦§−Ÿ©
:àéä íéýìà úzî äæ Bìîòaèé:Baì úçîNa äðòî íéýìàä ék åéiç éîé-úà økæé äaøä àì ék ©£¨®¾Ÿ©©¬¡Ÿ¦−¦«¦ µ´Ÿ©§¥½¦§−Ÿ¤§¥´©¨®¦¯¨¡Ÿ¦²©£¤−§¦§©¬¦«

å-÷øô úìä÷aÎ`

à:íãàä-ìò àéä äaøå LîMä úçz éúéàø øLà äòø LéáøLò íéýìàä Bì-ïzé øLà Léà ¥´¨½̈£¤¬¨¦−¦©´©©¨®¤§©¨¬¦−©¨¨¨«¦´£¤´¦¤´¨¡Ÿ¦¿Ÿ¤Á
éøëð Léà ék epnî ìëàì íéýìàä epèéìLé-àìå äeàúé-øLà ìkî | BLôðì øñç epðéàå ãBáëå íéñëðe§¨¦̧§¨¹§¥¤̧¨¥¬§©§´¦´Ÿ£¤¦§©¤À§«Ÿ©§¦¤³¨«¡Ÿ¦Æ¤¡´Ÿ¦¤½¦²¦¬¨§¦−

:àeä òø éìçå ìáä äæ epìëàé«Ÿ£¤®¤¬¤²¤¨¢¦¬−̈«

i"yx
(ÁÈ).åðîî ìëàì åèéìùäå:בחייו.å÷ìç úà úàùì

כדי  בחייו ובמצות בתורה לעסוק שיזכהו במותו
שכר: äáøä.(ËÈ)שיקבל àì éë ימים אורך שאין
הזה: åééç.בעולם éîé úà øëæé הרבה ולא הם מעט כי

לעולם  לו העומד בדבר יטרח הון לאסוף יטרח ולמה
בחייו: åâå'.הבא äðòî íéäìàä éë עדות הקב"ה

לעולם: לזה åáì.קבועה úçîùá טוב לעשות ששמח
ישראל  את שמדריך אלקנה זה במדרש וראיתי בחייו.
זו  לשנה אותן שמעלה ובדרך ברגלים לשילה לעלות
הדבר  לפרסם כדי האחרת לשנה אותן מעלה היה לא
מעירו  ההוא האיש ועלה הכתוב יחסו לפיכך ולהרגילם
כי  הוא המקרא סוף הזה שהמדרש אני ואומר וגומר,
לו  שקבע אלקנה זה לבו בשמחת מענה האלהים

עליו והעיד בכתובים יא)הקב"ה א  האיש (שמואל  ועלה

מעירו: מפרשו äðòî.ההוא אני לכך קטן פתח נקוד
כמו דבר לב)שם שלשת (איוב בפי מענה אין כי

åáì.האנשים: úçîùá:ברגל שמח שהיה
(‡).íãàä ìò àéä äáøåנוהגת:בהרבה היא אדם בני
(·).íéñëðå øùåò:כמשמעו פשוטו åðèéìùéלפי àìå

.åðîî ìåëàì íéäìàä קורת למצוא בחלקו שמח שיהא
כענין  הון ולהרבות לעשות שואף כי בעשרו רוח

ב)שנאמר לא (חבקוק וגם ישבע ולא ימות והוא
נכרי  ואיש לעתיד הימנה לאכול צדקה לעשות ישליטנו
ומדרש  ממנו, ויהנה צדקה בו ויעשה ממון אותו יטול

תורה: בדברי ãåáëå.אגדה íéñëðå øùåò משנה מקרא
åðèéìùé.ואגדה: àì אין כך ומתוך לגמרא זכה שלא

הוראה: דבר בשום ממנו åðìëàé.הנאה éøëð ùéà éë
הגמרא: בעל זה

cec zcevn
(ÁÈ).Ì„‡‰ ÏÎ Ì‚אלהים מתת זה  המקרא , סוף על מוסב 

המקום מאת  מתנה  יחשב  וכו' לאכול  ההשלטה גם  לומר היא
עצמו : העושר  ליהנותÂËÈÏ˘‰Â.כמו ורצונו לבו את המשיל 

העושר: חלקÏÂ˘‡˙.מן  אשר החלק את לקבר עמו לקחת
וחסד  צדקה העושר עם לעשות לומר רוצה ממעל , אלוה  לו 

הקבר: אל  הזכות  זה עמו ·ÂÏÓÚ.לקחת ÁÂÓ˘ÏÂלומר רוצה
בעמל: שקבץ  העושר  מן בתתו לבבו  ירע  Ï‡(ËÈ)שלא ÈÎ

.'Â‚Â אינם‰¯·‰ אשר חייו ימי את בלבבו יחשוב לומר  רוצה הרבה , לא כי חייו ימי את  יזכור והראוי  מסורס , מקרא הוא 
חי: בעודו הלב בשמחת  וחסד  צדקה  ולעשות העושר  מן ליהנות  ימהר  לכן ‰‡ÌÈ‰Ï.מרובים , ÈÎיודע מי יחשוב מי פן כאומר

לבו: בשמחת עשה אם לעד  לו הוא מחשבות היודע האלהים  כי אמר לזה  הלב , בשמחת עשיתי אם  לב  תעלומות
(‡).‡È‰ ‰·¯Â: מאד ומצירה האדם על  גדולה  היא הזאת Â‚Â'.(·)הרעה  ˘È‡:'וגו איש ראיתי לומר  מןÂ·ÎÂ„.רוצה

ומשמחו: הלב  את המרחיב דבר  והוא Â˘ÙÏ.הבריות , ¯ÒÁ ÂÈ‡Â יוכל לומר רוצה  יתאוה , אשר מכל  נפשו אל חסר  הוא אין
כלום: לו חסר אין כי  שיתאוה מה בכל  נפשו רצון למלאות ‰‡ÌÈ‰Ï.הוא ÂËÈÏ˘È ‡ÏÂממשלה לו  נתן לא האלהים  אבל 

לקמץ : לבבו  את  הטה כי  העושר, מן ליהנות  È¯Î.ויכולת ˘È‡יבוא כי העושר, את יאכל הוא לירשו ראוי שאינו ממנו הזר 
ממנו: ויהנה ‰·Ï.לידו ‰Ê:הוא שקבץ ממה  יהנה שזולתו בראותו רע מכאוב  והוא  תועלת, מבלי  היה ההון אסיפת

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÌÈÒÎÂוכן וכו'. ומקנה וכלים וכסף  זהב כלול בה

ח ): כב (יהושע  שובו רבים ממשלהÂËÈÏ˘‰Â.בנכסים ענין
תתÓ˙˙.ולקחת:ÏÂ˘‡˙.ויכולת: ביום  כמו נתינה. מלשון

יב): י (שם (שמותÚÓ‰.(ËÈ)ה' תענה לא כמו  עדות. ענין
יד ): כא

(‡).‰·¯Â:( ח א  (אסתר ביתו רב כל  על כמו גדולה .

a dpyn iyy wxt zeiecr zkqn

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡àáa ïa äãeäé éaøíéøác äMîç ãéòä:úBpèwä úà íéðàînL;ãçà ãò ét ìò äMàä úà ïéàéOnLå; ©¦§¨¤¨¨¥¦£¦¨§¨¦¤§¨£¦¤©§©§¤©¦¦¤¨¦¨©¦¥¤¨

ìBâðøz ì÷ñpLåLôpä úà âøäL ìò íéìLeøéa;ïéiä ìòåíBé íéòaøà ïa,çaænä áb ìò CqðúpL;ãéîz ìòå §¤¦§©©§§¦¨©¦©¤¨©¤©¤¤§©©©¦¤©§¨¦¤¦§©©©©©¦§¥©§©¨¦
øçL ìL,úBòL òaøàa áøwL. ¤©©¤¨¥§©§©¨

·ãéòäð éaøå òLBäé éaøéìáaä øôk Léà ïúðéìà ïa àéðeçúnä ïî øáà ìò–àîè àeäL;øæòéìà éaøL ¥¦©¦§ª©§©¦§§¨¤¡¦¨¨¦§©©©§¦©¥¤¦©¥¤¨¥¤©¦¡¦¤¤
øîBà:éçä ïî øáà ìò àlà eøîà àG.Bì eøîà:øBäè àeäL éçä ïn äîe !øîçå ì÷ àGäå,LøBtä øáà ¥¨§¤¨©¥¤¦©©¨§©£©¨Ÿ¤©¦©©¤¨¥¤©¥

àîè epnî–àîè àeäL únä,àîè epnî LøBtä øáà äéäiL ïéã Bðéà?íäì øîà:àlà eøîà àGøáà ìò ¦¤¨¥©¥¤¨¥¥¦¤¦§¤¥¤©¥¦¤¨¥¨©¨¤¨§¤¨©¥¤
éçä ïî.øçà øác:úàîè äaøîíéúnä úàîhî íéiçä,åézçzî áLBîe ákLî äNBò éçäL,íãà ànèì ¦©©¨¨©¥§ª¨ª§©©©¦¦ª§©©¥¦¤©©¤¦§¨¨¦©§¨§©¥¨¨

e`̀̀̀.zephwd z` mip`nny .cird `aa oa dcedi iaxäìåãâ ìù äìòá úî ,äðè÷ úçàå äìåãâ úçà ,úåîåúé úåéçà éúù íéàåùð íéçà éðù ïåâë
ïåàéîå ,åá ïàîúù äðè÷ä úà íéãîìî ,íåìë äðè÷ éàåùéð ïéàù ,åéìò äúøñåàå äðè÷ä äúåçà éàåùð úà äú÷éæ äçåãå ,äðè÷ä ìòá íáéì ä÷å÷æ úàöîðå

:éàîù úéá ÷øô úåîáé úëñîá åæá àöåéë úøçà ùé ïëå .äìåãâä íáéì øúåîå ,íéðåùàøä íéàåùð ø÷åò.dy`d z` oi`iynyeíéä úðéãîì äìòá êìäù
:åéô ìò äúåà ïéàéùî ,úîù øîàå ãáìá ãçà ãò àáå.ytpd z` bxdy lebpxz lwqpyeøåù ãçà ,áéúë øåù çâé éëã â"òàå .÷åðéú ìù åçåî ø÷ðù

äîäá ìëì ïéãä àåä ïàë óà ,óåòå äéç äîäá ìëì ïéãä àåä ïìäì äî ,úáùî øåù øåù ïéãîì åðà øåù øîàðù íå÷î ìëù ,óåòå äéç äîäá ìë ãçàå
:óåòå äéç.mei mirax` oa oiid lre:åúâî ïéé äéì äåäã ,ìåñô éëä éî÷îå.zery rax`a axwyíéùáë íäì åéä àì ïåé úåëìî éîéá úçà íòôù

:íåéá úåòù òáøàá øçù ìù ãéîú åáéø÷äå ,íéàìèä úëùìá íéø÷åáî íéàìè éðù åàöîå íäéðéò úà ä"á÷ä øéàäù ãò ,ãéîúä áéø÷äì åäúùðå ïéãéîúì
aaaa.znd on xa` lr:úéæë åá ïéàù ïè÷ øáà ìò àìà å÷ìçð àìå .åîöò úîë ìëä éøáãì àîèî íìåòì úîä ïî úéæëã .úéæë åá ïéàù.exn` `líéøáéà

ù íäì ïéà:ééåîèì éòá àøåòù úîä ïî øáà ìáà ,éçä ïî øáà ìò àìà ,øåòé.miigd z`neh daexnàåä ïéã ,øîà÷ éëäå ,øîåçå ì÷ ìò êéøô àúùä
:íéúîä úàîåèî íééçä úàîåè äáåøîù åðéöî ïëù ,àåäù ìëá àîèî úîä ïî øáà ïéàù ô"òà åäù ìëá àîèî éçä ïî øáà àäéù.igdyáæä åðééäã

:éç àåäùë.ayene akyn dyeráéúëãë ,íéãâá àîèì íãà àîèì ,äàî ïä åìéôàå åéúçúù íéìë ìë(å"è àø÷éå):åéãâá ñáëé åáëùîá òâé øùà ùéàå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

íéøác äMîç ãéòä àáa ïa äãeäé éaø:הם ואלו  –.` ÇÄÀÈÆÈÈÅÄÂÄÈÀÈÄ
úBpèwä úà íéðàînL אמה שהשיאוה מאביה, יתומה קטנה – ÆÀÈÂÄÆÇÀÇ

בבעלה, למאן  קטנה, בעודה בידה, הרשות חכמים תקנת לפי אחיה, או
גט. בלא ממנו  יוצאת והיא בעלה, עם לחיות רוצה שאינה ולומר

הקטנה  היתומה את מלמדים שלפעמים בבא, בן יהודה רבי והעיד 
יתומות, אחיות שתי נשואים אחים שני  היו  אם כגון בבעלה, למאן 

בעל לפני ונפלה הגדולה, של  בעלה ומת קטנה, ואחת גדולה אחת
היבמה  שזיקת לפי  בו, שתמאן  הקטנה את מלמדים לייבום, הקטנה

שאין  לו , הנשואה הקטנה אחותה את עליו  אוסרת התורה מן שהיא
את  עוקרת היא מיאונה ידי ועל סופרים; מדברי  אלא קטנה נישואי 

הגדולה את לייבם לו  ומותר  מעיקרם, ז ז ז ז ).).).).הנישואין  יגיגיגיג,,,, a.((((יבמותיבמותיבמותיבמות
ãçà ãò ét ìò äMàä úà ïéàéOnLå בעלה שהלך  האשה – ÀÆÇÄÄÆÈÄÈÇÄÅÆÈ

להינשא  לה מתירים בעלה, שמת ואמר  אחד  עד  ובא הים, למדינת
עגונות. תקנת משום חכמים בה שהקלו  פיו, bìBâðøz.על ì÷ñpLåÀÆÄÀÇÇÀÀ

Lôpä úà âøäL ìò íéìLeøéaשל מוחו  התרנגול שניקר – ÄÈÇÄÇÆÈÇÆÇÆÆ
תורה שאמרה שמה ללמדנו , זה ובא לסקילה, ודנוהו  ((((שמות שמות שמות שמות תינוק,

כח כח כח כח ):):):): ומת,כא כא כא כא ,,,, אשה את או איש  את שור  יגח xeyd"וכי lwqi lewq"
שנאמר מקום שכל במשמע, ועוף חיה בהמה כל  ובין שור בין –

בה נאמר  שבת מה משבת, שור " "שור, למדים ידידידיד):):):):שור , הההה,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

הדין  הוא "שור" שנאמר  מקום כל אף בהמתך", וכל וחמורך "ושורך

ועוף חיה בהמה ז ז ז ז ).).).).כל  ה ה ה ה ,,,, קמא קמא קמא קמא  בבא בבא בבא בבא  משנהמשנהמשנהמשנה cïa.((((עייןעייןעייןעיין ïéiä ìòåÀÇÇÇÄÆ
çaænä áb ìò CqðúpL ,íBé íéòaøà שהוא שיין  ללמדנו , – ÇÀÈÄÆÄÀÇÇÇÇÇÄÀÅÇ

שכתוב לנסכים, כשר אינו  יום ארבעים מבן ז ז ז ז ):):):):פחות כחכחכחכח,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

כבר יום ארבעים ובן המשכר, יין שצריך  ומכאן – שכר" נסך  "הסך
יום, ארבעים מבן פחות שהוא יין הביא אם בדיעבד, ברם משכר .

כשרים א א א א הנסכים צז צז צז צז ,,,, בתרא בתרא בתרא בתרא  בבא בבא בבא בבא  d,øçL.).).).).((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ìL ãéîz ìòåÀÇÈÄÆÇÇ
úBòL òaøàa áøwLהיום התחלת אחרי  למשנה למשנה למשנה למשנה – באורנובאורנובאורנובאורנו ((((עייןעייןעייןעיין ÆÈÅÀÇÀÇÈ

הזמניותהזמניותהזמניותהזמניות),),),), השעות השעות השעות השעות  עניןעניןעניןענין בארנובארנובארנובארנו שם שם שם שם  גגגג;;;; ה ה ה ה ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין בבבב;;;; אאאא,,,, שעדברכות ברכות ברכות ברכות  ומכאן
בירושלמי  הוא. בוקר  שעות א א א א ))))ארבע דדדד,,,, מלכות ((((ברכות ברכות ברכות ברכות ,,,, "בימי מסופר:

milyexi)יוון  xevn onfa)להם משלשלים milyexi)היו  znegn)שתי
כבשים שני  להם והעלו  זהב, של  שלשלו (micinzl).קופות אחת פעם

האיר שעה באותה גדיים. שני  להם והעלו זהב, של קופות שתי  להם
הטלאים", בלשכת מבוקרים טלאים שני ומצאו עיניהם הקב"ה להם

יהודה  רבי  העיד  יום, אותו של שחר של  תמיד  שעל הרמב"ם, ומפרש 
ביום. שעות בארבע אותו  שהקריבו  בבא, בן
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éìáaä øôk Léà ïúðéìà ïa àéðeçð éaøå òLBäé éaø ãéòäÅÄÇÄÀËÇÀÇÄÀÀÈÆÁÄÈÈÄÀÇÇÇÀÄ
únä ïî øáà ìò בו שאין פי על  אף המת, מן  שנפרש  אבר  – ÇÅÆÄÇÅ

כראוי, בשר  עליו שיש  שלם אבר  שיהא ובלבד  àîèכזית, àeäLÆÈÅ
עצמו; כמת באוהל ומטמא –eøîà àG :øîBà øæòéìà éaøLÆÇÄÁÄÆÆÅÈÀ

מטמא, כזית בו  שאין  אף שלם שאבר  חכמים, –ïî øáà ìò àlàÆÈÇÅÆÄ
éçä מטמא אינו המת מן אבר  אבל  החי , האדם מן  שנפרש אבר  – ÇÇ

והעידו  נחוניא ורבי יהושע רבי  ובאו כזית, שיעור  בו יש  כן אם אלא

אליעזר. כרבי øîçåשלא ì÷ àGäå :Bì eøîà א הלא פשר– ÈÀÇÂÇÈÙÆ
מטמא! המת מן שאבר  וחומר  בקל  àeäLללמוד  éçä ïn äîeÇÄÇÇÆ

øBäè,הוא טהור בעצמו  שהחי –àîè epnî LøBtä øáà– ÈÅÆÇÅÄÆÈÅ
כזית, בו שאין  àîèאף àeäL únä,טמא עצמו  שהוא –Bðéà ÇÅÆÈÅÅ

àîè epnî LøBtä øáà äéäiL ïéã? וחומר קל זה אין וכי – ÄÆÄÀÆÅÆÇÅÄÆÈÅ
íäì øîà: אליעזר רבי –éçä ïî øáà ìò àlà eøîà àG– ÈÇÈÆÈÀÆÈÇÅÆÄÇÇ

על אלא מכזית בפחות מטמא שאבר חכמים אמרו לא מקום מכל
וחומר. קל למדו  ולא החי, מן  øçàאבר øác השיב אחרת תשובה – ÈÈÇÅ

חמור שהחי  ולהוכיח וחומר הקל את לדחות כדי אליעזר , רבי להם
המת: מן  íéúnäאמנם úàîhî íéiçä úàîè äaøî מצינו – ÀËÈËÀÇÇÇÄÄËÀÇÇÅÄ

למתים, שיש  הטומאה על מרובה לחיים שיש  שהטומאה éçäLÆÇÇאמנם
íéãâa ànèìe íãà ànèì ,åézçzî áLBîe ákLî äNBòÆÄÀÈÈÄÇÀÈÀÇÅÈÈÀÇÅÀÈÄ
תחתיו , הנמצאים הכלים כל  ומושב, משכב שמטמא הזב, כגון  –

טמאים  בהם, נוגע שאינו פי  על  אף למושב, או  למשכב המיועדים
הבגדים  ואת בהם הנוגע האדם את ומטמאים מדרס, טומאת הם

שכתוב כמו ה ה ה ה ):):):):שעליו, טו טו טו טו ,,,, וכבס ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  במשכבו, יגע אשר "ואיש
על זו  מצעות אלף היו  ואפילו הערב", עד  וטמא במים ורחץ בגדיו
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íéãâa ànèìe,ïé÷Lîe íéìëà ànèì ócî åéab ìòå;ànèî únä ïéàM äî. §©¥§¨¦§©©¨©¨§©¥Ÿ¨¦©§¦©¤¥©¥§©¥
‚éçä ïî øáàî LøBtä øNa úéfk–øæòéìà éaøànèî,àéðeçð éaøå òLBäé éaøåíéøäèî.äøBòOk íöò ©©¦¨¨©¥¥¥¤¦©©©¦¡¦¤¤§©¥§©¦§ª©§©¦§§¨§©£¦¤¤©§¨

éçä ïî øáàî LøBtä–àéðeçð éaøànèî,òLBäé éaøå øæòéìà éaøåïéøäèî.Bì eøîàøæòéìà éaøì:úéàø äî ©¥¥¥¤¦©©©¦§§¨§©¥§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©§©£¦¨§§©¦¡¦¤¤¨¨¦¨
éçä ïî øáàî LøBtä øNa úéfk ànèì?íäì øîà:íìL úîk éçä ïî øáà eðéöî;únä äî,øNa úéfk §©¥©©¦¨¨©¥¥¥¤¦©©¨©¨¤¨¦¥¤¦©©§¥¨¥¨©¥©©¦¨¨

àîè epnî LøBtä–øáà óàéçä ïî,àîè äéäé epnî LøBtä øNa úéfk.Bì eøîà:àG,úéfk úànè íà ©¥¦¤¨¥©¥¤¦©©©©¦¨¨©¥¦¤¦§¤¨¥¨§¦¦¥¨©©¦
únä ïî LøBtä øNa,úànè ïkLepnî LøBtä äøBòOk íöò;úéfk ànèzéçä ïî øáàî LøBtä øNa,ïkL ¨¨©¥¦©¥¤¥¦¥¨¤¤©§¨©¥¦¤§©¥©©¦¨¨©¥¥¥¤¦©©¤¥

epîéä LøBtä äøBòOk íöò zøäè?Bì eøîààéðeçð éaøì:ïî øáàî LøBtä äøBòOk íöò ànèì úéàø äî ¦©§¨¤¤©§¨©¥¥¤¨§§©¦§§¨¨¨¦¨§©¥¤¤©§¨©¥¥¥¤¦

.scn eiab lreáëùî åîë íéìëå íãà ïéàîèî ïðéàù ,äì÷ äàîåè åðééäã ,óãî úàîåè íéàîè äæ áâ ìò äæ äàî ïä åìéôà áæä éáâ ìòù íéìëä ìë
óãð äìò ìå÷ ïåùì àåä óãîå .íé÷ùîå íéìëåà íéàîèî ìáà ,åéúçú ïäù áùåîå(å"ë àø÷éå)çéøù ,óãåð åçéø ïåùì ,øçà ùåøéô .äì÷ äàîåè øîåìë

:íäá òâð àìù ô"òà åéáâ ìòù íéìëä ìë àîèì ÷åçøîì úëìåä áæä úàîåè.`nhn znd oi`y dnïåùàø àìà íéàîè ïéà úî ìù åéúçúù íéìëã
ïéàã ,íéìë ïéàîèî ïðéà åúå ,ïåùàø äùòð åá òâðù éùéìùäå ,áà åá òâðù éìëä äùåòå ,úîë àåä éøä úîá òâðù éìëäù .òâî ïéãî ,ãáìá éùéìùå éðùå

:áùåîå áëùî ïéãî àìå ,òâî ïéãî ãáìá éùéìùå éðù ïåùàø àìà íéàîè ïðéà úî ìù åéáâ ìòù íéìë ïëå .äàîåèä áàî àìà äàîåè íéìá÷î íéìë
bbbb.igd on xa`n yxetd xya zifkáéúëã ,åîöò úîë ìäåàáå àùîáå òâîá ,íìù øáà àåäù ïîæ ìë àîèî àåäù åðéã ,éçä íãàä ïî ùøéôù øáà

(è"é øáãîá)úéæë ùøéôùëå .íìù øáà äéäéù ãò àîèî åðéà éçä ïî ùøåôä øùáäå .úîë àåä éøä éçä ïî áøçä åúìéãáäù øáà ,úîá åà áøç ììçá
:ìéæàå àîòè ùøôîãë àîèî øæòéìà 'ø ,éçä ïî øáàî øùádxeryk mvráéúëã ,ìäåàá àîèî åðéàå àùîáå òâîá àîèî ,úîä ïî(íù)òâåðä ìòå

ëìäå ,íöòá:'åëå àîèî àéðåçð 'ø éçä ïî øáàî ùøéôùëå .äøåòùëá àîèî àåäù éðéñî äùîì ä.mly znk igd on xa` epivnììçá àø÷î ïðéôìéãë
:úîá åà áøç.znd on yxetd xya zifk z`nih m`äøåòùë íöòù ,úøçà àøîåç åá ùé ïëù ,àîè àäé úîä ïî ùøåôä øùá úéæëù àåä ïéã øîåìë

:àîè éîð åðîî ùøåôä.igd on xa`n yxetd xya zifk `nhp la`:àøîåçä úàæ åá ïéà éøäù .äéîúá.epnn yxetd dxeryk mvr zxdih oky
:àéðåçð éáøì ïëå ,àéáäù åðéöî äîì àëøô åùò åîöò éøáãîå .ïéøäèî òùåäé 'øå øæòéìà 'ø éçä ïî øáàî ùøåôä äøåòùë íöò ìéòì ïðú àäãxyady

`xephxa yexit

הטומאה  אב התחתונה אף העליונה, על  שוכב או  יושב והזב זו , גב
ובגדים. אדם åéabלטמא ìòå אפילו הזב, גבי שעל הכלים וכל – ÀÇÇÈ

אותם עושה הזב זו, גב על זו שמיכות אלף עליו  כלומרócîהיו – ÇÈ
קלה, טומאה והיא "מדף", טומאת נטמאים íéìëàכולם ànèìÀÇÅÙÈÄ

ïé÷Lîe;שתחתיו והמושב המשכב כמו וכלים אדם לא אבל – ÇÀÄ
"scn"קלה טומאה כלומר נדף", עלה "קול  מלשון נידה נידה נידה נידה הוא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

בבבב);););); ànèîדדדד,,,, únä ïéàM äîעל או מתחתיו  מונחים היו שאם – ÇÆÅÇÅÀÇÅ
הראשונים  שלשת אלא המת מחמת נטמאים אינם הרבה, כלים גביו 

הכלי את מטמא והוא עצמו , כמת הוא הרי במת, הנוגע שהכלי בלבד,
ראשון  ועושהו הכלי את מטמא וזה הטומאה, אב ועושהו בו  הנוגע

משכב  מדין מטמא המת שאין  הם, טהורים השאר  ואילו  לטומאה,
הטומאה. מאב אלא טומאה מקבלים כלים ואין מגע, מדין אלא ומושב
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החי, האדם מן שנפרש שלם אבר  היינו החי, מן שאבר  למדנו, הקודמת במשנה
(במדבר  שכתוב הטעם, מבואר  ברמב"ם ובאוהל. ובמשא במגע ומטמא כמת, דינו

השדה פני על יגע אשר "וכל  טז): zna"יט, e` axg llgaשהפרידֹו האבר –
בעצם  וכן  החי, מן  מאבר בשר  בכזית דנה משנתנו  כמת. הוא הרי  החי מן  החרב
במגע  כמת, מטמא המת מן בשר שכזית היא, הלכה שכן החי; מן מאבר  כשעורה
מטמא  ואינו ובמשא, במגע מטמא המת מן כשעורה עצם ואילו  ובאוהל , ובמשא
החי ? מן  מאבר  כשעורה בעצם או החי, מן  מאבר  בשר בכזית הדין  ומה באוהל.

במשנתנו. חכמים בזה נחלקו 

ànèî øæòéìà éaø ,éçä ïî øáàî LøBtä øNa úéfk– ÇÇÄÈÈÇÅÅÅÆÄÇÇÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
המת, מן  בשר כזית כמו ובאוהל ובמשא éaøåבמגע òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÀÇÄ

íéøäèî àéðeçð משא ומטומאת מגע מטומאת אפילו  לגמרי, – ÀÀÈÀÇÂÄ
מפ ((((הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם);););); באוהלmixdhnרשים:ויש מלטמא íöòÆÆ((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ).).).).–

ànèî àéðeçð éaø ,éçä ïî øáàî LøBtä äøBòOk במגע – ÇÀÈÇÅÅÅÆÄÇÇÇÄÀÀÈÀÇÅ
המת, מן  כשעורה עצם כמו  òLBäéובמשא éaøå øæòéìà éaøåÀÇÄÁÄÆÆÀÇÄÀËÇ

ïéøäèî. לגמרי –ànèì úéàø äî :øæòéìà éaøì Bì eøîà ÀÇÂÄÈÀÀÇÄÁÄÆÆÈÈÄÈÀÇÅ
éçä ïî øáàî LøBtä øNa úéfk? לדבריך הטעם מהו  –øîà ÇÇÄÈÈÇÅÅÅÆÄÇÇÈÇ

íìL úîk éçä ïî øáà eðéöî :íäì,בהקדמה לעיל  כמבואר – ÈÆÈÄÅÆÄÇÇÀÅÈÅ
למד : אני  àîèומכאן epnî LøBtä øNa úéfk ,únä äî– ÈÇÅÇÇÄÈÈÇÅÄÆÈÅ

לעיל , כמבואר  ובאוהל , ובמשא במגע éçäומטמא ïî øáà óà– ÇÅÆÄÇÇ

כמת, epnîשדינו LøBtä øNa úéfk, החי מן מאבר –äéäé ÇÇÄÈÈÇÅÄÆÄÀÆ
àîè.ובאוהל ובמשא במגע לטמא –Bì eøîàלרבי חכמים – ÈÅÈÀ

נכון,àGאליעזר: אינו טעמך  כלומר –øNa úéfk úànè íàÄÄÅÈÇÇÄÈÈ
epnî LøBtä äøBòOk íöò úànè ïkL ,únä ïî LøBtäÇÅÄÇÅÆÅÄÅÈÆÆÇÀÈÇÅÄÆ
שהרי החי , מן אבר  מטומאת המת טומאת חמורה לדעתך גם הלא –
בכזית  גם להחמיר הוא דין ולכן  טמא, המת מן הפורש כשעורה עצם

כיצד אבל המת, מן הפורש  øáàîבשר  LøBtä øNa úéfk ànèzÀÇÅÇÇÄÈÈÇÅÅÅÆ
epîéä LøBtä äøBòOk íöò zøäè ïkL ,éçä ïî כמו – ÄÇÇÆÅÄÇÀÈÆÆÇÀÈÇÅÅÆ

כמת  דינו שיהא החי, מן  באבר  החמרת שלא ומאחר לעיל ; ששנינו 
בכזית  להחמיר  בא אתה מה מפני ממנו, הפורש כשעורה עצם לגבי גם

– החי ? מן  מאבר הפורש  úéàøבשר äî :àéðeçð éaøì Bì eøîàÈÀÀÇÄÀÀÈÈÈÄÈ
éçä ïî øáàî LøBtä äøBòOk íöò ànèì? טעמך מהו  – ÀÇÅÆÆÇÀÈÇÅÅÅÆÄÇÇ

íäì øîà:נחוניא רבי  –íìL úîk éçä ïî øáà eðéöî– ÈÇÈÆÈÄÅÆÄÇÇÀÅÈÅ
למד: אני àîèומכאן epnî LøBtä äøBòOk íöò ,únä äîÈÇÅÆÆÇÀÈÇÅÄÆÈÅ

בהקדמה, לעיל  כמבואר –äøBòOk íöò ,éçä ïî øáà óàÇÅÆÄÇÇÆÆÇÀÈ
àîè äéäé epnî LøBtä.ובמשא במגע לטמא –Bì eøîà– ÇÅÄÆÄÀÆÈÅÈÀ

נחוניא: לרבי  טעמך,àGחכמים äøBòOkנכון íöò úànè íàÄÄÅÈÆÆÇÀÈ
epnî LøBtä øNa úéfk úànè ïkL ,únä ïî LøBtä– ÇÅÄÇÅÆÅÄÅÈÇÇÄÈÈÇÅÄÆ

המת, ïkLמן  ,éçä ïî øáàî LøBtä äøBòOk íöò ànèzÀÇÅÆÆÇÀÈÇÅÅÅÆÄÇÇÆÅ
?epnî LøBtä øNa úéfk zøäè חמורה לדעתך גם הלא – ÄÇÀÈÇÇÄÈÈÇÅÄÆ

המת  מן הפורש בשר  כזית שהרי  החי , מן  אבר מטומאת המת טומאת

שהוא  בעצמך אמרת החי מן מאבר  הפורש  בשר בכזית ואילו טמא,
lirl),טהור epipyy enk)הפורש בשר  בכזית החמרת שלא ומאחר 

מן  מאבר הפורש  כשעורה בעצם תחמיר מה משום החי, מן מאבר 
– ìהחי? úéàø äî :øæòéìà éaøì Bì eøîàEéúBcî ÷Bìç ÈÀÀÇÄÁÄÆÆÈÈÄÈÇÂÄÆ

כשעורה  בעצם ולטהר  החי , מן  מאבר  הפורש בשר  בכזית לטמא –
החי? מן  מאבר íäéðLa!הפורש  øäè Bà ,íäéðLa ànè BàÇÅÄÀÅÆÇÅÄÀÅÆ

ביניהם? מבדיל שאתה הטעם, ומה –úàîè äaøî :íäì øîàÈÇÈÆÀËÈËÀÇ
íéöøMáe úBìápa âäBð øNaäL ,úBîöòä úàîhî øNaäÇÈÈÄËÀÇÈÂÈÆÇÈÈÅÇÀÅÇÀÈÄ

מטמא, ושרצים נבלות שבשר כלומר –úBîöòa ïk ïéàM äî– ÇÆÅÅÈÂÈ
שנאמר  מטמאים, אינם ושרצים נבלות לו לו לו לו ):):):):שעצמות יאיאיאיא,,,, "ונוגע ((((ויקראויקראויקראויקרא

ולא  בקרנים ולא בעצמות ולא "בנבלתם" ודרשו : יטמא", בנבלתם

izdw - zex`ean zeipyn
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éçä?íäì øîà:úîk éçä ïî øáà eðéöîíìL;únä äî,àîè epnî LøBtä äøBòOk íöò–øáà óà ©©¨©¨¤¨¦¥¤¦©©§¥¨¥¨©¥¤¤©§¨©¥¦¤¨¥©¥¤
éçä ïî,LøBtä äøBòOk íöòàîè äéäé epnî.Bì eøîà:àG,únä ïî LøBtä äøBòOk íöò úànè íà, ¦©©¤¤©§¨©¥¦¤¦§¤¨¥¨§¦¦¥¨¤¤©§¨©¥¦©¥

LøBtä øNa úéfk úànè ïkLepnî;øáàî LøBtä äøBòOk íöò ànèzéçä ïî,øNa úéfk zøäè ïkL ¤¥¦¥¨©©¦¨¨©¥¦¤§©¥¤¤©§¨©¥¥¥¤¦©©¤¥¦©§¨©©¦¨¨
epnî LøBtä?Bì eøîàøæòéìà éaøì:éúBcî ÷Bìçì úéàø äîE?íäéðLa ànè Bà,øîà !íäéðLa øäè Bà ©¥¦¤¨§§©¦¡¦¤¤¨¨¦¨©£¦¤©¥¦§¥¤©¥¦§¥¤¨©

íäì:úBîöòä úàîhî øNaä úàîè äaøî,íéöøMáe úBìápa âäBð øNaäL,úBîöòa ïk ïéàM äî.øçà øác: ¨¤§ª¨ª§©©¨¨¦ª§©¨£¨¤©¨¨¥©§¥©§¨¦©¤¥¥¨£¨¨¨©¥
LiL øáàéeàøk øNa åéìò–àOîáe òbîa ànèîìäàáe;øNaä øñç–àîè,íöòä øñç–øBäè.eøîà ¥¤¤¥¨¨¨¨¨¨§©¥§©¨§©¨§Ÿ¤¨¥©¨¨¨¥¨¥¨¤¤¨¨§

Bìàéðeçð éaøì:éúBcî ÷Bìçì úéàø äîE?íäéðLa ànè Bà,íäì øîà !íäéðLa øäè Bà:úàîè äaøî §©¦§§¨¨¨¦¨©£¦¤©¥¦§¥¤©¥¦§¥¤¨©¨¤§ª¨ª§©
úBîöòäøNaä úàîhî,éçä ïî LøBtä øNaäL–øBäè,Búéøák àeäå epnî LøBtä øáàå–àîè.øçà øác: ¨£¨¦ª§©©¨¨¤©¨¨©¥¦©©¨§¥¤©¥¦¤§§¦§¨¨¥¨¨©¥

ìäàáe àOîáe òbîa ànèî øNa úéfk,ìäàáe àOîáe òbîa íéànèî úBîöò áøå;øNaä øñç–øBäè,øñç ©©¦¨¨§©¥§©¨§©¨§Ÿ¤§Ÿ£¨§©§¦§©¨§©¨§Ÿ¤¨¥©¨¨¨¨¥
úBîöò áø–ìäàa ànèlî øBähL ét ìò óà,àOîáe òbîa ànèî.øçà øác:úBçt àeäL únä øNa ìk Ÿ£¨©©¦¤¨¦§©¥¨Ÿ¤§©¥§©¨§©¨¨¨©¥¨§©©¥¤¨

úéfkî–øBäè;ìL Bðéðî áøå Bðéða áøúî,òáø íäa ïéàL ét ìò óà–ïéàîè.Bì eøîàòLBäé éaøì: ¦©©¦¨Ÿ¦§¨§Ÿ¦§¨¤¥©©¦¤¥¨¤Ÿ©§¥¦¨§§©¦§ª©
úéàø äîíäéðLa øäèì?íäì øîà:àG,úna ízøîà íà,á÷øå òáøå áø Ba LiL–éça eøîàz,ïéàL ¨¨¦¨§©¥¦§¥¤¨©¨¤¦£©§¤©¥¤¤Ÿ§Ÿ©§¨¨Ÿ§©©¤¥

á÷øå òáøå áø Ba? Ÿ§Ÿ©§¨¨

.'eke mivxyae zeliapa bdepáéúëã(à"é àø÷éå)íåùî íéàîèî úåîöòä ïéà àîìà ,íéôìèá àìå íéðø÷á àìå úåîöòá àìå íúìáðá ,íúìáðá òâåðäå
:äìéáð.ie`xk xya eilr yiy xa`áéúëã ,úåîöòå íéãéâå øùá åá ùé ë"àà àîèî åðéà øáà(è"é øáãîá)íéãéâå øùá åá ùéù íãà äî ,íãà íöòá åà

,éç íãàá øáåçî äéä íà àéøáéå äëåøà äìòéù éåàøë øùá åá øàùðå åéìò äéäù øùáä ïî øñç íàå .úåîöòå íéãéâå øùá åá ùéù ìë óà ,úåîöòå
íöòä øñç øîà÷ã åðééäå .øáà íåùî àîèî åðéà áåù ,øáàáù íöòä ïî àåäù ìë øñçð íà ìáà .àîè øùáä øñç øîà÷ã åðééäå .øáà íåùî àîèî

:íöò úàîåèî øùá úàîåè äáåøîù åðéöî ë"àå ,øùá íåùî àîè ìáà øáà íåùî øåäè øîåìë ,øåäè.eziixak `ede:úåîöòå íéãéâå øùáxya zifk
.lde`ae `ynae rbna `nhn:úéæëá åúàîåè øåòéù êëéôì ,úéæë íãà ìù åúééøá úìçúù éôì åøîà.zenvr aexeïéðîù ,íãà ìù åéúåîöò ïéðî áåø

:äùîçå íéøùòå äàî áåøä àöîð ,ç"îø íãà ìù åéúåîöò.xyad xqg:úéæë ìù øåòéùî.xedh:ìäåàá àìå àùîá àìå òâîá àì ,àîèìî øåîâxqg
.`ynae rbna `nhn zenvr aexúåîöò åìéàã ,øùá úàîåèî úåîöò úàîåè äáåøî àîìà ,ìäåàá àîèî åðéàå àùîáå òâîá àîèî äøåòùë íöòã

:øåîâ øåäè åøåòéùî øñçðùë øùáå ,äàîåè ïäá øàùð ïééãò ïøåòéùî åøñçðùë.epipa aexíé÷åù éúù ïä íãà ìù åðéðá ìëå .ãçà êøéå íé÷åù éúù ïåâë
:äøãùäå úåòìöäå íéëøéäå.raex oda oi`y t"r`åà ïéðî áåø ïëå .ïéðá áåø àìå ïéðî áåø íäá ïéàù ô"òà ìäåàá íéàîèî úî ìù úåîöò á÷ òáåøã

:äàîåèä úà åì àéáéù øáã åá êì ïéà úéæëî úåçô àåäùë øùá ìáà .òáåø ïäá ïéàù ô"òà íéàîèî ïéðá áåøraexe aex ea yiy zna mzxn` m`
.awxe:á÷øå òáåøå áåø ìù úåøîåç úîá ùé ïëù ,íéàîè åéäéù úîä ïî íéùøåôä äøåòùë íöòå øùá úéæëù àåä ïéãea oi`y iga exn`zúåøîåç

:òùåäé 'øë äëìäå .íéøåäè àìà íéàîè éçä ïî øáàî íéùøåôä äøåòùë íöò àìå øùá úéæë àì åéäéù ïéã åðéàù ,åììä.awxeäìëùë úî ìù åôåâ

`xephxa yexit

העצמות. מטומאת הבשר טומאת שחמורה ומכאן , øácÈÈבטלפים;
øçà.העצמות מטומאת הבשר טומאת שמרובה אחרת הוכחה – ÇÅ
øáàהחי מן éeàøk((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ),),),),– øNa åéìò LiLכשיעור היינו – ÅÆÆÅÈÈÈÈÈÈ

חי ; באדם מחובר היה אילו  ולהבריא, ממנו לחיות האבר  היה שיכול 
מכזית, פחות ìäàáeוהוא àOîáe òbîa ànèîאבר שכל  – ÀÇÅÀÇÈÀÇÈÀÙÆ

כמת; מטמא ועצמות, וגידים בשר בו שיש כברייתו, øñçÈÅשהוא
øNaä,כראוי בשר  עליו שאין –àîè,באוהל מטמא אינו אמנם – ÇÈÈÈÅ

ובמשא במגע הוא מטמא גגגג).).).).אבל בבבב,,,, íöòä((((אהלות אהלות אהלות אהלות  øñçאבל – ÈÅÈÆÆ
שבו , העצם מן קצת חסר  לגמרי øBäèאם עיין עיין עיין עיין – ה ה ה ה ;;;; בבבב,,,, ((((אהלותאהלותאהלותאהלות È

וווו""""תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין אחרת אחרת אחרת אחרת ,,,, בדרך בדרך בדרך בדרך  שמפרש שמפרש שמפרש שמפרש  ישראלישראלישראלישראל").").").").ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא 

EéúBcî ÷Bìçì úéàø äî :àéðeçð éaøì Bì eøîà לטמא – ÈÀÀÇÄÀÀÈÈÈÄÈÇÂÄÆ
הפורש בשר בכזית ולטהר  החי מן מאבר הפורש  כשעורה בעצם

החי? מן  íäéðLa!מאבר øäè Bà ,íäéðLa ànè Bà ומה – ÇÅÄÀÅÆÇÅÄÀÅÆ
ביניהם? מבדיל  שאתה íäìטעמך øîà:לחכמים נחוניא רבי  – ÈÇÈÆ

øNaä úàîhî úBîöòä úàîè äaøî עצמות שטומאת מצינו – ÀËÈËÀÇÈÂÈÄËÀÇÇÈÈ
הבשר, מטומאת øBäèחמורה ,éçä ïî LøBtä øNaäL– ÆÇÈÈÇÅÄÇÇÈ

Búéøákלגמרי, àeäå epnî LøBtä øáàåשיש שנברא, כמו – ÀÅÆÇÅÄÆÀÀÄÀÈ
ועצמות, וגידים בשר לעיל .àîèבו הזכרנו שכבר כמו  –øçà øác ÈÅÈÈÇÅ

הבשר: מטומאת עצמות טומאת שמרובה אחרת ראיה –øNa úéfkÇÇÄÈÈ
המת, מן –ìäàáe àOîáe òbîa ànèî:חכמים אמרו שכן  – ÀÇÅÀÇÈÀÇÈÀÙÆ

בכזית  טומאתו  שיעור לפיכך  כזית, אדם של  ברייתו  שתחילת לפי
úBîöò((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),), áøå,עצמות וחמש עשרים מאה דהיינו  מת, של  – ÀÙÂÈ

אדם של  עצמותיו  מנין  רוב ed`שהוא mc`d seba mixa`d oipn lky)
,(dpenye mirax`e miiz`nìäàáe àOîáe òbîa íéànèîויש – ÀÇÀÄÀÇÈÀÇÈÀÙÆ

בש בין שאםהבדל עצמות, ובין  øNaäר øñç,מכזית –øBäè– ÈÅÇÈÈÈ
ואילו  באוהל , ולא במשא ולא במגע לא מטמא ואינו øñçÈÅלגמרי,

úBîöò áø,זה משיעור בו שחסר  –ànèlî øBähL ét ìò óà ÙÂÈÇÇÄÆÈÄÀÇÅ
àOîáe òbîa ànèî ,ìäàa מטמא כשעורה עצם שאפילו – ÈÙÆÀÇÅÀÇÈÀÇÈ

ובמשא. úéfkîבמגע úBçt àeäL únä øNa ìk :øçà øácÈÈÇÅÈÀÇÇÅÆÈÄÇÇÄ
נפל , כגון –øBäèטהור המת בבשר מכזית פחות שהוא שכל – È

בעצמות, ואילו Bðéðaלגמרי, áøוירך שוקים שתי כגון ((((עיין עיין עיין עיין – ÙÄÀÈ
במסכתנובמסכתנובמסכתנובמסכתנו),),),), ז ז ז ז  משנה משנה משנה משנה  אאאא פרקפרקפרקפרק Bðéðîבאורנובאורנובאורנובאורנו áøå, עצמותיו מנין רוב – ÀÙÄÀÈ

úî ìL, לעיל שבארנו  כמו  –òáø íäa ïéàL ét ìò óà– ÆÅÇÇÄÆÅÈÆÙÇ
עצמות קב itרבע lr s` ,lde`a `nhn zn ly zenvr aw raex oky)

,(oipa aex e` oipn aex ea oi`yïéàîè זו והרי  באוהל; ומטמאים – ÀÅÄ
בשר. מטומאת מרובה עצמות שטומאת נוספת Bìהוכחה eøîàÈÀ

íäéðLa øäèì úéàø äî :òLBäé éaøì מה מפני כלומר – ÀÇÄÀËÇÈÈÄÈÀÇÅÄÀÅÆ
החי מן  מאבר  הפורשים כשעורה עצם או  בשר  כזית שדין  סובר , אינך 

מן  אבר והלא המת? מן  הפורשים כשעורה עצם או בשר  כזית כדין 
שלם! כמת דינו íäìהחי øîàיהושע רבי אין àGלחכמים:– – ÈÇÈÆ

המת, מן  שפורש למה החי  מן  מאבר שפורש מה ízøîàלהשוות íàÄÂÇÀÆ
úna,הם טמאים ממנו הפורשים כשעורה עצם או בשר  שכזית – ÇÅ

טומאתו , היא áøשחמורה Ba LiLשל בניינו ורוב מניינו שרוב – ÆÆÙ
לעיל , שבארנו  כמו מטמאים, פיòáøåהמת על  שאף עצמות, קב – ÀÙÇ

מטמא, בנין , או מנין רוב בו מת,á÷øåשאין של רקבון עפר – ÀÈÈ
חפנים; מלוא המכילה גדולה כף היינו  תרווד, כמלוא eøîàzÙÀשמטמא

éça ממנו הפורשים כשעורה עצם או  בשר  שכזית החי , מן  באבר  – ÇÇ
טמאים, á÷øåיהיו  òáøå áø Ba ïéàL חמורה טומאתו  ואין  – ÆÅÙÀÙÇÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéãâa ànèìe,ïé÷Lîe íéìëà ànèì ócî åéab ìòå;ànèî únä ïéàM äî. §©¥§¨¦§©©¨©¨§©¥Ÿ¨¦©§¦©¤¥©¥§©¥
‚éçä ïî øáàî LøBtä øNa úéfk–øæòéìà éaøànèî,àéðeçð éaøå òLBäé éaøåíéøäèî.äøBòOk íöò ©©¦¨¨©¥¥¥¤¦©©©¦¡¦¤¤§©¥§©¦§ª©§©¦§§¨§©£¦¤¤©§¨

éçä ïî øáàî LøBtä–àéðeçð éaøànèî,òLBäé éaøå øæòéìà éaøåïéøäèî.Bì eøîàøæòéìà éaøì:úéàø äî ©¥¥¥¤¦©©©¦§§¨§©¥§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©§©£¦¨§§©¦¡¦¤¤¨¨¦¨
éçä ïî øáàî LøBtä øNa úéfk ànèì?íäì øîà:íìL úîk éçä ïî øáà eðéöî;únä äî,øNa úéfk §©¥©©¦¨¨©¥¥¥¤¦©©¨©¨¤¨¦¥¤¦©©§¥¨¥¨©¥©©¦¨¨

àîè epnî LøBtä–øáà óàéçä ïî,àîè äéäé epnî LøBtä øNa úéfk.Bì eøîà:àG,úéfk úànè íà ©¥¦¤¨¥©¥¤¦©©©©¦¨¨©¥¦¤¦§¤¨¥¨§¦¦¥¨©©¦
únä ïî LøBtä øNa,úànè ïkLepnî LøBtä äøBòOk íöò;úéfk ànèzéçä ïî øáàî LøBtä øNa,ïkL ¨¨©¥¦©¥¤¥¦¥¨¤¤©§¨©¥¦¤§©¥©©¦¨¨©¥¥¥¤¦©©¤¥

epîéä LøBtä äøBòOk íöò zøäè?Bì eøîààéðeçð éaøì:ïî øáàî LøBtä äøBòOk íöò ànèì úéàø äî ¦©§¨¤¤©§¨©¥¥¤¨§§©¦§§¨¨¨¦¨§©¥¤¤©§¨©¥¥¥¤¦

.scn eiab lreáëùî åîë íéìëå íãà ïéàîèî ïðéàù ,äì÷ äàîåè åðééäã ,óãî úàîåè íéàîè äæ áâ ìò äæ äàî ïä åìéôà áæä éáâ ìòù íéìëä ìë
óãð äìò ìå÷ ïåùì àåä óãîå .íé÷ùîå íéìëåà íéàîèî ìáà ,åéúçú ïäù áùåîå(å"ë àø÷éå)çéøù ,óãåð åçéø ïåùì ,øçà ùåøéô .äì÷ äàîåè øîåìë

:íäá òâð àìù ô"òà åéáâ ìòù íéìëä ìë àîèì ÷åçøîì úëìåä áæä úàîåè.`nhn znd oi`y dnïåùàø àìà íéàîè ïéà úî ìù åéúçúù íéìëã
ïéàã ,íéìë ïéàîèî ïðéà åúå ,ïåùàø äùòð åá òâðù éùéìùäå ,áà åá òâðù éìëä äùåòå ,úîë àåä éøä úîá òâðù éìëäù .òâî ïéãî ,ãáìá éùéìùå éðùå

:áùåîå áëùî ïéãî àìå ,òâî ïéãî ãáìá éùéìùå éðù ïåùàø àìà íéàîè ïðéà úî ìù åéáâ ìòù íéìë ïëå .äàîåèä áàî àìà äàîåè íéìá÷î íéìë
bbbb.igd on xa`n yxetd xya zifkáéúëã ,åîöò úîë ìäåàáå àùîáå òâîá ,íìù øáà àåäù ïîæ ìë àîèî àåäù åðéã ,éçä íãàä ïî ùøéôù øáà

(è"é øáãîá)úéæë ùøéôùëå .íìù øáà äéäéù ãò àîèî åðéà éçä ïî ùøåôä øùáäå .úîë àåä éøä éçä ïî áøçä åúìéãáäù øáà ,úîá åà áøç ììçá
:ìéæàå àîòè ùøôîãë àîèî øæòéìà 'ø ,éçä ïî øáàî øùádxeryk mvráéúëã ,ìäåàá àîèî åðéàå àùîáå òâîá àîèî ,úîä ïî(íù)òâåðä ìòå

ëìäå ,íöòá:'åëå àîèî àéðåçð 'ø éçä ïî øáàî ùøéôùëå .äøåòùëá àîèî àåäù éðéñî äùîì ä.mly znk igd on xa` epivnììçá àø÷î ïðéôìéãë
:úîá åà áøç.znd on yxetd xya zifk z`nih m`äøåòùë íöòù ,úøçà àøîåç åá ùé ïëù ,àîè àäé úîä ïî ùøåôä øùá úéæëù àåä ïéã øîåìë

:àîè éîð åðîî ùøåôä.igd on xa`n yxetd xya zifk `nhp la`:àøîåçä úàæ åá ïéà éøäù .äéîúá.epnn yxetd dxeryk mvr zxdih oky
:àéðåçð éáøì ïëå ,àéáäù åðéöî äîì àëøô åùò åîöò éøáãîå .ïéøäèî òùåäé 'øå øæòéìà 'ø éçä ïî øáàî ùøåôä äøåòùë íöò ìéòì ïðú àäãxyady

`xephxa yexit

הטומאה  אב התחתונה אף העליונה, על  שוכב או  יושב והזב זו , גב
ובגדים. אדם åéabלטמא ìòå אפילו הזב, גבי שעל הכלים וכל – ÀÇÇÈ

אותם עושה הזב זו, גב על זו שמיכות אלף עליו  כלומרócîהיו – ÇÈ
קלה, טומאה והיא "מדף", טומאת נטמאים íéìëàכולם ànèìÀÇÅÙÈÄ

ïé÷Lîe;שתחתיו והמושב המשכב כמו וכלים אדם לא אבל – ÇÀÄ
"scn"קלה טומאה כלומר נדף", עלה "קול  מלשון נידה נידה נידה נידה הוא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

בבבב);););); ànèîדדדד,,,, únä ïéàM äîעל או מתחתיו  מונחים היו שאם – ÇÆÅÇÅÀÇÅ
הראשונים  שלשת אלא המת מחמת נטמאים אינם הרבה, כלים גביו 

הכלי את מטמא והוא עצמו , כמת הוא הרי במת, הנוגע שהכלי בלבד,
ראשון  ועושהו הכלי את מטמא וזה הטומאה, אב ועושהו בו  הנוגע

משכב  מדין מטמא המת שאין  הם, טהורים השאר  ואילו  לטומאה,
הטומאה. מאב אלא טומאה מקבלים כלים ואין מגע, מדין אלא ומושב

i p y m e i
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החי, האדם מן שנפרש שלם אבר  היינו החי, מן שאבר  למדנו, הקודמת במשנה
(במדבר  שכתוב הטעם, מבואר  ברמב"ם ובאוהל. ובמשא במגע ומטמא כמת, דינו

השדה פני על יגע אשר "וכל  טז): zna"יט, e` axg llgaשהפרידֹו האבר –
בעצם  וכן  החי, מן  מאבר בשר  בכזית דנה משנתנו  כמת. הוא הרי  החי מן  החרב
במגע  כמת, מטמא המת מן בשר שכזית היא, הלכה שכן החי; מן מאבר  כשעורה
מטמא  ואינו ובמשא, במגע מטמא המת מן כשעורה עצם ואילו  ובאוהל , ובמשא
החי ? מן  מאבר  כשעורה בעצם או החי, מן  מאבר  בשר בכזית הדין  ומה באוהל.

במשנתנו. חכמים בזה נחלקו 

ànèî øæòéìà éaø ,éçä ïî øáàî LøBtä øNa úéfk– ÇÇÄÈÈÇÅÅÅÆÄÇÇÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
המת, מן  בשר כזית כמו ובאוהל ובמשא éaøåבמגע òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÀÇÄ

íéøäèî àéðeçð משא ומטומאת מגע מטומאת אפילו  לגמרי, – ÀÀÈÀÇÂÄ
מפ ((((הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם);););); באוהלmixdhnרשים:ויש מלטמא íöòÆÆ((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ).).).).–

ànèî àéðeçð éaø ,éçä ïî øáàî LøBtä äøBòOk במגע – ÇÀÈÇÅÅÅÆÄÇÇÇÄÀÀÈÀÇÅ
המת, מן  כשעורה עצם כמו  òLBäéובמשא éaøå øæòéìà éaøåÀÇÄÁÄÆÆÀÇÄÀËÇ

ïéøäèî. לגמרי –ànèì úéàø äî :øæòéìà éaøì Bì eøîà ÀÇÂÄÈÀÀÇÄÁÄÆÆÈÈÄÈÀÇÅ
éçä ïî øáàî LøBtä øNa úéfk? לדבריך הטעם מהו  –øîà ÇÇÄÈÈÇÅÅÅÆÄÇÇÈÇ

íìL úîk éçä ïî øáà eðéöî :íäì,בהקדמה לעיל  כמבואר – ÈÆÈÄÅÆÄÇÇÀÅÈÅ
למד : אני  àîèומכאן epnî LøBtä øNa úéfk ,únä äî– ÈÇÅÇÇÄÈÈÇÅÄÆÈÅ

לעיל , כמבואר  ובאוהל , ובמשא במגע éçäומטמא ïî øáà óà– ÇÅÆÄÇÇ

כמת, epnîשדינו LøBtä øNa úéfk, החי מן מאבר –äéäé ÇÇÄÈÈÇÅÄÆÄÀÆ
àîè.ובאוהל ובמשא במגע לטמא –Bì eøîàלרבי חכמים – ÈÅÈÀ

נכון,àGאליעזר: אינו טעמך  כלומר –øNa úéfk úànè íàÄÄÅÈÇÇÄÈÈ
epnî LøBtä äøBòOk íöò úànè ïkL ,únä ïî LøBtäÇÅÄÇÅÆÅÄÅÈÆÆÇÀÈÇÅÄÆ
שהרי החי , מן אבר  מטומאת המת טומאת חמורה לדעתך גם הלא –
בכזית  גם להחמיר הוא דין ולכן  טמא, המת מן הפורש כשעורה עצם

כיצד אבל המת, מן הפורש  øáàîבשר  LøBtä øNa úéfk ànèzÀÇÅÇÇÄÈÈÇÅÅÅÆ
epîéä LøBtä äøBòOk íöò zøäè ïkL ,éçä ïî כמו – ÄÇÇÆÅÄÇÀÈÆÆÇÀÈÇÅÅÆ

כמת  דינו שיהא החי, מן  באבר  החמרת שלא ומאחר לעיל ; ששנינו 
בכזית  להחמיר  בא אתה מה מפני ממנו, הפורש כשעורה עצם לגבי גם

– החי ? מן  מאבר הפורש  úéàøבשר äî :àéðeçð éaøì Bì eøîàÈÀÀÇÄÀÀÈÈÈÄÈ
éçä ïî øáàî LøBtä äøBòOk íöò ànèì? טעמך מהו  – ÀÇÅÆÆÇÀÈÇÅÅÅÆÄÇÇ

íäì øîà:נחוניא רבי  –íìL úîk éçä ïî øáà eðéöî– ÈÇÈÆÈÄÅÆÄÇÇÀÅÈÅ
למד: אני àîèומכאן epnî LøBtä äøBòOk íöò ,únä äîÈÇÅÆÆÇÀÈÇÅÄÆÈÅ

בהקדמה, לעיל  כמבואר –äøBòOk íöò ,éçä ïî øáà óàÇÅÆÄÇÇÆÆÇÀÈ
àîè äéäé epnî LøBtä.ובמשא במגע לטמא –Bì eøîà– ÇÅÄÆÄÀÆÈÅÈÀ

נחוניא: לרבי  טעמך,àGחכמים äøBòOkנכון íöò úànè íàÄÄÅÈÆÆÇÀÈ
epnî LøBtä øNa úéfk úànè ïkL ,únä ïî LøBtä– ÇÅÄÇÅÆÅÄÅÈÇÇÄÈÈÇÅÄÆ

המת, ïkLמן  ,éçä ïî øáàî LøBtä äøBòOk íöò ànèzÀÇÅÆÆÇÀÈÇÅÅÅÆÄÇÇÆÅ
?epnî LøBtä øNa úéfk zøäè חמורה לדעתך גם הלא – ÄÇÀÈÇÇÄÈÈÇÅÄÆ

המת  מן הפורש בשר  כזית שהרי  החי , מן  אבר מטומאת המת טומאת

שהוא  בעצמך אמרת החי מן מאבר  הפורש  בשר בכזית ואילו טמא,
lirl),טהור epipyy enk)הפורש בשר  בכזית החמרת שלא ומאחר 

מן  מאבר הפורש  כשעורה בעצם תחמיר מה משום החי, מן מאבר 
– ìהחי? úéàø äî :øæòéìà éaøì Bì eøîàEéúBcî ÷Bìç ÈÀÀÇÄÁÄÆÆÈÈÄÈÇÂÄÆ

כשעורה  בעצם ולטהר  החי , מן  מאבר  הפורש בשר  בכזית לטמא –
החי? מן  מאבר íäéðLa!הפורש  øäè Bà ,íäéðLa ànè BàÇÅÄÀÅÆÇÅÄÀÅÆ

ביניהם? מבדיל שאתה הטעם, ומה –úàîè äaøî :íäì øîàÈÇÈÆÀËÈËÀÇ
íéöøMáe úBìápa âäBð øNaäL ,úBîöòä úàîhî øNaäÇÈÈÄËÀÇÈÂÈÆÇÈÈÅÇÀÅÇÀÈÄ

מטמא, ושרצים נבלות שבשר כלומר –úBîöòa ïk ïéàM äî– ÇÆÅÅÈÂÈ
שנאמר  מטמאים, אינם ושרצים נבלות לו לו לו לו ):):):):שעצמות יאיאיאיא,,,, "ונוגע ((((ויקראויקראויקראויקרא

ולא  בקרנים ולא בעצמות ולא "בנבלתם" ודרשו : יטמא", בנבלתם

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iyy wxt zeiecr zkqn

éçä?íäì øîà:úîk éçä ïî øáà eðéöîíìL;únä äî,àîè epnî LøBtä äøBòOk íöò–øáà óà ©©¨©¨¤¨¦¥¤¦©©§¥¨¥¨©¥¤¤©§¨©¥¦¤¨¥©¥¤
éçä ïî,LøBtä äøBòOk íöòàîè äéäé epnî.Bì eøîà:àG,únä ïî LøBtä äøBòOk íöò úànè íà, ¦©©¤¤©§¨©¥¦¤¦§¤¨¥¨§¦¦¥¨¤¤©§¨©¥¦©¥

LøBtä øNa úéfk úànè ïkLepnî;øáàî LøBtä äøBòOk íöò ànèzéçä ïî,øNa úéfk zøäè ïkL ¤¥¦¥¨©©¦¨¨©¥¦¤§©¥¤¤©§¨©¥¥¥¤¦©©¤¥¦©§¨©©¦¨¨
epnî LøBtä?Bì eøîàøæòéìà éaøì:éúBcî ÷Bìçì úéàø äîE?íäéðLa ànè Bà,øîà !íäéðLa øäè Bà ©¥¦¤¨§§©¦¡¦¤¤¨¨¦¨©£¦¤©¥¦§¥¤©¥¦§¥¤¨©

íäì:úBîöòä úàîhî øNaä úàîè äaøî,íéöøMáe úBìápa âäBð øNaäL,úBîöòa ïk ïéàM äî.øçà øác: ¨¤§ª¨ª§©©¨¨¦ª§©¨£¨¤©¨¨¥©§¥©§¨¦©¤¥¥¨£¨¨¨©¥
LiL øáàéeàøk øNa åéìò–àOîáe òbîa ànèîìäàáe;øNaä øñç–àîè,íöòä øñç–øBäè.eøîà ¥¤¤¥¨¨¨¨¨¨§©¥§©¨§©¨§Ÿ¤¨¥©¨¨¨¥¨¥¨¤¤¨¨§

Bìàéðeçð éaøì:éúBcî ÷Bìçì úéàø äîE?íäéðLa ànè Bà,íäì øîà !íäéðLa øäè Bà:úàîè äaøî §©¦§§¨¨¨¦¨©£¦¤©¥¦§¥¤©¥¦§¥¤¨©¨¤§ª¨ª§©
úBîöòäøNaä úàîhî,éçä ïî LøBtä øNaäL–øBäè,Búéøák àeäå epnî LøBtä øáàå–àîè.øçà øác: ¨£¨¦ª§©©¨¨¤©¨¨©¥¦©©¨§¥¤©¥¦¤§§¦§¨¨¥¨¨©¥

ìäàáe àOîáe òbîa ànèî øNa úéfk,ìäàáe àOîáe òbîa íéànèî úBîöò áøå;øNaä øñç–øBäè,øñç ©©¦¨¨§©¥§©¨§©¨§Ÿ¤§Ÿ£¨§©§¦§©¨§©¨§Ÿ¤¨¥©¨¨¨¨¥
úBîöò áø–ìäàa ànèlî øBähL ét ìò óà,àOîáe òbîa ànèî.øçà øác:úBçt àeäL únä øNa ìk Ÿ£¨©©¦¤¨¦§©¥¨Ÿ¤§©¥§©¨§©¨¨¨©¥¨§©©¥¤¨

úéfkî–øBäè;ìL Bðéðî áøå Bðéða áøúî,òáø íäa ïéàL ét ìò óà–ïéàîè.Bì eøîàòLBäé éaøì: ¦©©¦¨Ÿ¦§¨§Ÿ¦§¨¤¥©©¦¤¥¨¤Ÿ©§¥¦¨§§©¦§ª©
úéàø äîíäéðLa øäèì?íäì øîà:àG,úna ízøîà íà,á÷øå òáøå áø Ba LiL–éça eøîàz,ïéàL ¨¨¦¨§©¥¦§¥¤¨©¨¤¦£©§¤©¥¤¤Ÿ§Ÿ©§¨¨Ÿ§©©¤¥

á÷øå òáøå áø Ba? Ÿ§Ÿ©§¨¨

.'eke mivxyae zeliapa bdepáéúëã(à"é àø÷éå)íåùî íéàîèî úåîöòä ïéà àîìà ,íéôìèá àìå íéðø÷á àìå úåîöòá àìå íúìáðá ,íúìáðá òâåðäå
:äìéáð.ie`xk xya eilr yiy xa`áéúëã ,úåîöòå íéãéâå øùá åá ùé ë"àà àîèî åðéà øáà(è"é øáãîá)íéãéâå øùá åá ùéù íãà äî ,íãà íöòá åà

,éç íãàá øáåçî äéä íà àéøáéå äëåøà äìòéù éåàøë øùá åá øàùðå åéìò äéäù øùáä ïî øñç íàå .úåîöòå íéãéâå øùá åá ùéù ìë óà ,úåîöòå
íöòä øñç øîà÷ã åðééäå .øáà íåùî àîèî åðéà áåù ,øáàáù íöòä ïî àåäù ìë øñçð íà ìáà .àîè øùáä øñç øîà÷ã åðééäå .øáà íåùî àîèî

:íöò úàîåèî øùá úàîåè äáåøîù åðéöî ë"àå ,øùá íåùî àîè ìáà øáà íåùî øåäè øîåìë ,øåäè.eziixak `ede:úåîöòå íéãéâå øùáxya zifk
.lde`ae `ynae rbna `nhn:úéæëá åúàîåè øåòéù êëéôì ,úéæë íãà ìù åúééøá úìçúù éôì åøîà.zenvr aexeïéðîù ,íãà ìù åéúåîöò ïéðî áåø

:äùîçå íéøùòå äàî áåøä àöîð ,ç"îø íãà ìù åéúåîöò.xyad xqg:úéæë ìù øåòéùî.xedh:ìäåàá àìå àùîá àìå òâîá àì ,àîèìî øåîâxqg
.`ynae rbna `nhn zenvr aexúåîöò åìéàã ,øùá úàîåèî úåîöò úàîåè äáåøî àîìà ,ìäåàá àîèî åðéàå àùîáå òâîá àîèî äøåòùë íöòã

:øåîâ øåäè åøåòéùî øñçðùë øùáå ,äàîåè ïäá øàùð ïééãò ïøåòéùî åøñçðùë.epipa aexíé÷åù éúù ïä íãà ìù åðéðá ìëå .ãçà êøéå íé÷åù éúù ïåâë
:äøãùäå úåòìöäå íéëøéäå.raex oda oi`y t"r`åà ïéðî áåø ïëå .ïéðá áåø àìå ïéðî áåø íäá ïéàù ô"òà ìäåàá íéàîèî úî ìù úåîöò á÷ òáåøã

:äàîåèä úà åì àéáéù øáã åá êì ïéà úéæëî úåçô àåäùë øùá ìáà .òáåø ïäá ïéàù ô"òà íéàîèî ïéðá áåøraexe aex ea yiy zna mzxn` m`
.awxe:á÷øå òáåøå áåø ìù úåøîåç úîá ùé ïëù ,íéàîè åéäéù úîä ïî íéùøåôä äøåòùë íöòå øùá úéæëù àåä ïéãea oi`y iga exn`zúåøîåç

:òùåäé 'øë äëìäå .íéøåäè àìà íéàîè éçä ïî øáàî íéùøåôä äøåòùë íöò àìå øùá úéæë àì åéäéù ïéã åðéàù ,åììä.awxeäìëùë úî ìù åôåâ
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העצמות. מטומאת הבשר טומאת שחמורה ומכאן , øácÈÈבטלפים;
øçà.העצמות מטומאת הבשר טומאת שמרובה אחרת הוכחה – ÇÅ
øáàהחי מן éeàøk((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ),),),),– øNa åéìò LiLכשיעור היינו – ÅÆÆÅÈÈÈÈÈÈ

חי ; באדם מחובר היה אילו  ולהבריא, ממנו לחיות האבר  היה שיכול 
מכזית, פחות ìäàáeוהוא àOîáe òbîa ànèîאבר שכל  – ÀÇÅÀÇÈÀÇÈÀÙÆ

כמת; מטמא ועצמות, וגידים בשר בו שיש כברייתו, øñçÈÅשהוא
øNaä,כראוי בשר  עליו שאין –àîè,באוהל מטמא אינו אמנם – ÇÈÈÈÅ

ובמשא במגע הוא מטמא גגגג).).).).אבל בבבב,,,, íöòä((((אהלות אהלות אהלות אהלות  øñçאבל – ÈÅÈÆÆ
שבו , העצם מן קצת חסר  לגמרי øBäèאם עיין עיין עיין עיין – ה ה ה ה ;;;; בבבב,,,, ((((אהלותאהלותאהלותאהלות È

וווו""""תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין אחרת אחרת אחרת אחרת ,,,, בדרך בדרך בדרך בדרך  שמפרש שמפרש שמפרש שמפרש  ישראלישראלישראלישראל").").").").ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא 

EéúBcî ÷Bìçì úéàø äî :àéðeçð éaøì Bì eøîà לטמא – ÈÀÀÇÄÀÀÈÈÈÄÈÇÂÄÆ
הפורש בשר בכזית ולטהר  החי מן מאבר הפורש  כשעורה בעצם

החי? מן  íäéðLa!מאבר øäè Bà ,íäéðLa ànè Bà ומה – ÇÅÄÀÅÆÇÅÄÀÅÆ
ביניהם? מבדיל  שאתה íäìטעמך øîà:לחכמים נחוניא רבי  – ÈÇÈÆ

øNaä úàîhî úBîöòä úàîè äaøî עצמות שטומאת מצינו – ÀËÈËÀÇÈÂÈÄËÀÇÇÈÈ
הבשר, מטומאת øBäèחמורה ,éçä ïî LøBtä øNaäL– ÆÇÈÈÇÅÄÇÇÈ

Búéøákלגמרי, àeäå epnî LøBtä øáàåשיש שנברא, כמו – ÀÅÆÇÅÄÆÀÀÄÀÈ
ועצמות, וגידים בשר לעיל .àîèבו הזכרנו שכבר כמו  –øçà øác ÈÅÈÈÇÅ

הבשר: מטומאת עצמות טומאת שמרובה אחרת ראיה –øNa úéfkÇÇÄÈÈ
המת, מן –ìäàáe àOîáe òbîa ànèî:חכמים אמרו שכן  – ÀÇÅÀÇÈÀÇÈÀÙÆ

בכזית  טומאתו  שיעור לפיכך  כזית, אדם של  ברייתו  שתחילת לפי
úBîöò((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),), áøå,עצמות וחמש עשרים מאה דהיינו  מת, של  – ÀÙÂÈ

אדם של  עצמותיו  מנין  רוב ed`שהוא mc`d seba mixa`d oipn lky)
,(dpenye mirax`e miiz`nìäàáe àOîáe òbîa íéànèîויש – ÀÇÀÄÀÇÈÀÇÈÀÙÆ

בש בין שאםהבדל עצמות, ובין  øNaäר øñç,מכזית –øBäè– ÈÅÇÈÈÈ
ואילו  באוהל , ולא במשא ולא במגע לא מטמא ואינו øñçÈÅלגמרי,

úBîöò áø,זה משיעור בו שחסר  –ànèlî øBähL ét ìò óà ÙÂÈÇÇÄÆÈÄÀÇÅ
àOîáe òbîa ànèî ,ìäàa מטמא כשעורה עצם שאפילו – ÈÙÆÀÇÅÀÇÈÀÇÈ

ובמשא. úéfkîבמגע úBçt àeäL únä øNa ìk :øçà øácÈÈÇÅÈÀÇÇÅÆÈÄÇÇÄ
נפל , כגון –øBäèטהור המת בבשר מכזית פחות שהוא שכל – È

בעצמות, ואילו Bðéðaלגמרי, áøוירך שוקים שתי כגון ((((עיין עיין עיין עיין – ÙÄÀÈ
במסכתנובמסכתנובמסכתנובמסכתנו),),),), ז ז ז ז  משנה משנה משנה משנה  אאאא פרקפרקפרקפרק Bðéðîבאורנובאורנובאורנובאורנו áøå, עצמותיו מנין רוב – ÀÙÄÀÈ

úî ìL, לעיל שבארנו  כמו  –òáø íäa ïéàL ét ìò óà– ÆÅÇÇÄÆÅÈÆÙÇ
עצמות קב itרבע lr s` ,lde`a `nhn zn ly zenvr aw raex oky)

,(oipa aex e` oipn aex ea oi`yïéàîè זו והרי  באוהל; ומטמאים – ÀÅÄ
בשר. מטומאת מרובה עצמות שטומאת נוספת Bìהוכחה eøîàÈÀ

íäéðLa øäèì úéàø äî :òLBäé éaøì מה מפני כלומר – ÀÇÄÀËÇÈÈÄÈÀÇÅÄÀÅÆ
החי מן  מאבר  הפורשים כשעורה עצם או  בשר  כזית שדין  סובר , אינך 

מן  אבר והלא המת? מן  הפורשים כשעורה עצם או בשר  כזית כדין 
שלם! כמת דינו íäìהחי øîàיהושע רבי אין àGלחכמים:– – ÈÇÈÆ

המת, מן  שפורש למה החי  מן  מאבר שפורש מה ízøîàלהשוות íàÄÂÇÀÆ
úna,הם טמאים ממנו הפורשים כשעורה עצם או בשר  שכזית – ÇÅ

טומאתו , היא áøשחמורה Ba LiLשל בניינו ורוב מניינו שרוב – ÆÆÙ
לעיל , שבארנו  כמו מטמאים, פיòáøåהמת על  שאף עצמות, קב – ÀÙÇ

מטמא, בנין , או מנין רוב בו מת,á÷øåשאין של רקבון עפר – ÀÈÈ
חפנים; מלוא המכילה גדולה כף היינו  תרווד, כמלוא eøîàzÙÀשמטמא

éça ממנו הפורשים כשעורה עצם או  בשר  שכזית החי , מן  באבר  – ÇÇ
טמאים, á÷øåיהיו  òáøå áø Ba ïéàL חמורה טומאתו  ואין  – ÆÅÙÀÙÇÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡ãéòä÷Bãö éaøå òLBäé éaøúnL øBîç øèt ïBéãt ìò–íeìk ïäkì Ba ïéàL;øæòéìà éaøLøîBà:ïéáiç ¥¦©¦§ª©§©¦¨©¦§¤¤£¤¥¤¥©Ÿ¥§¤©¦¡¦¤¤¥©¨¦

ïa ìL íéòìñ Lîçk Búeéøçàa;íéîëçåíéøîBà:Búeéøçàa ïéáiç ïéà,éðL øNòî ìL ïBéãôk àlà. §©£¨§¨¥§¨¦¤¥©£¨¦§¦¥©¨¦§©£¨¤¨§¦§¤©£¥¥¦
·ãéòä÷Bãö éaøíéàîè íéáâç øéö ìò–øBäè àeäL;LäðBLàø äðLn:íéáâç íò eLaëpL íéàîè íéáâç ¥¦©¦¨©¦£¨¦§¥¦¤¨¤¦§¨¦¨£¨¦§¥¦¤¦§§¦£¨¦

íéøBäè–ïøéö eìñt àG. §¦¨§¦¨
‚ãéòä÷Bãö éaøíéôèBpä ìò eaøL ïéìçBæ ìò–íéøLk íäL.àéìtä úøéáa äéä äNòî,éðôì äNòî àáe ¥¦©¦¨©£¦¤©©©§¦¤¥§¥¦©£¤¨¨§¦©©¦§¨¨©£¤¦§¥

íéîëç,eäeøéLëäå. £¨¦§¦§¦

íåøò øá÷ðù úîä ïî àìà àîèî á÷ø ãåøú àìî ïéàå .éðåðéá íãà ìù íéðôç àìî åøåòéùå .ãåøú àåìîë àîèîù á÷ø åäæ ,øôò ïéîë äùòðå åúåçì
ïåøàá åà åúåñëá øá÷ðù úî ìáà .øçà øôò åà õò ìù åà ãâá ìù ïåá÷ø úáåøòú åá ïéàù éàãåá òãåðù ãò ,ùéù ìù éåñëá äñåëîå ùéù ìù ïåøàá

:á÷ø åì ïéà øáà øñç øá÷ðù úî ïëå .á÷ø åì ïéà ,øôòá åà õò ìù
f`̀̀̀.zny xeng xht oeict .ryedi iax cird:úîå øåîç øèô ïåéãôì åùéøôäù äù.mirlq yngk:ïúåéøçàá áééçù ïáä ïåéãô ìùxyrn oeictk

.ipyøèô áåúëä ùé÷äù åðéöî ïëù ,øæòéìà éáøã àîòèå .äéì ìæà àäå ,íéìùåøéá ìåëàì àðîçø äéáééç óñë àåääã ,åúåéøçàá áééç åðéà ãáà íàã
øîàðù ,íãà øåëáì øåîç(ã"ì úåîù):äãôú êéðá øåëá ìëå 'åâå äùá äãôú øåîç øèôå.mixne` minkgeàø÷ øîà(ç"é øáãîá)úà äãôú äãô êà

:øçà øáãì àìå åéúù÷ä äééãôì ,äãôú äàîèä äîäáä øåëá úàå íãàä øåëá
aaaa.oxiv z` elqt `l.äðåùàø äðùî äúéä åæå .àîìòá úéçåìçì àìà åðéàå íã íäì ïéàù éðôî ,åúáåøòú øñåà åðéàù íéàîè íéáâç ìù øéöá åì÷äã

éñåä ÷åãö 'ø ìù åúåãòå:øåäè åîöò àåä åìéôà àìà åúáåøòú úà øñåà åðéàã àéòáî àìã ,øåäè àåäù øîåì äðåùàø äðùî ìò ó
bbbb.mithepd lr eaxy oilgef lrøôò éìçåæ ïåùì .ò÷ø÷ éáâ ìò íéøâð íäù úåøäð ïåâë ïä ïéìçåæ(á"ì íéøáã)ìëáå ïéìçåæá íéøäèî ïäù ïééòîë ïðéãå .

ïðéàù ,úàèç éîì íéìåñôå ,ïøåáùàáå äàñ íéòáøàá øäèì äå÷îë ïðéãå ,íéîùâ éî ïåâë ïä ,íéôèåð .íéáæ úìéáèìå úàèç éî ïäá ùã÷ì íéøùë ïäå ,ïäù
ìëáå íéìçåæá íéøäèîå ,íéáæ úìéáèìå úàèç éî ïäá ùã÷ì íéøùëå ,ïéìçåæë ïðéã ,ïéìçåæä åáøå ïéôèåðá ïéìçåæ åáøòúðùëå .ïéáæ úìéáèì ïëå ,íééç íéî

`xephxa yexit

כשעורה  עצם וגם בשר כזית גם אני  מטהר  מכאן, המת? כטומאת
החמורה. המת מטומאת עליו  ללמוד  שאין החי , מן  מאבר  הפורשים

.ryedi iaxk dklde

א ה נ ש מ ר ו א ב

בבניך אדם בכור וכל בשה... תפדה חמור  פטר "וכל יג): יג, (שמות בתורה כתוב
ח): ח, (בכורות ושנינו ezeixg`a",תפדה", aiig ,ca`e epa oeict yixtnd"שהואיל

חמש לכהן ונותן  באחריותם, הוא חייב הכהן, לידי הפדיון  דמי  עדיין  הגיעו  ולא
ובבהמה  באדם רחם... פטר "כל  טו ): יח, (במדבר  שנאמר  בנו, לפדיון אחרות סלעים
– תפדה" פדה לך... "יהיה ודרשו: האדם", בכור  את תפדה פדה אך לך, יהיה
לפדיון שה המפריש  ברם, פדוי. בנו  אז לידך , כשיגיע דהיינו הפדיון, לך  לכשיהיה

השה  ומת חמור, שנלמדפטר כפי באחריותו , חייב אם וחכמים אליעזר רבי  נחלקו  ,
ו ). (א, בכורות במסכת היא ומשנה במשנתנו;

øBîç øèt ïBéãt ìò ÷Bãö éaøå òLBäé éaø ãéòä שה – ÅÄÇÄÀËÇÀÇÄÈÇÄÀÆÆÂ
חמור, פטר לפדיון לכהן ,únLשהפריש ֹו שנתנו קודם –Ba ïéàL ÆÅÆÅ

íeìk ïäkì בזה נחלקו שכן  אחר, שה לכהן  ליתן חייב שאינו  – ÇÙÅÀ
וחכמים, אליעזר Búeéøçàaרבי  ïéáiç :øîBà øæòéìà éaøL– ÆÇÄÁÄÆÆÅÇÈÄÀÇÂÈ

חמור, פטר  לפדיון  שהפריש ֹו השה, של באחריותו  חייבים הבעלים
ïa ìL íéòìñ Lîçkחמש של  באחריותן  האב שחייב כשם – ÀÈÅÀÈÄÆÅ

בהקדמה; לעיל שבארנו כמו הבכור, בנו לפדיון שהפריש סלעים,
אדם, לבכור חמור  פטר הכתוב שהקיש  לפי  אליעזר רבי  של  וטעמו 

טו טו טו טו ):):):):שנאמר  יח יח יח יח ,,,, בכור((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ואת האדם בכור  את תפדה פדה "אך 
תפדה". הטמאה Búeéøçàaהבהמה ïéáiç ïéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÇÈÄÀÇÂÈ

חמור, פטר לפדיון שהפרישו  השה, באחריות חייבים הבעלים אין  –
לענין  ולא פדיון  לענין  אלא אדם לבכור חמור פטר  הכתוב הקיש  שלא

השה של דינו  ואין  éðLאחריות, øNòî ìL ïBéãôk àlà שאם – ÆÈÀÄÀÆÇÂÅÅÄ
כסף  שאותו באחריותו , חייב אינו  שני , מעשר  בו  שפדה הכסף, אבד 
משנתנו  להעלות. מה לו  ואין  אבד , והרי  לירושלים, להעלות הוא חייב

חכמים. כדעת צדוק ורבי יהושע רבי  שהעיד להשמיע, איפוא, באה,
.dkld oke

i y i l y m e i
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ט). משנה י  (פרק תרומות במסכת שנויה miabgמשנתנו שרצי± עם בתורה נמנים

הארבה  את תאכלו  מהם אלה "את כב): יא, (ויקרא שכתוב באכילה, המותרים העוף
edpinlו...למינ abgd z`e מותרים כלומר  הם, טהורים החגבים כל לא ברם, ."

באכילה. שאסורים טמאים, חגבים וביניהם החגבים, מיני  הם רבים שכן באכילה,
לאכלם  ונהגו טמאים, חגבים ובין  טהורים חגבים בין להבחין  ידעו  המשנה בזמן

במלח. כבושים

íéàîè íéáâç øéö ìò ÷Bãö éaø ãéòä היוצא הרוטב – ÅÄÇÄÈÇÄÂÈÄÀÅÄ
במלח, הכבושים טמאים øBäèמחגבים àeäL שאינו כלומר – ÆÈ

הם  משקים שבעה שכן  טומאה, לקבל אוכלים להכשיר  משקה נחשב

ודבש חלב דם, שמן , יין , מים, טל , טומאה: לקבל  אוכלים המכשירים
ד ד ד ד ),),),),דבורים וווו,,,, אינו ((((מכשיריןמכשיריןמכשיריןמכשירין טמאים חגבים שציר צדוק, רבי  והעיד

שאינו  באכילה, הוא מותר וכן  טומאה; לקבל מכשיר ואינו  משקה,
בלבד לחלוחית אלא äðBLàø((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),דם äðLnL:לימדה – ÆÄÀÈÄÈ

ïøéö eìñt àG ,íéøBäè íéáâç íò eLaëpL íéàîè íéáâçÂÈÄÀÅÄÆÄÀÀÄÂÈÄÀÄÈÀÄÈ
ציר חכמים התירו שלא ומכאן, פסול ; התערובת של  הציר שאין –

את  אוסר שאינו  בו , שהקלו אלא עצמו, בפני  טמאים חגבים של
עצמו , בפני  טמאים חגבים שציר  והעיד , צדוק רבי  ובא תערובתו,

ומותר. טהור תערובת, בלי  אפילו

ג ה נ ש מ ר ו א ב

המשנה: מקדימה ושם ה), משנה ה (פרק מקואות במסכת שנויה זו oilgefdמשנה
oiirnk,כמעיין דינם ונחלים, נהרות כגון  קרקע, גבי על וניגרים הזוחלים המים –

אחד במקום מכונסים במים צורך (שאין שהם ובכל זורמים, כשהם שמטהרים
ומצורעים, זבים ולטבילת חטאת מי  בהם לקדש הם וכשרים סאה), ארבעים בשיעור 

חיים. מים dewnkשצריכים oithepde דינם גשמים, מי כגון הנוטפים, המים –
בשיעור  אחד במקום ועומדים מכונסים כשהם אלא מטהרים שאינם כמקוה,

חיים. מים שאינם זבים, ולטבילת חטאת למי ופסולים סאה, ארבעים

ïéìçBæ ìò ÷Bãö éaø ãéòä,לעיל שבארנו  כפי  זוחלים, מים – ÅÄÇÄÈÇÂÄ
íéôèBpä ìò eaøL,נוטפים במים זוחלים מים שנתערבו כלומר – ÆÇÇÇÀÄ

הנוטפים, על הזוחלים íéøLkורבו  íäL וכשרים כמעיין , שדינם – ÆÅÀÅÄ
ובכל זורמים כשהם ומטהרים ומצורעים, זבים ולטבילת חטאת, למי

לעיל . שבארנו  כמו  äéäשהם, äNòî,הנוטפים על הזוחלים שרבו – ÇÂÆÈÈ
àéìtä úøéáa,מקום שם –íéîëç éðôì äNòî àáe שבאו – ÀÄÇÇÄÀÈÈÇÂÆÄÀÅÂÈÄ

זה, בענין  החכמים  את כמעיין .eäeøéLëäåלשאול  –dkld ef ixde ÀÄÀÄ
.wecv iax ly ezecrk dyrnl
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„ãéòä÷Bãö éaøæBâà äìòa ïçlwL ïéìçBæ ìò–íéøLk ïäL.àéìäàa äéä äNòî,éðôì äNòî àáeìúkL ¥¦©¦¨©£¦¤¦§¨©£¥¡¤¥§¥¦©£¤¨¨§©©§¨¨©£¤¦§¥¦§©
úéæbäeäeøéLëäå. ©¨¦§¦§¦
‰ãéòäøãä Léà íé÷é éaøå òLBäé éaøìòõøMä éab ìò BðúpL úàhç ìL ìì÷–àîè àeäL;éaøL ¥¦©¦§ª©§©¦¨¦¦£©©¨¨¤©¨¤§¨©©¥©¤¤¤¨¥¤©¦

øæòéìàøäèî.ãéòäñétt éaøúBiøéæð ézL øæpL éî ìò,GL íBé äðBLàøä úà çlb íàLíéL–çlânL ¡¦¤¤§©¥¥¦©¦©§©©¦¤¨©§¥§¦¦¤¦¦©¤¨¦¨§¦¤§©¥©
äíéML íBé äiðM;ãçà øñç íéML íBé çlb íàå–àöé,GL íBiLïéðnä ïî Bì äìBò íéL. ©§¦¨¦¦§¦¦©¦¦¨¥¤¨¨¨¤§¦¤¦©¦§¨
Âãéòäñétt éaøå òLBäé éaøíéîìL áø÷iL íéîìL ìL ãìå ìò;øæòéìà éaøLøîBà:áø÷é àG íéîìL ãìeL ¥¦©¦§ª©§©¦©§©©¨¨¤§¨¦¤¦§©§¨¦¤©¦¡¦¤¤¥¤§©§¨¦¦§©

:ïäù.`iltd zxiaa:íå÷î íù
cccc.feb` ilräðîî íéçì÷îå äá íéñðëð íéìçåæä íéîä úåéäì áæøî ïéîë äàùò íà .äçì àéäùë ä÷åøéä äôéì÷ä åðééäã ,æåâà ìù äðåöéçä äôéì÷ä

íùîå ìåá÷ úéá äì ùéù åæ äôéì÷ êåúá åñðëðå ìéàåä ïðéøîà àìå .'åëå íéáæ úìéáèìå úàèç éîì íéøùë íäå ,äðîî íéçì÷îä íéîì ùé íéìçåæ ïéã ,õåçì
:éìë äáåùç äðéà äôéì÷ äúåàù éôì ,íéìçåæ ïéã íäì äéäé àì áåù õåçì ïéçì÷î.zifbd zkyl iptl:úéæâä úëùìá íéáùåéù äìåãâ éøãäðñ

dddd.z`hg ly llwäîëù ìò äãëå íåâøú .åá çðåî äøô øôàù ñøç éìë(ã"ë úéùàøá):äôúë ìò äúìå÷å.uxyd iab lr epzpyøôàù éìëä àîèð àìå
äøîà äøåúäå ,àîè íå÷îá çðåîã íåùî ,àîè øôàä ïë ô"òà ,åáâî àîèéî ñøç éìë ïéà àäã ,åëåúá äøôä(è"é øáãîá)íå÷îá äðçîì õåçî çéðäå

:øåäè.xdhn xfril` 'xy:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .øåäè íå÷î äéá àðéø÷ øéôù ,àåä øåäè åëåúá øôàäù éìëäå ìéàåä øáñãzexifp izy xfpy in lr
:íåé íéùìù úåøéæð íúñ ìëå .íúñ.miyly mei dpey`xd z` glb m`yúåøéæð äéäúù éãë ,ãçàå íéùìù íåé àìà çìâì äéì àéòáî àì äìçúëìã

:åìåëë íåéä úö÷î ïðéøîàã ,úåøéæð åì äúìò ,íéùìù íåé çìâ íàå .íéøåîâ íåé íéùìù.`vi cg` xqg miyy mei glb m`eúåøéæð ìù íéùìù íåéù
:ãçà øñç íéùùá íéìë äéðù úåøéæð ìù íåé íéùìù åàöîð ,äéðùä úåøéæðä ïî íâ äðîð äðåùàø ìù íéùìù íåéù ïåéëå ,ïàëìå ïàëì äìåò äðåùàø

eeeeminly cle.minly axwi `líéøãò ìãâéå ãìúù ãò íàì ééåäùàì éúà ,äð÷ú åì ùé íéîìù ãìå úøîà éàã ,äøéæâ íåùî .úîå äôéëì åñðåë àìà
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היא, הלכה – הקודמת. במשנה בהם שעסקנו זוחלים, מים בדין  ממשיכה משנתנו
משנתנו כמעיין . ולא כמקוה דינם כלים, גבי  על הזוחלים המים את העביר שאם

אגוז. של עלה גבי  על שהעבירם בזוחלים עוסקת

æBâà äìòa ïçlwL ïéìçBæ ìò ÷Bãö éaø ãéòä את שעשה – ÅÄÇÄÈÇÂÄÆÄÀÈÇÂÅÁ
מרזב, כעין האגוז, של (החיצונה) הירוקה הקליפה דהיינו העלה,

לחוץ, ממנו וקולחים לתוכו  נכנסים היו  הזוחלים íéøLkוהמים ïäLÆÅÀÅÄ
זבים  ולטבילת חטאת למי הם וכשרים זוחלים, דין  להם שיש –

נפסלים ומ  שהמים אומרים ואין  הקודמת, במשנה שבארנו כמו  צורעים,

גבי על שהעבירם זוחלים כדין  בעלה, שקילחם ידי על זוחלים מתורת
קיבול, בית לו שעשה פי על אף כלי , נחשב העלה שאין  לפי כלים,

לגמרי. כזוחלים הן  àéìäàaוהרי  äéä äNòî וקילחו מקום, שם – ÇÂÆÈÈÀÇÇÀÈ
אגוז, בעלה הזוחלים את úéæbäשם úkLì éðôì äNòî àáe– ÈÇÂÆÄÀÅÄÀÇÇÈÄ

שבמקדש , הגזית בלשכת יושבים שהיו הסנהדרין eäeøéLëäåÀÄÀÄלפני
כעדותו  זוחלים, כדין זבים ולטבילת חטאת למי המים את והכשירו –

המים  את שהעביר  כלומר  אגוז ", "בעלי  גורסים: יש צדוק. רבי  של
אגוז . עץ של  העלים דרך 
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úàhç ìL ìì÷ ìò øãä Léà íé÷é éaøå òLBäé éaø ãéòäÅÄÇÄÀËÇÀÇÄÈÄÄÂÇÇÈÈÆÇÈ
" (תרגום אדומה פרה אפר  שבתוכו  חרס כד –dcke– שכמה" על 

טוטוטוטו כדכדכדכד,,,, zlewe`בראשיתבראשיתבראשיתבראשית כתפה),± õøMäעל  éab ìò BðúpL אף – ÆÀÈÇÇÅÇÆÆ
מגבו , טומאה מקבל אינו  חרס שכלי פי  àîèעל àeäLשמכל – ÆÈÅ

פרה במסכת טמא. האפר גגגג))))מקום uxya,שנו :((((י י י י ,,,, rbpy z`hg ly llw"
"xedhאבל הכל, לדברי  טהור  האפר –"eiab lr epzp",השרץ גבי  על –

וחכמים, אליעזר רבי  בזה Løäèîנחלקו øæòéìà éaø,האפר את – ÆÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
הוא, טהור  והכלי  mi`nhnהואיל minkge שאמרה לפי  האפר, את –

ט ט ט ט ):):):):תורה יט יט יט יט ,,,, הפרה((((במדברבמדברבמדברבמדבר אפר  את טהור איש uegn"ואסף gipde
xedh mewna dpgnl שאין נמצא השרץ, גבי  על  נתון  שהכד וכיון  ,"

שהכד פי על שאף חכמים, סוברים ולפיכך טהור , במקום מונח האפר 
הואיל טמא, שבתוכו האפר מקום מכל  הוא, וטהור נטמא, לא גופו 

יהושע  רבי שהעיד להשמיע, באה משנתנו  טהור. במקום מונח ואינו 
חכמים. כדעת יקים ézLורבי øæpL éî ìò ñétt éaø ãéòäÅÄÇÄÇÀÇÇÄÆÈÇÀÅ

úBiøéæðבארנו וכבר  נזירויות, שתי נזיר  הריני שאמר : כגון  ((((בהקדמה בהקדמה בהקדמה בהקדמה – ÀÄÄ
יאיאיאיא),),),), ד ד ד ד ,,,, שהוא למשנה למשנה למשנה למשנה  זה, של דינו  והרי  יום; שלושים נזירות שסתם

ומתחיל קרבנות, ומביא ואחד שלושים ביום ומגלח יום שלושים מונה
ביום  דהיינו  השנייה, נזירותו לסוף ומגלח השנייה, נזירותו  למנות מיד

השנייה; נזירותו למנין לו עולה ואחד השלושים יום שכן  ואחד, ששים
פפייס, רבי GLוהעיד íBé äðBLàøä úà çlb íàLíéL שכן – ÆÄÄÇÆÈÄÈÀÄ

אאאא):):):):שנינו  גגגג,,,, cg`e((((נזירנזירנזירנזיר miyely mei glbn ,xifp ipixd :xn`y in"כדי)
גמורים), יום שלושים נזירותו vi`"שתהא ,miyely meil glib m`e–

השנייה  נזירותו את התחיל שהוא ומאחר  ככולו ; היום שמקצת בדיעבד ,
דינו  שלושים, íéMLביום íBé äiðMä çlânL יום שהוא – ÆÀÇÅÇÇÀÄÈÄÄ

לכתחילה, בו מגלח הוא והרי השנייה, לנזירותו ואחד íàåÀÄשלושים
çlb,השנייה את –ãçà øñç íéML íBé שלושים יום שהוא – ÄÇÄÄÈÅÆÈ

נ  השנייה,למנין לעיל ,àöéזירותו  שהזכרנו כמו  בדיעבד, –íBiL ÈÈÆ
GLíéL,הראשונה נזירותו של –ïéðnä ïî Bì äìBò לכאן – ÀÄÆÄÇÄÀÈ

ונמצאו  השנייה, נזירותו  במנין גם לו עולה יום שאותו  דהיינו  ולכאן ,
ולפיכך אחד , חסר בששים נגמרים השנייה נזירותו  של יום שלושים

בדיעבד. יצא אחד, חסר  ששים ליום גילח אם
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הרי שלמים קרבן  של  שולד אמרו , ושם א), (ג, תמורה במסכת שנויה משנתנו
שלמים, כקרבן  אותו מקריבים אם וחכמים, אליעזר  רבי שנחלקו אלא כשלמים, הוא

במשנתנו. שיבואר  כפי

áø÷iL íéîìL ìL ãìå ìò ñétt éaøå òLBäé éaø ãéòäÅÄÇÄÀËÇÀÇÄÇÀÇÇÈÈÆÀÈÄÆÄÀÇ
íéîìL,שלמים כקרבן  הולד את שמקריבים –øæòéìà éaøL ÀÈÄÆÇÄÁÄÆÆ

íéîìL áø÷é àG íéîìL ãìeL :øîBà,לכיפה כונסו אלא – ÅÆÀÇÀÈÄÄÀÇÀÈÄ
ברעב, שימות עד  מזון ממנו ומונעים ברפת אותו  שסוגרים כלומר
שמא  חשש יש לולד , תקנה שיש נאמר  שאם גזירה, משום וטעמו 
ממנה  ויגדל שתלד , בשביל שלמים, לקרבן שנדב הבהמה, את ישהה

תורה שאמרה מה על  ויעבור  כבכבכבכב):):):):עדרים כגכגכגכג,,,, נדר((((דברים דברים דברים דברים  תדר  "כי
אֿלהיך enlylלה' xg`z `l גיזה באיסור בינתיים שייכשל  או  ;"

בכור  בענין  שבארנו כמו וווו),),),),ועבודה, ה ה ה ה ,,,, íéøîBà:((((לעיללעיללעיללעיל íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
áø÷é ישהה שמא גוזרים ואין שלמים, כקרבן הולד את מקריבים – ÄÀÇ

יהו  רבי והעיד  שתלד; בשביל הבהמה כדעת את פפייס ורבי  שע
éçáæחכמים. äøt eðì äúéäL ,ãéòî éðà :ñétt éaø øîàÈÇÇÄÇÀÇÂÄÅÄÆÈÀÈÈÈÈÄÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡ãéòä÷Bãö éaøå òLBäé éaøúnL øBîç øèt ïBéãt ìò–íeìk ïäkì Ba ïéàL;øæòéìà éaøLøîBà:ïéáiç ¥¦©¦§ª©§©¦¨©¦§¤¤£¤¥¤¥©Ÿ¥§¤©¦¡¦¤¤¥©¨¦

ïa ìL íéòìñ Lîçk Búeéøçàa;íéîëçåíéøîBà:Búeéøçàa ïéáiç ïéà,éðL øNòî ìL ïBéãôk àlà. §©£¨§¨¥§¨¦¤¥©£¨¦§¦¥©¨¦§©£¨¤¨§¦§¤©£¥¥¦
·ãéòä÷Bãö éaøíéàîè íéáâç øéö ìò–øBäè àeäL;LäðBLàø äðLn:íéáâç íò eLaëpL íéàîè íéáâç ¥¦©¦¨©¦£¨¦§¥¦¤¨¤¦§¨¦¨£¨¦§¥¦¤¦§§¦£¨¦

íéøBäè–ïøéö eìñt àG. §¦¨§¦¨
‚ãéòä÷Bãö éaøíéôèBpä ìò eaøL ïéìçBæ ìò–íéøLk íäL.àéìtä úøéáa äéä äNòî,éðôì äNòî àáe ¥¦©¦¨©£¦¤©©©§¦¤¥§¥¦©£¤¨¨§¦©©¦§¨¨©£¤¦§¥

íéîëç,eäeøéLëäå. £¨¦§¦§¦

íåøò øá÷ðù úîä ïî àìà àîèî á÷ø ãåøú àìî ïéàå .éðåðéá íãà ìù íéðôç àìî åøåòéùå .ãåøú àåìîë àîèîù á÷ø åäæ ,øôò ïéîë äùòðå åúåçì
ïåøàá åà åúåñëá øá÷ðù úî ìáà .øçà øôò åà õò ìù åà ãâá ìù ïåá÷ø úáåøòú åá ïéàù éàãåá òãåðù ãò ,ùéù ìù éåñëá äñåëîå ùéù ìù ïåøàá

:á÷ø åì ïéà øáà øñç øá÷ðù úî ïëå .á÷ø åì ïéà ,øôòá åà õò ìù
f`̀̀̀.zny xeng xht oeict .ryedi iax cird:úîå øåîç øèô ïåéãôì åùéøôäù äù.mirlq yngk:ïúåéøçàá áééçù ïáä ïåéãô ìùxyrn oeictk

.ipyøèô áåúëä ùé÷äù åðéöî ïëù ,øæòéìà éáøã àîòèå .äéì ìæà àäå ,íéìùåøéá ìåëàì àðîçø äéáééç óñë àåääã ,åúåéøçàá áééç åðéà ãáà íàã
øîàðù ,íãà øåëáì øåîç(ã"ì úåîù):äãôú êéðá øåëá ìëå 'åâå äùá äãôú øåîç øèôå.mixne` minkgeàø÷ øîà(ç"é øáãîá)úà äãôú äãô êà

:øçà øáãì àìå åéúù÷ä äééãôì ,äãôú äàîèä äîäáä øåëá úàå íãàä øåëá
aaaa.oxiv z` elqt `l.äðåùàø äðùî äúéä åæå .àîìòá úéçåìçì àìà åðéàå íã íäì ïéàù éðôî ,åúáåøòú øñåà åðéàù íéàîè íéáâç ìù øéöá åì÷äã

éñåä ÷åãö 'ø ìù åúåãòå:øåäè åîöò àåä åìéôà àìà åúáåøòú úà øñåà åðéàã àéòáî àìã ,øåäè àåäù øîåì äðåùàø äðùî ìò ó
bbbb.mithepd lr eaxy oilgef lrøôò éìçåæ ïåùì .ò÷ø÷ éáâ ìò íéøâð íäù úåøäð ïåâë ïä ïéìçåæ(á"ì íéøáã)ìëáå ïéìçåæá íéøäèî ïäù ïééòîë ïðéãå .

ïðéàù ,úàèç éîì íéìåñôå ,ïøåáùàáå äàñ íéòáøàá øäèì äå÷îë ïðéãå ,íéîùâ éî ïåâë ïä ,íéôèåð .íéáæ úìéáèìå úàèç éî ïäá ùã÷ì íéøùë ïäå ,ïäù
ìëáå íéìçåæá íéøäèîå ,íéáæ úìéáèìå úàèç éî ïäá ùã÷ì íéøùëå ,ïéìçåæë ïðéã ,ïéìçåæä åáøå ïéôèåðá ïéìçåæ åáøòúðùëå .ïéáæ úìéáèì ïëå ,íééç íéî
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כשעורה  עצם וגם בשר כזית גם אני  מטהר  מכאן, המת? כטומאת
החמורה. המת מטומאת עליו  ללמוד  שאין החי , מן  מאבר  הפורשים

.ryedi iaxk dklde
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בבניך אדם בכור וכל בשה... תפדה חמור  פטר "וכל יג): יג, (שמות בתורה כתוב
ח): ח, (בכורות ושנינו ezeixg`a",תפדה", aiig ,ca`e epa oeict yixtnd"שהואיל

חמש לכהן ונותן  באחריותם, הוא חייב הכהן, לידי הפדיון  דמי  עדיין  הגיעו  ולא
ובבהמה  באדם רחם... פטר "כל  טו ): יח, (במדבר  שנאמר  בנו, לפדיון אחרות סלעים
– תפדה" פדה לך... "יהיה ודרשו: האדם", בכור  את תפדה פדה אך לך, יהיה
לפדיון שה המפריש  ברם, פדוי. בנו  אז לידך , כשיגיע דהיינו הפדיון, לך  לכשיהיה

השה  ומת חמור, שנלמדפטר כפי באחריותו , חייב אם וחכמים אליעזר רבי  נחלקו  ,
ו ). (א, בכורות במסכת היא ומשנה במשנתנו;

øBîç øèt ïBéãt ìò ÷Bãö éaøå òLBäé éaø ãéòä שה – ÅÄÇÄÀËÇÀÇÄÈÇÄÀÆÆÂ
חמור, פטר לפדיון לכהן ,únLשהפריש ֹו שנתנו קודם –Ba ïéàL ÆÅÆÅ

íeìk ïäkì בזה נחלקו שכן  אחר, שה לכהן  ליתן חייב שאינו  – ÇÙÅÀ
וחכמים, אליעזר Búeéøçàaרבי  ïéáiç :øîBà øæòéìà éaøL– ÆÇÄÁÄÆÆÅÇÈÄÀÇÂÈ

חמור, פטר  לפדיון  שהפריש ֹו השה, של באחריותו  חייבים הבעלים
ïa ìL íéòìñ Lîçkחמש של  באחריותן  האב שחייב כשם – ÀÈÅÀÈÄÆÅ

בהקדמה; לעיל שבארנו כמו הבכור, בנו לפדיון שהפריש סלעים,
אדם, לבכור חמור  פטר הכתוב שהקיש  לפי  אליעזר רבי  של  וטעמו 

טו טו טו טו ):):):):שנאמר  יח יח יח יח ,,,, בכור((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ואת האדם בכור  את תפדה פדה "אך 
תפדה". הטמאה Búeéøçàaהבהמה ïéáiç ïéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÇÈÄÀÇÂÈ

חמור, פטר לפדיון שהפרישו  השה, באחריות חייבים הבעלים אין  –
לענין  ולא פדיון  לענין  אלא אדם לבכור חמור פטר  הכתוב הקיש  שלא

השה של דינו  ואין  éðLאחריות, øNòî ìL ïBéãôk àlà שאם – ÆÈÀÄÀÆÇÂÅÅÄ
כסף  שאותו באחריותו , חייב אינו  שני , מעשר  בו  שפדה הכסף, אבד 
משנתנו  להעלות. מה לו  ואין  אבד , והרי  לירושלים, להעלות הוא חייב

חכמים. כדעת צדוק ורבי יהושע רבי  שהעיד להשמיע, איפוא, באה,
.dkld oke
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ט). משנה י  (פרק תרומות במסכת שנויה miabgמשנתנו שרצי± עם בתורה נמנים

הארבה  את תאכלו  מהם אלה "את כב): יא, (ויקרא שכתוב באכילה, המותרים העוף
edpinlו...למינ abgd z`e מותרים כלומר  הם, טהורים החגבים כל לא ברם, ."

באכילה. שאסורים טמאים, חגבים וביניהם החגבים, מיני  הם רבים שכן באכילה,
לאכלם  ונהגו טמאים, חגבים ובין  טהורים חגבים בין להבחין  ידעו  המשנה בזמן

במלח. כבושים

íéàîè íéáâç øéö ìò ÷Bãö éaø ãéòä היוצא הרוטב – ÅÄÇÄÈÇÄÂÈÄÀÅÄ
במלח, הכבושים טמאים øBäèמחגבים àeäL שאינו כלומר – ÆÈ

הם  משקים שבעה שכן  טומאה, לקבל אוכלים להכשיר  משקה נחשב

ודבש חלב דם, שמן , יין , מים, טל , טומאה: לקבל  אוכלים המכשירים
ד ד ד ד ),),),),דבורים וווו,,,, אינו ((((מכשיריןמכשיריןמכשיריןמכשירין טמאים חגבים שציר צדוק, רבי  והעיד

שאינו  באכילה, הוא מותר וכן  טומאה; לקבל מכשיר ואינו  משקה,
בלבד לחלוחית אלא äðBLàø((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),דם äðLnL:לימדה – ÆÄÀÈÄÈ

ïøéö eìñt àG ,íéøBäè íéáâç íò eLaëpL íéàîè íéáâçÂÈÄÀÅÄÆÄÀÀÄÂÈÄÀÄÈÀÄÈ
ציר חכמים התירו שלא ומכאן, פסול ; התערובת של  הציר שאין –

את  אוסר שאינו  בו , שהקלו אלא עצמו, בפני  טמאים חגבים של
עצמו , בפני  טמאים חגבים שציר  והעיד , צדוק רבי  ובא תערובתו,

ומותר. טהור תערובת, בלי  אפילו

ג ה נ ש מ ר ו א ב

המשנה: מקדימה ושם ה), משנה ה (פרק מקואות במסכת שנויה זו oilgefdמשנה
oiirnk,כמעיין דינם ונחלים, נהרות כגון  קרקע, גבי על וניגרים הזוחלים המים –

אחד במקום מכונסים במים צורך (שאין שהם ובכל זורמים, כשהם שמטהרים
ומצורעים, זבים ולטבילת חטאת מי  בהם לקדש הם וכשרים סאה), ארבעים בשיעור 

חיים. מים dewnkשצריכים oithepde דינם גשמים, מי כגון הנוטפים, המים –
בשיעור  אחד במקום ועומדים מכונסים כשהם אלא מטהרים שאינם כמקוה,

חיים. מים שאינם זבים, ולטבילת חטאת למי ופסולים סאה, ארבעים

ïéìçBæ ìò ÷Bãö éaø ãéòä,לעיל שבארנו  כפי  זוחלים, מים – ÅÄÇÄÈÇÂÄ
íéôèBpä ìò eaøL,נוטפים במים זוחלים מים שנתערבו כלומר – ÆÇÇÇÀÄ

הנוטפים, על הזוחלים íéøLkורבו  íäL וכשרים כמעיין , שדינם – ÆÅÀÅÄ
ובכל זורמים כשהם ומטהרים ומצורעים, זבים ולטבילת חטאת, למי

לעיל . שבארנו  כמו  äéäשהם, äNòî,הנוטפים על הזוחלים שרבו – ÇÂÆÈÈ
àéìtä úøéáa,מקום שם –íéîëç éðôì äNòî àáe שבאו – ÀÄÇÇÄÀÈÈÇÂÆÄÀÅÂÈÄ

זה, בענין  החכמים  את כמעיין .eäeøéLëäåלשאול  –dkld ef ixde ÀÄÀÄ
.wecv iax ly ezecrk dyrnl
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„ãéòä÷Bãö éaøæBâà äìòa ïçlwL ïéìçBæ ìò–íéøLk ïäL.àéìäàa äéä äNòî,éðôì äNòî àáeìúkL ¥¦©¦¨©£¦¤¦§¨©£¥¡¤¥§¥¦©£¤¨¨§©©§¨¨©£¤¦§¥¦§©
úéæbäeäeøéLëäå. ©¨¦§¦§¦
‰ãéòäøãä Léà íé÷é éaøå òLBäé éaøìòõøMä éab ìò BðúpL úàhç ìL ìì÷–àîè àeäL;éaøL ¥¦©¦§ª©§©¦¨¦¦£©©¨¨¤©¨¤§¨©©¥©¤¤¤¨¥¤©¦

øæòéìàøäèî.ãéòäñétt éaøúBiøéæð ézL øæpL éî ìò,GL íBé äðBLàøä úà çlb íàLíéL–çlânL ¡¦¤¤§©¥¥¦©¦©§©©¦¤¨©§¥§¦¦¤¦¦©¤¨¦¨§¦¤§©¥©
äíéML íBé äiðM;ãçà øñç íéML íBé çlb íàå–àöé,GL íBiLïéðnä ïî Bì äìBò íéL. ©§¦¨¦¦§¦¦©¦¦¨¥¤¨¨¨¤§¦¤¦©¦§¨
Âãéòäñétt éaøå òLBäé éaøíéîìL áø÷iL íéîìL ìL ãìå ìò;øæòéìà éaøLøîBà:áø÷é àG íéîìL ãìeL ¥¦©¦§ª©§©¦©§©©¨¨¤§¨¦¤¦§©§¨¦¤©¦¡¦¤¤¥¤§©§¨¦¦§©

:ïäù.`iltd zxiaa:íå÷î íù
cccc.feb` ilräðîî íéçì÷îå äá íéñðëð íéìçåæä íéîä úåéäì áæøî ïéîë äàùò íà .äçì àéäùë ä÷åøéä äôéì÷ä åðééäã ,æåâà ìù äðåöéçä äôéì÷ä

íùîå ìåá÷ úéá äì ùéù åæ äôéì÷ êåúá åñðëðå ìéàåä ïðéøîà àìå .'åëå íéáæ úìéáèìå úàèç éîì íéøùë íäå ,äðîî íéçì÷îä íéîì ùé íéìçåæ ïéã ,õåçì
:éìë äáåùç äðéà äôéì÷ äúåàù éôì ,íéìçåæ ïéã íäì äéäé àì áåù õåçì ïéçì÷î.zifbd zkyl iptl:úéæâä úëùìá íéáùåéù äìåãâ éøãäðñ

dddd.z`hg ly llwäîëù ìò äãëå íåâøú .åá çðåî äøô øôàù ñøç éìë(ã"ë úéùàøá):äôúë ìò äúìå÷å.uxyd iab lr epzpyøôàù éìëä àîèð àìå
äøîà äøåúäå ,àîè íå÷îá çðåîã íåùî ,àîè øôàä ïë ô"òà ,åáâî àîèéî ñøç éìë ïéà àäã ,åëåúá äøôä(è"é øáãîá)íå÷îá äðçîì õåçî çéðäå

:øåäè.xdhn xfril` 'xy:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .øåäè íå÷î äéá àðéø÷ øéôù ,àåä øåäè åëåúá øôàäù éìëäå ìéàåä øáñãzexifp izy xfpy in lr
:íåé íéùìù úåøéæð íúñ ìëå .íúñ.miyly mei dpey`xd z` glb m`yúåøéæð äéäúù éãë ,ãçàå íéùìù íåé àìà çìâì äéì àéòáî àì äìçúëìã

:åìåëë íåéä úö÷î ïðéøîàã ,úåøéæð åì äúìò ,íéùìù íåé çìâ íàå .íéøåîâ íåé íéùìù.`vi cg` xqg miyy mei glb m`eúåøéæð ìù íéùìù íåéù
:ãçà øñç íéùùá íéìë äéðù úåøéæð ìù íåé íéùìù åàöîð ,äéðùä úåøéæðä ïî íâ äðîð äðåùàø ìù íéùìù íåéù ïåéëå ,ïàëìå ïàëì äìåò äðåùàø

eeeeminly cle.minly axwi `líéøãò ìãâéå ãìúù ãò íàì ééåäùàì éúà ,äð÷ú åì ùé íéîìù ãìå úøîà éàã ,äøéæâ íåùî .úîå äôéëì åñðåë àìà

`xephxa yexit
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היא, הלכה – הקודמת. במשנה בהם שעסקנו זוחלים, מים בדין  ממשיכה משנתנו
משנתנו כמעיין . ולא כמקוה דינם כלים, גבי  על הזוחלים המים את העביר שאם

אגוז. של עלה גבי  על שהעבירם בזוחלים עוסקת

æBâà äìòa ïçlwL ïéìçBæ ìò ÷Bãö éaø ãéòä את שעשה – ÅÄÇÄÈÇÂÄÆÄÀÈÇÂÅÁ
מרזב, כעין האגוז, של (החיצונה) הירוקה הקליפה דהיינו העלה,

לחוץ, ממנו וקולחים לתוכו  נכנסים היו  הזוחלים íéøLkוהמים ïäLÆÅÀÅÄ
זבים  ולטבילת חטאת למי הם וכשרים זוחלים, דין  להם שיש –

נפסלים ומ  שהמים אומרים ואין  הקודמת, במשנה שבארנו כמו  צורעים,

גבי על שהעבירם זוחלים כדין  בעלה, שקילחם ידי על זוחלים מתורת
קיבול, בית לו שעשה פי על אף כלי , נחשב העלה שאין  לפי כלים,

לגמרי. כזוחלים הן  àéìäàaוהרי  äéä äNòî וקילחו מקום, שם – ÇÂÆÈÈÀÇÇÀÈ
אגוז, בעלה הזוחלים את úéæbäשם úkLì éðôì äNòî àáe– ÈÇÂÆÄÀÅÄÀÇÇÈÄ

שבמקדש , הגזית בלשכת יושבים שהיו הסנהדרין eäeøéLëäåÀÄÀÄלפני
כעדותו  זוחלים, כדין זבים ולטבילת חטאת למי המים את והכשירו –

המים  את שהעביר  כלומר  אגוז ", "בעלי  גורסים: יש צדוק. רבי  של
אגוז . עץ של  העלים דרך 
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úàhç ìL ìì÷ ìò øãä Léà íé÷é éaøå òLBäé éaø ãéòäÅÄÇÄÀËÇÀÇÄÈÄÄÂÇÇÈÈÆÇÈ
" (תרגום אדומה פרה אפר  שבתוכו  חרס כד –dcke– שכמה" על 

טוטוטוטו כדכדכדכד,,,, zlewe`בראשיתבראשיתבראשיתבראשית כתפה),± õøMäעל  éab ìò BðúpL אף – ÆÀÈÇÇÅÇÆÆ
מגבו , טומאה מקבל אינו  חרס שכלי פי  àîèעל àeäLשמכל – ÆÈÅ

פרה במסכת טמא. האפר גגגג))))מקום uxya,שנו :((((י י י י ,,,, rbpy z`hg ly llw"
"xedhאבל הכל, לדברי  טהור  האפר –"eiab lr epzp",השרץ גבי  על –

וחכמים, אליעזר רבי  בזה Løäèîנחלקו øæòéìà éaø,האפר את – ÆÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
הוא, טהור  והכלי  mi`nhnהואיל minkge שאמרה לפי  האפר, את –

ט ט ט ט ):):):):תורה יט יט יט יט ,,,, הפרה((((במדברבמדברבמדברבמדבר אפר  את טהור איש uegn"ואסף gipde
xedh mewna dpgnl שאין נמצא השרץ, גבי  על  נתון  שהכד וכיון  ,"

שהכד פי על שאף חכמים, סוברים ולפיכך טהור , במקום מונח האפר 
הואיל טמא, שבתוכו האפר מקום מכל  הוא, וטהור נטמא, לא גופו 

יהושע  רבי שהעיד להשמיע, באה משנתנו  טהור. במקום מונח ואינו 
חכמים. כדעת יקים ézLורבי øæpL éî ìò ñétt éaø ãéòäÅÄÇÄÇÀÇÇÄÆÈÇÀÅ

úBiøéæðבארנו וכבר  נזירויות, שתי נזיר  הריני שאמר : כגון  ((((בהקדמה בהקדמה בהקדמה בהקדמה – ÀÄÄ
יאיאיאיא),),),), ד ד ד ד ,,,, שהוא למשנה למשנה למשנה למשנה  זה, של דינו  והרי  יום; שלושים נזירות שסתם

ומתחיל קרבנות, ומביא ואחד שלושים ביום ומגלח יום שלושים מונה
ביום  דהיינו  השנייה, נזירותו לסוף ומגלח השנייה, נזירותו  למנות מיד

השנייה; נזירותו למנין לו עולה ואחד השלושים יום שכן  ואחד, ששים
פפייס, רבי GLוהעיד íBé äðBLàøä úà çlb íàLíéL שכן – ÆÄÄÇÆÈÄÈÀÄ

אאאא):):):):שנינו  גגגג,,,, cg`e((((נזירנזירנזירנזיר miyely mei glbn ,xifp ipixd :xn`y in"כדי)
גמורים), יום שלושים נזירותו vi`"שתהא ,miyely meil glib m`e–

השנייה  נזירותו את התחיל שהוא ומאחר  ככולו ; היום שמקצת בדיעבד ,
דינו  שלושים, íéMLביום íBé äiðMä çlânL יום שהוא – ÆÀÇÅÇÇÀÄÈÄÄ

לכתחילה, בו מגלח הוא והרי השנייה, לנזירותו ואחד íàåÀÄשלושים
çlb,השנייה את –ãçà øñç íéML íBé שלושים יום שהוא – ÄÇÄÄÈÅÆÈ

נ  השנייה,למנין לעיל ,àöéזירותו  שהזכרנו כמו  בדיעבד, –íBiL ÈÈÆ
GLíéL,הראשונה נזירותו של –ïéðnä ïî Bì äìBò לכאן – ÀÄÆÄÇÄÀÈ

ונמצאו  השנייה, נזירותו  במנין גם לו עולה יום שאותו  דהיינו  ולכאן ,
ולפיכך אחד , חסר בששים נגמרים השנייה נזירותו  של יום שלושים

בדיעבד. יצא אחד, חסר  ששים ליום גילח אם
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הרי שלמים קרבן  של  שולד אמרו , ושם א), (ג, תמורה במסכת שנויה משנתנו
שלמים, כקרבן  אותו מקריבים אם וחכמים, אליעזר  רבי שנחלקו אלא כשלמים, הוא

במשנתנו. שיבואר  כפי

áø÷iL íéîìL ìL ãìå ìò ñétt éaøå òLBäé éaø ãéòäÅÄÇÄÀËÇÀÇÄÇÀÇÇÈÈÆÀÈÄÆÄÀÇ
íéîìL,שלמים כקרבן  הולד את שמקריבים –øæòéìà éaøL ÀÈÄÆÇÄÁÄÆÆ

íéîìL áø÷é àG íéîìL ãìeL :øîBà,לכיפה כונסו אלא – ÅÆÀÇÀÈÄÄÀÇÀÈÄ
ברעב, שימות עד  מזון ממנו ומונעים ברפת אותו  שסוגרים כלומר
שמא  חשש יש לולד , תקנה שיש נאמר  שאם גזירה, משום וטעמו 
ממנה  ויגדל שתלד , בשביל שלמים, לקרבן שנדב הבהמה, את ישהה

תורה שאמרה מה על  ויעבור  כבכבכבכב):):):):עדרים כגכגכגכג,,,, נדר((((דברים דברים דברים דברים  תדר  "כי
אֿלהיך enlylלה' xg`z `l גיזה באיסור בינתיים שייכשל  או  ;"

בכור  בענין  שבארנו כמו וווו),),),),ועבודה, ה ה ה ה ,,,, íéøîBà:((((לעיללעיללעיללעיל íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
áø÷é ישהה שמא גוזרים ואין שלמים, כקרבן הולד את מקריבים – ÄÀÇ

יהו  רבי והעיד  שתלד; בשביל הבהמה כדעת את פפייס ורבי  שע
éçáæחכמים. äøt eðì äúéäL ,ãéòî éðà :ñétt éaø øîàÈÇÇÄÇÀÇÂÄÅÄÆÈÀÈÈÈÈÄÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéîìL;íéîëçåíéøîBà:áø÷é.øîàñétt éaø:ãéòî éðà,íéîìL éçáæ äøt eðì äúéäL,çñta äeðìëàå, §¨¦©£¨¦§¦¦§©¨©©¦©§©£¦¥¦¤¨§¨¨¨¨¦§¥§¨¦©£©§¨©¤©
âça íéîìL dãìå eðìëàå. §¨©§§¨¨§¨¦¤¨

ÊúBàîè ïäL íéîBzçð ìL úBëeøà ìò eãéòä íä;øæòéìà éaøLøäèî.úBéìç BëzçL øepz ìò eãéòä íä, ¥¥¦©£¤©§¦¤¥§¥¤©¦¡¦¤¤§©¥¥¥¦©©¤¦§ª§
àéìçì àéìç ïéa ìBç ïúðå–àîè àeäL;øæòéìà éaøLøäèî.øãà ìëa äðMä úà ïéøaònL eãéòä íä;eéäL §¨©¥ª§¨§ª§¨¤¨¥¤©¦¡¦¤¤§©¥¥¥¦¤§©§¦¤©¨¨§¨£¨¤¨

íéøîBà:íéøetä ãò.íäéàðz ìò äðMä úà íéøaònL eãéòä.äNòîeìàéìîb ïaøa,úeLø ìBhì CìäL §¦©©¦¥¥¦¤§©§¦¤©¨¨©§©©£¤§©¨©§¦¥¤¨©¦§
äLå àéøeña ïBîâäîäàáì,äöøiLëì éàðz ìò äðMä úà eøaòåïaøìàéìîb.øîà àaLëe:éðà äöBø; ¥¤§§§¨§¨¨¨Ÿ§¦§¤©¨¨©§©¦§¤¦§¤©¨©§¦¥§¤¨¨©¤£¦

úøaòî äðMä úàöîðå. §¦§¥©¨¨§ª¤¤
Áãéòäéàðâñ ïa íçðîíéúéæ é÷ìBL ìL äøBiä óñeî ìò–àîè àeäL,íéòaö ìLå–øBäè àeäL;eéäL ¥¦§©¥¤¦§©©©©¨¤§¥¥¦¤¨¥§¤©¨¦¤¨¤¨

:äãåáòå äæéâ éãéì åäá éúàå úåãìåä ïî.bga minly dcle eplk`e,äùòá øáåò àöîð ,úåëåñä âçì äôöîå ïéúîî äéä íàù .øîà÷ úåòåáùä âçá
øîàðù(á"é íéøáã)åøáòéù ãò øáåò åðéà øçàú àìã åàìá åäéî .êéìòù íéøãð ìë àáä äîù àáúù ïåùàø ìâøá òîùîã ,äîù íúàáäå äîù úàáå

:íéìâø ùìù åéìò
ffff.minezgp ly zekex`:úåëåøò åîë ,úåëåøà .úôä ïéùåòù äòùá íçì ìù úåøëë íù íéëøåò íéîåúçðäù õò éìë éèåùô,ze`nh odyéäðã .ïðáøãî

:'á ÷øô íéìë úëñîá çëåîãë ,åäéìò øåæâ ïðáø ,äàîåè ïéìá÷î ïéà õò éìë éèåùô äøåúä ïîã.xdhn xfril` 'xyåìéôàå ,ììë íéìë éáéùç àì øáñã
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .ååä àì õò éìë éèåùôë.zeileg ekzgyàéìåçì àéìåç ïéá ìåç ïúðå àéìåç éáâ ìò àéìåç çéðäå úåéìåçì åáçøá øåðúì åëúçù

:íéøåðúì íéùåòù êøãë åîåç øåîùì åúåáòì áéáñ èéè ìù äìéôè åì äùòå èéèá åúåà çèå.xdhn xfril` 'xyøåáùë ,ïé÷ãñä ïéá ìåç ùéã ïåéëã
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .àéìåçì àéìåç ïéá ìåç ùéù ô"òàå ,íé÷ãñä úà úøáçîå ãçà åìåë úà äùåò äìéôèäù ,íéàîèî íéîëçå .éîãz` oixarny

.xc` lka dpydíåéá ìáà .éðù øãà àåä àáä ùãåçäå ,äðùä úøáåòî øîåì ã"áì ïîæ ùé øãàá è"ë ãò,äðùä úà øáòì íéìåëé ïéà øãàì íéùìù
åâäðù íå÷î ÷øô íéçñôá ùøåôîë .ïñéð åòá÷ì éåàøå ìéàåä[å"ð óã]:.i`pz lr:úøáåòî äéäú àì åàì íàå úøáåòî äéäú àéùðä äöøé íà

gggg.mizif iwley ly dxeid sqen.íúçéúø úòá íéîä äá åìòéù íúôù ìò èéè úôñåú íäì íéùåòå úåìåãâ úåøåé íäì ùéù ,íéòáöå íéúéæ é÷ìåù êøã
íéøéëå øåðú éáâ äøîà äøåúäå ,äá ïéùîúùîå éìëì äëéøö úôñåú äúåàù éôì ,àîè íéúéæ é÷ìåù ìùå(à"é àø÷éå)ìë ,íëì ïðéùøãå ,íëì åéäé íéàîèå

`xephxa yexit

íéîìL,שלמים לקרבן  –çñta äeðìëàå ואכלנו אותה הקרבנו  – ÀÈÄÇÂÇÀÈÇÆÇ
הפסח, בחג âçaבשרה íéîìL dãìå eðìëàå שהקרבנו העצרת, – ÀÈÇÀÀÈÈÀÈÄÆÈ

שכתוב מה לקיים השבועות, בחג בשרו ואכלנו  שלמים ((((דברים דברים דברים דברים אותו

ה ה ה ה ----ו ו ו ו ):):):): ראשון יביביביב,,,, ברגל שמשמעו: שמה", והבאתם – שמה "ובאת

שמה ש "חג"(milyexil)שתבוא אומרים, ויש שעליך . נדרים כל  הבא
שאכלו  המשנה כוונת כאן  ואף הסוכות, חג מקום: בכל  פירושו  סתם

שמה, "ובאת של  עשה קיימו  שלא וזה הסוכות, בחג שלמים הולד את
יכלו  ולא חולה, היה שהוולד  משום הוא, הטעם שמה", והבאתם

הסוכות בחג אלא השבועות בחג א א א א ).).).).להקריבו וווו,,,, ראשראשראשראש◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿהשנה השנה השנה השנה  ((((גמראגמראגמראגמרא
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íä,פפייס ורבי יהושע רבי  –íéîBzçð ìL úBëeøà ìò eãéòä ÅÅÄÇÂÆÇÀÄ
גורסים: ויש –;zeaex` עליהם עורכים שהאופים ארוכים, עץ לוחות

לתנור , אותן  שמכניסים קודם הלחם, ככרות úBàîèאת ïäL– ÆÅÀÅ
עץ כלי  פשוטי שהם פי  על  ואף טומאה; מקבלות אלו (ilkשארוכות

,(leaiw zia mdl oi`y ur מקבלים עץ כלי  פשוטי  אין  התורה ומן 
כלי ; בצורת שעשויות לפי  בארוכות, חכמים גזרו  מקום מכל  טומאה,

øäèî øæòéìà éaøL נחשבות אינן  שלדעתו סופרים, מדברי אף – ÆÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
נגד פפייס ורבי יהושע רבי  והעידו  פשוטים, עצים אלא כלל , כלים

òäדעתו . íäøepz ìò eãé,חרס של –úBéìç BëzçL שורות – ÅÅÄÇÇÆÄÀËÀ
לבנים, àéìçìשל àéìç ïéa ìBç ïúðåגבי על חוליא שהניח – ÀÈÇÅËÀÈÀËÀÈ

הכל על טח אבל  לזו , זו  תתחברנה שלא ביניהן , חול  ונתן חוליא

להעמידן, כדי  מבחוץ, àîèבטיט àeäL,טומאה מקבל זה שתנור – ÆÈÅ
שלם, לתנור החוליות את מחבר והטיט øäèîהואיל øæòéìà éaøLÆÇÄÁÄÆÆÀÇÅ

בין  חול  ויש הואיל  טומאה, מקבל  אינו שלדעתו  כלומר  התנור , את –
רבי והעידו  שבור , לתנור אלא שלם לתנור  נחשב ואינו החוליות,

אליעזר . רבי של  דעתו  נגד טומאה, שמקבל פפייס ורבי íäÅיהושע
øãà ìëa äðMä úà ïéøaònL eãéòä,אדר חודש כל  במשך – ÅÄÆÀÇÀÄÆÇÈÈÀÈÂÈ

השנה  את לעשות הדין בית רשאים בו , ותשעה העשרים יום עד 
שני , אדר  שהוא הבא החודש על ולהכריז  eéäL–minkgdמעוברת ÆÈ

–íéøetä ãò :íéøîBà השנה את לעבר  יכולים דין בית שאין – ÀÄÇÇÄ
אין  שוב פורים ומשעבר בלבד, הפורים עד  אדר , מחצית במשך אלא

רשאים  אדר  שכל והעידו, פפייס ורבי  יהושע רבי  ובאו  אותה; מעברים
éàðzלעברה. ìò äðMä úà íéøaònL eãéòä íä שאם – ÅÅÄÆÀÇÀÄÆÇÈÈÇÀÇ

את  לעבר  צורך  הסנהדרין  וראו רחוקה, בדרך  היה הסנהדרין  נשיא
הנשיא ירצה כן אם אלא השנה את מעברים שאין  כיון  ((((סנהדרין סנהדרין סנהדרין סנהדרין השנה,

תהא יאיאיאיא),),),), הנשיא יסכים שאם תנאי, על  אותה לעבר יכולים הם הרי
מעוברת. תהא לא לאו  ואם מעוברת, ìàéìîbהשנה ïaøa äNòîeÇÂÆÀÇÈÇÀÄÅ

הנשיא, –àéøeña ïBîâäî úeLø ìBhì CìäLציבור בעסקי  – ÆÈÇÄÀÅÆÀÀÀÈ
àáìשונים, ääLå,שם להתעכב צריך שהיה –eøaòå הסנהדרין – ÀÈÈÈÙÀÄÀ

ìàéìîbבינתיים, ïaø äöøiLëì éàðz ìò äðMä úàלאחר – ÆÇÈÈÇÀÇÄÀÆÄÀÆÇÈÇÀÄÅ
מסוריא, גמליאל ,àaLëeשובו רבן –éðà äöBø :øîà שהסכים – ÀÆÈÈÇÆÂÄ
השנה, úøaòîלעיבור  äðMä úàöîðå.התנאי שנתקיים – ÀÄÀÅÇÈÈÀËÆÆ

i y y m e i
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זיתים dxivrd)שולקי  xg`ly mizifd ixeiy milyan eidy)וצבעיםmiraev eidy)
(xnvגדולה ביורה משתמשים cEc),היו  oirk)והיו ממתכת; לרוב עשויה שהיתה

יישפכו שלא טפחיים, בגובה טיט של תוספת למעלה סביב היורה שפת על עושים
ובעייה  היורה". "מוסף נקראת זו  תוספת רתיחתם; בשעת לחוץ היורה מן המים
שנויה  משנתנו  – טומאה. ומקבל היורה מן חלק נחשב היורה מוסף אם היא

ה). (ה, כלים במסכת

éàðâñ ïa íçðî ãéòä:מפרשים יש –i`pbq oa סגנה כפר בן  – ÅÄÀÇÅÆÄÀÇ
,(c dpyn d wxt milk zkqna xkfpd)é÷ìBL ìL äøBiä óñeî ìòÇÇÇÈÆÀÅ

íéúéæ,לעיל כמבואר –àîè àeäL היורה כדין  טומאה שמקבל  – ÅÄÆÈÅ
וכיריים  תנור  בענין  אמרה והתורה לצרכה, משמש  שהוא לפי  עצמה,

לה לה לה לה ):):):): יא יא יא יא ,,,, כל((((ויקראויקראויקראויקרא – "לכם" חכמים: ודרשו  לכם", יהיו  "וטמאים

צריכים שאתם מהכלי  חלק כל כלומר בו שבצרכיכם, ומשתמשים לו
טומאה שמקבל  íéòaö((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););הוא ìLåשל היורה מוסף ועל  – ÀÆÇÈÄ

øBäèצבעים, àeäL אינם שהצבעים לפי  טומאה, מקבל  שאינו  – ÆÈ
שלא  כדי למוסף, עד  המים יעלו  שלא הם זהירים שכן בו , משתמשים

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipiny wxt zeiecr zkqn

íéøácä óelç íéøîBà. §¦¦©§¨¦
Ëãéòäàãbãb ïa àéðeçð éaøäéáà dàéOäL úLøçä ìò–èâa äàöBé àéäL;úàOpL ìàøNé úa äpè÷ ìòå ¥¦©¦§§¨¤ª§§¨©©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨¤¦§¨§¥§©§©¨©¦§¨¥¤¦¥

ïäëì–äîeøúa úìëBà àéäL,äúî íàå–dLøBé dìòa;äøéaa BàðaL ìeæbä Léønä ìòå–åéîc úà ïziL; §Ÿ¥¤¦¤¤¦§¨§¦¥¨©£¨§¨§©©¨¦©¨¤§¨©¦¨¤¦¥¤¨¨
íéaøì äòãBð àHL äìeæbä úàhçä ìòå–úøtëî àéäL,çaænä ïewz éðtî. §©©©¨©§¨¤§¨¨©¦¤¦§©¤¤¦§¥¦©¦§¥©

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ãéòäàøéúa ïa òLBäé éaøúBìáð íc ìòøBäè àeäL.ãéòäàøéúa ïa ïBòîL éaøòâpL úàhç øôà ìò ¥¦©¦§ª©¤§¥¨©©§¥¤¨¥¦©¦¦§¤§¥¨©¥¤©¨¤¨©

Búö÷îa àîè–Blk úà ànhL.éñBäóàáé÷ò éaøíéìçbäå äðBáläå úøèwä ìòå úìqä ìò,íBé ìeáè òâpL ¨¥§¦§¨¤¦¥¤ª¦©¦£¦¨©©Ÿ¤§©©§Ÿ¤§©§¨§©¤¨¦¤¨©§
íúö÷îa–ílk úà ìñtL. §¦§¨¨¤¨©¤ª¨

:äàîåè ìá÷îù àåä åá ïéùîúùîå åì íéëéøö íúàù éìëä ïî øáãä øîåìë ,íëéëøöáù.xedh mirav lyeéôì úôñåú äúåàá íéùîúùî íéòáöä ïéàù
:íòáö ãñôé àîù íéàøéù

hhhh.dia` d`iydy zyxgd lràéäùë äèéâ úà úìá÷îå èâá äàöåé éëä åìéôà ,äðè÷ àéäùë äéùåãé÷ äéáà ìáé÷ éøäù äøåîâ ùéà úùà àéåäã â"òà
:äúòã ïðéòá àì êëìä äçøë ìòá úùøâúî äùàäù éôì ,úòã äì ïéàù ô"òàå ,úùøç.odkl z`yipy l`xyi za dphw lreåéä àìã äîåúé àéäå

.ïðáøãî àìà äéàåùðdnexza zlke`y:àúééøåàã äîåøú åèà ïðáøã äîåøú ïðéøæâ àìå .ïðáøã ,.yixn:äøå÷.dxia:ìåãâ úéá.miayd zpwz iptn
:äáåùú úåùòìî òðîé ,åîöò ùéøî øéæçäìå åúøéá ò÷ò÷ì åëéøöî äúà íàù.miaxl drcep `ly:äìåæâ àéäù.zxtkn `idy:úøçà àéáäì êéøö ïéàå

.gafn oewiz iptn:äãåáò ãåáòìî íéòðîðù ìèá çáæî àöîðå ,äøæòá åèçùðù ïéìåç åìëàù íéáöò íéðäë åéäé àìù
g`̀̀̀.xedh `edy zeliap mc lr ryedi iax cird.ãáìá õøùä àìà åøùáë åîã àîèéù øáã êì ïéàù .úéòéáøá àîèî ìáà .úéæëá äìéáðë àîèìî

ìéòìå['ä ÷øô ùéø]:úéòéáøá àìà ,úéæëá àîèîù äìéáðë àì ìáà ,ïéàîèî ììä úéáå .íéøäèî éàîù úéá åéä éøîâì ,ïéøäèî éàîù úéá úåìáð íã ïðúã
.elek z` `nihy ezvwna `nh rbpyàîèî àåäù øáã òâðå ãçà éìë êåúá íéçðåî íà íé÷åìç íéôåâ íäù ô"òàù ,úàèç øôàáå ùãå÷á åùò äìòî

áéúëã àø÷à äåëîñàå .ãçà óåâ ïä åìéàë ïáéùçäì ïôøöî éìëäù ,ïìåë åàîèð ,ïúö÷îá ùãå÷ì('æ øáãîá)áåúëä ,úøåè÷ äàìî áäæ äøùò úçà óë
:úçà óëáù äî ìëì äùò.`aiwr 'x siqedéñåäå àáé÷ò éáø àáå ,àîèä ìò àìà åðòîù àì àøéúá ïá ïåòîù 'ø ìù åúåãòî åìéàãíåé ìåáè åìéôà ó

`xephxa yexit

ומונע  למעלה עולה שהצמר  לפי  מפרשים, ויש מהטיט. הצבע יתקלקל 

למוסף זקוקים אין  והרי להישפך, המים íéøîBà((((ראבראבראבראב""""דדדד););););בעד eéäLÆÈÀÄ
íéøácä óelç חכמים היו  סגנאי  בן  מנחם שהעיד קודם שכן  – ÄÇÀÈÄ

להיפך: nh`,אומרים mirav lye ,xedh mizif iwley ly סוברים שהיו 
הם  שחסים זיתים, שולקי מאשר  היורה למוסף יותר  זקוקים שצבעים

ובקי צבע שהיה סגנאי  בן  מנחם ובא יישפכו, שלא הצבע מי  על 
דעתם. נגד והעיד בענין
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שהעיד שונות, בהלכות עוסקת והיא ה, משנה ה פרק גיטין במסכת שנויה זו  משנה
גודגדא; בן נחוניא רבי  miqxeb:עליהן  oihib zkqnae.גודגדא בן  יוחנן רבי

àãbãb ïa àéðeçð éaø ãéòä:להלן המנויות ההלכות על –ìò ÅÄÇÄÀÀÈÆËÀÀÈÇ
úLøçä– מדברת ואינה שומעת שאינה –äéáà dàéOäL– ÇÅÆÆÆÄÄÈÈÄÈ

היא  והרי והשיאה, קטנה בעודה בשבילה קידושין כסף אביה שקיבל 
גמורה, איש èâaאשת äàöBé àéäL את מקבלת עצמה שהיא – ÆÄÀÈÀÅ

מתגרשת  ואשה הואיל  דעת, בת ואינה חרשת שהיא פי על ואף גיטה;
דעתה. צריכים אין כורחה, úàOpLבעל ìàøNé úa äpè÷ ìòåÀÇÀÇÈÇÄÀÈÅÆÄÅ

ïäëì נישואיה שאין  פי  על אף ואחיה, אמה שהשיאוה קטנה יתומה – ÀÙÅ
למאן  יכולה והיא סופרים, מדברי אלא התורה zlgzdlמן  epxe`a oiir)

,(e wxt,הוא הדין מקום äîeøúaמכל úìëBà àéäL, דרבנן – ÆÄÆÆÄÀÈ
התורה. מן תרומה משום בה גוזרים äúîואין  íàå והשאירה – ÀÄÅÈ

dLøBéנכסים, dìòa,הפקר דין בית שהפקר  חכמים, מתקנת – ÇÂÈÀÈ
נא נא נא נא ):):):):שנאמר יטיטיטיט,,,, ויהושע ((((יהושעיהושעיהושעיהושע הכהן  אלעזר  ניחלו אשר הנחלות "אלה

אצל ראשים ענין מה וכי – ישראל" בני  למטות האבות וראשי  נון  בן

אף  שירצו, מה כל  בניהם מנחילים אבות מה לך : לומר אלא אבות?
שירצו  מה כל  העם את מנחילים ב ב ב ב ).).).).ראשים פטפטפטפט,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  ìòåÀÇ((((גמראגמראגמראגמרא

ìeæbä Léønä, מחברו אדם שגזל  קורה –BàðaL, הגזלן –äøéaa ÇÈÄÇÈÆÀÈÇÄÈ
גדול, בבנין  –åéîc úà ïziLהמריש דמי את הגזלן  שיתן  – ÆÄÅÆÈÈ

הטעם: מבואר  ובגיטין עצמה; הקורה את להחזיר חייב ואינו  לבעליו ,
,miayd zpwz iptnאל של  תקנתם מפני בתשובה כלומר לחזור הרוצים ה

את  להחזיר כדי בירתו  את לקעקע נחייבו שאם הגזילה, את ולהחזיר 
תשובה. מלעשות יימנע äìeæbäהקורה, úàhçä ìòå בהמה – ÀÇÇÇÈÇÀÈ

חטאת, כקרבן  המזבח על שהקריבוה íéaøìגזולה äòãBð àHLÆÀÈÈÇÄ
גזולה, שהיא לרבים נתפרסם שלא –úøtëî àéäL,בעליה על  – ÆÄÀÇÆÆ
אחרת, חטאת להביא צריכים çaænäואינם ïewz éðtî שלא – ÄÀÅÄÇÄÀÅÇ

לרבים  נודעה שלא גזולה חטאת נאמר  אם שכן בטל, המזבח יהא
מקריבים  שהם הקרבנות שמא עצבים, הכהנים יהיו מכפרת, אינה

בעזרה, שנשחטו חולין  אוכלים ונמצאים מכפרים, ואינם הם גזולים
שמם. יהיה והמזבח במקדש , עבודה מלעבוד יימנעו  זה חשש  ומתוך 

על מכפרת לרבים נודעה שלא גזולה שחטאת חכמים, תקנו לפיכך
הפקר, דין  בית והפקר כשלהם, להיות חכמים הפקירוה שכן  בעליה,

לעיל. שבארנו  כמו 

y c e w z a y
א ה נ ש מ ר ו א ב

øBäè àeäL úBìáð íc ìò àøéúa ïa òLBäé éaø ãéòä– ÅÄÇÄÀËÇÆÀÅÈÇÇÀÅÆÈ
שיטמא  דבר  לך  שאין  לפי  כנבילה, מטמא הנבילה דם שאין  כלומר

אוכלים  לטמא טמאים כמשקים דינו  ברם, השרץ. מלבד כגופו  דמו 
המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ברביעית מפרשים:((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; לגמרי xedhויש """"תוספות תוספות תוספות תוספות – ((((עייןעייןעייןעיין

בבבב).).).). קגקגקגקג,,,, מנחותמנחותמנחותמנחות גמרא גמרא גמרא גמרא  ישראלישראלישראלישראל";";";"; """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; משנה יוםיוםיוםיום ה פרק ולמעלה
הלל  ובית שמאי  בית בזה נחלקו שםשםשםשם).).).).א ïBòîL((((עייןעייןעייןעיין éaø ãéòäÅÄÇÄÄÀ

úàhç øôà ìò àøéúa ïa,כלי בתוך  הנמצא אדומה פרה אפר  – ÆÀÅÈÇÅÆÇÈ
Búö÷îa àîè òâpL טמא כלי או  טמא אדם כגון טמא, נגע אם – ÆÈÇÈÅÀÄÀÈ

הוא, הדין  האפר , מן  בחלק Blkוכדומה, úà ànhLכל את – ÆÄÅÆË
מורכב  הוא אלא אחד  כגוש  מחובר אינו  שהאפר  פי על  ואף האפר ;
מצרף  שהכלי  בקודש , חכמים עשו  מעלה מקום מכל נפרדים, מחלקים

אחד  לגוף שבתוכו  מה ב ב ב ב ),),),),כל גגגג,,,, חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה  במקצתו ((((משנהמשנהמשנהמשנה שנגע טמא ולכן
טמא. האפר וכל בכולו , נגע àáé÷òכאילו  éaø óéñBä,והעיד – ÄÇÄÂÄÈ

úìqä ìò,מנחה לקרבן שמביאים –äðBáläå úøèwä ìòå– ÇÇÙÆÀÇÇÀÙÆÀÇÀÈ
המנחה על  א א א א ),),),),שנותנים בבבב,,,, הגדולíéìçbäå((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הכהן שחותה – ÀÇÆÈÄ

שכתוב כמו  הכיפורים, יביביביב):):):):ביום טז טז טז טז ,,,, גחלי((((ויקראויקראויקראויקרא המחתה מלא "ולקח
לפרוכת", מבית והביא המזבח... מעל  íBéאש ìeáè òâpLÆÈÇÀ

íúö÷îa ועדיין יום, מבעוד  מטומאתו  שטבל טמא היינו יום טבול – ÀÄÀÈÈ
השמש עליו  העריב במסכתנו במסכתנו במסכתנו במסכתנו ););););לא א א א א  משנהמשנהמשנהמשנה ב ב ב ב  פרקפרקפרקפרק טבול((((עייןעייןעייןעיין נגע ואם

izdw - zex`ean zeipyn
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íéîìL;íéîëçåíéøîBà:áø÷é.øîàñétt éaø:ãéòî éðà,íéîìL éçáæ äøt eðì äúéäL,çñta äeðìëàå, §¨¦©£¨¦§¦¦§©¨©©¦©§©£¦¥¦¤¨§¨¨¨¨¦§¥§¨¦©£©§¨©¤©
âça íéîìL dãìå eðìëàå. §¨©§§¨¨§¨¦¤¨

ÊúBàîè ïäL íéîBzçð ìL úBëeøà ìò eãéòä íä;øæòéìà éaøLøäèî.úBéìç BëzçL øepz ìò eãéòä íä, ¥¥¦©£¤©§¦¤¥§¥¤©¦¡¦¤¤§©¥¥¥¦©©¤¦§ª§
àéìçì àéìç ïéa ìBç ïúðå–àîè àeäL;øæòéìà éaøLøäèî.øãà ìëa äðMä úà ïéøaònL eãéòä íä;eéäL §¨©¥ª§¨§ª§¨¤¨¥¤©¦¡¦¤¤§©¥¥¥¦¤§©§¦¤©¨¨§¨£¨¤¨

íéøîBà:íéøetä ãò.íäéàðz ìò äðMä úà íéøaònL eãéòä.äNòîeìàéìîb ïaøa,úeLø ìBhì CìäL §¦©©¦¥¥¦¤§©§¦¤©¨¨©§©©£¤§©¨©§¦¥¤¨©¦§
äLå àéøeña ïBîâäîäàáì,äöøiLëì éàðz ìò äðMä úà eøaòåïaøìàéìîb.øîà àaLëe:éðà äöBø; ¥¤§§§¨§¨¨¨Ÿ§¦§¤©¨¨©§©¦§¤¦§¤©¨©§¦¥§¤¨¨©¤£¦

úøaòî äðMä úàöîðå. §¦§¥©¨¨§ª¤¤
Áãéòäéàðâñ ïa íçðîíéúéæ é÷ìBL ìL äøBiä óñeî ìò–àîè àeäL,íéòaö ìLå–øBäè àeäL;eéäL ¥¦§©¥¤¦§©©©©¨¤§¥¥¦¤¨¥§¤©¨¦¤¨¤¨

:äãåáòå äæéâ éãéì åäá éúàå úåãìåä ïî.bga minly dcle eplk`e,äùòá øáåò àöîð ,úåëåñä âçì äôöîå ïéúîî äéä íàù .øîà÷ úåòåáùä âçá
øîàðù(á"é íéøáã)åøáòéù ãò øáåò åðéà øçàú àìã åàìá åäéî .êéìòù íéøãð ìë àáä äîù àáúù ïåùàø ìâøá òîùîã ,äîù íúàáäå äîù úàáå

:íéìâø ùìù åéìò
ffff.minezgp ly zekex`:úåëåøò åîë ,úåëåøà .úôä ïéùåòù äòùá íçì ìù úåøëë íù íéëøåò íéîåúçðäù õò éìë éèåùô,ze`nh odyéäðã .ïðáøãî

:'á ÷øô íéìë úëñîá çëåîãë ,åäéìò øåæâ ïðáø ,äàîåè ïéìá÷î ïéà õò éìë éèåùô äøåúä ïîã.xdhn xfril` 'xyåìéôàå ,ììë íéìë éáéùç àì øáñã
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .ååä àì õò éìë éèåùôë.zeileg ekzgyàéìåçì àéìåç ïéá ìåç ïúðå àéìåç éáâ ìò àéìåç çéðäå úåéìåçì åáçøá øåðúì åëúçù

:íéøåðúì íéùåòù êøãë åîåç øåîùì åúåáòì áéáñ èéè ìù äìéôè åì äùòå èéèá åúåà çèå.xdhn xfril` 'xyøåáùë ,ïé÷ãñä ïéá ìåç ùéã ïåéëã
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .àéìåçì àéìåç ïéá ìåç ùéù ô"òàå ,íé÷ãñä úà úøáçîå ãçà åìåë úà äùåò äìéôèäù ,íéàîèî íéîëçå .éîãz` oixarny

.xc` lka dpydíåéá ìáà .éðù øãà àåä àáä ùãåçäå ,äðùä úøáåòî øîåì ã"áì ïîæ ùé øãàá è"ë ãò,äðùä úà øáòì íéìåëé ïéà øãàì íéùìù
åâäðù íå÷î ÷øô íéçñôá ùøåôîë .ïñéð åòá÷ì éåàøå ìéàåä[å"ð óã]:.i`pz lr:úøáåòî äéäú àì åàì íàå úøáåòî äéäú àéùðä äöøé íà

gggg.mizif iwley ly dxeid sqen.íúçéúø úòá íéîä äá åìòéù íúôù ìò èéè úôñåú íäì íéùåòå úåìåãâ úåøåé íäì ùéù ,íéòáöå íéúéæ é÷ìåù êøã
íéøéëå øåðú éáâ äøîà äøåúäå ,äá ïéùîúùîå éìëì äëéøö úôñåú äúåàù éôì ,àîè íéúéæ é÷ìåù ìùå(à"é àø÷éå)ìë ,íëì ïðéùøãå ,íëì åéäé íéàîèå

`xephxa yexit

íéîìL,שלמים לקרבן  –çñta äeðìëàå ואכלנו אותה הקרבנו  – ÀÈÄÇÂÇÀÈÇÆÇ
הפסח, בחג âçaבשרה íéîìL dãìå eðìëàå שהקרבנו העצרת, – ÀÈÇÀÀÈÈÀÈÄÆÈ

שכתוב מה לקיים השבועות, בחג בשרו ואכלנו  שלמים ((((דברים דברים דברים דברים אותו

ה ה ה ה ----ו ו ו ו ):):):): ראשון יביביביב,,,, ברגל שמשמעו: שמה", והבאתם – שמה "ובאת

שמה ש "חג"(milyexil)שתבוא אומרים, ויש שעליך . נדרים כל  הבא
שאכלו  המשנה כוונת כאן  ואף הסוכות, חג מקום: בכל  פירושו  סתם

שמה, "ובאת של  עשה קיימו  שלא וזה הסוכות, בחג שלמים הולד את
יכלו  ולא חולה, היה שהוולד  משום הוא, הטעם שמה", והבאתם

הסוכות בחג אלא השבועות בחג א א א א ).).).).להקריבו וווו,,,, ראשראשראשראש◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿהשנה השנה השנה השנה  ((((גמראגמראגמראגמרא

ז ה נ ש מ ר ו א ב

íä,פפייס ורבי יהושע רבי  –íéîBzçð ìL úBëeøà ìò eãéòä ÅÅÄÇÂÆÇÀÄ
גורסים: ויש –;zeaex` עליהם עורכים שהאופים ארוכים, עץ לוחות

לתנור , אותן  שמכניסים קודם הלחם, ככרות úBàîèאת ïäL– ÆÅÀÅ
עץ כלי  פשוטי שהם פי  על  ואף טומאה; מקבלות אלו (ilkשארוכות

,(leaiw zia mdl oi`y ur מקבלים עץ כלי  פשוטי  אין  התורה ומן 
כלי ; בצורת שעשויות לפי  בארוכות, חכמים גזרו  מקום מכל  טומאה,

øäèî øæòéìà éaøL נחשבות אינן  שלדעתו סופרים, מדברי אף – ÆÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
נגד פפייס ורבי יהושע רבי  והעידו  פשוטים, עצים אלא כלל , כלים

òäדעתו . íäøepz ìò eãé,חרס של –úBéìç BëzçL שורות – ÅÅÄÇÇÆÄÀËÀ
לבנים, àéìçìשל àéìç ïéa ìBç ïúðåגבי על חוליא שהניח – ÀÈÇÅËÀÈÀËÀÈ

הכל על טח אבל  לזו , זו  תתחברנה שלא ביניהן , חול  ונתן חוליא

להעמידן, כדי  מבחוץ, àîèבטיט àeäL,טומאה מקבל זה שתנור – ÆÈÅ
שלם, לתנור החוליות את מחבר והטיט øäèîהואיל øæòéìà éaøLÆÇÄÁÄÆÆÀÇÅ

בין  חול  ויש הואיל  טומאה, מקבל  אינו שלדעתו  כלומר  התנור , את –
רבי והעידו  שבור , לתנור אלא שלם לתנור  נחשב ואינו החוליות,

אליעזר . רבי של  דעתו  נגד טומאה, שמקבל פפייס ורבי íäÅיהושע
øãà ìëa äðMä úà ïéøaònL eãéòä,אדר חודש כל  במשך – ÅÄÆÀÇÀÄÆÇÈÈÀÈÂÈ

השנה  את לעשות הדין בית רשאים בו , ותשעה העשרים יום עד 
שני , אדר  שהוא הבא החודש על ולהכריז  eéäL–minkgdמעוברת ÆÈ

–íéøetä ãò :íéøîBà השנה את לעבר  יכולים דין בית שאין – ÀÄÇÇÄ
אין  שוב פורים ומשעבר בלבד, הפורים עד  אדר , מחצית במשך אלא

רשאים  אדר  שכל והעידו, פפייס ורבי  יהושע רבי  ובאו  אותה; מעברים
éàðzלעברה. ìò äðMä úà íéøaònL eãéòä íä שאם – ÅÅÄÆÀÇÀÄÆÇÈÈÇÀÇ

את  לעבר  צורך  הסנהדרין  וראו רחוקה, בדרך  היה הסנהדרין  נשיא
הנשיא ירצה כן אם אלא השנה את מעברים שאין  כיון  ((((סנהדרין סנהדרין סנהדרין סנהדרין השנה,

תהא יאיאיאיא),),),), הנשיא יסכים שאם תנאי, על  אותה לעבר יכולים הם הרי
מעוברת. תהא לא לאו  ואם מעוברת, ìàéìîbהשנה ïaøa äNòîeÇÂÆÀÇÈÇÀÄÅ

הנשיא, –àéøeña ïBîâäî úeLø ìBhì CìäLציבור בעסקי  – ÆÈÇÄÀÅÆÀÀÀÈ
àáìשונים, ääLå,שם להתעכב צריך שהיה –eøaòå הסנהדרין – ÀÈÈÈÙÀÄÀ

ìàéìîbבינתיים, ïaø äöøiLëì éàðz ìò äðMä úàלאחר – ÆÇÈÈÇÀÇÄÀÆÄÀÆÇÈÇÀÄÅ
מסוריא, גמליאל ,àaLëeשובו רבן –éðà äöBø :øîà שהסכים – ÀÆÈÈÇÆÂÄ
השנה, úøaòîלעיבור  äðMä úàöîðå.התנאי שנתקיים – ÀÄÀÅÇÈÈÀËÆÆ
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זיתים dxivrd)שולקי  xg`ly mizifd ixeiy milyan eidy)וצבעיםmiraev eidy)
(xnvגדולה ביורה משתמשים cEc),היו  oirk)והיו ממתכת; לרוב עשויה שהיתה

יישפכו שלא טפחיים, בגובה טיט של תוספת למעלה סביב היורה שפת על עושים
ובעייה  היורה". "מוסף נקראת זו  תוספת רתיחתם; בשעת לחוץ היורה מן המים
שנויה  משנתנו  – טומאה. ומקבל היורה מן חלק נחשב היורה מוסף אם היא

ה). (ה, כלים במסכת

éàðâñ ïa íçðî ãéòä:מפרשים יש –i`pbq oa סגנה כפר בן  – ÅÄÀÇÅÆÄÀÇ
,(c dpyn d wxt milk zkqna xkfpd)é÷ìBL ìL äøBiä óñeî ìòÇÇÇÈÆÀÅ

íéúéæ,לעיל כמבואר –àîè àeäL היורה כדין  טומאה שמקבל  – ÅÄÆÈÅ
וכיריים  תנור  בענין  אמרה והתורה לצרכה, משמש  שהוא לפי  עצמה,

לה לה לה לה ):):):): יא יא יא יא ,,,, כל((((ויקראויקראויקראויקרא – "לכם" חכמים: ודרשו  לכם", יהיו  "וטמאים

צריכים שאתם מהכלי  חלק כל כלומר בו שבצרכיכם, ומשתמשים לו
טומאה שמקבל  íéòaö((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););הוא ìLåשל היורה מוסף ועל  – ÀÆÇÈÄ

øBäèצבעים, àeäL אינם שהצבעים לפי  טומאה, מקבל  שאינו  – ÆÈ
שלא  כדי למוסף, עד  המים יעלו  שלא הם זהירים שכן בו , משתמשים

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipiny wxt zeiecr zkqn

íéøácä óelç íéøîBà. §¦¦©§¨¦
Ëãéòäàãbãb ïa àéðeçð éaøäéáà dàéOäL úLøçä ìò–èâa äàöBé àéäL;úàOpL ìàøNé úa äpè÷ ìòå ¥¦©¦§§¨¤ª§§¨©©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨¤¦§¨§¥§©§©¨©¦§¨¥¤¦¥

ïäëì–äîeøúa úìëBà àéäL,äúî íàå–dLøBé dìòa;äøéaa BàðaL ìeæbä Léønä ìòå–åéîc úà ïziL; §Ÿ¥¤¦¤¤¦§¨§¦¥¨©£¨§¨§©©¨¦©¨¤§¨©¦¨¤¦¥¤¨¨
íéaøì äòãBð àHL äìeæbä úàhçä ìòå–úøtëî àéäL,çaænä ïewz éðtî. §©©©¨©§¨¤§¨¨©¦¤¦§©¤¤¦§¥¦©¦§¥©

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ãéòäàøéúa ïa òLBäé éaøúBìáð íc ìòøBäè àeäL.ãéòäàøéúa ïa ïBòîL éaøòâpL úàhç øôà ìò ¥¦©¦§ª©¤§¥¨©©§¥¤¨¥¦©¦¦§¤§¥¨©¥¤©¨¤¨©
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.gafn oewiz iptn:äãåáò ãåáòìî íéòðîðù ìèá çáæî àöîðå ,äøæòá åèçùðù ïéìåç åìëàù íéáöò íéðäë åéäé àìù
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ומונע  למעלה עולה שהצמר  לפי  מפרשים, ויש מהטיט. הצבע יתקלקל 

למוסף זקוקים אין  והרי להישפך, המים íéøîBà((((ראבראבראבראב""""דדדד););););בעד eéäLÆÈÀÄ
íéøácä óelç חכמים היו  סגנאי  בן  מנחם שהעיד קודם שכן  – ÄÇÀÈÄ

להיפך: nh`,אומרים mirav lye ,xedh mizif iwley ly סוברים שהיו 
הם  שחסים זיתים, שולקי מאשר  היורה למוסף יותר  זקוקים שצבעים

ובקי צבע שהיה סגנאי  בן  מנחם ובא יישפכו, שלא הצבע מי  על 
דעתם. נגד והעיד בענין

ט ה נ ש מ ר ו א ב

שהעיד שונות, בהלכות עוסקת והיא ה, משנה ה פרק גיטין במסכת שנויה זו  משנה
גודגדא; בן נחוניא רבי  miqxeb:עליהן  oihib zkqnae.גודגדא בן  יוחנן רבי

àãbãb ïa àéðeçð éaø ãéòä:להלן המנויות ההלכות על –ìò ÅÄÇÄÀÀÈÆËÀÀÈÇ
úLøçä– מדברת ואינה שומעת שאינה –äéáà dàéOäL– ÇÅÆÆÆÄÄÈÈÄÈ

היא  והרי והשיאה, קטנה בעודה בשבילה קידושין כסף אביה שקיבל 
גמורה, איש èâaאשת äàöBé àéäL את מקבלת עצמה שהיא – ÆÄÀÈÀÅ

מתגרשת  ואשה הואיל  דעת, בת ואינה חרשת שהיא פי על ואף גיטה;
דעתה. צריכים אין כורחה, úàOpLבעל ìàøNé úa äpè÷ ìòåÀÇÀÇÈÇÄÀÈÅÆÄÅ

ïäëì נישואיה שאין  פי  על אף ואחיה, אמה שהשיאוה קטנה יתומה – ÀÙÅ
למאן  יכולה והיא סופרים, מדברי אלא התורה zlgzdlמן  epxe`a oiir)

,(e wxt,הוא הדין מקום äîeøúaמכל úìëBà àéäL, דרבנן – ÆÄÆÆÄÀÈ
התורה. מן תרומה משום בה גוזרים äúîואין  íàå והשאירה – ÀÄÅÈ

dLøBéנכסים, dìòa,הפקר דין בית שהפקר  חכמים, מתקנת – ÇÂÈÀÈ
נא נא נא נא ):):):):שנאמר יטיטיטיט,,,, ויהושע ((((יהושעיהושעיהושעיהושע הכהן  אלעזר  ניחלו אשר הנחלות "אלה

אצל ראשים ענין מה וכי – ישראל" בני  למטות האבות וראשי  נון  בן

אף  שירצו, מה כל  בניהם מנחילים אבות מה לך : לומר אלא אבות?
שירצו  מה כל  העם את מנחילים ב ב ב ב ).).).).ראשים פטפטפטפט,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  ìòåÀÇ((((גמראגמראגמראגמרא

ìeæbä Léønä, מחברו אדם שגזל  קורה –BàðaL, הגזלן –äøéaa ÇÈÄÇÈÆÀÈÇÄÈ
גדול, בבנין  –åéîc úà ïziLהמריש דמי את הגזלן  שיתן  – ÆÄÅÆÈÈ

הטעם: מבואר  ובגיטין עצמה; הקורה את להחזיר חייב ואינו  לבעליו ,
,miayd zpwz iptnאל של  תקנתם מפני בתשובה כלומר לחזור הרוצים ה

את  להחזיר כדי בירתו  את לקעקע נחייבו שאם הגזילה, את ולהחזיר 
תשובה. מלעשות יימנע äìeæbäהקורה, úàhçä ìòå בהמה – ÀÇÇÇÈÇÀÈ

חטאת, כקרבן  המזבח על שהקריבוה íéaøìגזולה äòãBð àHLÆÀÈÈÇÄ
גזולה, שהיא לרבים נתפרסם שלא –úøtëî àéäL,בעליה על  – ÆÄÀÇÆÆ
אחרת, חטאת להביא צריכים çaænäואינם ïewz éðtî שלא – ÄÀÅÄÇÄÀÅÇ

לרבים  נודעה שלא גזולה חטאת נאמר  אם שכן בטל, המזבח יהא
מקריבים  שהם הקרבנות שמא עצבים, הכהנים יהיו מכפרת, אינה

בעזרה, שנשחטו חולין  אוכלים ונמצאים מכפרים, ואינם הם גזולים
שמם. יהיה והמזבח במקדש , עבודה מלעבוד יימנעו  זה חשש  ומתוך 

על מכפרת לרבים נודעה שלא גזולה שחטאת חכמים, תקנו לפיכך
הפקר, דין  בית והפקר כשלהם, להיות חכמים הפקירוה שכן  בעליה,

לעיל. שבארנו  כמו 
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øBäè àeäL úBìáð íc ìò àøéúa ïa òLBäé éaø ãéòä– ÅÄÇÄÀËÇÆÀÅÈÇÇÀÅÆÈ
שיטמא  דבר  לך  שאין  לפי  כנבילה, מטמא הנבילה דם שאין  כלומר

אוכלים  לטמא טמאים כמשקים דינו  ברם, השרץ. מלבד כגופו  דמו 
המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ברביעית מפרשים:((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; לגמרי xedhויש """"תוספות תוספות תוספות תוספות – ((((עייןעייןעייןעיין

בבבב).).).). קגקגקגקג,,,, מנחותמנחותמנחותמנחות גמרא גמרא גמרא גמרא  ישראלישראלישראלישראל";";";"; """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; משנה יוםיוםיוםיום ה פרק ולמעלה
הלל  ובית שמאי  בית בזה נחלקו שםשםשםשם).).).).א ïBòîL((((עייןעייןעייןעיין éaø ãéòäÅÄÇÄÄÀ

úàhç øôà ìò àøéúa ïa,כלי בתוך  הנמצא אדומה פרה אפר  – ÆÀÅÈÇÅÆÇÈ
Búö÷îa àîè òâpL טמא כלי או  טמא אדם כגון טמא, נגע אם – ÆÈÇÈÅÀÄÀÈ

הוא, הדין  האפר , מן  בחלק Blkוכדומה, úà ànhLכל את – ÆÄÅÆË
מורכב  הוא אלא אחד  כגוש  מחובר אינו  שהאפר  פי על  ואף האפר ;
מצרף  שהכלי  בקודש , חכמים עשו  מעלה מקום מכל נפרדים, מחלקים

אחד  לגוף שבתוכו  מה ב ב ב ב ),),),),כל גגגג,,,, חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה  במקצתו ((((משנהמשנהמשנהמשנה שנגע טמא ולכן
טמא. האפר וכל בכולו , נגע àáé÷òכאילו  éaø óéñBä,והעיד – ÄÇÄÂÄÈ

úìqä ìò,מנחה לקרבן שמביאים –äðBáläå úøèwä ìòå– ÇÇÙÆÀÇÇÀÙÆÀÇÀÈ
המנחה על  א א א א ),),),),שנותנים בבבב,,,, הגדולíéìçbäå((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הכהן שחותה – ÀÇÆÈÄ

שכתוב כמו  הכיפורים, יביביביב):):):):ביום טז טז טז טז ,,,, גחלי((((ויקראויקראויקראויקרא המחתה מלא "ולקח
לפרוכת", מבית והביא המזבח... מעל  íBéאש ìeáè òâpLÆÈÇÀ

íúö÷îa ועדיין יום, מבעוד  מטומאתו  שטבל טמא היינו יום טבול – ÀÄÀÈÈ
השמש עליו  העריב במסכתנו במסכתנו במסכתנו במסכתנו ););););לא א א א א  משנהמשנהמשנהמשנה ב ב ב ב  פרקפרקפרקפרק טבול((((עייןעייןעייןעיין נגע ואם

izdw - zex`ean zeipyn
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äðäøäL eðéîàz ìà. ©©£¦¤ª§£¨

ìáà ,êåú åì ùéù éìë àìà óøöîù åðòîù àì ïåòîù 'ø ìù åúåãòîã ,ùøéô í"áîøå .ïìåë úà ìñô ïúö÷îá òâð íà ,ãáìá ìñåô àìà àîèî åðéàù
éñåäå àáé÷ò 'ø àáå ,óøöîù åðòîù àì êåú åì ïéàù éìëóã åà çåì ìò íéçðåîå íéøåáö àìà ,éìë êåúá ïðéàù íéìçâå äðåáìå úøåè÷å úìåñ åìéôàù ó

:ãçà óåâ ïä åìéàë íéùòðå ,éìë êåúá íéçðåî åìéàë ïä éøä ,êåú åì ïéàù.milgbdeíåé ìåáè òâð íà .íéøåôéëä íåéá äúçîá äúåç ìåãâ ïäëù ïúåà
:äàîåè éìåá÷ éðá íéìçâä ïéàù .ïäá åùò äìòîå .ïìåë åìñôð ,ïúö÷îá

aaaaxyi za dphw.l`éñåäå .ìéòìã ïé÷øô éäìùá àðùéøôãë ,äîåúé àéäåúìëåàù åðòîù àì ìéòìã úåãòîã .äìòáð àìù ô"òà äôåçì äñðëðùë ïàë ó
:äìòáðùë àìà äîåøúá.dpdxedy:íéøëð éãéá äðëùîúðù.dicre:äðäøåäù åãéòäù ïúåà.d`nhp `lye dxzqp `ly epin`däéãòù úàæì à÷åãå

ïîæá ïåîî éãé ìò äùáçðù äùà ìë ,íéãò äì ïéà íà ìáà .äúçôùî éðá äå÷çéø ïéãë àìùå ,äì åðéîàä ïðáø éøîàã àåä ,äàîèð àìù äéìò íéãéòî
:äùáçð àðù àìå äúòãî äðäøåä àðù àì ,ïäë äìòáì äøåñà ,äôé÷ú íéøëðä ãéù
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הגחלים, מן  או  הלבונה מן  או הקטורת מן  או  הסולת מן  בחלק יום
הוא, ílkהדין úà ìñtL הלבונה או הקטורת או  הסולת כל את – ÆÈÇÆËÈ

הגחלים. `.או  :mixac ipy siqed `aiwr iax אף אלא טמא, רק לא
לטומאה, כשני דינו שכן בלבד, פוסל אלא מטמא שאינו יום טבול

כולם. את פסל במקצתם נגע בתוךa.אם המונח חטאת אפר רק לא
וקטו  סולת אפילו  אלא בכולו , נוגע כאילו  במקצתו  שהנוגע דינו  רת כלי,

או  לוח על ומונחים צבורים אלא כלי , בתוך שאינם וגחלים, ולבונה
כגוף  ונחשבים כלי , בתוך מונחים כאילו  הם הרי "תוך ", לו  שאין  דף

כולם את פסל במקצתם יום טבול נגע אם ולפיכך  חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה אחד, ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

א א א א ).).).). כדכדכדכד,,,,
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úa äpè÷ ìò ïäkä äãeäé éaøå àáa ïa äãeäé éaø ãéòäÅÄÇÄÀÈÆÈÈÀÇÄÀÈÇÙÅÇÀÇÈÇ
ïäëì úàOpL ìàøNé,ואחיה אמה שהשיאוה קטנה יתומה והיא – ÄÀÈÅÆÄÅÀÙÅ

סופרים, מדברי אלא התורה מן  נישואיה úìëBàשאין àéäLÆÄÆÆ
äîeøúaגודגדא בן נחוניא רבי  של  בעדותו  כמבואר  הקודם הקודם הקודם הקודם – ((((בפרק בפרק בפרק בפרק  ÄÀÈ
טטטט),),),), בעדותם,משנהמשנהמשנהמשנה הוסיפו הכהן יהודה ורבי בבא בן יהודה שרבי  אלא

בתרומה לאכול  לה ätçìשמותר  äñðëpL ïåék משנכנסה כלומר  – ÅÈÆÄÀÀÈÇËÈ
äìòáðלחופה, àHL ét ìò óà.בעלה עליה בא לא שעדיין – ÇÇÄÆÄÀÂÈ

ú÷Bðéz ìò ávwä ïa äéøëæ éaøå ïäkä éñBé éaø ãéòäÅÄÇÄÅÇÙÅÀÇÄÀÇÀÈÆÇÇÈÇÄÆ

ïBì÷Làa äðäøäLבשביל גויים בידי אשקלון בעיר שנתמשכנה – ÆËÀÂÈÀÇÀÀ
ממון , של  dzçtLîחוב éða äe÷çøå שמא מחשש הכהנים, – ÀÄÂÈÀÅÄÀÇÀÈ

לכהן , היא ואסורה הגויים, בידי  äéãòådúBàנטמאה íéãéòî ÀÅÆÈÀÄÄÈ
äàîèð àHLå äøzñð àHL עליה שהעידו  העדים אותם – ÆÄÀÀÈÀÆÄÀÀÈ

ריחקו  משפחתה בני  כן  פי  על  ואף טהורה, שהיא העידו  שהורהנה,
או  קרובים כגון  עדים, בפסולי  כאן  שמדובר מפרשים, ויש  אותה.

ושפחה íéîëç((((הראב הראב הראב הראב """"דדדד).).).).עבד  íäì eøîà:המשפחה לבני – ÈÀÈÆÂÈÄ
äðäøäL ízà íéðéîàî íà הללו העדים עליכם נאמנים אם – ÄÇÂÄÄÇÆÆËÀÂÈ

שהורהנה, השנייה,eðéîàäבעדותם לעדותם גם –äøzñð àHL ÇÂÄÆÄÀÀÈ
äàîèð àHLå,תרחקוה ואל –àHL íéðéîàî ízà ïéà íàå ÀÆÄÀÀÈÀÄÅÇÆÇÂÄÄÆ

äðäøäL eðéîàz ìà ,äàîèð àHLå äøzñð שאתם ומכאן, – ÄÀÀÈÀÆÄÀÀÈÇÇÂÄÆËÀÂÈ
לה  ויש  הואיל  חכמים, שסוברים כלומר  כדין, שלא אותה מרחקים

שנינו  ואמנם וטהורה. עליה הם נאמנים ט ט ט ט ):):):):עדים, בבבב,,,, "dy`d((((כתובות כתובות כתובות כתובות 
"dlral zxzen ± oenn ici lr ,miieb icia dyagpy חוששים הגויים (כי 

מעשה  ידי  על  המשפט בבית ממונם יפסידו שלא מחשש  לאנסה,

אבל תקיפה, ישראל שיד  אלא שנו, לא מבואר : בגמרא אבל זה).
ובאשקלון  לבעלה; אסורה ממון  ידי על אפילו תקיפה, הגויים יד

נטמאה, שלא עליה העידו  ועדיה הואיל  אלא תקיפה, היתה הגויים יד
הוא. כדין שלא משפחתה, בני  שריחקוה שזה חכמים, אמרו 

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע שנעשה בר מצוה. הנר יה"ר שמבן י"ג למצות יגדל לבן ט"ו לגמרא 

וכו', ויצליח בלימודיו בתורת הנגלה ובתורת החסידות ובהנהגה מתאימה לתורתנו הק' תורת אמת, 

וחוזר  ופרקי תניא  יודע בעל פה לכל הפחות איזה קאפיטלעך תהלים איזה פרקים משניות  ובודאי 

עליהם מזמן לזמן.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

מזכיר:

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: טז ãeîìzדף ìBãb ,àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà äaø øîà̈©©¨¨©©¦§¨©§¥©©§¨¨©§

L ,íàå áà ãeakî øúBé äøBz כןïúBà ìk עשרה á÷òéארבע äéäL íéðL ¨¥¦¦¨¨¥¤¨¨¨¦¤¨¨©£Ÿ
øáò úéáa eðéáà,תורה Lðòðולמד àì כבדם ולא ואמו אביו ליד שהה שלא .על ¨¦§¥¥¤Ÿ¤¡©

,øî øîàcìàòîLé ìL åéúBðL eðîð änì לנו ולמה רשע, היה  הוא הרי בתורה, §¨©©¨¨¦§§¨¤¦§¨¥
הרשעים  שנות את שנותיו,למנות את מנתה  התורה  אלא .åéúBðL ïäa ñçéì éãk§¥§©¥¨¤§¨

á÷òé ìL אותו והמוצאות הקורות כל עליו עברו בחייו פרק באיזה שנדע נדע - וכך , ¤©£Ÿ
שנים. עשרה ארבע עבר בבית יז)áéúëcשנטמן כה éiç(בראשית éðL älàå' ¦§¦§¥¤§¥©¥

ìLe äðL úàî ìàòîLé.'íéðL òáLå äðL íéL,לחשב ÷LéLויש änk ¦§¨¥§©¨¨§Ÿ¦¨¨§¤©¨¦©¨¨¦
÷çöiî ìàòîLé,מיצחק ישמעאל גדול היה שנים כמה -ïéðL øñéaøà ארבע - ¦§¨¥¦¦§¨©§¥©§¦

שנים, טז)áéúëcעשרה טז Lå(שם äðL íéðîL ïa íøáàå'øâä úãìa íéðL L ¦§¦§©§¨¤§Ÿ¦¨¨§¥¨¦§¤¤¨¨
áéúëe ,'íøáàì ìàòîLé úà(ה כא Bì(שם ãìeäa äðL úàî ïa íäøáàå' ¤¦§¨¥§©§¨§¦§©§¨¨¤§©¨¨§¦¨¤

,'Bða ÷çöé úà שנה מאה עד ישמעאל כשנולד אברהם שהיה שנה ושש ומשמונים ¥¦§¨§
מיצחק. גדול ישמעאל שהיה שנים עשרה ארבע הרי יצחק, כשנולד (שם áéúëeשהיה §¦

כו) íúà'כה úãìa äðL íéML ïa ÷çöéå',כעת נחשב כן אם ועשו. יעקב את - §¦§¨¤¦¦¨¨§¤¤Ÿ¨
á÷òé ãéléúàãk ìàòîLé äåä änk øa,יעקב בלידת ישמעאל היה כמה בן - ©©¨£¨¦§¨¥¦§¦§©¦©£Ÿ

,äòaøàå íéòáL øa גדול שהיה ישמעאל אם־כן ששים, בן אז היה יצחק שאם ©¦§¦§©§¨¨
וארבע, שבעים בן היה שנים, עשרה בארבע déðMîממנו ïLéét änk שנים כמה - ©¨©§¨¦§¥

שלשים  מאה בשנת למותו עד וארבע שבעים משנת ישמעאל של משנותיו נשארו

úìúeושבע, ïézL יעקב היה ישמעאל שכשמת עולה, כן אם שנים, ושלש ששים - ¦¦§¨
שנים. ושלש ששים יעקב לידת אחר חי ישמעאל שהרי שנים, ושלש ששים בן

å כןàéðú,בברייתאìLå íéML ïa åéáàî CøaúpL äòLa eðéáà á÷òé äéäL §©§¨¨¨©£Ÿ¨¦§¨¨¤¦§¨¥¥¨¦¤¦¦§¨Ÿ
÷øta Báe ,äðL[תקופה áéúëc,[-ובאותה ,ìàòîLé úî שבירך לברכות בסמוך ¨¨©¤¤¥¦§¨¥¦§¦

ליעקב ט)יצחק ו, כח åNò(שם Cìiå 'åâå á÷òé úà ÷çöé 'åâå Cøá ék åNò àøiå'©©§¥¨¦¥©¦§¨¤©£Ÿ©¥¤¥¨
úBéáð úBçà ìàòîLé úa úìçî úà çwiå ìàòîLé ìà'äMàì Bì åéLð ìò, ¤¦§¨¥©¦©¤©£©©¦§¨¥£§¨©¨¨§¦¨

עדיי  שהיה משמע ישמעאל' אל עשו 'וילך תקופה ומהלשון באותה חי הברייתא .ן מבארת

וכי  כן: משמע øîàpLכיצד òîLnîהיתה שמחלת הפסוק ìàòîLé',בתחילת úa' ¦©§©¤¤¡©©¦§¨¥
òãBé éðéà מכך,'úBéáð úBçà' àéäLלכן קודם יג־טז)הרי כה בני (שם שמות נכתבו ¥¦¥©¤¦£§¨

נביות'. 'אחות לכתוב התורה הוצרכה ולמה ישמעאל, של בנו היה שנביות ונאמר ישמעאל,

dLcéwLאלא ãnìî[מחלת úîå[-את ,ìàòîLé,שהשיאה úBéáðקודם dàéNäå §©¥¤¦§¨¦§¨¥¨¥§¦¦¨§¨
,äéçà לעת סמוך מת  שישמעאל הרי השיאה. שהוא לפי נביות, את התורה הזכירה ולכך ¨¦¨

ושלש. ששים בן אז היה יעקב ואם־כן הברכות, את יעקב שנטל

לבאר: הגמרא אתממשיכה úìúeנצרף ïézL ליעקב שהיו השנים ושלש ששים - ¦¦§¨
הברכות, ורחל,øñéaøàאת åבשעת לאה בנותיו שתי עבור לבן אצל שעבד ãòשנים §©§¥©©

àä ,óñBé ãéléúîc יחד לנו הרי -äòáLå ïéòáL.יוסף בלידת ליעקב áéúëeשנים §¦§©¥¥¨¦§¦§¦§¨§¦
מו) מא ìL(שם ïa óñBéå'ðôì Bãîòa äðL íéL,'äòøt é לשבעים נוסיף כן אם §¥¤§Ÿ¦¨¨§¨§¦§¥©§Ÿ

שנה, שלשים עוד יוסף בלידת יעקב שהיה שנים òáLåושבע äàî àä,ליעקב שנים ¨¥¨¨¤©
היה  שיוסף השנים את עליהם הוסף למלך. משנה ונעשה פרעה לפני יוסף כשעמד

שהן  יעקב, שירד קודם למלך, משנה שנעשה אחר ézøúåבמצרים àòáNc áL©§¨§¨§©§¥
àðôëc על לבוא אמורים שהיו הרעב שנות משבע ושנתיים השובע, שנות שבע - §©§¨

øñzéLå,הארץ  äàî àä עשרה ושש מאה בן היה למצרים כשירד שיעקב לנו הרי - ¨§¨§¦§©
שנים.

i"yx
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·ãéòääãeäé éaøå àáa ïa äãeäé éaøïäkäïäëì úàOpL ìàøNé úa äpè÷ ìò–äîeøúa úìëBà àéäL, ¥¦©¦§¨¤¨¨§©¦§¨©Ÿ¥©§©¨©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥¤¦¤¤¦§¨
ätçì äñðëpL ïåék,äìòáð àHL ét ìò óà.ãéòäávwä ïa äéøëæ éaøå ïäkä éñBé éaøäðäøäL ú÷Bðéz ìò ¥¨¤¦§§¨©ª¨©©¦¤¦§£¨¥¦©¦¥©Ÿ¥§©¦§©§¨¤©©¨©¦¤¤ª§£¨

ïBì÷Làa,dzçtLî éða äe÷çøå,íéãéòî äéãòåäàîèð àHLå äøzñð àHL dúBà;eøîàíäìíéîëç:íà §©§§§¦£¨§¥¦§©§¨§¥¤¨§¦¦¨¤¦§§¨§¤¦§§¨¨§¨¤£¨¦¦
äðäøäL ízà íéðéîàî,äàîèð àHLå äøzñð àHL eðéîàä;äàîèð àHLå äøzñð àHL íéðéîàî ízà ïéà íàå, ©£¦¦©¤¤ª§£¨©£¦¤¦§§¨§¤¦§§¨§¦¥©¤©£¦¦¤¦§§¨§¤¦§§¨

äðäøäL eðéîàz ìà. ©©£¦¤ª§£¨

ìáà ,êåú åì ùéù éìë àìà óøöîù åðòîù àì ïåòîù 'ø ìù åúåãòîã ,ùøéô í"áîøå .ïìåë úà ìñô ïúö÷îá òâð íà ,ãáìá ìñåô àìà àîèî åðéàù
éñåäå àáé÷ò 'ø àáå ,óøöîù åðòîù àì êåú åì ïéàù éìëóã åà çåì ìò íéçðåîå íéøåáö àìà ,éìë êåúá ïðéàù íéìçâå äðåáìå úøåè÷å úìåñ åìéôàù ó

:ãçà óåâ ïä åìéàë íéùòðå ,éìë êåúá íéçðåî åìéàë ïä éøä ,êåú åì ïéàù.milgbdeíåé ìåáè òâð íà .íéøåôéëä íåéá äúçîá äúåç ìåãâ ïäëù ïúåà
:äàîåè éìåá÷ éðá íéìçâä ïéàù .ïäá åùò äìòîå .ïìåë åìñôð ,ïúö÷îá

aaaaxyi za dphw.l`éñåäå .ìéòìã ïé÷øô éäìùá àðùéøôãë ,äîåúé àéäåúìëåàù åðòîù àì ìéòìã úåãòîã .äìòáð àìù ô"òà äôåçì äñðëðùë ïàë ó
:äìòáðùë àìà äîåøúá.dpdxedy:íéøëð éãéá äðëùîúðù.dicre:äðäøåäù åãéòäù ïúåà.d`nhp `lye dxzqp `ly epin`däéãòù úàæì à÷åãå

ïîæá ïåîî éãé ìò äùáçðù äùà ìë ,íéãò äì ïéà íà ìáà .äúçôùî éðá äå÷çéø ïéãë àìùå ,äì åðéîàä ïðáø éøîàã àåä ,äàîèð àìù äéìò íéãéòî
:äùáçð àðù àìå äúòãî äðäøåä àðù àì ,ïäë äìòáì äøåñà ,äôé÷ú íéøëðä ãéù

`xephxa yexit

הגחלים, מן  או  הלבונה מן  או הקטורת מן  או  הסולת מן  בחלק יום
הוא, ílkהדין úà ìñtL הלבונה או הקטורת או  הסולת כל את – ÆÈÇÆËÈ

הגחלים. `.או  :mixac ipy siqed `aiwr iax אף אלא טמא, רק לא
לטומאה, כשני דינו שכן בלבד, פוסל אלא מטמא שאינו יום טבול

כולם. את פסל במקצתם נגע בתוךa.אם המונח חטאת אפר רק לא
וקטו  סולת אפילו  אלא בכולו , נוגע כאילו  במקצתו  שהנוגע דינו  רת כלי,

או  לוח על ומונחים צבורים אלא כלי , בתוך שאינם וגחלים, ולבונה
כגוף  ונחשבים כלי , בתוך מונחים כאילו  הם הרי "תוך ", לו  שאין  דף

כולם את פסל במקצתם יום טבול נגע אם ולפיכך  חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה אחד, ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

א א א א ).).).). כדכדכדכד,,,,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

úa äpè÷ ìò ïäkä äãeäé éaøå àáa ïa äãeäé éaø ãéòäÅÄÇÄÀÈÆÈÈÀÇÄÀÈÇÙÅÇÀÇÈÇ
ïäëì úàOpL ìàøNé,ואחיה אמה שהשיאוה קטנה יתומה והיא – ÄÀÈÅÆÄÅÀÙÅ

סופרים, מדברי אלא התורה מן  נישואיה úìëBàשאין àéäLÆÄÆÆ
äîeøúaגודגדא בן נחוניא רבי  של  בעדותו  כמבואר  הקודם הקודם הקודם הקודם – ((((בפרק בפרק בפרק בפרק  ÄÀÈ
טטטט),),),), בעדותם,משנהמשנהמשנהמשנה הוסיפו הכהן יהודה ורבי בבא בן יהודה שרבי  אלא

בתרומה לאכול  לה ätçìשמותר  äñðëpL ïåék משנכנסה כלומר  – ÅÈÆÄÀÀÈÇËÈ
äìòáðלחופה, àHL ét ìò óà.בעלה עליה בא לא שעדיין – ÇÇÄÆÄÀÂÈ

ú÷Bðéz ìò ávwä ïa äéøëæ éaøå ïäkä éñBé éaø ãéòäÅÄÇÄÅÇÙÅÀÇÄÀÇÀÈÆÇÇÈÇÄÆ

ïBì÷Làa äðäøäLבשביל גויים בידי אשקלון בעיר שנתמשכנה – ÆËÀÂÈÀÇÀÀ
ממון , של  dzçtLîחוב éða äe÷çøå שמא מחשש הכהנים, – ÀÄÂÈÀÅÄÀÇÀÈ

לכהן , היא ואסורה הגויים, בידי  äéãòådúBàנטמאה íéãéòî ÀÅÆÈÀÄÄÈ
äàîèð àHLå äøzñð àHL עליה שהעידו  העדים אותם – ÆÄÀÀÈÀÆÄÀÀÈ

ריחקו  משפחתה בני  כן  פי  על  ואף טהורה, שהיא העידו  שהורהנה,
או  קרובים כגון  עדים, בפסולי  כאן  שמדובר מפרשים, ויש  אותה.

ושפחה íéîëç((((הראב הראב הראב הראב """"דדדד).).).).עבד  íäì eøîà:המשפחה לבני – ÈÀÈÆÂÈÄ
äðäøäL ízà íéðéîàî íà הללו העדים עליכם נאמנים אם – ÄÇÂÄÄÇÆÆËÀÂÈ

שהורהנה, השנייה,eðéîàäבעדותם לעדותם גם –äøzñð àHL ÇÂÄÆÄÀÀÈ
äàîèð àHLå,תרחקוה ואל –àHL íéðéîàî ízà ïéà íàå ÀÆÄÀÀÈÀÄÅÇÆÇÂÄÄÆ

äðäøäL eðéîàz ìà ,äàîèð àHLå äøzñð שאתם ומכאן, – ÄÀÀÈÀÆÄÀÀÈÇÇÂÄÆËÀÂÈ
לה  ויש  הואיל  חכמים, שסוברים כלומר  כדין, שלא אותה מרחקים

שנינו  ואמנם וטהורה. עליה הם נאמנים ט ט ט ט ):):):):עדים, בבבב,,,, "dy`d((((כתובות כתובות כתובות כתובות 
"dlral zxzen ± oenn ici lr ,miieb icia dyagpy חוששים הגויים (כי 

מעשה  ידי  על  המשפט בבית ממונם יפסידו שלא מחשש  לאנסה,

אבל תקיפה, ישראל שיד  אלא שנו, לא מבואר : בגמרא אבל זה).
ובאשקלון  לבעלה; אסורה ממון  ידי על אפילו תקיפה, הגויים יד

נטמאה, שלא עליה העידו  ועדיה הואיל  אלא תקיפה, היתה הגויים יד
הוא. כדין שלא משפחתה, בני  שריחקוה שזה חכמים, אמרו 

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: טז ãeîìzדף ìBãb ,àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà äaø øîà̈©©¨¨©©¦§¨©§¥©©§¨¨©§

L ,íàå áà ãeakî øúBé äøBz כןïúBà ìk עשרה á÷òéארבע äéäL íéðL ¨¥¦¦¨¨¥¤¨¨¨¦¤¨¨©£Ÿ
øáò úéáa eðéáà,תורה Lðòðולמד àì כבדם ולא ואמו אביו ליד שהה שלא .על ¨¦§¥¥¤Ÿ¤¡©

,øî øîàcìàòîLé ìL åéúBðL eðîð änì לנו ולמה רשע, היה  הוא הרי בתורה, §¨©©¨¨¦§§¨¤¦§¨¥
הרשעים  שנות את שנותיו,למנות את מנתה  התורה  אלא .åéúBðL ïäa ñçéì éãk§¥§©¥¨¤§¨

á÷òé ìL אותו והמוצאות הקורות כל עליו עברו בחייו פרק באיזה שנדע נדע - וכך , ¤©£Ÿ
שנים. עשרה ארבע עבר בבית יז)áéúëcשנטמן כה éiç(בראשית éðL älàå' ¦§¦§¥¤§¥©¥

ìLe äðL úàî ìàòîLé.'íéðL òáLå äðL íéL,לחשב ÷LéLויש änk ¦§¨¥§©¨¨§Ÿ¦¨¨§¤©¨¦©¨¨¦
÷çöiî ìàòîLé,מיצחק ישמעאל גדול היה שנים כמה -ïéðL øñéaøà ארבע - ¦§¨¥¦¦§¨©§¥©§¦

שנים, טז)áéúëcעשרה טז Lå(שם äðL íéðîL ïa íøáàå'øâä úãìa íéðL L ¦§¦§©§¨¤§Ÿ¦¨¨§¥¨¦§¤¤¨¨
áéúëe ,'íøáàì ìàòîLé úà(ה כא Bì(שם ãìeäa äðL úàî ïa íäøáàå' ¤¦§¨¥§©§¨§¦§©§¨¨¤§©¨¨§¦¨¤

,'Bða ÷çöé úà שנה מאה עד ישמעאל כשנולד אברהם שהיה שנה ושש ומשמונים ¥¦§¨§
מיצחק. גדול ישמעאל שהיה שנים עשרה ארבע הרי יצחק, כשנולד (שם áéúëeשהיה §¦

כו) íúà'כה úãìa äðL íéML ïa ÷çöéå',כעת נחשב כן אם ועשו. יעקב את - §¦§¨¤¦¦¨¨§¤¤Ÿ¨
á÷òé ãéléúàãk ìàòîLé äåä änk øa,יעקב בלידת ישמעאל היה כמה בן - ©©¨£¨¦§¨¥¦§¦§©¦©£Ÿ

,äòaøàå íéòáL øa גדול שהיה ישמעאל אם־כן ששים, בן אז היה יצחק שאם ©¦§¦§©§¨¨
וארבע, שבעים בן היה שנים, עשרה בארבע déðMîממנו ïLéét änk שנים כמה - ©¨©§¨¦§¥

שלשים  מאה בשנת למותו עד וארבע שבעים משנת ישמעאל של משנותיו נשארו

úìúeושבע, ïézL יעקב היה ישמעאל שכשמת עולה, כן אם שנים, ושלש ששים - ¦¦§¨
שנים. ושלש ששים יעקב לידת אחר חי ישמעאל שהרי שנים, ושלש ששים בן

å כןàéðú,בברייתאìLå íéML ïa åéáàî CøaúpL äòLa eðéáà á÷òé äéäL §©§¨¨¨©£Ÿ¨¦§¨¨¤¦§¨¥¥¨¦¤¦¦§¨Ÿ
÷øta Báe ,äðL[תקופה áéúëc,[-ובאותה ,ìàòîLé úî שבירך לברכות בסמוך ¨¨©¤¤¥¦§¨¥¦§¦

ליעקב ט)יצחק ו, כח åNò(שם Cìiå 'åâå á÷òé úà ÷çöé 'åâå Cøá ék åNò àøiå'©©§¥¨¦¥©¦§¨¤©£Ÿ©¥¤¥¨
úBéáð úBçà ìàòîLé úa úìçî úà çwiå ìàòîLé ìà'äMàì Bì åéLð ìò, ¤¦§¨¥©¦©¤©£©©¦§¨¥£§¨©¨¨§¦¨

עדיי  שהיה משמע ישמעאל' אל עשו 'וילך תקופה ומהלשון באותה חי הברייתא .ן מבארת

וכי  כן: משמע øîàpLכיצד òîLnîהיתה שמחלת הפסוק ìàòîLé',בתחילת úa' ¦©§©¤¤¡©©¦§¨¥
òãBé éðéà מכך,'úBéáð úBçà' àéäLלכן קודם יג־טז)הרי כה בני (שם שמות נכתבו ¥¦¥©¤¦£§¨

נביות'. 'אחות לכתוב התורה הוצרכה ולמה ישמעאל, של בנו היה שנביות ונאמר ישמעאל,

dLcéwLאלא ãnìî[מחלת úîå[-את ,ìàòîLé,שהשיאה úBéáðקודם dàéNäå §©¥¤¦§¨¦§¨¥¨¥§¦¦¨§¨
,äéçà לעת סמוך מת  שישמעאל הרי השיאה. שהוא לפי נביות, את התורה הזכירה ולכך ¨¦¨

ושלש. ששים בן אז היה יעקב ואם־כן הברכות, את יעקב שנטל

לבאר: הגמרא אתממשיכה úìúeנצרף ïézL ליעקב שהיו השנים ושלש ששים - ¦¦§¨
הברכות, ורחל,øñéaøàאת åבשעת לאה בנותיו שתי עבור לבן אצל שעבד ãòשנים §©§¥©©

àä ,óñBé ãéléúîc יחד לנו הרי -äòáLå ïéòáL.יוסף בלידת ליעקב áéúëeשנים §¦§©¥¥¨¦§¦§¦§¨§¦
מו) מא ìL(שם ïa óñBéå'ðôì Bãîòa äðL íéL,'äòøt é לשבעים נוסיף כן אם §¥¤§Ÿ¦¨¨§¨§¦§¥©§Ÿ

שנה, שלשים עוד יוסף בלידת יעקב שהיה שנים òáLåושבע äàî àä,ליעקב שנים ¨¥¨¨¤©
היה  שיוסף השנים את עליהם הוסף למלך. משנה ונעשה פרעה לפני יוסף כשעמד

שהן  יעקב, שירד קודם למלך, משנה שנעשה אחר ézøúåבמצרים àòáNc áL©§¨§¨§©§¥
àðôëc על לבוא אמורים שהיו הרעב שנות משבע ושנתיים השובע, שנות שבע - §©§¨

øñzéLå,הארץ  äàî àä עשרה ושש מאה בן היה למצרים כשירד שיעקב לנו הרי - ¨§¨§¦§©
שנים.

i"yx

ìàòîùé ìù åéúåðù åðîð äîìÐ
.miryxd zepy zepnl epl dn

á÷òé ìù åéúåðù ïäá ñçééúäìÐ
ep` l`rnyi zepy oipn ici lr
awri zepyn wxt dfi`a] oicnl
ze`vende zexewd lk eilr exar

eze`yniyy [oicnl ep` odn :
.dpy dxyr rax` xar ziaa

cvikyye mipeny oa mdxa` ?
clepyke ,l`rnyi clepyk dpy

dpy d`n oa did wgviÐeid ixd
.dpy dxyr rax` l`rnyil

dpy miyy awril mcw wgvieÐ
.rax`e miray l`rnyil ixd

ïùééô äîëÐly eizepyn
l`rnyiÐ`vnp ,ylye miyy

oa l`rnyi znyk awri didy
.dpy ylye miyyäéä àéðúå

'åë á÷òéÐdidy ikd inp `ipze
miyy oa eia`n jxazpyk awri
,l`rnyi zn wxta eae ,ylye
"l`rnyi l` eyr jlie" xn`py

.'ebeìàòîùé äùãé÷ù ãîìîÐ
.dig` zeiap d`iyde .zne ,dia`

äðù äøùò òáøàåÐawri did
,sqei ciliz`c cr oal ziaa
dxyr rax` ,jizcar" aizkc
ziy`xa) 'ebe "jizepa izya dpy
ipy enly sqei clepyke (`l
idie" xn`py ,zepad zecar
'ebe "sqei z` lgx dcli xy`k
eze` car d`lde myne .(l my)

o`vd xkyaÐmiray oa ixd
,sqei clepyk awri did raye
dpy miyly oa sqeie" aizke

"drxt iptl ecnraÐawri `vnp
sqei didyk mipy] raye d`n oa
awri ddzype .[dpy miyly oa
cxi `ly orpk ux`a ayil

.mixvnlïéøúå àòáùã äòáù
àðôëãÐy df ik" aizkcmizp

ziy`xa) 'ebe "ux`d axwa arxd
did dxyr yye d`n oa ixd (dn
aizk `xwe ,mixvnl cxiyk awri

`le .xar ziaa did mipyd oze`e ,xyr rax` oal zial `ay cr eia` zian rqpyn ,`vnp ."dpy z`ne miyly"
.onwl cr ,`kd opiqxb `l edl aiyg



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc oikxr(oey`x meil)

e :`xnbd zxxanéîc éëéämiyly zzl milrad eaiigziy ¥¦¨¥
oebk :`xnbd daiyn .dcyd oeicta xpice mirlq cg`eøeîàc§¨

dzectl mivexy dligzn milradãçàå íéøNòa`le ,mirlq §¤§¦§¤¨
mzxin`ae ,mixyra zectl evxy dpynay mipte`d x`yk
siqedl mdilry oeik xpice mirlq dyye mixyr eaiigzd

,df ote`ae ,ynegïéîãB÷ íéìòaämby meyn ,dcyd oeicta ©§¨¦§¦
xnel mileki milrad oi` ,dyye mixyra zectl dvex ipydyk
meyne ,xpica eaeign daexn maeig ixdy inewna xg` izcnrd
dyye mixyr mdy ,xpice mirlq cg`e miyly zzl mdilr jk
eielr cbpk mirlq dyng ztqez mr ,eaiigzdy xpice mirlq

.df lyåàì íàåzectl dligzn evx `l milrad m` mle` - §¦¨
aiigzd ipydy ixd ,mixyra wx `l` ,mirlq cg`e mixyra
,'i`wixga `xab `z`' xafbl milrad mixne`e ,milradn xzei

e ,epnewna zectl xg` `a ,xnelkBì íéøîBà,xg`l mixafbd §¦
Eúòéâä.dcyd oeicta zikf - ¦¦¨§

äðùî
`al yi ,ze`ad zeibeql dncwdkxn`p :'mxg'd oipr z` x

lMn 'dl Wi` mxgi xW` mxg lM K`' ,(gk fk `xwie) dxeza©¨¥¤£¤©£¦¦©¦¨
lM ,l`Bi `le xkOi `l FzGg` dcVnE dndaE mc`n ,Fl xW £̀¤¥¨¨§¥¨¦§¥£ª¨Ÿ¦¨¥§Ÿ¦¨¥¨
,(b"id c"t `ztqez) minkg eyxce .''dl `Ed miWcw Wcw mxg¥¤Ÿ¤¨¨¦©
inxga wqer ,''dl Wi` mxgi xW` mxg lM K`' weqtd zligzy©¨¥¤£¤©£¦¦©
eycwy ,'mipdkl mxg el` miqkp' xn`y mc`a ,xnelk ,mipdk
mcera mdn dpdpde ,oeict mdl oi`e odkl mpzil jixve miqkpd
oilegl mi`vei md ,odkl mpzpy xg`le .lrn milrad ziaa
lM' weqtd jynde .(.hk) onwl x`eank odk ly epenn miyrpe¨
mc`a ,xnelk ,deab inxga wqer ,''dl `Ed miWcw Wcw mxg¥¤Ÿ¤¨¨¦©
,''dl mxg' e` 'ziad wcal mxg md ixd el` miqkp' xn`y
wcal ycwedy xac lkk ziad wca oenn mde miqkpd eycwy
cil mzxiqna zrwet mzyecw oi`e ,lrn mdn dpdpde ,ziad
ewlgp ,mzq 'mxg df ixd' xn` m`e .mzectl ozip mle` ,xafbd

.deab inxg e` mipdk inxg md m`d (a"r) oldl mi`pz
`ibeqde ,oilhlhne zecy mixgn oica zewqer oldl zeibeqd

.(:gl) oihib zkqna dzpyp ,ecar mixgna zwqerd
onfa `l` oibdep oinxg dcy oi`' (.hk) onwl epipy ,dfd onfae

eane ,'bdep laeidyux`ay zerwxwa wx epiidy ,my x`
mpicy ux`l ueg zerwxw oke oilhlhna mle` ,l`xyi

.bdep laeid oi`yk s` bdep mxg oic ,oilhlhnk
onfa oikixrn oi`e oinixgn oi`e oiyicwn oi`' (.bi f"r) epipy cer
zeqk zexit ,xwriz dnda ,jixrde mixgde yicwd m`e dfd
my) i"yx yxite ,'glnd mil mkilei zekzn ilke zern ,eawxi
ziad wcal mxg `ed 'mxg mzq'y xaeq df `pzy ,(oi`e d"c
`eaiy yeygl yi ,miiw ziad oi`y oeike ,[(a"r) onwl d`x]
mpn` .dlirn xeqi`a exarie ycwddn epdiy dlwz icil
z` x`al ozipy ,i"x mya eazk (oi`e d"c .eq `nei) zetqezd
mda jiiy ixdy ,mipdkl mxg mzqy xn`c o`nl s` `ziixad
miycw eid ziad onfay `l` .odkd cil e`a `ly onf lk dlwz
dfd onfae ,dyecw ipiipra mixidfe mi`iwa eid mleke miievn
ziad onfay oke .mda xdfdl zelibx oi` ,miievn miycwd oi`y
mxgd z` midyn milrad eid `le ,miievn xzei eid mipdkd

.odkl cin eze` mipzep `l` ,mcia
`l l`xyi ux`a rwxwa ,dfd onfa mipdkl mixgde xar m`e
oke mewn eze`ay mipdkl dpzep ux`l uega eli`e ,mxgd lg
ux`ay rwxwa ,deabl mixgde xar m`e .mewn lka oilhlhna
oilhlhnk dpic ux`l uegay rwxwae ,mxgd lg `l l`xyi
,(my) dxf dceara x`eank oca`l el yi oilhlhnae ,jenqay

.hren xaca mze` dcet e`

:mipdkl eiqkp lk z` mixgn oica zwqer epzpyníãà íéøçî©£¦¨¨
mixgdl mc` leki -åéúBçôMîe åéãáòîe Bø÷aîe Bðàvî¦Ÿ¦§¨¥£¨¨¦¦§¨

,Búfeçà äãOîe íéðòðkäel xeq` la` ,eiqkpn zvwn ,xnelk ©§©£¦¦§¥£¨
.eiqkp lk z` mixgdlílek úà íéøçä íàåenvrl xiiy `le §¦¤¡¦¤¨

,melkíéîøçeî íðéàelit`e llk eiqkp lr mxg oic lg `l - ¥¨§¨¦
,mzvwn lr,äéøæò ïa øæòìà éaø øîà .øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨

e ,xnege lw cenll yi df oicníà äîmixgnd iabldBáâì- ¨¦§¨©
y`ed oicd ,ycwdlíéøçäì éàMø íãà ïéàz`åéñëð ìkm`e ¥¨¨©©§©£¦¨§¨¨

,mxgd lg `l mnixgdñç íãà àäiL änëå änk úçà ìò©©©©¨§©¨¤§¥¨¨¨
åéñëð ìòmlek z` ozi `le eiqkp lr qegl mc` aiigy - ©§¨¨

.eiig ick zegtd lkl envrl xiiyi `l` ,heicdl

àøîâ
:`xnbd zxxan .epzpyn ly oicl xewnd z` zx`an `xnbd

éléî éðä àðîzx`an .miqkpd lk z` mixgdl ozip `ly §¨¨¥¦¥
k cnlp df oic :`xnbdïðaø eðúc`xwie) dxeza xn`p ,`ziixaa §¨©¨¨

(gk fkmc`n Fl xW` lMn 'dl Wi` mxgi xy` mxg lM K`' ,©¨¥¤£¤©£¦¦©¦¨£¤¥¨¨
aezkd oeyln yexcl yie ,'ebe 'FzGg` dcVnE dndaEìkî' §¥¨¦§¥£ª¨¦¨

,'Bì øLàmxgd lg eilhlhnn zvwn mixgd m` wxyàìåm` £¤§Ÿ
z` mixgdBì øLà ìkaezkd oeylne .eilhlhn lk z` - ¨£¤

'íãàî'lg miprpkd eicarn zvwn mixgd m` wxy ,yexcl yi ¥¨¨
,mxgdàìåz` mixgd m`ìkdíãàaezkd oeylne .ezeyxay §Ÿ¨¨¨

'äîäaî'lg eizendan zvwn mixgd m` wxy ,yexcl yi ¦§¥¨
,mxgdàìåz` mixgd m`ìkdäîäaoeylne .ezeyxay §Ÿ¨§¥¨
aezkd['Búfeçà äãOîe'] (äæåçà äãùî)m` wxy ,yexcl yi ¦§¥£¨

,mxgd lg eizecyn zvwn mixgdàìåz` mixgd m`äãN ìk §Ÿ¨§¥
.[Búfeçà] (äæåçà):`ziixad zl`eyìBëéidzpeeky ,yxtl zi £¨¨

dligzkly `id weqtdíéøçé àì,eiqkp lk z`emewn lkn Ÿ©£¦
íàe xar.ïéîøçeî eäé ,íéøçä:`ziixad daiynãeîìz ¦¤¡¦§§¨¦©§

Cà' ,øîBì,lg mxgd oi` carica s`y hrnl ,'mxg lMéøác ©©¨¥¤¦§¥
,äéøæò ïa øæòìà éaø øîà .øæòéìà éaølw cenll yi df oicn ©¦¡¦¤¤¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨

e ,xnegeíà äîeiqkp znxgda,dBáâìy `ed oicdíãà ïéà ¨¦§¨©¥¨¨
íéøçäì éàMøz`,åéñëð ìk,minxgen mpi` mnixgd m`eìò ©©§©£¦¨§¨¨©

åéñëð ìò ñç íãà àäiL änëå änk úçàmlek z` ozi `le ©©©¨§©¨¤§¥¨¨¨©§¨¨
.heicdl

:`xnbd zx`aneàëéøöelk z` epcnll aezkd jxvede - §¦¨
meyn ,el`d mipte`dàðîçø áúk éàcoeyla df oicìkî' §¦¨©©£¨¨¦¨

'Bì øLà,oilhlhn iabl xn`py,àðéîà äåäwx `ed xeqi`dy £¤£¨¨¦¨
yìkmiqkpdãçà ïéî ìáà ,íéøçì àì ,déì úéàc,eiqkpn ¨§¦¥Ÿ©£¦£¨¦¤¨

déìek déîøçéìlk z` mixgiy oebke ,elek z` mixgdl xzen - ¦§§¥¥
jkl ,eicar,'íãàî' àðîçø áúkwx mixgdl xzeny epcnll ¨©©£¨¨¥¨¨

eicarn wlgàìåz`ìkdíãàel yiy elit`e ,ezeyxay §Ÿ¨¨¨
miqkp.mitqep

'íãàî' àðîçø áúk éàådcyn' aezk did `le ,micar iabl §¦¨©©£¨¨¥¨¨
z` mixgdl ozip `l micara `weecy xnel iziid leki ,'dfeg`

meyn ,mlekäãBáò àìa déì àéâñ àìcly ewetiq ick oi`y - §Ÿ©§¨¥§Ÿ£¨
,micar el eidi `l m` mc`äãN ìáàmiiwzdl ozipy dfeg` £¨§¤

ixdy ,el zkiiyy dcy el didz `l m` s`déì àéâñ©§¨¥
ïøezñéãaz` lawie mixg` lv` qix` didiy mc`l el ic - §¦§¨

epcnln jkl .mlek z` mixgdl xzen df ote`a ,zexita ewlg
z` `le owlg z` wx mixgdl ozip dfeg` dcya s`y ,aezkd

.olek
ïðéòîLà éàå]iabl wx df oic aezkdäãNiabl `le dfeg` §¦©§§¦©§¤

oind z` mixgdl ozip `l dfa `weecy xnel iziid leki ,micar
,elekäéúeiçc íeMîleki epi`e da dielz mc`d ly ezeigy - ¦§©¥

,dicrla miiwzdlíãà ìáàly ezeig oi`y ,iprpk car - £¨¨¨
ixdy ,dfa dielz milradàîìòa àòîLa déì éâñs` el ic - ©¦¥§©¨¨§£§¨
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המשך בעמוד רל

oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay
ãçàå íéøùòá éøîàã ïåâë éîã éëéäåyye mixyr yneg oia oxw oia iedc Ð

.xpice cg`e miyly epiid ,dyng siqen dfe ,xpiceïéîãå÷ íéìòáäded i`c Ð
ixcd jkld ,`yixa xen`c i`nn xpic ycwd ciqt ded i`dl dil opiadi

.ediigxk lr milra`êéúòâä äæì åì øîåà åàì íàå`z` :milra ixn`c Ð
.owixga `xabäðùîåðàöîzvwn Ð

.odkl opzepe "mxg od ixd" :xne` ,ep`vúà
íìåë.melk envrl xiiy `ly Ðñç úåéäì

åéñëð ìò.heicdl mfafai `ly Ðàøîâ
åì øùà ìëîlk `le ,oilhlhn epiid Ð

.oilhlhníãàî.miprpkd micar Ðêà
íøç ìë.oiherin oiwxe oik` Ðïøåúñéãá

zecy lawie ,mixg`l qix` `diy Ð
.riaxle yilyle dvgnlïéìèìèî ìáà
åäìåë åäðéîøçéì àîéà:`pngx azk Ð

epiidc ,el xy` lk `le Ð "el xy` lkn"
.oilhlhnäøëåîì úåùø åì ùé åúáÐ

.dzexrpa `le dzephwaæáæáîä.miiprl Ð
ùîåçoixz dia aizkc ,awrin opixnbc Ð

iaxc dil zi` dixfr oa xfrl` iax .oixeyir
mc` `diy opireny`l `z` `dc ,`li`
iaxc dil zil xfril` iax .eiqkp lr qg
`l` ,ol ztki` `l `aeh fafa i`c ,`li`

.mxgc `inec zvw envrl xiiyyäðùî
íäìù íéîøçäùmxg lk" :aizkc Ð

dn Ð `ed dicicc oeike ,'ebe "l`xyia
jka d`pd?ikf diteb edi` mixgn ded i`

.xg` odkl dil adi `le ,diaéøáã ïéàøð
äãåäé éáø.zerwxwa ,oinixgn oi` mielc Ð

ïéìèìèîá ïåòîù éáø éøáãåoi` ixdy Ð
oilhlhn inixgn i` ,jkld .odly minxgd
.mipdkl edl iadie ,mxg ediilr `liig Ð

àøîâøîéîì éáøì äéì êéøèöéàãî
ïéìèìèîá,oerny iax ixac oi`xp Ð

Ð eixac oi`xp oi` zerwxwa la` :rnync
.ibilt inp zerwxw`c llknéáø óàù

'åë åéìò ÷ìçð àì ïåòîùrnyn ikde Ð
iaxl dcedi iax ixac oi`xp :iaxc dizlin
oerny iax ixacy ,zerwxwa oerny
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åðúãmxga `xw i`d `de :xn`z m`e Ð el xy` lk `le el xy` lkn opax
,"l`bi `le xkni `l" :aizk `xwc ditiqa `dc ,aizk mipdkl ozipd
m` dne" :oizipzna xn`w ikide ,ycwdk oeict mdl yi ziad wca inxg eli`e
"gleyd" wxta `ki`c :cere !mipdkl m` ik `ed deabl e`l `de ?'ek "deabl
eicar el` Ð "mc`n" :(a,gl oihib)
axl dpin jixte .miprpkd eizegtye
,zexigl `vi ecar yicwnd :xn`c
?jixtw i`ne .xn`w yecw mr iedinlc
`le ,sebd zyecw oda oi` minxga `de
yecw mr iedinlc xnel ,yicwnl inc
oipzipd minxga elit`c :xnel yie !xn`w
onwl ipzck ,sebd zyecw oda yi mipdkl
ziaa ody onf lk minxg :(`,hk) oiwxita
mpzp ,mdixac lkl ycwdk od ixd milra
eda zi` `nl` .oilegk od ixd Ð odkl

.sebd zyecw(àìà)[xnel cenlz]
xeknl zeyx el yi dnda dn dnda
dfeg` dcy ok m` :xn`z m`e Ð mlerl
milral zxfeg dxkn m` ixdy ,inp
zeyx el yi mewn lknc :xnel yie !laeia
dyicwd m` oebk ,mlerl ecin `ivedl
i` .laeia mipdkl zwlgzny ,xg` dl`be

dn :eyexit ikdc xnel yi ,inpyi dnda
onf lk inp dfeg` dcye ,dxkenl zeyx el
oi`y dn Ð dxkenl `ed leki ecia `idy
.dxkenl zeyx el oi` licbzync ezaa ok

íéøçädvxiy odk lkl opzep oilhlhn
oi` Ð didi jl l`xyia mxg lk xn`py
yixcck jixhvi` `xw `dc ,yxc xwir df
oilegk `ed ixd Ð odkl epzp :dinwl dil
jl l`xyia mxg lk" :xn`py ,eixac lkl
odk lkl opzep :`kd xn`c `de ."didi
dnexz enk ,`ed `xaqn Ð dvxiy
odkl dpzil jixv oi`e ,odk lkl dpzepy
,`yxc xwir ied i` ,cere .xnyn eze`ay
oilhlhn yiwil :onwl jixtc `d i`n
`l` !`id aezkd zxifb `lde ?zerwxwl
.df `ed dyxc xwir e`lc dpin rny
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc oikxr(oey`x meil)

e :`xnbd zxxanéîc éëéämiyly zzl milrad eaiigziy ¥¦¨¥
oebk :`xnbd daiyn .dcyd oeicta xpice mirlq cg`eøeîàc§¨

dzectl mivexy dligzn milradãçàå íéøNòa`le ,mirlq §¤§¦§¤¨
mzxin`ae ,mixyra zectl evxy dpynay mipte`d x`yk
siqedl mdilry oeik xpice mirlq dyye mixyr eaiigzd

,df ote`ae ,ynegïéîãB÷ íéìòaämby meyn ,dcyd oeicta ©§¨¦§¦
xnel mileki milrad oi` ,dyye mixyra zectl dvex ipydyk
meyne ,xpica eaeign daexn maeig ixdy inewna xg` izcnrd
dyye mixyr mdy ,xpice mirlq cg`e miyly zzl mdilr jk
eielr cbpk mirlq dyng ztqez mr ,eaiigzdy xpice mirlq

.df lyåàì íàåzectl dligzn evx `l milrad m` mle` - §¦¨
aiigzd ipydy ixd ,mixyra wx `l` ,mirlq cg`e mixyra
,'i`wixga `xab `z`' xafbl milrad mixne`e ,milradn xzei

e ,epnewna zectl xg` `a ,xnelkBì íéøîBà,xg`l mixafbd §¦
Eúòéâä.dcyd oeicta zikf - ¦¦¨§

äðùî
`al yi ,ze`ad zeibeql dncwdkxn`p :'mxg'd oipr z` x

lMn 'dl Wi` mxgi xW` mxg lM K`' ,(gk fk `xwie) dxeza©¨¥¤£¤©£¦¦©¦¨
lM ,l`Bi `le xkOi `l FzGg` dcVnE dndaE mc`n ,Fl xW £̀¤¥¨¨§¥¨¦§¥£ª¨Ÿ¦¨¥§Ÿ¦¨¥¨
,(b"id c"t `ztqez) minkg eyxce .''dl `Ed miWcw Wcw mxg¥¤Ÿ¤¨¨¦©
inxga wqer ,''dl Wi` mxgi xW` mxg lM K`' weqtd zligzy©¨¥¤£¤©£¦¦©
eycwy ,'mipdkl mxg el` miqkp' xn`y mc`a ,xnelk ,mipdk
mcera mdn dpdpde ,oeict mdl oi`e odkl mpzil jixve miqkpd
oilegl mi`vei md ,odkl mpzpy xg`le .lrn milrad ziaa
lM' weqtd jynde .(.hk) onwl x`eank odk ly epenn miyrpe¨
mc`a ,xnelk ,deab inxga wqer ,''dl `Ed miWcw Wcw mxg¥¤Ÿ¤¨¨¦©
,''dl mxg' e` 'ziad wcal mxg md ixd el` miqkp' xn`y
wcal ycwedy xac lkk ziad wca oenn mde miqkpd eycwy
cil mzxiqna zrwet mzyecw oi`e ,lrn mdn dpdpde ,ziad
ewlgp ,mzq 'mxg df ixd' xn` m`e .mzectl ozip mle` ,xafbd

.deab inxg e` mipdk inxg md m`d (a"r) oldl mi`pz
`ibeqde ,oilhlhne zecy mixgn oica zewqer oldl zeibeqd

.(:gl) oihib zkqna dzpyp ,ecar mixgna zwqerd
onfa `l` oibdep oinxg dcy oi`' (.hk) onwl epipy ,dfd onfae

eane ,'bdep laeidyux`ay zerwxwa wx epiidy ,my x`
mpicy ux`l ueg zerwxw oke oilhlhna mle` ,l`xyi

.bdep laeid oi`yk s` bdep mxg oic ,oilhlhnk
onfa oikixrn oi`e oinixgn oi`e oiyicwn oi`' (.bi f"r) epipy cer
zeqk zexit ,xwriz dnda ,jixrde mixgde yicwd m`e dfd
my) i"yx yxite ,'glnd mil mkilei zekzn ilke zern ,eawxi
ziad wcal mxg `ed 'mxg mzq'y xaeq df `pzy ,(oi`e d"c
`eaiy yeygl yi ,miiw ziad oi`y oeike ,[(a"r) onwl d`x]
mpn` .dlirn xeqi`a exarie ycwddn epdiy dlwz icil
z` x`al ozipy ,i"x mya eazk (oi`e d"c .eq `nei) zetqezd
mda jiiy ixdy ,mipdkl mxg mzqy xn`c o`nl s` `ziixad
miycw eid ziad onfay `l` .odkd cil e`a `ly onf lk dlwz
dfd onfae ,dyecw ipiipra mixidfe mi`iwa eid mleke miievn
ziad onfay oke .mda xdfdl zelibx oi` ,miievn miycwd oi`y
mxgd z` midyn milrad eid `le ,miievn xzei eid mipdkd

.odkl cin eze` mipzep `l` ,mcia
`l l`xyi ux`a rwxwa ,dfd onfa mipdkl mixgde xar m`e
oke mewn eze`ay mipdkl dpzep ux`l uega eli`e ,mxgd lg
ux`ay rwxwa ,deabl mixgde xar m`e .mewn lka oilhlhna
oilhlhnk dpic ux`l uegay rwxwae ,mxgd lg `l l`xyi
,(my) dxf dceara x`eank oca`l el yi oilhlhnae ,jenqay

.hren xaca mze` dcet e`

:mipdkl eiqkp lk z` mixgn oica zwqer epzpyníãà íéøçî©£¦¨¨
mixgdl mc` leki -åéúBçôMîe åéãáòîe Bø÷aîe Bðàvî¦Ÿ¦§¨¥£¨¨¦¦§¨

,Búfeçà äãOîe íéðòðkäel xeq` la` ,eiqkpn zvwn ,xnelk ©§©£¦¦§¥£¨
.eiqkp lk z` mixgdlílek úà íéøçä íàåenvrl xiiy `le §¦¤¡¦¤¨

,melkíéîøçeî íðéàelit`e llk eiqkp lr mxg oic lg `l - ¥¨§¨¦
,mzvwn lr,äéøæò ïa øæòìà éaø øîà .øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨

e ,xnege lw cenll yi df oicníà äîmixgnd iabldBáâì- ¨¦§¨©
y`ed oicd ,ycwdlíéøçäì éàMø íãà ïéàz`åéñëð ìkm`e ¥¨¨©©§©£¦¨§¨¨

,mxgd lg `l mnixgdñç íãà àäiL änëå änk úçà ìò©©©©¨§©¨¤§¥¨¨¨
åéñëð ìòmlek z` ozi `le eiqkp lr qegl mc` aiigy - ©§¨¨

.eiig ick zegtd lkl envrl xiiyi `l` ,heicdl

àøîâ
:`xnbd zxxan .epzpyn ly oicl xewnd z` zx`an `xnbd

éléî éðä àðîzx`an .miqkpd lk z` mixgdl ozip `ly §¨¨¥¦¥
k cnlp df oic :`xnbdïðaø eðúc`xwie) dxeza xn`p ,`ziixaa §¨©¨¨

(gk fkmc`n Fl xW` lMn 'dl Wi` mxgi xy` mxg lM K`' ,©¨¥¤£¤©£¦¦©¦¨£¤¥¨¨
aezkd oeyln yexcl yie ,'ebe 'FzGg` dcVnE dndaEìkî' §¥¨¦§¥£ª¨¦¨

,'Bì øLàmxgd lg eilhlhnn zvwn mixgd m` wxyàìåm` £¤§Ÿ
z` mixgdBì øLà ìkaezkd oeylne .eilhlhn lk z` - ¨£¤

'íãàî'lg miprpkd eicarn zvwn mixgd m` wxy ,yexcl yi ¥¨¨
,mxgdàìåz` mixgd m`ìkdíãàaezkd oeylne .ezeyxay §Ÿ¨¨¨

'äîäaî'lg eizendan zvwn mixgd m` wxy ,yexcl yi ¦§¥¨
,mxgdàìåz` mixgd m`ìkdäîäaoeylne .ezeyxay §Ÿ¨§¥¨
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,mxgd lg eizecyn zvwn mixgdàìåz` mixgd m`äãN ìk §Ÿ¨§¥
.[Búfeçà] (äæåçà):`ziixad zl`eyìBëéidzpeeky ,yxtl zi £¨¨

dligzkly `id weqtdíéøçé àì,eiqkp lk z`emewn lkn Ÿ©£¦
íàe xar.ïéîøçeî eäé ,íéøçä:`ziixad daiynãeîìz ¦¤¡¦§§¨¦©§

Cà' ,øîBì,lg mxgd oi` carica s`y hrnl ,'mxg lMéøác ©©¨¥¤¦§¥
,äéøæò ïa øæòìà éaø øîà .øæòéìà éaølw cenll yi df oicn ©¦¡¦¤¤¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨

e ,xnegeíà äîeiqkp znxgda,dBáâìy `ed oicdíãà ïéà ¨¦§¨©¥¨¨
íéøçäì éàMøz`,åéñëð ìk,minxgen mpi` mnixgd m`eìò ©©§©£¦¨§¨¨©

åéñëð ìò ñç íãà àäiL änëå änk úçàmlek z` ozi `le ©©©¨§©¨¤§¥¨¨¨©§¨¨
.heicdl

:`xnbd zx`aneàëéøöelk z` epcnll aezkd jxvede - §¦¨
meyn ,el`d mipte`dàðîçø áúk éàcoeyla df oicìkî' §¦¨©©£¨¨¦¨

'Bì øLà,oilhlhn iabl xn`py,àðéîà äåäwx `ed xeqi`dy £¤£¨¨¦¨
yìkmiqkpdãçà ïéî ìáà ,íéøçì àì ,déì úéàc,eiqkpn ¨§¦¥Ÿ©£¦£¨¦¤¨

déìek déîøçéìlk z` mixgiy oebke ,elek z` mixgdl xzen - ¦§§¥¥
jkl ,eicar,'íãàî' àðîçø áúkwx mixgdl xzeny epcnll ¨©©£¨¨¥¨¨

eicarn wlgàìåz`ìkdíãàel yiy elit`e ,ezeyxay §Ÿ¨¨¨
miqkp.mitqep

'íãàî' àðîçø áúk éàådcyn' aezk did `le ,micar iabl §¦¨©©£¨¨¥¨¨
z` mixgdl ozip `l micara `weecy xnel iziid leki ,'dfeg`

meyn ,mlekäãBáò àìa déì àéâñ àìcly ewetiq ick oi`y - §Ÿ©§¨¥§Ÿ£¨
,micar el eidi `l m` mc`äãN ìáàmiiwzdl ozipy dfeg` £¨§¤

ixdy ,el zkiiyy dcy el didz `l m` s`déì àéâñ©§¨¥
ïøezñéãaz` lawie mixg` lv` qix` didiy mc`l el ic - §¦§¨

epcnln jkl .mlek z` mixgdl xzen df ote`a ,zexita ewlg
z` `le owlg z` wx mixgdl ozip dfeg` dcya s`y ,aezkd

.olek
ïðéòîLà éàå]iabl wx df oic aezkdäãNiabl `le dfeg` §¦©§§¦©§¤

oind z` mixgdl ozip `l dfa `weecy xnel iziid leki ,micar
,elekäéúeiçc íeMîleki epi`e da dielz mc`d ly ezeigy - ¦§©¥

,dicrla miiwzdlíãà ìáàly ezeig oi`y ,iprpk car - £¨¨¨
ixdy ,dfa dielz milradàîìòa àòîLa déì éâñs` el ic - ©¦¥§©¨¨§£§¨
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oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay
ãçàå íéøùòá éøîàã ïåâë éîã éëéäåyye mixyr yneg oia oxw oia iedc Ð

.xpice cg`e miyly epiid ,dyng siqen dfe ,xpiceïéîãå÷ íéìòáäded i`c Ð
ixcd jkld ,`yixa xen`c i`nn xpic ycwd ciqt ded i`dl dil opiadi

.ediigxk lr milra`êéúòâä äæì åì øîåà åàì íàå`z` :milra ixn`c Ð
.owixga `xabäðùîåðàöîzvwn Ð

.odkl opzepe "mxg od ixd" :xne` ,ep`vúà
íìåë.melk envrl xiiy `ly Ðñç úåéäì

åéñëð ìò.heicdl mfafai `ly Ðàøîâ
åì øùà ìëîlk `le ,oilhlhn epiid Ð

.oilhlhníãàî.miprpkd micar Ðêà
íøç ìë.oiherin oiwxe oik` Ðïøåúñéãá

zecy lawie ,mixg`l qix` `diy Ð
.riaxle yilyle dvgnlïéìèìèî ìáà
åäìåë åäðéîøçéì àîéà:`pngx azk Ð

epiidc ,el xy` lk `le Ð "el xy` lkn"
.oilhlhnäøëåîì úåùø åì ùé åúáÐ

.dzexrpa `le dzephwaæáæáîä.miiprl Ð
ùîåçoixz dia aizkc ,awrin opixnbc Ð

iaxc dil zi` dixfr oa xfrl` iax .oixeyir
mc` `diy opireny`l `z` `dc ,`li`
iaxc dil zil xfril` iax .eiqkp lr qg
`l` ,ol ztki` `l `aeh fafa i`c ,`li`

.mxgc `inec zvw envrl xiiyyäðùî
íäìù íéîøçäùmxg lk" :aizkc Ð

dn Ð `ed dicicc oeike ,'ebe "l`xyia
jka d`pd?ikf diteb edi` mixgn ded i`

.xg` odkl dil adi `le ,diaéøáã ïéàøð
äãåäé éáø.zerwxwa ,oinixgn oi` mielc Ð

ïéìèìèîá ïåòîù éáø éøáãåoi` ixdy Ð
oilhlhn inixgn i` ,jkld .odly minxgd
.mipdkl edl iadie ,mxg ediilr `liig Ð

àøîâøîéîì éáøì äéì êéøèöéàãî
ïéìèìèîá,oerny iax ixac oi`xp Ð

Ð eixac oi`xp oi` zerwxwa la` :rnync
.ibilt inp zerwxw`c llknéáø óàù

'åë åéìò ÷ìçð àì ïåòîùrnyn ikde Ð
iaxl dcedi iax ixac oi`xp :iaxc dizlin
oerny iax ixacy ,zerwxwa oerny

.oilhlhna
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åðúãmxga `xw i`d `de :xn`z m`e Ð el xy` lk `le el xy` lkn opax
,"l`bi `le xkni `l" :aizk `xwc ditiqa `dc ,aizk mipdkl ozipd
m` dne" :oizipzna xn`w ikide ,ycwdk oeict mdl yi ziad wca inxg eli`e
"gleyd" wxta `ki`c :cere !mipdkl m` ik `ed deabl e`l `de ?'ek "deabl
eicar el` Ð "mc`n" :(a,gl oihib)
axl dpin jixte .miprpkd eizegtye
,zexigl `vi ecar yicwnd :xn`c
?jixtw i`ne .xn`w yecw mr iedinlc
`le ,sebd zyecw oda oi` minxga `de
yecw mr iedinlc xnel ,yicwnl inc
oipzipd minxga elit`c :xnel yie !xn`w
onwl ipzck ,sebd zyecw oda yi mipdkl
ziaa ody onf lk minxg :(`,hk) oiwxita
mpzp ,mdixac lkl ycwdk od ixd milra
eda zi` `nl` .oilegk od ixd Ð odkl

.sebd zyecw(àìà)[xnel cenlz]
xeknl zeyx el yi dnda dn dnda
dfeg` dcy ok m` :xn`z m`e Ð mlerl
milral zxfeg dxkn m` ixdy ,inp
zeyx el yi mewn lknc :xnel yie !laeia
dyicwd m` oebk ,mlerl ecin `ivedl
i` .laeia mipdkl zwlgzny ,xg` dl`be

dn :eyexit ikdc xnel yi ,inpyi dnda
onf lk inp dfeg` dcye ,dxkenl zeyx el
oi`y dn Ð dxkenl `ed leki ecia `idy
.dxkenl zeyx el oi` licbzync ezaa ok

íéøçädvxiy odk lkl opzep oilhlhn
oi` Ð didi jl l`xyia mxg lk xn`py
yixcck jixhvi` `xw `dc ,yxc xwir df
oilegk `ed ixd Ð odkl epzp :dinwl dil
jl l`xyia mxg lk" :xn`py ,eixac lkl
odk lkl opzep :`kd xn`c `de ."didi
dnexz enk ,`ed `xaqn Ð dvxiy
odkl dpzil jixv oi`e ,odk lkl dpzepy
,`yxc xwir ied i` ,cere .xnyn eze`ay
oilhlhn yiwil :onwl jixtc `d i`n
`l` !`id aezkd zxifb `lde ?zerwxwl
.df `ed dyxc xwir e`lc dpin rny
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ערכין. פרק שמיני - המקדיש שדהו דף כח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

דווקא על־ידי ירידת הנשמה למטה . . לעבוד עבודתה בהתגברות על ריבוי ההעלמות וההסתרים . . מתעלית הנשמה לתכלית העילוי, 
עוד יותר מכמו שהייתה קודם הירידה.

ממאמר א פרשת פינחס ה'תשכ"ז



`oifgeרו mipya cenr gk sc ± oey`x wxtzereay
äéäé êì.llka erxf lke ,`pngx dil xn`w oxd`l Ðïäëì 'äì áùåîä íùàä

.oil`eb el oi`y l`xyin mc` jl oi` l`xyia ixdy ,xacn aezkd xbd lfba Ð
z` lfebd `l`my`e odkl ynege oxw mlyn Ð zn jk xg`e dcede raype xbd

"ayend" ,oxwd df Ð "my`d" :(`,iw) `nw `aaa "lfebd" wxta opixn`e .gafnl
df Ð "mixetikd li` caln" ,ynegd df Ð
.raypy xwy zreay lr `iany my` li`

øîùî åúåàáù ïäëá éøäxn`w ikdc Ð
Ð mixetkd li`a ea xtknd odkly :`xw

.ynege oxw `di'åë äàöåéä äãùax Ð
.dl xn`w oia` xa `iigìáåé åá òâô

úáùámei ea lge ,zetlgzn zexnync Ð
ozi efi`l ,meia ea mixetikdøîùîì ?

àöåéä.yn` laeid ligzd ezeyxay Ð
éëä éîð àéðú ÷çöé øá ïîçð áø øîàÐ

.opilf` dlgzd xzacøîåà úàöîðÐ
ligzd ryze mirax` zpye li`ed

.laei dixg` ly dpye ,ziriayìáåé ãçà
ãçàë ïéèîùî úéòéáù ãçàå,cg` meia Ð

laeie ,mitqk z`eld zhnyn ziriay
.'ek laeidy `l` ,zerwxw zxiknäáøãà

meyn cg` meia mihnyn mdipyc `nrh Ð
,ezligza laeie dteqa ziriayc ,ikd
axr ly [zeynyd] oiac gkzy` `zydc
`zry `idde ,ziriay `wtp laei zay

!oihnyn ediiexzéëä éðú àìàoihnyn Ð
ziriaye ezligza laeidy iptn cg`k

.dteqaìàòîùé éáøãy`xc `nw wxta Ð
.(a,g) dpydéèåìéá øá äé÷æç äòîùÐ

.oia` xa `iig axc `dlïéìèìèî ùé÷éìå
.mxgc Ðúåò÷ø÷ì`dc ,mxgc Ð

dcyne el xy` lkn" :aizkc ,yiwzi`
odkl oilhlhn inp eazilc `nile ,"ezfeg`

!xnyn eze`ayàéä éàðú åàìiax Ð
iaxc ,`da lirl iblti` oerny iaxe dcedi

.yiwn `l oerny iaxe yiwn dcediäðùî
íéðäë éîøçick mnixgdy minxg Ð

`xwie) aizkc ,oeict mdl oi` ,odkl mzzl
wca inxg la` ."l`bi `le xkni `l" :(fk
ikdc `zrc`c ,oeict mdl yi ziad
`l` ziad wcal ie`x oi` `dc ,edpinxg`

.zern'åë íéùã÷ éùã÷ ìò íøçä ìçùÐ
.'eke eiycw z` mc` mixgn :yxtnck

minxgen j`ide?m` `l` !ely epi` `lde
yixtde "dler ilr ixd" :xn`c ,od xcp
li`ed ,dnixgd jk xg`e ,excpl dnda
Ð dapbp e` dzn m` dzeixg`a aiig `ede
.odkl dinc lk ozep `ede ,`id ely z`vnp
zi` i`ce `dc ,excpl aixwi dndad z`e
dicic e`lc ,mxgi` dteb e`lc ,oeict dil

.`edàéä äáãð íàåaiig epi`c Ð
`l i`ce `d ,dzn dzid m` dzeixg`a

.dicic e`lc ,mxg liigäúáåè éãëá àìàcvik .odkl ozi da el yiy d`pd zaeh Ð?eaixwdl df xeya ozil dvex mc` dnk oicne` Ð enixgde ,"dler df xey"
dzn m` ixdy ,da el yiy d`pd zaeh `id efy ,df ozi minc oze`ke .epewl oexec aixwdl elhep Ð lefa `vni m` ,dler aiig epi`y mc` ,xnelk .aiig epi`y dler
.aiig epi`y dler z`lrd ciqtdy ixd ,epewl oexec aixwd `ly `l` ,ciqtn epi` Ð ca`z m` ,dzrne ,ezaeg ici `vi dyixtdyne ,dzeixg`a aiig epi` dapbp e`

.`id `ide ,i`yx epi`y dler zelrdl :oda azkc mixtq zi`eéàùø.`iyx :opinbxzn (ak zeny) "dyep" ,aiig oeyl Ðåúåà ïéãåô ãöéëåepi` eteb xekadc Ð
.odkl `l` ely epi` ixdy ,mxgenåøåëá ïúéì äæ úéáä ìòáì ïúéì äöåø ìàøùéî íãà äîë ïéãîåà àìàozi d`pd zaeh dze`e ,ezeg` oal e` odk eza oal Ð

` .l`xyi iedil d`pd zaeh jdl dl aidic `iddc ,odk ezeg` oae eza oa hwp `wece .mxgd liaya odkl df ziad lradl aidic i`dc ,odk eig` oae odk epa oa la
yecl zepxbd ziaa riiqnd odkk d`xp Ð xekad ifg inp diciclc oeik ,dil aidi dicic meyn e`lc ab lr s`e .`xb` dil aidi ivn `l Ð odk ied d`pd zaeh jdl

.(a,ek) "dnk cr" wxta zexekaa opixn` ikde .xky zxeza `l` dnexz zxeza liwy `lc gkzy`e ,exkya eizenexz el epziy ick ,zexfleàøîâùã÷äë ïä éøä
.dlirn oda yie Ð

éøä

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

äãù`zln i`d Ð laei ea rbty [xnynl] (inl) oipzep laeia mipdkl d`veid
.`cqg ax xn` oia` xa `iig iaxc `zlinn `l` ,`ziixad on epi`

ïàîëoinixgn oi` mipdk `nlya :lirl oxn`c `d ,xn`z m`e Ð yiwn `lc
ok m`e ,xnyn eze`ay odkl mpzil jixv minxg dcy `lde .mdly minxgc

,ezxnyna epi` m` ,edcy odk mixgd m`
eze`ay odkl dpzil jixv epi` i`n`
`zlinc `geexlc :xnel jixve ?xnyn
epi` edcy odk mixgd m` ixdy ,ikd xn`
s`e ."mdl `ed mler zfeg`" :aizkc ,mxg
`nzqn ,aizkc `ed miel iabc ab lr
odkd mixgd m`e .`ed ikd inp mipdkl
epi`c `hiyt Ð yiwnc o`nl ,milhlhn
Ð yiwn `lc o`nl elit`e .mixgdl leki
odk lkl epzep oxn`ck odly minxgd
iaxe :lirl xn`c `d inp `gipe .dvxiy
meyne ,opixn`ck mipdk `nlya ,oerny
oi`c ab lr s` ,ikd xn`c `ed oilhlhn
la` .mdly minxgd mewn lkn ,yiwn
Ð miel iab aizkc "mler zfeg`" zerwxwa

.ok mipdkl oicd `ed

éîøç(ozil) minxg :yexit Ð mipdk
aizkck ,oeict odl oi` Ð mipdkl mipzipd
jgxk lre ."l`bi `le xkni `l" :(fk `xwie)
`nzqc ab lr s` ,ixii` mipdk inxga
`hiyt Ð ziad wca inxga i`c .aizk
.ziad wca ikxv odn zeyrl ick od oictpc

ïéãîåàdf xeya ozil dvex mc` dnk
Ð i`yx epi`y it lr s` dler ezelrdl
"dyep" enk ,aiig epi`y :yexit (ozil)
df itle .i"yx yxit jk ,`iyx :opinbxznc
`zi`c `d :oeyny xa awri iax axd xne`
ilra oi` :(`,bl) oiyecwc `nw wxta
minkg icinlz ipta cenrl oi`yx zeipne`
elit` ixiin Ð ozk`lna miwqery drya
:xnel dvex "oi`yx"e ,mzk`lna oiweqra
,`kdc "i`yx epi`y it lr s`" enk ,oiaiig
ixiin i`e .aiig epi`y it lr s` :xnel dvex
oi`yx xninl `gip Ð mixg` zk`lna

.ynnïáì`le Ð odk ezeg` oal e` eza
oeikc ,eig` oal e` epa oal xninl ivn
ziaa riiqnd odkk dil ied dil `ifgc
zexeka) "dnk cr" wxta `zi`ck ,zepxbd

.i"yx yxit oke .(a,ek
lewy
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åéúBãN íéøçä ."äéäé El¯BúBàaL ïäkì ïðúBð §¦§¤¤¡¦§¨§¨©Ÿ¥¤§
,"Búfçà äéäz ïäkì íøçä äãNk" :øîàpL ,øîLî¦§¨¤¤¡©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨
?ïìðî íúäå .øbä ìæbî "ïäkì" "ïäkì" øîâå§¨©©Ÿ¥©Ÿ¥¦¥¤©¥§¨¨§¨¨

"ïäkì 'äì" :àéðúc¯ïäkì Bðúðe íMä Bàð÷ §©§¨©©Ÿ¥§¨©¥§¨©Ÿ¥
?øîLî BúBàaL ïäkì :øîBà äzà ;øîLî BúBàaL¤§¦§¨©¨¥©Ÿ¥¤§¦§¨
:øîBà àeäLk !äöøiL ïäk ìëì àlà Bðéà Bà¥¤¨§¨Ÿ¥¤¦§¤§¤¥

"åéìò Ba øtëé øLà íéøtékä ìéà ãálî"¯éøä ¦§©¥©¦ª¦£¤§©¥¨¨£¥
äàöBiä äãN .øaãî áeúkä øîLî BúBàaL ïäka©Ÿ¥¤§¦§¨©¨§©¥¨¤©§¨

ìáBia íéðäkì¯.ìáBé Ba òâtL øîLnì dðúBð ©Ÿ£¦©¥§¨©¦§¨¤¨©¥
àéiç áø øîà ?éàî ,úaLa Ba òât :eäì àéòaéà¦©£¨§¨©§©¨©¨©©¦¨
.àöBiä øîLnì dðúBð :àðôìeçc déîMî éîà øa©©¦¦§¥§§¨¨§¨©¦§¨©¥
:øîBà äzà úàöîð ,àéðz :÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨©§¨¦§¥¨©¨¥
àlà ,ãçàk ïéènLî úéòéáL ãçàå ìáBé ãçà¤¨¥§¤¨§¦¦§©§¦§¤¨¤¨

.dôBña ähîMäå Búléçúa ìáBiL¯íeMî ,äaøcà ¤¥¦§¦¨§©§¦¨§¨©§©¨¦
!éàåä éëä¯àîìLa .'åë ìáBiäL éðtî :àîéà ¨¦£©¥¨¦§¥¤©¥¦§¨¨

dôBña úéòéáL¯äNòz íéðL òáL õwî" :áéúëc §¦¦§¨¦§¦¦¥¤©¨¦©£¤
,àeä íéøetékä íBéa ?Búléçúa ìáBé àlà ,"ähîL§¦¨¤¨¥¦§¦¨§©¦¦
!"íëöøà ìëa øôBL eøéáòz íéøtkä íBéa" :áéúëc¦§¦§©¦ª¦©£¦¨§¨©§§¤

¯ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ?épî àä̈©¦©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
.ìáBé ìééçc àeä äðMä Làøî :øîàc ,àéä ä÷Bøa§¨¦§¨©¥Ÿ©¨¨§¨¥¥
éaøc dén÷ øîà ìæàå Bèeìéa øa äi÷æç dòîL§©¨¦§¦¨©¦©£©£©©¥§©¦

!úBò÷ø÷ì éìèìhî Lé÷éìå :eäaà¯éàðz åàì ©¨§¥¦¦©§§¥§©§¨¨©¨¥
ïàîk ,Léwî àìc àkéàå Léwîc àkéàc ?àéä¦§¦¨§©¦§¦¨§¨©¦§©

.ïðéLwî àì øîàcäðùîíäì ïéà íéðäë éîøç §¨©¨©§¦©¤§¥Ÿ£¦¥¨¤
ïa äãeäé éaø .äîeøúk íéðäkì íéðúBð àlà ,ïBéãt¦§¤¨§¦©Ÿ£¦¦§¨©¦§¨¤
:øîàpL ,úéaä ÷ãáì íéîøç íúñ :øîBà àøéúa§¥¨¥§¨£¨¦§¤¤©©¦¤¤¡©

'äì àeä íéLã÷ Lã÷ íøç ìk":íéøîBà íéîëçå ." ¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©©£¨¦§¦
ïäkì íøçä äãNk" :øîàpL ,íéðäkì íéîøç íúñ§¨£¨¦©Ÿ£¦¤¤¡©¦§¥©¥¤©Ÿ¥
Lã÷ íøç ìk" øîàð änì ,ïk íà ;"Búfçà äéäz¦§¤£ª¨¦¥¨¨¤¡©¨¥¤Ÿ¤

'äì àeä íéLã÷"¯ìòå íéLã÷ éLã÷ ìò ìçL ¨¨¦©¤¨©¨§¥¨¨¦§©
éLã÷ ïéa ,åéLã÷ úà íãà íéøçî .íél÷ íéLã÷̈¨¦©¦©£¦¨¨¤¨¨¨¥¨§¥

øãð íà ;íél÷ íéLã÷ ïéa íéLã÷¯,ïäéîc ïúBð ¨¨¦¥¨¨¦©¦¦¥¤¥§¥¤
äáãð íàå¯"äìBò äæ øBL" .ïúáBè úà ïúBð¯äæ øBLa ïzéì äöBø íãà änk ïéãîBà §¦§¨¨¥¤¨¨¤¨§¦©¨¨¨¤¦¥§¤

íeî ìòa ïéa íz ïéa ,øBëaä .éàMø BðéàL ét ìò óà äìBò BúBìòäì¯;BúBà ïéîéøçî §©£¨©©¦¤¥©©©§¥¨¥©©©£¦¦
.BúBçà ïáì Bà Bza ïáì Bðzéì äæ øBëáa ïzéì äöBø íãà änk ïéãîBà ?BúBà íéãBt ãöéëå§¥©¦§¦©¨¨¨¤¦¥¦§¤¦§§¤¦§¤£
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ערכין. פרק שמיני - המקדיש שדהו דף כח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc oikxr(oey`x meil)

,'äéäé Eìzzl lekie ,mipdkl minxgd z` zzl jixvy ,epiide §¦§¤
m`e .dvxiy odk lkl mze`íéøçänïäëì ïðúBð ,åéúBãN ¤¡¦§¨§¨§Ÿ¥

,øîLî BúBàaL,dvxiy odk lkl `leøîàpLdcy zyxta ¤§¦§¨¤¤¡©
,(`k fk `xwie) dfeg`,'Búfeçà äéäz ïäkì íøçä äãNk'¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£¨

øîâådey dxifba df oic cnlpe -,øbä ìæbî 'ïäkì' 'ïäkì' §¨©©Ÿ¥©Ÿ¥¦¤¤©¥
(g d xacna) aezk xbd lfb ly my`e oxw iably ,epiidemW`d'¨¨¨

dcUM' (my `xwie) aezk mxgd dcy iable ,'odMl 'dl aWEOd©¨©©Ÿ¥¦§¥
ly my`e oxwy myk ,cenll yie ,'FzGEg` didY odMl mxgd©¥¤©Ÿ¥¦§¤£¨
mipzip mxgd zecy jk ,xnynd eze`ay odkl mipzip xbd lfb

.xnyn eze`ay odkl
:`xnbd zl`eyíúäå,xbd lfbaïìðîynegde oxwdy oipn - §¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .xnyn eze`ay odkl wx mipzipàéðúc§©§¨
m`e' ,(my xacna) xbd lfb zyxta xn`p ,(:hw w"a) `ziixaa§¦

aWEOd mW`d ,eil` mW`d aiWdl l`B Wi`l oi`,'ïäkì 'äì ¥¨¦Ÿ¥§¨¦¨¨¨¥¨¨¨¨©¨©©Ÿ¥
epiidc ,'dl `edy rnyn dligzay ,weqta dxizq yi dxe`kle
yi jk `l` .odkl ozipy rnyn jynddn eli`e ,ycwdl

,weqtd z` yexclíMä Bàð÷,ynegde oxwd z` 'd dpw - §¨©¥
Bðúðe'd.øîLî BúBàaL ïäkì:`ziixad zl`eyøîBà äzà §¨©Ÿ¥¤§¦§¨©¨¥
epzpyBà ,øîLî BúBàaL ïäkì`nyBðéà,jkàlàzzl ozip ©Ÿ¥¤§¦§¨¥¤¨

äöøiL ïäk ìëìdaiyn .xnyn eze`a `ly s`e ,olfbd §¨Ÿ¥¤¦§¤
:`ziixadøîBà àeäLk(my) weqtd jynda' ,ìéà ãálî §¤¥¦§©¥

,'åéìò Ba øtëé øLà íéøetékäz` odkl ozep olfbdy ,epiide ©¦¦£¤§©¤¨¨
,eilr ea xtkiy el ozepy my`d oaxw caln ynegde oxwdéøä£¥

y,øaãî áeúkä øîLî BúBàaL ïäëaaixwnd odkd ixdy §Ÿ¥¤§¦§¨©¨§©¥
.xnynd eze`n `ed ,my`d z`

:oia` xa `iig iax xn`y sqep oic d`ian `xnbdäàöBiä äãN̈¤©§¨
ìáBia íéðäkìmilrad evx `le dycwedy dfeg` dcy - ©Ÿ£¦©¥

milrad zeyxn z`vei `ide ,ycwdn xg` d`pwy e` dl`ebl
,(a"re `"r dk lirl) mipdkl zwlgzne laeiaì dðúBðipdk §¨§

dìáBé Ba òâtL øîLî.mzcear onfa laeid lgy - ¦§¨¤¨©¥
:`xnbd zwtzqneäì àéòaéà,daiyid ipalBa òâtxetik mei ¦©§¨§¨©

laei lyúaMaea micaery,zexnyn izyéàî,oicd dn - §©¨©
e` ,dcya dkef sqen oaxw xg` cr caery xnynd m`d

:`xnbd daiyn .jk xg` ezcear z` ligzny xnyndøîà̈©
àöBiä øîLîì dðúBð ,àðôìeçc déîMî énà øa àéiç éaø- ©¦¦¨©©¦¦§¥§§¨¨§¨§¦§¨©¥

zligza lg laeidy meyn ,zayd dze`a ezcear z` miiqnd
.`veid xnynd ipdk f` ea ekfe dlild

:in` xa `iig iax ixacl di`x d`ian `xnbdïîçð áø øîà̈©©©§¨
[éëä énð] àéðz ,÷çöé øazlgza lg laeidy `ziixaa ©¦§¨©§¨©¦¨¦

`id ryze mirax` zpyy oeiky ,`ziixaa epipyy ,dlild
,laei `id dixg`ly dpyde ,dhiny,øîBà äzà úàöîð¦§¥¨©¨¥

yúéòéáL ãçàå ìáBé ãçà,dhinyd oiae laeid oia -ïéènLî ¤¨¥§¤¨§¦¦§©§¦
ìáBiL àlà ,ãçàkzerwxwd z` hnynBúléçúazligza - §¤¨¤¨¤¥¦§¦¨

,dpydåeli`ähîMämitqkd z` zhnyndôBñaseqa - §©§¦¨§¨
dhinye laeiy ,rnyn `ziixad oeyln :`xnbd dywn .dpyd
laeidy jka miwelgy `l` ,cg` onfa mihnyny jka minec

ixde ,dteqa zhnyn dhinyde ezligza hnyn,äaøcàlk ©§©¨
,cg` onfa mihnyny dfl df minecy dnéàåä éëä íeMî- ¦¨¦£©¦

,dteqa zhnyn dhinyde ezligza hnyn laeidy zngn `ed
`vnpe ,laeid zpy zligz `ed dhinyd zpy seqy meyn

`l` :`xnbd zayiin .onf eze`a mihnyn mdipyyàîéà¥¨
cg`e laei cg` xne` dz` z`vnp' ,jk `ziixad oeyla

cg`k oihnyn ziriayìáBiäL éðtîe'åëezligza hnyn ¦§¥¤©¥
dhinydeseq `edy ,dlild zligza lg laeidy ixd .dteqa
.dhinyd

:`ziixad lr `xnbd dywn,úéòéáL àîìLaoaenepipyy dn ¦§¨¨§¦¦

zhnyny,dôBñameynáéúëc,(` eh mixac) dhiny zyxta §¨¦§¦
,'ähîL äNòz íéðL òáL õwî'dpyd seqay ,rnyne ¦¥¤©¨¦©£¤§¦¨

.dhinyd legz ziriaydàlàdy df oicìáBéhnynBúléçúa ¤¨¥¦§¦¨
ixdy ,oaen epi`àeä íéøetékä íBéa,dpyd y`xa `le hnyn §©¦¦

áéúëc,(i-h dk `xwie) laeid zyxtaeøéáòz íéøetékä íBéa' ¦§¦§©¦¦©£¦
,íëöøà ìëa øôBL'ebe dpW miXngd zpW z` mYWCwe ¨§¨©§§¤§¦©§¤¥§©©£¦¦¨¨

,xteya mirwez mixetikd meiay epiide ,'FzGg` l` Wi` mYaWe§©§¤¦¤£ª¨
:`xnbd zayiin .mdilral zerwxwd mixfeg f`eépî àä- ¨©¦

,ezligza lg laeidy ef `ziixa dpyy `pzd edinéaø©¦
øîàc ,àéä ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé,(:g d"x) ¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¦§¨©

ìééçc àeä äðMä Làøîd,ìáBémitqk zhiny ,ezhiyle ¥Ÿ©¨¨§¨¦¥
dhinyd seq `edy laeid zpy zqipka milg laeid zrwtde

.laeid zligze
:`xnbd zxne`eèåìéa øa äi÷æç dòîLiax ly ef drenyl ©§¨¦§¦¨©¦§¨
,oia` xa `iigeäáà éaøc dén÷ døîà ìæàådxn`e jlde - ©£©©§¨©¥§©¦£¨
,eda` iax iptlxa `iig iax wlig recn ,eixac lr dywd `ede

,zerwxwl oilhlhn oia oia`úBò÷ø÷ì éìèìhî Léwéìåixd - §¥¦¦©§§¦§©§¨
minxg dcy zyxta aezky ,epiide ,zerwxwl oilhlhn eywed
lirl x`azde ,'FzGg` dcVnE 'ebe Fl xW` lMn' (gk fk `xwie)¦¨£¤¦§¥£ª¨
yiwdy oeike ,oilhlhn lr yxcp 'Fl xW` lMn' aezkdy (`"r)¦¨£¤
aiyde .df oica mb mzeeydl el did ,zerwxwl oilhlhn aezkd

ike ,elåàìzwelgnàkéàc ,àéä éàpz`pz yiy -Léwîc ¨©¨¥¦§¦¨§©¦
zerwxwl oilhlhn,Léwî àìc àkéàåmi`pz ewlgpy oeike §¦¨§Ÿ©¦

z` xn` `ed ixdy ,oia` xa `iig iax lr zeywdl oi` ,df oica
epicøîàc ïàîkyïðéLwî àì.zerwxwl oilhlhn §©§¨©Ÿ©§¦©

äðùî
:mipdk inxg oic zx`ane ,minxg oica weqrl dkiynn epzpyn

íéðäk éîøç,mipdkl mze` zzl ick enxgedy miqkp -ïéà ¤§¥Ÿ£¦¥
ïBéãt íäì`l' (my) mda xn`py meyn ,mzectl ozip `l - ¨¤¦§Ÿ

,'l`Bi `le xkOiíéðúBð àlàmze`,äîeøúk íéðäkìxg`le ¦¨¥§Ÿ¦¨¥¤¨§¦©Ÿ£¦¦§¨
,xac lkl epennk md ixde ,oilegl mi`vei md odkd cil e`ay

.`xnba x`eanke
mipdkl `ed m`d yxtzd `ly mxga zwelgn d`ian dpynd

:ziad wcal e`íéîøç íúñ ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø- ©¦§¨¤§¥¨¥§¨£¨¦
ziad wcal mixgn m`d yxit `le ,mzqa eiqkpn mixgnd mc`

minxgen md ixd ,mipdkl e`øîàpL ,úéaä ÷ãáìzyxta §¤¤©©¦¤¤¡©
,(gk fk `xwie) minxg,''äì àeä íéLã÷ Lã÷ íøç ìk'¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©

`edy ea yxit m` `l` ,ziad wcal `ed mxg lky ,rnyne
.mipdklíéîøç íúñ ,íéøîBà íéîëçåmd ixd,íéðäkì ©£¨¦§¦§¨£¨¦©Ÿ£¦
øîàpL(`k fk my) laeia mipdkl z`veiy dfeg` dcya ¤¤¡©

,'Búfeçà äéäz ïäkì íøçä äãNk'mxgd dcy mzqy ,rnyne ¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£¨
:dpynd zl`ey .mipdkl `idïk íà,mipdkl md minxg mzqy ¦¥

øîàð änìminxg zyxta,''äì àeä íéLã÷ Lã÷ íøç ìk' ¨¨¤¡©¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©
:dpynd daiyn .ziad wcal `ed mzq mxgy rnynydf weqt

,epcnll `aLmxgdìçmbíéLã÷ ìòå íéLã÷ éLã÷ ìò ¤¨©¨§¥¨¨¦§©¨¨¦
íél÷.jenqa x`eanke ©¦

ipic z`e eycwedy miqkp znxgd oic z` zx`an dpynd
:mpeictíãà íéøçîmixgdl mc` leki -åéLã÷ úàxaky ©£¦¨¨¤¨¨¨
,yicwd,íéLã÷ éLã÷ ïéae ,my`e z`hg e` ,dler oebkeïéa ¥¨§¥¨¨¦¥

,íél÷ íéLã÷mle` .gqt oaxwe xeka ,dnda xyrn ,dcez oebke ¨¨¦©¦
,eaeiga welig yiíàa dyicwdy dnda mixgd,øãð,xnelk ¦¤¤

aiigy oeik ,ezlerl dnda yixtde 'dler ilr ixd' xn`y
,dndad ieey lk lr mxgd lge epennk `id ,dndad zeixg`a

eïúBðodklïäéîcdndad z`e ,dndad ieey lk cbpk zern - ¥§¥¤
.excpl aixwiíàåa dyicwdy dnda mixgd,äáãðxn`y oebke §¦§¨¨
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רז oifge` mipya cenr gk sc ± oey`x wxtzereay
äéäé êì.llka erxf lke ,`pngx dil xn`w oxd`l Ðïäëì 'äì áùåîä íùàä

.oil`eb el oi`y l`xyin mc` jl oi` l`xyia ixdy ,xacn aezkd xbd lfba Ð
z` lfebd `l`my`e odkl ynege oxw mlyn Ð zn jk xg`e dcede raype xbd

"ayend" ,oxwd df Ð "my`d" :(`,iw) `nw `aaa "lfebd" wxta opixn`e .gafnl
df Ð "mixetikd li` caln" ,ynegd df Ð
.raypy xwy zreay lr `iany my` li`

øîùî åúåàáù ïäëá éøäxn`w ikdc Ð
Ð mixetkd li`a ea xtknd odkly :`xw

.ynege oxw `di'åë äàöåéä äãùax Ð
.dl xn`w oia` xa `iigìáåé åá òâô

úáùámei ea lge ,zetlgzn zexnync Ð
ozi efi`l ,meia ea mixetikdøîùîì ?

àöåéä.yn` laeid ligzd ezeyxay Ð
éëä éîð àéðú ÷çöé øá ïîçð áø øîàÐ

.opilf` dlgzd xzacøîåà úàöîðÐ
ligzd ryze mirax` zpye li`ed

.laei dixg` ly dpye ,ziriayìáåé ãçà
ãçàë ïéèîùî úéòéáù ãçàå,cg` meia Ð

laeie ,mitqk z`eld zhnyn ziriay
.'ek laeidy `l` ,zerwxw zxiknäáøãà

meyn cg` meia mihnyn mdipyc `nrh Ð
,ezligza laeie dteqa ziriayc ,ikd
axr ly [zeynyd] oiac gkzy` `zydc
`zry `idde ,ziriay `wtp laei zay

!oihnyn ediiexzéëä éðú àìàoihnyn Ð
ziriaye ezligza laeidy iptn cg`k

.dteqaìàòîùé éáøãy`xc `nw wxta Ð
.(a,g) dpydéèåìéá øá äé÷æç äòîùÐ

.oia` xa `iig axc `dlïéìèìèî ùé÷éìå
.mxgc Ðúåò÷ø÷ì`dc ,mxgc Ð

dcyne el xy` lkn" :aizkc ,yiwzi`
odkl oilhlhn inp eazilc `nile ,"ezfeg`

!xnyn eze`ayàéä éàðú åàìiax Ð
iaxc ,`da lirl iblti` oerny iaxe dcedi

.yiwn `l oerny iaxe yiwn dcediäðùî
íéðäë éîøçick mnixgdy minxg Ð

`xwie) aizkc ,oeict mdl oi` ,odkl mzzl
wca inxg la` ."l`bi `le xkni `l" :(fk
ikdc `zrc`c ,oeict mdl yi ziad
`l` ziad wcal ie`x oi` `dc ,edpinxg`

.zern'åë íéùã÷ éùã÷ ìò íøçä ìçùÐ
.'eke eiycw z` mc` mixgn :yxtnck

minxgen j`ide?m` `l` !ely epi` `lde
yixtde "dler ilr ixd" :xn`c ,od xcp
li`ed ,dnixgd jk xg`e ,excpl dnda
Ð dapbp e` dzn m` dzeixg`a aiig `ede
.odkl dinc lk ozep `ede ,`id ely z`vnp
zi` i`ce `dc ,excpl aixwi dndad z`e
dicic e`lc ,mxgi` dteb e`lc ,oeict dil

.`edàéä äáãð íàåaiig epi`c Ð
`l i`ce `d ,dzn dzid m` dzeixg`a

.dicic e`lc ,mxg liigäúáåè éãëá àìàcvik .odkl ozi da el yiy d`pd zaeh Ð?eaixwdl df xeya ozil dvex mc` dnk oicne` Ð enixgde ,"dler df xey"
dzn m` ixdy ,da el yiy d`pd zaeh `id efy ,df ozi minc oze`ke .epewl oexec aixwdl elhep Ð lefa `vni m` ,dler aiig epi`y mc` ,xnelk .aiig epi`y dler
.aiig epi`y dler z`lrd ciqtdy ixd ,epewl oexec aixwd `ly `l` ,ciqtn epi` Ð ca`z m` ,dzrne ,ezaeg ici `vi dyixtdyne ,dzeixg`a aiig epi` dapbp e`

.`id `ide ,i`yx epi`y dler zelrdl :oda azkc mixtq zi`eéàùø.`iyx :opinbxzn (ak zeny) "dyep" ,aiig oeyl Ðåúåà ïéãåô ãöéëåepi` eteb xekadc Ð
.odkl `l` ely epi` ixdy ,mxgenåøåëá ïúéì äæ úéáä ìòáì ïúéì äöåø ìàøùéî íãà äîë ïéãîåà àìàozi d`pd zaeh dze`e ,ezeg` oal e` odk eza oal Ð

` .l`xyi iedil d`pd zaeh jdl dl aidic `iddc ,odk ezeg` oae eza oa hwp `wece .mxgd liaya odkl df ziad lradl aidic i`dc ,odk eig` oae odk epa oa la
yecl zepxbd ziaa riiqnd odkk d`xp Ð xekad ifg inp diciclc oeik ,dil aidi dicic meyn e`lc ab lr s`e .`xb` dil aidi ivn `l Ð odk ied d`pd zaeh jdl

.(a,ek) "dnk cr" wxta zexekaa opixn` ikde .xky zxeza `l` dnexz zxeza liwy `lc gkzy`e ,exkya eizenexz el epziy ick ,zexfleàøîâùã÷äë ïä éøä
.dlirn oda yie Ð
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äãù`zln i`d Ð laei ea rbty [xnynl] (inl) oipzep laeia mipdkl d`veid
.`cqg ax xn` oia` xa `iig iaxc `zlinn `l` ,`ziixad on epi`

ïàîëoinixgn oi` mipdk `nlya :lirl oxn`c `d ,xn`z m`e Ð yiwn `lc
ok m`e ,xnyn eze`ay odkl mpzil jixv minxg dcy `lde .mdly minxgc

,ezxnyna epi` m` ,edcy odk mixgd m`
eze`ay odkl dpzil jixv epi` i`n`
`zlinc `geexlc :xnel jixve ?xnyn
epi` edcy odk mixgd m` ixdy ,ikd xn`
s`e ."mdl `ed mler zfeg`" :aizkc ,mxg
`nzqn ,aizkc `ed miel iabc ab lr
odkd mixgd m`e .`ed ikd inp mipdkl
epi`c `hiyt Ð yiwnc o`nl ,milhlhn
Ð yiwn `lc o`nl elit`e .mixgdl leki
odk lkl epzep oxn`ck odly minxgd
iaxe :lirl xn`c `d inp `gipe .dvxiy
meyne ,opixn`ck mipdk `nlya ,oerny
oi`c ab lr s` ,ikd xn`c `ed oilhlhn
la` .mdly minxgd mewn lkn ,yiwn
Ð miel iab aizkc "mler zfeg`" zerwxwa

.ok mipdkl oicd `ed

éîøç(ozil) minxg :yexit Ð mipdk
aizkck ,oeict odl oi` Ð mipdkl mipzipd
jgxk lre ."l`bi `le xkni `l" :(fk `xwie)
`nzqc ab lr s` ,ixii` mipdk inxga
`hiyt Ð ziad wca inxga i`c .aizk
.ziad wca ikxv odn zeyrl ick od oictpc

ïéãîåàdf xeya ozil dvex mc` dnk
Ð i`yx epi`y it lr s` dler ezelrdl
"dyep" enk ,aiig epi`y :yexit (ozil)
df itle .i"yx yxit jk ,`iyx :opinbxznc
`zi`c `d :oeyny xa awri iax axd xne`
ilra oi` :(`,bl) oiyecwc `nw wxta
minkg icinlz ipta cenrl oi`yx zeipne`
elit` ixiin Ð ozk`lna miwqery drya
:xnel dvex "oi`yx"e ,mzk`lna oiweqra
,`kdc "i`yx epi`y it lr s`" enk ,oiaiig
ixiin i`e .aiig epi`y it lr s` :xnel dvex
oi`yx xninl `gip Ð mixg` zk`lna

.ynnïáì`le Ð odk ezeg` oal e` eza
oeikc ,eig` oal e` epa oal xninl ivn
ziaa riiqnd odkk dil ied dil `ifgc
zexeka) "dnk cr" wxta `zi`ck ,zepxbd

.i"yx yxit oke .(a,ek
lewy
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åéúBãN íéøçä ."äéäé El¯BúBàaL ïäkì ïðúBð §¦§¤¤¡¦§¨§¨©Ÿ¥¤§
,"Búfçà äéäz ïäkì íøçä äãNk" :øîàpL ,øîLî¦§¨¤¤¡©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨
?ïìðî íúäå .øbä ìæbî "ïäkì" "ïäkì" øîâå§¨©©Ÿ¥©Ÿ¥¦¥¤©¥§¨¨§¨¨

"ïäkì 'äì" :àéðúc¯ïäkì Bðúðe íMä Bàð÷ §©§¨©©Ÿ¥§¨©¥§¨©Ÿ¥
?øîLî BúBàaL ïäkì :øîBà äzà ;øîLî BúBàaL¤§¦§¨©¨¥©Ÿ¥¤§¦§¨
:øîBà àeäLk !äöøiL ïäk ìëì àlà Bðéà Bà¥¤¨§¨Ÿ¥¤¦§¤§¤¥

"åéìò Ba øtëé øLà íéøtékä ìéà ãálî"¯éøä ¦§©¥©¦ª¦£¤§©¥¨¨£¥
äàöBiä äãN .øaãî áeúkä øîLî BúBàaL ïäka©Ÿ¥¤§¦§¨©¨§©¥¨¤©§¨

ìáBia íéðäkì¯.ìáBé Ba òâtL øîLnì dðúBð ©Ÿ£¦©¥§¨©¦§¨¤¨©¥
àéiç áø øîà ?éàî ,úaLa Ba òât :eäì àéòaéà¦©£¨§¨©§©¨©¨©©¦¨
.àöBiä øîLnì dðúBð :àðôìeçc déîMî éîà øa©©¦¦§¥§§¨¨§¨©¦§¨©¥
:øîBà äzà úàöîð ,àéðz :÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨©§¨¦§¥¨©¨¥
àlà ,ãçàk ïéènLî úéòéáL ãçàå ìáBé ãçà¤¨¥§¤¨§¦¦§©§¦§¤¨¤¨

.dôBña ähîMäå Búléçúa ìáBiL¯íeMî ,äaøcà ¤¥¦§¦¨§©§¦¨§¨©§©¨¦
!éàåä éëä¯àîìLa .'åë ìáBiäL éðtî :àîéà ¨¦£©¥¨¦§¥¤©¥¦§¨¨

dôBña úéòéáL¯äNòz íéðL òáL õwî" :áéúëc §¦¦§¨¦§¦¦¥¤©¨¦©£¤
,àeä íéøetékä íBéa ?Búléçúa ìáBé àlà ,"ähîL§¦¨¤¨¥¦§¦¨§©¦¦
!"íëöøà ìëa øôBL eøéáòz íéøtkä íBéa" :áéúëc¦§¦§©¦ª¦©£¦¨§¨©§§¤

¯ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ?épî àä̈©¦©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
.ìáBé ìééçc àeä äðMä Làøî :øîàc ,àéä ä÷Bøa§¨¦§¨©¥Ÿ©¨¨§¨¥¥
éaøc dén÷ øîà ìæàå Bèeìéa øa äi÷æç dòîL§©¨¦§¦¨©¦©£©£©©¥§©¦

!úBò÷ø÷ì éìèìhî Lé÷éìå :eäaà¯éàðz åàì ©¨§¥¦¦©§§¥§©§¨¨©¨¥
ïàîk ,Léwî àìc àkéàå Léwîc àkéàc ?àéä¦§¦¨§©¦§¦¨§¨©¦§©

.ïðéLwî àì øîàcäðùîíäì ïéà íéðäë éîøç §¨©¨©§¦©¤§¥Ÿ£¦¥¨¤
ïa äãeäé éaø .äîeøúk íéðäkì íéðúBð àlà ,ïBéãt¦§¤¨§¦©Ÿ£¦¦§¨©¦§¨¤
:øîàpL ,úéaä ÷ãáì íéîøç íúñ :øîBà àøéúa§¥¨¥§¨£¨¦§¤¤©©¦¤¤¡©

'äì àeä íéLã÷ Lã÷ íøç ìk":íéøîBà íéîëçå ." ¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©©£¨¦§¦
ïäkì íøçä äãNk" :øîàpL ,íéðäkì íéîøç íúñ§¨£¨¦©Ÿ£¦¤¤¡©¦§¥©¥¤©Ÿ¥
Lã÷ íøç ìk" øîàð änì ,ïk íà ;"Búfçà äéäz¦§¤£ª¨¦¥¨¨¤¡©¨¥¤Ÿ¤

'äì àeä íéLã÷"¯ìòå íéLã÷ éLã÷ ìò ìçL ¨¨¦©¤¨©¨§¥¨¨¦§©
éLã÷ ïéa ,åéLã÷ úà íãà íéøçî .íél÷ íéLã÷̈¨¦©¦©£¦¨¨¤¨¨¨¥¨§¥

øãð íà ;íél÷ íéLã÷ ïéa íéLã÷¯,ïäéîc ïúBð ¨¨¦¥¨¨¦©¦¦¥¤¥§¥¤
äáãð íàå¯"äìBò äæ øBL" .ïúáBè úà ïúBð¯äæ øBLa ïzéì äöBø íãà änk ïéãîBà §¦§¨¨¥¤¨¨¤¨§¦©¨¨¨¤¦¥§¤

íeî ìòa ïéa íz ïéa ,øBëaä .éàMø BðéàL ét ìò óà äìBò BúBìòäì¯;BúBà ïéîéøçî §©£¨©©¦¤¥©©©§¥¨¥©©©£¦¦
.BúBçà ïáì Bà Bza ïáì Bðzéì äæ øBëáa ïzéì äöBø íãà änk ïéãîBà ?BúBà íéãBt ãöéëå§¥©¦§¦©¨¨¨¤¦¥¦§¤¦§§¤¦§¤£
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc oikxr(oey`x meil)

,'äéäé Eìzzl lekie ,mipdkl minxgd z` zzl jixvy ,epiide §¦§¤
m`e .dvxiy odk lkl mze`íéøçänïäëì ïðúBð ,åéúBãN ¤¡¦§¨§¨§Ÿ¥

,øîLî BúBàaL,dvxiy odk lkl `leøîàpLdcy zyxta ¤§¦§¨¤¤¡©
,(`k fk `xwie) dfeg`,'Búfeçà äéäz ïäkì íøçä äãNk'¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£¨

øîâådey dxifba df oic cnlpe -,øbä ìæbî 'ïäkì' 'ïäkì' §¨©©Ÿ¥©Ÿ¥¦¤¤©¥
(g d xacna) aezk xbd lfb ly my`e oxw iably ,epiidemW`d'¨¨¨

dcUM' (my `xwie) aezk mxgd dcy iable ,'odMl 'dl aWEOd©¨©©Ÿ¥¦§¥
ly my`e oxwy myk ,cenll yie ,'FzGEg` didY odMl mxgd©¥¤©Ÿ¥¦§¤£¨
mipzip mxgd zecy jk ,xnynd eze`ay odkl mipzip xbd lfb

.xnyn eze`ay odkl
:`xnbd zl`eyíúäå,xbd lfbaïìðîynegde oxwdy oipn - §¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .xnyn eze`ay odkl wx mipzipàéðúc§©§¨
m`e' ,(my xacna) xbd lfb zyxta xn`p ,(:hw w"a) `ziixaa§¦

aWEOd mW`d ,eil` mW`d aiWdl l`B Wi`l oi`,'ïäkì 'äì ¥¨¦Ÿ¥§¨¦¨¨¨¥¨¨¨¨©¨©©Ÿ¥
epiidc ,'dl `edy rnyn dligzay ,weqta dxizq yi dxe`kle
yi jk `l` .odkl ozipy rnyn jynddn eli`e ,ycwdl

,weqtd z` yexclíMä Bàð÷,ynegde oxwd z` 'd dpw - §¨©¥
Bðúðe'd.øîLî BúBàaL ïäkì:`ziixad zl`eyøîBà äzà §¨©Ÿ¥¤§¦§¨©¨¥
epzpyBà ,øîLî BúBàaL ïäkì`nyBðéà,jkàlàzzl ozip ©Ÿ¥¤§¦§¨¥¤¨

äöøiL ïäk ìëìdaiyn .xnyn eze`a `ly s`e ,olfbd §¨Ÿ¥¤¦§¤
:`ziixadøîBà àeäLk(my) weqtd jynda' ,ìéà ãálî §¤¥¦§©¥

,'åéìò Ba øtëé øLà íéøetékäz` odkl ozep olfbdy ,epiide ©¦¦£¤§©¤¨¨
,eilr ea xtkiy el ozepy my`d oaxw caln ynegde oxwdéøä£¥

y,øaãî áeúkä øîLî BúBàaL ïäëaaixwnd odkd ixdy §Ÿ¥¤§¦§¨©¨§©¥
.xnynd eze`n `ed ,my`d z`

:oia` xa `iig iax xn`y sqep oic d`ian `xnbdäàöBiä äãN̈¤©§¨
ìáBia íéðäkìmilrad evx `le dycwedy dfeg` dcy - ©Ÿ£¦©¥

milrad zeyxn z`vei `ide ,ycwdn xg` d`pwy e` dl`ebl
,(a"re `"r dk lirl) mipdkl zwlgzne laeiaì dðúBðipdk §¨§

dìáBé Ba òâtL øîLî.mzcear onfa laeid lgy - ¦§¨¤¨©¥
:`xnbd zwtzqneäì àéòaéà,daiyid ipalBa òâtxetik mei ¦©§¨§¨©

laei lyúaMaea micaery,zexnyn izyéàî,oicd dn - §©¨©
e` ,dcya dkef sqen oaxw xg` cr caery xnynd m`d

:`xnbd daiyn .jk xg` ezcear z` ligzny xnyndøîà̈©
àöBiä øîLîì dðúBð ,àðôìeçc déîMî énà øa àéiç éaø- ©¦¦¨©©¦¦§¥§§¨¨§¨§¦§¨©¥

zligza lg laeidy meyn ,zayd dze`a ezcear z` miiqnd
.`veid xnynd ipdk f` ea ekfe dlild

:in` xa `iig iax ixacl di`x d`ian `xnbdïîçð áø øîà̈©©©§¨
[éëä énð] àéðz ,÷çöé øazlgza lg laeidy `ziixaa ©¦§¨©§¨©¦¨¦

`id ryze mirax` zpyy oeiky ,`ziixaa epipyy ,dlild
,laei `id dixg`ly dpyde ,dhiny,øîBà äzà úàöîð¦§¥¨©¨¥

yúéòéáL ãçàå ìáBé ãçà,dhinyd oiae laeid oia -ïéènLî ¤¨¥§¤¨§¦¦§©§¦
ìáBiL àlà ,ãçàkzerwxwd z` hnynBúléçúazligza - §¤¨¤¨¤¥¦§¦¨

,dpydåeli`ähîMämitqkd z` zhnyndôBñaseqa - §©§¦¨§¨
dhinye laeiy ,rnyn `ziixad oeyln :`xnbd dywn .dpyd
laeidy jka miwelgy `l` ,cg` onfa mihnyny jka minec

ixde ,dteqa zhnyn dhinyde ezligza hnyn,äaøcàlk ©§©¨
,cg` onfa mihnyny dfl df minecy dnéàåä éëä íeMî- ¦¨¦£©¦

,dteqa zhnyn dhinyde ezligza hnyn laeidy zngn `ed
`vnpe ,laeid zpy zligz `ed dhinyd zpy seqy meyn

`l` :`xnbd zayiin .onf eze`a mihnyn mdipyyàîéà¥¨
cg`e laei cg` xne` dz` z`vnp' ,jk `ziixad oeyla

cg`k oihnyn ziriayìáBiäL éðtîe'åëezligza hnyn ¦§¥¤©¥
dhinydeseq `edy ,dlild zligza lg laeidy ixd .dteqa
.dhinyd

:`ziixad lr `xnbd dywn,úéòéáL àîìLaoaenepipyy dn ¦§¨¨§¦¦

zhnyny,dôBñameynáéúëc,(` eh mixac) dhiny zyxta §¨¦§¦
,'ähîL äNòz íéðL òáL õwî'dpyd seqay ,rnyne ¦¥¤©¨¦©£¤§¦¨

.dhinyd legz ziriaydàlàdy df oicìáBéhnynBúléçúa ¤¨¥¦§¦¨
ixdy ,oaen epi`àeä íéøetékä íBéa,dpyd y`xa `le hnyn §©¦¦

áéúëc,(i-h dk `xwie) laeid zyxtaeøéáòz íéøetékä íBéa' ¦§¦§©¦¦©£¦
,íëöøà ìëa øôBL'ebe dpW miXngd zpW z` mYWCwe ¨§¨©§§¤§¦©§¤¥§©©£¦¦¨¨

,xteya mirwez mixetikd meiay epiide ,'FzGg` l` Wi` mYaWe§©§¤¦¤£ª¨
:`xnbd zayiin .mdilral zerwxwd mixfeg f`eépî àä- ¨©¦

,ezligza lg laeidy ef `ziixa dpyy `pzd edinéaø©¦
øîàc ,àéä ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé,(:g d"x) ¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¦§¨©

ìééçc àeä äðMä Làøîd,ìáBémitqk zhiny ,ezhiyle ¥Ÿ©¨¨§¨¦¥
dhinyd seq `edy laeid zpy zqipka milg laeid zrwtde

.laeid zligze
:`xnbd zxne`eèåìéa øa äi÷æç dòîLiax ly ef drenyl ©§¨¦§¦¨©¦§¨
,oia` xa `iigeäáà éaøc dén÷ døîà ìæàådxn`e jlde - ©£©©§¨©¥§©¦£¨
,eda` iax iptlxa `iig iax wlig recn ,eixac lr dywd `ede

,zerwxwl oilhlhn oia oia`úBò÷ø÷ì éìèìhî Léwéìåixd - §¥¦¦©§§¦§©§¨
minxg dcy zyxta aezky ,epiide ,zerwxwl oilhlhn eywed
lirl x`azde ,'FzGg` dcVnE 'ebe Fl xW` lMn' (gk fk `xwie)¦¨£¤¦§¥£ª¨
yiwdy oeike ,oilhlhn lr yxcp 'Fl xW` lMn' aezkdy (`"r)¦¨£¤
aiyde .df oica mb mzeeydl el did ,zerwxwl oilhlhn aezkd

ike ,elåàìzwelgnàkéàc ,àéä éàpz`pz yiy -Léwîc ¨©¨¥¦§¦¨§©¦
zerwxwl oilhlhn,Léwî àìc àkéàåmi`pz ewlgpy oeike §¦¨§Ÿ©¦

z` xn` `ed ixdy ,oia` xa `iig iax lr zeywdl oi` ,df oica
epicøîàc ïàîkyïðéLwî àì.zerwxwl oilhlhn §©§¨©Ÿ©§¦©

äðùî
:mipdk inxg oic zx`ane ,minxg oica weqrl dkiynn epzpyn

íéðäk éîøç,mipdkl mze` zzl ick enxgedy miqkp -ïéà ¤§¥Ÿ£¦¥
ïBéãt íäì`l' (my) mda xn`py meyn ,mzectl ozip `l - ¨¤¦§Ÿ

,'l`Bi `le xkOiíéðúBð àlàmze`,äîeøúk íéðäkìxg`le ¦¨¥§Ÿ¦¨¥¤¨§¦©Ÿ£¦¦§¨
,xac lkl epennk md ixde ,oilegl mi`vei md odkd cil e`ay

.`xnba x`eanke
mipdkl `ed m`d yxtzd `ly mxga zwelgn d`ian dpynd

:ziad wcal e`íéîøç íúñ ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø- ©¦§¨¤§¥¨¥§¨£¨¦
ziad wcal mixgn m`d yxit `le ,mzqa eiqkpn mixgnd mc`

minxgen md ixd ,mipdkl e`øîàpL ,úéaä ÷ãáìzyxta §¤¤©©¦¤¤¡©
,(gk fk `xwie) minxg,''äì àeä íéLã÷ Lã÷ íøç ìk'¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©

`edy ea yxit m` `l` ,ziad wcal `ed mxg lky ,rnyne
.mipdklíéîøç íúñ ,íéøîBà íéîëçåmd ixd,íéðäkì ©£¨¦§¦§¨£¨¦©Ÿ£¦
øîàpL(`k fk my) laeia mipdkl z`veiy dfeg` dcya ¤¤¡©

,'Búfeçà äéäz ïäkì íøçä äãNk'mxgd dcy mzqy ,rnyne ¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£¨
:dpynd zl`ey .mipdkl `idïk íà,mipdkl md minxg mzqy ¦¥

øîàð änìminxg zyxta,''äì àeä íéLã÷ Lã÷ íøç ìk' ¨¨¤¡©¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©
:dpynd daiyn .ziad wcal `ed mzq mxgy rnynydf weqt

,epcnll `aLmxgdìçmbíéLã÷ ìòå íéLã÷ éLã÷ ìò ¤¨©¨§¥¨¨¦§©¨¨¦
íél÷.jenqa x`eanke ©¦

ipic z`e eycwedy miqkp znxgd oic z` zx`an dpynd
:mpeictíãà íéøçîmixgdl mc` leki -åéLã÷ úàxaky ©£¦¨¨¤¨¨¨
,yicwd,íéLã÷ éLã÷ ïéae ,my`e z`hg e` ,dler oebkeïéa ¥¨§¥¨¨¦¥

,íél÷ íéLã÷mle` .gqt oaxwe xeka ,dnda xyrn ,dcez oebke ¨¨¦©¦
,eaeiga welig yiíàa dyicwdy dnda mixgd,øãð,xnelk ¦¤¤

aiigy oeik ,ezlerl dnda yixtde 'dler ilr ixd' xn`y
,dndad ieey lk lr mxgd lge epennk `id ,dndad zeixg`a

eïúBðodklïäéîcdndad z`e ,dndad ieey lk cbpk zern - ¥§¥¤
.excpl aixwiíàåa dyicwdy dnda mixgd,äáãðxn`y oebke §¦§¨¨
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המשך בעמוד כב



xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc oikxr(ipy meil)

àøîâ
mipdk inxg' dpyna epipyy dn oipra `ziixa d`ian `xnbd

:'oeict mdl oi`ïðaø eðz,`ziixaaïBéãt ïäì ïéà ,íéðäk éîøç ¨©¨¨¤§¥Ÿ£¦¥¨¤¦§
,mzectl ozip `l -ïéðúBðåmze`.ïäkì,sqep oicíéîøç §§¦©Ÿ¥£¨¦
,mipdkl enxgedyúéáa ïäL ïîæ ìkdLc÷äk ïä éøä ,íéìòa ¨§©¤¥§¥§¨¦£¥¥§¤§¥

,ïäéøác ìëì,lrn mdn dpdpde ,d`pda mixeq`eøîàpL §¨¦§¥¤¤¤¡©
(gk fk `xwie),''äì àeä íéLã÷ Lã÷ (ìàøNéa) íøç ìk'¨¥¤§¦§¨¥Ÿ¤¨¨¦©

xg`l mle` .miycwk dyecw mda qtzp minxgd lky ,epiide
yïéleçk ïäéøác ìëì ïä éøä ,ïäkì ïðúðly epenn x`yk - §¨¨©Ÿ¥£¥¥§¨¦§¥¤§¦

,odkøîàpL(ci gi xacna),'äéäé Eì ìàøNéa íøç ìk',epiide ¤¤¡©¨¥¤§¦§¨¥§¦§¤
.epenn x`yk ely `ed ixd ,mxga dkef odkdyky

:dpyna epipyàøéúa ïa äãeäé éaø,øîBàíéîøç íúñ- ©¦§¨¤§¥¨¥§¨£¨¦
lg df ixd ,ziad wcal e` mipdkl m` yxit `lyúéaä ÷ãáì§¤¤©©¦

e'åë.mipdkl minxg mzq mixne` minkgezehiya dpc `xnbd
:`xnbd zl`ey .minxg mzq oica mi`pzdàîìLaly df oic ¦§¨¨

,ïðaø,oaen ,mipdkl minxg mzqyeäééîòè éLøôî à÷ãk ©¨¨¦§¨§¨§¦©§©§
àøéúa ïa äãeäé éaøc àîòèåz` eyxit minkgy meyn - §©£¨§©¦§¨¤§¥¨

oa dcedi iax yxc epnn weqtd z` xg` ote`a eyxc oke mnrh
.ziad wcal minxg mzqy `xizaàlàly oicdïa äãeäé éaø ¤¨©¦§¨¤

àøéúaeixacl ixdy ,oaen epi` ,ziad wcal minxg mzqy §¥¨
,dywéàä(`k fk `xwie) ea xn`py df weqt -íøçä äãNk' ©¦§¥©¥¤

,mipdkl minxg mzqy minkg eyxc epnny ,'FzGg` didY odMl©Ÿ¥¦§¤£ª¨
déì ãéáò éàî.epnn yxec `ed dn - ©¨¦¥

df weqt :`xnbd daiyndéì àéòaéîoa dcedi iaxl el jxvp - ¦©§¨¥
,`xizaàéðúãëì`ziixaaz`veiy dfeg` dcy iabl xn`p , §¦§©§¨
,mipdkl,'Búfçà äéäz ïäkì íøçä äãNk',xe`ia jixveäî ¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨©

øîBì ãeîìzdcy z` dnicy dna epcnll df weqt `a dn - ©§©
weqtd ,`ziixad zx`ane .mxgd dcyl laeia z`veid dfeg`

,df oic dfa epcnll `aBîøç äãN Léc÷äL ïäëì ïépîdcy - ¦©¦§Ÿ¥¤¦§¦§¥¤§
dl`b `le odkd dyicwde ,edcy mixgdy l`xyin da dkfy

,xafbd cinøîàé àlL,odkdå ìéàBädcyd z` l`b` `l m` ¤ŸŸ©¦§
`id ,xg` ici lr dctizeíéðäkì äàöBé,laeiaéøäåeiykr §¨©Ÿ£¦©£¥

,éãé úçz àéäok m`e ,da wfgen ip` ixdyàäzdlekélL ¦©©¨¦§¥¤¦
.xnynd ipa lkl wlgzz `le ,laeia ycwdn `vzykå`ld §

ïéã[xnege lw-]àeäm`y ,laeia ical da dkf`yadcy ¦§
dfeg`íéøçà ìL,mipdkl laeia z`veidäëBæ éðàwlga ¤£¥¦£¦¤

,ok m` ,mlern izeyxa dzid `ly s` lr ,dcyaéîöò ìLa§¤©§¦
,ici zgz `id zrk s`e ,ily dzidy dcya -ïkL ìk àìŸ¨¤¥

ily dlek `dz s`e ,laeia da dkf`yjkl .,øîBì ãeîìz©§©
,'Búfçà äéäz ïäkì íøçä äãNk'dfeg` dcy oicy ,xnelk ¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨

:`ziixad zx`ane .mxgd dcy oick `edäãOî eðãîl äî éëå§¦©¨©§¦§¥
díøç`l` ,dfeg` dcyläzòî,xnel epl yiäæ éøädcy-] ¥¤¥©¨£¥¤

[mxgdãnìì àa,weqtd oeyl zernynk ,dfeg` dcy lr ¨§©¥
ãîì àöîðå,dyxcd `id jke ,epnnBîøç äãN Léwî,odk ly §¦§¨¨¥©¦§¥¤§

,l`xyi mixgdy dnn da dkfy,ìàøNé ìL äfeçà äãNì¦§¥£¨¤¦§¨¥
,epiideìàøNé ìL äfeçà äãO äîcg` ici lr dl`bpy ©§¥£¨¤¦§¨¥

,mipdkdnäàöBélaeiaBãé úçzî,d`cty odkd ly §¨¦©©¨
ì ú÷lçúîed lkíéðäk,xnyn eze`ayBîøç äãN óàly ¦§©¤¤§Ÿ£¦©§¥¤§

,dyicwdy odkäàöBélaeiaBãé úçzî,df odk ly §¨¦©©¨
.íéðäkä åéçàì ú÷lçúîe¦§©¤¤§¤¨©Ÿ£¦

:`xnbd zl`eyCãéàåcnly minkge -mzqy df weqtn e §¦¨
leki epi` enxg dcy mixgdy odky mdl oipn ,mipdkl minxg

df oic ecnl md :`xnbd daiyn .envrl da zekfl'íøç'î¥¥¤
,'íøçä'xn`p `l` 'mxg dcUM' weqta xn`p `ly oeik ,xnelk ©¥¤¦§¥¥¤

odk ly df oicl `"d ze`d xezii z` yexcl yi ,'mxgd dcUM'¦§¥©¥¤
.enxg dcy yicwdy

:`xnbd zl`eyCãéàådf oic cnly `xiza oa dcedi iaxe - §¦¨
:`xnbd daiyn .`"d ze`d xeziin yxec `ed dn ,weqtd mvrn

ly df weicdéì òîLî àì ,'íøçä' 'íøç'oi`y xaeq `ed - ¥¤©¥¤Ÿ©§©¥
.xezii aygp df
:`xnbd zl`eyàøéúa ïa äãeäé éaøåweqtd oeyln cnly §©¦§¨¤§¥¨

minxg mzqy ,''dl `Ed miWcw Wcw mxg lM' ,(gk fk my)¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©
df oic ,ok m` ,ziad wcalìçcmb mxgdìòå íéLã÷ éLã÷ ìò §¨©¨§¥¨¨¦§©

,íél÷ íéLã÷,df weqtn dpyna minkg ecnlydéì àðî- ¨¨¦©¦§¨¥
:`xnbd daiyn .df oic cnel `ed oipndéì øáñdf oicaéaøk ¨©¥§©¦

ìàòîLéiabl aezkd oeyl zxizqny ,oldl dpyna `aend ¦§¨¥
yicwdl aeig oi`y yexcl yi ,`l e` eyicwdl yi m`d xeka
mixgdl ozipy `l` ,dil`n dlg ef dyecwy oeik ,'xeka'd z`
oicd `ede ,ezcil onfn dyecw eilr dlg xaky s` lr xeka
lr ziad wcal myicwdl e` ,mnixgdl xyt`y miycwd lka

.sebd zyecw mdilr lg xaky s`
mzqa epzpyna mi`pzd zwelgna dkldd ink zxxan `xnbd

:minxgàøéúa ïa äãeäé éaøk äëìä ,áø øîàminxg mzqy ¨©©£¨¨§©¦§¨¤§¥¨
:`xnbd zl`ey .ziad wcal,áøåike÷éáLzhiy z` gipd - §©¨¦

ãéáòå ïðaø[wqte-]àøéúa ïa äãeäé éaøkdaiyn .cigi `edy ©¨¨§¨¦§©¦§¨¤§¥¨
:`xnbdàéðz àëtéà àúééøaoeyln jtidl `ziixa dpy ax - ¨©§¨¦§¨©§¨

minxg mzq xne` `xiza oa dcedi iax' ,xnelk ,dpynd
wqte ,'ziad wcal minxg mzq mixne` minkge mipdkl

.ziad wcal minxg mzqy ,`ziixaay minkgk
ike ,axe :`xnbd zl`ey÷éáLlk ãéáòå ïéúéðúîzqxib ¨¦©§¦¦§¨¦§

d.àúééøa:`xnbd daiynéðz àëtéà énð ïéúéðúî ,áødpy - ¨©§¨©©§¦¦©¦¦§¨¨¦
zhiyk wqte ,`ziixaa ezqxibke ,dpynd oeyla mb jtidl

.ezqxb it lr minkg
:`xnbd zl`eyàúééøa énwî ïéúéðúî úëôàc úéæç éàî- ©¨¥§¨§©©§¦¦¦©¥¨©§¨

oeylk dzepyle dpynd zqxib z` jetdl ax d`x dn
,`ziixadétðïéúéðúî énwî àúééøa Cz` jetdl el did - ©¦¨©§¨¦©¥©§¦¦

:`xnbd daiyn .dpynd oeylk da zepyle `ziixad zqxibáø©
øéîb déøîbzyaeyn epiptly dpynd oeyly eizeaxn laiw - §¨¥¨¦

.epzqxibn jtidl da qexbl yie `id
:`xnbd zl`ey,éëä éàdkldy ax xn` recnäãeäé éaøk ¦¨¦§©¦§¨

,àøéúa ïadkld ixddéì éòaéî ïðaøkwqt ixdy ,xnel ¤§¥¨§©¨¨¦¨¥¥
:`xnbd daiyn .dpyna ezqxb it lr minkg zhiykéëä̈¦

øîà÷,axeúéðúe eúéëtàc éàîìz` mzktdy mkixacl - ¨¨©§©§©§¦§¦
iax' da mzipye ,izeaxn izlaiwy `qxibdn dpynd zqxib
minkge 'eke ziad wcal minxg mzq xne` `xiza oa dcedi

y weqtl yi ,'mipdkl minxg mzq mixne`äãeäé éaøk äëìä£¨¨§©¦§¨
àøéúa ïa.ziad wcal minxg mzqy ¤§¥¨

ewlgpe ,mzqa eiqkp z` mixgdy mc`a dyrn d`ian `xnbd
:miqkpd mr zeyrl eilr dn mi`xen`,àøáb àeää©©§¨

déñëðì eäðéîøçàceiqkp z` mixgdy -,àúéãaîeôa`le §©§§¦§§¦§¥§§§¦¨
.mipdkl e` deabl m` yxitäãeäé áøc dén÷ì àúà`a - £¨§©¥§©§¨

.miqkpd mr dyri dn el`eyl dcedi ax iptl mc` eze`øîà̈©
déì,dcedi axìB÷L[gw-]eäééìò ìéçàå éæeæ äòaøàllge - ¥§©§¨¨¥§©¦£©§

,jiqkp z` mdilreäðéãLezernd z` jilyze -,àøäða §¦§§©£¨
Cì eøzLéìå:`xnbd dgiken .miqkpd jl exzeie -àîìà §¦§§¨©§¨

øáñ÷y dcedi axíéîøç íúqmdúéaä ÷ãáìdcedi iaxke ¨¨©§¨£¨¦§¤¤©©¦
z` wexfle miqkpd z` llgl el xn` ok zngne ,`xiza oa

odkl mpziy el xn` `le xdpl zernd.
:`xnbd zl`eyïàîkllgl ozipy dcedi ax xn` in zhiyk - §©

,jkn xzei daxd miey mdy s` ,mifef drax` lr miqkpd z`
`edy xn`p m`dBìléçL äðî äåL Lc÷ä øîàc ,ìàeîLk¦§¥§¨©¤§¥¨¤¨¤¤¦§
,äèeøt äåL ìò`ed ixd,ìleçîzegta elligy s` lr ©¨¤§¨§¨
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המשך בעמוד רלא

oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtzereay
ïéìåçë ïä éøä.odk ly epenn x`yk Ðùáïðáø àîì`nrh iyxtn ,oizipznc Ð

.'ek "mxg lk" xn`p dnl ok m` :ipzwck ,dcedi iaxc `xweåîøç äãù ùéã÷äù
,laei ribiyke li`ed :xn`i `ly ,dcy odk wlgl ribde l`xyi mixgdy dcy Ð

laeia mipdkl wlgzz Ð xg` dpl`bie xafb cin ip` dpct` `l m`yicwn oick
odk iabl mxg dcy `dc ,dfeg` dcy
odkl mxgd dcyk" :aizkck ,`id dfeg`
Ð da wfgen ip`y eiykre ,"ezfeg` didz
ip` mixg` lya :`ed oic ixdy ,ily `dz
ezfeg` dcy yicwn l`xyi did m` ,dkef
`l invr lya ,il wlgzz laei ribiyk

oky lk'åë íøçä äãùë øîåì ãåîìú ?
.aizk dfeg` dcy yicwna `xw i`dc Ð
äæåçà äãù ìò íøçä äãùî åðãîì äî

'åël`xyi yicwdy dfeg` dcy dn Ð
ecin `vz Ð mipdkd on cg` dl`be
xn`ck ,xnynd ipa lkl wlgzze laeia
ely ef oi`e ely ezfeg` :lirlc oiwxita

.'ek enxg dcy s` Ðéáøë äì øáñ
ìàòîùé"yicwi"n oizipzna dl witnc Ð

."yicwz l`"eïá äãåäé éáøë äëìä
àøéúá.ziad wcal minxg mzqc Ð

àéðú àëôéà àúééøáixn` opaxc Ð
.mipdkl dcedi iaxe ,ziad wcaláø

øéîâ äéøîâdixnb` diaxc ,diaxn Ð
.`id `zyayn oizipzncòáøàì åäðéãùå

àøäðá éæåæ.ziad wcal od ycwdc Ð
ira odkle ,oeict edl zil Ð odkl i`c

.edpiazinäæä ïîæá`kile ,zia `kilc Ð
ediilr `riaxc `ed `xeqi` `l` ,`ciqt

.inp dlgzkl elit` Ðâäåð éøáò ãáò ïéà
.dfd onfa xknp epi`c Ðäæåçà äãù ïéàå

.rexiba zl`bp `dzy ,dfeg` dcy oic Ð
minca el dxifgdl gweld dvxi m` `l`
oitek oi` Ð e`l m`e ,xifgn Ð dvxiy
ziad onfa dfeg` dcy yicwn oic oke .eze`
oae`x hay elbyn oebk ,bdep laeid oi`e

cbe`l` zl`bp oi` Ð zelaeid elhay ,
.dieyaïéâäåð äîåç éøò éúá ïéà`lc Ð

,dl`bl xken `a m` ,gwell dil opitiik
.dpy jeza elit`âäåð áùåú øâ ïéàÐ

Ð ayez xb .ezeigdl deevn l`xyi `diy
lke`e ,dxf dcear cearl `ly eilr laiwy

.zeliapáéúëel aeh ik" :ixar cara Ð
.'ebe "ayi jnr" :ayez xba aizke ,"jnr
ayez xba "eipec` l` car xibqz `l"c
oihib zkqna dl opinwen ikdc ,irzyn
:dixza aizke ,(`,dn) "hb gleyd" wxta
ediiexzl mewn lkn .'ebe "jaxwa ayi jnr"
`l` bdep minxg dcy oi` :ipzwc ,`iyw

.laei onfaéò÷ø÷î:aizkck ,oibdep oi` Ð
."mxgd dcyk laeia ez`va"äðùî

ùéã÷ú øîåà ãçà áåúë,xeka iab Ð
mixac) "yicwz ['ebe] xekad lk" :aizkc

.(ehùéã÷é àì øîåà ãçà áåúëåj`" Ð
yicwi `l dndaa 'dl xkeai xy` xeka

.(fk `xwie) 'ebe "eze` yi`éåìéò ùã÷äÐ
.odkl ez`pd zaeh ozie ,minca ezelrdl

çáæî ùã÷ä åùéã÷î äúà éàå.eilr lg xg` gaf my `diy Ðàøîâïðáøå."miycw ycw mxg lk"n (a,gk oikxr) `yxc jd edl `wtpc Ðäéì éòáéî ùéã÷ú ìà ¥
åàìì.e`la xaer Ð xg` gaf myl eqitzn m`y Ðåùéã÷äì äåöîù.eil`n yecw `edy it lr s`e ,xeka myl Ðìàòîùé éáøådil yicwn `l i` :jl xn` Ð

yicw `l?.dinzaäéùåã÷àì êéøö àì.`yxc jd l`rnyi iaxl dil zile Ð
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íéLã÷ Lã÷ ìàøNéa íøç ìk" :øîàpL ,ïäéøác ìëì§¨¦§¥¤¤¤¡©¨¥¤§¦§¨¥Ÿ¤¨¨¦
'äì àeäïäkì ïðúð ,"¯,ïéleçk ïäéøác ìëì ïä éøä ©§¨¨©Ÿ¥£¥¥§¨¦§¥¤§¦

."äéäé Eì ìàøNéa íøç ìk" :øîàpLïa äãeäé éaø" ¤¤¡©¨¥¤§¦§¨¥§¦§¤©¦§¨¤
àîìLa .'åë "úéaä ÷ãáì íéîøç íúñ :øîBà àøéúa§¥¨¥§¨£¨¦§¤¤©©¦¦§¨¨
ïa äãeäé éaøc àîòèå eäééîòè éLøôî à÷ãk ,ïðaø©¨©¦§¨§¨§¦©§©§§©§¨§©¦§¨¤
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?àøéúa ïa äãeäé éaøk ãéáòå ïðaø ÷éáL áøå .àøéúa ïa¯.àéðz àëtéà àúééøa¯ïéúéðúî ÷éáL ¤§¥¨§©¨¥©¨©§¨¥§©¦§¨¤§¥¨¨©§¨¦§¨©§¨¨¥©§¦¦
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc oikxr(ipy meil)

àøîâ
mipdk inxg' dpyna epipyy dn oipra `ziixa d`ian `xnbd

:'oeict mdl oi`ïðaø eðz,`ziixaaïBéãt ïäì ïéà ,íéðäk éîøç ¨©¨¨¤§¥Ÿ£¦¥¨¤¦§
,mzectl ozip `l -ïéðúBðåmze`.ïäkì,sqep oicíéîøç §§¦©Ÿ¥£¨¦
,mipdkl enxgedyúéáa ïäL ïîæ ìkdLc÷äk ïä éøä ,íéìòa ¨§©¤¥§¥§¨¦£¥¥§¤§¥

,ïäéøác ìëì,lrn mdn dpdpde ,d`pda mixeq`eøîàpL §¨¦§¥¤¤¤¡©
(gk fk `xwie),''äì àeä íéLã÷ Lã÷ (ìàøNéa) íøç ìk'¨¥¤§¦§¨¥Ÿ¤¨¨¦©

xg`l mle` .miycwk dyecw mda qtzp minxgd lky ,epiide
yïéleçk ïäéøác ìëì ïä éøä ,ïäkì ïðúðly epenn x`yk - §¨¨©Ÿ¥£¥¥§¨¦§¥¤§¦

,odkøîàpL(ci gi xacna),'äéäé Eì ìàøNéa íøç ìk',epiide ¤¤¡©¨¥¤§¦§¨¥§¦§¤
.epenn x`yk ely `ed ixd ,mxga dkef odkdyky

:dpyna epipyàøéúa ïa äãeäé éaø,øîBàíéîøç íúñ- ©¦§¨¤§¥¨¥§¨£¨¦
lg df ixd ,ziad wcal e` mipdkl m` yxit `lyúéaä ÷ãáì§¤¤©©¦

e'åë.mipdkl minxg mzq mixne` minkgezehiya dpc `xnbd
:`xnbd zl`ey .minxg mzq oica mi`pzdàîìLaly df oic ¦§¨¨

,ïðaø,oaen ,mipdkl minxg mzqyeäééîòè éLøôî à÷ãk ©¨¨¦§¨§¨§¦©§©§
àøéúa ïa äãeäé éaøc àîòèåz` eyxit minkgy meyn - §©£¨§©¦§¨¤§¥¨

oa dcedi iax yxc epnn weqtd z` xg` ote`a eyxc oke mnrh
.ziad wcal minxg mzqy `xizaàlàly oicdïa äãeäé éaø ¤¨©¦§¨¤

àøéúaeixacl ixdy ,oaen epi` ,ziad wcal minxg mzqy §¥¨
,dywéàä(`k fk `xwie) ea xn`py df weqt -íøçä äãNk' ©¦§¥©¥¤

,mipdkl minxg mzqy minkg eyxc epnny ,'FzGg` didY odMl©Ÿ¥¦§¤£ª¨
déì ãéáò éàî.epnn yxec `ed dn - ©¨¦¥

df weqt :`xnbd daiyndéì àéòaéîoa dcedi iaxl el jxvp - ¦©§¨¥
,`xizaàéðúãëì`ziixaaz`veiy dfeg` dcy iabl xn`p , §¦§©§¨
,mipdkl,'Búfçà äéäz ïäkì íøçä äãNk',xe`ia jixveäî ¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨©

øîBì ãeîìzdcy z` dnicy dna epcnll df weqt `a dn - ©§©
weqtd ,`ziixad zx`ane .mxgd dcyl laeia z`veid dfeg`

,df oic dfa epcnll `aBîøç äãN Léc÷äL ïäëì ïépîdcy - ¦©¦§Ÿ¥¤¦§¦§¥¤§
dl`b `le odkd dyicwde ,edcy mixgdy l`xyin da dkfy

,xafbd cinøîàé àlL,odkdå ìéàBädcyd z` l`b` `l m` ¤ŸŸ©¦§
`id ,xg` ici lr dctizeíéðäkì äàöBé,laeiaéøäåeiykr §¨©Ÿ£¦©£¥

,éãé úçz àéäok m`e ,da wfgen ip` ixdyàäzdlekélL ¦©©¨¦§¥¤¦
.xnynd ipa lkl wlgzz `le ,laeia ycwdn `vzykå`ld §

ïéã[xnege lw-]àeäm`y ,laeia ical da dkf`yadcy ¦§
dfeg`íéøçà ìL,mipdkl laeia z`veidäëBæ éðàwlga ¤£¥¦£¦¤

,ok m` ,mlern izeyxa dzid `ly s` lr ,dcyaéîöò ìLa§¤©§¦
,ici zgz `id zrk s`e ,ily dzidy dcya -ïkL ìk àìŸ¨¤¥

ily dlek `dz s`e ,laeia da dkf`yjkl .,øîBì ãeîìz©§©
,'Búfçà äéäz ïäkì íøçä äãNk'dfeg` dcy oicy ,xnelk ¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨

:`ziixad zx`ane .mxgd dcy oick `edäãOî eðãîl äî éëå§¦©¨©§¦§¥
díøç`l` ,dfeg` dcyläzòî,xnel epl yiäæ éøädcy-] ¥¤¥©¨£¥¤

[mxgdãnìì àa,weqtd oeyl zernynk ,dfeg` dcy lr ¨§©¥
ãîì àöîðå,dyxcd `id jke ,epnnBîøç äãN Léwî,odk ly §¦§¨¨¥©¦§¥¤§

,l`xyi mixgdy dnn da dkfy,ìàøNé ìL äfeçà äãNì¦§¥£¨¤¦§¨¥
,epiideìàøNé ìL äfeçà äãO äîcg` ici lr dl`bpy ©§¥£¨¤¦§¨¥

,mipdkdnäàöBélaeiaBãé úçzî,d`cty odkd ly §¨¦©©¨
ì ú÷lçúîed lkíéðäk,xnyn eze`ayBîøç äãN óàly ¦§©¤¤§Ÿ£¦©§¥¤§

,dyicwdy odkäàöBélaeiaBãé úçzî,df odk ly §¨¦©©¨
.íéðäkä åéçàì ú÷lçúîe¦§©¤¤§¤¨©Ÿ£¦

:`xnbd zl`eyCãéàåcnly minkge -mzqy df weqtn e §¦¨
leki epi` enxg dcy mixgdy odky mdl oipn ,mipdkl minxg

df oic ecnl md :`xnbd daiyn .envrl da zekfl'íøç'î¥¥¤
,'íøçä'xn`p `l` 'mxg dcUM' weqta xn`p `ly oeik ,xnelk ©¥¤¦§¥¥¤
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lr ziad wcal myicwdl e` ,mnixgdl xyt`y miycwd lka

.sebd zyecw mdilr lg xaky s`
mzqa epzpyna mi`pzd zwelgna dkldd ink zxxan `xnbd
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zhiyk wqte ,`ziixaa ezqxibke ,dpynd oeyla mb jtidl

.ezqxb it lr minkg
:`xnbd zl`eyàúééøa énwî ïéúéðúî úëôàc úéæç éàî- ©¨¥§¨§©©§¦¦¦©¥¨©§¨

oeylk dzepyle dpynd zqxib z` jetdl ax d`x dn
,`ziixadétðïéúéðúî énwî àúééøa Cz` jetdl el did - ©¦¨©§¨¦©¥©§¦¦
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øéîb déøîbzyaeyn epiptly dpynd oeyly eizeaxn laiw - §¨¥¨¦

.epzqxibn jtidl da qexbl yie `id
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oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtzereay
ïéìåçë ïä éøä.odk ly epenn x`yk Ðùáïðáø àîì`nrh iyxtn ,oizipznc Ð

.'ek "mxg lk" xn`p dnl ok m` :ipzwck ,dcedi iaxc `xweåîøç äãù ùéã÷äù
,laei ribiyke li`ed :xn`i `ly ,dcy odk wlgl ribde l`xyi mixgdy dcy Ð

laeia mipdkl wlgzz Ð xg` dpl`bie xafb cin ip` dpct` `l m`yicwn oick
odk iabl mxg dcy `dc ,dfeg` dcy
odkl mxgd dcyk" :aizkck ,`id dfeg`
Ð da wfgen ip`y eiykre ,"ezfeg` didz
ip` mixg` lya :`ed oic ixdy ,ily `dz
ezfeg` dcy yicwn l`xyi did m` ,dkef
`l invr lya ,il wlgzz laei ribiyk

oky lk'åë íøçä äãùë øîåì ãåîìú ?
.aizk dfeg` dcy yicwna `xw i`dc Ð
äæåçà äãù ìò íøçä äãùî åðãîì äî

'åël`xyi yicwdy dfeg` dcy dn Ð
ecin `vz Ð mipdkd on cg` dl`be
xn`ck ,xnynd ipa lkl wlgzze laeia
ely ef oi`e ely ezfeg` :lirlc oiwxita

.'ek enxg dcy s` Ðéáøë äì øáñ
ìàòîùé"yicwi"n oizipzna dl witnc Ð

."yicwz l`"eïá äãåäé éáøë äëìä
àøéúá.ziad wcal minxg mzqc Ð

àéðú àëôéà àúééøáixn` opaxc Ð
.mipdkl dcedi iaxe ,ziad wcaláø

øéîâ äéøîâdixnb` diaxc ,diaxn Ð
.`id `zyayn oizipzncòáøàì åäðéãùå

àøäðá éæåæ.ziad wcal od ycwdc Ð
ira odkle ,oeict edl zil Ð odkl i`c

.edpiazinäæä ïîæá`kile ,zia `kilc Ð
ediilr `riaxc `ed `xeqi` `l` ,`ciqt

.inp dlgzkl elit` Ðâäåð éøáò ãáò ïéà
.dfd onfa xknp epi`c Ðäæåçà äãù ïéàå

.rexiba zl`bp `dzy ,dfeg` dcy oic Ð
minca el dxifgdl gweld dvxi m` `l`
oitek oi` Ð e`l m`e ,xifgn Ð dvxiy
ziad onfa dfeg` dcy yicwn oic oke .eze`
oae`x hay elbyn oebk ,bdep laeid oi`e

cbe`l` zl`bp oi` Ð zelaeid elhay ,
.dieyaïéâäåð äîåç éøò éúá ïéà`lc Ð

,dl`bl xken `a m` ,gwell dil opitiik
.dpy jeza elit`âäåð áùåú øâ ïéàÐ

Ð ayez xb .ezeigdl deevn l`xyi `diy
lke`e ,dxf dcear cearl `ly eilr laiwy

.zeliapáéúëel aeh ik" :ixar cara Ð
.'ebe "ayi jnr" :ayez xba aizke ,"jnr
ayez xba "eipec` l` car xibqz `l"c
oihib zkqna dl opinwen ikdc ,irzyn
:dixza aizke ,(`,dn) "hb gleyd" wxta
ediiexzl mewn lkn .'ebe "jaxwa ayi jnr"
`l` bdep minxg dcy oi` :ipzwc ,`iyw

.laei onfaéò÷ø÷î:aizkck ,oibdep oi` Ð
."mxgd dcyk laeia ez`va"äðùî

ùéã÷ú øîåà ãçà áåúë,xeka iab Ð
mixac) "yicwz ['ebe] xekad lk" :aizkc

.(ehùéã÷é àì øîåà ãçà áåúëåj`" Ð
yicwi `l dndaa 'dl xkeai xy` xeka

.(fk `xwie) 'ebe "eze` yi`éåìéò ùã÷äÐ
.odkl ez`pd zaeh ozie ,minca ezelrdl

çáæî ùã÷ä åùéã÷î äúà éàå.eilr lg xg` gaf my `diy Ðàøîâïðáøå."miycw ycw mxg lk"n (a,gk oikxr) `yxc jd edl `wtpc Ðäéì éòáéî ùéã÷ú ìà ¥
åàìì.e`la xaer Ð xg` gaf myl eqitzn m`y Ðåùéã÷äì äåöîù.eil`n yecw `edy it lr s`e ,xeka myl Ðìàòîùé éáøådil yicwn `l i` :jl xn` Ð

yicw `l?.dinzaäéùåã÷àì êéøö àì.`yxc jd l`rnyi iaxl dil zile Ð
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"Búfçà äéäz ïäkì íøçä äãNk" :àéðúãëì¯Léc÷äL ïäëì ïépî ?øîBì ãeîìz äî §¦§©§¨¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨©©§©¦©¦§Ÿ¥¤¦§¦
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רי
oifge` mipya cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

äðùîìáåéä úòùá øëåîä.bdep laeidy onfa Ðíéðù éúùî úåçôla` Ð
ozepe ,gwel ly egxk lra dcet Ð dzectl dvex m` ,mipy izy xg`l
dnk aygny ,"exknn ipy z` ayge" :(dk `xwie) aizkck .dxkny dn itl el
laeid mcew dxkn m` oebk .mipyd itl mincd wlgne ,laeid cr dxknyn mipy
xkny `vnp Ð oixhil xyra mipy xyr
ixdy ,`xhila dpye dpy lk ly zexit
,jkld .laeid cr `l` dpi` dxikn mzq
jk xg`e ,mipy yng gwel cia dzdy m`
yng gwel el dkpn Ð dl`bl xken `a
dlr jky ,dlk`y dpy lkl `xhil ,oixhil

.dligzn `veiyk oeaygïî äìåò åðéà
ïéðîä"ze`eaz ipy" `dc ,mipy izyd Ð

ddyz d`eazl oiie`xd mipy izy ,aizk
d`eazl die`xd dpy dzid la` .gwel cia
dgipdy Ð dxiaed e` ,drxf `le dxpe
edi` Ð da dyr `l xip elit`y ,dxea
izy oipna el dlere ,diytp` ciqt`

.mipydùìùúåàåáúzcnerd dze` Ð
mipy izya ze`eaz izye ,diipw zrya da

.ecia `dzyàøîâéðú÷ àì ìàåâ åðéà
z` etekiy oic epi` :rnyn iedilc Ð
izyn zegta oeicta el xifgdl gweld

.mipyøåñà éîð éùå÷ø÷ åìéôàãÐ
ahiiy ick gwell oifef ze`xdl ,xkenl

.el dxifgdl eipiraäð÷ú íéðùÐ
rnync ,"dpwz laeid xg` mipy xtqna"
dil xcdn i`e .mipy izy el diepw `dzy

.dyra xaer Ð ikd inwnäàöåéå äøåëî
.eizern cai` gweld dfe ,laeia Ðäðéà

ø÷éò ìë äøåëî.oixfeg zernde Ð
øáë äøåëî.laeid mcew Ðäîà

äééøáòä`ipzck ,zexrp ipniqa d`vei Ð
ini el` Ð "mpg d`vie" :(`,c oiyecw)

.zexrpíúädzephwa xkny eza Ð
`xcd `l Ð zexrp ipniqa oixeg za d`vie
:(`,gi oiyecw) opixn`ck ,mlerl `pacfne
,zegty xg` zegtyl eza xken mc` oi`e

`wtpcecbaa"n ol,da cbay oeik Ð "da
.dxkenl leki epi` aey ,zegtyl dxkny
lw xninl `ki`e ,`id dxenb d`ivi ,jkld
dpi`c zexrp inia dl oiacfn i`c ,xnege
laeia milral d`veid dcy la` .dxekn
,dvxi m` laeid xg`l `pacfne `xcd Ð
,dxkenl i`yx inp laeid zpya jkld

.mpga el d`veieìáåéä øçà:rnyn Ð
.cin laeid xg`äð÷ú íéðùdpwz m`y Ð

ly egxk lra mipy izy jcia `dz dcy
.dzectl dvex `ed elit`e ,xkenáåø éôì

íéðùä,ezpwn daxz Ð laeid cr didiy Ð
jenqa oia oixkenc i`xw jpdn opirnye .jxiag z` dpez `ly ick ,lefa dpxknz mipyd hern itle .dpcti `l m` el diepw `dz laeid cr ixdy ,xweia dpxknz

.mipy dnk epnn blten oia ,xary laeilúåàåáú éðù øôñîìca`iy jkl `id dxekn la` ,ecin dgwl dnvr dpy dze`a ixdy ,melk gweld cia ddyz `ly Ð
:opikxte .eizernàðáãæî éðåáãæà éàå'eke `ipz `l in ,dilr xary laei liaya mpga dxcdil ,mipy izy xg`l Ðäìéëàì úéçð ?ligzd laeid mcew ixdy Ð

.dlik`l zigp `l laeid zpya dpewd la` ."ze`eaz ipy" aizkck `xw dil `piniiwn jkld ,dlke`làä àãç.xwir lk dxekn dpi` :l`eny xn`c Ðúåøéçì àöé
.zexigl `vi Ð ux`l dvega ,l`xyil elit` ,ecar xkend oke .zevnn dirwt`c meyn zexigl epxhtie ,ezectl eze` oiqpew iebl ecar xkendc Ðéðéáæ éøãä àãç

dvega l`xyil ecar xkendc jdn e` ,dnvr laeid zpya edcy xkendc jdn e` ,oixfeg zernde lha gwndy l`eny xnc dipin zirny izxz jpdn `cgn Ð
.ux`léðéáæ éøãä àì àãçål`eny xn`w laeid zpya edcy xkendc jdnc `hiyt :`iyw i`e .lha gwnd ediipin ida `prci `le .zernd ciqtn gweld `l` Ð

l`enyl ax oia `ki` i`n Ð oicea` zern m`c ,oixfeg zernde lha gwndc?dcy Ð `id dxekn xn`c axl ,da eidy zepli` ovvwe gwel hiny i` ediipia `ki`
gwel wifgde ,oilhlhn dnr xkny oebk ,inp i` .ifef lwy `l gwelc ab lr s`e ,zepli` ixcd Ð dpzn zerne dxekn dpi` xn`c l`enyl .uw uwc zepli`e `xcd
axl .dkiyn jixv oi`e ,dwfgae xhya sqka zeixg` mdl yiy miqkp mr oipwp zeixg` mdl oi`y miqkp :(`,ek oiyeciw) ol `niiwc ,oilhlhnd jyn `le zerwxwa

.dwfg `ied `l rwxwc dwfgc ,ilhlhn epwin `l Ð dpzn zerne ,dxekn dpi` xn`c l`enyl .epwin oilhlhne `xcd dcy Ð d`veie dxekn xn`càì àîìà
éðéáæ àøãä.oixfeg zerne dxekn dpi` :`da l`eny xn` ik i`ce ,ipiaf ixcd `lc opifg `iddac oeike .ciqtn gwelde Ð
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øëåîäwxta Ð oipnd on el dler dpi` ziriay e` oewxie oetcy zpy dzid
enk inp ded oewxie oetcydy yxtn (`,ew `rivn `aa) "lawnd"
.oipnd on el dlerc opz `l ikda Ð `b`aa oetcyd i`c ,mlerd lka ok

.(mlerd lka) ea rexfl xeq`y ,ziriayc `inec ipzwc inp `wicäøðe`
yxtn `xnba Ð oipnd on el dler dxiaed
dlerc dxiaed `pzc oeik ,dxp `pz i`n`
ef `l" :xninl ivn dede ,dxp oky lk Ð

.ipzw "ef s`íúäÐ `pafne `xcd `l
d`vie dzephwa dxkny eza :i"yx yxit
,`pafne `xcd `l zexrp ipniqa oixeg za
eza xken mc` oi`c (`,gi) oiyecwa xn`ck
ecbaa"n ol `wtpck ,zegty xg` zegtyl
aey zegtyl dxkny da cbay oeik "da
dxenb d`ivi jkld ,dxkenl leki epi`
o`k cr ,xnege lw xninl `ki`e ,`id
`id i`pzc `zbelt `dc ,d`xp `le .epeyl
o`nl elit`c :wgvi epiax yxit jkl .mzd
zegtyl eza xken mc`c `nlra xn`c
mipniq d`iadc `kid Ð zegty xg`
xnege lw `ki` [`pacfn `lc dcen] `din
xken iab :dyw zvw ,edin .(`pacfn `lc)
`lc xnege lw i`dn `iz` inp edcy

yi edin !cer xknizlwl `inc `lc ,wlgl
zexrp ipniq dl e`ay oeik ,ezac xnege
edcy xken la` .dilrn cer ewxti `l
lk aeh xnege lwd oi` Ð laeid zrya
xeari laeid ixdy ,eza xken iab enk jk
yxity enk yxtl yi cere .dlgzak didie
zegtyl eza xken mc` oi`y itl :i"yx
i`pz da ibiltc ab lr s`e .zegty xg`
dil `xiaqc oerny iaxk ol `niiw edin Ð

.xeknl xeq`c mzdàìåediipin id `prci
jd`c `hiyt :`iyw i`e Ð lha gwnd
l`eny xn`w laeid zpya edcy xkendc
zern i`c .mixfeg zerne lha gwndc
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc oikxr(ipy meil)

éòéùú ÷øô ¯ åäãù øëåîä
dxeza mixen`d ,mizae zecy zle`b ipic ex`azi df wxta
.bdep laeidy onfa l`xyi ux`a mibdepd ,(cl-ci dk `xwie)

äðùî
dcy-] dfeg` dcy zle`b ipica zwqer epiptly dpynd
le`bl xkend i`yx izni`n zx`an epzpyn .[eizea`n dyxiy

:dcyd z`ìáBiä úòLa eäãN úà øëBnälaeidy onfa - ©¥¤¨¥¦§©©¥
,bdepìBàâì øzeî Bðéàon edcy z` le`bl i`yx xkend oi` - ¥¨¦§

dxiknd onfn exar m` ,gweldøîàpL ,íéðL ézMî úBçẗ¦§¥¨¦¤¤¡©
(eh dk `xwie),'Cì økîé úàeáú éðL øtñîa'oeyln 'ipy' §¦§©§¥§−¦§¨¨

ddyz mipy izy zegtly epiidc ,mipW miax herine 'mipW'¨¦§©¦
.gweld cia dcyd

,d`eazl zeie`xd mipy jixvy micnl 'ze`eaz' xn`py jkn
elld mipyd izyn zg` m` okle,ïB÷øéå ïBôcL úðL äúéä̈§¨§©¦¨§¥¨

`ly xxazne,leai zzl die`x dcyd dzidBàmipyn zg`y
el`dzidúéòéáL úðL,dcyd z` rexfl xeq` dayBðéà §©§¦¦¥

.ïéðnä ïî äìBòj` ,d`eazl die`xd dpy dzid m` la` ¤¦©¦§¨
wx gwelddøð-,drxf `le dyxgdøéáBä Bà-dxized ¨¨¦¨

,dyxg `l elit`e znneyef dpyïéðnä ïî Bì äìBòizy ly ¨¦©¦§¨
,mipydrxf `ly jka envrl ciqtdy df `ed gweldy oeik

.el` mipya
:sqep oic d`ian dpyndéðôì Bì døëî ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¨¨¦§¥

àéäå äðMä Làø[dcyd-]úBøét äàìîmxhy d`eaz - Ÿ©¨¨§¦§¥¨¥
,dxvwpäæ éøä,gweldìL äpnî ìëBàúBàeáz Li`kf - £¥¤¥¦¤¨¨Ÿ§

,d`eaz ileai dyly lek`líéðL ézLamipyd izy jeza - ¦§¥¨¦
cere ,dipw zrya dcya dzidy d`eazd-] ezeyxa dcydy

.[ezeyxa `dz dcydy miizpy ly ze`eaz izy

àøîâ
:dpyna epipy'åëå ìáBiä úòLa eäãN øëBnäxzen epi` ©¥¨¥¦§©©¥

:`xnbd zwiicn .le`bléðz÷ àì ìàBb Bðéàazkp `l - ¥¥Ÿ¨¨¥
rnyny ,'l`eb epi`' epzpynajknwxz` zetkl ozip `ly

,xaca xeqi` oi` j` ,xifgdl gweldàlàazkpøzeî Bðéà' ¤¨¥¨
àîìà ,'ìBàâì-c ,ef oeyln gkenàkéà énð àøeqéà øáñ÷- ¦§©§¨¨¨©¦¨©¦¦¨

exariy mcew le`bl xeqi` mb yiy dpynd ly `pzd xaeqy
,xeqi`d llkae ,mipy izyéæeæ éLe÷ø÷ eléôàclew rinydl - ©£¦©§¥¥

,zerahn.øeñà énðgwell ze`xdl elit` xkenl xeq` xnelk ©¦¨
.el xifgdl dvxziy ick sqkäNòa éà÷c øëBî àéòaéî àìå§Ÿ¦©§¨¥§¨¥©£¥

-izy jeza le`bl `ly df dyra deevn xkend wx `le
mipydáéúëc(eh dk `xwie),'Cì økîé úBàeáú éðL øtñîa' ¦§¦§¦§©§¥§−¦§¨¨

,mipy izy zegtl gwell xknd miiwziy ,xkenl ieeiv edfe
äNòa éà÷ énð ç÷Bì eléôà àlà-,df xeqi`a deevn `ed mb ¤¨£¦¥©©¦¨¥©£¥

meynïðéòácweqtd miiwziy jixvy -,äð÷z íéðLxn`py §¨¦©¨¦¦§¤
el diepw dcyd `dzy rnyne 'dpwY laFId xg` mipW xRqnA'§¦§©¨¦©©©¥¦§¤

,mipy izy zegtlàkéìå-z` xifgn m` miiwzn df weqt oi`e §¥¨
.okl mcew dcyd

:lg xknd m`d ,dnvr laeid zpya edcy xkena dpc `xnbd
øîzéà,yxcnd ziaa xn`p -ìáBiä úðLa eäãN øëBnä ¦§©©¥¨¥¦§©©¥

äàöBéå äøeëî øîà áø ,dîöò-cin dcyd j` ,lg xknd ©§¨©¨©§¨§§¨
,dilral zxfeg,eizern ciqtd gweldedðéà øîà ìàeîLe§¥¨©¥¨

øwéò ìk äøeëî-ozpy zernde ,dlg `l dcyd zxikn §¨¨¦¨
.zexfeg gweld
:`xnbd zxxanìàeîLc àîòè éàî-l`eny ly mrhd dn ©©£¨¦§¥

cenll yi :`xnbd daiyn .llk dlg `l laeia dcy zxikny
a z`fäàöBé øák äøeën äîe ,øîBçå ì÷-dxknpy dcy ©¨¤©§¨§¨§¨

eid mcew,laz`veidcy `ivedl laeid ly egek dtiy ,laeia
dcy ,dilral dxifgdle gweld onïéc Bðéà ,äøeëî dðéàL- ¤¥¨§¨¥¦

zeidl jixv oicd oi` m`døënéz àlL.laeid zpya ¤Ÿ¦¨¥
,`vnp ok m` ,l`eny ly ezxaq `id efy x`azdy xg`ne
jk lr dywn `xnbd .df xnege lw cenll oi`y xaq axy

:`ziixanáøìe,dxekn dcydy xaeqdm`dì÷ ïðéøîà àì §©Ÿ¨§¦©©
àðåeb éàä ék øîBçå-ikedf oirk xnege lw mixne` ep` oi` ¨¤¦©©§¨

,l`eny xn`yàéðúäå-,`ziixaa dfk xnege lw epipy ixde §¨©§¨
'ebe dn`l FYA z` Wi` xMni ike' (`i ,f `k zeny) dxeza xn`p§¦¦§Ÿ¦¤¦§¨¨
df weqtay ,(.c oiyecw) minkg eyxce ,'sqM oi` mPg d`vie§¨§¨¦¨¥¨¤
d`iadyn oec`dn z`vei dixar dn`y zeaxl d`a dxezd
i`yx a`d m`d dxeza yxtzd `l mpn` ,zexrp ipniq
,`ziixad zxne` jk lre ,zexrp ipniq d`iady xg`l dxkenl

äøòð àéäLk Bza úà íãà øBkîé ìBëémc`y xn`z `ny - ¨¦§¨¨¤¦§¤¦©£¨
,zexrp ipniq d`iadyn dn`l ezia z` xeknl i`yxzøîà̈©§¨

øîBçå ì÷,ok oicd oi`y xnege lwn cenll yi -äøeën äîe ©¨¤©§¨
øák-zadxknpy,dzephwaåéLëò äàöBé-zexigl z`vei §¨§¨©§¨

,zexrp ipniq d`iadykäøeëî dðéàLdxknp `ly dxrp - ¤¥¨§¨
,dzephwaøënéz àlL ïéc Bðéà.zexrp ipniq d`iady xg`l ¥¦¤Ÿ¦¨¥

lwn cnlpd ,l`eny ly oicd lr wleg recn ax lr dywe
.`ziixad ly df oirk xnege

lwl `ziixad ly xnege lwd oia welig yi :`xnbd zvxzn
,l`eny ly xnegecíúä,`ziixaaàðacæéî àøãä àì- ¨¨Ÿ¨§¨¦§©§¨

aey zexigl d`vie dxrp dziidpynzxknpe zxfeg dpi`
xyt` ,`id dxenb d`ivi mixerpd ly d`ividy oeikne ,mlerl
`idy xg`l dxkenl leki a`d oi`y ,xnege lwa dpnn cenll

la` ,dxrpàëä,laeia milral zxfegd dcyaàøãä ¨¨¨§¨
àðacæéîlaeidy xg`ne ,laeid xg` dxknle xefgl xyt` - ¦§©§¨

xaeq ,dcyd z` xeknl zexyt`d z` milradn riwtn epi`
,laeid zpya xeknl xyt` i`y ,xnege lwa cenll oi`y ax

.z`veie dxekn dcyd `l`
:ax zhiy lr ztqep `ziixan dywn `xnbdéáéúéîeywd - ¥¦¥

xn`p ,`ziixaa epipy ,ax ixac lr daiyid ipaìáBiä øçà'©©©¥
ð÷z íéðLìáBiì Ceîñ ïéøëBnL ãnìî ,'ä-xn`py dnn ¨¦¦§¤§©¥¤§¦¨©¥

,laeid xary xg`l cin dcy mixkeny rnyn 'laeid xg`'
jcia `dz dcy dpwz m`y micnl 'dpwz mipy' xn`py dnne
zxxan .okl mcew dzectl i`yx xkend oi`e mipy izy

:`ziixadìáBiä ïî âìôeî,laeid xary ixg` ax onf -ïépî §¨¦©¥¦©¦
:`ziixad daiyn .dcy xeknl ozipyøîBì ãeîìz(fh dk my) ©§©

íéðMä áø éôì'Fzpwn dAxYíéðMä èBòî éôìehirnY §¦Ÿ©¨¦©§¤¦§¨§¦§©¨¦©§¦
zrya dcyd xigny aezkd cnlny jkn epiidc ,'Fzpwn¦§¨
zeax md m` ,laeid cr exzepy mipyd xtqn itl rawp dzxikn
`linn ,exiag z` dp`i `ly ick ,lefa zehrn md m`e xweia
.laeid on ax onf xg`l oiae laeil jenq oia mixkeny rnyn

,`ziixad zniiqneøëî íàå ,øBkîé àì dîöò ìáBiä úðLáe¦§©©¥©§¨Ÿ¦§§¦¨©
.äøeëî dðéàdcy xkendy xaeqd ,ax ixac lr dyw o`kne ¥¨§¨

.d`veie dxekn `id ixd laeia
:`xnbd daiynáø Cì øîà`ziixad zpeeky yxti ax - ¨©¨©

dcydyì äøeëî dðéàoipr,úBàeáú éðL øtñîoi`y epiidc ¥¨§¨§¦§©§¥§
,d`eaz zepy izy jynl dcya x`yp dpewdàéä äøeëî ìáà£¨§¨¦

äàöBéå-j`dxiknd.eizern cai` gweldy oiprl ,dlg §§¨
:ax ixac lr `xnbd dywnäðaféî éðeacæéà éàåax zrcl - §¦¦§©¥¦©§¨

cin z`vei recn ,dxenb dxikn dpid laeia dcy zxikny
,laeiac oicd zeidl jixv dxe`kl `ldedéúeLøa íe÷éz- ¥¦§¥

gweld zeyxa dcyd x`yzyìáBé øúa ãò-xg`l cr ©¨©¥
,laeidúBàeáú éðL déìëéð ìáBé øúáe-laeid xg`lelk`i ¨©¥¥§¥§¥§
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ריא oifge` mipya cenr hk sc ± oey`x wxtzereay
äðùîìáåéä úòùá øëåîä.bdep laeidy onfa Ðíéðù éúùî úåçôla` Ð

ozepe ,gwel ly egxk lra dcet Ð dzectl dvex m` ,mipy izy xg`l
dnk aygny ,"exknn ipy z` ayge" :(dk `xwie) aizkck .dxkny dn itl el
laeid mcew dxkn m` oebk .mipyd itl mincd wlgne ,laeid cr dxknyn mipy
xkny `vnp Ð oixhil xyra mipy xyr
ixdy ,`xhila dpye dpy lk ly zexit
,jkld .laeid cr `l` dpi` dxikn mzq
jk xg`e ,mipy yng gwel cia dzdy m`
yng gwel el dkpn Ð dl`bl xken `a
dlr jky ,dlk`y dpy lkl `xhil ,oixhil

.dligzn `veiyk oeaygïî äìåò åðéà
ïéðîä"ze`eaz ipy" `dc ,mipy izyd Ð

ddyz d`eazl oiie`xd mipy izy ,aizk
d`eazl die`xd dpy dzid la` .gwel cia
dgipdy Ð dxiaed e` ,drxf `le dxpe
edi` Ð da dyr `l xip elit`y ,dxea
izy oipna el dlere ,diytp` ciqt`

.mipydùìùúåàåáúzcnerd dze` Ð
mipy izya ze`eaz izye ,diipw zrya da

.ecia `dzyàøîâéðú÷ àì ìàåâ åðéà
z` etekiy oic epi` :rnyn iedilc Ð
izyn zegta oeicta el xifgdl gweld

.mipyøåñà éîð éùå÷ø÷ åìéôàãÐ
ahiiy ick gwell oifef ze`xdl ,xkenl

.el dxifgdl eipiraäð÷ú íéðùÐ
rnync ,"dpwz laeid xg` mipy xtqna"
dil xcdn i`e .mipy izy el diepw `dzy

.dyra xaer Ð ikd inwnäàöåéå äøåëî
.eizern cai` gweld dfe ,laeia Ðäðéà

ø÷éò ìë äøåëî.oixfeg zernde Ð
øáë äøåëî.laeid mcew Ðäîà

äééøáòä`ipzck ,zexrp ipniqa d`vei Ð
ini el` Ð "mpg d`vie" :(`,c oiyecw)

.zexrpíúädzephwa xkny eza Ð
`xcd `l Ð zexrp ipniqa oixeg za d`vie
:(`,gi oiyecw) opixn`ck ,mlerl `pacfne
,zegty xg` zegtyl eza xken mc` oi`e

`wtpcecbaa"n ol,da cbay oeik Ð "da
.dxkenl leki epi` aey ,zegtyl dxkny
lw xninl `ki`e ,`id dxenb d`ivi ,jkld
dpi`c zexrp inia dl oiacfn i`c ,xnege
laeia milral d`veid dcy la` .dxekn
,dvxi m` laeid xg`l `pacfne `xcd Ð
,dxkenl i`yx inp laeid zpya jkld

.mpga el d`veieìáåéä øçà:rnyn Ð
.cin laeid xg`äð÷ú íéðùdpwz m`y Ð

ly egxk lra mipy izy jcia `dz dcy
.dzectl dvex `ed elit`e ,xkenáåø éôì

íéðùä,ezpwn daxz Ð laeid cr didiy Ð
jenqa oia oixkenc i`xw jpdn opirnye .jxiag z` dpez `ly ick ,lefa dpxknz mipyd hern itle .dpcti `l m` el diepw `dz laeid cr ixdy ,xweia dpxknz

.mipy dnk epnn blten oia ,xary laeilúåàåáú éðù øôñîìca`iy jkl `id dxekn la` ,ecin dgwl dnvr dpy dze`a ixdy ,melk gweld cia ddyz `ly Ð
:opikxte .eizernàðáãæî éðåáãæà éàå'eke `ipz `l in ,dilr xary laei liaya mpga dxcdil ,mipy izy xg`l Ðäìéëàì úéçð ?ligzd laeid mcew ixdy Ð

.dlik`l zigp `l laeid zpya dpewd la` ."ze`eaz ipy" aizkck `xw dil `piniiwn jkld ,dlke`làä àãç.xwir lk dxekn dpi` :l`eny xn`c Ðúåøéçì àöé
.zexigl `vi Ð ux`l dvega ,l`xyil elit` ,ecar xkend oke .zevnn dirwt`c meyn zexigl epxhtie ,ezectl eze` oiqpew iebl ecar xkendc Ðéðéáæ éøãä àãç

dvega l`xyil ecar xkendc jdn e` ,dnvr laeid zpya edcy xkendc jdn e` ,oixfeg zernde lha gwndy l`eny xnc dipin zirny izxz jpdn `cgn Ð
.ux`léðéáæ éøãä àì àãçål`eny xn`w laeid zpya edcy xkendc jdnc `hiyt :`iyw i`e .lha gwnd ediipin ida `prci `le .zernd ciqtn gweld `l` Ð

l`enyl ax oia `ki` i`n Ð oicea` zern m`c ,oixfeg zernde lha gwndc?dcy Ð `id dxekn xn`c axl ,da eidy zepli` ovvwe gwel hiny i` ediipia `ki`
gwel wifgde ,oilhlhn dnr xkny oebk ,inp i` .ifef lwy `l gwelc ab lr s`e ,zepli` ixcd Ð dpzn zerne dxekn dpi` xn`c l`enyl .uw uwc zepli`e `xcd
axl .dkiyn jixv oi`e ,dwfgae xhya sqka zeixg` mdl yiy miqkp mr oipwp zeixg` mdl oi`y miqkp :(`,ek oiyeciw) ol `niiwc ,oilhlhnd jyn `le zerwxwa

.dwfg `ied `l rwxwc dwfgc ,ilhlhn epwin `l Ð dpzn zerne ,dxekn dpi` xn`c l`enyl .epwin oilhlhne `xcd dcy Ð d`veie dxekn xn`càì àîìà
éðéáæ àøãä.oixfeg zerne dxekn dpi` :`da l`eny xn` ik i`ce ,ipiaf ixcd `lc opifg `iddac oeike .ciqtn gwelde Ð
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øëåîäwxta Ð oipnd on el dler dpi` ziriay e` oewxie oetcy zpy dzid
enk inp ded oewxie oetcydy yxtn (`,ew `rivn `aa) "lawnd"
.oipnd on el dlerc opz `l ikda Ð `b`aa oetcyd i`c ,mlerd lka ok

.(mlerd lka) ea rexfl xeq`y ,ziriayc `inec ipzwc inp `wicäøðe`
yxtn `xnba Ð oipnd on el dler dxiaed
dlerc dxiaed `pzc oeik ,dxp `pz i`n`
ef `l" :xninl ivn dede ,dxp oky lk Ð

.ipzw "ef s`íúäÐ `pafne `xcd `l
d`vie dzephwa dxkny eza :i"yx yxit
,`pafne `xcd `l zexrp ipniqa oixeg za
eza xken mc` oi`c (`,gi) oiyecwa xn`ck
ecbaa"n ol `wtpck ,zegty xg` zegtyl
aey zegtyl dxkny da cbay oeik "da
dxenb d`ivi jkld ,dxkenl leki epi`
o`k cr ,xnege lw xninl `ki`e ,`id
`id i`pzc `zbelt `dc ,d`xp `le .epeyl
o`nl elit`c :wgvi epiax yxit jkl .mzd
zegtyl eza xken mc`c `nlra xn`c
mipniq d`iadc `kid Ð zegty xg`
xnege lw `ki` [`pacfn `lc dcen] `din
xken iab :dyw zvw ,edin .(`pacfn `lc)
`lc xnege lw i`dn `iz` inp edcy

yi edin !cer xknizlwl `inc `lc ,wlgl
zexrp ipniq dl e`ay oeik ,ezac xnege
edcy xken la` .dilrn cer ewxti `l
lk aeh xnege lwd oi` Ð laeid zrya
xeari laeid ixdy ,eza xken iab enk jk
yxity enk yxtl yi cere .dlgzak didie
zegtyl eza xken mc` oi`y itl :i"yx
i`pz da ibiltc ab lr s`e .zegty xg`
dil `xiaqc oerny iaxk ol `niiw edin Ð

.xeknl xeq`c mzdàìåediipin id `prci
jd`c `hiyt :`iyw i`e Ð lha gwnd
l`eny xn`w laeid zpya edcy xkendc
zern i`c .mixfeg zerne lha gwndc
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øëBnäìáBiä úòLa eäãN úà¯øzeî Bðéà ©¥¤¨¥¦§©©¥¥¨
:øîàpL ,íéðL ézMî úBçt ìBàâì¦§¨¦§¥¨¦¤¤¡©
ïBôcL úðL äúéä ."Cì økîé úàeáú éðL øtñîa"§¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨¨§¨§©¦¨

úéòéáL úðL Bà ïB÷øéå¯;ïéðnä ïî äìBò Bðéà §¥¨§©§¦¦¥¤¦©¦§¨
døéáBä Bà døð¯øæòéìà éaø .ïéðnä ïî Bì äìBò ¨¨¦¨¤¦©¦§¨©¦¡¦¤¤

äàéìî àéäå äðMä Làø éðôì Bì døëî :øîBà¥§¨¨¦§¥Ÿ©¨¨§¦§¥¨
úBøét¯ìL äpnî ìëBà äæ éøäézLa úBàeáz L ¥£¥¤¥¦¤¨¨§¦§¥
.íéðLàøîâ.'åëå "ìáBiä úòLa eäãN øëBnä" ¨¦©¥¨¥¦§©©¥

,"ìBàâì øzeî Bðéà" :àlà ,éðú÷ àì "ìàBb Bðéà"¥¥¨¨¨¥¤¨¥¨¦§
éLe÷ø÷ eléôàc ,àkéà éîð àøeqéà :øáñ÷ àîìà©§¨¨¨©¦¨©¦¦¨©£¦©§¥
,äNòa éà÷c øëBî àéòaéî àìå ;øeñà éîð éæeæ¥©¦¨§¨¦©§¨¥§¨¥©£¥
àlà ,"Cì økîé úàeáú éðL øtñîa" :áéúëc¦§¦§¦§¨§¥§Ÿ¦§¨¨¤¨
"äð÷z íéðL" ïðéòác ,äNòa éà÷ éîð ç÷Bì eléôà£¦¥©©¦¨¥©£¥§¨¥©¨¦¦§¤
dîöò ìáBiä úðLa eäãN øëBnä :øîzéà .àkéìå§¥¨¦§©©¥¨¥¦§©©¥©§¨

¯äðéà :øîà ìàeîLe ,äàöBéå äøeëî :øîà áø©¨©§¨§§¨§¥¨©¥¨
:øîBçå ì÷ ?ìàeîLc àîòè éàî .øwéò ìk äøeëî§¨¨¦¨©©§¨¦§¥©¨¤

äøeëî äðéàL ,äàöBé øák äøeën äîe¯ïéã Bðéà ©§¨§¨§¨¤¥¨§¨¥¦
éàä ék øîBçå ì÷ ïðéøîà àì áøìe ?øënéz àlL¤Ÿ¦¨¥§©¨¨§¦©©¨¤¦©
àéäLk Bza úà íãà øBkîé ìBëé :àéðúäå ?àðååb©§¨§¨©§¨¨¦§¨¨¤¦§¤¦
äàöBé øák äøeën äîe :øîBçå ì÷ zøîà ?äøòð©£¨¨©§¨©¨¤©§¨§¨§¨
?øënéz àlL ïéc Bðéà äøeëî äðéàL ,åéLëò¯ ©§¨¤¥¨§¨¥¦¤Ÿ¦¨¥

.àðacæéî àøãä àëä ,àðacæéî àøãä àì íúä̈¨¨¨§¨¦§©§¨¨¨¨§¨¦§©§¨
"äð÷z íéðL ìáBiä øçà" :éáéúéî¯ãnìî ¥¦¥©©©¥¨¦¦§¤§©¥

?ïépî ìáBiä ïî âìôeî ;ìáBiì Ceîñ ïéøëBnL¤§¦¨©¥§¨¦©¥¦©¦
."íéðMä èeòî éôìe íéðMä áø éôì" :øîBì ãeîìz©§©§¦Ÿ©¨¦§¦¦©¨¦

øëî íàå ,øBkîé àì dîöò ìáBiä úðLáe¯!äøeëî äðéà¯äøeëî äðéà :áø Cì øîà ¦§©©¥©§¨Ÿ¦§§¦¨©¥¨§¨¨©¨©¥¨§¨
.äàöBéå àéä äøeëî ìáà ,úBàeáú éðL øtñîì¯déúeLøa íe÷éz ,äðaféî éðeacæéà éàå §¦§©§¥§£¨§¨¦§§¨§¦¦§©¥¦©§¨¥¦§¥

úçà äðL dìëà :àéðz àì éî !døãäéðå úBàeáú éðL déìëéð ìáBé øúáe ,ìáBé øúa ãò©¨©¥¨©¥¥§¥§¥§§¦©§¨¦¨©§¨£¨¨¨¨©©
ìáBiä éðôì¯?ìáBiä øçà úøçà äðL Bì ïéîéìLî¯àì àëä ,äìéëàì úéçð íúä ¦§¥©¥©§¦¦¨¨©¤¤©©©¥¨¨¨¥©£¦¨¨¨¨

àãç ,ézøz ìàeîL øîc dépéî úéòîL :ïðò áø øîà .äìéëàì úéçð¯:Cãéàå ,Cä ¨¥©£¦¨¨©©¨¨§¨¦¦¥§¨§¥©§¥£¨¨§¦¨
õøàì äöeça Bà íéBâì Bãáò øëBnä¯éøãä àì àãçå éðéáæ éøãä àãç ,úeøéçì àöé ©¥©§§¦§¨¨¨¤¨¨§¥£¨¨§¦§¦¥©£¨¨¨§¦

Bãáò øëBnä :àúééøáa àéðúcî ,ïðà éæçéð :óñBé áø øîà .dépéî éä àðòãé àìå ,éðéáæ§¦¥§¨¨©§¨¥¦¥£©©¥¤¡¥£©¦§©§¨§¨©§¨©¥©§
õøàì äöeça¯éøöå úeøéçì àöééðMì déì éø÷cî :dpéî òîL ,éðL Baøî øeøçéL èb C §¨¨¨¤¨¨§¥§¨¦¥¦§¥©¥¦§©¦¨¦§¨¥¥©¥¦

"Baø"¯äøeëî äðéà àëä ìàeîL øîà÷ éëå .éðéáæ éøãä àì àîìà¯.ïéøæBç úBòîe ©©§¨¨¨§¦§¦¥§¦¨¨©§¥¨¨¥¨§¨¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc oikxr(ipy meil)

éòéùú ÷øô ¯ åäãù øëåîä
dxeza mixen`d ,mizae zecy zle`b ipic ex`azi df wxta
.bdep laeidy onfa l`xyi ux`a mibdepd ,(cl-ci dk `xwie)

äðùî
dcy-] dfeg` dcy zle`b ipica zwqer epiptly dpynd
le`bl xkend i`yx izni`n zx`an epzpyn .[eizea`n dyxiy

:dcyd z`ìáBiä úòLa eäãN úà øëBnälaeidy onfa - ©¥¤¨¥¦§©©¥
,bdepìBàâì øzeî Bðéàon edcy z` le`bl i`yx xkend oi` - ¥¨¦§

dxiknd onfn exar m` ,gweldøîàpL ,íéðL ézMî úBçẗ¦§¥¨¦¤¤¡©
(eh dk `xwie),'Cì økîé úàeáú éðL øtñîa'oeyln 'ipy' §¦§©§¥§−¦§¨¨

ddyz mipy izy zegtly epiidc ,mipW miax herine 'mipW'¨¦§©¦
.gweld cia dcyd

,d`eazl zeie`xd mipy jixvy micnl 'ze`eaz' xn`py jkn
elld mipyd izyn zg` m` okle,ïB÷øéå ïBôcL úðL äúéä̈§¨§©¦¨§¥¨

`ly xxazne,leai zzl die`x dcyd dzidBàmipyn zg`y
el`dzidúéòéáL úðL,dcyd z` rexfl xeq` dayBðéà §©§¦¦¥

.ïéðnä ïî äìBòj` ,d`eazl die`xd dpy dzid m` la` ¤¦©¦§¨
wx gwelddøð-,drxf `le dyxgdøéáBä Bà-dxized ¨¨¦¨

,dyxg `l elit`e znneyef dpyïéðnä ïî Bì äìBòizy ly ¨¦©¦§¨
,mipydrxf `ly jka envrl ciqtdy df `ed gweldy oeik

.el` mipya
:sqep oic d`ian dpyndéðôì Bì døëî ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¨¨¦§¥

àéäå äðMä Làø[dcyd-]úBøét äàìîmxhy d`eaz - Ÿ©¨¨§¦§¥¨¥
,dxvwpäæ éøä,gweldìL äpnî ìëBàúBàeáz Li`kf - £¥¤¥¦¤¨¨Ÿ§

,d`eaz ileai dyly lek`líéðL ézLamipyd izy jeza - ¦§¥¨¦
cere ,dipw zrya dcya dzidy d`eazd-] ezeyxa dcydy

.[ezeyxa `dz dcydy miizpy ly ze`eaz izy

àøîâ
:dpyna epipy'åëå ìáBiä úòLa eäãN øëBnäxzen epi` ©¥¨¥¦§©©¥

:`xnbd zwiicn .le`bléðz÷ àì ìàBb Bðéàazkp `l - ¥¥Ÿ¨¨¥
rnyny ,'l`eb epi`' epzpynajknwxz` zetkl ozip `ly

,xaca xeqi` oi` j` ,xifgdl gweldàlàazkpøzeî Bðéà' ¤¨¥¨
àîìà ,'ìBàâì-c ,ef oeyln gkenàkéà énð àøeqéà øáñ÷- ¦§©§¨¨¨©¦¨©¦¦¨

exariy mcew le`bl xeqi` mb yiy dpynd ly `pzd xaeqy
,xeqi`d llkae ,mipy izyéæeæ éLe÷ø÷ eléôàclew rinydl - ©£¦©§¥¥

,zerahn.øeñà énðgwell ze`xdl elit` xkenl xeq` xnelk ©¦¨
.el xifgdl dvxziy ick sqkäNòa éà÷c øëBî àéòaéî àìå§Ÿ¦©§¨¥§¨¥©£¥

-izy jeza le`bl `ly df dyra deevn xkend wx `le
mipydáéúëc(eh dk `xwie),'Cì økîé úBàeáú éðL øtñîa' ¦§¦§¦§©§¥§−¦§¨¨

,mipy izy zegtl gwell xknd miiwziy ,xkenl ieeiv edfe
äNòa éà÷ énð ç÷Bì eléôà àlà-,df xeqi`a deevn `ed mb ¤¨£¦¥©©¦¨¥©£¥

meynïðéòácweqtd miiwziy jixvy -,äð÷z íéðLxn`py §¨¦©¨¦¦§¤
el diepw dcyd `dzy rnyne 'dpwY laFId xg` mipW xRqnA'§¦§©¨¦©©©¥¦§¤

,mipy izy zegtlàkéìå-z` xifgn m` miiwzn df weqt oi`e §¥¨
.okl mcew dcyd

:lg xknd m`d ,dnvr laeid zpya edcy xkena dpc `xnbd
øîzéà,yxcnd ziaa xn`p -ìáBiä úðLa eäãN øëBnä ¦§©©¥¨¥¦§©©¥

äàöBéå äøeëî øîà áø ,dîöò-cin dcyd j` ,lg xknd ©§¨©¨©§¨§§¨
,dilral zxfeg,eizern ciqtd gweldedðéà øîà ìàeîLe§¥¨©¥¨

øwéò ìk äøeëî-ozpy zernde ,dlg `l dcyd zxikn §¨¨¦¨
.zexfeg gweld
:`xnbd zxxanìàeîLc àîòè éàî-l`eny ly mrhd dn ©©£¨¦§¥

cenll yi :`xnbd daiyn .llk dlg `l laeia dcy zxikny
a z`fäàöBé øák äøeën äîe ,øîBçå ì÷-dxknpy dcy ©¨¤©§¨§¨§¨

eid mcew,laz`veidcy `ivedl laeid ly egek dtiy ,laeia
dcy ,dilral dxifgdle gweld onïéc Bðéà ,äøeëî dðéàL- ¤¥¨§¨¥¦

zeidl jixv oicd oi` m`døënéz àlL.laeid zpya ¤Ÿ¦¨¥
,`vnp ok m` ,l`eny ly ezxaq `id efy x`azdy xg`ne
jk lr dywn `xnbd .df xnege lw cenll oi`y xaq axy

:`ziixanáøìe,dxekn dcydy xaeqdm`dì÷ ïðéøîà àì §©Ÿ¨§¦©©
àðåeb éàä ék øîBçå-ikedf oirk xnege lw mixne` ep` oi` ¨¤¦©©§¨

,l`eny xn`yàéðúäå-,`ziixaa dfk xnege lw epipy ixde §¨©§¨
'ebe dn`l FYA z` Wi` xMni ike' (`i ,f `k zeny) dxeza xn`p§¦¦§Ÿ¦¤¦§¨¨
df weqtay ,(.c oiyecw) minkg eyxce ,'sqM oi` mPg d`vie§¨§¨¦¨¥¨¤
d`iadyn oec`dn z`vei dixar dn`y zeaxl d`a dxezd
i`yx a`d m`d dxeza yxtzd `l mpn` ,zexrp ipniq
,`ziixad zxne` jk lre ,zexrp ipniq d`iady xg`l dxkenl

äøòð àéäLk Bza úà íãà øBkîé ìBëémc`y xn`z `ny - ¨¦§¨¨¤¦§¤¦©£¨
,zexrp ipniq d`iadyn dn`l ezia z` xeknl i`yxzøîà̈©§¨

øîBçå ì÷,ok oicd oi`y xnege lwn cenll yi -äøeën äîe ©¨¤©§¨
øák-zadxknpy,dzephwaåéLëò äàöBé-zexigl z`vei §¨§¨©§¨

,zexrp ipniq d`iadykäøeëî dðéàLdxknp `ly dxrp - ¤¥¨§¨
,dzephwaøënéz àlL ïéc Bðéà.zexrp ipniq d`iady xg`l ¥¦¤Ÿ¦¨¥

lwn cnlpd ,l`eny ly oicd lr wleg recn ax lr dywe
.`ziixad ly df oirk xnege

lwl `ziixad ly xnege lwd oia welig yi :`xnbd zvxzn
,l`eny ly xnegecíúä,`ziixaaàðacæéî àøãä àì- ¨¨Ÿ¨§¨¦§©§¨

aey zexigl d`vie dxrp dziidpynzxknpe zxfeg dpi`
xyt` ,`id dxenb d`ivi mixerpd ly d`ividy oeikne ,mlerl
`idy xg`l dxkenl leki a`d oi`y ,xnege lwa dpnn cenll

la` ,dxrpàëä,laeia milral zxfegd dcyaàøãä ¨¨¨§¨
àðacæéîlaeidy xg`ne ,laeid xg` dxknle xefgl xyt` - ¦§©§¨

xaeq ,dcyd z` xeknl zexyt`d z` milradn riwtn epi`
,laeid zpya xeknl xyt` i`y ,xnege lwa cenll oi`y ax

.z`veie dxekn dcyd `l`
:ax zhiy lr ztqep `ziixan dywn `xnbdéáéúéîeywd - ¥¦¥

xn`p ,`ziixaa epipy ,ax ixac lr daiyid ipaìáBiä øçà'©©©¥
ð÷z íéðLìáBiì Ceîñ ïéøëBnL ãnìî ,'ä-xn`py dnn ¨¦¦§¤§©¥¤§¦¨©¥

,laeid xary xg`l cin dcy mixkeny rnyn 'laeid xg`'
jcia `dz dcy dpwz m`y micnl 'dpwz mipy' xn`py dnne
zxxan .okl mcew dzectl i`yx xkend oi`e mipy izy

:`ziixadìáBiä ïî âìôeî,laeid xary ixg` ax onf -ïépî §¨¦©¥¦©¦
:`ziixad daiyn .dcy xeknl ozipyøîBì ãeîìz(fh dk my) ©§©

íéðMä áø éôì'Fzpwn dAxYíéðMä èBòî éôìehirnY §¦Ÿ©¨¦©§¤¦§¨§¦§©¨¦©§¦
zrya dcyd xigny aezkd cnlny jkn epiidc ,'Fzpwn¦§¨
zeax md m` ,laeid cr exzepy mipyd xtqn itl rawp dzxikn
`linn ,exiag z` dp`i `ly ick ,lefa zehrn md m`e xweia
.laeid on ax onf xg`l oiae laeil jenq oia mixkeny rnyn

,`ziixad zniiqneøëî íàå ,øBkîé àì dîöò ìáBiä úðLáe¦§©©¥©§¨Ÿ¦§§¦¨©
.äøeëî dðéàdcy xkendy xaeqd ,ax ixac lr dyw o`kne ¥¨§¨

.d`veie dxekn `id ixd laeia
:`xnbd daiynáø Cì øîà`ziixad zpeeky yxti ax - ¨©¨©

dcydyì äøeëî dðéàoipr,úBàeáú éðL øtñîoi`y epiidc ¥¨§¨§¦§©§¥§
,d`eaz zepy izy jynl dcya x`yp dpewdàéä äøeëî ìáà£¨§¨¦

äàöBéå-j`dxiknd.eizern cai` gweldy oiprl ,dlg §§¨
:ax ixac lr `xnbd dywnäðaféî éðeacæéà éàåax zrcl - §¦¦§©¥¦©§¨

cin z`vei recn ,dxenb dxikn dpid laeia dcy zxikny
,laeiac oicd zeidl jixv dxe`kl `ldedéúeLøa íe÷éz- ¥¦§¥

gweld zeyxa dcyd x`yzyìáBé øúa ãò-xg`l cr ©¨©¥
,laeidúBàeáú éðL déìëéð ìáBé øúáe-laeid xg`lelk`i ¨©¥¥§¥§¥§
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc oikxr(iyily meil)

:opr ax ixac z` zx`an `xnbd,ïðò áøåoic dfi`a wtzqdy §©¨¨
ixacn wtqd z` hyt `le ,zexfeg zerndy l`eny xn`

y oeikn df ixd ,sqei ax `iady `ziixadàòéîL àì àúééøä©§¨Ÿ§¦¨
déì-,rny `l `ziixad z`ìàeîLãå-xn`y dnne ¥§¦§¥

ax lki `l ,'dxekn dpi`' dcyd ,laeia edcy xkendy ,l`eny
l oprheyt,gwell zexfeg zerndy l`eny xn` df oicay
ixdyéànîeixaca yxtl oipn -,ïéøæBç úBòîe äøeëî dðéàc ¦©§¥¨§¨¨§¦
àîìc-,yxtl yi `nyäðzî úBòîe äøeëî dðéàs`y - ¦§¨¥¨§¨¨©¨¨

`l` gwell zexfeg zernd oi` mewn lkn ,dxekn dpi`y
,dpzna xkend cia zex`ypBúBçà Lc÷nà äåäc éãéîenke - ¦¦©£¨©§©¥£

,ezeg` ycwnd ly oica ep`vnyøîzéàcziaa xn`p jky - §¦§©
,yxcndBúBçà Lc÷îä,sqkaïéøæBç úBòî øîà áøzern - ©§©¥£©¨©¨§¦

miqtez oiyeciw oi`y rcei mc` ixdy ,yi`l zexfeg oiyeciwd
,oecwt myl zernd z` zzl dzid ezrcy gxkdae ,ezeg`a

äðzî úBòî øîà ìàeîLemeyn ,zexfeg opi` zernd - §¥¨©¨©¨¨
.dpzn myl dzid ezrc i`ceay

miqpew ux`l uegl ecar xkendy x`azd (:hk) lirl `ziixaa
:df oic zx`an `xnbd ,zexigl e`iveiy gweld z`déì øîà̈©¥

úéæç éàî ,óñBé áøì ééaà-jkl zi`x mrh dndéì ïðéñð÷c ©©¥§©¥©¨¥§¨§¦©¥
ç÷Blì-zexfeg zernd oi`y mixne`e ,dpewd z` miqpewy ©¥©

,eizern ciqtde card z` xxgyl jixv dpewde ,gwnd lg `l`
c xnel xyt` `ldeøëBnì déñð÷ð-qepwpy,xkend z` ¦§§¥©¥

z` xxgyl jixv xkende ,gwnd lhae zexfeg zerndy xn`pe
.card

déì øîà,iia`l sqei axit lr z`f ayiil yi,zeixad lyn ¨©¥
ápb àøBç àlà ápb àøaëò åàì`l` ,apebd `ed xakrd `l - ©©§§¨©¨¤¨¨©¨

m` apeb did `l xakrd oky ,apebd `ed [aepbl el mxby] xegd
miqpewy mrhd ,eppipra oke .ezaipb ea oinhdl xeg el did `l
uegl card xknpy jkl mxebd `edy oeikn `ed ,gweld z`
z` xken did `l ,gwel xkend `ven did `l m` ixdy ,ux`l

.card
:sqei ax z` l`ye iia` xfgàøaëò åàì éà-xakrd `lel ¦¨©§§¨

,apbydéì àðî àøBçi`cea xnelk ,xegl daipb yi okidn - ¨§¨¥
z` qepwl yi ,epiipra mb ok m`e ,ixwird apbd `ed xakrdy
ax aiyd .gweld icil card z` xkn xkend ixdy ,xkend

:sqei,àøazñîcïðéñð÷ àøeqéàì déúéàc àëéä-xazqn ¦§©§¨¥¨§¦¥§¦¨¨§¦©
z` wx miqpew okle ,eci zgz xeqi`dy mc`d z` qepwl yiy

.ezeyxa `vnp ,ux`l uegl xknpy cardy meyn ,gweld
:dpyna epipy'åë ïBôcL úðL äúéä,ziriay zpy e` oewxie ¨§¨§©¦¨

zl`ey .oipnd on el dler dxiaed e` dxp ,oipnd on dler dpi`
:`xnbddøéáBä àzLä-xy`ky dpynd dazky dzr ©§¨¦¨

,llk da car `le znney dcyd z` gweld xizedBì äìBò¨
,d`eaz zepy izy oipnl dpy dze`àéòaéî døð-dkixv m`d ¨¨¦©§¨

xnege lw `lde ,oipnl dler dcyd z` da yxgy dpyy xnel
.'dxp' dpyna azkp recne ,`ed

:`xnbd daiynéøèöéà døðdéì Caezkl dpynd dkixv - ¨¨¦§§¦¥
,ok `l m`y ,dxpàðéîà Czòc à÷ìñ-jzrca dler did ¨§¨©§¨£¦¨

,xneldéì ïðéøîà-,le`bl `ad xkenl mixne`ydéì áä ¨§¦©¥©¥
÷qéìå äéîc-,dyixgd inc z` gwell ozokn xg`l wxe ¨¤¨§¦©

,dcyd on `vi gweldïì òîLî à÷-dpynd drinyn okl ¨©§©¨
,dyixgd inc z` gwell zzl jixv xkend oi`y cnll 'dxp'

.rxf `ly jka envrl ciqtd gweldy oeikn
:dpyna epipy'åë Bì døëî øîBà øæòéìà éaødpyd y`x iptl ©¦¡¦¤¤¥§¨¨

xit d`ln `ideizya ze`eaz yly dpnn lke` df ixd ,ze
:xfril` iax ixac z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .mipy
Làø éðôì Bì døëî íàL ïépî ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¥¦©¦¤¦§¨¨¦§¥Ÿ

äðMädcydyk,úBøét äàìîBì øîàé àlLgwell xkend ©¨¨§¥¨¥¤ŸŸ©
,mipyd izy seqa dcyd z` zectl `aykéðôì çpäz` ©©§¨©

,ziyilyd d`eazd z` lehiz `le ,zexit d`ln dcydCøãk§¤¤
éðôì ézçpäLEdizxknyk zexit d`ln jl diz`ady myk - ¤¦©§¦§¨¤

,jløîBì ãeîìz(eh dk `xwie)økîé úBàeáú éðL øtñîa' ©§©§¦§©§¥§¦§¨
,'Cìze`eazd lk z` gweld lawny ,weqtd oeyln rnyn ¨

y ,micnl ep`vnpe ,mipyd izya yiyìëBà íãàL íéîòt§¨¦¤¨¨¥
ìL.íéðL ézLa úBàeáz Ldcya xak dzidy d`eazd epiidc ¨Ÿ§¦§¥¨¦

.miizpy ly ze`eaz izy cere ,d`pwyk

äðùî
:dcy zle`b ipica weqrl dkiynn epzpynïBLàøì døëî§¨¨¨¦

äðîa-,mixpic d`naéðMì ïBLàø äøëîe-dpewd dxkne §¨¤§¨¨¦©¥¦
ipy dpewl oey`xdíéúàîa,mixpicle`bl dcyd lra `ayk §¨©¦

,dcyd z`áMçî Bðéàdcyd zxikn onfny mipyd ieey z` ¥§©¥
laeid críò àlàdpewdïBLàøä,dcyd z` epnn dpwy ¤¨¦¨¦

,dpnd scer z` el ozepeøîàpL(fk dk `xwie)ipW z` aXge' ¤¤¡©§¦©¤§¥
scrd z` aiWde FxMnn.'Bì øëî øLà [Léàì]epiidc ¦§¨§¥¦¤¨Ÿ¥¨¦£¤¨©

yi`l ,scerd z` ozepe dxiknd zepy z` aygn xkendy
.oey`xd gweld `edy ,epnn dpwydcyd lra m`edøëî§¨¨

íéúàîa ïBLàøì,mixpic,äðîa éðMì ïBLàøä äøëîe`ayk ¨¦§¨©¦§¨¨¨¦©¥¦§¨¤
,dcyd z` le`bl dcyd lraáMçî Bðéàmipyd ieey z` ¥§©¥

ïBøçàä íò àlà-,dpnd scer z` el ozepe ,ipyd gweld mr ¤¨¦¨©£
øîàpL(my)Léàì óãBòä úà áéLäå Bøkîî éðL úà áMçå' ¤¤¡©§¦©¤§¥¦§¨§¥¦¤¨¥¨¦

,('Bì øëî øLà)z` aygn xkendy ,yexcl yi 'yi`' zaizne £¤¨©
scerd z` ozepe dxiknd zepyBëBúa øLà Léàìyi`l - ¨¦£¤§

.ezeyxa dcydy ipyd gweld edfy ,dcyd jeza `vnpy
piidc.jenpd xignd itl aygn xkend mipte`d lkay e

:dcy zle`ba mitqep mipic÷Bçøa øBkîé àì-z` xekni `l Ÿ¦§§¨
dwegxd edcyáBø÷a ìàâéå-le`bl lkeiy ickdcyd z` §¦§©§¨
.xkny daexwdxekni `l okeäòøa-ezeyxay drexb dcy §¨¨

äôéa ìàâéå-ickle`bl.xkny dtid dcyd z`äåìé àìå §¦§©§¨¨§Ÿ¦§¤
ìàâéå-deli `lsqkick.le`blïéàöçì ìàâé àìåoi` m` - §¦§©§Ÿ¦§©©£¨¦

i`yx epi` ,dcyd lk inc z` eciaeilr `l` ,divg le`bl
.zg` mrta dcyd lk z` le`blLc÷äáe-z` yicwnd §¤§¥

,ycwdd on dl`bl `ae edcyïleëa øzeî-lka le`bl leki ¨§¨
oke ,drexb e` dwegx dcy xkeny ici lr le`bl] mipte`d el`

oi`vgl le`bl e` ,le`bl ick ,zeell.[èBéãäa øîBç äæ¤¤©¤§
Lc÷äaî-e.ycwd oicn heicd oic xeng ,el` mipica ¦©¤§¥

àøîâ
z` miaygny jkl xewnd x`ean day ,`ziixa d`ian `xnbd

:l`ebd lr lwnd ote`a dxiknd zepyïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
,äðîa ïBLàøì døëî,íéúàîa éðMì ïBLàø døëîelra `ae §¨¨¨¦§¨¤§¨¨¦©¥¦§¨©¦

,edcy z` le`bl dcydáMçî BðéàL ïépîmipyd ieey z` ¦©¦¤¥§©¥
,ïBLàøä íò àlà,dpn itl epiidcøîBì ãeîìzepcnln - ¤¨¦¨¦©§©

scrd z` aiWde FxMnn ipW z` aXge' (fk dk `xwie) aezkd§¦©¤§¥¦§¨§¥¦¤¨Ÿ¥
,'Bì øëî øLà [Léàì]mr dxiknd zepy z` aygn xkendy ¨¦£¤¨©

.oey`xd gweld `edy ,dcyd z` epnn dpwy yi`ddøëî§¨¨
ïéàL ïépî ,äðîa éðMì ïBLàøä døëîe ,íéúàîa ïBLàøì̈¦§¨©¦§¨¨¨¦©¥¦§¨¤¦©¦¤¥

ïéáMçîmipyd ieey z`,éðMä íò àlà,dpn itl epiidc §©§¦¤¨¦©¥¦
øîBì ãeîìz(my),'Léàì',yexcl yieBëBúa øLà [Léàì] ©§©¨¦¨¦£¤§

,dkeza ddeyd dcyd lral -aø éøác.é ¦§¥©¦
`ed s`y ,i`zqec iax ixac z` d`iane `ziixad dkiynn
oldle] mixg` mipte`a ,l`ebd lr lwdl miweqtd z` yxec

:[iax lr wleg `ed dna x`eai,øîBà äãeäé ïa éàzñBc éaø©¦§©¤§¨¥
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המשך בעמוד לא

oifge` mipy` cenr l sc ± oey`x wxtzereay
ïðò áøåhb jixvc `ziixa jd ,ixcd `l idae ixcd ida dil `wtqn dedc Ð

ivn ded `l dxekn dpi` l`eny xn`c `dne .dil `riny ded `l xexgiy
oixfeg zerne dxekn dpi`c i`nnc ,icin rnynl?gwel ozpy zern `nlc

!lirl ziyixtc jd l`enyl ax oia `ki`e ,xken cia od dpzn xkenlúåòîå
ïéøæåçoiqtez oiyecw oi`y rcei mc`c Ð

l`enyle ,oecwt myl ozpe xnbe ,ezeg`a
.dpzn myl ozpe xnbç÷åìì úñð÷ãiab Ð

`l :opixn`c ,ux`l dvega ecar xken
ciqtne zexigl car `veie ,ipiaf ixcd

.gweløëåîì äéñð÷éìzern ediy Ð
!zexigl xken e`iveie ,oixfegàøáëò åàì

áðâdid `l m` ,uega gipne apebd xakr Ð
jkld .apeb did `l Ð ea gipdl xeg el
`l m` ,inp `kd .dil aipb `we `apb `xeg

.exken did `l Ð gwel `ven didàøåç
äéì àðî.daipbd el oi`n xegd Ðàúéàã
àøåñéàì.elv` cardy ,gwel epiidc Ð

äéîã äéì áä]`w ,xipd inc :yexit Ð
.[ol rnynøîàé àìù`ad xken Ð

d`iln iptl gpd :mipy izy seql dzectl
.jl izxknyk jiptl izgpdy jxck zexit

úåàåáú éðù øôñîáze`eaz lk :rnyn Ð
xtqn" :azkinl dil dedcn .mipy izyay
rnyn iedc ,"ze`eaz xtqn" :e` ,"mipy

.ze`eaz izyäðùîáùçî åðéàÐ
end.oey`xd mr `l` ,dl`bl `ayk xk

zpy cr el dxknyn eid mipy dnk aygne
lkl dpnd on ribn dnk aygne ,laeid
lkl gwel el dkpi oeayg eze` itle ,dpy
.el xifgi xzende ,dlk`y dpye dpy

åì øëî øùà [ùéàì]scerd z` aiyde" Ð
.aizk exknn dcy l`eba ,'ebe "yi`lùéàì

äëåúá øùàolpn :jixt `xnbae Ð
`lewl opiyxcc?!`xnegl yexcilàì

ä÷åçø äãù øåëîéle`bl ick ,el yiy Ð
.olpn yxtn `xnba .el daexw `idy efàìå

äåìé.dl`bl ick zern Ðïìåëá øúåîÐ
e` zxg` dcy xeknl xzen edcy yicwnd
epi` m` ,oi`vgl l`ebe ,dl`bl ick zell
,divg l`bi Ð dlek z` le`bl witqn

.dlek dpl`bi lkeiykleàøîâäçéáùäå
.dil`n Ðåãéáù óãåòäon ecia x`ypd Ð

dkpiy xg`l ,laiwy mincdelgweld
.dlk`y dpy lkl ribnd oeaygäôéñëä

.dinc ezgte dlwlwzp Ðò÷ø÷áùÐ
ribny dn lr xzei dey rwxwdy scer
,dlk`y mipyl gweld el dkpny oeaygl
.ikdle ikdl yxcnl `ki` "scer" i`dc

åäééðéá éàîi`zqec iaxl iax oia Ð?lkn
!opilf` `lewl xnl oia xnl oia mewnïåâë

ø÷ééàå ìæå ø÷ééàã,miz`na el dxkny Ð
cia dxwiizpe ,dpna ipyl oey`x dxkne
:xn`c iaxl .miz`n lr dcnre ipyd
dpn `l` aidi `l Ð "dkeza xy` yi`l"
aidi i`zqec iaxl .ipy da aidic dnk
`d Ð eciay scer zxn` i`c ,miz`n
scer zxn` i`e ,`nwn liwy oz`n

.`iey oz`n `d Ð rwxwayäìåàâ äìåàâ
."el didz dle`b" :(my) ixar cara aizke ,"ezle`b ick `vne" :(dk `xwie) `kd aizk Ðäðîî àìàcr) xknpy dryn mipy dnk aygn envr zectl `ayk Ð

didi xiky inik" aizkck ,dpy lkl ribnd oeayg itl eipec` el dkpi Ð mipy yly e` mizy exar m`e .dpye dpy lkl dpn eze`n ribn dnk aygne ,(laeid zpy
."enråéðù éôë.dry dze`a dey `edy dn itl ,xnelk ,oda cnry mipy itk :rnyn Ð'åëå éì ïéàci biyz ike" :(my) aizkck ,aizk iebl xknpa `xw i`dc Ð

.'eke "ayeze xbøéëù øéëù.'ebe "jcar xiky xky dpyn ik" :(eh mixac) l`xyil xknpa aizke ,"enr didi xiky inik" :(my) `kd aizk Ð
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zepli` uvwe gwel hiny i` ediipia `ki` ?l`enyl ax oia [`ki`] i`n ,oicea`
.uw uwc zepli`e ,`pira `xcd dcy Ð [`id] dxekn xn`c axl ,da eidy
gwelc ab lr s`e ,zepli` ixcd Ð dpzn zerne dxekn dpi` xn`c l`enyl
`le zerwxwa gweld wifgde ,oilhlhn dnr xkny oebk :inp i` .ifef liwy `l
oi`y miqkp ol `niiwc ,oilhlhnd jyn
odl yiy miqkp mr mipwp zeixg` odl
jixv oi`e ,dwfgae xhya sqka zeixg`
Ð [d`veie] dxekn xn`c axl .dkiyn
l`enyl .epwin ilhlhne `xcd dcy
`l Ð dpzn zerne dxekn dpi` xn`c
ied `l rwxwc dwfgc ,ilhlhn epwin
yxity i`d itle .i"yx oeyl o`k cr ,dwfg
lkn cin eilral xfeg xekna xn`c ,i"yx
oiywn ,ediicda oilhlhn epwin mewn
`rivn `aac `nw wxtc `iddn mlerd
eidy mipwfe l`ilnb oaxa dyrn :(`,`i)
cizr ip`y xyrn :xn` ,dpitqa mi`a
.el xkyen enewne ryedil oezp cenl
elawzpc [`tiqa ipze] (`ztqeza `ki`e)
dpzna `xz` `edd iazile .dfn df xky
oitilga el ipwile (e`) ,xifgdl zpn lr
dpwie `xz` `edd diliiyil :inp i` !xceqc
xfegd xac lkc :xnel yie !xceq oipwa dil
inp i` ,xifgdl zpn lr dpzn oebk ,milral
epwin `l mleka Ð zexiky e` dl`y
,d`pd zaeh enk dedc meyn ,oitilga
zepwl `penn dpi`c (a,my) opixn`c
zern elawziy jxved ikd meyne .oitilga

.dfn df

àîìãicin dpzn zerne dxekn dpi`
itl ,edine Ð ezeg` ycwn` dedc
opixn` ,mixfeg zernc epgkedy ,zn`d
rcei mc`y itl .ezeg` ycwnl inc `lc
ozpe xnbe ezeg`a oiqtez oiyecw oi`y
laeid zpya edcy xkena la` ,dpzn myl
meyl xnb `le ,jka oi`iwa mlerd oi` Ð

.dpznàìÐ aexwa le`bie wegxa xekni
`gxe` `l` ,`lc `kti` oicd `ed

.hwp `zlinc

àëéà`ed Ð xwii`e lfe xwii`c ediipia
lfe xwii`c xninl ivn dedc oicd
yixc `lc iaxl eli`c .cala cg` gwela
yi`l oia xkn xy` yi`l oia ,"scerd"
,xknd itk dl`ebl jixv Ð dkeza xy`
dcedi iaxa i`zqec iaxle .xweia epiidc
itk zl`bpe ,rwxway ielrd xza opilf`
ipya oizipzna ixii`c itl `l` .ielrd
`ki`" inp hwpinl dil `gip ,oixken

.oixken ipya "ediipia
`ipzc
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ìàeîLãå ;déì àòéîL àì àúééøa ,ïðò áøå¯éànî §©¨¨¨©§¨¨§¦¨¥§¦§¥¦©
äøeëî äðéà àîìc ?ïéøæBç úBòîe äøeëî dðéàc§¥¨§¨¨§¦¦§¨¥¨§¨
:øîzéàc ,BúBçà Lc÷nà äåäc éãéî ,äðzî úBòîe¨©¨¨¦¥©£¨©§©¥£§¦§©

BúBçà Lc÷îä¯ìàeîLe ,ïéøæBç úBòî :øîà áø ©§©¥£©¨©¨§¦§¥
éàî :óñBé áøì ééaà déì øîà .äðzî úBòî :øîà̈©¨©¨¨£©¥©©¥§©¥©
:déì øîà !øëBnì déñð÷ð ?ç÷Blì déì ïðéñð÷c úéæç̈¥§¨§¦©¥©¥©¦§§¥©¥£©¥

.áðb àøBç àlà áðb àøaëò åàì¯,àøaëò åàì éà ¨©§§¨¨©¤¨¨¨©¦¨©§§¨
?déì àðî àøBç¯àøeqéàì déúéàc àëéä ,àøazñî ¨§¨¥¦§©§¨¥¨§¦¥§¦¨

døéáBä àzLä .'åë "ïBôcL úðL äúéä" .ïðéñð÷̈§¦©¨§¨§©¦¨¨§¨¦¨
?àéòaéî døð ,Bì äìBò¯éøèöéà døðà÷ìñ ;déì C ¨¨¨¦©§¨¨¨¦§§¦¥¨§¨

à÷ ,÷qéìå déîc déì áä :déì ïðéøîà ,àðéîà Czòc©§¨¨¦¨¨§¦©¥©¥¨¥§¦©¨
,àéðz .'åë "Bì døëî :øîBà øæòéìà éaø" .ïì òîLî©§©¨©¦¡¦¤¤¥§¨¨©§¨
Làø éðôì Bì døëî íàL ïépî :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦©¦¤¦§¨¨¦§¥Ÿ
Cøãk éðôì çpä :Bì øîàé àlL ,úBøét äàéìî äðMä©¨¨§¥¨¥¤ŸŸ©©©§¨©§¤¤

éðôì ézçpäLúàeáú éðL øtñîa" :øîBì ãeîìz ?E ¤¦©§¦§¨¤©§©§¦§©§¥§Ÿ
"Cì økîé¯ìL ìëBà íãàL íéîòtézLa úBàeáú L ¦§¨¨§¨¦¤¨¨¥¨§¦§¥

.íéðLäðùîïBLàø øëîe äðîa ïBLàøì døëî ¨¦§¨¨¨¦§¨¤¨©¦
íéúàîa éðMì¯,ïBLàøä íò àlà áMçî Bðéà ©¥¦§¨©¦¥§©¥¤¨¦¨¦

íéúàîa ïBLàøì døëî ;"Bì øëî øLà" :øîàpL¤¤¡©£¤¨©§¨¨¨¦§¨©¦
äðîa éðMì ïBLàøä øëîe¯íò àlà áMçî Bðéà ¨©¨¦©¥¦§¨¤¥§©¥¤¨¦

úà áéLäå Bøkîî éðL úà áMçå" :øîàpL ,ïBøçàä̈©£¤¤¡©§¦©¤§¥¦§¨§¥¦¤
.BëBúa øLà Léàì ,"Bì øëî øLà Léàì óãòäàì ¨Ÿ¥¨¦£¤¨©¨¦£¤§Ÿ

àìå ,äôéa ìàâéå äòøa ,áBø÷a ìàâéå ÷Bçøa øBkîé¦§§¨§¦§©§¨§¨¨§¦§©§¨¨§Ÿ
Lã÷äáe ,ïéàöçì ìàâé àìå ,ìàâéå äåìé¯.ïleëa øzeî ¦§¤§¦§©§Ÿ¦§©©£¨¦©¤§¥¨§¨

.Lc÷äaî èBéãäa øîBç äæàøîâdøëî :ïðaø eðz ¤¤©¤§¦©¤§¥¨©¨©§¨¨
ïépî ,íéúàîa éðMì ïBLàø døëîe äðîa ïBLàøì̈¦§¨¤§¨¨¦©¥¦§¨©¦¦©¦
øLà" :øîBì ãeîìz ?ïBLàøä íò àlà áMçî BðéàL¤¥§©¥¤¨¦¨¦©§©£¤
ïBLàøä øëîe íéúàîa ïBLàøì døëî ;"Bì øëî̈©§¨¨¨¦§¨©¦¨©¨¦
?éðMä íò àlà ïéáMçî ïéàL ïépî ,äðîa éðMì©¥¦§¨¤¦©¦¤¥§©§¦¤¨¦©¥¦
éaø .éaø éøác ,BëBúa øLà "Léàì" :øîBì ãeîìz©§©¨¦£¤§¦§¥©¦©¦
äçéaLäå äðîa Bl døëî :øîBà äãeäé ïa éàzñBc§©¤§¨¥§¨¨§¨¤§¦§¦¨
?äðîa àlà áMçî BðéàL ïépî ,íéúàî ìò äãîòå§¨§¨©¨©¦¦©¦¤¥§©¥¤¨§¨¤

"óãòä úà áéLäå" :øîàpL¯døëî ;BãéaL óãBòä ¤¤¡©§¥¦¤¨Ÿ¥¨¥¤§¨§¨¨
ïéàL ïépî ,äðî ìò äãîòå äôéñëäå íéúàîa Bì§¨©¦§¦§¦¨§¨§¨©¨¤¦©¦¤¥
"óãòä úà áéLäå" :øîàpL ?äðîa àlà ïéáMçî¯ §©§¦¤¨§¨¤¤¤¡©§¥¦¤¨Ÿ¥

?eäééðéa éàî .ò÷øwaL óãBòä¯.øwéiàå ìæå ø÷éiàc ¨¥¤©©§©©¥©§§¦©©§©§¦©©
!àøîeçì àîìc ?àle÷ìc éànîe¯.éøáò ãáòî "äleàb" "äleàb" øîâc ,Czòc à÷ìñ àì ¦©¦§¨¦§¨§§¨¨¨§¨©§¨§¨©§¨§¨¥¤¤¦§¦

¯?ïìðî íúäå¯àlà ïéáMçî ïéàL ïépî ,íéúàî ìò ãîòå çéaLäå äðîa økîð :àéðúc §¨¨§¨©§©§¨¦§¨§¨¤§¦§¦©§¨©©¨©¦¦©¦¤¥§©§¦¤¨
éñëäå íéúàîa økîð ;"Búð÷î óñkî" :øîàpL ?äðnîïéáMçî ïéàL ïépî ,äðî ìò ãîòå ó ¦¨¤¤¤¡©¦¤¤¦§¨¦§©§¨©¦§¦§¦§¨©©¨¤¦©¦¤¥§©§¦

ìò Bãéå ìàâpL ,éBâì økîpä éøáò ãáò àlà éì ïéàå ."åéðL éôk" :øîàpL ?äðnî àlà¤¨¦¨¤¤¤¡©§¦¨¨§¥¦¤¨¤¤¦§¦©¦§¨§¤¦§¨§¨©
:ééaà øîà .äåL äøéæâì "øéëN" "øéëN" :øîBì ãeîìz ?ïépî ìàøNéì økîð ,äðBéìòä̈¤§¨¦§©§¦§¨¥¦©¦©§©¨¦¨¦¦§¥¨¨¨£©©©¥
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc oikxr(iyily meil)

:opr ax ixac z` zx`an `xnbd,ïðò áøåoic dfi`a wtzqdy §©¨¨
ixacn wtqd z` hyt `le ,zexfeg zerndy l`eny xn`

y oeikn df ixd ,sqei ax `iady `ziixadàòéîL àì àúééøä©§¨Ÿ§¦¨
déì-,rny `l `ziixad z`ìàeîLãå-xn`y dnne ¥§¦§¥

ax lki `l ,'dxekn dpi`' dcyd ,laeia edcy xkendy ,l`eny
l oprheyt,gwell zexfeg zerndy l`eny xn` df oicay
ixdyéànîeixaca yxtl oipn -,ïéøæBç úBòîe äøeëî dðéàc ¦©§¥¨§¨¨§¦
àîìc-,yxtl yi `nyäðzî úBòîe äøeëî dðéàs`y - ¦§¨¥¨§¨¨©¨¨

`l` gwell zexfeg zernd oi` mewn lkn ,dxekn dpi`y
,dpzna xkend cia zex`ypBúBçà Lc÷nà äåäc éãéîenke - ¦¦©£¨©§©¥£

,ezeg` ycwnd ly oica ep`vnyøîzéàcziaa xn`p jky - §¦§©
,yxcndBúBçà Lc÷îä,sqkaïéøæBç úBòî øîà áøzern - ©§©¥£©¨©¨§¦

miqtez oiyeciw oi`y rcei mc` ixdy ,yi`l zexfeg oiyeciwd
,oecwt myl zernd z` zzl dzid ezrcy gxkdae ,ezeg`a

äðzî úBòî øîà ìàeîLemeyn ,zexfeg opi` zernd - §¥¨©¨©¨¨
.dpzn myl dzid ezrc i`ceay

miqpew ux`l uegl ecar xkendy x`azd (:hk) lirl `ziixaa
:df oic zx`an `xnbd ,zexigl e`iveiy gweld z`déì øîà̈©¥

úéæç éàî ,óñBé áøì ééaà-jkl zi`x mrh dndéì ïðéñð÷c ©©¥§©¥©¨¥§¨§¦©¥
ç÷Blì-zexfeg zernd oi`y mixne`e ,dpewd z` miqpewy ©¥©

,eizern ciqtde card z` xxgyl jixv dpewde ,gwnd lg `l`
c xnel xyt` `ldeøëBnì déñð÷ð-qepwpy,xkend z` ¦§§¥©¥

z` xxgyl jixv xkende ,gwnd lhae zexfeg zerndy xn`pe
.card

déì øîà,iia`l sqei axit lr z`f ayiil yi,zeixad lyn ¨©¥
ápb àøBç àlà ápb àøaëò åàì`l` ,apebd `ed xakrd `l - ©©§§¨©¨¤¨¨©¨

m` apeb did `l xakrd oky ,apebd `ed [aepbl el mxby] xegd
miqpewy mrhd ,eppipra oke .ezaipb ea oinhdl xeg el did `l
uegl card xknpy jkl mxebd `edy oeikn `ed ,gweld z`
z` xken did `l ,gwel xkend `ven did `l m` ixdy ,ux`l

.card
:sqei ax z` l`ye iia` xfgàøaëò åàì éà-xakrd `lel ¦¨©§§¨

,apbydéì àðî àøBçi`cea xnelk ,xegl daipb yi okidn - ¨§¨¥
z` qepwl yi ,epiipra mb ok m`e ,ixwird apbd `ed xakrdy
ax aiyd .gweld icil card z` xkn xkend ixdy ,xkend

:sqei,àøazñîcïðéñð÷ àøeqéàì déúéàc àëéä-xazqn ¦§©§¨¥¨§¦¥§¦¨¨§¦©
z` wx miqpew okle ,eci zgz xeqi`dy mc`d z` qepwl yiy

.ezeyxa `vnp ,ux`l uegl xknpy cardy meyn ,gweld
:dpyna epipy'åë ïBôcL úðL äúéä,ziriay zpy e` oewxie ¨§¨§©¦¨

zl`ey .oipnd on el dler dxiaed e` dxp ,oipnd on dler dpi`
:`xnbddøéáBä àzLä-xy`ky dpynd dazky dzr ©§¨¦¨

,llk da car `le znney dcyd z` gweld xizedBì äìBò¨
,d`eaz zepy izy oipnl dpy dze`àéòaéî døð-dkixv m`d ¨¨¦©§¨

xnege lw `lde ,oipnl dler dcyd z` da yxgy dpyy xnel
.'dxp' dpyna azkp recne ,`ed

:`xnbd daiynéøèöéà døðdéì Caezkl dpynd dkixv - ¨¨¦§§¦¥
,ok `l m`y ,dxpàðéîà Czòc à÷ìñ-jzrca dler did ¨§¨©§¨£¦¨

,xneldéì ïðéøîà-,le`bl `ad xkenl mixne`ydéì áä ¨§¦©¥©¥
÷qéìå äéîc-,dyixgd inc z` gwell ozokn xg`l wxe ¨¤¨§¦©

,dcyd on `vi gweldïì òîLî à÷-dpynd drinyn okl ¨©§©¨
,dyixgd inc z` gwell zzl jixv xkend oi`y cnll 'dxp'

.rxf `ly jka envrl ciqtd gweldy oeikn
:dpyna epipy'åë Bì døëî øîBà øæòéìà éaødpyd y`x iptl ©¦¡¦¤¤¥§¨¨

xit d`ln `ideizya ze`eaz yly dpnn lke` df ixd ,ze
:xfril` iax ixac z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .mipy
Làø éðôì Bì døëî íàL ïépî ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¥¦©¦¤¦§¨¨¦§¥Ÿ

äðMädcydyk,úBøét äàìîBì øîàé àlLgwell xkend ©¨¨§¥¨¥¤ŸŸ©
,mipyd izy seqa dcyd z` zectl `aykéðôì çpäz` ©©§¨©

,ziyilyd d`eazd z` lehiz `le ,zexit d`ln dcydCøãk§¤¤
éðôì ézçpäLEdizxknyk zexit d`ln jl diz`ady myk - ¤¦©§¦§¨¤

,jløîBì ãeîìz(eh dk `xwie)økîé úBàeáú éðL øtñîa' ©§©§¦§©§¥§¦§¨
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,ycwdd on dl`bl `ae edcyïleëa øzeî-lka le`bl leki ¨§¨
oke ,drexb e` dwegx dcy xkeny ici lr le`bl] mipte`d el`
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Lc÷äaî-e.ycwd oicn heicd oic xeng ,el` mipica ¦©¤§¥
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oifge` mipy` cenr l sc ± oey`x wxtzereay
ïðò áøåhb jixvc `ziixa jd ,ixcd `l idae ixcd ida dil `wtqn dedc Ð

ivn ded `l dxekn dpi` l`eny xn`c `dne .dil `riny ded `l xexgiy
oixfeg zerne dxekn dpi`c i`nnc ,icin rnynl?gwel ozpy zern `nlc

!lirl ziyixtc jd l`enyl ax oia `ki`e ,xken cia od dpzn xkenlúåòîå
ïéøæåçoiqtez oiyecw oi`y rcei mc`c Ð

l`enyle ,oecwt myl ozpe xnbe ,ezeg`a
.dpzn myl ozpe xnbç÷åìì úñð÷ãiab Ð

`l :opixn`c ,ux`l dvega ecar xken
ciqtne zexigl car `veie ,ipiaf ixcd

.gweløëåîì äéñð÷éìzern ediy Ð
!zexigl xken e`iveie ,oixfegàøáëò åàì

áðâdid `l m` ,uega gipne apebd xakr Ð
jkld .apeb did `l Ð ea gipdl xeg el
`l m` ,inp `kd .dil aipb `we `apb `xeg

.exken did `l Ð gwel `ven didàøåç
äéì àðî.daipbd el oi`n xegd Ðàúéàã
àøåñéàì.elv` cardy ,gwel epiidc Ð

äéîã äéì áä]`w ,xipd inc :yexit Ð
.[ol rnynøîàé àìù`ad xken Ð

d`iln iptl gpd :mipy izy seql dzectl
.jl izxknyk jiptl izgpdy jxck zexit

úåàåáú éðù øôñîáze`eaz lk :rnyn Ð
xtqn" :azkinl dil dedcn .mipy izyay
rnyn iedc ,"ze`eaz xtqn" :e` ,"mipy

.ze`eaz izyäðùîáùçî åðéàÐ
end.oey`xd mr `l` ,dl`bl `ayk xk

zpy cr el dxknyn eid mipy dnk aygne
lkl dpnd on ribn dnk aygne ,laeid
lkl gwel el dkpi oeayg eze` itle ,dpy
.el xifgi xzende ,dlk`y dpye dpy

åì øëî øùà [ùéàì]scerd z` aiyde" Ð
.aizk exknn dcy l`eba ,'ebe "yi`lùéàì

äëåúá øùàolpn :jixt `xnbae Ð
`lewl opiyxcc?!`xnegl yexcilàì

ä÷åçø äãù øåëîéle`bl ick ,el yiy Ð
.olpn yxtn `xnba .el daexw `idy efàìå

äåìé.dl`bl ick zern Ðïìåëá øúåîÐ
e` zxg` dcy xeknl xzen edcy yicwnd
epi` m` ,oi`vgl l`ebe ,dl`bl ick zell
,divg l`bi Ð dlek z` le`bl witqn

.dlek dpl`bi lkeiykleàøîâäçéáùäå
.dil`n Ðåãéáù óãåòäon ecia x`ypd Ð

dkpiy xg`l ,laiwy mincdelgweld
.dlk`y dpy lkl ribnd oeaygäôéñëä

.dinc ezgte dlwlwzp Ðò÷ø÷áùÐ
ribny dn lr xzei dey rwxwdy scer
,dlk`y mipyl gweld el dkpny oeaygl
.ikdle ikdl yxcnl `ki` "scer" i`dc

åäééðéá éàîi`zqec iaxl iax oia Ð?lkn
!opilf` `lewl xnl oia xnl oia mewnïåâë

ø÷ééàå ìæå ø÷ééàã,miz`na el dxkny Ð
cia dxwiizpe ,dpna ipyl oey`x dxkne
:xn`c iaxl .miz`n lr dcnre ipyd
dpn `l` aidi `l Ð "dkeza xy` yi`l"
aidi i`zqec iaxl .ipy da aidic dnk
`d Ð eciay scer zxn` i`c ,miz`n
scer zxn` i`e ,`nwn liwy oz`n

.`iey oz`n `d Ð rwxwayäìåàâ äìåàâ
."el didz dle`b" :(my) ixar cara aizke ,"ezle`b ick `vne" :(dk `xwie) `kd aizk Ðäðîî àìàcr) xknpy dryn mipy dnk aygn envr zectl `ayk Ð

didi xiky inik" aizkck ,dpy lkl ribnd oeayg itl eipec` el dkpi Ð mipy yly e` mizy exar m`e .dpye dpy lkl dpn eze`n ribn dnk aygne ,(laeid zpy
."enråéðù éôë.dry dze`a dey `edy dn itl ,xnelk ,oda cnry mipy itk :rnyn Ð'åëå éì ïéàci biyz ike" :(my) aizkck ,aizk iebl xknpa `xw i`dc Ð

.'eke "ayeze xbøéëù øéëù.'ebe "jcar xiky xky dpyn ik" :(eh mixac) l`xyil xknpa aizke ,"enr didi xiky inik" :(my) `kd aizk Ð
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zepli` uvwe gwel hiny i` ediipia `ki` ?l`enyl ax oia [`ki`] i`n ,oicea`
.uw uwc zepli`e ,`pira `xcd dcy Ð [`id] dxekn xn`c axl ,da eidy
gwelc ab lr s`e ,zepli` ixcd Ð dpzn zerne dxekn dpi` xn`c l`enyl
`le zerwxwa gweld wifgde ,oilhlhn dnr xkny oebk :inp i` .ifef liwy `l
oi`y miqkp ol `niiwc ,oilhlhnd jyn
odl yiy miqkp mr mipwp zeixg` odl
jixv oi`e ,dwfgae xhya sqka zeixg`
Ð [d`veie] dxekn xn`c axl .dkiyn
l`enyl .epwin ilhlhne `xcd dcy
`l Ð dpzn zerne dxekn dpi` xn`c
ied `l rwxwc dwfgc ,ilhlhn epwin
yxity i`d itle .i"yx oeyl o`k cr ,dwfg
lkn cin eilral xfeg xekna xn`c ,i"yx
oiywn ,ediicda oilhlhn epwin mewn
`rivn `aac `nw wxtc `iddn mlerd
eidy mipwfe l`ilnb oaxa dyrn :(`,`i)
cizr ip`y xyrn :xn` ,dpitqa mi`a
.el xkyen enewne ryedil oezp cenl
elawzpc [`tiqa ipze] (`ztqeza `ki`e)
dpzna `xz` `edd iazile .dfn df xky
oitilga el ipwile (e`) ,xifgdl zpn lr
dpwie `xz` `edd diliiyil :inp i` !xceqc
xfegd xac lkc :xnel yie !xceq oipwa dil
inp i` ,xifgdl zpn lr dpzn oebk ,milral
epwin `l mleka Ð zexiky e` dl`y
,d`pd zaeh enk dedc meyn ,oitilga
zepwl `penn dpi`c (a,my) opixn`c
zern elawziy jxved ikd meyne .oitilga

.dfn df

àîìãicin dpzn zerne dxekn dpi`
itl ,edine Ð ezeg` ycwn` dedc
opixn` ,mixfeg zernc epgkedy ,zn`d
rcei mc`y itl .ezeg` ycwnl inc `lc
ozpe xnbe ezeg`a oiqtez oiyecw oi`y
laeid zpya edcy xkena la` ,dpzn myl
meyl xnb `le ,jka oi`iwa mlerd oi` Ð

.dpznàìÐ aexwa le`bie wegxa xekni
`gxe` `l` ,`lc `kti` oicd `ed

.hwp `zlinc

àëéà`ed Ð xwii`e lfe xwii`c ediipia
lfe xwii`c xninl ivn dedc oicd
yixc `lc iaxl eli`c .cala cg` gwela
yi`l oia xkn xy` yi`l oia ,"scerd"
,xknd itk dl`ebl jixv Ð dkeza xy`
dcedi iaxa i`zqec iaxle .xweia epiidc
itk zl`bpe ,rwxway ielrd xza opilf`
ipya oizipzna ixii`c itl `l` .ielrd
`ki`" inp hwpinl dil `gip ,oixken

.oixken ipya "ediipia
`ipzc
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oifge` mipya cenr l sc ± oey`x wxtzereay

éðéøä,`ixah iweya gazyn didy i`fr oak ,iwae oyxc ip`y inewna gaeyn Ð
ztilwk iptl l`xyi inkg lk :xne` i`fr oa ,(`,gp) iriyz wxta zexekaa `ipzck

.meydåäðéùøãîì àëéà.ixar carc i`xw ipd Ðøáé÷.x"iicpeby =éñåé éáøãî
àðéðç éáøázexita dxegq dyere ryx didy iptn `l` jk icil `a `l i`cec Ð

.ziriayúéòéáù ìù ä÷áàxgeqd Ð
oi`yÐwa` dil ixw ikdle .ziriayzexita

.ziriay xeqi` ly dzevn xwir efêéîñå
øëîî åøëîú éëå äéì,oikenq opiyxce Ð

laei zevn exnyz `l m` :`pngx xn` ikde
.yinyz ilke oilhlhn xeknl mkteq Ðàì

ùéâøä.dxiard on aeyl rfrcfp `l Ðàì
åãéì úàáeal lr dlri `ly rnyn Ð

.dxiar mey dyer `diyøúéäë åì úéùòð
`lc `yixa ,jkld .xzidk eipira dnec Ð
,"yibxd" :ipz Ð zg` mrt `l` oiicr xar
didy eal l` ozepe rcei didy rnync
.d`yre dxiard on rzxp `l la` ,xaer
elit`y ,"ecil z`a `l" :ipz dipy mrtae

.dxiar `dzy dler oi` eal lräéì àçéð
éæåì àìå äéúøá ïéáæéìã ùéðéàìàúéáéøá ó

`xwie) aizkc ,`pipr i`da aizk ziaixc Ð
`de .'ebe "ziaxze jyp ez`n gwz l`" :(dk
ikdac ,dizxal dpaf xak ikd inwn i`ce

.dil `gipàìæàå àòøâî åúá ïåéãôÐ
`l` dgty `dzy dpi` zad zxikn mzqy
jeza dzectl `a m`e ,zexrp ini eribiy cr
lkl ribn dnk dxkny mincd aygn Ð jk
itle ,oec`d cia zeidl die`x dzidy dpy
oec`d el dkpn dpy lkl ribnd oeayg eze`
oiyecwa `ipzck ,ezynyy dpye dpy lkl
dpeict zrxbny cnln Ð "dctde" :(`,`i)

.d`veieúøùî äùòðådyrp didy Ð
ae`yle mivr aehgl ,dxf dcearl zxyn

.minééáà äéì øîàelit` :opaxn `eddl Ð
.eilr oingxn ediy `xw dixcd` `d ,ikd

ïáà äçãà.mlerl l`bi `ly xnelk Ð
øéîçðgiayde dpna xknp m`y ,dilr Ð

miz`na xknp m` e` ,miz`na aygi
:(my) aizkck ,miz`na aygi Ð siqkde

."ezpwn sqkn"úåáåøî íéðù ùé éëåÐ
`xw xn`wc ,dzxiagn dxizi dpy `dzy
dzegt dpy e` ,"mipya zeax cer m`"

dzxiagnàìà ?yi m` :`xw xn`w ikd Ð
xnelk ,oda cner `edy mipya etqka ieaix
,ezpwn sqkn ezle`b aiyi Ð egiaydy dn
hrn m`e .xknpy dnk `l` aygn oi`c
oebk ,oda cner `edy mipya einc ex`yp
.ezle`b z` aiyi Ð eipy itk siqkdy

àîéàådil gltc `kid :`xw xn`w ikd Ð
dil aizil Ð laei cr irax` eyte ipy izxz
itl ,ezpwn sqkn mipy rax`l ribny dnk

.e`pwy oeaygåéðù éôëdidy mipy itl Ð
giayde siqkda e`le ,ecaerl aiig oiicr

.`xw irzynúîå åäòø úà àöîådidy Ð
Ð ofxbd df mixdy drya my ievn exiag
df xehtc ,envr z` `ivnnl hxt ,aiig

.zelbnàúùäã åãé äâéùä äîi`cec Ð
,zbyn eci dzid `l dxknyk `xwirn
xkne jig` jeni ik" :(my) aizkck

."ezfeg`n'åâå ùéã÷îä ìàâé ìàâ íàå
äåìù ãîìîl`bi dvxi m`e ,l`ebe xg`nÐ
.oi`vglåçë òøåä.lirl oxn`ck Ð
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àéðúãoi`c ,ikd opiqxb `lc d`xpe .mixtqd lka `zi` ikd Ð jnr el aeh ik
,jnr el aeh ik jzia z`e jad` ik card ly mixac xetiq m` ik df
epiidc ,"jnr didi xikyk ayezk" :ixtiqa `zi`ck ,qxb `l` .ieeiv df oi`e

.ieeiväîëxwir df oi`c .dxegq epiidc :yexit Ð ziriay ly dwa` dyw
`ed xeqi`d xwirc ,xeqi`d
ici lrc olpne :xn`z m`e .drixfe dyixg
o`k yxtny el` milewlw cala dxegq
drixfe dyixg ici lr `nlc ?eilr oi`a
cbpk dcn epiidc :xnel yie !mi`a md `wec
`ed Ð ziriay zexit xkny ici lr ,dcn

.el xy` z` xken

åàÐ dnvr dxf dcearl xknpd df xwrl
xwril zexf zecear ly oteqy itl

.ikd yixc

àîéàårax` iyiite izxz carc `kid
siqkda `le :i"yx yxit Ð 'ek
ok m`c ,d`xp `le .icin irzyin giayde
xezii `lae ,`xwc dihytn m` ik df oi`
wgvi xa ongp axc rnyne ,dil opirny
`ni`e :yxtl d`xp okl .witn `w `xezin

kiddil aizip rax` yiite izxz carc `
.giayd oia siqkd oia ,ezpwn sqkn rax`
Ð izxz dil yiite rax` carc `kide
oia siqkd oia ,eipy itk izxz dil aizip
mlerlc ,`xwc `xezi `z` ikdle .giayd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc oikxr(iyily meil)

àéøáè é÷eLa éàfò ïák éðéøäoyxc ip`y ize` migayn - £¥¦§¤©©§¥§¤§¨
inkg lk' xne`e ,`ixah iweya gazyn did i`fr oay enk ,iwae

iptl l`xyi.'meyd ztilwkïðaøî àeää déì øîàcg`-] ¨©¥©¥©¨¨
[minkgd,ééaàì`ldeäðéLøãéîì àkéà-yexcl ozipz` §©©¥¦¨§¦§§¦§

,'eipy itk'e 'ezpwn sqkn' miweqtdàle÷ì-card lr lwdl §¨
,[(`"r) lirl x`eank] jenpd xigna ezectl ixaràkéàå§¦¨

àøîeçì eäðéLøãéîì-,deabd xigna ezectl eilr xingdl §¦§§¦§§§¨
aygn ,miz`n deye giayde ,dpn dey did eziipwa m`y
deye siqkde miz`n dey did m`e ,eiykr deyy itk miz`na

,dpn,ok m` ,dpwpyk eieey itk miz`na aygnàle÷ìc éànî¦©¦§¨
àøîeçì àîéà-miyxecy xn`p `ny ,lwdl miyxecy oipn ¥¨§§¨

.xingdl
:opaxn `eddl iia` aiydCzòc à÷ìñ àìjzrca dlrz l` - Ÿ¨§¨©§¨

lwdl yexcl yi i`ce `l` ,`xnegl yexclàðîçø ìéwàcî¦§©¦©£¨¨
déab-,ixar cara dxezd dliwdy epivny dnnàéðúc-itk ©¥§©§¨

l`xyil xknpd ixar car iabl xn`p ,`ziixaa epipyyék'¦
'Cnò Bì áBè(fh eh mixac),mr bdpiy oec`l ieeiv o`kne ¦¨
el deya card,,äzLîa 'Cnò' ìëàîa 'Cnò'epiidcàlL ¦¨§©£¨¦¨§¦§¤¤Ÿ

àeäå ,äi÷ð út ìëBà àäz[card -]øaé÷ út ìëBàzt - §¥¥©§¦¨§¥©¦¨
`dz `le ,oiaeq mr axernd gnwn dieyrdïéé äúBL äzà©¨¤©¦

Lãç ïéé äúBL àeäå ,ïLé`dz `le ,oyik gaeyn epi`yäzà ¨¨§¤©¦¨¨©¨
ïéëBî éab ìò ïLé-,jx rvnïàkî .ò÷ø÷ éab ìò ïLé àeäå ¨¥©©¥¦§¨¥©©¥©§©¦¨

eøîà,minkg.'Bîöòì ïBãà äðB÷k éøáò ãáò äðBwä'xg`ne ¨§©¤¤¤¦§¦§¤¨§©§
mby xnel yi ,ixar cara dliwd dxezdy `ziixaa ep`vny

.eilr lwdl miyxcp 'eipy itk'e 'ezpwn sqkn' miweqtd
:iia` z` l`ye opaxn `edd xfgäaøcà,jtidl xnel epl yi - ©§©¨

ydéìò øéîçð-cenll yiy itk ixar card lréñBé éaøcî ©§¦£¥¦§©¦¥
,àðéðç éaøa,ezecar icil `a ixar cardy miweqtdn yxcy §©¦£¦¨

,ryx didy iptnänk äàøe àa ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc§¨©©¦¥§©¦£¦¨Ÿ§¥©¨
úéòéáL ìL d÷áà äL÷-lr xaerd ly eyper xeng dnk ¨¤£¨¨¤§¦¦

,ziriay zexita dxegq xeqi`úBøéôa ïúBðå àNBð íãà̈¨¥§¥§¥
úéòéáLåéìèìhî úà øëBî óBqì ,,zeipr zngnøîàpL §¦¦©¥¤¦©§§¨¤¤¡©

(bi dk `xwie),'Búfeçà ìà Léà eáeLz úàfä ìáBiä úðLa'¦§©©¥©Ÿ¨¦¤£¨
áéúëe(ci dk my) df weqtl jenqaøkîî eøkîú éëå' , §¦§¦¦§§¦§¨

,'Eúéîò ãiî äð÷ Bà Eúéîòìl zyxcp 'cin' zaizeøác ©£¦¤¨Ÿ¦©£¦¤¨¨
,ãéì ãiî äð÷pä.milhlhn epiidc,miweqtd zekinqn epcnle ©¦§¤¦¨§¨

,zexit da xekniy jka laeid zevn z` xenyi `l mc` m`y
.eilhlhn z` xeknl eteqLébøä àì-ea xefgl rfrcfd `l Ÿ¦§¦

,ztqep mrt dilr xare dxiard ziiyrnúà øëBî óBqì©¥¤
øîàpL ,åéúBãNdyxtd jynda(dk dk my)éçà Ceîé éëå'E §¨¤¤¡©§¦¨¨¦
.'Búfeçàî øëîe:`ziixad dkiynnBãéì úàa àì-`l ¨©¥£¨Ÿ¨§¨

dxiar jka yiy eal lr dlrdzexita xegql jiynde ,
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רטו oifge` mipya cenr l sc ± oey`x wxtzereay
éðéøä,`ixah iweya gazyn didy i`fr oak ,iwae oyxc ip`y inewna gaeyn Ð

ztilwk iptl l`xyi inkg lk :xne` i`fr oa ,(`,gp) iriyz wxta zexekaa `ipzck
.meydåäðéùøãîì àëéà.ixar carc i`xw ipd Ðøáé÷.x"iicpeby =éñåé éáøãî

àðéðç éáøázexita dxegq dyere ryx didy iptn `l` jk icil `a `l i`cec Ð
.ziriayúéòéáù ìù ä÷áàxgeqd Ð

oi`yÐwa` dil ixw ikdle .ziriayzexita
.ziriay xeqi` ly dzevn xwir efêéîñå

øëîî åøëîú éëå äéì,oikenq opiyxce Ð
laei zevn exnyz `l m` :`pngx xn` ikde

.yinyz ilke oilhlhn xeknl mkteq Ðàì
ùéâøä.dxiard on aeyl rfrcfp `l Ðàì

åãéì úàáeal lr dlri `ly rnyn Ð
.dxiar mey dyer `diyøúéäë åì úéùòð

`lc `yixa ,jkld .xzidk eipira dnec Ð
,"yibxd" :ipz Ð zg` mrt `l` oiicr xar
didy eal l` ozepe rcei didy rnync
.d`yre dxiard on rzxp `l la` ,xaer
elit`y ,"ecil z`a `l" :ipz dipy mrtae

.dxiar `dzy dler oi` eal lräéì àçéð
éæåì àìå äéúøá ïéáæéìã ùéðéàìàúéáéøá ó

`xwie) aizkc ,`pipr i`da aizk ziaixc Ð
`de .'ebe "ziaxze jyp ez`n gwz l`" :(dk
ikdac ,dizxal dpaf xak ikd inwn i`ce

.dil `gipàìæàå àòøâî åúá ïåéãôÐ
`l` dgty `dzy dpi` zad zxikn mzqy
jeza dzectl `a m`e ,zexrp ini eribiy cr
lkl ribn dnk dxkny mincd aygn Ð jk
itle ,oec`d cia zeidl die`x dzidy dpy
oec`d el dkpn dpy lkl ribnd oeayg eze`
oiyecwa `ipzck ,ezynyy dpye dpy lkl
dpeict zrxbny cnln Ð "dctde" :(`,`i)

.d`veieúøùî äùòðådyrp didy Ð
ae`yle mivr aehgl ,dxf dcearl zxyn

.minééáà äéì øîàelit` :opaxn `eddl Ð
.eilr oingxn ediy `xw dixcd` `d ,ikd

ïáà äçãà.mlerl l`bi `ly xnelk Ð
øéîçðgiayde dpna xknp m`y ,dilr Ð

miz`na xknp m` e` ,miz`na aygi
:(my) aizkck ,miz`na aygi Ð siqkde

."ezpwn sqkn"úåáåøî íéðù ùé éëåÐ
`xw xn`wc ,dzxiagn dxizi dpy `dzy
dzegt dpy e` ,"mipya zeax cer m`"

dzxiagnàìà ?yi m` :`xw xn`w ikd Ð
xnelk ,oda cner `edy mipya etqka ieaix
,ezpwn sqkn ezle`b aiyi Ð egiaydy dn
hrn m`e .xknpy dnk `l` aygn oi`c
oebk ,oda cner `edy mipya einc ex`yp
.ezle`b z` aiyi Ð eipy itk siqkdy

àîéàådil gltc `kid :`xw xn`w ikd Ð
dil aizil Ð laei cr irax` eyte ipy izxz
itl ,ezpwn sqkn mipy rax`l ribny dnk

.e`pwy oeaygåéðù éôëdidy mipy itl Ð
giayde siqkda e`le ,ecaerl aiig oiicr

.`xw irzynúîå åäòø úà àöîådidy Ð
Ð ofxbd df mixdy drya my ievn exiag
df xehtc ,envr z` `ivnnl hxt ,aiig

.zelbnàúùäã åãé äâéùä äîi`cec Ð
,zbyn eci dzid `l dxknyk `xwirn
xkne jig` jeni ik" :(my) aizkck

."ezfeg`n'åâå ùéã÷îä ìàâé ìàâ íàå
äåìù ãîìîl`bi dvxi m`e ,l`ebe xg`nÐ
.oi`vglåçë òøåä.lirl oxn`ck Ð
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àéðúãoi`c ,ikd opiqxb `lc d`xpe .mixtqd lka `zi` ikd Ð jnr el aeh ik
,jnr el aeh ik jzia z`e jad` ik card ly mixac xetiq m` ik df
epiidc ,"jnr didi xikyk ayezk" :ixtiqa `zi`ck ,qxb `l` .ieeiv df oi`e

.ieeiväîëxwir df oi`c .dxegq epiidc :yexit Ð ziriay ly dwa` dyw
`ed xeqi`d xwirc ,xeqi`d
ici lrc olpne :xn`z m`e .drixfe dyixg
o`k yxtny el` milewlw cala dxegq
drixfe dyixg ici lr `nlc ?eilr oi`a
cbpk dcn epiidc :xnel yie !mi`a md `wec
`ed Ð ziriay zexit xkny ici lr ,dcn

.el xy` z` xken

åàÐ dnvr dxf dcearl xknpd df xwrl
xwril zexf zecear ly oteqy itl

.ikd yixc

àîéàårax` iyiite izxz carc `kid
siqkda `le :i"yx yxit Ð 'ek
ok m`c ,d`xp `le .icin irzyin giayde
xezii `lae ,`xwc dihytn m` ik df oi`
wgvi xa ongp axc rnyne ,dil opirny
`ni`e :yxtl d`xp okl .witn `w `xezin

kiddil aizip rax` yiite izxz carc `
.giayd oia siqkd oia ,ezpwn sqkn rax`
Ð izxz dil yiite rax` carc `kide
oia siqkd oia ,eipy itk izxz dil aizip
mlerlc ,`xwc `xezi `z` ikdle .giayd

.opilf` jenqd xg`
ipz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc oikxr(iyily meil)

àéøáè é÷eLa éàfò ïák éðéøäoyxc ip`y ize` migayn - £¥¦§¤©©§¥§¤§¨
inkg lk' xne`e ,`ixah iweya gazyn did i`fr oay enk ,iwae

iptl l`xyi.'meyd ztilwkïðaøî àeää déì øîàcg`-] ¨©¥©¥©¨¨
[minkgd,ééaàì`ldeäðéLøãéîì àkéà-yexcl ozipz` §©©¥¦¨§¦§§¦§

,'eipy itk'e 'ezpwn sqkn' miweqtdàle÷ì-card lr lwdl §¨
,[(`"r) lirl x`eank] jenpd xigna ezectl ixaràkéàå§¦¨

àøîeçì eäðéLøãéîì-,deabd xigna ezectl eilr xingdl §¦§§¦§§§¨
aygn ,miz`n deye giayde ,dpn dey did eziipwa m`y
deye siqkde miz`n dey did m`e ,eiykr deyy itk miz`na

,dpn,ok m` ,dpwpyk eieey itk miz`na aygnàle÷ìc éànî¦©¦§¨
àøîeçì àîéà-miyxecy xn`p `ny ,lwdl miyxecy oipn ¥¨§§¨

.xingdl
:opaxn `eddl iia` aiydCzòc à÷ìñ àìjzrca dlrz l` - Ÿ¨§¨©§¨

lwdl yexcl yi i`ce `l` ,`xnegl yexclàðîçø ìéwàcî¦§©¦©£¨¨
déab-,ixar cara dxezd dliwdy epivny dnnàéðúc-itk ©¥§©§¨

l`xyil xknpd ixar car iabl xn`p ,`ziixaa epipyyék'¦
'Cnò Bì áBè(fh eh mixac),mr bdpiy oec`l ieeiv o`kne ¦¨
el deya card,,äzLîa 'Cnò' ìëàîa 'Cnò'epiidcàlL ¦¨§©£¨¦¨§¦§¤¤Ÿ

àeäå ,äi÷ð út ìëBà àäz[card -]øaé÷ út ìëBàzt - §¥¥©§¦¨§¥©¦¨
`dz `le ,oiaeq mr axernd gnwn dieyrdïéé äúBL äzà©¨¤©¦

Lãç ïéé äúBL àeäå ,ïLé`dz `le ,oyik gaeyn epi`yäzà ¨¨§¤©¦¨¨©¨
ïéëBî éab ìò ïLé-,jx rvnïàkî .ò÷ø÷ éab ìò ïLé àeäå ¨¥©©¥¦§¨¥©©¥©§©¦¨

eøîà,minkg.'Bîöòì ïBãà äðB÷k éøáò ãáò äðBwä'xg`ne ¨§©¤¤¤¦§¦§¤¨§©§
mby xnel yi ,ixar cara dliwd dxezdy `ziixaa ep`vny

.eilr lwdl miyxcp 'eipy itk'e 'ezpwn sqkn' miweqtd
:iia` z` l`ye opaxn `edd xfgäaøcà,jtidl xnel epl yi - ©§©¨

ydéìò øéîçð-cenll yiy itk ixar card lréñBé éaøcî ©§¦£¥¦§©¦¥
,àðéðç éaøa,ezecar icil `a ixar cardy miweqtdn yxcy §©¦£¦¨

,ryx didy iptnänk äàøe àa ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc§¨©©¦¥§©¦£¦¨Ÿ§¥©¨
úéòéáL ìL d÷áà äL÷-lr xaerd ly eyper xeng dnk ¨¤£¨¨¤§¦¦

,ziriay zexita dxegq xeqi`úBøéôa ïúBðå àNBð íãà̈¨¥§¥§¥
úéòéáLåéìèìhî úà øëBî óBqì ,,zeipr zngnøîàpL §¦¦©¥¤¦©§§¨¤¤¡©

(bi dk `xwie),'Búfeçà ìà Léà eáeLz úàfä ìáBiä úðLa'¦§©©¥©Ÿ¨¦¤£¨
áéúëe(ci dk my) df weqtl jenqaøkîî eøkîú éëå' , §¦§¦¦§§¦§¨

,'Eúéîò ãiî äð÷ Bà Eúéîòìl zyxcp 'cin' zaizeøác ©£¦¤¨Ÿ¦©£¦¤¨¨
,ãéì ãiî äð÷pä.milhlhn epiidc,miweqtd zekinqn epcnle ©¦§¤¦¨§¨

,zexit da xekniy jka laeid zevn z` xenyi `l mc` m`y
.eilhlhn z` xeknl eteqLébøä àì-ea xefgl rfrcfd `l Ÿ¦§¦

,ztqep mrt dilr xare dxiard ziiyrnúà øëBî óBqì©¥¤
øîàpL ,åéúBãNdyxtd jynda(dk dk my)éçà Ceîé éëå'E §¨¤¤¡©§¦¨¨¦
.'Búfeçàî øëîe:`ziixad dkiynnBãéì úàa àì-`l ¨©¥£¨Ÿ¨§¨

dxiar jka yiy eal lr dlrdzexita xegql jiynde ,
,ziriayøîàpL ,Búéa úà øëBî óBqìmy) dyxtd jynda ©¥¤¥¤¤¡©
(hk dk.'äîBç øéò áLBî úéa øBkîé ék Léàå'§¦¦¦§¥©¦¨

:zl`eye ,`pipg iaxa iqei iax ixaca `xnbd dwiqtnàðL éàî©§¨
øîà÷c íúäoeylaøîà÷c àëä àðL éàîe ,'Lébøä àì' ¨¨§¨¨©Ÿ¦§¦©§¨¨¨§¨¨©

oeyla.'Bãéì úàa àì'oia epeyla `pzd dpiy recn xnelk Ÿ¨§¨
daiyn .xaery ziyilyd mrtd oial xaery dipyd mrtd

:`xnbd,äøéáò íãà øáòL ïåék ,àðeä áø øîàc ,àðeä áøãk¦§©¨§¨©©¨¥¨¤¨©¨¨£¥¨
da äðLå,dipy mrt d`yre -.Bì äøzeä:`xnbd zxxan §¨¨¨§¨

Czòc à÷ìñ Bì äøzeädxzed' yxtl jzrc lr dlrz ike - §¨¨§¨©§¨
`id ixd miinrt dxiar xaer mc`y xg`ly ,eheytk 'el

:`xnbd daiyn .el zxzenàîéà àlà,xnele yxtl yi `l` - ¤¨¥¨
,øzéäk Bì úéNòðepi`e xzidk da dpyy dxiard eipira dnec ©£¥§¤¥

eilr mixrn rxd xvidy] dxiar jka yiy eal lr dlrn
xn`p ,zg` mrt wx xary xg`l okle ,[xzen dfy el d`xne

`le dxiar efy rceiy epiidc ,'yibxd `l' dipyd mrtd itlk
xn`p ,dipy mrt xary xg`l mle` ,aey dzeyrln rzxp
eal lr dlrn epi` xaky ,'ecil z`a `l' ziyilyd mrtd itlk

.xzidk eipira `id dnece ,dxiar jka yiy
:`pipg iaxa iqei iax ixac jynd z` `xnbd d`ianz`a `l)

l` aizke 'ebe jig` jeni ike xn`py ziaxa dely seql ecil
yiy eala dlrd `l - Fcil z`A `l (ziaxze jyp ez`n gwzŸ¨§¨

eyper xingn ,ziriay zexita xegql jiynde ,dxiar jkaãò©
Bza úà øëBnL,dgtyløîàpL(f `k zeny)øBkîé éëå' ¤¥¤¦¤¤¡©§¦¦§

,'äîàì Bza [úà] Léà:`xnbd zx`aneBzác áb ìò óàå ¦¤¦§¨¨§©©©§¦
àúéì àðéðò éàäadpi` 'eza z` yi` xekni ik' zyxt mpn` - §©¦§¨¨¥¨

zekinqn z`f yexcl ozip `l ok m`e ,ziriay oipra daezk
`aenk] ziriay oipra dxn`p ziaix zyxt j` ,ze`xwnd
zeell eilry jk icil ribd m`y ,xnege lw yexcl yie ,[oldl

ixdy ,okl mcew eza z` xkn i`ce ,ziaixaLéðéàì àçéð¦¨§¦¦
dézøa ïéaæéìc,dgtyl eza z` xeknl mc`l gp -éæéì àìåó §¦©¦§©¥§Ÿ¥¦

àúéaéøa,ziaixa zeell `le -íúä eléàczxikna my - §¦¦¨§¦¨¨
zxaery dpy lk ,zadàìæàå àòøbéî,dpeict inca zrxbn - ¦¨§¨§¨§¨

àëä eléàåzxaery dpy lk ,ziaixa o`k -àìæàå àôñBî à÷ §¦¨¨¨§¨§¨§¨
.oerxtd inca dtiqen -

zexita xgeqd ly eyper z` x`al `pipg iaxa iqei iax jiynn
:ziriayBãéì úàa àì],dxiar jka yiy eal lr dlrd `l - Ÿ¨§¨

,ztqep mrt xareøîàpL ,úéaøa äålL óBqìdyxtd jynda ©¤Ÿ¤§¦¦¤¤¡©
,(dl dk `xwie)éçà Ceîé éëå''åâå E,'KOr Fci dhnEáéúëe §¦¨¨¦¨¨¨¦¨§¦

(el dk my),,sqk el deln dz`ykyCLð Bzàî çwz ìà'©¦©¥¦¤¤
,'úéaøúåitlk `weec ziaixd zxdf` z` devn dxezdy jkne §©§¦

zzl oken xak deldy rnyn ,ziaix deldn gwi `ly ,delnd
xzend ote`a ziaixa zeell `eai seqal i`ceae ,ziaix.[

:`pzd jiynnBãéì úàa àìjka yiy eal lr dlrd `l - Ÿ¨§¨
,ziriay zexita xegql jiynde ,dxiarBîöò úà øëBn óBqì©¥¤©§

,l`xyil car zeidløîàpL(hl dk my) dyxtd jyndaéëå' ¤¤¡©§¦
éçà Ceîé.'Cì økîðå Cnò E:`pzd siqenEì àìminrte - ¨¨¦¦¨§¦§©¨Ÿ§

,l`xyil xkndl dkef epi`yàlàxknpøbìwcv,øîàpL ¤¨©¥¤¤¡©
(fn dk my) dyxtd jynda'xMnpe÷ãö øâì àìå .'øâì- §¦§©§¥§Ÿ§¥¤¤

,wcv xbl xkndl dkef epi`y minrteàlàxknp,áLBz øâì ¤¨§¥¨
àpLøî(my)xMnpe'.'áLBz øâìxkndl dkef epi`y minrte ¤¤¡©§¦§©§¥¨

l xknp `l` ,ayez xbl'øb úçtLî'(my),yãáBòä äæ ¦§©©¥¤¨¥
.íéáëBkeøîBà àeäLk,[aezkd-],(øâ úçôùî) 'ø÷òì Bà' ¨¦§¤¥§¥¤

lr cnll `aíéáëBk úãBáòì úøLî äNòðå økîpä äæ¤©¦§¨§©£¨§¨¥©£©¨¦
,dîöòmivr aehgl dxf dcearl zxyn zeidl yprpy epiidc ©§¨

gikene ,`pipg iaxa iqei iax ixac o`k cr .dxear min ae`yle
yi dxe`kl ok m`e ,ryx `ed ixar cary ,opaxn `edd jkn
eilr lwdl miweqtd z` yexcl recn dywe ,epeicta xingdl

.jenpd xigna ezectl
déì øîà,opaxn `eddl iia`àø÷ déøcäà àäep`vn ixd - ¨©¥¨©§§¥§¨

,el`ble eilr mgxl deive ,l`xyi llkl aezkd exifgdy
ìàòîLé éaø éác [àðúã] (àðúå)eyxcn zian `pzd dpy - §¨¨§¥©¦¦§¨¥

,l`rnyi iax lyíéáëBk úãBáòì Bîöò øëîe Cìäå ìéàBä¦§¨©¨©©§©£©¨¦
m`d ,zxyn dl zeidläçãéà[segc`-],ìôBpä øçà ïáà ¤§¤¤¤©©©¥

,mlerl eze` l`bp `le ezlitpa ewifgdl jiynp m`d ,xnelk
älàb'] (àöé ìáåéáå åì äéäú íìåò úìåàâ) øîBì ãeîìz©§©§ª¨

'epìàâé åéçàî ãçà Bl äéäz(gn dk `xwie),[l`xyiy ixd ¦§¤¤¨¥¤¨¦§¨¤
z` yexcl yi epeicta mb okle ,el`ble eilr mgxl ,eehvp

.eilr lwdl miweqtd
:`xnbd zl`eyàîéàdxezd ieeivy ,xn`p `ny -äleàb' ¥¨§¨

,'Bl äéäzick `l` ,eilr mgxl yiy meyn epi`ònhéì àìc ¦§¤§Ÿ¦©©
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc oikxr(iriax meil)

:ycwdd on dcy zle`b oica zeziixaa dxizq dywn `xnbd
àãç éðz,zg` `ziixaa epipy -,ïéàöçì ìàBâå ,ìàBâå äåì ¨¥£¨Ÿ¤§¥§¥©£¨¦

Cãéà àéðúå,zxg` `ziixaa epipye -Bðéàå ,ìàBâå äåì Bðéà §©§¨¦¨¥Ÿ¤§¥§¥
.ïéàöçì ìàBb:`xnbd zvxznéaø àäå ïðaø àä ,àéL÷ àì ¥©£¨¦Ÿ©§¨¨©¨¨§¨©¦

.ïBòîLon dle`ba liwne ,ze`xwnd inrh z` yxec oerny iax ¦§
,ze`xwnd inrh miyxec mpi` opaxe ,(:l) lirl `aenk ycwdd
dcyd oi`y yicwnd ly egek rxedy xg`ny mixaeq `l`
le`ble zeell oiprl mb egek rxedy xnel yi ,laeia eil` zxfeg

.oi`vgl

äðùî
:dneg ztwen xira miza zle`b ipic z` zx`an dpynd

äîBç éøò ézáa úéa øëBnäzenin dneg ztwend xira - ©¥©¦§¨¥¨¥¨
,oep oa ryediãiî ìàBb äæ éøä.Lãç øNò íéðL ìk ìàBâå , £¥¤¥¦¨§¥¨§¥¨¨Ÿ¤

gweld ynzydy dn mikpn oi` dpy jeza ezia z` l`ebd
:dpynd jk lr zxne` .dzr cr ziaaúéaø ïéîk äæ éøä- £¥¤§¦¦¦

oirk `ed ,dpy jeza l`bp ziady ote`a ziaa gweld yeniy
,onf eze` lk xkend lv` eizern eidy jk lr ziaix melyz

úéaø Bðéàå,dxeq`d dxenb ziaix ef oi`e -ziaixy oeik §¥¦¦
.xkn ly ote`a `le ,d`eld ly ote`a `weec `id dxeq`d

:sqep oicBða ìàâé ,øëBnä úî.le`bl epa i`yx -,ç÷Blä úî ¥©¥¦§©§¥©¥©
ìàâéxkendBða ãiî.gweld ly ¦§©¦©§

,xg` mc`l dcyd z` xkne dpewd xfg :sqep oicïéðBî ïéàz` ¥¦
døënL äòMî àlà ,äðL,oey`xdøîàpL(l dk `xwie) ¨¨¤¨¦¨¨¤¨©¤¤¡©

l`Bi `l m`e','äîéîú äðL Bì úàìî ãò,'el' zaizn rnyn §¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨
d edfy ,ely dfeg`d dzidy yi`l mipeny.oey`x

:'dninz dpy el z`ln cr' weqtd z` yexcl dpynd dkiynn
,'äîéîz' øîBà àeäLkaezkd `aàéáäì[zeaxl-]Lãç úà §¤¥§¦¨§¨¦¤Ÿ¤

øeaéòä-xyr dyly xg`l wx hlgp ziad zxaern dpyay ¨¦
.dxiknd mein miycg,øîBà éaøick 'dninz' xn`pBì ïzéì ©¦¥¦¥

jyna le`bldøeaéòå äðL,mini c"py mdy dpal ly dpy - ¨¨§¦¨
.dpald zpy lr dxizi dngd zpyy mitqep mei xyr cg` cere
mini dynge miyiye ze`n yly ,iax zrcl ,xkenl yi lkd jq

.zxaern dpya oiae dheyt dpya oia ,ziad z` le`bl
,ìàâð àìå ,Lãç øNò íéðL íBé òébäBì èeìç äéäziad - ¦¦©§¥¨¨Ÿ¤§Ÿ¦§©¨¨¨

.mlerl dpewd zeyxa rawpBì ïzépä ãçàå ç÷Blä ãçà¤¨©¥©§¤¨©¦¨
äðzîaecil ribd ziady ote`a oia mpid mixen`d mipicd lk - §©¨¨

,dpzna eze` laiwy oiae ,xkn ici lrøîàpL`l m`e' (my) ¤¤¡©§¦Ÿ
'ebe ziAd mwe dninz dpW Fl z`ln cr l`Bi,'úúéîvìixde ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦©§¦ª

,jkn yexcl yie ,'zFnvl' aezkl did ozipy ,oeyl xezi df¦§
b ipicy.dpzna lawna mb exn`p mizad zle`

àøîâ
:`xnbd zxne`,ïéúéðúî,cin le`bl i`yxy da epipyy ©§¦¦

,dxiknd meia elit` le`bl lekiy rnyneàéðúc ,éaøk àìc§Ÿ§©¦§©§¨
,`ziixaa,øîBà éaøweqta xn`pdneg xira zia l`eb zece` ©¦¥

(hk dk `xwie)íéîé''FzN`b didYe,íéðMî úBçt 'íéîé' ïéà ¨¦¦§¤§ª¨¥¨¦¨¦§©¦
mini ipy zegtl exary mcew ,le`bl leki xkend oi`y o`kne

.dxiknd mein
:`xnbd zl`eyïðaøåelit` le`bl lekiy epzpyna mixaeqd §©¨¨

,meia eadéì éãáò éàî 'íéîé' éàä.ef daizn eyxci dn - ©¨¦©¨§¦¥
:`xnbd daiyndéì éòaéîz` mipeny cnll `id zkxvp - ¦¨¥¥

ziad zle`b ly dpydíBéì íBiîef dpyay dxiknd mein - ¦§
cr dle`bd zpy z` mipen oi`e ,d`ad dpya mei eze`l cr

.mlerd z`ixan mipyd oipn itk ixyz
:`xnbd zxxanéaøåzegta le`bl oi`y 'mini' zaizn cnly §©¦

,mini ipyndéì àðî íBéì íBiî-daiyn .df oic cnl oipn ¦§§¨¥
:`xnbddéì à÷ôðoic cnl iax -dfî(my) weqtddzide' ¨§¨¥¥§¨§¨
FzN`B,'Bøkîî úðL íBz ãò'ely xknn zpy' rnyny §ª¨©§©¦§¨

ly dpyd z`ln cr `le ,ezxikn mein dpy z`ln cr xnelk
.mlerd oipn

mcewd xe`iadn da zxfege] opax zhiy z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .[mdixacaïðaøå.'exknn' aezkdn eyxci dn §©¨¨

c ,iaxk mixaeq opax mb ok` ,`xnbd daiynàeäädf weqty - ©
déì éòaéîzyxcl,íìBò ïéðî ìL úðL àìå BlL Bøkîî úðL ¦¨¥¥§©¦§¨¤§Ÿ§©¤¦§©¨

ådaizdeäì éòaéî 'íéîé'opaxl zkxvp -úòì úòîìcnll - §¨¦¦¨¥§§¥¥§¥
,dxiknd meia dxiknd ly drya dligzn dxiknd zpyy

,d`ad dpya ,mei eze`a dry dze`a zniizqneéàc-m`y §¦
wx miyxec epiidîzeaizdàðéîà äåä ,'Bøkîî úðL íBz ãò' ¥©§©¦§¨£¨¨¦¨

,àì úòì úòî ïéà íBéì íBiîokl,'íéîé' àðîçø áúkepcnll ¦§¦¥¥§¥Ÿ¨©©£¨¨¨¦
.zrl zrn dpyd z` mipeny

:`xnbd zxxan.déì àðî úòì úòî ,éaøå:`xnbd daiyn §©¦¥¥§¥§¨¥
déì à÷ôðdf oic cnl iax -,'äîéîz'îpiidcs` dnily e ¨§¨¥¦§¦¨

.zerya
:`xnbd zl`ey,ïðaøådaiyn .'dninz' dlindn eyxci dn §©¨¨

:`xnbdì déì éòaéî àeääzeaxdøeaéòepiidc ,dpy ly ©¦¨¥¥§¦¨
xyr dyly exary xg`l wx zhlgp dcyd ,zxaern dpyay

:`xnbd zl`ey .miycgdøeaéòì déì éòaéî àä énð éaøå- §©¦©¦¨¦¨¥¥§¦¨
ly dxeair z` zeaxl ef daizn epzpyna yxc iax mb ixd
dxizi dng zpyy mini xyr cg` cer lawn xkendy ,dpyd
dnily zeaxl ef zaizn yxc cvik ok m`e .dpal zpy lr

:`xnbd daiyn .zeryaénð éëä-ok`daizdn iax zrcl ¨¦©¦
'dninz'zpyy mipicd z`e ,dxeaire dpy el ozil micnl

`id dle`bd'Bøkîî úðL íBz ãò'î ,úòì úòîe íBéì íBiî¦§¥¥§¥¥©§©¦§¨
.à÷ôð,iax zrca mcewd xe`iadn da zxfeg `xnbd xnelk ¨§¨

zpy mez cr' weqtdn micnlp mipicd ipyy zx`an dzre
.'exknn

:dpyna epipy'åëå úéaø ïéîk eæ éøädywn .ziax epi`e £¥§¦¦¦
:`xnbdàéðúäå`ziixaa epipy `lde -äøeîb úéaø Bæ éøä §¨©§¨£¥¦¦§¨

ezøézä äøBzäL àlà-ef ziaix dxizd dxezdyixr izaa ¤¨¤©¨¦¦©
ixdy ,dpynd ixacl mixzeq `ziixad ixac e`vnpe .dneg

:`xnbd daiyn .'dxenb ziaix' ef oi`y x`ean dpynaøîà̈©
çBé éaøàä ,àéL÷ àì ,ïð-ixac `id epzpynàäå ,äãeäé éaø ©¦¨¨Ÿ©§¨¨©¦§¨§¨

-ixac `id `ziixad,ïðaø,epiptly `ziixaa ewlgpy itke ©¨¨
àéðúc,`ziixaaäðî Bøéáça äLBð äéäL éøädeldy mc` - §©§¨£¥¤¨¨¤©£¥¨¤

,dpn exiagløëî eäãN Bì äNòå-xear dcy deld okyny §¨¨¨¥¤¤
yly cr aegd z` deld rxti `l m`y mdipia epzde ,d`eldd
xhy deld el azke ,eiykrn delnl diepw didz dcyd ,mipy

,jk lrøëBnäL ïîæa[xkn edcy z` dyry ,deld-]ìëBà ¦§©¤©¥¥
úBøét,el` mipy jyna,øzeî,ziaix meyn jka oi`ela` ¥¨

dy onfaç÷Bì[delnd-].øeñà ,úBøét ìëBàxeqi` mrhe ¥©¥¥¨
,ziaix jka didiy yyg meyn ,dlik`dxkend rxti m` ixdy

lk`y `vnp ,dcyd z` dctie mipyd ylyd jeza aegd z`
df ixde ,xkend lv` eizern edyy xkya zexitd z` gweld

.opax ixac o`k cr .ziaixç÷BläL ïîæa óà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©¦§©¤©¥©
Bà.øzeî úBøét ìëiax `ian .mzwelgn zxaq x`eaz oldle ¥¥¨

:eixacl di`x dcedi,äãeäé éaø øîàdkldy jkl di`x ¨©©¦§¨
ixdy ,ixackìò øëî eäãN äNòL ,ïéðeæ ïa ñBúéáa äNòî©£¤§©§¤¦¤¨¨¨¥¤¤©

étz`xed,äéä úBøét ìëBà ç÷Bìå ,äéøæò ïa øæòìà éaø`le ¦©¦¤§¨¨¤£©§¨§¥©¥¥¨¨
:di`xd z` opax migec .ziaix xeqi`l eyygBì eøîàopax ¨§

,dcedi iaxläééàø íMî-,di`x `iadl dvex jpd myn ike ¦¨§¨¨
`edd dyrna `lde,ç÷Bì àìå ,äéä úBøét ìëBà øëBîoi`e ¥¥¥¨¨§Ÿ¥©

.zexit lek`l i`yx gweldy dyrn eze`n di`x

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

המשך בעמוד חז

oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxtzereay
àãç éðúl`b m`" :lirl ipzwc jd epiid Ð l`ebe del dfeg` dcy yicwna Ð

.dilr ibiltc opax jci`e ,dl xn`w oerny iaxe ,'ek l`ebe dely cnln Ð "l`bi
äðùîãéî ìàåâ äæ éøä.mipy izy oizndl jixvy dfeg` dcy oic el oi`e Ð

úéáø ïéîë äæ éøämelk el dkpn df oi`e dpy jeza eizern el xifgnyky Ð
zpznd xkya eziaa ynzypy `vnp Ð

.eizernäøåîâ úéáø äðéàå`l ziaxc Ð
.xkn ici lr `le ,d`eld ici lr `l` ixwin

åðá ìàâéla` .dvxi m` ,dpy jeza Ð
,mlerl cer l`bp epi`e hlgp dpy xg`l
cr l`bi `l m`e" :(dk `xwie) aizkck

.'ebe "dpy el z`lnøëîðù äòùî àìàÐ
oernye oqipa oernyl oae`x dxkn m`y
,hlgp `ad oqip ribdy oeik Ð xii`a iell

.oey`xl `l` ipy xknl oipen oi`eøîàðù
äðù åì úàìî ãòdzidy dfl :rnyn Ð
.oipen ely dfeg`øåáéòä ùãç úàm`y Ð

dyly cr zhlgp dpi` zxaern dpy dzid
.ycg xyräøåáéòå äðùdpya oia Ð

zpy el oipzep zxaern dpya oia dheyt
zpy lr dng zpya mixiziy minie dpal
mixarn ep` mdny ,mei xyr cg` ,dpal

.dpyd z`äðúîá [åì] ïúéðä ãçàåm` Ð
m`e ,l`bi Ð ezpy jeza le`bl ozep dvx

.el helg Ð e`làøîâïéúéðúî:ipzwc Ð
meia ea elit` :rnync ,cin l`eb df ixd

.iaxk `lc ,le`bl xzen dxknyíéîé
íéðùî ïéúåçô íéîé ïéàå åúìåàâ äéäúÐ

.mini ipyn zegt gwel cia `dyz `lc
íåéì íåéîÐ oqipa cg`a dxkn m`y Ð

oeik `nilc ,mler oipnl dpy oipen oi`
dzvi ixdy ,dpy el dzlr ixyz ribdy
epi` `ad oqipa cg` cr `l` .dpy dze`

.hlgpåøëîî úðù.mler oipn ly `le Ð
ïðáøåirain i`ce `iddc ,inp ikd oi` Ð

.mler oipn zpy `le exknnc ,ikdl dil
dxkn m`y ,zrl zrnl dil irain "mini"e
dpy el oipen oi` Ð meid ivga oqipa cg`a
.`ad oqipa cg` ly meid ivg ribiy cr

àéä äãåäé éáø ïéúéðúîcg` cv :xn`c Ð
ixw xkn ici lr d`ad ziaxc .xzen ziaxa
ipyn ziax icil `a oi`c meyn ,cg` cv
oi` Ð el hlgize dpl`bi `l m`y ,oiccv
icil d`a Ð i`ce d`eld la` .ziax o`k

.mlerl zhlgp dpi`y ,ziaxåì äùòå
øëî åäãùeze` lr edcy el okyny Ð

cre okin dpn jl oz` `l m` :el azke ,dpn
.jly `id ixd Ð mipy ylyøëåîäù ïîæá

úåøéô ìëåà.xzen Ð mipy oze` lk Ð
øåñà úåøéô ìëåà ç÷åìdpl`bi `ny Ð

dyrn .ziaxa mlk`y `vnpe ,yly jeza
.opiqxb oipef oa qeziaaúéáøá ãçà ãöe`l m`e ,ziax `di Ð dpl`bi m`y Ð

.ziax `di `l Ð
éìåëã
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éðú`le .i`w dfeg` dcy yicwn`c :i"yx yxit Ð oi`vgl l`ebe del `cg
oerny iaxk ,oleka xzen ycwda :opzc oizipzn mzq ied ok m`c ,d`xp
zgken oke ,dneg ixr izaa zia xken` i`wc :wgvi epiax xne`e .opaxk `le
elit` Ð dfeg` dcy yicwn la` .(a,k mye `,`k) oiyecwc `nw wxta `ibeqd

.oi`vgl l`ebe delc ecen opax

àéðú:dfeg` dcy xken iab mipdk zxeza
dz` mipy Ð "exknn ipy ayge"
m` oipne .miycg aygn dz` i`e ,aygn
cenlz Ð dyri dpy miycg zeyrl dvx
epivn ikid :xn`z m`e ."ayge" :xnel
geix ea `diy xkend jxevl mdipyy
,epivn miycg aygnyk `nlya ?xkenl
opiaygnc ,dpyd rvn`a dl`bl `ay oebk
rxbl gweld lk`y exary miycg dil
exary mipyd oiaygn ep`y enk ,epeict
"miycg aygn dz` i`" la` .gweld lk`y
dil zgkync :xnel yie ?dl zgkyn ikid
,dvgne oixhil dxyra oqipa xkn m` oebk
`ae ,dvgne mipy xyr laeid cr yie
cr `adl cer yie ,dpyd y`xa dl`ebl

.mipy yng laeidíåéîzrl zrne meil
dcp zkqna Ð `wtp exknn zpy mez crn
izaa `wecc :opgl` epiax axd yxit (a,fn)
la` ,[zeryl] zrl zrn opira dneg ixr
xza oda opilf`c xninl ivnc mzdc jpi`
edleka Ð mler zepy xza `le mdly mipy
ixr izaac .[zeryl] zrl zrn opira `l
jpi`c la` `xw dil ilbc `ed `wec dneg
edleka oicd `ed :o`k eazk zetqezde .`l
"dpy" opitlic ,[zeryl] zrl zrn opira
cenlzd xn`ck ,dneg ixr izan ["dpy"]

.izixg` `zlin iab onwlàéðúäåef ixd
Ð ezxizd dxezdy `l` dxenb ziax
.opax `d dcedi iax `d :opgei iax wiqne
cv xn`c dcedi iaxk Ð oizipzn :yexit
ziax ipzc `ziixae ,xzen ziaxa cg`
`py i`n :xn`z m`e .opaxk `iz` Ð dxenb
wa` `l` epi`c ,`ziikp `la `zpkynn
`rivn `aa) "jyp edfi`"a `zi`ck ,ziax
`la `zpkyn ixde :`piax dil xn` ,(`,aq
,delnl deln oi`iven mdipicac ,`ziikp
`nl` .dell delnn oixifgn oi` eppicae
iedc xn` `kde ,`id dxenb ziax e`l
oia wlgnc i"yx yexit itle !dxenb ziaix
edfi`" wxt opzc `d iab ,`gip zial dcy
xeci `l exiag z` delnd :(a,cq my) "jyp
,(epnn) zegta epnn xekyi `le mpg exvga
i`n :my i"yx yxite .ziax `edy [iptn]
yic :uxize ?ixyc `ziikpc `zpkynn `py
`l dcyd `nyc ,zial dcy oia wlgl
dkpn ik ,ikd meyne ,ezxica epnn dpdi `ly xyt` i` ziad la` ,zexit dyri
Ð wtq `la ea xc `edy ziac ,`kd inp `gip df itle .ziax ied zexikyd on el
`ziikp `la inp dil lik` ik ,zexit dyri `l `nyc dcy la` ,dxenb ziax ied
`l exiag z` delnc `idde .zial dcy oia welig oi` i`ce `l` .sxyi e` leti `ny `witq `ki` inp ziaac ,df welig mz epiaxl d`xp oi`e .`id dxenb ziax e`l Ð
delnd cia `edy iptn xg`l exikydl leki deld oi`e dcyd lr el deldy ixiin `zpkyn `iddc ,ixyc `ziikpa `zpkynl inc `lc :uxzl yi ,zegta epnn xekyi
exikydl deld ciae ,ziad lr e` dcy lr el deld `ly ixiin Ð zegta epnn xekyi `l exiag z` delnd :opzc `de .lha `ed ikd e`la `dc ,ziax epi` ikd meyn Ð
dil opiayg `lc `ziikp `la `zpkynn `py i`n :dizkecl `iyew `xcd ,zial dcy oia wlgn epi` mz epiaxc df yexitle .i`ed ziax Ð diab lifenyk `vnp ,xg`l
`peb i`d ikc ol ilb ,dneg ixr iza oic `pngx ol azkcn :eyexit ikd Ð "ezxizd dxezdy `l`" :xn`c i`de ,xn`w opaxcn dxenb ziaxc :xnel jixve ?dxenb ziax

.`ziixe`c ziax df oi`éáøåepcti `l `nye ,`ed ziaixa cg` cvc ,ixzyiz inp `ziikp `la `zpkyn ,dcedi iaxl :xn`z m`e Ð xzen ziaxa cg` cv xaq dcedi
dia `kilc ,`ziikp `la `zpkyn la` .el reawd onfd jeza epcti `l m` xkn cv `ki`c ,xkn edcy el dyr oebk `l` ziaxa cg` cv opiayg `lc :xnel yie !cer
dcedi iax dil aiyg `le d`qa d`q deln` dedc icin .ziax dil ded Ð lk`y zexitd on el dkpn oi`y oeik ,epcti m`e ,ezectl deld cia `ed mlerlc ,xkn cv

a cg` cv.ziaxa cg` cv dcedi iax dil aiyg `le ,xeq` Ð xkn cv ea oi`c oeik mewn lkn ,xwiizi `l `nyc ab lr s` .ziax
`ax
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:Cãéà àéðúå ;ïéàöçì ìàBâå ,ìàBâå äåì :àãç éðz̈¥£¨Ÿ¤§¥§¥©£¨¦§©§¨¦¨
!ïéàöçì ìàBb Bðéàå ,ìàBâå äåì Bðéà¯:àéL÷ àì ¥Ÿ¤§¥§¥¥©£¨¦¨©§¨

.ïBòîL éaø àäå ,ïðaø àääðùîézáa úéa øëBnä ¨©¨©§¨©¦¦§©¥©¦§¨¥
äîBç éøò¯øNò íéðL ìk ìàBâå ãiî ìàBb äæ éøä ¨¥¨£¥¤¥¦¨§¥¨§¥¨¨

øëBnä úî .úéaø Bðéàå úéaø ïéîk äæ éøä ,LãçŸ¤£¥¤§¦¦¦§¥¦¦¥©¥
¯ç÷Blä úî ,Bða ìàâé¯ïéðBî ïéà .Bða ãiî ìàâé ¦§©§¥©¥©¦§©¦©§¥¦

Bì úàìî ãò" :øîàpL ,øënL äòMî àlà äðL̈¨¤¨¦¨¨¤¨©¤¤¡©©§Ÿ
"äîéîz" øîBà àeäLk ,"äðL¯Lãç úà àéáäì ¨¨§¤¥§¦¨§¨¦¤Ÿ¤

òébä .døeaéòå äðL Bì ïzéì :øîBà éaø ;øeaéòä̈¦©¦¥¦¥¨¨§¦¨¦¦©
äìàâð àìå Lãç øNò íéðL íBé¯äèeìç äúéä §¥¨¨Ÿ¤§Ÿ¦§£¨¨§¨£¨

:øîàpL ,äðzîa Bì ïzépä ãçàå ç÷Blä ãçà ,Bì¤¨©¥©§¤¨©¦¨§©¨¨¤¤¡©
."úeúéîvì"àøîâéaø ,àéðúc ;éaøk àìc ïéúéðúî ©§¦©§¦¦§¨§©¦§©§¨©¦

"íéîé" :øîBà¯éàä ,ïðaøå .íéðMî úBçt íéîé ïéà ¥¨¦¥¨¦¨¦§©¦§©¨©©
?déì éãáò éàî "íéîé"¯,éaøå .íBéì íBiî déì éòaéî ¨¦©¨§¦¥¦¨¥¥¦§§©¦
?déì àðî íBéì íBiî¯úðL íBz ãò"î déì à÷ôð ¦§§¨¥¨§¨¥¥©§©

."Bøkîî?ïðaøå¯Bøkîî úðL :déì éòaéî àeää ¦§¨§©¨©©¦¨¥¥§©¦§¨
eäì éòaéî "íéîé"å .íìBò ïéðî ìL úðL àìå ,BlL¤§Ÿ§©¤¦§©¨§¨¦¦¨¥§
äåä ,"Bøkîî úðL íBz ãò"î éàc ,úòì úòîì§¥¥§¥§¦¥©§©¦§¨£¨

íBéì íBiî :àðéîà¯úòì úòî ,ïéà¯áúk ,àì ¨¦¨¦§¦¥¥§¥¨§©
?déì àðî úòì úòî ,éaøå ."íéîé" :àðîçø¯à÷ôð ©£¨¨¨¦§©¦¥¥§¥§¨¥¨§¨

?ïðaøå ."äîéîz"î déì¯.døeaéòì déì éòaéî àeää ¥¦§¦¨§©¨©©¦¨¥¥§¦¨
!døeaéòì déì éòaéî àä ,éîð éaøå¯íBiî ;éîð éëä §©¦©¦¨¦¨¥¥§¦¨¨¦©¦¦

úòì úòîe íBéì¯.à÷ôð "Bøkîî úðL íBz ãò"î §¥¥§¥¥©§©¦§¨¨§¨
,äøeîb úéaø Bæ éøä :àéðúäå .'åëå "úéaø ïéîk Bæ éøä"£¥§¦¦¦§¨©§¨£¥¦¦§¨
:àéL÷ àì ,ïðçBé éaø øîà !ezøézä äøBzäL àlà¤¨¤©¨¦¦©£©©¦¨¨¨©§¨
äLBð äéäL éøä :àéðúc .ïðaø àäå äãeäé éaø àä̈©¦§¨§¨©¨©§©§¨£¥¤¨¨¤
øëBnäL ïîæa ,øëî eäãN Bì äNòå ,äðî Bøéáça©£¥¨¤§¨¨¨¥¤¤¦§¨¤©¥

úBøét ìëBà¯úBøét ìëBà ç÷Bì ,øzeî¯.øeñà ¥¥¨¥©¥¥¨
úBøét ìëBà ç÷BläL ïîæa óà :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©¦§¨¤©¥©¥¥

¯ïéðeæ ïa ñBzéáa äNòî :äãeäé éaø øîà .øzeî¨¨©©¦§¨©£¤§©§¤¦
ç÷Bìå ,äéøæò ïa øæòìà éaø ét ìò øëî eäãN äNòL¤¨¨¨¥¤¤©¦©¦¤§¨¨¤£©§¨§¥©
ìëBà øëBî ?äééàø íMî :Bì eøîà .äéä úBøét ìëBà¥¥¨¨¨§¦¨§¨¨¥¥
úéaøa ãçà ãö ?eäééðéa éàî .ç÷Bì àìå ,äéä úBøét¥¨¨§Ÿ¥©©¥©§©¤¨§¦¦
úéaøa ãçà ãö :øáñ àn÷ àpz ,eäééðéa àkéà¯ ¦¨¥©§©¨©¨¨©©¤¨§¦¦

úéaøa ãçà ãö :øáñ äãeäé éaøå ,øeñà¯.øzeî ¨§©¦§¨¨©©¤¨§¦¦¨
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc oikxr(iriax meil)

:ycwdd on dcy zle`b oica zeziixaa dxizq dywn `xnbd
àãç éðz,zg` `ziixaa epipy -,ïéàöçì ìàBâå ,ìàBâå äåì ¨¥£¨Ÿ¤§¥§¥©£¨¦

Cãéà àéðúå,zxg` `ziixaa epipye -Bðéàå ,ìàBâå äåì Bðéà §©§¨¦¨¥Ÿ¤§¥§¥
.ïéàöçì ìàBb:`xnbd zvxznéaø àäå ïðaø àä ,àéL÷ àì ¥©£¨¦Ÿ©§¨¨©¨¨§¨©¦

.ïBòîLon dle`ba liwne ,ze`xwnd inrh z` yxec oerny iax ¦§
,ze`xwnd inrh miyxec mpi` opaxe ,(:l) lirl `aenk ycwdd
dcyd oi`y yicwnd ly egek rxedy xg`ny mixaeq `l`
le`ble zeell oiprl mb egek rxedy xnel yi ,laeia eil` zxfeg

.oi`vgl

äðùî
:dneg ztwen xira miza zle`b ipic z` zx`an dpynd

äîBç éøò ézáa úéa øëBnäzenin dneg ztwend xira - ©¥©¦§¨¥¨¥¨
,oep oa ryediãiî ìàBb äæ éøä.Lãç øNò íéðL ìk ìàBâå , £¥¤¥¦¨§¥¨§¥¨¨Ÿ¤

gweld ynzydy dn mikpn oi` dpy jeza ezia z` l`ebd
:dpynd jk lr zxne` .dzr cr ziaaúéaø ïéîk äæ éøä- £¥¤§¦¦¦

oirk `ed ,dpy jeza l`bp ziady ote`a ziaa gweld yeniy
,onf eze` lk xkend lv` eizern eidy jk lr ziaix melyz

úéaø Bðéàå,dxeq`d dxenb ziaix ef oi`e -ziaixy oeik §¥¦¦
.xkn ly ote`a `le ,d`eld ly ote`a `weec `id dxeq`d

:sqep oicBða ìàâé ,øëBnä úî.le`bl epa i`yx -,ç÷Blä úî ¥©¥¦§©§¥©¥©
ìàâéxkendBða ãiî.gweld ly ¦§©¦©§

,xg` mc`l dcyd z` xkne dpewd xfg :sqep oicïéðBî ïéàz` ¥¦
døënL äòMî àlà ,äðL,oey`xdøîàpL(l dk `xwie) ¨¨¤¨¦¨¨¤¨©¤¤¡©

l`Bi `l m`e','äîéîú äðL Bì úàìî ãò,'el' zaizn rnyn §¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨
d edfy ,ely dfeg`d dzidy yi`l mipeny.oey`x

:'dninz dpy el z`ln cr' weqtd z` yexcl dpynd dkiynn
,'äîéîz' øîBà àeäLkaezkd `aàéáäì[zeaxl-]Lãç úà §¤¥§¦¨§¨¦¤Ÿ¤

øeaéòä-xyr dyly xg`l wx hlgp ziad zxaern dpyay ¨¦
.dxiknd mein miycg,øîBà éaøick 'dninz' xn`pBì ïzéì ©¦¥¦¥

jyna le`bldøeaéòå äðL,mini c"py mdy dpal ly dpy - ¨¨§¦¨
.dpald zpy lr dxizi dngd zpyy mitqep mei xyr cg` cere
mini dynge miyiye ze`n yly ,iax zrcl ,xkenl yi lkd jq

.zxaern dpya oiae dheyt dpya oia ,ziad z` le`bl
,ìàâð àìå ,Lãç øNò íéðL íBé òébäBì èeìç äéäziad - ¦¦©§¥¨¨Ÿ¤§Ÿ¦§©¨¨¨

.mlerl dpewd zeyxa rawpBì ïzépä ãçàå ç÷Blä ãçà¤¨©¥©§¤¨©¦¨
äðzîaecil ribd ziady ote`a oia mpid mixen`d mipicd lk - §©¨¨

,dpzna eze` laiwy oiae ,xkn ici lrøîàpL`l m`e' (my) ¤¤¡©§¦Ÿ
'ebe ziAd mwe dninz dpW Fl z`ln cr l`Bi,'úúéîvìixde ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦©§¦ª

,jkn yexcl yie ,'zFnvl' aezkl did ozipy ,oeyl xezi df¦§
b ipicy.dpzna lawna mb exn`p mizad zle`

àøîâ
:`xnbd zxne`,ïéúéðúî,cin le`bl i`yxy da epipyy ©§¦¦

,dxiknd meia elit` le`bl lekiy rnyneàéðúc ,éaøk àìc§Ÿ§©¦§©§¨
,`ziixaa,øîBà éaøweqta xn`pdneg xira zia l`eb zece` ©¦¥

(hk dk `xwie)íéîé''FzN`b didYe,íéðMî úBçt 'íéîé' ïéà ¨¦¦§¤§ª¨¥¨¦¨¦§©¦
mini ipy zegtl exary mcew ,le`bl leki xkend oi`y o`kne

.dxiknd mein
:`xnbd zl`eyïðaøåelit` le`bl lekiy epzpyna mixaeqd §©¨¨

,meia eadéì éãáò éàî 'íéîé' éàä.ef daizn eyxci dn - ©¨¦©¨§¦¥
:`xnbd daiyndéì éòaéîz` mipeny cnll `id zkxvp - ¦¨¥¥

ziad zle`b ly dpydíBéì íBiîef dpyay dxiknd mein - ¦§
cr dle`bd zpy z` mipen oi`e ,d`ad dpya mei eze`l cr

.mlerd z`ixan mipyd oipn itk ixyz
:`xnbd zxxanéaøåzegta le`bl oi`y 'mini' zaizn cnly §©¦

,mini ipyndéì àðî íBéì íBiî-daiyn .df oic cnl oipn ¦§§¨¥
:`xnbddéì à÷ôðoic cnl iax -dfî(my) weqtddzide' ¨§¨¥¥§¨§¨
FzN`B,'Bøkîî úðL íBz ãò'ely xknn zpy' rnyny §ª¨©§©¦§¨

ly dpyd z`ln cr `le ,ezxikn mein dpy z`ln cr xnelk
.mlerd oipn

mcewd xe`iadn da zxfege] opax zhiy z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .[mdixacaïðaøå.'exknn' aezkdn eyxci dn §©¨¨

c ,iaxk mixaeq opax mb ok` ,`xnbd daiynàeäädf weqty - ©
déì éòaéîzyxcl,íìBò ïéðî ìL úðL àìå BlL Bøkîî úðL ¦¨¥¥§©¦§¨¤§Ÿ§©¤¦§©¨

ådaizdeäì éòaéî 'íéîé'opaxl zkxvp -úòì úòîìcnll - §¨¦¦¨¥§§¥¥§¥
,dxiknd meia dxiknd ly drya dligzn dxiknd zpyy

,d`ad dpya ,mei eze`a dry dze`a zniizqneéàc-m`y §¦
wx miyxec epiidîzeaizdàðéîà äåä ,'Bøkîî úðL íBz ãò' ¥©§©¦§¨£¨¨¦¨

,àì úòì úòî ïéà íBéì íBiîokl,'íéîé' àðîçø áúkepcnll ¦§¦¥¥§¥Ÿ¨©©£¨¨¨¦
.zrl zrn dpyd z` mipeny

:`xnbd zxxan.déì àðî úòì úòî ,éaøå:`xnbd daiyn §©¦¥¥§¥§¨¥
déì à÷ôðdf oic cnl iax -,'äîéîz'îpiidcs` dnily e ¨§¨¥¦§¦¨

.zerya
:`xnbd zl`ey,ïðaøådaiyn .'dninz' dlindn eyxci dn §©¨¨

:`xnbdì déì éòaéî àeääzeaxdøeaéòepiidc ,dpy ly ©¦¨¥¥§¦¨
xyr dyly exary xg`l wx zhlgp dcyd ,zxaern dpyay

:`xnbd zl`ey .miycgdøeaéòì déì éòaéî àä énð éaøå- §©¦©¦¨¦¨¥¥§¦¨
ly dxeair z` zeaxl ef daizn epzpyna yxc iax mb ixd
dxizi dng zpyy mini xyr cg` cer lawn xkendy ,dpyd
dnily zeaxl ef zaizn yxc cvik ok m`e .dpal zpy lr

:`xnbd daiyn .zeryaénð éëä-ok`daizdn iax zrcl ¨¦©¦
'dninz'zpyy mipicd z`e ,dxeaire dpy el ozil micnl

`id dle`bd'Bøkîî úðL íBz ãò'î ,úòì úòîe íBéì íBiî¦§¥¥§¥¥©§©¦§¨
.à÷ôð,iax zrca mcewd xe`iadn da zxfeg `xnbd xnelk ¨§¨

zpy mez cr' weqtdn micnlp mipicd ipyy zx`an dzre
.'exknn

:dpyna epipy'åëå úéaø ïéîk eæ éøädywn .ziax epi`e £¥§¦¦¦
:`xnbdàéðúäå`ziixaa epipy `lde -äøeîb úéaø Bæ éøä §¨©§¨£¥¦¦§¨

ezøézä äøBzäL àlà-ef ziaix dxizd dxezdyixr izaa ¤¨¤©¨¦¦©
ixdy ,dpynd ixacl mixzeq `ziixad ixac e`vnpe .dneg

:`xnbd daiyn .'dxenb ziaix' ef oi`y x`ean dpynaøîà̈©
çBé éaøàä ,àéL÷ àì ,ïð-ixac `id epzpynàäå ,äãeäé éaø ©¦¨¨Ÿ©§¨¨©¦§¨§¨

-ixac `id `ziixad,ïðaø,epiptly `ziixaa ewlgpy itke ©¨¨
àéðúc,`ziixaaäðî Bøéáça äLBð äéäL éøädeldy mc` - §©§¨£¥¤¨¨¤©£¥¨¤

,dpn exiagløëî eäãN Bì äNòå-xear dcy deld okyny §¨¨¨¥¤¤
yly cr aegd z` deld rxti `l m`y mdipia epzde ,d`eldd
xhy deld el azke ,eiykrn delnl diepw didz dcyd ,mipy

,jk lrøëBnäL ïîæa[xkn edcy z` dyry ,deld-]ìëBà ¦§©¤©¥¥
úBøét,el` mipy jyna,øzeî,ziaix meyn jka oi`ela` ¥¨

dy onfaç÷Bì[delnd-].øeñà ,úBøét ìëBàxeqi` mrhe ¥©¥¥¨
,ziaix jka didiy yyg meyn ,dlik`dxkend rxti m` ixdy

lk`y `vnp ,dcyd z` dctie mipyd ylyd jeza aegd z`
df ixde ,xkend lv` eizern edyy xkya zexitd z` gweld

.opax ixac o`k cr .ziaixç÷BläL ïîæa óà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©¦§©¤©¥©
Bà.øzeî úBøét ìëiax `ian .mzwelgn zxaq x`eaz oldle ¥¥¨

:eixacl di`x dcedi,äãeäé éaø øîàdkldy jkl di`x ¨©©¦§¨
ixdy ,ixackìò øëî eäãN äNòL ,ïéðeæ ïa ñBúéáa äNòî©£¤§©§¤¦¤¨¨¨¥¤¤©

étz`xed,äéä úBøét ìëBà ç÷Bìå ,äéøæò ïa øæòìà éaø`le ¦©¦¤§¨¨¤£©§¨§¥©¥¥¨¨
:di`xd z` opax migec .ziaix xeqi`l eyygBì eøîàopax ¨§

,dcedi iaxläééàø íMî-,di`x `iadl dvex jpd myn ike ¦¨§¨¨
`edd dyrna `lde,ç÷Bì àìå ,äéä úBøét ìëBà øëBîoi`e ¥¥¥¨¨§Ÿ¥©

.zexit lek`l i`yx gweldy dyrn eze`n di`x
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oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxtzereay
àãç éðúl`b m`" :lirl ipzwc jd epiid Ð l`ebe del dfeg` dcy yicwna Ð

.dilr ibiltc opax jci`e ,dl xn`w oerny iaxe ,'ek l`ebe dely cnln Ð "l`bi
äðùîãéî ìàåâ äæ éøä.mipy izy oizndl jixvy dfeg` dcy oic el oi`e Ð

úéáø ïéîë äæ éøämelk el dkpn df oi`e dpy jeza eizern el xifgnyky Ð
zpznd xkya eziaa ynzypy `vnp Ð

.eizernäøåîâ úéáø äðéàå`l ziaxc Ð
.xkn ici lr `le ,d`eld ici lr `l` ixwin

åðá ìàâéla` .dvxi m` ,dpy jeza Ð
,mlerl cer l`bp epi`e hlgp dpy xg`l
cr l`bi `l m`e" :(dk `xwie) aizkck

.'ebe "dpy el z`lnøëîðù äòùî àìàÐ
oernye oqipa oernyl oae`x dxkn m`y
,hlgp `ad oqip ribdy oeik Ð xii`a iell

.oey`xl `l` ipy xknl oipen oi`eøîàðù
äðù åì úàìî ãòdzidy dfl :rnyn Ð
.oipen ely dfeg`øåáéòä ùãç úàm`y Ð

dyly cr zhlgp dpi` zxaern dpy dzid
.ycg xyräøåáéòå äðùdpya oia Ð

zpy el oipzep zxaern dpya oia dheyt
zpy lr dng zpya mixiziy minie dpal
mixarn ep` mdny ,mei xyr cg` ,dpal

.dpyd z`äðúîá [åì] ïúéðä ãçàåm` Ð
m`e ,l`bi Ð ezpy jeza le`bl ozep dvx

.el helg Ð e`làøîâïéúéðúî:ipzwc Ð
meia ea elit` :rnync ,cin l`eb df ixd

.iaxk `lc ,le`bl xzen dxknyíéîé
íéðùî ïéúåçô íéîé ïéàå åúìåàâ äéäúÐ

.mini ipyn zegt gwel cia `dyz `lc
íåéì íåéîÐ oqipa cg`a dxkn m`y Ð

oeik `nilc ,mler oipnl dpy oipen oi`
dzvi ixdy ,dpy el dzlr ixyz ribdy
epi` `ad oqipa cg` cr `l` .dpy dze`

.hlgpåøëîî úðù.mler oipn ly `le Ð
ïðáøåirain i`ce `iddc ,inp ikd oi` Ð

.mler oipn zpy `le exknnc ,ikdl dil
dxkn m`y ,zrl zrnl dil irain "mini"e
dpy el oipen oi` Ð meid ivga oqipa cg`a
.`ad oqipa cg` ly meid ivg ribiy cr

àéä äãåäé éáø ïéúéðúîcg` cv :xn`c Ð
ixw xkn ici lr d`ad ziaxc .xzen ziaxa
ipyn ziax icil `a oi`c meyn ,cg` cv
oi` Ð el hlgize dpl`bi `l m`y ,oiccv
icil d`a Ð i`ce d`eld la` .ziax o`k

.mlerl zhlgp dpi`y ,ziaxåì äùòå
øëî åäãùeze` lr edcy el okyny Ð

cre okin dpn jl oz` `l m` :el azke ,dpn
.jly `id ixd Ð mipy ylyøëåîäù ïîæá

úåøéô ìëåà.xzen Ð mipy oze` lk Ð
øåñà úåøéô ìëåà ç÷åìdpl`bi `ny Ð

dyrn .ziaxa mlk`y `vnpe ,yly jeza
.opiqxb oipef oa qeziaaúéáøá ãçà ãöe`l m`e ,ziax `di Ð dpl`bi m`y Ð

.ziax `di `l Ð
éìåëã
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éðú`le .i`w dfeg` dcy yicwn`c :i"yx yxit Ð oi`vgl l`ebe del `cg
oerny iaxk ,oleka xzen ycwda :opzc oizipzn mzq ied ok m`c ,d`xp
zgken oke ,dneg ixr izaa zia xken` i`wc :wgvi epiax xne`e .opaxk `le
elit` Ð dfeg` dcy yicwn la` .(a,k mye `,`k) oiyecwc `nw wxta `ibeqd

.oi`vgl l`ebe delc ecen opax

àéðú:dfeg` dcy xken iab mipdk zxeza
dz` mipy Ð "exknn ipy ayge"
m` oipne .miycg aygn dz` i`e ,aygn
cenlz Ð dyri dpy miycg zeyrl dvx
epivn ikid :xn`z m`e ."ayge" :xnel
geix ea `diy xkend jxevl mdipyy
,epivn miycg aygnyk `nlya ?xkenl
opiaygnc ,dpyd rvn`a dl`bl `ay oebk
rxbl gweld lk`y exary miycg dil
exary mipyd oiaygn ep`y enk ,epeict
"miycg aygn dz` i`" la` .gweld lk`y
dil zgkync :xnel yie ?dl zgkyn ikid
,dvgne oixhil dxyra oqipa xkn m` oebk
`ae ,dvgne mipy xyr laeid cr yie
cr `adl cer yie ,dpyd y`xa dl`ebl

.mipy yng laeidíåéîzrl zrne meil
dcp zkqna Ð `wtp exknn zpy mez crn
izaa `wecc :opgl` epiax axd yxit (a,fn)
la` ,[zeryl] zrl zrn opira dneg ixr
xza oda opilf`c xninl ivnc mzdc jpi`
edleka Ð mler zepy xza `le mdly mipy
ixr izaac .[zeryl] zrl zrn opira `l
jpi`c la` `xw dil ilbc `ed `wec dneg
edleka oicd `ed :o`k eazk zetqezde .`l
"dpy" opitlic ,[zeryl] zrl zrn opira
cenlzd xn`ck ,dneg ixr izan ["dpy"]

.izixg` `zlin iab onwlàéðúäåef ixd
Ð ezxizd dxezdy `l` dxenb ziax
.opax `d dcedi iax `d :opgei iax wiqne
cv xn`c dcedi iaxk Ð oizipzn :yexit
ziax ipzc `ziixae ,xzen ziaxa cg`
`py i`n :xn`z m`e .opaxk `iz` Ð dxenb
wa` `l` epi`c ,`ziikp `la `zpkynn
`rivn `aa) "jyp edfi`"a `zi`ck ,ziax
`la `zpkyn ixde :`piax dil xn` ,(`,aq
,delnl deln oi`iven mdipicac ,`ziikp
`nl` .dell delnn oixifgn oi` eppicae
iedc xn` `kde ,`id dxenb ziax e`l
oia wlgnc i"yx yexit itle !dxenb ziaix
edfi`" wxt opzc `d iab ,`gip zial dcy
xeci `l exiag z` delnd :(a,cq my) "jyp
,(epnn) zegta epnn xekyi `le mpg exvga
i`n :my i"yx yxite .ziax `edy [iptn]
yic :uxize ?ixyc `ziikpc `zpkynn `py
`l dcyd `nyc ,zial dcy oia wlgl
dkpn ik ,ikd meyne ,ezxica epnn dpdi `ly xyt` i` ziad la` ,zexit dyri
Ð wtq `la ea xc `edy ziac ,`kd inp `gip df itle .ziax ied zexikyd on el
`ziikp `la inp dil lik` ik ,zexit dyri `l `nyc dcy la` ,dxenb ziax ied
`l exiag z` delnc `idde .zial dcy oia welig oi` i`ce `l` .sxyi e` leti `ny `witq `ki` inp ziaac ,df welig mz epiaxl d`xp oi`e .`id dxenb ziax e`l Ð
delnd cia `edy iptn xg`l exikydl leki deld oi`e dcyd lr el deldy ixiin `zpkyn `iddc ,ixyc `ziikpa `zpkynl inc `lc :uxzl yi ,zegta epnn xekyi
exikydl deld ciae ,ziad lr e` dcy lr el deld `ly ixiin Ð zegta epnn xekyi `l exiag z` delnd :opzc `de .lha `ed ikd e`la `dc ,ziax epi` ikd meyn Ð
dil opiayg `lc `ziikp `la `zpkynn `py i`n :dizkecl `iyew `xcd ,zial dcy oia wlgn epi` mz epiaxc df yexitle .i`ed ziax Ð diab lifenyk `vnp ,xg`l
`peb i`d ikc ol ilb ,dneg ixr iza oic `pngx ol azkcn :eyexit ikd Ð "ezxizd dxezdy `l`" :xn`c i`de ,xn`w opaxcn dxenb ziaxc :xnel jixve ?dxenb ziax

.`ziixe`c ziax df oi`éáøåepcti `l `nye ,`ed ziaixa cg` cvc ,ixzyiz inp `ziikp `la `zpkyn ,dcedi iaxl :xn`z m`e Ð xzen ziaxa cg` cv xaq dcedi
dia `kilc ,`ziikp `la `zpkyn la` .el reawd onfd jeza epcti `l m` xkn cv `ki`c ,xkn edcy el dyr oebk `l` ziaxa cg` cv opiayg `lc :xnel yie !cer
dcedi iax dil aiyg `le d`qa d`q deln` dedc icin .ziax dil ded Ð lk`y zexitd on el dkpn oi`y oeik ,epcti m`e ,ezectl deld cia `ed mlerlc ,xkn cv

a cg` cv.ziaxa cg` cv dcedi iax dil aiyg `le ,xeq` Ð xkn cv ea oi`c oeik mewn lkn ,xwiizi `l `nyc ab lr s` .ziax
`ax
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:Cãéà àéðúå ;ïéàöçì ìàBâå ,ìàBâå äåì :àãç éðz̈¥£¨Ÿ¤§¥§¥©£¨¦§©§¨¦¨
!ïéàöçì ìàBb Bðéàå ,ìàBâå äåì Bðéà¯:àéL÷ àì ¥Ÿ¤§¥§¥¥©£¨¦¨©§¨

.ïBòîL éaø àäå ,ïðaø àääðùîézáa úéa øëBnä ¨©¨©§¨©¦¦§©¥©¦§¨¥
äîBç éøò¯øNò íéðL ìk ìàBâå ãiî ìàBb äæ éøä ¨¥¨£¥¤¥¦¨§¥¨§¥¨¨
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ערכין. פרק תשיעי - המוכר שדהו דף לא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc oikxr(iriax meil)

:opaxe dcedi iax zwelgn xe`iaa opgei iax lr wleg `axàáø̈¨
àîìò éleëc ,øîà,dcedi iaxl oiae opaxl oia -ãçà ãö ¨©§¥¨§¨©¤¨

øeñà úéaøa`idy xxaziy wtq cv yi xy`k zexit zlik` - §¦¦¨
,dxeq` ,ziaixàëäå,xkn edcy dyra o`ke -úðî ìò úéaøa §¨¨§¦¦©§¨

eäééðéa àkéà øéæçäì-epzdy ote`a ewlgp dcedi iaxe opax §©£¦¦¨¥©§
dcyd z` xkend dcti m`y ,gwelde xkend mdipia
zexitd inc z` gweld xifgi ,mipy ylyd jeza zpkyennd

,lk`yøáñ øî-xaq `nw `pzøeñàz` lek`l gwell ©¨©¨
xg`n ,dctz dcyd m` mdinc z` xifgiy zpn lr mb zexitd
zxeza elv` dcyd ,dxekn dcydy xxazd `ly ceray
xeqi` lr xaer zexitd zlik` zryae ,d`eldd lr oekyn

.ziaixøáñ øîe,xaq dcedi iax -øzeîz` lek`l gwell ©¨©¨
mdinc z` xifgiy zpn lr ,zpkyennd dcyd zexitm`

.dctz dcyd
,`ed `ziixal epzpyn oia dxizqd aeyii `ax ixacle
xeqi`dy zxaeq ,'ziaix epi`e ziaix oink' dhwpy epzpyny
icil e`a ziad e` dcydy ote`a wx epid ziaixa cg` cv ly
,d`eld xear xkn edcy z` dyry oebk ,d`eld jxca dpewd
,dneg ixr izaa oebk ,gwn jxca dpewd cil e`ay ote`a la`
oink wx dfy dxn` okle ,ziaixa cg` cv xeqi` oi` lkd ixacl

ixjxca dpewd cil e`ay ote`a mby zxaeq `ziixade .zia
ixr izaa yiy dhwp okle ,ziaixa cg` cv xeqi` yi ,xkn

.'ezxizd dxezdy `l` dxenb ziaix' dneg
:dpyna epipy.Bða ìàâé ,øëBnä úî:`xnbd zl`eyàèéLt ¥©¥¦§©§§¦¨

ixdy ,`ed heyt df oic -lk z` lawne eia` z` yxei oa
leki oad mby ycgl dpynd dkixv recne ,ely oennd zeiekf

:`xnbd daiyn .le`blàîéúc eäî,xn`z `ny -ék Léàå' ©§¥¨§¦¦
'áLBî úéa økîéàðîçø øîà(gk dk `xwie),mewn dide ¦§Ÿ¥©¨©©£¨¨

le`bl lekiy xn`p ziad z` xkny in lr wxy jkn cenll
,okn xg`léàäå,[oad-]øëî [àì] (åàì)epi` `nye ,ziad z` §©Ÿ¨©

,le`bl lekiïì òîLî÷,(my) weqtd eprinyn -äúéäå' ¨©§©¨§¨§¨
íB÷î ìkî 'Búleàâici lr oia ,le`bl ozip ote` lkay - §¨¦¨¨

,epeyla aezkd dpiyy jkn z`f micnle .epa ici lr oiae xkend
xekni ik yi`e' aezkd wqer eay xkend iabl aezkl el didy
dzide' azke dpiyy jkne ,'exknn zpy mez cr dpl`bi 'ebe

l`bp ziady ,cenll yi ,'ezle`bici lr `weec e`le ,ote` lka
.xg` yxei e` ,oad ici lr mb `l` ,xkend

:dpyna epipy.Bða ãiî ìàâé ç÷Blä úî:`xnbd zl`ey ¥©¥©¦§©¦©§
àèéLt-ly oennd zeiekf z` yxei oa ixdy ,`ed heyt df oic §¦¨

:`xnbd daiyn .enewna cnere eia`,àîéúc eäî`l m`e' ©§¥¨§¦Ÿ
Fl xW` xirA xW` ziAd mwe dninz dpW Fl z`ln cr l`Bi¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦£¤¨¦£¤

zzinSl dngàðîçø øîà 'BúBà äðBwì(l dk my),epiidc Ÿ¨©§¦ª©¤¨©©£¨¨
wiicl yie ,dpewl ziad hlgi ,dpy jeza ziad l`bi `l m`y
dpewd deevn ,dpyd jeza ziad z` l`bi ok `ed m`y ,jkn

,xifgdl dehvpy df `ed dpewd `weece ,el xifgdlàì àäå§¨Ÿ
äð÷-,dpw `l oad ixde.xifgdl deevn didi `leòîLî à÷ ¨¨¨©§©
ïì,(my) weqtdíB÷î ìkî ,'Búleàâ äúéäå'l`bp ziady - ¨§¨§¨§¨¦¨¨

.xg` yxei e` ,oad cin mb ,dxwn lka
:dpyna epipy,'åë øënL äòMî àlà äðL Bì ïéðBî ïéà¥¦¨¨¤¨¦¨¨¤¨©

d`ian `xnbd .'dpW Fl z`ln cr' (l dk `xwie) xn`py©§Ÿ¨¨
z` mipen dxikn efi`l zx`ane ,df weqt zyxecy `ziixa

:dpydïðaø eðz,`ziixaaweqta xn`p(my),'äðL'eéðéà ¨©¨¨¨¨¥¦
òãBé,yxtl,ïBLàøì äðL íàéðMì äðL íàmlerl m`d - ¥©¦¨¨¨¦¦¨¨©¥¦

dpewdy ote`a `ny e` ,oey`xd xkend zxiknl dpy dpen
xkend zxiknl dpy zepnl yi ,xg` edyinl ziad z` xkn
ipyd dpewd cin dcyd z` le`bl oey`xd xkend lekie ,ipyd

,eziipwn dpy xeariy crøîBà àeäLk(my)l`Bi `l m`e' §¤¥§¦Ÿ¦¨¥

ïBLàøì äðL éåä ,'äîéîú äðL Bì úàìî ãò-xn`py jkn ©§Ÿ¨¨§¦¨£¥¨¨¨¦
mcewd weqta xkfend xkenl xfeg aezkdy rnyn ,'el' weqta
dpyd z` cinz mipen jkitle ,'xMni iM Wi`e' (hk dk my)§¦¦¦§Ÿ

.oey`xd xkenl
:`xnbd zxxanèeìç éîìdxiknl dpy d`lny xg`l ziad §¦¨

:dfa zwelgn `xnbd d`ian .dpey`xd,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥
ìdpewd,èeìç ïBLàømle` ,epnn le`bl leki xkend oi`e ©¦¨

dpy xearzy cr ipyd dpewdn le`bl leki oey`xd dpewd
.ziad el hlgp `l oiicr ixdy ,ipyd ziipwn,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©

ìd dpew,èeìç éðM.epnn le`bl leki oey`xd dpewd oi`e ¨¥¦¨
:`xnbd zl`ey,øæòìà éaøì àîìLaziady mrhd oaen ¦§¨¨§©¦¤§¨¨

,oey`xd dpewl hlgpïðéðî à÷ déãéãìcdpyd oipny meyn - ¦§¦¥¨¨¦©
,weqtdn lirl `ziixad dyxcy itk oey`xd ly eziipwn `ed
.eziipwn dpy dxary eze`l dhelg didz dcydy xazqne

,ïðçBé éaøì àlà,ipyd gwell hlgp ziady xaeqyéàî ¤¨§©¦¨¨©
àîòèeziipwn dpyd z` mipen ixd ,ipyl hlgiy mrhd dn - ©£¨

daiyn .ipyd ly eziipwl dpy dxar `l oiicre ,oey`xd ly
:`xnbd,ìnî øa àaà éaø øîà`ed opgei iax ly enrh ¨©©¦©¨©©¨
,meyn.Bãéì àázL úeëæ ìk éðMì ïBLàø Bì øën äîepiidc ©¨©¦©¥¦¨§¤¨Ÿ§¨

oia ,ziaa el yiy zeiekfd lk z` ipyl xkn oey`xd dpewdy
,onf xg`l el e`eaiy zeiekfd z` oiae ,dzr el yiy zeiekfd z`
dpy zxaer xy`ke ,oey`xd ly enewna cner ipyd dzrne
dpewd dkef ,ziad zhilg z` el dkfn dxezde oey`xd ziipwn

.el hlgp ziade ,ef zekfa ipyd
øëî ,ìnî øa àaà éaø øîàzxaern dpyaéøò éza éðL ¨©©¦©¨©©¨¨©§¥¨¥¨¥

ãçàå ,ïBLàøä øãàa øNò äMîça ãçà ,äîBçøãàa ãçàa ¨¤¨©£¦¨¨¨©£¨¨¦§¤¨§¤¨©£¨
äæ ,éðMäBì øënLcg`aãçà íBé òébäL ïåék ,éðMä øãàa ©¥¦¤¤¨©©£¨©¥¦¥¨¤¦¦©¤¨

,äðL Bì äúìò ,äàaä äðL ìL øãàaiad el hlgpeixdy ,z ©£¨¤¨¨©¨¨¨§¨¨¨
cr ,dxiknd ly ycegd mein ,xnelk] meil mein dpy dtlg

e ,[d`ad dpya ycega mei eze`løNò äMîça Bì øënL äæ¤¤¨©©£¦¨¨¨
øãàa øNò äMîç ãò äðL Bì äúìò àì ,ïBLàøä øãà ìL¤£¨¨¦Ÿ¨§¨¨¨©£¦¨¨¨©£¨

.äàaä äðL ìLyceg xyr dyly xg`l wxy epiidc ¤¨¨©¨¨
mein dpy xearzy jixvy meyn ,dpewl ziad hlgp dxikndn
xa `a` ax ixacly ,`vnpe .xc`a e"h cr ,xc`a e"hn ,meil
,mrhde ,oey`x xknpy ziad iptl hlgi ipy xknpy ziad ,lnn
`l oiicr oey`xle ,meil mein dpy d`ln xak ipyly oeikn

.meil mein dpy d`ln
é÷úîàðéáø dì ó,`xaqn df oic lr `piax dywd -àîéìå ©§¦¨©¦¨§¥¨
déìipyd dpewl ,'` xc` e"ha dpwy oey`xd dpewd xn`i - ¥

,'a xc`a '`a dpwyïéçL íéã÷ àðàCãéc ànwî àøeðip` - £¨¨¦¨¦¨¦©¨¦¨
iziaa izxb ip` `ld ,xnelk .jiptl ziaa y` wiqdl izncwd
'`a hlgp jly ziady okzi cvike ,jziaa zxb dz`y iptl

.jpicn ipic rxbi recne ,hlgp `l oiicr ily ziade ,xc`
:`xnbd zvxzndéì øîàc íeMî,oey`xd dpewl ipyd dpewd ¦§¨©¥

àøeaéòì úéçð zàjkitle ,xeaird ycega zial zqpkp dz` - ©§¨¥§¦¨
epizpyna cnlpd itk ,yceg xyr dyly xg`l wx jzia hlgp
zial izqpkp ip` mle` ,'dninz' (l dk `xwie) weqtd zyxcn
.meil mein yceg xyr mipy xar xake ,xeaird yceg xg`l

yceg oipra lnn xa `a` iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd
xeka dlh ly dpyd oipn iabl ,xeaird:øa àaà éaø øîàå§¨©©¦©¨©

Bì eãìBð ,ìnîzxaern dpyaíéàìè éðLxdfene ,mixeka ©¨§§¥§¨¦
,dpey`xd mzpy jeza dligzkl maixwdl [odkd]ãçàclep ¤¨

ãçàå ïBLàøä øãà ìL øNò äMîçaclep.éðMä øãàa ãçàa ©£¦¨¨¨¤£¨¨¦§¤¨§¤¨©£¨©¥¦
ìL (éðMä) øãàa ãçà íBé òébäL ïåék ,éðMä øãàa ãìBpL äæ¤¤©©£¨©¥¦¥¨¤¦¦©¤¨©£¨©¥¦¤

,äðL Bì äúìò ,äàaä äðLwx daxwdl xyk ,xc` '`ne ¨¨©¨¨¨§¨¨¨
e ,caricaàì ,ïBLàøä øãàa øNò äMîça Bì ãìBpL äæ¤¤©©£¦¨¨¨©£¨¨¦Ÿ

.äàaä äðL ìL øãàa øNò äMîç ãò äðL Bì äúìò`vnp ¨§¨¨¨©£¦¨¨¨©£¨¤¨¨©¨¨
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ריט oifge` mipya cenr `l sc ± oey`x wxtzereay
úéáøá ãçà ãö àîìò éìåëãd`eld zxeza `xwirne li`ed ,xeq` `peb i`d ikÐ

m`y dligzn epzdy ,opiwqr ikda Ð [ixywc] (xn`wc) dcedi iaxe .dicil `z`
ziaxae ,lk`y zexitn mincd gweld el xifgi Ð yly jeza xkend dpl`bi
:xaq ocic `pzc ,ibilt `da `ziixac `pze oizipzne .ibilt xifgdl zpn lr
zxeza `dc Ð ied `l inp cg` cv elit`
seq :xaq `ziixac `pze .dicil `z` xkn

) ziaix icile li`ed ,seqcg` cv [iz`] (iabl
dxezdy `l` ,`id dxenb ziaxk Ð (`id)

.(`pngx xn` xkni ik yi`) .dzxizdäúéäå
íå÷î ìëî åúìåàâded ok m`c .rnyn Ð

,"exknn zpy mez cr dpl`bi" :azkinl dil
Ð "ezle`b dzide" :azke dixeaica ipycn

.xg` ici lr elit` rnynåúåà äðå÷ìÐ
jeza l`bi `l m` hlgp `di dpewl :rnyn
`ed dpewe .dpxifgi Ð l`bi m` `d ,dpy
dzide" :ol rnyn `w ,`l epa la` ,dpxifgic

.mewn lkn "ezle`bäðùaizk ded i` Ð
rcei ipi` Ð "el" azk `le "dpy z`ln cr"
.ipy xknl dpy e` oey`x xknl dpy m`
oernye ,oqipa oernyl oae`x dxkn oebk
dxkny oae`x :`pin` dede ,ixyza iell
dl`bl zeyx el `die ,iel mr aygn oey`x
rnyn "el" aizkc `zyd .`ad ixyz cr

.xcdn `w oey`x xken`cèåìç éîìÐ
on in ,hlgpe oey`x xkenl dpy ribdyk

ef dhilga dkef migweldèåìç ïåùàøì ?
la` .oernyn cer dl`eb oi` oae`xc Ð
xknl dpy ribiy cr ieln dl`eb oerny

.dhlgp `l iell ixdy ,ipyèåìç éðùìÐ
.ieln dl`eb oerny oi`yäðù åì äúìòÐ

dynga el xkny dfe .meil mein `ki`dc
dyng cr dpy el dzlr `l Ð xc`a xyr
`zydc ab lr s`e ,d`ad dpyl xc`a xyr
meil meinc meyn ,ycg xyr dyly eed
xyr dyngl xc`a xyr dyngn ,opira

.xc`aç÷åìì ïåùàø ç÷åì äéì àîéìå
àøåð ïéçù íéã÷ àðà éðùizwqid ip` Ð

hlgp jlye ,jnn mcew ziaa izynzype
!hlgiz `l ilye ,xc`a cg`aúúçð úà

àøåáéòìjkitl ,xeaird ycega zqpkp Ð
ycg el ozil Ð aizk "dninz"c ,ciqtz

.ea izqpkp `l ip` la` .xeairdåì åãìåð
íéàìè éðùoaixwdl xdfene ,zexeka mde Ð

eplk`z" :(eh mixac) aizkc ,ozpy jeza
."dpya dpyäîéîú áúë àìaizil `le Ð

dynga dpy diwlqile ,xeaird ycg dil
.haya xyräîçä úåîé ïéðîëoia Ð

.zxaerna oia dheytaíåéî ùãç øùò íéðù
íåéì.dpal zpyl oze` oiraew ep`y enk Ð

åì äøáòúð."dninz" :aizkc ,xkenl Ð
øîàä(oexg`) wxta zexeka zkqna Ð

xefgl xknk dpi` dpzn :(a,ap) [xeka yi]
.dpzpy inl laeiaåáåùúyi` eaeyz" Ð

zeaxl :(my) (h"ta) opiyxce ,"ezfeg` l`
.dpznd z`íìåòì ìàåâåhlgp epi`y Ð

.`nrh yxtn onwle .mlerl ycwdlòéâä
ùãåç øùò íéðù íåé.xafbd on egwlyn Ð

úåøåã åì ïéàùinw diaxe dixt `kilc Ð
.`inyéì äîì ìáåéá àöé àìli`ed Ð

ke."zezinvl" aizäðùîïîèð äéäÐ
.el helg `ede ,eizern el ozil xken ed`vni `ly ick ,yceg xyr mipy meia gweldùìåç àäéùzay) opiqxbcke ,"mieb lr yleg" :(ci ediryi) enk Ð

.dxfray zekyll eizern lihn `diy ,miycwd lr miylg oilihn :(a,gnwúìãä øáåù àäéå.qpkpe ,xkny zia ly Ðàøîâåúòãî.oevxa mlawiy Ð
ìòá
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àáø`ziixae oizipzne :i"yx yxit Ð xeq` ziaxa cg` cv `nlr ilekc xn`
[iz`] (iabl) ziaxd icile li`ed seq seq :xaq `ziixac `pzc ,ibilt `da
cere .i"yx [oeyl] ,ezxizd dxezdy `l` ,`id dxenb ziaxke ,ziaxa cg` cv Ð
inc el xifgdl ziaa qpkpy oebk :`ziixae oizipzn ibilt ikdac ,yxtl yi

mipy jeza ezectl `a m` ,dpy zexiky
lr ziax xaq oizipznc `pzc .ycg xyr
xaq `ziixac `pze ,ixy xifgdl zpn
`cg xn` xne `cg xn` xn :inp i` .xeq`c
m` el xifgnyk ixiin oizipznc ,ibilt `le

.xifgn oi`yk ixiin `ziixae ,epcti

éàãxknk dpi` dpzn xn` `d xi`n iax
Ð xknk dpi`c oeikc :yxtl yi Ð
mipy jez elit` ,mlerl dl`ebl ecia oi`
wxta epiywdy dn df itle .ycg xyr
zfeg`" aizkc oeik (a,gk oikxr) "yicwnd"
epzi `ly xnel epl did Ð "mdl `id mler
`kd yxtl lkep la` .dpzna mdiza
le`bl ozepd lekie ,xknk dpi` dpznc
ikdae .ycg xyr mipy xg` elit` ,mlerl
xg`l ozil miele mipdk milekic ,`gip

.dpzna mdiza

ïé÷úälld iniac rnyn `kd Ð lld
wxta opixn`ck ,ipy ziaa didy
l`ilnb oernye lld :(`,eh) zayc `nw
dpy d`n ziad iptl oze`iyp ebdp oernye
did dneg ixr izac oeik ,laei oibdep eid Ð
iza oi`c (`,hk) lirlc oiwxita xn`ck .bdep
dywe .bdep laeidy onfa `l` dneg ixr
(`,el oihib) "gleyd" wxtc i"yx yexitl
:dlr `xnba jixte .leafext owiz lld :opzc

in
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úéaøa àëäå ,øeñà úéaøa ãçà ãö àîìò éleëc :øîà àáø̈¨£©§¥¨§¨©¤¨§¦¦¨§¨¨§¦¦
:øáñ øîe ,øeñà :øáñ øî ,eäééðéa àkéà øéæçäì úðî ìò©§¨§©£¦¦¨¥©§¨¨©¨¨¨©

øëBnä úî" .øzeî¯!àèéLt ."Bða ìàâé¯:àîéúc eäî ¨¥©¥¦§©§§¦¨©§¥¨
øëî åàì éàäå ,àðîçø øîà "áLBî úéa økîé ék Léàå"§¦¦¦§Ÿ¥©¨©©£¨¨§©¨¨©

¯ç÷Blä úî" .íB÷î ìkî ,"Búlàb äúéäå" :ïì òîLî÷¯ ¨©§©¨§¨§¨§ª¨¦¨¨¥©¥©
!àèéLt .'åëå "Bða ãiî ìàâé¯"Búà äðwì" :àîéúc eäî ¦§©¦©§§¦¨©§¥¨©Ÿ¤Ÿ

,"Búlàb äúéäå" :ïì òîLî à÷ ,äð÷ àì àäå ,àðîçø øîà̈©©£¨¨§¨¨¨¨¨©§©¨§¨§¨§ª¨
eðz .'åë "øënL äòMî àlà äðL Bì ïéðBî ïéà" .íB÷î ìkî¦¨¨¥¦¨¨¤¨¦¨¨¤¨©¨

"äðL" :ïðaø¯,éðMì äðL íà ïBLàøì äðL íà òãBé éðéà ©¨©¨¨¥¦¥©¦¨¨¨¦¦¨¨©¥¦
"äîéîú äðL Bì úàìî ãò" :øîBà àeäLk¯äðL éåä §¤¥©§Ÿ¨¨§¦¨¡¥¨¨

éaø ,èeìç ïBLàøì :øîBà øæòìà éaø ?èeìç éîì .ïBLàøì̈¦§¦¨©¦¤§¨¨¥¨¦¨©¦
øæòìà éaøì àîìLa .èeìç éðMì :øîà ïðçBé¯déãéãìc ¨¨¨©©¥¦¨¦§¨¨§©¦¤§¨¨¦§¦¥

øa àaà éaø øîà ?àîòè éàî ïðçBé éaøì àlà ,ïðéðî à÷̈¨¥©¤¨§©¦¨¨©©§¨¨©©¦©¨©
éðMì ïBLàø Bì øën äî :ìîî¯.Bãéì àázL úeëæ ìk ¤¤©¨©¦©¥¦¨§¤¨Ÿ§¨

ãçà ,äîBç éøò ézá éðL øëî :ìîî øa àaà éaø øîà̈©©¦©¨©¤¤¨©§¥¨¥¨¥¨¤¨
;éðMä øãàa ãçàa ãçàå ïBLàøä øãàa øNò äMîça©£¦¨¨¨©£¨¨¦§¤¨§¤¨©£¨©¥¦
ìL øãàa ãçà íBé òébäL ïåék ,éðMä øãàa Bì øënL äæ¤¤¨©©£¨©¥¦¥¨¤¦¦©¤¨©£¨¤

äàaä äðL¯øNò äMîça Bì øënL äæ ,äðL Bì äúìò ¨¨©¨¨¨§¨¨¨¤¤¨©©£¦¨¨¨
ïBLàøä øãà ìL¯øNò äMîç ãò äðL Bì äúìò àì ¤£¨¨¦Ÿ¨§¨¨¨©£¦¨¨¨

é÷úî .äàaä äðL ìL øãàaàðà :déì àîéìå ,àðéáø dì ó ©£¨¤¨¨©¨¨©§¦¨¨¦¨§¥¨¥£¨
!Cãéc ànwî àøeð ïéçL íéã÷¯zà :déì øîàc íeMî ¨¥©¥¨¦©¨¦¨¦§¨©¥©§

ïBLàøä øãà ìL øNò äMîça ãçà ,íéàìè éðL Bì eãìBð :ìîî øa àaà éaø øîàå .àøeaéòì úéçð̈¥§¦¨§¨©©¦©¨©¤¤§§¥§¨¦¤¨©£¦¨¨¨¤£¨¨¦
ìL éðMä øãàa ãçà íBé òébäL ïåék ,éðMä øãàa ãìBpL äæ ,éðMä øãàa ãçàa ãçàåäàaä äðL §¤¨§¤¨©£¨©¥¦¤¤©©£¨©¥¦¥¨¤¦¦©¤¨©£¨©¥¦¤¨¨©¨¨

¯ïBLàøä øãàa øNò äMîça Bì ãìBpL äæ ,äðL Bl äúìò¯øNò äMîç ãò äðL Bì äúìò àì ¨§¨¨¨¤¤¨©£¦¨¨¨©£¨¨¦Ÿ¨§¨¨¨©£¦¨¨¨
é÷úî .äàaä äðL ìL øãàa!Cãéc ànwî à÷Bøé ìéëà íéc÷ àðà :déì àîéìå ,àðéáø dì ó¯íeMî ©£¨¤¨¨©¨¨©§¦¨¨¦¨§¥¨¥£¨©¥¨¥§¨¦©¨¦¨¦

!Cä eðééä ?éì änì ez àä .àøeaéòì àðúéçð àì àðà ,àøeaéòì úúéçð zà :déì øîàc¯eäî §¨©¥©§§¦©§¦¨£¨¨¨¥§¨§¦¨¨¨¨¦©§¨©
íúä :àîéúc¯äîéîz áéúk àìc àëä ,"äîéîz" áéúëc¯"äðL" "äðL"c ,ïì òîLî à÷ ,àì §¥¨¨¨¦§¦§¦¨¨¨§¨§¦§¦¨¨¨©§©¨§¨¨¨¨

"äîéîú äðL" :ïðaø eðz ."døeaéò úðL ïzéì :øîBà éaø 'åë "äîéîz øîBà àeäLk" .éøîb éããäî¯ ¥£¨¥¨§¦§¤¥§¦¨©¦¥¦¥§©¦¨¨©¨©¨¨§¦¨
ìL äðBî :øîBà éaøíéðL äðBî :íéøîBà íéîëçå ,änçä úBîé ïéðîk íéîé äMîçå íéMLå úBàî L ©¦¥¤§¥§¦¦©£¦¨¨¦§¦§©§©©¨©£¨¦§¦¤§¥

äøaòúð íàå ,íBéì íBiî LãBç øNò¯.Bì äøaòúð.'åë "ìàâð àìå LãBç øNò íéðL íBé òébä" ¨¨¤¦§§¦¦§©§¨¦§©§¨¦¦©§¥¨¨¤§Ÿ¦§¨
"úeúéîvì" :ïðaø eðz¯"úeúéîvì" :øçà øác .ïéèeìçì¯"úéîö" ?àîòè éàî .äðznä úà úBaøì ¨©¨©©§¦©£¦¨¨©¥©§¦§©¤©©¨¨©©§¨§¦

äðzî :øîàä ,øéàî éaøk éàc ,øéàî éaøk àìc ?ïàîk :àtt áøc dén÷ ïðaø äeøîà ."úeúéîö"§¦£©¨©¨©©¥§©©¨§©§¨§©¦¥¦§¦§©¦¥¦¨¨©©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc oikxr(iriax meil)

:opaxe dcedi iax zwelgn xe`iaa opgei iax lr wleg `axàáø̈¨
àîìò éleëc ,øîà,dcedi iaxl oiae opaxl oia -ãçà ãö ¨©§¥¨§¨©¤¨

øeñà úéaøa`idy xxaziy wtq cv yi xy`k zexit zlik` - §¦¦¨
,dxeq` ,ziaixàëäå,xkn edcy dyra o`ke -úðî ìò úéaøa §¨¨§¦¦©§¨

eäééðéa àkéà øéæçäì-epzdy ote`a ewlgp dcedi iaxe opax §©£¦¦¨¥©§
dcyd z` xkend dcti m`y ,gwelde xkend mdipia
zexitd inc z` gweld xifgi ,mipy ylyd jeza zpkyennd

,lk`yøáñ øî-xaq `nw `pzøeñàz` lek`l gwell ©¨©¨
xg`n ,dctz dcyd m` mdinc z` xifgiy zpn lr mb zexitd
zxeza elv` dcyd ,dxekn dcydy xxazd `ly ceray
xeqi` lr xaer zexitd zlik` zryae ,d`eldd lr oekyn

.ziaixøáñ øîe,xaq dcedi iax -øzeîz` lek`l gwell ©¨©¨
mdinc z` xifgiy zpn lr ,zpkyennd dcyd zexitm`

.dctz dcyd
,`ed `ziixal epzpyn oia dxizqd aeyii `ax ixacle
xeqi`dy zxaeq ,'ziaix epi`e ziaix oink' dhwpy epzpyny
icil e`a ziad e` dcydy ote`a wx epid ziaixa cg` cv ly
,d`eld xear xkn edcy z` dyry oebk ,d`eld jxca dpewd
,dneg ixr izaa oebk ,gwn jxca dpewd cil e`ay ote`a la`
oink wx dfy dxn` okle ,ziaixa cg` cv xeqi` oi` lkd ixacl

ixjxca dpewd cil e`ay ote`a mby zxaeq `ziixade .zia
ixr izaa yiy dhwp okle ,ziaixa cg` cv xeqi` yi ,xkn

.'ezxizd dxezdy `l` dxenb ziaix' dneg
:dpyna epipy.Bða ìàâé ,øëBnä úî:`xnbd zl`eyàèéLt ¥©¥¦§©§§¦¨

ixdy ,`ed heyt df oic -lk z` lawne eia` z` yxei oa
leki oad mby ycgl dpynd dkixv recne ,ely oennd zeiekf

:`xnbd daiyn .le`blàîéúc eäî,xn`z `ny -ék Léàå' ©§¥¨§¦¦
'áLBî úéa økîéàðîçø øîà(gk dk `xwie),mewn dide ¦§Ÿ¥©¨©©£¨¨

le`bl lekiy xn`p ziad z` xkny in lr wxy jkn cenll
,okn xg`léàäå,[oad-]øëî [àì] (åàì)epi` `nye ,ziad z` §©Ÿ¨©

,le`bl lekiïì òîLî÷,(my) weqtd eprinyn -äúéäå' ¨©§©¨§¨§¨
íB÷î ìkî 'Búleàâici lr oia ,le`bl ozip ote` lkay - §¨¦¨¨

,epeyla aezkd dpiyy jkn z`f micnle .epa ici lr oiae xkend
xekni ik yi`e' aezkd wqer eay xkend iabl aezkl el didy
dzide' azke dpiyy jkne ,'exknn zpy mez cr dpl`bi 'ebe

l`bp ziady ,cenll yi ,'ezle`bici lr `weec e`le ,ote` lka
.xg` yxei e` ,oad ici lr mb `l` ,xkend

:dpyna epipy.Bða ãiî ìàâé ç÷Blä úî:`xnbd zl`ey ¥©¥©¦§©¦©§
àèéLt-ly oennd zeiekf z` yxei oa ixdy ,`ed heyt df oic §¦¨

:`xnbd daiyn .enewna cnere eia`,àîéúc eäî`l m`e' ©§¥¨§¦Ÿ
Fl xW` xirA xW` ziAd mwe dninz dpW Fl z`ln cr l`Bi¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦£¤¨¦£¤

zzinSl dngàðîçø øîà 'BúBà äðBwì(l dk my),epiidc Ÿ¨©§¦ª©¤¨©©£¨¨
wiicl yie ,dpewl ziad hlgi ,dpy jeza ziad l`bi `l m`y
dpewd deevn ,dpyd jeza ziad z` l`bi ok `ed m`y ,jkn

,xifgdl dehvpy df `ed dpewd `weece ,el xifgdlàì àäå§¨Ÿ
äð÷-,dpw `l oad ixde.xifgdl deevn didi `leòîLî à÷ ¨¨¨©§©
ïì,(my) weqtdíB÷î ìkî ,'Búleàâ äúéäå'l`bp ziady - ¨§¨§¨§¨¦¨¨

.xg` yxei e` ,oad cin mb ,dxwn lka
:dpyna epipy,'åë øënL äòMî àlà äðL Bì ïéðBî ïéà¥¦¨¨¤¨¦¨¨¤¨©

d`ian `xnbd .'dpW Fl z`ln cr' (l dk `xwie) xn`py©§Ÿ¨¨
z` mipen dxikn efi`l zx`ane ,df weqt zyxecy `ziixa

:dpydïðaø eðz,`ziixaaweqta xn`p(my),'äðL'eéðéà ¨©¨¨¨¨¥¦
òãBé,yxtl,ïBLàøì äðL íàéðMì äðL íàmlerl m`d - ¥©¦¨¨¨¦¦¨¨©¥¦

dpewdy ote`a `ny e` ,oey`xd xkend zxiknl dpy dpen
xkend zxiknl dpy zepnl yi ,xg` edyinl ziad z` xkn
ipyd dpewd cin dcyd z` le`bl oey`xd xkend lekie ,ipyd

,eziipwn dpy xeariy crøîBà àeäLk(my)l`Bi `l m`e' §¤¥§¦Ÿ¦¨¥

ïBLàøì äðL éåä ,'äîéîú äðL Bì úàìî ãò-xn`py jkn ©§Ÿ¨¨§¦¨£¥¨¨¨¦
mcewd weqta xkfend xkenl xfeg aezkdy rnyn ,'el' weqta
dpyd z` cinz mipen jkitle ,'xMni iM Wi`e' (hk dk my)§¦¦¦§Ÿ

.oey`xd xkenl
:`xnbd zxxanèeìç éîìdxiknl dpy d`lny xg`l ziad §¦¨

:dfa zwelgn `xnbd d`ian .dpey`xd,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥
ìdpewd,èeìç ïBLàømle` ,epnn le`bl leki xkend oi`e ©¦¨

dpy xearzy cr ipyd dpewdn le`bl leki oey`xd dpewd
.ziad el hlgp `l oiicr ixdy ,ipyd ziipwn,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©

ìd dpew,èeìç éðM.epnn le`bl leki oey`xd dpewd oi`e ¨¥¦¨
:`xnbd zl`ey,øæòìà éaøì àîìLaziady mrhd oaen ¦§¨¨§©¦¤§¨¨

,oey`xd dpewl hlgpïðéðî à÷ déãéãìcdpyd oipny meyn - ¦§¦¥¨¨¦©
,weqtdn lirl `ziixad dyxcy itk oey`xd ly eziipwn `ed
.eziipwn dpy dxary eze`l dhelg didz dcydy xazqne

,ïðçBé éaøì àlà,ipyd gwell hlgp ziady xaeqyéàî ¤¨§©¦¨¨©
àîòèeziipwn dpyd z` mipen ixd ,ipyl hlgiy mrhd dn - ©£¨

daiyn .ipyd ly eziipwl dpy dxar `l oiicre ,oey`xd ly
:`xnbd,ìnî øa àaà éaø øîà`ed opgei iax ly enrh ¨©©¦©¨©©¨
,meyn.Bãéì àázL úeëæ ìk éðMì ïBLàø Bì øën äîepiidc ©¨©¦©¥¦¨§¤¨Ÿ§¨

oia ,ziaa el yiy zeiekfd lk z` ipyl xkn oey`xd dpewdy
,onf xg`l el e`eaiy zeiekfd z` oiae ,dzr el yiy zeiekfd z`
dpy zxaer xy`ke ,oey`xd ly enewna cner ipyd dzrne
dpewd dkef ,ziad zhilg z` el dkfn dxezde oey`xd ziipwn

.el hlgp ziade ,ef zekfa ipyd
øëî ,ìnî øa àaà éaø øîàzxaern dpyaéøò éza éðL ¨©©¦©¨©©¨¨©§¥¨¥¨¥

ãçàå ,ïBLàøä øãàa øNò äMîça ãçà ,äîBçøãàa ãçàa ¨¤¨©£¦¨¨¨©£¨¨¦§¤¨§¤¨©£¨
äæ ,éðMäBì øënLcg`aãçà íBé òébäL ïåék ,éðMä øãàa ©¥¦¤¤¨©©£¨©¥¦¥¨¤¦¦©¤¨

,äðL Bì äúìò ,äàaä äðL ìL øãàaiad el hlgpeixdy ,z ©£¨¤¨¨©¨¨¨§¨¨¨
cr ,dxiknd ly ycegd mein ,xnelk] meil mein dpy dtlg

e ,[d`ad dpya ycega mei eze`løNò äMîça Bì øënL äæ¤¤¨©©£¦¨¨¨
øãàa øNò äMîç ãò äðL Bì äúìò àì ,ïBLàøä øãà ìL¤£¨¨¦Ÿ¨§¨¨¨©£¦¨¨¨©£¨

.äàaä äðL ìLyceg xyr dyly xg`l wxy epiidc ¤¨¨©¨¨
mein dpy xearzy jixvy meyn ,dpewl ziad hlgp dxikndn
xa `a` ax ixacly ,`vnpe .xc`a e"h cr ,xc`a e"hn ,meil
,mrhde ,oey`x xknpy ziad iptl hlgi ipy xknpy ziad ,lnn
`l oiicr oey`xle ,meil mein dpy d`ln xak ipyly oeikn

.meil mein dpy d`ln
é÷úîàðéáø dì ó,`xaqn df oic lr `piax dywd -àîéìå ©§¦¨©¦¨§¥¨
déìipyd dpewl ,'` xc` e"ha dpwy oey`xd dpewd xn`i - ¥

,'a xc`a '`a dpwyïéçL íéã÷ àðàCãéc ànwî àøeðip` - £¨¨¦¨¦¨¦©¨¦¨
iziaa izxb ip` `ld ,xnelk .jiptl ziaa y` wiqdl izncwd
'`a hlgp jly ziady okzi cvike ,jziaa zxb dz`y iptl

.jpicn ipic rxbi recne ,hlgp `l oiicr ily ziade ,xc`
:`xnbd zvxzndéì øîàc íeMî,oey`xd dpewl ipyd dpewd ¦§¨©¥

àøeaéòì úéçð zàjkitle ,xeaird ycega zial zqpkp dz` - ©§¨¥§¦¨
epizpyna cnlpd itk ,yceg xyr dyly xg`l wx jzia hlgp
zial izqpkp ip` mle` ,'dninz' (l dk `xwie) weqtd zyxcn
.meil mein yceg xyr mipy xar xake ,xeaird yceg xg`l

yceg oipra lnn xa `a` iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd
xeka dlh ly dpyd oipn iabl ,xeaird:øa àaà éaø øîàå§¨©©¦©¨©

Bì eãìBð ,ìnîzxaern dpyaíéàìè éðLxdfene ,mixeka ©¨§§¥§¨¦
,dpey`xd mzpy jeza dligzkl maixwdl [odkd]ãçàclep ¤¨

ãçàå ïBLàøä øãà ìL øNò äMîçaclep.éðMä øãàa ãçàa ©£¦¨¨¨¤£¨¨¦§¤¨§¤¨©£¨©¥¦
ìL (éðMä) øãàa ãçà íBé òébäL ïåék ,éðMä øãàa ãìBpL äæ¤¤©©£¨©¥¦¥¨¤¦¦©¤¨©£¨©¥¦¤

,äðL Bì äúìò ,äàaä äðLwx daxwdl xyk ,xc` '`ne ¨¨©¨¨¨§¨¨¨
e ,caricaàì ,ïBLàøä øãàa øNò äMîça Bì ãìBpL äæ¤¤©©£¦¨¨¨©£¨¨¦Ÿ

.äàaä äðL ìL øãàa øNò äMîç ãò äðL Bì äúìò`vnp ¨§¨¨¨©£¦¨¨¨©£¨¤¨¨©¨¨
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xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc oikxr(iying meil)

,cnlp zyxebn dpi` egxk lra dpzp m`y df oiceéøèöéàcîC ¦§¦§§¦
ìläì déìéðewúìy dneg ixr izaaBçøk ìòa äðéúðly ¥§¦¥§©¥§¦¨§©¨§

gweld,äðéúð àéåäixr izaa `weec ok oicdy ,cenll yie ¨§¨§¦¨
,dpwzd dzid mday dnegàîìòa àämipte`d x`ya la` - ¨§¨§¨

,[dneg ixr iza ly ote`l minec mde] lld mda owiz `ly
.äðéúð àéåä àì Bçøk ìòa äðéúð,dy` hb ly ote`a okle §¦¨§©¨§Ÿ¨§¨§¦¨

`dz `ly `ed oicd ,egxk lra zernd z` lral dpzpy
.zyxebn

îé÷úàtt áø dì ó,`ax ixac lr `tt ax dywd -àîézéàå ©§¦¨©¨¨§¦¥¨
mixne` yie -yéMà [øa éîéL] áø,ok dywdxyt` cvik ©¦¦©©¦

,dy` hbl epizpynn cenllìläì déì àëéøèöéà ék àîìéãå§¦§¨¦¦§§¦¨¥§¦¥
éðewúìzaygp egxk lra dpizpy owzl lld jxvedy dn - §©¥

df oi` ,dpizp`l`ote`agweld `ayzzlåéðôa àlLly ¤Ÿ§¨¨
,xkend,xkend ipta df oi`y mb ,ef dpizpa zepexqg izy opyiy

,egxk lra el ozepy mbeìáàdpizpaåéðôaizy da oi`y £¨§¨¨
,zepexqgïéam`ozpBzòcîeïéaozp m`àéåä ,Bçøk ìòa ¥¦©§¥§©¨§¨§¨

.[äðéúð] (äðúî)hbae ,dy` hbl epizpynn di`x oi` dzrne §¦¨
egxk lra zernd z` lral dy`d dpzp m`y oicd didi dy`

.zyxebn `id ixd ,eipta
éøîàc àkéà.xg` ote`a ef dreny exn`y yi -,àáø øîà ¦¨§¨§¦¨©¨¨

ìlä ìL Búðwzîezy`l lrad xn` m`y ,cenll epl yiéøä' ¦©¨¨¤¦¥£¥
éhéb äæBì äðúðå ,'æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Cz` dy`d ¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦§¨§¨
,zerndïéamze` dpzp m`Bzòcî,lrad lyeïéádpzp m` ¥¦©§¥
mze`å .äðéúð àéåä ,Bçøk ìòac jkn z`f micnléøèöéà éëC §©¨§¨§¨§¦¨§¦¦§§¦

éðewúì ìläì déì-lra dpizpy owzl lld jxvedy dnn ¥§¦¥§©¥
xkend ozpy ote`a wx ,dpizp zaygp egxkåéðôa àlLly ¤Ÿ§¨¨

,rnyn ,[xzzqn didy] gweldìáàdlibx dpizpaïéa ,åéðôa £¨§¨¨¥
ozpyBzòcîeäðéúð àéåä ,Bçøk ìòa ïéámb dpizp zaygp - ¦©§¥§©¨§¨§¨§¦¨

.zcgein dpwzl lld dfa jxved `l okle ,ezpwz `ll
é÷úîàîézéàå ,àtt áø dì ómixne` yie -yøa éîéL áø ©§¦¨©¨¨§¦¥¨©¦¦©
éMà,ok dywdïéa ,àîìéãådpizpaåéðôaeïéádpizpaàlL ©¦§¦§¨¥§¨¨¥¤Ÿ

,åéðôaozp m` wxBzòcî,lawnd lyïéàdpizpd ok` - §¨¨¦©§¦
,dpizp zaygpozp m` la`àì ,Bçøk ìòa-dpizpd oi` §©¨§Ÿ
,dpizp zaygpìläå,eipta `ly ote`a wx owizymeyn epiid §¦¥

céøèöéàc éàî.ïéwz déì Ceidy dyrnd did jky xnelk ©§¦§§¦¥©¥
okzi zn`a j` ,df ote`a wx owiz jkle ,mixzzqn mipewd
elit`e ,egxk lra dpizp lky `ed oicd ,lld owiz `ly okidy
z` lawl miaxqn eid mipewd m` ,ok`e] dpizp dpi` ,eipta
egxk lra eipta dpizpy owzn lld did ,xzzqdl `la zernd
dpizpy ,oicd `di dy` hb oiprl df itle .[dpizp zaygp `dz

.zyxebn dpi`e ,dpizp zaygp dpi` eipta s` egxk lra

äðùî
,mzxikn xg`l dneg ixr iza zle`b oic x`azpy xg`l
,dneg ztwend xira mi`vnpd miqkp cer dfi` epzpyn zx`an

:'dneg ixr iza' oica millkpìkrwxwl xaegnd xacàeäL ¨¤
,äîBçä ïî íéðôì,min zexeae ugxn iza oebkàeä éøäoecip ¦§¦¦©¨£¥
,äîBç éøò ézákcin gweld on ml`ebl xkend i`yxy §¨¥¨¥¨

md ixd ,mzxiknn dpy z`ln cr ml`b `l m`e ,exknpyk
,mlerl gwell mihlgpúBãOä ïî õeçopic oi`y ,dkezay ¦©¨

wx ml`bl xkend lekie ,zecy x`yk `l` dneg ixr izak
.mlerle ,dxikndn mipy izy xg`lóà ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥©

úBãOä.dneg ixr izak opic dneg xiray ©¨
:sqep oicäîBça éeðaä úéa,xird zneg iaeray llgd jeza - ©¦©¨©¨

Bðéà ,øîBà äãeäé éaøoecip,äîBç éøò ézákxira ziak `l` ©¦§¨¥¥§¨¥¨¥¨
.eaiaqn dneg swen ziad oi`y itl ,dneg dl oi`yïBòîL éaø©¦¦§

ïBöéçä ìúBk ,øîBàziad ly,BúîBç àéäixr izak oecipe ¥¤©¦¦¨
.dneg

àøîâ
`pz ly mzwelgn mrh x`ean day `ziixa d`ian `xnbd

:dneg ztwend xiray zecyd oica xi`n iaxe `nwïðaø eðz̈©¨¨
dneg ztwend xira zia zxikn oica dxeza xn`p ,`ziixaa

d mwe dninz dpW Fl z`ln cr l`Bi `l m`e' (l dk `xwie)úéa §¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦
,'Fz` dpTl zzinSl dng Fl xW` xirA xW`éì ïéàzernyna £¤¨¦£¤Ÿ¨©§¦ª©Ÿ¤Ÿ¥¦

,df weqtúéa àlà,dneg ztwend xirayéza úBaøì ïépî ¤¨©¦¦©¦§©¨¥
íécá,[mizf zyizk iza-]úBìcâîe ,úBàöçøî ézáe ©¦¨¥¤§£¨¦§¨

,[rwxwa mireawd zepex`-]ïéëáBLå,[zeter ipiw-]úBøBáe §¨¦
úBøòîe ïéçéLå[min zexea-]md s`y ,dneg ztwend xiray §¦¦§¨

dpy xg`l gwell mihlgp md ixd el`bp `l m`e cin mil`bp
,mzxiknn,'øéòa øLà' øîBì ãeîìzjezay dn lk rnyny ©§©£¤¨¦

.llka `ed ixd ,dneg ztwend xirddn lk daxzdy dzrne
,xird jezayúBãOä óà äaøî éðàL ìBëéel`biy xiray ¨¤£¦©§¤©©¨

,mzxiknn dpy xg`l ehlgi el`bp `l m`e cinøîBì ãeîìz©§©
,'úéa'bdep ,rwxwa iepad xac `edy zial dnecd xac wxy ©¦

,dneg ixr iza oic mda,øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥
,dpey ote`a yxcp weqtdéì ïéà ,'úéa',df weqt zernyna ©¦¥¦

,úBìcâîe ,úBàöçøî ézáe ,íécá éza úBaøì ïépî ,úéa àlà¤¨©¦¦©¦§©¨¥©¦¨¥¤§£¨¦§¨
úBãN eléôàå ,úBøòîe ïéçéL úBøBáe ,ïéëáBLållka md s`y §¨¦¦¦§¨©£¦¨

,dneg ixr iza oic'øéòa øLà' øîBì ãeîìzdn lk rnyny ©§©£¤¨¦
.llka md ixd ,zecy elit`e xird jezay

:`xnbd dywnàlàå,ziak opic zecy elit`y xi`n iax itl §¤¨
,'úéa' áéúk àäizak oecip zial dnecd wxy hrnl rnyne ¨§¦©¦

:`xnbd zvxzn .dneg ixr,àðéè÷ áø øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©§¦¨
úéñìeç[mipa` ly mewn-]äìeöîe[leg ly mewn-]àkéà §¦§¨¦¨
eäééðéa`l xi`n iax s`y ,xi`n iaxe dcedi iax ewlgp dfa - ¥©§

,drixfl zeie`x opi`y dlevne ziqleg ly zecy `l` daix
oipal md zeie`x oke ,drixfl ie`x epi`y zial jka minece

ecy la` ,oipa jxevl lege mipa` mdn milhepyiax mb ynn z
.dneg ixr izak oipecip opi`y dcen xi`n

:df uexizl di`x d`ian `xnbdàéðúäåepipy ok` jke - §¨©§¨
ly rwxw ,`ziixaaäìeöîe úéñìeç,dneg ztwend xiray §¦§¨
,øîBà øéàî éaødpicíézak.day,øîBà äãeäé éaødpic ©¦¥¦¥©¨¦©¦§¨¥

.úBãOkrwxwa `l` dpi` mzwelgn lky `ziixaa yxetn ixd ©¨
eli`e ,zecyl e` mizal mzencl m` dlevne ziqleg ly

.xird iza llka opi`y dcen xi`n iax mb zecya
:dpyna epipyézák Bðéà øîBà äãeäé éaø ,äîBça éeðaä úéa©¦©¨©¨©¦§¨¥¥§¨¥

,['åëå] äîBç éøò.ezneg `id oevigd lzek xne` oerny iax ¨¥¨
íäéðLe ,ïðçBé éaø øîàoerny iaxe dcedi iax -ãçà àø÷î ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨

eLøcglyy milbxnd dyrna xn`py ,ezhiy z` cg` lk ¨§
zni`n dpefd agx ly ziad ziilra e`agzdy xg`l ,ryedi

(eh a ryedi) mdixg` mitcexdék ïBlçä ãòa ìáça íãøBzå'©¦¥©¤¤§©©©¦
,'úáLBé àéä äîçáe äîBçä øé÷a dúéáiM' xn`py xg`ne ¥¨§¦©¨©Ÿ¨¦¨¤¦

,dnegd iaer jeza did dziay ixd 'dnFgd xiwA Dziaéáø) ¥¨§¦©¨
àø÷c déèLôk ,øáñ [ïBòîL éaø] (øéàîiax -yxtn oerny ©¦¦§¨©¦§¨¥¦§¨

aezkd xn`e ,dnegd jeza iepa did dziay ,eheytk weqtd
epl ixde .zayei `id dneg xira ,xnelk ,'zaWFi `id dnFgaE'©¨¦¨¤
.dneg ztwend xira `vnpk aygp dnegd jeza iepad ziay

,øáñ äãeäé éaøåxn`p oky ,jtidl wiicl yiyàéä äîBça' §©¦§¨¨©©¨¦
,'úáLBé,zayei `id dnvr dnegd jezay ,epiidøéòa àìå ¨¤§Ÿ§¦
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המשך בעמוד רס

oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxtzereay
lra[a,`l scl jiiy]åçøë ìòá.oizipzna lld oiwzc `peb i`d ik ,eziaa mzlihdyÐ

åéðôá àìù`ed eipta `lyc ,`ki` `zerixl izxzc meyne .onhp didy df oebkÐ
.ipewzl lldl dil jixhvi` ikd meynÐ`ed egxk lraeïé÷ú äéì êéøèöéàã éàî

ipewzl lldl jixhvi` ded ,edpileawl ira ded `le mzd gwel inp ied i`e Ð
.dpizp iediz egxk lracàøîâúéáÐ

.(dk `xwie) "xira xy` ziad mwe"úåìãâî
.rwxwa dreawe ,x"iihyn Ðøîåì ãåîìú

úéá.zial enc lirlc ipde ÐúéñìåçÐ
.ediipia `ki` drixfl ie`x epi`y mewn
`dc ,xi`n iax xn`w `l ynn zecyc
dlevne ziqleg `l` .dia aizk "zia"
edpip drixf ipa e`lc ,zial encc ,iaxnw
myn lehil Ð ziqleg zia ,oipal oiie`xe
iaxe .leg odn lehil Ð dlevne ,mipa`

.enc zecyk xaq dcediàéðúäå.`zegipa Ð
àø÷ã äéèùôëjeza dziac opifgc Ð

xnelk ,"zayei `id dnega" :xn`we ,dnegd
.zayei `id dneg xiraäðùîäéúåââù

äúîåçdetiwd `l` ,dneg detiwd `ly Ð
.dnegk efl ef mizad zetekze ,mizaaùìù

úåøéöçmiza ipy zg`e zg` lkay Ð
.xir `ixwinäøö÷uegny dphw xir my Ð

.ixetivlàøîâøâéà øåùdizebby Ð
.dznegäîåç àåìrnyn ,aizk "`el" Ð

eiykr el oi` ,xnelk ."el" rnyne "`l"
.eda helg zia inp ded ,mcew dneg el dide

øîà÷ éàîdneg ztwen xir oi` ike Ð
cecb `l` ocxid xarae ,`lnb `l` lilba?
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onfa ziriaya :ipyne ?hnyz `lc lld oiwzde `hnyn `ziixe`c icin `ki` in
deln zhnydl ziriay xn`c ,dil `xiaq iaxk llde :i"yx yxite .opaxc ,dfd
li`ed ipy ziaac dil `xiaq ,ded ipy ziaa lldc ab lr s`e .opaxc dfd onfa
zelaei epn :opixn`ce .`ziixe`cn dhiny bdep did `l Ð bdep laei did `le

.xn`w opaxcn Ð oihiny ycwlo`ke
!dxezd on bdep laei did ipy ziaac rnyn
ixqegn drax`" wxt zezixka rnyn oke
`ivedl mdici epzie" :(`,`i) eteqa "dxtk
:`cqg ax xn` ,'ebe "miny`e mdiyp (z`)
dgtye .elra dtexg dgty oleky cnln
oixeg za divge dgty divg epiid dtexg
oiwxta opixn`e ,ixar carl zqxe`nd
`l` bdep ixar car oi`c (`,hk) lirlc
zelaei ebdp `nl` ,bdep laeidy onfa
oi`c ,jgxk lrc :xnel jixve !ipy ziaa
ab lr s`e .ipy ziaa zelaei ebdpc ,inp ikd
aizkck `xfr inia exfg `l l`xyi lkc
`eax rax` cg`k ldwd lk" (f dingp)
lkn edine ,"miyye ze`n yly mitl`
lk enk xity iede ,ozvwn exfg haye hay
zelaei epny onwl opixn`ck ,dilr diayei
wxtc `idde .olek exfg `lc ab lr s`
e`l lldc xnel jixv (`,el oihib) "gleyd"
did ziady did rcei `l` ,oiwz dixcl
lr s`e .leafext owiz jkitle axgil cizr
dixcl ,leafext oiwz ik lld :mzd irac ab
`idd Ð oiwz `nlr ixcl e` oiwzc `ed
mzd uxznc `axl m` ik ,iraw iia`l e`l

.xwtd oic zia xwtd

êéøèöéàãîlra dpizp ipewzl lld
`d dpizp ied] Ð egxk
dpizp `ied `l [egxk lra dpizp `nlra
lra dpzn lawl mc`l el oi`c `hiyt)
ike :xn`z m`e .(dpizp `ied `le egxk
dpizpc df lr di`x `iadl dil jixhvi`
el oi`c `hiyt ?dpizp `ied `l egxk lra
bilt ikid :cere !egxklradpznlawlmc`l
dpzn i`cec :xnel yie ?`tt ax df lr
`lc `hiyt Ð jxev mey el oi`y ,zeyxc
.df lr bilt `l inp `tt axe ,egxk lra `ied
`kd enk ,ibilt jxev da yiy dpzna `l`
miz`n il ozzy zpn lr jhib df" :dl xn`c
oebke .hbd i`pz miiwl ick dkixv `idy ,"fef
daeg `ki`c `kid [la`] .oizipznc dlaw
ied i`ce `da Ð oecwt e` aeg oebk ,ozepl
lfebd" wxt `zi`ck ,egxk lra dpizp
ciwtdy e` edeld :(`,giw `nw `aa) "`xza
:rnyn .xacna el xifgi `l Ð aeyia elv`
l`ilnb oa oerny oax ,ezilhvi` dca`e "izilhvi` il ozzy zpn lr jhib df ixd" :(`,cr oihib) "efg`y in" wxta opzc `d :xn`z m`e .egxk lra el xifgn Ð aeyia `d
ipzzy zpn lr jhib df ixd" dy`l xne`d :`xnba mzd ira ez .xn`w `wec ezilhvi` :ixn`e dilr opax ibiltcn ,lrac egxk lra elit` ixiin mzde .dinc ozz :xne`
la` ,dabl dilg` `lc `kid `l` mzd opax ixn` `w `l o`k cr :opaxl iraiz ;l`ilnb oa oerny oaxl iraiz opaxl iraiz ?edn "jl oilegn" :dl xn`e xfge ,"fef miz`n
oa oerny oax xn`w ikd elit`e ,"jl oilegn"n rxb `lÐ ezrcn i`c ,ixiin egxk lraÐ xn`w `wec ezilhvi` opax ixn`c jgxk lr `de ."jl oilegn" xn`w `dÐ`kd
mzd ixiin `axlc :xnel jixve ?dpizp `ied`lc`kd`ax xn`w ikid okm`e ,dpizp`ied egxklradpizpcl`ilnb oa oerny oaxldil`xiaq`nl` .dinc el ozzl`ilnb
i`ce `axlc ,`axc `ail` dpi` mzdc `ira i`de .zyxebn dpi`e ,xn`w `wec zilhvi` opaxl ikd elit`e ,xn`w dizrcn Ð dinc el ozz l`ilnb oa oerny oax xn`c
f`e "`pilawn `l" `nil ?oinhdl gwell did dnl ok m` ,egxk lra dpizp ied `l xira elit`c dil `xiaqc `axl :xn`z m`e .ipdn `l "jl oilegn" elit` opaxc `ail`

:xn`zm`e .lawndid`lm` epnnyeadidxiradidm`c :xnelyie !miycgxyrmipyxg` elhilgde ,dpizp ied`l,dpizp `ied`l egxklra eipta elit``axlcrnyn
,dpizp ied egxk lra oia ezrcn oiaÐ eipta la` ,eipta `lyÐ ipewzl lldl dil jixhvi` ike ,eipta `lym` ik dzid `l lld zpwz`lde ?eipta `kdn gikedl ivn ikide
xyt` `dc ,dkyll eizern yleg zeidl eipta `ly ipewzl llidl jixv ded `l Ð egxk lra dpizp ied eiptac `zi` m`c ,ikd gkenc :xnel yie !`tt ax dil siwznck

.`xaq i`ddilzilÐdil siwz`c`tt axe .'ek`nlra`dÐ egxklradpizp owzllldldil jixhvi`cn ,dpin rny`l` .xg` ici lr elzekflúéñìåç:i"yxyxitÐ
.mibc ly dlevn :(a,h zekxa) enk dlevne ,zikekf dpnid lehilÐziqleg :(`,fq) `xza `aaa yxit m"ayxe .leg myn lehil dlevne ,mipa` myn lehil

øùàixwe s"l`a "`l"] aizk zewiecn oiynega ,ok epi`e .okl mcew el dide eiykr el oi` ,xnelk ,"`l" rnyne "el" rnyn ,aizk "`el" :i"yx yxit Ð dneg el
.(s"l`a ixw `le e"iea) [e"ieaéàî?oizipzn` ok enk jixt `l i`n` :xn`z m`e ?cecb `l` ocxid xarae ,`lnb `l` lilba dneg ztwen xir oi` ike Ð xn`w

.ocxid xara cecbe lilba `lnb `icda `yxtnc ,xzei dwcwcy itl ,`ziixa` xity jixtc :xnel yie
`kd
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äìeöîe úéñìeç :àéðúäå .eäééðéa àkéà äìeöîe úéñìeç :àðéè÷ áø øîà àcñç áø øîà¯ £©©¦§¨¨©©§¦¨§¦§¨¦¨¥©§§¨©§¨§¦§¨
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רכא "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc oikxr(iying meil)

,cnlp zyxebn dpi` egxk lra dpzp m`y df oiceéøèöéàcîC ¦§¦§§¦
ìläì déìéðewúìy dneg ixr izaaBçøk ìòa äðéúðly ¥§¦¥§©¥§¦¨§©¨§

gweld,äðéúð àéåäixr izaa `weec ok oicdy ,cenll yie ¨§¨§¦¨
,dpwzd dzid mday dnegàîìòa àämipte`d x`ya la` - ¨§¨§¨

,[dneg ixr iza ly ote`l minec mde] lld mda owiz `ly
.äðéúð àéåä àì Bçøk ìòa äðéúð,dy` hb ly ote`a okle §¦¨§©¨§Ÿ¨§¨§¦¨

`dz `ly `ed oicd ,egxk lra zernd z` lral dpzpy
.zyxebn

îé÷úàtt áø dì ó,`ax ixac lr `tt ax dywd -àîézéàå ©§¦¨©¨¨§¦¥¨
mixne` yie -yéMà [øa éîéL] áø,ok dywdxyt` cvik ©¦¦©©¦

,dy` hbl epizpynn cenllìläì déì àëéøèöéà ék àîìéãå§¦§¨¦¦§§¦¨¥§¦¥
éðewúìzaygp egxk lra dpizpy owzl lld jxvedy dn - §©¥

df oi` ,dpizp`l`ote`agweld `ayzzlåéðôa àlLly ¤Ÿ§¨¨
,xkend,xkend ipta df oi`y mb ,ef dpizpa zepexqg izy opyiy

,egxk lra el ozepy mbeìáàdpizpaåéðôaizy da oi`y £¨§¨¨
,zepexqgïéam`ozpBzòcîeïéaozp m`àéåä ,Bçøk ìòa ¥¦©§¥§©¨§¨§¨

.[äðéúð] (äðúî)hbae ,dy` hbl epizpynn di`x oi` dzrne §¦¨
egxk lra zernd z` lral dy`d dpzp m`y oicd didi dy`

.zyxebn `id ixd ,eipta
éøîàc àkéà.xg` ote`a ef dreny exn`y yi -,àáø øîà ¦¨§¨§¦¨©¨¨

ìlä ìL Búðwzîezy`l lrad xn` m`y ,cenll epl yiéøä' ¦©¨¨¤¦¥£¥
éhéb äæBì äðúðå ,'æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Cz` dy`d ¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦§¨§¨
,zerndïéamze` dpzp m`Bzòcî,lrad lyeïéádpzp m` ¥¦©§¥
mze`å .äðéúð àéåä ,Bçøk ìòac jkn z`f micnléøèöéà éëC §©¨§¨§¨§¦¨§¦¦§§¦

éðewúì ìläì déì-lra dpizpy owzl lld jxvedy dnn ¥§¦¥§©¥
xkend ozpy ote`a wx ,dpizp zaygp egxkåéðôa àlLly ¤Ÿ§¨¨

,rnyn ,[xzzqn didy] gweldìáàdlibx dpizpaïéa ,åéðôa £¨§¨¨¥
ozpyBzòcîeäðéúð àéåä ,Bçøk ìòa ïéámb dpizp zaygp - ¦©§¥§©¨§¨§¨§¦¨

.zcgein dpwzl lld dfa jxved `l okle ,ezpwz `ll
é÷úîàîézéàå ,àtt áø dì ómixne` yie -yøa éîéL áø ©§¦¨©¨¨§¦¥¨©¦¦©
éMà,ok dywdïéa ,àîìéãådpizpaåéðôaeïéádpizpaàlL ©¦§¦§¨¥§¨¨¥¤Ÿ

,åéðôaozp m` wxBzòcî,lawnd lyïéàdpizpd ok` - §¨¨¦©§¦
,dpizp zaygpozp m` la`àì ,Bçøk ìòa-dpizpd oi` §©¨§Ÿ
,dpizp zaygpìläå,eipta `ly ote`a wx owizymeyn epiid §¦¥

céøèöéàc éàî.ïéwz déì Ceidy dyrnd did jky xnelk ©§¦§§¦¥©¥
okzi zn`a j` ,df ote`a wx owiz jkle ,mixzzqn mipewd
elit`e ,egxk lra dpizp lky `ed oicd ,lld owiz `ly okidy
z` lawl miaxqn eid mipewd m` ,ok`e] dpizp dpi` ,eipta
egxk lra eipta dpizpy owzn lld did ,xzzqdl `la zernd
dpizpy ,oicd `di dy` hb oiprl df itle .[dpizp zaygp `dz

.zyxebn dpi`e ,dpizp zaygp dpi` eipta s` egxk lra

äðùî
,mzxikn xg`l dneg ixr iza zle`b oic x`azpy xg`l
,dneg ztwend xira mi`vnpd miqkp cer dfi` epzpyn zx`an

:'dneg ixr iza' oica millkpìkrwxwl xaegnd xacàeäL ¨¤
,äîBçä ïî íéðôì,min zexeae ugxn iza oebkàeä éøäoecip ¦§¦¦©¨£¥
,äîBç éøò ézákcin gweld on ml`ebl xkend i`yxy §¨¥¨¥¨

md ixd ,mzxiknn dpy z`ln cr ml`b `l m`e ,exknpyk
,mlerl gwell mihlgpúBãOä ïî õeçopic oi`y ,dkezay ¦©¨

wx ml`bl xkend lekie ,zecy x`yk `l` dneg ixr izak
.mlerle ,dxikndn mipy izy xg`lóà ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥©

úBãOä.dneg ixr izak opic dneg xiray ©¨
:sqep oicäîBça éeðaä úéa,xird zneg iaeray llgd jeza - ©¦©¨©¨

Bðéà ,øîBà äãeäé éaøoecip,äîBç éøò ézákxira ziak `l` ©¦§¨¥¥§¨¥¨¥¨
.eaiaqn dneg swen ziad oi`y itl ,dneg dl oi`yïBòîL éaø©¦¦§

ïBöéçä ìúBk ,øîBàziad ly,BúîBç àéäixr izak oecipe ¥¤©¦¦¨
.dneg

àøîâ
`pz ly mzwelgn mrh x`ean day `ziixa d`ian `xnbd

:dneg ztwend xiray zecyd oica xi`n iaxe `nwïðaø eðz̈©¨¨
dneg ztwend xira zia zxikn oica dxeza xn`p ,`ziixaa

d mwe dninz dpW Fl z`ln cr l`Bi `l m`e' (l dk `xwie)úéa §¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦
,'Fz` dpTl zzinSl dng Fl xW` xirA xW`éì ïéàzernyna £¤¨¦£¤Ÿ¨©§¦ª©Ÿ¤Ÿ¥¦

,df weqtúéa àlà,dneg ztwend xirayéza úBaøì ïépî ¤¨©¦¦©¦§©¨¥
íécá,[mizf zyizk iza-]úBìcâîe ,úBàöçøî ézáe ©¦¨¥¤§£¨¦§¨

,[rwxwa mireawd zepex`-]ïéëáBLå,[zeter ipiw-]úBøBáe §¨¦
úBøòîe ïéçéLå[min zexea-]md s`y ,dneg ztwend xiray §¦¦§¨

dpy xg`l gwell mihlgp md ixd el`bp `l m`e cin mil`bp
,mzxiknn,'øéòa øLà' øîBì ãeîìzjezay dn lk rnyny ©§©£¤¨¦

.llka `ed ixd ,dneg ztwend xirddn lk daxzdy dzrne
,xird jezayúBãOä óà äaøî éðàL ìBëéel`biy xiray ¨¤£¦©§¤©©¨

,mzxiknn dpy xg`l ehlgi el`bp `l m`e cinøîBì ãeîìz©§©
,'úéa'bdep ,rwxwa iepad xac `edy zial dnecd xac wxy ©¦

,dneg ixr iza oic mda,øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥
,dpey ote`a yxcp weqtdéì ïéà ,'úéa',df weqt zernyna ©¦¥¦

,úBìcâîe ,úBàöçøî ézáe ,íécá éza úBaøì ïépî ,úéa àlà¤¨©¦¦©¦§©¨¥©¦¨¥¤§£¨¦§¨
úBãN eléôàå ,úBøòîe ïéçéL úBøBáe ,ïéëáBLållka md s`y §¨¦¦¦§¨©£¦¨

,dneg ixr iza oic'øéòa øLà' øîBì ãeîìzdn lk rnyny ©§©£¤¨¦
.llka md ixd ,zecy elit`e xird jezay

:`xnbd dywnàlàå,ziak opic zecy elit`y xi`n iax itl §¤¨
,'úéa' áéúk àäizak oecip zial dnecd wxy hrnl rnyne ¨§¦©¦

:`xnbd zvxzn .dneg ixr,àðéè÷ áø øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©§¦¨
úéñìeç[mipa` ly mewn-]äìeöîe[leg ly mewn-]àkéà §¦§¨¦¨
eäééðéa`l xi`n iax s`y ,xi`n iaxe dcedi iax ewlgp dfa - ¥©§

,drixfl zeie`x opi`y dlevne ziqleg ly zecy `l` daix
oipal md zeie`x oke ,drixfl ie`x epi`y zial jka minece

ecy la` ,oipa jxevl lege mipa` mdn milhepyiax mb ynn z
.dneg ixr izak oipecip opi`y dcen xi`n

:df uexizl di`x d`ian `xnbdàéðúäåepipy ok` jke - §¨©§¨
ly rwxw ,`ziixaaäìeöîe úéñìeç,dneg ztwend xiray §¦§¨
,øîBà øéàî éaødpicíézak.day,øîBà äãeäé éaødpic ©¦¥¦¥©¨¦©¦§¨¥

.úBãOkrwxwa `l` dpi` mzwelgn lky `ziixaa yxetn ixd ©¨
eli`e ,zecyl e` mizal mzencl m` dlevne ziqleg ly

.xird iza llka opi`y dcen xi`n iax mb zecya
:dpyna epipyézák Bðéà øîBà äãeäé éaø ,äîBça éeðaä úéa©¦©¨©¨©¦§¨¥¥§¨¥

,['åëå] äîBç éøò.ezneg `id oevigd lzek xne` oerny iax ¨¥¨
íäéðLe ,ïðçBé éaø øîàoerny iaxe dcedi iax -ãçà àø÷î ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨

eLøcglyy milbxnd dyrna xn`py ,ezhiy z` cg` lk ¨§
zni`n dpefd agx ly ziad ziilra e`agzdy xg`l ,ryedi

(eh a ryedi) mdixg` mitcexdék ïBlçä ãòa ìáça íãøBzå'©¦¥©¤¤§©©©¦
,'úáLBé àéä äîçáe äîBçä øé÷a dúéáiM' xn`py xg`ne ¥¨§¦©¨©Ÿ¨¦¨¤¦

,dnegd iaer jeza did dziay ixd 'dnFgd xiwA Dziaéáø) ¥¨§¦©¨
àø÷c déèLôk ,øáñ [ïBòîL éaø] (øéàîiax -yxtn oerny ©¦¦§¨©¦§¨¥¦§¨

aezkd xn`e ,dnegd jeza iepa did dziay ,eheytk weqtd
epl ixde .zayei `id dneg xira ,xnelk ,'zaWFi `id dnFgaE'©¨¦¨¤
.dneg ztwend xira `vnpk aygp dnegd jeza iepad ziay

,øáñ äãeäé éaøåxn`p oky ,jtidl wiicl yiyàéä äîBça' §©¦§¨¨©©¨¦
,'úáLBé,zayei `id dnvr dnegd jezay ,epiidøéòa àìå ¨¤§Ÿ§¦
ztwend.äîBç¨
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oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxtzereay
lra[a,`l scl jiiy]åçøë ìòá.oizipzna lld oiwzc `peb i`d ik ,eziaa mzlihdyÐ

åéðôá àìù`ed eipta `lyc ,`ki` `zerixl izxzc meyne .onhp didy df oebkÐ
.ipewzl lldl dil jixhvi` ikd meynÐ`ed egxk lraeïé÷ú äéì êéøèöéàã éàî

ipewzl lldl jixhvi` ded ,edpileawl ira ded `le mzd gwel inp ied i`e Ð
.dpizp iediz egxk lracàøîâúéáÐ

.(dk `xwie) "xira xy` ziad mwe"úåìãâî
.rwxwa dreawe ,x"iihyn Ðøîåì ãåîìú

úéá.zial enc lirlc ipde ÐúéñìåçÐ
.ediipia `ki` drixfl ie`x epi`y mewn
`dc ,xi`n iax xn`w `l ynn zecyc
dlevne ziqleg `l` .dia aizk "zia"
edpip drixf ipa e`lc ,zial encc ,iaxnw
myn lehil Ð ziqleg zia ,oipal oiie`xe
iaxe .leg odn lehil Ð dlevne ,mipa`

.enc zecyk xaq dcediàéðúäå.`zegipa Ð
àø÷ã äéèùôëjeza dziac opifgc Ð

xnelk ,"zayei `id dnega" :xn`we ,dnegd
.zayei `id dneg xiraäðùîäéúåââù

äúîåçdetiwd `l` ,dneg detiwd `ly Ð
.dnegk efl ef mizad zetekze ,mizaaùìù

úåøéöçmiza ipy zg`e zg` lkay Ð
.xir `ixwinäøö÷uegny dphw xir my Ð

.ixetivlàøîâøâéà øåùdizebby Ð
.dznegäîåç àåìrnyn ,aizk "`el" Ð

eiykr el oi` ,xnelk ."el" rnyne "`l"
.eda helg zia inp ded ,mcew dneg el dide

øîà÷ éàîdneg ztwen xir oi` ike Ð
cecb `l` ocxid xarae ,`lnb `l` lilba?
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onfa ziriaya :ipyne ?hnyz `lc lld oiwzde `hnyn `ziixe`c icin `ki` in
deln zhnydl ziriay xn`c ,dil `xiaq iaxk llde :i"yx yxite .opaxc ,dfd
li`ed ipy ziaac dil `xiaq ,ded ipy ziaa lldc ab lr s`e .opaxc dfd onfa
zelaei epn :opixn`ce .`ziixe`cn dhiny bdep did `l Ð bdep laei did `le

.xn`w opaxcn Ð oihiny ycwlo`ke
!dxezd on bdep laei did ipy ziaac rnyn
ixqegn drax`" wxt zezixka rnyn oke
`ivedl mdici epzie" :(`,`i) eteqa "dxtk
:`cqg ax xn` ,'ebe "miny`e mdiyp (z`)
dgtye .elra dtexg dgty oleky cnln
oixeg za divge dgty divg epiid dtexg
oiwxta opixn`e ,ixar carl zqxe`nd
`l` bdep ixar car oi`c (`,hk) lirlc
zelaei ebdp `nl` ,bdep laeidy onfa
oi`c ,jgxk lrc :xnel jixve !ipy ziaa
ab lr s`e .ipy ziaa zelaei ebdpc ,inp ikd
aizkck `xfr inia exfg `l l`xyi lkc
`eax rax` cg`k ldwd lk" (f dingp)
lkn edine ,"miyye ze`n yly mitl`
lk enk xity iede ,ozvwn exfg haye hay
zelaei epny onwl opixn`ck ,dilr diayei
wxtc `idde .olek exfg `lc ab lr s`
e`l lldc xnel jixv (`,el oihib) "gleyd"
did ziady did rcei `l` ,oiwz dixcl
lr s`e .leafext owiz jkitle axgil cizr
dixcl ,leafext oiwz ik lld :mzd irac ab
`idd Ð oiwz `nlr ixcl e` oiwzc `ed
mzd uxznc `axl m` ik ,iraw iia`l e`l

.xwtd oic zia xwtd

êéøèöéàãîlra dpizp ipewzl lld
`d dpizp ied] Ð egxk
dpizp `ied `l [egxk lra dpizp `nlra
lra dpzn lawl mc`l el oi`c `hiyt)
ike :xn`z m`e .(dpizp `ied `le egxk
dpizpc df lr di`x `iadl dil jixhvi`
el oi`c `hiyt ?dpizp `ied `l egxk lra
bilt ikid :cere !egxklradpznlawlmc`l
dpzn i`cec :xnel yie ?`tt ax df lr
`lc `hiyt Ð jxev mey el oi`y ,zeyxc
.df lr bilt `l inp `tt axe ,egxk lra `ied
`kd enk ,ibilt jxev da yiy dpzna `l`
miz`n il ozzy zpn lr jhib df" :dl xn`c
oebke .hbd i`pz miiwl ick dkixv `idy ,"fef
daeg `ki`c `kid [la`] .oizipznc dlaw
ied i`ce `da Ð oecwt e` aeg oebk ,ozepl
lfebd" wxt `zi`ck ,egxk lra dpizp
ciwtdy e` edeld :(`,giw `nw `aa) "`xza
:rnyn .xacna el xifgi `l Ð aeyia elv`
l`ilnb oa oerny oax ,ezilhvi` dca`e "izilhvi` il ozzy zpn lr jhib df ixd" :(`,cr oihib) "efg`y in" wxta opzc `d :xn`z m`e .egxk lra el xifgn Ð aeyia `d
ipzzy zpn lr jhib df ixd" dy`l xne`d :`xnba mzd ira ez .xn`w `wec ezilhvi` :ixn`e dilr opax ibiltcn ,lrac egxk lra elit` ixiin mzde .dinc ozz :xne`
la` ,dabl dilg` `lc `kid `l` mzd opax ixn` `w `l o`k cr :opaxl iraiz ;l`ilnb oa oerny oaxl iraiz opaxl iraiz ?edn "jl oilegn" :dl xn`e xfge ,"fef miz`n
oa oerny oax xn`w ikd elit`e ,"jl oilegn"n rxb `lÐ ezrcn i`c ,ixiin egxk lraÐ xn`w `wec ezilhvi` opax ixn`c jgxk lr `de ."jl oilegn" xn`w `dÐ`kd
mzd ixiin `axlc :xnel jixve ?dpizp `ied`lc`kd`ax xn`w ikid okm`e ,dpizp`ied egxklradpizpcl`ilnb oa oerny oaxldil`xiaq`nl` .dinc el ozzl`ilnb
i`ce `axlc ,`axc `ail` dpi` mzdc `ira i`de .zyxebn dpi`e ,xn`w `wec zilhvi` opaxl ikd elit`e ,xn`w dizrcn Ð dinc el ozz l`ilnb oa oerny oax xn`c
f`e "`pilawn `l" `nil ?oinhdl gwell did dnl ok m` ,egxk lra dpizp ied `l xira elit`c dil `xiaqc `axl :xn`z m`e .ipdn `l "jl oilegn" elit` opaxc `ail`

:xn`zm`e .lawndid`lm` epnnyeadidxiradidm`c :xnelyie !miycgxyrmipyxg` elhilgde ,dpizp ied`l,dpizp `ied`l egxklra eipta elit``axlcrnyn
,dpizp ied egxk lra oia ezrcn oiaÐ eipta la` ,eipta `lyÐ ipewzl lldl dil jixhvi` ike ,eipta `lym` ik dzid `l lld zpwz`lde ?eipta `kdn gikedl ivn ikide
xyt` `dc ,dkyll eizern yleg zeidl eipta `ly ipewzl llidl jixv ded `l Ð egxk lra dpizp ied eiptac `zi` m`c ,ikd gkenc :xnel yie !`tt ax dil siwznck
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.(s"l`a ixw `le e"iea) [e"ieaéàî?oizipzn` ok enk jixt `l i`n` :xn`z m`e ?cecb `l` ocxid xarae ,`lnb `l` lilba dneg ztwen xir oi` ike Ð xn`w

.ocxid xara cecbe lilba `lnb `icda `yxtnc ,xzei dwcwcy itl ,`ziixa` xity jixtc :xnel yie
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רכב
oifge` mipya cenr al sc ± oey`x wxtzereay

àìîâ ãò.ryedi zenin dneg zetwen eid `lnb cr lilbay zexiir lk Ðøîà àáøÐ

dneg ztwen zeedc oizipzn ipzwc `lnb :xn`w ikde ,oizipzn iyextl `z` `pz i`d

.lilbc `lnb epiid ryedi zeniné÷åôàì`l dcediae ocxid xara `lnb `ki` i`c Ð

zexiir iwet`l dcedia milyexie ,cicg oke cecb oke ,ryedi zenin dneg ztwen `ied

epe`e cicg e`xwpy ocxid xare lilbay

.ryedi zenin zetwen opi` ,milyexieêðéà
åäééúåë àëéìã,oizipzna aiyg `wc jpi` Ð

izixg` `zkeca `kilc ,ztceie dxvw oebk

`ziixa ipzinl jixhvi` `l ediiznyk iwqnc

.iniiw `rx` idaíéøáã äøùò`aaa yxtnÐ

.mdn cg` dfe ,(a,at) "daexn" wxta `nwïéà
èåìç úéáädpewl" :(dk `xwie) aizkc meynÐ

milyexi dwlgzp `l :xaqwe ,"eizexecl eze`

dil ipwn `w o`ne ,mihayláø øîà éî åàì ?
'åëå óñåé"oilebd od el`" wxtazeknzkqnaÐ

.(`,i)åìà úà.epizpyna zeiepnd Ðíåùãé÷å
dl iycwnc (`,fh) zereay zkqna yxtn Ð

izye ,oikldn oic ziae ,xiyae zecez izya

.'eke odixg`zecezåìèáux`dzyecw oi`yÐ

.dneg ixr oic oda oi`e ,oda zbdepäìèáùî
õøàä úùåã÷.oey`x oaxega Ðäùåã÷

äðåùàø.ryedi dyciwy Ðúøîà àäÐ

,iyecwl ikixv `lc ,`zlin `dc seqa onwl

dlrzy lk `l` cala el` `le :`tiq ipzwc

!`al cizrle dzryl dyciwy 'ek jciaàãç
åäééðéîiax Ð `al cizrl dyciw ipzwc jd Ð

it lr s` :xn`wc ikid ik ,dxn` iqei xa xfrl`

dlha `l Ð aexgc ab lr s`e ,eiykr el oi`y

.dizyecw'åë àøæò éîéá íúàéá ùé÷î àìà
`l` ,xcdn zekeq` e`l "eyr `l ik" `dc Ð

zenin eiykr eyry dn eyr `l ik :xn`w ikd

.ux`d zyecwÐ edip i`ne ,ryediïéèéîù åðî
.xyrna eaiigzpe oihiny zepnl eligzdy Ð

'åâå êéäìà 'ä êàéáäåzelbd on maeya Ð

aye" :(l mixac) dipin lirl aizkc ,`xw irzyn

."jngxe jzeay z` jidl` 'dêãéàåmlerl Ð

,ynn zekeq e`le .i`w zekeq` Ð "eyr `l ik"

dxf dcearc `xvi` ingx `xfr `rac `l`

.(`,cq) oixcdpqa xn`ck ,dicia xqni`eïéâàå
àúåëæ.ediilr`xfrcÐäëåñ éëeyr`l ikÐ

`xw citwc epiide .ok ryedi zenia df xac

dil xkcn `we ,mixg`dn ith ryedi ixekc`l

.i`pb oeylaàëäå òùåäé áéúë àúëåã ìëáã
òåùédlr ingx irainldilded edi`cmeynÐ

.'ek ingx `ra `l dyn `nlyac ,`zlinc

äúà äúùøéjixv oi`e ,dyecw dze`a Ð

.ycwle xefglïáåàø èáù åìâùîinia Ð

.aixgpqïéèéîù ùã÷ì úåìáåé åðîi`ce Ð

meyn mixhtp micar ediy bdep did `l laei

eid oihinyla` .zexfeg xknlyzecy`le ,laei

`dc ,xivwe rxfn hnyle mitqk hnyl ,mibdep

oihinyd e`eaiy ick laei zpy zepnl oikixv

zpy oigipn eid zehiny ray seqly ,onewna

,d`ad dhinyl dze` oipen eid `ly miyng

ly dpye ,laei zpy zeidl die`x `idy iptn

Ðzelaei oipen eid`lm`c .oipndligzndixg`

eede ,oihinyd oeaygl dpy dze` oipen eid

.onewna `ly oihinyd

àçéðä

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

àëäixzc ok xnel oikixv ep` inp `axlc :dnize Ð eed milyexi izxz inp
milyexi ixz dcedia xnel oikixv ep` oi` `axlc :xnel yie !eed milyexi
.eed milyexi ixz dcedia xnel jixv iy` axl la` .zevx` x`ya `l` ,eed

åùã÷ågeliy oiprle ,dneg ixr izaa zia zxikn oiprl :yexit Ð dneg ixr
izaa `wecc .xirl ueg mirxevn
ueg mirxevnd gelyl jixv dneg ixr
.`l [zexiir] (zevx`) x`y la` ,dnegl
,xirl ueg gelyl jixv zerbepn mipa`e
ikde .ryedi zenin zetwen eid `l elit`e
oi`e xirl ueg odz` :mipdk zxeza `ipz
zexiirl ueg `l` ,xird lkl ueg mc`
`d ?olpn :xn`z m`e .cala dneg zetwend
xne`e !rxevn mc` iab dneg zia aizk `l
dpgnl ueg" opixnbc :wgvi epiax axd
(bi `xwie) rxevna dia aizkc "eayen
my) "dneg xir ayen zia" aizkc ayenn
(`rx`l) dil ycwnc :o`k i"yx yxite .(dk
izye oikldn oic ziae xiyae zecez izya
`,fh) zereaya `zi`ck ,odixg` zecez
ogky`c i"yx yxit zereay zkqnae .(mye
zecez izya milyexi zeneg oiycwn eidy
lre xird lr siqedl e`ayk ,xiyae
(zevx`) x`y la` ,[zexfrd] (zexiird)
.oze` oiycwn eid j`id izrci`lÐ [zexiir]

åðîdniz o`kn Ð oihiny ycwl zelaei
,oihib zkqnc inlyexia ipzc `ziixal
,(`,el oihib) "gleyd" wxta azk i"yxe
"heny dhinyd xac dfe" :inlyexia `ipzc
zhiny cg` ,xacn aezkd zehiny izyaÐ
dz`y onfa ,ziriay zhiny cg`e laei
onfa ,[ziriay] hnyn dz` Ð [laei] hnyn
hnyn dz` i` Ð laei hnyn dz` i`y
`l` zelaei epn `lc xne` o`ke .ziriay
"gleyd" wxt i"yx yxite !oihiny ycwl
oi`e .`id opaxcnc oikxrc `iddc (my)
i`pzc ip` xne`e) ,mipdk zxeza ok rnyn
inlyexic `dc) .(i"yx oeyl o`k cr) `id
`ziixa jdc :mz epiax xne` cere .(`id iax
xac dfe" :(my) "gleyd" wxt yix (iziinc
aezkd zehiny izya Ð "heny dhinyd
zhiny zg`e ,rwxw zhiny zg` xacn
opax la` .`id iaxÐ inlyexic `de ,mitqk
s`dhinyyic oipn :ixn`e ,iaxcdilr ibilt
,dk `xwie) xnel cenlz Ð laei oi`y it lr
oipne ,"mipyd zezay ray jl eide" :(g
Ð ziriay oi`y it lr s` laei dyriy
mirax`e ryz jl eide" (my) xnel cenlz
,edin .opaxk `iz` Ð `kdc [`ibeqe] ,"dpy

ezc `idd ayiil yi.iaxk elit` mipdk zx
yi Ð laei oi`y it lr s` ziriay :ipzc `de
egipde laei ebdp `ly it lr s` :dyxtl
a,h) dpydy`xc`nwwxta ipzcke ,m`hga
,ehny `ly it lr s` Ð "`id laei" :(mye
`ly it lr s` leki .erwz `ly it lr s`e
.dcedi iax ixac ,"`id" :xnel cenlz ?egly
`ly it lr s` Ð "laei" :xne` iqei iax
it lr s` leki ,egly `ly it lr s`e ,ehny

."`id" xnel cenlz ?erwz `ly
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...ábøà ìáç ìk øéò íéML" :øîàð øák àìäå ?eéä ãáìa¦§¨¨©£Ÿ§¨¤¡©¦¦¦¨¤¤©§Ÿ
?elà úà íéîëç eðî änì àlà !"úBøöa íéøò älà ìk̈¥¤¨¦§ª¤¨¨¨¨£¨¦¤¥
àä ?íeLcé÷ ;íeLcé÷å elà eàöî äìBbä éða eìòLkL¤§¤¨§¥©¨¨§¥§¦§¦§¨

éøö àìc ïðéøîà,ãáìa elà àìå ;íeàðî àlà !eäðéLec÷ì C ¨§¦©§¨§¦§©¦§¤¨§¨§Ÿ¥¦§¨
éúBáàî Eãéa úøBñî Eì äìòzL ìk àlàäîBç úôwenL E ¤¨¨¤©£¤§¨¤§¨§¥£¤¤¤¤¨

ïeð ïa òLBäé úBîéî¯éðtî ,da úBâäBð eìlä úBöî ìk ¦§ª©¦¨¦§©¨£¨¦§¥
ì äLcé÷ äðBLàø äMeãwL!àáì ãéúòì äLcé÷å dzòL¯ ¤§¨¦¨¦§¨§©§¨§¦§¨¤¨¦¨Ÿ

úéòaéàå .ìàòîLé éaøc àaélàå éàpz éøz :àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨§¥©¨¥§©¦¨§©¦¦§¨¥§¦¨¥
éaø ,àéðúc ;døîà éñBé øa øæòìà éaø eäéépéî ãç :àîéà¥¨©¦©§©¦¤§¨¨©¥£¨¨§©§¨©¦

"äîBç àBì øLà" :øîBà éñBé øa øæòìà¯ïéàL ét ìò óà ¤§¨¨©¥¥£¤¨©©¦¤¥
:øîàc ïàîc àîòè éàî .ïëì íãB÷ Bì äéäå åéLëò Bì©§¨§¨¨¤¨¥©©§¨§©§¨©

ì äLcé÷ äðBLàø äMeã÷ãéúòì äLcé÷ àìå dzòL?àáì §¨¦¨¦§¨§©§¨§Ÿ¦§¨¤¨¦¨Ÿ
eáLiå úBkñ éáMä ïî íéáMä äìBbä éða eNòiå" :áéúëc¦§¦©©£§¥©¨©¨¦¦©§¦ª©¥§
'åâå ìàøNé éða ïk ïeð ïa òLBäé éîéî eNò àì ék úBkqá©ª¦Ÿ¨¦¥§ª©¦¥§¥¦§¨¥
úBkeñ eNò àìå ãåc àa øLôà ,"ãàî äìBãb äçîN éäzå©§¦¦§¨§¨§Ÿ¤§¨¨¨¦§Ÿ¨
íúàéáì àøæò éîéa íúàéa Léwî àlà ?àøæò àaL ãò©¤¨¤§¨¤¨©¦¦¨¨¦¥¤§¨§¦¨¨
úBìáBéå ïéhéîL eðî òLBäé éîéa íúàéa äî ,òLBäé éîéa¦¥§ª©©¦¨¨¦¥§ª©¨§¦¦§§

àøæò éîéa ïúàéa óà ,äîBç éøò eLc÷å¯ïéhéîL eðî §¦§¨¥¨©¦¨¨¦¥¤§¨¨§¦¦
éäìà 'ä Eàéáäå" :øîBàå ;äîBç éøò eLc÷å úBìáBéåE §§§¦§¨¥¨§¥¤¡¦£¡Ÿ¤

éúáà eLøé øLà õøàä ìàEúLeøé Léwî ,"dzLøéå E ¤¨¨¤£¤¨§£Ÿ¤¦¦§¨©¦§¨§
éúBáà úLeøéìéúBáà úLeøi äî ,Eíéøác ìk Lecéça E ¦©£¤©§©£¤§¦¨§¨¦

EúLeøé óà ,eìlä¯?Cãéàå .eìlä íéøác ìk Lecéça ©¨©§¨§§¦¨§¨¦©¨§¦¨
àúeëæ ïébàå ,déìháe äøæ äãBáòc øöé ìò éîçø éòác§¨¥©£¥©¥¤©£¨¨¨©§¥§©¥§¨
,òLBäéc déåléò àø÷ ãéô÷ à÷c eðééäå .äkeñ ék eäééìò£©§¦¨§©§§¨¨¥§¨¦¨¥¦ª©
àîìLa ,"òeLé" áéúk àëäå "òLBäé" áéúk àúëeã ìëác¦§¨§¨§¦§ª©§¨¨§¦¥©¦§¨¨
àlà ,ìàøNé õøàc àúeëæ äåä àìc ,éîçø àòa àì äLî¤¨§¨©£¥§¨£¨§¨§¤¤¦§¨¥¤¨
éòaéì àì éànà ,ìàøNé õøàc àúeëæ déì äåäc òLBäé§ª©©£¨¥§¨§¤¤¦§¨¥©©¨¦¨¥

?éîçø¯éúáà eLøé øLà" :áéúk àäå!"dzLøéå E¯éëä ©£¥§¨§¦£¤¨§£Ÿ¤¦¦§¨¨¦
éúBáà eLøéc ïåék :øîà÷E¯ïéhéîL eðî éîe .zà zLøé ¨¨©¥¨§¨§£¤¨§©§©§¦¨§¦¦

íétìà àBaø òaøà ãçàk ìäwä ìk" :déa áéúëc àøæò ,úBìáBé eìèa äMðî èáL éöçå ãb èáLå ïáeàø èáL eìbMî àúLä ?úBìáBéå§§¨§¨¦¤¨¥¤§¥§¥¤¨©£¦¥¤§©¤¨§§¤§¨¦§¦¥¨©¨¨§¤¨©§©¦©§©¦
ìëì õøàa øBøc íúàø÷e" :øîàpL ,úBìáBé eìèa äMðnä èáL éöçå ãb èáLå ïáeàø èáL eìbMî :àéðúc ?éðî äåä "íéMLå úBàî LLå§¥¥§¦¦£¨¨¥§©§¨¦¤¨¥¤§¥§¥¤¨©£¦¥¤©§©¤¨§§¤¤¡©§¨¤§¨¨¤§¨

"äéáLé¯ìáBé àäé ,ïéîéðáa äãeäé èáLå äãeäéa ïéîéða èáL ,ïéáøBòî ïäå äéìò eéä ìBëé ;ïúö÷î eìbL ïîæa àìå äéìò äéáLBé ìkL ïîæa §¤¨¦§¨¤¨§¤¨¨¤¨§Ÿ¦§¨¤¨¦§¨¨¨¨¨¤¨§¥§¨¦¥¤¦§¨¦¦¨§¥¤§¨§¦§¨¦§¥¥
.ïéhéîL Lc÷ì úBìáBé eðî :÷çöé øa ïîçð áø øîà !ïéáøBòî ïäL ïîæa àìå ïðewézk äéáLBiL ïîæa ,"äéáLé ìëì" :øîBì ãeîìz ?âäBð¥©§©§¨§¤¨¦§¨¤§¤¨§¦¨§Ÿ¦§¨¤¥§¨¦£©©©§¨©¦§¨¨§§©¥§¦¦
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ערכין. פרק תשיעי - המוכר שדהו דף לב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc oikxr(iying meil)

:`xnbd zvxzn,øîà÷ éëä ééaà øîàleabdny zexiird lk ¨©©©¥¨¦¨¨©
e lilbd ly inexcd,ìéìba àìîb ãòleabdny zexiird lk oke ©©§¨©¨¦

e ocxid xar ly iaxrnd,ïcøiä øáòa ãeãb ãòzetwen md ixd ©¨§¥¤©©§¥
,oep oa ryedi zenin dnegíéìLeøéå BðBàå ãéãçåcala md §¨¦§¦¨©¦

y dnegd ixr zylyalk.äãeäé §§¨
:sqep uexiz,øîà àáømixrd lk z` zepnl d`a `l `ziixad ¨¨¨©

mixr el`l epizpyn z` zx`an `l` ,dnegd zetwen
y epiide ,dpeekzdàìîbdneg ztweny epizpyna epipyy ©§¨

zpkeyd dze` `id ,oep oa ryedi zeninàìîb é÷etàì ,ìéìba©¨¦§©¥©§¨
,úBöøà øàLcxar e` dcedi megza `lnb mya xir dpyiy ¦§¨£¨

oke ,ryedi zenin dneg ztwen dppi` `idy ,ocxidãeãb̈
`id ,oep oa ryedi zenin dneg ztweny epizpyna epipyy

zpkeyd dze`,úBöøà øàLc ãeãb é÷etàì ,ïcøiä øáòa§¥¤©©§¥§©¥¨¦§¨£¨
dppi` `idy ,lilbd e` dcedi megza cecb mya xir dpyiy
milyexie dpe`e cicg mixrd oke ,ryedi zenin dneg ztwen

` md ,dpyna epypyzenya mixr hrnl ,dcedia mipkeyd mze
,ryedi zenin dneg zetwen mpi`y ,lilba e` ocxid xara el`
oa ryedi zenin dneg zetwend zetqep mixr mpyi i`cea ok`

`l` ,oepðéàeäééúåëc àkéà àìc Cdneg zetwen mixr oze` - ¦¨§Ÿ¦¨¦§¨©§
,onyk onyy zetqep mixr oi`yéøèöéà àìdéì Cjxved `l - Ÿ¦§§¦¥

.ozepyl `ziixad ly `pzd
iza oic oda bdepy dneg zetwend mixrd zg`y dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .milyexi `id dneg ixrèlçéî éî íéìLeøéå¦¨©¦¦¦©©
dadl`b `l m` dpewl hlgp milyexia xknpd zia ike - ¨

,ezpy jeza xkendàéðúäå,`ziixaaeøîàð íéøác äøNò §¨©§¨£¨¨§¨¦¤¤§
,íéìLeøéay `ed mdn cg`eda èeìç úéaä ïéàdpy xg`l ¦¨©¦¥©©¦¨¨

xfeg oke mlerl l`bpy mixvgd izak epic `l` ,ezxiknn
dcedi ihayl dwlgzp `l milyexiy itl ,laeia eilral
zekf mihayd x`yl didi `lye cala mzlgp zeidl oinipae
`ly oeike ,(l dk `xwie) 'Fz` dpTl' xn`p dneg ixr izaae ,da©Ÿ¤Ÿ

:`xnbd zvxzn .el dpwiy in oi` dwlgzp,ïðçBé éaø øîàdn ¨©©¦¨¨
mixrd x`y zeeydl ezpeek ,milyexi dpyna `pzd dpyy

zeidl mdilry xnel ,dil` dneg zetwendíéìLeøék¦¨©¦
íéìLeøék àìå ,ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç úôweîcj` - §¤¤¨¦§ª©¦§Ÿ¦¨©¦

,milyexil oiey opi` oicd oiprlúéaä ïéà íéìLeøé eléàc§¦§¨©¦¥©©¦
.ïäa èeìç úéaä àëä eléàå ,da èeìç̈¨§¦¨¨©©¦¨¨¥

:sqep uexizeåä Lã÷ éøz óñBé áø øîà åàì ,øîà éMà áø©©¦¨©¨¨©©¥§¥¤¤¨
mixr ipy eidy sqei ax uxizy (.i) zekn zkqna epivn `l ike -

,ycw onyyénð àëä,xn`p o`k s` -eåä íéìLeøé éøz- ¨¨©¦§¥§¨©¦¨
da dpapy ycewd xir zg` ,milyexi onyy mixr ipy eidy
cere ,ezxiknn dpy xg`l hlgp ziad oi` dae ,ycwnd
ziad dae ,dzid dneg ztwen `id s`e ,dzid zxg` milyexi

.epizpyna diepyd `ide hlgp
dpeny wx dpynd dzpn recn zepcd zeziixa d`ian `xnbd

:el`k mixr daxd eidy cera ,dneg zetwen mixràéðz©§¨
,`ziixaaíéîëç eðî änì ,éñBé éaøa ìàòîLé éaø [øîà]¨©©¦¦§¨¥§©¦¥¨¨¨£¨¦
elà úàmixr mpyi i`cea `ld ,epizpyna zeiepnd mixrd ¤¥

:l`rnyi iax x`an .ryedi zenin dneg zetwend zetqep
äìBbä éða eìòLkL,laa zelbneàöîd mixrd z`elà ¤§¤¨§¥©¨¨§¥

íeLcé÷å,dneg ixr zyecwaìáàd mixrdeìèa úBðBLàø §¦§£¨¦¨§
,dneg ixr zyecw oicnõøàä úMeã÷ äìèaMîdryn - ¦¤¨§¨§©¨¨¤

zyecw dlha f`y ,oey`xd ziad oaxg xg` zelbl e`viy
.ux`døáñ÷iqei iaxa l`rnyi iax ly enrh x`eane - ¨¨©

dy ,xaqyäMeã÷däðBLàøoa ryedi inia ux`d dycwzpy §¨¦¨
,oepì äLcé÷,àáì ãéúòì äLcé÷ àìå dzòLwx dkynp `ly ¦§¨§©§¨§Ÿ¦§¨¤¨¦¨Ÿ

dlha dpnid elbyn la` ,l`xyi ux`a micedid eayi cer lk

.dzyecw
:zxg` `ziixan dxizq `xnbd dywnéaø øîà ,éäðéîøe§¦§¦¨©©¦

elà éëå ,éñBé éaøa ìàòîLézeiepnd dnegd zetwen mixrd ¦§¨¥§©¦¥§¦¥
od dpynaøîàð øák àìäå ,eéä ãáìajln ber ux` yeaika ¦§©¨©£Ÿ§¨¤¡©

(d-c b mixac) oyadälà ìk' ,'áBbøà ìáç ìk øéò íéML'¦¦¦¨¤¤©§¨¥¤
úBøeöa íéøò,'ddab dnFgmiyy eid dcal ber ux`ay ixd ¨¦§¨§Ÿ¨

.daxd cer eid l`xyi ux` lkay i`ceae ,dneg zetwen mixr
äìBbä éða eìòLkL ,elà úà íéîëç eðî änì àlàzelbn ¤¨¨¨¨£¨¦¤¥¤§¤¨§¥©¨

,laaeàöîd mixrd z`.íeLcé÷å elà ¨§¥§¦§
lr `id ddnz ,`ziixad jynd z` `xnbd d`iany iptl

:da xen`d oeyldéøö àìc ïðéøîà àä ,'íeLcé÷'C ¦§¨¨§¦©§Ÿ¨¦
eäðéLec÷ìyeciw jixv `ly x`ean `ziixad jynda ixd - §©¦§

,zniiw dcer dpey`xd dyecwdy itl ,ycegnàlàjixv ¤¨
xnele el` z` e`vn','íeàðîe`vn elld mixrd z`y §¨

.mdizeny z` epne dlebd on mzelra
:`ziixad dkiynnãáìa elà àìåixr zyecwa zeyecw §Ÿ¥¦§©

,dnegìk àlàxiréúBáàî Eãéa úøBñî Eì äìòzLL E`id ¤¨¨¤©£¤§¨¤§¨§¥£¤¤
eìlä úBöî ìk ,ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç úôwenixr ly ¤¤¨¦§ª©¦¨¦§©¨

dneg,da úBâäBðcr el`bp `l m`e ,cin oil`bp dizay oebk £¨
,dpnid miglzyn mirxevne ,gwell oihlgp ozxiknn dpy

L éðtîdäMeãwdäðBLàø,oep oa ryedi iniayäLcé÷ ¦§¥¤§¨¦¨¦§¨
ìàáì ãéúòì äLcé÷å ,dzòLelby xg`l s` zkynpe - §©§¨§¦§¨¤¨¦¨Ÿ

l`rnyi iax zhiya zeziixad ipy e`vnpy ,dywe .dpnid
ux`d zyecwy epipy dpey`xay ,ef z` ef zexzeq iqei iaxa

.dlha `l ux`d zyecwy epipy dipyae ,dlha
:`xnbd zvxznéaøc àaélàå éàpz éøz ,àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨§¥©¨¥§©¦¨§©¦

ìàòîLéiaxa l`rnyi iax zhiya ewlgpy md mi`pz ipyy - ¦§¨¥
.iqeieäéépéî ãç ,àîéà úéòaéàåiax `l ,odn zg` `ziixa - §¦¨¥¥¨©¦©§

`l` ,dxn` iqei iaxa l`rnyi.døîà éñBé øa øæòìà éaø©¦¤§¨¨©¥£¨¨
,dyecwd dlha `ly zxaeqd dipyd `ziixad ,`ideàéðúc§©§¨

,(`"r) lirl d`aedy `ziixaa,øîBà éñBé øa øæòìà éaø©¦¤§¨¨©¥¥
a xn`pxirA xW` ziAd mwe' (l dk `xwie) aezkàBì øLà §¨©©¦£¤¨¦£¤
,'äîBçy yexcl rnyneåéLëò Bì ïéàL ét ìò óà,dneg ¨©©¦¤¥©§¨

ïëì íãB÷ Bì äéäåswend xirl aygp df ixd ,oep oa ryedi inia §¨¨¤¨¥
mixrd zyecwy `id iqei xa xfrl` iax zhiyy ixde ,dneg
df `edy xnel yi jkld ,opaxega miwqet mpi` dneg zetwend

.dpaxega dlha `l ux`d zyecwy xaeqd
:`xnbd zl`eyàîòè éàî[xewnd oipn-]øîàc ïàîc ©©£¨§©§¨©

ì äLcé÷ äðBLàø äMeã÷.àáì ãéúòì äLcé÷ àìå dzòL §¨¦¨¦§¨§©§¨§Ÿ¦§¨¤¨¦¨Ÿ
:ayiil `ziixa `xnbd d`ianáéúëcipa ly maey iabl ¦§¦
(fi g dingp) dlebd on l`xyi[ìäwä ìë] (äìåâä éðá) eNòiå'©©£¨©¨¨

éîéî eNò àì ék úBkeqá eáLiå úBkeñ éáMä ïî íéáMä©¨¦¦©§¦©¥§©¦Ÿ¨¦¥
äìBãb äçîN éäzå 'åâå ìàøNé éða ïk ïeð ïa [òeLé] (òLåäé)¥©¦¥§¥¦§¨¥©§¦¦§¨§¨

,'ãàî`l `xfr ini cr oep oa ryedi ininy okzi cvik dywe §Ÿ
,dkeq zevn eniiwãåc àa øLôàwicvd jlndäNò àìå ¤§¨¨¨¦§Ÿ¨¨

,úBkeñ,eixg`ly miwicvd miklnd lk onfa okeàaL ãò©¤¨
àøæòaezkd zpeek oi` i`cea `l` ,dkeqd zevn z` ycige ¤§¨

xn`y dne ,zekeq eyr `l `xfr ini cry dheytd ezernynk
,zekeqd ziiyr lr dler df oi` 'ryedi inin eyr `l ik' weqtd

àlàeyry dn ryedi zenin eyr `ly ,aezkd zpeek jk ¤¨
oky ,eiykrLéwîonf z`àéaíúux`líúàéáì ,àøæò éîéa ©¦¦¨¨¦¥¤§¨§¦¨¨

ux`läî ,òLBäé éîéaonfaïéhéîL eðî ,òLBäé éîéa íúàéa ¦¥§ª©©¦¨¨¦¥§ª©¨§¦¦
úBìáBéåzehiny zeyrl icka mipyd z` zepnl elgd - §§
,zelaeieóà ,äîBç éøò eLc÷åonfaeðî ,àøæò éîéa ïúàéa §¦§¨¥¨©¦¨¨¦¥¤§¨¨

øîBàå .äîBç éøò eLc÷å úBìáBéå ïéhéîLon di`x yi oke - §¦¦§§§¦§¨¥¨§¥
(d l mixac) ux`d zyexi zghada xn`pd aezkd'ä Eàéáäå'¤¡¦£

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



רכג oifge` mipya cenr al sc ± oey`x wxtzereay
àìîâ ãò.ryedi zenin dneg zetwen eid `lnb cr lilbay zexiir lk Ðøîà àáøÐ

dneg ztwen zeedc oizipzn ipzwc `lnb :xn`w ikde ,oizipzn iyextl `z` `pz i`d

.lilbc `lnb epiid ryedi zeniné÷åôàì`l dcediae ocxid xara `lnb `ki` i`c Ð

zexiir iwet`l dcedia milyexie ,cicg oke cecb oke ,ryedi zenin dneg ztwen `ied

epe`e cicg e`xwpy ocxid xare lilbay

.ryedi zenin zetwen opi` ,milyexieêðéà
åäééúåë àëéìã,oizipzna aiyg `wc jpi` Ð

izixg` `zkeca `kilc ,ztceie dxvw oebk

`ziixa ipzinl jixhvi` `l ediiznyk iwqnc

.iniiw `rx` idaíéøáã äøùò`aaa yxtnÐ

.mdn cg` dfe ,(a,at) "daexn" wxta `nwïéà
èåìç úéáädpewl" :(dk `xwie) aizkc meynÐ

milyexi dwlgzp `l :xaqwe ,"eizexecl eze`

dil ipwn `w o`ne ,mihayláø øîà éî åàì ?
'åëå óñåé"oilebd od el`" wxtazeknzkqnaÐ

.(`,i)åìà úà.epizpyna zeiepnd Ðíåùãé÷å
dl iycwnc (`,fh) zereay zkqna yxtn Ð

izye ,oikldn oic ziae ,xiyae zecez izya

.'eke odixg`zecezåìèáux`dzyecw oi`yÐ

.dneg ixr oic oda oi`e ,oda zbdepäìèáùî
õøàä úùåã÷.oey`x oaxega Ðäùåã÷

äðåùàø.ryedi dyciwy Ðúøîà àäÐ

,iyecwl ikixv `lc ,`zlin `dc seqa onwl

dlrzy lk `l` cala el` `le :`tiq ipzwc

!`al cizrle dzryl dyciwy 'ek jciaàãç
åäééðéîiax Ð `al cizrl dyciw ipzwc jd Ð

it lr s` :xn`wc ikid ik ,dxn` iqei xa xfrl`

dlha `l Ð aexgc ab lr s`e ,eiykr el oi`y

.dizyecw'åë àøæò éîéá íúàéá ùé÷î àìà
`l` ,xcdn zekeq` e`l "eyr `l ik" `dc Ð

zenin eiykr eyry dn eyr `l ik :xn`w ikd

.ux`d zyecwÐ edip i`ne ,ryediïéèéîù åðî
.xyrna eaiigzpe oihiny zepnl eligzdy Ð

'åâå êéäìà 'ä êàéáäåzelbd on maeya Ð

aye" :(l mixac) dipin lirl aizkc ,`xw irzyn

."jngxe jzeay z` jidl` 'dêãéàåmlerl Ð

,ynn zekeq e`le .i`w zekeq` Ð "eyr `l ik"

dxf dcearc `xvi` ingx `xfr `rac `l`

.(`,cq) oixcdpqa xn`ck ,dicia xqni`eïéâàå
àúåëæ.ediilr`xfrcÐäëåñ éëeyr`l ikÐ

`xw citwc epiide .ok ryedi zenia df xac

dil xkcn `we ,mixg`dn ith ryedi ixekc`l

.i`pb oeylaàëäå òùåäé áéúë àúëåã ìëáã
òåùédlr ingx irainldilded edi`cmeynÐ

.'ek ingx `ra `l dyn `nlyac ,`zlinc

äúà äúùøéjixv oi`e ,dyecw dze`a Ð

.ycwle xefglïáåàø èáù åìâùîinia Ð

.aixgpqïéèéîù ùã÷ì úåìáåé åðîi`ce Ð

meyn mixhtp micar ediy bdep did `l laei

eid oihinyla` .zexfeg xknlyzecy`le ,laei

`dc ,xivwe rxfn hnyle mitqk hnyl ,mibdep

oihinyd e`eaiy ick laei zpy zepnl oikixv

zpy oigipn eid zehiny ray seqly ,onewna

,d`ad dhinyl dze` oipen eid `ly miyng

ly dpye ,laei zpy zeidl die`x `idy iptn

Ðzelaei oipen eid`lm`c .oipndligzndixg`

eede ,oihinyd oeaygl dpy dze` oipen eid

.onewna `ly oihinyd
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àëäixzc ok xnel oikixv ep` inp `axlc :dnize Ð eed milyexi izxz inp
milyexi ixz dcedia xnel oikixv ep` oi` `axlc :xnel yie !eed milyexi
.eed milyexi ixz dcedia xnel jixv iy` axl la` .zevx` x`ya `l` ,eed

åùã÷ågeliy oiprle ,dneg ixr izaa zia zxikn oiprl :yexit Ð dneg ixr
izaa `wecc .xirl ueg mirxevn
ueg mirxevnd gelyl jixv dneg ixr
.`l [zexiir] (zevx`) x`y la` ,dnegl
,xirl ueg gelyl jixv zerbepn mipa`e
ikde .ryedi zenin zetwen eid `l elit`e
oi`e xirl ueg odz` :mipdk zxeza `ipz
zexiirl ueg `l` ,xird lkl ueg mc`
`d ?olpn :xn`z m`e .cala dneg zetwend
xne`e !rxevn mc` iab dneg zia aizk `l
dpgnl ueg" opixnbc :wgvi epiax axd
(bi `xwie) rxevna dia aizkc "eayen
my) "dneg xir ayen zia" aizkc ayenn
(`rx`l) dil ycwnc :o`k i"yx yxite .(dk
izye oikldn oic ziae xiyae zecez izya
`,fh) zereaya `zi`ck ,odixg` zecez
ogky`c i"yx yxit zereay zkqnae .(mye
zecez izya milyexi zeneg oiycwn eidy
lre xird lr siqedl e`ayk ,xiyae
(zevx`) x`y la` ,[zexfrd] (zexiird)
.oze` oiycwn eid j`id izrci`lÐ [zexiir]

åðîdniz o`kn Ð oihiny ycwl zelaei
,oihib zkqnc inlyexia ipzc `ziixal
,(`,el oihib) "gleyd" wxta azk i"yxe
"heny dhinyd xac dfe" :inlyexia `ipzc
zhiny cg` ,xacn aezkd zehiny izyaÐ
dz`y onfa ,ziriay zhiny cg`e laei
onfa ,[ziriay] hnyn dz` Ð [laei] hnyn
hnyn dz` i` Ð laei hnyn dz` i`y
`l` zelaei epn `lc xne` o`ke .ziriay
"gleyd" wxt i"yx yxite !oihiny ycwl
oi`e .`id opaxcnc oikxrc `iddc (my)
i`pzc ip` xne`e) ,mipdk zxeza ok rnyn
inlyexic `dc) .(i"yx oeyl o`k cr) `id
`ziixa jdc :mz epiax xne` cere .(`id iax
xac dfe" :(my) "gleyd" wxt yix (iziinc
aezkd zehiny izya Ð "heny dhinyd
zhiny zg`e ,rwxw zhiny zg` xacn
opax la` .`id iaxÐ inlyexic `de ,mitqk
s`dhinyyic oipn :ixn`e ,iaxcdilr ibilt
,dk `xwie) xnel cenlz Ð laei oi`y it lr
oipne ,"mipyd zezay ray jl eide" :(g
Ð ziriay oi`y it lr s` laei dyriy
mirax`e ryz jl eide" (my) xnel cenlz
,edin .opaxk `iz` Ð `kdc [`ibeqe] ,"dpy

ezc `idd ayiil yi.iaxk elit` mipdk zx
yi Ð laei oi`y it lr s` ziriay :ipzc `de
egipde laei ebdp `ly it lr s` :dyxtl
a,h) dpydy`xc`nwwxta ipzcke ,m`hga
,ehny `ly it lr s` Ð "`id laei" :(mye
`ly it lr s` leki .erwz `ly it lr s`e
.dcedi iax ixac ,"`id" :xnel cenlz ?egly
`ly it lr s` Ð "laei" :xne` iqei iax
it lr s` leki ,egly `ly it lr s`e ,ehny

."`id" xnel cenlz ?erwz `ly
`l`
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øáòa ãBãb ãò ,ìéìba àìîb ãò :øîà÷ éëä ,ééaà øîà£©©©¥¨¦¨¨©©©§¨©¨¦©§§¥¤
àìîb :øîà àáø .äãeäéa íéìLeøéå BðBàå ãéãçå ,ïcøiä©©§¥§¨¦§¦¨©¦¦¨¨¨£©©§¨

ìéìba¯ïcøiä øáòa ãBãb ,úBöøà øàLc àìîb é÷etàì¯ ©¨¦§©¥©§¨¦§¨£¨§§¥¤©©§¥
péà ;úBöøà øàLc ãBãb é÷etàìàì eäééúåëc àkéà àìc C §©¥§¦§¨£¨¦¨§¨¦¨¦§¨©§¨

éøèöéàäøNò :àéðúäå ?da èlçéî éî íéìLeøéå .déì C ¦§§¦¥¦¨©¦¦¦©©¨§¨©§¨£¨¨
éaø øîà !da èeìç úéaä ïéà ,íéìLeøéa eøîàð íéøác§¨¦¤¤§¦¨©¦¥©©¦¨¨£©©¦

íéìLeøék :ïðçBé¯àìå ,ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç úôweîc ¨¨¦¨©¦§¤¤¨¦§ª©¦§Ÿ
íéìLeøék¯àëä eléàå ,da èeìç úéaä ïéà íéìLeøé eléàc ¦¨©¦§¦§¨©¦¥©©¦¨¨§¦¨¨

éøz :óñBé áø øîà åàì ,øîà éLà áø .ïäa èeìç úéaä©©¦¨¨¤©©¦£©¨¨©©¥§¥
ìàòîLé éaø ,àéðz .eåä íéìLeøé éøz éîð àëä ?eåä Lã÷̈¥¨¨¨©¦§¥§¨©¦¨©§¨©¦¦§¨¥
äìBbä éða eìòLkL ?elà úà íéîëç eðî änì :éñBé éaøa§©¦¥¨¨¨£¨¦¤¥¤§¤¨§¥©¨
úMeã÷ äìèaMî eìèa úBðBLàø ìáà ,íeLcé÷å elà eàöî̈§¥§¦§£¨¦¨§¦¤¨§¨§©

ì äLcé÷ äðBLàø äMeã÷ :øáñ÷ .õøàääLcé÷ àìå dzòL ¨¨¤¨¨©§¨¦¨¦§¨§©§¨§Ÿ¦§¨
elà éëå :éñBé éaøa ìàòîLé éaø øîà ,éäðéîøe .àáì ãéúòì¤¨¦¨Ÿ§¦§¦¨©©¦¦§¨¥§©¦¥§¦¥
...ábøà ìáç ìk øéò íéML" :øîàð øák àìäå ?eéä ãáìa¦§¨¨©£Ÿ§¨¤¡©¦¦¦¨¤¤©§Ÿ
?elà úà íéîëç eðî änì àlà !"úBøöa íéøò älà ìk̈¥¤¨¦§ª¤¨¨¨¨£¨¦¤¥
àä ?íeLcé÷ ;íeLcé÷å elà eàöî äìBbä éða eìòLkL¤§¤¨§¥©¨¨§¥§¦§¦§¨

éøö àìc ïðéøîà,ãáìa elà àìå ;íeàðî àlà !eäðéLec÷ì C ¨§¦©§¨§¦§©¦§¤¨§¨§Ÿ¥¦§¨
éúBáàî Eãéa úøBñî Eì äìòzL ìk àlàäîBç úôwenL E ¤¨¨¤©£¤§¨¤§¨§¥£¤¤¤¤¨

ïeð ïa òLBäé úBîéî¯éðtî ,da úBâäBð eìlä úBöî ìk ¦§ª©¦¨¦§©¨£¨¦§¥
ì äLcé÷ äðBLàø äMeãwL!àáì ãéúòì äLcé÷å dzòL¯ ¤§¨¦¨¦§¨§©§¨§¦§¨¤¨¦¨Ÿ

úéòaéàå .ìàòîLé éaøc àaélàå éàpz éøz :àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨§¥©¨¥§©¦¨§©¦¦§¨¥§¦¨¥
éaø ,àéðúc ;døîà éñBé øa øæòìà éaø eäéépéî ãç :àîéà¥¨©¦©§©¦¤§¨¨©¥£¨¨§©§¨©¦

"äîBç àBì øLà" :øîBà éñBé øa øæòìà¯ïéàL ét ìò óà ¤§¨¨©¥¥£¤¨©©¦¤¥
:øîàc ïàîc àîòè éàî .ïëì íãB÷ Bì äéäå åéLëò Bì©§¨§¨¨¤¨¥©©§¨§©§¨©

ì äLcé÷ äðBLàø äMeã÷ãéúòì äLcé÷ àìå dzòL?àáì §¨¦¨¦§¨§©§¨§Ÿ¦§¨¤¨¦¨Ÿ
eáLiå úBkñ éáMä ïî íéáMä äìBbä éða eNòiå" :áéúëc¦§¦©©£§¥©¨©¨¦¦©§¦ª©¥§
'åâå ìàøNé éða ïk ïeð ïa òLBäé éîéî eNò àì ék úBkqá©ª¦Ÿ¨¦¥§ª©¦¥§¥¦§¨¥
úBkeñ eNò àìå ãåc àa øLôà ,"ãàî äìBãb äçîN éäzå©§¦¦§¨§¨§Ÿ¤§¨¨¨¦§Ÿ¨
íúàéáì àøæò éîéa íúàéa Léwî àlà ?àøæò àaL ãò©¤¨¤§¨¤¨©¦¦¨¨¦¥¤§¨§¦¨¨
úBìáBéå ïéhéîL eðî òLBäé éîéa íúàéa äî ,òLBäé éîéa¦¥§ª©©¦¨¨¦¥§ª©¨§¦¦§§

àøæò éîéa ïúàéa óà ,äîBç éøò eLc÷å¯ïéhéîL eðî §¦§¨¥¨©¦¨¨¦¥¤§¨¨§¦¦
éäìà 'ä Eàéáäå" :øîBàå ;äîBç éøò eLc÷å úBìáBéåE §§§¦§¨¥¨§¥¤¡¦£¡Ÿ¤

éúáà eLøé øLà õøàä ìàEúLeøé Léwî ,"dzLøéå E ¤¨¨¤£¤¨§£Ÿ¤¦¦§¨©¦§¨§
éúBáà úLeøéìéúBáà úLeøi äî ,Eíéøác ìk Lecéça E ¦©£¤©§©£¤§¦¨§¨¦

EúLeøé óà ,eìlä¯?Cãéàå .eìlä íéøác ìk Lecéça ©¨©§¨§§¦¨§¨¦©¨§¦¨
àúeëæ ïébàå ,déìháe äøæ äãBáòc øöé ìò éîçø éòác§¨¥©£¥©¥¤©£¨¨¨©§¥§©¥§¨
,òLBäéc déåléò àø÷ ãéô÷ à÷c eðééäå .äkeñ ék eäééìò£©§¦¨§©§§¨¨¥§¨¦¨¥¦ª©
àîìLa ,"òeLé" áéúk àëäå "òLBäé" áéúk àúëeã ìëác¦§¨§¨§¦§ª©§¨¨§¦¥©¦§¨¨
àlà ,ìàøNé õøàc àúeëæ äåä àìc ,éîçø àòa àì äLî¤¨§¨©£¥§¨£¨§¨§¤¤¦§¨¥¤¨
éòaéì àì éànà ,ìàøNé õøàc àúeëæ déì äåäc òLBäé§ª©©£¨¥§¨§¤¤¦§¨¥©©¨¦¨¥

?éîçø¯éúáà eLøé øLà" :áéúk àäå!"dzLøéå E¯éëä ©£¥§¨§¦£¤¨§£Ÿ¤¦¦§¨¨¦
éúBáà eLøéc ïåék :øîà÷E¯ïéhéîL eðî éîe .zà zLøé ¨¨©¥¨§¨§£¤¨§©§©§¦¨§¦¦

íétìà àBaø òaøà ãçàk ìäwä ìk" :déa áéúëc àøæò ,úBìáBé eìèa äMðî èáL éöçå ãb èáLå ïáeàø èáL eìbMî àúLä ?úBìáBéå§§¨§¨¦¤¨¥¤§¥§¥¤¨©£¦¥¤§©¤¨§§¤§¨¦§¦¥¨©¨¨§¤¨©§©¦©§©¦
ìëì õøàa øBøc íúàø÷e" :øîàpL ,úBìáBé eìèa äMðnä èáL éöçå ãb èáLå ïáeàø èáL eìbMî :àéðúc ?éðî äåä "íéMLå úBàî LLå§¥¥§¦¦£¨¨¥§©§¨¦¤¨¥¤§¥§¥¤¨©£¦¥¤©§©¤¨§§¤¤¡©§¨¤§¨¨¤§¨

"äéáLé¯ìáBé àäé ,ïéîéðáa äãeäé èáLå äãeäéa ïéîéða èáL ,ïéáøBòî ïäå äéìò eéä ìBëé ;ïúö÷î eìbL ïîæa àìå äéìò äéáLBé ìkL ïîæa §¤¨¦§¨¤¨§¤¨¨¤¨§Ÿ¦§¨¤¨¦§¨¨¨¨¨¤¨§¥§¨¦¥¤¦§¨¦¦¨§¥¤§¨§¦§¨¦§¥¥
.ïéhéîL Lc÷ì úBìáBé eðî :÷çöé øa ïîçð áø øîà !ïéáøBòî ïäL ïîæa àìå ïðewézk äéáLBiL ïîæa ,"äéáLé ìëì" :øîBì ãeîìz ?âäBð¥©§©§¨§¤¨¦§¨¤§¤¨§¦¨§Ÿ¦§¨¤¥§¨¦£©©©§¨©¦§¨¨§§©¥§¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc oikxr(iying meil)

:`xnbd zvxzn,øîà÷ éëä ééaà øîàleabdny zexiird lk ¨©©©¥¨¦¨¨©
e lilbd ly inexcd,ìéìba àìîb ãòleabdny zexiird lk oke ©©§¨©¨¦

e ocxid xar ly iaxrnd,ïcøiä øáòa ãeãb ãòzetwen md ixd ©¨§¥¤©©§¥
,oep oa ryedi zenin dnegíéìLeøéå BðBàå ãéãçåcala md §¨¦§¦¨©¦

y dnegd ixr zylyalk.äãeäé §§¨
:sqep uexiz,øîà àáømixrd lk z` zepnl d`a `l `ziixad ¨¨¨©

mixr el`l epizpyn z` zx`an `l` ,dnegd zetwen
y epiide ,dpeekzdàìîbdneg ztweny epizpyna epipyy ©§¨

zpkeyd dze` `id ,oep oa ryedi zeninàìîb é÷etàì ,ìéìba©¨¦§©¥©§¨
,úBöøà øàLcxar e` dcedi megza `lnb mya xir dpyiy ¦§¨£¨

oke ,ryedi zenin dneg ztwen dppi` `idy ,ocxidãeãb̈
`id ,oep oa ryedi zenin dneg ztweny epizpyna epipyy

zpkeyd dze`,úBöøà øàLc ãeãb é÷etàì ,ïcøiä øáòa§¥¤©©§¥§©¥¨¦§¨£¨
dppi` `idy ,lilbd e` dcedi megza cecb mya xir dpyiy
milyexie dpe`e cicg mixrd oke ,ryedi zenin dneg ztwen

` md ,dpyna epypyzenya mixr hrnl ,dcedia mipkeyd mze
,ryedi zenin dneg zetwen mpi`y ,lilba e` ocxid xara el`
oa ryedi zenin dneg zetwend zetqep mixr mpyi i`cea ok`

`l` ,oepðéàeäééúåëc àkéà àìc Cdneg zetwen mixr oze` - ¦¨§Ÿ¦¨¦§¨©§
,onyk onyy zetqep mixr oi`yéøèöéà àìdéì Cjxved `l - Ÿ¦§§¦¥

.ozepyl `ziixad ly `pzd
iza oic oda bdepy dneg zetwend mixrd zg`y dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .milyexi `id dneg ixrèlçéî éî íéìLeøéå¦¨©¦¦¦©©
dadl`b `l m` dpewl hlgp milyexia xknpd zia ike - ¨

,ezpy jeza xkendàéðúäå,`ziixaaeøîàð íéøác äøNò §¨©§¨£¨¨§¨¦¤¤§
,íéìLeøéay `ed mdn cg`eda èeìç úéaä ïéàdpy xg`l ¦¨©¦¥©©¦¨¨

xfeg oke mlerl l`bpy mixvgd izak epic `l` ,ezxiknn
dcedi ihayl dwlgzp `l milyexiy itl ,laeia eilral
zekf mihayd x`yl didi `lye cala mzlgp zeidl oinipae
`ly oeike ,(l dk `xwie) 'Fz` dpTl' xn`p dneg ixr izaae ,da©Ÿ¤Ÿ

:`xnbd zvxzn .el dpwiy in oi` dwlgzp,ïðçBé éaø øîàdn ¨©©¦¨¨
mixrd x`y zeeydl ezpeek ,milyexi dpyna `pzd dpyy

zeidl mdilry xnel ,dil` dneg zetwendíéìLeøék¦¨©¦
íéìLeøék àìå ,ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç úôweîcj` - §¤¤¨¦§ª©¦§Ÿ¦¨©¦

,milyexil oiey opi` oicd oiprlúéaä ïéà íéìLeøé eléàc§¦§¨©¦¥©©¦
.ïäa èeìç úéaä àëä eléàå ,da èeìç̈¨§¦¨¨©©¦¨¨¥

:sqep uexizeåä Lã÷ éøz óñBé áø øîà åàì ,øîà éMà áø©©¦¨©¨¨©©¥§¥¤¤¨
mixr ipy eidy sqei ax uxizy (.i) zekn zkqna epivn `l ike -

,ycw onyyénð àëä,xn`p o`k s` -eåä íéìLeøé éøz- ¨¨©¦§¥§¨©¦¨
da dpapy ycewd xir zg` ,milyexi onyy mixr ipy eidy
cere ,ezxiknn dpy xg`l hlgp ziad oi` dae ,ycwnd
ziad dae ,dzid dneg ztwen `id s`e ,dzid zxg` milyexi

.epizpyna diepyd `ide hlgp
dpeny wx dpynd dzpn recn zepcd zeziixa d`ian `xnbd

:el`k mixr daxd eidy cera ,dneg zetwen mixràéðz©§¨
,`ziixaaíéîëç eðî änì ,éñBé éaøa ìàòîLé éaø [øîà]¨©©¦¦§¨¥§©¦¥¨¨¨£¨¦
elà úàmixr mpyi i`cea `ld ,epizpyna zeiepnd mixrd ¤¥

:l`rnyi iax x`an .ryedi zenin dneg zetwend zetqep
äìBbä éða eìòLkL,laa zelbneàöîd mixrd z`elà ¤§¤¨§¥©¨¨§¥

íeLcé÷å,dneg ixr zyecwaìáàd mixrdeìèa úBðBLàø §¦§£¨¦¨§
,dneg ixr zyecw oicnõøàä úMeã÷ äìèaMîdryn - ¦¤¨§¨§©¨¨¤

zyecw dlha f`y ,oey`xd ziad oaxg xg` zelbl e`viy
.ux`døáñ÷iqei iaxa l`rnyi iax ly enrh x`eane - ¨¨©

dy ,xaqyäMeã÷däðBLàøoa ryedi inia ux`d dycwzpy §¨¦¨
,oepì äLcé÷,àáì ãéúòì äLcé÷ àìå dzòLwx dkynp `ly ¦§¨§©§¨§Ÿ¦§¨¤¨¦¨Ÿ

dlha dpnid elbyn la` ,l`xyi ux`a micedid eayi cer lk

.dzyecw
:zxg` `ziixan dxizq `xnbd dywnéaø øîà ,éäðéîøe§¦§¦¨©©¦

elà éëå ,éñBé éaøa ìàòîLézeiepnd dnegd zetwen mixrd ¦§¨¥§©¦¥§¦¥
od dpynaøîàð øák àìäå ,eéä ãáìajln ber ux` yeaika ¦§©¨©£Ÿ§¨¤¡©

(d-c b mixac) oyadälà ìk' ,'áBbøà ìáç ìk øéò íéML'¦¦¦¨¤¤©§¨¥¤
úBøeöa íéøò,'ddab dnFgmiyy eid dcal ber ux`ay ixd ¨¦§¨§Ÿ¨

.daxd cer eid l`xyi ux` lkay i`ceae ,dneg zetwen mixr
äìBbä éða eìòLkL ,elà úà íéîëç eðî änì àlàzelbn ¤¨¨¨¨£¨¦¤¥¤§¤¨§¥©¨

,laaeàöîd mixrd z`.íeLcé÷å elà ¨§¥§¦§
lr `id ddnz ,`ziixad jynd z` `xnbd d`iany iptl

:da xen`d oeyldéøö àìc ïðéøîà àä ,'íeLcé÷'C ¦§¨¨§¦©§Ÿ¨¦
eäðéLec÷ìyeciw jixv `ly x`ean `ziixad jynda ixd - §©¦§

,zniiw dcer dpey`xd dyecwdy itl ,ycegnàlàjixv ¤¨
xnele el` z` e`vn','íeàðîe`vn elld mixrd z`y §¨

.mdizeny z` epne dlebd on mzelra
:`ziixad dkiynnãáìa elà àìåixr zyecwa zeyecw §Ÿ¥¦§©

,dnegìk àlàxiréúBáàî Eãéa úøBñî Eì äìòzLL E`id ¤¨¨¤©£¤§¨¤§¨§¥£¤¤
eìlä úBöî ìk ,ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç úôwenixr ly ¤¤¨¦§ª©¦¨¦§©¨

dneg,da úBâäBðcr el`bp `l m`e ,cin oil`bp dizay oebk £¨
,dpnid miglzyn mirxevne ,gwell oihlgp ozxiknn dpy

L éðtîdäMeãwdäðBLàø,oep oa ryedi iniayäLcé÷ ¦§¥¤§¨¦¨¦§¨
ìàáì ãéúòì äLcé÷å ,dzòLelby xg`l s` zkynpe - §©§¨§¦§¨¤¨¦¨Ÿ

l`rnyi iax zhiya zeziixad ipy e`vnpy ,dywe .dpnid
ux`d zyecwy epipy dpey`xay ,ef z` ef zexzeq iqei iaxa

.dlha `l ux`d zyecwy epipy dipyae ,dlha
:`xnbd zvxznéaøc àaélàå éàpz éøz ,àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨§¥©¨¥§©¦¨§©¦

ìàòîLéiaxa l`rnyi iax zhiya ewlgpy md mi`pz ipyy - ¦§¨¥
.iqeieäéépéî ãç ,àîéà úéòaéàåiax `l ,odn zg` `ziixa - §¦¨¥¥¨©¦©§

`l` ,dxn` iqei iaxa l`rnyi.døîà éñBé øa øæòìà éaø©¦¤§¨¨©¥£¨¨
,dyecwd dlha `ly zxaeqd dipyd `ziixad ,`ideàéðúc§©§¨

,(`"r) lirl d`aedy `ziixaa,øîBà éñBé øa øæòìà éaø©¦¤§¨¨©¥¥
a xn`pxirA xW` ziAd mwe' (l dk `xwie) aezkàBì øLà §¨©©¦£¤¨¦£¤
,'äîBçy yexcl rnyneåéLëò Bì ïéàL ét ìò óà,dneg ¨©©¦¤¥©§¨

ïëì íãB÷ Bì äéäåswend xirl aygp df ixd ,oep oa ryedi inia §¨¨¤¨¥
mixrd zyecwy `id iqei xa xfrl` iax zhiyy ixde ,dneg
df `edy xnel yi jkld ,opaxega miwqet mpi` dneg zetwend

.dpaxega dlha `l ux`d zyecwy xaeqd
:`xnbd zl`eyàîòè éàî[xewnd oipn-]øîàc ïàîc ©©£¨§©§¨©

ì äLcé÷ äðBLàø äMeã÷.àáì ãéúòì äLcé÷ àìå dzòL §¨¦¨¦§¨§©§¨§Ÿ¦§¨¤¨¦¨Ÿ
:ayiil `ziixa `xnbd d`ianáéúëcipa ly maey iabl ¦§¦
(fi g dingp) dlebd on l`xyi[ìäwä ìë] (äìåâä éðá) eNòiå'©©£¨©¨¨

éîéî eNò àì ék úBkeqá eáLiå úBkeñ éáMä ïî íéáMä©¨¦¦©§¦©¥§©¦Ÿ¨¦¥
äìBãb äçîN éäzå 'åâå ìàøNé éða ïk ïeð ïa [òeLé] (òLåäé)¥©¦¥§¥¦§¨¥©§¦¦§¨§¨

,'ãàî`l `xfr ini cr oep oa ryedi ininy okzi cvik dywe §Ÿ
,dkeq zevn eniiwãåc àa øLôàwicvd jlndäNò àìå ¤§¨¨¨¦§Ÿ¨¨

,úBkeñ,eixg`ly miwicvd miklnd lk onfa okeàaL ãò©¤¨
àøæòaezkd zpeek oi` i`cea `l` ,dkeqd zevn z` ycige ¤§¨

xn`y dne ,zekeq eyr `l `xfr ini cry dheytd ezernynk
,zekeqd ziiyr lr dler df oi` 'ryedi inin eyr `l ik' weqtd

àlàeyry dn ryedi zenin eyr `ly ,aezkd zpeek jk ¤¨
oky ,eiykrLéwîonf z`àéaíúux`líúàéáì ,àøæò éîéa ©¦¦¨¨¦¥¤§¨§¦¨¨

ux`läî ,òLBäé éîéaonfaïéhéîL eðî ,òLBäé éîéa íúàéa ¦¥§ª©©¦¨¨¦¥§ª©¨§¦¦
úBìáBéåzehiny zeyrl icka mipyd z` zepnl elgd - §§
,zelaeieóà ,äîBç éøò eLc÷åonfaeðî ,àøæò éîéa ïúàéa §¦§¨¥¨©¦¨¨¦¥¤§¨¨

øîBàå .äîBç éøò eLc÷å úBìáBéå ïéhéîLon di`x yi oke - §¦¦§§§¦§¨¥¨§¥
(d l mixac) ux`d zyexi zghada xn`pd aezkd'ä Eàéáäå'¤¡¦£
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המשך בעמוד קיא



xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc oikxr(iyiy meil)

:`xnbd zl`eyàçéðäzrcl icka zelaei epny df uexiz ± ¨¦¨
wx oekp `ed ,dhinyl mipyd oipníéMîç úðL éøîàc ïðaøì§©¨¨§¨§¦§©£¦¦

ïéðnä ïî dðéàzepy oipna zipnp dpi` laeid zpyy - ¥¨¦©¦§¨
oaen ,ef dpy xg`l ligzn dhinyd zepy oipn `l` ,dhinyd
mipen eid ,zelaei mipen eid `l eli`y ,zelaei epn recn ok m`
zpy z`vnpe ,dhinyd oipnl dpey`x dpyl laeid zpy z`

,dpnfa `ly dhinydíéMîç úðL øîàc äãeäé éaøì àlà¤¨§©¦§¨§¨©§©£¦¦
ïàëìe ïàëì äìBòmiyngd zpyl mb zipnp laeid zpyy ± ¨§¨§¨

,dhinyd zepy oipnl dpey`xd dpyl mbe laeid zepylänì̈¨
éìzpy izn zrcl dpy miyng zepnl ekxved dn myl ± ¦

,laeidàéâñ ïéhéîLamlerly ,ic dhinyd zepy oipna `ld ± ¦§¦¦©§¨
zpy `id izn welig llk oi`e dhinyd zpy `id ziriayd dpy

:`xnbd daiyn .laeidäãeäé éaøk àìc éàcå àäef `ziixa ± ¨©©§Ÿ§©¦§¨
icka oze` epny depx`iae ,laeid zepy oipen eidy da epipyy

.dcedi iax zhiya dppi` i`cea ,dhinyd zepy oipn zrcl
ivge cb haye oae`x hay elbyny epipy (:al) lirl `ziixaa
zl`ey .laeid zevn cer dbdp `l aixgpq inia dypn hay

:`xnbdåm`d ikúBìáBéå ïéhéîL eðî àì,aixgpq inia §Ÿ¨§¦¦§§
áéúëäåediwcv inia] okn xg`l daxd mipy dinxi z`eapa §¨§¦

(ci cl dinxi) [jlndåéçà úà Léà eçlLz íéðL òáL õwî'¦¥¤©¨¦§©§¦¤¨¦
eäa ïðéåäå ,'Eì øëné øLà éøáòäixaca epzpe ep`ype ± ¨¦§¦£¤¦¨¥§©£¦©§

aezkd'íéðL òáL õwî'xg`l `ed micard geliyy rnyny ¦¥¤©¨¦
,ziriayd dpydáéúëäåaezkd jynda myíéðL LL Eãáòå' §¨§¦©£¨§¥¨¦

yy xg`l `ed ixar car geliyy ixd ,'KOrn iWtg FYgNWe§¦©§¨§¦¥¦¨
.ziriayd dpyd zligza mipy÷çöé øa ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨©¦§¨

,z`f ayiilLLepiid aezkd jynda exn`py mipyøkîpì± ¥©¦§¨
ez`ivi onf `ed mipy yy ribday ,dligza xknpd ixar carl
ixar car dpwz iM' (a `k zeny) dxeza xn`py itk ,iytgl¦¦§¤¤¤¦§¦

,'mPg iWtgl `vi zraXaE cari mipW WWòáLåmipyexn`py ¥¨¦©£Ÿ©§¦¦¥¥©¨§¦¦¨§¤©
epiid dinxiaòöøpìiytgl z`vl utg did `ly carl ± ©¦§¨

carde oic zia iptl e`ian oec`dy epicy ,mipy yy xg`l
rvxna epf` z` rvex oec`de ,z`vl utg epi`y mdipta xne`
dpya laeid zpy dlg m`e ,laeid zpy cr ecar x`yp jkae
gken mewn lkne .iytgl f` `vei `ed ixd ezrivxl zipinyd
dlha `ly oky lke ,laeid zevn dbdp oiicr ediwcv iniay

:`xnbd zvxzn .aixgpq inia ok iptlàeääáéúk äçëBza± ©©¥¨§¦
,xn`p dgkezd ixac jeza dinxiay df weqtàéáð øîà÷å§¨¨©¨¦

ízçìLä,laei zevn dbdp oiicry onfd lr `iapd mgikede ± £¦©§¤
dpi` dzr zn`a mle` ,iytgl mkicar z` mzgly f` m`d

.ef devn zbdep
lr dgkez `l` epi` df weqty xnel xyt` ike :`xnbd dywn
mixeht eide laei zevn zbdep dpi` dzr eli`e ,mcew onf

,iytgl mdicar z` glylnáéúëäåxy`k ,mcew miweqta §¨§¦
,(i my dinxi) dpey`xa `iapd jk lr mgikedeòîLiå'©¦§§

,'eçlLéådze`a da bdep laeidy onfa dgkezd dzidy ixd ©§©¥
:`xnbd zvxzn .dry,ïðçBé éaø øîà àlàdinxi inia ok` ¤¨¨©©¦¨¨

itl epiide ,dbdp `l aixgpq inia mle` ,laeid zevn dbdp
yïøéæçä äéîøéz` l`xyi ux`l zelbd on xifgd dinxi ± ¦§§¨¤¡¦¨

zxyr lk z` oke ,dypn hay ivge cb haye oae`x hay
zevna eaiigzde exfg okle dilr diayei lk eid aeye ,mihayd

,laeidïBîà ïa äiLàéåxy` `ed dcedi jln.ïäéìò Cìî §Ÿ¦¨¤¨¨©£¥¤
:`xnbd zxxanøeãäc ïì àðîehay eay ok`y z`f epl oipne ± §¨¨§¨

.mzelbn mihayd zxyr lke dypn hay ivge cb haye oae`x
:`xnbd zx`anáéúëcediwcv inia `apzdy l`wfgi z`eapa ¦§¦

xyr cg`a jlnyzelbd lr ,oaxegd iptly zepexg`d mipy
,(bi f l`wfgi) mdizepeera mdilr `eal dcizrdìà øëBnä ék'¦©¥¤

,'áeLé àì økînälaeide ux`d on zelbl mz` micizry ©¦§¨Ÿ¨
xacde ,odilral zexeknd zecyd eaeyi `l xzeie lhazi

ike ,denzøLôàyìáBédid xakåéìò àaðúî àéáðå ,ìèa ¤§¨¥¨¥§¨¦¦§©¥¨¨
äéîøé ïøéæçäL ãnìî àlà ,ìèaiL,mzelbn mihayd zxyrl ¤¦¨¥¤¨§©¥¤¤¡¦¨¦§§¨

`iapd did cner onfd eze`ae ,laeid zevn zbdep dzid aeye
.laeid lhai elbi m`y `apzde

:`xnbd zxxan ceräiLàéc ïìðîey `ed.ïäéìò Cìîzx`an §¨¨§Ÿ¦¨¨©£¥¤
:`xnbdáéúëcl`xyi ux` lkay dxf dceard xeria oipra ¦§¦

,(fi bk 'a mikln) ediy`i jlnd ici lrælä ïeivä äî øîàiå'©Ÿ¤¨©¦©¨
íéäìàä Léà øáwä øéòä éLðà åéìà eøîàiå äàø éðà øLà£¤£¦Ÿ¤©Ÿ§¥¨©§¥¨¦©¤¤¦¨¡Ÿ¦

íéøácä úà àø÷iå äãeäéî àa øLàziUr xW` dN`dìò £¤¨¦¨©¦§¨¤©§¨¦¨¥¤£¤¨¦¨©
,'ìà úéa çaænä,dyweìà úéáa eäiLàé ìL Báéh äî éëå ©¦§¥©¥¥§¦©¦¤Ÿ¦¨§¥¥

zgz dzidy l` ziaa dcedi jln didy ediy`il el dn ike ±
,mihayd zxyr ly l`xyi zeklneäéîøé ïøéæçäLk àlà¤¨§¤¤¡¦¨¦§§¨

,mihayd zxyre dypn hay ivge cb haye oae`x hayl
.íäéìò Cìî eäiLàéŸ¦¨¨©£¥¤

çð áøàëäî ,øîà ÷çöé øa ïîmicnl ep` df weqtn ± ©©§¨©¦§¨¨©¥¨¨
e ryed) xn`py ,mihayd zxyr lr jln dcedi jln ediy`iy

(`i,'énò úeáL éáeLa Cì øéö÷ úL äãeäé íb''xivw' zaize ©§¨¨¨¦¨§¦§©¦
,zetlgzn o"epe y"ix zeize`y itl 'oivw' xn`p eli`k zyxcp
l`xyi lr mb oivw didi dcedi jlny `id zernynde

.inr mi`xwpd

äðùî
:mixvgd iza oic z` zx`an dpyndíéøöçä ézamiza ± ¨¥©£¥¦

,dneg zetwen opi`y mixraäôé çk íäì ïéðúBðzekfd z`-] §¦¨¤Ÿ©¨¤
[dlrndeäôé çëå ,äîBç éøò ézáaL[dlrnde zekfd z`e-] ¤§¨¥¨¥¨§Ÿ©¨¤
.úBãOaL:dpynd zyxtnå ãiî ïéìàâðjyna okíéðL ìk ¤©¨¦§¨¦¦¨§¨§¥
Lãç øNòmgk dfa dtie ,mipey`xdíézak`le ,dneg ixray ¨¨Ÿ¤©¨¦

,ozxiknn mipy izy xg`l `l` oil`bp opi`y zecykïéàöBéå§§¦
ìáBia`l m` ,xkend zeyxl miay md ixd laeid zpya ± ©¥

zpy cr `l` dpi` dligzn mzxikny itl ,okl mcew ml`b
,laeidådcet `ed ixd ,laeid ribiy mcew zectl `aykïBòøâa §§¥§
óñkl xkend xifgny ici lr ±el dkpne ziad inc z` gwel ¤¤

cr ozxikny oeiky ,exar xaky mipyd z` xknd incn gweld
,mipy ryze mirax`l miwlgzn dxiknd inc ixd ,`id laeid

úBãOkmpi`y dneg ixr izak `le ,`id laeid cr ozxikny ©¨
oi` mda jkitle ,zinler dxikn `id mzxikne ,laeia mi`vei
mze`a dcet `ed ixd `l` mincd on melk dkpn xkend

.el mxkny mincd

àøîâ
ïðaø eðzdpi`y xira zia zxikn oipra dxeza xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨

dng mdl oi` xW` mixvgd iYaE' (`l dk `xwie) dneg ztwen¨¥©£¥¦£¤¥¨¤Ÿ¨
aiaqáLçé õøàä äãN ìò,'`vi laIaE FN didY dN`BBLéwä ¨¦©§¥¨¨¤¥¨¥§ª¨¦§¤©Ÿ¥¥¥¦¦

áeúkämixvgd iza z`,äfeçà äãNì,cnlläfeçà äãO äî ©¨¦§¥£¨©§¥£¨
àöBéxkend zeyxl gweld zeyxnóà ,óñk ïBòøâáe ìáBia ¥©¥§¥§¤¤¥

ïéàöBé íéøöçä ézaxkend zeyxl gweld zeyxnìáBia ¨¥©£¥¦§¦©¥
.óñk ïBòøâáe:`ziixad zl`eyéàon cenll yi `ny ± §¥§¤¤¦
y mb ywidd,íéðL ézMî úBçôa úìàâð dðéà äfeçà äãO äî©§¥£¨¥¨¦§¤¤§¨¦§¥¨¦

íéøöçä éza óày xn`píéìàâð íðéàa.íéðL ézMî úBçt ©¨¥©£¥¦¥¨¦§¨¦¨¦§¥¨¦
:`ziixad daiyn'Bì äéäz äleàb' øîBì ãeîìzrnyny ©§©§¨¦§¤

,ãiî:`ziixad zl`ey .mieqn onfl labed `ly oeikìéàBä ¦¨¦
úBãOaL äôé çk íäì zúðåoerxiba zectidle laeia z`vl §¨©¨¨¤Ÿ©¨¤¤©¨

,sqkíézaaL äôé çëå,dxiknl dpey`xd dpya s` zectidl §Ÿ©¨¤¤©¨¦
ìBëéy xne` iziideàöé àìxkenløîBì ãeîìz ,ìáBia ¨Ÿ¥§©¥©§©
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המשך בעמוד רלד

oifge` mipy` cenr bl sc ± oey`x wxtzereay
ïðáøì àçéðäoipnn dpi` miyng zpy :[ixn`c] ,dcedi iaxc dilr ibiltc Ð

.zxn`wck ,zelaei ipnnl jixhv` Ð oihinydúðù øîàã äãåäé éáøì àìà
íéùîçipnnl il dnl ,d`ad dhiny oipnl inp dlere ,laei zpy `ied Ð
zelaei?dpy oi`y ,mlerl dhiny eyri mipy rayl rayn ,`ibq oihinya
zwqtn!zerh mey o`k oi`e ,miizpaéàãå

inia zelaeie oihiny epn :lirl ipzwc Ð
.dcedi iaxk `lc ,`xfrúåìáåé åðî àìå

.aixgpq inia Ðáéúë àäå.diwcva Ð
'åâå åçìùú íéðù òáù õ÷î:da opiede Ð

,mipy ray xg`l rnyn "mipy ray uwn"
ziriay dpy s`y?jcare" :aizk `de

!"mipy yyøëîðì ùùzeny) aizkck Ð
."cari mipy yy" :(`kòöøðì òáùåÐ

rvxp m`e ,laeid cr `vei epi` rvxpdy
`vei Ð ezrivxl zipiny dpya laei rbte
,laei ded diwcv inia `nl` .laeia
dnke dnk eedc ,ziad oaxeg inia ediwcve

!aixgpq zelb xg` zexecaizk dgkezaÐ
:edl xn`we ,dinxi edl gken `wc
miaiig mziidy mipy oze`a mzglyd

.glyláéúëãxkend ik" :ediwcv inia Ð
mkteq :edl xn`wc ,"aeyi `l xknnd l`
zecy exfgi `le ,lha laei `die ,zelbl

.odilralìèá ìáåé øùôàelbyn Ð
'eke eilr `apzn `iape ,cbe oae`x hay?

ìà úéáá åäéùàé ìù åáéè äî`dc Ð
xral xfeg didyk ,aizk ediy`ia `xw
ly l` ziae ,l`xyi ux`ay dxf dcear
dcedi jln ediy`ie ,dzid l`xyi ikln

da eaih dnøéö÷ ?o"epc ,oivw Ð
"xvp ckeap" aizkck ,y"ixa ztlgzn

."xv`x ckeap"äðùîíéøöçä éúáÐ
.dneg zexiirl mdl oi`yäôé çëÐ

oizndl jixv oi`e ,cin oil`bp :yxtnck
ixr ly mizak epiide ,gweld cia mipy ipy

.dnegóñë ïåòøâáågweld el dkpny Ð
`xwie) aizkc ,zecyk ecia edyy mipy itl

.'ebe "exknn ipy z` ayge" :(dkàøîâ
áùçé õøàä äãù ìòmixvgd izaa Ð

.aizkóñë ïåòøâáåmcew ml`bl `a m` Ð
.laeidøîà÷ éàî`lc iziz `kidn Ð

laeia e`vi?,dfeg` dcyl eywed `ld
"`vi laeiae" jixhv` i`nleìáåé òâôå ?

äéðù äðùáon dgwly df ly ezgiwll Ð
.xafbdéåä ç÷åììikdc Ð:lirl `ipz

`le laeid ribd ,ycwd cin xg` dl`b
.el helg did Ð dl`bpéðäëìà÷ôð íÐ

Ð xg` dl`be dfeg` dcy yicwndc
,dipy dpy hwp ikdle .laeia mipdkl d`vei
jixhv` `l Ð dpey`x dpya rbt i`c
ixr izal dil zincn ikc ."`vi laeiae"

.zecyay dti gk el yi `dc ,laeia witpe ,dil hlgi` `l izk` Ð dnegåìàâ àì åìéôàjixhv` `lc ,"`vi laeiae" :aizk `dc .ycwd cin wetil inp ,xg` Ð
.zecyl ywz` `dc ,heicd xkn meyn azknlåøëîîá åçë äôé éåì ïáxn`ck ,laeia oi`veie mlerl oil`eb dneg ixr izae ,mdixr yxbn dcy cin l`eby Ð

.onwlåùéã÷äá åçë òøåä.onwl yxtnck ,oeict `la `vei `ly Ðøëîî àöéå,"zia" azk ded `le ,"laeia xknn `vie mield on l`bi xy`e" aizk ded i` Ð
.laeia el oi`vei Ð oxkn m` ,iel ly oilhlhne ixhy elit` :`pin` dedàéòùåà éáøã àâéìôåxg` dl`be mixvg izaa zia yicwn :lirl `ped ax xn`c `d Ð
.`irye` iaxc` `bilt ,laeia milral zxfege ecin d`vei Ð ycwd cinåì í÷å óñëä ïúðå ììëá.mlerl ecia gwnd mewi ycwd cin melk gweldy Ðèøôùë

áåúëä êì.el mwe sqkd ozpe llkn `icda `pngx diwt`c `ed i`d Ð zwlgzne ecin d`veic ,ycwd cin mixg` ly dfeg` dcy l`eba Ðêðä ìáàiza Ð
.gwelc `cin `wtp `le ,"el mwe" llka iniiw iniiwck ,mixvgdàöé ìáåéáåil dnl `irye` iaxl Ðéòá äîìùä ?`idy mipy izyn zg` dpy el milydl Ð

axc dizeek `ipz" .laeid xg`l zxg` dpy el oinilyn Ð laeid iptl zg` dpy dlk` :oiwxit yixa lirl `ipzck .gwel cia zedyl die`x`ped axk .opiqxb "`ped
.laeia milral d`vei Ð yicwn cin xg` dl`be mixvgd izaa zia yicwn :lirl xn`càéòùåà éáøã àúáåéúå.gwelc `cia iniiw iniiwck :xn`c Ðíìåòì åìàåâå

."cer l`bi `l" da aizkc dfeg` dcyk `ied `le ,ecin dl`eb Ð xg` dl`b elit`e Ðäìàâ àìå ìáåé òéâäå ùã÷ä ãéî øçà äìàâel zxfeg ,ecin yicwn Ð
.mpga
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc oikxr(iyiy meil)

:`xnbd zl`eyàçéðäzrcl icka zelaei epny df uexiz ± ¨¦¨
wx oekp `ed ,dhinyl mipyd oipníéMîç úðL éøîàc ïðaøì§©¨¨§¨§¦§©£¦¦

ïéðnä ïî dðéàzepy oipna zipnp dpi` laeid zpyy - ¥¨¦©¦§¨
oaen ,ef dpy xg`l ligzn dhinyd zepy oipn `l` ,dhinyd
mipen eid ,zelaei mipen eid `l eli`y ,zelaei epn recn ok m`
zpy z`vnpe ,dhinyd oipnl dpey`x dpyl laeid zpy z`

,dpnfa `ly dhinydíéMîç úðL øîàc äãeäé éaøì àlà¤¨§©¦§¨§¨©§©£¦¦
ïàëìe ïàëì äìBòmiyngd zpyl mb zipnp laeid zpyy ± ¨§¨§¨

,dhinyd zepy oipnl dpey`xd dpyl mbe laeid zepylänì̈¨
éìzpy izn zrcl dpy miyng zepnl ekxved dn myl ± ¦

,laeidàéâñ ïéhéîLamlerly ,ic dhinyd zepy oipna `ld ± ¦§¦¦©§¨
zpy `id izn welig llk oi`e dhinyd zpy `id ziriayd dpy

:`xnbd daiyn .laeidäãeäé éaøk àìc éàcå àäef `ziixa ± ¨©©§Ÿ§©¦§¨
icka oze` epny depx`iae ,laeid zepy oipen eidy da epipyy

.dcedi iax zhiya dppi` i`cea ,dhinyd zepy oipn zrcl
ivge cb haye oae`x hay elbyny epipy (:al) lirl `ziixaa
zl`ey .laeid zevn cer dbdp `l aixgpq inia dypn hay

:`xnbdåm`d ikúBìáBéå ïéhéîL eðî àì,aixgpq inia §Ÿ¨§¦¦§§
áéúëäåediwcv inia] okn xg`l daxd mipy dinxi z`eapa §¨§¦

(ci cl dinxi) [jlndåéçà úà Léà eçlLz íéðL òáL õwî'¦¥¤©¨¦§©§¦¤¨¦
eäa ïðéåäå ,'Eì øëné øLà éøáòäixaca epzpe ep`ype ± ¨¦§¦£¤¦¨¥§©£¦©§

aezkd'íéðL òáL õwî'xg`l `ed micard geliyy rnyny ¦¥¤©¨¦
,ziriayd dpydáéúëäåaezkd jynda myíéðL LL Eãáòå' §¨§¦©£¨§¥¨¦

yy xg`l `ed ixar car geliyy ixd ,'KOrn iWtg FYgNWe§¦©§¨§¦¥¦¨
.ziriayd dpyd zligza mipy÷çöé øa ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨©¦§¨

,z`f ayiilLLepiid aezkd jynda exn`py mipyøkîpì± ¥©¦§¨
ez`ivi onf `ed mipy yy ribday ,dligza xknpd ixar carl
ixar car dpwz iM' (a `k zeny) dxeza xn`py itk ,iytgl¦¦§¤¤¤¦§¦

,'mPg iWtgl `vi zraXaE cari mipW WWòáLåmipyexn`py ¥¨¦©£Ÿ©§¦¦¥¥©¨§¦¦¨§¤©
epiid dinxiaòöøpìiytgl z`vl utg did `ly carl ± ©¦§¨

carde oic zia iptl e`ian oec`dy epicy ,mipy yy xg`l
rvxna epf` z` rvex oec`de ,z`vl utg epi`y mdipta xne`
dpya laeid zpy dlg m`e ,laeid zpy cr ecar x`yp jkae
gken mewn lkne .iytgl f` `vei `ed ixd ezrivxl zipinyd
dlha `ly oky lke ,laeid zevn dbdp oiicr ediwcv iniay

:`xnbd zvxzn .aixgpq inia ok iptlàeääáéúk äçëBza± ©©¥¨§¦
,xn`p dgkezd ixac jeza dinxiay df weqtàéáð øîà÷å§¨¨©¨¦

ízçìLä,laei zevn dbdp oiicry onfd lr `iapd mgikede ± £¦©§¤
dpi` dzr zn`a mle` ,iytgl mkicar z` mzgly f` m`d

.ef devn zbdep
lr dgkez `l` epi` df weqty xnel xyt` ike :`xnbd dywn
mixeht eide laei zevn zbdep dpi` dzr eli`e ,mcew onf

,iytgl mdicar z` glylnáéúëäåxy`k ,mcew miweqta §¨§¦
,(i my dinxi) dpey`xa `iapd jk lr mgikedeòîLiå'©¦§§

,'eçlLéådze`a da bdep laeidy onfa dgkezd dzidy ixd ©§©¥
:`xnbd zvxzn .dry,ïðçBé éaø øîà àlàdinxi inia ok` ¤¨¨©©¦¨¨

itl epiide ,dbdp `l aixgpq inia mle` ,laeid zevn dbdp
yïøéæçä äéîøéz` l`xyi ux`l zelbd on xifgd dinxi ± ¦§§¨¤¡¦¨

zxyr lk z` oke ,dypn hay ivge cb haye oae`x hay
zevna eaiigzde exfg okle dilr diayei lk eid aeye ,mihayd

,laeidïBîà ïa äiLàéåxy` `ed dcedi jln.ïäéìò Cìî §Ÿ¦¨¤¨¨©£¥¤
:`xnbd zxxanøeãäc ïì àðîehay eay ok`y z`f epl oipne ± §¨¨§¨

.mzelbn mihayd zxyr lke dypn hay ivge cb haye oae`x
:`xnbd zx`anáéúëcediwcv inia `apzdy l`wfgi z`eapa ¦§¦

xyr cg`a jlnyzelbd lr ,oaxegd iptly zepexg`d mipy
,(bi f l`wfgi) mdizepeera mdilr `eal dcizrdìà øëBnä ék'¦©¥¤

,'áeLé àì økînälaeide ux`d on zelbl mz` micizry ©¦§¨Ÿ¨
xacde ,odilral zexeknd zecyd eaeyi `l xzeie lhazi

ike ,denzøLôàyìáBédid xakåéìò àaðúî àéáðå ,ìèa ¤§¨¥¨¥§¨¦¦§©¥¨¨
äéîøé ïøéæçäL ãnìî àlà ,ìèaiL,mzelbn mihayd zxyrl ¤¦¨¥¤¨§©¥¤¤¡¦¨¦§§¨

`iapd did cner onfd eze`ae ,laeid zevn zbdep dzid aeye
.laeid lhai elbi m`y `apzde

:`xnbd zxxan ceräiLàéc ïìðîey `ed.ïäéìò Cìîzx`an §¨¨§Ÿ¦¨¨©£¥¤
:`xnbdáéúëcl`xyi ux` lkay dxf dceard xeria oipra ¦§¦

,(fi bk 'a mikln) ediy`i jlnd ici lrælä ïeivä äî øîàiå'©Ÿ¤¨©¦©¨
íéäìàä Léà øáwä øéòä éLðà åéìà eøîàiå äàø éðà øLà£¤£¦Ÿ¤©Ÿ§¥¨©§¥¨¦©¤¤¦¨¡Ÿ¦

íéøácä úà àø÷iå äãeäéî àa øLàziUr xW` dN`dìò £¤¨¦¨©¦§¨¤©§¨¦¨¥¤£¤¨¦¨©
,'ìà úéa çaænä,dyweìà úéáa eäiLàé ìL Báéh äî éëå ©¦§¥©¥¥§¦©¦¤Ÿ¦¨§¥¥

zgz dzidy l` ziaa dcedi jln didy ediy`il el dn ike ±
,mihayd zxyr ly l`xyi zeklneäéîøé ïøéæçäLk àlà¤¨§¤¤¡¦¨¦§§¨

,mihayd zxyre dypn hay ivge cb haye oae`x hayl
.íäéìò Cìî eäiLàéŸ¦¨¨©£¥¤

çð áøàëäî ,øîà ÷çöé øa ïîmicnl ep` df weqtn ± ©©§¨©¦§¨¨©¥¨¨
e ryed) xn`py ,mihayd zxyr lr jln dcedi jln ediy`iy

(`i,'énò úeáL éáeLa Cì øéö÷ úL äãeäé íb''xivw' zaize ©§¨¨¨¦¨§¦§©¦
,zetlgzn o"epe y"ix zeize`y itl 'oivw' xn`p eli`k zyxcp
l`xyi lr mb oivw didi dcedi jlny `id zernynde

.inr mi`xwpd

äðùî
:mixvgd iza oic z` zx`an dpyndíéøöçä ézamiza ± ¨¥©£¥¦

,dneg zetwen opi`y mixraäôé çk íäì ïéðúBðzekfd z`-] §¦¨¤Ÿ©¨¤
[dlrndeäôé çëå ,äîBç éøò ézáaL[dlrnde zekfd z`e-] ¤§¨¥¨¥¨§Ÿ©¨¤
.úBãOaL:dpynd zyxtnå ãiî ïéìàâðjyna okíéðL ìk ¤©¨¦§¨¦¦¨§¨§¥
Lãç øNòmgk dfa dtie ,mipey`xdíézak`le ,dneg ixray ¨¨Ÿ¤©¨¦

,ozxiknn mipy izy xg`l `l` oil`bp opi`y zecykïéàöBéå§§¦
ìáBia`l m` ,xkend zeyxl miay md ixd laeid zpya ± ©¥

zpy cr `l` dpi` dligzn mzxikny itl ,okl mcew ml`b
,laeidådcet `ed ixd ,laeid ribiy mcew zectl `aykïBòøâa §§¥§
óñkl xkend xifgny ici lr ±el dkpne ziad inc z` gwel ¤¤

cr ozxikny oeiky ,exar xaky mipyd z` xknd incn gweld
,mipy ryze mirax`l miwlgzn dxiknd inc ixd ,`id laeid

úBãOkmpi`y dneg ixr izak `le ,`id laeid cr ozxikny ©¨
oi` mda jkitle ,zinler dxikn `id mzxikne ,laeia mi`vei
mze`a dcet `ed ixd `l` mincd on melk dkpn xkend

.el mxkny mincd

àøîâ
ïðaø eðzdpi`y xira zia zxikn oipra dxeza xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨

dng mdl oi` xW` mixvgd iYaE' (`l dk `xwie) dneg ztwen¨¥©£¥¦£¤¥¨¤Ÿ¨
aiaqáLçé õøàä äãN ìò,'`vi laIaE FN didY dN`BBLéwä ¨¦©§¥¨¨¤¥¨¥§ª¨¦§¤©Ÿ¥¥¥¦¦

áeúkämixvgd iza z`,äfeçà äãNì,cnlläfeçà äãO äî ©¨¦§¥£¨©§¥£¨
àöBéxkend zeyxl gweld zeyxnóà ,óñk ïBòøâáe ìáBia ¥©¥§¥§¤¤¥

ïéàöBé íéøöçä ézaxkend zeyxl gweld zeyxnìáBia ¨¥©£¥¦§¦©¥
.óñk ïBòøâáe:`ziixad zl`eyéàon cenll yi `ny ± §¥§¤¤¦
y mb ywidd,íéðL ézMî úBçôa úìàâð dðéà äfeçà äãO äî©§¥£¨¥¨¦§¤¤§¨¦§¥¨¦

íéøöçä éza óày xn`píéìàâð íðéàa.íéðL ézMî úBçt ©¨¥©£¥¦¥¨¦§¨¦¨¦§¥¨¦
:`ziixad daiyn'Bì äéäz äleàb' øîBì ãeîìzrnyny ©§©§¨¦§¤

,ãiî:`ziixad zl`ey .mieqn onfl labed `ly oeikìéàBä ¦¨¦
úBãOaL äôé çk íäì zúðåoerxiba zectidle laeia z`vl §¨©¨¨¤Ÿ©¨¤¤©¨

,sqkíézaaL äôé çëå,dxiknl dpey`xd dpya s` zectidl §Ÿ©¨¤¤©¨¦
ìBëéy xne` iziideàöé àìxkenløîBì ãeîìz ,ìáBia ¨Ÿ¥§©¥©§©
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oifge` mipy` cenr bl sc ± oey`x wxtzereay
ïðáøì àçéðäoipnn dpi` miyng zpy :[ixn`c] ,dcedi iaxc dilr ibiltc Ð

.zxn`wck ,zelaei ipnnl jixhv` Ð oihinydúðù øîàã äãåäé éáøì àìà
íéùîçipnnl il dnl ,d`ad dhiny oipnl inp dlere ,laei zpy `ied Ð
zelaei?dpy oi`y ,mlerl dhiny eyri mipy rayl rayn ,`ibq oihinya
zwqtn!zerh mey o`k oi`e ,miizpaéàãå

inia zelaeie oihiny epn :lirl ipzwc Ð
.dcedi iaxk `lc ,`xfrúåìáåé åðî àìå

.aixgpq inia Ðáéúë àäå.diwcva Ð
'åâå åçìùú íéðù òáù õ÷î:da opiede Ð

,mipy ray xg`l rnyn "mipy ray uwn"
ziriay dpy s`y?jcare" :aizk `de

!"mipy yyøëîðì ùùzeny) aizkck Ð
."cari mipy yy" :(`kòöøðì òáùåÐ

rvxp m`e ,laeid cr `vei epi` rvxpdy
`vei Ð ezrivxl zipiny dpya laei rbte
,laei ded diwcv inia `nl` .laeia
dnke dnk eedc ,ziad oaxeg inia ediwcve

!aixgpq zelb xg` zexecaizk dgkezaÐ
:edl xn`we ,dinxi edl gken `wc
miaiig mziidy mipy oze`a mzglyd

.glyláéúëãxkend ik" :ediwcv inia Ð
mkteq :edl xn`wc ,"aeyi `l xknnd l`
zecy exfgi `le ,lha laei `die ,zelbl

.odilralìèá ìáåé øùôàelbyn Ð
'eke eilr `apzn `iape ,cbe oae`x hay?

ìà úéáá åäéùàé ìù åáéè äî`dc Ð
xral xfeg didyk ,aizk ediy`ia `xw
ly l` ziae ,l`xyi ux`ay dxf dcear
dcedi jln ediy`ie ,dzid l`xyi ikln

da eaih dnøéö÷ ?o"epc ,oivw Ð
"xvp ckeap" aizkck ,y"ixa ztlgzn

."xv`x ckeap"äðùîíéøöçä éúáÐ
.dneg zexiirl mdl oi`yäôé çëÐ

oizndl jixv oi`e ,cin oil`bp :yxtnck
ixr ly mizak epiide ,gweld cia mipy ipy

.dnegóñë ïåòøâáågweld el dkpny Ð
`xwie) aizkc ,zecyk ecia edyy mipy itl

.'ebe "exknn ipy z` ayge" :(dkàøîâ
áùçé õøàä äãù ìòmixvgd izaa Ð

.aizkóñë ïåòøâáåmcew ml`bl `a m` Ð
.laeidøîà÷ éàî`lc iziz `kidn Ð

laeia e`vi?,dfeg` dcyl eywed `ld
"`vi laeiae" jixhv` i`nleìáåé òâôå ?

äéðù äðùáon dgwly df ly ezgiwll Ð
.xafbdéåä ç÷åììikdc Ð:lirl `ipz

`le laeid ribd ,ycwd cin xg` dl`b
.el helg did Ð dl`bpéðäëìà÷ôð íÐ

Ð xg` dl`be dfeg` dcy yicwndc
,dipy dpy hwp ikdle .laeia mipdkl d`vei
jixhv` `l Ð dpey`x dpya rbt i`c
ixr izal dil zincn ikc ."`vi laeiae"

.zecyay dti gk el yi `dc ,laeia witpe ,dil hlgi` `l izk` Ð dnegåìàâ àì åìéôàjixhv` `lc ,"`vi laeiae" :aizk `dc .ycwd cin wetil inp ,xg` Ð
.zecyl ywz` `dc ,heicd xkn meyn azknlåøëîîá åçë äôé éåì ïáxn`ck ,laeia oi`veie mlerl oil`eb dneg ixr izae ,mdixr yxbn dcy cin l`eby Ð

.onwlåùéã÷äá åçë òøåä.onwl yxtnck ,oeict `la `vei `ly Ðøëîî àöéå,"zia" azk ded `le ,"laeia xknn `vie mield on l`bi xy`e" aizk ded i` Ð
.laeia el oi`vei Ð oxkn m` ,iel ly oilhlhne ixhy elit` :`pin` dedàéòùåà éáøã àâéìôåxg` dl`be mixvg izaa zia yicwn :lirl `ped ax xn`c `d Ð
.`irye` iaxc` `bilt ,laeia milral zxfege ecin d`vei Ð ycwd cinåì í÷å óñëä ïúðå ììëá.mlerl ecia gwnd mewi ycwd cin melk gweldy Ðèøôùë

áåúëä êì.el mwe sqkd ozpe llkn `icda `pngx diwt`c `ed i`d Ð zwlgzne ecin d`veic ,ycwd cin mixg` ly dfeg` dcy l`eba Ðêðä ìáàiza Ð
.gwelc `cin `wtp `le ,"el mwe" llka iniiw iniiwck ,mixvgdàöé ìáåéáåil dnl `irye` iaxl Ðéòá äîìùä ?`idy mipy izyn zg` dpy el milydl Ð

axc dizeek `ipz" .laeid xg`l zxg` dpy el oinilyn Ð laeid iptl zg` dpy dlk` :oiwxit yixa lirl `ipzck .gwel cia zedyl die`x`ped axk .opiqxb "`ped
.laeia milral d`vei Ð yicwn cin xg` dl`be mixvgd izaa zia yicwn :lirl xn`càéòùåà éáøã àúáåéúå.gwelc `cia iniiw iniiwck :xn`c Ðíìåòì åìàåâå

."cer l`bi `l" da aizkc dfeg` dcyk `ied `le ,ecin dl`eb Ð xg` dl`b elit`e Ðäìàâ àìå ìáåé òéâäå ùã÷ä ãéî øçà äìàâel zxfeg ,ecin yicwn Ð
.mpga
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àìàoxifgdy ixg` ixdy :dnize Ð mdilr jln diy`ie dinxi oxifgdy cnln
ziyixtck ,dpy yye miyly m` ik oaxeg mcew ux`a ecnr `l dinxi
ernyie" `evnl lkep j`ide ,laeid cr eribd `l ,ok m`e ,(a,ai) ipy wxta lirl

eidy micar mze` `evnl lkepc :xnel yie ?"eglyie"eglyie ernyie" aizkde
:(cl dinxi) aizkcn `kxitd xwir Ð
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ïàëì äìBò íéMîç úðL :øîàc äãeäé éaøì àlà¤¨§©¦§¨§¨©§©£¦¦¨§¨

!àéâñ ïéhéîLa ?éì änì ,ïàëìe¯àìc éàcå àä §¨¨¨¦¦§¦¦©§¨¨©©§¨
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òáL õwî :eäa ïðéåäå ,"Eì øëné øLà éøáòä åéçà úà Léà eçlLz íéðL òáL õwî"¦¥¤©¨¦§©§¦¤¨¦¨¦§¦£¤¦¨¥§§¨¥©§¦¥¤©
!òöøpì òáLå økîpì LL :÷çöé øa ïîçð áø øîàå ,"íéðL LL Eãáòå" :áéúëäå ?íéðL̈¦§¨§¦©£¨§¥¨¦§¨©©©§¨©¦§¨¥©¦§¨§¤©©¦§¨
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.úBãOkàøîâ"áLçé õøàä äãN ìò" :ïðaø eðz¯äî ,äfeçà äãNì áeúkä BLéwä ©¨¨©¨©©§¥¨¨¤¥¨¥¦¦©¨¦§¥£¨©
óñk ïBòøâáe ìáBéa àöBé äfeçà äãO¯.óñk ïBòøâáe ìáBéa ïéàöBé íéøöçä éza óà §¥£¨¥§¥§¥§¤¤©¨¥©£¥¦§¦§¥§¥§¤¤

éàíéðL ézMî úBçôa úìàâð äðéà äfeçà äãO äî¯íéìàâð íðéà íéøöçä éza óà ¦©§¥£¨¥¨¦§¤¤§¨¦§¥¨¦©¨¥©£¥¦¥¨¦§¨¦
äôé çk íäì zúðå ìéàBä .ãiî ,"Bì äéäz älàb" :øîBì ãeîìz ?íéðL ézMî úBçẗ¦§¥¨¦©§©§ª¨¦§¤¦¨¦§¨©¨¨¤Ÿ©¨¤
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Bøkîîa Bçk ätiL éåì ïa äî ,éåì ïaî ?ïìðî .ïBéãt àìa àöBé Lc÷ä :eøîàé àlL¤ŸŸ§¤§¥¥§Ÿ¦§§¨©¦¤¥¦©¤¥¦¤¦¨Ÿ§¦§¨
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ערכין. פרק תשיעי - המוכר שדהו דף לג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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`oifgeרכו mipya cenr bl sc ± oey`x wxtzereay
äðùîúåøöç éúù.zexivg izy `l` da oi`y xir Ðàøîâïéàù òãåé éðéà

äîåç ïäì.zekenqd zexivg aeyii `l` ,xira epi`y rnyn "mixvgd iza"c Ð
äîåç ïäì ïéàù éîë.xir ick da oi`e li`ed Ðäîëådneg aeygil `lc od Ð

.'eke zexvg izy Ð dneg xirk edcicøöçå úéá øöçå úéá àîéài` la` Ð
,dneg xirk eed ,xvg lka miza ipy `ki`

.mixvgd izak eed `leáåúëéì ïë íà
íéøöç,`prci `p`e ,"iza" aezkil `le Ð

.zia `la xvg oi`cäðùîùøéù ìàøùé
ìàåâ åðéà éåì åîà éáàî äîåç éøò éúá

äæä øãñëzhlgp `dzy ,dxkn m`y Ð
,ielk dl`eb mlerl `l` .dpy seql gwell
didz mler zle`b" :(dk `xwie) eda aizkc

."miellàåä àäéù ãò.iel ,xkend Ð
,iel en` ia` z` yxiy l`xyi iwet`l

.ielk l`eb epi`cíéåìä éøòåmixrn Ð
iel oa iwet`l .ryedi inia miell epzipy
l`eb epi`c ,l`xyi en` ia` z` yxiy
`xnbae ,`tiql `yix `iyw `zyde .ielk

.dl uxznåììä íéøáã ïéàzle`bc Ð
` mixen` ,mlercr la` .mield ixra `l

ia` z` yxiy l`xyic ,opira `l iel `diy
li`ed ,ielk l`ebc opax ecen Ð iel en`
z` yxiy iel oaa la` .ef `id mield ixrne
l`eb epi`c opax ecen Ð l`xyi en` ia`

.`pngx `lz mield ixrac ,ielkàøîâ
:jixt `weäæä øãñë ìàåâ åðéà,l`xyik Ð

iel oak ,o`nk `l`?:`tiq ipz `de .dinza
!'ek iel `diy críéåìä éøò àîìùáÐ

,l`xyi z` yxiy iel oa iwet`l ,opira
."mield ixr" :aizkckïìðî éåì àìàÐ

z` yxiy l`xyi iwet`l ,iel `diy opirac
iel en` ia`íéåìä ïî ìàâé øùàå ?Ð

,le`bl zeyx izzp miel zvwnl :rnync
.mlekl `leàéðúåikd .ikd opiyxcc Ð

on" :mipdk zxeza dl opiqxbdn "mield
xnel cenlz?.l`bi l`xyin iel lekiy

mler zle`b" `l` azk `l i` ,xnelk

rxed l`xyiy .mlerl dpl`bi l`xyil xkny iel :xnel ipleki ,"miell didz
.dpy seql zhlgpc ,exknna egkåçë äôé äæå.'ebe "mler zle`b" :aizkc Ð

.dpy seql hlgiz `l` ,l`bi `l Ð iell xkny iel la`íéåìä ïî øîåì ãåîìú
ia` z` yxiy l`xyi oky lke ,dpizpd one zxfnnd on `ay iel oal hxt Ð

.`ed xenb l`xyi ixdy ,iel en`äðùî
ùøâî äãùaiaq dn` sl` ied yxbn Ð

xird xiwn" :(dl xacna) aizkcn ,xirl
sl` eze`l uege ."aiaq dn` sl` dvege
,minxke zecyl dn` sl` miell mdl did
,'ebe "xirl uegn mzecne" :(my) aizkck
zecy x`yde ,yxbn dn` sl` mdn `v
oi`e zia ea oi`e ,melkn iept yxbn .minxke

.xirl `ed iep `l` ,oze` oirxefïéùåò ïéà
ùøâî äãù,l`xyi ux` aeyii meyn Ð

.drixfd z` hrnny ,oaxeg epiideàìå
äãù ùøâî.xird iep z` aixgny Ðùøâî

øéò ïéùåò ïéàxir oi`y ,miza ea eyriy Ð
xir oiyer oi`y oky lke .yxbn `la d`p
.xird aeyii z` oiaixgn oi`y ,yxbn

íìåòì ïéøëåîlaeid zpya elit` Ð
i`n` :il `iywe .izrny jk ,dnvr?ik `d

`wxit yixa l`enye ax ibiltc ikid
zpya edcy xkny l`xyia (a,hk oikxr)
,`kd ibeltl `ki` ikd Ð dnvr laeid
d`vei xak dxekn xnege lw :xninle
(`,gk oikxr) lirl opixn` `dc ,eiykr
!laeid zpya xfeg iel ly exknnc
`wxit jci`a `pzc icii`c ,il dnecnke
`pz Ð "mlerl oil`ebe mlerl oiyicwn"

.`kd inpíìåòì ïéìàåâixr iza oi`y Ð
.oihlgp odly dnegàøîâäæ óà ìåëéÐ

sl` oze` ,ezfeg` dcy xkn m`y ,ok iel
le`bl xzen `di `ly ,yxbnl uegy dn`

mipy izyn zegtaøîàðù éôì ?Ð
wnacin xg` dl`be dfeg` dcy yic

,mipdkl d`vei laeid zpyac ,ycwd
.'ebe "dcyd dide" :aizkckïë éåì óà ìåëé

dpciqti dl`b `le dcy yicwd m` Ð
laeia?.'ebe "mler zle`b" :xnel cenlz

åììä íéøò.miell mipzipd Ðïéùåò ïéà
íéðè÷ íéøòopirae ,hlwn ixr ody itl Ð

.migvexl qepn zial aeyii my `diyàìå
íéìåãâ íéëøëlkn my oivawzny itl Ð

mcd l`eb lbx `dze ,dxegql zenewn
.epbxdie gvexd z` aex`ie ,my dievnàìà

úåéðåðéá úåøééò.dneg `la Ðó÷åäù ïàë
áùé óåñáìåmiela eda zgkyn `l Ð

zgkyn swed seqale ayi la` .zxn`wck
ryedi inia mdl epzipy xg`ly ,eda

.md detiwidàðååâ éàä éëåayic Ð
`xw jixhv`c ,dneg ied in swed seqale

dihernläîåç øéò áùåî úéá ?zia Ð
swedy rnync ,dneg xir dpape ayedy

.ayi seqaleìàøùé äåôé÷ä åìéôà ìåëéÐ
mcew elit`e ,ux`d z` eyaky xg`l

da eayiyäîåç ïìäì øîàðå ?mixac) Ð
.'ebe "zexeva mixr dl` lk" :(bïëî øçàì
.l`xyi meyaiky xg`l Ðáø äîâøú

àìñ,ayi seqale swedyk mlerl Ð
oze` oiyer oi` elld zexiir :jl `iywce

.'ekïäì åìôðù ïåâë.ryedi inia lxeba Ð
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äðùîéðL ìL íéøöç éðL :íéøöçä éza ïä elàå§¥¥¨¥©£¥¦§¥£¥¦¤§¥
òLBäé úBîéî äîBç úôwenL ét ìò óà ,íézá̈¦©©¦¤¤¤¨¦§ª©

ïeð ïa¯.íéøöç ézák ïä éøäàøîâ:ïðaø eðz ¨£¥¥§¨¥£¥¦¨©¨©
ïéàL òãBé éðéà ,"íéøöçä éza" øîàpL òîLnî¦©§©¤¤¡©¨¥©£¥¦¥¦¥©¤¥
íäì ïéà øLà" øîBì ãeîìz äî ?äîBç íäì̈¤¨©©§©£¤¥¨¤

äîBç íäì LiL ét ìò óà ?"äîBç¯ïéàL éîk ¨©©¦¤¥¨¤¨§¦¤¥
"íéza" ?änëå ;äîBç íäì¯"úBøéöç" ,íéðL¯ ¨¤¨§©¨¨¦§©¦£¥

.íézá éðL ìL úBøéöç ézL ,íéðL¯úéa :àîéàå §©¦§¥£¥¤§¥¨¦§¥¨©¦
!øöçå¯,àîéz éëå ."íéøöç" àðîçø áBzëéì ,ïk íà §¨¥¦¥¦§©£¨¨£¥¦§¦¥¨

"íéøöç" àðîçø áúk éà¯,òîLî úéa àìa øöç ¦¨©©£¨¨£¥¦¨¥§Ÿ©¦©§©
.éø÷éà ótø÷ àeäääðùîBnà éáà LøiL ìàøNé ©©§¥¦§¦¦§¨¥¤¨©£¦¦

éåì¯L éåì ïëå ,äfä øãqk ìàBb Bðéàéáà úà Løi ¥¦¥¥©¥¤©¤§¥¥¦¤¨©¤£¦
ìàøNé Bnà¯ék" :øîàpL ,äfä øãqk ìàBb Bðéà ¦¦§¨¥¥¥©¥¤©¤¤¤¡©¦

"íúfçà àåä íiåìä éøò ézá¯éøòå éåì àäiL ãò ¨¥¨¥©§¦¦¦£ª¨¨©¤§¥¥¦§¨¥
eìlä íéøác ïéà :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,íiåìä©§¦¦¦§¥©¦©£¨¦§¦¥§¨¦©¨

.íiåìä éøòa àlà íéøeîààøîâïàîk àlàå¯ £¦¤¨§¨¥©§¦¦§¤¨§©
!íiåìä éøòå éåì àäiL ãò :éðz øãäå ;éåì ïák¯ §¤¥¦§¨©¨¥©¤§¥¥¦§¨¥©§¦¦

éåì àäiL ãò äfä øãqk àlà ìàBb Bðéà :àîéà¥¨¥¥¤¨©¥¤©¤©¤§¥¥¦
íiåìä éøò àîìLa .éaø éøác ,íiåìä éøòå¯:áéúëc §¨¥©§¦¦¦§¥©¦¦§¨¨¨¥©§¦¦¦§¦

øLàå" :áéúëc ?ïìðî éåì àlà ,"íiåìä éøò ézá ék"¦¨¥¨¥©§¦¦¤¨¥¦§¨©¦§¦©£¤
"íiåìä ïî ìàâé øLàå" :àéðz ."íiåìä ïî ìàâé¯ ¦§©¦©§¦¦©§¨©£¤¦§©¦©§¦¦

òøeä äæå Bçk äôé äfL ,ìàâé ìàøNiî éåì ìBëé̈¥¦¦¦§¨¥¦§©¤¤¨¤Ÿ§¤©
?Bçk äôé äæå Bçk äôé äfL ,àì éålî éåì ìáà ,BçkŸ£¨¥¦¦¥¦Ÿ¤¤¨¤Ÿ§¤¨¤Ÿ

"íiåìä ïî" ."íiåìä ïî" :øîBì ãeîìz¯ìk àìå ©§©¦©§¦¦¦©§¦¦§Ÿ¨
:íéøîBà íéîëçå" .ïéúðå øæîî éåì ïáì èøt ,íiåìä©§¦¦§¨§¤¥¦©§¥§¨¦©£¨¦§¦
ìáà ."íiåìä éøòa àlà íéøeîà eìlä íéøác ïéà¥§¨¦©¨£¦¤¨§¨¥©§¦¦£¨

.ïðéøîà àì éåì àäiL ãòäðùîøéò Løâî àìå ,äãN Løâî àìå Løâî äãN ïéNBò ïéà ©¤§¥¥¦¨¨§¦©¥¦¨¤¦§¨§Ÿ¦§¨¨¤§Ÿ¦§¨¦
ø øîà .Løâî øéò àìåíéøeîà íéøác äîa :øæòìà éa¯ìàøNé éøòa ìáà ,íiålä éøòa §Ÿ¦¦§¨¨©©¦¤§¨¨©¤§¨¦£¦§¨¥©§¦¦£¨§¨¥¦§¨¥

éøò úà eáéøçé àlL ,Løâî øéò àìå øéò Løâî ,äãN Løâî àìå Løâî äãN ïéNBò¦¨¤¦§¨§Ÿ¦§¨¨¤¦§¨¦§Ÿ¦¦§¨¤Ÿ©£¦¤¨¥
."íiåìì äéäz íìBò úlàb" :øîàpL ,íìBòì ïéìàBâå íìBòì ïéøëBî íiåìäå íéðäkä .ìàøNé¦§¨¥©Ÿ£¦§©§¦¦§¦§¨§£¦§¨¤¤¡©§ª©¨¦§¤©§¦¦

àøîâíéøeîà íéøác äîa :øæòìà éaø øîà"¯"ïéNBò ìàøNé éøòa ìáà ,íiåìä éøòa ¨©©¦¤§¨¨©¤§¨¦£¦§¨¥©§¦¦£¨§¨¥¦§¨¥¦
:àø÷ øîàc ,øæòìà éaø øîà ?éléî éðä àðî ,ïðépLî àì íiåìãa àäéî àîìò éleëc .'åëå§¥¨§¨¦¨§¦§¦¦¨§©¥©§¨¨¥¦¥£©©¦¤§¨¨§¨©§¨
áéúëcî àäå ,ììk øëné àì àîéìéà ?"øëné àì" éàî ,"øëné àì íäéøò Løâî äãNe"§¥¦§¨¨¥¤Ÿ¦¨¥©Ÿ¦¨¥¦¥¨Ÿ¦¨¥§¨§¨¦¦§¦

"íiåìì äéäz íìBò úleàb"¯"øëné àì" éàî àlà !éðaæîc ììkî¯íéðäkä" .äpLé àì §©¨¦§¤©§¦¦¦§¨¦§©§¦¤¨©Ÿ¦¨¥Ÿ§©¤©Ÿ£¦
ãeîìz äî "íiåìì äéäz íìBò úlàb" :ïðaø eðz ."íìBòì ïéìàBâå íìBòì ïéøëBî íéåìäå§©§¦¦§¦§¨§£¦§¨¨©¨©§ª©¨¦§¤©§¦¦©©§
úlàb" :øîBì ãeîìz ?ïk äæ óà ìBëé ,"Cì økîé úàeáú éðL øtñîa" :øîàpL éôì ?øîBì©§¦¤¤¡©§¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨¨©¤¥©§©§ª©
?ïk äæ óà ìBëé ,"'äì Lã÷ ìáiá Búàöa äãOä äéäå" :øîàpL éôì ;"íiåìì äéäz íìBò¨¦§¤©§¦¦§¦¤¤¡©§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©¨©¤¥
Bì øLà øéòa øLà úéaä í÷å" :øîàpL éôì ;"íiåìì äéäz íìBò úlàb" :øîBì ãeîìz©§©§ª©¨¦§¤©§¦¦§¦¤¤¡©§¨©©¦£¤¨¦£¤
éðä àîìLa ."íiåìì äéäz íìBò úlàb" :øîBì ãeîìz ?ïk äæ óà ìBëé ,"úúéîvì äîBç¨©§¦ª¨©¤¥©§©§ª©¨¦§¤©§¦¦¦§¨¨¨¥

ézøz¯ïúBà ïéNBò ïéà eìlä íéøò :àéðúäå ?eäì úéà éî íiåìì äîBç éøò éza àlà ,éiçì ©§¥§©¥¤¨¨¥¨¥¨©§¦¦¦¦§§¨©§¨¨¦©¨¥¦¨
ïàk :àéL÷ àì ,àðäk áø øîà !úBiðBðéa úBøééò àlà ,íéìBãb íékøk àìå íépè÷ íéøôk àìŸ§¨¦§©¦§Ÿ§©¦§¦¤¨£¨¥¦£©©¨£¨¨©§¨¨

.óweä óBqáìe áLiL ïàk ,áLé óBqáìe óweäL¯:àéðúäå ?äîBç àéåä éî àðååb éàä éëå ¤©§©¨©¨¤¨©§©©§¦©©§¨¦¨§¨¨§¨©§¨
"äîBç øéò áLBî úéa økîé ék Léàå"¯;óweä óBqáìe áLiL àìå ,áLé óBqáìe óweäL §¦¦¦§Ÿ¥¨¦¨¤©§©¨©§Ÿ¤¨©§©©

íéBb ïläl äî ,"äîBç" ïläì øîàðå "äîBç" ïàk øîàð ?ìàøNé äeôéwä eléôà ìBëé¯óà ¨£¦¦¦¨¦§¨¥¤¡©¨¨§¤¡©§©¨¨©§©¨¦©
,"äîBç" ïàk øîàðå "äîBç" ïläì øîàð ?ïkî øçàì íéBb äeôéwä eléôà ìBëé ;íéBb ïàk̈¦¨£¦¦¦¨¦§©©¦¥¤¡©§©¨¨§¤¡©¨¨

ïëì íãB÷ íéBb ïläl äî¯L ïBâk :àtt áøc dén÷ àãéñç àlñ áøc déøa óñBé áø dîbøz !ïëì íãB÷ íéBb ïàk óàïäì eìôp ©§©¨¦¤¨¥©¨¦¤¨¥¦§§¨©¥§¥§©©¨£¦¨©¥§©©¨§¤¨§¨¤
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ערכין. פרק תשיעי - המוכר שדהו דף לג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     רש"י

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

äðùî
dpynd zx`an dzr ,mixvgd iza oic x`azp zncewd dpyna

miza dnkzetewn eidi m` elit`e mixvgd iza eaygie eidi
:dnegïä elàåk mpicy mixrd,íéøöçä ézawx da yiy xir §¥¥¨¥©£¥¦

íézá [éðL] éðL ìL íéøöç éðL,xvg lkaét ìò óà §¥£¥¦¤§¥§¥¨¦©©¦
,íéøöç ézák ïä éøä ,ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç úBôwenL¤¨¨¦§ª©¦£¥¥§¨¥£¥¦
zexvg yly zegtd lkl da yiy ef wx `id dneg xiry itl

.(.al) lirl dpyna x`eank ,xvg lka miza ipy ly

àøîâ
:epizpyn ixacl xewnd z` d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

aiaq dng mdl oi` xW` mixvgd iYaE' (`l dk `xwie) aezka¨¥©£¥¦£¤¥¨¤Ÿ¨¨¦
,'`vi laIaE FN didY dN`B aWgi ux`d dcU lròîLnî ©§¥¨¨¤¥¨¥§ª¨¦§¤©Ÿ¥¥¥¦©§©

,'íéøöçä éza' øîàpLm`d ike,äîBç íäì ïéàL òãBé éðéà ¤¤¡©¨¥©£¥¦¥¦¥©¤¥¨¤¨
`l` xir aeyiia epi`y ,mixvgd iza ly zernynd ef `ld

ok m`e ,efl ef zekenqd zexivg dnkøLà' øîBì ãeîìz äî©©§©£¤
,'äîBç íäì ïéàzenewnd on mpyiy aezkd `a epcnll `l` ¥¨¤¨

yäîBç íäì LiL ét ìò óàmd ixd,äîBç íäì ïéàL éîk ©©¦¤¥¨¤¨§¦¤¥¨¤¨
:`ziixad zxxan .xir aygidl zexivg ic da oi` xy`k epiide

änëådneg zetwen eidi m` s`y zexvgde mizad xtqn od §©¨
:`ziixad zx`an .xir aygidl icka ic mpi` oiicríéðL íézä¦§©¦

eíéðL úBøéöçizy rnyn 'mixvg'e miza izy rnyn 'iYA' - £¥§©¦¨¥£¥¦
,zexvgepiidcíézá éðL ìL úBøéöç ézL.zg` lka §¥£¥¤§¥¨¦

:`xnbd zl`eyàîéàåmewn hrnnd aezkdy xn`z `nye - §¥¨
,mixvgd izak aygp ixd z`f lka dneg swen `ed m` s`y

yiy mewnl wx dpeekd,[øöçå úéa] øöçå úéalka oi`y epiide ©¦§¨¥©¦§¨¥
izy yiy mewna mle` ,xirk zpecip dpi`y cg` zia `l` xvg
.dneg xirk didi mpic ,miza izy mpyi xvg lkay zexvg

:`xnbd zayiinïk íàea yiy mewn lr cnll dxezd zpeeky ¦¥
,xvg lka cg` zia wxàðîçø áBzëéìwx'íéøöç'zaiz `la ¦§©£¨¨£¥¦

,zia yiy`ed i`ceymircei epiid dfne ,'iza'áúk éà àîéz éëå§¦¥¨¦¨©
íéøöç àðîçøif` ,'iYAE' zaiz`laúéa àìa øöçllk,òîLî ©£¨¨£¥¦¨¥¨¥§Ÿ©¦©§©

ixdy ,okzi `l dfàeää,zia `la xvgéøwéà ótø÷dpi` - ©©§¥¦§¥
gken 'mixvgd iza' azkpy dnn okle ,stxw `l` xvg z`xwp
odn zg` lkay zexvg izy da yi xy`k elit` xacn weqtdy
swen `ed m` s` dfk mewny dxezd drinyd jk lre ,miza ipy

.mixvgd izak `l` ,xirk oecip epi` oiicr dneg

äðùî
mzGg` ixr iYA mIeld ixre' (cl-al dk `xwie) aezka xn`p§¨¥©§¦¦¨¥¨¥£ª¨¨
ziA xMnn `vie mIeld on l`bi xW`e ,mIell didY mlFr zN`B§ª©¨¦§¤©§¦¦©£¤¦§©¦©§¦¦§¨¨¦§©©¦
ipA KFzA mzGg` `ed mIeld ixr iYa iM laIA FzGg` xire§¦£ª¨©Ÿ¥¦¨¥¨¥©§¦¦¦£ª¨¨§§¥
.'mdl `Ed mlFr zGg` iM xkOi `l mdixr Wxbn dcUE ,l`xUi¦§¨¥£¥¦§©¨¥¤Ÿ¦¨¥¦£ª©¨¨¤
ezlgp z` le`bl ield ly ezekfy `ed oicdy dfa x`ean
`l m` s`e ,mlerle cin ,dvxiy zr lka mield ixra `idy
`vnp ,[d`ad dpyna x`eank] laeia el zxfeg `id ixd dl`b
ly ziay ,l`xyi ly epicn iel ly epic dpey dneg ixr izaay
oke ,mlerl el`eb ield eli`e ,dpy xg`l gwell hlgp l`xyi
xg` `l` dl`eb epi` l`xyiy ,l`xyian epic dpey dcya

.cin dl`eb ield eli`e ,dxikndn miizpy
:df oica 'iel oa' llka in zx`an epizpynúà LøiL ìàøNé¦§¨¥¤¨©¥

Bnà éáàdidy,éåì,dneg xira zia ezyexia laiweìàBb Bðéà £¦¦¥¦¥¥
äfä øãqkitke ,dpy xg`l hlgpy dneg ixr izaa xen`d ©¥¤©¤

.iel oaa xen`d oick mlerl l`eb `l` ,(.`l) lirl epipyyïëå§¥
,ìàøNé Bnà éáà úà LøiL éåì,dneg xira zia eiqkp oia dide ¥¦¤¨©¤£¦¦¦§¨¥

äfä øãqk ìàBb Bðéàitk epic `l` ,dneg ixr izaa xen`d ¥¥©¥¤©¤
.iel oa lv` xen`døîàpLdk `xwie) iel oa zlgp zle`b oica ¤¤¡©

,(bléøò ézá ék','íúfeçà àéä íiåìäoicd oi`y rnyn ¦¨¥¨¥©§¦¦¦£¨¨
bdep mda xen`dàäiL ãòxkend `ed,éåìyxiy l`xyi `le ©¤§¥¥¦

.ielk l`eb epi`y ,iel en` ia`nå`diy cr ok,íiåìä éøò §¨¥©§¦¦
en` ia`n yxiy iel `le ,ryedi inia miell epzipy mixr ,epiid

,ielk l`eb epi`y ,l`xyiïéà ,íéøîBà íéîëçå .éaø éøác¦§¥©¦©£¨¦§¦¥
eìlä íéøáciel enke mlerl l`eb `diyéøòa àlà ,íéøeîà §¨¦©¨£¦¤¨§¨¥

,íiåìä,ielk l`eb epi`y ,l`xyi en` ia`n yxiy iel hrnl ©§¦¦
yxiy l`xyi s` ,ryedi ici lr iell dpzip ef xir j` m` mle`
dxezd dzlz `ly itl ,ielk df oic bdep ,df zia iel en` ia`n

.iel envr xkend didiy `le mield ixra `l` df oic

àøîâ
dpyna epipy :oteql ozligzn iax ixaca dxizq dywn `xnbd
z` yxiy iel oke iel en` ia` z` yxiy l`xyiy iax ixaca
iza zyxta xen`k epiid ,dfd xcqk l`eb epi` l`xyi en` ia`
dpy cr wx `l` dneg xira zia l`eb epi`y dneg ixr

:`xnbd zwiicn .ezxiknnïàîk àlàåi`ce ,epic `ed in enk - §¤¨§©
éðz øãäå ,éåì ïákcenll eixaca iax miiqn okn xg`l cine - §¤¥¦©£©¨¥

`l` bdep iel zle`b oic oi`y weqtd onàäiL ãòxkendéåì ©¤§¥¥¦
ån ziad,íiåìä éøòdle`bd oic mixen`d mipte`d ipyay ixd §¨¥©§¦¦

.iel oak `le l`xyik `ed
:`xnbd zvxznàîéà,jk epizpyn zqxiba xn`z -Bðéà ¥¨¥

,äfä øãqk àlà ìàBboke iel en` ia` z` yxiy l`xyi oi`y ¥¤¨©¥¤©¤
jxck `l` mil`eb mpi` mdipy ,l`xyi en` ia` z` yxiy iel

,l`xyi l`eby`l` bdep iel zle`b oic oi`yéåì àäiL ãò©¤§¥¥¦
.éaø éøác ,íiåìä éøòå§¨¥©§¦¦¦§¥©¦

:`xnbd zl`eyíiåìä éøò àîìLaiax jixvny dn oaen ¦§¨¨¨¥©§¦¦
ia` zlgp z` yxiy iel `le mield ixrn xird `weec didiy

,l`xyid en`íiåìä éøò ézá ék' áéúëcixd ,'mzGEg` `id ¦§¦¦¨¥¨¥©§¦¦¦£¨¨
,mield ixrn xird `dzy dxez dcitwdyàlàjixvny dn ¤¨

xkend didiy iaxéåìmield ixra dlgp yxiy l`xyi `le ¥¦
,iel en` ia`n.ïìðî:`xnbd daiynáéúëcweqtd zligza §¨¨¦§¦

,'íiåìä ïî ìàâé øLàå'on zvwnl wx xen` df oicy rnyn ©£¤¦§©¦©§¦¦
e` xfnn `edy iel dfn zhrnn oldl `ziixady itke ,mield
,iel en` ia`n yxiy l`xyi oky lky cenll yi jkne ,oizp

.iel oak mlerl l`eb epi`y ,xenb l`xyi `edy
àéðzåyiy (e"d e"t xda mipdk zxez) `ziixaa epipyy itke - §©§¨

(my `xwie) aezka xn`p ,jk yexclé øLàå','íiåìä ïî ìàâ ©£¤¦§©¦©§¦¦
mlFr zN`B' mcewd weqtd wx `l` df weqt xn`p did `l eli`§ª©¨

,'mIell didYìBëé`weecy ,xne` iziid,ìàøNiî éåìepiide ¦§¤©§¦¦¨¥¦¦¦§¨¥
ield `ed ,l`xyil iel xknyìàâéel xkny ziad z` mlerl ¦§©

itl ,dneg xiraäfLy epivn ieldBçk äôédle`b oiprl ¤¤¨¤
,mlerl l`ebyäæådpewd l`xyidBçk òøeä,dle`bd oipra §¤©Ÿ

,dxikndn dpy cr wx l`eb `ed ixdyìáàxy`kéåìl`eb £¨¥¦
éålî,exiagàìdneg xira el xkny ziad z` le`bl lkei ¦¥¦Ÿ

itl ,exknn zpy mez xg`l,Bçk äôé äæå Bçk äôé äfL¤¤¨¤Ÿ§¤¨¤Ÿ
iza x`yk oicd didi df ote`ay xn`pe ,mlerl oil`eb mdipyy

,gwell ziad hlgp dpy xg`ly dneg ixrøîBì ãeîìz©§©
,'íiåìä ïî [ìàâé øLàå']jk ieln le`bl `ad lky rnyny ©£¤¦§©¦©§¦¦

xn`py dnne .iel `ed m` oiae l`xyi `ed m` oia ,epicïî'¦
,'íiåìäon zvwn wxy ,le`bl `ad ield itlk mb yexcl yi ©§¦¦

mlerl mil`eb mield,íiåìä ìk àìås`e iel `edy in yiy §Ÿ¨©§¦¦
epiide ,mlerl le`bl epic oi` ok it lréåì ïáì èøt`edy §¨§¤¥¦

ïéúðå øæîîl`eb epi`y ,mipizpd on e` zxfnn dzid eni`y - ©§¥§¨¦
ia`n yxiy l`xyi oky lky cenll yi jkne ,iel oak mlerl

.iel oak mlerl l`eb epi`y ,xenb l`xyi `edy ,iel en`
:dpyna epipyàlà íéøeîà eìlä íéøác ïéà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥§¨¦©¨£¦¤¨
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רכז oifge` mipya cenr bl sc ± oey`x wxtzereay
äðùîúåøöç éúù.zexivg izy `l` da oi`y xir Ðàøîâïéàù òãåé éðéà

äîåç ïäì.zekenqd zexivg aeyii `l` ,xira epi`y rnyn "mixvgd iza"c Ð
äîåç ïäì ïéàù éîë.xir ick da oi`e li`ed Ðäîëådneg aeygil `lc od Ð

.'eke zexvg izy Ð dneg xirk edcicøöçå úéá øöçå úéá àîéài` la` Ð
,dneg xirk eed ,xvg lka miza ipy `ki`

.mixvgd izak eed `leáåúëéì ïë íà
íéøöç,`prci `p`e ,"iza" aezkil `le Ð

.zia `la xvg oi`cäðùîùøéù ìàøùé
ìàåâ åðéà éåì åîà éáàî äîåç éøò éúá

äæä øãñëzhlgp `dzy ,dxkn m`y Ð
,ielk dl`eb mlerl `l` .dpy seql gwell
didz mler zle`b" :(dk `xwie) eda aizkc

."miellàåä àäéù ãò.iel ,xkend Ð
,iel en` ia` z` yxiy l`xyi iwet`l

.ielk l`eb epi`cíéåìä éøòåmixrn Ð
iel oa iwet`l .ryedi inia miell epzipy
l`eb epi`c ,l`xyi en` ia` z` yxiy
`xnbae ,`tiql `yix `iyw `zyde .ielk

.dl uxznåììä íéøáã ïéàzle`bc Ð
` mixen` ,mlercr la` .mield ixra `l

ia` z` yxiy l`xyic ,opira `l iel `diy
li`ed ,ielk l`ebc opax ecen Ð iel en`
z` yxiy iel oaa la` .ef `id mield ixrne
l`eb epi`c opax ecen Ð l`xyi en` ia`

.`pngx `lz mield ixrac ,ielkàøîâ
:jixt `weäæä øãñë ìàåâ åðéà,l`xyik Ð

iel oak ,o`nk `l`?:`tiq ipz `de .dinza
!'ek iel `diy críéåìä éøò àîìùáÐ

,l`xyi z` yxiy iel oa iwet`l ,opira
."mield ixr" :aizkckïìðî éåì àìàÐ

z` yxiy l`xyi iwet`l ,iel `diy opirac
iel en` ia`íéåìä ïî ìàâé øùàå ?Ð

,le`bl zeyx izzp miel zvwnl :rnync
.mlekl `leàéðúåikd .ikd opiyxcc Ð

on" :mipdk zxeza dl opiqxbdn "mield
xnel cenlz?.l`bi l`xyin iel lekiy

mler zle`b" `l` azk `l i` ,xnelk

rxed l`xyiy .mlerl dpl`bi l`xyil xkny iel :xnel ipleki ,"miell didz
.dpy seql zhlgpc ,exknna egkåçë äôé äæå.'ebe "mler zle`b" :aizkc Ð

.dpy seql hlgiz `l` ,l`bi `l Ð iell xkny iel la`íéåìä ïî øîåì ãåîìú
ia` z` yxiy l`xyi oky lke ,dpizpd one zxfnnd on `ay iel oal hxt Ð

.`ed xenb l`xyi ixdy ,iel en`äðùî
ùøâî äãùaiaq dn` sl` ied yxbn Ð

xird xiwn" :(dl xacna) aizkcn ,xirl
sl` eze`l uege ."aiaq dn` sl` dvege
,minxke zecyl dn` sl` miell mdl did
,'ebe "xirl uegn mzecne" :(my) aizkck
zecy x`yde ,yxbn dn` sl` mdn `v
oi`e zia ea oi`e ,melkn iept yxbn .minxke

.xirl `ed iep `l` ,oze` oirxefïéùåò ïéà
ùøâî äãù,l`xyi ux` aeyii meyn Ð

.drixfd z` hrnny ,oaxeg epiideàìå
äãù ùøâî.xird iep z` aixgny Ðùøâî

øéò ïéùåò ïéàxir oi`y ,miza ea eyriy Ð
xir oiyer oi`y oky lke .yxbn `la d`p
.xird aeyii z` oiaixgn oi`y ,yxbn

íìåòì ïéøëåîlaeid zpya elit` Ð
i`n` :il `iywe .izrny jk ,dnvr?ik `d

`wxit yixa l`enye ax ibiltc ikid
zpya edcy xkny l`xyia (a,hk oikxr)
,`kd ibeltl `ki` ikd Ð dnvr laeid
d`vei xak dxekn xnege lw :xninle
(`,gk oikxr) lirl opixn` `dc ,eiykr
!laeid zpya xfeg iel ly exknnc
`wxit jci`a `pzc icii`c ,il dnecnke
`pz Ð "mlerl oil`ebe mlerl oiyicwn"

.`kd inpíìåòì ïéìàåâixr iza oi`y Ð
.oihlgp odly dnegàøîâäæ óà ìåëéÐ

sl` oze` ,ezfeg` dcy xkn m`y ,ok iel
le`bl xzen `di `ly ,yxbnl uegy dn`

mipy izyn zegtaøîàðù éôì ?Ð
wnacin xg` dl`be dfeg` dcy yic

,mipdkl d`vei laeid zpyac ,ycwd
.'ebe "dcyd dide" :aizkckïë éåì óà ìåëé

dpciqti dl`b `le dcy yicwd m` Ð
laeia?.'ebe "mler zle`b" :xnel cenlz

åììä íéøò.miell mipzipd Ðïéùåò ïéà
íéðè÷ íéøòopirae ,hlwn ixr ody itl Ð

.migvexl qepn zial aeyii my `diyàìå
íéìåãâ íéëøëlkn my oivawzny itl Ð

mcd l`eb lbx `dze ,dxegql zenewn
.epbxdie gvexd z` aex`ie ,my dievnàìà

úåéðåðéá úåøééò.dneg `la Ðó÷åäù ïàë
áùé óåñáìåmiela eda zgkyn `l Ð

zgkyn swed seqale ayi la` .zxn`wck
ryedi inia mdl epzipy xg`ly ,eda

.md detiwidàðååâ éàä éëåayic Ð
`xw jixhv`c ,dneg ied in swed seqale

dihernläîåç øéò áùåî úéá ?zia Ð
swedy rnync ,dneg xir dpape ayedy

.ayi seqaleìàøùé äåôé÷ä åìéôà ìåëéÐ
mcew elit`e ,ux`d z` eyaky xg`l

da eayiyäîåç ïìäì øîàðå ?mixac) Ð
.'ebe "zexeva mixr dl` lk" :(bïëî øçàì
.l`xyi meyaiky xg`l Ðáø äîâøú

àìñ,ayi seqale swedyk mlerl Ð
oze` oiyer oi` elld zexiir :jl `iywce

.'ekïäì åìôðù ïåâë.ryedi inia lxeba Ð
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äðùîéðL ìL íéøöç éðL :íéøöçä éza ïä elàå§¥¥¨¥©£¥¦§¥£¥¦¤§¥
òLBäé úBîéî äîBç úôwenL ét ìò óà ,íézá̈¦©©¦¤¤¤¨¦§ª©

ïeð ïa¯.íéøöç ézák ïä éøäàøîâ:ïðaø eðz ¨£¥¥§¨¥£¥¦¨©¨©
ïéàL òãBé éðéà ,"íéøöçä éza" øîàpL òîLnî¦©§©¤¤¡©¨¥©£¥¦¥¦¥©¤¥
íäì ïéà øLà" øîBì ãeîìz äî ?äîBç íäì̈¤¨©©§©£¤¥¨¤

äîBç íäì LiL ét ìò óà ?"äîBç¯ïéàL éîk ¨©©¦¤¥¨¤¨§¦¤¥
"íéza" ?änëå ;äîBç íäì¯"úBøéöç" ,íéðL¯ ¨¤¨§©¨¨¦§©¦£¥

.íézá éðL ìL úBøéöç ézL ,íéðL¯úéa :àîéàå §©¦§¥£¥¤§¥¨¦§¥¨©¦
!øöçå¯,àîéz éëå ."íéøöç" àðîçø áBzëéì ,ïk íà §¨¥¦¥¦§©£¨¨£¥¦§¦¥¨

"íéøöç" àðîçø áúk éà¯,òîLî úéa àìa øöç ¦¨©©£¨¨£¥¦¨¥§Ÿ©¦©§©
.éø÷éà ótø÷ àeäääðùîBnà éáà LøiL ìàøNé ©©§¥¦§¦¦§¨¥¤¨©£¦¦

éåì¯L éåì ïëå ,äfä øãqk ìàBb Bðéàéáà úà Løi ¥¦¥¥©¥¤©¤§¥¥¦¤¨©¤£¦
ìàøNé Bnà¯ék" :øîàpL ,äfä øãqk ìàBb Bðéà ¦¦§¨¥¥¥©¥¤©¤¤¤¡©¦

"íúfçà àåä íiåìä éøò ézá¯éøòå éåì àäiL ãò ¨¥¨¥©§¦¦¦£ª¨¨©¤§¥¥¦§¨¥
eìlä íéøác ïéà :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,íiåìä©§¦¦¦§¥©¦©£¨¦§¦¥§¨¦©¨

.íiåìä éøòa àlà íéøeîààøîâïàîk àlàå¯ £¦¤¨§¨¥©§¦¦§¤¨§©
!íiåìä éøòå éåì àäiL ãò :éðz øãäå ;éåì ïák¯ §¤¥¦§¨©¨¥©¤§¥¥¦§¨¥©§¦¦

éåì àäiL ãò äfä øãqk àlà ìàBb Bðéà :àîéà¥¨¥¥¤¨©¥¤©¤©¤§¥¥¦
íiåìä éøò àîìLa .éaø éøác ,íiåìä éøòå¯:áéúëc §¨¥©§¦¦¦§¥©¦¦§¨¨¨¥©§¦¦¦§¦

øLàå" :áéúëc ?ïìðî éåì àlà ,"íiåìä éøò ézá ék"¦¨¥¨¥©§¦¦¤¨¥¦§¨©¦§¦©£¤
"íiåìä ïî ìàâé øLàå" :àéðz ."íiåìä ïî ìàâé¯ ¦§©¦©§¦¦©§¨©£¤¦§©¦©§¦¦

òøeä äæå Bçk äôé äfL ,ìàâé ìàøNiî éåì ìBëé̈¥¦¦¦§¨¥¦§©¤¤¨¤Ÿ§¤©
?Bçk äôé äæå Bçk äôé äfL ,àì éålî éåì ìáà ,BçkŸ£¨¥¦¦¥¦Ÿ¤¤¨¤Ÿ§¤¨¤Ÿ

"íiåìä ïî" ."íiåìä ïî" :øîBì ãeîìz¯ìk àìå ©§©¦©§¦¦¦©§¦¦§Ÿ¨
:íéøîBà íéîëçå" .ïéúðå øæîî éåì ïáì èøt ,íiåìä©§¦¦§¨§¤¥¦©§¥§¨¦©£¨¦§¦
ìáà ."íiåìä éøòa àlà íéøeîà eìlä íéøác ïéà¥§¨¦©¨£¦¤¨§¨¥©§¦¦£¨

.ïðéøîà àì éåì àäiL ãòäðùîøéò Løâî àìå ,äãN Løâî àìå Løâî äãN ïéNBò ïéà ©¤§¥¥¦¨¨§¦©¥¦¨¤¦§¨§Ÿ¦§¨¨¤§Ÿ¦§¨¦
ø øîà .Løâî øéò àìåíéøeîà íéøác äîa :øæòìà éa¯ìàøNé éøòa ìáà ,íiålä éøòa §Ÿ¦¦§¨¨©©¦¤§¨¨©¤§¨¦£¦§¨¥©§¦¦£¨§¨¥¦§¨¥

éøò úà eáéøçé àlL ,Løâî øéò àìå øéò Løâî ,äãN Løâî àìå Løâî äãN ïéNBò¦¨¤¦§¨§Ÿ¦§¨¨¤¦§¨¦§Ÿ¦¦§¨¤Ÿ©£¦¤¨¥
."íiåìì äéäz íìBò úlàb" :øîàpL ,íìBòì ïéìàBâå íìBòì ïéøëBî íiåìäå íéðäkä .ìàøNé¦§¨¥©Ÿ£¦§©§¦¦§¦§¨§£¦§¨¤¤¡©§ª©¨¦§¤©§¦¦

àøîâíéøeîà íéøác äîa :øæòìà éaø øîà"¯"ïéNBò ìàøNé éøòa ìáà ,íiåìä éøòa ¨©©¦¤§¨¨©¤§¨¦£¦§¨¥©§¦¦£¨§¨¥¦§¨¥¦
:àø÷ øîàc ,øæòìà éaø øîà ?éléî éðä àðî ,ïðépLî àì íiåìãa àäéî àîìò éleëc .'åëå§¥¨§¨¦¨§¦§¦¦¨§©¥©§¨¨¥¦¥£©©¦¤§¨¨§¨©§¨
áéúëcî àäå ,ììk øëné àì àîéìéà ?"øëné àì" éàî ,"øëné àì íäéøò Løâî äãNe"§¥¦§¨¨¥¤Ÿ¦¨¥©Ÿ¦¨¥¦¥¨Ÿ¦¨¥§¨§¨¦¦§¦

"íiåìì äéäz íìBò úleàb"¯"øëné àì" éàî àlà !éðaæîc ììkî¯íéðäkä" .äpLé àì §©¨¦§¤©§¦¦¦§¨¦§©§¦¤¨©Ÿ¦¨¥Ÿ§©¤©Ÿ£¦
ãeîìz äî "íiåìì äéäz íìBò úlàb" :ïðaø eðz ."íìBòì ïéìàBâå íìBòì ïéøëBî íéåìäå§©§¦¦§¦§¨§£¦§¨¨©¨©§ª©¨¦§¤©§¦¦©©§
úlàb" :øîBì ãeîìz ?ïk äæ óà ìBëé ,"Cì økîé úàeáú éðL øtñîa" :øîàpL éôì ?øîBì©§¦¤¤¡©§¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨¨©¤¥©§©§ª©
?ïk äæ óà ìBëé ,"'äì Lã÷ ìáiá Búàöa äãOä äéäå" :øîàpL éôì ;"íiåìì äéäz íìBò¨¦§¤©§¦¦§¦¤¤¡©§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©¨©¤¥
Bì øLà øéòa øLà úéaä í÷å" :øîàpL éôì ;"íiåìì äéäz íìBò úlàb" :øîBì ãeîìz©§©§ª©¨¦§¤©§¦¦§¦¤¤¡©§¨©©¦£¤¨¦£¤
éðä àîìLa ."íiåìì äéäz íìBò úlàb" :øîBì ãeîìz ?ïk äæ óà ìBëé ,"úúéîvì äîBç¨©§¦ª¨©¤¥©§©§ª©¨¦§¤©§¦¦¦§¨¨¨¥

ézøz¯ïúBà ïéNBò ïéà eìlä íéøò :àéðúäå ?eäì úéà éî íiåìì äîBç éøò éza àlà ,éiçì ©§¥§©¥¤¨¨¥¨¥¨©§¦¦¦¦§§¨©§¨¨¦©¨¥¦¨
ïàk :àéL÷ àì ,àðäk áø øîà !úBiðBðéa úBøééò àlà ,íéìBãb íékøk àìå íépè÷ íéøôk àìŸ§¨¦§©¦§Ÿ§©¦§¦¤¨£¨¥¦£©©¨£¨¨©§¨¨

.óweä óBqáìe áLiL ïàk ,áLé óBqáìe óweäL¯:àéðúäå ?äîBç àéåä éî àðååb éàä éëå ¤©§©¨©¨¤¨©§©©§¦©©§¨¦¨§¨¨§¨©§¨
"äîBç øéò áLBî úéa økîé ék Léàå"¯;óweä óBqáìe áLiL àìå ,áLé óBqáìe óweäL §¦¦¦§Ÿ¥¨¦¨¤©§©¨©§Ÿ¤¨©§©©

íéBb ïläl äî ,"äîBç" ïläì øîàðå "äîBç" ïàk øîàð ?ìàøNé äeôéwä eléôà ìBëé¯óà ¨£¦¦¦¨¦§¨¥¤¡©¨¨§¤¡©§©¨¨©§©¨¦©
,"äîBç" ïàk øîàðå "äîBç" ïläì øîàð ?ïkî øçàì íéBb äeôéwä eléôà ìBëé ;íéBb ïàk̈¦¨£¦¦¦¨¦§©©¦¥¤¡©§©¨¨§¤¡©¨¨

ïëì íãB÷ íéBb ïläl äî¯L ïBâk :àtt áøc dén÷ àãéñç àlñ áøc déøa óñBé áø dîbøz !ïëì íãB÷ íéBb ïàk óàïäì eìôp ©§©¨¦¤¨¥©¨¦¤¨¥¦§§¨©¥§¥§©©¨£¦¨©¥§©©¨§¤¨§¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc oikxr(iyiy meil)

äðùî
dpynd zx`an dzr ,mixvgd iza oic x`azp zncewd dpyna

miza dnkzetewn eidi m` elit`e mixvgd iza eaygie eidi
:dnegïä elàåk mpicy mixrd,íéøöçä ézawx da yiy xir §¥¥¨¥©£¥¦

íézá [éðL] éðL ìL íéøöç éðL,xvg lkaét ìò óà §¥£¥¦¤§¥§¥¨¦©©¦
,íéøöç ézák ïä éøä ,ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç úBôwenL¤¨¨¦§ª©¦£¥¥§¨¥£¥¦
zexvg yly zegtd lkl da yiy ef wx `id dneg xiry itl

.(.al) lirl dpyna x`eank ,xvg lka miza ipy ly

àøîâ
:epizpyn ixacl xewnd z` d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

aiaq dng mdl oi` xW` mixvgd iYaE' (`l dk `xwie) aezka¨¥©£¥¦£¤¥¨¤Ÿ¨¨¦
,'`vi laIaE FN didY dN`B aWgi ux`d dcU lròîLnî ©§¥¨¨¤¥¨¥§ª¨¦§¤©Ÿ¥¥¥¦©§©

,'íéøöçä éza' øîàpLm`d ike,äîBç íäì ïéàL òãBé éðéà ¤¤¡©¨¥©£¥¦¥¦¥©¤¥¨¤¨
`l` xir aeyiia epi`y ,mixvgd iza ly zernynd ef `ld

ok m`e ,efl ef zekenqd zexivg dnkøLà' øîBì ãeîìz äî©©§©£¤
,'äîBç íäì ïéàzenewnd on mpyiy aezkd `a epcnll `l` ¥¨¤¨

yäîBç íäì LiL ét ìò óàmd ixd,äîBç íäì ïéàL éîk ©©¦¤¥¨¤¨§¦¤¥¨¤¨
:`ziixad zxxan .xir aygidl zexivg ic da oi` xy`k epiide

änëådneg zetwen eidi m` s`y zexvgde mizad xtqn od §©¨
:`ziixad zx`an .xir aygidl icka ic mpi` oiicríéðL íézä¦§©¦

eíéðL úBøéöçizy rnyn 'mixvg'e miza izy rnyn 'iYA' - £¥§©¦¨¥£¥¦
,zexvgepiidcíézá éðL ìL úBøéöç ézL.zg` lka §¥£¥¤§¥¨¦

:`xnbd zl`eyàîéàåmewn hrnnd aezkdy xn`z `nye - §¥¨
,mixvgd izak aygp ixd z`f lka dneg swen `ed m` s`y

yiy mewnl wx dpeekd,[øöçå úéa] øöçå úéalka oi`y epiide ©¦§¨¥©¦§¨¥
izy yiy mewna mle` ,xirk zpecip dpi`y cg` zia `l` xvg
.dneg xirk didi mpic ,miza izy mpyi xvg lkay zexvg

:`xnbd zayiinïk íàea yiy mewn lr cnll dxezd zpeeky ¦¥
,xvg lka cg` zia wxàðîçø áBzëéìwx'íéøöç'zaiz `la ¦§©£¨¨£¥¦

,zia yiy`ed i`ceymircei epiid dfne ,'iza'áúk éà àîéz éëå§¦¥¨¦¨©
íéøöç àðîçøif` ,'iYAE' zaiz`laúéa àìa øöçllk,òîLî ©£¨¨£¥¦¨¥¨¥§Ÿ©¦©§©

ixdy ,okzi `l dfàeää,zia `la xvgéøwéà ótø÷dpi` - ©©§¥¦§¥
gken 'mixvgd iza' azkpy dnn okle ,stxw `l` xvg z`xwp
odn zg` lkay zexvg izy da yi xy`k elit` xacn weqtdy
swen `ed m` s` dfk mewny dxezd drinyd jk lre ,miza ipy

.mixvgd izak `l` ,xirk oecip epi` oiicr dneg

äðùî
mzGg` ixr iYA mIeld ixre' (cl-al dk `xwie) aezka xn`p§¨¥©§¦¦¨¥¨¥£ª¨¨
ziA xMnn `vie mIeld on l`bi xW`e ,mIell didY mlFr zN`B§ª©¨¦§¤©§¦¦©£¤¦§©¦©§¦¦§¨¨¦§©©¦
ipA KFzA mzGg` `ed mIeld ixr iYa iM laIA FzGg` xire§¦£ª¨©Ÿ¥¦¨¥¨¥©§¦¦¦£ª¨¨§§¥
.'mdl `Ed mlFr zGg` iM xkOi `l mdixr Wxbn dcUE ,l`xUi¦§¨¥£¥¦§©¨¥¤Ÿ¦¨¥¦£ª©¨¨¤
ezlgp z` le`bl ield ly ezekfy `ed oicdy dfa x`ean
`l m` s`e ,mlerle cin ,dvxiy zr lka mield ixra `idy
`vnp ,[d`ad dpyna x`eank] laeia el zxfeg `id ixd dl`b
ly ziay ,l`xyi ly epicn iel ly epic dpey dneg ixr izaay
oke ,mlerl el`eb ield eli`e ,dpy xg`l gwell hlgp l`xyi
xg` `l` dl`eb epi` l`xyiy ,l`xyian epic dpey dcya

.cin dl`eb ield eli`e ,dxikndn miizpy
:df oica 'iel oa' llka in zx`an epizpynúà LøiL ìàøNé¦§¨¥¤¨©¥

Bnà éáàdidy,éåì,dneg xira zia ezyexia laiweìàBb Bðéà £¦¦¥¦¥¥
äfä øãqkitke ,dpy xg`l hlgpy dneg ixr izaa xen`d ©¥¤©¤

.iel oaa xen`d oick mlerl l`eb `l` ,(.`l) lirl epipyyïëå§¥
,ìàøNé Bnà éáà úà LøiL éåì,dneg xira zia eiqkp oia dide ¥¦¤¨©¤£¦¦¦§¨¥

äfä øãqk ìàBb Bðéàitk epic `l` ,dneg ixr izaa xen`d ¥¥©¥¤©¤
.iel oa lv` xen`døîàpLdk `xwie) iel oa zlgp zle`b oica ¤¤¡©

,(bléøò ézá ék','íúfeçà àéä íiåìäoicd oi`y rnyn ¦¨¥¨¥©§¦¦¦£¨¨
bdep mda xen`dàäiL ãòxkend `ed,éåìyxiy l`xyi `le ©¤§¥¥¦

.ielk l`eb epi`y ,iel en` ia`nå`diy cr ok,íiåìä éøò §¨¥©§¦¦
en` ia`n yxiy iel `le ,ryedi inia miell epzipy mixr ,epiid

,ielk l`eb epi`y ,l`xyiïéà ,íéøîBà íéîëçå .éaø éøác¦§¥©¦©£¨¦§¦¥
eìlä íéøáciel enke mlerl l`eb `diyéøòa àlà ,íéøeîà §¨¦©¨£¦¤¨§¨¥

,íiåìä,ielk l`eb epi`y ,l`xyi en` ia`n yxiy iel hrnl ©§¦¦
yxiy l`xyi s` ,ryedi ici lr iell dpzip ef xir j` m` mle`
dxezd dzlz `ly itl ,ielk df oic bdep ,df zia iel en` ia`n

.iel envr xkend didiy `le mield ixra `l` df oic

àøîâ
dpyna epipy :oteql ozligzn iax ixaca dxizq dywn `xnbd
z` yxiy iel oke iel en` ia` z` yxiy l`xyiy iax ixaca
iza zyxta xen`k epiid ,dfd xcqk l`eb epi` l`xyi en` ia`
dpy cr wx `l` dneg xira zia l`eb epi`y dneg ixr

:`xnbd zwiicn .ezxiknnïàîk àlàåi`ce ,epic `ed in enk - §¤¨§©
éðz øãäå ,éåì ïákcenll eixaca iax miiqn okn xg`l cine - §¤¥¦©£©¨¥

`l` bdep iel zle`b oic oi`y weqtd onàäiL ãòxkendéåì ©¤§¥¥¦
ån ziad,íiåìä éøòdle`bd oic mixen`d mipte`d ipyay ixd §¨¥©§¦¦

.iel oak `le l`xyik `ed
:`xnbd zvxznàîéà,jk epizpyn zqxiba xn`z -Bðéà ¥¨¥

,äfä øãqk àlà ìàBboke iel en` ia` z` yxiy l`xyi oi`y ¥¤¨©¥¤©¤
jxck `l` mil`eb mpi` mdipy ,l`xyi en` ia` z` yxiy iel

,l`xyi l`eby`l` bdep iel zle`b oic oi`yéåì àäiL ãò©¤§¥¥¦
.éaø éøác ,íiåìä éøòå§¨¥©§¦¦¦§¥©¦

:`xnbd zl`eyíiåìä éøò àîìLaiax jixvny dn oaen ¦§¨¨¨¥©§¦¦
ia` zlgp z` yxiy iel `le mield ixrn xird `weec didiy

,l`xyid en`íiåìä éøò ézá ék' áéúëcixd ,'mzGEg` `id ¦§¦¦¨¥¨¥©§¦¦¦£¨¨
,mield ixrn xird `dzy dxez dcitwdyàlàjixvny dn ¤¨

xkend didiy iaxéåìmield ixra dlgp yxiy l`xyi `le ¥¦
,iel en` ia`n.ïìðî:`xnbd daiynáéúëcweqtd zligza §¨¨¦§¦

,'íiåìä ïî ìàâé øLàå'on zvwnl wx xen` df oicy rnyn ©£¤¦§©¦©§¦¦
e` xfnn `edy iel dfn zhrnn oldl `ziixady itke ,mield
,iel en` ia`n yxiy l`xyi oky lky cenll yi jkne ,oizp

.iel oak mlerl l`eb epi`y ,xenb l`xyi `edy
àéðzåyiy (e"d e"t xda mipdk zxez) `ziixaa epipyy itke - §©§¨

(my `xwie) aezka xn`p ,jk yexclé øLàå','íiåìä ïî ìàâ ©£¤¦§©¦©§¦¦
mlFr zN`B' mcewd weqtd wx `l` df weqt xn`p did `l eli`§ª©¨

,'mIell didYìBëé`weecy ,xne` iziid,ìàøNiî éåìepiide ¦§¤©§¦¦¨¥¦¦¦§¨¥
ield `ed ,l`xyil iel xknyìàâéel xkny ziad z` mlerl ¦§©

itl ,dneg xiraäfLy epivn ieldBçk äôédle`b oiprl ¤¤¨¤
,mlerl l`ebyäæådpewd l`xyidBçk òøeä,dle`bd oipra §¤©Ÿ

,dxikndn dpy cr wx l`eb `ed ixdyìáàxy`kéåìl`eb £¨¥¦
éålî,exiagàìdneg xira el xkny ziad z` le`bl lkei ¦¥¦Ÿ

itl ,exknn zpy mez xg`l,Bçk äôé äæå Bçk äôé äfL¤¤¨¤Ÿ§¤¨¤Ÿ
iza x`yk oicd didi df ote`ay xn`pe ,mlerl oil`eb mdipyy

,gwell ziad hlgp dpy xg`ly dneg ixrøîBì ãeîìz©§©
,'íiåìä ïî [ìàâé øLàå']jk ieln le`bl `ad lky rnyny ©£¤¦§©¦©§¦¦

xn`py dnne .iel `ed m` oiae l`xyi `ed m` oia ,epicïî'¦
,'íiåìäon zvwn wxy ,le`bl `ad ield itlk mb yexcl yi ©§¦¦

mlerl mil`eb mield,íiåìä ìk àìås`e iel `edy in yiy §Ÿ¨©§¦¦
epiide ,mlerl le`bl epic oi` ok it lréåì ïáì èøt`edy §¨§¤¥¦

ïéúðå øæîîl`eb epi`y ,mipizpd on e` zxfnn dzid eni`y - ©§¥§¨¦
ia`n yxiy l`xyi oky lky cenll yi jkne ,iel oak mlerl

.iel oak mlerl l`eb epi`y ,xenb l`xyi `edy ,iel en`
:dpyna epipyàlà íéøeîà eìlä íéøác ïéà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥§¨¦©¨£¦¤¨
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המשך בעמוד רלה



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc oikxr(ycew zay meil)

ïäéLøâîe ïä:`xnbd zl`ey .diyxbne dneg ztwen xir -ïä ¥¦§§¥¤¥
ïäéLøâîeixdéîéé÷ eäðéøzñéîìixr z` zeyrl oi`y oeik - ¦§§¥¤§¦§§¦§¨§¦

okzi `le ,xzqidl dnegd zcner ixd ,dneg zetwen mield
hrnl weqtd jxved recne ,dneg ztwenl xird z` aiygdl

:`xnbd zayiin .dneg ixr oic ea bdpi `ly df ote`áø øîà̈©©
éøèöéà ,éMàC'miell didz mler zle`b' aezkd jxved - ©¦¦§§¦

,l`xyi lyk mpic oi`y dneg xiray mield iza lr cnll
càðéîà Czòc à÷ìñ,xnel iziid xeaqy iptn -éøzzñîcà ¨§¨©§¨¨¦¨©§¦§©§¦

éøzzñî,mze` exzqiy cry -eèlçéì éðacæéî éàm` - ¦§©§¦¦¦§©§¦¦©§
,l`xyi ly 'dneg ixr iza' oick gwell ehlgi exknpà÷̈

ïì òîLî.mlerl oil`bpy weqtd ©§©¨
,mipdkl l`xyi mixgdy dcya dpcd `ziixa d`ian `xnbd
zekfl df odk leki laeia z`vei xy`k m`d ,dyicwd odkde

:dlekaïðaø eðzedcy yicwn iabl aezka xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
'dl Wcw laIa Fz`vA dcVd dide' (`k fk `xwie) xg` dl`be§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©

,'Búfeçà äéäz ïäkì íøçä äãNkz`vei dcydy epiide ¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£¨
:`ziixad zl`ey .mipdkl zwlgzne dcetd zeyxn laeiaäî©

øîBì ãeîìzsqep dn ike ,'mxgd dcUM' aezkd epcnln dn - ©§©¦§¥©¥¤
didY odMl' xn`py dna ic did `ly mxgd dcyl oeinca©Ÿ¥¦§¤
,mxgd dcyl df ywid `ed jxvp :`ziixad zayiin .'FzGEg £̀¨

,xxal epl yi okyBîøç äãN Léc÷äL ïäëì ïépîodk - ¦©¦§Ÿ¥¤¦§¦§¥¤§
ef ixd dilr xn`y l`xyi ici lr ewlgl d`ay dcy yicwdy

mxg,øîàé àlL,odkdàöBéå ìéàBäef dcyíéðäkì,laeia ¤ŸŸ©¦§¥©Ÿ£¦
àéä éøäådzréãé úçz,mixg` lyn xzeiélL àäz`vz - ©£¥¦©©¨¦§¥¤¦

,da wlg mipdkd x`yl `di `le cala izeyxl laeiaàeä ïéãå§¦
m` ixdy ,zeidl jixv jky xnege lwn zpzep `xaqde -ìLa§¤

äëBæ éðà íéøçà,mipdkd x`y mr cgiéîöò ìLadcya - £¥¦£¦¤§¤©§¦
,ipnn ycwd zeyxl d`ayïkL ìk àì,ical da dkf`y Ÿ¨¤¥

äãNk 'äì LãB÷ ìáBiá Búàöa äãOä äéäå' øîBì ãeîìz©§©§¨¨©¨¤§¥©¥¤©¦§¥
,'íøçä,xe`ia jixv df weqteíøçä äãOî eðãîl äî éëå ©¥¤§¦©¨©§¦§¥©¥¤

,dfeg` dcyläzòîy xnel epl yiàöîðå ãnìì àa äæ éøä ¥©¨£¥¤¨§©¥§¦§¨
ãîìcnl `l` epi` dfeg` dcy lr cnlnk azkpy s` lr - ¨¥

y jka ,epnid,ìàøNé ìL äfeçà äãNì Bîøç äãN Léwî©¦§¥¤§¦§¥£¨¤¦§¨¥
epnid cenlläîy myk -ìàøNé ìL äfeçà äãOd`cty ©§¥£¨¤¦§¨¥

df ixd laeid `eaa ,ycwdn mipdkd on cg`Bãé úçzî àöBé¥¦©©¨
íéðäkì ú÷lçúîe,(.dk) lirl epipyy enke ,deya mlekóà ¦§©¤¤©Ÿ£¦©

Bîøç äãNdcyd ixd ,dyicwde odk cil ribdyúçzî àöBé §¥¤§¥¦©©
Bãé,dyicwdy odkd lyú÷lçúîembíéðäkä åéçàìmlek ¨¦§©¤¤§¤¨©Ÿ£¦

.deya

øî øîà,enxg dcy yicwdy odk iabl ,`ziixaa lirl `aed - ¨©©
oky ,cala ezeyxl dcyd `vz laeiay ozep oicd xnege lwny

m`,äëBæ éðà íéøçà ìLazl`ey .invr lya dkf`y oky lk §¤£¥¦£¦¤
:`xnbdéîc éîdnl dfeg` dcya dkefy dn dnec m`d ike - ¦¨¥

,yicwd `edy mxgd dcya zekfl dvexyàîìòa äëBæ íúä̈¨¤§¨§¨
lk mr cgi ohw wlga `l` dkef epi` dfeg` dcya `ld -

,mipdkd[äìek] déì ìé÷L à÷ àëämxgd dcya eli`e - ¨¨¨¨¦¥¨
:`xnbd zayiin .dleka zekfl dvex `ed ixd yicwdyøîà̈©

éøèöéà ,àîç øa éîøClkn ,zegcl yi xnege lwd z`y s` - ¨¦©¨¨¦§§¦
,zxg` `xaqn `ivedl 'mxgd dcUM' weqtd z` jixv mewn¦§¥©¥¤

àðéîà Czòc à÷ìñ,xnel epiid mixeaqy itl -áéúëe ìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦
(i d xacna) ely zepaxw `iand odk iablúà Léàå'Bì åéLã÷ §¦¤¨¨¨

,'eéäéaixwne `a odky cnll (:hw w"a) `ziixaa edeyxce ¦§
z` lke`e xerd z` lhep envr `ede ,dvxiy zr lka eizepaxw

,xnynd ipdkl melk zzl jixv oi`e ,xyadåéLã÷ ék énð àä̈©¦¦¨¨¨
àéîcdnec df ixd ,ely dzidy mxgd dcy yicwdy df s` - ¨§¨

epcnln jkl ,ycwd cin dplawi ecal `ede ,ely zepaxwl
.mipdkd lk oia deya zwlgzny aezkd

:`xnbd zl`eyéîc éî,ely zepaxwl mxgd dcy minec ike - ¦¨¥
BúeLøa åàì åéLã÷zngn `l oda dkefy eizepaxw - ¨¨¨¨¦§

oda dkef `edy `l` ,od deab iycw ixdy ,od ezeyxay
,ezcear xkya deab ogleynBúeLøa àëämxgd dcy la` - ¨¨¦§

,da zekfl `a ycwd zeyxl d`a ezeyxny dn gkn yicwdy
:`xnbd zayiin .`ed jk ok`y xnel epl oipneáø øîà àlà¤¨¨©©

éøèöéà ,ïîçðC`ivedl 'mxgd dcUM' weqtd z` jixv - ©§¨¦§§¦¦§¥©¥¤
,zxg` `xaqnàðéîà Czòc à÷ìñepiid mixeaqy itl - ¨§¨©§¨¨¦¨

,xneláéúëe ìéàBäWxbn dcUE' (cl dk `xwie) mield zlgpa ¦§¦£¥¦§©
xkOi `l mdixr,'íäì àeä íìBò úfeçà ékiely dpeekdy ¨¥¤Ÿ¦¨¥¦£©¨¨¤

,mlerl ycwd cin edcy z` le`bl lekiàéä Búfeçà énð àä̈©¦£¨¦
lkeiy ezfeg`k zaygp mxga odk cil d`ay dcy s` -

,mlerl dl`eblïì òîLî à÷didY odMl mxgd dcUM' aezkd ¨©§©¨¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤
'Búfeçàz`veiy l`xyi zfeg` dcyl dywed mxgd dcyy £¨

mield zlgpa xn`py dne ,deya mipdkd lkl zwlgzne laeia
,mler zle`b dl yiyïéà Búfeçàield ly dzidy dlgp - £¨¦

la` ,mlerl zl`bp ok` ux`d zwelgnàì Bîøçly dcya - ¤§Ÿ
.mlerl zl`bp dpi` ,l`xyid mxg ici lr ezeyxl d`ay odkd

ïéëøò úëñî äì à÷éìñå åäãù øëåîä êìò ïøãä
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אגרות קודש
 ב"ה,  ז' תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

האברך סעדי' שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מד' תמוז בקשת ברכה פ"נ.

וכיון שבתפלה נוהגים להזכיר גם בשם האם, יודיע השמות של כל אחד ואחת שכותב אודותם 

בצירוף שם האם שלהם, ויזכירום כאו"א על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ואלו שמתו ל"ע ול"ע הילדים שלהם, בטח יסבירם שעליהם להוסיף בדיוק זהירות חוקי ודיני 

ועל מנת לשמור עליהם  וישאלו להם מורה הוראה היודעים הם כל הפרטים בזה  טהרת המשפחה, 

מכאן ולהבא ככל הדרוש.
המשך בעמוד הבא

oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxtzereay
ïäéùøâîå ïä.dneg zetwen odyk Ðéîéé÷ åäðéøúñéîì àäåoikxr) xn`ck Ð

.mikxke oixih oze` oiyer oi` :(a,bléøúúñîãà àðéîà êúòã à÷ìñonf lk Ð
.ol rnyn `w ,ehlgil Ð ozxizq mcew mexkn m` ,exzqp `lyøîåì ãåîìú äî

íøçä äãùëlaeia mipdkl z`veid dcy lr cnll mxgd dcy `a dn Ðäãù ?
åîøçdribde l`xyi mixgdy dcy Ð

.ewlglíéðäëì äàöåéå ìéàåä`l m` Ð
,dfeg` dcyk ely `id ixdy ,dpl`bi

.'ek ici zgz `id ixd eiykreíéøçà ìùá
äëåæ éðàl`xyi zfeg` dcy did m` Ð

.da wlg il did Ð laeia mipdkl d`vei
ìàøùé ìù äæåçà äãù äîdl`b m` Ð

laeia ecin d`vei Ð ycwd cin odk
xn`ck ,mipdkd eig` lkl zwlgzne
oikxr) "oiyicwn oi`" wxta ,`wxit jci`a

.'ek ef s` (a,dkùéàå äéì ìé÷ù à÷ àëä
åéäé åì åéùã÷ úà"lfebd"a dil opiyxce Ð

aixwne `ay odkl oipn :(a,hw) [`nw `aaa
dvxiy dry lkae zr lka eizepaxw?m`

e` dler acpzd e` z`hg `iadl eilr yi
,xnyn iyp`l mzzl jixv oi` Ð minly
lke`e xerd lehie ,aixwn envr `ed `l`
el eiycw z` yi`e" :xnel cenlz Ð xyad

."eidiåúåùøá åàì åéùã÷gkn e`le Ð
aixwn `l` ,edl liwy `w dicic

.mdixeni`åúåùøá àëägkn ,xnelk Ð
deab oglyn `le ,edl liwy `w dicic

.dcear xkyaéëäì ïîçð áø øîà àìà
êúòã à÷ìñã íøçä áúëîì êéøèöéà

à'åë àðéîm`e .`id ezfeg` inp i`de Ð
mipdkl `vz `l Ð dl`b `le dyicwd
.mlerl dl`bl zeyx el `di `l` ,laeia

ïì òîùî à÷dcy ywzi`c ywid Ð
`vzc ,l`xyi ly ezfeg` dcyl mxgd
,`id ezfeg`c .mipdkl wlgzze eci zgzn
`ied `l enxg la` ,mler zle`b dl yic

.mlerl l`bil dfeg`k
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ïäoeik ,exzqp m` dpin `wtp i`n :xn`z m`e Ð iniiw edpixzqinl odiyxbne
it lr s`e "dneg el xy`" :lirl `ipz `dc !`xwirn dneg zetwen eidy
iaxa xfrl` iaxk `iz`c :xnel yi `nye !okl mcew el dide eiykr el oi`y
mdl lirez `l Ð dneg mdl `di `ly zeie`x mdy oeik `kd ip`ye ,iqei
`l eli`k ,okl mcew didy dneg zyecw

.mlern dzid

éîivn ied inp `kde Ð dkef mzd inc
Ð mixg` lya dkef `edyk :jxtinl
zekfl dvx `kd la` ,ely xnyna iede
mipdkl zwlgzn dpi` `ide ,xg` xnyn
.(`,dk) lirl yxitck ,xg` xnyn ly
d`a elit`y ,jixt dpin `ticrc `l`
zekfl oi` Ð mipdkl d`veiyk ezxnyn

.xnege lw i`dn

øîà[`l`] 'ek jixhvi` `ng xa inx
`wlq [jixhvi`] ongp ax xn`
xn`pc `id i`n :xn`z m`e Ð 'ek jzrc
ea dkefy xnel epl oi` `lde ?"`ed oice"
i`xw iaizkc mrhn `l` ,xnege lw mrhn
zfeg`"le ,`ng xa inxl "yicwi ik yi`"c
mewn lknc :xnel yie !ongp axl "mler
.`xaqn ,jk xnege lw iiezi`l dil `gip

àäenxg oi` ezfeg` ezfeg` ol rnyn `w
opitli lirl `d :xn`z m`e Ð `l
dfeg` dcyl enxg dcy yiwnc `yiwdn
`kd dil yixc i`n`e ,l`xyil
`w :eyexit ikdc xnel yie ?"ezfeg`"n
ezfeg`c odk ly "ezfeg`"n ol rnyn
zwlgzn dpi`e ,mler zle`b dl yi `wec
wlgzn Ð enxg dcy la` .laeia mipdkl

widn ,laeia mipdkldil opiywnc `y
dcyk `ied `le ,l`xyi ly dfeg` dcyl
.i"yx yxit oke .mlerl l`bil ezfeg`

åäãù øëåîä êìò ïøãä
ïéëøò úëñî äì à÷éìñå

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

.ïäéLøâîe ïä¯øîà !éîéé÷ eäðéøzñéîì Løâîe ïä ¥¦§§¥¤¥¦§¨§¦§§¦§©§¦£©
éøèöéà :éLà áøéøzzñîcà :àðéîà Czòc à÷ìñ ,C ©©¦¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨©§¦§©§¦

éðacæéî éà ,éøzzñî¯eðz .ïì òîLî à÷ ,eèlçéì ¦§©§¦¦¦§©§¦¦©§¨©§©¨¨
"Búfçà äéäz ïäkì íøçä äãNk" :ïðaø¯äî ©¨©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨©

àlL ,Bîøç äãN Léc÷äL ïäëì ïépî ?øîBì ãeîìz©§©¦©¦§Ÿ¥¤¦§¦§¥¤§¤Ÿ
,éãé úçz àéä éøäå íéðäkì àöBéå ìéàBä :øîàéŸ©¦§¥©Ÿ£¦©£¥¦©©¨¦
ìLa ,äëBæ éðà íéøçà ìLa ,àeä ïéãå ?élL àäz§¥¤¦§¦§¤£¥¦£¦¤§¤
äãOä äéäå" :øîBì ãeîìz ?ïkL ìk àì éîöò©§¦Ÿ¨¤¥©§©§¨¨©¨¤
äî éëå ;"íøçä äãNk 'äì Lã÷ ìáiá Búàöa§¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤§¦©
ãnìì àa äæ éøä ?äzòî íøçä äãOî eðãîl̈©§¦§¥©¥¤¥©¨£¥¤¨§©¥
ìL äfeçà äãNì Bîøç äãN Léwî :ãîì àöîðå§¦§¨¨¥©¦§¥¤§¦§¥£¨¤
úçzî àöBé ìàøNé ìL äfeçà äãO äî ,ìàøNé¦§¨¥©§¥£¨¤¦§¨¥¥¦©©

Bîøç äãN óà ,íéðäkì ú÷lçúîe Bãé¯àöBé ¨¦§©¤¤©Ÿ£¦©§¥¤§¥
ìLa :øî øîà .íéðäkä åéçàì ú÷lçúîe Bãé úçzî¦©©¨¦§©¤¤§¤¨©Ÿ£¦¨©¨§¤
àëä ,àîìòa äëBæ íúä ?éîc éî .äëBæ éðà íéøçà£¥¦£¦¤¦¨¥¨¨¤§¨§¨¨¨

éøèöéà :àîç øa éîø øîà !déì ìé÷L à÷à÷ìñ ,C ¨¨¥¥£©¨¦©¨¨¦§§¦¨§¨
Bì åéLã÷ úà Léàå" áéúëe ìéàBä :àðéîà Czòc©§¨¨¦¨¦§¦§¦¤¢¨¨

.àéîc åéLã÷ ék éîð àä ,"eéäé¯åéLã÷ ?éîc éî ¦§¨©¦¦¨¨¨¨§¨¦¨¥¨¨¨
:ïîçð áø øîà àlà !BúeLøa àëä ,BúeLøa åàì̈¦§¨¨¦§¤¨£©©©§¨

éøèöéàék" áéúëe ìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñ ,C ¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦¦
à÷ ,àéä Búfeçà éîð àä ,"íäì àeä íìBò úfçà£ª©¨¨¤¨©¦£¨¦¨

"Búfçà" :ïì òîLî¯.àì Bîøç ,ïéà Búfeçà ©§©¨£ª¨£¨¦¤§¨
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc oikxr(ycew zay meil)

ïäéLøâîe ïä:`xnbd zl`ey .diyxbne dneg ztwen xir -ïä ¥¦§§¥¤¥
ïäéLøâîeixdéîéé÷ eäðéøzñéîìixr z` zeyrl oi`y oeik - ¦§§¥¤§¦§§¦§¨§¦

okzi `le ,xzqidl dnegd zcner ixd ,dneg zetwen mield
hrnl weqtd jxved recne ,dneg ztwenl xird z` aiygdl

:`xnbd zayiin .dneg ixr oic ea bdpi `ly df ote`áø øîà̈©©
éøèöéà ,éMàC'miell didz mler zle`b' aezkd jxved - ©¦¦§§¦

,l`xyi lyk mpic oi`y dneg xiray mield iza lr cnll
càðéîà Czòc à÷ìñ,xnel iziid xeaqy iptn -éøzzñîcà ¨§¨©§¨¨¦¨©§¦§©§¦

éøzzñî,mze` exzqiy cry -eèlçéì éðacæéî éàm` - ¦§©§¦¦¦§©§¦¦©§
,l`xyi ly 'dneg ixr iza' oick gwell ehlgi exknpà÷̈

ïì òîLî.mlerl oil`bpy weqtd ©§©¨
,mipdkl l`xyi mixgdy dcya dpcd `ziixa d`ian `xnbd
zekfl df odk leki laeia z`vei xy`k m`d ,dyicwd odkde

:dlekaïðaø eðzedcy yicwn iabl aezka xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
'dl Wcw laIa Fz`vA dcVd dide' (`k fk `xwie) xg` dl`be§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©

,'Búfeçà äéäz ïäkì íøçä äãNkz`vei dcydy epiide ¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£¨
:`ziixad zl`ey .mipdkl zwlgzne dcetd zeyxn laeiaäî©

øîBì ãeîìzsqep dn ike ,'mxgd dcUM' aezkd epcnln dn - ©§©¦§¥©¥¤
didY odMl' xn`py dna ic did `ly mxgd dcyl oeinca©Ÿ¥¦§¤
,mxgd dcyl df ywid `ed jxvp :`ziixad zayiin .'FzGEg £̀¨

,xxal epl yi okyBîøç äãN Léc÷äL ïäëì ïépîodk - ¦©¦§Ÿ¥¤¦§¦§¥¤§
ef ixd dilr xn`y l`xyi ici lr ewlgl d`ay dcy yicwdy

mxg,øîàé àlL,odkdàöBéå ìéàBäef dcyíéðäkì,laeia ¤ŸŸ©¦§¥©Ÿ£¦
àéä éøäådzréãé úçz,mixg` lyn xzeiélL àäz`vz - ©£¥¦©©¨¦§¥¤¦

,da wlg mipdkd x`yl `di `le cala izeyxl laeiaàeä ïéãå§¦
m` ixdy ,zeidl jixv jky xnege lwn zpzep `xaqde -ìLa§¤

äëBæ éðà íéøçà,mipdkd x`y mr cgiéîöò ìLadcya - £¥¦£¦¤§¤©§¦
,ipnn ycwd zeyxl d`ayïkL ìk àì,ical da dkf`y Ÿ¨¤¥

äãNk 'äì LãB÷ ìáBiá Búàöa äãOä äéäå' øîBì ãeîìz©§©§¨¨©¨¤§¥©¥¤©¦§¥
,'íøçä,xe`ia jixv df weqteíøçä äãOî eðãîl äî éëå ©¥¤§¦©¨©§¦§¥©¥¤

,dfeg` dcyläzòîy xnel epl yiàöîðå ãnìì àa äæ éøä ¥©¨£¥¤¨§©¥§¦§¨
ãîìcnl `l` epi` dfeg` dcy lr cnlnk azkpy s` lr - ¨¥

y jka ,epnid,ìàøNé ìL äfeçà äãNì Bîøç äãN Léwî©¦§¥¤§¦§¥£¨¤¦§¨¥
epnid cenlläîy myk -ìàøNé ìL äfeçà äãOd`cty ©§¥£¨¤¦§¨¥

df ixd laeid `eaa ,ycwdn mipdkd on cg`Bãé úçzî àöBé¥¦©©¨
íéðäkì ú÷lçúîe,(.dk) lirl epipyy enke ,deya mlekóà ¦§©¤¤©Ÿ£¦©

Bîøç äãNdcyd ixd ,dyicwde odk cil ribdyúçzî àöBé §¥¤§¥¦©©
Bãé,dyicwdy odkd lyú÷lçúîembíéðäkä åéçàìmlek ¨¦§©¤¤§¤¨©Ÿ£¦

.deya

øî øîà,enxg dcy yicwdy odk iabl ,`ziixaa lirl `aed - ¨©©
oky ,cala ezeyxl dcyd `vz laeiay ozep oicd xnege lwny

m`,äëBæ éðà íéøçà ìLazl`ey .invr lya dkf`y oky lk §¤£¥¦£¦¤
:`xnbdéîc éîdnl dfeg` dcya dkefy dn dnec m`d ike - ¦¨¥

,yicwd `edy mxgd dcya zekfl dvexyàîìòa äëBæ íúä̈¨¤§¨§¨
lk mr cgi ohw wlga `l` dkef epi` dfeg` dcya `ld -

,mipdkd[äìek] déì ìé÷L à÷ àëämxgd dcya eli`e - ¨¨¨¨¦¥¨
:`xnbd zayiin .dleka zekfl dvex `ed ixd yicwdyøîà̈©

éøèöéà ,àîç øa éîøClkn ,zegcl yi xnege lwd z`y s` - ¨¦©¨¨¦§§¦
,zxg` `xaqn `ivedl 'mxgd dcUM' weqtd z` jixv mewn¦§¥©¥¤

àðéîà Czòc à÷ìñ,xnel epiid mixeaqy itl -áéúëe ìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦
(i d xacna) ely zepaxw `iand odk iablúà Léàå'Bì åéLã÷ §¦¤¨¨¨

,'eéäéaixwne `a odky cnll (:hw w"a) `ziixaa edeyxce ¦§
z` lke`e xerd z` lhep envr `ede ,dvxiy zr lka eizepaxw

,xnynd ipdkl melk zzl jixv oi`e ,xyadåéLã÷ ék énð àä̈©¦¦¨¨¨
àéîcdnec df ixd ,ely dzidy mxgd dcy yicwdy df s` - ¨§¨

epcnln jkl ,ycwd cin dplawi ecal `ede ,ely zepaxwl
.mipdkd lk oia deya zwlgzny aezkd

:`xnbd zl`eyéîc éî,ely zepaxwl mxgd dcy minec ike - ¦¨¥
BúeLøa åàì åéLã÷zngn `l oda dkefy eizepaxw - ¨¨¨¨¦§

oda dkef `edy `l` ,od deab iycw ixdy ,od ezeyxay
,ezcear xkya deab ogleynBúeLøa àëämxgd dcy la` - ¨¨¦§

,da zekfl `a ycwd zeyxl d`a ezeyxny dn gkn yicwdy
:`xnbd zayiin .`ed jk ok`y xnel epl oipneáø øîà àlà¤¨¨©©

éøèöéà ,ïîçðC`ivedl 'mxgd dcUM' weqtd z` jixv - ©§¨¦§§¦¦§¥©¥¤
,zxg` `xaqnàðéîà Czòc à÷ìñepiid mixeaqy itl - ¨§¨©§¨¨¦¨

,xneláéúëe ìéàBäWxbn dcUE' (cl dk `xwie) mield zlgpa ¦§¦£¥¦§©
xkOi `l mdixr,'íäì àeä íìBò úfeçà ékiely dpeekdy ¨¥¤Ÿ¦¨¥¦£©¨¨¤

,mlerl ycwd cin edcy z` le`bl lekiàéä Búfeçà énð àä̈©¦£¨¦
lkeiy ezfeg`k zaygp mxga odk cil d`ay dcy s` -

,mlerl dl`eblïì òîLî à÷didY odMl mxgd dcUM' aezkd ¨©§©¨¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤
'Búfeçàz`veiy l`xyi zfeg` dcyl dywed mxgd dcyy £¨

mield zlgpa xn`py dne ,deya mipdkd lkl zwlgzne laeia
,mler zle`b dl yiyïéà Búfeçàield ly dzidy dlgp - £¨¦

la` ,mlerl zl`bp ok` ux`d zwelgnàì Bîøçly dcya - ¤§Ÿ
.mlerl zl`bp dpi` ,l`xyid mxg ici lr ezeyxl d`ay odkd
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oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxtzereay
ïäéùøâîå ïä.dneg zetwen odyk Ðéîéé÷ åäðéøúñéîì àäåoikxr) xn`ck Ð

.mikxke oixih oze` oiyer oi` :(a,bléøúúñîãà àðéîà êúòã à÷ìñonf lk Ð
.ol rnyn `w ,ehlgil Ð ozxizq mcew mexkn m` ,exzqp `lyøîåì ãåîìú äî

íøçä äãùëlaeia mipdkl z`veid dcy lr cnll mxgd dcy `a dn Ðäãù ?
åîøçdribde l`xyi mixgdy dcy Ð

.ewlglíéðäëì äàöåéå ìéàåä`l m` Ð
,dfeg` dcyk ely `id ixdy ,dpl`bi

.'ek ici zgz `id ixd eiykreíéøçà ìùá
äëåæ éðàl`xyi zfeg` dcy did m` Ð

.da wlg il did Ð laeia mipdkl d`vei
ìàøùé ìù äæåçà äãù äîdl`b m` Ð

laeia ecin d`vei Ð ycwd cin odk
xn`ck ,mipdkd eig` lkl zwlgzne
oikxr) "oiyicwn oi`" wxta ,`wxit jci`a

.'ek ef s` (a,dkùéàå äéì ìé÷ù à÷ àëä
åéäé åì åéùã÷ úà"lfebd"a dil opiyxce Ð

aixwne `ay odkl oipn :(a,hw) [`nw `aaa
dvxiy dry lkae zr lka eizepaxw?m`

e` dler acpzd e` z`hg `iadl eilr yi
,xnyn iyp`l mzzl jixv oi` Ð minly
lke`e xerd lehie ,aixwn envr `ed `l`
el eiycw z` yi`e" :xnel cenlz Ð xyad

."eidiåúåùøá åàì åéùã÷gkn e`le Ð
aixwn `l` ,edl liwy `w dicic

.mdixeni`åúåùøá àëägkn ,xnelk Ð
deab oglyn `le ,edl liwy `w dicic

.dcear xkyaéëäì ïîçð áø øîà àìà
êúòã à÷ìñã íøçä áúëîì êéøèöéà

à'åë àðéîm`e .`id ezfeg` inp i`de Ð
mipdkl `vz `l Ð dl`b `le dyicwd
.mlerl dl`bl zeyx el `di `l` ,laeia

ïì òîùî à÷dcy ywzi`c ywid Ð
`vzc ,l`xyi ly ezfeg` dcyl mxgd
,`id ezfeg`c .mipdkl wlgzze eci zgzn
`ied `l enxg la` ,mler zle`b dl yic

.mlerl l`bil dfeg`k
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ïäoeik ,exzqp m` dpin `wtp i`n :xn`z m`e Ð iniiw edpixzqinl odiyxbne
it lr s`e "dneg el xy`" :lirl `ipz `dc !`xwirn dneg zetwen eidy
iaxa xfrl` iaxk `iz`c :xnel yi `nye !okl mcew el dide eiykr el oi`y
mdl lirez `l Ð dneg mdl `di `ly zeie`x mdy oeik `kd ip`ye ,iqei
`l eli`k ,okl mcew didy dneg zyecw

.mlern dzid

éîivn ied inp `kde Ð dkef mzd inc
Ð mixg` lya dkef `edyk :jxtinl
zekfl dvx `kd la` ,ely xnyna iede
mipdkl zwlgzn dpi` `ide ,xg` xnyn
.(`,dk) lirl yxitck ,xg` xnyn ly
d`a elit`y ,jixt dpin `ticrc `l`
zekfl oi` Ð mipdkl d`veiyk ezxnyn

.xnege lw i`dn

øîà[`l`] 'ek jixhvi` `ng xa inx
`wlq [jixhvi`] ongp ax xn`
xn`pc `id i`n :xn`z m`e Ð 'ek jzrc
ea dkefy xnel epl oi` `lde ?"`ed oice"
i`xw iaizkc mrhn `l` ,xnege lw mrhn
zfeg`"le ,`ng xa inxl "yicwi ik yi`"c
mewn lknc :xnel yie !ongp axl "mler
.`xaqn ,jk xnege lw iiezi`l dil `gip

àäenxg oi` ezfeg` ezfeg` ol rnyn `w
opitli lirl `d :xn`z m`e Ð `l
dfeg` dcyl enxg dcy yiwnc `yiwdn
`kd dil yixc i`n`e ,l`xyil
`w :eyexit ikdc xnel yie ?"ezfeg`"n
ezfeg`c odk ly "ezfeg`"n ol rnyn
zwlgzn dpi`e ,mler zle`b dl yi `wec
wlgzn Ð enxg dcy la` .laeia mipdkl

widn ,laeia mipdkldil opiywnc `y
dcyk `ied `le ,l`xyi ly dfeg` dcyl
.i"yx yxit oke .mlerl l`bil ezfeg`
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.ïäéLøâîe ïä¯øîà !éîéé÷ eäðéøzñéîì Løâîe ïä ¥¦§§¥¤¥¦§¨§¦§§¦§©§¦£©
éøèöéà :éLà áøéøzzñîcà :àðéîà Czòc à÷ìñ ,C ©©¦¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨©§¦§©§¦

éðacæéî éà ,éøzzñî¯eðz .ïì òîLî à÷ ,eèlçéì ¦§©§¦¦¦§©§¦¦©§¨©§©¨¨
"Búfçà äéäz ïäkì íøçä äãNk" :ïðaø¯äî ©¨©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨©

àlL ,Bîøç äãN Léc÷äL ïäëì ïépî ?øîBì ãeîìz©§©¦©¦§Ÿ¥¤¦§¦§¥¤§¤Ÿ
,éãé úçz àéä éøäå íéðäkì àöBéå ìéàBä :øîàéŸ©¦§¥©Ÿ£¦©£¥¦©©¨¦
ìLa ,äëBæ éðà íéøçà ìLa ,àeä ïéãå ?élL àäz§¥¤¦§¦§¤£¥¦£¦¤§¤
äãOä äéäå" :øîBì ãeîìz ?ïkL ìk àì éîöò©§¦Ÿ¨¤¥©§©§¨¨©¨¤
äî éëå ;"íøçä äãNk 'äì Lã÷ ìáiá Búàöa§¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤§¦©
ãnìì àa äæ éøä ?äzòî íøçä äãOî eðãîl̈©§¦§¥©¥¤¥©¨£¥¤¨§©¥
ìL äfeçà äãNì Bîøç äãN Léwî :ãîì àöîðå§¦§¨¨¥©¦§¥¤§¦§¥£¨¤
úçzî àöBé ìàøNé ìL äfeçà äãO äî ,ìàøNé¦§¨¥©§¥£¨¤¦§¨¥¥¦©©

Bîøç äãN óà ,íéðäkì ú÷lçúîe Bãé¯àöBé ¨¦§©¤¤©Ÿ£¦©§¥¤§¥
ìLa :øî øîà .íéðäkä åéçàì ú÷lçúîe Bãé úçzî¦©©¨¦§©¤¤§¤¨©Ÿ£¦¨©¨§¤
àëä ,àîìòa äëBæ íúä ?éîc éî .äëBæ éðà íéøçà£¥¦£¦¤¦¨¥¨¨¤§¨§¨¨¨

éøèöéà :àîç øa éîø øîà !déì ìé÷L à÷à÷ìñ ,C ¨¨¥¥£©¨¦©¨¨¦§§¦¨§¨
Bì åéLã÷ úà Léàå" áéúëe ìéàBä :àðéîà Czòc©§¨¨¦¨¦§¦§¦¤¢¨¨

.àéîc åéLã÷ ék éîð àä ,"eéäé¯åéLã÷ ?éîc éî ¦§¨©¦¦¨¨¨¨§¨¦¨¥¨¨¨
:ïîçð áø øîà àlà !BúeLøa àëä ,BúeLøa åàì̈¦§¨¨¦§¤¨£©©©§¨

éøèöéàék" áéúëe ìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñ ,C ¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦¦
à÷ ,àéä Búfeçà éîð àä ,"íäì àeä íìBò úfçà£ª©¨¨¤¨©¦£¨¦¨

"Búfçà" :ïì òîLî¯.àì Bîøç ,ïéà Búfeçà ©§©¨£ª¨£¨¦¤§¨
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ערכין. פרק תשיעי - המוכר שדהו דף לד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

המשפחה  טהרת  ודיני  בחוקי  זהירות  דיוק  על  נוסף  הבטן,  בפרי  נתברכו  לא  שעדיין  ולאלו 

יבררו באם לא הי' בהשידוך שלהם, פגיעה בכבוד בן או בת ישראל באופן שעל פי דין צריכים לבקשת 

מחילה.

ולאלו ואלו מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלהם ואת המזוזות בדירותיהם שתהיינה כולן 

קודם  לצדקה  להפריש  הכשרות  ישראל  בנות  של  הטוב  מנהגן  על  תשמורנה  והנשים  כדין,  כשרות 

הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

וכיון שהוא המביא הבקשה והוא בן ישיבה, מובן שעליו להוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד 

ברכת  לקבלת  וכלי  צנור  גם  זה  הרי  עצמו,  מצד  הענין  גודל  שמלבד  המצות,  בקיום  והידור  התורה 

השי"ת בהמצטרך לו ובמילוי משאלות לבבו לטובה בהאמור.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

המשך מעמוד הקודם



רל
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc oikxr(oey`x meil)

epcnln jkl ,mlek z` mixgdl ozip dfa ,car epi`y ynya
.mzvwn wx `l` mlek z` mixgdl ozip `l dfa s`y aezkd[

ïðéòîLà éàåiabl df oicézøz éðämiprpk micar ,el` ipy - §¦©§§¦©¨¥©§¥
l el`a `weecy xnel iziid leki ,dfeg` dcyemixgdl ozip `

,elek oind z`àúeiç àëäå àúeiç àëäc íeMîoiay meyn - ¦§¨¨©¨§¨¨©¨
m`e ,mda dielz mc`d ly ezeig dfeg` dcya oiae iprpk cara

,mzepwl cinz miievn mpi` ,mnewna mixg` zepwl dvxiìáà£¨
ïéìèìhîcinz md miievn ,mnewna mixg` zepwl dvxi m`y ¦©§§¦
,mzepwleäðéîøçéìl.eälekjkléëéøöaezkd jxved - ¦§§¦§§§¦¦

.ozvwn wx mixgdl ozip dfa s`y ,epcnll
E' :`xnbd zl`ey'äîäa,df weqta xn`pyéì änìrecn - §¥¨¨¨¦

dkxvp ef daiz :`xnbd daiyn .ef daiz dazkpàéðúãëì§¦§©§¨
,`ziixaaìBëéy ,xnel ziidíãà íéøçéz`BðaBzáez` e` ¨©£¦¨¨§¦

,íéiøáòä BúçôLå Bãáò,'äîäa' øîBì ãeîìz .Búð÷î äãNe ©§§¦§¨¨¦§¦¦§¥¦§¨©§©§¥¨
,yexcl yiedøëBîì úeLø Bì Lé ,äîäa äî,ely `idy oeik ©§¥¨¤§§§¨

,dnixgdl zeyx el yi ok enkeìk óàxacúeLø Bì LiL ©Ÿ¤¤§
døëBîìehrnzde ,enixgdl zeyx el yie ely `edy aygp §§¨

epi` jk meyne mxkenl zeyx el oi` ixdy ely mpi`y ,el`
ki:`xnbd dywn .mnixgdl leàìäåz`BzadBì Lé äpè÷ ©£Ÿ¦§©¨¤

mc`l,døëBîì úeLøikeìBëédf zngny yxtl ziid §§§¨¨
.äpîéøçé:xg` ote`a `xnbd daiynøîBì ãeîìzE','äîäa ©£¦¤¨©§©§¥¨

,yxtl yi jkeíìBòì døëBîì úeLø Bì Lé äîäa äîoeik ©§¥¨¤§§§¨§¨
,dnixgdl leki oke ,ely `idyìk óàxacúeLø Bì LiL ©Ÿ¤¤§

íìBòì døëBîìdhrnzpe ,enixgdl lekie ely `edy aygp §§¨§¨
`weec `l` cinz dxkenl zeyx el oi`y ,dphwd eza mb dfa

.dnixgdl leki epi` jk meyne ,dzephwa
:dpyna epipyíãà ïéà dBáâì íà ,äéøæò ïa øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¤£©§¨¦§¨©¥¨¨

éàMøe'åë`diy dnke dnk zg` lr ,eiqkp lk z` mixgdl ©©
oa xfrl` iax wlgp dna zx`an `xnbd .eiqkp lr qg mc`

.xfril` iax lr dixfroa xfrl` iax siqed dn :`xnbd zl`ey
,dixfràn÷ àpz eðééä,xfril` iaxk xaeq `ed dxe`kl ixd - ©§©¨©¨

:`xnbd daiyn .eiqkp lk z` mixgdl leki epi` mc`yàkéà¦¨
àléà éaøc eäééðéa,ewlgp dixfr oa xfrl` iaxe xfril` iax - ¥©§§©¦¦¨

.`l e` `li` iax ixacl miyyeg m`d,àléà éaø øîàc§¨©©¦¦¨
eðé÷úä àLeàay ,minkgæaæáîä,miiprl eiqkpn wlgnd -ìà §¨¦§¦©§©§¥©

LîBçî øúBé æaæáé.zeixal envr `ed jxhvi `ly ick ,eiqkpn §©§¥¥¥¤
`l` ,`li` iaxk xaq `l xfril` iax ,el` mi`pz ewlgp dfae
,hrn envrl xiiyiy calae ynegn xzei s` fafal ozipy xaq
.hrn xiiyn m` eiqkp lk z` mixgdl leki eiqkp mixgn oke
jxevl s` jkle ,`li` iaxk xaeq dixfr oa xfrl` iax eli`e

.eiqkpn ziyingn xzei fafai `l mxg
:devn xacl oenn feafa oipra dyrn d`ian `xnbdäNòî©£¤

æaæáì LwaL ãçàadevn xaclLîBçî øúBé,eiqkpnàìå §¤¨¤¦¥§©§¥¥¥¤§Ÿ
åéøáç Bì eçépä,ok zeyrlepîeel egipd `ly eixag md ine - ¦¦£¥¨©

,ok zeyrldì éøîàå .ááLé éaøoeyla ef dreny exn`y yie ©¦§¥¨§¨§¦¨
a dyrn ,zxg`ááLé éaøynegn xzei fafal ywayeçépä àìå ©¦§¥¨§Ÿ¦¦

åéøéáç Bì,ok zeyrlepîe,eixag.àáé÷ò éaø`pz yiy ixd £¥¨©©¦£¦¨
.`li` iax ixack xaeqd sqep

äðùî
:mnixgdl leki epi` mc`y mixac dnk d`ian dpynd

íéøçnäz`,Bzáe Bðaåz`,íéøáòä BúçôLå BãáòäãNe ©©£¦§¦§©§§¦§¨¨¦§¦§¥
ïéà ,Búð÷îmdïéîøçeîmeyn ,llkøác íéøçî íãà ïéàL ¦§¨¥§¨¦¤¥¨¨©£¦¨¨
,BlL BðéàL.ely mpi` el` lke ¤¥¤

:mdiqkp znxgd oiprl miele mipdk oic z` zx`an dpynd
ïéîéøçî ïéà íiåìäå íéðäkä,mdiqkpnéaø .äãeäé éaø éøác ©Ÿ£¦§©§¦¦¥©£¦¦¦§¥©¦§¨©¦

,øîBà ïBòîLmpn`,ïéîéøçî ïéà íéðäkämeynïéîøçäL ¦§¥©Ÿ£¦¥©£¦¦¤©£¨¦
ïälLea dkfi mxgd legiyk skize ,minxgd lka mikef mdy - ¤¨¤

,envrl odkdåmle`ïéîéøçî íiåìäz` mixgdl mileki - §©§¦¦©£¦¦
,mdiqkpmeynïälL ïéîøçä ïéàLminxga mikef mpi` md - ¤¥©£¨¦¤¨¤

.l`xyi ly mxg lkk mxgd lg `linne
ïéàøð ,éaø øîà[mixazqn-]äãeäé éaø éøácmpi` mieldy ¨©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨

wx ,minixgn,úBò÷øwameynøîàpLmield ixr zwelga ©©§¨¤¤¡©
(cl dk `xwie),'íäì àéä íìBò úfeçà ék'mpi` mdy ,epiide ¦£©¨¦¨¤

elaiwy zerwxwde mixrd z` mzeyxn `ivedl mileki
,mzlgpaåmi`xpïBòîL éaø éøáãwx ,minixgn mieldy §¦§¥©¦¦§

,ïéìèìhnameynïälL ïéîøçä ïéàLlkk legl mxgd lekie §¦©§§¦¤¥©£¨¦¤¨¤
.l`xyin mc` ly mxg

àøîâ
ly mxg oica dpynay mi`pzd zehiy z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .miele mipdkäãeäé éaøåmiele mipdky xaeqy §©¦§¨
,minixgn mpi`,íéðäk àîìLay dn oaen,ïéîéøçî ïéàmeyn ¦§¨¨Ÿ£¦¥©£¦¦

`ed dfa mrhdyïälL ïéîøçL,minxgd lka mikef mdy - ¤£¨¦¤¨¤
.mixgdy dna envrl dkef `ed mixgn odkdyk cineàlàoic ¤¨

y dfíiåìmikef mpi` md ixdy ,oaen epi` ,minixgn mpi` §¦¦
e ,minxga,éò÷ø÷î àîìLamieldy dn oaen,éîøçî àì ¦§¨¨§©§§¥Ÿ¦§§¥

meynáéúëc,(my) mield ixr iablàéä íìBò úfeçà ék' ¦§¦¦£©¨¦
,'íäìmlerl eidi mdiyxbne mield ixry `id weqtd zernyne ¨¤

,mzeyxn m`ivedl mileki mpi` mde ,mdlyéìèìhî àlà¤¨¦©§§¦
,weqtd xn`p `l mdilry [oilhlhn-]éîøçéìoi` recn - ¦§§¥

dcedi iax ly enrh :`xnbd daiyn .mixgdl mileki mield
c meyn ,`edàø÷ øîà,(gk fk my) mxg oicaBì øLà ìkî' ¨©§¨¦¨£¤
dndAE mc`n,'Búfeçà äãOîeweqtdy ixdLéwîoic z` ¥¨¨§¥¨¦§¥£¨©¦

ïéìèìhî'Fl xW` lMn'n cnlpdìoicúBò÷ø÷cnlpd ¦©§§¦¦¨£¤§©§¨
mield oi`y enky ,df ywidn cenll yie ,'FzGEg` dcVnE'n¦§¥£¨
.oilhlhn mixgdl mileki mpi` jk ,zerwxw mixgdl mileki

:`xnbd zl`eyïBòîL éaøåminixgn mpi` mipdky xaeqy §©¦¦§
,minixgn mieleàîìLaiabl,íéðäkmileki mpi`y dn oaen ¦§¨¨Ÿ£¦

,mdiqkpn mixgdlïøîàãk,cin mxga mikef mdy ,dpyna §©£¨¨
àlàdy df oicíiåìixdy ,oaen epi` mdiqkp mixgdl mileki ¤¨§¦¦

íéøçì ,íéìèìhî àîìLa,mixgdl mileki mdy dn oaen - ¦§¨¨¦©§§¦©£¦
xyt`y meynLéwî àìciaxk rwxwl oilhlhn oerny iax §Ÿ©¦

.mil`xyi x`yk md mield ixde ,dcediàlàmileki mdy dn ¤¨
mixgdléò÷ø÷î,oaen epi`éànà,mnixgdl mileki md §©§§¥©©

eáéúkäiM' (cl dk my) mield ixr iablàéä íìBò úfeçà ¨§¦¦£©¨¦
,'íäìxeq`e mlerl mdl dpzip rwxwdy `id weqtd zernyne ¨¤

rwxwd xaer mxgd ici lre ,mixg`l zelrad z` xiardl mdl
:`xnbd daiyn .odkd zeyxløîà÷c énð ïéîéøçî éàîok` - ©©§¦¦©¦§¨¨©

lr ,minixgn mieldy xn`y dna oerny iax zpeek `id dn
wx mixgdl milekiy `id ezpeek jgxk,éìèìhîxaqy meyn ¦©§§¦

dcen `ed zerwxwa la` ,zerwxwl oilhlhn yiwdl oi`y
.mixgdl mileki mpi` mdy dcedi iaxl

:`xnbd zl`eyéðz÷cî àäåa epipyy dnn -øîà' ,àôéñ §¨¦§¨¨¥¥¨¨©
ïBòîL éaø éøáãå éò÷ø÷îa äãeäé éaø éøác ïéàøð ,éaø©¦¦§¦¦§¥©¦§¨¦§©§§¥§¦§¥©¦¦§

ììkî ,'éìèìhîa,ef oeyln rnyn -ïBòîL éaøcxn`y §¦©§§¦¦§¨§©¦¦§
,'oinixgn mielde'øîà÷ énð éò÷ø÷îminixgn mdy ezpeek - §©§§¥©¦¨¨©

wx eixac mi`xpy iax xn` df lre ,zerwxwe oilhlhn
:`xnbd daiyn .oilhlhnaøîà÷ éëä,xnel `pzd zpeek jk - ¨¦¨¨©

,úBò÷ø÷a ïBòîL éaøì äãeäé éaø éøác ïéàøð ,éaø øîà̈©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨§©¦¦§§©§¨
meynìáà ,ïéìèìhîa àlà [åéìò] ÷ìçð àì ïBòîL éaø óàL¤©©¦¦§Ÿ¤¡©¨¨¤¨§¦©§§¦£¨

déì äãBî úBò÷ø÷amileki mpi` mdy dcedi iaxl oerny iax §©§¨¤¥
.mixgdl

:minxgd mipzip inl zx`an `xnbd,ïéáà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©¨¦
y l`xyiøîàpL ,äöøiL ïäk ìëì ïðúBð ,ïéìèìhî íéøçä¤¡¦¦©§§¦§¨§¨Ÿ¥¤¦§¤¤¤¡©
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xcde"המשך ביאור למס' ערכין ליום ראשון עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc oikxr(ipy meil)

,zegcl yi ixd .eieeyn,øîéàdn lkyìàeîL øîàc ¥©§¨©§¥
ote`a `ed ,lg ycwddyLe xarBìléçmle` ,dhext dey lr ¤¦§

øîà éî älçzëìeieeyn zegta ycwd llgl ozipy l`eny §©§¦¨¦¨©
:`xnbd daiyn .dhext dey lr elit`eéléî éðäel` mixac - ¨¥¦¥

exn`p `l ,l`eny ixac zernynk dligzkl ok zectl oi`y
`l`,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæameyncf`àãéñt àkéà ¦§©¤¥©¦§¨©¨§¦¨§¥¨

.miieya miycwd z` millgn oi` m` ycwdläfä ïîfa ìáà£¨©§©©¤
z` micet oi` m` ycwdl cqtd oi`e miiw ycwnd zia oi`y
s` lr dhext dey lr miycw llgl ozip ,miieya `ly miycwd

e ,xzei miey mdyälçzëì eléôàdywn .ok zeyrl xzen £¦§©§¦¨
:`xnbd,éëä éàlr miqkpd z` llgl dxed dcedi ax recn ¦¨¦

,mifef drax`eléôàlrénð äèeøtx`eank ,mllgl ozip did £¦§¨©¦
,mifef drax` ekixvd dcedi ax :`xnbd zvxzn .l`eny ixaca

làúlî éîeñøô`le ,ycwdd z` dcty xacd mqxtziy ick - ¦§¥¦§¨
.oeict `la ycwdn zepdil ozipy df dyrnn cenll e`eai

íúä éàåä éà ,àleò øîà`ay ,cnrn eze`a gkep iziid m` - ¨©¨¦£©¨¨
,mixgdy miqkpa bedpl cvik le`yleälek àðáéäé äåä£¨¨¦§¨§

íéðäkìlr mllgi `le mipdkl eiqkp z` oziy el xne` iziid - ©Ÿ£¦
:`xnbd dgiken .mifef drax`,àleò øáñ÷ àîìàyíúq ©§¨¨¨©¨§¨

íéîøçmd,íéðäkìz` zzl jixv did mc` eze` jk meyne £¨¦©Ÿ£¦
.mzectl leki did `le ,mipdkl eiqkp

.dfd onfa mxg oica `lere dcedi ax zhiy lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyïéàzxiknéøáò ãáò ¥¦¥¥¤¤¦§¦

,âäBð ìáBiäL ïîæa àlà âäBðmeynøîàpLixar car iabl ¥¤¨¦§©¤©¥¥¤¤¡©
(n dk `xwie),'Cnò ãBáòé ìáBiä úðL ãò'oicy minkg eyxce ©§©©¥©£¦¨

onfa la` ,laeia iytgl z`vl lekiy onfa wx bdep ixar car
.xknp ixar car oi` ea bdep laeid oi`y dfdåokïéàoicäãN §¥§¥

øîàpL ,âäBð ìáBiäL ïîæa àlà âäBð [äfeçà] (íøçä)iabl £¨¥¤¨¦§©¤©¥¥¤¤¡©
(gk weqt my) ezfeg` dcy xken,'Búfeçàì áLå ìáBia àöéå'§¨¨©¥§¨©£¨

bdep laeidy onfa wx mibdep dfeg` dcy ipicy minkg eyxce
e .dfeg` dcy ipic lk z` oi` dfd onfa la`ïéàoicéøò éza ¥¨¥¨¥

øîàpL ,âäBð ìáBiäL ïîæa àlà âäBð äîBçixr iza iabl ¨¥¤¨¦§©¤©¥¥¤¤¡©
dpey`xd dpya l`bp `le xknpy ziay ,(l weqt my) dneg

,'ìáBia àöé àì'ezle`b oicy ,weqtd oeyln minkg eyxce Ÿ¥¥©¥
,bdep laeidy onfa ,xnelk ,laeia d`ivi zkiiy ea onfa ielz
dpya ,xkenl ziad z` xeknle xefgl gweld z` mitek oi`e

.xknd xg`ly dpey`xd,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaøs`ïéàoic ©¦¦§¤©¥¥
øîàpL ,âäBð ìáBiäL ïîæa àlà âäBð ïéîøç äãNdcy iabl §¥£¨¦¥¤¨¦§©¤©¥¥¤¤¡©

,(`k fk my) mipdkl laeia z`veiy dfeg`Búàöa äãOä äéäå'§¨¨©¨¤§¥
'íøçä äãNk 'äì LãB÷ ìáBiáoeyln minkg eyxce ,'ebe ©¥¤©¦§¥©¥¤

bdep laeidy onfa `l` mibdep mpi` mxgd dcy ipicy ,weqtd
.dfeg` dcy ipick,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøs`ïéàoicøb ©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¥

.âäBð ìáBiäL ïîæa àlà âäBð áLBz:`xnbd zx`anáø øîà ¨¥¤¨¦§©¤©¥¥¨©©
àîòè éàî ,éáéa,bdep laeidy onfa wx bdep ayez xb oicy ¥©©©£¨

àéúàzeaizdn dey dxifba df oic cnel `ed -,'áBè' 'áBè' ¨§¨
,xnelk,àëä áéúk,(fh eh mixac) rvxpy ixar car iablék' §¦¨¨¦

,íúä áéúëe ,'Cnò Bì áBè,(fi bk my) ayez xb iabláBha' ¦¨§¦¨¨©
,'epðBz àì Bìbdep epi` ixar car oicy enk ,jkn cenll yie Ÿ¤

onfa `l` bdep epi` ayez xb oic s` bdep laeidy onfa `l`
mpi` mxgd dcy ipicy ef `ziixan gken ok m` .bdep laeidy
epcy `lere dcedi ax lr dywe ,bdep laeid oi`y onfa mibdep

.bdep laeid oi`y onfa mxg ipic
:`xnbd zayiinéò÷ø÷îa àä ,àéL÷ àìx`eany dn - Ÿ©§¨¨¦§©§§¥

,bdep laeid oi`y onfa bdep epi` mxgd dcy oicy `ziixaa
,(`k fk `xwie) weqtd xn`p df iably ,rwxw znxgda xn`p
bdep mxgd dcyy cnlnd ,'FzGg` didY odMl mxgd dcUM'¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨

e ,bdep laeidy onfa wxéìèìhîa àä`lere dcedi axy dne - ¨§¦©§§¦
piid ,minxg ipic epc.oilhlhn znxgda e

:`xnbd zl`eyàúéãaîeôc äNòî àäådcedi ax epc dilry §¨©£¤§§§¦¨
,`lereäåä énð éò÷ø÷îa,rwxw ly mxga mb did df dyrn - ¦§©§§¥©¦£¨

,eizerwxw z` s` epiide eiqkp lk z` mixgd mc` eze` ixdy
:`xnbd daiyn .minxg ipic ea epc z`f lkaeäöeçc éò÷ø÷î§©§§¥§¨

,éîc ìàøNé õøàc éìèìhîk ,õøàìmdilr lg jk meyne ¨¨¤§¦©§§¦§¤¤¦§¨¥¨¦
.dfd onfa s` mxgd

äðùî
ycwd' oic z` micnely opax zrc d`aed zncewd dpyna
,''dl `Ed miWcw Wcw mxg lM' (gk fk `xwie) weqtdn 'ielir¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©
dyxcn df oic cnely l`rnyi iax zrc z` d`ian epzpyne

:zxg`,øîBà ìàòîLé éaøeazkpy mixzeq miweqt ipy mpyi ©¦¦§¨¥¥
,epiide ,xeka zevn iabløîBà ãçà áeúkxn`p cg` weqta - ¨¤¨¥

xkGd Lp`vaE LxwaA clEi xW` xFkAd lM' (hi eh mixac)¨©§£¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§©¨¨
Léc÷z,'ebe 'Lidl` 'dløîBà ãçà áeúëå(ek fk `xwie)K`' ©§¦©¡Ÿ¤§¨¤¨¥©

dndaA 'dl xMai xW` xFkALéc÷é àì,ok m`e .'ebe 'Fz` Wi` §£¤§ª©©¦§¥¨Ÿ©§¦¦Ÿ
øîBì øLôà éàoeyly'Léc÷z'devn yiy ,eheytk `ed ¦¤§¨©©§¦

,oaxwl xekad z` yicwdl,'Léc÷é àì' øîàð øák éøäLenke ¤£¥§¨¤¡©Ÿ©§¦
okøîBì øLôà éàoeyly'Léc÷é àì'xeq`y ,eheytk `ed ¦¤§¨©Ÿ©§¦

,oaxwl eyicwdl.'Léc÷z' øîàð øák éøäL`l`ãöék àä ¤£¥§¨¤¡©©§¦¨¥©
xn`py dn :dpynd zx`an .miweqtd ipy z` yxtl yi

y epiid ,'yicwz'éelò Lc÷ä äzà BLéc÷îdlrne ,ziad wcal ©§¦©¨¤§¥¦
,odkl eay d`pdd zaeh inc z`åepiid 'yicwi `l' xn`py dn §

yçaæî Lc÷ä BLéc÷î äzà éàxak ixdy ,xg` oaxw myl ¦©¨©§¦¤§¥¦§¥©
.xeka zyecw eilr dlg

àøîâ
miweqta l`rnyi iaxe minkg ly zeyxca dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .epzpyna e`aedyïðaøåycwd' oic eyxc `ly §©¨¨
ipyn miyxec md dn ,l`rnyi iax yxc epnn weqtdn 'ielir
weqtd :`xnbd daiyn .xeka zycwd iabl eazkpy miweqtd

ea xn`pyåàìì déì éòaéî ,'Léc÷z ìà'cenll mdl jxvp - ©©§¦¦¨¥¥§¨
.l`rnyi iax ixacke ,xg` oaxwl xekad z` yicwdl xeqi`

ea xn`py weqtdeàéðúãëì déì éòaéî ,'Léc÷z',`ziixaa ©§¦¦¨¥¥§¦§©§¨
ì ïépîy mc`äåönL Bøãòa øBëa ãìBðeilrBLéc÷äìoaxwl ¦©¦§©§§¤§¤¦§¨§©§¦

.ezciln yecw `edy s` lrøîàpL(hi eh mixac)xFkAd lM' ¤¤¡©¨©§
Lp`vaE LxwaA clEi xW`Léc÷z øëfä,epiide .'ebe 'Lidl` 'dl £¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§©¨¨©§¦©¡Ÿ¤

yi mewn lkn ,ezcila cin dyecw eilr dlge xeka clepy s`y
.dta eyicwdl devn

:`xnbd zl`eyìàòîLé éaøåozipy df weqtn yxcy §©¦¦§¨¥
daiyn .dta yicwdl devny el oipn ,ielir ycwd eyicwdl
s` ixdy ,dta eyicwdl devn oi`y xaeqe wleg `ed :`xnbd

déì Léc÷î àì éàike ,xekalLBã÷ àìixd ,`edBúMeã÷ ¦Ÿ©§¦¥Ÿ¨§¨
íçøîen`c ïåéëå .äåäs`déì Léc÷î àì ék`edàì ,LBã÷ ¥¤¤£¨§¥¨§¦Ÿ©§¦¥¨Ÿ
éøödéLec÷àì C.dligzkl s` ¨¦§©§¥

åäãù ùéã÷îä êìò ïøãä
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רלא
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc oikxr(oey`x meil)

epcnln jkl ,mlek z` mixgdl ozip dfa ,car epi`y ynya
.mzvwn wx `l` mlek z` mixgdl ozip `l dfa s`y aezkd[

ïðéòîLà éàåiabl df oicézøz éðämiprpk micar ,el` ipy - §¦©§§¦©¨¥©§¥
l el`a `weecy xnel iziid leki ,dfeg` dcyemixgdl ozip `

,elek oind z`àúeiç àëäå àúeiç àëäc íeMîoiay meyn - ¦§¨¨©¨§¨¨©¨
m`e ,mda dielz mc`d ly ezeig dfeg` dcya oiae iprpk cara

,mzepwl cinz miievn mpi` ,mnewna mixg` zepwl dvxiìáà£¨
ïéìèìhîcinz md miievn ,mnewna mixg` zepwl dvxi m`y ¦©§§¦
,mzepwleäðéîøçéìl.eälekjkléëéøöaezkd jxved - ¦§§¦§§§¦¦

.ozvwn wx mixgdl ozip dfa s`y ,epcnll
E' :`xnbd zl`ey'äîäa,df weqta xn`pyéì änìrecn - §¥¨¨¨¦

dkxvp ef daiz :`xnbd daiyn .ef daiz dazkpàéðúãëì§¦§©§¨
,`ziixaaìBëéy ,xnel ziidíãà íéøçéz`BðaBzáez` e` ¨©£¦¨¨§¦

,íéiøáòä BúçôLå Bãáò,'äîäa' øîBì ãeîìz .Búð÷î äãNe ©§§¦§¨¨¦§¦¦§¥¦§¨©§©§¥¨
,yexcl yiedøëBîì úeLø Bì Lé ,äîäa äî,ely `idy oeik ©§¥¨¤§§§¨

,dnixgdl zeyx el yi ok enkeìk óàxacúeLø Bì LiL ©Ÿ¤¤§
døëBîìehrnzde ,enixgdl zeyx el yie ely `edy aygp §§¨

epi` jk meyne mxkenl zeyx el oi` ixdy ely mpi`y ,el`
ki:`xnbd dywn .mnixgdl leàìäåz`BzadBì Lé äpè÷ ©£Ÿ¦§©¨¤

mc`l,døëBîì úeLøikeìBëédf zngny yxtl ziid §§§¨¨
.äpîéøçé:xg` ote`a `xnbd daiynøîBì ãeîìzE','äîäa ©£¦¤¨©§©§¥¨

,yxtl yi jkeíìBòì døëBîì úeLø Bì Lé äîäa äîoeik ©§¥¨¤§§§¨§¨
,dnixgdl leki oke ,ely `idyìk óàxacúeLø Bì LiL ©Ÿ¤¤§

íìBòì døëBîìdhrnzpe ,enixgdl lekie ely `edy aygp §§¨§¨
`weec `l` cinz dxkenl zeyx el oi`y ,dphwd eza mb dfa

.dnixgdl leki epi` jk meyne ,dzephwa
:dpyna epipyíãà ïéà dBáâì íà ,äéøæò ïa øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¤£©§¨¦§¨©¥¨¨

éàMøe'åë`diy dnke dnk zg` lr ,eiqkp lk z` mixgdl ©©
oa xfrl` iax wlgp dna zx`an `xnbd .eiqkp lr qg mc`

.xfril` iax lr dixfroa xfrl` iax siqed dn :`xnbd zl`ey
,dixfràn÷ àpz eðééä,xfril` iaxk xaeq `ed dxe`kl ixd - ©§©¨©¨

:`xnbd daiyn .eiqkp lk z` mixgdl leki epi` mc`yàkéà¦¨
àléà éaøc eäééðéa,ewlgp dixfr oa xfrl` iaxe xfril` iax - ¥©§§©¦¦¨

.`l e` `li` iax ixacl miyyeg m`d,àléà éaø øîàc§¨©©¦¦¨
eðé÷úä àLeàay ,minkgæaæáîä,miiprl eiqkpn wlgnd -ìà §¨¦§¦©§©§¥©

LîBçî øúBé æaæáé.zeixal envr `ed jxhvi `ly ick ,eiqkpn §©§¥¥¥¤
`l` ,`li` iaxk xaq `l xfril` iax ,el` mi`pz ewlgp dfae
,hrn envrl xiiyiy calae ynegn xzei s` fafal ozipy xaq
.hrn xiiyn m` eiqkp lk z` mixgdl leki eiqkp mixgn oke
jxevl s` jkle ,`li` iaxk xaeq dixfr oa xfrl` iax eli`e

.eiqkpn ziyingn xzei fafai `l mxg
:devn xacl oenn feafa oipra dyrn d`ian `xnbdäNòî©£¤

æaæáì LwaL ãçàadevn xaclLîBçî øúBé,eiqkpnàìå §¤¨¤¦¥§©§¥¥¥¤§Ÿ
åéøáç Bì eçépä,ok zeyrlepîeel egipd `ly eixag md ine - ¦¦£¥¨©

,ok zeyrldì éøîàå .ááLé éaøoeyla ef dreny exn`y yie ©¦§¥¨§¨§¦¨
a dyrn ,zxg`ááLé éaøynegn xzei fafal ywayeçépä àìå ©¦§¥¨§Ÿ¦¦

åéøéáç Bì,ok zeyrlepîe,eixag.àáé÷ò éaø`pz yiy ixd £¥¨©©¦£¦¨
.`li` iax ixack xaeqd sqep

äðùî
:mnixgdl leki epi` mc`y mixac dnk d`ian dpynd

íéøçnäz`,Bzáe Bðaåz`,íéøáòä BúçôLå BãáòäãNe ©©£¦§¦§©§§¦§¨¨¦§¦§¥
ïéà ,Búð÷îmdïéîøçeîmeyn ,llkøác íéøçî íãà ïéàL ¦§¨¥§¨¦¤¥¨¨©£¦¨¨
,BlL BðéàL.ely mpi` el` lke ¤¥¤

:mdiqkp znxgd oiprl miele mipdk oic z` zx`an dpynd
ïéîéøçî ïéà íiåìäå íéðäkä,mdiqkpnéaø .äãeäé éaø éøác ©Ÿ£¦§©§¦¦¥©£¦¦¦§¥©¦§¨©¦

,øîBà ïBòîLmpn`,ïéîéøçî ïéà íéðäkämeynïéîøçäL ¦§¥©Ÿ£¦¥©£¦¦¤©£¨¦
ïälLea dkfi mxgd legiyk skize ,minxgd lka mikef mdy - ¤¨¤

,envrl odkdåmle`ïéîéøçî íiåìäz` mixgdl mileki - §©§¦¦©£¦¦
,mdiqkpmeynïälL ïéîøçä ïéàLminxga mikef mpi` md - ¤¥©£¨¦¤¨¤

.l`xyi ly mxg lkk mxgd lg `linne
ïéàøð ,éaø øîà[mixazqn-]äãeäé éaø éøácmpi` mieldy ¨©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨

wx ,minixgn,úBò÷øwameynøîàpLmield ixr zwelga ©©§¨¤¤¡©
(cl dk `xwie),'íäì àéä íìBò úfeçà ék'mpi` mdy ,epiide ¦£©¨¦¨¤

elaiwy zerwxwde mixrd z` mzeyxn `ivedl mileki
,mzlgpaåmi`xpïBòîL éaø éøáãwx ,minixgn mieldy §¦§¥©¦¦§

,ïéìèìhnameynïälL ïéîøçä ïéàLlkk legl mxgd lekie §¦©§§¦¤¥©£¨¦¤¨¤
.l`xyin mc` ly mxg

àøîâ
ly mxg oica dpynay mi`pzd zehiy z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .miele mipdkäãeäé éaøåmiele mipdky xaeqy §©¦§¨
,minixgn mpi`,íéðäk àîìLay dn oaen,ïéîéøçî ïéàmeyn ¦§¨¨Ÿ£¦¥©£¦¦

`ed dfa mrhdyïälL ïéîøçL,minxgd lka mikef mdy - ¤£¨¦¤¨¤
.mixgdy dna envrl dkef `ed mixgn odkdyk cineàlàoic ¤¨

y dfíiåìmikef mpi` md ixdy ,oaen epi` ,minixgn mpi` §¦¦
e ,minxga,éò÷ø÷î àîìLamieldy dn oaen,éîøçî àì ¦§¨¨§©§§¥Ÿ¦§§¥

meynáéúëc,(my) mield ixr iablàéä íìBò úfeçà ék' ¦§¦¦£©¨¦
,'íäìmlerl eidi mdiyxbne mield ixry `id weqtd zernyne ¨¤

,mzeyxn m`ivedl mileki mpi` mde ,mdlyéìèìhî àlà¤¨¦©§§¦
,weqtd xn`p `l mdilry [oilhlhn-]éîøçéìoi` recn - ¦§§¥

dcedi iax ly enrh :`xnbd daiyn .mixgdl mileki mield
c meyn ,`edàø÷ øîà,(gk fk my) mxg oicaBì øLà ìkî' ¨©§¨¦¨£¤
dndAE mc`n,'Búfeçà äãOîeweqtdy ixdLéwîoic z` ¥¨¨§¥¨¦§¥£¨©¦

ïéìèìhî'Fl xW` lMn'n cnlpdìoicúBò÷ø÷cnlpd ¦©§§¦¦¨£¤§©§¨
mield oi`y enky ,df ywidn cenll yie ,'FzGEg` dcVnE'n¦§¥£¨
.oilhlhn mixgdl mileki mpi` jk ,zerwxw mixgdl mileki

:`xnbd zl`eyïBòîL éaøåminixgn mpi` mipdky xaeqy §©¦¦§
,minixgn mieleàîìLaiabl,íéðäkmileki mpi`y dn oaen ¦§¨¨Ÿ£¦

,mdiqkpn mixgdlïøîàãk,cin mxga mikef mdy ,dpyna §©£¨¨
àlàdy df oicíiåìixdy ,oaen epi` mdiqkp mixgdl mileki ¤¨§¦¦

íéøçì ,íéìèìhî àîìLa,mixgdl mileki mdy dn oaen - ¦§¨¨¦©§§¦©£¦
xyt`y meynLéwî àìciaxk rwxwl oilhlhn oerny iax §Ÿ©¦

.mil`xyi x`yk md mield ixde ,dcediàlàmileki mdy dn ¤¨
mixgdléò÷ø÷î,oaen epi`éànà,mnixgdl mileki md §©§§¥©©

eáéúkäiM' (cl dk my) mield ixr iablàéä íìBò úfeçà ¨§¦¦£©¨¦
,'íäìxeq`e mlerl mdl dpzip rwxwdy `id weqtd zernyne ¨¤

rwxwd xaer mxgd ici lre ,mixg`l zelrad z` xiardl mdl
:`xnbd daiyn .odkd zeyxløîà÷c énð ïéîéøçî éàîok` - ©©§¦¦©¦§¨¨©

lr ,minixgn mieldy xn`y dna oerny iax zpeek `id dn
wx mixgdl milekiy `id ezpeek jgxk,éìèìhîxaqy meyn ¦©§§¦

dcen `ed zerwxwa la` ,zerwxwl oilhlhn yiwdl oi`y
.mixgdl mileki mpi` mdy dcedi iaxl

:`xnbd zl`eyéðz÷cî àäåa epipyy dnn -øîà' ,àôéñ §¨¦§¨¨¥¥¨¨©
ïBòîL éaø éøáãå éò÷ø÷îa äãeäé éaø éøác ïéàøð ,éaø©¦¦§¦¦§¥©¦§¨¦§©§§¥§¦§¥©¦¦§

ììkî ,'éìèìhîa,ef oeyln rnyn -ïBòîL éaøcxn`y §¦©§§¦¦§¨§©¦¦§
,'oinixgn mielde'øîà÷ énð éò÷ø÷îminixgn mdy ezpeek - §©§§¥©¦¨¨©

wx eixac mi`xpy iax xn` df lre ,zerwxwe oilhlhn
:`xnbd daiyn .oilhlhnaøîà÷ éëä,xnel `pzd zpeek jk - ¨¦¨¨©

,úBò÷ø÷a ïBòîL éaøì äãeäé éaø éøác ïéàøð ,éaø øîà̈©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨§©¦¦§§©§¨
meynìáà ,ïéìèìhîa àlà [åéìò] ÷ìçð àì ïBòîL éaø óàL¤©©¦¦§Ÿ¤¡©¨¨¤¨§¦©§§¦£¨

déì äãBî úBò÷ø÷amileki mpi` mdy dcedi iaxl oerny iax §©§¨¤¥
.mixgdl

:minxgd mipzip inl zx`an `xnbd,ïéáà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©¨¦
y l`xyiøîàpL ,äöøiL ïäk ìëì ïðúBð ,ïéìèìhî íéøçä¤¡¦¦©§§¦§¨§¨Ÿ¥¤¦§¤¤¤¡©

,(ci gi xacna) dpedk zepzn iablìàøNéa íøç ìk'¨¥¤§¦§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc oikxr(ipy meil)

,zegcl yi ixd .eieeyn,øîéàdn lkyìàeîL øîàc ¥©§¨©§¥
ote`a `ed ,lg ycwddyLe xarBìléçmle` ,dhext dey lr ¤¦§

øîà éî älçzëìeieeyn zegta ycwd llgl ozipy l`eny §©§¦¨¦¨©
:`xnbd daiyn .dhext dey lr elit`eéléî éðäel` mixac - ¨¥¦¥

exn`p `l ,l`eny ixac zernynk dligzkl ok zectl oi`y
`l`,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæameyncf`àãéñt àkéà ¦§©¤¥©¦§¨©¨§¦¨§¥¨

.miieya miycwd z` millgn oi` m` ycwdläfä ïîfa ìáà£¨©§©©¤
z` micet oi` m` ycwdl cqtd oi`e miiw ycwnd zia oi`y
s` lr dhext dey lr miycw llgl ozip ,miieya `ly miycwd

e ,xzei miey mdyälçzëì eléôàdywn .ok zeyrl xzen £¦§©§¦¨
:`xnbd,éëä éàlr miqkpd z` llgl dxed dcedi ax recn ¦¨¦

,mifef drax`eléôàlrénð äèeøtx`eank ,mllgl ozip did £¦§¨©¦
,mifef drax` ekixvd dcedi ax :`xnbd zvxzn .l`eny ixaca

làúlî éîeñøô`le ,ycwdd z` dcty xacd mqxtziy ick - ¦§¥¦§¨
.oeict `la ycwdn zepdil ozipy df dyrnn cenll e`eai

íúä éàåä éà ,àleò øîà`ay ,cnrn eze`a gkep iziid m` - ¨©¨¦£©¨¨
,mixgdy miqkpa bedpl cvik le`yleälek àðáéäé äåä£¨¨¦§¨§

íéðäkìlr mllgi `le mipdkl eiqkp z` oziy el xne` iziid - ©Ÿ£¦
:`xnbd dgiken .mifef drax`,àleò øáñ÷ àîìàyíúq ©§¨¨¨©¨§¨

íéîøçmd,íéðäkìz` zzl jixv did mc` eze` jk meyne £¨¦©Ÿ£¦
.mzectl leki did `le ,mipdkl eiqkp

.dfd onfa mxg oica `lere dcedi ax zhiy lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyïéàzxiknéøáò ãáò ¥¦¥¥¤¤¦§¦

,âäBð ìáBiäL ïîæa àlà âäBðmeynøîàpLixar car iabl ¥¤¨¦§©¤©¥¥¤¤¡©
(n dk `xwie),'Cnò ãBáòé ìáBiä úðL ãò'oicy minkg eyxce ©§©©¥©£¦¨

onfa la` ,laeia iytgl z`vl lekiy onfa wx bdep ixar car
.xknp ixar car oi` ea bdep laeid oi`y dfdåokïéàoicäãN §¥§¥

øîàpL ,âäBð ìáBiäL ïîæa àlà âäBð [äfeçà] (íøçä)iabl £¨¥¤¨¦§©¤©¥¥¤¤¡©
(gk weqt my) ezfeg` dcy xken,'Búfeçàì áLå ìáBia àöéå'§¨¨©¥§¨©£¨

bdep laeidy onfa wx mibdep dfeg` dcy ipicy minkg eyxce
e .dfeg` dcy ipic lk z` oi` dfd onfa la`ïéàoicéøò éza ¥¨¥¨¥

øîàpL ,âäBð ìáBiäL ïîæa àlà âäBð äîBçixr iza iabl ¨¥¤¨¦§©¤©¥¥¤¤¡©
dpey`xd dpya l`bp `le xknpy ziay ,(l weqt my) dneg

,'ìáBia àöé àì'ezle`b oicy ,weqtd oeyln minkg eyxce Ÿ¥¥©¥
,bdep laeidy onfa ,xnelk ,laeia d`ivi zkiiy ea onfa ielz
dpya ,xkenl ziad z` xeknle xefgl gweld z` mitek oi`e

.xknd xg`ly dpey`xd,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaøs`ïéàoic ©¦¦§¤©¥¥
øîàpL ,âäBð ìáBiäL ïîæa àlà âäBð ïéîøç äãNdcy iabl §¥£¨¦¥¤¨¦§©¤©¥¥¤¤¡©

,(`k fk my) mipdkl laeia z`veiy dfeg`Búàöa äãOä äéäå'§¨¨©¨¤§¥
'íøçä äãNk 'äì LãB÷ ìáBiáoeyln minkg eyxce ,'ebe ©¥¤©¦§¥©¥¤

bdep laeidy onfa `l` mibdep mpi` mxgd dcy ipicy ,weqtd
.dfeg` dcy ipick,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøs`ïéàoicøb ©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¥

.âäBð ìáBiäL ïîæa àlà âäBð áLBz:`xnbd zx`anáø øîà ¨¥¤¨¦§©¤©¥¥¨©©
àîòè éàî ,éáéa,bdep laeidy onfa wx bdep ayez xb oicy ¥©©©£¨

àéúàzeaizdn dey dxifba df oic cnel `ed -,'áBè' 'áBè' ¨§¨
,xnelk,àëä áéúk,(fh eh mixac) rvxpy ixar car iablék' §¦¨¨¦

,íúä áéúëe ,'Cnò Bì áBè,(fi bk my) ayez xb iabláBha' ¦¨§¦¨¨©
,'epðBz àì Bìbdep epi` ixar car oicy enk ,jkn cenll yie Ÿ¤

onfa `l` bdep epi` ayez xb oic s` bdep laeidy onfa `l`
mpi` mxgd dcy ipicy ef `ziixan gken ok m` .bdep laeidy
epcy `lere dcedi ax lr dywe ,bdep laeid oi`y onfa mibdep

.bdep laeid oi`y onfa mxg ipic
:`xnbd zayiinéò÷ø÷îa àä ,àéL÷ àìx`eany dn - Ÿ©§¨¨¦§©§§¥

,bdep laeid oi`y onfa bdep epi` mxgd dcy oicy `ziixaa
,(`k fk `xwie) weqtd xn`p df iably ,rwxw znxgda xn`p
bdep mxgd dcyy cnlnd ,'FzGg` didY odMl mxgd dcUM'¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨

e ,bdep laeidy onfa wxéìèìhîa àä`lere dcedi axy dne - ¨§¦©§§¦
piid ,minxg ipic epc.oilhlhn znxgda e

:`xnbd zl`eyàúéãaîeôc äNòî àäådcedi ax epc dilry §¨©£¤§§§¦¨
,`lereäåä énð éò÷ø÷îa,rwxw ly mxga mb did df dyrn - ¦§©§§¥©¦£¨

,eizerwxw z` s` epiide eiqkp lk z` mixgd mc` eze` ixdy
:`xnbd daiyn .minxg ipic ea epc z`f lkaeäöeçc éò÷ø÷î§©§§¥§¨

,éîc ìàøNé õøàc éìèìhîk ,õøàìmdilr lg jk meyne ¨¨¤§¦©§§¦§¤¤¦§¨¥¨¦
.dfd onfa s` mxgd

äðùî
ycwd' oic z` micnely opax zrc d`aed zncewd dpyna
,''dl `Ed miWcw Wcw mxg lM' (gk fk `xwie) weqtdn 'ielir¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©
dyxcn df oic cnely l`rnyi iax zrc z` d`ian epzpyne

:zxg`,øîBà ìàòîLé éaøeazkpy mixzeq miweqt ipy mpyi ©¦¦§¨¥¥
,epiide ,xeka zevn iabløîBà ãçà áeúkxn`p cg` weqta - ¨¤¨¥

xkGd Lp`vaE LxwaA clEi xW` xFkAd lM' (hi eh mixac)¨©§£¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§©¨¨
Léc÷z,'ebe 'Lidl` 'dløîBà ãçà áeúëå(ek fk `xwie)K`' ©§¦©¡Ÿ¤§¨¤¨¥©

dndaA 'dl xMai xW` xFkALéc÷é àì,ok m`e .'ebe 'Fz` Wi` §£¤§ª©©¦§¥¨Ÿ©§¦¦Ÿ
øîBì øLôà éàoeyly'Léc÷z'devn yiy ,eheytk `ed ¦¤§¨©©§¦

,oaxwl xekad z` yicwdl,'Léc÷é àì' øîàð øák éøäLenke ¤£¥§¨¤¡©Ÿ©§¦
okøîBì øLôà éàoeyly'Léc÷é àì'xeq`y ,eheytk `ed ¦¤§¨©Ÿ©§¦

,oaxwl eyicwdl.'Léc÷z' øîàð øák éøäL`l`ãöék àä ¤£¥§¨¤¡©©§¦¨¥©
xn`py dn :dpynd zx`an .miweqtd ipy z` yxtl yi

y epiid ,'yicwz'éelò Lc÷ä äzà BLéc÷îdlrne ,ziad wcal ©§¦©¨¤§¥¦
,odkl eay d`pdd zaeh inc z`åepiid 'yicwi `l' xn`py dn §

yçaæî Lc÷ä BLéc÷î äzà éàxak ixdy ,xg` oaxw myl ¦©¨©§¦¤§¥¦§¥©
.xeka zyecw eilr dlg

àøîâ
miweqta l`rnyi iaxe minkg ly zeyxca dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .epzpyna e`aedyïðaøåycwd' oic eyxc `ly §©¨¨
ipyn miyxec md dn ,l`rnyi iax yxc epnn weqtdn 'ielir
weqtd :`xnbd daiyn .xeka zycwd iabl eazkpy miweqtd

ea xn`pyåàìì déì éòaéî ,'Léc÷z ìà'cenll mdl jxvp - ©©§¦¦¨¥¥§¨
.l`rnyi iax ixacke ,xg` oaxwl xekad z` yicwdl xeqi`

ea xn`py weqtdeàéðúãëì déì éòaéî ,'Léc÷z',`ziixaa ©§¦¦¨¥¥§¦§©§¨
ì ïépîy mc`äåönL Bøãòa øBëa ãìBðeilrBLéc÷äìoaxwl ¦©¦§©§§¤§¤¦§¨§©§¦

.ezciln yecw `edy s` lrøîàpL(hi eh mixac)xFkAd lM' ¤¤¡©¨©§
Lp`vaE LxwaA clEi xW`Léc÷z øëfä,epiide .'ebe 'Lidl` 'dl £¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§©¨¨©§¦©¡Ÿ¤

yi mewn lkn ,ezcila cin dyecw eilr dlge xeka clepy s`y
.dta eyicwdl devn

:`xnbd zl`eyìàòîLé éaøåozipy df weqtn yxcy §©¦¦§¨¥
daiyn .dta yicwdl devny el oipn ,ielir ycwd eyicwdl
s` ixdy ,dta eyicwdl devn oi`y xaeqe wleg `ed :`xnbd

déì Léc÷î àì éàike ,xekalLBã÷ àìixd ,`edBúMeã÷ ¦Ÿ©§¦¥Ÿ¨§¨
íçøîen`c ïåéëå .äåäs`déì Léc÷î àì ék`edàì ,LBã÷ ¥¤¤£¨§¥¨§¦Ÿ©§¦¥¨Ÿ
éøödéLec÷àì C.dligzkl s` ¨¦§©§¥
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המשך ביאור למס' ערכין ליום שני עמ' א



רלב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc oikxr(iyily meil)

ixar card [rwzyi-]aoidïéðòì íìBòìe ,íéáëBë éãáBò ¥§¥¨¦§¨§¦§©
øéîçð BðBéãt,`pipg iaxa iqei iaxcn eilr,dpna xknp m`y ¦§©§¦

itk miz`na aygny 'eipy itk'n yexcp ,miz`n deye giayde
yexcp ,d`n deye siqkde ,miz`na xknp m`e ,eiykr deyy

.xknpy itk miz`na aygny 'ezpwn sqk'n
:`lewl miweqtd z` miyxec recn xg` ote`a `xnbd zx`an

,÷çöé øa ïîçð áø øîàmeyn ,epeicta miliwny mrhd ¨©©©§¨©¦§¨
cáéúë(`p dk `xwie) ixar car oeict zyxtaúBaø ãBò íà' §¦¦©

íéðMa,'Fzpwn sqMn FzN`B aiWi oditláéúëe(ap dk my) ©¨¦§¦¤¨¦§ª¨¦¤¤¦§¨§¦
íéðMa øàLð èòî íà','FzN`B z` aiWi eipW itM 'ebernyne ¦§©¦§©©¨¦§¦¨¨¨¦¤§ª¨

yi jk lre ,herin e` ieax yi mnvr mipyay miweqtdn
zeywdlúBèòeî íéðL Léå úBaeøî íéðL Lé éëå-yi m`d §¦¥¨¦§§¥¨¦¨

lk `lde ,dzxagn zhren dpy e` ,dzxagn daexn dpy
,od zeey mipydàlà,`ed 'mipya zeax cer m`' weqtd xe`ia ¤¨

m`yBtñk äaøúðaygl yi ,dzr mda cnery el` mipya ¦§©¨©§
epeict'Búð÷î óñkî'-miliwn ep`vnpe ,dipwd zra eieey itk ¦¤¤¦§¨

,card lrm`' weqtd xe`ae,'mipya x`yp hrnm`yèòîúð¦§©¥
Btñkepeict aygl yi ,dzr mda cnery mipya'åéðL éôk'- ©§§¦¨¨

lr lwdl yiy micnl o`kne ,el` mipya eiykr deyy itk
.epeicta card

:`xnbd zl`eyàîéàå-miweqtd yexity xn`p ile`m`' §¥¨
aeyig oiprl ,mheytk `ed 'ebe 'hrn m`e' 'ebe 'mipya zeax cer

c ,envr z` dcetyk zzl card jixvy mincdãáòc àëéä¥¨§¨©
ézøz,mipy izy car m`y -éòaøà éLééôe-cer ex`ype ©§¥¨§¦©§§¦

,zectdl dzr `ae ,card da `veiy laeid zpy cr mipy rax`
òaøà déì áúéì-,mipy rax` inc oec`l ozi'Búð÷î óñkî' ¥¦¥©§©¦¤¤¦§¨

-,oec`d mliyy sqkd oeayg it lr el` mipy zeeyy itk
òaøà ãáòc àëéäå-,mipy rax` car m`eézøz éLééôe- §¥¨§¨©©§©¨§¦©§¥

,laeia card z`ivil cr mipy izy wx ex`ypeézøz déì áúéì¥¦¥©§¥
,mipyd izy inc z` oec`l ozi -'åéðL éôk'-mipyd ieey itk §¦¨¨

xwiizdy mipte` lr miweqta xaecn oi`e ,cearl el ex`ypy
.lfed e` card
:`xnbd daiynïk íàlr `ed ieaixdy eyexit 'mipya zeax'y ¦¥
,ze`ad mipyd,'íéðL úBaø ãBò íà' áBzëðexzep m` epiidc ¦§¦©¨¦

,laeid cr zeax mipy'íéðMa' éàî-daizl dtqep recne ©©¨¦
m`y ,exary mipyl dpeekdy i`ce `l` ,z"ia ze`d 'mipy'

íéðMa Btñk äaøúðgiaydy oebk ,dipwd zrn exary ¦§©¨©§©¨¦
,xwiizdeaygl yiBúð÷î óñkî-dipwd zrya eieey itk ¦¤¤¦§¨
la` ,lefam`úðíéðMa Btñk èòîoebk ,dipwd zrn exary ¦§©¥©§©¨¦

,lfede siqkdyaygle eilr lwdl yiåéðL éôk-eieey itk §¦¨¨
.mda `vnpy el` mipya ,eiykr

éàø÷ éðäì ïîçð áø eäðéLøc ,óñBé áø øîà-ongp ax yxc ¨©©¥¨§¦§©©§¨§¨¥§¨¥
miweqt wgvi xa,el`.éðéñkepilr zlaewn ezyxcy ,xnelk §¦©

,ipiqn dynl dkldk.miweqtd yexit `ed jky i`cee
:dpyna epipy'åë ÷Bçøa øBkîé àìl`bie drxa ,aexwa l`bie Ÿ¦§§¨

:`xnbd zxxan .oi`vgl l`bi `le ,l`bie deli `le ,dtiaàðî§¨
éléî éðä-:`xnbd daiyn .el` mipic ecnlp oipnïðaø eðúc ¨¥¦¥§¨©¨¨
,`ziixaaweqta xn`pdk `xwie) exknn dcy l`ebd zece`

,(ek:`ziixad zyxtn .'ezl`b ick `vne eci dbiyde'äâéOäå'§¦¦¨
,'Bãéepiid,Bîöò ãéi`yx elyn zern l`ebl yi m` wx xnelk ¨©©§

epcnl o`kne ,le`bl.ìàâéå äåìé àlLxn`py dnne,'àöîe' ¤Ÿ¦§¤§¦§©¨¨
,le`bl zlekid z` `vn eiykry rnynéeöîì èøt-`le §¨§¨

epcnl o`kne ,xknyk cin le`bl leki didyøBkîé àlL¤Ÿ¦§
÷Bçøa-xekni `lyxknyk ecia dzidy ,dwegxd edcy z` §¨

,ezfeg` dcy z`ìBàâéålaiwy zernd mráBø÷a-edcy z` §¦§§¨

,dxkny daexwdxekni `ly okeòøa-,eciay drexb dcy §¨
ìBàâéå,laiwy zernd mräôéa-.dxkny dlernd dcyd z` §¦§§¨¤

xn`py dnne,'Búleàb éãk'zern witqn ecia yiy rnyny §¥§¨
cenll yi ,le`bl jixvy dn lk ickäleàb éãkzle`b ick - §¥§¨

zg` zaa dcyd lk.ïéàöçì ìàBb Bðéàå ,ìàBb àeä¥§¥¥©£¨¦
:`xnbd ddnzàøîéîìxnel ozip m`d -àzLä 'àöî'c §¥§¨§¨¨©§¨

òîLî-ecia eidy `le] eiykr `vny zyxtzn '`vn' zaizy ©§©
,[okl mcew zerneäðéîøe-dnn jk lr zeywdl yi ixde §¦§
,`ziixaa epipyy,hlwn xirl dleby dbbya bxed iabl

aehgl xria edrx z` `ai xy`e' (d hi mixac) ea xn`py
`vne ,urd on lfxad lype ,urd zexkl ofxba eci dgcpe ,mivr
zyxece ,'ige dl`d mixrd zg` l` qepi `ed ,zne edrx z`

`ziixadàöîe','Edrx z`,Bîöò àéöîîì èøtepiidc ¨¨¤¥¥§¨§©§¦©§
,lfxad lypy mcew mewna ievn edrx didy ote`a `weecy

envr z` bxdpd `ivnd m` la` ,zelb bxedd aiigxg`l myl
.zelbn bxedd xeht ,urd on lfxad lypyéaø øîà ïàkî¦¨¨©©¦

,øæòéìà,bxdpe mc`a drbte oa` wxefdäàöiMî íàxg`l-] ¡¦¤¤¦¦¤¨§¨
d [d`viyBãé úçzî ïáà,wxefd lyBLàø úà älä àéöBä ¤¤¦©©¨¦©¨¤Ÿ
oelgd ondìaé÷å-,oa`d ea drbteøeètwxefd.zelbn §¦§¨¨

àîìà-,`ziixad ixacn gkenoeyldydéúéàc éãéî ,'àöî' ©§¨¨¨¦¦§¦¥
î àøwéòîòîL.okl mcew my didy xac `vny ezernyn - ¥¦¨¨©§©

dzidy dle`b hrnl eyxc 'ezle`b ick `vne' weqtdn recne
.okl mcew ecia dievn

:`xnbd zvxznàø÷c àðéðòî àëä ,àáø øîàoiprn o`k-] ¨©¨¨¨¨¥¦§¨¨¦§¨
[aezkd,àø÷c àðéðòî àëäåyexcl yi mewn lka ,xnelk §¨¨¥¦§¨¨¦§¨

,ok lre ,aezkd wqer eay oiprd itk '`vn' zaizàëä-o`k ¨¨
,'ezle`b ick `vne eci dbiyde' weqta xn`py ,dfeg` dcya

'`vn' zaiz zyxtznàéîec[dneca-]äî ,'Bãé äâéOä'c §¨§¦¦¨¨©
Bãé äâéOä,xaecnàzLäc-z` le`bl sqk el yi eiykry ¦¦¨¨§©§¨

,dcyd zxikn zrya sqk el didy `le ,dcydénð 'àöî' óà©¨¨©¦
àzLäc-ick `vn eiykry epiid '`vn' xn`py dn mb §©§¨

,dcyd zxikn zrya ecia eidy zerwxw xkny `le ,ezle`b
àëäå-,dbbya bxeda ,o`kez` `ai xy`e' weqta xn`py §¨¨

'`vn' zaiz zyxtzn ,'zne edrx z` `vne 'ebe xria edrx
àøwéòî déúéàc àúléî øòi äî ,øòéc àéîec-xrid dn §¨§©©©©©¦§¨§¦¥¥¦¨¨

,okl mcew my didy xac `eddéúéàc àúléî 'àöî' óà©¨¨¦§¨§¦¥
àøwéòî-mcew my didy xac lr zyxtzn `vn zaiz s` ¥¦¨¨

.urd on lfxad lypy mcew my did bexddy epiidc ,okl
:dpyna epipy'åë Lc÷äáe:`xnbd zxxan .oleka xzenàðî §¤§¥§¨

éléî éðä-on edcy z` le`bl `ady ,el` mipic micnlp oipn ¨¥¦¥
e` ,le`bl ick zeell e` ,zxg` dcy xeknl xzen ycwdd

:`xnbd daiyn .oi`vgl le`blïðaø eðúc,`ziixaaxn`p §¨©¨¨
(hi fk `xwie) ycwdd on l`eb iabl weqta,'ìàâé ìàb íàå'ixd §¦¨Ÿ¦§©

e ,oeyl ltk dfãnìîjka,aezkdïéàöçì ìàBâå ,ìàBâå äålL §©¥¤Ÿ¤§¥§¥©£¨¦
-.divg le`ble dcyd zivgn inc z` zzl i`yxéaø øîà̈©©¦

äî ,ïBòîLd,íòh,ycwdn dcy zle`ba dliwd dxezdyéôì ¦§©©©§¦
Bçk äôiL ,äfeçà äãN øëBîa eðéönL-dxezd dztiiyz` ¤¨¦§¥§¥£¨¤¨¤Ÿ

jka ,egekäìàâð àìå ìáBé òébä íàL,dcydíéìòaì úøæBç ¤¦¦¦©¥§Ÿ¦§£¨¤¤©§¨¦
,ìáBiaokleBçk òøeä,dcyd zle`b oiprl xkend lyBðéàL ©¥©Ÿ¤¥

,äfeçà äãN Léc÷î ìáà ,ïéàöçì ìàBb Bðéàå ,ìàBâå äåìŸ¤§¥§¥¥©£¨¦£¨©§¦§¥£¨
Bçk òøeäL ìéàBäjka ,dcyd lra lyàìå ìáBé òébä íàL ¦¤©Ÿ¤¦¦¦©¥§Ÿ

,äìàâð`l` eil` zxfeg dpi`íéðäkì àöBé-z`vei dcyd ¦§£¨¥©Ÿ£¦
,mipdkl zpzipe ecia z`vnpy innoklBçk äôéyicwn ly ¨¤Ÿ

,dcyd zle`b oiprl dcyd.ïéàöçì ìàBâå ,ìàBâå äålL¤Ÿ¤§¥§¥©£¨¦
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המשך ביאור למס' ערכין ליום שלישי עמ' ב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc oikxr(iriax meil)

.ipy clepy dlhd ixg` dpy el d`ln ,oey`x clepy dlhdy
é÷úîàðéáø dì ó,df oic lr `piax dywd -déì àîéìå- ©§¦¨©¦¨§¥¨¥

,ipy clepy dlhl oey`x clepy dlhd xn`iìéëà íéã÷ àðà£¨¨¦¨¦
Cãéc ànwî à÷eøé,xnelk ,jiptl ayr lek`l izncwd ip` - §¨¦©¨¦¨

'`a dpy d`ln jly okzi cvike ,jl mcew izclep ip` ixd
:`xnbd zvxzn .xc`a e"h cr dpy d`ln `l ile ,xc`aíeMî¦

déì øîàc,oey`xl ipyd dlhdàøeaéòì úúéçð zàdz` - §¨©¥©§§¥©§¦¨
clepxeark wx dpy oa didz dz` okle ,xeaird yceg jeza z

,yceg xyr dylyàøeaéòì àðúéçð àì àðàizclep `l ip` - £¨Ÿ§¥§¨§¦¨
dpy oa did` ip` okle ,eixg`l izclep `l` xeaird ycega

.yceg xyr mipy xeark
:`xnbd zl`eyez àäel` mipic ipy -,éì änì`ldeeðééä ¨¨¨¦©§

Cä.cg` xac mdipy -zngn md zexnind ipy ixd xnelk ©
df oic epl rinydy xg`ne ,'xeaird ycegl dzigp' ly oicd
.xekaa mb df oic eprinydl aey jxved recn ,dneg ixr izaa

:`xnbd daiynàîéúc eäî,xn`z `ny -íúäizaa my - ©§¥¨¨¨
xeaird yceg z` xkend lawn ,dneg ixrmeynáéúëcmy) ¦§¦

(l dk'dpy'äîéîzmicnl o`kny epzpyn dyxcy itke §¦¨
la` ,xeaird yceg z` zeaxlàëäxekaa o`k -áéúk àìc ¨¨§Ÿ§¦

àì ,'äîéîz',xeaird yceg z` xekad lawihaya e"hae §¦¨Ÿ
,dpy oa aygiïì òîLî à÷lnn xa `a` iax jxved okl - ¨©§©¨

,eprinydléøîb éããäî 'äðL' 'äðL'cixr izan xeka micnl - §¨¨¨¨¥£¨¥¨§¦
izaay myke ,'dpy' zaiz dxn`p mdipyay ,dey dxifba dneg
ea xn`p ixdy] xeaird yceg z` xkend lawn dneg ixr

.xekaa oicd `ed ,['dninz'
:dpyna epipy'åë äîéîz øîBà àeäLkyceg z` `iadl §¤¥§¦¨

,xeaird.[døeaéòå äðL Bì] (äøåáéò úðù) ïzéì øîBà éaø©¦¥¦¥¨¨§¦¨
:opaxe iax ly zwelgnd da zx`eany ,`ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðz(my) weqta xn`p ,`ziixaa,'äîéîú äðL'éaø ¨©¨¨¨¨§¦¨©¦
,øîBàaezkd `a ,'dninz' daizd dtqepe 'dpy' xn`py xg`n ¥

y epcnlläðBîdxiknd mein [xkend-]ìLíéMLå úBàî L ¤§Ÿ¥§¦¦
,änçä úBîé ïéðîk ,íéîé äMîçåoiae dheyt dpya oia epiidc ©£¦¨¨¦§¦§©§©©¨

,dngd zpy jyn `ed le`bl lekiy onfd ,zxaern dpya
.gwell ziad hlgp okn xg`leíéðL äðBî íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤§¥

,íBéì íBiî LãBç øNò,dpal iycg xyr mipyäøaòúð íàå ¨¨¤¦§§¦¦§©§¨
,xeaird yceg da sqepy ,dxiknd ly dpydBì äøaòúð- ¦§©§¨

,xyr dylyd ycegd jyna mb ziad z` le`bl lekie ,xkenl
.xeaird yceg z` xkend lawny 'dninz'n micnly meyn

:dpyna epipy'åë ìàâð àìå LãBç øNò íéðL íBé òébädid ¦¦©§¥¨¨¤§Ÿ¦§©
(my) xn`py dpzna el ozipd cg`e gweld cg` ,el helg

ok zyxecd `ziixa d`ian `xnbd .'zezinvl':ef dyxca dpce ,
ïðaø eðz(my) weqta xn`p ,`ziixaa,'úúéîvì'zx`an ¨©¨¨©§¦ª

`ed 'zezinvl' daizd yexity ,`ziixadïéèeìçì-.mlerl ©£¦
äðznä úà úBaøì 'úeúéîvì' ,øçà øáclawna s`y - ¨¨©¥©§¦§©¤©©¨¨

lawnl ziad hlgp ,dpy jeza ozepd l`b `l m` ,dpzn
:`xnbd zx`an .dpzndàîòè éàîmiyxecy mrhd dn - ©©£¨

.dpznd z` zeaxl 'zezinvl'nazkidl leki didy meyn
'úéîö'azkpe,'úeúéîö'z` zeaxl micnl oeyld xezine §¦§¦
.dpznd
äeøîàïðaø,`ziixad z` minkgd exn` -dén÷[ipta-]áøc ©§¨©¨¨©¥§©
,àtt,ex`iaeïàîkixr izaay zxne`d `ziixad in zrck - ¨¨§©

i`ce ,xknk dpic dpzn dneg,øéàî éaøk àìcéaøk éàc §Ÿ§©¦¥¦§¦§©¦
øîàä ,øéàî(:ap zexeka)äðzîdpzna dpzipy dcy -dðéà ¥¦¨¨©©¨¨¥¨

øëîkozepl laeia zxfeg dpi`y ,laeia milral dxfg oiprl §¤¤
dpzipy dcyy xi`n iax xaeqy myky ,xazqne ,dze`

oic iabl jk ,dxknpy dcyk laeia z`vei dpi` dpznazia
ziak dpy xg`l hlgp epi` ,dpzna ozipy zia ,dneg ixra

.mlerl le`bl leki `l` ,xknpyàtt áø øîà,opaxleléôà ¨©©¨¨£¦
àîézzrck `ziixady [xn`z m` elit`-]éðàL ,øéàî éaø ¥¨©¦¥¦¨¦

'úeúéîvì' àðîçø éaøc àëä(my),z` zeaxl jkn miyxece ¨¨§©¦©£¨¨©§¦
.xi`n iax dceny okzi dfae ,dpznd

eøîà[eywd-]dì éøîàå ,àtt áøì ïðaøy mixne` yie -áø ¨§©¨¨§©¨¨§¨§¦¨©
òLBäé áøc déøa àðeäok dywdìáBé éab àäå ,àtt áøì- ¨§¥§©§ª©§©¨¨§¨©¥¥

,laeia mdilral zexfegd zecy oic iabl `ldeáéúëcdk my) ¦§¦
(bi,'eáeLz',(:ap zexeka) `ziixaa opax eyxceúà úBaøì ¨§©¤

äðznä,laeia zxfegyøéàî éaøåe opax lr my wlegà÷ àì ©©¨¨§©¦¥¦Ÿ¨
éaøîok m` ,laeia zxfeg dpzny df weqtn daxn epi` - §©¥

df oicy xaeqe ,yxec epi` 'zezinvl' ieaxd z` mby xazqn
:`xnbd dwiqn .xkna wx xn`pàä àlàdaxny ef `ziixa - ¤¨¨

,dneg ixr iza oica dpznéàcå`idy.øéàî éaøk àìc ©©§Ÿ§©¦¥¦
:dneg ixra zia yicwnd oic z` d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaa[ãiî] ìàBb äæ éøä ,äîBç éøò ézáa úéa Léc÷nä©©§¦©¦§¨¥¨¥¨£¥¤¥¦¨
,ziad z` yicwdy xg`líìBòì ìàBâåmb le`bl lekie - §¥§¨

.ycwdd cia dcydy onf lk ,yceg xyr mipy xg`lBìàb§¨
[e`pw-],Lc÷ä ãiî øçàcin ziad z` le`bl milrad leki ©¥¦©¤§¥
.dpewdLãBç øNò íéðL íBé òébäcin ziad ziipw ly meid on ¦¦©§¥¨¨¤

ycwdd ly xafbdìàâð àìå,milrad ici lr ziadèeìç äéä §Ÿ¦§©¨¨¨
Bì.ycwdd on dpewl -

:`xnbd zxxanéléî éðä àðî.el` mipic micnlp okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,ìàeîL øîà(l dk my)mwe' ¨©§¥§¨©§¨§¨

ziAd'ekezzinSleléôàå ,'BúBà äðwìdpew.Lc÷ä ãiî ©©¦©§¦ª©Ÿ¤©£¦¦©¤§¥
:`xnbd zl`eyLc÷ä déèìçìåle`bl leki milrad recn - §©§§¥¤§¥

dxary xg`l ycwdl hlgp ziad oi`e ,mlerl ycwdd cin
:`xnbd daiyn .eyicwdy meid on dpyàø÷ øîà(my)dpTl' ¨©§¨©Ÿ¤

FzF`'åéúøãì-zexece zeclez el yiy dpewl hlgp ziady §ŸŸ¨
,eixg`àöéhrnzd-][jknúBøBc Bì ïéàL ,Lc÷ä ¨¨¤§¥¤¥

[zeclez-].
:`xnbd zxxanéì änì 'ìáBia àöé àì'weqtd azkp recn - Ÿ¥¥©¥¨¨¦

ziady ,'zzinSl' weqta xn`p xak ixd ,'laFIA `vi `l' (my)Ÿ¥¥©¥©§¦ª
:`xnbd daiyn .mlerl dpewl hlgpàì ,àøôñ áø øîà̈©©©§¨Ÿ

àëøöð-ziady oicd mvrl jxvp epi` 'laeia `vi `l' weqtd ©§§¨
,mlerl dpewl hlgpàlà`ed jxvpøëBîìéøò ézáa úéa ¤¨§¥©¦§¨¥¨¥

BúðL CBúa ìáBé Ba òâôe ,äîBçdpey`xd dpya jeza - ¨¨©¥§§¨
,dpewl hlgp `l oiicry ,dxiknlà÷ìñàðéîà Czòcdid - ¨§¨©§¨¨¦¨

,xnel jzrca dler÷etéììáBiagweld on ziad `viy - ¦©¥
,laeia mi`veid miza x`yk ,xkenl xefgieïì òîLî à÷̈©§©¨

weqtd'ìáBia àöé àì's` laeia `vei epi` dneg ixra ziay Ÿ¥¥©¥
.dpey`xd ezpy jeza

äðùî
:dneg ixr izaa lld zpwz z` d`ian epzpynäðBLàøa- ¨¦¨

,[dpyna oldl zx`eand] lld zpwz iptly dtewzaäéä̈¨
gweldïîèða [xzzqn-]íBée`lnyLãBç øNò íéðL ¦§©§¥¨¨¤

,ziad zxiknlle`bl leki xkendy oexg`d meid edfy
,gweldnàäiL éãkziad,Bì èeìçxzzqny ici lry §¥¤§¥¨

d`xy xg`ne .ziad z` le`bl lkei `l ,ed`vni `le xkendn
,miyer jky lldìlä ïé÷úäowfd,xkend xear dpwzàäiL ¦§¦¦¥¤§¥

ìBçLz` [lihn-]åéúBòî,ziad z` zectl `a mnrylìäkL ¥¨¨©¦§¨
,dxfrayúìcä úà øáBL àäéåxknpy ezia ly.ñðëðå ¦¥¥¤©¤¤§¦§¨

eælä äöøiL éúîéà,eizern lawl ,dpewd -àáédkyll ¥¨©¤¦§¤©¨¨Ÿ
.åéúBòî úà ìBhéå§¦¤¨¨

àøîâ
wzî ,àáø øîàìlä ìL Búðxn` lra m`y ,cenll epl yi ¨©¨¨¦©¨¨¤¦¥

ezy`léhéb äæ éøä'äðúðå ,'æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò C £¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦§¨§¨
Bìzernd z` dpzp m` ,fef miz`n dy`dBzòcîmlaiwy - ¦©§

`id ixd ,oevxa lrad,úLøBâîzernd z` el dpzp m` la` §¤¤
,Bçøk ìòa,ezia jeza zernd z` dlihdy oebk.úLøBâî dðéà §©¨§¥¨§¤¤
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רלג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc oikxr(iyily meil)

ixar card [rwzyi-]aoidïéðòì íìBòìe ,íéáëBë éãáBò ¥§¥¨¦§¨§¦§©
øéîçð BðBéãt,`pipg iaxa iqei iaxcn eilr,dpna xknp m`y ¦§©§¦

itk miz`na aygny 'eipy itk'n yexcp ,miz`n deye giayde
yexcp ,d`n deye siqkde ,miz`na xknp m`e ,eiykr deyy

.xknpy itk miz`na aygny 'ezpwn sqk'n
:`lewl miweqtd z` miyxec recn xg` ote`a `xnbd zx`an

,÷çöé øa ïîçð áø øîàmeyn ,epeicta miliwny mrhd ¨©©©§¨©¦§¨
cáéúë(`p dk `xwie) ixar car oeict zyxtaúBaø ãBò íà' §¦¦©

íéðMa,'Fzpwn sqMn FzN`B aiWi oditláéúëe(ap dk my) ©¨¦§¦¤¨¦§ª¨¦¤¤¦§¨§¦
íéðMa øàLð èòî íà','FzN`B z` aiWi eipW itM 'ebernyne ¦§©¦§©©¨¦§¦¨¨¨¦¤§ª¨

yi jk lre ,herin e` ieax yi mnvr mipyay miweqtdn
zeywdlúBèòeî íéðL Léå úBaeøî íéðL Lé éëå-yi m`d §¦¥¨¦§§¥¨¦¨

lk `lde ,dzxagn zhren dpy e` ,dzxagn daexn dpy
,od zeey mipydàlà,`ed 'mipya zeax cer m`' weqtd xe`ia ¤¨

m`yBtñk äaøúðaygl yi ,dzr mda cnery el` mipya ¦§©¨©§
epeict'Búð÷î óñkî'-miliwn ep`vnpe ,dipwd zra eieey itk ¦¤¤¦§¨

,card lrm`' weqtd xe`ae,'mipya x`yp hrnm`yèòîúð¦§©¥
Btñkepeict aygl yi ,dzr mda cnery mipya'åéðL éôk'- ©§§¦¨¨

lr lwdl yiy micnl o`kne ,el` mipya eiykr deyy itk
.epeicta card

:`xnbd zl`eyàîéàå-miweqtd yexity xn`p ile`m`' §¥¨
aeyig oiprl ,mheytk `ed 'ebe 'hrn m`e' 'ebe 'mipya zeax cer

c ,envr z` dcetyk zzl card jixvy mincdãáòc àëéä¥¨§¨©
ézøz,mipy izy car m`y -éòaøà éLééôe-cer ex`ype ©§¥¨§¦©§§¦

,zectdl dzr `ae ,card da `veiy laeid zpy cr mipy rax`
òaøà déì áúéì-,mipy rax` inc oec`l ozi'Búð÷î óñkî' ¥¦¥©§©¦¤¤¦§¨

-,oec`d mliyy sqkd oeayg it lr el` mipy zeeyy itk
òaøà ãáòc àëéäå-,mipy rax` car m`eézøz éLééôe- §¥¨§¨©©§©¨§¦©§¥

,laeia card z`ivil cr mipy izy wx ex`ypeézøz déì áúéì¥¦¥©§¥
,mipyd izy inc z` oec`l ozi -'åéðL éôk'-mipyd ieey itk §¦¨¨

xwiizdy mipte` lr miweqta xaecn oi`e ,cearl el ex`ypy
.lfed e` card
:`xnbd daiynïk íàlr `ed ieaixdy eyexit 'mipya zeax'y ¦¥
,ze`ad mipyd,'íéðL úBaø ãBò íà' áBzëðexzep m` epiidc ¦§¦©¨¦

,laeid cr zeax mipy'íéðMa' éàî-daizl dtqep recne ©©¨¦
m`y ,exary mipyl dpeekdy i`ce `l` ,z"ia ze`d 'mipy'

íéðMa Btñk äaøúðgiaydy oebk ,dipwd zrn exary ¦§©¨©§©¨¦
,xwiizdeaygl yiBúð÷î óñkî-dipwd zrya eieey itk ¦¤¤¦§¨
la` ,lefam`úðíéðMa Btñk èòîoebk ,dipwd zrn exary ¦§©¥©§©¨¦

,lfede siqkdyaygle eilr lwdl yiåéðL éôk-eieey itk §¦¨¨
.mda `vnpy el` mipya ,eiykr

éàø÷ éðäì ïîçð áø eäðéLøc ,óñBé áø øîà-ongp ax yxc ¨©©¥¨§¦§©©§¨§¨¥§¨¥
miweqt wgvi xa,el`.éðéñkepilr zlaewn ezyxcy ,xnelk §¦©

,ipiqn dynl dkldk.miweqtd yexit `ed jky i`cee
:dpyna epipy'åë ÷Bçøa øBkîé àìl`bie drxa ,aexwa l`bie Ÿ¦§§¨

:`xnbd zxxan .oi`vgl l`bi `le ,l`bie deli `le ,dtiaàðî§¨
éléî éðä-:`xnbd daiyn .el` mipic ecnlp oipnïðaø eðúc ¨¥¦¥§¨©¨¨
,`ziixaaweqta xn`pdk `xwie) exknn dcy l`ebd zece`

,(ek:`ziixad zyxtn .'ezl`b ick `vne eci dbiyde'äâéOäå'§¦¦¨
,'Bãéepiid,Bîöò ãéi`yx elyn zern l`ebl yi m` wx xnelk ¨©©§

epcnl o`kne ,le`bl.ìàâéå äåìé àlLxn`py dnne,'àöîe' ¤Ÿ¦§¤§¦§©¨¨
,le`bl zlekid z` `vn eiykry rnynéeöîì èøt-`le §¨§¨

epcnl o`kne ,xknyk cin le`bl leki didyøBkîé àlL¤Ÿ¦§
÷Bçøa-xekni `lyxknyk ecia dzidy ,dwegxd edcy z` §¨

,ezfeg` dcy z`ìBàâéålaiwy zernd mráBø÷a-edcy z` §¦§§¨

,dxkny daexwdxekni `ly okeòøa-,eciay drexb dcy §¨
ìBàâéå,laiwy zernd mräôéa-.dxkny dlernd dcyd z` §¦§§¨¤

xn`py dnne,'Búleàb éãk'zern witqn ecia yiy rnyny §¥§¨
cenll yi ,le`bl jixvy dn lk ickäleàb éãkzle`b ick - §¥§¨

zg` zaa dcyd lk.ïéàöçì ìàBb Bðéàå ,ìàBb àeä¥§¥¥©£¨¦
:`xnbd ddnzàøîéîìxnel ozip m`d -àzLä 'àöî'c §¥§¨§¨¨©§¨

òîLî-ecia eidy `le] eiykr `vny zyxtzn '`vn' zaizy ©§©
,[okl mcew zerneäðéîøe-dnn jk lr zeywdl yi ixde §¦§
,`ziixaa epipyy,hlwn xirl dleby dbbya bxed iabl

aehgl xria edrx z` `ai xy`e' (d hi mixac) ea xn`py
`vne ,urd on lfxad lype ,urd zexkl ofxba eci dgcpe ,mivr
zyxece ,'ige dl`d mixrd zg` l` qepi `ed ,zne edrx z`

`ziixadàöîe','Edrx z`,Bîöò àéöîîì èøtepiidc ¨¨¤¥¥§¨§©§¦©§
,lfxad lypy mcew mewna ievn edrx didy ote`a `weecy

envr z` bxdpd `ivnd m` la` ,zelb bxedd aiigxg`l myl
.zelbn bxedd xeht ,urd on lfxad lypyéaø øîà ïàkî¦¨¨©©¦

,øæòéìà,bxdpe mc`a drbte oa` wxefdäàöiMî íàxg`l-] ¡¦¤¤¦¦¤¨§¨
d [d`viyBãé úçzî ïáà,wxefd lyBLàø úà älä àéöBä ¤¤¦©©¨¦©¨¤Ÿ
oelgd ondìaé÷å-,oa`d ea drbteøeètwxefd.zelbn §¦§¨¨

àîìà-,`ziixad ixacn gkenoeyldydéúéàc éãéî ,'àöî' ©§¨¨¨¦¦§¦¥
î àøwéòîòîL.okl mcew my didy xac `vny ezernyn - ¥¦¨¨©§©

dzidy dle`b hrnl eyxc 'ezle`b ick `vne' weqtdn recne
.okl mcew ecia dievn

:`xnbd zvxznàø÷c àðéðòî àëä ,àáø øîàoiprn o`k-] ¨©¨¨¨¨¥¦§¨¨¦§¨
[aezkd,àø÷c àðéðòî àëäåyexcl yi mewn lka ,xnelk §¨¨¥¦§¨¨¦§¨

,ok lre ,aezkd wqer eay oiprd itk '`vn' zaizàëä-o`k ¨¨
,'ezle`b ick `vne eci dbiyde' weqta xn`py ,dfeg` dcya

'`vn' zaiz zyxtznàéîec[dneca-]äî ,'Bãé äâéOä'c §¨§¦¦¨¨©
Bãé äâéOä,xaecnàzLäc-z` le`bl sqk el yi eiykry ¦¦¨¨§©§¨

,dcyd zxikn zrya sqk el didy `le ,dcydénð 'àöî' óà©¨¨©¦
àzLäc-ick `vn eiykry epiid '`vn' xn`py dn mb §©§¨

,dcyd zxikn zrya ecia eidy zerwxw xkny `le ,ezle`b
àëäå-,dbbya bxeda ,o`kez` `ai xy`e' weqta xn`py §¨¨

'`vn' zaiz zyxtzn ,'zne edrx z` `vne 'ebe xria edrx
àøwéòî déúéàc àúléî øòi äî ,øòéc àéîec-xrid dn §¨§©©©©©¦§¨§¦¥¥¦¨¨

,okl mcew my didy xac `eddéúéàc àúléî 'àöî' óà©¨¨¦§¨§¦¥
àøwéòî-mcew my didy xac lr zyxtzn `vn zaiz s` ¥¦¨¨

.urd on lfxad lypy mcew my did bexddy epiidc ,okl
:dpyna epipy'åë Lc÷äáe:`xnbd zxxan .oleka xzenàðî §¤§¥§¨

éléî éðä-on edcy z` le`bl `ady ,el` mipic micnlp oipn ¨¥¦¥
e` ,le`bl ick zeell e` ,zxg` dcy xeknl xzen ycwdd

:`xnbd daiyn .oi`vgl le`blïðaø eðúc,`ziixaaxn`p §¨©¨¨
(hi fk `xwie) ycwdd on l`eb iabl weqta,'ìàâé ìàb íàå'ixd §¦¨Ÿ¦§©

e ,oeyl ltk dfãnìîjka,aezkdïéàöçì ìàBâå ,ìàBâå äålL §©¥¤Ÿ¤§¥§¥©£¨¦
-.divg le`ble dcyd zivgn inc z` zzl i`yxéaø øîà̈©©¦

äî ,ïBòîLd,íòh,ycwdn dcy zle`ba dliwd dxezdyéôì ¦§©©©§¦
Bçk äôiL ,äfeçà äãN øëBîa eðéönL-dxezd dztiiyz` ¤¨¦§¥§¥£¨¤¨¤Ÿ

jka ,egekäìàâð àìå ìáBé òébä íàL,dcydíéìòaì úøæBç ¤¦¦¦©¥§Ÿ¦§£¨¤¤©§¨¦
,ìáBiaokleBçk òøeä,dcyd zle`b oiprl xkend lyBðéàL ©¥©Ÿ¤¥

,äfeçà äãN Léc÷î ìáà ,ïéàöçì ìàBb Bðéàå ,ìàBâå äåìŸ¤§¥§¥¥©£¨¦£¨©§¦§¥£¨
Bçk òøeäL ìéàBäjka ,dcyd lra lyàìå ìáBé òébä íàL ¦¤©Ÿ¤¦¦¦©¥§Ÿ

,äìàâð`l` eil` zxfeg dpi`íéðäkì àöBé-z`vei dcyd ¦§£¨¥©Ÿ£¦
,mipdkl zpzipe ecia z`vnpy innoklBçk äôéyicwn ly ¨¤Ÿ

,dcyd zle`b oiprl dcyd.ïéàöçì ìàBâå ,ìàBâå äålL¤Ÿ¤§¥§¥©£¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc oikxr(iriax meil)

.ipy clepy dlhd ixg` dpy el d`ln ,oey`x clepy dlhdy
é÷úîàðéáø dì ó,df oic lr `piax dywd -déì àîéìå- ©§¦¨©¦¨§¥¨¥

,ipy clepy dlhl oey`x clepy dlhd xn`iìéëà íéã÷ àðà£¨¨¦¨¦
Cãéc ànwî à÷eøé,xnelk ,jiptl ayr lek`l izncwd ip` - §¨¦©¨¦¨

'`a dpy d`ln jly okzi cvike ,jl mcew izclep ip` ixd
:`xnbd zvxzn .xc`a e"h cr dpy d`ln `l ile ,xc`aíeMî¦

déì øîàc,oey`xl ipyd dlhdàøeaéòì úúéçð zàdz` - §¨©¥©§§¥©§¦¨
clepxeark wx dpy oa didz dz` okle ,xeaird yceg jeza z

,yceg xyr dylyàøeaéòì àðúéçð àì àðàizclep `l ip` - £¨Ÿ§¥§¨§¦¨
dpy oa did` ip` okle ,eixg`l izclep `l` xeaird ycega

.yceg xyr mipy xeark
:`xnbd zl`eyez àäel` mipic ipy -,éì änì`ldeeðééä ¨¨¨¦©§

Cä.cg` xac mdipy -zngn md zexnind ipy ixd xnelk ©
df oic epl rinydy xg`ne ,'xeaird ycegl dzigp' ly oicd
.xekaa mb df oic eprinydl aey jxved recn ,dneg ixr izaa

:`xnbd daiynàîéúc eäî,xn`z `ny -íúäizaa my - ©§¥¨¨¨
xeaird yceg z` xkend lawn ,dneg ixrmeynáéúëcmy) ¦§¦

(l dk'dpy'äîéîzmicnl o`kny epzpyn dyxcy itke §¦¨
la` ,xeaird yceg z` zeaxlàëäxekaa o`k -áéúk àìc ¨¨§Ÿ§¦

àì ,'äîéîz',xeaird yceg z` xekad lawihaya e"hae §¦¨Ÿ
,dpy oa aygiïì òîLî à÷lnn xa `a` iax jxved okl - ¨©§©¨

,eprinydléøîb éããäî 'äðL' 'äðL'cixr izan xeka micnl - §¨¨¨¨¥£¨¥¨§¦
izaay myke ,'dpy' zaiz dxn`p mdipyay ,dey dxifba dneg
ea xn`p ixdy] xeaird yceg z` xkend lawn dneg ixr

.xekaa oicd `ed ,['dninz'
:dpyna epipy'åë äîéîz øîBà àeäLkyceg z` `iadl §¤¥§¦¨

,xeaird.[døeaéòå äðL Bì] (äøåáéò úðù) ïzéì øîBà éaø©¦¥¦¥¨¨§¦¨
:opaxe iax ly zwelgnd da zx`eany ,`ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðz(my) weqta xn`p ,`ziixaa,'äîéîú äðL'éaø ¨©¨¨¨¨§¦¨©¦
,øîBàaezkd `a ,'dninz' daizd dtqepe 'dpy' xn`py xg`n ¥

y epcnlläðBîdxiknd mein [xkend-]ìLíéMLå úBàî L ¤§Ÿ¥§¦¦
,änçä úBîé ïéðîk ,íéîé äMîçåoiae dheyt dpya oia epiidc ©£¦¨¨¦§¦§©§©©¨

,dngd zpy jyn `ed le`bl lekiy onfd ,zxaern dpya
.gwell ziad hlgp okn xg`leíéðL äðBî íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤§¥

,íBéì íBiî LãBç øNò,dpal iycg xyr mipyäøaòúð íàå ¨¨¤¦§§¦¦§©§¨
,xeaird yceg da sqepy ,dxiknd ly dpydBì äøaòúð- ¦§©§¨

,xyr dylyd ycegd jyna mb ziad z` le`bl lekie ,xkenl
.xeaird yceg z` xkend lawny 'dninz'n micnly meyn

:dpyna epipy'åë ìàâð àìå LãBç øNò íéðL íBé òébädid ¦¦©§¥¨¨¤§Ÿ¦§©
(my) xn`py dpzna el ozipd cg`e gweld cg` ,el helg

ok zyxecd `ziixa d`ian `xnbd .'zezinvl':ef dyxca dpce ,
ïðaø eðz(my) weqta xn`p ,`ziixaa,'úúéîvì'zx`an ¨©¨¨©§¦ª

`ed 'zezinvl' daizd yexity ,`ziixadïéèeìçì-.mlerl ©£¦
äðznä úà úBaøì 'úeúéîvì' ,øçà øáclawna s`y - ¨¨©¥©§¦§©¤©©¨¨

lawnl ziad hlgp ,dpy jeza ozepd l`b `l m` ,dpzn
:`xnbd zx`an .dpzndàîòè éàîmiyxecy mrhd dn - ©©£¨

.dpznd z` zeaxl 'zezinvl'nazkidl leki didy meyn
'úéîö'azkpe,'úeúéîö'z` zeaxl micnl oeyld xezine §¦§¦
.dpznd
äeøîàïðaø,`ziixad z` minkgd exn` -dén÷[ipta-]áøc ©§¨©¨¨©¥§©
,àtt,ex`iaeïàîkixr izaay zxne`d `ziixad in zrck - ¨¨§©

i`ce ,xknk dpic dpzn dneg,øéàî éaøk àìcéaøk éàc §Ÿ§©¦¥¦§¦§©¦
øîàä ,øéàî(:ap zexeka)äðzîdpzna dpzipy dcy -dðéà ¥¦¨¨©©¨¨¥¨

øëîkozepl laeia zxfeg dpi`y ,laeia milral dxfg oiprl §¤¤
dpzipy dcyy xi`n iax xaeqy myky ,xazqne ,dze`

oic iabl jk ,dxknpy dcyk laeia z`vei dpi` dpznazia
ziak dpy xg`l hlgp epi` ,dpzna ozipy zia ,dneg ixra

.mlerl le`bl leki `l` ,xknpyàtt áø øîà,opaxleléôà ¨©©¨¨£¦
àîézzrck `ziixady [xn`z m` elit`-]éðàL ,øéàî éaø ¥¨©¦¥¦¨¦

'úeúéîvì' àðîçø éaøc àëä(my),z` zeaxl jkn miyxece ¨¨§©¦©£¨¨©§¦
.xi`n iax dceny okzi dfae ,dpznd

eøîà[eywd-]dì éøîàå ,àtt áøì ïðaøy mixne` yie -áø ¨§©¨¨§©¨¨§¨§¦¨©
òLBäé áøc déøa àðeäok dywdìáBé éab àäå ,àtt áøì- ¨§¥§©§ª©§©¨¨§¨©¥¥

,laeia mdilral zexfegd zecy oic iabl `ldeáéúëcdk my) ¦§¦
(bi,'eáeLz',(:ap zexeka) `ziixaa opax eyxceúà úBaøì ¨§©¤

äðznä,laeia zxfegyøéàî éaøåe opax lr my wlegà÷ àì ©©¨¨§©¦¥¦Ÿ¨
éaøîok m` ,laeia zxfeg dpzny df weqtn daxn epi` - §©¥

df oicy xaeqe ,yxec epi` 'zezinvl' ieaxd z` mby xazqn
:`xnbd dwiqn .xkna wx xn`pàä àlàdaxny ef `ziixa - ¤¨¨

,dneg ixr iza oica dpznéàcå`idy.øéàî éaøk àìc ©©§Ÿ§©¦¥¦
:dneg ixra zia yicwnd oic z` d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaa[ãiî] ìàBb äæ éøä ,äîBç éøò ézáa úéa Léc÷nä©©§¦©¦§¨¥¨¥¨£¥¤¥¦¨
,ziad z` yicwdy xg`líìBòì ìàBâåmb le`bl lekie - §¥§¨

.ycwdd cia dcydy onf lk ,yceg xyr mipy xg`lBìàb§¨
[e`pw-],Lc÷ä ãiî øçàcin ziad z` le`bl milrad leki ©¥¦©¤§¥
.dpewdLãBç øNò íéðL íBé òébäcin ziad ziipw ly meid on ¦¦©§¥¨¨¤

ycwdd ly xafbdìàâð àìå,milrad ici lr ziadèeìç äéä §Ÿ¦§©¨¨¨
Bì.ycwdd on dpewl -

:`xnbd zxxanéléî éðä àðî.el` mipic micnlp okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,ìàeîL øîà(l dk my)mwe' ¨©§¥§¨©§¨§¨

ziAd'ekezzinSleléôàå ,'BúBà äðwìdpew.Lc÷ä ãiî ©©¦©§¦ª©Ÿ¤©£¦¦©¤§¥
:`xnbd zl`eyLc÷ä déèìçìåle`bl leki milrad recn - §©§§¥¤§¥

dxary xg`l ycwdl hlgp ziad oi`e ,mlerl ycwdd cin
:`xnbd daiyn .eyicwdy meid on dpyàø÷ øîà(my)dpTl' ¨©§¨©Ÿ¤

FzF`'åéúøãì-zexece zeclez el yiy dpewl hlgp ziady §ŸŸ¨
,eixg`àöéhrnzd-][jknúBøBc Bì ïéàL ,Lc÷ä ¨¨¤§¥¤¥

[zeclez-].
:`xnbd zxxanéì änì 'ìáBia àöé àì'weqtd azkp recn - Ÿ¥¥©¥¨¨¦

ziady ,'zzinSl' weqta xn`p xak ixd ,'laFIA `vi `l' (my)Ÿ¥¥©¥©§¦ª
:`xnbd daiyn .mlerl dpewl hlgpàì ,àøôñ áø øîà̈©©©§¨Ÿ

àëøöð-ziady oicd mvrl jxvp epi` 'laeia `vi `l' weqtd ©§§¨
,mlerl dpewl hlgpàlà`ed jxvpøëBîìéøò ézáa úéa ¤¨§¥©¦§¨¥¨¥

BúðL CBúa ìáBé Ba òâôe ,äîBçdpey`xd dpya jeza - ¨¨©¥§§¨
,dpewl hlgp `l oiicry ,dxiknlà÷ìñàðéîà Czòcdid - ¨§¨©§¨¨¦¨

,xnel jzrca dler÷etéììáBiagweld on ziad `viy - ¦©¥
,laeia mi`veid miza x`yk ,xkenl xefgieïì òîLî à÷̈©§©¨

weqtd'ìáBia àöé àì's` laeia `vei epi` dneg ixra ziay Ÿ¥¥©¥
.dpey`xd ezpy jeza

äðùî
:dneg ixr izaa lld zpwz z` d`ian epzpynäðBLàøa- ¨¦¨

,[dpyna oldl zx`eand] lld zpwz iptly dtewzaäéä̈¨
gweldïîèða [xzzqn-]íBée`lnyLãBç øNò íéðL ¦§©§¥¨¨¤

,ziad zxiknlle`bl leki xkendy oexg`d meid edfy
,gweldnàäiL éãkziad,Bì èeìçxzzqny ici lry §¥¤§¥¨

d`xy xg`ne .ziad z` le`bl lkei `l ,ed`vni `le xkendn
,miyer jky lldìlä ïé÷úäowfd,xkend xear dpwzàäiL ¦§¦¦¥¤§¥

ìBçLz` [lihn-]åéúBòî,ziad z` zectl `a mnrylìäkL ¥¨¨©¦§¨
,dxfrayúìcä úà øáBL àäéåxknpy ezia ly.ñðëðå ¦¥¥¤©¤¤§¦§¨

eælä äöøiL éúîéà,eizern lawl ,dpewd -àáédkyll ¥¨©¤¦§¤©¨¨Ÿ
.åéúBòî úà ìBhéå§¦¤¨¨

àøîâ
wzî ,àáø øîàìlä ìL Búðxn` lra m`y ,cenll epl yi ¨©¨¨¦©¨¨¤¦¥

ezy`léhéb äæ éøä'äðúðå ,'æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò C £¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦§¨§¨
Bìzernd z` dpzp m` ,fef miz`n dy`dBzòcîmlaiwy - ¦©§

`id ixd ,oevxa lrad,úLøBâîzernd z` el dpzp m` la` §¤¤
,Bçøk ìòa,ezia jeza zernd z` dlihdy oebk.úLøBâî dðéà §©¨§¥¨§¤¤
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המשך ביאור למס' ערכין ליום רביעי עמ' ב



רלד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc oikxr(iyiy meil)

.'àöé ìáBiáe':`xnbd zl`eyøîà÷ éàîzpeek `id dn ± ©¥¥¥©¨¨©
`ld ,laeia e`vi `ly xnel mixeaq epiid recn ,`ziixad
z`vei dfeg` dcyy myke ,laeia z`veid dfeg` dcyl eywed
jixv recne ,laeia e`viy mixvgd izal cenll yi jk laeia

:`xnbd zx`an .z`f cnll '`vi laeiae' weqtd z`áø øîà̈©©
àëøöð àì ,àðeäly dxwnl jxved `l '`vi laeiae' weqtd ± ¨Ÿ©§§¨

,zia zxiknøçà Bìàâe ,íéøöçä ézáa úéa Léc÷îì àlà± ¤¨§©§¦©¦§¨¥©£¥¦§¨©¥
e`cte xg` mc` `aeäiðL äðLa ìáBé Ba òâôe ,Lc÷ä ãiî¦©¤§¥¨©¥§¨¨§¦¨

ixr iza iabl `l` 'yicwn' oic yxtzd `l dxezay ,ezle`bl
dzrne ,dfeg` dcye dnegdéì úénãî éàîìdfi` ly epicl ± §©§©¥¥

,mixvgd iza z` dncz odnì éàa zia yicwnäîBç éøò ézá ¦§¨¥¨¥¨
ç÷Blì déì èélçéà ,déì úénãîhlgp ziady oicd didi ± §©¥¥¦©¦¥©¥©

epipyy itk dneg xira zia yicwna oicd jky ,gweld zeyxa
e ,(:`l) lirlì éàyicwníéðäkì ,[déì] úénãî äfeçà äãN ¦§§¥£¨§©¥¥©Ÿ£¦

à÷ôðjky ,mipdkd zeyxl laeia `vi ziady oicd didi - ¨§¨
mewn lkne ,(.dk) lirl epipyy enk ,dfeg` dcy yicwna oicd
dn dfe ,xkend zeyxl laeia `viy oicd didi `l i`cea

,'laeia `vi `l leki' `ziixad dl`yyéøèöà éëäìCaezkd §¨¦¦§§¦
'àöé ìáBiáe'dneg ztwen dpi`y xira zia yicwn s`y cnll ©¥¥¥

.xkend zeyxl `vei ,laei ea rbte xg` el`be
é÷úîdì ódywd -àøéòæ áø,`ped ax ly evexiz lréàî ©§¦¨©§¦¨©
àéøéày dxwn `weec hwp recn ±øçà Bìàbf`y ycwd cin ¦§¨§¨©¥

,xkend zeyxl laeia `veiénð Bìàb àì eléôà`ly recn ± £¦Ÿ§¨©¦
cin xg` e`ct `l m` elit`y '`vi laeiae' aezkd on cnlp

.xkend zeyxl laeia `vei ziad ixd ,ycwdééaà déì øîà̈©¥©©¥
cin xg` el`b `la s`y yexcl epl did mpn` ,`xirf axl

icka `l` ,mpiga eilral laeia `vei `ed ixd ycwdàlL¤Ÿ
eøîàéyàöBé Lc÷äoilegl,ïBéãt àìa`vei epi`y oicd okl Ÿ§¤§¥¥§Ÿ¦§

.mpiga ycwd zeyxn
:`xnbd zxxanïìðî`vei ycwd oi`y ef `xaq xnel epl oipn ± §¨¨

zeyxn laeia mi`vei mixvgd iza oi` oklye ,oeict `ll
xnege lwa z`f micnel :`xnbd zx`an .mpiga xkenl ycwdd

îly epicäî ,éåì ïam`éåì ïaelit`yBøkîîa Bçk äôiL ¦¤¥¦©¤¥¦¤¨¤Ÿ§¦§¨
dxfga ezeyxl lawl zeiekf el yi zia e` dcy xkn xy`ky ±
izy iptl elit` dzectl leki xkny dcyy ,xkny dn z`

mewn lkne ,mlerl zectl leki dneg xira ziae ,mipyòøeä©
BLc÷äa Bçkdxfga ezeyxl lawl ef dlrn el oi` ycwda ± Ÿ§¤§¥

,jenqa x`eaiy itk ,oeict `la yicwdy dn z`ìàøNé¦§¨¥
Bøkîîa Bçk òøeäLoi` zia e` dcy xkn xy`ky l`xyi ± ¤©Ÿ§¦§¨

leki zecyy ,xkny dn z` dxfga ezeyxl lawl zeiekf el
leki dneg ixr izae ,dxikndn mipy izy xg`l wx zectl

,dxikndn dpy cr wx zectlBLc÷äa Bçk òøeäL ïéc Bðéà± ¥¦¤©Ÿ§¤§¥
lawl zeiekfd el didz `l ycwda s`y zpzep `xaqd oi` ike

.oeict `la yicwdy dn z` dxfga ezeyxl
:`xnbd zxxanïìðî íúäålawn epi` iel oay z`f epl oipne ± §¨¨§¨¨

:`xnbd zx`an .oeict `la yicwdy dn z` dxfga ezeyxl
àéðúcieln dcy e` zia dpewd iabl aezka xn`p ,`ziixaa §©§¨

xire ziA xMnn `vie mIeld on l`bi xW`e' (bl dk `xwie)©£¤¦§©¦©§¦¦§¨¨¦§©©¦§¦
wx xn`p did eli`e ,laIA FzGg`'økîî àöéå'zia' zeaiz `la £ª¨©Ÿ¥§¨¨¦§©

,'ezfeg` xireéðà òîBLy ,jknåéìèìhî åéãáò eléôà ¥©£¦£¦£¨¨¦©§§¨
åéøèLe,laeia mi`vei md ixd xg`l exknpyøîBì ãeîìz §¨¨©§©

éa''Búfeçà øéòå ú,milhlhnd mixac `le:`ziixad zl`ey ©¦§¦£¨
ok m`'økîî' øîBì ãeîìz äîzvxzn .xac lk rnyny ©©§©¦§©

:`ziixadípça àöBé åéøkîîdxfga `vei xknpd xac `weec ± ¦§¨¨¥§¦¨

,mpiga laeia ield zeyxlàöBé Lc÷ä ïéàåzeyxl dxfga §¥¤§¥¥
ield.ïBéãôa àlà ípça§¦¨¤¨§¦§

mewn did ,'`vi laeiae' weqtd ilely `ziixaa epipy lirl
epiid recn dl`y `xnbde ,laeia e`vi `l mixvgd izay xnel
dfeg` dcyl eywed mixvgd iza `ld ,jk xnel mixeaq
mixvgd iza yicwnl dpeekdy `ped ax uxize ,laeia z`veid
aezkd epcnlne ,eziictl dipyd dpya laei lge xg` d`cte
:zwelgna iepy df xacy `xnbd d`ian dzr .milral `veiy

àéòLBà éaøc àâéìôely eixac lr miwleg `ped ax ixac ± §¦¨§©¦©§¨
,`irye` iaxìkä ,àéòLBà éaø øîàcmictpd mixacd lk ± §¨©©¦©§¨©Ÿ
,ycwd cinBì í÷å óñkä ïúðå ììëa eéäaezka milelk eid ± ¨¦§¨§¨©©¤¤§¨

LMxr sqM ziWng sqie Fz` WiCwOd dcVd z` l`bi l`B m`e'§¦¨Ÿ¦§©¤©¨¤©©§¦Ÿ§¨©£¦¦¤¤¤§§
ycwd cin dpwpd xacy rnyny ,(hi fk `xwie) 'Fl mwe eilr̈¨§¨

,mlerl dpewd cia x`ypa áeúkä Eì èøtLkl`ebäãN §¤¨©§©¨¦§¥
äfeçà,ycwd cin mixg` lyLã÷ ìáBiá Búàöa äãOä äéäå' £¨§¨¨©¨¤§¥©¥Ÿ¤
''äì(`k my),,mipdkl zwlgzne laeia z`vei dcydy epiid ©

y xn`p dzrníéðäkì à÷ôðå déì ÷øôc àeä äãN`weecy ± ¨¤§¨©¥§¨§¨©Ÿ£¦
dxn`e df llkn dxezd d`ived eze`y cigid xacd `ed dcy

,mipdkl laeia `vei eze` micet xy`kyðä ìáàéîéé÷ãk C £¨¨¨¦§¨§¦
éîéé÷on e`ved `ly mixvgd iza mllkae mixacd xzi la` ± ¨§¦

.mze` dcetd cin mi`vei mpi`y df oica ex`yp ,llkdixde
,ycwdd on xg` l`b xy`ky xn`y `ped ax lr dfa wleg

.laeia eilral xfege epnn `vei
e`cte yicwn s`y `irye` iax itl dzrn :`xnbd zl`ey

xn`py dn ok m` ,laeia xkenl xfeg epi` xg`'àöé ìáBiáe'©¥¥¥
.éì änì:`xnbd zvxznàëøöð àì ,àtt áø øîà`l ± ¨¨¦¨©©¨¨Ÿ©§§¨

,`irye` ax itl aezkd jxvedézáa úéa øëBîì àlà¤¨§¥©¦§¨¥
äiðL äðLa ìáBé Ba òâôe íéøöçädf weqt ilely ,ezxiknl ©£¥¦¨©¥§¨¨§¦¨

oky ,laeia `vi `ly xnel mixeaq epiiddéì úénãî éàîì± §©§©¥¥
,df dxwna mixvgd iza z` dncz in ly epicléøò ézáì éà¦§¨¥¨¥

ç÷Blì déì èlçéà ,déì úénãî äîBçoicd zeidl jixv did ± ¨§©¥¥¦©©¥©¥©
dpyd jeza l`bp `ly xg`n gwell xak hlgp ziady

,dpey`xdéòa äîìLä ,déì úénãî äfeçà äãNì éàdid ± ¦¦§¥£¨§©¥¥©§¨¨¨¥
ecia dcyd x`yze gwell xkend milyiy oicd zeidl jixv

,mpiga xkenl xefgi f`e dpy cerdfeg` dcya oicd `ed jky
,(:hk) lirl `ziixaa epipyy enkéøèöà éëäìCaezkd §¨¦¦§§¦

'àöé ìáBiáe'gweld zeyxn laeid `eaa cin `viy epcnll ©¥¥¥
.xkend zeyxl

ixack `lye `ped ax ixack gken day `ziixa `xnbd d`ian
:`irye` iaxàðeä áøc déúååk àéðzizaa zia yicwndy ©§¨§¨¥§©¨

xege laeia `vei ycwdd cin xg` mc` dl`be mixvgd
,milralàéòLBà éaøc àúáeéúezcner dcydy xn`y §§¨§©¦©§¨

,epipy jky .mlerl gweld zeyxaézáa úéa Léc÷nä©©§¦©¦§¨¥
ãiî ìàBb äæ éøä ,íéøöçäezectl yicwnd cia zeyx ± ©£¥¦£¥¤¥¦¨

xkenk miizpy xg`l cr oizndl jixv epi`e cin ycwd zeyxn
,dfeg` dcyåokíìBòì BìàBâ`le ,mler cr ezectl leki ± §£§¨

,yceg xyr mipy cr wx el`ebl lekiy dneg xira zia xkenk
el`ebl yicwnd leki ycwdd cin xg` el`b m` elit` oke
epi` ycwdd cin xg` d`cty xg`ly dfeg` dcyk `le ,ecin

,cer milral zxfegLc÷ä ãiî øçà Bìàbeàìå ìáBé òébä §¨©¥¦©¤§¥¦¦©¥§Ÿ
ìàâð,l`ebd cin yicwnd ici lrìáBia íéìòaì øæBç,mpiga ¦§©¥©§¨¦©¥

milrad cil l`ebd cin e`iven laeidy `ped ax ixack epiide
.mpiga
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המשך ביאור למס' ערכין ליום שישי עמ' א

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

íiåìä éøòa:`xnbd zx`an .wx jixvy `id minkg zpeek §¨¥©§¦¦
,'mield ixr' didiyàäiL ãò ìáàenvr xkendàì éåì £¨©¤§¥¥¦Ÿ

ïðéøîàdf oic dxezd dzlz `ly exaqy itl .jkl jixv oi` - ¨§¦©
.iel envr xkend didiy `le mield ixra `l`

äðùî
mixrd iWxbnE' (d-c dl xacna) mield ixr oiprl dxeza xn`p¦§§¥¤¨¦
mzCnE ,aiaq dO` sl` dvEge xird xiTn mIell EpYY xW £̀¤¦§©§¦¦¦¦¨¦¨¨¤¤©¨¨¦©Ÿ¤
mdl didi df' 'ebe 'dO`A miRl` dncw z`R z` xirl uEgn¦¨¦¤§©¥§¨©§©¦¨©¨¤¦§¤¨¤
sl`d z` gipdl jixv mixrd aiaqy xnelk .'mixrd iWxbn¦§§¥¤¨¦
iep meyn z`fe ,drixf ilae oipa ila miiept xirl mikenqd dn`
miitl` cre dn` sl`d xg`le ,'yxbn' `xwpd `ede ,xird
.'dcy' `xwpd `ede ,minxke zecy mirhep eid xird on dn`

dcyd z`e dcyl yxbnd z` silgdl xzen m` dpc epizpyn
:yxbnlLøâî äãN ïéNBò ïéàdn` sl` oze` z` jetdl oi` - ¥¦¨¤¦§¨

zepli`n iept yxbn odn zeyrle minxke zecy mirehpd
.zerihpeäãN Løâî àìådn` sl`d z` jetdl oi` oke - §Ÿ¦§¨¨¤

drexf dcy mzeyrl drihpn miieptd.àìåmiktedsl`d z` §Ÿ
d ly dn`,Løâîdzeyrle miza da zepalå ,øéòoky lk ¦§¨¦§

yàìd iza z` miaixgnøéòezeyrl,øæòìà éaø øîà .Løâî Ÿ¦¦§¨¨©©¦¤§¨¨
ïéNBò ìàøNé éøòa ìáà ,íiåìä éøòa ,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¨¥©§¦¦£¨§¨¥¦§¨¥¦

Løâî äãNcre sl`ny zepli`d mewn z` zepyl xzen - ¨¤¦§¨
.melkn ieptd mewn ezeyrl ,yxbnl xird on dn` mitl`

äãN Løâî[å] (àìå)mdy mipey`xd dn` sl`d z` la` - §Ÿ¦§¨¨¤
ly dn` sl`d z` oke .dcyl zepyl oi` yxbnLøâîxzen ¦§¨

zeyrle zepylLøâî øéò àìå ,øéòoi` xird z` la` - ¦§Ÿ¦¦§¨
`ed xacd mrhe ,yxbn dzeyrle zepyléøò úà eáéøçé àlL¤Ÿ©£¦¤¨¥

.ìàøNé¦§¨¥
mipdka oicd dn zx`ane ,dcye zia ziict oicl zxfeg dpynd

:exkny mieleïéøëBî íiåìäå íéðäkämdizecye mdiza z` ©Ÿ£¦§©§¦¦§¦
,íìBòì ïéìàBâå ,íìBòìmileki ,dneg ixr iza exkn m`y §¨§£¦§¨

,zecy exkn m` oke ,dpey`xd dpyd xg`l elit` mzectl
,zepey`xd miizpyd jeza elit` mzectl milekiøîàpL¤¤¡©

(al dk `xwie).'íiåìì äéäz íìBò úleàb'§©¨¦§¤©§¦¦

àøîâ
:dpyna epipyéøòa íéøeîà íéøác äna øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©¤§¨¦£¦§¨¥

'åëå ïéNBò ìàøNé éøòa ìáà íiåìäzxxan .yxbn dcy ©§¦¦£¨§¨¥¦§¨¥¦
:`xnbdàäéî àîìò éleëc,mewn lkn mlek itl -íiåìãa §¥¨§¨¦¨§¦§¦¦

ïðépLî àìz` `le yxbnd z` `l zepyl oi` mield ixra - Ÿ§©¦©
,xird aiaqy dcyd.éléî éðä àðî:`xnbd zx`anéaø øîà §¨¨¥¦¥¨©©¦
àø÷ øîàc ,øæòìà(cl dk `xwie) mield zlgp zxikn iabl ¤§¨¨§¨©§¨

,'øëné àì íäéøò Løâî äãNe':xfrl` iax xxaneéàîdn - £¥¦§©¨¥¤Ÿ¦¨¥©
xn`py dna lelkd xeqi`d `edàîéìéà ,'øëné àì'dpeekd Ÿ¦¨¥¦¥¨
áéúëcî àäå ,ììk øëné àì(al my `xwie)íìBò úleàb' Ÿ¦¨¥§¨§¨¦¦§¦§©¨

,'íiåìì äéäz,onf lka zectl milekiy epiideéðaæîc ììkî- ¦§¤©§¦¦¦§¨¦§©§¦
,mzlgpn xeknl milekiy gkenàlà,xfrl` iax x`anéàî ¤¨©

,äpLé àì ,øëné àìdcyl yxbnd z` `l mdixra epyi `ly Ÿ¦¨¥Ÿ§©¤
.yxbnl dcyd z` `le

:dpyna epipy.íìBòì ïéìàBâå íìBòì ïéøëBî íiåìäå íéðäkä©Ÿ£¦§©§¦¦§¦§¨§£¦§¨
,ïðaø eðzaezka xn`pixr iYA mIeld ixre' (al my `xwie) ¨©¨¨§¨¥©§¦¦¨¥¨¥

mzGg`øîBì ãeîìz äî ,'íiåìì äéäz íìBò úleàbdn - £ª¨¨§©¨¦§¤©§¦¦©©§©
:`ziixad zx`an .jka aezkd epcnlnøîàpL éôìiabl §¦¤¤¡©

(eh my `xwie) dfeg` dcy zxiknøkîé úBàeáú éðL øtñîa'§¦§©§¥§¦§¨
,'Cìdlcby mipy izy xear zegtd lkl `id dcyd zxikny ¨

,d`eaz odaìBëéxne` iziidïk äæ óàiel ly dcy s`y - ¨©¤¥
,dxiknd on mipy izyn zegta dzectl lkei `ly dpic jk

,'íiåìì äéäz íìBò úleàb' øîBì ãeîìzmlerl le`bl lekiy ©§©§©¨¦§¤©§¦¦
oke .dxiknd on mipy izy jeza s`eøîàpL éôìyicwn iabl §¦¤¤¡©

(`k fk `xwie) dfeg` dcyLãB÷ ìáBiá Búàöa äãOä äéäå'§¨¨©¨¤§¥©¥¤
,''äì,laeid ribde xg` mc` d`pwe yicwnd d`ct `l m`y ©

,mipdkl zwlgzn dcydäæ óà ìBëéiel ly dcy -ïk,dpic ¨©¤¥
,'íiåìì äéäz íìBò úleàb' øîBì ãeîìzz`vei dpi`y ©§©§©¨¦§¤©§¦¦

oke .laeia mipdkl zwlgzneøîàpL éôìzia zxikn iabl §¦¤¤¡©
(l dk `xwie) dneg ztwend xiraøLà øéòa øLà úéaä í÷å'§¨©©¦£¤¨¦£¤

úeúéîvì äîBç Bìl m`y epiide ,'eizxcl Fz` dpTldl`b ` ¨©§¦©Ÿ¤Ÿ§ŸŸ¨
,mlerl dpewl ziad hlgp ,dpy cr,ïk äæ óà ìBëézia s`y ¨©¤¥

,epic jk iel ly,'íiåìì äéäz íìBò úleàb' øîBì ãeîìz©§©§©¨¦§¤©§¦¦
.mlerl le`bl lekiy

:`xnbd dywnézøz éðä àîìLamipey`xd mixacd ipy - ¦§¨¨¨¥©§¥
zxikn epiide ,dpey epicy iel iabl `ziixad dxaic mdilry

,dcy yicwne dcyéiçìdidi iel oa oicy xeaq iziidy oaen - §©¥
,iel oaa mpyiy itl ,l`xyi oick odaäîBç éøò éza àlà¤¨¨¥¨¥¨

eäì úéà éî íiåìì,dneg zetwen mixr miell yi llka ike - ©§¦¦¦¦§
àéðúäå,`ziixaaeìlä íéøò,miell mipzipdïúBà ïéNBò ïéà §¨©§¨¨¦©¨¥¦¨

,íépè÷ íéøôk àì,migvexl hlwn ixr eyny mield ixry itl Ÿ§¨¦§©¦
,lecbd odkd zen cr my xxebzne myl qp dbbya gvexdy

,mxear lecb aeyii didiy jixv jkleàìåmze` miyeríékøk §Ÿ§©¦
,íéìBãbdidie ,dxegql zenewnd lkn mda mivawzny itl §¦

gvexl aex`l lkeie ,my zedyl mcd l`ebl daiq jka
,ebxedleàlàmze` miyerúBiðBðéa úBøééòixd ,dneg `la ¤¨£¨¥¦

dkxved recne ,dneg zetwen eid `l llk mield ixry
iza' oic iel ly dneg ixr izaa oi`y weqtn cenll `ziixad

.l`xyiay 'dneg ixr:`xnbd zvxznàì ,àðäk áø øîà̈©©©£¨Ÿ
áLé óBqáìe óweäL ïàk ,àéL÷ixry `ziixaa xn`py dn - ©§¨¨¤©§©¨©

dligza oze` oitiwn oi`y epiid ,dneg zetwen opi` mield
,oda oiayiizny mcewóweä óBqáìe áLiL ïàkdne - ¨¤¨©§©©

xira epiid ,dneg ixr iza miell yiy lirl `ziixaa x`eany
.dnega detiwd okn xg`le da eayiy

:`xnbd zl`eyàðåeb éàä éëåxg`l wx dnegd dzyrpy §¦©©§¨
,xira eayiizdyäîBç àéåä éî,'dneg ixr iza' oic oiprl ¦¨§¨¨

ixr iza oic bdpi `l miela df ote`ay hrnl weqtd jxvedy
,dnegàéðúäå(hk my `xwie) aezka xn`p ,`ziixaaék Léàå' §¨©§¨§¦¦

,'äîBç øéò áLBî úéa økîéxir ayen' aezkd oeyln eyxce ¦§Ÿ¥©¦¨
'dneg,áLé óBqáìe óweäLxir jeza ayiizd ziady rnyny ¤©§©¨©

,dneg ztwen xakyìBëé .óweä óBqáìe áLiL àìåiziid §Ÿ¤¨©§©©¨
y ,xne`ìàøNé äeôéwä eléôàinia ux`l eqpkp xy`k xirl £¦¦¦¨¦§¨¥

`ziixad zyxec ,dneg xir aygiz ,da eayiizy mcew ,ryedi
,ok xacd oi`yïläì øîàðå ,'äîBç' ïàk øîàðux` yeaika ¤¡©¨¨§¤¡©§©¨

zxvA mixr dN` lM' (d b mixac) ber zklnn oyadäîBç ¨¥¤¨¦§ªŸ¨
,'ddabíéáëBë éãáBò ïläl äîmetiwdy xaecn myy myk - §Ÿ¨©§©¨§¥¨¦
,miebdíéáëBë éãáBò ïàk óàetwedy mixra `weec xaecn - ©¨§¥¨¦

y m`ea iptl miebd ici lrdtwedy xir la` ,ux`l l`xyi l
xir zaygp dpi` ,da eayiizdy mcew elit` ,l`xyi ici lr

.dnegìBëédetiwdy dnega ielz xacd xwiry ,xnel iziid ¨
e ,l`xyi ly maeyii mcew miakek icaeréãáBò äeôéwä eléôà£¦¦¦¨§¥

ïkî øçàì íéáëBëaygiz ,ux`l l`xyi eqpkp xaky xg`l - ¨¦§©©¦¥
,dneg xirïläì øîàð[oyad ixra-]ïàk øîàðå ,'äîBç' ¤¡©§©¨¨§¤¡©¨

ïläl äî ,'äîBç'detiwdy xaecn oyad ixr lv`éãáBò ¨©§©¨§¥
ïëì íãB÷ íéáëBë,mvx`l l`xyi ly m`ea iptl -ïàk óà ¨¦¤¨¥©¨

detiwd xy`k `weec `ed dneg xir oiprl zkxvpd dnegd -
ïëì íãB÷ íéáëBë éãáBòmewn lkn .ux`d yeaik iptl - §¥¨¦¤¨¥

mixra `l` bdep epi` 'dneg ixr iza' oicy `ziixaa x`ean
`xnbd uexiz lr dywe ,mda eayiizdy iptl etwedy
ote`a miell dneg ixr iza oipra `ziixad ixac z` dcinrdy

:`xnbd zvxzn .etwed seqale mixra eayiydîbøz[yxit-] ©§§¨
àãéñç àlñ áøc déøa óñBé áøda x`eany `ziixad z` ©¥§¥§©©¨£¦¨

,dneg ixr miell yiyïäì eìôpL ïBâk ,àtt áøc dén÷miell ©¥§©¨¨§¤¨§¨¤
ryedi inia lxeba
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רלה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc oikxr(iyiy meil)

.'àöé ìáBiáe':`xnbd zl`eyøîà÷ éàîzpeek `id dn ± ©¥¥¥©¨¨©
`ld ,laeia e`vi `ly xnel mixeaq epiid recn ,`ziixad
z`vei dfeg` dcyy myke ,laeia z`veid dfeg` dcyl eywed
jixv recne ,laeia e`viy mixvgd izal cenll yi jk laeia

:`xnbd zx`an .z`f cnll '`vi laeiae' weqtd z`áø øîà̈©©
àëøöð àì ,àðeäly dxwnl jxved `l '`vi laeiae' weqtd ± ¨Ÿ©§§¨

,zia zxiknøçà Bìàâe ,íéøöçä ézáa úéa Léc÷îì àlà± ¤¨§©§¦©¦§¨¥©£¥¦§¨©¥
e`cte xg` mc` `aeäiðL äðLa ìáBé Ba òâôe ,Lc÷ä ãiî¦©¤§¥¨©¥§¨¨§¦¨

ixr iza iabl `l` 'yicwn' oic yxtzd `l dxezay ,ezle`bl
dzrne ,dfeg` dcye dnegdéì úénãî éàîìdfi` ly epicl ± §©§©¥¥

,mixvgd iza z` dncz odnì éàa zia yicwnäîBç éøò ézá ¦§¨¥¨¥¨
ç÷Blì déì èélçéà ,déì úénãîhlgp ziady oicd didi ± §©¥¥¦©¦¥©¥©

epipyy itk dneg xira zia yicwna oicd jky ,gweld zeyxa
e ,(:`l) lirlì éàyicwníéðäkì ,[déì] úénãî äfeçà äãN ¦§§¥£¨§©¥¥©Ÿ£¦

à÷ôðjky ,mipdkd zeyxl laeia `vi ziady oicd didi - ¨§¨
mewn lkne ,(.dk) lirl epipyy enk ,dfeg` dcy yicwna oicd
dn dfe ,xkend zeyxl laeia `viy oicd didi `l i`cea

,'laeia `vi `l leki' `ziixad dl`yyéøèöà éëäìCaezkd §¨¦¦§§¦
'àöé ìáBiáe'dneg ztwen dpi`y xira zia yicwn s`y cnll ©¥¥¥

.xkend zeyxl `vei ,laei ea rbte xg` el`be
é÷úîdì ódywd -àøéòæ áø,`ped ax ly evexiz lréàî ©§¦¨©§¦¨©
àéøéày dxwn `weec hwp recn ±øçà Bìàbf`y ycwd cin ¦§¨§¨©¥

,xkend zeyxl laeia `veiénð Bìàb àì eléôà`ly recn ± £¦Ÿ§¨©¦
cin xg` e`ct `l m` elit`y '`vi laeiae' aezkd on cnlp

.xkend zeyxl laeia `vei ziad ixd ,ycwdééaà déì øîà̈©¥©©¥
cin xg` el`b `la s`y yexcl epl did mpn` ,`xirf axl

icka `l` ,mpiga eilral laeia `vei `ed ixd ycwdàlL¤Ÿ
eøîàéyàöBé Lc÷äoilegl,ïBéãt àìa`vei epi`y oicd okl Ÿ§¤§¥¥§Ÿ¦§

.mpiga ycwd zeyxn
:`xnbd zxxanïìðî`vei ycwd oi`y ef `xaq xnel epl oipn ± §¨¨

zeyxn laeia mi`vei mixvgd iza oi` oklye ,oeict `ll
xnege lwa z`f micnel :`xnbd zx`an .mpiga xkenl ycwdd

îly epicäî ,éåì ïam`éåì ïaelit`yBøkîîa Bçk äôiL ¦¤¥¦©¤¥¦¤¨¤Ÿ§¦§¨
dxfga ezeyxl lawl zeiekf el yi zia e` dcy xkn xy`ky ±
izy iptl elit` dzectl leki xkny dcyy ,xkny dn z`

mewn lkne ,mlerl zectl leki dneg xira ziae ,mipyòøeä©
BLc÷äa Bçkdxfga ezeyxl lawl ef dlrn el oi` ycwda ± Ÿ§¤§¥

,jenqa x`eaiy itk ,oeict `la yicwdy dn z`ìàøNé¦§¨¥
Bøkîîa Bçk òøeäLoi` zia e` dcy xkn xy`ky l`xyi ± ¤©Ÿ§¦§¨

leki zecyy ,xkny dn z` dxfga ezeyxl lawl zeiekf el
leki dneg ixr izae ,dxikndn mipy izy xg`l wx zectl

,dxikndn dpy cr wx zectlBLc÷äa Bçk òøeäL ïéc Bðéà± ¥¦¤©Ÿ§¤§¥
lawl zeiekfd el didz `l ycwda s`y zpzep `xaqd oi` ike

.oeict `la yicwdy dn z` dxfga ezeyxl
:`xnbd zxxanïìðî íúäålawn epi` iel oay z`f epl oipne ± §¨¨§¨¨

:`xnbd zx`an .oeict `la yicwdy dn z` dxfga ezeyxl
àéðúcieln dcy e` zia dpewd iabl aezka xn`p ,`ziixaa §©§¨

xire ziA xMnn `vie mIeld on l`bi xW`e' (bl dk `xwie)©£¤¦§©¦©§¦¦§¨¨¦§©©¦§¦
wx xn`p did eli`e ,laIA FzGg`'økîî àöéå'zia' zeaiz `la £ª¨©Ÿ¥§¨¨¦§©

,'ezfeg` xireéðà òîBLy ,jknåéìèìhî åéãáò eléôà ¥©£¦£¦£¨¨¦©§§¨
åéøèLe,laeia mi`vei md ixd xg`l exknpyøîBì ãeîìz §¨¨©§©

éa''Búfeçà øéòå ú,milhlhnd mixac `le:`ziixad zl`ey ©¦§¦£¨
ok m`'økîî' øîBì ãeîìz äîzvxzn .xac lk rnyny ©©§©¦§©

:`ziixadípça àöBé åéøkîîdxfga `vei xknpd xac `weec ± ¦§¨¨¥§¦¨

,mpiga laeia ield zeyxlàöBé Lc÷ä ïéàåzeyxl dxfga §¥¤§¥¥
ield.ïBéãôa àlà ípça§¦¨¤¨§¦§

mewn did ,'`vi laeiae' weqtd ilely `ziixaa epipy lirl
epiid recn dl`y `xnbde ,laeia e`vi `l mixvgd izay xnel
dfeg` dcyl eywed mixvgd iza `ld ,jk xnel mixeaq
mixvgd iza yicwnl dpeekdy `ped ax uxize ,laeia z`veid
aezkd epcnlne ,eziictl dipyd dpya laei lge xg` d`cte
:zwelgna iepy df xacy `xnbd d`ian dzr .milral `veiy

àéòLBà éaøc àâéìôely eixac lr miwleg `ped ax ixac ± §¦¨§©¦©§¨
,`irye` iaxìkä ,àéòLBà éaø øîàcmictpd mixacd lk ± §¨©©¦©§¨©Ÿ
,ycwd cinBì í÷å óñkä ïúðå ììëa eéäaezka milelk eid ± ¨¦§¨§¨©©¤¤§¨

LMxr sqM ziWng sqie Fz` WiCwOd dcVd z` l`bi l`B m`e'§¦¨Ÿ¦§©¤©¨¤©©§¦Ÿ§¨©£¦¦¤¤¤§§
ycwd cin dpwpd xacy rnyny ,(hi fk `xwie) 'Fl mwe eilr̈¨§¨

,mlerl dpewd cia x`ypa áeúkä Eì èøtLkl`ebäãN §¤¨©§©¨¦§¥
äfeçà,ycwd cin mixg` lyLã÷ ìáBiá Búàöa äãOä äéäå' £¨§¨¨©¨¤§¥©¥Ÿ¤
''äì(`k my),,mipdkl zwlgzne laeia z`vei dcydy epiid ©

y xn`p dzrníéðäkì à÷ôðå déì ÷øôc àeä äãN`weecy ± ¨¤§¨©¥§¨§¨©Ÿ£¦
dxn`e df llkn dxezd d`ived eze`y cigid xacd `ed dcy

,mipdkl laeia `vei eze` micet xy`kyðä ìáàéîéé÷ãk C £¨¨¨¦§¨§¦
éîéé÷on e`ved `ly mixvgd iza mllkae mixacd xzi la` ± ¨§¦

.mze` dcetd cin mi`vei mpi`y df oica ex`yp ,llkdixde
,ycwdd on xg` l`b xy`ky xn`y `ped ax lr dfa wleg

.laeia eilral xfege epnn `vei
e`cte yicwn s`y `irye` iax itl dzrn :`xnbd zl`ey

xn`py dn ok m` ,laeia xkenl xfeg epi` xg`'àöé ìáBiáe'©¥¥¥
.éì änì:`xnbd zvxznàëøöð àì ,àtt áø øîà`l ± ¨¨¦¨©©¨¨Ÿ©§§¨

,`irye` ax itl aezkd jxvedézáa úéa øëBîì àlà¤¨§¥©¦§¨¥
äiðL äðLa ìáBé Ba òâôe íéøöçädf weqt ilely ,ezxiknl ©£¥¦¨©¥§¨¨§¦¨

oky ,laeia `vi `ly xnel mixeaq epiiddéì úénãî éàîì± §©§©¥¥
,df dxwna mixvgd iza z` dncz in ly epicléøò ézáì éà¦§¨¥¨¥

ç÷Blì déì èlçéà ,déì úénãî äîBçoicd zeidl jixv did ± ¨§©¥¥¦©©¥©¥©
dpyd jeza l`bp `ly xg`n gwell xak hlgp ziady

,dpey`xdéòa äîìLä ,déì úénãî äfeçà äãNì éàdid ± ¦¦§¥£¨§©¥¥©§¨¨¨¥
ecia dcyd x`yze gwell xkend milyiy oicd zeidl jixv

,mpiga xkenl xefgi f`e dpy cerdfeg` dcya oicd `ed jky
,(:hk) lirl `ziixaa epipyy enkéøèöà éëäìCaezkd §¨¦¦§§¦

'àöé ìáBiáe'gweld zeyxn laeid `eaa cin `viy epcnll ©¥¥¥
.xkend zeyxl

ixack `lye `ped ax ixack gken day `ziixa `xnbd d`ian
:`irye` iaxàðeä áøc déúååk àéðzizaa zia yicwndy ©§¨§¨¥§©¨

xege laeia `vei ycwdd cin xg` mc` dl`be mixvgd
,milralàéòLBà éaøc àúáeéúezcner dcydy xn`y §§¨§©¦©§¨

,epipy jky .mlerl gweld zeyxaézáa úéa Léc÷nä©©§¦©¦§¨¥
ãiî ìàBb äæ éøä ,íéøöçäezectl yicwnd cia zeyx ± ©£¥¦£¥¤¥¦¨

xkenk miizpy xg`l cr oizndl jixv epi`e cin ycwd zeyxn
,dfeg` dcyåokíìBòì BìàBâ`le ,mler cr ezectl leki ± §£§¨

,yceg xyr mipy cr wx el`ebl lekiy dneg xira zia xkenk
el`ebl yicwnd leki ycwdd cin xg` el`b m` elit` oke
epi` ycwdd cin xg` d`cty xg`ly dfeg` dcyk `le ,ecin

,cer milral zxfegLc÷ä ãiî øçà Bìàbeàìå ìáBé òébä §¨©¥¦©¤§¥¦¦©¥§Ÿ
ìàâð,l`ebd cin yicwnd ici lrìáBia íéìòaì øæBç,mpiga ¦§©¥©§¨¦©¥

milrad cil l`ebd cin e`iven laeidy `ped ax ixack epiide
.mpiga

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

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

íiåìä éøòa:`xnbd zx`an .wx jixvy `id minkg zpeek §¨¥©§¦¦
,'mield ixr' didiyàäiL ãò ìáàenvr xkendàì éåì £¨©¤§¥¥¦Ÿ

ïðéøîàdf oic dxezd dzlz `ly exaqy itl .jkl jixv oi` - ¨§¦©
.iel envr xkend didiy `le mield ixra `l`

äðùî
mixrd iWxbnE' (d-c dl xacna) mield ixr oiprl dxeza xn`p¦§§¥¤¨¦
mzCnE ,aiaq dO` sl` dvEge xird xiTn mIell EpYY xW £̀¤¦§©§¦¦¦¦¨¦¨¨¤¤©¨¨¦©Ÿ¤
mdl didi df' 'ebe 'dO`A miRl` dncw z`R z` xirl uEgn¦¨¦¤§©¥§¨©§©¦¨©¨¤¦§¤¨¤
sl`d z` gipdl jixv mixrd aiaqy xnelk .'mixrd iWxbn¦§§¥¤¨¦
iep meyn z`fe ,drixf ilae oipa ila miiept xirl mikenqd dn`
miitl` cre dn` sl`d xg`le ,'yxbn' `xwpd `ede ,xird
.'dcy' `xwpd `ede ,minxke zecy mirhep eid xird on dn`

dcyd z`e dcyl yxbnd z` silgdl xzen m` dpc epizpyn
:yxbnlLøâî äãN ïéNBò ïéàdn` sl` oze` z` jetdl oi` - ¥¦¨¤¦§¨

zepli`n iept yxbn odn zeyrle minxke zecy mirehpd
.zerihpeäãN Løâî àìådn` sl`d z` jetdl oi` oke - §Ÿ¦§¨¨¤

drexf dcy mzeyrl drihpn miieptd.àìåmiktedsl`d z` §Ÿ
d ly dn`,Løâîdzeyrle miza da zepalå ,øéòoky lk ¦§¨¦§

yàìd iza z` miaixgnøéòezeyrl,øæòìà éaø øîà .Løâî Ÿ¦¦§¨¨©©¦¤§¨¨
ïéNBò ìàøNé éøòa ìáà ,íiåìä éøòa ,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¨¥©§¦¦£¨§¨¥¦§¨¥¦

Løâî äãNcre sl`ny zepli`d mewn z` zepyl xzen - ¨¤¦§¨
.melkn ieptd mewn ezeyrl ,yxbnl xird on dn` mitl`

äãN Løâî[å] (àìå)mdy mipey`xd dn` sl`d z` la` - §Ÿ¦§¨¨¤
ly dn` sl`d z` oke .dcyl zepyl oi` yxbnLøâîxzen ¦§¨

zeyrle zepylLøâî øéò àìå ,øéòoi` xird z` la` - ¦§Ÿ¦¦§¨
`ed xacd mrhe ,yxbn dzeyrle zepyléøò úà eáéøçé àlL¤Ÿ©£¦¤¨¥

.ìàøNé¦§¨¥
mipdka oicd dn zx`ane ,dcye zia ziict oicl zxfeg dpynd

:exkny mieleïéøëBî íiåìäå íéðäkämdizecye mdiza z` ©Ÿ£¦§©§¦¦§¦
,íìBòì ïéìàBâå ,íìBòìmileki ,dneg ixr iza exkn m`y §¨§£¦§¨

,zecy exkn m` oke ,dpey`xd dpyd xg`l elit` mzectl
,zepey`xd miizpyd jeza elit` mzectl milekiøîàpL¤¤¡©

(al dk `xwie).'íiåìì äéäz íìBò úleàb'§©¨¦§¤©§¦¦

àøîâ
:dpyna epipyéøòa íéøeîà íéøác äna øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©¤§¨¦£¦§¨¥

'åëå ïéNBò ìàøNé éøòa ìáà íiåìäzxxan .yxbn dcy ©§¦¦£¨§¨¥¦§¨¥¦
:`xnbdàäéî àîìò éleëc,mewn lkn mlek itl -íiåìãa §¥¨§¨¦¨§¦§¦¦

ïðépLî àìz` `le yxbnd z` `l zepyl oi` mield ixra - Ÿ§©¦©
,xird aiaqy dcyd.éléî éðä àðî:`xnbd zx`anéaø øîà §¨¨¥¦¥¨©©¦
àø÷ øîàc ,øæòìà(cl dk `xwie) mield zlgp zxikn iabl ¤§¨¨§¨©§¨

,'øëné àì íäéøò Løâî äãNe':xfrl` iax xxaneéàîdn - £¥¦§©¨¥¤Ÿ¦¨¥©
xn`py dna lelkd xeqi`d `edàîéìéà ,'øëné àì'dpeekd Ÿ¦¨¥¦¥¨
áéúëcî àäå ,ììk øëné àì(al my `xwie)íìBò úleàb' Ÿ¦¨¥§¨§¨¦¦§¦§©¨

,'íiåìì äéäz,onf lka zectl milekiy epiideéðaæîc ììkî- ¦§¤©§¦¦¦§¨¦§©§¦
,mzlgpn xeknl milekiy gkenàlà,xfrl` iax x`anéàî ¤¨©

,äpLé àì ,øëné àìdcyl yxbnd z` `l mdixra epyi `ly Ÿ¦¨¥Ÿ§©¤
.yxbnl dcyd z` `le

:dpyna epipy.íìBòì ïéìàBâå íìBòì ïéøëBî íiåìäå íéðäkä©Ÿ£¦§©§¦¦§¦§¨§£¦§¨
,ïðaø eðzaezka xn`pixr iYA mIeld ixre' (al my `xwie) ¨©¨¨§¨¥©§¦¦¨¥¨¥

mzGg`øîBì ãeîìz äî ,'íiåìì äéäz íìBò úleàbdn - £ª¨¨§©¨¦§¤©§¦¦©©§©
:`ziixad zx`an .jka aezkd epcnlnøîàpL éôìiabl §¦¤¤¡©

(eh my `xwie) dfeg` dcy zxiknøkîé úBàeáú éðL øtñîa'§¦§©§¥§¦§¨
,'Cìdlcby mipy izy xear zegtd lkl `id dcyd zxikny ¨

,d`eaz odaìBëéxne` iziidïk äæ óàiel ly dcy s`y - ¨©¤¥
,dxiknd on mipy izyn zegta dzectl lkei `ly dpic jk

,'íiåìì äéäz íìBò úleàb' øîBì ãeîìzmlerl le`bl lekiy ©§©§©¨¦§¤©§¦¦
oke .dxiknd on mipy izy jeza s`eøîàpL éôìyicwn iabl §¦¤¤¡©

(`k fk `xwie) dfeg` dcyLãB÷ ìáBiá Búàöa äãOä äéäå'§¨¨©¨¤§¥©¥¤
,''äì,laeid ribde xg` mc` d`pwe yicwnd d`ct `l m`y ©

,mipdkl zwlgzn dcydäæ óà ìBëéiel ly dcy -ïk,dpic ¨©¤¥
,'íiåìì äéäz íìBò úleàb' øîBì ãeîìzz`vei dpi`y ©§©§©¨¦§¤©§¦¦

oke .laeia mipdkl zwlgzneøîàpL éôìzia zxikn iabl §¦¤¤¡©
(l dk `xwie) dneg ztwend xiraøLà øéòa øLà úéaä í÷å'§¨©©¦£¤¨¦£¤

úeúéîvì äîBç Bìl m`y epiide ,'eizxcl Fz` dpTldl`b ` ¨©§¦©Ÿ¤Ÿ§ŸŸ¨
,mlerl dpewl ziad hlgp ,dpy cr,ïk äæ óà ìBëézia s`y ¨©¤¥

,epic jk iel ly,'íiåìì äéäz íìBò úleàb' øîBì ãeîìz©§©§©¨¦§¤©§¦¦
.mlerl le`bl lekiy

:`xnbd dywnézøz éðä àîìLamipey`xd mixacd ipy - ¦§¨¨¨¥©§¥
zxikn epiide ,dpey epicy iel iabl `ziixad dxaic mdilry

,dcy yicwne dcyéiçìdidi iel oa oicy xeaq iziidy oaen - §©¥
,iel oaa mpyiy itl ,l`xyi oick odaäîBç éøò éza àlà¤¨¨¥¨¥¨

eäì úéà éî íiåìì,dneg zetwen mixr miell yi llka ike - ©§¦¦¦¦§
àéðúäå,`ziixaaeìlä íéøò,miell mipzipdïúBà ïéNBò ïéà §¨©§¨¨¦©¨¥¦¨

,íépè÷ íéøôk àì,migvexl hlwn ixr eyny mield ixry itl Ÿ§¨¦§©¦
,lecbd odkd zen cr my xxebzne myl qp dbbya gvexdy

,mxear lecb aeyii didiy jixv jkleàìåmze` miyeríékøk §Ÿ§©¦
,íéìBãbdidie ,dxegql zenewnd lkn mda mivawzny itl §¦

gvexl aex`l lkeie ,my zedyl mcd l`ebl daiq jka
,ebxedleàlàmze` miyerúBiðBðéa úBøééòixd ,dneg `la ¤¨£¨¥¦

dkxved recne ,dneg zetwen eid `l llk mield ixry
iza' oic iel ly dneg ixr izaa oi`y weqtn cenll `ziixad

.l`xyiay 'dneg ixr:`xnbd zvxznàì ,àðäk áø øîà̈©©©£¨Ÿ
áLé óBqáìe óweäL ïàk ,àéL÷ixry `ziixaa xn`py dn - ©§¨¨¤©§©¨©

dligza oze` oitiwn oi`y epiid ,dneg zetwen opi` mield
,oda oiayiizny mcewóweä óBqáìe áLiL ïàkdne - ¨¤¨©§©©

xira epiid ,dneg ixr iza miell yiy lirl `ziixaa x`eany
.dnega detiwd okn xg`le da eayiy

:`xnbd zl`eyàðåeb éàä éëåxg`l wx dnegd dzyrpy §¦©©§¨
,xira eayiizdyäîBç àéåä éî,'dneg ixr iza' oic oiprl ¦¨§¨¨

ixr iza oic bdpi `l miela df ote`ay hrnl weqtd jxvedy
,dnegàéðúäå(hk my `xwie) aezka xn`p ,`ziixaaék Léàå' §¨©§¨§¦¦

,'äîBç øéò áLBî úéa økîéxir ayen' aezkd oeyln eyxce ¦§Ÿ¥©¦¨
'dneg,áLé óBqáìe óweäLxir jeza ayiizd ziady rnyny ¤©§©¨©

,dneg ztwen xakyìBëé .óweä óBqáìe áLiL àìåiziid §Ÿ¤¨©§©©¨
y ,xne`ìàøNé äeôéwä eléôàinia ux`l eqpkp xy`k xirl £¦¦¦¨¦§¨¥

`ziixad zyxec ,dneg xir aygiz ,da eayiizy mcew ,ryedi
,ok xacd oi`yïläì øîàðå ,'äîBç' ïàk øîàðux` yeaika ¤¡©¨¨§¤¡©§©¨

zxvA mixr dN` lM' (d b mixac) ber zklnn oyadäîBç ¨¥¤¨¦§ªŸ¨
,'ddabíéáëBë éãáBò ïläl äîmetiwdy xaecn myy myk - §Ÿ¨©§©¨§¥¨¦
,miebdíéáëBë éãáBò ïàk óàetwedy mixra `weec xaecn - ©¨§¥¨¦

y m`ea iptl miebd ici lrdtwedy xir la` ,ux`l l`xyi l
xir zaygp dpi` ,da eayiizdy mcew elit` ,l`xyi ici lr

.dnegìBëédetiwdy dnega ielz xacd xwiry ,xnel iziid ¨
e ,l`xyi ly maeyii mcew miakek icaeréãáBò äeôéwä eléôà£¦¦¦¨§¥

ïkî øçàì íéáëBëaygiz ,ux`l l`xyi eqpkp xaky xg`l - ¨¦§©©¦¥
,dneg xirïläì øîàð[oyad ixra-]ïàk øîàðå ,'äîBç' ¤¡©§©¨¨§¤¡©¨
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טז: סעיף בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
ïéëñä áâ [áì÷,יבש או לח טיט עליו היה אפילו -

בלבד  הטיט להסיר .174וכוונתו
åùàøá áçøå [âì÷ הסכין מגב יותר רחב ובמקרה 175- .

שהתייבש  כגון הטיט, להורדת מועיל לא רחב שברזל

לגרדו  במים 176וצריך לשכשכו מותר לקנחו 177, ואז ,
.178בברזל 

åùàøá áçøå [ãì÷ בחודי הנעליים לקנח מותר -
לזה  המיועד ובשטיח .179המדרגות

zetqede mipeiv
סי"א:174) שכג בסי' וכדמשמע רישיה, פסיק דהוי משום

מכלי  חוץ היום לצורך לצחצחם כדי הכלים... לשפשף מותר
וממחקו  הכסף את מגרר שהוא מפני בגרתקון... כסף
ואף  מלאכות מאבות הוא והממחק נגדו רך הוא שהכסף
פסיק  מכלֿמקום בלבד, לצחצחו אלא לגררו מתכוין שאינו
כסף  כלי אפילו לשפשף מותר אבל הוא, ימות ולא רישיה
הם  שגם פי על אף יום מבעוד לטלטל שהוכנו וחול בנתר
כיון  מכלֿמקום לפעמים, אותו וממחקין הכסף את גוררים
הוא  רישיה פסיק ולאו בלבד לצחצחן אלא מתכוין שאינו

מותר.
של  מנעליים לכלוך גירוד להתיר נוספת סברא יש ועפי"ז
דק, שהעור שאף כיון הקודם), סעיף על (ראה ימינו
בגב  שיתקלף רישיה פסיק ואין היטב, הוא עשוי מכלֿמקום
עור  גם מתקלף חדה ציפורן או הסכין בחוד (אבל הסכין,

ימינו). של
שגם 175) למד ולכאורה בזה, מחלוקת נזכרה לא בשוע"ר

ודלא  בלבד, חד בברזל דיבר להחמיר שכתב המג"א
מקור  וראה למג"א, הט"ז בין בזה שחילק כו ס"ק כמשנ"ב
בית  בקדושת פוגעים בזה שהמחמירים החו"י לבעל חיים

הכנסת.
יתפורר 176) ואם כדלעיל, ממחק משום יש הטיט בגירוד

סי"ז. כדלהלן טוחן משום בזה יש הגירוד ידי על
יט.177) סעיף כדלהלן גומי או עור בנעלי
במטלית.178) לקנחו מותר אם כ סעיף להלן וראה
ובסי'179) אבן, של בבנין טיט קינוח על סי"ד לעיל ראה

על  נעליים בקינוח סחיטה חשש שאין נו סעיף על שא
במקום  יעשה מה טו סעיף על ולעיל במים, הספוג שטיח

חד. ברזל רק שישנו

•
"inei ax" gel itl - rny z`ixw zekld owfd epax jexr ogley

שנאמר ‡ התורה מן היא וערבית  שחרית שמע קריאת
ובקומך. בשכבך

ומה  התורה מן היא בלבד ראשונה שפרשה אומרים יש
הכתוב  תורה בדברי ובקומך ובשכבך שנייה בפרשה שנאמר
ויש  התורה מן היא ב' פרשה שגם אומרים ויש מדבר
מן  הוא ישראל שמע שהוא בלבד ראשון שפסוק אומרים
הוא  ובקומך ובשכבך כו' בם ודברת שנאמר ומה התורה
שתקנוה  ציצית פרשת אבל בלבד ראשון פסוק על מוסב
סופרים  מדברי היא הכל לדברי מצרים יציאת זכירת משום
(ובעל  ס"ז בסימן כמ"ש עצמו בפני מצרים יציאת כשמזכיר
למעשה  שנוגע מה בכל תורה בשל לעצמו יחמיר נפש

לפנינו): שיתבאר כמו אלו סברות בחילוקי

משעלה · הוא התורה מן שחרית) של שמע קריאת (זמן
ממטתם  לקום רגילים אדם בני מקצת שאז השחר עמוד
יחיד  לשון ובקומך תורה אמרה הרי מועטים שהם ואע"פ
לא  לכן קודם הקורא אבל המיעוט אחר אף שהולכין לומר
גם  קמים אדם בני שמקצת שאף התורה מן חובתו ידי יצא

אחריו. הולכין ואין הוא מקרה השחר עלות קודם כן

עד  לכתחלה יקרא שלא ותקנו וגדר הרחקה עשו וחכמים
שיאיר  דהיינו ממטתם לקום אדם בני רוב של שדרכן שעה
ויכירנו  אמות ד' ברחוק חבירו את שיראה עד כך כל היום
אפילו  יכירנו הרבה עמו רגיל שאם קצת עמו שרגיל והוא
אפילו  יכירנו לא כלל עמו רגיל אינו ואם הרבה מרחוק

עתים: לקץ לבא שרגיל אכסניא כמו אלא בקרוב

שהוא ‚ השחר מעלות שעות ג' סוף עד זמנה ונמשך
שרגילים  אדם בני קצת שיש לפי התורה מן זמנה תחלת
מלכים  בני כגון היום על שעות ג' בסוף ממטתם לקום

בהם. וכיוצא

נחלק  קצר בין ארוך בין יום שכל זמניות הם אלו ושעות
שמע  קריאת זמן הוא היום רביע לעולם ונמצא שעות לי"ב
החורף  בימות ליזהר צריך ולכן קצר ביום בין ארוך ביום בין

קרי  לקרוא היום למהר ורביע קצר שהיום מאחר שמע את
הוא: קצר

* * *
היום „ שהאיר מיד לקרותה שלא המובחר מן ומצוה
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מעט  לקרותה מכוונים שהיו כוותיקין אלא שנתבאר כשיעור
וברכותיה  שמע קריאת שיסיימו כדי החמה הנץ קודם
תפלה  זמן הוא שאז החמה הנץ עם ישראל גאל דהיינו
לסמוך  כדי מיד ויתפללו פ"ט בסימן שיתבאר כמו לכתחלה
מרובה  שכרו כן ולעשות לכוין שיוכל ומי לתפלה גאולה

הבא. עולם בן שהוא לו ומובטח מאד

קריאת  לקרות להקדים אין כן לעשות לכוין יכול שאינו (ומי
מפני  החמה הנץ אחר אלא החמה הנץ קודם ולהתפלל שמע
קריאת  וזמן החמה הנץ אחר הוא לכתחלה התפלה שזמן
שהיו  שהוותיקין לכתחלה היום רביע עד נמשך שמע
מקדימין  היו לא מעט החמה נץ קודם לקרות מקדימין
בדמדומי  להתפלל לכוין כדי אלא שמע קריאת חובת משום

פ"ט. בסימן שיתבאר כמו יציאתה בתחלת דהיינו חמה

מקדימין  היו שמע קריאת חובת משום שגם אומרים ויש
בשעה  לקרותה יש שלכתחלה לפי החמה נץ קודם לקרותה
נץ  ועד שנתבאר כמו אדם בני לרוב קימה שעת שהוא
אלא  החמה נץ אחר ישנים שאין אדם בני רוב קמים החמה
לעשות  לכוין יכול שאינו מי בהםלפיכך וכיוצא מלכים בני
אלא  לכתחלה לתפלה גאולה לסמוך לו אפשר אי כוותיקין
נץ  קודם ראשונה פרשה לפחות שיקרא לכוין יוכל א"כ
שלא  אע"פ וודאי החמה נץ אחר ויתפלל וודאי החמה
יקרא  לכוין יוכל לא זה גם ואם חמה בדמדומי יתפלל
ויתפלל  לכתחלה החמה נץ קודם וברכותיה שמע קריאת

לתפלה. גאולה יסמוך ולא החמה הנץ אחר

לסברא  לחוש נכון ואעפ"כ הראשונה כסברא והעיקר
אף  החמה נץ קודם ראשונה פרשה לפחות ולקרא האחרונה
החמה  נץ ואחר ותפילין ציצית לבש לא שעדיין פי על

לתפלה): גאולה ויסמוך ברכותיה עם כולה יקראנה

* * *
להקדים ‰ לו יש החמה נץ קודם אותה קרא לא אם

ותפילין  ציצית לו יש אם שיוכל מה כל במהרה לקרותה
לתפלה): גאולה ולסמוך עמהם להתפלל (וציבור

Â מיד לדרך לצאת משכים שהיה כגון אנוס שהוא מי
שיצטרך  ולסטים חיה גדודי למקום השחר עמוד שעלה

א  מקום על לעמוד יוכל ולא במהרה זמן ללכת כשיגיע חד
ראשון  בפסוק אפילו בקריאתה לכוין ולא שמע קריאת
כלל  ימתינו ולא במהרה הולכים השיירא שבני או בלבד
יכול  ולכוין לעמוד שי[וכ]ל שמע קריאת זמן כשיגיע בדרך
גאולה  ויסמוך השחר עמוד שעלה מיד בביתו לקרותה
אונס  שבמקום לפי פ"ט סימן בסוף כמ"ש ויתפלל לתפלה
הוא  זמנה השחר עמוד שמשעלה תורה דברי על העמידו
מילה  או בעיר מת קבורת כשיש הדין שהוא שאומר מי ויש
וצריכים  התפלה אחר בתחנונים שמרבים ערבה יום או
עמוד  משעלה שמע קריאת לקרות יכולים להתפלל למהר

השחר.

עד  בהשכמה כך כל אור יוצר לומר להקדים אין מקום מכל
ללבן: תכלת בין עכ"פ שיכיר

Ê חיה גדודי במקום שלא בדרך לצאת שמשכים מי אבל
בענין  בדרך כך כל נחפזים השיירא בני אין וגם ולסטים

זמן  כשיגיע בלבד ראשון בפסוק ולכויןאפילו לעמוד שיוכל
השחר  עמוד שעלה אעפ"י בביתו יקרא לא שמע קריאת
התפלה  עם ינהג (והיאך שמע קריאת זמן כשיגיע בדרך אלא

פ"ט): סימן בסוף יתבאר

Á אנוס היה שלא אע"פ השחר עמוד שעלה מיד קראה אם
ענין. בכל תורה דברי על העמידוהו שבדיעבד יצא

בברכותיה  בזמנה לקרותה יחזור ברכותיה בלא קרא ואם
ברכותיה  הפסיד לא שמע קריאת חובת ידי יצא שכבר שאף

ס': בסימן שנתבאר כמו

* * *
Ë שהוא בלילה ערבית ק"ש קרא ולא אנוס שהיה מי

והוא  רל"ה בסי' כמ"ש השחר עמוד שעלה אחר קוראה
בענין  ולסטים חיה גדודי למקום לדרך לצאת ג"כ משכים
עמוד  שעלה מיד שחרית של שמע קריאת לקרוא שיוכל
לילה  בשביל אחת פעמים ב' ק"ש לקרא אפשר אי השחר
א"א  לילה שעה לאותה שעשה שמאחר יום בשביל ואחת
לילה  של ק"ש בשביל יקרא אלא יום ולעשותה לחזור
כמו  כלל לקרותה אפשר אי החמה נץ שאחר עובר שזמנה
לקרותה  לו יזדמן אולי ימתין שחרית ושל שם שיתבאר

כהלכתה: בזמנה

È'ג שעה עברה אם ג' שעה סוף עד נמשך שזמנה אע"פ
שליש  שהוא ד' שעה כל בברכותיה קוראה קראה ולא
שכר  לו ואין היום שליש עד שהיא השחר תפלת כדין היום
שקוראה  כמי לא אבל בתורה כקורא אלא קריאתה על
אפילו  היום כל בתורה מהעוסק גדול שכרו שאז בזמנה
ולא  ד' שעה עברה ואם ותפלה שמע קריאת בשעת שלא
בלא  אבל ברכותיה עם לקרותה יכול אינו שוב קראה
לקבל  כדי שיקראנה וטוב היום כל לקרותה יכול ברכותיה
כל  לקרותה שיכול אומרים (ויש שמים מלכות עול עליו

הראשונה): כסברא והעיקר בברכותיה היום

‡È תשלומין לה שיש אומרים יש ביום קראה לא אם
שחרית  של ואח"כ ערבית של תחלה שיקרא בערבית
תשלומין  לה יש ערבית של שמע קריאת קרא לא אם וכן
מתפלל  ערבית התפלל לא שאם בתפלה כמו בשחרית
שהיא  לתפלה דומה שאינה אומרים ויש שתים שחרית
קריאת  אבל שעה ובכל עת בכל לבקש ויכול רחמים בקשת
יקרא  ואיך קימה בזמן וזו שכיבה בזמן זו הכתוב תלה שמע
זה  ועל שכיבה בזמן קימה של או קימה בזמן שכיבה של

עיקר). (וכן כו' לתקן יוכל לא מעוות נאמר

אי  הכל לדברי ברכותיה אבל בלבדה שמע בקריאת זה וכל
בערב  אור יוצר יאמר היאך (כי בזמנן אלא לאמרן אפשר
הן  האחרונות וברכות בבקר ערבים מעריב בדברו ואשר

לראשונות): סמוכות

וברכותיה: שמע קריאת הלכות נח סימן א' חלק

* * *
שתים ‡ בשחר שמע לקריאת חכמים תקנו ברכות שבע

ושתים  לפניה שתים ובערב לאחריה ואחת לפניה
וגו'. הללתיך ביום שבע פסוק על אותן וסמכו לאחריה
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טז: סעיף בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
ïéëñä áâ [áì÷,יבש או לח טיט עליו היה אפילו -

בלבד  הטיט להסיר .174וכוונתו
åùàøá áçøå [âì÷ הסכין מגב יותר רחב ובמקרה 175- .

שהתייבש  כגון הטיט, להורדת מועיל לא רחב שברזל

לגרדו  במים 176וצריך לשכשכו מותר לקנחו 177, ואז ,
.178בברזל 

åùàøá áçøå [ãì÷ בחודי הנעליים לקנח מותר -
לזה  המיועד ובשטיח .179המדרגות

zetqede mipeiv
סי"א:174) שכג בסי' וכדמשמע רישיה, פסיק דהוי משום

מכלי  חוץ היום לצורך לצחצחם כדי הכלים... לשפשף מותר
וממחקו  הכסף את מגרר שהוא מפני בגרתקון... כסף
ואף  מלאכות מאבות הוא והממחק נגדו רך הוא שהכסף
פסיק  מכלֿמקום בלבד, לצחצחו אלא לגררו מתכוין שאינו
כסף  כלי אפילו לשפשף מותר אבל הוא, ימות ולא רישיה
הם  שגם פי על אף יום מבעוד לטלטל שהוכנו וחול בנתר
כיון  מכלֿמקום לפעמים, אותו וממחקין הכסף את גוררים
הוא  רישיה פסיק ולאו בלבד לצחצחן אלא מתכוין שאינו

מותר.
של  מנעליים לכלוך גירוד להתיר נוספת סברא יש ועפי"ז
דק, שהעור שאף כיון הקודם), סעיף על (ראה ימינו
בגב  שיתקלף רישיה פסיק ואין היטב, הוא עשוי מכלֿמקום
עור  גם מתקלף חדה ציפורן או הסכין בחוד (אבל הסכין,

ימינו). של
שגם 175) למד ולכאורה בזה, מחלוקת נזכרה לא בשוע"ר

ודלא  בלבד, חד בברזל דיבר להחמיר שכתב המג"א
מקור  וראה למג"א, הט"ז בין בזה שחילק כו ס"ק כמשנ"ב
בית  בקדושת פוגעים בזה שהמחמירים החו"י לבעל חיים

הכנסת.
יתפורר 176) ואם כדלעיל, ממחק משום יש הטיט בגירוד

סי"ז. כדלהלן טוחן משום בזה יש הגירוד ידי על
יט.177) סעיף כדלהלן גומי או עור בנעלי
במטלית.178) לקנחו מותר אם כ סעיף להלן וראה
ובסי'179) אבן, של בבנין טיט קינוח על סי"ד לעיל ראה

על  נעליים בקינוח סחיטה חשש שאין נו סעיף על שא
במקום  יעשה מה טו סעיף על ולעיל במים, הספוג שטיח

חד. ברזל רק שישנו

•
"inei ax" gel itl - rny z`ixw zekld owfd epax jexr ogley

שנאמר ‡ התורה מן היא וערבית  שחרית שמע קריאת
ובקומך. בשכבך

ומה  התורה מן היא בלבד ראשונה שפרשה אומרים יש
הכתוב  תורה בדברי ובקומך ובשכבך שנייה בפרשה שנאמר
ויש  התורה מן היא ב' פרשה שגם אומרים ויש מדבר
מן  הוא ישראל שמע שהוא בלבד ראשון שפסוק אומרים
הוא  ובקומך ובשכבך כו' בם ודברת שנאמר ומה התורה
שתקנוה  ציצית פרשת אבל בלבד ראשון פסוק על מוסב
סופרים  מדברי היא הכל לדברי מצרים יציאת זכירת משום
(ובעל  ס"ז בסימן כמ"ש עצמו בפני מצרים יציאת כשמזכיר
למעשה  שנוגע מה בכל תורה בשל לעצמו יחמיר נפש

לפנינו): שיתבאר כמו אלו סברות בחילוקי

משעלה · הוא התורה מן שחרית) של שמע קריאת (זמן
ממטתם  לקום רגילים אדם בני מקצת שאז השחר עמוד
יחיד  לשון ובקומך תורה אמרה הרי מועטים שהם ואע"פ
לא  לכן קודם הקורא אבל המיעוט אחר אף שהולכין לומר
גם  קמים אדם בני שמקצת שאף התורה מן חובתו ידי יצא

אחריו. הולכין ואין הוא מקרה השחר עלות קודם כן

עד  לכתחלה יקרא שלא ותקנו וגדר הרחקה עשו וחכמים
שיאיר  דהיינו ממטתם לקום אדם בני רוב של שדרכן שעה
ויכירנו  אמות ד' ברחוק חבירו את שיראה עד כך כל היום
אפילו  יכירנו הרבה עמו רגיל שאם קצת עמו שרגיל והוא
אפילו  יכירנו לא כלל עמו רגיל אינו ואם הרבה מרחוק

עתים: לקץ לבא שרגיל אכסניא כמו אלא בקרוב

שהוא ‚ השחר מעלות שעות ג' סוף עד זמנה ונמשך
שרגילים  אדם בני קצת שיש לפי התורה מן זמנה תחלת
מלכים  בני כגון היום על שעות ג' בסוף ממטתם לקום

בהם. וכיוצא

נחלק  קצר בין ארוך בין יום שכל זמניות הם אלו ושעות
שמע  קריאת זמן הוא היום רביע לעולם ונמצא שעות לי"ב
החורף  בימות ליזהר צריך ולכן קצר ביום בין ארוך ביום בין

קרי  לקרוא היום למהר ורביע קצר שהיום מאחר שמע את
הוא: קצר

* * *
היום „ שהאיר מיד לקרותה שלא המובחר מן ומצוה
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מעט  לקרותה מכוונים שהיו כוותיקין אלא שנתבאר כשיעור
וברכותיה  שמע קריאת שיסיימו כדי החמה הנץ קודם
תפלה  זמן הוא שאז החמה הנץ עם ישראל גאל דהיינו
לסמוך  כדי מיד ויתפללו פ"ט בסימן שיתבאר כמו לכתחלה
מרובה  שכרו כן ולעשות לכוין שיוכל ומי לתפלה גאולה

הבא. עולם בן שהוא לו ומובטח מאד

קריאת  לקרות להקדים אין כן לעשות לכוין יכול שאינו (ומי
מפני  החמה הנץ אחר אלא החמה הנץ קודם ולהתפלל שמע
קריאת  וזמן החמה הנץ אחר הוא לכתחלה התפלה שזמן
שהיו  שהוותיקין לכתחלה היום רביע עד נמשך שמע
מקדימין  היו לא מעט החמה נץ קודם לקרות מקדימין
בדמדומי  להתפלל לכוין כדי אלא שמע קריאת חובת משום

פ"ט. בסימן שיתבאר כמו יציאתה בתחלת דהיינו חמה

מקדימין  היו שמע קריאת חובת משום שגם אומרים ויש
בשעה  לקרותה יש שלכתחלה לפי החמה נץ קודם לקרותה
נץ  ועד שנתבאר כמו אדם בני לרוב קימה שעת שהוא
אלא  החמה נץ אחר ישנים שאין אדם בני רוב קמים החמה
לעשות  לכוין יכול שאינו מי בהםלפיכך וכיוצא מלכים בני
אלא  לכתחלה לתפלה גאולה לסמוך לו אפשר אי כוותיקין
נץ  קודם ראשונה פרשה לפחות שיקרא לכוין יוכל א"כ
שלא  אע"פ וודאי החמה נץ אחר ויתפלל וודאי החמה
יקרא  לכוין יוכל לא זה גם ואם חמה בדמדומי יתפלל
ויתפלל  לכתחלה החמה נץ קודם וברכותיה שמע קריאת

לתפלה. גאולה יסמוך ולא החמה הנץ אחר

לסברא  לחוש נכון ואעפ"כ הראשונה כסברא והעיקר
אף  החמה נץ קודם ראשונה פרשה לפחות ולקרא האחרונה
החמה  נץ ואחר ותפילין ציצית לבש לא שעדיין פי על

לתפלה): גאולה ויסמוך ברכותיה עם כולה יקראנה

* * *
להקדים ‰ לו יש החמה נץ קודם אותה קרא לא אם

ותפילין  ציצית לו יש אם שיוכל מה כל במהרה לקרותה
לתפלה): גאולה ולסמוך עמהם להתפלל (וציבור

Â מיד לדרך לצאת משכים שהיה כגון אנוס שהוא מי
שיצטרך  ולסטים חיה גדודי למקום השחר עמוד שעלה

א  מקום על לעמוד יוכל ולא במהרה זמן ללכת כשיגיע חד
ראשון  בפסוק אפילו בקריאתה לכוין ולא שמע קריאת
כלל  ימתינו ולא במהרה הולכים השיירא שבני או בלבד
יכול  ולכוין לעמוד שי[וכ]ל שמע קריאת זמן כשיגיע בדרך
גאולה  ויסמוך השחר עמוד שעלה מיד בביתו לקרותה
אונס  שבמקום לפי פ"ט סימן בסוף כמ"ש ויתפלל לתפלה
הוא  זמנה השחר עמוד שמשעלה תורה דברי על העמידו
מילה  או בעיר מת קבורת כשיש הדין שהוא שאומר מי ויש
וצריכים  התפלה אחר בתחנונים שמרבים ערבה יום או
עמוד  משעלה שמע קריאת לקרות יכולים להתפלל למהר

השחר.

עד  בהשכמה כך כל אור יוצר לומר להקדים אין מקום מכל
ללבן: תכלת בין עכ"פ שיכיר

Ê חיה גדודי במקום שלא בדרך לצאת שמשכים מי אבל
בענין  בדרך כך כל נחפזים השיירא בני אין וגם ולסטים

זמן  כשיגיע בלבד ראשון בפסוק ולכויןאפילו לעמוד שיוכל
השחר  עמוד שעלה אעפ"י בביתו יקרא לא שמע קריאת
התפלה  עם ינהג (והיאך שמע קריאת זמן כשיגיע בדרך אלא

פ"ט): סימן בסוף יתבאר

Á אנוס היה שלא אע"פ השחר עמוד שעלה מיד קראה אם
ענין. בכל תורה דברי על העמידוהו שבדיעבד יצא

בברכותיה  בזמנה לקרותה יחזור ברכותיה בלא קרא ואם
ברכותיה  הפסיד לא שמע קריאת חובת ידי יצא שכבר שאף

ס': בסימן שנתבאר כמו

* * *
Ë שהוא בלילה ערבית ק"ש קרא ולא אנוס שהיה מי

והוא  רל"ה בסי' כמ"ש השחר עמוד שעלה אחר קוראה
בענין  ולסטים חיה גדודי למקום לדרך לצאת ג"כ משכים
עמוד  שעלה מיד שחרית של שמע קריאת לקרוא שיוכל
לילה  בשביל אחת פעמים ב' ק"ש לקרא אפשר אי השחר
א"א  לילה שעה לאותה שעשה שמאחר יום בשביל ואחת
לילה  של ק"ש בשביל יקרא אלא יום ולעשותה לחזור
כמו  כלל לקרותה אפשר אי החמה נץ שאחר עובר שזמנה
לקרותה  לו יזדמן אולי ימתין שחרית ושל שם שיתבאר

כהלכתה: בזמנה

È'ג שעה עברה אם ג' שעה סוף עד נמשך שזמנה אע"פ
שליש  שהוא ד' שעה כל בברכותיה קוראה קראה ולא
שכר  לו ואין היום שליש עד שהיא השחר תפלת כדין היום
שקוראה  כמי לא אבל בתורה כקורא אלא קריאתה על
אפילו  היום כל בתורה מהעוסק גדול שכרו שאז בזמנה
ולא  ד' שעה עברה ואם ותפלה שמע קריאת בשעת שלא
בלא  אבל ברכותיה עם לקרותה יכול אינו שוב קראה
לקבל  כדי שיקראנה וטוב היום כל לקרותה יכול ברכותיה
כל  לקרותה שיכול אומרים (ויש שמים מלכות עול עליו

הראשונה): כסברא והעיקר בברכותיה היום

‡È תשלומין לה שיש אומרים יש ביום קראה לא אם
שחרית  של ואח"כ ערבית של תחלה שיקרא בערבית
תשלומין  לה יש ערבית של שמע קריאת קרא לא אם וכן
מתפלל  ערבית התפלל לא שאם בתפלה כמו בשחרית
שהיא  לתפלה דומה שאינה אומרים ויש שתים שחרית
קריאת  אבל שעה ובכל עת בכל לבקש ויכול רחמים בקשת
יקרא  ואיך קימה בזמן וזו שכיבה בזמן זו הכתוב תלה שמע
זה  ועל שכיבה בזמן קימה של או קימה בזמן שכיבה של

עיקר). (וכן כו' לתקן יוכל לא מעוות נאמר

אי  הכל לדברי ברכותיה אבל בלבדה שמע בקריאת זה וכל
בערב  אור יוצר יאמר היאך (כי בזמנן אלא לאמרן אפשר
הן  האחרונות וברכות בבקר ערבים מעריב בדברו ואשר

לראשונות): סמוכות

וברכותיה: שמע קריאת הלכות נח סימן א' חלק

* * *
שתים ‡ בשחר שמע לקריאת חכמים תקנו ברכות שבע

ושתים  לפניה שתים ובערב לאחריה ואחת לפניה
וגו'. הללתיך ביום שבע פסוק על אותן וסמכו לאחריה
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ובורא  אור יוצר אמ"ה בא"י בברוך פותחת ראשונה ברכה
המינים  מלב להוציא ביום לילה מדת להזכיר ותקנו חשך
בברוך  וחותמת חשך ברא לא אור שברא שמי שאומרים

המאורות. יוצר בא"י

ערבים  מעריב בדברו אשר אמ"ה בא"י ואמר טעה ואם
ביוצר  וחתם הברכה סיום עד אור יוצר ואמר מיד ונזכר
ולא  ערבים מעריב בדברו אשר אמר אם אבל יצא המאורות
יצא  לא המאורות ביוצר שחתם אע"פ אור יוצר (מיד) אמר

כל כלל שהרי בירך (שלא כתיקונה היתה לא הברכה פתיחת
תיקן  אור יוצר ואמר מיד כשנזכר משא"כ האור יצירת על
יוצר  אמ"ה בא"י אמר ואם האור) יצירת על ובירך טעותו
פותח  בחכמה ערבים מעריב בדברו אשר חשך ובורא אור
שכיון  יצא המאורות ביוצר וחתם הברכה סיום עד אפילו כו'
שינה  שבאמצע אע"פ כתיקונה וחתימתה הברכה שפתיחת
המעריב  חתם אם אבל בדיעבד יצא חכמים שטבעו ממטבע
הברכה  כל ואמר בלבד אור ביוצר שפתח אעפ"י ערבים
להיות  צריכה הברכה שכל יצא לא החתימה עד כתיקונה

בדיעבד. אפילו כתיקונה וחתימתה פתיחתה

אהבה  שגמר עד שטעה נזכר לא אם יצא שלא מקום וכל
בינה  אור ליוצר לחזור יפסיק לא עולם אהבת או רבה
ואעפ"י  י"ח תפלת אחר אור יוצר יאמר אלא שמע לקריאת
זה  אין לפניה שתקנו יוצר לברכת שמע קריאת שמקדים

ס': בסי' שיתבאר כמו בדיעבד מעכב

לאמרה · היחיד יכול שביוצר שהקדושה אומרים יש
או  נקדישך שאומרים שבתפלה לקדושה דומה שאינה
בפחות  להקדיש רשאי ואין אותו מקדישים שאנחנו נקדש
אלא  אותו מקדישין אנו שאין יוצר של קדושה אבל מעשרה
שאינה  ביחיד מותר משרתיו לו שאומרים הקדושה מזכירין
שאינה  כיון לציון ובא קדושת וכן דברים סיפור כמו אלא
אומרים  כלוםויש בכך אין בעלמא פסוקים קריאת אלא
לציון  ובא קדושת ולא יוצר קדושת לא אומר היחיד שאין
קדוש  ביראה ואומרים יאמר שביוצר לקדושה כשמגיע אלא
וליזהר  לדבריהם לחוש וטוב ברוך ואומרים כו' והאופנים
המנהג  אבל בתורה כקורא וטעמים בניגון יאמרנה שיחיד

הראשונה. כסברא

לומר  ויש רם בקול לענות יש בצבור זו קדושה וכשעונין
יושב  היה שאם אלא עומד היה אם שישב ולא מיושב אותה

שבתפלה: לקדושה כמו זו לקדושה לעמוד לו אין

* * *
ולא ‚ במ"ם הכל וממליכים ומקדישים מעריצים לומר יש

מקרא  ולשון מקרא לשון הוא הברכה נוסח כל כי בנו"ן
לומר  להם הידוע מטעם נוהגין (ויש בנו"ן ולא במ"ם הוא

"ן):בנו 

הרבים „ את מוציא הש"ץ שמע קריאת של אלו ברכות
לתפלה  דומות ואינן בקי שהוא מי אפילו חובתן ידי
בקשת  שהתפלה לפי בקי שאינו מי אלא מוציא הש"ץ שאין
יודע  אם עצמו על רחמים לבקש אחד כל וצריך היא רחמים

בהן. וכיוצא אלו בברכות משא"כ

כשיש  דהיינו הצבור את ש"ץ אלא מוציא אינו מקום ומכל

יחיד  שומעין ט' כשאין אבל אמן ועונין השומעים ט' שם
אלא  בקי שאינו מי אפילו היחיד את מוציא יחיד ואין הוא
כל  משאר בהן וכיוצא המצות וברכת הנהנין בברכת
שהן  השחר ברכת וכל שמע קריאת מברכת חוץ הברכות
אותן  שישמע או בפיו לאמרם ונתקנו והודאה שבח ברכות
ועונין  מאחד שומעין כשט' מלך הדרת שהיא עם ברוב
על  הודאה ברכת ג"כ שהוא אע"פ המזון וברכת אמן אחריו

בהן. הקלו הנהנין ברכת שהוא כיון מקום מכל העבר

אין  ארוכות הן שמע קריאת וברכות הואיל מקום ומכל
יפנה  שמא כי בציבור אפילו מהש"ץ שמיעתן על לסמוך
מהש"ץ  ישמע ולא אחרים לדברים הברכה באמצע לבבו
שיפנה  אע"פ ואז הש"ץ עם בנחת הברכה כל לומר יש לכן
אינה  (שהכוונה יצא כוונה) בלא מקצתה (ויקרא לבבו
שמע  קריאת של ראשון בפסוק אלא בדיעבד מעכבת

י"ח). תפלת של ראשונה ובברכה

שיענה  כדי הש"ץ שיסיים קודם הברכה לסיים למהר ויזהר
ברכת  סיום שאחר אומרים ויש נ"א בסי' כמ"ש אחריו אמן
להפסיק  שלא אמן יענה לא באהבה ישראל בעמו הבוחר
בין  להפסיק שאסור כמו שלפניה לברכה שמע קריאת בין
שלפניו  להברכה עליו שמברכין הנאה דבר או מצוה דבר כל
במה  חשש ואין זו ברכה אחר גם אמן שעונין אומרים ויש
אינן  שמע קריאת שברכות לפי שמע לקריאת בינה שמפסיק
קדשנו  אשר מברכין אין שהרי המצות ברכות לשאר דומות
עצמן  בפני ברכות אלא שמע קריאת לקרות וצונו במצותיו
פשוט  המנהג וכן שמע קריאת קודם אותן לברך ותיקנו הן

ס"א: בסימן שיתבאר כמו אלו במדינות

* * *
אחר ‰ לעמוד שצריך בענין יוצר בברכת הש"ץ טעה אם

תחתיו  העומד זה הרי קדושה קודם טעה אם תחתיו
התפלה  בברכת בטועה כמו הברכה לראש לחזור צריך
כו' קדוש הציבור שענו לאחר טעה ואם קכ"ו בסי' וכמ"ש
כסיום  חשובה קדוש שעניית מפני הברכה מראש יתחיל לא

אח  ברכה ראש כמו הוא ומוהאופנים זה לענין וכן ברכה רת
ולאל  זה לענין ברכה סיום כמו הוא כו' כבוד ברוך עניית
באופנים  טעה אם לפיכך אחרת ברכה ראש כמו הוא ברוך
ברוך  מלאל טעה ואם מוהאופנים שתחתיו זה ויתחיל יחזור

כו': ברוך לאל ויתחיל יחזור ואילך נעימות

Â לומר שצריך לפי כו' חדש אור לומר שאין אומרים יש
מעין  אינו וזה לחתימה סמוך וחתימה פתיחה מעין
אור  על הברכה סדרו שחכמים לפי וחתימה פתיחה
ויש  להתחדש העתיד אור על ולא יום בכל המתחדש
לפי  וחתימה פתיחה מעין שהיא לומר המנהג מישבים
וגנזו  בראשית ימי בו' הקב"ה שברא האור זהו אור שיוצר
לאורך  גוים והלכו נאמר זה אור ועל לבוא לעתיד לצדיקים
הקב"ה  עתיד בראשית ימי בו' שחדש חדש אור שאומר וזהו

לנו: לחדש

סעיפים: ו' ובו ביוצר ראשונה ברכה דין נט סימן א' חלק

אהבה ‡ אומרים יש בפתיחתה חכמים נחלקו שניה ברכה
והגאונים  כו' אהבתנו עולם אהבת אומרים ויש רבה
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וכן  עולם אהבת ובערבית רבה אהבה בשחרית לומר הכריעו
אלו. במדינות נוהגין

ליוצר  סמוכה שהיא מפני בברוך פותחת זו ברכה אין ולמה
אור: שביוצר בברוך לה ודי אור

כוונה: צריכים ואם שמע לקריאת ברכות דין ס סימן א' חלק
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.1) ּדנּדה ג' ּפרק סֹוף `).(ּבּגמרא ,`'l ּכל" ּגּבי צ"ד, ּפרׁשה וּיּגׁש רּבֹות: ְְִֶֶַָָָŸִֵַַַַָָָָ
ּבׁשיר [d]הּנפׁש ּבלק. ּפרׁשה ב'. ּפרׁשה ּבּמדּבר, א'. ּפרׁשה וּיקרא, ּבאה". ֶֶַ©ְְְִִִַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ּפסּוק סֹוף רּבה, b)הּׁשירים ,a)ּובּפסּוק ּבעצי". h)"ּכתּפּוח ,e) היא "אחת ְֲִִִֵַַַַַַַַָָָ
ּובּפסּוק"יֹונתי  .(`i ,e)ּבפסּוק רּבה, ּבקהלת ּגּנת". f)"אל "ּכל (`, ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ְִַָהּנחלים").

הּמתחיל [2. ּבדּבּור מּזה ּבמה ועּיין ּבפּורּיא", לבסּומי אינׁש "חּייב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

כּו' קּוין ג' הּוא הה' "וצּורת ׁשם: zpigAּׁשּכתּוב mdW mixAEgn oiEw ipW] ְִֶַַַָָ§¥©¦§¨¦¤¥§¦©
[dUrn zpigA `Ed 'bd ewe ,xEAC daWgn"'עׂשיתיו 'אף ׁשּכתּוב: ּוכמֹו עד: – ©§¨¨¦§©©§¦©©£¤ְֲִִֶַַָ

(bÎa ,dv mixiXd xiW dxFz ihETl).[ ¦¥¨¦©¦¦

"וּיעׂש3. הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש", ּוב"אּגרת ב'. מ''ז, ג', חלק ּבּזהר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַֹֹ[עיין
ִָּדוד"].
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ובורא  אור יוצר אמ"ה בא"י בברוך פותחת ראשונה ברכה
המינים  מלב להוציא ביום לילה מדת להזכיר ותקנו חשך
בברוך  וחותמת חשך ברא לא אור שברא שמי שאומרים

המאורות. יוצר בא"י

ערבים  מעריב בדברו אשר אמ"ה בא"י ואמר טעה ואם
ביוצר  וחתם הברכה סיום עד אור יוצר ואמר מיד ונזכר
ולא  ערבים מעריב בדברו אשר אמר אם אבל יצא המאורות
יצא  לא המאורות ביוצר שחתם אע"פ אור יוצר (מיד) אמר

כל כלל שהרי בירך (שלא כתיקונה היתה לא הברכה פתיחת
תיקן  אור יוצר ואמר מיד כשנזכר משא"כ האור יצירת על
יוצר  אמ"ה בא"י אמר ואם האור) יצירת על ובירך טעותו
פותח  בחכמה ערבים מעריב בדברו אשר חשך ובורא אור
שכיון  יצא המאורות ביוצר וחתם הברכה סיום עד אפילו כו'
שינה  שבאמצע אע"פ כתיקונה וחתימתה הברכה שפתיחת
המעריב  חתם אם אבל בדיעבד יצא חכמים שטבעו ממטבע
הברכה  כל ואמר בלבד אור ביוצר שפתח אעפ"י ערבים
להיות  צריכה הברכה שכל יצא לא החתימה עד כתיקונה

בדיעבד. אפילו כתיקונה וחתימתה פתיחתה

אהבה  שגמר עד שטעה נזכר לא אם יצא שלא מקום וכל
בינה  אור ליוצר לחזור יפסיק לא עולם אהבת או רבה
ואעפ"י  י"ח תפלת אחר אור יוצר יאמר אלא שמע לקריאת
זה  אין לפניה שתקנו יוצר לברכת שמע קריאת שמקדים

ס': בסי' שיתבאר כמו בדיעבד מעכב

לאמרה · היחיד יכול שביוצר שהקדושה אומרים יש
או  נקדישך שאומרים שבתפלה לקדושה דומה שאינה
בפחות  להקדיש רשאי ואין אותו מקדישים שאנחנו נקדש
אלא  אותו מקדישין אנו שאין יוצר של קדושה אבל מעשרה
שאינה  ביחיד מותר משרתיו לו שאומרים הקדושה מזכירין
שאינה  כיון לציון ובא קדושת וכן דברים סיפור כמו אלא
אומרים  כלוםויש בכך אין בעלמא פסוקים קריאת אלא
לציון  ובא קדושת ולא יוצר קדושת לא אומר היחיד שאין
קדוש  ביראה ואומרים יאמר שביוצר לקדושה כשמגיע אלא
וליזהר  לדבריהם לחוש וטוב ברוך ואומרים כו' והאופנים
המנהג  אבל בתורה כקורא וטעמים בניגון יאמרנה שיחיד

הראשונה. כסברא

לומר  ויש רם בקול לענות יש בצבור זו קדושה וכשעונין
יושב  היה שאם אלא עומד היה אם שישב ולא מיושב אותה

שבתפלה: לקדושה כמו זו לקדושה לעמוד לו אין

* * *
ולא ‚ במ"ם הכל וממליכים ומקדישים מעריצים לומר יש

מקרא  ולשון מקרא לשון הוא הברכה נוסח כל כי בנו"ן
לומר  להם הידוע מטעם נוהגין (ויש בנו"ן ולא במ"ם הוא

"ן):בנו 

הרבים „ את מוציא הש"ץ שמע קריאת של אלו ברכות
לתפלה  דומות ואינן בקי שהוא מי אפילו חובתן ידי
בקשת  שהתפלה לפי בקי שאינו מי אלא מוציא הש"ץ שאין
יודע  אם עצמו על רחמים לבקש אחד כל וצריך היא רחמים

בהן. וכיוצא אלו בברכות משא"כ

כשיש  דהיינו הצבור את ש"ץ אלא מוציא אינו מקום ומכל

יחיד  שומעין ט' כשאין אבל אמן ועונין השומעים ט' שם
אלא  בקי שאינו מי אפילו היחיד את מוציא יחיד ואין הוא
כל  משאר בהן וכיוצא המצות וברכת הנהנין בברכת
שהן  השחר ברכת וכל שמע קריאת מברכת חוץ הברכות
אותן  שישמע או בפיו לאמרם ונתקנו והודאה שבח ברכות
ועונין  מאחד שומעין כשט' מלך הדרת שהיא עם ברוב
על  הודאה ברכת ג"כ שהוא אע"פ המזון וברכת אמן אחריו

בהן. הקלו הנהנין ברכת שהוא כיון מקום מכל העבר

אין  ארוכות הן שמע קריאת וברכות הואיל מקום ומכל
יפנה  שמא כי בציבור אפילו מהש"ץ שמיעתן על לסמוך
מהש"ץ  ישמע ולא אחרים לדברים הברכה באמצע לבבו
שיפנה  אע"פ ואז הש"ץ עם בנחת הברכה כל לומר יש לכן
אינה  (שהכוונה יצא כוונה) בלא מקצתה (ויקרא לבבו
שמע  קריאת של ראשון בפסוק אלא בדיעבד מעכבת

י"ח). תפלת של ראשונה ובברכה

שיענה  כדי הש"ץ שיסיים קודם הברכה לסיים למהר ויזהר
ברכת  סיום שאחר אומרים ויש נ"א בסי' כמ"ש אחריו אמן
להפסיק  שלא אמן יענה לא באהבה ישראל בעמו הבוחר
בין  להפסיק שאסור כמו שלפניה לברכה שמע קריאת בין
שלפניו  להברכה עליו שמברכין הנאה דבר או מצוה דבר כל
במה  חשש ואין זו ברכה אחר גם אמן שעונין אומרים ויש
אינן  שמע קריאת שברכות לפי שמע לקריאת בינה שמפסיק
קדשנו  אשר מברכין אין שהרי המצות ברכות לשאר דומות
עצמן  בפני ברכות אלא שמע קריאת לקרות וצונו במצותיו
פשוט  המנהג וכן שמע קריאת קודם אותן לברך ותיקנו הן

ס"א: בסימן שיתבאר כמו אלו במדינות

* * *
אחר ‰ לעמוד שצריך בענין יוצר בברכת הש"ץ טעה אם

תחתיו  העומד זה הרי קדושה קודם טעה אם תחתיו
התפלה  בברכת בטועה כמו הברכה לראש לחזור צריך
כו' קדוש הציבור שענו לאחר טעה ואם קכ"ו בסי' וכמ"ש
כסיום  חשובה קדוש שעניית מפני הברכה מראש יתחיל לא

אח  ברכה ראש כמו הוא ומוהאופנים זה לענין וכן ברכה רת
ולאל  זה לענין ברכה סיום כמו הוא כו' כבוד ברוך עניית
באופנים  טעה אם לפיכך אחרת ברכה ראש כמו הוא ברוך
ברוך  מלאל טעה ואם מוהאופנים שתחתיו זה ויתחיל יחזור

כו': ברוך לאל ויתחיל יחזור ואילך נעימות

Â לומר שצריך לפי כו' חדש אור לומר שאין אומרים יש
מעין  אינו וזה לחתימה סמוך וחתימה פתיחה מעין
אור  על הברכה סדרו שחכמים לפי וחתימה פתיחה
ויש  להתחדש העתיד אור על ולא יום בכל המתחדש
לפי  וחתימה פתיחה מעין שהיא לומר המנהג מישבים
וגנזו  בראשית ימי בו' הקב"ה שברא האור זהו אור שיוצר
לאורך  גוים והלכו נאמר זה אור ועל לבוא לעתיד לצדיקים
הקב"ה  עתיד בראשית ימי בו' שחדש חדש אור שאומר וזהו

לנו: לחדש

סעיפים: ו' ובו ביוצר ראשונה ברכה דין נט סימן א' חלק

אהבה ‡ אומרים יש בפתיחתה חכמים נחלקו שניה ברכה
והגאונים  כו' אהבתנו עולם אהבת אומרים ויש רבה
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וכן  עולם אהבת ובערבית רבה אהבה בשחרית לומר הכריעו
אלו. במדינות נוהגין

ליוצר  סמוכה שהיא מפני בברוך פותחת זו ברכה אין ולמה
אור: שביוצר בברוך לה ודי אור

כוונה: צריכים ואם שמע לקריאת ברכות דין ס סימן א' חלק
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.1) ּדנּדה ג' ּפרק סֹוף `).(ּבּגמרא ,`'l ּכל" ּגּבי צ"ד, ּפרׁשה וּיּגׁש רּבֹות: ְְִֶֶַָָָŸִֵַַַַָָָָ
ּבׁשיר [d]הּנפׁש ּבלק. ּפרׁשה ב'. ּפרׁשה ּבּמדּבר, א'. ּפרׁשה וּיקרא, ּבאה". ֶֶַ©ְְְִִִַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ּפסּוק סֹוף רּבה, b)הּׁשירים ,a)ּובּפסּוק ּבעצי". h)"ּכתּפּוח ,e) היא "אחת ְֲִִִֵַַַַַַַַָָָ
ּובּפסּוק"יֹונתי  .(`i ,e)ּבפסּוק רּבה, ּבקהלת ּגּנת". f)"אל "ּכל (`, ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ְִַָהּנחלים").

הּמתחיל [2. ּבדּבּור מּזה ּבמה ועּיין ּבפּורּיא", לבסּומי אינׁש "חּייב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

כּו' קּוין ג' הּוא הה' "וצּורת ׁשם: zpigAּׁשּכתּוב mdW mixAEgn oiEw ipW] ְִֶַַַָָ§¥©¦§¨¦¤¥§¦©
[dUrn zpigA `Ed 'bd ewe ,xEAC daWgn"'עׂשיתיו 'אף ׁשּכתּוב: ּוכמֹו עד: – ©§¨¨¦§©©§¦©©£¤ְֲִִֶַַָ

(bÎa ,dv mixiXd xiW dxFz ihETl).[ ¦¥¨¦©¦¦

"וּיעׂש3. הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש", ּוב"אּגרת ב'. מ''ז, ג', חלק ּבּזהר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַֹֹ[עיין
ִָּדוד"].
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תברכּו"4. "ּכה הּמתחיל ּבדּבּור זה ּפירּוׁש ּׁשּנתּבאר מה ּבפרׁשת ±[ועּיין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ָֹנׂשא].

זה).5. ּבפסּוק החּוּמׁש ּבפירּוׁש ּבהרמּב''ן, ְְְְֵֵֶַַַַָָָ(עּיין

ב'].6. ק''ב, ב'. פ''ה, א': חלק ּבּזהר ְֵֵֶַַַֹ[ועּיין

.7.[` ,al 'a minId ixaC aEzMd oFWl - "dN`d zn`de mixaCd"]©§¨¦§¨¡¤¨¥¤§©¨¦§¥©¨¦

אל 8. ה' "וידּבר הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּבּמדּבר, ּפרׁשת ּׁשּכתּוב מה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ[עיין
וזהּו כּו'. מּתנה' 'עבֹודת ּבחינת היא "והיא סיני": ּבמדּבר ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹמׁשה

'מה  "ּכתיב הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש", ּב"אּגרת ועּיין ׁשם. עּיין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ'לגלּגלֹותם'".
ִָּיפית'"].

.9.("miwl`d" :mWe .ci ,f zldw)Ÿ¤¤§¨¨¡Ÿ¦

.10.(ai ,i mixaC .b ,e rWFd)¥©§¨¦

מ''ב:11. ּפרׁשה סֹוף תּׂשא, ּכי ּברּבֹות, (ועּיין אחר. ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכמֹו
כּו'"). לׁשבחֹו אּלא ְְְִֵֶָ"ואינֹו
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הּברכֹות".12. ענין "להבין הּמתחיל ּדּבּור סֹוף מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ(ועּיין
אּׁשה"). עֹולה "והקרבּתם הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועּיין

ּבפירּוׁש13. תצא", "ּכי ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה g)ועּיין ,fk miNdY) ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ§¦¦

אבּקׁש" הוי"ה ּפני "את ידי על והיינּו פני". ׁשם.(mW)"ּבּקׁשּו עּיין . ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָ¨ֵַָ

.14x`AzPX dnA oiIr],"ּבקֹול תׁשמע "ּכי הּמתחיל KixSWּבדּבּור ©¥§©¤¦§¨¥ְְְְִִִִַַַ¤¨¦
zEIpFSigd zFgYtn' dNgY ,zFbxcOd xcqM zFidl עּיין כּו''. ¦§§¥¤©©§¥§¦¨©§§©¦¦ֵַ

ּובדּבּור  כּו'". הּׁשּבת מּמחרת לכם "ּוספרּתם הּמתחיל ּדּבּור וסֹוף ְְְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשם.
נּצבים": "אּתם a'הּמתחיל ,aNd zwrv zpigaA Wi dPd iM" ְִִִֶַַַָ¦¦¥¥¦§¦©©£©©¥

zFpigA.["'כּו §¦

יֹום 15. את "זכֹור ּפסּוק על יתרֹו, ּבפרׁשת מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ[ועּיין
ּפסּוק  על ּׁשּנתּבאר מה ועּיין כּו'". חד וחּיֹוהי "איהּו ּבענין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּׁשּבת",

וכסף" זהב מאלפי ּפי תֹורת לי "טֹוב ּבפירּוׁש יעקב", ּוממה ."וּיׁשב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשם]. ּׁשּכתּוב מה יֹותר יּובן ּכאן ְִֵֵֶֶַָָָָָּׁשּנתּבאר

.16]:e ,bl miNdY.["m`av lM eiR gExaE ,EUrp minW 'd xacA" §¦¦¦§©¨©¦©£§©¦¨§¨¨

.17dO`A Wnge ,aiaq lbr ,FztU cr FztVn dO`A xUr ,wvEn mId z` UrIe"]©©©¤©¨¨¤¤¨©¨¦§¨©§¨¨Ÿ¨¦§¨¥¨©¨
,dpFtv mipt dWlW ,xwA xUr ipW lr cnr .aiaq Fz` aqi ,dO`A miWlW ewe ,FznFw¨§¨§Ÿ¦¨©¨¨ŸŸ¨¦Ÿ¥©§¥¨¨¨¨§Ÿ¨Ÿ¦¨¨
lke ,dlrnln mdilr mIde ,dgxfn mipR dWlWE ,dAbp mipR dWlWE ,dOi mipt dWlWE§Ÿ¨Ÿ¦¨¨§Ÿ¨Ÿ¦¤§¨§Ÿ¨Ÿ¦¦§¨¨§©¨£¥¤¦§¨§¨§¨

"dziA mdixg`(dk .bk ,f '` mikln).[ £Ÿ¥¤¨§¨§¨¦
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.WOn©¨
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l`ixabe'כּוEkWnp mdOW zFIzF`ÎitExivd md mdW , §©§¦¥¤¥¥©¥¥¦¤¥¤¦§§

."'d xaC" zpigaA ,Wil oi`n EEdzpe§¦§©¥©¦§¥¦§¦©§©

`vn `l mc`lE" la`xfr"FCbpM(mW ziW`xA):WExiR , £¨§¨¨Ÿ¨¨¥¤§¤§§¥¦¨¥
" zpigA `Ed ± "xfr"mW"5D`FA mcFw dnWPdW ,Epiide . ¥¤§¦©¥§©§¤©§¨¨¤¨
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,daWgn zpigaA `EdÎKExA sFqÎoi` xF`A zcg`znE¦§©¤¤§¥¨¦§¦©©£¨¨
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EpYad` mlFr zad`" zMxaA oilNRzn Ep` oke'כּו± §¥¨¦§©§¦§¦§©©£©¨£©§¨

cgieEpaal'כּו"`AilcÎ`zErx" zpigA Wi iM ,oiprde ." §©¥§¨¥§¨¦§¨¦¥§¦©§¨§¦¨
:zFpigA 'a dfA Wie ,"aNd oFvx" `EdWzEInipR ¤§©¥§¥¨¤§¦§¦¦

.zFIpFvige§¦¦

aNd zCEwp zinipRÎdad` zpigA `iddAx §¦¦§©©¥¦§¦©©£¨©¨
zpigaA dlrnln d`aE ,zrCde mrHdn dlrnNW¤§©§¨¥©©©§©©©¨¨¦§©§¨¦§¦©

dpYnaEzMW FnM(f ,gi xAcOA)zcFar" :dpYnz` oY` ©¨¨§¤¨©¦§¨£©©¨¨¤¥¤
"mkzPEdM8. §©§¤

eaNd zFIpFvigzEppFAzde zrCd on gwlPd `Ed §¦¦©¥©¦§¨¦©©©§¦§§
FlkU itlE ,Dilic `xEriW mEtl cg lM ,'d zNEcbA¦§©¨¨§¦¨¦¥§¦¦§
z` xxFrn KM ,`EdÎKExA sFqÎoi` xF`A FzbVde§©¨¨§¥¨©§¥¤

.aNA dad`d̈©£¨©¥

dUr df zOErl df z`" iM ,z`f zrcEn dPde§¦¥©©Ÿ¦¤¤§©¤¨¨
"midl`9,"'d z` zrcl" dXEcwA zrC WIW FnMW : ¡Ÿ¦¤§¤¥©©¦§¨¨©©¤

"FzF` dad`lE"10Î`xhqe dRilTd cSn zrC Wi KM , §©£¨©¥©©¦©©§¦¨§¦§¨
de`zl"E ,mixf mixaC aFd`le ,rxd zrc `Ede ,`xg ©̀£¨§©©¨©§¤¡§¨¦¨¦§©£¨

"cxtp WTai(` ,gi ilWn)zEwizn FMgl axrW zngn , §©¥¦§¨¦§¥¥£©¤¨¥§¦§¦
.eibEprze dGdÎmlFr¨©¤§©£¨

ohtFW dfe df" ± mipFpiA zCn `id Ff ,dPde'כּו," §¦¥¦¦©¥¦¤§¤§¨
un`i mF`ln mF`lE"'כּו"(bk ,dk ziW`xA)df mw dGWM" ± §¦§¤¡¨§¥¦§¤¤¨¤

mrHdn dlrnNW aNdÎziniptAW dad`d K` ."ltFp¥©¨©£¨¤¦§¦¦©¥¤§©§¨¥©©©
df" zpigA oi` ± dpYn zpigaA dlrnln d`A wx ,zrce§©©©¨¨¦§©§¨¦§¦©©¨¨¥§¦©¤

.DCbpM "df zOErl§©¤§¤§¨

,"dcigi" zpigA `id 'aNd zCEwp zinipR' zpigAW¤§¦©§¦¦§©©¥¦§¦©§¦¨
`ide ,minXAW dia`l cg` oFvx `N` Dl oi`W¤¥¨¤¨¨¤¨§¨¦¨¤©¨©¦§¦

e dlrOd`vnp DMxrA `le DznbEC oi`W dbxcOd ©©£¨§©©§¥¨¤¥§¨¨§Ÿ§¤§¨¦§¨
mr l`xUi ipa"A `vnp FCal 'dl wx ,llM zEInWbA§©§¦§¨©©§©¦§¨¦§¥¦§¨¥©

"Faxw(ci ,gnw miNdY)aEzMW FnM .(h ,cl zFnW)mr iM" :dWw §Ÿ§¦¦§¤¨§¦©§¥
sxFrYglqe ,`Ed'וגֹוzpigA ± "sxFr dWw" WExiR ," ¤§¨©§¨ְ¥§¥¤§¦©

zrce mrHdn dlrnNW oFvx'11כּו.dad` zExxFrzdaE ¨¤§©§¨¥©©©§©©§¦§§©£¨
rxd lr aFHd xiAbdlE gSpl lFki `Ed lwA ,Ff dAx©¨§©¨§©¥©§©§¦©©¨©

.llM dfig` DA mipFSigl oi`W ipRn ,ixnbl§©§¥¦§¥¤¥©¦¦¨£¦¨§¨
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תברכּו"4. "ּכה הּמתחיל ּבדּבּור זה ּפירּוׁש ּׁשּנתּבאר מה ּבפרׁשת ±[ועּיין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ָֹנׂשא].

זה).5. ּבפסּוק החּוּמׁש ּבפירּוׁש ּבהרמּב''ן, ְְְְֵֵֶַַַַָָָ(עּיין

ב'].6. ק''ב, ב'. פ''ה, א': חלק ּבּזהר ְֵֵֶַַַֹ[ועּיין

.7.[` ,al 'a minId ixaC aEzMd oFWl - "dN`d zn`de mixaCd"]©§¨¦§¨¡¤¨¥¤§©¨¦§¥©¨¦

אל 8. ה' "וידּבר הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּבּמדּבר, ּפרׁשת ּׁשּכתּוב מה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ[עיין
וזהּו כּו'. מּתנה' 'עבֹודת ּבחינת היא "והיא סיני": ּבמדּבר ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹמׁשה

'מה  "ּכתיב הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש", ּב"אּגרת ועּיין ׁשם. עּיין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ'לגלּגלֹותם'".
ִָּיפית'"].

.9.("miwl`d" :mWe .ci ,f zldw)Ÿ¤¤§¨¨¡Ÿ¦

.10.(ai ,i mixaC .b ,e rWFd)¥©§¨¦

מ''ב:11. ּפרׁשה סֹוף תּׂשא, ּכי ּברּבֹות, (ועּיין אחר. ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכמֹו
כּו'"). לׁשבחֹו אּלא ְְְִֵֶָ"ואינֹו

c"ag i`iyp epizeax zxezn

iaal cgi" Edfe'וכּוEpaal cgie llkpכּו', didIW ± " §¤©¥§¨¦ְ§©¥§¨¥¤¦§¤¦§¨
oFvxdÎzinipR zpigaA oFvxdÎzFIpFvig zpigA12. §¦©¦¦¨¨¦§¦©§¦¦¨¨

" Edfes`,zg` dpigA cFr dAxn "s`"W :"eiziUr §¤©£¦¦¤©§©¤§¦¨©©
zpigAn dlrn dlrnNW ± oFilrdÎoFvx zpigA `Ede§§¦©¨¨¤§¤§©§¨©£¨¦§¦©
xTirW itl ,"eiziUr"l Knqe .dUrnE xEAC ,daWgn©£¨¨¦©£¤§¨©©£¦¦§¦¤¦©
EpiidC .`weC zEInWb diIUr zpigaA `Ed df oFvx iENiB¦¨¤¦§¦©£¦¨©§¦©§¨§©§
xEq"A ,"FpFvx ipRn LpFvx lHA" zFidl ,zFvOd dUrnA§©£¤©¦§¦§©¥§§¦§¥§§

"aFh dUre rxn(eh ,cl miNdY)md dUrÎzFvn g''nxe . ¥¨©£¥§¦¦§©©¦§£¥¥
otFqA ozNgY uErp"e ,oFilrdÎoFvx zFkWnd g''nx©©©§¨¨¨¤§§¨§¦¨¨§¨

."`wiiC©§¨

wEqR lr ,glW zWxR lirl x`Fand mr cg` oipr Edfe]§¤¦§¨¤¨¦©§¨§¥¨¨©§©©¨
(fi ,ci xAcOA)`p lCbi dYre"'כּוEUrp `weC dGdÎmlFrAW ," ©¦§¨§©¨¦§©¨¤¨¨©¤©§¨©£

ilA ,"Lc`n"c dad` zpigA `EdW ,"mikldn" zpigA zFnWPd©§¨§¦©©§§¦¤§¦©©£¨¦§Ÿ¤§¦
aEzMW FnM .zFvOd ici lr Epiide .ilMd lEab(b ,ek `xwIe)m`" : §©§¦§©§©§¥©¦§§¤¨©¦§¨¦

lM aaFq' zpigAn mitiTn zkWnd mdW itl ,"EklY izTgA§ªŸ©¥¥§¦¤¥©§¨©©¦¦¦§¦©¥¨
mzFlrdl p''xp lr 'oinlr'13כּו.[ ¨§¦©©©§©£¨

dN`d mixaCd Eide" :rnWÎz`ixwA mixnF`W Edfe§¤¤§¦¦§¦©§©§¨©§¨¦¨¥¤
mFId LEvn ikp` xW`'וגֹו"(e ,e mixaC)rFnW m` dide" , £¤¨Ÿ¦§©§©ְ§¨¦§¨¨¦¨©

izFvn l` ErnWY'כ ּו"(bi ,`i mixac)'d z` Yad`e" xg` , ¦§§¤¦§©§¨¦©©§¨©§¨¥
Lidl`Laal lkA'כּו"(d ,e mixac):al zFpigA 'a WExiR ± ¡Ÿ¤§¨§¨§§¨¦¥§¦¥
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zEIpFSigd zpigA dNgY biVie riBIW cr zEInipR§¦¦©¤©¦©§©¦§¦¨§¦©©¦¦

dlrnlÎdHOn Klil Kixv iM ,zrCdn dclFPd14Edfe . ©¨¨¥©©©¦¨¦¥¥¦©¨§©§¨§¤
,dxnfcÎiwEqtA ± rnWÎz`ixw iptNW zEkix`d lM oipr¦§¨¨¨£¦¤¦§¥§¦©§©¦§¥§¦§¨

rnWÎz`ixw iptNW zFkxaE'וכּו.rcFPM . §¨¤¦§¥§¦©§©ְ©¨

DzFidA 'd zcFarA dnWPdl WIW iENird oaEi dfaE¨¤¨¨¦¤¥§©§¨¨©£©¦§¨
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lMn ,`lirlCÎdaWgn zpigaA DxFwnA zcg`zn¦§©¤¤¦§¨¦§¦©©£¨¨¦§¥¨¦¨
`N` ,"WEal" zpigA `N` z`xwp Dpi` daWgOd mFwn̈©©§¨¨¥¨¦§¥¤¨§¦©§¤¨
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:WExiR ,"llM dia `qitY daWgn zilC" ;WOn `Ed©¨§¥©£¨¨§¦¨¥§¨¥
`N` ,lFkiaM llM FzEdnE FzEnvr l` rbFp Fpi`W¤¥¥©¤©§©§¨¦§¨¤¨

.FA WAlzOW¤¦§©¥

`itMz` cM" ,"`Ailc `zErx" zpigA oM oi`X dn©¤¥¥§¦©§¨§¦¨©¦§©§¨
FpFvx ipRn LpFvx lHA" zFidl "`xg` `xhq'כּוxEq"A ," ¦§¨©£¨¦§©¥§§¦§¥§§

dUrnA zEInWB diIUr zpigaA ,"aFh dUre rxn¥¨©£¥¦§¦©£¦¨©§¦§©£¤
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dNBznE dxFW FcFakaE FnvrA `EdÎKExA sFqÎoi` xF`¥¨§©§¦§¤¦§©¤
.WOn "`MlnC mixa` g''nx" md "oicEwR g''nx"e .FA§©©§¦¥©©¥¨¦§©§¨©¨

zg` drW dti" :l''fx Exn`W Edfe'15"כּו: . §¤¤¨§©©¨¨¨¨©©

Edfe b:"l`xUi raFx z` xRqnE" §¤¦§¨¤©¦§¨¥
aizM dPd iM(` ,a rWFd)lFgM l`xUi ipA xRqn dide" : ¦¦¥§¦¥©§¨¨¦§©§¥¦§¨¥§

`xnBaE ,"xtQi `le cOi `l xW` ,mId('א כ''ב , inx(יֹומא ©¨£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥©§¨¨ָ¨¥
" :aizM :iccd`xRqn dideaizkE ,"(mW)cOi `l xW`" : ©£¨¥§¦§¨¨¦§©§¦¨£¤Ÿ¦©

extQi `lmFwn lW FpFvx oiUFrWM o`M" :iPWnE ".כּו'". §Ÿ¦¨¥§©¥©§¤¦§¤¨

oiprd x`alE?"mId lFgM" Edn oiadl Kixv , §¨¥¨¦§¨¨¦§¨¦©§©¨

,lFg `Ed rwxTd zFxdPde miOId aiaq dPd iM¦¦¥§¦©©¦§©§¨©©§©
xtr x`W oM oi`X dn .miwlgl cxFtnE Wai `EdW¤¨¥§¨©£¨¦©¤¥¥§¨£©
Epiide .zvw miwAEcnE migl dnc` iabx md ux`d̈¨¤¥¦§¥£¨¨©¦§¨¦§¨§©§
mia`FW md ,zFxdpE miOIA xW` miOdW itl§¦¤©©¦£¤©©¦§¨¥£¦
zEWaiA Ex`Wp Kkl ,maiaQW rwxTd lMn zigElgNd©©§¦¦¨©©§©¤§¦¨§¨¦§£¦¥

.cExitE¥

,"'d xac"A zFnlFrd zEIg zEllkA `Ed lWnPde§©¦§¨¦§¨©¨¨¦§©
"eiR gEx"e16:Wil oi`n mi`xaPd lM deEdnd §©¦©§©¤¨©¦§¨¦¥©¦§¥

aizM dPd17mId z` UrIe" xUrכּו': ipW lr cnFr , ¦¥§¦©©©¤©¨¥©§¥¨¨
xwA'כּו"dlrnln mdilr mIde כג., ז'[, סימן א ' (ּבמלכים  ¨¨§©¨£¥¤¦§¨§¨ְִִִָָ

±כה.]) "dlrnln" cnFr "mId" zpigAW itl :WExiR .¥§¦¤§¦©©¨¥¦§¨§¨
wEgixAa''i" EUrp Kkl ,mFwncExiR zpigA ± "xwA §¦¨§¨©£¨¨§¦©¥

.a''i xRqnA ± zEwNgzde§¦§©§§¦§©

KxAzi FzEkln zCnA ± Wil oi`n zEEdzd iM ,`Ede§¦¦§©¥©¦§¥§¦©©§¦§¨¥
"`VpzOdminlFr lM zEkln LzEkln"E ,"mlFr zFOin ©¦§©¥¦¨©§§©§¨¨¦

bi)"וגֹו' ,dnw miNdY)EUrp ,mdn "`VpznE mx" `EdW itlE . ְ§¦¦§¦¤¨¦§©¥¥¤©£
' zpigAmroFWln ± 'zFnnFriM .micxtpe mixf mixaC , §¦©¨¦§§§¨¦¨¦§¦§¨¦¦

zpigAn `Ed mr zpigaA mzEEdzde "mr `lA Kln oi`"¥¤¤§Ÿ¨§¦§©¨¦§¦©¨¦§¦©
zpigaA zFidl micxFi `liOn ,Fnvr KlOd zE`Vpzd¦§©§©¤¤©§¦¥¨§¦¦§¦§¦©

.mr̈

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

הּברכֹות".12. ענין "להבין הּמתחיל ּדּבּור סֹוף מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ(ועּיין
אּׁשה"). עֹולה "והקרבּתם הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועּיין

ּבפירּוׁש13. תצא", "ּכי ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה g)ועּיין ,fk miNdY) ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ§¦¦

אבּקׁש" הוי"ה ּפני "את ידי על והיינּו פני". ׁשם.(mW)"ּבּקׁשּו עּיין . ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָ¨ֵַָ

.14x`AzPX dnA oiIr],"ּבקֹול תׁשמע "ּכי הּמתחיל KixSWּבדּבּור ©¥§©¤¦§¨¥ְְְְִִִִַַַ¤¨¦
zEIpFSigd zFgYtn' dNgY ,zFbxcOd xcqM zFidl עּיין כּו''. ¦§§¥¤©©§¥§¦¨©§§©¦¦ֵַ

ּובדּבּור  כּו'". הּׁשּבת מּמחרת לכם "ּוספרּתם הּמתחיל ּדּבּור וסֹוף ְְְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשם.
נּצבים": "אּתם a'הּמתחיל ,aNd zwrv zpigaA Wi dPd iM" ְִִִֶַַַָ¦¦¥¥¦§¦©©£©©¥

zFpigA.["'כּו §¦

יֹום 15. את "זכֹור ּפסּוק על יתרֹו, ּבפרׁשת מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ[ועּיין
ּפסּוק  על ּׁשּנתּבאר מה ועּיין כּו'". חד וחּיֹוהי "איהּו ּבענין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּׁשּבת",

וכסף" זהב מאלפי ּפי תֹורת לי "טֹוב ּבפירּוׁש יעקב", ּוממה ."וּיׁשב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשם]. ּׁשּכתּוב מה יֹותר יּובן ּכאן ְִֵֵֶֶַָָָָָּׁשּנתּבאר

.16]:e ,bl miNdY.["m`av lM eiR gExaE ,EUrp minW 'd xacA" §¦¦¦§©¨©¦©£§©¦¨§¨¨

.17dO`A Wnge ,aiaq lbr ,FztU cr FztVn dO`A xUr ,wvEn mId z` UrIe"]©©©¤©¨¨¤¤¨©¨¦§¨©§¨¨Ÿ¨¦§¨¥¨©¨
,dpFtv mipt dWlW ,xwA xUr ipW lr cnr .aiaq Fz` aqi ,dO`A miWlW ewe ,FznFw¨§¨§Ÿ¦¨©¨¨ŸŸ¨¦Ÿ¥©§¥¨¨¨¨§Ÿ¨Ÿ¦¨¨
lke ,dlrnln mdilr mIde ,dgxfn mipR dWlWE ,dAbp mipR dWlWE ,dOi mipt dWlWE§Ÿ¨Ÿ¦¨¨§Ÿ¨Ÿ¦¤§¨§Ÿ¨Ÿ¦¦§¨¨§©¨£¥¤¦§¨§¨§¨

"dziA mdixg`(dk .bk ,f '` mikln).[ £Ÿ¥¤¨§¨§¨¦



c"agרמב i`iyp epizeax zxezn

Wnkemirf df zngOW ,F`qM lr aWFId KlOd l §¦§©©¤¤©¥©¦§¤¥£©¤¨¦
okle .eiptl miltW miUrpe ,eiptNn lMd mirYxpe§¦§¨¦©Ÿ¦§¨¨§©£¦§¥¦§¨¨§¨¥

zpigA `EdW KxAzi FzEkln zpigAnsFqÎoi`,zilkze ¦§¦©©§¦§¨¥¤§¦©¥§©§¦
diIUr ,dxivi ,d`ixaA lEab ilrA zFnlFr EEdzpe EUrp©£§¦§©¨©£¥§¦§¦¨§¦¨£¦¨

zpigaA oM mbsFqÎoi`aEzMW FnM ,zilkze(b ,dk aFI`): ©¥¦§¦©¥§©§¦§¤¨¦

miniIwe miig mdW ipRn `N` "?eicEcbl xRqn Wid"£¥¦§¨¦§¨¤¨¦§¥¤¥¨¦§©¨¦
zFOin `VpzOd" ± KxAzi FzEkln zE`Vpzd zpigAn¦§¦©¦§©§©§¦§¨¥©¦§©¥¦
dOkl zEwNgzde cExiR zpigaA micxFi okl ± "mlFr¨¨¥§¦¦§¦©¥§¦§©§§©¨

.mipFW mipiOn mipin¦¦¦¦¦¦

± KxAzi FzEkln zCOn mzEIg milAwn md Ki` K ©̀¥¥§©§¦©¨¦¦©©§¦§¨¥
?mdn "`Vpzn" `Ede§¦§©¥¥¤

aizM df lr ,zn`A dPd(ai ,ct miNdY)'d obnE WnW iM" : ¦¥¤¡¤©¤§¦§¦¦¦¤¤¨¥
eizFxEaB od od"e ,lFki lM `EdW idl` gM `Ede ,"miwl ¡̀Ÿ¦§Ÿ©¡Ÿ¦¤¨¨§¥¥§¨

ב '".כּו' חלק  ּבינ ֹונים " ׁשל  ּב"ספר ׁשּנתּבאר llM,ּוכמ ֹו KxC K` . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָ©¤¤§¨
zEIgd cxi `NW ,zEwNYqd zpigA `Ed zE`Vpzdd©¦§©§§¦©¦§©§¤Ÿ¥¥©©
mdil` oia`FXW miOd lWnM `Ede .KM lM mdil £̀¥¤¨©§¦§©©©¦¤£¦¥¥¤
.l''PM cExiR zpigA ± lFg FztU lr dUrpe zigElgNd©©§¦§©£¤©§¨§¦©¥©©

Fpi` ,dGd "xRqn" zpigA ,dPdexRqnWOnaizkcM §¦¥§¦©¦§¨©¤¥¦§¨©¨§¦§¦
(b ,dk aFI`)Wid" :xRqn'וגֹוA `xwp `EdW `N` ,"xcb ¦£¥¦§¨ְ¤¨¤¦§¨§¤¤

xRqnlEgl lFkie ,miwlgl cxFtnE xGEtn `EdW ipRn . ¦§¨¦§¥¤§¨§¨©£¨¦§¨¨
eilrmWxRqnxtQi `l" iM WOn xRqn Fpi` la` , ¨¨¥¦§¨£¨¥¦§¨©¨¦Ÿ¦¨¥

"aFxn(bi ,al ziW`xA)xtQi `l xW` mId lFg" lWnM , ¥§¥¦¦§©©¨£¤Ÿ¦¨¥
cxFtOW ipRn xRqn zpigaE xcbA `Ed wx ,"axn¥Ÿ©§¤¤§¦©¦§¨¦§¥¤§¨
eilr lEgi Fnvrl lCape cxtp wlg lMW oeike .miwlgl©£¨¦§¥¨¤¨¥¤¦§¨§¦§¨§©§¨¨¨

"mW:"xRqn ¥¦§¨

dide" :aizM dPdel`xUi ipA xRqnl`xUiÎipAW ," §¦¥§¦§¨¨¦§©§¥¦§¨¥¤§¥¦§¨¥
oikiWnOd md mdW ,"xRqn" zpigA miUFrd md md¥¥¨¦§¦©¦§¨¤¥¥©©§¦¦
lM zEkln" FzEkln zFidl ,KxAzi FzEkln zpigA§¦©©§¦§¨¥¦§©§©§¨
zevn" mi`xwPW zFIUrn zFvn ici lr Epiide ."minlFr¨¦§©§©§¥¦§©£¦¤¦§¨¦¦§©

KlOd"18'd dY` KExA" :devn lM iptl mixnF` okle . ©¤¤§¨¥§¦¦§¥¨¦§¨¨©¨
Epidl`mlFrd KlnsFqÎoi` xF` zkWnd `EdW ," ¡Ÿ¥¤¤¨¨¤©§¨©¥

.l''PM ,"mlFrd Kln" zFidl `EdÎKExAּבמק ֹום ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו ¨¦§¤¤¨¨©©ְְְִֵֶָָ

ֵַאחר.

,WOn `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zkWnd `idW itlE§¦¤¦©§¨©¥¨©¨
"A wx Fpi` oklxcbEdfe .WOn xRqn Fpi`e ,"xRqn ¨¥¥©§¤¤¦§¨§¥¦§¨©¨§¤

"mFwn lW FpFvx oiUFrWM" ± "xtQi `le cOi `l xW`"£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥§¤¦§¤¨
,zFvOd dUrnA oFilrd oFvx oikiWnOWM EpiidC ,l''PM©©§©§§¤©§¦¦¨¨¤§§©£¥©¦§

.`EdÎKExA sFqÎoi` xF` `EdW¤¥¨

zinipR zCEwPn "devn lW dgnU" ici lr Epiide§©§©§¥¦§¨¤¦§¨¦§©§¦¦
aizkckE .aNd(h ,hi miNdY)mixWi 'd icETR" :igOUn ©¥§¦§¦§¦¦¦¥§¨¦§©§¥

aizkE ,"al(fn ,gk mixaC)'d z` Ycar `l xW` zgY" : ¥§¦§¨¦©©£¤Ÿ¨©§¨¤
Lidl`dgnUAaEhe19aallM aFxnaFxn" WExiR ," ¡Ÿ¤§¦§¨§¥¨¥Ÿ¥¥

oi` cr dHnlE uw oi` cr dlrnl ,lEabÎilA Epiid :"lMŸ©§§¦§§©§¨©¥¥§©¨©¥
l''PM sFqÎoi` zpigaA ,zilkY20. ©§¦¦§¦©¥©©

z`" Edferaxd wlg ± "l`xUi'cs`" zpigA , §¤¤Ÿ©¦§¨¥¥¤©§¦©©
mbe .l''PM .`wiiC oFilrdÎoFvx iENb `Ed mW "eiziUr£¦¦¨¦¨¨¤§©§¨©©§©

oFWln "rax"drAx`:zFpigA 'c lM llkp dfA iM ± Ÿ©¦§©§¨¨¦¨¤¦§¨¨§¦
.oFvxe ,dUrnE ,xEAC ,daWgn©£¨¨¦©£¤§¨

awri xtr dpn in" :aizkC oaEi dfaExRqnE'וגֹו," ¨¤¨¦§¦¦¨¨£©©£Ÿ¦§¨ְ

oi`"W ,xnFlM ."dpn in" lr i`w "xRqnE" aEzMX dnC§©¤¨¦§¨¨¦©¦¨¨§©¤¥
WIW rnWnC ,aizM "xRqnE" ok iR lr s`e ,"xRqn¦§¨§©©¦¥¦§¨§¦§©§©¤¥
xRqn Fpi`e xRqn xcbA `EdW l''PM oiprd `N` .xRqn¦§¨¤¨¨¦§¨©©¤§¤¤¦§¨§¥¦§¨
rax z`" oFilrdÎoFvx zkWnd `EdW itl ,WOn©¨§¦¤©§¨©¨¨¤§¤Ÿ©

:l''PM "eiziUr" zpigA ,l''PM "l`xUi¦§¨¥©©§¦©£¦¦©©

,dPde cÎ`cEgi zpigA `Ed df lMd`YYdUrnA , §¦¥¨¤§¦©¦¨©¨¨§©£¤
zpigA ,"xRqn" zpigaA oFilrd oFvx KiWndl zFvOd©¦§§©§¦¨¨¤§¦§¦©¦§¨§¦©

.l''PM "eiziUr"£¦¦©©
zpigA `EdW ± "mNEM cbpM dxFYÎcEnlY" K ©̀©§¨§¤¤¨¤§¦©

Î`cEgid`Nirdpn in" Edfe .xtrFpi` "xtr" iM ,"awri ¦¨¦¨¨§¤¦¨¨£©©£Ÿ¦¨¨¥
itl dxFYÎcEnlY zpigA `Ede .llM "xRqn" xcbA§¤¤¦§¨§¨§§¦©©§¨§¦
Î`cEgi zpigA `Ed KklE .WOn KxAzi FpFvx `EdW¤§¦§¨¥©¨§¨§¦©¦¨

Îoi` xF`l lEHiA zpigA ,d`Nir,WOn `EdÎKExA sFq ¦¨¨§¦©¦§¥¨©¨
c''AgAÎc''Ag cEgie'כּו;l''PM "`zMln ± `zipzn"E ; §¦©©§©©©§¦¨©§§¨©©

.llM "xRqn" xcbA Fpi`e§¥§¤¤¦§¨§¨

)21Fpi`W ± xtr `xwp dxFYdC aEzMX dn xzFi oaEi dGnE¦¤¨¥©¤¨§©¨¦§¨¨¨¤¥
`EdW ± llM xRqn xcbAcg` WEbzxFzA wqFrd lM" KkNW . §¤¤¦§¨§¨¤¤¨¤§©¨¨¥§©

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

ּדּבּור 18. סֹוף ּבּמדּבר, ּפרׁשת לעיל ּכן ּגם מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ[ועּיין
כּו'. הּמצֹות ּבחינת היינּו 'מסּפר' יׂשראל": ּבני מסּפר "והיה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמתחיל

ׁשם].עּיין ֵַָ

.19.[aEhaE :mW]¨§

) ּובדּבּור 20. זהב". "מנֹורת הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָועּיין 
חלב  "הקטר ּגּבי לחמי", קרּבני את כּו' יׂשראל ּבני את "צו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמתחיל
מקֹום", ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין "ּפירּוׁש מענין ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתמיד".

עצים". "מקֹוׁשׁש ּפסּוק על ׁשלח, ְְְִֵֵַַַָָָּבפרׁשת

,"devn lW dgnU" oiprn x`AzPX dn oiIre ּפסּוק על ּבּביאּור §©¥©¤¦§¨¥¥¦§¨¦§¨¤¦§¨ֵַַָ
אּמֹו", ּלֹו ׁשעּטרה ּבעטרה כּו' ּוראינה ici"צאינה lr Ki` oaEi dGnE ְְְֲִִֶֶֶָָָָָָ¦¤¨¥©§¥

FpFvx" `xwPd ,zEklnCÎxzM mikiWnn "devn lW dgnU"¦§¨¤¦§¨©§¦¦¤¤§©§©¦§¨§
oiUFr" Edfe .dpFilr xzFId dbxcnE dpigAn ,"mFwn lW¤¨¦§¦¨©§¥¨©¥¤§¨§¤¦

FpFvx,"'כּו.("ipE`Ur EN`M" ± "mY` mziUre" KxC lr §©¤¤©£¦¤©¤§¦£¨¦

יׂשראל 21. ׁשהקּדימּו "ּבׁשעה הּמתחיל ּבדּבּור לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָועיין
ׁשם. יעּוּין הּׁשמים". ּתחת חפץ לכל "עת ּבפירּוׁש לנׁשמע", ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנעׂשה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

onf e`lc `pcirA" wqFrW s` ,"dlFr aixwd ENi`M dlFr¨§¦¦§¦¨©¤¥§¦§¨§¨§©
zpigA mdW ± onvr zFvOA oM oi`X dn ."llM `Ed daxwd©§¨¨§¨©¤¥¥©¦§©§¨¤¥§¦©

" ,ipFlR onfA zEwNgzdutg lkl zr'כּו"(` ,b zldw)itl Epiide . ¦§©§¦§©§¦¥§¨¥¤Ÿ¤¤§©§§¦
"oierx lkc `erx" zpigA `id dxFYdW22. ¤©¨¦§¦©©£¨§¨©£¦

ici lrW :"LzxFzA Epwlg oze ,LizFvnA EpWCw" Edfe§¤©§¥§¦§¤§¥¤§¥§¨¤¤©§¥
oiWECw zpigA oiicr `Ed zFvOdoiqExi`e" ±KiYUx`eil'כּו." ©¦§£©¦§¦©¦¦§¥¦§¥©§¦¦

dpigaA dkWndd zpigA `Ed dxFYd ici lr K`zinipR± ©©§¥©¨§¦©©©§¨¨¦§¦¨§¦¦
"Yrcie.'"d z` §¨©§§¤

KWnp zFvOd ici lrW zFid mr iM :xnFl xWt` oiprde§¨¦§¨¤§¨©¦¦¡¤©§¥©¦§¦§¨
mb iM K` ,dAxÎdad` zpigaE ,WtPA oFilrdÎoFvx iENiB zpigA§¦©¦¨¨¤§©¤¤§¦©©£¨©¨©¦©

zEIniptE zFIpFvig zpigA oM mB Wi oFilrÎoFvxA23oM mB Kke . §¨¤§¥©¥§¦©¦¦§¦¦§©©¥
:zFpigA 'a oM mB Wi ,WtPA dAxÎdad`d iENibA§¦¨©£¨©¨©¤¤¥©¥§¦

d'`aEzMW FnM ,(b ,bl zFnW)"`Ed sxFr dWw mr iM" : ¨§¤¨§¦©§¥¤
.zFvOd ici lr KWnPd Edfe ,lirlcM§¦§¥§¤©¦§¨©§¥©¦§

de'aaEzMW FnM ,(f ,f mixiXd xiW),YnrP dnE zitI dn" : §©§¤¨¦©¦¦©¨¦©¨©§§
mibEprYA dad`FWxW mibEprYAÎdad` zpigA zkWnde ." ©£¨©©£¦§©§¨©§¦©©£¨©©£¦¨§

zpigAnzinipRaizkcM ,dxFYd ici lr KWnpe ,oFilrÎoFvxd ¦§¦©§¦¦¨¨¤§§¦§¨©§¥©¨§¦§¦
(`l ,g ilWn)."mc` ipA z` irEWrWe" : ¦§¥§©£©¤§¥¨¨

xi`Y mc` znkg" EdfeeipR"(` ,g zldw)zpigA Epiid "eipR" : §¤¨§©¨¨¨¦¨¨Ÿ¤¤¨¨©§§¦©
wEqR lr x`AzPW FnkE .zinipR(ai ,hn ziW`xA)mipir ililkg" §¦¦§¤¦§¨¥©¨§¥¦©§¦¦¥©¦

Îdad` `Ed dpOn dlrnlE ,dAxÎdad` zpigA WIW ,"oiIn¦¨¦¤¥§¦©©£¨©¨§©§¨¦¤¨©£¨
mibEprYA24(. ©©£¦

Î`cEgi zpigaA dxFYd xF`l mc`d dMfIW KxCd K ©̀©¤¤¤¦§¤¨¨¨§©¨¦§¦©¦¨
d zCn ± awri zpigA ici lr `Ed ,d`NirmingxEpiidC . ¦¨¨©§¥§¦©©£Ÿ¦©¨©£¦§©§

,rcFPM .miYrÎzriawA FWtp lr miAx mingx xxFrl§¥©£¦©¦©©§¦§¦©¦¦©¨
Wi dPd iM ,dNtYd zrWA oke ;zFvgA `Ed oFvxÎzrW¤¥¨©£§¥§©©©§¦¨¦¦¥¥

"ingxc iwEqR" ,dxnfcÎiwEqtE dNtYd xcqA25if`e , §¥¤©§¦¨§¥§¦§¨§¥§©£¥©£©

.FWtp lr mingx xxFrl oFvxÎzr `Ed¥¨§¥©£¦©©§

lW FzCn Edfeawri±awrÎ'izEpngxd oipr `EdW , §¤¦¨¤©£Ÿ¨¥¤¦§¨¨©§¨
zpigal dcxie dltPW ,d`NirÎdnkg ± 'c''Ei' zpigA lr©§¦©¨§¨¦¨¨¤¨§¨§¨§¨¦§¦©

.l''PM 'awr'¨¥©©

"dvTd l` dvTd on gixan" ± awri lW FzCn ,dPde§¦¥¦¨¤©£Ÿ©§¦©¦©¨¤¤©¨¤
(gk ,ek zFnW)dl ," miwxtrn"lC ±26zpigaA zFlrdlE , §§¨¦¥¨¨¨§©£¦§¦©

.d`NirÎ`cEgi.אחר ּבמקֹום  ׁשּנת ּבאר ּכמֹו ¦¨¦¨¨ְְְִֵֵֶַָָ

,"didY lMl xtrM iWtpe" aEzMW FnM ,"xtr" WExiR mbe)§©¥¨¨§¤¨§©§¦¤¨¨©Ÿ¦§¤
"LzxFzA iAl gzR" df ici lre27. §©§¥¤§©¦¦§¨¤

glnA zR dxFY lW DMxC `id KM" :l"fx xn`nM ,mbe§©§©£©©©©¦©§¨¤¨©§¤©
lk`z'כּו("oXiY ux`d lre ,. Ÿ©§©¨¨¤¦¨

cal dxFYA wqFrd lM" :l''fx Exn` K`'כּו`N` ," ©¨§©©¨¨¥©¨§¨¤¨
aizM okle ."micqgÎzElinB mr dxFY" zFidl Kixv̈¦¦§¨¦§¦£¨¦§¨¥§¦
dUrnA ± "eiziUr" zpigA ± "l`xUi rax z` xRqnE"¦§¨¤Ÿ©¦§¨¥§¦©£¦¦§©£¤

"dwcSd dUrn"E ,zFvOd(fi ,al EdirWi)mWA `xwPd , ©¦§©£¥©§¨¨§©§¨©¦§¨§¥
oipr `Ede ,"zFvOd lM cbpM dlEwX"W ,mzq devn¦§¨§¨¤§¨§¤¤¨©¦§§¦§¨

micqgÎzElinB28. §¦£¨¦

mihRWn xdGA oiIre),ק "ה "דף  WExitAindpn'כּוxRqnE §©¥©Ÿ©¦§¨¦ַ§¥¦¨¨¦§¨
d`YYÎ`cEgie:כּו' d`NirÎ`cEgi oipr oM mb Epiide ."§©§©¥¦§¨¦¨¦¨¨§¦¨©¨¨

" iMinLtN`` dnkg LtN``" ,dpiaEÎdnkg cEgi Epiid " ¦¦©§¦¨§¨¦¨£©¤§¨§¨£©¤§
dpiA'כּו" ."xRqndUri" oipr `Ede .xEACde zFCOd cEgi Epiid " ¦¨¦§¨©§¦©¦§©¦§¦§¨©£¤

"iN dUri mFlW ,il mFlW29(d ,fk EdirWi). ¨¦¨©£¤¦§©§¨

oipr EdGW xnFl Wi ,in Kxr "qCxR"A aEzMX dn itlE§¦©¤¨©©§¥¥¤¦¥©¤¤¦§¨
bgA dxFY dpYip FAW ,'dpia ixrW o"EP'n "miXngd xrW"©©©£¦¦¦©£¥¦¨¤¦§¨¨§©
dxFYd lr i`w "awri xtr dpn in"C ± xiRW iz`e .zFrEaXd©¨§¨¦©¦§¦¨¨£©©£Ÿ¨¥©©¨

:)30כּו'
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יכּפר".22. הּזה בּיֹום "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור מּזה, עֹוד ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָועּיין

ואהיה 23. אמֹון אצלֹו "ואהיה ּפסּוק על אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכמֹו
כּו'". ֲִַׁשעׁשּועים

ותֹורה.24. מצֹות ּבענין ּטֹובּו", "מה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָועּיין
ּביעקב". און הּביט "לא הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹּומה

.25ingxC `wEqR"][mingx lW wEqR]oFbM ,(e ,`l miNdY)igEx ciwt` LciA' : §¨§©£¥¨¤©£¦§§¦¦§¨§©§¦¦
"'zn` l` 'd izF` dzicR(` ,d zFkxA)"l`EnW zxFz"aE .(fiw ,h"kxz)dNtYA" : ¨¦¨¦¥¡¤§¨§©§¥©§¦¨

mingx iwEqR mixnF` Ep` rnWÎz`ixw mcFw(gl ,gr miNdY)mEgx `Ede' ',כּו': ¤§¦©§©¨§¦§¥©£¦§¦¦§©
miAxd LingxA ongxd a` Epia`' :miWwan Ep`e''כּו.[" §¨§©§¦¨¦¨¨©£¨§©£¤¨©¦

.26"lC xtrn miwn"](g ,a '` l`EnW)"lC xtrn iniwn" .(f ,biw miNdY).[ ¥¦¥¨¨¨§¥§¦¦¥¨¨¨§¦¦

ּפסּוק 27. על וּיקהל, ּבפרׁשת מּזה ּׁשּנתּבאר מה מאּתכם "ועּיין קחּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

כּו'". ְָּתרּומה

"לׁשמר 28. ּגּבי ּבקֹול", תׁשמע "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹועּיין
מצֹותיו". ּכל ְִֶָָאת

העדּות 29. מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי "אּלה ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָועּיין
יׂשראל'". ּבני ּבתֹו 'ונקּדׁשּתי ּפסּוק על ּוב"ּביאּור ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָכּו'".

יׂשראל 30. ׁשהקּדימּו "ּבׁשעה רז"ל מאמר ּבביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָועּיין
ּפסּוק  על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין כּו'". גיּלה מי כּו' "ּוספרּתם נעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

יֹום". חמּׁשים ּתסּפרּו כּו', ְְֲִִִֶָלכם

עמּוד  סֹוף ר''י, (ּדף ּבלק ּפרׁשת ּבּזהר, יׂשראל" "רֹובע מענין עֹוד ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹועּיין
ּבענין  ׁשלח, ּפרׁשת לעיל ּׁשּנתּבאר מה ועין א'). עּמּוד ר''ד, ודף ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָב'.

ההין". רביעת ְְְִִִִַ"ונסּכֹו
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"aFxn(bi ,al ziW`xA)xtQi `l xW` mId lFg" lWnM , ¥§¥¦¦§©©¨£¤Ÿ¦¨¥
cxFtOW ipRn xRqn zpigaE xcbA `Ed wx ,"axn¥Ÿ©§¤¤§¦©¦§¨¦§¥¤§¨
eilr lEgi Fnvrl lCape cxtp wlg lMW oeike .miwlgl©£¨¦§¥¨¤¨¥¤¦§¨§¦§¨§©§¨¨¨
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oikiWnOd md mdW ,"xRqn" zpigA miUFrd md md¥¥¨¦§¦©¦§¨¤¥¥©©§¦¦
lM zEkln" FzEkln zFidl ,KxAzi FzEkln zpigA§¦©©§¦§¨¥¦§©§©§¨
zevn" mi`xwPW zFIUrn zFvn ici lr Epiide ."minlFr¨¦§©§©§¥¦§©£¦¤¦§¨¦¦§©

KlOd"18'd dY` KExA" :devn lM iptl mixnF` okle . ©¤¤§¨¥§¦¦§¥¨¦§¨¨©¨
Epidl`mlFrd KlnsFqÎoi` xF` zkWnd `EdW ," ¡Ÿ¥¤¤¨¨¤©§¨©¥

.l''PM ,"mlFrd Kln" zFidl `EdÎKExAּבמק ֹום ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו ¨¦§¤¤¨¨©©ְְְִֵֶָָ

ֵַאחר.

,WOn `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zkWnd `idW itlE§¦¤¦©§¨©¥¨©¨
"A wx Fpi` oklxcbEdfe .WOn xRqn Fpi`e ,"xRqn ¨¥¥©§¤¤¦§¨§¥¦§¨©¨§¤

"mFwn lW FpFvx oiUFrWM" ± "xtQi `le cOi `l xW`"£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥§¤¦§¤¨
,zFvOd dUrnA oFilrd oFvx oikiWnOWM EpiidC ,l''PM©©§©§§¤©§¦¦¨¨¤§§©£¥©¦§

.`EdÎKExA sFqÎoi` xF` `EdW¤¥¨
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ּדּבּור 18. סֹוף ּבּמדּבר, ּפרׁשת לעיל ּכן ּגם מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ[ועּיין
כּו'. הּמצֹות ּבחינת היינּו 'מסּפר' יׂשראל": ּבני מסּפר "והיה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמתחיל

ׁשם].עּיין ֵַָ

.19.[aEhaE :mW]¨§

) ּובדּבּור 20. זהב". "מנֹורת הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָועּיין 
חלב  "הקטר ּגּבי לחמי", קרּבני את כּו' יׂשראל ּבני את "צו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמתחיל
מקֹום", ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין "ּפירּוׁש מענין ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתמיד".

עצים". "מקֹוׁשׁש ּפסּוק על ׁשלח, ְְְִֵֵַַַָָָּבפרׁשת

,"devn lW dgnU" oiprn x`AzPX dn oiIre ּפסּוק על ּבּביאּור §©¥©¤¦§¨¥¥¦§¨¦§¨¤¦§¨ֵַַָ
אּמֹו", ּלֹו ׁשעּטרה ּבעטרה כּו' ּוראינה ici"צאינה lr Ki` oaEi dGnE ְְְֲִִֶֶֶָָָָָָ¦¤¨¥©§¥

FpFvx" `xwPd ,zEklnCÎxzM mikiWnn "devn lW dgnU"¦§¨¤¦§¨©§¦¦¤¤§©§©¦§¨§
oiUFr" Edfe .dpFilr xzFId dbxcnE dpigAn ,"mFwn lW¤¨¦§¦¨©§¥¨©¥¤§¨§¤¦

FpFvx,"'כּו.("ipE`Ur EN`M" ± "mY` mziUre" KxC lr §©¤¤©£¦¤©¤§¦£¨¦

יׂשראל 21. ׁשהקּדימּו "ּבׁשעה הּמתחיל ּבדּבּור לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָועיין
ׁשם. יעּוּין הּׁשמים". ּתחת חפץ לכל "עת ּבפירּוׁש לנׁשמע", ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנעׂשה
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onf e`lc `pcirA" wqFrW s` ,"dlFr aixwd ENi`M dlFr¨§¦¦§¦¨©¤¥§¦§¨§¨§©
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" ,ipFlR onfA zEwNgzdutg lkl zr'כּו"(` ,b zldw)itl Epiide . ¦§©§¦§©§¦¥§¨¥¤Ÿ¤¤§©§§¦
"oierx lkc `erx" zpigA `id dxFYdW22. ¤©¨¦§¦©©£¨§¨©£¦

ici lrW :"LzxFzA Epwlg oze ,LizFvnA EpWCw" Edfe§¤©§¥§¦§¤§¥¤§¥§¨¤¤©§¥
oiWECw zpigA oiicr `Ed zFvOdoiqExi`e" ±KiYUx`eil'כּו." ©¦§£©¦§¦©¦¦§¥¦§¥©§¦¦
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יכּפר".22. הּזה בּיֹום "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור מּזה, עֹוד ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָועּיין

ואהיה 23. אמֹון אצלֹו "ואהיה ּפסּוק על אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכמֹו
כּו'". ֲִַׁשעׁשּועים

ותֹורה.24. מצֹות ּבענין ּטֹובּו", "מה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָועּיין
ּביעקב". און הּביט "לא הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹּומה

.25ingxC `wEqR"][mingx lW wEqR]oFbM ,(e ,`l miNdY)igEx ciwt` LciA' : §¨§©£¥¨¤©£¦§§¦¦§¨§©§¦¦
"'zn` l` 'd izF` dzicR(` ,d zFkxA)"l`EnW zxFz"aE .(fiw ,h"kxz)dNtYA" : ¨¦¨¦¥¡¤§¨§©§¥©§¦¨

mingx iwEqR mixnF` Ep` rnWÎz`ixw mcFw(gl ,gr miNdY)mEgx `Ede' ',כּו': ¤§¦©§©¨§¦§¥©£¦§¦¦§©
miAxd LingxA ongxd a` Epia`' :miWwan Ep`e''כּו.[" §¨§©§¦¨¦¨¨©£¨§©£¤¨©¦

.26"lC xtrn miwn"](g ,a '` l`EnW)"lC xtrn iniwn" .(f ,biw miNdY).[ ¥¦¥¨¨¨§¥§¦¦¥¨¨¨§¦¦

ּפסּוק 27. על וּיקהל, ּבפרׁשת מּזה ּׁשּנתּבאר מה מאּתכם "ועּיין קחּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

כּו'". ְָּתרּומה

"לׁשמר 28. ּגּבי ּבקֹול", תׁשמע "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹועּיין
מצֹותיו". ּכל ְִֶָָאת

העדּות 29. מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי "אּלה ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָועּיין
יׂשראל'". ּבני ּבתֹו 'ונקּדׁשּתי ּפסּוק על ּוב"ּביאּור ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָכּו'".

יׂשראל 30. ׁשהקּדימּו "ּבׁשעה רז"ל מאמר ּבביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָועּיין
ּפסּוק  על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין כּו'". גיּלה מי כּו' "ּוספרּתם נעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

יֹום". חמּׁשים ּתסּפרּו כּו', ְְֲִִִֶָלכם

עמּוד  סֹוף ר''י, (ּדף ּבלק ּפרׁשת ּבּזהר, יׂשראל" "רֹובע מענין עֹוד ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹועּיין
ּבענין  ׁשלח, ּפרׁשת לעיל ּׁשּנתּבאר מה ועין א'). עּמּוד ר''ד, ודף ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָב'.

ההין". רביעת ְְְִִִִַ"ונסּכֹו
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¯Â‡È·Â'בחי גורמת היא התשובה הנה הדברים
היחו  כו'החזרת הק"ש מן יותר דוקא פב"פ ד

פי' ונשובה אליך ה' השיבנו נאמר מפורש מקרא שהרי
ונשובה  ואח"כ ראשונה תשובה שהיא בתחלה השיבנו
תשובות  לב' צריך למה ולכאורה שנית תשובה בחי'
ההחזרה  כח רק הוא הא' תשובה דבחי' הוא הענין אך
הסיבות  אתה וכמ"ש עורף ופנו שנתרחקו הריחוק מן
אליך  ה' השיבנו אמר ולזה כו' אחורנית לבם את
הנדח  את להשיב היא ה' מאת זאת שהתשובה
כדי  אליך וזהו כו' יכנס ישראל נדחי כמ"ש והמרוחק
מן  תחלה להשיבם צריך אליך פנים בבחי' שיפנו
כו' אחוריים בבחי' ועומדים שנתרחקו הגדול הריחוק
קול  בת רז"ל וכמ"ש כו' תתאה תשובה הנקרא וזהו
פועל  זה וכרוז כו' שובבים בנים שובו יום בכל מכרזת
כמו  הריחוק מן להחזירם בעולם תשובה התעוררות
ונשובה  אח"כ אך כו' שובבים בנים שובו שאמר
שזהו  עילאה תשובה בחי' שהוא פב"פ בבחי' לעמוד
אחד  בה' וליכלל לידבק והתשוקה הרצון פנימיות בחי'
כו' ונשובה כמ"ש עצמם מצד בכנ"י באה זו ותשובה
כו' גבול בלי שהיא מאודך בכל אהבת בחי' והיינו
דצד"ג  גמורים מצדיקים גדולים דבע"ת אמרו ולכך
דשמע  ההתבוננות ע"י נפשך דבכל אהבה בבחי'
מלמעלה  א"ס אור גילוי בחי' בא הרי כנ"ל ישראל
ברצון  הנפש הכנת ערך לפי עכ"פ ומדה בשיעור למטה
גם  מ"מ כנ"ל השכל מן למעלה שהוא אע"פ דמס"נ
בא  אשר זה מ"נ העלאת ע"י דהויה פנימית הארת בחי'
מחשבה  מבחי' שלמעלה העליון רצון בבחי' ג"כ
המקבל  של המדה לפי נמשך הוא הנה כו' וחכמה
וזהו  המקבל של רצון הפנימיות בחי' אופן לפי דהיינו
מוגבלת  המשכה בבחי' שנמשך ישר אור בחי' הנקרא
חוזר  אור בחי' משא"כ כו' המקבל כלי אופן לפי
גבול  בלי שהיא מאודך דבכל אהבה שגורם דתשובה
מעומקא  הבאה התשובה בחי' כי הוא והענין כלל
ותשוקה  ואהבה רצון בחי' שזהו ידוע הרי ביותר דלבא
עד  הלב נקודת הנק' בלב כ"כ גדולה בתגבורת רבה
אור  הנק' וזהו כלל והמוח הלב כלי יכילנו לא אשר
והלב  המוח בכלי להתיישב יוכל שלא שמפני חוזר
שאין  כ"כ פנימי ברצון בהתפעלות התגבורת לעוצם
זה  אור ע"כ אשר ולהחזיקו להכילו והלב המוח בכח
הרצון  של האור שנשאר מה דהיינו למעלה חוזר
הנק' וזהו והלב המוח על מקיף בבחי' זאת ואה"ר
זה  חוזר אור בחי' והנה וד"ל. כידוע חוזר דאור מקיף

העצמות  בבחי' מעלה למעלה דהיינו לקדמותו חוזר
נפשך  דבכל נפש מסירת מבחי' גם למעלה שהוא ממש
בבחי' הוא נפשך דבכל נפש דמסירת להיות הנ"ל
גם  אבל הרצון פנימיות בחי' שהוא רק עכ"פ הרצון
מעצמות  אחת המשכה בחי' רק אינו הרצון מהות
הנפש  מעצמות עצמית המשכה שהיא אע"פ הנפש
ממנה  חלק רק ממש הנפש עצמות זה אין אבל כידוע
אין  הזה הרצון בפנימיות וגם ברצון שנמשך הוא לבד
שהרי  כו' השלהבת מן הנבדל כניצוץ קטן חלק רק בו
שממנה  הרצון בעל שנק' הוא ממש הנפש עצמות
זה  אין ובאמת ג"כ הפנימיות הרצונות כל נמשכו
רק  עכ"פ הן א' שמהות השלהבת לגבי הניצוץ כדמיון
לגבי  הרצון מהות אבל כו' בגדלות וזה בקטנות שזה
רואים  אנו הרי כי כלל במהות דמיון לו אין הנפש עצם
ברצון  מתפעל שהרי התפעלות בחי' הוא שהרצון
כמו  ושינוי הרכבה בחי' בזה יש וא"כ מה לדבר וחשק
הרי  כך ולא כך לרצות ברצון שמתפעל רואים שאנו
לדבר  או כלל ברצון יתפעל לא אחר שבאופן שינוי יש
לו  יש זה לדבר דוקא אלא כלל זה רצון לו אין אחר
הרכבה  בבחי' בא זה רצון וא"כ הרצון התפעלות
שינויים  בו יש מורכב בחי' וכל מה בדבר שמורכב
ג' בו יש הרצון מהות המשכת בעיקר גם ולפ"ז רבים
כידוע  תליא בהא והא והתפעלות ושינוי הרכבה אלה
דעצמות  ידוע כי כלל הנפש מהות בעצמו' אינו זה וכל
ושינוי  הרכבה בחי' מכל מושללת פשוטה הנפש מהות
בחי' לכלל תבא וכאשר פשוט אור היא כי והתפעלות
שינוי  בו שיפול מורכב בבחי' שזהו ברצון התפעלות
שמתצמצמת  רק כלל עצמותה מבחי' זה אין ותמורות
הרצון  התפעלות מהות לבחי' לבא ומהותה בעצמותה
מתצמצם  שממנו הרצון בעל הנק' וזהו וד"ל. כו' הזה
כל  מקור שנק' ואע"פ רבים רצונות התפעלות בחי'
בעל  שנק' עצמו הוא אבל בהתפעלות הבאים הרצונות
רק  בו כלל הרצון התפעלות בחי' בגדר אינו הרצון
וא"כ  וד"ל. לגמרי הרצון ממהות נבדל לבד פשוט עצם
זה  אין נפשך דבכל הרצון התפעלות בבחי' מובן הרי
עצמיות  המשכה בחי' רק ממש הנפש ומהות עצמות
הרצון  פנימיות שהוא הנפש מהות מעצמות שנמשך
אבל  והטעם השכל מהרכבת שלמעלה פשוט רצון הנק'
שלמעלה  הזה הפשוט הרצון בעל לגבי ערך זה אין
אהבה  אך כנ"ל. כלל רצון התפעלות ומהות מבחי'
עצמות  בבחי' היינו כלל גבול בלי שהיא מאדך דבכל
מבחי' שלמעלה הרצון בעל שנק' ממש הנפש ומהות
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תכלה  הנפש עצמיות שכל דהיינו כנ"ל לגמרי רצון
נק' וע"כ לבד רצון בבחי' ולא ולידבק לצאת ותכסוף

גבול  בלי מבחי'מאדך באה כזאת רבה אהבה שאין
עצמותה  בחי' בכל אלא וכה"ג ברצון הנפש כחות גבול
בחי' הנה אך כלל מוגבלת בלתי היולית שהיא
להיות  א"א כו' וכל מכל הנפש עצמיות כל התפעלות
כלי  יכיל לא כאשר שזהו העצמות אל א"ח בבחי' כ"א
מצמצום  למעלה הוא רב כי ההתפעלות להחזיק הנפש
שישאר  בהכרח שאז והלב השכל כמו הנפש כחות כלי
ג"כ  והרצון השכל על מקיף בבחי' כזאת ההתפעלות
המדריגה  וזאת כו' הרצון בעל הנפש בעצמות דהיינו
צדיקים  מע"י יותר דוקא תשובה בעלי ע"י אלא אינו
מאור  מאד מאד רחוק היה שבע"ת לפי כנ"ל גמורים
בתכלית  נתרחק הרבים עונותיו ע"י כי חיים מלך  פני
עוצם  על ביותר בנפשו יתמרמר ולזאת העצום הריחוק
דלבא  מעומקא באה לה' תשובתו אשר עד ריחוקו
כו' בבכייה נשמתו שיצאה דורדייא בן ר"א כמו ביותר
בכל  בה' להדבק התשוקה תגבורת בחי' והוא וכה"ג
כלל  והלב המוח בכלי מהכיל שלמעלה הלב נקודת
לקב"ה  לי' משכי דבע"ת בזהר מ"ש והיינו וכלל
החזק  הכח עוצם הוא יתיר חילא פי' יתיר בחילא
וזהו  כלל להכילו ולב למוח שא"א הנפש שבעצמות
שמחמתו  הריחוק בחי' מצד והוא חוזר אור בחי' הנק'
גמורי' בצדיקי' זה אין אשר הלב בנקודת יתפעל
בתורה  ה' על והתענגם השגתם מצד רק שהתפעלות'
בכל  זה אין בק"ש נפשך דבכל בהתפעלות גם ותפלה
מעצמות  הנמשך אור בחי' רק הנפש עצמות נקודת
שהוא  הבע"ת תשוקת משא"כ הרצון שהוא הנפש
אלעזר  רבי כמו נפשי כלתה כמ"ש הנפש כליון בבחי'
ונשובה  אליך ה' השיבנו וזהו וד"ל. הנ"ל דורדייא בן
שמעוררים  תשובה התעוררות בחי' זהו ה' השיבנו פי'
ונשובה  וזהו פב"פ בבחי' כנ"י שיוחזרו מלמעלה
שהיה  שגם ונמצא כו' מאדך בכל אהבת בבחי' מעצמם
ע"י  פב"פ בבחי' ההחזרה סיבת בא אב"א בבחי' תחלה
אליך  הוי"ה השיבנו כמ"ש מלמעלה תשובה התעוררו'
למעלה  למ"ש סותר וזהו ונשובה ממילא ואז כו'
לבד  הריחוק ומן תתאה תשובה רק הוא דהשיבנו
איך  ולכאורה כו' דפב"פ עלאה תשובה הוא ונשובה
עילאה  תשובה סיבת יבא מלמעלה דהשיבנו מתש"ת
רק  דוקא הריחוק מן התשובה ע"י באמת הנה אך כו'
עד  שנוגעת עצומה במרירות דלבא בעומקא כשהוא
שיהיה  ועוז הכח עיקר הוא הנ"ל כראב"ד הנפש יציאת
וזהו  אב"א בבחי' תחלה היה אם גם פב"פ החזרת
שהוא  פב"פ להחזיר בכחה שיש התשובה מעלת יתרון
מהכיל  למעלה זו שמרירות לפי הנ"ל מאדך בכל אהבת
הנ"ל  מאדך דבכל אה"ר מזה בא והלב המוח בכלי

פנים  שמחזירים אוהבים ב' או ובנו אב משל ע"ד וה"ז
מרחוק  הבן יתעורר שכאשר מאוד ומתרחקים מזה זה
דבר  על נפשו לנקודת שנגע עד מר בקול וצועק
שעומד  אע"פ הנה כו' בחייו שמואס עד הזה הריחוק
להחזיר  הוא גם מתעורר עמו אב"א בבחי' מרחוק האב
סיבת  מצד בא הזה פב"פ קירוב סיבת ונמצא אליו פניו
במרירות  שצעק ממה האוהב או הבן של הריחוק
לבבו  היה לא מקורב היה שאם דווק' מרוחק בעודו
למעלה  שהיא המרירות אופן וכפי כו' כלל במרירו'
פנים  החזרת אופן התהוות הוא כך כו' בכלי מהכיל
בכל  אהבת שהוא הכלי מן שלמעלה אה"ר בבחי'
שהתשובה  יובן ולפ"ז כו' ומקבל במשפיע מאדך
חזרת  לעשות בכחה שיש מאחר דפב"פ יחוד שגורמת
של  מגופו גם למעלה שהיא מוכרח זה בפנים פנים
מצד"ג  שגדולי' בע"ת הרי וא"כ כו' דפב"פ זה יחוד
גמורים  שבצדיקים מאודך דבכל מאהבת גם היינו
דמשכי  בע"ת על אמר שהזוהר וזהו וד"ל. כו' בק"ש
להיות  לקב"ה לי' משכי פי' יתיר בחילא לקב "ה ליה
ע"י  יתיר בחילא הנ"ל פב"פ דיחוד רבה אהבה בבחי'
הנפש  יציאת עד המרירות בעוצם שלהם דלבא עומקא
כו' יתיר חילא נק' ע"כ מאדך מבכל גם למעלה שזהו
בכל  משא"כ שבנפש יחידה בחי' היינו יתיר חילא (ופי'
הנפש  כוחות לגבי רק היינו גבול בלי שהיא אף מאדך
לא  אבל לגביהם מקיף שנק' כו' והשכל הרצון כמו
לגבי  מקיף נק' שלא יחידה שנק' הנפש פנימית עצם
ומ"ש  כו') דצלם ל"מ בענין במ"א כמ"ש הנפש כוחות
מלמעלה  בא פב"פ החזרת שסיבת דמשמע כו' השיבנו
גודל  כמו שלמטה התשובה ע"י ולא דוקא למטה
אמת  דשניהם הוא הענין כנ"ל הריחוק על המרירות
גם  מלמעלה אלא פב"פ להחזיר בכח אין דלעולם
הכתר  מבחי' והוא ומקבל דמשפיע השפע ממקור
כבר  שבו חיצוניות בחי' כי דוקא שבו פנימיות מבחי'
הוא  הכתר פנימיות ובחי' כידוע וזו"נ בחו"ב מלובש
(פי' רעוין דכל רעוא בזוהר שנק' שבכת"ר כת"ר בחי'
פנימיות  של מקור בחי' הכונה ואין הרצונות כל מקור
פשוט  רצון שהוא נפשך בכל בבחי' כנ"ל לבד הרצון
רעוא  נקרא היה לא שא"כ לבד השכל מן שלמעלה
לכל  גם הרצונות כל של מקור להיות שכולל רעוין דכל
פשוט  לרצון ולא השכל מן שלמעלה הפשוטים רצונות
לכל  המקור כללות הוא אלא מהווה מקור הוא בפרט
פרט  דרך ממנו מסתעף ואח"כ הפשוטי' הרצונות

פשו  לרצון מקור דכל להיות רעוא פי' וזהו כו' בפרט ט
כו' הרצונות כל של הכללי הרצון מקור פי' רעוין
כללי  רצון נמשך שממנו הרצון בעל ענין והיינו
בכל  אהבת דגם מובן ונמצא כו') הרצונות כל לכללות
שלמעלה  ממש הנפש עצמות בבחי' שהוא מאדך
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¯Â‡È·Â'בחי גורמת היא התשובה הנה הדברים
היחו  כו'החזרת הק"ש מן יותר דוקא פב"פ ד

פי' ונשובה אליך ה' השיבנו נאמר מפורש מקרא שהרי
ונשובה  ואח"כ ראשונה תשובה שהיא בתחלה השיבנו
תשובות  לב' צריך למה ולכאורה שנית תשובה בחי'
ההחזרה  כח רק הוא הא' תשובה דבחי' הוא הענין אך
הסיבות  אתה וכמ"ש עורף ופנו שנתרחקו הריחוק מן
אליך  ה' השיבנו אמר ולזה כו' אחורנית לבם את
הנדח  את להשיב היא ה' מאת זאת שהתשובה
כדי  אליך וזהו כו' יכנס ישראל נדחי כמ"ש והמרוחק
מן  תחלה להשיבם צריך אליך פנים בבחי' שיפנו
כו' אחוריים בבחי' ועומדים שנתרחקו הגדול הריחוק
קול  בת רז"ל וכמ"ש כו' תתאה תשובה הנקרא וזהו
פועל  זה וכרוז כו' שובבים בנים שובו יום בכל מכרזת
כמו  הריחוק מן להחזירם בעולם תשובה התעוררות
ונשובה  אח"כ אך כו' שובבים בנים שובו שאמר
שזהו  עילאה תשובה בחי' שהוא פב"פ בבחי' לעמוד
אחד  בה' וליכלל לידבק והתשוקה הרצון פנימיות בחי'
כו' ונשובה כמ"ש עצמם מצד בכנ"י באה זו ותשובה
כו' גבול בלי שהיא מאודך בכל אהבת בחי' והיינו
דצד"ג  גמורים מצדיקים גדולים דבע"ת אמרו ולכך
דשמע  ההתבוננות ע"י נפשך דבכל אהבה בבחי'
מלמעלה  א"ס אור גילוי בחי' בא הרי כנ"ל ישראל
ברצון  הנפש הכנת ערך לפי עכ"פ ומדה בשיעור למטה
גם  מ"מ כנ"ל השכל מן למעלה שהוא אע"פ דמס"נ
בא  אשר זה מ"נ העלאת ע"י דהויה פנימית הארת בחי'
מחשבה  מבחי' שלמעלה העליון רצון בבחי' ג"כ
המקבל  של המדה לפי נמשך הוא הנה כו' וחכמה
וזהו  המקבל של רצון הפנימיות בחי' אופן לפי דהיינו
מוגבלת  המשכה בבחי' שנמשך ישר אור בחי' הנקרא
חוזר  אור בחי' משא"כ כו' המקבל כלי אופן לפי
גבול  בלי שהיא מאודך דבכל אהבה שגורם דתשובה
מעומקא  הבאה התשובה בחי' כי הוא והענין כלל
ותשוקה  ואהבה רצון בחי' שזהו ידוע הרי ביותר דלבא
עד  הלב נקודת הנק' בלב כ"כ גדולה בתגבורת רבה
אור  הנק' וזהו כלל והמוח הלב כלי יכילנו לא אשר
והלב  המוח בכלי להתיישב יוכל שלא שמפני חוזר
שאין  כ"כ פנימי ברצון בהתפעלות התגבורת לעוצם
זה  אור ע"כ אשר ולהחזיקו להכילו והלב המוח בכח
הרצון  של האור שנשאר מה דהיינו למעלה חוזר
הנק' וזהו והלב המוח על מקיף בבחי' זאת ואה"ר
זה  חוזר אור בחי' והנה וד"ל. כידוע חוזר דאור מקיף

העצמות  בבחי' מעלה למעלה דהיינו לקדמותו חוזר
נפשך  דבכל נפש מסירת מבחי' גם למעלה שהוא ממש
בבחי' הוא נפשך דבכל נפש דמסירת להיות הנ"ל
גם  אבל הרצון פנימיות בחי' שהוא רק עכ"פ הרצון
מעצמות  אחת המשכה בחי' רק אינו הרצון מהות
הנפש  מעצמות עצמית המשכה שהיא אע"פ הנפש
ממנה  חלק רק ממש הנפש עצמות זה אין אבל כידוע
אין  הזה הרצון בפנימיות וגם ברצון שנמשך הוא לבד
שהרי  כו' השלהבת מן הנבדל כניצוץ קטן חלק רק בו
שממנה  הרצון בעל שנק' הוא ממש הנפש עצמות
זה  אין ובאמת ג"כ הפנימיות הרצונות כל נמשכו
רק  עכ"פ הן א' שמהות השלהבת לגבי הניצוץ כדמיון
לגבי  הרצון מהות אבל כו' בגדלות וזה בקטנות שזה
רואים  אנו הרי כי כלל במהות דמיון לו אין הנפש עצם
ברצון  מתפעל שהרי התפעלות בחי' הוא שהרצון
כמו  ושינוי הרכבה בחי' בזה יש וא"כ מה לדבר וחשק
הרי  כך ולא כך לרצות ברצון שמתפעל רואים שאנו
לדבר  או כלל ברצון יתפעל לא אחר שבאופן שינוי יש
לו  יש זה לדבר דוקא אלא כלל זה רצון לו אין אחר
הרכבה  בבחי' בא זה רצון וא"כ הרצון התפעלות
שינויים  בו יש מורכב בחי' וכל מה בדבר שמורכב
ג' בו יש הרצון מהות המשכת בעיקר גם ולפ"ז רבים
כידוע  תליא בהא והא והתפעלות ושינוי הרכבה אלה
דעצמות  ידוע כי כלל הנפש מהות בעצמו' אינו זה וכל
ושינוי  הרכבה בחי' מכל מושללת פשוטה הנפש מהות
בחי' לכלל תבא וכאשר פשוט אור היא כי והתפעלות
שינוי  בו שיפול מורכב בבחי' שזהו ברצון התפעלות
שמתצמצמת  רק כלל עצמותה מבחי' זה אין ותמורות
הרצון  התפעלות מהות לבחי' לבא ומהותה בעצמותה
מתצמצם  שממנו הרצון בעל הנק' וזהו וד"ל. כו' הזה
כל  מקור שנק' ואע"פ רבים רצונות התפעלות בחי'
בעל  שנק' עצמו הוא אבל בהתפעלות הבאים הרצונות
רק  בו כלל הרצון התפעלות בחי' בגדר אינו הרצון
וא"כ  וד"ל. לגמרי הרצון ממהות נבדל לבד פשוט עצם
זה  אין נפשך דבכל הרצון התפעלות בבחי' מובן הרי
עצמיות  המשכה בחי' רק ממש הנפש ומהות עצמות
הרצון  פנימיות שהוא הנפש מהות מעצמות שנמשך
אבל  והטעם השכל מהרכבת שלמעלה פשוט רצון הנק'
שלמעלה  הזה הפשוט הרצון בעל לגבי ערך זה אין
אהבה  אך כנ"ל. כלל רצון התפעלות ומהות מבחי'
עצמות  בבחי' היינו כלל גבול בלי שהיא מאדך דבכל
מבחי' שלמעלה הרצון בעל שנק' ממש הנפש ומהות
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תכלה  הנפש עצמיות שכל דהיינו כנ"ל לגמרי רצון
נק' וע"כ לבד רצון בבחי' ולא ולידבק לצאת ותכסוף

גבול  בלי מבחי'מאדך באה כזאת רבה אהבה שאין
עצמותה  בחי' בכל אלא וכה"ג ברצון הנפש כחות גבול
בחי' הנה אך כלל מוגבלת בלתי היולית שהיא
להיות  א"א כו' וכל מכל הנפש עצמיות כל התפעלות
כלי  יכיל לא כאשר שזהו העצמות אל א"ח בבחי' כ"א
מצמצום  למעלה הוא רב כי ההתפעלות להחזיק הנפש
שישאר  בהכרח שאז והלב השכל כמו הנפש כחות כלי
ג"כ  והרצון השכל על מקיף בבחי' כזאת ההתפעלות
המדריגה  וזאת כו' הרצון בעל הנפש בעצמות דהיינו
צדיקים  מע"י יותר דוקא תשובה בעלי ע"י אלא אינו
מאור  מאד מאד רחוק היה שבע"ת לפי כנ"ל גמורים
בתכלית  נתרחק הרבים עונותיו ע"י כי חיים מלך  פני
עוצם  על ביותר בנפשו יתמרמר ולזאת העצום הריחוק
דלבא  מעומקא באה לה' תשובתו אשר עד ריחוקו
כו' בבכייה נשמתו שיצאה דורדייא בן ר"א כמו ביותר
בכל  בה' להדבק התשוקה תגבורת בחי' והוא וכה"ג
כלל  והלב המוח בכלי מהכיל שלמעלה הלב נקודת
לקב"ה  לי' משכי דבע"ת בזהר מ"ש והיינו וכלל
החזק  הכח עוצם הוא יתיר חילא פי' יתיר בחילא
וזהו  כלל להכילו ולב למוח שא"א הנפש שבעצמות
שמחמתו  הריחוק בחי' מצד והוא חוזר אור בחי' הנק'
גמורי' בצדיקי' זה אין אשר הלב בנקודת יתפעל
בתורה  ה' על והתענגם השגתם מצד רק שהתפעלות'
בכל  זה אין בק"ש נפשך דבכל בהתפעלות גם ותפלה
מעצמות  הנמשך אור בחי' רק הנפש עצמות נקודת
שהוא  הבע"ת תשוקת משא"כ הרצון שהוא הנפש
אלעזר  רבי כמו נפשי כלתה כמ"ש הנפש כליון בבחי'
ונשובה  אליך ה' השיבנו וזהו וד"ל. הנ"ל דורדייא בן
שמעוררים  תשובה התעוררות בחי' זהו ה' השיבנו פי'
ונשובה  וזהו פב"פ בבחי' כנ"י שיוחזרו מלמעלה
שהיה  שגם ונמצא כו' מאדך בכל אהבת בבחי' מעצמם
ע"י  פב"פ בבחי' ההחזרה סיבת בא אב"א בבחי' תחלה
אליך  הוי"ה השיבנו כמ"ש מלמעלה תשובה התעוררו'
למעלה  למ"ש סותר וזהו ונשובה ממילא ואז כו'
לבד  הריחוק ומן תתאה תשובה רק הוא דהשיבנו
איך  ולכאורה כו' דפב"פ עלאה תשובה הוא ונשובה
עילאה  תשובה סיבת יבא מלמעלה דהשיבנו מתש"ת
רק  דוקא הריחוק מן התשובה ע"י באמת הנה אך כו'
עד  שנוגעת עצומה במרירות דלבא בעומקא כשהוא
שיהיה  ועוז הכח עיקר הוא הנ"ל כראב"ד הנפש יציאת
וזהו  אב"א בבחי' תחלה היה אם גם פב"פ החזרת
שהוא  פב"פ להחזיר בכחה שיש התשובה מעלת יתרון
מהכיל  למעלה זו שמרירות לפי הנ"ל מאדך בכל אהבת
הנ"ל  מאדך דבכל אה"ר מזה בא והלב המוח בכלי

פנים  שמחזירים אוהבים ב' או ובנו אב משל ע"ד וה"ז
מרחוק  הבן יתעורר שכאשר מאוד ומתרחקים מזה זה
דבר  על נפשו לנקודת שנגע עד מר בקול וצועק
שעומד  אע"פ הנה כו' בחייו שמואס עד הזה הריחוק
להחזיר  הוא גם מתעורר עמו אב"א בבחי' מרחוק האב
סיבת  מצד בא הזה פב"פ קירוב סיבת ונמצא אליו פניו
במרירות  שצעק ממה האוהב או הבן של הריחוק
לבבו  היה לא מקורב היה שאם דווק' מרוחק בעודו
למעלה  שהיא המרירות אופן וכפי כו' כלל במרירו'
פנים  החזרת אופן התהוות הוא כך כו' בכלי מהכיל
בכל  אהבת שהוא הכלי מן שלמעלה אה"ר בבחי'
שהתשובה  יובן ולפ"ז כו' ומקבל במשפיע מאדך
חזרת  לעשות בכחה שיש מאחר דפב"פ יחוד שגורמת
של  מגופו גם למעלה שהיא מוכרח זה בפנים פנים
מצד"ג  שגדולי' בע"ת הרי וא"כ כו' דפב"פ זה יחוד
גמורים  שבצדיקים מאודך דבכל מאהבת גם היינו
דמשכי  בע"ת על אמר שהזוהר וזהו וד"ל. כו' בק"ש
להיות  לקב"ה לי' משכי פי' יתיר בחילא לקב "ה ליה
ע"י  יתיר בחילא הנ"ל פב"פ דיחוד רבה אהבה בבחי'
הנפש  יציאת עד המרירות בעוצם שלהם דלבא עומקא
כו' יתיר חילא נק' ע"כ מאדך מבכל גם למעלה שזהו
בכל  משא"כ שבנפש יחידה בחי' היינו יתיר חילא (ופי'
הנפש  כוחות לגבי רק היינו גבול בלי שהיא אף מאדך
לא  אבל לגביהם מקיף שנק' כו' והשכל הרצון כמו
לגבי  מקיף נק' שלא יחידה שנק' הנפש פנימית עצם
ומ"ש  כו') דצלם ל"מ בענין במ"א כמ"ש הנפש כוחות
מלמעלה  בא פב"פ החזרת שסיבת דמשמע כו' השיבנו
גודל  כמו שלמטה התשובה ע"י ולא דוקא למטה
אמת  דשניהם הוא הענין כנ"ל הריחוק על המרירות
גם  מלמעלה אלא פב"פ להחזיר בכח אין דלעולם
הכתר  מבחי' והוא ומקבל דמשפיע השפע ממקור
כבר  שבו חיצוניות בחי' כי דוקא שבו פנימיות מבחי'
הוא  הכתר פנימיות ובחי' כידוע וזו"נ בחו"ב מלובש
(פי' רעוין דכל רעוא בזוהר שנק' שבכת"ר כת"ר בחי'
פנימיות  של מקור בחי' הכונה ואין הרצונות כל מקור
פשוט  רצון שהוא נפשך בכל בבחי' כנ"ל לבד הרצון
רעוא  נקרא היה לא שא"כ לבד השכל מן שלמעלה
לכל  גם הרצונות כל של מקור להיות שכולל רעוין דכל
פשוט  לרצון ולא השכל מן שלמעלה הפשוטים רצונות
לכל  המקור כללות הוא אלא מהווה מקור הוא בפרט
פרט  דרך ממנו מסתעף ואח"כ הפשוטי' הרצונות

פשו  לרצון מקור דכל להיות רעוא פי' וזהו כו' בפרט ט
כו' הרצונות כל של הכללי הרצון מקור פי' רעוין
כללי  רצון נמשך שממנו הרצון בעל ענין והיינו
בכל  אהבת דגם מובן ונמצא כו') הרצונות כל לכללות
שלמעלה  ממש הנפש עצמות בבחי' שהוא מאדך
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רק  מגיע אין עדיין ג"כ פנימי רצון התפעלות מבחי'
דכל  רעוא הנק' הכללי הפשוט רצון של פרט בבחי'
בלי  מאדך דבכל זו לאה"ר פרטי מקור כשנעשה רעוין
ממש  רעוין דכל רעוא מהות בעצמות לא אבל כו' גבול
כמ"ש  דשבת במנחה רעוין דכל רעוא גילוי בחי' (כמו
העצמי  מרצון פרטי עת רצון עת כו' תפלתי ואני
נק' הרי רעוין דכל דרעוא עצמות וגם כו') הזה הפשוט
גם  הרי א"כ הרצונות כל של רצון שהוא רק רצון בשם
(ונמצא  כו' ממש עצמו הרצון בבעל ונכלל בטל הוא
השכל  מצד שבא רצון א' הוא כך ברצון המדרגו' סדר

והג' נפשך בכל והוא השכל מן שלמעלה רצון והב'
אבל  רצון מבחי' שלמעלה הנפש עצמות התפעלות
פרט  דרך שמקבל מאדך בכל ונק' הרצון מקור הוא
עצמות  בחי' והד' כנ"ל רעוין דכל רעוא מעצמות
וה"ה  כו' עכ"פ הרצון למקור מקור בחי' דכ"ר דרעוא
הכללי  ההיולי הפשוט ברצונו כשעלה הרצון בעל בחי'
דמשכי  בע"ת ע"י וכמ"כ וד"ל) כו' דכ"ר רעוא הנק'
מקור  ההיולי הרצון עצמות בכל זה כמו יתיר בחילא
מרירות  כענין למעלה מלמטה הרצונות לכללות כללי
וד"ל: אמת ושניהם כנ"ל שלהם הריחוק על העצומה
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ÔÈ·‰ÏÂ מה האמונה וענין פי' תחלה להקדים יש הענין
כל  מחי' שהקב"ה ענין על הכוונה שאין היא
עיני  כי אמונה לקרות יתכן לא זה כי בלבד העולמות
ממש  בגשמיות רואים שאין ואע"פ זאת ישיגו ג"כ בשר
על  לאמונה שא"צ וכמו בשר בעיני רואה כאילו ה"ז
שהם  חיים ודמו בשרו שרואה מאחר שבגוף הנפש חיות
ממש  בעין רואה כאילו ה"ז ממש דומם כמו עצמם מצד
שלא  אעפ"י להחיותו בבשרו המתלבש הרוחני חיות
אחזה  ומבשרי כתיב וכך ותמונתה הנפש מהות ראה
ע"י  הנפש חיות שרואה שכמו כ"ו) י"ט (איוב אלוה
את  המחי' ה' חיות יראה כך קטן גוף שהוא בשרו חיות
שנה  ת"ק מהלך לרקיע מהארץ גדול גוף שהוא העולם
כמו  גופם עצמיות מצד שהם כו' רקיע ובין הרקיע ועובי
וכח  בארץ הצומח כח חיות בכאו"א ויש חיים והם דומם
העולם  כל ממלא שהקב"ה ע"י והיינו בגלגלים התנועה
חסידי  וגם כלל אמונה א"צ ולזה בהם הכחות ומשפיע
שנתייחדה  והאמונה זה, משיגים וחכמיהם או"ה
מארץ  הוצאתיך אשר אלקיך ה' אנכי כדכתיב לישראל
בשלימות  תאמין ולזאת כלומר ב') כ' (שמות מצרים
מצוה  שהיא ז"ל והרמב"ן הרמב"ם וכמ"ש מציאותו
רמב"ן  שמנה ובמל"ת א' סי' במ"ע המצות [בס' באמונה
להאמין  היא התורה] יסודי מה' פ"א המדע ובס' א' סי'
זו  מבחי' מעלה למעלה ונשגב רם הוא ית' שמציאותו
הפועל  כח בבחי' העולם את שמחי' רואים שאנו
ית' פיו ורוח ה' דבר מבחי' רק הוא זו בחי' כי שבנפעל
לגבי  בטל הדבור באדם ולמשל עלמין כל ממלא ונק'
עצמיות  לגבי והשכל השכל לגבי והמחשבה המחשבה

להחיותם  בעולמות נמשכת ית' מלכותו בחי' וכך הנפש
דברי  העולם והי' שאמר וז"ס עם בלא מלך אין כי
ה' בק"ש אח"כ מ"ש אבל עולם, ומלך חיים אלקים
מתלבש  שאינו ית' ועצמותו במהותו ההאמנה הוא אחד
כנ"ל  לעין הנראה בגוף הנשמה כהתפשטות בעולמות
וכל  שהעולם ג"כ תאמין ולזאת עלמין כולא סובב ונק'
ואינו  ית' אצלו לגמרי במציאות באמת בטילים בו אשר
לפי  בפ"ע יש הוא ומ"מ לנשמה טפל שהוא הגוף כמו

אביו ש  מטפת אלא מנשמתו הגוף שרש התהוות אין
עצמותם  שכל צבאם וכל והארץ השמים משא"כ ואמו
השמש  כאור ממש בטילים הם המוחלט מאין נתהווה
דבר  אפי' שאין עוד אין וז"ס השמש כדור בגוף כשהוא
נפרדים  הם כאילו נראה להיות הסתיר לעינינו רק טפל
פ"ז) אמנה ראש ספר (וע' פ"ו ח"ב בלק"א וכמ"ש כו'
כי  לבד לישראל נתייחדה האמונה וזו היטב, שם ודו"ק
הראשון  כח שהוא כלומר דאלקייא אלקא לי' קרו או"ה
ממנו  הנמצאים מוגבלים כחות מיני לכל האמיתי ומקור
אותו  ומחשבים ודבר ליש העולם מחשיבים ומ"מ
מזה  ונשגב המרומם יתעלה הוא אבל כו' לגוף כנשמה
העולם  כל כי ממש עוד ואין אחד ה' כי האמת הודיענו
ועצמותו  שמהותו לפי לנשמה כגוף ולא ממש ואפס אין
ע"י  העולמות מחי' ואינו מעלה מעלה מרומם ית'
סוכ"ע  שהוא ע"י אלא בגוף כנשמה בתוכם התלבשותו
ממנו  שמתלבש ומה פמ"ח ח"א ובלק"א במ"א וכמ"ש
ממכ"ע  ונק' דיבור מבחי' לבד הארה רק הוא בעולמות
השכל  אל לקרב זה ביאר ח"ב בלק"א ועי' וכמש"ל

והמופת: הראי' בדרכי
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‰‡ÏÚ‰Â מציפור הנ"ל כמשל היא זו והתעוררות
לב  מעורר חידוש הדבר שע"י המדברת
העלאת  עיקר כמו"כ ההדיוט, לבקשת שיפנה המלך
בגופים  המלובשים דוקא נש"י של באתדל"ת תלוי מ"ן
ימי  מששת ותמיד עולם ברום עומדים שמלאכים הגם
ביראה  ואומרים [באימה] עומדים הפסק בלי בראשית
ועצומה  גדולה שהשגתם ידברו, יותר בדעת גם קדוש,
מח"ז  שיש למטה משא"כ קץ, לאין הוי' על ומתענגים
האהבה  וגם האדם, לב ומפילות הטורדות רבות
בשביל  אך כו', הפסק לה ויש ועוברת חולפת שמעורר
מדבר  להיות למטה באדם זה כח שהרי שבזה החידוש
נעשה  ימים ג' אוכל שאינו ומי ושתי', מאכילה הוא
מניעות  כמה וכן בשלימות, הדיבור כח לו ואין חלוש
מאד  יקר זה דבר הקור, מניעות כמו בגשמיות שתלוי
ר"ר  מעורר עי"ז לכן הנ"ל, ציפור וכמשל ה' בעיני
חולים  רופא שיהי' חדש, רצון רצון יהי נמשך להיות

יפו  מה בד"ה בשה"ש בלק"ת וע' השנים, ומברך
שכדי  והיינו מימין, מזוזה בד"ה ובת"א בנעלים פעמיך
לקונו  כתרים קושר מט"ט ע"י זהו רצון יהי שיהי'
מאבנים  עושים הכתר שענין ישראל, של מתפילותיהם
ממ"ש  כנודע אבנים בשם נק' התפילה ואותיות טובות,
היא  וכשהתפילה בתים, שני בונות אבנים שתי בס"י
אבנים  הם התפילה אותיות הם האבנים אז באהוי"ר
מ"מ  אך ועטרה, כתר מהם לעשות וראוים טובות
שהמלאכים  זהו"ע גשמי הוא האדם דבור אותיות
והדבור  רוחנים הם המלאכים כי התפילות, מעלים
המקבל  המלאך וע"י שלנו, המח' כערך היא שלהם
ע"י  לרוחניות מגשמיות התפילה מזדככת התפילה
העליון  עולם עד גבוה מעל גבוה והנה ההוא, המלאך
להיות  לקונו כתרים קושר והוא מט"ט משכן שבו
כו', וכדומה גשמים שירד חדש רצון רצון יהי נמשך

כו'. התפילה שע"י מ"ן העלאת ענין וזהו
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רק  מגיע אין עדיין ג"כ פנימי רצון התפעלות מבחי'
דכל  רעוא הנק' הכללי הפשוט רצון של פרט בבחי'
בלי  מאדך דבכל זו לאה"ר פרטי מקור כשנעשה רעוין
ממש  רעוין דכל רעוא מהות בעצמות לא אבל כו' גבול
כמ"ש  דשבת במנחה רעוין דכל רעוא גילוי בחי' (כמו
העצמי  מרצון פרטי עת רצון עת כו' תפלתי ואני
נק' הרי רעוין דכל דרעוא עצמות וגם כו') הזה הפשוט
גם  הרי א"כ הרצונות כל של רצון שהוא רק רצון בשם
(ונמצא  כו' ממש עצמו הרצון בבעל ונכלל בטל הוא
השכל  מצד שבא רצון א' הוא כך ברצון המדרגו' סדר

והג' נפשך בכל והוא השכל מן שלמעלה רצון והב'
אבל  רצון מבחי' שלמעלה הנפש עצמות התפעלות
פרט  דרך שמקבל מאדך בכל ונק' הרצון מקור הוא
עצמות  בחי' והד' כנ"ל רעוין דכל רעוא מעצמות
וה"ה  כו' עכ"פ הרצון למקור מקור בחי' דכ"ר דרעוא
הכללי  ההיולי הפשוט ברצונו כשעלה הרצון בעל בחי'
דמשכי  בע"ת ע"י וכמ"כ וד"ל) כו' דכ"ר רעוא הנק'
מקור  ההיולי הרצון עצמות בכל זה כמו יתיר בחילא
מרירות  כענין למעלה מלמטה הרצונות לכללות כללי
וד"ל: אמת ושניהם כנ"ל שלהם הריחוק על העצומה
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ÔÈ·‰ÏÂ מה האמונה וענין פי' תחלה להקדים יש הענין
כל  מחי' שהקב"ה ענין על הכוונה שאין היא
עיני  כי אמונה לקרות יתכן לא זה כי בלבד העולמות
ממש  בגשמיות רואים שאין ואע"פ זאת ישיגו ג"כ בשר
על  לאמונה שא"צ וכמו בשר בעיני רואה כאילו ה"ז
שהם  חיים ודמו בשרו שרואה מאחר שבגוף הנפש חיות
ממש  בעין רואה כאילו ה"ז ממש דומם כמו עצמם מצד
שלא  אעפ"י להחיותו בבשרו המתלבש הרוחני חיות
אחזה  ומבשרי כתיב וכך ותמונתה הנפש מהות ראה
ע"י  הנפש חיות שרואה שכמו כ"ו) י"ט (איוב אלוה
את  המחי' ה' חיות יראה כך קטן גוף שהוא בשרו חיות
שנה  ת"ק מהלך לרקיע מהארץ גדול גוף שהוא העולם
כמו  גופם עצמיות מצד שהם כו' רקיע ובין הרקיע ועובי
וכח  בארץ הצומח כח חיות בכאו"א ויש חיים והם דומם
העולם  כל ממלא שהקב"ה ע"י והיינו בגלגלים התנועה
חסידי  וגם כלל אמונה א"צ ולזה בהם הכחות ומשפיע
שנתייחדה  והאמונה זה, משיגים וחכמיהם או"ה
מארץ  הוצאתיך אשר אלקיך ה' אנכי כדכתיב לישראל
בשלימות  תאמין ולזאת כלומר ב') כ' (שמות מצרים
מצוה  שהיא ז"ל והרמב"ן הרמב"ם וכמ"ש מציאותו
רמב"ן  שמנה ובמל"ת א' סי' במ"ע המצות [בס' באמונה
להאמין  היא התורה] יסודי מה' פ"א המדע ובס' א' סי'
זו  מבחי' מעלה למעלה ונשגב רם הוא ית' שמציאותו
הפועל  כח בבחי' העולם את שמחי' רואים שאנו
ית' פיו ורוח ה' דבר מבחי' רק הוא זו בחי' כי שבנפעל
לגבי  בטל הדבור באדם ולמשל עלמין כל ממלא ונק'
עצמיות  לגבי והשכל השכל לגבי והמחשבה המחשבה

להחיותם  בעולמות נמשכת ית' מלכותו בחי' וכך הנפש
דברי  העולם והי' שאמר וז"ס עם בלא מלך אין כי
ה' בק"ש אח"כ מ"ש אבל עולם, ומלך חיים אלקים
מתלבש  שאינו ית' ועצמותו במהותו ההאמנה הוא אחד
כנ"ל  לעין הנראה בגוף הנשמה כהתפשטות בעולמות
וכל  שהעולם ג"כ תאמין ולזאת עלמין כולא סובב ונק'
ואינו  ית' אצלו לגמרי במציאות באמת בטילים בו אשר
לפי  בפ"ע יש הוא ומ"מ לנשמה טפל שהוא הגוף כמו

אביו ש  מטפת אלא מנשמתו הגוף שרש התהוות אין
עצמותם  שכל צבאם וכל והארץ השמים משא"כ ואמו
השמש  כאור ממש בטילים הם המוחלט מאין נתהווה
דבר  אפי' שאין עוד אין וז"ס השמש כדור בגוף כשהוא
נפרדים  הם כאילו נראה להיות הסתיר לעינינו רק טפל
פ"ז) אמנה ראש ספר (וע' פ"ו ח"ב בלק"א וכמ"ש כו'
כי  לבד לישראל נתייחדה האמונה וזו היטב, שם ודו"ק
הראשון  כח שהוא כלומר דאלקייא אלקא לי' קרו או"ה
ממנו  הנמצאים מוגבלים כחות מיני לכל האמיתי ומקור
אותו  ומחשבים ודבר ליש העולם מחשיבים ומ"מ
מזה  ונשגב המרומם יתעלה הוא אבל כו' לגוף כנשמה
העולם  כל כי ממש עוד ואין אחד ה' כי האמת הודיענו
ועצמותו  שמהותו לפי לנשמה כגוף ולא ממש ואפס אין
ע"י  העולמות מחי' ואינו מעלה מעלה מרומם ית'
סוכ"ע  שהוא ע"י אלא בגוף כנשמה בתוכם התלבשותו
ממנו  שמתלבש ומה פמ"ח ח"א ובלק"א במ"א וכמ"ש
ממכ"ע  ונק' דיבור מבחי' לבד הארה רק הוא בעולמות
השכל  אל לקרב זה ביאר ח"ב בלק"א ועי' וכמש"ל

והמופת: הראי' בדרכי
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‰‡ÏÚ‰Â מציפור הנ"ל כמשל היא זו והתעוררות
לב  מעורר חידוש הדבר שע"י המדברת
העלאת  עיקר כמו"כ ההדיוט, לבקשת שיפנה המלך
בגופים  המלובשים דוקא נש"י של באתדל"ת תלוי מ"ן
ימי  מששת ותמיד עולם ברום עומדים שמלאכים הגם
ביראה  ואומרים [באימה] עומדים הפסק בלי בראשית
ועצומה  גדולה שהשגתם ידברו, יותר בדעת גם קדוש,
מח"ז  שיש למטה משא"כ קץ, לאין הוי' על ומתענגים
האהבה  וגם האדם, לב ומפילות הטורדות רבות
בשביל  אך כו', הפסק לה ויש ועוברת חולפת שמעורר
מדבר  להיות למטה באדם זה כח שהרי שבזה החידוש
נעשה  ימים ג' אוכל שאינו ומי ושתי', מאכילה הוא
מניעות  כמה וכן בשלימות, הדיבור כח לו ואין חלוש
מאד  יקר זה דבר הקור, מניעות כמו בגשמיות שתלוי
ר"ר  מעורר עי"ז לכן הנ"ל, ציפור וכמשל ה' בעיני
חולים  רופא שיהי' חדש, רצון רצון יהי נמשך להיות

יפו  מה בד"ה בשה"ש בלק"ת וע' השנים, ומברך
שכדי  והיינו מימין, מזוזה בד"ה ובת"א בנעלים פעמיך
לקונו  כתרים קושר מט"ט ע"י זהו רצון יהי שיהי'
מאבנים  עושים הכתר שענין ישראל, של מתפילותיהם
ממ"ש  כנודע אבנים בשם נק' התפילה ואותיות טובות,
היא  וכשהתפילה בתים, שני בונות אבנים שתי בס"י
אבנים  הם התפילה אותיות הם האבנים אז באהוי"ר
מ"מ  אך ועטרה, כתר מהם לעשות וראוים טובות
שהמלאכים  זהו"ע גשמי הוא האדם דבור אותיות
והדבור  רוחנים הם המלאכים כי התפילות, מעלים
המקבל  המלאך וע"י שלנו, המח' כערך היא שלהם
ע"י  לרוחניות מגשמיות התפילה מזדככת התפילה
העליון  עולם עד גבוה מעל גבוה והנה ההוא, המלאך
להיות  לקונו כתרים קושר והוא מט"ט משכן שבו
כו', וכדומה גשמים שירד חדש רצון רצון יהי נמשך

כו'. התפילה שע"י מ"ן העלאת ענין וזהו
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,dPde (`id`YYÎ`cEgi oiprA lirl x`AzPX FnM §¦¥§¤¦§¨¥§¥§¦§¨¦¨©¨¨
oM mB didIW gxkdA d`YYÎ`cEgiAc ,d`lirÎ`cEgie§¦¨¦¨¨¤§¦¨©¨¨§¤§¥©¤¦§¤©¥
xz`" zpigA `Ed ,e`l m`aE ,d`lirÎ`cEgi zpigA§¦©¦¨¦¨¨§¦¨§¦©£©
`pngx FzbixcOn ltFpe ,mipFvigd zfig` cSn "`zFnC§¨¦©£¦©©¦¦§¥¦©§¥¨©£¨¨

:dxFYd wqrA oiprd oM mB oaEi ok FnM ± 'Ek olSl¦§¨§¥¨©¥¨¦§¨§¥¤©¨
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למטה, ירידתה לפני ממעמדה יותר נעלית למדרגה עליה, צורך – בגוף הנשמה ירידת
הגוף  חומריות על להתגבר אותו ש"השביעו" בכחות עול, בקבלת תומ"צ קיום ע"י

Ce¯a"וצרי טֹוב". ׁשּגמלני טֹובֹות לחּיבים הּגֹומל »ְְִִִֵֶַַַַָָָ
הּנס  מּברּכת זֹו ּברכה נּסח נׁשּתּנה לּמה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻלהבין
נּסח  להיֹות צרי והיה נס", לי ׁשעׂשה ּברּו" ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשאֹומר
ּדירידת  ידּוע והּנה טֹוב". לי ׁשעׂשה ּברּו" ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּברכה
הּנה  ּבמאד, ּגדֹולה ירידה ׁשהיא הגם ּבּגּוף, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהּנׁשמה
יֹורדת  ׁשהּנׁשמה זה ידי ּדעל והינּו עלּיה, צר זֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹירידה
ּבזמן  ּובפרט ּדוקא, הּבהמית ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלמּטה
ּבלּמּוד  ועּכּובים הּמניעֹות לּצלן רחמנא רּבּו אׁשר ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָהּגלּות
הּפרנסה  וטרּדת ּדאגת לזה ונֹוסף הּמצות, וקּיּום ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּתֹורה
עצמֹו על מתּגּבר זה ּכל ועם ּביֹותר, ּומטרד טרּוד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻאׁשר
ועבֹודה  ּבתֹורה לעסק זמן לֹו ּומגּביל עצּומה ְְְְֲֲֲִִַַַַָָָָֹּבגבּורה
טהֹורה  ּבאמּונה הּמצות את ּומקּים ּתפּלה, זֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּלב

מּׁשּום  ּכלל מתּפעל ואינֹו ׁשמים, מלכּות על ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹּבקּבלת
הּנה  ּוללּמד, ללמד ּבדעּתֹו חזק עֹומד אּלא ועּכּוב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמניעה
עליֹונה  ּבמדרגה הּנׁשמה עלּית נעׂשה ּדוקא זה ידי ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
קדם  הּנׁשמה ׁשל ּומּצבּה מעמדּה ׁשהיתה מּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיֹותר
ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה ּבּגּוף, להתלּבׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָירידתּה
הּוא  ּדצּדיק רׁשע", ּתהי ואל צּדיק ּתהי א ֹותֹו ְְְְְִִִִִִַַַַָָ"מׁשּביעים
הּוא  זֹו הּׁשבּועה ענין ּדפרּוׁש וידּוע חּיב, הּוא ורׁשע ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָזּכאי

ׂשבע למּטה (זאט)מּלׁשֹון הּנׁשמה ירידת ּדבעת והינּו , ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָ
להתּגּבר  ׁשּתּוכל זה על ּכחֹות לּה נֹותנים ּבּגּוף ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלהתלּבׁש
את  ּולנּצח הּבהמית הּנפׁש את לכּבׁש הּגּוף, חמרּיּות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹעל

הּנׁשמה. אֹור על הּמעלימים וההסּתרים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָההעלמֹות

רעה  עינו עצמו, בעיני וחביב יקר גשמיים, ענינים אחר בטבעה נמשכת הבהמית נפש
נפשו  תאוות להשיג איך – השכלותיו וכל אחרים, בשל

¯e‡·eז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה עּמּוד הענין, ל (קּדּוׁשין ≈ְְְִִִִֵֵַַַָָָ

יֹום ב) ּבכל עליו מתּגּבר אדם ׁשל ְְְִִֵֶַָָָָָ"יצרֹו
ּומבּקׁש לּצּדיק רׁשע צֹופה ׁשּנאמר המיתֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּומבּקׁש

עֹוזרֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואלמלא לֹו,להמיתֹו, יכֹול אין ְְְֲִִֵֵַַָָָָ
הרי  הּבהמית ּדהּנפׁש ּבידֹו", יעזבּנּו לא אלקים ְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּנאמר
הענינים  אחרי נמׁש להיֹות הּוא ּורגילּותֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָטבעֹו
ּדכׁשם  "ּבהמה", ּבׁשם נקרא ולכן והחמרּיים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהּגׁשמּיים
ּוׁשאר  ּוׁשתּיה ּבאכילה הּוא ענינּה ּכל הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשהּבהמה
ׁשּבאדם  הּבהמית הּנפׁש כן ּכמֹו הּנה והּגּוף, החמר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעניני
ּבמאכל  הּגּופנּיים הענינים אל רק נמׁש הּוא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהרי
אחרי  ּדהֹול הּטבעּיים, ענינים ּבׁשארי וכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּובמׁשּתה,
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו וכבֹוד, ּבתאוה ּגׁשמי, טֹוב ּכל לחמד ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹעיניו

הב" הב בנֹות ׁשּתי הּוא א "לעלּוקה ּבטבעֹו הרע ּדהּיצר , ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבעיניו  יראה אׁשר ּכל את וחֹומד ׁשּמתאּוה רחבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָנפׁש
וחביב  יקר ׁשהּוא עליו, ּגבּה ורּוחֹו וחמרי, ּגׁשמי ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹּבטֹוב
אחר  רֹודף אדם, ּבני על ּומתנּׂשא ּבמאד, עצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹּבעיני
ּבׁשל  ּגם רעה ועינֹו אֹותֹו, יכּבדּו אׁשר ורֹוצה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָהּכבֹוד
ּבׁשביל  רק הּוא לֹו יׁש אׁשר ּדכל מיּבעי ּדלא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹאחרים,
ּׁשּיׁש מה ּגם וחֹומד ׁשּמקנא זאת עֹוד הּנה ּבלבד, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹעצמֹו
אחר  רֹודף הּוא הּלילה וכל הּיֹום ּכל ותמיד ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָלאחרים,
הׂשּכלֹותיו  וכל מּמׁש, ּכבהמה לבבֹו וחמּדת ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָּתאות
נפׁשֹו ּתאות למּלאת להּׂשיג אי הּמה ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָֹוהמצאֹותיו

לבבֹו. מזימת ְְְְִֶַַָוחמּדת

האדם  את ומוריד לרוחו מעצור ואין מהראיה, מתחיל בתאוותיו, רק תמיד חושב היצה"ר
דחי  אל מדחי

¯e‡·e הרע "יצר ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הּלב", מפּתחי ׁשני ּבין ויֹוׁשב לזבּוב ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַּדֹומה
ּׁשּתמיד  מה אּלא אינֹו עּקרֹו ּכל הּנה הרע ּדהּיצר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוהינּו

ּדמכניס  הּיּתּוׁש ּוכמֹו ּורצֹונֹותיו, ּבתאוֹותיו רק ְְְְְֲִֵַַַַַָָחֹוׁשב
ּדהּכל  הּבהמית הּנפׁש הּוא כן ּכמֹו הּנה מֹוציא, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹואינֹו
חֹומד", והּלב רֹואה "העין ּוכמאמר לעצמֹו, רק ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָהּוא
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למטה, ירידתה לפני ממעמדה יותר נעלית למדרגה עליה, צורך – בגוף הנשמה ירידת
הגוף  חומריות על להתגבר אותו ש"השביעו" בכחות עול, בקבלת תומ"צ קיום ע"י

Ce¯a"וצרי טֹוב". ׁשּגמלני טֹובֹות לחּיבים הּגֹומל »ְְִִִֵֶַַַַָָָ
הּנס  מּברּכת זֹו ּברכה נּסח נׁשּתּנה לּמה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻלהבין
נּסח  להיֹות צרי והיה נס", לי ׁשעׂשה ּברּו" ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשאֹומר
ּדירידת  ידּוע והּנה טֹוב". לי ׁשעׂשה ּברּו" ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּברכה
הּנה  ּבמאד, ּגדֹולה ירידה ׁשהיא הגם ּבּגּוף, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהּנׁשמה
יֹורדת  ׁשהּנׁשמה זה ידי ּדעל והינּו עלּיה, צר זֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹירידה
ּבזמן  ּובפרט ּדוקא, הּבהמית ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלמּטה
ּבלּמּוד  ועּכּובים הּמניעֹות לּצלן רחמנא רּבּו אׁשר ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָהּגלּות
הּפרנסה  וטרּדת ּדאגת לזה ונֹוסף הּמצות, וקּיּום ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּתֹורה
עצמֹו על מתּגּבר זה ּכל ועם ּביֹותר, ּומטרד טרּוד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻאׁשר
ועבֹודה  ּבתֹורה לעסק זמן לֹו ּומגּביל עצּומה ְְְְֲֲֲִִַַַַָָָָֹּבגבּורה
טהֹורה  ּבאמּונה הּמצות את ּומקּים ּתפּלה, זֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּלב

מּׁשּום  ּכלל מתּפעל ואינֹו ׁשמים, מלכּות על ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹּבקּבלת
הּנה  ּוללּמד, ללמד ּבדעּתֹו חזק עֹומד אּלא ועּכּוב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמניעה
עליֹונה  ּבמדרגה הּנׁשמה עלּית נעׂשה ּדוקא זה ידי ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
קדם  הּנׁשמה ׁשל ּומּצבּה מעמדּה ׁשהיתה מּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיֹותר
ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה ּבּגּוף, להתלּבׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָירידתּה
הּוא  ּדצּדיק רׁשע", ּתהי ואל צּדיק ּתהי א ֹותֹו ְְְְְִִִִִִַַַַָָ"מׁשּביעים
הּוא  זֹו הּׁשבּועה ענין ּדפרּוׁש וידּוע חּיב, הּוא ורׁשע ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָזּכאי

ׂשבע למּטה (זאט)מּלׁשֹון הּנׁשמה ירידת ּדבעת והינּו , ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָ
להתּגּבר  ׁשּתּוכל זה על ּכחֹות לּה נֹותנים ּבּגּוף ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלהתלּבׁש
את  ּולנּצח הּבהמית הּנפׁש את לכּבׁש הּגּוף, חמרּיּות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹעל

הּנׁשמה. אֹור על הּמעלימים וההסּתרים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָההעלמֹות

רעה  עינו עצמו, בעיני וחביב יקר גשמיים, ענינים אחר בטבעה נמשכת הבהמית נפש
נפשו  תאוות להשיג איך – השכלותיו וכל אחרים, בשל

¯e‡·eז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה עּמּוד הענין, ל (קּדּוׁשין ≈ְְְִִִִֵֵַַַָָָ

יֹום ב) ּבכל עליו מתּגּבר אדם ׁשל ְְְִִֵֶַָָָָָ"יצרֹו
ּומבּקׁש לּצּדיק רׁשע צֹופה ׁשּנאמר המיתֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּומבּקׁש

עֹוזרֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואלמלא לֹו,להמיתֹו, יכֹול אין ְְְֲִִֵֵַַָָָָ
הרי  הּבהמית ּדהּנפׁש ּבידֹו", יעזבּנּו לא אלקים ְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּנאמר
הענינים  אחרי נמׁש להיֹות הּוא ּורגילּותֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָטבעֹו
ּדכׁשם  "ּבהמה", ּבׁשם נקרא ולכן והחמרּיים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהּגׁשמּיים
ּוׁשאר  ּוׁשתּיה ּבאכילה הּוא ענינּה ּכל הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשהּבהמה
ׁשּבאדם  הּבהמית הּנפׁש כן ּכמֹו הּנה והּגּוף, החמר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעניני
ּבמאכל  הּגּופנּיים הענינים אל רק נמׁש הּוא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהרי
אחרי  ּדהֹול הּטבעּיים, ענינים ּבׁשארי וכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּובמׁשּתה,
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו וכבֹוד, ּבתאוה ּגׁשמי, טֹוב ּכל לחמד ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹעיניו

הב" הב בנֹות ׁשּתי הּוא א "לעלּוקה ּבטבעֹו הרע ּדהּיצר , ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבעיניו  יראה אׁשר ּכל את וחֹומד ׁשּמתאּוה רחבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָנפׁש
וחביב  יקר ׁשהּוא עליו, ּגבּה ורּוחֹו וחמרי, ּגׁשמי ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹּבטֹוב
אחר  רֹודף אדם, ּבני על ּומתנּׂשא ּבמאד, עצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹּבעיני
ּבׁשל  ּגם רעה ועינֹו אֹותֹו, יכּבדּו אׁשר ורֹוצה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָהּכבֹוד
ּבׁשביל  רק הּוא לֹו יׁש אׁשר ּדכל מיּבעי ּדלא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹאחרים,
ּׁשּיׁש מה ּגם וחֹומד ׁשּמקנא זאת עֹוד הּנה ּבלבד, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹעצמֹו
אחר  רֹודף הּוא הּלילה וכל הּיֹום ּכל ותמיד ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָלאחרים,
הׂשּכלֹותיו  וכל מּמׁש, ּכבהמה לבבֹו וחמּדת ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָּתאות
נפׁשֹו ּתאות למּלאת להּׂשיג אי הּמה ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָֹוהמצאֹותיו

לבבֹו. מזימת ְְְְִֶַַָוחמּדת

האדם  את ומוריד לרוחו מעצור ואין מהראיה, מתחיל בתאוותיו, רק תמיד חושב היצה"ר
דחי  אל מדחי

¯e‡·e הרע "יצר ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הּלב", מפּתחי ׁשני ּבין ויֹוׁשב לזבּוב ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַּדֹומה
ּׁשּתמיד  מה אּלא אינֹו עּקרֹו ּכל הּנה הרע ּדהּיצר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוהינּו

ּדמכניס  הּיּתּוׁש ּוכמֹו ּורצֹונֹותיו, ּבתאוֹותיו רק ְְְְְֲִֵַַַַַָָחֹוׁשב
ּדהּכל  הּבהמית הּנפׁש הּוא כן ּכמֹו הּנה מֹוציא, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹואינֹו
חֹומד", והּלב רֹואה "העין ּוכמאמר לעצמֹו, רק ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָהּוא
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ואילך.*) רח ע' תרפ"ז המאמרים ובספר קפג. ע' ח"א קונטרסים המאמרים בספר נדפס
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ה"ה)ּובירּוׁשלמי פ"א ּתרי (ּברכֹות ולּבא "עינא איתא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
ּדחּטאה" ּדוקא,ב סרסּורא מהראּיה היא וההתחלה , ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָ

ז"ל רּבֹותינּו א)ּוכמאמר עּמּוד ח הרע (סֹוטה יצר "אין ְֲֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבא  הראּיה ידי ועל רֹואֹות", ּׁשעיניו ּבמה אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹולט
העּקרית  והּסּבה לּבֹו, ּבׁשרירּות והֹול הּלב הרהּור ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָלידי
עצמֹו ּבעיני וחביב יקר ּׁשהּוא מה עצמֹו אהבת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָהיא
ּומעצֹור  הגּבלה ׁשּום לֹו אין הרי זה ּומּׁשּום ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹּבמאד,
ער  אּון ליּב, זייער זי האט ער וויילע – ּכלל ְְִִֵֶֶֶֶַָָלרּוחֹו
ער  אּון ,נא זייער זי ער ּגיט ,זי ּבא טייער זייער ִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאיז
ּדלא  ּגבּול, ּכל ועֹובר ּכלל ׁשעּור ּבלי הארץ ּדי לאזט ְְְְְְְִִִֵַָָָָצּו

אּלא  ּכלל, עיניו לנגד אלקים ּפחד ׁשּום אין אׁשר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמיּבעי
ׁשֹונים  אפנים ּבכּמה ולגזל לטרף מּמׁש ּכחּיה ְְְְְֳִִִִֶַַַָָָָֹֹׁשהּוא
ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו נפׁשֹו, ּתאות למּלאת ְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹּבׁשביל

לּצלן  רחמנא אׁשר האּלה ּתאות ג ּבאנׁשים אחרי נמׁשכים ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
רק  הּוא ּומעׂשיהם ּדּבּורם מחׁשבֹותם ּכל הרי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָלּבם,
אלץ  טראכט, ער וואס אלץ – ּבלבד לעצמֹו ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָּבהּנֹוגע
ּדאס  נאר איז טּוט, ער וואס אלץ אּון רעט, ער ְִֶֶֶַָָָָוואס
איז  אים וואס ּדאס נאר אּון ּגלּוסט, אּון וויל ער ְְִִִֶָָָָוואס
את  ׁשּמּסית הרע הּיצר מּפּתּוי ּבא הּוא זה ּדכל ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּגּוט,

ּדחי. אל מּדחי לּצלן רחמנא ומֹורידֹו ְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָהאדם

האדם  היצה"ר. נימוח התורה לימוד וע"י המדרש, לבית משכהו – היצה"ר נגד העצה
זכותו  וגדול מתעלה

‰p‰Âז"ל רּבֹותינּו אמרּו לזה היעּוצה ל עצה (קּדּוׁשין ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ב) ּתֹורה עּמּוד לֹו ּבראתי הרע יצר "ּבראתי ִִֵֶַָָָָָָָ
ּבידֹו נמסרים אּתם אין ּבּתֹורה עֹוסקים אּתם ואם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּתבלין,

זה מנּול ּב ּפגע אם רׁש"י)כּו', ,ּב מתּגרה הרע (יצר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ּברזל  ואם נּמֹוח, הּוא אבן אם הּמדרׁש, לבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמׁשכהּו
מ  יׁש מדרגֹות, ּכּמה ּבֹו יׁש הרע ּדהּיצר מתּפֹוצץ", י הּוא ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

ר"ל  לּבֹו אׁשר מי ויׁש ּכאבן, לּצלן רחמנא לּבֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָאׁשר
האדם  על הרע הּיצר ּפֹועל ּכ ּכל אׁשר והינּו ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכברזל,
לקּבל  ּכלי אינֹו ׁשהּדֹומם ּוכׁשם ּכדֹומם, נעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאׁשר
האדם  ּכן ּכלל, וערּכֹו מּמהּותֹו ׁשאינֹו לפי ׂשכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאיזה
רחמנא  איז ער אלקי, מענין להתּפעל ּבער אינֹו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹההּוא
קיין  נייט פילט ער אז ׁשטיינערטער, פאר א  וויא ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָלּצלן

אין  והּלּוד חּיּות ּתֹורה הּוא לזה והעצה ּומצוֹות, ּתֹורה ְְְִִִֵֶַָָָָָ
וכּו', ּבּתֹורה" עֹוסקים אּתם "ואם וזהּו הּמדרׁש, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָלבית

ּבעצמֹו ׁשּלֹומד זאת לבד הּוא העסק אינֹוּדענין (ואם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּברּבים) הּלֹומדים אחרים מּפי ׁשֹומע ּבעצמֹו ללמד הּנה יכֹול ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹ

"מּפי  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּברּבים, ּתֹורה להרּביץ מתעּסק ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהּוא
עז  "אין ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו עז", יּסדּת ויֹונקים ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹעֹוללים
להתּפּלל  והינּו הּמדרׁש, לבית ההּלּו וכן ּתֹורה", ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאּלא
ּובין  הּתפּלה, ואחר קדם הּלּמּוד ׁשעּורי וללמד ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹּבצּבּור,
ּברּבים, לתֹורה הּקבּועים זמּנים ּובׁשארי למעריב, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָמנחה
נּמֹוח  זה ידי ּדעל להם, אפׁשרי ּכפי ּומקֹום  מקֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבכל
העֹוסקים  אדם ּבני ּבכּמה רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו הרע, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּיצר
זֹו התעּסקּותם ידי על הּנה ׁשֹונים, אפנים ּבכּמה ְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָּבּתֹורה
ואפּלּו יֹותר, עליֹונה ּומדרגה ּבמעלה עֹומדים הם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָהרי
ּבעצמֹו, ללמד יכֹול ואינֹו ּפׁשּוט, איׁש ּבעצמֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹמי
מתעּלה  הּוא הרי ּתֹורה, לֹומדי להחזיק עֹוסק ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָורק
"מארי  הּנקראים והם נפׁשֹו, ּומּצב ּבמעמד ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָּומתרֹומם

טבין" זכּות ה עֹובדין ּגדל אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ּוכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבזה, א)העֹוסקים עּמּוד ה (ּברכֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָ

ּוב  הימּנּו", ּבדלין יּסּורין ּבּתֹורה עבֹודה (מּסכת)"העֹוסק ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ב)זרה עּמּוד מצליחין.(יט נכסיו אמרּו ְְְִִַַָָָָָ

היוונים. ומלחמת ואסתר מרדכי בזמן כמו תומ"צ, בקיום להתגבר צריך הגלות בזמן דוקא
השגחה  שרואים בשעה הנפש, בכלות לתומ"צ נמשכים לא יעקב בני מדוע הנביא שאלת

וגו' עמו ה' יטוש שלא הבטחתו – שניתי" לא וש"אני פרטית

‰p‰Âּבאֹותֹו היּו אׁשר יׂשראל ּכל הּנה ּתֹורה, מּתן ּבעת ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
אׁשר  יׂשראל נׁשמֹות וכל ּבגּוף, מלּבׁשים ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֻמעמד
הרי  אמן, ּבימינּו ּבמהרה מׁשיח ּביאת עד ּבגּוף ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָיתלּבׁשּו
ּבנינּו, ּובני ּבנינּו על עלינּו, קּבלנּו אחד, ּכאיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּכּלנּו
וקּבלּו "קּימּו ּוכתיב והּמצוה, הּתֹורה את ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלקּים
ּכבר", ּׁשּקּבלּו מה "קּימּו ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָהּיהּודים",
על  ועּכּובים הּמניעֹות הּנה אז אׁשר הּגלּות, ּדבזמן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָוהינּו
הּנה  ּביֹותר, וׁשלֹום חס הּמה הּמצות וקּיּום הּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹלּמּוד

הּתֹורה  ּבקּיּום העבֹודה התּגּברּות זמן הּוא ּדוקא ְְְְְֲִִַַַַָָָָָאז
ּבּקׁש המן אׁשר ואסּתר, מרּדכי ּבזמן ּוכמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּומצוֹות,
איז  זיינער וועלען ּגאנצער ּדער ּבּיהּודים, יד ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלׁשלח

חס ו ּגעווען  לעקר והינּו הּיהּודים, את וׁשלֹום חס לאּבד ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
"ּכתבּו ׁשאמרּו הּיונים ּבמלחמת וכן הּיהדּות, את ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוׁשלֹום
יׂשראל", ּבאלקי חלק לכם ׁשאין הּׁשֹור קרן על ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלכם
עז  ּוביתר ׂשאת ּביתר יׂשראל ּבני התּגּברּו ּדוקא אז ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּנה
ׁשּמבאר  ּוכמֹו נפׁש, ּבמסירּות ּומצוֹות הּתֹורה את ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹוקּימּו
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החטא.ב. סרסורי שני - והלב ישמרנו.ג.העין ב.ד.השם חיות מרגיש שאינו מאובן, כמו - ישמרנו השם - בעלי ה.הוא
טובים. היה.ו.מעשים (שאיפתו) רצונו כל

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּבני  ואּתם ׁשניתי לא הוי' "אני ּכתיב ּדהּנה אחר. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבמקֹום
ואֹומר  מתמיּה ׁשהּנביא ּפרּוׁש כליתם", לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹיעקב
מׁשּנה  אינֹו יתּבר הּוא ּכי רֹואים אּתם הלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹליׂשראל
יעזב, לא ונחלתֹו עּמֹו הוי' יּטׁש לא ּכי ׁשהבטיח ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹהבטחתֹו
ּוכמאמר  ּבמּוחׁש, ּפרטית הׁשּגחה רֹואה ואחד אחד ְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָוכל
ּכן  אם מׁשּתּמרת", והיא זאבים ׁשבעים ּבין אחת ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ"ּכבׂשה
אּתם  אין מּדּוע ּפרּוׁש כליתם, לא יעקב ּבני אּתם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלּמה

האמת  ּכי הּנפׁש, ּבכלֹות והּמצוה הּתֹורה אחרי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנמׁשכים
צריכים  היּו ּבגּלּוי, ּפרטית הׁשּגחה רֹואים ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָהּוא
ואם  ועבֹודה, ּבתֹורה ההתעּסקּות אל ונתּון מסּור ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָלהיֹות
הּנה  ויכלּתֹו, ּכחֹו אמּתת ּכפי עדין אינֹו ׁשֹונֹות סּבֹות ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָֹמּפני
"ׁשּגמלני  וזהּו אֹותֹו, ּומּצילים מּלמעלה אֹותֹו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָמעֹוררים
ׁשּיתחּזק  והינּו ּתֹורה", אּלא טֹוב "אין ּוכמאמר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָטֹוב",

עז. ויתר ׂשאת ּביתר ּותפּלה ּבתֹורה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּבעבֹודתֹו

`n`xhq`w ,f"tx[z] ,fenz b"i qgpit [zyxt] 'c [mei]
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תרנ"ו ‡. השבועות חג של ראשון בליל
המאמר  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אמר בליובאוויטש
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד שבועות. חג ועשית ד"ה
הנרות, הדלקת לפני רב  זמן המאמר את לומר החל

וחצי. שעתיים ארך והמאמר
זלמנוב  הרש"פ של בואו בתחילת זה היה –
פסח  אחרי שנה באותה בא הוא לליובאוויטש,
– הקהל בפני המאמר על לחזור ניסה כבר ובשבועות
אאמו"ר  כ"ק הוד אז התפלל ערבית תפלת
בחג  ערבית תפלת היתה כלל בדרך בחדרו. הרה"ק
בלילה  כמו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אצל השבועות
גדולה  ובדביקות באריכות – השנה ראש של הראשון

מכך. ידעו שלא אלא –
שניאור  ברוך ר' הרה"ח נכח חג סעודת באותה
לנו  היה היום הרה"ק: אאמו"ר כ"ק להוד והעיר נ"ע.
לאחר  רב , זמן ארך המאמר ממילא, בדרך תמימות
תמימות. ממילא כבר שהיה הרי ערבית, תפלת מכן
אינם  חסידים הרה"ק: אאמו"ר  כ"ק הוד לו ענה
בא  כשזה גם ממילא", ומ"בדרך מ"דיעבד" מחזיקים
עבודה  ידי על באה אמיתית תמימות חסידות. ידי על
בדרך  שבא ומה תמימות, על לעמול יש ויגיעה.
בזמן, לתמימות באשר זה – תמימות איננה ממילא
תמימות  כולנה על והעולה במקום תמימות גם יש
בתמימות  הלב  על שליט מוח שיהיה כלומר, בנפש,

לבבות. ב' של
עליו ·. רבנו משה שאמר בשעה במדרש, כתוב

התורה, את להם יתן שהקב"ה ישראל, לבני השלום
השלום  עליו רבנו משה ואילו מאד. שמחים היו הם
אם  מחששו נבע הפחד גדול. פחד אחוז היה בעצמו
פשוט. איש כמו התורה לקבלת העול קבלת לו תהיה

אימרה  שמע הרה"ק אאמו"ר כ"ק זו הוד
לא  והוא שנים, חמש בגיל כשהיה צדק" מה"צמח
כ"ק  להוד כשמלאו יותר מאוחר הדברים. את הבין
את  הבין כבר שנים וחמש עשרים הרה"ק אאמו"ר
מה  על־דרך השלום, עליו רבנו משה של פחדו
כשר  לבין המלך לפני כעבד בין ההפרש על שמדובר

המלך. לפני
אין  וכן פשוטים אנשים של השמחה אין כיום

השלום. עליו רבנו משה של הפחד
בליובאוויטש,‚. הסדר היה תרנ"א ־נ"ג בשנים

הבראה  בעריכת מתחילים היו פסח שאחרי
הבית  שלפני למרפסת יוצאים שהיו בכך, שהתבטאה
אדמו"ר  כ"ק הוד היה בכלל צח. אויר ושואפים
יום  כל מתפלל היה בעבודה, מאד אז עסוק הרה"ק

בערב . חמש לשעה עד באריכות
נוכחים  היו ה"הבראה" מסיבות בשעת אחת, פעם
מישהו  ועוד שו"ב חיים שלמה ר' ניסן, ר' מלמדי
היה  מלמד ניסן ר' נוכח. הייתי אני גם מהחסידים,
מלמד, אברהם ר' של בנו מלמד, פסח ר' אצל חתן
היה  אברהם ר' של אביו הזקן. רבנו מחסידי שהיה
למד  הזקן כשרבנו הליובאוויטשים בתים מהבעלי
הליובאוויטשי  המגיד אצל בליובאוויטש בקטנותו

מקאבילניק. דוב ישכר ר' הרה"ח
ששמע  מה פסח ר' חותנו בשם סיפר ניסן ר'
סופרים  היו הזקן רבנו שחסידי אברהם, ר' מאביו
אאמו"ר  כ"ק הוד בעיני חן מצא הדבר – תמיד,

כך: על שאמר הרה"ק
להיות  צריכות השעות העבודה. ענין "זהו
רז"ל  מאמר ענין שזהו ספורים, הימים אז 1ספורות,

יום, כשעובר שבועי. למימני ומצוה יומי למימני מצות
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ב.1) יז, חגיגה



רנא c"ag i`iyp epizeax zxezn

ה"ה)ּובירּוׁשלמי פ"א ּתרי (ּברכֹות ולּבא "עינא איתא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
ּדחּטאה" ּדוקא,ב סרסּורא מהראּיה היא וההתחלה , ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָ

ז"ל רּבֹותינּו א)ּוכמאמר עּמּוד ח הרע (סֹוטה יצר "אין ְֲֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבא  הראּיה ידי ועל רֹואֹות", ּׁשעיניו ּבמה אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹולט
העּקרית  והּסּבה לּבֹו, ּבׁשרירּות והֹול הּלב הרהּור ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָלידי
עצמֹו ּבעיני וחביב יקר ּׁשהּוא מה עצמֹו אהבת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָהיא
ּומעצֹור  הגּבלה ׁשּום לֹו אין הרי זה ּומּׁשּום ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹּבמאד,
ער  אּון ליּב, זייער זי האט ער וויילע – ּכלל ְְִִֵֶֶֶֶַָָלרּוחֹו
ער  אּון ,נא זייער זי ער ּגיט ,זי ּבא טייער זייער ִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאיז
ּדלא  ּגבּול, ּכל ועֹובר ּכלל ׁשעּור ּבלי הארץ ּדי לאזט ְְְְְְְִִִֵַָָָָצּו

אּלא  ּכלל, עיניו לנגד אלקים ּפחד ׁשּום אין אׁשר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמיּבעי
ׁשֹונים  אפנים ּבכּמה ולגזל לטרף מּמׁש ּכחּיה ְְְְְֳִִִִֶַַַָָָָֹֹׁשהּוא
ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו נפׁשֹו, ּתאות למּלאת ְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹּבׁשביל

לּצלן  רחמנא אׁשר האּלה ּתאות ג ּבאנׁשים אחרי נמׁשכים ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
רק  הּוא ּומעׂשיהם ּדּבּורם מחׁשבֹותם ּכל הרי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָלּבם,
אלץ  טראכט, ער וואס אלץ – ּבלבד לעצמֹו ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָּבהּנֹוגע
ּדאס  נאר איז טּוט, ער וואס אלץ אּון רעט, ער ְִֶֶֶַָָָָוואס
איז  אים וואס ּדאס נאר אּון ּגלּוסט, אּון וויל ער ְְִִִֶָָָָוואס
את  ׁשּמּסית הרע הּיצר מּפּתּוי ּבא הּוא זה ּדכל ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּגּוט,

ּדחי. אל מּדחי לּצלן רחמנא ומֹורידֹו ְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָהאדם

האדם  היצה"ר. נימוח התורה לימוד וע"י המדרש, לבית משכהו – היצה"ר נגד העצה
זכותו  וגדול מתעלה

‰p‰Âז"ל רּבֹותינּו אמרּו לזה היעּוצה ל עצה (קּדּוׁשין ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ב) ּתֹורה עּמּוד לֹו ּבראתי הרע יצר "ּבראתי ִִֵֶַָָָָָָָ
ּבידֹו נמסרים אּתם אין ּבּתֹורה עֹוסקים אּתם ואם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּתבלין,

זה מנּול ּב ּפגע אם רׁש"י)כּו', ,ּב מתּגרה הרע (יצר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ּברזל  ואם נּמֹוח, הּוא אבן אם הּמדרׁש, לבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמׁשכהּו
מ  יׁש מדרגֹות, ּכּמה ּבֹו יׁש הרע ּדהּיצר מתּפֹוצץ", י הּוא ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

ר"ל  לּבֹו אׁשר מי ויׁש ּכאבן, לּצלן רחמנא לּבֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָאׁשר
האדם  על הרע הּיצר ּפֹועל ּכ ּכל אׁשר והינּו ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכברזל,
לקּבל  ּכלי אינֹו ׁשהּדֹומם ּוכׁשם ּכדֹומם, נעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאׁשר
האדם  ּכן ּכלל, וערּכֹו מּמהּותֹו ׁשאינֹו לפי ׂשכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאיזה
רחמנא  איז ער אלקי, מענין להתּפעל ּבער אינֹו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹההּוא
קיין  נייט פילט ער אז ׁשטיינערטער, פאר א  וויא ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָלּצלן

אין  והּלּוד חּיּות ּתֹורה הּוא לזה והעצה ּומצוֹות, ּתֹורה ְְְִִִֵֶַָָָָָ
וכּו', ּבּתֹורה" עֹוסקים אּתם "ואם וזהּו הּמדרׁש, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָלבית

ּבעצמֹו ׁשּלֹומד זאת לבד הּוא העסק אינֹוּדענין (ואם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּברּבים) הּלֹומדים אחרים מּפי ׁשֹומע ּבעצמֹו ללמד הּנה יכֹול ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹ

"מּפי  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּברּבים, ּתֹורה להרּביץ מתעּסק ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהּוא
עז  "אין ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו עז", יּסדּת ויֹונקים ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹעֹוללים
להתּפּלל  והינּו הּמדרׁש, לבית ההּלּו וכן ּתֹורה", ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאּלא
ּובין  הּתפּלה, ואחר קדם הּלּמּוד ׁשעּורי וללמד ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹּבצּבּור,
ּברּבים, לתֹורה הּקבּועים זמּנים ּובׁשארי למעריב, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָמנחה
נּמֹוח  זה ידי ּדעל להם, אפׁשרי ּכפי ּומקֹום  מקֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבכל
העֹוסקים  אדם ּבני ּבכּמה רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו הרע, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּיצר
זֹו התעּסקּותם ידי על הּנה ׁשֹונים, אפנים ּבכּמה ְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָּבּתֹורה
ואפּלּו יֹותר, עליֹונה ּומדרגה ּבמעלה עֹומדים הם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָהרי
ּבעצמֹו, ללמד יכֹול ואינֹו ּפׁשּוט, איׁש ּבעצמֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹמי
מתעּלה  הּוא הרי ּתֹורה, לֹומדי להחזיק עֹוסק ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָורק
"מארי  הּנקראים והם נפׁשֹו, ּומּצב ּבמעמד ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָּומתרֹומם

טבין" זכּות ה עֹובדין ּגדל אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ּוכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבזה, א)העֹוסקים עּמּוד ה (ּברכֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָ

ּוב  הימּנּו", ּבדלין יּסּורין ּבּתֹורה עבֹודה (מּסכת)"העֹוסק ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ב)זרה עּמּוד מצליחין.(יט נכסיו אמרּו ְְְִִַַָָָָָ

היוונים. ומלחמת ואסתר מרדכי בזמן כמו תומ"צ, בקיום להתגבר צריך הגלות בזמן דוקא
השגחה  שרואים בשעה הנפש, בכלות לתומ"צ נמשכים לא יעקב בני מדוע הנביא שאלת

וגו' עמו ה' יטוש שלא הבטחתו – שניתי" לא וש"אני פרטית

‰p‰Âּבאֹותֹו היּו אׁשר יׂשראל ּכל הּנה ּתֹורה, מּתן ּבעת ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
אׁשר  יׂשראל נׁשמֹות וכל ּבגּוף, מלּבׁשים ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֻמעמד
הרי  אמן, ּבימינּו ּבמהרה מׁשיח ּביאת עד ּבגּוף ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָיתלּבׁשּו
ּבנינּו, ּובני ּבנינּו על עלינּו, קּבלנּו אחד, ּכאיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּכּלנּו
וקּבלּו "קּימּו ּוכתיב והּמצוה, הּתֹורה את ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלקּים
ּכבר", ּׁשּקּבלּו מה "קּימּו ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָהּיהּודים",
על  ועּכּובים הּמניעֹות הּנה אז אׁשר הּגלּות, ּדבזמן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָוהינּו
הּנה  ּביֹותר, וׁשלֹום חס הּמה הּמצות וקּיּום הּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹלּמּוד

הּתֹורה  ּבקּיּום העבֹודה התּגּברּות זמן הּוא ּדוקא ְְְְְֲִִַַַַָָָָָאז
ּבּקׁש המן אׁשר ואסּתר, מרּדכי ּבזמן ּוכמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּומצוֹות,
איז  זיינער וועלען ּגאנצער ּדער ּבּיהּודים, יד ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלׁשלח

חס ו ּגעווען  לעקר והינּו הּיהּודים, את וׁשלֹום חס לאּבד ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
"ּכתבּו ׁשאמרּו הּיונים ּבמלחמת וכן הּיהדּות, את ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוׁשלֹום
יׂשראל", ּבאלקי חלק לכם ׁשאין הּׁשֹור קרן על ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלכם
עז  ּוביתר ׂשאת ּביתר יׂשראל ּבני התּגּברּו ּדוקא אז ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּנה
ׁשּמבאר  ּוכמֹו נפׁש, ּבמסירּות ּומצוֹות הּתֹורה את ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹוקּימּו
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החטא.ב. סרסורי שני - והלב ישמרנו.ג.העין ב.ד.השם חיות מרגיש שאינו מאובן, כמו - ישמרנו השם - בעלי ה.הוא
טובים. היה.ו.מעשים (שאיפתו) רצונו כל

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּבני  ואּתם ׁשניתי לא הוי' "אני ּכתיב ּדהּנה אחר. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבמקֹום
ואֹומר  מתמיּה ׁשהּנביא ּפרּוׁש כליתם", לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹיעקב
מׁשּנה  אינֹו יתּבר הּוא ּכי רֹואים אּתם הלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹליׂשראל
יעזב, לא ונחלתֹו עּמֹו הוי' יּטׁש לא ּכי ׁשהבטיח ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹהבטחתֹו
ּוכמאמר  ּבמּוחׁש, ּפרטית הׁשּגחה רֹואה ואחד אחד ְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָוכל
ּכן  אם מׁשּתּמרת", והיא זאבים ׁשבעים ּבין אחת ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ"ּכבׂשה
אּתם  אין מּדּוע ּפרּוׁש כליתם, לא יעקב ּבני אּתם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלּמה

האמת  ּכי הּנפׁש, ּבכלֹות והּמצוה הּתֹורה אחרי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנמׁשכים
צריכים  היּו ּבגּלּוי, ּפרטית הׁשּגחה רֹואים ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָהּוא
ואם  ועבֹודה, ּבתֹורה ההתעּסקּות אל ונתּון מסּור ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָלהיֹות
הּנה  ויכלּתֹו, ּכחֹו אמּתת ּכפי עדין אינֹו ׁשֹונֹות סּבֹות ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָֹמּפני
"ׁשּגמלני  וזהּו אֹותֹו, ּומּצילים מּלמעלה אֹותֹו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָמעֹוררים
ׁשּיתחּזק  והינּו ּתֹורה", אּלא טֹוב "אין ּוכמאמר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָטֹוב",

עז. ויתר ׂשאת ּביתר ּותפּלה ּבתֹורה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּבעבֹודתֹו
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תרנ"ו ‡. השבועות חג של ראשון בליל
המאמר  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אמר בליובאוויטש
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד שבועות. חג ועשית ד"ה
הנרות, הדלקת לפני רב  זמן המאמר את לומר החל

וחצי. שעתיים ארך והמאמר
זלמנוב  הרש"פ של בואו בתחילת זה היה –
פסח  אחרי שנה באותה בא הוא לליובאוויטש,
– הקהל בפני המאמר על לחזור ניסה כבר ובשבועות
אאמו"ר  כ"ק הוד אז התפלל ערבית תפלת
בחג  ערבית תפלת היתה כלל בדרך בחדרו. הרה"ק
בלילה  כמו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אצל השבועות
גדולה  ובדביקות באריכות – השנה ראש של הראשון

מכך. ידעו שלא אלא –
שניאור  ברוך ר' הרה"ח נכח חג סעודת באותה
לנו  היה היום הרה"ק: אאמו"ר כ"ק להוד והעיר נ"ע.
לאחר  רב , זמן ארך המאמר ממילא, בדרך תמימות
תמימות. ממילא כבר שהיה הרי ערבית, תפלת מכן
אינם  חסידים הרה"ק: אאמו"ר  כ"ק הוד לו ענה
בא  כשזה גם ממילא", ומ"בדרך מ"דיעבד" מחזיקים
עבודה  ידי על באה אמיתית תמימות חסידות. ידי על
בדרך  שבא ומה תמימות, על לעמול יש ויגיעה.
בזמן, לתמימות באשר זה – תמימות איננה ממילא
תמימות  כולנה על והעולה במקום תמימות גם יש
בתמימות  הלב  על שליט מוח שיהיה כלומר, בנפש,

לבבות. ב' של
עליו ·. רבנו משה שאמר בשעה במדרש, כתוב

התורה, את להם יתן שהקב"ה ישראל, לבני השלום
השלום  עליו רבנו משה ואילו מאד. שמחים היו הם
אם  מחששו נבע הפחד גדול. פחד אחוז היה בעצמו
פשוט. איש כמו התורה לקבלת העול קבלת לו תהיה

אימרה  שמע הרה"ק אאמו"ר כ"ק זו הוד
לא  והוא שנים, חמש בגיל כשהיה צדק" מה"צמח
כ"ק  להוד כשמלאו יותר מאוחר הדברים. את הבין
את  הבין כבר שנים וחמש עשרים הרה"ק אאמו"ר
מה  על־דרך השלום, עליו רבנו משה של פחדו
כשר  לבין המלך לפני כעבד בין ההפרש על שמדובר

המלך. לפני
אין  וכן פשוטים אנשים של השמחה אין כיום

השלום. עליו רבנו משה של הפחד
בליובאוויטש,‚. הסדר היה תרנ"א ־נ"ג בשנים

הבראה  בעריכת מתחילים היו פסח שאחרי
הבית  שלפני למרפסת יוצאים שהיו בכך, שהתבטאה
אדמו"ר  כ"ק הוד היה בכלל צח. אויר ושואפים
יום  כל מתפלל היה בעבודה, מאד אז עסוק הרה"ק

בערב . חמש לשעה עד באריכות
נוכחים  היו ה"הבראה" מסיבות בשעת אחת, פעם
מישהו  ועוד שו"ב חיים שלמה ר' ניסן, ר' מלמדי
היה  מלמד ניסן ר' נוכח. הייתי אני גם מהחסידים,
מלמד, אברהם ר' של בנו מלמד, פסח ר' אצל חתן
היה  אברהם ר' של אביו הזקן. רבנו מחסידי שהיה
למד  הזקן כשרבנו הליובאוויטשים בתים מהבעלי
הליובאוויטשי  המגיד אצל בליובאוויטש בקטנותו

מקאבילניק. דוב ישכר ר' הרה"ח
ששמע  מה פסח ר' חותנו בשם סיפר ניסן ר'
סופרים  היו הזקן רבנו שחסידי אברהם, ר' מאביו
אאמו"ר  כ"ק הוד בעיני חן מצא הדבר – תמיד,

כך: על שאמר הרה"ק
להיות  צריכות השעות העבודה. ענין "זהו
רז"ל  מאמר ענין שזהו ספורים, הימים אז 1ספורות,

יום, כשעובר שבועי. למימני ומצוה יומי למימני מצות

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

ב.1) יז, חגיגה
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לעשות, עוד יש ומה יום באותו פעלו מה לדעת יש
ימים  שבעה כשעוברים הרי "יום", לאדם יש וכאשר
יפה  יהיה שהמחר להשתדל יש בכלל שבוע. לו יש –

מהיום. יותר
צריכים „. לא מתביישים. האחרון בזמן

הלבוש  מוט בפני – מתביישים מי בפני להתבייש,
מכנסיים.
החסידי ‰. הקרון את הובילו האחרון בזמן

הם  וגם ועכברים שקצים עליו קפצו ממילא לרחוב,
עליה  ואיך חסידות מהי חסידות, אודות דעה מביעים
אינם  מחסידים, לגמרי שרחוקים כאלה להיראות.
אודות  וכותבים דיעות מביעים תפילין, מניחים

בשבת. זאת שכתבו הדבר ואפשר חסידות,
על  להיאמר. צריכה האמת אך לדבר, מאד קשה
יחס  כל להם שאין כאלה קופצים החסידות קרון
ה"לקוטי  אך תורה", "לקוטי לומדים הם אליה.
בכוח  לחסידות נטפלים בהם. רוצה אינו תורה"

ידי  יוצאים מדקדקים, לא התפילין בכשרות הזרוע.
בבדיקת  ואינם חובה שנים לשלש אחת התפילין

בכשרות. שיהיו מהדרים
גנב  עכברא לאו החור, את שיצרנו אנחנו, אשמים

גנב  חורא ולא 2אלא מתפללים לא לומדים, כשלא ,
עכברים  לשם וקפצו חלל, נוצר – כראוי מתוועדים

ורמשים.
אם  שואלים מה תשובה. לעשות פשוט צריך
צריכים  – עבודה מאמרי או השכלה מאמרי ללמוד
בדיעבד  לא להיות צריך לא תשובה. לעשות פשוט
של  ענין פעם אי קורה ואם ממילא, בדרך ולא
הדיעבד, את ולתקן ולכאוב להצטער יש בדיעבד,
מכך, לדעת צריך אינו אחד אף עצמו, לבין בינו וזאת

שמחה. להראות עליו הזולת בפני
עבודה  ידי על זהו – החור – החלל את למלא

שמים. ויראת
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תרצ"ה] תמוז, [כ"ג

וברכה! שלום

בטח  העבר, מכתבי על  מאתו מענה קבלתי טרם עוד

אלו. ימים אקבל

אשר  טשערניאק להאחיות כתבתי ממכתביי באחד

יפנו  רפואה, השי"ת ישלח החולנית, תי' אמם אודות

הד"ר  של האדרעס אשר להן וכתבתי - גערזאן להד"ר

להם  כתבתי ולא שי', הארנשטיין ממר יבקשו גערזאן

במכ' האמור כפי מענה, וקבלתי - שליט"א חתני שהוא

שתיהן  - האחיות אחת כי יראה מזה אשר המסוג"פ,

כי  חושבת - מהן מי יודע אינני ע"כ ל' באות חותמות

הד"ר  כי יודעת והשני' בפאריז, כעת איננו גערזאן הד"ר

הלא  זאת, אבין לא מה מפני - לשמוע גם רצה לא גערזאן

החולה. את לראות הי' עליו

הרב  חתני כבוד את יבקש כי ידידי את מבקש והנני

אצל  זאת את לברר נא יואיל כי שניאורסאהן, שי' רמ"מ

יעזרהו  ואפשר לבקרה, חפץ לא מדוע גערזאהן ד"ר

ידידי  את מבקש שהנני והטעם מרפא, לה למצא השי"ת

יודע  באשר שי', רמ"מ הרב חתני לכבוד ישר כותב ואינני

כל  ולכתוב עבער, שי' רי"ל ידידנו ע"י הפרטים הוא

לי. כבד הפרטים

האדרעס  ידעו ידידי ידי על כי להאחיות, עניתי כעת

ובזה  אתו, ויתיישבו אותו יקראו ואז דינקין הד"ר של

דינקין  הד"ר עם ידבר אשר א) ידידי את לבקש הנני

דינקין  הד"ר - האחיות את חסד יעשה כי ויבקשהו

גם  כי ובטח לבבו, בעדינת מפורסם הי' בברלין בהיותו

את  ויבקר - לזה ראוי הוא כי טוב, שם לו קנה בפאריז

רפואה, לה וישלח וירחם יחוס והשי"ת החולה, תי' אמן

גיני  לפרוש נא יואיל דינקין הד"ר עם דברו מדי ב)

ב"ב  ושלום הסתדר איך לדעת [חפץ] הנני וכי בשלומו,

החיים  ומלאכי השי"ת, יצליחהו כי ברכתי לו ויגיד יחיו,

ורוח. בשר לחולי רפואה להמציא דרכו על ילוהו והרפואה

פאליאק  ס. של אביו  ושם שמו לדעת  לי דרוש

להודיעיני. ובבקשה בדיוק, שלו והאדרעס

הדו"ש. ידידו
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øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézrãé̈©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ
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:÷ìá éøác åéìà eøaãéå írìa-ìà eàáiå íãéa§¨¨®©¨¸ŸÆ¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

(ìàøùé)çéúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³
eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác íëúà¤§¤Æ¨½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬

:írìa-ír áàBî-éøNè-ìà íéäìà àáiå ¨¥«−̈¦¦§¨«©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤
:Cnr älàä íéLðàä éî øîàiå írìaéøîàiå ¦§®̈©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬¨¥−¤¦¨«©¬Ÿ¤

áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà írìa¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈
:éìà çìLàéñëéå íéøönî àöiä írä äpä ¨©¬¥¨«¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−

éìeà Búà él-äá÷ äëì äzr õøàä ïér-úà¤¥´¨¨®¤©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬
:åézLøâå Ba íçläì ìëeàáéíéäìà øîàiå ©²§¦¨¬¤−§¥«©§¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ
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ׁשל  ׁשהעֹוצמה וידע ּגדֹול חכם היה ׁשּבלק הּׁשל"ה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּכתב

הּמל (ּדוד מּמּנּו ּתצא ּומׁשיח, ּדוד ּבית מלכּות יׂשראל, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבני

ּבּתֹורה  ׁשּפרׁשה מה לבאר יׁש זה לפי הּמֹואבּיה). מרּות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיצא

מֹורה  "ּבלק" ׁשּכן, ירקב". רׁשעים "וׁשם הפ "ּבלק", ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנקראת

ׁשּתצא  ּכ מֹואב, מל הפיכת - העּלּוי ּבתכלית אתהּפכא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּומׁשיח. ּדוד ּבית מלכּות ְִִִֵֶַַָָמּמּנּו

éðùâé÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈
Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà eëì§−¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ

:íënrãé÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå ¦¨¤«©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®
:eðnr Cìä írìa ïàî eøîàiååèãBò óñiå ©Ÿ́§½¥¥¬¦§−̈£¬Ÿ¦¨«©¬Ÿ¤−
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מֹוליכין  ּבּה ,ליל רֹוצה ׁשאדם ׁש"ּבּדר מּכ למדּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחז"ל

לבאר  ויׁש מהני". ׁשמּיא ּכלּפי אפילּו ׁש"חצּפה וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻאֹותֹו",

ּומּגיע  נפׁש חׁשּבֹון אדם עֹוׂשה לפעמים ה'. ּבעבֹודת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹזאת

ויׁש הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ּבדרּכּה ללכת רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּמסקנה

להתעּקׁש היא, והעצה זֹו. ּבדר אֹותֹו ׁשּיֹוליכּו אפֹוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלחׁשׁש

מה  "ּכל ועלּֿדר ,לכ מסּכים ׁשאינּנּו ּב'חצּפה' ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻולטעֹון

מּצא". חּוץ עׂשה, הּבית ּבעל ל ְֲִִֵֵֶַַַַַֹּׁשּיאמר

,éðù
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לעשות, עוד יש ומה יום באותו פעלו מה לדעת יש
ימים  שבעה כשעוברים הרי "יום", לאדם יש וכאשר
יפה  יהיה שהמחר להשתדל יש בכלל שבוע. לו יש –

מהיום. יותר
צריכים „. לא מתביישים. האחרון בזמן

הלבוש  מוט בפני – מתביישים מי בפני להתבייש,
מכנסיים.
החסידי ‰. הקרון את הובילו האחרון בזמן

הם  וגם ועכברים שקצים עליו קפצו ממילא לרחוב,
עליה  ואיך חסידות מהי חסידות, אודות דעה מביעים
אינם  מחסידים, לגמרי שרחוקים כאלה להיראות.
אודות  וכותבים דיעות מביעים תפילין, מניחים

בשבת. זאת שכתבו הדבר ואפשר חסידות,
על  להיאמר. צריכה האמת אך לדבר, מאד קשה
יחס  כל להם שאין כאלה קופצים החסידות קרון
ה"לקוטי  אך תורה", "לקוטי לומדים הם אליה.
בכוח  לחסידות נטפלים בהם. רוצה אינו תורה"

ידי  יוצאים מדקדקים, לא התפילין בכשרות הזרוע.
בבדיקת  ואינם חובה שנים לשלש אחת התפילין

בכשרות. שיהיו מהדרים
גנב  עכברא לאו החור, את שיצרנו אנחנו, אשמים

גנב  חורא ולא 2אלא מתפללים לא לומדים, כשלא ,
עכברים  לשם וקפצו חלל, נוצר – כראוי מתוועדים

ורמשים.
אם  שואלים מה תשובה. לעשות פשוט צריך
צריכים  – עבודה מאמרי או השכלה מאמרי ללמוד
בדיעבד  לא להיות צריך לא תשובה. לעשות פשוט
של  ענין פעם אי קורה ואם ממילא, בדרך ולא
הדיעבד, את ולתקן ולכאוב להצטער יש בדיעבד,
מכך, לדעת צריך אינו אחד אף עצמו, לבין בינו וזאת

שמחה. להראות עליו הזולת בפני
עבודה  ידי על זהו – החור – החלל את למלא

שמים. ויראת
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תרצ"ה] תמוז, [כ"ג

וברכה! שלום

בטח  העבר, מכתבי על  מאתו מענה קבלתי טרם עוד

אלו. ימים אקבל

אשר  טשערניאק להאחיות כתבתי ממכתביי באחד

יפנו  רפואה, השי"ת ישלח החולנית, תי' אמם אודות

הד"ר  של האדרעס אשר להן וכתבתי - גערזאן להד"ר

להם  כתבתי ולא שי', הארנשטיין ממר יבקשו גערזאן

במכ' האמור כפי מענה, וקבלתי - שליט"א חתני שהוא

שתיהן  - האחיות אחת כי יראה מזה אשר המסוג"פ,

כי  חושבת - מהן מי יודע אינני ע"כ ל' באות חותמות

הד"ר  כי יודעת והשני' בפאריז, כעת איננו גערזאן הד"ר

הלא  זאת, אבין לא מה מפני - לשמוע גם רצה לא גערזאן

החולה. את לראות הי' עליו

הרב  חתני כבוד את יבקש כי ידידי את מבקש והנני

אצל  זאת את לברר נא יואיל כי שניאורסאהן, שי' רמ"מ

יעזרהו  ואפשר לבקרה, חפץ לא מדוע גערזאהן ד"ר

ידידי  את מבקש שהנני והטעם מרפא, לה למצא השי"ת

יודע  באשר שי', רמ"מ הרב חתני לכבוד ישר כותב ואינני

כל  ולכתוב עבער, שי' רי"ל ידידנו ע"י הפרטים הוא

לי. כבד הפרטים

האדרעס  ידעו ידידי ידי על כי להאחיות, עניתי כעת

ובזה  אתו, ויתיישבו אותו יקראו ואז דינקין הד"ר של

דינקין  הד"ר עם ידבר אשר א) ידידי את לבקש הנני

דינקין  הד"ר - האחיות את חסד יעשה כי ויבקשהו

גם  כי ובטח לבבו, בעדינת מפורסם הי' בברלין בהיותו

את  ויבקר - לזה ראוי הוא כי טוב, שם לו קנה בפאריז

רפואה, לה וישלח וירחם יחוס והשי"ת החולה, תי' אמן

גיני  לפרוש נא יואיל דינקין הד"ר עם דברו מדי ב)

ב"ב  ושלום הסתדר איך לדעת [חפץ] הנני וכי בשלומו,

החיים  ומלאכי השי"ת, יצליחהו כי ברכתי לו ויגיד יחיו,

ורוח. בשר לחולי רפואה להמציא דרכו על ילוהו והרפואה

פאליאק  ס. של אביו  ושם שמו לדעת  לי דרוש

להודיעיני. ובבקשה בדיוק, שלו והאדרעס

הדו"ש. ידידו
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ÈpnÓ ‡e‰ ÌeˆÚ Èk(ו (כב, ƒ»ƒ∆ƒ

ׁשל  ׁשהעֹוצמה וידע ּגדֹול חכם היה ׁשּבלק הּׁשל"ה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּכתב

הּמל (ּדוד מּמּנּו ּתצא ּומׁשיח, ּדוד ּבית מלכּות יׂשראל, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבני

ּבּתֹורה  ׁשּפרׁשה מה לבאר יׁש זה לפי הּמֹואבּיה). מרּות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיצא

מֹורה  "ּבלק" ׁשּכן, ירקב". רׁשעים "וׁשם הפ "ּבלק", ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנקראת

ׁשּתצא  ּכ מֹואב, מל הפיכת - העּלּוי ּבתכלית אתהּפכא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּומׁשיח. ּדוד ּבית מלכּות ְִִִֵֶַַָָמּמּנּו
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Ìz‡ CÏ Ìe˜(כ (כב, ≈ƒ»
מֹוליכין  ּבּה ,ליל רֹוצה ׁשאדם ׁש"ּבּדר מּכ למדּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחז"ל

לבאר  ויׁש מהני". ׁשמּיא ּכלּפי אפילּו ׁש"חצּפה וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻאֹותֹו",

ּומּגיע  נפׁש חׁשּבֹון אדם עֹוׂשה לפעמים ה'. ּבעבֹודת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹזאת

ויׁש הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ּבדרּכּה ללכת רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּמסקנה

להתעּקׁש היא, והעצה זֹו. ּבדר אֹותֹו ׁשּיֹוליכּו אפֹוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלחׁשׁש

מה  "ּכל ועלּֿדר ,לכ מסּכים ׁשאינּנּו ּב'חצּפה' ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻולטעֹון

מּצא". חּוץ עׂשה, הּבית ּבעל ל ְֲִִֵֵֶַַַַַֹּׁשּיאמר
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ãëøãb íéîøkä ìBòLîa ýåýé Càìî ãîriå©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬



iriaxרנד - bk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äfî øãâå äfîäëCàìî-úà ïBúàä àøzå ¦¤−§¨¥¬¦¤«©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´
írìa ìâø-úà õçìzå øéwä-ìà õçlzå ýåýé§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈

:dúkäì óñiå øéwä-ìàåëýåýé-Càìî óñBiå ¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«©¬¤©§©§Ÿ̈−
úBèðì Cøc-ïéà øLà øö íB÷îa ãîriå øBár£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²¥«¤¬¤¦§−

:ìåàîNe ïéîéæëýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå ¨¦¬§«Ÿ©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½
øzåiå írìa óà-øçiå írìa úçz õaC ©¦§©−©´©¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬

:ìwna ïBúàä-úàçëét-úà ýåýé çzôiå ¤¨«¨−©©¥«©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´
ék Eì éúéNr-äî írìáì øîàzå ïBúàä̈«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ¤¨¦´¦§½¦´

ìL äæ éðúékä:íéìâø Lèëírìa øîàiå ¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«©³Ÿ¤¦§¨Æ
ék éãéa áøç-Lé eì éa zìlrúä ék ïBúàì̈«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¬

ézâøä äzr:Cìírìa-ìà ïBúàä øîàzå ©−̈£©§¦«©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈
ðúà éëðà àBìäEãBrî éìr záëø-øLà E £Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ

Eì úBNrì ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãr©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬§−
:àì øîàiå äkàìírìá éðér-úà ýåýé ìâéå ®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼

Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà àøiå©©º§¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬
:åétàì eçzLiå ãwiå Bãéa äôìLáìøîàiå §ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«©³Ÿ¤

ðúà-úà úékä äî-ìr ýåýé Càìî åéìàäæ E ¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½¤−
èøé-ék ïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL̈´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬

:écâðì Cøcäâìäæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzå ©¤−¤§¤§¦«©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−
ìLäzr ék éðtî äúèð éìeà íéìâø L ¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´¦¨©½¦¬©¨²

:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íbãìøîàiå ©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦©¸Ÿ¤
ézrãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà írìa¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦ µ´Ÿ¨©½§¦
òø-íà äzrå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéra:él äáeLà Eäìýåýé Càìî øîàiå §¥¤−¨¬¨¦«©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹
øácä-úà ñôàå íéLðàä-ír Cì írìa-ìà¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²

éìà øaãà-øLàírìa Cìiå øaãú Búà E £¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈
:÷ìá éøN-íråìk ÷ìa òîLiåírìá àá é ¦¨¥¬¨¨«©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®

ìeáb-ìr øLà áàBî øér-ìà Búàø÷ì àöiå©¥¥̧¦§¨¹¤¦´À̈£¤Æ©§´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøàæì÷ìa øîàiå ©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«©¸Ÿ¤¨¹̈

éìà ézçìL çìL àìä írìa-ìàCì-àø÷ì E ¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ¦§Ÿ½̈
:Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì̈¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«

çìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½

øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzr©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧
:øaãà Búà éôa íéäìà íéNé̈¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(gqx 'nr a ycw zexb`)

ÔB˙‡‰ Èt ˙‡ '‰ ÁzÙiÂ(כח (כב, «ƒ¿«∆ƒ»»
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוקׁשה,

ועלֿידּה האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ּבּזהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמבאר

ׁשעל  נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה להמׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָרצה

ּוביֹונת  מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם הּוּכּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָידי

ּדקליּפה, ונּוקבא זעיר-אנּפין הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ּכתב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאלם

זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ּפתיחת טעם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ"והּוא

לרׁשעים". ּפּזּור ְְִִָָּבסֹוד

éòéáøèìúéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨®̈©¨−Ÿ¦§©¬
:úBöçîírìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå ª«©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈

:Bzà øLà íéøOìåàî÷ìa çwiå ø÷aá éäéå §©¨¦−£¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ
íMî àøiå ìra úBîa eäìriå írìa-úà¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈

:írä äö÷âëà÷ìa-ìà írìa øîàiå §¥¬¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈
äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½

:íéìéà äráLå íéøô äráLá÷ìa Nriå ¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈
ìéàå øt írìáe ÷ìa ìriå írìa øac øLàk©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬¨©−¦

:çaænaâ-ìr ávéúä ÷ìáì írìa øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©
øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà äëìàå Eúìr«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬

:éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äîãøwiå ©©§¥−¦§¦©´§¦®̈©¥−¤¤«¦©¦¨¬
úráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

äáeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬
:øaãú äëå ÷ìa-ìàåávð äpäå åéìà áLiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈

:áàBî éøN-ìëå àeä Búìr-ìræBìLî àOiå ©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−
áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå-éøøäî ©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©§¥

:ìàøNé äîræ äëìe á÷ré él-äøà äëì íã÷¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«
çíræ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−

:ýåýéèúBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék §Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

éìàøNé òáø-úà øtñîe á÷ré øôr äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

iyy ,iying - ck - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àééáéà á÷ì éì úéNr äî írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå Eáéàìä øîàiå ïriå §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ

:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(686 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

C¯· zÎ¯a ‰p‰Â ,EÈzÁ˜Ï È·ÈB‡ ·˜Ï(יא (כג, »…¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈«¿»»≈
הּקללה  את ל אלקי ה' וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו

אֹותֹו ׁשל "מּברכֹותיו להּלן: רש"י ׁשּכתב ּוכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלברכה",

ׁשּמּטעם  לֹומר, ויׁש לקּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים אנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָרׁשע

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח מל נזּכר יט)זה ּביאת (כד, עם ׁשּכן , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לׂשׂשֹון  יהפכּו הּצֹומֹות ּכל – לגאּלה הּגלּות ּתתהּפ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמׁשיח

טֹובים. ּולמֹועדים ְְְֲִִִָּולׂשמחה

éùéîçâéíB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³
Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà øçà©¥Æ£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−

:íMî éì-Bðá÷å äàøú àìãéíéôö äãN eäçwiå ´Ÿ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½
áL ïáiå äbñtä Làø-ìàøt ìriå úçaæî är ¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬

:çaæna ìéàååèäk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ¨©−¦©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ
:äk äøwà éëðàå Eúìr-ìræè-ìà ýåýé øwiå ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤

äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôa øác íNiå írìa¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ
:øaãúæééøNå Búìò-ìr ávð Bpäå åéìà àáiå §©¥«©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬

:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå Bzà áàBî−̈¦®©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«
çéäðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨

:øtö Bða éãrèéíãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì ¨©−§¬¦«Ÿ´Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈
àìå øaãå äNré àìå øîà àeää íçðúéå§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ

:äpîé÷éë:äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä §¦¤«¨¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
àëìàøNéa ìîr äàø-àìå á÷réa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®

:Ba Cìî úreøúe Bnr åéäìà ýåýéáëìà §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«¥−
:Bì íàø úôrBúk íéøönî íàéöBîâë-àì ék «¦¨´¦¦§®̈¦§«£¬Ÿ§¥−«¦³Ÿ

øîàé úrk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷réa Lçð©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³
:ìà ìrt-äî ìàøNéìe á÷réìãëàéáìk ír-ïä §©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«¤¨Æ§¨¦´

å íe÷éóøè ìëàé-ãr ákLé àì àOðúé éøàë ¨½§©«£¦−¦§©®̈³Ÿ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤
:äzLé íéììç-íãåäëírìa-ìà ÷ìa øîàiå §©£¨¦−¦§¤«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈

:epëøáú àì Cøa-íb epáwú àì á÷-íbåëïriå ©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«©©´©
éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå írìaøîàì E ¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ
:äNrà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚ Ô‰(כד (כג, ∆»¿»ƒ»
לחטף  . . מתּגּברים הן ׁשחרית מּׁשינתם עֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ּכׁשהן

הּמצֹות" עלּֿדר(רש"י)את ׁשהּוא הּצחּות, ּבדר לֹומר יׁש . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

ׁש"חטף" ּולהעיר, ואׁשּתי". חטף ואכל "חטף רז"ל ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמאמר

מּׁשינתם", ל"עֹומדים ּגם ׁשּׁשּי 'כאּפן', הּוא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבאידיׁש

ְְֶַ'אֹויפּגעכאּפט'.

éùùæëEçwà àp-äëì írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½
íéäìàä éðéra øLéé éìeà øçà íB÷î-ìà¤¨−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½

:íMî éì Búa÷åçëLàø írìa-úà ÷ìa çwiå §©¬Ÿ¦−¦¨«©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ
:ïîéLéä éðt-ìr ó÷Lpä øBòtäèëírìa øîàiå ©§½©¦§−̈©§¥¬©§¦«Ÿ©³Ÿ¤¦§¨Æ

éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ
:íìéà äráLå íéøô äráL äæaì÷ìa Nriå ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈

:çaæna ìéàå øt ìriå írìa øîà øLàk©«£¤−¨©´¦§®̈©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©
ãëàCøáì ýåýé éðéra áBè ék írìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´

úàø÷ì írôa-írôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´
:åéðt øaãnä-ìà úLiå íéLçðáírìá àOiå §¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«©¦¨̧¦§¹̈

ì ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðér-úàéäzå åéèáL ¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨¨®©§¦¬
:íéäìà çeø åéìrâíàð øîàiå BìLî àOiå ¨−̈¬©¡Ÿ¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³

:ïérä íúL øábä íàðe øòá Bða írìaãíàð ¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ª¾
éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà rîLŸ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬

:íéðéräéìäà eáh-äîéúðkLî á÷ré EE ¥¨«¦©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−
:ìàøNéåíéìäàk øäð éìr úpâk eéhð íéìçðk ¦§¨¥«¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ

:íéî-éìr íéæøàk ýåýé òèðæåéìcî íéî-ìfé ¨©´§Ÿ̈½©«£¨¦−£¥¨«¦¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈
àOpúå Bkìî ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−

:BúëìîçBì íàø úôrBúk íéøönî BàéöBî ìà ©§ª«¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®
:õçîé åévçå íøâé íäéúîörå åéøö íéBb ìëàéŸ©º¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

èéëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà Eéírìa-ìà ÷ìa óà-øçiå ¨½§«Ÿ£¤−¨«©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈

á÷ì írìa-ìà ÷ìa øîàiå åétk-úà ÷tñiå©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ
éúàø÷ éáéàìL äæ Cøá zëøa äpäå EL «Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨¨¥½¤−¨¬

:íéîrtàéézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzrå §¨¦«§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ
:ãBákî ýåýé Erðî äpäå Eãaëà ãakáéøîàiå ©¥´£©¤§½§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«©¬Ÿ¤
éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà írìa-øLà E ¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²£¤



רנה iriax - bk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äfî øãâå äfîäëCàìî-úà ïBúàä àøzå ¦¤−§¨¥¬¦¤«©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´
írìa ìâø-úà õçìzå øéwä-ìà õçlzå ýåýé§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈

:dúkäì óñiå øéwä-ìàåëýåýé-Càìî óñBiå ¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«©¬¤©§©§Ÿ̈−
úBèðì Cøc-ïéà øLà øö íB÷îa ãîriå øBár£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²¥«¤¬¤¦§−

:ìåàîNe ïéîéæëýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå ¨¦¬§«Ÿ©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½
øzåiå írìa óà-øçiå írìa úçz õaC ©¦§©−©´©¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬

:ìwna ïBúàä-úàçëét-úà ýåýé çzôiå ¤¨«¨−©©¥«©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´
ék Eì éúéNr-äî írìáì øîàzå ïBúàä̈«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ¤¨¦´¦§½¦´

ìL äæ éðúékä:íéìâø Lèëírìa øîàiå ¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«©³Ÿ¤¦§¨Æ
ék éãéa áøç-Lé eì éa zìlrúä ék ïBúàì̈«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¬

ézâøä äzr:Cìírìa-ìà ïBúàä øîàzå ©−̈£©§¦«©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈
ðúà éëðà àBìäEãBrî éìr záëø-øLà E £Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ

Eì úBNrì ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãr©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬§−
:àì øîàiå äkàìírìá éðér-úà ýåýé ìâéå ®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼

Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà àøiå©©º§¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬
:åétàì eçzLiå ãwiå Bãéa äôìLáìøîàiå §ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«©³Ÿ¤

ðúà-úà úékä äî-ìr ýåýé Càìî åéìàäæ E ¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½¤−
èøé-ék ïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL̈´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬

:écâðì Cøcäâìäæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzå ©¤−¤§¤§¦«©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−
ìLäzr ék éðtî äúèð éìeà íéìâø L ¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´¦¨©½¦¬©¨²

:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íbãìøîàiå ©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦©¸Ÿ¤
ézrãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà írìa¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦ µ´Ÿ¨©½§¦
òø-íà äzrå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéra:él äáeLà Eäìýåýé Càìî øîàiå §¥¤−¨¬¨¦«©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹
øácä-úà ñôàå íéLðàä-ír Cì írìa-ìà¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²

éìà øaãà-øLàírìa Cìiå øaãú Búà E £¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈
:÷ìá éøN-íråìk ÷ìa òîLiåírìá àá é ¦¨¥¬¨¨«©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®

ìeáb-ìr øLà áàBî øér-ìà Búàø÷ì àöiå©¥¥̧¦§¨¹¤¦´À̈£¤Æ©§´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøàæì÷ìa øîàiå ©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«©¸Ÿ¤¨¹̈

éìà ézçìL çìL àìä írìa-ìàCì-àø÷ì E ¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ¦§Ÿ½̈
:Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì̈¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«

çìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½

øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzr©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧
:øaãà Búà éôa íéäìà íéNé̈¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(gqx 'nr a ycw zexb`)

ÔB˙‡‰ Èt ˙‡ '‰ ÁzÙiÂ(כח (כב, «ƒ¿«∆ƒ»»
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוקׁשה,

ועלֿידּה האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ּבּזהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמבאר

ׁשעל  נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה להמׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָרצה

ּוביֹונת  מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם הּוּכּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָידי

ּדקליּפה, ונּוקבא זעיר-אנּפין הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ּכתב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאלם

זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ּפתיחת טעם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ"והּוא

לרׁשעים". ּפּזּור ְְִִָָּבסֹוד

éòéáøèìúéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨®̈©¨−Ÿ¦§©¬
:úBöçîírìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå ª«©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈

:Bzà øLà íéøOìåàî÷ìa çwiå ø÷aá éäéå §©¨¦−£¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ
íMî àøiå ìra úBîa eäìriå írìa-úà¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈

:írä äö÷âëà÷ìa-ìà írìa øîàiå §¥¬¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈
äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½

:íéìéà äráLå íéøô äráLá÷ìa Nriå ¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈
ìéàå øt írìáe ÷ìa ìriå írìa øac øLàk©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬¨©−¦

:çaænaâ-ìr ávéúä ÷ìáì írìa øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©
øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà äëìàå Eúìr«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬

:éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äîãøwiå ©©§¥−¦§¦©´§¦®̈©¥−¤¤«¦©¦¨¬
úráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

äáeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬
:øaãú äëå ÷ìa-ìàåávð äpäå åéìà áLiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈

:áàBî éøN-ìëå àeä Búìr-ìræBìLî àOiå ©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−
áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå-éøøäî ©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©§¥

:ìàøNé äîræ äëìe á÷ré él-äøà äëì íã÷¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«
çíræ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−

:ýåýéèúBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék §Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

éìàøNé òáø-úà øtñîe á÷ré øôr äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

iyy ,iying - ck - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àééáéà á÷ì éì úéNr äî írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå Eáéàìä øîàiå ïriå §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ

:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(686 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

C¯· zÎ¯a ‰p‰Â ,EÈzÁ˜Ï È·ÈB‡ ·˜Ï(יא (כג, »…¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈«¿»»≈
הּקללה  את ל אלקי ה' וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו

אֹותֹו ׁשל "מּברכֹותיו להּלן: רש"י ׁשּכתב ּוכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלברכה",

ׁשּמּטעם  לֹומר, ויׁש לקּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים אנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָרׁשע

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח מל נזּכר יט)זה ּביאת (כד, עם ׁשּכן , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לׂשׂשֹון  יהפכּו הּצֹומֹות ּכל – לגאּלה הּגלּות ּתתהּפ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמׁשיח

טֹובים. ּולמֹועדים ְְְֲִִִָּולׂשמחה

éùéîçâéíB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³
Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà øçà©¥Æ£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−

:íMî éì-Bðá÷å äàøú àìãéíéôö äãN eäçwiå ´Ÿ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½
áL ïáiå äbñtä Làø-ìàøt ìriå úçaæî är ¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬

:çaæna ìéàååèäk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ¨©−¦©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ
:äk äøwà éëðàå Eúìr-ìræè-ìà ýåýé øwiå ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤

äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôa øác íNiå írìa¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ
:øaãúæééøNå Búìò-ìr ávð Bpäå åéìà àáiå §©¥«©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬

:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå Bzà áàBî−̈¦®©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«
çéäðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨

:øtö Bða éãrèéíãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì ¨©−§¬¦«Ÿ´Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈
àìå øaãå äNré àìå øîà àeää íçðúéå§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ

:äpîé÷éë:äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä §¦¤«¨¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
àëìàøNéa ìîr äàø-àìå á÷réa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®

:Ba Cìî úreøúe Bnr åéäìà ýåýéáëìà §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«¥−
:Bì íàø úôrBúk íéøönî íàéöBîâë-àì ék «¦¨´¦¦§®̈¦§«£¬Ÿ§¥−«¦³Ÿ

øîàé úrk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷réa Lçð©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³
:ìà ìrt-äî ìàøNéìe á÷réìãëàéáìk ír-ïä §©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«¤¨Æ§¨¦´

å íe÷éóøè ìëàé-ãr ákLé àì àOðúé éøàë ¨½§©«£¦−¦§©®̈³Ÿ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤
:äzLé íéììç-íãåäëírìa-ìà ÷ìa øîàiå §©£¨¦−¦§¤«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈

:epëøáú àì Cøa-íb epáwú àì á÷-íbåëïriå ©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«©©´©
éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå írìaøîàì E ¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ
:äNrà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚ Ô‰(כד (כג, ∆»¿»ƒ»
לחטף  . . מתּגּברים הן ׁשחרית מּׁשינתם עֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ּכׁשהן

הּמצֹות" עלּֿדר(רש"י)את ׁשהּוא הּצחּות, ּבדר לֹומר יׁש . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

ׁש"חטף" ּולהעיר, ואׁשּתי". חטף ואכל "חטף רז"ל ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמאמר

מּׁשינתם", ל"עֹומדים ּגם ׁשּׁשּי 'כאּפן', הּוא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבאידיׁש

ְְֶַ'אֹויפּגעכאּפט'.

éùùæëEçwà àp-äëì írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½
íéäìàä éðéra øLéé éìeà øçà íB÷î-ìà¤¨−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½

:íMî éì Búa÷åçëLàø írìa-úà ÷ìa çwiå §©¬Ÿ¦−¦¨«©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ
:ïîéLéä éðt-ìr ó÷Lpä øBòtäèëírìa øîàiå ©§½©¦§−̈©§¥¬©§¦«Ÿ©³Ÿ¤¦§¨Æ

éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ
:íìéà äráLå íéøô äráL äæaì÷ìa Nriå ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈

:çaæna ìéàå øt ìriå írìa øîà øLàk©«£¤−¨©´¦§®̈©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©
ãëàCøáì ýåýé éðéra áBè ék írìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´

úàø÷ì írôa-írôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´
:åéðt øaãnä-ìà úLiå íéLçðáírìá àOiå §¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«©¦¨̧¦§¹̈

ì ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðér-úàéäzå åéèáL ¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨¨®©§¦¬
:íéäìà çeø åéìrâíàð øîàiå BìLî àOiå ¨−̈¬©¡Ÿ¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³

:ïérä íúL øábä íàðe øòá Bða írìaãíàð ¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ª¾
éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà rîLŸ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬

:íéðéräéìäà eáh-äîéúðkLî á÷ré EE ¥¨«¦©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−
:ìàøNéåíéìäàk øäð éìr úpâk eéhð íéìçðk ¦§¨¥«¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ

:íéî-éìr íéæøàk ýåýé òèðæåéìcî íéî-ìfé ¨©´§Ÿ̈½©«£¨¦−£¥¨«¦¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈
àOpúå Bkìî ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−

:BúëìîçBì íàø úôrBúk íéøönî BàéöBî ìà ©§ª«¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®
:õçîé åévçå íøâé íäéúîörå åéøö íéBb ìëàéŸ©º¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

èéëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà Eéírìa-ìà ÷ìa óà-øçiå ¨½§«Ÿ£¤−¨«©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈

á÷ì írìa-ìà ÷ìa øîàiå åétk-úà ÷tñiå©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ
éúàø÷ éáéàìL äæ Cøá zëøa äpäå EL «Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨¨¥½¤−¨¬

:íéîrtàéézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzrå §¨¦«§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ
:ãBákî ýåýé Erðî äpäå Eãaëà ãakáéøîàiå ©¥´£©¤§½§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«©¬Ÿ¤
éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà írìa-øLà E ¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²£¤



xihtnרנו ,iriay - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øîàì ézøac éìà zçìLâé÷ìá éì-ïzé-íà ¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ¦¦¤¦̧¨¹̈
ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦´

Bà äáBè úBNrì ýåýéøaãé-øLà éalî ärø §Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬
:øaãà Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr a zegiy ihewl)

‡È·ÏÎe È¯‡k ·ÎL Ú¯k(ט (כד, »«»««¬ƒ¿»ƒ

ויׁש ׁשכב"), ("ּכרע ּבּגלּות נמצאים יׂשראל ּכׁשּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּגם

הּגּוף, ּבעניני אּלא זאת אין עליהם, ׁשליטה העֹולם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻלאּמֹות

"ּבעל  ׁשהּוא אחד אף אין הּמצֹות לקּיּום הּקׁשּור ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבל

אדם  לׁשּום אין ולביא ארי ׁשעל ּכׁשם יהּודי, על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית"

חושןֿמשפט). ערוך' ב'שולחן (כנפסק ְִָׁשליטה

éòéáùãéøLà Eöréà äëì énrì CìBä éððä äzrå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧
:íéîiä úéøçàa Enrì äfä írä äNré©«£¤¹¨¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

åèíàðe øòá Bða írìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïérä íúL øábäæèrãéå ìà-éøîà rîL íàð ©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©

:íéðér éeìâe ìôð äæçé écL äæçî ïBéìr úrc©´©¤§®©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦
æéáëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzr àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈

áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷riî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈
:úL-éða-ìk ø÷ø÷åçéäéäå äLøé íBãà äéäå §©§©−¨§¥¥«§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯

:ìéç äNò ìàøNéå åéáéà øérN äLøéèécøéå §¥¨²¥¦−«Ÿ§®̈§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦§¥−§§
:øérî ãéøN ãéáàäå á÷riîë÷ìîr-úà àøiå ¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«©©§Æ¤£¨¥½

Búéøçàå ÷ìîr íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ£¨¥½§©«£¦−
:ãáà éãràëøîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå £¥¬Ÿ¥«©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®

p÷ òìqa íéNå EáLBî ïúéà:Eáëäéäé-íà ék ¥¨Æ«¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«¦¬¦¦«§¤−
ïé÷ øráì:jaLz øeMà äî-ãrâëBìLî àOiå §¨´¥«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨©¦¨¬§¨−

:ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiåãëãiî íéöå ©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«§¦Æ¦©´
:ãáà éãr àeä-íâå øár-eprå øeMà eprå íézk¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−£¥¬Ÿ¥«

äëáLiå Cìiå írìa í÷iåCìä ÷ìa-íâå Bî÷îì ©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãìôäëàìçiå íéhMa ìàøNé áLiå §©§«©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤

:áàBî úBða-ìà úBðæì íräáírì ïàø÷zå ¨½̈¦§−¤§¬¨«©¦§¤´¨¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå írä ìëàiå ïäéäìà éçáæì§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©´Ÿ©¨½̈©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

âýåýé óà-øçiå øBòt ìráì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéaã-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨

LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå írä éLàø̈¥´¨½̈§©¬¨²©«Ÿ̈−¤´¤©¨®¤

:ìàøNiî ýåýé-óà ïBøç áLéåääLî øîàiå §¨²Ÿ£¬©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«©´Ÿ¤¤½
íéãîöpä åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈©¦§¨¦−

:øBrt ìráìåàa ìàøNé éðaî Léà äpäå §©¬©§«§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈
äLî éðérì úéðéãnä-úà åéçà-ìà áø÷iå©©§¥³¤¤¨Æ¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½
çút íéëá änäå ìàøNé-éða úãr-ìk éðérìe§¥¥−¨£©´§¥«¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©

:ãrBî ìäàæïøäà-ïa øærìà-ïa ñçðét àøiå ¬Ÿ¤¥«©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ
:Bãéa çîø çwiå äãrä CBzî í÷iå ïäkä©Ÿ¥®©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

çø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ
-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL-úà¤§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤

:ìàøNé éða ìrî äôbnä øörzå dúá÷èeéäiå ¢¨®̈©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«©¦«§¾
ôôô :óìà íéøNrå äraøà äôbna íéúnä©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(319 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁÈt ‡¯iÂ(ז (כה, ««¿ƒ¿»∆∆¿»»

להרגֹו) רצּו ׁשמעֹון ׁשבט (ּכי ּגּופֹו את רק לא סּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּפנחס

את ּגם ּובלבד BLÙאּלא חכמים"), ּברצֹון "ׁשּלא ּפעל (ּכי ֶֶַָ«¿ְְֲִִִִֶַַָָֹ

אדמּו"ר  על הּמסּפר מן להעיר ויׁש מּיׂשראל. ה' חמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשּתּוסר

חסידּות  'ּביכל' ונׂשרף ּבביתֹו ׂשרפה ּפרצה ׁשּפעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּזקן,

זה. ּבביכל עּין מיׁשהּו אם הרּבי ׁשאל הּׂשרפה אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד.

ּבזה  'חרם עליו ּכתבּת הרי האמצעי: אדמּו"ר ּבנֹו, לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהׁשיב

?. . חסידּות על מסירתֿנפׁש איפה הרּבי: ענה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובּבא'!

.ïîéñ ç"åðî ,íé÷åñô ã"÷

øéèôîæïäkä ïøäà-ïa øærìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®

xihtn - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Bãéa çîø çwiå äãrä CBzî í÷iåçàáiå ©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«Â©¨ÂŸ
-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤

:ìàøNé éða ìrî äôbnä øörzå dúá÷¢¨®̈©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
è:óìà íéøNrå äraøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥®̈©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

ôôô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

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

øåáéöá äàéø÷ì ÷ìá úùøôì äøèôä

ú"åîùìåä ÷øô äëéîá øùò éøúá

äåäéäåíénr áø÷a á÷ré úéøàL §¨¨´§¥¦´©£ÀŸ§¤̧¤Æ©¦´
íéáéáøk ýåýé úàî ìèk íéaø-éìr ©¦½§©Æ¥¥´§Ÿ̈½¦§¦¦−£¥

:íãà éðáì ìçéé àìå Léàì äe÷é-àì øLà áNræäéäå ¥®¤£¤³«Ÿ§©¤Æ§¦½§¬Ÿ§©¥−¦§¥¬¨¨«§¨¨Á
ïàö-éøãra øéôëk øré úBîäáa äéøàk íéaø íénr áø÷a íéBba á÷ré úéøàL§¥¦¸©«£¹Ÿ©¦À§¤̧¤Æ©¦´©¦½§©§¥Æ§©«£´©½©¦§¦−§¤§¥®Ÿ

`xenl iy
(å,á÷òé úéøàL.eôøviL éøçà eøàMiL íúBà,íéaø íénò áø÷aCBúa §¥¦©£Ÿ¨¤¦¨£©£¥¤¦¨§§¤¤©¦©¦§

.íéãeäé íäéðéa eéäéå ,âBâîe âBb íò íéìLeøé ìò eôñàiL íéaøä íénòäìèk ¨©¦¨©¦¤¥¨§©§¨©¦¦¨§¦§¥¥¤§¦§©
,'ä úàîïî 'ä úàî àaL ìhä Bîk ¥¥§©©¤¨¥¥¦

epàéáiL Léàì äe÷iL ãçà ïéàå íéîMä©¨©¦§¥¤¨¤§©¤§¦¤§¦¤

õøàì àéánä àeä ék äe÷é 'äì àlà ,Bì¤¨©§©¤¦©¥¦¨¨¤

.øèîe ìè,íéáéáøk.øènä úBtèk ©¨¨¦§¦¦§¦©¨¨

,ìçééì.äå÷úå úìçBz ïBL(æäéøàk §©¥§¤¤§¦§¨§©§¥
,øòé úBîäáaèìBL íkìî äéäé Ck §©£©©¨¦§¤©§¨¥

.ìka,øéôëk.øéòö äéøà àeä ©Ÿ¦§¦©§¥¨¦

mixn zxhr
åäéäåíéaø íénr áø÷a á÷ré úéøàLâBb íò íéìLeøé ìò eîçliL §¨¨´§¥¦´©£ÀŸ§¤̧¤Æ©¦´©¦½¤¦¨£©§¨©¦¦

íäéðéa ìàøNé eéäéå ,âBâîeáNr-éìr íéáéáøk ýåýé úàî ìèkBðéàL ¨§¦§¦§¨¥¥¥¤§©Æ¥¥´§Ÿ̈½¦§¦¦−£¥¥®¤¤¥

äéäé Ck ,íãà éãé ìò íìBòì àaøLà ¨§¨©§¥¨¨¨¦§¤£¤³
äe÷é-àììàøNéLéàìäøæòìàìå «Ÿ§©¤Æ¦§¨¥§¦½§¤§¨§¬Ÿ

íãà éðáì ìçéé'äa íà-ék:æïëì §©¥−¦§¥¬¨¨«¦¦©¨¥

íéBba á÷ré úéøàL äéäå§¨¨Á§¥¦¸©«£¹Ÿ©¦À
íéaø íénr áø÷aíéBbä ïéa §¤̧¤Æ©¦´©¦½¥©¦

úBîäáa äéøàkä úiç ïéaøré §©§¥Æ§©«£´¥©©©©½©
-íà øLà ïàö-éøãra øéôëk¦§¦−§¤§¥®Ÿ£¤¯¦

øáríLìévî ïéàå óøèå ñîøå ¨©²¨§¨©¬§¨©−§¥¬©¦«



רנז xihtn ,iriay - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øîàì ézøac éìà zçìLâé÷ìá éì-ïzé-íà ¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ¦¦¤¦̧¨¹̈
ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦´

Bà äáBè úBNrì ýåýéøaãé-øLà éalî ärø §Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬
:øaãà Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr a zegiy ihewl)

‡È·ÏÎe È¯‡k ·ÎL Ú¯k(ט (כד, »«»««¬ƒ¿»ƒ

ויׁש ׁשכב"), ("ּכרע ּבּגלּות נמצאים יׂשראל ּכׁשּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּגם

הּגּוף, ּבעניני אּלא זאת אין עליהם, ׁשליטה העֹולם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻלאּמֹות

"ּבעל  ׁשהּוא אחד אף אין הּמצֹות לקּיּום הּקׁשּור ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבל

אדם  לׁשּום אין ולביא ארי ׁשעל ּכׁשם יהּודי, על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית"

חושןֿמשפט). ערוך' ב'שולחן (כנפסק ְִָׁשליטה

éòéáùãéøLà Eöréà äëì énrì CìBä éððä äzrå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧
:íéîiä úéøçàa Enrì äfä írä äNré©«£¤¹¨¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

åèíàðe øòá Bða írìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïérä íúL øábäæèrãéå ìà-éøîà rîL íàð ©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©

:íéðér éeìâe ìôð äæçé écL äæçî ïBéìr úrc©´©¤§®©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦
æéáëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzr àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈

áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷riî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈
:úL-éða-ìk ø÷ø÷åçéäéäå äLøé íBãà äéäå §©§©−¨§¥¥«§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯

:ìéç äNò ìàøNéå åéáéà øérN äLøéèécøéå §¥¨²¥¦−«Ÿ§®̈§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦§¥−§§
:øérî ãéøN ãéáàäå á÷riîë÷ìîr-úà àøiå ¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«©©§Æ¤£¨¥½

Búéøçàå ÷ìîr íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ£¨¥½§©«£¦−
:ãáà éãràëøîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå £¥¬Ÿ¥«©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®

p÷ òìqa íéNå EáLBî ïúéà:Eáëäéäé-íà ék ¥¨Æ«¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«¦¬¦¦«§¤−
ïé÷ øráì:jaLz øeMà äî-ãrâëBìLî àOiå §¨´¥«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨©¦¨¬§¨−

:ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiåãëãiî íéöå ©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«§¦Æ¦©´
:ãáà éãr àeä-íâå øár-eprå øeMà eprå íézk¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−£¥¬Ÿ¥«

äëáLiå Cìiå írìa í÷iåCìä ÷ìa-íâå Bî÷îì ©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãìôäëàìçiå íéhMa ìàøNé áLiå §©§«©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤

:áàBî úBða-ìà úBðæì íräáírì ïàø÷zå ¨½̈¦§−¤§¬¨«©¦§¤´¨¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå írä ìëàiå ïäéäìà éçáæì§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©´Ÿ©¨½̈©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

âýåýé óà-øçiå øBòt ìráì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéaã-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨

LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå írä éLàø̈¥´¨½̈§©¬¨²©«Ÿ̈−¤´¤©¨®¤

:ìàøNiî ýåýé-óà ïBøç áLéåääLî øîàiå §¨²Ÿ£¬©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«©´Ÿ¤¤½
íéãîöpä åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈©¦§¨¦−

:øBrt ìráìåàa ìàøNé éðaî Léà äpäå §©¬©§«§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈
äLî éðérì úéðéãnä-úà åéçà-ìà áø÷iå©©§¥³¤¤¨Æ¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½
çút íéëá änäå ìàøNé-éða úãr-ìk éðérìe§¥¥−¨£©´§¥«¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©

:ãrBî ìäàæïøäà-ïa øærìà-ïa ñçðét àøiå ¬Ÿ¤¥«©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ
:Bãéa çîø çwiå äãrä CBzî í÷iå ïäkä©Ÿ¥®©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

çø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ
-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL-úà¤§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤

:ìàøNé éða ìrî äôbnä øörzå dúá÷èeéäiå ¢¨®̈©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«©¦«§¾
ôôô :óìà íéøNrå äraøà äôbna íéúnä©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(319 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁÈt ‡¯iÂ(ז (כה, ««¿ƒ¿»∆∆¿»»

להרגֹו) רצּו ׁשמעֹון ׁשבט (ּכי ּגּופֹו את רק לא סּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּפנחס

את ּגם ּובלבד BLÙאּלא חכמים"), ּברצֹון "ׁשּלא ּפעל (ּכי ֶֶַָ«¿ְְֲִִִִֶַַָָֹ

אדמּו"ר  על הּמסּפר מן להעיר ויׁש מּיׂשראל. ה' חמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשּתּוסר

חסידּות  'ּביכל' ונׂשרף ּבביתֹו ׂשרפה ּפרצה ׁשּפעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּזקן,

זה. ּבביכל עּין מיׁשהּו אם הרּבי ׁשאל הּׂשרפה אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד.

ּבזה  'חרם עליו ּכתבּת הרי האמצעי: אדמּו"ר ּבנֹו, לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהׁשיב

?. . חסידּות על מסירתֿנפׁש איפה הרּבי: ענה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובּבא'!

.ïîéñ ç"åðî ,íé÷åñô ã"÷

øéèôîæïäkä ïøäà-ïa øærìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®

xihtn - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Bãéa çîø çwiå äãrä CBzî í÷iåçàáiå ©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«Â©¨ÂŸ
-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤

:ìàøNé éða ìrî äôbnä øörzå dúá÷¢¨®̈©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
è:óìà íéøNrå äraøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥®̈©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

ôôô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

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

øåáéöá äàéø÷ì ÷ìá úùøôì äøèôä

ú"åîùìåä ÷øô äëéîá øùò éøúá

äåäéäåíénr áø÷a á÷ré úéøàL §¨¨´§¥¦´©£ÀŸ§¤̧¤Æ©¦´
íéáéáøk ýåýé úàî ìèk íéaø-éìr ©¦½§©Æ¥¥´§Ÿ̈½¦§¦¦−£¥

:íãà éðáì ìçéé àìå Léàì äe÷é-àì øLà áNræäéäå ¥®¤£¤³«Ÿ§©¤Æ§¦½§¬Ÿ§©¥−¦§¥¬¨¨«§¨¨Á
ïàö-éøãra øéôëk øré úBîäáa äéøàk íéaø íénr áø÷a íéBba á÷ré úéøàL§¥¦¸©«£¹Ÿ©¦À§¤̧¤Æ©¦´©¦½§©§¥Æ§©«£´©½©¦§¦−§¤§¥®Ÿ

`xenl iy
(å,á÷òé úéøàL.eôøviL éøçà eøàMiL íúBà,íéaø íénò áø÷aCBúa §¥¦©£Ÿ¨¤¦¨£©£¥¤¦¨§§¤¤©¦©¦§

.íéãeäé íäéðéa eéäéå ,âBâîe âBb íò íéìLeøé ìò eôñàiL íéaøä íénòäìèk ¨©¦¨©¦¤¥¨§©§¨©¦¦¨§¦§¥¥¤§¦§©
,'ä úàîïî 'ä úàî àaL ìhä Bîk ¥¥§©©¤¨¥¥¦

epàéáiL Léàì äe÷iL ãçà ïéàå íéîMä©¨©¦§¥¤¨¤§©¤§¦¤§¦¤

õøàì àéánä àeä ék äe÷é 'äì àlà ,Bì¤¨©§©¤¦©¥¦¨¨¤

.øèîe ìè,íéáéáøk.øènä úBtèk ©¨¨¦§¦¦§¦©¨¨

,ìçééì.äå÷úå úìçBz ïBL(æäéøàk §©¥§¤¤§¦§¨§©§¥
,øòé úBîäáaèìBL íkìî äéäé Ck §©£©©¨¦§¤©§¨¥

.ìka,øéôëk.øéòö äéøà àeä ©Ÿ¦§¦©§¥¨¦

mixn zxhr
åäéäåíéaø íénr áø÷a á÷ré úéøàLâBb íò íéìLeøé ìò eîçliL §¨¨´§¥¦´©£ÀŸ§¤̧¤Æ©¦´©¦½¤¦¨£©§¨©¦¦

íäéðéa ìàøNé eéäéå ,âBâîeáNr-éìr íéáéáøk ýåýé úàî ìèkBðéàL ¨§¦§¦§¨¥¥¥¤§©Æ¥¥´§Ÿ̈½¦§¦¦−£¥¥®¤¤¥

äéäé Ck ,íãà éãé ìò íìBòì àaøLà ¨§¨©§¥¨¨¨¦§¤£¤³
äe÷é-àììàøNéLéàìäøæòìàìå «Ÿ§©¤Æ¦§¨¥§¦½§¤§¨§¬Ÿ

íãà éðáì ìçéé'äa íà-ék:æïëì §©¥−¦§¥¬¨¨«¦¦©¨¥

íéBba á÷ré úéøàL äéäå§¨¨Á§¥¦¸©«£¹Ÿ©¦À
íéaø íénr áø÷aíéBbä ïéa §¤̧¤Æ©¦´©¦½¥©¦

úBîäáa äéøàkä úiç ïéaøré §©§¥Æ§©«£´¥©©©©½©
-íà øLà ïàö-éøãra øéôëk¦§¦−§¤§¥®Ÿ£¤¯¦

øáríLìévî ïéàå óøèå ñîøå ¨©²¨§¨©¬§¨©−§¥¬©¦«



רנח

:ìévî ïéàå óøèå ñîøå øár-íà øLà£¤¯¦¨©²§¨©¬§¨©−§¥¬©¦«
çéøö-ìr Eãé íøzéáéà-ìëå EE ¨¬Ÿ¨«§−©¨¤®§¨«Ÿ§¤−

:eúøkéèýåýé-íàð àeää-íBiá äéäå ¦¨¥«§¨¨³©«©Æ§ª§Ÿ̈½
éñeñ ézøëäåézãáàäå Eaøwî E §¦§©¦¬¤−¦¦§¤®§©«£©§¦−

éúákøî:EéEöøà éør ézøëäå ©§§Ÿ¤«§¦§©¦−¨¥´©§¤®
éøöáî-ìk ézñøäå:Eàéézøëäå §¨«©§¦−¨¦§¨¤«§¦§©¦¬

:Cì-eéäé àì íéððBrîe Eãiî íéôLë§¨¦−¦¨¤®§«§¦−¬Ÿ¦«§¨«
áééìéñô ézøëäåéúBávîe EEaøwî E §¦§©¦¯§¦¤²©¥«¤−¦¦§¤®

éãé äùrîì ãBò äåçzLú-àìå:E §«Ÿ¦§©«£¤¬−§©«£¥¬Ÿ¨¤«
âééøéLà ézLúðåézãîLäå Eaøwî E §¨«©§¦¬£¥¤−¦¦§¤®§¦§©§¦−

éør:Eãéí÷ð äîçáe óàa éúéùrå ¨¤«§¨¦¹Ÿ¦§©¯§¥¨²¨−̈
:eòîL àì øLà íéBbä-úàå ¤©¦®£¤−¬Ÿ¨¥«

àíe÷ øîà ýåýé-øLà úà àð-eòîL¦§¾̈¥¬£¤§Ÿ̈−Ÿ¥®µ
úBòábä äðrîLúå íéøää-úà áéø¦´¤¤«¨¦½§¦§©¬§¨©§¨−

:EìB÷áýåýé áéø-úà íéøä eòîL ¤«¦§³¨¦Æ¤¦´§Ÿ̈½
ýåýéì áéø ék õøà éãñî íéðúàäå§¨¥«¨¦−´Ÿ§¥¨®¤¦´¦³©«Ÿ̈Æ

:çkåúé ìàøNé-írå Bnr-írâénr ¦©½§¦¦§¨¥−¦§©¨«©¦²
éúàìä äîe Eì éúéùr-äî:éa äðr E ¤«¨¦¬Ÿ¦§−¨´¤§¥¦®£¥−¦«

ãéúìrä ékéúéãt íéãár úéaîe íéøöî õøàî EçìLàå E ¦³¤«¡¦¦̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬£¨¦−§¦¦®¨«¤§©´
éðôì:íéøîe ïøäà äLî-úà Eä÷ìa õri-äî àð-øëæ énr §¨¤½¤Ÿ¤−©«£¬Ÿ¦§¨«©¦À§¨¨Æ©¨©À¨¨Æ
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ycew zegiyn zecewp
לענין  ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לענין
לא  - ש"כבוד" היא הדברים משמעות תחמוד". "אל - "כבוד"
זה  לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאין רק
לחמוד  מניעה אין אך ולבקשה, אחריה "לחפש" אין "גדולה",
"אל  רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמודך "יותר המשנה הוראת מהי להבין: צריך עוד
מהרגילות  יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה 1אם היה ,

למד"! מלמודך "יותר - ומפורש ברור באופן זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל  החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד
הדיון  את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.
יגיעה  דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקים בשיטות

מיוחדת  .2והעמקה

כדי  ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקום היה זאת, לאור
שהרי  ורצוי, נכון לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופן

בבואך  לעצמך". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו
"מורה  להיות - "גדולה" לשם זאת תעשה אל תורה, ללמוד
התורה  לשם "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".
תפקיד  משמים לך נקבע (ואם אחרת מטרה לשום ולא עצמה,

מלמעלה). זאת לך יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה  תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשים אפוא וכך
שהרי  שלילי, דבר הוא - כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמך

העולם" מן האדם את מוציאין והכבוד התאווה ולכן 3"הקנאה, ,
מותר  זאת, לעומת "גדולה", בלבך. אפילו אותו תחמוד אל
שיוכל  לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אין לרצות.
זאת  ובכל בתורה. מתעלה הוא עלֿידיֿזה כי הלכה, להורות
[ואולם  זאת גדלות אחר ולחפש לרדוף אין גדולה". תבקש "אל

לקבלה  יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול  - לבקש אין גדולה ואף כבוד, לחמוד שאסור מכיון
"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד
כבוד  לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי -
הגוף  של) (גם ב"חיות" להיות צריך הלימוד והרי - וגדולה

הבהמית  !5והנפש

- עשה" מלמודך "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכך
כפיה  מלשון ותענוג 6"עשיה" "חיות" לך אין אם אף כלומר, ,

במידה  עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמך על כפה בלימודך,
שלך. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

של  לשולחנם בתורה העוסק יתאווה מדוע להבין: צריך
זה? מפני להזהירו שצריך עד מלכים,

אם  גם כי משמע במשנה הדברים מסדר מזאת: יתירה
גדולה  תבקש "אל - במשנה הקודמת ההוראה את האדם מקיים
תתאווה  ש"אל להזהירו צריך עדיין - כבוד" תחמוד ואל לעצמך
צריך  שכלֿכך זו תאווה פשר מהי מלכים"! של לשולחנם

מפניה? להזהיר

משלחנם" גדול "ששלחנך מהלשון להבין: צריך גיסא, מאידך
שלילית  אינה מלכים" של "לשלחנם התאווה שעצם לדייק אפשר

משולחנם"! גדול ש"שולחנך מפני צורך בה שאין ורק כלֿכך

הענין: ביאור

ומעבר  מעל בתורה ויגע שעמל אדם על מדובר במשנתנו
עצמו  מצד בלימוד לו שיש התורה 7לתענוג הבטיחה זה לאדם .8

בתורה  עמלים שתהיו - תלכו" בחוקותי גשמיכם 9"אם "ונתתי -
ומכיון  לו. מובטחים הגשמיים צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעתם
על  ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו, יהיו בעולם צרכיו שכל

רבנן" מלכי "מאן בבחינת העולם, .10כל

של  לשולחנם תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כך על
על  כשכר מלכים" של "שולחן לך נותן שהקב"ה אף מלכים";
כי  אומרת אינה המשנה לכך. להתאוות לך אל - בתורה עמלך
בדברים  להתעסק צריך אדרבה, גשמיים. בדברים להתעסק אין
רק  היא ההוראה לקדושה. ולהעלותם "לבררם" כדי הגשמיים

מהם  ולהתענג להם להתאוות .11לא

הוא  מלכים" ב"שולחן הפירוש אם - השאלה נשאלת כך על
ועלֿידיֿזה  הגשמיות את ולזכך "לברר" הבירורים", "עבודת

ה"מברר" האדם גם להתאוות 12מתעלה לא מדוע אםֿכן
מלכים"? של "לשולחנם

כלומר, משולחנם". גדול "ששולחנך - היא התשובה כך על
מגיעה  היא אין הבירורים", ב"עבודת הגדולה המעלה עלֿאף
לימוד  עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה
נדרשת  הקב"ה. מלךֿמלכיֿהמלכים עם מתאחד האדם התורה,
העליה  תכלית כי לדעת יש אך הבירורים", "עבודת גם אמנם

גדול". "שולחנך - תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

התורה.1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכך, ובהתאם תורה", "קנין קרוי הפרק ת''כ.2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של ֿ טוב יום המשך ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורים, ירושלמי כא.3)וראה משנה ד, פרק שם.4)לעיל בכורים ירושלמי והלכות5)ראה א. נד, עירובין ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיים", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזקן, לרבנו ֿ תורה ֿ דעה6)תלמוד יורה יוסף בית ראה
שאינו. ומי ד"ה רמח יותר7)סימן עול, בקבלת לימוד עצמו על לכפות שיש היא שהכוונה עשה", מלמודך "יותר המאמר על הקודם בביאור כאמור

ג.8)מרגילותו. כו, שם.9)בחוקותי א.10)רש"י סב, גיטין ז.11)ראה פרק תחילת תניא ג.12)ראה לה, אמור ב; יג, צו ֿ תורה לקוטי ראה
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ycew zegiyn zecewp
לענין  ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לענין
לא  - ש"כבוד" היא הדברים משמעות תחמוד". "אל - "כבוד"
זה  לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאין רק
לחמוד  מניעה אין אך ולבקשה, אחריה "לחפש" אין "גדולה",
"אל  רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמודך "יותר המשנה הוראת מהי להבין: צריך עוד
מהרגילות  יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה 1אם היה ,

למד"! מלמודך "יותר - ומפורש ברור באופן זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל  החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד
הדיון  את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.
יגיעה  דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקים בשיטות

מיוחדת  .2והעמקה

כדי  ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקום היה זאת, לאור
שהרי  ורצוי, נכון לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופן

בבואך  לעצמך". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו
"מורה  להיות - "גדולה" לשם זאת תעשה אל תורה, ללמוד
התורה  לשם "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".
תפקיד  משמים לך נקבע (ואם אחרת מטרה לשום ולא עצמה,

מלמעלה). זאת לך יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה  תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשים אפוא וכך
שהרי  שלילי, דבר הוא - כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמך

העולם" מן האדם את מוציאין והכבוד התאווה ולכן 3"הקנאה, ,
מותר  זאת, לעומת "גדולה", בלבך. אפילו אותו תחמוד אל
שיוכל  לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אין לרצות.
זאת  ובכל בתורה. מתעלה הוא עלֿידיֿזה כי הלכה, להורות
[ואולם  זאת גדלות אחר ולחפש לרדוף אין גדולה". תבקש "אל

לקבלה  יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול  - לבקש אין גדולה ואף כבוד, לחמוד שאסור מכיון
"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד
כבוד  לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי -
הגוף  של) (גם ב"חיות" להיות צריך הלימוד והרי - וגדולה

הבהמית  !5והנפש

- עשה" מלמודך "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכך
כפיה  מלשון ותענוג 6"עשיה" "חיות" לך אין אם אף כלומר, ,

במידה  עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמך על כפה בלימודך,
שלך. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

של  לשולחנם בתורה העוסק יתאווה מדוע להבין: צריך
זה? מפני להזהירו שצריך עד מלכים,

אם  גם כי משמע במשנה הדברים מסדר מזאת: יתירה
גדולה  תבקש "אל - במשנה הקודמת ההוראה את האדם מקיים
תתאווה  ש"אל להזהירו צריך עדיין - כבוד" תחמוד ואל לעצמך
צריך  שכלֿכך זו תאווה פשר מהי מלכים"! של לשולחנם

מפניה? להזהיר

משלחנם" גדול "ששלחנך מהלשון להבין: צריך גיסא, מאידך
שלילית  אינה מלכים" של "לשלחנם התאווה שעצם לדייק אפשר

משולחנם"! גדול ש"שולחנך מפני צורך בה שאין ורק כלֿכך

הענין: ביאור

ומעבר  מעל בתורה ויגע שעמל אדם על מדובר במשנתנו
עצמו  מצד בלימוד לו שיש התורה 7לתענוג הבטיחה זה לאדם .8

בתורה  עמלים שתהיו - תלכו" בחוקותי גשמיכם 9"אם "ונתתי -
ומכיון  לו. מובטחים הגשמיים צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעתם
על  ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו, יהיו בעולם צרכיו שכל

רבנן" מלכי "מאן בבחינת העולם, .10כל

של  לשולחנם תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כך על
על  כשכר מלכים" של "שולחן לך נותן שהקב"ה אף מלכים";
כי  אומרת אינה המשנה לכך. להתאוות לך אל - בתורה עמלך
בדברים  להתעסק צריך אדרבה, גשמיים. בדברים להתעסק אין
רק  היא ההוראה לקדושה. ולהעלותם "לבררם" כדי הגשמיים

מהם  ולהתענג להם להתאוות .11לא

הוא  מלכים" ב"שולחן הפירוש אם - השאלה נשאלת כך על
ועלֿידיֿזה  הגשמיות את ולזכך "לברר" הבירורים", "עבודת

ה"מברר" האדם גם להתאוות 12מתעלה לא מדוע אםֿכן
מלכים"? של "לשולחנם

כלומר, משולחנם". גדול "ששולחנך - היא התשובה כך על
מגיעה  היא אין הבירורים", ב"עבודת הגדולה המעלה עלֿאף
לימוד  עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה
נדרשת  הקב"ה. מלךֿמלכיֿהמלכים עם מתאחד האדם התורה,
העליה  תכלית כי לדעת יש אך הבירורים", "עבודת גם אמנם

גדול". "שולחנך - תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

התורה.1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכך, ובהתאם תורה", "קנין קרוי הפרק ת''כ.2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של ֿ טוב יום המשך ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורים, ירושלמי כא.3)וראה משנה ד, פרק שם.4)לעיל בכורים ירושלמי והלכות5)ראה א. נד, עירובין ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיים", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזקן, לרבנו ֿ תורה ֿ דעה6)תלמוד יורה יוסף בית ראה
שאינו. ומי ד"ה רמח יותר7)סימן עול, בקבלת לימוד עצמו על לכפות שיש היא שהכוונה עשה", מלמודך "יותר המאמר על הקודם בביאור כאמור

ג.8)מרגילותו. כו, שם.9)בחוקותי א.10)רש"י סב, גיטין ז.11)ראה פרק תחילת תניא ג.12)ראה לה, אמור ב; יג, צו ֿ תורה לקוטי ראה
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לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בחו”ל )פינחס באה”ק( בערים שונות בעולם רסב
זמני יום ראשון ויום שבת
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6:096:118:518:529:259:2610:3210:3413:1713:1819:2019:1919:4519:4419:0119:54הודו, מומבאי )ח(

6:066:088:478:499:219:2210:2910:3013:1313:1419:1519:1419:4019:3918:5619:49הודו, פונה )ח(

5:005:077:477:548:538:5610:1310:1513:2913:2920:3820:3321:2021:1320:1621:30הונגריה, בודפשט )ק(

4:404:457:317:358:218:249:379:3912:4312:4419:3219:2820:0720:0219:1120:16טורקיה, איסטנבול )ח(

6:146:189:049:079:509:5311:0511:0714:0714:0820:4820:4521:2121:1720:2721:30יוון, אתונה )ק(

5:235:298:118:179:159:1810:3510:3713:4913:4920:5720:5221:3821:3220:3521:49מולדובה, קישינב )ק(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בחו”ל )פינחס באה”ק( בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:066:088:478:499:229:2310:3010:3113:1513:1519:1819:1619:4319:4218:5919:52מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:068:019:339:3210:1910:1711:0511:0413:0513:0617:0517:1117:4117:4616:5217:59ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:175:208:038:068:418:439:529:5312:4412:4419:0219:0019:3019:2718:4219:38נפאל, קטמנדו )ח(

4:575:027:487:518:368:399:529:5412:5712:5719:4319:3920:1720:1319:2020:26סין, בייג'ין )ח(

7:057:059:359:3610:0610:0611:0911:0913:4113:4119:1619:1619:4019:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

4:314:396:337:108:348:389:5810:0113:2313:2320:5220:4521:4221:3320:2821:54פולין, ורשא )ק(

6:306:298:498:499:209:2010:1910:2012:4412:4517:5818:0018:2318:2417:4218:33פרו, לימה )ח(

6:046:108:538:599:539:5611:1211:1414:2514:2521:2821:2322:0822:0221:0622:18צרפת, ליאון )ק(

6:026:088:468:539:5710:0011:1811:2114:3614:3621:5321:4722:3422:2721:3022:45צרפת, פריז )ק(

5:515:528:248:258:558:559:599:5912:3312:3418:1318:1418:3718:3717:5618:47קולומביה, בוגוטה )ח(

5:495:548:398:449:349:3710:5210:5414:0114:0121:0120:5621:3521:2920:3921:45קנדה, טורונטו )ק(

5:195:258:088:139:079:1010:2610:2813:3913:3920:4220:3721:2021:1420:2021:30קנדה, מונטריאול )ק(

5:425:468:328:359:159:1710:2810:3013:2713:2720:0019:5720:3120:2819:4020:40קפריסין, לרנקה )ק(

4:364:457:027:038:478:5210:1310:1613:4413:4421:2721:1922:2322:1321:0222:38רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:044:136:356:368:178:229:459:4813:1813:1821:1021:0222:0621:5420:4522:21רוסיה, מוסקבה )ח(

4:394:457:267:328:318:349:519:5313:0613:0620:1420:0920:5620:4919:5221:06רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:435:498:308:369:359:3910:5510:5814:1114:1121:2521:1922:0121:5521:0222:12שוויץ, ציריך )ק(

5:586:008:368:389:099:1010:1510:1612:5612:5718:5018:4919:1519:1418:3219:24תאילנד, בנגקוק )ח(



רסג לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בחו”ל )פינחס באה”ק( בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
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 זמן תפילה

מנחה 
גדולה
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כניסת הכוכבים

שבת
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5:465:508:348:379:149:1610:2610:2813:2213:2219:4719:4420:1620:1319:2520:25באר שבע )ק(

5:425:468:318:339:129:1410:2410:2613:2113:2119:5319:5020:1920:1619:2120:28חיפה )ק(

5:435:478:328:349:129:1410:2410:2613:2013:2019:5219:4920:1620:1319:0920:25ירושלים )ק(

5:445:488:338:369:149:1610:2610:2713:2213:2219:4919:4620:1820:1519:2720:27תל אביב )ק(

5:085:157:548:019:029:0610:2310:2513:4013:4020:5220:4621:3421:2820:2921:45אוסטריה, וינה )ק(

7:337:309:189:179:589:5610:4910:4812:5612:5617:2017:2417:5017:5317:0518:05אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:185:248:068:129:089:1110:2810:3013:4213:4220:4820:4321:2821:2220:2521:38אוקראינה, אודסה )ק(

4:434:507:307:368:378:409:5710:0013:1413:1420:2520:2021:0721:0120:0321:19אוקראינה, דונייצק )ק(

4:534:597:387:458:478:5010:0810:1013:2513:2520:3820:3321:2121:1420:1621:32אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:105:177:507:599:089:1210:3110:3313:5113:5121:1221:0621:5721:5020:4922:09אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:025:097:407:509:019:0410:2310:2613:4413:4421:0520:5921:5121:4420:4222:03אוקראינה, קייב )ק(

5:485:548:378:429:369:4010:5510:5714:0814:0821:1221:0821:4921:4320:5021:59איטליה, מילאנו )ק(

6:176:178:468:469:169:1710:1910:1912:5012:5118:2318:2418:4718:4718:0618:56אקוואדור, קיטו )ח(

7:597:569:509:4910:2710:2611:1911:1913:3013:3018:0218:0618:3018:3417:4718:45ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:079:0410:4610:4511:2711:2612:1712:1614:2114:2218:3518:4019:0819:1218:2119:24ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:515:568:428:469:309:3210:4510:4713:4913:4920:3320:2921:0621:0220:1221:16ארה״ב, בולטימור )ק(

5:375:418:278:319:179:2010:3310:3513:3913:3920:2620:2221:0120:5620:0521:10ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:375:428:288:329:179:2010:3410:3613:3913:3920:2720:2321:0120:5720:0621:11ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:086:138:589:039:519:5411:0811:1014:1614:1621:0821:0421:4421:3920:4621:53ארה״ב, דטרויט )ק(

6:306:349:189:209:579:5911:0811:1014:0214:0220:2520:2320:5320:5020:0521:01ארה״ב, האוסטון )ק(

5:515:558:418:439:239:2510:3610:3713:3313:3420:0420:0120:3420:3119:4420:43ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:386:419:249:2610:0110:0211:1111:1214:0114:0120:1520:1320:4220:4019:5620:51ארה״ב, מיאמי )ק(

5:315:358:218:259:129:1510:2810:3013:3513:3520:2420:2020:5920:5520:0321:09ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:016:068:528:569:429:4410:5810:5914:0314:0320:5020:4621:2421:2020:2921:34ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:285:338:188:229:109:1310:2710:2913:3413:3420:2520:2121:0020:5520:0321:10ארה״ב, שיקגו )ק(

7:027:019:169:169:489:4810:4610:4613:0813:0918:1518:1718:4018:4217:5918:51בוליביה, לה-פס )ח(

5:435:508:168:289:439:4711:0611:0914:2914:2921:5321:4722:4122:3321:3022:53בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:455:528:218:319:449:4811:0711:1014:2914:2921:5221:4522:3822:3121:2822:50בלגיה, בריסל )ק(

6:496:478:558:559:299:2810:2510:2412:4312:4317:4117:4418:0318:0517:2518:15ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:356:348:438:439:169:1510:1210:1212:3112:3117:2617:2917:5217:5417:1018:04ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:595:077:307:439:019:0410:2410:2613:4713:4721:1521:0822:0121:5320:5422:13בריטניה, לונדון )ק(

4:575:057:157:159:049:0810:2910:3213:5613:5621:3121:2422:2422:1521:1122:38בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:005:087:127:379:049:0810:2810:3113:5313:5321:2621:1922:1422:0521:0222:27גרמניה, ברלין )ק(

5:315:388:118:209:299:3310:5110:5414:1114:1121:3121:2522:1622:0921:0822:28גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:546:538:588:579:329:3110:2710:2712:4312:4417:3917:4217:5918:0117:2318:11דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:096:118:518:529:259:2610:3210:3413:1713:1819:2019:1919:4519:4419:0119:54הודו, מומבאי )ח(

6:066:088:478:499:219:2210:2910:3013:1313:1419:1519:1419:4019:3918:5619:49הודו, פונה )ח(

5:005:077:477:548:538:5610:1310:1513:2913:2920:3820:3321:2021:1320:1621:30הונגריה, בודפשט )ק(

4:404:457:317:358:218:249:379:3912:4312:4419:3219:2820:0720:0219:1120:16טורקיה, איסטנבול )ח(

6:146:189:049:079:509:5311:0511:0714:0714:0820:4820:4521:2121:1720:2721:30יוון, אתונה )ק(

5:235:298:118:179:159:1810:3510:3713:4913:4920:5720:5221:3821:3220:3521:49מולדובה, קישינב )ק(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בחו”ל )פינחס באה”ק( בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
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5:175:208:038:068:418:439:529:5312:4412:4419:0219:0019:3019:2718:4219:38נפאל, קטמנדו )ח(

4:575:027:487:518:368:399:529:5412:5712:5719:4319:3920:1720:1319:2020:26סין, בייג'ין )ח(

7:057:059:359:3610:0610:0611:0911:0913:4113:4119:1619:1619:4019:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

4:314:396:337:108:348:389:5810:0113:2313:2320:5220:4521:4221:3320:2821:54פולין, ורשא )ק(

6:306:298:498:499:209:2010:1910:2012:4412:4517:5818:0018:2318:2417:4218:33פרו, לימה )ח(

6:046:108:538:599:539:5611:1211:1414:2514:2521:2821:2322:0822:0221:0622:18צרפת, ליאון )ק(

6:026:088:468:539:5710:0011:1811:2114:3614:3621:5321:4722:3422:2721:3022:45צרפת, פריז )ק(

5:515:528:248:258:558:559:599:5912:3312:3418:1318:1418:3718:3717:5618:47קולומביה, בוגוטה )ח(

5:495:548:398:449:349:3710:5210:5414:0114:0121:0120:5621:3521:2920:3921:45קנדה, טורונטו )ק(

5:195:258:088:139:079:1010:2610:2813:3913:3920:4220:3721:2021:1420:2021:30קנדה, מונטריאול )ק(

5:425:468:328:359:159:1710:2810:3013:2713:2720:0019:5720:3120:2819:4020:40קפריסין, לרנקה )ק(

4:364:457:027:038:478:5210:1310:1613:4413:4421:2721:1922:2322:1321:0222:38רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:044:136:356:368:178:229:459:4813:1813:1821:1021:0222:0621:5420:4522:21רוסיה, מוסקבה )ח(

4:394:457:267:328:318:349:519:5313:0613:0620:1420:0920:5620:4919:5221:06רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:435:498:308:369:359:3910:5510:5814:1114:1121:2521:1922:0121:5521:0222:12שוויץ, ציריך )ק(

5:586:008:368:389:099:1010:1510:1612:5612:5718:5018:4919:1519:1418:3219:24תאילנד, בנגקוק )ח(
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תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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